
Είπαν   για   την 

«Μου δόθηκε να γράφω σε µια γλώσσα που µιλιέται µόνον από µερικά εκατοµµύρια ανθρώπων. 
Παρ' όλα αυτά, µια γλώσσα που µιλιέται επί δυόµισι χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή και µε 
ελάχιστες διαφορές. Η παράλογη αυτή, φαινοµενικά, διάσταση αντιστοιχεί και στην 
υλικοπνευµατική οντότητα της χώρας µου. Που είναι µικρή σε έκταση χώρου και απέραντη σε 
έκταση χρόνου. Και το αναφέρω όχι διόλου για να υπερηφανευθώ αλλά για να δείξω τις δυσκολίες 
που αντιµετωπίζει ένας ποιητής όταν χρησιµοποιεί για τα πιο αγαπηµένα πράγµατα, τις ίδιες λέξεις 
που χρησιµοποιούσαν µια Σαπφώ ή ένας Πίνδαρος π.χ. [...] Χωρίς να λησµονεί κανείς ότι στο 
µάκρος τόσων αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαµβάνω ούτε ένας, που να µη γράφτηκε 
ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Να τι είναι το µεγάλο βάρος παράδοσης που το όργανο αυτό 
σηκώνει. Το παρουσιάζει ανάγλυφα η νέα ελληνική ποίηση». 

Οδυσσέας Ελύτης: Λόγος στην Ακαδηµία τής Στοκχόλµης 

  

  
«Πρέπει να σπουδάσουµε «Γράφω τήν κοινή γλωσσάτο ῦλαού' όταν ή 
καλήτερα τήν αρχαία δηµοτική µας δέν έχει µια λέξη πού µας χρειάζεται, 
για νά καταλάβουµε τήν ιστορική παίρνω τη λέξη από τήν αρχαία και προσπαθώ νά 
ἀξία τῆς δημοτικῆς». Τὴν ταιριάξω με τὴ γραμματικὴ τοῦ λαοῦ». 

Γιάννης Ψυχάρης: Το Ταξίδι µου 

«Από τότε [7ο π.Χ αιώνα] η ελληνική γλώσσα αποκτά µια συνεχή παράδοση που φθάνει ώς την 
εποχή µας. Υπήρχαν βέβαια αλλαγές, αλλά δεν δηµιουργήθηκε κάποιο ρήγµα στη συνέχεια, 
όπως έγινε ανάµεσα στα Λατινικά και τις ροµανικές γλώσσες. 
Τα Αρχαία Ελληνικά δεν αποτελούν ξένη γλώσσα για τον σηµερινό Έλληνα, όπως συµβαίνει µε 
τα Αγγλοσαξονικά για τον σύγχρονο Άγγλο [...]. 
Η συνέχεια του λεξιλογικού της αποθέµατος [τής Ελληνικής] είναι εντυπωσιακή [...]. 
Και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πολλές ανακατατάξεις των µορφολογικών σχηµάτων, υπήρξε 
και µεγάλη συνοχή- έτσι τα Ελληνικά αποτελούν, ακόµα και σήµερα, αρκετά εµφανώς έναν 
αρχαϊκό, ινδοευρωπαϊκό τύπο γλώσσας, όπως τα Λατινικά ή τα Ρωσικά». 

Robert Browning: Η Ελληνική Γλώσσα, Μεσαιωνική και Νέα 

«Η θητεία µου στην αρχαία 
ελληνική γλώσσα υπήρξε η 
σπουδαιότερη πνευµατική µου 
άσκηση. Στη γλώσσα αυτή 
υπάρχει η πληρέστερη 
αντιστοιχία ανάµεσα στη λέξη 
και στο εννοιολογικό της 
περιεχόµενο». 

Werner Heisenberg: Αυτοβιογραφία 

«Εκ των 4.900 περίπου λέξεων τής Καινής ∆ιαθήκης 
σχεδόν ai ήµίσειαι, ήτοι λέξεις 2.280, λέγονται και 
σήµερον έτι εν τη κοινή λαλιά- των δέ λοιπών ai 
πλεϊσται µέν, 2.220, νοούνται καλώς υπό πάντων 
των Ελλήνων άναγιγνωσκόµεναι ή άκουόµεναι, 
όλίγαι δέ µόνον, περί τάς 400, είναι αληθώς 
ακατανόητοι υπό τοῦ Ελληνικού λαοῦ». 

Γεώργιος Χατζιδάκις: 
Περί της ενό,ητσς της ελληνικής γλώσσης 

«Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά µία γλώσσα, η ενιαία γλώσσα, η Ελληνική, όπως εξελίχθηκε από 
την Αρχαία, που έφτασε να είναι το µεγάλο καµάρι µας και το µεγάλο µας στήριγµα». 

Οδυσσέας Ελύτης 



ελληνική   γλώσσα 

«Ή ελληνική γλώσσα, o άνθρωπος, ή θάλασσα... Γιά 
κοιτάξετε πόσο θαυµάσιο πράγµα είναι νά λογαριάζει 
κανείς πώς, από τήν εποχή πού µίλησε o Όµηρος ώς τα 
σήµερα, µιλούµε, ανασαίνουµε, καί τραγουδούµε µε τήν 
ίδια γλώσσα. Κι αυτό δε σταµάτησε ποτέ, είτε σκεφτούµε 
τήν Κλυταιµνήστρα πού µιλά στον Αγαµέµνονα, είτε τήν 
Καινή ∆ιαθήκη, είτε τους ύµνους τού Ρωµανού καί τόν 
∆ιγενή Ακρίτα, είτε τό Κρητικό Θέατρο καί τόν 
Ερωτόκριτο, είτε τό δηµοτικό τραγούδι. ΚαΙ όλοι αυτοί, 
ol µεγάλοι καί ol µικροί, πού σκέφτηκαν, µίλησαν, 
µέτρησαν ελληνικά, δεν πρέπει να νοµίσετε πώς είναι σάν 
ένας δρόµος, µιά σειρά Ιστορική, πού χάνεται στή νύχτα 
τών περασµένων καί βρίσκεται έξω από σάς. Πρέπει νά 
σκεφτείτε πώς όλα αυτά βρίσκουνται µέσα σας, τώρα, 
βρίσκουνται µέσα σας όλα µαζί, πώς είναι τό µεδούλι τών 
κοκάλων σας, καί πώς θά τά βρείτε άν σκάψετε αρκετά 
βαθιά τόν εαυτό σας«. 

Γ. Σεφέρης: ∆οκιµές Α' 

«Η όλη ελληνική γλώσσα 
παραβάλλεται προς αρχαίο ν 
πολυσύνθετον µέγαρον όπερ, 
από τών αρχαίων χρόνων 
όρθιον ίστάµενον, 
µεταρρυθµίσεις µόνον τινάς 
κατά τάς εκάστοτε ανάγκας 
υφίστατο, εν τώ συνόλω όµως 
τό αρχαίον σχέδιον ήτοι ή 
κλίσις καί αί λέξεις, διετηρήθη 
καλώς. Πάσα δή άρα µελέτη 
αυτού δεν δύναται νά γένηται 
άλλως ή ώς σύνολον καί πάσα 
άλλη εξέτασις δεν δύναται 
άλλως ή ώς µεθοδικό ν σφάλµα 
νά χαρακτηρισθη«. 

Γεώργιος Χατζιδάκις: 
ΓλωσσολογικαίΈρευναι, τόµ. Α' 

«Στην πραγµατικότητα αυτό που µας ενδιέφερε περισσότερο ήταν να δείξουµε πόσο η 
ελληνική γλώσσα είναι κατάλληλη για να περιγράψει κι άλλους κόσµους εκτός απ' αυτόν µέσα 
στον οποίο αναπτύχθηκε. Η κατανόηση της δικής µας γλώσσας, η εκ νέου ανακάλυψη της 
ουσίας της· να ποια είναι η χρησιµότητα του να γνωρίζει κανείς τις ελληνικές ρίζες. Οι 
ελληνικές ρίζες δίνουν στη γαλλική το πιο βαθύ στήριγµα της και συγχρόνως της παρέχουν την 
πιο υψηλή δυνατότητα για αφαίρεση. Μακρινή πηγή του πολιτισµού µας, η Ελλάδα βρίσκεται 
ζωντανή µέσα στις λέξεις που λέµε. Σχηµατίζει κάθε µέρα τη γλώσσα µας«. 

Jean Bouffartigue-Anne-Marie Delrieu: Trésors des racines grecques 

«Oυ µόνον ώς µέσον συνεννοήσεως σύµπαντος 
τού ελληνικού καί ελληνίζοντος κόσµου είς τά 
απώτατα αυτού µέρη καί είς διαφορώτατα φύλα 
καί κοινότητας εχρησίµευεν ή ζώσα ελληνική 
κοινή γλώσσα τών αλεξανδρεωτικών καί ρω-
µαϊκών χρόνων, άλλα ήτο καί ή γλώσσα τού 
Ευαγγελίου, ή γλώσσα της διεθνούς 
συγκοινωνίας τών βαρβάρων µετά τών Ελλήνων 
καί τών Ρωµαίων, καί δή Kai τών βαρβάρων 
προς αλλήλους, τελευταίον καί επίσηµος γλώσσα 
τού κράτους, εν Ολίγαις λέξεσιν εξετέλει έργον 
παγκοσµίου γλώσσης«. 

Karl Krumbacher: Τό πρόβληµα τής νεωτέρας 
γραφοµένης ελληνικής 

«Ο ελληνικός θρίαµβος στον 
πνευµατικό πολιτισµό είναι ότι έδωσε 
τόσα πολλά σε τόσους πολλούς τοµείς 
[...[. Τα επιτεύγµατα τους στον τοµέα 
τής γλωσσολογίας όπου ήταν 
εξαιρετικά δυνατοί [οι Ελληνες[, 
δηλαδή στη θεωρία τής γραµµατικής 
και στη γραµµατική περιγραφή τής 
γλώσσας, είναι τόσο ισχυρά, ώστε και 
να αξίζει να µελετηθούν και να 
αντέχουν στην κριτική. Επίσης είναι 
τέτοια που να εµπνέουν την 
ευγνωµοσύνη και τον θαυµασµό µας«. 

R.H. Robins: A short history of linguistics 

«ΗΛατινική και η Ελληνική, ιδίως η Ελληνική, αποτελούν ανεξάντλητη πηγή υλικών 
για τη δηµιουργία επιστηµονικών όρων«. 

Webster's New International Dictionary 



ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΛΕΞΙΚΟ 

ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ - ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ 

ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ 

Με αξιοποίηση τού ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ τού 
Σπουδαστηρίου Γλωσσολογίας τού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕ. 

ΑΘΗΝΑ 2002 



ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΟΥΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ 

ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΤΗΚΕ 

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ 



Στην έκδοση τού επιστηµονικού έργου «Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας» τού 
καθηγητή Γ. Μπαµπινιώτη πολύτιµη βοήθεια προσέφεραν οι: 

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 

Τράπαλης Γεώργιος 
Λυκιαρδόπουλος Νικόλαος 
Μωυσιάδης Θεόδωρος 
Τσαγκαράκη Ειρήνη Γαλαίος 
Ιωάννης 
∆ηµοπούλου Βαρβάρα 
Ιακώβου Μαρία Καρτάλου 
Αθηνά Φιλιππάτου Μαρία 
Φάρου Σπυριδούλα 
Μπαµπινιώτη Φλωρίτα 
Αννίνου Τζένη 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 

Τράπαλης Γεώργιος 
Μωυσιάδης Θεόδωρος 
Φράγκου-Κικίλια Ρίτσα 
∆ηµάρατος Φίλιππος 
Χωραφάς Ευστράτιος 
Λουτριανάκη Ευαγγελία 
Βολτή Λίντα Μπαµπινιώτη 
Φλωρίτα 

∆ιόρθωση τυπογραφικών δοκιµίων: 
Σουλτάνης Παναγιώτης Ακριτίδου 
Αριστέα 

Εκδότης:   ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ 

Μεσολογγίου 16,  163 42 Αθήνα Τηλ.: 
010.99.65.443   Fax: 010.99.61.649 

ISBN 960-86190-1-7 

Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 1998 
Επανεκτύπωση: Ιούλιος 1998 

∆εύτερη έκδοση: Ιανουάριος 2002 

© Copyright  ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. 
Η πνευµατική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καµία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας 
απαγορευτικής των προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι κατά τον Ν. 2121/1993 και 
κατά τη ∆ιεθνή Σύµβαση Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε τον Ν. 100/1975) απαγορεύεται η 
αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή µερική, η παραφρασµένη ή διασκευασµένη 
απόδοση τού περιεχοµένου (ληµµάτων, σχολίων και πινάκων) του παρόντος Λεξικού µε 
οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχο-γράφησης κ.λπ. χωρίς 
γραπτή άδεια τού εκδότη. 

Γενική επιµέλεια έκδοσης: 
Γεώργιος Τσιβεριώτης 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Αντί Προλόγου................................................................................ 11 

Πρόλογος β' έκδοσης ...................................................................... 13 

Η ελληνική γλώσσα ....................................................................... 15 

Η δοµή τού λεξικού ....................................................................... 25 
Οι λέξεις τού λεξικού (τα «λήµµατα») ......................................... 25 
∆οµή τού λήµµατος ...................................................................... 26 
Γραµµατικές πληροφορίες ...................................................................... 27 
Οι σηµασίες των ληµµάτων ................................................................... 29 
Συνώνυµα - αντώνυµα (αντίθετα) .......................................................... 32 
Ετυµολογία.............................................................................................. 32 
Σχόλια .....................................................................................................  34 
Ορθογραφία ..................................................................................  37 

Βραχυγραφίες .................................................................................  38 

Σύµβολα..........................................................................................  40 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ: Α-Ω..........................................................................  41 

Λεξικογραφικό Επίµετρο: Τα λεξικά τής Νέας Ελληνικής ............  2007 

Ο∆ΗΓΟΣ 

Το παρόν λεξικό περιέχει σηµαντικούς Πίνακες και πληθώρα γλωσσικών Σχολίων* για τη χρήση 
τής ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για Πίνακες και Σχόλια (βλ. και σ. 34), που για πρώτη φορά 
βρίσκει κανείς σε ελληνικό λεξικό. Με τους Πίνακες ο αναγνώστης αποκτά εποπτεία διαφόρων 
συνόλων από πληροφορίες, οι οποίες δεν µπορούν να περιληφθούν σε µεµονωµένα λήµµατα, ενώ 
µε τα εκτενή Σχόλια ενηµερώνεται για ουσιώδη ζητήµατα τής ελληνικής γλώσσας. 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ    ΠΙΝΑΚΕΣ 

λέξεις µε προβλήµατα ανώµαλα ρήµατα   (σ. 1.539) αριθµοί, αριθµητικά   (σ. 275)     περιοδικός πίνακας 
ορθογραφίας   (σ. 1.271) οµόηχα   (σ. 1.254) προθέσεις   (σ. 1.479) στοιχείων   (σ. 1.382) 

µονοτονικό-πολυτονικό παρώνυµα   (σ. 1.351) βαθµοί στρατιωτικών (σ. 340)    δικαστήρια   (σ. 508) 
(σ. 1.775) ινδοευρωπαϊκές νοµίσµατα διαφόρων 

συλλαβισµός   (σ. 1.680) γλώσσες   (σ. 779) χωρών   (σ. 1.190) 

ΕΚΤΕΝΗ   ΓΛΩΣΣΙΚΑ   ΣΧΟΛΙΑ 
(αναφέρονται ενδεικτικά από το πλήθος των Σχολίων τού Λεξικού) 

γλώσσα γραµµατική ερωτηµατικές προτάσεις εγώ - εδώ - τώρα   (σ. 548) 
διάλεκτος - ιδιώµατα (σ. 486) άρθρο (σ. 675) προφορά 
αργκό προσωπικές αντωνυµίες λέξεις από κύρια ονόµατα δίφθογγοι - διγράµµατα 
γαλλισµοί                                        (σ. 1.500)                                         (σ. 976) (σ. 517( 
αντιδάνεια υποκοριστικά ονόµατα µηνών   (σ. 1.097) συνίζηση 
Έλληνες - Γραικοί - Ρωµιοί ποιόν ενεργείας   (σ. 1.437) ιεραρχία-προσφωνήσεις έκκρουση 

(σ. 589) αύξηση ρηµάτων   (σ. 315) κληρικών   (σ. 902) ανοµοίωση 
µακεδόνικη γλώσσα (σ. 1.038) προστακτική άγιος µεταπτώσεις 
Βλάχοι µετοχή ενδυµασία έκταση συνθέτων   (σ. 1.706) 
Τσιγγάνοι απαρέµφατο λαµβάνω -ρρ- 
γραφή προτασιακά επιρρήµατα έχω -ία, -ια 
αρκτικόλεξα (σ. 655) κάνω -ήσιος 
εισαγωγικά αποθετικά ρήµατα   (σ. 240) αλεξι- -αίνω 
αλφάβητο άρνηση χρήµατα ευρό | εύρο - ευρώ 
δασυνόµενες λέξεις (σ. 454) λεξικό χρηµατιστήριο -ων,-ων,-ον 

* Οι Πίνακες και τα γλωσσικά Σχόλια έχουν ενταχθεί στα οικεία λήµµατα (π.χ. το Σχόλιο γλώσσα βρίσκε-ται 
στο λήµµα γλώσσα). 



ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Η υποδοχή τής Α' έκδοσης τού Λεξικού από το αναγνωστικό κοινό υπήρξε εντυπω-
σιακή. Οι αναγνώστες αγκάλιασαν το έργο και βρήκαν, όπως φαίνεται, σε αυτό ό,τι κι εµείς 
επιδιώξαµε µε την έκδοση του: ένα έργο που να βοηθάει τον αναγνώστη να λύνει τις 
γλωσσικές απορίες του σχετικά µε τη σηµασία, την ορθογραφία και τη χρήση των λέξεων· 
ένα έργο που να του εξηγεί τα πράγµατα και να τον διδάσκει µε τον τρόπο του-ένα έργο που 
να διαβάζεται και να δίνει χρήσιµες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη γλώσσα µας 
σ'ένα ευρύ φάσµα ανθρώπων, από τον πιο απλό αναγνώστη (µαθητή τού σχολείου) µέχρι 
τον πιο απαιτητικό (φοιτητή, εκπαιδευτικό, επιστήµονα, δάσκαλο τής γλώσσας κ.ά.). 

Αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε θερµά τους πραγµατικά πολυπληθείς 
αναγνώστες τού Λεξικού για την πρωτοφανή ανταπόκριση τους σ' ένα επιστηµονικό, πρώτα 
και πάνω απ'όλα, λεξικογραφικό έργο όπου αποτυπώθηκαν µε γνώση και µε τόλµη η 
δύναµη, ο πλούτος και η πραγµατικότητα τής Νέας Ελληνικής γλώσσας. Να ευχα-
ριστήσουµε επίσης θερµά τους πολλούς αναγνώστες που αισθάνθηκαν την ανάγκη να 
επικοινωνήσουν ποικιλοτρόπως µαζί µας, για να µας συγχαρούν, να µας ενθαρρύνουν και 
να διατυπώσουν ποικίλες παρατηρήσεις, αρκετές από τις οποίες αξιοποιήθηκαν στο Λεξικό. 
Η ίδια αναγνώριση έχει προέλθει και από τον Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, που 
συστηµατικά παραπέµπει στο Λεξικό µας ως πηγή εγκυρότητας για τις λέξεις τής γλώσ-σας 
µας. 

Η Β' έκδοση διαφέρει σηµαντικά από την Α' έκδοση. Πολλά νέα λήµµατα έχουν προ-
στεθεί. Λήµµατα έχουν αναδιαρθρωθεί, έχουν συµπληρωθεί ή έχουν αναθεωρηθεί. Νέα 
σχόλια έχουν προστεθεί. Νέες ετυµολογίες ή πρόσθετες ετυµολογικές πληροφορίες έχουν 
εισαχθεί σε πολλά λήµµατα. Γενικότερα, το λεξικογραφικό υλικό τής Α' έκδοσης έχει 
εµπλουτιστεί και έχει ανανεωθεί. Ο απαραίτητος χώρος για το πρόσθετο υλικό, ώστε να 
µην αυξηθεί ο όγκος τού Λεξικού, εξοικονοµήθηκε µε τη διεύρυνση των διαστάσεων των 
τυπογραφικών στηλών και µε συµπυκνώσεις των λεξικογραφικών πληροφοριών, όπου ήταν 
δυνατόν. Με δυο λόγια, η Β' έκδοση αποτελεί µια σηµαντικά ανανεωµένη και 
εµπλουτισµένη έκδοση, πολύ πέρα από τις απλές διορθώσεις λαθών που είχαν γίνει στις 
ανατυπώσεις τής Α' έκδοσης. 

Οι εκδότες ενός έργου, και µάλιστα ενός Λεξικού τής έκτασης και τής σηµασίας τού 
«Λεξικού τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας« τού Γ Μπαµπινιώτη, µπορούν να πουν ορισµένα 
πράγµατα τα οποία «δεν πάνε« στο στόµα τού συγγραφέα. Έτσι, δεν διστάζουµε να πούµε 
στον αναγνώστη ότι κρατάει στα χέρια του το πρώτο, απολύτως σύγχρονο, εκτενές, πλήρες 
και µε γλωσσολογικές προδιαγραφές συντεταγµένο λεξικό τής Νέας Ελληνικής. Ένα λεξικό 
γραµµένο από γλωσσολόγους για το ευρύτερο κοινό, για κάθε Έλληνα αναγνώστη, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και µόρφωσης, επαγγέλµατος και γραµµατικών γνώσεων, από τον 
µαθητή τού σχολείου µέχρι τον επιστήµονα. Είναι δηλ. ένα λεξι-κό για όλους, βοήθηµα για 
κάθε προσεκτικό και ευαίσθητο χρήστη τής σύγχρονης γλώσσας µας, ο οποίος θέλει να 
ξέρει πώς, πότε, µερικές φορές και γιατί θα χρησιµοποιήσει αυτήν ή εκείνη τη λέξη. Η 
πληροφόρηση τού αναγνώστη µε τρόπο απλό και κατανοητό για το ακριβές σηµασιολογικό 
περιεχόµενο µιας λέξης, για τη σωστή χρήση της, για το πώς είναι σωστό να γράφεται, για 
τη διαφορά της από άλλες παρεµφερούς σηµασίας λέξεις, για την προέλευση τής λέξης 
κ.λπ. είναι κύριο χαρακτηριστικό τού παρόντος Λεξικού, το οποίο επιδιώξαµε να 
αποτελέσει ένα εύχρηστο βοήθηµα για τις πραγµατικές ανάγκες τής γλωσσικής 
επικοινωνίας τού Έλληνα. 

Καλούµε τον αναγνώστη να προσέξει τρία κύρια και ξεχωριστά χαρακτηριστικά αυτού 
τού Λεξικού: Πρώτον, τα Σχόλια που καθιστούν το Λεξικό πολύτιµο εργαλείο για τις 
γνώσεις που προσφέρει ως προς την προσεγµένη και σωστή χρήση των λέξεων. Τέτοια 
σχόλια, απόρροια τής πείρας και τής γνώσης τού καθηγητή Γ Μπαµπινιώτη, δεν θα βρει ο 
αναγνώστης σε άλλο ελληνικό λεξικό. ∆εύτερον, τη δοµή και την τυπογραφική εµφά- 
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νιση τού Λεξικού που βοηθούν τον αναγνώστη να µπορεί να διακρίνει µε την πρώτη κιόλας 
µατιά τη «φυσιογνωµία« κάθε λήµµατος, δηλ. τη διάρθρωση του και τη θέση κάθε 
πληροφορίας που αναζητεί. Τρίτον, την ετυµολογία όλων των λέξεων τής σύγχρονης 
γλώσσας, κι όταν ακόµα είναι αρχαίες, πράγµα που ικανοποιεί την έµφυτη περιέργεια όλων 
να γνωρίσουν την προέλευση µιας λέξης. 

Οι ευχαριστίες µας στον καθηγητή κ. Γεώργιο Μπαµπινιώτη και σε όλους όσοι συ-
νεργάστηκαν µαζί του για να φτάσει το Λεξικό στην τελική του µορφή είναι ειλικρινείς και 
θερµές, γιατί πιστεύουµε ότι µε την πείρα και την εγκυρότητα του έδωσε ένα έργο που θα 
βοηθήσει αποφασιστικά στην καλύτερη γνώση και χρήση τής ελληνικής γλώσσας. 

Ιανουάριος 2002 ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΕΞΙΚΟΛΟΠΑΣ ΕΠΕ 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

Από την εποµένη τής κυκλοφορήσεως τής πρώτης έκδοσης τού παρόντος «Λεξικού τής 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας«, από τον Απρίλιο τού 1998, άρχισε η εργασία για την 
προετοιµασία τής δεύτερης έκδοσης, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη τού 2001. Εκτός από 
τον όγκο τής δικής µας συγγραφικής εργασίας, πολλά χρειάστηκε ακόµη να γίνουν µε τη 
βοήθεια πολλών, αφού το Λεξικό ως καταγραφή ενός ζωντανού, δυναµικού και εξε-
λισσόµενου οργανισµού, ως καταγραφή τής γλώσσας των Ελλήνων, οφείλει να παρακολουθεί 
και να καταγράφει αδιαλείπτως τη δυναµική έκφραση τού προφορικού και γραπτού λόγου των 
οµιλητών τής ελληνικής γλώσσας. Και αυτό είναι έργο τιτάνειο, αλλά, ευτυχώς, όχι σισύφειο. 
Μπορούµε, µετά λόγου γνώσεως, να διαβεβαιώσουµε ότι η σύγχρονη γραπτή και προφορική 
έκφραση των Ελλήνων έχει αποτυπωθεί στην πραγµατική της έκταση και, επιστηµονικώς, µε 
τον καλύτερο δυνατό και υπεύθυνο τρόπο µέσα στις σελίδες τού Λεξικού που κρατεί ο 
αναγνώστης στα χέρια του. 

Το παρόν Λεξικό, µε τον τεράστιο µόχθο που καταβλήθηκε για την εκπόνηση του, µε την 
επιστηµονική εγκυρότητα του, µε τη σύλληψη και την οργάνωση τού έργου µέχρι την τελευταία 
λεπτοµέρεια τής δοµής του και, κυρίως, µε την ποιότητα τής σύνταξης των ληµµάτων του 
(ορισµών - παραδειγµάτων - σχολίων - πινάκων), καθιερώθηκε στη συνείδηση των Ελλήνων 
αναγνωστών και των ξένων µελετητών τής γλώσσας µας. Επιπλέον, έγινε απαραίτητο 
βοήθηµα για όσους µιλούν και γράφουν την Ελληνική, καθώς και σταθερό σηµείο αναφοράς, 
οσάκις γίνεται λόγος για την ορθότητα µιας σηµασίας, για την ορθή γραφή µιας λέξης ή για το 
αν υπάρχει, αν λέγεται ή και πώς χρησιµοποιείται στον λόγο αυτή ή εκείνη η ελληνική λέξη. 
Το πραγµατικό αυτό γεγονός δικαίωσε τον µόχθο και τις προσδοκίες τού συγγραφέα, αλλά 
γέννησε συγχρόνως σ' αυτόν την υποχρέωση να συνεχίσει χωρίς καθυστέρηση την 
προσπάθεια συµπλήρωσης τού έργου µε νέο λεξιλογικό υλικό για την επιδίωξη τής ακόµη 
µεγαλύτερης βελτίωσης τού έργου µε νέες ή επιπρόσθετες λεξικογραφικές πληροφορίες. 

Η γενικότερη εκτίµηση των Ελλήνων αναγνωστών ότι το παρόν Λεξικό αποτελεί την πιο 
ζωντανή, πιστή και εύτολµη καταγραφή τής σύγχρονης πραγµατικότητας τής ελληνικής 
γλώσσας µάς υποχρέωσε να συνεχίσουµε το έργο µας µε αµείωτη ένταση, µε συνεχή 
αναζήτηση ακόµη και µέχρι τη στιγµή που γράφονται οι γραµµές αυτές, µας οδήγησε δε να 
προστρέξουµε στις γνώσεις επιστηµόνων διαφόρων ειδικοτήτων για τον έλεγχο και την 
πληρότητα ορισµένων επιστηµονικών ιδίως όρων. Έτσι, και από τη θέση αυτή επιθυµούµε να 
εκφράσουµε τις θερµές ευχαριστίες µας στους πανεπιστηµιακούς καθηγητές και τους άλλους 
ειδικούς οι οποίοι συνέδραµαν το έργο µας µε τον έλεγχο επιλεγµένων ειδικών ληµµάτων. 
Ευχαριστούµε τους πανεπιστηµιακούς καθηγητές Βλα-σιο Φειδά, Βασίλειο Κιόρτση, Γεώργιο 
Μέργο, Βασίλειο Λαµπρινουδάκη, Γεώργιο Παπα-κωνσταντίνου, Χρήστο Κλαίρη, Ιωάννη 
Παρασκευόπουλο, Γεώργιο Κασιµάτη, Κωνσταντίνο Σβολόπουλο, ∆ηµήτριο ∆ηµητράκο, 
Βασίλειο Κλεισούρα, Κυριάκο Κατσιµάνη, καθώς και τους εκλεκτούς επιστήµονες Βίκα 
Γκιζελή, Αναστάσιο Σκιαδά, Γεράσιµο Ρηγάτο, Αστέριο Τσαντούλα, Μανόλη 
Αναγνωστόπουλο, Κωστή ∆εµερτζή, Φρίξο ∆ήµου, Μαργαρίτα Μεταξά, Σουλτάνα 
Χατζηδήµου, Παναγιώτη Τσιβεριώτη και ∆ηµήτρη Μπαµπινιώτη. Η βοήθεια τους υπήρξε 
πολύτιµη. Οποιεσδήποτε παραλείψεις ή οποιαδήποτε πιθανά αστοχήµατα στα ειδικά λήµµατα 
βαρύνουν, όπως είναι αυτονόητο, αποκλειστικά τον γράφοντα, ο οποίος είχε και την τελική 
ευθύνη τής αποδοχής ή µη, καθώς και τής λεκτικής διατύπωσης ποικίλων υποδείξεων και 
παρατηρήσεων που έγιναν. Ιδιαίτερα ευχαριστούµε επίσης τους συναδέλφους γλωσσολόγους 
Χριστόφορο Χαραλαµπάκη, Νικόλαο Κοντοσόπουλο, Μενέλαο Χριστοδούλου, Μαρία 
Ιακώβου και Νέλλη Παππά, καθώς και τους φίλους τού Λεξικού Αδάµ Αδάµ, Γεώργιο 
Κοκοσούλα και Νικόλαο Κληρόπουλο για τις ουσιώδεις παρατηρήσεις τους, που 
αξιοποιήθηκαν διαφοροτρόπως στο Λεξικό. 

Οι έµπειροι φιλόλογοι Φίλιππος ∆ηµάρατος, Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια και Ευστράτιος 
Χωραφάς ανέλαβαν να µελετήσουν συγκεκριµένα τµήµατα τού Λεξικού. Οι παρατηρή- 
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σεις και τα σχόλια τους σε διάφορα ερµηνεύµατα βοήθησαν σηµαντικά. Νέο υλικό συ-
γκέντρωσαν στις αλλεπάλληλες αποδελτιώσεις γραπτού και προφορικού λόγου τής σύγ-
χρονης Ελληνικής οι γλωσσολόγοι Μαρίνα Βασιλείου, Αναστασία Βρακά, Βαρβάρα Καρ-
ζή, Ευτυχία Παπατζανάκη και Νέλλη Παππά. Ειδικές εργασίες στον έλεγχο ληµµάτων τού 
Λεξικού και στη διόρθωση ανέλαβαν οι φιλόλογοι Ευαγγελία Αουτριανάκη, Λίντα Βολτή και 
Φλωρίτα Μπαµπινιώτη, οι οποίες βοήθησαν ουσιαστικά στη δεύτερη έκδοση τού Λεξικού. 
Την ευθύνη των τυπογραφικών διορθώσεων τής δεύτερης έκδοσης, που συνοδεύτηκαν από 
εύστοχες παρατηρήσεις και υποδείξεις, είχε ο γλωσσολόγος Παναγιώτης Σουλτάνης, 
επικουρούµενος από την Αριστέα Ακριτίδου. Ευχαριστίες θερµές και ειλικρινείς εκφράζονται 
προς όλους αυτούς τους επιστήµονες, οι οποίοι µας βοήθησαν σε ουσιώδεις βελτιώσεις τού 
Λεξικού. 

Τον συντονισµό των λεξικογραφικών εργασιών τής δεύτερης έκδοσης είχε ο γλωσσολόγος 
Γεώργιος Τράπαλης, εκλεκτός επιστήµονας, προικισµένος µε λεπτή γλωσσική και 
λεξικογραφική αίσθηση. Ιδιαίτερα τον ευχαριστώ για την πολύτιµη συµβολή του. Τον έλεγχο 
τής ετυµολογίας είχε ο γλωσσολόγος Θεόδωρος Μωυσιάδης, ο οποίος έχει ειδική 
επιστηµονική ενασχόληση και επίδοση στον κλάδο αυτόν τής γλωσσικής επιστή- 
µης- 

Τέλος, σηµαντικά βοήθησε στη δεύτερη έκδοση και το υλικό που αντλήσαµε, όπου 
χρειάστηκε, από τον ηλεκτρονικό Εθνικό Θησαυρό τής Ελληνικής Γλώσσας τού Ινστιτούτου 
Επεξεργασίας τού Λόγου (ΙΕΛ). Στον ακάµατο ερευνητή τής ελληνικής γλώσσας καθηγητή τής 
πληροφορικής Γεώργιο Καραγιάννη, διευθυντή τού ΙΕΛ, εκφράζουµε και από τη θέση αυτή 
τις ευχαριστίες µας. 

Θα ήθελα για µια ακόµη φορά να ευχαριστήσω από καρδιάς το αναρίθµητο -πραγµατικά 
αναρίθµητο- πλήθος των Ελλήνων αναγνωστών τού Λεξικού, οι οποίοι µε διάφορους τρόπους 
(επιστολές, τηλεφωνήµατα, αποστολή πληροφοριών, προφορικές ενηµερώσεις κ.λπ.) 
επισήµαναν, µε συγκινητικό ενδιαφέρον για το Λεξικό και τη γλώσσα µας, διάφορες πτυχές 
(σηµασίας, χρήσης, ορθογραφίας, ετυµολογίας κ.λπ.) ληµµάτων τού Λεξικού, πράγµα που µας 
οδήγησε να επανεξετάσουµε τις πληροφορίες µας για ορισµένα από αυτά. Αυτή η άµεση, 
γνήσια και άδολη ανταπόκριση των αναγνωστών τού Λεξικού, οι οποίοι είχαν πάντοτε έναν 
καλό λόγο για το πόσο έχουν βοηθηθεί, σε πόσο µεγάλη έκταση το χρησιµοποιούν και πόσο 
στενά έχουν συνδεθεί µε διάφορες πλευρές τού Λεξικού (άλλος µε την ετυµολογία, άλλος µε 
τις φράσεις, άλλος µε τα σχόλια κ.λπ.), είναι η καλύτερη ανταµοιβή τού συγγραφέα και όσων 
βοήθησαν στο να γίνει το Λεξικό µας καλύτερο. 

Για µια ακόµη φορά θέλω να πω κάτι που αισθάνοµαι ως εσωτερική οφειλή: αυτό το 
Λεξικό δεν θα είχε πάρει τη µορφή που έχει ούτε θα µπορούσε να έχει επιτευχθεί και η 
παρούσα δεύτερη έκδοση του σε σχετικά σύντοµο χρόνο (τρία χρόνια), αν δεν είχε σε όλα του 
τα στάδια την άµεση και αµέριστη στήριξη τού λαµπρού εκδότη και γνώστη τής τέχνης τής 
σύγχρονης τυπογραφίας, τού κ. Γεωργίου Τσιβεριώτη. Τον ευχαριστώ ει-λικρινώς και από τη 
θέση αυτή. 

Ιανουάριος 2002 Γ. Μπαµπινιώτης 



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ* 

Η νέα ελληνική γλώσσα δεν είναι υπόθεση των τελευταίων τριάντα ή πενήντα ετών αποτελεί προϊόν αδιάκοπης εξέλιξης 40 
και πλέον αιώνων. Ο ιστορικά ενιαίος χαρακτήρας τής ελληνικής γλώσσας (παρ' όλες τις δοµικές µεταβολές που υπέστη στο 
πέρασµα τόσων αιώνων) δεν επιτρέπει να κατανοήσουµε εις βάθος τη σύγχρονη µορφή τής Ελληνικής χωρίς ευρύτερη 
εποπτεία ολόκληρης τής ελληνικής γλώσσας. Γι' αυτό κρίναµε σκόπιµο να προτάξουµε στο Λεξικό µια συνοπτική Εισαγωγή 
µε τίτλο «Η ελληνική γλώσσα». Η Εισαγωγή περιλαµβάνει µια γενική επισκόπηση τής Ελληνικής και αναφέρεται, ειδικότερα, 
στην ιδιαιτερότητα τής ελληνικής γλώσσας, στην καταγωγή, στις ιστορικές περιόδους, στη δοµή και εξέλιξη, στο λεξιλόγιο 
τής Ελληνικής, στο γλωσσικό ζήτηµα και στην αναγνώριση τής Νεοελληνικής (ή δηµοτικής) ως επίσηµης γλώσσας τής Εκπαί-
δευσης και τής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης το 1976. Πολλά από όσα γράφονται στο Λεξικό είτε στην ετυµολογία των λέξεων είτε 
στη σηµασία είτε στις γραµµατικές και συντακτικές πληροφορίες είτε στα Σχόλια για τη χρήση των λέξεων κ.λπ. φωτίζονται 
ακόµη περισσότερο, αν συνδεθούν µε τη γενικότερη θεώρηση τής ελληνικής γλώσσας που ακολουθεί. 

Η Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Ότι η ελληνική γλώσσα κατέχει ξεχωριστή θέση ανάµεσα στις 
2.700 γλώσσες τού κόσµου αποτελεί απλή εµπειρική δια-
πίστωση. Όσο είναι ορθό ότι, σύµφωνα µε τα διδάγµατα τής 
γλωσσικής επιστήµης, όλες οι γλώσσες των λαών (οι «φυσι-
κές» ή «εθνικές» λεγόµενες γλώσσες) ως συστήµατα επικοι-
νωνίας είναι ισότιµες, άλλο τόσο είναι αληθές ότι ορισµένες 
γλώσσες που σήκωσαν το βάρος ανεπτυγµένων µορφών πολι-
τισµού τού ανθρώπου γνώρισαν µια καλλιέργεια που τις ξε-
χωρίζει από τις άλλες. Κατεξοχήν καλλιεργηµένη γλώσσα εί-
ναι η Ελληνική, αφού σµιλεύτηκε επί 30 και πλέον αιώνες 
στην έκφραση λεπτών εννοιών τής φιλοσοφίας και τής επι-
στήµης, αδρών εννοιών τού πολιτικού λόγου και των πολιτει-
ακών θεσµών, σύνθετων εννοιών τού ευαγγελικού λόγου και 
τής πατερικής θεολογίας, καθώς και βαθιών στοχαστικών εν-
νοιών τού αρχαίου δράµατος, τής πεζογραφίας και τής ποίη-
σης. Η παρατήρηση τού Οδυσσέα Ελύτη (στην οµιλία του κα-
τά την τελετή που του απονεµήθηκε το βραβείο Νόµπελ λο-
γοτεχνίας τον ∆εκέµβριο τού 1979) ότι «στο µάκρος είκοσι πέ-
ντε αιώνων δεν υπήρξε ούτε ένας, επαναλαµβάνω ούτε ένας, 
που να µην γράφτηκε ποίηση στην ελληνική γλώσσα. Να τι εί-
ναι το µεγάλο βάρος παράδοσης που το όργανο αυτό σηκώ-
νει», εξηγεί, από την πλευρά τού δηµιουργού, την προνοµιακή 
θέση τής Ελληνικής ανάµεσα στις γλώσσες τού κόσµου. 

∆εν είναι, βέβαια, τυχαίο ότι η διεθνής επιστηµονική γλώσ-
σα σχηµάτισε -και σχηµατίζει και σήµερα- τους περισσότε-
ρους όρους σε διάφορες περιοχές τής επιστήµης (ιατρική, φυ-
σική, φιλολογία, φιλοσοφία, θεολογία, τεχνολογία κ.ά.) κατα-
φεύγοντας σε ελληνικές ρίζες, λέξεις ή συστατικά. Μέσα δε 
από τα µεγάλα κείµενα τού ελληνικού στοχασµού, τα κείµενα 
τού Πλάτωνα ή τού Αριστοτέλη, τού Οµήρου, τού Ησιόδου ή 
τού Πινδάρου, τού Αισχύλου, τού Σοφοκλή ή τού Ευριπίδη, τού 
Θουκυδίδη, τού Ξενοφώντα, τού ∆ηµοσθένη, τού Πολυβίου ή 
τού Πλουτάρχου, µέσα από τα κείµενα τού ελληνικά εκφρα-
σµένου Ευαγγελίου, των Πατέρων τής Εκκλησίας, τής βυζα-
ντινής υµνογραφίας κ.λπ., οι λέξεις-έννοιες τής Ελληνικής πέ-
ρασαν στον καθηµερινό, ιδίως τον πιο απαιτητικό, λόγο των 
Ευρωπαίων και δι' αυτών στις περισσότερες άλλες γλώσσες '. 
Λέξεις όπως θεωρία και εµπειρία, µέθοδος, οργάνωση και σύ-
στηµα, ανάλυση και σύνθεση, ιδέα, θέση και θέµα, κρίση και 
κριτήρια, πρόβληµα και πρόγραµµα, σφαίρα και ατµόσφαιρα, 
εποχή και περίοδος, ενθουσιασµός, µαγεία και µυστήριο, συµ-
µετρία, µουσική, τόνος, ρυθµός, µελωδία και ορχήστρα, πολι- 

τική και δηµοκρατία, διάλογος και µονόλογος, ενέργεια και 
πάθος, ποίηση, θέατρο και δράµα, ιστορία και τεχνολογία, 
σχολείο, µηχανή αλλά και αυτόµατος και ατοµικός και ηλε-
κτρονικός, αυτό το ίδιο το όνοµα Ευρώπη και χιλιάδες άλλες 
λέξεις έχουν καταστεί λέξεις τού διεθνούς λεξιλογίου, που οι 
απλοί οµιλητές τής Αγγλικής, τής ∆ανικής ή τής Ιαπωνικής ού-
τε καν υποψιάζονται, κατά κανόνα, ότι είναι ελληνικά δάνεια 
στη γλώσσα τους. Από τις 166.724 αγγλικές, λ.χ., λέξεις, που 
περιλαµβάνονται στο αγγλικό λεξικό τού Webster, υπολογίζε-
ται ότι 35.136 λέξεις είναι ελληνικές ή ελληνογενείς2. 

Την οικουµενικότητα τής ελληνικής γλώσσας µπορεί κανείς 
να τη συλλάβει διττά: α) αξιολογικά- τα ανεπανάληπτα σε 
σύλληψη, πρωτοτυπία, βάθος και πλούτο ιδεών κείµενα των 
µεγάλων Ελλήνων στοχαστών είναι φυσικό να επέδρασαν και 
καθαρώς γλωσσικά, µια που οι ιδέες έχουν ως όχηµα τις 
λέξεις.Όπως παρατηρεί ο µεγάλος γλωσσολόγος R.H. Robins3: 
«Η πνευµατική ζωή τής Ευρώπης στο σύνολο της -η φιλοσο-
φική, η ηθική, η πολιτική και η αισθητική της σκέψη- έλκει 
την καταγωγή από το έργο των Ελλήνων στοχαστών. Και σή-
µερα ακόµη, όλο ξαναγυρνάµε πίσω σε ό,τι έχει αφήσει η 
πνευµατική δραστηριότητα των Ελλήνων, αναζητώντας ερε-
θίσµατα και κουράγιο. Με τους Έλληνες, όσο µε κανέναν άλ-
λον αρχαίο ή σύγχρονο πολιτισµό, ο σύγχρονος άνθρωπος αι-
σθάνεται µιαν αναντίρρητη πνευµατική συγγένεια»- β) ιστο-
ρικά- η Ελληνική, στη µετακλασική περίοδο µε τον Αλέξαν-
δρο, υπήρξε η πρώτη παγκόσµια γλώσσα, γλώσσα των συ-
ναλλαγών πολλών λαών (lingua franca) και συγχρόνως γλώσ-
σα πολιτισµική (Kultursprache). Ο Γερµανός βυζαντινολόγος 
Karl Krumbacher (γνωστός από τη διαµάχη του µε τον Χατζι-
δάκι για το γλωσσικό ζήτηµα) έχει γράψει: «Ου µόνον ως µέ-
σον συνεννοήσεως σύµπαντος τού ελληνικού και έλληνίζο-
ντος κόσµου είς τα απώτατα αυτού µέρη και είς διαφορώτα-τα 
φύλα και κοινότητας έχρησίµευεν ή ζώσα ελληνική κοινή 
γλώσσα τών άλεξανδρεωτικών και ρωµαϊκών χρόνων, άλλα 
ητο και ή γλώσσα τού Ευαγγελίου, ή γλώσσα τής διεθνούς 
συγκοινωνίας τών βαρβάρων µετά τών Ελλήνων και τών 
Ρωµαίων, και δή και τών βαρβάρων προς αλλήλους, τελευ-
ταΐόν και επίσηµος γλώσσατοῦκράτους, έν όλίγαις λέξεσιν 
έξετέλει έργον παγκοσµίου γλώσσης»4. 

Υπάρχει, όµως, και µια τρίτη διάσταση τού οικουµενικού 
χαρακτήρα τής ελληνικής γλώσσας, που δεν έχει αρκούντως 
προσεχθεί: το γεγονός ότι οι Έλληνες υπήρξαν οι ίδιοι οι πρώ- 

*   Από εκτενέστερο άρθρο τού Γ. Μπαµπινιώτη για την ελληνική γλώσσα, δηµοσιευµένο στον τόµ. «Ελλάς» τής Εγκυκλοπαίδειας «Πάπυρος-Λα-
ρούς-Μπριτάνιχα» (σ. 15 κ.εξ.). 

1. Πβ. Γ. Μπαµπινιώτη, Ελληνική γλώσσα: παρελθόν, παρόν, µέλλον, Αθήνα: Εκδ. Gutenberg 1994, σ. κα'-λστ' («Υφή και. ιδιαιτερότητα τής ελληνικής 
γλώσσας»). 

2. Αρι,στ. Κωνσταντίνίδη, Οι ελληνικές λέξεις στην αγγλική γλώσσα, Θεσσαλονίκη 1991, σ. VII. 
3. R.H. Robins, A short History of Linguistics, London: Longman 1990', σ. 13. 
4. Κ. Krumbacher, Tò πρόβληµα τής νεωτέρας γραφοµένης 'Ελληνικής, Αθήναι.: Εκδ. Μαρασλή 1905, σ. 31. 
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τοι µελετητές τής ελληνικής και, γενικότερα, τής ανθρώπινης 
γλώσσας σε συνδυασµό µε το ότι η ανάλυση τής ελληνικής 
γλώσσας από τους αρχαίους γραµµατικούς και φιλοσόφους 
απετέλεσε (µέσω τής Λατινικής) τη βάση τής ανάλυσης όλων 
των µετέπειτα γλωσσών. Και είναι µεν αλήθεια ότι οι αρχαίοι 
Ινδοί γραµµατικοί προηγήθηκαν χρονικά στη σύνταξη τής 
πρώτης γραµµατικής. Ο Panini, ο συντάκτης τής Astadhyäyi 
(«Οκτώ βιβλία»), τής πρώτης γραµµατικής τής αρχαίας ινδι-
κής γλώσσας, έζησε ανάµεσα στο 600 και στο 300 π.Χ. Ωστό-
σο, η γραµµατική τού Panini δεν έγινε ευρύτερα γνωστή στη 
∆ύση πριν από τον 19ο αιώνα και δεν επηρέασε τη γενικότερη 
εξέλιξη τής σπουδής τής γλώσσας. Αυτό συνέβη µόνο µε την 
ελληνική γραµµατική θεωρία και πράξη και τη δηµιουργική 
προέκταση της, τη Λατινική. Εν ολίγοις, η ελληνική γλώσσα 
ως κύρια µορφή «µεταγλώσσας» (λόγου περί γλώσσας), µέσα 
από τη σχολική-παραδοσιακή γραµµατική και µέσα από την 
Παιδεία (ιδίως από τους χρόνους τής Αναγέννησης) απέκτησε 
τη φήµη τής κατεξοχήν καλλιεργηµένης γλώσσας, γλώσσας µε 
υψηλό επικοινωνιακό γόητρο και κύρος. Η παρατήρηση τού 
R. Η. Robins5 είναι και γι' αυτό το θέµα πολύ ενδεικτική: «Ο 
ελληνικός θρίαµβος στον πνευµατικό πολιτισµό είναι ότι 
έδωσε τόσα πολλά σε τόσους πολλούς τοµείς [...]. Τα 
επιτεύγµατα τους στον τοµέα τής γλωσσολογίας όπου ήταν 
εξαιρετικά δυνατοί, δηλαδή στη θεωρία τής γραµµατικής και 
στη γραµµατική περιγραφή τής γλώσσας, είναι τόσο ισχυρά, 
ώστε και να αξίζει να µελετηθούν και να αντέχουν στην 
κριτική. Επίσης είναι τέτοια που να εµπνέουν την ευ-
γνωµοσύνη και τον θαυµασµό µας». 

Τέλος, η οικουµενικότητα τής Ελληνικής δεν είναι άσχετη 
προς το κύρος που απέκτησε διεθνώς η Ελληνική ως η γλώσ-
σα τής Καινής ∆ιαθήκης, η γλώσσα των µεγάλων Πατέρων τής 
Χριστιανικής Εκκλησίας και, καθόλου λιγότερο, ως η κατεξο-
χήν γλώσσα τής υµνογραφίας και τής εκκλησιαστικής λα-
τρείας (Θείας Λειτουργίας τού Ιωάννου τού Χρυσοστόµου και 
τού Μεγάλου Βασιλείου). Η Ελληνική συνδέεται επίσης µε 
την ελληνική µετάφραση τής Παλαιάς ∆ιαθήκης από τους 
Εβδοµήκοντα για τις ανάγκες των Ιουδαϊκών Κοινοτήτων τής 
Ανατολής που ήταν ελληνόφωνες εκείνη την εποχή. Η επιµονή 
τού Εράσµου, τού µεγάλου Ολλανδού φιλολόγου τής Αναγέν-
νησης και πρώτου εκδότη τού ελληνικού κειµένου τής Καινής 
∆ιαθήκης (το οποίο ως «Textus Receptus» εξακολουθούσε να 
χρησιµοποιείται σε ευρύτερη χρήση µέχρι την έκδοση τής 
Καινής ∆ιακήκης από τον Eberhard Nestle το 1898), ότι δεν νο-
είται θεολόγος που να µη γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, γιατί 
θα είναι ανίκανος να πλησιάσει τη γλώσσα τής Καινής ∆ια-
θήκης στο πρωτότυπο, είναι ενδεικτική τής αίγλης τής ελληνι-
κής γλώσσας στους κόλπους τού Χριστιανισµού. Αλλωστε, η 
κυριαρχία τού Χριστιανικού Βυζαντίου στον Μεσαίωνα, µαζί 
µε την ακτινοβολία, τον πολιτισµό και τη θρησκεία τού Βυζα-
ντίου, περνούσε και στην ελληνική γλώσσα, τής οποίας το κύ-
ρος ήταν τέτοιο, ώστε έγινε αµέσως αποδεκτή και άρχισε να 
διδάσκεται στη ∆ύση από τους Λογίους τού Βυζαντίου που 
κατέφυγαν εκεί λίγο πριν και µετά την πτώση τής Βασιλεύου-
σας, γεγονός που υπήρξε και η απαρχή τής Αναγέννησης στη 
∆ύση. 

Ωστόσο, δεν είναι µόνον η µοναδική από µεγάλα πνεύµατα 
καλλιέργεια της στον γραπτό και τον προφορικό λόγο και η 
οικουµενικότητα της που κατέστησαν την Ελληνική µια ξε-
χωριστή γλώσσα. Είναι και το γεγονός ότι στη γλώσσα αυτή 
έχουµε προφορική παράδοση τουλάχιστον 4.000 χρόνων και 
γραπτή παράδοση 3.500 ετών (µε µοναδικό -µε τα µέχρι τούδε 
επιγραφικά ευρήµατα- χάσµα την περίοδο από το 1200 µέχρι 
τον 8ο π.Χ. αιώνα). Όπως έχει παρατηρηθεί, η Ελληνική είναι 
µοναδικό για γλωσσολόγους παράδειγµα µελέτης τής εξέλιξης 
µιας φυσικής γλώσσας σε τόσο µάκρος χρόνου. Αντίθετα προς 
άλλες γνωστές αρχαίες γλώσσες, όπως την αρχαία Αιγυπτιακή 
ή την Ακκαδική (που αντικατέστησε τη Σουµεριακή στην 
αρχαία Μεσοποταµία), οι οποίες χάθηκαν ως γλώσσες νωρίς, 

η Ελληνική διατηρείται πάνω από 40 αιώνες τώρα ως ζωντα-
νή στην εξέλιξη της γλώσσα. Ο προσεκτικός, µάλιστα, κριτής 
των πραγµάτων θα πρέπει να αποφύγει να συγκρίνει την 
Ελληνική, λ.χ., µε τη Λατινική-Ιταλική, που βρίσκονται σε 
εντελώς διαφορετική σχέση, ή ακόµη και µε την Κινεζική ή τη 
Σανσκριτική. Η Κινεζική επιβίωσε µεν από το 1500 π.Χ. µέχρι 
τις αρχές τού αιώνα µας (οπότε αντικαταστάθηκε από τις νε-
ότερες γλώσσες-διαλέκτους) υπό την ονοµασία wé-yân, αλλά 
µόνον ως φιλολογική γλώσσα. Η δε Σανσκριτική (αρχαία Ινδι-
κή) σώθηκε επίσης µόνο σε περιορισµένες και εξειδικευµένες 
χρήσεις αρχαΐζουσας (θρησκευτικής ιδίως) γλώσσας. 

Σε σχέση και µε αυτές ακόµη τις εξαιρετικές περιπτώσεις 
γλωσσών, η Ελληνική αποτελεί µοναδικό παράδειγµα γλώσ-
σας µε αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια και µε τέτοια δοµική 
και λεξιλογική συνοχή, που να επιτρέπει να µιλάµε για µια 
ενιαία ελληνική γλώσσα από την αρχαιότητα έως σήµερα. Με 
αυτό εννοούµε ότι ο ίδιος λαός, οι Έλληνες, στον ίδιο γε-
ωγραφικό χώρο, την Ελλάδα, χωρίς διακοπή 40 αιώνες τώρα 
µιλάει και γράφει -µε την ίδια γραφή (από τον 8ο π.Χ. αιώνα) 
και την ίδια ορθογραφία (από το 400 π.Χ.)- την ίδια γλώσσα, 
την Ελληνική. Αυτό δεν σηµαίνει, φυσικά, ότι η γλώσσα τού 
Ξενοφώντα ή τού Πλάτωνα ή τού Πλουτάρχου είναι φωνολο-
γικά, γραµµατικά και λεξιλογικά ίδια και απαράλλακτη η 
γλώσσα που µιλάµε και γράφουµε στα τέλη τού 20ού αιώνα! 
Μεταβολές στην προφορά, στη γραµµατικοσυντακτική δοµή 
και στο λεξιλόγιο τής Ελληνικής πραγµατοποιήθηκαν πολλές. 
Ωστόσο, ούτε η δοµική φυσιογνωµία τής Ελληνικής ούτε το 
λεξιλόγιο της αλλοιώθηκαν τόσο πολύ, ώστε να µη γίνεται 
αντιληπτό ότι πρόκειται για την ίδια γλώσσα. Ο δοµικός σκε-
λετός τής Ελληνικής, τα κύρια χαρακτηριστικά τής δοµής τής 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας (η διάκριση, λ.χ., πτώσεως, αριθ-
µού και γένους στα ουσιαστικά και τα επίθετα ή η διάκριση 
χρόνου, ποιου ενεργείας, τροπικότητας, προσώπου, αριθµού, 
φωνής και διαθέσεως στο ρήµα) εξακολουθούν να προσδιορί-
ζουν τη φυσιογνωµία και τής σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, 
γιατί οι αλλαγές που έγιναν αφορούν, κυρίως, στη δήλωση των 
δοµικών κατηγοριών (σε καταλήξεις, σε φθόγγους κ.λπ.) και 
όχι στις ίδιες τις δοµικές κατηγορίες. Ως προς το λεξιλόγιο τής 
Ελληνικής, τα «επιστροφικά κινήµατα» τού Αττικι-σµού 
(αρχαίου και βυζαντινού), τού καθαρισµού (κοραϊκού και 
µετακοραϊκού), τής αρχαΐζουσας και τής µετέπειτα κα-
θαρεύουσας εδηµιούργησαν -τεχνητά στην αρχή και µε έξω-
θεν (των λογίων) παρέµβαση- µια στενή σχέση τής νεότερης 
προς την αρχαία ελληνική γλώσσα, που µε τη διαδικασία τής 
αναβίωσης αρχαίων και παλιότερων λέξεων έρχεται να συ-
µπληρώσει τη φυσική -και εκτεταµένη στην Ελληνική- δια-
δικασία τής επιβίωσης παραδοσιακών λέξεων. Στην Ελληνική, 
λέξεις όπως ουρανός, θάλασσα, γη, γλώσσα, παιδεία, 
ελευθερία, αδελφός, φίλος, αγαπώ, βλέπω, επιθυµώ, καλός, 
κακός, νέος, επειδή, όταν, εάν, εγώ, συ, αυτός, τότε, αύριο, ναι, 
ούτε, και, ότι, πως κ.λπ., χιλιάδες λέξεων, δεν είναι ούτε αρ-
χαίες ούτε βυζαντινές ούτε νέες. Τις χρησιµοποιούν οι Έλλη-
νες (µε την ίδια ή και µε διαφορετική σηµασία, µε τον ίδιο ή 
και παραλλαγµένο τύπο) πολλούς αιώνες τώρα, σε µια χρήση 
που πολύ εύστοχα χαρακτηρίζεται ως διαχρονική. Τέτοιες λέ-
ξεις είναι απλώς και µόνο ελληνικές λέξεις- αρχαία, παλιά, 
νεότερα και τωρινά στοιχεία µιας ενιαίας γλώσσας, τής ελ-
ληνικής γλώσσας. Ο Σεφέρης έχει επισηµάνει το φαινόµενο 
από παλιά µε τη διαίσθηση τού δηµιουργού: «Η ελληνική 
γλώσσα, ο άνθρωπος, η θάλασσα [...]. Για κοιτάξτε πόσο θαυ-
µάσιο πράγµα είναι να λογαριάζει κανείς πως, από την εποχή 
που µίλησε ο Όµηρος ώς τα σήµερα, µιλούµε, ανασαίνουµε 
και τραγουδούµε µε την ίδια γλώσσα. Κι αυτό δεν σταµάτησε 
ποτέ, είτε σκεφτούµε την Κλυταιµνήστρα που µιλά στον 
Αγαµέµνονα, είτε την Καινή ∆ιαθήκη, είτε τους ύµνους τού 
Ρωµανού και τον ∆ιγενή Ακρίτα, είτε το Κρητικό Θέατρο και 
τον Ερωτόκριτο, είτε το δηµοτικό τραγούδι!». 

5.  R. Η. Robins, έ.α., σ. 46-47. 
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Στα λήµµατα τού Λεξικού, ιδίως στην Ετυµολογία των λέξεων 
αλλά και στα Σχόλια, γίνεται συχνή αναφορά στις αρχικές 
ρίζες τής ινδοευρωπαϊκής πρωτογλώσσας, όπου φτάνουν ετυ-
µολογικά οι αρχές πολλών λέξεων τής Ελληνικής, καθώς και 
σε τύπους από διάφορες συγγενείς µε την Ελληνική ινδοευ-
ρωπαϊκές γλώσσες (Σανσκριτική, Λατινική, γερµανικές γλώσ-
σες, σλαβικές γλώσσες, Χεττιτική κ.ά.). Για να κατανοηθεί η 
σκοπιµότητα τέτοιων συσχετισµών, είναι ανάγκη να δοθούν 
µερικές γενικές πληροφορίες για τη γλωσσική συγγένεια τής 
Ελληνικής µε άλλες ευρωπαϊκές και µη γλώσσες, σύµφωνα µε 
τα διδάγµατα τής επιστήµης τής (Ιστορικοσυγκριτικής) 
Γλωσσολογίας6. 

Κάθε λαός συλλαµβάνει τον κόσµο τής πραγµατικότητας 
µε έννοιες και τον εκφράζει µε σηµασίες- µετατρέπει τη νόη-
ση σε γλωσσική σήµανση, σε γλώσσα, για να µιλήσει µέσω 
αυτής για τον κόσµο. Επειδή δε κάθε λαός συγκροτηµένος σε 
εθνική κοινότητα, δηλαδή κάθε έθνος, έχει τον δικό του τρό-
πο να προσεγγίζει, να συλλαµβάνει και να εκφράζει τον κό-
σµο, συµβαίνει ώστε και κάθε γλώσσα να έχει το δικό της σύ-
στηµα σηµασιών και τρόπων να τις δηλώνει: τα δικά της ση-
µαινόµενα και σηµαίνοντα. Άρα αυτό που αναµένεται και που 
πράγµατι συµβαίνει είναι για κάθε σηµασία κάθε γλώσσα να 
έχει το δικό της σηµαίνον, τη δική της λέξη. Έτσι, λ.χ., για 
τον αριθµό «τρεις | τρία» η Ελληνική χρησιµοποιεί τη λέξη 
τρεις | τρία, η Κινεζική τη λέξη san, η Φινλανδική το kolme, η 
ινδιάνικη γλώσσα Maya τη λέξη ο$ κ.ο.κ. Οµοίως για το «πα-
τέρας» η Ελληνική χρησιµοποίησε τη λέξη πατήρ/πατέρας, η 
Κινεζική τη λέξη fùch'in, η Φινλανδική το isä, η γλώσσα των 
Maya τη λέξη tata(tzil). To «φέρνω» στα Ελληνικά είναι φέρω, 
στα Κινεζικά nalai, στα Φινλανδικά tuoda, στη Maya είναι ziih 
κ.ο.κ. Αυτή είναι η κανονική κατάσταση στις φυσικές γλώσ-
σες. 

Όταν, αντί γι' αυτή τη διαφοροποίηση, παρατηρούµε σε µε-
ρικές γλώσσες µια εµφανή και στενή δοµική και λεξιλογική 
συνάφεια, τότε για τις γλώσσες αυτές θα πρέπει να αναζητή-
σουµε µια ερµηνεία τού φαινοµένου. Όταν, λ.χ., το ελληνικό 
εστί στην αρχαία Ινδική είναι asti, στη Λατινική est (από όπου 
το γαλλικό est), στη Γερµανική ist (από όπου το αγγλικό is) 
κ.λπ.· όταν το τρεις | τρία είναι très στη Λατινική, trayas στην 
αρχαία Ινδική, three στην Αγγλική, drei στη Γερµανική, trys 
στη Λιθουανική, tre στην Αλβανική, tri στην Κελτική, trije στη 
Σλαβική, tri στη Χεττιτική, tre στην Τοχαρική κ.λπ.· όταν το 
πατήρ τής Ελληνικής είναι pater στη Λατινική, pitar στην αρ-
χαία Ινδική, Vater στη Γερµανική, father στην Αγγλική κ.ο.κ.-

όταν το ελληνικό δίδωµι είναι στην αρχαία Ινδική dadami (δη-
λαδή επίσης ρήµα σε -µι, µε ενεστωτικό διπλασιασµό και µε 
την ίδια ρίζα)- όταν το γένος σχηµατίζει τη γενική *γένεσ-ος 
(από όπου µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού σ και συναίρεση η 
γενική γένους) και η αρχαία Ινδική τη σχηµατίζει janas-as (µε 
a αντί των ε | ο τής Ελληνικής) και η Λατινική gener-is (από 
*gene-sis < *genes-es, όπου το r αντί s τής Λατινικής είναι 
προϊόν ρωτακισµού και τα -ος τής Ελληνικής και -es της 
Λατινικής οφείλονται προφανώς σε µεταπτωτική ποικιλία τού 
φωνήεντος)- όταν το ουδέτερο λήγει σε -ν (δώρον), δηλαδή σε 
έρρινο, όπως το λατινικό donum και το αρχαίο ινδικό danarn 
και η αιτιατική ενικού των ονοµάτων επίσης σε έρρινο -ν (λύ-
κον), όπως το λατινικό lupum ή το αρχαίο ινδικό vrkamóxav 
όλα αυτά παρατηρούνται σε χιλιάδες λέξεων και σε όλη την 
έκταση τής γραµµατικοσυντακτικής δοµής τής γλώσσας, τότε 
είναι λογικό να συµπεράνουµε ότι όσες γλώσσες εµφανίζουν 
αυτή την οµοιότητα µεταξύ τους είναι συγγενείς γλώσσες, 
συνδέονται µεταξύ τους µε µια µορφή γενετικής σχέσης που 
τις διακρίνει από τις άλλες γλώσσες, οι οποίες επίσης εµ-
φανίζουν µεγαλύτερη ή µικρότερη συγγένεια καθ' οµάδες, 
απαρτίζοντας ό,τι ονοµάζουµε «οικογένειες γλωσσών». Η γε-
νετική αυτή σχέση είτε οφείλεται σε δανεισµό είτε σε κοινή 
καταγωγή. Επειδή όµως θα ήταν παράλογο και ανεξήγητο, 
προκειµένου για την οµάδα στην οποία ανήκουν, λ.χ., η Ελλη- 

νική µαζί µε την αρχαία Ινδική και την αρχαία Περσική, µαζί 
µε τη Λατινική (και την Ιταλική γενικότερα) και τις γερµα-
νικές και σλαβικές γλώσσες, µαζί µε την Αλβανική και την 
Αρµενιακή καθώς και µαζί µε τη Χεττιτική και την Τοχαρική, 
να µιλήσεις για δανεισµό (!) τόσων γραµµατικών και συντα-
κτικών δοµών και τόσων χιλιάδων λέξεων (ποιος δάνεισε ποι-
ον;), η γλωσσική επιστήµη δέχεται ότι οι γλώσσες αυτές 
έχουν κοινή καταγωγή: απαρτίζουν την ίδια γλωσσική (όχι 
και φυλετική) οµοεθνία, την ίδια γλωσσική οικογένεια. 

Σύµφωνα µε την ινδοευρωπαϊκή θεωρία τής ιστορικοσυ-
γκριτικής γλωσσολογίας, ιδίως στην εξέλιξη της, η συγγένεια 
νοείται όχι ως κοινή φυλετική καταγωγή, άλλα ως γλωσσική 
καθαρώς συγγένεια λαών που κάποτε έζησαν µαζί και ανέ-
πτυξαν κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Η έννοια ινδοευρωπαϊκός 
είναι καθαρώς γλωσσική έννοια. Η άλλη δυνατή ερµηνεία, η 
τής παράλληλης ανάπτυξης κοινών χαρακτηριστικών που θα 
επεκτάθηκαν ευρύτερα σε παρακείµενους λαούς κατά κύµατα 
(«θεωρία των κυµάτων»), υστερεί στη βάση της, που δεν 
µπορεί να εξηγήσει τη βαθύτερη συγγένεια των ινδο-
ευρωπαϊκών γλωσσών σε δοµικό και λεξιλογικό επίπεδο. Οι 
δύο θεωρίες, κυρίως η θεωρία τής κοινής παρακαταθήκης και, 
συµπληρωµατικά, η θεωρία των παράλληλων αναπτύξεων, 
από κοινού µε την παραδοχή καθολικών δοµών στη γλώσσα 
και κάποιας εκτάσεως δανεισµού, εξηγούν τα κοινά χα-
ρακτηριστικά ορισµένων οµάδων γλωσσών µεταξύ τους, δια-
κρινόµενων από τα χαρακτηριστικά άλλων γλωσσικών οµά-
δων (οικογενειών). 

Αυτό σηµαίνει ότι οι γλώσσες που συνιστούν την ινδοευ-
ρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών (ονοµάστηκε έτσι από τα δύο 
ακραία όρια, όπου µιλιούνται οι γλώσσες που την απαρτίζουν, 
την Ινδία και την Ευρώπη) ανήκουν ιστορικά σε λαούς, που 
κάποτε, στην απώτερη αρχαιότητα (µερικές χιλιετίες πριν από 
τη 2η χιλιετία, οπότε εµφανίζονται οι πρώτες γραπτές 
µαρτυρίες από επιµέρους γλώσσες), έζησαν από κοινού και 
ανέπτυξαν στενές σχέσεις και κοινή σχεδόν γλώσσα, στην 
οποία, φυσικά, µόνον υποθετικά µπορούµε να αναχθούµε, 
αφού δεν υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες («κείµενα») από 
εκείνη την απώτατη περίοδο. 

Άρα η ελληνική γλώσσα ανήκει στην οµάδα γλωσσών που 
αποτελούν την οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, 
γλωσσών οι οποίες εµφανίζουν -όπως είπαµε- στενή δοµική 
(γραµµατικοσυντακτική) και λεξιλογική συγγένεια, διαφέρο-
ντας από όλες τις άλλες γλώσσες και οµάδες γλωσσών. Έτσι, 
λ.χ., η Ελληνική και οι άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες δια-
φέρουν ριζικά από γλώσσες συγκολλητικού δοµικού τύπου, 
όπως η Τουρκική, η Φινλανδική, οι ινδιάνικες γλώσσες ή η Ια-
πωνική κ.ά. ∆ιαφέρει επίσης από τις σηµιτοχαµιτικές γλώσσες 
(αραβικές, Εβραϊκή, αφρικανικές γλώσσες), που χαρακτη-
ρίζονται από την εναλλαγή στοιχείων τής ρίζας, όπως διαφέ-
ρει και από τις µονοσυλλαβικές γλώσσες (Κινεζική, Θιβετική, 
Ταϊλανδική κ.ά.) και από τις λοιπές γλωσσικές οικογένειες. 

Η διαφοροποίηση τής Ελληνικής από τις άλλες συγγενείς 
ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και η ανάπτυξη των ιδιαίτερων 
γλωσσικών χαρακτηριστικών που την ξεχωρίζουν από αυτές 
(την αρχαία Ινδική, τις γερµανικές, τις σλαβικές κ.λπ.) θα έγι-
νε, φυσικά, µετά την αποµάκρυνση των Ελλήνων από τους 
λοιπούς Ινδοευρωπαίους, πιθανότατα κατά την 3η χιλιετία, 
αφού τουλάχιστον το 2000 π.Χ. οι Έλληνες εµφανίζονται, κα-
τά κύµατα, στον γεωγραφικό χώρο όπου εγκαταστάθηκαν και 
που από αυτούς ονοµάστηκε Ελλάδα. Στη διαµόρφωση τής ελ-
ληνικής γλώσσας δεν φαίνεται να έπαιξε σηµαντικό ρόλο η 
γλώσσα ή οι γλώσσες των Προελλήνων, που βρήκαν οι Έλλη-
νες να κατοικούν στον ελλαδικό χώρο (ιστορικά γνωστών ως 
Πελασγών). Η γλώσσα των Προελλήνων απετέλεσε µικρής ση-
µασίας γλωσσικό υπόστρωµα (substratum) τής Ελληνικής, που 
εντοπίζεται µεθοδολογικά από γλωσσικά στοιχεία, τα οποία 
ούτε στην Ελληνική ούτε σε καµιά άλλη ινδοευρωπαϊκή 
γλώσσα µπορούν να ανευρεθούν. 

6. Βλ. Γ. Μπαµπννιώτη, Συνοπτική ιστορία τής ελληνικής γλώσσας µε εισαγωγή στην ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία, Αθήνα 19983. 
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Για την ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών ισχύει η πα-
ρατήρηση τού J.I. Mallory7: «Ενώ οι λεπτοµέρειες είναι ακόµα 
θέµα πολεµικής, η ινδοευρωπαϊκή υπόθεση σίγουρα δεν είναι. 
Είναι η µόνη η οποία µπορεί πειστικά να εξηγήσει γιατί ο µισός 
κατά προσέγγιση πληθυσµός τής γης µιλά γλώσσες οι 

οποίες σαφώς σχετίζονται µεταξύ τους. Αυτό απαιτεί να υπο-
θέσουµε ότι κάποτε σε κάποιο µέρος τής Ευρασίας υπήρχε 
ένας πληθυσµός ο οποίος µιλούσε µια γλώσσα που ήταν ο 
άµεσος πρόγονος όλων εκείνων των γλωσσών τις οποίες ανα-
γνωρίζουµε σήµερα ως ινδοευρωπαϊκές». 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Ο προσδιορισµός περιόδων σε µια γλώσσα µε αδιάκοπη προ-
φορική και γραπτή παράδοση σηµαίνει τη χάραξη διαχωρι-
στικών γραµµών µε όρια που συχνά δεν είναι τόσο γλωσσικά 
όσο ιστορικά και, το κυριότερο, που ποτέ δεν είναι αυστηρά 
και απόλυτα. Το πέρασµα, λ.χ., από την αρχαία ελληνική 
γλώσσα στην Αλεξανδρινή Κοινή (300 π.Χ.-300 µ.Χ. ή 6ος αι.) 
µπορεί συµβατικά να τοποθετηθεί στους χρόνους τού Μ. Αλε-
ξάνδρου (στρογγυλοποιούµενο αριθµητικά στο 300 π.Χ.), αφού 
τότε είναι που η Αττική διάλεκτος, καθιερωµένη από τον 5ο 
αιώνα ως επίσηµη γλώσσα τού µακεδόνικου κράτους, περι-
βάλλεται µε το κύρος, τη δύναµη και το γόητρο τής αυτοκρα-
τορίας τού Μ. Αλεξάνδρου, διαδίδεται ως lingua franca µέχρι 
τις Ινδίες και αναδεικνύεται, τρόπον τινά, σε διεθνή γλώσσα. 
Ωστόσο, τα γλωσσικά δεδοµένα, οι µεταβολές στη δοµή τής 
γλώσσας, που επιτρέπουν να µιλάµε για µια νέα περίοδο τής 
ελληνικής γλώσσας, την Αλεξανδρινή Κοινή, και πολύ πιο 
πριν από το 300 π.Χ. αρχίζουν (ο µονοφθογγισµός ορισµένων 
διφθόγγων φθάνει µέχρι τον 5ο π.Χ. αιώνα!) και συνεχίζονται 
επί πολλούς αιώνες πριν και µετά τα χρόνια τού Χριστού στην 
περίοδο τής ρωµαϊκής κυριαρχίας, φθάνοντας πιθανότατα 
στον 5ο µ.Χ. αιώνα (τότε χρονολογείται µε ασφάλεια η 
επικράτηση τού δυναµικού έναντι τού µουσικού τονισµού, 
διαπιστούµενη στα τονικά δακτυλικά εξάµετρα τού Νόννου). 
Ο ίδιος ο προσδιορισµός τού τέλους τής Αλεξανδρινής Κοινής 
κυµαίνεται από τους µελετητές ανάµεσα στο 300 µ.Χ. (ακρι-
βέστερα στο 330 µ.Χ., όταν η έδρα τού Ρωµαϊκού Κράτους µε-
ταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη) και στους χρόνους τού 
Ιουστινιανού (527-565 µ.Χ.), δηλαδή στον 6ο αιώνα, οπότε η 
Ελληνική καθιερώνεται ως επίσηµη γλώσσα τού Βυζαντινού 
Κράτους και αρχίζουν να εµφανίζονται γλωσσικές µεταβολές 
που αναγνωρίζονται ως γλωσσικά τεκµήρια τής επόµενης πε-
ριόδου (τής Μεσαιωνικής). Εν τούτοις, από καθαρώς γλωσσι-
κής και γλωσσοϊστορικής πλευράς, ο 1ος π.Χ. αιώνας µε το 
κίνηµα των Αττικιστών, το οποίο οδηγεί έκτοτε στη διάσχιση 
τής ενιαίας µέχρι τότε γλωσσικής παράδοσης σε γραφοµένη (ή 
λόγια ή αττικίζουσα γλώσσα) αφ' ενός και σε προφορική (ή 
δηµώδη ή κοινή) γλώσσα αφ' ετέρου, θα ήταν πολύ πιο δι-
καιολογηµένο ορόσηµο τής, ούτως ή άλλως, µεταβατικής πε-
ριόδου από την αρχαία Ελληνική στη νεότερη Ελληνική µέσω 
τής Μεσαιωνικής (Βυζαντινής) περιόδου. 

Εξίσου κρίσιµο είναι το θέµα τού προσδιορισµού τού χρό-
νου (και τής αντίστοιχης περιόδου) που δηλώνει την έναρξη 

τής γλωσσικής ιστορίας µας. Τυπικά, η ιστορία µιας γλώσσας 
αρχίζει από τη χρονολογία που σώζονται γραπτές µαρτυρίες. 
Αυτό για την Ελληνική, προτού αναγνωσθεί η γραµµική 
γραφή Β (1953), σήµαινε ότι άρχιζε από τα τέλη τού 8ου π.Χ. 
αιώνα. Με την ανάγνωση των κειµένων τής Κρητοµυκη-
ναϊκής γραφής Β η ιστορία τής ελληνικής γλώσσας µετατέ-
θηκε έξι ολόκληρους αιώνες πριν. Οψέποτε αναγνωσθούν τα 
κείµενα τής γραµµικής γραφής Α (αµφισβητείται µεν αν πε-
ριέχουν ελληνική γλώσσα, αλλά το πιο φυσικό και αναµενό-
µενο θα ήταν ότι επιγραφές -για την ακρίβεια, πήλινες πινα-
κίδες- τού ελλαδικού χώρου και των ελληνικών χρόνων πε-
ριέχουν και ελληνικά κείµενα), η ελληνική γλώσσα θα γίνει, 
πιθανότατα, τρεις αιώνες αρχαιότερη. Αυτό δείχνει, νοµίζω, 
τη σχετική αξία τής παραδοχής ότι η ιστορία και η αρχαιότητα 
τής εµφάνισης µιας γλώσσας συνδέεται αναγκαστικά µε τις 
«αναγνωσµένες» γραπτές µαρτυρίες της, ζήτηµα που µπορεί -
όπως στην περίπτωση τής Ελληνικής- να αποδειχθεί και 
συγκυριακό. 

Αν δει κανείς τυπικά-ποσοτικά τη διάρκεια των περιόδων 
τής ελληνικής γλώσσας (Αρχαία Ελληνική 1400-300 π.Χ., Αλε-
ξανδρινή Κοινή 300 π.Χ.-6ος µ.Χ. αιώνας, Μεσαιωνική 6ος-
18ος αιώνας, Νέα Ελληνική 19ος αι. κ. εξής), διαπιστώνει ότι 
συγκριτικά µεγαλύτερη διάρκεια εµφανίζει η Μεσαιωνική 
Ελληνική (12 αιώνες), ακολουθεί η Αλεξανδρινή Κοινή (9 αι-
ώνες), έπονται δε η Αρχαία Ελληνική (7 αιώνες, λόγω τού χά-
σµατος ανάµεσα στο 1200-720 π.Χ.) και η Νέα Ελληνική (2 τε-
λευταίοι αιώνες). Ωστόσο, και αυτή η εικόνα δεν είναι από-
λυτα ικανοποιητική και αληθής από γλωσσικής πλευράς. Η 
νέα ελληνική γλώσσα, στα βασικά χαρακτηριστικά τής δοµής 
της (τα φωνολογικά και, λιγότερο, τα µορφοσυντακτικά), ανά-
γεται στους χρόνους τής Αλεξανδρινής Κοινής, το αργότερο 
δε µέχρι και την πρώιµη ιδίως βυζαντινή περίοδο (6ο-12ο αι-
ώνα) και τη βυζαντινή (12ο-15ο αιώνα) έχει πλήρως διαµορ-
φωθεί. Το να αναγάγεις, λοιπόν, τη νεοελληνική γλώσσα 
στους δύο τελευταίους αιώνες είναι ιστορικά (µε όριο τη δη-
µιουργία τού νεοελληνικού κράτους) σωστό, όµως καθαρώς 
γλωσσικά και γλωσσολογικά πάσχει, αφού οι απαρχές τής 
Νεοελληνικής ανάγονται ουσιαστικά στους πρώτους µετα-
χριστιανικούς αιώνες. 

Άρα, η αναφορά στις περιόδους τής ελληνικής γλώσσας εί-
ναι αναγκαία µεν, αλλά συµβατική και συχνά συγκαλυπτική 
τής γλωσσικής πραγµατικότητας. 

Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 

Μια γλώσσα που αριθµεί βίον 40 αιώνων, εννοώ την ελληνική 
γλώσσα, είναι φυσικό στο πέρασµα τού χρόνου -τόσου µα-
κρού χρόνου- να έχει υποστεί µεταβολές. Μεταβολές στους 
φθόγγους τής γλώσσας, αυτούς που συνθέτουν τον τρόπο τής 
προφοράς της· ή, σηµειολογικά, µεταβολές στα σηµαίνοντα 
(στη φωνολογική δήλωση) των λέξεων. Μεταβολές, επίσης, 
στη γραµµατική της δοµή (µορφολογία), δηλαδή στον τρόπο 
που µε ποικίλα γραµµατικά µορφήµατα (καταλήξεις, επιθή-
µατα, προθήµατα, ενθήµατα, σχηµατιστικα στοιχεία) δηλώνει 
τις γραµµατικές σηµασίες της. Οµοίως, είναι φυσικό να έχει 
υποστεί µεταβολές στη συντακτική της δοµή, στον τρόπο που 
συν-τάσσει τις λέξεις της σε σύνολα (φράσεων, προτάσεων, 
περιόδων, παραγράφων, κειµένου), καθώς και, κατεξοχήν, µε- 

ταβολές στο λεξιλόγιο, αφού νέες εκφραστικές, δηλωτικές 
(αντικειµένων, σχέσεων, θεσµών, καταστάσεων κ.λπ.) ανάγκες 
αναφύονται στην καθηµερινή ζωή κάθε λαού µε το πέρασµα 
τού χρόνου. Έτσι, η ελληνική γλώσσα έχει υποστεί αρκετές 
µεταβολές στη δοµή της. Ωστόσο, όπως εξηγήσαµε ήδη, οι µε-
ταβολές αυτές δεν ήταν τόσες και τέτοιες που να αλλοιώσουν 
τη δοµική φυσιογνωµία τής Ελληνικής σε τέτοιον βαθµό, 
ώστε ο νέος Έλληνας, λ.χ. να αδυνατεί να πλησιάσει και να 
κατανοήσει, περισσότερο ή λιγότερο, ένα πεζό κείµενο τού 
Ξενοφώντα ή τού Πλάτωνα ή τού Πλουτάρχου µε µικρή προ-
σπάθεια και κατάλληλη καθοδήγηση. Και µπορεί µεν σήµερα 
να ακούγεται ίσως υπερβολικός ο ισχυρισµός τού Κοραή8 «οτι 
όστις συλλογισθή οτι ό Πλάτων, ò 'Αριστοτέλης, ό ∆η- 

7. J.I. Mallory, Οι Ινδοευρωπαίοι, Αθήνα: εκδ. ∆ελφίν1 1995, σ. 28. 

8. Το παράθεµα από Αναστ. Μέγα, Ιστορία τού γλωσσικού ζητήµατος, 1925-1927, σ. 213-214. 
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µοσθένης και όλος ό χορός των δοξασάντων το Έλληνικόν 
γένος ένδοξων ανδρών, έάν ήρχοντο πάλιν είς τον κόσµον 
µόνον ενός µηνός µελέτην έχρειάζετο δια να καταλάβωσιν 
ο,τι λαλοϋµεν και ο,τι γράφοµεν την σήµερον». Ωστόσο, δεν 
µπορεί κανείς να πει το ίδιο για την εκτίµηση τού καθηγητή 
Robert Browning9, ο οποίος γράφει: «Από τότε [7ο π.Χ. αιώνα] 
η ελληνική γλώσσα αποκτά µια συνεχή παράδοση που φθάνει 
ώς την εποχή µας. Υπήρχαν βέβαια αλλαγές αλλά δεν δηµι-
ουργήθηκε κάποιο ρήγµα στη συνέχεια, όπως έγινε ανάµεσα 
στα Λατινικά και τις ροµανικές γλώσσες. Τα Αρχαία Ελληνικά 
δεν αποτελούν ξένη γλώσσα για τον σηµερινό Έλληνα, όπως 
συµβαίνει µε τα Αγγλοσαξωνικά για τον σύγχρονο Άγγλο [...]. 
Η συνέχεια τού λεξιλογικού της αποθέµατος [τής Ελληνικής] 
είναι εντυπωσιακή [...]. Και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πολ-
λές ανακατατάξεις των µορφολογικών σχηµάτων, υπήρξε και 
µεγάλη συνοχή- έτσι τα Ελληνικά αποτελούν, ακόµα και σή-
µερα, αρκετά εµφανώς έναν αρχαϊκό, ινδοευρωπαϊκό τύπο 
γλώσσας, όπως τα Λατινικά ή τα Ρωσσικά». 

Αν θέλαµε να χαρακτηρίσουµε γενικότερα τη δοµή τής ελ-
ληνικής γλώσσας στην υφή και την εξέλιξη της, θα είχαµε να 
παρατηρήσουµε τα εξής: Η αρχαία ελληνική γλώσσα, τόσο 
από πλευράς δοµολειτουργικής (µορφοσυντακτικών δοµών 
και επικοινωνιακών λειτουργιών που επιτελούν) όσο και από 
απόψεως λεξιλογικής (δηλώσεως λεπτών και σύνθετων εννοι-
ών τής επιστήµης, των πολιτικοκοινωνικών θεσµών και τής 
λογοτεχνίας), καλλιεργήθηκε σε ύψιστο βαθµό. Το ότι έφθα-
σε, λ.χ., στις λεπτές δηλωτικές διακρίσεις ανάµεσα στην 
ενεργητική φωνή (που δήλωνε την ενέργεια διαπιστωτικά ή 
περιγραφικά), στη µέση φωνή (που δήλωνε το έντονο ενδια-
φέρον τού υποκειµένου για την επιτελούµενη ενέργεια) και 
στην παθητική (µε έµφαση στην ενέργεια παρά στην πηγή από 
όπου προέρχεται) είναι απόρροια των εκφραστικών αναγκών 
και τής καλλιέργειας τής Ελληνικής από δηµιουργούς µε 
γνώση και ευαισθησία στη γλώσσα. Το ίδιο και για την 
ανάπτυξη τής δοµής και λειτουργίας τής ευκτικής τού πλαγίου 
λόγου, που επινοήθηκε για να δηλώνει µειωµένη (έναντι τής 
οριστικής εγκλίσεως) βεβαιότητα, όταν η δηλούµενη ενέργεια 
αποµακρυνόταν από το παρόν και εξαρτάτο από γεγονότα τού 
παρελθόντος. Η δυνατότητα, οµοίως, να δηλώνονται 
πολύµορφα και πολυδύναµα οι αναγκαίες για την επικοινωνία 
αναφορές στον χρόνο, τον τρόπο, στην αιτία, στον σκοπό 
κ.λπ. (οι λεγόµενες «επιρρηµατικές σχέσεις») µέσω τού 
πλούσιου διακόσµου των επιρρηµατικών µετοχών (παράλληλα 
προς τη χρήση επιρρηµάτων, εµπρόθετων εκφράσεων, δευ-
τερευουσών προτάσεων κ.λπ.) συντελούσε σε απαιτητικότε-
ρες µορφές προσεγµένης χρήσης τής γλώσσας, όπου η δυνα-
τότητα περισσοτέρων επιλογών εξυπηρετούσε την ποικιλία 
τού λόγου, τον ρυθµό και την ακουστική τής φράσης και, συ-
χνά, τη δήλωση λεπτών υφολογικών αποχρώσεων. 

Φυσικά, στην κοινωνική διαστρωµάτωση τού αρχαίου ελ-
ληνικού κόσµου αυξηµένη ευαισθησία και ευρύτερη γνώση 
τής γλώσσας διέθετε, κατά κανόνα, ο πολίτης τής πόλεως-
κράτους µε την ανάλογη µόρφωση. Τότε η καλλιεργηµένη 

γλώσσα -αντίθετα προς ό,τι συµβαίνει σήµερα- ήταν προνόµιο 
των ελευθέρων µόνο πολιτών και µάλιστα αυτών που είχαν 
τους πόρους να εξασφαλίσουν µια εφαρµοσµένη (ρητορική) 
γνώση τής γλώσσας µε κατάλληλη διδασκαλία. Ωστόσο, η 
ευρύτερη και άµεση συµµετοχή των πολιτών στα κοινά και 
στην πολιτιστική-µορφωτική δραστηριότητα τής πόλεως βοη-
θούσε στην ανάπτυξη τού (προφορικού) πολιτικού λόγου και 
στην καλλιέργεια τής γλωσσικής τους ικανότητας. Και όσο κι 
αν είναι αληθές ότι εµείς σήµερα τον αρχαίο ελληνικό λόγο 
τον γνωρίζουµε από τα κείµενα ικανών έως προικισµένων και 
µεγάλων διανοητών, οι οποίοι είναι φυσικό να χειρίζονταν τη 
γλώσσα µε απαιτητικό τρόπο (ενώ ελάχιστα γνωρίζουµε τον 
απλό καθηµερινό λόγο), εν τούτοις µπορούµε να µιλάµε για 
µιαν ιδιαίτερη καλλιέργεια τής Ελληνικής, αφού είναι γνωστό 
ότι τη στάθµη µιας γλώσσας την καθορίζουν οι µεγάλοι 
συγγραφείς, που τα κείµενα τους λειτουργούν ως πρότυπα και 
ρυθµίζουν τη γενικότερη χρήση τής γλώσσας. 

Η καλλιέργεια τής ελληνικής γλώσσας ακονίστηκε εν συ-
νεχεία στο άλλο µεγάλο «γλωσσικό αµόνι», στον χώρο τής 
χριστιανικής θεολογίας και φιλολογίας, που όλο και περισ-
σότερο εξελίχθηκε σε κύρια έκφραση τού βυζαντινού κόσµου, 
συνοδευόµενη από άλλες µορφές πνευµατικής δραστηριότη-
τας όπως, λ.χ., η γραµµατική, η χρονογραφία ή η θύραθεν (πα-
ράλληλα µε την εκκλησιαστική) ποίηση. Με τον ελληνικό 
∆ιαφωτισµό, εντός και εκτός Ελλάδος, η Ελληνική µετά από 
µερικούς αιώνες σιγής γνώρισε νέα καλλιέργεια, πράγµα που 
έγινε επίσης και µε τις επιτόπιες λογοτεχνίες (κρητική, κυ-
πριακή, επτανησιακή) και, πάνω απ' όλα, µε το δηµοτικό τρα-
γούδι. Με τη δηµιουργία τού ελεύθερου Νεοελληνικού Κρά-
τους νέα πνοή -παρά τη γλωσσική διαµάχη καθαρεύουσας-
δηµοτικής- δίδεται στην ελληνική γλώσσα, που γρήγορα περ-
νάει στη φάση τού γλωσσικού εκσυγχρονισµού, αφού έχει 
προηγηθεί ο γλωσσικός καθαρισµός τής Ελληνικής (από ξε-
νόγλωσσα -τουρκικά ιδίως και βενετσιάνικα- στοιχεία), ώστε 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τής επιστήµης, τής δι-
οίκησης, τής εκπαίδευσης και τού Τύπου. Η ραγδαία εξέλιξη 
τής λογοτεχνίας, ιδίως τής ποίησης, συνέβαλε ουσιωδώς στην 
καλλιέργεια τής Ελληνικής, όπως -όσο και αν φανεί περίεργο- 
η διαµάχη περί το γλωσσικό ζήτηµα οδήγησε σε µιαν ευ-
ρύτερη και βαθύτερη ενασχόληση µε την ελληνική γλώσσα σε 
διαχρονικό επίπεδο, που και στην καλλιέργεια τής ελληνικής 
γλώσσας στη διπλή της παράδοση βοήθησε και, κυρίως, στη 
σπάνια για έναν λαό ευαισθητοποίηση τής πλειονότητας των 
πολιτών για τα θέµατα τής χρήσης τής Ελληνικής και τής 
επίσηµης µορφής τής γλώσσας µας. 

Από όλα αυτά προκύπτει ότι η καλλιέργεια τής ελληνικής 
γλώσσας, γραπτής και προφορικής, συνεχίστηκε σε κυµαινό-
µενο επίπεδο από την αρχαιότητα µέχρι τις µέρες µας, γεγο-
νός που και την ποιότητα τής γλώσσας µας ωφέλησε (όσο και 
αν ο γλωσσικός µας εµφύλιος γέννησε φανατισµούς και 
ακρότητες και από τα δύο µέρη) και σε µεταβολές τής Ελλη-
νικής κατά φυσικό τρόπο οδήγησε. 

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Σε ένα Λεξικό τής ελληνικής γλώσσας είναι φυσικό να ενδια-
φέρει, περισσότερο από κάθε τι άλλο, το ζήτηµα τού λεξιλο-
γίου τής Ελληνικής, αφού οι περισσότερες λέξεις τής σηµερι-
νής µας γλώσσας συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την προέ-
λευση, τις ιστορικές περιπέτειες και τη γλωσσική ιδεολογία 
που αναπτύχθηκε γύρω από την επίσηµη µορφή τής γλώσσας 
και το περίφηµο γλωσσικό ζήτηµα10. 

Ο χώρος τού λεξιλογίου τής Ελληνικής εµφανίζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, τόσο ως αδιάψευστο τεκµήριο τής συνέχειας τής 
ελληνικής γλώσσας όσο και ως «διεθνής ταυτότητα» τής 
Ελληνικής στην ευρωπαϊκή και, δι' αυτής, στην παγκόσµια 
γλωσσική επικοινωνία, αλλά επίσης και ως πεδίο ιστορικών 

διεργασιών που σφράγισαν τη φυσιογνωµία τής νεότερης ελ-
ληνικής γλώσσας. 

Ότι οι ελληνικές λέξεις, οι ρίζες και τα σχηµατιστικά στοι-
χεία (προθήµατα, τέρµατα, καταλήξεις) τής Ελληνικής αποτε-
λούν µόνιµη παρακαταθήκη τής διεθνούς επιστηµονικής ορο-
λογίας αλλά και οπλοστάσιο ξένων µορφωµένων και διανο-
ουµένων (επιστηµόνων, πολιτικών, αρθρογράφων κ.ά.) που διά 
των ελληνικών λέξεων επιχειρούν να εκφραστούν πέρα των 
τετριµµένων λέξεων τής καθηµερινότητας ανεβάζοντας το 
επίπεδο τής επικοινωνίας τους, είναι ευρύτερα γνωστό. Το λε-
ξικό Larousse (Dictionnaire du français au collège σ. XXVII) 
προτάσσει ενδεικτικό πίνακα ελληνικών (ά ή β' συνθετικών) 

9. R. Browning, Η µεσαιωνική και νέα ελληνική γλώσσα, Αθήνα: Εκδ. Παπαδήµα 1991, σ. 9 και 13. 

10. Βλ. Γ. Μπαµ^νιώτη, Η γλώσσα ως αξία: Το παράδειγµα τής Ελληνικής, Αθήνα: Εκδ. Gutenberg 1994, σ. 295 κ.εξ., κ.α. 
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λέξεων τής Γαλλικής, για να διευκολύνει τον Γάλλο αναγνώ-
στη: aéro-: aérodynamique, agr(o)-: agronome, -algie: nevralgie, 
anthropo-: anthropologie, archéo-: archéologie, -archie, -arque: 
monarchie, monarque, auto-: autobiographique, biblio-: 
bibliotèque, bio-: biologie κ.ο.κ. Ανατρέχοντας, εξάλλου, σε 
οποιονδήποτε «Λεξιλογικό Πίνακα» (Wordlist), πίνακα (µε τη 
σηµασία, ετυµολογία και χρήση) ελληνικών λέξεων τής 
Αγγλικής που οφείλει να γνωρίζει ο αγγλόφωνος µαθητής για 
τις επίσηµες εξετάσεις τής αγγλικής γλώσσας, συναντάµε λέ-
ξεις όπως acoustics, aesthetic, amphitheatre, antagonism, 
apathetic, aphorism, archipelago, ascetic, autonomous, 
catastrophe, cathartic, chaotic, epitome, epilogue, epitaph, 
epithet, spasmodic, stigmatize, gnome, homonym, ephemeral, 
eulogistic, ethnic, sporadic, amnesty, antipodes, apo(ph)thegm, 
apostolic, apostrophe, apotheosis, apologetic, apocalyptic, 
apocryphal11 κ.λπ., κ.λπ. Σε τέτοιους γλωσσικούς πίνακες για 
τον Άγγλο µαθητή (!) βρίσκουµε ετυµολογικές-σηµασιολογι-
κές πληροφορίες για τις ελληνικές ρίζες τού τύπου: erg/urg 
«work»: energy, ergatocracy metallurgy- eu «good, well, 
beautiful»: eulogize, euphemism, eupeptic κ.ο.κ. 

To λεξιλόγιο τής Ελληνικής αποτελεί αψευδή µάρτυρα τής 
αδιάκοπης συνέχειας τής ελληνικής γλώσσας και τού ενιαίου 
χαρακτήρα της. Κανείς Έλληνας ή ξένος (µε εξαίρεση τους ει-
δικούς τής ιστορίας τής ελληνικής γλώσσας) δεν µπορεί να 
διακρίνει αν µια σύγχρονη ελληνική λέξη είναι αρχαία, βυζα-
ντινή ή νεότερη ή αν χρησιµοποιείται συνεχώς από την αρ-
χαιότητα µέχρι σήµερα. Ποιος γνωρίζει ή αναγνωρίζει, λ.χ., 
ότι λέξεις όπως αγαπώ, αγαπητός, άγγελος, αγέλαστος, αγνός, 
άγνωστος, αγορά, άγριος, αδελφός, αθάνατος, αηδόνι, αέρας, 
αετός, αιώνας, άκλαυτος, ακούω, ακτίνα, αλάτι, αλέθω, αλεί-
φω, αλήθεια, αλλά, άλλος, άλλοτε, άρµη, αλµυρός, αλοιφή, 
άλυτος, αλώνι, άµα, αµάξι, αρµέγω, αµπέλι, αµέτρητος, αν, 
ανεβαίνω, αναβάλλω, ανάγκη, αναλύω, αναπαύω, αναπνέω, 
αναστενάζω, ανατολή, άναρχος, αναφέρω, ανατρέχω, άνεµος, 
ανεψιός, άνδρας, ανθώ, άνθρωπος, ανάγω, άνιφτος, άνοστος, 
αντί, αντίκρυ, αξίνα, άξιος, άξονας, απατώ, απάτη, άπιστος, 
από κ.λπ., είναι γνήσιες οµηρικές λέξεις, που αυτούσιες ή πα-
ρηλλαγµένες, µε την ίδια ή και διαφοροποιηµένη σηµασία, 
χρησιµοποιούνται από τα χρόνια των οµηρικών επών µέχρι 
σήµερα; Όπως είπαµε και στην αρχή αυτού τού κειµένου, οι 
λέξεις αυτές δεν είναι ούτε αρχαίες ούτε βυζαντινές ούτε νέες. 
Είναι ελληνικές. Γι' αυτό και η έννοια τής συνέχειας προ-
κειµένου για την ελληνική γλώσσα δεν είναι ιδεολόγηµα, αλ-
λά απτή γλωσσική πραγµατικότητα. 

Ο Γ. Χατζιδάκις σε µια κλασική µελέτη του µε τίτλο «Περί 
τής ένότητος τής ελληνικής γλώσσης»12 απέδειξε ότι «εκ των 
4.900 περίπου λέξεων τής Καινής ∆ιαθήκης σχεδόν αϊ ήµίσει-
αι, ήτοι λέξεις 2.280, λέγονται και σήµερον ετι εν τή κοινή 
λαλιφ- τών δε λοιπών αϊ πλεϊσται µεν, 2.220, νοούνται καλώς 
ύπό πάντων τών Ελλήνων άναγιγνωσκόµεναι ή άκουόµεναι, 
όλίγαι δε µόνον περί τας 400 είναι αληθώς ακατανόητοι ύπό 
τού Ελληνικού λαού»13. Το να χρησιµοποιεί ο σηµερινός 
Έλληνας ενεργώς στον λόγο του ή να καταλαβαίνει τις λέξεις 
που χρησιµοποιούσαν οι Έλληνες των κλασικών χρόνων πριν 
από 2.500 χρόνια ή τις λέξεις τής Καινής ∆ιαθήκης (όταν συ-
γκριτικά πρόσφατες µεταφράσεις τής Καινής ∆ιαθήκης σε άλ-
λες γλώσσες -Γερµανική, Ρωσική, Αγγλική κ.ά.- δεν είναι κα-
τανοητές στους σηµερινούς οµιλητές των αντιστοίχων γλωσ-
σών), δείχνει την ιδιαίτερη σχέση που έχουν οι οµιλητές τής 
Ελληνικής µε τη γλώσσα τους λόγω τής ιστορίας της. 

Σε αυτή την εσωτερική φυσιολογική επιβίωση µεγάλου µέ-
ρους τού αρχαίου ή παλαιότερου λεξιλογίου τής Ελληνικής 
γλώσσας στη µέχρι σήµερα διαχρονική χρήση της ήλθαν να 
προστεθούν και «έξωθεν» λεξιλογικές επεµβάσεις Ελλήνων 
λογίων, οι οποίες απετέλεσαν γλωσσικά κινήµατα που οδή- 

γησαν σε αναβιώσεις χιλιάδων λέξεων τής αρχαίας, έτσι ώστε 
-πρωτόγνωρο γλωσσικό φαινόµενο αυτό- η «φυσική 
συνέχεια» να ενισχυθεί από µια, ας την πούµε, «τεχνητή συ-
νέχεια». Αναφερόµαστε και πάλι στα επιστροφικά ή αναδρο-
µικά κινήµατα τού Αττικισµού (αρχαίου και βυζαντινού), τού 
Νεοαττικισµού (τού όψιµου Βυζαντίου), τού αρχαϊσµού (των 
χρόνων τού Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού), τού κοραϊκού και 
µετακοραϊκού καθαρισµού, τού νεοαττικισµού ή αρχαϊσµού 
(τού νέου ελληνικού κράτους), καθώς και τής αυστηρής ή 
ηπιότερης φορµαλιστικής καθαρεύουσας. Όλα αυτά τα επι-
στροφικά κινήµατα, περισσότερο ή λιγότερο ιδεολογικά και 
αναγκασµένα να ανταποκριθούν στις νέες επικοινωνιακές 
ανάγκες τής γλώσσας, αναβίωσαν, µιµήθηκαν ή άντλησαν σε 
ευρεία έκταση αρχαίες ή βυζαντινές λέξεις, µε τις οποίες 
υποκατέστησαν άλλες ξένες ή εξέφρασαν νέες έννοιες. Απο-
τέλεσµα: τα κινήµατα αυτά κατάφεραν να επανασυνδέσουν τις 
νεότερες φάσεις τής Ελληνικής µε τις παλαιότερες κατά 
µοναδικό στην ιστορία των γλωσσών τρόπο (άλλη είναι η πε-
ρίπτωση τής Εβραϊκής, που αποτελεί και αυτή µοναδικό πα-
ράδειγµα «ανάστασης» µιας νεκρής, µη οµιλούµενης γλώσ-
σας, τής αρχαίας Εβραϊκής τής Παλαιάς ∆ιαθήκης, και κα-
θιέρωσης της ως επίσηµης σύγχρονης γλώσσας!). Απλή ανα-
δροµή στο Λεξικό τού Στέφανου Κουµανούδη, στη Συναγωγή 
νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών από τής Αλώσεως 
µέχρι των καθ' ηµάς χρόνων (Αθήνα 1900)Μ, δείχνει τον τερά-
στιο όγκο τού λεξιλογίου που πλάστηκε από τους λογίους είτε 
από αυτούσιες αρχαίες λέξεις ή, κυρίως, από νεόπλαστες 
λέξεις που ακολουθούν τα πρότυπα των αρχαίων. Ιδού µερικές 
νεόπλαστες λέξεις, που κανένας δεν θα µπορούσε (παρά µόνον 
από πραγµατολογικά στοιχεία) να ξεχωρίσει αν είναι αρχαίες ή 
νεότερες: δηµοσιογράφος (1826), δηµοσιότης)1824), επειγόντως 
(1829), επετηρίς (1876), επιβάρυνσις (1805), επιβί-βασις 
(1871), κοµµατάρχης (1853), πλειοψηφία (1833), πλαισιώνω 
(1889), δηλητηριάζω (1876), βασίζω/-οµαι (1854), δια-
παιδαγώγηση (1876), εφετεϊον (1833), λαθρεµπόριον (1809), νε-
κροτοµεϊον (1888), έξόντωσις (1766), έπιφύλαξις (1859), ολο-
κληρώνω (1896), στρατών (1833), ταξινοµώ (1873), υπνοβάτης 
(1840), χειροκροτώ (1856). Ο ίδιος µάλιστα ο Κουµανούδης 
έπλασε τις λέξεις εκδήλωσις, επαρχιακός και έχθρότης. 

Αυτός ο «εσωτερικός δανεισµός» τής Ελληνικής από λέξεις 
ανήκουσες στη µακρά γλωσσική της παράδοση υπήρξε η πιο 
υγιής και αποτελεσµατική αντιµετώπιση ενός µείζονος κιν-
δύνου, που απείλησε την ελληνική γλώσσα τους τελευταίους 
αιώνες τού ξενικού ζυγού. Πρόκειται για το πλήθος των ξενι-
κών λέξεων (τουρκικών και βενετσιάνικων) που εισχώρησαν -
ελλείψει οργανωµένης παιδείας ή άλλης µορφωτικής αντι-
στάσεως- στο σώµα τής Ελληνικής και προκάλεσαν µια κα-
τάσταση που ανάγκασε φωτισµένους Έλληνες όπως ο Αδα-
µάντιος Κοραής να αναλάβουν σταυροφορία «καθαρµού» τής 
γλώσσας, προλαβαίνοντας τον κίνδυνο µιας µορφής µιγαδο-
ποίησης (creolisation) τής Ελληνικής. Από το κίνηµα τού κα-
θαρισµού τού Κοραή διαµορφώθηκε βαθµηδόν µια «γλωσσική 
ιδεολογία» που απετέλεσε ανασταλτικό φραγµό στην εισβολή 
των ξένων λέξεων, οδήγησε σε ευρεία υποκατάσταση των ξε-
νικών µε ελληνικές και ετοίµασε το έδαφος τής αναζήτησης 
νέων όρων και λέξεων µέσα από την παρακαταθήκη τής ίδιας 
τής ελληνικής γλώσσας. Η υπηρεσία που προσέφεραν στην 
ελληνική γλώσσα οι λόγιοι τής εποχής µε την εδραίωση αυτής 
τής «γλωσσικής ιδεολογίας» δεν έχει εκτιµηθεί ακόµη στις 
πραγµατικές της διαστάσεις. Ένα πάντως είναι βέβαιο: χωρίς 
αυτή την εκστρατεία και χωρίς τον αγώνα αυτής τής 
γλωσσικής «πρόληψης», η λεξιλογική δοµή τής σύγχρονης 
Ελληνικής δεν θα διέθετε τη σηµερινή λεξιλογική συνοχή της. 
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Συχνά µέσα στο Λεξικό, είτε στην ιστορία κάθε γράµµατος εί-
τε µιλώντας για το αλφάβητο είτε στα λ. γραφή και ορθογρα-
φία, γίνεται λόγος για τη γραφή και την ορθογραφία τής 
γλώσσας µας. Εδώ γίνεται µια ευρύτερη, συνολική εξέταση 
τού θέµατος. 

Οι Έλληνες ανήκουν στους προνοµιούχους λαούς που, χρη-
σιµοποιώντας τη γραφή, µπόρεσαν να αναπτύξουν, να διαδώ-
σουν και να διασώσουν τον µεγάλο πολιτισµό που εδηµιούρ-
γησαν. Λαοί που δεν γνώρισαν γραφή παρέµειναν στο σκότος 
τής ιστορίας και, συχνά, αγνοείται και η ίδια τους η ύπαρξη. 
Στην Ελλάδα, αντιθέτως, χρησιµοποιήθηκαν περισσότερες από 
µία γραφές σε µια προσπάθεια των Ελλήνων να φτάσουν στο 
καλύτερο σύστηµα γραφής, πράγµα που το πέτυχαν επινοώ-
ντας, για πρώτη φορά στον κόσµο, την ελληνική αλφαβητική 
γραφή. Πρόκειται για την ίδια γραφή που, µε τη µορφή τού δυ-
τικού ελληνικού (Χαλκιδικού) αλφαβήτου, εξελίχθηκε σε αυτό 
που ονοµάζουµε λατινικό αλφάβητο, ένα αλφάβητο που µέσω 
τής αυτοκρατορίας τής Ρώµης και των λατινογενών (ροµανι-
κών) εθνών και γλωσσών πέρασε σε ευρύτερη χρήση ανά τον 
κόσµο. Ας σηµειωθεί ακόµη ότι το αλφάβητο που χρησιµοποι-
ούµε σήµερα οι Έλληνες, ιστορικά µαρτυρείται από τον 8ο 
π.Χ. αιώνα («επιγραφή τού ∆ίπυλου», «ποτήριον Νέστορος»), 
ενώ η ορθογραφία που χρησιµοποιούµε ανάγεται στο 400 π.Χ. 

Οι γραφές που χρησιµοποιήθηκαν στην Ελλάδα είναι: η ιε-
ρογλυφική (περ. 2000-1750 π.Χ.)· η γραµµική γραφή Α (1700-
1400 π.Χ.)· η γραµµική γραφή Β (1400-1200 π.Χ.)· η κυπροµινω-
ική γραφή (περ. 1500-1100 π.Χ.)· το κυπριακό συλλαβάριο (περ. 
6ο-4ο π.Χ. αι.)· η ελληνική αλφαβητική γραφή (πιθ. 10ο π.Χ. 
αι.-σήµερα). Από αυτές έχουν αναγνωσθεί µόνον η γραµµική 
γραφή Β και το κυπριακό συλλαβάριο. Η ιερογλυφική, η γραµ-
µική Α και η κυπροµινωϊκή δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί. Η 
ελληνική αλφαβητική γραφή είναι αυτή που χρησιµοποιείται 
χωρίς διακοπή από τον 8ο π.Χ. αιώνα µέχρι σήµερα. 

Μπορεί οι Έλληνες να µην είναι αυτοί -µε τα στοιχεία που 
έχουµε µέχρι σήµερα- που πρώτοι επινόησαν τη γραφή. Σου-
µέριοι, Βαβυλώνιοι, Ασσύριοι και Χεττίτες χρησιµοποιούν τη 
σφηνοειδή γραφή (εξελιγµένη εικονογραφική γραφή) ήδη από 
το 4000 π.Χ. Οι Αιγύπτιοι χρησιµοποιούν επίσης την ιερογλυ-
φική γραφή (λογογράµµατα και φωνογράµµατα) ήδη από το 
3000 π.Χ. µέχρι τον 1 Ιο µ.Χ. αιώνα. Το γεγονός είναι ότι ήδη τη 
2η χιλιετία οι Έλληνες µε τη γραµµική Β περνούν σε µια συλ-
λαβογραφική γραφή, που είναι µια πρώτη µορφή φωνολογικής 
γραφής, αφού στηρίζεται στη συλλαβή. Κάθε γράµµα είναι 
και µία συλλαβή, όχι ένας φθόγγος. Ότι πρόκειται για ένα ατε-
λές αλφάβητο (αφού ο αριθµός των δυνατών συλλαβών µιας 
γλώσσας είναι ως προϊόν συνδυασµών τεράστιος!) δεν υπάρ-
χει αµφιβολία. Περί τα 90 συλλαβογράµµατα χρησιµοποιήθη-
καν µε πολλαπλή το καθένα φωνητική αξία (το συλλαβόγραµ-
µα [' δηλώνει τα πε-πη, βε-βη, φε-φη και πει-πηι, βει-βηι, φει-
φηι, δηλαδή 12 συλλαβές-αναγνώσεις), πράγµα που γεννά δυ-
σχέρειες στην ανάγνωση. 

Έτσι, από το 1200 π.Χ. παύει να µαρτυρείται η γραµµική 
γραφή Β. Η ατελής γραµµική γραφή Β εγκαταλείπεται κάποτε 
πριν από τον 8ο π.Χ. αιώνα για µιαν οικονοµικότερη και δη-
λωτικότερη «οιονεί συλλαβογραφική» γραφή, αφού είναι µια 
γραφή που δηλώνει µόνο τα σύµφωνα, αφήνοντας -όπως συµ-
βαίνει µέχρι σήµερα στις σηµιτικές γραφές- να εικάσει ο 
αναγνώστης µόνος του τα παραλειπόµενα φωνήεντα. Οι 
Έλληνες, γύρω στον 10ο π.Χ. αιώνα, παίρνουν από τους Φοί-
νικες αυτή την (οικονοµικότερη τής συλλαβογραφικής) συµ-
φωνογραφική γραφή. Αλλά δεν στέκονται σ' αυτό. Επινοούν 
για πρώτη φορά στην ιστορία τής γραφής τη δήλωση των φω-
νηέντων, αυτών δηλαδή που αποτελούν τη βάση τής συλλα-
βής και τής γλώσσας γενικότερα. Επινοούν ακόµη µερικά 
σύµφωνα που χρειάζονται στην Ελληνική και φτάνουν έτσι 

στη δηµιουργία τής πρώτης πραγµατικά αλφαβητικής γραφής, 
τού πρώτου αλφαβήτου, όπου κάθε γράµµα δηλώνει και έναν 
φθόγγο (για οικονοµία δεν χρησιµοποιούν από την αρχή 
διαφορετική δήλωση για κάθε είδος φωνήεντος, έτσι το Ε δη-
λώνει αρχικά και το ε και το η, το Ο και το ο και το ω, ενώ 
ποτέ δεν δήλωσαν µε διαφορετικό γράµµα τη διαφορά µακρού 
και βραχέος α, µακρού και βραχέος ι, µακρού και βραχέος υ, 
γιατί έτσι θα δηµιουργούνταν πλήθος νέων γραµµάτων για τα 
φωνήεντα). Η επινόηση αυτή, καθόλου αυτονόητη, κάνει ώστε 
το αλφάβητο να αναγνωρίζεται διεθνώς ως ελληνική 
δηµιουργία, όσο και αν την πρώτη ύλη δανείστηκαν οι 
Έλληνες από άλλους. Όλοι ανεξαιρέτως οι ειδικοί ερευνητές 
τής ιστορίας τής γραφής15, συµφωνούν ότι ως πρώτη ύλη τού 
ελληνικού αλφαβήτου χρησίµευσε το βορειοσηµιτικό συµφω-
νογραφικό αλφάβητο. Επί τού θέµατος αυτού δεν διαφωνεί 
κανείς. Το θέµα επί τού οποίου υπάρχει πλήθος αλληλοσυ-
γκρουόµενων θεωριών είναι η προέλευση και η δηµιουργία 
τού ίδιου τού φοινικικού συµφωνογραφικού συστήµατος, το 
οποίο ανάγεται στο πρωτοχαναανικό αλφάβητο τού 1700 
π.Χ.16 Άλλοι το ανάγουν στην αιγυπτιακή και σιναϊτική γραφή, 
άλλοι στη σουµεριακή, τη βαβυλωνιακή ή την ασσυριακή 
γραφή, άλλοι το συνδέουν µε το κυπριακό συλλαβάριο, άλλοι 
µε τη χεττιτική ιερογλυφική, την ιδεογραφική θεωρία ή µε την 
ουγκαριτική σφηνοειδή γραφή, ο Evans το συνδέει µε τις 
µινωικές γραφές (Ιερογλυφικά και Γραµµική Α), άλλοι µε την 
«ψευδοϊερογλυφική» τής Βίβλου, άλλοι µε τη θεωρία των 
προϊστορικών γεωµετρικών σηµείων και άλλοι µε άλλες αρ-
χαιότερες γραφές. Μέσα στον κυκεώνα όλων αυτών των υπο-
θέσεων, εικασιών και θεωριών για την προέλευση τού σηµι-
τικού αλφαβήτου, µπορούµε να δεχθούµε µια έµµεση έστω 
επίδραση των κρητικών γραφών -από κοινού µε άλλες γραφές- 
στο σηµιτικό αλφάβητο. Η άποψη τού καθηγητή D. Diringer 
17, ενός από τους εγκυρότερους µελετητές τού αλφαβήτου, 
φαίνεται να βρίσκεται εγγύτερα στην πραγµατικότητα. Ο 
Diringer υποστηρίζει ότι το σηµιτικό σύστηµα γραφής επι-
νοήθηκε µεν και καλλιεργήθηκε στην Παλαιστίνη και τη Συ-
ρία, αλλά δέχθηκε και επιδράσεις παλαιοτέρων συστηµάτων 
«τού αιγυπτιακού, τού σφηνοειδούς, τού κρητικού και ίσως 
και των προϊστορικών γεωµετρικών σηµείων. Είναι απίθανο 
να µην προηγήθηκαν των επινοητών τής σηµιτικής γραφής 
άλλοι, όπως είναι εξαιρετικά απίθανο ότι ένα αλφάβητο που 
επινοήθηκε στην Παλαιστίνη ή στη Συρία τη 2η π.Χ. χιλιετία 
έµεινε ανεπηρέαστο από τις γραφές τής Αιγύπτου, τής Βαβυ-
λωνίας ή τής Κρήτης [...]. Και η σύλληψη τής συµφωνογραφι-
κής γραφής και η αρχή τής ακροφωνίας (αν ίσχυε στο πρω-
τοσηµιτικό αλφάβητο) µπορεί να είναι δάνεια από την Αίγυ-
πτο. Ίχνη τής επιδράσεως τής βαβυλωνιακής γραφής µπορούν 
να διαπιστωθούν στις ονοµασίες ορισµένων γραµµάτων. Η 
επίδραση τής κρητικής γραφής και µερικών προϊστορικών γε-
ωµετρικών σηµείων µπορεί να είναι καθαρώς εξωτερική, να 
επέδρασαν δηλαδή µόνο στη µορφή ορισµένων γραµµάτων. 
Αλλα αλφαβητικά σηµεία µπορεί να βγήκαν µέσα από συµ-
βατικά σύµβολα και µπορούµε ακόµη να υποθέσουµε ότι 
αποτελούσαν κυρίως αυθαίρετες επινοήσεις». 

Από όσα είπαµε προκύπτουν τα εξής: α) Οι Έλληνες είναι 
οι πραγµατικοί δηµιουργοί τού πρώτου στον κόσµο αλφαβήτου, 
τού ελληνικού αλφαβήτου' β) την πρώτη ύλη (έναν αριθµό 
γραµµάτων, σχήµα γραµµάτων, ονοµασία) την πήραν οι 
Έλληνες από τη βορειοσηµιτική συµφωνογραφική γραφή, 
ωστόσο δεν έµειναν παθητικά προσκολληµένοι σε αυτήν, αλ-
λά εδηµιούργησαν µέσα και πέρα από αυτήν το πρώτο πραγ-
µατικό αλφάβητο, που από αυτούς πέρασε -διά τής λατινικής 
του µορφής, που, όπως είπαµε, είναι ελληνική- σε ολόκληρο 
τον κόσµο· γ) η προέλευση τού βορειοσηµιτικού συµ-
φωνογραφικού συστήµατος είναι εξαιρετικά αµφίβολη. Ανά- 

 

15. Jensen, Diringer, Gelb, Jeffery, Naveh και., τελευταία, J.T. Hooker (εκδ.), 
London: British Museum Press, 1990. 

16. J. Naveh, Early History of the Alphabet, Leiden 1982, σ. 42. 

17. D. Diringer, The Alphabet, London 19683, σ. 162-163. 
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µέσα στις επιδράσεις που έχει δεχθεί, πιθανότατα επηρεά-
στηκε και από τις µινωικές γραφές, µολονότι τόσο τα ιερο-
γλυφικά όσο και η γραµµική γραφή Α δεν έχουν αναγνωσθεί 
και -κατά τις γνώµες πολλών µελετητών και τού ίδιου τού 

Evans- µάλλον δεν περιέχουν ελληνική γλώσσα [διαφορετική 
είναι η εκτίµηση τού γράφοντος για τη γλώσσα τής γραµµικής 
γραφής Α (βλ. ανωτ. «Περίοδοι ιστορίας τής ελληνικής 
γλώσσας»)]. 

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ18 

Το γνωστό ζήτηµα «καθαρεύουσα-δηµοτική», που ταλάνισε 
τον τόπο µας τους τελευταίους αιώνες, είναι φυσικό να έχει 
επηρεάσει όλη την ελληνική γλώσσα, ιδιαίτερα δε το λεξιλό-
γιο που αποθησαυρίζεται στα Λεξικά. Μια σύντοµη θεώρηση 
τού γλωσσικού ζητήµατος δείχνει τα στάδια από τα οποία πέ-
ρασε η σηµερινή µορφή τής γλώσσας µας. 

o γλωσσικός διχασµός τής ελληνικής γλώσσας, που έµελλε 
τους τελευταίους δύο αιώνες να εξελιχθεί σε «γλωσσικό εµ-
φύλιο», ξεκινάει µεν τον Ιο π.Χ. αιώνα µε το κίνηµα τού Αττι-
κισµού, αλλά δεν παίρνει τη µορφή τού διχαστικού γλωσσι-
κού µας ζητήµατος πριν από τον 19ο αιώνα. Μέχρι τότε (µε 
µεµονωµένες εξαιρέσεις που εµφανίζονται ήδη από τον 16ο 
αιώνα µε τον Νικόλαο Σοφιανό, τον Αγάπιο Λάνδο, τον ∆. Κα-
ταρτζή κ.ά.) η διπλή γλωσσική παράδοση, ο λόγιος γραπτός 
λόγος και η απλούστερη προφορική γλώσσα συνυπάρχουν 
χωρίς ανταγωνισµούς και διαµάχες εκ µέρους των οµιλητών 
τής Ελληνικής. Το γλωσσικό ζήτηµα ξεκινάει, στην πράξη, 
στα τέλη τού 18ου αιώνα από τη διαµάχη τού Ευγένιου Βούλ-
γαρι (1716-1806) µε τον Ιώσηπο Μοισιόδακα (1725-1800) -ο τε-
λευταίος υποστήριξε την απλούστερη γλώσσα, γεγονός για το 
οποίο δέχθηκε επίθεση από τον Βούλγαρι. Εδραιώνεται µε τη 
διαµάχη τού Αδ. Κοραή (1748-1833) µε τον Παναγ. Κοδρικά 
(1762-1827) -ο Κοραής υποστήριξε τα δικαιώµατα τής κοινής 
γλώσσας, ενώ ο Κοδρικάς τάχθηκε υπέρ τής λόγιας φαναριώ-
τικης γλωσσικής παράδοσης. Φουντώνει µε τις αντιµαχόµενες 
απόψεις τού Ρήγα, τού Χριστόπουλου, τού Βηλαρά και τού 
Σολωµού προς τους Σούτσους και τους λοιπούς Φανα-ριώτες. 
Κορυφώνεται µε τη διαµάχη τού Ψυχάρη και των Ψυ-
χαριστών µε τον Χατζιδάκι και τους υποστηρικτές τής λόγιας 
παράδοσης. Με τα Ευαγγελιακά (1901) και τα Ορεστειακά 
(1903) ο γλωσσικός διχασµός γίνεται «γλωσσικός εµφύλιος» 
και φθάνει στο να χυθεί ακόµη και αίµα. 

Το ζητούµενο ήταν, πάντοτε, η καθιέρωση τής δηµοτικής ως 
επίσηµης γλώσσας, που θα διδάσκεται στο Σχολείο, θα χρησι-
µοποιείται στη ∆ιοίκηση και την Επιστήµη και θα αποτελεί 
την επίσηµη προφορική και γραπτή έκφραση τού Έθνους. Το 
θέµα απασχολεί αρχικά τους λογίους τού ∆ιαφωτισµού µε 
ηγετική µορφή τον Αδαµάντιο Κοραή, οι οποίοι πρώτοι συνει-
δητοποιούν ότι το Γένος δεν µπορεί να µορφωθεί, για να διεκ-
δικήσει την ελευθερία του, χωρίς να φτάσει στην Παιδεία µέ-
σα από τη µητρική γλώσσα που µιλάει. Οι περισσότεροι αγω-
νιστές για την παιδεία τού υπόδουλου Γένους υποστηρίζουν 
την κοινή Ελληνική, την απλούστερη προφορική γλώσσα 
(Άνθιµος Γαζής, Κωνσταντίνος Κούµας, Θεόκλητος Φαρµακί-
δης, Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, Βενιαµίν ο Λεσβίος, Θεόφι-
λος Καΐρης κ.ά.). Ωστόσο, υπάρχουν και λόγιοι που αντιτίθε-
νται στις θέσεις τού Κοραή (Νεόφυτος ∆ούκας, Στέφανος Κοµ-
µητάς κ.ά.). Για άλλον λόγο, ως υπερασπιστές µιας ακραιφ-
νούς, καθαρά λαϊκής δηµοτικής, αντιτίθενται στη διδασκαλία 
τού Κοραή και ο Χριστόπουλος, ο Βηλαράς και ο Σολωµός. 
Σηµείο τής αντίθεσης είναι ο «καθαρισµός» και η «διόρθω-
ση» τής γλώσσας που προτείνει ο Κοραής, µέσα στον οποίον 
περιλαµβάνει και αποµάκρυνση λέξεων και τύπων τής «χυ-
δαίας», τής λαϊκής δηλαδή γλώσσας. 

Η διαµάχη οξύνεται µε την εµφάνιση τού Ψυχάρη (1854-
1929). Με τον Ψυχάρη η δηµοτική βρίσκει τον πρώτο επιστή-
µονα γλωσσολόγο υπερασπιστή της, που επιχειρηµατολογεί 
επιστηµονικά. Συγχρόνως αναπτύσσει µια πρωτοφανή µαχη-
τικότητα και αναλαµβάνει σχεδόν αποστολικό και «σωτηριο-
λογικό» έργο, για να επικρατήσει η φυσική γλώσσα των 

Ελλήνων. Η διδασκαλία και το παράδειγµα του εµπνέουν και 
κινητοποιούν πολλούς Έλληνες: καλλιτέχνες, διανοουµένους, 
φοιτητές, επιστήµονες, απλούς ανθρώπους. Το ζήτηµα τής 
γλώσσας µπαίνει στην πρώτη φάση του, στην ηρωική-µαχη-
τική περίοδο τον ∆ηµοτικισµού (1888-1917). Στον Ψυχάρη πα-
ραστέκονται γνωστά ονόµατα τού παλαιότερου δηµοτικισµού, 
όπως ο Πάλλης, ο Βλαστός, ο Εφταλιώτης, ο Ίων ∆ραγούµης, 
ο Ταγκόπουλος κ.ά., που περισσότερο ή λιγότερο συµ-
µερίζονται τις, ακραίες συχνά, απόψεις τού Ψυχάρη. 

o Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1936), για να κατασιγάσει 
προσωρινώς τα πνεύµατα και την οξύτητα που είχε δηµιουρ-
γηθεί περί το γλωσσικό στις αρχές τού 20ού αιώνα και για να 
εξασφαλίσει οµοψυχία και ήπιο κλίµα κατά την προετοιµασία 
των βαλκανικών πολέµων µετά την ταπείνωση τού 1897, 
καθιερώνει συνταγµατικά (για πρώτη φορά) ως επίσηµη 
γλώσσα τού κράτους την απλή καθαρεύουσα (Σύνταγµα 1911: 
«'Επίσηµος γλώσσα τού κράτους είναι εκείνη εις την οποίαν 
συντάσσονται το πολίτευµα και τής ελληνικής εκκλησίας τα 
κείµενα. Πάσα προς παραφθορών αυτής έπέµβασις απα-
γορεύεται»). 

o ∆ηµοτικισµός ανασυντάσσεται και αλλάζει τακτική. 
Επιβεβαιώνεται η αντίληψη ότι η µόνη οδός για την προώθη-
ση τής δηµοτικής γλώσσας είναι να διδαχθεί στο σχολείο. 
Έτσι γεννάται ο Εκπαιδευτικός ∆ηµοτικισµός, µε την ίδρυση 
τού Εκπαιδευτικού Οµίλου (1910) και, κυρίως, µε τη δραστη-
ριότητα που αναπτύσσει µέσα από το ∆ελτίο τού Εκπαιδευτι-
κού Οµίλου (1912), του οποίου τη διεύθυνση αναλαµβάνει 
ένας µετριοπαθής γλωσσολόγος, ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης 
(1883-1959). Με τους αγώνες τού Εκπαιδευτικού Οµίλου, πα-
ράλληλα προς τη δραστηριότητα τού Ψυχάρη και των «σκλη-
ρών» δηµοτικιστών που συσπειρώνονται στον Νουµά (περιο-
δικό που υποστήριζε τον Ψυχάρη), επιτυγχάνεται να διδαχθεί 
για πρώτη φορά στις πρώτες τάξεις τού δηµοτικού σχολείου η 
δηµοτική γλώσσα. Αυτό γίνεται το 1917 επί Ελευθερίου Βε-
νιζέλου από την Επιτροπή που ορίζεται στο Υπουργείο Παι-
δείας, για να εποπτεύσει τη γλωσσοεκπαιδευτική µεταρρύθ-
µιση. Μέλη τής Επιτροπής: ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ο 
Αλέξανδρος ∆ελµούζος (1880-1956) και ο ∆ηµήτριος Γληνός 
(1882-1943). Έτσι από το 1917 περνάµε στον Κρατικό ∆ηµοτι-
κισµό, όπως τον ονοµάζει ο Τριανταφυλλίδης, µε αλλεπάλλη-
λες γλωσσοεκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις (ανάλογα µε τις 
εκάστοτε κυβερνήσεις), που εναλλάσσουν στη γλωσσική δι-
δασκαλία τού σχολείου (κυρίως τού δηµοτικού) την καθα-
ρεύουσα και τη δηµοτική. 

Στον αγώνα για την επικράτηση τής δηµοτικής µέσα από 
την Εκπαίδευση καθοριστικό ρόλο παίζει η στάση τού Μανό-
λη Τριανταφυλλίδη. Με τη µετριοπάθεια και την τακτική του 
να δεχθεί στον κορµό τής δηµοτικής τα ζωντανά λόγια στοι-
χεία και να µην προκαλεί µε ακραίες ρυθµιστικές τοποθετή-
σεις, όπως έκανε ο Ψυχάρης, πυκνώνει τις τάξεις των υπο-
στηρικτών τής δηµοτικής. Παράλληλα επιδίδεται στη δηµι-
ουργία έργου υποδοµής, στη σύνταξη (µαζί µε µια Επιτροπή 
που ορίστηκε επί Μεταξά το 1938) τής πρώτης Γραµµατικής 
τής ∆ηµοτικής, τής «Κρατικής Γραµµατικής», όπως είναι γνω-
στή, που εκδόθηκε το 1941. o Ψυχάρης και οι σκληροί δηµο-
τικιστές κατηγορούν τον Τριανταφυλλίδη και τα µέλη τού 
Εκπαιδευτικού Οµίλου για «συµβιβασµό» και ανεπίτρεπτες 
υποχωρήσεις. Ωστόσο, τα πράγµατα δείχνουν ότι η τακτική 
που ακολουθήθηκε τότε άνοιξε τον δρόµο για την πρόοδο και 
την καθιέρωση τής δηµοτικής 35 χρόνια αργότερα (το 1976). θ 

18. Εκτενή ανάλυση τού γλωσσικού ζητήµατος µε εκτεταµένη βιβλιογραφία βλ. στο άρθρο µου «Το γλωσσικό ζήτηµα και η εξελικτική πορεία τής 
ελληνικής γλώσσας µέχρι την τελευταία δεκαετία τού 20ού αι.», Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα», τόµ. «Ελλάς», σ. 28-46, κα-
θώς και τα ΣΧΟΛΙΑ στα λ. γλωσσικός (γλωσσικό ζήτηµα) και γλωσσαµύντορας τού παρόντος Λεξικού. 
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Τριανταφυλλίδης και άλλοι δηµοτικιστές απέδειξαν πως τα 
λεγόµενα ότι η δηµοτική δεν έχει γραµµατική και γι' αυτό δεν 
µπορεί να διδαχθεί ή ότι είναι ακατάλληλη για τον επιστηµο-
νικό λόγο κ.τ.ό. δεν ευσταθούν. Με πολλούς αγώνες και µε την 
παραγωγή µεγάλου υποστηρικτικού έργου οδήγησαν στην 
επικράτηση τής δηµοτικής. Η µετριοπάθεια τού Τριανταφυλ-
λίδη συµπλήρωσε τη µαχητικότητα τού Ψυχάρη. 

Στη δίνη, όµως, τού γλωσσικού και στις οξείες αντιθέσεις 
που δηµιουργήθηκαν, ξεχάστηκε ή αµαυρώθηκε η συµβολή 
και η εν γένει παρουσία µερικών µεγάλων µορφών, που συνέ-
βαλαν ουσιαστικά στην προβολή και την επιστηµονική σπου-
δή τής δηµοτικής γλώσσας και, µέσα από αυτή, στην προώ-
θηση τής προφορικής γλωσσικής παράδοσης. Πρόκειται για 
τις µορφές τού Αδαµάντιου Κοραή, τού Γ. Χατζιδάκι και τού 
Αχιλλέα Τζάρτζανου. Χωρίς το κύρος, τη βαρύτητα και τους 
αγώνες τού Αδ. Κοραή, για να βγει η κοινή γλώσσα από την 
αφάνεια και να περάσει στο προσκήνιο, είναι άγνωστο ποια 
θα ήταν η τύχη της σήµερα. Χωρίς, εξάλλου, το επιστηµονικό 
έργο τού Γ. Χατζιδάκι, οι γνώσεις µας για τη δηµοτική θα βρί-
σκονταν για δεκαετίες σε εµπειρικό επίπεδο και στο σκότος 
πολλαπλών πλανών και παρεξηγήσεων, τις οποίες διέλυσε η 
επιστηµονική οξύνοια τού µεγάλου γλωσσολόγου. Το ότι δεν 
προσέθεσε ο Χατζιδάκις το κύρος και τις γνώσεις του στην 
καθιέρωση τής δηµοτικής ως επίσηµης γλώσσας είναι η αδύ-
νατη πλευρά αυτού τού επιστηµονικού κολοσσού, που µπορεί 
µόνο να ερµηνευθεί από την πεποίθηση του ότι η δηµοτική 
δεν ήταν ακόµη ώριµη στην εποχή του να παίξει τον ρόλο τής 
επίσηµης γραφοµένης γλώσσας. Τέλος, χωρίς την αποτύπωση 
τής νεοελληνικής σύνταξης από τη σοφία τού Αχιλλέα Τζάρ-
τζανου, θα στερούµαστε για πολύ καιρό αυτό το αγκωνάρι τού 
νεοελληνικού λόγου. 

o νόµος 309/1976 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως τής Γε-
νικής Εκπαιδεύσεως» τής µεταδικτατορικής Κυβερνήσεως 
τού Κ. Καραµανλή επισηµοποίησε τη χρήση τής δηµοτικής 
γλώσσας στην Εκπαίδευση: «Γλώσσα διδασκαλίας, άντικεί-
µενον διδασκαλίας και γλώσσα τών διδακτικών βιβλίων εις 
ολας τάς βαθµίδας τής Γεν. Εκπαιδεύσεως είναι από τού 

σχολικού έτους 1976-1977 ή Νεοελληνική. Ώς Νεοελληνική 
γλώσσα νοείται ή διαµορφωθείσα εις πανελλήνιον έκφρα-
στικόν όργανον υπό τού ελληνικού λαού και τών δοκίµων 
συγγραφέων τού έθνους ∆ηµοτική, συντεταγµένη άνευ ιδιω-
µατισµών και ακροτητών». Μετά την Εκπαίδευση η χρήση 
τής δηµοτικής επεκτάθηκε στη δηµόσια διοίκηση, σήµερα δε 
είναι η κρατούσα γραπτή και προφορική έκφραση των Ελλή-
νων. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα τής Κυβερνήσεως Ανδρέα Πα-
πανδρέου (Π.∆. 207/1982) καθιερώθηκε και η χρήση τού µονο-
τονικού συστήµατος γραφής (κατάργηση τής διάκρισης των 
τόνων και χρησιµοποίηση ενός µόνον τονικού σηµείου, που 
δηλώνει τη θέση τού τόνου στη λέξη). Και το θέµα αυτό είχε 
µακρά προϊστορία µέσα κυρίως στο πλαίσιο τού γλωσσικού 
ζητήµατος, αφού πολύ νωρίς υποστηρίχθηκε η ανάγκη απλο-
ποίησης τού τονικού συστήµατος µε εφαρµογή τού µονοτονι-
κού. Ενίοτε, µάλιστα, το θέµα συνδέθηκε, όλως εσφαλµένως, 
και µε αστήρικτες προτάσεις φωνητικής γραφής, αντικατα-
στάσεως δηλαδή τού ελληνικού µε το λατινικό αλφάβητο για 
λόγους απλογραφήσεως. 

Έτσι, έστω και απότοµα και εσπευσµένα, δηλαδή χωρίς την 
απαραίτητη υποδοµή και προετοιµασία (σύνταξη νέας γραµ-
µατικής, συντακτικού, λεξικού, κατάλληλων σχολικών βι-
βλίων), λύθηκε οριστικά από την Πολιτεία το γλωσσικό ζήτη-
µα που ταλάνισε επί αιώνες τον τόπο. Βεβαίως, η βιαστική 
επίλυση τού µεγάλου αυτού θέµατος γέννησε στη θέση τού 
γλωσσικού ζητήµατος ένα µεγάλο γλωσσικό πρόβληµα, ένα 
πρόβληµα ποιότητας στη χρήση τής Νεοελληνικής. Το πρό-
βληµα όµως αυτό µπορεί να ξεπεραστεί µε κατάλληλη διδα-
σκαλία τής γλώσσας στο σχολείο, καθώς και µε ενηµέρωση 
και ευαισθητοποίηση των Ελλήνων σε µια πιο προσεγµένη 
χρήση τής γλώσσας. Η νεοελληνική γλώσσα, όταν δεν αντι-
µετωπίζεται στενά και µικρόψυχα σε σχέση µε τις λόγιες κα-
ταβολές της, έχει τη δύναµη µιας µακραίωνης προφορικής και 
γραπτής καλλιέργειας, δηλαδή το µεγαλύτερο προνόµιο που 
µπορεί να διαθέτει µια σύγχρονη γλώσσα. 

Γ. Μ. 
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∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ 

Α. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ (ΤΑ «ΛΗΜΜΑΤΑ») 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1. Τ ο σύνολο των αυτοτελών λέξεων µαζί µε τις περιφραστικές λέξεις και τις λεξιλογικές φράσεις, δηλ. 
το σύνολο των λεξιλογικών αναφορών ("references"), που περιλαµβάνονται στο Λεξικό (κύρια, 
εσωτερικά, υποτεταγµένα, υποσελίδια λήµµατα), ξεπερνά τις 150.000, συνυπολογιζοµένων των 
λέξεων που περιέχονται στην ετυµολογία, στη γραµµατική, στα Σχόλια και στους Πίνακες, λέξεων 
από όλες τις περιόδους τής ελληνικής γλώσσας. Το γλωσσικό υλικό τού Λεξικού εµφανίζεται µε 
ευδιάκριτα µαύρα στοιχεία και περιλαµβάνει τα κυρίως λήµµατα (τις κεφαλές των ληµµάτων), τα 
εσωτερικά λήµµατα ή «ενδολήµµατα» (φράσεις ή ουσιαστικοποιηµένους τύπους), τα υποτεταγµένα 
λήµµατα ή υπολήµµατα (υποτασσόµενα στο τέλος τού λήµµατος) και τα αποσπασµένα (από το κύριο 
σώµα τού Λεξικού) ή υποσελίδια λήµµατα (δίδονται στο τέλος τής σελίδας µε τη µορφή Πίνακα). 
Εντός τού κυρίου σώµατος τού Λεξικού, δηλ. ως λήµµατα, σύµφωνα µε τις σύγχρονες απόψεις τής 
λεξικογραφίας για τη συγκρότηση τού ληµµατολογίου, έχουν συµπεριληφθεί τα σπουδαιότερα κύρια 
ονόµατα (ανθρωπωνύµια, ελληνικά και ξένα τοπωνύµια), καθώς και οι συντοµογραφικές δηλώσεις 
των αρχικών γραµµάτων των επωνυµιών διαφόρων οργανισµών, σωµατείων, εταιρειών, φορέων κ.λπ., 
τα γνωστά ακρωνύµια (π.χ. Ο.Τ.Ε., Ο.Η.Ε. κ.λπ.). Σε παλαιότερες περί λεξικογραφήσεως των 
ληµµάτων απόψεις τόσο τα κύρια ονόµατα όσο και τα ακρωνύµια αποτελούσαν ιδιαίτερους πίνακες 
στο τέλος τού λεξικού και εκτός τού κυρίου σώµατος τού λεξικού, γιατί δεν θεωρούνταν «κανονικά» 
λήµµατα! Τα κύρια ονόµατα στο παρόν Λεξικό αποτελούν βασικό συστατικό τού ληµµατολογίου µε 
πληροφορίες υπό µορφή ερµηνευµάτων και -για πρώτη φορά σε ελληνικό λεξικό- µε ετυµολογικές 
πληροφορίες για την προέλευση κάθε κυρίου ονόµατος, ελληνικού ή ξένου. Ληµµατογραφήθηκαν 
επίσης παγιωµένες φράσεις (ρητά, παροιµίες κ.λπ.) τής Αρχαίας Ελληνικής, εφόσον δεν µπορούσαν 
να υπαχθούν σε σύγχρονες λέξεις (π.χ. αι-έν αριστεύειν), καθώς και γνωστές λατινικές φράσεις. 

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  2. Κύριο µέληµα µας υπήρξε να συγκεντρώσουµε όλο το εν χρήσει σήµερα λεξιλόγιο τής Νέας  
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  Ελληνικής, δηλ. όλες τις λέξεις που χρησιµοποιούµε οι Έλληνες στη γλωσσική επικοινωνία µας, 

προφορική και γραπτή. Φυσικά, λεξικογραφήσαµε το γλωσσικό υλικό τής Κοινής Νέας Ελληνικής σε 
όποια µορφή τής σύγχρονης γλώσσας µας κι αν χρησιµοποιείται (προφορική ή γραπτή), σε όποιο ύφος 
(καθηµερινό, οικείο, επίσηµο, λόγιο, αρχαιοπρεπές), σε όποιο περιβάλλον χρήσης (κοινή χρήση, 
καθηµερινή χρήση, λογοτεχνία, Τύπος, λαϊκή οµιλία, ευρύτερα γνωστές διαλεκτικές χρήσεις, γνωστές 
λέξεις αργκό). Κριτήριο εισαγωγής µιας λέξης στο Λεξικό µας είναι η χρήση της -µεγαλύτερη ή 
µικρότερη ή και σπάνια- στη σύγχρονη ζωντανή γλώσσα, άσχετα µε την προέλευση της: αν 
προέρχεται από την αρχαία ή τη µεσαιωνική µας γλώσσα, από τη λόγια ή τη λαϊκή µας παράδοση ή κι 
αν πρόκειται για λέξη µε ξενική προέλευση. 

ΕΚΤΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ  3. Εκτός Λεξικού έµειναν, αφού προβληµατιστήκαµε για καθεµία, λέξεις που δεν χρησιµοποιούνται 
πια, λέξεις που θα είχαν τη θέση τους σ' ένα ιστορικό λεξικό τής Ελληνικής και όχι σ' ένα συγχρονικό 
λεξικό, όπως είναι το παρόν Λεξικό, το οποίο περιγράφει όλη την πολυµορφία τής σύγχρονης 
γλώσσας. Η Νέα Ελληνική -αποδεικνύεται περίτρανα από το Λεξικό µας- έχει τέτοιον και τόσο 
πλούτο λέξεων, φράσεων και σηµασιών που δεν χρειάζεται να φορτώνουµε τα λεξικά µας (όπως 
συχνά συµβαίνει) µε λέξεις τις οποίες η ίδια η γλώσσα έχει θέσει στο περιθώριο. Τολµήσαµε έτσι να 
αποφύγουµε σ' αυτό το Λεξικό τη νοθευµένη εικόνα τού λεξιλογίου που έχουν δώσει ορισµένα 
νεοελληνικά λεξικά στην προσπάθεια τους -επιστηµονικά εσφαλµένη- να περιλάβουν στο 
ληµµατολόγιο όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις! Αυτή η ποσοτική και µουσειακή αντίληψη τής 
γλώσσας προσκρούει στα διδάγµατα τής λεξικολογίας και της σύγχρονης λεξικογραφίας, γι' αυτό και 
απορρίπτεται από τα µεγάλα σύγχρονα επιστηµονικά λεξικά άλλων γλωσσών (Webster, Longman, 
Collins, Larousse, Robert, Duden Brockhaus, Wahrig κ.ά.). Έτσι παρατηρείται το φαινόµενο να 
λείπουν από νεοελληνικά λεξικά νέες ζωντανές λέξεις ευρείας χρήσεως και να περιλαµβάνονται άλλες 
που χρησιµοποιήθηκαν µεν κάποτε στο παρελθόν, αλλά περιέπεσαν από καιρό σε αχρησία. Τέτοιες 
λέξεις είναι κατάλοιπα παλαιοτέρων λεξικών που µεταφέρονται άκριτα από το ένα λεξικό στο άλλο 
χωρίς την απαιτούµενη λεξικολογική βάσανο. Αντιθέτως, λόγια ή αρχαιοπρεπή στοιχεία, τα οποία 
χρησιµοποιούνται σε διάφορες µορφές απαιτητικού λόγου (επιστήµη, αρθρογραφία, δοκιµιογραφία 
κ.λπ.) έχουν περιληφθεί στο Λεξικό µε τον ανάλογο χαρακτηρισµό. 

ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  4. Στο παρόν Λεξικό έχουν εισαχθεί πολλές νέες λέξεις (νεολογισµοί) που χρησιµοποιούνται συχνά 
στον προφορικό ή τον γραπτό λόγο, προερχόµενες από διάφορες πηγές (τεχνολογία, κοινωνικές και 
θετικές επιστήµες, ονοµασίες νέων προϊόντων, διεθνείς ξένες λέξεις κ.λπ.). Τολµηροί αλλά και 
ιδιαίτερα προσεκτικοί υπήρξαµε στην εισαγωγή νέων λέξεων ξενικής προέλευσης, οι οποίες 
χρησιµοποιούνται πολύ σε ορισµένες µορφές επικοινωνίας (στη διαφήµιση, την τεχνολογία, στον 
γλωσσικό κώδικα των νέων, ακόµη και στην αργκό). Αυτό που συστηµατικά εφαρµόσαµε, για να 
βοηθήσουµε τον προσεκτικό και ευαίσθητο χρήστη τής ελληνικής γλώσσας, είναι να δίνουµε 
παράλληλα, όπου υπάρχει, την ελληνική απόδοση τής λέξης, ώστε εναλλάξ (σε κατάλληλο 
περιβάλλον) ή και αποκλειστικά να µπορεί να χρησιµοποιείται, απ' όσους θέλουν, η ελληνική λέξη, 
έστω κι αν η χρήση της ξενίζει µερικές φορές. 
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ   5. Η επιλογή τού λεξιλογίου στηρίχτηκε στην αρχή τής ιδιοσυγχρονίας. Περιλάβαµε δηλ. στο Λε- 
Ι∆ΙΟΣΥΓΧΡΟΝΙΑΣ   ξικό λέξεις που χρησιµοποιούνται στη συγχρονία τής Νέας Ελληνικής, αλλά σε εκείνο το τµήµα της που είναι 

γνωστό ως Κοινή Νέα Ελληνική. Η αρχή αυτή εξασφαλίζει τη συνοχή τού ληµµατολογίου τού Λεξικού και 
προφυλάσσει από το να περιληφθούν λέξεις ξένες προς τον οµιλητή τής Κοινής Νέας Ελληνικής, είτε γιατί 
ανήκουν στο ιδίωµα µιας συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής (ιδιωµατικές ή διαλεκτικές λέξεις), είτε γιατί 
χρησιµοποιούνται µόνον από ορισµένες οµάδες σε µια συνθηµατική µεταξύ τους επικοινωνία (όπως είναι λ.χ. τα 
µάγκικα, τα καλιαρντά ή άλλες συνθηµατικές γλώσσες). Ωστόσο, λέξεις διαλέκτων ή ιδιωµάτων ή και 
συνθηµατικών γλωσσών που πέρασαν στην Κοινή έχουν ενταχθεί κανονικά στο ληµµατολόγιο. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  6. Ιδιαίτερα οξύ και λεπτό είναι το θέµα των επιστηµονικών όρων. Κι αυτό γιατί η σηµερινή γλώσσα έχει 
υιοθετήσει και χρησιµοποιεί, στις σύνθετες ανάγκες επικοινωνίας που τη διέπουν, πολλούς όρους διαφόρων 
επιστηµών (ιατρικής, βιολογίας, κοινωνιολογίας, πολιτικής, οικονοµίας, τεχνολογίας κ.λπ.) που αποτελούν κοινό 
κτήµα. Τέτοιοι όροι δεν µπορούν να λείψουν από ένα λεξικό σήµερα. Κι από την άλλη πλευρά, µε τη ραγδαία 
ανάπτυξη των επιστηµών έχουν πλαστεί χιλιάδες ειδικών επιστηµονικών όρων, που είναι άγνωστοι και στον πιο 
καταρτισµένο οµιλητή τής γλώσσας, και έχουν τη θέση τους στα ειδικά λεξικά επιστηµονικών όρων. 
Αποτέλεσµα: Το παρόν Λεξικό περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό από επιστηµονικούς όρους που κρίναµε ότι 
χρησιµοποιούνται στη γλωσσική επικοινωνία των πολλών. 

ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η  7. Στα κυρίως λήµµατα έχουν περιληφθεί επίσης: (α) κύρια ονόµατα (ανθρωπωνύµια, τοπωνύµια ΛΗΜΜΑΤΩΝ 
κ.ά.)- διευκρινίζουµε ότι στα ανθρωπωνύµια περιλαµβάνονται, για πρώτη φορά σε ελληνικό λεξικό, τα κυριότερα 
βαπτιστικά ονόµατα (δεν περιλάβαµε τα επώνυµα σπουδαίων προσώπων τής ιστορίας, τής τέχνης κ.λπ.)· στα 
τοπωνύµια συµπεριλάβαµε κυρίως αυτά που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ιστορία τού ελληνισµού (π.χ. 
Θερµοπύλες, Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, ∆ερβενάκια, Σµύρνη κ.ά.), τα ονόµατα των ελληνικών νησιών, 
των πρωτευουσών των νοµών τής χώρας, των γεωγραφικών διαµερισµάτων και ορισµένων µεγάλων περιοχών, 
των κυριότερων βουνών, λιµνών και ποταµών από τα ξένα τοπωνύµια συµπεριλάβαµε τα ονόµατα των κρατών 
τού Ο.Η.Ε., των πρωτευουσών των κρατών-µελών τής Ε.Ε. και µερικών άλλων γνωστών πόλεων από όλο τον 
κόσµο. Προτιµήσαµε κυρίως πόλεις και περιοχές που εµφανίζονται στα Ελληνικά µε εξελληνισµένη µορφή, 
πράγµα που έχει γλωσσικό και ιστορικό ενδιαφέρον, π.χ. Νυρεµβέργη (Nürnberg), Νέα Υόρκη (New York), 
Τεργέστη (Trieste), Προβηγκία (Provence) κ.ά. Έχουν επίσης περιληφθεί τα ονόµατα των ωκεανών και των 
κυριότερων θαλασσών, βουνών, λιµνών και ποταµών τού κόσµου (µε έµφαση, όµως, στα ονόµατα που απαντούν 
µε εξελληνισµένο ή προσαρµοσµένο στα Ελληνικά τύπο, π.χ. ∆ούναβης, Αµαζόνιος, Βαϊκάλη, Μισσισσιππής) 
(β) ακρωνύµια ή αρκτικόλεξα (Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., Ο.Η.Ε. κ.τ.ό.) (γ) παγιωµένες φράσεις από την αρχαία ή την 
εκκλησιαστική γλωσσική παράδοση, που δύσκολα θα εντάσσονταν (ως φράσεις | «ενδολήµµατα») στα λήµµατα 
τής νεοεληνικής γλώσσας (π.χ. αιέν αριστεύειν) (δ) παγιωµένες λατινικές εκφράσεις που ακούγονται και 
γράφονται συχνά σε ένα πιο απαιτητικό επίπεδο γλωσσικής επικοινωνίας (επιστηµονική γλώσσα, δοκιµιογραφία 
κ.λπ.)· π.χ. ληµµατογραφούνται τα sui generis, urbi et orbi κ.ά. Οι φράσεις αυτές ληµµατογραφούνται 
αντιστοίχως στα εξής γράµµατα (σύµφωνα µε µια συµβατική, για πρακτικούς λόγους, αντιστοιχία λατινικών και 
ελληνικών γραµµάτων): 

a  → α d → ντ        g  → γκ       j   → ι n → ν q → κ t   → τ Χ→ξ 
b  → µπ        e  → ε h → χ Ι   → λ o → o  r   → ρ u → ου        y  → υ 
C→K f   → φ i   → t m→ µ ρ → π  s   → σ ν  → β z   → ζ 

Στο εσωτερικό των λατινικών λέξεων ή φράσεων (π.χ. ad calendas graecas) τα b, d, g θεωρήθηκαν συµβατικά ως 
αντίστοιχα των β, δ, γ και ακολούθησαν ανάλογη αλφαβητική σειρά. Στις φράσεις αυτές, καθώς και στις ξένες 
λέξεις που ληµµατογραφούνται µε τον ξενικό τους τύπο, σηµειώνεται σε παρένθεση πώς προφέρονται, π.χ. de 
jure... (προφέρεται ντε γιούρέ), sui generis... (προφέρεται σούι γκένερις) (ε) ένα είδος ληµµάτων τού Λεξικού 
αποτελούν και οι Πίνακες (π.χ. των αριθµών και των αριθµητικών γενικότερα, των στρατιωτικών βαθµών, των 
νοµισµάτων, τής ιεραρχίας τής Εκκλησίας κ.τ.ό.). Οι Πίνακες παρέχουν, από τη διάρθρωση τους, χρήσιµες 
πληροφορίες που διευκολύνουν και συµπληρώνουν την κατανόηση αντίστοιχων ληµµάτων τού Λεξικού (π.χ. 
αντισυνταγµατάρχης, αρχιµανδρίτης, εφέτης, ελβετικό φράγκο κ.λπ.). Μ' αυτό τον τρόπο αποφεύγονται ανούσιοι ή 
κυκλικοί ορισµοί που επιβαρύνουν συνήθως τα λεξικά, χωρίς να συµβάλλουν όσο χρειάζεται στην κατανόηση 
των αντίστοιχων λέξεων. 

Β. ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  1. Κάθε λήµµα τού Λεξικού ανήκει σε µία από τις εξής κατηγορίες: (α) κυρίως λήµµατα· είναι αυ-ΛΗΜΜΑΤΩΝ τά 
που αποτελούν την κεφαλή κάθε λήµµατος. Στα λήµµατα αυτά εντάσσονται και κατανέµονται όλες οι γλωσσικές 
πληροφορίες που περιλαµβάνει το Λεξικό. Τα κυρίως λήµµατα εξαίρονται και οπτικά µε µαύρα γράµµατα 
µεγαλύτερου µεγέθους από τα υπόλοιπα και η αρχή τους εξέχει τυπογραφικά από κάθε στήλη (β) υπο-λήµµατα, 
λήµµατα υποτεταγµένα στα κυρίως λήµµατα. Στα λήµµατα αυτά δεν δίδεται ερµήνευµα, γιατί η σηµασία τους 
προκύπτει αυτοµάτως από τη σηµασία τού κυρίως λήµµατος στο οποίο υποτάσσονται. Έτσι αποφεύγονται 
αυτονόητοι, τετριµµένοι ή κυκλικοί ορισµοί τής σηµασίας ορισµένων παραγώγων λέξεων (π.χ. επιπλάκι έναντι 
τού έπιπλο, 
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παρεπιδηµία έναντι τού παρεπίδηµο, παροδικότητα έναντι τού παροδικός κ.λπ.). Η σύνταξη τέτοιων 
ληµµάτων βοηθεί στην οικονοµία τού Λεξικού και εφαρµόζεται στη σύγχρονη λεξικογραφία. Τα 
υπολήµµατα διακρίνονται µε µικρότερα από το κυρίως λήµµα µαύρα γράµµατα και δίδονται στο 
τέλος (και εντός) τού κυρίως λήµµατος (γ) εσωτερικά λήµµατα ή «ενδολήµµατα»· πρόκειται για 
λεξικές συνάψεις («συντάγµατα») από δύο ή περισσότερες λέξεις που αποτελούν πάγιες φράσεις ή 
εκφράσεις και εκφέρονται στον λόγο από κοινού- π.χ. στο λ. αρχή εσωτερικά λήµµατα είναι τα: στην 
αρχή, κατ' αρχάς, κατ' αρχήν, ευθύς εξαρχής, κάνω την αρχή, αρχής γενοµένης, κάθε αρχή και δύσκολη, 
αρχή άνδρα δείκνυσι κ.ά.- επίσης, στην κατηγορία αυτή ανήκουν και ουσιαστικοποιηµένοι τύποι 
επιθέτων µε ξεχωριστή σηµασία. Τα εσωτερικά λήµµατα δηλώνονται στο Λεξικό µε µικρότερα (από 
αυτά τής κεφαλής τού λήµµατος) µαύρα πλάγια στοιχεία (δ) αποσπασµένα λήµµατα, λήµµατα µε 
απολύτως διαφανή, οιονεί αυτονόητη για τον οµιλητή σηµασία, που δεν έχουν ανάγκη ερµηνεύµατος. 
Πρόκειται συνήθως για παράγωγες ή σύνθετες λέξεις, που µπορεί να έχουν επ' ευκαιρία χαρακτήρα. 
Τα λήµµατα αυτά µε µικρότερα µαύρα στοιχεία δίδονται υπό µορφή πίνακα στο τέλος τής σελίδας 
όπου ανήκουν αλφαβητικώς. Τα λήµµατα αυτά -που θα µπορούσαν ενίοτε και να παραλειφθούν- 
δίδονται για λόγους πληρότητας τού Λεξικού και για να δειχθεί, µε οικονοµικό τρόπο, ο παραγωγικός 
πλούτος τής γλώσσας. 

ΟΜΟΓΡΑΦ
Α 
ΛΗΜΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΛΗΜΜΑ 

2. Λήµµατα οµόγραφα διαφορετικής ετυµολογίας διακρίνονται µε εκθέτες, π.χ. 
πένα1 (< ιταλ. penna), πένα* (< αγγλ. penny) πλάνη1 (< 
αρχ. πλανώ | -ώµαι), πλάνη2 (< λατ. plana) 

3. o συνήθης τύπος τής λέξης που τίθεται ως κύριο λήµµα (κεφαλή λήµµατος), ενίοτε ακολου 
θείται από δευτερεύοντες φωνητικά διαφοροποιηµένους τύπους· π.χ. 

παρωνυχίδα κ. παρανυχίδα (η)... περβάζι κ. πρεβάζι (το)... 

Οι τύποι που διαφοροποιούνται στην κατάληξη τίθενται στο τέλος τού ερµηνεύµατος µε την ένδειξη 
«Επίσης»· π.χ. 

Πειραιάς (ο)... Επίσης (λογ.) Πειραιεύς {Πειραιώς} κ. (λαϊκ.) Περσίας 

Κάθε κύριο λήµµα αποτελείται από ορισµένες βασικές λεξικογραφικές πληροφορίες. Συγκεκριµένα 
αποτελείται από: (α) γραµµατικές πληροφορίες σχετικά µε την κλίση ή τους χρόνους ρηµάτων, το 
γένος και την κλίση ουσιαστικών, τα γένη επιθέτων κ.λπ. (β) ερµηνεύµατα, δηλ. ορισµό τής 
σηµασίας | των σηµασιών κάθε λήµµατος· οι σηµασίες αριθµούνται και υποδιαιρούνται σε επί µέρους 
σηµασίες, διασαφούνται δε µε πληροφορίες (χαρακτηρισµούς) και µε χρήσεις ή και παραδείγµατα που 
δείχνουν πότε και πώς χρησιµοποιούνται στη γλώσσα (γ) λεξιλογικές φράσεις, που δηλώνουν τις 
παγιωµένες (σε φράσεις) χρήσεις κάθε λήµµατος και τη µία ή περισσότερες σηµασίες του (δ) 
συνώνυµα και αντώνυµα (αντίθετα) κάθε σηµασίας, όπου υπάρχουν, κρίνεται σκόπιµο να δηλωθούν 
(ε) ετυµολογία τού λήµµατος, που δηλώνει την αρχική προέλευση, τον αρχικό τύπο, τη µεταβολή τής 
αρχικής σηµασίας ή τού τύπου κ.λπ. (στ) σχόλια (σε επιλεγµένα λήµµατα), αναφερόµενα στη χρήση 
τής λέξης, στη σηµασιολογική διαφορά της από άλλες συνώνυµες ή συγγενικές, σε προβλήµατα 
ορθογραφίας τής λέξης, στην ετυµολογική της προέλευση, εφόσον έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε λάθη 
που γίνονται κατά τη χρήση τής λέξης κ.λπ. Στο (β) και το (γ) µέρος τού λήµµατος δίδονται συχνά 
χαρακτηρισµοί που προσδιορίζουν τη χρήση (σε ποιες µορφές και περιπτώσεις επικοινωνίας 
χρησιµοποιείται µια λέξη ή φράση). Επίσης, στα ρήµατα δίδονται και συντακτικές πληροφορίες (αν 
το ρήµα χρειάζεται συµπλήρωµα, δηλ. αν είναι µεταβατικό ή όχι κ.λπ.), καθώς και σε άλλα µέρη τού 
λόγου, όταν κρίνεται αναγκαίο- π.χ. εναντίον πρόθ. (λόγ.) (+γεν.)... 

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Συµβολίζονται συνήθως µε αγκιστροειδείς αγκύλες τού τύπου { }· π.χ. 
θέαµα (το) (θεάµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. (α) ό,τι γίνεται... 
κάθοδος (η) {καθόδ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) η κίνηση από ... 

2. Μέσα σε τέτοιες αγκύλες δίδονται γραµµατικές πληροφορίες που αναφέρονται στην κλίση ονο 
µάτων, επιθέτων και ρηµάτων, εφόσον εµφανίζουν µορφολογικό ή τονικό ενδιαφέρον. Ιδιαίτερη 
προσπάθεια καταβλήθηκε για την οικονοµική αλλά και ακριβή περιγραφή τής κλίσεως, µε τη δή 
λωση κυρίως τής µετακίνησης τού τόνου σε ορισµένες πτώσεις (δάσκαλος: δασκάλου, δασκάλων, 
δασκάλους), τής ύπαρξης διτυπίας σε ορισµένες πτώσεις (δηµόσιος: δηµόσιου, π.χ. δηµόσιου νο 
σοκοµείου, και δηµοσίου, π.χ. δηµοσίου υπαλλήλου- πόλης και πόλεως κ.ά.), τής συνίζησης (π.χ. 
βιά-ζω ενώ βι-ά-ζω, κατσίκι, κατσικ-ιού κ.ά.), τής ρηµατικής πολυτυπίας σε σχέση και µε το επί 
πεδο χρήσεως (εκλέχθηκα, εξελέγην), τής απουσίας πτώσεως ή τής ύπαρξης σπάνιων ή δύσχρη 
στων τύπων, τής χρήσης ορισµένων µόνο χρόνων στα ρήµατα κ.ά. Παραδείγµατα: 

κάλλος (το) {κάλλ-ους | -η, χωρ. γεν. πληθ.} Εδώ δίδονται οι τύποι τής γενικής τού ενικού και τής 
ονοµαστικής | αιτιατικής πληθυντικού, γιατί έχουν µορφολογικό ενδιαφέρον, όπως και η πληροφορία 
ότι η λέξη δεν σχηµατίζει γενική πληθυντικού (δεν υπάρχει στην Ελληνική τύπος των καλλών!). 

σύνοδος (η) {συνόδ-ου | -ων, -ους} 
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∆ΗΛΩΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 
ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Εδώ οι τύποι στην αγκύλη έχουν τονικό ενδιαφέρον: δηλώνουν τη µετακίνηση τού τόνου στη γενική 
ενικού καθώς και στη γενική και αιτιατική πληθυντικού. 

τραπέζι (το) {τραπεζ-ιού | -ιών) Εδώ δηλώνεται η µετακίνηση τού τόνου στη γενική ενικού και 
πληθυντικού καθώς και η συνίζηση -ιού | -ιών, ενώ στο λ. τραπέζιο {τραπεζί-ου | -ων} έχουµε µόνο 
κίνηση τού τόνου χωρίς συνίζηση στη γενική ενικού και πληθυντικού. 

ανοησία (η) [µτγν.] {ανοησιών} Εδώ δηλώνεται η µετακίνηση τού 
τόνου µόνο στη γενική πληθυντικού. 

κυβέρνηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ... Εδώ δηλώνεται η διτυπία στη γενική 
ενικού (κυβέρνηση και κυβερνήσεως) καθώς και η µετακίνηση τού τόνου σε ορισµένες πτώσεις. 

Στα ρήµατα δίδονται ο ενεργητικός και µεσοπαθητικός αόριστος, η µεσοπαθητική µετοχή και τυχόν 
λόγιοι τύποι- π.χ. 

ανοίγω ρ. µετβ. κ. αµετβ..... {άνοιξα, ανοί-χτηκα (λόγ. -χθηκα), -γµένος) ... 
Σε ρήµατα τονιζόµενα σε -ώ δίδεται ο τύπος κλίσεως (εκτελώ, εκτελείς..., εκτιµώ, εκτιµάς... κ.λπ.) και 
οι χρόνοι σε όλη τους την ποικιλία (λογ., λαϊκ. κ.λπ.)" π.χ. 

εκτελώ ρ. µετβ. (εκτελείς... | εκτέλ-εσα (λόγ. εξετέλεσα), -ούµαι, -έστηκα (λόγ. -έσθηκα κ. λογιότ. εξετε-
λέσθην, µτχ. εκτελεσθείς, -είσα, -έν), -εσµένος) ... 

Άλλες πληροφορίες εντός αγκυλών: 
Πάσχα (το) {άκλ.} 1. η µεγαλύτερη χριστιανική ... 

Στα επίθετα δίδονται οι τύποι που εµφανίζουν δυσκολίες στην κλίση ή στον σχηµατισµό τους· π.χ. 
αµαθής, -ής, -ές {αµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- αµαθέστ-ερος, -ατός} ... 

3. Γραµµατικές πληροφορίες δίδονται και εκτός αγκυλών: είναι αυτές που αµέσως µετά από κά 
θε λήµµα προσδιορίζουν σε ποια γραµµατική κατηγορία («µέρος τού λόγου») ανήκει κάθε λέξη. 
Οι πληροφορίες αυτές δίδονται ως εξής: 
Το άρθρο µετά το λήµµα δηλώνει ότι η λέξη είναι ουσιαστικό- π.χ. 

βιταµίνη (η) {βιταµινών} 1. καθεµιά από διάφορες ... βούλευµα (το) 
{βουλεύµ-ατος | -ατα, -άτων} ... 
διάδοχος (ο/η) [αρχ.] {διαδόχ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που διαδέχεται... 
βολτ (το) {άκλ.} ΗΛΕΚΤΡ. (συντοµ. V) η διεθνής µονάδα ... 

Οι καταλήξεις µετά το λήµµα δηλώνουν ότι η λέξη είναι επίθετο· π.χ. 
έτοιµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι κατάλληλος για ... ασθενής, -ής, -ές 
{ασθεν-ούς | -είς (ουδ. -ή) ... ευγνώµων, -ων, -ον {ευγνώµ-ονος, -ονα | -
ονες (ουδ. -ονα), -όνων} ... 

Η συντοµογραφία ρ. δηλώνει ότι η λέξη είναι ρήµα- π.χ. αρχίζω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. {άρχισα} ... 

Η συντοµογραφία επίρρ. δηλώνει ότι η λέξη είναι επίρρηµα- π.χ. 
ανρίως επίρρ. [αρχ.] (εµφατ.-εκφραστ.) ... 

Η συντοµογραφία πρόθ. δηλώνει ότι η λέξη είναι πρόθεση· π.χ. 
προς πρόθ.· δηλώνει: 1. κατεύθυνση: πήρε τον δρόµο ~ το βουνό ... 

Η συντοµογραφία σύνδ. δηλώνει ότι η λέξη είναι σύνδεσµος· π.χ. 
είτε σύνδ.· για διάζευξη ισοδύναµων ή αντίθετων ... 

Η συντοµογραφία επιφών. δηλώνει ότι η λέξη είναι επιφώνηµα. 

Οι συντοµογραφίες αντων. και µόρ. δηλώνουν ότι η λέξη είναι αντίστοιχα αντωνυµία ή µόριο. 

4. Ιδιαίτερα χρήσιµες είναι οι γραµµατικές πληροφορίες που δίδονται επ' ευκαιρία συγκεκριµέ 
νων λέξεων π.χ. 

θέλω ρ. µετβ. {θέλεις κ. θες, πληθ. λαϊκ. θέµε, θέτε, θένε | ήθελα, θέλησα, ηθεληµένος} 1. έχω την επιθυ-
µία, τη διάθεση, την πρόθεση ... 

Γραµµατικές πληροφορίες δίδονται, όταν χρειάζεται, και σε άλλα σηµεία τού λήµµατος: στην 
ετυµολογία- π.χ. 

ειωθός (το)...  
[ΕΤΥΜ. Ουδ. µτχ. τού αρχ. εϊωθα «έχω τη συνήθεια» (παρακ. µε ενεστ. χρήση) < *σε-σΡωθ-α, αναδι- 
πλασιασµένος τ. τού ... 

επανιδείν (το)... 
[ΕΤΥΜ. < επαν)α)- + αρχ. ίδεϊν, απρφ. αορ. β' τού ορώ. Η φρ. εις το επανιδείν είναι απόδ. τού γαλλ. au 
revoir]. 

στο τέλος τού ερµηνεύµατος στον τύπο που ακολουθεί το «Επίσης» (εδώ δεν επαναλαµβάνονται το 
άρθρο, οι καταλήξεις ή οι συντοµογραφίες µερών τού λόγου, αν συµπίπτουν µε τού κυρίου 
λήµµατος), π.χ. 

άβακας (ο)... Επίσης (λόγ.) άβαξ [αρχ.] {άβακος}. 
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σε υπολήµµατα (υποτεταγµένα λήµµατα)· π.χ. 
παρελθοντολογία (η)... — παρελθοντολογώ ρ. {-εις...} 

∆. ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΛΗΜΜΑΤΩΝ 

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ        1. Το παρόν Λεξικό περιλαµβάνει περί τους 100.000 ορισµούς σηµασιών που, µαζί µε τις υπόλοι 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ        πες σηµασιολογικές πληροφορίες (χρήσεις, παραδείγµατα, συνώνυµα, αντώνυµα, σχόλια), υπερβαίνουν 

τις 500.000. 

Κύριος σκοπός ενός λεξικού και καθοριστικό κριτήριο τής ποιότητας του είναι τα ερµηνεύµατα που 
δίνει σε κάθε λήµµα: µε πόση ακρίβεια, επάρκεια και πληρότητα εξηγεί, «ερµηνεύει» τη σηµασία 
κάθε λέξης (ή «ενδολήµµατος» ή υπολήµµατος) τού λεξικού, o όρος ερµήνευµα δηλώνει κάθε 
πληροφορία σχετική µε τη σηµασία ή τη χρήση κυρίου λήµµατος, «ενδολήµµατος», υπολήµµατος ή 
λέξεως που περιλαµβάνεται σε σχόλιο, πίνακα ή ετυµολογία- τα ερµηνεύµατα αριθµούνται είτε µε 
αραβική αρίθµηση, προκειµένου για τις βασικές σηµασίες τού λήµµατος, ή µε ελληνική (α, β, γ ...), 
προκειµένου για υποδιαιρέσεις σηµασίας η οποία αριθµείται µε αραβικό αριθµό (π.χ. 1. (α) ... (β) ... ) 
ή µε λατινική, προκειµένου για περισσότερες τής µίας σηµασίες φραστικού ονόµατος ή έκφρασης, o 
ορισµός τής σηµασίας (ή των σηµασιών) ενός λήµµατος είναι το κύριο και το δυσκολότερο έργο κάθε 
λεξικού. Η αρχή που πρυτάνευσε στη σύνταξη των ερµηνευµάτων -κύρια αρχή τής σύγχρονης 
λεξικογραφίας- είναι να δίδονται στον αναγνώστη, µε τρόπο απλό και κατανοητό, όσες πληροφορίες 
χρειάζονται για να καταλάβει τη σηµασία τού λήµµατος. Έτσι, κατά κανόνα, αποφεύγεται να δίδονται 
αντί ορισµού ένα ή περισσότερα συνώνυµα, λέξεις δηλ. µε παραπλήσια σηµασία, που µπορεί οι ίδιες 
να είναι άγνωστες στον αναγνώστη, µε κίνδυνο να ερµηνεύονται µερικές φορές «τα άγνωστα δι' 
αγνώστων». Η τακτική που ακολουθήθηκε, εξάλλου, προκειµένου για λήµµατα µε γνωστικό 
(εγκυκλοπαιδικό) ενδιαφέρον από διάφορες περιοχές τού επιστητού, ήταν να αποφύγουµε τη χρήση 
εξειδικευµένων επιστηµονικών όρων (π.χ. τον ορισµό των χρωµάτων µε βάση τη θέση τους στο 
φάσµα των χρωµάτων ή την παράθεση, προκειµένου για ζώα ή φυτά, λατινικών ονοµασιών και 
πληροφοριών για γένη, συνοµοταξίες, οικογένειες κ.τ.ό. που είναι άγνωστες στον µη ειδικό 
αναγνώστη), εκτός από περιπτώσεις όρων επιστηµονικών κλάδων (λ.χ. ιατρικής, νοµικής κ.λπ.), όπου 
δεν ήταν δυνατό να µη γίνει αναφορά σε ορισµένους όρους, οι οποίοι όµως ερµηνεύονται στα οικεία 
λήµµατα. 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ   2. Κύριο πρόβληµα στη σύνταξη τού ερµηνεύµατος ενός λήµµατος είναι η ύπαρξη σε µια λέξη πε- 
ΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΩΝ     ρισσοτέρων τής µίας σηµασιών. Τότε απαιτείται λεξικογραφικώς -και εφαρµόστηκε συστηµατικά στο 

παρόν λεξικό- η οριοθέτηση των σηµασιών τής λέξης: πόσες και ποιες σηµασίες εµφανίζει. Εδώ ο 
λεξικογράφος έχει να αντιµετωπίσει δύο δυσχερή ζητήµατα: (α) πότε πρόκειται για ιδιαίτερη, 
αναγνωρίσιµη από τους οµιλητές, σηµασία και όχι για απλή χρήση (β) πόσες, µε αυτή την έννοια, 
σηµασίες µπορούν να αναγνωριστούν στη συγκεκριµένη λέξη. Στο παρόν Λεξικό καταβλήθηκε 
ιδιαίτερη προσπάθεια για την οριοθέτηση των σηµασιών κάθε λήµµατος. 

Σε περίπτωση περισσοτέρων τής µίας σηµασιών, οι σηµασίες αριθµούνται (βλ. κ. ∆Ι). Ζήτηµα γεν-
νάται τότε µε ποια σειρά πρέπει να δοθούν οι σηµασίες. Τα κριτήρια που ακολουθήθηκαν στη σειρά 
των σηµασιών είναι η έκταση τής χρήσεως κάθε σηµασίας και η βασική, κυριολεκτική ή πρωταρχική 
σηµασία µιας λέξης σε σχέση µε άλλες που παράγονται από αυτήν. Έτσι προτάσσεται στην αρίθµηση 
η σηµασία µε την οποία χρησιµοποιείται ευρύτερα η λέξη ή, όταν οι διάφορες σηµασίες της 
χρησιµοποιούνται ισοδύναµα, προτάσσεται η σηµασία από την οποία κρίνεται ότι προήλθαν οι άλλες 
(συνεκδοχικώς, µεταφορικώς, κατ' επέκταση κ.λπ.). ∆εν χρειάζεται να λεχθεί πόσο δύσκολο έργο 
είναι η οριοθέτηση των σηµασιών των λέξεων, µε την κατάλληλη µάλιστα κάθε φορά σειρά. Πρέπει, 
επίσης, να οµολογηθεί ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η αναγνώριση µιας σηµασίας είναι, 
αναπόφευκτα, προϊόν υποκειµενικής εκτιµήσεως τού λεξικογράφου και µπορεί να διαφέρει από 
λεξικό σε λεξικό. Στην πραγµατικότητα, η κατάτµηση τού σηµασιολογικού φάσµατος κάθε λήµµατος 
σε διακεκριµένες σηµασίες είναι από τα λεπτότερα αντικείµενα τού έργου τού λεξικογράφου, 
αποτελεί δε µεγάλη διανοητική πρόκληση. 

Ας σηµειωθεί ότι σηµασίες τού λήµµατος, οι οποίες έχουν αποµακρυνθεί τόσο πολύ από τις άλλες, 
ώστε να δίνουν την εντύπωση άλλης «λέξης» (στον βαθµό που η σηµασία είναι καθοριστικός 
παράγοντας τής λέξης), δηλώνονται µε τη χρησιµοποίηση µιας ευδιάκριτης τελείας (· «βούλ-λας») 
πριν από τη συγκεκριµένη σηµασία- π.χ. 

αδιάθετος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει καλή διάθεση, που αισθάνεται δυσάρεστα ... · 4. αυτός που δεν 
έχει διατεθεί, δεν έχει καταναλωθεί:... στην αγορά πολλά εµπορεύµατα έµειναν ~... · 6. ΝΟΜ. αυτός που 
δεν άφησε διαθήκη: πέθανε 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ  3. Κάθε σηµασία ή, αλλιώς, κάθε ερµήνευµα ενός λήµµατος υποστηρίζεται από χρήσεις και πα- 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ραδείγµατα. Σκοπός και των δύο είναι να καταστήσουν περισσότερο εύληπτη και προσιτή στον 

αναγνώστη τη σηµασία ή τις σηµασίες κάθε λήµµατος τού Λεξικού. Χρήσεις είναι οι συγκεκριµένες 
εφαρµογές τής σηµασίας µιας λέξης- οι χαρακτηριστικές και αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις όπου 
χρησιµοποιείται µια σηµασία. Ως χρήσεις χαρακτηρίζονται στο παρόν Λεξικό µία ή περισσότερες 
λέξεις που συνδυάζονται µε τη λέξη-λήµµα σε κάθε σηµασία και δείχνουν σε ποιες περιπτώσεις 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί η συγκεκριµένη σηµασία ενός λήµµατος. Οι χρήσεις που δίδονται είναι, 
φυσικά, ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές. Το κυρίως λήµµα στις χρήσεις, αντί να 
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επαναλαµβάνεται, δηλώνεται µε το σύµβολο ~, όπου αυτό δεν παρουσιάζει πρόβληµα, π.χ. 
µυστικός, -ή, -ό 1. αυτός που υπάρχει ή γίνεται στα κρυφά...: ~ σχέδιο | µήνυµα | κατάλογος | επαφή Ι... 

Συχνά, η σηµασία τής συγκεκριµένης λέξης φωτίζεται και µε παραδείγµατα (ισχύει και εδώ η χρήση τού συµβόλου -
)· π.χ. 

ζωή (η)...: νοιάζεται µόνο για τη - του || θυσίασαν τη ~ τους ... 

Παραδείγµατα δίδονται και για τα «ενδολήµµατα» (φραστικά ονόµατα ή εκφράσεις), όπου το σύµβολο ~ 
αντικαθιστά ολόκληρη τη φράση, όταν αυτό δεν προκαλεί πρόβληµα- π.χ. 

σκύλος (ο) ...·    ΦΡ. (α) σο* τον σκύλο µε τη γάτα για τη σχέση ανθρώπων που καβγαδίζουν συνεχώς: τρώγονται 

Στην περίπτωση που το γένος ή ο αριθµός τού λήµµατος δεν µπορούν εύκολα να εννοηθούν ή ένα όνοµα έχει 
ιδιάζουσα κλίση ή ένα ρήµα χρησιµοποιείται σε διαφορετικό τύπο από το πρώτο πρόσωπο ενεστώτα, τότε δεν 
χρησιµοποιείται το σύµβολο ~, αλλά γράφεται ο πλήρης τύπος· π.χ. θέαµα (το)... : ο φόρος θεαµάτων αναγράφεται στο 
εισιτήριο ... 

Το ίδιο ισχύει και για τις φράσεις- π.χ. 
πλέκω ρ. µετβ. κ. αµετβ. ...· ΦΡ. πλέκω το εγκώµιο (κάποιου) λέω επαινετικά λόγια για (κάποιον): ο πρωθυπουργός έπλεξε το 

εγκώµιο τού υπουργού ... 

Με τα παραδείγµατα φαίνεται καλύτερα η χρήση τής σηµασίας µιας λέξης µέσα σ' ένα ευρύτερο λεκτικό σύνολο 
(πρόταση). Ως παραδείγµατα στο Λεξικό χρησιµοποιούνται προτάσεις από τον καθηµερινό προφορικό και γραπτό 
λόγο, δευτερευόντως δε παροιµίες, στίχοι από τραγούδια, παραθέµατα από λογοτεχνικά έργα κ.λπ. Η παράθεση 
παραδειγµάτων από παροιµίες, γνωστά τραγούδια κ.λπ., δείχνει καλύτερα τη σηµασία µιας λέξης, φτάνει να έχει 
επιλεγεί µια πολύ χαρακτηριστική λεκτική εφαρµογή κι όχι ένα ιδιάζοντος ύφους -και γι' αυτό λιγότερο δηλωτικό- 
παράδειγµα. ∆εν είναι η νεολογία, αλλά η κοινή συµβατική χρήση, την οποία αποσκοπεί να αναδείξει λεξικογραφικά 
ένα παράδειγµα. 

Παραδείγµατα και χρήσεις τού παρόντος Λεξικού αντλούνται από το Λεξικογραφικό Αρχείο τού Σπουδαστηρίου 
Γλωσσολογίας τού Πανεπιστηµίου Αθηνών, από γραµµατειακές πηγές, από συστηµατικές αποδελτιώσεις χρήσεων 
στον Τύπο (εφηµερίδες, περιοδικά) και άλλες γλωσσικές πηγές (π.χ. από τον «Εθνικό Θησαυρό τής Ελληνικής 
Γλώσσας», το ηλεκτρονικό Σώµα Γλωσσικού Υλικού -corpus- τού Ινστιτούτου Επεξεργασίας τού Λόγου). 
Γενικότερα, τα παραδείγµατα που χρησιµοποιούνται στο Λεξικό απεικονίζουν το κοινό γλωσσικό αίσθηµα στην 
αβίαστη εκφορά τού λόγου. Συχνά δε το παράδειγµα τεκµηριώνει την ύπαρξη ορισµένης σηµασίας, η οποία µπορεί 
να µην είναι αµέσως αντιληπτή από µόνον τον ορισµό. 

ΕΡΜΗΝΕΥΜΑΤΑ  4. Μεγάλη σηµασιολογική βαρύτητα στο Λεξικό έχουν και τα ερµηνεύµατα που αναφέρονται στα 
«ΕΝ∆ΟΛΗΜΜΑΤΩΝ» εσωτερικά λήµµατα ή «ενδολήµµατα» (βλ. Β1). Τα «ενδολήµµατα» αυτά, ως παγιωµένες χρήσεις 
- εκφράσεις, διαφέρουν από τις πολλές και περιστασιακές λεξιλογικές συνάψεις µιας λέξης (χρήσεις), επειδή 
διαθέτουν δική τους σηµασία, και αποτελούνται είτε από λεξιλογικές συνάψεις (π.χ. ανώτατη εκπαίδευση, αντίστροφη 
µέτρηση) είτε από (περι)φραστικές λέξεις (π.χ. φακοί επαφής, λέξη-κλειδΐ) είτε από παροιµίες (π.χ. και την πίτα σωστή 
και τον σκύλο χορτάτο, άνθρακες ο θησαυρός κ.λπ.) είτε από ιδιωτισµούς (δίνω τα παπούτσια στο χέρι, βγάζω τα 
κάστανα από τη φωτιά) είτε από την επιστηµονική ορολογία (π.χ. αντιποίηση αρχής, αναγκαστική εκτέλεση, λει-
τουργικός αναλφαβητισµός κ.λπ.). Οι σηµασίες των «ενδοληµµατων» εντάσσονται µέσα στις σηµασίες τού λήµµατος, 
εκεί όπου ανήκουν σηµασιολογικώς, έστω κι αν ενίοτε η ένταξη έχει εξ ανάγκης συµβατικό χαρακτήρα, ή 
αριθµούνται αµέσως µετά τη σηµασία στην οποία υπάγονταν σε περίπτωση που η ένταξη ορισµένων εκφράσεων σε 
σηµασία δεν είναι εφικτή, αυτές τοποθετούνται στο τέλος τού ερµηνεύµατος µε το σύµβολο τής βούλλας (·). 
Καταχωρίζοντας τα «ενδολήµµατα» στις ανάλογες σηµασίες τού λήµµατος, αποφύγαµε (την εύκολη λύση) να τις 
σωρεύσουµε στο τέλος κάθε λήµµατος ή να τις δώσουµε ως χωριστά λήµµατα. Στην πρώτη περίπτωση (στο τέλος 
τού λήµµατος) θα δίνονταν αποµονωµένες και θα χρειαζόταν να επαναληφθούν πληροφορίες που δίδονται στην 
οικεία σηµασία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (ως αυτοτελή λήµµατα, πράγµα που γίνεται σε µεγάλα λεξικά, όπως το 
Webster) θα αναγκαζόµασταν να επαναλάβουµε ετυµολογικές, γραµµατικές και άλλες πληροφορίες που δίνουµε στα 
αντίστοιχα λήµµατα ή να παραπέµπουµε σε όλα αυτά. 

Ας σηµειωθεί ότι οι περιφραστικές λέξεις (φραστικά ονόµατα), οι εκφράσεις και οι επιστηµονικοί περιφραστικοί 
όροι δίδονται εντός τού λήµµατος, εκεί όπου είναι πιθανότερο να τις αναζητήσει κανείς, ενώ υπάρχουν κατά κανόνα 
παραποµπές και σε άλλα λήµµατα, στα οποία θα µπορούσαν να αναζητηθούν (π.χ. η φράση µαύρη αγορά 
ερµηνεύεται στο λ. µαύρος, αλλά υπάρχει παραποµπή και στο λ. αγορά). 

Τέλος, όταν ένα «ενδολήµµα» έχει περισσότερες από µία σηµασίες, ακολουθείται υποκατηγοριο-ποίηση των 
σηµασιών σύµφωνα µε τις αρχές που εφαρµόζονται στα κυρίως λήµµατα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 5. Το πώς, πού και γιατί χρησιµοποιούµε µια λέξη µε αυτήν ή εκείνη τη σηµασία είναι µια πολύ ΛΗΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ       
χρήσιµη πληροφορία για όποιον συµβουλεύεται ένα λεξικό. Στο παρόν Λεξικό τέτοιου είδους πλη-ΣΗΜΑΣΙΩΝ       
ροφορίες δίδονται µε τριών ειδών χαρακτηρισµούς που εµφανίζονται -όπου χρειάζεται- στην αρχή τής σηµασίας τού 
λήµµατος ή και µέσα στο λήµµα. Οι χαρακτηρισµοί αφορούν: (α) στο πώς, στο ύφος µε το οποίο χρησιµοποιείται µια 
λέξη ή σηµασία, και στο πόσο, στη συχνότητα τής χρήσης του (αρχαιοπρεπές, λόγιο, λαϊκό, οικείο, σπάνιο κ.λπ.) (β) 
στο πού, το είδος γλωσσικής επι- 
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κοινωνίας όπου χρησιµοποιείται µια σηµασία (λογοτεχνία, διάλεκτοι, αργκό κ.ά.) (γ) στο γιατί, στον 
σχολιασµό που επιδιώκει ο οµιλητής, όταν χρησιµοποιεί µια σηµασία (ειρωνική χρήση, σκωπτική, 
υβριστική, µειωτική, εκφραστική κ.λπ.). Ειδικότερα: (α) ο όρος λόγιο (συντοµογραφία «λογ.») 
χρησιµοποιείται για λέξεις ή τύπους που προέρχονται από την καθαρεύουσα, διατηρώντας το τυπικό 
της, ή για λέξεις και τύπους που ταιριάζουν στο ύφος τού λόγου των µορφωµένων ανθρώπων (β) ο 
όρος λαϊκό (συντοµ. «λαϊκ.») αναφέρεται σε λέξεις ή τύπους τής γλώσσας των λαϊκών στρωµάτων, 
που παρουσιάζουν απόκλιση στη µορφολογία ή την προφορά από τους κοινούς νεοελληνικούς τύπους 
(που συντοµογραφούνται ως «καθηµ.») (γ) ο όρος αρχαιοπρεπές (συντοµ. «αρχαιοπρ.») δηλώνει 
λέξεις τής αρχαίας ή τής αρχαΐζουσας γλώσσας που ακολουθούν και το τυπικό τους (δ) ο όρος 
λαϊκότερο (συντοµ. «λαϊκότ.») δηλώνει λέξεις ή τύπους που προέρχονται από τον προφορικό κυρίως 
λόγο των ανθρώπων των µη αστικών περιοχών (περιφέρειας, επαρχίας), αποκλίνοντας από την Κοινή 
(αστική) Νεοελληνική. Προκειµένου να δηλωθούν σηµασίες που ο οµιλητής πρέπει να χρησιµοποιεί 
µε ιδιαίτερη προσοχή (λέξεις ταµπού, π.χ. ανατοµικών οργάνων, σεξουαλικής υφής κ.τ.ό.), γιατί 
πρόκειται για κοινωνικά «απαγορευµένες λέξεις», χρησιµοποιείται µπροστά από αυτές το θαυµαστικό 
(!). Παραδείγµατα χαρακτηρισµών: 

αραβόσιτος (ο) ... (λόγ.) το καλαµπόκι... 
παιδιόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από την παιδική ηλικία ... 
µαλαµατώνω ρ. µετβ. [µεσν.] ... (λαϊκ.) 1. επιχρυσώνω ... 
χαφιές (ο) ... (κακόσ.) 1. αστυνοµικός ή συνεργάτης τής ... 
µπουχτίζω ρ.... (εκφραστ.) 1. φθάνω σε κορεσµό ... 
κεφάλας (ο)... 2. (σκωπτ.) ο χοντροκέφαλος, αυτός που δεν ... 

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 6. Χαρακτηρισµοί άλλου είδους και µε διαφορετική λειτουργία χρησιµοποιούνται για να δηλώ- 
ΣΗΜΑΣΙΩΝ        σουν τις σχέσεις µεταξύ των σηµασιών µιας λέξης, δηλ. πώς περνάει η λέξη από τη µία σηµασία  
ΕΝΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ       στην άλλη. Τέτοιοι είναι οι χαρακτηρισµοί: κυριολ. (κυριολεκτική χρήση), µτφ. (µεταφορική χρήση), 

συνεκδ. (συνεκδοχικά), κατ' επέκτ. (κατ' επέκταση), γενικότ. (γενικότερα), ειδικότ. (ειδικότερα), 
καταχρ. (καταχρηστικά) κ.ά. Παραδείγµατα: 

κεφάλαιο (το)... 3. (περιληπτ.) το σύνολο των κεφαλαιοκρατών, κυρίως ως οργανωµένης ... 
τραπέζι (το)... 1. έπιπλο µε τέσσερα συνήθ. πόδια ... 2. (ειδικότ.) το παραπάνω έπιπλο για το φαγητό ... 3. 

(συνεκδ.) το γεύµα ή το δείπνο ... 
ξεστρατίζω p.... 1. (κυριολ.) βγαίνω από τον δρόµο µου, ακολουθώ άλλον δρόµο από τον κανονικό:... 2. 

(µτφ.) φεύγω από τον σωστό δρόµο, παρεκκλίνω ηθικά ... 
µύθος (ο)... 1. η αφήγηση που αποτελεί τµήµα ευρύτερης µυθικής παράδοσης ... 2. (ειδικότ.) η αφήγηση 

που αναφέρεται µε αλληγορικό ... 3. (κατ' επέκτ.) η διήγηση που αποτελεί πλάσµα τής ανθρώπινης ... 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ  7. Αναγκαίοι είναι οι χαρακτηρισµοί στις σηµασίες ληµµάτων και «ενδοληµµάτων» που προέρχο- 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ       νται από διαφόρους κλάδους (επιστήµης, τεχνολογίας, τέχνης κ.λπ.). Γι' αυτό µε µικρά κεφαλαία  
ΚΛΑ∆ΩΝ γράµµατα δηλώνονται συντοµογραφικώς οι διάφοροι κλάδοι: ΑΡΧΐτ.(εκτονική), ΜΕΤΕΩΡ.(ολογία), 

θΐκοΝ.(οµία), θΡΥΚΤ.(ολογία) κ.λπ. Παραδείγµατα: 
εντολή (η) 1. (γενικά) η διαταγή ή παραγγελία ... 2. ΠΟΛΓΓ. εξουσιοδότηση για την εφαρµογή συγκεκρι-

µένης πολιτικής ... 3. ΝΟΜ. σύµβαση µε την οποία ο ένας συµβαλλόµενος (εντολοδόχος) αναλαµβάνει... 
4. ΟΙΚΟΝ. χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται µέσω τής τράπεζας κατόπιν εξουσιοδότησης της ... 5. 
ΠΛΗΡΟΦ. οδηγία που δίνεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ... 

ανάληψη (η) 1. η απόσυρση χρηµάτων ... 5. ΙΑΤΡ. η αποκατάσταση ζωτικών λειτουργιών τού οργανισµού 
(αναπνοής, κυκλοφορίας αίµατος) µετά από νόσο, κάκωση κ.τ.ό. 6. ΕΚΚΛΗΣ. Ανάληψη (η) (α) η ενσώµα-
τη άνοδος τού Χριστού στους ουρανούς ... 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ        8. Επ' ευκαιρία χαρακτηρισµοί (ειδικές πληροφορίες) δίδονται σε σηµασίες, οσάκις κρίνεται απα- 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ       ραίτητο για την κατανόηση τής σηµασίας. Παραδείγµατα: 

εµβόλιµος, -η, -ο ... 3. (στο θέατρο) εµβόλιµο (το) το κοµµάτι που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο πράξεων 
... ΣΥΝ. ιντερµέτζο ... 

ιµάτιο (το) {ιµατί-ου | -ων) (λόγ.) (κατά την αρχαιότητα) ρούχο που φοριόταν πάνω από χιτώνα ή πέπλο ... 
µεγαλόσχηµος, -η, -ο 1. (για µοναχούς) αυτός που έχει... 

ΣΥΝΘΕΤΟΙ        9. Πολλές φορές οι χαρακτηρισµοί που χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν τις σηµασίες εί- 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ        ναι σύνθετοι, µε πληροφορίες από περισσότερες κατηγορίες χαρακτηρισµών. Παραδείγµατα: 

µπακάλης (ο)... 2. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που κάνει πρόχειρους υπολογισµούς ή προχειροδουλειές, που 
δουλεύει εµπειρικά ... εξωνηµένος, -η, -ο (λόγ.-µειωτ.) 

εξαγορασµένος, αυτός που ... 
µωρόσοφος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) 1. ανόητο πρόσωπο που φαντάζεται ότι είναι σοφός ... 
µηχανόβιος, -α, -ο (οικ.-εκφραστ.) το πρόσωπο που αγαπά µε πάθος τις µοτοσυκλέτες ... 



32 ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ 

Ε. ΣΥΝΩΝΥΜΑ - ΑΝΤΩΝΥΜΑ (ΑΝΤΙΘΕΤΑ) 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ - 

ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ -
ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 
ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ - 

ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ 

1. Με χα σύµβολα ΣΥΝ. και ΑΝΤ. δηλώνονται αντιστοίχως τα ΣΥΝΩΝΥΜΑ και τα ΑΝΤΩΝΥΜΑ (ή 
ΑΝΤΙΘΕΤΑ), ήτοι λέξεις που έχουν παραπλήσια σηµασία (συνώνυµα) ή που έχουν αντίθετη σηµα 
σία (αντώνυµα | αντίθετα) σε σχέση µε τη σηµασία τού λήµµατος και τού ερµηνεύµατος στα 
οποία αναφέρονται. Σκοπός των συνωνύµων - αντωνύµων είναι να βοηθήσουν συµπληρωµατικά 
στην κατανόηση τής σηµασίας. Επιπλέον, τα συνώνυµα και τα αντώνυµα βοηθούν τον οµιλητή να 
διευρύνει τις επιλογές του στην έκφραση µιας σηµασίας, επιτυγχάνοντας ποικιλία, ακρίβεια, δια 
φοροποίηση κ.λπ. 

Όπως είπαµε πιο πάνω, στον ορισµό αποφεύγεται συστηµατικά η παράθεση συνωνύµων, τα οποία 
δίδονται στο τέλος κάθε σηµασίας, αµέσως µετά τις χρήσεις και τα παραδείγµατα. Σε σπάνιες 
περιπτώσεις που ένα συνώνυµο ή αντώνυµο είναι ανάγκη να χρησιµοποιηθεί στον ορισµό µιας 
σηµασίας, δεν δίδεται στα συνώνυµα - αντώνυµα. Συνώνυµα - αντώνυµα δίδονται επίσης σε εκ-
φράσεις και φραστικά ονόµατα, όπου αυτό είναι δυνατόν, π.χ. 

ανοίγω το βήµα... ΣΥΝ. επιταχύνω ΑΝΤ. επιβραδύνω, στο πει και φει... ΣΥΝ. αµέσως, στο άψε-σβήσε 

2. Τα συνώνυµα και τα αντώνυµα δεν δίδονται κατά αλφαβητική σειρά αλλά σύµφωνα µε τη ση-
µασιολογική και υφολογική εγγύτητα που έχουν προς την αντίστοιχη σηµασία τού λήµµατος (τα 
συνώνυµα) ή µε τη σηµασιολογική διαφορά | αντίθεση που εµφανίζουν (τα αντώνυµα). Αυτό βοη-θεί 
τον χρήστη τού Λεξικού να επιλέξει καλύτερα και ταχύτερα το συνώνυµο που χρειάζεται. 

3. Συχνά τα συνώνυµα και τα αντώνυµα συνοδεύονται από χαρακτηρισµούς (όπως και οι σηµασίες 
των ληµµάτων), ώστε να είναι κατάλληλα προειδοποιηµένος ο αναγνώστης τού Λεξικού για τη σωστή 
χρήση τους. 
Παράδειγµα: 

εξόντωση (η)... 1. ο πλήρης αφανισµός... ΣΥΝ. εξολόθρευση, (λαϊκ.) ξεπάστρεµα ... σαΐτα (η)... 3. 

(α) ειδικό εξάρτηµα τού αργαλειού... ΣΥΝ. (λόγ.) κερκίδα ... 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΟΙ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

ΣΤ. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Το παρόν λεξικό είναι συγχρόνως και ετυµολογικό. Σε κάθε λήµµα παρέχονται επαρκείς και 
επιστηµονικά αξιόπιστες ετυµολογικές πληροφορίες για την προέλευση κάθε λέξης (αρχική ρίζα, 
αρχική σηµασία, εξήγηση µεταβολών στον τύπο και στη σηµασία, προσδιορισµός τής πρώτης εµ-
φάνισης κ.λπ.). ∆εν ετυµολογούνται µόνον οι λέξεις προφανούς ετύµου (βλ. παρατήρηση 10). Σε µια 
γλώσσα όπως η Ελληνική, όπου ισχύει η ετυµολογική ή ιστορική ορθογραφία (για το αν θα γράφουµε 
δηλ. κτήριο ή κτίριο, αϊτός ή αητός, αβγό ή αυγό, γειρτός ή γυρτός, πιλοτή ή πυλωτή κ.λπ.), η 
ετυµολογία αποκτά πρόσθετη βαρύτητα, υπό τον όρο βεβαίως ότι στηρίζεται στις αρχές τής 
γλωσσικής επιστήµης και όχι σε εµπειρικές ετυµολογήσεις ή παρετυµολογήσεις («λαϊκή ετυµολογία») 
των λέξεων. 

2. Η ετυµολογία των λέξεων, των προθηµάτων και των επιθηµάτων, ένας από τους δυσκολότερους 
και πλέον εξειδικευµένους τοµείς τής επιστήµης, έχει στηριχθεί (ως προς τα έτυµα που περιλάβαµε σε 
αυτό το Λεξικό) σε έγκυρη και πλούσια, ελληνική και ξένη, βιβλιογραφία. Εντούτοις, ο αναγνώστης 
θα πρέπει να έχει υπ' όψιν του ότι ακόµη και µια ικανοποιητική ετυµολόγηση είναι δυνατόν να 
ανατραπεί, εφόσον υπάρξουν νέα στοιχεία ή µαρτυρίες ή αν αποδειχθεί ότι µια άλλη πρόταση είναι 
πιο οικονοµική, δηλαδή λιγότερο περίπλοκη. 

3. Λέξεις µε συνεχή παρουσία από την Αρχαία Ελληνική µέχρι σήµερα ή λέξεις που επανενεργο-
ποιήθηκαν από το λεξιλόγιο τής Αρχαίας κατά τους δύο τελευταίους αιώνες (ουρανός, γη, θάλασσα, 
άνθρωπος - δηµοκρατία, σχολή, επιστήµη, υπουργός κ.λπ.) δεν αρκούµαστε απλώς να τις χα-
ρακτηρίσουµε αρχαίες, αλλά ετυµολογούµε την ίδια την αρχαία λέξη, γνωρίζοντας ότι είναι σπάνιο ή 
αδύνατο για τον µέσο αναγνώστη να ανατρέξει σε υψηλής ποιότητας ειδικά ετυµολογικά λεξικά τής 
Αρχαίας Ελληνικής. Με τον τρόπο αυτόν καταδεικνύεται αφενός η ενότητα τής ελληνικής γλώσσας, 
αφετέρου η στενή σχέση της µε άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες (κυρίως τού ευρωπαϊκού χώρου), γι' 
αυτό και προτιµήσαµε -όσο ήταν εφικτό- παραδείγµατα και παράλληλους τύπους κυρίως από την 
αγγλική, τη γαλλική, τη γερµανική και την ισπανική γλώσσα. Οι αρχικές ρίζες λέξεων τής 
ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας, στην οποία ανήκει και η Ελληνική, έχει καθιερωθεί να 
σηµειώνονται, ως αµάρτυρες, µε αστερίσκο (π.χ. I.E. *wel- «συγκεντρώνω, συναθροίζω»). 

ακόντιο (το)... 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. άκόντιον, υποκ. τού άκων, -οντος «ακόντιο» < I.E. *ak- «οξύς, αιχµηρός», πβ. λατ. ag-na «στάχυ», 
acus «άχυρο» σανσκρ. as-ânish «αιχµή βέλους», γερµ. Ahle «σούβλα», αγγλ. ear «στάχυ», ολλ. aar, γαλλ. aigu 
«οξύς» κ.ά. Οµόρρ. άκ-ανθα, άκ-ρος, άκ-τή κ.ά.]. 

µέσος, -η, -ο ... , 
[EHM αρχ. < I.E. *medhyo- «µεσαίος», πβ. σανσκρ. mâdhyah, λατ. médius (> ισπ. medio), αρµ. mëj-, γερµ. Mitte, 
αγγλ. mid, ιρλ. mid- (α' συνθ.) κ.ά. Οµόρρ. µεσ-άζων, µεσα-ϊος, µεσ-ίτης, µεσό-γειος, µεσο-λαβώ κ.ά.]. 
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ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 4. Στο ετυµολογικό τµήµα παρέχονται κατά κανόνα και σηµασιολογικές πληροφορίες. Αναφέ- 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ρουµε την αρχική σηµασία µιας λέξεως (εφόσον διαφέρει από τη σηµερινή), καθώς και την ερµηνεία τής 

σηµασιολογικής µεταβολής, όποτε δεν είναι αυτονόητη. Ακόµη, ετυµολογούµε και τις δάνειες σηµασίες, 
µνηµονεύοντας τη γλώσσα προελεύσεως ή το περιβάλλον χρήσεως τής λέξης. 

αµαρτάνω ρ. αµετβ.... 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αµαρτάνω «αστοχώ, αποτυγχάνω», αβεβ. ετύµου, πιθ. < *ά-µαρτ- < *ά- + *smart- < ά- στε-
ρητ. + *smrt- < I.E. *smer- «έχω µερίδιο σε κάτι, συµµετέχω - θυµούµαι», πβ. σανσκρ. smâr-ati «θυµά-
ται», λατ. mer-ëre «κερδίζω», me-mor-ia «µνήµη» κ.ά. Οµόρρ. µέρος (< *σµέρ-ος), µέρ-ιµνα, µοίρα (< 
*µόρ^α), ειµαρµένη κ.ά. Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να δηλώσει αστόχηµα στον φυσικό κόσµο 
(π.χ. αστοχία ενός τοξοβόλου) και, αργότερα (ιδίως από τον 3ο αι. π.Χ.), αστόχηµα ηθικό, παράπτωµα. 
Παρόµοια σηµασιολογική εξέλιξη γνώρισε και η αντίστοιχη εβρ. λ. cata, την οποία οι Εβδοµήκοντα µε-
τέφρασαν «αµαρτάνω»]. 

µητροπολίτης (ο)... 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ο πολίτης µητροπόλεως», < αρχ. µητρόπολις. Η σηµ. «επίσκοπος τής πρω-
τεύουσας επαρχίας» απαντά για πρώτη φορά στον Ιουστινιανό (6ος αι. µ.Χ.)]. 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΗ 5. Ετυµολογούµε συστηµατικά τόσο τις λέξεις που αποτελούν δάνεια από ξένες γλώσσες όσο και 
ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ τις δάνειες φράσεις, εφόσον έχουµε ασφαλείς πληροφορίες. Όταν πρόκειται για λογοτεχνική ή βιβλική 

φράση ή για παραδεδοµένο απόφθεγµα ή τίτλο, συνήθως παραθέτουµε εντός παρενθέσεως την 
πρωτότυπη µορφή τής φράσης και την πηγή της. Σε άλλες περιπτώσεις σηµειώνουµε δίπλα στη 
φράση χρονολογική ένδειξη (αν είναι αρχαία, µεταγενέστερη ή µεσαιωνική) ή παρέχουµε αναλυτικές 
πληροφορίες στο ετυµολογικό τµήµα. 

µατώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ.... 6. (η µτχ. µατωµένος, -η, -ο) (α) ο λερωµένος µε αίµα, αυτός που έχει πλη-
µυρίσει στο αίµα: ~ πουκάµισο | χώµα | µύτη | γόνατο (β) (κατ' επέκτ.-µτφ.) αυτός που βάφτηκε, που ση-
µαδεύτηκε από αίµα, δηλ. από φόνους, σφαγές και συναφή περιστατικά: «Ο - γάµος» (Boda de sangre, 
δράµα τού Φ.Γκ. Λόρκα). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αιµατώ (-όω) < αίµα]. 

σηµείο (το) ...· ΦΡ. (α) σηµεία των καιρών (σηµεία των καιρών, Κ.∆. Ματθ. 16, 3) στοιχεία που χαρακτη-
ρίζουν µια εποχή και προαναγγέλλουν κάτι (συνήθ. κακό): τα -, λένε πολλοί, δείχνουν ότι ο κόσµος 
οδεύει προς την καταστροφή (β) σηµεία και τέρατα (σηµεία και τέρατα, Κ.∆. Πράξ. 4, 30 κ.α.) (i) γεγο-
νότα πολύ παράξενα που µοιάζουν µε θαύµατα (ii) τροµερά, απίστευτα ή απαράδεκτα γεγονότα: ~ έγι-
ναν στις εκλογές: κατηγορίες για νοθεία, εκβιασµούς, παρατυπίες και πολλά άλλα 9. ΕΚΚΛΗΣ. σηµείο 
τού σταυρού (σηµεϊον, Ευσέβιος, 4ος αι. µ.Χ.) το σύµβολο τής ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, το σχήµα 
τού σταυρού που κάνουµε µε τα τρία δάχτυλα τού δεξιού χεριού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σηµεϊον, αρχική σηµ. «σηµάδι, σήµα», < σήµα (βλλ.). Πολλές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, 
λ.χ. σηµείο εκκινήσεως | αφίξεως | τοµής | επαφής | στηρίξεως (< γαλλ. point de départ | d'arrivée | 
d'intersection | de contact | d'appui), νεκρό | µελανό σηµείο (< γαλλ. point mort | noir), γλωσσικό σηµείο 
(< γαλλ. signe linguistique), ευαίσθητο | αδύνατο σηµείο (< γαλλ. point sensitif | faible), νικώ στα σηµεία 
(< γαλλ. vaincre aux points), δίνω σηµεία ζωής (< γαλλ. donner signes de vie), σηµείο ελέγχου (< αγγλ. 
checkpoint), σε τέτοιο σηµείο,... (< γαλλ. à tel point), µέχρις ενός σηµείου (< αγγλ. up to a point), τα τέσ 
σέρα σηµεία τού ορίζοντα (< γαλλ. les quatre points cardinaux)]. 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 6. Στο ετυµολογικό τµήµα καταγράφονται τόσο τα άµεσα δάνεια (στα οποία η Ελληνική έχει δα- 
∆ΑΝΕΙΩΝ νειστεί τόσο τη µορφή όσο και το περιεχόµενο τής ξένης λέξης) όσο και τα έµµεσα δάνεια τής 

Ελληνικής. Κατά την παρουσίαση των δανείων χρησιµοποιούµε την ακόλουθη τυπολογία: Ελληνογενής 
ξένος όρος: Λόγια λέξη σχηµατισµένη σε ξένη γλώσσα (κυρίως Γαλλική, Αγγλική ή Νεολατινική) από 
ελληνικά συνθετικά στοιχεία. 

αεροδυναµικός, -ή, -ό ... 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. aérodynamique]. 

Αντιδάνειο: Λαϊκό δάνειο από ξένη γλώσσα (συνήθως Ιταλική, Βενετσιάνικη ή Τουρκική), το οποίο 
έχει απώτερη ελληνική αρχή. Αντιδιαστέλλεται προς τον ελληνογενή ξένο όρο (βλ. ανωτέρω). 

καλούπι (το)... 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν. < µεσν. καλούπιν < τουρκ. kalip < αραβ. qalib < αρχ. καλάπους | καλόπους «ξύλινο πό-
δι». Βλ. κ. καλαπόδι]. 

Μεταφραστικό δάνειο: Ακριβής απόδοση ξένης λέξεως, κατά την οποία τηρείται λ.χ. η σειρά των 
ξένων στοιχείων κ.λπ. 

∆ιαδίκτυο (το) ... 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Internet], 

Απόδοση: Απόδοση του περιεχοµένου ξένης λέξεως χωρίς ακριβή αντιστοιχία. 
ταχυπαλµία (η)... 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. palpitation]. 
Μεταφορά: Άµεσο δάνειο τής Ελληνικής, γραµµατικά προσαρµοσµένο, το οποίο έχει ενταχθεί 
σχετικώς πρόσφατα (δηλ. τους δύο τελευταίους αιώνες) στο λεξιλόγιο τής Νέας Ελληνικής: 

µασίστας (ο)... 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. Maciste (όν. µυώδους ήρωα ταινιών τής δεκαετίας τού '60), πιθ. < γαλλ. 
machiste < macho (σήµερα µε άλλη σηµ.) < ισπ. macho < λατ. masculus «αρσενικός»]. 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΗ 7. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στους νεολογισµούς, ιδίως σε αυτούς που έχουν λόγια προέλευ- 
ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ση. Με τη βοήθεια ελληνικών και ξένων (αν πρόκειται για δάνεια) ειδικών λεξικών έχει προσδιο-

ριστεί, κατά το εφικτό, η παλαιότερη γνωστή µαρτυρία αυτών των λέξεων ωστόσο, µπορεί να 
αποδειχθεί ότι ορισµένες τέτοιες µαρτυρίες, που έχουν ληφθεί από το λεξικό τού Σ. Κουµανούδη, 
είναι ακόµη παλαιότερες. 

πολιτισµός (ο) [1804] ... 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «δηµόσια διοίκηση», < αρχ. πολίτης (κατά τα ρ. σε -ίζω). Στους εκκλησ. συγ-
γραφείς η λ. περιέγραψε επίσης την ευγένεια και την κοµψότητα των τρόπων ενός ανθρώπου τής πό-
λης (βλ. κ. αστείο). Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. civilisation. Με τη νεότ. σηµ. η λ. πρωτο-
χρησιµοποιήθηκε από τον Αδάµ. Κοραή]. 
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΗ   8. Έµφαση έχει δοθεί και στην παροχή ετυµολογικών πληροφοριών για τα κύρια ονόµατα (αν- 
ΚΥΡΙΩΝ  θρωπωνύµια, τοπωνύµια κ.λπ.). Σηµειώνεται ότι η ετυµολόγησή τους είναι εξαιρετικά δυσχερής 
ΟΝΟΜΑΤΩΝ και συχνά αβέβαιη, καθώς τα κύρια ονόµατα συνήθως αποτελούν επιβιώσεις απώτερων χρονικών 

περιόδων και ιστορικών, κοινωνικών κ.ά. συνθηκών, για τις οποίες δεν έχουµε επαρκείς πληροφορίες. 
Λεµεσός (η)... 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. Νεµεσός (µε τροπή τού ν σε λ από τους Φράγκους). Κατά µία άποψη, < Νεµεσό < Νε-µεθό < Νεµαθό < 
Ναµαθό < Άµαθο < Άµαθοϋσα ή Άµαθουσία, πιθ. εξαιτίας τής γειτνίασης µε την αρχ. πόλη Άµαθοϋντα. Προβληµατική 
είναι η ετυµ. αναγωγή σε τ. Τελµησσός (από όπου και η γραφή Λεµησσός, πβ. εν Λεµησσφ Κύπρου). Έχει προταθεί 
επίσης η αναγωγή σε µεσν. Νέµεσος < Άνέµεσος < Άνάµεσος (ενν. πόλις), επειδή βρισκόταν ανάµεσα στις δύο αρχαίες 
πόλεις, την Άµαθουντα και το Κούριον]. 

Στυλιανός (ο)... 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. (< αρχ. στύλος), από τη συνήθεια των στυλιτών µοναχών να ασκητεύουν πάνω σε στύλους. 
Αργότερα, το όνοµα εξέφρασε επίσης την επιθυµία των γονέων να στεριώσει «σαν στύλος» το νεογέννητο, να γίνει ο 
«στύλος» τού σπιτιού]. 

ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ  9. Συχνά συµβαίνει στην ετυµολογία να µην υπάρχει µια ευρύτερα αποδεκτή και απόλυτα πει- 
ΠΕΡΙ ΤΗΝ στική πρόταση για την προέλευση µιας λέξης. Τότε, είτε δηλώνεται ότι η λέξη είναι αγνώστου 
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ετύµου είτε ότι είναι αβέβαιου ετύµου, οπότε παρέχονται ορισµένες από τις πιθανότερες ετυµολογικές ερµηνείες τής 

λέξεως. Προς εξοικονόµηση χώρου και για να µην επιβαρυνθεί το Λεξικό µε πληροφορίες που δεν µπορούν εύκολα 
να αξιοποιηθούν, αποφύγαµε να δώσουµε βιβλιογραφικά στοιχεία (πού και από ποιον έχει διατυπωθεί µια 
ετυµολογική πρόταση), πράγµα που αποτελεί έργο ενός ειδικού ετυµολογικού λεξικού. 

κόσµος (ο)...  
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τάξη, διευθέτηση», αβεβ. ετύµου. Τρεις είναι κυρίως οι προτεινόµενες ετυµολογικές 
κατευθύνσεις: (α) κόσµος < *κόν-σµος < *koii-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ken- «διευθετώ αρµονικά», πβ. λατ. censeo 
«τιµώ», σανσκρ. sâmsati κ.ά. (β) κόσµος < *κόδ-σµος, που συνδ. µε το αρχ. επίθ. κεδ νός «σοβαρός, εξαιρετικός» (γ) 
κόσµος < *χόθ-µος < I.E. *ghodh- «συνδέω, συναρµόζω». Η λ. απέκτησε τη σηµ. τού συνόλου των πραγµάτων στο 
Σύµπαν και στην οικουµένη λόγω τής τάξης και τής αρµονίας που χαρακτηρίζει το φυσικό υλικό σύστηµα. Επιπλέον, 
δήλωσε και το σύνολο των έµ βίων όντων που κατοικούν στον πλανήτη µας]. 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ  10. Όταν το έτυµον δίδεται αναλυτικά σε συγκεκριµένο λήµµα, τότε σε άλλα συναφή λήµµατα  
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ (κυρίως παράγωγα), καθώς και γενικότερα σε λήµµατα προφανούς ετύµου, ακολουθούνται δύο  
ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ κατευθύνσεις: 

(α) Σηµειώνεται αν η λέξη είναι αρχαία, µεταγενέστερη ή µεσαιωνική. 
(β) Σε νεότερες λέξεις δίδεται χρονολογική ένδειξη (βλ. παρατήρηση 7). 
Οι πληροφορίες αυτές σηµειώνονται στην αρχή τού λήµµατος (κύριου ή υποτεταγµένου) και εντός 
ορθογώνιων αγκυλών [ ] και αναφέρονται στην αρχική µορφή τής λέξης (λ.χ. καρτερικότης, ενώ 
το λήµµα είναι καρτερικότητα). 

καρτερικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που αντιµετωπίζει µε υποµονή και εγκαρτέρηση δύσκολες ή δυσάρεστες περιστάσεις: ~ 
ύφος | στάση | αντιµετώπιση ΣΥΝ. υποµονετικός ΑΝΤ. ανυπόµονος. — καρτερικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 
καρτερικότητα (η) {1893J {χωρ. πληθ.( η ιδιότητα τού καρτερικού, η αντιµετώπιση των δύσκολων ή δυσάρεστων 
περιστάσεων µε υποµονή και εγκαρτέρηση. 

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 1. Αφού το λεξικό είναι, από τη φύση του, καταγραφή τού συνόλου των λέξεων και των φράσεων  
ΣΧΟΛΙΩΝ που χρησιµοποιούνται στην επικοινωνία, κοντολογίς ολόκληρη η γλώσσα, είναι φυσικό κατά την αναζήτηση των 

λέξεων να γεννώνται στον αναγνώστη απορίες και ερωτήµατα ως προς τη σωστή χρήση των λέξεων, τον σωστό 
σχηµατισµό τους, την ορθογραφία τους, την ετυµολογία, τη διαφορά τής σηµασίας τους από άλλες λέξεις, τη σχέση 
τους προς άλλες συναφείς λέξεις κ.λπ. Ως απάντηση σε τέτοιες πιθανές απορίες έχουν γραφεί τα σχόλια που 
περιλαµβάνονται στο παρόν Λεξικό, o αναγνώστης, πάντως, θα παρατηρήσει ότι κατά τον σχολιασµό αποφεύγεται, 
κατά κανόνα, να χαρακτηριστούν «λάθη» λέξεις, τύποι, δοµές κ.λπ. που χρησιµοποιούνται ευρύτερα και αυτό που 
επιδιώκεται είναι να ερµηνευθεί η χρήση τους. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 2. Κάθε γλωσσικός σχολιασµός δίδεται στο τέλος τού λήµµατος εντός πλαισίου. Η κεφαλή τού  
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ λήµµατος µέσα στο σχόλιο λειτουργεί σαν ένα είδος τίτλου και δηλώνει το περιεχόµενο τού σχολίου, το οποίο µπορεί 

να ποικίλλει· π.χ. 

διαστηµικός ή διαοτηµατικός; Τα ουσιαστικά σε -µα σχηµατίζουν 
κανονικώς παράγωγα επίθετα σε -ικός από το θέµα τής γενικής: 
σύστηµα - συστηµατ-ικός (γεν. συστήµατ-ος), µάθηµα .....................  

εκµεταλλεύοµαι - αξιοποιώ. Η διαφορά στη σηµασία των δύο λέ 
ξεων είναι ότι το µεν αξιοποιώ έχει θετικό περιεχόµενο, ενώ το εκ 
µεταλλεύοµαι και αρνητικό. Το εκµεταλλεύοµαι υποδηλώνει........  
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Έλληνες - Γραικοί - Ρωµιοί. Η ονοµασία Έλληνες δεν είναι η µόνη 
που χρησιµοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει το έθνος των Ελλήνων 
σε όλους τους 40 αιώνες του µέχρι σήµερα βίου του......................... 

εκδίκηση: συνώνυµα. Το εκδίκηση είναι η κύρια λέξη τής Ελληνι 
κής που δηλώνει την ανταπόδοση από τον παθόντα τού κακού που 
του έγινε, την τιµωρία που επιβάλλει κάποιος µόνος του................. 

Όταν το σχόλιο αφορά µόνο σε ένα λήµµα, δεν τίθεται τίτλος αλλά απλώς η κεφαλίδα ΣΧΟΛΙΟ· στο λ. 
έκδοση π.χ. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. έκδοση µε τη σηµασία τής δηµοσίευσης βιβλίου πρω- 
τοαπαντά στους ελληνιστικούς χρόνους και χρησιµοποιείται για 
τις εκδόσεις έργων από τους αρχαίους γραµµατικούς...................... 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ 
∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ 

3. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο µέσος Έλληνας στον γραπτό λόγο 
ή στην προφορική χρήση τής γλώσσας µας. Τέτοιες δυσκολίες εντοπίζονται στην ορθογραφία των 
λέξεων, σε σηµασιολογικές διαφορές ορισµένων λέξεων µεταξύ τους, σε λάθη ως προς τον 
σχηµατισµό µερικών λέξεων κ.λπ. Έτσι υπάρχουν σχόλια λ.χ. για ζητήµατα ορθογραφίας: 

-νκ- ή -γγ-; ορθογραφία, (α) Οι ελληνικής προελεύσεως λέξεις 
που προφέρονται µε /ng/, γράφονται είτε µε -νγ· είτε µε ·γκ- ανά 
λογα µε την ετυµολογική τους προέλευση........................................  

γυιος ή γιος; Από το αρχ. υιός, που από νωρίς προφερόταν ως /iós/ 
(γιατί ο µονοφθογγισµός τής διφθόγγου υι σε | είναι αρχαίος), πλά 
στηκε µε συµπροφορά («συνίζηση») ...............................................  

µακριά ή µακρυά; Η παλαιότερη γραφή τής λ. µε -υ- (µακρυά) δεν 
είναι ορθή. Η λ. παράγεται από το επίθ. µακρύς (µεταπλασµένο τ. 
τού µακρός) και, όπως τα λοιπά επίθ. σε -ύς....................................  

Επίσης αλλήθωρος, δικλίδα, ανεξιθρησκία, µαζί, ορθοπαιδικός, γειρτός, Θεοφάνια, αναφιλητό και πολλά 
άλλα. 

Αρκετά σχόλια αναφέρονται σε συνήθη «λάθη» που παρατηρούνται στον προφορικό ή τον γραπτό λόγο 
τής Ελληνικής. Τέτοια σχόλια είναι λ.χ. 

δικτάτορας - δικτάκτορας, δικτατορία - δικτακτορία. Πολύ συνη 
θισµένο λάθος -που ακούγεται και από µορφωµένους- είναι η 
χρήση τύπων µε -κ- (µπροστά από το -τορ-) .....................................  

ωρίµαση ή ωρίµανση; ωρίµαση - ωριµότητα. Συχνά χρησιµοποιεί 
ται ο τ. ωρίµανση αντί τού κανονικού τ. ωρίµαση, που επιβάλλει η 
παραγωγή τής λ. από ρήµα σε -άζω, το ωριµάζω..............................  

Επίσης ουσιαστικά - ουσιωδώς, χρονολογία - ηµεροµηνία, τέως - πρώην, προηγουµένως - προη-
γούµενα, πιθανώς - πιθανόν, αδίκως - άδικα, αρτηριοσκλήρωση - αρτηριοσκλήρυνση κ.ά. 

Πολλά σχόλια αφορούν σε ουσιώδεις σηµασιολογικές διαφορές ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες 
συναφείς λέξεις που αξίζει να προσεχθούν για καλύτερη αξιοποίηση τού λεξιλογικού θησαυρού και 
αποφυγή αστοχηµάτων στη χρήση των λέξεων. Τέτοια σχόλια είναι λ.χ. 

επίδραση - επιρροή - επήρεια. Η λ. επήρεια δηλώνει κυρίως πώς 
επενεργούν σε κάποιον διάφορες ουσίες (φάρµακα, ναρκωτικά 
κ.τ.ό.) και έχει γενικότερα αρνητική σηµασιολογική χροιά............... 

γεγονός - συµβάν - περιστατικό - επεισόδιο. Το γεγονός υπο 
γραµµίζει τον πραγµατικό και αναπότρεπτο χαρακτήρα µιας πρά 
ξης· το ότι αποτελεί πραγµατική κατάσταση ..................................  

αλλαγή: συνώνυµα. Οι παρακάτω λέξεις εντάσσονται στη γενική 
σηµασία «τής µετάβασης από µια κατάσταση (µορφή, σχήµα) σε 
µιαν άλλη». Όταν η µετάβαση αυτή είναι οριστική .........................  



36 ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ 

Επίσης επιχείρηµα - ισχυρισµός - σόφισµα, κληρονοµώ - κληροδοτώ, ειρήσθω εν παρόδω - εν τη ρύµη του λόγου, 
παρακαλώ: συνώνυµα, αυτόνοµος - αυτοτελής, ιδιαιτερότητα: συνώνυµα, πλη-ροφορητής - πληροφοριοδότης, όµοιος - 
ίδιος - ο αυτός, νύξη: συνώνυµα κ.λπ. 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ 4. Ιδιαίτερη κατηγορία σχολίων είναι αυτή που αναφέρεται σε ετυµολογικά ζητήµατα µε τη γε- 
ΣΧΟΛΙΑ νικότερη έννοια τής προέλευσης και τής ιστορικής εξέλιξης των λέξεων. Παραδείγµατα: 

αστείος - χωρατατζής - αγροίκος - δηµώδης - χωριάτης | χωρι 
κός. Ο τόπος όπου ζει κανείς (πόλεις - αστικά κέντρα, επαρχία - 
χωριό) προσδίδει, κατά την αντίληψη των ανθρώπων........................ 

Βαλκάνια, Βαλκανική - Ιλλυρική - Ελληνική Χερσόνησος. Προτού 
η Χερσόνησος τού Αίµου ονοµαστεί Βαλκανική (από την τουρκική 
ονοµασία τού Αίµου ως «ψηλού όρους» «oca Balkan) .....................  

Οµοίως, µαθαίνω - µούσα, άγριος - αγροίκος - άγρυπνος, αίγλη - λάµψη - γόητρο - γοητεία, άθλος - άθλιος - άθλο - 
έπαθλο - βραβείο, Αθήνα, παππάς, πανεπιστήµιο - πανδιδακτήριο- «πα-νεπιστηµόνιο»- «πανεπιστηµείο», στήλες - 
στύλοι, Έλληνες - Γραικοί - Ρωµιοί, µήνας (ετυµολογία των ονοµάτων των µηνών), αγορά- αγοράζω - αγορεύω κ.λπ. 

ΣΧΟΛΙΑ ΛΕΞΕΩΝ 5. Ελληνικής και ξένης προελεύσεως λέξεις που εµφανίζουν ιδιαίτερο γλωσσικό ενδιαφέρον ως  
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ προς την προέλευση, την ιστορία, την απόδοση ή τη χρήση τους περιλαµβάνονται σε ειδικά σχό- 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  λια, π.χ. 

κέφι - ενκεφής - εγκέφιος)!)- Στο κύµα τού καθαρισµού (τής ελ 
ληνικής γλώσσας από ξένες λέξεις, ιδίως τουρκικές) που επικρά 
τησε κατά τον 19ο αι. σύµφωνα µε διδάγµατα τού Κοραή ...............  

δολάριο - τάλιρο. Τα δύο νοµίσµατα έχουν κοινή καταγωγή. Το τά 
λιρο προέρχεται από το ιταλ. tallero, που και αυτό είναι δάνειο από 
το γερµ. T(h)aler, συγκεκοµµένο τ. τού Joachimsthaler ......................  

Ανάλογα σχόλια βρίσκονται στα λήµµατα λουλούδι, ιντερβιού, λογικός, αλέ-ρετούρ - αµφο-τερήλατο, 
αποχαιρετισµοί, απλοέπεια, ενδυµασία, ρεπόρτερ κ.ά. 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ  6. Πολλά σχόλια αναφέρονται σε θέµατα σχηµατισµού των λέξεων, µορφολογίας (γραµµατικής  
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ δοµής), παραγωγής και σύνθεσης.  
∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ Τέτοια είναι λ.χ. τα σχόλια στα λήµµατα -ουργός και πρύτανης: 

ΣΧΟΛΙΟ Τα σύνθετα µε β' συνθετικό το -εργός από το έργο ήδη 
στην Αρχαία σχηµατίστηκαν σε -ουργός, µε συναίρεση τού συνδε 
τικού φωνήεντος -ο- και τού -ε)ργός) σε -ου)ργός)...........................  

πρύτανης - πρυτάνεις: ουσιαστικά µε πληθ. -εις. Μερικά ουσια 
στικά σε -ης, µεταπλασµένα από παλαιότερα («τριτόκλιτα») ου 
σιαστικά σε -ις, σχηµατίζουν τον πληθυντικό τους .......................... 

Παρόµοια σχόλια υπάρχουν στα λήµµατα: -θεν, -ήσιος, -ίζω, -άρχης, θυµάµαι, όνοµα, στείβω-στοι-βάζω, αντί-, -
κτονος κ.λπ. 
Ιδιαίτερη κατηγορία σχολίων είναι αυτά που αναφέρονται σε λέξεις τής Αρχαίας Ελληνικής ως προς τις µορφές που 
παίρνουν, καθώς και στην παραγωγικότητα τους. Πρόκειται για λέξεις που ενδιαφέρουν είτε για τα παράγωγα είτε 
για τα οµόρριζά τους. Παραδείγµατα: 

ογγέλλω: σύνθετα. Το ογγέλλω ανήκει στις χαρακτηριστικές πε 
ριπτώσεις ορισµένων παραδεδοµένων ρηµάτων που, ενώ δεν πολυ- 
χρησιµοποιούνται ως απλά ............................................................. 

άγω - αγάγω. Το ρ. άγω χρησιµοποιείται στη σύγχρονη Ελληνική 
ως σύνθετο µε προθέσεις («προρρηµατικά»). Τα κυριότερα από αυ 
τά τα σύνθετα δίδονται κατωτέρω µε τη µορφή πίνακα................... 

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 7. Για τα γλωσσικά ενδιαφέροντα και τις ανάγκες πληροφόρησης ενός ευαίσθητου χρήστη τής ελ- 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ       ληνικής γλώσσας, θεωρήσαµε σκόπιµο να περιληφθούν στο Λεξικό και σχόλια τα οποία αναφέ- 
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ρονται είτε γενικά στη γλώσσα είτε ειδικότερα σε θέµατα τής ελληνικής γλώσσας και βασικές έννοιες 
τής δοµής της. Έτσι στο Λεξικό περιλαµβάνονται σχόλια στα λήµµατα -γλώσσα, γραφή, αλφάβητο, 
λεξικό - λεξιλόγιο, «µακεδόνικη γλώσσα», γλωσσικό ζήτηµα, ιδιωµατισµός, διάλεκτος, γενετική-
µετασχηµατιστική γραµµατική κ.λπ. Επίσης σχολιάζονται γλωσσικά φαινόµενα όπως έκκρουση, 
συνίζηση κ.λπ., χαρακτηριστικά τής δοµής τής Ελληνικής, όπως γένος, άρθρο, απαρέµφατο, µετοχή, 
άρνηση, ποιόν ενεργείας, προσωπικές αντωνυµίες, πνεύµατα, τόνοι, σύνθετα κ.λπ. Η αναφορά σε 
τέτοιες µεταγλωσσικές έννοιες και η παροχή χρήσιµων πληροφοριών θα βοηθήσει, πιστεύουµε, τον 
ενδιαφερόµενο αναγνώστη να γνωρίσει, να συνειδητοποιήσει και να κατανοήσει βασικά 
χαρακτηριστικά τής δοµής τής ελληνικής γλώσσας και τής εν γένει λειτουργίας τής γλώσσας. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 8. Είναι αυτονόητο ότι κάθε σχόλιο εντάσσεται µεν σε ένα συγκεκριµένο λήµµα, αλλά αφορά σε 
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ περισσότερες λέξεις. Στο τέλος πολλών ληµµάτων υπάρχει η ένδειξη «✈  ΣΧΟΛΙΟ λ ............. », που δη 

λώνει ότι για τη συγκεκριµένη λέξη γίνεται ειδικός λόγος ή ενδιαφέρει γενικότερα το σχόλιο, το 
οποίο βρίσκεται στο λήµµα όπου παραπέµπεται ο αναγνώστης. 
Παραδείγµατα: 

έρωτας (ο) (ερώτων) ..........·· ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάπη, τύχη. 
καθαίρεση (η) [αρχ.] ......... ·· ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

Επίσης, στο τέλος πολλών σχολίων υπάρχει παραποµπή σε άλλο σχόλιο µε συναφές περιεχόµενο, π.χ. 
στο σχόλιο λ. -ουργός 

ΣΧΟΛΙΟ Τα σύνθετα µε β' συνθετικό το -εργός από το έργο ήδη 
στην Αρχαία σχηµατίστηκαν σε -ουργός, µε συναίρεση τού............  

υφαντουργός, πλαστουργός, αυτουργός, στιχουργός, θερµουργός, 
γενεσιουργός κ.ά. → χειρουργός 

Η. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 

Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Στο παρόν Λεξικό ακολουθείται η ιστορική ή ετυµολογική ορθογραφία των λέξεων, βασισµένη  
ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ στα πορίσµατα τής επιστηµονικής ετυµολογίας (βλ. ΣΤ1). Το θέµα τής ορθογραφίας καθώς και η 

ορθογράφηση ορισµένων λέξεων στο παρόν Λεξικό εξετάζονται στο λ. ορθογραφία (Σχόλιο και 
Πίνακας λέξεων µε προβλήµατα ορθογραφίας). Ειδικώς για την ορθογράφηση ξένων κύριων ονοµάτων 
που έχουµε συµπεριλάβει ή αναφέρει στο Λεξικό ίσχυσε, κατά κανόνα, η αρχή τής αντι-
στρεψιµότητας, η γραφή δηλ. των λέξεων µε τρόπο που να επιτρέπει να ανάγεται κανείς από τον 
ελληνικό τρόπο γραφής τους στον αρχικό- εντούτοις, διατηρούνται παράλληλα ορισµένοι βασικοί 
κανόνες τής Ελληνικής, π.χ. ότι µία λέξη δεν αρχίζει και δεν τελειώνει ποτέ µε δύο όµοια σύµφωνα 
(π.χ. Χόφµαν αντί Χόφφµανν). Για κύρια ονόµατα ήδη καθιερωµένα µε µια συγκεκριµένη ορθογραφία, 
π.χ. Βολταίρος, Γκαίτε, Βαρκελώνη, Λυών κ.λπ., διατηρήσαµε την καθιερωµένη ορθογραφία τους, 
όπου αυτά χρειάστηκε να αναφερθούν (συνεπώς όχι Βολτέρος, Γκέτε, Βαρκελόνη, Λιόν κ.λπ.). 

Οι ορθογραφικές επιλογές τού Λεξικού µπορεί να ξενίσουν µερικούς ή και να θεωρηθούν ασυνεπείς 
προς την πρακτική τής απλογράφησης που τηρούµε για τις κοινές ξένες λέξεις· ωστόσο, οι 
ορθογραφήσεις αυτές δεν είναι ούτε αυθαίρετες ούτε αβασάνιστες- βασίζονται σε στέρεα επι-
στηµονικά διδάγµατα τής γλωσσικής επιστήµης, το δε σκεπτικό κάθε ορθογραφικής επιλογής δίδεται 
στο οικείο λήµµα, µαζί µε τις ετυµολογικές πληροφορίες, ή σε ειδικό Σχόλιο. 



ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 

Α.(νατολικός, -ή, -ό, -ά, Ανατολή) 
αβέβ.(αιος, -η, -ο) 
αβεστ.(ική = αρχαία περσική γλώσσα) 
Α.Γ. Αγία Γραφή 
άγ.(ιος, -ια, -ιο) 
αγγλ.(ικός, -ή, -ό) 
άγν.(ωστος, -η, -ο) 
αγν.(ώστου) 
αδύν.(ατος, -η, -ο) 
ΑθΛ.(ητισµός) 
αθροιστ.(ικό) 
αι.(ώνας) 
αιγυπτ.(ιακός, -ή, -ό) 
αιολ.(ικός, -ή, -ό) 
αιτ.(ιατική) 
ακκαδ.(ικη = η αρχαιότερη σηµιτική 

γλώσσα) άκλ.(ιτος, -η, -ο) 
αλβ.(ανικός, -ή, -ό) 
αµάρτ.(υρος, -η, -ο) 
αµερ.(ικανικός, -ή, -ό) αµετβ. 
αµετάβατο ΑΝΑΤ(οµία) 
ανεπίσ.(ηµο) 
ΑΝΘΡΩΠΟΛ.(θγία) 
ΑΝΤ.(ώνυµο) 
αντιδάν.(ειο) 
αντιθ.(έτως) 
αντίστ.(οιχος, -η, -ο) 
αντων.(υµία) 
αόρ.(ιστος) 
αορ.(ίστου) 
απόδ.(οση) 
απρόσ.(ωπο) 
απρφ. απαρέµφατο 
αραβ.(ικός, -ή, -ό) 
αραµ.(αϊκή = αρχαία σηµιτική γλώσσα) 
αργκ.(ό) 
αριθµητ.(ικό) 
αρκτικόλ.(εξο) 
αρµ.(ενικός, -ή, -ό) 
αρνητ.(ικός, -ή, -ό) 
αρσ.(ενικό) 
αρχ.(αίος, -α, -ο, [ενν.] ελλην. (-4ος αι. π.Χ.) 
αρχ. αγγλ. (450 -1100 µ.Χ.) 
αρχ.γερµ. (7ος-12ος αι. µ.Χ.) 
ΑΡΧΑΙΟΛ.(ογία) 
αρχαιοπρ.(επής, -ής, -ές) 
ΑΡΧΙΤ.(εκτονική) 
αρωµ.(ουνική = η Κουτσοβλαχική) 
ΑΣΤΡΟΛ.(ογία) 
ΑΣΤΡΟΝ.(οµία) 
αττ.(ικός, -ή, -ό) 
αφηρ.(ηµένο) 
αυτ.(όθι) 

Β.(όρειος, -α, -ο, -α, Βορράς) 
ΒΑ. βορειοανατολικός, -ή, -ό, [επίρρ.]-ά 
βαθµ.(ίδα) 
βασκ.(ικός, -ή, -ό) 
Β∆. βορειοδυτικός, -ή, -ό, -ά 
βεδ.(ικός, -ή, -ό) 
βεν.(ετικός, -ή, -ό) 
βερβερ.(ική = βορειοαφρικανική γλώσσα) 
ΒιοΛ.(ογία) 
βλ.(έπε) 
βλ. λ. βλέπε λήµµα 
Βοτ.(ανική) 
βουλγ.(αρικός, -ή, -ό) 
βρετον.(ική = κελτική γλώσσα) 

γαλλ.(ικός, -ή, -ό) 
γεν.(ική) 
γενικότ.(ερα) 
γερµ.(ανικός, -ή, -ό) 
ΓΕΩΓΡ.(αφία) 
ΓΕΩΛ.(ογία) 
ΓΕΩΜ.(ετρία) 
ΓΕΩΠ.(ονία) 
γλ.(ώσσα) 
ΓΛΩΣΣ.(ολογία) 
γοτθ.(ικός, -ή, -ό) 
γρ.(αφή) 
ΓΥΜΝΑΣΤ.(ική) 

∆.(υτικός, -ή, -ό, -ά, ∆ύση) 

δαν.(ικός, -ή, -ό) 
δηλ.(αδή) 
δηµοτ. τραγ. δηµοτικό τραγούδι 
δηµώδ.(ης, -ης, -ες) 
διαλεκτ.(ικός, -ή, -ό) 
διαφήµ.(ιση) 
διεθν.(ής, -ής, -ές) 
δισύλλ.(αβος, -η, -ο) 
δοτ.(ική) 
δρχ. δραχµή 
δύσχρ.(ηστος, -η, -ο) 
δωρ.(ικός, -ή, -ό) 

έ.α. ένθα ανωτέρω 
εβρ.(αϊκός, -ή, -ό) 
ΕθΝολ.(ογία) ειδ.(ικός, -
ή, -ό) ειδικότ.(ερα) 
ειρων.(ικά) 
ΕΚΚΛΗΣ.(ία) 
εκκλησ.(ιαστικός, -ή, -ό) 
εκτεταµ.(ένος, -η, -ο) 
εκφραστ.(ικός, -ή, -ό) 
ελλειπτ.(ικός, -ή, -ό) 
ελλην.(ικός, -ή, -ό) 
ΕΜΠΟΡ.(ΙΟ) 
εµπρόθ.(ετος, -η, -ο) 
εµφατ.(ικός, -ή, -ό, -ά) 
εν.(ικός) 
ενεργ.(ητικός, -ή, -ό) 
ενεστ.(ώτας) 
ενν.(οείται) 
επέκτ.(αση) 
επίδρ.(αση) 
επίθ.(ετο) 
επιθ.(έτου) 
επικ.(ός, -ή, -ό) 
επίρρ.(ηµα) 
επιρρ.(ηµατικός, -ή, -ό, -ά) 
επίσ.(ηµος, -η, -ο) 
επιστηµ.(ονικός, -ή, -ό) 
επιτατ.(ικός, -ή, -ό) 
επιφών.(ηµα) 
εσφαλµ.(ένος, -η, -ο, -α) 
ετεροιωµ.(ένος, -η, -ο) 
ΕΤΥΜ.(ολογία) 
ευφηµ.(ιστικά, -ισµός) 
ευχετ.(ικός, -ή, -ό, -ά) 
εύχρ.(ηστος, -η, -ο) 
εφηµ,(ερίδα) 

ΖΩθΛ(ογία) 

ΗΛΕΚΤΡ.(ολογία) 
Η/Υ ηλεκτρονικός υπολογιστής 
ηχοµιµητ.(ικός, -ή, -ό, -ά) 

θ.(έµα) 
θαµιστ.(ικός, -ή, -ό) 
θΕθΛ,(ογία) θηλ.(υκό) 
θΡΗΣΚ,(εία) θωπευτ.(ικός, -
ή, -ό, -ά) 

ιαπων.(ικός, -ή, -ό) 
ΙΑΤΡ.(ική) 
ιβηρ.(ικός, -ή, -ό) 
ιδ.(ίως, -ιαίτερα) 
ιδιωµ.(ατικός, -ή, -ό) 
I.E. ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, ινδοευρωπαϊκός, 

-ή,-ό ιλλυρ.(ικός, -ή, -ό) 
ινδ.(ικός, -ή, -ό) ινδιάν.(ικος, 
-η, -ο) ιραν.(ικός, -ή, -ό) 
ιρλ.(ανδικός, -ή, -ό) 
ισλ.(ανδικός, -ή, -ό) 
ισπ.(ανικός, -ή, -ό) ΐΣτ.(ορία) 
ιταλ.(ικός, -ή, -ό) 
ΙΧΘΙΟΛ.(ογία) ιων.(ικός, -ή, -
ό) 

Κ.(εντρικός, -ή, -ό) 
κ.(αι) 
κ.α. και αλλού 

κ.ά. και άλλα 
ΚΑ. κεντροανατολικός, -ή, -ό, -ά 
καθηµ.(ερινός, -ή, -ό) 
κακόσ.(ηµο) 
ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. Καλές Τέχνες 
καρ.(ική = αρχαία µικρασιατική γλώσσα) 
καταλ.(ηκτικός, -ή, -ό) 
κατάλ.(ηξη) 
κατ' επέκτ.(αση) 
καταχρ.(ηστικά( 
Κ.∆. Καινή ∆ιαθήκη 
κελτ.(ικός, -ή, -ό) 
κ. εξ. και εξής 
κεφ.(αλαίο) 
κινεζ.(ικός, -ή, -ό) 
κλητ.(ική) 
κ.λπ. και λοιπά 
ΚΙΝΗΜ.(ατογράφος) 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ.(ογία) 
κ.ο.κ. και ούτω καθεξής 
κοπτ.(ικός, -ή, -ό) 
κοσµογρ.(αφία) κ.τ.ό. και τα 
όµοια κυπρ.(ιακός, -ή, -ό) 
κυρ.(ίως) κυριολ.(εκτικά) 

λ.(ήµµα | λέξη) 
λαϊκ.(ός, -ή, -ό( 
λαϊκ. τραγ. λαϊκό τραγούδι 
λαϊκότ.(ερος, -η, -ο) 
ΛΑθΓΡ.(αφία) 
λαπ.(ωνικός, -ή, -ό) 
λατ.(ννικός, -ή, -ό) 
λέξ.(-η, | -εις) 
λετ.(ονικός, -ή, -ό) 
λιθ.(ουανικός, -ή, -ό) 
λόγ.(ιος, -α, -ο) 
λογιότ.(ερος, -η, -ο) 
ΛθΠΣΤ.(ική) 
λογοτ.(εχνικό) 
λουβ.(ική = αρχαία µικρασιατική γλώσσα) 
λυδ.(ική = αρχαία µικρασιατική γλώσσα) 
λ.χ. λόγου χάριν 

ΜΑθ.(ηµατικά) 
µαλαισ.(ιακός, -ή, -ό) 
µαλτ.(εζικός, -ή, -ό) 
µεγεθ.(υντικό, -ή, -ό) 
µειωτ.(ικός, -ή, -ό) 
µέλλ.(οντας) 
µεξ.(ικανικός, -ή, -ό) 
µέσ.(ος, -η, -ο· -η διάθεση) 
µεσν. µεσαιωνικός, -ή, -ό, [ενν.] ελλην. 

(7ος αι.-1800 µ.Χ.) µεσν. αγγλ. 
(1100-1500 µ.Χ.) µεσν. γαλλ. 
(1300-1600 µ.Χ.) µεσν. γερµ. 
(12ος-15ος αι. µ.Χ.) µεσν. λατ. (7ος 
αι.-1500 µ.Χ.) µεσογ.(ειακός, -ή, -
ό) µεσοπαθ.(ητικός, -ή, -ό) 
µεταπλ.(ασµένος, -η, -ο) 
µεταπτωτ.(ικός, -ή, -ό) 
µεταφρ.(αστικός, -ή, -ό) µετβ. 
µεταβατικό 
ΜΕΤΕΩΡ.(θλογία) 
ΜΕΤΡ.(ική) 
µετωνυµ.(ικός, -ή, -ό) 
µηδενισµ.(ένος, -η, -ο) 
ΜΗΧΑΝ.(ική) 
µογγολ.(ικός, -ή, -ό) 
µόρ.(ιο) 
µορφολ.(ογικός, -ή, -ό) 
ΜΟΥΣ.(ική) 
µτγν. µεταγενέστερος, -η, -ο, [ενν.] ελλην. (3ος 

αι. π.Χ.-6ος αι. µ.Χ.) µτγν. λατ. (3ος-
6ος αι. µ.Χ.) µτφ. µεταφορικός, -ή, -ό, 
[επίρρ.] -ά µτχ. µετοχή ΜΥθοΛ.(ογία) 
µυκ.(ηναϊκός, -ή, -ό) µ.Χ. µετά Χριστόν 

Ν.(ότιος, -α, -ο, -α, Νότος) ΝΑ. 
νοτιοανατολικός, -ή, -ό, -ά ΝΑΥΤ.(ικός 
όρος) 
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Ν∆. νοτιοδυτικός, -ή, -ό, -ά 
νεοελλ.(ηνικός, -ή, -ό) νεολατ.(ινικός, -
ή, -ό· 1500 µ.Χ.-) νεότ.(ερος, -η, -ο) 
ΝθΜ.(ικός όρος) νορβ.(ηγικός, -ή, -ό) 

ξέν.(ος, -η, -ο) 

οικ.(είος, -α, -ο, [επίρρ.] -α) 
οικολ.(ογία) 
οικον.(οµία) 
ολλ.(ανδικός, -ή, -ό) 
οµηρ.(ικός, -ή, -ό) 
οµόρρ.(ιζος, -η, -ο) 
όν.(οµα) 
ονοµαστ.(ική) 
ονοµατοπ.(οιηµένος, -η, -ο) 
οπτ.(ική) 
όρ.(ος) 
ορθότ.(ερος, -η, -ο, -α) 
οριστ.(ική) 
ΟΡΥΚΤ.(ολογία) 
οσετ.(ική = ανατολική ιρανική γλώσσα) 
οσκ.(ική = αρχαία ιταλική διάλεκτος) 
ουαλ.(ικός, -ή, -ό) 
ουγγρ.(ικός, -ή, -ό) 
ουδ.(έτερο) 
ουκρ.(ανικός, -ή, -ό) 
ουµβρ.(ική = αρχαία ιταλική διάλεκτος) 
ουσ.(ιαστικό) 
ουσιαστικοπ.(οιηµένος, -η, -ο) 

παθ.(ητικός, -ή, -ό) 
παλαιότ.(ερος, -η, -ο) 
παράγ.(ωγος, -η, -ο) 
παρακ.(είµενος) 
παράλλ.(ηλος, -η, -ο) 
παρατ.(ατικός) 
παρεκτετ.(αµένος, -η, -ο) 
παρετυµολ.(ογία, -ογικός, -ή, -ό) 
παροιµ.(ία) 
πβ. παράβαλε 
Π.∆. Παλαιά ∆ιαθήκη 
περ.(ίπου) 
περιληπτ.(ικός, -ή, -ό) 
περιφρ.(αστικός, -ή, -ό, -ά, [ουσ.] -αση) 
περσ.(ικός, -ή, -ό) 
πιθ.(ανός, -ή, -ό, -όν) 
Πιν.(ακας) 
πλεοναστ.(ικός, -ή, -ό, [επίρρ.] -ά) 
πληθ.(υντικός) 
ΠΛΗΡΟΦ.(ορική) 
ποιητ.(ικός, -ή, -ό) 
ΠΟΛΙΤ.(ική) 

ΠΟΑ. ΜΗΧ. Πολιτική Μηχανική 
πολ.(ωνικός, -ή, -ό) 
πορτ.(ογαλικός, -ή, -ό) 
πράγµ.(α, ατα) 
πρακριτ.(ική = µεσν. ινδική γλώσσα) 
προβηγκ.(ιανός, -ή, -ό) 
προελ.(εύσεως) 
προελλην.(ικός, -ή, -ό) 
πρόθ.(εση) 
προθεµ.(ατικός, -ή, -ό) 
προσ.(ωπικός, -ή, -ό) 
πρόσ.(ωπο) 
προσηγορ.(ικός, -ή, -ό) 
προστ.(ακτική) 
προφορ.(ικού λόγου) 
π.χ. παραδείγµατος χάριν 
π.Χ. προ Χριστού 

ρ.(ήµα) 
ρ.(ίζα) 
ΡΗΤΟΡ.(ική) 
ρουµ.(ανικός, -ή, -ό) 
ρωσ.(ικός-, -ή, -ό) 

σ.(ελίδα) 
σανσκρ.(ιτική = αρχαία ινδική γλώσσα) 
σαξ.(ονικός, -ή, -ό) 
σερβ.(ικός, -ή, -ό) 
σερβοκρ.(οατικός, -ή, -ό) 
σηµ.(ασία) 
σηµασιολ.(ογικός, -ή, -ό, [επίρρ.] -ά) 
ΣΗΜΕΙΟΛ,(ογία) 
σηµιτ.(ικός, -ή, -ό) 
σκωπτ.(ικός, -ή, -ό, -ά) 
σκανδ.(ιναβικός, -ή, -ό) 
σκυθ.(ικός, -ή, -ό) 
σλαβ.(ικός, -ή, -ό) 
σλοβ.(ενικός, -ή, -ό) 
σουηδ.(ικός, -ή, -ό) 
σουµερ.(ιακός, -ή, -ό) 
σπάν.(ιος, -α, -ο, -α) 
σπανιότ.(ερος, -η, -ο, -α) 
στερητ.(ικός, -ή, -ό) 
ΣΤΡΑΤ.(ιωτικός όρος) 
συγκρ.(ιτικός βαθµός) 
σύνδ.(εσµος) 
συνδ.(έεται, -έονται) 
συνδετ.(ικό ρήµα) 
συνεκδ.(οχικά) 
συνεκφ.(ορά) 
συνεσταλµ.(ένη βαθµίδα) 
συνηθέστ.(ερος, -η, -ο, -α) 
συνηθ.(ισµένος, -η, -ο) 
συνήθ.(ως, -ης) 
συνθ.(ετικό) 

συνθ.(έτος, -η, -ο) 
συντοµ.(ογραφία) 
ΣΥΝ.(ώνυµο) συχνότ.(ερος, 
-η, -ο, -α) συρ.(ιακός, -ή, -ό) 
σχολ.(ική) ορθ.(ογραφία) 

τ. (τύπος) 
τεχν. (ικός, -ή, -ό) 
ΤΕΧΝΟΛ.(ογία) 
τ.µ. τετραγωνικό µέτρο 
τοπ.(ικός, -ή, -ό) 
τοπογρ.(αφία) 
τοπων.(ύµιο) 
τοχ.(αρική = αρχαία ασιατική γλώσσα) 
τουρκ.(ικός, -ή, -ό) 
τραγ.(ούδι) 
τριτοπρόσ.(ωπο) 
τσεχ.(ικός, -ή, -ό) 
ΤΥΠΟΓΡ(αφία) 

υβριστ.(ικός, -ή, -ό, -ά) 
υπερθ.(ετικός βαθµός) 
υπερσυντ.(έλικος) 
υπόθ.(εση) 
υποκ.(οριστικός, -ή, -ό) 
υποτ.(ακτική) 
υποχωρητ.(ικώς) 

ΦΑΡΜ.(ακευτική) 
Φιλολ.(ογία) 
Φιλοσ.(οφία) 
φινλ.(ανδικός, -ή, -ό) 
φοιν.(ικικός, -ή, -ό) 
ΦΡ.(άση) | φρ.(άση) 
φρανκον.(ική = δυτική γερµανική γλώσσα) 
φριζ.(ική = δυτική γερµανική γλώσσα) 
ΦΥΣ.(ική( 
ΦΥΣΙΟΛ.(ογία) 
ΦΩΤΟΓΡ.(αφία) 

χαϊδευτ.(ικά) 
χαµιτ.(ική = οικογένεια γλωσσών τής 

Αραβίας και της Β. Αφρικής) χεττ.(ιτική = 
αρχ. µικρασιατική γλώσσα) ΧΗΜ,(εία) χλµ. 
χιλιόµετρο χρον.(ικός, -ή, -ό) χωρ.(ίς) 

ψγχολ,(ογία) 

ΩΚΕΑΝ.(ογραφία) 



ΣΥΜΒΟΛΑ 

[ ] 1. αγκύλες τής Ετυµολογίας· µέσα στις αγκύλες δίδεται η ετυ-
µολογία τού λήµµατος 2. φωνητική γραφή λέξεως, π.χ. η λέξη 
κυρία φωνητικά γράφεται [kiria] 3. περικλείουν τµήµατα κειµέ-
νου που παρεµβάλλονται µέσα σε κείµενο το οποίο βρίσκεται 
εντός παρενθέσεων 

/ | µπάρες µέσα στις οποίες δίδεται φωνολογική γραφή λέξεως, π.χ. η 
λέξη κυρία φωνολογικά γράφεται /kiria/ 

< >   γωνιώδεις αγκύλες µέσα στις οποίες δίδεται ιστορική ορθο- 
γραφία λέξεως, όταν χρειάζεται να διακριθεί από τη φωνητική 
και φωνολογική, π.χ. η λέξη κυρία γράφεται <κυρία> 

(...)  δηλώνουν τµήµα κειµένου που έχει παραλειφθεί 
*      (αστερίσκος) δηλώνει: 1. αµάρτυρο , υποθετικό τύπο 2. αµάρτυρο 

τύπο ινδοευρωπαϊκής ρίζας που προκύπτει από τη σύγκριση υλι-
κού διαφόρων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, π.χ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πείρα < *πέρ-jα < I.E. *per-...]. 

< γωνιώδης αγκύλη- δηλώνει ότι ο τύπος, που προηγείται, προέρχε 
ται από τον τύπο που είναι δεξιά τής αγκύλης, π.χ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πειθ- (< πείθω) + -ήνιος < ήνια (βλ. λ. ηνίο)]. 

>      γωνιώδης αγκύλη· δηλώνει ότι ο τύπος που ακολουθεί προέρχε-
ται από τον τύπο που είναι αριστερά τής αγκύλης· π.χ. αρχ. ρέω 
> ρό-ος (> ρους) > -ρο-ια > -ροια 

(!)    µπροστά από λέξη χυδαία (ταµπού) 
~      χρησιµοποιείται για αυτούσια επανάληψη λήµµατος ή φράσης ή 

για ευκόλως εννοούµενους τύπους ονοµάτων στις χρήσεις και 
στα παραδείγµατα πέτρα (η)...: επίπεδη | κοφτερή | γυαλιστερή | 
πλατιά ~ 

˙      η άνω τελεία πριν από συντοµογραφίες, όπως ΦΡ. ή (ειδικότ.), δη-
λώνει ότι όλες οι σηµασίες που ακολουθούν υπάγονται σε αυτό 
που δηλώνει η συντοµογραφία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| (κατακόρυφη γραµµή) χωρίζει ενότητες κλίσεως εντός των γραµ-
µατικών πληροφοριών, π.χ. τους τύπους τού ενικού αριθµού από 
τους τύπους τού πληθυντικού αριθµού 

|| (διπλή κατακόρυφη γραµµή) χωρίζει προτασιακά ή φραστικά πα-
ραδείγµατα 

       πράξη (η)...: εγκληµατική | γενναία | τροµοκρατική ~|| ο καθένας 
κρίνεται από τις ~ του. 

/ (πλάγια γραµµή, µπάρα) χωρίζει τις χρήσεις στο τµήµα 
χρήσεων και παραδειγµάτων τού λήµµατος ή τύπους που µπορεί 
να εναλλάσσονται ελεύθερα 

• (βούλλα) δηλώνει σηµασία που διαφέρει πολύ από τις προηγού 
µενες σηµασίες τού λήµµατος 

♦ (ρόµβος) χρησιµοποιείται στα ρήµατα πριν από τους χαρακτηρι 
σµούς µεταβατικό (µετβ.) ή αµετάβατο (αµετβ.) για να διακρίνο 
νται ευκολότερα οι οµάδες των µεταβατικών και αµετάβατων 
σηµασιών 

« »  πέρα από τη συνήθη χρήση των εισαγωγικών χρησιµοποιούνται 
και για τη δήλωση τής σηµασίας λέξεως ά- στερητ. + γνω-τός 
«γνωστός» 

→     (βέλος) παραπέµπει από λήµµα σε άλλο λήµµα για ερµηνεία ή 
από το τέλος σχολίου σε άλλο σχόλιο άγνεστος, -η, -ο → 
άγνεθος 

✈ παραπέµπει σε σχόλιο 
ειδικεύω ρ. µετβ... ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξειδικεύω. 

{ }    άγκιστρα µέσα στα οποία τίθενται γραµµατικές πληροφορίες 
θέµα (το) (θέµ-ατος | -ατα, -άτων}... 

—    ακολουθεί υπολήµµα (υποτεταγµένο λήµµα) 
εικόνα (η)... — (υποκ.) εικονίτσα (η). 



 

Α, α: άλφα, το πρώτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου και άλλων αλφαβήτων που προήλθαν από το ελληνικό (λατινικό αλφάβητο, 
κυριλλικό κ.ά.). Με την επινόηση ιδιαίτερου γράµµατος που να δηλώνει το φωνήεν α, καθώς και όλων των άλλων γραµµάτων που δήλωσαν 
τα λοιπά φωνήεντα (ε, η, ι, ο, υ, ω), οι Έλληνες δηµιούργησαν, στην πραγµατικότητα, το πρώτο συστηµατικό αλφάβητο, την πρώτη 
αλφαβητική γραφή. Τόσο τα συστήµατα γραφής που χρησιµοποιήθηκαν στην Ελλάδα πριν ή παράλληλα µε την αλφαβητική γραφή -η 
Γραµµική γραφή Β (περ. 1450-1200 π.Χ.) και το κυπριακό συλλαβάριο (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.)- όσο και συστήµατα γραφής που επηρέασαν 
βαθιά την ελληνική γραφή, όπως το βορειοσηµιτικό (φοινικικό) σύστηµα, αποτελούν συλλαβογραφΐκές γραφές (η Γραµµική γραφή Β και το 
κυπριακό συλλαβάριο) ή «οιονεί συλλαβογραφΐκές« ή συµφωνογραφΐκές γραφές (το βορειοσηµιτικό σύστηµα). Σε αυτές κάθε γράµµα 
δηλώνει µία ή περισσότερες συλλαβές (Γραµµική Β - κυπριακό συλλαβάριο) ή κάθε γράµµα δηλώνει µόνο σύµφωνο και πρέπει ο 
αναγνώστης µόνος του να «εικάσει» το φωνήεν που χρειάζεται για να απαρτίσει συλλαβή (βορειοσηµιτικό σύστηµα). Έναντι αυτών, η 
επινόηση γραµµάτων που να δηλώνουν µόνο φωνήεντα που συνδυάζονται µε άλλα γράµµατα, τα οποία δηλώνουν µόνο σύµφωνα, ήταν 
µεγαλοφυής σύλληψη Ελλήνων (άγνωστο ποιου), που δηµιούργησαν το πιο «έξυπνο», το πιο οικονοµικό και το πιο λειτουργικό σύστηµα 
γραφής, αυτό που ξεπέρασε τα όρια τής Ελλάδος και µέσω τού λατινικού αλφαβήτου (εξέλιξη τού δυτικού ελληνικού αλφαβήτου) έφθασε σε 
διεθνή σχεδόν χρήση, παράλληλα µε τη χρήση άλλων παραδοσιακών συστηµάτων. Το ίδιο γράµµα, το Α, δήλωσε στην Αρχαία Ελληνική 
τόσο το µακρό [â] όσο και το βραχύ [ä] φωνήεν α, δηλ. και τους δύο χρόνους τού [a], εξού και ο χαρακτηρισµός του ως «δίχρονου». Οι 
ιστορικοί τής ελληνικής γραφής ανάγουν την προέλευση τού γράµµατος Α (ως µορφής και ως ονοµασίας) στο βορειοσηµιτικό γράµµα 'aleph, 
που σήµαινε «βόδι» (το σχήµα τού γράµµατος θεωρείται αφαιρετική δήλωση των κεράτων τού ζώου) και δήλωνε έναν ελαφρώς éaou 
λαρυγγικό φθόγγο ['h]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Α, α άλφα- το πρώτο γράµµα τού ελληνικού και των ελληνογενών (λα-
τινικού, κυριλλικού) αλφαβήτων (βλ. κ. λ. άλφα, αριθµός). 

Α βασική σειρά διεθνούς µεγέθους χαρτιού, που περιλαµβάνει µεγέθη 
από το Α0 έως το AIO (βλ. λ. χαρτί, ΠΙΝ.). 

α1 επιφών. 1. δηλώνει ποικίλα έντονα συναισθήµατα: (α) (συνήθ. επα-
ναλαµβανόµενο) θαυµασµό, έκπληξη, χαρά: ~! Μα τι όµορφα που εί-
ναι εδώ! || ~, δεν σε περίµενα! Πότε ήρθες; || ~! Πολύ χαίροµαι που 
µπόρεσες να έρθεις! (β) επιθυµία, ευχή: ~! Μακάρι να κέρδιζα την 
πρώτη θέση || ~, και να ερχόταν να µε δει.' ΣΥΝ. αχ (γ) οργή, αγανά-
κτηση: ~, για να σου πω! ∆εν θα κάνεις εσύ ό,τι θέλεις! || ~, που να σε 
πάρει ο διάολος! (δ) απειλή: ~, έτσι µου είσαι; Θα σου δείξω εγώ! (ε) 
ανυποµονησία: ~, δεν αντέχω άλλο! Θα φύγω µόνη µου! (στ) επιβε-
βαίωση ότι κάτι είναι σωστό: ~, ναι! Αυτό έψαχνα! || ~! Μα φυσικά! 
Ήρθατε στο σωστό µέρος! (ζ) επιθυµία να µη γίνει (κάτι) ή αντίρρη-
ση για (κάτι): ~, όχι! ∆εν θέλω να γίνει έτσι! || ~, όχι! Σε καµία περί-
πτωση! 2. (α) ως µονολεκτική απάντηση (αρνητική ή θετική): -Εχεις 
όρεξη να ρθεις µαζί µας; — µπα (όχι, δεν έχω) || -∆εν είναι πολύ 
όµορφη; —, καλή είναι (ναι, έχεις δίκιο) (β) ως µετριαστική απάντη-
ση (συνήθ. µόνο του): -Γα πας καλά µε τη δουλειά; — || -Πέρασες 
ωραία; -~, έτσι κι έτσι 3. (επαναλαµβανόµενο και παρατεταµένο) ως 
έκφραση αµηχανίας: έλεγα, λοιπόν, ότι ...α...α... µα τι έλεγα; (πβ. κ. ε). 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. ά, ηχοµιµητ.]. 

α2επιφών: αντί άντε ή άιντε ή άι: ~ στο καλό πια, σε βαρέθηκα! || ~ να 
χαθείς, παλιόπαιδο! || α 'σα πέρα! (βλ. λ. πέρα). Επίσης άε. [ΕΤΥΜ. 
Βλ. λ. άντε]. 

Α. Ανατολή, ανατολικός, -ή, -ό, ανατολικά. 
α- προθεµατικό φωνολογικό στοιχείο τής Αρχαίας και τής Ν. Ελληνι-

κής, που αναπτύσσεται στην αρχή τής λέξης, χωρίς να µεταβάλλει τη 
σηµασία της: δράχνω - α-δράχνω || µασχάλη - α-µασχάλη || ράθυµος 
- α-ράθυµος. 
[ΕΤΥΜ. Το προθεµ. α- τής Αρχ. αναπτύχθηκε σε λ. που άρχιζαν από ρ, 
λ, µ, ν και Ε, π.χ. αλείφω < ά- προθεµ. + I.E. *leip-, αµέλΥω < ά- προ-
θεµ. + I.E. *melg- κ.ά. Το προθεµ. α- τής Ν. Ελληνικής προήλθε από 
συνεκφορές µε λέξεις που τελείωναν σε -α: µια, τα, ένα, για, να, θα 
κ.λπ., π.χ. µια βδέλλα > µι' αβδέλλα]. 

α- | αν- στερητικό προθεµατικό στοιχείο τής Αρχαίας και τής Ν. 
Ελληνικής, που δηλώνει γενικά άρνηση (στέρηση ή έλλειψη): γνω-
στός - άγvωστoç || άξιος - ανάξιος. Επίσης ανε- | ανέ- (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < I.E. *η-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. στερητ. *ne- (πβ. λατ. 
ne-scio «αγνοώ», αρχ. νή-νεµος < *νε-άνεµοςκ.λπ.). Εµφανίζεται ως 
ά- προ συµφώνου (π.χ. ά-γνωστός, ά-καιρος, ά-τιµος κ.ά.) και ως αν-
προ φωνήεντος (π.χ. άν-υδρος, άν-αίτιος, άν-αίσχυντος κ.ά.), ενώ 
µαρτυρείται και σε άλλες γλώσσες, πβ. λατ. in-ops «φτωχός», σαν-
σκρ. an-udrâh «άνυδρος», γερµ. un-klar «ασαφής»> αγγλ. un-able «ανί-
κανος» κ.ά.]. 

α- | αν- στερητικό. Λέξεις σχηµατιζόµενες µε το στερητικό α- | αν-
είναι πολλές και συνήθεις στην Ελληνική, αρχαία και νέα. Πολλές 
πλάστηκαν µε τη δηµιουργία τού νέου ελληνικού κράτους τον 19ο 
αι.· π.χ. αναιµικός, ανακρίβεια, αναλήθεια, αναντικατάστατος, 
αναπαλλοτρίωτος, αναποτελεσµατικότητα, αναποφάσιστος, αναρ-
χικός, ανειλικρινής, ανεκµετάλλευτος, ανεκπαίδευτος, ανεκτέλε-
στος, ανεκτίµητος, ανεξαιρέτως, ανεξακρίβωτος, ανεξάρτητος, 
ανεξαρτησία, ανεπαρκής, ανεπάρκεια, ανεπίσηµος, ανεπιφύλα- 

κτος, ανέχεια, ανήθικος, ανησυχητικός, ανίδεος, ανιδιοτελής, ανι-
διοτέλεια, ανικανοποίητος, ανοξ(ε)ίδωτος, ανοργάνωτος, ανορθό-
γραφος, ανοχύρωτος, ανυπακοή, ανυπεράσπιστος, ανυποληψία, 
ανυπολόγιστος, ανυπόµονος, ανυποµονώ, ανυπόφορος κ.ά. Ας ση-
µειωθεί ότι το -ν (τού αν-) δεν είναι ευφωνικό ν, όπως συνήθ. χα-
ρακτηρίζεται, αλλά η µία από τις δύο µορφές που είχε κανονικώς 
στην (Αρχαία) Ελληνική το I.E. *n, από όπου προέρχεται το στερη-
τικό (βλ. ΕΤΥΜ.)· ήτοι *η = 1 ά- (γνωστος) 2 άν- (υδρος). Τέλος, α-
αντί για αν- εµφανίζεται σε στερητικά σύνθετα που αρχίζουν από 
φωνήεν είτε δικαιολογηµένα (γιατί παλαιότερα είχαν δίγαµµα ή 
δασύτητα) είτε και ως προϊόντα αναλογίας· π.χ. αήθης, αηδής, άο-
πλος, άοσµος, άοκνος, αόµµατος, αόρατος, άωρος, άωτον, άυπνος, 
αόριστος, άυλος κ.ά. 
α- στερητ. + ρηµατικό επίθ. σε -τος: άγνοια | αµάθεια. Στερητικά 
επίθετα σε -τος σχηµατίζονται στην Ελληνική από ρήµατα σε -ώ 
(-είς...) δηλώνοντας αυτόν που στερείται παντελώς γνώσεων σε κά-
ποιον (συνήθως επιστηµονικό) τοµέα· δηλώνοντας δηλ. άγνοια ή 
αµάθεια. Τέτοια επίθετα είναι: αφιλολόγητος «αυτός που δεν γνω-
ρίζει φιλολογία», αγλωσσολόγητος «αυτός που δεν γνωρίζει γλωσ-
σολογία», αθεολόγητος, αγεωγράφητος, αγεωµέτρητος κ.ά. Όµοια 
σχηµατίζονται, χωρίς να προέρχονται από ρήµατα σε -ώ, και επί-
θετα όπως το ανελλήνιστος. 

-α µεγεθ. παραγωγική κατάληξη ουσιαστικών, π.χ. κεφάλ-α. [ΕΤΥΜ. 
Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προστέθηκε ως 
κατάληξη υποκοριστικών σε -ι (π.χ. ποδάρ-ι > ποδάρ-α, κουτ-ί > κούτ-
α) κατά το σχήµα βελόνι - βελόνα, σκαλί - σκάλα κ.ά., όπου όµως 
έχουµε απλώς αλλαγή γένους και (µερικές φορές) σηµασιολογική 
µεταβολή, αφού οι τύποι σε -ι είναι «οιονεί» υποκοριστικά, δηλ. δεν 
έχουν πλέον σµικρυντική σηµασία]. 

A.A. (η) Αρχιεπισκοπή Αθηνών (σε πινακίδες οχηµάτων της). 
Α/Α ΣΤΡΑΤ. 1. (το) αεροπορικό απόσπασµα · 2. αντιαεροπορικός, -ή, -

ό: όπλα | πύραυλοι | συστοιχίες Α/Α · 3. αδικαιολογήτως απών: στη 
χθεσινή αναφορά τού λόχου ήταν ~. 

α.α. 1. (κ. α/α) σύξων αριθµός ο αριθµός που δείχνει τη θέση, την κα-
τάταξη σε κλίµακα αριθµηµένων θέσεων, που αυξάνουν από τον µι-
κρότερο προς τον µεγαλύτερο αριθµό: το δικό µου έγγραφο έχει α.α. 
(αύξοντα αριθµό) 17, ενώ τού αντιδίκου µου 15 · 2. αντ' αυτού (α) 
(στη διοικητική γλώσσα) όταν αντί τού διευθυντή υπογράφει άλλος 
αρµόδιος (β) (σε δικαστήριο, για δικηγόρο) όταν σε µια δίκη αντί τού 
εγκαλουµένου εµφανίζεται νόµιµος εκπρόσωπος του. 

Α.A.A. διαβάζεται «τρία άλφα»^ σύµβολο υψηλής ποιότητας. 
αβαείο (το) → αββαείο 
αβαθής, -ής, -ές [µτγν.] {αβαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)^ αβαθέστ-ερος, -

ατός) 1. αυτός που έχει µικρό βάθος: ~ λίµνη | θάλασσα | πηγάδι || 
(κατ' επέκτ.) οι επιτιθέµενες δυνάµεις διέσπασαν εύκολα το ~ µέτω-
πο τής αντίπαλης παράταξης 2. αβαθή (τα) (ενν. ύδατα, νερά) τα ρηχά 
νερά: το σκάφος προσάραξε στα ~ τής Χίου 3. (µτφ.) αυτός που πε-
ριορίζεται στην επιφάνεια, που στερείται τής δυνατότητας εµβαθύν-
σεως: ~ σκέψη | ανάλυση | προσέγγιση ΣΥΝ. ρηχός, επιπόλαιος, επι-
φανειακός ΑΝΤ. ουσιαστικός. Επίσης (λαϊκ.) άβαθος, -η, -ο. — αβα-
θώς επίρρ., αβάθεια (η) [1868]. 

άβακας (ο) {αβάκων} 1. όργανο για την εκτέλεση αριθµητικών πρά-
ξεων, κυρ. τού πολλαπλασιασµού, το οποίο αποτελείται από ένα 

 



Αβάνα 42 αβάσταχτος 
 

πλαίσιο µε βέργες, πάνω στις οποίες µετακινούνται σφαιρίδια ή πλα-
κίδια, που διευκολύνουν στον υπολογισµό των µονάδων και των δε-
κάδων κατά τη διδασκαλία ΣΥΝ. πλάκα, πινακίδα υπολογισµού 2. 
(συνεκδ.) αριθµητικός πίνακας, η προπαίδεια 3. παραλληλεπίπεδη 
πλάκα για χάραξη γεωµετρικών σχηµάτων ή για να γράφουν οι µα-
θητές 4. ορθογώνια πινακίδα µε αριθµητικά στοιχεία, η οποία χρησι-
µοποιείται στην τοπογραφία και στις βολές πυροβολικού 5. η σκα-
κιέρα (άβαξ ζατρικίου) 6. ΑΡΧΑΙΟΛ. η ορθογώνια παραλληλεπίπεδη 
πλάκα, που αποτελεί το ανώτερο τµήµα τού κιονόκρανου (πάνω από 
τον εχίνο) 7. (λόγ.) άβακες (οι) τετράγωνα πλακίδια για την επίστρω-
ση δαπέδων ή την επένδυση τοίχων. Επίσης (λόγ.) άβαξ [αρχ.] (άβακ-
ος, -α}. — (υποκ.) αβάκιο (το) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άβαξ, αγν. ετύµου. Αµφίβολη η προταθείσα αναγωγή σε 
εβρ. 'abäq «σκόνη», µε την υπόθεση ότι οι µαθηµατικοί χάρασσαν 
αριθµούς πάνω σε σανίδες καλυµµένες µε σκόνη ή άµµο]. 

Αβάνα (η) η πρωτεύουσα τής Κούβας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ισπ. (La) 
Habana, πιθ. ονοµασία άγνωστης φυλής Ινδιάνων, που δόθηκε στην 
πόλη κατά την ίδρυση της το 1514 από τον Ισπανό κυβερνήτη Diego 
Velazquez, ο οποίος την ονόµασε San Cristobal de la Habana]. 

αβανγκάρντ (η) {άκλ.} ελλην. πρωτοπορία 1. (α) το σύνολο των ρι-
ζοσπαστών καλλιτεχνών, κυρ. των µέσων τού 19ου και των αρχών τού 
20ού αι., οι οποίοι αµφισβήτησαν τις παραδοσιακές τεχνοτροπίες και 
πειραµατίστηκαν µε νέες µορφές, καθώς και η αντίστοιχη καλλιτε-
χνική και πνευµατική τάση (β) (γενικότ.) κάθε πρωτοποριακή οµάδα 
κινήµατος, ειδικότ. στις τέχνες, µε χαρακτηριστικό τις νεωτεριστικές 
ή πειραµατικές τεχνικές και την έντονη τάση προς εκζήτηση: ανήκει 
στους ζωγράφους που αποτελούν την - τής τέχνης σήµερα 2. (γενι-
κότ.) πρωτοποριακή οµάδα στον πνευµατικό, πολιτικό ή οικονοµικό 
χώρο: η ~ τής πολιτικής | τού πνευµατικού κόσµου 3. (ως επίθ.) αυτός 
που σχετίζεται µε την αβανγκάρντ, ο πρωτοποριακός 4. (µτφ.-µειωτ.) 
αυτός που απέχει από τις καθιερωµένες αντιλήψεις, από τα συνηθι-
σµένα και κατ' επέκτ. ο δυσνόητος: πολύ ~ αυτό το έργο ΣΥΝ. ακατα-
λαβίστικος, κουλτουριάρικος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. avant-garde «εµπροσθοφυλακή» < avant «πριν» (< λατ. 
ab ante) + garde «φρουρά»]. 

αβανγκαρντισµός (ο) ελλην. πρωτοποριακότητα· η τάση για πει-
ραµατισµό µε νέες καλλιτεχνικές και πνευµατικές αξίες και έντονη 
αµφισβήτηση των (αντίστοιχων) καθιερωµένων, η οποία χαρακτηρί-
ζει πολλά καλλιτεχνικά ρεύµατα (λ.χ. τον φοβισµό, τον κυβισµό, τον 
φουτουρισµό κ.ά.(' (γενικότ.) η συµµετοχή στην αβανγκάρντ. — 
αβαννκαρντιστής (ο). 

αβανιά (η) (λαϊκ.) η συκοφαντική διάδοση, κατηγορία: του βγάλανε ~ 
πως κλέβει ΣΥΝ. συκοφαντία, διαβολή, κακολογία, ρετσινιά, δυσφή-
µηση. — αβανεύω κ. αβανιάζω ρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. avania «αδικία, ζηµιά» < αραβ. havân «περιφρό-
νηση, προσβολή», o όρος προσδιόριζε, τους πρώτους αιώνες µετά την 
Αλωση, τη δήµευση από την τουρκική εξουσία τής περιουσίας υπο-
δούλων ως αποτέλεσµα (συνήθως ψευδούς) καταγγελίας ή εκβια-
σµού. Έτσι, η λ. κατέληξε να σηµαίνει «συκοφαντία, ψευδής κατηγο-
ρία»]. 

αβάν-πρεµιέρ (η) (κ. εσφαλµ. αβάν-πρεµιέ) {άκλ.} ενηµερωτικού χα-
ρακτήρα προβολή κινηµατογραφικού έργου ή παρουσίαση θεατρικής 
παράστασης πριν από την επίσηµη έναρξη τής προβολής ή των πα-
ραστάσεων στο κοινό. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. avant-première]. 

αβάνς (το) {άκλ.} η προανάφλεξη (βλ.λ.) σε µηχανές εσωτερικής καύ-
σεως. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. avance < p. avancer «προχωρώ, προελαύνω» < δηµώδ. 
λατ. *abantiare < λατ. ab ante]. 

αβάντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το ευκαιριακό, αθέµιτο και παράνοµο 
υλικό κέρδος (συνήθ. για χαρτοκλέφτες, αργόµισθους κ.ά.): θέλει την 
~ του, για να µας βοηθήσει! ΣΥΝ. µίζα · 2. η ενίσχυση, η οικονοµική 
διευκόλυνση, η προσφορά βοήθειας· (κατ' επέκτ.) η εύνοια τής τύχης: 
µεγάλη ~ τα πεντακόσια χιλιάρικα που µου δάνεισες ΣΥΝ. βοήθεια, 
υποστήριξη. 
[ΕΤΥΜ Πιθ. < παλ. ιταλ. avantare «καυχώµαι» < ιταλ. avanti «πριν, 
εµπρός» < λατ. ab ante]. 

αβανταδόρικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον αβανταδόρο 2. 
αυτός που είναι πρόσφορος για εκµετάλλευση: ~ θέµα | ρόλος (που 
βοηθεί τον ηθοποιό να προβληθεί, να δείξει τις δυνατότητες του). — 
αβανταδόρικα επίρρ. 

αβανταδορος (ο), αβανταδόρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. πρόσωπο 
που εικονικά ξεκινά δραστηριότητα (συνήθ. παράνοµη), λ.χ. τυχερών 
παιχνιδιών, παράνοµου εµπορίου κ.τ.ό., µε σκοπό να προσελκύσει και 
άλλους σε αυτήν εικονικός αγοραστής, παίχτης: σπάνια παπ-πατζής 
δουλεύει χωρίς αβανταδόρους ΣΥΝ. κράχτης 2. (γενικότ.) πρόσωπο 
που συντηρείται από ύποπτα κέρδη: - χαρτοπαικτικών λεσχών || οι ~ 
τής πολιτικής 3. πρόσωπο που βοηθεί µε τον τρόπο του, που 
προσφέρει αβάντα: κάθε τέτοια δουλειά έχει και τους - της. [ΕΤΥΜ. 
< αβάντα + -δόρος (βλ.λ.)]. 

αβαντάζ (το) {άκλ.} ελλην. πλεονέκτηµα- η θέση υπεροχής ή ανωτε-
ρότητας: έχει το - έναντι των άλλων υποψηφίων, ότι γνωρίζει και µία 
ξένη γλώσσα || η εθνική οµάδα έχει το ~ τής έδρας στον αγώνα ενα- 

ντίον τής Ιταλίας ΣΥΝ. ατού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκαράζ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. avantage < avant «πριν» < λατ. ab ante]. 

αβάντζο κ. αβάντσο (το) 1. (λαϊκ.) το πλεονέκτηµα, το κέρδος· συνήθ. 
στις ΦΡ. (α) πάµε αβάντζο; (στα τυχερά παιχνίδια) όταν οι παίκτες 
ζητούν παράταση και συµφωνούν όλοι να αυξήσουν τους πόντους 
τού παιχνιδιού (β) δίνω αβάντζο αφήνω το πλεονέκτηµα στον 
αντίπαλο 2. η προκαταβολή: µαζί µε την παραγγελία µού έδωσε ~ δέ-
κα χιλιάδες. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. avanzo «πλεόνασµα, περίσσευµα» < avanzare «αποτα-
µιεύω - µένω ως υπόλοιπο» (αρχική σηµ. «προχωρώ µπροστά, προε-
λαύνω») < δηµώδ. λατ. *abantiare < λατ. ab ante]. 

αβάντι επίρρ. (ως παρακελευσµατικό µόριο) εµπρός!: -µαέστρο! 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. avanti < λατ. ab ante]. 

αβάπτιστος, -η, -ο [αρχ.] κ. αβάφτιστος 1. αυτός που δεν έχει βα-
πτιστεί: ~ µωρό ΣΥΝ. αφώτιστος, αµύρωτος ANT. βαπτισµένος 2. αυτός 
που δεν έχει αποκτήσει όνοµα µέσω τής βάπτισης. 

αβαρής, -ής, -ές [αρχ.] {αβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που δεν 
έχει βάρος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει κύρος: ~ εκτιµήσεις ΣΥΝ. ανά-
ξιος λόγου, ασήµαντος ANT. έγκυρος. — αβαρώς επίρρ. [µεσν.]. 

αβαρία (η) {αβαριών} 1. ζηµιά ή έκτακτη δαπάνη τού φορτίου, τού 
πλοίου ή και των δύο, που προκαλείται µε πράξη τού πλοιάρχου ή 
κατ' εντολήν του µε σκοπό και αποτέλεσµα να διασωθεί το πλοίο και 
το υπόλοιπο φορτίο από κοινό θαλάσσιο κίνδυνο που τα απειλεί ήδη 
2. (γενικότ.) οποιαδήποτε σηµαντική ζηµιά · 3. (α) η υποχώρηση στις 
απαιτήσεις που εγείρει κανείς, ο περιορισµός των αξιώσεων του: θα 
κάνω κι εγώ µια ~ να κλείσει η συµφωνία (β) (ειδικότ.) η παρέκκλιση 
(από τις αρχές, την ιδεολογία (κάποιου)): τον τελευταίο καιρό κάνει 
πολλές ~ στις πολιτικές του πεποιθήσεις. [ΕΤΥΜ < ιταλ. avaria «βλάβη 
πλοίου» < αραβ. 'awariya «βλάβη»]. 

αβαριάτος, -η, -ο αυτός που υπέστη αβαρία, βλάβη: ~ βαµβάκι (βαµ-
βάκι που µετά τη συσκευασία του βράχηκε µε θαλασσινό νερό ή 
βροχή). [ΕΤΥΜ < ιταλ. avariato < avaria]. 

αβάς (ο) → αββάς 
αβασάνιστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει αντιµετωπίσει τα-

λαιπωρίες και βάσανα: έζησε µια ζωή ~ ΣΥΝ. αταλαιπώρητος ANT. βα-
σανισµένος, τυραννισµένος 2. αυτός που δεν υποβλήθηκε σε βασα-
νιστήρια ΣΥΝ. ατυράννιστος, ακακοποίητος · 3. αυτός που εξάγεται 
µε ευκολία και επιπολαιότητα, χωρίς έλεγχο τής αλήθειας και κριτι-
κή επεξεργασία: δηµοσιεύµατα µε ανεύθυνες και - πληροφορίες || ~ 
συµπέρασµα 1 σχόλιο ΣΥΝ. επιπόλαιος. — αβασάνιστα επίρρ. 

αβασία (η) [χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η ανικανότητα βαδίσεως λόγω οργανι-
κών ή ψυχικών αιτίων. [ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + βάση, ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. abasie]. 

αβασίλευτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει ή δεν κυβερνάται 
από βασιλιά: ~ δηµοκρατία (κατ' αντιδιαστολή προς τη βασιλευοµέ-
νη· µε αιρετό ανώτατο άρχοντα, λ.χ. µε πρόεδρο τής ∆ηµοκρατίας) • 
2. (για τον ήλιο) που δεν έδυσε 3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει υποστεί 
µεταβολές ή απώλειες: ~ δόξα ΣΥΝ. σταθερός, διαρκής, ακλόνητος, 
αµετάβλητος. — αβασίλευτα επίρρ. 

αβάσιµος, -η, -ο [1822] αυτός που δεν είναι βάσιµος, αστήρικτος: 
όλοι του οι φόβοι αποδείχθηκαν ~||~ συµπέρασµα | κατηγορία | ισχυ-
ρισµός | αισιοδοξία ΣΥΝ. αθεµελίωτος, αναπόδεικτος, αίολος, στον 
αέρα ANT. βάσιµος, αποδεδειγµένος. — αβασιµότητα (η) [1894]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. 

αβάσιµος - βάσιµος. Κανονικώς τα ρηµατικά επίθ. σε -ψος δεν 
σχηµατίζουν το αρνητικό τους µε το στερητικό α-. ∆εν λέµε φρό 
νιµος - *αφρόνιµος, σκόπιµος - *ασκόπιµος κ.τ.ό! Γι' αυτό και ο ∆. 
Σκαρλάτος ο Βυζάντιος (στοΛεξικόν τής καθ'ηµάς ελληνικής δια 
λέκτου, 18743, προλεγόµενα σ. κθ') παρατηρεί: «[...] αβάσιµος κο 
πανίζει ô παραπέρα, εν ψ 'δεν λέγει οΰτε άχρήσιµος ούτε άµόνι- 
µος, αν και λέγει αδόκιµος». → αταξικός 

αβασκαίνω ρ. µετβ. {αβάσκα-να, -θηκα} βασκαίνω (βλ.λ.)· κυρ. στη 
ΦΡ. (φτου σου) να µην αβασκαθείς σε περιπτώσεις στις οποίες ανα-
γνωρίζει κανείς ρητά την καλή κατάσταση (από την άποψη τής υγεί-
ας, τής οµορφιάς, τής επιτυχίας κ.λπ.) στην οποία βρίσκεται κάποιος 
και συγχρόνως εύχεται αποτρεπτικά εναντίον τού µατιάσµατος, που 
πιστεύεται ότι θα µπορούσε να προκαλέσει αυτή η κατάσταση: µια 
χαρά σε βλέπω σήµερα, ~! — αβασκαµένος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < α- 
προθεµ. + βασκαίνω (βλ.λ.)]. 

αβάσκαµα (το) → βάσκαµα 
αβασκανία (η) → βασκανία 
αβάσκαντο (το) φυλαχτό που αποτρέπει το µάτιασµα. 
αβάσκαντος, -η, -ο αυτός που δεν µατιάζεται, που δεν τον έχουν µα-

τιάσει ΣΥΝ. αµάτιαστος ΑΝΤ. βασκαµένος, µατιασµένος. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < ά- στερητ. + βασκαίνω < βάσκανος (βλ.λ.)]. 

αβάσταγο (το) (λαϊκ.) υποζύγιο, ζώο που φορτώνεται ή είναι φορτω-
µένο. Επίσης βάσταγα. [ΕΤΥΜ. < α- προθεµ. + βασταγό < 
βαστάζω]. 

αβάσταχτος, -η, -ο κ. αβάστακτος [µτγν.] 1. αυτός που δεν υπο-
φέρεται: αυτή η αρρώστια προκαλεί ~ πόνους || ~ µοναξιά | µαρτύριο 
| κρύο | σκλαβιά ΣΥΝ. ανυπόφορος, αφόρητος ΑΝΤ. υποφερτός 2. αυτός 

 

α- | αν- στερητικό α-
βαθµολόγητος, -η, -α-
βαθούλωτος, -η, -ο α-
βαλσάµωτος, -η, -ο ά-
βαλτος, -η, -ο 

α-βσσιοτος, -η, -ο α-
βελόνι)α)στος, -η, -α-
βελτίωτος, -η, -ο α-
βερνίκωτος, -η, -ο 

α-βιβλιογράφητος, -η, -ο 
α-βίδωτος, -η, -ο α-
βιντεοσκόπητος, -η, -ο α-
βιογράφητος, -η, -ο 

α-βιοµηχάνητος, -η, -ο α-
βιοµηχανοποίητος, -η, -ο 
α-βλαστήµητος, -η, -ο α-
βλαοτολόνητος, -η, -ο 

α-βλασφήµητος, -η, -ο 
α-βλέψαρος, -η, -ο 



αβάτευτος 43 αβγοκάσα 
 

που δεν µπορεί να συγκρατηθεί, να ελεγχθεί: - έρωτας | οργή ΣΥΝ. α-
συγκράτητος, ασίγαστος, ορµητικός. Επίσης αβάσταγος [µεσν.]. 

αβάτευτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει ζευγαρώσει: ~ φοράδα. [ΕΤΥΜ. < α- 
στερητ. + βατεύω (βλ.λ.)]. 

άβατο(ν) (το) 1. (α) τµήµα ναού ή ιερός τόπος, όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος 
παρά µόνο στους ιερείς (β) (ειδικότ.) µοναστικός θεσµός που απαγορεύει την 
είσοδο γυναικών σε ανδρικά µοναστήρια ή ανδρών σε γυναικεία: νεαρή 
τουρίστρια παραβίασε το - τού Αγίου Όρους και συνελήφθη 2. (γενικότ.) κάθε 
χώρος στον οποίο απαγορεύεται η είσοδος. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού 
αρχ. επιθ. άβατος (βλ.λ.). Ήδη αρχ. είναι η αναφορά σε χώρους που 
θεωρούνται ιεροί, λ.χ. αβατον ιερόν (Πλάτων). Η ουσιαστικοπ. χρήση είναι 
µτγν.]. 

άβατος, -η, -ο 1. αυτός στον οποίο δεν είναι δυνατόν να εισέλθει, να περπατήσει 
κανείς: απόκρηµνη και ~ περιοχή ΣΥΝ. αδιάβατος, απρόσιτος, απροσπέλαστος 
ANT. βατός 2. άβατο(ν) (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + βατός (βλ.λ.)]. 

άβαφος, -η, -ο [µεσν.] κ. άβαφτος 1. αυτός που δεν έχει βαφτεί: ~ δωµάτιο | 
µαλλιά | ύφασµα ΣΥΝ. αµπογιάτιστος, αχρωµάτιστος ΑΝΤ. βαµµένος, 
µπογιατισµένος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν είναι καλλωπισµένος, 
µακιγιαρισµένος: εµφανίστηκε ~ στην εκποµπή ΣΥΝ. ακαλλώπιστος, φυσικός, 
απλός. 

άβαφος - αβαφής. Η εµφάνιση τύπων σε -ος κοντά σε παλαιότερα 
µεταρρηµατικά επίθετα σε -ης, νεότερων δηλ. δευτεροκλίτων κοντά σε 
παλαιότερα τριτόκλιτα επίθετα, είναι αρκετά συχνή: άβαφος κοντά στο 
αβαφής, άµαθος - αµαθής, άτυχος - ατυχής, άπρεπος - απρεπής, ανώφελος - 
ανωφελής, άβλαβος - αβλαβής κ.ά. Το φαινόµενο απαντά σε στερητικής 
κυρ. σηµασίας µεταρρηµατικά σύνθετα επίθετα και οφείλεται είτε σε 
απευθείας σχηµατισµό από ρήµατα νέων επιθέτων σε -ος είτε σε 
µεταπλασµό τρι-τοκλίτων επιθέτων (-ης) σε δευτερόκλιτα (-ος)· ήτοι: (α) 
µαθαίνω -έµαθα - άµαθος (κοντά στο αµαθής), βάφω - εβάφην - άβαφος 
(κοντά στο αβαφής) και (β) ανωφελής - ανώφελος, πολύπαθης -πολύπαθος. 
Και στις δύο περιπτώσεις το πρότυπο σχηµατισµού ή µεταπλασµού υπήρξε 
το σχήµα: γράφω - άγραφος, αδικώ - άδικος, φέρω - εύφορος κ.τ.ό., ήτοι 
προπαροξύτονα επίθετα σε -ος από ρήµατα. 

αβάφτιστος, -η, -ο → αβάπτιστος 
αββαείο (το) [1889] 1. ρωµαιοκαθολικό µοναστήρι που διοικείται από αββά ή 

αββάισσα 2. η έδρα τού αββά και γενικότ. το συγκρότηµα που περιλαµβάνει 
το µοναστήρι, την εκκλησία και την κατοικία τού ηγουµένου. [ΕΤΎΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. abbaye. Βλ. κ. αββάς]. 

αββάς (ο) {αββάδες}, αββάισσα (η) {αββαϊσσών} (σηµ. 1, 4) 1. ο ηγούµενος 
ρωµαιοκαθολικού µοναστηριού 2. ρωµαιοκαθολικός εφηµέριος, ιερέας 3. 
επίσκοπος τής Κοπτικής και τής Συριακής (χριστιανικής) Εκκλησίας 4. 
ασκητής τής ερήµου κατά τους πρώτους µε-ταχριστιανικούς αιώνες. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άββάς < µτγν. άββά (που θεωρήθηκε κλητ.) < αραµ. abba 
«µπαµπάς, πατέρας», πβ. εβρ. av «πατέρας»]. 

άβγαλτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει βγει από το σηµείο όπου είναι 
τοποθετηµένος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει κοινωνική ή ερωτική πείρα ΣΥΝ. 
άπειρος, αθώος, άµαθος ANT. έµπειρος, (εκφραστ.) ξεπεταγµένος. [ΕΤΥΜ. < 
α- στερητ. + βγάλλω < *εγβάλλω < αρχ. εκβάλλω], 

αβγατίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {αβγάτισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) γίνοµαι 
µεγαλύτερος ή περισσότερος: τα λεφτά δεν αβγατίζουν από µόνα τους ΣΥΝ. 
αυξάνω, πληθαίνω, πολλαπλασιάζοµαι ♦ 2. (µετβ.) αυξάνω (κάτι), κάνω (κάτι) 
περισσότερο: ~ τα χρήµατα µου | την περιουσία! τα υπάρχοντα µου ΣΥΝ. (σηµ. 
1). Επίσης αβγαταίνω. — αβγά· τισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *εγβατίζω < έγβατός < µτγν. έκβατός < αρχ. έκβαίνω, µε 
πιθ. παρετυµολ. επίδραση τής λ. αβγό]. 

αβγιλα (η) → αβγουλίλα 
αβγό (το) (σχολ. ορθ. αυγό) 1. το σφαιροειδές, γονιµοποιηµένο ωάριο, το 

γέννηµα θηλυκών ζώων, όπως πτηνών, ερπετών και ψαριών, που αποτελείται 
από τη λέκιθο (κρόκο), το λεύκωµα (ασπράδι), τις υπο-κελύφιες µεµβράνες 
και το κέλυφος (τσόφλι)· ΦΡ. (α) ακόµη δεν βγήκε απ' Τ' αβγό (για νέο που 
συµπεριφέρεται σαν να τα ξέρει όλα ή µε θράσος) δεν απέκτησε ακόµη 
εµπειρίες, δεν ενηλικιώθηκε: ~ και θέλει να µας πει πώς να κάνουµε τη δουλειά 
µας (β) (µτφ.) το αβγό τού φιδιού βλ. λ. φίδι 2. (ειδικότ.) καθένα από τα 
γεννήµατα κατοικίδιου πτηνού και κυρ. τής κότας: ~ ωµό | φρέσκο | κλούβιο | 
µπαγιάτικο | ηµέρας- ΦΡ. (α) χρυσό αβγό (ως σύµβολο) ο µεγάλος και εύκολος 
πλουτισµός, τα πολλά και εύκολα κέρδη: τον προσέλαβαν µε την ιδέα ότι θα 
τους κάνει το - (β) βρίσκω την κότα που κάνει (τα) χρυσά αβγά βρίσκω 
κάποιον ο οποίος µου καλύπτει, χωρίς να κοπιάζω, τα έξοδα µου (γ) χάνω τ' 
αβγά και τα καλάθια | και τα πασχαλιά (i) χάνω ό,τι διαθέτω: επιµένοντας να 
διαχειρίζεται την περιουσία του όπως ήθελε, τελικά έχασε τ' αβγά και τα 
καλάθια ΣΥΝ. χρεωκοπώ, καταστρέφοµαι (ii) µπερδεύοµαι, περιέρχοµαι σε 
πλήρη σύγχυση, αµηχανία: τα νέα τού ήρθαν απότοµα κι έχασε τ' αβγά και τα 
πασχαλιά ΣΥΝ. τα χάνω (δ) κάθοµαι στ' αβγά µου εφησυχάζω, δεν ανα-
µειγνύοµαι σε ξένες υποθέσεις: η υπόθεση είναι επικίνδυνη· το καλύτερο που 
έχεις να κάνεις είναι να κάτσεις στ'αβγά σου (ε) (ειρων.) 

σιγά Τ' αβγά | τα ωά! (ενν. µη σπάσουν) για να υποβαθµιστεί η αξία µιας 
υπόθεσης ή ενός προσώπου: Αυτή ήταν η δύσκολη άσκηση που µου έλεγες; ~! 
(στ) αβγό κι | γι' αβγό για να δηλωθεί το άγνωστο ποιόν διαφορετικών µεταξύ 
τους ή αγνώστων ανθρώπων (όπως δεν µπορείς να διακρίνεις εξωτερικά το 
καλό από το χαλασµένο αβγό): ~, πού να ξέρεις µέσα σε τόσους υπαλλήλους 
ποιος είναι καλός και ποιος δεν είναι; (ζ) (οικ.) αβγά κουρεύουµε; δεν ξέρουµε 
τη δουλειά µας;: Για νέο µάς το λες αυτό; ∆ηλαδή τι κάνουµε τόσα χρόνια, ~; 
(η) πιάσ' τ' | πάρ' τ' αβγό και κούρευ' το ως σχόλιο κυρ. για περιπτώσεις στις 
οποίες είναι µάταιο να επιδιώξει να πάρει κανείς κάτι που είναι βέβαιο ότι δεν 
υπάρχει: τι να του πάρει η Ασφάλεια για τη ζηµιά; ∆εν έχει τίποτε- ~! (θ) 
παίρνω (κάποιον) µε τ' αβγά (i) ρίχνω (σε κάποιον) αβγά ως έκφραση 
αποδοκιµασίας: αγανακτισµένοι αγρότες πήραν τον εκπρόσωπο τού υπουργείου 
µε τ'αβγά (ii) αποδοκιµάζω κάποιον έντονα: αν τους προτείνουµε κάτι τέτοιο, 
θα µας πάρουν µε τ' αβγά! (ι) το αβγό τού Κολόµβου για εύκολη και έξυπνη 
λύση σε πρόβληµα που εκ των υστέρων φαίνεται ότι ήταν εύκολο και απλό 
στη λύση του (ια) η κότα έκανε τ' αβγό ή το αβγό την κότα; ή είναι σαν την 
κότα και τ' αβγό για την αδυναµία προσδιορισµού τής αρχικής κατάστασης, 
ποιο µεταξύ δύο είναι το αίτιο και ποιο το αποτέλεσµα ΣΥΝ. φαύλος κύκλος 
(ιβ) κόκκινο | πασχαλινό | λαµπριάτικο αβγό αβγό βαµµένο κόκκινο κατά το 
πασχαλινό έθιµο (ιγ) αβγά αού καθαρίζουν; (προς κάποιον που γελά χωρίς να 
υπάρχει λόγος) πώς γελάς έτσι, γιατί χαχανίζεις; 3. το περιεχόµενο ενός αβγού 
(σηµ. 2) ως τροφή: ~ βραστό | οµελέτα | ψητό | σφιχτό | χτυπητό | ρουφηχτό- ΦΡ. 
(α) αβγά µάτια αβγά τηγανισµένα, ώστε το ασπράδι µε τον κρόκο στο µέσον 
να δίνουν την εντύπωση µατιού (πβ. το ασπράδι τού µατιού) (β) αβγό µελάτο 
αβγό βρασµένο λίγο, ώστε ο κρόκος του να είναι πυ-κνόρρευστος 4. (συνεκδ.) 
οτιδήποτε έχει σχήµα αβγού (σηµ. 2): σοκολατένιο ~ || ξύλινο ~ (για το 
µαντάρισµα των καλτσών). — (υποκ.) αβγουλάκι κ. αβγούλι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ώόν (βλ.λ.), από τη συνεκφορά τά ώά > ταουά > ταουγά 
> τ' αβγά > αβγό. Η γρ. αυγό δεν δικαιολογείται ετυµολογι-κώςλ. Η φρ. χάνω 
τα αβγά και τα καλάθια, αν δεν αποτελεί επιτατι-κή επανάναληψη, ίσως έχει 
την αφετηρία της σε παλαιά ιστορία σχετικά µε τον Ιωάννη Ντερζίνη, έµπορο 
αβγών από την Αίγινα, ο οποίος το 1688 έχασε σε πειρατική εκδροµή ένα 
καλάθι µε αβγά (ενώ άλλοι είχαν καταστραφεί) και το διέδιδε σαν να 
επρόκειτο για ολική καταστροφή]. 

αβγό ή αυγό; Όπως φαίνεται από τον σχηµατισµό τού νεότερου τ. αβγό 
(έναντι τού αρχ. ώόν, από όπου και προέρχεται) και όπως δίδαξαν οι 
µεγάλοι γλωσσολόγοι Γ. Χατζιδάκις (MME. 2, σ. 322 κ.εξ.), Μ. 
Τριανταφυλλίδης (Άπαντα 7, σ. 325 κ.εξ.), Κ. Foy, P. Kretschmer κ.ά., η 
ορθή γραφή τής λ. είναι µε -β-: αβγό (όπως και αφτί µε -φ-, βλ. λ. αφτί). 
Συγκεκριµένα, η λ. προήλθε ως εξής: τά ώά > ταωά (συνεκφορά) > ταιιά 
(τροπή τού ω /ο/ σε ου /u/) > ταγυά > ταυγά (ηµιφωνική προφορά τού /u/ ως 
lyxil και µετάθεση τού ηµι-φωνικού στοιχείου -γ-) > τανγά (συµφωνική 
προφορά τού u- ως /ν/ προ τού ηχηρού συµφώνου γ) > τ' αβγό 
(υποχωρητικός σχηµατισµός τού ενικού από τον τύπο τού πληθυντικού). 
Αρα το -β- στη λ. προήλθε από φωνητική εξέλιξη και δεν δικαιολογείται να 
γραφεί µε δίφθογγο -αυ-, σαν να υπήρχε εξαρχής στη λέξη. Για την ιστο-
ρία, αξίζει να σηµειωθεί ότι, όταν ο Τριανταφυλλίδης πρωτόγραψε τις λ. 
αβγό και αφτί µε -β- και -φ- αντιστοίχως, δέχτηκε δριµείες επιθέσεις, γιατί 
θεωρήθηκε ότι η ορθογράφηση των λέξεων ήταν αποτέλεσµα φωνητικής 
γραφής τού δηµοτικισµού κατά τα ψυχα-ρικά πρότυπα! Προ τής γενικής 
κατακραυγής ο Τριανταφυλλίδης οµολογεί ότι αναγκάστηκε να επιστρέψει 
(στη Γραµµατική τής ∆ηµοτικής) στις γραφές αυγό και αυτί. Αργότερα, οι 
σωστές γραφές (αβγό, αφτί) άρχισαν να περνούν και να καθιερώνονται 
βαθµηδόν στην προσεγµένη ορθογραφία. 
Χάνω (έχασα) τ' αβγά και τα πασχαλιά. Η φράση προήλθε από το χάνω 
τ'αβγά και τα καλάθια σε συµφυρµό µε το χάνω τα πασχαλιά, το οποίο 
αναφέρεται στη σύγχυση που επέρχεται όταν χάσει κανείς το Πασχάλιο, 
τον πίνακα που χρησιµοποιείται στην Εκκλησία µε τις ηµεροµηνίες των 
κινητών εορτών, οι οποίες εξαρτώνται από την ηµεροµηνία τού Πάσχα. 
Το αβγό τού Κολόµβου. Η φράση οφείλεται στο περιστατικό που 
διηγούνται για τον Κολόµβο, ότι, όταν κάποιοι αµφισβήτησαν την 
αξία τής ανακάλυψης του λέγοντας ότι αρκούσε να το σκεφτεί κά 
ποιος για να κάνει αυτή την ανακάλυψη, εκείνος τους ζήτησε να 
στήσουν όρθιο ένα αβγό και, αφού εκείνοι απέτυχαν, ο Κολόµβος 
σπάζοντας ελαφρά το τσόφλι τής βάσης του το έστησε όρθιο, δεί 
χνοντας τους έτσι ότι µπορεί κάτι να φαίνεται εκ των υστέρων ότι 
ήταν εύκολο να γίνει, αλλά χρειαζόταν οπωσδήποτε κάποιος να 
το σκεφτεί. → αφτί 

αβγοειδής, -ής, -ές {αβγοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει σχήµα αβγού, 
που µοιάζει µε αβγό ΣΥΝ. ωοειδής. 

αβγοθήκη (η) {αβγοθηκών} το µικρό επιτραπέζιο σκεύος σε σχήµα θήκης για 
την τοποθέτηση (βραστού, µελάτου) αβγού: πήλινη | πλαστική ~ ΣΥΝ. 
αβγουλιέρα. 

αβγοκάσα (η) {δύσχρ. αβγοκασών} 1. προστατευτική θήκη, συνήθ. από 
συµπιεσµένο χαρτί ή από πλαστικό, για την αποθήκευση και µεταφορά των 
αβγών (σε εξάδες, δωδεκάδες κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) κάθε τέ- 

 

αβγο- α' συνθετικό 
αβγο-βολώ ρ. 
αβγο-γεννώ ρ. 

αβγο-κουλλούρα (η) 
αβγό-πιτα (η) 

αβγο-ττώλης (ο) 
αβγο-σαλάτα (η) 

αβγό-oouna (η) 
αβγό-τσο)υ)φλο (το) 

αβγο-φάγος (ο) 
αβγο-φέτα (η) 
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τοιου είδους θήκη ή σύνολο θηκών ως µονωτικό υλικό σε στούντιο ή 
κέντρα διασκεδάσεως: για να µην ξοδέψει πολλά, έφτειαξε ηχοµό-
νωση µε ~. 

αβγοκόβω ρ. µετβ. {αβγόκο-ψα, -πηκα, -µµένος} καρυκεύω (φαγητό) 
µε προσθήκη αβγολέµονου: ~ τη σούπα. 

αβγολέµονο (το) αβγό χτυπηµένο µε χυµό λεµονιού. 
αβγοµαντεία (η) {χωρ. πληθ.} (παλαιότ.) η µαντεία µέσω τής παρα-

τήρησης των σχηµάτων που παίρνει το ασπράδι τού αβγού, αφού ρι-
χτεί σε σκεύος γεµάτο νερό. 

αβγοτάραχο (το) {χωρ. πληθ.} έδεσµα από διατηρηµένες δίδυµες, γε-
µάτες αβγά, ωοθήκες ψαριών, ιδ. τού ψαριού κέφαλος (πβ. κ. λ. ταρα-
µάς, χαβιάρι)- ΦΡ. (µτφ.) είµαστε αβγοτάραχο είµαστε πολύ συνδεδε-
µένοι ΣΥΝ. κολλητοί. 
[ETYM. < µεσν. αβγοτάραχον <. αβγό + -τάραχον< αρχ. τάριχον «δια-
τηρηµένο σώµα» (βλ. κ. ταριχεύω)]. 

αβγοτεµπερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ανάµειξη τής τέµπερας 
(βλ.λ.) µε αβγό (κρόκο ή ασπράδι), ουσία που χρησιµοποιείται από 
πολύ παλιά στη ζωγραφική πάνω σε διάφορα υλικά (λίθο, ξύλο, πά-
πυρο, περγαµηνή κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) το ζωγραφικό έργο που είναι φι-
λοτεχνηµένο µε αυτή την τεχνική. 

αβγουλάς (ο) {αβγουλάδες}, αβγουλθύ (η) {αβγουλούδες} 1. πρό-
σωπο που πουλά αβγά 2. πρόσωπο που του αρέσουν πολύ τα αβγά. 

αβγουλάτος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αβγοειδής 2. αβγουλάτο (το) ποικιλία 
σταφυλιού που έχει µεγάλες στρογγυλές ρώγες µε κουκούτσια. Επί-
σης αβγουλωτός, -ή, -ό. 

αβγουλιέρα (η) {δύσχρ. αβγουλιερών} η αβγοθήκη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
αβγούλι < (υποκορ. τού αβγό) + παραγ. επίθηµα -ιέρα (βλ.λ.)]. 

αβγουλίλα κ. (σπάν.) αβγίλα (η) {χωρ. πληθ.} η χαρακτηριστική δυ-
σάρεστη οσµή ή γεύση από αβγό. [ΕΤΥΜ. < αβγούλι < (υποκορ. τού 
αβγό) + παραγ. επίθηµα -ίλα (βλ.λ.)]. 

αβγουλίλας (λαϊκ.-προφορ.) µόνο σε φρ. όπως µυρίζει αβγουλίλας, 
αντί τού αβγουλίλα. 

αβγουλοµάτης, -α, -ικο (εκφραστ.) αυτός που έχει πεταχτά µάτια. 
αβγωµένος, -η, -ο (κυρ. για ψάρια) αυτός που είναι γεµάτος αβγά. 
αβδέλλα (η) → βδέλλα 
αβδηρίτης (ο) {αβδηριτών}, αβδηρίτισσα (η) {αβδηριτισσών} πρό-

σωπο που χαρακτηρίζεται από ανοησία και µαταιοδοξία: οι σύγχρο-
νοι ~ είναι τα θύµατα τής διαφήµισης, που ικανοποιούνται µε αγορές 
άχρηστων προϊόντων ΣΥΝ. ανόητος, κούφος, µαταιόδοξος. — αβδη-
ριτικός, -ή, -ό [µτγν.], αβδηριτικ-ά | -ώς [1891] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος. 
[ΕΕΥΜ αρχ. < "Αβδηρα, πόλη τής Θράκης, τής οποίας οι κάτοικοι ήταν 
γνωστοί ήδη από αρχαία ανέκδοτα για τη µαταιοδοξία και την ανοη-
σία τους]. 

αβδηριτισµός (ο) [1889] (λόγ.) η µαταιόδοξη και ανόητη συµπερι-
φορά: ο προκλητικός ~ των νεόπλουτων υπερκαταναλωτών. — αβδη-
ριτίζω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

αβέβαιος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν εµπνέει βεβαιότητα, που µε-
ταβάλλεται εύκολα: ύστερα από τόσες παραιτήσεις τα πάντα στην πο-
λιτική σκηνή είναι ~ || ~ εποχή | κατάσταση | τύχη | µέλλον | αισθήµατα 
| καιρός | αύριο | φιλία ΣΥΝ. ρευστός, ευµετάβλητος, απρόβλεπτος, 
ασταθής ANT. βέβαιος, σίγουρος, σταθερός 2. αυτός για τον οποίο δεν 
έχουµε σαφή γνώση, βεβαιωµένα στοιχεία: ~ προέλευση | ελπίδα | 
έκβαση | συµµετοχή | εξέλιξη | έδαφος | βήµα | κίνηση | ταξίδι ! σχέση | 
νίκη | µαρτυρία ΣΥΝ. αµφίβολος, αόριστος, ασαφής, σκοτεινός, ακα-
θόριστος, άδηλος ANT. σίγουρος, ασφαλής, προφανής, σαφής 3. αβέ-
βαιο(ν) (το) κάθε κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη βεβαι-
ότητας: το ~ τής έκβασης τής υπόθεσης µας καθιστά επιφυλακτικούς. 
— αβέβαια | (λόγ.) αβεβαίως [µτγν.] επίρρ. 

αβεβαιότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1.η έλλειψη βεβαιότητας: αι-
σθάνοµαι ~ 2. κάθε κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αστάθεια 
και αδυναµία προβλέψεως των µελλοντικών εξελίξεων: η ~ που επι-
κρατεί στην αγορά, επιφέρει πτωτικές τάσεις στο χρηµατιστήριο || 
κατάσταση | πνεύµα | συνθήκες | κλίµα | περίοδος αβεβαιότητας 
ΣΥΝ. αστάθεια, απροσδιοριστία, ρευστότητα, µεταβλητότητα 3. ΦΥΣ. 
αρχή "Κ αβεβαιότητας η αρχή τής απροσδιοριστίας τού Χάιζεν-
µπεργκ (βλ. λ. απροσδιοριστία). 

αβεβαίωτος, -η, -ο [1841] 1. αυτός που δεν έχει εξακριβωθεί, που δεν 
έχει πιστοποιηθεί: ~ είδηση | πληροφορία ΣΥΝ. ανεπιβεβαίωτος, ανε-
ξακρίβωτος ANT. επιβεβαιωµένος, εξακριβωµένος 2. (στη λογιστική) 
αυτός που δεν έχει βεβαιωθεί µετά από έλεγχο: ~ κέρδη ΣΥΝ. ανέλε-
γκτος. 

αβεβήλωτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει υποστεί βεβήλωση: ~ ιερό | 
τόπος ΣΥΝ. αµόλυντος, αγνός, άσπιλος ANT. βεβηλωµένος. 

Α.Β.Ε.Ε. (η) Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία. 
Άβελ (ο) {άκλ.} 1. Π.∆. ο δευτερότοκος γυιος τού Αδάµ και τής Εύας, 

τον οποίο σκότωσε από φθόνο ο πρωτότοκος αδελφός του Κάιν 2. αν-
δρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Hebhel, πιθ. συνδ. µε τη λ. hebhel 
«ανάσα»]. 

αβελτηρία κ. αβελτερία (η) {αβελτηριών} η διανοητική νωθρότητα 
και κατ' επέκτ. η ανοησία, η αµυαλιά: η δήλωση του αξιωµατούχου 
φανερώνει ~ ΣΥΝ. µωρία, κουφόνοια ANT. ευστροφία, εξυπνάδα. — 
αβέλτερος, -η, -ο [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αβελτερία < αβέλτερος < α- στερητ. + βέλτερος, πα-ράλλ. τ. τού 
βελτίω ν «καλύτερος», οπότε η λ. θα σήµαινε αυτόν που δεν 
επιδέχεται βελτίωση. Βλ. κ. βελτιώνω]. 

αβελτηρία - αβελτερία. Όπως φαίνεται από την ετυµολογία τής λ. 
(βέλτερος [= βελτίων] > ά-βέλτερος> άβελτερ-ία), ο αρχικός τ. τής 

λ. ήταν µε -ε-: αβελτερία. Ήδη στην αρχαία γλώσσα η λ. µεταπλά-
στηκε σε αβελτηρία (µε -η-), πιθ. κατά το πονηρία ή το άτηρία 
(«βλάβη, κακό»). Για τον σχηµατισµό από επίθ. συγκριτικού βαθ-
µού, πβ. λ. απλουστεύω αντί *απλουστερεύω (< απλούστερος). 

αβέρτα επίρρ. (λαϊκ.) 1. χωρίς φειδώ, γενναιόδωρα: ξόδευε τα λεφτά ~ 
|| ψωνίζει ~ 2. (αργκό) χωρίς προφύλαξη, απροκάλυπτα: µιλάει ~' 
δεν φοβάται κανέναν ΦΡ. (εµφατ.) αβέρτα-κουβέρτα χωρίς καµία 
προφύλαξη ή αναστολή, χύµα ΣΥΝ. ανοιχτά, έξω απ' τα δόντια, καθα-
ρά, φανερά, άφοβα. — αβέρτος, -η, -ο, αβερτοσύνη (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αβέρτος < βεν. averto «ακάλυπτος, ευρύχωρος» < λατ. apertus 
«ανοιχτός» < aperio «ανοίγω»]. 

αβεστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την αβεστική γλώσσα, 
ανατολική ιρανική γλώσσα στην οποία γράφτηκε η «Αβέστα», το ιε-
ρό βιβλίο τού ζωροαστρισµού (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. avestisch < µέσ. περσ. Avesta «πρωτότυπο 
κείµενο»]. 

Αβησσυνία (η) (παλαιότ.) η Αιθιοπία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αραβ. habéS «συρφετός πολλών εθνών» (πβ. αµ-χαρ. hb§ «µικτός»). Η 
ετυµολογία αυτή υπαγορεύει ως ορθότ. τη γρ. Αβισινία, ενώ η γρ. 
Αβησσυνία ίσως οφείλεται σε παρετυµολ. σύνδεση µε το αρχ. βήσσα 
«δασώδης κοιλάδα»]. 

αβίαστα επίρρ. 1. χωρίς βιασύνη, πίεση, άγχος: ο λόγος του έβγαινε ~ 
|| γελώ | κινούµαι | ρέω | ενεργώ ~ 2. (µτφ.) χωρίς επιτήδευση, µε αυ-
θορµητισµό: εκφράζεται ~ 3. ως φυσική συνέπεια όσων προηγήθηκαν: 
το συµπέρασµα προέκυψε ~. Επίσης αβιάστως [αρχ.]. 

αβίαστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που γίνεται χωρίς βιασύνη, πίεση ή 
άγχος: ~ γέλιο 2. αυτός που προκύπτει χωρίς επιτήδευση, µε αυθορ-
µητισµό: ~ διατύπωση | λόγος ΣΥΝ. αυθόρµητος ANT. βεβιασµένος, 
πιεσµένος 3. αυτός που προκύπτει ως φυσική συνέπεια όσων προη- 
γήθηκαν: ~ συµπέρασµα. » imo pectore (προφέρεται αµπ ίµο 
πέκτορε) λατ.· ελλην. εκ βάθους καρδίας | ψυχής· από τα βάθη τής 
καρδιάς: εκµυστηρεύτηκε ~ ότι ήταν θύµα µιας εγκληµατικής 
ιδεολογίας ΣΥΝ. de profundis (εκ βαθέων). 
[ΕΤΥΜ < λατ. ab imo (< imus «κατώτερος, έσχατος», υπερθ. βαθµός 
τού επιθ. inferus «κάτω») pectore, αφαιρετ. πτώση τού ουσ. pectus 
«στήθος» και συµβολικά «καρδιά, ψυχή»]. 

ab initio (προφέρεται αµπ ινίτιό) λατ.· ελλην. εξαρχής- από την αρχή: 
η νοµοθετική ρύθµιση τού προβλήµατος πρέπει να γίνει ~, χωρίς κα-
µιά προηγούµενη δέσµευση ΣΥΝ. εξ υπαρχής. [ΕΤΥΜ < λατ. ab 
initio (< initium «αρχή»)]. 

αβιογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. η παραγωγή ζω-
ντανών οργανισµών από ανόργανη ύλη, η αυτόµατη γένεση. — aßio-
γενετικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < άβιος + γένεση, ελληνογενής ξέν. όρ. < αγγλ. abiogenesis, πλα-
σµένος το 1870 από τον Αγγλο βιολόγο Τ. Huxley]. 

αβιοτικός, -ή, -ό ΒΙΟΛ. 1. αυτός που καταστρέφει, αναστέλλει ή εµπο-
δίζει τη ζωή 2. αβιοτικός παράγοντας κάθε µη βιοτικός παράγοντας 
τού οικοσυστήµατος ΑΝΤ. βιοτικός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. abiotique]. 

ab irato (προφέρεται αµπ ιράτο) λατ.· σε κατάσταση οργής, εν θερµώ: 
πολλά ελέχθησαν ~, τα οποία θα µπορούσε κανείς να παραβλέψει. 
[ΕΤΥΜ < λατ. ab irato, αφαιρετ. πτώση τού iratus «οργισµένος» < ira 
«0Γ>γή»]. 

αβιστα επίρρ. (για την αλλαγή των σκηνικών στο θέατρο) µε ανοικτή 
αυλαία. [ΕΤΥΜ < ιταλ. a vista «φανερά, ενώπιον (όλων)»]. 

αβιταµίνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. η στέρηση 
ή µείωση βιταµινών στον οργανισµό 2. (γενικότ.) καχεξία και αδυνα-
µία προερχόµενη από υποσιτισµό ή κακή διατροφή: πολλά παιδιά 
στην Αφρική πάσχουν από ~ εξαιτίας τής οικονοµικής της εξαθλίω-
σης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποβιταµίνωση, -ωση. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γαλλ. avitaminose]. 

αβίωτος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί κανείς να τον υποφέρει, να τον 
ζήσει· κυρ. στη ΦΡ. κάνω (σε κάποιον) τον βίο αβίωτο δυσχεραίνω τό-
σο πολύ τις συνθήκες τής ζωής κάποιου, ώστε να του είναι πλέον 
αφόρητη: η ζήλια και η γκρίνια του της είχαν κάνει τον βίο αβίωτο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιοτικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + βιώ «ζω». Ήδη στον Αριστοφάνη απαντά η 
φρ. αβίωτο ν πεποίηκε τον βίον]. 

άβλαβης, -ής, -ές [αρχ.] {αβλαβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που δεν 
έχει υποστεί βλάβη· κυρ. στη ΦΡ. σώος και αβλαβής ακέραιος, χωρίς 
να έχει υποστεί φθορά: κινδύνευσε στο ατύχηµα, αλλά ευτυχώς επέ-
στρεψε ~ ΣΥΝ. άθικτος, αλώβητος, ανέπαφος · 2. αυτός που δεν προ-
ξενεί βλάβη ή κίνδυνο: εντοµοκτόνα ~ για τη δηµόσια υγεία || ~ ζώα | 
φάρµακο ΣΥΝ. άκακος, ακίνδυνος 3. ΝΟΜ. (στο διεθνές δίκαιο) αβλα-
βής διέλευση ναυσιπλοΐα µέσα από την αιγιαλίτιδα ζώνη µε σκοπό 
είτε (α) τον διάπλου τής ζώνης αυτής χωρίς είσοδο στα εσωτερικά ύ-
δατα ή προσορµισµό σε αγκυροβόλιο ή λιµενικές εγκαταστάσεις έξω 
από τα εσωτερικά ύδατα είτε (β) την πορεία προς τα εσωτερικά ύδατα 
ή την αναχώρηση από τον προσορµισµό σε αγκυροβόλιο ή λιµενική 
εγκατάσταση· η διέλευση πρέπει να είναι αβλαβής και ταχεία και να 
µη διαταράσσει την ειρήνη, την τάξη ή την ασφάλεια τού παράκτιου 
κράτους. Επίσης άβλαβος [µεσν.] κ. άβλαπτος, -η, -ο [µτγν] (σηµ. 
1). — αβλαβώς επίρρ. [αρχ.], αβλάβεια (η) [µτγν.] (σηµ. 2). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

άβλαοτος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για φυτά) αυτός που δεν έχει βλαστήσει 
ακόµη 2. (για τόπους) αυτός που δεν έχει βλάστηση ΣΥΝ. χέρσος, άγο-
νος, άδεντρος. Επίσης αβλάστητος [µτγν.] (σηµ. 1). 
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αβλέµονας (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η άµετρη ποσότητα· κυρ. στη ΦΡ. 
(εκφραστ.) τρώω/πίνω τοναβλέµονα (για άνθρωπο εξαιρετικά λαί-
µαργο, αδηφάγο) καταναλώνω πολύ µεγάλη ποσότητα φαγητού ή πο-
τού ΣΥΝ. τρώω τον περίδροµο | τον άµπακο | τον αγλέορα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. περίδροµος. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. από φρ. *άβλέµµων)< ά- στερητ. + βλέµµα) 
βυθός, δηλ. «βυθός όπου δεν φτάνει το βλέµµα»]. 

αβλέπτηµα (το) {αβλεπτηµ-ατος | -ατα, -άτων} λάθος οφειλόµενο σε 
αβλεψία, παραδροµή ή απροσεξία: το δηµοσίευµα έχει πολλά - ΣΥΝ. 
λάθος, απροσεξία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άβλεπτώ < ά- 
στερητ. + -βλεπτώ < βλεπτός < βλέπω]. 

αβλεπτί επίρρ.· χωρίς να ρίξει κανείς ούτε µία µατιά (συνήθ. για 
ενέργεια που γίνεται χωρίς να την καλοσκεφτεί κανείς λόγω µεγάλης 
εµπιστοσύνης). Επίσης αβλεπεί. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άβλεπτώ, βλ. κ. 
αβλέπτηµα]. 

αβλεψία (η) {αβλεψιών} σφάλµα από χαλάρωση προσοχής, απροσε-
ξία: στον βιβλίο υπάρχουν αβλεψίες και ελλείψεις- ΦΡ. εξ αβλεψίας | 
από αβλεψία κατά λάθος, όχι από πρόθεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «τύφλωση», < άβλεπτώ, βλ. κ. αβλέπτηµα]. 

άβλητος, -η, -ο (σπάν.) αυτός που δεν έχει βληθεί, που δεν έχει χτυ-
πηθεί ΣΥΝ. άτρωτος, απρόσβλητος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + 
βλητός < βάλλω]. 

αβλόγητος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που δεν έχει λάβει ευλογία, ο 
ανευλόγητος: ~ άρτος | σπιτικό | εκκλησία · 2. αυτός που δεν έχει 
βαπτιστεί: το µωρό πέθανε ~. 

ab ovo (προφέρεται αµπ όβο) λατ.· εξαρχής, από την αρχή: είναι από 
τους ελάχιστους Βυζαντινούς χρονογράφους που δεν ξεκινάει τη 
χρονογραφία του —, αλλά λίγο πριν από την Άλωση. [ΕΤΥΜ. < λατ. 
ab ovo, αφαιρετ. πτώση τού ουσ. ovum «αβγό». Η φρ. προέρχεται από 
στίχο τού Οράτιου στην Ποιητική Τέχνη (Ars Poetica), όπου επαινεί 
τον Όµηρο, διότι δεν ξεκίνησε την αφήγηση του από τον 
µακρόσυρτο µύθο για το αβγό τής Λήδας (από όπου υποτίθεται ότι 
γεννήθηκε η Ελένη), αλλά (in médias res) από την οργή τού 
Αχιλλέα]. 

αβόγγητα κ. αβόγγηχτα επίρρ. χωρίς βογγητό- (µτφ.) χωρίς δια-
µαρτυρία, χωρίς µεµψιµοιρίες ή δυσανασχέτηση: υπέµεινε τη δοκι-
µασία ~. — αβόγγητος, -η, -ο κ. αβόγγηχτος. 

αβοήθητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν τυγχάνει βοηθείας, υποστη-
ρίξεως ή συνδροµής: έµεινε µόνος και ~ ΣΥΝ. ανυπεράσπιστος, ανυ-
ποστήρικτος, απροστάτευτος. — αβοήθητα | (λόγ.) αβοηθητί επίρρ. 

αβοκάντο (το) {άκλ.} 1. τροπικό φρούτο µε πρασινωπή ώς µαυρειδε-
ρή φλούδα, µαλακή ανοιχτοκίτρινη ή ανοιχτοπράσινη ψίχα και χα-
ρακτηριστική βουτυρώδη γεύση 2. το τροπικό δέντρο που παράγει 
τους παραπάνω καρπούς. [ΕΤΥΜ. < ισπ. avogado < µεξ. aguacate < 
ahuakatl, λ. τής γλώσσας Να- 
ουάτλ των Αζτέκων, που δηλώνει τον καρπό τού οµώνυµου δέντρου]. 

αυόλετος, -η, -ο (σπάν.) 1. αυτός που παρουσιάζει δυσκολία ή δεν 
µπορεί να γίνει: του ήταν - να έρθει µαζί µας ΣΥΝ. άβολος ANT. εύ-
κολος, βολετός 2. αυτός που εντάσσεται ή προσαρµόζεται δύσκολα: 
είναι - άνθρωπος και πολύ δύστροπος ΣΥΝ. δυσπροσάρµοστος ΑΝΤ. 
άνετος, βολικός. [ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + βολεί (απρόσ.), πβ. φορώ - 
αφόρετος]. 

αβόλευτος, -η, -ο (καθηµ.) 1. αυτός που δεν έχει βολευτεί ή δεν µπο-
ρεί να βολευτεί 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει διοριστεί ή εξυπηρετηθεί 
(συνήθ. µε τη µεσολάβηση κάποιου), ώστε να αποκατασταθεί επαγ-
γελµατικά, οικονοµικά κ.λπ.: αντιµετώπισε δυσαρεστηµένους ψηφο-
φόρους που είχαν µείνει - ΣΥΝ. ατακτοποίητος, αδιόριστος. 

άβολος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη άνεσης, που 
δεν βολεύει, δεν εξυπηρετεί: ~ σπίτι | θέση | ωράριο | παπούτσι ΣΥΝ. 
δύσχρηστος, κουραστικός ΑΝΤ. βολικός, εξυπηρετικός 2. (για πρόσ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από δυσκολία προσαρµογής, ένταξης ή 
συνεννοήσεως: πολύ - στις παρέες | συναναστροφές του ΣΥΝ. ανάπο-
δος, δύσκολος, ιδιότροπος ΑΝΤ. βολικός, καλόβολος. — άβολα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- στερητ. + βολή «ευκολία»]. 

ab origine (προφέρεται αµπ ορίγκινε) λατ.· ελλην. από τη γένεση του-
από την αρχή, από τής πρώτης αρχής: διηγείται την ιστορία τής Μ. 
Ελλάδος -, από τότε που έφθασαν στην Ιταλία οι πρώτοι άποικοι από 
την Ελλάδα. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. ab origine, αφαιρετ. πτώση τού ουσ. origo «αρχή, γένε-
ση» < ρ. odor «γεννιέµαι». Στη φρ. ab origine οφείλεται και η ονοµα-
σία Αβορίγινες (< Aborigines) των αρχ. κατοίκων τής Ιταλίας, που σή-
µερα χρησιµοποιείται γενικά, για να δηλώσει τους πρώτους αυτό-
χθονες κατοίκους µιας χώρας (λ.χ. τής Αυστραλίας)]. 

αβόσκητος, -η, -ο [µεσν.] 1. (για τόπο) αυτός στον οποίο δεν βόσκη-
σαν ζώα, που δεν προσφέρεται για βοσκή: ~ λιβάδι 2. αυτός που δεν 
βόσκησε ή δεν χόρτασε από βοσκή: άφησε το κοπάδι ~. 

αβοστρύχωτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει βοστρύχους (βλ.λ.). 
αβοτάνιστος, -η, -ο αυτός που δεν έχει απαλλαγεί από αγριόχορτα ή 

ζιζάνια υ.ε καθαρισµό (ξεχορτάριασµα): ~ κήπος. 
αβουλησια (η) [1895] [χωρ. πληθ.) η έλλειψη ιδίας βουλήσεως. 
αβούλητος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που γίνεται χωρίς βούληση, κατά τυ-

χαίο ή αυτόµατο τρόπο. — αβουλήτως επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΎΜ. αρχ. 
< ά- στερητ. + βούλοµαι «θέλω»]. 

άβουλος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει ιδία βούληση, δική του θέληση: 
µε την προπαγάνδα προσπάθησε να µεταβάλει τον λαό σε - όργανο || ~ 
χαρακτήρας | πλάσµα | πλήθος | ον 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν έχει 
αποφασιστικότητα, που δεν αναλαµβάνει πρωτοβουλία ΣΥΝ. δι-
στακτικός, αναποφάσιστος. — αβουλία (η) [αρχ.], άβουλα | αβούλως 
επίρρ. [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ, αρχ., αρχική σηµ. «απερίσκεπτος», < ά- στερητ. + βουλή «σκέ-
ψη, γνώµη». Η σηµ. «αναποφάσιστος, διστακτικός» είναι µεσν.]. 

ab urbe condita (προφέρεται αµπ ούρµπε κόν-ντιτα) λατ.· ελλην. από 
κτίσεως πόλεως (ενν. Ρώµης)- από τότε που κτίστηκε η πόλη, ει-δικότ. 
η Ρώµη (753 π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. < λατ. ab urbe (αφαιρετ. πτώση τού ουσ. urbs «πόλη», κυρ. η 
Ρώµη, πβ. ελλην. Πόλη = ΚωνΙπολη) condita (< condo «ιδρύω, χτίζω»). 
Με τη φρ. αυτή ξεκίνησε το έργο του ο Ρωµαίος ιστορικός Τίτος Λί-
βιος, ήταν δε συνήθεια πολλών ιστοριογράφων τής εποχής να αρχί-
ζουν την αφήγηση τους «από την αρχή τού κόσµου», όπως αυτή συµ-
βολιζόταν από την ίδρυση τής Ρώµης (753 π.Χ.), αφετηρία τού ρω-
µαϊκού χρονολογικού πίνακα]. 

Αβραάµ (ο) {άκλ.} 1. Π.∆. πατριάρχης των Εβραίων, πατέρας τού Ισα-
άκ- ΦΡ. τού Αβραάµ και τού Ισαάκ τα αγαθά | τα καλά (i) ως εκκλη-
σιαστική ευχή, που λέγεται κατά το µυστήριο τού γάµου, για ευτυ-
χία και πλούτο: του ευχήθηκε να έχει - στη ζωή του (ii) ο µεγάλος 
πλούτος, τα ανεξάντλητα αγαθά: είναι πάµπλουτος, έχει - 2. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (λαϊκ.) Αβράµης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Abhräham «πατέρας πλήθους, πολλών εθνών», πβ. 
Π.∆. Γένεσις 17,5: άλλ' εσται το δνοµά σου 'Αβραάµ, δτι πατέρα 
πολλών εθνών τέθεικά σε. Είναι χαρακτηριστικό ότι το όνοµα τού 
πατριάρχη ήταν αρχικώς "Αβραµ (< εβρ. Àbhirhâm «ο πατέρας µου 
είναι υψηλός, ένδοξος»), οπότε η µετονοµασία "Αβραµ → 'Αβραάµ 
έχει σκόπιµο εκφραστικό ρόλο]. 

αβραµιαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Αβραάµ: ~ 
οίκος | διαθήκη || - φιλοξενία (πλούσια φιλοξενία) 2. πατριαρχικός. 

άβραστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει βράσει ή δεν έχει βρά-
σει όσο θα έπρεπε: ~ κρέας 2. αυτός που δεν έχει υποστεί ζύµωση: ~ 
µούστος | κρασί. 

αβροδίαιτος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που ζει µε άνεση και πολυτέλεια 
ΣΥΝ. πολυτελής, τρυφηλός 2. µαλθακός και λεπτεπίλεπτος ΣΥΝ. 
ασκληραγώγητος, µη-µου-άπτου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άβροδίαιτος < 
αβρός + δίαιτα «τρόπος ζωής»]. 

αβρός, -ή, -ό 1. ο λεπτός και ευγενικός (στους τρόπους και στην οµι-
λία) ΣΥΝ. κοµψός, διακριτικός 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από απα-
λότητα, τρυφερότητα: ~ χάδι ΣΥΝ. τρυφερός, ανάλαφρος, απαλός, λε-
πτός ΑΝΤ τραχύς, σκληρός. — αβρ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αβρός, αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. ήβη. Η αρχική σηµ. «όµορφος, 
κοµψός, τρυφερός» προσδιόριζε κυρ. νέα κορίτσια]. 

αβρότητα (η) [αρχ.] {αβροτήτων} η ευγενική λεπτότητα και διακρι-
τικότητα (στους τρόπους και στην οµιλία): συµπεριφέρθηκε µε µεγά-
λη ~ ΣΥΝ. ευγένεια ΑΝΤ. αγένεια. 

αβροφροσυνη (η) [1860] [χωρ. γεν. πληθ.} συµπεριφορά ή διάθεση 
που χαρακτηρίζεται από αβρότητα: φέρθηκε σε όλους µε -, προσπα-
θώντας να µη θίξει κανέναν. — (λόγ.) αβρόφρων, -ων, -ον [1860] κ. 
αβρόφρονας (ο/η). 
[ΕΤΥΜ. < αβρόφρων < αβρός + -φρων, µεταπτωτ. βαθµ. τού φρεν- (βλ. 
κ. φρην, φρένες). Ο σχηµατισµός είναι νεότερος και ακολουθεί τα λό-
για σύνθετα, λ.χ. ταπεινό-φρων, σώ-φρων, εχέ-φρων], 

αβρόχοις ποσι (κυριολ.) χωρίς να βραχούν τα πόδια, δηλ. χωρίς κόπο, 
χωρίς ταλαιπωρία: πήρε το πτυχίο του - || οι υψηλοί στόχοι δεν 
επιτυγχάνονται - ΣΥΝ. άκοπα, ακούραστα, εύκολα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
αβρόχοις ποσί (δοτ. πληθ. τού αρχ. πους «πόδι»). Η φρ. αναφέρεται στη 
βιβλική αφήγηση τής διαβάσεως τής Ερυθράς θάλασσας από τους 
Ισραηλίτες έπειτα από διάνοιξη των νερών, χωρίς να βραχούν τα 
πόδια τους. Τη φρ. χρησιµοποίησαν αρκετοί συγγραφείς, όπως ο Μ. 
Βασίλειος (Επιστολ. 365, 1, 28): Και γαρ τον πολυ-στένακτον βίον 
τών 'Ιουδαίων σπλαγχνισθείς ό Κύριος τούτους αβρόχοις ποσί 
βαδίζειν εύδόκησεν ώς δια ξηράς εν τή Ερυθροί δε-δωκώς αύτοίς 
προηγήτορα τον Μωσέα]. 

άβροχος, -η, -ο [αρχ.] άνοµβρος, χωρίς βροχή: «µ'άβροχο Φλεβάρη, 
λιγοστό το στάρι» (παροιµ.). — αβροχιά (η) [µτγν.]. 

Α.Β.Σ.Θ. (η) Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης· παλαιότ. 
ονοµασία τού Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Οικονοµικών και Κοινω-
νικών Επιστηµών. 

Α.Β.Σ.Π. (η) Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς- παλαιότ. ονοµα-
σία τού Πανεπιστηµίου Πειραιώς. 

άβυθος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει πολύ µεγάλο βάθος· άπατος, 
απύθµενος 2. (µτφ.) ατελείωτος, αµέτρητος: ~ λύπη | πίκρα. 

αβυσσαίος, -α, -ο (κυρ. για ψάρια ή θαλάσσιους οργανισµούς που 
ζουν σε πολύ µεγάλα βάθη) αυτός που σχετίζεται µε την άβυσσο 
(βλ.λ., σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άβυσσος. [ΕΤΥΜ. Μερική µεταφορά τού 
ελληνογενούς αγγλ. abyssal]. 

αβυσσαλέος, -α, -ο [1880] 1. αυτός που είναι βαθύς σαν την άβυσσο: 
~ βάθος | ρήγµα || (κ. µτφ.) ~ ντεκολτέ ΣΥΝ. απύθµενος, χαώδης 2. 
(µτφ.) βαθύς, αγεφύρωτος και κατ' επέκτ. έντονος: τους χώριζε - µί-
σος ΣΥΝ. χαώδης. — αβυσσαλέ-α | -ως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άβυσσος. 

 

α- | αν- στερητικό α-
βολιδοσκόττητος, -η, -α-
βοµβάρδιστος, -η, -ο α-
βούλιαχτος, -η, -ο α-
βούλλωτος, -η, -ο α-
βούρκωτος, -η, -ο 

α-βούρλιστος, -η, -ο 
α-βούρτσιστος, -η, -ο 
α-βούτηχτος, -η, -ο α-
βουτύρωτος, -η, -ο α-
βράβευτος, -η, -ο 

α-βράκωτος, -η, -ο α-
βράχνιαστος, -η, -ο ά-
βροχος1, -η, -ο (βράχος) ά-
βραχος2, -η, -ο (στεγνός) α-
βράχυντος, -η, -ο 

ά-βρετος, -η, -ο (βρ(σκω) 
α-βρεχτος, -η, -ο ά-
βριστος, -η, -ο α-
βρόµιστος, -η, -ο 
α-βύζαχτος, -η, -ο 

ά-βυζος, -η, -ο α-
βύθιστος, -η, -ο α-
βυθοµέτρητος, -η, 
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[ΕΤΥΜ. < άβυσσος + -αλέος (βλ.λ.), πβ. γηρ-αλέος, πειν-αλέος, ψωρ-
αλέος κ.ά. Η λ. είναι απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. abyssal]. 

αβυσσικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την άβυσσο (βλ.λ., σηµ. 
1): ~ ζώνη (το τµήµα ωκεανού ή θάλασσας που έχει το βάθος αβύσ-
σου) || ~ πεδιάδα (στον πυθµένα ωκεανού) | ίζηµα | πανίδα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άβυσσος. 

άβυσσος (η) {αβύσσ-ου | -ων, -ους} 1. θαλάσσια περιοχή που βρίσκε-
ται σε µεγάλο βάθος (2.000-6.000 µ. κάτω από την επιφάνεια τής θά-
λασσας)· (γενικότ.) πολύ µεγάλο θαλάσσιο βάθος που δεν έχει ή δεν 
είναι δυνατόν να µετρηθεί 2. (κατ' επέκτ. για τη γη) αµέτρητο, µεγάλο 
και απότοµο βάθος· βαραθρώδες χάσµα εδάφους ΣΥΝ. βάραθρο· ΦΡ. 
(µτφ.) στο χείλος τής αβύσσου λίγο πριν από την καταστροφή: η 
κυβέρνηση οδήγησε τη χώρα ~ 3. (µτφ.) αχανής καν ανεξερεύνητος 
χώρος: η ~ τής ψυχής | των αισθηµάτων | τού διαστήµατος ΣΥΝ. χάος· 
ΦΡ. άβυσσος η ψυχή τού ανθρώπου για περιπτώσεις απρόβλεπτης 
ή ανεξήγητης συµπεριφοράς: σκότωσε τον ίδιο του τον αδελφό και 
κανείς δεν έµαθε ποτέ γιατί- ~! 4. µεγάλη διαφορά: µας χωρίζει ~. — 
αβυσσώδης, -ης, -ες [1858] (σηµ. 3,4). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βυθός. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. άβυσσος < ά- στερητ. + βυσ-σός, 
ποιητ. τύπος τού ουσ. βυθός (βυσσός < *βυθ-σός < βυθός), που 
πρωτοαπαντά στον Ηρόδοτο. Η λ. βυσσός απαντά και στα συνθ. βυσ-
σο-δοµώ, Ανά-βυσσος. Οι Εβδοµήκοντα χρησιµοποίησαν στην Π.∆. τη 
λ. άβυσσος ως µετάφραση τού εβρ. tehom, που κατά γράµµα σηµαίνει 
«υδάτινος βυθός»]. 

ΣΧΟΛΙΟ Στη σύγχρονη επιστήµη τής ωκεανολογίας άβυσσος (συ-
νήθ. σε πληθ. άβυσσοι, οι) είναι κάθε περιοχή τής θάλασσας που 
φθάνει από 2.000 ώς 6.000 µ. κάτω από την επιφάνεια της. Κάτω α-
πό τα 6.000 µ. (που µπορεί να φθάσει µέχρι τα 11.000 µ.) οι οικολό-
γοι µιλούν για «τη ζώνη τού Αδη» (αδαία ζώνη). Το µεγάλο βάθος 
τής θάλασσας, πρακτικά µη µετρήσιµο, συνελήφθη από τη φαντα-
σία των ανθρώπων και χαρακτηρίστηκε από τους αρχαίους ως «έλ-
λειψη βυθού», Ά-βυσσος (βλ. ΕΤΥΜ.). Στη Βίβλο η Αβυσσος σήµανε 
τα έγκατα τής γης, τον Αδη, τον Κάτω Κόσµο (Ρωµ. 10,7, Αποκ. 9,1., 
Λουκ. 8,31). Η λ. πέρασε αυτούσια σε διάφορες ξένες γλώσσες, λ.χ. 
αγγλ. abyss, γαλλ. abysse. Στην επιστηµονική ορολογία ως επίθετα 
για το άβυσσος χρησιµοποιήθηκαν τα αβυσσαίος (αβυσσαία πα-
νίδα) και αβυσσικός (αβυσσική ζώνη, πεδιάδες κ.λπ.) (πβ. αγγλ. 
abyssal). Αντίθετα, στη συχνή µεταφορική χρήση του ως επίθ. πλά-
στηκε τον 19ο αι. το αβυσσαλέος (µίσος, πάθη, άγνοια κ.τ.ό.) (πβ. 
αγγλ. abysmal). 

Αγαθάγγελος (ο) {-ου κ. -έλου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα 3. ΦΙΛΟΛ. χρησµολογικό κείµενο τού 18ου 
αι., ευρύτατα διαδεδοµένο στην εποχή του, αναφερόµενο σε σηµα-
ντικά γεγονότα τής βυζαντινής και ευρωπαϊκής ιστορίας και στο 
µέλλον τής Ορθοδοξίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., < άγαθ(ο)- + 
άγγελος], 

αναθευω ρ. αµετβ. {αγάθεψα} 1. γίνοµαι ανόητος, εύπιστος, αφελής 
2. γίνοµαι ήρεµος, έχω πιο µετριασµένες ή ήπιες αντιδράσεις 3. απο-
ρώ, τα χάνω: τον άκουσα να µιλάει κι αγάθεψα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αγαθός. 

Αγαθή (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. Επίσης 
Αγαθή. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. αγαθός, µε µετακίνηση τού τόνου, 
πβ. Φαίδρα - φαιδρός, Λάµπρος - λαµπρός]. 

αγαθιάρης (ο) {αγαθιάρηδες}, αγαθιάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) πρό-
σωπο εξαιρετικά αφελές και εύπιστο: είναι τόσο αγαθιάρης, που τον 
εκµεταλλεύονται όλοι ΣΥΝ. απονήρευτος. — αγαθιάρικος, -η, -ο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αγαθός, ανόητος. [ΕΤΥΜ. < αγαθός + παραγ. επίθηµα -
ιάρης (βλ.λ.)]. 

αγαθό (το) 1. ΦΙΛΟΣ, κάθε αξία που κατέχει κορυφαία θέση στην ατο-
µική ή κοινωνική ζωή: ύψιστο ~ τής αρχαιότητας ήταν η ανδρεία 2. 
το καλό, κατ' αντιδιαστολή προς το κακό: στον νου του είχε πάντα το 
~ και απέφευγε το κακό· ΦΡ. (α) υπέρτατο | απόλυτο αγαθό το κατε-
ξοχήν, το καθ' εαυτό και «αφ' εαυτού» αγαθό (στην ελληνική φιλο-
σοφία)' το αγαθό που ικανοποιεί τον άνθρωπο στο σύνολο του (στον 
Καντ) (β) (λόγ.) επ' αγαθώ (αρχ. φρ. έπ' άγαθω) για το καλό, προς 
όφελος: όλες οι ενέργειες έγιναν - τής χώρας · 3. (καθηµ.) κάθε προϊόν 
που ικανοποιεί ανθρώπινη ανάγκη: το τηλέφωνο είναι ένα - τού 
σύγχρονου πολιτισµού 4. οτιδήποτε παράγεται και προσφέρεται προς 
κατανάλωση: στα ράφια υπάρχουν όλων των ειδών τα ~ 5. αγαθά (τα) 
(α) τα πλούτη: έχει όλα τα ~ τού κόσµου- ΦΡ. του Αβραάµ και τού 
Ισαάκ τα αγαθά | τα καλά βλ. λ. Αβραάµ (β) οι ευεργετικές συνέπειες 
µιας κατάστασης, τα οφέλη: ο σύγχρονος άνθρωπος απολαµβάνει τα 
~ τής τεχνολογίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιουσία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αγαθόν, ουδ. τού επιθ. αγαθός (βλ.λ.). Η σηµ. «κατανα-
λωτικά αγαθά» αποδίδει το αγγλ. (consumary) goods]. 

αγαθοεργία (η) [αρχ.] {αγαθοεργιών} κάθε πράξη φιλανθρωπίας: 
αφιέρωσε τη ζωή του στις ~. 

αγαθοεργός, -ός, -ό [αρχ.] (λόγ.)1. αυτός που πραγµατοποιεί και 
προσφέρεται για αγαθές, φιλανθρωπικές πράξεις: η ~ δράση τού συλ-
λόγου έχει βοηθήσει πολλά άπορα παιδιά να σπουδάσουν || ~ ίδρυµα | 
σωµατείο ΣΥΝ. φιλανθρωπικός 2. αγαθοεργό κατάστηµα δηµοτικό ή 
κοινοτικό κατάστηµα (λ.χ. γηροκοµείο, πτωχοκοµείο, ορφανοτροφείο, 
άσυλο ανιάτων, σανατόριο), στο οποίο προσφέρεται στέγαση, διατρο-
φή, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε άτοµα που δεν µπορούν να συ-
ντηρήσουν τον εαυτό τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός. 

Αγαθοκλής (ο) [-η κ. -έους} 1. τύραννος των Συρακουσών (360-289 
π.Χ.) 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Αγαθοκλής «ο έχων φήµη γενναίου ανδρός» < αγαθός 
«γενναίος» + -κλής < κλέος «δόξα, φήµη», πβ. Περι-κλής, Θεµιστο-
κλής, Σοφο-κλής κ.ά.]. 

Αγαθονησι (το) {Αγαθονησιού} νησί τού Α. Αιγαίου Πελάγους Ν. τής 
Σάµου, κοντά στα µικρασιατικά παράλια. 

αγαθοπιστία (η) [1858] {χωρ. πληθ.} η ευπιστία, η άνευ ελέγχου απο-
δοχή των λεγοµένων (υποσχέσεων κ.λπ.) κάποιου ως αληθινών: η ~ 
του εγγίζει τα όρια τής βλακείας ΣΥΝ. ακρισία, αφέλεια ANT. δυσπι-
στία, πονηριά. — αγαθόπιοτος, -η, -ο [1840]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. bonne foi]. 

αγαθοποιός, -ός, -ό [µτγν.] ο αγαθοεργός (βλ.λ.). 
αγαθός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από καλοσύνη και αθω-

ότητα: - αισθήµατα | διάθεση | πρόθεση | σχέσεις | ύφος | πράξη | ψυχή 
| προαίρεση | χαµόγελο | έκφραση | τύχη | πνεύµα | πρόσωπο | καρδιά 
ΣΥΝ. καλός, χρηστός, ενάρετος ANT. κακός, πονηρός· ΦΡ. (λόγ.) επ' 
αγαθώ (έπ' άγαθω) για καλό σκοπό, για το καλό (κάποιου) 2. (κα-
κόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αφέλεια και ευπιστία: φαίνεται 
λίγο ~, αλλά κατά βάθος δεν είναι ανόητος ΣΥΝ. αγαθιάρης, αφελής, 
εύπιστος ANT. έξυπνος, πονηρός. — (υποκ.) αγαθούλης, -α, -ι | -ικο, 
αγαθότητα [µτγν.] κ. αγαθοσύνη [µτγν.] (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «γενναίος, ευγενής, έµπειρος», αβεβ. ετύ-
µου, πιθ. < ά- αθροιστ. + I.E. *ghadh- «κρατώ γερά», από όπου *ά-
καθ-ός > ά-γαθ-ός (µε τροπή τού -κ- σε -γ- ίσως υπό την επίδραση τού 
άγα-1 άγαν), πβ. σανσκρ. gâdhya- «σταθερός», αρχ. σλαβ. god «στην 
ώρα του» (πβ. ώρα-ϊος), γερµ. gut «καλός», αγγλ. good κ.ά. Από την 
αττική περίοδο η λ. έλαβε ηθική χροιά (π.χ. καλός κάγαθός). Η σηµ. 
«αγαθιάρης, αφελής» είναι µεσν.]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το φαινόµενο τής σηµασιολογικής εξέλιξης από «καλός» 
σε «κουτός», από εύσηµη (meliorativus) σε κακόσηµη (pejorativus) 
λέξη, είναι φανερό στην εξέλιξη τού ίδιου τού αγαθός: (α) «κα-
λός» (β) «αφελής, εύπιστος, κουτός» και των (κακόσηµων) παρα-
γώγων του αγαθιάρης και αγαθεύω. Το ίδιο θα παρατηρούσε κα-
νείς για τα ευήθης | ευήθεια, που από καλόκαρδος | καλοκαρδία 
(ευ + ήθος) πέρασαν στο «κουτός, αφελής» | «αφέλεια, ανοησία». 
Οµοίως και η λέξη αθώος: (α) «µη ένοχος» (β) «απονήρευτος, αγα-
θιάρης». Αξιοσηµείωτο είναι ότι παρόµοιες σηµασιολογικές εξελί-
ξεις παρατηρούνται και σε άλλες γλώσσες, γεγονός που φαίνεται 
να έχει σχέση µε το πώς σκέπτεται ο άνθρωπος ευρύτερα. Πβ. λ.χ. 
γαλλ. bonhomme «ειλικρινής - αγαθιάρης», αγγλ. innocent «αθώος 
- απονήρευτος, αφελής», γερµ. einfältig «απλός - ανόητος», αγγλ. 
silly «κουτός» < αρχ. αγγλ. saelig «ευλογηµένος, µακάριος» κ.ά. 
(βλ. Ν. Ανδριώτη, Παράλληλοι σηµασιολογικοί εξελίξεις εις την 
Ελληνικήν και εις άλλας γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1960). Η εξέλιξη 
τής λ. αγαθός στην κακόσηµη σηµ. τού «αφελής» από κοινού µε 
τις έριδες για το γλωσσικό ανέστειλαν βαθµηδόν τη χρήση στη 
νεοελληνική γλώσσα νεότερων συνθέτων τής λόγιας παράδοσης 
που πλάστηκαν τον 19ο αι., λέξεων εκφραστικών, όπως λ.χ. 
αγαθόβιος, αγαθοβουλία, αγαθογνώµων, αγαθοδοξία, αγαθοθυ-µία, 
αγαθόπιστος | αγαθοπιστία, αγαθοπόνηρος, αγαθοπροαίρετος, 
αγαθόψυχος κ.ά. Μερικές από αυτές, κατά προφύλαξη, επικράτη-
σαν µε α' συνθ. το καλός ή το ευ. 

αγαθοφέρνω ρ. αµετβ. {κυρ. σε ενεστ. (δύσχρ. παρατ. αγαθόφερνα)} 
συµπεριφέροµαι µε αφελή και απονήρευτο τρόπο ΣΥΝ. κουτοφέρνω, 
χαζοφέρνω. 

Αγαθών (ο) {Αγάθων-ος, -α) 1. αρχαίος Αθηναίος τραγικός ποιητής 
(5ος αι. π.Χ.) 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Αγάθωνας. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. κύρ. όν. < αγαθός (Βλ.λ.)]. 

αγαλακτία [µτγν.] κ. αγαλαξια (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. η αδυναµία 
παραγωγής γάλακτος κατά τη γαλουχία λόγω ανατοµικών ή νευρορ-
µονικών παραγόντων (πβ. λ. γαλουχία) 2, λοιµώδης αγαλακτία νόσος 
των αιγοπροβάτων, που οφείλεται σε ειδικό µικροοργανισµό και εκ-
δηλώνεται µε φλεγµονή των οφθαλµών, των αρθρώσεων των ποδιών 
και των µαστών. 

α γάλακτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει προσβληθεί από αγαλα-
κτία 2. αυτός που αποκόπηκε από τον θηλασµό: ~ παιδί. 

αγαλήνευτος, -η, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που είναι συνεχώς κυµατώδης, 
τρικυµιώδης: η ~ θάλασσα τού Βορρά || ο ~ ωκεανός ΣΥΝ. φουρ-
τουνιασµένος 2. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή, σε 
ανησυχία, που δεν καταπραΰνεται: ~ ψυχή | νους | φύση ΣΥΝ. ανή-
συχος, ακατασίγαστος. 

αγάλι επίρρ. (λαϊκ.) (συνήθ. κατ' αναδίπλωση) αγάλι)α)·αγάλι)α) µε 
αργή, σταδιακή πρόοδο, σιγά-σιγά.· ΦΡ. (παροιµ.) (α) αγάλι-αγάλι γί-
νεται η αγουρίδα µέλι βλ. λ. αγουρίδα (β) ο που αγάλι-αγάλι περπα-
τεί, µακριά µπορεί να πάει όποιος ενεργεί σιγά, µε προσοχή και σύ-
νεση, έχει πολλές πιθανότητες να επιτύχει πολλά. Επίσης αγάλια. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άγάλη(ν) < άγάληνα < άγαληνά < γαληνά, επίρρ. τού 
αρχ. επιθ. γαληνός «ήρεµος», o διπλασιασµός στη φρ. αγάλι-αγάλι 
ήδη µεσν. (άγάλην άγάληνα). Στον τ. αγάλια το -α κατά τα επιρρ. σε -
α (γρήγορα, ήρεµα). Η ετυµολογία τής λ. υπαγορεύει ως ορθότερη τη 
γρ. αγάλη και αγάληα]. 

αγαλλιάζω ρ. αµετβ. {αγαλλίασ-α, -µένος} (λογοτ.) αισθάνοµαι έντονη 
χαρά, φωτίζοµαι από χαρά: αγαλλίασε η ψυχή του µόλις την είδε ΣΥΝ. 
(λόγ.) ευφραίνοµαι, τέρποµαι. 

α- | αν- στερητικό 
α-γάζωτος, -η,-ο α-γάντζωτος, -η, -ο α-γαρνίριστος,-η,-ο ά-γδαρτος,-η.-ο ά-γδυτος, -η, -ο 
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[ΕΤΥΜ. µεσν· < µτγν. αγαλλιώ < αρχ. άγάλλοµαι (βλ.λ.)]. 
αγαλλίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. (λογοτ.) το 

αίσθηµα µεγάλης και έντονης χαράς (συνήθ. για κάτι σπουδαίο, ση-
µαντικό) ΣΥΝ. τέρψη, ευφορία 2. αίσθηση ανακούφισης και ηρεµίας: 
αισθάνθηκε µεγάλη - που πέτυχε η κόρη της στις γενικές εξετάσεις. 
Επίσης αναλλιασµός (ο) [µεσν,|. αγάλλιασµα κ. αγαλλίασµα (το). 

άγάλλοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (αρχαιοπρ.-λογοτ.) αισθάνοµαι µεγάλη 
χαρά· εύχρ. κυρ. λόγω τής αναφοράς του στα παραδοσιακά κάλαντα 
των Χριστουγέννων «οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη» (για 
κάθε µεγάλη, έντονη, καθολική χαρά). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *άγάλ-}οµαι < *άγαλός, αβεβ. ετύµου, πιθ. < άγα- «πο-
λύ» (πβ. άγαν) + -λός ή < *agl-FÓs, από όπου και άγλαός (*άγλα-Ρός), 
πβ. άγαλ-µα (βλ.λ.). Το ρ. άγάλλοµαι είχε αρχικώς τη σηµ. «αντλώ 
δόξα, φήµη, τιµή» και έτσι χρησιµοποιείται στον Όµηρο και στα κλα-
σικά κείµενα (λ.χ. Ηροδ. 1,143: τφ ούνόµατι ήγάλλοντο). Η σηµερινή 
σηµ. οφείλεται στην επίδρ. τού µτγν. αγαλλιώ, όπως χρησιµοποιήθη-
κε στην Α.Γ. (Αποκ. 19, 7: χαίρωµεν και άγαλλιώµεν και δώσωµεν 
την δόξαν αύτφ)]. 

άγαλµα (το) {αγάλµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. τρισδιάστατο έργο γλυπτι-
κής, ποικίλης θεµατολογίας και τεχνοτροπίας, σκαλισµένο σε µάρ-
µαρο, µέταλλο ή άλλο υλικό ΣΥΝ. γλυπτό (πβ. λ. ξόανο, ανδριάντας, 
προτοµή) 2. ως χαρακτηρισµός για κάποιον που είναι ακίνητος και 
βουβός: στεκόταν σαν ~· ούτε µιλούσε ούτε κουνιόταν ΦΡ. αφήνω 
(κάποιον) άγαλµα | µένω άγαλµα για κάποιον που µένει εντελώς ακί-
νητος και αµίλητος εξαιτίας µεγάλης έκπληξης ή ξαφνιάσµατος που 
δεν του επιτρέπει καµία αντίδραση: ο αντίπαλος παίκτης τού έκανε 
µια προσποίηση και τον άφησε άγαλµα || όταν έµαθε το απροσδόκητο 
νέο, έµεινε^άγαλµα ΣΥΝ. µένω στήλη άλατος 3. ως χαρακτηρισµός για 
άνθρωπο µε ωραίο, συµµετρικό και αρµονικό σώµα: είχε µια κορ-
µοστασιά, σωστό ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανδριάντας, οµοίωµα. — (υποκ.) 
αγαλµατάκι κ. (λόγ.) αγαλµατίδιο (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < άγάλλοµαι 
«χαίρω, ευχαριστιέµαι» (βλ.λ.)]. 

άγαλµα - ανδριάντας - εικόνα. Από τις χαρακτηριστικές λέξεις 
τής Ελληνικής στην ετυµολογική προέλευση και σηµασιολ. εξέλι-
ξη τους. Αρχικά η λέξη άγαλµα αναφερόταν σε κάθε πολύτιµο 
αντικείµενο που η κατοχή του γεννά χαρά, αγαλλίαση. (Κατά τον 
λεξικογράφο Ησύχιο, άγαλµα είναι «παν, εφ' φ τις άγάλλεται»). 
Στον Όµηρο είναι φανερή αυτή η σηµ., όταν ο Τηλέµαχος απαντά 
στον Μενέλαο, που προσπαθεί να τον δελεάσει µε δώρα (άλογα 
και άµαξα), ότι «ίππους δ' εις Ίθάκην ουκ αξοµαι, αλλά σοι αύτφ 
ένθάδε λείψω άγαλµα» (δεν θα πάρω µαζί µου στην Ιθάκη τα άλο-
γα που µου δίνεις· θα σου τ' αφήσω εδώ, να είναι πηγή χαράς για 
σένα | να τα χαίρεσαι ο ίδιος, Οδ. δ 602-3). Τον 6ο αι. π.Χ. η σηµ. 
τής λέξης εξειδικεύεται ως «προσφορά, δώρο για αγαλλίαση τού 
Θεού», δηλ. «αφιέρωµα», για να περάσει σιγά-σιγά στο «οµοίωµα 
θεού» και, κατόπιν, ανθρώπων, καθώς και στο πλαστικό έργο τέ-
χνης γενικότερα (από τον 5ο αι. π.Χ.). Όσο το άγαλµα παραµένει 
αφιέρωµα στον Θεό ή οµοίωµα του (λεγόταν επίσης ξόανον και 
βρέτας), η λέξη εικών χρησιµοποιήθηκε για την πιστή (ρεαλιστική) 
απεικόνιση τού ανθρώπου, ενώ η λέξη ανδριάς για κάθε γλυπτή 
παράσταση µε µορφή ανθρώπου (αρχικά ανδρός). Στους µετέπειτα 
χρόνους το άγαλµα παίρνει τη σηµ. τού γλυπτού στη γενική του 
έννοια, η εικών εξειδικεύεται να δηλώνει την απεικόνιση των θεί-
ων µορφών (τριαδικής θεότητας, αγίων, οσίων κ.λπ.) για λατρευτι-
κή χρήση στην Εκκλησία, ενώ ο ανδριάς (ανδριάντας) περνά στην 
εξειδικευµένη πλαστική απεικόνιση ολόσωµης µορφής ανθρώπου, 
ανδρός ή γυναικός. 

αγαλµατένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει τη µορφή αγάλµατος: ~ εί-
δωλο 2. (µτφ.) αυτός που µοιάζει µε άγαλµα ως προς την ωραιότητα 
ή τη στάση, που χαρακτηρίζεται από πλαστικότητα και αρµονία: ~ 
σώµα | κορµοστασιά. Επίσης αγαλµάτινος, -η, -ο [1865]. 

αγαλµατοποιός (ο/η) [αρχ.] κατασκευαστής αγαλµάτων ΣΥΝ. γλύ-
πτης. — αγαλµατοποιία (η) [µτγν.]. 

αγαλούχητος, -η, -ο (λόγ.) 1. (κυριολ.) αυτός που δεν έχει γαλουχη-
θεί, θηλαστεί ΣΥΝ. αθήλαστος ΑΝΤ. γαλουχηµένος 2. (µτφ.) ο αµύητος 
σε κάτι (αξίες, αρχές, πνευµατικά αγαθά κ.λπ.) ΑΝΤ. γαλουχηµένος. 

Αγαµέµνων (ο) {Αγαµέµνον-ος, -α) 1. βασιλιάς των Μυκηνών, αρχι-
στράτηγος τής πανελλήνιας εκστρατείας εναντίον τής Τροίας· γνω-
στός για τη θυσία τής κόρης του Ιφιγένειας στην Αυλίδα και τον τρα-
γικό του φόνο από τη γυναίκα του Κλυταιµνήστρα και τον εραστή 
της Αίγισθο 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης Αγαµέµνονας. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
κύρ. όν., αρχική σηµ. «αυτός που επιµένει πολύ», πιθ. < *Άγα-µέν-
µων < επίρρ. άγα(ν) + µένω «επιµένω». Η ερµηνεία τού Πλάτωνος 
«αγαστός κατά τηνέπιµονήν» βρίσκεται πολύ κοντά στην προταθείσα 
ετυµολογία. Πβ. κ. αρχ. όν. Μέµνων < *Μέν-µων, Μενέλαος.]. 

αγαµέτης (ο) {αγαµετών} ΒΙΟΛ. γενετήσιο κύτταρο που παράγει απο-
γόνους µε πολλαπλή κατάτµηση, χωρίς δηλ. γονιµοποίηση ΣΥΝ. αγα-
µετοκύτταρο. [ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. agamete]. 

αγαµετοκύτταρο (το) {αγαµετοκυττάρ-ου | -ων) ΒΙΟΛ. Ο αγαµέτης. 
αγάµητος, -η, -ο (!) 1. αυτός που δεν έχει ακόµη σεξουαλικές εµπει-

ρίες ή που για ένα χρονικό διάστηµα στερείται σεξουαλικής ζωής 2. 
(αργκό) αυτός που έχει δύστροπο και παράξενο χαρακτήρα (ο οποί-
ος αποδίδεται σε έλλειψη ικανοποιητικής σεξουαλικής ζωής) ΣΥΝ. 
στερηµένος. 
[ΕΤΥΜ, µτγν., αρχική σηµ. «άγαµος», < ά- στερητ. + γαµώ «συνάπτω 
γάµο»]. 

αγαµία (η) [αρχ.] {αγαµιών} 1. η κατάσταση τού αγάµου, η ζωή χωρίς 
γάµο: ~ τού κλήρου || η ~, η ακτηµοσύνη και η υπακοή αποτελούν 
κύρια χαρακτηριστικά τού µοναχισµού 2. (αργκό) η στέρηση σεξου-
αλικής ζωής. 

άγαµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει παντρευτεί, που απέχει τού 
εγγάµου βίου, ο ανύπαντρος: παρέµεινε ~ ώς το τέλος τής ζωής του 
ΣΥΝ. ανύπαντρος, ανύµφευτος, ελεύθερος ANT. έγγαµος. 

άγαµος - ανύπαντρος. Κανονικά το ανύπαντρος κυριολεκτείται 
για γυναίκα που δεν έχει υπ-ανδρευθεί (παντρευτεί), που δεν είναι 
(µε τη λόγια φρασεολογία) ύπανδρος. Οµοίως αρχικά -και κυριο-
λεκτικά- το νυµφεύοµαι (< νύµφη) και νυµφευµένος χρησιµοποι-
είται για άνδρες (που παίρνουν γυναίκα, σύζυγο), που δεν µένουν 
άγαµοι (και αυτή η λ. αρχικά κυριολεκτείται επί ανδρών). Η αντί-
θεση µάλιστα άγαµος (για άνδρα) - ανύπαντρη (για γυναίκα) φαί-
νεται να ισχύει εν µέρει και σήµερα, ιδ. στον γραπτό ή επίσηµο 
λόγο. Με την πάροδο, όµως, τού χρόνου από το θηλ. ανύπανδρος 
(V) σχηµατίστηκε, υποχωρητικά, αρσενικό ανύπανδρος (ο) (πβ. 
αρχ. η ταµία > ο ταµίας, η πόρνη > ο πόρνος κ.λπ.), το δε ρήµα πα-
ντρεύοµαι1 καθιερώθηκε και για τους δύο, όπως και το σύζυγος 
(ο/η) ίσχυε και για τους δύο. Ας σηµειωθεί ότι στην Αρχαία Ελλη-
νική η λ. που χρησιµοποιούσαν για την άγαµη παρθένο ήταν το 
άνανδρος, το οποίο είχε συγχρόνως και τη σηµ. «µη ανδρείος, δει-
λός»! Εφόσον µια κοπέλα δεν παντρεύεται, χαρακτηρίζεται ως 
ελεύθερη/λεύτερη ή µεγαλοκοπέλα, µειωτικά δε και ως γερο-
ντοκόρη. Λέγεται δε ότι ξέµεινε ή (µειωτ.) ότι έµεινε στο ράφι (δεν 
τη ζήτησαν σε γάµο, έµεινε σαν τα αζήτητα εµπορεύµατα στα ρά-
φια τού καταστήµατος). Αντιστοίχως, ο άγαµος άντρας χαρακτη-
ρίζεται ως ελεύθερος | λεύτερος (από όπου και το θηλ. ελεύθερη | 
λεύτερη), δηλ. ως µη δεσµευµένος µε τα δεσµά τού γάµου. Απο-
καλείται επίσης γεροντοπαλλήκαρο (αντίστοιχο τού γεροντοκόρη) 
και µε τις ξένης προελεύσεως (τουρκικές) λέξεις εργένης και µπε-
κιάρης. 

άγαν επίρρ. (αρχαιοπρ.) υπερβολικά· µόνο στη ΦΡ. µηδέν άγαν (µηδέν 
άγαν, από επιγραφή στο δελφικό µαντείο· η φρ. αποδίδεται στον Χί-
λωνα τον Λακεδαιµόνιο) τα πάντα µε µέτρο, τίποτε υπερβολικό (χρη-
σιµοποιείται ως προτροπή για την αποφυγή υπερβολών): «Μηδέν 
άγαν, Αύγουστε!» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. µέτρον άριστον ANT. υπέρ το δέ-
ον, υπερβολικά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., από την αιτ. τής λ. άγα | άγη «έντονη επιθυµία, θαυµα-
σµός», αβεβ. ετύµου, ίσως < I.E. *mg-, συνεσταλµ. βαθµ. θέµατος που 
απαντά στη λ. µέγ-ας. Η λ. είναι κυρ. αιολική και δωρική (στην αττι-
κή διάλεκτο χρησιµοποιήθηκε το λίαν) και η επιβίωση της οφείλεται 
προφανώς στο ρητό «µηδέν άγαν» τού Χίλωνος τού Λακεδαιµονίου]. 

αγανάκτηση [αρχ.] κ. (καθηµ.) αγανάχτηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως 
| χωρ. πληθ.} 1. η ισχυρή δυσφορία για κάτι που θεωρείται άδικο, 
προσβλητικό ή ανήθικο- η δικαιολογηµένη οργή: ο πρόεδρος 
εξέφρασε την - του για τις δηλώσεις τού αντίπαλου πολιτικού || η ~ 
τού πλήθους || ιερή | προσποιητή | γενική | διάχυτη | συγκρατηµένη | 
βαθιά | εύλογη | πάνδηµη | ζωηρή | λαϊκή ~ || κύµα | θύελλα αγανά-
κτησης ΣΥΝ. δυσφορία, οργή, δυσανασχέτηση 2. (λαϊκ.) οτιδήποτε 
προκαλεί δυσφορία: είχε πολλή κίνηση ο δρόµος, σκέτη ~. 

αγανακτώ κ. (καθηµ.) αγαναχτώ [µεσν.] ρ. αµετβ. κ. µετβ. {αγανα-
κτείς... | αγανάκτ-ησα, -ισµένος) ♦ (αµετβ.) 1. καταλαµβάνοµαι από 
αγανάκτηση: όποτε ακούω για διασπάθιση τού δηµόσιου χρήµατος, -
1| πώς να µην αγανακτήσεις, όταν διαβάζεις ότι µια χούφτα άνθρωποι 
είναι πλουσιότεροι από δεκάδες αναπτυσσόµενες χώρες µαζί! || οι 
πολίτες έχουν αγανακτήσει λόγω των αλλεπάλληλων απεργιών σε δη-
µόσιες υπηρεσίες || έφτασε στο γραφείο αγανακτισµένη από την κυ-
κλοφοριακή συµφόρηση || έχω αγανακτήσει µε την τεµπελιά του! 
ΣΥΝ. δυσφορώ, δυσανασχετώ, εξοργίζοµαι, µε πνίγει το δίκιο 2. (συ-
νεκδ.-κυρ. στον αόρ.) ταλαιπωρούµαι µέχρις αγανακτήσεως: αγανά-
κτησα µέχρι να βρω ταξί το µεσηµέρι ΣΥΝ. (στον αόρ.) δεινοπάθησα 
♦ 3. (µετβ.) (σπανιότ.) εκνευρίζω (κάποιον), προκαλώ ταραχή και αγα-
νάκτηση: µε αγανάκτησε πρωινιάτικα πάλι ο γείτονας! || µη µε αγα-
νακτείς! ΣΥΝ. θυµώνω, οργίζω, εξαγριώνω, (λαϊκ.) φουρκίζω. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. αγανακτώ (-έω), αβεβ. ετύµου, πιθ. < *άγαν-άκτης < *άγαν-
έκ-της < επίρρ. άγαν «υπερβολικά» + έχω (πβ. πλεονεκτώ < πλεον-
έκτης < πλέον + έχω) µε πιθ. αρχική σηµ. «έχω πάρα πολλά στο 
κεφάλι µου, δυσανασχετώ, αδηµονώ»]. 

άγανο (το) {αγάν-ου | -ων} η βελονοειδής απόφυση σταχυού, βρόµης 
κ.λπ. ΣΥΝ. αθέρας, «µουστάκι». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλώσσα. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ακ-ανος (ο) (µε ηχηροποίηση τού ενδοφωνηεντικού -γ-) < I.E. 
*ak- «οξύς, αιχµηρός», πβ. σανσκρ. âc-rih «γωνιά», λατ. ac-idus 
«οξύς», γαλλ. acide (> αγγλ. acid), aigu «οξύς, αιχµηρός», γερµ. Ecke 
«γωνία» κ.ά. Οµόρρ. άκ-ρος, άκ-µή, ακ-όντιο(ν), ακ-τή κ.ά.]. 

αγανός, -ή, -ό (σπάν.-λογοτ. για υφάσµατα και πλεκτά) αραιούφα-
σµένος, αυτός που έχει αραιή πλέξη: ~ πλέξη ΑΝΤ. κρουστός, πυκνός 
2. αυτός που είναι µαλακός και απαλός στην αφή, ο αραχνοΰφαντος: 
~ ύφασµα, σαν χνούδι 3. αυτός που δεν είναι σφιχτός, αλλά πέφτει 
ελεύθερα και χαλαρά: ~ κόµπος. — άγανο επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «ήπιος, µαλακός», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το αρχ. 
γάνος (τό) «λαµπρότητα, λάµψη»]. 

αγαντάρω ρ. µετβ. {αγαντάρισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 1. κρατώ, πιάνω, βα-
στώ (κάτι) 2. υποµένω, κάνω κουράγιο · (συνήθ. η προστ. άγοντα! ως 
προσταγή ή παρότρυνση) 3. κράτα!, βάστα!, πιάσε!: ~ το σκοινί 4. 
(µτφ.) κάνε υποµονή, κουράγιο: ~ µέχρι να περάσουµε τα δύσκολα! 5. 
(ως επιρρ.) µε όλη τη δύναµη: ~ τα κουπιά! 6. (ως ουσ.) αγάντα (η) 
πάσσαλος ή κρίκος προσδέσεως: δέσαµε τη βάρκα στις ~. 



αγάνωτος 48 άγαρµπος 
 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. agguantare «αρπάζω, κρατώ» < ad + guanto «γάντι, χε-
ρούλι» < γαλλ. gant. Βλ. κ. γάντι]. 

αγάνωτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει επάλειψη κασσιτέρου: ~ τηγάνι 
ΣΥΝ. ξεγάνωτος ΑΝΤ. γανωµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + γανώ 
«γυαλίζω» (βλ.λ.)]. 

αγάπανθος (ο) {-ου κ. -άνθου | -ων κ. -άνθων, -ους κ. -άνθους} πο-
λυετές φυτό χωρίς βλαστό, µε πολλά µακριά φύλλα και ανθοφόρο 
στέλεχος, στην άκρη τού οποίου βρίσκονται πολυάριθµα, άοσµα άνθη 
µε αποχρώσεις από βαθύ µπλε ώς λευκό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενης ξέν. 
όρ. < νεολατ. agapanthus]. 

Αγάπη (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυ-
ναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Κύρ. όν. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
αρ_χ. ουσ. αγάπη (βλ.λ.)]. 

αγάπη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. συναίσθηµα που χαρακτηρίζεται από 
φιλική διάθεση και αγαθές προθέσεις, ανιδιοτελές και έντονο ενδια-
φέρον: βαθιά | αµέριστη | άσβεστη | αιώνια | απέραντη | άδολη | 
αστείρευτη | ανθρώπινη | ανυστερόβουλη | ανυπόκριτη | αθώα | ιδι-
αίτερη | θερµή | προστατευτική | σταθερή | τρυφερή | υπέρµετρη | αγνή 
| γνήσια | πραγµατική | ξεχωριστή ~ || δείγµα | ένδειξη | χειρονοµία | 
εκδήλωση | προσφορά | πράξη | µήνυµα | λόγος | έργο | λόγια | δεσµός 
| απόδειξη | κήρυγµα αγάπης ΦΡ. (α) στις αγάπες (µας | σας | τους) σε 
περίοδο αγαθών, στενών σχέσεων (µεταξύ µας | σας | τους): ∆εν τους 
βλέπεις; Τα 'χουν βρει µεταξύ τους κι είναι ~ τους (β) για την αγάπη 
(κάποιου) για το χατίρι (κάποιου): ~ τού παιδιού µου θα κάνω ό,τι 
µου πεις (γ) πουλάω αγάπη υποκρίνοµαι ότι αγαπώ (κάποιον), ότι 
αισθάνοµαι έρωτα: δύο χρόνια τού πουλούσε αγάπη και µετά τον 
παράτησε 2. στοργική αφοσίωση και συναισθηµατικός δεσµός 
µεταξύ προσώπων: κάθε µητέρα αισθάνεται ~ για το παιδί της || 
αµοιβαία | οικογενειακή | µητρική | πατρική | συζυγική | συντροφική ~ 
ΣΥΝ. στοργή, τρυφερότητα 3. (συνεκδ.) κάθε εκδήλωση τέτοιων 
συναισθηµάτων ανεξάρτητα από τα κίνητρα της: η ~ που του έδειχνε 
δεν ήταν αγνή || επικίνδυνη | εγωιστική | ιδιοτελής | υστερόβουλη | 
σκόπιµη ~ || µια τρυφερή ιστορία αγάπης που θα σας συγκινήσει (αι-
σθηµατική ταινία) 4. (ειδικότ.) ο έρωτας µεταξύ δύο προσώπων ή η 
ερωτική τους σχέση: η ~ τους ξεκίνησε από την πρώτη τους γνωριµία 
|| δεν ξέχασε ποτέ την πρώτη της ~ 5. (στον χριστιανισµό) το ιδανικό 
κίνητρο κάθε ανθρώπινης ενέργειας 6. (συνεκδ.) η φιλανθρωπία, ο 
αλτρουισµός, κυρ. όπως εκδηλώνονται µε συγκεκριµένες πράξεις: η ~ 
προς τον πλησίον εκφράζεται και µε την ελεηµοσύνη 7. η ύψιστη 
ιδιότητα τού Θεού: ο Θεός ~ εστί (ο Θεός αγάπη εστί, Κ.∆. Ιωάνν. 4, 
8) 8. (συνεκδ.) το αγαπώµενο πρόσωπο: η ~ µου έρχεται αύριο 9. (οικ.) 
ως προσφώνηση σε φιλικά ή αγαπηµένα πρόσωπα: ~, τι κάνεις; 10. 
(συνήθ. στον πληθ.) εκδήλωση τρυφερότητας µε χάδια και περιπτύ-
ξεις: όλο φιλιά κι αγάπες είναι µεταξύ τους 11. η ισχυρή προτίµηση, 
το έντονο ενδιαφέρον και ο ενθουσιασµός για κάτι: έχει ~ για τα βι-
βλία ΣΥΝ. πάθος 12. (συνεκδ.) το αντικείµενο ισχυρής προτίµησης και 
έντονου ενδιαφέροντος: ο χορός ήταν η µεγάλη της ~ ΣΥΝ. αδυναµία 
• 13. Αγάπη (η) ο εσπερινός τής Κυριακής τού Πάσχα, η δεύτερη Ανά-
σταση- ΦΡ. ΤΟ φιλί τής αγάπης ο ασπασµός µεταξύ των χριστιανών 
µετά την ακολουθία τής Αναστάσεως 14. αγάπες (οι) κοινά δείπνα 
µεταξύ των πρώτων χριστιανών. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αγαπώ (βλ.λ.), υποχωρητικός σχηµατισµός. Κατά 
τους πρώτους αιώνες µ.Χ. έχει και τη σηµ. τού κοινού δείπνου (πληθ. 
αί αγάπαι), που µοιράζονταν οι χριστιανοί ιδ. µε φτωχούς και αστέ-
γους. Η λ. αγάπη, πάντως, εµφανίζεσαι λίγο πριν από τους χριστιανι-
κούς χρόνους µε σηµασίες που δεν υπάρχουν στους Εβδοµήκοντα 
(όπου επέδρασε και η εβρ. λ. ahavâh «αγάπη») ή στην Κ.∆.]. 

αγάπη - στοργή - έρωτας. Η κλίµακα τής συναισθηµατικής προ-
σέγγισης στη γλωσσική της έκφραση καλύπτει ένα ευρύτερο φά-
σµα σε Ολες τις γλώσσες. Στην Ελληνική βασικό είναι το σηµα-
σιολογικό τρίπτυχο αγάπη - στοργή - έρωτας. Η αγάπη είναι ο γε-
νικός και ουδέτερος τρόπος δηλώσεως µιας συναισθηµατικής σχέ-
σης µε πρόσωπα και πράγµατα· ο έρωτας εξειδικεύει τη σχέση πε-
ρισσότερο στο σµίξιµο των δύο φύλων η στοργή είναι αγάπη χω-
ρίς έρωτα, σχέση συναισθηµατικής σύνδεσης µε έντονο το στοι-
χείο τής συµπαράστασης, ενίοτε και τής προστασίας (στοργή γο-
νέων). Η «πορεία» προς την αγάπη | στοργή | έρωτα ξεκινάει από 
µια γενική έλξη, που εξελίσσεται σε έλλογο ενδιαφέρον, για να 
µετεξελιχθεί σε συµπάθεια (µε τονισµένο το συναισθηµατικό στοι-
χείο) ή σε φιλία (µε υποταγµένο τον συναισθηµατικό στον λογικό 
παράγοντα). Η κλιµάκωση διχάζεται, εν συνεχεία, από τη µια προς 
την αγάπη, τη στοργή και την αφοσίωση, και από την άλλη προς 
τον πόθο, τον έρωτα και το πάθος. Βεβαίως, στον χώρο τού συ-
ναισθήµατος, όπου αναφέρεται το σηµασιολ. πεδίο τής αγάπης, 
ούτε η πορεία είναι προκαθορισµένη ούτε η κλιµάκωση σταθερή. 
Μεταλλάσσονται, κυµαίνονται, συµπίπτουν και, γενικά, έχουν τό-
σο σύνθετο χαρακτήρα, ώστε η γλωσσική δήλωση τους και ο µε-
ταγλωσσικός σχολιασµός τους να έχουν σχετική ισχύ. 

αγαπηµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που τον αγαπούν: ο ~ µου γυιος 2. 
αυτός που προτιµούµε: το ~ µου φαγητό | βιβλίο || ο - µου συγγραφέας 
| τραγουδιστής 3. (ως ουσ., συχνά κ. ως προσφώνηση) ο εραστής | η 
ερωµένη: αγαπηµένε µου! || ήρθε µε την αγαπηµένη του. 

αγάπηµός (ο) (λαϊκ.) η αποκατάσταση φιλικών σχέσεων, η συµφι-
λίωση: µετά από κάθε τσακωµό, έρχεται και ο ~. [ΕΤΥΜ. < αγαπώ, 
πβ. κ. σταµατώ - σταµατηµός, τελειώνω - τελειωµός]. 

αγαπησιαρης, -α, -ικο {αγαπησιάρηδες} 1. αυτός που ερωτεύεται 

εύκολα, που δένεται συναισθηµατικά ΣΥΝ. αισθηµατίας 2. αυτός που 
προκαλεί εύκολα την αγάπη, τη συµπάθεια των άλλων: ~ παιδί! 
[ΕΤΥΜ < αγαπώ (από το θ. τού αορ. αγάπησ-α) + παραγ. επίθηµα -ιά-
ρης (βλ.λ.)].# 

αγαπητερός, -ή, -ό [µεσν.] (εκφραστ.-λαϊκ.) ο αγαπητός, αυτός που 
προκαλεί αγάπη: ~ παιδί. 

αγαπητικός, -ή (-ιά, σηµ. 2), -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
αγάπη: ~ σχέση 2. αγαπητικός (ο) [µτγν.], αγαπητικιά (η) (λαϊκ.) ο 
εραστής | η ερωµένη: έφερε τον ~ στο σπίτι || «Ο ~ τής βοσκοπού-
λας» (θεατρ. έργο τού ∆. Κοροµηλά) ΣΥΝ. (λαϊκ.-µειωτ.) λεγόµενος, 
γκόµενος 3. αγαπητικός (ο) (µειωτ.) ο προστάτης ιεροδούλων ΣΥΝ. 
προαγωγός, (λαϊκ.) νταβατζής. 

Αγαπητός (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 
όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., που προέρχεται από το αρχ. επίθ. 
αγαπητός]. 

αγαπητός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αγαπηµένος· πβ. «ο υιός µου ο αγαπητός» 
(ούτος εστίν ό υιός µου ό αγαπητός, Κ.∆. Ματθ. 3, 17) 2. αυτός που 
προκαλεί εύκολα τη συµπάθεια και την εκτίµηση των άλλων ΣΥΝ. 
αξιαγάπητος 3. αυτός που είναι ιδιαιτέρως προσφιλής, αρεστός: ο πιο 
~ συγγραφέας τής νεολαίας ΣΥΝ. αγαπηµένος, προτιµώµενος 4. 
(επίσ.) προσφώνηση για να εκφράσει κανείς οικειότητα ή ευγενική 
αντίρρηση ή αντίθεση στον συνοµιλητή του: µα τι λέτε, αγαπητέ µου, 
γίνονται αυτά τα πράγµατα; || Ω! τον αγαπητό! || (και σε επιστολή) 
Αγαπητέ κύριε Αντωνιάδη,... 

αγαπίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {αγάπισα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω ή βάζω 
κάποιους να συµφιλιωθούν: κατάφερα και τους αγάπισα ♦ 2. (αµετβ.) 
έρχοµαι σε συµφιλίωση: «τ' αδέλφια κι αν τσακώνονται, γρήγορα 
αγαπίζουν» (παροιµ.). — αγάπισµα (το). 

Αγάπιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., που 
προέρχεται από το αρχ. αγάπη]. 

αγαποβότανο (το) (λαϊκ.) αγριοβότανο που θεωρείται ικανό να προ-
καλέσει ή να αναζωπυρώσει τον έρωτα. Επίσης αγαπόχορτο κ. αγα· 
ποχόρταρο. 

αγαπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. (αγαπάς... | αγάπ-ησα, -ιέµαι (µτχ. 
αγαπώµενος), -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. αισθάνοµαι για (κά-
ποιον/κάτι) ανιδιοτελές ενδιαφέρον, νιώθω για (κάποιον/κάτι) αγάπη: 
την αγαπά βαθιά | ολόψυχα | µε την καρδιά του | σαν τα µάτια του-
ΦΡ. (α) (παροιµ.) αγάπα τον φίλο σου µε τα ελαττώµατα του (ως συµ-
βουλή) αποδέξου τον φίλο σου παρά τις όποιες αδυναµίες του, εκεί-
νο που προέχει είναι η φιλία (β) (παροιµ.) αγαπάει ο Θεός τον κλέ-
φτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη όσες φορές και αν καταφέρει ο απα-
τεώνας να αποφύγει την τιµωρία, στο τέλος θα τιµωρηθεί και ο αδι-
κηµένος θα βρει το δίκιο του (γ) αγαπάτε αλλήλους να αγαπάτε ο 
ένας τον άλλον από την εντολή τού Χριστού προς τους µαθητές του 
και τους ανθρώπους (Κ.∆. Ιωάνν. 13, 34: έντολήν καινήν δίδωµι ύµϊν 
ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ήγάπησα υµάς ίνα και ύµεϊς αγαπάτε 
αλλήλους) (βλ. κ. λ. αλλήλων) (δ) άλλα λόγια ν' αγαπιόµαστε (δηλ. 
να αλλάξουµε θέµα σε περίπτωση διαφωνίας, ώστε να µην 
τσακωνόµαστε) για περιπτώσεις ασυνεννοησίας, όταν άλλα λέει ο 
ένας και άλλα ο άλλος ή όταν κάποιος αποφεύγει να µιλήσει για το 
θέµα που συζητείται: άρχισε ξαφνικά τις γενικολογίες και τις ανα-
κεφαλαιώσεις: ~! 2. (γενικότ.) αισθάνοµαι συµπάθεια, συµπόνια, 
στοργή, τρυφερότητα (για κάποιον/κάτι): αγαπά τη φύση κι όλα τα 
πλάσµατα της || αγαπά τους ζωντανούς και κεφάτους ανθρώπους 
ΣΥΝ. συµπαθώ 3. αισθάνοµαι έρωτα για (ένα πρόσωπο): τον αγάπησε 
µόλις τον είδε || ~ τυφλά | παθιασµένα | κρυφά | τρελά | περιπαθώς | 
σαν παιδί | παθολογικά 4. έχω έντονο ενδιαφέρον για (κάτι), µου αρέ-
σει να ασχολούµαι µε (κάτι): ~ τη µουσική και τη ζωγραφική 5. 
(λαϊκ.) επιθυµώ έντονα, έχω τη θέληση για (κάτι): πες µου, τι αγαπάς 
να σε κεράσω; ΦΡ. όπως αγαπάτε! όπως επιθυµείτε (ενν. θα γίνει- ως 
απάντηση στην έκφραση µιας επιθυµίας κάποιου) ΣΥΝ. επιθυµώ, θέ-
λω, ποθώ, (λαϊκ.) γουστάρω 6. αισθάνοµαι ευχαρίστηση, ικανοποίηση 
µε (κάτι): αγαπά να κάνει ερωτήσεις και συχνά να ενοχλεί τους άλ-
λους ΣΥΝ. µου αρέσει, µε ευχαριστεί ♦ 7. (αµετβ.) είµαι ικανός να αι-
σθανθώ αγάπη, βιώνω αισθήµατα αγάπης: µερικοί άνθρωποι είναι 
πλασµένοι V αγαπούν (µεσοπαθ. αγαπιέµαι) 8. δέχοµαι και ανταπο-
δίδω αγάπη (ερωτική ή µη): τ'αδέλφια αγαπιούνται µεταξύ τους 9. γί-
νοµαι εύκολα αποδεκτός και αγαπητός από τους άλλους: είναι τύπος 
ζεστός και εγκάρδιος, που αγαπιέται εύκολα 10. (η µτχ. αγαπηµένος, 
-η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -εσα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αγαπώ (-άω), αγν. ετύµου. Αρχικά η λ. δήλωνε την ανι-
διοτελή συµπάθεια, που πηγάζει από σεβασµό και εκτίµηση, ενώ αρ-
γότερα δήλωσε και την αισθησιακή και ερωτική έλξη, τη στοργή 
προς οικεία πρόσωπα, καθώς και τη φιλία, αντικαθιστώντας βαθµι-
αία τα αρχ. ρ. έρώ, εραµαι, στέργω, φιλώ. Η σηµ. 6 αποδίδει ανάλο-
γες χρήσεις τού γαλλ. aimer + απρφ.]. 

Αγαρηνός (ο), Αγορηνή (η) 1. (κατά τους Βυζαντινούς) ο Ισµαηλί-
της Αραβας και κατ' επέκτ. κάθε µουσουλµάνος ΣΥΝ. Σαρακηνός-
(µειωτ.) 2. (ειδικότ. ως χαρακτηρισµός) ο Τούρκος 3. (µτφ.) ο σκλη-
ρός, βάρβαρος και βίαιος άνθρωπος. — αγαρηνός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. ονοµασία, που αποδόθηκε στους Τούρκους εξαιτίας των 
οµοθρήσκων τους Αράβων. Η λ. Άγαρηνός προέρχεται από το µτγν. 
κύρ. όν. "Αγαρ (< εβρ. Haghar «εγκαταλελειµµένη»), η οποία ήταν, 
σύµφωνα µε την Π.∆., µητέρα τού Ισµαήλ, γενάρχη των Αράβων (Γέ-
νεσις, κεφ. 17 και 21)]. 

άγαρµπος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει συµµετρία και κοµψότητα: ~ 
κτήριο | περπάτηµα | κίνηση ΣΥΝ. άκοµψος, ακαλαίσθητος, άχαρος 2. 
αυτός που δεν εφαρµόζει σωστά: πολύ ~ αυτό το ρούχο πάνω της ΣΥΝ. 
ασουλούπωτος 3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει λεπτότητα και διακριτι- 
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κότητα: ~ τρόποι | συµπεριφορά | ενέργεια. — άγαρµπα επίρρ., αγαρ-µποσύνη 
(η). 

[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + γάρµπος < ιταλ. garbo «χάρη, κοµψότητα» < φρανκον. 
garawen «στολίζω»]. αγάς (ο) {αγάδες} 1. πολιτικός και στρατιωτικός 
αξιωµατούχος τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ΣΥΝ. τοπάρχης, αυθέντης- ΦΡ. 
(α) (ει-ρων.) θα σε βάλουµε αγά στο κεφάλι µας; θα ελέγχεις τη ζωή µας; (β) 
(παροιµ.) σφάξε µε αγά µου ν' αγιάσω βλ. λ. αγιάζω 2. (συνεκδ.) πρόσωπο που 
συµπεριφέρεται δεσποτικά, µε τάσεις ελέγχου και επιβολής ΣΥΝ. δεσποτικός, 
καταπιεστής, σατράπης, τύραννος 3. (µτφ.) πρόσωπο που ζει µε οικονοµική 
άνεση, χωρίς φροντίδες και έγνοιες: ζει | κάθεται | περνάει σαν ~ ΣΥΝ. πασάς, 
(σκωπτ.) καλοπερασάκιας. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. aga «διοικητής»]. 

αγάς - µπέης - πασάς - σουλτάνος. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι οι εµπειρίες 
τού ελληνικού λαού από τη σκλαβιά στους Τούρκους, ιδ. σε αυτούς που 
ασκούσαν εξουσία, ταυτίστηκαν στη συνείδηση και εκφράστηκαν στη 
γλώσσα µας ως συνώνυµα τής χλιδής, τής ραστώνης, τής απραξίας και 
γενικά ως ειρωνικής και µειωτικής σηµασίας εκφράσεις. 

αγαστός, -ή, -ό (λόγ.) θαυµαστός, άξιος θαυµασµού: ~ συνεργασία | σύµπνοια 
(βλ.λ.) | οµοφωνία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. άγασ- (πβ. αόρ. ήγασ-άµην) τ. τού άγαµαι < άγαν (βλ.λ.)]. _ 

αγγαρεία (η) {αγγαρειών} 1. η καταναγκαστική εργασία ή η υπηρεσία που δεν 
πληρώνεται: στην Κατοχή οι Γερµανοί µάζευαν ~ (έπαιρναν τυχαία 
ανθρώπους από τον δρόµο, για να τους στείλουν να δουλέψουν κάπου) 2. 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. πρόσθετη εργασία που παρείχαν κατά τον ευρωπαϊκό Μεσαίωνα 
οι δουλοπάροικοι στον οίκο τού γαιοκτήµονα (τού φεουδάρχη) επιπλέον 
εκείνης που προσέφεραν στις γαιοκτησίες του 3. ΣΤΡΑΤ. (αργκό) βαριά 
εργασία, επιπλέον τής κανονικής στρατιωτικής υπηρεσίας 4. (συνεκδ.) τα 
πρόσωπα που εκτελούν την παραπάνω εργασία: η ~ θα καθαρίσει τις τουαλέτες 
5. (γενικότ.) κάθε εργασία ή πράξη που γίνεται παρά τη θέληση µας, χωρίς 
ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση: θεωρείς ~ να πλύνεις ένα πιάτο; 6. (ως επίρρ.) ως 
καταναγκαστική εργασία, χωρίς καµιά ευχαρίστηση ή ενδιαφέρον: ό,τι κάνει, 
το κάνει ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άγγαρεύω (βλ.λ.). Η σηµ. «µετάδοση µηνύµατος µέσω 
έφιππου αγγελιαφόρου» µετέπεσε στη σηµ. τής υποχρεωτικής, κατα-
ναγκαστικής εργασίας, η οποία εκτελείται χωρίς αµοιβή· µε τη µορφή αυτή η 
αγγαρεία θεσµοποιήθηκε στην Αίγυπτο, τη Ρώµη και στο Βυζάντιο]. 

άγγαρεύω ρ. µετβ. {αγγάρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} επιβάλλω (σε κάποιον) 
αγγαρεία, επιφορτίζω (κάποιον) µε ανεπιθύµητη εργασία: πήγα να δω τι κάνει 
και µε αγγάρεψε να φυλάξω το µωρό ΣΥΝ. φορτώνω. — αγγόρεµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αγγαρος < περσ. αντίστοιχη λ. που σήµαινε «έφιππος 
ταχυδρόµος» < ακκαδ. agru «µισθοφόρος». Η σηµ. «επιβάλλω κα-
ταναγκαστική εργασία» οφείλεται στο δικαίωµα που είχαν οι αγγα-ροι να 
απαιτούν τέτοιου είδους εργασία, προκειµένου να διεκπεραιωθούν τα 
βασιλικά µηνύµατα]. 

αγγειακός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τα (αιµοφόρα) αγγεία: ~ 
επεισόδιο. 

αγγειίτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή των αγγειακών τοιχωµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. angiitis]. 

αγγείο (το) (λαϊκ.) 1. το αγγείο (βλ.λ.)- ΦΡ. (παροιµ.) το αψύ το ξίδι το αγγείο 
του χαλάει | στ' αγγειό του βράζει ο οξύθυµος άνθρωπος βλάπτει τον ίδιο του 
τον εαυτό 2. (σπαν.) το καθοίκι 3. (µτφ.) κακός, ανέντιµος άνθρωπος· καθοίκι. 

αγγείο (το) 1. δοχείο για τη φύλαξη ή τη µεταφορά (υγρών), κυρ. για 
επαγγελµατική ή οικιακή χρήση: πήλινο | πορσελάνινο | πλατύ | στενό ~ ΣΥΝ. 
βάζο, κανάτι, στάµνα 2. κάθε αρχαίο δοχείο ως αρχαιολογικό εύρηµα: έκθεση 
αγγείων τού 5ου αι. π.Χ. || αττικό | κυκλαδικό | ερυθρόµοφρο | µελανόµορφο ~ 
3. κάθε διακοσµητικό δοχείο ΣΥΝ. βάζο · 4. ΑΝΑΤ. κάθε αγωγός τού 
οργανισµού, όπως οι αρτηρίες ή οι φλέβες, που περιέχει και µεταφέρει αίµα ή 
άλλο σωµατικό υγρό: αιµοφόρο | λεµφικό - || στεφανιαία αγγεία (βλ. λ. 
στεφανιαίος) 5. λεπτός φυτικός αγωγός, σωλήνας για τη µεταφορά διαφόρων 
ουσιών µέσα στο φυτό: τριχοειδή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ, µεταγγίζω. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άγγεϊον. Αρχικώς υποκ. τού αρχ. αγγος «δοχείο» (> *άγγέσ-ιον «µικρό 
άγγος» > άγγεϊον), η λ. άγγεϊον το αντικατέστησε τελικά στη χρήση. Η λ. 
αγγος είναι αγν. ετύµου]. 

αγγειοβριθής, -ής, -ές [1891] {αγγειοβριθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. (για 
όργανο, ιστό, όγκο) που έχει πλούσια αγγείωση. — αγγειοβρί-θεια (η) [1891]. 
[ΕΤΥΜ. < αγγείο- + -βριθής < βρίθω]. 

αγγειογραφία (η) [1846] {αγγειογραφιών} 1. (α) η τέχνη τού διακοσµητή 
αγγείων (β) η ζωγραφική διακόσµηση αγγείων: η αττική ~ 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. η 
µελέτη των παραστάσεων αρχαίων αγγείων · 3. ΙΑΤΡ. η ακτινολογική εξέταση 
των αιµοφόρων αγγείων ή των λεµφαγγείων µετά τη χορήγηση σκιαγραφικού 
διαλύµατος. — αγγειογραφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Η ιατρ. σηµ. αποτελεί ελληνογενή ξέν. όρο, < γαλλ. angiographie]. 

αγγειογράφος (ο/η) [1884] 1. πρόσωπο που διακοσµεί αγγεία µε ζωγραφικές 
παραστάσεις · 2. (το αρσ.) ΙΑΤΡ. ακτινολογική συσκευή για εκτέλεση 
αγγειογραφιών (βλ.λ.). 

αγγειοδιαστολή (η) ΦΥΣΙΟΛ. διαστολή των αιµοφόρων αγγείων, ΑΝΤ. 

αγγειοσυστολή. — αγγειοδιασταλτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vasodilatation]. 

αγγειοκαρδιογραφία (η) {αγγειοκαρδιογραφιών} ΙΑΤΡ. η ακτινογραφική 
εξέταση τής καρδιάς και των αιµοφόρων αγγείων της µετά από ενδοφλέβια 
ένεση σκιαγραφικής ουσίας αδιαφανούς στις ακτίνες Χ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. angiocardiography]. 

αγγειοκινητικός, -ή, -ό [1879] ΑΝΑΤ. αυτός που ρυθµίζει τη διάµετρο των 
αιµοφόρων αγγείων, όπως λ.χ. συγκεκριµένα νεύρα· αυτός που σχετίζεται µε 
τις συσπάσεις αγγείων: ~ νεύρα | συµπτώµατα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. vasomoteur]. 

αγγειολογία (η) [1846] 1.ΑΝΑΤ. Ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τα 
αιµοφόρα αγγεία και τα λεµφαγγεία · 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. επιστηµονικός κλάδος 
που ασχολείται µε τη µελέτη των αρχαίων αγγείων. — αγγειολόγος (ο/η) 
[1896], αγγειολογικός, -ή, -ό [1846]. [ΕΤΥΜ. o όρ. τής ανατοµίας είναι ήδη 
αρχ. (< άγγεϊον + -λογία < λόγος), ενώ η αρχαιολογική σηµ. αποτελεί 
ελληνογενή ξέν. όρο, < γαλλ. angiologie]. 

αγγειοπάθεια (η) {αγγειοπαθειών} κάθε πάθηση των αιµοφόρων αγγείων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. angiopathy]. 

αγγειοπλαστική (η) [1873] 1. η τέχνη τής κατασκευής αγγείων ΣΥΝ. 
κεραµευτική · 2. ΙΑΤΡ. επιδιορθωτική χειρουργική επέµβαση σε αιµοφόρο 
αγγείο µε την εµβολή καθετήρα µε φουσκωτή προεξοχή (κοινώς 
«µπαλονάκι») για τη διάνοιξη ή την τµηµατική αντικατάσταση τού αγγείου. 
— αγγειοπλάστης (ο) [1885] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. Στην ιατρ. σηµ. η λ. αποτελεί 
ελληνογενή ξέν. όρο, < γαλλ. angioplasties 

αγγειοσάρκωµα (το) {αγγειοσαρκώµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. κακοήθης όγκος, 
που προέρχεται από αγγειακούς ιστούς· οι δερµατικές εκδηλώσεις του 
αποτελούν το σάρκωµα Kaposi (ενδηµικό σε χώρες τής Μεσογείου ή 
επιδηµικό σε ασθενείς µε AIDS). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
angiosarcoma]. 

αγγειόσπασµος κ. αγγειοσπασµός (ο) η νευρική σύσπαση των αρτηριακών 
αγγείων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. vasospasm (νόθο συνθ.)]. 

αγγειόσπερµα (τα) BOT. γένος φυτών στα οποία τα σπέρµατα σχηµατίζονται 
µέσα σε ένα κλειστό όργανο (αγγείο), τον ύπερο (βλ.λ.)-τέτοια φυτά είναι το 
χαµοµήλι, η παπαρούνα, η οξιά, η λεύκα κ.ά. ΑΝΤ. γυµνόσπερµα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. angiosperma], 

αγγειοσύσπαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η αιφνίδια στένωση 
των αιµοφόρων αγγείων ως αποτέλεσµα σπασµού τού µυϊκού χιτώνα τους, υπό 
την επίδραση νευρικών ή φαρµακευτικών παραγόντων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς αγγλ. angiostenosis]. 

αγγειοσυστολή (η) ΦΥΣΙΟΛ. η συστολή των αιµοφόρων αγγείων προς διατήρηση 
ή αύξηση τής πίεσης τού αίµατος ΑΝΤ. αγγειοδιαστολή. 
— αγγειοσυσταλτικός, -ή, -ό. 
[ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vasoconstriction], 

αγγειοχειρουργική (η) ΙΑΤΡ. Ο χειρουργικός τοµέας τής ιατρικής, που 
περιλαµβάνει εγχειρήσεις στα αγγεία. — αγγειοχειρουργός (ο/τ)), 
αγγειοχειρουργικός, -ή, -ό. 

αγγείωµα (το) [1895] {αγγειώµ-ατος | -ατα, -άτων) το αιµαγγείωµα (βλ.λ.). — 
αγγειωµατώδης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. angioma]. 

αγγείωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΑΝΑΤ. η κατανοµή τού 
αγγειακού δικτύου µέσα σε ένα όργανο. 

Αγγέλα (η) γυναικείο όνοµα. 
αγγελάκι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. ο µικρός άγγελος (βλ.λ.) 2. 

(συνεκδ.) µικρών διαστάσεων διακοσµητικό οµοίωµα αγγέλου: στόλισαν το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο µε αγγελάκια. 

αγγελία (η) {αγγελιών} 1. η διατύπωση και µεταβίβαση είδησης, µηνύµατος, 
πληροφορίας· (ειδικότ.) σύντοµη καταχώριση σε έντυπο: καλλιτεχνική | 
έγγραφη | χαρµόσυνη | επίσηµη | ροζ | πρωτότυπη ~ || ~ θανάτου | µέλλοντος 
γάµου (υποχρεωτική δηµοσιοποίηση τής πρόθεσης τελέσεως γάµου) || κοινές ~ 
(για γνωστοποίηση κοινωνικών γεγονότων, βαπτίσεων, αρραβώνων κ.λπ.) || 
µικρές ~ (οι καταχωρίσεις στον ηµερήσιο ή περιοδικό Τύπο µε πληροφορίες 
για αγορές, πωλήσεις, µισθώσεις εργασίας κ.λπ.) || αγγελίες προς 
ναυτιλλοµένους (ειδήσεις από το ραδιόφωνο για θέµατα ασφαλείας τού πλου) || 
βάζω ~ στην εφηµερίδα ΣΥΝ. γνωστοποίηση, ανακοίνωση, µήνυµα 2. η δια-
φηµιστική κοινοποίηση: η ~ τής εταιρείας προκάλεσε αίσθηση ΣΥΝ. διαφήµιση, 
ρεκλάµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «είδηση, µήνυµα», < άγγελος (βλ.λ.). Η σηµ. τής 
διαφηµιστικής αγγελίας αποτελεί απόδ. ξέν. όρων, πβ. γαλλ. publicité, αγγλ. 
advertisement]. 

αγγελιάζοµαι ρ. αµετβ. {αγγελιάσ-τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βλέπω το όραµα τού 
«αγγέλου µου» (βλ. λ. άγγελος), τού Χάρου λίγο πριν ξεψυχήσω, ψυχορραγώ 
ΣΥΝ. ψυχοµαχώ, πνέω τα λοίσθια. — αγγέλια-σµα (το). [ΕΤΥΜ < άγγελος + 
-ιάζοµαι, πβ. κ. ψυλλ-ιάζοµαι]. 

αγγελιαφόρο Αρ-Εν-Έι (RNA) (το) → Αρ-Εν-'Ει 
αγγελιαφόρος κ. (εσφαλµ.) αγγελιοφόρος (ο/η) απεσταλµένος που έχει ως 

αποστολή τη διαβίβαση αγγελίας, είδησης ή διαταγής: ο 
- τού στρατηγού || ειδικός | έκτακτος | έµπιστος | επίσηµος ~ ΣΥΝ. µα 
ντατοφόρος, απεσταλµένος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αγγελιαφόρος < αγγελία + -φόρος < φέρω]. 

αγγελιαφόρος ή αγγελιοφόρος; Η λ. αγγελιαφόρος (µε -α-) είναι 
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πανάρχαιη- πρωτοαπαντά στον Ηρόδοτο, χρησιµοποιούµενη για να 
δηλώσει τόσο τον συνήθη κοµιστή µηνυµάτων όσο και ειδικότερα -
προκειµένου για τους Πέρσες- τον έµπιστο απεσταλµένο (θαλα-
µηπόλο) που ανήκε στη βασιλική ακολουθία, o τ. αγγελιοφόρος 
(µε -ο-) είναι νεότερος, προσαρµοσµένος στο πρότυπο των συνθέ-
των µε το συνδετικό φωνήεν -ο-, που απαντά στα περισσότερα 
σύνθετα- πβ. γενειοφόρος, ανθοφόρος, ψηφοφόρος, αχθοφόρος, ελ-
πιδοφόρος κ.τ.ό. 

Αγγελική (η) γυναικείο όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού επιθ. αγγελικός]. 

αγγελική (η) αρωµατικό φυτό µε ασπροκίτρινα λουλούδια' µέρη τού 
φυτού χρησιµοποιούνται στην ποτοποιία, την αρωµατοποιία και την 
παρασκευή αρωµατικών ζαχαρωτών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< νεολατ. angelica]. 

αγγελικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους αγγέλους: ~ 
ροµφαία | υµνωδία | τάξεις | φως ΣΥΝ. χερουβικός· ΦΡ. αγγελικό σχήµα 
το µοναχικό σχήµα 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί ευχάριστο οπτικό 
ή ακουστικό συναίσθηµα, που µοιάζει µε άγγελο ως προς την 
οµορφιά: ~ κορµί | µατιά | πρόσωπο | χαµόγελο | βλέµµα | µορφή | φωνή 
ΣΥΝ. αγγελόµορφος 3. (µτφ.) αυτός που µοιάζει µε άγγελο ως προς 
την καλοσύνη: ~ χαρακτήρας | ψυχή | έκφραση ΑΝΤ. σατανικός, δια-
βολικός, µοχθηρός, ύπουλος. — αγγελικά επίρρ. 

αγγελιοδοσία (η) {αγγελιοδοσιών} η επί πληρωµή κατάθεση αγγε-
λίας στον Τύπο προς δηµοσίευση. 

αγγέλιοδότης (ο) [1865] {αγγελιοδοτών} αυτός που καταθέτει στον 
Τύπο διαφηµιστική αγγελία προς δηµοσίευση. 

αγγελιόσηµο (το) {αγγελιοσήµ-ου | -ων} το ποσοστιαίο τέλος που 
επιβάλλεται στο τίµηµα κάθε διαφήµισης ή δηµοσιεύµατος που κα-
ταχωρίζεται «επί πληρωµή» στον ηµερήσιο ή περιοδικό Τύπο, καθώς 
και σε κάθε διαφήµιση που γίνεται από τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγελία + -σηµο < σήµα, πβ. κ. γραµµατό-σηµο]. 

αγγελιοφόρος (ο) -> αγγελιαφόρος 
ογγέλλω ρ. µετβ. (ήγγ-ειλα, αγγέλ-θηκα, -µένος} µεταβιβάζω αγγελία, 

είδηση- (συνήθ. µτφ.) προµηνύω ή αναγγέλλω: τα χελιδόνια αγ-
γέλλουν τον ερχοµό τής άνοιξης ΣΥΝ. ανακοινώνω, γνωστοποιώ.  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ αρχ. < ✈  αγγέλλω < άγγελος (βλ.λ.)]. 

ογγέλλω: σύνθετα. Το αγγέλλω ανήκει στις χαρακτηριστικές πε-
ριπτώσεις ορισµένων παραδεδοµένων ρηµάτων που, ενώ δεν πολυ-
χρησιµοποιούνται ως απλά, εξακολουθούν να έχουν µεγάλη χρήση 
ως σύνθετα µε διάφορα προρρηµατικά. Στην προκειµένη περίπτω-
ση έχουµε: αναγγέλλω - προαναγγέλλω, απαγγέλλω, εξαγγέλλω -
προεξαγγέλλω, επαγγέλλοµαι, καταγγέλλω - αντικαταγγέλλω, πα-
ραγγέλλω - αντιπαραγγέλλω. 
Ας σηµειωθεί ότι διπλό λ (-λλ-) υπάρχει µόνο στους τ. τού ενεστώ-
τα και τού παρατατικού τού ρήµατος: παραγγέλλω, παρήγγελλα, 
(θα) παραγγέλλεται, παραγγελλόταν όλοι οι άλλοι χρόνοι (παρήγ-
γειλα, θα παραγγείλω, έχω παραγγείλει) και όλα τα οµόρριζα τού 
ρήµατος γράφονται µε ένα -λ-: άγγελος, αγγελία, αγγελικός, αρ-
χάγγελος, παραγγελία, εισαγγελία, καταγγελία κ.τ.ό. 

άγγελµα (το) {αγγέλµ-ατος | -ατα, -άτων} η µεταδιδόµενη είδηση: το 
~ τής νίκης έφτασε στην Αθήνα το πρωί || ~ χαράς || χαρµόσυνο | θλι-
βερό | αιφνίδιο | συγκλονιστικό | ελπιδοφόρο ~ ΣΥΝ. µαντάτο, νέο, αγ-
γελία, µήνυµα, αναγγελία. [EJYM αρχ. < άγγέλλω]. 

αγγελοθωρω ρ. {αγγελοθωρείς... | αγγελοθώρησα) (λαϊκ.) βλέπω τον 
άγγελο τού θανάτου µου ΣΥΝ. ψυχορραγώ, αγγελιάζοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

αγγελοκάµωτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι φτειαγµένος σαν άγγελος, 
ωραίος, αρµονικός: ~ νέος | πρόσωπο | σώµα ΣΥΝ. αγγελόµορφος 2. 
(λογοτ.) αυτός που έχει πλαστεί από αγγέλους: ~ στεφάνι ΣΥΝ. θεϊκός, 
ουράνιος. Επίσης αγγελοκαµωµένος 

αγγελόµορφος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει µορφή ωραία σαν των 
αγγέλων. 

αγγελοπρόσωπος, -η, -ο αυτός που έχει αγγελικό πρόσωπο, ωραίο και 
καλοσυνάτο. 

Άγγελος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. άγγελος. Παρότι η λ. 
χρησιµοποιήθηκε ως κύριο όνοµα και στην Αρχαία, ο ρόλος των 
αγγέλων στη χριστιανική θρησκεία συνέβαλε στην επέκταση τής 
χρήσης τού ονόµατος, κυρ. από τους πρώτους αιώνες µ.Χ.]. 

άγγελος (ο) {αγγέλ-ου | -ων, -ους) 1. ΘΡΗΣΚ. καθένας από τους επου-
ράνιους ακολούθους τού Θεού· (ειδικότ.) κάθε άυλο πνευµατικό ον 
που εντάσσεται στο κατώτερο ιεραρχικά από τα εννέα τάγµατα (Σε-
ραφείµ, Χερουβείµ, Θρόνοι, Κυριότητες, Εξουσίες, ∆υνάµεις, Αρχές, 
Αρχάγγελοι, Αγγελοι)· ΦΡ. (α) ο άγγελος µου ο άγγελος τού θανάτου 
µου, ο Χάρος: οραµατίζοµαι | βλέπω τον άγγελο µου (β) φύλακας άγ-
γελος (i) ΕΚΚΛΗΣ. το αγαθό πνεύµα που παρακολουθεί, προστατεύει 
και καθοδηγεί τους ανθρώπους: είχαν φύλακα άγγελο και δεν έπαθαν 
τίποτε κατά τη σύγκρουση (ii) (µτφ.) κάθε πρόσωπο που προστατεύει 
και βοηθεί κάποιον άλλον: ο µεγάλος του αδελφός είναι ο ~ του 
ΣΥΝ. προστάτης, βοηθός (γ) olire τού αγγέλου του νερό δεν δίνει για 
άνθρωπο υπερβολικά φιλάργυρο 2. (µτφ.) πρόσωπο που συµβολίζει 
το καλό σε συγκεκριµένη περίσταση, κατ' αντιδιαστολή προς άλλο 
που συµβολίζει το κακό (διάβολος): αντικατέστησε τον - τής ενότητας 
τού λαού µε τον διάβολο τής διχόνοιας 3. (µτφ.) το πρόσωπο που 
ενσαρκώνει ένα µήνυµα: ~ ειρήνης | χαράς | σωτηρίας || ήρθε 

ως ~ ελπίδων | ολέθρου · 4. ΦΙΛΟΛ. πρόσωπο τής αρχαίας τραγωδίας, 
τού οποίου ο ρόλος είναι να µεταφέρει γεγονότα που συνέβησαν µα-
κριά από τους παρόντες στη σκηνή σε αυτούς (πβ. λ. εξάγγελος) 5. 
αυτός που µεταφέρει αγγελία, µήνυµα, ιδ. από τον Θεό στους ανθρώ-
πους: τον επισκέφθηκε ~ Κυρίου || ~ εξ ουρανού | τού θανάτου (ο Χά-
ρος) | απώλειας (ο Εωσφόρος)· ΦΡ. άγγελος κακών (επών) το πρόσωπο 
που κοµίζει δυσάρεστη είδηση: δεν θέλω να γίνω ~, αλλά φοβούµαι 
πως πρέπει να σας ανακοινώσω κάτι πολύ δυσάρεστο 6. κάθε 
συµβατική και συµβολική απεικόνιση αγγέλου (σηµ. 5) ως φτερωτού 
ανθρώπου: ο σκηνοθέτης εµφάνισε τους ηθοποιούς µε κοστούµια αγ-
γέλων 7. (µτφ.) πρόσωπο µε ποιότητα ιδιοτήτων τόσο υψηλή όσο η 
ποιότητα των ιδιοτήτων που γενικά αποδίδονται σε έναν άγγελο, 
όπως η οµορφιά, η αγνότητα και η καλοσύνη: ~ αυτό το κορίτσι! ΦΡ. 
φτειάχνω | ζωγραφίζω αγγέλους δηµιουργώ αριστουργήµατα, φτει-
άχνω τέλεια πράγµατα 8. (οικ.) ως προσαγόρευση στοργής: άγγελε 
µου! · 9. ΝΟΜ. πρόσωπο το οποίο απλώς µεταφέρει τη δήλωση βου-
λήσεως τού δικαιοπρακτούντος προσώπου, χωρίς να εκφράζει ο ίδιος 
δήλωση βουλήσεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, -γκ-. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ο διαβιβάζων ειδήσεις», αγν. ετύµου, πιθ. 
δάνειο. Η σηµ. «αγγελιαφόρος τού Θεού» είναι ήδη αρχ., ωστόσο η 
χρήση αυτή γενικεύθηκε κατά τη χριστιανική εποχή, οπότε η λ. συν-
δέθηκε µε την αντίστοιχη εβρ. mal'âkh. Αν και η λ. θεωρήθηκε συγγε-
νής προς το σανσκρ. ângiras «αγγελιαφόρος, όνοµα µυθικών όντων» 
και προς την ινδουιστική αντίληψη περί αγγέλων, η περιορισµένη θέ-
ση των αγγέλων και ο ρόλος τους στην αρχ. ελληνική θρησκεία δεν 
καθιστούν πιθανή αυτή την εκδοχή. Η φρ. φύλακας άγγελος προέρ-
χεται από εκκλησ. ευχή στη Λειτουργία τού Ιωάννου τού Χρυσοστό-
µου: άγγελον φύλακα των ψυχών και τών σωµάτων ηµών]. 

αγγελούδι (το) {σπάν. αγγελουδ-ιού | -ιών} 1. (εκφραστ.-συνήθ. ως 
προσφώνηση) µικρό παιδί όλο αθωότητα, καλοσύνη και οµορφιά: 
κοίτα το, είναι σωστό ~! || (νανούρισµα) κοιµήσου, ~ µου! 2. (ειρων.) 
άµεµπτος, εντιµότατος άνθρωπος: έλεγε πως κανένας πολιτικός δεν 
είναι ~. — (υποκ.) αγγελουδάκι (το). [ΕΤΥΜ < άγγελος + υποκ. 
επίθηµα -ούδι]. 

αγγελτήριο (το) [1880] {αγγελτηρί-ου | -ων} έντυπη ή έγγραφη αναγ-
γελία γεγονότος, κυρ. κοινωνικού: ~ γάµου | κηδείας | βάπτισης | µνη-
µόσυνου. 
[ΕΤΥΜ < αγγέλλω + -τήριο, πιθ. από φρ. όπως αγγελτήριο (έντυπο, 
µήνυµα) κ.τ.ό.]. 

άγγιγµα (το) {αγγίγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ελαφρά επαφή: η συ-
σκευή λειτουργεί µε απλό ~ ΣΥΝ. ακούµπισµα, (λόγ.) ψαύση 2. ανά-
λαφρη σωµατική προσέγγιση: ερωτικό ~ ΣΥΝ. χάδι, (λόγ.) θωπεία 3. 
(συνεκδ.) η αίσθηση ή το συναίσθηµα που προκαλείται από την επα-
φή: ευχάριστο ~ || ~ από µετάξι || το - τού θανάτου. [ΕΤΥΜ < *άγγικ-
µα (µε αρθρωτική αφοµοίωση), από το θ. τού αορ. άγγιξα (ρ. αγγίζω)]. 

αγγίζω κ. (λόγ.) εγγίζω (σηµ. 1, 2) ρ. µετβ. {άγγι-ξα, -χτηκα, -γµένος} 
1. πλησιάζω αντικείµενο ή πρόσωπο, ώστε να επέλθει επαφή µε αυτό 
χωρίς την άσκηση δύναµης ή πίεσης πάνω του: ~ κάτι ελαφρά | τρυ-
φερά | ανεπαίσθητα | ανάλαφρα | µαλακά | άθελα µου ΣΥΝ. ακου-
µπώ, ψαύω 2. (µτφ.) φθάνω πολύ κοντά σε κάτι, πλησιάζω, τείνω να 
γίνω σαν κάτι άλλο: οι απαιτήσεις σου αγγίζουν την υπερβολή || οι 
ισχυρισµοί του αγγίζουν τα όρια τού γελοίου || µια κωµωδία που αγ-
γίζει την τραγωδία 3. γεύοµαι (κάτι), δοκιµάζω: οι καλεσµένοι ούτε 
που άγγιξαν τις σαλάτες 4. έρχοµαι σε σεξουαλική επαφή: τόσον καιρό 
έχουν δεσµό και δεν την έχει αγγίξει ακόµη · (µτφ.) 5. προκαλώ 
ψυχική συγκίνηση: εξαιρετική αυτή η παράσταση, µας άγγιξε όλους 
ΣΥΝ. συγκινώ· ΦΡ. (α) αγγίζω (κάποιον) στην καρδιά | την καρδιά (κά-
ποιου) συγκινώ βαθύτατα και έντονα (κάποιον): µια ταινία που άγ-
γιξε την καρδιά όλων µας µε την τρυφερότητα και την αθωότητα της 
(β) αγγίζω τις ευαίσθητες χορδές (κάποιου) αναφέροµαι σε θέµα 
στο οποίο (κάποιος) έχει ιδιαίτερη ευαισθησία 6. επηρεάζω συναι-
σθηµατικά ή συνειδησιακά: η λασπολογία δεν µε αγγίζει 7. επηρεά-
ζω, µεταβάλλω (τα χαρακτηριστικά κάποιου): ίδιος κι απαράλλαχτος, 
σαν να µην τον άγγιξε ο χρόνος 8. ασχολούµαι µε (κάτι), βλέπω από 
ορισµένη οπτική γωνία: ο οµιλητής άγγιξε το θέµα από µιαν άλλη 
πλευρά ΣΥΝ. θίγω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ, µεταγγίζω. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. 
εγγίζω, αρχική σηµ. «πλησιάζω, βρίσκοµαι κοντά», < εγγύς. Το 
αρχικό α- ερµηνεύεται από τις συνεκφορές να ή θα εγγίζω, πχ. θα 
εγγίζω > θα 'γγίζω > θ'αγγίζω > αγγίζω]. 

ΣΧΟΛΙΟ Χρήσεις τού τύπου «(κάτι) µε αγγίζει» ή «δεν µε αγγίζει» ή 
«αγγίζω ένα θέµα» είναι νεολογισµοί (και µάλιστα ξενισµοί) τής 
τελευταίας ΙΟετίας, λ.χ. αυτό δεν µε αγγίζει (< γαλλ. cela ne me 
touche en rien), (η τέχνη) µε αγγίζει (= συγκινεί) (< γαλλ. l'art me 
touche) κ.ά. Έχουν έντονο βιωµατικό χαρακτήρα (συναισθηµατική 
χροιά) σε σχέση µε τις αντίστοιχες ελληνικές λέξεις (συγκινώ, α-
ντιπαρέρχοµαι, θίγω κ.τ.ό.) και σε αυτό οφείλεται η ευρύτερη χρήση 
τους στον προφορικό λόγο, στη λογοτεχνία και τη γλώσσα των 
καλλιτεχνών και των διανοουµένων. 

αγγινάρα (η) → αγκινάρα 
άγγιχτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν τον έχουν αγγίξει, που δεν έχει έρθει 

σε επαφή µε κάποιον/κάτι: το φαγητό έµεινε ~ στο τραπέζι ΣΥΝ. α-
νέπαφος, άθικτος, απείραχτος 2. (στο µπάσκετ) καλάθι που µπαίνει 
χωρίς η µπάλα να αγγίξει τη στεφάνη τής µπασκέτας: ~ τρίποντο || 
µπήκε άγγιχτο 3. αυτός που δεν έχει χρησιµοποιηθεί: επέστρεψε το 
φόρεµα ~. — άγγιχτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άγγιχτος < αγγίζω. Η αρνητική σηµ. «άθικτος» οφεί-
λεται στον αναβιβασµό τού τόνου, που οδήγησε ώστε να ληφθεί το α- 
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ως στερητ.]. Αγγλία (η) (αγγλ. England) 1. γεωγραφική και πολιτική 
διαίρεση τού Ηνωµένου Βασιλείου, που καταλαµβάνει το µεγαλύτερο 
τµήµα τού νησιού τής Μ. Βρετανίας, µε πρωτεύουσα το Λονδίνο 2. 
(καταχρ.) το Ηνωµένο Βασίλειο (βλ.λ.). — Άγγλος (ο), Αγγλίδα (η), 
αγγλικός, -ή, -ό, Αγγλικά (τα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, -γκ-, εθνικός. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. λατ. Anglia (πβ. αγγλ. England) < Angli «Αγγλοι», 
ονοµασία των βορειογερµανικών φύλων, που µετακινήθηκαν από την 
Κ. Ευρώπη στις Βρετανικές Νήσους τον 5ο αι. µ.Χ. Η λατ. ονοµασία 
Angli (ήδη στον Τάκιτο) περιέγραφε αρχικώς τους πληθυσµούς τής 
περιοχής Angui στο Σλέσβιχ (Schleswig) τής Γερµανίας, που ανάγεται 
στο αρχ. γερµ. angui «άγκιστρο, γάντζος», αναφέρεται δε στη µορφο-
λογία τής περιοχής]. 

Αγγλία: ορθογραφία. Μολονότι η λ. είναι, φυσικά, ξένης προελεύ-
σεως και θα έπρεπε να γράφεται µε -γκ- (πβ. ζούγκλα, µάγκας, πά-
γκος, πουτίγκα κ.τ.ό.), εντούτοις, επειδή είναι πολύ παλιά στην ελ-
ληνική γλώσσα (µεσαιωνική), γράφεται ιστορικά µε -γγ-. Το όνοµα 
τής γλώσσας, ως ουσιαστικοποιηµένο εθνικό όνοµα, γράφεται µε 
κεφαλαίο, όπως και κάθε εθνικό ουσιαστικό, ήτοι: Αγγλική (όχι 
αγγλική), όπως και Ελληνική, Γαλλική, Γερµανική κ.τ.ό. Όταν 
χρησιµοποιείται ως επίθετο, τότε γράφεται κανονικά µε µικρό: 
αγγλική γλώσσα, αγγλικά έθιµα (πβ. ελληνική γλώσσα, ελληνική 
ιστορία, γαλλική κουζίνα, γερµανική κατοχή κ.λπ.). 

αγγλικανός (ο) [1892], αγγλικανή (η) ο χριστιανός που ανήκει στην 
επίσηµη Εκκλησία τής Αγγλίας (Αγγλικανική Εκκλησία), που 
αποσχίστηκε τον 16ο αι. από τον ρωµαιοκαθολικισµό και περιλαµ-
βάνει την πλειονότητα των Άγγλων και Ιρλανδών χριστιανών. — αγ· 
Υλικανικός, -ή, -ό [1856], αγγλικανισµός (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού αγγλ. anglican < µεσν. λατ. anglicanus]. 

αγγλικός, -ή, -ό → Αγγλία 
αγγλισµός (ο) [1882] 1. κάθε γλωσσική ιδιαιτερότητα τής αγγλικής 

γλώσσας (ιδιωµατισµοί, εκφράσεις, συντακτικά σχήµατα κ.λπ.) 2. κά-
θε λέξη, φράση ή γλωσσική δοµή που εµφανίζεται ως δάνειο και λει-
τουργεί ως πρότυπο σχηµατισµού ανάλογων γλωσσικών δοµών σε 
άλλες γλώσσες 3. (γενικότ.) η υιοθέτηση ή µίµηση τρόπων συµπερι-
φοράς, νοοτροπίας, συνηθειών κ.λπ. χαρακτηριστικών των Αγγλων. 

αγγλιστί επίρρ. (λόγ.) στην αγγλική γλώσσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 
αγγλόγλωσσος, -η, -ο αυτός που χρησιµοποιεί την αγγλική γλώσσα 

στην επικοινωνία του ή είναι γραµµένος στην αγγλική γλώσσα: ~ κεί-
µενο | βιβλίο. 

αγγλοθρεµµένος, -η, -ο αγγλοτραφής (βλ.λ.). 
αγγλοµαθής, -ής, -ές [1893] {αγγλοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 

έχει µάθει την αγγλική γλώσσα: ζητείται ~ υπάλληλος. — αγγλοµά-
θεκι (η) [1887]. 

Αγγλοσάξονος (ο/η) [1858] {Αγγλοσαξόνων} 1.ΙΣΤ. µέλος των γερµα-
νικών φύλων που εγκαταστάθηκαν στην Αγγλία και τη διακυβέρνη-
σαν από τον 5ο αι. µ.Χ. ώς τη νορµανδική κατάκτηση (1066) (κατ' αντι-
διαστολή προς τους Σάξονες τής ηπειρωτικής Ευρώπης) 2. κάθε ση-
µερινός Αγγλος/Αγγλίδα, καθώς και βρετανικής καταγωγής Βορειοα-
µερικανός/-ή. — αγγλοσαξονικός, -ή, -ό [1869]. [ΕΤΎΜ. < µεσν. 
λατ. Angli Saxones (πληθ.) < αρχ. αγγλ. Angle Seaxan, βλ. λ. Αγγλία, 
Σάξονας]. 

αγγλοτραφής, -ής, -ές {αγγλοτραφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
έχει διαπαιδαγωγηθεί σύµφωνα µε τα αγγλικά πρότυπα και έχει ανα-
πτύξει ανάλογη συµπεριφορά: µιλάει τέλεια τα Αγγλικά- άλλωστε εί-
ναι ~ ΣΥΝ. αγγλοθρεµµένος. 
[ΕΤΥΜ. < άγγλο- + -τραφής, από το θ. τού παθ. αορ. έ-τράφ-ην, ρ. τρέ-
φω]. 

αγγλοφέρνω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. µοιάζω εξωτερικά 
µε Αγγλο | Αγγλίδα 2. µιµούµαι ή υιοθετώ τις συνήθειες και τους τρό-
πους των Αγγλων. 

αγγλόφιλος, -η, -ο [1895] 1. αυτός που έχει φιλική διάθεση προς τους 
Αγγλους ή την Αγγλία 2. αυτός που συµβαδίζει µε τα αγγλικά συµ-
φέροντα: ~ πολιτική | κόµµα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. anglophile 
(νόθο συνθ.)]. 

αγγλόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
αγγόνα (η) → εγγονή 
αγγόνι (το) → εγγόνι 
αγγονός (ο) → εγγονός 
αγγούρι (το) {αγγουρ-ιού | -ιών) 1. ο επιµήκης και κυλινδρικός καρ-

πός τής αγγουριάς, µε άσπρη ή πρασινωπή σάρκα, τραγανή και δρο-
σιστική, που τρώγεται ωµή σε σαλάτες ή διατηρηµένη σε ξίδι· ΦΡ. (αρ-
γκό) σαν αγγούρι µε άκαµπτη και άκοµψη στάση τού σώµατος: στέ-
κεται ~ || περπατάει ~ (αργκό) · 2. καθετί χαρακτηριστικά δύσκολο, 
κρίσιµο ή απροσπέλαστο: πολύ ~ τα θέµατα των εξετάσεων ΣΥΝ. πα-
λούκι- ΦΡ. ra βρίσκω αγγούρια (µπροστά µου) συναντώ δυσκολίες: 
αν συνεχίσει να µη διαβάζει, θα τα βρει αγγούρια ΣΥΝ. τα βρίσκω 
µπαστούνια 3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει πνευµατική ή κοινωνική ευ-
ελιξία: καθόταν σαν ~ και ούτε µιλούσε ούτε χαιρετούσε · 4 (!) το αν-
δρικό γεννητικό όργανο. — (υποκ.) αγγουράκι (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -γγ-, -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άγγούρινκ άγγούριον, υποκ. τού άγγουροςκ άγουρος 
(βλ.λ.), επειδή η σάρκα τού καρπού τρώγεται άγουρη, µε πρασινωπό 
χρώµα. Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται στο αραβ. 'agur]. 

αγγουριά (η) [µεσν.] ετήσιο ποώδες φυτό που καλλιεργείται για τους 

καρπούς του, τα αγγούρια· ανήκει στην ίδια οικογένεια µε το καρ-
πούζι, το πεπόνι, το κολοκύθι. 

αγγουρόνερο (το) χυµός αγγουριού, που χρησιµοποιείται ως καλ-
λυντικό προσώπου. 

αγγουροντοµάτα (η) (αντί τού αγγουροντοµατοσαλάτα) {χωρ. γεν. 
πληθ.} σαλάτα µε βασικά συστατικά τη ντοµάτα και το αγγούρι. 

αγδίκιωτος, -η, -ο (εκφραστ.-λογοτ.) αυτός για τον οποίο δεν έχουν 
πάρει εκδίκηση: ο χαµός τής µητέρας του έµεινε ~. [ΕΤΥΜ. < α- 
στερητ. + γδικιέµαι (πβ. µεσν. άγδίκητος) < αρχ. έκδι-κοϋµαι], 

Α/Γ.Ε.Α. (ο) Αρχηγός ενικού Επιτελείου Αεροπορίας. 
Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α. (ο) Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αµυνας. 
άγειρτος, -η, -ο → άγερτος 
αγελάδα κ. (λαϊκ.) γελάδα (η) 1. µεγαλόσωµο θηλυκό µηρυκαστικό, 

που εκτρέφεται για την παραγωγή γάλακτος· το θηλυκό βόδί ΦΡ. (α) 
σαν τη γελάδα που κλοτσά την καρδάρα µε το γάλα για άνθρωπο που 
από απροσεξία, αδεξιότητα, βιασύνη ή ανυποµονησία καταστρέφει 
την τελευταία στιγµή κάτι που έχει πετύχει µε πολύ µόχθο: ενώ είχε 
πείσει όλο τον κόσµο για το δίκιο του, την τελευταία στιγµή µε µια 
κουβέντα χάλασε τα πάντα- ~! (β) βρήκε τη γελάδα κι αρµέγει για 
κάποιον που εκµεταλλεύεται συστηµατικά προς όφελος του 
πρόσωπο ή κατάσταση: πάτησε τα τριάντα, αλλά δεν λέει να δουλέψει 
· ~, βλέπεις (γ) περίοδος ισχνών | παχιών (εσφαλµ. παχέων!) αγελάδων 
περίοδος οικονοµικής δυσπραγίας, φτώχιας | οικονοµικής ευµάρειας, 
ευηµερίας: το καλοκαίρι είναι για τις τουριστικές επιχειρήσεις η 
περίοδος των παχιών αγελάδων 2. (µτφ.-µειωτ.) παχιά και δυσκίνητη 
γυναίκα. — (υποκ.) αγελαδίτσα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. άγελάς, -
άδος < αρχ. αγέλη. Η φρ. άγελαία βοϋς «θηλυκό βόδι που ανήκει σε 
αγέλη» συνέβαλε στη δηµιουργία τής λ. άγελάς (πιθ. µέσω τού ρ. 
άγελάζοµαι «συγκεντρώνοµαι σε αγέλη»), το οποίο αντικατέστησε 
την αρχ. λ. βοϋς (ή) «θηλυκό βόδι». Οι φρ. παχιές | ισχνές αγελάδες 
οφείλονται στην αφήγηση τής Π.∆. (Γένεσις 41, 17-36, όπου 
χρησιµοποιείται η αντίστοιχη εβρ. λ. parâh) για το όνειρο τού 
Φαραώ, όπου οι επτά παχιές αγελάδες αντιπροσώπευαν επτά έτη 
αφθονίας, ενώ οι επτά ισχνές συµβόλιζαν επτά έτη πείνας]. 

αγελαδόρης κ. γελαδάρης (ο) {(α)γελαδάρηδες), αγελαδάρισ-σα κ. 
γελάδαρισσα (η) {(α)γελαδαρισσών} 1. βοσκός αγελάδων ΣΥΝ. 
αγελαδοκόµος, αγελαδοβοσκός, (λόγ.) βουκόλος 2. (το αρσ.) ως 
απόδοση τού αµερ. «καουµπόι». 

αγελαδινός, -ή, -ό κ. γελαδινός 1. αυτός που παράγεται από αγελάδα: 
~ γάλα | κρέας | γιαούρτι ΣΥΝ. αγελαδήσιος 2. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από αταραξία, πραότητα, ο νωθρός: ~ βλέµµα 3. 
(µτφ.-σπάν.) αυτός που έχει µεγάλες διαστάσεις: -µάτια (µεγάλα, εκ-
φραστικά και υγρά). Επίσης αγελαδήσιος, -ια, -ιο. 

αγελαδοβοσκος (ο) ο αγελαδάρης. 
αγελαδθκόµος (ο) ο αγελαδάρης ή ο αγελαδοτρόφος (βλ.λ.).   — 

αγελαδοκοµία (η), αγελαδοκοµικός. -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αγελάδα + -
κοµος < αρχ. κοµώ «φροντίζω», βλ. κ. -κοµία]. 

αγελαδοστάσιο (το) [1895] {αγελαδοστασί-ου | -ων} κλειστός χώρος, 
κατάλληλα διαµορφωµένος, στον οποίο εκτρέφονται αγελάδες για 
εκµετάλλευση ΣΥΝ. βουστάσιο. [ΕΤΥΜ. < αγελάδα + -στάσιο 
(βλ.λ.)]. 

αγελαδθτρόφος (ο/η) αυτός που ασχολείται µε τη συστηµατική και 
επιστηµονική συντήρηση, εκτροφή και αναπαραγωγή αγελάδων 
ΣΥΝ. αγελαδοκόµος. — αγελαδοτροφία (η), αγελαδοτροφικός, -ή, -ό. 

α γελοίος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που ζει σε κοπάδι: ~ άλογα ΣΥΝ. κο-
παδιαστός 2. (µτφ.) (οµάδα ανθρώπων) που συµπεριφέρεται σαν κο-
πάδι, σαν όχλος: ~ πλήθη 3. αυτός που είναι χαµηλού επιπέδου, που 
σχετίζεται µε τον όχλο: ~ αισθήµατα ΣΥΝ. ευτελής, ασήµαντος, τού 
σωρού 4. αυτός που χαρακτηρίζεται από τη συµπεριφορά κοπαδιού, 
από αστάθεια και µαζικότητα: ~ ζωή | ήθος. — αγελαί-α | -ως επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσαµύντορας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άγελαϊος < αγέλη}. 

αγέλαστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν γελάει: - πρόσωπο 2. αυτός 
που δεν είναι ποτέ χαρούµενος: ~ άνθρωπος ANT. γελαστός. — 
αγέλαστα επίρρ. [µεσν.]. 

αγέλη (η) {αγελών} 1. πλήθος ζώων τού ίδιου είδους, που ζουν και 
µετακινούνται µαζί: ~ λύκων ΣΥΝ. κοπάδι 2. (µτφ.-µειωτ.) κάθε ανορ-
γάνωτο, άβουλο και ισοπεδωτικά απρόσωπο πλήθος ανθρώπων: ~ 
οπαδών | ψηφοφόρων ΣΥΝ. µπουλούκι, µάζα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άγω «οδηγώ». Από τη σηµ. των βοοειδών η λ. προσδιό-
ρισε αργότερα κάθε είδους ποίµνια]. 

αγεληδόν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. µε τρόπο που θυµίζει ή χαρακτηρίζει 
αγέλη ΣΥΝ. κοπαδιαστά, οµαδικά, µαζικά 2. (ειρων.) κατά µεγάλες 
οµάδες, µαζικά: οι ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες - ΣΥΝ. αθρόα, 
µαζικά. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αγέλη + επιρρ. επίθηµα -ηδόν (βλ.λ.)]. 

Α/Γ.Ε.Ν. (ο) Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. 
αγένεια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η προσβλητική συµπεριφορά, η έλλειψη 

διακριτικότητας ή παράβαση των κανόνων καλής συµπεριφοράς: εί-
ναι ~ να κάνεις τόσο προσωπικές ερωτήσεις ΣΥΝ. αδιακρισία, χο-
ντροκοπιά ΑΝΤ. ευγένεια, διακριτικότητα. 
[ΕΤΥΜ. Το αρχ. αγένεια είχε τη σηµ. «ταπεινή καταγωγή». Βλ. λ. αγε-
νής]. 

αγένειος, -ος, -ο 1. αυτός που δεν έχει γένια 2. αυτός που δεν έχει 
τριχοφυία στο πρόσωπο, έφηβος, ανήλικος (πβ. λ. αµούστακος). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + γένειον]. 

 

α- | αν- στερητικό α-
γελοιοποίητος, -η, -ο α-γέµιστος. -η, -ο α-γενεαλόγητος, -η, -ο α-γηροκόµητος, -η, -ο α-γιόρταστος, -η, -ο 
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αγενής, -ής, -ές {αγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· αγενέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από αγένεια ΣΥΝ. αδιάκριτος, ανάγωγος, αναιδής, άξεστος, 
χυδαίος, απολίτιστος · 2. ΒΙΟΛ. αγενής αναπαραγωγή η αναπαραγωγή κατά 
την οποία τα νέα άτοµα δηµιουργούνται από τον έναν µόνο γονέα, χωρίς τον 
σχηµατισµό γαµετών ΣΥΝ. µονο-γονία ANT. εγγενής αναπαραγωγή, αµφιγονία. 
— ογενώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο έχων ταπεινή καταγωγή», < ά- στερητ. + γένος. 
Η σηµερινή σηµ. τής λ. οφείλεται στη σηµασιολογική εξέλιξη τού αντωνύµου 
ευγενής (βλ.λ.)]. 

αγέννητος, -η, -ο [αρχ.] 1. (α) (παθ.) αυτός που δεν έχει γεννηθεί ακόµη (β) 
(ενεργ.) (για ζώο) αυτός που δεν έχει γεννήσει 2. ΦΙΛΟΣ, αυτός που 
προϋπάρχει αιώνια, που δεν έχει γεννηθεί από κάποιον: ο Θεός είναι ~ ΣΥΝ. 
αυθύπαρκτος. 

άγεννος, -η, -ο 1. (σπάν.-λαϊκ.) αυτός που δεν έχει γεννήσει ακόµη 2. αυτός που 
δεν έχει γεννηθεί ακόµη ΣΥΝ. αγέννητος. 

αγέρας (ο) → αέρας 
αγέραστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν γερνά, που δεν υποβάλλεται σε βιολογική 

φθορά: ~ οµορφιά | πρόσωπο ΣΥΝ. (λόγ.) αειθαλής, ακµαίος ΑΝΤ. 
γερασµένος 2. (µτφ.) αυτός που διατηρεί τη δύναµη και την ποιότητα των 
ιδιοτήτων του αναλλοίωτες: ~ δόξα | φιλία | αγάπη. — αγέραστα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + µεσν. γεράζω «γερνώ», άσχετο προς το αρχ. αγέραστος 
«αυτός που δεν βραβεύτηκε»]. 

αγέρι (το) {αγεριού | χωρ. πληθ.} (κυρ. λογοτ.) χαµηλής εντάσεως, απαλός, 
ευχάριστος άνεµος, πνοή ανέµου: το ~ µάς χάιδευε το πρόσωπο ΣΥΝ. αύρα, 
αεράκι. Επίσης αέρι [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. άέρι(ν) < αρχ. *άέριον, υποκ. 
τού αήρ, µε ανάπτυξη ευ-φωνικού -y-, πβ. αγέρας, ακούγω, άγουρος (< άω-
ρος)]. 

αγερικό (το) -> αερικό 
αγερµός (ο) ΛΑΟΓΡ. η εθιµική επίσκεψη οµάδας προσώπων στα σπίτια µιας 

κοινότητας σε ορισµένες ηµέρες, συνήθ. εορτών, για να πουν τραγούδια και 
να ευχηθούν υγεία και ευτυχία. — αγερµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«συγκέντρωση χρηµάτων, έρανος», < άγείρω «συγκεντρώνω» < *ά-γέρ-./ω < 
ά- αθροιστ. + -γερ- «πληθύς», για το οποίο βλ. λ. αγύρτης, αγορά]. 

άγερτος, -η, -ο αυτός που δεν γέρνει, που παραµένει όρθιος ΣΥΝ. ευθύς, 
αλύγιστος. Επίσης άγειρτος. 
[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + θ. γερ- (ρ. γέρνω) ή γειρ- (αόρ. έ-γειρ-α) + λη-κτικό 
επίθηµα -τος]. 

αγέρωχος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από υπερηφάνεια και 
επιβλητικότητα: ~ περπάτηµα | ύφος | κορµοστασιά | βλέµµα | πολεµιστής | 
(µτφ.) βουνό ΣΥΝ. υπερήφανος, µεγαλοπρεπής 2. (καταχρ.) υπεροπτικός, 
αλαζονικός: ~ συµπεριφορά. — αγέρωχα επίρρ., αγε-ρωχία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνθ. εκ συναρπαγής (από φράση) < ά-
αθροιστ. + φρ. γέρας εχειν «τιµηµένος, ένδοξος». Στον Όµηρο η λ. πα-
ρουσιάζει µόνο θετική σηµ. «ευγενής, µεγαλοπρεπής», ενώ η σηµ. 
«αλαζόνας» εµφανίζεται πρώτη φορά στον Αρχίλοχο (6ος αι. π.Χ.)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το αγέρωχος είναι «µέση λέξη» (media vox), έχει δηλ. και καλή 
(εύσηµη) και κακή (κακόσηµη) σηµασία, όπως λ.χ. είναι η λ. τύχη (καλή 
τύχη - κακοτυχία). 

Α/Γ.Ε.Σ. (ο) Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού. 
αγευοία (η) [1807] ελάττωση ή απώλεια τής αίσθησης τής γεύσης. [ΕΤΥΜ. 

Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. ageusia (πβ. µτγν. άγευστία)]. 
άγευστος, -η, -ο [αρχ.] κ. (σπάν.) άγευτος 1. αυτός που δεν έχει γεύση: ~ 

φαγητό ΣΥΝ. άνοστος, ανούσιος ANT. εύγευστος, γευστικός 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
στερείται ενδιαφέροντος, ώστε να µη συγκινεί: έζησε µια ~ ζωή ΣΥΝ. 
αδιάφορος, πληκτικός, ανούσιος 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δεν γνώρισε 
κάτι· ο στερούµενος εµπειριών ή πείρας: ~ επιστήµης | παιδείας | φιλοσοφίας | 
πολεµικής τέχνης ΣΥΝ. ανίδεος, άπειρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµµεσος. 

αγεφύρωτος, -η, -ο [1841] αυτός που δεν συνδέεται ή δεν µπορεί να συνδεθεί 
µέσω γέφυρας- (συνήθ. µτφ.) τόσο µεγάλος που αποτρέπει οποιαδήποτε 
σύνδεση δύο αντίθετων πλευρών: - διαφορά | µίσος | διάσταση | χάος | 
αντιθέσεις | σχίσµα | διαφωνία ΣΥΝ. χαώδης· ΦΡ. (µας χωρίζει) αγεφύρωτο 
χάσµα σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν απόψεις ή αρχές εκ διαµέτρου 
αντίθετες ή ασυµβίβαστες. [ΕΤΥΜ. Η φρ. αγεφύρωτο χάσµα αποτελεί µετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. unbridgeable chasm]. 

αγεωγράφητος, -η, -ο 1. αυτός από τον οποίο λείπουν παντελώς ή δεν είναι 
επαρκείς οι γεωγραφικές γνώσεις: ~ άνθρωπος 2. (περιοχή) που δεν έχει 
χαρτογραφηθεί- που δεν υπάρχουν για αυτήν επιστηµονικά γεωγραφικά 
στοιχεία: ~ χώρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. α- στερητ. 

αγεωµέτρητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν γνωρίζει γεωµετρία και γενικότ. 
µαθηµατικά 2. αυτός που στερείται βασικών γνώσεων, παιδείας και γενικότ. 
ορθολογικής, θετικής σκέψεως ΣΥΝ. απαίδευτος- ΦΡ. µηδείς αγεωµέτρητος 
εισίτω (µηδείς άγεωµέτρητος είσίτω, σε επιγραφή στην είσοδο τής Ακαδηµίας 
τού Πλάτωνος) να µη µπει κανείς που δεν γνωρίζει γεωµετρία- (µτφ.) οι 
απαίδευτοι ή αυτοί που δεν σκέπτονται ούτε ενεργούν µε βάση τον ορθό 
λόγο, είναι ανεπιθύµητοι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. α- στερητ. 

άγηµα (το) {αγήµ-ατος | -ατα, -άτων} µικρή και επίλεκτη οµάδα ειδικής 
υπηρεσίας ή αποστολής, ιδ. στρατιωτικής: πυροσβεστικό | αποβατικό | 
εξασκηµένο | ειδικό | επίλεκτο | µηχανοκίνητο ~· ΦΡ. τιµητικό άγηµα το 
άγηµα που αποδίδει τιµές κατά τη διάρκεια επίσηµων τελετών, εκδηλώσεων. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άγηµα | άγηµα. Επειδή πρόκειται για 
αρχ. στρατιωτικό 

όρο και επειδή η λ. παραδίδεται στην Αρχ. και µε δασύ φθόγγο, πιθανότερη 
φαίνεται η ερµηνεία: άγηµα < άγέοµαι, δωρ. τ. τού ρ. ήγέο-µαι | ηγούµαι 
«είµαι αρχηγός, ηγέτης» µε την επίδραση τής λ. άγω]. 

Άγης (ο) 1. όνοµα βασιλέων τής αρχαίας Σπάρτης 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης 
Άγίς {Αγιδος}. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. Αγις, -ιδος, πιθ. συντετµηµένος τ. τού ονόµατος 'Αγησίλαος | 
Άγησίλας (βλ.λ.)]. 

Αγησίλαος (ο) {-ου κ. -άου} 1. βασιλιάς τής αρχαίας Σπάρτης (444-361 π.Χ.) 2. 
ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. 'Αγησίλαος (δωρ. όν.) «ο ηγέτης, ο οδηγός τού λαού» < άγησι-
1 ήγησι- «καθοδήγηση, αρχηγία» (θ. τού ρ. ηγούµαι) + λαός. Το όν. απαντά 
και µε ψιλή αντί δασείας (Αγησίλαος), πράγµα που ίσως οφείλεται σε 
ανοµοίωση προς το ακολουθούν -σ- στις δωρικές διαλέκτους]. 

άγια επίρρ. 1. µε αγιότητα, µε αγνότητα, σαν άγιος: έζησε ~2. σωστά: ~ έκανες 
που µου το είπες! ΦΡ. (επιτατ.) καλά και άγια πολύ σωστά-συνήθ. λέγεται για 
να στηρίξει υφολογικά απόρριψη ή εναντίωση τού (συν)οµιλητή προς τα 
λεγόµενα: ~ όσα λες, αλλά εξακολουθείς να έχεις άδικο. 

Αγια- κ. Άγια- λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων που δηλώνει: 1. αγία τής 
Εκκλησίας (Ορθόδοξης, Ρωµαιοκαθολικής): η Αγια-Μαρκέλλα || η Αγια-
Μαρίνα 2. τοπωνύµιο ή ναό που φέρει το όνοµα αγίας: επισκέφθηκαν την 
Αγια-Σοφιά || το λάβαρο τής Επανάστασης τού 21 φυλάσσεται στην Άγια-Λαύρα. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων τής Ν. Ελληνικής, που προ-
έρχεται από το θηλ. τού επιθ. άγιος]. 

αγιάζι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} 1. το διαπεραστικό κρύο των ξάστερων βραδιών 
και πρωινών τού χειµώνα 2. σχηµατισµός υγρασίας οφειλόµενος στο ψύχος 
τής νύχτας: τ' ~ πάνω στα λουλούδια ΣΥΝ. δροσοσταλίδες, πάχνη, δροσόπαγος. 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. ayaz]. 

αγιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αγίασ-α (λαϊκ. άγιασα), -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
♦ (µετβ.) 1. ΕΚΚΛΗΣ. (για εκκλησιαστικά πρόσωπα) ασκώ (σε κάτι) 
προστατευτική ή εξαγνιστική επίδραση µέσω ραντισµού, ανάγνωσης ευχής ή 
ευλογίας, επικαλούµενος τη χάρη και τη δύναµη τού Αγ. Πνεύµατος: ~ τα 
νερά την ηµέρα των Φώτων ΦΡ. Ο σκοπός αγιάζει τα µέσα (i) για να 
δικαιολογηθούν πράξεις ή ενέργειες που, ενώ είναι ανήθικες, παράνοµες ή 
κοινωνικώς κατακριτέες, επιτελούνται για την επίτευξη ιερού ή υψηλού 
σκοπού: έκλεβε για να βοηθάει τους απόρους και έλεγε ότι ~ (ii) (κατ' επέκτ.-
καταχρ.) για να υποστηριχθεί ότι κάθε µέσο είναι θεµιτό, προκειµένου να 
επιτύχουµε έναν στόχο (ακόµη και ιδιοτελή): Και γιατί να µην τον 
δωροδοκήσω, για να µε εξυπηρετήσει; -Ι ♦ (αµετβ.) 2. (α) γίνοµαι ή 
αναγνωρίζοµαι ως άγιος ή φορέας αγιότητας (β) για πρόσωπο που έχει 
ταλαιπωρηθεί πολύ: θ'αγιάσει αυτή η γυναίκα µε τα βάσανα που έχει περάσει || 
«αγιάσανε τα χέρια τους να βαστάνε τα πινέλα» (Φ. Κόντογλου)· ΦΡ. δεν 
αφήνω άνθρωπο ν' αγιάσει (i) µε τις πράξεις και τη συµπεριφορά µου σκαν-
δαλίζω, θέτω σε πειρασµό (ii) ενοχλώ κάθε άνθρωπο, σε βαθµό που να τον 
κάνω να αντιδρά µε άσχηµο τρόπο, να παραφέρεται 3. (συνήθ. ως ευχή) µου 
συγχωρούνται οι αµαρτίες- ΦΡ. (α) ν' αγιάσουν τα κόκκα-λά σου | τα κόκκαλα 
τού πατέρα σου! επιδοκιµαστικά ή προτρεπτικά για κάτι που έκανε ή 
πρόκειται να κάνει κάποιος: καλά του έκανες-~! || βοήθησε µε ~! (β) ν' αγιάσει 
το στόµα (κάποιου) για να δείξουµε µε έµφαση ότι επιδοκιµάζουµε τα λόγια 
(κάποιου), επειδή ειπώθηκαν την κατάλληλη στιγµή, προς τα κατάλληλα 
πρόσωπα, µε τον πλέον κατάλληλο τρόπο: τους τα 'πε έξω απ'τα δόντια και 
τους έβαλε στη θέση τους- - τού ανθρώπου (γ) ν' αγιάσεις ως θερµή παράκληση 
ή ενθάρρυνση, προκειµένου κάποιος να πει ή να κάνει κάτι: πες το µας ε-
πιτέλους, ~! (δ) σφάξε µε αγά µου ν' αγιάσω (i) για όσους δείχνουν παθητική 
στάση απέναντι σε εχθρικές προκλήσεις, παραιτούµενοι από κάθε προσπάθεια 
για αγώνα: µην περιµένεις να αντιδράσει· αυτός είναι ~! (ii) για όσους 
επιδιώκουν την εξιλέωση ή την πρόκληση συµπάθειας, επιλέγοντας ένα µη 
υποχρεωτικό, περιττό µαρτύριο: έχει τη νοοτροπία τού ~· και να µην του ζητούν 
θυσίες, αυτός θα τις κάνει 4. ΕΚΚΛΗΣ. αγιασµένος | ηγιασµένος άρτος και 
οίνος ο άρτος και ο οίνος τού µυστηρίου τής Θείας Ευχαριστίας. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. αγιάζω < αρχ. άγιος]. 

Αγία Λαύρα κ. Άγια-Λαύρα (η) µονή στην Αχαΐα, κοντά στα Καλάβρυτα, η 
οποία συνδέεται ιστορικά µε την έναρξη τής Επανάστασης τού 1821. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. 'Αγία Λαύρα, ιστορική µονή που ιδρύθηκε τον 10ο αι. (βλ. λ. 
λαύρα)]. 

Αγία Λουκία (η) (αγγλ. Saint Lucia) νησιωτικό κράτος των Μικρών Αντιλλών 
στην Καραϊβική Θάλασσα µε πρωτεύουσα την Καστρίς, επίσηµη γλώσσα την 
Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Α. Καραϊβικής. [ΕΤΥΜ. Το νησί 
ανακαλύφθηκε από τον Χρ. Κολόµβο στις 13/12/1502, ηµέρα εορτασµού τής 
Αγίας Λουκίας]. 

Αγία Πετρούπολη (η) πόλη τής Β∆. Ρωσίας- αλλιώς (παλαιότ.) Λένινγκραντ 
(το). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Sankt Petersburg (κατά λέξη «οχυρό τού Αγίου 
Πέτρου»). Η πόλη ιδρύθηκε το 1703 από τον τσάρο Πέτρο τον Μεγάλο µε 
γερµ. όνοµα. Το 1914 η ονοµασία εκρωσίστηκε σε Petrograd, ενώ η 
κοµουνιστική ηγεσία τη µετονόµασε σε Leningrad το 1924, έτος θανάτου τού 
Λένιν. Το 1991 κατόπιν δηµοψηφίσµατος η πόλη επανέ-κτησε το ιστορικό της 
όνοµα]. 

άγιασµα (το) [µτγν.] {αγιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το αγιασµένο νερό 2. η 
πηγή (και η γύρω περιοχή), στο νερό τής οποίας αποδίδονται θεραπευτικές 
ιδιότητες και ιερότητα: όταν αρρώστησε, τον πήγαν στο ~ τής Παναγίας τής 
Οδηγήτριας. 

αγιασµατάριο (το) [1767] {αγιασµαταρί-ου | -ων} το Μικρό Ευχολό- 
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γιο που χρησιµοποιείται κατά τις λειτουργίες στις εκκλησίες. 
αγιασµός (ο) [µτγν.] 1. η τελετή καθαγιασµού, συνήθ. σε εγκαίνια, γιορτές: ο - 

στην αρχή τού σχολικού έτους || ο ~ των υδάτων την ηµέρα των Θεοφανίων 2. 
(ειδικότ.) το ράντισµα µε την αγιαστούρα: ο -τής εικόνας 3. (συνεκδ.) το 
αγιασµένο νερό: έχει πάντα ένα µπουκάλι ~ στο ντουλάπι. Επίσης άγιασµα (το) 
[µεσν.]. 

αγιαστούρα κ. αγιαστηρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το σκεύος που περιέχει 
αγιασµό 2. το µατσάκι βασιλικού µε το οποίο ο ιερέας ραίνει το εκκλησίασµα.   
— (λαϊκ.) αγιασµατάρι κ. αγιασµατερό (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
άγιαστούριν < µτγν. άγιαστήριον < αγιάζω]. 

αγιατολαχ (ο) {άκλ.} σιίτης θρησκευτικός ηγέτης (πβ. λ. σιίτης): ο ~ Χοµεϊνί, 
ηγέτης τής ισλαµικής επανάστασης στο Ιράν. [ΕΤΥΜ. < περσ. ayat-Allah 
«εκπρόσωπος τού Αλλάχ» < ayat (πληθ. τού aya «σηµείο, θαύµα, µαρτυρία») 
+ Allah «Αλλάχ»]. 

αγιάτρευτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν µπορεί να θεραπευτεί: ~ ασθένεια | 
καρδιά | πληγή | καηµός | νοσταλγία | απελπισία | ανία | µαράζι | πλήξη | 
έρωτας 2. (µτφ.) αυτός που δεν επιδέχεται διόρθωση, αναπλήρωση: ~ σφάλµα | 
απώλεια. — σγιάτρευτα επίρρ. 

αγίνωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει ωριµάσει: τα φρούτα είναι ακόµη ~ ΣΥΝ. 
άγουρος 2. αυτός που δεν έχει υποστεί αρκετή ζύµωση: ~ κρασί 3. αυτός που 
δεν ολοκληρώθηκε ή δεν µπορεί να ολοκληρωθεί, να συντελεστεί. 
[ΕΤΥΜ < α- στερητ. + γινω-µένος µε απόσπαση τού θ. κατά τα ρ. σε -όω Ι-
ώνω (λ.χ. διορθώνω - αδιόρθωτος) και ληκτικό επίθηµα -τος]. 

άγιο (το) {αγίου | χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. οτιδήποτε (δύναµη, ον ή και βασίλειο), το 
οποίο, κατά την πίστη των θρησκευόµενων προσώπων, βρίσκεται στον 
πυρήνα τής υπάρξεως και διαφοροποιείται πλήρως από τον κοινό κόσµο 
εκφράζοντας την υπέρτατη καθολική αξία και το βαθύτερο νόηµα τής ζωής· 
το ιερό, κατ' αντιδιαστολή προς το βέβηλο, το καθαρό κατ' αντιδιαστολή προς 
το ακάθαρτο, το ελεύθερο, µη απαγορευµένο κατ' αντιδιαστολή προς το µιαρό 
(βλ. λ. άγιος, ταµπού, Βράχµαν). 

άγιο- κ. αγιό- κ. αγι- ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε 
κάποιον/κάτι άγιο ή µε την Εκκλησία: αγιο-βασιλιάτικος, αγιο-δηµητριάτικος, 
αγιο-λόγιο, αγι-ωνύµιο, αγιο-γράφος. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. άγιος]. 

αγιοβασιλιάτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Άγιο Βασίλειο ή την 
ηµέρα τής γιορτής του, την Πρωτοχρονιά: ~ πίτα | νόµισµα | φλουρί 2. 
αγιοβασιλιάτικα (τα) µικρά χρηµατικά δώρα που προσφέρονται για γούρι την 
Πρωτοχρονιά 3. (σκωπτ.-µειωτ.) αυτός που δεν έχει πραγµατική αξία, ο 
ευτελούς αξίας και ποιότητας: σπουδαίο ρολόι, ~! ΣΥΝ. ψεύτικος, ασήµαντος. 
— αγιοβασιλιάτικα επίρρ. 

αγιογδύτης (ο) {αγιογδυτών}, αγιογδύτισσα (η) {δύσχρ. αγιογδυ-τισσών} 1. 
πρόσωπο που κλέβει ιερά αντικείµενα ΣΥΝ. ιερόσυλος 2. (συνήθ. µτφ.) 
αδίστακτος κερδοσκόπος: µη µπλέξεις µ'αυτούς τους ~! [ΕΤΥΜ < άγιος + -
γδύτης < γδύνω]. 

αγιογράφηση (η) [1885] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ζωγραφική 
διακόσµηση εκκλησίας 2. η διαδικασία τής αγιογράφησης: λόγω ελλείψεως 
χρηµάτων δεν έχει ολοκληρωθεί η ~ τού ναού. — αγιο-Υράφηµα (το) [1864]. 

αγιογραφία (η) [1866] {αγιογραφιών} 1.η ζωγραφική απεικόνιση ιερού 
προσώπου ή παράστασης από τη θρησκευτική θεµατολογία: ασχολούµαι µε 
την ~ 2. (συνεκδ.) εικόνα που απεικονίζει ιερό πρόσωπο ή σκηνή από τη 
θρησκευτική παράδοση: εκθέτω τις-µου || µια εκκλησία µε υπέροχες ~. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hagiographie], 

αγιογραφικός1, -ή, -ό [1885] αυτός που σχετίζεται µε την αγιογραφία. — 
αγιογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

αγιογραφικός2, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την Αγία Γραφή: ~ χωρίο ΣΥΝ. 
βιβλικός. — αγιογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

αγιογράφος (ο/η) ζωγράφος αγιογραφιών (φορητών εικόνων, διακοσµητικών 
παραστάσεων στο εσωτερικό των ναών κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hagiographe]. 

αγιογραφώ ρ. µετβ. {αγιογραφείς... | αγιογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. ζωγραφίζω εικόνες αγίων ή αγιογραφικά θέµατα 2. διακοσµώ (εκκλησίες) 
µε αγιογραφίες. 

αγιθδηµητριάτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Αγιο ∆ηµήτριο ή µε 
την ηµέρα τής γιορτής του 2. αγιοδηµητριάτικο (το) το χρυσάνθεµο. 

Αγιοι Σαράντα (οι) πόλη τής Ν. Αλβανίας (Β. Ηπείρου). [ΕΤΥΜ Η πόλη (αλβ. 
Saranda) οφείλει την ονοµασία της σε οµώνυµο βυζαντινό ναό, ερείπια τού 
οποίου σώζονται κοντά στο λιµάνι]. 

αγιοκατάταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) η τάξη και η σειρά µε την 
οποία αγιογραφείται εσωτερικά ο ορθόδοξος ναός. 

αγιοκερι (το) [µεσν.] {αγιοκερ-ιού | -ιών} κερί ναού από καθαρό κερί 
µελισσών. 

αγιόκληµα (το) {αγιοκλήµ-ατος | -ατα, -άτων} διακοσµητικό αναρρι-χώµενο 
φυτό, τού οποίου τα άνθη έχουν έντονη µυρωδιά. [ΕΤΥΜ < µεσν. αγιόκληµα 
< *αίγόκληµα < αρχ. αίξ, αΐγός «γίδα» + κλήµα, µε παρετυµολ. επίδραση τής 
λ. άγιος]. 

αγιολογία (η) [1897] ΘΕΟΛ. Ο κλάδος που µελετά την εκκλησιαστική παράδοση 
και διδασκαλία σχετικά µε τους αγίους (τη ζωή και το έργο τους, τις τιµές που 
τους αποδίδονται κ.λπ.). — αγιολόγος (ο), αγιολογικός, -ή, -ό [1809], 
αγιολογικά επίρρ. 

αγιολόγιο (το) [1882] {αγιολογί-ου | -ων} βιβλίο µε διηγήσεις για τη ζωή και 
τη δράση των αγίων τής Εκκλησίας ΣΥΝ. συναξάρι. 

Άγιον Όρος (το) [µεσν.] {Αγίου Όρους) 1. αυτοδιοίκητη µοναστική 

πολιτεία τού ελληνικού κράτους, που καταλαµβάνει το νότιο άκρο τής 
χερσονήσου τού Αθω (Αθωνιάς Πολιτεία)- οργανώθηκε επίσηµα τον 10ο αι. 
και περιλαµβάνει 20 «κυρίαρχες» ιερές µονές (Μεγίστης Λαύρας, 
Βατοπαι)ε)δίου, Ξηροποτάµου, Σίµωνος Πέτρας, Κουτλου-µουσίου, 
Σταυρονικήτα, Ιβήρων, Χιλ(ι)ανδαρίου [σερβική], Εσφιγµέ-νου, ∆ιονυσίου, 
Παντοκράτορος, Ζωγράφου [βουλγαρική], ∆οχειαρίου, Καρακάλλου, 
Φιλόθεου, Αγ. Παύλου, οσίου Ξενοφώντος, οσίου Γρη-γορίου, Αγ. 
Παντελεήµονος [ρωσική], Κωνσταµονίτου [ή Κασταµονί-του], σκήτες, 
ησυχαστήρια κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) όλη η περιοχή τού Άθω, στην οποία 
βρίσκονται οι µονές τού Αγίου Όρους, που είναι γνωστή και ως «Περιβόλι τής 
Παναγίας». 

αγιοποιώ ρ. µετβ. [µεσν.] {αγιοποιείς... | αγιοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. (για την Εκκλησία) ανακηρύσσω (κάποιον) επισήµως άγιο µετά τον θάνατο 
του 2. (µτφ.) αποδίδω (σε κάποιον) υπερβολικές αρετές, τον εµφανίζω 
εξιδανικευµένο: οι αυλικοί ιστορικοί συνήθως αγιοποιούσαν τους µονάρχες 
τους || «αγιοποιούν αυτούς που τους υπακούουν και δαιµονοποιούν τους 
αντιπάλους τους» (εφηµ.) ΑΝΤ. δαιµονοποιώ. — αγιοποίηση (η) [1782]. 

αγιοπολίτης (ο) [µεσν.] {αγιοπολιτών} πρόσωπο που ζει ή κατάγεται από την 
Ιερουσαλήµ (την αγία πόλη). 

αγιοπολιτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την Ιερουσαλήµ ή τον αγιοπολίτη: 
~ γραφή. 

αγιοπρεπης, -ής, -ές [µτγν.] {αγιοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που αρµόζει 
σε αγίους ΣΥΝ ιεροπρεπής. — αγιοπρεπώς επίρρ. [µτγν.], αγιοπρέπεια (η). 

Αγιορείτης [µεσν.] κ. Αγιονορείτης (ο) ο µοναχός τού Αγίου Όρους, των µονών 
τού Αθω ΣΥΝ. Αθωνίτης. — αγιορείτικος, -η, -ο κ. αγιορείτικος, -ή, -ό κ. 
αγιονορείτικος, -η, -ο. 

Αγιορείτης ή Αγιορίτης; Το σωστό είναι Αγιορείτης, ως παράγωγο από την 
αρχ. λ. ορός (το) «βουνό», ήτοι -ορείτης (< *ορεσ-ίτης)-πβ. αρχ. όρειος 
«ορεινός», αρχ. όρειάς «νύµφη των ορέων, των βουνών» και λ. που 
χρησιµοποιούνται και σήµερα: ορεινός (< *ορεσ-νός), και από τον τ. τής 
δοτ. δρει (< *όρεσ-ι) τα ορείχαλκος, ορειβάτης κ.λπ. 

άγιος, -ία, -ο (κ. ά-γιος, ά-για, ά-γιο) 1. (στον χριστιανισµό ως χαρακτηρισµός 
τού Θεού, τής Εκκλησίας και των Αγγέλων) αυτός που είναι απαλλαγµένος 
από ηθικές ή άλλες ατέλειες: «~ ο Θεός, - ισχυρός, ~ αθάνατος ελέησον ηµάς» 
(ο «τρισάγιος ύµνος» τής Θ. Λειτουργίας, συνοδευόµενος από τους πιστούς µε 
το σηµείο τού σταυρού) || το ~ Πνεύµα (βλ. λ. πνεύµα) ΣΥΝ. θείος· ΦΡ. ΚΙ άγιος 
ο Θεός για συχνή και επαναλαµβανόµενη δραστηριότητα: όλο δουλειά, 
δουλειά ~! || µια χαρά τα περνάει: φαΐ, ύπνος, καθισιό ~ 2. αυτός που σχετίζεται 
µε τον Θεό ή µε τη λατρεία τού Θεού: η ~ Τράπεζα || ~ µύρο | ποτήριο ΣΥΝ. 
ιερός, σεπτός· ΦΡ. (α) άγια χώµατα (i) οι περιοχές όπου έζησε ο Χριστός (ii) 
(µτφ.) τα αγαπηµένα και ιερά (λόγω τής ιδιαίτερης σηµασίας που έχουν για 
κάποιον) εδάφη (τής κοιτίδας ενός έθνους ή τής ιδιαίτερης πατρίδας κάποιου): 
φίλησε τ'~ τής πατρίδας (β) Άγια Νύχτα (i) η νύχτα τής γεννήσεως τού 
Χριστού, καθώς και κάθε νύχτα Χριστουγέννων (ii) (συνεκδ.) (γερµ. die 
Heilige Nacht) το γνωστό (γερµανικής προέλευσης) χριστουγεννιάτικο 
τραγούδι: τα παιδιά τραγουδούν την ~ 3. (α) Αγία Γραφή βλ. λ. γραφή (β) 
Αγιος Τάφος ο Πανάγιος Τάφος (βλ. λ. πανάγιος) (γ) Άγιοι Τόποι οι περιοχές 
τής Παλαιστίνης όπου µαρ-τυρείται ότι διαδραµατίστηκαν σηµαντικά 
γεγονότα τής ζωής, τα Πά-θη και η Ανάσταση τού Χριστού, καθώς και 
σηµαντικά γεγονότα τής Π. και τής Κ. ∆ιαθήκης· κυρ. η Βηθλεέµ, η Ναζαρέτ 
και τα Ιεροσόλυµα (δ) Αγία Έδρα βλ. λ. έδρα 4. ΘΡΗΣΚ. άγιο (το) βλ.λ. 5. 
ΕΚΚΛΗΣ. άγια (τα) (α) ο αγιασµένος άρτος και οίνος, τα Τίµια ∆ώρα, τα οποία 
προσφέρονται στον Θεό και τα οποία περιφέρει ο ιερέας κατά τη Θεία 
Λειτουργία (β) (συνεκδ.) το χρονικό σηµείο τής περιφοράς των Τιµίων 
∆ώρων, η «Μεγάλη Είσοδος»· ΦΡ. ΤΟ άγια τοις κυσί(µή δώτε το άγιον τοις 
κυσίν, Κ.∆. Ματθ. 7,6) σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εµπιστεύεται κανείς τη 
διαφύλαξη, τήρηση, προστασία όσων θεωρεί ιερά σε πρόσωπα ανάξια: πολλοί 
ασυνείδητοι πωλούν την εθνική µας κληρονοµιά σε ξένους-δίνουν ~ χωρίς 
ντροπή!6. ταΆγια των Αγίων (i) (εβρ. Qodes haq'Qodhasim) τα άδυτα τής 
Σκηνής τού Μαρτυρίου για τους Ιουδαίους, όπου βρισκόταν η κιβωτός τής 
∆ιαθήκης (ii) (στους χριστιανικούς ναούς) το ιερό, τα άδυτα των αδύτων (βλ. 
λ. άδυτος) 7. αυτός που χαρακτηρίζεται από ηθική αγνότητα, ο υποδειγµατικός 
ως προς την αρετή: ~ άνθρωπος! || ~ έργα ΣΥΝ. ενάρετος, ηθικός, χρηστός, 
έντιµος ΑΝΤ. φαύλος, ανήθικος 8. (για πρόσ. εµφατ.) αυτός που δεν βλάπτει 
τους άλλους, αν και ο ίδιος έχει υποστεί ταλαιπωρίες: ~ άνθρωπος! ∆εν 
πειράζει κανέναν! ΣΥΝ. ανεξίκακος, καλοκάγαθος· ΦΡ. (α) παριστάνω | κάνω 
τον άγιο | την αγία υποκρίνοµαι τον καλό και ενάρετο: µη µας κάνεις τον άγιο, 
σε ξέρουµε τι κουµάσι είσαι! (β) καλός και άγιος..., αλλά... για τον µετριασµό 
τής αρνητικής κριτικής προς κάποιον: καλός και άγιος ο Πέτρος, αλλά 
τεµπέλης! (ως ουσ.) 9. ΘΡΗΣΚ. πρόσωπο το οποίο (µε βάση τους 
πραγµατικούς ή υποτιθέµενους άθλους του ή τις ιδιότητες που είναι φανερές 
στη διάρκεια τής ζωής του και συνεχίζουν να επιδρούν και µετά τον θάνατο 
του) έχει αναγνωριστεί είτε από το ιερατείο είτε από τη λαϊκή πίστη ότι µε έ-
ναν ειδικό τρόπο συνδέεται µε ό,τι θεωρείται ιερή πραγµατικότητα (λ.χ. µε µια 
θεότητα ή ιερή δύναµη), όπως θεωρούνται στον βουδισµό όσοι έχουν φθάσει 
στη Νιρβάνα (βλ.λ.), όπως στην αρχαία ελληνική θρησκεία οι ήρωες κ.λπ. 10. 
(ειδικότ. στον χριστιανισµό µε κεφ., όταν ακολουθεί όνοµα) πρόσωπο 
αναγνωρισµένο επισήµως από την Εκκλησία ως άξιο να τιµάται από τους 
χριστιανούς λόγω τής ιερότητας και τής αρετής τού βίου του, στη διάρκεια τού 
οποίου συχνά τέλεσε θαύµατα (θαυµατουργός άγιος): ο ~ Γεώργιος | 
∆ηµήτριος- ΦΡ. 
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(α) (εκφραστ.) κάνω (κάποιον) άγιο ικετεύω (κάποιον) έντονα, µε ιδι-
αίτερα παρακλητικό τρόπο: άγιο τον έκανα να ξαναδώσει εξετάσεις, 
αλλά αυτός τίποτα (β) τού Αγίου Ποτέ για κάτι που δεν πρόκειται να 
πραγµατοποιηθεί ποτέ: ξέρω, θα 'ρθεις να µας δεις - ΣΥΝ. τον µήνα 
που δεν έχει Σάββατο (γ) είχα άγιο στάθηκα τυχερός σε µια επικίν-
δυνη περίπτωση: τρακάρισα χθες, αλλά δεν έπαθα τίποτα· είχα άγιο! 
(δ) δεν δίνω τού αγίου µου (νερό) τσιγγουνεύοµαι (ε) κι ο άγιος φο-
βέρα θέλει όλοι χρειάζεται να αισθάνονται κάποια πίεση ή απειλή, 
για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή να εξυπηρετήσουν κά-
ποιον, ακόµη και αυτοί που θεωρούνται υπεύθυνοι, συνεπείς, καλοί 
κλπ. (στ) µη ν τάξεις τ' άγιου κερί και τού παιδιού | και σε παιδί κουλ-
λούρι | παιχνίδι βλ. λ. τάζω (ζ) κολάζω και άγιο βάζω σε πειρασµό α-
κόµη και τον πιο ενάρετο άνθρωπο: η οµορφιά της θα µπορούσε να κο-
λάσει και άγιο 11. (συνεκδ. + όνοµα) (α) η εκκλησία που είναι αφιε-
ρωµένη στον αντίστοιχο άγιο: βάφτισαν τον γυιο τους στην ~ Μαρίνα 
|| η ~ Σοφία στην Κωνσταντινούπολη (β) η ενορία τής παραπάνω 
εκκλησίας: ψηφίζω στον ~ Ανδρέα (γ) η ευρύτερη περιοχή που παίρ-
νει το όνοµα της από την εκκλησία που βρίσκεται σε αυτήν: µένει 
στους -Αναργύρους 12. (α) τοπικός άγιος, πολιούχος: ο ~ τής Πάτρας 
(ενν. ο ~ Ανδρέας)· ΦΡ. µα τον άγιο! ως όρκος, για να βεβαιώσει κα-
νείς την αλήθεια των λόγων του: «κάτω στον Πειραιά στο µουράγιο | 
είπα να σκοτωθώ ~!» (λαϊκ. τραγ.) (β) (µε κεφ.) ως προσαγορευτικός 
τίτλος επισκόπου ή µητροπολίτη: ο - Λαρίσης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άγιος < 
I.E. *yag- «τιµώ, ευλαβούµαι», πβ. σανσκρ. yâj-ati «λατρεύει». Οµόρρ. 
αγ-ος (< *αγ-ος) «ανοσιούργηµα» (Κυλωνειον άγος), άγ-νός κ.ά. Η λ. 
στην Αρχ. προσδιόριζε τόπους ή πράγµατα που προκαλούν σεβασµό 
και ευλαβικό φόβο. Στην Π.∆. το επίθετο αυτό χρησιµοποιήθηκε (από 
τους Εβδοµήκοντα), για να περιγράψει τον Θεό, τους αγγέλους, αλλά 
και ολόκληρο το έθνος Ισραήλ. Στην Κ.∆. άγιοι θεωρούνται επίσης 
όλοι οι πιστοί (λ.χ. Κολ. 1, 2) ως αγνοί «δια την από τής 
ειδωλολατρίας και πολυθεΐας κάθαρσιν» (Κοραής, Προλεγόµενα, τόµ. 
Α, σ. 507). Η σηµ. «πρόσωπο που έχει ανακηρυχθεί άγιο από την 
Εκκλησία» απαντά µετά τον 10ο αι. µ.Χ.]. 

ΟΥΙΟ! - µάρτυρες - οµολογητές κ.ά. Άγιος είναι ο χριστιανός, ο 
οποίος τελειώθηκε στην «έν Χριστώ» ζωή, αγωνίστηκε και βίωσε 
την κατάσταση τής αγιότητας. 
Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες των µεγάλων διωγµών κατά τού 
χριστιανισµού, ο χριστιανικός κόσµος, µετά το πρόσωπο τού Κυ-
ρίου και των Αποστόλων (δηλ. των δώδεκα µαθητών τού Ιησού, 
καθώς και άλλων που κήρυξαν τον Λόγο τού Θεού στους εθνικούς, 
λ.χ. τού Βαρνάβα, τού Παύλου), αρχίζει να τιµά ως αγίους και 
τους µάρτυρες, οι οποίοι θεωρούνταν υπόδειγµα υπακοής και 
αφοσίωσης στον Χριστό. Μάρτυρες είναι οι µαρτυρούντες µέχρι 
θανάτου την πίστη τους στον Σωτήρα Χριστό. θµολογητές είναι 
όσοι οµολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό στην περίοδο των 
διωγµών, χωρίς όµως να χρειαστεί και να θανατωθούν γι' αυτήν. 
Από τον 4ο αιώνα, όταν επισηµοποιήθηκε η χριστιανική θρησκεία, 
άρχισαν να τιµώνται οι µοναχοί, οι οποίοι επίσης (όπως και οι 
µάρτυρες) θεωρούνταν ήρωες τής πίστης. Αυτοί αποτελούσαν τον 
δεύτερο χορό των αγίων τής Εκκλησίας, τους οσίους, οι οποίοι 
από τον 4ο αι. θεωρούνταν τέλειοι χριστιανοί (χαρακτηρίζονταν 
ως "Αγιοι έν άνθρώποις, Άγγελοι, Υιοί φωτός) και οι οποίοι, όπως 
και οι µάρτυρες, αποκτούν ενώπιον τού Θεού την παρρησία να 
πρεσβεύουν υπέρ των ζώντων. 
Από το τέλος τού 4ου αιώνα µαρτυρείται και άλλος χορός αγίων, 
οι µεγάλοι ιεράρχες. Τιµώνται δηλ. ως άγιοι οι ιεράρχες εκείνοι 
που διακρίθηκαν για τους αγώνες τους υπέρ τής ορθής πίστεως, 
κατανικώντας τις αιρέσεις. 
Στις ηµέρες µας η Εκκλησία τιµά ιδιαίτερα τους µάρτυρες, καθώς 
και τα ιερά λείψανα τους, και πάνω στην Αγία Τράπεζα (που έχει 
θεµελιωθεί σε λείψανα µάρτυρα) τελείται η Θεία Λειτουργία. Οι 
µάρτυρες, ανάλογα µε την πολιτεία και το λειτούργηµα τους, 
έχουν τις εξής ονοµασίες: 
Οσιοµάρτυρες: όσιοι µοναχοί που µαρτύρησαν για τη χριστιανική 
πίστη. 
Μεγαλοµάρτυρες: πιστοί που υπέστησαν ακλόνητοι µεγάλα µαρ-
τύρια για την πίστη τους. 
Πρωτοµάρτυρας: (κυρ. προσωνυµία τού Αγίου Στεφάνου) ο πρώ-
τος που υπέστη µαρτυρικό θάνατο για την πίστη του στον Χριστό. 
Νεοµάρτυρες: πιστοί που υπέστησαν µαρτυρικό θάνατο για την 
ορθόδοξη χριστιανική τους πίστη από την Άλωση τής Κων/πολης 
(29 Μαΐου 1453) και καθ' όλη την περίοδο τής Τουρκοκρατίας. 
Ιεροµάρτυρες: ιερωµένοι µάρτυρες, πρεσβύτεροι ή επίσκοποι, οι 
οποίοι βρήκαν µαρτυρικό θάνατο. 
Από την Εκκλησία τιµώνται επίσης οι ισαπόστολοι (Μ. Κωνστα-
ντίνος και Ελένη) ως ίσοι ή ισότιµοι µε τους Αποστόλους, καθώς 
και ο αδελφόθεος Απόστολος Ιάκωβος (αδελφός τού Κυρίου). 

Άγιος Βερνάρδος (ο) 1. καθεµιά από τις δύο διαβάσεις στις Αλπεις, 
που συνδέουν την Ιταλία µε την Ελβετία (Μεγάλη ∆ιάβαση) και τη 
Γαλλία (Μικρή ∆ιάβαση) 2. σκύλος Αγίου Βερνάρδου µεγαλόσωµος, 
µολοσσοειδής σκύλος µε πυκνό τρίχωµα (σκούρο καφέ µε λευκές 
ραβδώσεις ή λευκό και στικτό) και µεγάλα κρεµαστά αφτιά- έχει 
εξαιρετική νοηµοσύνη, αντοχή και ικανότητα προσανατολισµού, και 
είναι γνωστός για τις υπηρεσίες του στους ορειβάτες των Αλπεων. 
[ΕΤΥΜ. Οι διαβάσεις ονοµάστηκαν έτσι από έναν ξενώνα που ίδρυσε 
ο Άγιος Βερνάρδος (923-1008) στην περιοχή]. 

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες (ο) (αγγλ. Saint Vincent and 

Grenadines) νησιωτικό κράτος των Μικρών Αντιλλών στην Καραϊβι-
κή θάλασσα µε πρωτεύουσα το Κίνγκσταουν, επίσηµη γλώσσα την 
Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Α. Καραϊβικής. [ΕΤΥΜ. ΤΟ νησί 
τού Αγίου Βικέντιου ανακαλύφθηκε από τον Χρ. Κολόµβο στις 
22/1/1498, ηµέρα εορτασµού τού αγίου, τού οποίου το όνοµα ανάγεται 
σε λατ. Vincentius «νικητής, κατακτητής» (< vincere «νικώ»). Για τις 
Γρεναδίνες βλ. λ. Γρενάδα]. 

Άγιος Ευστράτιος (ο) {Αγίου Ευστρατίου} 1. νησί τού ΒΑ. Αιγαίου 
Πελάγους Ν. τής Λήµνου και Β∆. τής Λέσβου 2. η πρωτεύουσα τού 
οµώνυµου νησιού. Επίσης (καθηµ.) Αϊ-Στράτης. [ΕΤΥΜ. Όψιµο 
µεσν. τοπωνύµιο (από το 1540), που οφείλεται είτε σε οµώνυµο ναό 
είτε στον µοναχό όσιο Ευστράτιο, ο οποίος κατέφυγε στο νησί. 
Ορισµένοι ταυτίζουν το νησί µε την αρχ. Αλόννησο]. 

Άγιος Θωµάς και Πρίγκιπας (ο) (πορτ. Sào Tome e Principe) νη-
σιωτικό κράτος στον Κόλπο τής Γουινέας, απέναντι από τις ακτές τής 
Γκαµπόν, µε πρωτεύουσα τον Αγιο Θωµά, επίσηµη γλώσσα την Πορ-
τογαλική και νόµισµα το ντόµπρα. 
[ΕΤΥΜ. Το νησί ανακαλύφθηκε από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Ρ. 
de Escobar στις 21/12/1471, ηµέρα εορτασµού τού Αγίου Θωµά]. 

Άγιος Μαρίνος (ο) (ιταλ. Serenissima Repubblica di San Marino = 
Γαληνότατη ∆ηµοκρατία τού Αγίου Μαρίνου) κράτος τής Ν. Ευρώπης 
(στη Β∆. Ιταλία) µε πρωτεύουσα τον Αγιο Μαρίνο, επίσηµη γλώσσα 
την Ιταλική και νόµισµα τη λιρέτα Αγίου Μαρίνου. [ΕΤΥΜ. Το 
κράτος οφείλει το όνοµα του στον Αγιο Μαρίνο, έναν ∆αλ-µατό 
διάκονο, ο οποίος τον 4ο αι. µ.Χ. είχε ιδρύσει στην περιοχή ένα 
ερηµητήριο]. 

Άγιος Νικόλαος (ο) {Αγίου Νικολάου} πόλη τής Α. Κρήτης, πρωτεύ-
ουσα τού νοµού Λασιθίου. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία τής πόλεως οφείλεται σε οµώνυµο βυζαντινό ναό 
τού 8ου | 9ου αι.]. 

αγιοσύνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού αγίου ΣΥΝ. αγιότητα, ιε-
ρότητα 2. ως προσφώνηση κληρικού, συνήθ. επισκόπου: προσκυνώ 
την - σου! [ΕΤΥΜ. < µτγν. άγιωσύνη < αρχ. άγιος]. 

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις (ο) (αγγλ. Federation of Saint 
Christopher and Nevis = Οµοσπονδία τού Αγίου Χριστόφορου και Νέ-
βις) νησιωτικό κράτος των Μικρών Αντιλλών στην Καραϊβική Θά-
λασσα µε πρωτεύουσα το Μπαστέρ, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική 
και νόµισµα το δολάριο Α. Καραϊβικής. 
[ΕΤΥΜ Όταν ο Χριστόφορος Κολόµβος ανακάλυψε το νησί το 1493, το 
ονόµασε έτσι προς τιµήν τού Αγίου Χριστόφορου]. 

αγιοταφίτης (ο) {αγιοταφιτών}, αγιοταφιτισσα (η) {αγιοταφιτισ-
σών} µοναχός ή προσκυνητής τού Αγίου τάφου (βλ. Πανάγιος Τάφος, 
λ. πανάγιος). 

αγιοταφίτικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον Αγιο Τάφο ή τον 
αγιοταφίτη: ~ φως | µοναστήρι | κερί | σταυρός. Επίσης αγιοταφικός, -
ή, -ό [1888]. 

αγιότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού Θεού και των 
αγίων ΣΥΝ. αγιοσύνη, ιερότητα 2. ως προσαγόρευση κληρικού, συνήθ. 
επισκόπου: θα παρακαλέσω την - σας... 

α Υΐοόπας κ. αγούπας (ο) (λαϊκ.) ο γύπας ΣΥΝ. όρνιο. [ΕΤΥΜ < α- 
προθεµ. + γιούπας < γύπας, πβ. βδέλλα - αβδέλλα, βασκαίνω - 
αβασκαίνω κ.ά.]. 

αγιωνυµία (η) [1893] {αγιωνυµιών} 1. το αγιωνύµιο 2. η προσαγόρευ-
ση κάποιου µε τη χρήση τού επιθέτου άγιος (πβ. λ. αγιοποίηση). 

αγιωνύµιο (to) {αγιωνυµί-ου | -ων) ονοµασία προσώπου ή τόπου, που 
προέρχεται από όνοµα αγίου (πβ. λ. τοπωνύµιο). Επίσης αγιώνυµο 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 

αγιώνυµος, -η, -ο 1. αυτός που ονοµάζεται ή προσαγορεύεται άγιος: ~ 
τάφος 2. αυτός που φέρει το όνοµα αγίου ή την ονοµασία άγιος (κυρ. 
για τόπους): ~ Ορος (ενν. το Αγιον Όρος). [ΕΤΥΜ < µεσν. άγιώνυµος 
< άγιος + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
όνοµα]. 

αγιωτικός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τους αγί-
ους, ο αγιασµένος 2. αγιωτικό (το) (α) εικόνισµα και γενικά κάθε 
αντικείµενο και σκεύος που σχετίζεται µε τη λατρεία (β) (στον πληθ.) 
προσευχές, επικλήσεις ή ευχές για θεραπεία: άρχισε τ'~, για να τον 
κάνει καλά. 

αγκαζάρω ρ. µετβ. {αγκάζαρα κ. αγκαζάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 
1. δεσµεύω (κάποιον) εξασφαλίζοντας την υπόσχεση του ή την απο-
δοχή εκ µέρους του δικής µου προσφοράς (πρότασης, πρόσκλησης 
για εργασία κ.τ.ό.): ~ µια θέση ΣΥΝ. κλείνω, προσυµφωνώ, κρατώ 2. 
αποκτώ δικαίωµα προτεραιότητας δίνοντας προκαταβολή, µισθώνω 
εκ των προτέρων: Πόσα θέλεις; Το - τώρα! ΣΥΝ. προαγοράζω, καπα-
ρώνω, κλείνω. — ανκαζάρισµα (το). [ΕΤΥΜ#< αγκαζέ (βλ.λ.) + -
άρω]. 

αγκοζέ επίρρ. 1. (για δύο πρόσωπα) µε αµοιβαίο κράτηµα από τον 
βραχίονα, το µπράτσο: περπατούσαν πιασµένοι ~ ΣΥΝ. αλά µπρατσέ-
τα, µπράτσο µε µπράτσο 2. µε προσυµφωνηµένη δέσµευση, απασχό-
ληση (για κάποιον/κάτι): δεν µπορώ απόψε, είµαι ~ 3. (ως επίθ.) πια-
σµένος, κλεισµένος: έχω ~ γι' απόψε το ταξί ΣΥΝ. (λαϊκ.) καπαρωµέ-
νος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. engagé «κατειληµµένος, κλασµένος», µτχ. τού engager 
«δεσµεύω» < en (< λατ. πρόθ. in) + gage «ενέχυρο, εγγύηση» < αρχ. 
γερµ. *wad(d)i]. 

αγκαθένιος, -ια, -ιο αυτός που περιέχει αγκάθια, φτειαγµένος ή δε-
µένος από αγκάθια: ~ φράχτης. Επίσης αγκάθινος, -η, -ο. 

αγκαθένιος - αγκαθερός - ακάνθινος κ.ά. Από τη λ. αγκάθι σχη-
µατίζονται αρκετά παράγωγα επίθετα, που συνυπάρχουν σε σηµα- 
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σιολογική ή υφολογική αντίθεση µεταξύ τους, καθώς και προς ε-
πίθετα παράγωγα από την αρχική λ. άκανθα (ακάνθινος, ακανθωτός, 
ακανθώδης). Από τη µία έχουµε το συνωνυµικό ζεύγος αγκα· θένιος - 
αγκάθινος να αντιτίθεται προς το ζεύγος αγκαθερός - αγκαθωτός, 
αφού το α' ζεύγος δηλώνει ύλη («από | µε αγκάθια») και πλησµονή 
(«γεµάτος από αγκάθια»), ενώ το β' ζεύγος τονίζει συ-νεκδοχικά το 
αποτέλεσµα τής ύπαρξης αγκαθιών, την έννοια τής «αιχµηρότητας». 
Από την άλλη µεριά, έχουµε την υφολογική αντίθεση ανάµεσα στο 
αγκαθένιος | αγκάθινος και στο ακάνθινος. Ο «ακάνθινος στέφανος» 
έχει συνδεθεί αναπόσπαστα µε την αντίστοιχη φράση τού Ευαγγελίου 
και τής εκκλησιαστικής υµνογρα-φίας. Το ακανθωτός µπορεί, από τη 
λόγια µορφή του, να χρησιµοποιηθεί σε εξειδικευµένες περιγραφές 
επιστηµονικού λόγου. Και, βεβαίως, το ακανθώδης στη µεταφορική 
χρήση του (ακανθώδες ζήτηµα), διαφοροποιείται πλήρως 
σηµασιολογικά («δυσχερής, περίπλοκος, επικίνδυνος»), πράγµα που 
δεν συµβαίνει µε κανένα από τα άλλα επίθετα. 

αγκαθερός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που είναι γεµάτος αγκάθια 2. 
(συνεκδ.) αιχµηρός, αυτός που τρυπάει στο άγγιγµα του. Επίσης 
αγκαθωτός, -ή, -ό κ. (λόγ.) ακανθωτός [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αγκαθένιος. 

αγκάθι (το) {αγκαθ-ιού | -ιών] 1. αιχµηρή απόφυση των φυτών ΣΥΝ. 
αγκίδα, αγκίθα, αγκύλι- ΦΡ. (µτφ.) (α) κάθοµαι στ' αγκάθια ανησυχώ, 
αγωνιώ για κάτι ΣΥΝ. κάθοµαι σε αναµµένα κάρβουνα (β) ξυπόλυτος 
στ' αγκάθια για όσους εκτίθενται σε κίνδυνο ή σε δύσκολη, απαιτη-
τική δραστηριότητα ανέτοιµοι, χωρίς προφυλάξεις ή χωρίς τα απα-
ραίτητα εφόδια: πού πας ~; 2. (συνεκδ.) κάθε αγκαθωτό φυτό ■ ΦΡ. (πα-
ροιµ.) απ' αγκάθι βγαίνει ρόδο κι από ρόδο βγαίνει αγκάθι κακοί γο-
νείς γεννούν καλά παιδιά και καλοί γονείς κακά παιδιά- (γενικότ.) 
από κάτι ή κάποιον καλό, µπορεί να προέλθει κακό και το αντίστρο-
φο 3. (κατ' επέκτ.) κάθε είδους αιχµηρή απόληξη 4. (συνεκδ.) το 
κεντρί των εντόµων 5. καθένα από τα κόκκαλα τού ψαριού 6. (µτφ.) 
καθετί που ενοχλεί, πειράζει ή εµποδίζει: η ζήλια ήταν - στις σχέσεις 
τους ΣΥΝ. εµπόδιο, κώλυµα, φραγµός. — (µεγεθ.) αγκάθα (η) 
[µεσν.], (υποκ.) αγκαθάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άκάνθιν (το -γκ- κατ' επίδραση των λ. αγκίστρι, 
αγκύλος κ.τ.ό.) < αρχ. άκάνθ-ιον, υποκ. τής λ. άκανθα]. 

αγκάθια (η) 1. γρατζουνιά από αγκάθι · 2. τόπος γεµάτος αγκάθια. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άκανθέα (βλ. λ. αγκάθι), µε συνίζηση]. 

αγκαθιάζω ρ. αµετβ. {αγκάθιασ-α, -µένος! (γνα τόπους, εκτάσεις) 
γεµίζω αγκάθια: άφησαν το χωράφι κι αγκάθιασε. 

αγκάθινος, -η, -ο -» αγκαθένιος 
αγκάθας (ο) 1. η κόγχη τού µατιού προς την πλευρά τού κροτάφου 2. 

κάθε εσωτερική γωνία, ιδ. σπιτιού 3. εγκοπή ξύλου στην οποία στε-
ρεώνεται άλλο ξύλο (κυρ. σε κατασκευές). [ΕΤΥΜ. < αρχ. κανθός 
(βλ.λ.), µε παρετυµολ. σύνδεση προς το αγκάθι]. 

αγκαθότοπος (ο) τόπος που είναι γεµάτος αγκάθια ή στον οποίο 
φυτρώνουν µόνο αγκάθια. 

αγκαθωτός, -ή, -ό -» αγκαθερός 
αγκαλό σύνδ. (λογοτ.-σπάν.) αν και, µολονότι: (συχνά +και) «είναι 

ανάγκη να γίνει µια παρατήρηση, που, ~ και αυτονόητη, δεν πρέπει 
να παραλειφθεί» (Κ.Θ. ∆ηµαράς). 
[ΕΤΥΜ, µεσν. < σύνδ. αν + επίρρ. καλά, από εναντιωµατική 
σύνδεση πβ. µεσν. φρ. «άγκαλά και θέν να πάψω, ή καρδιά να κλαίω 
βιάζει»]. 

αγκάλη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.-λογοτ.) 1. η αγκαλιά: έγειρε στη 
γλυκιά της ~· ΦΡ. (α) στις αγκάλες τού Μορφέως | στην αγκαλιά τού 
Μορφέα βλ. λ. Μορφέας (β) µε ανοιχτές αγκάλες µε µεγάλη εγκαρ-
διότητα και προθυµία: τον υποδέχτηκαν ~ ΣΥΝ. ζεστά, φιλικά, 
θερµά, φιλόξενα, εγκάρδια ΑΝΤ. ψυχρά 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
περιβάλλει κάτι σαν να το αγκαλιάζει: στην - τής θάλασσας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε επίθηµα -άλη, πβ. αίθ-άλη) < I.E. *ank- «κάµπτω», 
πβ. λατ. unc-us «κυρτωµένος», σανσκρ. anc-ati «λυγίζει, κάµπτει», 
γαλλ. και αγγλ. angle «γωνία», ιταλ. angolo, ισπ. angulo κ.ά. 
Οµόρρ. αγκύλη, άγκ-υρα, άγκ-ών)ας), άγκ-ιστρο(ν) κ.ά.]. 

αγκαλιά (η) [µεσν.] 1. το λύγισµα και των δύο χεριών, ώστε οι βρα-
χίονες να έρχονται παράλληλα και κοντά στον κορµό, όπως όταν κά-
ποιος κρατά κάτι/κάποιον (προστατευτικά) στο στήθος του ή σφίγγει 
(κάποιον/κάτι) πάνω του: η µητέρα κοίµιζε το µωρό στην ~ της || µη-
τρική | θερµή | ανοιχτή | τρυφερή | στοργική ~ ΣΥΝ. κόλπος, κόρφος, 
στήθος 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε µπορεί να κρατήσει κανείς σφίγγοντας 
το πάνω του ή µε λυγισµένα χέρια, τεταµένα µπροστά- το περιεχόµε-
νο µιας αγκαλιάς: µια ~ στάχυα | λουλούδια | βιβλία 3. (κατ' επεκτ.) 
το αγκάλιασµα: το µωρό συνήθισε την ~ και, όταν το αφήνεις, κλαίει 
|| όλο αγκαλιές και φιλιά είναι τον τελευταίο καιρό οι δυο τους ΣΥΝ. 
(λόγ.) εναγκαλισµός, περίπτυξη 4. (ως επίρρ.) αγκαλιαστά: κοι-
µούνται ~ || περπατούσαν -1| έχω | παίρνω | κρατώ κάποιον ~ 5. (µτφ.) 
κολπίσκος, ορµίσκος: κολυµπούν κάθε µέρα στην ~ τής Νταµούχαρης 
στο Πήλιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 

αγκαλιάζω ρ. µετβ. {αγκάλιασ-α, -τηκα, -µένος) 1. περικλείω στην 
αγκαλιά µου, σφίγγω στο στήθος µου: αγκάλιασε τον αδελφό της µε 
χαρά ΣΥΝ. (λόγ.) εναγκαλίζοµαι 2. (µτφ.) περικλείω, καλύπτω: το 
σκοτάδι αγκάλιασε την πόλη || το γιασεµί αγκάλιαζε τον φράχτη τού 
κήπου ΣΥΝ. περιβάλλω, πιάνω- ΦΡ. (µτφ.) αγκαλιάζω µε τα µάτια | µε 
το βλέµµα βλέπω µε προσοχή και ενδιαφέρον, περικλείω στο οπτικό 
µου πεδίο 3. (µτφ.) περιβάλλω µε στοργή: οι κάτοικοι τού χωριού 
τον αγκάλιασαν απ' την πρώτη µέρα || η οικογένεια του τον 
αγκάλιασε και τον στήριξε στον αγώνα του 4. αποδέχοµαι (κάτι) 
πρόθυµα και εµπράκτως: όλοι αγκάλιασαν την προσπάθεια µας ΣΥΝ. 
ενστερνίζοµαι, εγκολπώνοµαι, υιοθετώ, υποστηρίζω, αποδέχοµαι 5. 
(ειδικότ.) περιλαµβάνω, ενσωµατώνω: οι έρευνες του αγκαλιάζουν 
ένα ευρύ φά- 

σµα πολιτισµών. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αγκαλιά < αρχ. αγκάλη. Ορισµένες σύγχρονες σηµ. τού 
ρήµατος αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. αγκαλιάζω (το τοπίο) µε το 
βλέµµα (γαλλ. j'embrasse le paysage en regard), αγκάλιασαν την 
προσπάθεια µας (γαλλ. ils ont embrassé notre effort)]. 

αγκαλιάζω: συνώνυµα. Το αρχ. αποθετικό (µόνο µέσης φωνής) ρ. 
εναγκαλίζοµαι επιβίωσε µέσα από τη λόγια παράδοση σε τυπικές 
χρήσεις τού νεοελληνικού γραπτού λόγου, ενώ τη θέση του στην 
καθηµερινή επικοινωνία πήρε το ρ. αγκαλιάζω. Η βιωµατική χρήση 
τού ρήµατος οδήγησε σε συχνές περιφραστικές δηλώσεις τής 
σηµασίας του: παίρνω | κρατώ | έχω | κλείνω | σφίγγω στην αγκαλιά 
µου, ακόµη και (µεταφορικά) φυλακίζω στην αγκαλιά µου\ Η 
επέκταση τής σηµ. τού αγκαλιάζω και στη µτφ. σηµ. «αποδέχοµαι, 
υιοθετώ, υποστηρίζω», αν δεν είναι παράλληλη σηµασιολ. εξέλιξη, 
είναι µεταφραστικό δάνειο από ξένες γλώσσες (γαλλ. embrasser, 
αγγλ. embrace), χρησιµοποιήθηκε δε στη δηµοτική, για να αποφευ-
χθούν τα λογιότερα ρήµατα ενστερνίζοµαι και εγκολπώνοµαι, µο-
λονότι ετυµολογικά τα ήδη αρχαία (µεταγενέστερα) αυτά ρήµατα 
βρίσκονται πολύ κοντά στη σηµ. τού αγκαλιάζω: όπως και το ενα-
γκαλίζοµαι, το ενστερνίζοµαι (στέρνον) σηµαίνει «κλείνω στα στήθη 
µου, στις αγκάλες µου», το δε εγκολπώνοµαι (κόλπος > κόρφος) 
«κλείνω στους κόλπους µου, στην αγκαλιά µου» (στην Αρχαία επι-
κράτησε η σηµ. τού «ενθυλακώνω»). Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί 
ότι, και αν ακόµη το αγκαλιάζω (στη σηµ. «αποδέχοµαι») θεωρηθεί 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. embrasser | αγγλ. embrace, τότε πρόκειται, 
στην πραγµατικότητα, για αντιδάνειο, αφού το γαλλ. bras | αγγλ. 
brace «µπράτσο», από όπου θα προέρχεται, δεν είναι παρά το ελλην. 
βραχίων µέσω τού λατ. bracchium (βραχίων > bracchium > bras | 
brace). Άλλο αν αντί για το βραχίονας χρησιµοποιούµε σήµερα εµείς 
το µπράτσο, από το βενετσιάνικο brazzo, το οποίο µέσω τού λατ. 
bracchium ανάγεται και αυτό στο ελλην. βραχίων (βραχίων > 
bracchium > brazzo > µπράτσο). 

αγκάλιασµα (το) [µεσν.] (αγκαλιάσµ-ατος | -ατα, -άτων| το σφίξιµο 
(κάποιου) στην αγκαλιά: σφιχτό | δυνατό | τρυφερό | ερωτικό ~ || το 
τελευταίο ~ πριν από τον αποχωρισµό ΣΥΝ. περίπτυξη. 

αγκαλιαστός, -ή, -ό [µεσν.] αγκαλιασµένος: προχωρούσαν αγκαλια-στοί 
|| χόρευαν αγκαλιαστοί. — αγκαλιαστά επίρρ. [µεσν.]. 

αγκαλιτσα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) 1. (υποκ.) µικρή αγκαλιά 2. (µτφ.-συ-
νήθ. στον πληθ.) τρυφερή ερωτική περίπτυξη: ζεις µονάχα για φιλάκια 
κι αγκαλίτσες 3. (ως επίρρ.) αγκαλιά, µαζί: κοιµήθηκαν αγκαλιτσα ώς 
τα χαράµατα. 

αγκιδα κ. αγκίθα (η) µικρό βελονοειδές τµήµα ξύλου ΣΥΝ. σχίζα, 
σκλήθρα, αγκάθι. — (υποκ.) αγκίδι κ. αγκιδάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ακίδα < αρχ. ακίς, ακίδος. Το -γκ- από επίδραση λ. όπως αγκύλη, 
αγκίστρι κ.τ.ό., ενώ το -θ- τού τ. αγκίθα πιθ. κατά πα-ρετυµολ. σύνδεση 
προς το αγκάθι. Πβ. ακίδα]. 

αγκινάρα (η) {δύσχρ. αγκινάρων} 1. φυτό µε πολλές παραφυάδες και 
βλαστό, στού οποίου την άκρη σχηµατίζεται ανθοταξία, που αποτε-
λείται από το σαρκώδες, εδώδιµο µέρος, τη βάση (καρδιά) τού άνθους, 
από πολυάριθµα ανθάκια και από πολλά αλληλοκαλυπτόµενα αιχµηρά 
φύλλα 2. (συνεκδ.) η ανθοταξία τού παραπάνω φυτού, κυρ. όπως 
συλλέγεται ως λαχανικό πριν από την άνθιση της· ΦΡ. (σκωπτ.-µτφ.) 
καρδιά αγκινάρα για άνθρωπο που δεν επιλέγει αυστηρά ποιον αγαπά, 
που µπορεί να αγαπά πολλούς: όλους τους αγαπά και τους νοιάζεται- 
έχει ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
ΓΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. κινάρα | κίναρα, αγν. ετύµου. Το άγκ- κατά πα-
ρετυµολ. προς τις λ. αγκύλη, αγκιστρο(ν) κ.ά. Η φρ. καρδιά αγκινάρα 
έχει την αφετηρία της στη γαλλ. φρ. cœur d'artichaut, που δηλώνει 
εκείνον που έχει άστατο χαρακτήρα στις ερωτικές σχέσεις]. 

αγκιναριά (η) η αγκινάρα (σηµ. 1). 
α γ κι να ρο κεφαλή (η) ο εδώδιµος καρπός τής αγκινάρας κατ' αντι-

διαστολή προς ολόκληρο το φυτό. 
αγκιναροκουκκια (τα) {χωρ. γεν.| φρέσκα κουκκιά και αγκινάρες 

µαγειρεµένα ως λαδερό φαγητό. 
ανκιναρόσπορος (ο) σπόρος αγκινάρας. 
Αγκίστρι (το) {Αγκιστρίου} 1. νησί τού Σαρωνικού Κόλπου µεταξύ 

τής Αίγινας και των Α. ακτών τής Αργολίδας 2. η πρωτεύουσα τού 
οµώνυµου νησιού. 
[ΕΤΥΜ. Το νησί οφείλει την ονοµασία του στις αλιευτικές δραστη-
ριότητες τής περιοχής. Από ορισµένους ταυτίζεται µε την αρχ. Πι-
τυόννησο ή την Κεκρυφάλεια]. 

αγκίστρι (το) (αγκιστρ-ιού | -ιών} άγκιστρο που αποτελείται από µε-
ταλλικό στέλεχος µε αιχµηρή απόληξη, στην οποία τοποθετείται δό-
λωµα· χρησιµοποιείται στο ψάρεµα ως εξάρτηµα πετονιάς, αλιευτικών 
διχτύων κ.λπ.: σύνθετο ~ (µε δύο, τρία ή και τέσσερα άγκιστρα, αιχµές) 
ΣΥΝ. γάντζος, αρπάγη, γαντζακν ΦΡ. (µτφ.) (α) πιάνοµαι στ' αγκίστρι 
πέφτω σε παγίδα (β) ρίχνω αγκίστρι προσπαθώ να επωφεληθώ. — 
(υποκ.) αγκιοτράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < µεσν. άγκίστριν < 
µτγν. άγκίστριον, υποκ. τού αρχ. αγκι-στρον]. 

αγκιστριά (η) 1. το ρίξιµο τού αγκιστριού στη θάλασσα 2. (περιληπτ.) 
το ψάρι ή το σύνολο των ψαριών που πιάνονται στο αγκίστρι σε κάθε 
ρίξιµο τής πετονιάς. 

άγκιστρο (το) [αγκίστρ-ου | -ων} 1. µεταλλικό στέλεχος (λαβή) που 
καταλήγει σε λογχοειδή αιχµή· χρησιµοποιείται για το τράβηγµα, το 
πιάσιµο ή το κρέµασµα αντικειµένου (βλ. λ. αγκίστρι) ΣΥΝ. γάντζος, 
κρεµαστάρι, τσιγκέλι 2. εργαλείο σε σχήµα αγκίστρου, που χρησιµο-
ποιείται κυρ. για ναυτικές και χειρουργικές εργασίες · 3. (α) ΜΑΘ. 
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καθένα από τα σύµβολα { , } που χρησιµοποιούνται (i) στις αριθµη-
τικές και τις αλγεβρικές παραστάσεις, όταν έχουν ήδη χρησιµοποιη-
θεί παρενθέσεις και αγκύλες (ii) στη θεωρία των συνόλων για να δη-
λώσουµε ένα συγκεκριµένο σύνολο, αναγράφοντας ή περιγράφοντας 
τα στοιχεία του µεταξύ δύο αγκίστρων (β) ΓΛΩΣΣ. καθένα από τα πα-
ραπάνω σύµβολα που χρησιµοποιούνται κατά ζεύγη για τη δήλωση 
των µορφηµάτων, π.χ. {σπιτ}, {άκι}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγκύλη. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άγ/αστρον < *άγκ-ίζω «κυρτώνω» < I.E. *ank- «κάµπτω», πβ. 
λατ. unc-us «κυρτωµένος», σανσκρ. ank-afr «άγκιστρο», γαλλ. angle 
«γωνία», ιταλ. uncino «γάντζος», γερµ. Angel «καθετή ψαρέµατος», 
αγγλ. ankle «κλείδωση». Οµόρρ. άγκ-υρα, άγκ-άλη, αγκύλη, άγκ-
ών)ας) κ.ά.]. 

αγκιστροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {αγκιστροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυ-
τός που το σχήµα του µοιάζει µε τού αγκιστριού ΣΥΝ. αγκιστρωτός. 
— αγκιστροειδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

αγκιστρώνω ρ. µετβ. {αγκίστρω-σα, -θηκα, -µένος] 1, πιάνω ή ψα-
ρεύω (κάτι) µε αγκίστρι 2. (κατ' επέκτ.) πιάνω (κάτι) γερά όπως µε 
αγκίστρι, γαντζώνω 3. κρεµώ (κάτι) από άγκιστρο, από τσιγκέλι (λ.χ. 
το κρέας που εκτίθεται στα κρεοπωλεία) ΣΥΝ. γαντζώνω 4. (µεσοπαθ. 
αγκιστρώνοµαι) (µτφ.) εξαρτώµαι (κυρ. συναισθηµατικά) από κάποι-
ον: η κόρη σου έχει αγκιστρωθεί πάνω σου ΣΥΝ. γαντζώνοµαι ANT. 
απαγκιστρώνοµαι. — αγκίοτρωµα (το), αγκίστρωση (η). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν άγκιστρώ (-όω) < αρχ. άγκιστρον]. 

αγκιστρωτός, -ή, -ό [µτγν.] (καθηµ.) αγκιστροειδής (βλ.λ.). 
αγκιτάτορας (ο) (αγκιτατόρων) ελλην. δηµεγέρτης- πρόσωπο που µε 

λόγους, συνθήµατα, καταγγελίες κ.λπ. ξεσηκώνει και κινητοποιεί τις 
µάζες να αναλάβουν δράση για τη διεκδίκηση πολιτικών ή κοινωνι-
κών αιτηµάτων ΣΥΝ. υποκινητής. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. agitator < λατ. 
agitator < agito «ωθώ, προκαλώ»]. 

αγκιτάτσια (η) {χωρ. πληθ.) ελλην. δηµεγερσία· η υποκίνηση των µα-
ζών για διεκδίκηση πολιτικών ή κοινωνικών αιτηµάτων (γενικότ.) η 
υποκίνηση για την ανάληψη δράσεως. — αγκιτάρω ρ. [ΕΤΥΜ. < 
ρωσ. agitatsia < λατ. agitano «παρότρυνση, κινητοποίηση» < agito 
«ωθώ, προκαλώ»]. 

αγκλέουρας (ο) → αγλέορας 
αγκλίτοα (η) → γκλίτσα 
άγκνους ντέι (το) {άκλ.} πέµπτο και τελευταίο τυπικό µέρος τής λα-

τινικής λειτουργίας (Κύριε, γκλόρια, κρέντο, σάνκτους - µπενεντί-
κτους, άγκνους ντέι)- µελοποιείται πάνω σε λατινική απόδοση στίχων 
τής προσευχής «ο αµνός τού θεού, ο αίρων τας αµαρτίας τού κό-
σµου» (agnus Dei, qui tollis peccata mundi): ΤΟ ~ τής Μίσα Σολέµνις 
τού Μπετόβεν. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Agnus Dei «ο αµνός τού Θεού», προσωνυµία τού Ιησού 
Χριστού]. 

Αγκόλα (η) → Ανγκόλα 
αγκοµαχητό (το) 1. η βαριά αναπνοή κάποιου που έχει δύσπνοια λό-

γω κοπώσεως, αρρώστιας κ.λπ. ΣΥΝ. λαχάνιασµα 2. ο επιθανάτιος ρόγ-
χος: το ~ του θανάτου ΣΥΝ. ψυχοµαχητό, ψυχορράγηµα, χαροπάλεµα 3. 
(µτφ.) κάθε έντονος ήχος που ακούγεται σαν να εκφράζει βεβιασµένη 
προσπάθεια, πίεση, δυσκολία: το ~ τής θάλασσας | τής µηχανής. Επί-
σης αγκοµάχηµα. 

αγκοµαχώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {αγκοµαχείς... | αγκοµάχησα} 1. ανα-
πνέω βαριά, µε δυσκολία: ανηφορίζαµε στον λόφο αγκοµαχώντας 
ΣΥΝ. λαχανιάζω, ασθµαίνω, πνίγοµαι, µε πιάνει δύσπνοια, µου κόβε-
ται ή πιάνεται η αναπνοή, κοντανασαίνω, ασφυκτιώ 2. ψυχοµαχώ, εί-
µαι ετοιµοθάνατος ΣΥΝ. ψυχορραγώ, πνέω τα λοίσθια, χαροπαλεύω 3. 
υποφέρω, στενάζω από κόπωση και ένταση, δυσκολεύοµαι να αντε-
πεξέλθω στις υποχρεώσεις µου: αγκοµαχούσε για να τα βγάλει πέρα 
ΣΥΝ. γογγύζω 4. (µτφ. για µηχανές) λειτουργώ µε δυσκολία, έχοντας 
φθάσει στο µέγιστο όριο των δυνατοτήτων µου: το παλιό λεωφορείο 
αγκοµαχούσε στην ανηφοριά. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. αγκοµαχώ < άγκώνω «φουσκώνω» (< όγκώνω) + επι-
τατ. -µαχώ. Για την τροπή ο- > ά- λόγω συµπροφοράς, βλ. λ. αγγίζω]. 

αγκορά επίθ. → ανγκορά 
αγκοστοίιρα (η) → ανγκοστούρα 
αγκουσα (η) {χωρ. πληθ.) 1. η δυσκολία αναπνοής, η δυσφορία λόγω 

ανεπάρκειας αέρα κατά την αναπνοή, κοπώσεως, πολυφαγίας, αρρώ-
στιας κ.λπ. ΣΥΝ. δύσπνοια, αγκοµαχητό, ασφυξία 2. ο ανεπαρκής ή 
µολυσµένος αέρας σε έναν χώρο, η αποπνικτική ατµόσφαιρα (κυρ. 
σε ορυχεία και σε κλειστούς εργασιακούς χώρους, χωρίς εξαερισµό) 
3. (µτφ.) στενοχώρια, θλίψη, πλάκωµα 4. (µτφ.) εφιάλτης. — αγκου-
σεύω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < βεν. angossa < λατ. angustia «στενό 
πέρασµα», ή < αρχ. όγκοϋσα, µτχ. τού όγκώ «φουσκώνω»]. 

αγκράφα (η) {δύσχρ. αγκραφών) διακοσµητική καρφίτσα ποικίλου 
σχήµατος στο άκρο ζώνης, που χρησιµοποιείται για να δένεται η ζώ-
νη, να ρυθµίζεται πόσο σφιχτό θα είναι το δέσιµο της, καθώς και κά-
θε αντίστοιχη διακοσµητική καρφίτσα για το στόλισµα ρούχων, πα-
πουτσιών, τσαντών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. agrafe < agrafer < παλ. γαλλ. agraper «συνάπτω» < αρχ. 
γερµ. krappe «πόρπη»]. 

αγκρίφι (το) {αγκριφ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. ο γάντζος, το τσιγκέλι 2. κα-
θετί αιχµηρό που αγκυλώνει, που τρυπά' το αγκάθι, η ακίδα. 
[ΕΤΥΜ. < αγκράφα (βλ.λ.)] 

αγκύλη (η) {αγκυλών} 1. η καµπή (κλείδωση) τού αγκώνα ή τού γο-
νάτου 2. αγκύλες (οι) διαφόρων σχηµάτων γραµµικά σύµβολα, που 
λαµβάνονται κατά ζεύγη και χρησιµοποιούνται για τη δήλωση µα- 

θηµατικών, γλωσσολογικών κ.ά. εννοιών: τετράγωνες ~ [ ] | γωνιώδεις 
~ ο | καµπύλες ~ ) ) | αγκιστροειδείς ~ { } 3. ΝΑΥΤ. θηλιά στην άκρη 
σχοινιού ή συρµατόσχοινου για την πρόσδεση σε ορισµένο σηµείο 
τού πλοίου ή σε άλλο σχοινί ή συρµατόσχοινο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. θηλ. τού επιθ. αγκύλος «γαµψός»]. 

ΣΧΟΛΙΟ Ποικίλες σηµειολογικές ανάγκες τού γραπτού λόγου και 
τής µεταγλώσσας διαφόρων επιστηµών οδήγησαν στην επινόηση 
συµβατικών σηµείων µε τη µορφή αγκυλών διαφόρων σχηµάτων 
(τετράγωνων, καµπύλων, γωνιωδών, αγκιστροειδών), οι οποίες λει-
τουργούν ως µεταγλωσσικά (σχολιαστικά) σύµβολα. Πρόκειται κυ-
ρίως για ζεύγη αγκυλών, στις οποίες εµπερικλείονται σειρές λέξε-
ων ή µαθηµατικών συµβόλων, που αποκτούν έτσι συγκεκριµένο 
νόηµα. Πιο εύχρηστες είναι οι καµπύλες αγκύλες (...), που είναι 
γνωστές και ως παρενθέσεις. Αυτές χρησιµοποιούνται στον γρα-
πτό λόγο ως σχολιαστικά σηµεία στίξεως, για να δηλώσουν ότι οι 
εντός παρενθέσεων πληροφορίες έχουν πλεοναστικό, παρεκβατικό 
ή επεξηγηµατικό χαρακτήρα («παρενθετικές φράσεις/προτάσεις»). 
Οι τετράγωνες αγκύλες [...] χρησιµοποιούνται σπανιότερα στον 
γραπτό λόγο είτε αντί των συνήθων παρενθέσεων είτε, κυρίως, για 
να δηλώσουν σειρά πρόσθετων πληροφοριών µέσα ή, συνήθως, στο 
τέλος παραγράφου, σε υποσηµεκόσεις, βιβλιογραφία κ.λπ. Σηµειω-
τέον ότι µέσα στις τετράγωνες αγκύλες µπορεί να περιλαµβάνο-
νται παρενθετικές πληροφορίες εντός καµπύλων αγκυλών (παρεν-
θέσεων), ήτοι: )...[...]...). Τα λοιπά είδη αγκυλών χρησιµοποιούνται 
σε ειδικότερους συµβολισµούς, ιδίως στη γλωσσολογία. Συγκεκρι-
µένα, οι αγκιστροειδείς αγκύλες (τα άγκιστρα) χρησιµοποιούνται 
για τη δήλωση των µορφηµάτων, των ελάχιστων σηµασιακών µο-
νάδων τής γλώσσας· π.χ. η λ. σπιτάκι αποτελείται από τα µορφή-
µατα {σπιτ} «κατοικία» και {άκι} «µικρός, αγαπηµένος». Οι τε-
τράγωνες αγκύλες δηλώνουν φθόγγους, τις ελάχιστες φωνητικές 
µονάδες· π.χ. [τ], [π], [ο] κ.λπ. ή ποικιλίες φθόγγων [κ] (υπερωικό) 
και [κ] (ουρανικό). Γενικά, οι τετράγωνες αγκύλες χρησιµοποιού-
νται στη φωνητική απόδοση των λέξεων, π.χ. κάνω [kâno], αλλά 
καιρός [icerós], ενώ οι γωνιώδεις αγκύλες <...> αποδίδουν την ιστο-
ρική ορθογραφία <κάνω>, <καιρός>. Για τη φωνολογική απόδοση 
των λ. χρησιµοποιούνται οι πλάγιες γραµµές (µπάρες)" π.χ. /keros/ 
(= καιρός). Οι πλάγιες γραµµές (µπάρες) δηλώνουν φωνήµατα, τις 
ελάχιστες φωνολογικές µονάδες που διαφοροποιούν τη σηµασία 
µιας λέξεως, π.χ. το φώνηµα /ρ/ στο /ponos/ διαφέρει από το III, που 
δίνει το /tonos/ κ.ο.κ. Παράδειγµα των τριών ειδών ορθογραφίας 
των λέξεων: <κυρία> ιστορική ορθογραφία, /kiria/ φωνολογική ορ-
θογραφία, [Kiria] φωνητική ορθογραφία. 

αγκύλι (το) {αγκυλ-ιού | -ιών} βελονοειδές αγκάθι, κεντρί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άγκύλιον, υποκ. τού αρχ. αγκύλη]. 

αγκύλος, -η, -ο αυτός που έχει σχήµα αγκύλης ΣΥΝ. κυρτός, καµπύ-
λος, γαµψός. — (σπάν.) αγκυλότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε επίθηµα -ύλος, πβ. κ. στρογγ-ύλος) < I.E. *ank- «κά-
µπτω», πβ. σανσκρ. anc-ati «κάµπτει», οµόρρ. άγκ-άλη, άγκ-υρα, άγκ-
ών)ας), άγκ-ιστρο(ν)]. 

αγκυλωµα (το) [µτγν.] {αγκυλώµ-ατος | -ατα, -άτων} τρύπηµα, κέ-
ντρισµα µε αγκύλι, µε αιχµηρό αντικείµενο. 

αγκυλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {αγκύλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
τρυπώ µε αιχµηρό αντικείµενο: το αγκάθι αγκυλώνει 2. (µτφ.) πλη-
γώνω µε τα λόγια: µιλάει ήρεµα, αλλά η γλώσσα του αγκυλώνει ΣΥΝ. 
κεντρίζω, τσιµπώ, κεντώ, τσυγκλώ ♦ 3. (µετβ.) κάνω (κάτι) αγκύλο 
ΣΥΝ. κυρτώνω, κάµπτω, λυγίζω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αγκύλια (-όω) 
«κυρτώνω, κάµπτω» < αγκύλος]. 

αγκύλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (κυριολ.) η 
κύρτωση, η καµπύλωση ΣΥΝ. κάµψη 2. ΙΑΤΡ. η αναστολή τής λειτουρ-
γίας µιας αρθρώσεως, ακαµψία λόγω θραύσµατος οστού ή χόνδρου 
που έχει παγιδευτεί ανάµεσα στις άκρες των οστών ή λόγω κάκωσης 
ή νόσου των αρθρώσεων (λ.χ. οστεοαρθρίτιδας) ΣΥΝ. ακινησία, πιά-
σιµο- ΦΡ. (ειρων.) παθαίνει αγκύλωση η γλώσσα (κάποιου) για κά-
ποιον που αποφεύγει σκόπιµα να µιλήσει, να πει κάτι ή να απαντή-
σει ή που δεν µπορεί από αµηχανία να πει τίποτα: Όταν αποκαλύ-
φθηκε ο πραγµατικός του σκοπός, δεν είπε λέξη. Έπαθε αγκύλωση η 
γλώσσα του! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

αγκυλωτός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει σχήµα αγκύλης ΣΥΝ. 
κυρτός, καµπύλος 2. αγκυλωτός σταυρός (α) αρχαίος σταυρός µε 
ισοσκελείς βραχίονες, που τα άκρα τους κάµπτονται, ώστε να σχη-
µατίζουν γωνία· αποτελούσε σύµβολο ευηµερίας και ευτυχίας (β) 
(γερµ. Hakenkreuz) το έµβληµα τού ναζιστικού καθεστώτος τής Γερ-
µανίας, καθώς και των σύγχρονων νεοναζιστικών οργανώσεων (βλ. λ. 
σβάστικα) · 3. αυτός που έχει αγκύλια, αγκαθωτός. 

Άγκυρα (η) (τουρκ. Ankara) {-ας κ. -ύρας} 1. η πρωτεύουσα τής Τουρ-
κίας 2. (η γεν. Αγκύρας ως χαρακτηρισµός) για κατοικίδιες ράτσες 
ζώων που προέρχονται από την περιοχή τής Άγκυρας και χαρακτηρί-
ζονται από το πυκνό, µακρύ και µεταξένιο τρίχωµα τους: γάτα | αίγα | 
κουνέλι ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., πιθ. από φρυγική λ. που σηµαίνει «φαράγγι» ή «λαγκα-
διά», εξαιτίας ενός φρυγικού οικισµού που υπήρχε στην περιοχή 
προς το τέλος τής 2ης χιλιετίας π.Χ. Η ελλην. απόδοση τής λ. Ankara 
ως "Αγκυρα οφείλεται σε παρετυµολ. σύνδεση προς το άγκυρα]. 

άγκυρα (η) {αγκύρων} 1. ΝΑΥΤ. εξάρτηµα ασφαλείας κάθε πλοίου ή 
λέµβου, το οποίο αποτελείται από ένα βαρύ, συνήθ. αγκυλωτό, αντι- 

α- | αν- στερητικό 
α-γκρέµιστος, -η, -ο α-γλέντητος, -η, -ο α-γλύκαντος, -η, -ο ά-γλυκος, -η, -ο α-γλύτωτος. -η, -ο 
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κείµενο εξαρτηµένο στην άκρη αλυσίδας (καδένας) ή σχοινιού, που 
ρίχνεται στη θάλασσα (στη λίµνη ή στον ποταµό), συνήθ. από την 
πλώρη, και αγκιστρώνεται στον βυθό, για να συγκρατεί το σκάφος σε 
ορισµένη θέση ή για την υποβοήθηση των χειρισµών κατά την προ-
σέγγιση του στην προβλήτα ή κατά την αποµάκρυνση του από αυτήν 
2. (συνεκδ.) κάθε ανάλογο αντικείµενο ή µηχανισµός που χρησιµο-
ποιείται για τον ίδιο σκοπό · 3. (µτφ.) πρόσωπο ή πράγµα που εξα-
σφαλίζει υλική ή ηθική υποστήριξη: «άλλη δεν έχω -, πλην την ευχή 
σου µόνο» (Α. Παπαδιαµάντης) ΣΥΝ. στήριγµα, καταφύγιο· ΦΡ. (α) 
(µτφ.) ρίχνω άγκυρα (i) εγκαθίσταµαι οριστικά κάπου: έριξε άγκυρα 
στο νησί και δεν ξανάφυγε ποτέ ΣΥΝ. αράζω (ii) αποσύροµαι, εγκατα-
λείπω οριστικά την προηγούµενη δραστηριότητα µου: µισόν αιώνα 
στα καράβια, τώρα πια θα ρίξω άγκυρα κι εγώ (β) ΝΑΥΤ. σηκώνω 
άγκυρα | βίρα τις άγκυρες! (i) τραβώ, σηκώνω την άγκυρα από τον 
βυθό, ξεκινώ το ταξίδι (ii) (συνεκδ.) φεύγω για ταξίδι, αναχωρώ, φεύ-
γω (κυρ. για µακριά, για µεγάλο χρονικό διάστηµα): θα µείνω µια 
βδοµάδα και µετά ~. — αγκυροειδής, -ής, -ές (σηµ. 1) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *ank- «κάµπτω», πβ. λατ. ancora, γαλλ. ancre, ιταλ. 
ancora, αγγλ. anchor, γερµ. Anker. Οµόρρ. άγκ-ύλη, άγκ-άλη, άγκ-
ών)ας), άγκ-ιστρο(ν) κ.ά. Η φρ. άγκυρα σωτηρίας είναι µετάφρ. δά-
νειο από αγγλ. sheet anchor]. 

αγκυροβοληµα (το) [1889] {αγκυροβολήµ-ατος | -ατα, -άτων} το 
άραγµα τού πλοίου µε πόντιση τής άγκυρας του ΣΥΝ. προσόρµιση, 
δέσιµο. 

αγκυροβόληση (η) [1854] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αγκυρο-
βολιά. 

αγκυροβολιά (η) [1835] {αγκυροβολιών} 1. η ρίψη τής άγκυρας πλοίου 
στον βυθό κατά την προσόρµιση του ΣΥΝ. πόντιση, φουντάρισµα 2. 
σήµατα αγκυροβολιάς τα σήµατα (ενδεικτικές σφαίρες, φώτα κ.λπ.) 
που χρησιµοποιούνται βάσει ενός διεθνούς κώδικα από τα πλοία, 
ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις τους στη θάλασσα. — αγκυ-
ροβολιάς, -ή, -ό. 

αγκυροβόλιο (το) {αγκυροβολί-ου | -ων} 1. τόπος κατάλληλος για το 
αγκυροβοληµα πλοίων, όρµος ΣΥΝ. αραξοβόλι, λιµάνι, (λαϊκ.) καρα-
βοστάσι, πόρτο 2. (µτφ.) τόπος όπου καταφεύγει κανείς για να σωθεί, 
να ησυχάσει ή να παρηγορηθεί ΣΥΝ. καταφύγιο, αραξοβόλι. Επίσης 
αγκυροβόλι. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άγκυροβόλιον | άγκυρηβόλιον < άγκυρα + -βόλιον < -
βόλος < βάλλω. Κατά το αγκυροβόλι πλάστηκε και το αραξοβόλι]. 

αγκυροβολώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {αγκυροβολείς... | αγκυροβόλη-σα, -µέ-
νος} 1. (για σκάφη, πλοία, λέµβους) αράζω (κάπου), ρίχνω την άγκυ-
ρα στον βυθό, ώστε να ακινητοποιηθεί το σκάφος: κατά τον εορτα-
σµό τού ∆εκαπενταύγουστου, πλοία τού Πολεµικού Ναυτικού βρί-
σκονται αγκυροβοληµένα στο λιµάνι τής Τήνου ΣΥΝ. αράζω 2. αγκυ-
ροβοληµένη νάρκη νάρκη που έχει σταθεροποιηθεί µε άγκυρα σε 
καθορισµένο σηµείο τού βυθού, ώστε να βρίσκεται λίγο κάτω από 
την επιφάνεια τής θάλασσας και να µένει αθέατη από τα πλοία 3. 
(µτφ.) εγκαθίσταµαι (κάπου) µονίµως: σταµάτησε τα ταξίδια και 
αγκυροβόλησε για πάντα στο νησί του. 

αγκυροδέτης (ο) [1858] {αγκυροδετών} ΝΑΥΤ. σχοινί, συρµατόσχοινο 
ή αλυσίδα που χρησιµοποιείται για να στερεώνεται η άγκυρα κατά 
τη διάρκεια τού ταξιδιού ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπότσος. — αγκυροδετώ ρ. 
[1858] {-είς...}, αγκυροδέτηση (η) [1884]. [ΕΤΎΜ. < άγκυρα + 
δέτης < δένω]. 

αγκίιρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η σύνδεση ή η ενί-
σχυση τής σύνδεσης δύο στερεών υλικών χωρίς συγκόλληση αλλά µε 
µεταλλικό συνήθ. µέσο σύνδεσης. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. 
anchoring]. 

αγκωνάρι (το) {αγκωναρ-ιού | -ιών} 1. ογκώδης πελεκηµένη πέτρα, 
που χρησιµοποιείται στην τοιχοποιία για τις γωνίες των τοίχων 
(ακρογωνιαίος λίθος) (βλ. λ. αγκωνή) ΣΥΝ. γωνιόλιθος 2. (συνεκδ.) γω-
νία οικοδοµήµατος: τα τέσσερα - τού σπιτιού 3. κάθε ογκώδης πέτρα 
4. (συνεκδ.) καθετί σταθερό, ακλόνητο, στο οποίο µπορεί να βασιστεί 
κανείς· (ειδικότ. για πρόσ.) το στήριγµα, ο προστάτης: το ~ τής πί-
στης || ο πατέρας είναι το - τού σπιτιού µας. [ΕΤΥΜ µεσν. < αγκωνή 
(βλ.λ.)]. 

αγκώνας (ο) 1. η άρθρωση τού χεριού, την οποία σχηµατίζουν το 
βραχιόνιο, η κερκίδα και η ωλένη, καθώς και οι µικρότερες αρθρώ-
σεις µε τις οποίες συνδέονται µεταξύ τους τα οστά αυτάρ ρυθµίζει το 
λύγισµα τού χεριού: λυγίζω | τεντώνω τον - || κακώσεις τού ~· ΦΡ. 
αγκώνας τού τενίστα επώδυνη φλεγµονή στο έξω µέρος τού αγκώνα, 
που προκαλείται από υπερβολική χρήση των µυών τού πήχεως 2. (συ-
νεκδ.) (α) η εξωτερική γωνία τής καµπής τού χεριού µεταξύ βραχίονα 
και αντιβραχίονα, κυρ. κατά το λύγισµα τής παραπάνω αρθρώσε-ως: 
στηρίζοµαι στους - µου || τον χτύπησε µε τον ~ (β) το δέρµα που 
καλύπτει την παραπάνω άρθρωση: ενυδατική κρέµα για λείους ~ 3. 
(µτφ.) κάθε γωνιώδης καµπή: ο ~ τής άγκυρας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άγκών, -ώνος < I.E. *ank- «κάµπτω». Οµόρρ. άγκ-ύλη, 
άγκ-άλη, άγκ-υρα, αγκ-ιστρο(ν)]. 

αγκωνή (η) (λαϊκ.) 1. η γωνία: στην ~ τού δρόµου 2. (ειδικότ.) κάθε 
γωνιά τού σπιτιού, απόµερη θέση: να κάτσετε στην - κι εµείς θα στα-
θούµε στη µέση. 
[ΕΤΎΜ. µεσν., από συµφυρµό των λ. άγκών και γωνία (πβ. κ. αµφιβο-
λία - αµφίβολη)]. 

αγκωνΐά (η) σπρώξιµο ή χτύπηµα µε τον αγκώνα. 
αγκωνιάζω ρ. µετβ. {αγκώνιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. τοποθετώ ή σπρώ-

χνω (κάτι) στη γωνία ΣΥΝ. παραµερίζω 2. (στην τοιχοποιία, την ξυ-
λουργική) δίνω (σε κάτι) σχήµα ορθής γωνίας ΣΥΝ. γωνιάζω. 
[ΕΤΎΜ. < αγκωνή]. 

αγκώνα) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {άγκωσα} (διαλεκτ.) ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κά-
τι) να φουσκώσει γεµίζοντας το: το φαγητό άγκωσε το στοµάχι του ♦ 
(αµετβ.) 2. φουσκώνω, πρήζοµαι, κυρ. από το πολύ φαγητό: ~ απ' το 
φαγοπότι 3. (κατ' επέκτ. για φαγητά) προκαλώ κορεσµό και αίσθηµα 
δυσφορίας: αυτό το λάδι αγκώνει. [ΕΤΥΜ. µεσν. < όγκώνω < αρχ. 
όγκώ (-όω) < όγκος)]. 

Αγλαΐα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις τρεις Χάριτες (µαζί µε την Ευφρο-
σύνη και τη Θάλεια) 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., θηλ. τού *άγλάΡιος < άγλαός «λαµπρός, ωραί-
ος»] 

αγλαιζω ρ. µετβ. {αγλάισ-α, -µένος} (λόγ.) 1. προσδίδω (σε κάτι) λα-
µπρότητα, λαµπρύνω 2. τιµώ, δοξάζω. [ΕΤΎΜ. αρχ. < άγλαός]. 

αγλάισµα (το) [αρχ.] {αγλάίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) αυτό για το 
οποίο χαίρεται κανείς, ό,τι επιφέρει τιµή, δόξα: η Θεσσαλονίκη, - τού 
Θερµαϊκού ΣΥΝ. καύχηµα, στολίδι, καµάρι ΑΝΤ. ντροπή, (λόγ.) όνει-
δος, καταισχύνη. 

αγλαός, -ή, -ό (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που διακρίνεται για τη λαµπρό-
τητα του, ο φωτεινός ΣΥΝ. ακτινοβόλος, λαµπρός, αστραφτερός 2. (συ-
νεκδ.) αυτός που χαρακτηρίζεται για την υπεροχή, τη φήµη ή τη δό-
ξα του ΣΥΝ. φηµισµένος, διαπρεπής· ΦΡ. αγλαοί καρποί τα λαµπρά, 
θαυµαστά και ευεργετικά αποτελέσµατα: κανείς δεν αµφισβητεί πλέ-
ον τους αγλαούς καρπούς που προσέφερε το Βυζάντιο στον πολιτισµό 
των Μέσων Χρόνων. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *άγλαΈός, αβεβ. ετύµου, πιθ. συγγενές προς γελώ, γα-
λήνη, άγάλλοµαι]. 

αγλέο)υ)ρας κ. αγκλέουρας (ο) {χωρ. πληθ.} δηλητηριώδες φυτό· ΦΡ. 
(οικ.) τρώω | πίνω τον αγλέορα τρώω | πίνω υπερβολική ποσότητα 
φαγητού | ποτού ΣΥΝ. τρώω τον αβλέµονα, τον άµπακο, τον περί-
δροµο! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περίδροµος. 
[ΕΤΥΜ. < *αλλέο)υ)ρας < *αλλέβο)υ)ρας < *ελλέβο)υ)ρας < αρχ. έλλέ-
βορος, α,ρεβ. ετύµου, πιθ. < έλλός «ελάφι» + βορά «τροφή»]. 

αγλωσσια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η συνήθ. εκ γενετής απουσία 
τού γλωσσικού οργάνου, η οποία συνήθ. συνοδεύεται και από έλλει-
ψη τής κάτω γνάθου 2. ανικανότητα οµιλίας, αφασία 3. (καταχρ.) η 
κακή χρήση, η κακοποίηση τής γλώσσας 4. (παλαιότ.) η έλλειψη δια-
µορφωµένης ενιαίας γλώσσας σε ένα έθνος. 

αγλωσσολογητος, -η, -ο [1856] αυτός που δεν γνωρίζει γλωσσολογία. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. α- στερητ. 

άγλωσσος, -η, -ο [αρχ.] 1. (σπάν.) αυτός που δεν έχει γλώσσα 2. (κα-
ταχρ.) αυτός που δεν κατέχει τη γλώσσα, ώστε να εκφράζεται και να 
επικοινωνώ µε άνεση, που στερείται ευγλωττίας: αν και -, εκλέγεται 
συνεχώς βουλευτής. 

αγναντεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {αγνάντεψα} παρατηρώ από µακριά ή 
από ψηλά, ατενίζω: απ'την κορυφή - το πέλαγος ΣΥΝ. κοιτάζω, θωρώ, 
βλέπω, (λόγ.) επισκοπώ. — ογνάντεµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω. 

αγνάντια επίρρ. (λαϊκ.) απέναντι, αντίκρυ. Επίσης αγνάντι κ. αγνα-
ντιαστά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τη συνεκφορά τά εναντία > *ταϊνάντια > *τα}νά-
ντια > τ' αγνάντια. Βλ. κ. λ. αβγό]. 

άγνεθος, -η, -ο κ. άγνεστος αυτός που δεν γνέστηκε, που δεν έγινε 
κλωστή ΣΥΝ. άκλωστος. 

αγνεία (η) (χωρ. πληθ.} 1. η παρθενία των αγάµων και η ηθική δια-
βίωση των εγγάµων 2. (στον Μεσαίωνα) σννείας πείρα η θρησκευτι-
κή ή εθιµική δοκιµασία τής παρθενίας των αγάµων γυναικών 3. (γε-
νικότ.) η αποχή από τα σαρκικά αµαρτήµατα και η προσπάθεια για 
σωµατική και πνευµατική αγνότητα (σύµφωνα µε τους ηθικούς κα-
νόνες). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άγνεία < άγνεύω < αγνός. Η σηµ. τής λ. στην αρχ. ελλ. 
θρησκεία υποδήλωνε αποχή από τη σεξουαλική πράξη και, κατ' επέ-
κταση, αποµάκρυνση από κάθε µιαρή σκέψη και πράξη. Τον σκοπό 
αυτόν επιτελούσαν ai άγνεϊαι, θρησκευτικές τελετές εξαγνισµού]. 

άγνεστος, -η, -ο → άγνεθος 
Αγνή (η) γυναικείο όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 

[ΕΤΎΜ. < µτγν. 'Αγνή, θηλ. τού αρχ. επιθ. αγνός]. 

κύρια ονόµατα από θηλυκά επιθέτων. Το όνοµα Αγνή και πολλά 
άλλα θηλυκά κύρια ονόµατα σχηµατίστηκαν στην Ελληνική από 
τα αντίστοιχα θηλυκού γένους επίθετα µε ή χωρίς αναβιβασµό τού 
τόνου: αγνός - αγνή > Αγνή, αγγελικός - αγγελική > Αγγελική. 
φωτεινός - φωτεινή > Φωτεινή, φαιδρός - φαιδρά > Φαίδρα κ.ά. 

αγνίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {άγνισ-α, -τηκα, -µένος} κάνω (κάτι) αγνό, κα-
θαρό ΣΥΝ. εξαγνίζω, αποκαθαίρω. — αγνισµός (ο) [µτγν.]. 

άγνοια (η) {άγν-οιας κ. -οίας | χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη γνώσεως ή 
ενηµέρωσης (για κάτι), η αµάθεια: απόλυτη | πλήρης | δικαιολογηµένη 
| εγκληµατική ~ || «µόνη η ~ τού αξιοποίνου δεν αρκεί για να απο-
κλείσει τον καταλογισµό...»)Ποινικός Κώδικας, άρθρο 31) || δηλώνω/ 
προσποιούµαι ~ ΑΝΤ. γνώση, ενηµέρωση, πληροφόρηση· ΦΡ. (λόγ.) εν 
αγνοία (εν αγνοία) (+γεν. προσ.) αγνοώντας, χωρίς γνώση (ενός 
πράγµατος): πολλά γίνονται εδώ µέσα - µου || διέπραξα - µου σοβαρό 
αδίκηµα 2. ΣΤΡΑΤ. η κατάσταση στην οποία κηρύσσεται στρατιωτικός 
από την επόµενη ηµέρα τής υπερβάσεως άδειας απουσίας ή 
αυθαίρετης απουσίας του, ωσότου κηρυχθεί λιποτάκτης: ο στρατιώ-
της κηρύχθηκε σε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΎΜ. αρχ. < 
αγνοώ]. 

άγνοια: ορθογραφία. Το άγνοια θεωρείται, ως προς τη γραφή του 
µε -οι-, «εξαίρεση» από τα ουσιαστικά σε [-ia], που, όταν δεν τονί-
ζονται στο [-ι], γράφονται µε -ει: ευγένεια, συνέπεια, οικογένεια 
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κ.λπ. Ωστόσο, η γραφή τού άγνοια µε -οια δεν αποτελεί πραγµατι 
κά εξαίρεση, αφού το θέµα τής λ. λήγει σε -ο (< αγνο-ώ), στο οποίο 
προστίθεται η κατάληξη -ια, ήτοι: άγνο-ια. Το ίδιο ισχύει και µε 

την ορθογραφία άλλων ουσιαστικών, που σχηµατίζονται οµοίως 
από θέµα σε -ο: αρχ. νό-ος (> νους- πβ. νο-ώ) > -νο-ια: ά-νοια, εύ 
νοια, έν-νοια, οµό-νοια κ.λπ.· αρχ. ρέω > ρό-ος (> ρους) > -ρο-ια: 
απόρ-ροια, παλίρ-ροια, διάρ-ροια κ.λπ.· αρχ. πλέω > πλό-ος 
(> πλους) > -πλο-!α: ά-πλοια, εύ-πλοια κ.τ.ό. → -
οια 

αγνοούµενος (ο) {αγνοουµέν-ου | -ων, -ους}, αγνοούµενη (κ. λόγ. -
ένη) (η) 1. πρόσωπο τού οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί (µετά από στρα-
τιωτική επιχείρηση, ναυάγιο, αεροπορικό δυστύχηµα), τού οποίου 
αγνοείται η τύχη: δύο ~ από το τραγικό ναυτικό ατύχηµα 2. (ειδικότ.) 
αγνοούµενοι (οι) οι σχεδόν δισχίλιοι Έλληνες Κύπριοι που συνελή-
φθησαν από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια τής εισβολής τού 1974 
στην Κύπρο και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους (ανάµεσα τους και 
αιχµάλωτοι που µεταφέρθηκαν στην Τουρκία και βρίσκονταν αποδε-
δειγµένα εκεί µετά τη λήξη τής επιχείρησης «Αττίλα», αλλά και γυ-
ναίκες και παιδιά). 

αγνός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) ψυχικά και ηθικά καθαρός: ~ ψυχή/ καρ-
διά || ~ άνθρωπος, χωρίς πονηριά ή επιτήδευση, που έλεγε πάντα την 
αλήθεια || οι ~ παιδικές ψυχές ΣΥΝ. ηθικός, αµόλυντος, αδιάφθορος, 
άδολος, απονήρευτος, αθώος 2. (ειδικότ.) (α) άγαµος που απέχει από 
τις σεξουαλικές σχέσεις ΣΥΝ. παρθένος (β) έγγαµος που ζει σύµφωνα 
µε τους κανόνες τής ηθικής ΣΥΝ. ενάρετος 3. αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από ανιδιοτέλεια και ειλικρίνεια: ~ χαρά | αισθήµατα | φιλία | 
φιλοδοξία | κίνητρο | πατριωτισµός ΣΥΝ. αυθόρµητος, ανυπόκριτος, 
ανυστερόβουλος, άδολος 4. (α) αυτός που δεν έχει νοθευτεί, που δια-
τηρεί τη γνησιότητα του: ~ κρασί | παρθένο µαλλί (β) αυτός τού 
οποίου ο χαρακτήρας ή η κύρια ιδιότητα δεν έχει νοθευτεί, γνήσιος, 
αληθινός: ~ ιδεολόγος, ποτέ δεν ζήτησε ανταλλάγµατα για την προ-
σφορά του ΣΥΝ. απροσποίητος. — αγνά επίρρ. [ETYM. < αρχ. αγνός 
< I.E. *yag- «τιµώ, ευλαβούµαι», πβ. σανσκρ. yâj-ati «λατρεύει». 
Οµόρρ. αγ-ος (< *άγ-ος) «ανοσιούργηµα», αγ-ιος. Η αρχ. σηµ. τού 
αγνός «σεµνός, αµόλυντος» επεκτάθηκε κατά τη µτγν. εποχή στη 
σηµ. «χρηστός, ενάρετος». Η λ. είναι αρχαιότερη τού µε-θοµηρικού 
άγιος· σε αντίθεση µε το άγιος, το επίθ. αγνός χρησιµοποιήθηκε 
εξαρχής ως προσδιοριστικό προσώπων, κυρίως θεοτήτων, και 
συνδέεται συχνά µε το επίθ. καθαρός]. 

αγνότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ψυχική καθαρότητα, η έλλει-
ψη υστεροβουλίας, δολιότητας, κακίας: η ~ τής ζωής | τού χαρακτή-
ρα | των προθέσεων | τής ψυχής κάποιου || (µτφ.) η ~ τού βλέµµατος | 
τού προσώπου της ΣΥΝ. αθωότητα 2. η αποχή από τις σεξουαλικές 
σχέσεις· η συµµόρφωση προς τους κανόνες ηθικής: η γυναίκα του 
ήταν αµέµπτου τής ηθικής- κανείς δεν αµφέβαλλε για την - της ΣΥΝ. 
(για ανύπαντρες γυναίκες) παρθενία 3. (για προϊόντα, υλικά κ.λπ.) η 
καλή ποιότητα, η καθαρότητα χωρίς προσµείξεις, νοθεύσεις: την ~ 
των προϊόντων µας εγγυάται η καλή ποιότητα των υλικών µας. 

αγνοώ ρ. µετβ. {αγνοείς... | αγνό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. δεν 
γνωρίζω ή δεν έχω λάβει γνώση για (κάτι), έχω άγνοια: ~ παντελώς 
τα στοιχεία που αναφέρετε ANT. γνωρίζω, είµαι ενήµερος 2. (µτφ.) 
αδιαφορώ για (κάποιον/κάτι): το αίτηµα µου αγνοήθηκε || του µιλού-
σα κι αυτός µε αγνοούσε ΣΥΝ. περιφρονώ, αντιπαρέρχοµαι 3. (µεσο-
παθ. αγνοούµαι) (α) (για πρόσ.) είµαι αγνοούµενος: αγνοείται από τη 
∆ευτέρα το βράδυ, όταν τον είδαν για τελευταία φορά (β) είµαι 
άγνωστος· κυρ. στη ΦΡ. αγνοείται η τύχη (κάποιου) για πρόσωπα ή 
πράγµατα για τα οποία δεν υπάρχουν πληροφορίες ως προς το πού 
βρίσκονται ή τι έγιναν: έφυγε πέρυσι και έκτοτε αγνοείται η τύχη του! 
|| η τύχη του σηµαντικού αυτού έργου αγνοείται στις µέρες µας. — 
αγνόηση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αγνοώ (-έω) < ά- στερητ. + γνο-, ασθενής βαθµ. τής ρί-
ζας γνω-, από όπου και γι-γνώ-σκω, γνω-στός]. 

άγνωρος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει γνώµη, ο άβουλος ΣΥΝ. αναπο-
φάσιστος, (λαϊκ.) ανέγνωµος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν έχει φρό-
νηση, σύνεση ΣΥΝ. ανόητος, ασύνετος, επιπόλαιος, απερίσκεπτος. — 
άγνωρα επίρρ. 

αγνωµοσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η µη συναίσθηση ευγνωµοσύ-
νης, η αχαριστία: τέτοια - απέναντι στον άνθρωπο που τον ανέδειξε 
και τον στήριξε! ΑΝΤ. ευγνωµοσύνη. 

αγνωµων, -ων, -ον {αγνώµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} αυτός 
που δεν αναγνωρίζει την ευεργεσία που του έκαναν, που δεν αισθά-
νεται ευγνωµοσύνη: υπήρξε | φάνηκε ~ απέναντι στους ευεργέτες του 
ΣΥΝ. αχάριστος. Επίσης (καθηµ.) αγνώµονας (ο/η). — αγνωµονώ ρ. 
[αρχ.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που δεν έχει γνώµη, κρίση», < ά-
στερητ. + γνώµη. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ. (λ.χ. Σοφοκλ. Οιδίπους 
επί Κολωνφ 86: Φοίβφ τε κάµοί µη γένησθ' αγνώµονες)]. 

αγνώριστος, -η, -ο [µτγν.] 1. (σπάν.) αυτός που δεν αναγνωρίζεται 
εύκολα 2. αυτός που µεταβλήθηκε (στη µορφή ή στον χαρακτήρα) τό-
σο, ώστε να µην αναγνωρίζεται, ο παραµορφωµένος: µετά από τόσα 
χρόνια στην ξενιτειά γύρισε ~ || τον έκανε - έτσι που τον κούρεψε 
ΣΥΝ. µεταµορφωµένος, αλλαγµένος. 

άγνωρος, -η, -ο (σπάν.) 1. αυτός που δεν γνωρίζει (κάτι), αµαθής 2. 
άγνωστος: ~ τόπος ΣΥΝ. γνώριµος 3. αυτός που δεν µπορεί να ανα-
γνωριστεί ΣΥΝ. αγνώριστος, αταύτιστος. Επίσης (λαϊκ.) ανέγνωρος. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < ά- στερητ. + γνώρα (υποχωρητ.) < γνωρίζω]. 

αγνωσία (η) {χωρ. πληθ.} 1. (σπάν.) η έλλειψη γνώσεως, η άγνοια, η 
αµάθεια 2. ΦΙΛΟΣ, θεµελιώδης αρχή τής σωκρατικής διαλεκτικής και 
ειρωνείας, που εκφράζεται µε το «εν οιδα, ότι ουδέν οϊδα» 3. ΙΑΤΡ. η 
µερική ή ολική ανικανότητα αναγνωρίσεως διαφόρων ερεθισµάτων 
λόγω βλάβης περιοχών τού φλοιού των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων: 
απτική | οπτική | ακουστική | λεκτική ~ (αδυναµία κατανοήσεως 
γραµµένων λέξεων). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αγνωτος < ά- στερητ. + γνω-τός «γνωστός», πβ. γνω-σ-
τός, γνώ-σ-της, γι-γνώ-σκω κ.ά. o ιατρ. όρ. αγνωσία είναι αντιδάν. 
από αγγλ. agnosia]. 

αγνωσιαρχια (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που υποστηρίζει ότι 
είναι αδύνατη η γνώση τής αλήθειας και αρνείται κάθε βεβαιότητα. 
[ΕΤΥΜ. < αγνωσία + -αρχία < αρχή, απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. 
agnosticism, βλ. κ. αγνωστικισµός]. 

αγνωστικισµός (ο) [1888] {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, άποψη, σύµφωνα µε 
την οποία η γνώση τού απολύτου, τής πρώτης αρχής των όντων, τού 
θεού, είναι ανέφικτη (πβ. λ. αθεϊσµός, σκεπτικισµός). — αγνωστικι-
στής (ο) [1888], αγνωστικιστικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άθεος. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < αγγλ. agnosticism < agnostic < ελλην. άγνωστος. Τον όρο 
έπλασε το 1869 ο Βρετανός βιολόγος ΤΗ. Huxley]. 

άγνωστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι γνωστός, για τον οποίο δεν 

διαθέτουµε πληροφορίες ή στοιχεία, που δεν τον ξέρει κανείς: η ~ 
ιστορία τής Εθνικής Αντίστασης (που δεν έχει µελετηθεί ή δεν έχει 
γίνει ευρέως γνωστή) || πολλά στοιχεία γι' αυτή την υπόθεση παρα-
µένουν - || βρέθηκε σε ~ περιβάλλον || ~ πρόσωπο | κόσµος | αίτια | 
γλώσσα | ταυτότητα | παράγοντας | κατεύθυνση || ~ πτυχή | µοίρα | 
παρασκήνια | προέλευση | πηγή || ~ παραµένει µέχρι τώρα ο αριθµός 
των θυµάτων ΣΥΝ. άδηλος, ανέγνωρος ΑΝΤ. γνωστός· ΦΡ. (α) άγνωστα 
νερά οι χώροι ή οι περιοχές δράσεως, που ανακαλύπτει κανείς και 
δεν του είναι οικείοι (β) άγνωστο θέµα | κείµενο (κ. αδίδακτο κείµε-
νο) το θέµα ή το κείµενο που δίδεται σε µαθητές ως άσκηση (κατά τη 
διδασκαλία ή την εξέταση των γνώσεων τους) για γλωσσική ή νοη-
µατική επεξεργασία, χωρίς να έχει διδαχθεί εκ των προτέρων, κατ' 
αντιδιαστολή προς τα γνωστά ή διδαγµένα κείµενα ΣΥΝ. αδίδακτο 
κείµενο (γ) άγνωστοι αι βουλαί τού Υψίστου | τού Κυρίου (άγνωστοι 
ai βουλαίτοῦΥψίστου, είναι άγνωστες οι σκέψεις τού Θεού) για 
περιπτώσεις στις οποίες δεν µπορεί κανείς να προδικάσει τι πρόκει-
ται να συµβεί, επειδή κάτι εξαρτάται από ανώτερους και αστάθµη-
τους παράγοντες (δ) άγνωστης ταυτότητας ιπτάµενο αντικείµενο 
(Α.Τ.Ι.Α.) κάθε είδους οπτικό φαινόµενο το οποίο ο παρατηρητής αδυ-
νατεί να ερµηνεύσει επιστηµονικά, λ.χ. ως αστρονοµικό ή µετεωρο-
λογικό φαινόµενο (έστω και αν αργότερα εξιχνιαστεί), και το οποίο 
συχνά συνδέεται µε την εκδοχή τής ύπαρξης εξωγήινων όντων, που 
επισκέπτονται τον πλανήτη µας (βλ. λ. ούφο) (ε) (εξηγώ) τα άγνωστα 
δι' αγνώστων (εξηγώ) κάτι που δεν είναι γνωστό µε άγνωστα επίσης 
στοιχεία (δεν το εξηγώ τελικά) 2. Άγνωστος Στρατιώτης µνηµείο 
προς τιµήν των µη αναγνωρισθέντων ή αναγνωριζοµένων νεκρών, 
που έπεσαν στα πεδία των µαχών αγωνιζόµενοι για την πατρίδα τους 
3. (κατά την αρχαιότητα) Άγνωστος θεός καθεµιά από τις θεότητες 
των οποίων την ύπαρξη οι 'Ελληνες δεν απέκλειαν, αν και τις αγνο-
ούσαν, ώστε τις είχαν συµπεριλάβει στο ευρύτερο Πάνθεον τους 
αφιερώνοντας βωµούς και τιµώντας τες 4. ΜΑΘ. όρος µε τον οποίο 
δηλώνουµε ένα µη δεδοµένο µέγεθος ή στοιχείο σε ένα µαθηµατικό 
πρόβληµα (τής αριθµητικής ή τής άλγεβρας ή τής γεωµετρίας κ.λπ.)· 
συνήθ. στη λύση τού προβλήµατος συµβολίζεται µε ένα από τα τε-
λευταία γράµµατα τού αλφαβήτου: ο~ x ή ο ~ Χ4 ΦΡ. (µτφ.) ο άγνω-
στος Χ ο άγνωστος, αστάθµητος και απρόβλεπτος παράγοντας: ο ~ 
µιας υπόθεσης κατασκοπίας 5. άγνωστος (ο) {αγνώστ-ου | -ων}, 
άγνωστη (η) πρόσωπο που δεν είναι οικείο, γνωστό σε κάποιον, που 
δεν το γνωρίζει κανείς: τη συνόδευε ένας ~ µεγάλης ηλικίας· ΦΡ. 
όννωστος µεταξύ αγνώστων (i) για περιπτώσεις στις οποίες βρίσκε-
ται κανείς µεταξύ ανθρώπων που δεν γνωρίζουν ποιος είναι: ο µεγά-
λος ποιητής έφυγε σε µια µακρινή χώρα, όπου και έζησε µέχρι το τέλος 
~ (ii) για περιβάλλοντα στα οποία οι άνθρωποι δεν γνωρίζονται 
µεταξύ τους: στις µεγάλες πόλεις είσαι - 6. άγνωστο (το) (α) καθετί 
που βρίσκεται πέρα από τα όρια τής ανθρώπινης γνώσης (β) τόπος ή 
κατάσταση που δεν γνωρίζουµε ή εξέλιξη που δεν µπορεί να προβλε-
φθεί: «πάµε στο ~ µε βάρκα την ελπίδα...» (τραγ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + γνωστός. Η φρ. Άγνωστος θεός ανάγεται στην οµιλία τού 
Αποστόλου Παύλου στον Αρειο Πάγο, όπου επαίνεσε τους Αθηναίους, 
επειδή µεταξύ των άλλων βρήκε βωµό «έν φ έπεγέ-γραπτο- 'Αγνώστω 
θεώ» (Κ.∆. Πράξ. 17,23). Η φρ. άγνωστος Χ αποτελεί µετάφρ. δάνειο, 
πβ. αγγλ. the unknown Χ], 

Άγνωστος Στρατιώτης. Το 1932 ανεγείρεται στα Παλαιά Ανάκτορα 
(τη µετέπειτα Βουλή) µνηµείο προς τιµήν τού Αγνώστου Στρατιώ-
τη, έργο των Κ. ∆ηµητριάδη και Φ. Ρωκ. Έχουν προηγηθεί άλλα τέ-
τοια µνηµεία σε ευρωπαϊκές χώρες, αρχίζοντας από τη Γαλλία 
αµέσως µετά τον Α Παγκόσµιο Πόλεµο. Όπως όµως αναγράφεται 
και στο ελληνικό µνηµείο τού Αγνώστου Στρατιώτη, η ιδέα είναι 
ήδη αρχαία ελληνική. Έτσι, από τον «Επιτάφιο» γνωρίζουµε ότι 
«µία δέ κλίνη κενή φέρεται έστρωµένη των αφανών, οι άν µή 
εύρεθώσιν εις άναίρεσιν» (Θουκ. Π, 34, 3). 

αγόγγυστα επίρρ.· χωρίς διαµαρτυρία, µε καρτερία και υποµονή: ερ-
γάστηκε ~ υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες ΣΥΝ. υποµονετικά, κάρ- 

 

α- | αν- στερητικό 
ά-γνοιαστος, -η, -ο 
α-γνώριµος, -η, -ο 

α-γνωστοποίητος, -η, -ο 
α-γοήτευτος, -η, -ο 

α-γόµωτος, -η, -ο α-
γονιµοποίητος, -η, -ο 

α-γραδαριστος, -η, -ο 
α-γρασάριοτος, -η, -ο 

α-γρατζούνιστος, -η, -ο 
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τερικά, αδιαµαρτύρητα. Επίσης (λόγ.) αγογγύστως [µτγν.]. — αγόγ-
γυστος, -η, -ο [µεσν.]. 

άγοµαι και φέροµαι -> άγω 
α γονατιστός, -η, -ο 1. αυτός που δεν γονάτισε 2. (µτφ.) αυτός που 

δεν κάµφθηκε ηθικά ή σωµατικά ΣΥΝ. άκαµπτος, αλύγιστος, ανίκη-
τος. — αΥονατίΌτα επίρρ. 

αγονία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. (για πρόσ.) η ανικανότητα αναπα-
ραγωγής, τεκνοποίησης ΣΥΝ. στειρότητα 2. (για φυτά, φυτικούς ορ-
γανισµούς) η ακαρπία. 

άγονος, -η, -ο 1. (για τόπο) αυτός που δεν είναι εύφορος: ~ γη | χω-
ράφι | έδαφος ΣΥΝ. άκαρπος, άφορος ΑΝΤ. εύφορος· ΦΡ. άγονη γραµ-
µή (i) ΝΑΥΤ. ακτοπλοϊκή γραµµή µε µειωµένη επιβατική κίνηση, που 
επιχορηγείται για συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση δυσπρόσιτων νησιών 
(ii) (συνεκδ.) το σύνολο των αποµακρυσµένων, δυσπρόσιτων νησιών: 
ταξίδεψα στην ~ (iii) (συνεκδ.) η γεωγραφική περιοχή που περιλαµ-
βάνει τα παραπάνω νησιά: η Κάσος βρίσκεται στην ~ 2. (µτφ.) αυτός 
που δεν είναι αποδοτικός ή που δεν καταλήγει σε αυτό για το οποίο 
γίνεται: ~ συζήτηση, δεν οδηγεί πουθενά! || ~ διαγωνισµός | πλειστη-
ριασµός | δηµοπρασία || - εκλογή (όπου δεν εκλέγεται κάποιος από 
τους υποψηφίους) ΣΥΝ. άκαρπος, ατελέσφορος, µάταιος, ανώφελος 
ΑΝΤ. αποδοτικός 3. (σπάν. για ανθρώπους και ζώα) αυτός που δεν 
µπορεί να γεννήσει: ~ γυναίκα | άνδρας ΣΥΝ. στείρος ΑΝΤ. γό\Ίµος 4. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που δεν συµβάλλει στην αναπαραγωγή τού εί-
δους, που δεν παράγει απογόνους: ~ γάµος | συζυγική ζωή· ΦΡ. άγο-
νε«; ηµέρες οι ηµέρες τού εµµηνορροϊκού κύκλου τής γυναίκας κατά 
τις οποίες δεν ευνοείται η σύλληψη παιδιού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + γόνος «παιδί, τέκνο», πβ. κ. άπό-γονος, 
πρό-γονος, εγ-γονος κ.ά. Η φρ. άγονη γραµµή αποτελεί µετάφρ. δά-
νειο από αγγλ. unprofitable line]. 

αγορά (η) 1. η απόκτηση (διαφόρων ειδών) µε καταβολή χρηµατικού 
ποσού ανάλογου προς την αξία (τους): ~ σπιτιού | γης || επιτυχηµένη | 
συµφέρουσα | έξυπνη | νόµιµη | παράνοµη | λειανική | χονδρική ~ 2. 
(συνεκδ.) (α) το είδος που αγοράζει κανείς, η αγοραστική επιλογή: 
κάνεις ακριβές ~ (β) το σύνολο των εµπορευµάτων ενός τόπου (πε-
ριοχής, πόλης, χώρας κ.λπ.): η Θεσσαλονίκη έχει µεγάλη και καλή ~ 3. 
ΟΙΚΟΝ. (α) το σύνολο των συνθηκών που διέπουν τις οικονοµικές συ-
ναλλαγές και οι οποίες διαµορφώνονται µε βάση τον νόµο τής προ-
σφοράς και τής ζήτησης, το σύνολο των αγοραπωλησιών: τον περα-
σµένο χειµώνα η ~ ήταν πολύ πεσµένη (β) αγορά αξιών η απόκτηση 
µετοχών, χρεωγράφων, οµολόγων κ.λπ. έναντι χρηµατικού ποσού (γ) 
ελεύθερη αγορά βλ. λ. ελεύθερος (δ) αγορά κεφαλαίου (ή κεφαλαι-
αγορά) η διαδικασία κατά την οποία τα πλεονάζοντα κεφάλαια και οι 
καταθέσεις επενδύονται σε ποικίλες οικονοµικές δραστηριότητες 
µέσω των τραπεζών και άλλων χρηµατοδοτικών οργανισµών µε 
αντάλλαγµα τίτλους, οµολογίες κ.ά. (ε) λαϊκή αγορά βλ. λ. λαϊκός 
(στ) λαχειοφόρος αγορά η πώληση λαχείων, που αποσκοπεί στη συ-
γκέντρωση ποσού για µη κερδοσκοπικό συνήθ. σκοπό και κατά την 
οποία όσοι αγοράζουν λαχεία, λαχνούς κ.λπ. έχουν το δικαίωµα συµ-
µετοχής σε κλήρωση, στην οποία µπορεί κανείς να κερδίσει διάφορα 
προσφερόµενα δώρα (ζ) φιλανθρωπική αγορά εκδήλωση στην οποία 
διατίθενται προς πώληση ποικίλα είδη, προκειµένου να συγκεντρω-
θούν χρήµατα για φιλανθρωπικούς σκοπούς: έγινε µια µεγάλη ~ για 
τους σεισµοπαθείς (η) έρευνα αγοράς η συγκέντρωση και µελέτη 
στοιχείων που αναφέρονται στους παράγοντες προσφοράς και ζήτη-
σης των αγαθών, των υπηρεσιών κ.λπ. σε συγκεκριµένο τόπο και χρό-
νο, συνήθ. για την εισαγωγή νέου προϊόντος στην αγορά (θ) αγορά 
χρήµατος βλ. λ. χρηµαταγορά (ι) αγορά εργασίας βλ. λ. εργασία (ια) 
τιµή αγοράς (i) η τιµή στην οποία αποκτά ο έµπορος τα εµπορεύµα-
τα, κατ' αντιδιαστολή προς την τιµή πωλήσεως (ενν. στον πελάτη) (ii) 
(για συνάλλαγµα) η τιµή στην οποία µπορεί να αγοράσει κανείς από 
τις τράπεζες (ιβ) µαύρη αγορά βλ. λ. µαύρος 4. ΟΙΚΟΝ. Ο µηχανισµός 
µέσω τού οποίου είναι δυνατή η επικοινωνία παραγωγών και κατα-
ναλωτών και ο οποίος γνωστοποιεί στους ενδιαφεροµένους τις επι-
θυµίες των αγοραστών και τις προθέσεις των πωλητών ο µηχανισµός 
αυτός προσδιορίζεται ως προς τους συντελεστές παραγωγής (αγορά 
εργασίας, κεφαλαίου, γης κ.λπ.), το προϊόν (αγορά ενδυµάτων | πε-
τρελαίου κ.λπ.) ή την περιοχή όπου λειτουργεί (αγορά λαϊκή | ελλη-
νική κ.λπ.) 5. Κοινή Αγορά οικονοµική ένωση για την οικονοµική συ-
νεργασία των ευρωπαϊκών χωρών (βλ. λ. Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Ε.Ο.Κ.) 
6. (α) ο τόπος όπου γίνονται οι αγοραπωλησίες: η - είναι γύρω από 
την πλατεία και κατά µήκος τού κεντρικού δρόµου ΣΥΝ. παζάρι, πιά-
τσα (β) ο εµπορικός κόσµος που κινείται εκεί: άνθρωπος τής ~ || η ~ 
διαµαρτύρεται για τα νέα µέτρα τού υπουργείου ΣΥΝ. έµποροι, 
συναλλασσόµενοι 7. (α) (στην αρχ. Ελλάδα) το κέντρο των αγοραπω-
λησιών µιας πόλης ως χώρος δηµόσιας έκφρασης απόψεων, ως πολι-
τικό, οικονοµικό, πολιτιστικό και κοινωνικό κέντρο τής αρχαίας πόλης 
(β) (σε µικρές πόλεις και χωριά) το κέντρο τής οικονοµικής ζωής, ο 
χώρος πολιτιστικών και πολιτικών εκδηλώσεων. [ΕΤΎΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «συνάθροιση λαού, (συνεκδ.) ο τόπος όπου γίνονται 
τέτοιες συγκεντρώσεις», < άγείρω «συναθροίζω» (< *ά-γέρ-jω), αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < ά- αθροιστ. + γερ- «πληθύς», πβ. αρχ. ά-γυρ-ις 
«συγκέντρωση», από όπου και όµ-ήγυρις, παν-ήγυρις, αγύρ-της. 
Πολλές από τις σύγχρονες σηµασίες τής λ., σχετικές µε την οικονο-
µία και τις επιχειρήσεις, αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. αγορά αξιών 
(< αγγλ. stock market), ελεύθερη αγορά (< αγγλ. free enterprise), φι-
λανθρωπική αγορά (< αγγλ. charity bazaar), έρευνα αγοράς (< αγγλ. 
marketing research), τιµή αγοράς (< αγγλ. market price) κ.ά.]. 

αγορά - αγοράζω - αγορεύω. Από τις πιο σηµαντικές λέξεις τής 
Ελληνικής σε διαχρονικό επίπεδο. Ως παράγωγο τού αρχ. άγείρω 

«συναθροίζω, συγκεντρώνω», η αγορά ξεκινά µε τη σηµ. «τής συ-
νάθροισης | συνάντησης» τού λαού και τού «τόπου συνάθροισης, 
συγκέντρωσης ή συνάντησης» τού λαού, για να αναπτυχθεί έπειτα 
προς δύο σηµασιολογικές κατευθύνσεις: την εµπορική-συναλ-
λακτική τού αγοράζω και την πολιτική-κοινωνική τού αγορεύω, 
τη σηµ. τού «πηγαίνω στην αγορά - ψωνίζω πράγµατα» (αγοράζω) 
και εκείνη τού «µιλώ στην αγορά, λέω τις απόψεις µου δηµόσια» 
(αγορεύω), µια και η αγορά ήταν το κέντρο τής πολιτικής και τής 
εµπορικής ζωής τής αρχαίας πόλεως, µέχρι σηµείου που να καθο-
ρίζει και τον χρόνο («αγοράς πληθούσης» = πριν από το µεσηµέρι, 
όταν η αγορά είναι γεµάτη από κόσµο· αντίθ. «αγοράς διάλυ-σις» 
ο αµέσως µετά το µεσηµέρι χρόνος τής ηµέρας). Βεβαίως, ο 
επίσηµος χώρος πολιτικών συζητήσεων παρέµενε η Εκκλησία τού 
∆ήµου, ένας όρος που σηµαίνει επίσης τη «συνάθροιση, συγκέ-
ντρωση» (εξού και ο χριστιανικός όρος εκκλησία, συγκέντρωση 
τού κόσµου για τη λατρεία τού θεού και όχι ναός, τόπος όπου 
«ναίει», κατοικεί ο θεός). Από το αγορά θα προέλθουν τα σύνθετα 
σε -αγοράς και -αγόρος | -ηγόρος | -ήγορος: τα πρώτα ως κύρια 
ονόµατα (Ευ-αγόρας, Πρωτ-αγόρας, Αναξ-αγόρας, Ορθ-αγό-ρας 
κ.ά.)· τα δεύτερα ως δηλωτικά τού οµιλητή µε πολιτικό, νοµικό και 
άλλο περιεχόµενο (δηµ-ηγόρος, δικ-ηγόρος, κατ-ήγορος, συν-
ήγορος, παρ-ήγορος, προσ-ήγορος κ.ά.). 

Σύνθετα τού αγορά 
Το νεότερο αγορά παρήγαγε αρκετά σύνθετα: 
(α) αγορά-: αγορα-νοµία, αγορα-πωλησία, αγορα-φοβία. 
Ας σηµειωθεί ότι το συνδετικό φωνήεν -ο-, µε το οποίο σχηµατίζο 
νται τα περισσότερα σύνθετα, τείνει να δώσει και τύπους αγορο- 
νοµία, αγορο-πωλησία και, λιγότερο, αγορο-φοβία (βλ. κ. λ. αγγε 
λιαφόρος). 
(β) -αγορά:  ζω-αγορά λαχαν-αγορά 

ιχθυ-αγορά σιτ-αγορά 
καπν-αγορά υπερ-αγορά (σούπερ µάρκετ) 
κεφαλαι-αγορά   υφασµατ-αγορά 
κρεατ-αγορά      χρηµατ-αγορά 
κτηµατ-αγορά     ψαρ-αγορά 

αγοράζω ρ. µετβ. {αγόρασ-α, -τηκα, -µένος} 1. αποκτώ, προµηθεύοµαι 
(κάτι) έναντι καταβολής χρηµάτων: ~ εµπορεύµατα | συνάλλαγµα | 
µετοχές | εξοπλισµό | οµόλογα || ~ επί πιστώσει (βλ. λ. πίστωση) | µε 
δόσεις | τοις µετρητοίς (βλ. λ. µετρητός) || - κάτι ακριβά | φτηνά | σε 
τιµή ευκαιρίας | για ένα κοµµάτι ψωµί | όσο-όσο || ~ γουρούνι στο 
σακί (χωρίς να εξετάζω την ποιότητα τού προϊόντος)· ΦΡ. (α) πουλώ 
και αγοράζω (κάποιον) είµαι πανέξυπνος και πονηρός, ώστε να µπο-
ρώ να κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω (β) αγρόν ηγόρασα | ηγόραζα βλ. λ. 
αγρός 2. (µτφ.) προσπαθώ να ανακαλύψω τις προθέσεις κάποιου· κυρ. 
στη ΦΡ. αγοράζω λόγια παίρνω λόγια, προσπαθώ να κάνω κάποιον 
να µου πει πληροφορίες που µε ενδιαφέρουν, τον «ψαρεύω» ΣΥΝ. ψω-
νίζω 3. (µτφ.) εξασφαλίζω την ευνοϊκή στάση κάποιου µε παράνοµο 
τρόπο, συνήθ. µε δωροδοκία, δωροδοκώ: ο παράγοντας τού σωµατεί-
ου είχε αγοράσει παίκτες τής αντίπαλης οµάδας || ~ συνειδήσεις | αν-
θρώπους | ψήφους ΣΥΝ. εξαγοράζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγορά, σπάζω. 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «συχνάζω στην αγορά», < αγορά. Η σηµ. 
«αποκτώ διά χρηµάτων» είναι ήδη αρχ.]. 

αγοραίος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την αγορά: ~ εµπόρευµα | 
αξία | τιµή 2. αγοραίο (το) επαρχιακό ταξί που µισθώνεται για τη 
µεταφορά ανθρώπων ή εµπορευµάτων µε ιδιαίτερη συµφωνία 3. (κα-
κόσ.) χυδαίος, πρόστυχος: επέδειξε ~ συµπεριφορά || ~ λόγια | γλώσ-
σα | ύβρεις | αισθήµατα | ήθη- ΦΡ. (α) αγοραίος έρωτας η πορνεία (β) 
αγοραία γυναίκα η πόρνη. — αγοραί-α | -ως επίρρ. [µτγν.] (σηµ. 2,3). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αγοραίος < αγορά (αγορά + -ιος > αγοραίος· πβ. άρχά 
(= αρχή) + -ιος > αρχαίος, ώρα + -ιος > ωραίος κ.λπ.). Η µειωτική 
σηµ. «κοινός, χυδαίος» είναι ήδη αρχ. (π.χ. αγοραίος άνήρ «έµπειρος 
ρήτορας», αλλά και «δικολάβος, απευθυνόµενος στον κοινό όχλο»)]. 

αγορανοµία (η) [αρχ.] {αγορανοµιών} 1. το σύνολο των διατάξεων 
που διέπουν τις αγοραπωλησίες 2. η δηµόσια υπηρεσία που ελέγχει 
την τήρηση των διατάξεων αυτών 3. (συνεκδ.) το σύνολο των υπαλ-
λήλων τής παραπάνω υπηρεσίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγορά. 

αγορανοµικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την αγορανοµία 
ή τους αγορανόµους: ~ έλεγχος | διάταξη | υπηρεσία | έφοδος | αδίκηµα 
| δικαστήριο || ~ κώδικας. — αγορανοµικ-ά | -ώς επίρρ. 

αγορανόµος (ο/η) υπάλληλος τής αγορανοµίας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «λειτουργός αγοράς στην αρχαία Αθήνα, ο οποίος ήλεγχε τις 
αγοραπωλησίες», < αγορά + νόµος]. 

αγοραπωλησία (η) [1854] {αγοραπωλησιών} η αγορά και πώληση 
αγαθών (εµπορευµάτων, ακινήτων κ.λπ.) ΣΥΝ. συναλλαγή, δοσοληψία, 
εµπορία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγορά. 

αγόρασµα (το) {αγοράσµ-ατος | -ατα, -άτων} η αγορά (προϊόντος) 
ΣΥΝ. ψώνισµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ό,τι πωλείται ή αγοράζεται», < αγοράζω 
(βλ.λ.)]. 

αγοραστής (ο) [αρχ.], αγοράστρια (η) {αγοραστριών} 1. πρόσωπο 
που αγοράζει κάτι: αναζητώ ~ για το σπίτι στη Γλυφάδα 2. (γενικότ.) 
καταναλωτής; οι ~ πρέπει να εξετάζουν την ποιότητα τού προϊόντος 
πριν από την αγορά. 

αγοραστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διάθεση προϊόντων, 
την κατανάλωση: - κοινό | επιτυχία | κίνηση | ενδιαφέρον 2. ΟΙΚΟΝ. 
(α) αγοραστική αξία η ανταλλακτική αξία αντικειµένου (β) 
αγοραστική δύναµη η ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών σταθερής 
ποιότητας, που είναι δυνατόν να αποκτηθούν µε το εισόδηµα κά- 
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ποιου (ατοµικό ή οικογενειακό). — αγοραστικότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< αγοραστής. Οι φρ. αγοραστική αξία | δύναµη είναι µετάφρ. δάνεια από 
αγγλ. purchasing value | capacity]. 

αγοραστός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που έχει αποκτηθεί µε αγορά, ο προ-
ερχόµενος από το εµπόριο, κατ' αντιδιαστολή προς οτιδήποτε κατα-
σκευάζουµε οι ίδιοι: το κέικ είναι ~ ή το έφτειαξες µόνη σου; ΣΥΝ. 
έτοιµος, αγορασµένος. 

αγοραφοβία (η) [1879] {χωρ. πληθ.} ΙΥΧΟΛ. ψυχική διαταραχή που 
εκδηλώνεται µε αδικαιολόγητο φόβο και άγχος τού ατόµου, όταν βρε-
θεί σε πολυάνθρωπους ή πολυσύχναστους χώρους. — αγοραφοβι-
κός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. agoraphobia, µε τη λ. αγορά στην 
αρχ. σηµ. «συνάθροιση πλήθους, πλήθος κόσµου»]. 

αγόρευση (η) [µεσν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η εκφώνηση 
λόγου, κυρ. σε δηµόσια συγκέντρωση: ο συνήγορος άρχισε την ~ τον 
|| η ~ τού εισαγγελέα. 

αγορεύω ρ. αµετβ. {αγόρευσα} 1. εκφωνώ λόγο σε δηµόσια συγκέ-
ντρωση, βγάζω λόγο ΣΥΝ. µιλώ, δηµηγορώ· ΦΡ. ης ανορεόε/ν βούλε-
ται; (τις άγορεύειν βούλεται; ερώτηση τού Αθηναίου κήρυκα στην 
Εκκλησία τού ∆ήµου) ποιος επιθυµεί να µιλήσει δηµόσια, να πάρει 
τον λόγο; 2. (ειρων.) µιλώ σαν ρήτορας, ρητορεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγο-
ρά, σύνθετος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αγορά]. 

τις άγορεύειν βούλεται; «Ποιος θέλει να πάρει τον λόγο;». Τα λό-
για τού κήρυκα στην Εκκλησία τού ∆ήµου στην αρχαία Αθήνα, ο 
οποίος καλούσε στο βήµα τους πολίτες που ήθελαν να µιλήσουν 
δηµόσια για τα θέµατα που συζητούνταν στην Εκκλησία. Η φράση 
έχει µείνει σύµβολο τής άµεσης (συµµετοχικής) δηµοκρατίας, λέ-
γεται δε και σήµερα αρχαιοπρεπώς, όταν παροτρύνει κανείς κά-
ποιους να πάρουν τον λόγο. 

αγορητής (ο), αγορήτρια (η) {αγορητριών} πρόσωπο που αγορεύει 
σε δηµόσια συγκέντρωση (Βουλή, συνέδριο κ.λπ.) ΣΥΝ. οµιλητής, ρή-
τορας· ΦΡ. ειδικός αγορητής εκπρόσωπος κόµµατος που αγορεύει 
επί ειδικού θέµατος στη Βουλή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., η οποία στα έπη αναφέρεται κυρίως στον Νέστορα, < 
άγοράοµαι, -ώµαι «αγορεύω» (βλ. κ. λ. αγορά)]. 

αγόρι (το) → αγώρι 
αγορίστικος, -η, -ο → αγωρίστικος 
Αγορίτσα (η) (ορθότ. Αγωρίτσα) γυναικείο όνοµα, που δινόταν πα-
λαιότ., κυρ. στη Θεσσαλία, στο πρώτο παιδί, αν ήταν κορίτσι, για να 
γεννηθεί το επόµενο αγώρι. [ETY.M < αγώρι + υποκ. επίθηµα -
ίτσα]. 

αγοροκόριστο (το) → αγωροκόριτσο 
αγοροφέρνω ρ. -> αγωροφέρνω 
άγος (το) {άγ-ους | -η, -ών} 1. προσβλητική, παράσπονδη, βέβηλη πρά-

ξη: ΤΟ Κυλώνειον ~ (η ασεβής ενέργεια των αρχαίων Αθηναίων να θα-
νατώσουν τον Κύλωνα και οπαδούς του, αν και εκείνοι είχαν κατα-
φύγει ως ικέτες στην Ακρόπολη το 612 π.Χ.) 2. (κατ' επέκτ.) πράξη που 
αντιβαίνει σε αρχές και αξίες, που θεωρούνται ιερές και απαραβία-
στες: προσπαθούσε να ξεπλύνει το άγος τού εξωµότη ΣΥΝ. ανοσιούρ-
γηµα, µίασµα, ανίερη πράξη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *άγ-ος < I.E. *yag- «τιµώ, ευλαβούµαι». Οµόρρ. άγ-ιος, 
άγ-νός κ.ά. Η ψίλωση τής αρχ. λ. (άγος) οφείλεται ίσως στην αντίθε-
τη σηµ. που έλαβε σε σχέση µε τα οµόρριζα]. 

αγουρελαιο (το) {αγουρελαί-ου | -ων} λάδι από άγουρες ελιές, µε 
ευχάριστη οσµή και συνήθ. καλής ποιότητας. Επίσης αγουρόλαδο. 

αγουρίδα (η) άγουρο σταφύλι και συνεκδ. κάθε άγουρος καρπός- εύ-
χρ. κυρ. στη ΦΡ. αγάλι-αγάλι γίνεται η αγουρίδα µέλι καθετί ωριµά-
ζει σταδιακά, όχι απότοµα· η επιτυχία ενός στόχου απαιτεί υποµονή 
ΣΥΝ. ξινοστάφυλο. [ΕΤΥΜ < µεσν. άγουρίς, -ίδος < άγουρος]. 

αγουρίλα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η γεύση ή η µυρωδιά άγουρου καρ-
πού, η στυφάδα. 

αγουρόλαδο (το) → αγουρελαιο 
ανουροξύπνηµα (το) {αγουροξυπνήµ-ατος | -ατα, -άτων} το πρόωρο 
ξύπνηµα, πριν κανείς ολοκληρώσει τις ώρες ύπνου του. 

αγουροξυπνηµένος, -η, -ο 1. αυτός που ξύπνησε ή τον ξύπνησαν πολύ 
νωρίς 2. αυτός που µόλις έχει ξυπνήσει, που δεν έχει συνέλθει ακόµη 
πλήρως από τον ύπνο. — αγουροξυπνώ ρ. {-άς...}. 

άγουρος, -η, -ο 1. (για καρπούς) αυτός που δεν ωρίµασε, ο αγίνωτος 
ΣΥΝ. ανώριµος, αµέστωτος 2. (µτφ.) αυτός που δεν ωρίµασε ακόµη 
σωµατικά ή πνευµατικά ΣΥΝ. ανώριµος· ΦΡ. άγουρα χρόνια η εφη-
βεία, η περίοδος τής νεότητας. — αγουράδα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγώρι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. άγωρος < αρχ. άωρος < α- στερητ. + ώρα]. 

αγουρωπός, -ή, -ό αυτός που φαίνεται ακόµη αρκετά άγουρος: οι 
ντοµάτες να 'ναι ~ για τη σαλάτα. [ΕΤΥΜ. < άγουρος + κατάλ. -ωπός 
(βλ.λ.)]. 

άγουσα (η) ο δρόµος που οδηγεί κάπου- κυρ. στη ΦΡ. λαµβάνω | παίρνω 
την άγουσα διώχνοµαι από κάπου, απολύοµαι, φεύγω. [ΕΤΥΜ αρχ. 
θηλ. µτχ. ενεστώτα τού ρ. άγω «οδηγώ»]. 

άγουστος, -η, -ο αυτός που δεν έχει γούστο, ο άκοµψος: ~ ντύσιµο 
ΣΥΝ. ακαλαίσθητος, κακόγουστος. — αγουστιά (η). 

άγρα (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. κυνήγι ή ψάρεµα 2. (µτφ.) επιδίωξη, επί-
µονη αναζήτηση ΣΥΝ. θήρα- ΦΡ. βγαίνω προς άγραν (+γεν.) ψάχνω 
επίµονα και συστηµατικά (σαν να κυνηγώ): βγήκε προς άγραν ψή-
φων | θυµάτων | υπογραφών | πελατών | γαµπρού | νύφης. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άγρα, αβεβ. ετύµου, συγγενής προς τα αρχ. άγρέω, άγρεύω 
«κυνηγώ». Η λ. απαντά ως β' συνθετικό σε συνθ. που δηλώ- 

νουν ασθένειες (ποδ-άγρα, χειρ-άγρα) ή εργαλεία (όδοντ-άγρα, πυρ-
άγρα «λαβίδα για την πυρά» κ.ά.). Η σύνταξη τής λ. µε γενική είναι 
αρκετά σπάνια στην Αρχ. (λ.χ. Πλάτων: άγρα ανθρώπων), καθώς και 
στην Κ.∆. (Λουκ. 5, 9: επί τη άγρα τών ιχθύων)]. 

αγράµµατος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν ξέρει να γράφει και να 
διαβάζει, αναλφάβητος 2. αυτός που έχει ελλιπή, ανεπαρκή µόρφωση· 
ΦΡ. (παροιµ.) άνθρωπος αγράµµατος ξύλο απελέκητο βλ. λ. απελέ-
κητος 3. (µτφ.) άπειρος, ακατατόπιστος: την έπαθα σαν αγράµµατος. 
— αγραµµατοσύνη (η). 

α.γράµπελη (η) {χωρ. πληθ.} αναρριχητικό, διακοσµητικό φυτό· κλη-
µατίδα. Επίσης αµπελίδα κ. αµπελίνα 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άγριάµπελος < αρχ. άγριος + άµπελος µε παρετυµολ. 
επίδραση τού αγρός]. 

αγρανάπαυση (η) [1874] {-ης κ. -αύσεως | -αύσεις, -αύσεων} 1. προ-
σωρινή διακοπή τής καλλιέργειας αγρού, µε σκοπό την ανάκτηση 
τής παραγωγικότητας του 2. (συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα διακο-
πής τής καλλιέργειας: ετήσια ~. 

Άγραφα (τα) {Αγράφων} οροσειρά τής Κ. Ελλάδας στον νοµό Ευρυ-
τανίας (Ευρυτανικά Αγραφα). — Αγραφιώτης (ο), λγραφιώτισσα (η), 
αγραφιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. "Αγραφα, πληθ. ουδ. τού αρχ. επιθ. άγραφος. Η ονοµα-
σία οφείλεται πιθ. στο γεγονός ότι η περιοχή δεν είχε εγγραφεί στους 
φορολογικούς καταλόγους («κατάστιχα φορολογίας») των Τούρκων 
είτε επειδή είχε ειδικά προνόµια είτε, µάλλον, διότι η είσπραξη των 
φόρων από αυτό τον δύσβατο τόπο ήταν πρακτικώς αδύνατη]. 

αγραφια (η) {χωρ. πληθ.} σύµπτωµα διαταραχής τού λόγου, κατά την 
οποία ο ασθενής αδυνατεί να εκφράσει γραπτώς τη σκέψη του. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. agraphia]. 

άγραφος, -η, -ο [αρχ.] κ. αγραπτος [αρχ.] κ. (καθηµ.) άγραφτος 
(παθ.) 1. αυτός που δεν γράφτηκε, δεν διατυπώθηκε εγγράφως· ΦΡ. 
άγραφο δίκαιο | άγραφοι νόµοι (κατ' αντιδιαστολή προς το θετό δί-
καιο) ηθικοί νόµοι που δεν έχουν συνταχθεί ή διατυπωθεί γραπτώς 
και αντλούν το κύρος τους από το έθιµο, πηγάζουν από τη φύση ή τη 
συνείδηση τού ανθρώπου και από τους κανόνες τού δικαίου που δια-
µορφώθηκαν µέσα από τα έθιµα και έχουν καθολική ισχύ στα κοι-
νωνικά σύνολα 2. αυτός που δεν καταγράφηκε σε κατάλογο, ο αδή-
λωτος· ΦΡ. (εκφραστ.) αυτό είναι από τ' άγραφα! αυτό δεν υπάρχει 
πουθενά γραµµένο, είναι εντελώς απροσδόκητο, πρωτάκουστο, πρω-
τοφανές 3. αυτός πάνω στον οποίο δεν έχει γραφεί τίποτα: ~ πίνακας· 
ΦΡ. άγραφος χάρτης | άγραφο χαρτί | άγραφη πινακίδα βλ. λ. tabula 
rasa · 4. (ενεργ.) (µαθητής/µαθήτρια) που δεν έχει γράψει τις σχολι-
κές εργασίες του, που δεν έχει γράψει τα µαθήµατα του: πήγε ~ στο 
σχολείο. 

ΑΓΡ. ΕΞ. (οι) Αγροτικές Εξαγωγές. 
αγρεργότης (ο) {αγρεργατών}, αγρεργάτρια (η) {αγρεργατριών} 

(γενικότ.) πρόσωπο που εργάζεται στους αγρούς: ανιδείκευτος ~. 
όγρευµα [αρχ.] κ. (λαϊκ.) όγρεµα (το) {αγρεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 

θήραµα ή αλίευµα. 
άγρεύω ρ. µετβ. {άγρευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. κυνηγώ (κάτι) ΣΥΝ. θη-

ρεύω 2. (µτφ.) προσπαθώ να παρασύρω (κάποιον) σε παγίδα, να βρω 
θύµα προς εκµετάλλευση: έµποροι ναρκωτικών ~ θύµατα µεταξύ νέ-
ων παιδιών 3. αναζητώ επίµονα: ~ ψήφους ΣΥΝ. επιδιώκω, επιζητώ, 
περισυλλέγω. — άγρειιση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άγρα 
«κυνήγι»]. 

άγρια επίρρ. → άγριος 
αγριάδα (η) 1. το άγριο παρουσιαστικό, η άγρια εµφάνιση, έκφραση: 

το πρόσωπο του είχε µια ~! ΣΥΝ. αγριότητα 2. η σκληρότητα τρόπων 
ΑΝΤ. πραότητα, ηπιότητα· ΦΡ. (οικ.) πουλάω αγριάδα κάνω τον σκλη-
ρό, τον βίαιο 3. η έλλειψη απαλότητας, η τραχύτητα µιας επιφάνειας 
4. (µτφ.) η δριµύτητα τού καιρού 5. (α) αγριοβότανο, που πίνεται ως 
θεραπευτικό αφέψηµα (β) ζιζάνιο, παρασιτικό χόρτο · 6. ο χέρσος, 
ακαλλιέργητος ή δύσβατος, απόκρηµνος τόπος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
άγριος. Το φυτό προέρχεται από µεσν. αγριάδα < µτγν. άγριας, που 
χρησίµευσε ως θηλ. τού αρχ. επιθ. άγριος]. 

αγριάνθρωπος (ο) [µτγν.] {αγριανθρώπ-ου | -ων, -ους) 1. άνθρωπος 
που ζει κατά πρωτόγονο, άγριο τρόπο, µακριά από τον πολιτισµό ΣΥΝ. 
απολίτιστος, πρωτόγονος 2. (µτφ.) άνθρωπος µε άγρια όψη, που συ-
µπεριφέρεται αντικοινωνικά, βίαια: ∆εν είναι απλώς αγενής. Είναι ~ 
ΣΥΝ. δύστροπος, ακοινώνητος, µισάνθρωπος. 

αγριελιά (η) 1. άγρια ελιά, από την οποία γινόταν ο κότινος (το στε-
φάνι τής νίκης) των αρχαίων 2. κλαδί, καρπός ή ξύλο αγριελιάς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άγριελαία < άγρι)ο)- + ελαία]. 

αγριεµα (το) {αγριέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η άγρια έκφραση τού προ-
σώπου, η βλοσυρότητα 2. η κατάσταση εξοργισµού, εξαγρίωσης 3. 
άγρια συµπεριφορά για εκφοβισµό ΣΥΝ. φοβέρα 4. (µτφ. για καιρικές 
συνθήκες) η δυσµενής µεταβολή, η επιδείνωση · 5. ο έντονος φόβος 
σε συνθήκες κινδύνου, όπως στο σκοτάδι, την ερηµιά κ.λπ. Επίσης 
αγριεµός (ο) {χωρ. πληθ.} (σηµ. 3). 

αγριεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] (αγρί-εψα, -εύτηκα, -εµένος} ♦ 
(αµετβ.) 1. εκφράζω οργή, θυµό, γίνοµαι απειλητικός: τον άκουσε να 
προσβάλλει τους φίλους του και αγρίεψε αµέσως ΣΥΝ. εξαγριώνοµαι 
2. συµπεριφέροµαι µε ασυνήθιστη επιθετικότητα και οξύτητα: στις 
µέρες µας ο κόσµος έχει αγριέψει 3. (για καταστάσεις ή καιρικές 
συνθήκες) µεταβάλλοµαι προς το χειρότερο, γίνοµαι δριµύς: ο καιρός 
όσο πάει κι αγριεύει || τα πράγµατα αγριεύουν ΣΥΝ. χειροτερεύω, χα-
λάω, επιδεινώνοµαι 4. (µεσοπαθ. αγριεύοµαι) φοβάµαι, τροµάζω: 
αγριεύτηκε καθώς περπατούσε µόνη της στο σκοτάδι ♦ (µετβ.) 5. εξα-
γριώνω (κάποιον), τον εξοργίζω: µην του µιλάς έτσι, τον αγριεύεις 
ΣΥΝ. ερεθίζω, δαιµονίζω, δια)β)ολίζω 6. (συχνά +γεν.) µιλώ αυστηρά, 
προκαλώ φόβο: του αγρίεψε, γιατί το 'χε παρακάνει τον τελευταίο 
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καιρό ΣΥΝ. φοβερίζω. 
αγρίµι (το) {αγριµ-ιού | -ιών} 1. κάθε άγριο ζώο, θηρίο: κυνηγηµένο | 

πληγωµένο - 2. άγριο ζώο ως θήραµα 3. (µτφ.) άνθρωπος ακοινώνη-τος, 
απολίτιστος ή δύστροπος: δεν κάνει χωριό µε άνθρωπο, σωστό ~! — (υποκ.) 
αγριµάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άγρίµινκ *άγρίµαιον< µτγν. άγριµαϊον, ουδ. τού επιθ. 
άγριµαϊος < άγριµος < αρχ. άγρα. Ο τ. αγρίµι προέρχεται από τον πληθ. 
άγρίµαια µε συνίζηση: άγρίµαια > αγρίµια > αγρίµι]. 

αγριµοκυνηγός (ο) ο κυνηγός που κυνηγά άγρια ζώα, αγρίµια ΣΥΝ. 
αγριµολόγος. 

αγριµολόγός (ο) (σπάν.) ο αγριµοκυνηγός (βλ.λ.). 
Αγρίνιο (το) {Αγρινίου} πόλη τής ∆. Στερεάς Ελλάδας, πρωτεύουσα τού νοµού 

Αιτωλοακαρνανίας. — Αγρινιώτης (ο), Αγρινιώτισσα (η), αγρινιώτικος, -η, -
ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Άγρίνιονκ Άγραϊοι, αρχ. αιτωλικός λαός, που πήρε το όνοµα 
του είτε από το άγρα (οπότε Άγραϊοι = αγρευτές, κυνηγοί) είτε από το αγρός 
(οπότε Άγραϊοι = αγρότες, άνθρωποι τής γης). Η πόλη καταστράφηκε 
ολοκληρωτικά το 314 π.Χ. και κατά τον 13ο αι. µ.Χ. εµφανίστηκε στην 
περιοχή ένας οικισµός ονόµατι Βραχώρι (< *Βλα-χώρι < *Βλαχοχώρι < 
Βλοχοχώρι «χωριό τού οποίου οι κάτοικοι κατάγονται από τον Βλοχό τής 
Θεσσαλίας»). Το 1835, µετά την ίδρυση τού ελλην. κράτους, το Βραχώρι 
ξαναπήρε την αρχ. ονοµασία Αγρίνιο]. 

άγριο- κ. αγριό- κ. αγρι- [αρχ.] α' συνθετικό λέξεων που δηλώνουν: 1. (α) (για 
ζώο) ότι δεν είναι εξηµερωµένο: αγριο-κάτσικο, αγριο-πε-ρίστερο (β) ότι (κάτι) 
προέρχεται από µη εξηµερωµένο είδος: αγριό-µελο (γ) (για φυτό) ότι είναι 
αυτοφυές (όχι καλλιεργηµένο) ή ότι δεν καλλιεργείται: αγριο-ράδικο, αγριο-
κέρασο, αγριο-συκιά, αγριο-λού-λουδο, αγριό-χορτο 2. (µτφ.) (α) δυστροπία, 
έλλειψη καλλιέργειας ή αγένεια: αγρι-άνθρωπος, αγριο-κόριτσο (β) (εµφατ.) 
αγριάδα και βλο-συρότητα: αγριό-φατσα, αγριο-µάτης, αγριο-κοιτάζω, αγριο-
µιλώ 3. ότι (κάτι) έχει µεγάλη ένταση και είναι ενοχλητικό: αγριο-φωνάρα, 
αγριό-πονος, αγριο-βόρι 4. (α) ότι (κάτι, συνήθ. τόπος) έχει τα χαρακτηριστικά 
τού απότοµου και τού αφιλόξενου: αγριό-τοπος (β) ότι (κάτι) είναι τραχύ: 
αγριό-µαλλο. 

αγριθβόρι (το) {δυσχρ. αγριοβορ-ιού | -ιών} βόρειος άνεµος, ψυχρός και 
δυνατός. 

αγριόγατα (η) {σπάν. αγριόγατων}, αγριόγατος (ο) (σηµ. 1) 1. µικρόσωµο 
σαρκοφάγο θηλαστικό, που µοιάζει µε την κατοικίδια γάτα, αλλά έχει 
µακρύτερα πόδια, µεγαλύτερο και πλατύτερο κεφάλι και κοντύτερη ουρά, 
µακρύ τρίχωµα σταχτοκίτρννο µε σκούρες ραβδώσεις στο σώµα και µαύρους 
δακτυλίους στην ουρά' έχει άγρια ένστικτα και δεν εξηµερώνεται 2. γάτα 
αρχικώς κατοικίδια, η οποία αποµακρύνθηκε από τους ανθρώπους και ζει σε 
άγρια κατάσταση 3. (µτφ.) επιθετική, ατίθαση γυναίκα. 

αγριογούρουνο (το) [µεσν.] (κοιν. όν. και για το αρσ. και το θηλ. ζώο) ο 
αγριόχοιρος (βλ.λ.). 

αγριοκάτσικο (το) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. ζώο) 1. ο αί-γαγρος 
(βλ.λ.) 2. (µτφ.) ο ζωηρός και ατίθασος άνθρωπος. 

αγριοκοιτάζω ρ. µετβ. {αγριοκοίτα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. κοιτάζω άγρια, 
βλοσυρά (κάποιον) ΣΥΝ. αγριοβλέπω, αγριοθωρώ 2. (µτφ.) απειλώ. Επίσης 
αγριοκοιτώ (κ. -άω) {-άς...}. — αγριοκοίταγµα (το). 

αγριολούλουδο (το) λουλούδι άγριου φυτού, αυτοφυές σε αγρούς, δάση, 
λιβάδια κ.λπ. 

άγριος, -α, -ο {κ. (λόγ.) -ίου (θηλ. -ίας) | (λόγ.) -ίων, (λόγ.) -ίους} 1. αυτός που 
δεν έχει υποστεί την παρέµβαση τού ανθρώπου: ~ ζώο | θηρίο (µη 
εξηµερωµένο) || ~ φυτά (αυτοφυή, που δεν προέρχονται από καλλιέργεια) || ~ 
µέλι | καρπός (από αυτοφυή φυτά) || - βλάστηση | φύση (από αυτοφυή φυτά, 
πυκνή και αδιαπέραστη) || ~ περιοχές | τόποι (άγονοι, χέρσοι ή ακατοίκητοι) 
ΦΡ. ήρθαν τ' άγρια, να διώξουν τα ήµερα για πρόσωπα που η εµφάνιση τους 
σε ξένο ή νέο χώρο συνοδεύεται από αναστάτωση, παράλογες απαιτήσεις και 
διεκδικήσεις, σαν να ήταν εκεί από παλιά: ήρθαν οι καινούργιοι στο γραφείο 
και άρχισαν να αµφισβητούν τον τρόπο δουλειάς και να υποδεικνύουν και από 
πάνω τι πρέπει να κάνουµε· ~! 2. (α) αυτός που δεν έχει εκπολιτιστεί, που ζει 
στη φύση, χωρίς τεχνολογική πρόοδο: ~ φυλές | λαοί | ζωή ΣΥΝ. πρωτόγονος, 
απολίτιστος (β) αυτός που δεν ταιριάζει σε πολιτισµένο άνθρωπο, που θυµίζει 
ή προέρχεται από απολίτιστους ανθρώπους: ~ µουσική | διασκέδαση | 
συµπεριφορά (γ) (µειωτ. το αρσ. ως ουσ., συνήθ. στον πληθ.) οι ιθαγενείς 
κάτοικοι µιας ηπείρου, ιδιαίτ. οι φυλές τής Αφρικής και τής Αµερικής: οι 
πρώτοι εξερευνητές ζούσαν µε τον φόβο των αγρίων και των θηρίων ΦΡ. 
ιστορίες για αγρίους παράλογα, απίστευτα πράγµατα, που δεν ταιριάζουν σε 
λογικούς και πολιτισµένους ανθρώπους 3. αυτός που εµπνέει φόβο: ~ 

µατιά | πολεµιστής | χαρακτηριστικά || ~ πρόσωπο (τραχύ και ατηµέλητο) 4. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από σφοδρότητα, ένταση, επιθετικότητα: ~ επίθεση 
| ξυλοδαρµός | συµπεριφορά | λογοµαχία || ~ εκµετάλλευση (χωρίς έλεος, 
ασύδοτη) || ~ δολοφονία (απάνθρωπη, σκληρή) || ~ εποχές (βίαιες, σκληρές) | 
διαθέσεις- ΦΡ. (παίρνω κάποιον) µε το άγριο (συµπεριφέροµαι σε κάποιον) µε 
τρόπο επιθετικό, σκληρό ANT. (παίρνω κάποιον) µε το καλό, µε το µαλακό 5. 
(εκφραστ.) αυτός που περιέχει εµπόδια, κινδύνους, δυσµενής: ~ καιρός (κακο-
καιρία) || ~ θάλασσα (τρικυµιώδης) || ~ περιπέτειες | συνθήκες 6. αυτός που 
έχει τα γνωρίσµατα τού πρωτόγονου ενστίκτου, πρωτόγνωρος: ~ χαρά | 
συναίσθηµα | ηδονή 7. αυτός που είναι τραχύς στην αφή: ~ επιφάνεια | µαλλιά 
ΑΝΤ. λείος, απαλός 8. (για διάστηµα τής ηµέρας, ώρα) προχωρηµένος, πολύ 
νωρίς ή πολύ αργά: ~ µεσάνυχτα | χαράµατα. — άγρια επίρρ. (βλ. κ. λ. 
αγρίως). [ΕΤΥΜ. αρχ. < αγρός (βλ.λ.)]. 

άγριος - αγροίκος - άγρυπνος. Η ζωή στους αγρούς, στα χωράφια, που όσο 
παλαιότερα πάµε τόσο σκληρότερη ήταν, έδωσε λαβή σε σειρά παραγώγων 
λέξεων, οι οποίες συνδέονται µε την έννοια και τις ιδιότητες τού αγρού. 
Έτσι, άγρ-ιος είναι αρχικά «ο των αγρών, αυτός που ζει ή ανήκει στους 
αγρούς». Η σηµ. «τραχύς, σκληρός» για ανθρώπους ή και «επιθετικός» για 
ζώα απορρέουν από ιδιότητες τής ζωής στους αγρούς, ενώ είναι πιθανή και 
κάποια παρε-τυµολογική επίδραση τού άγρα. Συναφής είναι και η σηµ. τού 
αγροίκος (αρχ. άγροικος), που πρώτα σήµανε «αυτόν που ζει στους 
αγρούς», για να περάσει µετά στη σηµ. τού «άξεστος, χωρίς καλούς 
τρόπους, αγενής». Παράλληλες σηµασιολ. εξελίξεις παρατηρούνται και σε 
λέξεις, όπως το χωριάτης (αυτός που ζει στο χωριό > ο άξεστος, 
ακαλλιέργητος σε τρόπους) ή το αγγλ. rustic (< λατ. rusticus «αγροτικός»), 
που έχει και τη σηµ. «άξεστος». Το άγρυπνος, αντιθέτως, ακολούθησε 
εύσηµη σηµασιολ. εξέλιξη, αφού από τη σηµ. «αυτός που κοιµάται έξω 
στους αγρούς, που εύκολα ξυπνάει ή που δεν κοιµάται (ξαγρυπνά), για να 
φυλάει» πέρασε στη σηµ. «ξάγρυπνος, εν εγρηγόρσει, σε κατάσταση 
ετοιµότητας». 

αγριότητα (η) [αρχ.] {αγριοτήτων} 1. η έλλειψη εξηµέρωσης: η ~ των ζώων τής 
ζούγκλας ΑΝΤ. ηµερότητα 2. (µτφ.) αγριάδα, έκφραση επιθετικότητας, 
σκληρότητας: η ~ τής φωνής | τού βλέµµατος 3. (συνεκδ.) κάθε εκδήλωση 
σκληρότητας, απανθρωπιάς: οι ~ των Ναζί κατά τον Β'Παγκόσµιο Πόλεµο 
ΣΥΝ. ωµότητα, θηριωδία, κτηνωδία. 

αγριοφωνάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) η δυνατή και δυσάρεστη φωνή: 
µας ξύπνησε νυχτιάτικα µε τις ~ του! ΣΥΝ. γκάρισµα. 

αγριόχοιρος (ο) [µτγν.] {-ου κ. -οίρου | -ων κ. -οίρων, -ους κ. -οίρους} (κοιν. 
όν. και για το αρσ. και το θηλ. ζώο) άγριο, παχύδερµο θηλαστικό, από το 
οποίο προέρχεται ο κατοικίδιος χοίρος· το γνωστότερο είδος του έχει σκληρό 
τρίχωµα και χαυλιόδοντες ΣΥΝ. κάπρος (καθηµ.) αγριογούρουνο. 

αγριωπός, -ή, -ό αυτός που έχει άγρια όψη, βλοσυρός: ~ πρόσωπο ΣΥΝ. τραχύς, 
άγριος, απειλητικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άγριος + -ωπός (βλ.λ.)]. 

αγρίως επίρρ. [αρχ.] (εµφατ.-εκφραστ.) πολύ έντονα, διαρκώς και ασύστολα, 
κατά τρόπο απροκάλυπτο: κατέκλεβε ~ την εταιρεία || κοροϊδεύω | εξυβρίζω | 
κλέβω κάποιον ~. 

άγρια - αγρίως. Όπως και στην περίπτωση άλλων επιρρηµάτων (πβ. απλά - 
απλώς, έκτακτα - εκτάκτως, αδιάκριτα - αδιακρίτως κ.ά.), οι δύο λέξεις 
διαφέρουν σηµασιολογικώς: άγρια = µε αγριότητα, µε επιθετικότητα («µας 
κοίταξε άγρια», «αντιδρά πολύ άγρια»), ενώ αγρίως = συστηµατικά, 
ασύστολα, προκλητικά, πολύ («µας εµπαίζει | κοροϊδεύει αγρίως», 
«κλέβουν αγρίως»). Το άγρια δηλ. χρησιµοποιείται κυριολεκτικά, ενώ το 
αγρίως µεταφορικά και µε επιτατική σηµασία. 

αγροδίαιτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που ζει στους αγρούς. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αγρός 
+ -δίαιτος < δίαιτα (βλ.λ.), πβ. κ. λιτο-δίαιτος]. 

αγροδικείο (το) το αγροτικό πταισµατοδικείο. 
αγροδοσία (η) [1854] {αγροδοσιών} ΝΟΜ. η εκµίσθωση από αγροδότη (βλ.λ.) 

αγροτικής εκτάσεως σε αγρολήπτη (βλ.λ.) (πβ. αγροληψία). 
αγροδότης (ο) [1840] (αγροδοτών) ΝΟΜ. ιδιοκτήτης αγροτικής έκτασης ο 

οποίος την εκµισθώνει σε αγρολήπτη (βλ.λ.) µε ενοίκιο ορισµένο ποσοστό επί 
τής παραγωγής. — αγροδοτικός, -ή, -ό [1840]. 

αγροζηµία (η) [1890] (αγροζηµιών) ΝΟΜ. γενική ονοµασία ποικίλων µορφών 
αγροτικών αδικηµάτων εις βάρος κινητής ή ακίνητης αγρο- 

άγριο- κ. αγριό- κ. αγρι- α' συνθετικό 
αγρι-άµπελο (το) αγριο-θάµνος (ο) αγριο-κύµινο (το) αγριο-πετεινός (το) αγριο-συκιά (η) 
αγρι-απιδιά (η) αγριο-καίρι (το) αγριο-κυπαρίσσι (το) αγριο-πευκο (το) αγριό-συκο (το) 
αγρι-αχλαδιά (η) αγριό-καιρος (ο) αγριο-λάχανο (το) αγριο-πλάτανος (ο) αγριό-τοττος (ο) 
αγριο-βαλανιδιά (η) αγριο-καρυδια (η) αγριο-µάραθο (το) αγριό-πονος (ο) αγριό-τουρκος (ο) 
αγριο-βερικοκιά (η) αγριο-κερασιά (η) αγριο-µέλισσα (η) αγριο-πούλι (το) αγριό-τραγος (ο) 
αγριο-βιολέτα (η) αγριο-κέρασο (το) αγριό-µελο (το) αγριο-πρασιά (η) αγριο-τριανταφυλλιά (η) 
αγριο-βλάοταρο (το) αγριό-κλαρο (το) αγριο-µηλιά (η) αγριό-πρασο (το) αγριο-τριαντάφυλλο (το) 
αγριο-βότανο (το) αγριο-κόκορας (ο) αγριο-µιλώ ρ. αγριο-πρόσωπος, -η, -ο αγριο-τσουκνίδα (η) 
αγριό-βρουβα (η) αγριο-κόριτσο (το) αγριο-µούλαρο (το) αγριο-ράδικο (το) αγριό-φατσα (η) 
αγριό-γαλος (ο) αγριό-κοτα (η) αγριο-µούρης (ο) αγριο-ρωδακινιά (η) αγριο-φοράδα (η) 
αγριό-γιδα (η) αγριο-κούκκι (το) αγριό-µουτρο (το) αγριο-σέλινο (το) αγριο-φράουλα (η) 
αγριό-γιδο (το) αγριο-κουµαριά (η) αγριό-ξυλο (το) αγριο-σέσκουλο (το) αγριο-χελίδονο (το) 
αγριο-γυναίκα (η) αγριο-κούνελο (το) αγριο-παίρνω ρ. αγριό-σκυλο (το) αγριό-χορτο (το) 
αγριο-δάφνη (η) αγριό-κρινο (το) αγριό-παπια (η) αγριο-σπανάκι (το) 
αγριο-δυόσµος (ο) αγριο-κυδωνιά (η) αγριο-περίστερο (το) αγριο-σταφίδα (η) 
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τικής ιδιοκτησίας (κλοπή, υπεξαίρεση, φθορά, φθορά διά ζώων). 
αγροικία (η) [αρχ.] {αγροικιών} σπίτι σε αγρόκτηµα. 
αγροίκος (ο), (σπάν.) αγροίκα (η) άνθρωπος που συµπεριφέρεται µε 

τραχύτητα, βαναυσότητα, που στερείται καλλιέργειας και ευγένειας 
ΣΥΝ. ακαλλιέργητος, άξεστος, τραχύς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγριος. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. αγροϊκος | άγροικος «ο κάτοικων στην ύπαιθρο, αγρότης» < 
αγρός + οίκος. Η λ. στους µεσαιωνικούς χρόνους σήµαινε 
«απλοϊκός, αφελής», ενώ η έννοια «αγενής, άξεστος» αποτελεί νεότ. 
σηµασιολ. εξέλιξη]. 

αγροικώ ρ. → γροικώ 
αγροκαλλιέργεια (η) (εσφαλµ. αγροτοκαλλιέργεια) {αγροκαλλιερ-

γειών} η καλλιέργεια των αγρών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. agriculture]. 

αγροκήπιο (το) [µτγν.] {αγροκηπί-ου | -ων} αγροτική έκταση υπο-
δειγµατικής καλλιέργειας φυτών και εκτροφής ζώων για τη βελτίωση 
τής ποιότητας και τής ποσότητας τής παραγωγής τους. 

αγρόκτηµα (το) {αγροκτήµ-ατος | -ατα, -άτων} έκταση µε γεωργικές 
και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ενδεχοµένως αγροικία ΣΥΝ. 
φάρµα. — αγροκτηµατίας [1892] κ. (σπάν.) αγροκτήµονας (ο) [1894]. 

αγρολήπτης (ο) [1851] {αγροληπτών} ΝΟΜ. γεωργός που καλλιεργεί 
µισθωµένο κτήµα και καταβάλλει ως ενοίκιο ορισµένο ποσοστό επί 
τής παραγωγής (βλ. κ. λ. αγροδότης). — αγροληπτικός, -ή, -ό [1851]. 

αγρολήψία (η) [1851] {αγροληψιών} ΝΟΜ. (παλαιότ.) 1. σύστηµα εκ-
µεταλλεύσεως αγροτικών κτηµάτων, κατά το οποίο όσοι µετέτρεπαν 
ξένους χερσότοπους σε φυτείες, καρπώνονταν από κοινού µε τους 
ιδιοκτήτες την παραγωγή 2. επίµορτη αγρολήψία σύµβαση µίσθωσης 
αγροτικού κτήµατος µε την οποία ο εκµισθωτής (γαιοκτήµονας) 
παραχωρεί τη χρήση και την κάρπωση τού µισθίου αγροκτήµατος, 
ενώ ο µισθωτής (αγρολήπτης) καταβάλλει µίσθωµα που συνίσταται 
σε ποσοστό επί των καρπών που θα παραχθούν (βλ. κ. λ. αγροδοσίά). 

αγροµίσθωση (η) [1851] {-ης κ. -ωσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΝΟΜ. η µί-
σθωση αγροκτήµατος. 

αγρονοµείο (το) 1.NOM. περιοχή (συνήθ. η περιφέρεια τού ειρηνοδι-
κείου) που υπάγεται στη δικαιοδοσία τού αγρονόµου 2. (συνεκδ.) το 
κτήριο όπου στεγάζεται ο αγρονόµος. 

αγρονοµία (η) {χωρ. πληθ.) 1. το σύνολο των νοµοθετικών διατάξεων 
που διέπουν τα σχετικά µε την καλλιέργεια των αγρών κώδικας 
αγροτικής νοµολογίας 2. το σύνολο των αγρονόµων ως σώµα: θα 'χει 
φασαρίες µε την ~ 3. η εποπτεία και διαχείριση αγροτικών κτηµάτων 
4. η επιστηµονική εξέταση των όρων τής καλλιέργειας τής γης για 
καλύτερη παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. — 
αγρονοµικός, -ή, -ό [1828]. 

αγρονόµος (ο/η) 1. υπάλληλος τής αγροφυλακής, που εποπτεύει την 
εφαρµογή και την τήρηση των αγρονοµικών διατάξεων 2. επιστήµο-
νας που µελετά το αντικείµενο τής αγρονοµίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
αγρός + νόµος < νέµω. Ήδη στην Αρχ. οι αγρονόµοι ήταν υπεύθυνοι 
για τη διασφάλιση τής τάξεως στις αγροτικές περιοχές]. 

αγρός (ο) έκταση καλλιεργήσιµης γης, κυρ. για δηµητριακά· χωράφι 
ΣΥΝ. κτήµα, γη· ΦΡ. (α) αγρόν ηγόρασα | ηγόραζα (άγρόν ήγόρασα, 
Κ.∆. Λουκ. 14, 18) (i) για κάποιον που αδυνατεί να ξεχωρίσει το ου-
σιώδες από το επουσιώδες, µε αποτέλεσµα να αδιαφορεί για κάτι ση-
µαντικό, ασχολούµενος µε ασήµαντα πράγµατα (ii) αδιαφορώ (για 
κάτι): πόσες φορές δεν του έγινε σύσταση να είναι πιο προσεκτικός, 
αλλ' αυτός αγρόν ηγόραζε (β) αγρός αίµατος για αγορά µε χρήµατα 
άνοµης προέλευσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγριος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συγγενές προς λατ. ager, σανσκρ. ajrah, αρµ. art, γερµ. 
Acker, αγγλ. acre «έικερ, µονάδα µετρήσεως επιφανείας». Αν η αρχι-
κή σηµ. τής λ. αγρός ήταν «ακαλλιέργητο χωράφι, τόπος βοσκής», 
τότε η συγγένεια προς το άγω «οδηγώ» (ενν. τα ποίµνια) πρέπει να 
θεωρείται πιθανή (θα µπορούσε να θεωρηθεί ως παράγωγο του: αγ-ω 
- άγ-ρός). Η λ. αγρός απαντά ως α' συνθ. στα αγρ-υπνος, άγρ-οΐκος, 
άγρ-αυλος κ.ά.]. 

αγρόν αγοράζει - αγρός αίµατος. ∆ύο φράσεις µε τη λ. αγρός έ-
χουν περάσει από την Κ.∆. στην καθηµ. γλώσσα: το αγρόν ηγόρα-
σα (Λουκ. 14,18) και λιγότερο το αγρός αίµατος (Ματθ. 27, 8). Το α' 
έχει προέλθει από τον χαρακτηριστικό τύπο αδιάφορου και ελα-
φρόµυαλου ανθρώπου, που, ενώ (κατά την παραβολή τού Χριστού) 
προσκαλείται τιµητικά στη σηµαντική, για την εποχή εκείνη, γιορτή 
τού γάµου, αυτός προτιµά να πάει να δει το χωράφι που αγόρασε, 
πράγµα που -υπονοείται- µπορεί να κάνει οποιαδήποτε άλλη ώρα. 
Λέγεται έτσι για ανθρώπους που αδιαφορούν για κάτι σηµαντικό 
και ασχολούνται µε ασήµαντα, επειδή δεν είναι σε θέση να 
κρίνουν τι είναι σηµαντικό και άξιο προσοχής και τι ασήµαντο και 
επουσιώδες. Με το ίδιο νόηµα χρησιµοποιείται και η παροιµία: 
«άφησε τον γάµο, να πάει για πουρνάρια». Η φράση στην Κ.∆. εί-
ναι «άγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκην έξελθεϊν καί ΐδεϊν αυτόν». 
Από αυτήν λέµε για κάποιον «αγρόν ηγόρασε» ή «αγρόν ηγόραζε» 
ή (για το παρόν) «αγρόν αγοράζει» (οι φράσεις «αγρόν ηγοράζει» 
ή ακόµη και «υγρόν αγόραζε» προέρχονται προφανώς από παρα-
νόηση). 
Η φράση «αγρός αίµατος» (ή «αγρός τού κεραµέως») προέρχεται α-
πό το χωράφι που αγοράστηκε από τους αρχιερείς µε τα χρήµατα 
(τριάκοντα αργύρια) που επέστρεψε ο Ιούδας, όταν µετάνιωσε για 
την ατιµία τής προδοσίας τού Ιησού. Με τα χρήµατα αυτά αγορά-
στηκε το χωράφι κάποιου κεραµοποιού, που ως προϊόν προδοσίας 
και φόνου (τού Ιησού) επονοµάστηκε «αγρός (ή χωρίον) αίµατος» 
(µετάφραση τού αραµαϊκού ακελδαµά). Η φράση «αγρός αίµατος» 
λέγεται (σε λογιότερο ύφος) για προϊόντα ατιµίας, παρανοµίας ή 

άνοµης συναλλαγής. Η φράση στο Ευαγγέλιο είναι: ∆ιό εκλήθη ô 
άγρας εκείνος άγρας αίµατος έως τής σήµερον. 

αγροτεµάχιο (το) {αγροτεµαχί-ου | -ων} 1. κοµµάτι χωραφιού, αγρο-
τική έκταση 2. τµήµα αγροτικής έκτασης, που πωλείται ή χρησιµο-
ποιείται καταχρηστικά ως οικόπεδο, οικόπεδο «εκτός σχεδίου». 

αγροτεχνική (η) {χωρ. πληθ.} η εφαρµογή τεχνικών µεθόδων στις 
αγροκαλλιέργειες. 

αγρότης (ο) [αρχ.] {αγροτών}, αγρότισσα (η) {αγροτισσών} πρόσωπο 
που ζει στην ύπαιθρο και ασχολείται επαγγελµατικά µε την καλ-
λιέργεια των αγρών ΣΥΝ. γεωργός, χωρικός, καλλιεργητής. 

αγροτιά (η) {χωρ. πληθ.} 1. (περιληπτ.) το σύνολο των αγροτών 2. 
(στην αριστερή φρασεολογία) η αγροτική τάξη (πβ. λ. εργατιά, προ-
σφυγιά): οι αγώνες τής ~ || περήφανη | φτωχή ~. 

αγροτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους αγρότες: ~ κόσµος | 
ιατρείο | περιφέρεια | οικονοµία | δρόµος | οικισµός | αποκατάσταση | 
επανάσταση | κίνηµα | συνδικαλισµός | Τράπεζα | ασφάλιση | σύνταξη 
| ανάπτυξη | µεταρρύθµιση | αδικήµατα | χρέη | εργαλεία | προϊόντα | 
φυλακές | συνεταιρισµός | επιµελητήριο | σύλλογος ΣΥΝ. γεωργικός, 
χωριάτικος 2. (α) αγροτικό ζήτηµα το πρόβληµα τής δίκαιης 
κατανοµής και ανακατανοµής των αγροτικών γαιών (β) αγροτικός 
γιατρός γιατρός διορισµένος σε χωριό, κωµόπολη ή επαρχιακή πόλη 
για ορισµένο χρονικό διάστηµα 3. αγροτικό (το) (α) η υποχρεωτική 
υπηρεσία νέων ιατρών σε αγροτικές περιοχές: κάνω το ~ µου (β) 
κάθε ηµιφορτηγό για αγροτικές εργασίες. [ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική 
σηµ. «ασήµαντος, τιποτένιος», < αρχ. αγρότης. Ορισµένες φρ. 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. αγροτικό ζήτηµα (πβ. γαλλ. question 
agraire), αγροτική οικονοµία (πβ. γαλλ. économie rurale), αγροτικά 
προϊόντα (πβ. αγγλ. agricultural products) κ.ά.]. 

αγροτοβιοµηχανία (η) {αγροτο-βιοµηχανιών} (εσφαλµ. αγροβιοµη-
χανία) η βιοµηχανία επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων.   — 
αγροτοβιοµηχανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αγρότης (όχι αγρός) + 
βιοµηχανία]. 

αγροτοεργάτης (ο) {αγροτοεργατών}, αγροτοεργάτρια (η) {α-
γροτοεργατριών} εργάτης σε αγροτικές εργασίες. — αγροτοεργατι-κάς, 
-ή; -ό. 

αγροτόπαιδο (το) παιδί αγροτικής οικογένειας. 
αγροτοπαραγωγός (ο/η) παραγωγός αγροτικών προϊόντων. 
αγροτοπατέρας (ο) (κακόσ.) ο αγρότης συνδικαλιστής που συµπε-

ριφέρεται ως κηδεµόνας, προστάτης και ιδεολογικός καθοδηγητής 
των αγροτών (ενεργώντας συχνά µε τρόπο αυθαίρετο ή ιδιοτελή). — 
αγροτοπατερισµός (ο). 

αγροτοσπιτο (το) σπίτι στο οποίο µένουν αγρότες, βρίσκεται σε 
αγροτική περιοχή ή µοιάζει µε αγροτικό (πβ. λ. εργατόσπιτο). 

αγρο)το)τουρισµος (ο) οργανωµένη τουριστική δραστηριότητα, κατά 
την οποία εξασφαλίζεται στους τουρίστες η δωρεάν διαµονή σε 
αγρόκτηµα µε αντάλλαγµα τη συµµετοχή τους στις αγροτικές 
δραστηριότητες (πβ. λ. οικοτουρισµός) ή που οργανώνεται µε σκοπό 
να επισκεφθούν και να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες έκθεση 
αγροτικών προϊόντων. — αγρο)το)τουριστικός, -ή, -ό. 

αγροφυλακή (η) [1833] 1. η δηµόσια υπηρεσία που είναι επιφορτι-
σµένη µε την προστασία τής αγροτικής γης 2. (συνεκδ.) το σύνολο 
των υπαλλήλων τής αγροφυλακής. — αγροφύλακας (ο) [µτγν.]. 

σγροχηµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την παραγωγή χηµικών 
τα οποία χρησιµοποιούνται στις αγροκαλλιέργειες: «οι ~ κολοσσοί 
παρακάµπτουν τις αντιδράσεις των παραγωγών» (εφηµ.) || (ως ουσ.) 
επιχειρήσεις αγροχηµικών και εφοδίων. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. agrochemical]. 

αγρυπνία κ. (λαϊκ.) αγρύπνια (σηµ. 1) (η) (αγρυπνιών) 1. αϋπνία, 
εκούσια ή ακούσια αποχή από τον ύπνο ή στέρηση τού ύπνου ΣΥΝ. 
ξαγρύπνηµα, εγρήγορση, (λαϊκ.) νυχτέρι 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η ολονύκτια 
ακολουθία, που συνήθ. τελείται την παραµονή µεγάλων εορτών ή 
εκτάκτων περιστάσεων ΣΥΝ. ολονυχτία (β) ο προσωπικός κανόνας 
τού µοναχού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια, υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άγρυπνος. Η αρχ. σηµ. περιελάµβανε ακόµη το χρονικό διάστηµα τής 
βάρδιας ενός φρουρού, ιδίως τη νύχτα, o τύπος αγρύπνια προέρχεται 
από το αγρυπνώ (υποχωρητ.)]. 

άγρυπνος, -η, -ο 1. αυτός που δεν κοιµήθηκε (εκούσια ή ακούσια): 
έµεινε άγρυπνη όλη νύχτα από την αγωνία της ΣΥΝ. ξύπνιος, άυπνος 
2. (µτφ.) αυτός που είναι πολύ προσεκτικός, που βρίσκεται σε ετοι-
µότητα, εναργής: δεκαετίες τώρα οι ακριτικοί πληθυσµοί είναι ~ 
φρουροί των συνόρων. — άγρυπνα επίρρ. ✈  ΙΧΟΛΙΟ λ. άγριος. 
[ΕΤΥΜ, αρχ., αρχική σηµ. «ο κοιµώµενος στους αγρούς, δηλ. αυτός 
που κοιµάται ελάχιστα ή ξαγρυπνά», < αγρός + ύπνος]. 

αγρυπνώ ρ. αµετβ. {αγρυπν-είς κ. -άς... | αγρύπνησα} 1. µένω άυπνος, 
ξενυχτώ ΣΥΝ. ξαγρυπνώ, κάνω νυχτέρι 2. (µτφ.) προσέχω, επιτηρώ, 
βρίσκοµαι σε ετοιµότητα ΣΥΝ. επαγρυπνώ, είµαι σε εγρήγορση.  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια, υποχωρητικός. 1ETYM. < αρχ. αγρυπνώ (-έω) < 
άγρυπνος]. 

αγρωνύµιο (το) {αγρωνυµί-ου | -ων} όνοµα που δηλώνει αγρό ή αγρο-
τική τοποθεσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωνύµιο. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. agronym, < αγρός + -ωνύµιο < 
δνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

άγρωοτη (η) {-ης κ. (λόγ.) -ώστιδος | -ίδων) αυτοφυές φυτό των 
αγρών αλλιώς αγριάδα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ξέν. όρ. (πβ. γαλλ. agrostis) < αρχ. άγρωστις, θηλ. 
τού άγρώστης «αγρότης - κυνηγός» < άγρα]. 

αγρωστώδη (τα) [1835] {αγρωστωδών} BOT. τάξη φυτών στην οποία 
περιλαµβάνονται τα σιτηρά και άλλα είδη για τη βοσκή ζώων. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. graminées]. 
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αγυιά (η) (λόγ.) ο στενός δρόµος, το σοκάκι· (συνήθ. ειρων.) ΦΡ. ανά rat; 
οδούς και τας ρύµας | τας αγυιάς (άνά τάς οδούς και τά ρύµας | τάς αγυιάς) 
(ενν. περιφέρεται) στους δρόµους και στα σοκάκια, γυρίζει παντού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. αγυιά (ενν. οδός), πιθ. µτχ. παρακ. τού άγω «οδηγώ» χωρίς 
αναδιπλασιασµό- πβ. λ. άγουσα. Η λ. επανενεργοποιήθηκε από το λεξιλόγιο τής 
Αρχαίας τον 19ο αι., για να αντικαταστήσει το τουρκικό σοκάκι]. αγυιόπαις (ο) 
[1873] {αγυιόπ-αιδος | -αίδων) (λόγ.) παιδί τού δρόµου, αλητόπαιδο. Επίσης 
αγυιόπαιδο (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άγυια «δρόµος» + παις «παιδί». Η λ. χρησιµοποιήθηκε µε 
παρετυµολ. και σηµασιολ. επίδραση τού άγιος]. αγύµναστος, -η, -ο [αρχ.] 1. 
αυτός που δεν γυµνάστηκε, που δεν ασκήθηκε σωµατικά: ~ σώµα | µύες | πόδια 
2. µη εξασκηµένος, αδέξιος, άπειρος: ~ µνήµη · 3. ΣΤΡΑΤ. αυτός που δεν 
εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία ή δεν συµπλήρωσε τη βασική του 
εκπαίδευση. — αγυµνασια (η) [αρχ.] (σηµ. 1, 2). αγύριστος, -η, -ο [µεσν.] 1. 
(για πράγµατα) αυτός που δεν επιστρέφεται ή δεν πρόκειται να επιστραφεί' ΦΡ. 
(α) δανεικά κι αγύριστα σε περιπτώσεις στις οποίες αυτά που δανείζει κανείς, 
παύει να τα θεωρεί δικά του, µια και δεν πρόκειται να του επιστραφούν (β) 
αγύριστο κεφάλι (ως χαρακτηρισµός) αυτός που δεν πείθεται µε τίποτα ΣΥΝ. 
ισχυρογνώµων, πεισµατάρης, αµετάπειστος, αρβανίτικο κεφάλι 2. (οικ.) 
αγύριστος (ενν. τόπος) (ο) ο τόπος από όπου δεν επιστρέφει κανείς, ο Αδης· 
κυρ. στη ΦΡ. στον αγύριστο! (ενν. να πας) να φύγεις, να χαθείς: Ας πάει ~! ∆εν 
θέλω να τη βλέπω! || άντε ~! ΣΥΝ. στον διάολο. αγύρτης (ο) {αγυρτών}, 
αγόρτισσα (η) {αγυρτισσών} 1. πρόσωπο που ξεγελά και εξαπατά τους άλλους 
ΣΥΝ. απατεώνας, ψευδολόγος, κατεργάρης, ψεύτης 2. πρόσωπο που επικαλείται 
ιατρικές γνώσεις ή ικανότητες που δεν έχει ΣΥΝ. ψευτογιατρός, 
κοµπογιαν(ν)ίτης, τσαρλατάνος. — αγυρτεια (η) [µτγν.], αγύρτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άγείρω «συγκεντρώνω». Οι αρχ. άγύρται καλούσαν τους 
πιστούς σε λατρευτικές συνάξεις (άγερµούς), όπου διενεργούσαν εράνους 
τροφίµων και χρηµάτων χάριν των θεών. Από τη συνήθεια τους να 
περιπλανώνται και να επιχειρούν ψευτοθεραπείες, µαγγανείες και άλλα 
τεχνάσµατα, προήλθε ήδη στην Αρχαία η σηµ. «αλήτης, απατεώνας». Βλ. κ. λ. 
αγορά]. άγυρτός, -η, -ο → άγειρτος 
αγχέµαχος, -ος, -ον (αρχαιοπρ.) αυτός που µάχεται από κοντά, σώµα µε σώµα 

ή ο κατάλληλος για µάχες εκ τού συστάδην: ~ όπλα ANT. εκη βόλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. άγχι «πλησίον» + µάχη. Το φωνήεν -ε- (άγχ-έ-µα-χος) κατά 
το αντίθ. τηλέ-µαχος].  
αγχι_ κ. άγχι- λεξικό πρόθηµα αρχαιοπρεπών λέξεων, που σηµαίνει «κοντά, 
εύκολα, πολύ», πβ. λ. αγχέµαχος «µαχόµενος εκ τού συστάδην», Αγχί-αλος 
«παραθαλάσσιος», αγχί-νους «ευφυής» κ.ά. [ΕΤΥΜ, Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίρρ. < άγχι «κοντά, εύκολα» και µε 
επιτατική σηµ. «πολύ». Η λ. συνδ. µε το ρ. άγχω (βλ. λ. άγχος) είτε ως 
κατάλοιπο αρχαιότατης τοπικής πτώσεως είτε µε επιρρ. καταληκτικό επίθηµα -ί 
(πβ. άµφ-ί, περ-ί)]. αγχίνοια (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} η οξεία αντίληψη, η 
ευστροφία, η 
εξυπνάδα. αγχίνους, -ους, -ουν {αγχίν-ου | -οες (ουδ. -οα), -όων} (αρχαιοπρ.) 
αυτός που έχει ευστροφία, ετοιµότητα πνεύµατος, γρήγορη αντίληψη ΣΥΝ. 
έξυπνος, οξύνους, τετραπέρατος, ευφυής, εύστροφος· ΦΡ. µνήµη αγχίνους το 
µνηµονικό τέχνασµα τής ανάκλησης στη µνήµη ενός στοιχείου (αριθµού, 
ονόµατος κ.λπ.) µε τη βοήθεια άλλου ευκολότερα ανακλητού, µε το οποίο έχει 
κοινά εξωτερικά στοιχεία, λ.χ. για να θυµάται κανείς τη χρονολογία τής Γαλλικής 
Επανάστασης (1789), θυµάται την ακολουθία 7, 8, 9. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < επίρρ. άγχι + νους. Βλ. κ. λ. αγχι-]. αγχιστεία (η) (χωρ. πληθ.) η 
σχέση συγγενείας (που προκύπτει από τον γάµο) µε τους συγγενείς τού 
γαµηλίου συντρόφου σε αντίθεση µε τη συγγένεια αίµατος (λ.χ. η σχέση 
συγγενείας µε τον κουνιάδο, τον πεθερό(: συγγενής | συγγένεια εξ αγχιστείας | 
από αγχιστεία. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «στενή, κοντινή συγγένεια», < 
άγχιστεύω < άγχιστος < αγχιστα «πλησιέστατα», υπερθ. βαθµός τού επιρρ. άγχι 
«πλησίον»]. αγχολυτικός, -ή, -ό (κυρ. για φάρµακα, ουσίες κ.λπ.) αυτός που κα-
ταστέλλει ή θεραπεύει το άγχος: ~ χάπια. 
[ΕΤΥΜ   Μεταφορά   τού   αγγλ.   anxiolytic   (νόθο   συνθ.)   <   anxio-(< λατ. 
anxius «αγχώδης») + -lytic (< λύω)]. άγχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ.} 
έχω άγχος, αισθάνοµαι ψυχολογική πίεση (βλ. κ. λ. αγχώνω): µην άγχεσαι 
διαρκώς- θα πάθεις τίποτε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγχος, αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. Νεολογισµός, όπως και το ρ. αγχώνοµαι. Και τα δύο πλάστηκαν 
(υποχωρητ.) από το ουσ. άγχος -πιθ. µε παρετυµολ. επίδραση τού µάχοµαι, 
αγκοµαχώ κ.τ.ό,- και όχι από το αρχ. άγχω. Οµόρρ. αγχώδης, αγχόνη κ.ά. Βλ. κ. 
λ. άγχος]. αγχόνη (η) {δύσχρ. αγχονών} 1. η θηλιά τού σχοινιού µε το οποίο 
προκαλείται θάνατος από πνιγµό κατά τον απαγχονισµό ΣΥΝ. βρόχος 2. 
(συνεκδ.) η κρεµάλα, η ξύλινη κατασκευή που απολήγει στην αγχόνη 3. 
(συνεκδ.) η θανατική ποινή, η εκτέλεση µε απαγχονισµό: σε περιµένει η ~! || η 
τιµωρία του είναι η ~ ΣΥΝ. απαγχονισµός, κρέµασµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άγχω 
«σφίγγω, πνίγω» + παραγ. επίθ. -όνη, πβ. σφενδόνη, βελ-όνη, περ-όνη]. 

άγχος (το) {άγχ-ους | -η, χωρ. γεν. πληθ.} συγκινησιακή κατάσταση (φόβου, 
αγωνίας, ανασφάλειας κ.λπ.), είτε παροδική και χαµηλής έντασης (οπότε 
θεωρείται φυσιολογική) είτε επίµονη και µεγάλης έντασης (οπότε θεωρείται 
παθολογική, λ.χ. ως σύµπτωµα αγχώδους νευρώσεως), η οποία προκύπτει ως 
εναγώνια αναµονή επικείµενου κακού ή κινδύνου ή δυσάρεστης γενικά 
κατάστασης και έχει ιδιαίτερες εκδηλώσεις στο σώµα και στη συµπεριφορά 
(λ.χ. µεταβολές στο αυτόνοµο νευρικό σύστηµα ή µεγάλη νευρικότητα): 
έντονο | µόνιµο | φυσιολογικό | παθολογικό | καθηµερινό | επαγγελµατικό -1| το 
~ του πολέµου | τής ασθένειας | των εξετάσεων | τής ανεργίας | τού χρόνου || 
κατέχοµαι | καταλαµβάνοµαι | πνίγοµαι από ~ || ζω υπό το - τής επιβίωσης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άγχω «σφίγγω, πνίγω» < I.E. *angh-, πβ. σανσκρ. amhu-, λατ. 
ango, γαλλ. angoisse «αγωνία» (> αγγλ. anguish), ιταλ. angustia, γερµ. Angst 
«άγχος, αγωνία», αγγλ. anger «θυµός» κ.ά. Οµόρρ. αγχώδης, άγχ-όνη κ.ά. Το 
ρ. άγχω απαντά συχνά ως β' συνθ. σε ασθένειες, π.χ. κυν-άγχη, συν-άγχη (> 
συνάχι), λυκ-άγχη κ.ά. Η λ. άγχος είναι νεότερη και πλάστηκε ως απόδ. ξέν. 
όρου, πβ. γαλλ. anxiété. Βλ. κ. άγχοµαι]. 

άγχος - άγχοµαι - αγχώνοµαι. Από το αρχαίο ρ. άγχω «σφίγγω (στον 
λαιµό), πνίγω, στραγγαλίζω» πλάστηκε το ουσιαστικό άγχος για να 
αποδώσει στα Ελληνικά το αγγλ. anxiety, δηλώνοντας το ψυχικό σφίξιµο, 
την ψυχική πνιγµονή, την αγωνία, τον φόβο, την (καταπίεση. Από τη λ. 
άγχος πλάστηκαν εν συνεχεία τις τελευταίες δεκαετίες τα ρήµατα άγχοµαι 
και αγχώνοµαι «νιώθω άγχος» (από όπου και το ενεργ. αγχώνω «προκαλώ 
άγχος»). Ας σηµειωθεί ότι τόσο το αρχ. ελλην. άγχω όσο και το ίδιας 
σηµασίας λατιν. ango (από όπου λατ. επιθ. anxius > ουσ. anxietas > αγγλ. 
anxiety) ανάγονται σε απώτερη κοινή I.E. p. *angh- που σήµαινε «πνίγω». 

αγχώδης, -ης, -ες [1893] {αγχώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
σχετίζεται µε το άγχος: ~ νεύρωση 2. (για πρόσ.) αυτός που διακατέχεται από 
άγχος: είναι πολύ ~ τύπος, ανησυχεί για τα πάντα ΣΥΝ. αγ-χωτικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. anxieux]. 

αγχώνω ρ. µετβ. {άγχω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προκαλώ άγχος, φορτίζω 
συναισθηµατικά (κάποιον): µη µου ζητάς πολλά, µε αγχώνεις! 2. (µε-σοπαθ. 
αγχώνοµαι) καταλαµβάνοµαι, κυριεύοµαι από άγχος, ανησυχώ: άκουσα το 
πρόγραµµα των εξετάσεων και αγχώθηκα || κατέφθα-σε αγχωµένος. — άγχωοη 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγχος. 

αγχωτικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί άγχος ή χαρακτηρίζεται από αγχώδη 
συµπεριφορά: δεν µπορώ να δουλέψω µ'αυτόν, είναι πολύ ~. — αγχωτικά 
επίρρ. 

άγω ρ. µετβ. {παρατ. ήγα, -ες..., αόρ. ήγαγα κ. (λόγ.) ήγαγον, -ες, -ε..., να/θα 
(εισ)αγάγω, -εις..., έχω/είχα αγάγει, παθ. αόρ. ήχθην, -ης, -η..., µτχ. αχθείς, -
είσα, -έν κ. -άχθηκα, (προ)ηγµένος} 1. (αρχαιοπρ.) οδηγώ, φέρνω, κατευθύνω- 
(συνηθέστ. µεσοπαθ. άγοµαι) οδηγούµαι αναγκαστικά, χωρίς τη θέληση µου: 
~ σε διαπραγµατεύσεις | σε συµβιβασµό' ΦΡ. άγοµαι και φέροµαι (άγοµαι και 
φέροµαι, Οµήρ. Ιλ. Ε 484: οϊόν κ' ήε φέροιεν 'Αχαιοί ή κεν άγοιεν) για άβουλο 
άνθρωπο, που τον κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν: άγεται και φέρεται από τον 
καθένα ΣΥΝ. εξαρτώµαι, γίνοµαι έρµαιο | µαριονέτα | υποχείριο κάποιου 2. 
(για χρόνο) διανύω, διατρέχω: ~ το τριακοστό έτος τής ηλικίας µου. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < I.E. *ag- «οδηγώ», πβ. λατ. ago, σανσκρ. âjati «οδηγεί», γαλλ. agir 
«πράττω», ιταλ. agire, ισπ. cuidar «σκέπτοµαι - προσέχω, φροντίζω» (< λατ. 
co-agitare), αγγλ. act κ.ά. Οµόρρ. αρχ. άγ-ός «αρχηγός» (πβ. λοχ-αγός, στρατ-
αγός > στρατ-ηγός, άρχ-ηγός, ξεν-αγός, οδηγός κ.ά.), άγ-ωγή, άγ-ωγός, άγ-
ών)ας), άγώγι[ον], άγ-έλη, άγ-ρός, πιθ. κ. άξ-ων (-ονας), αµ-αξα, άξ-ιος κ.ά.]. 

άγω - αγάγω. Το ρ. άγω χρησιµοποιείται στη σύγχρονη Ελληνική ως 
σύνθετο µε προθέσεις («προρρηµατικά»). Τα κυριότερα από αυτά τα 
σύνθετα δίδονται κατωτέρω µε τη µορφή πίνακα. Εδώ αξίζει να 
επισηµανθεί η δυσκολία που προκύπτει συνήθ. -και που γεννά συχνά λάθη- 
στη χρήση κυρ. των τύπων µε θα | να (µέλλοντες και υποτακτικές ενεστώτα 
- αορίστου): πότε λέµε θα εισάγει και πότε θα εισαγάγει- πότε να διεξάγουµε 
και πότε να διεξαγάγουµε-και κοντά στο έχει παραγάγει υπάρχει «έχει 
παράγει»; Μνηµονικά και πρακτικά, για να αντιµετωπίσουµε τη δυσκολία, 
αρκεί να θυµούµαστε ότι: οι διπλασιασµένοι τύποι µε το αγαγ· χρησιµοποι-
ούνται για πράξη στιγµιαία, συνοπτική, µη επαναλαµβανόµενη («για µία 
φορά»)· αντιθέτως, οι αδιπλασίαστοι τύποι µε το αγ· χρησιµοποιούνται για 
πράξη συνεχή, συχνή, επαναλαµβανόµενη («για πολλές φορές»). 
Παραδείγµατα: Η αντιπροσωπία θα εισάγει αυτοκίνητα από τη Γερµανία 
κάθε χρόνο, αλλά Η αντιπροσωπία θα εισαγάγει αυτοκίνητα από τη 
Γερµανία µόνο εφέτος -Το Πολυτεχνείο ανέλαβε εφέτος να διεξαγάγει µια 
έρευνα για το περιβάλλον, αλλά Το Υπουργείο ζήτησε από το Πολυτεχνείο να 
διεξάγει συνεχείς έρευνες για το περιβάλλον, που θα χρηµατοδοτεί το ίδιο - 
Ας σηµειωθεί ότι το Πολυτεχνείο έχει διεξαγάγει ήδη µια τέτοια µεγάλη 
έρευνα. Προσοχή! Με τα έχω | είχα | θα έχω χρησιµοποιείται πάντα ο 
διπλασιασµένος τύπος: έχω εισαγάγει, είχε παραγάγει, θα είχες εξαγάγει. 
Όπως, αντιθέτως, όταν δεν υπάρχει τίποτε µπροστά από το ρήµα, 
χρησιµοποιείται πάντοτε ο τύπος αγ·: εισάγει αυτοκίνητα | παράγουµε 
προϊόντα | διεξάγουµε ανάκριση (όχι εισαγάγει αυτοκίνητα! παραγάγουµε 
προϊόντα! διεξαγάγουν ανά- 

α- | αν- στερητικό 
α-γυάλιστος, -η, -ο α-γύψωτος,-η,-ο α-δάγκωτος, -η, -ο α-δανειοδότητος, -η. -ο α-δάνειστος, -η, -ο 
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κρίση!) Το αγαγ- δεν χρησιµοποιείται για επανάληψη, συνέχεια, 
διάρκεια). 

Σύνθετα µε το άγω 
(α) µε µία πρόθεση (β) µε δύο προθέσεις 

ανάγω             µετάγω αναπαράγω 
απάγω             παράγω διεξάγω 
διάγω              περιάγω παρεισάγω 
εισάγω            προάγω περισυνάγω 
ενάγω              προσάγω υπεισάγω 
εξάγω              συνάγω 
επάγοµαι         υπάγω (-οµαι) 
κατάγοµαι 

Παράγωγα σε -αγός | -ηγός 
Πολλά παράγωγα τού άγω σχηµατίζονται σε -αγός και µάλιστα µε 
έκταση τού αρχ. -άγος σε -ηγός. αρχηγός, χορηγός, κυνηγός κ.ά. → -
ηγός 

αγωγή (η) 1. η ανατροφή ή σύστηµα εκπαίδευσης: πνευµατική | αρι-
στοκρατική | αυστηρή | στρατιωτική | σχολική | κοινωνική | ηθική | 
ανθρωπιστική | αισθητική | θρησκευτική | καλλιτεχνική | οικογενειακή 
| µουσική | ρυθµική | κλασική | κυκλοφοριακή | περιβαλλοντική -ΣΥΝ. 
διαπαιδαγώγηση, καθοδήγηση 2. (α) αγωγή τού πολίτη σχολικό 
µάθηµα µε αντικείµενο τη διδασκαλία βασικών γνώσεων για τη λει-
τουργία τού δηµοκρατικού πολιτεύµατος (β) φυσική | σωµατική αγωγή 
σχολικό µάθηµα που αποβλέπει στην εκγύµναση τού σώµατος και 
στην ανάπτυξη των φυσικών σωµατικών ικανοτήτων των νέων ΣΥΝ. 
γυµναστική (γ) σεξουαλική αγωγή µάθηµα για την ενηµέρωση των 
µαθητών σχετικά µε τα σεξουαλικά θέµατα και τις διαφυλικές σχέ-
σεις 3. (συνεκδ.) τρόπος ζωής ή συµπεριφοράς ως αποτέλεσµα τής 
ανατροφής: στερείται αγωγής από το σπίτι του- τι να του κάνει το 
σχολείο; ΣΥΝ. τρόποι, ανατροφή 4. IATP. σύστηµα ή µέθοδος που εφαρ-
µόζεται για τη θεραπεία ορισµένης αρρώστιας: φαρµακευτική | ια-
τρική | θεραπευτική | ειδική ~ · 5. ΝΟΜ. (α) διαδικαστική πράξη απευ-
θυνόµενη προς τα πολιτικά δικαστήρια, η οποία στρέφεται εναντίον 
άλλου προσώπου (αντίδικος, εναγόµενος) µε αίτηµα την παροχή δι-
καστικής προστασίας µε τη µορφή τής δεσµευτικής µε δύναµη δεδι-
κασµένου διάγνωσης τού δικαιώµατος ή τής έννοµης σχέσης που κα-
τά την αγωγή συνδέει τον ενάγοντα µε τον εναγόµενο: διαπλαστική | 
αναγνωριστική | καταψηφιστική | διεκδικητική | αρνητική | περί κλή-
ρου ~ (β) πολιτική αγωγή αγωγή την οποία εγείρει ο παθών από το 
έγκληµα στο πλαίσιο τής ποινικής δίκης και µε την οποία ζητεί απο-
ζηµίωση και αποκατάσταση τής ζηµιάς που προκλήθηκε από το 
έγκληµα, καθώς και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή 
ψυχικής οδύνης, καθιστάµενος έτσι παράλληλα και υποκείµενο τής 
ποινικής δίκης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άγω. Η λ. δήλωνε αρχικά τη διαδικασία τής µεταφοράς 
και τού ταξιδιού (Πλάτων: προς τάς άγωγάς χρήσθαι ύποζυγίοις), 
αργότερα δε σήµανε και την κατεύθυνση, κυριολεκτική και µεταφο-
ρική, που παρέχεται από οδηγό ή καθοδηγητή (λ.χ. Λακωνική αγωγή, 
Πολύβιος). Ήδη στον Αριστοτέλη οι έννοιες αγωγή και ήθος συµπλέ-
κονται (δια το ήθος και τήν άγωγήν, Πολιτικά 1295b)]. 

αγωγι κ. αγώι (το) {αγωγ-ιού | -ιών} 1. το επ' αµοιβή µεταφερόµενο 
από ζώο ή όχηµα φορτίο 2. (συνεκδ.) η µεταφορά φορτίου από ζώο ή 
όχηµα 3. (συνεκδ.) η αµοιβή αγωγιάτη για τη µεταφορά φορτίου ΣΥΝ. 
αγωγιάτικα, κόµιστρα- ΦΡ. (παροιµ.) το αγώ(γ)ι ξυπνάει τον αγωγιά-
τη η δουλειά, οι υποχρεώσεις και η ανάγκη να αντεπεξέλθεις σε αυ-
τές, σε κάνουν να δουλέψεις, να ενεργοποιηθείς: όταν σταµάτησε να 
δίνει λεφτά ο πατέρας του, αναγκάστηκε να δουλέψει- ~. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. άγώγιν < αρχ. άγώγιον, υποκ. τού αγωγός. Βλ. κ. λ. άγω]. 

αγωγιάτης (ο) [µεσν.] {αγωγιατών}, αγωγιάτισσα (η) {δύσχρ. αγω-
γιατισσών} (παλαιότ.) πρόσωπο που µεταφέρει έναντι αµοιβής πρό-
σωπα ή πράγµατα, κυρ. µε ζώα ή άµαξα. — αγωγιάτικος, -η, -ο, αγω· 
γιάτικα (τα). 

αγώγιµος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί εύκολα να µεταφερθεί: ~ φορτίο 
· 2. ΦΥΣ. αυτός που έχει την ιδιότητα να λειτουργεί ως αγωγός, 
µεταβιβάζοντας τη θερµότητα ή τον ηλεκτρισµό: ~ σώµατα · 3. ΝΟΜ. 
αυτός τού οποίου η ικανοποίηση µπορεί να επιδιωχθεί δικαστικά µε 
αγωγή: ~ δικαίωµα | αξίωση. 
[ΕΤΥΜ «Ρχ·. αρχική σηµ. «δούλος», < αγωγός. Η αρχ. σηµ. οφείλεται 
στον εξαναγκασµό τού δούλου να άγεται (= οδηγείται) οπουδήποτε 
χωρίς τη θέληση του. Βλ. λ. άγω. Η σηµ. που σχετίζεται µε τον ηλε-
κτρισµό είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. conductifj. 

αγωγψοτητα (η) [1890] {αγωγιµοτητων} ΦΥΣ. η ιδιότητα υλικού να 
επιτρέπει (µε δυσκολία ή ευκολία) τη µέσω αυτού µετάδοση ενέργει-
ας: ηλεκτρική | θερµική ~||~ διαλύµατος ηλεκτρολύτη. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. conductivité]. 

αγωγός (ο) 1. (α) ο σωλήνας διά µέσου τού οποίου διοχετεύεται κάτι, 
προκειµένου να µεταφερθεί από ένα µέρος ή σηµείο σε άλλο: 
έσπασε ο ~ τού νερού και πληµύρισε ο δρόµος || ο ~ τής αποχέτευσης 
ΣΥΝ. (για τη διοχέτευση νερού) υδραγωγός, υδαταγωγός, υδρορροή (β) 
(γενικότ.) κάθε κινητή ή µόνιµη διάταξη διά µέσου τής οποίας γίνε-
ται η µεταφορά υγρού, αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, κυρ. από τον 
τόπο παραγωγής στο σηµείο καταναλώσεως ή αποθηκεύσεως: ~ για 
τη διοχέτευση ατµοσφαιρικού αέρα σε κλειστό χώρο (αεραγωγός) || ~ 
εξαερισµού || ~ για τη µεταφορά και διανοµή φυσικού αερίου 2. ΦΥΣ. 
(α) υλικό που επιτρέπει τη διάδοση µέσω αυτού ενέργειας (ηλεκτρι-
κής, θερµικής κ.λπ.), ώστε αυτή να µεταφέρεται από ένα σηµείο του 

σε άλλο: τα µέταλλα είναι καλοί ~ τής θερµότητας || κακοί ~ (β) αγω-
γός ηλεκτρισµού σώµα µέσω τού οποίου µπορούν να µεταφερθούν 
ηλεκτρικά φορτία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άγω «οδηγώ». Η σηµ. τής φυσικής αποτελεί µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. conducteur]. 

-αγωγός, -ός, -ό β' συνθετικό για τον σχηµατισµό επιθέτων ή ουσια-
στικών που δηλώνουν ότι: 1. κάποιος/κάτι άγει, οδηγεί ή µεταφέρει 
κάτι κάπου: αερ-αγωγός, φωτ-αγωγός, πετρελαι-αγωγός 2. κάποιος 
καθοδηγεί κάποιον: παιδ-αγωγός, νηπι-αγωγός. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. παιδ-αγωγός, µτγν. ύδρ-αγωγός), 
που προέρχεται από το ρ. αγω (όσα σύνθετα αναφέρονται στους 
σωλήνες, προέρχονται απευθείας από το αγωγός < αγω)]. 

αγώνας (ο) {-α κ. (λόγ.) -ος} 1. επίπονη, κοπιώδης προσπάθεια για την 
επίτευξη σκοπού: η επιτυχία στις εξετάσεις απαιτεί ~ || αξιέπαινος | 
απεγνωσµένος | ευγενικός | ηρωικός | µάταιος | πολυετής | πεισµατικός 
| συνειδητός! συστηµατικός | τιτάνειος/ υπεράνθρωπος ~· ΦΡ. (α) δίνω 
αγώνα (+για κάτι | +να) καταβάλλω κοπιώδη και επίµονη προ-
σπάθεια για κάτι: η οργάνωση αυτή δίνει αγώνα για την αποφυλάκιση 
τού πολιτικού κρατουµένου || ο τραυµατίας δίνει αγώνα να κρατηθεί 
στη ζωή (β) δικαστικός αγώνας η δίκη: ο δικηγόρος είχε λάβει µέρος 
σε πολλούς - (γ) αγωνίστηκα τον αγώνα τον καλό (τον αγώνα τον 
καλόν ήγώνισµαι, Κ.∆. Β' Τιµόθ. 4, 7) αγωνίστηκα µένοντας πιστός 
στις αρχές µου, στις ιδέες µου: ο υποψήφιος αυτός αγωνίστηκε τον 
αγώνα τον καλό, παρότι δεν εξελέγη τελικά 2. κάθε συστηµατική, 
οργανωµένη και συλλογική κινητοποίηση για την επίτευξη στόχου: 
οι εργαζόµενοι ξεκίνησαν απεργιακό ~|| διµέτωπος | εκλογικός | ιερός 
| πνευµατικός | πολιτικός | ταξικός ~ 3. εχθρική αναµέτρηση µεταξύ α-
ντιπάλων στρατιωτικών δυνάµεων, µάχη: άνισος - || ήταν ένας ~ µέ-
χρι τελικής πτώσεως, που κόστισε και στις δύο πλευρές πολλούς νε-
κρούς ΣΥΝ. µάχη, σύγκρουση, σύρραξη 4. (συνεκδ.-περιληπτ.) το σύ-
νολο των µαχών, ο πόλεµος: (µε κεφ.) ο Μακεδόνικος ~ 5. Αγώνας (ο) 
η ελληνική επανάσταση τού 1821: ο Υψηλάντης κήρυξε την έναρξη 
τού ~ 6. ΑΘΛ. (α) ο οργανωµένος διαγωνισµός µεταξύ αθλητών σε συ-
γκεκριµένο άθληµα: ~ στίβου' ΦΡ. αγώνας δρόµου (ι) ο διαγωνισµός 
αθλητών στο τρέξιµο (ii) (µτφ.) για ενέργειες που γίνονται πολύ γρή-
γορα µε σκοπό να προλάβει κανείς κάτι: «σε αγώνα δρόµου από υ-
πουργείο σε υπουργείο επιδόθηκε χθες ο 7ος ανακριτής...» (εφηµ.) (β) 
η αναµέτρηση αντιπάλων οµάδων, που διεκδικούν τη νίκη στο πλαί-
σιο οργανωµένου πρωταθλήµατος: οι - τής Κυριακής (οι ποδοσφαιρι-
κές συναντήσεις) || ανιαρός/ άτεχνος/ διασυλλογικόςΙ φιλικός/ επί-
σηµος ! προκριµατικός | προηµιτελικός | ηµιτελικός | τελικός | ισόπα-
λος | µαγνητοσκοπηµένος | ζωντανός (σε απευθείας µετάδοση) | συ-
ναρπαστικός ΣΥΝ. µατς, παιχνίδι, µίτινγκ 7. αγώνες (οι) (α) οι οργα-
νωµένες αναµετρήσεις κυρ. µεταξύ αθλητών ή αθλητικών αντιπροσω-
πιών από πολλούς συλλόγους ή κράτη: παγκόσµιοι | πανευρωπαϊκοί | 
βαλκανικοί/ πανελλήνιοι (β) (συνεκδ.) οι παραπάνω αναµετρήσεις ως 
(επίσηµη) διοργάνωση: η ανάθεση των Ολυµπιακών Αγώνων τού 2004 
στην Αθήνα (γ) (γενικότ.) κάθε είδους οργανωµένοι διαγωνισµοί ή α-
ναµετρήσεις σε οποιοδήποτε πεδίο: µουσικοί! ποιητικοί/ θεατρικοί~ 
ΣΥΝ. διαγωνισµοί. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άγων, -ώνος < άγω. Η αρχική σηµ. «συνάθροιση, συ-
γκέντρωση προσώπων» επεκτάθηκε στη συγκέντρωση για τη διεξα-
γωγή αθλητικών αγωνισµάτων και, γενικότερα, στην άµιλλα και στον 
ανταγωνισµό. Η νεοελλ. σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 

αγώνας - αγωνία - αγωνίζοµαι. Όπως φαίνεται και από την ετυ-
µολογία των λέξεων, που παραθέτουµε στα επιµέρους λήµµατα, ο 
άγων ξεκινά ως αποτέλεσµα τού άγω, ήτοι ως συγκέντρωση | συ-
νάθροιση θεών, ανθρώπων, πλοίων κ.ά., για να εξελιχθεί ήδη στον 
Όµηρο σε συγκέντρωση για άµιλλα, για ανταγωνισµό, σε αγώνες 
µε τη σηµερινή σηµασία. Έτσι πρώιµα πλάσσεται και ρ. αγωνίζο-
µαι, µε παράγωγα τα αγώνισµα, αγωνιστής και αγωνιστικός Το 
επόµενο βήµα ήταν να δώσει ο αγών την αγωνία, «τον ανταγωνι-
σµό, τον διαγωνισµό για τη νίκη» (ακόµη και «τη γυµναστική 
άσκηση»), που λόγω τής ψυχικής έντασης, τής συγκίνησης και 
τού άγχους που γεννά ο ανταγωνισµός στους αγώνες, σήµανε µε-
ταφορικά (στον ∆ηµοσθένη πρώτα και τον Αριστοτέλη) την αγω-
νία, όπως τη χρησιµοποιούµε και σήµερα. Μέσω τής εκκλησια-
στικής Λατινικής το αγωνία πέρασε εν συνεχεία στις διάφορες ευ-
ρωπαϊκές γλώσσες, λ.χ. αγγλ. agony, γαλλ. agonie, γερµ. Agonie. 

αγωνία (η) {αγωνιών} 1. ψυχική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 
ταραχή, ανησυχία, αβεβαιότητα ή ανασφάλεια λόγω κινδύνου ή δυ-
σκολίας και εκδηλώνεται και µε ψυχοσωµατικά συµπτώµατα: πέρα-
σαν µεγάλη ~ µε τον τραυµατισµό τού γυιου τους || µικρή | έντονη | 
διαρκής | φυσιολογική | ξαφνική | δικαιολογηµένη ~ ΦΡ. επιθανάτια 
αγωνία το ψυχορράγηµα, το χαροπάλεµα ΣΥΝ. ψυχοµαχητό 2. εκδή-
λωση απόγνωσης µπροστά σε κίνδυνο: κραυγή αγωνίας 3. (γενικότ.) 
συναίσθηµα αδηµονίας ή αβεβαιότητας για κάτι που περιµένουµε: 
έχω µεγάλη - για τα αποτελέσµατα των εξετάσεων | εκλογών || έχω ~ 
να δω τι δώρο µού πήραν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγώνας, άθλος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
άγων. Από την αρχική σηµ. «έντονος συναγωνισµός κατά τις αθλητικές 
συναντήσεις» η λ. εξελίχθηκε σηµασιολογικά ήδη στην Αρχ. 
(∆ηµοσθένης, Αριστοτέλης" λ.χ. εν φόβφ και πολλή αγωνία, ∆ηµοσθ. 
18, 33) στο να εκφράζει φόβο, ανησυχία, ψυχική ταραχή και άγχος. 
Βλ. και άγω]. 

αγωνίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {αγωνίστηκα (λόγ. µτχ. αγωνι-
σθείς, -είσα, -έν)} 1. καταβάλλω έντονη και επίµονη προσπάθεια για 
την επίτευξη σκοπού: αγωνίστηκε πολύ, για να πετύχει στη ζωή του 
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|| αγωνίστηκε γι ' αυτό το κόµµα όσο κανείς άλλος! || έχει µάθει ν' 
αγωνίζεται και να µην το βάζει κάτω ΣΥΝ. παλεύω, βάζω τα δυνατά 
µου, προσπαθώ, µοχθώ, πασχίζω 2. διεξάγω πόλεµο, µάχοµαι: το 1821 
οι Έλληνες αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους ΣΥΝ. πολεµώ 3. συµ-
µετέχω σε αγώνα (αθλητικό, µουσικό κλπ.), διαγωνίζοµαι: θα αγωνι-
στεί τρίτος στη σειρά δίπλα στο µεγάλο φαβορί τής κούρσας ΣΥΝ. συ-
ναγωνίζοµαι, παραβγαίνω, αναµετρούµαι, αµιλλώµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αγώνας, αποθετικός. 

αγώνισµα (το) [αρχ.] {αγωνίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. άθληµα, αθλη-
τικός αγώνας: ~ στίβου || ήρθε πρώτος στο ~ τής άρσης βαρών ΣΥΝ. 
σπορ 2. (µτφ.) οτιδήποτε κατακτάται µε επίπονη προσπάθεια: η φιλο-
λογία είναι δύσκολο ~. 

αγωνιστής (ο) [αρχ.], αγωνίστρια (η) {αγωνιστριών} 1. πρόσωπο που 
καταβάλλει επίµονη και σκληρή προσπάθεια για την επίτευξη (ενός) 
στόχου: είσαι ~, τόσον καιρό παλεύεις και δεν το βάζεις κάτω 2. 
πρόσωπο που πολεµά στο πεδίο τής µάχης: λίγοι ~ απέµειναν στα 
χαρακώµατα ΣΥΝ. µαχητής, πολεµιστής, στρατιώτης 3. (α) πρόσωπο 
που έχει αποδεδειγµένα µε τη δράση του συµβάλει στην πρόοδο ή 
την επιτυχία συγκεκριµένου χώρου (συνήθ. πολιτικού ή κοινωνικού) 
(συνήθ. στον πληθ.): ήταν παρόντες όλοι οι ~ τής παράταξης µας (β) 
πρόσωπο που έχει συµµετάσχει στους µεγάλους (κοινωνικούς, εθνι-
κούς) αγώνες: οι ~ τής Εθνικής Αντίστασης || έχει µείνει στην ιστορία 
ως ο κατεξοχήν - κατά τής δικτατορίας- (ειδικότ.) αυτός που διακρί-
θηκε και έγινε ήρωας στους αγώνες αυτούς: οι - του '21 και τού '40 
έχουν µπει στο Πάνθεον τής ιστορίας 4. (γενικότ.) πρόσωπο που προ-
σπαθεί για την προβολή ή επικράτηση ιδέας ή ανώτερου σκοπού: ο 
βουλευτής δήλωσε πως είναι - τής αλήθειας και τού δικαίου ΣΥΝ. 
υπέρµαχος, υποστηρικτής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγώνας. 

αγωνιστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από µαχητι-
κότητα, επιµονή και αποφασιστικότητα: ~ διάθεση | συµπεριφορά | 
νοοτροπία | παλµός 2. αυτός που σχετίζεται µε τους αθλητικούς αγώ-
νες: ~ κίνηση τής ηµέρας 3. (ειδικότ.) αυτός που είναι κατάλληλος 
για συµµετοχή σε αθλητικούς αγώνες (κυρ. τροχοφόρων): ~ αυτοκί-
νητο | ποδήλατο 4. αγωνιστική (η) η καθορισµένη από τις αρµόδιες 
αθλητικές αρχές ηµέρα τελέσεως αθλητικών αγώνων: στην πρώτη ~ 
υπάρχουν δύο ντέρµπι. — αγωνιστικά επίρρ. 

αγωνιστικότητα (η) {χωρ. πληθ.} η αγωνιστική, µαχητική διάθεση ή 
ικανότητα: τέτοιες συγκρούσεις στην κορυφή τού κόµµατος κάµπτουν 
την ~ τής βάσης || µε παλµό και ~ ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις ΣΥΝ. 
µαχητικότητα. 

αγωνιώ ρ. αµετβ. {αγωνιάς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. κατέχοµαι 
από αγωνία, ανησυχώ υπερβολικά: αγωνιώ για τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων || οι γονείς του αγωνιούν συνέχεια για την τύχη του ΣΥΝ. 
(λόγ.) άγχοµαι, (εκφραστ.) καρδιοχτυπώ, (καθηµ.) φοβούµαι, στενο-
χωριέµαι 2. αισθάνοµαι αβεβαιότητα και ανησυχία για την έκβαση 
µιας υπόθεσης: δεν µπορείς να καταλάβεις πόσο ~ για το αποτέλεσµα 
αυτής τής προσπάθειας ΣΥΝ. αδηµονώ, ανυποµονώ, ανησυχώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αγωνιώ (-άω), αρχική σηµ. «µάχοµαι, αγωνίζοµαι σθε-
ναρά», < αγωνία]. 

αγωνιώδης, -ης, -ες [1897] {αγωνιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός 
που τον χαρακτηρίζει η αγωνία: η ~ προσπάθεια τους να καλύψουν 
το σκάνδαλο δεν απέδωσε || ~ βλέµµα | παράκληση. — αγωνιωδώς 
επίρρ. [1888]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

αγωνοθέτης (ο) {αγωνοθετών}, αγωνοθέτρια (η) {αγωνοθετριών} 
πρόσωπο που ορίζει αγώνα και προσφέρει έπαθλο. — αγωνοθεσία 
(η) [µτγν.], αγωνοθετώ ρ. {-είς...} [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άγων, -ώνος + -θέτης < ρ. τίθηµι (βλ. λ. θέτω, τίθεµαι), 
πβ; κ. χωρο-θέτης]. 

αγώρι (το) (σχολ. ορθ. αγόρι) {αγωρ-ιού | -ιών) 1. αρσενικό τέκνο, γυι-
ος 2. κάθε νεαρής ηλικίας άτοµο ανδρικού φύλου: τα ~ έπαιζαν µπά-
λα στην πλατεία 3. (α) ως προσφώνηση οικειότητας προς αγαπητά 
πρόσωπα τού ανδρικού φύλου: τι είπες, ~ µου; (β) (αργκό) ως προ-
σφώνηση σε ειρωνικό ή προκλητικό και φαινοµενικά οικείο ύφος: Τι 
λες, ~ µου; Σοβαρά µιλάς; 4. ο ερωτικός σύντροφος: όλες οι φίλες της 
είχαν τα ~ τους ΣΥΝ. αγαπηµένος, εραστής. — (υποκ.) αγωράκι (το), 
(µεγεθ.) ανωράρα (η), (χαϊδευτ. σε προσφωνήσεις) αγωρίνα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άγώριν, υποκ. τού µτγν. επιθ. άγωρος < αρχ. άωρος 
«ανώριµος σε ηλικία, νέος»]. 

άωρος - άγουρος - αγώρι. Το άωρος εµφανίζει ενδιαφέρουσα ση-
µασιολογική εξέλιξη, που έδωσε ήδη στους όψιµους µεσαιωνικούς 
χρόνους τη λ. αγώρι. Το αρχ. ά-ωρος (< ά- στερητ. + ώρα) µε τη 
σηµ. τού «αν-ώριµος», αυτού που δεν είναι στην ώρα του, που δεν 
είναι ώρ-ιµος {ώρα + -ιµος), εξελίχθηκε στο µτγν. άγωρος (ανά-
πτυξη συνοδίτη φθόγγου -γ- ανάµεσα στα φωνήεντα), που έδωσε 
το υποκορ. αγώρ-ιον > αγώρι. Αγώρι, δηλ. το ανώριµο σε ηλικία 
άτοµο, ο νεαρός που δεν έχει ακόµη ωριµάσει. Το άγωρος έδωσε 
φωνητικά (ω > ou [u]) τον τύπο άγουρος, που σήµαινε «νέος» και 
που διατήρησε, αναφερόµενο στους καρπούς των δέντρων, την αρ-
χική σηµ. «άωρος, αγίνωτος». Τέλος, αυτός που είναι στην ώρα 
του, ο ωρα-ίος, είναι αυτός που θεωρήθηκε από τους Έλληνες ως 
εύ-µορφος (> όµορφος). · Υιοθετούµε εδώ τη γρ. τής λ. µε -ω-
(αγώρι αντί αγόρι), η οποία ξενίζει, γιατί επιστηµονικά - ετυµολο-
γικά δεν µπορεί να δικαιολογηθεί η γρ. µε -ο-. 

αγωρίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τα αγώρια, που ταιριάζει 
στη συµπεριφορά ή την εµφάνιση των αγωριών: ~ ντύσιµο | κούρεµα | 
παιχνίδι | σώµα (που µοιάζει µε σώµα αγωριού). — αγωρίστι-κα 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

αγωροκόριτσο (το) κορίτσι ζωηρό και ατίθασο, µε εµφάνιση ή συ- 

µπεριφορά αγωριού. αγωροφέρνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} (για κορίτσι) 1. 
µοιάζω στα χαρακτηριστικά, στην εµφάνιση µε αγώρι 2. συµπεριφέ-
ροµαι σαν αγώρι. Α.∆.Α. (η) Ανώτατη ∆ιοίκηση Αεροπορίας. 
-άδα 1. παραγωγικό επίθηµα θηλυκών ουσιαστικών που δηλώνει: (α) 

συγκεκριµένο αριθµό προσώπων ή οµοειδών πραγµάτων: οι µαθητές 
βάδιζαν κατά τριάδες || η πεντάδα τής οµάδας µπάσκετ (β) ποτό ή 
φαγητό: πορτοκαλ-άδα, λεµον-άδα, µακαρον-άδα, φασολ-άδα · 2. κα-
τάληξη θηλυκών ουσιαστικών: στρωµατσ-άδα, βαρκ-άδα, σβελτ-άδα. 
[ΕΤΥΜ. ΤΟ παραγ. επίθηµα σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς ουσ. 
σε -άδα (καντάδα, αράδα, βαρκάδα κ.ά.), όπου όµως το -άδα είναι 
βενετικής αρχής (π.χ. καντάδα < βεν. cantada). Το επίθηµα -άδα των 
συγκεκριµένων ουσ. είναι άσχετο προς εκείνο των αφηρηµένων θηλ. 
(τετρ-άδα, νοστιµ-άδα κ.ά.), το οποίο, ήδη µεσν., αποτελεί κανονική 
εξέλιξη αρχ. ουσ. σε -άς ή αναλογική επέκταση]. ad absurdum λατ. 
(προφέρεται αντ αµπζούρντουµ) ελλην. εις άτοπον σε παραλογισµό 
που προκαλεί γελοιοποίηση: µε τέτοια επιχειρήµατα οδηγούµαστε ~. 

[ΕΤΥΜ. < λατ. ad + absurdum, ουδ. τού επιθ. absurdus «άτοπος, ανίκα-
νος» < ab + surdus «κουφός, ανήµπορος»]. 

αδαής, -ής, -ές {αδα-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που δεν γνωρίζει 
(κάτι), που έχει άγνοια (ενός θέµατος): είναι εντελώς ~ σ' αυτά και 
εµείς χρειαζόµαστε κάποιον έµπειρο ΑΝΤ. ειδήµων, ειδικός, γνώστης 
2. (γενικότ.) αυτός που δεν έχει πείρα (συγκεκριµένου) αντικειµένου 
ή καταστάσεων: µπορεί να ξέρεις γράµµατα, αλλά στη διδασκαλία τής 
γλώσσας είσαι ~ ΣΥΝ. άπειρος, άσχετος ΑΝΤ. έµπειρος 3. αδαής (ο/η) 
πρόσωπο που δεν έχει γνώσεις ή πείρα σε ένα θέµα, που αγνοεί (ένα 
ζήτηµα): δεν µπορούν να εκφέρουν γνώµη οι ~ ως ειδικοί! — 
αδαηµοσύνη (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, διδάσκαλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + θ. δαη-, πβ. αόρ. β' έ-δάη-ν, ρ. *δάω «µα-
θαίνω» (πβ. δι-δά-σκω, αρχ. δα-ήµων «γνώστης, ειδήµων»)]. 

-αδάκι παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό υποκοριστικών ου-
σιαστικών: παρ-αδάκι, σηµ-αδάκι, πετρ-αδάκι, ντολµ-αδάκι. [ΕΤΥΜ. 
Βλ. λ. -άκϊ\. 

αδάκρυτος, -η, -ο [αρχ.] κ. αδάκρυστος 1. αυτός που δεν χύνει ή δεν 
έχυσε δάκρυα 2. αυτός για τον οποίο δεν χύθηκαν δάκρυα: έφυγε απ' 
τη ζωή - ΣΥΝ. αθρήνητος, άκλαυτος ΑΝΤ. πολυθρήνητος. Επίσης 
(αρχαιοπρ.) άδακρυς, -υς, -υ {αδάκρ-υος, -υν | -ύων} [αρχ.]. 

Αδάµ (ο) {άκλ.} 1. Π.∆. ο πρώτος άνθρωπος που έπλασε ο Θεός και ο 
οποίος εκδιώχθηκε από τον Παράδεισο µαζί µε την Εύα λόγω τού 
προπατορικού αµαρτήµατος (βλ. λ. πρωτόπλαστοι)· ΦΡ. (α) µήλο του 
Αδάµ ο θυρεοειδής χόνδρος τού λάρυγγα των ανδρών, ο οποίος εξέχει 
στη µέση τής εµπρόσθιας πλευράς τού λαιµού (β) στην εξορία τού 
Αδάµ βλ. λ. εξορία 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. adham «άνθρωπος», από την ίδια ρ. µε εβρ. adhama 
«χώµα», οπότε αρχική σηµ. «χοϊκός, χωµατένιος»]. 

αδάµαντας (ο) → αδάµας 
Αδαµαντία (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) ∆ιαµάντω 
αδαµαντίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. ο πρωτογενής ιστός των δοντιών, 

που αποτελεί το εξώτατο σκληρό και στιλπνό στρώµα το οποίο περι-
βάλλει τη µύλη· η φθορά της προκαλεί την ολοκληρωτική καταστρο-
φή των δοντιών. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. adamantine < αρχ. 
αδαµάντινος]. 

αδαµάντινος, -η, -ο αυτός που αποτελείται από διαµάντια ή είναι 
στολισµένος µε αυτά ΣΥΝ. διαµαντένιος· ΦΡ. (α) (µτφ.) αδαµάντινος 
χαρακτήρας για πρόσωπα µε άµεµπτο και ακέραιο χαρακτήρα (β) 
αδαµάντινοι γάµοι η εξηκοστή επέτειος των γάµων ενός ζευγαριού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αδάµας, -αντος. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. αδα-
µάντινοι γάµοι (< αγγλ. diamond wedding), αδαµάντινος χαρακτήρας 
(< αγγλ. sterling character)]. 

Αδαµάντιος (ο) {-ου κ. -ίου} ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) ∆ιαµα-
ντής. [ΕΤΥΜ. < µτγν. επίθ. άδαµάντιος < αρχ. άδάµας, -αντος]. 

αδαµαντοδεσία (η) {αδαµαντοδεσιών} το δέσιµο, η προσαρµογή 
διαµαντιών σε κόσµηµα. — αδαµαντοδέτης (ο). [ΕΤΥΜ. < 
αδαµαντοδέτης < αδάµας, -αντος + -δέτης < δέω «δένω»]. 

αδαµαντόδετος, -η, -ο [αρχ.] (για κόσµηµα) αυτός που είναι στολι-
σµένος µε διαµάντια προσαρµοσµένα στην επιφάνεια του ΣΥΝ. αδα-
µαντοκόλλητος, αδαµαντοποίκιλτος. 

αδαµαντοθήρας (ο/η) [1877] {αδαµαντοθηρών} πρόσωπο που ανα-
ζητεί διαµάντια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. [ΕΤΥΜ. < αδάµας, -
αντος + θήρας < θηρώ «κυνηγώ»]. 

αδαµαντοκολλητος, -η, -ο [1834] αδαµαντόδετος (βλ.λ.). 
αδαµαντοποίκιλτος, -η, -ο [1886] αυτός που είναι στολισµένος µε 

διαµάντια: ~ δαχτυλίδι | βραχιόλι | κολιέ | ευαγγέλιο | κουτί ΣΥΝ. 
αδαµαντόδετος, αδαµαντόστικτος, αδαµαντοστόλιστος. 

αδαµαντοπώλης (ο/η) [1886] {αδαµαντοπωλών}, αδαµαντοπώ-λισσα 
(η) {αδαµαντοπωλισσών} έµπορος διαµαντιών και άλλων πολύτιµων 
λίθων. 

αδαµαντόστικτος, -η, -ο αδαµαντοστόλιστος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αδάµας, -αντος + στικτός < στίζω «στολίζω»]. 

αδαµαντοστόλιστος, -η, -ο [1843] κ. (λαΐκ.) διαµαντοστόλι-στος 
στολισµένος µε διαµάντια ΣΥΝ. αδαµαντόστικτος, αδαµαντο-
ποίκιλτος, αδαµαντόδετος. 

αδαµαντουργός (ο/η) [1887] τεχνίτης που κατεργάζεται διαµάντια. 
— αδαµαντουργία (η), αδαµαντουργικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αδάµας, 
-αντος + -ουργός < έργο, πβ. κ. χειρ-ουργός]. 

αδαµαντωρυχείο (το) [1877] το ορυχείο εξορύξεως διαµαντιών (βλ. 
λ. ορυχείο). — αδαµαντωρύχος (ο). 



αδάµας 66 αδελφή 
 

[ΕΤΥΜ. < αδαµαντωρύχος < αδάµας, -αντος + -ωρύχος (µε έκταση τού 
αρχικού ο- εν συνθέσει) < ορύσαω]. 

αδαµας (ο) [αρχ.] {αδάµαντ-ος, -α | -ες, -άντων} (λόγ.) το διαµάντι 
(βλ.λ.). Επίσης αδάµαντας. 

αδάµαστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει δαµαστεί, που δεν έχει 
εξηµερωθεί: ~ άλογο ΣΥΝ. ατιθάσευτος ΑΝΤ. δαµασµένος, εξηµε-
ρωµένος 2. (για πρόσ. και ιδιότητες τού χαρακτήρα) αυτός που δεν 
υποτάσσεται, δεν καταβάλλεται, δεν µειώνεται σε ένταση: ~ θέληση 
| πνεύµα | φρόνηµα | ψυχή | πολεµιστής | µαχητής | λαός | χαρακτήρας 
ΣΥΝ. ακατάβλητος, ανυπότακτος, αλύγιστος, δυνατός. 

αδαµιαίος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που χαρακτηρίζει τον Αδάµ· συνήθ. 
στη ΦΡ. (λόγ.) εν αδαµιαία περιβολή | µε αδαµιαία περιβολή (εν άδα-
µιαία περιβολή) µε την περιβολή τού Αδάµ, δηλ. χωρίς ρούχα, γυµνός. 

Άδανα (τα) {Αδάνων} πόλη τής Ν. Τουρκίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
τοπωνύµιο, που οφείλεται στον µυθικό ιδρυτή τής πόλεως Άδανο, γυιο 
τού Ουρανού και τής Γαίας]. 

αδαπάνητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν δαπανήθηκε: ~ ποσό | 
περιουσία | κεφάλαιο | πόροι 2. (µτφ.) που δεν σπαταλήθηκε: ~ ταλέ-
ντο ΑΝΤ. δαπανηµένος, εξαντληµένος. 

αδάπανος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν κοστίζει πολλά για να γίνει, 
που δεν απαιτεί µεγάλη δαπάνη: δεν υπάρχουν ~ προσλήψεις για το 
∆ηµόσιο. — αδαπάνως επίρρ. [αρχ.]. 

άδαρτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν τον έχουν δείρει, που δεν έχει ξυλο-
κοπηθεί ANT. δαρµένος · 2. (για υγρά) αυτός που δεν έχει αναταρα-
χθεί βίαια µε ειδικό όργανο, π.χ. γάλα για την παραγωγή βουτύρου. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + δέρω «δέρνω», από το θ. τού παθ. αορ. β' 
ε-δάρ-ην]. 

αδασκάλευτος, -η, -ο αυτός που δεν τον έχουν καθοδηγήσει κα-
τάλληλα, που δεν τον έχουν ορµηνέψει εκ των προτέρων: µην τον 
αφήσεις ~, θα τα θαλασσώσει ΣΥΝ. ακαθοδήγητος, ασυµβούλευτος 
ΑΝΤ. δασκαλεµένος, καθοδηγηµένος. 

αδασµολόγητος, -η, -ο ο µη δασµολογούµενος (βλ. λ. δασµολογώ), ο 
ελεύθερος από τελωνειακούς δασµούς: ~ προϊόν | είδος | εµπόρευµα 
ΣΥΝ. ατελής, αφορολόγητος, ατελωνιστος ANT. δασµολογηµένος. 

Α.∆.Ε.∆.Υ. (η) Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 
άδεια (η) {-ας κ. -είας | -ειών) 1. η παραχώρηση δικαιώµατος, η συ-

γκατάθεση, το να επιτρέπει κανείς σε κάποιον να κάνει κάτι: δόθηκε 
~ για την προσγείωση τού αεροπλάνου || έγγραφη | σιωπηρή | προσω-
ρινή | ρητή | προφορική | υπηρεσιακή ~· ΦΡ. (α) µε την άδεια σας αν 
µου επιτρέπετε: ~, θα αποχωρήσω (β) ποιητική αδεία (ποιητική αδεία) 
(ί) λόγω τής ελευθερίας που αναγνωρίζεται στον ποιητή να αποκλίνει 
από τους συµβατικούς κανόνες τής γλώσσας: η προστακτική «επέ-
στρεφε» στον Καβάφη σχηµατίζεται ~ (κανονικά θα έπρεπε να είναι 
«επίστρεφε») (ii) (γενικότ. - καταχρ.-ειρων.) δικαιολογία για διάφορες 
µορφές απόκλισης στο έργο καλλιτεχνών, στην οµιλία προσώπων 
κ.τ.ό.: όταν του υπέδειξαν πως χρησιµοποιεί λανθασµένη λέξη, απά-
ντησε ατάραχος «ποιητική αδεία»! 2. (ειδικότ.) επίσηµη παροχή δι-
καιώµατος από δηµόσια (επίσηµη, αρµόδια) διοικητική ή άλλη αρχή 
για άσκηση επαγγελµατικής ή άλλης δραστηριότητας: σε έναν µήνα 
θα πάρω την - ασκήσεως επαγγέλµατος || για την έναρξη αρχαιολο-
γικών ανασκαφών απαιτείται ειδική ~ || ~ γάµου | οδηγήσεως | οπλο-
φορίας | εξόδου από τη χώρα | κυκλοφορίας | παραµονής (για αλλο-
δαπούς) || έναρξη | λήξη | αίτηση | ανανέωση | αφαίρεση | χορήγηση | 
έκδοση | παράταση | ακύρωση | λήψη /έγκριση | αναστολή (τής) άδειας 
|| βγάζω µια ~· ΦΡ. κατόπιν αδείας | άνευ αδείας για πράξεις που 
έγιναν, αφού δόθηκε άδεια ή χωρίς τη χορήγηση αδείας αντίστοιχα: 
προχωρήσαµε στην έναρξη εργασιών κατόπιν αδείας 3. (συνεκδ.) το 
έγγραφο µε το οποίο πιστοποιείται η παροχή δικαιώµατος, όπως τα 
παραπάνω: έβγαλα την ~ για το σπίτι || φωτοτύπησα την ~ · 4. το δι-
καίωµα υπαλλήλων να απουσιάζουν από την εργασία τους µε ή χω-
ρίς τον µισθό που θα τους καταβαλλόταν κατά τις ηµέρες τής απου-
σίας τους: θα ζητήσω ~ από τη δουλειά, για να πάω στο χωριό || έχω 
~ || ~ άνευ αποδοχών (χωρίς µισθό) || ~ µετ'αποδοχών (µε καταβολή τού 
µισθού) || ~ επ'αόριστον 5. (α) επίδοµα αδείας το επιπλέον χρηµατικό 
ποσό που καταβάλλεται στους εργαζοµένους για τον χρόνο κατά τον 
οποίο απουσιάζουν νόµιµα από την εργασία τους (β) άδεια κυήσεως 
και | τοκετού | λοχείας το δικαίωµα που έχουν οι κυοφορούσες υ-
πάλληλοι να απόσχουν από την εργασία τους από τον όγδοο µήνα τής 
εγκυµοσύνης µέχρι δύο µήνες µετά τη γέννηση τού παιδιού, διατη-
ρώντας τις αποδοχές και την κανονική τους άδεια (γ) αναρρωτική ά-
δεια το δικαίωµα µισθωτού υπαλλήλου ή στρατιώτη που ασθενεί ή έ-
χει ανάγκη αναρρώσεως, να απουσιάσει από την εργασία ή την υπη-
ρεσία του µε πλήρεις αποδοχές (δ) εκπαιδευτική άδεια η άδεια µετ' 
αποδοχών και ενδεχοµένως µε επιπρόσθετο επίδοµα, που δίνεται σε 
δηµοσίους υπαλλήλους για µετεκπαίδευση, συµπληρωµατική µόρφω-
ση ή ειδίκευση 6. (ειδικότ.) το δικαίωµα των µισθωτών υπαλλήλων να 
απουσιάζουν για ορισµένη περίοδο κάθε χρόνο (συνήθ. καλοκαίρι) α-
πό την εργασία τους διατηρώντας τις αποδοχές τους: φέτος θα προ-
σπαθήσω να πάρω την ~ µου τον Ιούλιο 7. (συνεκδ.) ο χρόνος απου-
σίας από την εργασία: στην-µου θα ξεκουραστώ || τελείωσε η -µου || 
µου 'χει µείνει λίγη ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιάζω, συνίζηση. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «αφοβία», < άδεής < ά- στερητ. + δέος «φόβος». Από τη 
σηµ. τής έλλειψης φόβου η λ. άδεια, ήδη από την Αρχ., απέκτησε τη 
σηµ. τής ελευθερίας και τής εξασφαλίσεως ορισµένων δικαιωµάτων 
που παρέχονταν από τη νοµοθεσία τής αρχαίας Αθήνας και 
δηλώνονταν στο δικανικό λεξιλόγιο µε τον όρο άδεια. Η φρ. ποιητική 
άδεια είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. licence poétique]. 

ά-δει-α ή ά-δεια; Η επίσηµη προφορά τής λ. άδεια εξακολουθεί να 
είναι τρισύλλαβη, δηλ. το -δει- προφέρεται ως χωριστή συλλαβή 

και όχι ως -δεια: [ά-di-a], όχι [a-dja]. Γι' αυτό λέµε -και γράφου-
µε- «πήρε την άδεια του» όπως λέµε και α-δε^ού-χος. Αντίθετα, 
το επίθ. άδειος, -α, -ο προφέρεται µε «συµφωνικό j» ή «µε συνίζη-
ση» όπως λέγεται: ά-δειος, â-δεια, ά-δειο. Το ίδιο και τα α-δειά-ζω 
(«(εκ)κενώνω» - «(δεν) έχω χρόνο»), α-δεία-νός, -ή, -ό. 

αδειάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {άδειασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. αφαι-
ρώ το περιεχόµενο από (κάτι), αφήνω (κάτι) άδειο: ~ την τσάντα /τη 
βαλίτσα | τη σακούλα || (µτφ.) «τα µεγάλα µέσα ενηµέρωσης άδεια-
σαν τον πολιτικό διάλογο από την ουσία του» (εφηµ.) ΣΥΝ. εκκενώνω 
ΑΝΤ. γεµίζω· ΦΡ. (α) (οικ.) άδειασε µας | µου τη γωνιά! φύγε! ΣΥΝ. 
στρίβε, (λαϊκ.) τσακίσου, άι στα τσακίδια, σπάσε, κοπάνα τη (β) 
αδειάζω το όπλο (i) αφαιρώ τις σφαίρες (ii) πυροβολώ χωρίς διακο-
πή, µέχρι να εξαντληθούν οι σφαίρες: άδειασε το πιστόλι πάνω του 
και τον άφησε στο έδαφος αιµόφυρτο 2. (α) µεταφέρω το περιεχόµενο 
(αντικειµένου, σκεύους) σε άλλον χώρο: ~ τα µακαρόνια από την 
κατσαρόλα στα πιάτα || ~ τα σκουπίδια από τον τενεκέ στον κάδο (β) 
(για υγρά) µεταγγίζω, µεταφέρω σε άλλο δοχείο: άδειασε το λάδι από 
το µπιτόνι στο µπουκάλι ΣΥΝ. µετακενώνω · 3. (µτφ.-αργκό) αφαιρώ 
από (κάποιον) το πλεονέκτηµα ή το προβάδισµα, εξουδετερώνω, αφή-
νω έκθετο: ο πρωθυπουργός µε τις δηλώσεις του άδειασε τον υπουργό 
του ♦ (αµετβ.) 4. γίνοµαι άδειος, εκκενώνοµαι: άδειασε η Αθήνα µε τις 
καλοκαιρινές διακοπές || αδειάζει η πόλη | η τσέπη | το ταµείο 5. 
ελευθερώνοµαι, παύω να είµαι κατειληµµένος: άδειασε µια θέση | 
ένα τραπέζι 6. (µτφ.) γίνοµαι κενός ψυχικά ή πνευµατικά: έχω αδει-
άσει από αισθήµατα · 7. ευκαιρώ, έχω ελεύθερο χρόνο για κάτι: δεν ~ 
να έλθω να σε δω ΣΥΝ. έχω καιρό. — άδειασµα (το) (σηµ. 1-6). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άδεια, εργαστικός, κένωση. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. άδεια. 'Ηδη µεσν. η σηµ. «ευκαιρώ, έχω χρόνο δια-
θέσιµο»]. 

αδειοδοτώ ρ. µετβ. {αδειοδοτείς... | αδειοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} (για επίσηµο φορέα) δίδω άδεια σε κάποιον για κάτι: ~ έναν 
τηλεοπτικό σταθµό, ώστε να εκπέµπει νόµιµα || αδειοδοτούσα αρχή. 
— αδειοδότηση (η). 
[ΕΤΥΜ < άδεια + -δοτώ < δότης]. 

άδειος, -εια, -ειο 1. αυτός που δεν έχει περιεχόµενο: ~ δοχείο | συρτάρι 
| ποτήρι | τσέπη || (µτφ.) ~ κεφάλι (χωρίς µυαλό, εξυπνάδα) || ~ βλέµµα 
(απλανές, χωρίς να κοιτάζει κάπου συγκεκριµένα) || ~ ταµεία (χωρίς 
χρήµατα- συνήθ. ως φρ. για τις οικονοµικές δυσκολίες τού κράτους) || ~ 
στοµάχι (από φαγητό, όταν κάποιος δεν έχει φάει) || ~ καρδιά (χωρίς 
συναισθήµατα ή για συναισθηµατική έλλειψη, για συναισθηµατικό 
κενό) ΣΥΝ. κενός ΑΝΤ. γεµάτος, πλήρης· ΦΡ. (µτφ.) µε άδεια χέρια χωρίς 
δώρο: µε κάλεσε στη γιορτή του- δεν είναι σωστό να πάω ~ 2. (α) 
αυτός που δεν κατοικείται ή που δεν έχει ανθρώπους: ~ δωµάτιο | σπίτι 
| γήπεδο | θέατρο | δρόµος (χωρίς διαβάτες ή αυτοκίνητα) | πλατεία (β) 
(για οχήµατα, σκάφη κ.λπ.) αυτός που δεν έχει επιβάτες ή γενικότ. 
καθόλου ανθρώπους µέσα: το λεωφορείο έφθασε άδειο στο τέρµα (χω-
ρίς επιβάτες) 3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει βαθύτερο νόηµα, που δεν έ-
χει ουσία: χωρίς τα παιδιά της η ζωή της είναι ~ ΣΥΝ. κενός, κούφιος 
ΑΝΤ. πλήρης, γεµάτος, ουσιαστικός · 4. αυτός που δεν είναι κατειληµ-
µένος, αυτός που είναι διαθέσιµος: στο κατάστηµα δεν υπήρχε - τρα-
πέζι || ~ καρέκλα | θέση λεωφορείου | έδρανο αίθουσας | θρανίο τάξης | 
δωµάτια ξενοδοχείου | καθίσµατα θεάτρου ΣΥΝ. ελεύθερος ΑΝΤ. κα-
τειληµµένος. Επίσης αδειανός, -ή, -ό [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άδεια. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αδειάζω (υποχωρητ.)]. 

αδειούχος (ο/η) 1. πρόσωπο που έχει πάρει άδεια ή που βρίσκεται σε 
άδεια. 2. (ως επίθ.) αυτός που έχει επισήµως το δικαίωµα (άδεια) να 
ασκήσει ένα επάγγελµα ή να ασχοληθεί µε µια δραστηριότητα: ~ 
πλανόδιος πωλητής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άδεια. [ΕΤΥΜ < άδεια + -ούχος < 
έχω, πβ. κ. δικαι-ούχος, πτυχι-ούχος κ.ά.]. 

αδέκαρος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που δεν έχει καθόλου χρήµατα ΣΥΝ. 
απένταρος, άφραγκος, ταπί, στον άσο, (λαϊκ.) στεγνός, πανί µε πανί. 
— αδεκαρία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 

αδέκαστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι δυνατόν να δωροδοκηθεί, να 
επηρεαστεί: ~ δικαστής | κριτής ΣΥΝ. αδιάφθορος ΑΝΤ. εξαγορά-σιµος 
2. (κατ' επέκτ.) αµερόληπτος και δίκαιος: η δικαιοσύνη οφείλει να 
είναι ~ ΣΥΝ. αντικειµενικός, έντιµος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + δεκάζω «διαφθείρω» < δέκ-οµαι «δέχο-
µαι». Αρχική σηµ. «κάνω κάποιον να δεχθεί δώρο»]. 

Αδελαΐδα (η) 1. πόλη τής Ν. Αυστραλίας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. Adelaide, που οφείλεται στη βασίλισσα τής 
Αγγλίας Adelaide (1792-1849), σύζυγο τού βασιλέως Γουλιέλµου ∆, 
προς τιµήν τής οποίας ιδρύθηκε η πόλη από Αγγλους αποίκους το 
1837. Το όνοµα Adelaide ανάγεται σε αρχ. γερµ. Adelheid «ευγενής κα-
ταγωγή^»]. 

αδελφάκι κ. αδερφάκι (το) 1. ο µικρός αδελφός 2. (εκφραστ. ως 
προσφώνηση προς οικείο πρόσωπο, για να δοθεί έµφαση στα όσα λέ-
γονται): Αµάν, ~µου! Τι κακό µάς βρήκε! || Αυτή είναι δουλειά, ~ µου! 
Μια δουλεύεις, τρεις κάθεσαι! (για δήλωση αγανάκτησης) προηγείται 
συνήθως το «µωρέ»: αµάν µωρέ -µου! 3. (µτφ.) πράγµα που ταιριάζει 
µε κάτι άλλο, αποτελώντας το συµπλήρωµα του ή οµόλογο του: 
µπροστά πήγαινε το ~ τού δικού σου αυτοκινήτου (ίδιας µάρκας και 
µοντέλου) ΣΥΝ. ταίρι. 

αδελφάτο (το) [µεσν.] 1. σύλλογος, σωµατείο µε ιδιαίτερα στενούς 
δεσµούς µεταξύ των µελών του: διεθνές | εθνικό | επαναστατικό | µυ-
στικό | πανίσχυρο ~ 2. επιτροπή µε διαχειριστικά καθήκοντα σε φι-
λανθρωπικά ιδρύµατα, ναούς, νοσοκοµεία κ.λπ.: το ~ τού ορφανοτρο-
φείου · 3. (ειρων.) το σύνολο των οµοφυλοφίλων. 

αδελφή κ. αδερφή (η) {-ές κ. (λαϊκ.) -άδες} 1. πρόσωπο γυναικείου 
φύλου, µε το οποίο έχει κανείς κοινούς γονείς: µικρή | µεγαλύτερη Ι 
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θετή ~ (βλ. λ. θετός) 2. πρόσωπο γυναικείου φύλου, µε το οποίο έχει 
κανείς κοινό τον έναν γονέα (βλ. κ. λ. ετεροθαλής) 3. (κατ' επέκτ.) η 
γυναίκα µε την οποία συνδέεται κανείς µε ισχυρούς κοινούς δεσµούς 
και σχέσεις αλληλεγγύης: δεν έχουµε να µοιράσουµε τίποτε µε τους 
αδελφούς και τις ~ µας τής γειτονικής χώρας 4. η γυναίκα µε την 
οποία συνδέεται κανείς µε βαθιά σχέση φιλίας: δεν ήταν απλώς φίλη- 
ήταν ~! · 5. µοναχή, καλόγρια: οι ~ ενός µοναστηριού || η ~ Μαρία- 
ΦΡ. (α) πνευµατική αδελφή (i) γυναίκα που έχει κοινό πνευµατικό 
πατέρα (εξοµολόγο) µε άλλο πρόσωπο (ii) γυναίκα που έχει κοινό 
ανάδοχο µε άλλο πρόσωπο (β) αδελφή τού ελέους (i) µέλος θρη-
σκευτικής αδελφότητας γυναικών, που, χωρίς να ακολουθούν πλήρη 
µοναστικό βίο, προσφέρουν φιλανθρωπικό κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα 
στην εκπαίδευση και στη νοσοκοµειακή περίθαλψη (ii) (ειρων.) για 
γυναίκα ή άνδρα που εµφανίζεται ως φιλάνθρωπος, συµπονετικός ή 
υπερβολικά σεµνότυφος · 6. (κυρ. ως προσφώνηση) η νοσοκόµα (κ. 
αδελφή νοσοκόµα): ~, έρχεστε στον θάλαµο; || παρελαύνει το σώµα 
αδελφών νοσοκόµων τού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού · 7. (µειωτ.-
συνήθ. ο τ. αδερφή) ο άνδρας οµοφυλόφιλος. — (υποκ.) αδελφούλα 
(η) (σηµ. 1,2), (µεγεθ.-υβριστ.) αδερφάρα (η) (σηµ. 7). [ΕΤΥΜ. θηλ. 
τού αρχ. αδελφός (βλ.λ.). Η φρ. αδελφή νοσοκόµα οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα µοναστήρια (κατά τον Μεσαίωνα) είχαν αναλάβει την 
ιατρική περίθαλψη των ασθενών (κυρίως αυτά τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας). Η φρ. αδελφή τού ελέους είναι µετάφρ. δάνειο, πβ. γαλλ. 
sœur de la charité, αγγλ. sister of charity | mercy]. 

αδέλφι κ. αδέρφι (το) {αδελφ-ιού | -ιών} 1. εκφραστ. αντί τού αδελ-
φός- δηλώνει οικειότητα, στενή σχέση ή µεγάλη αγάπη που κατορθώ-
νει τα αδύνατα: γύρισε τ' ~ µου από τη Γερµανία || «τ' αδέρφια σκί-
ζουν τα βουνά και πέτρες ξεριζώνουν» (δηµοτ. τραγ.) 2. (κατ' επέκτ.) 
ο στενός φίλος 3. αδέλφια κ. αδέρφια (τα) (α) αυτοί προς τους οποί-
ους νιώθει κανείς έντονους δεσµούς: τα δέντρα, τα πουλιά, τα ψάρια, 
όλα τα πλάσµατα τής Γης είναι ~ µας (β) οι αδελφοί και οι αδελφές 
µαζί, το σύνολο των προσώπων µε τα οποία έχει κανείς συγγένεια 
αδελφού ή αδελφής (ουδέτερη δήλωση των παραπάνω προσώπων χω-
ρίς διάκριση φύλου) (γ) ως προσφώνηση προς οµοφύλους, οµοεθνείς: 
αδέλφια, ήλθε η ώρα τού ξεσηκωµού! — (υποκ.) αδελφάκι (το) 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βράχος. 
[ΕΤΥΜ, < µεσν. άδέρφινκ άδέρφιον< άδέλφιον, υποκ. τού αρχ. αδελ-
φός]. 

αδελφικός, -ή, -ό [αρχ.] κ. αδερφικος 1. αυτός που σχετίζεται µε 
αδελφό ή αδελφή: ~ συγγένεια 2. αυτός που σχετίζεται µε οµοεθνείς: 
χύνεται ~ αίµα στον εµφύλιο || οι ~ δεσµοί Ελλήνων και Κυπρίων 3. 
αυτός µε τον οποίο υπάρχει βαθύς συναισθηµατικός δεσµός, δεσµός 
µεγάλης φιλίας: ~ φίλος ΣΥΝ. στενός, (λαϊκότ.) γκαρδιακός 4. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από βαθύ συναισθηµατικό δεσµό: ~ αγάπη | αλ-
ληλεγγύη | κατανόηση | ενδιαφέρον | στοργή ΣΥΝ. εγκάρδιος, φιλικός 
5. (ειδικότ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από βαθιά φιλική σχέση χωρίς 
ερωτικό κίνητρο: ~ εναγκαλισµός | φιλί | χάδι. — αδελφικά κ. αδερ-
φικά επίρρ., αδελφικότητα (η) [1893]. 

αδελφογαµία (η) [µτγν.] {αδελφογαµιών} 1. ΝΟΜ. αιµοµικτικός γά-
µος ανάµεσα σε αδέλφια 2. BOT. η γονιµοποίηση ανάµεσα σε άνθη 
τού ίδιου φυτού. 

αδελφόθεος (ο) [µεσν.] {αδελφοθέου} προσωνυµία τού Αποστόλου 
Ιακώβου. 

αδελφοκτόνος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που οδηγεί σε φόνο αδελφού: 
το ~ χέρι (συνήθ. ως ουσ.): η σύλληψη τού αδελφοκτόνου 2. αυτός 
που αναφέρεται σε φόνους οµοεθνών, οµοφύλων: το - µίσος τού 
εµφυλίου || ~ πόλεµος ΣΥΝ. εµφύλιος. — αδελφοκτονία (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αδελφός + -κτόνος < κτείνω «φονεύω», πβ. µητρο-κτό-
νος, πατρο-κτόνος κ.ά.]. 

αδελφοµίκτης (ο) {αδελφοµικτών} πρόσωπο που διαπράττει αδελ-
φοµιξία. 

αδελφοµιξία (η) η αιµοµιξία ανάµεσα σε αδέλφια. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αδελφός + -µιξία < µ(ε)ίγνυµι]. 

αδελφοξαδέλφια κ. αδερφοξαδέρφια (τα) [χωρ. γεν.} 1. το σύνολο 
αδελφών και εξαδέλφων: µαζεύτηκαν όλα τα ~ 2. (γενικότ.) το σόι, 
το συγγενολόι. Επίσης αδελφοξάδελφα κ. αδερφοξάδερφα. 

αδελφοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η πράξη µε την 
οποία επισφραγίζονται οι δεσµοί αδελφικής αγάπης και δίνονται 
υποσχέσεις αµοιβαίας υποστήριξης (συνήθ. σε ειδική τελετή) µεταξύ 
ανθρώπων χωρίς συγγενικούς δεσµούς συνήθως στην Ελλάδα επί 
Τουρκοκρατίας, κυρ. κατά τον αγώνα τής Ανεξαρτησίας 2. η συµφω-
νία συνεργασίας και πολιτισµικών ανταλλαγών µεταξύ δύο πόλεων, 
χωριών κ.λπ., που ανήκουν σε διαφορετικά κράτη: η ~ των δήµων Πει-
ραιά και Μασσαλίας. — αδελφοποιούµαι ρ. [µτγν.] {-είται...}. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άδελφοποίησις < µτγν. άδελφοποιώ < αδελφός + 
ποιώ]. 

αδελφοποιτός κ. αδερφοποιτός (ο) πρόσωπο που γίνεται αδελφός µε 
κάποιον µε τον οποίο δεν έχει συγγένεια, σε ειδική τελετή όπου 
αναµειγνύουν το αίµα τους ή δίνουν όρκους αµοιβαίας υποστήριξης 
ΣΥΝ. σταυραδερφός, βλάµης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < άδελφοποιητός < µτγν. 
άδελφοποιώ < αδελφός + ποιώ]. 

αδελφός κ. αδερφός (ο) {πληθ. αδελφοί κ. αδέλφια (τα)} 1. πρόσωπο 
ανδρικού φύλου, µε το οποίο έχει κανείς κοινούς γονείς: ο µεγάλος 
µου ~ || ο µικρότερος ~|| ο δίδυµος ~ µου || οι ~ Μαρξ || (ως συ-ντοµ. 
σε επωνυµία εταιρειών: Αφοί, αντί Αδελφοί) Αφοί Λαµπρόπου- 

λοι || θετός ~ (βλ. λ. θετός)- ΦΡ. µεγάλος αδελφός (i) ο µεγαλύτερος 
σε ηλικία αδελφός· συνήθ. αναφέρεται ως ο προστάτης των µικρότε-
ρων σε ηλικία αδελφών: τον έβλεπα σαν τον µεγάλο µου αδελφό (ii) 
(µτφ.) κάθε σύστηµα εξουσίας που παρακολουθεί κάθε πτυχή τής δη-
µόσιας και ιδιωτικής ζωής των πολιτών, προσπαθώντας να ελέγξει τη 
συµπεριφορά και τη δράση τους· (γενικότ.) κάθε εξελιγµένο σύστηµα 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών για τη 
ζωή και τη δράση πολιτών, που χρησιµοποιείται συνήθ. από 
ολοκληρωτικά κράτη ή κρατικούς οργανισµούς ασφαλείας 2. πρόσωπο 
ανδρικού φύλου, µε το οποίο έχει κανείς κοινό τον έναν γονέα (βλ. κ. 
λ. ετεροθαλής): οµοπάτριος | οµοµήτριος ~ 3. ο άνθρωπος µε τον οποίο 
έχει κανείς σχέση αλληλεγγύης, ισχυρούς κοινούς δεσµούς (εθνική 
καταγωγή, πολιτισµική παράδοση, θρησκεία κ.λπ.): οι ~ µας Κύπριοι 4. 
ο άνδρας µε τον οποίο συνδέεται κανείς µε βαθιά σχέση φιλίας: µου 
στάθηκες πάντα φίλος και ~· (αργκό, ως προσφώνηση φίλου) αδελφέ 
µου, µας τη φέρανε! · 5. ο µοναχός (και εν Χριστώ αδελφός): ο ~ 
Αρσένιος || η µονή των αδελφών τού Τιµίου Σταυρού-ΦΡ. πνευµατικός 
αδελφός (i) αυτός µε τον οποίο έχει κανείς τον ίδιο πνευµατικό 
πατέρα, τον ίδιο εξοµολόγο (ii) αυτός που έχει τον ίδιο ανάδοχο µε 
κάποιον άλλον (iii) αυτός µε τον οποίο µοιράζεται κανείς κοινές 
πνευµατικές αρχές 6. (γενικότ.) καθένα από τα µέλη θρησκευτικών 
οργανώσεων, µυστικών ταγµάτων, αδελφοτήτων κ.λπ. · ΦΡ. βρε 
αδερφέ | οχ, αδερφέ! (έκφραση απαρέσκειας, αδιαφορίας, έλλειψης 
διαθέσεως να ασχοληθεί κανείς µε κάτι): ~, εγώ θ' αλλάξω τον κόσµο; 
(βλ. κ. λ. οχαδερφισµός). — (υποκ.) αδελφούλης (ο). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άδελφεός < *α-δελφεσ-ός < ά- αθροιστ. + *δέλφος (γεν. *δέλφους < 
*δέλφεσ-ος) «µήτρα», πβ. δελφύς «µήτρα». Η λ. δήλωνε αρχικά τον 
οµοµήτριο αδελφό (τον προερχόµενο από την ίδια µήτρα, την ίδια 
µητέρα) εν αντιθέσει προς τα αρχ. φράτηρ και κασίγνητος, που 
δήλωναν τον οµοπάτριο αδελφό. Τελικά, η λ. αδελφός επικράτησε σε 
όλες τις χρήσεις, o τ. αδερφός είναι µεσν. Η φρ. µεγάλος αδελφός 
προέρχεται από αγγλ. big brother (στο µυθιστόρηµα 1984 τού Αγγλου 
συγγραφέα G. Orwell, 1903-50) και προσωποποιεί τα ολοκληρωτικά 
καθεστώτα· οι πολίτες παρουσιάζονται στο µυθιστόρηµα να βλέπουν 
διαρκώς την επιγραφή: BIG BROTHER is WATCHING YOU (= ο µεγάλος 
αδελφός σε παρακολουθεί)]. αδελφός, -ή, -ό αυτός µε τον οποίο 
υπάρχουν πολλά βασικά κοινά στοιχεία, κοινοί δεσµοί: στο συνέδριο 
τού Κ.Κ.Ε. παρευρέθησαν αντιπρόσωποι τού Κ.Κ. Πολωνίας, τού Κ.Κ. 
Κίνας και άλλων ~ κοµµάτων || ~ σωµατεία ΑΝΤ. ανάδελφος· ΦΡ. 
αδελφή ψυχή ο άνθρωπος µε τον οποίο έχει κανείς κοινά στοιχεία, µε 
αποτέλεσµα να αισθάνεται αλληλέγγυος προς αυτόν: όταν τον άκουσα 
να µου µιλάει µε τέτοιο πάθος για τη µουσική, κατάλαβα ότι βρήκα µια 
~ (δηλ. έχω και εγώ πάθος για τη µουσική) || (σκωπτ.) ∆εν ξεκολλάει 
από κοντά της. Βρήκε την ~! ΣΥΝ. όµοιος, συγγενικός. αδελφοσύνη 
[µεσν.] κ. αδερφοσύνη (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.) η βαθιά φιλική 
σχέση: ~ µεταξύ των λαών. αδελφότητα (η) [µτγν.] {αδελφοτήτων} 1. 
θρησκευτικός, φιλανθρωπικός κ.λπ. σύλλογος ή σωµατείο µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε κοινωνικές κυρ. επιδιώξεις: 
Χριστιανική Αδελφότητα Νέων (Χ.Α.Ν.) 2. (ειδικότ.) το σύνολο των 
µελών µοναστηριακής κοινότητας ή ενώσεως πιστών: Αγιοταφική 
Αδελφότητα || η ~ διοικείται από ηγούµενο. αδελφώνω κ. αδερφώνω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. {αδέλφω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) συµφιλιώνω: 
προσπαθούσε να αδελφώσει τα δύο χωριά, που τα χώριζε µεγάλη έχθρα 
♦ 2. (αµετβ.) συµφιλιώνοµαι µε κάποιον: µετά από µακροχρόνια έχθρα 
οι γείτονες αδέλφωσαν πάλι ΣΥΝ. µονοιάζω, φιλιώνω. — αδέλφωµα κ. 
αδέρφωµα (το). αδένας (ο) ΦΥΣΙΟΛ.-ΒΙΟΛ. το µονοκύτταρο ή 
πολυκύτταρο επιθηλιακό όργανο που έχει ως ρόλο την παραγωγή 
εκκριµάτων (πεπτικών ενζύµων, βλεννών, ορµονών, γάλακτος στα 
θηλαστικά, δηλητηρίου στα δηλητηριώδη ζώα, µεταξιού στις κάµπιες 
και τις αράχνες κ.λπ.): ενδοκρινείς | εξωκρινείς | βλεννογόνοι | 
γεννητικοί | δακρυϊκοί | ιδρωτοποιοί | σιελογόνοι | σµηγµατογόνοι ~. — 
αδενικός, -ή, -ό [1879]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άδήν, -ένος < I.E. *ngw-en-, 
συνεσταλµ. βαθµ. τής ρίζας *engw- «οίδηµα, πρήξιµο», πβ. λάτ. inguen 
«οίδηµα, βουβώνας», από όπου και γαλλ. aine, ιταλ. inguine, ισπ. ingle 
µε τη σηµ. «βουβώνας». Αρχικά η λ. ήταν θηλ. γένους (ή άδήν), 
αργότερα έγινε και αρσενικού γένους (ό άδήν), που τελικά 
επικράτησε]. αδενεκτοµή (η) η χειρουργική αφαίρεση αδένα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. adenectomy]. αδενίνη (η) ΒΙΟΛ. µία 
από τις τέσσερεις βάσεις των νουκλεϊκών οξέων D.N.A. και R.N.A.· οι 
ενώσεις της περιλαµβάνουν ουσίες µεγάλης βιολογικής σηµασίας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Adenin]. αδενίτιδα (η) [1888] 
ΙΑΤΡ. η φλεγµονή αδένα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
adénite]. αδενο- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό ιατρικών λέξεων 
που σχετίζονται µε τους αδένες: αδενο-πάθεια, αδενο-λογία. [ΕΤΥΜ 
Α συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που απαντά σε ελληνογενείς ξέν. όρους, 
λ.χ. αγγλ. adeno-cystoma, adeno-graphy, γαλλ. adéno-pathie]. 
αδενοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {αδενοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυτός 
που έχει τη µορφή αδένα: ~ εκβλαστήσεις (υπερπλαστικός σχηµατι-
σµός στη µύτη, κοινώς «κρεατάκια»). αδενοκαρκίνωµα (το) 
{αδενοκαρκινώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. τύπος καρκίνου διαφόρων 
οργάνων, στον οποίο υπερτερεί το αδενικό κυτταρικό στοιχείο. 

 

α- | αν- στερητικό 
α-δείλιαστος, -η, -< 
α-δείπνητος, -η, -ο 

α-δελέαστος, -η, -ο α-
δεµάτι)α)στος, -η, -ο 

α-δενδροφύτευτος, -η, -ο 
ά-δεντρος, -η, -ο 

α-δηλητηρίαστος, -η, -ο 
α-δήµευτος, -η, -ο 

α-δηµοπράτητος, -η, -ο 
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[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. adenocarcinoma]. 
αδενολογια (η) [1785] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η περιγραφή και µελέτη 

τής φύσης, τής λειτουργίας και των παθήσεων των αδένων. — αδε-
νολονικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
adénologie]. 

αδενοπάθεια (η) {αδενοπαθειών} ΙΑΤΡ. κάθε πάθηση των λεµφογαγ-
γλίων που οφείλεται σε ασθένειες τού αναπνευστικού συστήµατος 
(πνευµονίες, φυµατίωση), ιδ. σε νέους οργανισµούς, και χαρακτηρί-
ζεται από δέκατα (πυρέτιο), ελαφρό πρήξιµο των αδένων, αδυναµία, 
απώλεια βάρους και χλοµάδα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
adénopathie]. 

αδενοπαθης, -ής, -ές {αδενοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. (Κ. ως ουσ.) 
αυτός που υποφέρει από πάθηση των αδένων. 

αδενοϋπόφυση (η) {-ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ.-ΦΥΣΙΟΛ. ο πρό-
σθιος λοβός τής υπόφυσης (βλ.λ.), ο οποίος διαφέρει στη δοµή και 
την εµβρυϊκή προέλευση από τον οπίσθιο λοβό (νευροϋπόφυση) και 
εκκρίνει ορµόνες που ρυθµίζουν τους άλλους ενδοκρινείς αδένες. 

αδένωµα (το) [1891] {αδενώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η καλοήθης, 
κατά κανόνα, διόγκωση των αδένων: ~ του µαστού. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. adénome]. 

αδέξιος, -α, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη δεξιότητας, 
από έλλειψη ικανότητας να κάνει κάτι σωστά, προσεκτικά, επι-
τυχηµένα: ~ οδηγός | τεχνίτης || ~ ενέργεια | πολιτική | χειρισµοί ΣΥΝ. 
ανεπιτήδειος, άτσαλος ΑΝΤ. επιδέξιος, επιτήδειος 2. αυτός που χαρα-
κτηρίζεται από έλλειψη άνεσης, χάρης και αυτοπεποίθησης: ένα µα-
νεκέν δεν γίνεται να περπατά µε ~ κινήσεις || ~ περπάτηµα | χορευτής 
ΣΥΝ. άγαρµπος, άκοµψος. — αδέξια επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + δεξιός «ικανός, επιτήδειος», πβ. έπι-δέ-
ξιος. Η λ. δήλωνε αρχικώς τον αριστερόχειρα, εκφράζοντας τη γενι-
κότερη αντίληψη των αρχαίων, οι οποίοι συνέδεαν την αριστερή 
πλευρά µε τα δεινά, τους κακούς οιωνούς (βλ. λ. αριστερός). Τις ση-
µασίες αυτές συναντούµε και στο γαλλ. gauche «αριστερός - αδέ-
ξιος»]. 

αδεξιότητα (η) [1859] {αδεξιοτήτων} 1. η ιδιότητα τού αδέξιου ΑΝΤ. 
επιδεξιότητα: το ατύχηµα οφειλόταν στην - τον οδηγού 2. (συνεκδ.) η 
αδέξια πράξη: έκανε ένα σωρό αδεξιότητες- αναποδογύριζε ποτήρια, 
σκόνταφτε πάνω στα έπιπλα. 

αδερφή (η) → αδελφή 
αδέρφι (το) → αδέλφι 
αδερφικός, -ή, -ό → αδελφικός 
αδερφοµοιράδι κ. αδερφοµεράδι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} (διαλε-κτ.) 

το µερίδιο κάθε αδελφού από τη µοιρασιά τής πατρικής περιουσίας ή 
κληρονοµιάς. Επίσης αδερφοµοίρι. [ΕΤΥΜ. < αδερφό- (< αδελφός) + -
µοιράδι < µοιράζω]. 

αδερφοποιτος (ο) → αδελφοποιτός 
αδερφός (ο) → αδελφός 
αδερφοσύνη (η) → αδελφοσύνη 
αδέσµευτος, -η, -ο [µτγν.] 1. ο µη δεσµευµένος, αυτός που δεν υπό-

κειται σε έλεγχο και χειραγώγηση: η επιτροπή υπήρξε ~ και ανεπη-
ρέαστη ως προς τις αποφάσεις για τις προαγωγές || ~ πολιτική | χώρα 
| κράτος | εφηµερίδα | στάση ΣΥΝ. ανεξάρτητος, ελεύθερος ΑΝΤ. δε-
σµευµένος 2. ΠΟΛΙΤ. Κίνηµα των Αδεσµεύτων (αγγλ. the Non-Aligned 
Movement) πολιτικό κίνηµα από χώρες κυρ. τής Ασίας και τής Αφρι-
κής που είχαν µόλις γίνει ανεξάρτητες από τους δύο µεγάλους πολι-
τικοστρατιωτικούς συνασπισµούς, οι οποίοι σχηµατίστηκαν µετά τη 
λήξη τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου- το κίνηµα αυτό προσανατολιζόταν 
στην καταπολέµηση τής αποικιοκρατίας και τού ιµπεριαλισµού των 
Μεγάλων ∆υνάµεων και την ανάληψη ρόλου ρυθµιστικού στο πλαί-
σιο τής ισορροπίας των δυνάµεων σε παγκόσµια κλίµακα 3. (µτφ.) 
(α) ανύπαντρος (β) (γενικότ.) αυτός που δεν έχει (ερωτικό) δεσµό. 

αδέσποτος, -η, -ο 1. (κατοικίδιο ζώο) που δεν έχει ιδιοκτήτη (και που 
συνήθ. περιφέρεται στους δρόµους): κίνδυνος για τους πολίτες οι ~ 
σκύλοι 2. (άγριο ζώο) που, ενώ είχε συλληφθεί, ανέκτησε την ελευ-
θερία του, χωρίς να το αναζητήσει ο κύριος του 3. ΝΟΜ. (α) κινητό 
πράγµα στο οποίο δεν έχει κανείς κυριότητα είτε εξαρχής (προϊόντα 
τής θάλασσας) είτε γιατί ο αρχικός κύριος το εγκατέλειψε (π.χ. ο κύ-
ριος διαβάζει την εφηµερίδα και έπειτα την αφήνει στο παγκάκι και 
φεύγει) (β) ακίνητο τού οποίου ο κύριος παραιτήθηκε από την κυ-
ριότητα · 4. (κακόσ.) αυτός που έχει άγνωστη προέλευση: δεν δί-
νουµε βάση σε ~ πληροφορίες ΣΥΝ. αδιασταύρωτος, ανεπιβεβαίωτος 
ΑΝΤ. επιβεβαιωµένος, διασταυρωµένος 5. (βολή) που δεν έχει σαφή 
προέλευση ή στόχο' κυρ. για βολή που δεν είχε στόχο αυτόν που έπλη-
ξε: λένε ότι ο Καραϊσκάκης σκοτώθηκε από ~ βόλι || ~ πυρά | σφαίρες 
6. ΦΙΛΟΛ. (στίχος) που βρίσκεται µόνος του, ανεξάρτητος από τυχόν 
προηγούµενους ή επόµενους: οι ~ στίχοι των «Ελευθέρων Πολιορκη-
µένων» τού Σολωµού. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά-στερητ. + δεσπότης «κύριος, 
ιδιοκτήτης»]. 

άδετος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν είναι δεµένος: έχει ~ τα κορ-
δόνια του ΣΥΝ. λυµένος, λυτός ΑΝΤ. δεµένος 2. (για βιβλία) (α) άρρα-
φος, χωρίς στάχωση (βλ.λ.) (β) αυτός που δεν έχει σκληρό εξώφυλλο: 
το µυθιστόρηµα «Αργώ» κυκλοφορεί και ~ σε πιο χαµηλή τιµή ΑΝΤ. 
δεµένο, βιβλιοδετηµένο 3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει αναπτυχθεί πλή-
ρως, δεν έχει ωριµάσει, δεν έχει «δέσει»: ~ κορµί | καρπός ΣΥΝ. ανο-
λοκλήρωτος, ασχηµάτιστος ΑΝΤ. δεµένος, σχηµατισµένος · 4. αυτός 
που δεν έχει προσαρµοστεί στο κατάλληλο σηµείο: ~ διαµάντι. 

αδευτέρωτος, -η, -ο [1838] (λαϊκ.-λογοτ.) αυτός που δεν έγινε για 
δεύτερη φορά, ανεπανάληπτος. 

άδηλος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που δεν είναι φανερός: ~ προθέσεις | 
σκοπός ΣΥΝ. ασαφής, ακαθόριστος, (µτφ.) σκοτεινός ΑΝΤ. φανερός, 
πρόδηλος, ολοφάνερος· ΦΡ. (α) άδηλα και κρύφια (τά άδηλα και κρύ- 

φια τής σοφίας σου έδήλωσάς µοι, Π.∆. Ψαλµ. 50,8) πράγµατα για τα 
οποία δεν µπορεί να έχει κανείς σαφή εικόνα- ανοµολόγητα ή τόσο 
σοφά και δυσνόητα, ώστε να µην εκφράζονται εύκολα· (κατ' επέκτ.-
καταχρ.) µυστικά, σκοτεινά, απρόσιτα (λόγια, πράξεις κ.λπ.) (β) άδη-
λοι πόροι εισοδήµατα άγνωστης προέλευσης, που συνήθ. δεν εµφα-
νίζονται στην εφορία ή σε επίσηµο ισολογισµό: η εθνική οικονοµία 
τής Ελλάδας είναι ασθενής, υπάρχουν όµως οι ~ που κρατούν το βιο-
τικό επίπεδο σε ικανοποιητικό ύψος 2. αυτός που δεν είναι δυνατόν 
να προσδιοριστεί εκ των προτέρων µε βεβαιότητα: το µέλλον είναι ~ 
|| ~ αποτέλεσµα | έκβαση | πορεία | τύχη ΣΥΝ. ασαφής, αβέβαιος, 
άγνωστος 3. ΝΟΜ. άδηλα πρόσωπα (λατ. personae incertae) οι εγκαθι-
στάµενοι µε διαθήκη κληρονόµοι, οι οποίοι δεν αναφέρονται ονοµα-
στικά σε αυτήν, αλλά ο προσδιορισµός τους είναι δυνατός βάσει άλ-
λων στοιχείων που περιλαµβάνονται στη διαθήκη και βάσει των 
οποίων είναι δυνατή η ασφαλής και αντικειµενική εξατοµίκευση 
τους (π.χ. εγκαθιστώ κληρονόµο το παιδί το οποίο θα γεννήσει η κό-
ρη µου) 4. ΒΙΟΛ. άδηλη αναπνοή η αναπνοή από τους πόρους τού δέρ-
µατος. — άδηλα | αδήλως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αόρατος, αφανής», < ά- στερητ. + δήλος 
(βλ.λ.). Η φρ. άδηλοι πόροι είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. invisible 
resources]. 

αδήλωτος, -η, -ο [1833] 1. αυτός που δεν δηλώθηκε (συνήθ. στην εφο-
ρία ή στο τελωνείο): ~ εισόδηµα ΣΥΝ. αγνωστοποίητος ΑΝΤ. δηλωµέ-
νος 2. αδήλωτος (ο), αδήλωτη (η) πρόσωπο που δεν έχει εγγραφεί στα 
µητρώα δήµου | κοινότητας | στρατού ή δεν περιλαµβάνεται στις κα-
ταστάσεις τής αστυνοµίας: εµφανίστηκαν για πιστοποιητικά αρκετοί 
αδήλωτοι || σε πορνεία τής περιοχής δούλευαν πολλές αδήλωτες (ενν. 
πόρνες). 

αδηµιούργητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν δηµιουργήθηκε, δεν 
πλάστηκε από κάποιον ΣΥΝ. άπλαστος, (ειδικά για τον Θεό) άκτιστος 
• 2. αυτός που δεν έχει ακόµη αποκτήσει σταθερή επαγγελµατική, οι-
κονοµική, κοινωνική θέση, που βρίσκεται ακόµη στην αρχή τής στα-
διοδροµίας του: ~ νέος- δεν έχει βρει τον δρόµο του ακόµη ΣΥΝ. ατα-
κτοποίητος ΑΝΤ. δηµιουργηµένος, τακτοποιηµένος. 

αδηµονία (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} 1. έντονη επιθυµία, λαχτάρα και 
ανυποµονησία για κάτι: αισθάνοµαι - || όλοι περίµεναν την παρά-
σταση µε - 2. η ανυποµονησία που συνοδεύεται και από ανησυχία, 
αγωνία για κάτι: η ~ για την άφιξη του την είχε καταβάλει. 

αδηµονώ ρ. (αδηµονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} αισθάνοµαι αδη-
µονία (βλ.λ.) ΣΥΝ. ανυποµονώ, ανησυχώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αδηµονώ < άδήµων «ανήσυχος» (κυριολ. «ο φοβούµενος 
από άγνοια»), πιθ. < *άδαή-µων< αδαής «αµαθής»]. 

αδηµοσίευτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει δηµοσιευθεί ή δεν 
έχει εκδοθεί: ~ πληροφορία | ποίηµα | φωτογραφία. 

αδήριτος, -η, -ο (λόγ.) ακαταµάχητος, αναπόφευκτος, αυτός που επι-
βάλλεται: η ~ ανάγκη τής αποκέντρωσης || ~ επιλογή- κυρ. στη ΦΡ. 
αδήριτη ανάγκη: ως πολιτικός εκφράζει την ~ τής εθνικής ενότητας 
ΣΥΝ. επιτακτικός. 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «ασυναγώνιστος - αδιαµφισβήτητος», < ά-
στερητ. + δηρίοµαι «αγωνίζοµαι» < δήρ-ις (γεν. -ιος) «µάχη». Το ίδιο 
το αρχ. δήρις συνδ. πιθ. µε το ρ. δέρω και µε το σανσκρ. -dâri «αυτός 
που σχίζει»]. 

Άδης (ο) {-η κ. (λόγ.) -ου} 1. ΜΥΘΟΛ.-ΛΑΟΓΡ. (α) ο θεός τού Κάτω Κό-
σµου (β) ο τόπος κατοικίας των νεκρών κατά τις αντιλήψεις των αρ-
χαίων και τις λαϊκές δοξασίες, ο Κάτω Κόσµος 2. η Κόλαση 3. (στην 
αγιογραφία) η εις (τόπον) Άδου κάθοδος (ή είς (ενν. τόπον) "Αδου 
κάθοδος) ο επικρατέστερος εικονογραφικός τύπος τής Ανάστασης 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στον οποίο ο Χριστός βγαίνει από τον Αδη 
συντρίβοντας τις πύλες του, ανασύροντας τον Αδάµ και την Εύα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Άιδης κ. Αΐδης, αβεβ. ετύµου. Αν η αρχική µορφή τής 
λ. είναι Άιδης (µε δασεία και τονιζόµενο το ά-), τότε πιθ. < *ä-Fiö-ac 
< ά- (< I.E. *sm- «ένας», πβ. ά-παξ, άµ-α) + *Fiö- < *Εειδ- «βλέπω» 
(πβ. ίδ-είν, εϊδ-ος «όψη» κ.ά.), οπότε αρχικά η σηµ. τής λ. Άιδης θα 
ήταν «ο κοινός τόπος», «ο τόπος όπου συνενώνονται κάποιοι και 
µπορούµε να τους δούµε όλους µαζί», πβ. σανσκρ. sam-vida- «συνα-
ντώνται». Αν κύρια µορφή τής λ. είναι ο τ. Άΐδης (µε ψιλό πνεύµα 
και τόνο στο -ί-), τότε πιθ. < *a-Fiô-aç < ά- στερητ. + *Ριδ- «βλέπω», 
οπότε η σηµ. τής λ. θα ήταν «αθέατος, αόρατος, απρόσιτος», κατεξο-
χήν ιδιότητα τού Αδη. Η λ. συνδέθηκε πολύ νωρίς µε την αντίστοιχη 
εβρ. Seól, δηλώνοντας τον τάφο τού ανθρωπίνου γένους]. 

-άδης κ. -ιάδης κατάληξη επωνύµων: Ανδρε-άδης, Φωτ-ιάδης. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. καταγωγή. 
[ΕΤΥΜ. Λόγ. επίθηµα κυρίων ονοµάτων, που απαντά ήδη στον Όµηρο 
(λ.χ. Πριαµ-ίδης, Άσκληπ-ιάδης, Ίπποτ-άδης) και που χρησιµοποιή-
θηκε στον σχηµατισµό επωνύµων (τον 19ο και στις αρχές τού 20ού 
αι.) Ελλήνων κυρ. από τον Πόντο είτε µε απευθείας σύνθεση (λ.χ. Χα-
τζής < Χατζ-ίδης, Αντώνης > Αντων-ιάδης) είτε µε εξελληνισµό τού 
προηγούµενου (συνήθ. τουρκικού) επωνύµου (λ.χ. Ασλάνογλου > Αε-
ονταρ-ίδης, Μπογιατζ-όγλου > Βαφει-άδης, και µερικώς, λ.χ. Σαράφ-
ογλου > Σαραφ-ίδης). Ορισµένα από τα ποντιακά επώνυµα παρου-
σιάζουν το φαινόµενο τής αντικατάστασης παλαιότερου εθνωνυµι-
κού επιθήµατος -έτες, -ίτες µε το -ι)ά)δης, επειδή το τελευταίο θεω-
ρήθηκε λογιότερο ή ελληνικότερο, λ.χ. Κρανίτες > Κραν-ίδης (από το 
χωριό Κράνια τής Τραπεζούντας), Ξενίτες > Ξεν-ίδης (από το χωριό 
Ξένος)]. 

αδηφάγος, -ος/-α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που καταναλώνει µε βουλιµία 
µεγάλες ποσότητες τροφής και ποτού ΣΥΝ. λαίµαργος 2. αυτός που 
δεν ικανοποιείται µε τίποτα, άπληστος: το ~ καταναλωτικό κοινό ΣΥΝ. 
ακόρεστος 3. (µτφ.) για φυσικά φαινόµενα που καταστρέφουν τα πά-
ντα στο πέρασµα τους: το ~ πυρ αφάνισε χιλιάδες στρέµµατα πευ- 



αδήωτος 69 αδιάλυτος 
 

κοδάσους 4. (µτφ.) αυτός που απαιτεί τεράστιες δαπάνες για να συντηρηθεί ή 
για να ολοκληρωθεί: ένα ~ έργο, που απορροφά τεράστια κονδύλια || το - τέρας 
τού κρατικού προϋπολογισµού. — αδηφόγως επίρρ., αδηφαγια (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. άδην)επικ. τ. άδην) «επαρκώς, αφθόνως» + -φά-γος. Το 
επίρρ. άδην προέρχεται από I.E. *sa-t- «κόρος, χορταίνω», πβ. λατ. sat-is 
«επαρκής», γερµ. satt «χορτασµένος», γαλλ. assez (< λατ. ad satis) «αρκετά», 
satisfaire (< λατ. satisfacere), αγγλ. satisfy «ικανοποιώ» κ.ά. Οµόρρ. άδ-ρός, 
αρχ. άδ-ινός «πλήρης» κ.ά.]. 

αδήωτος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που δεν λεηλατήθηκε, δεν ερηµώθηκε από 
εχθρό: ~ χώρα | πόλη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άδήωτος < ά- στερητ. + δηώ «λεηλατώ» < δήιος, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < δαίω < *6aF-j(o «καίω», πβ. δαυ-λός, δφ,ς (> δάδα) κ.ά.]. 

αδιαβάθµητος, -η, -ο (ορθότ. αδιαβάθµιστος) αυτός που επιτρέπεται να 
κοινοποιηθεί, που δεν φέρει τον χαρακτηρισµό τού «εµπιστευτικού» ή 
«απορρήτου»: ~ πληροφορία | έγγραφο ΣΥΝ. κοινοποιήσιµος ANT. 
διαβαθµισµένος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. unclassified]. 

αδιάβαστος, -η, -ο (ενεργ.) 1. (στο σχολείο) αυτός που δεν διάβασε το µάθηµα 
του, που δεν προετοιµάστηκε επαρκώς (για το µάθηµα τής ηµέρας, για 
εξετάσεις): είναι γενικά µελετηρός, αλλά χθες ο δάσκαλος τον έπιασε - 2. 
(συνεκδ.) αυτός που δεν έχει επαρκή πληροφόρηση, που δεν έχει 
προετοιµαστεί επαρκώς για το ζήτηµα στο οποίο αναφέρεται: ~ συνελήφθη 
χθες ο υπουργός στη συνέντευξη, αφού φάνηκε να αγνοεί βασικές διατάξεις τού 
νοµοσχεδίου· (παθ.) 3. αυτός που δεν έχει διαβαστεί: ~ βιβλίο · 4. (λαϊκότ. για 
νεκρό) αυτός που τον έθαψαν χωρίς να του διαβαστεί η νεκρώσιµη ακολουθία: 
πήγε ~ || τον έστειλαν ~ (ενν. στον άλλον κόσµο) · ΦΡ. (αργκό) µ' έστειλε 
αδιάβαστο! µε εξευτέλισε, µε ταπείνωσε ή µε έκανε να διαπιστώσω την 
άγνοια µου ή την αδυναµία µου σε έναν τοµέα. 

αδιάβατος, -η, -ο αυτός που µε δυσκολία τον διασχίζει κανείς, που είναι 
αδύνατον να τον διαβεί κανείς: ~ δρόµος | στενά | ληµέρια | δάσος ΑΝΤ. 
διαβατός. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + διαβαίνω]. 

αδιαβίβαστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν διαβιβάστηκε ΑΝΤ. διαβιβασµένος. 
αδιάβλητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µπορεί να διαβληθεί, να κατηγορηθεί για 

έλλειψη τιµιότητας και αµεροληψίας: το Υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαίωσε 
ότι θα γίνουν τίµιες και ~ εκλογές || ~ διαγωνισµός | διαδικασίες | απόφαση | 
κρίση | εξέταση | κύρος | απόδειξη | έλεγχος | πολιτικός | δικαστής | σύστηµα | 
πρόσωπο ΣΥΝ. ανε-πίληπτος, άµεµπτος, άψογος ΑΝΤ. διαβλητός 2. 
αδιάβλητο (το) η µη ύπαρξη µεροληψίας ή παραβάσεων και παρατυπιών: για 
να εξασφαλιστεί το ~ τού διαγωνισµού, οι µελέτες έχουν ανατεθεί σε ξένους οί-
κους. — αδιάβλητα | αδιαβλήτως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + 
διαβλητός < διαβάλλω «συκοφαντώ»]. 

αδιαβροχοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η επεξεργασία υλικού (π.χ. 
υφάσµατος), ώστε να γίνει αδιάβροχο. [ΕΤΥΜ. < αδιάβροχος + -ποίηση < 
ποιώ]. 

αδιάβροχος, -η, -ο 1. αδιαπέραστος από το νερό: ~ παπούτσια/ ύφασµα | ρολόι | 
βιντεοκάµερα ΣΥΝ. (λόγ.) υδατοστεγής 2. αδιάβροχο (το) πανωφόρι συνήθ. 
από πλαστικό για την προστασία από τη βροχή: βάζω | φοράω ~. — 
αδιαβροχία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ αρχ· < ά- στερητ. + 
διάβροχος «καταβρεγµένος». Το ουσ. αδιάβροχο «αδιαπέραστο από το νερό 
τής βροχής» αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. imperméable < λατ. 
impermeabilis «αδιαπέραστος»]. 

αδιάγνωστός, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει διαγνωσθεί µέχρι τώρα 2. αυτός που 
δεν µπορεί να διαγνωσθεί εύκολα: ~ πάθηση 3. αυτός που δεν έχει ή δεν 
µπορεί να γνωσθεί. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που δεν ξεχωρίζει, δεν διακρίνεται», < ά- 
στερητ. + διαγιγνώσκω. Οι σηµερινές σηµ. προέρχονται απευθείας από α- 
στερητ. + διάγνωση (βλ.λ.)]. 

αδιαγούµιστος, -η, -ο (λογοτ.-λαϊκ.) αυτός που δεν έχει λεηλατηθεί, 
διαγουµιστεί (βλ. λ. διαγουµίζώ). 

αδιάζευκτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί διαζύγιο ΑΝΤ. 
διαζευγµένος. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + διαζεύγνυµι (βλ. κ. διάζευξη)]. 

αδιαθεσία (η) [1858] {αδιαθεσιών} 1. η έλλειψη καλής διαθέσεως, η ακεφιά: 
ανεξήγητη | ελαφρά | ξαφνική | προσωρινή | έντονη | αιφνίδια ~ ΣΥΝ. 
δυσθυµία, ακεφιά, κακοκεφιά 2. ελαφρά διαταραχή τής υγείας: αισθάνθηκα ~ 
σήµερα και δεν πήγα στη δουλειά ΣΥΝ. αδυναµία, ανηµποριά 3. (µτφ.) η 
έµµηνη ρύση των γυναικών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. indisposition, 
πεπαλαιωµένο στη σύγχρονη Γαλλική, όπου προτιµώνται τα incommodité, 
fatigue]. 

αδιάθετος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει καλή διάθεση, που αισθάνεται 
δυσάρεστα: τον είδα ~ και προσπάθησα µε τα αστεία µου να του φτειάξω το 
κέφι ΣΥΝ. κακοδιάθετος, κακόκεφος, δύσθυµος ΑΝΤ. ευδιάθετος 2. ο ελαφρά 
άρρωστος: ήµουν ~ και έµεινα στο σπίτι 3. (ει-δικότ. για γυναίκα) αυτή που 
βρίσκεται σε περίοδο εµµηνορρυσίας • 4. αυτός που δεν έχει διατεθεί, δεν έχει 
καταναλωθεί: µε την κρίση στην αγορά πολλά εµπορεύµατα έµειναν ~ ΣΥΝ. 
απούλητος 5. αυτός 

που δεν έχει χρησιµοποιηθεί: ~ κεφάλαια · 6. ΝΟΜ. αυτός που δεν άφησε 
διαθήκη: πέθανε ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που δεν έχει διατεθεί µέσω διαθήκης», < 
ά- στερητ. + διατίθηµι «διατάσσω, ρυθµίζω». Η νεότ. σηµ. προέρχεται από το 
ρ. διαθέτω, ενώ η σηµ. «άκεφος, κακοδιάθετος» αποδίδει το γαλλ. indisposé, 
το οποίο είναι πεπαλαιωµένο στη σύγχρονη Γαλλική, όπου προτιµώνται τα 
incommodé, fatigué. Με αυτή τη σηµ. η λ. µαρτυρείται από το 1871]. 

α-δι-ά-θετος - α-διά-θετος. Στη σύγχρονη Ελληνική τείνει η ση 
µασιολογική διαφορά «µη διατεθειµένος» (εµπορεύµατα) - «ασθε 
νής» να διαφοροποιηθεί αντιστοίχως στην προφορά: «α-δι-ά-θε- 
τος» και «α-διά-θετος» (πβ. η ά-δει-α [απουσίας] έναντι τού η ά 
δεια [θέση]). → συνίζηση 

αδιαθετώ ρ. αµετβ. [1889] {αδιαθετείς... | αδιαθέτησα} 1. αρρωσταίνω 
ελαφρώς, είµαι αδιάθετος (βλ.λ.) 2. (ειδικότ. για γυναίκα) µου έρχεται η 
περίοδος, αρχίζει η έµµηνη ρύση: αδιαθετώ κάθε 28 µέρες ακριβώς. 

αδιαίρετος, -η (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] {κ. (λόγ.) -έτου | -έτων, -έτους) 1. αυτός που 
δεν έχει διαιρεθεί ή δεν υπόκειται σε διαίρεση ΣΥΝ. αδιαχώριστος, αµοίραστος 
ΑΝΤ. διαιρεµένος, διαµοιρασµένος 2. (µτφ.) αυτός που δεν διχάζεται, δεν 
διασπάται σε οµάδες, παρατάξεις, φατρίες κ.λπ.: ο λαός, παρά το διχαστικό 
κλίµα, έµεινε ~ ΣΥΝ. οµόψυχος, ενωµένος ΑΝΤ. διαιρεµένος, διχασµένος 3. 
αδιαίρετο (το) το ενιαίο, το να µη διαιρείται κάτι σε επιµέρους τµήµατα: το ~ 
τής Αγίας Τριάδας 4. ΝΟΜ. δικαίωµα εξ αδιαιρέτου δικαίωµα που ανήκει από 
κοινού σε περισσότερα πρόσωπα κατά ιδανικά µέρη, π.χ. η συγκυριότητα πολ-
λών συγκυρίων επί ενός ακινήτου. — αδιαίρετα | αδιαιρέτως [µτγν.] επίρρ., 
αδιαιρετότητα (η) [1786]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

αδιάκοπος, -η, -ο αυτός που συνεχίζεται χωρίς διακοπή, συνεχής: ~ αγώνας | 
προσπάθεια | µεταβολή | χειροκρότηµα | ροή νερού | βροχή | δουλειά. — 
αδιάκοπα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + διακόπτω]. 

αδιακόρευτος, -η, -ο [µτγν.] 1. (γυναίκα) που δεν διακορεύθηκε, που διατηρεί 
άθικτο τον παρθενικό της υµένα, που (κατ' επέκτ.) δεν ήλθε σε σεξουαλική 
επαφή µε άνδρα 2. (για ενωµένες σελίδες βιβλίου) αυτές που δεν έχουν κοπεί 
µε χαρτοκόπτη. 

αδιακρισία (η) [µτγν] {χωρ. πληθ.} 1. (κακόσ.) η έλλειψη διακριτικότητας, το 
ενοχλητικό ενδιαφέρον για προσωπικά ζητήµατα άλλων: η - φανερώνει 
αγένεια ΑΝΤ. διακριτικότητα, τακτ, λεπτότητα 2. (συνεκδ.) η πράξη που δείχνει 
έλλειψη διακριτικότητας: ήταν ~ εκ µέρους σου να του µιλήσεις για ένα τόσο 
προσωπικό θέµα. 

αδιάκριτος, -η, -ο (για πρόσ. κ. πράξεις) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
αδιακρισία: αν δεν γίνοµαι ~, πόσων ετών είστε; || ~ βλέµµα | ερώτηση 
/συµπεριφορά ΑΝΤ. διακριτικός. — αδιάκριτα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αδιακρίτως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αδιαχώριστος, ακατανόητος», < ά- στερητ. + 
διακρίνω. Η σηµερινή σηµ., καθώς και η αντίστοιχη τής λ. αδιακρισία, είναι 
µεσν.]. 

αδιακρίτως επίρρ. [µτγν.] χωρίς διάκριση: γίνονται όλοι δεκτοί στον σύλλογο, ~ 
φύλου και ηλικίας ΣΥΝ. ανεξαρτήτως ΑΝΤ. επιλεκτικά. 

αδιακρίτως - αδιάκριτα. Οι δύο τύποι λέξεων έχουν µεταξύ τους 
σηµασιολογική διαφορά: αδιακρίτως = «ανεξαρτήτως, χωρίς να γίνεται 
διάκριση», ενώ αδιάκριτα = «χωρίς διακριτικότητα, χωρίς ευγένεια, χωρίς 
λεπτότητα». Ανάλογες σηµασιολογικές διαφορές παρατηρούνται και σε 
άλλους διπλούς τύπους επιρρηµάτων (πβ. απλώς - απλά, εκτάκτως - 
έκτακτα, αγρίως - άγρια κ.λπ.). 

αδιακώλυτος, -η, -ο [1893] (λόγ.) αυτός που δεν παρεµποδίζεται ή δεν έχει 
παρεµποδιστεί ΣΥΝ. ανεµπόδιστος, ακώλυτος, απρόσκοπτος. — αδιακωλύτως 
επίρρ. [µτγν.]. 

αδιάλειπτος, -η, -ο αυτός που γίνεται χωρίς διαλείµµατα και διακοπές: η ~ 
προσευχή ΣΥΝ. ακατάπαυστος, αδιάκοπος. — αδιαλείπτως επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + διαλείπω «συµβαίνω κατά διαλείµµατα»]. 

αδιάλλακτος, -η, -ο αυτός που δεν υποχωρεί από τις θέσεις του, δεν δέχεται 
συµβιβασµό: όταν ο συνοµιλητής είναι ~, ο διάλογος δεν µπορεί να προχωρήσει 
|| ~ διαπραγµατευτής | συζητητής | στάση | τακτική | γραµµή ΣΥΝ. άκαµπτος, 
ανυποχώρητος, ασυµβίβαστος, ανένδοτος ΑΝΤ. διαλλακτικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + διαλλάττω | -σσω «συµφιλιώνω, συµβιβάζω»]. 

αδιαλλαξία (η) {χωρ. πληθ.) η ανυποχώρητη στάση, η έλλειψη διάθεσης για 
συµβιβασµό: η ~ τής Τουρκίας οδηγεί σε ναυάγιο τις συνοµιλίες για το 
Κυπριακό ΑΝΤ. διαλλακτικότητα. 

αδιάλυτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν διαλύεται: ουσία ~ στο νερό ΑΝΤ. 
διαλυτός 2. (µτφ.) ανεξιχνίαστος, αυτός που δεν διαλευκάνθηκε: ~ µυστήριο 
ΣΥΝ. αξεδιάλυτος 3. (µτφ.) αυτός που δεν µπορεί να τον διαπεράσει κανείς, 
πυκνός: ~ σκότος | νέφος. — αδιαλυτότητα (η) [1802] (σηµ. 1). 

 

α- | αν- στερητικό α-
διαβεβαίωτος, -η, -ο α-
διάβρωτος, -η, -ο α-
διάδοτος, -η, -ο α-
διαδραµάτιστος, -η, -ο 
α-διακανόνιστος, -η, -ο 
α-διακήρυκτος, -η, -ο α-
διακινδύνευτος, -η, -ο 

α-διακλάδωτος, -η, -ο 
α-διακόµιστος, -η, -ο α-
διακόσµητος, -η, -ο α-
διακυβέρνητος, -η, -ο 
α-διακύµαντος, -η, -ο 
α-διακωµώδητος, -η, -ο 
α-διαλεύκαντος, -η, -ο 

α-διαµέλιστος, -η, -ο 
α-διαµέριστος, -η, -ο 
α-διαµοίραστος, -η, -ο 
α-διανέµητος, -η, -ο 
α-διάνθιστος, -η, -ο α-
διάνοικτος, -η, -ο α-
διάνυτος, -η, -ο 

α-διαπαιδαγώγητος, -η, 
α-διαπίστωτος, -η, -ο α-
διάττλευστος, -η, -ο α-
διαπόµπευτος, -η, -ο α-
διαπότιστος, -η, -ο α-
διάττρακτος, -η, -ο α-
διάρθρωτος, -η, -ο 

α-διαρρύθµιστος, -η, -ο 
α-διασκεύαστος, -η, -ο α-
διασκόρττιστος, -η, -ο α-
διαστρέβλωτος, -η, -ο α-
διαστρωµάτωτος, -η, -ο 
α-διασφάλιστος, -η, -ο α-
διάσωστός, -η, -ο 



αδιαµαρτύρητα 70 αδιαφόρως 
 

αδιαµαρτύρητα επίρρ.- χωρίς διαµαρτυρία: αντί να αντιδράσει, δέ-
χθηκε - την προσβολή ΣΥΝ. παθητικά. 

αδιαµαρτύρητος, -η, -ο 1. (σπάν.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη διαµαρτυρίας, παθητική στάση 2. ΟΙΚΟΝ. αδιαµαρτύρητο 
γραµµάτιο | συναλλαγµατική για τα οποία δεν έγινε διαµαρτύρηση. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαµαρτύροµαι. 
[ΕΤΎΜ. Η φρ. αδιαµαρτύρητο γραµµάτιο αποτελεί µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. unprotested promissory note]. 

αδιαµόρφωτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει διαµορφωθεί, δεν 
έχει λάβει τελική µορφή: ~ κήπος | χώρος | πλατεία ANT. διαµορ-
φωµένος 2. αυτός που δεν έχει αναπτυχθεί ή ωριµάσει εντελώς: το ~ 
σώµα τού εµβρύου || ~ τρόπος σκέψης | ιδεολογία | χαρακτήρας | σχέ-
διο ΑΝΤ. διαµορφωµένος. 

αδιαµφισβήτητος, -η, -ο [1884] αυτός που δεν αµφισβητείται: ~ γε-
γονός | συµπέρασµα ΣΥΝ. αδιαφιλονίκητος, αναµφισβήτητος, αναµ-
φίβολος, αναντίρρητος ANT. αµφισβητήσιµος, αµφισβητούµενος. — 
αδιαµφισβήτητα | αδιαµφισβητήτως [1894] επίρρ. 

αδιανόητος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί να τον συλλάβει η λογική, µε 
αποτέλεσµα να φαίνεται παράλογος, αυτός που δεν δικαιολογεί-ται, 
δεν γίνεται αποδεκτός: είναι αδιανόητο στη σηµερινή εποχή να 
γίνονται πόλεµοι στην καρδιά τής Ευρώπης ΣΥΝ. ανήκουστος, εξω-
φρενικός, ασύλληπτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + διανοούµαι]. 

αδίαντο (το) {αδιάντ-ου | -ων} BOT. διακοσµητικό λεπτοφυές, φυτό, 
µε πλούσιο και όµορφο φύλλωµα καθώς και φαρµακευτικές ιδιότη-
τες ΣΥΝ. (λαϊκ.) πολυτρίχι. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άδίαντονκ αρχ. άδίαντος «στεγνός - άβρεχτος» (ειδι-
κότ. ως ουσ. «τα µαλλιά κοριτσιού») < ά- στερητ. + διαίνω «βρέχω, 
µουσκεύω», αγν. ετύµου]. 

αδιάντροπος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ντροπής 
και αυθάδεια: το ~ φέρσιµο του την έκανε να κοκκινίσει ΣΥΝ. 
αναιδής, ξετσίπωτος, ξεδιάντροπος, αναίσχυντος, πρόστυχος, ασύ-
στολος, θρασύς. — αδιάντροπα επίρρ., αδιαντροπιά (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. άδιάτροπος {αντί αδιάτρεπτος) «ισχυρογνώµων» 
< ά- στερητ. + διατρέπω «αποµακρύνω». Το -ν- στη λ. αδιάντροπος 
από επίδραση τής λ. ντροπή]. 

αδιάπαυστος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν παύει, δεν σταµατά: -µέ-
ριµνα ΣΥΝ. ακατάπαυστος, αδιάκοπος, αδιάλειπτος, ασταµάτητος, 
διαρκής, συνεχής. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + διαπαύω]. 

αδιαπέραστος, -η, -ο [1790] 1. αυτός που δεν µπορεί να περάσει κα-
νείς από µέσα του, να τον διαβεί: η ~ βλάστηση τής ζούγκλας || το ~ 
τροπικό δάσος || υπήρχε γύρω τους ένας ~ κλοιός πολιτών και αστυ-
νοµικών 2. αυτός που δεν µπορεί να τον διαπεράσει το βλέµµα: ~ 
σκοτάδι | οµίχλη | πούσι | σύννεφα ΣΥΝ. πυκνός, πηχτός 3. αυτός που 
δεν τον διαπερνά το νερό ή γενικότ. κάτι υγρό: ύφασµα - από το νερό 
4. (µτφ.) αυτός που δεν µπορεί κανείς να εισχωρήσει στο βάθος του, 
να δει τι κρύβει: την υπόθεση κάλυπτε - πέπλος µυστηρίου. 

αδιάπλαστος, -η, -ο αυτός που δεν έχει λάβει ακόµη την οριστική του 
µορφή: ο χαρακτήρας ενός δεκάχρονου παιδιού είναι ακόµη ~ ΣΥΝ. 
αδιαµόρφωτος ΑΝΤ. διαµορφωµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + 
διαπλάσσω]. 

αδιαπραγµάτευτος, -η, -ο αυτός που δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αντικείµενο διαπραγµατεύσεως: η εθνική ανεξαρτησία και ακεραιό-
τητα είναι ~ || ~ δικαίωµα | κατάκτηση ΑΝΤ. διαπραγµατεύσιµος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πολιτικός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
unnegotiable]. 

αδιάπτωτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που γίνεται συνεχώς µε την ίδια 
ένταση, χωρίς µεταπτώσεις: παρακολουθούσε τη διάλεξη µε ~ ενδια-
φέρον ΣΥΝ. σταθερός, συνεχής, αµείωτος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«αλάνθαστος», < ά- στερητ. + διαπίπτω]. 

αδιάρρηκτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να υποστεί 
διάρρηξη: ~ πόρτα | κλειδαριά ΣΥΝ. απαραβίαστος 2. (µτφ.) πολύ στε-
ρεός, αδιάσπαστος: ~ φιλία | σχέση | σύνδεση ΣΥΝ. αρραγής, άρρη-
κτος. — αδιάρρηκτα | αδιαρρήκτως επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. 
+ διαρρήγνυµι «δηµιουργώ ρήγµα»]· 

αδιασάλευτος, -η, -ο [1766] αυτός που δεν έχει ή δεν είναι δυνατόν 
να διασαλευθεί, να διαταραχθεί: σκοπός τής πολιτικής µας είναι η ~ 
κοινωνική και πολιτική γαλήνη ΣΥΝ. ακλόνητος, αδιατάρακτος. 

αδιασάφητος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν διευκρινίστηκε, δεν δια-
σαφήθηκε: ~ στοιχεία ΣΥΝ. αδιευκρίνιστος. Επίσης αδιασαφήνιστος 
κ. αδιασάφιστος 

αδιασάφητος - αδιασαφήνιστος - αδιασάφιστος. Πρόκειται για 
τρεις διαφορετικούς στην παραγωγή τους τύπους, µε την ίδια και 
οι τρεις σηµασία. Συγκεκριµένα προέρχονται: διασαφώ > α-διασά- 
φητος (πβ. κινώ - ακίνητος, µιλώ - αµίλητος)· διασαφηνίζω > α- 
διασαφήνιστος (πβ. ποτίζω - απότιστος, κτενίζω - ακτένιστος)- ο 
τ. αδιασάφιστος προϋποθέτει ρ. *διασαφίζω (αντί τού διασαφώ), 
που δεν υπάρχει (µολονότι ακούγεται καµιά φορά λανθασµένα), 
και σχηµατίζεται αναλογικά προς τα πολλά ρηµατικά επίθετα σε 
-ιστός αντί τού αδιασάφητος. → διασαφώ, 
διασαφηνίζω 

αδιάσειστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν σείεται, δεν κλονίζεται: η πο- 

λιτική µας στηρίζεται στα - θεµέλια τής δηµοκρατίας ΣΥΝ. ακλόνη-
τος, στερεός, ατράνταχτος 2. (µτφ.) αυτός που δεν αφήνει περιθώρια 
αµφισβητήσεως ή µεταβολής: υπάρχουν στη διάθεση τής αστυνοµίας 
- στοιχεία για την αθωότητα του || ~ τεκµήριο | απόδειξη | µαρτυρία 
Ι επιχείρηµα | λογική | πειστήριο | άλλοθι ΣΥΝ. ατράνταχτος, δυνατός, 
ισχυρός, ακράδαντος. — αδιάσειστα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + διασείω «κλονίζω»]. 

αδιασκέδαστος, -η, -ο 1. (κυριολ.-λόγ.) αυτός που δεν έχει σκορπι-
στεί- (συνήθ. µτφ.) αυτός που δεν έχει κατευναστεί: ~ φόβοι | υποψίες • 
2. (σπάν.) αυτός που δεν έχει διασκεδάσει. [ΕΤΥΜ µεσν. < ά- στερητ. 
+ διασκεδάννυµι «σκορπώ»]. 

αδιάσπαστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να δια-
σπαστεί: ~ δεσµός | ενότητα | πολιτικό µέτωπο ΣΥΝ. στερεός, άρρη-
κτος, αδιάρρηκτος. 

α δ m σταυρωτός, -η, -ο (για γνώση που αντλείται από συγκεκριµένες 
πηγές) αυτός που δεν έχει διασταυρωθεί, δεν έχει επαληθευτεί: ~ 
πληροφορία ΣΥΝ. ανεπιβεβαίωτος. 

αδιατακτος, -η, -ο αυτός που δεν βρίσκεται σε διάταξη, δηλ. σε συ-
γκεκριµένη τάξη (σειρά) και ιεράρχηση ΑΝΤ. διατεταγµένος. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < ά- στερητ. + διατάσσω]. 

αδιατάρακτος, -η, -ο [1897] κ. (καθηµ.) αδιατάραχτος αυτός που δεν 
έχει ή δεν µπορεί να διαταραχθεί, να αναστατωθεί: ~ ισορροπία | 
σχέση | δεσµός | βίος | ύπνος | ζωή | ησυχία ΣΥΝ. αδιασάλευτος, 
ήρεµος, γαλήνιος ΑΝΤ. διαταραγµένος. — αδιατάρακτα επίρρ. 

αδιατίµητος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν έχει διατιµηθεί από την 
αγορανοµία, που δεν έχει υπολογιστεί η τιµή του: ~ εµπορεύµατα. 

αδιάτρητος, -η, -ο [1856] αυτός που δεν τρυπήθηκε ή δεν µπορεί να 
τρυπηθεί: -µεταλλικός θώρακας ΣΥΝ. αδιαπέραστος, ατρύπητος. 

αδιαφανής, -ής, -ές [1849] {αδιαφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)- αδιαφανέστ-
ερος, -ατός} 1. µη διαφανής, αδιαπέραστος από το φως: ~ κουρτίνες! 
ύφασµα | τζάµι 2. (µτφ.) αυτός που δεν διεξάγεται δηµοσίως, µε απο-
τέλεσµα να προκαλεί υποψίες: ο Τύπος κατήγγειλε τις - διαδικασίες, 
µε τις οποίες ανατέθηκαν σε ιδιώτες δηµόσια έργα ΑΝΤ. διαφανής. 
— αδιαφάνεια (η) [1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, διαφάνεια. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. intransparent]. 

αδιαφέντευτος, -η, -ο αυτός που δεν τον προστατεύουν, που δεν τον 
υπερασπίζει κάποιος: το κάστρο είχε µείνει - για χρόνια ΣΥΝ. 
ανυπεράσπιστος (πβ. λ. διαφεντεύω). 

αδιάφθορος, -η, -ο 1. αυτός που δεν διαφθείρεται ή που δεν έχει 
διαφθαρεί: ένας δικαστής πρέπει από κάθε άποψη να είναι ~ || (ως 
προσωνυµία) Ροβεσπιέρος ο - ΣΥΝ. αδέκαστος, ακέραιος, έντιµος 
ΑΝΤ. διεφθαρµένος · 2. ΙΑΤΡ. αυτός που δεν έχει υποστεί φθορά, που 
δεν έχει διατρηθεί: ο παρθενικός υµένας ήταν ~. — αδιαφθορία (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + διαφθείρω]. 

αδιαφιλονίκητος, -η, -ο [1833] 1. αυτός που δεν αµφισβητείται από 
κανέναν: ~ ηγέτης | κύρος | φαβορί ΣΥΝ. αναµφισβήτητος, αδιαµφι-
σβήτητος 2. αυτός που δεν υπόκειται σε διεκδικήσεις: ~ περιουσιακά 
στοιχεία ΑΝΤ. διαφιλονικούµενος. — αδιαφιλονίκητα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. indisputable]. 

αδιαφορία (η) [µτγν.] [χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη ενδιαφέροντος ή φρο-
ντίδας: η ~ τού κράτους για το πρόβληµα των ναρκωτικών || εγκλη-
µατική | ανεξήγητη | απόλυτη | γενική | πλήρης | προσποιητή | τέλεια | 
φαινοµενική | φανερή | εξωφρενική | υποκριτική | πρωτοφανής | χα-
ρακτηριστική ~ ΣΥΝ. αµέλεια, αφροντισιά ΑΝΤ. ενδιαφέρον 2. η απά-
θεια: µην αντιδράς στις προσβολές του- δείξε ~! ΣΥΝ. ασυγκινησία, 
αναισθησία 3. ΨΥΧΟΛ. η µη αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσµατα" η 
συναισθηµατική ουδετερότητα. 

αδιάφορος, -η, -ο 1. αυτός που δεν δείχνει ενδιαφέρον ή προσοχή, που 
δεν νοιάζεται: όταν οι γονείς είναι ~, είναι φυσικό τα παιδιά να µην 
έχουν καλή ανατροφή || µένω | στέκοµαι | παραµένω | παρακολουθώ 
- || κάνω | προσποιούµαι | παριστάνω τον ~ || ~ βλέµµα | έκφραση ! 
στάση || εξοργιστικά ~ 2. αυτός που δεν προκαλεί το ενδιαφέρον, που 
δεν έχει σηµασία: ~ µυθιστόρηµα | ταινία ΣΥΝ. ασήµαντος, 
τετριµµένος ΑΝΤ. ενδιαφέρων, σηµαντικός, αξιοπρόσεκτος, 
αξιόλογος· ΦΡ. µου είναι αδιάφορο δεν µε ενδιαφέρει: αν του αρέσει 
ή όχι ~. — αδιάφορα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αδιαφόρως. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «ο µη διαφέρων, όµοιος», < ά- στερητ. + διαφέρω. Η 
σηµερινή σηµ. έχει την αφετηρία της στη στωική φιλοσοφία]. 

αδιαφορώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {αδιαφορείς... | αδιαφόρησα} δεν δείχνω 
ενδιαφέρον, δεν δίνω σηµασία, δεν ασχολούµαι, είµαι αδιάφορος: 
αδιαφορεί για τις σπουδές του || ~ εντελώς | πλήρως ΣΥΝ. δεν µε 
νοιάζει, (εκφραστ.) δεν µου καίγεται καρφί, δεν σκοτίζοµαι ΑΝΤ. εν-
διαφέροµαι, µε µέλει, νοιάζοµαι, κόπτοµαι. 

αδιαφόρως επίρρ. [µτγν.] (+γεν.) αδιακρίτως, ανεξαιρέτως: -χρώ-
µατος και φυλής. 

αδιαφόρως - αδιάφορα. Όπως και πολλά άλλα επιρρήµατα σε -ως 
| -α, έτσι και αυτά διαφέρουν σηµασιολογικά: αδιαφόρως (+γεν.) 
= «ασχέτως, αδιακρίτως, χωρίς διαφοροποίηση» (Φέρθηκε σε 
όλους άψογα, αδιαφόρως καταγωγής), ενώ αδιάφορα = «µε αδια-
φορία» (∆εν µε νοιάζει, του απάντησε αδιάφορα) (πβ. κ. απλώς -
απλά, αδιακρίτως - αδιάκριτα, εκτάκτως - έκτακτα κ.λπ.). 

 

α- | αν- στερητικό α-
διατήρητος, -η, -Ο α-
διάτµητος, -η, -ο α-
διατράνωτος, -η, -ο 
α-διατρυπητός, -η, -ο 

σ-διατυµπάνιστος, -η, 
α-διατύπωτος, -η, -ο 
α-διαφήµιστος, -η, -ο 
α-διαφόρετος, -η, -ο 

α-διαφοροττοίητος, -η, 
α-διαφύλακτος, -η, -ο 
α-διοχείριστος, -η, -ο 
α-διαχώριοτος, -η, -ο 

α-διέγερτος, -η, -ο α-
διεκδίκητος, -η, -ο α-
διεκπεραίωτος. -η, -ο 
α-διενέρνητος, -η, -ο 

α-διερεύνητος, -η, -ο 
α-διευθέτητος, -η, -ο 
α-διήγητος, -r\, -ο α-
δίκαοτος, -η, -ο 



αδιαφώτιστος 71 αδικώ 
 

αδιαφώτιστος, -η, -ο [1872] 1. αυτός που δεν έχει λάβει γνώση σχε-
τικά µε βασικά ζητήµατα: µένω ~ ΣΥΝ. απληροφόρητος, ανενηµέρω-
τος ΑΝΤ διαφωτισµένος, ενηµερωµένος 2. αυτός που δεν διευκρινί-
στηκε: µέχρι να µάθουµε περισσότερα, το σηµείο αυτό θα µείνει -
ΣΥΝ. αδιευκρίνιστος, σκοτεινός, αξεκαθάριστος. 

αδιαχώρητο (το) [1766] {χωρ. πληθ.} για χώρο που έχει γεµίσει ασφυ-
κτικά, ώστε να µη χωρά κανείς ή τίποτε: στη δεξίωση είχε δηµιουρ-
γηθεί το ~ || λόγω εκπτώσεων στο κατάστηµα υπήρχε το ~. [ΕΤΎΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «ακένωτος (για την κοιλιά(», < ά- στερητ. + διαχωρώ 
«εισχωρώ». Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. 
impénétrabilité]. 

αδιάψευστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν µπορεί να διαψευστεί, που 
δεν επιδέχεται διάψευση: ~ µάρτυς τής αξίας του είναι το έργο του || 
υπάρχουν ~ τεκµήρια για την αθωότητα του ΣΥΝ. αδιαµφισβήτητος, 
αναµφισβήτητος, αναµφίβολος. 

αδίδακτος, -η, -ο [αρχ.] κ. (καθηµ.) αδίδαχτος αυτός που δεν έγινε 
αντικείµενο διδασκαλίας: τα τρία τελευταία κεφάλαια έµειναν ~ ΦΡ. 
αδίδακτο κείµενο βλ. άγνωστο θέµα, λ. άγνωστος. 

αδιέξοδος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει διέξοδο, που δεν οδηγεί 
σε έξοδο από πρόβληµα: οι επιλογές τής πολιτικής ηγεσίας οδήγησαν 
τον τόπο σε ~ καταστάσεις 2. αδιέξοδο (το) {αδιεξόδ-ου | -ων} (α) ο 
δρόµος χωρίς διέξοδο: στρίψαµε σ' έναν δρόµο και πέσαµε σε ~ (β) 
(µτφ.) δυσχερέστατη θέση ή κατάσταση, για την οποία δεν φαίνεται 
να υπάρχει λύση: οδηγώ | φέρνω κάποιον σε ~ || καταλήγω σε ~ || 
βγαίνω | βγάζω από ~ || βρίσκοµαι σε ~ | προ αδιεξόδου || ιστορικό | 
τραγικό | οικονοµικό | κυβερνητικό | δραµατικό | πρωτοφανές ~ || (συ-
χνά στον πληθ.) τα ~ τής συγκεκριµένης πολιτικής || τα κοινωνικά ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 

αδιέξοδο (το) - διέξοδος (η). Ενώ λέµε η είσοδος, η έξοδος και η 
διέξοδος, όλα σε θηλυκό γένος, λέµε το αδιέξοδο σε ουδέτερο γέ-
νος. Πρόκειται για ουσιαστικοπ. χρήση τού επιθ. αδιέξοδος, -η, -ο, 
που προήλθε πιθ. από φράσεις όπως «αδιέξοδο πέρασµα» κ.τ.ό., 
αντί τού αναµενόµενου «η αδιέξοδος». 

αδιευκρίνιστος, -η, -ο αυτός που δεν έχει διευκρινιστεί: έχουµε ξε-
καθαρίσει τα πιο πολλά θέµατα- δύο-τρία σηµεία µόνο παραµένουν ~ 
ΣΥΝ. αδιασάφητος, αξεκαθάριστος, αδιαφώτιστος, συγκεχυµένος 
ΑΝΤ. ξεκαθαρισµένος, σαφής. Επίσης (σπάν.) αδιευκρίνητος [µτγν.]. 

αδιευκρίνητος - αδιευκρίνιστος. Επειδή το ρ. εµφανίζει διπλό 
µορφολογικό τύπο, διευκρινώ και (νεότ.) διευκρινίζω, έχουµε και 
παράγωγα σε -ητος (αδιευκρίνητος) και σε -ιστός (αδιευκρίνι 
στος). ∆οθέντος ότι η αρχική µορφή τού ρ. είναι διευκρινώ (εξού 
και διευκρίνηση), πολλοί προσεκτικοί οµιλητές προτιµούν τον τ. 
αδιευκρίνητος. Η νεότερη διτυπία διευκρινώ - διευκρινίζω (και τα 
παράγωγα της) επηρεάστηκε από τη σηµασιολογικώς συγγενή 
(αρχαία ήδη) διτυπία διασαφώ - διασαφηνίζω. → -
ίζω 

αδιήθητος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν έχει φιλτραριστεί, δεν έχει 
διυλιστεί: ~ ουσίες | υγρά ΣΥΝ. αφιλτράριστος, αδιύλιστος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ά- στερητ. + διηθώ (βλ.λ.)]. 

άδικα επίρρ. [µεσν.] 1. µε άδικο, µη νόµιµο ή ηθικό τρόπο: µου φέρθη-
κες ~ και µε έβλαψες ANT. δίκαια · 2. χωρίς λογική αιτία, χωρίς λόγο: 
~ µε κατακρίνεις- στο τέλος θα δεις ότι εγώ έχω δίκιο · 3. ανώφελα, 
χωρίς ελπίδα επιτυχίας: ~ προσπαθείς- δεν βγαίνει άκρη µε αυτόν ΦΡ. 
άδικα των αδίκων εντελώς µάταια: χάθηκε ~ ΣΥΝ. ανώφελα, άσκοπα, 
µάταια · 4. (για δυστυχία, πάθηµα, θάνατο) χωρίς να του αξίζει (να 
το πάθει, να του συµβεί)- ΦΡ. πάω άδικα πεθαίνω ή καταστρέφοµαι, 
χωρίς να µου αξίζει κάτι τέτοιο: πήγε ~ αυτό το παιδί-έµπλεξε, 
βλέπεις, µε παλιοπαρέες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αδίκως. 

αδικαιολόγητος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για πρόσ. και πράξεις) αυτός για τον 
οποίο δεν µπορούν να βρεθούν ελαφρυντικά, αυτός που δεν είναι 
δυνατόν να δικαιολογηθεί για πράξη ή παράλειψη του: αν και γνώ-
ριζες τη σπουδαιότητα τής συγκέντρωσης, απουσίαζες- είσαι ~! || ~ 
ενέργεια | στάση | συµπεριφορά | έπαρση | σπατάλη | αυστηρότητα | 
λάθος | αποτυχία | καθυστέρηση ΣΥΝ. ασυγχώρητος ΑΝΤ. δικαιολογη-
µένος 2. αυτός που δεν έχει λογικό έρεισµα, που δεν στηρίζεται σε 
επαρκή αιτιολογία: ~ αίτηµα | ανησυχία | διαµαρτυρία | παρέµβαση 
ΣΥΝ. αβάσιµος, ανεξήγητος ANT. δικαιολογηµένος, εύλογος · 3. αυτός 
που δεν έχει επισήµως αιτιολογηθεί: µην αφήνεις απουσίες αδικαιο-
λόγητες, γιατί θα έχεις πρόβληµα αργότερα 4. ΝΟΜ. αδικαιολόγητος 
πλουτισµός η αύξηση τού ενεργητικού ή η µείωση τού παθητικού 
τής περιουσίας ενός προσώπου εις βάρος τής περιουσίας κάποιου 
άλλου χωρίς νόµιµη αιτία, συνεπώς µε υποχρέωση επιστροφής τού 
πλουτισµού. — αδικαιολόγητα | αδικαιολογήτως επίρρ. 

αδικαιολόγητος - αναιτιολόγητος. Το αδικαιολόγητος χρησιµο-
ποιείται για διάφορες µορφές συµπεριφοράς (αδικαιολόγητη συ-
µπεριφορά, έχθρα, επίθεση κ.λπ.) και σηµαίνει «ανεξήγητος» ή 
«που δεν έπρεπε δεοντολογικά να γίνει». Το αναιτιολόγητος, αντι-
θέτως, δηλώνει τον «µη αιτιολογηµένο, την έλλειψη ή απουσία αι-
τιολόγησης, η οποία θα έπρεπε ή αναµενόταν να υπάρχει» (αναι-
τιολόγητη απόφαση, ποινή, ενέργεια κ.λπ.). 

αδικαίωτος, -η, -ο [1851] αυτός που δεν έχει δικαιωθεί, που δεν βρήκε 
το δίκιο του: ο µακροχρόνιος απελευθερωτικός αγώνας τους έχει 
µείνει ακόµη ~ ANT. δικαιωµένος. — αδικαίωτα επίρρ. 

αδίκηµα (το) (αδικήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΝΟΜ. υπαίτια αδικοπραξία, 
δηλ. η παράνοµη πράξη η οποία γίνεται µε δόλο ή από αµέλεια και 

προκαλεί ζηµιά στα έννοµα αγαθά άλλου προσώπου υποχρεώνοντας 
τον πράττοντα σε αποζηµίωση (βλ. λ. αδικοπραξία). [ΕΤΎΜ. αρχ. < 
αδικώ]. αδικητής (ο), αδικήτρια (η) {αδικητριών} πρόσωπο που 
αδικεί, που κατά σύστηµα διαπράττει αδικίες ΣΥΝ. άδικος. Επίσης 
(λαϊκ.) αδική- 
τρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. αδικώ]. αδικία (η) 
{αδικιών} 1. η έλλειψη δικαιοσύνης: σε αυτή τη χώρα κυριαρχεί η ~ 
ΣΥΝ. ανοµία, παρανοµία, άδικο ANT. δικαιοσύνη, νοµιµότητα 2. πράξη 
που αντιβαίνει στους νοµικούς ή ηθικούς κανόνες περί δικαίου: θα 
πληρώσει κάποτε για όλες τις ~ που έχει διαπράξει || κατάφωρη ~ || αίρω 
| αποκαθιστώ την ~ ΣΥΝ. αδίκηµα, κακό, παρανοµία 3. (συνεκδ.) 
γεγονός που αντιβαίνει σε αυτό που θα προσδοκούσε κανείς· λέγεται 
και επιτατ. στη ΦΡ. αδικία από τον Θεό: δεν πέθανε σε δύο πολέµους 
και σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχηµα- δεν είναι ~; || είχε δουλέψει πολύ 
σκληρά γι'αυτό το έργο κι όµως δεν ασχολήθηκε κανείς µαζί του- δεν 
είναι ~; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άδικος]. -άδικο 
παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν 
το κατάστηµα ή τον χώρο εργασίας που σχετίζεται µε αυτό το οποίο 
σηµαίνει το θέµα: ρολογ-άδικο, δισκ-άδικο, φαστφουντ-άδικο, ραφτ-
άδικο, βαρελ-άδικο, καπελ-άδικο. 

[ΕΤΥΜ Από τον πληθυντικό σε -άδες των αντίστοιχων επαγγελµατι-
κών ουσ. (παπλωµατάδες, ραφτάδες, ψαράδες κ.ά.) + επίθηµα -ικο 
(παπλωµατάδικο, ραφτάδικο, ψαράδικο)]. 

αδικοβάζω ρ. µετβ. {αδικόβαλα} (λαϊκ.) κατηγορώ κάποιον άδικα 
ΣΥΝ. συκοφαντώ. 

αδίκοκρισία (η) [µτγν.] {αδικοκρισιών} η άδικη δικαστική απόφαση. 
αδικοπραγία (η) -> αδικοπραξία 
αδικοπραγώ ρ. αµετβ. {αδικοπραγείς... | αδικοπράγησα} διαπράττω 

άδικες πράξεις. Επίσης αδικοπρακτώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αδικοπραγώ (-έω) < άδικος + -πραγώ < θ. πραγ-, ρ. 
πράττω, πβ. πράγ-µα]. 

αδικοπραξία [1885] κ. αδικοπραγία (η) {αδικοπραξιών} ΝΟΜ. πα-
ράνοµη πράξη η οποία προκαλεί ζηµιά στα έννοµα αγαθά άλλου προ-
σώπου και υποχρεώνει τον πράττοντα σε αποζηµίωση· η πράξη αυτή 
δεν είναι αναγκαίο να είναι και υπαίτια, να οφείλεται δηλ. σε δόλο ή 
αµέλεια τού πράττοντος, καθώς αδικοπραξία αποτελεί και η µη 
υπαίτια πλην παράνοµη πρόκληση βλάβης σε τρίτον (βλ. λ. αδίκηµα, 
άδικη πράξη λ. άδικος). 

άδικος, -η (λόγ. -ος), -ο {κ. (λόγ.) -ίκου | -ίκων, -ίκους} 1. (για πρόσ. και 
πράξεις) αυτός που παραβαίνει ό,τι νοµικώς και, κυρίως, ηθικώς θε-
ωρείται δίκαιο: οι ~ άνθρωποι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, µόνο το 
συµφέρον τους κοιτάζουν || ~ επίθεση | τιµωρία | µέτρα | πόλεµος | 
κατηγορία | απόφαση | µεταχείριση ΣΥΝ. άνοµος, κακός ANT. δίκαιος ■ 
ΦΡ. (α) (κάποιος) γυρίζει σαν την άδικη κατάρα βλ. λ. κατάρα (β) ήρ-
ξατο χειρών αδίκων (άρχειν χειρών αδίκων, Αντιφ. 4.2.1) (αρχαιοπρ.) 
ήταν ο πρωταίτιος άδικης πράξης, διέπραξε πρώτος αδικία: κατά τη 
διάρκεια τού πολέµου και οι δύο πλευρές διέπραξαν αγριότητες, αλλά 
την πρωταρχική ευθύνη φέρει αυτός που ~ (γ) επί δικαίους και 
αδίκους (εσφαλµ. επί δικαίων και αδίκων [ό Θεός] τον ήλιον αύτοϋ 
ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και 
αδίκους, Κ.∆. Ματθ. 5, 45) προς όλους, χωρίς διάκριση· για περιπτώ-
σεις στις οποίες συµβαίνει κάτι σε όλους ανεξαιρέτως ή υφίστανται 
κάτι όλοι αδιακρίτως, είτε φταίνε είτε όχι: ο υπουργός οργισµένος 
έστρεψε την κριτική του ~ (δ) (τελώ) εν αδίκω (εν άδίκω) έχω άδικο: 
στην περίπτωση αυτή η διοίκηση τής επιχείρησης τελεί εν αδίκω 2. 
ΝΟΜ. άδικη πράξη (α) ανθρώπινη συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) 
η οποία προσβάλλει έννοµο αγαθό προστατευόµενο από ποινική διά-
ταξη (ιδιοκτησία, περιουσία, τιµή, υγεία) και γι' αυτό τον λόγο τιµω-
ρείται (β) ανθρώπινη συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) η οποία εί-
ναι παράνοµη και προκαλεί ζηµιά σε άλλον, αλλά δεν µπορεί να απο-
δοθεί σε δόλο ή σε αµέλεια τού πράττοντος (π.χ. δεν είναι υπαίτια) 
και αυτό τη διακρίνει από το αδίκηµα 3. αυτός που αποδίδει στους 
άλλους ιδιότητες ή προθέσεις που δεν έχουν, αυτός που δεν κρίνει δί-
καια: δεν το είπα για να σε προσβάλω- µην είσαι ~ µαζί µου! || - κρίση 
4. άδικο (το) η αδικία, οι άδικες πράξεις και συµπεριφορά: το ~ δεν 
το θέλει ούτε ο Θεός- ΦΡ. (α) τον πνίγει το άδικο για αυτόν που δεν 
αντέχει, που αγανακτεί για την αδικία και είναι έτοιµος να αντι-
δράσει (β) το άδικο δεν βλογιέται (κ. τό οδικον ούκ ευλογείται) η 
αδικία δεν είναι θεάρεστη · 5. αυτός που δεν έχει αποτέλεσµα, ο µά-
ταιος, ο ανώφελος και άσκοπος: µην του µιλάς άλλο, - κόπος- αυτός 
δεν αλλάζει µυαλά || ~ αγώνας | θάνατος | έξοδα ΣΥΝ. ανώφελος, χα-
µένος, ατελέσφορος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < α- 
στερητ. + δίκη «δικαιοσύνη, δίκαιο»]. 

αδικοσκοτωµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που σκοτώθηκε άδικα, µε 
τρόπο που δεν του άξιζε ή χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος ΣΥΝ. αδι-
κοχαµένος. 

αδικοσφανµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που σφάχτηκε άδικα. 
αδικοχαµένος, -η, -ο αυτός που σκοτώθηκε ή πέθανε άδικα ή πρό-

ωρα: τόσο νέο παιδί, πήγε - από τροχαίο. 
αδικοχαµός (ο) ο άδικος χαµός κάποιου, η απώλεια κάποιου µε τρό-

πο που δεν του άξιζε. 
αδικώ ρ. µετβ. {αδικείς... | αδίκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. δια-

πράττω αδικία, παραβιάζω το νοµικό ή ηθικό δίκαιο εις βάρος (κά-
ποιου): ~ κατάφωρα κάποιον 2. (ειδικότ.) δεν κρίνω δίκαια, αντικει-
µενικά: µε αδίκησαν ολοφάνερα στον διαγωνισµό 3. υποτιµώ (κάποι-
ον), τον κρίνω µειωτικά χωρίς να το αξίζει πραγµατικά: Για τόσο 
ανόητο τον περνάς; Τον αδικείς τον άνθρωπο! ΣΥΝ. µειώνω 4. αποδί-
δω εσφαλµένως σε (κάποιον) κακές προθέσεις: όλο µε αδικείς ό,τι 
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λέω το παίρνεις σαν αιχµή εναντίον σου! ΣΥΝ. παρεξηγώ, παρερµη-
νεύω 5. δεν ανταποκρίνοµαι στις απαιτήσεις, αποδεικνύοµαι κατώτε-
ρος: η παράσταση αδικεί το κείµενο || η κινηµατογραφική µεταφορά 
αδικεί το µυθιστόρηµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αδικώ (-έω) < άδικος). 
αδίκως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. χωρίς λόγο, αναίτια 2. µάταια, χωρίς 
σκοπό ή αποτέλεσµα (βλ. κ. λ. άδικα). 

αδίκως - άδικα. Η διαφορά στην κατάληξη (-ως | -α) των τύπων συ-
νιστά εν µέρει και σηµασιολογική διαφορά: αδίκως = «χωρίς λό-
γο» και «µάταια» (Αδίκως προσπαθείς να τους πείσεις- δεν ακούνε 
κανέναν), ενώ άδικα = (α) «µε άδικο τρόπο» (Φέρθηκε άδικα στον 
συνάδελφο του) (β) αδίκως (Άδικα κουράζεσαι!) (πβ. απλώς -απλά, 
εκτάκτως - έκτακτα, αδιακρίτως - αδιάκριτα κ.ά.). 

αδιοίκητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν διοικείται, που δεν έχει διοι-
κητή. — αδιοικησία (η) [1895]. 

αδιόρατος, -η, -ο αυτός που διακρίνεται αµυδρά, που µόλις φαίνεται: 
~ νεύµα | χαµόγελο | ειρωνεία ΣΥΝ. δυσδιάκριτος ANT. ευδιάκριτος. — 
αδιόρατα επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + διορώ (-άω) 
«διακρίνω»]. 

αδιόρθωτος, -η, -ο [αρχ.] (παθ.) 1. αυτός που δεν αποκαταστάθηκε 
στην ορθή του µορφή, που δεν διορθώθηκε 2. (ειδικότ.) αυτός τού 
οποίου τα λάθη δεν έχουν διορθωθώ: δύο µήνες τώρα τα διαγωνί-
σµατα µένουν - 3. ανεπίδεκτος διόρθωσες, βελτιώσεως: η οικονοµία 
µας έχει ~ χάλια· και ως έκφραση απογοήτευσης: χάλια ~! 4. (ενεργ.) 
αυτός που δεν διορθώνει τα λάθη του, που δεν συνετίζεται: ~ 
αισθηµατίας | χωρατατζής | τεµπέλης || µην προσπαθείς να τον συνε-
τίσεις, είναι ~ ΣΥΝ. αµετανόητος. — αδιόρθωτα επίρρ. 

αδιοριστία (η) (χωρ. πληθ.} το να παραµένει κανείς αδιόριστος (κυρ. 
σε θέση δηµοσίου υπαλλήλου βάσει επετηρίδας): η αδιοριστία για 
τους µαθηµατικούς κοντεύει τα είκοσι χρόνια. [ΕΤΥΜ. < αδιόριστος 
(βλ.λ.), άσχετο προς το αρχ. αδιοριστία «αοριστία»]. 

αδιόριστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει διοριστεί (συνήθ. σε δη-
µόσια υπηρεσία) είτε επειδή δεν έχει έλθει η σειρά του (διορισµός 
βάσει επετηρίδας, λ.χ.) είτε επειδή δεν έγιναν οι προσλήψεις για τις 
οποίες είχε δώσει εξετάσεις και είχε επιτύχει: πορεία αδιόριστων κα-
θηγητών προς το υπουργείο. 
[ΕΤΥΜ < οι- στερητ. + διορίζω, άσχετο προς το αρχ. αδιόριστος «αό-
ριστος»]. 

αδίστακτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν διστάζει, που δεν έχει δι-
σταγµούς· (ειδικότ.) αυτός που δεν έχει ηθικούς ενδοιασµούς ή φραγ-
µούς: προκειµένου να πραγµατοποιήσει τον σκοπό του, γίνεται ~! || ~ 
δηµαγωγός | καιροσκόπος | πολιτικός | δολοφόνος | απατεώνας | εκ-
µεταλλευτής | βλέµµα ΣΥΝ. ανενδοίαστος, ασυγκράτητος. — αδί-
στακτα | αδιστάκτως [µτγν.] επίρρ. 

αδιχοτόµητος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν έχει διχοτοµηθεί, που δεν 
έχει χωριστεί σε δύο τµήµατα: η επίσηµη πολιτική τής Ελλάδας θέλει 
την Κύπρο ~. 

ad calendas graecas λατ. (προφέρεται αντ καλέντας γκρέκας) ελ-λην. 
στις ελληνικές καλένδες (βλ. λ. καλένδες). 

ad libitum λατ. (συντοµ. ad lib.) (προφέρεται αντ λίµπιτουµ) ελλην. 
κατά βούληση Λ. όπως θέλει κανείς, µε δική του επιλογή: στην τέχνη 
δεν υπάρχουν αυστηροί και προδιαγεγραµµένοι κανόνες- ο καλλιτέ-
χνης επιλέγει τα θέµατα και την τεχνική του ~ 2. ΜΟΥΣ. ένδειξη στη 
δυτική µουσική σηµειογραφία, που δίνει στον εκτελεστή την ελευ-
θερία: (α) να µην τηρήσει αυστηρά τη ρυθµική αγωγή (β) να περιλά-
βει ή να παραλείψει µέρος φωνής ή οργάνου και (γ) να παρεµβάλει 
µια δικής του επινόησης καντέντσα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < λατ. ad libitum 
< p. libet (est) «αρέσει, φαίνεται καλό»]. 

ad litteram λατ. (προφέρεται αντλίτεραµ) ελλην. κατά γράµµα ΦΙΑΟΚ. 
για την πιστή, συνήθ. σε σχολαστικό βαθµό, απόδοση (λόγου, κειµέ-
νου): η ~ µετάφραση δεν αποδίδει πάντοτε το πνεύµα τού πρωτο-
τύπου. [ΕΤΥΜ. < λατ. ad litteram, αιτ. πτώση τού ουσ. littera, -ae 
«γράµµα»]. 

Άδµητος (ο) (-ου κ. -ήτου} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού βασιλιά των Φερών, σύ-
ζυγος τής Αλκηστης, η οποία δέχθηκε να πεθάνει στη θέση του, προ-
κειµένου να ζήσει ο ίδιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. άδµητος, ποιητ. τ. τού άδάµατος «αδάµα-
στος» < ό- στερητ. + θ. δαµα- (η ρίζα δµη- είναι µηδενισµ. ως προς 
την ά συλλαβή και εκτεταµ. ως προς τη β'), βλ. κ. λ. δαµάζω]. 

αδογµάτιστος, -η, -ο [µεσν] αυτός που δεν είναι απόλυτα υποταγ-
µένος δεν υπακούει τυφλά, σε δογµατικές, απαρέγκλιτες και προκα-
θορισµένες αρχές: παρόλο που είναι σταθερός στις ιδέες του, κατα-
φέρνει να έχει ανοιχτό µυαλό και να είναι ~|| ~ σκέψη | σύστηµα | 
στάση | θέση ΣΥΝ. ανοιχτό µυαλό, ελευθερόφρων, διαλλακτικός ΑΝΤ. 
δογµατικός, στενόµυαλος. 

αδόκητος, -η, -ο αυτός που δεν αναµενόταν: δεν συνήλθε ακόµη από 
τον ~ θάνατο τού αδελφού του ΑΝΤ. αναµενόµενος, προσδοκώµενος, 
προβλεπόµενος. — αδοκήτως επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < α- στερητ. 
+ δοκώ «προσδοκώ»]. 

αδοκίµαστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει δοκιµαστεί ΑΝΤ. δο-
κιµασµένος. — αδοκίµαστα επίρρ. 

αδόκιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που παρεκκλίνει από τα καθιερωµένα, 
που δεν µπορεί να αποτελέσει υπόδειγµα: η λέξη «αδιήγητος» είναι 
µάλλον ~ και καλό είναι να την αποφεύγεις || ~ ύφος | έκφραση | έργο 
| σύνταξη | γλώσσα | συγγραφέας ΣΥΝ. αποκλίνων, ακαθιέρωτος ΑΝΤ 
δόκιµος, καθιερωµένος, αποδεκτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. 

αδολεσχία (η) {αδολεσχιών} (αρχαιοπρ.) η υπερβολική σε µάκρος, 
φλύαρη και κουραστική οµιλία ΣΥΝ. πολυλογία, φλυαρία, βερµπαλι-
σµός ΑΝΤ. λακωνικότητα. — αδολέσχης [αρχ.] κ. αδόλεσχος (ο), 
αδολεσχώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άδολέσχης, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *άαδολέσχης < *àFa-
δο-λέσχης< ά- στερητ. + *Εαδο-«ευχάριστος» (πβ. αρχ. ήδύς< *Ραδ-
ύς) + λέσχη «οµιλία», οπότε η λ. άδολέσχης θα είχε τη σηµ. «αυτός 
που δεν µιλάει ευχάριστα», ή πιθ. < *άαδο-λέσχης < άαδεΐν«ενοχλώ» 
+ λέσχη «οµιλία», οπότε η λ. άδολέσχης θα σήµαινε «ενοχλητικός, 
φλύαρος»]. 

αδολιευτος, -η, -ο [µτγν.] ο άδολος (βλ.λ.). 
άδολος, -η, -ο 1. (α) αυτός που δεν περιέχει δόλο, αγνός: ~ αγάπη | 

σκέψη | χαρά | φιλία | πατριωτισµός ΣΥΝ. γνήσιος, αδολίευτος, ανό-
θευτος ΑΝΤ. δόλιος, δολερός 2. αυτός που δεν έχει πονηριά: ~ ψυχή | 
νέος ΣΥΝ. αγνός, ανυστερόβουλος ΑΝΤ. πονηρός, δόλιος 3. ανόθευτος, 
αµιγής: - νόµισµα | κρασί. — άδολα [µεσν.] | αδόλως επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ά- στερητ. + δόλος (βλ.λ.). Ήδη αρχ. οι σηµ. «έντιµος, 
ειλικρινής» (άδολος σοφία, Πίνδαρος) και «γνήσιος, ανόθευτος» 
(άδολονχρϊµα «γνήσιο έλαιο», Αισχύλος)]. 

αδόµητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει χτιστεί: «έµειναν αδόµητα χί-
λια στρέµµατα στην εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή» (εφηµ.) 2. αυτός 
που δεν είναι δοµηµένος, δεν έχει συγκρότηση: ~ κείµενο. 

αδόξαστος, -η, -ο (σπάν.) αυτός που δεν δοξολογήθηκε, ο ανάξιος να 
δοξολογείται- έτσι αποκαλείται συνήθ. ο Σατανάς· ΦΡ. αλλάζω τον 
αδόξαστο (κάποιου) βλ. λ. αλλάζω. 
[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + δοξάζω, άσχετο προς το αρχ. αδόξαστος «άγνω-
µος - απροσδόκητος»]. 

άδοξος, -η, -ο [αρχ.] 1. (σπάν.) αυτός που δεν έχει γνωρίσει δόξα: 
«Μπαλάντα στους ποιητές άδοξοι που 'ναι» (Κ. Καρυωτάκης) ΣΥΝ. 
άσηµος, αφανής ΑΝΤ. ένδοξος, ονοµαστός 2. αυτός που δεν είναι 
αντάξιος των περιστάσεων ή τού προσώπου µε το οποίο έχει σχέση: 
ο Γ. Γκαγκάριν, ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστηµα, βρή-
κε ~ θάνατο σε αεροπορικό δυστύχηµα || το όλο εγχείρηµα είχε ~ τέ-
λος. — άδοξα επίρρ. 

-αδόρος παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενικών ου-
σιαστικών που δηλώνουν: 1. (α) επάγγελµα: τορν-αδόρος, λουστρ-
αδόρος (β) εργαλείο, µηχάνηµα, εξάρτηµα: µαρκ-αδόρος, κοτσ-αδό-
ρος 2. πρόσωπο µε συγκεκριµένη αρµοδιότητα ή ασχολία: παρκ-αδό-
ρος, κουµαντ-αδόρος, ταβλ-αδόρος (κ. σε κακόσ. λέξεις) κοµπιν-αδό-
ρος, τρακ-αδόρος, µιζ-αδόρος. [ΕΤΥΜ. Βλ.λ. -δόρος]. 

άδοτος, -η, -ο [αρχ.] (σπάν.-λόγ.) αυτός που δεν έχει δοθεί (σε κά-
ποιον) ΑΝΤ. δοσµένος. 

αδούλευτος, -η, -ο 1. (α) αυτός που δεν έχει υποστεί κατεργασία: ~ 
ξύλο | δέρµα ΣΥΝ. ακατέργαστος ΑΝΤ. κατεργασµένος (β) (µτφ.) αυτός 
που δεν έχει τύχει επεξεργασίας, εµβάθυνσης ή επιµέλειας: το κεί-
µενο που παρέδωσε ήταν εντελώς ~, γεµάτο προχειρότητες και επα-
ναλήψεις || οι ιδέες του είναι ~ || το υλικό του είναι ~, δεν κάνει για 
δηµοσίευση || το γλωσσικό του ύφος είναι ~ ΣΥΝ. ανεπεξέργαστος, 
ακαλλιέργητος ΑΝΤ. δουλεµένος, καλλιεργηµένος, φροντισµένος 2. 
(για κτήµατα, χωράφια κ.τ.ό.) αυτός που δεν έχει καλλιεργηθεί ΣΥΝ. 
αγεώργητος, χέρσος ΑΝΤ. δουλεµένος, καλλιεργηµένος · 3. (α) αυτός 
που δεν έχει ακόµη χρησιµοποιηθεί: το µηχάνηµα είναι ακόµη - ΣΥΝ. 
αχρησιµοποίητος, αµεταχείριστος, καινούργιος (β) (χρηµατικά ποσά) 
που δεν έχουν επενδυθεί σε επιχείρηση ή τοκισµό: ~ κεφάλαια · 4. 
αυτός για τον οποίο δεν καταβλήθηκε η αντίστοιχη προσπάθεια: πήρε 
λεφτά ~ (δηλ. χωρίς να έχει δουλέψει για αυτά) ΑΝΤ. δεδουλευµένος · 
5. (προφ.-οικ.) αυτός που δεν τον έχουν κοροϊδέψει, δεν τον έχουν 
«δουλέψει»: κάνει όλο αστεία και δεν αφήνει κανέναν ~. [ΕΤΥΜ. < 
α- στερητ. + δουλεύω, άσχετο προς το αρχ. αδούλευτος «ατίθασος, 
ανυπότακτος»]. 

αδούλωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν υποδουλώθηκε: ~ Μάνη ΣΥΝ. 
ασκλάβωτος, ελεύθερος ΑΝΤ. υποδουλωµένος 2. αυτός που δεν δέχε-
ται ή δεν ανέχεται υποδούλωση: ~ πνεύµα | ψυχή | φρόνηµα ΣΥΝ. 
ανυπότακτος, ατίθασος, αδάµαστος. Επίσης άδουλος [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ά- στερητ. + δουλώ (-όω) «υποδουλώνω»]. 

αδράνεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη δράσεως ή διάθεσης για δρά-
ση- η απραξία, κυρ. όταν πρέπει να δράσει κανείς: ο θάνατος του 
οφείλεται σε εγκληµατική - των υγειονοµικών υπηρεσιών || πνευµα-
τική ~ ΣΥΝ. απραξία, ραθυµία, ραστώνη ΑΝΤ. δράση, ενεργητικότητα 
2. ΦΥΣ. η τάση των υλικών σωµάτων να διατηρήσουν την αρχική τους 
κινητική κατάσταση έναντι εξωτερικών επιδράσεων: πάτησα φρένο, 
αλλά το αυτοκίνητο συνέχισε να κινείται για λίγα µέτρα ακόµη λόγω 
τής αδράνειας 3. ΙΑΤΡ. αδράνεια τής µήτρας η παθολογική έλλειψη 
ωδίνων (βλ.λ.) στη διάρκεια τού τοκετού ή η παρουσία τους σε 

 

α- | αν- στερητικό α-
δικτύωτος, -η, -ο α-
διόγκωτος, -η, -ο α-
διοργάνωτος, -η, -ο α-
διοχέτευτος, -η, -ο α-
διπλάριστος, -η, -ο α-
διττλάρωτος, -η, -ο 

α-διττλασίαστος, -η, -ο 
α-δίπλωτος, -η, -ο α-
διύλιστος, -η, -ο α-
δίχαστος, -η, -ο α-
δίψαστος, -η, -ο 
ά'διωχτος, -η, -ο 

α-δολοφόνητος, -η, -ο α-
δόλωτος, -η, -ο α-
δραµατοποίητος, -η, -ο α-
δραστηριοποίητος, -η, -e α-
δραχµ οποί ητος, -η, -ο ά-
δρεπτος. -η, -ο 

α-δρόσιοτος, -η, -ο ά-
δροσος, -η, -ο α-
δυνάµωτος, -η, -ο α-
δυνάστευτος, -η, -ο 
α-δυσκόλευτος, -η, -ο 
α-δυσφήµητος, -η, -ο 

α-δυσφήµιοτος, -η, -ο 
α-δώρητος, -η, -ο α-
δωροδόκητος, -η, -ο 
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πολύ µικρό βαθµό για µικρή διάρκεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αδρανής (βλ.λ.). Οι επιστηµ. όροι αποδίδουν το γαλλ. 
inertie]. 

αδρανής, -ής, -ές {αδραν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που δεν δρα, 
που δεν ενεργεί (όταν πρέπει): πολλοί κατηγορούν την Αγγλία ότι 
όσον καιρό εξοπλιζόταν ο Χίτλερ εκείνη παρέµενε ~ 2. ΧΗΜ. αυτός 
που δεν συµµετέχει εύκολα σε χηµικές αντιδράσεις: ~ αέριο | ηλε-
κτρόδιο | ατµόσφαιρα 3. ΠΟΛ. ΜΗΧ. αδρανή υλικά υλικά, όπως οι πέ-
τρες, τα χαλίκια, η άµµος κ.ά., τα οποία κατά την κατασκευή λά-
σπης, σκυροδέµατος κ.λπ. δεν αντιδρούν χηµικά αλλά συγκολλώνται 
µεταξύ τους µε µια συγκολλητική ύλη, την κονία (π.χ. ασβέστη, τσι-
µέντο κ.ά.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -δρανής < δραίνω < *δράν^ω, ιων. τ. τού 
δρώ. Οι επιστηµ. όροι αποδίδουν το γαλλ. inerte]. 

αδρανοποιώ ρ. µετβ. {αδρανοποιείς... | αδρανοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} οδηγώ σε αδράνεια, κάνω να µην κινητοποιηθεί ή να πα-
ραµείνει ανενεργός (κάποιος/κάτι): το φοιτητικό κίνηµα έχει αδρα-
νοποιηθεί ΑΝΤ. δραστηριοποιώ, ενεργοποιώ. — αδρανοποίηση (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. inactivate], 

αδρανώ ρ. αµετβ. {αδρανείς... | αδράνησα} βρίσκοµαι σε κατάσταση 
αδράνειας, απραξίας ΣΥΝ. απρακτώ ΑΝΤ. δρω, δραστηριοποιούµαι, 
ενεργοποιούµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αδρανώ (-έω) < αδρανής]. 

αδραξιά (η) 1. το βίαιο άρπαγµα 2. (συνεκδ.) η ποσότητα που µπορεί 
να χωρέσει στη χούφτα τού χεριού ΣΥΝ. χεριά, χεροβολιά, δράκα. 

Άδραστος (ο) j-ου κ. -άστου} ΜΥΘΟΛ. βασιλιάς τού Αργούς, που συν-
δέεται µε την εκστρατεία των Επτά αρχηγών κατά τής Θήβας (πβ. 
την τραγωδία Επτά επί Θήβας τού Αισχύλου). 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < επίθ. αδραστος «(για δούλο) αυτός που δεν σκο-
πεύει να δραπετεύσει» < ά- στερητ. + -δραστος < δι-δρά-σκω (βλ. κ. 
δραπέτης). Είναι αξιοσηµείωτο ότι 'Αδράστεια απεκαλείτο και η Νέ-
µεσις ως εκείνη «από την οποία δεν µπορεί να ξεφύγει κανείς»]. 

αδράχνω κ. (σπάν.) δράχνω ρ. µετβ. {άδρα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 
(λαϊκ.) πιάνω δυνατά και ορµητικά, αρπάζω, γραπώνω: ο καπετάνιος 
άδραξε αποφασιστικά το τιµόνι στα χέρια του- ΦΡ. (α) αδράχνω την 
ευκαιρία (πβ. δράττοµαι τής ευκαιρίας, λ. δράττοµαι) δεν αφήνω την 
ευκαιρία ανεκµετάλλευτη: µόλις του έγινε πρόταση για ταξίδι στην 
Αµερική, άδραξε αµέσως την ευκαιρία (β) άδραξε την ηµέρα! (λατ. 
carpe diem) εκµεταλλεύσου τον χρόνο σου, εκµεταλλεύσου το παρόν 
χωρίς να εναποθέτεις κάθε ελπίδα σου στο µέλλον. — άδρανµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- προθεµ. + θ. δραχ-, από όπου και µτγν. δράσσω < 
αρχ. δράσσοµαι, δράττοµαι «αρπάζω», πβ. δραχ-µή]. 

αδράχτι (το) {αδραχτ-ιού | -ιών} 1. µεταλλικό ή ξύλινο κυλινδρικό ερ-
γαλείο για το γνέσιµο υφαντικού υλικού ΣΥΝ. (λόγ.) άτρακτος 2. (συ-
νεκδ.) η ποσότητα τού νήµατος που µπορεί να τυλιχθεί γύρω από το 
παραπάνω εργαλείο: για να πλεχτεί µια κάλτσα, χρειάζεται ένα ~ νή-
µα 3. ο σιδερένιος ή ξύλινος άξονας διαφόρων µηχανηµάτων (ελαιο-
τριβείων, πλοίων κ.λπ.). — (υποκ.) αδραχτάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
άδράκτι < µτγν. άτράκτιον, υποκ. τού αρχ. άτρακτος]. 

ad rem λατ. (προφέρεται αντ ρεµ) ελλην. επί τού προκειµένου, επί τής 
ουσίας- για περιπτώσεις όπου ζητείται ακριβής και επί τού συγκε-
κριµένου σηµείου απάντηση: µιλήστε ~, αποφεύγοντας πλατειασµούς 
και παρεκβάσεις. [ΕΤΥΜ < λατ. ad rem, αιτ. πτώση τού ουσ. res, -ei 
«πράγµα, ουσία»]. 

αδρεναλίνη (η) {χωρ. πληθ.} ελλην. επινεφρίνηή (ορθότ.) επινεφριδί-
νη 1. ΒΙΟΛ. (α) µία από τις κύριες ορµόνες τού µυελού των επινεφρι-
δίων αδένων: στην υπερένταση αντιδρούµε µε την παραγωγή περισ-
σότερης ~ (β) νευροδιαβιβαστής (βλ.λ.) των αδρενεργικών νευρώνων 
2. (συνεκδ.) σε φράσεις που δηλώνουν µεγάλη σωµατική ένταση ή 
και εκνευρισµό: στους χορευτικούς διαγωνισµούς η ~ ανεβαίνει | 
εκτοξεύεται | πηγαίνει στα ύψη 3. ΦΑΡΜ. (συνεκδ.) φάρµακο από 
αδρεναλίνη, που χρησιµοποιείται κυρ. ως διεγερτικό τής καρδιάς και 
αντιασθµατικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επινεφρίνη. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. adrénaline < λατ. ad «επί» + rénal- (< λατ. 
renalis < renés «νεφροί»)]. 

Αδριανή (η) γυναικείο όνοµα (βλ. κ. λ. Ανδριάνα). 
Αδριανός (ο) 1. Ρωµαίος αυτοκράτορας (117-138 µ.Χ.) 2. όνοµα αγίων 

τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Adrianus < Adria (πιθ. < ιλλυρ. adur «νε-
ρό»), λιµάνι τής Ιταλίας στην περιοχή τής Βενετίας, που έδωσε το 
όνοµα του και στην Αδριατική Θάλασσα (λατ. Mare Adriaticum)]. 

Αδριανούπολη (η) {-ης κ. -πόλεως} πόλη τής Τουρκίας στην Α. Θρά-
κη, η οποία υπήρξε από τις σηµαντικότερες τής Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας· εκεί υπογράφηκε το 1828 η οµώνυµη συνθήκη, µε την 
οποία η Οθωµανική Αυτοκρατορία αποδεχόταν µεταξύ άλλων τη δη-
µιουργία αυτόνοµου ελληνικού κράτους. — Αδριανουπολίτης (ο), 
Αδριανουπολίτισσα (η), αδριανουπολίτικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
νεπιστηµιόπολη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Άδριανούπολις < Αδριανός + πόλις, από τον αυτο-
κράτορα Αδριανό, ο οποίος την εξωράισε το 127 µ.Χ. και της έδωσε το 
όνοµα του. Από τον συνήθη µεσν. τ. Αντριανοϋ προήλθε η τουρκ. ονο-
µασία Edirne]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. προερχόµενη από τη φρ. «Αδριανού πόλη» (πβ. Κων-
σταντίνου πόλη > Κωνσταντινούπολη) σχηµατίζεται ορθώς ως 
Αδριανούπολη. αντίθετα προς σύνθετα π.χ. µεναλόπολη ή πανε-
πιστηµιόπολη. που δεν σχηµατίζονται από τ. γενικής, αλλά µε το 
συνδετικό φωνήεν -ο- (γι' αυτό και θα έπρεπε να προτιµώνται από 
τους τ. µεγαλούπολη ή πανεπιστηµιούπολη, που χρησιµοποιούνται 
ευρύτερα). Ως προς το -δ- (αντί τού ορθού -ντ-, αφού προέρχεται 

από το < λατ. Adrianus), δεν λέµε Αντριανούπολη λόγω «υπερεξελ-
ληνισµένης» προφοράς τού -d ως -δ- (Αδριανός, όχι Αντριανός) (πβ. 
παλαιότ. µοδέρνος αντί µοντέρνος και πούδρα, µόδα κ.τ.ό.). 

Αδριατική (Θάλασσα) (η) τµήµα τής Μεσογείου µεταξύ τής Ιταλίας 
και τής Βαλκανικής Χερσονήσου. [ΕΤΥΜ. Βλ.λ. Αδριανός]. 

αδροµερής, -ής, -ές {αδροµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που 
αναφέρεται σε αδρά, προέχοντα, απολύτως βασικά χαρακτηριστικά 
(στοιχεία, πληροφορία κ.λπ.): περιορίστηκε σε ~ προσέγγιση τού θέ-
µατος ΣΥΝ. χοντρικός, γενικός ΑΝΤ. λεπτοµερής, εξονυχιστικός 2. αυ-
τός που αποτελείται από µεγάλα κοµµάτια: ~ υλικό. — αδροµερώς 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοντρικός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άδροµερής < αδρός 
+ -µερής < µέρος]. 

αδρόµισθος, -η, -ο αυτός που παίρνει µεγάλο µισθό. — αδροµισθία 
(η). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άδρόµισθος < αδρός + µισθός]. 

αδροµολόγητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει ενταχθεί στο συγκοι-
νωνιακό δίκτυο: ~ λεωφορείο 2. αυτός που δεν έχει ξεκινήσει, δεν 
έχει τεθεί σε εφαρµογή: ~ λύση. 

αδροπληρώνω ρ. µετβ. [1890] {αδροπλήρω-σα, -θηκα, -µένος} δίνω 
(σε κάποιον) αδρή αµοιβή, πληρώνω αδρά. 

αδρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. (γενικά) αυτός που χαρακτηρίζεται από µε-
γάλο µέγεθος ή από επάρκεια: ~ αµοιβή 2. ιδιαιτέρως έντονος και ευ-
διάκριτος: ~ χαρακτηριστικά προσώπου 3. αφαιρετικός, γενικός, χω-
ρίς εµµονή σε λεπτοµέρειες: σχεδιάζει µε ~ πινελιές. — αδρ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ., αδρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αδρός < θ. άδ-, από όπου και επίρρ. άδην (επικ. τ. άδην) 
«επαρκώς, αφθόνως», + παραγ. επίθηµα -ρος, πβ. άδη-φάγος]. 

Α.∆.Σ.Ε.Ν. (η) Ανώτερη ∆ηµόσια Σχολή Εµπορικού Ναυτικού. 
Α.∆.Τ. (ο) Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας- συχνά ως στοιχείο που πρέ-

πει να συµπληρώσει κανείς σε έντυπο αιτήσεως, πληρωµής κ.λπ. 
αδυναµία (η) {αδυναµιών} 1. η έλλειψη δύναµης, σφρίγους· η εξα-

σθένηση των σωµατικών ή ψυχικών δυνάµεων: δεν έχω κουράγιο να 
κάνω τίποτα σήµερα, αισθάνοµαι µεγάλη - || δηλώνω | έχω ~ || αι-
σθάνθηκε ~ και λιποθύµησε- ΦΡ. (βρίσκω κάποιον) σε στιγµή αδυνα-
µίας (βρίσκω κάποιον) σε κατάσταση κατά την οποία δεν µπορεί να 
αντιδράσει, να αντισταθεί ΣΥΝ. ανηµποριά, ατονία, εξάντληση 2. η 
ανικανότητα, η ανεπάρκεια στην επιτέλεση αυτού που πρέπει να γί-
νεται, τής προορισµένης λειτουργίας: η ~ τής εθνικής οικονοµίας 
επηρεάζει αρνητικά και το κύρος τής χώρας 3. (συνεκδ.) το σηµείο 
στο οποίο είναι κανείς ανεπαρκής: ο γυιος µου πάει καλά στο σχο-
λείο- κάποιες ~ µόνο έχει στην έκθεση || αντιµετωπίζω | καλύπτω µια 
- ΣΥΝ. µειονέκτηµα· ΦΡ. αδυναµία χαράκτη ρος η έλλειψη σταθερό-
τητας στον χαρακτήρα, η επιπολαιότητα · 4. η ιδιαίτερη προτίµηση 
που µπορεί να εκδηλώνεται σε υπερβολικό βαθµό, κάτι στο οποίο δεν 
µπορούµε να αντισταθούµε: έχει µεγάλη ~ στον ανιψιό της και του 
κάνει συνέχεια δώρα || µεγάλη | ιδιαίτερη ~ || οµολογώ | δείχνω (την) 
~ µου σε κάποιον 5. (συνεκδ.) το αντικείµενο αυτής τής κλίσεως ή 
προτίµησης: µου αρέσει το παγωτό φράουλα, αλλά η µεγάλη ~ µου εί-
ναι η σοκολάτα 6. (κακόσ.) το πάθος, το ελάττωµα: έχω πολλές ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αδύνατος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + δύναµις, όχι από το επίθ. αδύναµος, όπως 
θα αναµενόταν (πβ. αθανασία < αθάνατος), διότι η λ. αδυναµία είναι 
αρχ., ενώ η λ. αδύναµος είναι µτγν.]. 

αδύναµος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει δύναµη: πολιτικά | οικονοµικά 
| σωµατικά | ψυχικά - ΣΥΝ. ανίσχυρος, ασθενής, ανήµπορος, ισχνός 
ΑΝΤ. δυνατός 2. αυτός που δεν έχει ένταση: ~ φωτιά | φως | χρώµα | 
χαµόγελο 3. αυτός που δεν έχει ισχυρό έρεισµα, λογική βάση. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αδύνατος. [ΕΤΥΜ µ,τγν. < αρχ. αδυναµία (υποχωρητ.)]. 

αδυνατίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν] {αδυνάτισ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) 
1. χάνω βάρος, γίνοµαι πιο λεπτός: έκανα δίαιτα και αδυνάτισα ΣΥΝ. 
λεπταίνω, χάνω κιλά ΑΝΤ. παχαίνω 2. προκαλώ απώλεια βάρους: τρο-
φές | χάπια | δίαιτες που αδυνατίζουν · 3. καταβάλλοµαι, χάνω τη 
δύναµη µου: τα νεύρα µου έχουν αδυνατίσει, δεν αντέχω άλλο την 
πίεση ΣΥΝ. εξασθενώ, αποδυναµώνοµαι ΑΝΤ. δυναµώνω 4. (µτφ.) χάνω 
την ένταση µου, µειώνοµαι, φθίνω: το φως αδυνάτισε ΣΥΝ. λιγοστεύω 
♦ (µετβ.) 5. κάνω (κάποιον/κάτι) να χάσει κιλά: η δίαιτα και το κολύ-
µπι σε αδυνάτισαν ΣΥΝ. λεπταίνω ΑΝΤ. παχαίνω 6. κάνω (κάποιον) να 
φαίνεται πιο λεπτός: οι κάθετες ρίγες στα ρούχα αδυνατίζουν το σώ-
µα, οι οριζόντιες το παχαίνουν. — αδυνάτισµα (το). 

αδυνατιστικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί ή συµβάλλει στο αδυνά-
τισµα, στην απώλεια βάρους: ~ κρέµα | προϊόντα ΣΥΝ. (λόγ.) απι-
σχναντικός ΑΝΤ. παχυντικός. 

αδύνατος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει ιδιαίτερα µεγάλο βάρος 
και όγκο, λεπτός: αυτή η κοπέλα, ό,τι και να φάει, µένει πάντα ~ ΣΥΝ. 
λιγνός, λιπόσαρκος, ισχνός ΑΝΤ. παχύς, χοντρός 2. αυτός που δεν έχει 
δύναµη ή αντοχή: ο οργανισµός του έχει γίνει πολύ ~ από τη µακρο-
χρόνια ασθένεια || ~ κράση ΣΥΝ. αδύναµος, ανίσχυρος, εξασθενηµέ-
νος ΑΝΤ. δυνατός· ΦΡ. το αδύνατο | ευαίσθητο σηµείο (κάποιου) το 
σηµείο στο οποίο µειονεκτεί 3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει ψυχικό, ηθι-
κό σθένος: παρασύρεται εύκολα- είναι πολύ ~ χαρακτήρας || ~ ψυχή-
καταβάλλεται µε το παραµικρό πρόβληµα ΣΥΝ. ευάλωτος, εύθραυ-
στος, ευαίσθητος ΑΝΤ. ισχυρός, σθεναρός 4. αδύνατοι (οι) η οικονο-
µικά ή κοινωνικά ασθενέστερη οµάδα ή τάξη ανθρώπων: την αύξηση 
των τιµών πληρώνουν πάντα οι ~- ΦΡ. αδύνατο φύλο οι γυναίκες, κατ' 
αντιδιαστολή προς το ισχυρό, τους άνδρες ΣΥΝ. ασθενές φύλο 5. 
αυτός που δεν έχει ισχυρή λογική βάση και αποδεικτική αξία: δεν 
νοµίζω ότι θα µπορέσεις να τον πείσεις µε ένα τόσο ~ επιχείρηµα 6. 



αδυνατώ 74 αειπάρθενος 
 

ανεπαρκής σε ποσότητα, σε ένταση: για πιάσε λίγο τον σφυγµό µου, 
µου φαίνεται πολύ ~! || ~ ηλεκτρικό ρεύµα | άνεµος | φωνή | φως 7. αυ-
τός που έχει βασικές ελλείψεις ή δυσκολίες στη µάθηση: θέλει βοή-
θεια, γιατί είναι - στα µαθηµατικά ΑΝΤ. δυνατός · 8. αδύνατο(ν) (το) 
αυτό που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί: είναι ~ να έρθει µαζί µας, 
γιατί είναι πολύ κουρασµένος || (κάτι) καθίσταται | αποβαίνει | κρίνε-
ται | θεωρείται ~ || ζητώ | επιχειρώ | κατορθώνω | κυνηγώ το ~ || εντελώς 
| ανθρωπίνως | πρακτικώς | νοµικώς | τεχνικώς | εκ των πραγµάτων - || 
είναι φύσει - || των αδυνάτων - (για έµφαση)· ως επίρρ. σε επιφών.: 
αδύνατον! δεν γίνεται µε τίποτα! ΣΥΝ. ακατόρθωτο, ανέφικτο, 
απραγµατοποίητο, απίθανο- ΦΡ. κάνω τα αδύνατα δυνατά (πραγ-
µατοποιώ κάτι που θεωρείται αδύνατον) καταβάλλω υπεράνθρωπες 
προσπάθειες, κάνω ό,τι περνά από το χέρι µου: θα ~ για να µπορέσω 
να σε βοηθήσω. — (υποκ.) αδυνατούλης, -α, -ι | -ικο (σηµ. 1). 

αδύνατος - αδύναµος - αδυναµία. Και οι τρεις λέξεις είναι ήδη 
αρχαίες, µε ισχυρότερη σε χρήση από παλιά τη λέξη αδύνατος, 
που αναφέρεται τόσο σε «έλλειψη δυνάµεως» (αδύνατη χώρα) όσο 
και σε «έλλειψη δυνατότητας» (Αυτό είναι αδύνατον να γίνει). 
Αντίθετο τού αδύνατος και στις δύο σηµασίες του είναι το δυνα-
τός. Το αδύναµος αναφέρεται µόνο στην έλλειψη δυνάµεως (αδύ-
ναµη φωνή), διαφέροντας έτσι από το «δυνατός». Χαρακτηριστική 
τής διαφοράς τους είναι η γνωστή φράση τού Ευαγγελίου (Κ.∆. 
Λουκ. 18, 27) «τά αδύνατα παρ' άνθρώποις δυνατά παρά τφ Θεώ 
εστί». Το ουσ. αδυναµία λειτουργεί ως αφηρηµένο ουσ. και των 
δύο (αδύναµος - αδύνατος), ενώ τα αρχ. ουσ. άδυνασία, άδυνατία 
και όδυναστία δεν µπόρεσαν να ανταγωνιστούν το αδυναµία ήδη 
στην Αρχαία και δεν επιβίωσαν, όπως δεν επιβίωσε και το αρχ. ρ. 
άδυναµώ (< αδύναµος) σε αντίθεση µε το (επίσης αρχ.) αδυνατώ. 

αδυνατώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {αδυνατείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-
ρατ.} δεν έχω τη δυνατότητα, δεν είµαι σε θέση: (µετβ.) η κυβέρνηση 
αδυνατεί να επιλύσει τα οξύτατα οικονοµικά προβλήµατα || (αµετβ.) - 
πλήρως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αδύνατος. 

αδυσώπητος, -η, -ο αυτός που είναι ιδιαίτερα σκληρός, που δεν κά-
µπτεται, δεν υποχωρεί- ανελέητος: ~ ανάγκη | αγώνας | µοίρα | εχθρός | 
εκµετάλλευση | ερώτηµα | πάλη ΣΥΝ. αµείλικτος, απηνής, άτεγκτος, 
σκληρός. — αδυσώπητα επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που δεν µεταβάλλει την έκφραση 
τού προσώπου του, απαθής», < ά- στερητ. + δυσωπώ «σκυθρωπάζω, 
αλλάζω όψη» < δυσ- + -ωπώ < θ. -ωπ-, πβ. δπ-ωπ-α, παρακ. τού ορώ 
«βλέπω»]. 

άδυτος, -η, -ο 1. αυτός στον οποίο δεν µπορεί να εισχωρήσει κανείς, 
απροσπέλαστος 2. άδυτο (το) | άδυτα (τα) (α) το εσώτατο µέρος να-
ού, όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος παρά µόνο στους ιερείς· ΦΡ. (εµ-
φατ.) τα άδυτα των άδυτων | το άδυτο των άδυτων (i) τα πιο βαθιά 
και απροσπέλαστα µέρη (ii) ΕΚΚΛΗΣ. το εσώτατο µέρος τού ναού, 
όπου επιτρέπεται η είσοδος µόνο στους ιερείς (β) (µτφ.) ο χώρος όπου 
λίγοι µπορούν να εισχωρήσουν, ο απαγορευµένος χώρος: στα ~ τής 
µαφίας || τα ~ τής ψυχής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + δύω 
«εισέρχοµαι, εισδύω, βυθίζοµαι»]. 

ad hoc λατ. (προφέρεται αντ χοκ) ελλην. επί τούτω· για τον συγκε-
κριµένο και µόνο σκοπό, ειδικά γι' αυτό: πρόκειται για - ερµηνεία, η 
οποία ισχύει µόνο για το συγκεκριµένο θέµα- δεν µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί ευρύτερα. [ΕΤΥΜ < λατ. ad hoc, αιτ. πτώση τής αντωνυµίας 
hoc (ουδ.) «αυτό»]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η ελλην. έκφραση για το λατ. ad hoc είναι η αρχ. φρ. έπί 
τούτω (επί +δοτ.) «για τον σκοπό αυτόν, για τον συγκεκριµένο 
σκοπό». Εσφαλµένη είναι η φρ. «επί τούτοίς», που χρησιµοποιεί-
ται ενίοτε προς απόδοση τού ad hoc: επί τούτοις = «επιπροσθέτως, 
επιπλέον, προς τούτοις». Εσφαλµένα είναι τόσο το συχνό στον κα-
θηµερινό λόγο «επί TOUTOU», το οποίο όµως σηµαίνει «επ' αυτού» 
(Επί τούτου έχω να παρατηρήσω τα εξής), καθώς και η γραφή επί 
τούτο (επί +αιτ.). 

άδω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) τραγουδώ, ψάλλω, 
υµνώ (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επωδός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άδω < άείδω < *ά-είδ-ω < ά- προθεµ. + *Ρειδ- < I.E. 
*wed- «µιλώ, τραγουδώ», πβ. σανσκρ. vad-ami «µιλώ». Οµόρρ. #σ-µα, 
φδ-ή (< άοιδή), άοιδ-ός, άηδ-ών (> αηδόνι) κ.ά.]. 

ιιµείς άδετε... Το ρ. άδω άρχισε ήδη από τον Ιο αι. µ.Χ. να αντικα-
θίσταται στη χρήση από το οµόρριζο ρ. τραγωδώ, από όπου το τρα-
γουδώ. Σήµερα χρησιµοποιείται µόνο σε πάγιες αρχαιοπρεπείς εκ-
φράσεις, όπως στην ελλειπτική φράση «ύµεΐς άδετε», από τη γνω-
στή φράση στους µύθους τού Αισώπου «τών οικιών υµών έµπι-
µπραµένων ύµεϊς άδετε» (τα σπίτια σας καίγονται και εσείς κά-
θεστε και τραγουδάτε), που έφθασε να λέγεται ειρωνικά για αυ-
τούς που εφησυχάζουν, αδιαφορούν ή ασχολούνται µε ασήµαντα 
θέµατα, ενώ έχουν πολύ σοβαρά ζητήµατα να αντιµετωπίσουν. Πα-
ρόµοια σηµασία έχει και η επίσης αρχαιοπρεπώς χρησιµοποιού-
µενη φράση τού Ευαγγελίου (Κ.∆. Λουκ. 10, 41) «υµεΐς περί άλλα 
τυρβόζεσθε» (το ορθό αντί «τυρβάζετε»). 

Άδωνις (ο) {Αδώνιδος} 1. ΜΥΘΟΛ. νέος ασύγκριτης οµορφιάς, εραστής 
τής Αφροδίτης, σύµβολο τής ανδρικής οµορφιάς 2. (µτφ.) εξαιρετικά 
ωραίος νέος 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Άδωνης (σηµ. 2-3). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. "Αδωνις, -ιδος < εβρ. adhön «κύριος» (κλητ. adhö-ni). Η 
προέλευση τού ονόµατος από τους πολιτισµούς τής Α. Μεσογείου εί- 

ναι αναµφισβήτητη, ενώ η έλλειψη δασύτητας δεν επιτρέπει τη σύν-
δεση µε τα αρχ. άδείν, άνδάνω]. 

άδωρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν λαµβάνει δώρα· µόνο στη ΦΡ. δώ-
ρον άδωρον (έχθρων αδωρα δώρα, Σοφοκλ. Αίας 665) για κάτι που 
δίνεται ή γίνεται καθυστερηµένα ή άκαιρα, σε χρόνο που δεν ωφελεί 
πια: όταν του έδωσαν το δάνειο, ήταν -· το σπίτι είχε κατασχεθεί 
ΣΥΝ. κατόπιν εορτής. 

άε επιφών. → άι, α2 
Α.Ε. (η) 1. Ανώνυµη Εταιρεία 2. Ασφαλιστική Εταιρεία 3. Αυτού | -ής 

Εξοχότης. 
Α.Ε.∆.Α.Κ. (η) Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαί-

ων. 
αεί επίρρ. (αρχαιοπρ.) πάντοτε | πάντα- στις ΦΡ. (α) ΕΚΚΛΗΣ. νυν και 

αεί τώρα και πάντοτε, αιώνια (β) στο νυν και αεί στο τέλος, στο 
απροχώρητο, σε οριακό σηµείο: µ' έχεις φέρει στο ~ µε την ξεροκε-
φαλιά σου! || έχω φτάσει στο ~! ΣΥΝ. στο αµήν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αΐεί < 
αίΡεί < I.E. *aiw- «ζωτικότητα, διάρκεια», πβ. λατ. aev-um «διάρκεια - 
αιώνας», aetas (< aev-itas) «εποχή, ζωή», αγγλ. age < γαλλ. âge 
«ηλικία, εποχή», ιταλ. evo, αγγλ. ever «πάντοτε», γερµ. ewig 
«αιώνιος». Οµόρρ. αί-ών, άέ-ναος (< *άέν-ναος), «διαρκής» κ.ά.]. 

αεί- | αει- (σύνθετα) - πάντοτε /πάντα. Το επίρρηµα αεί τής Αρχαί 
ας, οµόρριζο των αιών)ας) και αέναος, είναι στη σύγχρονη Ελληνι 
κή γνωστό από ορισµένα σύνθετα τής καθηµερινής γλώσσας (αει 
θαλής, αεικίνητος, αείµνηστος), από επιστηµ. όρους (αείφυλλος, α- 
ειφανής, αειφορία), από λέξεις και φράσεις τής εκκλησιαστικής 
γλώσσας (αειπάρθενος, αειµακάριστος, νυν και αεί «τώρα και πά 
ντοτε») και από τα σύνθετα αρχαιοπρ. επιρρήµατα αείποτε και ε 
σαεί. Η «αδιάκοπη διάρκεια χρόνου» στη Ν. Ελληνική δηλώνεται α 
πό το (ήδη αρχ.) επίρρ. πάντοτε (< πάντ-οτε) και από το επίρρ. πά 
ντα (< µεσν. τόν πάντα χρόνον, πβ. και τη φράση «εις τον αιώνα τον 
άπαντα»). Με το επίρρ. αεί ως α' συνθετικό σχηµατίστηκαν 76 σύν 
θετα τής Αρχαίας, πολλά µεσαιωνικά (αειχανής, αειχαρής, αειχεί- 
µαστος, αειχρόνιος κ.λπ.) και αρκετά νεότερα λόγια. Για τα τελευ 
ταία αυτά σηµειώνει ο Στέφανος Κουµανούδης: «"Αξιον παρατη 
ρήσεως είναι δτι, ενφ το αεί δεν παρέµεινεν εκ παραδόσεως εις 
κοινήν χρήσιν, οί λόγιοι µας κατεσκεύασαν εξ αυτού συνθέτους 
λέξεις 35, τάς ενταύθα άναγεγραµµένας, ίσως δέ και αλλάς» (Συ 
ναγωγή νέων λέξεων..., σ. 15 υποσηµ.). Από τις νεότερες λόγιες λέ 
ξεις χαρακτηριστικές είναι η λ. αειµούρµουρος τού δηµοσιογράφου 
Βλάση Γαβριηλίδη (για µεµψίµοιρους δηµοσιογράφους, που συνε 
χώς επικρίνουν τα πάντα), η λ. αείπονος τού Αγγέλου Βλάχου (για 
τη ζωή που είναι πάντα γεµάτη βάσανα), η λ. αεισάλευτος «αεικί 
νητος» τού Χαρ. Αννινου, η λ. αείσειστος τού Αλεξ. Ραγκαβή, οι λ. 
αειπερίεργος και αεισκότεινος τού Στεφ. Ξένου, η λ. αεισταγής (για 
δάκρυα) τού Αριστ. Προβελέγγιου και άλλες στις εφηµερίδες 
Εστία (αειφάγος κ.ά.), Ακρόπολις (αεισκίαστος, αειµέριµνος κ.ά.), 
Άστυ (αείκλαυστος). → αείποτε 

Α.Ε.Ι. (το) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα. 
αειθαλής, -ής, -ές {αειθαλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (για δέντρο, φυτό) 

που διατηρεί το φύλλωµα του όλες τις εποχές ΣΥΝ. αείφυλλος ΑΝΤ. 
φυλλοβόλος 2. (µτφ.) αυτός που διατηρεί τη νεότητα, την ακµή, τη 
σφριγηλότητά του: ~ γυναίκα | προσωπικότητα ΣΥΝ. ακµαίος, σφρι-
γηλός, ακατάβλητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, αγγέλλω. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < άεί «πάντοτε» + θάλλω «ανθίζω, ακµάζω», πβ. θαλερός, κύρ. 
όν. Θαλής, Ευθαλία κ.ά.]. 

αειθαλής (-λ-): θάλλω (-λλ-). Η λ. αειθαλής γράφεται µε ένα -λ-
(όπως και τα θαλ-ερός, Θάλ-εια, Ευ-θαλ-ία), γιατί σχηµατίζεται 
από το θ. θαλ- (πβ. αρχ. αόρ. β' ε-θαλ-ον). Τα δύο -λ- τού ενεστ. 
θάλλω οφείλονται στο ενεστωτ. επίθηµα j: *θάλ^ω > θάλ-λω (αφο-
µοίωση)· πβ. κ. ποικίλλω (< *ποικίλ-./ω), αλλά ποικίλος. 

αεικίνητος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση 2. 
αυτός που διακρίνεται από ζωντάνια και κινητικότητα: ~ πολιτικός' 
όπου πας, τον βρίσκεις µπροστά σου! ΣΥΝ. ζωντανός, ζωηρός, κινητι-
κός, δραστήριος 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από δραστήρια 
και δηµιουργική διάθεση, ενέργεια: ~ πνεύµα! Ποτέ δεν εφησυχάζει! 
ΣΥΝ. δραστήριος, ενεργητικός, δηµιουργικός 4. αεικίνητο(ν) (το) (λατ. 
perpetuum mobile) ΦΥΣ. υποθετική µηχανή που, αφού τεθεί σε λει-
τουργία, µπορεί να κινείται διαρκώς χωρίς την κατανάλωση έργου. 
— αεικινησία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < άεί «πάντοτε» + κινητός < 
κινώ]. 

αειµακάριστος, -ος, -ο {αειµακαρίστ-ου | -ων, -ους) (αρχαιοπρ.) (ως 
προσφώνηση τής Παναγίας) άξιος αιώνιου µακαρισµού, εξύµνησης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άεί «πάντοτε» + µακαριστός < µακαρίζω «καλοτυχί-
ζω, θεωρώ κάποιον ευτυχή»]. 

αείµνηστος, -η, -ο άξιος να τον θυµούνται και να τον µνηµονεύουν 
πάντα- συνήθ. σε τιµητική αναφορά ή µνεία σηµαντικού ή προσφι-
λούς θανόντος προσώπου: ο ~ Ελευθέριος Βενιζέλος || ο ~ αρχιεπίσκο-
πος Αθηνών || ο — πατέρας σας έλεγε... ΣΥΝ. µακαρίτης, αξέχαστος, 
αξιοµνηµόνευτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µακαρίτης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άεί «πάντοτε» + µνηστός < µι-µνή-σκω «θυµίζω», πβ. 
µνή-µη, µνή-µων, µνη-µονεύω κ.ά.]. 

αειπάρθενος (η) {αειπαρθένου | χωρ. πληθ.) (ως προσφώνηση τής 
Παναγίας) αυτή που διατηρεί την παρθενική αγνότητα σε όλη τη 
διάρκεια τής ζωής της. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άεί «πάντοτε» + παρθένος. Η 
λ. χρησιµοποιήθηκε ως 
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προσωνυµία σε αρχαίες θρησκείες, αναφερόµενη σε άγαµες θεές που 
διατηρούσαν την παρθενία τους, όπως η Αρτεµις, η Αθηνά και οι 
Εστιάδες. Οι Πυθαγόρειοι αποκαλούσαν άειπάρθενον τον αριθµό 7, 
επειδή δεν είναι διαιρέτης ή πολλαπλάσιο κανενός αριθµού τής πρώ-
της δεκάδας. Η σηµερινή σηµ. τής λ. είναι µεσν.]. αειποτε επίρρ. 
(λόγ.) 1. πάντοτε, διαρκώς 2. (σε σχέση µε το παρελθόν) ανέκαθεν, 
από πάντα, από παλιά: υπήρξε ~ υπέρµαχος τής πολιτικής τής ειρήνης. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. άεί «πάντοτε» + αοριστολογικό ποτέ «κάποτε», κατ' 
αναλογίαν προς τα επιρρήµατα ούδέ-ποτε, τί-ποτε, κά-ποτε κ.ά.]. 

αείποτε - πάντοτε. Λογιότερης και αρχαιοπρεπούς χρήσεως, εµ-
φατικός τύπος τού πάντοτε. Ανάλογη σχέση υφίσταται ανάµεσα 
στο ουδέποτε και το ποτέ, που έχουν αρνητική σηµασία.     → αεί 

αειφανής, -ής, -ές {αειφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που είναι 
πάντοτε ορατός· κυρ. ΑΣΤΡΟΝ. αειφανής αστέρας βλ. λ. αστέρας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άεί «πάντοτε» + -φανής < 
φαίνοµαι]. 

αειφορία (η) {χωρ. πληθ.} 1. (κ. αρχή τής αειφορίας) η σκόπιµη πα-
ραγωγή ενός προϊόντος από ένα δάσος µε τρόπο που να µη µειώνεται 
αλλά, αν είναι δυνατόν, να βελτιώνεται η παραγωγική ικανότητα του 
και να µη θίγονται οι θετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις - λειτουρ-
γίες του 2. η διαχείριση των φυσικών οικοσυστηµάτων και των ανα-
νεώσιµων πηγών ενεργείας µε τρόπο που να εξασφαλίζεται η περι-
βαλλοντική ποιότητα και ισορροπία για το µέλλον (βλ. κ. αειφόρα 
ανάπτυξη) 3. (συνεκδ.) άνθηση, διαρκής πρόοδος, ανάπτυξη: «η ~ τής 
ελληνικής γεωργίας εξαρτάται από τη µείωση τού κόστους παραγω-
γής των αγροτικών προϊόντων» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < αεί «πάντοτε» + -φορία < φέρω, απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. 
rapport soutenu]. 

αειφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την αειφορία 
(σηµ. 2): ~ σύστηµα | κοινωνία 2. αειφόρ-α | -ος ανάπτυξη µοντέλο 
διαχείρισης των φυσικών οικοσυστηµάτων και των ανανεώσιµων φυ-
σικών πόρων, σύµφωνα µε το οποίο η περιβαλλοντική, οικονοµική και 
κοινωνική δραστηριότητα πρέπει να εξασφαλίζει τη διαρκή αξιοποί-
ηση των φυσικών πόρων, να µην προκαλεί δηλ. ανεπανόρθωτη βλάβη 
στο περιβάλλον υπονοµεύοντας το µέλλον των επερχόµενων γενεών, 
αλλά να επιτυγχάνει τη σταθερή περιβαλλοντική ποιότητα και ισορ-
ροπία. Επίσης αειφορικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άεί «πάντοτε» + -φόρος < φέρω. Αρχική σηµ. «αειθα-
λής»]. 

αειφυλλος, -η (λόγ. -ος), -ο αυτός που διατηρεί πάντοτε το φύλλωµα 
του: ~ δέντρο | δάσος ANT. φυλλοβόλος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άεί 
«πάντοτε» + φύλλον]. 

Α.Ε.Κ. (η) Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. — αεκτζής (ο), αε-
κτζήδικος, -η, -ο. 

Α.Ε.Λ.∆.Ε. (η) Ανώνυµη Εταιρεία Λήψης και ∆ιαβίβασης Εντολών 
(στο Χρηµατιστήριο). 

Α.Ε.Ν. (η) Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού. 
αέναος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) 1. (κυριολ.) αυτός που δεν παύει ποτέ να 

ρέει, να τρέχει: η ~ ροή τού χρόνου 2. (συνήθ. γενικότ.) αυτός που δεν 
σταµατά: ~ κίνηση των πλανητών ΣΥΝ. ασταµάτητος, αδιάκοπος. — 
αενάως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αείρροος, αυτός που ρέει πάντοτε, αστα-
µάτητος», < *αέν-ναος < άέν (= άεί) «πάντοτε» + νάω «ρέω» (βλ. λ. 
νάµα)]. 

Α.Ε.Π. (το) Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (βλ. λ. προϊόν). 
Α.Ε.Π.Ι. (η) Ανώνυµη Εταιρεία Πνευµατικής Ιδιοκτησίας. 
αεράνηµα (το) {αεραγήµ-ατος | -ατα, -άτων} το στρατιωτικό άγηµα 

που µεταφέρεται µε αεροπλάνο ή ελικόπτερο. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
αγγλ. airborne troop]. 

αεραγωγός (ο) [1847] 1. οπή, άνοιγµα για διοχέτευση (εισδοχή ή 
εκβολή) αέρα 2. σωλήνας, αγωγός ή συσκευή εξαερισµού κτισµάτων, 
ορυχείων, µηχανηµάτων κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
porte-vent]. 

αεράθληµα (το) {αεραθλήµ-ατος | -ατα, -άτων} το άθληµα κατά το 
οποίο γίνεται επίδειξη πτητικών δεξιοτήτων µε µικρά αεροσκάφη ή 
ελαφρές πτητικές µηχανές (πβ. λ. αερολέσχη). — αεραθλητής (ο), αε-
ραθλήτρια (η), αεραθλητισµός (ο), αεραθλητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. airsport], 

αεράκατος (η) [1888] {αερακάτ-ου | -ων, -ους} ΝΑΥΤ. υδροπλάνο χω-
ρίς πλωτήρες. 

αεράκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) ελαφρά πνοή ανέµου, αύρα: δροσερό | 
θαλασσινό | καθαρό ~ || έπιασε | σήκωσε ~. 

αεράµυνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κρατική υπηρεσία για την προστασία 
τού άµαχου πληθυσµού σε περίπτωση εναέριας επίθεσης (βλ. κ. πολι-
τική άµυνα, λ. άµυνα): µαθήµατα αεράµυνας 2. σύνολο στρατιωτι-
κών και πολιτικών µέσων και µέτρων που απαρτίζουν την προστασία 
από εναέριο εχθρό: τα µέτρα ενισχύουν την ~ τής πόλης || ασκήσεις 
αεράµυνας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. air defence]. 

αεραντλία (η) [1870] {αεραντλιών} µηχάνηµα (αντλία) χρησιµοποι-
ούµενο για µεταφορά, εισαγωγή ή εξαγωγή, αραίωση ή πύκνωση αέ-
ρα σε κλειστό χώρο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. air pump]. 

αεραπόβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΣΤΡΑΤ. η επιχείρηση 
από αέρος, που εκτελείται από µονάδες στρατού και αεροπορίας και 
αποσκοπεί στη ρίψη αλεξιπτωτιστών και πολεµικού υλικού, συνήθ. 
στα µετόπισθεν τού εχθρού. — αεραποβατικός, -ή, -ό. 

αεραποθήκη (η) {αεραποθηκών} κλειστό τµήµα µηχανήµατος όπου 
αποθηκεύεται αέρας. 

αέρας κ. (λογοτ.) αγέρας (ο) {αέρ-α κ. (λόγ.) -ος | -ηδες) 1. το µείγµα 
αζώτου, οξυγόνου και ελάχιστων ποσοτήτων άλλων αερίων που 
αναπνέουµε και που περιβάλλει τη Γη αποτελώντας την ατµόσφαιρα 
της: ο µολυσµένος - µιας βιοµηχανικής πόλης || αναπνέω καθαρό ~ || 
ρεύµα αέρος- ΦΡ. (α) τινάζω (κάτι) στον αέρα βλ. λ. τινάζω (β) αλλά-
ζω αέρα | τον αέρα (κάποιου) αλλάζω παραστάσεις ταξιδεύοντας: 
πήγαινε σε κανένα νησί ν' αλλάξεις αέρα! || πάµε εκδροµή να σου 
αλλάξω λίγο τον αέρα; (γ) κλείνω | ανοίγω τον αέρα ξεκινώ | σταµα-
τώ την παροχή αέρα µέσω βαλβίδας ή συσκευής (δ) χάνω αέρα (κυρ. 
για σωλήνες ή σαµπρέλες) ξεφουσκώνω: η ρόδα τού ποδηλάτου χάνει 
αέρα (ε) βγάζω στον αέρα (i) αερίζω: βγάλε τα ρούχα σου στον αέρα, 
για να µη µουχλιάσουν! (ii) (για είδηση, πληροφορία κ.τ.ό.) µεταδίδω 
από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση: βγάζω µια είδηση στον αέρα (στ) 
βγαίνω στον αέρα (i) εµφανίζοµαι στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση: 
έχει τρακ, γιατί δεν έχει βγει ποτέ µέχρι σήµερα στον αέρα (ii) 
µεταδίδοµαι από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο: η συζήτηση θα βγει 
στον αέρα αύριο βράδυ (ζ) (είµαι) στον αέρα (i) µεταδίδοµαι σε 
απευθείας τηλεοπτική ή ραδιοφωνική µετάδοση: είµαστε στον αέρα, 
ας προσέχουµε τις εκφράσεις µας! (ii) είµαι εν πτήσει (σε αεροπλάνο): 
ενώ ήµαστε στον αέρα, παρουσιάστηκε πρόβληµα στον κινητήρα (iii) 
στερούµαι βάσεως, λογικού ερείσµατος: αυτός ο ισχυρισµός είναι 
στον αέρα, δεν χρειάζεται να τον πάρεις στα σοβαρά! (iv) δεν έχω 
κανένα στήριγµα, δεν βασίζοµαι πουθενά και σε κανέναν: οι δύο νέοι, 
όχι µόνο οικονοµικά αλλά και όσον αφορά στο µέλλον τους, είναι 
κυριολεκτικά στον αέρα ΣΥΝ. είµαι ξεκρέµαστος (ν) αιωρούµαι, 
κρέµοµαι στο κενό, έχω γείρει από τη βάση στήριξης µου: το µισό 
αυτοκίνητο είναι στον αέρα στην άκρη τής γέφυρας, όπου βρέθηκε µετά 
τη σύγκρουση (η) κενό αέρος (i) διαφορά υψοµετρικής πιέσεως, που 
προκαλεί και απώλεια ύψους στο αεροσκάφος κατά την πτήση (ii) οι 
ειδικές συνθήκες που επιτυγχάνονται µε την τεχνητή αφαίρεση τού 
ατµοσφαιρικού αέρα για την κατασκευή και συσκευασία προϊόντων 
(αεροστεγής συσκευασία): τα πατατάκια συσκευάζονται σε ~ (θ) ζω µε 
αέρα τρώω ελάχιστα (ι) παίρνουν τα µυαλά µου αέρα αποκτώ µεγάλη 
ιδέα για τον εαυτό µου, γίνοµαι αλαζόνας: από τότε που κέρδισε το 
βραβείο, πήραν τα µυαλά του αέρα κι έγινε πολύ υπερόπτης ΣΥΝ. 
καβαλάω το καλάµι 2. ο άνεµος: σηκώθηκε ~ και πήρε τις ψάθες στην 
παραλία || φυσάει ~ || κόβει | πέφτει ο~|| πρωινός | δυνατός | δροσερός | 
ελαφρός | νυχτερινός | θαλασσινός | βουνήσιος | άγριος | δαιµονισµένος 
| παγερός | τσουχτερός | νοτισµένος ~ || φύσηξε ο ~ και φούσκωσε τα 
πανιά- ΦΡ. (α) κάνω αέρα (σε κάποιον) παράγω αέρα µε τεχνητό 
τρόπο (φύσηµα, βεντάλια, ανεµιστήρα κ.λπ.), δροσίζω: ζαλίστηκε και 
της έκανα λίγο αέρα µε τη βεντάλια να συνέλθει (β) ώρα καλή στην 
πράµ(ν)η σου κι α)γ)έρα στα πανιά σου (i) ευχή για καλό ταξίδι και 
ευνοϊκό άνεµο (ii) (γενικότ.) να σου πάνε όλα καλά (iii) (ειρων.) είσαι 
ελεύθερος να φύγεις, δεν σε κρατάει κανείς: αν δεν σου αρέσει να 
δουλεύεις µαζί µας, ~! (γ) κόβω τον αέρα (i) µετριάζω την ορµή τού 
αέρα (σηµ. 2): το τζάµι τού αυτοκινήτου έκοβε τον αέρα, που φυσούσε 
µανιωδώς (ii) (κάποιου) επαναφέρω στη σωστή συµπεριφορά κάποιον 
που έχει αρχίσει να δείχνει υπερβολική οικειότητα ή άνεση, 
ξεπερνώντας τα επιτρεπτά όρια: κόψ' του τον αέρα, γιατί έχει αρχίσει 
να γίνεται πολύ ενοχλητικός! (δ) (µτφ.) φυσάει άλλος αέρας (κάπου) 
για τη µεταβολή µιας κατάστασης (συνήθ. προς το καλύτερο)· 
άλλαξαν τα πράγµατα: τώρα πια ~ στην εκπαιδευτική πολιτική τής 
χώρας 3. αναθυµιάσεις ή εξατµίσεις, συνήθ. από βράσιµο υγρών: η 
χύτρα βγάζει ~ ΣΥΝ. ατµός 4. (α) το σύνολο των συνθηκών που 
διαµορφώνουν τη χαρακτηριστική ατµόσφαιρα ενός χώρου ή τόπου: 
η Μύκονος είναι ένα νησί µε ~ || αποπνέει έναν ~ αρχοντιάς η Σύρος || 
ο ~ εδώ µέσα µυρίζει µπαρούτι, θα έχουµε φασαρίες! ΦΡ. (α) πλανάται 
στον αέρα για φηµολογίες ή διαδόσεις που δεν έχουν διασταυρωθεί ή 
αποδειχθεί: η φήµη ότι θα γίνει υποτίµηση τής δραχµής ~ τον 
τελευταίο καιρό (β) (κάτι υπάρχει) στον αέρα για κάτι που δεν είναι 
εµφανές, αλλά µπορεί να το διαισθανθεί κανείς στην ατµόσφαιρα που 
επικρατεί σε έναν χώρο: κάποιο πρόβληµα υπάρχει στις σχέσεις τους- 
το αισθάνεσαι στον αέρα (β) η αίσθηση που αφήνουν το 
παρουσιαστικό, οι τρόποι και το ύφος κάποιου: έχει έναν ~ 
αριστοκράτη || έχει επάνω του έναν ~ κοσµοπολίτικο ΣΥΝ. στυλ 5. 
(ειδικότ.) η άνεση και η αυτοπεποίθηση που δείχνει κανείς σε 
συγκεκριµένη περίσταση: βάδισε στην πασαρέλα µε ~ || µπήκε για τη 
συνέντευξη µε µεγάλο - και αυτοπεποίθηση || έχει ~ όταν µιλάει 
Αγγλικά- ΦΡ. (α) παίρνω αέρα (i) αποκτώ µεγάλη οικειότητα και 
άνεση, µε αποτέλεσµα να παραφέροµαι, να ξεπερνώ τα επιτρεπτά 
όρια: πολύ αέρα πήρες- πώς µου µιλάς έτσι; (ii) (για προϊόντα σε 
αεροστεγείς συσκευασίες) έρχοµαι σε επαφή µε τον αέρα: αν πάρει 
αέρα, να καταναλωθεί σε εφτά ηµέρες, γιατί µετά είναι επικίνδυνο για 
την υγεία (iii) επίσης παίρνω τον αέρα µου αναπνέω καθαρό αέρα, 
αναζωογονούµαι: Βγήκε να πάρει λίγο αέρα. Τόσες ώρες δουλεύει 
κλεισµένη εκεί µέσα! (β) δίνω (σε κάποιον) αέρα φέροµαι (σε 
κάποιον) πολύ ελαστικά, του αφήνω περιθώρια υπερβολικής οι-
κειότητας: µην του δίνεις αέρα, γιατί θ'αρχίσει να παραφέρεται πάλι 
(γ) παίρνω τον αέρα (κάποιου | σε κάτι) (i) ελέγχω, επιβάλλοµαι σε 
κάποιον: ο µικρός του γυιος τού έχει πάρει τον αέρα και τον κάνει ό,τι 
θέλει (ii) αποκτώ άνεση, αυτοπεποίθηση και πείρα (σε κάτι): πήρε τον 
αέρα τής δουλειάς || κάτσε να πάρω τον αέρα τού αυτοκινήτου και 
µετά θα δεις εκδροµές! ΣΥΝ. παίρνω το κολάι 6. (µτφ.) τίποτε το 
χειροπιαστό, τζίφος: Και τι έµεινε απ' όλα αυτά; ~! ΦΡ. (α) αέρας 
κοπανιστός (i) λόγια ανόητα: περίµενα µια σοβαρή απάντηση, αλλά 
πήρα ~ (ii) τίποτε το ουσιαστικό, το πραγµατικό, απολύτως τίποτε: 
δυο µέρες τώρα, που είχαµε µείνει χωρίς τρόφιµα, φάγαµε ~ (β) λόγια 
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τού αέρα αερολογίες, λόγια χωρίς αξία, χωρίς ουσιαστικό αντίκρι-
σµα: εγώ είµαι άνθρωπος των πράξεων και δεν συνηθίζω να λέω ~! 7. 
ο χώρος που µένει ελεύθερος και εξασφαλίζει άνεση: αύξησε την 
απόσταση των αράδων, να έχει - το κείµενο || (για ρούχο) δώσε λίγο ~ 
στη φούστα, να είναι πιο άνετη, να µη σε σφίγγει 8. αέρα! πολεµική 
ιαχή, αλαλαγµός επιτιθεµένων: η ιαχή «~» αντηχούσε στα βουνά τής 
Αλβανίας κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεµο 9. το δικαίωµα ανεγέρσεως 
κτίσµατος σε ελεύθερο χώρο πάνω από άλλο κτίσµα: αγόρασε τον 
τελευταίο όροφο και τον ~ τής πολυκατοικίας («το δικαίωµα υψούν») 
10. αποζηµίωση σε εκµισθωτή που προστατεύεται από το 
ενοικιοστάσιο για λύση αναγκαστικής παράτασης µισθώσεως: του 
έδωσε - έξι ενοίκια || (για επιχείρηση) του έδωσε ~ πέντε εκατοµµύ-
ρια για το µαγαζί · 11. η προσαύξηση τής αξίας µιας επιχειρήσεως 
λόγω καλής τοποθεσίας, φήµης ή πελατείας: ο ~ ενός γωνιακού µα-
γαζιού · 12. ΕΚΚΛΗΣ. το τετράγωνο υφασµάτινο κάλυµµα τού αγίου 
ποτηριού ή δίσκου, ο αήρ. — (υποκ.) αεράκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. αήρ, αέρος < *άΡερ-, πβ. λατ. aer, γαλλ. air (> αγγλ. air), ιταλ. aria 
κ.ά. Οµόρρ. αρχ. ά(Ρ)είρω «αίρω, σηκώνω» (< *άΕέρ-_/ω), οπότε η 
αρχική σηµ. τής λ. αήρ θα ήταν «ανύψωση», αϋ-ρα κ.ά. Ανάλογη 
σηµασιολογική εξέλιξη («ανύψωση» > «αέρας») εµφανίζεται και 
στις γερµανικές γλώσσες, πβ. αγγλ. lift «σηκώνω» - γερµ. Luft 
«αέρας». Οι σηµ. 4-6 αποδίδουν αντίστοιχες χρήσεις τού γαλλ. air, 
λ.χ. elle a un grand air «αποπνέει έναν αέρα αρχοντιάς». Πολλές φρ. 
είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. παίρνω τον αέρα µου (< γαλλ. [je suis allé] 
prendre l'air), αλλάζω (τον) αέρα (< γαλλ. [il m'a recommandé de] 
changer l'air), ζω µε αέρα (< γαλλ. vivre de l'air), υπάρχει | πλανάται 
κάτι στον αέρα (< γαλλ. il y a quelque chose dans l'air), λόγια τού αέ-
ρα (< γαλλ. paroles en l'air), βγαίνω στον αέρα (< αγγλ. go on the air), 
κενό αέρος (< αγγλ. air pocket) κ.ά.]. 

αέρα! Είναι άγνωστο πώς ξεκίνησε η πολεµική ιαχή αέρα που γεν-
νήθηκε στα βουνά τής Αλβανίας και στις χαράδρες τής Β. Ηπείρου 
και συνδέθηκε µε τον ηρωισµό των Ελλήνων στις µάχες εναντίον 
των Ιταλών το '40. Πιθανόν να αποτέλεσε προϊόν ειρωνείας και πε-
ριφρόνησης προς την ιταµή προκλητικότητα και τα πλήγµατα τού 
εχθρού, σηµαίνοντας αρχικά κάτι το «ασήµαντο», το «µηδαµινό» 
(ίσως µε αναφορά στην αστοχία των εχθρικών πυρών) και πλη-
σιάζοντας προς τη σηµασία τού «τίποτε». Τελικά, η λ. έφθασε να 
λειτουργεί ως πολεµική ιαχή σε επιθέσεις, σηµαίνοντας «πάνω 
τους». Αντιστοιχεί προς τις αρχαίες πολεµικές ιαχές άλαλα (από 
όπου τα αλαλάζω και αλαλαγµός) και ίά (από όπου ο ίήιος παιάν, 
το πολεµικό τραγούδι µε το οποίο ζητούσαν οι µαχητές τη βοήθεια 
τού Απόλλωνα). 

αερατµός (ο) ΦΥΣ. µείγµα θερµού αέρα και ατµού που λειτουργεί ως 
κινητήρια δύναµη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. air-steam]. 

αεράτος, -η, -ο αυτός που έχει άνεση και χάρη (αέρα) στις κινήσεις 
και στους τρόπους του, χαριτωµένος: εµφανίστηκε στη δεξίωση µε 
ένα πολύ ~ στυλ. 

αεργία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} το να µην εργάζεται κάποιος (συνήθ. µε 
προσωπική του επιλογή). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανεργία, δουλειά. 

άεργος, -η, -ο αυτός που δεν εργάζεται µε προσωπική του επιλογή 
ΣΥΝ. τεµπέλης, φυγόπονος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άεργος < ά- στερητ. 
+ -εργός < έργον]. 

αέρι (το) →αγέρι 
αεριαγωγός (ο) [1890] ο αγωγός µεταφοράς και διανοµής φυσικού ή 

άλλου καύσιµου αερίου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. conduite 
de gaz], 

αερίζω ρ. µετβ. {αέρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. εκθέτω (κάτι) στον αέρα: 
κάθε πρωί να αερίζεις τα σεντόνια || πρέπει να σκαλίσετε, για ν' αε-
ριστεί το χώµα και ν' ανασάνουν οι ρίζες 2. ανανεώνω τον αέρα 
(κλειστού χώρου), εξαερίζω: άνοιξα το παράθυρο, για ν' αεριστεί το 
δωµάτιο από την κλεισούρα· (µεσοπαθ. αερίζοµαι) 3. βγαίνω σε ανοι-
χτό χώρο, για να πάρω αέρα 4. δηµιουργώ (µε κάτι) αέρα, για να ανα-
κουφιστώ από τη ζέστη ή από συναισθηµατική σύγχυση: είναι συνε-
χώς µε µια βεντάλια στο χέρι κι αερίζεται 5. (ευφηµ.) πέρδοµαι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ.άήρ, αέρος]. 

αερικό κ. αγερικό (το) (λαϊκ.-λογοτ.) το φάντασµα, το στοιχειό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αερικός «όµοιος µε αέρα, εφήµερος» < αρχ. αήρ, αέ-
ρος. Η σηµ. «φάντασµα» τού ουδ. αερικό οφείλεται στην άποψη ότι ο 
αέρας έχει αόρατη υπόσταση και µυστηριώδη δύναµη, η οποία µπο-
ρεί να προκαλέσει θόρυβο, να παρασύρει, να καταστρέψει. Αυτή η 
άυλη δύναµη αποδόθηκε σε υπερφυσικά στοιχεία και αόρατα δαιµό-
νια- πβ. κ. ανεµικό. Η εξέλιξη από τη σηµ. «πνοή ανέµου» στη σηµ. 
«άυλη ουσία, ψυχική οντότητα» παρατηρείται και στη λέξη πνεύµα]. 

αέρινος, -η, -ο [αρχ.] (εκφραστ.) αυτός που µοιάζει να είναι φτειαγ-
µένος από αέρα, που είναι εξαιρετικά λεπτός, ελαφρός, διαφανής, 
δροσερός: ήταν τόσο ωραία, τόσο ~, φάνταζε σαν οπτασία || ~ ύφα-
σµα | φόρεµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αέριος. 

αέριο (το) (αερί-ου | -ων} 1. το σώµα που δεν έχει καθορισµένο σχή-
µα και όγκο, τείνοντας να καταλάβει όλο τον χώρο στον οποίο πε-
ριέχεται και στον οποίο τα µόρια ή άτοµα του βρίσκονται σε συνεχή 
κίνηση προς διάφορες κατευθύνσεις συγκρουόµενα µεταξύ τους: άο-
σµο | άχρωµο | δηλητηριώδες | δύσοσµο | ραδιενεργό | τοξικό ~ 2. (α) 
ΧΗΜ. αδρανές | ευγενές αέριο το αέριο που παρουσιάζει χηµική 
αδράνεια, δηλ. δεν σχηµατίζει εύκολα (ή και καθόλου) χηµικές ενώ-
σεις, γιατί απαιτείται µεγάλη ποσότητα ενέργειας, για να αποσπα-
στεί ηλεκτρόνιο από την εξωτερική του στιβάδα: τα ~ είναι το ήλιο, 
το νέον, το αργό, το κρυπτό, το ξένο και το ραδόνιο (β) ΓΕΩΛ. φυσικό 

αέριο βλ. λ. φυσικός (γ) ασφυξιογόνο αέριο βλ. λ. ασφυξιογόνος (δ) 
ΣΤΡΑΤ. πολεµικό /χηµικό αέριο χηµικό δηλητηριώδες παρασκεύασµα, 
που εκτοξεύεται κατά τού εχθρού και προσβάλλει βασικά οργανικά 
συστήµατα, όπως το αναπνευστικό, το νευρικό κ.ά. (ε) θάλαµος αε-
ρίων βλ. λ. θάλαµος 3. αέρια (τα) (ευφηµ.) πορδή: τα όσπρια δηµι-
ουργούν πολλά ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άέριον, ουδ. τού επιθ. αέριος < αήρ, αέρος. Η σηµερινή 
σηµ. αποδίδει το γαλλ. gaz. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν επίσης οι φρ. 
φυσικό αέριο (< γαλλ. gaz naturel), θάλαµος αερίων (< αγγλ. gas 
chamber), αδρανές αέριο (< αγγλ. inert gas) κ.ά.]. 

αεριοποιήσψος, -η, -ο [1856] αυτός που είναι δυνατόν να µετατραπεί 
σε αέριο, να αεριοποιηθεί. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
gazeifiable]. 

αεριοποιώ ρ. µετβ. [1856] {αεριοποιείς... | αεροποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} µετατρέπω στερεό ή υγρό σώµα σε αέριο. — αεριοποί-
ηση (η) [1889]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. gazéifier]. 

αεριοπροώθηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αεριώθηση. 
αέριος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αποτελείται από αέρα: ~ µάζες 2. 

αυτός που έχει τη φύση τού αέρα: ~ κατάσταση | άζωτο. 

αέριος - αέρινος. Οι λέξεις διαφέρουν: αέριος είναι ο επιστηµο-
νικός-περιγραφικός όρος που δηλώνει την «αεριώδη κατάσταση», 
ενώ αέρινος είναι καθηµερινή-λογοτεχνική λέξη, που δηλώνει αυ-
τόν ο οποίος «αποτελείται από αέρα» ή «είναι σαν τον αέρα». 

αεριοστρόβιλος κ. αεροστρόβιλος (ο) κινητήρας µε τουρµπίνα 
(βλ.λ.), που τροφοδοτείται από θερµά αέρια και χρησιµοποιείται σε 
µηχανές αεριοπροώθησης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. wind turbine]. 

αεριούχος, -ος, -ο [1876] αυτός που περιέχει αέριο: - ποτό (λ.χ. γκα-
ζόζα, κόκα-κόλα κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. contenant du gaz]. 

αεριόφως (το) [1833] {αεριόφωτος | χωρ. πληθ.} 1. το φως που παρά-
γεται από φωταέριο: εταιρεία αεριόφωτος 2. (συνεκδ.) το φωταέριο 
ΣΥΝ. γκάζι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. gaslight]. 

αερισµός (ο) [1889] 1. η έκθεση αντικειµένου στον αέρα: αερισµός 
των ρούχων 2. η ανανέωση τού αέρα σε κλειστό χώρο, εξαερισµός: ο 
~ τής αίθουσας είναι αυτόµατος | ανεπαρκής | ηλεκτρικός. Επίσης 
αέρισµα (το). 

αεριστήρας (ο) [1878] συσκευή που ανανεώνει την ατµόσφαιρα σε 
κλειστούς χώρους ΣΥΝ. εξαεριστήρας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
ventilateur]. 

αεριτζής (ο) {αεριτζήδες}, αεριτζού (η) {αεριτζούδες} (λαϊκ.) 1. 
πρόσωπο που συµµετέχει σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (λέσχες, 
χρηµατιστήριο κ.λπ.) χωρίς προσωπικό κεφάλαιο, µε προσυµφωνηµέ-
νη αµοιβή («τον αέρα») ή ποσοστά επί των κερδών 2. χαρτοπαίκτης 
που παίζει εικονικά για λογαριασµό τής λέσχης και αµείβεται για 
αυτό' αβανταδόρος · 3. (γενικότ.) πρόσωπο που λέει µεγάλα λόγια, 
δίνει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα, που δεν κάνει καµία δουλειά σο-
βαρά και προσπαθεί να εξαπατήσει τους άλλους, για να βγάλει κέρ-
δος ΣΥΝ. απατεώνας. — αεριτζήδικος, -η, -ο, αεριτζήδικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Από το θ. τής λ. αέρας και το παραγ. επίθηµα -ιτζής (βλ. κ. 
-τζής)]· 

αεριώδης, -ης, -ες [1867] {αεριώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
έχει τη µορφή αερίου. 

αεριώθηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η προώθηση σώµατος 
µε δύναµη που προκαλείται από εκτόξευση προς τα πίσω ρευστού πί-
δακα (συνήθ. αερίων): η ~ χρησιµοποιείται στα αεροσκάφη και τα 
διαστηµόπλοια ΣΥΝ. αεριοπροώθηση. 

αεριωθούµενο (το) {-ου κ. -ουµένου | -ων κ. -ουµένων} 1. κάθε σώ-
µα που προωθείται µε αεριώθηση (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) τύπος ταχύτα-
του αεροπλάνου, το οποίο προωθείται µε µηχανή που έχει αεριο-
στρόβιλο (βλ.λ.) (πβ. λ. τζετ). 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτχ. επιθ. αεριωθούµενος < αέριο + ωθούµαι, απόδ. 
τού αγγλ. jet (propelled)]. 

αεροβαµων, -ων, -ον —> αιθεροβάµων 
αεροβατώ ρ. αµετβ. {αεροβατείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (κυ-

ριολ.) βαδίζω στον αέρα 2. (µτφ.) βρίσκοµαι εκτός πραγµατικότητας, 
εκτός τόπου και χρόνου ΣΥΝ. νεφελοβατώ, είµαι αιθεροβάµων ANT. 
είµαι προσγειωµένος, πατώ στη γη, είµαι ρεαλιστής. — αεροβάτης 
(ο) [µτγν.], αεροβασία (η) [1887]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. αεροβατώ (-έω) < άεροβάτης < αρχ. αήρ, αέρος + -βα-
τής (ρ. βαίνω), πβ. επι-βάτης, στυλο-βάτης, άνα-βάτης κ.ά.]. 

αεροβική (η) κ. (ορθότ.) αεροβιακή σύνολο γυµναστικών ασκήσεων 
(τρέξιµο, έντονες χορευτικές κινήσεις) για τη βελτίωση τής φυσικής 
κατάστασης µε την αύξηση τής λαµβανοµένης από τον οργανισµό 
ποσότητας οξυγόνου ΣΥΝ. αεροβίωση. Επίσης αερόµπικ (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. aerobics < γαλλ. aérobie < αρχ. αερόβιος. 
Ορθότ. αεροβιακή, αφού από το αερόβιος, πβ. µικρόβιο - µικροβια-
κός, Ολύµπιος - Ολυµπιακός κ.τ.ό.]. 

αεροβικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την αεροβική: ~ γυµναστική 
| προπόνηση | κατάσταση. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. αντιδανείου aerobic < aerobe < γαλλ. 
aérobie < aero- (< αρχ. αήρ, αέρος) + -bie (< βίος)]. 

αερόβιος, -α, -ο [1881] ΒΙΟΛ. αυτός που χρειάζεται οξυγόνο για να 
υπάρξει ή να συντελεστεί: ~ οργανισµός ΑΝΤ. αναερόβιος. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν, < αγγλ. aerobe < αρχ. αερόβιος < αήρ, αέρος + βίος]. 

αεροβίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. 1. η διαβίωση σε πε- 
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ριβάλλον που περιέχει οξυγόνο 2. η εργαστηριακή µεταλλαγή αναε-
ρόβιων οργανισµών σε αερόβιους 3. η αεροβική (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. aérobiose]. 

αεροβόλος, -ος, -ο 1. αυτός που βάλλει, χρησιµοποιώντας τη δύναµη 
τού (πεπιεσµένου) αέρα: ~ όπλο 2. αεροβόλο (το) όπλο που βάλλει µε 
ώθηση πεπιεσµένου αέρα. 
[ΕΤΎΜ. < αέρας + -βόλος < βάλλω «εκτοξεύω» (πβ. πυρο-βόλο, πολυ-
βόλο κ.ά.). Η φρ. αεροβόλο όπλο είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
airgun]. 

αερονάµης (ο) {αερογάµηδες} 1. (λαϊκ.) πρόσωπο που καυχάται για 
ανύπαρκτες ερωτικές κατακτήσεις · 2. είδος γερακιού. [ΕΤΥΜ. < 
αερο- + -γάµης < γαµώ]. 

αερόγαµος, -η, -ο [1889] BOT. (φυτό) τού οποίου η επικονίαση γίνεται 
από τη γύρη που µεταφέρει ο αέρας. [ΕΤΥΜ. < αέρας + γάµος]. 

αερογέφυρα (η) {αερογεφυρών} 1.η συνεχής αεροπορική σύνδεση 
και επικοινωνία ανάµεσα σε δύο σηµεία· σύστηµα εναέριας µεταφο-
ράς προσώπων ή φορτίων σε περιστάσεις ανάγκης (πολέµου, σει-
σµού, αποκλεισµού): ~ σωτηρίας για τη µεταφορά τροφίµων στην 
αποκλεισµένη πόλη οργανώθηκε από τον Ο.Η.Ε. 2. (καταχρ.) γέφυρα 
που συνδέει δύο σηµεία τού οδικού ή σιδηροδροµικού δικτύου. 
[ΕΤΥΜ. < αερο)πλάνο) + γέφυρα, µετάφρ. δάνειο από γερµ. Luftbrücke]. 

αερόγραµµα (το) {αερογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} η επιστολή τής 
οποίας φάκελος θεωρείται το ίδιο το χαρτί στο οποίο είναι γραµµέ-
νη, εφόσον διπλωθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε στην εξωτερική πλευ-
ρά να αναγραφούν τα στοιχεία τού αποστολέα και τού παραλήπτη 
και να επικολληθεί το γραµµατόσηµο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. aérogramme]. 

αερογραµµή (η) 1. η γραµµή εναέριας επικοινωνίας· δίκτυο που 
εξασφαλίζει την εναέρια σύνδεση ανάµεσα σε συγκεκριµένα σηµεία 
για τη µεταφορά κυρ. ανθρώπων ή φορτίων µεταξύ των σηµείων αυ-
τών 2. (περιληπτ.) το σύνολο των αεροπλάνων, των αεροδροµίων, 
εγκαταστάσεων κ.λπ. που εξυπηρετούν το παραπάνω σύστηµα 3. σε-
ρογραµµές (οι) η εταιρεία ή το σύνολο εταιρειών που κατέχουν ή 
διαχειρίζονται ένα δίκτυο εναέριας κυκλοφορίας: βρετανικές ~. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. airline]. 

αερογράφος (ο) συσκευή που χρησιµοποιείται κυρ. από γραφίστες, 
για σύντοµη και οµοιόµορφη επικάλυψη επιφανειών µε χρώµα µε τη 
µέθοδο τού ψεκασµού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
aérographe]. 

αεροδεξαµενοσκάφος (το) {αεροδεξαµενοσκάφ-ους | -η, -ών} αε-
ροσκάφος µε δεξαµενές υγρών καυσίµων, το οποίο ανεφοδιάζει άλλα 
αεροσκάφη εν πτήσει. Επίσης αεροδεξαµενή (η). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
αγγλ. air-tanker]. 

αεροδιάδροµος (ο) {αεροδιαδρόµ-ου | -ων} ο αυστηρά καθορισµένος 
από διεθνείς διατάξεις και κανονισµούς εναέριος διάδροµος, µέσα 
στα όρια τού οποίου εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ασφαλούς 
πτήσεως ενός αεροσκάφους: ο - τού F.I.R. Αθηνών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. air corridor]. 

αεροδιαλυτος, -ή, -ό [1847] αυτός που έχει την ιδιότητα να διαλύεται 
κατά την επαφή του µε τον αέρα. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
déliquescent]. 

αεροδιαστηµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον αέρα και το 
κοσµικό διάστηµα 2. (α) αεροδιαστηµική βιοµηχανία η αξιοποίηση 
των πορισµάτων τής αεροδιαστηµικής στον χώρο τής βιοµηχανικής 
παραγωγής για τον σχεδιασµό και την κατασκευή βελτιωµένων 
µοντέλων αεροσκαφών, διαστηµοπλοίων κ.λπ. (β) αεροδιαστηµική ια-
τρική ο συνδυασµένος µε άλλες επιστήµες κλάδος τής ιατρικής, που 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών στον άνθρωπο 
για διαστηµικές πτήσεις 3. αεροδιαστηµική (η) ο συνδυασµός τής 
επιστήµης τής αεροναυτικής και τής διαστηµικής πτήσεως. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διαστηµικός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
aerospace]. 

αεροδικείο (το) 1. το ποινικό δικαστήριο τής Αεροπορίας Στρατού 2. 
(συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το δικαστήριο αυτό. — αε-
ροβικής (ο). [ΕΤΥΜ. < αερο- + -δικείο | -δίκης, κατά τα στρατοδικείο | 
-δίκης]. 

αεροδίνη (η) {αεροδινών} ΜΕΤΕΩΡ. το ατµοσφαιρικό φαινόµενο κατά 
το οποίο σηµειώνεται στροβιλοειδής κίνηση τού ατµοσφαιρικού αέ-
ρα, µικρής κλίµακας σε χρόνο και διαστάσεις ΣΥΝ. ανεµοστρόβιλος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. air vortex]. 

αεροδροµικος, -ή, -ό [1889] κ. (ορθότ.) αεροδροµιακός 1. αυτός που 
σχετίζεται µε το αεροδρόµιο: αεροδροµιακοί κανονισµοί 2. αε-
ροδροµική τροχιά η τροχιά που διαγράφουν στον αέρα βλήµατα πυ-
ροβόλου όπλου. 

αεροδροµιακός - αεροδροµικός. Το παράγωγο τής λ. αεροδρόµιο, 
επειδή η λέξη έχει -ι)ο), είναι αεροδροµιακός, ενώ το επίθ. που πα 
ράγεται από το αεροδρόµος είναι κανονικώς αεροδροµικός Έτσι, 
θα πούµε σωστά αεροδροµιακές εγκαταστάσεις, αλλά αεροδροµι- 
κή τροχιά τού βλήµατος. → 
αεροβική 

αεροδρόµιο (το) {αεροδροµί-ου | -ων} 1. επίπεδη έκταση στην ξηρά 
ή στο νερό (θάλασσα, λίµνη), που περιλαµβάνει εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό για την προσγείωση, απογείωση, φύλαξη και εφοδιασµό 
αεροσκαφών και τη διακίνηση εµπορευµάτων και επιβατών: υπηρε-
σίες αεροδροµίου || διεθνές | εµπορικό | κρατικό | πολεµικό | στρα-
τιωτικό | πλωτό ~ ΣΥΝ. (επίσ.) αερολιµένας 2. φόρος αεροδροµίου 
ειδικό τέλος που επιβαρύνει την τιµή τού αεροπορικού εισιτηρίου. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. aérodrome < αρχ. αεροδρόµος «αυτός που 

διασχίζει τον αέρα» < άήρ, αέρος + δρόµος]. 

αεροδρόµιο - αερολιµένας. Η λ. αεροδρόµιο χρησιµοποιείται ευ-
ρύτερα για τη δήλωση κάθε χώρου (ξηράς, θάλασσας κ.λπ.) που 
µπορεί να χρησιµεύσει στην προσγείωση και απογείωση αερο-
σκαφών για ποικίλες χρήσεις (πβ. στρατιωτικό αεροδρόµιο). Σε 
αντίθεση µε τη λ. αερολιµένας, που δηλώνει µεγάλο και οργανω-
µένο αεροδρόµιο για την εξυπηρέτηση επιβατών και εµπορευµά-
των (πβ. ο αερολιµένας τού Ελληνικού, ο εθνικός αερολιµένας), η 
λ. αεροδρόµιο αναφέρεται σε κάθε µορφής (από πλευράς εκτάσε-
ως, µεταφεροµένων ειδών κ.λπ.) χώρο προσγειώσεως | απογειώσε-
ως αεροσκαφών: το αεροδρόµιο Αλεξανδρουπόλεως - το αεροδρό-
µιο τού νησιού - Η χώρα χρειάζεται πολλά αεροδρόµια, για να κα-
λύψει τις ανάγκες της. 

αεροδύναµη (η) {-ης κ. -άµεως | -άµεις, -άµεων} ΦΥΣ. η δύναµη που 
ασκείται σε ένα σώµα, όταν κινείται µέσα σε αέριο. 

αεροδυναµική (η) [1889] ΦΥΣ. Ο κλάδος που µελετά τη ροή τού αέρα 
και άλλων αερίων και τα αποτελέσµατα που έχει αυτή η ροή σε 
σώµατα κινούµενα µέσα σε αυτά (λ.χ. την κίνηση των αεροπλάνων 
στον αέρα) (πβ. λ. υδροδυναµική). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. aérodynamique]. 

αεροδυναµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την αεροδυναµική 
(βλ.λ.) 2. αυτός που έχει σχήµα τέτοιο, ώστε κατά την ανάπτυξη 
µεγάλων ταχυτήτων να συναντά όσο το δυνατόν µικρότερη αντίστα-
ση από τον αέρα: ~ σκάφος | αυτοκίνητο || το σώµα των πουλιών έχει 
~ σχήµα 3. (µτφ.) πολύ γρήγορος. — αεροδυναµικότητα (η). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. aérodynamique]. 

αεροδυνο (το) {αεροδύν-ου | -ων) κάθε αεροσκάφος βαρύτερο από τον 
αέρα, που πετά µε βάση τις αεροδυνάµεις, π.χ. αεροπλάνο, ελικόπτερο. 
— αερόδυνος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αεροσκάφος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. aerodyne < aerodynamic, πβ. κ. δύνη 
«µονάδα ισχύος» < δύναµη]. 

αεροελεγκτής (ο), αεροελεγκτρια (η) {αεροελεγκτριών} πρόσωπο 
που ασχολείται µε τον έλεγχο τής εναέριας κυκλοφορίας. 

αεροεπιβάτης (ο) {αεροεπιβατών}, αεροεπιβάτισσα (η) {αεροε-
πιβατισσών} επιβάτης αεροπλάνου. Επίσης αεροεπιβάτιδα (η). 

αεροζόλ (το) {άκλ.} το αερόλυµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < γαλλ. aérosol (νόθο 
συνθ.) < aero- (< αέρας) + sol(ution) «διάλυµα»]. 

αεροθάλαµος (ο) [1897] {αεροθαλάµ-ου | -ων, -ους} κλειστός χώρος 
αποθήκευσης αέρα, όπως το εσωτερικό αντλίας, πλαστικής λέµβου, 
σαµπρέλας κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. chambre à air]. 

αεροθεραπεία (η) [1889] {αεροθεραπειών} ΙΑΤΡ. (παλαιότ.) θεραπευ-
τική µέθοδος η οποία στηρίζεται στην έκθεση τού πάσχοντος στον 
καθαρό αέρα για τη θεραπεία παθήσεων των αναπνευστικών οργά-
νων ΣΥΝ. εισπνοοθεραπεία. — αεροθεραπευτής (ο), αεροθεραπεύ-
τρια (η), αεροθεραπευτικός, -ή, -ό [1893]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. aerotherapy]. 

αερόθερµος, -η, -ο [1884] 1. αυτός που λειτουργεί µε θερµό αέρα: ~ 
κλίβανος ANT. αερόψυκτος 2. αερόθερµο (το) η συσκευή για τη θέρ-
µανση χώρων µε την εκποµπή κυµάτων θερµού αέρα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. aérotherme]. 

αεροκίνητος, -η, -ο αυτός που κινείται µε αέρα. 
αεροκοπανίζω ρ. αµετβ. [1896] {αεροκοπάνισ-α, -µένος} 1. µιλώ χω-

ρίς επιχειρήµατα, λέω ανοησίες, λόγια τού αέρα ΣΥΝ. αερολογώ, µω-
ρολογώ 2. (σπάν.) µαταιοπονώ. — αεροκοπάνισµα (το) [1896]. 

αερολέσχη (η) {αερολεσχών} 1. οργάνωση µη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση αεραθλητικών 
δραστηριοτήτων (εκπαίδευση πιλότων, διοργάνωση αγώνων κ.λπ.) 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των ανθρώπων που αποτελούν µέλη µιας τέτοιας 
οργάνωσης και ασχολούνται ερασιτεχνικά µε τον αεραθλητισµό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. aeroclub (νόθο συνθ.)]. 

αερολεωφορείο (το) το µικρής ή µεσαίας χωρητικότητας επιβατηγό 
αεροπλάνο για την κάλυψη µικρών αποστάσεων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. airbus]. 

αερόλιθος (ο) [1817] {αερολίθ-ου | -ων, -ους} µετεωρίτης που αποτε-
λείται κυρ. από πετρώδη ύλη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. aérolithe]. 

αερολιµενάρχης (ο/η) {αερολιµεναρχών} ο/η επί κεφαλής των υπη-
ρεσιών για τη σωστή λειτουργία τού αερολιµένα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
αερολιµένας + -άρχης < άρχω, πβ. κ. γυµνασι-άρχης, οµαδάρχης, ιερ-
άρχης κ.ά.]. 

αερολιµένας (ο) (επίσ.) το σύνολο των τεχνικών και εµπορικών 
εγκαταστάσεων που εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες για την 
εξυπηρέτηση επιβατών και τη διακίνηση εµπορευµάτων, που πρόκει-
ται να µεταφερθούν αεροπορικώς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αεροδρόµιο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. airport (νόθο συνθ.)]. 

αερολιµενικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον αερολιµένα: ~ 
εγκαταστάσεις 2. αερολιµενικός (ο/η) υπάλληλος αερολιµένα: απερ-
γία αερολιµενικών. 

αερολισθηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΖΩΟΛ. το πέταγµα 
προς τα κάτω µε ανοιχτά τα φτερά (για πτηνά) ή µε τη βοήθεια τής 
πτητικής µεµβράνης κατά την πτώση από ύψος (για ζώα, λ.χ. στους 
ιπτάµενους σκίουρους), ώστε να µειώνεται η ταχύτητα κατά την 
πτώση. — αερολισθαίνω ρ. [ΕΤΥΜ. Το ρ. αερολισθαίνω αποδίδει το 
γαλλ. planer (βλ. κ. πλανάρω)]. 

αερολογία (η) [1799] {αερολογιών} (συνήθ. στον πληθ.) 1. λόγια τού 
αέρα, χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο, κενολογίες: λέει αερολογίες, γι' 
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αυτό και δεν τον παίρνει κανείς στα σοβαρά 2. (συνεκδ.) ανοησίες, 
σαχλαµάρες. —αερολογώ ρ. [1887] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

αερολονίες: συνώνυµα. Οι αερολογίες διαφέρουν από τις φλυα-
ρίες. ∆ηλώνουν την έννοια των κενών περιεχοµένου λόγων και συ-
νεκδ. των ανοησιών, ενώ οι φλυαρίες αναφέρονται στην κουραστι-
κή και ατέρµονα εκφορά λόγων, στην κουραστική παράταση τού 
λόγου (ως προς τον χρόνο, την ποσότητα και την άσκοπη επανά-
ληψη). Η σύνδεση των κενολογιών και µωρολογιών µε τον αέρα 
(πβ. λόγια τού αέρα, αέρας κοπανιστός) υποδηλώνει την ελαφρό-
τητα, την κουφότητα των κενών λόγων, οι οποίοι στερούνται (νοη-
µατικού) βάρους και τα παρασύρει ο αέρας. Τα «έπεα πτερόε-
ντα» τού Οµήρου (πβ. ίλ. Α 201) χρησιµοποιούνται αντιθέτως µε 
καλή σηµασία. Αναφέρονται στα «φτερωτά λόγια», σε λόγια που 
µεταφέρουν διά τής γλώσσας µηνύµατα πετώντας γρήγορα στον 
αέρα. Από τη φύση της η έννοια των αερολογιών προσφέρεται για 
χρήση στον καθηµερινό βιωµατικό προφορικό λόγο, ευνοώντας την 
εµφάνιση εκφραστικών τύπων, όπως αρλούµπες, µπούρδες, παρ-
λαπίπες, που δανείστηκε η Ελληνική από ξένες γλώσσες (αρλού-
µπα < ιταλ. burla, µπούρδα < γαλλ. bourde, παρλαπίπα πιθ. < γερµ. 
Paperlapapp). 

αερολόγος (ο/η) [1889] πρόσωπο που λέει λόγια τα οποία δεν αντα-
ποκρίνονται στην πραγµατικότητα, κενολογία ή ανοησίες: ~ πολιτι-
κός ΣΥΝ. κενολόγος, φαφλατάς. 

αερόλουτρο (το) [1876] η απευθείας έκθεση τού σώµατος στον αέρα 
σε συνδυασµό µε αναπνευστικές και σωµατικές ασκήσεις για λόγους 
υγιεινής ή θεραπευτικούς (βλ. λ. αεροθεραπεία). [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. air bath]. 

αερόλυµα (το) {αερολύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αιώρηµα υπερ-µικρο-
σκοπικών σταγονιδίων ή στερεών σωµατιδίων µέσα σε ένα αέριο (συ-
νήθ. αέρα): ~ φαρµακευτικό | ρινικό | για τοπική χρήση | για εισπνοή | 
σταθερών δόσεων 2. σφραγισµένο µεταλλικό δοχείο που παρέχει τα 
συστατικά τού παραποιώ αιωρήµατος µε πίεση ειδικής βαλβίδας στο 
στόµιο τού δοχείου αυτού 3. (ειδικότ.) το εντοµοκτόνο υπό µορ-φήν 
αερολύµατος και (συνεκδ.) το δοχείο που το περιέχει: ψέκασε µε ~ 
στα σηµεία όπου εµφανίζονται κατσαρίδες. [ΕΤΥΜ. < αερο- + 
(διά)λυµα, απόδ. τού αεροζόλ (βλ.λ.)]. 

αεροµαντεία (η) [µτγν.] {αεροµαντειών} η µαντεία από την παρα-
τήρηση τού αέρα και των διαφόρων µετεωρολογικών φαινοµένων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µαντεία. 

αεροµαχητικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις αεροµαχίες 2. 
αεροµαχητικό (το) αεροσκάφος που έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει 
µέρος σε αεροµαχίες. 

αεροµαχία (η) {αεροµαχιών} ΣΤΡΑΤ. η µάχη στον αέρα ανάµεσα σε 
πολεµικά αεροπλάνα (πβ. λ. ναυµαχία). — αεροµαχώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. air combat], 

αεροµεταφερόµενος, -η, -ο ΣΤΡΑΤ. αυτός που µεταφέρεται διά τού 
αέρος· συνήθ. στη ΦΡ. αεροµεταφερόµενες µονάδες οι µονάδες 
στρατού που µεταφέρονται µε αεροπλάνα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. airborne]. 

αεροµεταφορά (η) η µεταφορά µε αεροσκάφος: ~ στρατιωτών | 
τροφίµων | εξοπλισµού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. air 
transport]. 

αεροµεταφορέας (ο) {αεροµεταφορ-είς,-έων} οργανισµός υπεύθυνος 
για τη διεξαγωγή εναέριων µεταφορών: η Ολυµπιακή είναι ο εθνικός 
µας ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. air transporter]. 

αεροµηχανική (η) ΦΥΣ.-ΜΗΧΑΝ. κλάδος που µελετά την κίνηση και 
την ισορροπία τού αέρα και γενικότ. των αερίων σωµάτων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. aeromechanics]. 

αεροµίχλη (η) {χωρ. πληθ.} αέρας µε οµίχλη. 
αεροµοντελισµός (ο) ψυχαγωγική δραστηριότητα που έχει ως 

αντικείµενο της την κατασκευή αεροµοντέλων (βλ.λ.).  — αεροµο-
ντελιστής (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. aéromodélisme (νόθο 
συνθ.)]. 

αεροµοντέλο (το) αεροσκάφος περιορισµένων διαστάσεων, µε ή 
χωρίς κινητήρα, που αποτελεί πιστό αντίγραφο πραγµατικού και δεν 
µπορεί να µεταφέρει άνθρωπο. [ΕΤΥΜ. < αερο- + µοντέλο. Βλ. κ. 
αεροµοντελισµός]. 

αερόµπικ (το) → αεροβική 
αεροναυαγός (ο/η) [1894] άνθρωπος που βρέθηκε στη θάλασσα χω-

ρίς τη θέληση του µετά από πτώση τού ιπτάµενου µέσου του ή µετά 
από πτώση µε αλεξίπτωτο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
airshipwrecked]. 

αερο ναυαγοσώστης (ο) {αεροναυαγοσωστών} 1. πρόσωπο που χει-
ρίζεται διάφορα µέσα (π.χ. ρίχνει γάντζο, ανεµόσκαλα κ.λπ.) από 
ιπτάµενο µέσο (ελικόπτερο) για τη διάσωση ναυαγών 2. πρόσωπο που 
κατεβαίνει από ιπτάµενο µέσο (ελικόπτερο) µε συρµατόσχοινο για τη 
διάσωση ναυαγών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. air resquer]. 

α ε ρο ναυαγοσωστικός, -ή, -ό αυτός που χρησιµοποιείται για τη 
διάσωση αεροναυαγών. 

αεροναυµαχία (η) {αεροναυµαχιών} ΣΤΡΑΤ. ναυµαχία µε τη συµµε-
τοχή και αεροπορικών δυνάµεων αεροναυτικές επιχειρήσεις. 

αεροναυπηγική (η) επιστήµη µε αντικείµενο τον σχεδιασµό, την 
κατασκευή, τη δοκιµή και τη λειτουργία ιπτάµενων οχηµάτων, που 
µπορούν να κινούνται µέσα ή και έξω από τη γήινη ατµόσφαιρα. — 
αεροναυπηγός (ο/η), αεροναυπηγικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. aircraft construction]. 

αερο ναυσιπλοΐα (η) {χωρ. πληθ.} τα αεροπορικά και τα θαλάσσια 
µέσα συγκοινωνίας. [ΕΤΎΜ. Νεολογισµός από συµφυρµό των 
αεροπλοΐα + ναυσιπλοΐα]. 

αεροναύτης (ο) [1799] {αεροναυτών} 1. πιλότος ή µέλος πληρώµατος 
αεροστάτου ή άλλου ελαφρότερου από τον αέρα αεροσκάφους 2. τα-
ξιδιώτης σε αερόπλοιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. aéronaute]. 

αεροναυτικός, -ή, -ό [1840] 1. ΣΤΡΑΤ. αυτός που συνδυάζει αεροπο-
ρικές και ναυτικές δυνάµεις: ~ επιχειρήσεις | δυνάµεις | αποκλεισµός 
2. αεροναυτική (η) η επιστήµη τής κατασκευής αεροσκαφών και τής 
µελέτης των πτήσεων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
aéronautique]. 

αεροναυτιλία (η) ο κλάδος τής αεροναυτικής που περιλαµβάνει τις 
µεθόδους πλοήγησης και ελέγχου τής πορείας ενός αεροσκάφους. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. air navigation]. 

αερονοµία (η) 1. ΜΕΤΕΩΡ. η επιστηµονική µελέτη των φυσικών και 
χηµικών φαινοµένων τµήµατος τής ανώτερης ατµόσφαιρας και τής 
εξώσφαιρας · 2. ΣΤΡΑΤ. µονάδα τής Πολεµικής Αεροπορίας που επι-
βλέπει την τήρηση τής τάξης και τής πειθαρχίας τού προσωπικού 
τής Αεροπορίας. — αερονόµος (ο) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. air police]. 

αερονοµείο (το) το κτήριο όπου στεγάζεται η αερονοµία. 
αεροπανο (το) {άκλ.} πανό το οποίο αναρτάται σε ψηλό σηµείο (λ.χ. 

γέφυρες, κτήρια, δρόµους κ.ά.) [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
aéropanneau (νόθο συνθ.)]. 

αεροπειρατεία (η) {αεροπειρατειών} η βίαιη κατάληψη αεροσκά-
φους εν πτήσει, µε σκοπό τη χρησιµοποίηση των επιβατών ή/και τού 
φορτίου για την ικανοποίηση πολιτικών συνήθ. σκοπών ή/και ενδε-
χοµένως την αλλαγή πορείας τού σκάφους. — αεροπειρατής (ο), αε-
ροπειρατίνα (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. air piracy]. 

αεροπερατός, -ή, -ό αυτός που επιτρέπει να περνά από µέσα του ο 
αέρας: ~ ύφασµα. — αεροπερατότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. aéro-perméable (νόθο συνθ.)]. 

αεροπλανάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό αεροπλάνο 2. (στον µοντελι-
σµό) µικρό (συχνά τηλεκατευθυνόµενο) οµοίωµα αεροπλάνου 3. παι-
δικό παιχνίδι µε τη µορφή µικρού αεροπλάνου. 

αεροπλανικος, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το αεροπλάνο· ΦΡ. 
αεροπλανικό (κόλπο) (i) (στην πάλη) θεαµατική λαβή µε την οποία ο 
παλαιστής σηκώνει τον αντίπαλο στον αέρα και, περιστρέφοντας 
τον, τον ρίχνει στο έδαφος (ii) κάθε θεαµατική ενέργεια (συχνά στον 
πληθ.): τους έχει τρελάνει µε τα ~ του. 

αεροπλάνο κ. (λαϊκ.) αεροπλάνο (το) σκάφος µε ειδικές πτέρυγες 
(φτερά) και σύστηµα αεριωθήσεως για εναέρια µετακίνηση· είναι 
βαρύτερο από τον αέρα (σε αντίθεση µε το αερόστατο), ανυψώνεται 
και προωθείται συνήθ. µε ειδικούς κινητήρες και µπορεί να παραµέ-
νει στον αέρα λόγω των δυνάµεων που αναπτύσσονται στις επιφά-
νειες των πτερύγων του από τον διερχόµενο αέρα: ιδιωτικό | ανα-
γνωριστικό | ανιχνευτικό | βοµβαρδιστικό | ψεκαστικό | πυροσβεστικό 
| εκπαιδευτικό | µεταγωγικό | µονοθέσιο | καταδιωκτικό | κατα-
σκοπευτικό ~ || σµήνος | σχηµατισµός | µοίρα αεροπλάνων || πτήση | 
προσγείωση | απογείωση | πτώση | συντριβή αεροπλάνου || φτερά | 
σκάλα | κινητήρας | ουρά | πιλότος αεροπλάνου ΣΥΝ. αεροσκάφος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. aéroplane < αρχ. άερόπλανος «αυτός που 
πλανάται στον αέρα» < αήρ, αέρος + πλανώµαι «περιπλανώµαι»]. 

αεροπλάνο ή αεροπλάνο; Επειδή η λέξη σηµαίνει την πτητική µη-
χανή η οποία «πλανάται στον αέρα» και δεν... «πλανά τον αέρα» 
(όπως τα λαοπλάνος, κοσµοπλάνος κ.τ.ό.), προτάθηκε στις αρχές 
τού αιώνα (από τον Γ. Ζηκίδη κ.ά.) να λέγεται αεροπλάνο, λέξη 
αρχαία που απαντά στον λεξικογράφο Ησύχιο (στο λ. άεροφοϊτις, 
µε αναφορά στις Ερινύες που πλανώνται στον αέρα!). Μάλιστα, ο 
ίδιος τύπος αεροπλάνο (και µε αντιµετάθεση των φθόγγων αρεό-
πλανοί) σχηµατίστηκε χωρίς επίδραση τής αρχαίας λ. σε λαϊκότερη 
προφορική χρήση. Οπωσδήποτε, η λέξη επικράτησε τελικά ως 
παροξύτονη: αεροπλάνο, o Στέφ. Κουµανούδης (1900) σταχυολογεί 
τη λέξη αεροπλάνο από την εφηµ. Άστυ (15 Αυγ. 1897), παρατηρώ-
ντας: «πτητική µηχανή νέα εφευρεθείσα υπό των Γάλλων Σερέ και 
Λατέν (άλλα καταπεσοϋσα είς τήν θάλασσαν!)». Ο ίδιος αναφέρει 
και τ. αεροπλάνα µε το ερµήνευµα «πλαναέριοι συσκευαί». 

→ αεροσκάφος 

αεροπλανοφόρο (το) το πολεµικό πλοίο µε µεγάλο υπαίθριο κατά-
στρωµα, κατάλληλα διαµορφωµένο για την απογείωση, προσγείωση, 
µεταφορά και τεχνική υποστήριξη πολεµικών αεροσκαφών. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. aircraft carrier]. 

αεροπλοΐα (η) [1897] {χωρ. πληθ.} 1. κλάδος τής αεροναυτικής µε 
αντικείµενο τη µελέτη, κατασκευή και τον χειρισµό αερόπλοιων 2. 
οργανισµός επιφορτισµένος µε τη διεξαγωγή αεροπορικών συγκοι-
νωνιών µε αεροπλοΐα 3. η πτήση µε αεροπλοΐα ή άλλες πτητικές συ-
σκευές: οι διατάξεις τής διεθνούς αεροπλοΐας είναι πολύ αυστηρές. 
— αεροπλόος (ο), αεροπλοϊκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αέρας + -πλοία < 
πλους]. 

αερόπλοιο (το) [1874] αεροσκάφος ελαφρότερο από τον αέρα, αυτο-
προωθούµενο, µε σύστηµα ελέγχου τής κατεύθυνσης τής πτήσεως 
(βλ. λ. ζέπελιν). ΙΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. air ship], 

αεροπορία (η) [1874] {αεροποριών} 1. το σύνολο των αεροπλάνων 
και των σχετικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών για την εναέρια 
εξυπηρέτηση των ειρηνικών ή πολεµικών σκοπών µιας χώρας: πολι- 
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τική | πολεµική | µαχητική ~ || Ολυµπιακή Αεροπορία (ο εθνικός αε-
ροµεταφορέας τής Ελλάδας) 2. (ειδικότ.) το αεροπορικό σώµα των ενόπλων 
δυνάµεων µιας χώρας: τον επόµενο µήνα θα καταταγεί στην ~· ΦΡ. υπέρ τής 
αεροπορίας λόγω τής ειδικής φορολόγησης, η οποία θεσπίστηκε από τον 1. 
Μεταξά για την ενίσχυση τής Πολεµικής Αεροπορίας· µε την πάροδο τού 
χρόνου, όταν ξεχάστηκε ο προορισµός των πόρων, η φράση, λεγόµενη κυρ. 
για χρήµατα, έφθασε να σηµαίνει «για άδηλο σκοπό, χωρίς να ξέρει κανείς 
πού θα πάνε»: δώσαµε τις προάλλες πάλι νέα εισφορά ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ειδωλολατρία. 

αεροπορία (µε -ι-), αλλά πορεία (µε -ε!-)! Το αεροπορία δεν είναι 
απλό σύνθετο τού πορεία (ώστε να γράφεται µε -ει-), αλλά παρά 
γωγο τού αεροπόρος: αεροπόρος - αεροπορία. Το ίδιο ισχύει και 
µε όλα τα συναφή παρασύνθετα σε -πορία, που παράγονται από 
σύνθετα σε -πόρος: πρωτοπόρος - πρωτοπορία, πεζοπόρος - πεζο 
πορία, οδοιπόρος - οδοιπορία κ.λπ., αλλά και άπορος - απορία, εύ 
πορος - ευπορία κ.ο.κ. Όµοια εξηγείται και το ανανδρία (< άναν 
δρος) έναντι τού ανδρεία κ.ά. → ανανδρία 

αεροπορικός, -ή, -ό [1895] αυτός που σχετίζεται µε την αεροπορία: ~ επιδροµή 
| τραγωδία | επίδειξη | επιχείρηση | πυξίδα | όργανα | άµυνα | στολή | εισιτήρια | 
επιστολή (αυτή που µεταφέρεται αεροπορικώς) · ΦΡ. (α) αεροπορική γραµµή η 
αερογραµµή (βλ.λ.) (β) ΣΤΡΑΤ. αεροπορική υποστήριξη η δράση των 
αεροπορικών δυνάµεων προς ενίσχυση των µαχόµενων χερσαίων ή ναυτικών 
δυνάµεων (γ) αεροπορική δύναµη η συνολική στρατιωτική ισχύς ενός κράτους 
σε αεροσκάφη και έµψυχο υλικό (δ) αεροπορικός σχηµατισµός ο σχηµατι-
σµός από οργανωµένο σµήνος στρατιωτικών αεροσκαφών στον αέρα για 
λόγους στρατηγικούς ή επιδείξεως. — αεροπορικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Οι 
φρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. αεροπορική γραµµή (< αγγλ. airline), 
αεροπορική δύναµη (< αγγλ. air power), αεροπορική επιδροµή (< αγγλ. air 
raid), αεροπορική επίδειξη (< αγγλ. air display) κ.ά.]. 

αεροπόρος (ο/η) 1. ο ειδικός στον χειρισµό αεροσκάφους πιλότος 2. ΣΤΡΑΤ. το 
πρόσωπο που ανήκει στο στρατιωτικό σώµα τής αεροπορίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αεροπορία, ειδωλολατρία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο πορευόµενος διά µέσου τού αέρα», < αήρ, 
αέρος + πόρος «πέρασµα, διάτρεξη», πβ. όδοι-πόρος, ποντο-πό-ρος κ.ά.]. 

αερόσακος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. πλαστικός σάκος τοποθετηµένος στο τιµόνι 
αυτοκινήτου ή µπροστά από τη θέση τού συνοδηγού ή και στα πίσω καθίσµατα 
και φουσκώνει αυτόµατα σε περίπτωση σύγκρουσης, προστατεύοντας τον 
οδηγό και τον επιβάτη: ~ οδηγού | συνοδηγού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. airbag]. 

αερόσκαλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αποβάθρα για υδροπλάνα. 
αεροσκάφος (το) {αεροσκάφ-ους | -η, -ών) 1. κάθε ιπτάµενη µηχανή (τα 

αεροπλάνα, ελικόπτερα κ.λπ.) 2. (ειδικότ.-επίσ.) το αεροπλάνο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. aircraft (νόθο συνθ.)]. 

αεροσκάφος - αεροπλάνο. Το αεροσκάφος (αγγλ. aircraft) είναι γενικότερη 
έννοια για κάθε ιπτάµενη µηχανική συσκευή, είτε είναι αερόστατη 
(ελαφρότερη τού αέρα) είτε αερόδυνη (βαρύτερη τού αέρα), ενώ το 
αεροπλάνο είναι ειδική µορφή αεροσκάφους, η επικρατέστερη στον 
συγκοινωνιακό τοµέα. Από τα αερόστατα αεροσκάφη γνωστότερο είναι το 
(χωρίς κινητήρα) σφαιρικό αερόστατο, το κατεξοχήν αερόστατο, και το 
πηδαλιουχούµενο αερό-πλοιο (µε κινητήρα). Από τα αερόδυνα αεροσκάφη 
λιγότερο γνωστά είναι τα χωρίς κινητήρα, το ανεµόπτερο, το αιωρόπτερο. 
ακόµα και ο χαρταετός! Γνωστά είναι τα αεροσκάφη µε κινητήρα: τα 
αεροσκάφη ξηράς, τα γνωστά µας αεροπλάνα, και τα αεροσκάφη ύδατος, 
γνωστά ως υδροπλάνα και αεράκατοι. o όρος αεροπλάνο δηλώνει 
γενικότερα αερόδυνα αεροσκάφη µε κινητήρα και ακίνητες πτέρυγες. 
Εφόσον οι πτέρυγες κινούνται (µηχανοκίνητες), τότε µιλούµε για 
κινητόπτερα, µε κύριο τύπο τα ελικόπτερα. 

αερόσολα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σόλα (αθλητικού παπουτσιού) που περιέχει 
αέρα για την απορρόφηση των κραδασµών και την εξασφάλιση µεγαλύτερης 
αλτικότητας. 

αεροστατική (η) [1897] 1. η επιστήµη που εξετάζει τις ιδιότητες των αερίων σε 
κατάσταση ισορροπίας · 2. ΤΕΧΝΟΛ. η επιστήµη που µελετά τα ελαφρότερα 
από τον αέρα αεροσκάφη.  — αεροστατικός, -ή, -ό [1791]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. aérostatique]. 

αερόστατο (το) [1850] {-ου κ. -άτου | -ων κ. -άτων} πτητική συσκευή µε 
δυνατότητα αιωρήσεως στον αέρα, αποτελούµενη από µεγάλο αεροστεγές 
σφαιρικό περίβληµα (µπαλόνι) γεµάτο µε θερµό αέρα, υδρογόνο ή ήλιο και 
από ένα άστεγες κυλινδρικό τετράγωνο ή παραλληλόγραµµο ευρύχωρο 
εξάρτηµα κρεµασµένο από το περίβληµα για τη µεταφορά επιβατών ή 
φορτίων. — αερόστατος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αεροσκάφος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αέρας + -στατο < στατός «ιστάµενος» < αρχ. 
ί'στηµι, πβ. γαλλ. aérostat. Όταν άρχισε να χρησιµοποιείται η λ. αερόστατο, 
εγέρθηκαν αντιρρήσεις για την ορθότητα τού σχηµατισµού της, αφού το 
αερόστατο δεν στέκεται, αλλά κινείται στον αέρα. Έτσι προτάθηκε να δηλωθεί 
µε την ακριβέστερη λέξη αεροδρόµιο, αεροπόρο ή και αεροπλάνο, καθώς και 
οι ονοµασίες αεροπλάνης και αεροπέτης, αλλά επικράτησε το αερόστατο]. 

αεροστεγής, -ής, -ές {αεροστεγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που εµποδίζει την 
είσοδο ή τη διαφυγή τού αέρα ή οποιουδήποτε αερίου: ~ συσκευασία 
τροφίµων. — αεροστεγώς επίρρ. [1845]. [ΕΤΥΜ. < αέρας + -στέγης < στέγος, 
πβ. υδρο-στεγής, ξυλο-στεγής 

κ.ά.]. αεροστρόβιλος (ο) → αεριοστρόβιλος 
αερόστρωµνο (το) (για όχηµα ή σκάφος) αυτός που κινείται πάνω 

σε στρώµα αέρα, σε πολύ µικρό ύψος από την επιφάνεια τού εδά-
φους ή τού νερού (βλ. κ. λ. χόβερκραφτ). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
hovercraft].  

αεροσυγκοινωνια (η) (αεροσυγκοινωνιων) η εναέρια συγκοινωνία, 
µεταφορά ανθρώπων ή εµπορευµάτων και σύνδεση περιοχών µε 
αεροπλάνα, ελικόπτερα κ.τ.ό.  

αεροσυµπιεστής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για 
τη συµπίεση διαφόρων αερίων ή για την παροχή πεπιεσµένου 
αέρα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. air-compressor]. 

αεροσυνοδός (η) υπάλληλος αεροπορικής εταιρείας που εξυπηρετεί 
τους επιβάτες κατά τη διάρκεια τής πτήσης τού αεροσκάφους (βλ. 
κ. συνοδός εδάφους, λ. συνοδός). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. air 
hostess (θηλ.)].  

αερόσφυρο (το) σφυρί το οποίο λειτουργεί µε πεπιεσµένο αέρα και 
επιφέρει ισχυρά κτυπήµατα· χρησιµοποιείται π.χ. στην κάρφωση 
λαµαρινών πλοίου, σε οικοδοµικές εργασίες κ.α. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. jackhammer].  

αεροταξί (το) {άκλ.} µικρό αεροσκάφος για τη µεταφορά επιβατών 
σε µικρές αεροπορικές αποστάσεις, που δεν εξυπηρετούνται από 
τις αερογραµµές. 

[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού αγγλ. air taxi].  
αεροτοµή (η) 1. (σε αεροσκάφος) (α) η επιφάνεια η οποία σχεδιά-

στηκε για οµαλή ροή τού αέρα πάνω σε αυτή µε σκοπό την 
υποβοήθηση τού αεροσκάφους σε σταθερότητα, άντωση και 
έλεγχο πτήσεως (β) η εγκάρσια τοµή σε πτέρυγα αεροπλάνου ή 
ελικοπτέρου 2. επιφάνεια που τοποθετείται στο πίσω µέρος 
αυτοκινήτου για την υποβοήθηση τής σταθερότητας κατά την 
οδήγηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. aerofoil].  

αεροφαγία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική χρόνια κατάποση 
αέρα κατά τη διάρκεια τού φαγητού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. aerophagia].  

αεροφάρος (ο) φάρος για την καθοδήγηση αεροπλάνων κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. aerial beacon].  
αεροφοβία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. Ο υποχονδριακός φόβος για κίνδυ-

νο (ψύξεως, κρυολογήµατος κ.τ.ό.) προερχόµενο από τα ρεύµατα 
τού αέρα ή γενικά τον ψυχρό αέρα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. aerophobia].  

αεροφόρος, -ος, -ο [1825] 1. αυτός που περιέχει αέρα- ΦΡ. αεροφό-
ρος σάκος καθεµιά από τις γεµάτες αέρα προεκτάσεις τού 
αναπνευστικού οργάνου πολλών ζώων 2. αυτός µέσα από τον 
οποίο διοχετεύεται αέρας- ΦΡ. αεροφόρος οδός το σύνολο των 
οργάνων όπου κινείται ο αέρας τής αναπνοής. αεροφράκτης [1897] 
κ. αεροφράχτης (ο) {αεροφρακτών} λωρίδα από ελαστικό µε 
ρυθµιζόµενη κλίση, που τοποθετείται στο κενό µεταξύ πόρτας ή 
παραθύρου και δαπέδου, ώστε να εµποδίζει την είσοδο αέρα. 

αερόφρενο (το) {αερόφρενων} το φρένο που λειτουργεί µε πεπιε-
σµένο αέρα. 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. aérofrein, νόθο συνθ., < aero- (< ελλ. 
αήρ, αέρος) + frein < λατ. frenum «χαλινάρι»].  

αερόφωνος, -η, -ο ΜΟΥΣ. όργανο στο οποίο ο ήχος παράγεται µε 
τη βοήθεια τού εκπνεόµενου αέρα και τη δηµιουργία κραδασµών 
(φλογέρα, ζουρνάς κ.λπ.). 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. aerophone]. 
αεροφωτογράφιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η λήψη φω-
τογραφιών από αεροσκάφος.   — αεροφωτογραφίζω κ. αεροφωτο-
Υραφώ ρ. {-είς...}. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. aerial photography], 
αεροφωτογραφία (η) {αεροφωτογραφιών} φωτογραφία γήινης επι-

φάνειας από αεροσκάφος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. aerophotograph]. 
αεροψεκασµος (ο) ο ψεκασµός καλλιεργειών ή δασικών εκτάσεων 

µε χηµικά εντοµοκτόνα σε µορφή σκόνης ή υγρού από ειδικό 
αεροσκάφος που πετάει χαµηλά. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. 
αγγλ. crop spraying].  

αερόψυκτος, -η, -ο ΤΕΧΝΟΛ. (για συσκευή, όργανο, µηχανή) αυτός 
που ψύχεται µε τη βοήθεια τού αέρα για την αποφυγή υπερθέρµαν-
σης (κατ' αντιδιαστολή προς τον υδρόψυκτο, βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. air-cooled (νόθο συνθ.)].  

αερώδης, -ης, -ες [µτγν.] {αερώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που έχει τα χαρακτηριστικά τού αέρα (άυλος, ελαφρός, διαφανής): 
~ διάλυµα 2. γεµάτος αέρα: ~ σφαίρα ΣΥΝ. αεριώδης.  

αετήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε τον αετό ή που θυµίζει 
αετό: ~ νύχια | µύτη | χαρακτηριστικά- ΦΡ. σετήσιο βλέµµα ως χα-
ρακτηρισµός για άριστη όραση ή αγέρωχο βλέµµα.  

αετιδεύς (ο) {αετιδ-έως | -είς, -έων} (λόγ.) ο νεοσσός αετού, το 
αετόπουλο. Επίσης αετιδέας [ΕΤΥΜ. < µτγν. άετιδεύς, υποκ. τού 
αρχ. αετός].  

αετίνα (η) (λαϊκ.) ο θηλυκός αετός ΣΥΝ. αετοµάννα.  
αετοµάννα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ο θηλυκός αετός· η αετίνα.  
αετοµάτης, -α κ. -ισσα, -ικο 1. αυτός που έχει οξύτατη όραση 2. 
(µτφ.) αυτός που δεν ξεγελιέται εύκολα, ανοιχτοµάτης.  
αετονύχης, -ισσα, -ικο κ. αϊτονύχης {αετονύχηδες} 1. ιδιαίτερα 

πονηρός και επιδέξιος, κυρ. στον πλουτισµό µε παράνοµους 
τρόπους: Μεγάλος ~! Μόλις µυριστεί ευκαιρία να κερδίσει χρήµατα, 
δεν του ξεφεύγει µε τίποτε ΣΥΝ. επιτήδειος, καπάτσος, ατσίδας 2. 
(γενικότ.) αυτός τον οποίο δεν µπορεί κανείς να εξαπατήσει. 
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αετόπουλο κ. αϊτόπουλο (το) 1. ο νεοσσός τού αετού ΣΥΝ. (λόγ.) 
αετιδεύς 2. ΙΣΤ. µικρό παιδί ενταγµένο στην Αντίσταση κατά τη διάρ-
κεια τής Κατοχής. [ΕΤΥΜ. < µεσν. αετόπουλον < αετός + -πουλον (βλ. 
λ. -πουλος)]. 

αετοράχη κ. αϊτοράχη (η) {αετοραχών} ράχη στην οποία πηγαίνουν 
µόνο οι αετοί' η δυσπρόσιτη, απόκρηµνη βουνοπλαγιά: «πάνω 'κεί 
στην ~ κάνουν µια χαρά οι βλάχοι» (δηµοτ. τραγ.). 

αετός κ. (καθηµ.) αϊτός (ο) (παλαιότ. ορθ. αητός) (κοινό όν. και για 
το αρσ. και το θηλ. πτηνό) 1. σαρκοφάγο, γαµψώνυχο πτηνό, µε οξύ-
τατη όραση, επονοµαζόµενο και «βασιλιάς των πουλιών» λόγω τής 
επιβλητικότητας του: «ένας αϊτός περήφανος, ένας αϊτός λεβέντης» 
(δηµοτ. τραγ.)· ΦΡ. δικέφαλος αετός η αναπαράσταση αετού µε δύο 
κεφάλια ως σύµβολο διαφόρων αυτοκρατοριών (βυζαντινής, ρωσι-
κής), αλλά, κατά µίµηση, και αθλητικών οµάδων (Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο.Κ.) 2. 
(ειδικότ.) ο χαρταετός (βλ.λ.) 3. (µτφ.) ο πολύ έξυπνος, ο οξυδερκής 
και επιδέξιος άνθρωπος: ~ η καινούργια γραµµατέας! Όποιο πρόβλη-
µα και να παρουσιαστεί, το λύνει στο πει και φει! ΣΥΝ. ξεφτέρι, σαΐνι 
• 4. σελάχι τού πελάγους µε µεγάλα τριγωνικά πτερύγια που δίνουν 
την εντύπωση ότι πετά µέσα στη θάλασσα και µε µακριά ουρά σαν 
µαστίγιο. — (υποκ.) αετόπουλο (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *αίετός < *αΐΡετός < *αίΕι-ετός < I.E. *awi- «πτηνό», πβ. 
λατ. avis, σανσκρ. vis. Οµόρρ. οιωνός (< *όΕι-ωνός) «πτηνό», o τ. αϊ-
τός < αετός είναι µεσν.]. 

αϊτός ή αητός; Από το αρχ. αετός µε συνίζηση, µε συµπροφορά 
δηλ. τού αε- σε µία συλλαβή (αϊ), προήλθε το αϊτός, το οποίο γρά-
φεται κανονικώς µε την απλούστερη γραφή -ι-· πβ. κ. παλαιός -
παλιός (όχι παληός), ελαία - ελιά (όχι εληα), µηλέα - µηλιά κ.τ.ό., 
που αποτελούν άλλες µορφές συνιζήσεως. Αρα και αϊτός (όχι αη-
τός). 

αετοφωλιά κ. αϊτοφωλιά (η) 1. η φωλιά τού αετού 2. (µτφ.) (α) µέρος 
απόκρηµνο και δυσπρόσιτο, ληµέρι: οι ~ των ληστών (β) κατάλυµα 
στην κορυφή βουνού ή σε µέρος δυσπρόσιτο, ψηλό και µοναχικό: Î- 
(το σπίτι) τού Σικελιανού στους ∆ελφούς. τωµα (το) {αετώµ-ατος | -
ατα, -άτων} ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. το τριγωνικό επιστέγασµα των στενών 
πλευρών (δηλ. πρόσοψης, οπίσθιας όψης) αρχαίου ελληνικού ναού, 
το οποίο κοσµούσαν συνήθ. γλυπτές διακοσµήσεις· µεταγενέστερα, 
το τριγωνικό επιστέγασµα οικοδοµήµατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αετός]. 

-άζ κατάληξη λέξεων γαλλικής προελεύσεως: γκαράζ, αµπραγιάζ, µο-
ντάζ, µασάζ κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκαράζ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. -age, από δάνεια γαλλικής προελεύσεως, λ.χ. collage, 
avantage, massage, tirage κ.ά.]. 

αζαλέα (η) {δύσχρ. αζαλεών} ανθοφόρο καλλωπιστικό φυτό µε άνθη 
διαφόρων χρωµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. azalea < θηλ. τού αρχ. επιθ. άζαλέος «ξη-
ρός» < άζω «ξηραίνω» (< I.E. *as-d- «ξηραίνω, στεγνώνω», πβ. σανσκρ. 
äsah «στάχτη», λατ. aridus «στεγνός» κ.ά.) + -αλέος]. 

Αζερµπαϊτζάν (το) {άκλ.} (αζερ. Azarbaycan Respublikasi = ∆ηµο-
κρατία τού Αζερµπαϊτζάν) κράτος τής Κ. Ασίας, πρώην ∆ηµοκρατία 
τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα το Μπακού, επίσηµη γλώσσα την Αζερι-
κή και νόµισµα το µανάτ. — Αζέρος (ο), Αζέρα (η), αζερικός, -ή, -ό, 
Αζερικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. < αζερ. Azarbaycan < αρχ. περσ. azer «φωτιά», επειδή οι αρχι-
κώς περσικής καταγωγής κάτοικοι τής περιοχής (6ος - 9ος αι. µ.Χ.) 
ήταν πυρολάτρες]. 

αζευνάρωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει ζευγαρώσει, συνδεθεί µε 
πρόσωπο τού αντίθετου φύλου 2. αυτός που δεν µπορεί να συνδυα-
στεί µε κάτι άλλο ΣΥΝ. αταίριαστος, παράταιρος, ασυνδύαστος. 

άζευτος, -η, -ο κ. άζευκτος 1. αυτός που δεν έχει τεθεί κάτω από ζυγό 
2. αυτός που δεν ενώθηκε µε γέφυρα: ~ πορθµός. [ΕΤΥΜ < apZ· 
άζευκτος < ά- στερητ. + ζευκτός < ζεύγνυµί]. 

αζήµιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που δεν προξενεί ζηµιά ή βλάβη ΣΥΝ. 
ακίνδυνος, αβλαβής. 

αζηµίως επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) χωρίς να ζηµιωθεί κάποιος, χωρίς να υ-
ποστεί ζηµία ή βλάβη, ιδίως χρηµατική: το έργο τελικά εκτελέστηκε - 
για_ το ∆ηµόσιο λόγω τού κέρδους από τη ραγδαία άνοδο των τιµών. 

αζηµίωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει υποστεί καµία ζηµία ή 
βλάβη, ιδ. χρηµατική· ΦΡ. µε το αζηµίωτο µε το ανάλογο (χρηµατικό 
ή άλλο) αντάλλαγµα: τη δουλειά θα την κάνεις ~. — αζηµίωτα επίρρ. 

αζήτητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν ζητείται, που δεν έχει ζήτη-
ση: ~ εµπορεύµατα 2. (µτφ.) αυτός που δεν αναζητείται, που έχει 
εγκαταλειφθεί 3. αζήτητα (τα) τα εµπορεύµατα ή τα αντικείµενα που 
παραµένουν σε σταθµό ή τελωνείο, χωρίς να τα ζητήσει ο κάτοχος ή 
ο παραλήπτης τους: στα τελωνεία, πολλά κατασχεθέντα αντικείµενα 
µένουν συχνά ~· ΦΡ. (µένω) στα αζήτητα δεν δείχνει κανείς ενδιαφέ-
ρον για µένα, δεν µε αναζητεί (για δουλειά, συντροφιά) κανείς: µετά 
το ατύχηµα της, η ηθοποιός έµεινε ~ για πολύ καιρό. 

αζιµουθιακός, -ή, -ό [1897] αυτός που σχετίζεται µε το αζιµούθιο: ~ 
πίνακες | διόπτρα (που στηρίζεται και περιστρέφεται και σε οριζό-
ντιο και σε κατακόρυφο άξονα). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
azimutal]. 

αζιµούθιο (το) [1889] {αζιµουθίου | χωρ. πληθ.} 1. ΑΣΤΡΟΝ. η απόστα-
ση σε µοίρες ενός άστρου από τον µεσηµβρινό κάποιου τόπου 2. 

ΝΑΥΤ. η γωνία µεταξύ βορρά και κάθετου κύκλου ουράνιου σώµατος. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. azimuth < µέσ. γαλλ. azimuth < αραβ. as 
sumût, πληθ. τού as samt «ο δρόµος»]. 

Αζόρες (οι) {Αζορών} (πορτ. Arquipélago dos Açores = Αρχιπέλαγος 
των Αζορών) σύµπλεγµα ηφαιστειογενών νησιών στον Ατλαντικό 
Ωκεανό, ∆. των ακτών τής Πορτογαλίας στην οποία ανήκει. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά ξέν. τοπωνυµίου, πβ. αγγλ. Azores < πορτ. açores, πληθ. τού 
açor «γύπας», επειδή οι Πορτογάλοι εξερευνητές τού Αρχιπελάγους 
το 1492 εντυπωσιάστηκαν από το πλήθος των γυπών]. 

αζούρ (το) {άκλ.} το διάτρητο διακοσµητικό κέντηµα υφάσµατος. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. ajour < προθ. à «σε, προς» + jour «ηµέρα, ηλιακό φως» 
(< µτγν. λατ. diurnum), οπότε η κυριολεκτική σηµ. τής λ. ajour θα 
ήταν «αυτό που επιτρέπει να διέρχεται από µέσα του το ηλιακό 
φως»]. 

αζουρίτης (ο) {αζουριτών} ορυκτό τού χαλκού µε µπλε κρυστάλ-
λους. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. azurite < azur «βαθύ µπλε, το χρώµα τού 
ουρανού» < αραβ. al lazuward < περσ. läzhuward «ο λίθος lapis 
lazuli»]. 

Αζοφική Θάλασσα (η) κλειστή θάλασσα ΒΑ. τού Εύξεινου Πόντου. 
[ΕΤΥΜ. Η θάλασσα οφείλε την ονοµασία της στη ρωσ. πόλη Azov 
(την αρχ. ελλην. Γαναίδα), µεγάλο εµπορικό κέντρο τής αρχαιότητας 
και τού µεσαίωνα. Υποστηρίζεται ότι το όνοµα ανάγεται σε τουρκ. 
azak «χαµηλός»]. 

Αζτέκος (ο) µέλος λαού τής Κ. Αµερικής, ο οποίος, στην εποχή πριν 
από την ανακάλυψη τής Αµερικής, ανέπτυξε αξιόλογο πολιτισµό, τον 
οποίο κατέστρεψαν οι Ισπανοί κατακτητές υπό τον Ερνάντο Κορτές. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Aztèque < ισπ. azteca < aztecatl (γλώσσα 
Ναχουάτλ) «ο λαός τού Αζτλάν» < Az-tlan «αυτός που ζει κοντά 
στους γερανούς» < az «γερανοί» + tlan «κοντά»]. 

άζυµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που παρασκευάστηκε χωρίς προζύµι: ~ 
άρτος 2. Εορτή των Αζύµων το Πάσχα των Εβραίων, κατά την οκταή-
µερη διάρκεια τού οποίου τρώγονται αρτοπαρασκευάσµατα άζυµα 
ANT. ένζυµος, ανεβατός. 

αζωικός, -ή, -ό [1867] 1. αυτός που δεν φέρει ίχνη ζωής: ο Πλούτων εί-
ναι - πλανήτης 2. ΓΕΩΛ. Αζωικός Αιώνας η γεωλογική περίοδος, κατά 
την οποία δεν είχε αναπτυχθεί ακόµα η ζωή πάνω στην επιφάνεια 
τής Γης· η διάρκεια του είναι από τον σχηµατισµό τού πλανήτη έως 
2,6 δισεκατοµµύρια χρόνια πριν από σήµερα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. azoïque], 

αζωοσπερµία (η) (χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση που χα-
ρακτηρίζεται από την παρουσία νεκρών, ακατάλληλων για γονιµο-
ποίηση, σπερµατοζωαρίων στο σπέρµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. azoospermia]. 

άζωστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν φοράει ζώνη 2. (συνεκδ.) αυτός που 
δεν φέρει όπλα περασµένα σε ζωνάρι: ~ αρµατολός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + ζωσ-τός < θ. ζωσ-, πβ. αόρ. ε-ζωσ-α, ρ. ζών-νυµι], 

άζωτο (το) [1889] {αζώτου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. 1. το άχρωµο, αέριο σε 
κανονικές συνθήκες (σύµβολο Ν), που συνιστά περίπου τα 4/5 τού 
συνολικού όγκου τής ατµόσφαιρας και εµφανίζεται σε ενώσεις του 
σε ουσίες φυτικής ή ζωικής προέλευσης 2. (α) κύκλος αζώτου το σύ-
νολο των βιοµηχανικών διεργασιών µέσω των οποίων πραγµατοποι-
είται η κυκλοφορία τού αζώτου µεταξύ των ζωντανών οργανισµών 
και τού περιβάλλοντος (β) στερέωση τού αζώτου το σύνολο των βιο-
χηµικών διεργασιών µέσω των οποίων το αέριο άζωτο αντιδρά σχη-
µατίζοντας χηµικές ενώσεις (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. azote (< α- στερητ. + ζωή), όνοµα που έδωσε ο 
Γάλλος χηµικός Α. Lavoisier το 1775 στο αντίστοιχο αέριο, εξαιτίας 
τού ότι δεν µπορεί να συντηρήσει τη ζωή]. 

αζωτοβακτήριο (το) {αζωτοβακτηρί-ου | -ων) ΒΙΟΛ. βακτήριο τού 
εδάφους και των νερών, που δεσµεύει το ατµοσφαιρικό άζωτο και το 
µετατρέπει σε αζωτούχες ενώσεις, χρήσιµες για τη γονιµότητα των 
εδαφών και των υδάτων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
azotobacter]. 

αζωτούχος, -ος, -ο [1849] αυτός που περιέχει άζωτο: -λίπασµα. 
[ΕΤΥΜ. < άζωτο + -ούχος < έχω]. 

αηδής, -ής, -ές {αηδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· αηδέστ-ερος, -ατός) (λόγ.) αυ-
τός που είναι δυσάρεστος στις αισθήσεις, που προκαλεί έντονη απο-
στροφή, απέχθεια ΣΥΝ. αηδιαστικός. — αηδώς επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ά- στερητ. + ή"δος «ηδονή», βλ. λ. ηδονή]. 

αηδής - αηδιαστικός - αηδιασµένος. Το αηδής χρησιµοποιείται 
σε λογιότερο ύφος. Στην καθηµερινή επικοινωνία χρησιµοποιείται 
περισσότερο το αηδιαστικός (από το αηδιάζω). Τόσο το αηδής όσο 
και το αηδιαστικός έχουν ενεργητική σηµασία (π.χ. αηδής | αη-
διαστική συµπεριφορά είναι η συµπεριφορά που προκαλεί αηδία), 
ενώ µε παθ. σηµασία χρησιµοποιείται το αηδιασµένος (π.χ. Είµαι 
αηδιασµένος µε τη συµπεριφορά του). 

αηδία (η) {αηδιών} 1. το έντονο αίσθηµα αποστροφής που προκαλείται 
από κάτι απεχθές: νιώθω | αισθάνοµαι | µου 'ρχεται | µε πιάνει ~ || προ-
καλώ | φέρνω - || µορφασµός αηδίας ΣΥΝ. απέχθεια, σιχαµάρα, απο-
στροφή· ΦΡ. µέχρι αηδίας σε υπερβολικό βαθµό, υπέρµετρα, µέχρι κο-
ρεσµού: όταν πρωτοβγήκε η δορυφορική τηλεόραση, έβλεπα ξένους 

 

α-1 αν- στερητικό 
α-ζάλιστος, -η, -ο 
α-ζαβλάκωτος, -η, 
α-ζάρωτος, -η, -0 

α-ζεµάτιστος, -η, -ο 
α-ζήλευτος, -η, -ο 
α-ζόριστος, -η, -ο 

α-ζούλη)χ)τος, -η, -ο 
α-ζούπηχτος, -η, -ο 
α-ζύγιστος, -η, -ο 

α-ζύµωτος, -η, -ο α-
ζωγράφιστος, -η, -ο 
α-ζωντάνευτος, -η, -ο 

α-ζωονόνητος, -η, -ο 
α-θαλασσωτος, -η, -ο 
α-θάµπωτος, -η, -ο 



αηδιάζω 81 άθεος 
 

σταθµούς ~ ΣΥΝ. σαν τρελός 2. (συνεκδ.) αυτό που προκαλεί αηδία, το 
κακόγουστο: το φαγητό | το έργο | το ντύσιµο του είναι (µια) ~· ΦΡ. 
καταντώ αηδία (για πρόσ. και καταστάσεις) γίνοµαι ανυπόφορος: 
Σταµάτα επιτέλους αυτά τα ανόητα αστεία! Αηδία κατάντησες! 3. αη-
δίες (οι) ανόητες κουβέντες, ανοησίες: πάψε να λες ~· ΦΡ. αηδίες και 
ξεράσµατα ως σχόλιο για πολύ ανόητα ή απαράδεκτα λόγια ή για συ-
µπεριφορά που την κρίνει κάποιος απαράδεκτη ΣΥΝ. σαχλαµάρες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αηδής]. 

αηδιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {αηδίασ-α, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) αισθάνο-
µαι αηδία (για κάποιον/κάτι): ~ και µόνο που το βλέπω || δήλωσε αη-
διασµένος από το επίπεδο τής πολιτικής αντιπαράθεσης ΣΥΝ. σιχαί-
νοµαι ♦ 2. (µετβ.) προκαλώ (σε κάποιον) αηδία, αποστροφή: µε αη-
διάζεις µε όσα λες. 

αηδιαστικός, -ή, -ό [1886] αυτός που προκαλεί αηδία, αποστροφή· 
αυτός που απωθεί: ~ άνθρωπος | σκέψη | κολακεία | θέαµα | οσµή | 
φαγητό ΣΥΝ. αηδής, σιχαµερός, απεχθής, απωθητικός, αποκρουστικός, 
βδελυρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αηδής. 

αηδόνι (το) {αηδον-ιού | -ιών} (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. 
πτηνό) 1. ωδικό πτηνό, γνωστό για το µελωδικό κελάηδηµα του: γλυ-
κόλαλο ~· ΦΡ. µου έρχεται | µου κοστίζει | µου στοιχίζει ο κούκκος 
αηδόνι ακριβοπληρώνω, πληρώνω για κάτι πολύ περισσότερο από την 
πραγµατική του αξία: αν φωνάξω υδραυλικό, θα µου έρθει ο κούκκος 
αηδόνν καλύτερα να το φτειάξω µόνος µου! 2. (µτφ.) πρόσωπο που έ-
χει πολύ ωραία φωνή: το ~ τής Ανατολής ΣΥΝ. καλλίφωνος· ΦΡ. είπα-
µε πολλά και σώνει, ας λαλήσει κι άλλο αηδόνι τυπική κατακλείδα 
δηµοτικών τραγουδιών για µετάβαση σε επόµενο τραγούδι ή άλλον 
τραγουδιστή 3. (συνεκδ.) πρόσωπο που έχει ευφράδεια λόγου, ευ-
γλωττία: είναι το ~ τής Βουλής ΣΥΝ. εύγλωττος, ευφράδης, ρήτορας. 
— (υποκ.) αηδονάκι (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. άηδόνιν < µτγν. άηδόνιον, υποκ. τού αρχ. αηδών (ή) < *άΕηδ-
ων< I.E. *awed- < α- προθεµ. + *wed- «µιλώ», πβ. σανσκρ. vadami 
«µιλώ». Οµόρρ. αρχ. αύδ-ή «φωνή», άδ-ω, ώδ-ή (< άοιδ-ή), φσ-µα]·, 

αηδόνισµα (το) {αηδονίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κελάηδηµα αη-
δονιού 2. ήχος γλυκός σαν τού αηδονιού. 

αηδονολαλια (η) το κελάηδηµα αηδονιού, η πολύ γλυκιά φωνή. 
αηδονόλαλος, -η, -ο αυτός που έχει φωνή γλυκιά σαν τού αηδονιού, 

που τραγουδά γλυκά σαν αηδόνι. 
αηδονοφωλιά (η) η φωλιά αηδονιού. 
αηθης, -ης, άηθες {αήθ-ους | -εις (ουδ. -η)· αηθέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 

αυτός που στερείται ήθους (βλ. λ. ήθος, ηθική): ~ ενέργεια | προσπά-
θεια | συµπεριφορά | µέθοδος | στάση ΣΥΝ. απρεπής, αισχρός, ανάρ-
µοστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + ήθος «συνήθεια». Από τη σηµ. «ασυνήθι-
στος» και, εποµένως, «ανάρµοστος εν σχέσει µε τα καθιερωµένα 
Ϊθη», η λ. κατέληξε στη σηµ. «απρεπής, αταίριαστος»]. IP (ο) {αέρ-ος, 
-α} 1. (αρχαιοπρ.) ο αέρας 2. ΕΚΚΛΗΣ. το κάλυµµα των ιερών σκευών 
(ιερού ποτηριού και ιερού δίσκου). [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. αέρας]. 

αήρ - αέρας, οίνος - κρασί, άρτος - ψωµί. Στις περιπτώσεις αυτές 
και σε µερικές άλλες ο λόγιος τύπος (αήρ, οίνος, άρτος) στην απλή 
λέξη (όχι στα σύνθετα) λειτουργεί ως «απαγορευµένη λέξη» (λέξη 
taboo(, λέξη τής τελετουργικής γλώσσας τής Εκκλησίας, η οποία 
πρέπει να διαφέρει από την τετριµµένη καθηµερινή γλώσα. Έτσι, 
ο αήρ ως «κάλυµµα των ιερών σκευών» (ποτηρίου και δίσκου) δια-
φέρει από το αέρας, τόσο στη µορφή όσο και στη σηµασία. Το ίδιο 
το οίνος, που στο µυστήριο τής Θείας Κοινωνίας συµβολίζει το 
«αίµα» τού Χριστού, όπως και ο άρτος που συµβολίζει το «σώµα» 
τού Κυρίου, διαφέρουν έντονα ως µορφές και ως σηµασίες από τα 
καθηµερινά κρασί και ψωµί αντιστοίχως. 

αητός (ο) → αετός 
αήττητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να νικηθεί: νίκησαν 

έναν στρατό που ώς τότε τον θεωρούσαν ~ || η οµάδα µας παραµένει 
αήττητη στην έδρα της ΣΥΝ. ανίκητος, ακαταµάχητος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ά- στερητ. + ήττώµαι]. 

αηχοποίηση (η) [1891] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η αποη-
χηροποίηση (βλ.λ.). — αηχοποιούµαι ρ. {-είται...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. assourdissement]. 

άηχος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν παράγει ήχο 2. ΓΛΩΣΣ. άηχο 
σύµφωνο κάθε σύµφωνο κατά την άρθρωση τού οποίου δεν ενεργο-
ποιούνται σχεδόν καθόλου οι φωνητικές χορδές: τα ~ τής Ν. Ελληνι-
κής είναι τα κ, π, τ - φ, θ, χ - σ ANT. ηχηρό σύµφωνο (βλ. λ. ηχηρός). 

Αθαµανικά (Όρη) (τα) οροσειρά τής Ηπείρου στον νοµό Ιωαννίνων 
αλλιώς Τζουµέρκα. 
[ΕΤΥΜ. Από το προελλην. όν. Άθαµάνες ενός ηπειρωτικού φύλου (αγν. 
ετύµου),πβ. κ. Άκαρνάνες, Εύρυτάνες]. 

Αθανασία (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., που προέρχεται από το αρχ. αθανασία < αθά-
νατος]. 

αθανασία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κανείς αθάνατος, να 
ζει αιώνια: οι χριστιανοί πιστεύουν στην ~ τής ψυχής ΣΥΝ. αφθαρσία 
ΑΝΤ. θνητότητα, φθαρτότητα 2. ΘΡΗΣΚ. η συνέχιση τής πνευµατικής 
υπάρξεως των ανθρώπων µετά τον θάνατο των σωµάτων τους 3. 
(µτφ.) η µεταθανάτια δόξα, η υστεροφηµία: εξασφαλίζω | κερδίζω | 
αγγίζω | χαρίζω την - (σε κάποιον) || οι ήρωες µε τη θυσία τους περ-
νούν στην ~. 

Αθανάσιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη- 

σίας: ο Μέγας ~ (293-373), Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας 2. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Θανάσης [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. 
αθανασία]. 

αθάνατος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που ζει αιωνίως, που δεν πρόκειται να 
πεθάνει: κανένας άνθρωπος δεν είναι -µόνον ο Θεός ΑΝΤ. θνητός· 
(µτφ.-εκφραστ.) 2. αυτός που δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ, που θα 
έχει αιώνια δόξα: όσοι πεθαίνουν για την πατρίδα θα µείνουν ~|| ~ 
ποιητής | έργο | ανδραγάθηµα 3. (α) ως επευφηµία για λαοφίλητους 
πολιτικούς ηγέτες, γνωστές προσωπικότητες των γραµµάτων και τής 
τέχνης κ.ά. κατά την ώρα τής εκφοράς τού νεκρού: αθάνατος! (β) ως 
επευφηµία για πρόσ., οµάδες κ.λπ.: γεια σου, Γιάννη, αθάνατε! || αθά-
νατε Ολυµπιακέ! (γ) (ειρων.) ως έµµεση αποδοκιµασία για κάτι που 
δεν βελτιώνεται ποτέ: Αθάνατη Ελλάδα! Ποτέ δεν θα γίνεις κράτος! || 
~ ελληνικό δαιµόνιο! 4. αυτός που δεν υπόκειται στη φθορά: ~ δόξα | 
σοφία 5. (για υλικά, πράγµατα) µεγάλης ανθεκτικότητας: ~ ύφασµα | 
υλικό 6. αθάνατος (ο) ποώδες φυτό, µε µεγάλα αγκαθωτά σαρκώδη 
φύλλα· ανθίζει και καρποφορεί µόνο µία φορά κατά τη διάρκεια τής 
ζωής του 7. ΛΑΟΓΡ. αυτός που χαρίζει την αθανασία: «πήγα γι' ~ νε-
ρό, γι'~ βοτάνι, να δώσω στην αγάπη µου, ποτέ να µην πεθάνει» (δη-
µοτ. τραγ.) 8. Αθάνατοι (οι) (α) τα µέλη τής ελληνικής και άλλων Ακα-
δηµιών (β) τα µέλη τής ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής. 

άθαφτος, -η, -ο κ. άθαπτος αυτός που δεν έχει ταφεί: ο νεκρός έµεινε ~ 
τρεις µέρες ΣΥΝ. άταφος ΑΝΤ. θαµµένος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
αθαπτος < ά- στερητ. + θάπτω]. 

αθέατος, -η, -ο 1. αυτός που δεν φαίνεται, που δεν είναι ορατός: η ~ 
πλευρά τού λόφου | τού φεγγαριού ΑΝΤ. ορατός, εµφανής 2. κρυφός, 
αποκρυπτόµενος: κάθε πράγµα έχει την ~ πλευρά του ΣΥΝ. αφανής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + θεατός < ρ. θεώµαι (-άο-) < θέα]. 

αθεάτριστος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν θεατρίζεται, που δεν πα-
ρακολουθεί συχνά θέατρο. 

αθεΐα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η άρνηση τής ύπαρξης τού Θεού ΣΥΝ. 
αθεϊσµός. 

αθεΐζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} είµαι άθεος ή κλίνω προς 
την αθεΐα. 

αθεϊσµός (ο) [1728] ΦΙΛΟΣ, θεωρία που απορρίπτει την πίστη σε υπερ-
φυσικά όντα και ειδικότερα στον Θεό ΣΥΝ. αθεΐα, αρνησιθεΐα.  — 
αθείστής (ο) [1893], αθεΐστρια (η), αθείστικός, -ή, -ό [1844], αθείστικά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άθεος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
athéisme]. 

άθελα επίρρ. (+γεν. προσ. αντων.) χωρίς πρόθεση, χωρίς σκοπιµότητα, 
χωρίς να το θέλει κάποιος: την πλήγωσα άθελα µου, όταν τη ρώτησα 
για τον πατέρα της· δεν ήξερα ότι είχε πεθάνει! ΣΥΝ. ακούσια, απρό-
θετα ΑΝΤ. ηθεληµένα, επίτηδες, εκούσια. 

αθέλητος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που γίνεται χωρίς τη θέληση τού ενερ-
γούντος: ήταν µια κίνηση ~, δεν έπρεπε να την παρεξηγήσεις ΣΥΝ. 
ακούσιος, ασχεδίαστος ΑΝΤ. ηθεληµένος, εκούσιος, σκόπιµος. — 
αθέλητα επίρρ. 

αθέµατος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (για ρήµατα τής Αρχ. Ελληνικής) αυτός που 
σχηµατίζεται χωρίς τη µεσολάβηση θεµατικού φωνήεντος µεταξύ θέ-
µατος και καταλήξεως (λ.χ. µε θεµατικό φωνήεν: λύ-ο-µεν, βλάπτ-ε-
τε· χωρίς θεµατικό φωνήεν: τί-θη-µι, ΐ-στα-µαι): αθέµατη κλίση των 
ρηµάτων εις -µι ΑΝΤ. θεµατικός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. athématique]. 

αθεµελίωτος, -η, -ο [µτγν.] κ. (λαϊκ.) αθεµελιωτος 1. αυτός που δεν 
έχει θεµελειωθεί, τού οποίου δεν έχουν µπει τα θεµέλια 2. (µτφ.) ο 
στερούµενος λογικού ερείσµατος, ο αναπόδεικτος: ~ επιχείρηµα | 
κρίση | κατηγορία ΣΥΝ. αβάσιµος, αστήρικτος, (λόγ.) αίολος ΑΝΤ. θε-
µελιωµένος, βάσιµος, τεκµηριωµένος. — αθεµελίωτα επίρρ. (σηµ. 2). 

αθέµιτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που παραβαίνει τους γραπτούς ή 
άγραφους νόµους: ~ συνεργασίες µεταξύ πολιτικών κοµµάτων || ~ 
πλουτισµός | µέσα | σκοπός | φιλοδοξία ΣΥΝ. άνοµος, ανεπίτρεπτος, 
ανήθικος ΑΝΤ. θεµιτός 2. ΝΟΜ. αθέµιτος ανταγωνισµός ανταγωνιστι-
κές ενέργειες οι οποίες αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη. 

άθεος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αρνείται την ύπαρξη τού Θεού: ένας 
~ συγγραφέας || (το αρσ. κ. θηλ. ως ουσ.) η Αλβανία µέχρι πρόσφατα 
αυτοχαρακτηριζόταν επισήµως ως «κράτος αθέων» ΣΥΝ. αρνησίθεος, 
αθεϊστής ΑΝΤ. πιστός, θεοσεβής, θεοφοβούµενος 2. (µειωτ.-υβριστ.) 
άπιστος, αντίχριστος, αµαρτωλός. 

άθεος: συνώνυµα. Αυτός που δεν πιστεύει στον Θεό, και µάλιστα 
στον χριστιανικό Θεό, από άγνοια ή αδιαφορία χαρακτηρίζεται 
άθεος· αθεϊστής είναι, αντιθέτως, ο εκ πεποιθήσεως, συνειδητά 
και θεωρητικά αρνούµενος την ύπαρξη Θεού· αννωστικιστής, 
εξάλλου, είναι αυτός που αµφισβητεί την ύπαρξη τού Θεού, βασι-
ζόµενος στην αντίληψη ότι η ύπαρξη τού Θεού δεν µπορεί να απο-
δειχθεί. Και στις τρεις περιπτώσεις έχουµε άρνηση τής ύπαρξης 
Θεού, αρνησιθεΐα, για διαφορετικούς λόγους. · Στην ορθόδοξη 
χριστιανική πίστη για τον απλό άνθρωπο η άρνηση τού Θεού, και 
τού Χριστού ειδικότερα, θεωρείται αµαρτία, ο αρνησίθεος θεω-
ρείται «άπιστος» και «αντίχριστος» και ο χαρακτηρισµός κάποιου 
ως άθεου χάνει την απλή περιγραφική σηµασία και αποτελεί υπο-
τιµητικό χαρακτηρισµό και ύβρι. Είναι χαρακτηριστική για την 
Ελληνική η δηµιουργία τής λ. αθεόφοβος, για να δηλώσει ακρι-
βώς τον άνθρωπο που δεν είναι θεοφοβούµενος, που δεν έχει φόβο 
Θεού, δεν έχει το δέος που πρέπει να έχει ο άνθρωπος µπροστά 
στην υπέρτατη δύναµη τού θείου. Με την ίδια υποτιµητική σηµα-
σία χρησιµοποιήθηκαν στην Ελληνική και οι λέξεις άθρησκος και 
άπιστος, που δεν περιγράφουν καταστάσεις, αλλά σχολιάζουν 
ιδιότητες. Με ανάλογο τρόπο σκέψεως οι µουσουλµάνοι Τούρκοι 
αποκαλούσαν, στην Τουρκοκρατία, τους Έλληνες γκιαούρηδες, 
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δηλ. απίστους (µη πιστεύοντες στον Μωάµ8θ). 

αθεόφοβος, -η, -ο 1. αυτός που δεν φοβάται τον ©εό ή τη θεία δίκη ΣΥΝ. 
θεοµπαίχτης ANT. θεοφοβούµενος, θεοσεβούµενος 2. (κακόσ.) αυτός που δεν 
έχει ιερό και όσιο, ηθικούς φραγµούς ή αναστολές: «θησαύριζαν εις βάρος τού 
λαού - ως και προµήθεια επί των ενσήµων των ασφαλιστικών ταµείων 
υπολόγιζαν οι ~!» (εφηµ.) ΣΥΝ. θεοµπαίχτης 3. (για την έκφραση 
επιδοκιµασίας) αυτός που µε παράτολµη ή επιδέξια πράξη του προκαλεί τον 
θαυµασµό, την έκπληξη: κοίτα τι σκαρφίστηκε πάλι ο ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κατεργάρης. 

αθεράπευτα επίρρ. (συχνά σκωπτ.) χωρίς πιθανότητα µεταβολής προς το 
καλύτερο: ~ ροµαντικός. 

αθεράπευτος, -η, -ο [αρχ.] 1. (σπάν.) αυτός που δεν έχει θεραπευτεί ANT. 
θεραπευµένος 2. (για πρόσ. κ. ασθένειες) αυτός που δεν έχει ελπίδα θεραπείας 
ή προοπτική βελτιώσεως: ~ αρρώστια | τραύµα | πάθος | πεσιµιστής | 
νοσταλγία || (µτφ.) η γραφειοκρατία είναι ~ πληγή τού κράτους ΣΥΝ. 
αγιάτρευτος, ανίατος, αδιόρθωτος ANT. θεραπεύσι-µος, ιάσιµος. 

αθέρας (ο) {χωρ. πληθ.) 1. η λεπτότατη βελονοειδής απόληξη τού στα-χυού, το 
άγανο: χρειάζεται καλό λίχνισµα, για να φύγει ο ~ από τα σιτηρά 2. (συνεκδ.) η 
ψιλή σκόνη από το λίχνισµα των σιτηρών 3. (µτφ.) το λεπτότερο και 
εκλεκτότερο µέρος ενός συνόλου: διαλέγω τον ~ ΣΥΝ. αφρόκρεµα, ανθός · 4. 
το κοφτερό µέρος εργαλείων: ο ~ τού µαχαιριού | τού ψαλιδιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αθήρ, άθέρος, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. 
άνθέρ-ιξ, άνθερ-ίνη]. 

αθερίνα (η) (δυσχρ. αθερινών} µικρό θαλάσσιο ψάρι µε λεπτό σώµα, που 
κολυµπά σε µεγάλα κοπάδια. Επίσης αθερ(ι)νός κ. αθρινός (ο). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άθερϊνος | άθερίνη < αθήρ, -έρος «άκρη, κορυφή» + -ινος | -ινη, επίθηµα 
που δηλώνει ονόµατα ψαριών (πβ. έρυθρϊνος, σαργίνος)]. 

αθέτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να αθετεί κανείς 
κάτι: ~ συµφωνίας | υποχρέωσης · 2. ΦΙΛΟΛ. ο εξοβελισµός, η θεώρηση (λέξης, 
χωρίου) ως νόθου. 

αθετώ ρ. µετβ. {αθετείς... | αθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. παραβιάζω, 
ακυρώνω, καταπατώ (τον λόγο µου, µια συµφωνία, µια υπόσχεση, έναν 
όρκο): όλα τα κόµµατα, όταν αναλαµβάνουν την εξουσία, αθετούν πολλές από 
τις προεκλογικές τους δεσµεύσεις ΣΥΝ. αναιρώ, παραβαίνω ANT. τηρώ · 2. 
ΦΙΛΟΛ. εξοβελίζω, απορρίπτω από παραδεδοµένο κείµενο (λέξη ή χωρίο) ως 
νόθο: ολόκληρο αυτό το χωρίο τού Πλάτωνα αθετείται από τον µεγάλο 
φιλόλογο Κ. Κόντο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αθετώ (-έω) < αθετος < ά- στερητ. + θετός]. 

αθεώρητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει θεωρηθεί, δεν έχει ελεγχθεί 
επίσηµα: ~ βιβλιάριο | διαβατήριο | απόδειξη ΑΝΤ. θεωρηµένος. 

αθηλύκωτος, -η, -ο 1. (για ενδύµατα) αυτός που δεν έχει θηλύκια, κουµπιά 2. 
ξεκούµπωτος ANT. κουµπωµένος. 

Αθηνά (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις δώδεκα θεότητες τού Ολύµπου, κόρη τού ∆ία, 
θεά τής σοφίας και τού πολέµου- πολιούχος προστάτιδα τής Αθήνας στην 
αρχαιότητα, εικονίζεται µε την αιγίδα (φολιδωτό θώρακα µε κεφάλι Γοργούς -
Γοργόνας- και απολήξεις φιδιών), ακόντιο και ασπίδα 2. µάρτυρας τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Αθήνα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Αθηνά | Άθανά < 'Αθηναία, θηλ. τού 'Αθηναίος (µε συναίρεση) 
< Άθήνη, προελλην. (µη I.E.) θεωνύµιο, αγν. ετύµου. Οι επι-χειρηθείσες 
συνδέσεις µε τα θνητός και τιθηνός «τροφός» στερούνται επιστηµονικής 
βάσεως]. 

Αθήνα (η) 1. πανάρχαια πόλη τής Αττικής, πρωτεύουσα τού ελληνικού κράτους 
από το 1834· (ειδικότ.) 2. κεντρικός δήµος τής Αττικής, ο µεγαλύτερος τού 
νοµού και ολόκληρης τής Ελλάδας 3. το σύνολο των δήµων τού 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος τής πρωτεύουσας. Επίσης (λόγ.) Αθήναι (αι) 
{Αθηνών}. — Αθηναίος [αρχ.] κ. (λαϊκ.) Αθηνιώ-της (ο), Αθηναία κ. (λαϊκ.) 
Αθηνιώτισσα κ. Αθηναίισσα (η), αθηναϊκός, -ή, -ό [µτγν.] (βλ.λ.) κ. (λαϊκ.) 
αθηναίικος, -η, -ο. 

ΣΧΟΛΙΟ Στη Μυκηναϊκή Ελληνική και στις αρχαίες διαλέκτους πλην τής 
Ιωνικής, Αθήνη ή Αθάνα ήταν το όνοµα µιας θεάς προελληνικής (µη 
ινδοευρωπαϊκής, αφού η λέξη δεν απαντά στις άλλες I.E. γλώσσες), πιθ. 
µινωικής, που προήλθε από µια οφιόµορφη θεότητα, η οποία φύλασσε τα 
µινωικά ανάκτορα. Στα µυκηναϊκά (Γραµµική γραφή Β') παραδίδεται 
ονοµασία «atanapotinija», δηλ. «Άθάνα πότνια» (σεβαστή Αθηνά). Από τον 
τύπο Αθήνη στον πληθυντικό του, πιθανότατα γιατί πολλοί µαζί οικισµοί 
απήρτιζαν από κοινού έναν δήµο, προήλθε το Αθήνα! (πβ. και Θήβαι, 
Πάτραι, Μυκήναι κ.ά.). Από το θηλ. Αθηναίη τού επιθ. Αθηναίος, το οποίο 
στην αττική διάλεκτο ήταν Αθηναία, προήλθε µε συναίρεση ο συνήθης τ. 
Αθηνά. Το επίθετο αθηναϊκός προήλθε από το Αθηναίος: *Αθηναι-ικός > 
Αθηναϊκός (µε σίγηση τού -ι-, για να αποφευχθεί η κακοφωνία)· πβ. κ. 
Αχαιός - αχαϊκός, Μυκηναίος - µυκηναϊκός κ.τ.ό. Τέλος, ο νεότερος (ήδη 
µεσαιωνικός) τ. Αθήνα (αντί Αθήναι) προήλθε από φράσεις όπως «(είς) τήν 
πόλιν Αθήνας», όπου βαθµηδόν το Αθήνας εξελήφθη ως γενική ενικού και 
έδωσε λαβή στη δηµιουργία τ. ονοµαστικής Αθήνα (πβ. και Θήβαι - Θήβα, 
Πάτραι - Πάτρα). Ως προς το αρχαϊκό Αθήνησι, αποτελεί τ. παλαιάς τοπι-
κής πτώσεως, που τη χρησιµοποιούσαν, µεταξύ άλλων, στην αρ- 

χαιοπρ. φρ. «το Αθήνησι Πανεπιστήµιο» (το Πανεπιστήµιο των Αθηνών) κ.ά. 

Αθηναγόρας (ο) 1. όνοµα ιστορικών προσώπων τής αρχαιότητας 2. άγιος τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. όνοµα Οικουµενικού Πατριάρχη και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 4. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Αθηνά + -
αγόρας < αγορά (βλ.λ.)]. 

αθηναϊκός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την Αθήνα: η αρχαία - 
δηµοκρατία || ~ Τύπος | πινακίδες αυτοκινήτου. Επίσης (λαϊκ.) αθηναίικος, -η, 
-ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Αθήνα. 

Αθηναίος (ο) αρχαίος Έλληνας σοφιστής και γραµµατικός (160-230 µ.Χ.), 
συγγραφέας τού έργου ∆ειπνοσοφισταί. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. Αθήναι]. 

Αθήνησι [αρχ.] {τ. αρχ. τοπικής πτώσεως} (αρχαιοπρ.) στην Αθήνα: το ~ 
Πανεπιστήµιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Αθήνα. 

Αθηνόδωρος (ο) {-ου κ. -ώρου} 1. όνοµα ιστορικών προσώπων τής αρχαιότητας 
2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. 
όν. < 'Αθηνά + -δωρος < δώρον]. 

αθηνοκεντρικός, -ή, -ό (συνήθ. µειωτ.) αυτός που επικεντρώνεται στα όρια τής 
Αθήνας, συχνά εις βάρος των λοιπών περιοχών τής Ελλάδας: ~ πολιτική | 
νοοτροπία. 

αθήρευτος, -η, -ο [αρχ.] 1. (ζώο) που δεν έχει θηρευθεί 2. (µτφ.) αυτός που δεν 
έχει γίνει αντικείµενο επίµονης επιδίωξης. 

αθηροσκλήρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ) ΙΑΤΡ. η αθηρωµάτωση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. atherosclerosis]. 

αθήρωµα (το) {αθηρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. παθολογικό µόρφωµα που 
οφείλεται σε συσσώρευση λιπαρών ουσιών στα εσωτερικά τοιχώµατα των 
αρτηριών. — αθηρωµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. atheroma < 
µτγν. αθήρωµα < αρχ. άθάρη | άθήρη, «χοντροαλεσµένο σιτάρι», αγν. ετύµου]. 

αθηρωµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. συνηθισµένη µορφή 
αρτηριοσκληρώσεως µε τον σχηµατισµό πλακών από λιπαρές ουσίες, που 
συσσωρεύονται στα εσωτερικά τοιχώµατα των αιµοφόρων αγγείων ΣΥΝ. 
αθηροσκλήρωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. atheromatosis]. 

αθησαύριστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει θησαυριστεί, αποθηκευτή · 2. 
(µτφ.) αυτός που δεν έχει καταγραφεί, που δεν έχει συλ-λεγεί- νέος, άγνωστος: 
~ δηµοτικά τραγούδια || ~ λέξη ΑΝΤ. αποθησαυρισµένος, καταγεγραµµένος. 

Αθίγγανος (ο), Αθίγγανη (η) Τσιγγάνος (βλ.λ.). — αθιγγανικός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. Τσιγγάνος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. αθίγγανος, αρχική σηµ. «ανέγγιχτος», < ά- στερητ. + θιγγάνω 
«αγγίζω», θρησκευτική προσωνυµία που αποδόθηκε σε Έλληνες αιρετικούς 
τού Μεσαίωνα (βλ. κ. Τσιγγάνος), τους αποκαλούµενους Μελχισεδεκίτες. Όταν 
η αίρεση είχε πλέον παρακµάσει, ορισµένα από τα εναποµείναντα 
χαρακτηριστικά της (όπως η δεισιδαιµονία και η µαντεία) οδήγησαν στην 
ταύτιση µε τους Αιγυπτίους (> Γύφτους), ινδικό φύλο που εγκαταστάθηκε και 
στην Ελλάδα, ερχόµενο µέσω τής Αιγύπτου]. 

άθικτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν τον έχουν αγγίξει: άφησε το φαγητό του ~ και 
σηκώθηκε από το τραπέζι ΣΥΝ. ανέγγιχτος, ανέπαφος 2. (για πράγµ.) αυτός 
που δεν έχει υποστεί φθορά: τα παπούτσια του, παρά τη µεγάλη χρήση τους, 
έχουν µείνει ~ ΣΥΝ. άφθαρτος · 3. αυτός που δεν τον έχουν θίξει, που δεν τον 
έχουν προσβάλει: δεν αφήνει κανέναν ~ ΑΝΤ. θιγµένος, προσβεβληµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + *θικτός < *θιγ-τός < θ. θιγ-, πβ. αόρ. β' ε-θιγ-ον, 
ρ. θιγγάνω «αγγίζω»]. 

άθληµα (το) {αθλήµ-ατος | -ατα, -άτων} κάθε αγώνισµα που διεξάγεται βάσει 
ορισµένων κανόνων και απαιτεί την καταβολή σωµατικών κυρ. δυνάµεων και 
την αξιοποίηση δεξιοτήτων για την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων 
επιδόσεων ή απλώς για εκγύµναση τού σώµατος και αναψυχή: υπάρχουν 
οµαδικά -, όπως το ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, η σκυταλοδροµία, και ατοµικά, 
όπως ο ακοντισµός, η σκοποβολή, η σφαιροβολία ΣΥΝ. σπορ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άθλώ]. 

άθληση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η ενασχόληση µε άθληµα, αγώνισµα: 
χώρος | χρόνος | συχνότητα αθλήσεως 2. (λογιότ.) επίπονη προσπάθεια, 
σωµατική και ψυχική δοκιµασία για την κατάκτηση επιδιωκόµενου σκοπού: οι 
περισσότεροι άγιοι τής ορθόδοξης πίστης αποτελούν παραδείγµατα πνευµατικής 
άθλησης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. αθλησις < αρχ. άθλώ. Κατά τους χριστιανικούς χρό-
νους η λ. αθλησις δήλωνε το µαρτύριο και τη δοκιµασία στα οποία 
υποβάλλονταν οι χριστιανοί οµολογώντας την πίστη τους (πβ. Κ.∆. Εβρ. 10, 
32: ... πολλήν άθλησιν ΰπεµείνατε παθηµάτων)]. 

αθλητής (ο), αθλήτρια (η) {αθλητριών} 1. πρόσωπο που ασχολείται 
συστηµατικά µε τον αθλητισµό, επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά: εξαίρετος | 
άφθαστος | κορυφαίος | µέτριος ~ || ~ τού στίβου || ~ κλάσεως 2. (µτφ.) πρόσωπο 
που αγωνίζεται και δοκιµάζεται σε διάφορους τοµείς τής ζωής του: ~ τής ζωής | 
τού πνεύµατος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µαχητής - αγωνιστής», < άθλώ], 
αθλητιατρική (η) ο κλάδος τής ιατρικής που ασχολείται µε την πρόληψη και 
θεραπεία των προβληµάτων υγείας που αντιµετωπίζουν οι α- 

ο- | αν- στερητικό 
α-θαύµαστος, -η, -ο α-θέρµαντος, -η, -ο α-θήλαστος, -η, -ο α-θρύλητος, -η, -ο α-θυροκόλλητος, -η, -ο 
α-θειάφιστος, -η, -ο α-θερµοµέτρητος, -η, -ο α-θόλωτος, -η, -ο α-θρυµµάτιοτος, -η, -ο α-θυσίαστος, -η, -ο 
ά-θελκτος, -η, -ο α-θεσµοθέτητος, -η, -ο α-θρήνητος, -η, -ο α-θυµιάτιστος, -η, -ο 
α-θέριστος, -η, -ο α-θέσπιστος, -η, -ο α-θρόνιαστος, -η, -ο α-θύµωτος, -η, -ο 
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θλητές και γενικότ. όσοι αθλούνται. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. sports medicine]. αθλητίατρος (ο/η) (-ου κ. -άτρου | -ων κ. -
άτρων, -ους κ. -άτρους) γιατρός µε ειδίκευση στην αθλητιατρική. — 
αθλητιατρικός, -ή, -ό. 

αθλητίατρος ή αθλίατρος; Επειδή η λέξη έχει, προφανώς, σχέση 
µε τους αθλητές και όχι µε τους άθλους ή και τα άθλα, το σωστό 
είναι αθλητίατρος (ιατρός των αθλητών, αθλητικός ιατρός) και 
όχι αθλίατρος. 

αθλητικογράφος (ο/η) δηµοσιογράφος που ασχολείται µε την πα-
ρουσίαση και τον σχολιασµό αθλητικών γεγονότων. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sportswriter]. 

αθλητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα αγωνίσµατα 
που γυµνάζουν το σώµα και τις οργανωµένες δραστηριότητες που 
συνδέονται µε αυτά: ~ οµοσπονδία | σωµατείο | οργάνωση | 
σύλλογος | τοµέας | εφηµερίδα | νέα | δραστηριότητα | σταδιοδροµία | 
γεγονός | επίδοση | ατύχηµα | άµιλλα | ήθος | οµάδα | χώρος | αγώνας 
| συνάντηση | παπούτσια | φόρµα | είδη4 ΦΡ. (α) αθλητικό πνεύµα το 
να αγωνίζεται κανείς µε τίµιο τρόπο και διάθεση αναγνωρίσεως τού 
καλυτέρου, τού πιο ικανού (β) αθλητικό ιδεώδες το να αγωνίζεται 
κανείς για τη νίκη δίνοντας προτεραιότητα στη συµµετοχή, στον 
ευγενή συναγωνισµό και στη συνολική καλλιέργεια τού ανθρώπου 
µέσα από τον αθλητισµό (γ) αθλητικός δικαστής ο δικαστής που 
επιλύει διαφορές µεταξύ αθλητικών σωµατείων και επιβάλλει ποινές 
για πειθαρχικά παραπτώµατα και αντιαθλητική συµπεριφορά σε 
παράγοντες και αθλητές (δ) αθλητική αγωγή το σχολικό µάθηµα το 
οποίο αποσκοπεί στην εξοικείωση των µαθητών µε τον αθλητισµό 
και την καλλιέργεια τού αθλητικού πνεύµατος (βλ. ΦΡ. α) 2. αυτός 
που έχει τη σωµατική διάπλαση αθλητή και γενικότ. αυτός που 
ταιριάζει σε αθλητή: ~ τύπος | σώµα | παράστηµα ΣΥΝ. 
καλογυµνασµένος ΑΝΤ. αγύµναστος 3. αθλητικά (τα) (α) οι ειδήσεις 
στα Μ.Μ.Ε. που σχετίζονται µε τον αθλητισµό: ακούω | διαβάζω | 
βλέπω ~ (β) τα αθλητικά παπούτσια και γενικότ. τα αθλητικά ρούχα: 
κυκλοφορεί µε τα ~. — αθλητικ-ά / -ώς [µτγν.] επίρρ. 

αθλητισµός (ο) [1894] 1. η συστηµατική ενασχόληση και επίδοση σε 
αθλητικά αγωνίσµατα: επιδίδοµαι στον ~ || ασχολούµαι µε τον ~ || 
αγαπώ τον ~ ΣΥΝ. σπορ, αθλήµατα 2. το σύνολο των αθλητικών δρα-
στηριοτήτων και η όλη οργάνωση τού συστήµατος αθλήσεως: Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού || πρόοδος τού ~ στη χώρα µας || σχολικός | 
χειµερινός | κλασικός (κυρ. τα αγωνίσµατα στίβου) / ερασιτεχνικός | 
επαγγελµατικός | µαζικός ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
athlétisme], 

αθλίατρος (ο) (εσφαλµ.) -» αθλητίατρος 
άθλιος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε εξαιρετικά κακή κατάστα-

ση, που προκαλεί δυσάρεστα συναισθήµατα (λύπης, συµπάθειας, οί-
κτου κ.τ.ό.): ~ οικονοµία | παράσταση | έργο | συνθήκες | εµφάνιση | 
γειτονιά | αµοιβή | ζωή | τέλος ΣΥΝ. εξαθλιωµένος, µίζερος, αξιοθρή-
νητος 2. (σπάν. ως ουσ.) αυτός που ζει σε µεγάλη δυστυχία: «Οι ~» 
(µυθιστόρηµα τού Β. Ουγκώ) ΣΥΝ. δυστυχισµένος, κακορίζικος · 3. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη κακοήθεια, φαυλότητα: ~ 
απάτη | εκβιασµός | ρόλος | υπόθεση | συκοφαντία | πολιτικός | 
εγκληµατίας ΣΥΝ. κακοήθης, τιποτένιος, φαύλος, αχρείος. — άθλια / 
αθλίως [αρχ.] επίρρ., αθλιότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άθλο$. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άέθλιος «διεκδικητής επάθλου» < άεθλος < αΡεθλος, 
αγν. ετύµου. Οµόρρ. άθλος, άθλώ, αθλητής κ.ά. Η σηµ. «αξιολύπητος» 
προήλθε πιθ. από τη συµπάθεια που γεννά η έντονη προσπάθεια τού 
αγωνιζοµένου να κατακτήσει το έπαθλο. Επιπλέον, όπως συνέβη και 
σε άλλες λέξεις που δήλωναν τον σωµατικό κόπο (λ.χ. µοχθ-ηρός, 
πον-ηρός), το επίθ. άθλιος κατέληξε (ήδη στον Ευριπίδη) να δηλώνει 
τον κακό, τον απαίσιο και τον πανούργο], 

άθλο (το) (σπάν.) η επιβράβευση για νίκη ή διάκριση σε αγώνα ή δια-
γωνισµό ΣΥΝ. γέρας, βραβείο, αριστείο, έπαθλο. ·* ΣΧΟΛΙΟ λ. άθλος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άθλον < άεθλον, ουδ. τού επιθ. άεθλος < άΡεθλος, αγν. 
ετύµου. Οµόρρ. άθλιος, άθλώ, άθλησις κ.ά]. 

αθλοθέτης (ο) (αθλοθετών), αθλοθέτρια (η) (αθλοθετριών) πρό-
σωπο που καθιερώνει ή διαθέτει τα έπαθλα για τους νικητές 
αγώνων ή διαγωνισµών. — αθλοθεσία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άθλον + -θέτης < τίθηµι, στη σηµ. «καθιερώνω»]. 

αθλοθετώ ρ. µετβ. [µτγν.] (αθλοθετείς... | αθλοθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος) καθιερώνω ως βραβείο αγώνων: ~ βραβείο | κύπελλο. 

αθλοπαιδιές (οι) [1896] αθλητικές δραστηριότητες για σωµατική 
άσκηση και ψυχαγωγία· αθλητικά παιχνίδια ΣΥΝ. σπορ. [ΕΤΥΜ. < 
άθλος + παιδιά «παιχνίδι»]. 

αθλοπαιδιές - σπορ. Το αθλοπαιδιά (συνήθ. σε πληθ. 
αθλοπαιδιές) είναι νεότερη λέξη (1896) και δηλώνει τα αθλητικά 
οµαδικά παιχνίδια που συνδυάζουν την ψυχαγωγία µε την 
άθληση. Ας σηµειωθεί ότι η αγγλική λέξη sport (που πέρασε 
στην Ελληνική µέσω τής Γαλλικής, εξού και η δήλωση της ως 
σπορ και όχι σπορτ), την οποία αποδίδει το αθλοπαιδιές, 
προέρχεται από το disport (dis + port, γαλλ. porter «φέρω», ισπ. 
deporte «άθληµα, σπορ»), που σήµαινε «διασκέδαση, 
ξεγνοιασιά» (αρχική σηµ. «δεν φέρω, δεν µεταφέρω», άρα 
«αφήνω κατά µέρος, το ρίχνω έξω»). 

άθλος (ο) 1. µεγάλο, επίπονο και σπάνιο κατόρθωµα: οι - τού Ηρακλή 
|| πολιτικός | εκδοτικός | οικονοµικός - 2. (συνήθ. ειρων.) άθλοι (οι) οι 
αρνητικές επιδόσεις, τα «κατορθώµατα»: δεν είναι ανάγκη να απα-
ριθµήσουµε τους ~ τής διοίκησης τής εταιρείας, για να αντιληφθούµε 
τα χάλια της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγώνας. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. άθλος < άεθλος < άΡεθλος, αγν. ετύµου. Οµόρρ. άθλώ, 
άθλησις, άθλιος κ.ά.]. 

άθλος - άθλιος - άθλο - έπαθλο - βραβείο. Οι λέξεις άθλος και 
άθλο είναι ήδη οµηρικές. Στη διαχρονική χρήση των λέξεων, άθλος 
ήταν «ο αγώνας (για νίκη, βραβείο)» και άθλο «το βραβείο τού 
αγώνα». Το δεύτερο (από τον Ευριπίδη και εντεύθεν) δηλώνεται 
και µε τη λέξη έπαθλο (σε πληθ. αρχικά), ενώ από τους µετακλα 
σικούς χρόνους (Μένανδρος, 4ος - 3ος αι. π.Χ.) εµφανίζεται η λέ 
ξη βραβείο, που προέρχεται από το βραβεύς «κριτής αγώνων», 
προελληνική (µη I.E.) λέξη. Η δυσάρεστη, από την ένταση και την 
κόπωση, κατάσταση τού αθλητή στους άθλους, στα αγωνίσµατα 
για την απόκτηση τού άθλου, τού επάθλου, οδήγησαν στη σηµ. 
«δυστυχής, αξιολύπητος» τής λ. άθλιος. ∆ηλ. συνέβη και εδώ ό,τι 
µε το αγών, που οδήγησε στην αγωνία. → αγώνας 

αθλούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αθλείσαι... | αθλή-θηκα, -µένος} γυµνάζο-
µαι, επιδίδοµαι στον αθλητισµό: - στον δρόµο τετρακοσίων µέτρων || 
~ καθηµερινώς || αθλούµενη νεολαία. <·" ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αθλούµαι, µέση φωνή τού ρ. άθλώ (-έω), αρχική σηµ. 
«αγωνίζοµαι, µάχοµαι», < άθλος. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

αθλοφόρος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) 1. νικητής τροπαιούχος: ~ άγιος (συ-
νήθ. σε εκκλησ. τροπάρια) 2. αυτός που δίνει βραβεία: ~ αγώνες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άθλον + -φόρος < φέρω]. 

αθόναλο (το) -» ανθόγαλο 
αθόρυβος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός στον οποίο δεν υπάρχει θόρυβος ή ο 

οποίος δεν προξενεί θόρυβο: ~ δρόµος | µηχανή | φυγή | µεταρρύθµιση 
ΣΥΝ. ήσυχος, σιγανός ΑΝΤ. θορυβώδης 2. (µτφ.) αυτός που µένει 
µακριά από τα φώτα τής δηµοσιότητας: ~ επιστήµονας | πολιτικός | 
ηθοποιός /παίκτης µιας οµάδας (που προσφέρει χωρίς να φαίνεται, 
χωρίς να επιδεικνύεται) ΣΥΝ. απαρατήρητος. — αθόρυβα / αθορύ-
βως [αρχ.] επίρρ. 

αθός (ο) -» ανθός 
αθότυρος (ο) -+ ανθότυρο 
αθρακιά (η) -» ανθρακιά 
άθραυστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µπορεί να σπάσει, πολύ ανθε-

κτικός: ~ γυαλιά ηλίου | τζάµι παραθύρου | συσκευασία ΣΥΝ. αρραγής, 
άρρηκτος 2. (µτφ.) αυτός που δεν λυγίζει εύκολα, δεν νικιέται: ~ 
άµυνα ΣΥΝ. συµπαγής, άκαµπτος, αλύγιστος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + θραύω]. 

αθρεψία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ανεπαρκής λήψη τροφής, υποσιτισµός 
2. ΙΑΤΡ. [1886] βαριά µορφή τής βρεφικής δυστροφίας (βλ.λ.). — αθρε-
ψικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- στερητ. + θρέψις. Ο ιατρ. όρος είναι αντιδάν. από 
γαλλ. athrepsie]. 

άθρησκος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι πιστός συγκεκριµένης θρη-
σκείας 2. (καθηµ.) αυτός που δεν πιστεύει σε θεό ΣΥΝ. άθεος ΑΝΤ. 
θρήσκος 3. αυτός που αδιαφορεί για τα θρησκευτικά του καθήκοντα. 
— αθρησκία (η) [1872]. m- ΣΧΟΛΙΟ λ. άθεος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. irréligieux]. 

αθρινός (ο) -» αθερίνα 
αθροίζω ρ. µετβ. {άθροισ-α, -τηκα, -µένος} 1. συγκεντρώνω, συνενώ-

νω σε ένα σύνολο: ο ιδιοκτήτης άθροισε τα ποσά των ενοικίων µαζί 
µε το ποσό τής προκαταβολής ΣΥΝ. προσθέτω 2. ΜΑΘ. εκτελώ την πράξη 
τής πρόσθεσης. — άθροιση (η) [αρχ.], αθροίσιµος, -η, -ο [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αθρο-ίζω κ. άθρο-ίζω < άθρό-ος κ. 
άθρό-ος]. 

άθροισµα (το) [αρχ.] (αθροίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΜΑΘ. (α) το εξα-
γόµενο από την πρόσθεση δύο ή περισσοτέρων αριθµών, µεγεθών, πο-
σοτήτων πινάκων, διανυσµάτων κ.λπ.: το 3 είναι το ~ τού 2 και τού 1 
(β) κάθε συµβολική παράσταση τής µορφής: α, + α2 + ... ♦ αν ή α, + α, 
+ ... + αν + ..., π.χ. 1 + 1 /1 + 1/4 + ... 1/2ν 2. το αποτέλεσµα τής πρό-
σθεσης διαφόρων µετρήσιµων στοιχείων σε καταµέτρηση: το ~ των 
ψήφων | των βουλευτών ΣΥΝ. σύνολο 3. ΦΙΛΟΣ, το σύνολο των στοιχείων 
που συνενώνονται εξωτερικά, χωρίς να θίγεται η αυτονοµία και η 
ατοµικότητα τους. 

αθροιστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την άθροιση, που 
προκύπτει από την πρόσθεση στοιχείων: ~ λάθη | ποσό | υπόλοιπο | 
µηχανή. — αθροιοτικ-ά / -ώς επίρρ. 

αθρόος, -α, -ο 1. αυτός που εµφανίζεται κατά σωρούς, σε αφθονία: ~ 
τηλεγραφήµατα διαµαρτυρίας κατέκλυσαν τα γραφεία τής εφηµερίδας 
|| ~ ζήτηση | πωλήσεις || - εξαγωγή συναλλάγµατος 2. (για πρόσ.) 
οµαδικός, µαζικός: ~ προσαγωγές υπόπτων στην Ασφάλεια || ~ προσέ-
λευση κοινού || ~ προσλήψεις. — αθρόα επίρρ. *" ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αθρόος < *άθρόΛ>ς, αβεβ. ετύµου, ίσως < ά- αθροιστ. 
(βλ.λ.) + *θρο- (οπότε παρατηρούµε ψίλωση τού δασυνοµένου ά- λό-
γω τού ακολουθούντος -θ) < I.E. *dher- «θορυβώ», πβ. σανσκρ. 
dhrânati «ηχεί», γερµ. dröhnen «θορυβώ». Οµόρρ. αρχ. θρό-ος «θόρυ-
βος συγκεχυµένος», θόρ-υ-βος, θρή-νος κ.ά. Σύµφωνα µε την ετυµ., η 
αρχική σηµ. τής λ. αθρόος θα ήταν «θόρυβος πολλών µαζί»]. 

άθρυπτος, -η, -ο αθρυµµάτιστος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < à- στερητ. + θρύπτω «θρυµµατίζω» (βλ.λ.)]. αθυµία (η) 
[χωρ. πληθ.} 1. (λόγ.) η έλλειψη καλής διάθεσης ΣΥΝ. ακεφιά, 
κακοκεφιά, κατήφεια, θλίψη: η συννεφιά µού προκαλεί ~ 2. ΙΑΤΡ. η 
απουσία συναισθηµάτων, η παθολογική απάθεια ως σύµπτωµα δια-
φόρων ψυχικών ασθενειών. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < άθυµος, αρχική σηµ. «δειλός», < ά- στερητ. + 
θυµός «θάρρος»]. άθυρµα (το) {αθύρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λόγ.) 
αυτό µε το οποίο παίζει κανείς· το παιχνίδι 2. (µτφ.) ο άνθρωπος 
που χρησιµοποιείται σαν 
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παιχνίδι στα χέρια των άλλων, που άγεται και φέρεται, που δεν δια-
θέτει δική του βούληση: ~ τής µοίρας || ~ πολιτικού πάτρωνα. — α-
θυρµατοποιός (ο) [1897], αθυρµατοποιία (η). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < άθύρω «παίζω» < *ά-θύρ-_/ω < ά- προθεµ. + *θυρ- < I.E. 
*dhur- < *dhwer- «ορµώ», οπότε η αρχική σηµ. τού άθύρω θα ήταν 
«στριφογυρίζω, ενορµώ». Είναι πιθ. η σύνδεση µε το ρ. θέω «τρέχω» 
(< *θέΕω)]. αθυρόστοµος, -η, -ο αυτός που εκφράζεται 
χρησιµοποιώντας βωµολοχίες: ~ οµιλητής | κείµενο | παράσταση ΣΥΝ. 
βροµόγλωσσος, βω-µολόχος. — αθυρόστοµα επίρρ., αθυροστοµία (η) 
[µτγν.], αθυρο-στοµώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άθυρος (< 
ά- στερητ. + θύρα) + στόµα]. 

αθυρόστοµος - ανθηρόστοµος (!) - απύλωτος. Συχνά ακούγεται ο 
χαρακτηρισµός ανθηρόστοµος για κάποιον που χρησιµοποιεί στην 
οµιλία του βροµόλογα, βρισιές, βωµολοχίες, προσβάλλοντας τους 
άλλους. Πρόκειται για εσφαλµένη χρήση, για ανύπαρκτη λέξη, που 
πλάστηκε παρετυµολογικά προς το ανθηρός αποτελώντας 
παραφθορά τής λ. αθυρόστοµος. Η λ. αυτή σηµαίνει αυτόν που 
δεν έχει φραγµό, δεν έχει θύρα στο στόµα του, εκστοµίζοντας βρι-
σιές και βωµολοχίες, ανεπίτρεπτες λέξεις και φράσεις (Είναι πολύ 
αθυρόστοµος- τον ακούς και κοκκινίζεις). Το αντίστοιχο τού αθυ-
ρόστοµος είναι το επίθ. απύλωτος στη φρ. απύλωτο στόµα, που δη-
λώνει επίσης «στόµα χωρίς πύλη, χωρίς θύρα, χωρίς φραγµό» 
(Κλείσε πια το στόµα σου το απύλωτο!). 

αθωνικός, -ή, -ό [1880] (γενικότ.) σχετικός µε τις µονές τού Αγίου 
Όρους (βλ.λ.) ή γενικότ. µε τη χερσόνησο τού Άθω (βλ.λ.). 

Αθωνιτης (ο) [1864] {Αθωνιτών} 1. αυτός που διαµένει στον Αθω 
(βλ.λ.): ~ µοναχός 2. ο µοναχός τού Αγίου Όρους (βλ.λ.) ΣΥΝ. Αγιορεί-
της. — αθωνίτικος, -η, -ο. 

αθώος, -α, -ο 1. αυτός που απαλλάχθηκε µε δικαστική απόφαση από 
διατυπωθείσα κατηγορία: ο κατηγορούµενος για φόνο κηρύχθηκε ~ 
ANT. ένοχος 2. (γενικότ.) αυτός που δεν έχει ευθύνη, που δεν φταίει, 
δεν έχει συµµετάσχει σε επιλήψιµες πράξεις: ο βοµβαρδισµός προκά-
λεσε τον θάνατο πολλών ~ παιδιών || ~ θύµα | πολίτης· ΦΡ. (ειρων.) α-
θώα περιστερά αυτός που παριστάνει τον αθώο: κάνει την -, ενώ έ-
χει λερωµένη τη φωλιά του · 3. αυτός που δεν είναι επικίνδυνος, που 
δεν προκαλεί βλάβη: οι ουσίες θεωρούνταν αθώες, αλλά αποδείχθη-
καν τελικά καρκινογόνες || ~ ψέµα | µυστικό | φάρµακο | ερώτηµα | 
επεισόδιο | φάρσα | διασκέδαση | διατύπωση ΣΥΝ. ακίνδυνος, αβλαβής 
• 4. αυτός που δεν χαρακτηρίζεται από κακία, εµπάθεια, πονηρία ή 
υστεροβουλία: ~ χαµόγελο | πείραγµα | παρατήρηση | µάτια | χειρο-
νοµία | ύφος | παιχνίδι | προθέσεις | υπονοούµενο ΣΥΝ. αγνός, απονή-
ρευτος, άδολος, άκακος · 5. (ειδικότ.) αυτός που δεν έχει ερωτικό κί-
νητρο ή περιεχόµενο: ~ φιλί | χάδι ΑΝΤ. πονηρός 6. (για πρόσωπο που 
δεν έχει ακόµη κοινωνική εµπειρία, άβγαλτο, απονήρευτο): ~ παιδί | 
πλάσµα | κοριτσόπουλο ΣΥΝ. άβγαλτος ΑΝΤ. ξεβγαλµένος, έµπειρος, 
περπατηµένος. — αθώα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένοχος, ευθύνη. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. άθφ-ος < ά-θώ-ιος < ά- στερητ. + θωή «ποινή» < I.E. 
*dhö- < *dhe- «θέτω, τοποθετώ», πβ. σανσκρ. dâ-dha-mi «θέτω, πράτ-
τω», λατ. facere κ.ά. Οµόρρ. αρχ. τί-θη-µι «θέτω», αρχ. θω-µός «σω-
ρός», θή-κη, θέ-µα κ.ά. Η σηµ. «αφελής, αγαθός» αποτελεί απόδοση 
ορισαένων σηµασιών τού γαλλ. innocent], 

αθωότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) 1. η ιδιότητα τού αθώου, το να εί-
ναι κανείς αθώος: τα παιδικά χρόνια θεωρούνται η εποχή τής - || η 
χαµένη ~ 2. η απουσία υστεροβουλίας, πονηρίας: εγώ το είπα µε -· 
δεν είχα τίποτε κακό στον νου µου. 

αθωράκιστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει µεταλλική (χαλύ-
βδινη ή σιδερένια) προστατευτική θωράκιση 2. (µτφ.) αυτός που δεν 
έχει λάβει προστατευτικά µέτρα για την αντιµετώπιση δύσκολης κα-
τάστασης: η χώρα µας έµεινε - µπροστά στην ξένη απειλή ΣΥΝ. απρο-
ετοίµαστος, ανυπεράσπιστος, απροστάτευτος. Επίσης αθωράκωτος 
[1858] (σηµ. 1). 

αθώρητος, -η, -ο 1. αθέατος (βλ.λ.) 2. ακριβοθώρητος (βλ.λ.). 
) [ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + θωρώ < θεωρώ. Ο τ. άθώρετος ήδη µεσν.]. 
Άθως (ο) {Αθω} 1. η ανατολικότερη από τις χερσονήσους τής Χαλκι-

δικής, που αποτελεί αυτόνοµη µοναστική πολιτεία 2. το όρος που βρί-
σκεται στο Ν. τµήµα τής οµώνυµης χερσονήσου ΣΥΝ. Αγιον Όρος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Άθως | "Αθων | Άθόως, προελλην. (µη I.E.) τοπωνύµιο, 
αγν. ετύµου]. 

αθωώνω ρ. µετβ. {αθώω-σα, -θηκα, -µένος} απαλλάσσω µε δικαστική 
απόφαση από κατηγορία ή ενοχή: ~ παµψηφεί | πανηγυρικά | τελε-
σίδικα ΑΝΤ. καταδικάζω. — αθώωση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < ατγν. 
άθωώ (-όω) < αρχ. άθφος]. 

αθωωτικός, -ή, -ό [1883] ΝΟΜ. αυτός που αθωώνει, που κηρύσσει κά-
ποιον αθώο: ~ ψήφος | απόφαση | πρόθεση. 

άι1 µόρ. (οικ.) πήγαινε, άντε, τράβα· σε φρ. που δηλώνουν δυσφορία, 
εχθρική (και φιλική) διάθεση ή επίπληξη: (α) (+σε) σε ευχές ή κατά-
ρες: ~ στο καλό! || ~ στην ευχή! || ~ στον διάολο! || ~ στον κόρακα! (β) 
(+ ρηµατ. τύποι που δηλώνουν προσταγή, προτροπή κ.τ.ό.) συχνά µε 
υβριστική σηµ. και εµφατική λειτουργία: ~ χάσου! || ~ πνίξου || ~ να 
χαθείς! || ά(ι) 'σα πέρα (βλ. λ. πέρα). Επίσης άε κ. α (βλ. λ. α*). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αγε, προστ. τού άγω, πβ. άµε]. 

άι2 επιφών. 1. για την έκφραση σωµατικού ή ψυχικού πόνου: ~! κάη-
κα! || —! Κακτό που µε βρήκε! ΣΥΝ. όι-όι 2. για την έκφραση ενθου-
σιασµού, θαυµασµού ή ικανοποίησης: ~, και πού να σ' τα λέω! Επί-
σης άου (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αί | αϊ, ονοµατοπ. επιφώνηµα, που απαντά στην Αρχ. 
και διπλασιασµένο: αίαΐ]. 

Αϊ3- κ. Άι- (λαϊκ.) συντετµηµένος τύπος τού «άγιος»· λεξικό πρόθηµα 
κυρίων ονοµάτων που χρησιµοποιείται µόνο µαζί µε το όνοµα τού 
αγίου: ο Αί'-Νικόλας, στον Aï-Γιώργη, τούΑϊ-Λια. [ΕΤΥΜ. < 
Α)γ)ι)ο)- (< άγιος), όπου η λ. λειτούργησε ως λεξικό πρόθηµα κυρίων 
ονοµάτων]. 

Αιακός (ο) ΜΥΘΟΛ. γυιος τού ∆ία και τής νύµφης Αίγινας, δικαστής 
των ψυχών των νεκρών στον Άδη. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < aia «γη» (πβ. κ. γαία), οπότε θα επρόκειτο αρχικώς για 
επίθ. απεσπασµένο από φρ. όπως αίακος θεός | δαίµων «γήινη, χθό-
νια θεότητα»]. 

Αίας (ο) {Αίαντ-ος, -α} 1. όνοµα δύο ηρώων τού Τρωικού Πολέµου: 
Αίας ο Τελαµώνιος, Αίας ο Λοκρός 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) 
Αίαντας. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. Αίας, -αντος, αβεβ. ετύµου. Ορισµένοι το συνδέουν µε 
τη λ. ala «γη», θεωρώντας τον Αίαντα χθόνια θεότητα, ενώ άλλοι 
προτιµούν το οµόηχο aia «µητέρα», οπότε ο Αίας θα ήταν ο γνήσιος 
γυιος, ο γυιος τής νόµιµης συζύγου. Λιγότερο πιθ. η σύνδεση µε το 
µυκ. ai-wa (όνοµα βοδιού), υποκορ. τού αιολος «ταχύς» (< αϊΡολος, 
βλ. κ. Αίολος)]. 

Αϊβαλί (το) {Αϊβαλιού} πόλη τής ∆. Μικράς Ασίας απέναντι από τη 
Μυτιλήνη· η άλλοτε ελληνική πόλη Κυδωνιές (οι). — Αίβαλιώτης (ο), 
Αϊβαλιώτισσα (η), άίβαλιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. Ayvalik < ayva «κυδώνι», αφού η πόλη ιδρύθηκε προς 
το τέλος τού 16ου αι. µε την ονοµασία Κυδωνιές]. 

Aï-Βασίλης κ. Ανιοβασίλης (ο) {Αϊ-Βασίληδες} (καθηµ.) 1. ο Αγιος 
Βασίλειος (330-379 µ.Χ.), επίσκοπος Καισαρείας, ένας από τους τρεις 
ιεράρχες και Πατέρες τής Εκκλησίας µε σηµαντικό συγγραφικό και 
φιλανθρωπικό έργο, ο οποίος, κατά τη λαϊκή παράδοση, έρχεται κά-
θε Πρωτοχρονιά µοιράζοντας δώρα 2. (τις τελευταίες δεκαετίες, υπό 
την επίδραση βορειοευρωπαϊκών παραδόσεων: Santa Klaus - Père 
Noël) φανταστικό πρόσωπο µε µορφή καλοκάγαθου γέροντα µε κόκ-
κινο πανωφόρι, παντελόνι και σκούφο και µακριά λευκή γενειάδα, ο 
οποίος έρχεται πάνω σε έλκηθρο που το σέρνουν τάρανδοι τις ηµέρες 
των εορτών των Χριστουγέννων και τής Πρωτοχρονιάς (κυρ. την πα-
ραµονή τής Πρωτοχρονιάς) και φέρνει δώρα στα παιδιά: τα παιδιά 
γράφουν γράµµατα στον ~, για να του ζητήσουν το δώρο που προτι-
µούν || ο γυιος µου µεγάλωσε και δεν πιστεύει πια στον ~ 3. (συνεκδ.) 
το πρόσωπο που παριστάνει τον Aï-Βασίλη (σηµ. 2) κατά τις εορτές 
των Χριστουγέννων και τής Πρωτοχρονιάς, φορώντας τη χαρακτηρι-
στική του αµφίεση: έξω από τα µεγάλα καταστήµατα στέκονται στις 
γιορτές Αγιοβασίληδες, που φωτογραφίζονται µε τα παιδιά. 

αίγα (η) {αιγών} (διαλεκτ.) γίδα, κατσίκα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αίξ, αΐγός < 
I.E. *aig- «γίδα», πβ. σανσκρ. aja, αρµ. aye κ.ά. Ίσως η λ. αίξ και η 
I.E. ρίζα *aig- συνδ. µε ρ. άγω (< I.E. *ag-), υποδηλώνοντας 
γρήγορη ή απότοµη κίνηση]. 

αίγαγρος (ο) {-ου κ. -άγρου | -ων κ. -άγρων, -ους κ. -άγρους} ζώο που 
µοιάζει µε την κατοικίδια κατσίκα και ζει σε ψηλά και απόκρηµνα 
βουνά ΣΥΝ. αγριοκάτσικο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αίξ, αίγός + αγρός, πβ. αρχ. σύ-αγρος «αγριόχοι-
ρος», ϊππ-αγρος «άγριος ίππος», βό-αγρος «άγριο βόδι»]. 

αιγαιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το Αιγαίο Πέλαγος 2. αι· 
γαιακός πολιτισµός ο πολιτισµός που άνθησε στην περιοχή τού Αι-
γαίου (ηπειρωτική Ελλάδα, Μικρά Ασία, νησιά) κατά την 3η και 2η 
χιλιετία π.Χ. 

Αιγαίο (Πέλαγος) (το) το τµήµα τής Α. Μεσογείου µεταξύ τής ηπει-
ρωτικής Ελλάδας και τής Μικράς Ασίας. — Αιγαιοπελαγίτης (ο), Αι-
γαιοπελαγίτισσα (η), αιγαιοπελαγίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Αιγαίον, ουδ. τού επιθ. αιγαίος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < αίξ, αίγός «γίδα», 
οπότε η σηµ. θα ήταν «τόπος µε πολλές γίδες» (προτού η ξηρά 
καλυφθεί από τα νερά τής θάλασσας και αποτελέσει πέλαγος), ή < 
αίγες (πληθ. τού αίξ) «µεγάλα κύµατα» (µεταφορικά), οπότε η σηµ. 
θα ήταν «κυµατόβρεχτος». Μερικοί µιλούν και για προελληνική, 
αυτόχθονα ονοµασία]. 

Αιγάλεω (το) 1. όρος τής ∆. Αττικής 2. δήµος τής Αττικής στο Ν. τµή-
µα τού λεκανοπεδίου και ∆. τού Κηφισού. — Αιγαλιώτης (ο), Αιγα-
λιώτισσα (η), αιγαλιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, το οποίο φαίνεται να εµφανίζει το θ. των το-
πωνυµίων Αίγινα, Αϊγιον, Αιγαίον (βλ.λ.) µε β' συνθ. τη λ. λεώς | λα-
ός]. 

Αίγες (οι) όνοµα διαφόρων πόλεων τής αρχαιότητας µε σπουδαιότερη 
την πρώτη πρωτεύουσα τού µακεδόνικου βασιλείου, χτισµένη κοντά 
στη σηµερινή Βεργίνα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τόπων. Αΐγαί, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τα τοπωνύµια 
Αιγαίον, Αίγινα (κατά παρετυµ. προς το αίξ, -γός), αν δεν πρόκειται 
για άγνωστη αυτόχθονα ονοµασία]. 

Αιγέας (ο) {Αιγέ-ως, -α} ΜΥΘΟΛ. βασιλιάς τής Αθήνας, πατέρας τού 
Θησέα- νοµίζοντας ότι ο γυιος του σκοτώθηκε από τον Μινώταυρο, 
αυτοκτόνησε πέφτοντας στη θάλασσα (που γι' αυτό -κατά την πα-
ράδοση- πήρε το όνοµα του, Αιγαίο Πέλαγος). Επίσης Αιγέας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Αίγεύς, από την ίδια ρίζα µε το τόπων. Αιγαίον (βλ.λ.)]. 

Αιγιαλεία  (η)  {Αιγιαλείας}  επαρχία στο ΒΑ. τµήµα τού νοµού 
Αχαΐας. — Αιγιαλεύς (ο) [αρχ.], αιγιάλειος, -α, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
αρχ. τόπων. < αιγιαλός (βλ. λ. γιαλός)]. 

αιγιαλίτις (η) {αιγιαλίτιδ-ος, -α) 1. αυτή η οποία σχετίζεται µε τον 
αιγιαλό 2. αιγιαλίτις ζώνη ο θαλάσσιος χώρος ανάµεσα στην ανοιχτή 
θάλασσα και στο χερσαίο τµήµα τής επικράτειας µιας χώρας µαζί µε 
τον αντίστοιχο εναέριο και υποθαλάσσιο χώρο, στον οποίον εκτείνε-
ται η κυριαρχία τού παράκτιου κράτους ΣΥΝ. χωρικά ύδατα, χωρική 
θάλασσα. Επίσης αιγιαλίτιδα [ΕΤΥΜ. < µτγν. αίγιαλϊτις (γη) < αρχ. 
αιγιαλός]. 



αιγιαλός 85 Αϊδίνι 
 

αιγιαλός (ο) (λόγ.) η φυσική ζώνη τής ξηράς που περιβάλλει τη θά-
λασσα και οριοθετείται µεταξύ τής ακτογραµµής και τού σηµείου 
όπου φθάνει το µέγιστο χειµερινό κύµα ΣΥΝ. γιαλός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θά-
λασσα. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. γιαλός]. 

αιγίδα (η) (αρχαιοπρ.) 1. ασπίδα από αιγόδερµα· µόνο στη ΦΡ. υπό την 
αιγίδα (κάποιου) µε την υποστήριξη (συνήθ. οικονοµική), µε την επί-
σηµη κάλυψη (κάποιου): οι εκδηλώσεις στην Επίδαυρο γίνονται ~ τού 
Υπουργείου Πολιτισµού 2. ο φολιδωτός θώρακας τής θεάς Αθηνάς µε 
κεφάλι Γοργούς (Γοργόνας) και απολήξεις φιδιών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αιγίς, -ίδος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < αϊξ, αίγός«γίδα», οπότε η λ. αίγις θα 
σήµαινε «ασπίδα από δέρµα αίγός, ασπίδα τού ∆ία» και, εποµένως, 
«σύµβολο δυνάµεως, ισχύος», πράγµα που θα δικαιολογούσε στη φρ. 
υπό την αιγίδα τη σηµ. «υπό την προστασία»]. 

unó την αιγίδα - καταιγίδα. Η αρχαία λ. αίγίς δήλωνε την ασπίδα 
τού ∆ία, αλλά και τον φολιδωτό θώρακα τής Αθηνάς µε κεφάλι 
Γοργούς (Γοργόνας) και απολήξεις φιδιών. Από συµφυρµό των ιδιο-
τήτων τής αιγίδος ως ασπίδας και ως θώρακα, που και τα δύο λει-
τουργούσαν προστατευτικά, ιδίως όταν πέρασαν από τους θεούς 
στους ανθρώπους (πολεµιστές, µαχητές ποικίλης προελεύσεως), η 
φράση υπό την αιγίδα έφθασε να σηµαίνει µεταφορικά «υπό την 
προστασία», στις µέρες µας δε και «µε την υποστήριξη (ηθική ή 
οικονοµική)», o φόβος και ο τρόµος που σκόρπιζε, κατά την πα-
ράδοση, η αίγίς τού ∆ιός, θα δικαιολογούσε πιθανόν, σε µεταφορι-
κή χρήση, και τη σηµ. «θύελλα, νεροποντή, κακοκαιρία» που πήρε 
η συγγενής λέξη καταιγίδα (από το ρ. καταιγίζω), πολύ περισσότερο 
αν η αιγίδα συνδέεται -έστω και παρετυµολογικώς- µε την αρχ. λ. 
αίγες «τα κύµατα». Ωστόσο, η ετυµολογική σύνδεση τής λ. αίγίς 
µε το αϊξ, αίγός, από όπου και η σηµ. «ασπίδα και δέρµα αιγός», 
είναι ευρύτερα αποδεκτή. 

Αίγινα (η) {-ας κ. -ίνης} νησί τού Σαρωνικού Κόλπου Ν. τής Σαλαµί-
νας. — Αιγινίτης (ο), Αιγινίτισσα (η), αιγινίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αγν. ετύµου προελλην. τοπωνύµιο. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, το νησί 
οφείλει το όνοµα του στην οµώνυµη κόρη τού Ασωπού, την οποία 
απήγαγε ο ∆ίας και την οδήγησε εκεί]. 

Αίγιο (το) {Αιγίου} πόλη τού νοµού Αχαΐας. — Αιγιώτης (ο), Αιγιώ-τισσα 
(η), αιγιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Α'ίγιον, που συνδ. ετυµολογικά µε το Αιγαίον (βλ.λ.). o 
Στράβων θεωρεί ότι η ονοµασία οφείλεται στην αίγα, που έτρεφε 
εκεί τον ∆ία, σύµφορα µε τη µυθολογία]. 

Αίγισθος (ο) {-ου κ. -ίσθου} ΜΥΘΟΛ. πρώτος εξάδελφος τού Αγαµέ-
µνονα, τον οποίο δολοφόνησε µόλις εκείνος επέστρεψε από την Τροία 
µε συνεργό του την Κλυταιµνήστρα· τον Αίγισθο σκότωσε ο Ορέστης 
εκδικούµενος τον φόνο τού πατέρα του. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. 

αίγλη (η) {χωρ. πληθ.} 1. (κυρ. για πρόσ.) το κύρος που έχει κάποι-
ος/κάτι, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο αυτό επιδρά στο περιβάλ-
λον (του), η κοινωνική ακτινοβολία: το επάγγελµα τού καθηγητή δεν 
έχει την ~ που είχε παλαιότερα || η παρουσία τού πρωθυπουργού προ-
σέδωσε ξεχωριστή ~ στη δεξίωση || διατηρώ | συντηρώ | χάνω | βρί-
σκω την παλιά µου - ΣΥΝ. γόητρο, πρεστίζ, ακτινοβολία 2. (συνεκδ.) 
η δόξα που συνοδεύε κάποιον/κάτι ως φήµη: το µέγαρο διατηρεί την 
~ τού παρελθόντος, παρ'όλες τις φθορές τού χρόνου || η ~ τού αρχαι-
οελληνικού πολιτισµού ΣΥΝ. ακτινοβολία, λάµψη, µεγαλοπρέπεια • 3. 
ΕΚΚΛΗΣ. ο φωτοστέφανος των αγίων, όπως απεικονίζεται στις 
αγιογραφίες ΣΥΝ. στεφάνι, άλως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *aig- «ορµώ» ή < *άσγλα, συνδ. 
µε ρ. γελάν (πβ. τα επίθ. τού Απόλλωνα: 'Απόλλων Αΐγλάτας, Απόλ-
λων Ασγελάτας)]. 

αίγλη - λάµψη - γόητρο - γοητεία. Συνώνυµα δηλωτικά τής ακτι-
νοβολίας, τής απήχησης, τής έλξης που ασκεί κάποιος/κάτι στους 
άλλους. Λέξεις σε µεγάλη χρήση στη σηµερινή κοινωνία τής δύ-
ναµης, τής προβολής και τού θεάµατος. Τόσο στην αίγλη και τη 
λάµψη όσο και στα συνώνυµα τους (ακτινοβολία, λαµπρότητα, 
φεγγοβολή) υπερισχύει η έννοια τού «φωτός», που σκορπίζει λάµ-
ψη, λαµπρότητα, φέγγος, που ακτινοβολεί. Μεταφορικά και συνεκ-
δοχικά η ακτινοβολία που εκπέµπει ένα πρόσωπο, του εξασφαλίζει 
ευρύτερη απήχηση, κύρος, επιβολή, που κορυφώνεται στο µεγα-
λείο και στη δόξα. Αντίθετα, η (αρχ.) γοητεία και το (νεότ.) γόητρο 
περνούν µέσα από την κρυφή έλξη τού µαγικού, τού απόκρυφου, 
για να φθάσουν στα θέλγητρα, στην έλξη, την επίδραση, τη δύνα-
µη και, τελικά, στην επιβολή που ασκείται µέσα από αυτά στους 
άλλους. Έτσι, η µεν γοητεία κατέληξε να δηλώνει την έντονη έλ-
ξη που ασκείται στους άλλους, ενώ το γόητρο εξειδικεύτηκε στην 
έννοια τού κύρους, τής πάσης µορφής ακτινοβολίας. Το τελευταίο, 
όταν πρωτοεµφανίστηκε (το 1888 στον Κλέωνα Α. Ραγκαβή), γνώ-
ρισε επικρίσεις, γιατί ως παράγωγο τού γοητεύω έπρεπε να λεχθεί 
«γοητευτικόν» ή «γοητικόν» ή και «γοητεία», ενώ ο τ. γόητρο είναι 
σαν να προέρχεται από το γοώ «θρηνώ» (Γ. Ζηκίδης)! Αντ' αυτού, 
µάλιστα, προτάθηκαν ως ορθότεροι οι τ. θέλγητρον ή θέλκτρον ή 
θελκτήριον. Αλλά η λ. γόητρο επιβλήθηκε νωρίς, έτσι ώστε ο Στ. 
Κουµανούδης (το 1900) να παρατηρεί: «Έψέχθη ή λέξις εν τη δρα-
µατική κρίσει τής Α' 'Ολυµπιάδος. 'Αλλά τί σηµαίνει; Είναι αύτη 
άπα ετών πολλών µυριόλεκτος και µυριόγραπτος παρ' ήµίν». Η λ. 
γόητρο σήµερα µπορεί άριστα να χρησιµοποιείται αντί τής γαλλ. 
λ. πρεστίζ (γαλλ. prestige), που ανάγεται στο λατ. praest(r)ingiae 
«τα κόλπα τού ταχυδακτυλουργού» (από το λατ. p. praestringo «ξε- 

γελώ, αµβλύνω»). Η γοητεία καθιστά επικοινωνιακά αδικαιολόγη-
το τον ξενισµό γκλάµουρ (< αγγλ. glamour), που άρχισε να κάνει 
την εµφάνιση του και που µπορεί να χάσει το «γκλάµουρ» του, αν 
ληφθεί υπ' όψιν πως προέρχεται από το glammor, παραφθορά τού 
grammar (< γραµµατική), το οποίο σήµαινε αρχικώς «την απόκρυ-
φη γνώση»! Και στο πρεστίζκαι στο γκλάµουρ η έννοια τής κρυ-
φής ή µυστικής έλξης, που υπάρχει στα γοητεία και γόητρο, είναι 
µια αξιοσηµείωτη παράλληλη σηµασιολογική εξέλιξη. 

αιγο- κ. αιγό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σχετίζο-
νται µε την αίγα, την κατσίκα: αιγό-µορφος, αιγο-πρόβατα. [ΕΤΥΜ Α' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αιγό-κερως, αίγο-βο-σκός), που 
προέρχεται από το ουσ. αϊξ, αιγός (βλ. λ. αίγα)]. 

αιγοβοσκός (ο/η) [µτγν.] (λόγ.) γιδοβοσκός, βοσκός κατσικιών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γελαδάρης. 

αιγόδερµα (το) [1883] {αιγοδέρµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το δέρµα 
µικρού κατσικιού ΣΥΝ. κατσικόδερµα, γιδοτόµαρο. 

αιγοειδή (τα) ΖΩΟΛ. κατηγορία θηλαστικών που έχουν πολλά κοινά 
γνωρίσµατα µε την κατσίκα. 
[ΕΤΥΜ < αιγο- (βλ. λ. αίγα) + -ειδή, πληθ. ουδ. τού επιθήµατος -ειδής 
(βλ.λ.)]. 

αιγόκερως κ. αιγόκερος (ο) {αιγόκερ-ω (κ. -ου)} 1. ΑΣΤΡΟΝ. (α) 
αστερισµός τού Ν. Ηµισφαιρίου µεταξύ Τοξότη και Υδροχόου (β) τρο-
πικός τού Αιγόκερω βλ. λ. τροπικός 2. ΑΣΤΡΟΛ. το δέκατο ζώδιο τού 
ζωδιακού κύκλου, που θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο 22/12-19/1 
3. (συνεκδ.) το πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής πα-
ραπάνω περιόδου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αιγόκερως < αρχ. αϊξ, αιγός «γίδα» + -κερως < γεν. 
*κέρασ-ος (> κέραος > κέρως) τής λ. κέρας «κέρατο», πβ. ρινό-κερως]. 

αιγο κλήµα (το) {αιγοκλήµ-ατος | -ατα, -άτων} το αγιόκληµα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αιγο- + κλήµα]. 

αιγοπρόβατα (τα) [1839] {αιγοπροβάτων} (επίσ.) κατσίκες και πρό-
βατα ΣΥΝ. γιδοπρόβατα. 

αιγότριχα (η) [1851] {αιγοτριχών} το τρίχωµα τής κατσίκας ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) γιδόµαλλο. 

αιγοτροφος (ο/η) (λόγ.) πρόσωπο που συστηµατικά και επαγγελµα-
τικά εκτρέφει και συντηρεί αίγες (γίδες). — αιγοτροφία (η) [1854], αι-
γοτροφικός, -ή, -ό. 

αιγυπτιολογία (η) [1889] ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τον 
αιγυπτιακό πολιτισµό. — αιγυπτιολόγος (ο/η) [1845], αιγυπτιολογίας, 
-ή, -ό [1893]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. Egyptology]. 

Αιγυπτιώτης (ο) {Αιγυπτιωτών}, Αιγυπτιωτισσα (η) {Αιγυπτιωτισ-
σών} πρόσωπο που κατάγεται από την ελληνική παροικία τής Αιγύ-
πτου. 

Αίγυπτος (η) {Αιγύπτου} (αραβ. al-Jumhûriyat Misr al-Arabiya = Αρα-
βική ∆ηµοκρατία τής Αιγύπτου) κράτος τής ΒΑ. Αφρικής µε πρωτεύ-
ουσα το Κάιρο, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα την αιγυ-
πτιακή λίρα ΣΥΝ. (λαϊκ.) Μισίρι. — Αιγύπτιος (ο) [αρχ.], Αιγύπτια κ. 
(λόγ.) Αιγύπτια (η), αιγυπτιακός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ακκαδ. Hikuptalj < Ha(t)- kaptaij, µία από τις ονοµασίες 
τής πόλης Μέµφιδος, που σηµαίνε «ναός τής ψυχής τού Φθα (Ptali)». 
Η ονοµασία Αίγυπτος στην Αρχ. περιελάµβανε την περιοχή τού πο-
ταµού Νείλου, αντίθετα προς την Αιθιοπία, που προσδιόριζε το νο-
τιότερο τµήµα τής ηπείρου. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, η πόλη χτί-
στηκε από τον βασιλιά Αίγυπτο (γυιο τού Νείλου και τής Μέµφιδος), 
ενώ ο γάµος των θυγατέρων τού ∆αναού µε τους γυιους τού Αιγύπτου 
αποτελεί βασικό θεµατικό πυρήνα στην τραγωδία τού Αισχύλου Ίκέ-
τιδες. Στην Οδύσσεια, τέλος, η λ. Αίγυπτος προσδιόριζε τον ποταµό 
Νείλο. Στην αρχ. αιγυπτιακή γλώσσα η χώρα ονοµαζόταν Kernet 
«µαύρη χώρα», πιθανώς µε αναφορά στο χρώµα τού δέρµατος των κα-
τοίκων, ονοµασία που προέρχεται από τον Χαµ (εβρ. Ham), γυιο τού 
Νώε. Η αραβ. ονοµασία τής χώρας είναι Misraim (< εβρ. Misrahim, όνο-
µα ενός από τους γυιους τού Χαµ), από την οποία προέρχεται και η 
λαϊκή ονοµασία τού Καίρου Μισίρι]. 

αιδεσιµολογιότατος (ο) [1812] {-ου κ. -άτου | -ων κ. -άτων, -ους κ. -
άτους} ΕΚΚΛΗΣ. (µε κεφ.) ως τιµητική προσφώνηση πρεσβυτέρου που 
έχει πανεπιστηµιακή µόρφωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

αιδεσιµότατος (ο) {-ου κ. -άτου | -ων κ. -άτων, -ους κ. -άτους} 
ΕΚΚΛΗΣ. (µε κεφ.) ως τιµητική προσφώνηση έγγαµου πρεσβυτέρου, 
καθώς και έγγαµου προτεστάντη ιερέα. [ΕΤΥΜ Υπερθ. βαθµός τού 
µτγν. αΐδέσιµος «σεβάσµιος» < αιδούµαι]. 

αιδηµοσύνη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η στάση και η ιδιότητα ανθρώ-
που που συµπεριφέρεται µε αυτοσυγκράτηση και αξιοπρέπεια, φρο-
ντίζοντας να µην προσβάλλει τους άλλους, να µην παρεκτρέπεται 
παραβαίνοντας τις κοινωνικές και ηθικές επιταγές: παιδική | νεανική 
| πατροπαράδοτη ~ ΣΥΝ. ντροπαλότητα, σεµνότητα, συστολή ΑΝΤ. 
θρασύτητα, αδιαντροπιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντροπή. 

αιδήµων, -ων, -ον {αιδήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -α), -όνων} (αρχαιο-
πρ.) αυτός που συµπεριφέρεται µε αιδηµοσύνη (βλ.λ.)· συνήθ. στη ΦΡ. 
τηρώ αιδήµονα σιγή (επιτιµητικά ή σκωπτ.) για ένοχο που µετά την 
πράξη του υποκρίνεται πως δεν µιλά από µεταµέλεια ή συστολή: έγι-
νε αιτία να χάσουν τόσοι άνθρωποι τη δουλειά τους και τώρα τηρεί 
αιδήµονα σιγή. — αιδηµόνως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -
ον. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αιδούµαι]. 

Αιδηψός (η) κωµόπολη τής Β∆. Εύβοιας, γνωστή για τις ιαµατικές 
πηγές της. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 

Αϊδίνι (το) {Αϊδινίου} ιστορική πόλη τής Ν∆. Μικράς Ασίας· οι αρχαί-
ες Γράλλεις. 



αΐδιος 86 αιθριάζω 
 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. Aydin (< επιθ. aydin «φωτεινός, καθαρός»). Η πόλη βρί-
σκεται στη θέση των αρχ. Τράλλεων, οι οποίες κυριεύθηκαν από τους 
Σελτζούκους Τούρκους το 1280 και ονοµάστηκαν Güzel Hisar «Ωραι-
όκαστρο». Η σηµερινή ονοµασία ανάγεται στο 1310, οπότε η πόλη έγι-
νε έδρα τού εµίρη Aydin-oglu Mehmet]. 

αΐδιος, -ος, -ον (λόγ.) αιώνιος, παντοτινός, αθάνατος, ακατάλυτος: -
µνήµη || η ~ δύναµη τού Θεού. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άίδιος < αεί «πάντοτε» (< αί(ε)ί) + επίθηµα -διος, πβ. 
κ. αἰφνί-διος]. 

αιδοιιτιδα (η) [1895] ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού αιδοίου. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vaginite]. 

αιδοίο (το) ΑΝΑΤ. 1. το σύνολο των εξωτερικών γεννητικών οργάνων 
τής γυναίκας, κυρ. το εφηβαίο, τα µεγάλα χείλη, τα µικρά χείλη και 
η κλειτορίδα 2. γυναικείο γεννητικό όργανο ΣΥΝ. (!-λαϊκ.) µουνί 3. 
(σπάν.) αιδοία (τα) τα γεννητικά όργανα (τού άνδρα ή τής γυναίκας). 
— αιδοιικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ Ουδ. τού αρχ. επιθ. αΐδοΐος «σεβαστός» < *αΐδόο-ιος < αιδώς, 
αίδοϋς (< *αίδέσ-ος). Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

αιδοιοκολπιτιδα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. ταυτόχρονη φλεγµονή 
των έξω γεννητικών οργάνων (αιδοίου) και τού κόλπου, η οποία προ-
καλείται από λοίµωξη, κυρ. λόγω κακής υγιεινής ή δυσανεξίας σε 
διάφορα αντισυλληπτικά µέσα. Επίσης (λόγ.) αιδοιοκολπίτις {αιδοι-
οκολπίτιδος}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. vulvovaginitis]. 

αιδοιολειξία κ. αιδοιολειχια (η) {αιδοιλειξιών} σεξουαλική τεχνική 
για την πρόκληση γενετήσιας διέγερσης µέσω τής χρησιµοποίησης 
των χειλιών και τής γλώσσας σε επαφή µε το αιδοίο. — αιδοιο-
λείκτης (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. αΐδοιολείκτης < αρχ. αίδοΐον + -λείκτης < λείχω «γλεί-
φω»]. 

αιδοιοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η ιατρική 
εξέταση τού αιδοίου. Επίσης αιδοιοσκοπία. 

αιδώς (η) {αιδ-ούς, -ώ | χωρ. πληθ.} 1. (λόγ.) το συναίσθηµα και η στά-
ση τού ανθρώπου που χαρακτηρίζεται από συστολή, αυτοέλεγχο και 
σεβασµό στα κοινωνικώς παραδεδεγµένα και στους άλλους, µε τη 
συναίσθηση ότι ορισµένες πράξεις ή παραλείψεις του µπορεί να τον 
εκθέσουν κοινωνικά 2. συναίσθηµα ντροπής, φιλοτιµίας ή φόβου (σε-
βασµός): εξέλιπε πλέον η ~ από την πολιτική ζωή τής χώρας· ΦΡ. (α) 
αιδώς Αργείοι! (αίδώς 'Αργείοι, Οµήρ. ίλ. Ε 787, o 502) ντροπή σας, 
Αργείοι! (ως ηθική επίπληξη προς οποιουσδήποτε): απευθυνόµενος 
στον πολιτικό κόσµο τής χώρας για τη στάση τους στα εθνικά θέµατα, 
ο αρθρογράφος τελείωνε το άρθρο του µε τη φράση «~» (β) χωρίς 
αιδώ χωρίς ντροπή: εξεστόµισε ~ απαράδεκτες ύβρεις εναντίον µου 
3. ΝΟΜ. δηµόσια αιδώς οι αντιλήψεις τού κοινού σχετικά µε τις γενε-
τήσιες εκδηλώσεις, µε το τι θεωρείται ηθικό και ευπρεπές σε σχέση 
µε το γενετήσιο ένστικτο και τις λειτουργίες του: προστατεύω | προ-
καλώ τη δηµόσια αιδώ || νόµοι περί δηµοσίας αιδούς (βλ. προσβολή 
τής δηµοσίας αιδούς, λ. δηµόσιος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντροπή. [ΕΤΎΜ. 
αρχ. < αϊδ-οµαι, αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *aizd- < *ais- «σέβοµαι, 
ευλαβούµαι», πβ. σανσκρ. ϊαξ «προσεύχοµαι», γοτθ. aistan «κα-
τέχοµαι από δέος». Η λ. στην Αρχ. δηλώνει τον σεβασµό προς τους 
θεούς ή άλλους εξέχοντες, η δε σηµ. «αισχύνοµαι» οφείλεται στον 
φόβο τού ατόµου µήπως παρεκκλίνει και δείξει έλλειψη αίδοΰς]. 

αιδώς Αργείοι - χωρίς αιδώ. Το «αίδώς, Αργεϊοι» προήλθε από την 
οµώνυµη επιτιµητική φράση που απευθύνει η Ήρα (Οµήρ. Ιλ. Ε 
787) και άλλοτε ο Αίας (Ιλ. o 502) στους Αργείους, δηλ. στους 
Έλληνες, όπως ονοµάζονται στην Ιλιάδα, σηµαίνοντας «ντροπή 
σας Έλληνες». Όπως και άλλες οµηρικές φράσεις, επιβίωσε στην 
ελληνική γλώσσα µε τη µορφή αποφθέγµατος (πβ. κ. «αίέν άρι-
στεύειν», «άχθος άρούρης», «νόστιµον ηµαρ» κ.ά.). Το χωρίς αιδώ 
αποτελεί αποφθεγµατική φράση από τα Τείχη τού Κ. Καβάφη, χρη-
σιµοποιούµενο για να χαρακτηρίσει µια πράξη που γίνεται εις βά-
ρος κάποιου «χωρίς συναίσθηση ντροπής, άδικα και προκλητικά». 
Το πλήρες απόσπασµα έχει ως εξής: «Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύ-
πην, χωρίς αιδώ µεγάλα κι υψηλά τριγύρω µου έκτισαν τείχη». 

αιέν αριστεύειν (αίέν άριστεύειν και ΰπείροχον εµµεναι άλλων, Οµήρ. 
ίλ. Ζ 208) (αρχαιοπρ.) πάντοτε να αριστεύεις και να υπερέχεις, να 
διακρίνεσαι από όλους τους άλλους· απόφθεγµα (των λόγων τού 
Ιππολόχου στον γυιο του Γλαύκο) που εκφράζει προτροπή για τη συ-
νεχή επιδίωξη υπεροχής ως προς την ανδρεία και τη µεγαλοψυχία-

χρησιµοποιείται ευρέως µαζί µε άλλα σύµβολα ως έµβληµα των ενό-
πλων δυνάµεων, σε οργανώσεις προσκόπων, σε σχολεία κ.λπ. 

αιθάλη κ. (λαϊκ.) αθάλη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) µαύρη ανθρακούχος 
ουσία που παράγεται κατά την καύση ξύλων, λαδιού κ.λπ., η καπνιά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αϊθω «καίω» < I.E. *aidh- «φλέγω», πβ. σανσκρ. in-ddhé 
«φλέγεται», λατ. aed-es «τζάκι, ναός», aestus «θερµός», γαλλ. été «κα-
λοκαίρι, περίοδος µεγάλης ζέστης» (< λατ. aestas), ισπ. estio, ιταλ. 
state κ.ά.Οµόρρ. αΓθ-ουσα, Αίθ-ιοπία, αϊθ-ριος, αίθ-ήρ (-έρας) κ.ά.]. 

αιθαλοµίχλη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία 
αεριώδες µείγµα καυσαερίων µε υδροσταγονίδια (σταγονίδια ύδα-
τος) υπό µορφήν οµίχλης, που σχηµατίζεται συνήθ. σε υγρές και 
αστικοβιοµηχανικές περιοχές από την εκποµπή καυσαερίων και βιο-
µηχανικών ρύπων ΣΥΝ. νέφος, καπνοµίχλη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
smog < sm(oke) «καπνός» + (f)og «οµίχλη», 

κατά συµφυρµό]. αιθάνιο (το) [1887] {αιθανί-ου | -ων} ΧΗΜ. 
κορεσµένος υδρογονάνθρακας µε δύο άτοµα άνθρακα στο µόριο του· 
άοσµο αέριο, σε κανονικές συνθήκες, το οποίο χρησιµοποιείται στους 
ψυκτικούς θαλάµους για ψύξη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Äthan, βλ. κ. αιθύλιό\. αιθανόλη (η) 
{αιθανολών} ΧΗΜ. άχρωµο υγρό, µε χαρακτηριστική οσµή, το οποίο 
παρασκευάζεται µε τη ζύµωση ζάχαρης και χρησιµοποιείται ως 
διαλυτικό, απολυµαντικό, τα δε ποτά που το περιέχουν προκαλούν µέθη 
ΣΥΝ. αιθυλική αλκοόλη, αλκοόλη, οινόπνευµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γερµ. Äthanol]. αιθέρας (ο) 1. ΧΗΜ. άχρωµο, εύφλεκτο, 
πτητικό υγρό µε έντονη χαρακτηριστική οσµή και γλυκιά γεύση, 
χρησιµοποιούµενο ως διαλυτικό και παλαιότ. ως εισπνεόµενο 
αναισθητικό · 2. (συνήθ. στον πληθ.) τα ανώτερα στρώµατα τής 
ατµόσφαιρας· ο ουρανός: τα πολεµικά αεροσκάφη διέσχιζαν τους ~ || 
(µτφ.) πετώ στους ~ (είµαι πολύ χαρούµενος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αιθήρ, -έρος < αϊθω «καίω» < I.E. *aidh- «φλέγω», πβ. 
σανσκρ. édh-ah «καυσόξυλο», λατ. aed-es «τζάκι, ναός» κ.ά. Οµόρρ. 
αϊθ-ουσα, αίθ-άλη, Αίθ-ιοπία, αϊθ-ριος κ.ά. Η λ. πέρασε ως δάνειο, 
µέσω τού λατ. aether, και σε άλλες γλώσσες, π.χ. γαλλ. éther, αγγλ. 
aether, γερµ. Äther, ιταλ. etere κ.ά.]. αιθέριος, -α, -ο 1. αυτός που 
περιέχει, σχετίζεται ή µοιάζει µε αιθέρα: ~ διάλυµα | ουσία 2. αιθέριο 
έλαιο καθένα από τα πτητικά έλαια που προέρχονται από απόσταξη 
αρωµατικών φυτών και χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη φαρµάκων 
και αρωµατικών ουσιών · 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από ανάλαφρη 
χάρη, λεπτότητα: ~ ύπαρξη | µορφή | οµορφιά | βαλς. Επίσης αιθέρινος, 
-η, -ο [1886]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αίθήρ (βλ.λ.). Η σηµ. 2 οφείλεται στην 
επίδρ. των γαλλ. créature éthérée, sentiment étheré κ.ά.]. 
αιθεροβαµων, -ων, -ον {αιθεροβάµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -
όνων} (αρχαιοπρ.-κυριολ.) αυτός που κινείται, βαδίζει στους αιθέρες· 
(κυρ. µτφ.) αυτός που βρίσκεται εκτός πραγµατικότητας, που 
σκέφτεται ή ενεργεί χωρίς επίγνωση τής πραγµατικότητας: έντιµος, 
αλλά ~· αυτά που υποστηρίζει δεν είναι ρεαλιστικά ΣΥΝ. αεροβάµων, 
ουτοπιστής, ανεδαφικός, φαντασιοκόπος, ονειροπόλος ANT. ρεαλι-
στής, πραγµατιστής, προσγειωµένος. Επίσης αιθεροβάµονας (ο/η). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 

[ΕΤΎΜ. µεσνν< αρχ. αίθήρ, -έρος + -βάµων < βαίνω]. αιθεροβατώ ρ. 
αµετβ. [µτγν.] {αιθεροβατείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα- 
ρατ.) αεροβατώ (βλ.λ.). Αιθήρ (ο) {Αιθέρ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού 
Ερέβους και τής Νυκτός, αδελφός τής Ηµέρας. Επίσης Αιθέρας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., βλ. λ. αιθέρας]. Αιθιοπία (η) (αµχαρ. Yatyiopya) 
κράτος τής Α. Αφρικής µε πρωτεύουσα την Αντίς Αµπέµπα, επίσηµη 
γλώσσα την Αµχαρική και νόµισµα το αιθιοπικό µπιρ· αλλιώς 
(παλαιότ.) Αβησσυνία. — Αιθίοπας (ο), Αι-θιοπίνα (η), αιθιοπικός, -
ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Αίθίοψ, -οπός < αϊθω «καίω» + *οψ(γεν. *όπ-ός) «όψη», 
οπότε η αρχική σηµ. τής λ. Αίθίοψ θα ήταν «καµένο (από τον ήλιο) 
πρόσωπο», όνοµα που αποδόθηκε στη µαύρη φυλή και ειδικότ. στους 
κατοίκους τής Αφρικής που ζούσαν νοτίως τού Νείλου. Η λ. πέρασε 
και σε άλλες γλώσσες, π.χ. αγγλ. Ethiopia, γαλλ. Ethiopie κ.ά. Βλ. κ. 
Αβησσυνία]. αίθουσα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ούσης | -ουσοόν} 1. δωµάτιο 
που προορίζεται για συγκεκριµένη λειτουργία: ~ φαγητού | χορού | τού 
θρόνου || σχολική ~ 2. (ειδικότ.) µεγάλος στεγασµένος χοορος 
δηµόσιου χαρακτήρα, προοριζόµενος για συγκεντρώσεις πολλών 
ατόµων: η ~ διαλέξεων τού Πνευµατικού Κέντρου || ~ ακροάσεων | 
αναµονής (βλ.λ.) | συναυλιών | συνεδριάσεων | δικαστηρίου || η ~ τού 
Θεάτρου Τέχνης 3. (συνεκδ.) ο κινηµατογράφος, ο χώρος µέσα στον 
οποίο γίνεται κινηµατογραφική προβολή: το έργο προβάλλεται σε 
τέσσερεις αθηναϊκές ~ 4. ΑΝΑΤ. τµήµα τού εσωτερικού αφτιού. 
[ΕΤΥΜ. θηλ. τής αρχ. µτχ. αϊθων< αϊθω «καίω», από τη φρ. αίθουσα 
στοά, η οποία δήλωνε τον εξωτερικό χώρο τού σπιτιού, όπου άναβαν 
τη φωτιά. Οµόρρ. αίθ-άλη, αϊθ-ριος, αίθ-ήρ (-έρας) κ.ά.]. αιθουσαίος, -
α, -ο ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε την αίθουσα τού 
εσωτερικού αφτιού. αιθουσάρχης (ο/η) {αιθουσαρχών}, 
αιθουσάρχισσα (η) {αιθου-σαρχισσών} ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής 
αίθουσας ή συγκροτήµατος αιθουσών, που χρησιµοποιούνται για 
καλλιτεχννκές εκδηλώσεις ή διασκέδαση: οι ~ των νυχτερινών 
κέντρων διαµαρτύρονται για τις νέες διατάξεις || ~ θεάτρου | 
κινηµατογράφου. [ΕΤΎΜ. < αίθουσα + -άρχης < άρχω, πβ. κ. οµαδ-
άρχης, ταγµατ-άρχης, θιασ-άρχης κ.ά.]. αιθουσολόγιο (το) 
{αιθουσολογί-ου | -ων} πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι 
αίθουσες κτηρίου (συνήθ. σχολείου) και το ωρολόγιο πρόγραµµα των 
δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται σε αυτές. αιθρία (η) {χωρ. 
πληθ.} (λόγ.) η ανέφελη και διαυγής ατµόσφαιρα, ο ξάστερος ουρανός 
ΣΥΝ. καλοκαιρία, ξαστεριά ANT. κακοκαιρία, συννεφιά- ΦΡ. κεραυνός 
εν αιθρία βλ. λ. κεραυνός. [ΕΤΎΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. τ. τού επιθ. 
αΓθριος]. αιθριάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] [µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) 1. 
(για καιρικές συνθήκες) γίνοµαι αίθριος: ο ουρανός αιθριάζει ΑΝΤ. 
συννεφιάζω 2. (µτφ.) ησυχάζω, γαληνεύω: αιθριάζει το πολιτικό τοπίο 
| το πρόσωπο | η ψυχή (κάποιου) ΑΝΤ. συννεφιάζω, σκοτεινιάζω. 

 

αιγο- κ. αιγό- α' συνθετικό 
αιγο-θήρας (ο) αιγο-
κέφαλος, -η, -ο 

αιγο-κλέφτης (ο) 
αιγό-µαλλο (το) 

αιγό-µαλλος, -η, -ο 
αιγό-µορφος, -η, -ο 

αιγό-πους (ο) αιγο-
πρόσωπος, -η, -ο 

αιγό-τριχος,-η,-o 
αιγο-φάγος (ο) 
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αίθριο (το) {αιθρί-ου | -ων} 1. κάθε εσωτερική αυλή ή προαύλιο µεγά-
λου κτηρίου (ξενοδοχείου, συγκροτήµατος γραφείων, εµπορικού κέ-
ντρου κ.λπ.), που έχει φυσικό εσωτερικό φωτισµό 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. εσωτε-
ρική αυλή αρχαίου σπιτιού ή άλλων κοσµικών και θρησκευτικών οι-
κοδοµηµάτων, µε στοά, προθάλαµο και πρόδοµο: στο ~ τής Εστίας 
φύλασσαν το ιερό πυρ τής Ρώµης. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αϊθριον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. αίθριος. Η λ. 
συνδέθηκε παρετυµολ. µε το λατ. atrium «εσωτερική αυλή»]. 

αίθριος, -α (λογιότ. -ία), -ο (λόγ.) (για τον καιρό) 1. αυτός που χαρα-
κτηρίζεται από λιακάδα και απουσία νεφών ΣΥΝ. καθαρός, ανέφελος 
ANT. συννεφιασµένος, νεφελώδης 2. ΜΕΤΕΩΡ. αυτός κατά τον οποίο 
παρατηρείται ελάχιστη νέφωση, σύµφωνα µε ορισµένη κλίµακα που 
αναφέρεται στο φάσµα ανάµεσα στον εντελώς ανέφελο ουρανό και 
τον εντελώς νεφοσκεπή: σύµφωνα µε την Ε.Μ.Υ., αύριο ο καιρός θα 
είναι ~ σε όλη τη χώρα. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < αίθω «καίω» < I.E. *aidh- «φλέγω». Οµόρρ. αΐθ-άλη, αίθ-
ήρ (-έρας), αϊθ-ουσα κ.ά. o συνδυασµός των λ. στη φρ. αίθριος αίθήρ 
προσέδωσε στη λ. αίθριος τη σηµ. «λαµπρός, φωτεινός» και συνεπώς 
«ανέφελος, ξάστερος»]. 

αιθυλένιο (το) [1884] {αιθυλενίου} ΧΗΜ. άχρωµο, εύφλεκτο αέριο, µε 
χαρακτηριστική γλυκιά γεύση και οσµή· έχει ιδιότητες αναισθητικού 
και χρησιµοποιείται για την τεχνητή ωρίµαση των φρούτων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ethylene]. 

αιθυλικός, -ή, -ό [1876] αυτός που περιέχει τη ρίζα αιθύλιο ή σχετί-
ζεται µε αυτή· ΦΡ. αιθυλική αλκοόλη το οινόπνευµα. [ETYM. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. éthylique (βλ. λ. αιθύλιο)]. 

αιθύλιο (το) [1842] {αιθυλί-ου | -ων} ΧΗΜ. µονοσθενής οργανική ρίζα 
που προκύπτει από το αιθάνιο µετά την αφαίρεση ενός ατόµου υδρο-
γόνου. — αιθυλιούχος, -ος, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ. < αιθ(έρας) + ύλ(η) + -ιο, κατά συµφυρ-
µό, < γαλλ. éthyle]. 

αιθυλισµός (ο) η εξάρτηση από την αιθυλική αλκοόλη ΣΥΝ. αλκοο-
λισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. éthylisme (βλ. λ. 
αιθύλιο)]. 

-αίικα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό τοπωνυµίων: Νικολ-
αίικα. 

-αίικο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν το σύνολο των ατόµων που φέρουν το ίδιο επώνυµο και αποτε-
λούν µία οικογένεια: το Κολοκοτρωναίικο, το Μποτσαραίικο || µαζεύ-
τηκε όλο το Παπαδοπουλαίικο στη γιορτή. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την 
προσθήκη τού ουδ. -ικο στο επίθηµα -αίοι (αρχ.) οικογ. ονοµάτων (λ.χ. 
Μποτσαρ-αίοι > Μποτσαρ-αίικο, Καρακιτσ-αίοι > Καρακιτσ-αίικο)]. 

Αικατερίνη (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα αγίων γυ-
ναικών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 3. όνοµα ηγεµονίδων 4. γυ-
ναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Κατερίνα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Αικατερίνη, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *Εκατερίνη < κύρ. όν. 
Έκατερός + -ίνη < αρχ. έκάτερος «καθένας από τους δύο». Η πρώιµη 
παρετυµολογική σύνδ. µε το ελλην. καθαρός έδωσε τα ξεν. 
Katharine, Katherine > Catharine, Catherine]. 

αί-κιού (το) (αγγλ. I.Q.) {άκλ.} ελλην. δείκτης ευφυίας µέτρο επιπέδου 
ευφυΐας, το οποίο καθορίζεται από ένα ειδικό τεστ µε µέσο όρο απο-
τελέσµατος το 100. 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τού αγγλ. όρου Intelligence Quotient «δείκτης ευ-
φυΐας»]. 

αϊ-λάινερ (το) {άκλ.} λεπτό πινελάκι µε το οποίο σχηµατίζει κανείς 
έγχρωµο περίγραµµα στα µάτια. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. eye-liner]. 

αιλουροειδής, -ής, -ές [1831] {αιλουροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυ-
τός που µοιάζει ή έχει τα χαρακτηριστικά τού αίλουρου (δηλ. ευκι-
νησία, ταχύτητα και ελαστικότητα): µε ~ κινήσεις ο κλέφτης διέφυγε 
πηδώντας από µπαλκόνι σε µπαλκόνι 2. ΖΩΟΛ. αιλουροειδή (τα) 
σαρκοφάγα θηλαστικά µε ευέλικτο σώµα και δυνατά νύχια, π.χ. το 
λιοντάρι, η τίγρη, ο πάνθηρας, ο ιαγουάρος, η αγριόγατα, ο γατόπαρ-
δος (τσιτάχ). Επίσης αιλουρίδες (οι) [µτγν.} (σηµ. 2). [ΕΤΎΜ. Απόδ. 
τού νεολατ. felidae < λατ. feles, -is «αίλουρος»]. 

αίλουρος (ο) {αίλουρων} η γάτα· (συνήθ. µτφ. για πρόσ. πολύ ευκί-
νητο και ευέλικτο): τινάχτηκε σαν ~ || ελίσσεται | σκαρφαλώνει στο 
δέντρο σαν ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αίέλουρος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < αίολος (< *αϊελος) 
«γρήγορος, ευκίνητος» + ουρά, οπότε η λ. θα δήλωνε ζώο «που κου-
νάει γρήγορα την ουρά»]. 

αίµα (το) {αίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΦΥΣΙΟΛ. (α) το κόκκινο ζωτικό 
υγρό που κυκλοφορεί µέσω τής καρδιάς, των αρτηριών και των φλε-
βών τού ανθρώπου και των άλλων σπονδυλωτών ζώων, επιτελώντας 
πλήθος βασικών λειτουργιών (ρύθµιση τής θερµοκρασίας τού σώµα-
τος, αναστολή τής αναπτύξεως µικροοργανισµών που εισβάλλουν 
στο σώµα κ.ά.)· µέσω τού αίµατος γίνεται η οξυγόνωση τού εγκεφά-
λου, καθώς και η µεταφορά απαραίτητων για τον οργανισµό ουσιών 
(β) τύπος | οµάδα αίµατος καθεµιά από τις διάφορες κατηγορίες στις 
οποίες υποδιαιρείται το ανθρώπινο αίµα, µε κριτήριο την παρουσία 
ή την απουσία συγκεκριµένων αντιγόνων στα ερυθρά αιµοσφαίρια 
(οµάδες Α, Β, AB και θ) (γ) εξέταση | ανάλυση αίµατος η εξέταση 
δείγµατος αίµατος για την εξακρίβωση τής ποιότητας, τής αναλογίας 
των διαφόρων κυτταρικών στοιχείων, τής οµάδας του, τής πο-
σότητας διαφόρων χηµικών ουσιών σε αυτό, πιθανής µολυσµατικής 
ασθένειας ή άλλου παθολογικού ή κληρονοµικού παράγοντα (δ) πίε-
ση αίµατος η δύναµη που προέρχεται από τη λειτουργία τής αντλίας 
τής καρδιάς και ασκείται από το αίµα στα εσωτερικά τοιχώµατα των 
αιµοφόρων αγγείων, ειδικότ. των αρτηριών, κατά τη διάρκεια των 

διαφορετικών φάσεων συσπάσεως τής καρδιάς (ε) πήξη τού αίµατος 
ο µηχανισµός τού οργανισµού που σταµατά την αιµορραγία αυξάνο-
ντας την πυκνότητα τού αίµατος (στ) λήψη αίµατος η διαδικασία λή-
ψεως φλεβικού αίµατος, συνήθ. µε σύριγγα ή τρύπηµα τού δακτύλου 
(ζ) µετάγγιση αίµατος η απευθείας µεταβίβαση αίµατος σε άτοµο 
που το έχει ανάγκη για την αποκατάσταση τού όγκου τού αίµατος 
ύστερα από αιµορραγία, εγκαύµατα ή κάκωση, για τη µεταφορά οξυ-
γόνου σε περίπτωση αναιµίας και για καταπολέµηση τής καταπληξίας 
(σοκ) (η) αλλαγή αίµατος η αφαίρεση τού συνόλου ή τού µεγα-
λύτερου µέρους τού αίµατος ασθενούς και η ταυτόχρονη µετάγγιση 
νέου αίµατος (βλ. κ. λ. αφαιµαξοµετάγγιση) (θ) φιάλη αίµατος ποσό-
τητα αίµατος που περιέχεται σε φιάλη χρησιµοποιούµενη για την 
αποθήκευση ή συλλογή αποθεµάτων αίµατος (ι) τράπεζα αίµατος (i) 
κατάλληλα διαµορφωµένος χώρος για τη συλλογή, επεξεργασία, απο-
θήκευση και διανοµή αίµατος ή πλάσµατος τού αίµατος σε κάθε νο-
σοκοµείο (ii) η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και µετάγγιση αί-
µατος µέσω ειδικών προγραµµάτων εγγραφής µελών σε συνεταιρισµό 
τραπεζών αίµατος (ια) ντόπινγκ αίµατος η διαδικασία κατά την 
οποία µεταγγίζονται σε αθλητή | αθλήτρια ερυθρά αιµοσφαίρια που 
είχαν αφαιρεθεί από τον ίδιο παλαιότερα και είχαν συντηρηθεί, ώστε 
να αυξηθεί η ικανότητα οξυγόνωσης τού µυϊκού ιστού κατά τον αγώνα 
(ιβ) σκοτωµένο | µαύρο αίµα µελάνιασµα που προκαλείται εξαιτίας 
τής συσσώρευσης αίµατος κάτω από συγκεκριµένο σηµείο τού 
δέρµατος ύστερα από χτύπηµα ΣΥΝ. εκχύµωση (ιγ) ακάθαρτο αίµα το 
φλεβικό αίµα ή το αίµα από αφαίµαξη ασθενούς, το οποίο περιέχει 
ουσίες που αποβάλλει ο οργανισµός (ιδ) πλέω | κολυµπώ | πνίγοµαι 
στο αίµα (i) βρίσκοµαι µέσα σε µεγάλη ποσότητα αίµατος ή αιµορ-
ραγώ υπερβολικά: το θέαµα ήταν αποτρόπαιο' το πτώµα κολυµπούσε 
στο ~ (ii) ενέχοµαι σε φόνους (ιε) βγάζει | τρέχει αίµα για πληγή που 
αιµορραγεί (ιστ) χάνω αίµα αιµορραγώ (ιζ) (για γυναίκα κατά την 
εµµηνόρροια) εχω αίµα έχω απώλεια αίµατος: έχει πολύ - στην πε-
ρίοδο (ιη) (εκφραστ.) ανεβάζω το αίµα στο κεφάλι (κάποιου) προκα-
λώ έντονο θυµό, οργή ή αγανάκτηση: ήταν ένας εριστικός υπάλληλος, 
που µου ανέβασε το ~ στο κεφάλι (ιθ) µου ανεβαίνει το αίµα στο 
κεφάλι αισθάνοµαι έντονο θυµό, οργή: όπως τον άκουγα, ένιωθα να ~ 
(κ) όρκος αίµατος όρκος που σφραγίζεται µε την έκχυση αίµατος 
(κα) κόβω το αίµα (σε κάποιον) (εκφραστ.) προκαλώ αναπάντεχα 
ξαφνικό τρόµο σε κάποιον: ήρθε από πίσω µου µες στο σκοτάδι και 
µου 'κόψε το αίµα (κβ) πάγωσε το αίµα µου (στις φλέβες µου) φο-
βήθηκα πάρα πολύ, συνήθ. από κάτι που συνέβη ξαφνικά, αναπάντε-
χα: µόλις τον είδε µπροστά της στο σκοτάδι, πάγωσε το αίµα της (κγ) 
ΕΚΚΛΗΣ. αίµα τού Χριστού | Κυρίου ο οίνος στη Θεία Μετάληψη: κοι-
νωνούµε το Σώµα και το Αίµα τού Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού 2. 
(κατ' επέκτ.) παρόµοιο ζωτικό υγρό που κυκλοφορεί στο σώµα των 
ασπόνδυλων ζώων: στα µαλάκια και σε µερικά σκουλήκια το - είναι 
γαλάζιο ή πράσινο 3. αίµατα (τα) το αίµα (για να δηλωθεί µεγάλη πο-
σότητα αίµατος): στο σηµείο τού δυστυχήµατος υπήρχαν παντού αί-
µατα || τα ρούχα τού πολεµιστή ήταν γεµάτα αίµα- ΦΡ. µε παίρνουν τα 
αίµατα αρχίζω να αιµορραγώ: χτύπησε στη µύτη και τον πήραν τα 
αίµατα 4. (το αίµα) ως φορέας τής ζωτικής δύναµης, τής ίδιας τής 
ζωής· ΦΡ. (α) δεν έχω αίµα µέσα | πάνω µου, δεν κυλάει αίµα µέσα 
µου | στις φλέβες µου (i) στερούµαι ζωντάνιας και ενεργητικότητας: 
κάθεται ξέπνοος και αποκαµωµένος, λες και δεν κυλάει αίµα στις 
φλέβες του (ii) επιδεικνύω υπερβολική ψυχραιµία και απάθεια, είµαι 
εξαιρετικά συγκρατηµένος ή ψυχρός: αυτοί οι άνθρωποι φαίνονται 
ανέκφραστοι και απαθείς, σαν να µην κυλάει αίµα µέσα τους (iii) είµαι 
ωχρός, χλοµός ή άχρωµος στο παρουσιαστικό: είναι ξανθός και 
κάτασπρος, λες και δεν έχει αίµα µέσα του (β) βράζει το αίµα (µου) 
είµαι όλο ζωή, ενεργητικότητα, δύναµη και ευεξία: νέο παιδί, ~ του 
(γ) (κάτι) είναι | το έχω στο αίµα µου για ιδιότητα, συνήθεια ή τάση 
(κάποιου), που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο τής προσωπικότητας 
και τού χαρακτήρα του: τη µουσική την έχει στο αίµα της (δ) ανάβουν 
τα αίµατα αυξάνεται η ένταση, η οξύτητα, δηµιουργείται έκρυθµη, 
εκρηκτική κατάσταση: κουβέντα στην κουβέντα, άναψαν τα αίµατα 
και δεν άργησαν να έρθουν στα χέρια (ε) βάζω (κάποιον) | µπαίνω 
στα αίµατα παρακινώ (κάποιον) | παρασύροµαι να αναµιχθώ σε 
(κάποιο) εγχείρηµα: µε έβαλαν/µπήκα στα αίµατα να κατέβω υπο-
ψήφιος στις εκλογές τού συλλόγου (στ) πίνω | ρουφώ το αίµα εκµε-
ταλλεύοµαι χωρίς οίκτο, αποµυζώ: οι τοκογλύφοι πίνουν το αίµα των 
φτωχών ΣΥΝ. (µτφ.) στείβω (ζ) (συνεκδ.) νέο αίµα (i) νέο πρόσωπο, 
καινούργιος άνθρωπος, πρόσωπο ή σύνολο προσώπων, που θεωρείται 
φορέας ανανεωτικής, αναζωογονητικής πνοής και δύναµης: η εται-
ρεία χρειάζεται ~ µε κατάρτιση, ζωντάνια και ικανότητες (ii) (περι-
ληπτ.) το σύνολο των νέων ανθρώπων ως συγκεκριµένη οµάδα που 
λειτουργεί εντός ευρύτερου συνόλου· η νέα γενιά 5. (συνεκδ.) θυσία 
ή προσφορά ζωής, συνήθ. για υψηλό ιδεώδες ή σκοπό: για την κατά-
κτηση τής ελευθερίας χρειάστηκε πολύ ~ αγνών πατριωτών ΦΡ. (α) 
δίνω | χύνω το αίµα µου (για κάποιον | κάτι) θυσιάζοµαι: θα έδινε και 
την τελευταία ρανίδα τού αίµατος του για την Ελλάδα (β) φτύνω αίµα 
(για κάτι) (i) (κυριολ.) κάνω αιµόπτυση (ii) (συνήθ. µτφ.) µοχθώ, 
ταλαιπωρούµαι, τραβώ τα πάνδεινα: έφτυσε αίµα, για ν' αγοράσει αυτό 
το σπίτι || φτύνει αίµα κάθε µέρα στο εργοστάσιο (γ) µε αίµα (i) µε 
σκληρή και επίµοχθη προσπάθεια, µε ταλαιπωρία και βάσανα: 
ανέθρεψε και σπούδασε τα παιδιά της - (ii) µε φόνο: ξεπλένω ~ την 
προσβολή (εκδικούµαι) || λερώνω τα χέρια µου ~ (σκοτώνω) 6. ο φόνος 
(κυρ. αυτός που γίνεται για λόγους εκδικήσεως ή που χαρακτηρίζεται 
από µεγάλη βιαιότητα)· ΦΡ. (α) κύκλος τού αίµατος σειρά διαδοχικών 
φόνων µε κοινή αιτία, αφορµή ή σχέση αιτίου-αποτελέσµατος: η 
αστυνοµία υποστηρίζει ότι ο - θα κλείσει µε τη σύλληψη τού δράστη 
(β) παίρνω το αίµα µου πίσω εκδικούµαι, λαµβάνω ικανοποίηση 



αιµαγγείωµα 88 αιµατολογικός 
 

(γ) πνίγω στο αίµα καταστέλλω βιαίως, προκαλώ σφαγή: τα τανκς 
έπνιξαν την εξέγερση στο αίµα (δ) φωνάζει | βοά το αίµα τού σκο-
τωµένου (Π.∆. Γένεσις 4, 10: φωνή αίµατοςτοῦαδελφού σου βοά προς 
µε, λόγια τού Θεού προς τον Κάιν µετά τη δολοφονία τού Αβελ) για 
προηγούµενο φόνο ή άδικο χαµό αγαπηµένου ή συγγενικού προ-
σώπου, που δηµιουργεί την υποχρέωση τής εκδίκησης του (ε) Λερώ-
νω τα χέρια µου µε αίµα (i) διαπράττω φόνο (ii) προσφέρω υποστήρι-
ξη, κάλυψη ή τα µέσα για την τέλεση εγκληµάτων: οι έµποροι τού 
λευκού θανάτου δεν διστάζουν να λερώσουν τα χέρια τους µε το αίµα 
αθώων (στ) κυλιέµαι | είµαι βουτηγµένος στο αίµα είµαι αναµε-
µειγµένος σε φόνους, κυρ. κατ' εξακολούθηση (ζ) (ειρων.-εκφραστ.) 
σιγά τα αίµατα! (περιφρονητικά) για να υποτιµηθεί η σηµασία, η σο-
βαρότητα ή η κρισιµότητα καταστάσεως ή συµβάντος ή και η γεν-
ναιότητα κάποιου: -Είπε πως θα κάνει φασαρία, αν µας δει στα µέρη 
του. —! (η) αγρός αίµατος βλ. λ. αγρός · 7. (+ κτητ. αντων.) οτι-
δήποτε αξιολογεί κάποιος ως εξαιρετικά πολύτιµο, ως ζωτικής ση-
µασίας γι' αυτόν: αυτό το µαγαζί είναι το - του, η ζωή του η ίδια 8. η 
καταγωγή, η συγγένεια· ΦΡ. (α) γαλάζιο αίµα αριστοκρατική, βασιλική 
γενιά, καταγωγή (β) (παροιµ.) το αίµα νερό δεν γίνεται οι συγγενείς 
αλληλοϋποστηρίζονται, δεν ξεχνούν τους συγγενικούς τους δεσµούς: 
αδέλφια είναι· όσο κι αν τσακωθούν, θα τα ξαναβρούν πά-λΐ' ~! (γ) 
(συγγένεια) εξ αίµατος (συγγένεια) που προκύπτει από κοινή 
καταγωγή, κατ' αντιδιαστολή προς την εξ αγχιστείας συγγένεια (βλ. 
λ. αγχιστεία): το κώλυµα τής ~ συγγένειας απαγορεύει τον γάµο µεταξύ 
τους (δ) δεσµός αίµατος (i) δεσµός συγγενείας που προκύπτει από 
κοινή καταγωγή (ii) εξαιρετικά στενός δεσµός ανθρώπων, που 
χαρακτηρίζεται από µεγάλη ένταση φιλικών ή εχθρικών συναι-
σθηµάτων: έχουν έναν ακατάλυτο ~ από τη µέρα που του έσωσε τη 
ζωή στον πόλεµο (iii) δεσµός (συνήθ. δύο ανδρών) που προκύπτει από 
την τέλεση συγκεκριµένης τελετουργικής πράξης, όπως η επιφανει-
ακή ανάµειξη τού αίµατος µε ελαφρά τοµή τού δέρµατος και επαφή 
κυρ. των καρπών στο σηµείο τής τοµής (βλ. κ. λ. αδελφοποιτός) 9. (συ-
νεκδ.) ο συγγενής: είναι δυνατόν να µη βοηθήσω τον ανεψιό µου, το ~ 
µου; 10. (περιληπτ.) το σύνολο ιδιοτήτων, ικανοτήτων που κατά 
σύµβαση αποδίδονται σε ένα έθνος, φυλή κ.λπ., µε την ιδέα ότι εκ-
φράζουν την ψυχοσύνθεση του και τον τρόπο συµπεριφοράς του: χο-
ρεύει µε πολύ πάθος- πώς φαίνεται το σπανιόλικο ~! [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αίµα, αβεβ. ετύµου. Είναι αµφίβολη η σύνδεση τής λ. µε αρχ. γερµ. 
seim «στραγγισµένο µέλι» ή µε σανσκρ. iç- «ποτό» ή ακόµη µε το ρ. 
ϊηµι «βάλλω, ρίχνω», οπότε η αρχική σηµ. θα δήλωνε το «χτύπηµα 
από βέλος» και το αποτέλεσµα του. Η λ. ως α' συνθετικό απαντά και 
σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. haemodynamic, haematoscope, γαλλ. 
hématologie, hémolyse, γερµ. Hämophilie, Hämatokrit κ.ά. Πολλοί 
ιατρικοί όροι και φράσεις αποτελούν µεταφραστικά δάνεια, λ.χ. 
µετάγγιση αίµατος (< αγγλ. blood transfusion), οµάδα αίµατος (< αγ-
γλ. blood group), πίεση αίµατος (αγγλ. blood pressure) κ.ά. Ακόµη, ξέ-
νη είναι η προέλευση αρκετών φράσεων, όπου το αίµα χρησιµο-
ποιείται µεταφορικώς: λ.χ. (µου) ανεβαίνει το αίµα στο κεφάλι (< 
γαλλ. avoir le sang qui monte à la tête), δεν έχω αίµα στις φλέβες µου 
(< γαλλ. je n'ai pas du sang dans les veines), λερώνω τα χέρια µου µε 
αίµα (< αγγλ. stain my hands with blood), έχω (κάτι) στο αίµα µου (< 
γαλλ. j'ai ça dans le sang), δεσµοί αίµατος (< γαλλ. liens de sang), 
γαλάζιο αίµα (< γαλλ. sang bleu) κ.ά.]. 

αίµα: αιµατο-, αιµο-, -αιµία. Η ζωτική σηµασία τής λ. αίµα γέννησε 
ένα πλήθος συνθέτων και παραγώγων λέξεων, µε ιδιαίτερη έκταση, 
όπως ήταν επόµενο, στον χώρο τής επιστηµονικής και δη και τής 
ιατρικής ορολογίας (ξένης και ελληνικής). Ως ά συνθετικό η λέξη 
εµφανίζεται µε δύο µορφές: αιµατο- (αιµατοκρίτης) και αιµο- (αι-
µοβόρος). Από αυτές η κανονική µορφή και αυτή που απαντά συ-
χνότερα είναι το αιµατο- (αιµατοχυσία, αιµατέµεση, αιµατοκύλι-
σµα, αιµατολογία, αιµατοσκόπηση κ.τ.ό.), το οποίο είναι και ο 
αναµενόµενος τ., αφού τα παράγωγα και τα σύνθετα σχηµατίζο-
νται από το θέµα τής λ., που βγαίνει από τη γενική (πβ. θέµα [θέ-
µατος], θεµατικός, θεµατολογία - σώµα [σώµατος], σωµατικός, σω-
µατοφύλακας - πνεύµα [πνεύµατος], πνευµατικός, πνευµατοκτό-νος 
κ.τ.ό.). Ωστόσο, είτε για µετρικούς λόγους στην Αρχαία Ελληνική 
(για να αποφευχθούν οι αλλεπάλληλες βραχείες συλλαβές) είτε 
από µια τάση να σχηµατιστούν σύνθετα | παράγωγα από το θέµα 
τής ονοµαστικής, που ήταν και το βραχύτερο, πράγµα που δι-
ευκόλυνε -προκειµένου για επιστηµονικούς όρους- τη δηµιουργία 
πιο εύχρηστων λέξεων, είτε και από άγνοια των µηχανισµών πα-
ραγωγής/σύνθεσης, εφόσον πρόκειται για όρους που πλάσσονταν 
από ξένους, σχηµατίστηκαν και σύνθετα | παράγωγα µε ά συνθε-
τικό το αιµο- (αιµοσταγής, αιµοδιψής, αιµορραγία, αιµοδότης, αι-
µόπτυση, αιµολήπτης, αιµοφόρος κ.τ.0.)· πβ. κ. χρωµοσώµατα (αντί 
χρωµατοσώµατα), σπερµολογία (αντί σπερµατολογίά), δερµικός 
(παρά το δερµατικός), χρωµικός, πολυχρωµικός, διχρωµικός (παρά 
το χρωµατικός) κ.ά. Τέλος, δοθέντος ότι η λ. αίµα δασυνόταν (πβ. 
αγγλ. haem(at)-, γαλλ. hém(at)o-, γερµ. Häm(at)o- κ.λπ.), ως λεξικό 
επίθηµα -αιµία πρέπει να δασύνει το ληκτικό σύµφωνο -π, -τ ή -κ 
κάθε ά συνθετικού σε -φ, -o ή -χ άζωτο - αζωθαιµία. γλυκός - vku-
χαιµία (όχι γλυκαιµία, το οποίο οφείλεται στο ξένο glycaemia!), 
λευκός - λευχαιµία (όχι λευκαιµία από το ξένο leukaemia!). 

αιµαγγείωµα (το) {αιµαγγειώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καλοήθης 
όγκος, που προέρχεται από τους ιστούς των αιµοφόρων αγγείων ΣΥΝ. 
αγγείωµα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. haemangioma]. 

αιµασιά (η) 1. περίφραξη ανοικοδόµητου χώρου, αποτελούµενη κυ- 

ρίως από λίθους χωρίς συγκολλητικό αρµό και ασβέστη ΣΥΝ. ξερολι-
θιά 2. (γενικότ.) οποιαδήποτε µορφή περίφραξης χώρου, χτιστή ή φυ-
σικά διαµορφωµένη, λ.χ. από θάµνους ή κλαδιά ΣΥΝ. τοίχος, φράχτης, 
τείχισµα, περίβολος, µάντρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αίµασιά, αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *saip-mo- «φράχτης, 
ξύλινο χώρισµα», < λατ. saep-es «φράχτης». Οµόρρ. αρχ. *αιπ-µός > 
αίµός «δρυµός»]. 

αιµάσσω ρ. αµετβ. {µόνο στον ενεστ.} (λόγ.) 1. αιµορραγώ: το τραύµα 
| η πληγή αιµάσσεν κυρ. η µτχ. αιµάσσων, -ούσα, -ον {αιµάσσ-οντος 
(θηλ. -ούσης), -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} (α) αυ-
τός που παρουσιάζει αιµορραγία: αιµάσσουσα πληγή (β) (µτφ.) αυτός 
που εξασθενεί επικίνδυνα, που χάνει συνεχώς δυνάµεις: η αι-
µάσσουσα οικονοµία τής χώρας θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο µε τη µεί-
ωση των εξαγωγών || ο ~ ελληνισµός τής Κωνσταντινούπολης 2. (µτφ.) 
αισθάνοµαι µεγάλη λύπη: αιµάσσει η καρδιά | η ψυχή µου. [ΕΤΥΜ < 
αρχ· αίµάσσω < *αίµάτ-jω < αϊµα]. 

αιµατάλευρο (το) [1890] {αιµαταλεύρων} κτηνοτροφή που παράγεται 
από το αίµα ζώων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Blutmehl]. 

αιµατέµεση (η) [1816] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΙΑΤΡ. η εκροή 
αίµατος από το στόµα µε τη µορφή εµετού, η οποία κατά κανόνα α-
ποτελεί εκδήλωση αιµορραγίας, συνήθ. στο ανώτερο τµήµα τού πε-
πτικού συστήµατος. Επίσης αιµατεµεσία κ. αιµατέµετος (ο). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hématemèse]. 

αιµατηρός, -ή, -ό 1. αυτός που περιέχει αίµα ή είναι γεµάτος αίµα: ~ 
φλέγµα 2. αυτός που βγάζει ή χάνει αίµα: ~ πληγή | τραύµα 3. αυτός 
κατά τον οποίο χύνεται αίµα (λόγω τραυµατισµών ή θανάτων/φόνων): 
~ αυτοκινητική σύγκρουση || ~ επεισόδια µεταξύ διαδηλωτών και α-
στυνοµικών ΣΥΝ. πολυαίµατος, αιµατοβαµµένος, φονικός ΑΝΤ. αναίµα-
κτος 4. αυτός που απαιτεί µεγάλη ένταση και πολύ κόπο: µε ~ οικονο-
µίες κατάφερα να αγοράσω τούτο το σπιτάκι ΣΥΝ. σκληρός, εξαντλη-
τικός. — αιµατηρώς επίρρ. [1897]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αιµατηρός < αϊµα, -τος + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. 
αίχµ-ηρός]. 

αιµατια (η) [µτγν.] 1. αλλαντικό που παρασκευάζεται από το παχύ 
έντερο τού χοίρου µε γέµιση από ρύζι, χόντρο ή τραχανά και διάφο-
ρα καρυκεύµατα 2. το παχύ έντερο τού χοίρου, µε το οποίο παρα-
σκευάζεται το παραπάνω αλλαντικό. 

αιµατικός, -ή, -ό [αρχ.] ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε το αίµα: ~ κυ-
κλοφορία || ~ οξύ. 

αιµάτινη (η) [1887] {αιµάτινων} ΙΑΤΡ. σιδηρούχος ένωση που παράγε-
ται από την αιµοσφαιρίνη, όταν της αφαιρεθεί η σφαιρίνη συνήθ. 
υπό την επίδραση ενός οξέος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. hématine]. 

αιµάτινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αποτελείται από αίµα: ~ σταγόνα 
2. (συνεκδ.) βαθυκόκκινος, όπως το αίµα: το ~ χρώµα τού κερασιού | 
τού ρουµπινιού. 

αιµατίτης (λίθος) (ο) [αρχ.] {αιµατιτών} ΟΡΥΚΤ. ορυκτό τού σιδήρου 
που αποτελεί το σηµαντικότερο µετάλλευµα σιδήρου, έχει σκούρο 
χρώµα µε µεταλλική λάµψη και, όταν σύρεται σε τραχεία λευκή επι-
φάνεια, αφήνει µια κόκκινη, ερυθροκάστανη γραµµή. 

αιµατο- κ. αιµατό- κ. αιµατ- | αιµο- κ. αιµό- ά συνθετικό για τον 
σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται µε το αίµα: αιµατο-βαµµένος, 
αιµατο-κυλισµένος, αιµατο-χυσία, αιµο-πετάλια, αιµο-στατικός, αι-
µο-δοσία, αιµό-φυρτος, αιµατ-έµεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίµα. [ΕΤΎΜ. Α 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αιµατο-ειδής, αιµορραγώ), που 
προέρχεται από το ουσ. αϊµα (-ατός) και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. hémo-philie) και µετάφρ. δάνεια 
(λ.χ. γαλλ. hémo-globine «αιµοσφαιρίνη»)]. 

αιµατοβαµµένος, -η, -ο κ. (λαΐκ.) µατοβαµµένος 1. αυτός που έχει 
βαφτεί ή λερωθεί µε αίµα: ~ µαχαίρι || ~ χέρια ΣΥΝ. µατωµένος· 
(µτφ.) 2. αυτός που σχετίζεται µε αιµατηρούς αγώνες και συγκρού-
σεις: τα ~ τρόπαια των µαχών || τα ~ χώµατα τής πατρίδας ΣΥΝ. αι-
µατόβρεχτος, µατωµένος, τιµηµένος, ένδοξος 3. αυτός που έχει ευθύνη 
ή είναι ένοχος για φόνο, σφαγή ή αιµατοχυσία: ~ χέρια ΣΥΝ. αι-
µοσταγής 4. αυτός που έχει το κόκκινο χρώµα τού αίµατος: ~ χείλη 
ΣΥΝ. κατακόκκινος, πορφυρός. 

αιµατόβρεχτος, -η, -ο [1839] αυτός που είναι γεµάτος αίµατα. Επίσης 
αιµατοβρεγµένος 

αιµατοειδης, -ής, -ές [µτγν.] {αιµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει το χρώµα τού αίµατος ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) αιµατόχρους. 

αιµατοκρίτης (ο) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εκατοστιαία αναλογία τού 
όγκου των ερυθρών αιµοσφαιρίων στον ολικό όγκο τού αίµατος· δια-
φέρει κατ' άτοµο και περιλαµβάνεται στις εξετάσεις για τον καθορι-
σµό θεραπευτικής αγωγής και την παρακολούθηση τής πορείας τής 
υγείας (κάποιου): µου ανέβηκε | κατέβηκε ο ~ (συµβολίζεται HE). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. haematocrit]. 

αιµατοκυλίζω κ. (λαϊκ.) µατοκυλίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {αιµατοκύ-λισ-
α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) οδηγώ (τόπο ή σύνολο ανθρώπων) σε 
αιµατοχυσία: ο Χίτλερ αιµατοκύλισε την ανθρωπότητα || οµάδα 
τροµοκρατών αιµατοκύλισε το κέντρο τής πόλης. — αιµατοκύλισµα κ. 
(λαϊκ.) µατοκύλισµα (το). αιµατολογία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 
Ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τη µελέτη τής φύσεως, 
τής λειτουργίας και των νοσηµάτων τού αίµατος και των 
αιµοποιητικών οργάνων τού σώµατος. — αιµατολόγος (ο/η). 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hématologie]. αιµατολογικός, -ή, 
-ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την αιµατολογία: κάνω | υποβάλλοµαι 
σε ~ εξέταση 2. αιµατολογικά (τα) το αποτέλεσµα τής αιµατολογικής 
εξέτασης: τα ~ του δεν είναι καλά. 
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[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hématologique]. 
αιµατόµετρο (το) [1861] {-ου κ. -έτρου | -ων κ. -έτρων} συσκευή για 

τον καθορισµό τής τιµής τού αιµατοκρίτη, η οποία µπορεί να περι-
στρέφεται µε µεγάλη ταχύτητα, ώστε τα διαφορετικής πυκνότητας 
κύτταρα αίµατος να φυγοκεντρίζονται και να διαχωρίζονται από το 
πλάσµα (βλ. λ. αιµατοκρίτης, σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. hématomètre]. 

αιµατοποσία (η) → αιµοποσία 
αιµατοπότης (ο) → αιµοποσία 
αιµατόρροια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ρύση αίµατος από το ανθρώπινο 

σώµα λόγω παθολογικών αιτίων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. αίµατόρροος (-ους) 
< αρχ. αίµα, -τος + -ροος < ρέω]. 

αιµατουρία (η) [1884] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παρουσία αίµατος ή αυξη-
µένου αριθµού ερυθρών αιµοσφαιρίων στα ούρα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hématurie]. 

αιµατόχρους, -ους, -ουν [1823] {αιµατόχρ-ου | -οες (ουδ. -οα), -όων) 
(αρχαιοπρ.) αυτός που έχει το χρώµα τού αίµατος, ο κόκκινος. 
[ΕΤΥΜ. < αίµα, -τος + -χρους < χροιά]. 

αιµατοχυσία (η) [µτγν.] {αιµατοχυσιών} απώλεια ανθρώπινων ζωών 
κατά τη διάρκεια βίαιης σύγκρουσης ή ένοπλης αναµέτρησης: ο 
Ο.Η.Ε. παρενέβη για να τερµατιστεί η ~ στη Μ. Ανατολή || άσκοπη | 
αναπόφευκτη ~ ΣΥΝ. αιµατοκύλισµα, εκατόµβη. 

αιµατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {αιµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε αίµα: ~ ιστός | αγγείο 2. αυτός 
που έχει το χρώµα τού αίµατος ΣΥΝ. αιµάτινος, κόκκινος, πορφυρός. 

αιµάτωµα (το) {αιµατώµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. η συγκέντρωση πο-
σότητας αίµατος σε σηµείο τού σώµατος (κυρ. υποδορίως), η οποία 
προκαλείται από ρήξη ή διάβρωση αγγείων και εµφανίζεται συνήθ. 
µε τη µορφή επώδυνης διόγκωσης, χρώµατος µπλε αρχικά, ακολού-
θως πρασινωπού και τελικά κιτρινωπού: ενδοεγκεφαλικό | εξωσκλη-
ρίδιο | υποδόριο | υποσκληρίδιο ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. hématome]. 

αιµατώνεται, αιµατώνονται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. αποθ. {αιµατώ-
θηκε, -µένος} (τριτοπρόσ.) ΦΥΣΙΟΛ. τροφοδοτούµαι µε αίµα µέσω τής 
αγγειακής κυκλοφορίας: ο εγκέφαλος του δεν αιµατώνεται (δεν 
υπάρχει | δεν γίνεται επαρκής αιµάτωση στον εγκέφαλο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ Παθ. τού αρχ. αίµατώ (-όω) «µατώνω, προκαλώ αιµορραγία» 
< αίµα ]. 

αιµάτωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. 1. η τρο-
φοδότηση περιοχής τού σώµατος µε αίµα ανάλογα µε τις ανάγκες 
και την κατάσταση τού οργανισµού: η κακή ~ των άκρων προκαλεί 
γάγγραινα' (σπάν.) 2. η ρύση αίµατος από τα αγγεία τού σώµατος 3. 
η παραγωγή αίµατος ή ο τεχνητός πολλαπλασιασµός των ερυθρών 
αιµοσφαιρίων 4. η πρόκληση αιµορραγίας µέσω τραυµατισµού. 

-α | µ ία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν παθήσεις τού αίµατος: ασβεστι-αιµία, κυτταρ-αιµία, λευχ-
αιµία, ουρ-αιµία, σηψ-αιµία, τοξιν-αιµία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
αίµα και απαντά σε ελληνογενείς ξέν. Op., λ.χ. γαλλ. glyc-émie, leuc-
émie κ.ά.]. 

Αιµιλία (η) γυναικείο όνοµα. 
Αιµίλιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα Ρωµαίων ευγενών 2. µάρτυρας τής 
Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Aemilius < επίθ. aemulus «εφάµιλλος - αντίπαλος». Το 
σύγχρονο όνοµα ανάγεται στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά (λ.χ. γαλλ. 
Ému)]. 

αιµο- → αιµατο- 
αιµοβόρος, -α, -ο κ. (λαϊκ.) µοβόρος 1. (για ζώα) αυτός που τρέφεται 

µε ωµό κρέας ή σάρκες ζώων: ο λύκος είναι ~ ζώο ΣΥΝ. σαρκοβόρος, 
σαρκοφάγος 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που κυριαρχείται από βίαια 
ένστικτα και τάσεις, που εκδηλώνει απάνθρωπη ή και εγκληµατική 
συµπεριφορά ΣΥΝ. αιµοδιψής, κακούργος. Επίσης (λαϊκ.) α!-
µοβόρικος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) µοβόρικος. — αιµοβορία (η). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. αιµοβόρος < αίµα + -βόρος < βορά «τροφή»]. 

αιµοδιάγραµµα (το) {αιµοδιαγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η γενική 
εξέταση αίµατος- το αποτέλεσµα τής κυτταρολογικής εξέτασης 
(συνήθ.) τού περιφερειακού αίµατος. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hémogramme, οπότε η ακριβής 
απόδοση θα ήταν αιµόγραµµα]. 

αιµοδιψής, -ής, -ές {αιµοδιψ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που διψά για 
αίµα, δηλ. για αιµατοχυσία, ή αντλεί ικανοποίηση από την εκτέλεση 
ή παρακολούθηση βίαιων και αιµατηρών εγκληµάτων: ~ δολοφόνος | 
σφαγέας | πολεµιστής! κακούργος. — (σπάν.) αιµοδιψία (η) [1892]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. bloodthirsty]. 

αιµοδοσία (η) {αιµοδοσιών} η προσφορά αίµατος για τις ανάγκες 
των νοσοκοµείων (µεταγγίσεις, αιµοκαθάρσεις, τράπεζες αίµατος): 
εθελοντική ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. blood donation]. 

αιµοδότης (ο) [µεσν.] {αιµοδοτών}, αιµοδότρια (η) {αιµοδοτριών} 
πρόσωπο που προσφέρει αίµα για τις ανάγκες των νοσοκοµείων ΦΡ. 
(α) εθελοντής αιµοδότης αυτός που εθελοντικά δίνει συγκεκριµένη 
ποσότητα αίµατος ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για λόγους κοι-
νωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας: σύλλογοι εθελοντών αιµοδοτών 
(β) κάρτα εθελοντή αιµοδότη κάρτα όπου αναγράφονται τα στοιχεία 
ταυτότητας τού εθελοντή αιµοδότη, η οµάδα αίµατος, ο αριθµός και 
ο χρόνος των αιµοδοσιών χρησιµεύει για την κατά σειρά προτεραι-
ότητας εξυπηρέτηση του σε περίπτωση ανάγκης µεταγγίσεως για τον 
εαυτό του ή τους συγγενείς του. — αιµοδοτικός, -ή, -ό. 

αιµοδυναµική (η) ΦΥΣΙΟΛ. η επιστηµονική µελέτη τής κίνησης τού 

αίµατος, των κανόνων που τη ρυθµίζουν και των δυνάµεων που την 
προκαλούν. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hémodynamique]. 

αιµοκάθαρση (η) {-ης κ. -άρσεως | -άρσεις, -άρσεων} ΙΑΤΡ. Ο εξωνε-
φρικός και ο εξωσωµατικός καθαρισµός τού αίµατος µέσω τεχνητού 
νεφρού (βλ. λ. νεφρό) (ή µε άλλη µέθοδο, λ.χ. περιτοναϊκές πλύσεις) 
από τα άχρηστα προϊόντα τού µεταβολισµού, που φυσιολογικά απο-
µακρύνονται µε τα ούρα· χρησιµοποιείται τόσο στην οξεία όσο και 
στη χρονία νεφρική ανεπάρκεια: υποβάλλοµαι σε ~ || µηχάνηµα αι-
µοκάθαρσης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Blutreinigung]. 

αιµοκαλλιέργεια (η) {αιµοκαλλιεργειών} ΙΑΤΡ. µέθοδος ανιχνεύσεως 
των παθογόνων µικροοργανισµών στο αίµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. hémoculture (νόθο συνθ.)]. 

αιµοληψία (η) {αιµοληψιών} ΙΑΤΡ. η λήψη αίµατος, συνήθ. από τις 
φλέβες τής καµπής τού αγκώνα, για διαγνωστική εξέταση δείγµατος 
ή αιµοδοσία (βλ. κ. λήψη αίµατος, λ. αίµα). 

αιµόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΙΑΤΡ. σύνδροµο που προ-
καλείται από διάφορα αίτια µε κοινό αποτέλεσµα τη βλάβη ή κατα-
στροφή των ερυθρών αιµοσφαιρίων, κατά την οποία η αιµοσφαιρίνη 
που περιέχουν ελευθερώνεται στο πλάσµα τού αίµατος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. haemolysis]. 

αιµολυτικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την αιµόλυση 2. 
αυτός που επιφέρει, προκαλεί την αιµόλυση ή την καταστροφή των 
ερυθρών αιµοσφαιρίων: ~ αναιµία | νόσος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. hémolytique]. 

αιµοµίκτης [µεσν.] κ. αιµοµίχτης (ο) {αιµοµικτών}, αιµοµίκτρια κ. 
αιµοµίχτρια (η) {αιµοµικτριών} πρόσωπο που συνουσιάζεται µε 
στενό συγγενή εξ αίµατος, ο δράστης αιµοµιξίας. 

αιµοµιξία (η) {αιµοµιξιών} η σεξουαλική σχέση µεταξύ στενών εξ αί-
µατος συγγενών ή µεταξύ αµφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών. — αι-
µοµικτικός, -ή, -ό κ. αιµοµιχτικός. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. αιµοµιξία < αίµα + µίξις < µ(ε)ίγ-νυ-µι «αναµειγνύω, 
ανακατεύω»]. 

αιµοπετάλιο (το) {αιµοπεταλί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. το µικρό, άχρωµο, χω-
ρίς πυρήνα, στρογγυλό στοιχείο τού αίµατος των θηλαστικών, σηµα-
ντικό για τον σχηµατισµό θρόµβου κατά την πήξη τού αίµατος. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. blood platelet, γαλλ. plaquette 
sanguine]. 

αιµοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΦΥΣΙΟΛ. Ο σχηµατι-
σµός, η παραγωγή τού αίµατος από τον µυελό των οστών, τους λεµ-
φαδένες, τον σπλήνα κ.λπ. — αιµοποιητικός, -ή, -ό [1889]. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. haemopoiesis]. 

αιµοποσία [µεσν.] κ. αιµατοποσία (η) [µεσν.] {αιµοποσιών} η πόση 
αίµατος, κυρ. στο πλαίσιο αρχαίων ή πρωτόγονων (θρησκευτικών) ή 
σατανιστικών τελετουργιών ή µε αναφορά σε φανταστικά όντα (βα-
µπίρ, βρικόλακες, δράκουλα κ.ά.). — αιµοπότης [µεσν.] κ. αιµατοπό-
της (ο) [αρχ.]. 

αιµόπτυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΙΑΤΡ. η αποβολή αιµα-
τωδών πτυέλων ή καθαρού αίµατος από το στόµα (συνήθ. λόγω ανα-
πνευστικών παθήσεων).  — αιµοπτυϊκός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (παλαιότ.) 
αιµοπτοϊκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
haemoptysis]. 

αιµορραγία (η) {αιµορραγιών} 1.ΙΑΤΡ. ροή αίµατος έξω από το σώµα 
(εξωτερική) ή στο εσωτερικό του, µέσα στους ιστούς ή στις κοιλότη-
τες ανάµεσα στα όργανα (εσωτερική), λόγω ρήξεως αγγείων, η οποία 
οφείλεται σε τραυµατισµό ή σε άλλη αιτία: φλεβική | αρτηριακή | 
ακατάσχετη ~ 2. (γενικότ.) κάθε απώλεια αίµατος 3. (µτφ.) κάθε εί-
δους απώλεια ζωτικών, σηµαντικών στοιχείων: η ~ συναλλάγµατος 
προς ξένες χώρες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αιµορραγία < αιµορραγώ. Η λ. πέρασε ως δάνειο και σε 
ξένες γλώσσες, λ.χ. αγγλ. haemorrhage, γαλλ. hémorragie κ.ά. Η σηµ. 
3 αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. l'hémorragie des capitaux | de 
change κ.ά.]. 

αιµορραγικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
συχνότητα αιµορραγιών, που προκαλεί αιµορραγία ή τη συνοδεύει 
ως σύµπτωµα, συνέπεια: ~ πυρετός || ~ διάθεση (λόγω ανωµαλίας τής 
πήξης τού αίµατος ή τής κατασκευής των αιµοφόρων αγγείων). 

αιµορραγώ ρ. αµετβ. {αιµορραγείς... | αιµορράγησα} 1. πάσχω από 
αιµορραγία, έχω µεγάλη και ταχεία απώλεια αίµατος- ΦΡ. (µτφ.) πλη-
γή που αιµορραγεί για αγιάτρευτο ψυχικό τραύµα που δεν επουλώ-
νεται ούτε ξεπερνιέται: ο χωρισµός τους ήταν πάντα γι'αυτόν κρυφή 
~ 2. (µτφ.-λογοτ.) βιώνω έντονα συναισθήµατα απογοήτευσης και ψυ-
χικού πόνου: αιµορραγεί για κάθε χωρισµό 3. (µτφ.) χάνω ζωτικές δυ-
νάµεις, αποδυναµώνοµαι: η εθνική οικονοµία αιµορραγεί λόγω τής 
µεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό. Επίσης (αρχαιοπρ.) αιµορροώ 
[αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αιµορραγώ (-έω) < αίµορραγής < αίµα + -ρραγής < θ. 
-ραγ-, πβ. ερ-ράγ-ην, παθ. αόρ. β' τού ρήγ-νυ-µι]. 

αιµορροΐδες (οι) ΙΑΤΡ. 1. οι κιρσοειδείς διευρύνσεις των φλεβών τού 
κατώτερου τµήµατος τού παχέος εντέρου (απευθυσµένο) στην περιο-
χή γύρω από τον πρωκτό, που συνοδεύονται συνήθ. από αιµορραγία 
2. (συνεκδ.) η πάθηση που οφείλεται στις διευρύνσεις των παραπάνω 
φλεβών: παθαίνω | βγάζω ~ ΣΥΝ. ζοχάδες. — αιµορροϊδικός, -ή\ -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αίµορροΐς, -ΐδος < αιµόρροος κ. αίµόρρους < αίµα + 
ρους < ρέω. Η λ. πέρασε ως δάνειο σε ξένες γλώσσες, λ.χ. αγγλ. 
haemorrhoid, γαλλ. hémorroïde κ.ά.]. 

αιµορροφιλία (η) [1854] η αιµοφιλία (βλ.λ.). 
αιµορροφιλικός, -ή, -ό αιµοφιλικός (βλ.λ.). 
Αίµος (ο) 1. οροσειρά τής Α. Ευρώπης στο Β. τµήµα τής Βαλκανικής 
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Χερσονήσου, που εκτείνεται κατά το µεγαλύτερο τµήµα της στη 
Βουλγαρία µέχρι τον Εύξεινο Πόντο 2. Χερσόνησος τού Αίµου η Βαλ-
κανική Χερσόνησος, βλ. λ. Βαλκάνια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Αίµος, αγν. 
ετύµου]. 

αιµοσταγής, -ής, -ές {αιµοσταγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (κυριολ.-σπάν.) 
αυτός που στάζει αίµα 2. (µτφ.) αυτός που έχει βίαια ένστικτα, που 
συµπεριφέρεται απάνθρωπα ή εγκληµατικά χωρίς ενοχές ή αναστο-
λές: - δολοφόνος | τύραννος | πολεµιστής | εξολοθρευτής | καθεστώς 
ΣΥΝ. αιµοδιψής, αιµοβόρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αιµοσταγής < αίµα + -σταγής < στάζω]. 

αιµόσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΙΑΤΡ. η επίσχεση (δια-
κοπή) τής αιµορραγίας είτε µέσω των αιµοστατικών µηχανισµών τού 
οργανισµού είτε µε χρήση φυσικών ή χηµικών µέσων από τον γιατρό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αίµόστασις «µέσον για την επίσχεση τής αιµορραγίας» 
< αίµα + -στάσις < ϊστηµι]. 

αιµοστατικός, -ή, -ό [µτγν.] ΙΑΤΡ. αυτός που επιφέρει ή συµβάλλει 
στη διακοπή τής αιµορραγίας: ~ φάρµακο | επίδεσµος. 

αιµοσφαιρίνη (η) [1876] {αιµοσφαιρινών} ΙΑΤΡ. η κόκκινη πρωτεΐνη 
που αποτελεί το κύριο συστατικό των ερυθρών αιµοσφαιρίων, απα-
ραίτητη για τη µεταφορά οξυγόνου από τα αναπνευστικά όργανα 
στους ιστούς τού σώµατος. — αιµοσφαιρινικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. hémoglobine (νόθο συνθ.)]. 

αιµοσφαίριο (το) [1849] [αιµοσφαιρί-ου | -ων) ΑΝΑΤ. (κύρ. στον πληθ.) 
καθένα από τα µονοκύτταρα στοιχεία τού αίµατος ανθρώπων και 
σπονδυλωτών ζώων, που διακρίνονται σε λευκά και ερυθρά και που 
τυχόν µεταβολή τού φυσιολογικού αριθµού τους στο αίµα επηρεάζει 
ή/και αποκαλύπτει την κατάσταση τής υγείας ενός οργανισµού. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. cellule sanguine]. 

αιµοφιλία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. σύνολο κληρονοµικών ασθε-
νειών τού αίµατος, που προκαλούν τάση για ακατάσχετη αιµορραγία 
(ακόµη και από µικροτραυµατισµούς), εµφανίζεται κυρίως σε άνδρες 
και προκαλείται από την εγγενή έλλειψη µιας ή περισσότερων από 
τις ουσίες που είναι αναγκαίες για την πήξη τού αίµατος (παράγο-
ντες πήξης) ΣΥΝ. αιµορροφιλία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. hémophilie]. 

αιµοφιλικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την αιµοφιλία ΣΥΝ. 
αιµορροφιλικός 2. αιµοφιλικός (ο), αιµοφιλική (η) πρόσωπο που πά-
σχει από αιµοφιλία, στο οποίο έχει µεταβιβαστεί και εκδηλωθεί το 
στίγµα (βλ.λ.) τής αιµοφιλίας (ως εµφανής ανωµαλία και όχι ως υπο-
λειπόµενο). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hémophilique]. 

αιµόφιλος (ο) [1896] {αιµοφίλ-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. µικρόβιο που σχε-
τίζεται µε λοιµώξεις τού αναπνευστικού συστήµατος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hémophile]. 

αιµοφόρος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που µεταφέρει αίµα, που εντός του 
κυκλοφορεί αίµα: ~ αγγείο. 

αιµόφυρτος, -η, -ο (λόγ.) γεµάτος αίµατα από πληγή ή πληγές που του 
προκάλεσαν ή προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του: ο τραυµατίας 
µεταφέρθηκε ~ στο νοσοκοµείο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αιµόφυρτος < αρχ. αίµα + -φυρτος < φύρω «αναµει-
γνύω, ανακατεύω»]. 

αιµοχαρής, -ής, -ές [µτγν.] {αιµοχαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
χαίρεται στη θέα αίµατος ή αιµατοχυσίας: ~ πολεµιστές | τηλεοπτικό 
κοινό ΣΥΝ. αιµοδιψής. 

αιµοχρωστικός, -ή, -ό [1879] αυτός που δίνει στο αίµα το κόκκινο 
χρώµα του: ~ ουσίες. [ΕΤΥΜ> Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. 
haemochromatic]. 

αιµωδία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παραισθησία που οφείλεται σε προσω-
ρινή διακοπή τής αιµατώσεως λόγω άσκησης πιέσεως, ακινησίας ή 
ψύχους και προκαλεί µερικό ή τοπικό µούδιασµα: ~ των άκρων ΣΥΝ. 
(καθηµ.) µούδιασµα, (εκφραστ.) µυρµήγκιασµα. Επίσης αιµωδίαση 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αιµωδία «πονόδοντος» < αίµωδώ «µουδιάζουν τα ούλα 
µου» < *αιµ-ωδ-ός < *αί-µός «πόνος» + οδών «δόντι». Από το ρ. 
αιµωδιώ (άλλον τ. τού αίµωδώ), µεταπλ. σε αίµωδιάζω, προήλθε το 
νεότ. µουδιάζω]. 

-αινα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
από αρσενικά αντίστοιχα: (λύκος - λύκ-αινα), ιδίως σήµερα για 
θηλυκά από κύρια αρσενικά ονόµατα (ανδρωνυµικά): Γιώργος -
Γιώργ-αινα (η γυναίκα τού Γιώργου), Μήτρος - Μήτρ-αινα κ.τ.ό. 
[ΕΤΥΜ. Σχηµατίστηκε κατά το πρότυπο αρχ. θηλ. ουσιαστικών που 
προήλθαν από τα αρσ., π.χ. λύκος -λύκαινα, λέων - λέαινα, θεράπων 
- θεράπαινα κ.ά.]. 

αϊνάς (ο) {αϊνάδες} (λαϊκ.) το πίσω µέρος τής πρύµνης, που βρίσκεται 
πάνω από την ίσαλο γραµµή και έχει κυρτό σχήµα ΣΥΝ. άβαξ, παπ-
παδιά ANT. στείρα, κοράκι τής πλώρης. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. ayna «καθρέφτης» < περσ. ayina «καθρέφτης (από 
γυαλισµένο ατσάλι)»]. 

Αινείας (ο) {-α κ. -είου} ήρωας τής Τροίας, γυιος τής Αφροδίτης και 
τού Αγχίση· µετά την καταστροφή τής πόλης, κατέφυγε στην Ιταλία, 
όπου ο ίδιος ή απόγονος του ίδρυσε τη Ρώµη. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., 
πιθ. < αινώ]. 

αινέσιµος (διατριβή) (η) → εναίσιµος 
αίνιγµα (το) {αινίγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ερώτηµα ή πρόβληµα (το ο-

ποίο καταλήγει στην ερώτηση «τι είναι;»), διατυπωµένο συνήθ. έµµε-
τρα, µε σκόπιµη ασάφεια, µεταφορές ή παροµοιώσεις, κατά τρόπο που 
να διασκεδάζει και να ασκεί τη σκέψη µε την προσπάθεια να απο-
κρυπτογραφηθεί το κρυµµένο νόηµα τής παραπλανητικής διατύπω-
σης (λ.χ. στο «από µάννα κόκκινη γεννιέται παιδί µαύρο» η απάντη-
ση είναι «η φωτιά και ο καπνός»): ο Οιδίποδας έλυσε το ~ τής Σφίγ-
γας 2. (κατ' επέκτ.) οτιδήποτε δεν εξηγείται ή προκαλεί απορία και 

µυστήριο: η ανεξήγητη στάση τού υπουργού αποτελεί ~ και για την ίδια 
την κυβέρνηση || το ~ των πυραµίδων ΣΥΝ. γρίφος, µυστήριο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < αίνίσσοµαι «µιλώ αινιγµατικά» (πβ. υπαινίσσοµαι) < αϊνος 
«λόγος». Η λ. αρχικώς θα σήµαινε «λόγια µε νόηµα, που όµως είναι 
δύσληπτα». Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

αινιγµατικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που θυµίζει αίνιγµα, που χαρα-
κτηρίζεται από ασάφεια, δυσκολία ερµηνείας ή µυστήριο: οι ~ δηλώ-
σεις τού προέδρου τής ∆ηµοκρατίας έτυχαν ποικίλων ερµηνειών || ~ 
χαµόγελο | συµπεριφορά | άνθρωπος | βλέµµα | φράση. Επίσης omy-
µατώδης, -ης, -ες [αρχ.]. — αινιγµατικά επίρρ. 

αινιγµατικοτητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (για λόγο ή συµπεριφορά) το 
να είναι κάτι δύσκολο να εξηγηθεί (γιατί λέγεται ή γίνεται): η ~ τής 
συµπεριφοράς | των λόγων | των υπαινιγµών κάποιου. 

αίνος (ο) 1. λόγος που αποδίδει τιµή, δόξα, συνήθ. στον Θεό 2. αίνοι 
(οι) οι δοξαστικοί ψαλµοί τού ∆αβίδ, συχνά µε την επιγραφή «αίνος 
ωδής τω ∆αβίδ», οι οποίοι αρχίζουν µε την προτροπή «αινείτε» (πβ. 
κ. λ. αινώ) και ψάλλονται κατά τον όρθρο τής Κυριακής (πβ. λ. πα-
σαπνοάριο). 
[ΕΤΥΜ < αΡΖ· αϊνος «λόγος, αφήγηση» < *αϊν-οµαι «βεβαιώνω, δέχο-
µαι» (πβ. αρχ. άν-αίνοµαι «αρνούµαι»). Από τη σηµ. τής «αφηγήσε-
ως» η λ. δήλωσε τον «επαινετικό, εξυµνητικό λόγο» εξαιτίας τού πε-
ριεχοµένου των αφηγήσεων και τής φήµης που προσέδιδε στα πρό-
σωπα. Οµόρρ. αίνίσσοµαι «µιλώ αινιγµατικά», αίνιγµα]. 

Αϊνστάιν (ο) (µετωνυµ.) για πρόσωπο µεγάλης ευφυΐας: έχει κατα-
πλήξει τους πάντες µε τις επιδόσεις του στο σχολείο ένας εξάχρονος - 
ΣΥΝ. διάνοια, ιδιοφυΐα. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού µεγάλου Γερµανού φυσικού (εβραϊκής καταγω-
γής) Albert Einstein (1879-1955), ο οποίος διατύπωσε τη θεωρία τής 
σχετικότητας και βραβεύθηκε µε Νόµπελ]. 

αϊνσταΐνιο (το) {αϊνσταϊνίου} ΧΗΜ. τεχνητό ραδιενεργό στοιχείο 
(σύµβολο Es) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. einsteinium, από το όνοµα τού Α. Αϊν-
στάιν]. 

άιντε επιφών. → άντε 
αινώ ρ. µετβ. {αινείς...· εύχρ. στον ενεστ.} (αρχαιοπρ.) απευθύνω 

ύµνους, δοξολογίες: «αινείτε τόν Κύριον εκ τών ουρανών, αινείτε 
αυτόν εν τοις ύψίστοις» (Π.∆. ¥Όλµ. 148, 1). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αινώ (-έω) < αϊνος «λόγος». Το ρ. απαντά ως β' συνθ. 
και στις λ. επ-αινώ, συν-αινώ, παρ-αινώ κ.ά.]. 

-αίνω κατάληξη: βαθ-αίνω, πληθ-αίνω, µακρ-αίνω. [ΕΤΥΜ. Ρηµατική 
κατάληξη (π.χ. ζεστ-αίνω, τυχ-αίνω, χορτ-αίνω) που σχηµατίστηκε από 
τον αόρ. σε -ava των αρχ. ρ. σε -αίνω (π.χ. εσήµα-να - σηµαίνω, 
ύγίανα - υγιαίνω, έµίανα - µιαίνω, έθέρµανα - θερµαίνω κ.ά.). Βλ. κ. -
ένω]. 

-αίνω ή -ένω: βαθαίνω ή βαθένω, κονταίνω ή κοντένω κ.λπ.; Πολ-
λά ρήµατα που παλαιότερα έληγαν σε -ύνω (βαθύνω, βαρύνω, 
σκληρύνω, µακρύνω, πλατύνω κ.λπ.) µεταπλάστηκαν στον ενεστώ-
τα τους και έγιναν ρήµατα σε /-éno/. Αυτό έγινε για να διαφορο-
ποιηθούν οι παρελθοντικοί χρόνοι, ο παρατατικός και ο αόριστος, 
οι οποίοι στα ρήµατα αυτά είχαν τον ίδιο τύπο: βάθυνα (παρατ.) -
βάθυνα (αόρ.), πλάτυνα (παρατ.) - πλάτυνα (αόρ.). Τα ρήµατα ακο-
λούθησαν στον ενεστώτα τα πολλά ρήµατα σε -αίνω, κληρονοµη-
µένα από την Αρχαία (υφαίνω, λειαίνω, υγιαίνω κ.λπ.) ή από µετα-
πλασµό (χαίνω αντί χάσκω, ολισθαίνω αντί ολισθάνω, κυρταίνω 
αντί κυρτώ κ.τ.ό.). Έτσι σχηµάτισαν ενεστώτα βαρ-αίνω, από όπου 
παρατ. βάραινα' πλαταίνω - πλάταινα κ.O.K. Ήδη από τον 12ο αι. 
απαντούν τέτοιοι σχηµατισµοί: πληθαίνω, παχαίνω κ.ά. Στον µετα-
πλασµό µπορεί να συνετέλεσαν και ρήµατα τού τύπου έµεινα - µέ-
νω. Οπωσδήποτε, κύριο πρότυπο υπήρξαν τα ρήµατα σε -αίνω, γι' 
αυτό και είναι προτιµότερο τέτοια ρήµατα να γράφονται µε -αι- (-
αίνω) και όχι µε -ε- (-ένω), κάτι που θα µπορούσε να παροδηγήσει 
ότι πρόκειται για απλή φωνητική µεταβολή τού -ύνω σε -ένω! Εξαί-
ρεση αποτελεί το ρ. πλένω που, παρά τον αόρ. έπλυνα, γράφεται ως 
πλένω και όχι πλαίνω, γιατί θεωρείται ότι έχει επηρεαστεί από το 
σχήµα έµεινα - µένω λόγω τής ακουστικής τους συγγένειας. Τέ-
τοια ρήµατα σε -αίνω (µε αόρ. σε -υνα) είναι τα: ακριβαίνω, αλα-
φραίνω, ανοσταίνω, ασκηµαίνω, βαθαίνω, βαραίνω, κονταίνω, λε-
πταίνω, µακραίνω, µικραίνω, ξανθαίνω, ξεβαθαίνω, ξεµακραίνω, 
οµορφαίνω, παχαίνω, πλαταίνω, πληθαίνω, πλουταίνω, σγουραίνω, 
σκληραίνω, σκουραίνω, φαρδαίνω, φθηναίνω, φτωχαίνω, χλιαραί-
νω, χοντραίνω, ψαραίνω. 

-α ίο | (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενικών πε-
ριληπτικών ουσιαστικών που απαντούν µόνο στον πληθυντικό αριθ-
µό και δηλώνουν: 1. επάγγελµα ή ιδιότητα: καπεταν-αίοι, µουσαφιρ-
αίοι || (κ. µειωτ.) σκουπιδιαρ-αίοι, διακονιαρ-αίοι 2. το σύνολο των 
µελών οικογένειας ή πάτριας: Κολοκοτρων-αίοι, Τζαβαρ-αίοι. 
[ΕΤΥΜ Το παραγ. επίθηµα -αίοι σχηµατίστηκε ήδη κατά τον Μεσαίω-
να βάσει εθνικών ονοµάτων (π.χ. Άθην-αίοι, θηβ-αϊοι, Ψωµ-αϊοι), τα 
οποία στον ενικό πλάστηκαν κατ' αναλογίαν προς αρχ. επίθ. σε -αίος, 
όπου όµως το επίθηµα είναι στην πραγµατικότητα -ιος (π.χ. αρχή -
άρχά - άρχα-ίος, κορυφή - κορυφά - κορυφα-ϊος)]. 

Αιολείς (οι) {Αιολέων} µία από τις τέσσερεις αρχαίες φυλές τού ελ-
ληνικού έθνους µαζί µε τους ∆ωριείς, τους Ίωνες και τους Αχαιούς· 
µε την ονοµασία αυτή είναι ειδικότ. γνωστοί οι Έλληνες τού ΒΑ. Αι-
γαίου και των παραλίων τής Μ. Ασίας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Αιολείς < αίόλος «ταχύς, ευκίνητος», αβεβ. ετύµου, πιθ. 
< *Fai-Fo^-oç < I.E. *wel- «στρέφω, κυλώ», πβ. λατ. vol-vere «κυλώ», 
γερµ. Welle «κύµα, µάζα νερού», αγγλ. wallow «κυλιέµαι» κ.ά. Οµόρρ. 



αιολικός1 91 αίρω 
 

αρχ. είλώ (< *Εελ-νέω) «στρέφω», ίλ-εός «περιστροφή τού εντέρου», 
ειλιγξ | Ιλιγξ «ίλιγγος» κ.ά. Από τη λ. αιόλος προέρχεται και το θεω-
νύµιο Αίολος, που αποδιδόταν στον θεό των ανέµων και µυθικό πρό-
γονο των Αιολέων, µε αρχική σηµ. «ταχύς, ορµητικός άνεµος»]. 

αιολικός1, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Αιολείς: ~ κιονό-
κρανο | διάλεκτος | φυλή 2. ΓΛΩΣΣ. αιολική υπόθεση η θεωρία που 
διατυπώθηκε από Έλληνες και Ρωµαίους γραµµατικούς, σύµφωνα µε 
την οποία η Λατινική προήλθε από την αρχαία αιολική διάλεκτο και 
στηρίζεται κυρ. στη βαρυτονία (τονισµός των λέξεων πέρα από τη 
λήγουσα- πβ. λατ. exercitus - αιολ. πόταµος) και στις κωφώσεις (προ-
φορά ε ως ι, ο ως ον πβ. nomen, nominis αντί *nomenis, - αιολ. ίν 
αντί εν, dominus αντί *dominos, - αιολ. άπύ αντί άπό) 3. αυτός που 
σχετίζεται µε τη λογοτεχνία των Αιολέων κατοίκων τού ΒΑ. Αιγαίου 
και τής Μ. Ασίας: ~ µέτρα | ποίηση (Σαπφώ, Αλκαίος). |"ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. Αιολείς]. 

αιολικός2', -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον άνεµο ως πηγή ενέρ-
γειας 2. ΦΥΣ. αιολική ενέργεια µία από τις παλαιότερες φυσικές 
µορφές ενέργειας, που παράγεται από την αξιοποίηση τού ανέµου µε 
ποικίλους τρόπους (ανεµόµυλους, πανιά στα πλοία, σύγχρονα µηχα-
νήµατα µε έλικες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κ.ά.) 3. 
ΤΕΧΝΟΛ. (α) αιολικό πάρκο έκταση στην οποία έχει γίνει ειδική µε-
λέτη και συστηµατική τοποθέτηση µηχανηµάτων και εγκαταστάσε-
ων για τη µέγιστη και σταθερή αξιοποίηση τής αιολικής ενέργειας, 
µε στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών συγκεκριµένης πε-
ριοχής, κατοικηµένης ή βιοµηχανοποιηµένης: η ίδρυση αιολικών πάρ-
κων στις Κυκλάδες είναι αποδοτική λόγω των ισχυρών ανέµων που 
φυσούν στην περιοχή (β) αιολικό χωριό σύνολο κτηριακών εγκατα-
στάσεων που τροφοδοτούνται ενεργειακώς µέσω τής συστηµατικής 
αξιοποίησης τής αιολικής ενέργειας 4. ΓΕΩΛ. αιολική διάβρωση η µη-
χανική δράση τού ανέµου στα πετρώµατα, που προκαλεί ώς και την 
αποσάθρωση τους: µε την ~ σχηµατίζονται ραβδώσεις, αυλακώσεις 
και κοιλώµατα στα διάφορα πετρώµατα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
Αίολος, βλ. κ. Αιολείς]. 

αιολοδωρικός, -ή, -ό [1805] 1. αυτός που σχετίζεται παράλληλα µε 
τους Αιολείς και τους ∆ωριείς 2. ΓΛΩΣΣ. αιολοδωρική θεωρία θεωρία 
τού 18ου και 19ου αι. (υποστηρικτές: Αθαν. Χριστόπουλος, Κων. Οι-
κονόµος, Αδ. Κοραής, ∆. Μαυροφρύδης, Μιχ. ∆έφνερ κ.ά.), σύµφωνα µε 
την οποία η Νέα Ελληνική αποτελεί άµεση συνέχεια τής αρχαίας αι-
ολικής και δωρικής διαλέκτου- τη θεωρία ανασκεύασε επιστηµονικά 
ο Γ. Χατζιδάκις. 

Αίολος (ο) {-ου κ. -όλου} ΜΥΘΟΛ. 1. γυιος τού Έλληνα, βασιλιά τής 
Μαγνησίας· γενάρχης των Αιολέων, µιας από τις αρχαίες ελληνικές 
φυλές 2. ο κύριος των ανέµων ΦΡ. ανοίγω τους ασκούς τού Αιόλου 
βλ. λ. ασκός. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. Αιολείς]. 

αίολος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που εύκολα µπορεί να ανατραπεί λογικά 
και κατά συνέπεια δεν είναι αξιόπιστος: µε ~ υποσχέσεις και λόγια 
δεν λύνονται τα προβλήµατα || όλα τα επιχειρήµατα του αποδείχθηκαν 
~· δεν έπεισε κανέναν ΣΥΝ. αστήρικτος, αθεµελίωτος. |~ΕΤΥΜ. < 
αρχ. αίόλος «ταχύς - ευµετάβλητος, άστατος», µε επίδραση τού κύρ. ον. 
Αίολος ως προς τον αναβιβασµό τού τόνου στην προπαραλήγουσα: 
αίόλος > αιολος. Βλ. κ. Αιολείς]. 

αίολος ή έωλος; Λείπει συνήθως από τα λεξικά -ή το συναντούµε 
να γράφεται εσφαλµένα και να συγχέεται µε το έωλος- το συχνό 
σήµερα στη χρήση αίολος µε τη σηµασία «αιωρούµενος, στον αέ-
ρα, ευµετάβλητος, ασταθής, αστήρικτος» (για λόγια, επιχειρήµατα 
κ.τ.ό.). Πρόκειται για την αρχ. λ. αίόλος, που χρησιµοποιούσαν οι 
αρχαίοι µε την ίδια περίπου σηµασία, τής οποίας ο τόνος στα Νέα 
Ελληνικά έχει αναβιβαστεί στην προπαραλήγουσα, προφανώς υπό 
την επίδραση τού ον. Αίολος, τού θεού των ανέµων, επίσης συνδε-
δεµένου µε το ευµετάβολο τού καιρού. ∆ιαφορετικό είναι το έω-
λος, επίσης αρχαίο (από το έως | ηώς «αυγή, µέρα»), το οποίο σή-
µαινε τον «χθεσινό» και (για τρόφιµα) τον «µη νωπό, µη φρέσκο». 
Πρόκειται για λόγια λέξη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σή-
µερα σε επίσηµο, τυπικό, γραπτό λόγο αντί για το µπαγιάτικος (< 
τουρκ. bayât) τής καθηµερινής γλώσσας. 

-αίος, -αία- παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών 
που δηλώνουν καταγωγή, εθνικότητα κλπ.: Ευρωπ-αίος, Λαρισ-αίος, 
Ρωµ-αίος, Αθην-αία. 
[ΕΤΎΜ. Παραγ. επίθηµα επιθέτων και πατριδωνυµικών τής Αρχ. και 
Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. πηγ-αϊος, Θηβ-αϊος, Ψωµ-αϊος), που ανάγεται 
σε τ. *a-jo- < I.E. επίθηµα *jo- | ja-]. 

αίρεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. κάθε διδασκαλία ή δοξα-
σία στο πλαίσιο συγκεκριµένης θρησκείας, που αποκλίνει από το επί-
σηµο θρησκευτικό δόγµα: γνωστές χριστιανικές - των πρώτων χρι-
στιανικών αιώνων υπήρξαν ο Αρειανισµός και ο Νεστοριανισµός || 
εξάπλωση | παρακλάδια των ~ || ποικιλώνυµες | γνωστικές ~ 2. (γενι-
κότ.) κάθε άποψη ή θεωρία µε οργανωµένο αριθµό οπαδών, η οποία 
µπορεί να εµφανίζεται περιθωριοποιηµένη µέσα στην κοινωνία και 
αποκλίνει από την επικρατούσα ή καθιερωµένη διδασκαλία σε έναν 
χώρο (θρησκευτικό, φιλοσοφικό, πολιτικό ή επιστηµονικό), που την 
ανατρέπει ή συγκρούεται µαζί της: µια ερµηνεία τού έργου τού Μαρξ, 
που θεωρήθηκε καθαρή ~ από τους «ορθόδοξους» κοµουνιστές 3. (πε-
ριληπτ.) το σύνολο των οπαδών µιας άποψης ή διδασκαλίας, που απο-
κλίνει από τις καθιερωµένες σε έναν χώρο ως αποδεκτές, ορθόδοξες, 
που τις νοθεύει ή τις ανατρέπει · 4. ΝΟΜ. όρος τής δικαιοπραξίας ο 
οποίος εξαρτά την επέλευση ή την ανατροπή των αποτελεσµάτων 
της από την επέλευση (αναβλητική ~) ή τη µη επέλευση ορισµένου 

µελλοντικού και αντικειµενικά αβέβαιου περιστατικού (διαλυτική ~), 
π.χ. µεταβίβαση κυριότητας αυτοκινήτου υπό την ~ αποπληρωµής τού 
τιµήµατος- ΦΡ. (α) υπό την αίρεση υπό την προϋπόθεση: η συµφωνία 
θα αποκτήσει ισχύ ~ ότι θα καταβληθούν εγκαίρως τα νόµιµα (β) υπό 
αίρεση σε µετέωρη κατάσταση, σε εκκρεµότητα: ~ δικαιούχος (δεν 
είναι ακόµη δικαιούχος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιρετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αϊρεσις «προτίµηση, επιλογή» < αίροϋµαι «εκλέγω, επιλέγω», αγν. 
ετύµου. Στη µετακλασική γλώσσα η λ. δήλωνε επίσης το σύστηµα 
αξιών που υιοθετούσε µια φιλοσοφική σχολή και µε αυτή τη σηµ. 
χρησιµοποιήθηκε στα έργα Κατά των αιρέσεων (Αντίπατρος, 2ος αι. 
π.Χ.) και Περί αιρέσεων (Βάρρων, 1ος αι. π.Χ). Στην Κ.∆. είναι 
εµφανής η θρησκ. χρήση σε φράσεις, λ.χ. αίρεσις τών Σαδδουκαίων 
(Πράξ. 5, 17), τής τών Ναζωραίων αίρέσεως (Πράξ. 24, 5), βαθµηδόν 
δε αποκτά αρνητικό περιεχόµενο ως «παρέκκλιση» από την επίσηµη 
θέση (Β' Πέτρ. 2,1: ...έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οϊτινες παρεισάξου-
σιν αιρέσεις απώλειας). Η λ. απαντά συχνότατα ως β' συνθ., π.χ. άφ-
αίρεσις (-η), δι-αίρεσις (-η), καθ-αίρεσις (-η), συν-αίρεσις (-η) κ.ά.]. 

αίρεση - σχίσµα, -αίρεση. Η λ. αίρεση αποτελεί παράδειγµα έντο-
νης σηµασιολογικής µειαπτώσ^ς από τη γενική σηµ. «προτίµηση, 
επιλογή» (παράγεται από το αίροϋµαι «επιλέγω, εκλέγω») στην 
εξειδικευµένη σηµ. «επιλογή νέας ερµηνείας, θέσεως, δοξασίας, 
που -ως νέα- αποκλίνει από τα καθιερωµένα», άρα στη σηµ. 
«απόκλιση, παρέκκλιση», και µάλιστα «θρησκευτική παρεκκλί-
νουσα δοξασία». Όταν η απόκλιση προχωρήσει σε ρήξη και σε σύ-
γκρουση των υποστηρικτών διαφορετικών απόψεων, µπορεί να 
οδηγήσει σπανιότερα και στη διάσπαση ή διάσχιση, δηλ. και σε 
σχίσµα. 
Ως παράγωγα, κυρίως, ρηµάτων συνθέτων τού αιρώ | αιρούµαι 
σχηµατίστηκαν πολλά σύνθετα σε -αίρεση (που λόγω τής δασύτη-
τας τής λ. αίρω | αίροϋµαι εµφανίζουν δασύ θ, φ στο ά συνθετικό 
τους): καθ-αίρεση, αφ-αίρεση, υφ-αίρεση, (υπο)δι-αίρεση, συν-αί-
ρεση, προ-αίρεση, (υπ)εξ-αίρεση, αν-αίρεση. 

αιρεσιάρχης (ο/η) {αιρεσιαρχών} αρχηγός ή ιδρυτής αίρεσης. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αίρεσιάρχης < αρχ. αϊρεσις + άρχω]. 

αιρέσιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που τελεί υπό αίρεση. — αιρεσιµότη-
τα (η) [1856]. 

αιρετικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε αίρεση, κυρ. θρη-
σκευτική: ~ περιοδικό | διδασκαλία | δόγµα 2. αιρετικός (ο), αιρετική 
(η) (α) πιστός που οµολογεί θρησκευτικές απόψεις αποκλίνουσες ή 
συγκρουόµενες µε αυτές που αποδέχεται η επίσηµη Εκκλησία: επι-
κίνδυνος | φανατικός | αφορισµένος ~ (β) (γενικότ.-µειωτ.) ο πιστός 
που ασπάζεται το δόγµα άλλης χριστιανικής Εκκλησίας εκτός τής 
Ορθόδοξης (γ) οποιοσδήποτε δεν συµµορφώνεται µε µια καθιερωµέ-
νη άποψη, αρχή ή δόγµα σε οποιονδήποτε χώρο: οι ~ τού κόµµατος 
αντέδρασαν στο Συνέδριο, ζητώντας αλλαγή τού καταστατικού ΣΥΝ. 
αποστάτης, ανορθόδοξος. — αιρετικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

αιρετικός - αιρετός. Τα παρώνυµα αιρετικός και αιρετός, µολο-
νότι είναι οµόρριζα και ανάγονται και τα δύο στο αρχαίο ρ. 
αίροϋµαι «προτιµώ, επιλέγω, εκλέγω», διαφέρουν πολύ στη σηµα-
σία τους: αιρετικός είναι ο οπαδός µιας αίρεσης (αίρεση = προτί-
µηση, επιλογή που οδηγεί στην παρέκκλιση από µιαν ισχύουσα 
θέση), ενώ αιρετός είναι ο εκλεγµένος, µη διορισµένος (Είναι αι-
ρετός εκπρόσωπος των καθηγητών). 

αιρετός, -ή, -ό 1. αυτός που αναδεικνύεται µε ψηφοφορία, εκλεγµέ-
νος, κατ' αντιδιαστολή προς τον διορισµένο, κληρωτό: ~ άρχοντας 2. 
αυτός που στελεχώνεται ύστερα από ψηφοφορία: η θέση και το αξίω-
µα τού πρωθυπουργού είναι αιρετά 3. αιρετός (ο), αιρετή (η) εκλεγ-
µένο µέλος συλλογικού οργάνου: στο συµβούλιο τής επιχείρησης µε-
τέχουν και δύο ~ από τον χώρο των εργαζοµένων || οι ~ των δασκάλων 
σε µια περιφέρεια ΑΝΤ. διορισµένος 4. ΝΟΜ. αυτός που µπορεί κατά 
τον νόµο να εκλεγεί σε θέση ή αξίωµα: δεν υπάρχει όριο ηλικίας, που 
να απαγορεύει στον πολίτη να είναι ~ στο βουλευτικό αξίωµα ΣΥΝ. 
εκλόγιµος, εκλέξιµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιρετικός, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. αιρετός < αίροϋµαι «εκλέγω»]. 

αιρκοντίσιον (το) → ερ-κοντίσιον 
αίρµπας (το) το αερολεωφορείο (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. air-bus]. 
αίρω ρ. µετβ. {ήρα (να/θα άρω), ήρθην, -ης, -η... (να/θα αρθώ)} (λόγ.) 1. 

(κυριολ.) ανυψώνω και κρατώ (κάτι) σε ένα ύψος- ΦΡ. (α) αίρω την 
αυλαία αποκαλύπτω την αλήθεια, ξεσκεπάζω µια κατάσταση: η εφη-
µερίδα µας αίρει την αυλαία τού προσυνεδριακού παρασκηνίου (β) 
άρον τον κράβατόν σου και περιπατεί (άρον τον κράβατόν σου και 
περιπατεί, Κ.∆. Ιωάνν. 5, 8- φράση που είπε ο Ιησούς θεραπεύοντας 
τον παράλυτο) ως προτροπή που απευθύνεται σε πρόσωπο, το οποίο 
αδρανεί ή κωλυσιεργεί: Μη γκρινιάζεις και µην προσπαθείς ν' απο-
φύγεις τη δουλειά! ~! (γ) αίροµαι στο ύψος των περιστάσεων αντα-
ποκρίνοµαι µε επιτυχία σε ό,τι απαιτούν οι περιστάσεις: πρέπει να 
ξεπεράσει τη δειλία του και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων (δ) 
αίρω | σηκώνω τον σταυρό τού µαρτυρίου βλ. λ. σηκώνω 2. (µτφ.) 
αναλαµβάνω ως υπεύθυνος, επιφορτίζοµαι µε (κάτι): ο Χριστός ήρθε 
για να άρει τις αµαρτίες τού κόσµου (απαλλάσσοντας µας από αυτές, 
πβ. ο αϊρων την άµαρτίαν τού κόσµου, Κ.∆. Ιωάνν. 1, 29) 3. καταργώ, 
καθιστώ (κάτι) µόνιµα ή προσωρινά ανενεργό ή άκυρο: από αύριο 
θα αρθούν τα µέτρα απαγόρευσης τής κυκλοφορίας στον δακτύλιο || οι 
δύο πλευρές προσπαθούν να άρουν τα εµπόδια, προκειµέ- 
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νου να ξεκινήσει ο µεταξύ τους διάλογος || ~ το βέτο | το εµπάργκο | 
τους περιορισµούς | την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ΣΥΝ. ανακα-
λώ, αναιρώ- ΦΡ. (κυρ. στην πολιτική) αίρω την εµπιστοσύνη µου (από 
κάποιον/κάτι) παύω να υποστηρίζω (κάποιον/κάτι): αν κάποιο από τα 
κόµµατα τού κυβερνητικού συνασπισµού άρει την εµπιστοσύνη του 
προς την κυβέρνηση, θα έχουµε πάλι εκλογές · ΦΡ. άρον-άρον (αρον-
αρον, Κ.∆. Ιωάνν. 19, 15) πολύ βιαστικά: «οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν 
~ την πόλη τους από τον φόβο ενός νέου σεισµού» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «σηκώνω, ανυψώνω», < άείρω, αβεβ. ετύ-µου, πιθ. < 
*άΡερ- (*àFép-jœ > άείρω). Οµόρρ. αρχ. αήρ, αέρος < *àFép-oç), 
άρ-δην, άρ-σις (-η), άορ-τή, άρ-τηρία κ.ά. Η φρ. άρον-άρον ανάγεται 
στην Κ.∆. (άρον-αρον, σταύρωσον αυτόν, Ιωάνν. 19, 15), όπου 
αποτυπώνονται οι κραυγές τού όχλου προς τον Πιλάτο, για να 
οδηγήσει τον Χριστό στη σταύρωση, o τ. άρον αποτελεί προστ. αορ. 
τού αίρω]. 

αίρω - αιρώ. Ως προς τι διαφέρει σηµασιολογικά το εξαίρω από το 
εξαιρώ; Γιατί ο αόρ. τού εξαίρω είναι εξήρα και τού εξαιρώ εξαί-
ρεσα; Γιατί το ουσ. από το εξαίρω είναι έξαρση και από το εξαιρώ 
εξαίρεση; Γιατί, εξάλλου, από το επαίροµαι η µετοχή είναι 
επηρµένος, ενώ από το αφαιρούµαι είναι αφηρηµένος; Όλα αυτά 
και ένα πλήθος συνθέτων και παραγώγων τής Ελληνικής εξηγού-
νται µε αναγωγή σε δύο βασικά ρήµατα τής Αρχαίας, το αϊρω και 
το αίρω. Το αϊρω (από αρχικό τ. άείρω, ήρα! να άρω -εξήρα, να εξά-
ρω-, µεσοπαθ. αόρ. ήρθην -εξήρθη, επήρθην- και µετοχή ηρµένος) 
σήµαινε «σηκώνω, υψώνω». Σήµερα σώζεται στα σύνθετα εξ-αίρω 
«ανεβάζω ψηλά, επαινώ» (τη συµβολή, τη σηµασία κ.λπ.), καθ-αί-
ρω (κάθαρση), αποκαθ-αίρω και επ-αίροµαι «υπερηφανεύοµαι, 
καυχώµαι». Από το αϊρω (άείρω) είναι τα άρση (έξ-αρση, έπ-αρση), 
άρδην «τελείως, ριζικά», αορτή, αήρ | αέρας [αρχική σηµ. «ανύ-
ψωση, ανέβασµα (ενν. στον ουρανό)»], µετέωρος (< *µετ-ήορ-ος), 
αιωρούµαι (αιώρα «κούνια»), αρτηρία, αρτώ «κρεµώ, σηκώνω ψη-
λά» (αν-αρτώ - ανάρτηση - αναρτηµένος, εξ-αρτώ - εξάρτηση -
εξάρτηµα ~ εξαρτηµένος, αν-εξάρτητος, συν-αρτώ - συνάρτηση -
συναρτηµένος - ασυνάρτητος, προσ-αρτώ - προσάρτηση - προ-
σαρτηµένος, παράρτηµα κ.ά.). Το αίρω σήµαινε «κυριεύω, συλ-
λαµβάνω, καταλαµβάνω, παίρνω» και ως µέσο (αίροϋµαι) «επιλέ-
γω, διαλέγω, εκλέγω» (µε αόρ. αίρεσα -εξ-αίρεσα, αφ-αίρεσα, δι-
αίρεσα κ.λπ.- µεσοπαθ. αόρ. αφέθηκα -δι-αιρέθηκα, εξ-αιρέθηκα 
κ.λπ.- και µετοχή αιρεµένος | ηρηµένος - δι-ηρηµένος, αφ-ηρηµέ-
νος, καθ-αιρεµένος κ.λπ.). Από το αιρώ παράγονται τα αίρεση (αί-
ρεσις), αιρετικός, αιρετός «εκλεγόµενος µε ψήφους, εψηφισµένος». 
Σύνθετα: αφ-αιρώ (αφαίρεση, αφαιρετικός, αφαιρέτης, αφαιρετέος, 
αναφαίρετος - αφ-αιρούµαι, αφηρηµένος κ.ά.), εξ-αιρώ (εξαίρεση, 
εξαιρετέος, εξαίρετος, εξαιρετικός), δι-αιρώ (διαίρεση, διαιρέτης, 
διαιρετέος, διαιρετός, αδιαίρετος, διηρηµένος κ.ά.), υπο-δι-αιρώ 
(υποδιαίρεση), αν-αιρώ (αναίρεση, αναιρετικός, αναι-ρέσιµος), 
καθ-αιρώ (καθαίρεση, καθαιρέσιµος, καθηρηµένος), συναιρώ 
(συναίρεση, σννηρηµένος, ασυναίρετος), υπ-εξ-αιρώ (υπεξαίρεση), 
προ-αιρούµαι (προαίρεση) κ.ά. 

αισθάνοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {αισθάνθηκα} ♦ (µετβ.) 1. αντι-
λαµβάνοµαι µέσω των αισθήσεων, αναγνωρίζω (δεδοµένα των αι-
σθήσεων^ ~ κρύο | ζέστη | πόνο)ειδικότ. για σωµατική ή ψυχική κα-
τάσταση^ ~ κούραση | ευεξία | ευτυχία 2. έχω συναίσθηση (κατα-
στάσεως ή πράγµατος), καταλαβαίνω τη σοβαρότητα (µιας κατάστα-
σης): δεν αισθάνεται τις συνέπειες των λόγων του 3. κατανοώ την 
κατάσταση κάποιου, συµπάσχω, συµπονώ: δεν αισθάνεσαι πόσο υπο-
φέρω ΣΥΝ. συναισθάνοµαι, νιώθω 4. (καταχρ.) έχω διαίσθηση ή προ-
αίσθηµα (για κάτι): ~ ότι κάτι θα συµβεί ΣΥΝ. διαισθάνοµαι, προαι-
σθάνοµαι, (λογοτ.) ψυχανεµίζοµαι 5. (µτφ.) βιώνω έντονα, νιώθω σε 
βάθος: όλοι αισθάνθηκαν τις επιπτώσεις τού πολέµου || αισθάνεται το 
κοµµάτι, όταν το ερµηνεύει ΣΥΝ νιώθω- ΦΡ. αισθάνοµαι (κάτι) στο 
πετσί µου νιώθω έντονα (κάτι που µου συµβαίνει): δεν µπορείς να 
καταλάβεις τι σηµαίνει χωρισµός, αν δεν τον αισθανθείς στο πετσί σου 
♦ (αµετβ.) 6. βρίσκοµαι σε συγκεκριµένη (σωµατική/ψυχική) κα-
τάσταση: δεν ~ καλά σήµερα || ~ κουρασµένος | ευτυχισµένος | δυ-
νατός ΣΥΝ. νιώθω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., παρεκτεταµ. (µε το πρόσφυµα -αν-) τ. τού ρ. αϊσθοµαι < 
I.E. *awis-dh- «αντιλαµβάνοµαι», πβ. σανσκρ. avih «προφανώς», λατ. 
audio (< *awis-dh-io) «ακούω» κ.ά. Το ίδιο το αϊσθοµαι πιθ. < αρχ. 
άίω «ακούω, αντιλαµβάνοµαι» (< *awis-jö)]. 

αισθαντικός, -ή, -ό [1797] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από λεπτό-
τητα και ευαισθησία στον τρόπο µε τον οποίο εκφράζεται: γλυκιά, ~ 
φωνή ΣΥΝ. ευαίσθητος, τρυφερός, συναισθηµατικός 2. αυτός που γί-
νεται αντιληπτός από όσους διαθέτουν ευαισθησία, που αποπνέει 
µια αίσθηση λεπτότητας και διακριτικής ευαισθησίας: ~ µουσική | 
ύφος | ερµηνεία | ατµόσφαιρα. — αισθαντικά επίρρ., αισθαντικότη-τα 
(η) [1799]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αισθητικός. [ΕΤΥΜ. Απόδ. των γαλλ. 
sensitif ή sensible]. 

αίσθηµα (το) {αισθήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ΨΥΧΟΛ. η εντύπωση που 
δηµιουργείται από τον ερεθισµό αισθητηρίου οργάνου και την ακό-
λουθη µεταβολή στον φλοιό τού εγκεφάλου: το - τής πείνας | τής δί-
ψας | πόνου || ακουστικό | γευστικό | δερµ(ατ)ικό | εξωτερικό | εσω-
τερικό | οξύ | οπτικό | οσφραντικό | φυσικό | απτικό | κινητικό ~ 2. η 
συνείδηση ή εσωτερική αντίληψη που διαµορφώνει ένα άτοµο, κυρ. 
µέσω τής συγκριτικής επεξεργασίας ερεθισµάτων: ~ ανωτερότητας | 
κατωτερότητας | ευθύνης (πβ. λ. κόµπλεξ) 3. ψυχική κατάσταση, συ-
ναίσθηµα που δηµιουργείται από εξωτερικό ερέθισµα: η παρουσία 
τού υπουργού στην εκδήλωση δηµιούργησε ένα βαθύ ~ ικανοποίησης 

|| ακαθόριστο | ανοµολόγητο | αόριστο | ειλικρινές | δυσάρεστο | εν-
δόµυχο | έντονο | ευχάριστο | ζωηρό | παράξενο ~ 4. (καταχρ. αντί συ-
ναίσθηµα) η ψυχολογική στάση, ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβα-
νόµαστε τη σχέση µας µε κάποιον/κάτι: τον υποδέχθηκε µε ανάµικτα 
~· ΦΡ. (α) µε αισθήµατα µε πλούσιο εσωτερικό κόσµο, κυρ. µε ayaQt) 
και φιλάνθρωπη διάθεση: ευγενικός άνθρωπος, - ΑΝΤ. αναίσθητος (β) 
παίζω µε τα αισθήµατα (κάποιου) συµπεριφέροµαι επιπόλαια, 
αδιαφορώντας για τα αισθήµατα τού άλλου: παίζεις µε τα αισθήµατα 
του, δίνοντας ψεύτικες υποσχέσεις (γ) τρέφω αισθήµατα (για 
κάποιον) διακατέχοµαι από συγκεκριµένα συναισθήµατα (για 
κάποιον): τρέφει φιλικά αισθήµατα για σένα 5. (περιληπτ.) το σύνολο 
των παγιωµένων πεποιθήσεων που επικρατούν στο σύνολο τού 
πληθυσµού για µια ιδέα, αξία ή θεσµό: το δηµοκρατικό ~ τού λαού || 
θρησκευτικό | πατριωτικό | εθνικό | λαϊκό | ανθρωπιστικό | τοπικι-
στικό ~ ΣΥΝ. φρόνηµα· ΦΡ. (α) κοινό αίσθηµα (i) ΨΥΧΟΛ. (κυριολ.) το 
σύνολο των αισθηµάτων τού οργανισµού (κινητικά, στατικά, ζωικά, 
αισθήµατα οράσεως, ακοής, γεύσης, όσφρησης, αφής, θερµοκρασίας 
και πόνου)- αλλιώς και κοιναισθητικότητα (ii) (µτφ.) το σύνολο των 
αντιλήψεων και νοοτροπιών που επικρατούν σε οµάδα ή σύνολο σε 
κάθε επίπεδο, χαρακτηρίζοντας την: το ~ περί ηθικής (β) ΝΟΜ. αίσθη-
µα δικαίου | περί δικαίου αίσθηµα η κρατούσα αντίληψη σε µια κοι-
νωνία για το τι είναι δίκαιο: η αθώωση τού παιδοκτόνου γονέα προ-
κάλεσε το ~ των κατοίκων τής επαρχιακής κοινότητας (γ) ΓΛΩΣΣ. 
γλωσσικό αίσθηµα (i) η κοινή αντίληψη µιας γλωσσικής κοινότητας 
(οµιλητών κοινής γλώσσας, οµιλητών διαλέκτου κ.λπ.) για το τι είναι 
σωστό στην οµιλούµενη γλώσσα ή διάλεκτο: η γλώσσα των άρθρων 
πολλών δηµοσιογράφων αντίκειται στο ~ τού µέσου αναγνώστη (ii) η 
αντίληψη για το τι είναι γλωσσικά αποδεκτό, την οποία διαµορφώνει 
χωριστά κάθε µέλος µιας γλωσσικής κοινότητας 6. αισθήµατα (τα) οι 
ευαισθησίες που προκύπτουν από την ιδεολογική τοποθέτηση, από 
τις πεποιθήσεις ενός ατόµου ή συνόλου: τα ανθρωπιστικά µου ~ δεν 
µου επιτρέπουν να αδιαφορήσω µπροστά σε τέτοια δυστυχία 7. η συ-
γκινησιακή ένταση ή η δύναµη που αναγνωρίζεται σε ένα καλλιτε-
χνικό έργο, ώστε να προκαλεί συγκίνηση: δεν έχει ~ αυτός ο πίνακας, 
του λείπει η έµπνευση 8. (συνεκδ.) η ερωτική αγάπη, ο ερωτικός δε-
σµός: παντρεύτηκαν από ~ || ~ αγνό | βαθύ | έντονο | επιπόλαιο | ερω-
τικό | κρυφό | παράφορο | σοβαρό | τίµιο | τρυφερό | φλογερό ΣΥΝ. 
αγάπη, έρωτας 9. (συνεκδ.) το αγαπηµένο πρόσωπο, το ερωτικό ταίρι: 
ποιος είναι το νέο ~ τής Χριστίνας; ΣΥΝ. σχέση, (λαϊκ.) αµόρε. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αισθάνοµαι. Στην Αρχ. η λ. σήµαινε απλώς «ό,τι γίνεται 
αντιληπτό» και, συνεπώς, δήλωνε τη γνώση µέσω των αισθήσεων. Η 
λ. επανήλθε στη χρήση από τους λογίους τού 18ου αι. µε σηµασίες 
που φανερώνουν και ξένη επίδραση, λ.χ. (σηµ. 3) ακαθόριστοιαόριστο 
αίσθηµα (< γαλλ. un sentiment vague, indéfinissable), (σηµ. 5) θρη-
σκευτικά, πατριωτικά αισθήµατα (< γαλλ. sentiments religieux, patrio-
tiques), πληγώνω τα αισθήµατα κάποιου (< αγγλ. hurt some-body's 
feelings) κ.ά.]. 

αίσθηµα: συνώνυµα. Από φράσεις όπως «Οδηγείται στις πράξεις 
του από το συναίσθηµα και όχι από τη λογική» φαίνεται ότι το 
συναίσθηµα είναι η χαρά, η λύπη, ο θυµός, ο ενθουσιασµός κ.τ.ό., 
ό,τι νιώθει γενικά ο άνθρωπος στην ψυχή του σε αντίθεση µε ό,τι 
συλλαµβάνει µε το µυαλό, τη λογική του. Αισθήµατα (οπτικά, 
ακουστικά, αφής, γεύσης κ.λπ.) είναι ό,τι αντιλαµβανόµαστε µε τη 
βοήθεια των αισθήσεων µας (όρασης, ακοής κ.λπ.) και των αισθη 
τηρίων οργάνων (µατιών, αφτιών, µύτης κ.λπ.). Έτσι µιλούµε για 
αίσθηµα πείνας, δίψας, χρωµάτων, οσµών κ.τ.ό. Αισθήσεις, κατ' 
ακολουθίαν, είναι οι µηχανισµοί πληροφόρησης για τον κόσµο µας 
µε πληροφορίες που συλλέγονται µέσω των αισθητηρίων οργάνων, 
για να τύχουν εσωτερικής επεξεργασίας. Αποτέλεσµα των αισθή 
σεων είναι τα αισθήµατα µας, αυτά που αντιλαµβανόµαστε µε τις 
αισθήσεις µας. Η αίσθηση είναι η πρώτη µορφή γνώσεως που 
έχουµε για τον κόσµο µας, η «κατ' αίσθησιν» γνώση ή αντίληψη, 
που κυµαίνεται ανάµεσα στην εντύπωση (προσωπική εκτίµηση) 
και τη διαίσθηση (υποκειµενική γνώση). Το πάθος, τέλος, είναι η 
κορύφωση τού φάσµατος των συναισθηµάτων, κινούµενο εκτός 
των ορίων τής λογικής, ενώ αισθησιασµός η πρόκληση αισθηµά 
των πόθου µέσω τής ερωτικής διέγερσης. → ενόραση 

αισθηµατάκι (το) {χωρ. γεν.} επιπόλαια και µικρής διάρκειας ερωτι-
κή σχέση ΣΥΝ. περιπετειούλα, φλερτάκι. 

αισθηµατίας (ο/η) [1881] {αισθηµατιών} το πρόσωπο που αγαπά και 
γενικότ. εκδηλώνει έντονα τα συναισθήµατα του (κυρ. ερωτικά): εί-
ναι ~, γι ' αυτό πληγώνεται εύκολα κάθε φορά που δεν βρίσκει αντα-
πόκριση ΣΥΝ. ευαίσθητος, συναισθηµατικός ΑΝΤ. αναίσθητος. 

αισθηµατικός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα αισθήµατα 
2. αυτός που εκφράζει ή αναφέρεται σε σχέσεις αγάπης | έρωτα και 
χαρακτηρίζεται από ευαισθησία, τρυφερότητα, συγκινησιακή 
φόρτιση: ~ τραγούδι | ταινία ΣΥΝ. ερωτικός, συναισθηµατικός 3. αι-
σθηµατικά (τα) (α) οι αισθηµατικές ταινίες ή βιβλία, συνήθ. τσέπης, 
µε υπόθεση που περιστρέφεται γύρω από µια ιστορία αγάπης, έναν 
έρωτα ΣΥΝ. ροµάντσα, µελό (β) (καθηµ.) οι ερωτικές υποθέσεις (κά-
ποιου), η συναισθηµατική ζωή κάποιου: πώς πάνε τα ~ σου; — αι-
σθηµατικ-ά | -ώς [1889] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αισθητικός. [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sentimental]. 

αισθηµατικοτητα (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού αισθηµατι-
κού, τού αισθαντικού ΣΥΝ. συναισθηµατικότητα, τρυφερότητα. 

αισθηµατισµός (ο) → συναισθηµατισµός 
αισθηµατολογία (η) [1873] {αισθηµατολογιών} 1.η υπερβολική έκ-

φραση ή αναφορά αισθηµάτων, µε σκοπό την πρόκληση συγκίνησης 
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και συµπάθειας: άρχισε µιαν ακατάσχετη ~, για να µας δείξει πόσο 
πολύ υποφέρει ΣΥΝ. συναισθηµατικότητες, ερωτολογία 2. αισθηµατο- 

λογίες (οι) λόγια ροµαντικά, γεµάτα συναισθηµατισµό, συνήθ. εκτός 
πραγµατικότητας: άσε τις ~ και δες τα πράγµατα ρεαλιστικά ΣΥΝ. 
συναισθηµατισµοί, ροµαντισµοί. αίσθηµατολογω ρ. αµετβ. [1896] 
{αισθηµατολογείς... | αισθηµατολό-γησα} (σπάν.) 1. λέω ερωτικά 
λόγια · 2. εκφράζοµαι συναισθηµατικά, χωρίς λογική. — 
αισθηµατολόγηµα (το) [1895], αισθηµατολογι-κός, -ή, -ό [1886], 
αισθηµατολογικά επίρρ. αίσθηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 
1. η συνολική αντίδραση ανώτερου οργανισµού στα εσωτερικά ή 
εξωτερικά ερεθίσµατα, που µεταβιβάζονται µέσω τού νευρικού 
συστήµατος, έχοντας ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία αντίστοιχων 
αισθηµάτων 2. καθεµιά από τις επιµέρους λειτουργίες αντιλήψεως 
ερεθισµάτων, που προέρχονται από το εσωτερικό ή το εξωτερικό τού 
σώµατος, όπως η όραση, η ακοή, η γεύση, η αφή και η όσφρηση, δηλ. 
καθεµιά από τις πέντε αισθήσεις· ΦΡ. (α) χάνω τις αισθήσεις µου 
λιποθυµώ (β) (ξανα)βρίσκω τις αισθήσεις µου συνέρχοµαι 3. η 
ικανότητα να αντιλαµβάνεται κανείς την ουσία και τις λεπτές 
αποχρώσεις ενός πράγµατος, κυρ. µε τη συσχέτιση, την αξιολόγηση 
και αξιοποίηση δεδοµένων: η ~ τού χιούµορ θεωρείται απαραίτητο 
προσόν στις δηµόσιες σχέσεις || περπατάει σαν χαµένος, δεν έχει ~ τού 
χώρον ΦΡ. αίσθηση τού µέτρου η αντίληψη των ορίων ανάµεσα στην 
υπερβολή και την έλλειψη, το να καταλαβαίνει κανείς µέσα σε ποια 
όρια πρέπει να κινείται: το θράσος και η αλαζονεία του φανερώνουν 
πως έχασε κάθε ~ 4. η εντύπωση που σχηµατίζει κανείς (για κάτι): τα 
παλιά αυτοκίνητα µου δίνουν µιαν ~ ασφαλείας || η ελληνική επαρχία 
σού δηµιουργεί µιαν ~ εγκατάλειψης και ερήµωσης 5. ισχυρή 
εντύπωση, εντυπωσιασµός (συνήθ. από κάτι απροσδόκητο ή 
ανεπίτρεπτο): ~ προκάλεσαν στην κοινή γνώµη οι αποκαλύψεις για τα 
δηµόσια ψυχιατρεία || η τελευταία επίδειξη µόδας τού οίκου Σανέλ 
έκανε µεγάλη ~ στους κοσµικούς κύκλους 6. η γενική και ακαθόριστη 
εντύπωση (για κάτι), που δεν µπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριµένο 
ερέθισµα· προαίσθηµα: έχω την ~ ότι κάτι περίεργο συµβαίνει ΣΥΝ. 
διαίσθηση- ΦΡ. έκτη αίσθηση η ικανότητα να διαισθάνεται κανείς τι 
πρόκειται να συµβεί (χωρίς να έχει κατ' ανάγκην επεξεργαστεί ή 
συσχετίσει τα δεδοµένα), η ικανότητα ενόρασης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αϊσθησις < αισθάνοµαι]. 
αισθησιακός, -ή, -ό αυτός που διεγείρει τις αισθήσεις προκαλώντας 

ευχάριστα συναισθήµατα, ιδ. ερωτικά, που εκφράζει ή διέπεται από 
ερωτισµό: - ατµόσφαιρα | χάδι | βλέµµα | φωνή | χορός | φιλµ | φω-
τογραφία ΣΥΝ. ερεθιστικός, διεγερτικός. — αισθησιακά επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αισθητικός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
sensational]. 

αισθησιαρχια (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η αισθησιοκρατία (βλ.λ.). — 
αισθησιαρχικός, -ή, -ό, αισθησιαρχικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού λατ. Sensualismus < sensualis «αισθητικός», o λατ. 
όρ. αποδόθηκε επίσης και µε τις λ. αισθησιοκρατία, αισθησιολογία, 
αισθητισµός]. 

αισθησιασµός (ο) 1.η αναζήτηση τής ικανοποίησης των αισθήσεων, η 
επιθυµία τής αισθητηριακής ικανοποίησης, κυρ. µέσα από ερωτικές 
απολαύσεις 2. (συνεκδ.) το σύνολο των στοιχείων που προκαλούν 
έντονη ευχαρίστηση και κυρίως ερωτική διέγερση: τα υποβλητικά 
ντεκόρ, ο φωτισµός, η κατάλληλη µουσική υπόκρουση και η κίνηση 
των σωµάτων προσδίδουν στην ταινία έντονο ~ || διάχυτος | υπερβο-
λικός | έκδηλος ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
sensationalism]. 

αισθησιοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η γνωσιολογική και ψυχο-
λογική θεωρία, η οποία αποτελεί ακραία µορφή τού εµπειρισµού και 
κατά την οποία κάθε γνώση (αλλά και η ίδια η συνείδηση) προέρχεται 
από τις αισθήσεις και ο άνθρωπος δεν είναι παρά tabula rasa 
(«άγραφη πινακίδα»), στην οποία εγγράφεται σταδιακά η γνώση (αλλά 
και η ίδια η συνείδηση) ως αποτέλεσµα των αισθήσεων ΣΥΝ. αι-
σθησιαρχια. — αισθησιοκρατικός. -ή, -ό, αισθησιοκρατικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού λατ. Sensualismus < sensualis «αισθητικός», βλ. κ. αι-
σθησιαρχια]. 

αισθητήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. ευαίσθητο όργανο που αντιδρά σε ορισµένο 
φυσικό ερέθισµα (φως, θερµότητα, ήχο, κίνηση κ.λπ.) και χρησιµεύει 
στη µέτρηση φυσικών µεγεθών, τη λειτουργία συστηµάτων ελέγχου 
κ.α.: τα φωτοκύτταρα συστηµάτων συναγερµού είναι αισθητήρες 
ΣΥΝ. σένσορας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sensor] 

αισθητηριακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τα αισθητήρια όργανα: 
~ ερέθισµα. 

αισθητήριος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις αισθήσεις 2. 
αισθητήριο (το) {αισθητηρί-ου | -ων} (α) καθένα από τα όργανα των 
αισθήσεων (λ.χ. ο οφθαλµός για την όραση, το αφτί για την ακοή 
κ.λπ.), τα οποία δέχοµαι εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσµατα και τα 
µεταβιβάζουν ως νευρικές διεγέρσεις στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, 
ώστε να προγραµµατίσει ο οργανισµός τις προσεχείς αλλαγές λει-
τουργίας και συµπεριφοράς του (β) η ικανότητα κάποιου (λόγω πεί-
ρας ή οξυδέρκειας) να προβλέπει ή να διαισθάνεται τις εξελίξεις ή να 
κάνει τις κατάλληλες επιλογές σε δεδοµένη στιγµή: το δηµοσιογραφικό 
του - τού επιτρέπει να ξεχωρίζει αµέσως την είδηση || γλωσσικό | 
επιχειρηµατικό | πολιτικό | επαγγελµατικό ~. 

αισθητής (ο) 1. πρόσωπο που θεωρεί το ωραίο θεµελιώδη αξία και 
υπέρτατο αγαθό και γι' αυτό αφοσιώνεται µε πάθος στην υπηρεσία 
τής τέχνης, την οποία και συλλαµβάνει µόνο ως επιδίωξη τής οµορ-
φιάς, πέρα από κάθε ηθική, κοινωνική ή παιδευτική διάσταση (που 
πιστεύει δηλ. στο δόγµα «η τέχνη για την τέχνη») 2. (κατ' επέκτ.) πρό- 

σωπο που υιοθετεί τους τρόπους, το ύφος και τη συµπεριφορά καλ-
λιτέχνη ή φιλοτέχνου για λόγους κοινωνικής προβολής. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «αισθανόµενος», < αισθάνοµαι. Η σηµ. «εραστής 
τού ωραίου, ευαίσθητος» αποδίδει το γαλλ. esthète, βλ. κ. εστέτ]. 

αισθητική (η) [1821] 1. ΦΙΛΟΣ, ο κλάδος που ασχολείται µε τη φύση 
και τα κριτήρια αξιολογήσεως τού ωραίου (κυρ. στην τέχνη) 2. η πε-
ριγραφή και ερµηνεία των καλλιτεχνικών φαινοµένων και τής αι-
σθητικής εµπειρίας µε µεθόδους άλλων επιστηµών (ψυχολογίας, 
ιστορίας, κοινωνιολογίας κ.ά.) 3. η ιδιαίτερη φιλοσοφική θεωρία ή 
αντίληψη (κάποιου) για το ωραίο ή την τέχνη: η πλατωνική ~ επηρέ-
ασε καθοριστικά το έργο τού Ντα Βίντσι 4. (ειδικότ.) η αντίληψη που 
διαµορφώνει για το ωραίο ένα άτοµο ή µια οµάδα ατόµων: σύµφωνα 
µε τη δική µου ~, το σαλόνι αυτό δεν είναι ωραίο 5. η συνολική αντί-
ληψη περί τού ωραίου, που χαρακτηρίζει έναν χώρο ή πολιτισµό: οι 
κάκτοι στις γωνίες και τα σοµπρέρο στους τοίχους δίνουν µια νότα 
µεξικάνικης ~ στο µπαρ 6. (α) η επιστήµη που ασχολείται µε το σύ-
νολο των µέτρων υγιεινής και τις τεχνικές που εφαρµόζονται για να 
διατηρήσει κάποιος τη νεανική εµφάνιση τού προσώπου | σώµατος 
του ή για τον καλλωπισµό του (β) ινστιτούτο | κέντρο αισθητικής το 
ιδιωτικό ινστιτούτο, στο οποίο ειδικευµένο προσωπικό αναλαµβάνει 
την επιστηµονική περιποίηση, εκγύµναση και θεραπεία των πελατών 
του, µε στόχο τη βελτίωση τής εξωτερικής τους εµφάνισης. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < γερµ. Aesthetik < αρχ. αισθητική, θηλ. τού επιθ. αισθητικός, 
o όρος Aesthetik πλάστηκε από τον Γερµανό φιλόσοφο Α. Baumgarten 
περί τα µέσα τού 18ου αι.]. 

αισθητικισµός (ο) ο αισθητισµός (βλ.λ.). 
αισθητικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις αισθήσεις και την 

αντίληψη διά µέσου αυτών · 2. αυτός που σχετίζεται µε την αισθη-
τική ως κλάδο τής φιλοσοφίας ή γενικότ. µε την αντίληψη τού ωραί-
ου: ~ αναζητήσεις || το ~ αποτέλεσµα τής συνεργασίας των δύο καλ-
λιτεχνών ήταν άριστο || εφάρµοσε κλασικούς ~ κανόνες στην τέχνη 
του || η ~ αγωγή αναπτύσσει στον άνθρωπο την ικανότητα να αντι-
λαµβάνεται το ωραίο σε όλους τους τοµείς τής ζωής || στο βιβλίο του 
επιχειρεί ~ προσεγγίσεις σε έργα τέχνης 3. αισθητικός (ο/η) (α) πρό-
σωπο που έχει ειδικευθεί στην επιστήµη τής φιλοσοφικής αισθητικής 
(β) αυτός που έχει ειδικευθεί (επιστηµονικά) στην αισθητική περι-
ποίηση προσώπου και σώµατος 4. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη 
φροντίδα και βελτίωση τής εξωτερικής εµφάνισης τού ανθρώπου (β) 
αισθητική χειρουργική η χρησιµοποίηση τής χειρουργικής επιστήµης 
για λεπτές, συνήθ. ακίνδυνες επεµβάσεις, που αποσκοπούν στη 
διόρθωση σωµατικών ατελειών ή στην αλλαγή ανεπιθύµητων σωµα-
τικών χαρακτηριστικών τού ανθρώπου, για τη βελτίωση τής εξωτερι-
κής εµφάνισης (πβ. λ. λίφτινγκ). — αισθητικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο σχετιζόµενος µε την αντίληψη και την 
κατανόηση», < αϊσθησις. Η σηµ. «ευαίσθητος» είναι µεσν. o φιλοσοφ. 
όρ. είναι αντιδάν. από γερµ. aesthetisch, ενώ ο ιατρ. όρ. αποτελεί απόδ. 
τού γαλλ. sensitif]. 

αισθητικός: οµόρριζα. Φράσεις όπως «αισθητική θεωρία» και 
«αισθητική απόλαυση» είναι φανερό ότι αναφέρονται αντιστοίχως 
στην αισθητική και στις αισθήσεις, προσδιορίζοντας τη σηµασία 
τού αισθητικός. Σε αντίθεση µε το αισθησιακός {χορός, 
ατµόσφαιρα κ.ά.), το οποίο αναφέρεται καθαρώς στον πόθο που 
γεννά η ερωτική διέγερση, το αισθηµατικός (υποθέσεις, περιπέτει-
ες, ζωή κ.λπ.) αναφέρεται στην αγάπη, ενώ το συναισθηµατικός 
(προσέγγιση, αντίδραση κ.τ.ό.) δηλώνει ευρύτερα το συναίσθηµα, 
τις συγκινήσεις σε αντιδιαστολή προς τη λογική. Τέλος, τα αισθα-
ντικός και ευαίσθητος δηλώνουν λεπτότητα συναισθηµάτων και 
ευαισθησία προσώπων. 

αισθητικότητα (η) [1816] {χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣΙΟΛ. η ιδιότητα νευρικών 
σχηµατισµών να δέχονται και να µεταβιβάζουν εντυπώσεις (βλ. λ. αί-
σθηση) · 2. η αντίληψη τού ωραίου και η εκδήλωση της. 

αισθητισµός (ο) [1852] το αισθητικό ρεύµα που υπερασπίζεται την 
ελευθερία τής καλλιτεχνικής έκφρασης, θεωρώντας την τέχνη αυτό-
νοµη αξία (ανεξάρτητη από την όποια χρησιµότητα και ηθική κα-
τεύθυνση), και πρεσβεύει ότι η αξία τού έργου τέχνης έγκειται στην 
οµορφιά του και στην αισθητική απόλαυση που δίνει, υιοθετώντας 
το δόγµα «η τέχνη για την τέχνη». Επίσης αισθητικισµός — αισθη-
τιΌτής (ο) [1891], αισθητίστρια (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. esthétisme]. 

αισθητοποΐ'ώ ρ. µετβ. [1834] {αισθητοποιείς... | αισθητοποί-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} κάνω (κάτι) αισθητό, το παριστώ µε τρόπο που 
να γίνεται εµφανές, αντιληπτό. — αισθητοποίηση (η) [1880], αισθη-
τοποιητικός, -ή, -ό [1886]. 

αισθητός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που γίνεται αντιληπτός µέσω των αι-
σθήσεων: ο ισχυρός σεισµός στην Πελοπόννησο έγινε ~ και στην 
Αθήνα ΣΥΝ. αντιληπτός 2. (συνεκδ.) αυτός που θεωρείται σηµαντικός, 
αξιοσηµείωτος: σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις, δεν υπάρχει - δια-
φορά ανάµεσα στα δύο πρώτα κόµµατα ΣΥΝ. µεγάλος, αξιόλογος ΑΝΤ. 
ανεπαίσθητος 3. (συνεκδ.) αυτός που προκαλεί αίσθηση, που είναι 
έντονος: η απουσία της είναι ~ ΣΥΝ. έκδηλος, φανερός. — αισθητά 
επίρρ., αισθητότητα (η) [1819]. 

αισιοδοξία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} 1. η τάση να βλέπει κανείς την πιο 
ευνοϊκή πλευρά ή να προσδοκά και να ελπίζει σε ευνοϊκή, αίσια εξέ-
λιξη των πραγµάτων: δικαιολογηµένη | έµφυτη | προσποιητή | συ-
γκρατηµένη | υπερβολική | υπέρµετρη ~ ΑΝΤ. απαισιοδοξία 2. η φιλο-
σοφική πίστη κατά την οποία η καλή θέληση θα θριαµβεύσει έναντι 
τού κακού και η αρετή θα ανταµειφθεί, καθώς και το σχετικό δόγµα 
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ότι ο κόσµος, η κοινωνία, η ζωή ακολουθούν θετική εξελικτική πορεία (βλ. λ. 
οπτιµισµός) ANT. πεσιµισµός. — αισιόδοξα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αισιόδοξος. 

[ΕΤΥΜ. < αίσιος + δόξα < δοκώ «πιστεύω», απόδ. τού γαλλ. optimisme < λατ. 
optimus «άριστος»]. αισιόδοξος, -η, -ο [1861] 1. αυτός που διαπνέεται από 
αισιοδοξία, πίστη στη θετική πλευρά και έκβαση των πραγµάτων: οι τελευταίες 
δηµοσκοπήσεις δηµιούργησαν µια ~ διάθεση στο κόµµα || ~ λόγος | στάση | 
αντίληψη ΣΥΝ. οπτιµιστικός ANT. απαισιόδοξος, πεσιµιστικός 2. αυτός που 
αξιολογείται ως ευνοϊκός, αίσιος: ~ προοπτική | µήνυµα | είδηση | έκβαση | 
εκδοχή | πρόβλεψη | πρόγνωση ΣΥΝ. θετικός ANT. αντίξοος, αντίθετος, 
αρνητικός. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. optimiste]. 

αισιόδοξος - απαισιόδοξος. Είναι κοινωνιογλωσσικά και εθνο-γλωσσικά 
ενδιαφέρον ότι οι αρχαίοι Έλληνες και οι Βυζαντινοί δεν ήξεραν ούτε 
δήλωσαν στην Ελληνική την «αισιοδοξία» και την «απαισιοδοξία». Οι 
λέξεις αισιόδοξος και αισιοδοξία και τα αντίθετα τους απαισιόδοξος και 
απαισιοδοξία µαρτυρούνται στην Ελληνική µόλις στα µέσα τού 19ου 
αιώνα: το 1861 οι λέξεις αισιόδοξος | αισιοδοξία πρωτοαπαντούν στο 
Γαλλοελληνικόν Λεξικόν των Μ. Σχινά και 1. Λεβαδέως ως απόδοση των 
κατά έναν αιώνα παλαιότερων γαλλικών λέξεων optimiste (1752) | 
optimisme (1737), σχηµατισµένες από τη φρ. «αίσια δόξα» (η καλή γνώµη, 
η θεώρηση των πραγµάτων που γεννά καλά, ευχάριστα συναισθήµατα). Οι 
συγγραφείς τού Λεξικού πρότειναν µάλιστα διαζευκτικά και τα αι-σιόφρων 
και αισιοφροσύνη, που δεν επικράτησαν, όπως δεν έγιναν δεκτά στη χρήση 
και τα αισιοµανής - αισιοµανία που προτάθηκαν το 1897. Για τα γαλλ. 
pessimisme (1759) και pessimiste (1789) πλάστηκαν στην Ελληνική όχι τα 
*αν-αισιοδοξία | *αν-αισιόδοξος που θα περίµενε κανείς, αλλά οι λέξεις 
απαισιόδοξος (1886) και απαισιοδοξία (1883) µε επίδραση προφανώς τού 
απαίσιος (αντιθέτου τού αίσιος). · Τα γαλλ. optimisme | optimiste προήλθαν 
από το λατ. optimus «άριστος», υπερθ. τού bonus «καλός», ενώ τα 
pessimisme | pessimiste από το λατ. pessimus «κάκιστος», υπερθ. τού 
malus «κακός». 

αισιοδοξώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [1896] (αισιοδοξείς...· ευχρ. στον ενεστ.} ♦ 1. 
(µετβ.) πιστεύω ότι κάτι θα έχει θετική και ευνοϊκή εξέλιξη: ~ ότι τα 
αποτελέσµατα θα δικαιώσουν τις προσπάθειες µου ΣΥΝ. ελπίζω, ευελπιστώ ♦ 2. 
(αµετβ.) διακατέχοµαι από αισιόδοξη διάθεση: στη ζωή πρέπει να 
αισιοδοξούµε ΑΝΤ. απογοητεύοµαι, δυσπιστώ. 

αίσιος, -α, -ο αυτός που προµηνύεται ή συµβάλλει σε θετική και ευτυχή 
κατάληξη: ~ έκβαση | τέλος | προοπτική || (ως ευχή) αίσιον και ευτυχές το νέον 
έτος! ΣΥΝ. ευοίωνος, ευνοϊκός ΑΝΤ. δυσοίωνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αϊσα «µοίρα, 
πεπρωµένο» < *ah-ja < *αϊτ-ος (το) «κοµµάτι, µερίδιο», πβ. σανσκρ. aeta- 
«τιµωρία». Παράγ. έξ-αίσιος, άπ-αί-σιος, έν-αίσιµος (διατριβή), αίτ-ία, αίτ-ώ 
κ.ά.]. 

αισίως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. µε το καλό, χωρίς κακοτυχίες, ευτυχώς, 
επιτέλους: φτάσαµε - στο τέλος τής χρονιάς || συµπλήρωσε ~ 30 χρόνια 
δικηγορίας 2. (συνήθ. σκωπτ. ή ειρων.) φέτος συµπλήρωσα ~ σαράντα 
µεροκάµατα! (ενώ θα έπρεπε να συµπληρώσω εκατό). 

Άι-Στράτης (ο) ο Αγιος Ευστράτιος (βλ.λ.). 
Αισχίνης (ο) αρχαίος Αθηναίος ρήτορας (389-314 π.Χ.), πολιτικός αντίπαλος 

τού ∆ηµοσθένη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ντροπαλός, συνεσταλµένος», < αίσχος, πβ. κ. 
Αισχύλος]. 

αίσχίστος, -η, -ο 1. υπερβολικά αισχρός: ~ συµπεριφορά 2. πάρα πολύ κακός: ~ 
ποιότητα ΣΥΝ. χείριστος, κάκιστος. [ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. τού επιθ. αισχρός]. 

αίσχος (το) {αίσχ-ους | -η, -ών} (λόγ.) 1. οτιδήποτε προκαλεί ντροπή ή 
αποτροπιασµό, επειδή αντίκειται σε ό,τι θεωρείται σωστό, δίκαιο, ηθικό ΣΥΝ. 
αχρειότητα, ατιµία, καταισχύνη, ντροπή, όνειδος, εξευτελισµός 2. αίσχη (τα) 
πράξεις που επισύρουν την κοινωνική κατακραυγή, επειδή αντίκεινται στα 
κοινώς αποδεκτά και επιτρεπτά: η εφηµερίδα αποκαλύπτει τα ~ τού 
καλλιτεχνικού παρασκηνίου! ΣΥΝ. αισχρότητες, αδιαντροπιές, χυδαιότητες, 
ντροπές, (εκφραστ.) ρεζιλέ-µατα, ξετσιπωσιές, ντροπιάσµατα, µασκαριλίκια 3. 
(εκφραστ.) οτιδήποτε στερείται παντελώς αισθητικής ή προσβάλλει το κοινό 
αίσθηµα περί ωραίου: το γλυπτό είναι ένα ~! || η ταινία ήταν ~! ΣΥΝ. απαίσιο, 
απαράδεκτο ΑΝΤ. αριστούργηµα, αριστοτέχνηµα, κοµψοτέχνηµα 4. (ως 
επιφών. αίσχος!) για την έκφραση έντονης αποδοκιµασίας: το συγκεντρωµένο 
πλήθος υποδέχθηκε τον νοµάρχη, φωνάζοντας «~»! ΣΥΝ. ντροπή!, αιδώς! 
ΑΝΤ. µπράβο!, εύγε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντροπή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αίσχος, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < I.E. *aigwh- «ντρέποµαι», πβ. γοτθ. aiwisui «ατιµία, ντροπή». 
Οµόρρ. αΐσχ-ύνη, Αίσχ-ύλος«ντροπαλός», αίσχ-ρός κ.ά. Στην Αρχ. η λ. δήλωνε 
ντροπή για παράπτωµα ηθικής φύσεως, αλλά και σωµατική δυσµορφία, αφού 
η σωµατική ωραιότητα^ (κάλλος) συµβάδιζε µε την ηθική τάξη (καλός 
κάγαθός)]. 

αισχρογράφηµα (το) {αισχογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} δηµοσίευµα (κείµενο 
ή εικόνα) µε αισχρό περιεχόµενο- κείµενο που αντίκειται στην ηθική και στα 
κοινωνικώς παραδεδεγµένα ΣΥΝ. ρυπαρογράφη-µα, πορνογράφηµα. Επίσης 
αισχρονραφία (η) [1886]. — αισχρονρά-φος (ο/η), αισχρογραφώ ρ. (-είς...}. 

αισχροέπεια (η) {αισχροεπειών} αισχρολογία (βλ.λ.).  — αισχροε-πής, -ής, -ές 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. αίσχροεπής < αισχρός + -επής < έπος «λόγος» 
(βλ.λ.)]. 

αισχροκέρδεια (η) [αρχ.] {αισχροκερδειών} 1.η επίτευξη υπερβολικού κέρδους 
µε διάφορους τρόπους, π.χ. µε τη νοθεία εµπορεύµατος, την απάτη και την 
πώληση σε υψηλότερες τιµές από τις επιτρεπτές: 

σηµειώθηκαν πολλά κρούσµατα αισχροκέρδειας στην αγορά ΣΥΝ. 
κερδοσκοπία 2. (γενικότ.) η υπερβολική αύξηση των τιµών των προϊόντων, 
που τα καθιστά απρόσιτα στον καταναλωτή. — αισχροκερδής, -ής, -ές [αρχ.], 
αισχροκερδώς επίρρ. [µτγν.], αισχροκερδώ ρ. [αρχ.Π-είς...}. 

αισχρολογα (τα) 1. χυδαίες λέξεις ή φράσεις ΣΥΝ. βωµολοχίες, αισχρολογίες, 
βρισιές, βροµόλογα, βροµοκουβέντες 2. (ειδικότ.) λέξεις που εκφράζουν µε 
χυδαίο τρόπο σεξουαλική επιθυµία. — αισχρολό-γος (ο/η) [µτγν.]. 

αισχρολογία (η) [αρχ.] {αισχρολογιών} (λόγ.) 1. η χρήση αισχρών και χυδαίων 
φράσεων ή η ενασχόληση µε ανάλογα θέµατα: η ~ χαρακτηρίζει πολλές 
θεατρικές επιθεωρήσεις ΣΥΝ. χυδαιολογία, βωµολοχία, βρισιά 2. (συνεκδ.) 
κάθε αισχρή, προσβλητική φράση: κείµενο γεµάτο αισχρολογίες. Επίσης 
αισχρολόγηµα (το). — αισχρολογικός, -ή, -ό, αισχρολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

αισχρολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {αισχρολογείς... | αισχρολόγησα} λέω αισχρά 
λόγια ΣΥΝ. βρίζω, χυδαιολογώ. 

αισχρός, -ή (λόγ. -ά), -ό {υπερθ. κ. αίσχιστος} 1. αυτός που προσβάλλει την 
ηθική και την αξιοπρέπεια: έδειξε ~ συµπεριφορά, όλο ύβρεις και µικροπρέπεια 
|| ~ τρόποι | χειρονοµία | κίνηση | λόγος | τύπος | άνθρωπος ΣΥΝ. ανήθικος, 
επαίσχυντος, φαύλος, αχρείος, κακοήθης, πρόστυχος, χυδαίος, επονείδιστος, 
απρεπής ΑΝΤ. έντιµος, σεµνός, αξιοπρεπής 2. (καταχρ.) αυτός που στερείται 
τής αισθήσεως τού ωραίου ή που προκαλεί αρνητικά σχόλια: ~ ντύσιµο | 
πίνακας ΣΥΝ. κακόγουστος, απαράδεκτος, απαίσιος, φρικτός, απερίγραπτος 
ΑΝΤ. αποδεκτός, άψογος, άριστος, τέλειος. — αισχρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αίσχος]. 

αισχρότητα (η) [αρχ.] {αισχροτήτων} 1. η ιδιότητα τού αισχρού: η ~ τού 
χαρακτήρα του τον κάνει απωθητικό || το υβρεολόγιο του φανερώνει την ~ του 
ΣΥΝ. αχρειότητα, ανηθικότητα, κακοήθεια ΑΝΤ. ηθικότητα, χρηστότητα 2. 
(συνεκδ.) η πράξη που χαρακτηρίζεται από ανηθικότητα, που φανερώνει 
αισχρό χαρακτήρα: διέπραξε αισχρότητες ΣΥΝ. αναισχυντία, (καθηµ.) 
προστυχιά, κακοήθεια. 

Αισχύλος (ο) ένας από τους τρεις µεγάλους αρχαίους Έλληνες τραγικούς 
ποιητές (µαζί µε τον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη) (525-456 π.Χ.)· τον 
χαρακτηρίζει το υψηλό ύφος. — αισχύλειος, -α, -ο κ. αισχυλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ντροπαλός», < *Αΐσχ-υλός < αίσχος + -υλός]. 

αισχύνη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το αίσθηµα µεγάλης ντροπής που προκαλούν 
αισχρές και αθέµιτες πράξεις ΑΝΤ. αναισχυντία, ξεδιαντρο-πιά, αναίδεια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ντροπή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αίσχος]. 

αισχύνοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {εύχρ. στον ενεστ.} (λόγ.) ♦ 1. (αµετβ.) 
(+για) αισθάνοµαι έντονη ντροπή, αισχύνη (για κάτι που έχω κάνει ή 
εκδηλώσει): δεν αισχύνεται ο αθεόφοβος για όσα κάνει; ΣΥΝ. ντρέποµαι ΑΝΤ. 
σεµνύνοµαι ♦ 2. (µετβ.) ντρέποµαι (να κάνω κάτι): δεν αισχύνεσαι να 
ψεύδεσαι κατ' αυτό τον αήθη τρόπο; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*αίσχύς < αίσχος]. 

Αίσωπος (ο) {Αισώπου} 1. αρχαίος Έλληνας µυθοποιός (περίπου 6ος αι. π.Χ.) 
2. µύθοι τού Αισώπου µύθοι κοινωνικού και διδακτικού περιεχοµένου µε 
ήρωες ζώα που συµβολίζουν ανθρώπινους χαρακτήρες. — αισώπειος, -α, -ο κ. 
αισωπικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., πιθ. < αϊσα «πεπρωµένο» + θ. -ωπ-, 
πβ. *ώψ, ώπ-ός «όψη», οπότε αρχική σηµ. «ο βλέπων το πεπρωµένο»]. 

Αϊτή (η) (γαλλ. République d'Haiti = ∆ηµοκρατία τής Αϊτής) νησιωτικό κράτος 
των Μικρών Αντιλλών, το οποίο καταλαµβάνει τµήµα τού νησιού Ισπανιόλα 
στην Καραϊβική Θάλασσα, µε πρωτεύουσα το Πορτ-ο-Πρενς, επίσηµη 
γλώσσα τη Γαλλική και νόµισµα το γκουρντ. — Αϊτινός (ο), Αίτινή (η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Haiti < ινδιάν. haiti «βουνό, ορεινός (τόπος)» ή jhaiti 
«φωλιά». Ανακαλύφθηκε το 1492 από τον Χριστόφορο Κολόµβο, που το 
ονόµασε «Ισπανική Νήσο» (La isla Espafiola). Η σηµερινή ονοµασία απαντά 
από το 1697, όταν παραχωρήθηκε το νησί στους Γάλλους]. 

αίτηµα (το) [αρχ.] {αιτήµ-ατος | -ατα,-άτων} 1. οτιδήποτε διατυπώνεται και 
διαβιβάζεται ως απαίτηση ή επιθυµία προς υπηρεσία ή πρόσωπο: 
συνδικαλιστικό | εργατικό | ανεδαφικό | απαράδεκτο | βασικό | δίκαιο | 
φοιτητικό | έγγραφο | κύριο | παράλογο | υπερβολικό ~ || εκφράζω | διατυπώνω 
| υποβάλλω | προβάλλω | κοινοποιώ | απορρίπτω | ικανοποιώ | ανταποκρίνοµαι 
σε ένα ~ ΣΥΝ. απαίτηση, αξίωση, διεκδίκηση, παράκληση 2. οτιδήποτε 
προκύπτει ως επείγουσα ή πιεστική ανάγκη: η αλλαγή στον τρόπο ασκήσεως 
τής εξουσίας είναι ~ των καιρών || τα κοινωνικά | πνευµατικά - µιας εποχής · 3. 
(α) ΜΑΘ. βασική πρόταση τής οποίας την αλήθεια αποδεχόµαστε (δεχόµαστε 
δηλ. χωρίς απόδειξη): το 5ο ~ τού Ευκλείδη («από σηµείο εκτός δεδοµένης 
ευθείας άγεται µία και µόνο µία παράλληλος προς αυτήν») ΣΥΝ. αξίωµα (β) 
ΦΙΛΟΣ, (i) βασική πρόταση απαραίτητη για την κατανόηση των πραγµάτων, 
που δεν µπορεί να αποδειχθεί ούτε είναι φανερή από µόνη της (ii) µία από τις 
τρεις αρχές τού συλλογισµού (µαζί µε τον ορισµό και την υπόθεση). 

αίτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η γραπτή κυρ. αναφορά, µε την 
οποία κοινοποιείται αξίωση ή παράκληση σε αρµόδια υπηρεσία ή Αρχή: 
υποβάλλω | καταθέτω | πρωτοκολλώ µια ~ || υποβολή | αποδοχή | ηµεροµηνία | 
σύνταξη | φόρµα αιτήσεως || ~ χάριτος | διαζυγίου | ασκήσεως επαγγέλµατος | 
ακυρώσεως αποφάσεως | εξαιρέσεως | προσλήψεως | αδείας 2. (συνεκδ.) το 
τυποποιηµένο έντυπο στο οποίο διατυπώνεται το περιεχόµενο τής αίτησης: 
συµπληρώνω µια ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αίτησις < αιτώ < *αϊτος «κοµµάτι, µερίδιο» 
< αϊνυµαι 
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«πιάνω, παίρνω» (ήδη µυκ. ανθρωπωνύµιο ai-nu-me-no) < I.E. *ai-
«πιά-νω, παίρνω» (µε πρόσφυµα -νυ-, πβ. δείκ-νυ-µι), που συνδ. µε 
χεττ. p-ai «δίνω». Οµόρρ. αΐτ-ία, δί-αιτ-α, αρχ. αϊσ-α (βλ. λ. αϊσι-ος) 
κ.ά. Σύµφωνα µε την ετυµ. αυτή, το ρ. αίτώ πρέπει αρχικώς να σή-
µαινε «ζητώ το µερίδιο µου» και, κατ' επέκταση, «ζητώ»]. αιτία (η) 
{αιτιών} 1. ο γενεσιουργός παράγοντας ενός αποτελέσµατος: η ~ τής 
ήττας || οι κακοτεχνίες στην κατασκευή των δρόµων αποτελούν τη 
συνήθη ~ πολλών τροχαίων ατυχηµάτων || άµεση | βασική | έµµεση | 
εύλογη | κύρια | λογική | ουσιαστική | πραγµατική | τεχνητή | τυπική | 
φυσική | επίπλαστη ~· ΦΡ. (α) εξ αιτίας βλ. λ. εξαιτίας (β) άνευ λόγου 
και αιτίας βλ. λ. άνευ 2. (α) αιτία πολέµου (λατ. casus belli) κάθε 
πράξη που θεωρείται λόγος ικανός να προκαλέσει πολεµική 
σύγκρουση µεταξύ κρατών (β) αρχική αιτία (λατ. primum principium) 
(i) ΦΙΛΟΣ, η πρώτη ουσία των όντων, από την οποία προέρχεται ένα ον 
συγκεκριµένο (ii) ΘΕΟΛ. Ο Θεός (ως αιτία των πάντων) (γ) ΦΙΛΟΣ, 
τελική αιτία ο σκοπός προς τον οποίο κατατείνουν τα πάντα στον κόσµο 
3. η πρόφαση (για να κάνουµε κάτι), αφορµή: ~ ψάχνει για ν' 
αποφύγει τη συζήτηση 4. οτιδήποτε περιέχει κατηγορία ή απευθύνεται 
ως κατηγορία εναντίον κάποιου: βρήκες - να µε συκοφαντήσεις 5. 
(συνεκδ.) ο υπαίτιος: εσύ είσαι η ~ τής αποτυχίας ΣΥΝ. υπεύθυνος, 
αυτουργός. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κατηγορία, υπαιτιότητα», < *αϊτός «κοµ-
µάτι, µερίδιο». Οµόρρ. αρχ. αΓσα «πεπρωµένο», αίτώ, αίτιος κ.ά. Σύµ-
φωνα µε την ετυµ. αυτή, η λ. αιτία αρχικώς θα σήµαινε «το µερίδιο 
ευθύνης που αναλογεί σε κάποιον». Η σηµερινή σηµ. χρησιµοποιεί-
ται κυρίως από την ελληνιστική (µτγν.) φιλοσοφία]. 

αιτία: συνώνυµα. Amo ή ama είναι αυτό που προκαλεί κάτι, που 
επιφέρει ορισµένο αποτέλεσµα, το αιτιατό. Έτσι λ.χ. η φωτιά ως 
προς τον καπνό βρίσκονται σε σχέση αιτίου (φωτιά) και αιτιατού 
(καπνός), σε σχέση αιπότητας (αιτιότητα είναι ακριβώς αυτή η 
αµοιβαία σχέση αιτίου και αιτιατού). Σε αντίθεση µε την αιτία, 
που έχει γενικότερο χαρακτήρα, το αίτιο είναι πιο εξειδικευµένη 
και περιορισµένη έννοια, που συχνότερα απαντά σε πληθυντικό 
(αίτια), για να δηλώσει ένα πλέγµα αιτιών που οδήγησαν σε ορι 
σµένο αιτιατό (αποτέλεσµα). Στην προφορική οµιλία αντί για το 
αιτία χρησιµοποιείται συχνά το λόγος ως προϋπόθεση και, κατ' 
επέκταση, ως αιτία για να γίνει κάτι. Το αφορµή, αντιθέτως, απο 
τελεί περισσότερο το έναυσµα, το ξεκίνηµα για κάτι, ενώ η αιτία 
παραµένει το βαθύτερο κίνητρο που οδηγεί σε ορισµένο αιτιατό. 
Τέλος, εφόσον πρόκειται για επίπλαστη αιτία, που προβάλλεται ως 
αιτία για να επιτευχθεί κάτι, έχουµε να κάνουµε µε πρόφαση, 
πρόσχηµα, πάτηµα ή και για δικαιολογία, που χρησιµοποιούµε 
συχνότερα µε αρνητική σηµασία. → πρόσχηµα 

αιτιακός, -ή, -ό → αιτιώδης 
αιτιαρχία (η) η αιτιοκρατία (βλ.λ.). 
αιτίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λογ., συνήθ. στον πληθ.) 
παράπονο ή µοµφή, κατηγορία: διατυπώνονται αιτιάσεις εις βάρος | 
κατά των δηµοσιογράφων |[ απαντώ στις ~ κάποιου ΣΥΝ. επίκριση. 
[ΕΤΥΜ. <αρχ. αΐτίασις < αιτιώµαι «κατηγορώ»]. 

αιτιατική (η) ΓΛΩΣΣ. µία από τις πτώσεις στην κλίση των ουσιαστι-
κών, επιθέτων, αντωνυµιών και µετοχών, η οποία χρησιµοποιείται 
κυρ. για να δηλωθεί το συµπλήρωµα τής έννοιας τού ρήµατος, δηλ. 
το αντικείµενο τού ρήµατος: η ~ τού «ο άνθρωπος» είναι «τον άν-
θρωπο» || οι περισσότερες προθέσεις τής Ν. Ελληνικής συντάσσονται 
µε ~ || το άµεσο αντικείµενο εκφέρεται κανονικά σε ~. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού µτγν. επιθ. αίτιατικός < αρχ. αιτιατός «αυτός 
που προκύπτει ως αποτέλεσµα αιτίας». Η απόδ. τού όρου αιτιατική 
στη Λατ. ως accusativus (> αγγλ. accusative, γερµ. Akkusativ κ.ά.) 
είναι εσφαλµένη, αφού η λ. accusativus δηλώνει την προκαλούσα 
αιτία και όχι το αποτέλεσµα της. Η ορθή απόδ. θα ήταν effectivus], 

αιτιατικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. µόνο στη ΦΡ. αιτιατική γλώσσα τύπος γλωσ-
σών, που -σε αντίθεση προς τις εργαστικές γλώσσες (βλ. λ. εργαστι-
κός και ΣΧΟΛΙΟ)- κάνουν ισοβαρή συστηµατική διάκριση µεταξύ 
υποκειµένων και αντικειµένων, δηλ. µεταξύ συντακτικών δοµών τού 
ρήµατος µε ονοµαστική και αιτιατική. 

αιτιατό(ν) (το) [αρχ.] το αποτέλεσµα µιας αιτίας: σχέση αιτίας - αι-
τιατού (αποτελέσµατος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία. 

αίτιο (το) (αιτί-ου | -ων} (συνήθ. στον πληθ.) 1. ο βαθύτερος λόγος, η 
ανάγκη που προκαλεί µια πράξη ή διαµορφώνει µια κατάσταση, ο 
γενεσιουργός παράγοντας που προκαλεί ένα αποτέλεσµα, κυρ. κατ' 
αντιδιαστολή προς την αφορµή: κανείς δεν γνώριζε τα βαθύτερα -τής 
συµπεριφοράς του ΣΥΝ. αιτία, λόγος, αρχή, το γιατί 2. ΓΛΩΣΣ. (α) 
αναγκαστικό αίτιο βλ. λ. αναγκαστικό (β) ποιητικό αίτιο εµπρόθετος 
προσδιορισµός αποτελούµενος από την πρόθεση από και την αιτια-
τική προσώπου ή πράγµατος, που δηλώνει από ποιον παθαίνει κάτι 
το υποκείµενο: στη φράση «η γη θερµαίνεται από τον ήλιο» το ~ εί-
ναι «από τον ήλιο»· στη λόγια γλώσσα το ποιητικό αίτιο δηλώθηκε 
µε την προθ. υπό + γεν.: υπεγράφη υπό τού διευθυντού 3. (α) κινούν 
αίτιον (i) η αιτία που συνέχει και κινεί το σύµπαν ο θεός (ii) το κί-
νητρο πράξεως (β) τελικό αίτιο βλ. λ. τελικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αίτιον, ουδ. τού επιθ. αίτιος (βλ.λ.)]. 

αιτιοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία κατά την οποία οτιδή-
ποτε συµβαίνει στον κόσµο γίνεται κατ' απόλυτη ανάγκη· ως θεωρία 
αντιπαρατίθεται σε αυτήν τής απροσδιοριστίας, υποστηρίζοντας ότι 
για κάθε περίπτωση ισχύει ο νόµος τής αιτιότητας (βλ. λ. αιτιότητα) 
ΣΥΝ. αιτιαρχία· πβ. λ. ντετερµινισµός. — αιτιοκρατικός, -ή, -ό, αιτιο-
κρατικά επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. determinismus]. 
αιτιολόγηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εξήγηση τής 

αιτίας: επαρκής | ακριβής | πειστική | ελλιπής | αναλυτική ~||~ µιας 
άποψης | απόφασης ΣΥΝ. δικαιολόγηση. 

αιτιολογία (η) [µτγν.] {αιτιολογιών} 1.η εξήγηση, η παρουσίαση των 
λόγων που οδήγησαν σε µια κατάσταση, στη λήψη αποφάσεως κλπ.: 
αναγκαία | ανεπαρκής | απαράδεκτη | απαραίτητη | ασαφής | άστοχη | 
έξυπνη | εύλογη | πρόχειρη | συγκεκριµένη -' ΦΡ. µε την αιτιολογία 
επικαλούµενος, αναφέροντας ως αιτία 2. ΙΑΤΡ. η αναζήτηση, η έρευνα 
των αιτίων που προκαλούν διαταραχές ή ασθένειες στον ανθρώπινο 
οργανισµό. 

αιτιολογικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που αναφέρεται στα αίτια µιας 
κατάστασης, πράξης ή γεγονότος: χωρίς ~ σύνδεση µε τα υπόλοιπα 
ΣΥΝ. αιτιώδης 2. ΓΛΩΣΣ. αυτός που δηλώνει αιτία· ΦΡ. (α) αιτιολογική 
πρόταση δευτερεύουσα πρόταση η οποία συνδέεται µε την κύρια µε 
αιτιώδη σχέση: στο «έφυγε, επειδή βιαζόταν» ~ είναι το «επειδή βια-
ζόταν» (β) αιτιολογικός σύνδεσµος καθένας από τους συνδέσµους 
που εισάγουν αιτιολογικές προτάσεις 3. αιτιολογικό (το) η αναγραφή 
τού σκεπτικού και των στοιχείων στα οποία στηρίζεται µια δικαστι-
κή απόφαση· γενικότ. η συλλογιστική στην οποία βασίζεται οποια-
δήποτε απόφαση, πράξη, συµπεριφορά: στην εκδίκαση τής έφεσης 
ανετράπη σε όλα τα σηµεία το ~ τής πρωτόδικης απόφασης ΣΥΝ. σκε-
πτικό, συλλογιστική, αιτιολογία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτιώδης. — αιτιολο-
Υικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

αιτιολογικές προτάσεις - εκφράσεις. Η αιτία εκφράζεται στην 
Ελληνική µε τρεις τρόπους: ονοµατικά µε προθέσεις - ρηµατικά 
µε συνδέσµους (αιτιολογικές προτάσεις) - ρηµατικά µε επιρρήµατα 
(που έχουν λειτουργία αιτιολογικών συνδέσµων), (α) Προθέσεις. 
Καταχρηστικές προθέσεις (δηλ. προθέσεις που δεν σχηµατίζουν 
σύνθετα), οι οποίες δηλώνουν αιτία συντασσόµενες µε γενική, 
είναι οι λόγω, ένεκα (σπανιότερα ένεκεν), εξαιτίας: Λόγω τής 
βροχής | εξαιτίας τής κακοκαιρίας | ένεκα απροβλέπτων συνθηκών 
µαταιώθηκε η παράσταση στο Ηρώδειο - Τους παραχωρήθηκε 
σύνταξη τιµής ένεκεν. Αιτία µε τη µορφή προϋπόθεσης δηλώνει 
και το εξαφορµής: Εξαφορµής τού Συνεδρίου για την παιδεία, θα 
διοργανωθεί και έκθεση εκπαιδευτικού βιβλίου. Μετά τις προθέσεις 
αυτές αντί ονόµατος µπορεί να ακολουθεί και ονοµατικό 
συµπλήρωµα (πρόταση µε άρθρο + ότι...): λόγω τού ότι έβρεξε | 
εξαιτίας τού ότι δεν βρήκαµε τον υπεύθυνο... (β) Σύνδεσµοι. 
Αιτιολογικοί σύνδεσµοι που εισάγουν τις αιτιολογικές προτάσεις 
είναι οι επειδή, γιατί, διότι, καθόσον | καθότι, για τον λόγο ότι 
(συνδεσµική φραστική λέξη): Επειδή έβρεχε, µαταιώθηκε η 
παράσταση - Η παράσταση µαταιώθηκε, γιατί | διότι | καθότι | 
καθόσον | για τον λόγο ότι έβρεχε. Το αιτιολ. επειδή προηγείται 
συνήθως ή µπορεί και να έπεται τής κυρίας προτάσεως, ενώ η αιτία 
που εκφέρεται µε τους άλλους συνδέσµους (γιατί/διότι...) 
κανονικά ακολουθεί την κύρια πρόταση. Αιτιολογική λειτουργία 
έχουν (δευτερογενώς) και τα αφού, δεδοµένου | δοθέντος ότι, µια 
και, µια που, τα οποία επίσης συνήθως προηγούνται: Αφού | δοθέ-
ντος ότι | µια και έβρεχε, δεν πραγµατοποιήθηκε η παράσταση. (γ) 
Επιρρήµατα Επιρρηµατική λειτουργία µε αιτιολογική σηµασία 
έχουν τα γι' αυτό, γι' αυτό τον λόγο, ο λόγος που, ως εκ τούτου: 
Έβρεχε δυνατά, γι'αυτό | γι'αυτό τον λόγο µαταιώθηκε η παράσταση 
| και ως εκ τούτου µαταιώθηκε η παράσταση - Ο λόγος που 
µαταιώθηκε η παράσταση, ήταν ότι έβρεχε δυνατά. Συχνά 
χρησιµοποιούνται συνδυαστικά, για λόγους εµφάσεως, επιρρήµατα 
µαζί µε συνδέσµους: Επειδή έβρεχε δυνατά, γι' αυτό | ως εκ τούτου 
µαταιώθηκε η παράσταση - Ο λόγος που µαταιώθηκε η παράσταση, 
ήταν επειδή έβρεχε δυνατά. 

αιτιολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {αιτιολογείς... | αιτιολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. εντοπίζω την αιτία (συγκεκριµένου πράγµατος): ~ την 
απόφαση | τις πράξεις µου ΣΥΝ. δικαιολογώ, τεκµηριώνω 2. (υποστη-
ρίζω µε λογικά επιχειρήµατα: κάθε συµπέρασµα ή κρίση πρέπει να 
έχει αιτιολογηθεί επαρκώς ΣΥΝ. επιχειρηµατολογώ, τεκµηριώνω. 

αίτιος, -α, -ο αυτός που αποτελεί την αιτία, που προκαλεί συγκεκρι-
µένο αποτέλεσµα: όλοι κατήγγειλαν τον µεθυσµένο οδηγό ως ~ τού 
δυστυχήµατος ΣΥΝ. υπαίτιος, υπεύθυνος, υπόλογος, ένοχος, πρόξενος 
ANT. ανεύθυνος, αµέτοχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ένοχος», < *αϊτος «κοµµάτι, µερίδιο» < 
αίνυµαι «πιάνω, παίρνω» (βλ. κ. αίτηση). Σύµφωνα µε την ετυµ., η 
αρχική σηµ. τής λ. αΓτιος θα ήταν «αυτός που έχει µερίδιο σε κάτι» 
και, κατ' επέκταση, «ο φέρων ευθύνη γι' αυτό, ο υπαίτιος». Η λ. απα-
ντά συχνά ως β' συνθ., π.χ. ύπ-αίτιος, άν-αίτιος, πρωτ-αίτιος κ.ά. Ας 
σηµειωθεί ότι κανονικώς η λ. αϊτ-ιος έπρεπε να τραπεί σε *αϊσιος 
(πβ. δηµότης - δηµότ-ιος > δηµόσιος, φυτό - *φύτ-ις > φύσις), πράγ-
µα που δεν έγινε, για να µην υπάρξει σύγχυση µε το αίσιος (προφύ-
λαξη)]. 

αιτιότητα (η) [1834] {αιτιοτήτων} 1.η σχέση αιτίας και αποτελέσµα-
τος: υπάρχει - µεταξύ τής αυξήσεως τής τιµής τού πετρελαίου και τής 
ανόδου τού πληθωρισµού ΣΥΝ. σύνδεση, συνάφεια, αλληλεξάρτηση 2. 
αρχή | νόµος τής αιτιότητας (α) ΦΙΛΟΣ, αξίωµα κατά το οποίο κάθε 
γεγονός έχει µία αιτία (β) ΦΥΣ. η αρχή βάσει τής οποίας το αίτιο 
προηγείται πάντα τού αποτελέσµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία. [ΕΤΥΜ. o 
φιλοσ. όρ. είναι απόδ. τού γερµ. Kausalität (όρος τού 1. Kant)]. 

αιτιώδης, -ης, -ες {αιτιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός που 
εµπεριέχει την αιτία ενός πράγµατος· ΦΡ. αιτιώδης σχέση | συνάφεια 
σχέση αιτίας και αποτελέσµατος ανάµεσα σε δύο συµβάντα. Επίσης 
αιτιακός, -ή, -ό. — αιτιωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 



αιτιώµαι 96 αιώνιος 
 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αιτία. Η φρ. αιτιώδης σχέση αποτελεί µετάφρ. δά-
νειο από αγγλ. causal relationship, πράγµα που ισχύει και για τη φρ. 
αιτιώδης συνάφεια (< αγγλ. causal nexus)]. 

αιτιώδης: συνώνυµα. Τα αιτιώδης και αιτιακός δηλώνουν σχέση 
αιτίου και αιτιατού (αποτελέσµατος)· έτσι µπορεί να µιλάει κανείς 
για αιτιώδη | αιτιακή συνάφεια, για αιτιώδεις | αιτιακούς πα-
ράγοντες, συνθήκες, όρους κ.λπ. Το αιτιολογικός αναφέρεται σε 
αίτια ή αιτίες, χωρίς να συνιστά το ίδιο σχέση αιτίας - αιτιατού 
(αιτιολογική πρόταση, αιτιολογική ερµηνεία). Τέλος, ο αιτιολογη-
µένος (απόφαση, στάση, κρίση κ.λπ.) είναι αυτός που αιτιολογεί 
κάτι, εξηγεί τα αίτια που το προκάλεσαν ή το στηρίζουν, σε αντί-
θεση µε το αναιτιολόγητος (βλ.λ.). 

αιτιώµαι ρ. µετβ. αποθ. {αιτιάται...· εύχρ. στον ενεστώτα} (λόγ.) κατα-
λογίζω (σε κάποιον) την ευθύνη για την πρόκληση ζηµίας, βλάβης ή 
σφάλµατος: αιτιάται τους αντιπάλους του για τις συνεχείς αποτυχίες 
του ΣΥΝ. µέµφοµαι, κατηγορώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΎΜ. < 
αρχ. αιτιώµαι (-άο-) < αιτία «κατηγορία, µοµφή»]. 

Αίτνα (η) ηφαιστειακό όρος τής ΒΑ. Σικελίας, το ψηλότερο ενεργό 
ηφαίστειο τής Ευρώπης. 
[ΕΤΥΜ < λατ. Aetna (ήδη αρχ. επίθ. ΑίτναΓος), πιθ. < φοιν. attünä «κλί-
βανος, καµίνι». ∆εν ευσταθεί η σύνδ. µε το ρ. αϊθω «φλέγοµαι»]. 

αϊτός (ο) -> αετός 
αιτώ ρ. µετβ. {αιτείς...- εύχρ. στον ενεστ. κ. ιδ. στη µτχ. αιτών, αιτούσα} 

(αρχαιοπρ.) 1. διατυπώνω (κάποιο) αίτηµα ως επιδίωξη ή παράκληση, 
ζητώ: οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι των εργαζοµένων αιτούν την άµεση 
ικανοποίηση των αιτηµάτων τους- σπάν. κ. µέσ. αιτούµαι (+γεν.): ~ 
αδείας | επιδόµατος ΣΥΝ. επιδιώκω, παρακαλώ, απαιτώ, γυρεύω 2. αι-
τών (ο), αιτούσα (η) το πρόσωπο που επισήµως υποβάλλει αίτηση σε 
υπηρεσία, δηµόσια Αρχή: υπογράφεις κάτω από την ένδειξη «ο αι-
τών» || σύµφωνα µε τα στοιχεία τής τράπεζας, οι αιτούντες χορήγηση 
στεγαστικού δανείου ανέρχονται ήδη στους χίλιους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αίτώ (-έω) < *αιτος, βλ. λ. αίτιος]. 

Αιτωλία (η) περιοχή τής ∆. Στερεάς Ελλάδας, που χωρίζεται από την 
Ακαρνανία µε τον ποταµό Αχελώο και µαζί µε την οποία αποτελούν 
τον νοµό Αιτωλοακαρνανίας.  — Αιτωλός (ο) [αρχ.], Αιτωλή (η), αι-
τωλικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. 

Αιτωλικό (το) κωµόπολη τής ∆. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Αιτωλο-
ακαρνανίας, γνωστή για τη λιµνοθάλασσα της. [ΕΤΥΜ. Πρόκειται για 
το µεσν. Άνατολικόν (που περιηγητές το αποκαλούσαν από τον 12ο 
αι. Νατολικό και Αντελικό), το οποίο µετονοµάστηκε σε Αιτωλικό 
µετά την απελευθέρωση του το 1829]. 

Αιτωλοακαρνανία (η) νοµός τής Α. Στερεάς Ελλάδας, που περι-
λαµβάνει τις περιοχές Αιτωλίας και Ακαρνανίας, µε πρωτεύουσα το 
Μεσολόγγι. 

αίφνης επίρρ. (λόγ.) κατά τρόπο ξαφνικό και απροσδόκητο: υπανα-
χώρησε ~ από τις αρχικές θέσεις του ΣΥΝ. αιφνιδίως, ξαφνικά, απρο-
όπτως, απροσδόκητα ΑΝΤ. προγραµµατισµένα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *αίπ-σ-νά-ς, πιθ. τύπος γενικής, όπως φαίνεται από το 
αρχ. συνώνυµο έξ-αίφνης (όπου το εκίέξ συντάσσεται µε γενική). Η 
λ. πιθ. συνδέεται µε αρχ. αιψα (< *αϊπ-σ-α) «γρήγορα, αµέσως», ίσως 
ακόµη και µε αρχ. αΐπ-ύς «ψηλός, απόκρηµνος»]. 

αιφνιδιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {αιφνιδίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. ενεργώ κα-
τά τρόπο που προλαβαίνει ή ανατρέπει τις αντιδράσεις και τους 
υπολογισµούς των άλλων, δηµιουργώντας απρόοπτο και ξαφνικό 
αποτέλεσµα: η άφιξη του αιφνιδίασε τους πάντες || τα νέα µέτρα τού 
υπουργείου αιφνιδίασαν την αγορά ΣΥΝ. ξαφνιάζω, εκπλήσσω 2. (ει-
δικότ.) εκτελώ στρατηγική κίνηση εναντίον αντιπάλου, προκειµένου 
να προλάβω τις κινήσεις και τις αντιδράσεις του: η αστυνοµία αιφ-
νιδίασε τους κακοποιούς στήνοντας τους ενέδρα || µε µια γρήγορη 
αντεπίθεση κατάφερε να αιφνιδιάσει την αντίπαλη άµυνα. — αιφνι-
διαστικός, -ή, -ό, αιφνιδιαστικ-ά | -ώς επίρρ. 

αιφνιδιασµός (ο) [µεσν.] 1. οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια στοχεύει 
να αιφνιδιάσει, να καταλάβει εξ απρόοπτου: ο ~ τού επιθεωρητή απέ-
τυχε, γιατί οι υπάλληλοι είχαν εγκαίρως ειδοποιηθεί και προετοιµα-
στεί για τον έλεγχο (βλ. λ. έκπληξη) 2. το αποτέλεσµα που διαµορφώ-
νεται ή προκύπτει από ξαφνική και απροσδόκητη πράξη: ο συνεχής 
~ τής αγοράς µε µέτρα και προτάσεις φορολογήσεως των εµπόρων 
επηρεάζει και τη διαµόρφωση των τιµών ΣΥΝ. κατάπληξη, ξάφνιασµα 
3. ΣΤΡΑΤ. αιφνίδια πολεµική ενέργεια, που έχει σκοπό να βρει τον 
αντίπαλο απροετοίµαστο: ο τακτικός ~ προέβλεπε τη µεγάλης κλίµα-
κας µετακίνηση δυνάµεων πριν από τη µάχη και κατά τη διάρκεια τής 
νύχτας µε απόλυτη µυστικότητα || ένοπλος | αποτελεσµατικός | 
έξυπνος | επιτυχής | αεροπορικός ~ 4. (συνεκδ.) η µεθοδευµένη, γρή-
γορη και αιφνιδιαστική επιθετική πρωτοβουλία οµάδας κατά τη 
διάρκεια αθλητικού αγώνα. 

αιφνίδιος, -α, -ο αυτός που συµβαίνει, προκύπτει κατά απροσδόκητο 
και ξαφνικό τρόπο: ~ θάνατος | αλλαγή | τροπή | βροχή | κατάληξη 
ΣΥΝ. ξαφνικός, αναπάντεχος, απροσδόκητος, απρόβλεπτος, απρόοπτος 
ANT. προγραµµατισµένος, αναµενόµενος, προσδοκώµενος. — 
αιφνίδια | αιφνιδίως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < αίφνης (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -ίδιος]. 

αιχµαλωσία (η) [µτγν.] {αιχµαλωσιών} 1. η κατάσταση τού αιχµα-
λώτου ΑΝΤ. ελευθερία 2. η σύλληψη εχθρού από αντιπάλους στο 
πλαίσιο πολεµικής επιχείρησης ή πολέµου ΑΝΤ. απελευθέρωση 3. 
(µτφ.) η κατάσταση τού υποδούλου, αυτού που βρίσκεται υπό κατο-
χή: η ~ των Ελλήνων από τους Τούρκους για 400 χρόνια ΣΥΝ. ζυγός, 
δουλεία ΑΝΤ. ανεξαρτησία. 

αιχµαλωτίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {αιχµαλώτισ-α, -τηκα, -µένος} 
1. συλλαµβάνω (κάποιον) ως αιχµάλωτο 2. (µτφ.) ασκώ γοητεία σε 
κάποιον, ώστε να τον δεσµεύω και να τον κατευθύνω: βλέµµα | φωνή 
που αιχµαλωτίζει ΣΥΝ. γοητεύω, µαγεύω, συναρπάζω, θέλγω, ελκύω, 
σαγηνεύω, συνεπαίρνω, µαγνητίζω, σκλαβώνω. — αιχµαλώτιση (η) κ. 
αιχµαλωτισµός (ο) [µτγν.]. 

αιχµάλωτος, -η, -ο 1. αυτός που συλλαµβάνεται κατά τον πόλεµο από 
τον αντίπαλο ή παραδίνεται σε αυτόν και τίθεται υπό την εξουσία 
του: µε βάση τη συνθήκη τής παράδοσης πολλές ~ δυνάµεις | µονάδες 
τού εχθρού αφέθηκαν ελεύθερες 2. αιχµάλωτος (ο) {αιχµαλώτου | -
ων, -ους}, αιχµάλωτη (η) (α) στρατιώτης, άµαχος ή πράκτορας 
αντίπαλης δύναµης, που κατά τον πόλεµο συλλαµβάνεται και κρα-
τείται: πιάνοµαι ~ || εξαντληµένος | εξαθλιωµένος ~ || σφαγή | βασα-
νιστήρια | ανάκριση | απελευθέρωση | εξαγορά (µε λύτρα) | ανταλ-
λαγή αιχµαλώτων || µεταχείριση των ~ πολέµου σύµφωνα µε τις διε-
θνείς συνθήκες (β) (µτφ.) πρόσωπο που έχει εξαρτηθεί συναισθηµα-
τικά, πνευµατικά ή υλικά, ο δέσµιος: έχει καταντήσει ~ τού πάθους 
του || ~ τού έρωτα | τού ποτού ΣΥΝ. (λόγ.) εξαρτηµένος, υποχείριος, 
υποταγµένος, δεσµευµένος, έρµαιο, (καθηµ.) δούλος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
αιχµή + άλωτός < αλισκοµαι «συλλαµβάνω, κυριεύω» (βλ. κ. άλωση), 
αρχική σηµ. «ο συλλαµβανόµενος υπό την απειλή τής αιχµής δόρατος 
ή ξίφους»]. 

αιχµή Ol) 1. (κυριολ.) πρωτόγονο εργαλείο και όπλο από πέτρα µε αιχ-
µηρή και κοφτερή απόληξη 2. (κατ' επέκτ.) η φυσική ή τεχνητή µυτε-
ρή απόληξη οποιουδήποτε αντικειµένου, συνήθ. λεπτού και επιµή-
κους: η ~ τού ξίφους ΣΥΝ. άκρο, ακίδα, κορυφή, µύτη, ακµή- ΦΡ. αιχµή 
τού δόρατος (i) κρίσιµο, κύριο σηµείο (ii) το βασικότερο όπλο µιας 
στρατηγικής, µιας επιθετικής πολιτικής: ο πρωθυπουργός τόνισε πως 
το πρόγραµµα για την παιδεία αποτελεί την ~ για την κοινωνική 
µεταρρύθµιση ΣΥΝ. πρωτοπορία, δύναµη κρούσεως 3. (µτφ.-συ-νήθ. 
στον πληθ.) λόγος ή φράση που διατυπώνει ή υπονοεί κατηγορία, 
µοµφή: άφησε πολλές ~ για την εντιµότητα τού προκατόχου του ΣΥΝ. 
νύξη, υπαινιγµός, αναφορά, (λαϊκ.) µπηχτή· ΦΡ. (µτφ.) (α) ώρες αιχ-
µής οι ώρες κατά τις οποίες παρατηρείται κορύφωση τής κυκλοφο-
ριακής κίνησης ή τής προσέλευσης πελατών στα καταστήµατα: είναι 
αδύνατον να κυκλοφορήσεις κατά τις ~ στο κέντρο τής πόλης (β) τε-
χνολογία αιχµής η τεχνολογία που αξιοποιεί τα τελευταία ευρήµατα 
τής επιστηµονικής έρευνας, αποτελώντας την πρωτοπορία τής τε-
χνολογικής εξέλιξης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *aik- «χτυπώ µε αιχµηρό όπλο», οπότε αιχµή < *aik-
sma (ήδη µυκ. ai-ka-sa-ma), πβ. λατ. ic-tus «χτύπηµα», αρχ. σλαβ. ig-la 
«βελόνα», πιθ. κ. ϊγ-δις «γουδί» κ.ά. Στη φρ. αιχµή τού δόρατος η µε-
ταφορική σηµ. αποδίδει το αγγλ. spear-head. Μετάφρ. δάνεια αποτε-
λούν επίσης οι φρ. ώρες αιχµής (< γαλλ. heures de pointe) και τεχνο-
λογία αιχµής (< γαλλ. technologie de pointe)]. 

αιχµηρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει οξεία άκρη, µυτερός: ~ εργαλείο | 
αντικείµενο ΣΥΝ. οξύληκτος, (λαϊκ.) σουβλερός 2. (µτφ.) αυτός που 
προκαλεί ενόχληση λόγω τής οξύτητας, τής καυστικότητας του: τα -
σχόλια του τον έχουν κάνει αντιπαθητικό ΣΥΝ. καυστικός, δηκτικός, 
δοιµύς, περιπαικτικός. — αιχµηρότητα (η) [1872]. 

αιώνας (ο) {-α κ. -ώνος} 1. χρονική περίοδος εκατό ετών ΣΥΝ. εκατο-
νταετία 2. (εκφραστ.) η χωρίς τέλος χρονική περίοδος: γιατί άργησες 
πάλι, έναν - έκανες για να 'ρθεις! || µην κάνεις πάλι έναν ~ να το σκε-
φτείς, αποφάσισε τώρα.'· ΦΡ. (α) εις τον αιώνα τού αιώνος | εις τους 
αιώνας των αιώνων! (εις τον αιώνα του αιώνος | εις τους αιώνας των 
αιώνων) (ί) ΕΚΚΛΗΣ. (ως ευχή στην οποία καταλήγουν συχνά κατά τη 
Θεία Λειτουργία δεήσεις και ύµνοι) να διαρκέσει παντοντινά (ii) πο-
τέ: γιατί του στέλνεις γράµµα, αφού ξέρεις ότι δεν θα σου απαντήσει 
~; || είπε πως δεν πρόκειται να αλλάξει ιδεολογία ~! (β) στον αιώνα 
τον άπαντα (εις τον αιώνα τον άπαντα) στο διηνεκές, επ' άπειρον: έ-
να τέτοιο κατόρθωµα θα µείνει ~ ΣΥΝ. για πάντα, ες αεί 3. (συνεκδ.) 
χρονική περίοδος µε αυτοτελή ιστορική ταυτότητα, χαρακτηριζόµενη 
από την ανάπτυξη και την επικράτηση ιδιαίτερων πολιτισµικών στοι-
χείων και συνθηκών ή προσωπικοτήτων: ο χρυσός ~ τού Περικλή υ-
πήρξε περίοδος ακµής τής δηµοκρατίας και άνθησης των γραµµάτων 
και των τεχνών || αργυρός | λαµπρός | ένδοξος | χρυσούς ~ || - βαρβα-
ρότητας | προόδου ΣΥΝ. εποχή 4. ΓΕΩΛ. κάθε χρονική υποδιαίρεση τού 
παρελθόντος τής Γης, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει στρωµατο-
γραφικών και τεκτονικών δεδοµένων (καινοζωικός, µεσοζωικός, πα-
λαιοζωικός, προτεροζωικός, αζωικός, κοσµικός)· κάθε γεωλογικός αι-
ώνας υποδιαιρείται σε µία ή περισσότερες γεωλογικές περιόδους ΣΥΝ. 
περίοδος · 5. ΦΙΛΟΣ, θεωρία των γνωστικών, κατά την οποία οι αιώ-
νες αποτελούν µια σειρά από κατώτερα θεία όντα που καλύπτουν το 
χάσµα µεταξύ θεού και ανθρώπων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αιών, -ώνος < *αιΡών < I.E. *aiw- «ζωτικότητα, διάρ-
κεια», πβ. σανσκρ. äyu- «ζωτική δύναµη», λατ. aev-um «διάρκεια - αι-
ώνας», aetas (< aev-itas) «εποχή, ζωή», ισπ. edad, ιταλ. eta, γαλλ. âge 
«ηλικία, εποχή», éternel «αιώνιος», αγγλ. ever «πάντοτε», γερµ. ewig 
«αιώνιος» κ.ά. Οµόρρ. άεί (< *αιΕεί(, άέ-ναος κ.ά. Από τη σηµ. τής 
ζωτικής δύναµης η λ. αιών δήλωσε αργότερα τη διάρκεια τής ζωής 
και την αιωνιότητα. Ως προσδιορισµός συγκεκριµένου χρόνου, ο 
αιών στην Αρχ. δήλωσε τη γενεά, στον Μεσν. τη χιλιετία και σήµερα 
την εκατονταετία]. 

αιώνιος, -α (λόγ. -ία), -ο 1. αυτός που διαρκεί παντοτινά: ~ δόξα || η 
φιλοσοφία εκφράζει την ~ αναζήτηση τού ανθρώπου για την αλήθεια 
ΣΥΝ. διηνεκής, αέναος ΑΝΤ. εφήµερος, προσωρινός· ΦΡ. (α) (λογοτ.) αι-
ώνια ανάπαυση | αιώνιο σκοτάδι | αιώνιος ύπνος ο θάνατος (β) αιώ-
νια ζωή (ζωή αιώνιος, Κ.∆. πολλαχού) η ζωή µετά τον θάνατο και ει-
δικότ. η ζωή στον Παράδεισο ΣΥΝ. µέλλουσα ζωή, µεταθανάτιος ζωή 
(γ) αιώνιες µονές (συνήθ. ειρων.) ο νοερός, θεωρητικός τόπος τής µε- 
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ταθανάτιας ζωής: και όταν πεθάνει, θα πάει στις ~ ή τουλάχιστον έτσι 
λέει αυτός! ΣΥΝ. τόπος χλοερός, κόλποι τού Αβραάµ, βασιλεία των 
ουρανών (δ) αιώνιο πυρ (εις τό πυρ τό αΐώνιον, Κ.∆. Ματθ. 18, 8) η 
Κόλαση ως τόπος βασανιστηρίων και µαρτυρίου των αµαρτωλών 
ΣΥΝ. πυρ το εξώτερον, τα καζάνια τής κόλασης, γέεννα πυρός (ε) αι-
ωνία (του/της) η µνήµη! είθε να διατηρηθεί η ανάµνηση του για πά-
ντα· (κυρ. στην Εκκλησία, αλλά και ευρύτερα) ως ευχή σε περίπτωση 
απώλειας (αγαπηµένου) προσώπου: - τού µακαρίτη! ΣΥΝ. (λαϊκ.) Θεός 
σχωρέσ' τον 2. αυτός που δεν υπόκειται σε φυσική φθορά, που έχει 
µεγάλη αντοχή: ~ υφάσµατα | έπιπλα || τα ~ χιόνια τής Ανταρκτικής 
ΣΥΝ. άφθαρτος ΑΝΤ. φθαρτός 3. αυτός που προέρχεται και δια-
µορφώνεται από µακρά ιστορία, παράδοση: ο Ολυµπιακός και ο Πα-
ναθηναϊκός είναι οι ~ αντίπαλοι στα οµαδικά αθλήµατα ΣΥΝ. παρα-
δοσιακός, παντοτινός, σταθερός, σίγουρος 4. αυτός που υπάρχει και 
χαρακτηρίζει κάποιον σταθερά και αµετάβλητα: δεν αντέχω την ~ 
γκρίνια σου! ΣΥΝ. χαρακτηριστικός, µόνιµος, αναλλοίωτος ΑΝΤ. πα-
ροδικός 5. (σκωπτ.) αυτός που δεν διορθώνεται, που µένει αµετάβλη-
τος: αυτός ο ~ Έλληνας! || το ~ κυκλοφοριακό χάος τής πρωτεύουσας 
ΣΥΝ. αδιόρθωτος, απαράλλακτος 6. κλασικό πρότυπο που διαρκεί µέσα 
στον χρόνο: η Κάλλας υπήρξε η - σοπράνο, η ντίβα ΣΥΝ. ιδεώδης, 
τέλειος, απαράµιλλος- ΦΡ. αιώνια γυναίκα (από τον Φάουστ τού 
Γκαίτε: das Ewig-Weibliche) αυτή που χαρακτηρίζεται από αγέραστη 
οµορφιά, επιβλητικότητα και γοητεία και ενσαρκώνει το πρότυπο τής 
ιδανικής γυναίκας: Κλεοπάτρα, η ~ 7. (σκωπτ.) αυτός που εφ' όρου 
ζωής παραµένει σε µια θέση, διατηρεί έναν τίτλο, µια ιδιότητα: ~ 
βουλευτής | φοιτητής | εραστής. — αιώνια | αιωνίως (βλ.λ.) επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αιών]. αιωνιότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, 
διάρκεια χωρίς αρχή και τέλος, χωρίς χρονικό περιορισµό- ο άπειρος 
χρόνος: κατά τον Άγιο Αυγουστίνο ο Θεός είναι η πάντα σταθερή ~ 2. το 
απώτατο µέλλον, ο χωρίς τέλος µελλοντικός χρόνος: µια φιλία που θα 
κρατήσει ώς την-3. η αιώνια διάρκεια, κατ' αντιδιαστολή προς την 
πεπερασµένη ανθρώπινη ζωή: η ~ τής ύλης | τού πνεύµατος | των ιδεών 
|| οι πυραµίδες είναι έργα πλασµένα για την - 4. η ασαφής, εκτός 
χρόνου κατάσταση, στην οποία θεωρείται ότι εισέρχεται ο άνθρωπος 
µετά τον θάνατο: µε το έργο του πέρασε στην ~ ΦΡ. κερδίζω την 
αιωνιότητα (σύµφωνα µε τον χριστιανισµό) κατακτώ την αιώνια 
σωτηρία, την αιώνια ζωή και ευτυχία: κάνει θεάρεστα έργα, για να 
κερδίσει την αιωνιότητα. αιωνίως επίρρ. [µτγν.] 1. για πάντα: κανένα 
καθεστώς δεν διαρκεί ~ 2. (κυρ. στον προφορ. λόγο) για κάτι που 
γίνεται πάντα, συνήθ. µε ενοχλητικό τρόπο: λέει ~ τα ίδια και τα ίδια || 
~ γκρινιάζει και εµφατ. ΦΡ. αιωνίως και τυµπανίως. αιωνόβιος, -α, -ο 
1. αυτός που έχει ξεπεράσει τα εκατό χρόνια ζωής ή που ζει επί 
αιώνες: στη µέση τής πλατείας υπάρχει ένας ~ πλάτανος 2. (συνήθ. 
καθ' υπερβολήν) αυτός που ζει πολλά χρόνια, εξαιρετικά µακρόβιος: 
ο κόσµος βαρέθηκε τους ~ πολιτικούς και θέλει ανανέωση ΣΥΝ. 
µακρόβιος, πολυζώητος, µαθουσάλας ΑΝΤ. βραχύβιος, ολι-γόζωος, 
λιγοζώητος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αιών + βίος «ζωή»]. αιώρα (η) {αιωρών} δίχτυ 
ή ανθεκτικό ύφασµα στερεωµένο σε δύο δοκάρια ή κρεµασµένο από 
δύο σχοινιά, ώστε να χρησιµεύει ως αιωρούµενο κρεβάτι ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
µπράντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *Ραι-Ρώρ-α < αιωρώ 
«ταλαντεύω, σείω»]. αιώρηµα (το) {αιωρήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΧΗΜ. 
σύστηµα δύο σωµάτων, ενός στερεού και ενός υγρού, όπου πολύ 
µικρά τεµάχια τού στερεού (µεγέθους µερικών εκατοµµυριοστών τού 
εκατοστοµέτρου) βρίσκονται διάσπαρτα στη µάζα τού υγρού. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < αιωρώ «ταλαντεύω, σείω»]. αιώρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} 1. η παλίνδροµη κίνηση στον αέρα, η ρυθµική κίνηση 
εµπρός και πίσω σώµατος που κρέµεται από κάπου, λ.χ. µιας κούνιας 
ή ενός αθλητή που κρεµιέται από ζυγό 2. η καµπύλη τροχιά που 
διαγράφει ένα τέτοιο σώµα στον αέρα 3. ΦΥΣ. η περιοδική κίνηση 
σώµατος µεταξύ δύο ακραίων θέσεων κατά µήκος ενός τόξου και 
γύρω από νοητό σταθερό µεσαίο σηµείο, όπως λ.χ. η κίνηση τού 
εκκρεµούς ΣΥΝ. ταλάντωση 4. η παραµονή και ελεύθερη κίνηση 
αντικειµένου στον αέρα ή σε υγρό: η ~ επιβλαβών σωµατιδίων στον 
ατµοσφαιρικό αέρα 5. ΝΑΥΤ. η ανάρτηση των αιωρών για την 
κατάκλιση των ναυτών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αΐώρησις < αίωρώ «ταλαντεύω, 
σείω»]. αιωροπτερισµός (ο) άθληµα στο οποίο οι µετέχοντες 
συναγωνίζονται ως προς την κάλυψη τής µεγαλύτερης δυνατής 
απόστασης µε ελεύθερη πτώση-πτήση από µεγάλο ύψωµα µε 
αιωρόπτερο.  — αιω-ροπτεριστής (ο), αιωροπτερίστρια (η). [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. hang gliding]. αιωρόπτερο (το) {-ου κ. -έρου | -ων κ. 
-έρων} ατοµικό, αυτοχειριζό-µενο σκάφος, αποτελούµενο από δύο 
µεγάλα πτερύγια συνδεδεµένα µε κεντρικό άξονα και λαβές χειρισµού 
και ελέγχου τής πορείας πτήσεως, το οποίο χρησιµοποιείται για την 
άθληση και διασκέδαση τού χειριστή, µε εκµετάλλευση τής ωστικής 
δύναµης των ρευµάτων τού αέρα κατά την ελεύθερη πτώση του από 
ύψωµα. {ETYM. < αιωρώ | -ούµαι + πτερό, απόδ. τού αγγλ. hang 
glider]. αιωρούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αιωρείσαι..., µτχ. αιωρούµενος, -η, 
-ο | αι-ωρ-ήθηκα, -ηµένος} 1. είµαι σε µετέωρη κατάσταση, στέκοµαι 
στον αέρα: στον αέρα αιωρούνται µόρια σκόνης ANT. προσγειώνοµαι 
2. (µτφ.) αµφιταλαντεύοµαι, χωρίς να κατασταλάζω σε σαφή θέση, 
στάση ή άποψη: δεν έχει ακόµη καταλήξει πουθενά- αιωρείται 
ανάµεσα στις δύο θεωρίες ΣΥΝ. αµφιρρέπω 3. (µτφ.) υπάρχω χωρίς 
ξεκάθαρη διατύπωση ή έκφραση, συνήθ. ως υπαινιγµός ή απειλή: 
άφησε το ενδεχόµενο πολέµου να αιωρείται ως απειλή ΣΥΝ. πλανώµαι, 
διαφαίνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, αίρω. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. αιωρούµαι, µέση φωνή τού αρχ. αιωρώ (-έω) «ταλα-
ντεύω, σείω» < *Ραι-Έωρ-έω, όπου απαντά η εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. 
Εωρ- < Ρερ-, πβ. άείρω «ανυψώνω, αίρω» (< *ά-Εέρ-_/ω)]. 

Α/Κ ΣΤΡΑΤ. αυτοκινούµενος: ~ πυροβόλο | πυροβολαρχία. 
-άκα (χαϊδευτ.) υποκοριστικό επίθηµα θηλυκών ουσιαστικών που δη-

λώνουν συγγένεια: γιαγι-άκα, µαµµ-άκα. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που ανάγεται στο θηλ. τού 
επιθήµατος -άκης (βλ.λ.)]. 

άκαγος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που δεν έχει καεί ΣΥΝ. άκαυτος ANT. κα-
µένος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *ά-κα-ος (µε ευφωνικό ενδοφωνηεντικό -γ-) < ά- στε-
ρητ. + θ. κα- τού ρ. καίω (πβ. αόρ. κά-η-κα)]. 

ακαδηµαϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ακαδηµία (βλ.λ.) 
2. (γενικότ.) αυτός που σχετίζεται µε την ανώτατη εκπαίδευση: η 
υποβάθµιση των ~ σπουδών || ~ (δι)δάσκαλος (πανεπιστηµιακός κα-
θηγητής) ΣΥΝ. πανεπιστηµιακός· ΦΡ. (α) ακαδηµαϊκό έτος η χρονική 
περίοδος που περιλαµβάνει τις πανεπιστηµιακές παραδόσεις και 
εξετάσεις ενός έτους (ή δύο εξαµήνων) (β) ακαδηµαϊκός όρκος ο όρ-
κος που δίνουν κατά την αναγόρευση τους οι πτυχιούχοι και οι δι-
δάκτορες (γ) ακαδηµαϊκό τέταρτο το συµβατικά αποδεκτό ως επι-
τρεπτό όριο χρονικής καθυστέρησης τής έναρξης ή διακοπής για διά-
λειµµα πανεπιστηµιακού µαθήµατος (δ) ακαδηµαϊκός πολίτης αυτός 
που φοιτά σε ανώτατη σχολή ΣΥΝ. φοιτητής (ε) ακαδηµαϊκή ελευθε-
ρία (i) το συνταγµατικά εγγυηµένο και κατοχυρωµένο δικαίωµα τής 
ελευθερίας έκφρασης και διάδοσης των στοχασµών των µελών τής 
ακαδηµαϊκής πανεπιστηµιακής κοινότητας: δεν νοείται προαγωγή τής 
επιστήµης και τής τέχνης χωρίς ~ (ii) (ειδικότ.) η ελευθερία διδα-
σκαλίας, µάθησης, καλλιτεχνικής δηµιουργίας και γενικότ. κάθε άλ-
λης δραστηριότητας στο πλαίσιο τής οργάνωσης και λειτουργίας των 
Α.Ε.Ι. για την προαγωγή τής επιστηµονικής γνώσης και τής τέχνης 
(στ) ακαδηµαϊκή συζήτηση συζήτηση θεωρητική και γενική, που δεν 
εξυπηρετεί πρακτικούς σκοπούς (ζ) ακαδηµαϊκό απολυτήριο (παλαι-
ότ.) απολυτήριο που έπαιρναν οι µαθητές τής δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης και µε το οποίο εισάγονταν στα Α.Ε.Ι. · 3. αυτός που σχε-
τίζεται µε τον ακαδηµαϊσµό ως µορφή καλλιτεχνικής κυρ. έκφρασης: 
η κυριαρχία τού σχεδίου πάνω στο χρώµα αποτελεί βασικό στοιχείο 
τού ~ ύφους 4. ακαδηµαϊκός (ο) (α) κάθε µέλος τής Ακαδηµίας ΣΥΝ. 
αθάνατος (β) κάθε πανεπιστηµιακός καθηγητής. — ακαδηµαϊκ-ά | -
ώς [1894] επίρρ., ακαδηµαϊκότητα (η) [1895], ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Ακαδηµία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 'Ακαδηµία | Άκαδήµεια (βλ.λ.). Οι φρ. και οι ση-
µασίες που σχετίζονται µε τις νεότερες Ακαδηµίες, αποτελούν µετά-
φρ. δάνεια, λ.χ. ακαδηµαϊκό έτος (< αγγλ. academic year), ακαδηµαϊκή 
ελευθερία (< γερµ. akademische Freiheit), ακαδηµαϊκός πολίτης (< 
γερµ. akademischer Bürger), ακαδηµαϊκό τέταρτο (< γερµ. akademi-
sches Viertel) κ.ά. Τη σηµ. τής ακαδηµαϊκής συζητήσεως µνηµονεύει 
ο Στ. Κουµανούδης από το 1895]. 

ακαδηµαϊσµός (ο) η έλλειψη πρωτοτυπίας ενός έργου ή µιας µορφής 
τέχνης, κυρ. όταν επιδιώκει την αισθητική ικανοποίηση βάσει των 
επίσηµων και καθιερωµένων τύπων εις βάρος τής φαντασίας και τού 
αυθορµητισµού ΣΥΝ. συντηρητισµός. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. académisme < académique < λατ. academicus 
< academia < αρχ. 'Ακαδηµία | Άκαδήµεια]. 

Ακαδηµία (η) {Ακαδηµιών} 1. το ανώτατο πνευµατικό ίδρυµα υπό την 
εποπτεία και χρηµατοδότηση τού κράτους, που αποσκοπεί στη συ-
στηµατικότερη αξιοποίηση τού επιστηµονικού δυναµικού µιας χώρας 
και την προώθηση τής έρευνας σε όλους τους τοµείς τής επιστήµης, 
τής γνώσης και τής τέχνης 2. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζε-
ται το παραπάνω ίδρυµα: η ~ βρίσκεται στο κέντρο τής πόλης · 3. 
(παλαιότ.) κάθε σχολή, συνήθ. ανωτέρου επιπέδου θεωρητικών ή πρα-
κτικών σπουδών: σπουδάζει στην Παιδαγωγική Γυµναστική Ακαδη-
µία 4. (στην αρχαιότητα) η φιλοσοφική σχολή που ίδρυσε ο Πλάτων. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυµνάσιο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ακαδηµία | Άκαδήµεια < 'Ακάδηµος (κύριο όνοµα), 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < *Ρεκά-δηµος < έκάς «µακριά» + δήµος (Ακάδη-
µος = µακρινός, µακριά ευρισκόµενος δήµος). Το ίδιο α' συνθ. απα-
ντά πιθανότατα και στο έκη-βόλος, επίθ. τού Απόλλωνος («αυτός που 
βάλλει από µακριά») και στον συντετµηµένο τ. 'Εκάβη. Κατ' άλλους, 
το α' συνθ. πρέπει να αναχθεί στο εκών «εκούσιος», o νεότ. όρ. Ακα-
δηµία «ανώτατο πνευµατικό ίδρυµα» (ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1926) 
προέρχεται (ως αντιδάν.) από το γαλλ. académie < ιταλ. accademia < 
λατ. academia < αρχ. Ακαδηµία «ιερό άλσος τής Αττικής», όπου βρι-
σκόταν και η Άκαδήµεια τού Πλάτωνος (ιδρύθηκε περ. το 380 π.Χ.)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Στην Αρχαία µαρτυρούνται δύο τύποι για τη λέξη: Άκαδή-
µεια και 'Ακαδηµία, o τ. Ακαδήµεια, αν δεν αποτελεί ουσιαστικοπ. 
θηλ. από αµάρτυρο επίθ. *Άκαδήµειος (Ακαδήµεια Σχολή), έχει 
σχηµατιστεί κατά τα πολλά σε -εια κύρια ονόµατα που δήλωναν 
πόλεις, πβ. Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Ελάτεια, Ηράκλεια, Καισα-
ρεία, Αεβάδεια, Μαντινεία, Φιλαδέλφεια, Χαιρώνεια κ.ά. Από το 
Άκαδήµει-α σχηµατίστηκε το επίθ. Ακαδηµει-κός (πβ. ∆εκέλεια -
∆εκελεικός). Παράλληλα, σχηµατίστηκε -και επικράτησε- ο τ. σε -
ία, Ακαδηµ-ία, πβ. Θεσσαλία, Βοιωτία, Ακαρνανία, Θεσπρωτία 
κ.ά. Από αυτόν προέρχεται το επίθ. Ακαδηµιακός και µέσω ενός 
υποθετικού τ. *Ακαδηµαίος πλάστηκε και επίθ. Ακαδηµαϊκός (πβ. 
Αθηναίος - Αθηναϊκός, Θηβαίος - Θηβαϊκός, Εβραίος - Εβραϊκός 
κ.λπ.). Η αρχαία (πλατωνική) Ακαδηµία, µε την έννοια τού ανώτα-
του πνευµατικού ιδρύµατος, όπου συζητούνται φιλοσοφικά, πνευ-
µατικά, επιστηµονικά και καλλιτεχνικά θέµατα, πέρασε βαθµηδόν 
στη διεθνή ορολογία. 



ακαζού 98 ακάλυπτος 
 

ακαζού επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει κόκκινη χρωµατική ανταύγεια, 
που πλησίαζα το καστανό: ~ µαλλιά | έπιπλα 2. ακαζού (το) η παρα-
πάνω κόκκινη χρωµατική ανταύγεια. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. acaju < akaiu (γλώσσα Τουπί), καρπός τού δέντρου 
cajueiro στη Βραζιλία], 

ακαθάριστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει καθαριστεί: -ρούχο/ σπίτι | 
γραφείο ΣΥΝ. άπλυτος ANT. καθαρισµένος 2. αυτός που δεν έχει 
απαλλαγεί από περιττά και επιβλαβή ξένα στοιχεία: ο κήπος ήταν 
χορταριασµένος- έµεινε - τόσους µήνες! 3. (ειδικότ.) αυτός που δεν 
έχει ξεφλουδιστώ: φέρε το µήλο όπως είναι, το τρώω και - 4. ΟΙΚΟΝ. 
αυτός που περιλαµβάνει και ποσό το οποίο θα αφαιρεθεί εκ των 
υστέρων αναγκαστικά, µικτός: το ~ ηµεροµίσθιο είναι οκτώ χιλιάδες, 
µείον χίλιες οι κρατήσεις· ΦΡ. (α) ακαθάριστος µισθός ο µισθός που 
παίρνει κανείς και από τον οποίο αφαιρούνται οι κρατήσεις (β) ακα-
θάριστο | µικτό κέρδος τα έσοδα µείον τις δαπάνες, χωρίς να υπο-
λογίζονται οι αποσβέσεις και οι τόκοι των παγίων κεφαλαίων µιας 
επιχείρησης: αυτή τη στιγµή τα ~ τής επιχείρησης είναι πολύ πάνω 
από τα αναµενόµενα ANT. µικτά (γ) ακαθάριστος λογαριασµός αυτός 
που δεν του έχει καθοριστεί επακριβώς το χρεωστικό ή πιστωτικό 
υπόλοιπο (δ) ακαθάριστο | µικτό βάρος το µικτό βάρος τού εµπορεύ-
µατος, δηλ. τού προϊόντος και τής συσκευασίας που το περιέχει (ε) 
ακαθάριστο εθνικό προϊόν βλ. λ. προϊόν, Α.Ε.Π(στ) ακαθάριστο εγ-
χώριο προϊόν βλ. λ. προϊόν. — ακαθάριστα επίρρ. [ETYM. µεσν. < 
ά- στερητ. + καθαρίζω. Οι οικον. όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. 
ακαθάριστο κέρδος (< αγγλ. gross profit), ακαθάριστο εθνικό προϊόν 
(< αγγλ. gross national product), ακαθάριστο | µικτό βάρος (< αγγλ. 
gross weight) κ.ά.]. 

ακαθαρσία (η) [αρχ.] {ακαθαρσιών} 1. η έλλειψη καθαριότητας 2. 
(συνήθ. στον πληθ.) οτιδήποτε βρόµικο, ακάθαρτο: οι παραλίες είναι 
γεµάτες ακαθαρσίες ΣΥΝ. σκουπίδια, απορρίµµατα, λάσπες, λύµατα 
3. (ειδικότ.) τα περιττώµατα ΣΥΝ. αποπατήµατα, κόπρανα, µαγαρι-
σιές, (!) σκατά. 

ακάθαρτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι βρόµικος, που δεν έχει καθαρι-
στεί: δεν πρέπει να κάθεσαι στο τραπέζι µε - χέρια ΣΥΝ. άπλυτος, 
βρόµικος, λερωµένος ANT. καθαρός, πλυµένος, (λαϊκ.) παστρικός 2. 
αυτός που δεν έχει απαλλαγεί από ξένες ουσίες, προσµείξεις: ~ πε-
τρέλαιο | οινόπνευµα- ΦΡ. ακάθαρτο αίµα βλ. λ. αίµα 3. (µτφ.) αυτός 
που δεν είναι αγνός ψυχικά, που είναι ένοχος και δεν έχει εξαγνι-
στεί: άνθρωποι ~ δεν µπορούν να µεταλάβουν || κατά τον νόµο τού 
Μωυσή - θεωρείται ο Εβραίος που έχει φάει απαγορευµένες τροφές ή 
λάτρευσε ξένους θεούς ή είχε επαφή µε αλλόθρησκους κ.λπ. ΣΥΝ. 
αχρείος, διεφθαρµένος, µιαρός ANT. αγνός" ΦΡ. (α) (ευφηµ.) ακάθαρτο 
πνεύµα ο Σατανάς ως προσωποποίηση τού κακού ΣΥΝ. κακό πνεύµα, 
πνεύµα τού πονηρού (β) ακάθαρτο ζώο | ακάθαρτη τροφή κάθε 
τροφή που απαγορεύεται από κάποια θρησκεία: το χοιρινό είναι ~ για 
τους Εβραίους 4. (ειδικότ.) αυτός που κάνει πονηρές και ανήθικες 
σκέψεις, πρόστυχος. — ακάθαρτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο µη εξαγνισµένος», < ά- στερητ. + *κα-
θαρτός < καθαιρώ «εξαγνίζω τελετουργικά»]. 

ακάθεκτος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί να συγκρατηθεί ή να ανα-
κοπεί, ορµητικός: επιτίθεται ~ εναντίον τού εχθρού | όρµηξε ~ ΣΥΝ. 
ασυγκράτητος, ακράτητος, αχαλίνωτος, χειµαρρώδης, σφοδρός, ανε-
πίσχετος. — ακάθεκτα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
ά- στερητ. + καθεκτός < κατέχω]. 

ακαθιέρωτος, -η, -ο [1852] 1. αυτός που δεν έχει καθιερωθεί, δεν έχει 
επικρατήσει: ~ κανόνες | συνήθειες ANT. καθιερωµένος 2. (για πρόσ.) 
αυτός που δεν έχει αναγνωριστεί για την προσωπικότητα και για την 
προσφορά του σε συγκεκριµένο τοµέα ANT. καθιερωµένος. 

ακαθισια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. υπερκινητικότητα που οφείλεται σε 
νευρολογικά αίτια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
akathisia]. 

ακάθιστος, -η, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που παραµένει όρθιος, που δεν 
κάθεται ΣΥΝ. όρθιος ΑΝΤ. καθισµένος, καθιστός 2. Ακάθιστος Ύµνος 
ο βυζαντινός εκκλησιαστικός ύµνος µε ευχαριστίες προς τη Θεοτόκο, 
τον οποίο οι πιστοί οφείλουν να παρακολουθήσουν όρθιοι· σε αυτόν 
ανήκει το γνωστό προοίµιο «Τή Ύπερµάχω Στρατηγφ τα νικητήρια...» 
3. Ακάθιστος (η) η Παρασκευή τής πέµπτης εβδοµάδας τής Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής: δεν παρακολουθεί τους Χαιρετισµούς, αλλά 
πηγαίνει πάντα στην ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- στερητ. + καθιστός < 
καθίζω]. 

ακαθοριστία (η) {χωρ. πληθ.} η αδυναµία καθορισµού, το να είναι 
κάτι ακαθόριστο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
indétermination]. 

ακαθόριστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν καθορίστηκε (ή δεν µπορεί να 
καθοριστεί), που δεν προσδιορίστηκε επαρκώς: ~ σχέδιο | ηλικία | πο-
λιτική γραµµή | όρος συµβολαίου | λόγια ΣΥΝ. αόριστος, απροσδιόρι-
στος, ασαφής, αδιασάφητος, αδιευκρίνιστος ΑΝΤ. καθορισµένος, 
προσδιορισµένος, σαφής, συγκεκριµένος 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν 
διακρίνεται καθαρά: - σχήµα | γραµµή | σιλουέτα | χαρακτηριστικά 
ΣΥΝ. συγκεχυµένος ΑΝΤ. ευδιάκριτος. — ακαθόριστα επίρρ. 

ακαΐα (η) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα (κάποιου) να µην καίγεται υπό ορι-
σµένες συνθήκες (π.χ. στα αναστενάρια). 

ακαιρολόνος (ο/η) [µτγν.] πρόσωπο που µιλάει άκαιρα. — ακαιρο-
λογία (η) [µτγν.], ακαιρολογώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

άκαιρος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που συντελείται σε ακατάλληλο χρόνο, 
νωρίτερα ή αργότερα: προέβη σε µια τελείως - κίνηση | ενέργεια | 
παρέµβαση | ανακοίνωση ΣΥΝ. ακατάλληλος, παράκαιρος, ανεπί-
καιρος ΑΝΤ. έγκαιρος, επίκαιρος, καίριος 2. (ειδικότ. για καρπούς) αυ-
τός που δεν βρίσκεται στον καιρό του, ο άγουρος ΣΥΝ. ανώριµος, αγί-
νωτος. — άκαιρα επίρρ. 

ακαίρως επίρρ. (λόγ.) ανεπίκαιρα, σε ακατάλληλο χρόνο· κυρ. στη ΦΡ. 
ευκαίρως-ακαίρως πάει δεν πάει, πρέπει δεν πρέπει: ~ βρίσκει την 
ευκαιρία να µιλήσει για το προσφιλές του θέµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άκαιρος. Η φρ. εύκαίρως - άκαίρως απαντά στην Κ.∆., Β' Τιµόθ. 4, 2: 
κήρυξον τον λόγον, επίστηθι εύκαίρως άκαίρως...]. 

ακακία (η) {ακακιών} 1. ψηλό δέντρο µε σύνθετα φύλλα και ακανθώδη 
παράφυλλα, µεγάλα και εύοσµα λευκά ή κίτρινα άνθη 2. κάθε θα-
µνοειδές καλλωπιστικό φυτό που ανήκει στο ίδιο γένος στο οποίο 
ανήκουν (στην Ελλάδα) η γαζία και η µιµόζα και από το οποίο εξά-
γεται το «αραβικό κόµµι». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο από αραβ. γλώσσες µε παρετυ-µολογική 
σύνδεση προς το αρχ. ακακία (< άκακος), ίσως εξαιτίας τής 
ανθεκτικότητας και τής σκληρότητας τού ξύλου του. Η σηµα-σιολ. 
σχέση επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι Εβδοµήκοντα 
απέδωσαν την εβρ. λ. για την ακακία (Sittim) ως ξύλον άσηπτον (Π.∆. 
Εξοδ. 25, 5)]. 

Ακάκιος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 
όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. ακακία < άκακος]. 

άκακος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει κακία, ο ανεξίκακος: είναι 
~ άνθρωπος, δεν ξέρει από πονηριές! ΣΥΝ. καλός, αγαθός, χρηστός, 
καλοκάγαθος, άδολος, ΑΝΤ. κακός, φαύλος 2. αυτός που είναι απλοϊ-
κός, αφελής, που δεν πάει ο νους του στο κακό, που δεν πονηρεύεται: 
~ πλάσµα ΣΥΝ. απονήρευτος, αγαθός, αγαθιάρης ΑΝΤ. πονηρός, δό-
λιος, καχύποπτος 3. αυτός που δεν µπορεί να κάνει κακό, να προκα-
λέσει ζηµιά, βλάβη: είναι ~ σαν αρνί ΣΥΝ. ακίνδυνος ΑΝΤ. επικίνδυ-
νος, επιβλαβής. — άκακα επίρρ., ακακία (η) [αρχ.]. 

ακαλαίσθητος, -η, -ο [1885] 1. αυτός που στερείται καλαισθησίας, 
που δεν έχει αίσθηση τού ωραίου ΣΥΝ. αφιλόκαλος, απειρόκαλος, κα-
κόγουστος ΑΝΤ. καλαίσθητος, φιλόκαλος, κοµψός, εκλεπτυσµένος 2. 
αυτός που κατασκευάστηκε χωρίς καλαισθησία, χωρίς καλό γούστο: 
~ σπίτι | ντύσιµο | εµφάνιση ΣΥΝ. κακόγουστος, αντιαισθητικός, κα-
κότεχνος, χονδροειδής, χοντροκοµµένος, κακοφτειαγµένος, άχαρος, 
άσχηµος ΑΝΤ. καλαίσθητος, κοµψός, χαριτωµένος. — ακαλαίσθητα | 
ακαλαισθήτως [1886] επίρρ., ακαλαισθησία (η) [1896]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
ξέν. όρου, πβ. γαλλ. sans goût]. 

ακάλεστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν τον έχουν προσκαλέσει κά-
που: πήγε ~ σε γάµο | γιορτή | γεύµα ΣΥΝ. απρόσκλητος ΑΝΤ. προσκε-
κληµένος, καλεσµένος. 

ακαλλιέργητος, -η, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που δεν καλλιεργήθηκε ή δεν 
καλλιεργείται, ο αφύτευτος: ~ κήπος ! αγρός ΣΥΝ. αγεώργητος, 
ανόργωτος ΑΝΤ. φυτεµένος, οργωµένος, καλλιεργηµένος 2. (µτφ. για 
πρόσ.) αυτός που δεν απέκτησε παιδεία, πνευµατική καλλιέργεια 
ΣΥΝ. απαίδευτος, αµόρφωτος ΑΝΤ. καλλιεργηµένος, µορφωµένος, 
(λόγ.) πεπαιδευµένος, πολιτισµένος. — ακαλλιέργητα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ά- στερητ. + καλλιεργώ. Η σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού γαλλ. 
inculte]. 

ακάλυπτος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για ορύγµατα, λάκκους, φρεάτια κ.τ.ό.) 
αυτός που δεν έχει καλυφθεί µε σκέπαστρο ή χώµα, ξεσκέπαστος, 
ανοιχτός: ~ λακκούβα | τρύπα | άνοιγµα | υπόνοµος 2. (για µέλη τού 
σώµατος) αυτός που δεν καλύπτεται από ρούχα, γυµνός: ~ κεφάλι | 
πόδια | στήθος | λαιµός 3. (για εδαφικές εκτάσεις) µη δενδροφυτευ-
µένος, αυτός που δεν διαθέτει δάσος ή βλάστηση: κοντά στην κορυ-
φή το βουνό είναι τελείως ~, φαλακρό ΣΥΝ. αδενδροφύτευτος, άδεν-
δρος, γυµνός, αποψιλωµένος ΑΝΤ. δενδροφυτευµένος, δασωµένος 4. 
(ειδικότ.) ακάλυπτος (ο) µη οικοδοµήσιµος χώρος µεταξύ πολυκατοι-
κιών: τα παιδιά παίζουν στον ~ 5. (µτφ.) αυτός που δεν προστατεύε-
ται, δεν «καλύπτεται» από τους άλλους: αντίθετα προς ό,τι είχε συµ-
φωνηθεί, µε άφησες ~ απέναντί του ΣΥΝ. ανυπεράσπιστος, απροστά-
τευτος, εκτεθειµένος 6. ΟΙΚΟΝ. (α) (για οφειλέτες) αυτός που µένει 
εκτεθειµένος, που δεν έχει καταβάλει τα χρέη του ούτε προστατεύε-
ται από εγγύηση άλλου για λογαριασµό του: έµεινε ~ απέναντι στους 
δανειστές του (β) ακάλυπτη επιταγή η επιταγή η οποία εµφανίσθηκε 
νοµότυπα στην πληρώτρια τράπεζα, αλλά δεν πληρώθηκε επειδή δεν 
υπήρχαν διαθέσιµα χρήµατα στον λογαριασµό τού εκδότη ή άλλου 
προσώπου υπόχρεου εκ τής επιταγής (γ) (για λογαριασµούς) αυτός 
που εµφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο 7. ΣΤΡΑΤ. (α) αυτός που δεν προ-
στατεύεται από τα πυρά τού εχθρού (µε φυσικό ή τεχνητό προκά-
λυµµα, χαράκωµα, όρυγµα κ.λπ.): ο λοχίας συνέχισε να βάλλει ~ κα-
τά τού εχθρού ΣΥΝ. απροστάτευτος, έκθετος, εκτεθειµένος ΑΝΤ. κα- 

 

α- | αν- στερητικό α-
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α-καθαγίαστος, -η, -ο 
α-καθαίρετος, -η, -ο 
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α-καµπούρωτος, -η, -ο α-
καµπύλωτος, -η, -ο α-
κανάκευτος, -η, -ο 



ακαµατεύω 99 ακατάδεκτος 
 

λυµµένος, προστατευµένος, προφυλαγµένος (β) αυτός που δεν φορά 
στρατιωτικό κράνος ή καπέλο ΣΥΝ. ασκεπής. 

ακαµατεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ακαµάτεψα} (λαϊκ.) είµαι ή γίνοµαι 
τεµπέλης: οι άλλοι ιδρωκοπούσαν κι αυτός ακαµάτευε ΣΥΝ. τεµπε-
λιάζω, αδρανώ, οκνεύω. — ακαµάτεµα (το). 

ακαµάτης (ο) {ακαµάτηδες}, ακαµάτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}, 
ακαµάτικο (το) (λαϊκ.-εκφραστ.) αυτός που τεµπελιάζει ΣΥΝ. ανε-
πρόκοπος, αχα'ΐρευτος. Επίσης ακαµάτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < α- στερητ. + κάµατος «κούραση»]. 

ακάµατος, -η, -ο 1. αυτός που δεν κουράζεται εύκολα, που δεν κα-
ταβάλλεται από τη δουλειά ΣΥΝ. ακούραστος, ακαταπόνητος, άοκνος, 
ακατάβλητος, χαλκέντερος 2. (µτφ. για ενέργειες ή καταστάσεις) αυτός 
που δεν σταµατά, δεν υποχωρεί, ο επίµονος: οι προσπάθειες του προς 
την κατεύθυνση τής ίδρυσης τού νέου ορφανοτροφείου υπήρξαν ~. — 
ακάµατα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + κάµατος «κούραση» (βλ.λ.) < κάµνω «κου-
ράζοµαι»]. 

άκαµπτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν κάµπτεται ή δεν µπορεί να καµφθεί: ~ 
µεταλλικές ράβδοι ΣΥΝ. αλύγιστος ANT. εύκαµπτος, ευλύγιστος, (λόγ.) 
ελατός 2. (µτφ.) αυτός που δεν υποχωρεί, που δεν µεταβάλλεται, 
σταθερός και ακλόνητος: στο ζήτηµα τού διαζυγίου έδειξε ~ 
αποφασιστικότητα ΣΥΝ. ανεπηρέαστος, αµετακίνητος, άτεγκτος, 
ανένδοτος, αµετάπειστος ΑΝΤ. ενδοτικός, υποχωρητικός 3. (µτφ.) αυ-
τός που δεν επιτρέπει ή δεν ανέχεται παρεκκλίσεις, αυστηρός ως προς 
την τήρηση του: ~ πρωτόκολλο | εθιµοτυπία | πρόγραµµα | χαρακτήρας 
ΣΥΝ. αυστηρός, τυπικός. — άκαµπτα | ακάµπτως επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< ά- στερητ. + κάµπτω]. 

ακαµψία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η ιδιότητα τού άκαµπτου, η δυσκολία να 
καµφθεί, να λυγίσει (κάποιος/κάτι): ~ µαρµάρου ΣΥΝ. αλυγισία ΑΝΤ. 
ευκαµψία, ευλυγισία 2. (µτφ.-ειδικότ.) η εµµονή και επιµονή (σε γνώµη, 
σκοπό, στάση κ.λπ.): η ~ στις θέσεις των δύο µερών δεν ευνοεί την 
επίτευξη συµφωνίας ΣΥΝ. αδιαλλαξία ANT. υποχωρητικότητα, 
διαλλακτικότητα 3. IATP. (α) (γενικά) δυσκολία ή αδυναµία στο λύγισµα 
τού σώµατος ή των µελών του λόγω βλάβης στους µυς, στις αρ-
θρώσεις ή στο νευρικό σύστηµα (β) νεκρική ακαµψία η µεταθανάτια 
αλυγισία τού σώµατος (γ) ακαµψία τού τραχήλου τής µήτρας η έλ-
λειψη ελαστικότητας και, ως εκ τούτου, η αδυναµία διαστολής τού 
τραχήλου τής µήτρας κατά τον τοκετό, η οποία οφείλεται σε ανατοµικά 
αίτια ή παθολογικές αλλοιώσεις. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άκαµπτος. o ιατρ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. 
rigidity], 

άκανθα (η) (ακανθών) (λόγ.) 1. η λεπτή και µυτερή προεξοχή στους 
βλαστούς των φυτών ή στο σώµα τα>ν εντόµων για λόγους αµυντικούς 
2. ΙΑΤΡ. κάθε αιχµηρή προεξοχή οστού: ρινική ~ 3. ΖΩΟΛ. (α) καθένα 
από τα λεπτά, βελονοειδή οστά των ψαριών, που βρίσκονται 
εκατέρωθεν τής σπονδυλικής τους στήλης (β) η ίδια η σπονδυλική 
στήλη των ψαριών ΣΥΝ. ψαροκόκκαλο (γ) η σπονδυλική στήλη των 
φιδιών 4. ΑΡΧΑΙΟΛ. η άκανθος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *άκάν-ανθα | *άκάν-ανθος από συµ-
φυρµό των άκανος «είδος αγκαθιού» και άνθος]. 

ακάνθινος, -η, -ο (λόγ.) αγκαθένιος (βλ.λ.)· ΦΡ. ακάνθινος στέφανος το 
αγκάθινο στεφάνι που φόρεσαν χλευαστικά στον Χριστό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άκανθα. Η φρ. άκάνθινος στέφανος απαντά στην Κ.∆., πβ. Μάρκ. 
15,17: και ενδιδύσκουσιν αυτόν πορφύραν και περιτιθέα-σιν αύτφ 
πλέξαντες άκάνθινον στέφανον]. 

άκανθος (η) [µτγν.] {ακάνθ-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΑΙΟΛ. η γλυπτή διακόσµηση 
τού κορινθιακού κιονόκρανου, που µιµείται το φύλλωµα τού οµώνυµου 
φυτού ΣΥΝ. άκανθα. 

άκανθος (ο) {ακάνθ-ου | -ων, -ους} ποώδες φυτό µε πλατιά, συνήθ. 
αγκαθωτά φύλλα και άνθη σε στάχυς, που καλλιεργείται ως διακο-
σµητικό για το φύλλωµα του. [ΕΤΎΜ. < µτγν. άκανθος (ο) < αρχ. 
άκανθα (βλ.λ.)]. 

ακανθοστεφής, -ής, -ές [αρχ.] {ακανθοστεφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
αυτός που φέρει αγκάθινο στεφάνι. 

ακανθόχοιρος (ο) [µεσν.] ο σκαντζόχοιρος (βλ.λ.). 
ακανθώδης, -ης, -ες {ακανθώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 

είναι γεµάτος αγκάθια: πολλά ~ φυτά καλλιεργούνται ως καλλωπιστικά, 
όπως οι κάκτοι ΣΥΝ. αγκαθωτός, αγκαθερός, αγκαθένιος 2. (µτφ.) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από δυσκολία, πολυπλοκότητα ή δυσχέρεια: ~ 
θέµα | ζήτηµα | πρόβληµα | δρόµος (µε δυσκολίες, προβλήµατα) ΣΥΝ. 
περίπλοκος, δυσχερής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγκαθένιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άκανθα. Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. épineux]. 

ακανθωτος, -ή, -ό [µεσν.] (λόγ.) αγκαθωτός (βλ.λ.). 
ακανόνιστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι κανονισµένος, που δεν έχει 

ρυθµιστεί ή διευθετηθεί ΣΥΝ. αρρύθµιστος, αδιευθέτητος, εκκρεµής, 
(λόγ.) ανεπίλυτος ΑΝΤ. κανονισµένος, διευθετηµένος · 2. αυτός που 
δεν έχει κανονικές και ορισµένες διαστάσεις: αυτό το σπίτι έχει ~ σχέδιο 
|| ~ σχήµα ΣΥΝ. ασύµµετρος, δυσανάλογος 3. αυτός που ποικίλλει σε 
χρόνο και ρυθµό: εµφανίζεται στο Συµβούλιο σε - διαστήµατα || ~ 
έµµηνος κύκλος ΣΥΝ. ασταθής ANT. κανονικός, σταθερός • 4. [µτγν.] 
ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που παραβαίνει τους κανόνες τής Εκκλησίας ΑΝΤ. 
κανονικός. — ακανόνιστα επίρρ. 

α καπέλα επίρρ. ΜΟΥΣ. (για φωνητική µουσική) χωρίς συνοδία µουσικών 
οργάνων. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. a cappella «στο παρεκκλήσιο», επειδή σε ορισµένα πα-
ρεκκλήσια οι χορωδίες έψελναν χωρίς τη συνοδία µουσικών οργάνων]. 
ακαπέλωτος, -η, -ο (µτφ.) 1. (για εµπορεύµατα) αυτός που πωλείται ή 
αγοράζεται στην κανονική τιµή, χωρίς αθέµιτη επιβάρυνση, χωρίς 
«καπέλο» ΑΝΤ. υπερτιµηµένος, καπελωµένος 2. αυτός που δεν εξαρ- 

τάται ιδεολογικά, αυτός που δεν «καπελώνεται» (συνήθ. από πολιτικά 
κόµµατα): προσπαθήσαµε η συγκέντρωση µας να µείνει ~. 

ακαπλάντιστος, -η, -ο χωρίς καπλαµά· αυτός που δεν έχει εξωτερικό 
κάλυµµα, που δεν έχει επένδυση από ύφασµα, ξύλο ή µέταλλο: ~ 
βιβλίο | πάπλωµα ΣΥΝ. ασεντόνιαστος, άντυτος, (µτφ.) γυµνός ΑΝΤ. 
καπλαντισµένος, επενδεδυµένος. 

ακάπνιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει καλυφθεί από καπνούς, 
που δεν έχει µαυρίσει από καπνό ANT. καπνισµένος, µουντζουρωµένος 
2. (για τσιγάρα) αυτό που δεν έχει καταναλωθεί, καπνιστεί 3. για τροφή 
που δεν την έχουν περάσει από καπνό ώστε να διατηρηθεί: ~ χοιρινό | 
µπριζόλα | ρέγκα. 

άκαπνος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν βγάζει καπνό: ~ πυρ | γαιάν-
θρακες · 2. αυτός που δεν έχει καπνίσει για πολλή ώρα ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
χαρµάνης · 3. αυτός που δεν έχει λάβει µέρος σε µάχη, αυτός που δεν 
έχει πάρει «το βάπτισµα τού πυρός» ΣΥΝ. απειροπόλεµος ΑΝΤ. µάχιµος, 
µπαρουτοκαπνισµένος 4. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν έχει συµµετάσχει 
σε πολιτικούς ή κοινωνικούς αγώνες: έχει γίνει τής µόδας τώρα οι ~ 
νεοφανείς τού κόµµατος να κάνουν κριτική στους βετεράνους τής 
Εθνικής Αντίστασης 5. (για µέταλλα) αυτός που δεν έχει «καπνιστεί» µε 
χρυσό ή ασήµι. 

άκαρδος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν συγκινείται µπροστά στον αν-
θρώπινο πόνο και στη δυστυχία: µε βλέπει να υποφέρω και δεν συ-
γκινείται ο ~! ΣΥΝ. άσπλαχνος, σκληρόκαρδος, άπονος, αναίσθητος, 
ανάλγητος ΑΝΤ. συµπονετικός, πονόψυχος, ευαίσθητος. — άκαρδα 
επίρρ., ακαρδοσύνη (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµµεσος. 

άκαρι (το) [ακάρ-εως | -εα, -εων} ΖΩΟΛ. καθένα από µια οµάδα ζωυφίων 
(όπως ο σκόρος, το τσιµπούρι), τα οποία έχουν τη µορφή µικρο-
σκοπικής αράχνης και ζουν είτε ελεύθερα, τρεφόµενα µε οργανικά 
υπολείµµατα, είτε ως παράσιτα των φυτών, των ζώων και τού αν-
θρώπου (συχνά µεταδίδοντας τους ασθένειες): το ~ βρίσκεται στη 
σκόνη τού σπιτιού || ψωρικό ~ (που προκαλεί την ψώρα) (πβ. κ. λ. τσι-
µπούρι). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άκαρί | άκαρι, από συµφυρµό των λ. άκαρής «µικρο-
σκοπικός, συντοµότατος» + κόρις «κοριός»]. 

ακαριαίος, -α, -ο αυτός που συµβαίνει µέσα σε ελάχιστο χρόνο, στιγ-
µιαίος: ο θάνατος του ήταν ~ || ~ πλήγµα | επέµβαση ΣΥΝ. άµεσος. — 
ακαριαί-α | -ως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ακαριαίος < ακαρής (κυριολ.) «αυτός που έχει τόσο κο-
ντά µαλλιά, ώστε δεν είναι δυνατόν να κουρευτεί», άρα «µικροσκο-
πικός, συντοµότατος», < ά- στερητ. + -καρής < ρ. κείρω «κουρεύω, 
περικόπτω» (πβ. αόρ. β' έ-κάρ-ην)]. 

ακαρίαση (η) [1888] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. σοβαρή νόσος 
των ζώων, των φυτών και τού ανθρώπου- (ειδικότ.) η µεταδοτική 
πάθηση τού δέρµατος που προέρχεται από τα παράσιτα ακάρεα (βλ. λ. 
άκαρι)· η ψώρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
acariasis]. 

Ακαρνανία (η) περιοχή τής ∆. Στερεάς Ελλάδας µεταξύ τού ποταµού 
Αχελώου και τού Ιονίου Πελάγους, που µαζί µε την Αιτωλία αποτελούν 
τον νοµό Αιτωλοακαρνανίας. — Ακαρνάνας κ. (λόγ.) Ακαρνάν (-άνος, -
άνα) (ο), ακαρνανικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < άκάρναν «λαβράκι», λέξη προελ-
λην.]. 

ακαρπία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη καρπών, η αφορία ΑΝΤ. 
(λόγ.) ευκαρπία (των καρπών τής γης) 2. (µτφ.) η αδυναµία τεκνοποι-
ήσεως, η στειρότητα, η ατεκνία. 

άκαρπος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν παράγει καρπούς: ~ γη | δέντρο 
ΣΥΝ. άγονος ΑΝΤ. καρποφόρος, (λαϊκ.) καρπερός, γόνιµος, εύφορος 2. 
(µτφ. για πρόσ.) στείρος, άτεκνος 3. (µτφ.) αυτός που δεν φέρνει 
αποτέλεσµα: οι έρευνες των αστυνοµικών απέβησαν άκαρπες || ~ 
συζήτηση | προπάθεια | αγώνας | ψηφοφορία | συνεδρία ΣΥΝ. ανώφε-
λος, µάταιος, ατελέσφορος, άγονος, αναποτελεσµατικός. 

ακαρτέρει (ως επίρρ.) (λογοτ.) καρτερώντας· συνήθ. στη ΦΡ. «και 
ακαρτέρει, και ακαρτέρει (φιλελεύθερη λαλιά)» (∆ίον. Σολωµός από 
τον Ύµνον εις την Ελευθερίαν) για να δηλωθεί η µακροχρόνια προ-
σµονή. [ΕΤΥΜ. Προστ. τού µεσν. άκαρτερώ < ά- προθεµ. + καρτερώ]. 

-ακας κ. ακας 1. υποκοριστικό επίθηµα αρσενικών ουσιαστικών που 
δηλώνουν συγγένεια: µπαµπ-άκας · 2. παραγωγικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό αρσενικών ουσιαστικών που δηλώνει: (α) (µειωτ.) ιδιότητα 
που χαρακτηρίζει σε µεγάλο βαθµό ένα πρόσωπο: µεθύστ-ακας (β) 
µεγεθυντικά κύρια αρσενικά ονόµατα: Γιάνν-ακας, Σταύρ-ακας. [ΕΤΥΜ. 
Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το υπο-κορ. 
επίθηµα -άκι (βλ.λ.) και ευνοήθηκε από ορισµένα διπλόµορφα (λ.χ. 
κόρ-ακας - κορ-άκι)]. 

ακατάβλητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι δυνατόν να καταβληθεί, να 
νικηθεί: ~ µαχητές ΣΥΝ. ανίκητος, ακαταµάχητος, ακαταγώνιστος ΑΝΤ. 
ευάλωτος 2. αυτός που δεν έχει νικηθεί από κακουχίες, δυσκολίες, 
κόπωση: µένω | συνεχίζω ~ || ~ δύναµη | θέληση | µαχητικότητα | 
θάρρος | πίστη | αθλητής | στρατιώτης ΣΥΝ. ακαταπόνητος, ακµαίος 
ΑΝΤ. καταβεβληµένος · 3. αυτός που δεν έχει καταβληθεί (εξοφληθεί, 
πληρωθεί): ~ τόκοι | µεροκάµατο ΣΥΝ. ανεξόφλητος, απλήρωτος ΑΝΤ. 
εξοφληµένος, πληρωµένος. — ακατάβλητα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + καταβάλλω], 

ακαταγωνιστος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που δεν µπορεί κανείς να τον 
κατανικήσει, να τον ανταγωνιστεί: ~ µαχητής | επιχείρηµα | γοητεία ΣΥΝ. 
ασυναγώνιστος, ανίκητος, ακαταµάχητος. — οκαταγώ-νιστα επίρρ. 

ακαταδάµαστος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί να τον δαµάσει, να τον 
νικήσει κανείς ΣΥΝ. ακαταµάχητος, ακατανίκητος. 

ακατάδεκτος, -η, -ο κ. (καθηµ.) ακατάδεχτος αυτός που περιφρο- 
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νεί, δεν καταδέχεται τους άλλους: έλα µια φορά σπίτι µας, µην είσαι 
τόσο ~! || ~ συµπεριφορά ANT. καταδεκτικός, προσηνής, καλόβολος, 
συγκαταβατικός. — ακατάδεκτα κ. (καθηµ.) ακατάδεχτα επίρρ., α-
καταδεξία κ. (λαϊκ.) ακαταδεξιά (η). 
[ΕΤΎΜ. µεσν., αρχική σηµ. «ο µη αποδεκτός», < ά- στερητ. + καταδέ-
χοµαι. Η σηµερινή σηµ. ήδη µεσν.]. 

ακαταδίωκτος, -η, -ο [1851] αυτός που δεν καταδιώχθηκε. — ακα-
ταδιωξία (η) [1885]. 

ακαταίσχυντος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν έχει ντροπιαστεί. 
ακαταλαβίστικος, -η, -ο αυτός τον οποίο είναι δύσκολο ή αδύνατον 

να καταλάβει κανείς: ~ κουβέντες | γλώσσα | κείµενο ΣΥΝ. ακατάλη-
πτος, ακατανόητος, δυσνόητος, ασυνάρτητος ΑΝΤ. κατανοητός, εύλη-
πτος, αντιληπτός. — ακαταλαβίστικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΑΙΟ λ. -ικός. 
[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + καταλαβ(αίνω) + παραγ. επίθηµα -ίστικος]. 

ΣΧΟΛΙΟ Πρωτότυπος, σκωπτικός, «οιονεί αριστοφάνειος» σχη 
µατισµός των τελευταίων χρόνων από τρία συστατικά: άρνηση α- 
+ θέµα ρ. καταλαβ(αίνω) + επίθηµα -ίσπκος > σ-καταλαβ-ίστι- 
κος. Το σκωπτικό-µειωτικό επίθηµα -ίσπκος είναι το επικρατούν 
στοιχείο στη λέξη (πβ. το σύγχρονο κουλτουρ-ιάρικος. αντίστοι 
χης νοοτροπίας σχηµατισµός). Το ίδιο περιπαικτικό-µειωτικό 
παραγωγικό επίθηµα -ίστικος απαντά σε λέξεις όπως µεγαλ-ίστι- 
κος, θεατριν-ίστικος, γεροντοκορ-ίστικος, γυναικουλ-ίστικος, µαϊ- 
µουδ-ίστικος κ.ά., καθώς και στα νοµικ-ίστικος, οικονοµικ-ίστι- 
κος, διανοουµεν-ίστικος κ.ά. → -
ίστικος 

ακατάληκτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει κατάληξη 2. ΓΛΩΣΣ. 
(στην Αρχ. Ελληνική) ακατάληκτο όνοµα κάθε τριτόκλιτο όνοµα που 
σχηµατίζει την ονοµαστική µόνο από το θέµα, χωρίς την προσθήκη 
καταλήξεως· π.χ. χειµών-, ρήτωρ- 3. ΜΕΤΡ. ακατάληκτος στίχος ο στί-
χος που έχει τον τελευταίο µετρικό πόδα πλήρη ΑΝΤ. καταληκτικός. 

ακατάληπτος, -η, -ο αυτός τον οποίο είναι δύσκολο ή αδύνατον να 
καταλάβει κανείς: ~ έννοια | θεωρία | γλώσσα | λόγια ΣΥΝ. δυσνόη-
τος, ακατανόητος, ακαταλαβίστικος, ασυνάρτητος ΑΝΤ. καταληπτός, 
κατανοητός, εύληπτος, σαφής, ξεκάθαρος. — ακατάληπτα επίρρ., 
ακαταληψία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- 
στερητ. + καταληπτός < καταλαµβάνω]. 

ακατάλληλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν ταιριάζει ή δεν προσφέρεται 
για κάτι: τρόφιµα ~ για κατανάλωση || θέαµα ~ για παιδιά || η στιγµή 
είναι ~ να συζητήσουµε αυτό το θέµα ΣΥΝ. ανάρµοστος ΑΝΤ. 
κατάλληλος· ΦΡ. ακατάλληλο για | δι' ανηλίκους βλ. λ. ανήλικος. — 
ακατάλληλα επίρρ., ακαταλληλότητα (η). 

ακαταλόγιστο (το) [1868] ΝΟΜ. η έλλειψη ευθύνης για αξιόποινη 
πράξη, η έλλειψη καταλογισµού (βλ.λ.): έχει το ~ των πράξεων του || 
το ~ τής ηλικίας- ΦΡ. έχει το ακαταλόγιστο δεν έχει συνείδηση των 
πράξεων του: ~, µην του δίνεις σηµασία! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός. 

ακαταλόγιστος, -η, -ο [1868] πρόσωπο που δεν έχει την ικανότητα 
προς καταλογισµό. — ακαταλόγιστα επίρρ. 

ακατάλυτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν καταλύεται, που διατηρεί-
ται: ο σεβασµός προς την ανθρώπινη ζωή είναι µια ~ ηθική αξία || ~ 
αρχές | πίστη | νόµος | αλήθεια/ δεσµοί φιλίας ΣΥΝ. αιώνιος, αθάνα-
τος, ανθεκτικός. 

ακαταµάχητος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε 
επιτυχία, να νικηθεί: ~ επιχειρήµατα | στρατός | έλξη | γοητεία ΣΥΝ. 
ακατανίκητος. — ακαταµάχητα επίρρ. [ΕΤΥΜ. (ΐτγν. < ά- στερητ. + 
καταµάχοµαι «κατανικώ»]. 

ακατανίκητος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν µπορεί να νικηθεί, αυτός 
στον οποίο δεν µπορεί κανείς να αντισταθεί: όποιος άκουγε το τρα-
γούδι των Σειρήνων, ένιωθε την ~ επιθυµία να πάει κοντά τους || ~ 
δύναµη | πειρασµός | γοητεία | έλξη. 

ακατανόητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που είναι αδύνατον ή πολύ δύ-
σκολο να κατανοηθεί: ~ λόγια ΣΥΝ. ακατάληπτος, ακαταλαβίστικος, 
ασαφής ΑΝΤ. κατανοητός 2. αυτός που είναι αδύνατον να εξηγηθεί 
λογικά, να αιτιολογηθεί: ~ συµπεριφορά | εµµονή ΣΥΝ. ανεξήγητος, 
παράδοξος, αλλόκοτος. — ακατανόητα επίρρ., ακατανοησία (η). 

ακατονόµαστος, -η, -ο → ακατονόµαστος 
ακατάπαυστος, -η, -ο [µτγν.] κ. ακατάπαυτος αυτός που δεν παύει 

ποτέ, που δεν σταµατά: ~ φλυαρία | πόνοι ΣΥΝ. διαρκής, συνεχής, 
αδιάλειπτος, ασταµάτητος, αδιάκοπος, αδιάπτωτος. — ακατάπαυ)σ)-
τα | ακαταπαύ(σ)τως [µτγν.] επίρρ. 

ακαταπόνητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν κουράζεται, δεν κα-
ταπονείται, παρότι εργάζεται πολύ: ~ εργάτης | επιστήµονας ΣΥΝ. 
ακατάβλητος, ακούραστος, ακάµατος 2. αυτός που συντελείται µε 
επίµονο τρόπο, παρά τον µεγάλο κόπο που απαιτείται: ~ δραστηριό-
τητα | προσπάθειες ΣΥΝ. άοκνος. — ακαταπονησία (η) [1891]. 

ακατάπτωτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν έχει καταπέσει, δεν έχει 
αποδυναµωθεί. — ακατάπτωτα επίρρ. 

ακατάρτιστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν είναι καταρτισµένος, 
που έχει ελλιπή γνώση ή πλήρη άγνοια τού αντικειµένου του: ~ τε-
χνίτης | δάσκαλος | υπάλληλος | στέλεχος επιχείρησης ΣΥΝ. ανεκπαί-
δευτος, αστοιχείωτος, ανίδεος ΑΝΤ. καταρτισµένος, εκπαιδευµένος 2. 

αυτός που δεν έχει ακόµη ετοιµαστεί: ~ πρόγραµµα ΣΥΝ. ανέτοιµος, 
ασυγκρότητος ΑΝΤ. καταρτισµένος. — ακατάρτιστα επίρρ., ακαταρ-
τισία#(η) [1891]. 

ακατάσβεστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει κατασβεστεί, δεν έχει 
σβήσει: ~ πυρκαγιά 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που παραµένει ζωηρός και 
έντονος: ~ µίσος ΣΥΝ. άσβεστος. [ΕΤΎΜ. µτγν. < ά- στερητ. + 
κατασβέννυµι «σβήνω εντελώς»]. 

ακατασταλακτος, -η, -ο κ. (καθηµ.) ακαταστάλαχτος 1. αυτός που δεν 
έχει κατασταλάξει, που δεν έχει κατακαθίσει ΑΝΤ. κατασταλαγµένος· 
(µτφ.) 2. αυτός που δεν έχει καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις ή 
συµπεράσµατα ΣΥΝ. αναποφάσιστος 3. αυτός που δεν έχει 
αποκτήσει ακόµη σαφή εικόνα, µορφή. 

ακαταστασία (η) {ακαταστασιών} 1. η έλλειψη τάξεως, αταξία: όσο 
υπάρχει αυτή η ~ στο γραφείο, είναι αδύνατον να εργαστεί κανείς 
ΣΥΝ. ανακατωσούρα ΑΝΤ. ευταξία, τάξη 2. (για καιρικές συνθήκες) 
αστάθεια: η ~ τού καιρού µάς έχει εκνευρίσει ΣΥΝ. αβεβαιότητα, ρευ-
στότητα, µεταβλητότητα. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < ακατάστατος. Στην Κ.∆. υπάρχει η σηµ. «εξέγερση, 
στάση» (Β'Κορινθ. 6,5)]. 

ακατάστατος, -η, -ο 1. αυτός που δεν βρίσκεται σε τάξη, ατακτο-
ποίητος: ~ δωµάτιο ΣΥΝ. άτακτος, ανοικοκύρευτος, ασυγύριστος, (κα-
θηµ.) τσαπατσούλικος ΑΝΤ. τακτοποιηµένος, συγυρισµένος, νοικοκυ-
ρεµένος 2. (για πρόσ.) αυτός που δεν βάζει τα πράγµατα του σε τάξη: 
ο γυιος µου είναι πολύ ~· πετάει τα πράγµατα του όπου να 'ναι ΣΥΝ. 
ανοργάνωτος, ανοικοκύρευτος, ατσούµπαλος, τσαπατσούλης ΑΝΤ. τα-
κτικός, νοικοκύρης. — ακατάστατα επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «άστατος, ασταθής», < ά- στερητ. + *κατα-
στατός < κατά- + στατός, ρ. καθίστηµι «καθιστώ»]. 

ακατάσχετος1, -η, -ο αυτός που δεν συγκρατείται ή δεν µπορεί να 
συγκρατηθεί, να σταµατήσει: ~ αιµορραγία | διάρροια | έµετος | 
φλυαρία | ενθουσιασµός ΣΥΝ. ασυγκράτητος. — ακατάσχετα | ακα-
τασχέτως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + 
κατέχω, αόρ. β' κατ-έ-σχον]. 

ακατάσχετος2, -η, -ο ΝΟΜ. 1. αυτός που δεν κατασχέθηκε ή δεν είναι 
δυνατόν να κατασχεθεί ΑΝΤ. κατεσχηµένος 2. ακατάσχετα (τα) 
περιουσιακά αντικείµενα τα οποία σύµφωνα µε τον νόµο εξαιρού-
νται από την εξουσία των δανειστών να επιβάλλουν κατάσχεση σε 
αυτά και να τα εκπλειστηριάζουν, προκειµένου από το πλειστηρία-
σµα να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις τους (π.χ. οικογενειακά κειµήλια). 
[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + κατάσχω (βλ.λ.)]. 

ακατάτµητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει υποστεί κατάτµηση. 
ακατατόπιστος, -η, -ο αυτός που δεν είναι κατατοπισµένος, που δεν 

έχει επαρκή ή πλήρη πληροφόρηση για κάτι: ρώτησα για τον νέο νό-
µο, αλλά ο υπεύθυνος ήταν ~ ΣΥΝ. απληροφόρητος, ανενηµέρωτος 
ΑΝΤ. κατατοπισµένος. 

ακαταχώριστος, -η, -ο 1. (για στοιχεία, έγγραφα κ.λπ.) αυτός που δεν 
έχει καταχωριστεί στην κατάλληλη θέση: λόγω τής απεργίας τού 
προσωπικού τής µηχανογράφησης, έµειναν πολλά στοιχεία ~ ΑΝΤ. κα-
ταχωρισµένος 2. αυτός που δεν έχει δηµοσιευθεί: άφησαν την αγγε-
λία µου ~ ΣΥΝ. αδηµοσίευτος ΑΝΤ. δηµοσιευµένος. Επίσης (εσφαλµ.) 
ακαταχώρητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αχώνευτος», < ά- στερητ. + καταχωρίζω. Η 
σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

ακατεβατα επίρρ.· χωρίς δυνατότητα µείωσης, έκπτωσης: θέλω 
50.000 ~, αλλιώς βρείτε άλλον για τη δουλειά. — ακατέβατος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ά- στερητ. + κατεβαίνω]. 

ακατέργαστος, -η, -ο αυτός που δεν είναι κατεργασµένος, που δεν 
έχει υποστεί ειδική επεξεργασία: παραλαµβάνουµε τα δέρµατα ~ και 
τα µετατρέπουµε σε τσάντες, ζώνες κ.λπ. || ~ βαµβάκι | σίδηρος | δια-
µάντι | ξυλεία ΣΥΝ. ανεπεξέργαστος, αδούλευτος ΑΝΤ. κατεργασµέ-
νος, επεξεργασµένος, δουλεµένος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (µε τη σηµ. «αχώνευτος») < ά- στερητ. + κατεργάζοµαι. Η 
σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

ακάτεχος, -η, -ο (λαϊκ.-λογοτ.) άπειρος: ~ νέος ΣΥΝ. άµαθος, άβγαλ-
τος. 

ακατήχητος, -η, -ο 1. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που δεν έχει κατηχηθεί, που δεν 
έχει διδαχθεί τις θεµελιώδεις αρχές τής χριστιανικής πίστης ΑΝΤ. κα-
τηχηµένος 2. (µτφ.-σπάν.) αυτός που δεν έχει µυηθεί, κατατοπιστεί σε 
κάτι, αµύητος. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < ά- στερητ. + κατηχώ «διδάσκω (αρχική σηµ. «περι-
βάλλω µε ήχους, αντηχώ»)]. 

ακάτιο (το) [αρχ.] {ακατί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. µικρή άκατος (βλ.λ.). 
ακάτιος, -α, -ο [αρχ.] ΝΑΥΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την άκατο 

(πλοιάριο ή βάρκα), αυτός που ανήκει στην άκατο 2. (α) ακάτιο ιστίο 
το µεγαλύτερο και σπουδαιότερο σταυρωτό ιστίο που στηρίζεται 
στον ακάτιο ιστό- (λαϊκ.) τρίγκος (β) ακάτιος ιστός ο όρθιος ιστός 
(κατάρτι) που βρίσκεται στην πλώρη τού πλοίου- (λαϊκ.) τουρκέτο. 

ακατοίκητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν κατοικείται: χωριό/ σπίτι 
~ ΣΥΝ. έρηµος, εγκαταλελειµµένος ΑΝΤ. κατοικηµένος, κατοικού-
µενος 2. αυτός που δεν µπορεί να κατοικηθεί, που είναι ακατάλληλος 
για κατοίκηση ΑΝΤ. κατοικήσιµος. 

 

α- | αν- στερητικό α-
κανονάρχητος, -η, -ο α-
καπάρωτος, -η, -ο α-
καπήλευτος, -η, -ο α-
καπίστρωτός, -η, -ο α-
καρατόµητος, -η, -ο α-
καρβούνιαστος, -η, -ο 
α-καρίκωτος, -η, -ο 

α-καρπιστος, -η, -ο α-
καρποφόρητος, -η, -ο 
α-καρύκευτος, -η, -ο α-
καρφίτσωτος, -η, -ο α-
κάρφωτος, -η, -ο α-
κασσιτέρωτος, -η, -ο α-
κατάβρεχτος, -η, -ο 

α-καταβρόχθιστος, -η, -ο 
α-κατάγγελτος, -η, -ο α-
κατάγρατττος, -η, -ο α-
κατάδοτος, -η, -ο α-
καταδίκαστος, -η, -ο α-
καταδυνάστευτος, -η, -ο α-
κατακερµάτιστος, -η, -ο 

α-κατακριτος, -η, -ο α-
κατάκτητος, -η, -ο α-
κατακύρωτος, -η, -ο α-
καταµέριστος, -η, -ο α-
καταµέτρητος, -η, -ο 
α-κατανάλωτος, -η, -ο 
α-κατανέµητος, -η, -ο 

α-κατανυκτος, -η, -ο α-
καταξίωτος, -η, -ο α-
καταπάτητος, -η, -ο α-
καταπίεστος, -η, -ο α-
καταπολέµητος, -η, -ο 
α-κατάργητος, -η, -ο ο-
κατάρριτττος, -η, -ο 



ακατονόµαστος 101 -άκης 
 

ακατονόµαστος, -η, -ο αυτός που δεν είναι επιτρεπτό να κατονοµαστεί, 
απρεπής· (κατ' επέκτ.) απερίγραπτα αποκρουστικός, τροµερός: ο 
κατηγορούµενος ξέσπασε σε ~ ύβρεις κατά τον δικαστηρίου || ~ έγκληµα | όργια 
| µαρτύρια | πράξεις | φρικαλεότητα ΣΥΝ. αισχρός, επαίσχυντος, επονείδιστος, 
αχαρακτήριστος. — ακατονόµαστα | ακατονοµάστως [1891] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που δεν έχει όνοµα», < ά- στερητ. + 
κατονοµάζω]. 

ακατονόµαστος ή ακατονόµαστος; Αν ληφθεί υπ' όψιν το ρ. κατονοµάζω 
(κατ-ονοµάζω), είναι φανερό ότι το σωστό είναι ακατονόµαστος (< α-κατ-
ονόµαστος). o τ. ακατανόµαστος είναι προϊόν επιδράσεως των πολλών 
συνθέτων µε την πρόθεση κατά- {ακαταπόνητος, ακαταµάχητος, 
ακατάπαυστος, ακατάλυτος, ακαταλόγιστος κ.τ.ό.), αν δεν πρόκειται για 
καθαρώς φωνητική επίδραση των προηγούµενων συλλαβών ακα... 
(αφοµοίωση) (πβ. και απογοητεύω αντί τού ορθού απο-γοητεύω, 
παρανοµαστής αντί τού ορθού παρονοµαστής). 

ακατόρθωτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν είναι δυνατόν να κατορθωθεί, να 
πραγµατοποιηθεί: µη ζητάτε πράγµατα ~! ΣΥΝ. αδύνατος, ανέφικτος ANT. 
εφικτός, κατορθωτός, δυνατός 2. ακατόρθωτο (το) (α) ανέφικτος στόχος: 
επιδιώκω το ~, για να πετύχω όσο γίνεται περισσότερα (β) αυτό που µέχρι την 
πραγµατοποίηση του πιστευόταν αδύνατο, ο άθλος: πέτυχε το ~! 

άκατος (η) {ακάτ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) ΝΑΥΤ. 1. µικρό σκάφος ΣΥΝ. πλοιάριο 2. 
(ειδικότ.) η µεγαλύτερη βάρκα πολεµικού συνήθ. πλοίου, που κινείται µε 
µηχανή και χρησιµεύει για τη µεταφορά ανδρών, πολεµοφοδίων κ.λπ. ΣΥΝ. 
λέµβος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *akn-tos < I.E. *ak- «οξύς, αιχµηρός» 
(οµόρρ. άκ-ρος, άκ-µή, άκ-τή κ.ά.), από το αιχµηρό σχήµα τής πλώρης τής 
ακάτου]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το αρχ. άκατος, το οποίο στην Αρχ. Ελληνική (Ηρόδοτος, 
Πίνδαρος, θέογνις κ.α.) δήλωνε κάθε είδος ελαφρού ή µικρότερου 
σκάφους, από τη λέµβο ώς το πλοιάριο, επαναχρησιµοποιήθηκε στη Ν. 
Ελληνική από την τελευταία δεκαετία τού 19ου αι. Τότε άρχισε να 
χρησιµοποιείται, για να δηλώσει διάφορα είδη σκαφών: αερ-άκατος 
(1888), ατµ-άκατος (1889), τορπιλ-άκατος (1892), και, αργότερα, βενζιν-
άκατος, πυραυλ-άκατος κ.ά. 

ακατούρητος, -η, -ο (οικ.) 1. αυτός που δεν κατούρησε 2. αυτός που δεν 
βράχηκε ή δεν λερώθηκε από ούρα: ~ πάνα ANT. κατουρηµένος. 

ακαυτηρίαστος, -η, -ο [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. αυτός που δεν έχει υποστεί καυτηριασµό: 
~ πληγή 2. (µτφ.) αυτός που δεν επικρίθηκε µε αυστηρότητα: κατά περίεργο 
τρόπο οι νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις παρέµειναν - από την αντιπολίτευση ΣΥΝ. 
(λόγ.) ανεπίκριτος, αστηλίτευτος. 

άκαυτος, -η, -ο κ. άκαυστος (σηµ. 2) 1. (α) αυτός που δεν έχει καεί: δεν έµεινε ~ 
δάσος φέτος ΣΥΝ. άκαγος ANT. καµένος (β) αυτός που δεν έχει ζεσταθεί: το 
τηγάνι είναι ακόµα ~ ΑΝΤ. ζεσταµένος 2. (συνήθ. ο τ. ακουστός) αυτός που δεν 
µπορεί να καεί: ~ πόρτα ασφαλείας | θησαυροφυλάκιο | στολή πυροσβέστη 
ΣΥΝ. άφλεκτος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ακαυστος < ά- στερητ. + θ. καυσ- τού ρ. 
καίω (βλ.λ.), πβ. αόρ. ε-καυσ-α, µε επίθηµα -τος των ρηµατ. επιθέτων]. 

Α.Κ.Ε. 1. (το) Αγροτικό Κόµµα Ελλάδας 2. (η) Αδέσµευτη Κίνηση Ειρήνης. 
Α.Κ.Ε.Λ. (το) Ανορθωτικό Κόµµα Εργαζόµενου Λαού (στην Κύπρο). 
ακέλας (ο) {ακελών} ο αρχηγός των µικρών προσκόπων, των λυκό-πουλων 

(βλ. λ. προσκοπισµός, λυκόπουλο). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Akela, όν. αρχηγού αγέλης λύκων στο µυθιστόρηµα The 
Jungle Book (1894) τού Άγγλου συγγραφέα R. Kipling (1865-1936)]. 

ακένωτος, -η, -ο αυτός που δεν εξαντλείται, δεν στερεύει: ~ πηγή εµπνεύσεων | 
χαρά | θησαυρός αναµνήσεων ΣΥΝ. ανεξάντλητος, αστείρευτος, ατέλειωτος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + κενώ «αδειάζω]. 

Α.Κ.Ε.Π. (η) Αυτόνοµη Κίνηση Εργατικής Πολιτικής. 
ακέραιος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει διαιρεθεί, δεν έχει µειωθεί, που διατηρεί 

τις αρχικές του διαστάσεις, που έχει πληρότητα: θα παραλάβει ακέραιο το 
ποσόν τής αποζηµιώσεως 2. ΜΑθ. (α) ακέραιος αριθµός καθένας από τους 
αριθµούς 0, -1, +1, -2, +2, -3, +3,... (έννοια πρωταρχική των µαθηµατικών) (β) 
ακέραιη µονάδα καθεµιά από τις µονάδες των οποίων η επανάληψη 
σχηµατίζει έναν ακέραιο αριθµό: ο ακέραιος αριθµός (+) πέντε σχηµατίζεται 
(αποτελείται) από πέντε (θετικές) ~ 3. ολόκληρος, θεωρούµενος ως όλον, που 
δεν επιµερίζεται: φέρω ακεραία την ευθύνη για τις πράξεις µου- ΦΡ. στο 
ακέραιο | (λόγ.) εις το ακέραιον καθ' ολοκληρίαν, πλήρως: εκπληρώνω ~ το 
καθήκον µου || εφαρµόζω κάτι - 4. αυτός που δεν έχει υποστεί φθορά, ζηµιά: 
είναι σχεδόν απίθανο να βρεθεί ένα αρχαίο άγαλµα - || (µτφ.) ~ οµορφιά | 
δυνάµεις | ελπίδες | εµπιστοσύνη · 5. (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
εξαιρετική εντιµότητα και ευσυνειδησία· (γενικότ.) αυτός που δεν έχει ηθικά 
ελαττώµατα: ~ χαρακτήρας | δικαστής | υπάλληλος ΣΥΝ. άµεµπτος, χρηστός, 
έντιµος. Επίσης (λαϊκ.) ακέριος, -ια, -ιο (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ά-κέρα-ιος < 
ά- στερητ. + θ. κέρα- < I.E. *kera- «κα- 

ταστρέφω, ερηµώνω», πβ. σανσκρ. sr-nâti «καταστρέφει», λατ. car-iês 
«καταστροφή, σήψη». Οµόρρ. αρχ. κερα-ΐζω «καταστρέφω», κεραυνός (< 
*κΐρα-Ε)ε)ν-ός) κ.ά. Η αρχική σηµ. τής λ. ακέραιος ήταν «αβλαβής, άθικτος» 
και συνεκδ. «ολόκληρος», o τ. ακέριος < ακέραιος είναι µεσν.]. 

ακεραιότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το να διατηρεί κανείς άρτια τη µορφή 
και πλήρη τα συστατικά, το π8ριεχόµενο και τις ιδιότητες του· ΦΡ. (α) εδαφική 
ακεραιότητα η νοµική εξασφάλιση τής ανεξαρτησίας των κρατών σε σχέση µε 
το έδαφος τους επί τού οποίου ασκούν κυριαρχικά δικαιώµατα (β) σωµατική 
ακεραιότητα βλ. λ. σωµατικός · 2. (για πρόσ.) εντιµότητα και ευθύτητα, 
απουσία ελαττωµάτων: φηµίζεται για την ~ τού χαρακτήρα του ΣΥΝ. 
χρηστότητα, τιµιότητα, ηθικότητα, ειλικρίνεια, τελειότητα. 

ακεραιώνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ακεραίω-σα, -θηκα, -µένος} ολοκληρώνω κάτι, 
αναπτύσσω, τελειοποιώ· (συνήθ. µτφ. η µτχ. µεσοπαθ. ενε-στ.): ακεραιωµένη 
προσωπικότητα. — ακεραίωση (η) [1897]. 

ακερδής, -ής, -ές [αρχ.] {ακερδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που δεν φέρει 
κέρδη: ~ επιχείρηση ΣΥΝ. ανεπικερδής ΑΝΤ. κερδοφόρος, επικερδής. — 
ακερδώς επίρρ. [αρχ.]. 

ακέριος, -ια, -ιο → ακέραιος 
άκερκος, -η, -ο (ζώο) που δεν έχει ουρά ΑΝΤ. κερκοφόρος. [ΕΤΥΜ. 

αρχ. < ά- στερητ. + κέρκος «ουρά» (βλ.λ.)]. 
ακερµάτιστος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν έχει κοµµατιαστεί (βλ. κ. λ. 

κερµατίζω). 
ακετόνη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. το ασετόν άχρωµο, εύφλεκτο και πτητικό υγρό· 

χρησιµοποιείται ως διαλύτης στο εργαστήριο και στη βιοµηχανία και ως 
πρώτη ύλη για τη σύνθεση πολλών ενώσεων. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
acétone (οπτικό δάνειο) < λατ. acetum «ξίδι»]. r 

ακετυλένιο (το) {ακετυλενίου} ΧΗΜ. η ασετυλίνη· άχρωµος, εύφλεκτος αέριος 
ακόρεστος υδρογονάνθρακας που χρησιµοποιείται κυρ. ως φωτιστικό, ως 
καύσιµο για τη συγκόλληση και την κοπή µετάλλων, καθώς και ως πρώτη ύλη 
για τη σύνθεση διαφόρων οργανικών χηµικών ενώσεων. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. acétylène (οπτικό δάνειο). Βλ. κ. ασετυλίνη]. 

ακεφαλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η τερατογονία που χαρακτηρίζεται από την 
πλήρη έλλειψη κεφαλής. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. acephalia]. 

ακέφαλος, -η, -ο [αρχ.] 1. ΙΑΤΡ. αυτός που δεν έχει κεφάλι 2. (µτφ.) αυτός που 
δεν έχει κάποιον επί κεφαλής, που δεν έχει αρχηγό ή στερείται ικανής ηγεσίας, 
αδιοίκητος: όσο το κόµµα παραµένει ~, δεν θα έχει ενιαία γραµµή || ~ 
υπουργείο | κυβέρνηση | στόλος 3. ΦΙΛΟΛ. (α) αυτός τού οποίου λείπει η αρχή: 
~ κώδικας | χειρόγραφο ΑΝΤ. κολοβός (β) (ειδικότ.) ΜΕΤΡ. ακέφαλος στίχος ο 
στίχος τού οποίου λείπει η πρώτη συλλαβή ή είναι βραχεία αντί µακράς. — 
ακεφαλία (η) (σηµ. 1). 

ακεφιά (η) (συνήθ. στον πληθ.) η έλλειψη κεφιού, η βαριά διάθεση: «όταν δεν 
σε βλέπω, έχω ακεφιές» (λαϊκ. τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρωτιά. 

άκεφος, -η, -ο αυτός που δεν έχει καλή ψυχική διάθεση, που δεν έχει κέφι: σε 
βλέπω - σήµερα- τι έχεις; ΣΥΝ. δύσθυµος, βαρύθυµος, ανό-ρεκτος, 
κακόκεφος, κακοδιάθετος ΑΝΤ. κεφάτος, ευδιάθετος, πρόσχαρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κέφι, πρωτιά. — άκεφα επίρρ. 

ακηδεµόνευτος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για ανηλίκους) αυτός που δεν κηδεµονεύεται 
ΑΝΤ. κηδεµονευόµενος 2. (µτφ.) αυτός που αποφασίζει και ενεργεί χωρίς να 
επηρεάζεται και να καθοδηγείται από άλλους: ~ συνδικαλιστικό κίνηµα ΣΥΝ. 
ανεξάρτητος ΑΝΤ. κηδεµονευόµενος. — ακηδεµόνευτα επίρρ. 

ακήδευτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει ακόµη κηδευτεί ΣΥΝ. άθαφτος, 
ανενταφίαστος 2. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που έχει ταφεί, χωρίς να έχει προηγηθεί η 
ακολουθία τής κηδείας. 

ακηδής, -ής, -ές {ακηδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- ακηδέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. αυτός 
που δεν έχει φροντίδες και µέριµνες ΣΥΝ. αµέριµνος, ξένοιαστος 2. αυτός 
που δεν φροντίζει, δεν δείχνει ενδιαφέρον (για κάτι) ΣΥΝ. αµελής, 
αδιάφορος. — ακηδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες- 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < α- στερητ. + κήδος «µέριµνα, φροντίδα», βλ. κ. κηδεία]. 

ακηδία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η έλλειψη φροντίδας και ενδιαφέροντος ΣΥΝ. 
αδιαφορία, αµέλεια, παραµέληση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άκηδής]. 

ακηλίδωτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει κηλίδες, λεκέδες 2. (µτφ.) 
αυτός στον οποίο δεν µπορεί να προσάψει κανείς µοµφή για παράπτωµα: ~ 
ζωή | φήµη ΣΥΝ. άµεµπτος, ακέραιος, αστιγµάτιστος ΑΝΤ. κηλιδωµένος, 
στιγµατισµένος, σπιλωµένος. 

ακήρυκτος, -η, -ο [αρχ.] κ. (καθηµ.) ακήρυχτος αυτός που δεν έχει κηρυχθεί, 
που δεν έχει γνωστοποιηθεί- κυρ. στη ΦΡ. ακήρυχτος πόλεµος (i) ο πόλεµος 
που διεξάγεται χωρίς να έχει κηρυχθεί επίσηµα: στα χωριά τής 
τουρκοκρατούµενης Μακεδονίας ξεκίνησε ένας - µεταξύ τής Ελλάδας και τής 
Βουλγαρίας (ii) (µτφ.) για σχέσεις που, ενώ είναι εχθρικές, τηρούν ακόµη τα 
προσχήµατα: χρόνια τώρα υπάρχει ένας ~ µεταξύ τους ΑΝΤ. κηρυγµένος. 

-άκης 1. παραγωγικό υποκοριστικό επίθηµα που χρησιµοποιείται σε ουσιαστικά 
αρσενικού γένους: κόσµος > κοσµ-άκης 2. κατάληξη επωνύµων κρητικής 
κατά κανόνα προέλευσης: Σηφ-άκης, Χατζηδ-άκης, 

α- | αν- στερητικό 
α-κατασίγαστος, -η, -ο α-κατάστρωτος, -η, -ο α-κατεύναστος, -η, -ο α-κατσάρωτος, -η, -ο α-κέντητος, -η, -ο 
α-κατασκεύαστος, -η, -ο α-καταφρόνητος, -η, -ο α-κατευόδωτος, -η, -ο α-κατσούφιαστος, -η, -ο α-κέντριστος, -η, -ο 
α-κατασκόπευτος, -η, -ο α-καταψήφιστος, -η, -ο α-κατηγόρητος, -η, -ο α-καφάσωτος, -η, -ο α-κέντρωτος, -η, -ο 
α-καταστρατήγητος, -η, -ο α-κατεδάφιστος, -η, -ο α-κατοχύρωτος, -η, -ο α-καψάλιστος, -η, -ο 



-άκι 102 ακλόνητος 
 

Θεοδωρ-άκης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταγωγή, υποκοριστικός. [ΕΤΥΜ. 
Βλ. λ. -άκι]. 

-άκι παραγωγικό επίθηµα που χρησιµοποιείται: 1. σε ουσιαστικά κάθε γένους 
και σπανιότ. σε επιρρήµατα για τον σχηµατισµό υποκοριστικών: άνθρωπος > 
ανθρωπ-άκι, τσέπη > τσεπ-άκι, δέντρο > δεντράκι, λίγο > λιγ-άκι 2. (ειδικότ.) 
σε ουσιαστικά ξένης προελεύσεως κάθε γένους για την ένταξη τους στο 
κλιτικό σύστηµα τής Ελληνικής, χωρίς να έχουν απαραίτητα τη λειτουργία 
τού υποκορισµού: τρανζίστορ > τρανζιστορ-άκι, σκετς > σκετσ-άκι, ταγέρ > 
ταγερ-άκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποκοριστικός. 
[ΕΤΥΜ. Το παραγ. επίθηµα -άκι (π.χ. χερ-άκι, ζω-άκι, χαρτ-άκί), ήδη µτγν. (-
άκιν), προήλθε από υποκ. σε -ιον ουσιαστικών σε -αξ (π.χ. αυλαξ - αύλάκιον, 
χάραξ - χαράκιον, πίναξ - πινάκιον κ.τ.ό.). Από το ουδ. -άκι σχηµατίστηκε το 
µεσν. παραγ. επίθηµα -άκης, ορθότ. -άκις (π.χ. κοσµ-άκης, κύρ. ονόµατα 
∆ηµητρ-άκης, Νικολ-άκης, Γιωργάκης κ.ά.) και το επίθηµα -άκος (π.χ. 
ανθρωπ-άκος, γεροντ-άκος, εγω-ιστ-άκος κ.ά.). Το ουδ. -αλάκι ανάγεται στα 
επιθήµατα -άλι και -άκι, εκ των οποίων το πρώτο είναι ήδη µεσν. και απαντά 
αρχικώς σε λ. των οποίων το θέµα έληγε σε -λ: κεφαλ-ή > κεφάλ-ιον (υποκ.) λ. 
κε-φάλ-ι. Το επιτατικό επίθηµα -αδάκι προέρχεται από υποκ. σε -άδι (βλ.λ.) µε 
την προσθήκη τού επιθήµατος -άκι (λ.χ. πηγ-άδι > πηγ-αδά-κι), από όπου 
αργότερα αυτονοµήθηκε ως ανεξάρτητο µόρφηµα (λ.χ. ψτωχ-αδάκι)]. 

-ακιας (συνήθ. µειωτ.) παραγωγικό επίθηµα, το οποίο χρησιµοποιείται για τον 
σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. αυτόν που έχει ροπή, έντονη 
προτίµηση σε κάτι: κορτ-άκιας (αυτός που κάνει συχνά κόρτε), µατ-άκιας 
(βλ.λ.), πρεζ-άκιας, παναθηναϊκ-άκιας (οπαδός τού Παναθηναϊκού), 
σαχαλαµαρ-άκιας 2. αυτόν που φέρει κάτι: γυαλ-άκιας, µουστ-άκιας (αντί 
µουστακ-άκιας). [ΕΤΥΜ. Το παραγ. επίθηµα σχηµατίστηκε αρχικώς από τον 
πληθ. ουδ. υποκοριστικών (λ.χ. µατ-άκια, γυαλ-άκια, νευρ-άκια) και την αρσ. 
κατάλ. -ς (οπότε µατάκια-ς, γυαλάκια-ς). Αργότερα, το επίθηµα -άκιας 
αυτονοµήθηκε (φαινόµενο αποϋποκορισµού) και η χρήση του επεκτάθηκε 
(λ.χ. πρεζ-άκιας κ.ά.)]. 

ακίβδηλος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για νόµισµα) που δεν έχει παραχαραχθεί ΣΥΝ. 
γνήσιος 2. (µτφ.-σπάν.) τίµιος, άδολος: ~ χαρακτήρας. 

ακίδα (η) 1. η αιχµηρή άκρη αντικειµένου: ~ βελόνας | βέλους | αγκι-στριού | 
αλεξικέραυνου ΣΥΝ. µύτη, αιχµή 2. µικρό αιχµηρό κοµµάτι που αποσπάται 
από ξύλινη επιφάνεια· σχίζα, σκλήθρα: µπήκε µια ~ στο νύχι µου 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
µικρή µεταλλική ράβδος για τον σχεδιασµό συνθέσεων µεγάλης ακριβείας σε 
χαρτί ή περγαµηνή 4. βελόνα µε διάφορες λειτουργίες σε ηλεκτρονικές 
συσκευές: η ~ τού βραχίονα τού πικάπ || εκτυπωτής 24 ακίδων 5. (σε πυροβόλο 
όπλο) βελόνα στην κάννη, µε την οποία υποβοηθείται η σκόπευση. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ακίς, -ίδος, «αιχµηρό αντικείµενο, βελόνα» < I.E. *ak-«οξύς, αιχµηρός», 
πβ. λατ. ac-ies «κόψη», γαλλ. aigu «οξύς», ισπ. acido, αγγλ. edge «άκρη, 
γωνία», γερµ. Ecke µε την ίδια σηµ. Οµόρρ. ακ-αν-θα, άκ-µή, άκ-µήν)> 
ακόµη), άκ-ρος, άκ-τή, άκ-όντιο(ν), ακ-όνι | ακονίζω, όξ-ύς κ.ά. Οι σηµ. 4, 5 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια από γαλλ. aiguille]. 

ακιδοφόρος, -α, -ο αυτός που φέρει ακίδες (βελόνια, καρφιά κ.λπ.): ~ 
κύλινδρος. 

ακιδωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σχήµα ακίδας, αιχµηρός: ~ θυρεός. 
ακίνδυνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν προκαλεί κίνδυνο, που δεν εµπνέει 

ανησυχία: το σκυλάκι είναι εντελώς ακίνδυνο || ~ αντίπαλος | µέθοδος | 
εγχείρηση | φάρµακο | επαφή ΣΥΝ. άκακος ΑΝΤ. επικίνδυνος, επισφαλής, 
ανησυχητικός, απειλητικός · 2. αυτός που δεν διατρέχει κίνδυνο, που δεν 
εκτίθεται σε κίνδυνο: στη ζωή του ακολούθησε την πιο ακίνδυνη πορεία- δεν 
ρισκάρισε καθόλου. — ακίνδυνα /ακινδύνως [αρχ.] επίρρ. 

ακινησία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη κινήσεως, το να µην κινείται 
κάποιος/κάτι: το πέσιµο δεν ήταν σοβαρό, αλλά ο γιατρός συνέστησε πλήρη ~ || 
απόλυτη | τέλεια | υποχρεωτική | φαινοµενική | µερική | ολική ~ || καταδικάζω | 
κρατώ σε ~ ΑΝΤ. κίνηση 2. (µτφ. για εµπορικές ή χρηµατιστηριακές 
συναλλαγές) η στασιµότητα, η απραξία στις εµπορικές ή τραπεζικές 
δραστηριότητες. 

ακινητοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να καθιστά κανείς 
κάποιον ή κάτι ακίνητο, η επιβολή ακινησίας: η ~ τού οχήµατος λόγω βλάβης 
ΣΥΝ. καθήλωση ΑΝΤ. κινητοποίηση, κίνηση, ενεργοποίηση 2. ΒΙΟΛ. 
αντανακλαστική ακινητοποίηση αντίδραση άµυνας των ζώων, κατά την 
οποία ακινητοποιούνται απόλυτα, όταν αντιληφθούν κίνδυνο 3. (µτφ. για µέσο 
µεταφοράς) η στάση, η µη κυκλοφορία (λόγω απεργίας ή στάσης εργασίας): η 
~ των λεωφορείων προκάλεσε συµφόρηση στα υπόλοιπα µέσα µεταφοράς · 4. 
ΟΙΚΟΝ. (για κεφάλαιο) η µετατροπή του σε ακίνητες αξίες (κτήρια, 
µηχανολογικό εξοπλισµό, πλοία κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Ως επιστηµ. όρ. η λ. αποδίδει 
το αγγλ. immobilisation]. 

ακινητοποιώ ρ. µετβ. [1893] {ακινητοποιείς... | ακινητοποί-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. κάνω (κάποιον/κάτι) να µη µπορεί να κινηθεί, επιβάλλω 
ακινησία: ο αστυφύλακας ακινητοποίησε τον διαρρήκτη || πολλά αυτοκίνητα 
ακινητοποιήθηκαν λόγω τής κατολίσθησης βράχων || η απεργία των 
τελωνειακών έχει ακινητοποιήσει στα σύνορα φορτηγά µε ευπαθή προϊόντα 
ΣΥΝ. καθηλώνω ΑΝΤ. κινητοποιώ, ενεργοποιώ, κινώ · 2. διαθέτω ρευστό 
χρήµα για την αγορά ακινήτων: ~ τα κεφάλαια µου 3. ΟΙΚΟΝ. 
ακινητοποιηµένα (τα) µέρος των περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεως, τα 
οποία δεν προορίζονται για µε- 

ταπώληση, αλλά για να συµβάλουν στην παραγωγή εισοδήµατος. [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. immobilise]. 

ακίνητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν κινείται: µένω | στέκοµαι | κάθοµαι ~|| ~ 
σαν άγαλµα || (λογοτ.) ~ µάτια || ακίνητος! (ως προειδοποίηση αστυνοµικού σε 
κακοποιό, για να µην τον πυροβολήσει) ΣΥΝ. ασάλευτος, (εκφραστ.) 
κοκκαλωµένος ΑΝΤ. κινητός, κινούµενος 2. αυτός που δεν µπορεί να 
µετακινηθεί, που είναι αναπόσπαστος από το έδαφος: ~ περιουσία | ιδιοκτησία 
ΣΥΝ. σταθερός, εδραίος 3. ΝΟΜ. ακίνητο (ενν. πράγµα) {ακινήτ-ου | -ων} το 
έδαφος και τα συστατικά του µέρη (π.χ. κτίσµατα), ως περιουσιακά στοιχεία: 
επενδύω σε ακίνητα || µίσθωση | αγορά ακινήτου || φόρος µεταβιβάσεως ακι-
νήτου ΑΝΤ. κινητό (περιουσιακό στοιχείο) · 4. ΕΚΚΛΗΣ. ακίνητη εορτή η 
θρησκευτική γιορτή που εορτάζεται κάθε χρόνο την ίδια ηµεροµηνία (βλ. κ. 
κινητή εορτή, λ. κινητός) (πβ. λ. ακούνητος). 

ακινητώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {ακινητείς...- µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} ♦ 1. 
(αµετβ.) είµαι ακίνητος, µένω σε ακινησία: τα νερά τού ποταµού σε εκείνο το 
σηµείο ακινητούν ΣΥΝ. αδρανοποιούµαι ΑΝΤ. κινούµαι, σαλεύω ♦ 2. (µετβ.) 
(σπάν.) επιβάλλω ακινησία (σε κάποιον/ κάτι) ΣΥΝ. καθηλώνω, ακινητοποιώ. 

-ακίς (λόγ.) παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιρρηµάτων που 
δηλώνουν πόσες φορές γίνεται κάτι: σας φιλώ εκατοντάκις || σου έχω πει 
πλειστάκις να µην αντιµιλάς στους µεγαλύτερους σου || αυτό έχει συµβεί 
πολλάκις. 
[ΕΤΎΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το οποίο έχει την 
αφετηρία του στο επίρρ. πολλάκις (βλ.λ.), από το οποίο αναλογικώς 
επεκτάθηκε στα αριθµητικά]. 

ακκίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. προσποιούµαι 
πως δεν θέλω κάτι, ενώ το θέλω ΣΥΝ. κάνω νάζια | σκέρτσα 2. είµαι 
υπερήφανος για κάτι δικό µου και το δείχνω µε τη συµπεριφορά µου ΣΥΝ. 
καµαρώνω, ναρκισσεύοµαι 3. (στις ερωτικές σχέσεις) συµπεριφέροµαι 
φιλάρεσκα, προκλητικά ΣΥΝ. χαριεντίζοµαι, χαϊδολογιέµαι. — ακκισπκός, -
ή, -ό [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«προσποιούµαι, υποκρίνοµαι», < Άκκώ «είδος µπαµπούλα», αγν. ετύµου. 
Επειδή η Άκκώ εµφανιζόταν να συνοµιλεί µε το είδωλο της στον καθρέφτη, το 
ακκίζοµαι σήµαινε αρχικά «µορφάζω», προτού καταλήξει στη σηµ. 
«προσποιούµαι»]. 

ακκισµός (ο) [αρχ.] νάζι, σκέρτσο ή φιλάρεσκη συµπεριφορά. 
-άκλα παραγωγικό µεγεθυντικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών 

ουσιαστικών: χερ-άκλα, µουρ-άκλα, αντρ-άκλα, κορ-άκλα. [ΕΤΥΜ. Μεσν. 
παραγ. επίθηµα (µε µεγεθ. κατάλ. -α), που προέρχεται από το λατ. υποκορ. 
επίθηµα -c(u)lum (πβ. λατ. bac-ulum «ραβδί»), το οποίο συνέπιπτε µε το λατ. 
επίθηµα -culum (πβ. λατ. mira-culum «θαύµα»)]. 

άκλαυτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν τον θρήνησε κανείς ΣΥΝ. αθρήνη-τος ΑΝΤ. 
πολυθρήνητος· ΦΡ. πηγαίνω άκλαυτος πεθαίνω χωρίς να µε θρηνήσει κανείς 
2. αυτός που δεν προκαλεί συγκίνηση, που δεν φέρνει κλάµατα: (παροιµ.) 
«ούτε γάµος - ούτε νεκρός αγέλαστος». — άκλαυτα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + κλαυτός < κλαίω (< *κλάΕ-7'ω)]. 

ά κλειστός, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει κλείσει, ανοικτός ΑΝΤ. 
κλεισµένος, κλειστός 2. αυτός που δεν έχει κλειδωθεί ΣΥΝ. ξεκλείδω-τος 3. 
αυτός που δεν έχει συµπληρωθεί: έχει άκλειστα τα είκοσι 4. (λογαριασµός) 
που δεν έχει εκκαθαριστεί 5. (για εµπορικές σχέσεις) αυτός που δεν έχει 
συµφωνηθεί επίσηµα: ~ συµφωνία. 

ακληρονόµητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει κληρονόµους: δεν έκανε 
παιδιά κι έτσι πέθανε ~ ΣΥΝ. άκληρος 2. αυτός που δεν κληρονοµήθηκε, που 
δεν περιήλθε σε κληρονόµους: ~ περιουσία ΑΝΤ. κληρονοµηµένος. 

άκληρος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει κληρονόµους (κυρ. παιδιά) ΣΥΝ. 
ακληρονόµητος 2. (γενικότ.) αυτός που δεν κατάφερε να αποκτήσει παιδί: ~ 
ζευγάρι | γέρος || µένω - ΣΥΝ. άτεκνος 3. αυτός που δεν έλαβε µερίδιο από 
κληρονοµιά: τα άφησαν όλα στον γυιο τους και έµεινε η κόρη τους ~. — 
ακληρία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ, αρχ. < ά- στερητ. + κλήρος «µερίδιο»]. 

α κληρωτός, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει κληρωθεί: ~ λαχείο ΑΝΤ. 
κληρωµένος 2. αυτός που δεν διανεµήθηκε µε κλήρους: ~ χωράφια ΑΝΤ. 
κληρωµένος. 

ακλήτευτος, -η, -ο αυτός που δεν έλαβε κλήση από τον δικαστικό κλητήρα, για 
να παραστεί στο δικαστήριο ως µάρτυς ή διάδικος ΑΝΤ. κλητευµένος. 

ακλινής, -ής, -ές {ακλιν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που δεν παρουσιάζει 
κλίση ΣΥΝ. επίπεδος, οριζόντιος ΑΝΤ. κεκλιµένος, επικλινής 2. ΓΕΩΛ. 
(σηµείο τής Γης) στο οποίο η µαγνητική βελόνα δεν αποκλίνει (η λ. 
χρησιµοποιείται ως χαρακτηρισµός τού Μαγνητικού Ισηµερινού). — ακλισία 
(η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -κλινής < κλίνω}. 

άκλιτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που δεν κλίνεται, που δεν µεταβάλλει 
καταλήξεις: τα επιρρήµατα είναι - λέξεις 2. άκλιτο µέρος τού λόγου καθεµιά 
από τις γραµµατικές κατηγορίες µιας γλώσσας, τα στοιχεία τής οποίας 
απαντούν σε όλα τα λεκτικά περιβάλλοντα µε τον ίδιο τύπο, χωρίς 
διαφοροποίηση καταλήξεων: τα ~ τής Ν. Ελληνικής είναι το επίρρηµα, ο 
σύνδεσµος, η πρόθεση, η επιρρηµατική µετοχή σε -οντάς | -ώντας και το 
επιφώνηµα ΑΝΤ. κλιτός. — άκλιτα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. [ΕΤΎΜ. µτγν. 
(ίδια σηµ. µε τη Ν. Ελλην.) < ά- στερητ. + κλίνω]. 

ακλόνητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν κλονίζεται, που δεν µπορεί να µετακινηθεί: 
~ θεµέλιο ΣΥΝ. σταθερός, εδραίος, άσειστος, αδιάσειστος, 

α- | αν- στερητικό 
α-κέραστος, -η, -ο α-κεράτωτος, -η, -ο α-κέρδιστος, -η, -ο α-κέρωτος, -η, -ο α-κινηµατογράφητος, -η, -ο 



άκλωστος 103 ακόλουθος 
 

απαρασάλευτος, στερεός, αταλάντευτος, (λόγ.) έµπεδος, αµετακίνη-
τος ANT. ασταθής, κλονιζόµενος· (µτφ.) 2. αυτός που δεν τον µετακι-
νεί κανείς από την (επαγγελµατική, πολιτική κ.λπ.) θέση που κατέχει: ο 
διευθυντής παραµένει - στη θέση του παρά τις εις βάρος του κα-
ταγγελίες || — ο προπονητής τής Α.Ε.Κ. χάρη στην υποστήριξη των 
οπαδών της ΣΥΝ. σταθερός, αµετακίνητος 3. αυτός που δεν µπορεί να 
διαψευστεί: ~ άλλοθι | απόδειξη | επιχείρηµα | θέση ΣΥΝ. αναµφισβή-
τητος, αδιάψευστος, αδιάσειστος, ατράνταχτος ANT. αµφισβητήσι-
µος, αµφίβολος 4. (για πρόσ.) αυτός που µένα σταθερός στη γνώµη 
του, στη θέση όπου είναι ταγµένος, στον αγώνα του: παρά τα βασα-
νιστήρια έµεινε ~ στις ιδέες του || ~ προσήλωση | πείσµα | πίστη | πε-
ποίθηση | θέληση | απόφαση || (µτφ.) βράχος ~ ΣΥΝ. σταθερός, απαρα-
σάλευτος, αταλάντευτος, συνεπής. — ακλόνητα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< ά- στερητ. + κλονώ «κλονίζω»]. άκλωστος, -η, -ο κ. άκλωθος (ύλη 
προορισµένη για ύφανση) που δεν την έχουν κλώσει, που δεν έγινε 
νήµα ή κλωστή: ~ βαµβάκι ΣΥΝ. άγνεστος ΑΝΤ. κλωσµένος, 
γνεσµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + κλώθω]. ακµάζω ρ. αµετβ. 
[αρχ.] {ήκµασα κ. άκµασα} 1. (για πρόσ.) βρίσκοµαι σε πλήρη 
ανάπτυξη των πνευµατικών µου δυνάµεων, παράγω τα καλύτερα έργα 
µου: η Αθήνα άκµασε κατά τον 5ο αι. π.Χ. ΣΥΝ. ευδοκιµώ, 
µεσουρανώ, (λαϊκ.) προκόβω ΑΝΤ. παρακµάζω, (λόγ.) φθίνω, δύω, 
ξεπέφτω 2. βρίσκοµαι στο κορύφωµα τής ανάπτυξης, τής δραστηριό-
τητας, τής αποδοτικότητας (κυρ. σε µτχ.): ακµάζουσα επιχείρηση | 
οικονοµία | τέχνη | φιλοσοφία | πόλη | χώρα || ακµάζων πολιτισµός 
ΣΥΝ. ανθώ, ευδοκιµώ, είµαι στο ζενίθ, µεσουρανώ, είµαι στον Κολο-
φώνα, (λαϊκ.) προκόβω ΑΝΤ. (λόγ.) φθίνω, παρακµάζω. ακµαίος, -α, -ο 
1. αυτός που βρίσκεται σε ακµή, που χαρακτηρίζεται από δύναµη και 
ζωντάνια: αν και έχει περάσει τα 80, είναι ακόµη ~ || διατηρούµαι ~ 
ΣΥΝ. θαλερός, σφριγηλός ΑΝΤ. ασθενικός 2. αυτός που βρίσκεται σε 
υψηλό επίπεδο: το στράτευµα είχε - ηθικό | φρόνηµα 3. αυτός που 
ευδοκιµεί, που προοδεύει: ~ επιχείρηση | οικονοµία ΣΥΝ. ανθηρός 
ΑΝΤ. παρηκµασµένος, φθίνων. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ακµαίος < ακµή | -ά + -ιος, πβ. αρχή | -ά - αρχαίος]. 
ακµαιότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης, 
συνήθ. πνευµατικής, πολιτισµικής, οικονοµικής ΣΥΝ. ανθηρότητα. 
ακµή (η) 1. το ανώτατο σηµείο αναπτύξεως, η φάση στην οποία κο-
ρυφώνεται η ανάπτυξη: ~ τού πολιτισµού | τής οικονοµίας | των τεχνών 
|| στην ~ τής δόξας | τής ηλικίας του ΣΥΝ. άνθηση, (µτφ.) ζενίo ΑΝΤ. 
παρακµή · 2. (α) ΓΕΩΜ. η ευθεία γραµµή τοµής δύο επιπέδων και 
ειδικότερα το ευθύγραµµο τµήµα τοµής δύο πλευρών ενός πολυέδρου: 
η - τού κύβου (β) η κόψη· ΦΡ. (λόγ.) επί ξυροΰ ακµής στην κόψη τού 
ξυραφιού, σε κρίσιµο σηµείο: τα εθνικά µας θέµατα είχαν οξυνθεί 
επικίνδυνα και βρίσκονταν ~, όταν επέστρεψε στην εξουσία ο Ε. 
Βενιζέλος · 3. ΙΑΤΡ. (α) δερµατοπάθεια ιδ. συνηθισµένη κατά την 
εφηβική ηλικία, που χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση εξανθηµάτων, 
κυρ. στο πρόσωπο· τα σπυράκια τής νεότητας ΣΥΝ. µπιµπίκια (β) η 
περίοδος τής κορύφωσης των συµπτωµάτων µιας νόσου: ~ πυρετού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αιχµή» < I.E. *ak- «οξύς, αιχµηρός», πβ. 
σανσκρ. âs-ri-h «γωνία, κόψη», λατ. ac-er «οξύς», γαλλ. acide «οξύ» 
κ.ά. Οµόρρ. άκ-ανθα, άκ-ρος, άκ-τή, άχ-νη κ.ά. Από τη σηµ. τής «αιχ-
µής» η λ. ακµή κατέληξε να σηµαίνει «το ακρότατο, κρίσιµο σηµείο 
(µιας ενέργειας)» και, κατ' επέκταση, την κατάλληλη στιγµή, κατά την 
οποία η ενέργεια βρίσκεται σε πλήρη ωριµότητα και ανάπτυξη. Η αρχ. 
παροιµία επί ξυροΰ ακµής, Οµήρ. ϊλ. | 174) χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα 
και από τους κλασικούς συγγραφείς (λ.χ. Ηροδ. 6, 11: έπί ξυροΰ γαρ 
ακµής εχεται ήµϊν τα πρήγµατα)]. άκµονας (ο) (ακµόνων) (λόγ.) 1. 
σιδερένια επιφάνεια προσαρµοσµένη σε ξύλινη βάση, πάνω στην 
οποία σφυρηλατείται ο σίδηρος ή γίνεται η επεξεργασία µεταλλικών 
αντικειµένων το αµόνι· ΦΡ. µεταξύ σφύρας και άκµονος βλ. λ. σφύρα · 
2. ΑΝΑΤ. ένα από τα τρία µικρά οστά τού µέσου ωτός των 
θηλαστικών, που µαζί µε τη σφύρα και τον αναβολέα µεταδίδουν τις 
ηχητικές δονήσεις στο έσω ους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ακµών, -όνος «πέτρα», 
που συνδ. µε λιθ. akmuö «πέτρα», σανσκρ. âSman «λίθος, βράχος» κ.ά. 
Αν το -µων θεωρηθεί παραγ. επίθηµα (πβ. µνή-µων, πείσ-µων), τότε η 
λ. συνδ. µε την ευρεία οικογένεια των άκ-ρος, άκ-µή, άκ-τή κ.λπ. Η 
σηµ. «αµόνι» ήδη αρχ. o ιατρ. όρ. αποδίδει το γαλλ. enclume]. ακοή 
(η) 1. µία από τις πέντε αισθήσεις, µέσω τής οποίας αντιλαµβα-
νόµαστε τα ηχητικά ερεθίσµατα µε τη βοήθεια των αφτιών 2. η ικα-
νότητα που έχει κάποιος να ακούει: ακόµη δεν έκλεισε τα πενήντα και 
η ~ του έχει εξασθενήσει || οξεία | αδύνατη ~· ΦΡ. (λόγ.) εξ ακοής 
ακουστά· κατ' αντιδιαστολή προς το «εξ όψεως»: τον γνωρίζω µόνον - 
3. ακτίνα | απόσταση ακοής η απόσταση µεταξύ δύο σηµείων, που 
επιτρέπει την αντίληψη των ηχητικών κυµάτων µέσω τής ακοής. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *à-KoFa< ακούω {< *à-KÓF-jtà)]. ακοίµητος, -η, -ο 1. 
αυτός που δεν κοιµήθηκε ή δεν κοιµάται ΣΥΝ. άγρυπνος ΑΝΤ. 
κοιµισµένος- (κυρ. µτφ.) 2. αυτός που επαγρυπνεί: ~ θεµατοφύλακες 
τής παράδοσης | φρουρός 3. αυτός που έχει πάντα την ίδια ένταση: ~ 
πάθος | πόθος ΣΥΝ. ασίγαστος 4. αυτός που δεν σβήνεται ποτέ: ~ 
φάρος- ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. ακοίµητο καντήλι | ακοίµητη λυχνία το καντήλι | η 
λυχνία που τοποθετείται µπροστά από το αρτοφόριο τού Αγ. Βήµατος 
και καίει διαρκώς. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + κοιµώµαι (βλ. λ. 
κοιµούµαι). Η σηµ. 4 εί- 

ναι µτγν. (λ.χ. Πλουτ. Κάµιλλος 2: άκοίµητον πυρ), ενώ µεσν. είναι οι 
φρ. που σχετίζονται µε το καντήλι (λ.χ. κρεµανται τρεις ακοίµητοι 
πανέµορφοι κανδήλαι, Παΐσιος 7στ. άγ. όρους Σινά 813)]. 

ακοινωνησία [αρχ.] κ. (λαϊκ.) ακοινωνησια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η 
ιδιότητα ή η συµπεριφορά τού ακοινώνητου' η έλλειψη κοινωνικότη-
τας, η αποφυγή συναναστροφών ΑΝΤ. κοινωνικότητα · 2. ΕΚΚΛΗΣ. η 
αποχή ή η αποκοπή από τη θεία Κοινωνία, συνήθ. ως επιτίµιο που 
επιβάλλεται από την Εκκλησία. [ΕΤΥΜ αρχ. < άκοινώνητος (βλ.λ.). Η 
σηµ. 2 είναι µεσν.]. 

ακοινώνητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει ή αποφεύγει τις κοινωνικές 
σχέσεις: είναι τελείως ~· δεν έχει ούτε έναν φίλο ΣΥΝ. µονόχνο-τος, 
µονήρης ΑΝΤ. κοινωνικός, κοσµικός · 2. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που δεν έχει 
κοινωνήσει, που δεν µετέλαβε. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αυτός τον οποίο δεν µπορούν να µοιρα-
στούν δύο», < α- στερητ. + κοινωνώ «µετέχω». Η σηµ. «αυτός που 
δεν έλαβε τη µετάληψη, που δεν κοινώνησε» είναι µεσν.]. 

ακόκκιστος, -η, -ο (κυρ. βαµβάκι) που δεν έχει καθαριστεί από τα 
περιβλήµατα του, που δεν του έβγαλαν το κουκούτσι ΑΝΤ. ξεκοκκι-
σµένος. [ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + κοκκίζω < κόκκος]. 

ακολασία (η) {ακολασιών} 1. ασελγής και ανήθικη πράξη, η αποχα-
λίνωση τού σαρκικού πάθους: ερωτική | απερίγραπτη ~ || παρασύρω | 
περιπίπτω σε ~ ΣΥΝ. ασωτία, κραιπάλη, έκλυτος βίος 2. ΝΟΜ. η ενέρ-
γεια που αποσκοπεί στην ικανοποίηση τής γενετήσιας ορµής εις βά-
ρος τής ευπρέπειας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ατιµωρησία», < ά- στερητ. + κόλασις «τι-
µωρία» < κολάζω. Η σηµ. «φιληδονία, ηδυπάθεια» είναι ήδη αρχ., 
όπου η λ. είχε ως αντώνυµο τη σωφροσύνη]. 

ακόλαστος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη εγκρά-
τειας στις ερωτικές ηδονές· ασελγής: ~ βίος ΣΥΝ. αχαλίνωτος, λάγνος, 
έκδοτος, έκλυτος, έκφυλος, ερωτοµανής ΑΝΤ. εγκρατής, αγνός, ηθικός 
2. ΝΟΜ. ακόλαστη πράξη η αξιόποινη πράξη που θίγει τη γενετήσια 
ευπρέπεια · 3. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που δεν σκανδαλίζεται ή που αποφεύ-
γει πράγµατα που σκανδαλίζουν ΣΥΝ. ασκανδάλιστος ΑΝΤ. κολασµέ-
νος, σκανδαλισµένος · 4. αυτός που δεν τιµωρήθηκε: η πράξη αυτή 
δεν πρέπει να µείνει ~. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ατιµώρητος», < ά- 
στερητ. + κολάζω]. 

ακολούθηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το να ακο-
λουθεί κανείς κάποιον, η παρακολούθηση: ~ κατά βήµα. 

ακολουθητέος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός τον οποίο πρέπει να ακο-
λουθήσει κανείς: ~ πολιτική | τακτική. 

ακολουθία (η) {ακολουθιών} 1. η λογική σειρά σκέψεων, λόγων ή έρ-
γων η συνεχής και συνεκτική διαδοχή τους: ο λόγος σου δεν έχει ~· 
δεν πρόκειται να γίνεις πειστικός! || λογική ~ ΣΥΝ. αλληλουχία, ειρ-
µός, λογική σχέση ΑΝΤ. ανακολουθία, ασυναρτησία· ΦΡ. (λόγ.) κατ' 
ακολουθία(ν) εποµένως, σύµφωνα µε την κανονική διαδοχή των 
πραγµάτων: ήδη υπεγράφη η σύµβαση- ~, θα πρέπει να αρχίσουν οι 
εργασίες αµέσως, ώστε το έργο να περατωθεί εντός τού προβλεποµέ-
νου χρόνου ΣΥΝ. κατά συνέπεια 2. η οµάδα ανθρώπων που συνοδεύ-
ουν ή ακολουθούν κάποιο (συνήθ. υψηλό ή δηµοφιλές) πρόσωπο: εµ-
φανίστηκε ο πρόεδρος τής εταιρείας µε την ~ του || την ~ τού ∆ιονύ-
σου αποτελούσαν σάτυροι ΣΥΝ. συνοδία 3. ΓΛΩΣΣ. ακολουθία των 
χρόνων (λατ. consecutio temporum) η σχέση συµφωνίας των ρηµάτων 
(χρόνος ή/και έγκλιση) ανάµεσα στην κύρια και στις εξαρτηµένες 
(δευτερεύουσες) προτάσεις, που υπαγορεύεται από τους συντακτι-
κούς κανόνες τής γλώσσας: µας είπε ότι ήταν (όχι *είναι) εκεί την 
περασµένη εβδοµάδα || σύµφωνα µε την ~, στα Αρχαία Ελληνικά, µια 
δευτερεύουσα πρόταση εκφέρεται σε ευκτική τού πλαγίου λόγου, όταν 
το ρήµα τής κύριας είναι σε χρόνο παρελθοντικό · 4. ΜΑΘ. η συ-
νάρτηση µε πεδίο ορισµού το σύνολο των φυσικών αριθµών εκτός 
τού 0, δηλ. το IN* και τιµές από ένα σύνολο Ε· αν το Ε είναι υποσύ-
νολο των πραγµατικών αριθµών, η ακολουθία λέγεται πραγµατική ή 
~ πραγµατικών αριθµών · 5. ΕΚΚΛΗΣ. η ιεροτελεστία λατρευτικού χα-
ρακτήρα, τακτική ή έκτακτη, που καθορίζεται από το τυπικό τής 
Εκκλησίας και έχει κέντρο της τη Θεία Λειτουργία: οι ~ τής Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής έχουν κατανυκτικό και πένθιµο χαρακτήρα || νε-
κρώσιµη ~ || ~ όρθρου | εσπερινού ΣΥΝ. ιερουργία. [ΕΤΥΜ αρχ· < 
ακόλουθος. Η σηµ. 5 είναι µεσν.]. 

ακόλουθος, -η (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που ακολουθεί, που έρχεται µετά 
(από κάτι άλλο) ΣΥΝ. επόµενος, κατοπινός, ερχόµενος 2. (συνήθ.) για 
την προεξαγγελία πληροφοριών, στοιχείων κ.λπ. που παρατίθενται 
σε ορισµένη σειρά: έπειτα από µακρά σκέψη ελήφθησαν οι ~ 
αποφάσεις: α)... β)... γ)... || ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε 
τα ~: «...» ΣΥΝ. εξής 3. (µτφ.-λόγ.) (+γεν.) αυτός που συµφωνεί µε κάτι 
που προηγήθηκε: οι πράξεις σου πρέπει να είναι ~ των λόγων σου 
ΣΥΝ. σύµφωνος, συνεπής ΑΝΤ. ασυνεπής 4. ακόλουθος (ο/η) {ακο-
λούθ-ου | -ων, -ους} (α) το πρόσωπο που ακολουθεί κάποιον ως υφι-
στάµενος ή συνοδός: οι ~ τού βασιλιά (β) υπάλληλος κατωτέρου βαθ-
µού στη διπλωµατική υπηρεσία µε συγκεκριµένα καθήκοντα: µορ-
φωτικός | στρατιωτικός | εµπορικός ! προξενικός ~ (πβ. λ. σύµβουλος). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- αθροιστ. + -κόλουθος, µεταπτωτ. βαθµ. τής λ. κέλευ-
θος «οδός»· άρα αρχικώς ακόλουθος «συνοδός, αυτός που βαδίζει 
στον ίδιο δρόµο» και, κατ' επέκτ., «συνεπής, σύµφωνος». Η λ. επανήλ-
θε σε χρήση από το λεξιλόγιο τής Αρχ., καθώς δεν απαντά ούτε στην 

α- | αν- στερητικό 
α-κλάδευτος, -η, -ο α-κλότσητος, -η, -ο α-κοινολόγητος, -η, -ο α-κοκκίνιοτος, -η, -ο α-κολόβωτος, -η, -ο 
α-κλείδωτος, -η, -ο α-κλυδώνιστος, -η, -ο α-κοινοποίητος, -η, -ο α-κολάκευτος, -η, -ο 
ά-κλεφτος, -η, -ο α-κλώσσητος, -η, -ο α-κοίταχτος, -η, -ο α-κολάριστος, -η, -ο 
α-κληροδότητος, -η, -ο α-κοίµιστος, -η, -ο α-κόκκαλος, -η, -ο α-κόλλητος, -η, -ο 
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Κ.∆. ούτε στα µεσν. δηµώδη κείµενα]. 

ακόλουθος - συνοδός - οπαδός - σύντροφος. Και οι τέσσερεις λέξεις είναι 
αρχαίες, συνδέονται δε µεταξύ τους σηµασιολογικά, µια και όλες 
δηλώνουν «αυτόν που ακολουθεί, που έπεται, που συµβαδίζει και 
συνοδεύει». Τα ακόλουθος και συνοδός συνδέονται µε την έννοια 
«δρόµος»: α- αθροιστ. + κέλευθος «δρόµος, οδός» > α-κόλουθος (αρχική 
σηµ. «στον ίδιο δρόµο»), συν- + οδός > συνοδός «συνοδοιπόρος, 
συνοδευτής». Ας σηµειωθεί ότι η αρχαία λέξη τονίζεται κανονικώς ως 
σύνθετο (πβ. λ. πάρ-οδος, πρόοδος, κάθ-οδος, έξ-οδος) στην 
προπαραλήγουσα. Κατά την επανε-νεργοποίησή της, όµως, στη Ν. 
Ελληνική, προκειµένου να διαφοροποιηθεί αφενός από το ουσιαστικό η 
σύνοδος «συνέλευση» (που τονίζεται κανονικά) και να δηλώσει αφετέρου 
εντονότερα τη σηµ. αυτού που ενεργεί («δρώντος προσώπου»), 
µετασχηµατίστηκε τονικά σε συνοδός κατά το πρότυπο των ρηµατικών 
παραγώγων (πβ. ενεργός, βοηθός, οδηγός, ναυπηγός, δηµιουργός κ.τ.ό.). Το 
αρχ. οπαδός (< *οπά «ακολουθία, συνέχεια») ανάγεται στο ρ. έπ-οµαι 
«ακολουθώ» και σηµαίνει «αυτόν που ακολουθεί, συνοδεύει». Η Λατινική 
δάνεισε σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες (Γαλλική, Αγγλική, Γερµανική κ.ά.) 
τις αντίστοιχες λέξεις, που ανάγονται είτε στην έννοια τού «οµοτράπεζος» 
(cum «συν» + panis «ψωµί» > companio, πβ. γαλλ. compagnon, αγγλ. 
companion) είτε στην éwoia τού «συγκάτοικος» για στρατιώτες που 
συστεγάζονται στην ίδια σκηνή (camara «κάµαρα, δωµάτιο» + -atus > 
camaratus, πβ. γαλλ. camarade, αγγλ. comrade, γερµ. Kamarad). Στο 
companion αντιστοιχεί το αρχ. και νέο ελλην. σύν-τροφος (συν + 
τρέφοµαι). 

ακολουθώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ακολουθ-είς κ. -άς... | ακολούθησα, -
ούµαι, -ήθηκα (λόγ. µτχ. ακολουθηθείς, -είσα, -έν} 1. πηγαίνω µετά από 
(κάποιον/κάτι), κινούµαι από πίσω προς την ίδια κατεύθυνση: το περιπολικό 
πήρε εντολή να ακολουθήσει το ύποπτο αυτοκίνητο || άκουσα βήµατα πίσω µου 
και κατάλαβα ότι κάποιος µε ακολουθούσε || ~ (κάποιον) από κοντά | βήµα 
προς βήµα | κατά βήµα | κατά πόδας ΣΥΝ. παρακολουθώ ANT. προηγούµαι, 
προπορεύοµαι, πηγαίνω εµπρός 2. έρχοµαι (σε σειρά, τάξη, χρόνο) µετά από 
(κάποιον/κάτι): τη συννεφιά ακολούθησε καταρρακτώδης βροχή || τον αυ-
τοκράτορα Ιουστινιανό ακολούθησε στον θρόνο το 565 ο Ιουστίνος Β' || (κ. 
αµετβ.) µετά την οµιλία ακολούθησε δεξίωση ΣΥΝ. διαδέχοµαι, έποµαι ΑΝΤ. 
προηγούµαι 3. έρχοµαι µετά από (κάποιον/κάτι) ως συνέπεια, αποτέλεσµα, 
συµπέρασµα: την άνοδο τού πληθωρισµού πρέπει κανονικά να ακολουθεί 
αντίστοιχη αύξηση των µισθών || (κ. αµετβ.) τώρα που έγινε η αρχή, θ' 
ακολουθήσουν κι άλλες επιτυχίες ΣΥΝ. επακολουθώ, συνακολουθώ, απορρέω, 
εκπηγάζω, προκύπτω ΑΝΤ. προηγούµαι 4. πηγαίνω µαζί µε, συντροφεύω 
(κάποιον) στον δρόµο του: µου ζήτησε να τον ακολουθήσω µέχρι τον σταθµό || 
~ κάποιον ώς την άκρη τού κόσµου || ακολούθησε τον σύζυγο της στην εξορία' 
ΦΡ. συνοδεύω κάποιον στην τελευταία του κατοικία πηγαίνω στην κηδεία 
κάποιου: συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του 
κατοικία ΣΥΝ. συνοδεύω, συνοδοιπορώ 5. κινούµαι στην κατεύθυνση (ενός 
δρόµου, ενός τρόπου ζωής κ.λπ.): ακολουθήστε αυτό τον δρόµο και στην πρώτη 
διασταύρωση στρίψτε αριστερά || ~ δροµολόγιο | µονοπάτι | (µτφ.) ανοδική 
πορεία | εσφαλµένη οδό | σπουδές | επαγγελµατικό ή επιστηµονικό κλάδο- ΦΡ. 
(α) ακολουθώ (κάποιον) µε το βλέµµα | τα µάτια παρακολουθώ, κοιτάζω 
(κάποιον) ενώ κινείται (β) ακολουθώ (κάποιον) στον τάφο | ώς τον θάνατο 
πεθαίνω µαζί ή µετά από (κάποιον): µην αντέχοντας τον χαµό τού συζύγου της, 
τον ακολούθησε στον τάφο τρεις µήνες αργότερα (γ) ακολουθώ την τύχη | τη 
µοίρα (κάποιου) υφίσταµαι τα ίδια δεινά, παθαίνω τα ίδια µε (κάποιον): όσοι 
του αντιτάσσονταν ακολουθούσαν την τύχη εκείνων που εξόρισε όταν κατέλαβε 
την εξουσία 6. εφαρµόζω: ο ασθενής ακολούθησε τις οδηγίες τού γιατρού || και 
οι µετριοπαθείς ηγέτες, όταν ο λαός τους πιέζει, ακολουθούν πιο ριζοσπαστική 
πολιτική || ~ µέθοδο | γραµµή | τακτική | διαδικασία | διδασκαλία | αρχή | την 
πεπατηµένη | θεωρία | µόδα | παράδοση | συµβουλή | θεραπεία | οδηγίες | ένα 
πρόγραµµα | το παράδειγµα κάποιου (τον µιµούµαι) || ~ µε συνέπεια | 
απαρέγκλιτα | κατά γράµµα ένα πρόγραµµα 7. ζω ή ενεργώ σύµφωνα µε 
(κάτι/κάποιον): ~ τον ίσιο δρόµο | τη φωνή τής καρδιάς µου | τής συνείδησης 
µου 8. (για πρόσ.) δέχοµαι (κάποιον) ως οδηγό, ηγέτη, είµαι οπαδός του: οι 
πρώτοι µαθητές που ακολούθησαν τον Χριστό ήταν ο Ανδρέας και ο Ιωάννης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ακολουθώ (-έω) < ακόλουθος}. 

ακολούθως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. µετά, κατόπιν, εν συνεχεία: το πόρισµα θα 
υποβληθεί στον υπουργό και ~ θα δοθεί στη δηµοσιότητα-ΦΡ. ως ακολούθως µε 
τον ακόλουθο τρόπο, ως εξής: το ιατρικό ανακοινωθέν είχε ως ακολούθως: 
«...» 2. (+προς) σύµφωνα µε: η απόφαση εκδόθηκε ~ προς τις διατάξεις τού 
νέου νόµου. 

ακόµη κ. ακόµα επίρρ. (χρονικό) 1. (δηλώνει την εξακολούθηση) µέχρι τη 
στιγµή για την οποία γίνεται λόγος: βρέχει ~ || Κοιµάσαι ~; ∆ύο η ώρα! || -
Πήγαινε να τη χαιρετίσεις. -∆εν έφυγε ~; || αντέχω | ελπίζω ~ 2. (εµφατ.) για να 
τονιστεί ότι κάτι είναι πρώιµο ή γίνεται πρώιµα: ~ δεν ήρθες και φεύγεις πάλι; 
(φεύγεις σχεδόν αµέσως µόλις ήρθες) || σε τρυφερή ~ ηλικία ξενιτεύτηκε- ΦΡ. 
ακόµα να... για κάτι που αργεί, που δεν έχει γίνει, αντίθετα µε ό,τι θα ανέµενε 
κανείς: ~ τελειώσεις; Πέρασε η ώρα 3. επιπλέον, περισσότερο: χρειαζόµαστε ~ 
δύο υπαλλήλους || τι θα δούµε | ακούσουµε ~! || Μη βιάζεσαι! Έχουµε ~ καιρό! 
|| ~ µια φορά | ένα βήµα || «Λίγο ~, να σηκωθούµε λίγο ψηλότερα» (Γ. Σεφέρης) 
4. (επιτατ. πριν από συγκριτικό) περισσότερο: µε τα καινούργια πράγµατα που 
έβαλα, η βαλίτσα έγινε ~ βαρύτερη || ~ καλύτερα! · ΦΡ. (α) ακόµη και (επιτατ.) 
για να τονιστεί πόσο 

υπερβολικό ή εκπληκτικό είναι κάτι: ~ στα µέσα τού Ιουλίου κάνει κρύο εκεί! || 
µετά τις τελευταίες ταραχές φοβάται ~ να βγει στον δρόµο || (και µε αλλαγή τής 
σειράς των λέξεων στη φρ.) φοβάται και τον ήσκιο του ακόµη (β) ακόµη και 
(+αν | να | όταν όταν ακολουθεί παραχωρητική πρόταση) έστω και: δεν 
πρόκειται να ενδώσω, ~ να µου το ζητήσει παρακαλώντας || ~ αν διαφωνούµε 
µεταξύ µας, πρέπει να µείνουµε ενωµένοι || δεν έστερξε να βοηθήσει, ~ όταν του 
εξηγήσαµε ότι τα πάντα εξαρτώνται από αυτόν (γ) και πού 'σαι ακόµη! δεν 
φθάσαµε στο τέλος, στο όριο, τα χειρότερα ή τα καλύτερα είναι µπροστά µας: 
-∆εν αντέχω άλλο αυτή τη ζέστη! —! Αύριο η θερµοκρασία θ' ανέβει κι άλλο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ήδη. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άκοµή < αρχ. άκµήν, αιτ. τού ακµή, όπου τόσο το -ο-όσο και 
ο αναβιβασµός τού τόνου οφείλονται στην επίδραση των (χρονικών ιδίως) 
επιρρ. πότε, τότε κ.ά. Η κατάλ. -α, στο ακόµα (µεσν.) σχηµατίστηκε 
αναλογικά προς τα επιρρ. σε -α. Η χρήση τής αιτ. άκµήν ως επιρρήµατος είναι 
ήδη αρχ. (παρότι αποδοκιµαζόταν από τους γραµµατικούς) και είχε τη σηµ. 
«µόλις, ίσα-ίσα», δείχνοντας ότι κάτι βρίσκεται πολύ κοντά στο αναγκαίο 
όριο (την άκµήν), ώστε να συµβεί (λ.χ. Ξενοφ. Κύρου Άνάβ. 4, 3: τά 
σκευοφόρα... άκµήν διέβαι-νε). Ήδη αρχ. είναι και η σηµερινή σηµ., που 
ενυπάρχει στην προηγούµενη, ο δε συνδυασµός µε το και, µε συγκριτικά 
επιθέτων και µε αρνητ. µόρια προσέδωσε στο επίρρ. σηµαντικό πλούτο 
χρήσεων, ο οποίος µαρτυρείται στα µεσν. κείµενα, αλλά και στην Κ.∆. (Ματθ. 
15, 16: άκµήν και ύµεϊς ασύνετοι εστε; όπου και η µοναδική µαρτυρία τής λ.)]. 

ακοµµάτιστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν υποστηρίζει ή δεν ανήκει σε κανένα 
πολιτικό κόµµα: η εφηµερίδα µας είναι ~· οι αναγνώστες µας προέρχονται από 
διάφορους πολιτικούς χώρους ΣΥΝ. αφατρίαστος ΑΝΤ. κοµµατιζόµενος, 
κοµµατικός, (εκφραστ.) βαµµένος 2. (κατ' επέ-κτ.) αυτός που κρίνει 
αντικειµενικά και αµερόληπτα ΣΥΝ. αµερόληπτος, αντικειµενικός, ουδέτερος 
ΑΝΤ. µεροληπτικός. 

ακοµπανιαµέντο (το) ελλην. συνοδία- η ρυθµική συνοδία, κυρ. µε κιθάρα, µιας 
µελωδίας ΣΥΝ. ακοµπανιάρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. accompagnamento < accompagnare, βλ. κ. ακοµπανιά-ρω]. 

ακοµπανιάρω ρ. µετβ. {ακοµπανιάρισ-α, -τηκα, -µένος} ελλην. συνοδεύω 1. 
ΜΟΥΣ. συνοδεύω (κύρια µελωδία) µε ένα ή περισσότερα µουσικά όργανα ή 
(κάποιον) στο τραγούδι 2. (µτφ.) συµφωνώ (µε κάποιον) και (τον) υποστηρίζω 
ΣΥΝ. σιγοντάρω. — ακοµπανιάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. accompagnare 
«συνοδεύω» < ad + δηµώδ. λατ. compania «συντροφιά, συνοδία» (< cum 
«συν, µαζί» + panis «ψωµί», οπότε η λ. παρουσιάζει την εικόνα ανθρώπων 
που τρώνε µαζί, πβ. και σύν-τροφος)]. 

ακόµπιαστα επίρρ.· χωρίς να κοµπιάζει κανείς, χωρίς δυσκολία ή αναστολές 
στην οµιλία. — ακόµπιαστος, -η, -ο. 

άκοµψος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει κοµψότητα, χάρη, ακαλαίσθητος: ~ 
εµφάνιση | τρόποι | λογοτεχνικό ύφος ΣΥΝ. άχαρος, άγαρµπος, κακόγουστος, 
χοντροκοµµένος ΑΝΤ. κοµψός, καλαίσθητος 2. αγενής, χωρίς λεπτότητα ή 
διπλωµατικότητα: ο τρόπος µε τον οποίο αποπέµφθηκε από την κυβέρνηση 
ήταν πολύ ~: έµαθε από τις ειδήσεις την απόλυση του. — άκοµψα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 

ακόνι (το) {ακον-ιού | -ιών} η σκληρή και λεία πέτρα, φυσική ή τεχνητή, που 
χρησιµοποιείται για το τρόχισµα κοπτικών εργαλείων (ψαλιδιών, µαχαιριών 
κ.ά.), τα οποία έχουν φθαρεί από τη χρήση. Επίσης ακόνη (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. άκόνιον, υποκ. τού αρχ. ακόνη < I.E. *ak- «οξύς, αιχµηρός» 
(οµόρρ. ακ-ρος, άκ-τή, άκ-µή, ακ-όντιο(ν) κ.ά.) + -όνη, επίθηµα που συχνά 
χρησιµοποιείται για εργαλεία και τεχν. όρ., πβ. αγχόνη, βελ-όνη, περ-όνη, 
σφενδ-όνη κ.ά.]. 

ακονίζω ρ. µετβ. {ακόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. οξύνω, συ-νήθ. µε 
το ακόνι, την κόψη κοφτερού οργάνου· τροχίζω: ~ το µαχαίρι 2. (µτφ.) οξύνω, 
εξασκώ (συνήθ. µια πνευµατική λειτουργία): ~ το µυαλό µου, για να βρω τη 
σωστή λύση ΣΥΝ. γυµνάζω, ασκώ· ΦΡ. (µτφ.) (α) ακονίζω τα δόντια µου 
ετοιµάζοµαι να φάω κάτι µε λαιµαργία (β) ακονίζω τη γλώσσα µου 
ετοιµάζοµαι να µιλήσω µε οξύτητα (γ) ακονίζω την πένα µου ετοιµάζοµαι να 
γράψω µε οξύτητα (εναντίον κάποιου). — ακόνισµα (το), ακονιστής κ. 
ακονητής (ο) [µτγν.], ακονιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. άκονώ (-έω) < ακόνη. Στη Μετάφραση των Εβδο-
µήκοντα πρωτοαπαντά η φρ. ακονίζω τη γλώσσα (Π.∆. Ψαλµ. 63, 4: ήκόνησαν 
ώς ροµφαίαν τάς γλώσσας αυτών, όπου χρησιµοποιείται το ρ. ακονώ, -άω), η 
οποία απαντά εκτενώς στα µεσν. κείµενα]. 

ακονιστήρι (το) (ακονιστήρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το όργανο µε το οποίο γίνεται το 
ακόνισµα, το ακόνι ΣΥΝ. ακόνη, τροχιστήριο, τροχείο. [ΕΤΥΜ. < θ. ακονισ- 
(ρ. ακονίζω) + παραγ. επίθηµα -τήρι]. 

ακονόπετρα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} η πέτρα τού ακονιού. 
ακοντίζω ρ. µετβ. {ακόντισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εξακοντίζω, 

εκσφενδονίζω. — ακόντιση (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «χειρίζοµαι το ακόντιο», < άκων, -οντος 
«ακόντιο»]. 

ακόντιο (το) {ακοντί-ου | -ων} 1. µικρό κοντάρι που αποτελείται από ξύλινο 
στέλεχος και σιδερένια αιχµή (στην αρχαιότητα το χρησιµοποιούσαν στον 
πόλεµο, στο κυνήγι και στον αθλητισµό, ενώ σήµερα µόνο στο αθλητικό 
αγώνισµα) ΣΥΝ. δόρυ 2. (συνεκδ.) το αγώνισµα τής ρίψεως ακοντίου, ο 
ακοντισµός: πρωταθλητής στο ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άκόντιον, υποκ. τού άκων, -
οντος, «ακόντιο» < I.E. *ak-«οξύς, αιχµηρός», πβ. λατ. ag-na «στάχυ», ac-us 
«άχυρο» σανσκρ. as-anish «αιχµή βέλους», γερµ. Ahle «σούβλα», αγγλ. ear 
«στάχυ», ολλ. aar, γαλλ. aigu «οξύς» κ.ά. Οµόρρ. ακ-ανθα, ακ-ρος, άκ-τή 
κ.ά.]. 

ακοντισµός (ο) [αρχ.] ΑΘΛ. το αγώνισµα κατά το οποίο ο αθλητής 
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προσπαθεί να ρίξει το ακόντιο όσο το δυνατόν πιο µακριά. 
ακοντιστής (ο) [αρχ.], ακοντίστρια (η) (σηµ. 1) {ακοντιστριών} 1. ΑΘΛ. 

αθλητής/αθλήτρια που ασχολείται µε το αγώνισµα τού ακοντισµού (βλ.λ.) 2. 
ΙΣΤ. το µέλος στρατιωτικού σώµατος τής αρχαιότητας οπλισµένου µε 
ασπίδες, σπαθιά και ακόντια. 

a contrario λατ. (προφέρεται α κον-τράριο) ελλην. εξ αντιδιαστολής, εξ 
αντιθέτου· από την αντίθετη πλευρά. 

ακοόγραµµα (το) {ακοογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η γραφική παράσταση 
που προκύπτει από τη µέτρηση τής οξύτητας τής ακοής µε ειδικό 
ηλεκτροακουστικό όργανο, το ακοόµετρο. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. 
audiogramme (νόθο συνθ.)]. 

ακοοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο προσδιορισµός τής ακουστικής ικανότητας 
µε ειδική συσκευή (ακοόµετρο). [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. 
audiometrie (νόθο συνθ.)]. 

ακοόµετρο (το) [1887] {ακοοµέτρ-ου | -ων) η συσκευή εξετάσεως τής ακοής, 
που παράγει ηλεκτρικές τάσεις και διοχετεύει στα αφτιά τού εξεταζοµένου 
ήχους διαφορετικής εντάσεως ανά ακουστική συχνότητα, µετρώντας 
συγχρόνως το «κατώφλι ακουστικότητας», δηλ. την ελάχιστη στάθµη στην 
οποία ο εξεταζόµενος κατορθώνει ακόµη να αντιλαµβάνεται τον ήχο. [ΕΤΥΜ 
Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. audiomètre (νόθο συνθ.)]. 

ακοπίαστα κ. ακόπιαστα [µεσν.] επίρρ.· χωρίς κόπο, ακούραστα: πλούτισε - και 
τώρα τρώει από τα έτοιµα ΣΥΝ. άκοπα, ξεκούραστα. — ακοπίαστος, -η, -ο 
[αρχ.] κ. ακόπιαστος [µεσν.]. 

άκοπος1, -η, -ο κ. (λαϊκ.) άκοφτος 1. αυτός που δεν έχει κοπεί: -νύχια | σελίδες 
βιβλίου 2. (για καρπούς, κλαδιά, φύλλα κ.λπ.) αυτός που δεν έχει τρυγηθεί ή 
κοπεί 3. (για σιτάρι, καφέ κ.λπ.) αυτός που δεν έχει αλεστεί: «κι άκοπο µασάς 
καφέ πικρό» (Ν. Καββαδίας). [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + κόπτω]. 

άκοπος , -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν απαιτεί, δεν προκαλεί κόπο ή αποκτάται 
δίχως κόπο: ~ εργασία | λεφτά | κέρδη ΣΥΝ. ακόπιαστος, άνετος, ξεκούραστος 
ANT. κοπιαστικός, κουραστικός, επαχθής.   — άκοπα [µεσν.] | ακόπως [αρχ.] 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + κόπος]. 

ακόρεστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει χορτάσει ή δεν µπορεί να χορτάσει: ~ 
πείνα | δίψα | όρεξη ΣΥΝ. αχόρταγος, αχόρταστος, αδηφάγος ΑΝΤ. 
χορτασµένος, χορτάτος 2. (µτφ.) αυτός που δεν ικανοποιείται εύκολα: ~ πάθος 
| περιέργεια | φιλοδοξία ΣΥΝ. άπληστος, ανικανοποίητος 3. ΧΗΜ. (α) 
ακόρεστες ενώσεις οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν στο µόριο τους 
διπλούς ή τριπλούς δεσµούς µεταξύ ατόµων άνθρακα (β) ακόρεστο διάλυµα 
το διάλυµα που περιέχει ποσότητα διαλυµένης ουσίας µικρότερη από τη 
µέγιστη ποσότητα, η οποία µπορεί να διαλυθεί στο διαλυτικό υγρό που 
περιέχεται στο διάλυµα (βλ. κ. λ. διάλυµα). — ακόρεστα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + κορέννυµι «χορταίνω». Μεταφρ. δάνεια 
αποτελούν οι φρ. ακόρεστο διάλυµα | ενώσεις (< αγγλ. unsaturated solution | 
compounds)]. 

ακορντεόν (το) {άκλ.} ελλην. συγχόρδιο ή φυσαρµόνιο (λόγω τού φυσερού που 
χαρακτηρίζει το όργανο) ΜΟΥΣ. µουσικό όργανο, φορητό και πνευστό, µε 
πληκτρολόγιο (κλαβιέ) από τη µια πλευρά για τη µελωδία και κουµπιά για τις 
συγχορδίες από την άλλη και χειροκίνητο πτυσσόµενο φυσερό, που πιέζει τον 
αέρα διά µέσου µικρών µεταλλικών γλωσσιδίων και παράγει ήχους ποικίλης 
οξύτητας. — ακορντεονίστας (ο), ακορντεονίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. accordéon < γερµ. Akkordion, ονοµασία που δόθηκε στο 
µουσικό όργανο από τον εφευρέτη του C. Demian το 1829. Η ονοµασία συνδ. 
µάλλον µε τη λέξη χορδή (λατ. chorda) παρά µε τη λέξη cor, cordis «καρδιά» 
(από όπου τα γαλλ. accorder, αγγλ. accord «συµφωνώ»). Συνεπώς, το 
accordéon ανάγεται σε αµάρτυρο λατ. *acc(h)-ordare «χορδίζω, κουρδίζω, 
εναρµονίζω ένα µουσικό όργανο» < ad + c(h)orda < αρχ. χορδή]. 

ακόρντο (το) η συγχορδία (βλ.λ.)· εύχρ. ιδίως σε ορισµένες πρακτικές 
εφαρµογές τής µουσικής: πιάνει στην κιθάρα τα ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. accordo 
«συµφωνία, αρµονία» < accordare «συµφωνώ» < λατ. *acc(h)ordare «χορδίζω, 
κουρδίζω, εναρµονίζω ένα µουσικό όργανο» < ad + c(h)orda < αρχ. χορδή]. -
ακος 1. παραγωγικό υποκοριστικό επίθηµα που χρησιµοποιείται σε ουσιαστικά 
αρσενικού γένους: δρόµος > δροµ-άκος, άνθρωπος > αν-θρωπ-άκος, δικηγόρος 
> δικηγορ-άκος 2. κατάληξη επωνύµων µανιάτικης, κατά κανόνα, προέλευσης: 
Βρεττ-άκος, ∆ηµητρ-άκος, Σταµατ-άκος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταγωγή, υποκοριστικός. 

[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. -άκΐ]. 
ακόσµητος, -η, -ο 1. αδιακόσµητος, αστόλιστος 2. (µτφ. για ύφος λόγου) αυτός 

που δεν έχει λογοτεχνικά στολίδια, λιτός ΣΥΝ. απέριττος, φυσικός. — 
ακόσµητα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + κοσµώ]. 

ακοσµία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η απρεπής και ανάρµοστη συµπεριφορά ΣΥΝ. 
απρέπεια, παρεκτροπή, ασχηµοσύνη ΑΝΤ. κοσµιότητα, ευπρέπεια, ευκοσµία, 
ευγένεια · 2. ΦΙΛΟΣ, η παραλλαγή τής πανθεϊας, η οποία προβάλλει την ιδέα, 
το πνεύµα, τον θεό (κατ' αντιδιαστολή προς την άλλη παραλλαγή, την 
παγκοσµία, που προβάλλει το φυσικό στοιχείο και ρέπει προς την αθεΐα). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άκοσµος. Η φιλοσοφ. σηµ. αποτελεί απόδ. τού ελληνο- 

γενούς γερµ. Akosmismus (όρος των φιλοσόφων Fichte και Hegel)]. 
ακοσµισµός (ο) [1857] ΦΙΛΟΣ, θεωρία σύµφωνα µε την οποία ο κόσµος δεν 

υπάρχει ως πραγµατικότητα παρά µόνο µέσα στον θεό-αποτελεί τον αντίποδα 
τού αθεϊσµού. 
[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + κόσµος + παραγ. επίθηµα -ισµός, ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γερµ. Akosmismus]. 

άκοσµος, -η, -ο αυτός που δεν έχει κοσµιότητα· απρεπής: ~ συµπεριφορά ΣΥΝ. 
ανάρµοστος, αταίριαστος, ανοίκειος ΑΝΤ. κόσµιος, ευπρεπής. — άκοσµα | 
ακόσµως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ακατάσταστος», < ά- στερητ. + κόσµος «στολίδι - 
τάξη»]. 

ακοστάρω ρ. αµετβ. {ακοστάρισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. (για πλοία και βάρκες) 
πλευρίζω στην παραλία, την αποβάθρα ή σε άλλο πλοίο. — ακο-στάρισµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. accostare «πλησιάζω, προσεγγίζω» < ad + costa «πλευρά - 
ακτή»]. 

ακουαµαρίνα (η) {χωρ. πληθ.) ΟΡΥΚΤ. ηµιπολύτιµος λίθος µε γαλάζιο ή 
γαλαζοπράσινο χρώµα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. aquamarine < λατ. aqua marina «θαλάσσιο 
νερό»]. 

ακουαρέλα (η) {δύσχρ. ακουαρελών) ελλην. νεροµπογιά, υδατογραφία· ΚΑΛ. 
ΤΕΧΝ. 1. χρώµα ζωγραφικής που διαλύεται µε νερό και χρησιµοποιείται για 
ορισµένη τεχνική ζωγραφικής, την υδατογραφία- η νεροµπογιά- (συνεκδ.) 2. 
το µείγµα που προκύπτει από το παραπάνω χρώµα µε το νερό 3. η ζωγραφική 
µε νεροµπογιές· υδατογραφία 4. ο πίνακας που είναι ζωγραφισµένος µε 
νεροµπογιές 5. το χαρτί για υδατογραφία. — ακουαρελίοτας (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ζωγραφική. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. aquarelle < παλαιότ. ιταλ. acquarel-
la (σύγχρονο ιταλ. acquerello) «νεροµπογιά», υποκ. τού λατ. aquarius 
«υδάτινος»]. 

ακουάριουµ (το) {άκλ.} το ενυδρείο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< λατ. aquarium < aqua «νερό»]. 

ακουατίντα (η) (προφ. ακουατίν-τα) (παλαιότ.) µέθοδος χαρακτικής σε µέταλλο· 
(συνεκδ.) το έργο που έχει φτειαχτεί µε την παραπάνω µέθοδο. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. acquatinta < acqua «νερό» + tinta «χρώµα, βαφή»]. 

ακουαφόρτε (το) {άκλ.} (καθηµ.) 1. το νιτρικό οξύ· καυστικό υγρό µε πολλές 
βιοµηχανικές εφαρµογές 2. (καταχρ.) εµπορική ονοµασία τού υδροχλωρικού 
οξέος, καυστικού υγρού που χρησιµοποιείται για απολυµάνσεις. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. acquaforte < λατ. aqua fortis «ισχυρό νερό»]. 

ακουµπισµένος, -η, -ο → ακουµπώ 
ακουµπιστήρι (το) {ακουµπιστηρ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) αυτό πάνω στο οποίο 

ακουµπά κανείς, στήριγµα 2. (συνεκδ.) το µπαστούνι, το ραβδί 3. (µτφ.) 
πρόσωπο ή µέρος, όπου καταφεύγει κανείς για να βρει προστασία. Επίσης 
ακουµπιστήρα (η). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. α)κ)κουµβιστήριον (ξύλον) < άκ(κ)ουµπώ | -ίζω (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -τήρι (πβ. σκταλισ-τήρι, ποτισ-τήρι)]. 

ακουµπιστός, -ή, -ό αυτός που ακουµπά κάπου: στεκόταν ~ στον τοίχο. — 
ακουµπιστά επίρρ. 

ακουµπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ακουµπάς... | ακούµπ-ησα, -ιέ-µαι, -
ισµένος) ♦ (µετβ.) 1. φέρω µέλος τού σώµατος µου (χέρι, δάχτυλο, κορµό 
κ.λπ.) σε επαφή µε κάτι/κάποιον: το σίδερο είναι ακόµη ζεστό- µην το 
ακουµπήσεις! || ~ κάτι µε το πόδι µου ΣΥΝ. αγγίζω 2. (γε-νικότ.) έρχοµαι σε 
επαφή µε κάποιον/κάτι: το φυτό ψήλωσε τόσο πολύ, που ακούµπησε το ταβάνι 
ΣΥΝ. φθάνω ♦ (αµετβ.) 3. τοποθετώ πρόχειρα, για λίγο: πού να ακουµπήσω τον 
δίσκο; 4. στηρίζω, βάζω (κάτι) να στέκεται: ακούµπησε το κεφάλι της στον ώµο 
του και αποκοιµήθηκε 5. (+σε) έρχοµαι σε επαφή µε κάτι: το σύννεφο 
ακουµπούσε στη βουνοκορφή 6. στηρίζοµαι: ζαλίστηκε και ακούµπησε στον 
τοίχο, για να µην πέσει || «σ' αυτό το φέρετρο ακουµπά η Ελλάδα» (Α. Σι-
κελιανός) 7. (µτφ.) βασίζοµαι στη βοήθεια (κάποιου): ακουµπά πάνω µου και 
όλα θα πάνε καλά! 8. (µτφ.) πλησιάζω: η αστυνοµία διατεινόταν ότι ακούµπησε 
τους τροµοκράτες · ΦΡ. (αργκό) τ' ακουµπάω (σε κάποιον) (i) δίνω χρήµατα 
(σε κάποιον): τους τ' ακουµπάει κάθε µήνα κι εκείνοι του πουλάνε προστασία 
για το µαγαζί ΣΥΝ. τα σκάω (ii) ξοδεύω (κάπου): λέει ότι δεν έχει λεφτά, αλλά 
τ' ακουµπάει κάθε νύχτα στα ξενυχτάδικα. — ακούµπηµα κ. ακούµπισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. άκ(κ)ουµπώ | άκ(κ)ουµπίζω αρχική σηµ. «ξαπλώνω», < λατ. 
accumbo «κατακλίνοµαι» < ad + cu(m)bo «ξαπλώνω»]. 

ακούραστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν κουράζεται εύκολα· 
ακαταπόνητος: ~ µαχητής τής αλήθειας, συνεχίζει να υπηρετεί πιστά τη 
δηµοσιογραφία στα 65 του χρόνια ΣΥΝ. ακάµατος, ακατάβλητος, άοκνος 2. 
αυτός που τον διακρίνει η εργατικότητα, η προθυµία για δουλειά, που σφύζει 
από ενεργητικότητα ΣΥΝ. εργατικός, αεικίνητος, ενεργητικός, χαλκέντερος. — 
ακούραστα επίρρ. 

ακουρµάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ακουρµάσ-τηκα, -µένος) (λαϊκ.-λο-γοτ.) ακούω 
µε προσοχή· αφουγκράζοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άκρουµάζοµαι | -αίνοµαι (η τροπή -ο- > -ου- λόγω τού 
χειλικού -µ-) < *άκροαµάζοµαι < ακρόαµα + παραγ. επίθηµα -άζο-µαι]. 

άκουρος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει κουρευτεί: ~ πρόβατα 2. (για υποψήφιο 
µοναχό) αυτός που δεν έλαβε ακόµη το µοναχικό σχήµα 

α- | αν- στερητικό 
α-κοµµάτιαστος, -η, -ο α-κορνιζάριστος, -η, -ο α-κοτσάριστος, -η, -ο α-κουµαντάριστος, -η, -ο α-κούρσευτος, -η, -ο 
α-κοπάδιαστος, -η, -ο α-κορνίζωτος, -η, -ο α-κουβάλητος, -η, -ο α-κούµπωτος, -η, -ο 
α-κοπάνιατος, -η, -ο α-κορφολόγητος, -η, -ο α-κουβάριαοτος, -η, -ο α-κούνητος, -η, -ο 
α-κόπαστος, -η, -ο α-κοσκίνιστος, -η, -ο α-κουβέντιαατος, -η, -ο α-κούρευτος, -η, -ο 
α-κόπριστος, -η, -ο α-κοστολόγητος, -η, -ο α-κουκούλωτος, -η, -ο α-κούρντιστος, -η, -ο 



ακούσιος 106 ακρασία 
 

µε την τελετή τής κουράς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + κουρά «κούρεµα»]. 

ακούσιος, -α, -ο 1. αυτός που γίνεται χωρίς πρόθεση, όχι ηθεληµένα: 
~ παράλειψη ΣΥΝ. αθέλητος ANT. εκούσιος, ηθεληµένος, εσκεµµένος 
(βλ. λ. άκων) 2. (για πρόσ.) αυτός που κάνει κάτι χωρίς να το έχει επι-
διώξω: περνούσε τυχαία και έγινε ~ θεατής των γεγονότων || ~ συ-
νεργός | ήρωας ΑΝΤ. εκούσιος, ηθεληµένος, εσκεµµένος. — ακούσια | 
ακουσίως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + εκούσιος]. 

άκουσµα (το) [αρχ.] {ακούσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ό,τι ακούγεται 
(συνήθ. για ήχο που έχει µουσικότητα): δεν υπάρχει γλυκύτερο ~ από 
το γέλιο ενός παιδιού || µουσική στη διαπασών τη νύχτα δεν είναι το 
ιδανικό ~ για τα αφτιά µας 2. το να ακούσει κανείς (κάτι): στο άκου-
σµα και µόνο τού ονόµατος του θυµώνει. 

άκουσον ρ. → ακούω 
ακουστά επίρρ.· εξ ακοής· µόνο στη ΦΡ. έχω ακουστά (i) γνωρίζω εξ 

ακοής, από φήµη ή διάδοση (και όχι εξ ιδίας αντιλήψεως): σας ~ και 
χαίροµαι ιδιαιτέρως που σας γνωρίζω προσωπικά (ϋ) έχω αόριστη 
πληροφόρηση, γνωρίζω µόνο το όνοµα, αλλά όχι τα σχετικά (µε κάτι): 
~ για το σκάνδαλο Αόκχιντ, αλλά δεν γνωρίζω λεπτοµέρειες. 

ακουστική (η) 1. ΦΥΣ. ο κλάδος τής φυσικής που ασχολείται µε το 
σύνολο των φυσικών φαινοµένων, τα οποία αναφέρονται στις ιδιότη-
τες, την παραγωγή, τη διάδοση και τη λήψη των ήχων 2. ο βαθµός 
στον οποίο ένας χώρος ευνοεί τη µετάδοση των ήχων που παράγο-
νται µέσα σε αυτόν: το θέατρο τής Επιδαύρου φηµίζεται για την ~ του 
ΣΥΝ. ακουστικοτητα 3. ΤΕΧΝΟΛ. ακουστική τεχνολογία ο κλάδος που 
ασχολείται µε τον έλεγχο τής ηχορρύπανσης και µε την εξασφάλιση 
καλών συνθηκών ακουστικής (σηµ. 2) στα κτήρια. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< γαλλ. acoustique < αρχ. ακουστικός]. 

ακουστικό (το) 1. (α) η συσκευή που λειτουργεί σε επαφή µε το αφτί 
µεταδίδοντας ήχο (β) ΙΑΤΡ. ακουστικό βαρηκοΐας όργανο που ενισχύ-
ει τον ήχο για άτοµα που πάσχουν από βαρηκοΐα 2. το εξάρτηµα τής 
τηλεφωνικής συσκευής που λαµβάνει και µεταδίδει τους παραγόµε-
νους από τους οµιλητές ήχους µε τη µετατροπή των ηλεκτρικών ση-
µάτων σε ηχητικά: περιµένετε | αναµείνατε στο ~ σας! || κατεβάζω | 
σηκώνω | κλείνω το ~ ΦΡ. περιµένω στο ακουστικό (µου) περιµένω 
να µε καλέσει, να επικοινωνήσει κάποιος µαζί µου: έναν µήνα περί-
µενε µάταια στο ακουστικό του τους ανθρώπους τής διοίκησης να του 
κάνουν πρόταση ανανέωσης τού συµβολαίου του 3. ακουστικά (τα) 
(α) σύστηµα αποτελούµενο από δύο ακουστικά (σηµ. 1), τα οποία 
προσαρµόζονται και εφάπτονται στα αφτιά έτσι, ώστε να µεταδίδουν 
τον ήχο ή να προστατεύουν από έντονους θορύβους (β) ΙΑΤΡ. η κοινή 
ονοµασία τού στηθοσκοπίου. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. ακουστικός. Η σηµ. 2 είναι µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. écouteur, ενώ η 3 είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. earphone]. 

ακουστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την αίσθηση ή τα όργανα 
τής ακοής: όσο ο άνθρωπος γερνά, τόσο η ~ του ικανότητα εξασθενεί 
|| ~ αντίληψη | νεύρο | παραίσθηση | σήµα- ΦΡ. ακουστικός τύπος ο 
άνθρωπος που έχει την ικανότητα να αποκτά γνώσεις και να 
δηµιουργεί παραστάσεις αξιοποιώντας κυρίως την αίσθηση τής 
ακοής: είµαι ~· προτιµώ να ακούω το µάθηµα παρά να το διαβάζω 
ΑΝΤ. οπτικός τύπος 2. ΑΝΑΤ. (α) ακουστικό οστάριο καθένα από τα 
τρία πολύ µικρά οστά (σφύρα, άκµονας και αναβολέας) που βρίσκο-
νται στο µέσο ους (αφτί) και σχηµατίζουν αλυσίδα, µέσω τής οποίας 
µεταδίδονται οι ήχοι στο έσω ους (β) ακουστικός πόρος η δίοδος για 
τη µεταφορά των ηχητικών σηµάτων στον τυµπανικό υµένα τού 
αφτιού 3. ΨΥΧΟΛ. ακουστική αντίληψη η αποκωδικοποίηση από το 
κεντρικό νευρικό σύστηµα των ακουστικών ερεθισµάτων 4. ΦΥΣΙΟΛ. 
ακουστικό κέντρο η περιοχή τού εγκεφάλου που δέχεται τα ηχητικά 
ερεθίσµατα 5. ΓΛΩΣΣ. (α) ακουστική εικόνα | ακουστικό ίνδαλµα η 
γνώση που έχει ο άνθρωπος για το πώς δηλώνεται φθογγικά (πώς 
προφέρεται) η σηµασία µιας λέξης· π.χ. η σηµ. «πίνω» δηλώνεται στα 
Ελληνικά µε τη φθογγική διαδοχή /pino/ (β) ακουστική φωνητική ο 
κλάδος τής φωνητικής που µελετά τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται 
αντιληπτοί οι φθόγγοι από τον ακροατή ως κύµατα αέρος, ανεξάρτη-
τα από την παραγωγή και την πρόσληψη τους 6. ΦΥΣ. ακουστική συ-
χνότητα η συχνότητα ακουστικών κυµάτων που µπορούν να γίνουν 
αντιληπτά από τον µέσο ακροατή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ακουστός < ακούω. Οι επιστηµ. όροι (εκτός τού ακου-
στικού πόρου, που απαντά ήδη στον γιατρό Γαληνό) είναι µετάφρ. δά-
νεια, λ.χ. ακουστικός τύπος (< γερµ. akustischer Typ), ακουστικό νεύ-
ρο (< γαλλ. nerf acoustique), ακουστική συχνότητα (< αγγλ. audio 
frequency), ακουστική εικόνα (< γαλλ. image acoustique), ακουστικό 
οστάριο (<αγγλ. auditory ossicle) κ.ά.]. 

ακουστικοτητα (η) {χωρ. πληθ.} ο βαθµός στον οποίο ένας χώρος 
ευνοεί ή όχι τη µετάδοση τού ήχου που παράγεται µέσα σε αυτόν: το 
Μέγαρο Μουσικής έχει σπουδαία ~ ΣΥΝ. ακουστική. 

ακουστός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει φήµη, διάσηµος: είναι ~ για 
τις εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς ΣΥΝ. φηµισµένος, ξακουστός, ξα-
κουσµένος, πασίγνωστος, ονοµαστός, περίφηµος · 2. ΦΥΣ. (για ήχο) 
αυτός που µπορεί να γίνει αντιληπτός από τον µέσο ακροατή. — 
ακουστά επίρρ. (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. 

ακουστότητα (ή) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. το υποκειµενικό χαρακτηριστικό 
ενός ήχου που επιτρέπει στον ακροατή να χαρακτηρίσει τον ήχο 
ισχυρό ή ασθενή. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. audibility]. ακούω ρ. αµετβ. κ. 
µετβ. {ακού-ς, -ει, -µε, -τε, -ν)ε), παρατ. άκουγα | άκουσ-α, -τηκα 
(λόγ. -θηκα), -µένος) ♦ (αµετβ.) 1. έχω την αίσθηση τής ακοής, είµαι 
ικανός να αντιλαµβάνοµαι ήχους: γέρασε και δεν ακούει καλά' ΦΡ. (α) 
ακούω στο όνοµα (µεσν. φρ.) έχω ως όνοµα, ονο- 

µάζοµαι: ξαφνικά φάνηκε ο ιππότης που ~ Λάνσελοτ 2. είµαι σε εγρή-
γορση (για να συλλάβω έναν ήχο), εντείνω την προσοχή µου: Άκου! 
Σαν να βρίσκεται κάποιος στην πόρτα! ΣΥΝ. αφουγκράζοµαι 3. σε 
φράσεις µε τις οποίες καλείται κάποιος να προσέξει αυτό που θα λε-
χθεί· ΦΡ. (α) ακούς εκεί! για την έκφραση δυσαρέσκειας: ~! Να µε 
κοροϊδέψει έτσι! (β) άκουσον-άκουσον! | άκουσον Κύριε! για την έκ-
φραση έκπληξης (συνήθ. µε δυσαρέσκεια): ~! Υποστηρίζει ότι µπορεί 
να πάρει διδακτορικό δίπλωµα µέσα σε έναν χρόνο! (γ) πάταξον µεν, 
άκουσον δε βλ. λ. πατάσσω (δ) ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω βλ. λ. 
ους ♦ (µετβ.) 4. αντιλαµβάνοµαι (κάποιον/κάτι) µε το αισθητήριο τής 
ακοής: όταν ακούσεις το κουδούνι, άνοιξε! || ~ την Ελλη να γελάει || ~ 
φωνές | θόρυβο- ΦΡ. (α) δεν θέλω (ούτε) ν' ακούσω για (κάποιον | 
κάτι) για να δείξουµε ότι και µόνο η αναφορά σε κάποιον/κάτι µας 
προκαλεί έντονη δυσφορία: δεν θέλω ούτε ν' ακούσω για απεργίες 
πια! 5. δίνω προσοχή στο περιεχόµενο (ηχητικού ερεθίσµατος), παρα-
κολουθώ προσεκτικά: - µουσική | µια οµιλία | γνώµη | αίτηµα || (συ-
νεκδ. και για τον άνθρωπο που µιλάει, την πηγή τού ήχου) ~ τον δά-
σκαλο | τους συνοµιλητές µου | τους µάρτυρες | ραδιόφωνο | έναν δίσκο 
|| ~ µε προσοχή | µε ενδιαφέρον | γοητευµένος | µε δυσπιστία | µε 
συγκατάβαση ΣΥΝ. ακροώµαν ΦΡ. (α) άκου να σου πω | να δεις ή για 
άκου (ε)δώ! εµφατ. για να τονιστεί η σηµασία όσων πρόκειται να ει-
πωθούν συχνά µε διάθεση επιτιµητική ή απειλητική: ~! Άλλαξε τρόπο 
συµπεριφοράς, γιατί δεν θα τα πάµε καλά! (β) σ' ακούω και µε τα 
δύο µου τ' αφτιά σε ακούω προσεκτικά (γ) άκου (µε) που σου λέω 
επιβεβαιωτικά για κάτι που λέγεται και ενδεχοµένως προκαλεί αµ-
φιβολίες: τελικά θα πειστεί να σου δώσει το δάνειο- -Ι (δ) άκου να 
δεις | άκου, φίλε µου | άκου κάτι πράγµατα για την έκφραση έκπλη-
ξης: Άκου, φίλε µου! Μέσα σε δύο µέρες κατάφερε να τελειώσει µιας 
εβδοµάδας δουλειά! (ε) ακούω βερεσέ (κάτι) βλ. λ. βερεσές (στ) εγώ 
τα λέω, εγώ τ' ακούω βλ. λ. λέγω 6. (για λόγους ευχάριστους ή δυ-
σάρεστους) µου απευθύνουν, δέχοµαι: ~ κριτική | διαµαρτυρίες | αρ-
νητικά σχόλια | έναν γλυκό λόγο | επαίνους | καλά λόγια- ΦΡ. τ(α) 
ακούω κ. ακούω τον εξάψαλµο | τα σχολιανά µου | τα εξ αµάξης | τον 
αναβαλλόµενο µε µαλώνουν, µε επιτιµούν, δέχοµαι σφοδρή κριτική: 
άκουσε τα εξ αµάξης από τον προϊστάµενο του || θ' ακούσει τα 
σχολιανά του για τη γκάφα του 7. παίρνω στα σοβαρά, λαµβάνω υπ' 
όψιν µου, ακολουθώ, υπακούω: τα µικρά παιδιά πρέπει να ακούν τους 
γονείς τους || - µια συµβουλή | (µτφ.) τη φωνή τής λογικής 8. 
επηρεάζοµαι από κάποιον ή κάτι: δεν ~ κανέναν και τίποτε || δεν τ' ~ 
εγώ αυτά- θα κάνω ό,τι αποφάσισα! 9. πληροφορούµαι, µαθαίνω έµ-
µεσα: έχω ακούσει ότι ο άντρας της δεν της φέρεται καλά- είναι αλή-
θεια; (µεσοπαθ. ακού(γ)οµαι) 10. δίνω ορισµένη ακουστική εντύπω-
ση, που οφείλεται στον ήχο τής φωνής που παράγω: από το τηλέφωνο 
ακουγόταν πολύ βραχνιασµένος || η φωνή του ~ φιλική || η αναπνοή 
της ~ βαριά 11. (+επίρρ.) προκαλώ ευχάριστο ή δυσάρεστο αίσθηµα, 
εντύπωση στον ακροατή: αυτή η λέξη ~ άσχηµα- καλύτερα να µην τη 
χρησιµοποιείς ΣΥΝ. ηχώ, χτυπάω 12. είµαι γνωστός, γίνεται συζήτηση 
για µένα: το όνοµα του ακούγεται πολύ στον χώρο τής πολιτικής 13. 
για κάτι που λέγεται, συζητείται (συνήθ. ως φήµη ή πιθανότητα): 
ακούγεται ότι θα γίνει υποτίµηση τής δραχµής- ΦΡ. πού ακούστηκε; 
για έκφραση κατάπληξης, ανάµικτης µε δυσαρέσκεια: ~ να πληρώνεις 
πρόστιµο λόγω διαρροής τού νερού που οφείλεται σε δικό τους λάθος; 
Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος, 
φηµισµένος. 

[ΕΤΎΜ. αρχ. < *ά-κόΕ-_/'ω < ά- προθεµ. + I.E. *kew-/ *skew- «παρατηρώ, 
προσέχω», πβ. σανσκρ. kav-is «σοφός, προνοητής», λατ. cav-eo «προ-
σέχω», γαλλ. caution «προσοχή», αγγλ. hear «ακούω», show «δείχνω», 
γερµ. hören «ακούω», Schau «όψη» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. κοέω (< *κΌΕ-έω) 
«παρατηρώ», ά-κεύ-ω «τηρώ», ακοή (βλ.λ.), -ήκοος (β' συνθ., πβ. ύπ-
ήκοος) κ.ά. o τ. άκουσον «άκου, άκουσε» είναι η αρχ. προστ. αορ. τού 
ρ.]. Ακράγας (ο) {Ακράγαντ-ος, -α} αρχαία Ελληνική αποικία στις 
Ν∆. ακτές τής Σικελίας. — Ακραναντίνος (ο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Κατά τη µυθολογία, ο 'Ακράγας, γυιος τού 
∆ία και τής Αστερόπης, ίδρυσε την οµώνυµη σικελική πόλη. Η ιταλ. 
ονοµασία Agrigento ανάγεται στον ελλην. 'Ακράγαντα, αιτ. τού 
'Ακράγας, µέσω τού λατ. Agrigentum]. ακράδαντος, -η, -ο αυτός που 
δεν κλονίζεται, δεν διαψεύδεται: η µαρτυρία αυτή αποτελεί ~ απόδειξη 
τής αθωότητας του || ~ πεποίθηση | πίστη ΣΥΝ. σταθερός, 
αδιάσειστος, ατράνταχτος, ακλόνητος, αδιαµφισβήτητος ΑΝΤ. 
ασταθής, αµφίβολος, αβέβαιος. — ακράδαντα | ακραδάντως [µτγν.] 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + κραδαίνω «σείω»]. ακραίος, -α, -
ο 1. αυτός που βρίσκεται στο άκρο, έσχατος: ~ σηµείο | περιοχή ΣΥΝ. 
τελευταίος, ακρινός 2. (µτφ.) αυτός που αναφέρεται σε υπερβολικές ή 
απίθανες καταστάσεις, ιδέες κ.ά.: αυτό που λες είναι µια ~ περίπτωση 
|| µην υποστηρίζεις τόσο ~ θέσεις! || ~ αντιθέσεις | λύσεις ΣΥΝ. 
υπερβολικός ΑΝΤ. αντιπροσωπευτικός, µέσος, µετριοπαθής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. άκρος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ακραίος < άκρη | -α+ -ιος (πβ. κ. ακµή - ακµαίος)]. 
ακραιφνής, -ής, -ές {ακραιφν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που δεν νο-
θεύτηκε µε ξένα στοιχεία: σε ~ δηµοτική ΣΥΝ. καθαρός 2. (συνεκδ. 
για πρόσ.) γνήσιος, πραγµατικός: ~ οπαδός | δεξιός | αριστερός. — 
ακραιφνώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < άκρος + επίρρ. αίφνης, παρά τις σηµασιολογικές 
δυσχέρειες µιας τέτοιας ετυµολογίας]. ακραξόνιο (το) {ακραξονί-ου | 
-ων} ΤΕΧΝΟΛ. καθεµιά από τις άκρες τού άξονα των τροχών των 
οχηµάτων. [ΕΤΥΜ.< άκρο- + αξόνιο, υποκ. τού άξονας]. ακρασία (η) 
{χωρ. πληθ.) (λόγ.) η έλλειψη εγκράτειας, η ακολασία. 
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[ΕΤΎΜ. αρχ. < άκρατης < ά- στερητ. + -κρατής < κράτος]. 
ακράτεια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αδυναµία εκούσιας συγκρατήσεως 

των απεκκρίσεων: ~ ούρων | κοπράνων || η ~ είναι συνηθισµένη στους 
πολύ ηλικιωµένους- ΦΡ. ακράτεια γλώσσας η ανικανότητα να ελέγ-
χει κανείς τα λόγια του, η αµετροέπεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άκρατης < ά- στερητ. + -κρατής < κράτος. o ιατρ. όρος 
είναι αντιδάν., < νεολατ. acratia]. 

ακράτητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν είναι δυνατόν να συγκρατηθεί, 
ασυγκράτητος: ξαφνικά ξέσπασε σε - γέλια και δεν έλεγε να 
σταµατήσει || ~ θυµός | ενθουσιασµός ΣΥΝ. ακατάσχετος, ακάθεκτος 
ΑΝΤ. συγκρατηµένος. — ακράτητα επίρρ. 

άκρατος1, -η, -ο (συνήθ. για συναισθήµατα) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από δύναµη και ορµητικότητα, που δεν συγκρατείται: ~ ζήλος | 
ενθουσιασµός ΣΥΝ. ασυγκράτητος. [ΕΤΥΜ < α- στερητ. + κρατώ}. 

άκρατος2, -η, -ο 1. (αρχαιοπρ.) αυτός που δεν έχει αναµιχθεί µε κάτι 
άλλο: ~ οίνος 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από γνησιό-
τητα, που αποκλείει οποιουσδήποτε συµβιβασµούς: ~ ιδεαλισµός 
ΣΥΝ. ακραιφνής, ατόφυος, πραγµατικός, αληθινός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ά- στερητ. + -κράτος < κεράννυµι «αναµειγνύω» (βλ. λ. κράση)}. 

-κρεοφαγία (η) [1893] {χωρ. πληθ.} αποχή από την κρεοφαγία. 
άκρη (η) {ακρών} 1. το αρχικό ή έσχατο σηµείο ή όριο (κατά µήκος ή 

και κατά πλάτος) αντικειµένου ή εκτάσεως: δέσε το αγκίστρι στην ~ 
τής πετονιάς || οι δύο ~ τού σχοινιού ΣΥΝ. τέλος, τέρµα, άκρο, πέρας· 
ΦΡ. (α) an' άκρη α' άκρη σε όλη την έκταση ή το µήκος, παντού: η 
αστυνοµία χτένισε την περιοχή ~, αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσει τα 
ίχνη τού δράστη ΣΥΝ. πέρα για πέρα, εξ ολοκλήρου (β) (ως επίρρ.) 
άκρη-άκρη εντελώς στην άκρη, στο πιο ακραίο σηµείο: µην περπατάς 
~ στο πεζοδρόµιο || ~ στον γκρεµό (στο χείλος του) (γ) όπου µε βγά-
λει η άκρη προχωρώ στην εκτέλεση πράξεως, αδιαφορώντας για την 
τελική έκβαση: αποφάσισα να ξεκινήσω αυτή τη δουλειά και - (δ) 
στην άκρη τού κόσµου στα πέρατα τού κόσµου, πολύ µακριά: µαζί 
σου πάω και - (ε) βγάζω άκρη | βρίσκω την άκρη (i) ανακαλύπτω την 
αρχή, το αίτιο ή τον σκοπό µιας πράξης, ενός γεγονότος: ο δικηγόρος 
ερεύνησε για αρκετούς µήνες αυτή τη µυστηριώδη υπόθεση, αλλά στο 
τέλος βρήκε την άκρη || δεν µπορώ να βγάλω άκρη µε το καινούργιο 
έντυπο τής εφορίας- δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θέλουν (ii) 
καταλήγω σε συµπέρασµα, συµφωνώ: διαφωνούσαµε σε πολλά θέ-
µατα, αλλά µετά από µακρά συζήτηση βρήκαµε την άκρη (στ) (ως 
επίρρ.) µέσες άκρες όχι επακριβώς, περίπου· επιφανειακά: ~ κατά-
λαβα, αλλά όχι µε λεπτοµέρειες ΣΥΝ. χοντρικά, γκρόσο µόντο (ζ) 
(µτφ.) έχω άκρες έχω τα µέσα, ανθρώπους που µε εξυπηρετούν: αυ-
τός έχει άκρες παντού, ακόµα και στα πολύ υψηλά κλιµάκια 2. (κα-
ταχρ.) το αιχµηρό σηµείο κοπτικού και γενικότ. αιχµηρού αντικειµέ-
νου: η ~ τού στιλέτου ΣΥΝ. µύτη, κόψη, αιχµή 3. απόµερος τόπος, γω-
νιά: Εχει πολύ θόρυβο εδώ! Ας πάµε σε µιαν ~ να τα πούµε! ΦΡ. (α) 
(συνήθ. για πρόσ.) βάζω | κάνω (κάποιον) στην άκρη παραµερίζω, πε-
ριφρονώ (κάποιον): τους έκανε όλους στην άκρη, για να πετύχει αυτό 
που ήθελε ΣΥΝ. βάζω στο περιθώριο (β) (µτφ.) βάζω στην άκρη | 
µπάντα (για χρήµατα) αποταµιεύω, φυλάγω για µελλοντικό σκοπό: 
έβαλα στην άκρη ένα ποσόν, για να αγοράσω αυτοκίνητο (γ) (εµφατ.) 
αφήνω (κάτι) στην άκρη παύω να λέω, να κάνω ή να χρησιµοποιώ 
κάτι: άσε στην άκρη την αξίνα κι έλα να µαζέψουµε τα χορτάρια || Άσε 
στην άκρη τα χωρατά! Τώρα πρέπει να σοβαρευτούµε (δ) τραβώ | 
κάνω στην άκρη παραµερίζω για να δώσω την προτεραιότητα σε 
κάποιον άλλο: κάνε στην άκρη να περάσω! 4. κάθε σηµείο που δεν 
ανήκει στον κυρίως χώρο, στο κέντρο τής κίνησης, δραστηριότητας, 
όπου είναι οι πολλοί κ.λπ.: οι άλλοι χόρευαν κι αυτή είχε καθίσει σε 
µιαν ~ µόνη της || έπιασε µιαν ~ στην αίθουσα και παρακολουθούσε. 
Επίσης (λαϊκ.-λογοτ.), άκρια (η) [µεσν.] (σηµ. 1,3). — (υποκ.) ακρού-
λα κ. ακρίτσα (η). 

[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. τ. τού αρχ. επιθ. άκρος (βλ.λ.). o τ. άκρια σχη-
µατίστηκε αναλογικά προς τα θηλ. σε -ια (απόκρια, υπηρέτρια, γλύ-
πτρια κ.τ.ό.). Ήδη µεσν. είναι οι φρ. απ'άκρη σ'άκρη και βγάζω άκρη 
(< µεσν. βγαίνω εις τήν άκραν), ενώ η φρ. στην άκρη τού κόσµου είναι 
µετάφρ. δάνειο (< γαλλ. au bout du monde)]. ακριανός, -ή, -ό → 
ακρινός 
ακριβά επίρρ. [µεσν.] 1. σε υψηλή τιµή: είναι πολύ ωραία έπιπλα, αλ-
λά κοστίζουν -1| πουλώ | στοιχίζω ~ 2. µε βαρύ τίµηµα: πλήρωσε ~ το 
σφάλµα | την τόλµη | τη βλακεία του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακριβής. ακριβαίνω 
ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] [ακρίβυνα] ♦ (αµετβ.) 1. (για εµπορεύµατα) 
γίνοµαι ακριβότερος, αυξάνει η τιµή πωλήσεως µου: από αύριο 
ακριβαίνουν τα γαλακτοκοµικά προϊόντα ΣΥΝ. ανατιµώ-µαι, ανεβαίνω 
ΑΝΤ. φτηναίνω, υποτιµώµαι, πέφτει η τιµή µου 2. (γενικότ.) γίνοµαι 
δαπανηρός: µέρα µε τη µέρα η ζωή ακριβαίνει όλο και περισσότερο ♦ 
3. (µετβ.) αυξάνω την τιµή πωλήσεως ενός εµπορεύµατος: η 
κυβέρνηση αποφάσισε να ακριβύνει τα είδη πολυτελείας ΣΥΝ. ανατιµώ 
ΑΝΤ. υποτιµώ, ρίχνω την τιµή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. ακρίβεια (η) {-ας κ. 
(λόγ.) -είας | χωρ. πληθ.) 1. η απόλυτη σαφήνεια και ορθότητα, η 
απόδοση ή διατύπωση µε τρόπο που να µην υπάρχει σφάλµα, 
έλλειψη, να µη δηµιουργείται παρερµηνεία, ασάφεια, εσφαλµένη 
εντύπωση· η πληρέστερη δυνατή απόδοση ή έκφραση (µιας 
πραγµατικότητας, ενός φαινοµένου, όρου κ.ά.): η ανάγκη για ~ στη 
διατύπωση οδηγεί κάθε επιστήµη στη δηµιουργία τής δικής της ορο-
λογίας || µαθηµατική | απόλυτη ~ || εκφράζεται µε ~ | µε κάθε δυνατή 

/ µε τη µέγιστη ~· ΦΡ. για την ακρίβεια για να είµαι ακριβέστερος, α-
κριβέστερα: ΤΟ καλοκαίρι θα πάω στην Ευρώπη, - στην Αυστρία και 
την Ελβετία 2. (ειδικότ.) η τέλεια απόδοση οργάνων, µηχανικών µέ-
σων ή λειτουργιών που συντελούνται µε αυτά, η απόλυτη λειτουργική 
αξιοπιστία τους: αυτό το ρολόι, αν και παλιό, διακρίνεται για την - 
του || µηχανισµός ακριβείας || ζυγός ακριβείας (η ζυγαριά που χρη-
σιµοποιείται στα φαρµακεία) 3. (συνεκδ.) η τελειότητα (µιας ενέργειας 
ή πράξης): θαύµασαν την αθλήτρια | χορεύτρια για την ~ των κι-
νήσεων της 4. η συµφωνία λόγων ή πράξεων µε την πραγµατικότητα: 
η ~ όσων είπαν οι µάρτυρες θα ελεγχθεί µε βάση τα νέα στοιχεία που 
προέκυψαν || ιστορική ~ ΣΥΝ. αξιοπιστία, πιστότητα 5. ΟΙΚΟΝ. το υψη-
λό κόστος, η εις βάρος των µισθωτών αναντιστοιχία µεταξύ των ρυθ-
µών µεταβολής των τιµών και των εισοδηµάτων: η ~ στην αγορά απο-
θαρρύνει τους καταναλωτές (πβ. λ. ακρίβια). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακριβής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ακριβής}. 

Ακριβή (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. θηλ. τού επιθ. ακριβός (βλ.λ.)]. 

ακριβής, -ής, -ές {ακριβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ακριβέστ-ερος, -ατός} 1. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, από απόλυτη σαφήνεια, ορ-
θότητα, εµµονή στη λεπτοµέρεια, χωρίς παραλείψεις, αποκλίσεις ή 
λάθη: ~ αποτέλεσµα | εξέταση | µελέτη | διάγνωση | αντιπαραβολή | 
προφορά | γνώση | αντίγραφο | απάντηση | περιγραφή | οδηγίες | ορισµός 
ΣΥΝ. σχολαστικός, τέλειος, λεπτοµερειακός ΑΝΤ. ανακριβής, λαν-
θασµένος, εσφαλµένος 2. αυτός που ορίζεται ή προσδιορίζεται µε α-
πόλυτη σαφήνεια και σχολαστικότητα: έρευνα για να διαπιστωθούν 
τα ακριβή αίτια τού ατυχήµατος || ο ~ αριθµός των τραυµατιών || η ~ 
έννοια τού όρου «δοµή» || το ~ δροµολόγιο τού τρένου || η ~ θέση τού 
πλοίου || ~ ηµεροµηνία | ώρα ! ποσό | ποσότητα | έκφραση 3. αυτός που 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, ο σύµφωνος µε την αλήθεια: ο 
ανακριτής ζήτησε από τον κατηγορούµενο ~ αναπαράσταση τού συµ-
βάντος || ~ καταγγελία | πληροφορίες | είδηση | πρόγνωση | στοιχεία 
ΣΥΝ. αληθής, αληθινός, έγκυρος, αξιόπιστος, πιστός ΑΝΤ. ανακριβής, 
ψεύτικος, αναξιόπιστος 4. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που µιλά µε α-
κρίβεια, που η σκέψη του, τα λόγια του ή οι κρίσεις του ανταποκρί-
νονται στην πραγµατικότητα και την αλήθεια: παρακαλώ να είστε α-
πόλυτα ακριβείς στις απαντήσεις σας ΣΥΝ. σαφής 5. αυτός που χαρα-
κτηρίζεται από συνέπεια σε συµφωνίες, υποχρεώσεις ή προκαθορι-
σµένους όρους: είναι πάντα - στα ραντεβού του ΣΥΝ. συνεπής, τακτι-
κός ΑΝΤ. ασυνεπής, αναξιόπιστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ 
αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως < *άκρ-ειβής < άκρος + εϊβω «στάζω» 
(παράλλ. τ. τού λείβω, βλ. λ. λιβάδι), οπότε η αρχική σηµ. θα ήταν 
«αυτός που στάζει µέχρι τα άκρα, ο γεµάτος ώς το χείλος» και, κατ' 
επέκτ., «ακριβής». Η µεταβολή -ει- > -ι {*άκρείβής > ακριβής) οφεί-
λεται πιθ. σε ιωτακισµό (προφορά ως -i-(, πβ. ειµα > ιµάτ-ιον, εϊλιγξ 
> ϊλιγξ «ίλιγγος» κ.ά.]. 

ακριβής - ακριβός, ακριβώς - ακριβά, ακρίβια - ακρίβεια. Η σειρά 
των παράλληλων αυτών τύπων («διτυπιών») είναι χαρακτηριστικό 
παράδειγµα τής γόνιµης πολυτυπίας που διακρίνει την Ελληνική 
στη διαχρονικότητα της. Το ακριβός µεταπλάστηκε από το ακρι- 
βής σύµφωνα µε παλαιότερη τάση τής Ελληνικής να µετασχηµα 
τίζει τα δύσκολα στην κλίση τους δικατάληκτα επίθ. σε -ης στην 
κατηγορία των επιθ. σε -ος (πβ. ανωφελής - ανώφελος, απρεπής - 
άπρεπος, πολύπαθης - πολύπαθος κ.τ.ό.). Στην περίπτωση τού 
ακριβός η διαφοροποίηση κατέληξε να είναι συγχρόνως και έντο 
να σηµασιολογική. Η ίδια σηµασιολογική διαφοροποίηση αναπτύ 
χθηκε και ανάµεσα στα ακριβώς - ακριβά. Το ακριβώς σηµαίνει 
«µε ακρίβεια, επακριβώς, χωρίς παρέκκλιση», ενώ το ακριβά δη 
λώνει «σε υψηλή τιµή». Το ουσ. ακρίβεια εξελίχθηκε σηµασιολο 
γικά όπως το ακριβής - ακριβός και προσέλαβε και τη σηµ. «υψη 
λές τιµές προϊόντων», µε την οποία χρησιµοποιείται κυρ. στον γρα 
πτό αλλά και στον προφορικό λόγο· παράλληλα, σχηµατίστηκε και 
νέο ουσιαστικό ακρίβια < ακριβαίνω < ακριβός κατά το σχήµα 
φτηνός - φτηναίνω - φτήνια. → άβαφος 

ακρίβια (η) (προφέρεται α-κρί-βια) {χωρ. πληθ.} (κυρ. προφορ.) 1. η 
υψηλή τιµή πωλήσεως ΑΝΤ. φτήνια 2. (συνεκδ.) η εποχή κατά την 
οποία το κόστος ζωής είναι υψηλό: «στης ακρίβιας τον καιρό | επα-
ντρεύτηκα κι εγώ» (τραγ.) || από τότε που ανέλαβε την εξουσία αυτή η 
κυβέρνηση, µας πέθανε στην ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακριβής, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ακριβαίνω (υποχωρητ.) < ακριβός, κατά το σχήµα φτη-
νός - φτηναίνω - φτήνια}. 

ακριβό- κ. ακριβό- [µεσν.] ά συνθετικό που δηλώνει: 1. το δαπανηρό, 
το ακριβό: ακριβο-πληρώνω, ακριβο-πουλώ 2. (µτφ.) το αγαπηµένο: 
ακριβο-γυιός, ακριβο-κόρη 3. το σπάνιο: ακριβο-θώρητος, ακριβο-µί-
λητος 4. τη φροντίδα, την αγάπη µε την οποία γίνεται κάτι: ακριβο-
ταΐζω, ακριβο-ποτίζω 5. την ακρίβεια, τη σαφήνεια: ακριβό-λογος. 

ακριβογυιός (ο) (λογοτ.) πολυαγαπηµένος γυιος (συνήθ. µοναχο-
γυιός). 

ακριβοδίκαιος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που αποδίδει µε 
ακρίβεια το δίκαιο, που κρίνει δίκαια: τον εµπιστεύοµαι στις κρίσεις 
του, γιατί είναι ~ 2. (για ενέργειες ή πράξεις) αυτός που συντελείται 
µε απόλυτη τήρηση τού δικαίου: έγινε ~ µοιρασιά τής πατρικής πε-
ριουσίας ΑΝΤ. άδικος, µεροληπτικός. 

ακριβοθυγατέρα (η) πολυαγαπηµένη κόρη (συνήθ. µοναχοκόρη). 
ακριβοθώρητος (ο), ακριβοθώρητη (η) (συχνά ειρων. ή σκωπτ.) 

α- | αν- στερητικό 
α-κουτσοµπόλευτος, -η, -ο α-κουτσούρευτος, -η, -ο α-κράοωτος, -η, -ο α-κρέµαστος, -η, -ο α-κρηπίδωτος, -η, -ο 
α-κουτοούλιστος, -η, -ο α-κράσπεδος, -η, -ο ά-κραχτος, -η, -ο α-κρήµνιστος, -η, -ο α-κρηοάριοτος, -η, -ο 
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πρόσωπο που εµφανίζεται σπάνια, που τον βλέπει κανείς σε αραιά 
χρονικά διαστήµατα: από τότε που έπιασες δουλειά, µας έγινες ~. 

ακριβολόγος, -ος, -ο [αρχ.] αυτός που εκφράζεται µε ακρίβεια και 
σαφήνεια: µιλάει χωρίς περιστροφές ή αοριστίες, είναι ~. Επίσης 
ακριβόλογος, -η, -ο. — ακριβολογία (η) [αρχ.]. 

ακριβολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ακριβολογείς... | ακριβολόγησα} εκ-
φράζοµαι µε ακρίβεια, κυριολεκτώ: αν θέλουµε να ακριβολογούµε, 
πρέπει να αφήσουµε τις γενικότητες και τις αοριστίες. 

ακριβοµίλητος, -η, -ο αυτός που δεν µιλά πολύ ΣΥΝ. λιγοµίλητος 
ANT. πολυλογάς, φλύαρος. 

ακριβοπληρώνω ρ. µετβ. {ακριβοπλήρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. πλη-
ρώνω σε υψηλή τιµή: έµεινα πολύ ευχαριστηµένος από τη δουλειά 
του, αλλά τον ακριβοπλήρωσα ΣΥΝ. µοσχοπληρώνω 2. (µτφ.) τιµω-
ρούµαι αυστηρά, πληρώνω βαρύ τίµηµα: αυτό που µου έκανες θα το 
ακριβοπληρώσεις. 

ακριβοπουλώ ρ. µετβ. {ακριβοπουλάς... | ακριβοπούλ-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} πουλώ κάτι ακριβά ΣΥΝ. µοσχοπουλώ. 

ακριβός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει υψηλή τιµή, τού οποίου η απόκτηση 
κοστίζει πολύ: ~ τρόφιµα | αυτοκίνητο | σπίτι | βιβλίο | εισιτήριο | 
µηχάνηµα | κοσµήµατα | δώρο || ~ ποδοσφαιριστής ΣΥΝ. (εκφραστ.) 
αλµυρός ΑΝΤ. φθηνός, προσιτός, οικονοµικός· ΦΡ. έχει ακριβά τα λό-
για του είναι πολύ συγκρατηµένος και µετρηµένος στα λόγια του 2. 
αυτός που απαιτεί πολλά έξοδα, δαπανηρός: η ζωή µας γίνεται όλο 
και πιο ~ ΣΥΝ. πολυέξοδος, πολυδάπανος 3. αυτός που πουλά προϊό-
ντα ή υπηρεσίες σε υψηλή τιµή: δεν πηγαίνω ποτέ σε αυτό το µαγαζί' 
είναι πολύ ~ || είναι ~ ξενοδοχείο, οι πελάτες του είναι πλούσιοι || 
αυτός ο γιατρός είναι πολύ ~ || είναι πολύ - περιοχή: οι τιµές των ακι-
νήτων έχουν πάει στα ύψη ΣΥΝ. (εκφραστ.) απλησίαστος, αλµυρός, 
τσουχτερός, φαρµακείο ΦΡ. (παροιµ.) ακριβός στα πίτουρα και φτη-
νός στ' αλεύρι για κάποιον που δεν δίνει χρήµατα για κάτι αξιόλογο 
ή αναγκαίο, ενώ ξοδεύει για πράγµατα λιγότερο αξιόλογα ή ανα-
γκαία: το σκέφτεται να επισκευάσει τη στέγη τού σπιτιού του που 
στάζει, ενώ προχθές αγόρασε στερεοφωνικό- ~! · 4. (µτφ.) πολύ αγα-
πητός, προσφιλής: έχασαν την ~ τους κόρη και είναι απαρηγόρητοι || 
ακριβή µου φίλη, µου λείπεις || (κ. ως ουσ. συνήθ. σε προσφωνήσεις) 
ανυποµονώ να σε δω, ακριβέ µου! ΣΥΝ. πολυαγαπηµένος, λατρευτός, 
προσφιλής, φίλτατος. — (υποκ.) ακριβούτσικος, -η/-ια, -ο, ακριβά 
επίρρ. (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακριβής, άβαφος. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. ακριβής, µε µεταπλασµό κατά τα επίθ. σε -ος- πβ. 
πολύπαθης - πολύπαθος, ανωφελής - ανώφελος. Αφετηρία τής παρα-
τηρούµενης σηµασιολ. µεταβολής («αλάνθαστος, σαφής» → «δαπα-
νηρός») υπήρξε η -ήδη αρχ.- σηµ. «ολιγαρκής, φειδωλός» (πβ. Ανδο-
κίδ. 4, 32: ακριβώς διαιτάσθαι, όπου αποδίδεται η έννοια τού να ζει 
κανείς σύµφωνα µε τις οικονοµικές του δυνατότητες, να µην υπερ-
βαίνει τα όρια του). Από τη σηµ. τού «ολιγαρκούς» η λ. µετέπεσε και 
στη δήλωση τού «πολύτιµου» και (στον µεσν.) τού «δαπανηρού»]. 

ακριβώς επίρρ. [αρχ.] {ακριβέστ-ερα,-ατα) 1.µε ακριβή τρόπο, χωρίς 
την παραµικρή απόκλιση από τα πραγµατικά περιστατικά: πες µου ~ 
τι συνέβη ΣΥΝ. επακριβώς, µε ακρίβεια, λεπτοµερώς, πιστά · 2. (µε 
επιτατ. χρονική σηµ.) χωρίς την παραµικρή καθυστέρηση, ούτε αργό-
τερα ούτε νωρίτερα: θα σε περιµένω στις 6.00 η ώρα ~! || εκείνη - τη 
στιγµή χτύπησε το κουδούνι || Πότε ~ συνέβη το ατύχηµα; · 3. (επι-
βεβαιωτικός έτσι, πράγµατι, πολύ σωστά: ~! Συµφωνώ απόλυτα µαζί 
σου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακριβής. 

ακρίδα (η) 1. έντοµο µε κοντές κεραίες και ισχυρά οπίσθια πόδια, 
κατάλληλα για άλµατα· µεταναστεύει κατά σµήνη και είναι ιδιαίτε-
ρα βλαβερό για τις καλλιέργειες 2. (περιληπτ.) σµήνος ακρίδων: φέ-
τος έπεσε ~ και µας κατέστρεψε όλες τις καλλιέργειες 3. (µτφ.) αυτός 
που υστερεί σε σωµατική διάπλαση, ο καχεκτικός ΣΥΝ. ισχνός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άκρίς, -ίδος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < α- προθεµ. + κρίζω 
«τρίζω» (< *κρίγ-}ω < I.E. *krig-, ίδια σηµ.(, οπότε η λ. ίσως είναι απο-
τέλεσµα ηχοµιµήσεως, από τον θόρυβο που προκαλεί το έντοµο.]. 

ακριδοκτονος, -ος, -ο [1893] 1. αυτός που καταπολεµεί τις ακρίδες 2. 
ακριδοκτόνο (το) εντοµοκτόνο που χρησιµοποιείται για την κατα-
πολέµηση των ακρίδων. [ΕΤΥΜ; < ακρίδα + -κτόνος < αρχ. κτείνω 
«φονεύω» (βλ. λ. -κτονία)]. 

ακριµάτιστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν διέπραξε κρίµατα, ανα-
µάρτητος: «που να βρεθεί ακριµάτιστος, σαν θα τον πάρει ο Χάρος» 
(Β. Κορνάρος) ΣΥΝ. αθώος ΑΝΤ. αµαρτωλός, ένοχος. 

ακρινος, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που βρίσκεται στην άκρη: τα ~ σπίτια 
τού χωριού ANT. µεσαίος. Επίσης ακριανός 

ακρισία (η) {χωρ. πληθ.} η έλλειψη ορθής κρίσης, κριτικής ικανότη-
τας: οι ηττηµένοι απέδωσαν το εκλογικό αποτέλεσµα στην ~ τού λαού 
ΣΥΝ. επιπολαιότητα, απερισκεψία ΑΝΤ. ορθοφροσύνη, κρίση, ευθυ-
κρισία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ αρχ. < άκριτος]. 

ακρίτας (ο) (άκριτων) 1. ΙΣΤ. Ο στρατκοτης που φρουρούσε και υπε-
ρασπιζόταν τα άκρα, δηλ. τα σύνορα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που φρουρεί ή που κατοικεί σε παραµεθόρια 
και συνοριακή περιοχή τού κράτους: οι - µας στον Έβρο. Επίσης 
ακρίτης. — ακριτικός, -ή -ό. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ακρίτας | άκριτης < 
αρχ. άκρα]. 

ακρίτας - ακριτικός - ∆ιγενής Ακρίτας. Από την ανάγκη των Βυ-
ζαντινών να προστατεύσουν τα σύνορα τής Βυζαντινής Αυτοκρα-
τορίας από τις επιδροµές διαφόρων εισβολέων, καθιέρωσαν τον θε-
σµό των ακριτών, πληθυσµικών οµάδων που κατοικούσαν στα 
«άκρα», στα όρια τού Βυζαντίου, τα οποία υπεράσπιζαν πολεµώ-
ντας εναντίον των επιδροµέων. Στους κατοίκους των άκρων, στους 
ακρίτες, εξασφαλίζονταν κίνητρα (οικονοµικά, γης κ.λπ.), ώστε να 

ζουν στις ακριτικές περιοχές και να τις υπερασπίζονται. Οι αγώ-
νες εναντίον των εχθρών που κατά καιρούς έκαναν επιδροµές κα-
τά τού Βυζαντίου, εξασφάλισαν στους ακρίτες φήµη γενναίων πο-
λεµιστών, που τα κατορθώµατα τους εξυµνούνται στα µεσαιωνικά 
έπη τής Ελλάδας, στα Ακριτικά Έπη και, γενικότερα, στα ακριτικά 
(δηµοτικά) τραγούδια. Περίφηµος ακρίτας υπήρξε ο ∆ιγενής 
(Ακρίτας), τού οποίου οι άθλοι περιγράφονται στο οµώνυµο βυζα-
ντινό έπος. 

ακριτοέπεια (η) {χωρ. πληθ.) η απερίσκεπτη οµιλία ΣΥΝ. ακριτοµυ-
θία (σηµ. 2). — ακριτοεπής, -ής, -ές. [ΕΤΥΜ. < άκριτος + -έπεια < -
επής < αρχ. έπος «λόγος» (βλ.λ.)]. 

ακριτοµυθία (η) [µεσν.] κ. (εσφαλµ.) ακριτοµυθεια (ακριτοµυ-θιών} 
(λόγ.) 1. η κοινολόγηση µυστικού εξαιτίας επιπολαιότητας ή 
ακρισίας: η απόφαση γνωστοποιήθηκε πολύ πριν από την κοινοποίη-
ση της λόγω τής - ενός υπαλλήλου ΑΝΤ. εχεµύθεια 2. ασυνάρτητη 
και απερίσκεπτη φλυαρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος. 

ακριτόµυθος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν µπορεί να κρατήσει µυστικό, 
που κοινολογεί τα µυστικά που του έχουν εµπιστευθεί ΑΝΤ. 
εχέµυθος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. 
«φλύαρος, κενολόγος», < άκριτος + µύθος]. 

άκριτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει κρίση, που δεν µπορεί να κρίνει 
ΣΥΝ. άφρων, ανόητος, επιπόλαιος, απερίσκεπτος, ελαφρόµυαλος ΑΝΤ. 
συνετός, νουνεχής, σώφρων, γνωστικός, µυαλωµένος 2. (για λόγους ή 
πράξεις) αυτός που ειπώθηκε ή έγινε αλόγιστα, απερίσκεπτα ή επι-
πόλαια: µη δίνεις βάση σε ό,τι άκουσες- είναι όλα ~ λόγια. — άκριτα 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + κρίνω]. 

άκρο- κ. ακρό- [αρχ.] 1. α' συνθετικό το οποίο δηλώνει την άκρη από 
κάτι: ακρο-ποταµιά, ακρο-θαλάσσι, ακρο-δάχτυλο, ακρό-πρωρο 2. 
ΙΑΤΡ. λεξικό πρόθηµα ονοµάτων που δηλώνουν το ακραίο τµήµα ενός 
ανατοµικού σχηµατισµού (λ.χ. ακροποσθία), αλλά και παθήσεις των 
άκρων: ακρο-µεγαλία, ακρο-πάθεια. 

άκρο (το) 1. (α) το ακραίο, το έσχατο σηµείο αντικειµένου ή εκτάσε-
ως: πιάσε το σχοινί από τα δύο ~ και τέντωσε το || οι οµάδες παρα-
τάχθηκαν στα δύο ~ τού γηπέδου ΣΥΝ. άκρη, άκρια· ΦΡ. απ' άκρου εις 
άκρον (άπ' άκρου εις άκρον, µεσν. φρ.) σε όλη την έκταση, πέρα για 
πέρα: περπάτησα την Πάρο ~ (β) το υψηλότερο σηµείο ενός τόπου: 
φθάσαµε ώς το ~ τού βουνού ΣΥΝ. κορυφή- ΦΡ. άκρον άωτον βλ.λ. 2. 
άκρα (τα) (i) ΑΝΑΤ. τα ακραία µέλη τού σώµατος, δηλ. τα πόδια και τα 
χέρια: είναι συνηθισµένο να ανακαλύπτονται αρχαία αγάλµατα µε 
σπασµένα τα ~ τους || κάτω ~ (τα πόδια) || άνω ~ (τα χέρια) (ii) ΙΣΤ. τα 
σύνορα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: «'ίίδαί των προνοουµένων 
τά άκρα» (τα ακριτικά τραγούδια) (iii) (µτφ.) το υπέρτατο σηµείο, ο 
ανώτατος βαθµός, το όριο· (συνεκδ.) η υπερβολή, η ακρότητα ΣΥΝ. 
έπακρο, αποκορύφωµα· ΦΡ. (α) άνθρωπος των άκρων αυτός που έχει 
ακραίες απόψεις ή ασταθή συµπεριφορά: δεν µπορώ να συζητήσω 
ήρεµα και λογικά µαζί του- είναι ~ ΑΝΤ µετριοπαθής (β) φθάνω στα 
άκρα ενεργώ χωρίς µέτρο, φθάνω σε οριακό σηµείο: µη φθάνεις στα 
άκρα- γίνε πιο διαλλακτικός. Επίσης (λόγ.) άκρον. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
άκρον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. άκρος. Ήδη στον Πλάτωνα 
απαντά η φρ. έπ' άκρον άφικέσθαι «φθάνω στα άκρα»]. 

ακροάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ακροάσ-τηκα (λόγ. -θηκα)) ΙΑΤΡ. ακούω 
απευθείας µε το αφτί (παλαιότερα) ή µε τη βοήθεια ιατρικού οργά-
νου (συνήθ. στηθοσκοπίου) τους ήχους (κυρ. των πνευµόνων και τής 
καρδιάς): ο γιατρός µού ζήτησε να πάρω βαθιές αναπνοές, για να µε 
ακροαστεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άκροώµαι, κατά µεταπλασµό βάσει τού αορ. ήκρο-
άσθην, που συνέπιπτε φωνητικά µε τα ρήµατα σε -άζ(οµαι), λ.χ. ήγο-
ράσθην - αγοράζοµαι]. 

ακρόαµα (το) (ακροάµ-ατος | -ατα, -άτων} ό,τι ακούει κανείς, συνήθ. 
σε δηµόσιους χώρους, και έχει χαρακτήρα ψυχαγωγικό (π.χ. µουσικό 
κοµµάτι, απαγγελία): στο Φεστιβάλ Αθηνών θα παρουσιαστεί µια µε-
γάλη ποικιλία ακροαµάτων ΣΥΝ. άκουσµα (πβ. λ. θέαµα). (ΕΤΥΜ. 
αρχ. < άκροώµαι (βλ.λ.)]. 

ακροαµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ακρόαση 
2. ΝΟΜ. ακροαµατική διαδικασία το τµήµα τής διαδικασίας τής δίκης 
το οποίο λαµβάνει χώρα στο ακροατήριο και στο πλαίσιο τού 
οποίου αναπτύσσονται προφορικά οι ισχυρισµοί των διαδίκων, διε-
ξάγεται µέρος τής αποδεικτικής διαδικασίας και απαγγέλλονται οι 
δικαστικές αποφάσεις. 

ακροαµατικότητα (η) (σπάν. ακροαµατικοτήτων) (για το ραδιόφωνο 
και καταχρ. την τηλεόραση) το ποσοστό των ακροατών που πα-
ρακολούθησαν ή παρακολουθούν τακτικά µια εκποµπή ή τις εκπο-
µπές ενός σταθµού (πβ. λ. τηλεθέαση, τηλεθεαµατικότητα): αυτό το 
πρόγραµµα έχει µεγάλη | υψηλή | χαµηλή ~ || δείκτης ακροαµατικό-
τητας || έχω ~ (για εκποµπή) || κυνηγούν την ~ και όχι την ποιότητα. 

ακροαµατικότητα - θεαµατικότητα - αναγνωσιµότητα; Επειδή οι 
συναφείς µετρήσεις αποσκοπούν στο να υπολογιστεί το ύψος ή, 
γενικότερα, τα ποσοστά ακρόασης (ραδιοφώνου), θέασης ή τηλε-
θέασης (τηλεόρασης) και ανάγνωσης (βιβλίων) και όχι το ακρόα-
µα (!), το θέαµα (!) και το ανάγνωσµα (!), σωστοί όροι θα ήταν 
αντιστοίχως ακροατότητα ή ακροασιµότητα. θεατότητα ή θεασι-
µότητα (και τηλεθεασιµότητα) και αναγνωστότητα ή αναγνωσι-
µότητα Μολονότι λέµε έλαση - ελατός - ελατότητα, διάλυση -
διαλυτός - διαλυτότητα, ρεύση - ρευστός - ρευστότητα κ.τ.ό., άρα 
και ακροατότητα, θεατότητα και αναγνωστότητα, είναι ωστόσο 
προτιµότερο να χρησιµοποιούµε τα ακροασιµότητα, θεασιµότητα 
και αναγνωσιµότητα (πβ. και ίαση - ιάσιµος - ιασιµότητα, βίωση 
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- βιώσιµος - βιωσιµότητα, θνήση - θνήσιµος - θνησιµότητα, 
πλεύση - πλεύσιµος - πλευσιµότητα κ.ά.), που βρίσκονται εγγύτερα 
στα ακρόαση, (τηλε)θέαση, ανάγνωση. 

ακροαριστερός, -ή, -ό 1. αυτός που ανήκει πολιτικά στην άκρα 
Αριστερά ή ασπάζεται τις θέσεις της (βλ. λ. Αριστερά) 2. ακροαρι-
στερός (ο), ακροαριστερή (η) ο οπαδός τής άκρας Αριστεράς, υπο-
στηρικτής ακραίων αριστερών απόψεων ΣΥΝ. αριστεριστής ANT. 
ακροδεξιός. [ΕΤΥΜ. Το ά συνθ. άκρος σε αυτή τη χρήση αποδίδει το 
γαλλ. exrême]. 

ακρόαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ΙΑΤΡ. η εξέταση ασθε-
νούς µε γυµνό αφτί ή στηθοσκόπιο, µε σκοπό τον εντοπισµό και την 
εξέταση φυσιολογικών ή παθολογικών ήχων σε εσωτερικά όργανα, 
όπως η θωρακική κοιλότητα, η καρδιά κ.λπ. 2. η (προσεκτική) παρα-
κολούθηση (εκποµπής, οµιλίας, διδασκαλίας κ.ά.): πολλοί φοιτητές 
συγκεντρώθηκαν για την - τού µαθήµατος || (σε ραδιοφωνική εκποµπή 
προς τους ακροατές) καλή ~! || αφιερωµένο (ενν. το τραγούδι) σε 
όσους κάνουν - αυτή τη στιγµή (δηλ. στους ακροατές) 3. η υποδοχή 
κάποιου που θέλει να υποβάλει αίτηµα, παράπονο κ.λπ. από επίσηµο 
πρόσωπο ή ανώτερη αρχή (σε προκαθορισµένο χρόνο και µετά από 
αίτηση): ζήτησα ~ από τον υπουργό || η Επιτροπή δέχτηκε τους φορείς 
σε - 4. ΝΟΜ. (α) η παρακολούθηση από το δικαστήριο των παραγό-
ντων τής δίκης: θα ακολουθήσει η ~ των µαρτύρων/ των διαδίκων (β) 
δικαίωµα ακρόασης συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα των δια-
δίκων να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να αναπτύξουν ενώπιον τού 
δικαστηρίου τους ισχυρισµούς τους και αντίστοιχη υποχρέωση τού 
δικαστή να λάβει υπ' όψιν του και να εξετάσει τους ισχυρισµούς αυ-
τούς · ΦΡ. ούτε φωνή ούτε ακρόαση για περιπτώσεις στις οποίες κά-
ποιος (από τον οποίο αναµένεται κάτι), δεν δίνει σηµεία ζωής ή δεν 
ανταποκρίνεται: πριν από δύο µήνες υποσχέθηκε να µε βοηθήσει, αλ-
λά από τότε ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άκρόασις < άκροώµαι. Η φρ. ούτε φωνή ούτε 
ακρόαση ανάγεται σε αφήγηση τής Π.∆., κατά την οποία οι ιερείς 
τού Βάαλ, έχοντας προκληθεί από τον προφήτη Ηλία να αποδείξουν 
ότι ο θεός τους ήταν πραγµατικός, φώναζαν, προσεύχονταν και 
ανέπεµπαν εκκλήσεις ώς το βράδυ, αλλά «ουκ ήν φωνή και ουκ fjv 
άκρόασις» (Βασιλειών Γ 18, 26)]. 

ακροαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που χρησιµοποιεί την ακρόαση: ~ εξέ-
ταση 2. ΙΑΤΡ. ακροαστικά (τα) (ενν. ευρήµατα) κάθε διαγνωστικό 
στοιχείο που γίνεται αντιληπτό µε την εξεταστική µέθοδο τής ακρο-
άσεως, κυρ. στους πνεύµονες: ο γιατρός µού βρήκε ~ και µε προειδο-
ποίησε πως, αν δεν προσέξω, θα εξελιχθούν σε πνευµονία. 

ακροατήριο (το) {ακροατηρί-ου | -ων} 1. το σύνολο των συγκεντρω-
µένων ακροατών σε οµιλία, µουσική εκτέλεση, δίκη κ.λπ.: το ~ παρα-
κολουθούσε συνεπαρµένο τον µεγάλο δεξιοτέχνη || πολυπληθές | εν-
θουσιώδες | αραιό | πυκνό - ΣΥΝ. το κοινό, οι ακροατές 2. ΝΟΜ. (α) η 
αίθουσα στην οποία γίνεται η δηµόσια συνεδρίαση τού δικαστηρίου: 
το θέµα θα συζητηθεί στο ~ (λόγ. επ' ακροατηρίω συζήτησις) || νοµι-
κοί κύκλοι ανέφεραν ότι η υπόθεση θα φτάσει στο ~ (β) (συνεκδ.) το 
σύνολο των ανθρώπων που βρίσκονται στην αίθουσα αυτή και πα-
ρακολουθούν τη δίκη. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άκροατήριον< αρχ. άκροώµαι 
(βλ.λ.)]. 

ακροατής (ο), ακροατρια (η) {ακροατριών} 1. το πρόσωπο στο οποίο 
µιλά κάποιος, ο συνοµιλητής, ό,τι χαρακτηρίζεται (στη γραµµατική, 
την επικοινωνία κ.λπ.) ως δέκτης: δεν νοείται οµιλητής χωρίς υπαρκτό 
ή νοούµενο ~ 2. το πρόσωπο που ακούει (κάποιον), χωρίς ο ίδιος να 
µιλάει: είναι πάντα ~ ποτέ δεν συµµετέχει στις συζητήσεις µας 3. το 
πρόσωπο που παρακολουθεί ακρόαµα, δηλ. δηµόσια οµιλία, θεατρική 
παράσταση, µουσική εκδήλωση, δίκη κ.λπ.: οι ~ καταχειροκρότησαν 
τον νεαρό πανίστα 4. (ειδικότ.) το πρόσωπο που παρακολουθεί 
πανεπιστηµιακά ή άλλα µαθήµατα, χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις 
και τα δικαιώµατα των κανονικά εγγεγραµµένων φοιτητών ή 
µαθητών: επειδή δεν ήταν δυνατή η κανονική εγγραφή του στο Πα-
νεπιστήµιο, δέχθηκε να παρακολουθήσει ως ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άκροώµαι (βλ.λ.)]. 

ακροβασία (η) [1889] {ακροβασιών} 1. (κυριολ.) το βάδισµα στις 
άκρες των δακτύλων 2. η τέχνη και η πρακτική τού ακροβάτη, η εκτέ-
λεση (ενόργανων) γυµναστικών ασκήσεων ισορροπίας µε τα άκρα 
(χέρια και πόδια), οι οποίες απαιτούν εξαιρετική ευλυγισία και δε-
ξιοτεχνία (λ.χ. βάδισµα σε τεντωµένο σχοινί) ΣΥΝ. σχοινοβασία, 
ασκήσεις ισορροπίας 3. (µτφ.) η επικίνδυνη προσπάθεια ή ενέργεια, 
που γίνεται συνήθ. για λόγους εντυπωσιασµού: έκανε ακροβασίες 
στη µοτοσυκλέτα καθώς έτρεχε ΣΥΝ. ακροβατισµός· ΦΡ. (µτφ.) λεκτι-
κές | ρητορικές ακροβασίες εντυπωσιακοί λόγοι µε σαθρά επιχειρή-
µατα και λογικά άλµατα: επιδίδεται σε ~, για να δικαιολογήσει τα 
αδικαιολόγητα ΣΥΝ. σοφιστείες. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. acrobatie < acrobate < µτγν. ακροβάτης 
(βλ.λ.). Μετάφρ. δάνειο αποτελεί η σηµ. 3, λ.χ. γαλλ. faire des acro-
baties pour s'excuser «κάνει ακροβασίες, για να δικαιολογηθεί»]. 

ακροβάτης (ο) {ακροβατών}, ακροβάτισσα (η) {ακροβατισσών} 1. 
ειδικευµένος εκτελεστής επικίνδυνων γυµναστικών ασκήσεων, που 
απαιτούν ασυνήθιστη επιδεξιότητα, ευκινησία, ισορροπία και συγ-
χρονισµό, όπως η σχοινοβασία, η αιώρηση κ.ά. ΣΥΝ. ισορροπιστής, 
ζογκλέρ 2. (κυριολ.-σπάν.) πρόσωπο που βαδίζει στις άκρες των δα-
κτύλων. Επίσης ακροβάτιδα (η) [1895] {ακροβατίδων). [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< άκρος + -βάτης (< βαίνω), πβ. επι-βάτης, άνα-βάτης, ύπνο-βάτης 
κ.τ.ό. Βλ. κ. βαίνω]. 

ακροβατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ακροβάτη 
ή την ακροβασία· ριψοκίνδυνος και εξαιρετικά επιδέξιος· ΦΡ. 
ακροβατική πτήση σειρά επιδέξιων ελιγµών κατά την πτήση αερο- 

πλάνου για εµπορικούς (διαφηµιστικούς) ή ψυχαγωγικούς λόγους 2. 
ακροβατικό (το) κάθε επικίνδυνη άσκηση που απαιτεί µεγάλη επιδε-
ξιότητα (ισορροπία πάνω σε σχοινιά, µπάλες, εκτινάξεις από µπάρα 
σε µπάρα κ.ά.)· (γενικότ.) κάθε ριψοκίνδυνη ενέργεια, συνήθ. για επί-
δειξη: σηκώθηκε όρθιος πάνω στη σέλα τού ποδηλάτου και άρχισε να 
κάνει διάφορα ~. 

ακροβατισµός (ο) 1. η επίδειξη ακροβατικών ασκήσεων η ακροβασία 
2. (µτφ.) η εξαιρετικά ριψοκίνδυνη ενέργεια: οι χειρισµοί τού 
υπουργού αποτελούν επικίνδυνο πολιτικό ~. 

ακροβατώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ακροβατείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
1. (κυριολ.) βαδίζω στις άκρες των δακτύλων 2. εκτελώ ακροβασίες 3. 
(µτφ.) κάνω ριψοκίνδυνες ενέργειες 4. προσπαθώ στον λόγο µου να 
ισορροπήσω λογικά ανάµεσα σε έννοιες που συχνά αντιφάσκουν µε-
ταξύ τους ή είναι διαµετρικώς αντίθετες: η οµιλία του ακροβατεί µε-
ταξύ των προεκλογικών δεσµεύσεων και των πραγµατικών αναγκών 
τής οικονοµίας. 

ακροβολίζοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {ακροβολίσ-τηκα, -µένος) 
ΣΤΡΑΤ. παίρνω αραιή διάταξη µάχης για κατά µέτωπο επιθετική δρά-
ση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µάχοµαι εξ αποστάσεως», < άκροβόλος < 
άκρο- + -βόλος < βάλλω «ρίχνω, εκτοξεύω»]. 

ακροβολισµός (ο) [αρχ.] ΣΤΡΑΤ. 1. (στον πληθ.) οι δοκιµαστικές βο-
λές που ανταλλάσσονται από µακριά µεταξύ αντιπάλων παρατάξεων 
πριν από την κύρια µάχη · 2. η αραιή διάταξη στρατιωτικού τµήµατος 
(κυρ. οµάδας πεζικού) σε µια γραµµή· ΦΡ. εις ακροβολισµόν! 
στρατιωτικό παράγγελµα για τον σχηµατισµό παρατάξεως 3. (στον 
πληθ.) η συγκεκαλυµµένη λεκτική επίθεση µε υπαινιγµούς και υπο-
νοούµενα: άρχισαν ήδη οι πρώτοι - ανάµεσα στους δελφίνους για την 
αρχηγία. — ακροβολιστί επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 

ακροβολιστής (ο) [αρχ.] ΣΤΡΑΤ. αυτός που παίρνει αραιή διάταξη 
µάχης για κατά µέτωπο επιθετική δράση: γραµµή | αλυσίδα ακροβο-
λιστών. 

ακροβούνι (το) {ακροβουν-ιού | -ιών} (λαϊκ.-λογοτ.) η κορυφή τού 
βουνού. 

ακροβυστία (η) {ακροβυστιών} 1. ΑΝΑΤ. η πτυχή τού δέρµατος που 
καλύπτει τη βάλανο τού πέους ΣΥΝ. άκροποσθία 2. Κ.∆. περιληπτική 
ονοµασία των εθνικών, αυτών που δεν έχουν υποστεί περιτοµή. 
ΙΕΤΎΜ. µτγν., µεταπλ. τ. τού αρχ. άκροποσθία < άκρο- + πόσθη «το 
δέρµα τού πέους», πιθ. κατά παρετυµολ. σύνδεση µε το ρ. βύω | βύνω 
«φράζω, κλείνω». Η λ. πρωτοαπαντά στους Εβδοµήκοντα (Π.∆. Γένε-
σις 17,11: και περιτµηθήσεσθε την σάρκα τής άκροβυστίας υµών) ως 
απόδ. τού εβρ. arelâh. Για την αντίθεση ακροβυστίας - περιτοµής εί-
ναι χαρακτηριστικά τα λόγια τού Παύλου (Κολ. 3,11: ουκ ενι "Ελλην 
και 'Ιουδαίος, περιτοµή και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, 
ελεύθερος, άλλα τά πάντα και εν πάσιν Χριστός)]. 

ακρογαµια (η) {χωρ. πληθ.) γονιµοποίηση των ανθοφόρων φυτών µέ-
σω τής γύρης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. acrogamy]. 

ακρογιάλι (το) {ακρογιαλ-ιού | -ιών) (λογοτ.) η ακρογιαλιά (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ακρογιαλιά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < άκρο- + -γιάλι < γιαλός 
(βλ.λ.)]. 

ακρογιαλιά (η) [µεσν.] η ζώνη ξηράς που εκτείνεται κατά µήκος τής 
θάλασσας· η παραλία: αµµουδερή | (λογοτ.) χρυσή | βραχώδης | ηλιό-
λουστη | µαγευτική | δαντελωτή | ερηµική | γραφική | απάνεµη ~ ΣΥΝ. 
ακροθαλασσιά, περιγιάλι, ακτή, γιαλός. 

ακρογιαλιά: συνώνυµα. Τα ακρογιαλιά, ακρογιάλι και περιγιάλι 
(στα οποία µπορεί να προστεθεί και το γυρογιάλι τού Σεφέρη) 
ανάγονται στη λ. γιαλός, που δεν είναι άλλο από το αρχαίο και πο-
λύ συχνό στον Όµηρο αιγιαλός (σήµερα το ξέρουµε κυρίως από 
την «αιγιαλίτιδα ζώνη»!). Η λ. αιγιαλός, από τη φράση εν αίγί 
αλός «στο κύµα τής θάλασσας» (πβ. το οµηρ. παρά θϊν' άλας µε 
την ίδια σηµασία), µε σίγηση τού αρκτικού άτονου αι-, έδωσε το 
µεσαιωνικό γιαλός, από όπου το ακρογιάλι (άκρος + γιαλός) και 
(κατά τα η παραλία, η ακτή, η θάλασσα) το ακρογιαλιά. Το θηλ. 
ακρογιαλιά επικράτησε τελικά στην κοινή χρήση, ενώ το ουδ. 
ακρογιάλι πέρασε κυρίως στη λογοτεχνία. Ακόµη και το µεσν. πε-
ριγιάλι1 (< παραγιάλι < αρχ. παραιγιάλιος < φράση παρ'αίγιαλόν) 
και το διαλεκτ. γυρογιάλι (κατά το περιγιάλι) χρησιµοποιήθηκαν 
στη λογοτεχνία (Σεφέρης). Όµοια και το ακροθαλάσσι σε αντίθεση 
προς το ακροθαλασσιά, λέξεις που πλάστηκαν αναλογικά προς το 
ακρογιάλι - ακρογιαλιά. 

ακρογωνιαίος, -α, -ο στη ΦΡ. ακρογωνιαίος λίθος στήριγµα γωνίας 
τοίχου και κατ' επέκτ. βάση, στήριγµα· (µτφ.) το βασικότερο στοιχείο, 
η βασική προϋπόθεση, προκειµένου να επιτευχθεί κάτι: η εκβιοµηχά-
νιση τής χώρας είναι ο ~ τής οικονοµικής µας πολιτικής. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ακρογωνιαίος < άκρο- + γωνιαίος < γωνία. Η φρ. 
ακρογωνιαίος λίθος χρησιµοποιήθηκε στην Κ.∆. προσδιορίζοντας τον 
Χριστό ως το θεµέλιο τής Εκκλησίας (Εφεσ. 2,20: έποικοδοµηθεντες 
επί τφ θεµελίω των αποστόλων και προφητών, δντος ακρογωνιαίου 
λίθου αϋτοϋ Χριστού Ίησοΰ)]. 

ακροδάχτυλο (το) [µεσν.] η άκρη τού δαχτύλου. 
ακροδέκτης (ο) {ακροδεκτών} ΤΕΧΝΟΛ. το άκρο των καλωδίων ηλε-

κτρικού κυκλώµατος που έρχεται σε επαφή µε τα υπόλοιπα καλώδια 
τού κυκλώµατος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. terminal, βλ. κ. 
τερµατικό]. 

ακροδεξιά (η) η άκρα ∆εξιά (βλ. λ. ∆εξιά). 
ακροδεξιός, -ά, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την άκρα ∆εξιά (βλ. 

άκρα ∆εξιά, λ. ∆εξιά): - πολιτική | κίνηµα | ιδεολογία | σύµβολο | πα- 
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ράταξη | εφηµερίδα | οργάνωση | προπαγάνδα 2. ακροδεξιός (ο), 
ακροδεξιά (η) ο δεξιός εξτρεµιστής, ο υποστηρικτής υπερσυντηρητι-
κών θέσεων και, ενδεχοµένως, υπέρµαχος βίαιων και αντιδηµοκρατι-
κών λύσεων ANT. ακροαριστερός, αριστεριστής. [ΕΤΥΜ. Το ά συνθ. 
άκρο- αποδίδει ανάλογες χρήσεις τού γαλλ. extrême]. 

ακροδεσιά (η) (λαϊκ.) 1. το δέσιµο αντικειµένων στις άκρε; ή από τις 
άκρες 2. ΝΑΥΤ. το δέσιµο τού πανιού στην κεραία τού πλοίου 3. η 
στήριξη, η ενίσχυση οικοδοµήµατος µε στέρεες και µεγάλες πέτρες 
στις γωνίες των θεµελίων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άκρόδετος < άκρο- + -
δετός]. 

ακροθαλασσιά (η) το ακρογιάλι (βλ.λ.). Επίσης ακροθαλάσσι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ακρογιαλιά. 

ακροθιγώς επίρρ. (λόγ.) χωρίς εµβάθυνση ή ακρίβεια, κατά τρόπο 
γενικό (ή και επιπόλαιο), χωρίς ανάλυση ή λεπτοµέρειες: συζητήσα-
µε το θέµα ~· δεν προχωρήσαµε σε λεπτοµέρειες ΣΥΝ. επιπόλαια, επι-
φανειακά, επιδερµικά. — ακροθινής, -ής, -ές [µτγν.]. [ETYM. < 
µτγν. ακροθιγώς < άκροθιγής < άκρο- + -θιγής < θ. θιγ- (πβ. και αόρ. β' 
ε-θιγ-ον) τού ρ. θιγγάνω «αγγίζω»]. 

ακροκέραµο (το) ειδικό διακοσµητικό κεραµίδι, που τοποθετείται στα 
άκρα τής στέγης ή στις γωνίες των αετωµάτων. Επίσης (λόγ.) 
ακροκέραµος (ο) [1897] {ακροκεράµ-ου | -ων, -ους}. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ.τού γαλλ. antéfixe]. 

ακροκεφαλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική παραµόρφωση τού 
κρανίου, που χαρακτηρίζεται από οξυκόρυφο σχήµα τής κεφαλής, 
συνοδεύεται από εξοφθαλµία και συνήθ. προκαλεί διανοητική καθυ-
στέρηση. — ακροκέφαλος, -ος/-η, -ο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. acrocéphalie], 

ακρολεΐνη (η) [1887] {ακρολεϊνών} ΧΗΜ. ουσία που χρησιµοποιείται 
για την παρασκευή δακρυγόνων ή ασφυξιογόνων αερίων. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. acroléine < acr(o)- (< λατ. acer, acris «οξύς») + -
oléine (< λατ. olere «µυρίζω»), µε παραγ. επίθηµα -ine]. 

ακρόλιθος, -η, -ο [µτγν.] ΑΡΧΑΙΟΛ. 1. (για άγαλµα) αυτός που έχει 
κορµό από φτηνό υλικό (π.χ. ξύλο) και άκρα και κεφάλι από µάρµα-
ρο, ελεφαντόδοντο ή άλλο ακριβό υλικό 2. ακρόλιθο (το) το άγαλµα 
που έχει φτειαχτεί µε την παραπάνω τεχνική. 

ακρολίµανο (το) η άκρη τού λιµανιού. 
ακροµεγαλία (η) [1890] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η δυσµορφική και δυσα-

νάλογη προς το υπόλοιπο σώµα ανάπτυξη των άκρων (χεριών και πο-
διών) εξαιτίας ορµονικής δυσλειτουργίας ΣΥΝ. µεγαλακρία. — ακρο-
µεγαλικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. acromegalie]. 

ακροµόλιο (το) {ακροµολί-ου | -ων} το άκρο τού µόλου ή τού κυµα-
τοθραύστη, που βρίσκεται προς τη µεριά τής ανοιχτής θάλασσας. 
Επίσης ακροµόλι. 

άκρον (το) → άκρο 
άκρον άωτον (το) (άκρον άωτον) {άκλ.} το πλέον ακραίο σηµείο, το 

υπέρτατο όριο (πράγµατος, καταστάσεως κ.λπ.): ~ τού παραλογισµού 
| τής ευγένειας | τής αναίδειας | τής βλακείας | τής αρετής | τής κακίας 
| τής µωρίας | τής σοφίας. 
[ΕΤΥΜ. Το αρχ. ουσ. άωτον «τουλούπα µαλλιού - λινάρι» (απαντά και 
ως αρσ. άωτος) ίσως ανάγεται στο ρ. άηµι «πνέω, φυσώ»]. 

άκρον άωτον. Αρχαία φράση που σήµαινε µεταφορικά «το επίλε-
κτο µέρος, τον ανθό, ό,τι καλύτερο υπάρχει». Χρησιµοποιήθηκε αρ-
χικά µόνο του το άωτον για το µαλλί («οίος άωτον» Οµήρ. Ιλ. Ν 
599), για το λινάρι («λίνοιό τε λεπτον άωτον», Οµήρ. Ιλ. I 661) κ.ά. 
Στους µεταγενέστερους χρόνους συνδέθηκε χάριν εµφάσεως µε το 
επίθ. άκρος και συναποτέλεσε πάγια κοινή έκφραση: «άκρον άω-
τον ύδατος», «σοφίας άκρος άωτος» (απαντά και ως αρσ. αωτος) 
Η ετυµολόγηση τής λέξης από το αρχ. ρ. άηµι «πνέω, φυσάω» 
(οµόρρ. το αήρ), αν είναι ορθή, θα δήλωνε το «ανάλαφρος, λεπτός» 
σαν την πνοή, σαν το φύσηµα τού αέρα. 

ακροπατώ ρ. αµετβ. (ακροπατείς... | ακροπάτησα} 1. βαδίζω στις µύτες 
των ποδιών 2. (µτφ.) περπατώ προσεκτικά και αθόρυβα. — ακρο-
πάτηµα (το). 

ακροποδητί επίρρ. (αρχαιοπρ.) (για βάδισµα) στα νύχια των ποδιών, 
ώστε να µην προκαλείται θόρυβος ΣΥΝ. αθόρυβα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -Ι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άκρο- + πους, ποδός + επίθηµα -ητί, πβ. ατιµωρητί, 
ασυζητητί]. 

ακρόπολη (η) {-ης κ. -πόλεως | -πόλεις, -πόλεων} 1. (κατά την αρχαι-
ότητα) οχυρή τοποθεσία, η «άκρα» ή το «άκρον», δηλ. το ακραίο 
(υψηλότερο) σηµείο, γύρω από το οποίο αναπτυσσόταν η αρχαία πό-
λη 2. (µτφ. για πρόσ. και τόπους) το κέντρο τής δράσεως, ο χώρος 
όπου διατηρούνται για πολύ καιρό αναλλοίωτα αξίες και θεσµοί: το 
Βυζάντιο στάθηκε για χίλια χρόνια η - τού χριστιανισµού στην Ανα-
τολή ΣΥΝ. προπύργιο 3. Ακρόπολη (η) (α) η αρχαία ακρόπολη (βλ. 
σηµ. 1) των Αθηνών, που περιλαµβάνει µνηµεία µε διεθνή ακτινοβο-
λία (Παρθενώνα, Προπύλαια, Ερεχθείο κ.ά.) (β) (συνεκδ.) η περιοχή 
που εκτείνεται γύρω από τον λόφο τής Ακροπόλεως· ΦΡ. (α) (σκωπτ.) 
σαν την Ακρόπολη | αυτός και η Ακρόπολη για πρόσωπα πολύ µεγά-
λης ηλικίας που παραµένουν ή βρίσκονται πάντα στο προσκήνιο (β) 
έπεσε από την Ακρόπολη και στάθηκε όρθιος για κάποιον που σώ-
θηκε από σοβαρό ατύχηµα, από το οποίο σπάνια θα επιβίωνε κανείς. 
[ETYM < αρχ. ακρόπολις, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. άκρα πό-
λις. Η λ. αρχικά προσδιόριζε το ακραίο σηµείο µιας πόλης (πβ. Ακρο- 

κόρινθος), όπου συνήθως ανεγείρονταν οχυρά, φρούρια, από όπου 
και η σηµ. «φρούριο, οχυρός τόπος»]. 

ακροποσθία (η) {ακροποσθιών} ΑΝΑΤ. η ακροβυστία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άκρο- + πόσθη «πέος» (βλ.λ.)]. 

ακροποταµιά (η) η όχθη ποταµού ή περιοχή κοντά σε ποταµό. 
ακρόπρωρο (το) {-ου κ. -ώρου | -ων κ. -ώρων) ΝΑΥΤ. η γλυπτή διακο-

σµητική παράσταση ανθρωπόµορφων θρησκευτικών ή εθνικών συµ-
βόλων, την οποία τοποθετούσαν παλαιότερα στην άκρη τής πλώρης 
των πλοίων ΣΥΝ. φιγούρα, ακροστόλιο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άκρόπρωρον< 
άκρο- + πρώρα «πλώρη»]. 

ακροπύργιο (το) [µεσν.] {ακροπυργί-ου | -ων} ο υψηλότερος πύργος 
φρουρίου. Επίσης ακρόπυργος (ο) [1883]. 

ακρορεµατιά (η) η άκρη τής ρεµατιάς. 
ακρορριζεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. (στην οδοντιατρική) η αφαίρεση τού άκρου 

τής ρίζας δοντιού. 
άκρος, -α, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που βρίσκεται στην άκρη· (στον 

υπερθ. ακρότατος) ο πιο αποµακρυσµένος από το κέντρο: το ~ ση-
µείο τής πόλης 2. ΑΝΑΤ. (α) άκρο χέρι το τελικό τµήµα τού άνω 
άκρου, που αποτελείται από τον καρπό, το µετακάρπιο και τις φά-
λαγγες των δακτύλων (β) άκρο πόδι το τελικό τµήµα τού κάτω άκρου, 
που αποτελείται από τον ταρσό, το µετατάρσιο και τα δάκτυλα 3. αυ-
τός που πολιτικά εκφράζει τις πιο ακραίες θέσεις ενός χώρου: άκρα 
∆εξιά || άκρα Αριστερά (βλ. κ. λ. ∆εξιά, Αριστερά) 4. αυτός που χαρα-
κτηρίζεται από υπερβολή: ~ φιλοδοξία 5. (µτφ.) αυτός που έχει φθά-
σει στον ανώτατο βαθµό των ιδιοτήτων του, απόλυτος: χαίρω άκρας 
υγείας || «~ τού τάφου σιωπή...» (∆. Σολωµός) || ~ ευχαρίστηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *ak- «οξύς, αιχµηρός», πβ. λατ. acer «οξύς», 
σανσκρ. as-rih «γωνία» κ.ά. Οµόρρ. άκ-µή, άκ-ίς (-ίδα), άκ-τή, άκ-αν-
θα, άκ-όνη κ.ά.]. 

άκρος - ακραίος - σκρι)α)νός. Το επίθ. άκρος, ενώ ξεκίνησε από τη 
σηµ. «ο ευρισκόµενος στην άκρη, στο πιο αποµακρυσµένο ση-
µείο», έφθασε να αποκτήσει (και στην Αρχ.) επιτατική σηµ. «µε-
γάλος, υπερβολικός, απόλυτος», µε την οποία κυρίως χρησιµοποι-
είται σήµερα (µε την ίδια σηµ. και το επίρρ. άκρως, βλ.λ.). o γνω-
στός στίχος τού ∆. Σολωµού (Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι) «άκρα τού 
τάφου σιωπή στον κάµπο βασιλεύει | λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί κι 
η µάννα το ζηλεύει» δείχνει ανάγλυφα τη σηµερινή του σηµασία, 
που είναι εµφανής και στο πολιτικό λεξιλόγιο (άκρα Αριστερά | 
άκρα ∆εξιά). Τη σηµ. τού χαρακτηριζόµενου από ακρότητες, από 
µη αποδεκτή (αρνητικού χαρακτήρα) υπερβολή, δηλώνει σήµερα 
το ακραίος (ακραίες θέσεις | πράξεις | ενέργειες). Ωστόσο, η 
κυριολεκτική σηµ. «αυτός που βρίσκεται στην άκρη» (µιας επιφά-
νειας, έκτασης, περιοχής κ.λπ.) έχει περάσει στο επίθ. ακρινός | 
ακριανός. 

ακροστασια (η) {ακροστασιων} ΓΥΜΝΑΣΤ. άσκηση κατά την οποία 
ανυψώνει κανείς το σώµα του αργά, στηριζόµενος στα δάχτυλα των 
ποδιών, ώστε να σταθεί ακίνητος. [ETYM. < άκρο- + -στασία < 
στάση]. 

ακροστιχίδα (η) 1. στιχουργικό παιχνίδι κατά το οποίο τα αρχικά 
κυρίως αλλά και τα τελικά γράµµατα (ή και οποιεσδήποτε συλλαβές 
ή λέξεις) µιας σειράς στίχων ή στροφών ποιήµατος σχηµατίζουν λέ-
ξη ή φράση 2. (στην υµνογραφία) η σειρά από τα αρχικά γράµµατα 
των τροπαρίων τού κανόνος έτσι, ώστε να σχηµατίζει συνήθ. τα 
γράµµατα τού αλφαβήτου ή κάποιο όνοµα (τού υµνογράφου, τής εορ-
τής όπου αφιερώνεται ή τού περιεχοµένου τού ποιήµατος). [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. άκροστιχίς, -ίδος < άκρο- + -στιχίς < στίχος. Η λ. πέρασε και 
σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. acrostic, γαλλ. acrostiche, ιταλ. acrostico 
κ.ά.]. 

ακρόστιχο (το) [µτγν.] {-ου κ. -ίχου | -ων κ. -ίχων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. επιφώ-
νηση στο τέλος ύµνων (π.χ. «αµήν» κ.λπ.) · 2. η ακροστιχίδα. 

ακροστόλιο (το) {ακροστολί-ου | -ων} το ακρόπρωρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. άκροστόλιον < άκρο- + -στόλιον < στόλος (στην αρχ. σηµ. 
«πρώρα πλοίου»)]. 

ακροσφαλής, -ής, -ές (ακροσφαλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που είναι 
ασταθής, επισφαλής: ~ πολιτική || οι απαιτήσεις τής ζωής σε συν-
δυασµό µε την ~ υγεία του, τον έκαναν να αισθάνεται πολύ αδύναµος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µτγν. < άκρο- + σφαλής < 
σφάλλω]. 

ακροτελεύτιος, -α, -ο 1. ο απολύτως τελευταίος: ~ στίχος || το ~ άρθρο 
τού Συντάγµατος (το άρθρο 120) || ~ κόµβος (διακλάδωσης των 
νεύρων) ANT πρώτος 2. ακροτελεύτιο (το) (α) το περιοδικώς επανα-
λαµβανόµενο τµήµα ενός τραγουδιού· η επωδός (β) ΕΚΚΛΗΣ. (στην 
υµνογραφία) η επωδός ύµνου ΣΥΝ. εφύµνιο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άκροτελεύτιον (τό) (< άκρο- + τελευτή), το οποίο εξε-
λήφθη ως ουδ. επιθέτου]. 

ακρότητα (η) [αρχ.] {ακροτητών} (συνήθ. στον πληθ.) οποιαδήποτε 
πράξη ξεπερνά τα όρια, οτιδήποτε φθάνει στα άκρα, χαρακτηρίζεται 
από έλλειψη µετριοπάθειας: διαπράττω ακρότητες || αποφεύγω τις 
γλωσσικές ~. 

άκρουστος, -η, -ο [µεσν.] (για υφάσµατα) αυτός που δεν έχει πυκνή 
ύφανση ANT. κρουστός. 

ακροφοβία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. παθολογικός φόβος που εκδηλώ-
νεται κυρ. όταν το άτοµο βρίσκεται σε ψηλά και απόκρηµνα µέρη 
(κορυφές βουνών, οροφές κατοικιών κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < νεολατ. acrophobia)]. 

 

α- | αν- στερητικό 
ά-κροκος, -η, -ο ά-κροτος, -η, -ο α-κρυτττογράφητος, -η, -ο α-κρυστάλλωτος, -η, -ο ά-κρυφτος, -η, -ο 
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ακροφύσιο (το) {ακροφυσί-ου | -ων) ΤΕΧΝΟΛ. το ακραίο στενό τµήµα 
σωλήνα ή αγωγού, το οποίο ρυθµίζει τη ροή ή την ταχύτητα τού ρευ-
στού που εκτοξεύει ο σωλήνας ή ο αγωγός αυτός· επίσης εξάρτηµα 
που καταλήγει σε στενό άκρο και εφαρµόζει στο άκρο σωλήνα ή 
αγωγού και επιτελεί την ίδια λειτουργία: το ~ τού σωλήνα πυροσβε-
στικής αντλίας (τής µάνικας) ΣΥΝ. µπεκ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ακροφύσιον< άκρο- + -φύσιονκ φϋσα (βλ. λ. φυσώ)]. 

ακροφωνικός, -ή, -ό [1867] ακροφωνικό σύστηµα ΓΛΩΣΣ. (α) σύστη-
µα γραφής στο οποίο κάθε γράµµα παίρνει την προφορά του (φωνη-
τική αξία) από το αρχικό γράµµα (άκρον) τής λέξης που το δηλώνει, 
π.χ. το γράµµα Α πήρε την αξία /a/ από την προφορά τού αρχικού 
γράµµατος τής λέξης ά-λφα < σηµιτ. aleph «βόδι» (β) (στην αρχαιό-
τητα) σύστηµα αρίθµησης κατά το οποίο ένας αριθµός παριστανόταν 
µε το πρώτο γράµµα τής λέξης που δήλωνε τον αριθµό αυτό, λ.χ. Π= 
5 (πέντε), ∆= 10 (δέκα)- αντικαταστάθηκε από το αλφαβητικό σύστη-
µα (βλ. λ. αλφαβητικός). — ακροφωνικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. acrophonique]. 

ακροχορδονα (η) ΙΑΤΡ. σαρκώδης σχηµατισµός στην επιδερµίδα, συ-
νήθ. µικρού µεγέθους, στρογγυλός και άµισχος ΣΥΝ. µυρµηκία, µυρ-
µηγκιά. — ακροχορδονώδης, -ης, -ες [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άκροχορδών, -όνος (ήδη στον Ιπποκράτη) < άκρο- + -
χορδών < χορδή, µε αρχική σηµ. «σαρκώδης εκβλάστηση τού προ-
σώπου». Η λ. διακρινόταν από το ουδ. µυρµήκια (τα), όπως επεσήµα-
νε ο γιατρός Γαληνός]. 

ακροώµαι ρ. µετβ. αποθ. {ακροάσαι... | ακροάστηκα} 1. (για αξιωµα-
τούχους) δέχοµαι σε ακρόαση 2. (σπαν. για γιατρούς) ακροάζοµαι 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ακροώµαι (-άο-), συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. 
άκρον οΰς, οπότε η αρχική σηµ. θα ήταν «τεντώνω τα αφτιά µου για 
να ακούσω - ακούω προσεκτικά»]. 

ακροώµαι - ακροάζοµαι - αφουκρούµαι/αφου)γ)κράζοµαι. Το αρχ. 
ακροώµαι χρησιµοποιείται σπάνια σήµερα, κυρίως µε τη σηµ. «δέ-
χοµαι σε ακρόαση» και, σπανιότερα, µε τη σηµ. τού ακροάζοµαι. 
Τη θέση του, κυρ. µε τη σηµ. «στήνω αφτί να ακούσω, εντείνω την 
προσοχή µου για να ακούσω», πήρε το επακροώµαι µε τη µορφή 
(που εµφανίζεται ήδη στους µεσν. χρόνους) τού αφουκρούµαι και 
κυρ. τού αφου)γ)κράζοµαι. Το ακροάζοµαι, εξάλλου, απέκτησε τη 
σηµ. ειδικού όρου, τού «ακούω (µε ακουστικά) ασθενείς» και χρη-
σιµοποιείται αποκλειστικά για γιατρούς. 

ακρυλικός, -ή, -ό ΧΗΜ. 1. αυτός που σχετίζεται ή προέρχεται από το 
ακρυλικό οξύ 2. ακρυλική ίνα η συνθετική, τεχνητή ίνα υφάσµατος 3. 
ακρυλικό (το) καθετί που παράγεται από το ακρυλικό οξύ και κατ' 
επέκτ. από πολυµερείς οργανικές ενώσεις, όπως το πλεξιγκλάς, οπτι-
κά εξαρτήµατα, κοσµήµατα, συγκολλητικές ουσίες, υλικά επιχρίσεως 
κ,λπ.: ζωγραφική µε ~. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. νόθου συνθέτου, acrylic < acr(olein) 
«ακρολεΐνη, χηµ. ουσία» (< λατ. acer «οξύς» + olëre «όζω, µυρίζω») + 
-yl- (< ύλη)]. 

ακρωδυνία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο πόνος των άκρων (χεριών και πο-
διών)· µορφή ρευµατοπάθειας. 
[ΕΤΥΜ < άκρο + -ωδυνία (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συν-
θέσει) < οδύνη, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. acrodynia]. 

ακρώµιο (το) {ακρωµί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. το ακραίο τµήµα τού ώµου- η 
άκρη τής ωµοπλάτης προς τον βραχίονα. Επίσης ακρωµία (η) [αρχ.]. 
— ακρωµιαίος, -α, -ο [1843] κ. ακρωµιακός, -ή, -ό [1836]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άκρώµιον < άκρος + -ώµιον < ώµος]. 

ακρωνύµιο (το) {ακρωνυµί-ου | -ων} λέξη που σχηµατίζεται από τα 
αρχικά γράµµατα ή συλλαβές άλλων λέξεων: ΕΛ.7Α. (Ελληνικά Τα-
χυδροµεία), ΠΡΟ.ΠΟ. (Προγνωστικά Ποδοσφαίρου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρ-
κτικόλεξο, όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. acronym (< άκρος + -ωνύµιο < 
δνυµα, αιολ. τ. τού αρχ. όνοµα)]. 

ακρωνυχίδα (η) η παρωνυχίδα (βλ.λ.). 
ακρώρεια (η) {ακρωρειών} (επίσ.) η άκρη, η κορυφή τού όρους ΣΥΝ. 

βουνοκορφή ANT. υπώρεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όρος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άκρ(ο)- + -ώρεια (µε έκταση τού αρκτικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
ορός, πβ. κ. ύπ-ώρεια]. 

άκρως επίρρ. [αρχ.] σε ακραίο σηµείο, σε πολύ µεγάλο βαθµό, απο-
λύτως: σάλος προκλήθηκε στο Υπουργείο Αµύνης από τη δηµοσίευση 
ενός ~ απορρήτου εγγράφου || η παρουσία σας στο συνέδριο κρίνεται 
~ απαραίτητη- ΦΡ. το άκρως αντίθετο για πρόσωπο ή κατάσταση που 
διαφέρει διαµετρικά, που βρίσκεται σε σχέση πλήρους αντίθεσης µε 
άλλο: είσαι το ~ από τον αδελφό σου- αυτός λακωνικός, εσύ φλύαρος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άκρος. 

ακρωτηριάζω ρ. µετβ. {ακρωτηρίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (α) ΙΑΤΡ. κό-
βω άκρο (κυρ. χέρι ή πόδι) από το σώµα (κάποιου) µε χειρουργική 
επέµβαση: έπαθε γάγγραινα στο πόδι και ο γιατρός αναγκάστηκε να 
τον ακρωτηριάσει (β) (κυρ. µεσοπαθ.) για την αποκοπή άκρου από το 
σώµα κάποιου, συνήθ. σε ατύχηµα: έπεσε όλη η µηχανή πάνω στο 
πόδι του και ακρωτηριάστηκε 2. (µτφ.) (α) αφαιρώ από κάτι βασικά 
του µέρη αλλοιώνοντας τη µορφή ή και το περιεχόµενο του: µε τις 
άστοχες παρεµβάσεις του ακρωτηρίασε το αρχικό κείµενο || οι λογο-
κριτές ακρωτηρίασαν την ταινία (β) (για κράτος) αφαιρώ περιοχές 
(συνήθ. συνοριακές) και τις παραχωρώ σε άλλο κράτος: η Συνθήκη 
των Σεβρών ακρωτηρίασε την Οθωµανική Αυτοκρατορία. — ακρω-
τηριαοτής (ο) [1886], ακρωτηριάστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κόβω τα ακρωτήρια, τα άκρα τού πλοίου 
(κυρ. την ακρόπρωρα ή το έµβολο)», < ακρωτήριο ν. Η σηµερινή σηµ. 

είναι µτγν.]. 
ακρωτηριασµός (ο) [µτγν.] 1. η αποκοπή άκρου τού σώµατος µε βίαιο 

τρόπο ή µε χειρουργική επέµβαση: ο ~ επιβάλλεται σε περίπτωση 
γάγγραινας 2. (µτφ.) (α) η αφαίρεση βασικών µερών από κάτι, η 
οποία αλλοιώνει τη µορφή ή το περιεχόµενο του: ο ~ κειµένου | ται-
νίας | άρθρου (β) (για κράτος) η αφαίρεση περιοχών (συνήθ. συνο-
ριακών) και η παραχώρηση τους σε άλλο κράτος. Επίσης ακρωτη-
ρίαση (η) [µτγν.]. 

ακρωτήριο (το) {ακρωτηρί-ου | -ων} 1. στενή συνήθ. λωρίδα ξηράς 
που εισχωρεί βαθιά στη θάλασσα: απόκρηµνο ~ ΣΥΝ. κάβος, πούντα 
2. ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. κόσµηµα καθεµιάς από τις τρεις γωνίες τού αετώ-
µατος στους αρχαίους ναούς µε παραστάσεις ανθεµίων, ζώων, αν-
θρώπινων µορφών κ.λπ. Επίσης ακρωτήρι [µεσν.] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. ακρωτήριον< άκρο- + -ωτήριονκατά τα παράγωγα σε -ωτήριον 
(πβ. ύπν-ωτήριον, δεσµ-ωτήριον) ή µε επίδρ. των µτγν. άκρων, -
ωνος «άκρον (µέλος τού σώµατος)», αρχ. άκρωνία «ακρωτη-
ριασµός»]. 

ακταιωριο (το) (ακταιωρί-ου | -ων} ο τόπος όπου διαµένει ο ακταιω-
ρός. 

ακταιωρος (ο/η) 1. (κυριολ.) φύλακας, φρουρός των ακτών 2. (το 
θηλ.) (ειδικότ.) µικρό πολεµικό σκάφος, που προορίζεται για την άµυ-
να των ακτών, τη δίωξη τού λαθρεµπορίου, τής παράνοµης αλιείας 
κ.λπ. — ακταιωρία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άκταίωρος | άκτωρός < άκταί (πληθ. τού ακτή) + -
ωρός < ώρα «φροντίδα», πβ. θυρ-ωρός. Η σηµ. 2 αποτελεί µετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. coast guard ship]. 

ακτή (η) το άκρο τής ξηράς, που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα και 
περιβρέχεται από αυτήν: µη ρυπαίνετε τις ~ || βραχώδης | απότοµη | 
δαντελωτή | απρόσιτη ~ ΣΥΝ. παραλία, ακροθαλασσιά, περιγιάλι, αι-
γιαλός, ακρογιάλι, γιαλός, ακρογιαλιά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *ak- «οξύς, αιχµηρός», πβ. λατ. ac-ies «κόψη», γαλλ. 
aigu «οξύς», ιταλ. acuto, ισπ. agudo, γερµ. eckig «γωνιώδης» κ.ά. 
Οµόρρ. ακ-µή, άκ-ρος, άκ-ίς (-ίδα), άκ-όνη κ.ά.]. 

ακτή - γιαλός - παραλία. Σήµερα το ακτή χρησιµοποιείται κυρίως 
ως γεωγραφικός όρος, για να δηλώσει την περιοχή µιας χώρας 
όπου τελειώνει η ξηρά και αρχίζει η θάλασσα, τα όρια δηλ. ξηράς 
και θάλασσας. Το τµήµα τής στεριάς που βρέχεται από τη θάλασ-
σα, η µεγαλύτερη ή µικρότερη σε πλάτος έκταση κατά µήκος τής 
θάλασσας, µε βότσαλα ή άµµο, χαρακτηρίζεται ως γιαλός ή πα-
ραλία. Ας σηµειωθεί ότι αρχικά, στην αρχαϊκή και τη µετέπειτα 
αρχαία γλώσσα, το ακτή σήµαινε κυρίως τη µυτερή ή/και από-
κρηµνη λωρίδα γης που εισχωρούσε µέσα στη θάλασσα, το ακρω-
τήριο (η σηµ. τής «αιχµηρότητας» στη ρίζα άκ- φαίνεται πως ήταν 
πολύ αισθητή τότε στις συναφείς λέξεις άκ-ίς, άκ-ανθα, άκ-ρος, 
άκ-όνη κ.τ.ό.). Αντιθέτως, το αιγιαλός (> γιαλός) σήµαινε (ήδη από 
τον Όµηρο) την αµµουδερή ή βοτσαλωτή ακροθαλασσιά (κατά τον 
λεξικογράφο Ησύχιο: αιγιαλός- ό παραθαλάσσιος έν τόπω ψαµ-
µώδει ή ψηφίδας έχων), ενώ το παραλία (ενν. γη ή χώρα) δήλωνε 
την ευρύτερη περιοχή που είχε πρόσβαση στη θάλασσα· έτσι έφθα-
σε να δηλώνει ειδικότερα το κοµµάτι τής Αττικής µεταξύ Υµηττού, 
Βραυρώνας και Σουνίου. 

Ακτή Ελεφαντοστού κ. Ακτή Ελεφαντόδοντος (η) (γαλλ. République 
de Côte d'Ivoire = ∆ηµοκρατία τής Ακτής Ελεφαντοστού) κράτος τής 
∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Γιαµουσούκρο, επίσηµη γλώσσα τη 
Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας 
(CFA). 
[ΕΤΥΜ Η χώρα ονοµάστηκε έτσι, επειδή από τον 15ο αι. χρησιµοποι-
ήθηκε ως τόπος εξαγωγής και διακινήσεως ελεφαντοστού από τους 
Ευρωπαίους αποίκους]. 

ακτηµοσύνη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη κτηµατικής περι-
ουσίας ή εν γένει έγγειας ιδιοκτησίας 2. το να µην έχει κανείς περι-
ουσία: η ~ των µοναχών. 

ακτήµων, -ων, -ον {ακτήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 1. (γε-
νικά) αυτός που δεν έχει στην ιδιοκτησία του κτηµατική περιουσία 
2. (κατ' επέκτ.) αυτός που στερείται τόσο κινητής όσο και ακίνητης 
περιουσίας ΣΥΝ. φτωχός, άπορος, ενδεής· ΦΡ. (ειδικότ.) ακτήµων καλ-
λιεργητής καλλιεργητής χωρίς ιδιόκτητη γη, ο οποίος καλλιεργεί για 
βιοπορισµό κτήµατα που ανήκουν σε άλλους ΣΥΝ. κολλήγας. Επίσης 
(καθηµ.) ακτήµονας (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ακτήµων < ά- στερητ. + κτώµαι «κατέχω»]. 

ακτιβισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ελλην. πρακτικισµός- η πολιτική αντίλη-
ψη και πρακτική που δίνει µεγάλη έµφαση στη διαδικασία | επιλογή 
τής δράσης (κυρ. µε έντονες µορφές), τού αγώνα για την επίτευξη 
στόχων (π.χ. διαδηλώσεις, καταλήψεις κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. activisme < actif < λατ. activus «ενεργη-
τικός, δραστήριος»]. 

ακτιβιστής (ο), ακτιβίστρια (η) {ακτιβιστριών} πρόσωπο που ακο-
λουθεί τις αντιλήψεις και την πρακτική τού ακτιβισµού: ακτιβιστές 
οικολογικών οργανώσεων κατέλαβαν τα γραφεία µεγάλης πετρελαϊκής 
εταιρείας. — ακτιβιστικός, -ή, -ό, ακτιβιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ, 
Μεταφορά τού γαλλ. activiste]. 

ακτίνα κ. αχτίνα (σηµ. 1,7) κ. αχτίδα (σηµ. 1) (η) 1. η φωτεινή γραµ-
µή που εκπέµπεται από φωτοβόλο σώµα: οι ~ τού Ηλίου 2. η ενέργεια 
που εκπέµπεται από τα ακτινενεργά σώµατα: ~ ραδίου 3. ΦΥΣ. (α) η 
ευθεία πάνω και µέσω τής οποίας διαδίδεται η ακτινοβόλος ενέργεια, 
δηλ. το φως, η θερµική, ηλεκτροµαγνητική κ.λπ. ακτινοβολία: ηλε-
κτροµαγνητικές | κοσµικές ~ (β) ακτίνες Ραιντγκεν/Χ (γερµ. Röntgen-
strahlen) µορφή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, που έχει την ιδιό- 
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τητα να διαπερνά σώµατα αδιαφανή και αδιαπέραστα από το συνη-
θισµένο φως και χρησιµοποιείται ευρύτατα στην ιατρική ως διαγνω-
στικό και θεραπευτικό µέσο (γ) υπεριώδεις | υπέρυθρες ακτίνες αό-
ρατες για το ανθρώπινο µάτι ακτίνες, που στο ηλιακό φάσµα κατα-
λαµβάνουν θέση πέραν τού ιώδους και πέραν τού άκρου ερυθρού α-
ντιστοίχως (δ) ακτίνες λέιζερ µορφή ακτινοβολίας που εκπέµπεται α-
πό το αντίστοιχο µηχάνηµα (βλ. λ. λέιζερ) και χρησιµοποιείται ευρέ-
ως στην επιστήµη και την τεχνική, ιδ. στη διάγνωση και θεραπεία νο-
σηµάτων 4. (µτφ.) ένδειξη, σηµείο θετικής εξέλιξης: ~ αισιοδοξίας | 
ελπίδας · 5. ΓΕΩΜ. το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει το κέντρο κύ-
κλου ή σφαίρας µε οποιοδήποτε σηµείο τής περιφέρειας ή τής επι-
φάνειας· το µήκος της είναι το µισό τής διαµέτρου κύκλου ή σφαίρας 
6. κάθε νοητή ευθεία ορισµένου µήκους, που θεωρείται ότι αρχίζει α-
πό κεντρικό σηµείο και εκτείνεται προς κάθε κατεύθυνση: η πληµύρα 
παρέσυρε όλα τα σπίτια σε ~ δέκα µιλίων (σε απόσταση δέκα µιλίων 
γύρω από συγκεκριµένο σηµείο) || ~ ακοής (βλ.λ.)■ ΦΡ. ακτίνα δράσε-
ως (ί) το πεδίο ή η έκταση επιχειρήσεων (στρατιωτικών, οικονοµικών 
κ.ά.) (ii) η µέγιστη απόσταση που µπορεί να διανύσει ένα αεροσκά-
φος χωρίς ανεφοδιασµό καυσίµων 7. καθένα από τα µεταλλικά ευθύ-
γραµµα στηρίγµατα µεταξύ τού άξονα και τής περιφέρειας τροχού 
(π.χ. ποδηλάτου). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άκτίς, -ίνος, που συνδ. µε σανσκρ. aktu- «ακτινοβολία, 
νύχτα». Οι επιστηµ. όροι αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ακτίνες Χ(< 
γαλλ. rayons-X), υπεριώδεις ακτίνες (< γαλλ. rayons ultra-violettes), 
υπέρυθρες ακτίνες (< γαλλ. rayons infra-rouges) κ.ά. Η φρ. ακτίνα δρά-
σεως αποδίδει το γαλλ. rayon d'action]. 

ακτινο-: ράδιο-. Από το πλήθος των επιστηµονικών όρων που ανα-
φέρονται στις ακτίνες, άλλοι έχουν σχηµατιστεί µε το ελλην. ακτί-
να (ακτινοβολία, ακτινογραφία, ακτινολογία, ακτίνοσκόπηση κ.λπ.) 
και άλλοι είναι -για την Ελληνική- νόθα σύνθετα («υβρίδια») µε 
το ξενικό ράδιο- < radio- < λατ. radius «ακτίνα» (ραδιοθεραπεία, 
ραδιενέργεια, ραδιοϊσότοπα, ραδιογραφία κ.τ.ό.). Ωστόσο, τα πε-
ρισσότερα σύνθετα µε το ράδιο- αφορούν στο χηµ. στοιχείο ράδιο 
και, κατ' αυτό, διαφοροποιούνται των λοιπών συνθέτων. 

ακτινενεργεια (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. η ιδιότητα ορισµένων σωµάτων 
να ακτινοβολούν ενέργεια. Επίσης (εσφαλµ.) ακτινεργία. [ETYM. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. radioactivité, όρος που πλάστηκε από τους 
Γάλλους χηµικούς Pierre και Marie Curie]. 

ακτινενεργεια ή ακτινεργία; Το παράγωγο τού ακτινεργός, αν το 
επίθ. είναι ορθώς σχηµατισµένο, είναι κανονικώς ακτινεργία, πβ. 
δηµιουργός - δηµιουργία, απεργός - απεργία κ.τ.ό. Το ακτινενερ-
γεια είτε είναι απευθείας σύνθετο µε το ενέργεια (πβ. παρενέργεια, 
τηλενέργεια, αντενέργεια) είτε είναι παράγωγο συνθέτου όχι σε -
εργός, αλλά σε -ενεργός: ακτινενεργός - ακτινενεργεια (πβ. ρα-
διενεργός - ραδιενέργεια). Οπωσδήποτε, τα σχετιζόµενα µε την 
ενέργεια είτε είναι σύνθετα µε το ενέργεια είτε είναι παράγωγα 
επιθέτων σε -ενεργός (και όχι σε -εργός): ραδιενεργός, ανενεργός, 
αυτενεργός, ταχυενεργός κ.ά. Αρα το επίθ. ακτινενεργός είναι προ-
τιµότερο τού ακτινεργός, στο οποίο θα µπορούσε κανείς να οδη-
γηθεί εκ των υστέρων µε απλολογία (των συλλαβών νε-νε). 

ακτινενεργός, -ός, -ό ΦΥΣ. (για στοιχεία) αυτός που εκπέµπει ενέργεια 
υπό µορφήν ακτινοβολίας αυτοµάτως (χωρίς χηµική ή άλλη επε-
ξεργασία) (βλ. λ. ακτινενεργεια). Επίσης (εσφαλµ.) ακτινεργός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. radioactif). 

ακτίνη (η) {ακτινών} ΒΙΟΛ. ινώδης πρωτεΐνη που περιέχεται σε όλα τα 
συσταλτά κύτταρα (µυϊκά κ.ά.) των ζωικών οργανισµών. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γερµ. Aktin < λατ. actus «κίνηση, ορµή» (< ago)]. 

ακτινίδες (οι) {ακτινιδών} τα στοιχεία µε ατοµικό αριθµό από 89 έως 
103, τα οποία ανήκουν στη σειρά τού ακτινίου (βλ. κ. λ. περιοδικός, 
ΠΙΝ.) ΣΥΝ. ακτινίδια. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
actinides]. 

ακτινίδιο (το) {-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων} 1. φυλλοβόλος θάµνος µε χώ-
ρα προέλευσης την Κίνα, ο οποίος καλλιεργείται για τους καρπούς 
του 2. (συνεκδ.) ο µικρός ωοειδής εδώδιµος καρπός τού οµώνυµου φυ-
τού µε χνουδωτό, καστανοπράσινο φλοιό και χυµώδες αρωµατικό πε-
ριεχόµενο· χαρακτηριστική είναι η ακτινωτή διάταξη των πυρήνων 
του, καθώς και η υψηλότατη περιεκτικότητα των καρπών του σε βι-
ταµίνη C 3. ΧΗΜ. (συνήθ. στον πληθ.) κάθε στοιχείο τής σειράς των 
ακτινιδών (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < ακτίνα + υποκ. επίθηµα -ίδιο, < νεο-
λατ. actinidium chinense, λόγω τής κινεζικής καταγωγής τού φυτού]. 

ακτίνιο1 (το) {ακτινίου} ΧΗΜ. ραδιενεργό µεταλλικό στοιχείο αργυ-
ρού χρώµατος (σύµβολο Ac) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. actinium]. 

ακτίνιο2 (το) {ακτινί-ου | -ων) ΜΑθ. µονάδα µετρήσεως γωνιών και 
τόξων (σύµβολο rad). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. radian < λατ. radius 
«ακτίνα»]. 

ακτινοβόληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΦΥΣ. η έκθεση 
πράγµατος ή ζωντανού οργανισµού σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες 
(ακτίνες Χ, ακτίνες γ, υπεριώδεις ακτίνες κ.λπ.) για πειραµατικούς ή 
θεραπευτικούς σκοπούς. 

ακτινοβολητής (ο) συσκευή για ακτινοβόληση (βλ.λ.). 
ακτινοβολία (η) {ακτινοβολιών} 1. ΦΥΣ. (α) η διαδικασία µε την ο-

ποία εκπέµπεται ενέργεια υπό µορφήν ακτινών, δηλ. κατά δέσµες σω-
µατιδίων ή κατά κύµατα (β) ακτινοβολία σωµατιδίων άλφα (ή ακτι-
νοβολία άλφα) δέσµη ταχέως κινουµένων σωµατιδίων άλφα (πυρή- 

νων ηλίου που αποτελούνται από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια) (γ) 
ακτινοβολία βήτα ιοντίζουσα ακτινοβολία αποτελούµενη από ταχέως 
κινούµενα ηλεκτρόνια (δ) ακτινοβολία νάµµσ ακτινοβολία ηλεκτρο-
µαγνητικής φύσεως 2. η συνολική διαδικασία εκποµπής, µετάδοσης 
και απορρόφησης ενέργειας υπό µορφήν ακτινών 3. (α) η ενέργεια 
που µεταφέρεται µε την παραπάνω διαδικασία, η εκπεµπόµενη ενέρ-
γεια: καθηµερινά είµαστε εκτεθειµένοι σε κάθε είδους ~ || ηλεκτρο-
µαγνητική | ηλιακή | χηµική | υπέρυθρη | υπεριώδης | θερµική | σω-
µατιδιακή | ραδιενεργός - ΣΥΝ. ακτίνες (β) ΑΣΤΡΟΝ. κοσµική ακτινο-
βολία βλ. λ. κοσµικός 4. (ειδικότ.) η εκποµπή ραδιενέργειας: µετά το 
πυρηνικό ατύχηµα πολλοί σκοτώθηκαν από την ~ 5. (µτφ.) (α) το εύ-
ρος διαδόσεως τής φήµης και ο βαθµός αναγνωρίσεως και αποδοχής 
από το κοινωνικό σύνολο: η ~ τού ελληνικού πνεύµατος φθάνει ώς τα 
πέρατα τής γης ΣΥΝ. λάµψη, γόητρο, αίγλη (β) η θετική επίδραση στο 
κοινωνικό σύνολο: η εκπολιτιστική ~ τής ελληνικής σκέψης καθόρισε 
το µέλλον τού ευρωπαϊκού πολιτισµού ΣΥΝ. επίδραση. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
άκτινοβόλος. Οι σηµ. στη φυσική αποδίδουν το γαλλ. radiation]. 

ακτινοβόλος, -ος/-α, -ο 1. αυτός που εκπέµπει ακτίνες: ~ σώµα ΣΥΝ. 
φωτοβόλος 2. (µτφ.) αυτός που ξεχωρίζει, που κάνει αισθητή την πα-
ρουσία του λόγω γοητείας, κύρους ή ξεχωριστών ικανοτήτων: ο προ-
σκεκληµένος σας είναι µια ~ προσωπικότητα ΣΥΝ. λαµπερός, φωτο-
βόλος 3. αυτός που λάµπει από χαρά και ζωντάνια: ~ πρόσωπο | χα-
µόγελο ΣΥΝ. χαρούµενος, λαµπερός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < άκτίς, -ίνος + -βόλος < βάλλω «εκτοξεύω, ρίχνω», πβ. πυρο-
βόλος κ.ά.]. 

ακτινοβολώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µτγν.] {ακτινοβολείς... | ακτινοβόλ-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (αµετβ.) 1. εκπέµπω ακτίνες 2. (µτφ.) 
λάµπω από χαρά και ευτυχία: το πρόσωπο του ακτινοβολούσε από 
χαρά · 3. διαθέτω κύρος ή γόητρο, επιδρώ θετικά στο περιβάλλον 
µου: η προσωπικότητα του ακτινοβολεί σε ολόκληρη την Ευρώπη ♦ 4. 
(µετβ.) ΦΥΣ. εκθέτω (κάποιον/κάτι) σε ακτινοβόληση (βλ.λ.). — ακτι-
νοβοληµα (το) [µεσν.]. 

ακτινογραφία (η) {ακτινογραφιών} IATP.-ΦΥΣ. 1.η αποτύπωση φω-
τογραφικών εικόνων (κυρίως µελών ή οργάνων τού σώµατος) µε τη 
βοήθεια ακτίνων Χ (Ραίντγκεν) ή ραδιενεργού ακτινοβολίας 2. (συ-
νεκδ.) η πλάκα (επιφάνεια) πάνω στην οποία γίνεται η παραπάνω 
αποτύπωση: βγάζω | κάνω ~ || γενική | διαγνωστική | επείγουσα | ια-
τρική | µερική ~. Επίσης ακτινονράφηµα (το). — ακτινογραφικός, -
ή, -ό, ακτινογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «περιγραφή των ακτίνων τού φωτός», < 
άκτίς, -ίνος + -γραφία < γράφω. o επιστηµ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. radiographie (νόθο συνθ.). Η σηµ. αυτή µαρτυρείται στην 
Ελλην. από το 1897]. 

ακτινογραφώ ρ. µετβ. {ακτινογραφείς... | ακτινογράφ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} φωτογραφίζω µε ακτίνες Χ (βλ. λ. ακτίνα), βγάζω 
ακτινογραφίες. — ακτινογράφηση (η). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. radiographier (νόθο συνθ.)]. 

ακτινοδιαγνωστικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. 1. αυτός που σχετίζεται ή αναφέ-
ρεται στην ακτινοδιαγνωστική: ~ µηχανήµατα 2. ακτινοδιαγνωστική 
(η) η διάγνωση ασθενειών µε τη βοήθεια ακτινογραφήσεως. — ακτΊ-
νοδιαγνώστης (ο). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. radiodiagnostic 
(νόθο συνθ.)]. 

ακτινοδισκόφωνο (το) → σιντί 
ακτινοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ακτινοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 

που έχει σχηµατιστεί από ακτίνες: ~ τροχός | σχήµα 2. αυτός που η 
διάταξη των στοιχείων του έχει σχήµα ακτίνων: ~ διάταξη | σχηµατι-
σµός. — ακτινοειδώς επίρρ. [µτγν.]. 

ακτινοθεραπεία (η) [1826] {ακτινοθεραπειών} η θεραπεία παθήσεων 
µε τη χρήση υπεριωδών ακτίνων, ακτίνων Χ ή ραδιενεργών ουσιών. 
— ακτινοθεραπευτής (ο), ακτινοθεραπευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. radiothérapie (νόθο συνθ.)]. 

ακτινοθεραπευτική (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής ακτινολογίας µε 
αντικείµενο τη χρήση ακτινοβολιών για τη θεραπεία νοσηµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. therapeutic radiology]. 

ακτινολογία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
του τη διαγνωστική και θεραπευτική χρήση µορφών ακτινοβολίας. 
— ακτινολογικός, -ή, -ό, ακτινολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. radiologie (νόθο συνθ.)]. 

ακτινολόγος (ο/η) ο γιατρός που έχει ειδικευθεί στην ακτινολογία, 
αυτός που ασκεί την ακτινοδιαγνωστική ή την ακτινοθεραπευτική 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνεκ> από γαλλ. radiologue (νόθο συνθ.)]. 

ακτινοπροστασία (η) {χωρ. πληθ.} η προστασία από ακτινοβολίες. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radioprotection]. 

ακτίνοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση 
τού εσωτερικού τού ανθρώπινου οργανισµού µε τη βοήθεια των ακτί-
νων Χ (βλ. λ. ακτίνα), χωρίς να καταγράφονται τα αποτελέσµατα σε 
ακτινογραφικές πλάκες. — ακτινοσκοπικός, -ή, -ό [1898], ακτινοσκο-
πικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. radioscopie (νόθο 
συνθ.)]. 

ακτινωτός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (λαϊκ.) αχτινωτός κ. αχτιδωτός (κυρ. στη 
σηµ. 2) 1. αυτός που έχει ακτίνες: οι ~ ρόδες τού ποδηλάτου 2. αυτός 
που έχει διαταχθεί σε σχήµα ακτίνων: ~ σειρές αµπελιών. — 
ακτινωτά επίρρ. 

Άκτιο (το) {Ακτίου} ακρωτήριο στην οµώνυµη χερσόνησο τής ακαρ-
νανικής ακτής που χωρίζω το Ιόνιο Πέλαγος από τον Αµβρακικό 
Κόλπο· το 31 π.Χ., σε µία από τις µεγαλύτερες ναυµαχίες τής αρχαι-
ότητας, ο Οκταβιανός νίκησε τον Μάρκο Αντώνιο και έγινε µόνος κυ-
ρίαρχος τού ρωµαϊκού κράτους. [ΕΤΥΜ, < αρχ. "Ακτιον < ακτή, 
καθώς στην αρχαιότητα υπήρχε στο 
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ακρωτήριο ναός αφιερωµένος στον Ακτιο Απόλλωνα]. 
άκτιστος, -η, -ο [µτγν.] κ. άχτιστος (σηµ. 1) 1. αυτός που δεν κτί-

στηκε, δεν οικοδοµήθηκε ή δεν µπορεί να οικοδοµηθεί: ~ οικόπεδο | 
περιοχή · 2. ΘΕΟΛ. (α) αυτός που δεν δηµιουργήθηκε από κανέναν ή 
τίποτα, που υπήρχε προαιώνια, που δεν έχει αρχή: ο ~ Θεός || ο Θεός 
επικοινωνεί διά των ακτίστων ενεργειών του, που παράγουν όµως 
κτιστές πραγµατικότητες, από τις οποίες µπορεί ο άνθρωπος να γνω-
ρίσει τον Θεό ANT. κτιστός (β) άκτιστον φως το λαµπρότατο θείο φως, 
τού οποίου αποκτούσαν νοερή αίσθηση οι Ησυχαστές (βλ.λ.) ως µε-
τοχή στις άκτιστες ενέργειες τού Θεού. 

ακτογραµµή (η) 1. το περίγραµµα µιας ακτής, όπως φαίνεται από τη 
θάλασσα ή σε έναν χάρτη 2. (συνεκδ.) το µήκος κατά το οποίο εκτεί-
νονται οι ακτές: ~ πολλών χιλιοµέτρων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. coast-line]. 

ακτοπλοΐα (η) [1833] {χωρ. πληθ.} 1.η ναυσιπλοΐα κοντά στις ακτές 
2. η θαλάσσια συγκοινωνία επιβατών και εµπορευµάτων ανάµεσα 
στα λιµάνια τής ίδιας επικράτειας ή ευρύτερης περιοχής: ανεπτυγ-
µένη | εθνική | εµπορική | ιδιωτική ~. — ακτοπλόος (ο), ακτοπλοϊ-
κός, -ή, -ό [1883], ακτοπλοϊκ-ά /-ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ακτή + -πλοία 
< πλους (< πλό-ος)]. 

ακτοφρουρά (η) η ακτοφυλακή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. coast-guard]. 

ακτοφρουρός (ο/η) πρόσωπο που φρουρεί τις ακτές ΣΥΝ. ακτοφύ-
λακας, ακταιωρός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. coastguardsman]. 

ακτοφυλακή (η) [1861] 1. (γενικά) η φύλαξη και επίβλεψη των ακτών 
2. Ακτοφυλακή (η) (α) ναυτική υπηρεσία µε αντικείµενο τη 
διευκόλυνση τής ναυσιπλοΐας, τη δίωξη τού λαθρεµπορίου κ.λπ. (β) 
(συνεκδ.) το σύνολο όσων υπηρετούν στην παραπάνω υπηρεσία, οι 
ακτοφύλακες. —ακτοφύλακας (ο/η) [1892]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. coast-guard]. 

ακτοφυλακίδα (η) ΣΤΡΑΤ. σκάφος που χρησιµοποιεί η ακτοφυλακή. 
ακτύπητος, -η, -ο → αχτύπητος 
ακυβερνησία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η ανυπαρξία ή η αστάθεια κυ-

βερνήσεως: η αδυναµία σχηµατισµού βιώσιµης κυβέρνησης έχει ρίξει 
τη χώρα σε ~. 

ακυβέρνητος, -η, -ο [µτγν.] 1. (σκάφος ή όχηµα) που δεν έχει κυ-
βερνήτη, πηδαλιούχο (ή οδηγό): ~ καράβι | διαστηµόπλοιο | αυτοκί-
νητο 2. αυτός που επιβαίνει σε ακυβέρνητο σκάφος: ήµαστε τρεις µέ-
ρες ακυβέρνητοι µέσα στα κύµατα · 3. αυτός που δεν έχει κυβέρνηση: 
~ χώρα · 4. (µτφ.) αυτός που είναι δύσκολο ή αδύνατον να κυ-
βερνηθεί, να πειθαρχήσει: ~ λαός | πλήθος | οµάδα ΣΥΝ. απειθάρχη-
τος. — ακυβέρνητα επίρρ. 

ακύµαντος, -η, -ο 1. αυτός που δεν ταράσσεται από κύµατα: ~ θά-
λασσα | νερά 2. (µτφ.) αυτός που δεν γνώρισε ή δεν γνωρίζει περιπέ-
τειες και δοκιµασίες: πέρασε - ζωή, ήρεµη και απλή ΣΥΝ. ήσυχος, γα-
λήνιος ANT. πολυκύµαντος, ταραχώδης. — ακύµαντα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ά- στερητ. + κυµαίνω]. 

ακυριολεκτώ ρ. → ακυρολεκτώ 
-κυριολεξία (η) → ακυρολεκτώ 
ακυρολεκτώ ρ. αµετβ. {ακυρολεκτείς... | ακυρολέκτησα} 1. χρησιµο-

ποιώ λέξεις ή εκφράσεις µε σηµασία ανακριβή ή εσφαλµένη ΣΥΝ. 
ακυρολογώ ΑΝΤ. ακριβολογώ 2. (γενικότ.) δεν µιλώ σωστά.  — ακυ-
ρολεξία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κυριολεκτώ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ακυρολεξία (υποχωρητ.) < άκυρος + -λεξία < λέγω]. 

α κυ ρολόγια (η) [µτγν.] {ακυρολογιών} η ακυρολεξία, η χρήση λέξε-
ων ή εκφράσεων µε ανακριβή σηµασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κυριολεκτώ. 

ακυρολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.] ακυρολεκτώ (βλ.λ.). 
άκυρος, -η, -ο 1. µη έγκυρος, αυτός που δεν έχει νόµιµη ισχύ: το δι-

καστήριο έκρινε ~ τη διαθήκη || ~ αποτέλεσµα | νόµος | δικαιοπραξία 
| σύµβαση | ψηφοδέλτιο ΑΝΤ. έγκυρος 2. (στις εκλογές) άκυρα (τα) τα 
ψηφοδέλτια που δεν µπορεί να θεωρηθούν έγκυρα (επειδή δεν έχουν 
σηµειωθεί σωστά οι σταυροί προτιµήσεως, υπάρχουν σηµάδια που 
δεν επιτρέπονται κ.λπ.): στις πρόσφατες εκλογές αυξήθηκαν τα - και 
τα λευκά 3. άκυρο(ν) (επιφών.) στρατιωτικό παράγγελµα, το οποίο 
ακυρώνει άλλο που µόλις έχει δοθεί: Ανάπαυσις! ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ά- στερητ. + κύρος]. 

ακυρότητα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάτι άκυρο: η ~ ψη-
φοδελτίου 2. ΝΟΜ. η αυτοδίκαιη µη ισχύς των εννόµων συνεπειών νο-
µικής πράξης, η οποία επέρχεται σύµφωνα µε τον νόµο και η οποία 
µπορεί να διαπιστωθεί από το δικαστήριο. 

ακυρώνω ρ. µετβ. {ακύρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (α) καθιστώ ή κη-
ρύσσω (κάτι) άκυρο, του στερώ την ισχύ: µερικές διατάξεις τού νό-
µου ακυρώθηκαν µε προεδρικό διάταγµα || ο διαγωνισµός για την 
πρόσληψη προσωπικού ακυρώθηκε (β) (µτφ.) αιρώ την ισχύ, την αξία, 
την ιδιαίτερη σηµασία: περιστασιακά σφάλµατα στην υλοποίηση αυ-
τής τής πολιτικής δεν ακυρώνουν την αξία και την ουσία της || τέτοια 
φιλοσοφήµατα ακυρώνουν την αξία τής φιλοσοφίας ΣΥΝ. καταργώ 2. 
µαταιώνω (κάτι προκαθορισµένο): ακύρωσε όλα τα ραντεβού τής 
ηµέρας 3. (για εισιτήρια συγκοινωνίας) σφραγίζω (εισιτήριο) στο 
ακυρωτικό µηχάνηµα (βλ. λ. ακυρωτικός), ώστε να καταστεί αφενός 
νόµιµη η µεταφορά τού επιβάτη (κατόχου τού εισιτηρίου) και 
αφετέρου αδύνατη η χρήση τού ίδιου εισιτηρίου σε άλλη διαδροµή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άκυρώ (-όω) < αρχ. άκυρος]. 

ακύρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η κατάργηση 

ή ανάκληση τής εγκυρότητας, τής νόµιµης ισχύος: τυπική | νοµική | 
άµεση | έµµεση | αυθαίρετη | οριστική | δικαστική ~||~ διαγωνισµού 
Ι αγώνα | αποτελέσµατος 2. ΝΟΜ. (α) η δικαστική κήρυξη ως µη δε-
σµευτικών των εννόµων συνεπειών µιας νοµικής πράξης οι οποίες 
ίσχυσαν έως την έκδοση τής δικαστικής ακυρωτικής απόφασης· µε-
τά την ακύρωση της η ακυρώσιµη αυτή νοµική πράξη εξοµοιώνεται 
µε την εξ υπαρχής άκυρη πράξη (βλ. λ. ακυρότητα) (β) αίτηση ακύ-
ρωσης ένδικο βοήθηµα το οποίο ασκείται κατά κανόνα ενώπιον τού 
Συµβουλίου τής Επικρατείας ή κατ' εξαίρεση ενώπιον τού αρµόδιου 
βάσει ειδικού νόµου διοικητικού δικαστηρίου (Τριµελούς ∆ιοικητι-
κού Εφετείου) και µε το οποίο επιδιώκεται η ακύρωση διοικητικής 
πράξης για τους περιοριστικά προβλεπόµενους στον νόµο λόγους. 

ακυρώσιµος, -η, -ο [1856] ΝΟΜ. αυτός που µπορεί να ακυρωθεί ή που 
υπόκειται σε ακύρωση λόγω εγγενούς νοµικού ελαττώµατος. 

ακυρωτέος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που πρέπει να ακυρωθεί. 
ακυρωτικός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός που έχει τη δύναµη ή το δικαίωµα 

να ακυρώσει κάτι, να αφαιρέσει µε τυπικά και επίσηµα µέσα την 
εγκυρότητα από κάτι: ~ απόφαση 2. (στις αστικές συγκοινωνίες) 
ακυρωτικό µηχάνηµα η συσκευή για το αυτόµατο σφράγισµα των ει-
σιτηρίων µε στοιχεία δροµολογίου (βλ. κ. λ. ακυρώνω) 3. ΝΟΜ. ακυρω-
τικό δικαστήριο το ανώτατο δικαστήριο µέσα σε έναν κλάδο δικαιο-
δοσίας το οποίο έχει την εξουσία να ακυρώνει τις προσβαλλόµενες 
µε ένδικα µέσα αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων στην Ελλάδα, 
αναφέρονται συνήθ. ως ακυρωτικά δικαστήρια για την πολιτική και 
ποινική δικαιοδοσία ο Άρειος Πάγος και για τη διοικητική δικαιοδο-
σία το Συµβούλιο τής Επικρατείας. — ακυρωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

ακύρωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει επικυρωθεί, δεν έχει κα-
ταστεί έγκυρος: ~ συµφωνία | συνθήκη | πράξη | πρόσληψη ΣΥΝ. ανε-
πικύρωτος ΑΝΤ. κυρωµένος, επικυρωµένος. 

ακωδικοποίητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει κωδικοποιηθεί· αυτός 
που δεν συντάχθηκε µεθοδικά, ώστε να αποτελέσει κώδικα (βλ.λ.): ~ 
έγγραφα 2. αυτός που δεν έχει περιληφθεί σε κώδικα: ~ διατάξεις | νο-
µοθεσία · 3. (ειδικότ.) αυτός που εκφέρεται ή µεταδίδεται χωρίς κω-
δικό αριθµό (κλειδάριθµο) και, εποµένως, µπορεί να αναγνωριστεί ή 
να διαβαστεί από όλους: ~ κείµενο | τηλεοπτικό σήµα | µήνυµα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. uncodified], 

άκωλος, -η, -ο [µτγν.] (λαϊκ.) (για πρόσ.) αυτός που έχει πολύ µικρούς 
γλουτούς. 

ακώλυτος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που δεν κωλύεται, που δεν εµπο-
δίζεται από κανέναν ή τίποτα: ~ προαγωγή | διέλευση | άσκηση δι-
καιώµατος ΣΥΝ. ανεµπόδιστος. — ακώλυτος | ακώλυτα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 

άκων, -ούσα, -ον ((εύχρ. κυρ. το αρσ.) άκ-οντος (θηλ. -ούσης), -οντά | -
οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} (αρχαιοπρ.) αυτός που 
πράττει ή παθαίνει κάτι παρά τη θέληση του, αναγκαστικά' κυρ. στη 
ΦΡ. εκών άκων (εκών άκων, λατ. volens nolens) (πληθ. εκόντες άκο-
ντες) θέλοντας και µη, µε το ζόρι: ο ύποπτος οδηγήθηκε ~ στον ανα-
κριτή (βλ. κ. λ. ακούσιος). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άκων< άέκωνκ ά- στερητ. + έκών «εθελούσιος, εκού-
σιος». Από το άκων, προήλθε το ακούσιος (βλ.λ.)]. 

αλά πρόθ.- µε τον τρόπο (που δηλώνει η λέξη που ακολουθεί): γεύµα ~ 
ιταλικά || ~ τούρκα || ~ φράγκα (γαλλικά)· ΦΡ. (α) αλά µπρατσέτα από 
το µπράτσο, αγκαζέ: περπατούσαν ~ (β) αλά µπρέβε µουσική ερµη-
νευτική ένδειξη- η εκτέλεση µουσικού έργου µε µονάδα µέτρησης τού 
χρόνου το «µισό», αντί τής συνηθισµένης µονάδας χρόνου, που είναι 
το «τέταρτο» (ένα «µισό» = δύο «τέταρτα»)· προκύπτει, κατά κανό-
να, εκτέλεση πιο ζωηρή και ρυθµική (γ) αλά πολίτα συνταγή µαγει-
ρικής που βασίζεται στη σάλτσα από λάδι και λεµόνι: αγκινάρες ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. alla < ala < πρόθ. a + θηλ. άρθρο la, π.χ. ιταλ. spaghetti 
alla siciliana «είδος µακαρονάδας µαγειρεµένης κατά τον τρόπο των 
Σικελών», alla braccetta < braccetto, υποκ. τού braccio «µπράτσο». Η 
φρ. αλά πολίτα πιθ. < ιταλ. alla pulita «άψογα» (< επίθ. pulito «καθα-
ρός, άψογος») µε παρετυµολ. προς το Πόλη (δηλ. Κων/πολη)]. 

α λα πρόθ.· µε τον τρόπο (που δηλώνει η λέξη που ακολουθεί)· ΦΡ. (α) 
στρίβω α λα γαλλικά φεύγω κρυφά, χωρίς να γίνω αντιληπτός (β) 
πληρώνουµε α λα γερµανικά πληρώνουµε ο καθένας τα δικά του, το 
µερίδιο του στον λογαριασµό (γ) α λα γκαρσόν (i) αντρικά, αγορίστι-
κα: έκοψε τα µαλλιά της ~ (ii) µόνο άντρες: θα πάµε στην ταβέρνα ~ 
(δ) α λα καρτ (για εστιατόρια) η επιλογή φαγητού από τον κατάλογο: 
γεύµα ~ ΑΝΤ. ταµπλ-ντότ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. à la, π.χ. à la garçon, à la 
carte]. 

άλα επιφών. (λαϊκ.) έκφραση µεγάλου κεφιού, χαράς και ικανοποίη-
σης, που συχνά συµπληρώνεται µε την προσωπική αντων. του/της (το 
της κ. για αρσ.) και δηλώνει έντονη επιδοκιµασία ή ενθάρρυνση και 
προτροπή: «~, άνοιξε κι άλλη µπουκάλα...» (λαϊκ. τραγ.) || ~ του χορό 
ο Χρόνης! (Μπράβο! Ωραία χορεύει!) ΣΥΝ. ωραία, µπράβο, κι άλλο! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. ναυτικό πρόσταγµα ala! «εµπρός»]. 

-άλα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που δηλώνουν ενέργεια ή αποτέλεσµα ενέργειας: κρεµ-άλα, τρεχάλα, 
φευγ-άλα, φουσκ-άλα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προήλθε από µεταρρη-
µατικά θηλ. σε -α µε θεµατικό -αλ- (λ.χ. πηλαλώ > πηλάλ-α), καθώς 
και από υποκορ. ουδ. σε -άλι (λ.χ. κεφ-άλι > κεφ-άλα, µε µεγεθ. -α), τα 
οποία απώλεσαν τη σµικρυντική τους ιδιότητα]. 

αλαβάστρινος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από 
α- | αν- στερητικό 
α-κυκλοφόρητος, -η, -ο α-κυµάτιστος,-η,-ο α-κυριάρχητος, -η, -ο α-λάβωτος, -η. -ο α-λάκτιστος, -η, -ο 
α-κύκλωτος, -η, -ο α-κυνήγητος, -η, -ο α-κυρίευτος, -η, -ο α-λαγάριστος, -η, -ο 
α-κύλιστος, -η, -ο α-κυοφόρητος. -η, -ο α-κύρτωτος, -η, -ο α-λάδωτος, -η, -ο 
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αλάβαστρο 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από σφριγηλότητα, 
λείος και λαµπερός: ~ κορµί | οµορφιά | δέρµα. 

αλάβαστρο (το) {αλαβάστρ-ου | -ων} ορυκτός λίθος µικρής σκληρό-
τητας σε δύο είδη: (α) το αλάβαστρο από άνυδρο θειικό ασβέστιο 
(γύψο) µε µικροκρυσταλλικό λεπτοκοκκώδη ιστό, λευκό ή ελαφρά έγ-
χρωµο (β) το ασβεστολιθικό αλάβαστρο, το οποίο αποτελεί ποικιλία 
τού ασβεστίτη και έχει διάφορους χρωµατισµούς. Επίσης αλάβα-
στρος (ο) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άλάβαστρον < αρχ. άλάβαστος, πιθ. < αιγυπτ. a-la-
bast «αγγείο τής θεάς Μπαστ». o τύπος άλάβαστρον (µε -ρ-) είναι 
αναλογικός σχηµατισµός κατά τα ήλεκτρον, πλήκτρον, αροτρον 
κ.ά.]. 

άλαδος, -η, -ο αυτός που δεν περιέχει ή δεν µαγειρεύεται µε λάδι: ~ 
φακές | φαγητό (νηστήσιµο). 

αλαζόνας (ο/η) πρόσωπο που είναι υπέρµετρα υπερήφανος, που δεί-
χνει υπεροψία και περιφρόνηση για τους άλλους: τα πλούτη και η 
δόξα τον έκαναν ~ και µας βλέπει αφ' υψηλού ΣΥΝ. υπερόπτης, ξυ-
πασµένος, ψηλοµύτης, σνοµπ ANT. σεµνός, ταπεινός, µετριόφρων. Επί-
σης (λόγ.) αλαζών [αρχ.] {αλαζόν-ος, -α). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άλαζών, -όνος < κύρ. όν. Άλαζώνες, ονοµασία αρχ. θρα-
κικού φύλου, που κατοικούσε στις βόρειες ακτές τού Εύξεινου Πό-
ντου]. 

αλαζονεία (η) {χωρ. πληθ.} η υπερβολική έπαρση ΣΥΝ. οίηση, υπερο-
ψία, ξυπασιά, κοµπασµός ANT. µετριοφροσύνη, ταπεινοφροσύνη, σε-
µνότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άλαζονεύοµαι < 
άλαζών]. 

αλαζονεία ή αλαζονία; Το αλαζονεία είναι ήδη αρχαία λ. και πα-
ράγεται από το επίσης αρχαίο ρ. άλαζονεύοµαι «είµαι αλαζόνας, 
ψευτοϋπερηφανεύοµαι, κοµπάζω». Αρα γράφεται κανονικώς µε -
ει- και όχι µε -ι-, όπως θα συνέβαινε αν παραγόταν από το αλα-
ζών και έλειπε το αντίστοιχο ρήµα. 

άλαζονεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {αλαζονεύτηκα} συµπεριφέρο-
µαι αλαζονικά ΣΥΝ. κοµπάζω, επαίροµαι, καυχώµαι, υπερηφανεύο-
µαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλαζονεία, αποθετικός. 

αλαζονικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που χαρακτηρίζεται από αλαζονεία: 
είναι πολύ ~ και δηµιουργεί αντιπάθειες στο περιβάλλον του || ~ στά-
ση | συµπεριφορά ΣΥΝ. φαντασµένος, υπεροπτικός, υπερφίαλος, ξυ-
πασµένος, σπουδαιοφανής ANT. σεµνός, µετριόφρων. — αλαζονικ-ά | 
-ως [µτγν.] επίρρ. 

αλάθευτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν πέφτει έξω στους υπολογισµούς 
του ή δεν διαπράττει λάθη ή σφάλµατα ΣΥΝ. αλάθητος 2. (ειδικότ.) 
αυτός που δεν αστοχεί σε βολή, εύστοχος: ~ σκοπευτής | βέλος | χτύ-
πηµα. — αλάθευτα επίρρ. 

αλάθητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν κάνει λάθη: το ένστικτο µου είναι ~ 
|| οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι ~ 2. αλάθητο(ν) (το) (α) η ιδιό-
τητα ή η ικανότητα κάποιου να µην υποπίπτει ποτέ σε σφάλµατα: 
µόνο ο Θεός έχει το ~ (β) αλάθητο τού Πάπα δόγµα τής Ρωµαιοκαθο-
λικής Εκκλησίας, σύµφωνα µε το οποίο ο Πάπας, όταν µιλά «από κα-
θέδρας» (βλ.λ.), δεν κάνει λάθος, όσον αφορά στην ερµηνεία ζητηµά-
των πίστης και ηθικής 3. απολύτως αξιόπιστος ή σίγουρος: έχω έναν 
~ κανόνα για τέτοιες περιπτώσεις. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + θ. λαθ-, πβ. αόρ. β' ε-λαθ-ον τού ρ. λανθά-
νω]. 

-αλάκι → -άκι 
αλαλαγµός (ο) [αρχ.] 1. (κυριολ.) πολεµική κραυγή ΣΥΝ. ιαχή 2. δυ-

νατή βοή από κραυγές πλήθους ανθρώπων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αέρας. Επί-
σης αλαλανή (η) [αρχ.]. 

αλαλάζω ρ. αµετβ. {αλάλαξα} 1. φωνάζω δυνατά από χαρά και εν-
θουσιασµό- ΦΡ. κύµβαλον αλαλάζον (κύµβαλον άλαλάζον) άνθρω-
πος κούφιος, επιφανειακός 2. βγάζω πολεµικές κραυγές την ώρα τής 
µάχης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αέρας. 
[ΕΤΥΜ, αρχ., ονοµατοπ. λ. από το επιφών. άλαλα, που δηλώνει πολε-
µική κραυγή. Στην Π.∆. (Μετάφραση των Εβδοµήκοντα) η λ. αναφέ-
ρεται κυρίως σε δοξολογία προς τον Θεό (π.χ. Ψαλµ. 99,1: αλαλάξα-
τε τω Κυρίω πάσα ή γη), ενώ στην Κ.∆. σηµαίνει επίσης «ηχώ, κρο-
ταλίζω» (π.χ. Α' Κορινθ. 13,1: γέγονα χαλκός ήχων ή κύµβαλον άλα-
λάζον)]. 

αλαλητό (το) (λαϊκ.) ο αλαλαγµός (βλ.λ.). [ETYM. Μεταπλ. τ. (ίσως 
κατά το βουητό) τού αρχ. άλαλητός «αλαλαγµός, πολεµική κραυγή» (η 
σηµερινή σηµ. µτγν.(, που ανάγεται στο «ΡΧ· ηχοµιµητ. άλαλαί (ήχος 
παιάνα)]. 

αλαλία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µερική ή ολική αδυναµία κάποιου 
να αρθρώσει λόγο εξαιτίας βλάβης των αντίστοιχων κέντρων τού 
εγκεφάλου ή των οργάνων ακοής και οµιλίας ή εξαιτίας ψυχοσυναι-
σθηµατικών προβληµάτων. 

αλαλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αλάλιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) ζαλίζω 
(κάποιον), προξενώ σύγχυση, αµηχανία ή ενόχληση: δεν τους άφηναν 
στιγµή σε ησυχία- τους είχαν αλαλιάσει ΣΥΝ. ζαλίζω, σκοτίζω ♦ 2. 
(αµετβ.) βρίσκοµαι σε κατάσταση σύγχυσης, έχω ζαλιστεί, σκοτιστεί: µ 
' όλη αυτή τη φασαρία και τον θόρυβο έχω αλαλιάσει. JETYM. < 
άλαλος]. 
άλαλος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει λαλιά, που δεν µπορεί να µιλήσει 

ΣΥΝ. βουβός, µουγγός 2. (µτφ.) αυτός που δοκιµάζει κατάπληξη 
µπροστά σε κάτι απροσδόκητο: έµεινε - από τη συµπεριφορά της 
ΣΥΝ. άφωνος, άναυδος, αποσβολωµένος, κατάπληκτος, ενεός, εµβρό-
ντητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + 
λαλώ]. 

αλαλούµ (το) {άκλ.} κατάσταση σύγχυσης και αναστάτωσης, ανα- 

κατωσούρα: δηµιουργήθηκε τέτοιο -, που ήταν αδύνατον να καταλά-
βεις τι έλεγαν. 
[ETYM. Πιθ. από τη φρ. άλλα άλλων, µε παρετυµολογική επίδραση 
εκφραστ. λ. όπως γιουσουρούµ ή πλαστή λ. από παιδικά παιχνίδια 
και τραγούδια. Κατ' άλλη εκδοχή, από αραβ. επιφων. ulalum]. 

Αλαµάνα (η) ο ποταµός Σπερχειός (βλ.λ.) και κυρ. το τελευταίο τµή-
µα του- γνωστή από την περίφηµη µάχη τής Αλαµάνας µεταξύ Ελλή-
νων και Τούρκων (23/4/1821) και τη θυσία τού Αθανασίου ∆ιάκου. 
[ΕΤΥΜ. Το τοπωνύµιο προήλθε πιθ. από το γερµ. φύλο των Αλαµανών 
(πβ. γαλλ. Alemagne «Γερµανία») λόγω των ορµητικών υδάτων τού 
ποταµού, που έφερναν στον νου τη δράση τού γερµ. φύλου. Κατ' άλ-
λη άποψη, ανάγεται σε τουρκ. alamana µε τη σηµ. «µεγάλο αλιευτικό 
δίχτυ ή λέµβος»]. 

αλαµπής, -ής, -ές {αλαµπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που δεν 
λάµπει, δεν γυαλίζει: ~ αστέρας ΣΥΝ. σκοτεινός, αµαυρός ΑΝΤ. λα-
µπρός, απαστράπτων 2. (µτφ.) αυτός που στερείται αίγλης ή δόξας: 
βίος άσηµος και - ΣΥΝ. άδοξος, αφανής ΑΝΤ. διάσηµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -λαµπής < λάµπω]. 

αλαµπουρνέζικος, -η, -ο (σκωπτ.) 1. αυτός που λέγεται ή γράφεται σε 
γλώσσα ακατάληπτη ή/και ασυνάρτητη 2. αλαµπουρνέζικα {τα) η 
ακατάληπτη ή/και ασυνάρτητη γλώσσα. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί οι εξής ετυµολογίες: (α) < 
αλα-Μπουρνέζικα «στη γλώσσα τής φυλής Μπουρνού (Σουδάν)» και 
συνεπώς «ακατανόητα λόγια» (β) < αλιβορνέζικα «πράγµατα 
θαυµαστά από το Λιβόρνο (τής Ιταλίας)» (γ) < ιταλ. alla burla «στα 
αστεία». + -έζικα (πβ. εγγλέζικα, φραντσέζικα κ.ά.). Βλ. κ. αρλούµπα]. 

αλά µπρατσετα επίρρ. → αλά 
αλάνα (η) {δύσχρ. αλανών} 1. (καθηµ.) αδιαµόρφωτος υπαίθριος χώ-

ρος, µέσα ή κοντά σε κατοικηµένες περιοχές: τα παιδιά τρέχουν | 
παίζουν ποδόσφαιρο στις ~ · 2. (αργκό-µεγεθ.) ο αλήτης. 

αλάνης (ο) {αλάνηδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που περνά την ηµέρα του 
στους δρόµους, που αλητεύει ΣΥΝ. αλήτης 2. (συνεκδ.) πρόσωπο που 
συµπεριφέρεται µε θράσος, χωρίς σεβασµό προς τους άλλους, χωρίς 
ευγένεια, µε χαµηλό επίπεδο ήθους ΣΥΝ. αλήτης, χαµίνι, µόρτης. 

αλάνθαστος, -η, -ο [1785] 1. αυτός που δεν περιέχει λάθη, σφάλµατα: 
~ γραπτό | υπολογισµός ΣΥΝ. σωστός 2. αυτός που δεν υποπίπτει σε 
σφάλµατα, που δεν κάνει λάθη: υπήρξε ~ στις επιλογές του ΣΥΝ. 
αλάθητος. — αλάνθαστα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + λανθάνω, µε 
βάση το αντώνυµο λανθασµένος]. 

αλάνι (το) {αλαν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. η αλάνα 2. (συνεκδ.) το παιδί 
τής αλάνας, τού δρόµου, ο άνθρωπος που περιφέρεται χωρίς σταθερή 
κατοικία (βλ. κ. λ. αλανιάρης): «είµαστε αλάνια, διαλεχτά παιδιά µέ-
σα στην πιάτσα» (λαϊκ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. alan «πέρασµα µέσα από δάσος - πεδιάδα» < αραβ. 
'alani «δηµόσιος, ανοικτός»]. 

αλανιάρης, -α, -ικο {αλανιάρηδες} (µειωτ.) 1. αυτός που συχνάζει σε 
αλάνες ΣΥΝ. αλήτης 2. αυτός που ταιριάζει σε αλάνηδες: ~ φέρσιµο | 
ντύσιµο | κουβέντες 3. (συνεκδ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
θράσος και αναίδεια, από χαµηλό επίπεδο ήθους ΣΥΝ. πρόστυχος, 
ανήθικος 4. (για πουλερικά) ελευθέρας βοσκής (όχι από ορνιθοτρο-
φείο): αβγά από ~ κότα. — αλανιάρικος, -η, -ο, αλανιάρικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αλάνι + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. ψωρ-ιάρης]. 

αλάξευτος, -η, -ο [µεσν.] 1. (µάρµαρο, πέτρα ή άλλο υλικό) που δεν 
έχει λαξευθεί, δηλ. σκαλιστεί ή πελεκηθεί 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
δεν έχει τύχει επεξεργασίας, που έχει τραχιά µορφή ΣΥΝ. απελέκητος, 
ακατέργαστος ΑΝΤ. λαξευµένος, σκαλισµένος, πελεκηµένος. 

αλά πολίτα επίρρ. → αλά 
αλάργα επίρρ. (λαϊκ.) 1. σε µεγάλη απόσταση, µακριά: στάθηκε ~, 

µην τον πάρουν τα βόλια ΣΥΝ. ξέµακρα, απόµακρα ΑΝΤ. κοντά· ΦΡ. 
αλάργα-αλάργα σε αραιά χρονικά διαστήµατα: (παροιµ.) «~ το φιλί, 
να 'χει και νοστιµάδα» (βλ. κ. λ. ανάρια) 2. ΝΑΥΤ. ανοιχτά στο πέλα-
γος: τράβηξε κολυµπώντας ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. alla larga «στα 
ανοιχτά»]. 

αλαρνεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αλάργεψα} (λαϊκ.-διαλεκτ.) ♦ 1. (µετβ.) 
τοποθετώ ή παρασύρω µακριά, αποµακρύνω ♦ 2. (αµετβ.) αποµακρύ-
νοµαι, ξεµακραίνω: αλάργεψε στο πέλαγος, ώσπου χάθηκε. Επίσης 
αλαργάρ(ύ [µεσν.]. — αλάρνεµα (το). 

αλαργινός, -ή,- -ό (λαϊκ.) αυτός που βρίσκεται µακριά, αποµακρυ-
σµένος: «από ξένο τόπο κι απ' αλαργινό» (τραγ.) ΣΥΝ. µακρινός. 

άλας (το) [αρχ.] {άλ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λόγ.) το αλάτι- κυρ. στις ΦΡ. 
(α) αττικόν άλας βλ. λ. αττικός (β) το άλας τής γης | εάν το άλας µωρά 
νθεί (η πλήρης φράση είναι: υµεΐς εστέ τό άλας τής γής· εάν δε το 
άλας µωρανθή, εν rivi άλισθήσεται; Κ.∆. Ματθ. 5, 13) (i) ΘΡΗΣΚ. οι 
Απόστολοι, σύµφωνα µε χαρακτηρισµό που τους απέδωσε ο Χριστός 
και κατ' επέκτ. όλοι οι πιστοί: πολύτιµοι, σηµαντικοί, όπως το αλάτι 
(που συντηρεί και νοστιµίζει προφυλάσσοντας από τη σήψη) (ii) (γε-
νικότ.) ό,τι καθιστά τον κόσµο οµορφότερο και πιο ενδιαφέροντα (βλ. 
κ. λ. αλάτι) (γ) µένω στήλη άλατος βλ. λ. στήλη 2. ΧΗΜ. (συνήθ. στον 
πληθ.) κάθε ένωση που προκύπτει από αντίδραση ανάµεσα σε οξέα 
και βάσεις: χλωριούχα | φωσφορικά ~ || πυρήνες | κρύσταλλοι άλατος 
3. ΙΑΤΡ. άλατα (τα) (καθηµ.) τα συµπτώµατα που προκαλούνται από 
οστεόφυτα και άλλες εκφυλιστικές αλλοιώσεις των οστών τής σπον-
δυλικής στήλης: κάνει µασάζ για να σπάσουν τα - || έχει - και την 
πονάει όλη η πλάτη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος, θάλασσα. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. άλας, -ατός, από την αιτιατική πληθ. (τους) άλας τού αρχ. ό άλς 
«αλάτι» (διάφορο τού ή άλς «θάλασσα»), γεν. άλ-ός < I.E. *sal- 
«αλάτι τής θάλασσας», πβ. λατ. sal, γαλλ. sel, ιταλ. sale, αγγλ. salt, 
γερµ. Salz κ.ά. Ouópp. άλ-µη, άλ-υκή, "Αλ-ιµος, άλι-εύς κ.ά. Η µε-
ταβολή τού γένους ο άλς > τό άλας πιθ. οφείλεται στην επίδραση λ. 
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γένους ουδετέρου, µε τις οποίες συνήθως συνεκφερόταν (π.χ. κρέας, 
ελαιον, ύδωρ, όξος κ.ά.)]. 

Αλάσκα (η) πολιτεία των Η.Π.Α.· το ένα τρίτο τού εδάφους της βρί-
σκεται στον αρκτικό κύκλο και καλύπτεται από µόνιµους πάγους και 
τούντρα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Alaska < ρωσ. Aljaskat (όπως αναγραφόταν στους πρώ-
τους ρωσικούς χάρτες τής περιοχής) < αλεουτ. alakshak «µεγάλη χώ-
ρα, ήπειρος»]. 

άλατα (τα) → άλας 
αλατένιος, -ια, -ιο → αλάτι 
αλατζάς (ο) {αλατζάδες} βαµβακερό ύφασµα, συνήθ. πολύχρωµο, χο-
ντρό και ευτελές: πολύχρωµος | φτηνός ~. — αλατζένιος, -ια, -ιο κ. 
αλατζαδένιος. [ETYM. < τουρκ alaca]. 

αλατερός, -ή, -ό αυτός που έχει πολύ αλάτι: ~ φαγητά. 
αλάτι (το) {αλατ-ιού | -ιών} 1. ΧΗΜ. το χλωριούχο νάτριο, το κρυ-

σταλλικό σώµα που εµφανίζεται κυρ. ως συστατικό τού θαλασσινού 
νερού και ως ορυκτό- χρησιµοποιείται στη µαγειρική ως άρτυµα (επι-
τραπέζιο | µαγειρικό ~), στη συντήρηση τροφίµων και στη χηµική βιο-
µηχανία (µαύρο | χοντρό ~): ψιλό | λευκό | χοντρό ~ || βάζω - στο φα-
γητό' ΦΡ. (α) φάγαµε µαζί ψωµί κι αλάτι συνδεόµαστε µε δεσµούς φι-
λίας και οικειότητας, που προέρχονται από µακρά γνωριµία στο πα-
ρελθόν (ιδ. σε δύσκολους καιρούς) (β) όσα είπαµε, νερό κι αλάτι τέ-
λος οι παρεξηγήσεις και οι διαφορές µεταξύ µας· ας γίνουµε ξανά φί-
λοι (γ) κάνω (κάποιον) τ' αλατιού (i) δέρνω (κάποιον) πάρα πολύ (ii) 
αντιµετωπίζω κάποιον που εµφανίζεται ως αντίπαλος µου σε αντι-
παράθεση µε τρόπο που να υποστεί εξευτελισµό: αυτό τον οµιλητή 
ένας σύνεδρος τον έκανε τ' αλατιού' τον έβγαλε άσχετο στο τέλος! 
ΣΥΝ. αλλάζω τα φώτα κάποιου 2. (µτφ.) κάθε στοιχείο που προσδίδει 
ενδιαφέρον προκαλεί ευχαρίστηση: το χιούµορ είναι το ~ τής ζωής. 
Επίσης (αρχαιοπρ.) άλας (βλ.λ.) [µτγν.]. — (υποκ.) αλατάκι (το), αλά-
τινος, -η, -ο [µεσν.] κ. αλατένιος, -ια, -ιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άλάτιον, υποκ. τού άλας (βλ.λ.). Η φρ. ψωµί κι αλάτι 
είναι µεσν.]. 

αλατιερα (η) {δύσχρ. αλατιερών} µικρό επιτραπέζιο σκεύος µε µικρές 
τρύπες στην κορυφή, µέσα στο οποίο τοποθετείται αλάτι και χρησι-
µοποιείται για να αλατίζουµε το φαγητό ΣΥΝ. (λόγ.) αλατοθήκη, αλα-
τοδοχείο. Επίσης αλατερό (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < αλάτι + παραγ. 
επίθηµα -ιέρα]. 

αλατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {αλάτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. ρίχνω (σε φαγη-
τό) αλάτι, νοστιµίζω (το φαγητό) µε αλάτι ΣΥΝ. καρυκεύω 2. συντηρώ 
(τρόφιµα), καλύπτοντας τα µε αλάτι ΣΥΝ. παστώνω. — αλάτισµα (το). 

αλάτινος, -η, -ο → αλάτι 
αλατιστος, -ή, -ό αυτός που είναι διατηρηµένος σε αλάτι: ~ ελιές | 

κρέας ΣΥΝ. παστός. 
αλατοειδής, -ής, -ές [1885] {αλατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 

έχει τη µορφή ή τις ιδιότητες τού αλατιού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. haloïde]. 

αλατοδοχείο (το) [1809] (λόγ.) η αλατιερα. 
αλατοθήκη (η) {αλατοθηκών} (λόγ.) η αλατιερα. 
αλατόµετρο (το) [1891] {-ου κ. -έτρου | -ων κ. -έτρων} όργανο που µε-

τρά την αλµυρότητα τού θαλασσινού νερού. 
αλατόνερο (το) νερό στο οποίο έχει διαλυθεί ποσότητα αλατιού: 

έκανε γαργάρα µε ~. 
αλατοπίπερο (το) 1. (α) αλάτι και πιπέρι (σε µείγµα ή ξεχωριστά) (β) 

σκεύος που περιλαµβάνει δύο µικρά δοχεία, ένα για αλάτι και ένα 
για πιπέρι 2. (µτφ.) οτιδήποτε προσδίδει ενδιαφέρον και ευχαρί-
στηση- συνήθ. λόγια ή δραστηριότητες που αποκλίνουν από τα τε-
τριµµένα και συµβατικά: θέλει και λίγο ~ η ζωή, για να τη χαρείς. — 
αλατοπιπερώνω ρ. 

αλατοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η παραγωγή αλα-
τιού από θαλασσινό νερό µε εξάτµιση. — αλατοποιός (ο), αλατο-
ποιώρ. {-είς...}. 

αλατοτητα (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. η συνολική ποσότητα των στερεών 
ουσιών που είναι διαλυµένες σε ένα γραµµάριο θαλασσινού νερού. 

αλατούχος, -ος, -ο [1866] αυτός που περιέχει αλάτι: ~ νερό | διάλυµα 
ΣΥΝ. αλατοφόρος. 

αλατοφόρος, -ος, -ο [1885] αλατούχος (βλ.λ.). 
αλατωρυχείο (το) [1812] ορυχείο από το οποίο εξάγεται το ορυκτό 

αλάτι. — αλατωρύχος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
αλαφιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {αλάφιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) 

καταλαµβάνοµαι από ταραχή και φόβο: µέσα στο σκοτάδι αλαφιά-
ζεις µε τον παραµικρό θόρυβο || (κ. µεσοπαθ.) τον είδα µέσα στα αί-
µατα και αλαφιάστηκα ♦ 2. (µετβ.) ξαφνιάζω, τροµάζω (κάποιον): η 
έκρηξη αλάφιασε τον κόσµο 3. (η µτχ. αλαφιασµένος, -η, -ο) αυτός 
που είναι πολύ αναστατωµένος, ταραγµένος και συχνά ασθµαίνει: 
όρµησε - µέσα στο σπίτι και µας διηγήθηκε µε κλάµατα ό,τι συνέβη. 
— αλάφιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. αλάφι (< ελάφι), εξαιτίας τής ιδιότητας τού ελαφιού 
να τροµάζει εύκολα και να αντιδρά αστραπιαία]. 

αλαφραίνω ρ. → ελαφρώνω 
αλαφριός, -ιά, -ιό → ελαφρός 
αλαφροήσκιωτος, -η, -ο κ. ελαφροήσκιωτος (λαϊκότ.-λογοτ.) αυτός 

που έχει την ικανότητα να βλέπει µη αισθητά όντα (κατά τη λαϊκή 
παράδοση, φαντάσµατα, στοιχειά κλπ.): «αλαφροήσκιωτε κα- 

λέ, για πες απόψε τι 'δες» (∆. Σολωµός) (βλ. λ. ήσκιος). 
αλαφρόµυαλος, -η, -ο → ελαφρόµυαλος 
αλαφρός, -ή, -ό → ελαφρός 
αλαφρός, -ιά, -ύ → ελαφρός 
αλάφρωµα (το) → ελαφρώνω 
αλαφρώνω ρ. -> ελαφρώνω 
Αλβανία (η) (αλβ. Shqipëri) κράτος τής ΝΑ. Ευρώπης στη Βαλκανική 
Χερσόνησο µε πρωτεύουσα τα Τίρανα, επίσηµη γλώσσα την Αλβανι-
κή και νόµισµα το νέο λεκ· ΦΡ. έπος τής Αλβανίας | αλβανικό έπος 
βλ. λ. αλβανικός. — Αλβανός (ο) [µεσν.], Αλβανή κ. Αλβανίδα (η), αλ-
βανικός, -ή, -ό (βλ.λ.), Αλβανικά (τα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < 'Αλβανός < λατ. Albanus (Mons) «Αλβανόν όρος», βουνό τού 
Λατίου. Οι αρχαίοι ονόµαζαν την περιοχή τής σηµερινής Αλβανίας 
'Ιλλυρία, ονοµασία που διατήρησαν και οι Ρωµαίοι (Illyricum). Οι 
Βυζαντινοί, αντιθέτως, υιοθέτησαν την παλαιότερη λατινογενή 
ονοµασία 'Αλβανία, η οποία δήλωνε την περιοχή γύρω από το 
Αλβανόν όρος, όπου είχαν κατοικήσει ιλλυρικοί πληθυσµοί. Η αλβ. 
ονοµασία Shqipëri σηµαίνει «χώρα των αετών»]. 

αλβανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την Αλβανία ή/και τους 
Αλβανούς· ΦΡ. αλβανικό έπος | έπος τής Αλβανίας τα κατορθώµατα 
των ελληνικών ενόπλων δυνάµεων στο έδαφος τής Ν. Αλβανίας (Β. 
Ηπείρου) κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεµο (1940-41). 

αλβανολογία (η) [1867] η επιστήµη που µελετά την ιστορία, τον πο-
λιτισµό και τη γλώσσα των Αλβανών. — αλβανολόγος (ο/η) [1877], 
αλβανολογικός, -ή, -ό. 

αλβανόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
Αλβέρτος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. 

όνοµα ηγεµόνων τής Ευρώπης 3. ανδρικό όνοµα· ΦΡ. Ο θείος Αλβέρ-
τος συχνός τρόπος αναφοράς στον Αλµπερτ Αϊνστάιν. [ΕΤΥΜ. Ξέν. 
όν., πβ. ιταλ. Alberto, αγγλ. Albert < παλ. αγγλ. Aethel-beorht 
«λαµπρός, ευγενής» < adal «ευγενής» + beorht «λαµπρός»]. 

Αλβιών (η) (Αλβιών-ος, -α) (λογοτ.) η Μεγάλη Βρετανία: «χαίρε 
Αλβιών, χαιρέτωσαν τα ένδοξα Παρίσια» (Α. Κάλβος)· επίσης στη ΦΡ. 
γηραιά Αλβιών. — αλβιόνειος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Albion < κελτ. *Alb-iu, πιθ. από µη I.E. ρίζα *alb- «ψηλό 
όρος», που συνδέθηκε παρετυµολογικά µε το λατ. επίθ. albus «λευ-
κός» και αποδιδόταν από τους Ρωµαίους στη Μ. Βρετανία λόγω των 
ακτών τού Ντόβερ, που ήταν λευκές από την κρητίδα (ασβεστολιθικό 
πέτρωµα, κιµωλία). Ήδη στον Πτολεµαίο µαρτυρείται το τοπωνύµιο 
Άλουίων. Βλ. κ. Αλπεις]. 

άλγεβρα (η) [1791] 1. ΜΑΘ. κλάδος ο οποίος µελετά τις ιδιότητες των 
αριθµών (ή και άλλων εννοιών) και των πράξεων χρησιµοποιώντας 
γενικά σύµβολα: ανώτερη | στοιχειώδης ~||~ διανυσµάτων | πινάκων | 
συνόλων 2. (συνεκδ.) το σχολικό και πανεπιστηµιακό µάθηµα που 
πραγµατεύεται θέµατα τού παραπάνω µαθηµατικού κλάδου και το 
αντίστοιχο διδακτικό εγχειρίδιο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού λατ. algebra < αραβ. al-jabr «συµπλήρωση». Η 
λ. al-jabr είναι τµήµα τού τίτλου ενός βιβλίου, που γράφτηκε από 
Αραβα µαθηµατικό τού 9ου αι. και το οποίο ονοµαζόταν (στην ελ-
λην. απόδ.) Συνοπτικό βιβλίο υπολογισµών µε αποκατάσταση | συ-
µπλήρωση (al-jabr) και εξίσωση}. 

αλγεβρικός, -ή, -ό [1874] ΜΑΘ. αυτός που σχετίζεται µε την άλγεβρα 
ή ακολουθεί τους κανόνες τής άλγεβρας: ~ εξίσωση | συνάρτηση | 
αριθµός | δοµές. 

αλγεινός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί ή χαρακτηρίζεται από άλγος, 
πόνο σωµατικό ή ψυχικό και έντονη δυσαρέσκεια: ~ εντύπωση | 
εµπειρία ΣΥΝ. οδυνηρός, επώδυνος, δυσάρεστος ANT. ανώδυνος, ευ-
χάριστος. — αλγεινώς επίρρ. [αρχ.], αλγεινότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *άλγεσ-νός < άλγος (γεν. άλγους < *αλγεσ-ος)]. 

Αλγέρι (το) {Αλγερίου} η πρωτεύουσα τής Αλγερίας. 
Αλγερία (η) (αραβ. Al-Jumhuriya Al-Jaza'iriya Ad-Dimugratiya Αδ-

Sa'biya = Λαϊκή ∆ηµοκρατία τής Αλγερίας) κράτος τής Β. Αφρικής µε 
πρωτεύουσα το Αλγέρι, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το 
δηνάριο Αλγερίας. — Αλγερινός (ο), Αλγερινή (η), αλγερινός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Algérie < Alger (το Αλγέρι) < αραβ. al-
Djazä'ir ή El-Djezaïr «τα νησιά», ονοµασία (από τον 10ο αι.) που 
οφείλεται στις τέσσερεις νησίδες, οι οποίες περιβάλλουν τον κόλπο 
τού Αλγερίου]. 

-αλγία λεξικό επίθηµα, κυρ. τής ιατρικής ορολογίας, που δηλώνει 
επώδυνη και νοσηρή κατάσταση σε σηµείο τού σώµατος: κεφαλ-αλ-
γία, οσφυ-αλγία, καρδι-αλγία. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < άλγος «πόνος». Το λεξικό επίθηµα -αλγία δηλώνει κυρ. 
νοσηρή κατάσταση, συνοδευόµενη από πόνο, π.χ. κεφαλ-αλγία, οσφυ-
αλγία, ώτ-αλγία κ.ά. Κατά το πρότυπο των παραπάνω λ., το επίθηµα 
αυτό υπήρξε παραγωγικό και σε ξένες γλώσσες, π.χ. αγγλ. neur-algia, 
γαλλ. entér-algie, γερµ. Neur-algie κ.ά.]. 

αλγολαγνεία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. σεξουαλική διαστροφή, κατά την 
οποία η γενετήσια ηδονή αντλείται από τα αισθήµατα πόνου που 
προκαλεί ή υφίσταται κάποιος· ο σαδοµαζοχισµός. [ETYM 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. algolagnia). αλγόριθµος (ο) 
{αλγορίθµ-ου | -ων, -ους) 1. ΜΑΘ. η λογική διαδικασία για την 
επίλυση ενός προβλήµατος, σύµφωνα µε την οποία ακολουθείται 
σειρά βηµάτων και ορισµένος αριθµός κανόνων 2. ΠΛΗΡΟΦ. η διαδοχή 
λογικών βηµάτων που απαιτούνται για την επίλυση προβλήµατος µε 
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε γλώσσα κατανοητή 

α· | αν- στερητικό 
α-λανάριστος, -η, -ο α-λάσττωτος, -η, -ο α-λάτρευτος, -η, -ο α-λαχτάριστος, -η, -ο α-λείαντος, -η, -ο 
α-λανσάριστος, -η, -ο α-λατίνιστος, -η, -ο α-λαφυραγώγητος, -η, -ο α-λεηλάτητος, -η, -ο α-λέκιαστος, -η, -ο 
α-λασκάριστος, -η, -ο α-λατόµητος, -η, -ο α-λαχάνιαστος, -η, -ο α-λειάνιστος, -η, -ο 
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από αυτόν (γλώσσα µηχανής) ή σε γλώσσα που χρησιµοποιεί όµοια 
δοµή (συµβολική γλώσσα). — αλγοριθµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού αγγλ. algorithm < algorism (µε την επίδρ. τής λ. αριθµός) < µεσν. λατ. 
algorismus < αραβ. al-Khowärizmi, όνοµα µεγάλου Αραβα 
µαθηµατικού τού 9ου αι.]. άλγος (το) {άλγ-ους | -η, -ών} σωµατικός ή 
ψυχικός πόνος, δοκιµασία: ~ µοναξιάς | πένθους ΣΥΝ πόνος, οδύνη. — 
ολγώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδέεται µε 
το ρ. άλέγω «µεριµνώ, φροντίζω», πβ. αρχ. άλεγεινός (*άλεγεσ-νός). 
Ενώ στην Αρχ. η λ. δήλωνε τον σωµατικό και τον ψυχικό πόνο (µε πιο 
περιορισµένο σηµα-σιολ. πεδίο από το συνώνυµο οδύνη), στη Ν. 
Ελληνική περιορίστηκε κυρ. στην ιατρική ορολογία, όπου χρησίµευσε 
ως λεξικό επίθηµα, π.χ. -αλγία, -αλγής]. αλδεΰδη (η) [1880] 
{αλδεϋδών} ΧΗΜ. (συνήθ. στον πληθ.) καθεµία από τις οργανικές 
χηµικές ενώσεις, που περιέχουν στο µόριο τους την καρβονυλική 
οµάδα (C=0), το άτοµο άνθρακα τής οποίας συνδέεται µε ένα άτοµο 
υδρογόνου και ένα άλλο άτοµο άνθρακα" χρησιµοποιούνται ευρέως σε 
διάφορες αντιδράσεις οργανικής σύνθεσης. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. aldéhyde, από συµφυρµό τού νεολατ. al(cohol) dehyd(rogenatum) 
«αφυδρογονωµένη αλκοόλη»]. αλέα (η) {αλεών} οµάδα δέντρων 
φυτεµένων σε κανονική απόσταση το ένα δίπλα στο άλλο, ώστε να 
σχηµατίζουν σειρά ΣΥΝ. δενδροσει-ρά, δενδροστοιχία. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. allée «διάδροµος κήπου» < aller «πηγαίνω» < λατ. 
ambulare «περπατώ»]. alea jacta est λατ. (προφέρεται αλέα γιάκτα 
εστ) ελλην. ο κύβος ερ-ρίφθη- για κρίσιµη και τολµηρή απόφαση, η 
οποία λαµβάνεται µετά από περίσκεψη και δισταγµούς και δεν µπορεί 
να ανακληθεί. [ΕΤΥΜ. < λατ. alea («κύβος, ζάρι») jacta est, παρακ. τού p. 
jacio «ρίχνω, βάλλω», o ιστορικός Σουητώνιος {Καίσαρ 32) αποδίδει 
τη φρ. στον Ιούλιο Καίσαρα, ο οποίος την είπε αποφασίζοντας να 
διαβεί τον ποταµό Ρουβίκωνα και να κατευθυνθεί προς τη Ρώµη χωρίς 
να διαλύσει τον στρατό του, όπως απαιτούσε ο νόµος. Η απόφαση 
αυτή σήµαινε αυτοµάτως κήρυξη πολέµου τόσο εναντίον τής 
Συγκλήτου όσο και εναντίον τού πολιτικού του αντιπάλου Ποµπηίου]. 
αλεγκρέτο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. ρυθµός πιο αργός από το αλέγκρο 
και πιο ζωηρός από το αντάντε 2. η µουσική σύνθεση στον παραπάνω 
ρυθµό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. allegretto, υποκ. τού allegro (βλ. κ. αλέγκρο)]. αλέγκρο 
ΜΟΥΣ. 1. επίρρ.· ένδειξη ρυθµικής αγωγής (χρόνου, τέµπο), που 
δηλώνει ότι το µουσικό κοµµάτι πρέπει να παιχθεί σε γρήγορη 
κίνηση, πιο γρήγορη από τού αλεγκρέτο ή τού µοντεράτο, πιο αργή 
από τού πρέστο: το µέρος αυτό παίζεται - | σε -1 σε χρόνο ~ 2. (το) 
τύπος ή τµήµα γρήγορου µουσικού κοµµατιού, συχνά ενταγµένου στο 
πλαίσιο ευρύτερης πολυµερούς σύνθεσης, που παίζεται σε χρόνο 
αλέγκρο ή παραπλήσιο: το πρώτο µέρος της συµφωνίας είναι ένα 
ρυθµικό - 3. αλέγκρο σονάτας τυπική διάρθρωση της µουσικής φόρ-
µας (βλ. λ.), συνήθης στα πρώτα µέρη έργων σε µορφή σονάτας. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. allegro < λατ. alacer «ζωηρός, ενθουσιώδης»]. αλεγρόρω 
ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αλεγράρισα} (οικ.) ♦ 1. (µετβ.) δίνω σε 
(κάποιον/κάτι) κέφι ΣΥΝ. φαιδρύνω, ιλαρύνω ANT. µελαγχολώ (κά-
ποιον) ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι εύθυµος, έρχοµαι στο κέφι: µέρα που εί-
ναι σήµερα, ας αλεγράρουµε λιγάκι ΣΥΝ. ευθυµώ ANT. µελαγχολώ, δυ-
σθυµώ, βαριοθυµώ. — αλεγράρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. allegrare < 
allegro, βλ. λ. αλέγρος]. αλεγοία (η) {χωρ. πληθ.} (οικ.) η εύθυµη 
διάθεση, το κέφι ANT. δυσθυµία, κακοκεφιά. αλέγρος, -α, -ο {χωρ. 
πληθ.} (οικ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ζωηρότητα, χαρά και 
ευθυµία: ~ τύπος | χαρακτήρας | καρδιά ΣΥΝ. εύθυµος, κεφάτος, 
χαρούµενος ΑΝΤ. άκεφος, κακόκεφος, δύσθυµος. — αλέγρο επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. allegro «ζωηρός, εύθυµος», βλ. κ. λ. αλέγκρο]. αλέθω ρ. 
µετβ. {άλεσ-α, -τηκα, -µένος) 1. (συνήθ.) µεταβάλλω µε σύνθλιψη και 
τριβή (δηµητριακά, ιδ. τα σιτηρά) σε αλεύρι· ΦΡ. (α) (πα-ροιµ.) µπάτε 
σκύλοι αλέστε κι αλεστικά µη δώσετε για καταστάσεις πλήρους 
ασυδοσίας, όταν ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να υπολογίζει τους 
άλλους ή όταν σε εργασιακό ή κοινόχρηστο χώρο δεν προστατεύεται 
το κοινό συµφέρον ΣΥΝ. χάος, αταξία (β) (παροιµ.) όποιος αέρας κι 
αν φυσά, ο µύλος πάντα αλέθει οι ισχυροί και οι επιτήδειοι 
αποκοµίζουν πάντοτε οφέλη υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις 2. 
(γενικότ.) (α) µεταβάλλω (κάτι) σε σκόνη: ~ καφέ | πιπέρι | γύψο ΣΥΝ. 
(λόγ.) κονιορτοποιώ (β) µεταβάλλω σε πολτό: ~ ντοµάτες για τη σάλτσα 
|| ~ λαχανικά για χορτόσουπα ΣΥΝ. πολτοποιώ 3. (µτφ.) χωνεύω καλά: 
το στοµάχι του αλέθει οτιδήποτε- ΦΡ. (παροιµ.) ο καλός ο µύλος όλα τ' 
αλέθει (i) όποιος έχει γερό στοµάχι, τρώει τα πάντα χωρίς κίνδυνο (ii) 
(µτφ.) ο ανεκτικός και πράος άνθρωπος ανέχεται και τις πιο βαριές 
προσβολές. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. άλήθω. Η µεταβολή -ε- < -η- οφείλεται στον αόρ. 
ήλεσα τού αρχ. άλώ, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε και ως αόρ. τού άλή-
θω. Βλ. λ. αλεύρι]. αλείβω ρ. → αλείφω 
άλειµµα (το) {αλείµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η επάλειψη µε λιπαρή ου-

σία: το ~ τού ψωµιού µε µαρµελάδα | ενός σωλήνα µε γράσο | τού µω-
ρού µε λάδι | τού δέρµατος µε κερί | τής ζύµης µε αβγό 2. (συνεκδ.) κά-
θε λιπαρή ή ελαιώδης ουσία ζωικής, φυτικής ή και βιοµηχανικής προ-
ελεύσεως, που χρησιµοποιείται ευρύτατα για την επάλειψη µηχανών 
και εξαρτηµάτων µε σκοπό την ελάττωση των τριβών και την καλύτε-
ρη συντήρηση τους ΣΥΝ. γράσο 3. (ειδικότ.) το ζωικό ή φυτικό λίπος 
που χρησιµοποιείται στη µαγειρική αντί βουτύρου ή για τη συντήρη-
ση τροφίµων ΣΥΝ µαγειρικό λίπος, πάχος, ξίγγι. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < αλείφω]. αλειµµατοκέρι (το) {αλειµµατοκερ-ιού | -
ιών} (λαϊκ.) το σπαρµα- 
τσέτο φλ.λ.). αλειτούργητος, -η, -ο ΕΚΚΛΗΣ. 1. (για πρόσ.) αυτός που 
δεν έχει λειτουργηθεί, που δεν έχει παρακολουθήσει τη Θεία 
Λειτουργία 2, (κυρ. για ναούς) αυτός που δεν εγκαινιάστηκε µε Θεία 
Λειτουργία ή αυτός στον οποίο δεν έχει τελεστεί Θεία Λειτουργία για 
πολύν καιρό.  — αλειτουργησία [µτγν.] κ. (λαϊκ.) αλειτουργησιά (η). 
[ΕΤΥΜ Το αρχ. αλειτούργητος σήµαινε «απαλλαγµένος από τις λει-
τουργίες, δηλ. τις υποχρεωτικές χορηγίες των πλουσίων». Η σηµερινή 
σηµ. είναι νεότ.]. αλειφτήρι (το) {αλειφτηρ-ιού | -tcóv} (λαϊκ.) όργανο 
µε το οποίο γίνεται επάλειψη των µηχανών µε λιπώδεις ή ελαιώδεις 
ουσίες ΣΥΝ. γρα-σαδόρος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άλειπτήριον < αρχ. αλείφω + παραγ. επίθηµα -τήριον]. 
αλείφω κ. αλείβω ρ. µετβ. {άλει-ψα, -φτηκα, -µµένος} 1. καλύπτω 
οµοιόµορφα µε λιπαρή, ελαιώδη ή υγρή ουσία: ~ µια φέτα ψωµί µε 
βούτυρο | την πλάτη µε αντιηλιακό | την κλειδαριά µε λάδι | τη ζύµη 
τσουρεκιού µε κρόκο αβγού | τα γρανάζια µε γράσο ΣΥΝ. επαλείφω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλοιφή, γλείφω. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- προθεµ. + I.E. *leip- | *leibh- «αλείφω, κολλώ», πβ. 
σανσκρ. li-m-p-ati «αλείφει», γερµ. bleiben «µένω (προσκολληµένος)», 
αγγλ. live «ζω, µένω», leave «φεύγω - αφήνω» (αρχικώς «αφήνω κλη-
ρονοµιά, καταλείπω πίσω µου κάτι που µένει») κ.ά. Οµόρρ. άλειµµα, 
αλοιφή, λίπος κ.ά. o τ. αλείβω είναι αποτέλεσµα µεταπλασµού από 
τον αόρ. άλειψα, ο οποίος συνέπιπτε φωνητικά µε εκείνον των ρ. σε -
βω, πβ. έτριψα - τρίβω, άµειψα - αµείβω, έστειψα - στείβω κ.ά.]. 
άλειωτος, -η, -ο αυτός που δεν λειώνει ή που δεν έχει λειώσει: το 

σώµα τού νεκρού βρέθηκε ~. — άλειωτα επίρρ. αλεκτοροµαχία (η) 
[1851] {αλεκτοροµαχιών} (λόγ.) η κοκοροµαχία 
(βλ.λ.). αλέκτωρ (ο) {αλέκτ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων} (αρχαιοπρ.) ο 
κόκορας, ο πετεινός- κυρ. στη ΦΡ. πριν αλέκτορα φωνήσαι (πριν 
αλέκτορα φωνήσαι, Κ.∆. Ματθ. 26, 34) πριν λαλήσει ο πετεινός· για 
κάτι που αποδεικνύεται αληθινό, που επαληθεύεται (σύµφωνα µε 
πρόβλεψη) σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα ή για κάποιον που 
ξεχνά υποχρέωση ή οφειλή πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης αλέκτορας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (ήδη µυκ. a-re-ko-to-re) < άλέξω «αποκρούω, αποµακρύ-
νω», βλ. κ. αλεξι-. Η λ. αλέκτωρ (µε αρχ. θηλ. άλεκτρυών) χρησιµο-
ποιήθηκε πιθ. περιπαικτικά στην αρχή, για να δηλώσει τον κόκορα, 
εξαιτίας τής εριστικής και µαχητικής του διάθεσης. Από τις λ. αλέ-
κτωρ (αρχ.), όρνις (αρχ.), καλαις (αρχ.), πετεινός (µεσν.) και (το ηχο-
µιµητικό) κόκορας (νεότ.), οι οποίες χρησίµευσαν κατά καιρούς ως 
ονοµασίες τού κόκορα, µόνον οι δύο τελευταίες επιβίωσαν στη Ν. 
Ελληνική. Η φρ. πριν αλέκτορα φωνήσαι, (τρις άπαρνήση µε) (Κ.∆. 
Ματθ. 26, 34, Μάρκ. 14, 72, Λουκ. 22,61) προέρχεται από τα λόγια τού 
Χριστού προς τον Πέτρο κατά την τελευταία νύχτα πριν από τη 
σταύρωση του και σηµαίνει «πριν λαλήσει ο κόκορας, θα µε απαρ-
νηθείς τρεις φορές»]. Αλεξάνδρα (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 2. όνοµα ηγεµονί-δων 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Κύρ. όν. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (ήδη µυκ. A-re-ka-sa-da-ra), 
που προέρχεται από το αρχ. 'Αλέξανδρος (βλ.λ.)]. Αλεξάνδρεια (η) 
(αραβ. Al-ISkenderiya) όνοµα πολλών αρχαίων και νεότερων πόλεων 
κυριότερη η Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου στις ακτές τής Μεσογείου, 
στο ∆. άκρο τού ∆έλτα τού Νείλου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 'Αλέξανδρος. Η 
Αλεξάνδρεια τής Αιγύπτου οφείλει το όνοµα της στον Μ. Αλέξανδρο, ο 
οποίος την ίδρυσε το 331 π.Χ. και επιµελήθηκε προσωπικά τον 
σχεδιασµό και την πολεοδοµική της συγκρότηση (πρωτεύουσα τής 
Αιγύπτου ώς το 641 µ.Χ., οπότε κατακτήθηκε από τους Άραβες)]. 
αλεξανδρινισµός (ο) 1. η µίµηση τού τρόπου ζωής των ανθρώπων που 
έζησαν κατά τους αλεξανδρινούς χρόνους 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η µελέτη των 
τύπων και όχι τής ουσίας, σε συνδυασµό µε έλλειψη πηγαίας 
παραγωγής και πρωτοτυπίας. αλεξανδρινό κ. αλεξανδριανό (το) είδος 
καλλωπιστικού φυτού 
µε χαρακτηριστικά κόκκινα πέταλα. αλεξανδρινός, -ή, -ό [µτγν.] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε την Αλεξάνδρεια ή κατάγεται από αυτήν: ο 
µεγάλος Αλεξανδρινός (Καβάφης) 2. Αλεξανδρινοί Χρόνοι (οι) | 
Αλεξανδρινή Περίοδος (η) η περίοδος που αρχίζει µε τον θάνατο τού 
Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) και εκτείνεται µέχρι τους χρόνους τού Μ. 
Κωνσταντίνου (4ος αι. µ.Χ.)· αλλιώς Ελληνιστικοί Χρόνοι | 
Ελληνιστική Περίοδος 3. αυτός που αναφέρεται σε αυτή την περίοδο: 
~ ποίηση | τέχνη | φιλολογία! ύφος | κώδικας | βιβλιοθήκη | γραµµατικοί 
4. Αλεξανδρινός (ο), Αλεξανδρινή (η) πρόσωπο που έζησε στην 
παραπάνω περίοδο 5. ΓΛΩΣΣ. Αλεξανδρινή Κοινή η περίοδος τής 
ιστορίας τής ελληνικής γλώσσας που συµπίπτει µε τους 
Αλεξανδρινούς Χρόνους ή, κατ' άλλους, που αρχίζει µε τον 
Αλέξανδρο και τελειώνει στους χρόνους τού Ιουστινιανού (527-565 
µ.Χ.). Αλέξανδρος (ο) {-ου κ. -άνδρου) 1. αρχαίος Έλληνας βασιλιάς 
τής Μακεδονίας (356-323 π.Χ.) και ένας από τους µεγαλύτερους 
στρατηλάτες όλων των εποχών µε τις κατακτήσεις του δηµιούργησε 
ένα αχανές κράτος από την Ελλάδα και την Αίγυπτο µέχρι την Ινδία· 
γνωστός και ως Μέγας Αλέξανδρος ή (λαϊκ.-λογοτ.) Μεγαλέξαντρος 
2. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. 
όνοµα παπών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 4. όνοµα ηγεµόνων 5. 
ανδρικό όνοµα. 

[ΕΤΥΜ, αρχ., αρχική σηµ. «ο προστατεύων τους ανθρώπους», < άλεξω 
«αποκρούω - προστατεύω» + άνήρ. o P. Kretschmer, ο θ. Hoffmann 
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και άλλοι γλωσσολόγοι έχουν δείξει ότι πρόκειται για πανάρχαιη ελληνική 
λέξη -απαντά στα Μυκηναϊκά- που πέρασε στις ανατολικές γλώσσες (πβ. χεττ. 
Alakäandus) και όχι περί εξελληνισµένης ασιατικής λέξεως. Ας σηµειωθεί 
επίσης ότι παράλληλης σηµασίας και σχηµατισµού σύνθετα (µε τα βροτός και 
άνήρ) είναι το άλεξίµβροτος («ο προστάτης των θνητών ανθρώπων») τού 
Πινδάρου και το 'Αλεξήνωρ («βοηθός των ανθρώπων»), όνοµα διάσηµου 
γιατρού που αναφέρει ο Παυσανίας]. 

Αλεξανδρούπολη (η) {-ης κ. -πόλεως) πόλη τής Θράκης, πρωτεύουσα τού 
νοµού Έβρου. — Αλεξανδρουπολίτης (ο), Αλεξανδρουπο-λίτισσα (η), 
αλεξανδρουπολίτικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιό-πολη. 
[ΕΤΥΜ. Η πόλη χτίστηκε τον προηγούµενο αιώνα στη θέση ενός µικρού 
οικισµού, ο οποίος σχηµατίστηκε κατά την κατασκευή των σιδηροδρόµων τής 
Μακεδονίας. Ώς το 1920 ονοµαζόταν Dedeagac (∆ε-δεαγάτς, τουρκ. «δέντρο 
τού καλόγερου», από παράδοση κατά την οποία στη σκιά ενός δέντρου δίδαξε 
και τάφηκε ένας δερβίσης) και µετονοµάστηκε σε Αλεξανδρούπολη προς τιµήν 
τού τότε βασιλιά των Ελλήνων Αλεξάνδρου, ο οποίος την επισκέφθηκε. Η 
ονοµασία τής πόλεως δεν έχει σχέση µε τη γειτονική αρχαία 
Αλεξανδρούπολη, πρωτεύουσα των Μαίδων, την οποία είχε κυριεύσει και 
ονοµάσει έτσι ο Μέγας Αλέξανδρος]. 

αλεξι- κ. αλεξί- κ. αλεξ- (λόγ.) λεξικό πρόθηµα που δηλώνει αποµάκρυνση, 
απόκρουση ή προστασία από κάτι: αλεξι-κέραυνο, αλεξίσφαιρος, αλεξ-ήνεµος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άλέξω «αποκρούω, αποµακρύνω» < *άλέκ-σ-ω < I.E. *alek-, 
πβ. σανσκρ. râk-sati «προστατεύει». Οµόρρ. αλκή «δύναµη», αλέκτωρ, αρχ. 
άλέξηµα «υπερασπιστικό µέσο» κ.ά. Σηµασιολογικά το λεξικό πρόθηµα άλεξι- 
χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει «απόκρουση, αποµάκρυνση» και, συνεπώς, 
«προστασία από κάτι», π.χ. άλεξι-θόρνβος, άλεξί-πυρος, άλεξί-πονος κ.ά. Στη 
Ν. Ελληνική απαντά συνήθ. ως λεξικό πρόθηµα επιστηµονικών όρων που 
αναφέρονται σε συσκευές προστασίας, π.χ. αλεξι-κέραυνο, αλεξί-πτωτο, αλε-
ξι-βρόχιο κ.ά.]. 

αλεξι- | αλεξί-: αλεξίπτωτο, αλεξιβρόχιο)Ι), αλεξίφωτο)Ι) κ.ά. Από ένα 
αρχαίο (οµηρικό ήδη) ρ. άλέξω «αποκρούω - προστατεύω» σχηµατίστηκαν 
ρηµατικά σύνθετα µε λεξικό πρόθηµα αλεξι- | αλεξί-(αλεξίκακος, 
αλεξιφάρµακον «αντίδοτο», αλεξίµβροτος, αλεξίπο-νος, αλεξήνεµος κ.ά.), τα 
οποία χρησίµευσαν ως πρότυπα για νεότερα λόγια σύνθετα. Αρκετά από 
αυτά χρησιµοποιήθηκαν ως ελληνική απόδοση όρων τής Γαλλικής µε το 
πρόθηµα para- (< γαλλ. parer «αποµακρύνω») που δήλωνε «αποτροπή, 
αποµάκρυνση, προστασία»: γαλλ. parafoudre - ελλην. αλεξικέραυνο, 
parachute - αλεξίπτωτο, parapluie - αλεξιβρόχιο (οµπρέλα), parafeu - 
αλεξίπυρος, paravent - αλεξήνεµο. parasol - αλεξήλιο κ.ά. (Λεξ. 
Κουµανούδη). Άλλα πλάστηκαν κατά το πρότυπο των αρχαίων, για να 
δηλώσουν διάφορες έννοιες: αλεξιβάσανος (Κλ. Ραγκαβής), αλεξικίνδυνος, 
α-λεξιπόλεµος, αλεξιθάνατος κ.λπ. Μερικά ήταν ευκαιριακά: αλεξί-σκονον 
(επανωφόριον), αλεξίξυλον «η ράβδος των δηµοσιογράφων κατά των 
αντιπάλων των»! Αλλα ήταν εξεζητηµένα: αλεξιπονοκέ-φαλος)!) 
«ρεπούµπλικα (είδος καπέλου)», αλεξίπνικτρον)Ι) «σωσίβιο». Άλλα, υπό 
άλλες συνθήκες, θα µπορούσαν και να επικρατήσουν: αλεξίσεισµος στη 
θέση τού αντισεισµικός. Τελικά, τα µόνα που επιβίωσαν είναι τα 
αλεξίπτωτο, αλεξικέραυνο, αλεξίπυρος και (το νεότ.) αλεξίσφαιρος. Τα 
αλεξιβρόχιο και αλεξήλιο υπέκυψαν στο οµπρέλα (ιταλ. ombrella), το 
αλεξίφωτο στο αµπαζούρ (γαλλ. abat-jour), το αλεξήνεµο στο παραβάν 
(γαλλ. paravent), που το συναγωνίζεται εντούτοις επιτυχώς (µε παρεµφερή 
σηµασία) η ελλην. λέξη παραπέτασµα, και το αλεξιανέµιο στο παρµπρίζ 
(γαλλ. pare-brise). 

Αλεξία (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Αλέξια [ΕΤΥΜ. 
µεσν. κύρ. όν., θηλ. τού 'Αλέξιος (βλ.λ.)]. 

αλεξία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αδυναµία ανάγνωσης γραµµάτων και λέξεων, 
χωρίς να υπάρχει βλάβη τής όρασης. — αλεξικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. alexie]. 

αλεξιθυµια (η) ΙΑΤΡ. η αδυναµία τού ατόµου να κατανοήσει και να καθορίσει τα 
συναισθήµατα του και η έλλειψη ικανότητας να προσδιορίσει τις λέξεις που 
απαιτούνται για να τα εκφράσει και να τα περιγράψει. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. alexithymia < α- στερητ. + λέξι)ς) + -
θυµία < θυµός (βλ.λ.), µε τη σηµ. «συναίσθηµα», o αγγλ. όρ. πλάστηκε το 
1972 από τον ψυχίατρο Π. Σιφναίο]. 

αλεξικέραυνο (το) [1782] γειωµένη µεταλλική ράβδος που τοποθετείται στην 
κορυφή κτηρίων, πλοίων κ.λπ. για την προστασία από τους κεραυνούς· 
λειτουργεί ως αγωγός, ανοίγοντας ελεύθερη δίοδο στο ηλεκτρικό ρεύµα τού 
κεραυνού προς το έδαφος, ώστε να αποφεύγονται οι καταστρεπτικές 
συνέπειες τής κεραυνοπληξίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλεξι-. 
[ΕΤΥΜ. < αλεξι- (< αρχ. άλεξω «αποκρούω, αποµακρύνω») + κεραυνός, 
απόδ. τού γαλλ. parafoudre]. 

Αλέξιος (ο) {Αλεξίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα 
Βυζαντινών αυτοκρατόρων: ~Α ο Κοµνηνός 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης 
(καθηµ.) Αλέξης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν., συντοµευµένος τ. τού αρχ. ονόµατος Αλέξανδρος]. 

αλεξιπτωτισµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΑΘΛ. η πτώση από µεγάλο ύψος µε 
αλεξίπτωτο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. parachutisme]. 

αλεξιπτωτιστής (ο), αλεξιπτωτίστρια (η) (αλεξιπτωτιστριών} 1. πρόσωπο που 
χρησιµοποιεί αλεξίπτωτο (κυρ. κατά την πτώση από αεροσκάφος) έχοντας 
λάβει ειδική εκπαίδευση 2. ΣΤΡΑΤ. στρατιωτικός ειδικά εκπαιδευµένος στην 
πτώση µε αλεξίπτωτο, για να λαµβάνει µέρος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις 
από αέρος (αεραποβάσεις) · 3. (µτφ.) πρόσωπο που εµφανίζεται ή έρχεται στο 
προσκήνιο ξαφνικά και απρόβλεπτα για µικρό χρονικό διάστηµα: εµφανίστηκε 
αίφνης στο πολιτικό προσκήνιο σαν ~, παρότι δεν υποστηρίχθηκε από κύκλους 
επωνύµων 4. (µτφ.) υπάλληλος διορισµένος σε υπηρεσία παράνοµα ή 
παράτυπα, µε «µέσον». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλεξι-. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. parachutiste]. 

αλεξίπτωτο (το) [1874] {αλεξιπτώτ-ου | -ων} πτυσσόµενη, υφασµάτινη 
συσκευή σε σχήµα οµπρέλας, µε σχοινιά που καταλήγουν σε σάκο µε ιµάντες 
προσδέσεως, η οποία χρησιµεύει για να επιβραδύνει και, εποµένως, να 
καθιστά ακίνδυνη την πτώση σώµατος από τον αέρα προς το έδαφος (κυρ. 
ανθρώπου, αντικειµένου κ.λπ. από αεροσκάφος^ ΤΟ ~ δεν άνοιξε εγκαίρως και 
ο αλεξιπτωτιστής τραυµατίστηκε σοβαρά || φοράω το ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλεξι-. 
[ΕΤΥΜ. < αλεξι- (< αρχ. άλέξω «αποκρούω, αποµακρύνω») + -πτωτο < 
πτώση, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. parachute]. 

αλεξίπυρος, -η, -ο [1861] (λόγ.) αυτός που δεν προσβάλλεται από τη φωτιά ή 
δεν αναφλέγεται εύκολα ΣΥΝ. πυρίµαχος· ΦΡ. αλεξίπυρη ενδυµασία ενδυµασία 
των πυροσβεστών από αλεξίπυρο ύφασµα για την προστασία τους από τη 
φωτιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλεξι-. [ΕΤΥΜ. < αλεξι- (< αρχ. άλέξω «αποκρούω, 
αποµακρύνω») + -πυρός < πυρ,µετάφρ. δάνειο από γαλλ. para-feu], 

αλεξίσφαιρος, -η, -ο αυτός τον οποίο δεν διαπερνούν οι σφαίρες, που 
αποκρούει τις σφαίρες: ~ αυτοκίνητο | γιλέκο | τζάµια ΣΥΝ. θωρακισµένος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αλεξι-. 
[ΕΤΥΜ. < αλεξι- (< αρχ. άλέξω «αποκρούω, αποµακρύνω»), + -σφαίρα, απόδ. 
τού αγγλ. bullet-proof]. 

-αλέος παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων, τα οποία δηλώνουν 
αυτόν που χαρακτηρίζεται από κάτι: ρωµ-αλέος, λυσσαλέος, νυστ-αλέος. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το οποίο αποτελεί 
επαυξηµένη µορφή τού επιθήµατος -αλός (I.E. *1ο-)]. 

αλέπης (ο) {αλέπηδες} (λαϊκότ.) η αρσενική αλεπού. Επίσης αλέπος. 
αλεποουρά (η) η ουρά τής αλεπούς. 
αλεπόπουλο (το) [µεσν.] 1. το νεογνό τής αλεπούς ΣΥΝ. αλεπουδάκι 2. (µτφ.) 

παιδί πανούργο και πονηρό- ΦΡ. (παροιµ.) η αλεπού εκατό χρονών, το 
αλεπόπουλο εκατόν δέκα βλ. λ. αλεπού. 

αλεπότρυπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η φωλιά τής αλεπούς ΣΥΝ. αλεπο-φωλιά. 
αλεπού (η) {αλεπούδες} (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. ζώο) 1. 

µικρόσωµο σαρκοφάγο θηλαστικό µε πυκνό τρίχωµα (γούνα, για την οποία 
και θηρεύεται), µακρύ και οξύ ρύγχος, χαρακτηριστικά µικρά λοξά µάτια και 
φουντωτή ουρά- ζει στις παρυφές µικρών δασών ή κοντά σε κατοικηµένες 
περιοχές (όπου κυνηγά κατοικίδια πουλερικά) και διακρίνεται για την 
εξαιρετική όσφρηση και ακοή του- ΦΡ. (α) (ως χαρακτηρισµός) γριά αλεπού 
άνθρωπος παµπόνηρος µε µεγάλη πείρα (β) (παροιµ.) τι θέλει | ζητά | γυρεύει 
η αλεπού στο παζάρι; (i) για περιπτώσεις στις οποίες αναµειγνύεται κανείς σε 
ξένες ή επικίνδυνες για τον ίδιο υποθέσεις, που µπορεί να του βγουν σε κακό 
(ii) για να δηλωθεί ότι κακώς, κατά τον οµιλητή, βρίσκεται ή ενεργεί κανείς 
κάπου (γ) (παροιµ.) όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεµαστάρια ό,τι δεν 
µπορεί να επιτύχει κανείς, ισχυρίζεται ότι τάχα δεν αξίζει και να το επιδιώκει 
(δ) (παροιµ.) η αλεπού εκατό χρονών, το αλεπουδάκι | αλεπόπουλο εκατόν 
δέκα για νέο άνθρωπο που παριστάνει τον παντογνώστη σε µεγαλύτερους και 
εµπειρότερους (ε) (παροιµ.) η γριά αλεπού δεν πιάνεται µε ξόβεργες ο 
πονηρός δύσκολα ξεγελιέται (στ) (παροιµ.) ο λύκος έχει τ' όνοµα και η 
αλεπού τη χάρη περισσότερα κατορθώνει κανείς µε την πονηριά και την 
πανουργία, παρά µε την επιθετικότητα και τη δύναµη (ζ) αλεπού τής ερήµου 
(γερµ. der Wüstenfuchs) (i) αλεπού (σηµ. 1) που ζει στις έρηµους τής Β. 
Αφρικής και τής Αραβίας, είναι µικρόσωµη και έχει χαρακτηριστικά µεγάλα 
αφτιά (ii) η προσωνυµία τού Ε. Ρόµελ, διοικητή των γερµανικών δυνάµεων 
στη Β. Αφρική κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο 2. (συνεκδ.) η γούνα τής 
αλεπούς 3. (µτφ.) ο πολύ πονηρός άνθρωπος, πανούργος: ξέρεις τι ~ είναι 
αυτός; — (υποκ.) αλεπουδίτσα (η) κ. αλεπουδάκι (το), αλεπουδήσιος, -ια, -ιο. 
[ETYM. µεσν. < άλωπού < άλωπώ < αρχ. άλώπηξ, συγγενής προς I.E. λ., οι 
οποίες αναφέρονται σε δειλά ζώα, πβ. σανσκρ. lopâsâ «τσακάλι», λατ. volpes 
«αλεπού» κ.ά.]. 

αλεποφωλιά (η) η φωλιά τής αλεπούς ΣΥΝ. αλεπότρυπα. 
αλέ-ρετούρ επίρρ.- ελλην. µετ'επιστροφής· για εισιτήριο που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και για επιστροφή στον τόπο εκκινήσεως (αφετηρία): 
εισιτήριο ~ για Θεσσαλονίκη ΣΥΝ. (λαϊκ.) πήγαιν' έλα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. aller-
retour «µετάβαση-επιστροφή»]. 

ΣΧΟΛΙΟ Αµφοτερήλατο (εισιτήριο) ήταν η λ. που πλάστηκε στα τέλη τού 
19ου at., για να αποδώσει το «(εισιτήριο) αλέ-ρετούρ» µε σιδηρόδροµο. 
Προτάθηκε και η λ. αµφοτερόπλουν (εισιτήριο) για τη µετ' επιστροφής 
διαδροµή µε πλοίο. Και τα δύο παρέµειναν στο επίπεδο των προτάσεων! 

άλεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η διαδικασία µετατροπής προϊόντων 
σε σκόνη, πολτό ή αλεύρι: η ~ δηµητριακών | καφέ | πιπε-ριού | ντοµατών | 
λαχανικών | γύψου- ΦΡ. αλεύρι ολικής αλέσεως το αλεύρι που δεν έχει υποστεί 
κατεργασία µε λευκαντικές ουσίες, που προέρχεται από κόκκους σιταριού, 
από τους οποίους δεν έχει αφαι- 
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ρεθεί ο φλοιός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άλεσις < αρχ. άλώ «αλέθω», βλ. κ. αλέθω]. αλεσιά (η) 
(λαϊκ.) 1. η ποσότητα (δηµητριακών, άλλων καρπών, γύψου κ.λπ.) που 
µπορεί να αλεστεί σε µία δόση: φέτος δεν βγάλαµε ούτε µια - σιτάρι 2. 
(παλαιότ.) η σειρά προτεραιότητας που τηρούσαν στους µύλους για το 
άλεσµα των προϊόντων. άλεσµα (το) [µεσν.] {αλέσµ-ατος | -ατα, -άτων} 
1. η άλεση (βλ.λ.) 2. η ποσότητα τού εκάστοτε προϊόντος που 
αλέστηκε- το προϊόν τής αλέσεως ΣΥΝ. αλεσιά 3. (συνεκδ.) η 
ποσότητα των δηµητριακών που µεταφέρεται στον µύλο, για να 
αλεστεί: πάω το ~ στον µύλο 4. (συνεκδ.) τα αλεστικά (βλ. λ. αλεστικός). 
Επίσης (σπάν.) αλέσιµο (σηµ. 1). αλεστήρι (το) {αλεστηρ-ιού | -ιών) 
(λαϊκ.) 1. µηχάνηµα για άλεσµα ΣΥΝ. µύλος 2. (συνεκδ.) το κτήριο 
όπου είναι εγκατεστηµένο το παραπάνω µηχάνηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αλέθω (θ. αλεσ-) + παραγ. επίθηµα -τήρι]. αλεστής (ο) {-ές κ. 
-άδες}, αλέστρια (η) {αλεστριών} 1. πρόσωπο που αλέθει ΣΥΝ. 
µυλωνάς, αλευροποιός, αλευράς 2. πρόσωπο που πηγαίνει τα προϊόντα 
του στον µύλο για άλεσµα. αλεστικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε το άλεσµα: -µηχανή 2. αλεστικά (τα) τα χρήµατα για το 
άλεσµα, η αµοιβή τού µυλωνά (είτε χρηµατική είτε σε είδος)· ΦΡ. 
(παροιµ.) µπάτε σκύλοι αλέστε κι αλεστικά µη δώσετε βλ. λ. αλέθω. 
αλέτρι (το) {αλετρ-ιού | -ιών) 1. το γεωργικό εργαλείο που χρησιµο-
ποιείται για το όργωµα τής γης, το άροτρο (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) η βάση 
τού αρότρου, στο άκρο τής οποίας εφαρµόζεται το υνί (βλ. λ. αλε-
τροπόδά) 3. (συνεκδ.) το όργωµα τής γης: το χωράφι χρειάζεται ~. — 
αλέτρια (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άρέτρι < άρότρι < *άρότριον, υποκ. τού αρχ. άροτρον]. 
αλετρίζω ρ. αµετβ. {αλέτρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) οργώνω τη γη 
µε το αλέτρι: « εκεί ζευγάρια (ενν. βοδιών) αλέτριζαν» (Α. Σικελιανός) 
ΣΥΝ. οργώνω, ζευγαρίζω. — αλέτρισµα (το). αλετροπόδα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η βάση τού αρότρου, όπου προσαρµόζεται το υνί. 
Επίσης αλετροπόδι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. άλετροπόδιον < 
άροτροπόδιον, υποκ. τού µτγν. άρο-τρόπους]. αλευράδικο (το) ο χώρος 
στον οποίο παρασκευάζεται ή αποθηκεύεται αλεύρι. αλευράς (ο) 
{αλευράδες} 1. πρόσωπο που παρασκευάζει ή αποθηκεύει αλεύρι 
ΣΥΝ. µυλωνάς 2. πρόσωπο που εµπορεύεται αλεύρι. αλεύρι (το) 
{αλευρ-ιού | χωρ. γεν. πληθ.} 1. λεπτή σκόνη που παράγεται από την 
άλεση των δηµητριακών και χρησιµεύει στην παρασκευή ψωµιού, 
γλυκών και πολλών φαγητών: ανακατεύοντας νερό µε ~ φτειάχνουµε 
ζυµάρι || χοντρό | λεπτό | ψιλό | κρίθινο | σιταρένιο ~ || «~ που 
φουσκώνει µόνο του» (διαφήµιση)· ΦΡ. (α) ακριβός στα πίτουρα και 
φτηνός στ' αλεύρι βλ. λ. ακριβός (β) Πες αλεύρι! (Ο... σε γυρεύει) 
(πειρακτικά) για επικείµενη συνάντηση µε ανεπιθύµητο πρόσωπο- 
συνήθ. σε οµοιοκατάληκτο δίστιχο: πες αλεύρι, ο αστυνόµος σε 
γυρεύει! 2. (γενικότ.) οποιοδήποτε βρώσιµο υλικό είναι σε µορφή 
σκόνης. Επίσης (λόγ.) άλευρο [αρχ.] {αλεύρου}.   — (υποκ.) αλευράκι 
(το), αλευρένιος, -ια, -ιο, αλευρώδης, -ης, -ες [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
άλεύριν < άλεύριον, υποκ. τού αρχ. αλευρον < *άλε-Fp-ov< άλώ (< 
άλέω) «αλέθω»]. αλευριά (η) πολτώδες παρασκεύασµα από αλεύρι και 
νερό (πβ. λ. 

µουσταλευριά) ΣΥΝ. χυλός, κουρκούτι. 
άλευρο (το) → αλεύρι 
αλευροβιοµηχανία (η) [1887] {αλευροβιοµηχανιών} η βιοµηχανία 
παραγωγής διαφόρων τύπων αλεύρων και υποπροϊόντων τους, από 
την οποία γίνεται η συσκευασία και η διανοµή τους στο εµπόριο. — 
αλευροβιοµήχανος (ο/η) [1887]. αλευροκολλα (η) {χωρ. πληθ.} 1. 
συγκολλητική ύλη που παράγεται από αλεύρι διαλυµένο σε βραστό 
νερό· χρησιµοποιείται στο πακετάρισµα, στη βιβλιοδεσία κ.λπ. ΣΥΝ. 
αµυλόκολλα 2. η αζωτούχος ύλη των δηµητριακών και των αλεύρων. 
αλευροµυλος (ο) 1. µηχάνηµα ή συγκρότηµα µηχανηµάτων για τη 
µετατροπή των σιτηρών ή άλλων δηµητριακών σε αλεύρι 2. (συνεκδ.) 
το κτήριο στο οποίο βρίσκονται τα µηχανήµατα αλευροποιίας. 
αλευροποιία (η) [µεσν] {δύσχρ. αλευροποιιών} η παραγωγή αλεύρων 
(κατ' επέκτ.) η βιοµηχανία παραγωγής αλεύρων. — αλευροποιός (ο), 
αλευροποιώ ρ. {-εις...}, αλευροποίηση (η). αλευρούχος, -ος, -ο (λόγ.) 
αυτός που περιέχει αλεύρι. 
[ΕΤΥΜ. < αλεύρι + -ούχος < έχω]. αλευρωνω ρ. µετβ. {αλεύρω-σα, -
θηκα, -µένος} 1. πασπαλίζω µε αλεύρι: ~ τα ψάρια πριν από το 
τηγάνισµα 2. λερώνω (κάποιον/κάτι) µε αλεύρι ή άλλο παρόµοιο 
υλικό: (σκωπτ.) πασσάλειψε το µούτρο του µε ταλκ και ήταν σαν 
αλευρωµένος ποντικός. — αλεύρωµα (το). αλεωριο (το) [1843] 
{αλεωρί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. πάσσαλος ή άλλη κατασκευή στερεωµένη 
στον βυθό τής θάλασσας για επισήµανση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άλεωρή 
«τόπος καταφυγίου - καβούκι» (κατά το νεώ-ριον) < άλέοµαι 
«αποφεύγω, διαφεύγω», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τα ρ. άλύω 
«φοβούµαι» και άλάοµαι «περιπλανώµαι». Η σηµ. τού αλεωρίον 
αποτελεί απόδ. τού γαλλ. balise]. αληγείς άνεµοι (οι) ρεύµα 
κανονικών και πολύ σταθερών ανέµων, που πνέουν στις τροπικές 
χώρες σχεδόν όλο τον χρόνο µε µέση ταχύτητα 5 ώς 6 µέτρα το 
δευτερόλεπτο και κατεύθυνση προς δυσµάς. 

[ΕΤΥΜ. < ά- στερητ. + λήγω. Ο τ. αληγής αντί άληκτος πιθ. υπό την 
επίδραση τού συνεχής. Η ονοµασία των ανέµων δηλώνει τη σταθερή 
φορά τους]. αλήθεια (η) {αλήθ-ειας κ. -είας | αληθει-ών} 1. (α) καθετί 
που συµφωνεί προς τα γεγονότα, προς την πραγµατικότητα, αυτό που 
όντως συνέβη ή συµβαίνει ή είναι απολύτως βέβαιο ότι θα συµβεί: πες 
µου την ~! || να ελεγχθεί η ~ των ισχυρισµών του ΣΥΝ. ορθότητα, 
πραγµατικότητα ΑΝΤ. ψεύδος, ψευτιά, αναλήθεια (β) ΦΙΛΟΣ, η 
συµφωνία πράγµατος και νου («adaequatio rei et intellectus»), ό,τι ως 
νοητική εικόνα αποδίδει πιστά την πραγµατικότητα 2. η πλήρης 
αναφορά των επιµέρους στοιχείων που συνθέτουν ένα γεγονός χωρίς 
απόκρυψη ή διαστρέβλωση δεδοµένων και χωρίς υποκειµενικές 
εκτιµήσεις· (γενικότ.) η απουσία ψεύδους, σκόπιµης αλλοίωσης τής 
πραγµατικότητας: η ~ για το έγκληµα ήλθε στο φως µετά από 
εξονυχιστική έρευνα || η ωµή | καθαρή | γυµνή ~ || λέω την ~ || µου 
απέκρυψε την ~ || θα σε βοηθήσω, αλλά θέλω να µου πεις όλη την -1| 
λέω την πάσα ~ ΑΝΤ. ψεύδος, µύθευµα· ΦΡ. (α) (συνήθ. αρνητ.) δόση | 
ίχνος | κόκκος | µόριο αληθείας πολύ µικρό µέρος µόνο τής αλήθειας: 
δεν υπάρχει ~ στα λόγια του', (β) ώρα τής αλήθειας η ώρα τής 
κρίσεως, τής δοκιµασίας για κάτι σηµαντικό: σε λίγο ανακοινώνονται 
τα εκλογικά αποτελέσµατα- έφθασε η ~ (γ) µα την αλήθεια! για 
επιβεβαίωση των όσων λέγονται: δεν σου λέω ψέµατα- ~! (δ) (για να πω 
τη) µαύρη αλήθεια βλ. λ. µαύρος (ε) η αλήθεια είναι πικρή η αλήθεια 
έχει υψηλό (συναισθηµατικό κυρ.) κόστος: θα σου µιλήσω καθαρά, 
αλλά να ξέρεις, ~ (στ) ορός τής αλήθειας βλ. λ. ορός (ζ) (παροιµ.) από 
µικρό κι από τρελό µαθαίνεις την αλήθεια ειλικρινείς είναι µόνο οι 
αυθόρµητοι και άδολοι άνθρωποι, και τέτοιοι θεωρούνται τα παιδιά 
και οι παράφρονες (η) είναι αλήθεια ότι | πως είναι γεγονός, όντως, 
πράγµατι: ~ ότι αναβλήθηκαν οι αρχαιρεσίες τού συλλόγου (θ) η 
αλήθεια είναι ότι... | για να πω την αλήθεια για να εκφραστεί 
παραδοχή, να παραδεχθεί, να αναγνωρίσει κανείς κάτι: ~, φταίω κι εγώ 
(ι) στ' αλήθεια πράγµατι, όντως: ~ πιστεύει ότι θα εκλεγεί βουλευτής; 
ΑΝΤ. στα ψέµατα 3. ό,τι θεωρείται ορθό, ό,τι ισχύει στο πλαίσιο 
συγκεκριµένης θεωρίας ή ό,τι συµφωνεί προς το κοινό αίσθηµα σε 
συγκεκριµένο χρόνο και τόπο: η κατά Σωκράτη ~ || αυτό που λες είναι 
µεγάλη ~ 4. ό,τι µπορεί να επαληθευτεί πειραµατικά, ó,Tt υπόκειται 
στον έλεγχο τής λογικής και τής εµπειρίας: η επιστηµονική ~ || 
εξόφθαλµη | αυταπόδεικτη | ολοφάνερη | έκδηλη ~ ΣΥΝ. γεγονός ΑΝΤ. 
φαινοµενικότη-τα 5. (κυρ. για προϊόντα τής διανοίας) ό,τι αντέχει στον 
χρόνο, ό,τι ισχύει διαχρονικά: αιώνια | διαχρονική | αναλλοίωτη | 
απόλυτη | παραδεδεγµένη - || (κ. στον πληθ.) τις µεγάλες ~ τής ζωής µάς 
τις διδάσκει η πείρα των παλαιοτέρων ΣΥΝ. απόφθεγµα, σοφία 6. ΓΛΩΣΣ. 
συνθήκες αληθείας οι προϋποθέσεις καταστάσεων, οι οποίες πρέπει 
να ισχύουν, προκειµένου το περιεχόµενο προτάσεων που αναφέρονται 
ή σχετίζονται µε αυτές τις καταστάσεις να θεωρηθεί αληθές: η φράση 
«η φαντασία του καλπάζει» είναι µεταφορική, γιατί προσκρούει στις 
συνθήκες αληθείας 7. ΘΕΟΛ. στον χριστιανισµό ο Θεός ως αυτοαλή-
θεια, ο Χριστός ως η ένσαρκη φανέρωση τής απόλυτης θρησκευτικής 
αλήθειας (Εγώ είµι ή οδός και ή αλήθεια και ή ζωή). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εγκυκλοπαιδε ία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αληθής. Ως παράγωγο τού αληθής (βλ.λ.) θα σήµαινε 
αρχικά την κατάσταση κατά την οποία τα πράγµατα δεν έχουν ξεχα-
στεί, είναι γνωστά, φανερά, άρα την «πραγµατικότητα». Στη φιλοσο-
φία η λ. αλήθεια -γνώρισε ευρύτατη χρήση (σε διάφορες θεωρίες), προ-
κειµένου να εκφράσει την κατάσταση ακριβούς γνώσεως των πράξε-
ων και των γεγονότων. Στην Κ.∆. η λ. χρησιµοποιείται για τη θρη-
σκευτική αλήθεια και προσδιορίζει το πρόσωπο τού Χριστού (Ιωάνν. 
14, 6: εγώ είµι ή οδός και ή αλήθεια και ή ζωή). Ορισµένες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. κόκκος | µόριο αληθείας (< αγγλ. a grain of truth), η 
αλήθεια είναι πικρή (< γερµ. es ist eine bittere Wahrheit), από µικρό κι 
από τρελό µαθαίνεις την αλήθεια (< αγγλ. out of the mouths of babies 
and sucklings comes forth the truth). o γλωσσ. όρ. συνθήκες αληθείας 
είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. truth conditions]. αλήθεια επίρρ. 1. (α) 
ως εισαγωγή σε ένα νέο θέµα συζητήσεως, σχετικό µε κάτι που µόλις 
προαναφέρθηκε: µε ρώτησε τι σχέδια έχουµε για το καλοκαίρι- -, δεν 
έχουµε σκεφτεί τίποτε γι'αυτό (ας σκεφτούµε τώρα) ΣΥΝ. επί τη 
ευκαιρία, παρεµπιπτόντως (β) στην αρχή τής πρότασης, για ya ελκύσει 
την προσοχή τού συνοµιλητή: ~, έµαθες τι έγινε χθες; 2. στ' αλήθεια 
(βλ. λ. αλήθεια, ΦΡ. ι). αληθεύει, αληθεύουν ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. 
(µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.) είναι, προκύπτει ή αποδεικνύεται αληθινό: 
~ µερικώς | σχετικώς | απολύτως || αληθεύει η είδηση | η πληροφορία 
ΣΥΝ. επαληθεύεται ΑΝΤ. διαψεύδεται. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αληθής]. 
αληθής, -ής, -ές {αληθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· αληθέστ-ερος, -ατός) 1. αυ-
τός που είναι σύµφωνος προς την πραγµατικότητα, προς τα γεγονότα: 
~ ισχυρισµός ΣΥΝ. αληθινός, σωστός ΑΝΤ. αναληθής, ψευδής 2. αληθές 
(το) η αλήθεια: πρέπει να ελεγχθεί το - των ισχυρισµών του- ΦΡ. για 
τού λόγου το αληθές | το ασφαλές βλ. λ. λόγος 3. αυτός που έχει ισχύ, 
που όντως ισχύει υπό προϋποθέσεις: η σχέση χ+5 = 7 είναι ~, αν χ = 
2. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, εγκυκλοπαιδεία, λάθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + λήθος (τό) | λήθη (ή) «λησµονιά»· εποµένως το αληθής αρχικά 
θα προσδιόριζε γεγονότα ή πράγµατα που δεν είναι δυνατόν να 
λησµονηθούν ή να αποκρύβουν. Η σηµ. «φιλαλήθης, 

 

α- | αν- στερητικό α-
λεπτολόγητος, -η, -ο 
α-λέρωτος, -η, -ο α-
λευκαντος, -η, -ο α-
λευτέρωτος, -η, -ο 

a-ληµµατογράφητος, -η, -ο 
α-ληµµατολόγητος, -η, -ο 
α-λήστευτος, -η, -ο ά-
λιαστος, -η, -ο 

α-λιβάνιστος, -η, -ο 
α-λιβάνωτος, -η, -ο 
a-λΐγδιαοτος, -η, -ο 
α-λίγδωτος, -η, -ο 

α-λιθοβόλητος, -η, -ο 
α-λιµάριοτος, -η, -ο 
α-λιντσάριστος, -η, -ο 
ά-λιπος, -η, -ο 

α-λιτάνευτος, -η, -ο 



αληθινός 119 Αλικαρνασσός 
 

αυτός που δεν εξαπατά» είναι µεθοµηρική]. 

αληθής - αληθινός - αληθοφανής. «Αυτός που δεν µπορεί να ξε-
χαστεί ή να αποκρύβει», αυτός που δεν έχει λήθος ή λήθη, αυτός 
είναι α-ληθής, δηλ. φανερός, ελέγξιµος, αψευδής. Αυτή η δηλωτι-
κότητα τής λέξης συνετέλεσε στην αντικατάσταση τού παλαιότε-
ρου έτεός (πβ. αρχ. Έτεόκρητες «οι γνήσιοι Κρήτες, οι αυτόχθο-
νες»), που σώζεται στο έτυµος «αληθής» (έτυµον είναι «η αληθής 
σηµασία» τής λέξης, από όπου το ετυµολογία). Το αληθ-ινός είναι 
νεότ. τύπος, παράγωγο τού αληθής, που δήλωσε κυρ. τη γνησιότη-
τα, την αυθεντικότητα και, τελικά, επικράτησε στη Ν. Ελληνική. 
Τη φρ. είναι αληθές υποκατέστησε, εν πολλοίς, η φρ. είναι1 αλή-
θεια. Τέλος, το αληθοφανής (που απαντά στον Ανδρ. Μουστοξύδη) 
µαζί µε το αληθοφάνεια (τού Κ. Ασωπίου) αντιδιαστέλλουν τον 
φαινόµενο ως αληθή, τον φαινοµενικώς αληθή από τον πραγµατι-
κά αληθή. 

αληθινός, -ή, -ό 1. αυτός που συµφωνεί µε την πραγµατικότητα, µε τα 
γεγονότα, αληθής· (ειδικότ.) αυτός που όντως υπάρχει ή ισχύει, τού 
οποίου η αλήθεια µπορεί να επιβεβαιωθεί, σε αντίθεση µε διηγήσεις ή 
φήµες ή προς ό,τι µπορεί να πιστεύει κανείς: ~ περιστατικό || το ~ 
νόηµα των δηλώσεων του || η ~ ιστορία τής Ελλάδας ΣΥΝ. πραγ-
µατικός ΑΝΤ. ψεύτικος 2. αυτός που είναι γνήσιος, αυθεντικός, κατ' 
αντιδιαστολή προς τον πλαστό, την αποµίµηση: ~ διαµάντια || ~ χρυ-
σάφι ΣΥΝ. πραγµατικός ΑΝΤ. πλαστός, κίβδηλος 3. αυτός που χαρα-
κτηρίζεται από ειλικρίνεια, που δεν είναι υποκριτικός: η νοσοκόµα 
δείχνει ~ ενδιαφέρον για τους ασθενείς ΣΥΝ. ειλικρινής ΑΝΤ. ανειλι-
κρινής, ψεύτικος 4. αυτός που απολύτως ή κατεξοχήν αξίζει το νόη-
µα που του αποδίδουν: έχτισε ένα σπίτι ~ παλάτι || υπήρξε ~ ήρωας || 
το πόρισµα τής επιτροπής ήταν ~ καταπέλτης ΣΥΝ. σωστός, πραγ-
µατικός ΑΝΤ. κατ' όνοµα (µόνο), οιονεί 5. αυτός ο οποίος αποδεικνύε-
ται (εκ των υστέρων) ακριβής και πραγµατικός· ΦΡ. βγαίνω αληθινός 
αποδεικνύονται εκ των πραγµάτων όσα είχα εκ των προτέρων πει: ελ-
πίζω να µη βγω αληθινός, αλλά φοβούµαι ότι ο συνεργάτης µας είναι 
ανέντιµος άνθρωπος || οι φόβοι του βγήκαν αληθινοί. — αληθινά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αληθής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αληθής. Το αληθινός δεν απαντά στον Όµηρο (όπως το 
αληθής), αλλά συναντάται αρχικώς στους Αττικούς ρήτορες και στον 
Πλάτωνα], 

αληθοφάνεια (η) [1853] {χωρ. πληθ.} η επιφανειακή (όχι ουσιαστική) 
οµοιότητα µε την αλήθεια· το να φαίνεται κάτι αληθινό: τα λόγια του 
έχουν ~ ΣΥΝ. ευλογοφάνεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αληθής. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού λατ. verisimilitudo]. 

αληθοφανής, -ής, -ές [1831] {αληθοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που φαίνεται, που δίνει την εντύπωση ότι είναι αληθινός: οι δικαιο-
λογίες του ήταν ~, αλλά δεν κατάφερε να µε πείσει. — αληθοφανώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ < αληθής + -φανής (< φαίνοµαι), απόδ. τού γαλλ. vraisem-
blable)]. 

αληθώς επίρρ. [αρχ.] 1. κατά τρόπον αληθή, που συµφωνεί µε ό,τι θε-
ωρείται πραγµατικό, γνήσιο ΣΥΝ. αλήθεια, στ' αλήθεια, αληθινά, 
όντως, πράγµατι 2. πράγµατι· ως απάντηση στην αναστάσιµη· ΦΡ. -
Χριστός Ανέστη'. -Αληθώς (ο Κύριος) (ενν. «ανέστη») πράγµατι 
αναστήθηκε ο Κύριος. 

άληκτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει λήξει ακόµη: - γραµµάτιο | 
προθεσµία | αθλητικός αγώνας. 

αλησµονησιά (η) → λησµονιά 
αλησµόνητος, -η, -ο [µτγν.] 1. (κυριολ.) αυτός που δεν λησµονήθηκε, 

που δεν ξεχάστηκε 2. αυτός που δεν είναι δυνατόν να λησµονηθεί ή 
που αξίζει να µη λησµονηθεί: ~ εκδροµή | εποχή | χρόνια ΣΥΝ. αξέ-
χαστος 3. (για πρόσ.) αείµνηστος (ως συνοδευτικό τού ονόµατος προ-
σφιλούς ή τιµωµένου αποθανόντος προσώπου) ΣΥΝ. αξέχαστος. — 
αλησµόνητα επίρρ. (σηµ. 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µακαρίτης. 

αλησµονώ ρ. µετβ. {αλησµον-άς κ. -είς... | αλησµόνησα} (λογοτ.) λη-
σµονώ, ξεχνώ- εύχρ. κυρ. στη δηµοτική ποίηση: «~ και χαίροµαι, θυ-
µάµαι και λυπούµαι» (βλ. κ. λ. λησµονώ). [ΕΤΥΜ. < µεσν. αλησµονώ 
< ά- προθεµ. + λησµονώ]. 

άληστος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) αλησµόνητος, αξέχαστος στη ΦΡ. αλή-
στου µνήµης: ο ~ Μ. Χατζιδάκις || (κ. ειρων.) η ~ Καθαρεύουσα ΣΥΝ. 
αείµνηστος, αοίδιµος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + λήθω «ξεχνώ». Ήδη στον Ευσέβιο (4ος αι. 
µ.Χ.) υ.αρτυρείται η φρ. µνήµης άληστου τούτους ήξίωσαν]. 

αληταµπουρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.-λαϊκ.) αυτός που επι-
δεικνύει συµπεριφορά που ταιριάζει σε αλήτη. [ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ. 
< αλήτης + µπούρας < αλβ. burrë «άντρας, γενναίος»]. 

αληταράς (ο) {αληταράδες} (υβριστ.) αυτός που εµφανίζει τα χαρα-
κτηριστικά τού αλήτη σε µεγάλο βαθµό ΣΥΝ. πρόστυχος, αλανιάρης. 

αληταρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. (περιληπτ.) η παρέα ή οµάδα αλητών: 
στο λιµάνι συχνάζει όλη η ~ 2. (συνεκδ.) ο αλήτης: µεγάλη ~ ο µι-
κρός! Επίσης αληταρειό (το) (σηµ. 1). 

αλητεία (η) [αρχ.] {αλητειών} 1.η κατάσταση τού ανθρώπου ο οποί-
ος, χωρίς να έχει µόνιµο κατάλυµα, περιπλανάται στη χώρα ή περιφέ-
ρεται συνεχώς σε έναν τόπο, στερούµενος των µέσων διαβιώσεως εί-
τε από φυγοπονία είτε από ροπή προς άτακτη ζωή· αποτελεί αξιόποι-
νη πράξη ΣΥΝ. περιπλάνηση 2. (συνεκδ.-υβριστ.) ο αλήτης: ξέρεις τι ~ 
είναι αυτός; 3. (περιληπτ.) το σύνολο των αλητών: µαζεύτηκε όλη η ~. 

αλητεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {αλήτεψα} ζω ως αλήτης. 
αλήτης (ο) {αλητών}, αλήτισσα (η) {αλητισσών} (µειωτ.) 1. πρόσω-

πο που, χωρίς να έχει µόνιµο κατάλυµα ούτε τα µέσα διαβιώσεως, εί- 

τε λόγω φυγοπονίας είτε από ροπή προς την άτακτη ζωή, περιφέρεται 
συνεχώς σε έναν τόπο ή από τόπο σε τόπο ΣΥΝ. (λαϊκ.) αλάνης, αλάνι 
2. (α) πρόσωπο που συµπεριφέρεται ανάγωγα, επιθετικά και προ-
κλητικά: αυτός είναι ~· δεν τον ακούς πώς βρίζει; (β) πρόσωπο µε επι-
θετική αντικοινωνική συµπεριφορά, που δεν σέβεται τους άλλους και 
διαταράσσει την οµαλή κοινωνική ζωή: µετά το µατς, µερικοί αλήτες 
έσπαγαν βιτρίνες καταστηµάτων και πέταγαν πέτρες σε διερχόµενα 
αυτοκίνητα ΣΥΝ. χούλιγκαν 3. (γενικότ.-υβριστ. για άνδρα): Α, τον ~! 
Κοίτα τον πώς οδηγεί! — (υποκ.) αλητάκι (το) κ. αλητάκος (ο), αλή-
τικος, -η, -ο [µτγν.], αλήτικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «περιπλανώµενος», < άλώµαι < άλ-άοµαι 
«περιπλανώµαι» < I.E. *al- «περιπλανώµαι», πβ. σανσκρ. atati < ♦ai-
tati «περιφέρεται άσκοπα». Στην Αρχ. η λ. αλήτης προσδιόριζε ζητιά-
νους και εξόριστους, ενώ η σηµ. «αγύρτης» είναι ήδη αρχ.]. 

αλητόβιος, -α, -ο (µειωτ.) αυτός που ζει σαν αλήτης. 
αλητόπαιδο (το) 1. παιδί που αλητεύει ΣΥΝ. αλητάκι, χαµίνι, µορτά-

κος 2. (υβριστ.) για παιδί µε ανάγωγη και επιθετική συµπεριφορά. 
αλητοπαρέα (η) {αλητοπαρεών} (υβριστ.) η παρέα αλητών. 
αλητοτουρίστας (ο) {αλητοτουριστών}, αλητοτουρίστρια (η) 

(αλητοτουριστριών) (µειωτ.) τουρίστας µε ελάχιστα χρήµατα και 
πρόχειρη εµφάνιση, που δεν αναζητεί τουριστικό κατάλυµα, αλλά πε-
ριφέρεται από τόπο σε τόπο και κοιµάται στο ύπαιθρο. 

αλθαία (η) {αλθαιών} αυτοφυές φυτό µε ροζ άνθη και φαρµακευτικές 
ιδιότητες. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. άλ-θ-αίνω «θεραπεύω» (τού οποίου η ρίζα απα-
ντά και στα αρχ. άλ-δ-αίνω «ενισχύω, αυξάνω» άν-αλ-τος «αχόρτα-
γος») < I.E. *al- «τρέφω», πβ. λατ. alere, altus «ψηλός» (> γαλλ. haut, 
ισπ. alto), alimentum «τροφή» (> γαλλ. aliment) κ.ά.]. 

αλί επιφών. (συνήθ. + γεν. τής προσ. αντων.) αλίµονο! συµφορά!: ~µου 
ο δυστυχής! ΣΥΝ. δυστυχία (µου)!· ΦΡ. (επιτατ.) αλί και τρισαλί! για 
πολύ µεγάλη δυστυχία και συµφορά. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ά- προθεµ. + επιφών. ήλί ήλί < εβρ. èli eli «Θεέ µου, Θεέ 
µου», φρ. που περιλαµβάνεται στα τελευταία λόγια τού Χριστού πά-
νω στον σταυρό (Κ.∆. Ματθ. 27, 46). Η επίκληση αυτή παρερµηνεύθη-
κε στη λαϊκή αντίληψη, που τη θεώρησε ως έκφραση παραπόνου, 
ανάλογη µε φρ. όπως αλίµονο, ωιµέ κ.τ.ό. Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανά-
γεται απευθείας στο επιφών. αλί-µονο, από το οποίο αποσπάστηκε]. 

αλιάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.-διαλεκτ.) η σκορδαλιά (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. agliata < µτγν. λατ. aliatum < allium «σκόρδο»]. 

Αλιάκµονας (ο) ποταµός τής ∆. Μακεδονίας, ο µεγαλύτερος σε µήκος 
τής Ελλάδας, που πηγάζει από τον Γράµµο και εκβάλλει στον 
Θερµαϊκό Κόλπο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Αλιάκµων, -όνος, αβεβ. ετύµου, ίσως < άλι- (< άλας 
«αλάτι») + ακµών, που θα µπορούσε να οφείλεται στο σχήµα τού 
ποταµού]. 

Αλιβέρι (το) {Αλιβερίου} πόλη τής Εύβοιας γνωστή για τα λιγνιτω-
ρυχεία της και το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος. 
[ΕΤΥΜ, Από το όνοµα τού ισχυρού Φράγκου φεουδάρχη Αλιβέρου]. 

αλιγάτορας (ο) {αλιγατόρων} ερπετό µεγάλων διαστάσεων, που 
µοιάζει µε τον κροκόδιλο, µε χαρακτηριστικό το ευρύ ρύγχος του και 
τα δόντια τής κάτω γνάθου, που εξέχουν από το ρύγχος, όταν το στό-
µα είναι κλειστό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λακέρδα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. alligator < ισπ. el lagarto «η σαύρα» < 
µτγν. λατ. lacartus < λατ. lacerta]. 

αλιεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (επίσ.) 1.η θήρα θαλασσινών ειδών (ψα-
ριών και άλλων)· το ψάρεµα: σε όλες τις ελληνικές θάλασσες επιτρέ-
πεται η ~ ΣΥΝ. αλίευση 2. το επάγγελµα τού ψαρά ΣΥΝ. ψαρική, ψα-
ρευτική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα, ψαράς. 

αλιερνατης (ο) {αλιεργατών} πρόσωπο που εργάζεται σε αλιευτικό 
σκάφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. [ΕΤΥΜ. < αλι- (< αλιέας) + 
εργάτης]. 

αλίευµα (το) [αρχ.] {αλιεύµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. το προϊόν τού 
ψαρέµατος, ό,τι αποφέρει η αλιεία 2. το σύνολο των ψαριών και άλ-
λων υδρόβιων οργανισµών που αλιεύονται κάθε φορά ΣΥΝ. ψαριά. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα, ψαράς. 

αλιεός (ο) {αλι-έως, -έα | -είς, -έων} (λόγ.) ο επαγγελµατίας ψαράς: ~ 
µαργαριταριών || (µτφ.) ~ ψυχών (ο Χριστός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα, 
ψαράς. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άλιεύς < αλιος «θαλάσσιος» (πβ. ενάλιος) < άλς (ή) 
«θάλασσα». Στην Κ.∆. η λ. χρησιµοποιείται µεταφορικά (λ.χ. Μάρκ. 1, 
17: και εϊπεν αύτοϊς ό Ιησούς' δεύτε οπίσω µου, καί ποιήσω υµάς γε-
νέσθαι αλιείς ανθρώπων, λόγια που απευθύνονταν στους Ανδρέα και 
Πέτρο, αλιείς το επάγγελµα)]. 

αλίευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. (λόγ.) το ψάρεµα 2. 
(λόγ.-µτφ.) η συστηµατική αναζήτηση και συλλογή: ~ λαθών από ένα 
κείµενο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα, ψαράς. 

αλιευτής (ο) [µτγν.] (λόγ.) ο ψαράς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα, ψαράς. 
αλιευτικός, -ή, -ό [αρχ.] (επίσ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε την αλιεία· 

ο κατάλληλος για την αλιεία: ~ σύνεργα | τέχνη | συνεταιρισµός || ~ 
ζώνη µεταξύ δύο νησιωτικών κρατών ΣΥΝ. ψαράδικος 2. αλιευτική 
(η) η τέχνη τού ψαρέµατος ΣΥΝ. αλιεία, ψαρική 3. αλιευτικό (το) 
σκάφος κατάλληλα εξοπλισµένο για αλιεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θάλασσα. 

αλιεύω ρ. µετβ. {αλίευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. ψαρεύω 2. (λόγ.-µτφ.) 
αναζητώ, περισυλλέγω µε ζήλο: ο πρόεδρος αλιεύει υποστηρικτές για 
να εξασφαλίσει την επανεκλογή του || ~ µαργαριτάρια (εκφραστικά 
λάθη) από τετράδια µαθητών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα, ψαράς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αλιεύω < άλιεύς]. 

αλίζω ρ. µετβ. {άλισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ταίζω µε αλάτι τα ζώα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άλίζω < άλς, αλός «αλάτι»]. 

Αλικαρνασσός (η) αρχαία ελληνική πόλη τής Ν∆. Μικράς Ασίας, 
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απέναντι από την Κω.  — Αλικαρνασσέας κ. (λόγ.) Αλικαρνασσεύς 
(ο) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Αλικαρνασσός, αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 

Αλίκη (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Alice, 
συντοµευµένος τύπος τού Adelaide (στην παλ. Γαλλ.) < γερµ. Adelheid 
«ευγένεια (στην καταγωγή)»]. 

άλικος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που έχει βαθύ κόκκινο χρώµα: ~ παπα-
ρούνα | τριαντάφυλλο | χείλη ΣΥΝ. κατακόκκινος, πορφυρός. [ΕΤΥΜ. 
Νόθο συνθ. < τουρκ. al «κόκκινος» (< περσ. äl) + επίθηµα -ικος]. 

αλίµενος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει λιµάνι: ~ ακτή. 
αλίµονο επιφών. 1. για την έκφραση πόνου, λύπης, απόγνωσης (ανά-

λογα µε τον τόνο τής φωνής): (+γεν. προσ. αντων.) ~ µου, τι έπαθα ο 
δύστυχος! 2. για την έκφραση απειλής: (+γεν. προσ. αντων.) ~ σου, αν 
δεν κάνεις ό,τι σου λέω || (+σε) ~ σε όσους καταχράστηκαν την εµπι-
στοσύνη µου! 3. για να τονιστεί πόσο επικίνδυνο ή δυσάρεστο είναι 
ένα ενδεχόµενο: ~, αν πρέπει να χάσουµε κάτι, για να εκτιµήσουµε 
την αξία του! || (+γεν. προσ. αντων.) ~ µας, αν µας βρει!' ΦΡ. (επιτατ.) 
ουαί και αλίµονο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άλίµονον, αβεβ. ετύµου, ίσως συνθ. από φρ. όπως «άλί 
µου νά (πάθω αυτό)» µε την επίδραση τής λ. µόνον. Βλ. κ. αλί. Λιγό-
τερο πιθ. η ετυµ. από τη φρ. άλλ' οίµοι, που θα δικαιολογούσε γραφή 
αλλοίµονο]. 

αλίµονο ή αλλοίµονο ή αλήµονο; Είναι χαρακτηριστική περίπτωση 
λέξης που εµφανίζει περισσότερες ορθογραφικές µορφές ανάλογα 
µε την ετυµολόγησή της: (α) αλίµονο < αλί («ήλί ήλί» τα λόγια τού 
Χριστού πάνω στον σταυρό) + µου | µένα (µε επίδραση τού µόνο) 
(β) αλλοίµονο < αρχ. φράση άλλ' οϊµοι (γ) αλήµονο < αλή-µονος 
< αλήµων «περιπλανώµενος, αλήτης», άρα «άστεγος, δυστυχής» (Γ. 
Ζηκίδης). Αξίζει να παραθέσουµε όσα αναφέρει για τις ορ-
θογραφικές περιπέτειες τής λέξης ο Στ. Κουµανούδης (λ. αλλοιµο-
νώτερον): «Το της κοινής λαλιάς άλλοίµονον ό Σκαρλ(άτος) Βυζά-
ντιος) τω 1835 εκ των λεξικών του τής καθ' ηµάς Έλ(ληνικής) 
διαλ(έκτου) εγραψεν "ίαλήµων ω", ώς εκ τού εν τη Γαλεοµαχία 
"άλέµων ω!" Ούτω και εν τφ Έλλην. Γαλ. λεξικφ του τφ 1856. 'Ολί-
γοι τινές ήκολούθησαν αύτφ. Ό Κορ(αής) εν τοις Άτάκτοις δέν 
περιέλαβε την λέξιν. Ό Σπυρ. Τρικούπης και άλλοι πολλοί έγραψαν 
και γράφουσιν άλλοίµονον. Νέαν δέ ό Ν. Γ. Πολίτης... έξέθη-κεν 
έτυµολογίαν τής λέξεως εκ τού ήλί ήλν και εγραψεν αλίµονο». 
Οπωσδήποτε, πειστικότερη φαίνεται η ά ετυµολογία (τού Ν. 
Πολίτη), αυτή που οδηγεί και στην ορθογραφία αλίµονο. 

Άλιµος (ο) {Αλίµου} παραθαλάσσιος δήµος τής Αττικής, Ν∆. τής Αθή-
νας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αλιµος «θαλάσσιος» < άλς, αλός «θάλασσα». Στην 
Αρχ. η λ. άλιµος προσδιόριζε επίσης και την «αρµυρήθρα», είδος πο-
ώδους φυτού, που µέχρι πρόσφατα φύτρωνε στην περιοχή τού οµα>-
νυµου δήµου. Αρχ. ονοµασία τής περιοχής: 'Αλίµους, -οϋν]. 

αλίπαντος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει λιπανθεί, που δεν έχει 
αλειφτεί µε λιπαντικό (λάδι) ή λίπος: ~ µηχανή ΣΥΝ. αλάδωτος, αγρα-
σάριστος · 2. (κυρ. για καλλιεργήσιµες εκτάσεις) αυτός στον οποίο 
δεν έριξαν λίπασµα: ~ χωράφι. 

αλίπαστος, -η, -ο 1. αυτός που διατηρείται µέσα σε αλάτι, παστωµέ-
νος: ~ ψάρια ΣΥΝ. παστός, αλατισµένος, αλατιστός 2. αλίπαστα (τα) 
τρόφιµα, κυρ. κρεατικά ή ψαρικά, συντηρηµένα µε µαγειρικό αλάτι ή 
µε υδατικό διάλυµα αλατιού (άλµη), τα παστά. — αλιπάστωση (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αλίπαστος < άλι- (< άλς, ό «αλάτι») + παστός]. 

αλίπεδο (το) {αλιπέδ-ου | -ων) προσχωσιγενής πεδινή έκταση κοντά 
στη θάλασσα· παράκτια πεδιάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. άλίπεδονκ άλι- (< αρχ. άλς, αλός «θάλασσα», βλ.λ.) + πέδον 
«πεδιάδα» (πβ. γή-πεδον, δά-πεδον)]. 

αλιπηγή (η) [1889] ιαµατική πηγή, το νερό τής οποίας περιέχει άλατα: 
η ~ τής Αιδηψού. [ΕΤΎΜ. < αλι- (< αρχ. άλς, ό «αλάτι») + πηγή]. 

αλίΌάχνη (η) {χωρ. πληθ.} λεπτότατο στρώµα αλατιού, που παραµέ-
νει στα κοιλώµατα τού εδάφους ή στο πρόσωπο µετά την εξάτµιση 
τού θαλασσινού νερού. [ΕΤΎΜ. < οφχ. άλοσάχνη < φρ. αλός άχνη 
«αφρός τής θάλασσας»]. 

αλισβερίσι (το) {δύσχρ. αλισβερισ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) εµπορική συ-
ναλλαγή, δούναι και λαβείν: δεν έχει ~ µε τέτοια υποκείµενα ΣΥΝ. 
δοσοληψία, πάρε-δώσε 2. (γενικότ.) κάθε συναλλαγή ή σχέση (συχνά 
ερωτική): είχε ~ µαζί της πολλά χρόνια. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άλις)ι)βερίσι <τουρκ. ah§veri§ «πάρε-δώσε» (από τα ρ. 
almak «παίρνω», vermek «δίνω»)]. 

αλισίβα (η) {χωρ. πληθ.} 1. σταχτόνερο (δηλ. νερό βρασµένο µε στά-
χτη) που χρησιµοποιούσαν παλαιότερα στο λούσιµο τού κεφαλιού ή 
στο πλύσιµο ή (παλαιότ.) για την παρασκευή γλυκών 2. ΧΗΜ. κάθε 
ισχυρό αλκαλικό διάλυµα ή στερεό (λ.χ. το υδροξίδιο τού νατρίου). 
[ΕΤΥΜ. < ά- προθεµ. + ιταλ. lisciva < λατ. lix(i)via < lixa (aqua) «στα-
χτόνερο»]. 

αλισφακιά κ. αλιφασκιά (η) (διαλεκτ.) η φασκοµηλιά (βλ.λ.) [ΕΤΎΜ. 
< αλίσφακας < µεσν. λελίσφακος < µτγν. ελελίσφακος < αρχ. ελελι- < 
έλελίζω «τινάζω, κουνώ» + σφάκος (βλ. λ. σφακελισµός). Το 
νεοελλην. αλ- οφείλεται στην επίδρ. των συνθέτων από αλι-]. 

αλιτήριος, -α, -ο (κακόσ.) αυτός που συµπεριφέρεται µε κακοήθεια ή 
φαυλότητα ΣΥΝ. παλιάνθρωπος, φαύλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αµαρτωλός, ένοχος», < άλιταίνω «αδικώ, 
βλάπτω» < άλείτης «αµαρτωλός, φαύλος», αβεβ. ετύµου]. 

αλίχνιστος, -η, -ο (για θερισµένα δηµητριακά) αυτός που δεν λιχνί- 

στηκε, δεν καθαρίστηκε από τα άχυρα µε λίχνισµα ANT. λιχνισµένος. 
— αλίχνιστα επίρρ. άλιωτος, 

-η, -ο → άλειωτος 
Αλκαίος (ο) αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής από τη Λέσβο (7ος αι. 
π.Χ.), ο οποίος θεωρείται, µαζί µε τη Σαπφώ, ο σπουδαιότερος εκπρό-
σωπος τής αιολικής λυρικής ποίησης. — αλκαϊκός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Αλκαίος «ισχυρός» < αλκή «δύναµη», πβ. κ. Αλκιβιά-
δης, Αλκίνοος]. αλκαλικός, -ή, -ό [1877] ΧΗΜ. αυτός που σχετίζεται 
µε τα αλκάλια: ~ αντίδραση | µπαταρίες | πετρώµατα | φάρµακα ΑΝΤ. 
όξινος' ΦΡ. (α) αλκαλικό διάλυµα κάθε διάλυµα αλκαλίου που 
περιέχει υπό διάλυση ανιόντα υδροξυλίου, όπως και κάθε παρόµοιο 
διάλυµα άλλης ουσίας που περιέχει υπό διάλυση ανιόντα υδροξυλίου 
(β) αλκαλικές γαίες τα στοιχεία τής δεύτερης οµάδας τού περιοδικού 
πίνακα (βηρήλιο, µαγνήσιο, ασβέστιο, στρόντιο, βάριο, ράδιο) (βλ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. alcalin]. 
αλκάλιο (το) {αλκαλί-ου | -ων} ΧΗΜ. 1. καθένα από τα υδροξίδια των 

µετάλλων τής πρώτης οµάδας στοιχείων τού περιοδικού πίνακα 2. 
(καταχρ.) καθένα από τα µεταλλικά στοιχεία τής πρώτης οµάδας τού 
περιοδικού πίνακα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. alcali < αραβ. al-qalyi 
«σόδα»]. 

αλκαλοειδές (το) [1842] ΧΗΜ. καθεµιά από τις οργανικές χηµικές 
ενώσεις που εντοπίζονται κυρ. στα φυτά και σπανιότ. σε ζωικούς ορ-
γανισµούς και περιέχουν άζωτο, άνθρακα, υδρογόνο και, ως επί το 
πλείστον, οξυγόνο- είναι αλκαλικές ουσίες (δηλ. βάσεις που εξουδε-
τερώνουν οξέα), γνωστές για τις θεραπευτικές ή ναρκωτικές τους 
ιδιότητες, όπως λ.χ. η κινίνη, η καφείνη, η στρυχνίνη, η νικοτίνη, η 
µορφίνη κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. alcaloïd. Βλ. και αλκάλιο]. 

Αλκαµένης (ο) {-η κ. -ένους} βασιλιάς τής αρχαίας Σπάρτης (8ος αι. 
π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < αλκή | -ά «ισχύς, δύναµη» (βλ.λ.) + -µένης < µέ-
νος]. 

αλκάνιο (το) {αλκανίου} ΧΗΜ. (συνήθ. στον πληθ.) µέλος τής οµόλο-
γης σειράς των κορεσµένων υδρογονανθράκων. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού αγγλ. alkane < alkyl «αλκύλιο» 4- παραγ. επίθηµα -ane]. 

Αλκατράζ (το) {άκλ.} ως χαρακτηρισµός φυλακών υψίστης ασφα-
λείας και σκληρής διαβίωσης. 
[ΕΤΥΜ; < αγγλ. Alcatraz, νησάκι στο Σαν Φρανσίσκο τής Καλιφόρνιας 
(< ισπ. alcatraz «πελεκάνος», από τον πληθυσµό των πτηνών στο νη-
σάκι), όπου λειτουργούσε φυλακή υψίστης ασφαλείας από το 1934 
ώς το 1963]. 

αλκένιο (το) {αλκενίου} ΧΗΜ. (συνήθ. στον πληθ.) µέλος τής οµόλο-
γης σειράς των ακόρεστων υδρογονανθράκων µε έναν διπλό δεσµό. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού αγγλ. alkene < alkyl «αλκύλιο» + παραγ. επί-
θηµα -ene]. 

αλκή (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η σωµατική δύναµη, η ακµή των σωµατι-
κών δυνάµεων ΣΥΝ. ευρωστία, ρώµη, σφρίγος ΑΝΤ. καχεξία. [ΕΤΥΜ 
αρχ· < θ. άλκ- «ισχύς, δύναµη», όπως παρουσιάζεται στην ποιητ. λ. 
άλκί (οµηρ. άλκ-ί πεποιθώς «ο εµπιστευόµενος τις δυνάµεις του»), η 
οποία θα ήταν τύπος δοτικής. Το θ. άλκ- αποτελεί µεταπτωτ. βαθµ. τού 
θ. άλεκ:-, το οποίο απαντά στο αρχ. άλέξω «αποκρούω» (βλ. λ. αλεξι-). 
Οµόρρ. 'Αλκι-βιάδης, Άλκ-αϊος, αλέκ-τωρ, άλεξι- κ.ά.]. 

Άλκηστη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. σύζυγος τού βασιλιά των Φερών Αδµήτου, που 
προσφέρθηκε να πεθάνει αντί γι' αυτόν και έγινε έτσι σύµβολο συ-
ζυγικής αγάπης 2. γυναικείο όνοµα. Επίσης (λόγ.) Άλκηστις {Αλκή-
στιδος}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Άλκηστις, πιθ. < (ό) άλκηστής «ικανός» < αλκή 
«ισχύς»]. 

Αλκιβιάδης (ο) 1. πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης τής αρχαίας 
Αθήνας (452-404 π.Χ.) 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < επιθ. άλκίβιος (< αλκή «ισχύς, δύναµη» + βίος) 
+ παραγ. επίθηµα -άδης (πβ. ∆ηµάδης, Πυλάδης κ.τ.ό.). Από το αρχ. 
αλκή προέρχονται και άλλα κύρ. ονόµατα, πβ. 'Αλκιδάµας, 'Αλκίνο-
ος, 'Αλκισθένης κ.ά.]. 

άλκιµος, -η, -ο ο δυνατός σωµατικά, αυτός που διαθέτει σωµατική 
δύναµη: ~ νέος | άνδρας ΣΥΝ. ρωµαλέος, σφριγηλός, δυνατός ΑΝΤ. 
αδύναµος, ανίσχυρος. — αλκίµως επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άλιτή 
«ισχύς, δύναµη»]. 

αλκίνιο (το) {αλκινίου} ΧΗΜ. (συνήθ. στον πληθ.) µέλος τής οµόλογης 
σειράς των ακόρεστων υδρογονανθράκων µε έναν τριπλό δεσµό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. alkyne < alkyl «αλκύλιο» + παραγ. επί-
θηµα -yne | ine]. 

Αλκίνοος (ο) {-ου κ. -όου} 1. ΜΥΘΟΛ. βασιλιάς των Φαιάκων, που φι-
λοξένησε τον Οδυσσέα, όταν εκείνος βρέθηκε στο νησί του 2. ανδρι-
κό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άλκι- (βλ. λ. άλκή) + -νοος < νους]. 

Αλκµάν (ο) {Αλκµάν-ος, -α} αρχαίος Έλληνας χορικός λυρικός ποιη-
τής (7ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Αλκµάν, -άνος, αβεβ. ετύµου, ίσως < Άλκ-µάων < 
*Άλκ-µάσ-ων < αλκή «ισχύς, δύναµη» + θ. *µασ- τού ρ. µαίοµαι 
«αναζητώ - αγγίζω» (βλ. λ. µάστιγα)]. 

Αλκµήνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. η µητέρα τού Ηρακλή 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. 'Αλκαµένης < 
αλκή «ισχύς» + -µένης < µένος]. 

αλκολίκι (το) → αλκοολίκι 
αλκοόλ (το) {άκλ.} ελλην. οινόπνευµα- κάθε ποτό που περιέχει οινό-

πνευµα και µπορεί να προκαλέσει µέθη: απαγορεύεται η κατανάλωση 
-1| είναι εξαρτηµένος από το ~. 



αλκοόλη 121 αλλάζω 
 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. alcool < µεσν. λατ. alcohol «ουσία προερχόµενη από 
απόσταξη» < αραβ. al-kuh(u)l «ουσία που χρησιµοποιείται ως βαφή 
µατιών»]. 

αλκοόλη (η) {αλκοολών} 1. αιθυλική αλκοόλη, δηλ. το οινόπνευµα, 
που συνιστά τη σηµαντικότερη ένωση τής σειράς των αλκοολών ΣΥΝ. 
αλκοόλ 2. ΧΗΜ. οργανική χηµική ένωση που περιέχει στο µόριο της 
µία ή περισσότερες απλές ρίζες υδροξυλίου- οι αλκοόλες χρησιµο-
ποιούνται ευρύτατα στη βιοµηχανία φαρµάκων, βερνικιών, αρωµά-
των, καλλυντικών, απορρυπαντικών κ.λπ. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. alcool (πληθ. les alcools)]. 

αλκοολίκι κ. αλκολίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το πάθος τού αλκο-
ολισµού ΣΥΝ. αλκοολισµός 2. (συνεκδ.) ισχυρότατη συνήθεια, ακατα-
νίκητη έξη προς πρόσωπο, αντικείµενο ή δραστηριότητα κ. συνεκδ. 
το αντικείµενο αυτής τής έξεως: η χαρτοπαιξία είναι µεγάλο ~. 
[ΕΤΥΜ. < αλκοόλ, κατ' αναλογίαν προς τα ουσ. ζοριλίκι, ρεζιλίκι, κα-
ραγκιοζιλίκι κ.ά. Βλ. κ. -λίκί]. 

αλκοολικός, -ή, -ό [1897] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το αλκοόλ ή 
περιέχει τα συστατικά του (β) αλκοολική ζύµωση η βιοχηµική διερ-
γασία που έχει ως αποτέλεσµα τη µετατροπή σακχάρων σε οινό-
πνευµα υπό την επίδραση µικροοργανισµών 2. αλκοολικός (ο), αλκο-
ολική (λαϊκ. -ιό) (η) πρόσωπο που υποφέρει από αλκοολισµό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. alcoolique]. 

αλκοολισµός (ο) [1894] {χωρ. πληθ.} χρόνια ψυχολογική ή/και σω-
µατική εξάρτηση από το αλκοόλ, η οποία χαρακτηρίζεται από ανά-
γκη τού ασθενούς για υπερβολική και τακτική κατανάλωση οινο-
πνευµατωδών ποτών και έχει συχνά ως αποτέλεσµα τον περιορισµό 
τής ικανότητας τού ατόµου να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές και 
επαγγελµατικές του υποχρεώσεις. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
alcoolisme, βλ. κ. αλκοόλ]. 

αλκοολοµετρο (το) {αλκοολοµέτρ-ου | -ων} το όργανο µε το οποίο 
µετρούµε την περιεκτικότητα ενός υγρού σε οινόπνευµα. — αλκοο-
λοµετρία (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. alcoholmeter]. 

αλκοολούχος, -ος, -ο 1. αυτός που περιέχει οινόπνευµα: ~ ποτά ΣΥΝ. 
οινοπνευµατώδη 2. ΧΗΜ. αυτός που περιέχει αλκοόλη: ~ διάλυµα. 
[ΕΤΥΜ < αλκοόλ + -ούχος < έχω]. 

αλκοτέστ (το) {άκλ.} ελλην. έλεγχος οινοπνεύµατος- η µέθοδος που 
εφαρµόζεται (συνήθ. από την Τροχαία) σε οδηγούς αυτοκινήτου, για 
να διαπιστωθεί σε ποιον βαθµό έχουν καταναλώσει αλκοόλ. [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. alcotest < alcool + test]. 

αλκυόνα κ. αλκυόνη (η) πτηνό µε πολύχρωµο φτέρωµα, κοντό λαιµό, 
πόδια και ουρά, επίµηκες και µυτερό ράµφος, που ζει κοντά σε 
υδροβιότοπους ΣΥΝ. ψαροπούλι, ψαροφάγος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άλκυών, -όνος, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο µεσογ. προε-
λεύσεως, όπως και η αντίστοιχη λατ. λ. alcedo]. 

Αλκυόνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Αιόλου, την οποία ο ∆ίας µεταµόρ-
φωσε σε πουλί λόγω τής έπαρσης της 2. ΜΥΘΟΛ. µία από τις επτά 
Πλειάδες 3. γυναικείο όνοµα. Επίσης (λόγ.) Αλκυών {Αλκυόν-ος, -α}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Άλκυών, -όνος, από το οµώνυµο πτηνό (βλ. λ. αλκυό-
να)]. 

αλκυονίδες ηµέρες (οι) 1. οι ηλιόλουστες ηµέρες που διακόπτουν τη 
χειµερινή κακοκαιρία κατά την τελευταία εβδοµάδα τού ∆εκεµ-
βρίου, τις δύο τελευταίες τού Ιανουαρίου (κυρίως) και τη δεύτερη 
τού Φεβρουαρίου 2. (µτφ.) οι ευτυχισµένες, ανέµελες ηµέρες µέσα σε 
µια γενικότ. δύσκολη περίοδο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άλκυονίς, -ίδος, υποκ. τού άλκυών. Οι αλκυονίδες ηµέ-
ρες, γνωστές στην αρχαιότητα, οφείλουν την ονοµασία τους στη µυ-
θική 'Αλκυόνη, που µεταµορφώθηκε σε πουλί από τον ∆ία, ο οποίος 
όρισε να υπάρχουν µέσα στον χειµώνα 14 ηµέρες καλοκαιρίας, για 
να επωάζει ανενόχλητη τα αβγά της]. 

αλλά σύνδ. 1. (α) για τη δήλωση αντιθέσεως (αντιπαράθεσης, ασυµ-
βίβαστος κ.τ.ό.): έρχεται στο γραφείο, ~ δεν δουλεύει || την αγαπάει, 
~ ντρέπεται να της το πει || όχι λόγια, ~ έργα (β) (ειδικότ.) για διαπί-
στωση που έρχεται σε αντίθεση µε άλλη διαπίστωση ή παραδοχή η 
οποία προηγήθηκε: ωραία τα ταξίδια, ~ δεν υπάρχουν λεφτά || καλή η 
παρέα σας, ~ αύριο πρέπει να ξυπνήσω νωρίς 2. για να δηλωθεί 
επιφύλαξη ή απορία για κάτι που ειπώθηκε: αυτά που είπες είναι σω-
στά, - ποιος θα τα πραγµατοποιήσει; ΣΥΝ. ωστόσο, όµως, µα 3. παρά 
µόνον, εκτός: δεν φταίει κανείς, ~ εγώ που σε άκουσα 4. µε τον όρο, 
υπό την προϋπόθεση: θα έρθω µαζί σου, - να έχω γυρίσει µέχρι τις έξι 
5. (για απότοµη διακοπή τού λόγου) µα: ~ µ'αυτά θ' ασχολούµαστε 
τώρα; 6. (ως απάντηση εµφατική σε ερώτηση) βέβαια, πώς αλλιώς: -
Θα έρθεις µαζί µας διακοπές; —; ΣΥΝ. και το ρωτάς; 7. (για 
παρότρυνση, προτροπή) έλα, εµπρός: ~ ντύσου! || ~ κάνε κάτι! 8. για 
αντίρρηση, διαφωνία ή επιφύλαξη: δεν έχει ~! || άφησε τα ~! 9. (+και) 
(για να δηλώσουµε το σπουδαιότερο σε σηµασία από µια σειρά οµο-
ειδών όρων ή για να δώσουµε έµφαση) ακόµη περισσότερο: ωραία 
στην εµφάνιση ~ και στον χαρακτήρα || όχι µόνο του µίλησα, ~ και τον 
παρακάλεσα 10. (α) (στο σχήµα ναι µεν... αλλά...) για να δηλώσουµε 
ότι κάτι ισχύει, χρειάζεται όµως και κάτι άλλο: ναι µεν ζήτησε 
δάνειο, αλλά δεν διευκρίνισε για ποιον σκοπό || ναι µεν είναι ερ-
γατικός, αλλά διοικητικά είναι άτολµος (β) ναι µεν, αλλά ως τυπο-
ποιηµένη απάντηση που δηλώνει επιφύλαξη για κάτι που ειπώθηκε, 
υπονοώντας ότι δεν ισχύει απολύτως: -∆εν µπορείς να αρνηθείς ότι 
δεν αγωνίζεται. -Ναι µεν, αλλά... (δηλ. δεν αντιλέγω, έχω όµως κά-
ποιες επιφυλάξεις) || -Αν έχεις λεφτά, γίνεσαι ό,τι θες! -Ναι µεν, αλλά 
(δηλ. χρειάζονται και ικανότητες) || οι θέσεις του είναι ~ (δεν είναι 
ξεκάθαρες, έχουν αντιφάσεις). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πληθ. ουδ. άλλα τού επιθ. άλλος (πβ. λατ. ceterum) αρ-
χική σηµ. «κατά τα άλλα, κατά τα λοιπά», o σύνδεσµος άλλα στην 

Αρχ. αντικατέστησε τα αύτάρ, άτάρ, που χρησιµοποιούνταν στην αρχή 
τής προτάσεως]. αλλαγή (η) 1. η µεταβολή (προσώπου, αντικειµένου, 
κατάστασης), το να γίνεται κάποιος/κάτι διαφορετικός | -ό από ό,τι 
ήταν: η ~ τής συµπεριφοράς | τής νοοτροπίας | των πεποιθήσεων | 
γνώµης || αγωνίζονται για την ~ τού κόσµου || η ~ των συνθηκών 
νοσηλείας των ασθενών || δεν παρατηρείς καµία ~ πάνω του; || η ~ τού 
επαρχιακού τοπίου | τής πρόσοψης τού κτηρίου | τού αριθµού 
τηλεφώνου | των διαστάσεων τού εντύπου || από αύριο αναµένεται ~ τού 
καιρού || η ~ πορείας | κατεύθυνσης | ρότας | πλεύσης τού πλοίου (ή 
µτφ. τού κόµµατος) || εµφανής | ριζική | µεγάλη | µικρή | εντυπωσιακή | 
αναπάντεχη | αναµενόµενη | ξαφνική | συνεχής | µερική | ολική ~ || 
επιφέρω | κάνω αλλαγές στη µορφή και το περιεχόµενο κειµένου || 
µεγάλες ~ βλέπω στο γραφείο || την Κυριακή έχουµε ~ (τής) ώρας· τα 
ρολόγια θα πάνε µία ώρα µπροστά- ΦΡ. (α) αλλαγή κλίµατος | 
περιβάλλοντος η µετάβαση σε τόπο µε διαφορετικές κλιµατικές 
συνθήκες, σε διαφορετικό περιβάλλον: ο γιατρός θεώρησε ότι η 
ατµόσφαιρα εδώ βλάπτει την υγεία µου και µου συνέστησε ~|| ο 
διευθυντής εισηγήθηκε για τον ταραξία µαθητή αλλαγή σχολικού 
περιβάλλοντος (β) για αλλαγή για να αλλάξω παραστάσεις, να βλέπω 
καινούργια πρόσωπα, χώρους ή αντικείµενα γύρω µου: φέτος θα πάω 
αλλού διακοπές, έτσι ~! || έβαλα καινούργιο κάλυµµα στον καναπέ ~ (γ) 
αλλαγή τού χρόνου το χρονικό σηµείο (δώδεκα τα µεσάνυχτα) τής 
τελευταίας ηµέρας τού χρόνου, όταν γίνεται η µετάβαση στα πρώτα 
λεπτά τής πρώτης ηµέρας τού νέου έτους: η ~ µάς βρήκε στο 
αεροπλάνο || στην ~ σβήσαµε τα φώτα και τα ανάψαµε µόλις µπήκε ο 
νέος χρόνος 2. ΙΑΤΡ. αλλαγή φύλου η µεταβολή τού φύλου (άνδρα σε 
γυναίκα και αντιστρόφως) µε ειδική εγχείρηση (βλ. κ. λ. τρανσέξουαλ) 
3. (ειδικότ.) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η ευδιάκριτη µεταβολή (αργή, σταδιακή ή 
ραγδαία) στις δοµές ενός κοινωνικού συνόλου, ως επί το πλείστον 
συνειδητά επιδιωκόµενη, στηριζόµενη στον δυναµικό (µη στατικό) 
χαρακτήρα τής κοινωνίας και συνδεόµενη µε τη νοοτροπία, την 
τεχνολογία, τον πολιτισµό κ.λπ.: κοινωνική | πολιτιιο} | οικονοµική | 
βαθµιαία ~ 4. (ειδικότ.) αλλαγές (οι) πολιτικές και κοινωνικές 
µεταβολές: επίκεινται | προωθούνται ~ στις διοικήσεις των ∆.Ε.Κ.Ο. || 
ανάγκη βαθιών κοινωνικών - || δεν µου αρέσουν οι ~· θέλω να µείνουν 
τα πράγµατα όπως είναι 5. η αντικατάσταση (προσώπου ή πράγµατος) 
από άλλο (πρόσωπο ή πράγµα): ~ βάρδιας | προσωπικού || ~ λάµπας | 
επίπλων στο σαλόνι | τής γραµµατοσειράς | στο κείµενο | µπαταρίας || η 
~ εσωρούχων | σακακιού || η ~ τού νερού στην ποτίστρα | στο βάζο- ΦΡ. 
(α) αλλαγή φρουράς (i) η αντικατάσταση στρατιωτών στη θέση τού 
σκοπού από άλλους (ii) (µτφ.) η αντικατάσταση ηλικιωµένων από νε-
ότερους σε θέσεις εργασίας, καθήκοντα κ.λπ.: ~ στην ηγεσία τού 
κόµµατος (β) αλλαγή αίµατος βλ. λ. αίµα κ. αφαιµαξοµετάγγιση 6. 
(ειδικότ.) (α) στα οµαδικά αθλήµατα, η αντικατάσταση παίκτη µε 
αναπληρωµατικό: ο προπονητής έχει δικαίωµα να πραγµατοποιήσει 
τρεις ~ (β) (συνεκδ.) ο αναπληρωµατικός παίκτης που µπαίνει στον 
αγώνα: χρυσή ~ (βλ. λ. χρυσός) 7. η επιστροφή προϊόντος ή εµπορεύ-
µατος στο κατάστηµα από όπου αγοράστηκε και η αντικατάσταση του 
µε νέο ή άλλο τής ίδιας αξίας χωρίς εκ νέου καταβολή χρηµάτων από 
τον αγοραστή: πάω κάτι για ~ || αλλαγές γίνονται µε την προσκόµιση 
τής απόδειξης αγοράς 8. (ειδικότ.) η περιποίηση και εκ νέου επίδεση 
πληγής: ~ στο τραύµα. Επίσης άλλαγµο (το) [αρχ.] {αλλάγµ-ατος | 
χωρ. πληθ.} (σηµ. 7, 8). [ΕΤΥΜ. αρχ. < άλλάσσω | -ττω < άλλος]. 

αλλαγή: συνώνυµα. Οι παρακάτω λέξεις εντάσσονται στη γενική 
σηµασία «τής µετάβασης από µια κατάσταση (µορφή, σχήµα) σε 
µιαν άλλη». Όταν η µετάβαση αυτή είναι οριστική και πλήρης, τό-
τε µιλούµε για αλλαγή (π.χ. «αλλαγή τού πολιτεύµατος»), όταν εί-
ναι µερική ή προσωρινή, χαρακτηρίζεται µεταβολή (π.χ. Η µετα-
βολή ορισµένων άρθρων δεν απαιτεί και αλλαγή τού νόµου). Κάθε 
περαιτέρω ή διαδοχική αλλαγή, που µπορεί να ακολουθεί ορισµένη 
εξέλιξη, αποτελεί µεταλλαγή (π.χ. Οι συνεχείς µεταλλαγές στην 
πολιτική ζωή τής χώρας οδήγησαν σε αδιέξοδο). Κάθε ακριβής και 
συγκεκριµένη αλλαγή από µια µορφή Α σε µια µορφή Β, ιδίως 
στον χώρο τής επιστήµης, χαρακτηρίζεται ως τροπή (π.χ. Η τροπή 
τού «κτ» σε «χτ» στις λέξεις «χτίζω», «χτήµα»). Η µερική τροπή 
δηλώνεται ως τροποποίηση, ενώ η ολική και πλήρης τροπή ως µε-
τατροπή (ή µετασχηµατισµός). Εφόσον η αλλαγή αποβαίνει εις 
βάρος τής ποιότητας τής αρχικής µορφής, µιλούµε για αλλοίωση, 
ενώ η ουδέτερη και αποστασιοποιηµένη περιγραφή µιας αλλαγής 
µε εστίαση στη διαφορά της από τις άλλες χαρακτηρίζεται ως δια-
φοροποίηση. 

αλλάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {άλλαξα, αλλά-χτηκα (λόγ. -χθηκα), -γµέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) να είναι διαφορετικό από ό,τι ήταν: ~ 
χρώµα µαλλιών ΣΥΝ. µεταβάλλω 2. αντικαθιστώ (κάτι µε κάτι άλλο): 
~ έπιπλα | συνήθειες- ΦΡ. (α) αλλάζω γνώµη | ιδέα (i) (αµετβ.) επα-
νατοποθετούµαι σε κάτι: µέχρι χθες ήµουν σύµφωνος, σήµερα όµως 
άλλαξα γνώµη (ii) (µετβ.) κάνω κάποιον να επανατοποθετηθεί, να 
σκεφθεί διαφορετικά: θα σου αλλάξω γνώµη οπωσδήποτε! (β) αλλά-
ζω τα λόγια µου διατυπώνω διαφορετικά κάτι που έχω πει: µην αλ-
λάζεις τα λόγια σου τώρα- µίλησες ή όχι εναντίον του; (γ) αλλάζω 
τροπάρι | σκοπό | χαβά | βιολί αλλάζω συµπεριφορά, στάση, συνεπώς 
εκφράζοµαι διαφορετικά: αν δεν αλλάξεις τροπάρι, δεν σε βλέπω να 
προκόβεις (δ) αλλάζω (την) κουβέντα αλλάζω θέµα συζήτησης (ε) 
αλλάζω ζωή | πορεία µεταβάλλω τον τρόπο ζωής µου (στ) αλλάζω 
αέρα βλ. λ. αέρας (ζ) αλλάζω φύλλο µεταβάλλω ριζικά τη θέση µου, 
«γυρίζω σελίδα»: άλλαξε φύλλο, αν θες να τα πάµε καλά (η) αλλάζω 
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φύλο κάνω εγχείρηση αλλαγής φύλου (βλ. αλλαγή φύλου, λ. αλλαγή) (θ) 
αλλάζω λόγια | κουβέντες (µε κάποιον) βρίζοµαι, φιλονικώ: άλλαξαν λόγια 
βαριά (ι) αλλάζω βέρες | δαχτυλίδια (i) (αµετβ.) δίνω λόγο, αρραβωνιάζοµαι: 
πότε θ' αλλάξετε βέρες; (ii) (µετβ.) γίνοµαι κουµπάρος κάποιων: θα σας αλλάξω 
εγώ τις βέρες (ια) αλλάζω µυαλά (i) (αµετβ.) υιοθετώ νέο τρόπο σκέψεως και 
συµπεριφοράς (προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο): από τότε που πήγε στο 
εξωτερικό, άλλαξε µυαλά (ii) (µετβ.) κάνω κάποιον να υιοθετήσει νέο τρόπο 
σκέ-ψεως και συµπεριφοράς (συνήθ. προς το καλύτερο): προσπάθησα να του 
αλλάξω µυαλά, αλλά τίποτα! (ιβ) αλλάζω πρόσωπο βλ. λ. πρόσωπο (ιγ) 
αλλάζω χέρια γίνοµαι κτήµα άλλου, περνώ σε άλλον ιδιοκτήτη: η περιουσία 
τους άλλαξε πολλά χέρια µετά τον θάνατο τους (ιδ) αλλάζω τους άντρες | τις 
γυναίκες σαν (τα) πουκάµισα για πρόσωπο που έχει πολλούς ερωτικούς 
συντρόφους (ιε) (λαϊκότ.) αλλάζω την πίστη | τον αδόξαστο | τα φώτα | τα 
πετρέλαια | τα πέταλα (κάποιου) υποβάλλω (κάποιον) σε µεγάλη ταλαιπωρία, 
σε δοκιµασίες ή του επιτίθεµαι (συνήθ. λεκτικά) σφοδρά, τον χτυπώ ανελέητα 
ή τον κατατροπώνω (για αντίπαλο): αν µας επιτεθούν, θα µας αλλάξουν τα 
φώτα || µας άλλαξαν τον αδόξαστο µε τα νέα µέτρα κυκλοφορίας (ιστ) (µτφ.) 
αλλάζω χρώµα | δέκα χρώµατα µεταβάλλεται το χρώµα τού προσώπου µου 
από ισχυρή συγκινησιακή φόρτιση, συνήθ. κοκκινίζω (από ντροπή), κιτρινίζω 
(από φόβο), ασπρίζω, πανιάζω, χλοµιάζω κλπ.: άλλαξε δέκα χρώµατα µέσα 
στον πανικό του (ιζ) αλλάζω πίστη (i) αλλαξοπιστώ (ii) (µτφ.) αλλάζω 
πολιτική ιδεολογία (ιη) αλλάζω πλευρό (στον ύπνο) γυρίζω από την άλλη 
πλευρά, ενώ είµαι ξαπλωµένος 3. δίνω και παίρνω αµοιβαία: άλλαξα θέση µε 
την Ερη || αλλάξαµε τηλέφωνα ΣΥΝ. ανταλλάσσω 4. (για χρήµατα) (α) ανταλ-
λάσσω νόµισµα µεγάλης αξίας µε µικρότερης αξίας κέρµατα ή χαρ-
τονοµίσµατα ίσης προς το νόµισµα συνολικής αξίας, κάνω ψιλά: ~ ένα 
πεντοχίλιαρο σε χιλιάρικα (β) παίρνω συνάλλαγµα: ~ δολάρια σε µάρκα · 5. (για 
πρόσ.) βοηθώ (κάποιον συνήθ. που δεν µπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί) να 
φορέσει άλλα ρούχα: ~ το µωρό όταν λερώνεται || ~ τον ασθενή σε νοσοκοµείο · 
6. µεταβαίνω, µετακινούµαι σε (άλλον χώρο, άλλη θέση): ~ σπίτι (µετακοµίζω) 
| τόπο (µεταναστεύω) | κόµµα | οµάδα (γίνοµαι οπαδός άλλης οµάδας)· ΦΡ. 
αλλάζω δρόµο (i) ακολουθώ άλλον δρόµο (ii) αλλάζω κατεύθυνση, 
προσπαθώντας να αποφύγω ανεπιθύµητη συνάντηση: κάθε φορά που τον 
βλέπω, ~ ♦ (αµετβ.) 7. γίνοµαι διαφορετικός, υφίσταµαι µεταβολή: ο άνθρωπος 
αλλάζει µε τον καιρό || «ο κόσµος άλλαξε, άλλαξαν οι καιροί» (τραγ.) || αλλάζει 
το κλίµα | το χρώµα | η προσωπικότητα | η κοινωνία | οι συνθήκες | τα 
πράγµατα ΣΥΝ. µεταβάλλοµαι, διαφοροποιούµαι· ΦΡ. (α) το πράγµα αλλάζει | 
αλλάζει το πράγµα (ως απόδοση σε υπόθεση) υπάρχει διαφορά, η 
αντιµετώπιση πρέπει να είναι διαφορετική: αν το σκέφθηκες µόνος σου, είσαι 
αξιέπαινος· αν σου το είπε άλλος, τότε ~! (β) (παροιµ.) άλλαξε ο Μανόλιας κι 
έβαλε τα ρούχα του αλλιώς για περιπτώσεις στις οποίες η αλλαγή είναι µόνο 
επιφανειακή και όχι ουσίας: η δικτατορία προσπάθησε να πείσει ότι προχωρεί 
σε εκδηµοκρατισµό, αλλά ήταν φανερό ότι ~ · 8. αντικαθιστώ τα ρούχα που 
φορώ µε άλλα (καταλληλότερα για την περίσταση, καθαρά): πάω V αλλάξω κι 
έρχοµαι || θα περάσω από το σπίτι ν' αλλάξω. — άλλανµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εργαστικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άλλάσσω < *άλλά/-ζω < άλλος. o µεταπλασµός τού άλλάσσω 
σε αλλάζω είναι νεότερος (από τον αόρ. άλλαξα, κατά τα άρπαξα - αρπάζω, 
φώναξα - φωνάζω κ.τ.ό.)]. 

αλλάζω αλλά ανταλλάσσω | συναλλάσσοµαι. Ας σηµειωθεί ότι σε αυτό, 
όπως και σε άλλα ρήµατα, η µεταβολή στον ενεστώτα, κυρίως, και στον 
παρατατικό τού απλού ρήµατος δεν ακολουθείται και από ανάλογη 
µεταβολή στο σύνθετο ρήµα, που διατηρεί την αρχική του µορφή: αλλάζω 
(αντί τού αρχ. άλλάσσω) αλλά ανταλλάσσω (όχι *ανταλλάζω), εναλλάσσω, 
µεταλλάσσω, συναλλάσσοµαι, συνδιαλλάσσοµαι κ.τ.ό. Όµοια λέµε φέρνω 
αλλά διαφέρω, φράζω αλλά αποφράσσω, σέρνω αλλά διασύρω, ταράζω 
αλλά διαταράσσω, τάζω αλλά εντάσσω κ.ο.κ. 

αλλαντίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. θανατηφόρα σε 
ορισµένες περιπτώσεις τροφική δηλητηρίαση, οφειλόµενη σε µικρόβιο 
(αλλαντικό βακτηρίδιο) που αναπτύσσεται σε αλλοιωµένα τρόφιµα, ιδίως 
αλλαντικά. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αλλάς, -άντος, «λουκάνικο» + -ίαση, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
νεολατ. allantiasis]. 

αλλαντικό (το) (συνήθ. σε πληθ.) κάθε παρασκεύασµα από κρέας και άλλες 
προσθήκες (καρυκεύµατα, συντηρητικά κ.λπ.), που έχει υποβληθεί σε ειδική 
επεξεργασία (αλάτισµα, τσιγάρισµα, κάπνισµα κ.λπ.), όπως το σαλάµι, το 
λουκάνικο, το ζαµπόν, τα καπνιστά κ.ά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αλλάς, -άντος, 
«λουκάνικο» (< *άλλα-Εεντ-ς, αβεβ. ετύ-µου, πιθ. δάνειο, συγγενές προς λατ. 
alium «σκόρδο») + -ικά]. 

αλλαντοβιοµηχανία (η) → -βιοµηχανία 
αλλαντοποιείο (το) χώρος (συνήθ. οργανωµένη µονάδα) παρασκευής 

αλλαντικών. 
αλλαντοποιία (η) {χωρ. πληθ. στη σηµ. 1} 1. ο βιοµηχανικός κλάδος 

παρασκευής αλλαντικών 2. µονάδα παραγωγής αλλαντικών, το αλ-
λαντοποιείο. — αλλαντοποιός (ο/η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άλλαντοποιός < αρχ. αλλάς, -άντος, «λουκάνικο» + -ποιος < 
ποιώ]. 

αλλαντοπωλείο (το) [1858] το κατάστηµα όπου πωλούνται αλλαντικά. — 
αλλαντοπώλης (ο) [αρχ.], αλλαντοπώλισσα (η). 

αλλαξιά (η) 1. (περιληπτ.) το σύνολο των ρούχων που εναλλάσσει κανείς στο 
ντύσιµο του: µια ~ εσώρουχα | πουκάµισα || καλοκαιρινή | γιορτινή ~ · 2. 
(λαϊκ.) ανταλλαγή. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. < θ. άλλαξ- τού άλλάσσω (πβ. αόρ. άλλαξα) + κατάλ. -id}. 
αλλαξιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ειδικό φορητό στρώµα πάνω στο οποίο 

τοποθετούν και αλλάζουν τα µωρά. [ΕΤΥΜ. < θ. αλλαξ- (ρ. αλλάζω) + παραγ. 
επίθηµα -ιέρα]. 

αλλαξο- κ. αλλαξο- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι έχει προκύψει ως ή µε 
αλλαγή, µεταβολή, παρέκκλιση ή εναλλαγή: αλλαξο-καιριά, αλλαξο-δροµώ, 
αλλαξό-πιστος, αλλαξό-θρησκος κ.ά. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Μεσν. και 
Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το θ. αλλαξ- (αόρ. τού άλλάσσω) και το 
συνδ. φωνήεν -ο-]. 

αλλαξοδροµώ ρ. αµετβ. {αλλαξοδροµείς... | αλλαξοδρόµησα} 1. αλλάζω 
δρόµο, κατεύθυνση: µόλις τον είδε µπροστά του, αλλαξοδρόµη-σε από τον 
φόβο του 2. (µτφ.) αλλάζω πορεία, στόχους στη ζωή µου 3. παρεκκλίνω: µετά 
από 20 χρόνια πετυχηµένης καριέρας αλλαξο-δρόµησε στα πενήντα του. 

αλλαξόθρησκος (ο) {δύσχρ. αλλαξοθρήσκων}, αλλαξόθρησκη (η) πρόσωπο 
που άλλαξε θρησκεία. 

αλλαξοκαιριά (η) {χωρ. πληθ.} η αλλαγή των καιρικών συνθηκών. 
αλλαξοκωλιά (η) (λαϊκ.-αποφεύγεται σε τυπική µορφή επικοινωνίας) η 

εναλλαγή ενεργητικού και παθητικού ρόλου µεταξύ δύο οµοφυλόφιλων 
ανδρών. [ΕΤΥΜ. < αλλαξο- (< αλλάζω) + -κωλιά (< κώλος)]. 

αλλαξοπιστώ ρ. αµετβ. [1851] {αλλαξοπιστείς... | αλλαξοπίστησα} αλλάζω 
θρησκεία, πίστη ή ιδέες: κατά την Τουρκοκρατία πολλοί Έλληνες 
αλλαξοπίστησαν από φόβο ή και συµφέρον. — αλλαξόπι-στος, -η, -ο [1871], 
αλλαξοπιστία (η) [1851]. 

Αλλάχ (ο) {άκλ.} το όνοµα τού Θεού στην ισλαµική θρησκεία. [ΕΤΥΜ. < 
αραβ. Al-iläh «ο Θεός», πβ. εβρ. Elohäh «Θεός»]. 

αλλαχού επίρρ. (αρχαιοπρ.) αλλού, σε άλλον τόπο, σε άλλο µέρος: η λέξη αυτή 
απαντά στον Όµηρο και ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άλλαχοΰ < άλλος + πρόσφυµα -αχ- + κατάλ. -οΰ· πβ. 
πανταχού]. 

αλλεπαλληλία (η) [µεσν.] {αλλεπαλληλιών} (λόγ.) επαναλαµβανόµενη τοπικά 
ή χρονικά ακολουθία προσώπων, πραγµάτων ή καταστάσεων, η 
αλληλοδιαδοχή τους. 

αλλεπάλληλοι, -ες, -α αυτοί που επαναλαµβάνονται αδιάκοπα, που διαδέχονται 
αδιάκοπα ο ένας τον άλλον: ~ διαβήµατα | επιθέσεις | αποτυχίες | χτυπήµατα | 
εκρήξεις. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άλλος + επάλληλος]. 

αλλεργία (η) {αλλεργιών} 1. ΙΑΤΡ. παθολογική αντίδραση ή ευαισθησία τού 
οργανισµού σε εξωτερικά ερεθίσµατα ή φαρµακευτικές ουσίες, που στους 
υγιείς ανθρώπους δεν προκαλούν ανάλογες αντιδράσεις (πρήξιµο, φαγούρα, 
φτάρνισµα κ.ά.): µε πιάνει ~ στη γύρη των λουλουδιών || παθαίνω ~ 2. (µτφ.) η 
έντονη αποστροφή ή απέχθεια: µην του µιλήσεις για δουλειά' και µόνο που το 
ακούει, παθαίνει ~. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ. (< άλλος + -εργία < έργο), < 
γερµ. Allergie]. 

αλλεργικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την αλλεργία: ~ σύµπτωµα | 
αντίδραση 2. αλλεργικός (ο), αλλεργική (λαϊκ. -ιά) (η) πρόσωπο που έχει 
αλλεργία ή εµφανίζει συµπτώµατα αλλεργίας σε ορισµένες ουσίες: είναι - στη 
γύρη | στις γάτες | στην κορτιζόνη 3. (µτφ.) αυτός που αισθάνεται ισχυρή 
απέχθεια ή αποστροφή (για κάτι): µην του µιλήσεις για ρέιβ· είναι - σε τέτοια 
µουσική. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. allergisch]. 

αλλεργιογόνος, -ος, -ο 1. αυτός που προκαλεί αλλεργική αντίδραση: ~ φάρµακα 
| τροφές 2. αλλεργιογόνο (το) ουσία, συνήθ. πρωτεΐνη, που προκαλεί σε µερικά 
άτοµα αλλεργικές αντιδράσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
allergene]. 

αλλεργιολόγος (ο/η) γιατρός ειδικευµένος στη θεραπεία των αλλεργιών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. allergologue]. 

αλλέως επίρρ. → αλλιώς 
αλληγόρηµα (το) [µτγν.] {αλληγορήµ-ατος | -ατα, -άτων} αλληγορική έκφραση 

(βλ. λ. αλληγορία). 
αλληγορία (η) {αλληγοριών} 1. λογοτεχνική σύνθεση ή αφήγηση που 

χρησιµοποιεί τις συµβολικές πράξεις φανταστικών χαρακτήρων ως µέσο για 
να γίνει ένα µήνυµα πιο αισθητό στον αναγνώστη ή ακροατή: η «∆ιήγησις 
παιδιόφραστος των τετραπόδων ζώων» είναι µια ~ τής συµπεριφοράς των 
ανθρώπων δοσµένη µέσα από τα ελαττώµατα και τα προτερήµατα των ζώων 
ΣΥΝ. παραβολή 2. υπαινικτική και ασαφής έκφραση, αοριστολογία: του αρέσει 
να µιλά µε αλληγορίες, γι'αυτό δεν τον καταλαβαίνει κανείς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άλληγόρος < άλλος + -ηγόρος < αγορά- πβ. δικ-ηγόρος, δηµ-
ηγόρος]. 

αλληγορικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που περιέχει αλληγορίες ή µεταφορικές 
εκφράσεις: στα δηµοτικά τραγούδια, όπου οι λέξεις έχουν συνήθως ~ σηµασία, 
ο αϊτός συµβολίζει τον κλέφτη, το λιοντάρι το παλληκάρι κ.λπ. || ~ διήγηση | 
ταινία ΣΥΝ. συµβολικός, µεταφορικός. — αλληγορικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

αλληθωρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ο στραβισµός. 
αλληθωρίζω ρ. αµετβ. {αλληθώρισα} 1. πάσχω από στραβισµό, κοιτώ προς 

άλλη κατεύθυνση από αυτή στην οποία είναι στραµµένο το κεφάλι µου 2. 
(µτφ.) (α) (για έντονο θαυµασµό) εντυπωσιάζοµαι: στο πέρασµα της όλοι 
αλληθωρίζουν (β) αδιαφορώ, κάνω πως δεν καταλαβαίνω: οι αρµόδιοι 
αλληθωρίζουν µπροστά στα προβλήµατα 3. (µτφ.) παρουσιάζω απόκλιση προς 
διαφορετική ιδεολογική κατεύθυνση από αυτή που είχα: αν και ήταν κατά 
παράδοση συντηρητικός, τώρα τελευταία φαίνεται ότι αλληθωρίζει προς τα 
αριστερά. — αλληθώρισµα (το). 

αλλήθωρος, -η, -ο αυτός που πάσχει από στραβισµό'   ΦΡ. το µάτι 
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σου τ' αλλήθωρο που τρέχει στον κατήφορο (σκωπτ.) για πρόσωπο 
που δεν έχει επίγνωση τής πραγµατικότητας, που δεν ξέρει τι λέει. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < φρ. άλλη θωριά ή < *αλλόθωρος < άλλος + -θωρος < 
θωρώ «βλέπω». Το -ή- στο επίθ. αλλήθωρος κατ' αναλογίαν προς λ. 
όπως ανήφορος, κατήφορος κ.ά]. 

αλλήθωρος ή αλλοίθωρος; Η ορθή γραφή τής λέξης, όπως και σε 
πολλές άλλες περιπτώσεις (πβ. κτήριο - κτίριο, λειώνω - λνώνω -
λιώνω, ξίδι - ξείδι - ξύδι κ.λπ.), είναι ζήτηµα ετυµολογήσεως· αυ-
τή ή εκείνη η ετυµολόγηση µιας λέξης καθορίζει και την ορθο-
γραφία της. Έτσι, η παλαιότερη γραφή τής λέξης µε -οι- (αλλοίθω-
ρος) στηρίζεται στην παραγωγή της από το «αλλοϊα θεωροϋντες» 
(Λεξικό Ζηκίδου) > άλλοιόθωρος > άλλοίθωρος. Ωστόσο, η ετυµο-
λόγηση τής µεσν. αυτής λέξης από το «άλλη θωριά» > αλλήθωρος 
είναι γλωσσολογικά οµαλότερη. 

αλληλαναδοχή (η) η αµοιβαία συνοµολόγηση και αποδοχή υπο-
χρέωσης (για την κατασκευή έργου): την ~ για την κατασκευή τού 
φράγµατος ανέλαβαν µια γαλλική εταιρεία και η θυγατρική της στην 
Ελλάδα. 

αλληλασφάλεια (η) [1868] {αλληλασφαλειών} η αµοιβαία ασφάλιση, 
µέρος τής οποίας καλύπτεται από τους ασφαλιζοµένους και όχι µόνο 
από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης αλληλασφάλιση. — αλ-
ληλασφαλιστικός, -ή, -ό [1888]. 

αλληλεγγύη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) η σχέση αµοιβαίας ηθικής ή 
υλικής στήριξης µεταξύ ατόµων, συνήθ. στο πλαίσιο ενός συνόλου, 
π.χ. οικογένειας, οµάδας, τάξης κ.λπ.: εκφράζουν µε πολλούς τρόπους 
την ~ τους στους διωκόµενους Κούρδους ΣΥΝ. συµπαράσταση. 

αλληλέγγυος, -α, -ο 1. αυτός που συµπαρίσταται, που διατίθεται να 
προσφέρει την υποστήριξη του: οι υπάλληλοι τής εταιρείας οφείλουν 
να είναι µεταξύ τους ~ για να διασφαλίζουν τα δικαιώµατα τους' ΦΡ. 
τάσσοµαι αλληλέγγυος (+ προς/µε) συµπαρίσταµαι, υποστηρίζω, 
παίρνω θέση υπέρ (προσώπου ή ζητήµατος): οι πανεπιστηµιακοί τά-
χθηκαν αλληλέγγυοι προς τους νοσοκοµειακούς γιατρούς ΣΥΝ. συ-
µπαραστάτης, αρωγός 2. ΝΟΜ. συνυπεύθυνος, αυτός που αποδέχεται 
σωρευτικώς την ευθύνη µε άλλον. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άλληλ(ο)- + -έγγυος < έγγύη «εγγύηση» (βλ. λ. εγγυώ-
µαι)]. t 

αλληλένδετοι, -ες, -α (µόνο σε πληθ.) αυτοί που συνδέονται µεταξύ 
τους µε σχέση αµοιβαίας εξάρτησης και συνοχής: οι πράξεις τους 
είναι ~ || η ελευθερία λόγου και η δηµοκρατία είναι στοιχεία ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άλληλ(ο)- + -ένδετος < ένδέω «συνδέω»]. 

αλληλεξάρτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η σχέση αµοι-
βαίας εξάρτησης: η ευδαιµονία τού πολίτη και η ευδαιµονία τού 
κράτους βρίσκονται σε σχέση στενής ~. — αλληλεξαρτώµαι ρ. [1893]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. interdépendance]. 

αλληλεπίδραση (η) [1848] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η σχέ-
ση αµοιβαίας επίδρασης, ο αµοιβαίος επηρεασµός: κοινωνική | πολι-
τισµική | πνευµατική | καλλιτεχνική - 2. ΦΑΡΜ. αλληλεπιδράσεις (οι) 
οι επιπτώσεις στον οργανισµό από την ταυτόχρονη λήψη διαφορετι-
κών φαρµακευτικών ουσιών 3. ΠΛΗΡΟΦ. η άµεση και συνεχής επικοι-
νωνία µεταξύ συστήµατος και χρήστη, π.χ. µεταξύ τηλεθεατή και αλ-
ληλεπιδραστικής τηλεόρασης, µεταξύ χρήστη και αλληλεπιδραστι-
κού προγράµµατος Η/Υ κ.λπ. (βλ. κ. λ. αµφίδροµος). Επίσης αλληλοε-
πίδραση. — αλληλεπιδρώ ρ. [1874] {-άς...}. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γερµ. Interaktion]. 

αλληλεπιδραστικός, -ή, -ό ΠΛΗΡΟΦ. αυτός που αναφέρεται σε σύ-
στηµα λειτουργίας κατά το οποίο ο χρήστης βρίσκεται σε συνεχή, 
άµεση και αµφίδροµη επικοινωνία µε τον Η/Υ µέσω ερωταποκρίσεων: 
~ τηλεόραση | βίντεο | πρόγραµµα ΣΥΝ. διαδραστικός. — αλληλεπι-
δραστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. interactive]. 

αλληλο- κ. αλληλό- κ. αλληλ- (µπροστά από φωνήεν) α' συνθετικό 
που δηλώνει τη σχέση αµοιβαιότητας ανάµεσα σε δύο ή περισσότε-
ρα πρόσωπα, πράγµατα ή καταστάσεις: αλληλο-εξάρτηση, αλληλ-επί-
δραση, αλληλο-µισούνταν τα σύνθετα µε το αλληλο- ρήµατα, λόγω 
τής φύσεως τής σηµασίας τους («αλληλοπάθειας»), απαντούν κανο-
νικώς σε πληθυντικό αριθµό: αλληλο-τρώγονται, αλληλο-µισείσθε, 
αλληλο-βλεπόµαστε (άρα οι τ. αλληλο-τρώγοµαι, αλληλο-µισούµαι 
κ.τ.ό. είναι συµβατικοί). [ΕΤΥΜ. αρχ. < αλλήλων (βλ.λ.)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το αλληλο- ως λεξικό πρόθηµα αποτελεί λεξικοποιηµένη 
(λεξιλογικά εκφρασµένη) δήλωση µιας σηµασιοσυντακτικής σχέ-
σης τού ρήµατος (τής αµοιβαιότητας), που παλιότερα (στην Αρ-
χαία) δηλωνόταν από την ίδια τη µέση φωνή τού ρήµατος. Στους 

νεότερους χρόνους, η γραµµατική (µε καταλήξεις ρηµατικές) δή-
λωση ενισχύθηκε και από την παρουσία τού αλληλο-. Είναι χαρα-
κτηριστική η παρατήρηση για τα σύνθετα αυτά στη νεότερη λόγια 
Ελληνική, που διατυπώνεται από τον Στ. Κουµανούδη (Συναγωγή 
νέων λέξεων..., σ. 42): «Τοιαύτα ρήµατα βαρύτονα και σύνθετα εκ 
τού αλλήλων, ένφ διόλου δεν ύπάρχουσιν εν τοις Λεξ. τής αρχ. 
γλώσσης, συνετέθησαν πολλά υπό τών νεωτέρων λογίων, µάλιστα 
τών έφηµεριδογραφούντων, καθώς φαίνονται εν ταύτη τή Συ-
ναγωγή, εν δε και υπ' αυτού τού Κοραή, το άλληλοφονεύεσθαι. 
Περισπώµενα δε εν τοις Λεξ. τής αρχαίας ύπάρχουσι µόνον οκτώ, 
εν ταύτη δε τή Συναγωγή 63- και ή πληθώρα αύτη επήλθε πότε; 
Μετά τήν από αιώνων εκλειψιν τού αλλήλων εν τοις στόµασι τού 
λαού». Ας προστεθεί ότι τελευταία ο τ. αλληλο- χρησιµοποιείται 
αρκετά συχνά για την απόδοση ξένων αλληλοπαθών συνθέτων µε 
το inter | intra: π.χ. interaction: αλληλεπίδραση, interdépendance: 
αλληλεξάρτηση. 

αλληλογραφία (η) {αλληλογραφιών} 1. ανταλλαγή επιστολών ή εγ-
γράφων: εµπορική | επίσηµη | προσωπική | υπηρεσιακή | ερωτική | 
τακτική | διπλωµατική ~ 2. (συνεκδ.) το σύνολο των επιστολών ή εγ-
γράφων που παραλαµβάνονται ή αποστέλλονται: διάβασες τη χθεσι-
νή σου ~; 3. (συνεκδ.) το γράψιµο επιστολών: δεν είµαι καλός στην ~ 
|| χαρτί αλληλογραφίας- ΦΡ. (α) µαθήµατα | σπουδές δι' αλληλογρα-
φίας διδασκαλία (κάποιου) κατά τρόπον, ώστε ο διδασκόµενος να µε-
λετά στο σπίτι του και να επικοινωνεί µε τον διδάσκοντα µε ανταλ-
λαγή επιστολών, στέλνοντας του τις ασκήσεις και τις εργασίες του 
και λαµβάνοντας σχόλια, υποδείξεις κ.λπ. (β) ηλεκτρονική αλληλο-
γραφία η αποστολή και λήψη µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου (e-mail, βλ. λ. ηλεκτρονικός). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. correspondance. Το µεσν. αλληλογραφία είχε 
τη σηµ. «συγγραφή ποιηµάτων». Με τη σηµερινή σηµ. η λ. µαρτυρεί-
ται από το 1782 στον Αδ. Κοραή]. 

αλληλογράφος (ο/η) 1. πρόσωπο που αλληλογραφεί 2. πρόσωπο 
υπεύθυνο για τη σύνταξη και τήρηση επιστολών ή επίσηµων εγγρά-
φων. 

αλληλογραφώ ρ. αµετβ. [1840] {αλληλογραφείς... | αλληλογράφησα} 
αποστέλλω και λαµβάνω επιστολές ή έγγραφα: ~ µε µια κοπέλα από 
τη Γερµανία. 

αλληλοδιαδοχή (η) [1879] {χωρ. πληθ.} διαδοχική εναλλαγή: η ~ δύο 
κοµµάτων στην εξουσία. 

αλληλοδιάδοχος, -η, -ο [1702] αυτός που εναλλάσσεται διαδοχικά µε 
άλλον. — αλληλοδιαδόχως επίρρ. 

αλληλοδιδακτικός, -ή, -ό [1810] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
αµοιβαία διδασκαλία, την αλληλοδιδακτική µέθοδο: ~ σχολείο 2. αλ-
ληλοδιδακτική µέθοδος µέθοδος διδασκαλίας που στηρίζεται στην 
εκπαίδευση των λιγότερο ικανών και πιο αδύνατων µαθητών από 
τους άριστους συµµαθητές τους ή τους µαθητές των µεγαλύτερων 
τάξεων (στην Ελλάδα εφαρµόστηκε µέχρι το 1880). 

αλληλοδιδασκαλία (η) [1782] {αλληλοδιδασκαλιών} (παλαιότ.) σύ-
στηµα διδασκαλίας κατά το οποίο οι µεγαλύτεροι και πιο προχωρη-
µένοι µαθητές διδάσκουν τους µικρότερους υπό την καθοδήγηση τού 
δασκάλου. — αλληλοδιδασκαλικός, -ή, -ό. 

αλληλοεπίδραση (η) → αλληλεπίδραση 
αλληλόµορφο (το) (ενν. γονίδιο) ΒΙΟΛ. το γονίδιο σε καθεµία από δύο 

ή περισσότερες σταθερές καταστάσεις (ή µορφές) του. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. allelomorph]. 

αλληλοπαθεια (η) [1805] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η σχέση αµοιβαιότητας 
δύο ή περισσοτέρων υποκειµένων (κοινής ενέργειας που αναφέρεται 
και στα δύο υποκείµενα), η οποία εκφέρεται: (α) µε τα αλληλοπαθή 
ρήµατα: συναντιόµαστε τακτικά || αλληλοϋποστηρίζονται (β) µε τις 
αλληλοπαθείς αντωνυµίες: να αγαπάτε ο ένας τον άλλον (γ) µε αλ-
ληλοπαθείς (εµπρόθετες) φράσεις: µισούνται µεταξύ τους. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γερµ. Reziprozität, άσχετο προς το µτγν. αλληλοπαθεια, 
όρ. τής αστρολογίας]. 

αλληλοπαθής, -ής, -ές {αλληλοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που 
εκφράζει σχέση αµοιβαίας επίδρασης ανάµεσα σε δύο ή περισσότε-
ρα υποκείµενα 2. ΓΛΩΣΣ. (α) αλληλοπαθής αντωνυµία η αντωνυµία 
που δηλώνει δύο ή περισσότερα πρόσωπα ή πράγµατα στη µεταξύ 
τους σχέση αµοιβαίας επίδρασης (βλ. λ. αλλήλων κ. αλληλοπαθεια) 
(β) αλληλοπαθές ρήµα το ρήµα που χρησιµοποιείται σε πληθυντικό 
και τα υποκείµενα του δέχονται αµοιβαίως την ενέργεια που αυτό 
δηλώνει, π.χ. αγαπιόµαστε, σκοτωνόµαστε, αλληλεπιδρούν (βλ. λ. αλ-
ληλοπαθεια). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ < αλληλο- + -παθής < θ. παθ- (πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον) τού ρ. πά-
σχω]. 

αλληλοπεριχώρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΘΕΟΛ. η περι- 
αλληλο- κ. αλληλό- κ. αλληλ- λεξικό πρόθηµα 
αλληλ-εττιτίθεµαι ρ. αλληλο-δέσµευση (η) αλληλ(ο)-επαινούµαι ρ. αλληλο-µισούµαι ρ. αλληλο-σφάζοµαι ρ. 
αλληλ-ευεργετούµαι ρ. αλληλο-διαπληκτίζοµαι ρ. αλληλ(ο)-εττηρεάζοµαι ρ. αλληλο-περιφρόνηση (η) αλληλο-σφαγή (η) 
αλληλ-εχθρεύοµαι ρ. αλληλο-διαφηµίζοµαι ρ. αλληλο-ευεργετούµαι ρ. αλληλο-σεβασµός (ο) αλληλο-τρώγοµαι ρ. 
αλληλο-αναίρεαη (η) αλληλο-διαψεύδοµαι ρ. αλληλο-θαυµάζοµαι ρ. αλληλο-σκοτωµός (ο) αλληλο-ϋβρίζοµαι ρ. 
αλληλο-αναιρούµαι ρ. αλληλο-εκτίµηση (η) αλληλο-θαυµασµός (ο) αλληλο-σκοτώνοµαι ρ. αλληλο-ϋπερασττίζοµαι ρ. 
αλληλο-αντικρούοµαι ρ. αλληλο-ενηµερωση (η) αλληλο-καλύπτοµαι ρ. αλληλο-σπαραγµός (ο) αλληλο-ϋποβλέποµαι ρ. 
αλληλο-απώθηση (η) αλληλ(ο)-εξαπατώµαι ρ. αλληλο-κάλυψη (η) αλληλο-σπαράσσοµαι ρ. αλληλο-ϋπονοµεύοµαι ρ. 
αλληλο-απωθούµαι ρ. αλληλο-εξοντώνοµαι ρ. αλληλο-καταγγελία (η) αλληλο-συγκρούοµαι ρ. αλληλο-ϋπονόµευση (η) 
αλληλο-ασπάζοµαι ρ. αλληλο-εξόντωση (η) αλληλο-κατανόηση (η) αλληλο-συµπληρώνοµαι ρ. αλληλο-ϋποψιάζοµαι ρ. 
αλληλο-βοήθεια (η) αλληλο-εξουδετερώνοµαι ρ. αλληλο-κατηγορία (η) αλληλο-συµπλήρωση (η) αλληλο-φάγωµα (το) 
αλληλο-βοηθούµαι ρ. αλληλο-εξουδετέρωση (η) αλληλο-κατηγορούµαι ρ. αλληλο-συγχώρηση (η) αλληλο-φαγώνοµαι ρ. 
αλληλο-γνωριµία (η) αλληλ(ο)-εξυπηρέτηση (η) αλληλο-κοιτάζοµαι ρ. αλληλο-συγχωρούµαι ρ. αλληλο-φθονούµαι ρ. 
αλληλο-δεσµεύοµαι ρ. αλληλ(ο)-εξυπηρετούµαι ρ. αλληλο-µηνύοµαι ρ. αλληλο-συκοφαντούµαι ρ. 
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χώρηση (βλ.λ.) 2. (γενικότ.) η ύπαρξη τού ενός µέσα από τον άλλον ή µέσα 
στον άλλον (χωρίς να χάνει το πρόσωπο του, την ιδιαιτερότητα του, χωρίς να 
αφοµοιώνεται ο ένας από τον άλλον): πραγµατοποιείται µια ~ θείου και 
ανθρωπίνου: η θεία ενέργεια διαπερνά την ανθρώπινη και ενεργούν από κοινού 
σε µία αδιάσπαστη ένωση || η -των προοδευτικών κοµµάτων || η ~ λατρείας και 
ασκήσεως στη ζωή τής Εκκλησίας ενσαρκώνει το πνεύµα τής Ορθοδοξίας. 

αλληλοσπαραγµός (ο) [1886] 1. ο αλληλοσκοτωµός 2. ο καταστρεπτικός 
ανταγωνισµός και διαµάχη µεταξύ ατόµων ή οµάδων που έχουν κοινά µεταξύ 
τους στοιχεία (καταγωγή, πεποιθήσεις, ιδεολογία): εθνικός - σε µια χώρα 
(εµφύλιος πόλεµος) || ~ των κοµµάτων τής αντιπολίτευσης ΣΥΝ. 
αλληλοφάγωµα. 

αλληλούια επιφών. ΕΚΚΛΗΣ. δοξαστικό επιφώνηµα ως επωδός εκκλησιαστικών 
ύµνων και ευχών µε τη σηµασία «αινείτε τον Κύριο»: στο σηµείο αυτό ο χορός 
ψάλλει «→· ΦΡ. κοντός ψαλµός αλληλούια (i) η συζήτηση πρέπει να τελειώσει 
γρήγορα, χωρίς πολλά λόγια και περιστροφές (ii) σύντοµα θα φανούν τα 
αποτελέσµατα µιας υπόθεσης, για την οποία δεν µπορούµε να κάνουµε 
ασφαλή πρόγνωση: τα αποτελέσµατα των Γενικών Εξετάσεων βγαίνουν σε 
λίγες µέρες- ~ για τους υποψηφίους! [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. hallelujah «αινείτε 
τον Γιαχ (δηλ. τον Θεό)»]. 

αλληλουχία (η) {χωρ. πληθ.} η ακολουθία οµοειδών πραγµάτων, ο σύνδεσµος 
κάθε πράγµατος µε ό,τι προηγείται και ό,τι ακολουθεί: η ~ των νοηµάτων σε 
ένα κείµενο (η λογική σύνδεση τους, ειρµός) || η ~ των γεγονότων (η χρονική 
και αιτιώδης σχέση τους). [ΕΤΥΜ.^µτγν. < άλληλ(ο)- + -ουχία < -ουχος < 
έχω], 

αλληλόχρεος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που συνδέεται µε σχέση αµοιβαίου χρέους 
µε κάποιον 2. ΝΟΜ. σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού βλ. λ. λογαριασµός. 

αλλήλων, -ους αντων. (αρχαιοπρ.) γενική τής αλληλοπαθούς αντωνυµίας, που 
έχει µόνο πλάγιες πτώσεις και µόνο πληθυντικό· δηλώνει σχέση 
αµοιβαιότητας µεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων ή πραγµάτων, ο ένας 
(σ)τον άλλον: υποστηρίζουν τα συµφέροντα αλλήλων || «αλλήλων τα βάρη 
βαστάζετε» (Κ.∆. Γαλ. 6,2) || «'Αγαπάτε αλλήλους» (Κ.∆. Ιωάνν. 13,34). 
[ΕΤΥΜ αρχ., από τη φρ. *άλλος άλλοιιν > *άλλαλλ- > αλλήλων (µε 
απλοποίηση), από όπου προήλθαν και οι υπόλοιπες πλάγιες πτώσεις-πβ. και 
γερµ. einander < αρχ. γερµ. ein anderen «ο ένας στον άλλον»]. 

αλλιώς επίρρ. (παλαιότ. ορθ. αλλοιώς) 1. µε άλλον, διαφορετικό τρόπο: αν 
µπορείς, κάνε κι ~|| ~ σου είχα πει να ενεργήσεις! ΣΥΝ. αλλιώτικα, 
διαφορετικά ANT. όµοια- ΦΡ. (α) έτσι κι αλλιώς όπως και να έχει το πράγµα, 
ό,τι και αν γίνει ή και αν γινόταν: δεν πειράζει που δεν ήρθε· ~ ήταν 
ανεπιθύµητος ΣΥΝ. ούτως ή άλλως (β) έτσι (κι) αλλιώς κι αλλιώτικα (i) 
(ειρων.) εµφατ. τ. τού «έτσι κι αλλιώς» (ii) όχι πολύ καλά: Πώς τα πας; ~! (γ) 
µια έτσι, µια αλλιώς | τη µια έτσι, την άλλη αλλιώς άλλοτε µε τον έναν 
τρόπο, άλλοτε µε τον άλλον, µε συνεχείς µεταβολές: ~, η διάθεση της είναι 
τελείως απρόβλεπτη (δ) ΓΟ παίρνω αλλιώς παρεξηγώ το νόηµα φράσης ή 
πράξης: θύµωσα, γιατί το πήρα αλλιώς· δεν κατάλαβα ότι αστειευόταν 2. σε 
αντίθετη περίπτωση: έλα µαζί µας, ~ θα θυµώσω || εννοείται ότι σε θέλεν - δεν 
θα ήθελε να σε βλέπει συνέχεια ΣΥΝ. ειδεµή, ειδάλλως, διαφορετικά. Επίσης 
(λόγ.) αλλέως [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. αλλιώς (µε συνίζηση) < άλλέως < άλλέος «διαφορετικός», 
από την ασυναίρετη γεν. άλλεων τού αρχ. άλλος. Το επίρρ. άλλέως 
σχηµατίστηκε κατά τα επιρρ. σε -έως, π.χ. εύθ-έως, βραδ-έως, βαρ-έως κ.ά.]. 

αλλιώτικος, -η, -ο 1. αυτός που εµφανίζει διαφορές, αλλαγές (ως προς τη φύση, 
τις ιδιότητες, την ποιότητα) σε σχέση µε κάποιον/κάτι άλλο: το σπίτι αυτό 
είναι ~, πιο µεγάλο, πιο µοντέρνο, πιο άνετο || γύρισες από το εξωτερικό ~ 
ΣΥΝ. διαφορετικός 2. (στον πληθ.) αυτοί που δεν ταιριάζουν µεταξύ τους, δεν 
συµφωνούν, δεν συµπίπτουν: ~ χαρακτήρες, πώς να µπορέσουν να 
συνυπάρξουν; || ~ παπούτσια φοράς, δεν το 'χεις καταλάβει; ΣΥΝ. αταίριαστοι, 
ανόµοιοι, παράταιροι, διαφορετικοί 3. αυτός που παρουσιάζει ιδιοµορφίες, 
παραξενιές, που είναι έξω από τα συνηθισµένα πλαίσια: δύσκολα µπορείς να 
τον καταλάβεις· είναι ~ άνθρωπος ΣΥΝ. παράξενος, περίεργος, ιδιόρρυθµος. 
— αλλιώτικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αλλιώς + -ώτικος]. 

άλλο- κ. αλλό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. είναι 
διαφορετικός, αλλιώτικος, ξένος: αλλό-θρησκος, αλλό-δοξος, αλλόγλωσσος, 
αλλο-εθνής 2. προέρχεται από αλλού, από άλλον τόπο: αλ-λο-φερµένος, αλλο-
δαπός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άλλος. Χρησιµεύει ως ά συνθ. λ. τής Αρχ. και τής Ν. 
Ελληνικής µε τη σηµ. «διαφορετικός, ξένος», π.χ. άλλό-γλωσσος, άλλό-φρων, 
άλλο-εθνής κ.ά. Το άλλο- χρησίµευσε και ως συστατικό ελληνογενών ξέν. 
όρων, π.χ. αγγλ. allo-pathy, allo-centric, γαλλ. allo-phone, allo-some κ.ά.]. 

άλλο επίρρ. (µε ερώτηση ή αρνητ.) 1. περισσότερο, επιπλέον: δεν µπορώ να 
περιµένω ~ || δεν θα φας ~; 2. πιο πέρα, παρακάτω· ΦΡ. δεν πάει άλλο για 
καταστάσεις που έχουν φθάσει σε οριακό σηµείο, που δεν είναι δυνατόν να 
συνεχίζονται: Ώς εδώ και µη παρέκει! - αυτή η κατάσταση! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήδη. 
[ΕΤΥΜ. < ^εσν. αλλο(ν), ουδ. τού αρχ. άλλος]. 

αλλογενής, -ής, -ές {αλλογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει διαφορετική 
προέλευση· (ειδικότ.) που ανήκει σε άλλο γένος, άλλη φυλή, ο ξένος προς τις 
υπάρχουσες συνήθειες και τα ήθη ΣΥΝ. αλλοεθνής, αλλόφυλλος, αλλοδαπός 
ANT. οµοεθνής, οµόφυλος, οµογενής, αυτόχθων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άλλο- + -γενής < γένος]. 

αλλόγλωσσος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µιλά διαφορετική γλώσσα, 

αυτός που έχει ως µητρική του µια ξένη γλώσσα ΣΥΝ. ξενόγλωσσος ΑΝΤ. 
οµόγλωσσος. 

αλλοδαπή (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) κάθε χώρα και το σύνολο των χωρών 
που βρίσκονται έξω από τα όρια συγκεκριµένου κράτους: έµεινε στην ~ για 
πολλά χρόνια ΣΥΝ. το εξωτερικό, (λαϊκότ.) τα ξένα, ξενιτειά (πβ. λ. ηµεδαπή). 

αλλοδαπός, -ή, -ό 1. αυτός που προέρχεται από άλλη χώρα, ξένος: οι ~ εργάτες 
|| (κυρ. ως ουσ.) στην Οµόνοια συχνάζουν πολλοί ~ || εκµετάλλευση των 
αλλοδαπών από ντόπιους αετονύχηδες 2. Υπηρεσία Αλλοδαπών | Αλλοδαπών 
(το) (ενν. Τµήµα) υπηρεσία που υπάγεται στην Ασφάλεια και η οποία 
ασχολείται µε υποθέσεις αλλοδαπών: τους µετέφεραν στο ~ για απέλαση. — 
αλλοδαπότητα (η) [1840]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άλλο < *άλλοδ- (πβ. λατ. aliud) + 
επίθηµα -απός, πβ. πα-ντοδαπός, ηµεδαπός, ποδαπός κ.ά.]. 

αλλόδοξος, -η, -ο 1. αυτός που πιστεύει σε άλλο θρησκευτικό δόγµα ΣΥΝ. 
ετερόδοξος ΑΝΤ. οµόδοξος 2. (µτφ.) αυτός που δεν πιστεύει στα κοινώς 
παραδεδεγµένα. — αλλοδοξία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ο έχων 
διαφορετική γνώµη», < αρχ. άλλο-δοξώ (υποχωρητ.) < άλλο- + -δοξώ < δόξα 
«γνώµη, πεποίθηση»]. 

αλλοεθνής, -ής, -ές [µτγν.] {αλλοεθν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (συνήθ. ως ουσ.) 
αυτός που ανήκει σε άλλο έθνος, άλλη φυλή: στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων 
έγιναν εγκλήµατα εις βάρος αλλοεθνών ΣΥΝ. ξένος, αλλογενής, αλλόφυλος 
ANT. οµοεθνής, οµογενής, οµόφυλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

άλλοθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από άλλο µέρος, από αλλού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άλλος + -θεν (βλ.λ.)]. 

άλλοθι (το) {άκλ.} 1. ο ισχυρισµός τού κατηγορουµένου ότι κατά τον χρόνο 
τελέσεως τής αξιόποινης πράξης, για την οποία κατηγορείται, αυτός 
βρισκόταν σε άλλον τόπο: ο κατηγορούµενος έχει ~- το βράδυ τού φόνου 
παίζαµε χαρτιά µαζί || ακλόνητο | ισχυρό | ατράνταχτο | αναµφισβήτητο | 
ψεύτικο | σαθρό ~ 2. (κατ' επέκτ.) η δικαιολογία που επικαλείται κανείς ως 
ελαφρυντικό, για να µειώσει τη σοβαρότητα των πράξεων του, για να 
ελαφρύνει τη θέση του: δεν µπορεί κάθε κακοποιός να επικαλείται ως ~ τα 
άσχηµα παιδικά του χρόνια. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αλλού, σε άλλο 
µέρος», < άλλο- + επιρρ. κατάλ. -θι. o νοµ. όρ. είναι απόδ. ξέν. όρου, πβ. 
γαλλ. alibi < λατ. alibi «αλλού»]. 

αλλόθρησκος, -η, -ο αυτός που πιστεύει σε άλλη θρησκεία: (ως ουσ.) µια 
ανεκτική κοινωνία δεν διώκει τους ~ ΣΥΝ. αλλόπιστος ΑΝΤ. οµόθρησκος. 

αλλοιθωρος, -η, -ο → αλλήθωρος 
αλλοίµονο επιφών. → αλίµονο 
αλλοιώνω ρ. µετβ. {αλλοίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προκαλώ αρνητικές 

µεταβολές στη φύση, στις ιδιότητες ή στα συστατικά πράγµατος, µεταβάλλω 
προς το χειρότερο: τα πολυώροφα κτήρια αλλοιώνουν το τοπίο ΣΥΝ. χαλάω, 
καταστρέφω, παραµορφώνω 2. (ειδικότ. για τρόφιµα) προκαλώ αποσύνθεση, 
καθιστώ επικίνδυνο για κατανάλωση: η ζέστη αλλοιώνει τα τρόφιµα || 
αλλοιωµένα τρόφιµα 3. προκαλώ µεταβολή στη µορφή: αλλοιωµένα 
χαρακτηριστικά προσώπου (από τον πόνο) 4. (για λόγο, κείµενο κ.ά.) αποδίδω 
διαφορετικό, παραπλανητικό ή ψευδές περιεχόµενο, διαστρεβλώνω: µε τις 
επεµβάσεις στο κείµενο αλλοίωσε το περιεχόµενο του || ~ το αποτέλεσµα µιας 
δίκης | ψηφοφορίας ΣΥΝ. παραποιώ, διαστρέφω 5. ΜΟΥΣ. µεταβάλλω την 
οξύτητα ενός φθόγγου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άλλοιώ (-όω) < άλλοιος < άλλος + -οίος, κατ' αναλο-γίαν 
προς τα ποίος, τοϊος, παντοίος κ.τ.ό]. 

αλλοιως επίρρ. → αλλιώς 
αλλοίωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η µεταβολή προς το 

χειρότερο τής ποιότητας ή τής φύσης πράγµατος ή καταστάσεως: ~ χρωµάτων 
2. (ειδικότ.) η µεταβολή τής σύστασης µιας χηµικής ενώσεως, ενός τροφίµου: 
~ κρεάτων ΣΥΝ. αποσύνθεση 3. η σκόπιµη επέµβαση παραφθοράς ή νόθευσης 
τής αξίας τού χαρακτήρα ενός πράγµατος: ~ νοµίσµατος /εγγράφου ΣΥΝ. 
παραποίηση, νοθεία, παραχάραξη, πλαστογράφηση· ΦΡ. αλλοίωση 
αποτελέσµατος αντικανονική ή/και παράνοµη παρέµβαση κρατικών φορέων 
που αλλάζει το εκλογικό αποτέλεσµα (µε «βία και νοθεία») 4. (µτφ.) η 
απόδοση παραπλανητικής, ψευδούς εικόνας σε αντιλήψεις, ιδέες ή συµβάντα: 
~ τής αλήθειας || ορισµένες ειδησεογραφικές εκποµπές επιδίδονται στη 
συστηµατική ~ των γεγονότων ΣΥΝ. παραµόρφωση, παραποίηση, 
διαστρέβλωση · 5. ΜΟΥΣ. (α) όξυνση ή βάρυνση ενός µουσικού φθόγγου- 
στην έννοια της αλλοίωσης, προϋποτίθεται µια πρότυπη κλίµακα (λ.χ., στη 
δυτική µουσική, η επτάφθογγη κλίµακα που σχηµατίζεται από τα άσπρα 
πλήκτρα τού πιάνου), µε αφετηρία την οποία µπορούν να παραχθούν όλοι οι 
φθόγγοι ενός µουσικού συστήµατος, οι οποίοι νοούνται ως αλλοιώσεις των 
αρχικών οι συνηθέστερες αλλοιώσεις στη δυτική µουσική είναι η δίεση 
(όξυνση κατά ένα ηµιτό-νιο, βλ.λ.), η ύφεση (βάρυνση κατά ένα ηµιτόνιο), η 
διπλή δίεση (όξυνση κατά δύο ηµιτόνια) και η διπλή ύφεση (βάρυνση κατά 
δύο ηµιτό-νια) (β) το σηµείο µε το οποίο δηλώνεται στη µουσική παρτιτούρα 
η αλλοίωση ενός φθόγγου- τα σηµεία αλλοιώσεως είναι όσες και οι αλ-
λοιώσεις, ενώ σε αυτά συγκαταριθµείται και η αναίρεση (βλ.λ.), η οποία 
συνιστά άρση προηγούµενου σηµείου αλλοιώσεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλλαγή. 

αλλοιώσιµος, -η, -ο [1865] αυτός που µπορεί να αλλοιωθεί, να υποστεί 
αλλοιώσεις. 

αλλοκεντρισµός (ο) ΨΥΧΟΛ. η θεώρηση τού άλλου ως κέντρου τού κόσµου 
ΑΝΤ. εγωκεντρισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. allocentrisme]. 

αλλοκοτιά (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) οτιδήποτε παράξενο 



αλλόκοτος 125 αλλοτρίωση 
 

και ασυνήθιστο (πράξη, συµπεριφορά, συµβάν κ.λπ.). 
αλλόκοτος, -η, -ο εξαιρετικά ασυνήθιστος, παράξενος ή δυσεξήγητος: ~ 

φέρσιµο | όνειρο | προαίσθηµα | συµπεριφορά ΣΥΝ. αφύσικος, παράδοξος, 
περίεργος ΑΝΤ. φυσιολογικός, συνηθισµένος. — αλλόκοτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σκληρός, φοβερός», < άλλο- + κότος «µίσος, 
έχθρα», αρχαιότατη λ. που σχετίζεται µε αρχ. θέµατα, τα οποία σηµαίνουν 
«µάχη, πόλεµος», πβ. σανσκρ. sât-ru- «εχθρός», µέσ. γερµ. hader «µάχη» 
κ.ά.]. 

αλλοµόρφηµα (το) {αλλοµορφήµ-ατος | -ατα, -ατών} ΓΛΩΣΣ. παραλλαγή 
µορφήµατος, π.χ. το µόρφηµα «αριθµός» έχει δύο αλλοµορφή-µατα, τον 
«ενικό» και τον «πληθυντικό» βλ. κ. λ. µόρφηµα. 

αλλόµορφο (το) {αλλοµόρφ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. καθεµιά από τις παραλλαγές τού 
αυτού µορφήµατος οι οποίες: α) συναποτελούν συµπληρωµατικά το ίδιο 
µόρφηµα, π.χ. το µόρφηµα «πληθυντικός» έχει στη Ν. Ελληνική δύο 
αλλόµορφα, τον «ενικό» και τον «πληθυντικό», ενώ στην αρχαία Ελληνική 
είχε τρία αλλόµορφα («ενικό», «πληθυντικό» και «δυϊκό»)· στην περίπτωση 
αυτή ο όρος αλλόµορφα χρησιµοποιείται καταχρηστικά αντί τού όρου 
αλλοµορφήµατα (βλ.λ.) και β) (προκειµένου για «µορφές») έχουν το ίδιο 
σηµασιολογικό περιεχόµενο, π.χ.: τα -ονταν, -όντουσαν, -όσαντε στον 
παρατατικό (έρχ-ονταν, ερχ-όντουσαν, ερχ-όσαντε) είναι αλλόµορφα τού 
µορφήµατος τού γ' πληθ. προσώπου τού παρατατικού (βλ. κ. λ. µόρφηµα). — 
αλλοµορ-φικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. allomorph]. 

αλλοπαρµένος, -η, -ο αυτός που έχει χάσει τα λογικά του (κατά τη λαϊκή 
αντίληψη, αυτός που κάποιες υπερφυσικές δυνάµεις τού πήραν το λογικό), 
παραλογισµένος: «τρελή κι αλλοπαρµένη, µε σένα µαγεµένη» (λαϊκ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < άλλο- + παρµένος, µτχ. τού παίρνω}. 

αλλόπιστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που πιστεύει σε άλλη θρησκεία ΣΥΝ. 
αλλόθρησκος ΑΝΤ. οµόθρησκος. 

αλλοπρόσαλλος, -η, -ο αυτός που στερείται σταθερότητας στις γνώµες και τις 
διαθέσεις του, που δεν έχει λογικό ειρµό, που χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις: 
~ συµπεριφορά | πολιτική | ιδέες | λόγια ΣΥΝ. ασυνάρτητος. — αλλοπρόσαλλα 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. άλλο προς άλλον (λέγων)]. 

άλλος, -η, -ο αντων. {κ. λαϊκ. αλλουνού (θηλ. αλληνής), άλλονε (-α) | αλλονών, 
αλλουνούς} 1. αυτός που διαχωρίζεται από κάποιον ή κάτι που έχει ήδη 
αναφερθεί ή εννοείται: δεν ήταν στην Αµερική, αλλά σε ~ χώρα || (µε οριστικό 
άρθρο ως ουσ.) όχι αυτός, αλλά ο ~ ANT. ίδιος· ΦΡ. (α) η άλλη όψη (τού 
νοµίσµατος) η εναλλακτική ή αντίθετη πλευρά ενός θέµατος: ας δούµε και την 
~ (β) (κάτι) είναι άλλου nanna ευαγγέλιο/άλλο καπέλο πρόκειται για 
διαφορετική περίπτωση: εγώ είµαι υπεύθυνος για τη µεταφορά από την Αθήνα 
ώς τα σύνορα- από 'κεί και πέρα ~ (γ) άλλος µιλάει! για µεθυσµένο: µην τον 
ξεσυνερίζε-σαι, δεν µιλάει αυτός, - (δ) ο άλλος κόσµος (µεσν. φρ.) ο Αδης 
(βλ.λ.) (ε) η άλλη ζωή η ζωή µετά θάνατον: θα συναντηθούµε στην ~ (αφού 
πεθάνουµε) 2. αλλιώτικος, διαφορετικός: η καινούργια µπίρα έχει ~ γεύση· ΦΡ. 
(α) γίνοµαι άλλος άνθρωπος παρουσιάζω ριζική µεταστροφή (συνήθ. στη 
συµπεριφορά, τις συνήθειες, κυρ. προς το καλύτερο) (β) άλλο το ένα κι άλλο 
το άλλο για δύο διαφορετικές µεταξύ τους περιπτώσεις (που µπορεί να 
συγχέονται): οι έµποροι ναρκωτικών πρέπει να τιµωρούνται αυστηρά, οι 
χρήστες όµως δεν είναι εγκληµατίες· ~! (γ) άλλο να το ακούς | να σου το λέω κι 
άλλο να το βλέπεις σε περιπτώσεις στις οποίες η αφήγηση δεν µπορεί να απο-
δώσει την πραγµατικότητα: το τι έγινε στη συγκέντρωση δεν µπορείς να το 
συλλάβεις- ~! (δ) (παροιµ.) άλλα τα µάτια τού λαγού κι άλλα τής 
κουκουβάγιας για να δηλωθεί η διαφορά ποιότητας ανάµεσα σε δύο πρόσωπα 
ή πράγµατα, η οποία είναι τέτοια, ώστε η σύγκριση να είναι περιττή: αυτό το 
αυτοκίνητο θέλει επαγγελµατία µηχανικό, όχι φαναρτζή τής γειτονιάς- ~ 3. 
ιδιαίτερα µακρινός (χρονικά ή τοπικά): ιστιοφόρα πλοία άλλων εποχών 4. 
(αριθµητικό) επιπλέον, επιπρόσθετος: ας µιλήσουν κι άλλοι δύο || (ερώτηση 
πωλητή προς πελάτη) άλλο τίποτε; ΦΡ. άλλος τόσος διπλάσιος: Τον θυµάσαι 
πώς ήταν; Τώρα είναι ~ 5. (+ άρθρο, µόνο στον πληθ.) αυτοί που αποµένουν, 
οι υπόλοιποι: οι µισοί θα εξεταστούν σήµερα, οι ~ αύριο 6. αυτός που ακο-
λουθεί τοπικά ή χρονικά, ο επόµενος: την ~ φορά που θα εξεταστείτε να είστε 
πιο προσεκτικοί!- ΦΡ. (µια) άλλη φορά κάποια άλλη στιγµή στο µέλλον, σε 
µελλοντική αντίστοιχη περίσταση: -∆εν έχω τώρα να σας δώσω ρέστα. -∆εν 
πειράζει, ~! || Αλλη φορά να µη βιάζεσαι να βγάζεις συµπεράσµατα! 7. (µε κύρ. 
όν.) αυτός που είναι ίσης αξίας µε κάποιον, εφάµιλλος: ένας - Οδυσσέας || ένας 
~ Μότσαρτ γεννήθηκε ΣΥΝ. καινούργιος, νέος 8. ξένος, αυτός που ανήκει στην 
αντίθετη παράταξη, εχθρός: µ'εµάς είσαι ή µε τους άλλους; 9. ΦΙΛΟΣ.-ΨΥΧΟΛ. 
(α) Άλλος (ο) όρος που διακρίνει το «Εγώ», την προσωπικότητα τού ατόµου, 
από το «µη-Εγώ», το περιβάλλον, την οµάδα και την κοινωνία και που 
υποδηλώνει ένα κράµα εγγύτητας και απόστασης (β) το άλλο Εγώ (λατ. alter 
ego) (i) πρόσωπο µε το οποίο ταυτίζεται κανείς, το συµπλήρωµα του, ο άλλος 
του εαυτός· (ειδικότ.) (καθηµ.) (ii) ένας αχώριστος φίλος: ο Ηλίας είναι ~ τού 
Στέλιου (iii) πρόσωπο (υπαρκτό ή νοητό) στο οποίο βλέπει κανείς το 
συµπλήρωµα του (iv) µια κρυφή πλευρά τής προσωπικότητας · ΦΡ. (α) άλλ' 
αντ' άλλων ασυναρτησίες, ανοησίες, λόγια ακατανόητα (β) άλλος (κι) αυτός! 
(i) για πρόσωπο που, αν και θέλει να εµφανίζεται χωρίς ελαττώµατα, έχει τα 
ίδια ή περισσότερα από άλλους: µιλάει κι ο Κώστας για ειλικρίνεια-~! (ii) 
(ειρων.) ούτε αυτός είναι καλύτερος: Κι αφού έφυγα απ' τον γυιο µου, πήγα 
στην κόρη µου- άλλη αυτή! Από την πρώτη εβδοµάδα άρχισε τη γκρίνια! (γ) 
άλλοι κι άλλοι (µειωτ.) πάρα πολλοί (χωρίς ιδι- 

αίτερες ικανότητες): θα περάσεις στις εξετάσεις σου-εδώ πέρασαν-! (δ) κάθε 
άλλο (για έντονη άρνηση) σίγουρα όχι, το αντίθετο µάλιστα, απεναντίας: Εγώ 
να µη θέλω να έρθει; ~! || (+παρά) ~ παρά σαφής ήταν! (µόνο σαφής δεν ήταν) 
(ε) το δίχως άλλο χωρίς αµφιβολία, οπωσδήποτε: ~ πρόκειται για παρανόηση 
(στ) ο ένας (κι) ο άλλος (συνήθ. για ποικιλία γνωµών που συχνά προέρχονται 
από αδαείς) οι γύρω, το κοινωνικό περιβάλλον, ο καθένας: να κάνεις αυτό που 
νοµίζεις εσύ σωστό και να µην ακούς τι σου λέει ~ (ζ) ο ένας τού άλλου | (σ)τον 
άλλον για δήλωση αµοιβαιότητας: οι νόµοι έγιναν για να µην κλέβει ο ένας το 
ψωµί τού άλλου | για να µην κλέβει ο ένας τον άλλον | για να µην κάνει κακό ο 
ένας στον άλλον (η) από 'δω πάν' κι (οι) άλλοι για την έκφραση επιδεικτικής 
αδιαφορίας: δεν τον ένοια-ξε καθόλου- ~ (θ) (µειωτ.) πάρε τον ένα (και) χτύπα 
τον άλλον όλοι τους είναι το ίδιο ανεπαρκείς, άχρηστοι, ανίκανοι: Αν έρθουν οι 
άλλοι στα πράγµατα, θ' αλλάξει τίποτε; Όλοι τους είναι ~! (ι) (εκφραστ.) θα σου 
πει | σου λέει ο άλλος για να προλάβει ο οµιλητής στον λόγο του πιθανές 
αντιρρήσεις: είναι καλοκαίρι και ο κόσµος πάει διακοπές, βέβαια ~ πού να πάω 
µε τέτοια ακρίβια; (ια) άλλο (πάλι) και τούτο για την έκφραση εκπλήξεως για 
κάτι ξαφνικό, µη αναµενόµενο: ~! Τώρα λέει θα πάει να µάθει Κινέζικα! || ~! 
Ενώ είχα πληρώσει τους λογαριασµούς, µου έκοψαν το ρεύµα! (ιβ) άλλο τίποτα 
σε περιπτώσεις στις οποίες αυτό για το οποίο γίνεται λόγος πλεονάζει, υπάρχει 
σε αφθονία: Από λόγια ~! Πράξεις θέλω να δω! (ιγ) (ειρων.) τίποτ' άλλο; ως 
έκφραση ενόχλησης για τις υπερβολικές ή παράλογες απαιτήσεις κάποιου: 
Μάλιστα! ~; Μήπως θες να σου φέρουµε και κάναν σκλάβο να σου κάνει αέρα; 
(ιδ) από άλλο ανέκδοτο για κάποιον/κάτι που είναι άσχετος, που δεν έχει 
καµιά σχέση µε το θέµα, την πραγµατικότητα κ.λπ.: µη µε ρωτάτε εµένα- εγώ 
είµαι ~ (ιε) από την άλλη (ενν. πλευρά) (ως απόδοση προτάσεως που ξεκινά µε 
τη φρ. «από τη µια» πλευρά): από τη µια θέλω να βοηθήσω, ~ όµως φοβάµαι το 
ρίσκο (ιστ) εκτός των άλλων | µεταξύ (των) άλλων (λατ. inter alia) | (λόγ.) συν 
τοις άλλοις εκτός από τα υπόλοιπα (που ήδη αναφέραµε), ανάµεσα στα άλλα ή 
στους άλλους: ~ πρέπει να λάβεις υπ'όψιν και το εξής... || ~ παρέστη και 
εκπρόσωπος τού Υπουργείου ΣΥΝ. µαζί µε τα άλλα, κοντά στα άλλα (ιζ) το κάτι 
άλλο! για κάτι το ξεχωριστό, πάρα πολύ ωραίο, καλό, χρήσιµο κ.λπ.: αυτή η 
ταβέρνα ήταν το~|| η καινούργια τηλεόραση µας είναι ~! (ιη) άλλα... άλλα για 
να δηλωθεί ασυµφωνία ή αντίφαση: άλλα µου λέει ο ένας, άλλα ο άλλος || «άλ-
λα µου λεν τα µάτια σου και άλλα η καρδιά σου» (λαϊκ. τραγ.) (ιθ) άλλο που δεν 
ήθελα! για την ικανοποίηση βαθύτερης επιθυµίας: µου ζήτησαν να τους 
συνοδεύσω στο ταξίδι τους- ~! (κ) άλλα λόγια ν' αγαπιόµαστε! βλ. λ. αγαπώ 
(κα) (παροιµ.) άλλος έχει τ' όνοµα κι άλλος (έχει) τη χάρη βλ. λ. όνοµα (κβ) 
από το ένα (θέµα) στο άλλο σε περιπτώσεις που γίνεται απότοµη αλλαγή 
θέµατος συζητήσεως, υπάρχει αδυναµία συγκέντρωσης στο υπό συζήτηση 
θέµα: πάει ~ και δεν µπορείς να συζητήσεις µαζί του! (βλ. κ. λ. άλλο) (κγ) αν µη 
τι άλλο αν όχι κάτι άλλορ για µετριασµό κρίσης, διαπίστωσης κ.λπ.: µπορεί να 
µην προλαβαίνουµε τις προθεσµίες, αλλά ας βγάλουµε ένα δείγµα- ~ να έχουµε 
µια ιδέα πώς θα είναι το βιβλίο στην τελική του µορφή! || ακούγονται διάφορα 
εις βάρος του, αλλά ~ είναι ευφυής (κδ) άλλο πράγµα! ως έκφραση θαυµασµού 
και επιδοκιµασίας για κάτι: ~ αυτό το κρασί! || -Περάσατε ωραία στις διακοπές; 
—! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *al-jo-, πβ. λατ. al-ius, ai-ter, σανσκρ. anya-, γαλλ. autre 
(< λατ. ai-ter), ισπ. otro, ιταλ. altro, αγγλ. other, γερµ. ander κ.ά. Η λ. απαντά 
συχνά ως ά συνθ., π.χ. άλλο-θι, άλλο-θεν, άλλό-τριος, άλλο-πρόσαλλος κ.ά.]. 

άλλοτε επίρρ. 1. σε άλλη εποχή, σε άλλους καιρούς, στο παρελθόν: ~ οι 
άνθρωποι δεν ζούσαν µε τόσο άγχος || ~ και τώρα- ΦΡ. άλλοτε... άλλοτε πότε... 
πότε, άλλες φορές... άλλες φορές: ~ τους καλοπιάνει, ~ τους αγριεύει, για να 
πετύχει αυτό που θέλει 2. (καταχρ.) άλλη φορά (στο µέλλον): ~ να είσαι πιο 
προσεκτική, όταν γράφεις. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άλλος + δτε «όταν»]. 

αλλοτινός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε άλλη εποχή, που ανήκει ή 
αναφέρεται στο παρελθόν: σε ~ καιρούς οι νέοι έδειχναν µεγαλύτερο σεβασµό 
στους ηλικιωµένους ΣΥΝ. παλιός, περασµένος ΑΝΤ. τωρινός, σύγχρονος. 

αλλότριος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που ανήκει σε άλλον, ο ξένος: ~ περιουσία | 
εδάφη || αυτά εξυπηρετούν - συµφέροντα 2. αλλότρια (τα) οι ξένες υποθέσεις, 
αυτά που ανήκουν σε άλλον: µην επιθυµήσεις ποτέ ~ || (συχνά ως αρνητικός 
σχολιασµός) ασχολείται µε - υποθέσεις | αντικείµενα (µε υποθέσεις άσχετες µε 
τον ίδιο ή µε άγνωστα ή ανοίκεια σε αυτόν αντικείµενα)· ΦΡ. εξ ιδίων τα 
αλλότρια (ενν. κρίνω) (εξ ιδίων τα αλλότρια, λατ. ex suis aliena judica) για 
περιπτώσεις κατά τις οποίες κανείς εκφέρει για τους άλλους κρίσεις 
λαµβάνοντας ως κριτήριο τον εαυτό του: ∆εν είναι όλοι σαν εσένα! Μην 
κρίνεις ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άλλος + επίθηµα -τρ- (< -τερο-, π.χ. σοφώ-τερο-ς) + -
ιος]. 

αλλοτριώνω ρ. µετβ. {αλλοτρίω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. καθιστώ (κάποιον) 
διαφορετικό, ξένο, σε σχέση µε ό,τι ήταν προηγουµένως ή µε ό,τι ήταν από τη 
φύση του: η σύγχρονη ζωή αλλοτριώνει τους ανθρώπους || (µεσοπαθ.) ο 
σύγχρονος εργαζόµενος ζει αλλοτριωµένος µέσα στην κατανάλωση ΣΥΝ. 
αποξενώνω 2. αλλοιώνω τα αυθεντικά χαρακτηριστικά, κάνω (κάτι) ξένο προς 
την ουσία του: η ανεξέλεγκτη εισαγωγή άσχετων στοιχείων αλλοτριώνουν τη 
φυσιογνωµία τού τοπικού πανηγυριού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άλλοτριώ (-όω) «αποξενώνω, καθιστώ κάτι/κάποιον εχθρικό» 
< αλλότριος]. 

αλλοτρίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) 1. η αίσθηση τής αποξένωσης τού 
ανθρώπου από τον εαυτό του και τον κόσµο που τον πε- 
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ριβάλλει, η απώλεια στοιχείων τής προσωπικότητας του, µε αποτέ-
λεσµα να καταλήγει ξένος ή κατώτερος ως προς αυτό που ήταν 2. (ει-
δικότ.) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. (α) (κατά τη µαρξιστική θεωρία) η αποξένωση τού 
εργάτη από την εργασία του και το προϊόν της (β) η αποξένωση τού 
ανθρώπου, που εκδηλώνεται ως σύγκρουση είτε τού εαυτού του σε 
σχέση µε το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει (λ.χ. ενός µετανάστη 
στην ξένη χώρα, σε αφιλόξενο ή απλώς ξένο περιβάλλον) είτε ως σύ-
γκρουση µε τον κοινωνικό ρόλο του (λ.χ. κάνοντας διαφορετικά 
πράγµατα από αυτά που µπορεί ή θα ήθελε) είτε ως διάσταση ανά-
µεσα στην ιδέα που έχει για τον εαυτό του και την πραγµατική του 
κατάσταση 3. (γενικότ.) η υπαγωγή τού εαυτού µας σε άλλους, η 
εξάρτηση, η υποδούλωση που συνεπάγεται απώλεια βασικών γνωρι-
σµάτων τής προσωπικότητας µας: η ~ τού σύγχρονου ανθρώπου στις 
επιταγές τής καταναλωτικής κοινωνίας είναι µια σκληρή πραγµατι-
κότητα 4. η αλλοίωση των αυθεντικών χαρακτηριστικών υπό την επί-
δραση ξένων στοιχείων: η ~ τής παραδοσιακής µουσικής µε την ει-
σαγωγή ξενικών µουσικών στοιχείων και οργάνων. [ΕΤΎΜ. < µτγν. 
άλλοτρίωσις, αρχική σηµ. «απώλεια, αποστέρηση», < αρχ. άλλοτριώ. Η 
κοινωνιολογική σηµ. είναι απόδ. ξέν. όρου, πβ. γερµ. Entfremdung, 
γαλλ. aliénation]. 

αλλοτριώσιµος, -η, -ο [1889] αυτός που µπορεί να αλλοτριωθεί ή να 
εκποιηθεί. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. aliénable]. 

αλλοτριωτικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί ή µπορεί να προκαλέσει 
αλλοτρίωση: ένα - φαινόµενο τής εποχής µας είναι ο ευδαιµονισµός. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. aliénant]. 

αλλοτροπισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα ορισµένων στοιχείων να 
εµφανίζονται στη στερεά κατάσταση µε δύο ή περισσότερους κρυ-
σταλλικούς τύπους (λ.χ. ο άνθρακας ως διαµάντι ή ως γραφίτης). 
Επίσης αλλοτροπία (η). — αλλοτροπικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < άλλο- + τροπισµός < τρόπος, < αγγλ. 
allotropism]. 

αλλότροπος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που εµφανίζεται µε άλλον τρόπο, 
άλλη µορφή 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν είναι συνηθισµένος 
ΣΥΝ. παράξενος, αλλόκοτος. 

αλλού επίρρ.- σε άλλον τόπο, σε άλλη κατεύθυνση ή σε άλλο πρόσω-
πο: εγώ µένω στην Αθήνα, αυτός µένει ~ || πήγαινε οπουδήποτε ~ 
εκτός απ'την Αθήνα || µην τα πεις αυτά και πουθενά ~! ΦΡ. (α) αλλού 
αυτά µάταια προσπαθείς να µε εξαπατήσεις, να µε επηρεάσεις: ~! 
Για χαζό µε περνάς και µου λες τέτοια ψέµατα; ΣΥΝ. δεν περνάνε εδώ 
αυτά (β) αλλού πατώ κι αλλού βρίσκοµαι (i) (για µεθυσµένους) αδυ-
νατώ να περπατήσω σταθερά: ήρθε τύφλα στο µεθύσι· αλλού πατούσε 
κι αλλού βρισκόταν (ii) (µτφ.) δεν ξέρω πώς να ενεργήσω ή κινούµαι 
σαν χαµένος (γ) (παροιµ.) αλλού ο παππάς κι αλλού τα ράσα του για 
καταστάσεις πολύ µπερδεµένες (όταν αλλού περιµένουµε κάτι και 
αλλού γίνεται) (δ) (παροιµ.) αλλού τα κακαρίσµατα κι αλλού 
γεννούν οι κότες βλ. λ. κότα (ε) αλλού το όνειρο κι αλλού το θαύµα 
για περιπτώσεις στις οποίες άλλο περιµένεις κι άλλο γίνεται. 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. άλλου < αρχ. άλλος, κατά το σχήµα αυτός > αύτοΰ, 
πάντα > παντού]. 

αλλού o ε επίρρ. (λαϊκ.) από αλλού, από άλλο µέρος ή πρόσωπο (βλ. λ. 
άλλοθεν). [ΕΤΥΜ. < µεσν. άλλοϋθε < άλλόθεν < αρχ. άλλοθεν (βλ.λ.)]. 

αλλοφερµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει έρθει από άλλον τόπο 
ΣΥΝ. ξενόφερτος ANT. ντόπιος. 

αλλοφρονω ρ. αµετβ. [αρχ.] {αλλοφρόνησα} περιέρχοµαι σε έξαλλη 
κατάσταση, χάνω τα λογικά µου ΣΥΝ. τρελαίνοµαι, παλαβώνω. 

αλλοφροσυνη (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.) η έντονη ταραχή τού νου, που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη λογικής στις πράξεις και τις αποφάσεις, 
συνήθ. ως αποτέλεσµα πανικού, απελπισίας κ.λπ.: εµφανίστηκε 
µπροστά µας σε κατάσταση αλλοφροσύνης- δεν ήξερε τι έκανε και τι 
έλεγε ΣΥΝ. παράκρουση. 

αλλόφρων, -ων, -ον {αλλόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} αυ-
τός που βρίσκεται εκτός εαυτού, σε έξαλλη κατάσταση, που έχει χά-
σει τα λογικά του ΣΥΝ. µανιασµένος. Επίσης αλλόφρονας (ο/η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ο σκεπτόµενος διαφορετικά», < άλλο- + -
φρων < φρήν, φρενός]. 

αλλόφυλος, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που ανήκει σε άλλη φυλή, άλλο 
έθνος ΣΥΝ. αλλογενής, αλλοεθνής ANT. οµοεθνής, οµόφυλος· ΦΡ. 
αποθανέτω η ψυχή µου µετά των αλλοφύλων (αποθανέτω ή ψυχή 
µου µετά τών αλλοφύλων) για περιπτώσεις στις οποίες επιλέγει κα-
νείς να καταστραφεί ο ίδιος, προκειµένου να ζηµιώσει τους εχθρούς 
του: θα δηµοσιοποιήσω τα έγγραφα που αποδεικνύουν πόσο κακό 
έχουν προξενήσει στην πόλη µας και ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < άλλο- + -φυλος < φϋλον. Η φρ. «αποθανέτω ή ψυχή µου µετά 
τών αλλοφύλων» (Π.∆. Κριταί 16, 30) αποδίδεται στον Σαµψών, 
περιώνυµο για τη σωµατική του ρώµη, ο οποίος είπε αυτά τα λόγια 
λίγο πριν γκρεµίσει τον ναό των Φιλισταίων, παρασύροντας στον 
θάνατο, εκτός από τον ίδιο, και όσους Φιλισταίους βρέθηκαν µέσα]. 

αλλόφωνο (το) {αλλοφών-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. καθεµιά από τις φωνητι-
κές παραλλαγές (φθόγγους) „ενός και τού αυτού φωνήµατος (βλ.λ.), 
π.χ. το ουρανικό ή µαλακό [k], που προφέρουµε σε λέξεις όπως και, 
κυρία, και το υπερωικό ή σκληρό [k], που προφέρεται σε λέξεις όπως 
κακός, άκου, είναι αλλόφωνα τού φωνήµατος /k/. — αλλοφωνικός, 
-ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. allophone]. 

αλλοχωριανός, -ή, -ό αυτός που κατάγεται από άλλο, διαφορετικό 
χωριό. 

άλλως επίρρ. (λόγ.) αλλιώς, µε άλλον τρόπο, διαφορετικά, σε αντίθε- 

τη περίπτωση: η εντατικοποίηση κρίνεται αναγκαία· ~, δεν θα κατα-
στεί δυνατή η υλοποίηση τού στόχου µας· κυρ. στις φράσεις (α) ού-
τως ή άλλως έτσι κι αλλιώς, σε κάθε περίπτωση: δεν χρειάζεται να 
σου τηλεφωνήσω, αφού - θα συναντηθούµε το βράδυ (β) άλλως πως 
(αρχ. άλλως πως) κάπως αλλιώς, κάπως διαφορετικά, µε άλλον τρό-
πο: αυτές οι ενέργειες πρέπει µάλλον να ερµηνευθούν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άλλος]. 

άλλωστε επίρρ. (ως δείκτης αναφοράς στην οµιλία) εξάλλου, εκτός 
αυτού: δεν θα πάµε στο θέατρο, αφού δεν βρήκαµε εισιτήρια- ~, δεν 
έχω ακούσει καλά λόγια για το έργο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φρ. άλλως τε (καί)... «και για άλλους λόγους και, κυ-
ρίως, επειδή...»]. 

άλµα (το) {άλµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. η εκτίναξη από το έδαφος 
ή άλλη βάση προς τα επάνω ή εµπρός µε ώθηση από τους µυς των πο-
διών ΣΥΝ. πήδηµα, (λαϊκ.) πήδος, σάλτο 2. (ειδικότ.) ΑΘΛ. αγώνισµα µε 
βασικό χαρακτηριστικό την εκτίναξη τού αθλητή σε ύψος (~ εις 
ύψος), σε µήκος (~ εις µήκος), µε τη χρήση βοηθητικού οργάνου, ενός 
ειδικού κονταριού (~ επί κοντώ) ή σε µήκος κάνοντας τρία διαδοχικά 
πηδήµατα (~ τριπλούν) 3. (µτφ.) γρήγορη και σηµαντική άνοδος ή 
πρόοδος: έκανε ένα επιτυχηµένο - στην κορυφή τής επιχείρησης || οι 
τιµές σηµείωσαν ~ 4. (κακόσ.) η απότοµη µετάβαση από ένα συλλο-
γιστικό σηµείο σε άλλο, χωρίς επαρκή τεκµηρίωση και σύνδεση, 
ώστε να δίνεται η εντύπωση χάσµατος στον συλλογισµό: στην ανά-
πτυξη τής έκθεσης του έκανε λογικά ~ 5. ΦΙΛΟΣ, η απότοµη ποιοτική 
αλλαγή, µε την οποία, σύµφωνα µε τον διαλεκτικό υλισµό τού Μαρξ, 
συντελείται η µετάβαση από τη µία κατάσταση στην άλλη στο είναι 
κάθε πράγµατος: µε τη συσσώρευση των ποσοτικών αλλαγών συντε-
λείται ποιοτικό ~. — αλµατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άλµα < άλλοµαι «πηδώ» < *άλ-jο-µαι < I.E. *sel- «πη-
δώ», πβ. λατ. sai-io «πηδώ» (> γαλλ. sauter), ισπ. salir «βγαίνω», ιταλ. 
salire «ανεβαίνω», σανσκρ. ucchalati < *ud-sal-ati «πηδά» κ.ά.]. 

αλµανάκ (το) {άκλ.} 1. ετήσια έκδοση που περιλαµβάνει ηµερολόγιο 
για τον επόµενο χρόνο, σηµαντικές ηµεροµηνίες και τις ώρες ανατο-
λής και δύσης τού Ηλίου, τις φάσεις τής Σελήνης κ.λπ. 2. (ειδικότ.) το 
ετήσιο βιβλίο αναφοράς γεγονότων σχετικά µε τις πολιτικές, οικονο-
µικές κ.λπ. εξελίξεις σε διάφορες χώρες, τα αθλήµατα, την ψυχαγω-
γία κ.λπ. τής χρονιάς που πέρασε. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. almanach < µεσν. λατ. almanachus < αραβ. al-manakh 
«καιρός, κλίµα»]. 

αλµατώδης, -ης, -ες [1896] {αλµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
αυτός που γίνεται µε άλµατα, πάρα πολύ γρήγορα και απότοµα: ~ 
εξέλιξη | επιδείνωση || η ~ ανάπτυξη βιοµηχανικών µονάδων στο λε-
κανοπέδιο τής Αττικής είναι επιζήµια για το περιβάλλον ΣΥΝ. ταχύς, 
ραγδαίος. — αλµατωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

άλµη κ. άρµη (η) {χωρ. πληθ.} 1.η αλµύρα τής θάλασσας: τα µαλλιά 
του είχαν γεµίσει ~ 2. το µείγµα νερού και αλατιού, που χρησιµοποι-
είται για τη συντήρηση τροφίµων: έβγαλε τις ελιές από την ~ ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) σαλαµούρα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άλµη < άλς «αλάτι - θάλασσα», o τ. άρµη κατά το σχή-
µα αδερφός < αδελφός]. 

αλµπάνης (ο) {αλµπάνηδες}, αλµπάνισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) (συνήθ. για γιατρό ή τεχνίτη) πρόσωπο αδέξιο, άπειρο στη 
δουλειά του, που δεν µπορεί να το εµπιστευθεί κανείς ως επαγγελ-
µατία: χειρουργός είναι αυτός ή ~; || µου τον σύστησαν για καλό µά-
στορα και αποδείχθηκε ~ ΣΥΝ. ατζαµής, σκιτζής, τσαρλατάνος, κο-
µπογιαν(ν)ίτης ΑΝΤ. ικανός, επιδέξιος, δεξιοτέχνης. [ΕΤΥΜ. < 
*ναλµπάντης (από όπου µε συνεκφορά τον ναλµπάν)τ(η > τον 
αλµπάνη) < τουρκ. nalbant «πεταλωτής» < περσ. na'lbent]. 

αλµπαρόζα (η) η αρµπαρόριζα (βλ.λ.). 
JETYM. < ιταλ. *albarosa < erba rosa (βλ. λ. αρµπαρόριζα)]. 
άλµπατρος κ. αλµπατρός (το) {άκλ.} µεγαλόσωµο ωκεάνιο πτηνό, 

που τρέφεται µε θαλάσσιους οργανισµούς, έχει µεγάλα ρουθούνια 
στο πάνω µέρος τού ράµφους, φτερά µεγάλου ανοίγµατος και βαριά 
µυρωδιά, που προκαλεί η έκκριση ελαίου στο στοµάχι του. [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. | αγγλ. albatros, παραλλαγµένος τ. τού πορτ. alcatraz 
«πελεκάνος - άλµπατρος», πιθ. από ιθαγενή γλώσσα τής Ν. Αµερι-
κής, o τ. albatros παρετυµολογήθηκε προς το λατ. albus «λευκός» 
εξαιτίας τού χρώµατος τού πτηνού]. 

αλµπινικός, -ή, -ό αλφικός (βλ.λ.). 
αλµπινισµος (ο) {χωρ. πληθ.} ο αλφισµός (βλ.λ.). 

[ΕΤΎΜ. < γαλλ. albinisme, βλ. κ. αλφισµός]. 
αλµπίνος (ο), αλµπίνα (η) {αλµπινών} πρόσωπο που πάσχει από αλ-

φισµό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < ιταλ. albino, βλ. λ. αλφισµός]. 
άλµπουµ (το) {άκλ.} ελλην. λεύκωµα 1. βιβλίο µε χοντρό εξώφυλλο, 

λευκά φύλλα ή θήκες για τη συλλογή και ταξινόµηση φωτογραφιών, 
γραµµατοσήµων, αυτογράφων: φωτογραφικό ~ || ~ γραµµατοσήµων 2. 
πολυτελής έκδοση όπου ανθολογούνται έργα τέχνης, τραγούδια ή 
στίχοι: ~ µε τη ζωγραφική των ιµπρεσιονιστών · 3. (α) δίσκος (ψη-
φιακός ή βινυλίου) ή σύνολο δίσκων, που περιέχουν επιλογές από συ-
γκεκριµένο µουσικό είδος: - µε τραγούδια τής δεκαετίας τού '60 (β) 
(γενικά) οποιοσδήποτε ψηφιακός δίσκος ή δίσκος βινυλίου τίθεται σε 
κυκλοφορία: το νέο ~ τού γνωστού τραγουδιστή || διπλό ~ (που περι-
λαµβάνει δύο δίσκους). 
[ΕΤΥΜ. < λατ. album, ουδ. τού επιθ. albus «λευκός». Η λ. αρχικά ανα-
φερόταν σε επιφάνειες τοίχων ή πίνακες, που προορίζονταν για την 
αναγραφή ανακοινώσεων και πληροφοριών. Αργότερα η λ. προσδιό-
ριζε επίσης τα λευκά φύλλα θρησκευτικών βιβλίων, όπου καταγρά-
φονταν σηµαντικά οικογενειακά συµβάντα. Έτσι κατέληξε να χαρά- 
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κτηρίζει γενικά κάθε αναµνηστική (και άλλη) συλλογή (σηµειώσε-
ων, φωτογραφιών, δίσκων κ.ά.)]. 

άλµπουρο κ. άρµπουρο (το) (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. Ο ιστός πλοίου, το κατάρτι. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. alboro < λατ. arbor «δέντρο»]. 

αλµύρα κ. αρµύρα (η) {πληθ. µόνο στη σηµ. 3} 1. το λεπτό επίστρω-
µα αλατιού που καλύπτει µια επιφάνεια ή το ανθρώπινο σώµα ύστε-
ρα από την επαφή τους µε το θαλασσινό νερό: γέµισαν τα µαλλιά του 
θαλασσινή ~ || ξεπλένοµαι για να φύγει η ~ τής θάλασσας ΣΥΝ. άρµη, 
αλισάχνη 2. (σπάν.) η αλµυρή γεύση ΣΥΝ. αλµυροτητα, αλµυ-ράδα · 
3. εδώδιµο φυτό που ευδοκιµεί σε αλατούχα εδάφη και τρώγεται 
βραστό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. αλµύρα, ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. αλµυρός µε 
αναβιβασµό τού τόνου: ή αλµυρά > αλµύρα]. 

αλµυρίζω [αρχ.] κ. αρµυρίζω [µεσν.] ρ. αµετβ. κ. µετβ. {αλµύρισ-α, -
τηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. γίνοµαι αλµυρός: οι ελιές τόσες µέρες 
στην άλµη θα έχουν πια αλµυρίσει 2. έχω αλµυρή γεύση: µη βάζεις 
τόσο αλάτι, γιατί το φαγητό θ'αλµυρίσει 3. (σπάν. για αιγοπρόβατα) 
τρώω ή πίνω κάτι αλµυρό (συνήθ. αλάτι, θαλασσινό νερό): ο βοσκός 
κατέβασε τα πρόβατα στη θάλασσα, για ν' αρµυρίσουν ♦ 4. (µετβ.) 
προσθέτω αλάτι (σε κάτι), κάνω (κάτι) αλµυρό ΑΝΤ. ξαλµυρίζω. 

αλµυρίκι κ. αρµυρίκι (το) {αλµυρικ-ιού | -ιών} φυτό που φύεται σε 
όχθες λιµνών µε αλµυρό νερό ή κοντά σε παραλίες και το οποίο 
απορροφά αλάτι στον κυτταρικό του χυµό, αλλά δεν το αποθηκεύει 
και το αποβάλλει µε πολυάριθµους αδένες. [ΕΤΥΜ. < αλµυρός + -ίκι, 
κατά τα ραδίκι, ρείκι, φιρίκι κ.ά.]. 

αλµυρός, -ή, -ό κ. αρµυρός [µεσν.] 1. αυτός που περιέχει πολύ αλάτι 
ή έχει τη γεύση αλατιού: αλάτισες πολύ το φαγητό και έγινε ~ ΣΥΝ. 
αλατισµένος ΑΝΤ. ανάλατος 2. αλµυρά (τα) (i) τροφές που διατηρού-
νται µέσα σε διάλυµα αλατιού (λακέρδα, ελιές, µπακαλιάρος) ΣΥΝ. 
παστά (ii) είδη ζαχαροπλαστικής (µπισκότα κ.λπ.) που παρασκευά-
ζονται µε την προσθήκη αλατιού 3. (µτφ.) αυτός που κοστίζει πολλά 
χρήµατα, που είναι ακριβός: ωραίο µαγαζί, αλλά µε πολύ ~ τιµές ΣΥΝ. 
τσουχτερός ΑΝΤ. φτηνός. — αλµυράδα κ. αρµυράδα (η), (υποκ.) αλ-
µυρούτσικος, -η (λαϊκ. -ια), -ο κ. αρµυρούτσικος [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αλµυρός < άλµη + παραγ. επίθηµα -υρός. Η σηµ. «ακριβός» είναι 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. la note salée «αλµυρός λογαριασµός», πβ. 
κ. η λυπητερή < γαλλ. la douloureuse]. 

αλµυροτητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) 1. το να είναι κάτι αλµυρό, το να 
περιέχει αλάτι ΣΥΝ. αλµυράδα 2. (ειδικότ.) η ποσότητα αλάτων που 
περιέχονται διαλυµένα στη µονάδα όγκου τού θαλασσινού νερού 
ΣΥΝ. αλατότητα. 

-αλο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστι-
κών: κρότ-αλο, καύκ-αλο, θρύψ-αλο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραγ. επίθηµα -αλον, που προέρχεται από τα επιθή-
µατα -α- και -λο- και έχει σηµαντική παρουσία στην Αρχ.: πέτ-αλο-
ν, όµφ-αλό-ς, όµ-αλό-ς, άγκ-άλ-η κ.ά.]. 

αλόγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το θηλυκό άλογο, η φοράδα 2. 
(µειωτ.-σκωπτ.) γυναίκα µεγαλόσωµη, χοντροκοµµένη στη σωµατική 
της διάπλαση και άχαρη στους τρόπους της. 

αλογάκι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} 1. το µικρής ηλικίας άλογο ΣΥΝ. που-
λάρι 2. βραχύσωµο, µικροκαµωµένο άλογο 3. (συνεκδ.) παιδικό παι-
χνίδι σε σχήµα αλόγου 4. (α) αλογάκι τής θάλασσας ο ιππόκαµπος 
(β) αλογάκι τής Παναγίας έντοµο µήκους περίπου πέντε εκατοστών, 
µε τριγωνικό κεφάλι, επιµήκη προθώρακα και συλληπτήρια εµπρό-
σθια πόδια, που τρέφεται αποκλειστικά µε άλλα έντοµα. 

αλόγας (ο) {αλογάδες} (προφ.) πρόσωπο που ασχολείται µε τα άλογα. 
Επίσης (λογοτ.) αλογάρης [µεσν.] {αλογάρηδες} κ. αλογατάρης {αλο-
γατάρηδες}. 
[ΕΤΥΜ. < άλογο + -άς, πβ. κ. κοσκιν-άς. o µεσν. τ. άλογάρης (µε πα-
ραγ. επίθηµα -άρης) είχε αρχικώς τη σηµ. «ιπποκόµος», ο δε τ. αλο-
γατάρης ανάγεται στον λαϊκό πληθ. αλόγατα (µε το ίδιο επίθηµα)]. 

αλογήσιος, -α, -ο (σχολ. ορθ. αλογίσιος) αυτός που ανήκει στο άλογο 
ή προέρχεται από αυτό: ~ κρέας | µυρωδιά | βλέµµα. — αλογήσια 
επίρρ. 

αλογίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ο θηλυκός ίππος ΣΥΝ. φοράδα. 
αλόγιστος, -η, -ο κ. (σπάν.) αλόγιαστος (για ενέργεια ή κατάσταση) 

που δεν στηρίζεται στη λογική, που ξεπερνά το µέτρο, που αγγίζει τα 
όρια τής υπερβολής ή τού παραλογισµού: η - καταστροφή των δασών 
έλαβε τεράστιες διαστάσεις || ~ κατανάλωση αλκοόλ ΣΥΝ. παράλογος, 
αδικαιολόγητος ΑΝΤ. συνετός, λογικός, µετρηµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αόριστος, ασήµαντος» < ά- στερητ. + λο-
γίζοµαι]. 

άλογο (το) {αλόγ-ου | -ων} (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. ζώο) 
1. µεγαλόσωµο, χορτοφάγο θηλαστικό, άγριο ή εξηµερωµένο, που χα-
ρακτηρίζεται από τις δυνατές του οπλές, την πλούσια χαίτη, τη µα-
κριά του ουρά και την ταχύτητα του· χρησιµοποιείται από τον άν-
θρωπο ως υποζύγιο, ως µεταφορικό µέσο ή για άθληση και αναψυχή 
(ιππασία): άγριο | αγωγιάτικο | απετάλωτο | αραβικό | βαρβάτο | εξη-
µερωµένο | στρατιωτικό | καθαρόαιµο - ΣΥΝ. (λόγ.) ίππος, (λογοτ.) 
άτι· ΦΡ. (εµφατ.) (και) πράσινα άλογα ψέµατα, υπερβολές, τερατολο-
γίες: Γι σπουδές και ~; Ούτε το Λύκειο δεν έχει τελειώσει! ΣΥΝ. πα-
ραµύθια τής Χαλιµάς 2. το ενήλικο αρσενικό ζώο αυτού τού είδους 
(πβ. λ. φοράδα, πουλάρι) 3. (συνεκδ.) (πιόνι) στο σκάκι, που έχει τη 
µορφή κεφαλιού αλόγου ΣΥΝ. ίππος · 4. (καθηµ.) µονάδα µετρήσεως 
τής ιπποδύναµης µιας µηχανής (επίσ. ίππος): πόσα - βγάζει η µηχα- 

νή τού αυτοκινήτου σου; — (υποκ.) αλογάκι (το) [µεσν.] (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παράλογος, λογικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άλογον, ουδ. τού αρχ. επιθ. άλογος «ο στερούµενος λο-
γικού, λογικής σκέψεως». Η λ. άλογον χρησιµοποιήθηκε αρχικά στη 
στρατιωτική γλώσσα ως µέρος τής φρ. άλογον ζώον (πβ. κ. Κ.∆. Ιού-
δα 10: όσα δε φυσικώς ώς τά άλογα ζφα επίστανταί), προκειµένου να 
διακρίνονται τα ζώα από τους στρατιώτες. Η συχνή χρήση συ-
γκεκριµένων ζώων στη στρατιωτική ζωή (ως υποζυγίων ή και σε µά-
χες) συνετέλεσε ώστε το άλογο (κατά παράλειψη τού ζώου) να προ-
σλάβει την ειδική σηµασία τού «ίππου» (στένωση σηµασίας). Η σηµ. 
«ίππος» δηλώθηκε επίσης και από περισσότερες άλλες (µη οµόρρι-
ζες) λέξεις, όπως φαρί, άτι, φοράδα, πουλάρι κ.ά. (βλ.λ.). Η προέλευ-
ση τής φρ. πράσινα άλογα είναι αβέβαιη, αλλά η αναγωγή σε υποτι-
θέµενο αρχ. σχήµα πράσσειν άλογα είναι παρετυµολογική]. 

αλογόκριτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει λογοκριθεί. 
αλογολάτης (ο) {αλογολατών} (λαϊκ.-λογοτ.) ο βοσκός ή ο φύλακας 

αλόγων. [ΕΤΥΜ. < άλογο + -λάτης (< αρχ. έλαύνω), πβ. κ. ζευγο-
λάτης]. 

αλογοµούρης (ο) {αλογοµούρηδες}, αλογοµούρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) 1. άνθρωπος µε πρόσωπο σαν τού αλόγου, πολύ άσχη-
µος 2. (αργκό) πρόσωπο που συχνάζει και παίζει στον ιππόδροµο. 

αλογόµυγα (η) {αλογόµυγων} µεγάλη µύγα που ζει παρασιτικά εις 
βάρος των αλόγων ή άλλων υποζυγίων ΣΥΝ. (επίσ.) οίστρος, (λαϊκ.) 
(ν)τάβανος. 

αλογόνο (το) [1880] ΧΗΜ. καθένα από τα στοιχεία που ανήκουν στην 
έβδοµη οµάδα τού περιοδικού πίνακα (φθόριο, χλώριο, βρώµιο, ιώδιο, 
άστατο) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ. (< άλας + γένος), < γαλλ. halogène. H 
ονοµασία των στοιχείων οφείλεται στο ότι όλα (όταν ενωθούν µε το 
νάτριο) παράγουν άλατα τού νατρίου]. 

αλογοουρά (η) 1. η ουρά τού αλόγου 2. το µάζεµα των (συνήθ. µα-
κριών) µαλλιών στο πίσω µέρος τού κεφαλιού σε ένα σηµείο (λ.χ. µε 
λάστιχο), ώστε µετά να πέφτουν ελεύθερα: µαζεύει τα µαλλιά της ~. 

αλογοπάζαρο (το) (λαϊκ.) 1. ο τόπος όπου γίνεται παζάρι αλόγων, ό-
που αγοράζονται και πωλούνται άλογα 2. (συνεκδ.) η περίοδος αυτού 
τού παζαριού και οι εκδηλώσεις που το συνοδεύουν. 

άλογος, -η, -ο 1. αυτός που δεν στηρίζεται σε λογική βάση: - επιχει-
ρήµατα ΣΥΝ. παράλογος 2. ΦΙΛΟΣ, άλογο(ν) (το) το µη προσιτό στη 
νοητική δύναµη τού ανθρώπου, που υπερβαίνει τη λογική σκέψη και 
τα όρια της. — άλογα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ανέκφραστος, ακατανόητος», < ά- 
στερητ. + λόγος]. 

αλογοτριχα (η) (αλογοτριχών) 1. τρίχα αλόγου 2. (συνεκδ.) νήµα από 
τρίχες αλόγου, στην άκρη τού οποίου δένεται το αγκίστρι 3. (µτφ.) 
πολύ σκληρή και ανθεκτική τρίχα, που χρησιµοποιείται στη βιοµηχα-
νία. 

αλόη (η) {χωρ. πληθ.} 1. θαµνώδες, ποώδες (σπάν. δενδρώδες) πολυετές 
φυτό µε κίτρινα, κόκκινα ή πρασινωπά άνθη, που ευδοκιµεί σε ξηρά 
περιβάλλοντα· χρησιµοποιείται ως καλλωπιστικό αλλά και στη φαρ-
µακευτική 2. ΦΑΡΜ. η ουσία που βρίσκεται στις νευρώσεις των φύλ-
λων τού οµώνυµου φυτού και χρησιµοποιείται ως καθαρτικό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο από εβρ. ahalót (ίδια σηµ.)]. 

αλοιφή (η) 1. φαρµακευτικό παρασκεύασµα η δοµή τού οποίου επι-
τρέπει την επάλειψη του στο σώµα για θεραπευτικούς ή καλλωπι-
στικούς σκοπούς: ~ για την αλλεργία | τους ρευµατισµούς | τα τσι-
µπήµατα 2. µείγµα όµοιας υφής κατάλληλο για την επάλειψη (γάνω-
µα, καθαρισµό, στίλβωµα) διαφόρων αντικειµένων: ~ για το καθάρι-
σµα των ασηµικών ΣΥΝ. επάλειµµα, επίχρισµα 3. (µτφ.) φαγητό σε 
ρευστή κατάσταση, που τα συστατικά του έχουν διαλυθεί και συγ-
χωνευθεί τόσο καλά, ώστε να µη φαίνεται τίποτα ως ξένο σώµα: αυτή 
η σκορδαλιά είναι σωστή -· ΦΡ. (εκφραστ.) κάνω (κάποιον) αλοιφή 
τον κατατροπώνω, τον κατανικώ ΣΥΝ. κάνω (κάποιον) λειώµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ζωικό λίπος - επάλειψη», < αλείφω]. 

αλοιφή - αλείφω. Το αλοιφή γράφεται µε -οι-, ενώ το αλείφω µε -
ει-, γιατί το αλοιφή παράγεται ως ρηµατικό ουσιαστικό από τη 
λεγόµενη «ετεροιωµένη βαθµίδα» τής ρίζας, όπου το -ε- τής ρίζας 
τρέπεται σε -ο- (λέγω - λόγος, µένω - µόνος) και το -ει- σε -οι-: 
αλείφω - αλοιφή, αµείβω - αµοιβή, λείπω - λοιπόν. 

→ αµείβω, µεταπτώσεις 

Αλόννησος (η) {Αλοννήσου} 1. νησί των Β. Σποράδων ΒΑ. τής Σκο-
πέλου 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Αλοννησιώτης (ο), 
Αλοννησιώτισσα (η), αλοννησιώτικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Αλόννησος < *Άλόσ-νησος < άλοσ- (< άλς, αλός «αλά-
τι») + νήσος]. 

-αλός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 
φανερώνουν ιδιότητα, χαρακτηριστικό: ντροπ-αλός, ροδ-αλός. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που ανάγεται σε -
αλο | ά < I.E. *-1ο- (µε διάφορες επαυξήσεις), λ.χ. οµ-αλός, χθαµ-αλός. 
Οµόρρ. επίθηµα -ηλός (βλ.λ.)]. 

αλοτροπισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα των υδρόβιων ζώων να 
τρέπονται προς ορισµένη κατεύθυνση, για να βρουν νερό µε την ανα-
γκαία για τον οργανισµό τους ποσότητα σε αλάτι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άλς (γεν. αλός) «αλάτι, θάλασσα» + -τροπισµός < τρόπος]. 

αλουµίνα (η) {αλουµινών} 1. το φυσικό ή συνθετικό οξίδιο τού αλου- 
α- | αν- στερητικό 
α-λογάριαστος, -η, -ο α-λογίκευτος, -η, -ο α-λόγχιστος, -η, -ο α-λοιδόρητος, -η, -ο α-λουστράριστος, -η, -ο 
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µινίου, που απαντά στη φύση µε διάφορες κρυσταλλικές µορφές, 
αποτελεί δε το ενδιάµεσο προϊόν τής παραγωγής αργιλίου από βοξί-
τη µε ποικίλες βιοµηχανικές χρήσεις (βιοµηχανίες γυαλιού, αλουµι-
νίου, κεραµεικών, ελαστικού κ.ά.) 2. η επεξεργασµένη αλουµίνα ως 
εµπορεύσιµο προϊόν: οι εξαγωγές αλουµίνας δεν πάνε καλά 3. (συ-
νεκδ.) εργοστάσιο επεξεργασίας αλουµίνας για την παραγωγή αλου-
µινίου. [ΕΤΥΜ. < νεολατ. alumina < λατ. alumen «στύψη», βλ. κ. 
αλουµίνιο]. 

αλουµινάς (ο) {αλουµινάδες} (λαϊκ.) ο τεχνίτης που ασχολείται µε 
κατασκευές από αλουµίνιο (κουφώµατα κ.λπ.). 

αλουµινένιος, -ια, -ιο κατασκευασµένος από αλουµίνιο: ~ παράθυρα | 
πόρτες. 

αλουµίνιο (το) {αλουµινίου} 1. ΧΗΜ. ελαφρό, εύκαµπτο, αργυρόλευκο 
µέταλλο (σύµβολο Αϊ), που παράγεται µε ηλεκτρόλυση τής αλουµίνας 
και δεν σκουριάζει ούτε θαµπώνει εύκολα ΣΥΝ. αργίλιο 2. το παραπά-
νω µέταλλο όπως χρησιµοποιείται επεξεργασµένο σε διάφορα κράµα-
τα µετάλλων µε κύριο χαρακτηριστικό την ελαφρότητα και την ανθε-
κτικότητα του: ζάντες | ανακύκλωση | συσκευασία αλουµινίου (βλ. κ. 
λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. aluminium (< λατ. alumen «στύψη»), ονοµασία που 
δόθηκε στο µέταλλο (1807) από τον Αγγλο χηµικό Sir Humphry Davy]. 

αλουµινοκατασκευή (η) κατασκευή από αλουµίνιο. 
αλουµινόχαρτο (το) 1. πολύ λεπτό φύλλο αλουµινίου, που χρησιµο-

ποιείται ως περιτύλιγµα προϊόντων 2. (συνεκδ.) συγκεκριµένη ποσό-
τητα τού παραπάνω φύλλου στην εµπορική του συσκευασία. 

αλουσιά (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η κατάσταση των µαλλιών τού αν-
θρώπου, όταν δεν έχει λουστεί: κολλούσαν τα µαλλιά του απ' την ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άλουσία < αλουτος < ά- στερητ. + λούω]. 

άλουστος, -η, -ο αυτός που δεν είναι λουσµένος: ~ µαλλιά || ήρθε στη 
δουλειά ~ ΑΝΤ. λουσµένος. 

αλόφυτο (το) {-ου κ. -ύτου | -ων κ. -ύτων} BOT. (συνήθ. στον πληθ.) 
φυτό που ευδοκιµεί σε αλµυρά εδάφη. 
[ΕΤΥΜ. < αλο- (< αρχ. άλς, αλός «αλάτι») + φυτό, ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. halophyte]. 

αλπάκα κ. αλπακά (η) {άκλ.} 1. ΖΩΟΛ. εξηµερωµένο θηλαστικό τής 
Ν. Αµερικής, γνωστό για το µακρύ, µεταξένιο µαλλί του (βλ. λ. λάµα) 
ΣΥΝ. προβατοκάµηλος- (συνεκδ.) 2. (α) το µαλλί τού παραπάνω ζώου, 
που χρησιµοποιείται για την κατασκευή θερµοµονωτικών υφασµά-
των (β) ύφασµα, στην κατασκευή τού οποίου έχει χρησιµοποιηθεί τέ-
τοιο µαλλί (γ) (ειδικότ.) γούνα από τέτοιο τρίχωµα: (ως επίθ.) γούνα 
αλπακά. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. alpaca (σύγχρ. ισπ. alpaque) < alpaco, λ. τής γλώσσας Κε-
τσούα (Περού), < paco «κοκκινωπός»]. 

αλπακάς (ο) (στη µεταλλουργία ως εµπορική ονοµασία) κράµα χαλ-
κού, νικελίου και ψευδαργύρου, που χρησιµοποιείται για την κατα-
σκευή κυρ. επιτραπέζιων σκευών ΣΥΝ. νεάργυρος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
alpacca, αγν. ετύµου]. 

Άλπεις (οι) {Άλπεων} οροσειρά τής Κ. Ευρώπης, που εκτείνεται στη 
Γαλλία, την Ελβετία, την Ιταλία, την Αυστρία και την Κροατία, µε 
υψηλότερο σηµείο της το Λευκό Όρος. — αλπικός, -ή, -ό κ. άλπειος, -
α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. Alpes, λ. κελτική, προερχόµενη πιθ. από µη I.E. ρίζα 
*alb- «ψηλό όρος», από όπου και Άλβιών < λατ. Albion < κελτ. 
*Albiu]. 

αλπινισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η ανάβαση, η αναρρίχηση σε ψηλά βου-
νά ΣΥΝ. ορειβασία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. alpinisme < alpin < λατ. alpinus < 
Alpes, βλ. κ. Άλπεις]. 

αλπινιστής (ο), αλπινίστρια (η) {αλπινιστριών} 1. πρόσωπο που 
ασχολείται µε τον αλπινισµό- ορειβάτης 2. ΣΤΡΑΤ. στρατιώτης που 
ανήκει στις µονάδες καταδροµέων ειδικευµένων σε επιχειρήσεις επί 
ορεινού εδάφους: ούτε οι περίφηµοι ~ τού Μουσσολίνι έσωσαν τον 
ιταλικό στρατό από την πανωλεθρία. [ΕΤΥΜ < γαλλ. alpiniste < alpin 
< λατ. alpinus < Alpes, βλ. κ. Άλπεις]. 

Αλσατία (η) περιοχή τής ΒΑ. Γαλλίας στα σύνορα µε τη Γερµανία. 
— Αλσατός (ο), Αλσατή (η), αλσατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. Alsatia < µεσν. λατ. Alisatia (> γαλλ. Alsace, γερµ. 
Elsaß), αβεβ. ετύµου, κελτ. αρχής, ίσως < κελτ. alisa «βράχος, γκρε-
µός» ή < κελτ. aliso «είδος δέντρου»]. 

άλσος (το) {άλσ-ους | -η, -ών} µικρό τεχνητό δάσος, κήπος για περί-
πατο ή υπαίθριες εκδηλώσεις ΣΥΝ. πάρκο, δασάκι. — (λόγ.-υποκ.) αλ-
σύλλιο κ. (καθηµ.) αλσάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου. Η σύνδεση µε το ιερό τής Ολυµπίας "Αλτις δεν είναι πειστική, 
διότι θα οδηγούσε στον ασυνήθη σχηµατισµό *άλτ-jος > άλσος. ∆εν 
ευσταθούν σηµασιολογικώς οι συνδ. µε τα αρχ. ρ. άλδαίνω, άλθαίνω 
«τρέφω»]. 

A.A.Τ. (η) Αντιµετώπιση Ληστειών Τραπεζών, υπηρεσία που υπάγεται 
στην Αµεση ∆ράση. 

αλτι επιφών. [1876] ελλην. στάσου-ως γυµναστικό ή στρατιωτικό πα-
ράγγελµα που χρησιµοποιείται για την ακινητοποίηση οµάδων ή 
ατόµων ΣΥΝ. ακίνητος! στοπ!· ΦΡ. ΣΤΡΑΤ. Αλτι Τις ει; «Σταµάτησε! | 
Ακίνητος! Ποιος είσαι;»' (εκφωνείται από τον σκοπό) για αναγνώρι-
ση όποιου πλησιάζει στη σκοπιά του. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. halte < γερµ. halt «στάσου!», προστ. τού halten «στα-
µατώ»]. Αλτάια (Όρη) (τα) {Αλταΐων (Ορέων)} όρη τής Κ. Ασίας 
µεταξύ τής Κίνας, τής Μογγολίας και τής Ρωσίας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. Altai (Mountains), αβεβ. ετύµου, ίσως < µογγολ. 
alt «χρυσός»]. αλταϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τα Αλτάια 
Όρη, καθώς και µε τους λαούς αυτής τής περιοχής και τα έργα τους: 
χειροποίη- 

τος ~ τάπητας 2. ΓΛΩΣΣ. αλταϊκές γλώσσες οι τουρκικές και µογγολι-
κές γλώσσες που µιλιούνται από τη ΒΑ. Ασία ώς την Εγγύς Ανατολή 
και τα Βαλκάνια (βλ. λ. ουραλοαλταϊκός). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. altaic < Altai, ονοµασία βουνών, αβεβ. 
ετύµου, ίσως < µογγολ. alt «χρυσός»]. 

αλτάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µικρό, στενό χώρισµα παράλληλο προς 
τον τοίχο αυλής, όπου φυτεύονται λουλούδια ΣΥΝ. πρασιά, παρτέρι 2. 
µικρός εξώστης, µπαλκόνι µε λουλούδια. [ΕΤΎΜ. < ιταλ. altana 
«εξώστης» < alto < λατ. altus «ψηλός»]. 

alter ego (το) λατ. (προφέρεται άλτερ έγκο) ελλην. άλλο εγώ (βλ. λ. 
άλλος). [ΕΤΥΜ. < λατ. alter ego «άλλο εγώ»]. 

altera pars (η) λατ. (προφέρεται άλτερα παρς) ελλην. η άλλη πλευρά-
στη ΦΡ. Audiatur et altera pars ας ακουστεί και η άλλη πλευρά (βλ. λ. 
άλλος). [ΕΤΥΜ. < λατ. altera pars «άλλη πλευρά»]. 

αλτερνατίβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η εναλλακτική (ενν. λύση/ επιλογή 
| αντιµετώπιση κ.τ.ό.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. alternative < λατ. alternus < alter «ο ένας 
από τους δύο, ο άλλος»]. 

αλτήρας (ο) όργανο γυµναστικής των χεριών αποτελούµενο από δύο 
βάρη συνδεόµενα µεταξύ τους µε µικρή σιδερένια ράβδο ως λαβή-
χρησιµοποιείται για την προπόνηση των αθλητών στην άρση βαρών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άλτήρ, -ήρος < άλλοµαι «πηδώ» θ. άλ- + παραγ. επίθη-
µα -τήρ, πβ. κ. βα-τήρ), βλ. κ. άλµα]. 

άλτης (ο) [1896] {αλτών}, άλτρια (η) {αλτριών} αθλητής που αγωνί-
ζεται στους διάφορους τύπους αλµάτων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άλλοµαι 
«πηδώ», βλ. κ. άλµα]. 

αλτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που είναι ικανός στο άλµα. — αλτικό-
τητα (η). 

αλτρουισµός (ο) [1895] {χωρ. πληθ.} η ανιδιοτελής µέριµνα για τους 
άλλους, η συνειδητή άρνηση τού ατοµικού συµφέροντος προς όφε-
λος τού συλλογικού· συνήθ. κατ' αντιδιαστολή προς τον εγωισµό ΣΥΝ. 
φιλαλληλία ΑΝΤ. εγωισµός, εγωκεντρισµός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. altruisme < λατ. alter «άλλος»]. 

αλτρουιστής (ο), αλτρουίστρια (η) {αλτρουιστριών} αυτός που 
διακατέχεται από ανιδιοτελή συναισθήµατα ανθρωπισµού, φιλαλλη-
λίας, που µεριµνά για τον συνάνθρωπο του, χωρίς να υπολογίζει τον 
εαυτό του. — αλτρουιστικός, -ή, -ό, αλτρουιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. altruiste, βλ. κ. αλτρουισµός]. 

Αλτσχάιµερ {άκλ.} ΙΑΤΡ. νόσος τού Αλτσχάιµερ εγκεφαλική ατροφία 
που καταλήγει σε άνοια- προσβάλλει όλες τις εγκεφαλικές λει-
τουργίες και οδηγεί σε πλήρη αποσύνθεση τής προσωπικότητας. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού Γερµανού νευρολόγου Α. Alzheimer (1864-1915), 
που περιέγραψε τη νόσο]. 

αλυγισία (η) {χωρ. πληθ.} η ακαµψία. 
αλύγιστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν λυγίζει, που δεν κάµπτεται 

ΣΥΝ. άκαµπτος· (µτφ.) 2. αυτός που δεν λυγίζει από τις δυσκολίες, που 
δεν απογοητεύεται, δεν παραιτείται: παρ' όλες τις συµφορές του, 
έµεινε ~ ΣΥΝ. ακλόνητος 3. αυτός που δεν υποχωρεί, που δείχνει εξαι-
ρετική σκληρότητα και ακαµψία στις πράξεις και τις αποφάσεις του: 
τον ικέτευα, αλλ'αυτός µε κοίταζε - ΣΥΝ. άτεγκτος, αδιάλλακτος. 

αλυκή (η) ειδική αβαθής δεξαµενή, φυσική ή τεχνητή, διαµορφωµένη 
σε επίπεδη παραλιακή έκταση µε πλούσιο σε άργιλο υπέδαφος, 
µέσα στην οποία πραγµατοποιείται η ηλιακή εξάτµιση τού θαλασσι-
νού νερού για την εξαγωγή αλατιού: οι ~ τού Μεσολογγίου. [ΕΤΥΜ 
< µεσν. αλυκή, θηλ. τού αρχ. επιθ. άλυκός «αλµυρός» < άλς, ό (γεν. 
αλός) «αλάτι» + -υκός, όπου το -υ- πιθ. υπό την επίδραση τής 
συνώνυµης λ. αλµυρός. Οµόρρ. άλ-ας, άλ-µη, "Άλ-ιµος, αλι-εύς κ.ά. 
Η σηµερινή σηµ. τής λ. αλυκή οφείλεται στη συχνή της χρήση στη 
φρ. αλυκή (λίµνη)]. 

αλυπησιά (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η παντελής έλλειψη οίκτου, 
συµπόνιας, ευσπλαχνίας ΣΥΝ. αναισθησία, αναλγησία, απονιά, σκλη-
ρότητα. 

αλύπητα επίρρ. [µεσν.] 1. χωρίς λύπηση, έλεος: η ζωή τον χτύπησε ~ 
ΣΥΝ. σκληρά, ανελέητα, άσπλαχνα, (λόγ.) απηνώς 2. χωρίς µέτρο και 
φειδώ, χωρίς όριο: ξοδεύει τα λεφτά του ~ ΣΥΝ. αλόγιστα, αφειδώς, 
απερίσκεπτα. — αλύπητος, -η, -ο [αρχ.]. 

άλυπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει δοκιµάσει λύπες. — αλυπία 
(η) [αρχ·]· 

αλυσίδα (η) 1. (α) σειρά κρίκων που συνδέονται µεταξύ τους περνώ-
ντας ο ένας µέσα από τον άλλο και δηµιουργώντας ένα συνεχές σύ-
νολο, που χρησιµοποιείται είτε για την έλξη είτε για τη στήριξη, τη 
σύνδεση ή το δέσιµο αντικειµένων: έδεσαν το αµάξι και το ρυµούλ-
κησαν µε χοντρή ~ || µεταλλική | βαριά ~||~ τού µύλου | τής άγκυρας 
(β) αντιολισθητικές αλυσίδες ειδικού τύπου αλυσίδες που τοποθετού-
νται στις ρόδες των αυτοκινήτων για προστασία από την ολισθηρότητα 
των παγωµένων δρόµων 2. (στο ποδήλατο) σειρά από διαδοχικούς 
πίρους που απέχουν µεταξύ τους και περιβάλλονται από µικρούς κυ-
λίνδρους, για να προσαρµόζονται σε οδοντωτούς τροχούς, η οποία 
χρησιµοποιείται για τη µετάδοση τής κίνησης 3. (ειδικότ.) κόσµηµα 
για το χέρι ή τον λαιµό, που αποτελείται από σειρά διαδοχικών µικρών 
και λεπτών κρίκων, συνήθ. από πολύτιµο µέταλλο: χρυσή | ασηµένια 
~ || ~ για τον λαιµό | τον καρπό τού χεριού ΣΥΝ. µπρασελέ, καδένα 4. 
(α) (µτφ.) σειρά οµοειδών πραγµάτων ή καταστάσεων που συνδέονται 
µεταξύ τους µε φυσική ή λογική αλληλουχία ή ακολουθούν κατά δια-
δοχή: ~ εκρήξεων! συλλογισµών | βίας | σκέψεων | γεγονότων/ λαθών | 
επεισοδίων (β) ΒΙΟΛ.-ΟΙΚΟΛ. τροφική αλυσίδα η σχέση που συνδέει 
γραµµικά τους οργανισµούς ενός οικοσυστήµατος, κατά την οποία ο 
ένας αποτελεί την τροφή τού άλλου: η εξαφάνιση τής θαλάσσιας χε- 
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λώνας διέσπασε την- και οδήγησε στη µεγάλη αύξηση των µεδουσών 
που αποτελούσαν τη βασική της τροφή (πβ. τροφικό πλέγµα, λ. πλέγ-
µα, κ. τροφική πυραµίδα, λ. πυραµίδα) · 5. σύνολο (εµπορικών) εγκα-
ταστάσεων που βρίσκονται στην κατοχή ή υπό την καθοδήγηση ενός 
ατόµου ή φορέα: ~ καταστηµάτων | ξενοδοχείων | εστιατορίων 6. αλυ-
σίδες (οι) (α) τα δεσµά: του πέρασε τις ~ || πέρασαν στα πόδια των 
σκλάβων βαριές ~ (β) (µτφ.) η σκλαβιά, η δουλεία και ειδικότ. η φυ-
λακή: πέρασε όλη του τη ζωή στις ~. — (υποκ.) αλυσιδάκι (το) [µεσν.] 
κ. αλυσιδίτσα κ. αλυσιδούλα (η) (σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. αλυσίδα < άλυσίδιν < µτγν. άλυσίδιον < άλύσιον, 
υποκ. τού αρχ. άλυσις < I.E. *wel-w «στρέφω, κυλίω», πβ. λατ. νοί-ν-
ere «κυλώ», γαλλ. vautrer (se) «κυλιέµαι», αγγλ. walk «περπατώ» (< 
αρχ. αγγλ. wealcan «κυλιέµαι»), γερµ. walzen «κυλίω» κ.ά. Οµόρρ. 
ελιξ, ελιγµός, εϊλιγξ | ϊλιγξ «ίλιγγος» κ.ά. Ορισµένοι επιστ. όροι ή φρ. 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. αντιολισθητικές αλυσίδες (< αγγλ. 
non-skid chains), αλυσίδα καταστηµάτων (< αγγλ. chain-store(, τροφι-
κή αλυσίδα (< αγγλ. food chain) κ.ά.]. 

αλυσιδωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει το σχήµα ή τη µορφή αλυσίδας, 
αυτός που αποτελείται από αλυσίδες 2. (στον πληθ.) αυτοί που ακο-
λουθούν διαδοχικά ο ένας τον άλλον: πήρε φωτιά το εργοστάσιο και 
σε λίγο ακούστηκαν ~ εκρήξεις ΣΥΝ. αλλεπάλληλος, διαδοχικός 3. 
ΧΗΜ. αλυσιδωτή αντίδραση (i) πυρηνική ή χηµική αντίδραση, η 
οποία παράγει ενδιάµεσα προϊόντα, που αντιδρούν µε τη σειρά τους 
προς την ίδια κατεύθυνση, συντηρώντας έτσι την αρχική αντίδραση 
(ii) (µτφ.) σειρά γεγονότων, στην οποία κάθε συµβάν είναι το αποτέ-
λεσµα τού προηγουµένου και η αιτία τού εποµένου: αλυσιδωτές 
αντιδράσεις προκαλεί στο κυβερνών κόµµα η παραίτηση τού πρωθυ-
πουργού. Επίσης αλυσωτός [1888] (σηµ. 1). — αλυσιδωτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αλυσιδωτός < άλυσίδιον (βλ. κ. αλυσίδα). Η αλυσιδωτή 
αντίδραση είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. chain reaction]. 

αλυσιτελής, -ής, -ές {αλυσιτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
δεν αποφέρει ωφέλεια ή κέρδος: όλες οι ενέργειες µας απέβησαν ~ 
ΣΥΝ ανώφελος ΑΝΤ. λυσιτελής, επωφελής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + λυσιτελής]. 

αλυσοδεµένος, -η, -ο αυτός που είναι δεµένος µε αλυσίδες: µετέφεραν 
τους αιχµαλώτους ~ ΣΥΝ. αλυσοδέσµιος. Επίσης αλυσόδετος. — 
αλυσοδένω ρ. [µεσν.]. 

αλυσοδέσµιος, -α, -ο [1843] (λόγ.) αυτός που τον έχουν δέσει µε 
αλυσίδες (συχνά για αιχµαλώτους, κατάδικους κ.λπ.) ΣΥΝ. αλυσοδε-
µένος, αλυσόδετος. 

αλυσοειδής, -ής, -ές [1839] {αλυσοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυ-
τός που µοιάζει µε αλυσίδα: ~ καµπύλη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

αλυσοπρίονο (το) ΤΕΧΝΟΛ. µηχανικό πριόνι που λειτουργεί µε καύ-
σιµο και στο οποίο η κίνηση µεταδίδεται στον οδοντωτό δίσκο µε τη 
βοήθεια αλυσίδας. 

άλυσος (η) {αλύσ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) η διαδοχική σειρά σωµατιδίων 
που συνδέονται µεταξύ τους (π.χ. άτοµα) ή φαινοµένων (π.χ. πυρηνι-
κών αντιδράσεων): ~ πρωτονίων (θερµοπυρηνική αντίδραση που προ-
καλεί σε µεγάλο βαθµό την ακτινοβολούµενη ενέργεια των άστρων) 
|| ~ από άτοµα άνθρακα στο µόριο οργανικών ενώσεων. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. αλυσος, µεγεθ. τού αρχ. άλυσις (βλ. λ. αλυσίδα)]. 

αλυσωµενος, -η, -ο [µεσν.] (λογοτ.) ο αλυσοδεµένος. 
αλυτάρχης (ο) {κλητ. αλυτάρχα | αλυταρχών} ο επόπτης τής τάξης σε 

αγώνες. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άλυτης, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *Ρα1υ-τας «ραβδοφόρος», 
πβ. γοτθ. walus «ράβδος». Στην αρχ. οι άλύται ήταν άνδρες ραβδοφό-
ροι (µε επί κεφαλής τον αλυτάρχη), υπεύθυνοι για την τήρηση τής 
τάξης κατά τους Ολυµπιακούς Αγώνες]. 

άλυτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει λυθεί, που βρίσκεται σε δε-
σµά ΣΥΝ. δεµένος, δετός ΑΝΤ. λυµένος, λυτός 2. (µτφ.) αυτός για τον 
οποίο δεν έχει ή δεν µπορεί να βρεθεί λύση: τα ~ προβλήµατα τής χώ-
ρας || το µυστήριο αυτό παραµένει ~ ΣΥΝ. αδιευθέτητος, εκκρεµής. 

αλυτρωτισµός (ο) {χωρ. πληθ.) 1. πολιτική και ιδεολογική κίνηση, µε 
την οποία επιδιώκεται η απελευθέρωση υπόδουλων οµοεθνών µε 
παράλληλη ανάκτηση των «αλύτρωτων» εδαφών στα οποία ζουν 2. 
(κακόσ.) η εθνικιστική πολιτική που εκµεταλλεύεται την ύπαρξη 
οµοεθνών µειονοτήτων σε γειτονικά κράτη για την προβολή εδαφι-
κών διεκδικήσεων. — αλυτρωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ιταλ. irredentismo, όρος που χρησιµοποιήθηκε για 
να περιγράψει το κίνηµα Italia irredenta (1870)]. 

αλύτρωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει λυτρωθεί, αυτός που 
βρίσκεται σκλαβωµένος, υπόδουλος· ΦΡ. αλύτρωτοι αδελφοί οι οµο-
εθνείς που ζουν υπόδουλοι σε ξένο κράτος. αλυσωτός, -ή, -ό [1888] ο 
αλυσιδωτός. 
αλυχτώ ρ. αµετβ. {αλυχτάς... | αλύχτησα} (λαϊκ.) (για σκύλο) βγάζω 

δυνατή, µακρόσυρτη κραυγή ΣΥΝ. ουρλιάζω, γαβγίζω. — αλίιχτηµα 
κ. αλύχτισµα (το). [ΕΤΥΜ < µτγν. άλυκτώ (-έω) < αρχ. ύλακτώ 
(βλ.λ.)]. 

άλφα (το) {άκλ.} Α, α 1. το πρώτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου, 
καθώς και των ελληνογενών (λατινικού, κυριλλικού) αλφαβήτων ΦΡ. 
δεν ξέρει ούτε το άλφα είναι αναλφάβητος, αγράµµατος 2. το πρώτο 
ή το κυριότερο στοιχείο σε µια σειρά οµοειδών πραγµάτων, που πα-
ρουσιάζουν µικρές διαφοροποιήσεις µεταξύ τους: η ποικιλία Α 3. το 
αρχικό σηµείο, η αφετηρία ενός πράγµατος· ΦΡ. (α) το άλφα και το 
ωµέγα η αρχή και το τέλος, το παν: η πάταξη τής φοροδιαφυγής είναι 
το -για την εξυγίανση τής εθνικής οικονοµίας (β) αρχίζω (ξανά) από 
το άλφα ξεκινώ δραστηριότητα από το αρχικό σηµείο ή από τα 
βασικά πράγµατα: µετά την αποτυχία τού εγχειρήµατος, αρχίσαµε 
ξανά τις προσπάθειες από το άλφα 4. ΑΣΤΡΟΝ. ο λαµπρότερος αστέ-
ρας ενός αστερισµού: ο ~ τού Κενταύρου 5. (µε οριστικό άρθρο) πρό- 

σωπο ή πράγµα που δεν ορίζεται σαφώς: είναι ασταθής στις σχέσεις 
της- τη µια πηγαίνει µε τον ~, την άλλη µε τον βήτα 6. (µε αόριστο άρ-
θρο) κάποιος, -α, -ο: ας πούµε ότι έχετε ένα ~ κεφάλαιο- πού θα το 
επενδύατε; || είναι µιας ~ ηλικίας (ενν. µεγάλης) 7. για τη δήλωση 
ανώτερης, υψηλής ποιότητας (συµβολίζεται: Α): ~ ποιότητα (Α ποιό-
τητα)" ΦΡ. (εµφατ.) άλφα-άλφα πρώτης ποιότητας, εξαίρετος: κρασί/ 
ύφασµα ~! (βλ. κ. λ. αριθµός). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εβρ. 'aleph «κεφαλή βοδιού». Η φρ. το άλφα και το ωµέγα 
απαντά στην Κ.∆. (εγώ είµι τό Α καί το Ω, λέγει Κύριος ό Θεός, ό ων 
καί ό ην και ό ερχόµενος, ό παντοκράτωρ, Αποκάλ. 1, 8), προσ-
διορίζοντας τον Θεό]. 

αλφαβήτα (η) {χωρ. πληθ.} 1. το αλφάβητο (βλ.λ.) 2. η πρώτη, η βα-
σική και στοιχειώδης µόρφωση: δυο χρονιές στην ίδια τάξη κι έµαθε 
µόνο την ~ 3. οι πρώτες βασικές έννοιες, τα θεµέλια ενός γνωστικού 
αντικειµένου: οι αριστοτελικές κατηγορίες είναι η ~ τής Λογικής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γιώτα. 

αλφαβητάριο (το) [µεσν.] {αλφαβηταρί-ου | -ων} 1. βιβλίο µε το 
οποίο διδάσκονται τα παιδιά τα πρώτα γράµµατα, την ανάγνωση και 
τον συλλαβισµό 2. (συνεκδ.) το εγχειρίδιο µε τις στοιχειώδεις γνώ-
σεις σχετικά µε ένα γνωστικό αντικείµενο, εισαγωγή σε γνωστικό 
αντικείµενο: το ~ τής µουσικής | τής µηχανικής | τής οικολογίας. Επί-
σης αλφαβητάρι 

αλφαβητιζω ρ. µετβ. {αλφαβήτισ-α, -τηκα, -µένος} βάζω (λέξεις) σε 
αλφαβητική σειρά. — αλφαβήτιση (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. alphabétiser]. 

αλφαβητικός, -ή, -ό [1844] αυτός που σχετίζεται µε το αλφάβητο: ~ 
γραφή- ΦΡ. αλφαβητική σειρά η καθιερωµένη σειρά των γραµµάτων 
στο αλφάβητο: τα ονόµατα των ηθοποιών θα µπουν µε | κατ'~ σειρά. 
— αλφαβητικ-ά | -ώς [1889] επίρρ. 

αλφαβητισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η διδασκαλία τής γραφής και τής α-
νάγνωσης σε αναλφάβητους ή σε άτοµα που δεν γνωρίζουν µία συ-
γκεκριµένη γλώσσα: ο ~ των Ελλήνων εργατών στη Γερµανία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ελληνογενούς γαλλ. alphabétisation]. 

αλφάβητο (το) [µεσν.] {αλφαβήτ-ου | -ων] 1. το σύνολο των γραµµά-
των (συµβόλων που χρησιµοποιούνται στον γραπτό λόγο και που συµ-
βολίζουν φθόγγους) µιας γλώσσας: το ελληνικό ~ έχει είκοσι τέσσερα 
γράµµατα || εβραϊκό | κυριλλικό | φοινικικό | λατινικό | γοτθικό ~ ΣΥΝ. 
αλφαβήτα 2. (α) ευκλείδειο αλφάβητο το αλφάβητο που χρησιµοποι-
ήθηκε στην Αττική από το 402 π.Χ., όταν έγινε η µεταρρύθµιση τής 
γραφής (εισαγωγή τού Η, τού Ω κ.λπ.) επί άρχοντος Ευκλείδου (β) 
προευκλείδειο αλφάβητο το αλφάβητο που χρησιµοποιήθηκε στην 
Αττική πριν από το 402 π.Χ. (όταν το γράµµα Ε δήλωνε και το ε και το 
η και το ει σε λέξεις όπως ΓΕΝΟΣ, ΚΟΡΕ, ΕΝΑΙ κ.λπ.) 3. (α) (γενικότ.) κάθε 
είδους σύστηµα σηµείων που αναπαριστά τους ήχους (φθόγγους) ή 
σύνολα ήχων µιας γλώσσας ή γλωσσών: φωνητικό | συλλαβικό ~ (β) 
διεθνές φωνητικό αλφάβητο (συντοµ. ΙΡΑ = International Phonetic 
Alphabet) σύστηµα συµβόλων τής ∆ιεθνούς Φωνητικής Εταιρείας 
(International Phonetic Association που χρησιµοποιούνται για τη λε-
πτοµερή και ακριβή φωνητική µεταγραφή λέξεων 4. (ειδικότ.) τα εί-
κοσι τέσσερα γράµµατα τής ελληνικής γλώσσας 5. καθένα από τα συ-
στήµατα συµβόλων που έχουν επινοηθεί για να καλύψουν ειδικές 
ανάγκες: το ~ Μπράιγ για τυφλούς (κάθε γράµµα αποτελείται από 
συνδυασµό ανάγλυφων τελειών) || το τηλεγραφικό ~ Μορς (κάθε γράµ-
µα ή αριθµός δηλώνεται µε συνδυασµό στιγµών και γραµµών που χω-
ρίζονται µε διάκενα) 6. (µτφ.) τα βασικά, θεµελιώδη στοιχεία, οι αρχές 
µιας επιστήµης, ενός επαγγέλµατος, ενός κύκλου γνώσεων: το ~ τής 
γενετικής. Επίσης (λόγ.) αλφάβητος (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιώτα. 

Ελληνικό αλφάβητο. Οι Έλληνες ανήκουν στους προνοµιούχους 
λαούς που, χρησιµοποιώντας τη γραφή, µπόρεσαν να αναπτύξουν, 
να διαδώσουν και να διασώσουν τον µεγάλο πολιτισµό που δηµι-
ούργησαν. Λαοί που δεν γνώρισαν γραφή παρέµειναν στο σκότος 
τής ιστορίας και, συχνά, αγνοείται και η ίδια τους η ύπαρξη. Στην 
Ελλάδα, αντιθέτως, χρησιµοποιήθηκαν περισσότερες από µία γρα-
φές (βλ. λ. γραφή), σε µια προσπάθεια των Ελλήνων να φθάσουν 
στο καλύτερο σύστηµα γραφής, πράγµα που το πέτυχαν επινοώ-
ντας, για πρώτη φορά στον κόσµο, την ελληνική αλφαβητική γρα-
φή. Πρόκειται για την ίδια γραφή που, µε τη µορφή τού δυτικού 
ελληνικού αλφαβήτου (τού χαλκιδικού τής Εύβοιας), εξελίχθηκε σε 
αυτό που ονοµάζουµε λατινικό αλφάβητο, ένα αλφάβητο που µέσω 
τής αυτοκρατορίας τής Ρώµης και των λατινογενών (ροµανικών) ε-
θνών και γλωσσών πέρασε σε ευρύτερη χρήση ανά τον κόσµο. Ας 
σηµειωθεί ακόµη ότι το αλφάβητο, που χρησιµοποιούµε σήµερα οι 
Έλληνες, ιστορικά µαρτυρείται από τον 8ο αιώνα π.Χ. («επιγραφή 
τού ∆ίπυλου» - «ποτήριον τού Νέστορος»), ενώ η ορθογραφία που 
χρησιµοποιούµε και σήµερα ανάγεται στο 400 π.Χ. Ήδη από τη 2η 
χιλιετία π.Χ. οι Έλληνες γνώριζαν και χρησιµοποιούσαν ένα σύ-
στηµα συλλαβογραφικής γραφής, γνωστό ως µυκηναϊκή Γραµµική 
γραφή Β (ή και ως µινωική γραφή, όπως το ονόµασε ο αρχαιολό-
γος Α. Evans). Ήταν ένα ατελές αλφάβητο που χρησιµοποιήθηκε πε-
ρίπου από το 1400 ώς το 1200 π.Χ. και που κάθε γράµµα λειτουρ-
γούσε ως συλλαβόγραµµα, δήλωνε δηλ. µία ή συνήθως περισσότε-
ρες συλλαβές (π.χ. το συλλαβόγραµµα ρ δήλωνε τις συλλαβές πε -
πη, βε - βη, φε - φη και πει - πηι, βει - βηι, φει - φηι, 12 δηλ. δια-
φορετικές αναγνώσεις!). Γι' αυτό και γύρω στον 10ο αι. η γραφή 
αυτή αντικαταστάθηκε από µια οικονοµικότερη γραφή, «οιονεί 
συλλαβογραφική» (δήλωνε µόνο τα σύµφωνα και ο αναγνώστης 
«είκαζε» τα ελλείποντα φωνήεντα), την οποία πήραν οι Έλληνες 
από τους Φοίνικες. Την ατελή αυτή επίσης γραφή τελειοποιούν οι 
Έλληνες, επινοώντας, για πρώτη φορά στην ιστορία τής γραφής, τη 
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δήλωση ξεχωριστών φωνηέντων (µη συλλαβογραµµάτων), αυτών 
δηλ. που αποτελούν τη βάση τής συλλαβής και τής γλώσσας γενι-
κότερα. Επινοούν ακόµη µερικά σύµφωνα που χρειάζονται στην 
Ελληνική και φθάνουν έτσι στη δηµιουργία τής πρώτης πραγµατι-
κής αλφαβητικής γραφής, τού πρώτου αλφαβήτου, στο οποίο κά-
θε γράµµα δηλώνει έναν φθόγγο. Η επινόηση αυτή, καθόλου αυτο-
νόητη, κάνει ώστε το αλφάβητο να αναγνωρίζεται διεθνώς ως ελ-
ληνική δηµιουργία, όσο και αν την πρώτη ύλη (έναν αριθµό γραµ-
µάτων, το αρχικό σχήµα, την ονοµασία τους) την πήραν οι 'Ελλη-
νες µέσω των Φοινίκων από τη βορειοσηµιτική συµφωνογραφική 
γραφή (που ανάγεται στο πρωτοχαναανιτικό αλφάβητο τού 1700 
π.Χ.(, όπως δέχονται όλοι ανεξαιρέτως οι ειδικοί ερευνητές τής ι-
στορίας τής γραφής (Jensen, Diringer, Gelb, Jeffery, Guarduci, Naveh, 
Hooker κ.ά.). Προβληµατική, αντιθέτως, και αντικείµενο πλήθους 
αλληλοσυγκρουόµενων θεωριών είναι η προέλευση τού ίδιου τού 
φοινικικού συµφωνογραφικού συστήµατος. Άλλοι το ανάγουν στην 
αιγυπτιακή και σιναϊτική γραφή, άλλοι στη σουµεριακή, τη βαβυ-
λωνιακή ή ασσυριακή γραφή, άλλοι το συνδέουν µε το κυπριακό 
συλλαβάριο, άλλοι µε τη χεττιτική ιερογλυφική, την ιδεογραφική 
θεωρία ή µε την ουγκαριτική σφηνοειδή γραφή, ο Evans το συνδέει 
µε τις µη αναγνωσµένες µινωικές γραφές (ιερογλυφικά και Γραµµική 
γραφή Α), άλλοι µε την «ψευδοϊερογλυφική» τής Βύβλου, άλλοι µε 
τη θεωρία των προϊστορικών γεωµετρικών σηµείων και άλλοι µε 
άλλες αρχαιότερες γραφές. Μέσα στον κυκεώνα των υποθέσεων, 
εικασιών και θεωριών για την προέλευση τού σηµιτικού/φοινικικού 
αλφαβήτου, µπορούµε να δεχθούµε µια έµµεση έστω επίδραση των 
κρητικών γραφών -από κοινού µε άλλες γραφές- στο σηµιτικό 
σύστηµα. Η άποψη τού καθηγητή D. Diringer (The alphabet, 
London 1968, σ. 162-3), τού εγκυρότερου ίσως µελετητή τού 
αλφαβήτου, φαίνεται να βρίσκεται εγγύτερα στην πραγµατι-
κότητα. Υποστηρίζει ότι το σηµιτικό σύστηµα γραφής επινοήθηκε 
µεν και καλλιεργήθηκε στην Παλαιστίνη και τη Συρία, αλλά δέ-
χθηκε και επιδράσεις παλαιότερων συστηµάτων, «τού αιγυπτια-
κού, τού σφηνοειδούς, τού κρητικού και ίσως και των προϊστορι-
κών γεωµετρικών σηµείων. Είναι απίθανο να µην προηγήθηκαν των 
επινοητών τής σηµιτικής γραφής άλλοι, όπως είναι εξαιρετικά α-
πίθανο ότι ένα αλφάβητο, που επινοήθηκε στην Παλαιστίνη ή τη 
Συρία τη 2η χιλιετία π.Χ., έµεινε ανεπηρέαστο από τις γραφές τής 
Αιγύπτου, τής Βαβυλωνίας ή τής Κρήτης [...]. Και η σύλληψη τής 
συµφωνογραφικής γραφής και η αρχή τής ακροφωνίας (αν ίσχυε 
στο πρωτοσηµιτικό αλφάβητο) µπορεί να είναι δάνειο από την Αί-
γυπτο. Ίχνη τής επίδρασης τής βαβυλωνιακής γραφής µπορούν να 
διαπιστωθούν στις ονοµασίες ορισµένων γραµµάτων. Η επίδραση 
τής κρητικής γραφής και µερικών προϊστορικών γεωµετρικών ση-
µείων µπορεί να είναι καθαρώς εξωτερική, στη µορφή ορισµένων 
γραµµάτων. Άλλα αλφαβητικά σηµεία µπορεί να βγήκαν µέσα από 
συµβατικά σύµβολα και µπορούµε ακόµη να υποθέσουµε ότι απο-
τελούσαν κυρίως αυθαίρετες επινοήσεις». 

αλφάδι (το) {αλφαδ-ιού | -ιών} 1. το εργαλείο που χρησιµοποιείται σε 
οικοδοµικές εργασίες για τον έλεγχο τής οριζόντιας ή τής κάθετης 
θέσης µιας επίπεδης επιφάνειας και τη µέτρηση των σχηµατιζόµε-
νων γωνιών ΣΥΝ. γνώµονας, στάθµη 2. (µτφ. ως επίρρ.) αυτός που δεν 
ξεφεύγει από την ευθεία, ίσιος: έχει σταθερό χέρι και τραβάει κάτι 
γραµµές ~ || χωρίστρα ~ ΣΥΝ. ίσος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άλφάδιον < αρχ. άλφα + υποκ. επίθηµα -άδιον. Η ονο-
µασία τού οργάνου οφείλεται στο αρχικό σχήµα του]. 

αλφαδιά (η) 1. η ευθεία ή η οριζόντια θέση µιας επιφάνειας που 
ελέγχεται µε το αλφάδι 2. (συνεκδ.) η ευθεία γραµµή που τραβιέται 
µε αλφάδι. 

αλφαδιαζω ρ. µετβ. {αλφάδιασ-α, -τηκα, -µένος} ελέγχω και κανονίζω 
µε τη χρήση αλφαδιού την οριζόντια ή την κατακόρυφη θέση µιας 
επιφάνειας, φέρνω στην ίδια ευθεία τα µέρη µιας επιφάνειας: αλφά-
διασε τον τοίχο προσεκτικά και δεν φαίνεται πια καµιά ατέλεια. — 
αλφάδιασµα (το). 

αλφαδολαστιχο (το) (στις οικοδοµές) µακρύ λάστιχο που περιέχει 
νερό και χρησιµοποιείται για αλφάδιασµα. 

άλφα δύο (Α2) (το) {άκλ.} ΣΤΡΑΤ. γραφείο για τη συλλογή πληροφο-
ριών και τη διαβίβαση διαβαθµισµένων (απόρρητων) εγγράφων. 

αλφαµίτης (ο) {αλφαµιτών} (λαϊκ.) ο στρατιώτης που φρουρεί την 
είσοδο στρατιωτικής µονάδας. [ΕΤΥΜ. < A.M. (Αστυνοµία Μονάδος) 
+ παραγ. επίθηµα -ίτης]. 

αλφαριθµητικός, -ή, -ό ΠΛΗΡΟΦ. αυτός που συνδυάζει γράµµατα (τα 
26 τού λατ. αλφαβήτου) και αριθµούς (από το 0 ώς το 9), ενίοτε και 
ειδικούς χαρακτήρες ή σύµβολα (λ.χ. στίξης): ~ κώδικας. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. alphanumeric]. 

αλφάς (ο) {αλφάδες} (στρατ. αργκό) πρόσωπο που φοιτά στο πρώτο 
έτος στρατιωτικής σχολής- (κατ' επέκτ.) υποψήφιος δόκιµος που βρί-
σκεται στο πρώτο δίµηνο τής εκπαίδευσης του. 

Αλφειός (ο) ο µεγαλύτερος σε µήκος ποταµός τής Πελοποννήσου· 
πηγάζει από τον Ταΰγετο και εκβάλλει στον Κόλπο τής Κυπαρισσίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άλφός «λευκός» < I.E. *al-bh- «λευκός», πβ. λατ. alb-us 
«λευκός», alb-um «λεύκωµα», γαλλ. aube «χαραυγή» κ.ά.]. 

αλφικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τον αλφισµό ΣΥΝ. αλ-
µπινικός 2. αλφικός (ο), αλφική (η) πρόσωπο που πάσχει από αλφισµό 
ΣΥΝ. αλαπίνος. 

αλφισµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ.-ΖΩΟΛ. η έλλειψη τής χρωστικής τού 
δέρµατος σε ανθρώπους, µε χαρακτηριστικά το υπερβολικά λευκό 
δέρµα, τα λευκά µαλλιά, την ελαττωµατική όραση- εµφανίζεται και 
σε είδη ζώων (συχνά σε πειραµατόζωα) ΣΥΝ. αλµπινισµός. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. άλφός «λευκός» (βλ. λ. Αλφειός), µετάφρ. δάνειο, πβ. 
αγγλ. albinism < λατ. albus «λευκός»]. 

άλφίτο (το) {αλφίτ-ου | -ων} (συνήθ. σε πληθ.) το χοντροκοπανισµένο 
κριθάρι και το χοντραλεσµένο αλεύρι, κυρ. από κριθάρι αλλά και 
από σιτάρι (πλιγούρι). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άλφιτον (κυρ. πληθ.) < άλφι «αλεύρι που προέρχεται 
από κριθάρι - το ψωµί», πιθ. < I.E. *albhi «κριθάρι», πβ. αλβ. el'b, ή 
συνδ. µε το αρχ. άλφός «λευκός» (βλ. λ. Αλφειός)]. 

αλχηµεία (η) 1. ο συνδυασµός τής προδροµικής επιστήµης τής χη-
µείας µε τη φιλοσοφία κατά τον Μεσαίωνα, που επεδίωκε να ανακα-
λύψει ένα ελιξήριο νεότητας για την κατάργηση τού θανάτου και µια 
µέθοδο για τη µεταστοιχείωση ευτελών µετάλλων σε χρυσό (µε τη 
«φιλοσοφική λίθο», στερεή ουσία που θα επέτρεπε την παραπάνω µε-
ταστοιχείωση) 2. (µτφ. συνήθ. στον πληθ.) ο συνδυασµός ετερόκλιτων 
στοιχείων µε ανορθόδοξο τρόπο, ώστε να επιτύχει κανείς συγκεκρι-
µένο (επιθυµητό) αποτέλεσµα ή πονηρές επινοήσεις για την εξαπά-
τηση κάποιου: µε διάφορες ~ η κυβέρνηση έφτειαξε έναν εκλογικό 
νόµο κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα της ΣΥΝ. τεχνάσµατα, (καθηµ.) 
µαγειρέµατα. — αλχηµιστής (ο), αλχηµίστρια (η), αλχηµικός, -ή, -ό, 
αλχηµιστικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χηµεία. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. alchimie < µεσν. λατ. alchimia < αραβ. al-
kimiya < al «η» + kimiya «φιλοσοφική λίθος» < ελλην. χηµεία «τέχνη 
µετατροπής των µετάλλων, που την ασκούσαν κυρίως οι Αιγύπτιοι»]. 

αλώβητος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που δεν έχει τραυµατιστεί, που δεν 
έχει υποστεί φθορά ή αλλοίωση: κανένα κόµµα δεν βγήκε ~ από την 
πολιτική κρίση ΣΥΝ. αβλαβής, αναλλοίωτος 2. (µτφ.) αυτός που δεν 
έχει υποστεί ηθική βλάβη ή µείωση, αυτός που διατηρεί την ηθική 
του ακεραιότητα: παρά την πρωτοφανή και αήθη επίθεση που του 
έγινε από µερίδα τού Τύπου, ο υπουργός έµεινε -, όπως φανερώνει η 
έρευνα τής κοινής γνώµης ΣΥΝ. άθικτος, ακέραιος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- 
στερητ. + λώβη «βλάβη» (βλ. λ. λώβα)]. 

Αλωνάρης (ο) (λαϊκ.-διαλεκτ.) ο µήνας Ιούλιος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
Άλωνάρης < αλώνι. Η ονοµασία δόθηκε στον µήνα Ιούλιο, επειδή 
τότε είναι η περίοδος αλωνίσµατος των δηµητριακών]. 

αλώνι (το) {αλων-ιού | -ιών} 1. ο επίπεδος, λιθόστρωτος (ή µε πηλό 
στρωµένος), κυκλικός χώρος όπου συγκεντρώνονται τα δηµητριακά 
και συνθλίβονται από τις οπλές των υποζυγίων, ώστε να διαχωριστεί 
ο καρπός από το περίβληµα- ΦΡ. (α) σαν τη βροχή στ' αλώνι µε ψυ-
χρότητα, χωρίς ενθουσιασµό' για κάποιον που είναι ανεπιθύµητος: 
ούτε να τον δει στα µάτια της δεν ήθελε- ~! (β) χέστηκ' η φοράδα στ' 
αλώνι βλ. λ. χέζω 2. (συνεκδ.) η εποχή τού αλωνίσµατος και το ίδιο το 
αλώνισµα: δεν είναι εύκολη δουλειά το ~· θέλει κόπο και ιδρώτα 3. 
(ειδικότ.) ο χώρος όπου απλώνονται σταφίδα και άλλοι καρποί για 
αποξήρανση 4. ο χώρος τού ελαιοτριβείου όπου απλώνονται οι ελιές. 
— (υποκ.) αλωνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άλώνιον, υποκ. τού µτγν. άλων (ή) < αρχ. άλως]. 

αλωνίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {αλώνισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 
1. διαχωρίζω τους κόκκους δηµητριακών από το περίβληµα τους στο 
αλώνι µε τριβή ή µε αλωνιστική µηχανή: έχει ακόµα δύο δεµάτια 
στάχυα να αλωνίσει 2. (µτφ. για τόπους) γυρίζω από άκρη σε άκρη: 
~ τον κόσµο | τη χώρα | τους δρόµους || πού αλώνιζες τώρα τελευταία 
και σ' έχουµε χάσει; ΣΥΝ. γυροφέρνω, τριγυρίζω ♦ 3. (αµετβ.) (µτφ.) 
συµπεριφέροµαι ανεξέλεγκτα και αυθαίρετα, δεν υπολογίζω κανέ-
ναν: πολύ θάρρος τού δώσατε και τώρα αλωνίζει εδώ µέσα. 

αλώνισµα (το) {αλωνίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η γεωργική εργασία τού 
διαχωρισµού των κόκκων των σιτηρών από τα στάχυα στο αλώνι, εί-
τε χειρωνακτικά (τριβή, χτύπηµα) ή µε τη βοήθεια αλωνιστικής µη-
χανής. Επίσης αλωνισµός (ο) [1891]. 

αλωνιστής (ο), αλωνίστρια (η) {αλωνιστριών} πρόσωπο που αλω-
νίζει· (γενικότ.) πρόσωπο που εργάζεται στα αλώνια. 

αλωνιστικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το αλώνισµα (β) 
αλωνιστική µηχανή γεωργικό µηχάνηµα για τον διαχωρισµό των σπό-
ρων των δηµητριακών από τα στάχυα και τους φλοιούς 2. αλωνιστι-
κά (τα) τα χρήµατα για το αλώνισµα, η αµοιβή τού αλωνιστή. 

αλώνω ρ. µετβ. {άλω-σα, -θηκα, -µένος} κυριεύω, υποτάσσω ολοκλη-
ρωτικά: η πόλη αλώθηκε από τον εχθρό || (µτφ.) το κυβερνών κόµµα 
προσπάθησε να αλώσει τον κρατικό µηχανισµό, τοποθετώντας δικούς 
του ανθρώπους σε όλα τα καίρια πόστα. — αλώσιµος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
Μεταπλασµ. ενεστ. τού άλίσκοµαι σε αλώνοµαι από τον αόρ. αλώθηκα 
(< παθ. αόρ. ήλώθην), ο οποίος συνέπιπτε φωνητικά µε εκείνον των ρ. 
σε -ών-ω (-οµαι), π.χ. σηκώθηκα - σηκώνοµαι, βεβαιώθηκα 
- βεβαιώνοµαι, απλώθηκα - απλώνοµαι κ.ά.]. 

αλωπεκή (η) (αρχαιοπρ.) η δορά τής αλεπούς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αλωπεκή < επίθ. άλωπέκειος < άλώπηξ, -εκος. Βλ. κ. 
αλεπού]. 

αλωπεκία (η) [χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση τής πτώσης 
ή τής έλλειψης τριχών, κυρ. από το τριχωτό τής κεφαλής και το γένι. 
Επίσης αλωπεκίαση [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άλώπηξ, -εκος «αλεπού», επειδή οι αρχαίοι είχαν πα-
ρατηρήσει κάτι παρόµοιο στις αλεπούδες]. 

άλως (η) {γεν. άλω | χωρ. πληθ.} 1. ο φωτεινός δακτύλιος που σχηµα-
τίζεται γύρω από τη Σελήνη ή τον Ήλιο λόγω τής ανάκλασης των 
ακτινών τους πάνω στα παγοκρύσταλλα των υψηλών νεφών 2. (στην 
αγιογραφία) το φωτοστέφανο που περιβάλλει τις κεφαλές των αγίων 
3. ΑΝΑΤ. η σκουρόχρωµη κυκλική περιοχή γύρω από τη θηλή τού µα-
στού 4. ΦΩΤΟΓΡ. το φωτεινό περίβληµα (ηλεκτροµαγνητικό πεδίο) που 
εµφανίζεται στα πολύ φωτισµένα σηµεία ενός φωτογραφιζόµενου 
αντικειµένου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άλως «αλώνι», 
αττ. τ. τής λ. άλωή, αγν. ετύµου]. 

άλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η ολοκληρωτική κυρί- 
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ευση µε βίαια µέσα (ενός τόπου): η ~ τού κάστρου | µιας πόλης ΣΥΝ. 
εκπόρθηση, κατάληψη 2. ΙΣΤ. Άλωση (η) η κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης 
το 1453 από τους Οθωµανούς Τούρκους. [ΕΤΥΜ, < αρχ. άλωσις < θ. άλω-, 
από όπου και αόρ. β' έ-άλω, ρ. άλί-σκοµαι < *Εαλ-ίσκ·-οµαι < I.E. *(s)wel- 
«παίρνω, αρπάζω», πβ. λατ. vello (< *vel-no) «ξεριζώνω», vol-nus «τραύµα», 
γερµ. Wal-statt «πεδίο µάχης» κ.ά. Οµόρρ. είλωτες (< *έ-Εέλωτες), ουλή (< 
*Ρολ-νή | -σή) κ.ά.]. 

α µ µόριο που επιτείνει την εναντίωση και που χρησιµοποιείται: 1. σε ορισµένες 
τυποποιηµένες φράσης, όπως (α) αµ δε στερεότυπη έκφραση µε ειρωνική 
χροιά, που δηλώνει κατηγορηµατική άρνηση: έχει την απαίτηση να του ζητήσω 
συγγνώµη· ~ (δεν πρόκειται να το κάνω) (β) αµ... αµ (και)... σε περιπτώσεις 
που οι αναφερόµενοι χαρακτηρισµοί δηλώνουν αντίθεση ή επίταση µιας 
κατάστασης: ~ κερατωµένος ~ (και) δαρµένος ΣΥΝ. εµ... εµ... (γ) αµ έλα που... 
(εµφατ. τού έλα που...) για να δηλωθεί ότι αυτό που αναφέρεται πρώτο 
προσκρούει σε αυτό που ακολουθεί: µετά από λίγες µέρες άλλαξε γνώµη και 
του είπε να µην πουλήσει το κτήµα- ~ εκείνος το είχε ήδη πουλήσει || ο 
βουλευτής αντιλαµβανόταν πως το σωστό ήταν να πάρει θέση κατά τού 
επιχειρηµατία' ~ αυτός τον είχε υποστηρίξει προεκλογικά και ο βουλευτής δεν 
ήθελε τώρα να του πάει κόντρα! (βλ. κ. λ. έλα) 2. σε ερωτηµατικές προτάσεις, 
συνήθ. µε ερωτηµατικές αντωνυµίες ή επιρρήµατα για ισχυροποίηση τού 
ειρωνικού ύφους τού οµιλητή και έξαρση τής έντονης αντίθεσης του προς 
αυτό που θέτει το πρώτο σκέλος τής ερώτησης: ~ τι; Θα τολµούσε να µου φέρει 
αντίρρηση; (ενν. δεν υπήρχε περίπτωση να µου φέρει αντίρρηση) || του είπα να 
φύγει αµέσως- ~ πώς; (ενν. δεν θα του έλεγα κάτι τέτοιο;) || Και καλά αυτός, 
καταλαβαίνω γιατί δεν ήθελε να έρθει- ~ ο άλλος; Τι πρόβληµα είχε; Βλ. κ. λ. 
αµέ (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. µεσν. < άµµέ < άµµή < αρχ. φρ. αν µη]. 

A.M.1 (ο/η) Αυτού | Αυτής Μεγαλειότης (προσφώνηση για βασιλιά | 
βασίλισσα): η ~ η βασίλισσα τής Αγγλίας Ελισάβετ Β'. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. His/Her Majesty]. 

Α.ΜΤ^τα) (προφέρεται έι εµ) τα βραχέα κύµατα (βλ. λ. βραχύς, σηµ. 4· πβ. λ. 
εφ-έµ). 
[ΕΤΥΜ. Αρκτικόλεξο τού αγγλ. όρου Amplitude Modulation «Ρύθµιση 
Ενισχύσεως»]. 

A.M.* (η) Αστυνοµία Μονάδος (βλ. κ. λ. αλφαµίτης). 
A.M.4 (o) Αριθµός Μητρώου. 
A.M.5 (η) Αστρονοµική Μονάδα, η µέση απόσταση µεταξύ Γης και Ηλίου. 

[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τού όρου Α)στρονοµική) Μ(ονάδα), µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. Astronomical Unit]. 

άµα σύνδ. 1. (µε χρονική σηµασία) (α) µόλις, όταν: ~ έδυσε ο ήλιος, φύγαµε (β) 
κάθε φορά που, οσάκις, όποτε: ~ ερχόταν στο σπίτι, γινόταν πανηγύρι (γ) (λόγ. 
+δοτ.) αµέσως µόλις, ταυτόχρονα µε: - τη αφίξει (άµα τη άφίξει, ταυτόχρονα 
µε την άφιξη) || ~ τη γενέσει (άµα τη γενέσει, αµέσως µόλις δηµιουργήθηκε, 
προκλήθηκε κάτι) || - τη εµφανίσει (άµα τή εµφανίσει, ταυτόχρονα µε την 
εµφάνιση)' ΦΡ. (α) (αρχαιοπρ.) αµ' έπος αµ' έργον (άµα έπος τε και έργον 
έποίει, Ηρόδ. 3, 135) χωρίς καθυστέρηση, αµέσως, µαζί µε τα λόγια και η 
πράξη συγχρόνως: αφού συµφωνήσαµε, ας ξεκινήσουµε την εφαρµογή τού 
σχεδίου αµέσως- ~ (β) εν τω άµα (και το θάµα) (εν τω άµα) αµέσως, χωρίς 
καθυστέρηση, αυτοστιγµεί ΣΥΝ. πάραυτα 2. (µε υποθετική σηµασία) (α) αν, 
εφόσον: ~ θες να φύγεις, φύγε! (β) σε έντονη ειρωνεία ή αρνητικό σχόλιο: είχε 
πει ότι θα έρθει να µε δει- τον είδες εσύ, τον είδα κι εγώ! || ~ αυτός είναι 
δικηγόρος, εγώ είµαι ο Πάπας! 3. (µε αιτιολογική σηµασία) επειδή: 
απογοητεύεται ~ δεν τον ενθαρρύνουν. [ΕΤΥΜ < αρχ· άµα «συγχρόνως» < 
*sam-a < *sm-a, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *sem- «ένας, ενιαίος», πβ. λατ. 
sem-el «µια φορά, άπαξ», γαλλ. simple (< λατ. sim-plex) «απλός», ιταλ. 
sempre (< λατ. sem-per) «µια φορά για πάντα, πάντοτε», αγγλ. same «ίδιος», 
γερµ. sammeln «συλλέγω, συγκεντρώνω» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. είς (< *sem-s), δµ-
οιος, άπαξ, ά-πλοϋς κ.ά. Η χρήση του ως υποθ. συνδέσµου είναι µεσν.]. 

αµάδα (η) 1. µικρή επίπεδη πέτρα σε σχήµα δίσκου, που παίζεται στο παιχνίδι 
«αµάδες»: απ' όλους εµάς ο Πέτρος έριχνε µακρύτερα την ~ του 2. αµάδες (οι) 
παιδικό παιχνίδι που παίζεται µε πέτρες που έχουν επίπεδη επιφάνεια και 
στρογγυλεµένες γωνίες, οι οποίες ρίχνονται προς συγκεκριµένο στόχο. 
[ΕΤΥΜ. πιθ. < σαµάδα < σηµάδα, παράλλ. τ. τής λ. σηµάδι «στόχος 
βαλλόµενος (µε λίθινο δίσκο)», από την αιτ. πληθ. τις σαµάδες < τις αµάδες, 
επειδή το σ- θεωρήθηκε (εξαιτίας εσφαλµ. µορφολογικού χωρισµού) ότι 
ανήκει στο άρθρο]. 

αµαζόνα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. (µε κεφ.) γυναίκα που ανήκε σε ένα έθνος φι-
λοπόλεµων γυναικών, οι οποίες φηµίζονταν για τις ιππευτικές και το-ξευτικές 
τους ικανότητες και την έχθρα τους προς τους άνδρες 2. η γυναίκα που 
ασκείται στην ιππασία και ιππεύει µε εξαιρετική επιδεξιότητα: οι µικρές ~ τού 
Ιππικού Οµίλου θα κάνουν σήµερα επίδειξη των ιππευτικών τους ικανοτήτων 
ΣΥΝ. ιππεύτρια 3. (µετωνυµ.) (α) γυναίκα µε περήφανη και αγέρωχη 
κορµοστασιά (β) γενναία, µαχητική γυναίκα: δεν τη φοβίζει κανένας κίνδυνος- 
είναι σωστή ~. [ΕΤΎΜ. < αρχ. Άµαζών, -όνος (κύριο όνοµα), αβεβ. ετύµου, 
πιθ. < *ha-mazan, όνοµα περσικής φυλής, που σηµαίνει «πολεµιστές». Η 
αναγωγή σε ά- στερητ. + µαζός «µαστός», από τον θρύλο ότι ot Αµαζόνες 

έκοβαν τον δεξιό µαστό για να τοξεύουν πιο άνετα, είναι παρετυµο-λογική]. 
Αµαζόνιος (ο) {-ου κ. -ίου} ποταµός τής Ν. Αµερικής, στο Β. τµήµα της, που 
πηγάζει από τις Άνδεις και εκβάλλει στον Ατλαντικό Ωκεανό- ο µεγαλύτερος σε 
υδάτινο όγκο ποταµός τής Γης. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού ισπ. και πορτ. 
Amazonas, που δόθηκε στον ποταµό το 1541 από τον Ισπανό εξερευνητή 
Francisco de Orellana, o οποίος δέχθηκε επίθεση από ντόπιες φυλές, κατά την 
οποία συµµετείχαν και οι γυναίκες τής φυλής, που ο εξερευνητής συνέδεσε µε 
τις Αµαζόνες τής µυθολογίας]. αµάθεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. (ειδικότ.) η έλλειψη 
επαρκών γραµµατικών γνώσεων, επαρκούς µόρφωσης και παιδείας: η έλλειψη 
διδακτικού προσωπικού συντελεί ώστε η ~ να µαστίζει ακόµη πολλά χωριά τής 
χώρας || η ηµιµάθεια είναι πιο επικίνδυνη από την ~ ΣΥΝ. αγραµ-µατοσύνη, 
αµορφωσιά, απαιδευσία ΑΝΤ. µόρφωση, παιδεία 2. η έλλειψη γνώσεων ή 
επαρκούς πληροφόρησης: η ~ µπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε εσφαλµένες 
επιλογές στη ζωή του ΣΥΝ. άγνοια ΑΝΤ. πληροφόρηση, γνώση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εγκυκλοπαίδεια. [ΕΤΎΜ. < αρχ. άµαθία < άµαθης, πβ. κ. καλλιέργεια - 
καλλιεργία]. αµαθής, -ής, -ές {αµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· αµαθέστ-ερος, -ατός} 1. 
αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση άγνοιας, ο ανεπαρκώς πληροφορηµένος 
σχετικά µε συγκεκριµένο ζήτηµα ΣΥΝ. ανίδεος, απληροφόρητος 2. (ειδικότ.) 
αυτός που έχει µόρφωση χαµηλού επιπέδου ή στερείται παντελώς τής 
στοιχειώδους παιδείας ΣΥΝ. αγράµµατος, αµόρφωτος, απαίδευτος ΑΝΤ. 
µορφωµένος, πεπαιδευµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, εγκυκλοπαίδεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -µαθής < θ. µαθ-, πβ. αόρ. β' ε-µαθ-ον, τού ρ. 
µανθάνω]. αµάθητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει αποκτήσει ακόµα τις 
απαραίτητες γνώσεις ή εµπειρίες, που δεν έχει ακόµα εξασκηθεί επαρκώς σε 
συγκεκριµένο τοµέα: είναι - ακόµα στη δουλειά του, γι' αυτό και είναι τόσο αργός 
ΣΥΝ. άπειρος, αδαής ΑΝΤ. έµπειρος, ασκηµένος, (καθηµ.) ψηµένος 2. (µτφ.) 
αυτός που δεν έχει αποκτήσει ορισµένες συνήθειες: είναι ~ να ξυπνάει τόσο 
πρωί ΣΥΝ. ασυνήθιστος ΑΝΤ. συνηθισµένος, µαθηµένος, εξοικειωµένος · 3. 
αυτός που δεν µπορεί να βάλει κακό µε τον νου του, που είναι αθώος, µε αγνές 
προθέσεις: µικρή κι ~ κοπέλα ΣΥΝ. αγνός, άβγαλτος, απονήρευτος, αφελής. 
Επίσης άµαθος [µεσν.]. αµακα (η) {χωρ. πληθ.} (διαλεκτ.) η απόκτηση και 
εξασφάλιση αγαθών εις βάρος άλλων, το να ζει κανείς εις βάρος άλλων: δεν 
δουλεύει και ζει από την ~ ΣΥΝ. (λόγ.) παρασιτισµός- ΦΡ. (ως επίρρ.) (στην) 
αµάκα δωρεάν, τζάµπα, χάρισµα: πήρε το κτήµα ~. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. a macca «άφθονα, πλουσιοπάροχα» < macca «αφθονία»]. 
αµάλαχτος, -η, -ο κ. αµάλακτος [αρχ.] 1. αυτός που δεν µαλάσσεται, που δεν 
γίνεται πιο µαλακός µε πλάσιµο: ~ ζύµη 2. (µτφ.) αυτός που δεν κάµπτεται, δεν 
λυγίζει, δεν συγκινείται εύκολα ΣΥΝ. άκαµπτος, σκληρός, ασυγκίνητος, 
αλύγιστος. αµάλγαµα (το) [1856] {αµαλγάµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κράµα 
υδραργύρου µε άλλο µέταλλο ή µέταλλα 2. (µτφ.) η ανάµειξη προσώπων ή 
πραγµάτων διαφορετικών µεταξύ τους: η Σοβιετική Ένωση υπήρξε ~ εθνοτήτων 
ΣΥΝ. συνονθύλευµα, µωσαϊκό · 3. ΓΛΩΣΣ. η δήλωση δύο ή περισσοτέρων 
σηµασιών από το ίδιο µόρφηµα (ή µορφή), λ.χ. στο µόρφηµα -οι (τής λ. δρόµ-
οι) συνυπάρχουν η δήλωση τού πληθυντικού αριθµού, τής ονοµαστικής πτώσης 
και τού αρσενικού γένους. [ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < γαλλ. amalgame < µεσν. λατ. 
amalgama, παραλλαγµένος τ. τού λατ. malagma «µαλακωµένο κατάπλασµα» < 
µτγν. µάλαγµα < αρχ. µαλάσσω. Κατ' άλλη άποψη, ο γαλλ. τ. amalgame προ-
έρχεται από µεσν. λατ. amalgama (όρος των αλχηµιστών) < αραβ. al-madjma'a 
«τήξη, συγχώνευση»]. αµαλγαµάτωοη (η) [1895] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων} 1.ΧΗΜ. ο σχηµατισµός αµαλγάµατος 2. η επικάλυψη επιφανειών µε 
αµάλγαµα 3. ΟΡΥΚΤ. η µέθοδος εξαγωγής πολύτιµων µετάλλων από τα ορυκτά 
τους µε τη χρησιµοποίηση υδραργύρου. Επίσης αµαλγάµωοη.  
Αµάλθεια (η) ΜΥΘΟΛ. η τροφός τού ∆ία στο Ιδαίο Άντρο, όπου τον είχε κρύψει 
η µητέρα του Ρέα, για να γλυτώσει από τον πατέρα του Κρόνο, ο οποίος έτρωγε 
τα παιδιά του· περιγράφεται άλλοτε ως νύµφη και άλλοτε ως κατσίκα, από το 
κέρας τής οποίας τρεφόταν ο ∆ίας µε γάλα και µέλι· ΦΡ. ΤΟ κέρας τής 
Αµάλθειας (κέρας 'Αµάλθειας) σύµβολο τής αφθονίας, τής πλησµονής των 
αγαθών, τής ευηµερίας τού ανθρώπου. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., πιθ. < ά- στερητ. + *µάλθος «έλλειψη, στέρηση» (βλ. κ. 
µαλθακός), οπότε η αρχική σηµ. τής λ. 'Αµάλθεια θα ήταν «η µη στέρηση» και, 
κατ' επέκταση, «η γενναιοδωρία». Η φρ. κέρας 'Αµάλθειας αναφέρεται στο 
σπασµένο κέρατο τής κατσίκας (µε το γάλα τής οποίας τρεφόταν ο ∆ίας), το 
οποίο µπορούσε να γεµίζει µε οποιοδήποτε αγαθό επιθυµούσε ο κάτοχος του- ο 
∆ίας το χάρισε στη νύµφη τροφό του].  
Αµαλία (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γερµ. Amalie < αρχ. 
γερµ. amai-, που αποσπάστηκε από κύρ. ονόµατα (λ.χ. Amal-berga) και 
σηµαίνει «δραστήριος, ενεργός»].  
αµάµπιλε επίρρ. κ. επίθ. {άκλ.} ως µουσική εκφραστική ένδειξη· αξιαγάπητο, 
ευχάριστο, ελκυστικό. 

α- | αν- στερητικό 
α-µαγάριστος, -η, -ο α-µαγνήτιστος, -η, -ο α-µάζευτος, -η, -ο α-µάλλιαοτος, -η, -ο α-µαντάλωτος, -η, -ο 
α-µάγγωτος, -η, -ο α-µαγνητοσκόπητος, -η, -ο α-µάζωχτος, -η, -ο α-µάλωτος, -η, -ο α-µαντάριοτος, -η, -ο 
α-µαγείρευτος, -η, -ο α-µαγνητοφώνητος, -η, -ο α-µακιγιάριστος, -η, -ο α-µάνικος, -η, -ο α-µάντευτος, -η, -ο 
α-µάγευτος, -η, -ο α-µάδητος, -η, -ο α-µαλάκωτος, -η, -ο α-µανίκωτος, -η, -ο α-µάντρωτος,-η, -ο 



αµάν 132 αµαρτία 
 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. amabile < λατ. amabilis < amo «αγαπώ»]. αµάν επιφών. 
(εκφραστ.) 1. έλεος! για τον Θεό!: ~, σε παρακαλώ, δείξε λίγη κατανόηση! ΦΡ. 
(α) κάνω αµάν για (κάποιον | κάτι) θέλω πάρα πολύ: είµαι τόσο διψασµένη, που 
- µια πορτοκαλάδα! (β) βρε αµάν, βρε ζαµάν για περιπτώσεις στις οποίες 
απευθύνουµε ικεσίες χωρίς αποτέλεσµα: τον παρακάλεσα, έπεσα στα πόδια του, 
-, βρε καλέ µου, τίποτα- αυτός το βιολί του! 2. για την έκφραση φόβου: ~! Ο 
σκύλος δεν είναι δεµένος! ΣΥΝ. οχ 3. για την έκφραση θαυµασµού και 
έκπληξης: ~, αδερφάκι µου! Τι πράγµα είναι αυτό! 4. για την έκφραση 
αγανάκτησης: ~ πια, βαρέθηκα να σε βλέπω να τεµπελιάζεις! ΣΥΝ. επιτέλους, 
δεν πάει άλλο 5. για την έκφραση στενοχώριας, λύπης, πόνου: ~, τι του 'µέλλε 
να πάθει! || οχ -, τι κακό µάς βρήκε! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. aman «έλεος»]. 
αµανάτι (το) {µόνο στην ονοµ. κ. αιτ.} το αντικείµενο που δίνεται ως εγγύηση 

για δάνειο ΣΥΝ. ενέχυρο, υποθήκη· ΦΡ. (α) κρατάω (κάτι) αµανάτι (i) κρατώ 
(κάτι) ως εγγύηση (ii) (µτφ.) διατηρώ αµείωτη τη διάθεση, περιµένω να 
εκδικηθώ κάποιον που µε έχει βλάψει: από τότε που τον προσέβαλε, του το 
κρατάει αµανάτι ΣΥΝ. (του) το κρατάω, (του) το φυλάω (β) µένω αµανάτι 
εγκαταλείποµαι µόνος, µένω χωρίς κανένα στήριγµα: θυσιάστηκε για όλους 
και τελικά έµεινε -■ κανείς δεν γύρισε να τον κοιτάξει. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < διαλεκτ. τουρκ. amanat < τουρκ. emanet «κατάθεση, 
παρακαταθήκη» < αραβ. amànat]. 

αµανές κ. µανές (ο) {αµανέδες} 1. αργό ανατολίτικο τραγούδι, στο οποίο 
επαναλαµβάνεται συχνά το επιφώνηµα «αµάν» (βλ,λ.) και που απαιτεί 
ιδιαίτερες φωνητικές ικανότητες: αρχίζω | πιάνω τον ~· ΦΡ. (µτφ.) παίρνω | 
τραβάω | σηκώνω ψηλά τον αµανέ συµπεριφέροµαι αλαζονικά, προβάλλω 
υπερβολικές, εξωπραγµατικές αξιώσεις: ο ∆ηµήτρης, από τότε που πήρε 
προαγωγή, έχει πάρει πολύ ψηλά τον αµανέ! 2. (κατ' επέκτ.-µειωτ.) κάθε λαϊκό 
τραγούδι µε αργό ανατολίτικο ύφος, που θυµίζει τα ανατολίτικα µέσα 
µουσικής έκφρασης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. mani, µε την επίδρ. τής λ. αµάν, που 
συχνά παρεµβάλλεται σε τέτοιου είδους τραγούδια]. 

άµαξα (η) {-ας κ. (λόγ.) -άξης | -αξών) τροχοφόρο όχηµα που σύρεται από 
υποζύγια και χρησιµεύει στη µεταφορά προσώπων ή φορτίων: έκαναν έναν 
ροµαντικό περίπατο µε - || ταχυδροµική | ανακτορική | σιδηροδροµική | 
αυτοκρατορική | επιβατική ~· ΦΡ. (α) ο τελευταίος | πέµπτος τροχός τής 
αµάξης για πρόσωπα που βρίσκονται στη χαµηλότερη βαθµίδα σε µια 
ιεραρχία, που δεν έχουν µεγάλες αρµοδιότητες ή εξουσία: µακάρι να 
µπορούσα να σου φανώ χρήσιµος, αλλά ξέρεις καλά ότι είµαι - (β) τα εξ 
αµάξης (τα εξ αµάξης) υβριστικά λόγια, τα οποία απευθύνονται επιθετικά 
προς κάποιον, µε έντονα επιτιµητικό τρόπο: µετά την οµιλία του στη Βουλή, 
ξανάρχισαν οι εφηµερίδες να του σέρνουν ~ || µετά τη γκάφα του άκουσε ~. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άµαξα < *άµ-αξ-}α < άµα + άξων, οπότε αρχικά η λ. θα 
περιέγραφε σκελετό οχήµατος που στηρίζεται σε άξονα. Η φρ. τά εξ αµάξης 
προήλθε από τη συνήθεια που είχαν οι γυναίκες τής αρχ. Αθήνας, όταν 
επέστρεφαν πάνω σε άµαξες από τα Ελευσίνια Μυστήρια, να κάνουν δηκτικά 
σχόλια ποικίλου περιεχοµένου. Η φρ. ο τελευταίος τροχός τής αµάξης είναι 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. la dernière roue du carrosse]. 

αµαξάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. βόλτα µε άµαξα: πήγε - 2. (συνήθ. ως επίρρ.) 
µε άµαξα: γυρίσαµε - όλη την Κηφισιά. 

αµαξάδικο (το) (λαϊκ.) το αµαξουργείο ΣΥΝ. αµαξοποιείο. 
αµαξάκι (το) {χωρ. γεν.) 1. µικρή άµαξα, συνήθως µε άλογα, για περιπάτους ή 

για µεταφορά αγαθών: πάµε βόλτα µε το ~; · 2. µικρό, φθηνό αυτοκίνητο: 
αγόρασα ένα -, για τις µετακινήσεις στην πόλη. 

αµαξάς (ο) [µεσν.] {αµαξάδες} ο οδηγός τής άµαξας ΣΥΝ. (λόγ.) αµα-ξηλάτης. 
αµαξηλάτης (ο) {αµαξηλατών} (σπάν.-λόγ.) ο αµαξάς (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < µτγν. 

άµαξηλάτης < άµαξα + -ηλάτης (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < έλαύνω]. 

αµάξι (το) {αµαξ-ιού | -ιών} 1.το αυτοκίνητο: αγοράζω/ παίρνω/ οδηγώ- 2. η 
άµαξα (βλ.λ.). — (υποκ.) αµαξάκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) αµα-ξάρα (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. άµάξιν (σηµ. 2) < αρχ. άµάξιον, υποκ. τού άµαξα]. 

αµαξιάτικα (τα) (λαϊκ.) η αµοιβή τού αµαξά για µία διαδροµή. 
αµαξιτός, -ή, -ό (λόγ. για δρόµο) κατάλληλος για κάθε είδους τροχοφόρα. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. αµαξιτός < άµαξα + -ίτός (πβ. προσ-ιτός) < εϊµι «πηγαίνω»]. 
αµαξοδηνός (ο) [1892] οδηγός σιδηροδροµικής αµαξοστοιχίας ΣΥΝ. 

µηχανοδηγός. 
αµαξόδροµος (ο) [1874] (λαϊκ.) ο αµαξιτός δρόµος. 
αµαξοποιείο (το) [1871] το αµαξουργείο (βλ.λ.). — αµαξοποιία (η), 

αµαξοποιός (ο). 
αµαξοστάσιο (το) [1875] {αµαξοστασί-ου | -ων} ο χώρος όπου σταθµεύουν, 

φυλάσσονται και επισκευάζονται µεγάλα οχήµατα, όπως φορτηγά, 
λεωφορεία, τρόλεϊ και σιδηροδροµικά οχήµατα. [ΕΤΥΜ < άµαξα + -στάσιο < 
στάση]. 

αµαξοστοιχία (η) [1875] {αµαξοστοιχιών} το σύνολο των βαγονιών που κινεί 
µια σιδηροδροµική µηχανή· µηχανή και βαγόνια που χρησιµοποιούνται για τη 
µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων: ταχεία | επιβατική | εµπορική ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ. < άµαξα + -στοιχία < -στοίχος < αρχ. στείχω 
«βαδίζω»]. 

αµαξουργείο (το) το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται άµαξες ΣΥΝ. 
αµαξοποιείο. 

αµαξουργός (ο) ο κατασκευαστής αµαξών.   — αµαξουργία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άµαξουργός < άµαξα + -ουργός < έργον]. 

αµάξωµα (το) {αµαξώµ-ατος | -ατα, -άτων) η µεταλλική επένδυση και 
ο σκελετός τού αυτοκινήτου για την προστασία των επιβατών και των 
εξαρτηµάτων τής µηχανής του ΣΥΝ. καροσερί. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
carrosserie]. 

αµάρα (η) {αµαρών} ΒΙΟΛ. η κοινή εκβολή τού πεπτικού σωλήνα και τού 
ουρογεννητικού συστήµατος στα πτηνά, τα ερπετά, τα αµφίβια και τα έµβρυα 
των θηλαστικών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυλάκι νερού», αβεβ. ετύµου, ίσως από συνθ. δι- 
| έξ-αµάω «ανοίγω αυλάκι» (< άµη «φτυάρι»). Κατ' άλλους συνδ. µε χεττ. 
amiyar(a) «αυλάκι, κανάλι» ή αλβ. amë «κοίτη ποταµού», o βιολ. όρ. είναι 
απόδ. τού γαλλ. conduit]. 

αµάραντος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν µαραίνεται, δεν ξεραίνεται: ~ 
στεφάνι | λουλούδι ΣΥΝ. αειθαλής, θαλερός 2. αυτός που διατηρεί άφθαρτες 
τις αρχικές του ιδιότητες: ~ δόξα ΣΥΝ. αιώνιος, αθάνατος· ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. 
ρόδο το αµάραντο προσφώνηση τής Θεοτόκου (από τους ύµνους των 
Χαιρετισµών) · 3. αµάραντος (ο) φυτό που έχει την ιδιότητα να µη 
µαραίνεται, ούτε να αλλοιώνεται η µορφή του, όταν κοπεί ή µείνει χωρίς νερό: 
«για ιδέστε τον- σε τι βουνά φυτρώνει» (δηµοτ. τραγ.). 

αµαρκάριστος, -η, -ο 1. (α) (για ζώο) αυτός που δεν τον έχουν µαρκάρει, που 
δεν του έχουν αποτυπώσει µε ειδικό τρόπο το σήµα τού κοπαδιού ή τού 
ιδιοκτήτη πάνω στο δέρµα του ANT. µαρκαρισµένος (β) (γενικότ.) αυτός που 
δεν τον έχουν σηµειώσει, δεν του έχουν βάλει σηµάδι · 2. ΑθΛ. (παίκτης) που 
δεν φυλάσσεται από αντίπαλο: έδωσε πάσα σε έναν - συµπαίκτη του ΣΥΝ. 
αφύλαχτος, ελεύθερος ΑΝΤ. µαρκαρισµένος. 

Αµαρούσιο (το) {Αµαρουσίου} δήµος τής περιφέρειας πρωτευούσης Β. τής 
Αθήνας. Επίσης (καθηµ.) Μαρούσι 
[ΕΤΥΜ. Το τόπων, ανάγεται στο ιερό τής Άµαρυσίας | Άµαρυνθίας Αρτέµιδος, 
που υπήρχε στον χώρο τού αρχ. δήµου Αθµονέων]. 

αµαρτάνω ρ. αµετβ. {αµάρτησα (αρχαιοπρ. ήµαρτον)) 1. παραβαίνω τον θείο 
νόµο, τις εντολές τού Θεού, υποπίπτω σε θρησκευτική παρεκτροπή (αµαρτία): 
όποιος κλέβει, αµαρτάνει || αµάρτησα ενώπιον Θεού και ανθρώπων ΣΥΝ. 
κολάζοµαι 2. (επιφών.) ήµαρτον! βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αµαρτάνω «αστοχώ, αποτυγχάνω», αβεβ. ετύµου, πιθ. < *ά-
µαρτ- < *ά- + *smart- < ά- στερητ. + *smrt- < I.E. *smer- «έχω µερίδιο σε 
κάτι, συµµετέχω - θυµούµαι», πβ. σανσκρ. smâr-ati «θυµάται», λατ. mer-ere 
«κερδίζω», me-mor-ia «µνήµη» κ.ά. Οµόρρ. µέρος (< *σµέρ-ος), µέρ-ιµνα, 
µοίρα (< *µόρ-jα), ειµαρµένη κ.ά. Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να 
δηλώσει αστόχηµα στον φυσικό κόσµο (π.χ. αστοχία ενός τοξοβόλου) και, 
αργότερα (ιδίως από τον 3ο αι. π.Χ.), αστόχηµα ηθικό, παράπτωµα. Παρόµοια 
σηµασιολογική εξέλιξη γνώρισε και η αντίστοιχη εβρ. λ. cata, την οποία οι 
Εβδοµήκοντα µετέφρασαν «αµαρτάνω»]. 

αµάρτηµα (το) [αρχ.] {αµαρτήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ΘΡΗΣΚ. (α) η σκέψη ή η 
πράξη που θεωρείται αντίθετη προς ηθικές αρχές ή αντιλήψεις, όπως 
υπαγορεύονται από ορισµένη θρησκεία: η µοιχεία, η ακολασία, η κλοπή, ο 
φόνος θεωρούνται αµαρτήµατα ΣΥΝ. ανόµηµα, κρίµα, παράπτωµα (β) 
προπατορικό αµάρτηµα βλ. λ. προπατορικός (γ) τα επτά Θανάσιµα 
αµαρτήµατα τα βαρύτερα αµαρτήµατα, που οδηγούν, κατά τη Χριστιανική 
Εκκλησία, τον πιστό σε βέβαιο πνευµατικό θάνατο- σύµφωνα µε την οριστική 
τους καταγραφή από τον δοµινικανό Γουλιέλµο Πετράλδο τον 13ο αι. στο 
βιβλίο Σύνοψη των αρετών και των αµαρτηµάτων, αυτά είναι: η έπαρση, η 
πλεονεξία, η ζηλοφθονία, η οργή, η ακηδία ~ οκνηρία, η λαιµαργία και η 
λαγνεία • 2. σοβαρό λάθος, εσφαλµένη εκτίµηση ή κρίση: το ~ µου είναι ότι 
δεν σου είπα από την αρχή τι συνέβαινε ΣΥΝ. σφάλµα. 

αµαρτία (η) {αµαρτιών} 1.ΘΡΗΣΚ. πράξη ή ενέργεια που θεωρείται παράβαση 
τού θείου και τού ηθικού νόµου, όπως αυτός παρουσιάζεται στη θρησκεία: ο 
φόνος, η κλοπή, η µοιχεία είναι - || βαριά | µεγάλη | µικρή | θανάσιµη - || 
διαπράττω | πέφτω σε | κάνω - || αναγνωρίζω | εξοµολογούµαι τις - µου σε 
κάποιον (ιερωµένο, φίλο κ.λπ.) || ο Χριστός ήρθε για να άρει τις - τού κόσµου || 
άφεση αµαρτιών ΣΥΝ. αµάρτηµα· ΦΡ. (α) αµαρτία (από τον Θεό) κρίµα, 
άδικο, κάτι που δεν πρέπει να γίνει: είναι αµαρτία να παρατήσεις τις σπουδές 
σου! || Θα βάλεις σε κίνδυνο την ευτυχία τής οικογένειας σου για ένα περιστα-
σιακό φλερτ; Αµαρτία από τον Θεό! (β) είναι αµαρτία να... είναι κρίµα να..., 
δεν αξίζει να...: προσπαθείς δέκα χρόνια να πετύχεις, - σταµατήσεις τώρα (γ) 
πληρώνω αµαρτίες βασανίζοµαι, υφίσταµαι τις συνέπειες από λάθη, όχι 
απαραιτήτως δικά µου: πληρώνω ξένες αµαρτίες || «Γι αµαρτίες πληρώνω, Θεέ 
µου!», φώναξε αγανακτισµένη (δ) παίρνω πάνω µου την αµαρτία αναλαµβάνω 
την ευθύνη για πράξη ή παράπτωµα, για αµάρτηµα άλλου: κάνε αυτό που σου 
λέω και παίρνω εγώ πάνω µου την αµαρτία ΣΥΝ. αναλαµβάνω την ευθύνη (ε) 
για να πω την αµαρτία µου για να µιλήσω µε ειλικρίνεια, για να εκ-
µυστηρευθώ κάποιο λάθος µου: ~, έφταιγα κι εγώ (στ) παλιά αµαρτία παλιός 
εραστής/ερωµένη: είναι µια παλιά µου αµαρτία (ζ) σιχαίνοµαι (κάποιον | κάτι) 
σαν τις αµαρτίες µου µισώ πάρα πολύ, απεχθάνοµαι: αυτό τον άνθρωπο τον 
σιχαίνοµαι σαν τις αµαρτίες µου (η) (παροιµ.) αµαρτία (εξοµολογηµένη, 
αµαρτία συχωρεµένη ή αµαρτία εξοµολογηµένη ουκ έστιν αµαρτία (µεσν. 
αµαρτία έξωµολογηµένη ούκ εστίν αµαρτία) η αµαρτία την οποία εξοµολογείται 
κάποιος συγχωρείται, δεν θεωρείται πλέον αµαρτία (θ) ασθενής και 
οδοιπόρος α-µαρτίαν ουκ έχει (ασθενής και οδοιπόρος άµαρτίαν ούκ έχει) (i) 
από την τήρηση τής νηστείας εξαιρούνται οι ασθενείς και οι οδοιπόροι· οι µεν 
για λόγους υγείας, οι δε γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν το 
φαγητό τους (ii) (κατ' επέκτ.) για περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητείται µια 
εξαίρεση από την τήρηση ορισµένων κανόνων (ι) αµαρτία: γονέων 
παιδεύουσι τέκνα (µεσν. άµαρτίαι γονέων παιδεύουσι 
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τέκνα) τα παιδιά υφίστανται τις επιπτώσεις από τα λάθη των γονέων τους (ια) 
σαν αµαρτία για κάτι πάρα πολύ ελκυστικό, που βάζει σε πειρασµό: «σ'αγαπώ 
~, σε µισώ σαν φυλακή» (λαϊκ. τραγ.) || ωραίος ~ 2. η διαφθορά, η ακολασία: 
ζει µέσα στην ~ 3. (ειδικότ.) η παράνοµη ερωτική δραστηριότητα: το σπίτι τής ~ 
4. (α) πράξη άξια επιπλήξεως-σοβαρό λάθος: η ~ µου είναι που σε άφησα να 
µπεις στη ζωή µου! || «ιστορία µου, ~ µου, λάθος µου µεγάλο» (λαϊκ. τραγ.) 
ΣΥΝ. κρίµα, αµάρτηµα (β) ΦΙΛΟΛ. (στην αρχαία τραγωδία) η άστοχη ενέργεια 
τού τραγικού ήρωα· στην Ποιητική τού Αριστοτέλη ο όρος δηλώνει ένα 
διανοητικό λάθος και όχι ένα ηθικό παραστράτηµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αµαρτία < 
άµαρτάνω (βλ.λ.)]. αµάρτυρος, -η, -ο [αρχ.] (συνήθ. για γλωσσικούς τύπους, 
λέξεις επανασυντεθειµένων γλωσσών) αυτός που δεν µαρτυρείται, δεν απαντά 
στα σωζόµενα κείµενα, στις διαθέσιµες πηγές. 

αµάρτυρος τύπος | λέξη. Έτσι χαρακτηρίζεται στη φιλολογική 
επιστήµη και ιδιαίτερα στην κλασική φιλολογία τύπος γραµµατι 
κός ή λέξη που δεν µαρτυρείται, δεν απαντά στα κείµενα τής 
Αρχαίας, τα οποία µας έχουν σωθεί- τύπος ή λέξη που «δεν κεί 
ται», δηλ. δεν βρίσκεται στα κείµενα, όπως έλεγαν οι αρχαίοι 
γραµµατικοί, και µάλιστα οι Αττικιστές («κείται ή ου κείται», βλ. 
λ. Τιπούκειτος). Αρα το αµάρτυρος είναι µια προσεκτική διατύ 
πωση, για να δηλώσουµε ότι µια, αρχαία συνήθως, λέξη δεν έχει 
σωθεί στα κείµενα που έχουν διασωθεί και που γνωρίζουµε (προ 
κειµένου για τα κείµενα τής Αρχαίας Ελληνικής, έχει διασωθεί, 
κατά τους υπολογισµούς τού µεγάλου κλασικού φιλολόγου 
Wilamovitz, µόλις το 1/5!). Πώς γνωρίζουµε τις λέξεις που θεωρού- 
νται αµάρτυρες; Έµµεσα, από αναφορές που γίνονται στις βοηθη 
τικές πηγές («Sekundärliteratur»), σε σχολιαστές, γραµµατικούς 
και κυρίως λεξικογράφους ή «γλωσσογράφους» (λεξικογράφους 
σπάνιων ή ιδιωµατικών λέξεων, των λεγοµένων «γλωσσών»). 
Στην ιστορική γλωσσολογία, αµάρτυροι χαρακτηρίζονται γραµ 
µατικοί ή λεξιλογικοί τύποι που µας είναι υποθετικά γνωστοί- 

αναγόµαστε δηλ. σε αυτούς µε τη λεγόµενη επανασύνθεση 
(reconstruction), τη σύγκριση και αναγωγή σε αρχικούς τύπους 
τής γλώσσας βάσει σταθερών κανόνων. Οι αµάρτυροι τύποι 
δηλώνονται µε αστερίσκο (*)· π.χ. νέος < I.E. *newos, πβ. λατ. 
novus. → αστερίσκος 

αµαρτωλός, -ή, -ό 1.ΘΡΗΣΚ. (α) αυτός που παρέβη τον θείο νόµο, που είχ/αι 
ένοχος για αµαρτίες (β) (γε\>ικότ.) κάθε άνθρωπος µετά την πτώση, µετά το 
προπατορικό αµάρτηµα 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν συµφωνεί ή αντιβαίνει 
στην ηθική τής κοινωνίας ΣΥΝ. ανήθικος, επι-λήψιµος ΑΝΤ. ηθικός, αγνός 3. 
(ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε ερωτικές (συνήθ. εξωσυζυγικές) 
δραστηριότητες: το ~ της παρελθόν || η ~ πλευρά τού Χόλλυγουντ. — αµαρτωλά 
επίρρ., αµαρτωλότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρµα, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αµαρτωλός < αµαρτωλή «αµαρτία», το οποίο θεωρήθηκε θηλ. 
επίθ.]. 

αµαρυλλίδα (η) ποώδες καλλωπιστικό φυτό, µε ωραία και αρωµατικά άνθη- 
χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία και τη φαρµακευτική. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
νεολατ. Amaryllis < µτγν. Άµαρυλλίς, -ίδος (βλ.λ.), όνοµα βοσκοπούλας που 
αναφέρεται στο γ' ειδύλλιο τού Θεόκριτου]. 

Αµαρυλλίς (η) {Αµαρυλλίδ-ος, -α} γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) 
Αµαρυλλίδα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. (µε υποκ. επίθηµα -υλλίς), που θεωρείται συγγενές 
προς το αρχ. ρ. άµαρύσσω «λάµπω, σπινθηροβολώ» < ά- προθεµ. + θ. µαρ-, ρ. 
µαρµαίρω (βλ. κ. µάρµαρο)]. 

άµαστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν έχει µαστούς. — αµαστία (η). 
α µασχάλη (η) → µασχάλη 
αµαυρός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που δεν λάµπει, που είναι σκοτεινός ΣΥΝ. 

σκοτεινός, µαυρειδερός. — αµαυρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, 
ίσως συνδέεται µε τη λ. αµυδρός]. 

αµαυρώνω ρ. µετβ. {αµαύρω-σα, -θηκα, -µένος} (µτφ.) βλάπτω, καταστρέφω 
(το καλό όνοµα, τη φήµη κάποιου): µε τις πράξεις σας αµαυρώσατε την καλή 
φήµη τού ιδρύµατος || ~ την υπόληψη | τη δόξα | τη µνήµη κάποιου ΣΥΝ. 
κηλιδώνω, σπιλώνω. — αµαύρωµα (το) [µτγν.], αµαυρωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άµαυρώ (-όω), αρχική σηµ. «εξασθενίζω, συσκοτίζω», < 
άµαυρός]. 

αµαύρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η σπίλωση (καλής φήµης, 
αίγλης, δόξας κ.λπ.) ΣΥΝ. κηλίδωση · 2. ΧΗΜ. (α) η ελάττωση ή εξαφάνιση 
τής λάµψης ορισµένων µετάλλων ή ορυκτών λόγω οξι-δώσεως (β) αµαύρωση 
σακχάρων η αποικοδόµηση των σακχάρων στη φύση µέσω σειράς χηµικών 
αντιδράσεων µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό ουσιών σκοτεινού χρώµατος · 3. 
ΙΑΤΡ. η εξασθένηση ή απώλεια (συνήθ. παροδική) τής οράσεως χωρίς 
ευδιάκριτη αλλοίωση τού µατιού, εκτός από την πλήρη ακινησία τής κόρης · 
4. ΓΕΩΠ. ασθένεια των αµπελιών µε χαρακτηριστικό την εµφάνιση µαύρων 
κηλίδων στα φύλλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άµαύρωσις < άµαυρώ < άµαυρός. o ιατρ. όρ. είναι αντιδάν. 
από αγγλ. amaurosis]. 

αµάχη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) αίσθηµα έχθρας και µίσους ΣΥΝ. 
έχθρα, µίσος, εµπάθεια ΑΝΤ. φιλία, αγάπη, οµόνοια- ΦΡ. (παροιµ.) η πολλή 
αγάπη φέρνει και πολλή αµάχη η µεγάλη αγάπη οδηγεί και 

σε µεγάλο µίσος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- προθεµ. + µάχη, πβ. µασχάλη - αµασχάλη]. 

αµαχητί επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) χωρίς αντίσταση: τα τελευταία οχυρά τού εχθρού 
έπεσαν ~ || είναι τόσο γοητευτική, που οι άνδρες παραδίδονται ~.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ί. 

αµάχητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν ηττάται ή δεν είναι δυνατόν να νικηθεί 
ΣΥΝ. ακαταµάχητος, ακατανίκητος 2. ΝΟΜ. αµάχητο τεκµήριο το τεκµήριο 
το οποίο σύµφωνα µε τον νόµο δεν µπορεί να ανατραπεί µε ανταπόδειξη. — 
αµάχητα | αµαχήτως [αρχ.] επίρρ. 

άµαχος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν λαµβάνει ενεργό µέρος σε πόλεµο, που δεν 
ανήκει σε κανέναν στρατό σε καιρό πολέµου- ΦΡ. άµαχος πληθυσµός | άµαχοι 
(οι) το τµήµα τού πληθυσµού (γέροι, γυναίκες, παιδιά, ανάπηροι, άρρωστοι) 
που δεν συµµετέχει ενεργά σε πόλεµο και τού οποίου η ζωή, η ελευθερία και 
η περιουσία οφείλουν να γίνονται σεβαστές από τους εµπολέµους. 

Αµβέρσα (η) λιµάνι τού Βελγίου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Anvers < ολλ. 
Antewerpen < µέσ. γερµ. anda «απέναντι» + werpum «πρόσχωση», ονοµασία 
που αναφέρεται στη θέση τής πόλεως στον Σκάλδη ποταµό]. 

αµβλυγώνιος, -α, -ο [µτγν.] ΓΕΩΜ. αυτός που περιλαµβάνει ή σχηµατίζει 
αµβλεία γωνία: ~ τρίγωνο. 

αµβλυκόρυφος, -η, -ο [1892] αυτός τού οποίου η κορυφή είναι αµβλεία 
ΑΝΤ.οξυκόρυφος. 

αµβλύνοια (η) {χωρ. πληθ.} (επίσ.) η νωθρότητα στη σκέψη και την αντίληψη· 
διανοητική βραδύτητα ΣΥΝ. βραδύνοια, ηλιθιότητα ΑΝΤ. οξύνοια, 
οξυδέρκεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

αµβλύνους, -ους, -ουν {αµβλύν-ου | -οες (ουδ. -οα), -όων, -ους} (λόγ.) αυτός 
που δεν διαθέτει οξεία αντίληψη και κρίση, διανοητικά νωθρός ΣΥΝ. 
βραδύνους, ηλίθιος ΑΝΤ. οξύνους, αγχίνους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < αµβλύς + νους, κατ' αντιδιαστολή προς το µτγν. οξύνους, πβ. κ. 
γαλλ. à l'esprit obtus, αγγλ. obtuse]. 

αµβλυντικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που είναι ικανός ή κατάλληλος να αµβλύνει: ~ 
εργαλείο για το ακόνισµα αιχµηρών επιφανειών. 

αµβλύνω ρ. µετβ. {άµβλυ-να, -νθηκα, -µµένος} 1. καθιστώ (κάτι) αµβλύ, 
µειώνω την αιχµηρότητα (αντικειµένου, οργάνου κ.λπ.) ΣΥΝ. στο-µώνω 
ΑΝΤ. ακονίζω 2. (µτφ.) ελαττώνω ή µειώνω την οξύτητα, την ένταση 
(αισθηµάτων ή συναισθηµάτων), τις διαφορές ή τις αντιθέσεις: αν δεν 
αµβλυνθούν τα πάθη, θα οδηγηθούµε σε εµφύλιο πόλεµο || προσπάθεια να 
αµβλυνθούν οι εσωκοµµατικές αντιθέσεις ΣΥΝ. µετριάζω, απαλύνω ΑΝΤ. 
οξύνω. — άµβλυνση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
αµβλύς]. 

αµβλύς, -εία, -ύ {δύσχρ. αµβλ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών) | αµβλύτ-
ερος, -ατός} 1. αυτός που δεν διαθέτει µυτερή άκρη ή αιχµή, µη κοφτερός: 
από το σχήµα τής πληγής ο ιατροδικαστής συµπέρανε ότι ο φόνος έγινε µε - 
όργανο ΣΥΝ. στοµωµένος ΑΝΤ. οξύς, µυτερός, κοφτερός 2. (µτφ.) αυτός που 
στερείται δυνάµεως και εντάσεως: ο γιατρός διαπίστωσε ότι έχει εκ γενετής ~ 
την όραση ΣΥΝ. αδύνατος, εξασθενηµένος ΑΝΤ. έντονος, δυνατός 3. ΓΕΩΜ. 
αµβλεία γωνία η γωνία που είναι µεγαλύτερη από την ορθή, δηλ. µεγαλύτερη 
από 90°. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *άµλύς, πιθ. συνδ. µε τη λ. µαλακός, καθώς και µε το αρχ. 
άµβλίσκω «κάνω έκτρωση, φονεύω». Η λ. αµβλύς αρχικά αναφερόταν σε 
εργαλεία και όπλα που δεν είχαν καλά ακονισµένες αιχµές, από όπου 
κατέληξε µεταφορικά να δηλώνει εξασθενηµένες αισθήσεις (π.χ. όραση) και 
νοητικές λειτουργίες]. 

αµβλύστοµος, -η, -ο [1892] (για όργανα κοπής, µαχαίρι, τσεκούρι κ.τ.ό.) αυτός 
που δεν είναι πολύ αιχµηρός ή κοφτερός ΣΥΝ. αµβλύς ΑΝΤ οξύς, οξύστοµος. 

αµβλύτητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάτι αµβλύ, η έλλειψη 
οξύτητας ή αιχµηρότητας ΑΝΤ. οξύτητα, αιχµηρότητα 2. (µτφ.) η παντελής 
έλλειψη δύναµης, έντασης: η ~ τής σκέψης του (πβ. λ. αµβλύνοια) ΣΥΝ. 
ατονία 3. ΙΑΤΡ. ποιότητα τού ήχου που παράγεται από την κρούση οργάνου 
τού ανθρώπινου σώµατος που δεν περιέχει αέρα- αξιοποιείται ως διαγνωστική 
µέθοδος. 

αµβλυωπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παροδική ή µόνιµη αδυναµία τής οράσεως, 
που οφείλεται σε αβιταµίνωση, νεφροπάθεια κ.ά. ΣΥΝ. θολούρα, θαµπάδα. 
ΑΝΤ. οξυωπία. — αµβλύωπας κ. (λόγ.) αµβλύωψ [αρχ.] {αµβλύωπος} (ο/η), 
αµβλυωπικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άµβλυωπός < αµβλύς + -ωπός, θ. -ωπ-, από όπου και παρακ. 
δπ-ωπ-α (βλ. κ. όπ-ή). Η λ. πέρασε ως ιατρ. όρος σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. 
amblyopia, γαλλ. amblyopic κ.ά.]. 

αµβλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {άµβλωσα} κάνω ή προκαλώ άµβλωση. 
άµβλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η τεχνητή διακοπή, συνήθ. 

ανεπιθύµητης, κυήσεως µε πρόωρη αποµάκρυνση τού εµβρύου από τη µήτρα 
ΣΥΝ. έκτρωση. — αµβλώσιµος, -η, -ο [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. άµβλωσις < άµβλώ (-όω) «αφαιρώ τη ζωή τού εµβρύου», αβεβ. 
ετύµου, πιθ. συγγενές προς τη λ. µύλη και προς το επίθ. αµβλύς (βλ.λ.)]. 
αµβλωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που προκαλεί άµβλωση ΣΥΝ. εκτρωτι-κός, 
εξαµβλωτικός 2. ΦΑΡΜ. αµβλωτικά (τα) ισχυρές και επικίνδυνες φαρµακευτικές 
ουσίες (λ.χ. κινίνο, υδράργυρος κ.ά.), που προκαλούν 

 

α- | αν- στερητικό α-
µαρτύρητος, -η, -e 
α-µάσητος, -η, -ο α-
µασκάρευτος, -η, ■ 

α-µαστιγωτος, -η, -ο 
α-µαστόρευτος, -η, -ο 
α-µαστούρωτος, -η, -ο 

α-µαταιωτος, -η, -ο 
α-µάτιαατος, -η, -ο 
α-µάτιστος, -η, -ο 

α-µατωτος, -η, -ο 
α-µαύλιοτος, -η, -ο 
α-µαύριστος, -η, -ο 

α-µαχαιρωτος, -η, -ο 



Αµβούργο 134 αµελέτητος 
 

εµµηνορρυσία και ωδίνες τής µήτρας· χρησιµοποιούνται χωρίς ιατρική 
υπόδειξη για την πρόκληση διακοπής τής εγκυµοσύνης. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. άµβλώ (-όω) «αφαιρώ τη ζωή τού εµβρύου», o φαρµ. όρ. 
αµβλωτικά είναι µετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. abortifacients]. 

Αµβούργο (το) πόλη τής Β. Γερµανίας στις όχθες τού Έλβα, σηµα-
ντικό λιµάνι και εµπορικό κέντρο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Hamburg (µεσν. λατ. Hamaburgium). H πό-
λη χτίστηκε στη θέση ενός πύργου που ονοµαζόταν Hamaburg < γοτθ. 
haim-s «χωριό» (ή, κατ' άλλη άποψη, από hamma «δάσος» ή ham « 
κόλπος ») + burg «πύργος»]. 

Αµβρακικός (Κόλπος) (ο) κόλπος τής ∆. Ελλάδας µεταξύ τής Ηπεί-
ρου και τής Στέρεας Ελλάδας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Αµβρακικός | Άµπρακικός < 'Αµβρακία | Αµπρακία, 
αγν. ετύµου. Θεωρείται ότι η αρχ. πόλη 'Αµβρακία (από όπου πήρε το 
όνοµα του ο κόλπος) βρισκόταν στην τοποθεσία όπου είναι σήµερα 
χτισµένη η Αρτα. Οι αρχαίοι χρησιµοποιούσαν επίσης την ονοµασία 
Ανακτορικός (κόλπος) < Άνακτόριον, πόλη κοντά στο ακρωτήριο τού 
Ακτίου, που ιδρύθηκε περίπου το 630 π.Χ. από Κορινθίους αποίκους]. 

αµβροσία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΜΥΘΟΛ. η τροφή των Ολυµπίων θεών, 
που τους χάριζε την αθανασία: ~ και νέκταρ 2. (µτφ.) φαγητό εξαι-
ρετικά εύγευστο: Τι ήταν αυτό που φάγαµε σήµερα! Σωστή ~! · 3. 
ποώδες φυτό µε πυκνό χνούδι και βαριά οσµή· φύεται σε αµµώδεις 
παραλίες και ονοµάζεται κοινώς «βροµούσα». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., θηλ. τού επιθ. άµβρόσιος «άφθαρτος, αθάνατος» < 
*άµβρότιος < αµβροτος < ά- στερητ. + βροτός «θνητός, υποκείµενος 
στον θάνατο», µορτός «νεκρός» < *mr-tos < I.E. *mer- «πεθαίνω», πβ. 
σανσκρ. mr-tah «νεκρός», λατ. mor-s «θάνατος», mortuus «νεκρός», 
γαλλ. mourir «πεθαίνω», ιταλ. morire, αγγλ. murder «φόνος», γερµ. 
Mord κ.ά.]. 

αµβροσία - νέκταρ - ελιξήριο. Στην επιθυµία τού ανθρώπου να ξε-
περάσει τα όρια τού θνητού και να πλησιάσει τους αθανάτους (θε-
ούς) κατακτώντας την αθανασία, ανταποκρίνεται η επινόηση «τής 
τροφής για αθανάτους» (= αµβροσία) και «τού ποτού των αθανά-
των» (= νέκταρ). Είναι και τα δύο αρχαία και απαντούν ήδη στα 
Οµηρικά Έπη. Αξιοσηµείωτο είναι ότι και τα δύο ετυµολογικώς 
σχετίζονται µε την έννοια τής «αθανασίας»· άµβροτος«µτ\ θνητός 
(= βροτός), αθάνατος» > αµβροσία «τροφή» (αργότερα και «ποτό» 
και «υλικό σπονδών στους θεούς»)· νέκταρ < νεκ- (πβ. νέκ-υς «νε-
κρός», νεκ-ρός) + -ταρ (από ΙΕ. ρίζα «διασχίζω, περνώ - νικώ»), 
άρα νέκταρ «αυτό που νικά/ξεπερνά τον θάνατο» (για το νέκταρ 
έχουν προταθεί και άλλες ανάλογες ετυµολογικές ερµηνείες). Τόσο 
η αµβροσία όσο και το νέκταρ θεωρήθηκαν στην αρχαία µυθολο-
γία «ελιξήρια ζωής», αν και η λ. ελιξήριο είναι νεότερη, αντιδά-
νειο τής Ελληνικής από την αραβική al ixir «το φάρµακο» (πιθ. το 
φάρµακο τής ζωής ή τής νεότητας ή το φάρµακο για τα πάντα, 
δηλ. πανάκεια), από το αρχ. ελλην. ξηρίον« φάρµακο (σκόνη) για 
την επούλωση των πληγών» (εξού και η γραφή τής λ. µε -η-). 

αµβροσιανός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον επίσκοπο Μιλάνου 
Αµβρόσιο (4ος αι.)· κυρ. στη ΦΡ. ΜΟΥΣ. αµβροσιανό µέλος είδος ισόρ-
ρυθµου εκκλησιαστικού µέλους, που σήµερα έχει χαθεί. [ETYM. 
Μεταφορά τού εκκλησ. λατ. ambrosianus, από το όν. τού Αµβροσίου, 
επισκόπου τού Μιλάνου]. 

Αµβρόσιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. ο Μεδιολάνων άγιος τής Ορθόδοξης 
και τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. όνοµα επισκόπων τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. άµβρόσιος «άφθαρτος, αθάνατος», 
βλ. λ. αµβροσία]. 

άµβωνας (ο) {αµβώνων} το υψηλό βήµα των χριστιανικών ναών, από 
όπου διαβάζεται το Ευαγγέλιο και εκφωνείται το κήρυγµα· ΦΡ. (λόγ.) 
από άµβωνος (ί) µιλώ, κηρύσσω από τον άµβωνα (ii) αφ' υψηλού, χω-
ρίς να υπολογίζω τον συνοµιλητή µου, δογµατικά ή υπεροπτικά: ο 
δάσκαλος δεν κάνει πια κήρυγµα -, αλλά συνεργάζεται µε τους µα-
θητές του ΣΥΝ. από καθέδρας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άµβων, -ωνος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < άνάβων | άναβών 
(µε συγκοπή) < αναβαίνω, εφόσον ο άµβων συνήθως είναι υπερυψω-
µένος. Η χρήση υπερυψωµένου βήµατος για την ανάγνωση τού Ευαγ-
γελίου µαρτυρείται από τον 3ο αι., αλλά η ονοµασία άµβων για το 
κήρυγµα καθιερώνεται τον 15ο αι.]. 

α µε µόρ. 1. (για την έκφραση εναντίωσης προς προϋπάρχουσα δήλω-
ση) αλλά, µα, αλλ' όµως: ~, τι νόµιζες, θα έχανε αυτός τέτοια ευκαι-
ρία; 2. βεβαίως, σίγουρα (ως απάντηση µε βεβαιωτική σηµασία σε 
ερώτηση): -Θα έλθεις µαζί µας; -Ναι ~! || -∆έχεσαι; —! Επίσης αµή. 
(Βλ. κ. λ. αµ). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άµµε < άµµή < άν µη «αλλ' όµως». Η επιβεβαιωτική 
σηµ. είναι µεσν.] 

άµε ρ. {πληθ. άµετε κ. αµέτε} (λαϊκ.) πήγαινε, φύγε- πηγαίνετε, φύγε-
τε: ~ στον αγύριστο, δεν θέλω να σε ξαναδώ! || άµετε παιδιά µου, στο 
καλό! ΣΥΝ. άιντε/άντε!, σύρε!, πήγαινε! ANT. κόπιασε!, έλα! [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. άγωµεν, προτρεπτική υποτ. τού ρ. άγω, ενώ ο τύπος άµετε 
σε πληθ. κατά το σχήµα τρέµε - τρέµετε]. 

αµέθοδος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που στερείται µεθόδου, που ενεργεί ή 
γίνεται χωρίς µέθοδο ή προγραµµατισµό: πρόκειται για καθαρώς 
εµπειρική και ~ προσέγγιση τού θέµατος, γι' αυτό και τα συµπερά- 

σµατά του είναι αστήρικτα ΣΥΝ. αµεθόδευτος, απρογραµµάτιστος 
ΑΝΤ. µεθοδικός, συστηµατικός. — αµεθοδία (η) [1805], αµέθοδα | 
αµεθόδως [µτγν.] επίρρ. 

αµέθυστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει µεθύσει ΣΥΝ. ξεµέθυ-
στος, νηφάλιος ΑΝΤ. µεθυσµένος. 

αµέθυστος (ο) {-ου κ. -ύστου | -ων κ. -ύστων, -ους κ. -ύστους} ΟΡΥΚΤ. 
ηµιπολύτιµος λίθος, παραλλαγή τού χαλαζία σε χρώµα µοβ ή βιολε-
τί, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή κοσµηµάτων. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < ά- στερητ. + µεθύω. Ο ηµιπολύτιµος λίθος, ήδη γνωστός στην 
αρχαιότητα, ονοµάστηκε έτσι επειδή του απέδιδαν ιδιότητες 
φυλαχτού κατά τής µέθης. Ως επιστηµ. όρος πέρασε και σε ξένες 
γλώσσες, π.χ. αγγλ. amethyst, γαλλ. améthyste κ.ά.]. 

αµείβω ρ. µετβ. {άµει-ψα, -φθηκα} 1. δίνω αµοιβή (σε κάποιον), δίνω 
αντιµισθία ή αντάλλαγµα για εργασία, υπηρεσίες κ.λπ.: αµείβεται 
πολύ καλά στη νέα του εργασία ΣΥΝ. πληρώνω 2. (µτφ. µε ηθική ση-
µασία) παρέχω ηθική αµοιβή ως αναγνώριση υπηρεσιών που προ-
σφέρθηκαν: για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα, αµείφθηκε µε 
παράσηµα και µε τον βαθµό τού στρατηγού ΣΥΝ. ανταµείβω, βρα-
βεύω · 3. αµείβων (ο) {αµείβ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων} (α) APXIT. 
καθεµία από τις πλάγιες πλευρές τού ζευκτού τής στέγης που έχει 
σχήµα Λ (λάµβδα) (β) ΝΑΥΤ. (στον πληθ.) δύο δοκάρια σε σχήµα Λ 
(λάµβδα) ως ειδικό σύστηµα ιστιοφόρων πλοίων που χρησίµευε για 
την άρση βαρέων εµπορευµάτων κ.λπ. ΣΥΝ. γάβριες. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «αλλάζω, ανταλλάσσω», αβεβ. ετύµου, πιθ. < ά- προθεµ. 
+ I.E. *mei-gw- «αλλάζω, µετατρέπω», πβ. σανσκρ. ni-mayati 
«ανταλλάσσει», λατ. mu-t-are «αλλάζω», γαλλ. mutuel «αµοιβαίος», 
αγγλ. miss «χάνω» κ.ά.]. 

αµείβω - αµοιβή. Τα αµείβω και αµειψισπορά γράφονται µε -ει-, 
ενώ τα αµοιβή (και τα παράγωγα αµοιβαίος, αµοιβαιότητα) και 
αµοιβάδα µε -οι-, σύµφωνα µε τις «µεταπτώσεις», τις µεταβολές 
που συµβαίνουν στα φωνήεντα τής ρίζας και των παραγώγων της 
(σχήµα: λέγω - λόγος, µένω - µόνος, αλείφω - αλοιφή, λείπω -
λοιπός κ.τ.ό.). Σηµασιολογικά το αµείβω είχε αρχικά τη σηµ. «αλ-
λάζω, ανταλλάσσω», από όπου και πέρασε στη σηµ. «δίνω σε 
αντάλλαγµα» και «πληρώνω χρήµατα σε αντάλλαγµα προσφερό-
µενης εργασίας, υπηρεσίας»· το ίδιο ισχύει και για το αµοιβή. Επί-
σης, η έννοια τής αλλαγής είναι φανερή στο αργυραµοιβός (που 
ανταλλάσσει νοµίσµατα), στο αµειψισπορά (η καλλιέργεια διαφο-
ρετικών φυτών στο ίδιο έδαφος) και στο σηµερινό ανταµείβω 
(αµείβω µε αντάλλαγµα, ως ανταπόδοση ή ως αναγνώριση). 

→ αλοιφή, µεταπτώσεις 

αµείλικτος, -η, -ο κ. αµείλιχτος 1. (ενεργ.) αυτός που δεν λυπάται 
τους άλλους, που δεν τους σπλαχνίζεται: µετά την κατάληψη τής πο-
λιορκηµένης πόλης ο εχθρός φάνηκε ~· την κατέστρεψε ολοσχερώς 
και εξόντωσε τον άµαχο πληθυσµό || θα φανώ ~ µπροστά σε οποια-
δήποτε διασπαστική κίνηση ΣΥΝ. ανελέητος, άσπλαχνος ΑΝΤ. φιλεύ-
σπλαχνος, πονετικός· ΦΡ. αµείλικτο ερώτηµα το καίριο και πιεστικού 
χαρακτήρα ερώτηµα που απαιτεί άµεση απάντηση: το ~, είπε ο ποιη-
τής, είναι αν θα µιλάµε Ελληνικά και όχι αν θα µιλάµε δηµοτική 2. 
(παθ.) αυτός που δεν µαλακώνει, δεν πείθεται, δεν καθησυχάζεται ή 
δεν καταπραΰνεται: το ~ πάθος του για εκδίκηση τον οδήγησε στο 
φονικό ΣΥΝ. άκαµπτος ΑΝΤ. µειλίχιος, µαλακός. — αµείλικτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + µειλίσσω «καταπραΰνω, καθησυχάζω» < 
µείλι-χος «γλυκός, αξιαγάπητος», βλ. κ. µειλίχιος]. 

αµειψισπορά (η) ΓΕΩΠ. η εναλλαγή καλλιέργειας· η καλλιέργεια 
διαφορετικών φυτών στο ίδιο έδαφος, προκειµένου να βελτιωθεί το 
χώµα και να αυξηθεί η παραγωγή. Επίσης αµειψισπορία [1849]. 
[ΕΤΥΜ. < αµειψι- (< αµείβω «αλλάζω, ανταλλάσσω») + σπορά, απόδ. 
τού γαλλ. assolement]. 

αµείωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να µειωθεί: 
παρά την αποτυχηµένη επένδυση, η οικογενειακή του περιουσία έµεινε 
~ || (και για αφηρ. έννοιες) µε ~ ενδιαφέρον/ ένταση ΣΥΝ. ακέραιος, 
σταθερός, αδιάκοπος, ακατάπαυστος ΑΝΤ. µειωµένος, φθίνων. — 
αµείωτα επίρρ. 

αµέλεια (η) [αρχ.] {-ας κ. -είας | -ών} 1. η έλλειψη ενδιαφέροντος, 
προσοχής ή φροντίδας: ~ σε θέµατα ασφάλειας δεν επιτρέπεται ΣΥΝ. 
παραµέληση, αδιαφορία, ολιγωρία ANT. επιµέλεια, φροντίδα, ενδια-
φέρον ΦΡ. εξ αµελείας από αµέλεια: οδηγώντας απρόσεκτα, σκότωσε 
έναν πεζό και καταδικάστηκε για φόνο ~ 2. το λάθος που προέρχεται 
από αδιαφορία ή απροσεξία: µε συγχωρείτε' ήταν ~ µου να ξεχάσω 
τα έγγραφα 3. ΝΟΜ. υποκειµενική κατάσταση, µορφή υπαιτιότητας 
κατά την οποία ο πράττων προκαλεί χωρίς να το αποδέχεται µε την 
πληµµελή του συµπεριφορά (εξωτερική πλευρά τής αµέλειας) κάποιο 
παράνοµο αποτέλεσµα, το οποίο είτε είχε προβλέψει αλλά από 
απερισκεψία είχε ελπίσει ότι θα το αποφύγει είτε δεν είχε καν 
προβλέψει (απροσεξία), όµως θα µπορούσε να το προβλέψει, εάν κα-
τέβαλλε την προσοχή τού µέσου συνετού κοινωνικού ανθρώπου. 

αµελέτητος, -η, -ο 1. (ενεργ.) αυτός που δεν µελέτησε, δεν προετοι-
µάστηκε επαρκώς: σήµερα πήγε στο σχολείο - ΣΥΝ. αδιάβαστος, 
απροετοίµαστος ANT. διαβασµένος, µελετηµένος 2. (παθ.) ο µη µελε-
τηµένος, αυτός που δεν προσχεδιάστηκε ή δεν προγραµµατίστηκε 
επακριβώς: οι εργασίες αργούν να ξεκινήσουν, διότι τα σχέδια πα-
ραµένουν αµελέτητα στο συρτάρι τής πολεοδοµίας ΣΥΝ. ανεξέταστος 
ΑΝΤ. (προ)µελετηµένος, προσχεδιασµένος · 3. αυτός που δεν κατονο- 

α- | αν- στερητικό 
α-µεγέθυντος, -η, -ο α-µελάνιαστος, -η, -ο α-µελοποίητος, -η, -ο α-µεράκλωτος, -η, -ο α-µέρευτος, -η, -ο 
α-µεθόδευτος, -η, -ο α-µελάνωτος, -η, -ο α-µέλωτος, -η, -ο α-µερεµέτιστος, -η, -ο 
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µάζεται από ντροπή, πρόληψη, δεισιδαιµονία κ.λπ. 4. (ειδικότ.-ευ-
φηµ.) αµελέτητα (τα) (α) οι όρχεις, κυρίως των σφαγίων (β) το φαγητό 
που φτειάχνεται από όρχεις σφαγίων. — αµελέτητα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ά- στερητ. + µελετώ. Από τη σηµ. «µνηµονεύω» τού ρ. µελετώ 
το επίθ. άµελέτητος προσέλαβε ευφηµιστικά τη σηµ. αυτού που δεν 
κατονοµάζεται λεκτικά λόγω προλήψεως (π.χ. ο ∆ιάβολος) ή από 
ντροπή (π.χ. τα αµελέτητα: οι όρχεις των σφαγίων)]. αµελής, -ής, -ές 
{αµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· αµελέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από αδιαφορία ή έλλειψη τής απαιτούµενης προσοχής 
ΣΥΝ. απρόσεκτος, ανεύθυνος ANT. επιµελής, προσεκτικός 2. αυτός που 
τεµπελιάζει, καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του: 
απολύθηκε γιατί ήταν ~ στα καθήκοντα του 3. (ειδικότ. για µαθητές) 
αυτός που δεν αφοσιώνεται στα µαθήµατα του. — αµελώς επίρρ. 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + µέλω, βλ. κ. µέλει]. αµελητέος, -α, -ο 
[µτγν.] αυτός που πρέπει να τον αµελήσει κανείς, να µην του δώσει 
σηµασία: ~ ποσοστό | στατιστική απόκλιση | ζήτηµα ΣΥΝ. ασήµαντος, 
τιποτένιος ANT. σηµαντικός, αξιόλογος, υπολογίσιµος· ΦΡ. αµελητέα 
ποσότητα (i) ποσότητα τόσο µικρή, που δεν πρέπει να λαµβάνεται υπ' 
όψιν (ii) (µτφ. για ανθρώπους) ασήµαντος, που δεν πρέπει να τον 
υπολογίζει κανείς: µη φοβάσαι, δεν έχει καµία δύναµη στην εταιρεία- 
είναι ~. αµελλητί επίρρ. (λόγ.) χωρίς αργοπορία ή αναβολή: µετά την 
έλευση 1.500.000 προσφύγων από τη Μ. Ασία, το προσφυγικό ήταν ένα 
πρόβληµα που έπρεπε να αντιµετωπιστεί ~ || υποχρεούται από τον νόµο 
να υποβάλει ~ την εισήγηση του εντός 30 ηµερών ΣΥΝ. αµέσως, ανυ-
περθέτως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άµέλλητος < ά- στερητ. + µέλλω «προτίθεµαι, καθυ-
στερώ, αναβάλλω»]. αµελώ ρ. µετβ. {αµελείς... | αµέλ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. αποδεικνύοµαι αδιάφορος, δεν δείχνω την 
απαιτούµενη προσοχή: ήταν καλός µαθητής τα προηγούµενα χρόνια, 
φέτος όµως αµελεί τα µαθήµατα του ΣΥΝ. παραµελώ ANT. 
επιµελούµαι, φροντίζω 2. (+να) παραλείπω από απροσεξία ή 
αδιαφορία: µην αµελήσεις να φέρεις το βιβλίο που σου ζήτησα ΣΥΝ. 
ξεχνώ, λησµονώ, παραλείπω ΑΝΤ. θυµούµαι. — αµέληµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αµελώ (-έω) < αµελής]. άµεµπτος, -η (λογιότ. -ος), -ο 
(λόγ.) αυτός στον οποίο δεν είναι δυνατόν να προσάψει κανείς µοµφή, 
αυτός που δεν επιδέχεται κατηγορία: ήταν συνεπής στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του· ένας αµέ-µπτου διαγωγής υπάλληλος || οι δηµόσιοι 
λειτουργοί οφείλουν να είναι άµεµπτοι ΣΥΝ. ανεπίληπτος, αψεγάδιαστος 
ANT. επίµεµπτος, αξιο-κατάκριτος, µεµπτός. — άµεµπτα | αµέµπτως 
[αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + µεµπτός < µέµφοµαι 
«κατηγορώ»]. Αµερικανάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. ανήλικος ή νεαρός 
Αµερικανός 2. (σκωπτ.) πρόσωπο που εξαπατάται εύκολα, ο εύπιστος: 
για ~ µε περνάς και µου λες τέτοια παραµύθια; ΣΥΝ. αφελής, κορόιδο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. αµερικανίζω ρ. αµετβ. [1890] {µόνο σε ενεστ. 
κ. παρατ.} ενεργώ ή φέροµαι σαν Αµερικανός- µιµούµαι τους τρόπους, 
τις συνήθειες, τις µεθόδους ή τις γλωσσικές ιδιοτυπίες των 
Αµερικανών: µετανάστες που έζησαν πολλά χρόνια στις Η.Π.Α., 
άρχισαν να αµερικανίζουν || πολύ αµερικανίζεις τελευταία, αν κρίνω 
από αυτά που φοράς, τα τσιγάρα που καπνίζεις, τη µουσική που ακούς 
κ.λπ.  — αµερικανισµός (ο) [1889]. αµερικανικός, -ή, -ό [1805] κ. 
(καθηµ.) αµερικάνικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την ήπειρο 
τής Αµερικής ή τους κατοίκους της: η ~ χλωρίδα | πανίδα || το ~ τοπίο 
παρουσιάζει εντυπωσιακή ποικιλία από την Αλάσκα ώς τη Γη τού 
Πυρός 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε τις Η.Π.Α. ή και τους 
κατοίκους της: τα χάµπουργκερ και η κό-κα-κόλα είναι σύµβολα τού ~ 
τρόπου ζωής· ΦΡ. αµερικανικό όνειρο (αγγλ. American dream, φρ. των 
αρχών τού 20ού αι.) (i) τα ιδανικά τής ελευθερίας και τής ισότητας των 
ευκαιριών ως θεωρητικό υπόβαθρο για την ίδρυση των Η.ΠΑ. (ii) η 
αναζήτηση µιας ζωής µε προσωπική επιτυχία και υλική άνεση από 
κάθε άτοµο ξεχωριστά στις Η.Π.Α. — αµερικανικά κ. (καθηµ.) 
αµερικάνικα επίρρ., Αµερικάνικα (τα) (σηµ. 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
Αµερικανός. αµερικανόδουλος, -η, -ο (µειωτ. συνήθ. για πολιτική ή 
πολιτικούς) δουλικά εξαρτηµένος, πιστός σε βαθµό δουλοπρέπειας 
στην πολιτική και στα συµφέροντα των Η.Π.Α. εις βάρος τής εθνικής 
ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας: θεωρούσε την κυβέρνηση ~ και ότι 
οδηγούσε τη χώρα στην υποτέλεια. αµερικανοκίνητος, -η, -ο (συνήθ. 
για πολιτικές πράξεις, ενέργειες, στρατηγικές κ.λπ.) αυτός που 
υποκινείται από τις Η.Π.Α. ή εξυπηρετεί τα συµφέροντα τους: ο 
οµιλητής µίλησε για - δικτατορίες στη λατινική Αµερική. 
αµερικανοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η πολιτική, οικονοµική και πολι-
τιστική κυριαρχία των Η.Π.Α. σε άλλες χώρες. αµερικανοκρατούµαι 
ρ. αµετβ. αποθ. {αµερικανοκρατείσαι... | αµε-ρικανοκρατήθηκα} (κυρ. 
για χώρες) εξαρτώµαι (πολιτικά, οικονοµικά) από τις Η.Π.Α. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. αµερικανοποίηση (η) → -ποίηση 
Αµερικανός (ο) [1888], Αµερικανίδα (η) 1. ο κάτοικος τής αµερι-

κανικής ηπείρου: πολλοί αγνοούν ότι οι πρώτοι ~ ήταν οι Ινδιάνοι 2. 
(ειδικότ.) αυτός που κατοικεί ή κατάγεται από τις Η.Π.Α.: η κόρη µου 
παντρεύτηκε έναν Αµερικανό και τώρα ζει στη Βοστώνη 3. (συνεκδ., 
συνήθ. µε τονισµό στην παραλήγουσα: Αµερικάνος) Έλληνας µετα-
νάστης ή γόνος µεταναστών που ζει στην Αµερική ή επέστρεψε από 
εκεί: κάθε καλοκαίρι έρχονται στο χωριό µας'και οι ~! Επίσης (κα-
θηµ.) Αµερικάνος (ο), Αµερικάνα (η). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. American]. 

Αµερικανός - Αµερικάνος, αµερικανικός - αµερικάνικος. Μια 
αξιοπρόσεκτη σηµασιολογική διαφοροποίηση χαρακτηρίζει τα το-
νικά ζεύγη µε τον τόνο στη λήγουσα (Αµερικανός, αµερικανικός) ή 
πέρα από τη λήγουσα (Αµερικάνος, αµερικάνικος). Τα Αµερικανός 
και αµερικανικός σε πιο επίσηµο ύφος δηλώνουν αντιστοίχως το 
εθνικό ουσιαστικό και το εθνικό επίθετο σε σχέση µε την Αµερική: 
τον Αµερικανό πολίτη και ό,τι αφορά στην Αµερική και στον Αµε-
ρικανό (αµερικανική ζωή, αµερικανική σηµαία, αµερικανική Βου-
λή). Το Αµερικάνος, παράλληλα µε τη χρήση του ως εθνικού ου-
σιαστικού, δηλώνει και τον Έλληνα που ζει στην Αµερική (Ήλθε ο 
θείος µου ο Αµερικάνος από το Σικάγο). Αντίστοιχα το αµερικάνι-
κος λειτουργεί ως εθνικό επίθετο (Μιλάει τα Ελληνικά µε αµερι-
κάνικη προφορά - Καπνίζει αµερικάνικα τσιγάρα και φοράει αµε-
ρικάνικα ρούχα) και, παράλληλα, µπορεί να σηµαίνει αυτόν που 
σχετίζεται µε τους Έλληνες τής Αµερικής. Το αµερικανικός παρα-
µένει πάντοτε η επίσηµη και τυπική γραπτή και προφορική δήλω-
ση τού επιθέτου. 

αµερικανόφερτος, -η, -ο αυτός που προέρχεται από την Αµερική (τις 
Η.Π.Α.) ή γίνεται κατά αµερικανικά πρότυπα: ~ συνήθειες. 

αµερικανόφιλος, -η, -ο αυτός που διάκειται φιλικά ή υποστηρίζει το 
κοινωνικό σύστηµα, την εξωτερική πολιτική, τα συµφέροντα των 
Η.Π.Α.: ~ εξωτερική πολιτική | χώρα. 

Αµερική (η) 1. ήπειρος στο ∆. Ηµισφαίριο τής Γης, που περιλαµβάνει 
δύο κύρια τµήµατα, τη Βόρεια (µαζί µε την Κεντρική) και τη Νότια 
Αµερική, καθώς επίσης και τη Γροιλανδία, τα νησιά τού Αρκτικού 
Ωκεανού, τις Αντίλλες, τις Βερµούδες και τα νησιά Γκαλαπάγκος 2. 
(συνεκδ.) οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (Η.Π.Α.), το πλουσιότερο 
και ισχυρότερο κράτος τής αµερικανικής ηπείρου. — Αµερικανός (ο) 
(βλ.λ.), Αµερικανίδα (η), αµερικανικός, -ή, -ό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Η 
ονοµασία προέρχεται από το όνοµα τού Ιταλού θαλασσοπόρου και 
εξερευνητή Amerigo Vespucci, ο οποίος έφθασε στο βόρειο µέρος τής 
ηπείρου το 1497]. 

αµερικιο (το) {αµερικίου} ΧΗΜ. τεχνητό αργυρόλευκο µέταλλο (σύµ-
βολο Am) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. americium, από το όνοµα τής αµερικανικής ηπείρου-

πβ. λ. ευρώπιό]. 
αµέριµνος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει µέριµνες ή φροντίδες, 

απαλλαγµένος από έγνοιες ή ευθύνες: µετά τον θάνατο των γονέων 
της έπαψε να είναι - και αναγκάστηκε να αναλάβει τις ευθύνες της 
ΣΥΝ. ξέγνοιαστος, ανέµελος ΑΝΤ. πολυάσχολος, (λόγ.) περίφροντις. — 
αµέριµνα επίρρ., αµεριµνησία (η). 

αµέριστος, -η, -ο αυτός που δεν έχει µοιραστεί σε µέρη, ακαταµέρι-
στος· (κατ' επέκτ.) ολόκληρος, πλήρης: θα έχετε την ~ συµπαράσταση 
τής πολιτείας || ~ εµπιστοσύνη | υποστήριξη. ΣΥΝ. ακέραιος, απόλυ-
τος. — αµέριστα | αµερίστως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. 
+ µερίζω}. 

αµερόληπτος, -η, -ο [1856] αυτός που δεν µεροληπτεί στη γνώµη ή 
την κρίση του- που δεν επηρεάζεται από υποκειµενικούς παράγοντες 
(συµπάθειες, αντιπάθειες) στην κρίση του: ~ δικαστές | άποψη ΣΥΝ. α-
ντικειµενικός, απροκατάληπτος ΑΝΤ. µεροληπτικός, υποκειµενικός, 
προκατειληµµένος. — αµερόληπτα επίρρ., αµεροληψία (η) [1867], α-
µερόληπτα) ρ. [1871] {-είς...}. 

αµερωτος, -η, -ο [µεσν.] µη εξηµερωµένος ΣΥΝ. ανήµερος, ανηµέρω-
τος ΑΝΤ. ηµερωµένος, εξηµερωµένος. — αµέρωτα επίρρ. 

άµεσα επίρρ.· απευθείας, χωρίς τη µεσολάβηση προσώπου ή πράγµα-
τος: αγοράζουµε τα προϊόντα ~ από τους παραγωγούς, ώστε να µας 
έρχονται φθηνότερα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµέσως. 

άµεσος, -η (λόγ. -ος), -ο {κ. (λόγ.) αµέσ-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που γί-
νεται χωρίς µεσολάβηση ή παρέµβαση: ζήτησε ~ επικοινωνία µέσω 
προσωπικών συναντήσεων δύο φορές την εβδοµάδα || ~ αποτέλεσµα | 
εκλογή | επέµβαση | συµµετοχή ΣΥΝ. αµεσολάβητος ΑΝΤ. έµµεσος 2. 
ΠΟΛΙΤ. άµεση δηµοκρατία βλ. λ. δηµοκρατία 3. (για σχέση συγγένει-
ας) αυτός που συνδέεται απευθείας, χωρίς µεσολάβηση άλλου: ~ 
απόγονος | κληρονόµος · 4. αυτός που συντελείται χωρίς να µεσο-
λαβήσει χρονικό διάστηµα, χωρίς καµία καθυστέρηση: η απάντηση 
του ήταν ~ και σκληρή ΑΝΤ. καθυστερηµένος 5. αυτός που δεν επιδέ-
χεται καθυστέρηση ή αναβολή: η κατάσταση τού ασθενούς απαιτεί -
χειρουργική επέµβαση ΣΥΝ. επείγων 6. αυτός που αφορά στο παρόν 
ή/και στο εγγύς µέλλον: στα ~ σχέδια µας περιλαµβάνεται και η επέ-
κταση τού εργοστασίου ΣΥΝ. προσεχής, βραχυπρόθεσµος ΑΝΤ. µα-
κροπρόθεσµος, απώτερος 7. Άµεση | Άµεσος ∆ράση η ειδική υπηρε-
σία τής Αστυνοµίας που αντιµετωπίζει τα έκτακτα περιστατικά 8. 
ΟΙΚΟΝ. άµεσοι φόροι οι φόροι που καταβάλλονται στο κράτος απευ-
θείας από τον πολίτη ως φόροι στο εισόδηµα (κατ' αντιδιαστολή προς 
τους έµµεσους φόρους, που εισπράττονται µε πρόσθετα τέλη σε είδη, 
υπηρεσίες κ.ά., όπως π.χ. τσιγάρα, ποτά, καλλυντικά, χαρτόσηµα) 9. 
ΦΙΛΟΣ, άµεση γνώση αυτή που αποκτάται απευθείας από τις αισθή-
σεις · 10. ΓΛΩΣΣ. άµεσο αντικείµενο (σε µεταβατικά ρήµατα που συ-
ντάσσονται µε δύο αντικείµενα) το αντικείµενο που δέχεται απευ-
θείας την ενέργεια τού υποκειµένου και αποτελεί αναγκαίο συµπλή-
ρωµα τής έννοιας τού ρήµατος: στην πρόταση «δίνω το µολύβι στην 
Έφη» το «µολύβι» είναι το ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµµεσος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ά- στερητ. + µέσος}. 

αµεσότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η απουσία καθυστέρησης ή εµ-
µεσότητας: για να αντιµετωπιστεί η κατάσταση, απαιτείται ~ ενερ-
γειών || η ~ τής αντίδρασης κάποιου 2. (στην επικοινωνία) η ύπαρξη 
στοιχείων όπως η σαφήνεια και η ακρίβεια (λόγου), η απλότητα και 
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η ειλικρίνεια, τα οποία κάνουν κάποιον/κάτι προσιτό, κατανοητό και 
αποδεκτό: η ~ τού πωλητή έκανε τον πελάτη να αισθανθεί φιλικά || ο 
λόγος του είχε µεγάλη ~ και βρήκε απήχηση στο κοινό. αµέσως επί pp.· 
χωρίς µεσολάβηση χρονικού διαστήµατος, χωρίς χρονοτριβή ΣΥΝ. 
(λόγ.) ευθύς, αυτοστιγµεί, αυθωρεί, πάραυτα, παραχρήµα, εν ριπή 
οφθαλµού, αµελλητί, (καθηµ.) στη στιγµή, στο λεπτό: -Έναν καφέ, 
παρακαλώ! —, έφτασε. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άµεσος]. 

αµέσως - άµεσα. Η χρήση τού άµεσα σε όλες τις περιπτώσεις, µε 
την αντίληψη ότι είναι τύπος τής δηµοτικής, αντί τού αµέσως, εί-
ναι εσφαλµένη. Αλλη η σηµ. τού άµεσα και άλλη τού αµέσως. 
Άµεσα είναι το αντίθετο τού έµµεσα και σηµαίνει «απευθείας, χω-
ρίς τη µεσολάβηση κανενός»: Με ηµίµετρα και παρακλήσεις δεν 
λύνεται το θέµα- πρέπει να τεθεί άµεσα στους υπευθύνους και µά-
λιστα το ταχύτερο δυνατόν. ∆ιαφορετική είναι η σηµ. τού αµέσως-
σηµαίνει «χωρίς καθυστέρηση, τώρα»: Πρέπει να του µιλήσεις 
αµέσως, για να µη χαθεί πολύτιµος χρόνος - Μας απάντησε αµέ-
σως, µόλις τον ρωτήσαµε. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις η 
χρήση τού άµεσα αλλάζει το νόηµα: «Πρέπει να του µιλήσεις άµε-
σα...» θα σήµαινε «απευθείας, χωρίς να µεσολαβήσουν άλλοι»! Το 
ίδιο και το «µας απάντησε άµεσα...»Ι (πβ. κ. αγρίως - άγρια, αδί-
κως - άδικα, αδιακρίτως - αδιάκριτα κ.ά.). 

αµετάβατος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που δηλώνει απουσία µεταβατι-
κότητας: ~ χρήση | µορφή | σύνταξη 2. αµετάβατο ρήµα το ρήµα τού 
οποίου η ενέργεια δεν µεταβαίνει σε εξωτερικό ή εσωτερικό αντικεί-
µενο (πρόσωπο, ζώο, πράγµα), αλλά παραµένει στο υποκείµενο του, 
π.χ. τρέχω, πηγαίνω, εργάζοµαι, υποφέρω κ.ά.· κατ' αντιδιαστολή προς 
το µεταβατικό ρήµα (π.χ. στέλνω χρήµατα | βλέπω τη θάλασσα). 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αδιάβατος», < ά- στερητ. + µεταβαίνω. Η 
γραµµατική σηµ. ήδη µτγν.]. 

αµεταβίβαστος, -η, -ο [1889] 1. αυτός που δεν έχει µεταβιβαστεί ή 
δεν µεταβιβάζεται: ~ είδηση | µήνυµα ΣΥΝ. αδιαβίβαστος, ανεπίδοτος 
ANT. µεταβιβασµένος, διαβιβασµένος 2. (α) αυτός που δεν είναι δυ-
νατόν να µεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί σε άλλον: λόγω νοµικών κω-
λυµάτων η περιουσία είναι προς ώρας ~ ANT. µεταβιβάσιµος (β) ΝΟΜ. 
αµεταβίβαστο δικαίωµα | αµεταβίβαστη αξίωση το δικαίωµα που δεν 
µπορεί να µεταβιβαστεί από τον φορέα του (δηλ. τον δικαιούχο) σε 
άλλον, συνήθ. λόγω τής προσωποπαγούς του φύσεως. 

αµετάβλητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει µεταβληθεί, δεν έχει 
υποστεί αλλαγή: ~ θερµοκρασία | κατάσταση | πολιτική | θέση | φό-
ρος | απόφαση | τιµή || διατηρώ κάτι αµετάβλητο || παραµένω αµετά-
βλητος ΣΥΝ. αναλλοίωτος ANT. µεταβεβληµένος, αλλοιωµένος. — 
αµετάβλητα | αµεταβλήτως [µτγν.] επίρρ. 

αµετάβολος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που δεν µεταβάλλεται· στη ΦΡ. 
ΒΙΟΛ. αµετάβολα έντοµα τα πιο πρωτόγονα έντοµα, που δεν αλλά-
ζουν µορφή κατά την ανάπτυξη τους ANT. µετάβολα. 

αµεταγραπτος, -η, -ο [µεσν.] κ. α µετά γράφος (σηµ. 1) 1. αυτός που 
δεν έχει µεταγραφεί, δηλ. αυτός τού οποίου δεν υπάρχει αντίγραφο 
ANT. µεταγεγραµµένος 2. ΝΟΜ. (συνήθ. για συµβόλαια αγορα-
πωλησίας ακινήτων) αυτός που δεν έχει καταχωριστεί στο βιβλίο µε-
ταγραφών τού υποθηκοφυλακείου. 

αµετάθετος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µετέβαλε θέση, που δεν µετα-
τοπίστηκε ή δεν µπορεί να µετατοπιστεί: ~ σκοπός | απόφαση | ηµε-
ροµηνία ΣΥΝ. αµετακίνητος, αµετατόπιστος, ασάλευτος ANT. µετακι-
νούµενος, µετατοπισµένος 2. (µτφ. για δηµοσίους υπαλλήλους) αυ-
τός που δεν κατέλαβε άλλη οργανική θέση, που δεν πήρε ή δεν µπο-
ρεί να πάρει µετάθεση 3. αµετάθετο (το) η υποχρεωτική για την υπη-
ρεσία παραµονή δηµοσίου υπαλλήλου επί ένα ελάχιστο χρονικό 
διάστηµα σε ορισµένη θέση τής κεντρικής ή τής περιφερειακής διοί-
κησης. — αµετάθετα | αµεταθέτως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ µ/ιγν. < ά- 
στερητ. + µετατίθηµι, βλ. κ. µεταθέτω]. 

αµετακίνητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν µετακινήθηκε ή δεν είναι 
δυνατόν να µετακινηθεί ΣΥΝ. αµετατόπιστος, ασάλευτος 2. (µτφ.) 
αυτός που δεν µετακινείται από θέση | άποψη: έµεινε ~ στις αποφά-
σεις του ΣΥΝ. απαρασάλευτος, ανυποχώρητος. — αµετακίνητα επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αδιαπραγµάτευτος. 

αµετάκλητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν είναι δυνατόν να ανα-
κληθεί: µην προσπαθείτε να µε µεταπείσετε· η απόφαση µου είναι 
οριστική και ~ ΣΥΝ. τελεσίδικος, οριστικός ANT. µετακλητός, ανακλη-
τός 2. ΝΟΜ. αµετάκλητη απόφαση η τελεσίδικη απόφαση η οποία δεν 
µπορεί πλέον να προσβληθεί µε τα έκτακτα ένδικα µέσα τής αναιρέ-
σεως και τής αναψηλαφήσεως είτε γιατί πέρασε άπρακτη η προθε-
σµία ασκήσεως τους είτε γιατί αυτά τα ένδικα µέσα όντως ασκήθη-
καν άπαξ και απορρίφθηκαν (πβ. λ. ανέκκλητος, τελεσίδικος). — 
αµετάκλητα | αµετακλήτως [1833] επίρρ. 

αµετάλαβος, -η, -ο ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που δεν µετέλαβε, που δεν κοι-
νώνησε των αχράντων µυστηρίων: του επιβλήθηκε επιτίµιο να µείνει 
δύο χρόνια - ΣΥΝ. ακοινώνητος. Επίσης αµεταλάβητος κ. αµετάλη-
πτος^µτγν.]. 

αµετάλλακτος, -η, -ο [αρχ.] ΒΙΟΛ. αυτός που δεν έχει υποστεί µε-
τάλλαξη: ~ ιός. — αµεταλλάκτως επίρρ. [1859]. 

αµέταλλος, -η, -ο [1887] ΧΗΜ. (χηµικό στοιχείο) που δεν εκδηλώνει 
καµία από τις ιδιότητες των µετάλλων (σκληρότητα, ηλεκτρική αγω-
γιµότητα κ.λπ.), όπως το οξυγόνο, το θείο, τα αλογόνα κ.ά. 

αµετανόητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν µετανόησε ή δεν είναι 

δεκτικός µετανοίας: ο δολοφόνος ήταν ~ για το έγκληµα του ΣΥΝ. 
αµεταµέλητος ANT. µετανοηµένος, µεταµεληµένος 2. (κατ' επέκτ.) αυ-
τός που δεν αλλάζει, δεν πρόκειται να αλλάξει τρόπο ζωής, σκέψης: 
οι φίλοι του του έλεγαν να πάψει να ξενυχτάει, αλλά αυτός εκεί, ~! || ~ 
ροµαντικός | ιδεολόγος ΣΥΝ. αδιόρθωτος. — αµετανόητα επίρρ., 
αµετανοησία (η) [1886]. 

αµετάπειστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν µεταπείστηκε ή δεν µε-
ταπείθεται: και τι δεν του είπα για να τον κάνω να αλλάξει γνώµη-
αλλά εκείνος ~ ΣΥΝ. ανένδοτος, αδιάλλακτος, ανυποχώρητος. — αµε-
τάπειστα | αµεταπείστως [µτγν.] επίρρ. 

αµετάπτωτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν παρουσιάζει µεταπτώσεις 
ως προς την ένταση και την ισχύ του, που παραµένει αµείωτος: πα-
ρακολούθησα όλη τη διάλεξη µε ~ ενδιαφέρον ΣΥΝ. αδιάπτωτος, αµεί-
ωτος ΑΝΤ. µειωµένος, ελαττωµένος. — αµετάπτωτα | αµεταπτώτως 
[µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + µεταπίπτω]. 

αµετάφραστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει µεταφραστεί: το 
έργο αυτού τού ποιητή είναι ~ στα Ελληνικά ΑΝΤ. µεταφρασµένος 2. 
αυτός που είναι δύσκολο ή αδύνατο να µεταφραστεί: ορισµένες λέ-
ξεις µε έντονο βιωµατικό περιεχόµενο (π.χ. λεβεντιά) είναι ~ από τη 
µία γλώσσα στην άλλη ΑΝΤ. µεταφράσιµος. 

αµέτι-µουχαµέτι επίρρ.· (εκφραστ.) µε κάθε τρόπο, οπωσδήποτε· για 
να δηλωθεί η επιµονή, το πείσµα κάποιου για κάτι: έχει βαλθεί ~ να 
µε πείσει να της αγοράσω αυτοκίνητο ΣΥΝ. ντε και καλά | σώνει και 
καλά. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. amet muhabbet ή < αραβ. ümmeti Muhammet «µου-
σουλµάνοι», που εχρησιµοποιείτο σε προσφωνήσεις]. 

αµετουσίωτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει µετουσιωθεί. 
αµέτοχος, -η, -ο αυτός που δεν παίρνει µέρος, δεν αναµειγνύεται σε 

κάτι: έµεινε ~ στη συζήτηση ΑΝΤ. συµµέτοχος, κοινωνός. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < ά- στερητ. + µετέχω]. 

αµέτρητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι αδύνατον να µετρηθεί, 
άπειρος; στον ουρανό υπάρχουν ~ αστέρια ΣΥΝ. αναρίθµητος ΑΝΤ. µε-
τρήσιµος 2. (εκφραστ.) αυτός που είναι εντυπωσιακά µεγάλος σε 
αριθµό: στο σπίτι του έχει πέντε βιβλιοθήκες µε ~ βιβλία! ΣΥΝ. πο-
λυάριθµος ΑΝΤ. ολιγάριθµος, ευάριθµος. — αµέτρητα | αµετρήτως 
[µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµήσιµος. 

αµετροεπής, -ής, -ές {αµετροεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός 
που δεν έχει µέτρο στα λόγια του, που φλυαρεί: ~ οµιλητής ΣΥΝ. 
φλύαρος 2. αυτός που λέει υπερβολικά λόγια, µεγαλοστοµίες ή προ-
σβολές. — αµετροέπεια (η) [1887], αµετροεπώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες, εχέµυθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άµετρος + -επής < έπος 
«λόγος»]. 

άµετρος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί 
ΣΥΝ. αµέτρητος, απειράριθµος ΑΝΤ. ολιγάριθµος, πεπερασµένος 2. 
(µτφ.) αυτός που υπερβαίνει τα όρια, το µέτρο: οι πράξεις του φανε-
ρώνουν ~ φιλοδοξία || - αισιοδοξία ΣΥΝ. υπερβολικός ΑΝΤ. µετρηµέ-
νος, συγκρατηµένος. — άµετρα | αµέτρως [αρχ.] επίρρ. 

αµετρωπια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ανωµαλία τής οράσεως (συνήθ. 
µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός), που οφείλεται σε απόκλιση 
από το φυσιολογικό, είτε τού βολβού τού µατιού είτε τής διαθλάσε-
ως που γίνεται µέσα σε αυτό. 
[ΕΤΥΜ. < άµετρος + -ωπία < θ. -ωπ-, από όπου και αρχ. ώψ (γεν. ώπ-
ός)) «οφθαλµός», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. amétropie]. 

αµή µόρ. → αµέ 
αµήν επιφών. ΘΡΗΣΚ. (ως κατακλείδα προσευχών, εκκλησιαστικών 

ύµνων, εκφωνήσεων κ.λπ. µε ευχετική σηµασία) είθε, µακάρι, γένοιτο-

ΦΡ. (α) αµήν (και πότε)! (i) (απαντητικά) ως ενίσχυση σε προηγούµε-
νη ευχή: -Με το καλό να γυρίσεις πίσω στον τόπο σου! —! (ii) (απα-
ντητικά ως έκφραση ευχής για κάτι που µόλις ειπώθηκε): -Σε λίγα 
χρόνια θα µαζέψει τα λεφτά που χρειάζεται και θα ξεχρεώσει το σπίτι 
του! -~! (β) ώσπου να πεις αµήν σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα 
ΣΥΝ. αµέσως, ώσπου να πεις κύµινο (γ) στο αµήν στο έσχατο σηµείο, 
στο απροχώρητο, στο όριο (αντοχής, υποµονής κ.λπ.): όταν η υποµο-
νή µου έφθασε ~, τον παράτησα σύξυλο κι έφυγα || µε έχει φέρει ~ µε 
τη συµπεριφορά του. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < εβρ. amen «ας γίνει, είθε» < p. aman «είµαι αξιόπι-
στος»]. 

αµηνόρροια (η) [1831] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η έλλειψη ή η διακοπή τής 
εµµήνου ρύσεως, που οφείλεται είτε σε φυσιολογικά αίτια (εγκυµο-
σύνη, γαλουχία, εµµηνόπαυση) είτε σε παθολογικά (ψυχοσυναισθη-
µατικές διαταραχές, έλλειψη ή περίσσεια ορµονών, κύστεις, όγκους 
κ.ά.) ΣΥΝ. εµµηνοληξία, δυσµηνόρροια ΑΝΤ. εµµηνόρροια, εµµηνορρυ-
σία, έµµηνα, περίοδος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ. (< α- στερητ. + µην, µηνός + ρέω), < 
γαλλ.^ aménorrhée]. 

αµητός (ο) (λόγ.) 1. το προϊόν τού θερισµού, η συγκοµιδή ΣΥΝ. σο-
δειά, εσοδεία, σόδιασµα 2. (µτφ.) η αποκόµιση υλικών ή πνευµατικών 
αγαθών: ~ γνώσεων | σοφίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άµητος «θερισµός» < άµώ (-έω) «κόβω, θερίζω» < 
ά- προθεµ. + I.E. *me-t- «θερίζω», πβ. λατ. meto «θερίζω», γαλλ. 
moisson «θερισµός», ισπ. mies, ιταλ. messe, γερµ. Mahd, αγγλ. mow 
«θερίζω» κ.ά.]. 

αµηχανία (η) {χωρ. πληθ.} η αδυναµία να αντιδράσει κανείς µε τον 
κατάλληλο τρόπο, να πράξει ή να πει αυτό που θα έπρεπε: βρίσκοµαι 
σε ~ || αισθάνοµαι ~. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ένδεια εξαιτίας τής 
έλλειψης µέσων, πό- 

α-/αν- στερητικό 
α-µεσολάβητος,-η.-ο α-µέστωτος, -η. -ο α-µετάγγιστος,-η,-ο α-µεταγλώττιστος.-η.-ο α-µετάδοτος, -η, -ο 
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ρων», < αµήχανος]. 
αµήχανος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται σε αδυναµία να αντιδράσει 

µε τον κατάλληλο τρόπο, να πράξει ή να πει αυτό που θα έπρεπε (συ-
νήθ. λόγω εκπλήξεως, αιφΝαδιασµού, απελπισίας κ.λπ.): τα έχασε τε-
λείως και έµεινε να µε κοιτάζει - περιµένοντας να του πω εγώ τι θα 
κάνει. — αµήχανα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
ά- στερητ. + µηχανή. Σύµφωνα µε την ετυµολογική της προέλευση, η 
λ. αµήχανος πρέπει να δήλωνε «τον στερούµενο µηχανής», δηλ. 
µέσων, πόρων, διεξόδου κ.ά. Εν συνεχεία η λ. εξέφρασε κυρίως το 
συναίσθηµα τής αβεβαιότητας, τής αδυναµίας στη λήψη 
αποφάσεων]. 

αµίαντο (το) {αµιάντου} 1. πλέγµα τεχνητού αµιάντου (ύφασµα εµ-
βαπτισµένο σε χηµικές ουσίες), που τοποθετείται στις λάµπες αερί-
ου, πετρελαίου και οινοπνεύµατος, για να δίνει ένταση και λευκότη-
τα στο παραγόµενο φως · 2. κατεργασµένο λευκό δέρµα, που χρησι-
µοποιείται στις σόλες υποδηµάτων. 

αµίαντος, -η, -ο (λόγ.) (µε ηθικό ή/και θρησκευτικό περιεχόµενο) αυτός 
που δεν έχει µιανθεί, δεν έχει µολυνθεί ηθικά ΣΥΝ. αµόλυντος, 
καθαρός, άσπιλος, αγνός ΑΝΤ. µιασµένος, µιαρός. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- 
στερητ. + θ. µιαν-, πβ. αόρ. ε-µίαν-α, ρ. µιαίνω (< µιανθώ)]. 

αµίαντος (ο) {αµιάντ-ου | -ων, -ους} κάθε άφλεκτο ορυκτό µε ινώδη 
µορφή, από το οποίο κατασκευάζονται προϊόντα (κλωστές, υφάσµα-
τα, χαρτί κ.ά.) που δεν καίγονται. — αµιαντοειδής, -ής, -ές κ. αµκι-
ντώδης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ξέν. όρ. (πβ. γαλλ. amiante) < λατ. amiantus < αρχ. 
αµίαντος (λίθος), ονοµασία που αναφερόταν σε είδος ασβέστη και 
χαρακτήριζε την καθαρότητα τού χρώµατος του]. 

αµιαντοσωλήνας (ο) σωλήνας κατασκευασµένος από αµίαντο. 
αµιαντοτσιµεντο (το) τσιµέντο ενισχυµένο µε ίνες αµιάντου που 

χρησιµοποιείται στην οικοδοµική, την κατασκευή σωλήνων και σε 
δοµικές και διακοσµητικές εφαρµογές. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
asbestos-cement (νόθο συνθ.)]. 

αµιαντωρυχείο (το) [1859] ορυχείο αµιάντου. 
αµιάντωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. πνευµονική πά-

θηση που οφείλεται σε εισπνοή µεγάλης ποσότητας σκόνης αµιά-
ντου. [ΕΤΥΜ, Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. asbestosis]. 

αµιγής, -ής, -ές {αµιγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που δεν έχει αναµι-
χθεί µε άλλο υλικό ή δεν περιλαµβάνει προσµείξεις, ξένα σώµατα 
κ.λπ.: η περιοχή κατοικείται από ~ ελληνικό πληθυσµό || ~ γλώσσα | 
κυβέρνηση (µε µέλη από έναν µόνο πολιτικό χώρο) | σύνθεση ΣΥΝ. 
άµικτος, ανόθευτος, καθαρός ΑΝΤ ανάµικτος, µικτός, συµµιγής· ΦΡ. 
ουδέν κακόν αµιγές καλού (ουδέν κακόν αµιγές καλού) δεν υπάρχει 
κάτι δυσάρεστο, που να µην έχει και ευχάριστες πλευρές, δεν υπάρ-
χει κακό που να µη συνεπιφέρει και κάτι καλό: ~! Η εκλογική ήττα 
οδήγησε στην πολιτική ανασυγκρότηση τού κόµµατος. — αµιγώς 
επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -µιγής < µ(ε)ίγ-νυ-µι]. 

αµίλητος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν µιλά: όλοι µιλούσαν και γε-
λούσαν, µόνο ο Πέτρος καθόταν στη γωνιά του ~ ΣΥΝ. σιωπηλός, βου-
βός ΑΝΤ. οµιλητικός 2. ΛΑΟΓΡ. αµίλητο νερό το νερό για τον κλήδονα 
(βλ.λ.), το οποίο µεταφέρουν οι κοπέλες από τη βρύση χωρίς να µι-
λούν (για να µην ταραχθεί το στοιχειό που, κατά τη λαϊκή αντίληψη, 
κατοικεί στην πηγή(· ΦΡ. ήπια το αµίλητο νερό έπαψα να µιλώ, από-
µεινα εντελώς σιωπηλός, χωρίς να βγάζω µιλιά. — αµίλητα επίρρ. 

άµιλλα (η) {χωρ. πληθ.} συναγωνισµός (συνήθ. χωρίς αντιπαλότητα, 
οπότε συµβάλλει στη βελτίωση όσων συναγωνίζονται)· η προσπάθεια 
για διάκριση και υπεροχή (συνήθ. κατ' αντιδιαστολή προς τον αντα-
γωνισµό, ο οποίος διακρίνεται από έντονη αντιπαλότητα): στόχος των 
αθλητικών αγώνων δεν είναι η νίκη, αλλά η συµµετοχή και η ευγενής 
~ µεταξύ των αντιπάλων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συναγωνισµός. [ΕΤΥΜ < 
«ΡΧ· άµιλλα < *άµ-ιλ/α, αβεβ. ετύµου, πιθ. < άµα «µαζί, συγχρόνως» + 
-ιλ/α]. 

αµίλλωµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αµιλλάται...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(λόγ.) προσπαθώ να ξεπεράσω (κάποιον), να υπερτερήσω· συµµετέχω 
σε συναγωνισµό (χωρίς εχθρική διάθεση): οι πόλεις αµιλλώνται για 
τη διοργάνωση τού καλύτερου φεστιβάλ || οι αθλητές τού στίβου 
αµιλλώνται για τη νίκη ΣΥΝ. διαγωνίζοµαι, συναγωνίζοµαι, παρα-
βγαίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συναγωνισµός, αποθετικός. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
άµιλλώµαι (-άο-) < άµιλλα]. 

αµίµητος, -η, -ο [µτγν.] (συνήθ. για κωµικούς, δηκτικές δηλώσεις, 
σχόλια) αυτός που είναι τόσο επιτυχηµένος στο είδος του, ώστε δεν 
µπορεί να γίνει αντικείµενο µιµήσεως ή αντιγραφής: είπε το εξής 
αµίµητο: «...» || ο Χοντρός και ο Λιγνός υπήρξαν ~ κινηµατογραφικό 
δίδυµο ΣΥΝ. ανεπανάληπτος. — αµίµητα επίρρ. 

αµίνη (η) [1880] {αµινών} ΧΗΜ. (συνήθ. στον πληθ.) µέλος τής οµόλο-
γης σειράς των οργανικών ενώσεων που περιέχουν στο µόριο τους 
µία ή περισσότερες αµινικές οµάδες. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. amine (οπτικό δάνειο) < am(moniac) + 
παραγ. επίθηµα -ine]. 

αµινικός, -ή, -ό ΧΗΜ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τις αµίνες 2. αµινι-
κή οµάδα αζωτούχος ρίζα χαρακτηριστική σε πολλές οργανικές ενώ- 

σεις. 
[ΕΤΥΜ. Βλ.λ. αµινοξύ]. αµινο- κ. αµιν- ΧΗΜ. ά συνθετικό για τον 
σχηµατισµό ουσιαστικών που σηµαίνουν: 1. πολυσύνθετες οργανικές 
ενώσεις: αµινο-φαινόλες, αµιν-οξέα 2. παρουσία αµινών (κάπου): 
αµιν-ουρία, αµιν-οξαιµία. [ΕΤΎΜ. Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από τον τ. αµίνη | -ες (βλ.λ.) και απαντά σε µετάφρ. δάνεια 
χηµ. όρων (λ.χ. αγγλ. aminoacid «αµινοξύ»]. αµινοξύ (το) {αµινοξέ-ος 
| -α, -ων} ΧΗΜ. οργανική ένωση που περιέχει τουλάχιστον µία 
καρβοξυλική και µία αµινική οµάδα, από την ένωση των οποίων 
προέρχονται οι πρωτεΐνες. Επίσης αµινοκαρβονι-κό οξύ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο < αµιν)ο)- (< ξέν. όρ., πβ. αγγλ. amin(o)- < λατ. 
am[monium] < ελλην. αµµωνία) + οξύ, πβ. αγγλ. aminoacidi. αµιξία (η) 
[αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. (για µέταλλα) η έλλειψη µείξε-ως, 
αναµείξεως ή προσµείξεως ΣΥΝ. καθαρότητα 2. (ειδικότ. για πρόσωπα, 
πληθυσµούς, έθνη κ.λπ.) έλλειψη επικοινωνίας ή και επιµιξίας µε 
άλλους ανθρώπους ΣΥΝ. ακοινωνησία, αποµόνωση.  — άµικτος, -η, -
ο [αρχ.], άµικτα | αµίκτως [αρχ.] επίρρ. αµιράς (ο) {αµιράδων} ΙΣΤ. 
(κατά τον Μεσαίωνα) ηγεµόνας ή ανώτατος στρατιωτικός σε αραβική 
χώρα. [ΕΤΥΜ µεσν. < αραβ. amir «διοικητής»]. αµισθί επίρρ. [αρχ.] 
(λόγ.) χωρίς µισθό, χωρίς πληρωµή ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
τζάµπα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. άµισθος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που γίνεται 
χωρίς την καταβολή µισθού: η φροντίδα αναπήρων αποτελεί στον 
σύλλογο µας ~ και εθελοντική εργασία ΣΥΝ. δωρεάν 2. (για πρόσ.) 
αυτός που εργάζεται χωρίς χρηµατικό αντάλλαγµα (µισθό) ή που 
αµείβεται για την εργασία του µε άλλη µορφή πληρωµής: οι υπάλληλοι 
στη γραµµατεία είναι ~, εργάζονται εθελοντικά ΑΝΤ. έµµισθος, 
µισθωτός. Αµισός (η) αρχαία πόλη τής Μ. Ασίας, η µετέπειτα 
Σαµψούς (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου προελλην. τοπωνύµιο. Η 
µεσν. ονοµασία Σαµψούς ανάγεται στο όν. Samson (πιθ. < είς Άµισόν, 
βλ. κ. Κωνσταντινούπολη), µε το οποίο οι Σελτζούκοι αποκάλεσαν τον 
οικισµό που ίδρυσαν εκεί τον 11ο αι.]. ά µίσχος, -η, -ο [µτγν.] BOT. 
αυτός που δεν έχει µίσχο ΑΝΤ. έµµισχος. α µίτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | 
χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. Ο πολλαπλασιασµός των κυττάρων µε διάσπαση τού 
ενός σε δύο, αλλά χωρίς ίση κατανοµή των στοιχείων του. 
[ΕΤΎΜ. < α- στερητ. + µίτωση (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
amitosis]. άµµες δε γ' εσσόµεθα πολλώ κάρρονες (άµµες δέ γ' 
έσσόµε-θα πολλφ κάρρονες, Πλουτάρχου Λυκούργος 21) (εµείς θα 
γίνουµε πολύ καλύτεροι) για να εκφραστεί η αυτοπεποίθηση των νέων 
ότι θα ξεπεράσουν τους µεγαλύτερους· από τραγούδι των νεαρών 
Σπαρτιατών, που δήλωνε την επιθυµία τους να ξεπεράσουν τους 
προγόνους τους σε αξία. αµµοαργιλώδης, -ης, -ες {-ους | -εις (ουδ. -
η), -ών} (για πετρώµατα ή εδάφη) αυτός που αποτελείται από άµµο 
και άργιλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. αµµοβολεας (ο) {αµµοβολ-
είς, -έων) µηχάνηµα µε το οποίο γίνεται η αµµοβολή. [ΕΤΥΜ < 
αµµοβολή]. αµµοβολή (η) µέθοδος επεξεργασίας επιφανειών µε την 
εκτόξευση άµµου, ρινισµάτων χάλυβα ή κόκκων άλλου λειαντικού 
µέσου, ώστε να γίνουν τραχείες ή να καθαριστούν από σκουριά, 
χρώµα κ.ά. (π.χ. στον ναυπηγοεπισκευαστικό τοµέα). [ΕΤΥΜ. < 
άµµος + -βολή < βάλλω]. αµµοβολω ρ. µετβ. {αµµοβολείς... | 
αµµοβόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) χρησιµοποιώ ως µέθοδο 
επεξεργασίας ή καθαρισµού επιφανειών την αµµοβολή (βλ.λ.). — 
αµµοβολιστής (ο). αµµοδοχείο (το) [1889] (παλαιότ.) 1. ειδικό δοχείο 
που περιείχε πολύ λεπτή άµµο, την οποία άπλωναν πάνω στα 
χειρόγραφα, για να στεγνώσει η µελάνη 2. δοχείο µε άµµο που 
χρησίµευε ως σταχτοδοχείο, πτυελοδοχείο κ.λπ. Επίσης αµµοδόχη κ. 
αµµοδόχος (η). [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Sandfassj. 
αµµοθεραπεία (η) [1896] {αµµοθεραπειών} θεραπεία που συνίσταται 
στην υποβολή τού ασθενούς σε αµµόλουτρα ή σε κατάκλιση στην 
άµµο. αµµοθύελλα (η) {αµµοθυελλών} το σύνολο των ειδικών 
καιρικών συνθηκών που επικρατούν ως αποτέλεσµα ισχυρού ανέµου 
σε αµµώδη έκταση (συνήθ. έρηµο), που σηκώνει και µετακινεί µεγάλες 
ποσότητες άµµου και σκόνης. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
sandstorm]. αµµοκονία (η) {αµµοκονιών} (λόγ.) ο σοβάς (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
αµµοκονία-µα. 
[ΕΤΎΜ. µτγν., αρχική σηµ. «τσιµέντο», < άµµος + κονία < κόνις, -εως 
(βλ. κ. σκόνη)]. αµµοκονίαµα (το) [1887] {αµµοκονιάµ-ατος | -ατα, -
άτων} ο σοβάς. αµµοκονίαση (η) [1890] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -
άσεων} (στην οικοδοµή) η επίχριση τοίχων µε αµµοκονίαµα· το 
σοβάντισµα. αµµοκονιαστής (ο) [1894] (λόγ.) ο τεχνίτης που 
σοβαντίζει, ο σοβα-τζής- 

 

α- | αν- στερητικό α-
µεταµέλητος, -η, -ο α-
µεταµόρφωτος, -η, -ο α-
µεταµόσχευτος, -η, -ο 
α-µεταµφίεστος, -η, -ο 
α-µετάνιωτος, -η, -ο 

α-µετάπλαστος, -η, -ο α-
µεταποίητος, -η, -ο α-
µεταττούλητος, -η, -ο α-
µεταρρύθµιστος, -η, -ο 
α-µετάστατος, -η, -ο 

α-µετασχηµάτιστος, -η, -ο 
α-µετάτακτος, -η, -ο α-
µετατόιτιστος, -η, -ο α-
µετάτρεπτος, -η, -ο α-
µεταφύτευτος, -η, -ο 

α-µεταχειριστος, -η, -ο 
α-µετεκπαίδευτος, -η, -e 
α-µετεξέλικτος, -η, -ο α-
µετονόµαστος, -η, -ο α-
µετρίαστος, -η, -ο 

α-µηδένιστος, -η, -ο α-
µήνυτος, -η, -ο α-
µηχανοποίητος, -η, -ο 
α-µισθοδότητος, -η, -ο 
α-µίσθωτος, -η, -ο 
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αµµοληψία (η) {αµµοληψιών} η λήψη άµµου από παραλία, κοίτη ποταµού κ.α. 
(π.χ. για εργαστηριακή εξέταση). [ETYM. < άµµος + -ληψία < λήψη]. 

αµµόλιθος (ο) [1856] {αµµολίθ-ου | -ων, -ους} ο ψαµµίτης (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
αµµόπετρα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sandstone]. 

αµµολουτρο (το) [1862] ΙΑΤΡ. η κάλυψη µέρους ή ολόκληρου τού σώµατος µε 
θερµή από τον ήλιο άµµο- κυρ. για θεραπεία ρευµατικών παθήσεων. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sandbath]. 

αµµόλοφος (ο) [1892] λόφος από άµµο. [ETYM. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sandhill]. 

αµµόµετρο (το) [1867] {αµµοµέτρ-ου | -ων} η κλεψύδρα (βλ.λ., σηµ. 2). 
αµµόπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο αµµόλιθος (βλ.λ.). 
άµµος (η) 1. σύνολο από πάρα πολύ µικρούς και λεπτούς κόκκους ή λεπτά 

θραύσµατα ορυκτών ή πετρωµάτων, που δηµιουργείται από τη διαβρωτική 
ενέργεια των υδάτων, των ανέµων ή/και των παγετώνων και βρίσκεται στις 
ακρογιαλιές, στους θαλάσσιους και λιµναίους βυθούς, στην κοίτη και τις 
εκβολές των ποταµών, καθώς και σε έρηµους: ψιλή | χοντρή | λευκή | κίτρινη ~ 
|| αυτή η παραλία δεν έχει άµµο, αλλά βότσαλα || το πόδι της βούλιαξε στην 
άµµο || τινάζω την άµµο από τα παπούτσια || το επαρχιακό γήπεδο αντί για 
χόρτο είχε ~· ΦΡ. (α) άµµος θαλάσσης ψιλή άµµος από τη θάλασσα που 
χρησιµοποιείται ως οικοδοµικό υλικό (β) σαν την άµµο τής θαλάσσης για πάρα 
πολύ µεγάλο αριθµό από πρόσωπα ή πράγµατα (γ) κινούµενη άµµος βλ. λ. 
κινούµενος 2. (ειδικότ.) λεπτόκοκκο υλικό που χρησιµοποιείται σε 
οικοδοµικές εργασίες και προέρχεται είτε από ποταµούς ή θάλασσες (φυσική 
~) είτε κυρ. από λατοµεία (θραυστή ~): αναµειγνύω άµµο, ασβέστη και νερό 3. 
(συνεκδ.) η παραθαλάσσια αµµώδης λωρίδα ξηράς: τα παιδιά φτειάχνουν 
πύργους στην ~ ΣΥΝ. αµµουδιά· ΦΡ. (µτφ.) χτίζω στην άµµο επιχειρώ ή 
σχεδιάζω κάτι που είναι ή θεωρείται αβέβαιο, επισφαλές· µαταιοπονώ: «είναι 
κακό στην άµµο να χτίζεις παλάτια» (λαϊκ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *αµµος, από συµφυρµό των συνωνύµων άµαθος (< *άµαθος) 
και ψάµµος, πιθ. από I.E. *sam-dh-, πβ. λατ. sab-ulum, γαλλ. sable, γερµ. 
Sand, αγγλ. sand κ.ά. Η φρ. χτίζω στην άµµο είναι ήδη µεσν.]. 

αµµοσκέπαστος, -η, -ο [1845] αυτός που είναι σκεπασµένος ή στρωµένος µε 
άµµο. 

αµµότοπος (ο) (κυρ. για αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις κ.λπ.) περιοχή µε 
αµµώδες έδαφος ή γεµάτη άµµο. 

αµµουδα (η) (λαϊκ.) 1. ο αµµώδης βυθός τής θάλασσας (κυρ. κοντά στην ξηρά): 
πρόσεξε, όταν φτάσεις στα ρηχά, µην κολλήσει η βάρκα στην ~! 2. αµµώδης 
έκταση, παραλία ΣΥΝ. αµµότοπος, αµµουδιά. [ΕΤΥΜ. Μεγεθ. τού ουσ. 
*αµµούδι (υποκ. τού άµµος), που απαντά µόνο ως τοπωνύµιο]. 

αµµουδερός, -ή, -ό γεµάτος άµµο. [ΕΤΥΜ. < αµµουδα + παραγ. 
επίθηµα -ερός, πβ. κ. παγ-ερός]. 

αµµουδιά (η) παραλία γεµάτη άµµο, αµµώδης γιαλός: όµορφη/ γραφική ~ || 
χρυσές ~. [ΕΤΥΜ. < αµµουδα (βλ.λ.) + κατάλ. -ιά]. 

αµµουδίτης (ο) {αµµουδιτών} µικρό ψάρι σαν χέλι που ζει µέσα στην άµµο, 
δεν τρώγεται, αλλά χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 
ζωοτροφών. [ΕΤΥΜ. < αµµουδα + παραγ. επίθηµα -ίτης]. 

αµµοχάλικο (το) [1885] µείγµα που περιέχει ψιλή άµµο και χαλίκι και 
χρησιµοποιείται σε οικοδοµικές εργασίες. 

αµµοχωµα (το) {αµµοχώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. χώµα που περιέχει άµµο και 
χρησιµοποιείται συχνά για καλλιέργεια 2. (παλαιότ. στην οικοδοµική) φτηνό 
κατασκευαστικό υλικό από άµµο και χώµα. 

Αµµόχωστος (η) {Αµµοχώστου} πόλη στην Α. ακτή τής Κύπρου· από το 1974 
κατέχεται από τουρκικά στρατεύµατα που εισέβαλαν στην Κύπρο (βλ. κ. λ. 
Αττίλας, Κυπριακό, ψευδοκράτος, πράσινος). — Αµ-µοχωστιανός (ο) [µεσν], 
Αµµοχωστιανή (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβολή. [ΕΤΥΜ. µεσν. < άµµος + -χωστός 
(< αρχ. χώννυµι), επειδή η πόλη περιβάλλεται από αµµώδεις ακτές, ούτως 
ώστε να φαίνεται «χωσµένη» στην άµµο. Στη γεωγραφική θέση τής σηµερινής 
Αµµοχώστου υπήρξαν από την αρχαιότητα διάφορες πόλεις, που 
µαρτυρούνται µε τα ονόµατα 'Αρσινόη, Σαλαµίς, Άλασία και Κωνστάντια. Η 
νέα πόλη τής Αµµοχώστου περιέλαβε επίσης τους συνοικισµούς που έφεραν 
το όνοµα Βαρώσια (< τουρκ. varos «προάστιο»). Η ονοµασία Famagusta (< 
*Amagusta < *Amachusta < Αµµόχωστος) µε την οποία είναι γνωστή η πόλη 
σε διάφορες γλώσσες, προήλθε παρετυµολογικά από το λατ. Fama Augusti 
«φήµη τού Αυγούστου» (δηλ. τού αυτοκράτορα)]. 

αµµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {αµµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που περιέχει 
άµµο: ~ βυθός ΣΥΝ. αµµουδερός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Άµµων (ο) {Άµµων-ος, -α} 1. θεός τής αρχαίας Αιγύπτου, που ταυτιζόταν µε 
τον Ήλιο (Ρα) 2. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. "Αµµων ÇPâ) < αρχ. αιγυπτ. Amen | Amun «σφραγισµένος, 
κρυµµένος», πβ. κ. Γουταγχαµών < αρχ. αιγυπτ. Tutankhamen «ζωντανή 
εικόνα τού Άµµωνος». Βλ. κ. Ρα]. 

αµµωνία (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. 1. άχρωµο, αλκαλικό, οξείας οσµής αέριο, που 
χρησιµοποιείται ευρύτατα στην παραγωγή χηµικών προϊόντων ευρείας 
κατανάλωσης (λιπασµάτων, εκρηκτικών υλών, φαρµάκων κ.ά.) 2. (συνήθ.) 
υδατικό διάλυµα αµµωνίας (σηµ. 1), που χρησιµεύει στην ανακούφιση από 
δαγκώµατα εντόµων κ.λπ. 3. σκόνη που χρησιµοποιείται στην παρασκευή 
γλυκών. — αµµωνιούχος, -ος, -ο [1876], αµµωνιακός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < νεολατ. ammonia (όρος που πλάστηκε το 1872 ως 

ονοµασία τού αερίου που παράγεται από το άµµωνιακόν άλας) < (sal) 
ammoniac < λατ. ammoniacum < ελλην. Άµµωνιακόν (κόµµι), ουσία που 
ονοµάστηκε έτσι, επειδή προερχόταν από τη λιβυκή περιοχή 'Αµµωνία, κοντά 
στο ιερό τού Άµµωνος ∆ιός]. 

αµνάδα (η) θηλυκό πρόβατο µικρής ηλικίας ΣΥΝ. αρνάδα. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. άµνάς, -άδος, θηλ. τού αρχ. αµνός]. 

αµνηµόνευτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν µνηµονεύθηκε ή δεν 
µνηµονεύεται· αυτός για τον οποίο δεν γίνεται λόγος ΣΥΝ. ξεχασµένος 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που δεν µνηµονεύθηκε ονοµαστικώς στην ακολουθία ή για τον 
οποίο δεν τελέστηκε µνηµόσυνο- ΦΡ. προ αµνηµονεύτων ετών /χρόνων πολύ 
παλιά, πριν από πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα: µε το πτυχίο τής Νοµικής, που 
πήρα ~, κατάφερα και διορίστηκα στο ∆ηµόσιο. 

αµνήµων, -ων, άµνηµον [αρχ.] {αµνήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(λόγ.) 1. αυτός που δεν έχει ισχυρή µνήµη 2. αυτός που λη-σµονεί τις 
ευεργεσίες που έχει δεχθεί: φάνηκε ~ απέναντι στον ευεργέτη του ΣΥΝ. 
επιλήσµων, αγνώµων, αχάριστος ANT. ευγνώµων. — αµνηµοσύνη (η) [αρχ.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 

αµνησία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η ολική ή µερική απώλεια τής 
µνήµης ως αποτέλεσµα τραυµατικών ερεθισµάτων ή παθολογικών 
καταστάσεων: χτύπησε στο κεφάλι και έπαθε ~ 2. (ειρων.) το να µη θυµάται 
κανείς σκοπίµως κάτι (µια υποχρέωση, δέσµευση κ.λπ.): προεκλογικά οι 
πολιτικοί υπόσχονται πολλά, µετά τις εκλογές όµως παθαίνουν ~. — 
αµνησιακός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. 
amnesie < µτγν. αµνησία < ά- στερητ. + θ. µνη-, από όπου και µνή-µη, µι-µνή-
σκοµαι «θυµούµαι» κ.ά.]. 

αµνησίκακος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν µνησικακεί, δηλ. που εκουσίως δεν 
διατηρεί στη µνήµη του το κακό που υπέστη, εποµένως δεν αισθάνεται µίσος 
ή επιθυµία να εκδικηθεί: δεν κράτησε ποτέ κακία σε κανέναν όσο κι αν τον 
έβλαψαν είναι ο πιο ~ άνθρωπος που έχω γνωρίσει ΣΥΝ. ανεξίκακος, 
µακρόθυµος, αγαθός ANT. µνησίκακος, εκδικητικός, κακός. — αµνησίκακα 
επίρρ., -µνησικακία (η) [µτγν.], αµνησικακώ ρ. [µτγν.] {-εις...}. 

αµνηστεία (η) → αµνηστία 
αµνήστευση (η) [1889] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) η χορήγηση 

αµνηστίας (βλ.λ.). — αµνηστεύσιµος, -η, -ο. 
αµνηστευτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την αµνηστία (βλ.λ.) ή αυτός 

µέσω τού οποίου χορηγείται αµνηστία: ~ διάταγµα. 
αµνήστευτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει µνηστευθεί, δεν αρραβωνιάστηκε 

ΑΝΤ. µνηστευµένος, αρραβωνιασµένος. 
αµνηστεύω ρ. µετβ. [1856] {αµνήστευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) 

χορηγώ αµνηστία, δίνω χάρη· (ιδ. για κρατουµένους) απαλλάσσω από 
κατηγορίες και αποφυλακίζω. 

αµνηστία (η) {χωρ. πληθ.) 1. ΝΟΜ. άρση τού αξιοποίνου ορισµένων 
αδικηµάτων, κυρ. πολιτικών, από κυβερνητικό φορέα και µε επίσηµη 
νοµοθετική πράξη· συνεπάγεται άµεση αποφυλάκιση (αν ο αµνη-στευόµενος 
κρατείται) και απαλλαγή από τις κατηγορίες: χορήγηση αµνηστίας στους 
πολιτικούς κρατουµένους (πβ. κ. λ. χάρη) 2. ∆ιεθνής Αµνηστία (αγγλ. Amnesty 
International) παγκόσµια αυτοχρηµατοδο-τούµενη οργάνωση η οποία εδρεύει 
στο Λονδίνο, δεν εξαρτάται από καµιά κυβέρνηση, πολιτική παράταξη, 
ιδεολογία ή θρησκεία και έχει στόχο της την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, την αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουµένων και την 
κατάργηση των βασανιστηρίων σε παγκόσµιο επίπεδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία, 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «λήθη», < άµνηστώ < άµνηστος < ά- 
στερητ. + µνηστός < θ. µνη-, από όπου και ρ. µι-µνή-σκω «θυµίζω»]. 

αµνηστία ή αµνηστεία; Παράλληλα προς τη σειρά των παραγώγων µνηστός 
> µνηστεύ-ω | -οµαι > µνηστεία (που δικαιολογεί και τη γραφή τού 
µνηστεία µε -ει- ως παραγώγου από ρ. σε -εύω), χρησιµοποιήθηκε ήδη στην 
Αρχαία Ελληνική και η σειρά άµνηστος > αµνηστώ (-είς...) > αµνηστία. 
Αρα το αµνηστία δεν παράγεται από α- + µνηστεία, αλλά από το άµνηστος 
(µε παρεµβολή τού ρ. αµνηστώ), γι' αυτό και γράφεται µε -ι-. Ας σηµειωθεί 
ότι αναλογικά προς το µνηστεύω παρήχθη και χρησιµοποιείται (αντί τού 
αµνηστώ «δίδω αµνηστία») και ρ. αµνηστεύω, το οποίο όµως ως νεότερο 
δεν επηρεάζει την ορθογραφία τού αρχ. αµνηστία. Όµοια σχηµατίζονται 
(και γράφονται) τα άνανδρος > ανανδρία (αλλά ανδρεία!), πρωτοπόρος > 
πρωτοπορία (αλλά πορείαΐ) κ.ά. 

→ ανανδρία, -ία 

αµνιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το άµνιο: ~ σάκος | κοιλότητα | υγρό 
(µέσα στο οποίο αιωρείται το έµβρυο). 

άµνιο (το) (αµνί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. Ο εσωτερικός υµένας τού σάκου στο εσωτερικό 
τού οποίου βρίσκεται το έµβρυο κατά την περίοδο τής εγκυµοσύνης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άµνίον (κ. αµνιον), αρχική σηµ. «είδος αγγείου, όπου 
συγκεντρώνεται το αίµα των σφαγίων», < *άµων < αµώ | -ώµαι (-άο-) 
«συγκεντρώνω» µε επίδραση τού αµνός. Το αρχ. άµάω ίσως συνδ. µε την 
πρόθ. άµα ή, κατ' άλλη εκδοχή, µε το ρ. άµέλγω (µέσω θ. *âm- «συγκεντρώνω 
ένα υγρό»)]. 

αµνιοκέντηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. ιατρική εξέταση κατά 
τη διάρκεια τής εγκυµοσύνης, που συνίσταται σε παρακέντηση (βλ.λ.) τού 
αµνιακού σάκου και λήψη αµνιακού υγρού, προκειµένου να διαπιστωθούν 
γενετικές ανωµαλίες ή νόσοι στο κυοφορούµενο, καθώς επίσης και το φύλο 
τού εµβρύου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. amniocentesis]. 

αµνιοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. οπτική εξέταση τής 
αµνιακής κοιλότητας µε ειδικό εργαλείο. [ΕΤΥΜ. < άµνιο + -σκόπηση < 
σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετά- 
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ζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. amnioscopy]. 
αµνοερίφια (τα) {αµνοεριφίων} αρνιά και κατσίκια: οι τιµές των -

κατά την περίοδο τού Πάσχα εµφανίζουν αύξηση. 
αµνός (ο) (λόγ.) 1. µικρό αρσενικό πρόβατο, το νεογνό ή αυτό που µό-

λις απογαλακτίστηκε ΣΥΝ. αρνί, αρνάκι 2. ΘΡΗΣΚ. αµνός τού Θεού 
συµβολική προσωνυµία τού Ιησού Χριστού ως υπόµνηση τής θυσίας 
του για τις αµαρτίες τού κόσµου. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < I.E. *agw(h)-nós, πβ. λατ. ag-nus, γαλλ. agneau, ιταλ. 
agnello, αγγλ. yean «βελάζω» κ.ά. Στην Κ.∆. η λ. αµνός προσδιορίζει 
αποκλειστικά τον Χριστό (π.χ. Ιωάνν. 1, 29: ίδε ό αµνός του Θεού δ 
αϊρων τήν άµαρτίαν του κόσµου)]. 

αµνοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.) µαντεία, κατά την οποία γίνονται προ-
βλέψεις για το µέλλον µε την εξέταση τής ωµοπλάτης τού αµνού που 
σφάζεται σε ορισµένες γιορτές (λ.χ. το Πάσχα). [ΕΤΥΜ. < αµνός + -
σκοπία < σκοπώ]. 

άµοιαστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν µοιάζει ή δεν ταιριάζει (µε 
κάποιον). 

αµοιβάδα (η) 1. µονοκύτταρος οργανισµός, υδρόβιο ή παρασιτικό 
πρωτόζωο, που αποτελείται από έναν κιτρικό πυρήνα (ενδόπλασµα) 
και ένα λεπτό στρώµα διαφανούς κυτταροπλάσµατος (εξώπλασµα) 
τέτοιο, ώστε να παραµορφώνεται συνεχώς σχηµατίζοντας προσωρινά 
εξογκώµατα (τα ψευδοπόδια), µε τα οποία ο οργανισµός κινείται και 
προσλαµβάνει την τροφή του (δηλ. βακτήρια) 2. αµοιβάδες (οι) η 
αµοιβάδωση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. amoeba < αρχ. άµοιβάς, -άδος < αµοιβή «εν-
αλλαγή, ανταλλαγή», επειδή το κυτόπλασµα αυτών των πρωτόζωων 
τους επιτρέπει να εναλλάσσουν προσωρινά µορφές, για να κινούνται 
και να τρέφονται]. 

αµοιβαδικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την αµοιβάδωση 
2. αµοιβαδικός (ο), αµοιβαδική (η) πρόσωπο που πάσχει από αµοι-
βάδωση. 

αµοιβαδοειδής, -ής, -ές [1882] {-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
τα χαρακτηριστικά των αµοιβάδων: ~ κίνηση (η κίνηση των λευκο-
κυττάρων τού αίµατος). — αµοιβαδοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
-νς, -ες. 

αµοιβάδωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παρουσία αµοι-
βάδων στο έντερο τού ανθρώπου σε συνθήκες συµβιωτικού παρασι-
τισµού, καθώς και η νόσος (δυσεντερία) που υπό ορισµένες συνθήκες 
προκαλείται από το παράσιτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. amoebiasis]. 

αµοιβαίος, -α, -ο 1. αυτός που αναφέρεται σε µια σχέση ανταπόδοσης 
ανάµεσα σε δύο µέρη: οι σχέσεις µεταξύ των δύο κρατών πρέπει να 
στηρίζονται στον ~ σεβασµό || ~ αισθήµατα | εχθρότητα | συµπάθεια | 
εµπιστοσύνη | κατανόηση || θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος || ~ υπό-
σχεση | εξάρτηση | υποχωρήσεις || οι σύζυγοι ορκίστηκαν - πίστη µε-
ταξύ τους ΑΝΤ. µονοµερής 2. ΟΙΚΟΝ. αµοιβαίο κεφάλαιο µορφή εται-
ρείας επενδύσεων που κεφαλαιοποιείται από τη συνεχή πώληση τού 
αποθεµατικού της, το οποίο υποχρεούται να επαναγοράσει από τους 
µετόχους της, αν αυτοί το ζητήσουν. — αµοιβαί-α /-ως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αµοιβαίος < αµοιβή]. 

αµοιβαιότητα (η) [1834] {χωρ. πληθ.} 1. η ανταποδοτικότητα στις 
σχέσεις, το να ανταποκρίνεται κανείς µε τον ίδιο (θετικό) τρόπο στις 
ενέργειες τού άλλου: στις φιλικές σχέσεις απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η - των συναισθηµάτων ΑΝΤ. µονοµέρεια · 2. ΝΟΜ. (µεταξύ κρα-
τών) η παροχή ωφεληµάτων (π.χ. φορολογικών ελαφρύνσεων) και η 
αποδοχή δεσµεύσεων ή υποχρεώσεων σε αµοιβαία βάση: ζητήθηκε η 
ίδρυση έδρας ισπανικών σπουδών στην Ελλάδα µε βάση την ~. 

αµοιβή (η) 1. υλική αποζηµίωση για παροχή υπηρεσιών, εργασίας 
κ.λπ.: η αµοιβή γι'αυτόν που θα βρει τα κοσµήµατα, θα είναι το 10% 
τής αξίας τους || αδρή | µεγάλη | συµβολική ~||~ για τη σύλληψη των 
δραστών | για παροχή πληροφοριών ΣΥΝ. µισθός, πληρωµή, αντιµι-
σθία· ΦΡ. (α) έναντι αµοιβής µε υλική αποζηµίωση: του έδωσε τις 
πληροφορίες που ζητούσε έναντι αδράς αµοιβής (β) επ' αµοιβή (έπ' 
αµοιβή) µε αµοιβή: θα συνεργαστείς µαζί µας ~ ΣΥΝ. µε το αζηµίωτο 
2. ηθική ανταπόδοση ή ικανοποίηση (λ.χ. προαγωγή, έπαινος, παρά-
σηµο, τιµητική διάκριση κ.λπ.) ως αναγνώριση υπηρεσίας: το χειρο-
κρότηµα τού πλήθους υπήρξε η καλύτερη ~ τού πιανίστα ΣΥΝ. αντα-
µοιβή, επιβράβευση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµείβω. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «ανταλλαγή - αντιµισθία», < αµείβω]. 

άµοιρος, -η, -ο 1. αυτός που υπέστη δυσάρεστο συµβάν λέγεται για 
να δηλώσει συµπάθεια, οίκτο, για την κατάσταση κάποιου, για µια 
δυστυχία ή συµφορά που τον βρήκε: έχασε και τα δύο παιδιά της 
στον πόλεµο η ~! || (επιφών.) τι κακό σε βρήκε, άµοιρε! ΣΥΝ. κακόµοι-
ρος, δόλιος · 2. (λόγ.) (+γεν.) αυτός που δεν έχει µέρος (µερίδιο) από 
κάτι, που δεν στερείται κάποιου πράγµατος: για ό,τι συµβαίνει σή-
µερα καµιά από τις κυβερνήσεις δεν είναι ~ ευθυνών ΣΥΝ. απαλλαγ-
µένος, αµέτοχος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + µοίρα]. 

αµόκ (το) {άκλ.} 1. ψυχική διαταραχή που αρχικώς παρατηρήθηκε σε 
συγκεκριµένους πολιτισµούς τής ΝΑ. Ασίας (κυρ. τους Μαλαίους) 
και εκδηλώνεται µε κατάθλιψη, η οποία ακολουθείται από φονική 
µανία· (γενικότ.) 2. βίαιη µανία που καταλαµβάνει κάποιον: έκανε 
σαν να τον είχε πιάσει ~! 3. (εκφραστ.) έντονη ταραχή (συνήθ. αγα-
νάκτηση): έπαθε - ακούγοντας τα συγκλονιστικά νέα. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. amok < µαλαϊκή λ. amuk «ο ευρισκόµενος σε κατά-
σταση µανίας, τρέλας»]. 

αµολάω κ. ξαµολάω ρ. µετβ. {αµολάς... | αµόλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) (καθηµ.) 1. (για άψυχα) απαλλάσσω (κάτι) από σφίξιµο ή 
δέσιµο, το αφήνω χαλαρό έτσι, ώστε να ξετυλιχτεί, να αποµακρυνθεί, 
να ανυψωθεί κ.λπ.: ~ τα σκοινιά τής βάρκας || ~ τον χαρταετό || αµολά 
καλούµπα! (άφησε χαλαρή την καλούµπα τού χαρταετού, ώστε να 
ξετυλίγεται γρήγορα ο σπάγκος)" ΦΡ. (α) αµολάω µελάνι θολώνω τα 
νερά (όπως οι σουπιές κ.ά.), ξεφεύγω από επικίνδυνη κατάσταση (β) 
αµολάω λόγια | κουβέντες µιλώ χωρίς να ελέγχω τι λέω (γ) (οικ.) την 
αµολάω αφήνω πορδή ΣΥΝ. την αφήνω 2. (για έµψυχα) αφήνω 
(κάποιον/κάτι) ελεύθερο από δεσµό ή περιορισµό: αµόλησε τον σκύλο 
στο πάρκο || αµόλησαν τα παιδιά στο κτήµα να παίξουν || (εκφραστ.) 
τον αµολήσανε προχθές (ενν. από τη φυλακή) || (κακόσ.) αµολάνε τα 
παιδιά τους κι έπειτα τα ψάχνουν (τα αφήνουν χωρίς έλεγχο να 
γυρίζουν) 3. (µεσοπαθ. αµολιέµαι | ξαµολιέµαι) ορµώ, ξεχύνοµαι, κυρ. 
για να ψάξω ή να κυνηγήσω κάποιον: αµολήθηκαν τα λαγωνικά τής 
Αστυνοµίας || έχει ξαµοληθεί σε όλα τα στέκια, να βρει πού κρύβονται. 
— αµόληµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. άµολάρω (κατά τα ρ. σε -άω) < παλαιότ. ιταλ. 
ammollare «αφήνω» < λατ. ad + mollare < λατ. mollis «µαλακός, οµα-
λός»]. 

αµολευτος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αµόλυντος (βλ.λ., σηµ. 2). 
αµολητός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που τον έχουν αµολήσει, που τον 

έχουν αφήσει χαλαρό: να έχεις τα σχοινιά ~ 2. αυτός που δεν τον 
έχουν υπό έλεγχο ή επιτήρηση: άφησαν τα σκυλιά ~ || αν αφήσεις το 
παιδί ~, δεν θα µπορείς να το µαζέψεις. 

αµόλυβδος, -η, -ο (για βενζίνη) αυτός που δεν περιέχει µόλυβδο και 
χρησιµοποιείται στα καταλυτικά αυτοκίνητα, γιατί δεν ρυπαίνει. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. unleaded]. 

αµόλυντος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν µολύνθηκε ΣΥΝ. καθαρός 
ΑΝΤ. µαγαρισµένος 2. (µτφ.) (α) αυτός που διατηρείται αγνός, που δεν 
έχει µολυνθεί όσον αφορά στην ηθική του: ψυχή αγνή και - ΣΥΝ. 
άσπιλος, αγνός, αµίαντος ΑΝΤ. σπιλωµένος, µιασµένος (β) (ειδικότ.) 
αυτός που δεν είχε σεξουαλική επαφή. 

αµόνι (το) {αµον-ιού | -ιών} µεγάλο και βαρύ αντικείµενο από σφυ-
ρήλατο σίδηρο, χυτοσίδηρο ή χάλυβα, µε λεία επιφάνεια, το οποίο 
έχει µία ή δύο προεξοχές στη στενή πλευρά του· χρησιµεύει ως βάση 
για τη σφυρηλάτηση (συνήθ. πυρακτωµένων) σκληρών µετάλλων: το 
~ τού πεταλωτή ΣΥΝ. (λόγ.) άκµονας. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άµόνινκ *άγµόνιον< µτγν. άκµόνιον, υποκ. τού αρχ. 
ακµών «αµόνι»]. 

αµονω ρ. → οµόνω 
αµοραλισµός (ο) (χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που υποστηρίζει 

ότι οι ηθικές αξίες δεν διαθέτουν αντικειµενική και καθολική θεµε-
λίωση ούτε µένουν αναλλοίωτες µέσα στον χρόνο- η άρνηση τής 
ισχύος των ηθικών κανόνων, το να µη δέχεται κανείς τη διάκριση µε-
ταξύ καλού και κακού για τις ανθρώπινες πράξεις 2. (γενικότ.) ο τρό-
πος ζωής και συµπεριφοράς που διέπεται από έλλειψη ηθικών ενδοι-
ασµών και που µπορεί να οδηγεί σε αναισχυντία και έκλυση των 
ηθών: ο πολιτικός ~ είναι εµφανής στις παραπλανητικές υποσχέσεις 
και τις αδιαφανείς οικονοµικές δοσοληψίες όσων έχουν εξουσία ΣΥΝ. 
ανηθικότητα, διαφθορά. — αµοραλιστής (ο), αµοραλίστρια (η), αµο-
ραλιστικός, -ή, -ό, αµοραλιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. amoralisme < amoral < a- στερητ. + moral 
«ηθικός»]. 

Αµοργός (η) 1. νησί των Α. Κυκλάδων ΝΑ. τής Νάξου 2. η πρωτεύ-
ουσα τού οµώνυµου νησιού' αλλιώς Χώρα. — Αµοργιανός (ο), Αµορ-
γιανή (η), αµοργιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Το όνοµα τού νησιού 'Αµοργός (αρχ.) συνδέεται µετωνυµικά 
µε το ύφασµα άµοργός (ό) και άµοργίς (ή), που κατασκεύαζαν στο 
οµώνυµο νησί (βλ. κ. ζέρσεϊ). Η Αµοργός ήταν περιώνυµη για τους χι-
τώνες της, που ονοµάζονταν άµόργεια, άµόργινα ή άµοργίδες και 
παρασκευάζονταν από την αµόργη (< άµέργω «δρέπω, κόβω καρ-
πούς, φυτά κ.τ.ό.»), είδος λιναριού εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο 
φύτρωνε σε όλο το νησί. Το αρχ. άµέργω συνδέεται πιθ. µε το αρχ. 
όµόργνυµι «στεγνώνω, σκουπίζω» και µε λατ. mergae «θεριστικό δί-
κρανο»]. 

αµόρε (το) {άκλ.} (οικ.) 1. ερωτικό συναίσθηµα ΣΥΝ. έρωτας, αγάπη 2. 
ο ερωτικός δεσµός: το - τους διαρκεί δέκα χρόνια! ΣΥΝ. σχέση 3. (συ-
νεκδ.) το πρόσωπο µε το οποίο έχει κανείς ερωτικό δεσµό (εραστής ή 
ερωµένη): µας σύστησε το καινούργιο της ~ ΣΥΝ. αίσθηµα, αγαπηµέ-
νος/-η, φίλος/-η, (οικ.) γκόµενος/-α. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. amore < λατ. 
amor «αγάπη - έρωτας»]. 

αµορτισέρ (το) {άκλ.} ελλην. αποσβεστήρας κραδασµών το εξάρτηµα 
τού αυτοκινήτου που συνδέεται µε τον άξονα των τροχών και 
χρησιµεύει στην απόσβεση των κραδασµών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. amortisseur < amortir «αποσβένω (ενν. τους κραδα-
σµούς») < λατ. mors, mortis «θάνατος»]. 

άµορφος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει ορισµένο σχήµα ή µορ-
φή: ο γλύπτης δηµιουργεί αγάλµατα από - όγκους µαρµάρου || από τη 
σφοδρή σύγκρουση το αυτοκίνητο είχε γίνει µια ~ µάζα 2. αυτός που 
δεν έχει αποκτήσει την τελική του µορφή ΣΥΝ. αδιαµόρφωτος, αδιά-
πλαστος, ασχηµάτιστος ΑΝΤ. µορφοποιηµένος, σχηµατισµένος.   — 

ο- | αν- στερητικό 
α-µοίραστος, -η, -ο α-µοντάριστος, -η, -ο α-µουντζούρωτος, -η, -ο α-µπάζωτος, -η, -ο α-µπαρκάριστος, -η, -ο 
α-µοιρολόγητος. -η, -ο α-µόνωτος, -η, -ο α-µούντζωτος, -η, -ο α-µπάλλωτος, -η, -ο 
α-µονογράφητος, -η, -ο α-µορφοποίητος, -η, -ο α-µούσκευτος, -η, -ο α-µττανιάριστος, -η, -ο 
α-µόνοιαστος, -η, -ο α-µούδιαστος, -η, -ο α-µούχλιαστος, -η, -ο α-µπαντάριστος, -η, -ο 
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άµορφα επίρρ., αµορφία (η) [αρχ.]. 
αµορφωσιά (η) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) η απαιδευσία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 

λ. πρωτιά. 
αµόρφωτος, -η, -ο αυτός που δεν είναι µορφωµένος, που δεν έλαβε 

παιδεία, που δεν έχει πνευµατική καλλιέργεια ΣΥΝ. ακαλλιέργητος, 
αγράµµατος, απαίδευτος, αµαθής ΑΝΤ. µορφωµένος, καλλιεργηµένος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρωτιά. 
[ETYM. < α- στερητ. + µορφώνω, άσχετο προς το αρχ. αµόρφωτος 
«ασχηµάτιστος», παράλλ. τ. τής λ. άµορφος]. 

άµουσος, -η, -ο αυτός που δεν διαθέτει καλλιτεχνική παιδεία, που δεν 
ενδιαφέρεται ή δεν αγαπά τη µουσική και γενικότ. τις καλές τέχνες: ~ 
κοινό ΑΝΤ. φιλόµουσος. — αµουσία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + µούσα]. 

αµούστακος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει βγάλει µουστάκι 2. (γενι-
κότ.) ανήλικος, πολύ νέος και άπειρος: είσαι παιδί ~ ακόµη, µη µπλέ-
κεις µε τέτοιες υποθέσεις ΑΝΤ. ενήλικος, ώριµος. 

ά µόχθος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που συντελείται χωρίς µόχθο, που απαι-
τεί λίγη κούραση: κάθε ~ προσπάθεια για έναν τέτοιο υψηλό σκοπό 
είναι καταδικασµένη να αποτύχει ΣΥΝ. άκοπος, ακοπίαστος ΑΝΤ. επί-
µοχθος. Επίσης αµόχθητος [µτγν.]. — αµόχθως επίρρ. [µτγν.]. 

α, µπα! επιφών. → µπα 
αµπαζούρ (το) {άκλ.} 1. κάλυµµα λαµπτήρα από χαρτί, γυαλί, ύφα-

σµα, µέταλλο, πορσελάνη κ.λπ., συνήθ. κωνικό ή κυλινδρικό, που πε-
ριορίζει την ένταση τού φωτός, προστατεύει τον λαµπτήρα, κατευθύ-
νει το φως του συνήθ. προς τα κάτω και συγχρόνως λειτουργεί δια-
κοσµητικά ΣΥΝ. καπέλο 2. (συνεκδ.) κάθε φωτιστικό που αποτελείται 
από τα παραπάνω εξαρτήµατα: αγόρασα ένα ~ για το σαλόνι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. abat-jour < abattre «ρίχνω κάτω» + jour «ηµέρα - λάµ-
ψη»]. 

ΣΧΟΛΙΟ Κατά την απόδοση στην Ελληνική τού γαλλ. abat-jour (λ. 
τού 1670 που δήλωνε το καταιγιστικό από αντανάκλαση φως), το 
βάρος έπεσε είτε στην προφύλαξη των µατιών από το δυνατό φως 
τού λαµπτήρα, οπότε αποδόθηκε ως αλεξίφωτο και σκίαστρο (ΐω-
άνν. Σκυλίτσης) -πβ. αγγλ. lamp-shade-, είτε στον συγκεντρωτικό 
φωτισµό του, εξού καταυγαοτήρας, είτε, τέλος, στην αντανακλα-
στική λειτουργία τού καλύπτρου τού λαµπτήρα, γι' αυτό και οι ό-
ροι ανταυγαστήρας και αντανακλαστήρας. Στο πέρασµα τού χρό-
νου -έχουν και οι λέξεις τη µοίρα τους...- καµία από τις ελληνικές 
αποδόσεις τής λ. δεν επικράτησε και σήµερα χρησιµοποιείται είτε 
το δάνειο αµπαζούρ είτε το αντιδάνειο λάµπα (< ιταλ. lampa < λατ. 
lampas < ελλην. λαµπάς, -άδος) στη φρ. επιτραπέζια λάµπα. 

άµπακος (ο) (παλαιότ.) πλάκα ή πίνακας γραφής και αριθµητικών 
πράξεων, ο άβακας- ΦΡ. τρώω | κατεβάζω τον άµπακο τρώω πάρα 
πολύ ΣΥΝ. τρώω τον περίδροµο, τρώω τον αγλέουρα. Επίσης άµπακας. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. περίδροµος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν., αρχική σηµ. «πλάκα γραφής µε άµµο», < ιταλ. 
abbaco «βιβλίο αριθµητικής» < λατ. abacus «αριθµολόγιο» < αρχ. 
άβαξ, -ακος]. 

αµπαλάζ (το) {άκλ.} ελλην. συσκευασία, περιτύλιγµα- η συσκευασία 
σε δέµα ή κιβώτιο- ειδικότ. η πολυτελής συσκευασία αντικειµένου 
που προορίζεται για δώρο: φίνο ~ ΣΥΝ. αµπαλάρισµα. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. emballage < emballer, βλ. κ. αµπαλάρω]. 

αµπαλάρω ρ. µετβ. {αµπαλάρισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) συσκευά-
ζω (εµπορεύµατα, αντικείµενα κ.λπ.) σε δέµατα ή κιβώτια ΣΥΝ. περι-
τυλίγω, πακετάρω. — αµπαλάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. emballer < 
en + balle ή < ιταλ. abballare]. 

αµπάρα (η) {δύσχρ. αµπαρών} (λαϊκ.) 1. ο σιδερένιος ή ξύλινος µο-
χλός που τοποθετείται στην εσωτερική πλευρά τής πόρτας και την 
ασφαλίζει από µέσα· συνήθ. χρησιµοποιείται µαζί µε κλειδαριά για 
περισσότερη ασφάλεια ΣΥΝ. σύρτης, µάνταλο 2. (κατ' επέκτ.) κάθε µι-
κρό και χοντρό ξύλο που µοιάζει µε αµπάρα ή/και χρησιµοποιείται 
όπως αυτή. [ΕΤΥΜ. µεσν. < α- προθεµ. + µπάρα]. 

αµπάρι (το) {αµπαρ-ιού | -ιών} 1. ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος απο-
θήκευσης εµπορευµάτων στο κάτω κοίλο µέρος τού πλοίου (κυρ. κά-
τω από το χαµηλότερο κατάστρωµα) ΣΥΝ. κύτος 2. (σπάν.) κενός χώ-
ρος κάτω από ξύλινο πάτωµα σπιτιού για αποθήκευση αντικειµένων. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < τουρκ. ambar < αρχ. έµπόριον. Κατ' άλλη εκ-
δοχή, το τουρκ. ambar ανάγεται σε περσ. anbâr < αρχ. περσ. hampära]. 

αµπάριζα (η) {χωρ. πληθ.} 1. παιδικό παιχνίδι ανοιχτού χώρου, κατά 
το οποίο δύο οµάδες παιδιών κυνηγούν και προσπαθούν να αιχµαλω-
τίσουν η µία την άλλη 2. (συνεκδ.) η µεγάλη πέτρα που τοποθετείται 
στον χώρο τού παιχνιδιού και αποτελεί το έναυσµα για να αρχίσει το 
παιχνίδι- ΦΡ. (α) παίρνω αµπάριζα και βγαίνω (από τον παίκτη τής α-
µπάριζας) ως ειδοποίηση ότι αρχίζει το κυνήγι των αντιπάλων (β) 
(µτφ.) παίρνω αµπάριζα (κάποιον/κάτι) παρασύρω (κάποιον/κάτι) µε 
την ορµητικότητα µου: µόλις κατάλαβε ότι τον εξαπάτησαν τους πήρε 
όλους αµπάριζα στο βρισίδι. [ΕΤΥΜ. < αλβ. ambaresë]. 

αµπαρόριζα (η) → αρµπαρόριζα [ΕΤΥΜ. < διαλεκτ. α)ρ)µπαρόριζα 
(µε ανοµοίωση τού -ρ- και παρετυµ. προς το ρίζα) < ιταλ. *albarosa < 
erba rosa «κόκκινο φυτό»]. 

αµπαρώνω ρ. µετβ. {αµπάρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ (στην 
πόρτα) την αµπάρα ΣΥΝ. συρτώνω, µανταλώνω, σφαλίζω ΑΝΤ. ξεµα-
νταλώνω· (µεσοπαθ. αµπαρώνοµαι) 2. κλειδώνοµαι σε ασφαλή χώρο 
(για να προστατευθώ): αµπαρώθηκε στο σπίτι και δεν βγαίνει έξω 3. 
(µτφ.) κλείνοµαι πολύ στον εαυτό µου, δεν επιζητώ επικοινωνία µε 

άλλους ανθρώπους: ζει αµπαρωµένος στο σπίτι του και δεν βλέπει 
άνθρωπο. — αµπάρωµα (το). 

αµπάς (ο) {αµπάδες} (λαϊκ.) 1. χοντροϋφασµένο µάλλινο ύφασµα: οι 
γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι φορούσαν ρούχα από -, γιατί ήταν φτηνά 
και είχαν µεγάλη αντοχή ΣΥΝ. τσόχα 2. πανωφόρι ή κάπα που 
φτειάχνεται από το ύφασµα αυτό. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. aba < 
αραβ. 'abâh]. 

αµπατζής (ο) {αµπατζήδες} ο κατασκευαστής ή/και πωλητής ρούχων 
από αµπά (βλ.λ.). — αµπατζήδικο (το). [ΕΤΥΜ. < αµπάς + παραγ. 
επίθηµα -τζής]. 

αµπελάς (ο) [µεσν.] {αµπελάδες} ο ιδιοκτήτης αµπελιού. 
αµπελήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. αµπελίσιος) αυτός που σχετίζεται µε 

αµπέλι: ~ κρασί. 
αµπέλι (το) {αµπελ-ιού | -ιών} 1. έκταση γης φυτεµένη µε κλήµατα 
ΣΥΝ. αµπελώνας, αµπελοφυτεία· ΦΡ. (α) πάω | πεθαίνω σαν το σκυλί 
στ' αµπέλι βλ. λ. σκυλί (β) (παροιµ.) παλιό τ' αµπέλι, λίγο το κρασί ο 
ηλικιωµένος δεν µπορεί να αποδώσει πολύ (γ) ξέφραγο αµπέλι χώρος 
(συνήθ. σπίτι, κτήµα ή χώρα) που δεν ελέγχεται όσο πρέπει, όπου δεν 
γίνονται σεβαστά τα δικαιώµατα τού ιδιοκτήτη του: µε τους λαθρο-
µετανάστες η Ελλάδα έχει καταντήσει ~· όποιος θέλει έρχεται, όποιος 
θέλει φεύγει 2. (συνεκδ.) το κλήµα, το αναρριχητικό φυτό ή θάµνος 
µε µακρούς ελικοειδείς βλαστούς και καρπό το σταφύλι, το οποίο 
αναπτύσσεται και ωριµάζει σε τσαµπιά ΣΥΝ. (λόγ.) άµπελος. 
— (υποκ.) αµπελάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άµπέλινκ αρχ. άµπέλιον, υποκ. τού άµπελος]. 

αµπελίδα (η) → αγράµπελη 
αµπελόβερνα (η) κλαδί αµπελιού ή κληµαταριάς που χρησιµο-

ποιείται παραδοσιακά κυρ. ως καύσιµη ύλη ΣΥΝ. κληµατόβεργα. 
αµπελοβλασταρο (το) ο λεπτός και τρυφερός βλαστός τού αµπελιού, 

που χρησιµοποιείται στην παραδοσιακή µαγειρική, διατηρηµένος 
στην άλµη ή στο ξίδι. 

αµπελοειδή (τα) οικογένεια φυτών στην οποία ανήκουν τα διάφορα 
είδη τής αµπέλου. [ΕΤΥΜ. < άµπελος + -ειδή < είδος]. 

αµπελοκαλλιέργεια (η) [1895] {αµπελοκαλλιεργειών} η καλλιέργεια 
αµπελιών: στην περιοχή τής Νεµέας είναι εξαιρετικά ανεπτυγµένη η ~ 
και παράγονται εκλεκτά είδη κρασιών ΣΥΝ. αµπελουργία. 
— αµπελοκαλλιεργητής (ο). 

αµπελοκοµία (η) {χωρ. πληθ.} η αµπελουργία.   — αµπελοκόµος 
(ο/η) [µεσν.], αµπελοκοµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < µεσν. άµπελοκόµος< 
αρχ. άµπελος + -κόµος (βλ. λ. -κοµία)]. 

αµπελόκηπος (ο) {αµπελοκήπ-ου | -ων, -ους} καλλιεργήσιµη έκταση 
που αποτελείται από αµπελώνα και κήπο. 

άµπελος (η) {αµπέλ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) BOT. το φυτό αµπέλι, το 
κλήµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. η παράσταση αµπελιού ως χριστιανικού συµβόλου. 
[ΕΤΥΜ αρχ. λ., µη I.E., που ανήκει στο προελλην. µεσογειακό γλωσσι-
κό υπόστρωµα. Η λ. χρησιµοποιήθηκε από τους Εβδοµήκοντα στην 
ελληνική µετάφραση τής Π.∆., για να αποδώσει την αντίστοιχη εβρ. 
λ. gephén, η οποία αναφερόταν µεταφορικά στον λαό Ισραήλ (π.χ. Ιε-
ρεµ. 2, 21: εγώ δε εφύτευσά σε άµπελον καρποφόρον). Στην Κ.∆. η λ. 
άµπελος συνδέθηκε παραβολικώς µε το πρόσωπο τού Χριστού (Ιω-
άνν. 15, 1: εγώ ειµί η άµπελος ή αληθινή)]. 

αµπελοστάφυλο (το) το σταφύλι τού αµπελιού που προορίζεται για 
την παραγωγή κρασιού, σε αντίθεση προς εκείνο τής κληµαταριάς 
που καταναλώνεται ως επιτραπέζιο. 

αµπελουργία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η καλλιέργεια αµπελιών ΣΥΝ. αµπε-
λοκαλλιέργεια, αµπελοκοµία 2. ο γεωπονικός κλάδος που εξετάζει 
τις διάφορες ποικιλίες των αµπελιών, τις τεχνικές καλλιέργειας, τις 
αρρώστιες, ζητήµατα ποιότητας των παραγόµενων σταφυλιών κ.λπ. 
Επίσης αµπελουργική [αρχ.]. — αµπελουργός (ο) [αρχ.], αµπελουρ-
γικός, -ή, -ό [αρχ.] (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
αρχ. αµπελουργός < άµπελος + -ουργός < έργον]. 

αµπελοφάσουλο (το) φασόλι µε στενόµακρο σχήµα, που ευδοκιµεί σε 
ξηρά και θερµά κλίµατα και καλλιεργείται πολλές φορές ανάµεσα 
στα αµπέλια ή µαζί µε καλαµπόκια- το αποξηραµµένο περιεχόµενο 
τού λοβού είναι τα γνωστά µαυροµάτικα φασόλια ή γυφτοφά-
σουλα. 

αµπελοφιλοσοφία (η) {αµπελοφιλοσοφιών} (µειωτ.) φιλοσοφικός 
λόγος ή σκέψη χωρίς πραγµατική αξία, ρηχή σκέψη που εκφράζεται 
µε ποµπώδη τρόπο: εκεί που συζητούσαµε άρχισε τις ~ περί ζωής, θα-
νάτου, µοίρας κ.λπ. ΣΥΝ. ψευτοφιλοσοφία. — αµπελοφιλόσοφος (ο). 

αµπελόφυλλο (το) [µτγν.] το φύλλο τής αµπέλου ΣΥΝ. κληµατόφυλ-
λο. 

αµπελόφυτος, -η, -ο [µτγν.] φυτεµένος µε αµπέλια. 
αµπελοχώραφα (τα) [µεσν.] {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. αµπέλια και χω-

ράφια µαζί 2. (συνεκδ.) το σύνολο τής κτηµατικής περιουσίας κάποι-
ου- ΦΡ. (παροιµ.) έλα, παππού µου, να σου δείξω τ' αµπελοχώραφα 
σου για όποιον κάνει τον έξυπνο σε συνοµιλητή περισσότερο καταρ-
τισµένο από τον ίδιο: Μιλάς σε µένα για εµπόριο! ~! (εγώ ξέρω πολύ 
καλά από εµπόριο). 

αµπελώνας (ο) κτήµα ή ολόκληρη έκταση, περιοχή κ.λπ., στην οποία 
γίνεται συστηµατική καλλιέργεια αµπελιών ΣΥΝ. αµπέλι.  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ώνας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άµπελών, -ώνος < άµπελος]. 

αµπέρ (το) {άκλ.} ΦΥΣ. διεθνής µονάδα µετρήσεως τής έντασης τού 
ηλεκτρικού ρεύµατος. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. ampère, προς τιµήν τού Γάλλου φυσικού André Marie 
Ampère (1775-1836), ο οποίος διατύπωσε τους θεµελιώδεις νόµους τής 
ηλεκτροδυναµικής και τής εντάσεως τού ηλεκτρικού ρεύµατος]. 

αµπερόµετρο (το) {αµπεροµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. όργανο για τη µέτρη- 
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ση τής έντασης συνεχούς ή εναλλασσόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. ampèremètre (νόθο συνθ.)]. 

αµπερώριο (το) {αµπερωρί-ου | -ων} ΦΥΣ. µονάδα µέτρησης τής χω-
ρητικότητας στις µπαταρίες, ίση µε την ποσότητα ηλεκτρικού φορτί-
ου, που περνά από ηλεκτρικό αγωγό σε χρονικό διάστηµα µιας ώρας, 
όταν αυτός διαρρέεται από ρεύµα έντασης ενός αµπέρ (σύµβολο: Ah). 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ampère-heure]. 

αµπέχονο (το) {-ου κ. -όνου | -ων κ. -όνων} το χιτώνιο τής στρατιω-
τικής στολής αξιωµατικών και κυρ. οπλιτών, εφαρµοστό και µε πολ-
λά κουµπιά ΣΥΝ. χιτώνιο, επενδύτης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άµπέχονον, µεταπλ. τύπος τής λ. άµπεχόνη < άµπέχω 
(< άµφέχω «περιβάλλω, σκεπάζω» < άµφί + έχω) + -όνη. Το ουδ. γέ-
νος από τη συνεκφορά άµπέχονον (ένδυµα)]. 

αµπέχωνο (το) → αµπέχονο 
αµπιγέ επίθ. κ. επίρρ. {άκλ.} 1. (ως επίθ. για ενδύµατα, παπούτσια 

κ.λπ.) αυτός που αρµόζει σε επίσηµη, βραδινή ή γιορτινή εµφάνιση 2. 
(ως επίρρ.) τρόπος εµφανίσεως µε ενδύµατα, αξεσουάρ και κόµµωση 
που αρµόζουν µόνο σε επίσηµες περιστάσεις: πήγε στον χορό ντυµέ-
νη κοµψά και ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. habillé «ντυµένος», µετοχικός τ. τού habiller «ντύνω» 
< παλ. γαλλ. abiliier < µεσν. λατ. bilia «κοµµάτι ξύλου», κελτικής προ-
ελ. Η σηµ. «ντύνω» οφείλεται στην επίδραση τού ουσ. habit < λατ. 
habitus «τρόπος ζωής», που κατά τον Μεσαίωνα προσδιόριζε κυρίως 
επίσηµα ή θρησκευτικά ενδύµατα, τα οποία χαρακτήριζαν µε ιδιαί-
τερο τρόπο αυτόν που τα φορούσε και έδιναν πληροφορίες για τον 
τρόπο ζωής του· πβ. και λ. κοστούµι]. 

αµπινέρ (ο), αµπιγέζ (η) {άκλ.} ελλην. ενδυτής· ειδικός σε ό,τι έχει 
σχέση µε το ντύσιµο, αυτός που επιµελείται την εµφάνιση συνήθ. 
των ηθοποιών. ΙΕΤΥΜ. < γαλλ. habilleur < habiller «ντύνω»]. 

αµπλαούµπλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) πρόσωπο που πράττει ή 
φέρεται αδέξια και άχαρα ή/και έχει ανάλογη εµφάνιση. [ΕΤΥΜ. < 
αµπλαούµπλα, πλαστή λ. (πιθ. συνδ. µε ισπ. hablar «µιλώ»), που 
δηλώνει ασυνάρτητα λόγια, ανοησίες]. 

αµπολή (η) 1. τεχνητό ποτιστικό αυλάκι για τη διοχέτευση τού νερού 
σε αποµακρυσµένα σηµεία, καθώς και το µεταλλικό µικρό κινητό 
φράγµα το οποίο ανεβοκατεβάζει κανείς παροχετεύοντας νερό από 
το κεντρικό αυλάκι στο χωράφι του ΣΥΝ. αυλάκι, λούκι 2. το φράγµα 
που σχηµατίζεται σε ένα σηµείο τής κοίτης ποταµού, το οποίο συ-
γκεντρώνει τα νερά ανυψώνοντας ταυτόχρονα τη στάθµη τους και 
τα στρέφει προς διαφορετικά και υψηλότερα σηµεία. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
εµβολή «στόµιο, διάβαση»· στη λ. αµπολή το -β- τής λ. εµβολή 
διατηρεί την αρχ. προφορά του (ως µπ)]. 

αµπόλιαστος, -η, -ο 1. (φυτό) που δεν µπολιάστηκε, δηλ. δεν ενο-
φθαλµίστηκε, για να γίνει από άγριο ήµερο ΣΥΝ. ακέντρωτος ANT. 
µπολιασµένος, κεντρωµένος 2. (λαϊκότ. για πρόσ.) αυτός που δεν εµ-
βολιάστηκε εναντίον ασθενείας ΣΥΝ. ανεµβολίαστος ANT. εµβολια-
σµένος, µπολιασµένος. 

άµποτε κ. άµποτες επιφών.· για την έκφραση ευχής (συνήθ. ακο-
λουθεί να + πρόταση): - να γυρίσει ο γυιος σου από την ξενιτειά ΣΥΝ. 
είθε, µακάρι, αµήν (και πότε), ο Θεός να δώσει, από το στόµα σου 
και στού Θεού τ' αφτί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευκτική. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αν ποτέ (σε υποθετική έκφραση), µε παράλειψη τής 
απόδοσης τού υποθετικού λόγου σε εκφράσεις όπως: «αν ποτέ σε 
έβλεπα, (θα σου απαντούσα)», οι οποίες κατέληξαν να προσλάβουν 
ευχετικό χαρακτήρα: «άµποτε να σ' έβλεπα»]. 

αµπούλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. γυάλινο φιαλίδιο, κλεισµένο αερο-
στεγώς, µέσα στο οποίο συντηρούνται αποστειρωµένα υγρά φάρµακα 
που προορίζονται για ενέσεις 2. (α) (γενικότ.) οποιοδήποτε γυάλινο ή 
πλαστικό κλειστό φιαλίδιο που περιέχει υγρό (για φαρµακευτικούς 
συνήθ. σκοπούς): πόσιµες ~ που περιέχουν σίδηρο (β) αµπούλα 
βρόµας αµπούλα που, όταν σπάσει, απελευθερώνει ανυπόφορα δύ-
σοσµη ουσία- χρησιµοποιείται για τη βίαιη εκκένωση χώρων ΣΥΝ. 
βροµούσα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. ampoule < λατ. ampulla «µικρή φιάλη», υποκ. 
τού amp(h)ora < αρχ. διαλεκτ. άµφορά(ν) < αιτ. αµφορέα, ουσ. άµφο-
ρεύς]. 

αµπραγιάζ (το) {άκλ.} (στα αυτοκίνητα) 1. η σύµπλεξη (βλ.λ.) 2. (συ-
νεκδ.) ο συµπλέκτης (βλ.λ.), όταν µε αυτόν γίνεται η σύµπλεξη (πβ. λ. 
ντεµπραγιάζ, αποσύµπλεξη). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. embrayage < embrayer «συµπλέκω, ενώνω» < en- + 
braie (πιθ. αρχική σηµ. «ιµάντας, λουρίδα») < µεσν. λατ. braca (βλ. λ. 
βράκα)]. 

άµπρα κατάµπρα κ. αµπρακαταµπρα {άκλ.} 1. καβαλιστική φράση 
στην οποία οι γνωστικοί (2ος αι. µ.Χ.) απέδιδαν µαγική δύναµη και 
τη χρησιµοποιούσαν για να θεραπεύουν αρρώστιες· κατά τον 
Μεσαίωνα χρησιµοποιήθηκε και από τους εξορκιστές 2. (εκφραστ.) 
λέξη που χρησιµοποιούν όσοι κάνουν µαγικά - ταχυδακτυλουργικά 
τεχνάσµατα, για να προσδώσουν σε αυτά µια χροιά µαγείας. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. λατ. abracadabra, αβεβ. ετύµου, ίσως < µεσν. αβρά κατά αβρά 
«πνεύµα διά πνεύµατος», αν πρόκειται για σκόπιµη µεταγραφή τής λ. 
αύρα (στη σηµ. «δυσµενής άνεµος») από τους γνωστικούς τού 2ου αι. 
µ.Χ. Στον σχηµατισµό πιθ. συνεπέδρασε το µυστικιστικό όν. Άβραξάς 
ή Άβρασαξ, αγν. ετύµου]. 

αµπρί (το) (αµπρ-ιού | -ιών} ΣΤΡΑΤ. τεχνητό πρόχωµα ή συνηθέστ. χα-
ράκωµα, που προστατεύει τους στρατιώτες από βολές πυροβολικού ή 

αεροπορικές επιθέσεις, σκεπασµένο µε πρόχειρα υλικά, π.χ. κορµούς, 
σάκους µε άµµο κ.λπ. ΣΥΝ. καταφύγιο, χαράκωµα. [ΕΤΥΜ < γαλλ. abri 
«καταφύγιο» < παλ. γαλλ. abrier «προστατεύω, καλύπτω» < λατ. 
apricari «εκτίθεµαι (στον ήλιο), είµαι ακάλυπτος»]. Αµπχαζία (η) 
αυτόνοµη δηµοκρατία τής Β∆. Γεωργίας. — Αµπχάζιος (ο), Αµπχαζία 
(η), αµπχαζικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Abkhazia (ρωσ. Abkhajka), από το όν. τού πληθυσµού, ο 
οποίος αυτοαποκαλείται Aapswa (στην τοπική δυτικοκαυκασιανή 
γλώσσα). Αγν. ετύµου]. άµπωτη (η) {χωρ. πληθ.} η υποχώρηση των 
υδάτων από τις ακτές προς την ανοιχτή θάλασσα κατά τη δεύτερη 
φάση τής παλίρροιας (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.) φυρονεριά ΑΝΤ. πληµυρίδα, 
φουσκονεριά. Επίσης (λόγ.) άµπωτις {αµπώτιδος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αµπωτις, -ιδος < ανά + -πωτις < πίνω, λ. η οποία χρη-
σιµοποιήθηκε αρχικά ως προσδιορισµός τού ουσ. θάλασσα (άµπωτις 
θάλασσα), όπου η ίδια η θάλασσα θεωρείται ως ο δράστης τής ενέρ-
γειας που δηλώνεται από το ρ. άναπίνω]. Άµστερνταµ (το) {άκλ.} η 
πρωτεύουσα τής Ολλανδίας και ένα από τα σηµαντικότερα λιµάνια 
τής Ευρώπης. 
[ΕΤΥΜ. < ολλ. Amsterdam < Amstel (όνοµα ποταµού) + dam «υδατο-
φράκτης». Η ονοµασία, που δόθηκε στην πόλη κατά τον 13ο αι., οφεί-
λεται στα αντιπληµυρικά αναχώµατα που έχτισαν οι κάτοικοι τής 
περιοχής, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις συχνές πληµύρες τού 
ποταµού Amstel. Παλαιότ. εξελληνισµένη ονοµασία τής πόλεως ήταν 
το Αµστελόδαµον, γνωστό από τις επιστολές τού Αδ. Κοραή, ο οποίος 
έζησε εκεί έξι έτη]. άµυαλος, -η, -ο [µεσν.] (κακόσ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη σύνεσης στις πράξεις και τη 
συµπεριφορά του ΣΥΝ. άφρων, ασύνετος, απερίσκεπτος ANT. 
µυαλωµένος, σώφρων, συνετός, γνωστικός. Επίσης (λαϊκ.) ανέµυαλος. 
— άµυαλα επίρρ., αµυαλιά κ. (λαϊκ.) ανεµυαλιά κ. αµυαλοσύνη (η). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. αµυγδαλάδα (η) η σουµάδα (βλ.λ.). 
αµυγδαλάτος, -η, -ο → αµυγδαλωτός 
αµυγδαλεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η αφαίρεση των αµυγδαλών (βλ. λ. αµυ-
γδαλές) µε χειρουργική επέµβαση ΣΥΝ. αµυγδαλοτοµία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. amygdalectomie]. αµυγδαλέλαιο (το) 
[µτγν.] {αµυγδαλελαίου} λάδι από (γλυκά) αµύγδαλα, που 
χρησιµοποιείται στην παρασκευή θεραπευτικών και κοσµητικών 
αλοιφών και στη σαπωνοποιία. Επίσης αµυνδαλόλαδο. αµυγδαλένιος, 
-ια, -ιο αυτός που παρασκευάζεται από αµύγδαλα ή 
περιέχει αµύγδαλα ΣΥΝ. αµυγδαλωτός. αµυγδαλές (οι) 1. ΑΝΑΤ. 
λεµφοειδείς αδένες µε σχήµα αµυγδάλου, που βρίσκονται στη βάση 
τού ουρανίσκου, κοντά στην είσοδο τού φάρυγγα, και αποτελούν ένα 
από τα σηµαντικότερα στοιχεία άµυνας τού οργανισµού κατά των 
λοιµώξεων: πρησµένες ~ || ~ µε πύον (πυώδεις) || βγάζω τις ~ µου (µου 
κάνουν αµυγδαλεκτοµή, βλ.λ.) 2. η αµυγδαλίτιδα (βλ.λ.): έχω ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. amygdales < λατ. 
amygdala «αµυγδαλιά» < αρχ. αµυγδαλή «αµύγδαλο», από το σχήµα 
των λεµφοειδών οργάνων τού φάρυγγα, που µοιάζουν µε αµύγδαλο]. 
αµυγδαλεώνας [µτγν.] κ. (λαϊκ.) αµυγδαλ(ι)ώνας κ. µυγδαλ(ι)-ώνας 
(ο) έκταση γης κατάφυτη από αµυγδαλιές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ώνας. 
αµυγδαλιά κ. (λαϊκ.) µυγδαλιά (η) ψηλόκορµο φυλλοβόλο δέντρο 
των θερµών και ξηρών περιοχών τής εύκρατης ζώνης µε καρπό τα 
αµύγδαλα και κύριο χαρακτηριστικό την πλούσια ανθοφορία του στο 
τέλος τού χειµώνα (προαναγγέλλοντας έτσι την άνοιξη): «ετίνα-ξε την 
ανθισµένη αµυγδαλιά» (τραγ. από ποίηµα τού Γ. ∆ροσίνη). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. — (υποκ.) αµυνδαλίτσα (η). [ΕΤΎΜ. < µτγν. 
άµυγδαλέα < αρχ. αµυγδαλή «αµύγδαλο», αβεβ. ετύµου, ίσως < εβρ. 
meged'el | magdl'el «πολύτιµο δώρο Θεού». Μέσω τού λατ. amygdala | 
amandula (< αρχ. αµυγδαλή) προήλθαν οι τ. άλλων γλωσσών, λ.χ. 
γαλλ. amande, ισπ. almendra, αγγλ. almond, γερµ. Mandel κ.ά.]. 
αµυγδαλίτιδα (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. µικροβιακή φλεγµονή των αµυ-
γδαλών, που προκαλεί πόνους στα πλάγια τού λαιµού και υψηλό πυ-
ρετό. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. amygdalite], 
αµυγδαλ(ΐ)ώνας (ο) -> αµυγδαλεώνας 
αµύγδαλο κ. (λαϊκ.) µύγδαλο (το) (αµυγδάλ-ου | -ων} 1. ο καρπός 

τής αµυγδαλιάς, ο οποίος διακρίνεται σε γλυκό αµύγδαλο (που χρη-
σιµοποιείται στη ζαχαροπλαστική, καθώς και ως ξηρός καρπός) και 
σε πικρό αµύγδαλο (που χρησιµοποιείται στην ποτοποιία και τη φαρ-
µακευτική) 2. (η γεν. αµυγδάλου για τροφές, γλυκύσµατα) µε κοµµά-
τια αµυγδάλου (είτε στη γέµιση είτε ως γαρνίρισµα): κρουασάν | σο-
κολάτα ~. — (υποκ.) αµυγδαλάκι κ. (λαϊκ.) µυγδαλάκι (το), αµυνδα-
λοειδής -ής, -ές [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. άµύγδαλον «αµυγδαλιά», παράλλ. τ. τού ουσ. αµυγδα-
λή, βλ. κ. αµυγδαλιά]. αµυγδαλόλαδο (το) → αµυγδαλέλαιο 
αµυγδαλόσχηµος, -η, -ο [1851] αυτός που το σχήµα του µοιάζει µε 
τού αµυγδάλου ΣΥΝ. αµυγδαλωτός. αµυγδαλοτοµία (η) 
(αµυγδαλοτοµιών) η αµυγδαλεκτοµή (βλ.λ.). αµυγδαλόφλουδα (η) 
(χωρ. γεν. πληθ.) ο µαλακός εσωτερικός φλοιός τού αµυγδάλου, η 
φλούδα του. αµυγδαλόψιχα κ. (λαϊκ.) µυγδαλόψιχα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} ο εσωτερικός καρπός τού αµυγδάλου, αφού αφαιρεθεί το 
σκληρό κέ- 

α- | αν- στερητικό 
α-µπαστάρδευτος, -η, -ο ά-µπλεχτος, -η, -ο α-µττογιάτιοτος, -η, -ο α-µττοϊκοτάριστος, -η, -ο α-µπουγάδιαστος, -η, -ο 
ά-µπηχτος, -η, -ο α-µπλοκάριστος, -η, -ο α-µττόδιστος, -η, -ο α-µποτιλιάριστος, -η, -ο 
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λυφος και η εσωτερική φλούδα του. 
αµυγδαλωτός, -ή, -ό [µεσν.] κ. (λαϊκ.) µυγδαλωτός 1. αυτός που έχει 
το σχήµα ή/και το µέγεθος τού αµυγδάλου: ~ µάτια ΣΥΝ. αµυ-
γδαλόσχηµος 2. αυτός που περιέχει αµύγδαλα ή είναι κατασκευα-
σµένος από αµύγδαλα ΣΥΝ. αµυγδαλάτος, αµυγδαλένιος 3. αµυγδα-
λωτό (το) γλύκυσµα που παρασκευάζεται από τριµµένα αµύγδαλα, 
αλεύρι, αβγά, ζάχαρη κλπ.: ένα κιλό αµυγδαλωτά. Επίσης αµυγδα-
λάτος, -η, -ο [µεσν.]. 

αµυδρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. αυτός που µόλις διακρίνεται, που δεν φαί-
νεται καθαρά ή µε τις λεπτοµέρειες του: στο βάθος τού ορίζοντα δια-
κρινόταν το - περίγραµµα τής οροσειράς ANT. ευδιάκριτος, ξεκάθα-
ρος 2. (συνεκδ. για ιδέες, εντυπώσεις κ.λπ.) αυτός που δεν είναι σχη-
µατισµένος στον νου µε σαφήνεια, καθαρότητα, ακρίβεια: όλοι γνώ-
ριζαν λεπτοµερώς το υπόµνηµα τον αντίθετα, εγώ είχα µόνο µιαν ~ 
ιδέα || ~ ανάµνηση | γνώση ΣΥΝ. αόριστος, συγκεχυµένος ANT. σαφής 
3. αυτός από τον οποίο λείπει ή έχει εξασθενήσει η λάµψη, η δύνα-
µη, η ένταση, η ζωηρότητα κ.λπ.: ~ φως | χαµόγελο ΣΥΝ. άτονος, αδύ-
ναµος ANT. έντονος, δυνατός, αισθητός 4. πολύ λίγος ή πολύ µικρός, 
αυτός που αντιπροσωπεύει ελάχιστη ποσότητα: οι ελπίδες µας για 
νίκη είναι δυστυχώς αµυδρές ΣΥΝ. λιγοστός, περιορισµένος. — αµυ-
δρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., αµυδρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αµυδρός, αγν. ετύµου, ίσως παράλλ. τύπος τού επιθ. άµαυρός]. 

αµύητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι µυηµένος, που δεν έχει εισα-
χθεί στα µυστήρια θρησκείας, λατρείας ή µυστικής οργάνωσης 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που δεν διδάχθηκε ή δεν κατέχει κάτι (τέχνη, επι-
στήµη, θεωρία κ.λπ.), κυρ. ως προς τις λεπτοµέρειες και τα µυστικά 
του: η παντοµίµα είναι µια δύσκολη τέχνη- δεν είναι για τους ~ ΣΥΝ. 
αδαής, ανίδεος ANT. µυηµένος, καταρτισµένος, ειδήµων. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < α- στερητ. + µυώ]. 

αµύθητος, -η, -ο αυτός τού οποίου η αξία είναι τόσο µεγάλη, ώστε 
είναι δύσκολο ή αδύνατον να υπολογιστεί: κοσµήµατα ~ αξίας || ~ 
πλούτη | θησαυροί ΣΥΝ. ανυπολόγιστος, µυθώδης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + µυθοϋµαι «διηγούµαι» (< µύθος)]. 

αµυλαλευρο (το) το αλευροποιηµένο άµυλο όλων των αµυλούχων 
ουσιών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. farine d'amidon]. 

αµυλάση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΧΗΜ. ένζυµο που συντε-
λεί στην υδρόλυση τού αµύλου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. amylase]. 

άµυλο (το) {αµύλου | χωρ. πληθ.} 1. υδατάνθρακας που απαντά µε τη 
µορφή λεπτών κόκκων ή σκόνης στα σπέρµατα, στους ξυλώδεις βλα-
στούς, στις ρίζες, στους υπόγειους βλαστούς και στους βολβούς των 
φυτών αποτελεί σηµαντικό συστατικό τής ανθρώπινης διατροφής, 
καθώς περιέχεται σε µεγάλες ποσότητες σε τρόφιµα όπως το ψωµί, το 
ρύζι, το καλαµπόκι, τα φασόλια, οι πατάτες κ.ά. 2. το αλεύρι που 
βγαίνει από το σιτάρι και τα άλλα δηµητριακά, εφόσον δεν αλεστούν, 
αλλά πολτοποιηθούν µε ειδική επεξεργασία και κατόπιν ξεραθούν 
και κονιορτοποιηθούν ΣΥΝ. αµυλαλευρο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άµυλον, ουδ. τού επιθ. άµυλος «ο µη αλεσµένος σε µύ-
λο» < ά- στερητ. + µύλη «µυλόπετρα»]. 

αµυλοειδής, -ής, -ές [1875] {αµυλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
έχει τη µορφή ή/και τις ιδιότητες τού αµύλου: οι διαιτητικές τροφές 
δεν περιέχουν άµυλο, αλλά ~ συστατικά. 

αµυλόκοκκος (ο) κόκκος από άµυλο. 
αµυλόκολλα (η) [1888] η αλευρόκολλα (βλ.λ.). 
αµυλόζη (η) {χωρ. πληθ.} ένα από τα βασικά δοµικά στοιχεία τού 

αµύλου. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. amylose]. 
αµυλοπλάστης (ο) ΒΙΟΛ. κυτταρικό οργανίδιο (πλαστίδιο) των φυτών, 

όπου γίνεται η σύνθεση τού αµύλου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. amyloplast]. 

αµυλοσάκχαρο (το) [1884] {αµυλοσακχάρου | αµυλοσακχάρων} 
σάκχαρο που παρασκευάζεται µε υδρόλυση από το άµυλο τής πατά-
τας ή τού καλαµποκιού και χρησιµοποιείται ως τρόφιµο· αλλιώς γλυ-
κόζη. 

αµυλούχος, -α (λόγ. -ος), -ο [1873] αυτός που περιέχει άµυλο: ~ τρο-
φές. [ΕΤΥΜ. < άµυλο + -ούχος < έχω]. 

αµυλώδης, -ης, -ες [1856] {αµυλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αµυλού-
χος: ~ τροφές είναι το ψωµί, οι πατάτες, τα µακαρόνια κ.ά. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. amyloïde]. 

άµυνα (η) {-ας κ. -ύνης | πληθ. µόνο στις σηµ. 7, 8} 1. (α) η αντίσταση 
ατόµου ή οµάδας προς επιτιθέµενο, δηλ. το να προστατεύει και να 
υπερασπίζεται κανείς την ασφάλεια τού εαυτού του ή/και άλλων από 
κάθε είδους επιθέσεις: πριν µας επιτεθούν οι εχθροί, εµείς θα ορ-
γανώσουµε την ~ µας ΣΥΝ. υπεράσπιση, προάσπιση ANT. επίθεση, 
έφοδος (β) ΝΟΜ. κατάσταση άµυνας (καθηµ. νόµιµη άµυνα) κατάστα-
ση η οποία δηµιουργείται από µία παρούσα και άδικη επίθεση κατά 
τού ιδίου τού αµυνοµένου ή τρίτου· στο πλαίσιο αυτής, η πράξη τού 
αµυνοµένου, η οποία γίνεται για την υπεράσπιση του και µέσα στα 
αναγκαία όρια, δεν είναι άδικη, παρότι προσβάλλει τον επιτιθέµενο: ο 
αστυφύλακας, που σκότωσε τον εγκληµατία, απαλλάχθηκε στο δι-
καστήριο, γιατί βρισκόταν σε - 2. το σύνολο των µέσων που διατίθε-
νται για την αντιµετώπιση εχθρού, κινδύνου, δυσάρεστης κατάστα-
σης κ.λπ.: η σωστή πληροφόρηση είναι η καλύτερη - κατά τής µά-
στιγας των ναρκωτικών || ~ κατά τής µόλυνσης τού περιβάλλοντος | 
τού A.I.D.S. || η καλύτερη ~ είναι η επίθεση! 3. (α) (ειδικότ. για έθνη, 
κρατικούς οργανισµούς κ.λπ.) το σύνολο των στρατιωτικών µέσων 
για την εξασφάλιση τής ανεξαρτησίας και τής εθνικής κυριαρχίας 

µιας χώρας: αγοράστηκαν σύγχρονα αεροσκάφη για την ενίσχυση τής - 
τής χώρας (β) εθνική άµυνα (συνήθ. µε κεφ.) ολόκληρη η αµυντική 
συγκρότηση ενός έθνους, ιδ. οι ένοπλες δυνάµεις: Υπουργείο Εθνικής 
Αµύνης (γ) ΙΣΤ. (Εθνική) Άµυνα το επαναστατικό κίνηµα τού Ε. 
Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη το 1916: «τής Αµύνης τα παιδιά, διώξανε 
τον βασιλιά» (λαϊκ. τραγ.) (δ) πολιτική άµυνα τα µέτρα και οι 
ενέργειες που δεν έχουν στρατιωτικό χαρακτήρα και αποβλέπουν 
στην προστασία τού άµαχου πληθυσµού από τα πλήγµατα τού 
εχθρού σε καιρό πολέµου 4. (συνεκδ.) οτιδήποτε έχει την ικανότητα 
να προστατεύει, να υπερασπίζει: το φαράγγι υπήρξε µια ακατάλυτη 
φυσική - τής πόλης για πολλούς αιώνες 5. η δυνατότητα ή η ικανό-
τητα για άµυνα: το τσιγάρο και το ποτό µειώνουν την ~ τού οργανι-
σµού µας κατά των ασθενειών ΣΥΝ. αµυντικότητα 6. η αµυντική 
γραµµή που σχηµατίζεται από ένα στράτευµα: την ώρα τής επίθεσης 
τού εχθρού η ~ µας θα εκτείνεται σε µέτωπο µήκους σαράντα χιλιο-
µέτρων 7. ΑΘΛ. (στα οµαδικά αθλήµατα) η τακτική που ακολουθεί µια 
οµάδα για να εξουδετερώσει τις επιθέσεις τής αντίπαλης: σύστηµα 
άµυνας || ζώνη άµυνας 8. (συνεκδ.) (α) ο παίκτης ή οι παίκτες που 
προσπαθούν να αποκρούσουν τις επιθέσεις των αντιπάλων: σκληρή | 
ανίκητη | µαζική ~ | |  ο ι ~  των οµάδων χαλάρωσαν και µπήκαν πολλά 
γκολ || η ~ τής οµάδας αιφνιδιάστηκε (β) οι συγκεκριµένες θέσεις που 
καταλαµβάνουν οι αµυντικοί παίκτες, καθώς και ο χώρος στον οποίο 
αµύνονται: η Α.Ε.Κ. παίζει µε τρεις παίκτες στην ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ρ. 
άµύνω (υποχωρητ.) «υπερασπίζω», βλ. κ. αµύνοµαι]. 

αµύνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αµύνθηκα} βρίσκοµαι σε θέση άµυνας, 
υπερασπίζοµαι τον εαυτό µου ή/και τους άλλους: θα αµυνθώ ενάντια 
στις υβριστικές επιθέσεις σας, απαντώντας µε τον ίδιο τρόπο ANT. 
επιτίθεµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αµύνοµαι | άµύνω «υπερασπίζω, αποκρούω» < *άµύ-
ν/'ω <θ. άµύ-, πιθ. συγγενές προς ρ. άµεύω «µετακινώ, απωθώ» (µαρ-
τυρείται µόνον ο αόρ. αµευσασθαι) < ά- προθεµ. + θ. mev- < I.E. 
*mov- «µετακινούµαι», πβ. σανσκρ. miv-ami, λατ. moveo, γαλλ. 
mouvoir, αγγλ. move, motor «µηχανή» κ.ά]. 

Αµύνταιο (το) {Αµυνταίου} κωµόπολη τού νοµού Φλωρίνης. [ΕΤΥΜ. 
Ονοµάστηκε έτσι προς τιµήν τού Μακεδόνα βασιλιά Αµύντα Α'(6ος αι. 
π.Χ.). Ώς το 1928 η πόλη ονοµαζόταν Σόροβιτς (σερβοκρ.)]. 

αµυντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την άµυνα: ~ γραµµή | 
δαπάνες | σχέδια | ετοιµότητα | συµµαχία | θέση | όπλο | πολιτική ΣΥΝ. 
επιθετικός 2. αµυντικός µηχανισµός (i) IATP. το σύνολο των διεργασιών 
µε τις οποίες ο οργανισµός αντιµετωπίζει την εισβολή ξένων 
παραγόντων, είτε εµβίων (λ.χ. µικρόβια) είτε µη (λ.χ. τοξικές ουσίες), 
όπως µέσω τής παραγωγής αντισωµάτων (ii) ΨΥΧΟΛ. κάθε ασύνειδη 
διαδικασία που χρησιµοποιεί το Εγώ, για να προστατευθεί από τις 
εσωτερικές του παρορµήσεις και την αµφισβήτηση του από το περι-
βάλλον του (λ.χ. η απώθηση και η εκλογίκευση) 3. ΑΘΛ. αυτός που 
σχετίζεται µε την άµυνα µιας οµάδας: ~ γραµµή | παίκτης | διάταξη | 
τακτική | ζώνη | λάθος || (ως ουσ.) η οµάδα αγωνίζεται µε δύο 
ακραίους και έναν κεντρικό ~. — αµυντικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άµυνα. Η φρ. αµυντικοί µηχανισµοί είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
mechanisms of defence]. 

αµυντικότητα (η) [1831] {χωρ. πληθ.} η δυνατότητα ή η ικανότητα 
για άµυνα· η δύναµη αντοχής σε εχθρική επίθεση: η χώρα λόγω γεω-
φυσικής κατάστασης έχει αυξηµένη ~ || (µτφ.) η ~ τού οργανισµού 
κατά τού ιού. 

αµύρωτος, -η, -ο ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που δεν χρίστηκε µε αγιασµένο µύ-
ρο, που δεν βαφτίστηκε ANT. µυρωµένος, βαφτισµένος. 

αµυχή (η) το σχίσιµο στην επιφάνεια τού δέρµατος, που προέρχεται 
συνήθ. από γρατζούνισµα· επιπόλαιο τραύµα: παρόλο που η σύ-
γκρουση ήταν σοβαρή, γλύτωσε µόνο µε αµυχές ΣΥΝ. γδάρσιµο, γρα-
τζουνιά, (λόγ.) εκδορά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άµύσσω (< *άµύχ-./ω) «σχίζω, κοµµατιάζω», αγν. ετύ-
µου]. 

αµφεταµίνη (η) {αµφεταµινών} ΦΑΡΜ. διεγερτικό φάρµακο που χρη-
σιµοποιείται νόµιµα στην ψυχιατρική για τη θεραπεία των καταθλί-
ψεων και παράνοµα ως διεγερτικό ναρκωτικό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού αγγλ. amphetamine, ακρωνυµικός σχηµατισµός, < a[lpha] + 
m[ethyl] (πβ. µεθύλιο) + ph[enyl] (πβ. φαινόλη) + et[hyl]) (πβ. 
αιθύλιο) + amine (πβ. αµίνη)]. 

αµφι- κ. αµφί- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. 
υπάρχει ή συµβαίνει και στα δύο µέρη ή και από τις δύο πλευρές: 
αµφί-πλευρος, αµφί-στοµος, αµφί-ρροπος 2. βρίσκεται µεταξύ δύο 
αντίθετων εννοιών ή ανάµεσα σε δύο µέρη: αµφι-θυµία, αµφι-ταλά-
ντευση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άµφί «και από τις δύο πλευρές, ολόγυρα» < I.E. *ambhi | 
*mbhi, πβ. σανσκρ. abhi, λατ. amb- (π.χ. ambiguus «αµφίβολος»), 
γερµ. um «ολόγυρα» κ.ά. Η λ. χρησίµευσε στην Αρχ. ως πρόθ. και 
επίρρ., ώσπου αντικαταστάθηκε από το περί]. 

άµφια (τα) {αµφίων} ΕΚΚΛΗΣ. ενδύµατα· στις ΦΡ. (α) ιερατικά άµφια 
τα ενδύµατα και τα εξαρτήµατα που αποτελούν την επίσηµη ιερατι-
κή στολή των κληρικών, την προορισµένη για τις ιεροτελεστίες (λ.χ. 
το ωµοφόριο, το φαιλόνιο, το στιχάριο, τα επιµάνικα, ο σάκος) (β) λει-
τουργικά άµφια κεντητά καλύµµατα τής Αγίας Τράπεζας, των ιερών 
σκευών και των επίπλων τού ναού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµφίεση. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άµφιον κ. άµφίον «ένδυµα», αβεβ. ετύµου. Πιθ. συντετµηµένος τ. 
τού συνωνύµου άµφίεσµα < άµφιέννυµι < αµφι- + εννυ-µι (< *εσ-νυ-
µι) «ντύνω» ή άµφί - αµφίος (> άµφίον) κατά τα αντί -άντίος. Η σηµ. 
«θρησκευτικό ένδυµα», όπως άλλωστε και η χρήση των αµφίων για 
τέτοιον σκοπό, µαρτυρείται µετά τον 4ο αι. µ.Χ.]. 

αµφιβάλλω ρ. αµετβ. {αµφέβαλα} 1. (για -f-αιτ.) βρίσκοµαι σε κατά-
σταση αµφιβολίας (σχετικά µε κάτι), δεν είµαι βέβαιος ή σίγουρος 
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(για κάτι): ~ για την ειλικρίνεια των προθέσεων του ΣΥΝ. αµφιταλα-
ντεύοµαι ΑΝΤ. είµαι βέβαιος, έχω την πεποίθηση 2. αισθάνοµαι ή/και 
εκδηλώνω δισταγµό, δυσπιστία: προσπαθώ να πιστέψω πως θα αλ-
λάξει κάτι, όµως πολύ ~ || (+πλάγια ερώτ.) ~ αν µπορώ να φέρω σε 
πέρας µια τόσο δύσκολη υπόθεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «ρίχνω γύρω-γύρω, εδώ και εκεί» < άµφι- + βάλλω 
«ρίχνω, εκτοξεύω». Η σηµ. «αµφιταλαντεύοµαι, διστάζω» είναι ήδη 
αρχ. και πρωτοαπαντά στο επίθ. αµφίβολος (βλ.λ.)]. 

αµφιβάλλω - αµφισβητώ. Συχνό λάθος σε σχέση µε τα δύο ρήµα-
τα είναι να χρησιµοποιείται το αµφιβάλλω αντί τού αµφισβητώ: 
Αµφιβάλλει την ειλικρίνεια µου! (αντί τού ορθού: Αµφισβητεί την 
ειλικρίνεια µου!). Η σηµασιοσυντακτική διαφορά ανάµεσα στα 
δύο ρήµατα είναι ότι το αµφιβάλλω συντάσσεται πάντοτε µε πρό-
θεση και δηλώνει τις επιφυλάξεις που έχω ως προς το αν κάτι εί-
ναι σωστό, αληθινό, πραγµατικό, καλό κ.τ.ό. (π.χ. Αµφιβάλλω για 
την ειλικρίνεια του), ενώ το αµφισβητώ δηλώνει τη ρητή εναντίω-
σή µου σε κάτι, την αντίθεση µου, που φθάνει ώς την άρνηση, 
απόρριψη (Αµφισβητώ την ειλικρίνεια των λόγων του). Εποµένως, 
το αµφισβητώ σηµαίνε τη «µη αποδοχή» που παίρνει µορφή συ-
γκεκριµένης πράξης, ενώ το αµφιβάλλω σηµαίνει επίσης τη «µη 
αποδοχή», που δεν προχωρεί όµως στην ενεργό και έµπρακτη 
απόρριψη. 

αµφίβιος, -α, -ο 1. ΖΩΟΛ. (ζώο) που ως προνύµφη ζει µέσα στο νερό 
αναπνέοντας µε βράγχια, ενώ µετά την ενηλικίωση ζει στην ξηρά, 
αναπνέοντας µε τους πνεύµονες που έχει εν τω µεταξύ αναπτύξει: ~ 
ζώα είναι λ.χ. η σαλαµάνδρα και ο βάτραχος 2. (α) αµφίβιο όχηµα το 
στρατιωτικό όχηµα ή ερπυστριοφόρο αυτοκινούµενο όχηµα, που εί-
ναι επίπεδο στο κάτω µέρος και έχει εξοπλιστεί έτσι, ώστε να µπορεί 
να κινείται τόσο στην ξηρά ως τροχοφόρο όσο και στη θάλασσα ως 
µικρό πλωτό σκάφος (β) αµφίβιο αεροπλάνο το αεροπλάνο που συν-
δυάζει τροχούς και σύστηµα προσθαλασσώσεως, προκειµένου να 
έχει τη δυνατότητα να απογειώνεται και να προσγειώνεται τόσο 
στην ξηρά όσο και στο νερό (γ) ΣΤΡΑΤ. αµφίβιες επιχειρήσεις στρα-
τιωτικές αποβατικές επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούνται µε συν-
δυασµό χερσαίων και ναυτικών δυνάµεων. — αµφιβιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που ζει διπλή ζωή», < άµφι- + βίος 
«ζωή». Ήδη αρχ. είναι η ζωολογική χρήση τής λ., ενώ µετάφρ. δάνεια 
αποτελούν οι φρ. αµφίβιο όχηµα (< αγγλ. amphibious vehicle), αµφί-
βιες επιχειρήσεις (< αγγλ. amphibious operations)]. 

αµφιβληστροειδής, -ής, -ές {αµφιβληστροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
µόνο στην ΑΝΑΤ. αµφιβληστροειδής χιτώνας ο εσωτερικός χιτώνας 
τού οπίσθιου τµήµατος τού βολβού τού µατιού, στον οποίο λαµβάνει 
χώρα η νευρική διέγερση από το φυσικό φως και ξεκινά η αίσθηση 
τής οράσεως· (κ. ως ουσ.) αποκόλληση αµφιβληστροειδούς. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «δικτυωτός», < αρχ. άµφίβληστρον «δίχτυ» < άµφι- 
+ -βλη-σ-τρον < θ. βλη-, από όπου και παρακ. βέ-βλη-κα, ρ. βάλλω 
«ρίχνω». Η σηµ. «χιτώνας τού βολβού τού οφθαλµού» αποδίδει το 
γαλλ. rétine < µεσν. λατ. retina < λατ. rete «δίχτυ». Η παροµοίωση 
ολόκληρου τού οφθαλµού µε δίχτυ οφείλεται στο γεγονός ότι λίγα 
λεπτά µετά τον θάνατο (όπως είχαν παρατηρήσει οι αρχ. γιατροί) ο 
βολβός τού οφθαλµού από την οπίσθια πλευρά µοιάζει καλυµµένος 
µε δίχτυ]. 

αµφιβολία (η) {αµφιβολιών} 1. η έλλειψη βεβαιότητας, σιγουριάς 
(για κάποιον/κάτι): δεν έχω καµία απολύτως ~ ότι θα επιτύχεις || µε 
τρώνε οι ~ || στη δίκη απαλλάχθηκε λόγω αµφιβολιών ΣΥΝ. αβεβαιό-
τητα ANT. βεβαιότητα, σιγουριά· ΦΡ. (α) χωρίς | δίχως αµφιβολία για 
τη δήλωση βεβαιότητας, σιγουριάς: είναι ~ ο καλύτερος υπάλληλος 
που έχουµε ΣΥΝ. αναµφίβολα, σίγουρα (β) (λόγ.) πέραν πάσης αµφι-
βολίας για έκφραση απόλυτης βεβαιότητας: είναι ~ ότι θα επέλθει 
ρήξη στους κόλπους τού κόµµατος ΣΥΝ. βεβαιότατα, αναµφίβολα, 
πλέον ή βέβαιον 2. ΦΙΛΟΣ, (α) κατάσταση τού πνεύµατος, το οποίο 
αναρωτιέται και δεν λαµβάνει θέση για το αν µια απόφανση είναι ή 
όχι ορθή (β) µεθοδική αµφιβολία µέθοδος αναζητήσεως τής γνωστι-
κής βεβαιότητας στην καρτεσιανή φιλοσοφία, που συνίσταται στην 
προκαταρκτική και προσωρινή αµφισβήτηση των πάντων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < αµφίβολος. Πολλές φρ. και συντακτικά σχήµατα απο-
τελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. χωρίς αµφιβολία (< γαλλ. sans aucun | nul 
doute), πέραν πάσης αµφιβολίας (< αγγλ. beyond any doubt), δεν υπάρ-
χει καµία αµφιβολία ότι... (< γαλλ. il n'y a pas de doute que...), σκιά 
αµφιβολίας (< γαλλ. l'ombre d'un doute), µεθοδική αµφιβολία (< γαλλ. 
doute méthodique) κ.ά.]. 

αµφίβολος, -η, -ο αυτός για τον οποίο υπάρχουν αµφιβολίες, µη 
ασφαλής, αβέβαιος: η ελεύθερη απασχόληση συνήθως αµείβεται κα-
λύτερα, έχει όµως ~ προοπτικές || (λόγ.) αµφιβόλου ποιότητος (λ.χ. 
προϊόν) ΣΥΝ. διφορούµενος, επισφαλής ΑΝΤ. ασφαλής, αναµφίβολος· 
ΦΡ. θέτω εν αµφιβάλω προκαλώ αµφιβολίες σχετικά µε κάτι: οι συ-
νέπειες τής διεθνούς κρίσης θέτουν από µόνες τους εν αµφιβόλω τους 
στόχους ένταξης στο ευρώ. — αµφίβολα | αµφιβόλως [αρχ.] επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που περιβάλλει κάτι ή κάποιον, που 
βάλλεται από παντού», < αµφιβάλλω. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

αµφίβραχυς (ο) [µτγν.] {αµφιβράχ-εος | -έων} ΜΕΤΡ. 1. (στην προσω-
διακή ποίηση) ο µετρικός πους που αποτελείται από τρεις συλλαβές, 
από τις οποίες οι δύο ακραίες είναι βραχείες και η µεσαία µακρά, 

π.χ. στις λέξεις έ-ρη-µος, τρό-παι-ον 2. (στην τονική ποίηση) ο πους 
που αποτελείται από τρεις συλλαβές, από τις οποίες οι δύο ακραίες 
είναι άτονες και η µεσαία τονισµένη, π.χ. το χάραµα πήρα -τού ήλι-
ου- τον δρόµο. 

αµφίγνωµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που ταλαντεύεται ανάµεσα σε δύο 
γνώµες, που δεν έχει ξακαθαρισµένη άποψη ΣΥΝ. δίβουλος, δίγνωµος, 
αµφιταλαντευόµενος. — αµφιγνωµία (η). 

αµφιδέξιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει την ικανότητα να 
χρησιµοποιεί κατά τον ίδιο τρόπο και τα δυο του χέρια, που είναι 
επιδέξιος τόσο στο αριστερό χέρι όσο και στο δεξί ΣΥΝ. ζερβόδεξος. 
— αµφιδεξιότητα (η) [µεσν.]. 

αµφίδροµος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που κινείται προς µία κατεύθυνση 
και πάλι γυρίζει προς τα πίσω: η ~ κίνηση των παλιρροϊκών κυµάτων 
|| ~ επίδραση 2. ΧΗΜ. αµφίδροµη αντίδραση η χηµική αντίδραση που 
πραγµατοποιείται τόσο από την πλευρά των σωµάτων που αντιδρούν 
προς αυτή των προϊόντων, όσο και αντίστροφα, ώστε να 
αποκατασταθεί δυναµική ισορροπία όπου η ταχύτητα σχηµατισµού 
των προϊόντων είναι ίση µε την ταχύτητα διάσπασης τους 3. ΤΕΧΝΟΛ. 
αµφίδροµη λειτουργία η ταυτόχρονη λειτουργία ποµπού και δέκτη, 
όπως λ.χ. στο τηλέφωνο, χωρίς την παρεµβολή χειροκίνητων διακο-
πτών ανάµεσα στις περιόδους οµιλίας και ακροάσεως (όπως στον 
συνήθη ασύρµατο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άµφι- + δρόµος. Μετάφρ. δάνεια είναι οι επιστηµ. όροι 
αµφίδροµη αντίδραση (< αγγλ. duplex reaction), αµφίδροµη λειτουρ-
γία (< αγγλ. duplex operation)]. 

αµφίεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (επίσ.) το σύνολο των εξω-
τερικών ενδυµάτων, ό,τι φορά κανείς, ιδ. σε επίσηµες ή εξαιρετικές 
περιστάσεις: οι οµιλητές στο συνέδριο είχαν απέριττη, αλλά πολύ 
προσεγµένη ~ ΣΥΝ. ενδυµασία, περιβολή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άµφίεσις < άµφιέννυµι «ντύνω, περιβάλλω» < άµφι- + 
εννυµι «ντύνω» < *Εέσ-νυ-µι < I.E. *wes- «ενδύω», πβ. σανσκρ. vâs-
tram «ένδυµα», λατ. ves-tire «ντύνω» (> γαλλ. vêtir, ισπ. vestir), αγγλ. 
in-vest «επενδύω» κ.ά. Οµόρρ. έσ-θής, ίµάτιο(ν) (< είµάτιον < *Εεσ-
µα-) κ.ά.]. 

αµφίεση - άµφια. Από ένα αρχαίο ρ. εννυµι «ντύνω», το οποίο 
απαντά κυρίως ως σύνθετο µε την πρόθ. αµφί, σχηµατίστηκε το 
αρχ. άµφιέννυµι«περιενδύω, ντύνω», από όπου το παράγωγο αµ-
φίεση «ντύσιµο, ενδυµασία». Το άµφιέννυµι µεταπλάστηκε σε 
άµφιάζω/άµφιέζω, το οποίο βρίσκουµε ως σύνθετο µεταµφιέζω µε 
παράγωγο το µεταµφίεση. Από το ουσ. αµφίεσµα, παράγωγο και 
αυτό τού άµφιέννυµι, πιθ. να προήλθε «κατά συγκοπήν» το αρχ. 
άµφίον ή αµφιον που σήµαινε το «ένδυµα». Βαθµηδόν η σηµ. τής 
λ. περιορίστηκε στη δήλωση τού «ιερού» και µόνο ενδύµατος, απο-
κλείοντας τη γενικότερη χρήση, όπως απαιτούν όλες οι τελετουρ-
γικές χρήσεις λέξεων τής γλώσσας («λέξεις ταµπού», απαγορευ-
µένες για καθηµερινές χρήσεις)· πβ. νερό - ύδωρ, κρασί - οίνος, 
ψωµί - άρτος, αέρας - αήρ κ.ά. 

αµφιθαλής, -ής, -ές {αµφιθαλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) (για αδέλφια) 
που έχουν τον ίδιο πατέρα και την ίδια µητέρα, οµοπάτριοι και οµο-
µήτριοι ΑΝΤ. ετεροθαλής. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «άφθονος, ανθηρός», < άµφι- + -Θαλής < θά-
λος < Θάλλω. Η αρχική σηµ. τής λ. αµφιθαλής προσδιόριζε παιδί που 
έχει και τους δύο γονείς του εν ζωή, πράγµα που θεωρούσαν αποτέ-
λεσµα τής εύνοιας των θεών]. 

αµφιθέατρο (το) {αµφιθεάτρ-ου | -ων} 1. αίθουσα θεάτρου µε καθί-
σµατα τοποθετηµένα ηµικυκλικώς απέναντι από τη σκηνή ή, σπα-
νιότερα, και γύρω από αυτήν και µε κλιµακωτή διάταξη έτσι, ώστε 
οι θεατές να βλέπουν χωρίς δυσκολία τη σκηνή από όλα τα σηµεία 2. 
το µέρος τού θεάτρου που βρίσκεται πάνω από την πλατεία ή/και τα 
θεωρεία και στο οποίο υπάρχουν κλιµακωτές σειρές καθισµάτων 3. 
(γενικότ.) οποιαδήποτε αίθουσα (διδασκαλίας, διαλέξεων, συναυλιών 
κ.λπ.) που διαθέτει καθίσµατα µε τέτοια διάταξη: η διδασκαλία στα ~ 
τού Πανεπιστηµίου 4. (συνεκδ.) το σύνολο των ακροατών ή θεατών σε 
αµφιθέατρο: όλο το ~ παρακολουθούσε προσεκτικά. — αµφιθεα-
τρικός, -ή, -ό [1861], αµφιθεατρικ-ά | -ώς [1849] επίρρ. [ΕΤΎΜ. < 
µτγν. άµφιθέατρον < άµφι- + θέατρον, από φρ. όπως «άµφι-θέατρον 
(οικοδόµηµα, στάδιον)». Η ονοµασία οφείλεται στο κυκλικό αρχικά 
σχήµα τού κτηρίου, που επέτρεπε τη θέαση από κάθε σηµείο των 
κερκίδων. Η λ. πέρασε ως δάνειο σε πολλές γλώσσες, π.χ. αγγλ. 
amphitheatre, γαλλ. amphithéâtre, ιταλ. anfiteatro, γερµ. Amphitheater 
κ.ά.]. 

αµφιθυµία (η) {χωρ. πληθ.) ΨΥΧΟΛ. η κατάσταση κάποιου, ο οποίος 
στον ίδιο χρόνο για το ίδιο θέµα διακατέχεται από αντίθετα συναι-
σθήµατα. — αµφίθυµος, -η, -ο κ. αµφιθυµικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ambivalence], 

αµφικλινής, -ής, -ές [µτγν.] {αµφικλιν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που έχει κλίση και προς τα δύο µέρη 2. (µτφ.) αυτός που αµφιταλα-
ντεύεται, που είναι ασταθής. 

αµφίκοιλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι κοίλος, δηλ. βαθουλωτός, 
και στις δύο πλευρές: ~ φακός ΑΝΤ. αµφίκυρτος. 

αµφικτιονία (η) {αµφικτιονιών} 1.ΙΣΤ. θρησκευτική οργάνωση στην 
οποία συµµετείχαν οι κάτοικοι περιοχών που γειτνίαζαν στην αρχαία 
Ελλάδα µε επίκεντρο έναν ναό κοινής λατρείας και η οποία εξελί-
χθηκε αργότερα σε πολιτική οµοσπονδία πόλεων-κρατών 2. (κατ' επέ-
κτ.) οποιαδήποτε πολιτική οµοσπονδία.  — αµφικτίονες (οι) [αρχ.], 

α- | αν- στερητικό 
ο-µύριστος, -η, -ο α-µυσταγώγητος, -η, -ο αν-άλεστος, -η, -Ο αν-αποζηµίωτος, -η, -ο αν-απορρόφητος, -η, -ο 
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αµφικτιονίας, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ETYM. αρχ. < άµφικτίων «περίοικος, αυτός που κατοικεί γύρω από ιερό» < 
αµφι- + -κτίων < κτίζω. Η ιστορική χρήση τής λ. οφείλεται στη συνήθεια 
γειτονικών ελληνικών φύλων (άµφι-κτιόνων ή περι-κτιόνων) να 
συγκεντρώνονται σε έναν ιερό χώρο κοινής λατρείας, µε αρχικό σκοπό να 
συζητήσουν θρησκευτικά ζητήµατα]. 

αµφίκυρτος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που είναι κυρτός και στις δύο πλευρές: - 
φακός ANT. αµφίκοιλος. 

αµφιλεγόµενος, -η, -ο 1. αυτός για τον οποίο υπάρχουν δύο ή περισσότερες 
αντικρουόµενες θέσεις ή απόψεις και που, κατά συνέπεια, αµφισβητείται: ~ 
πρόσωπο | ζήτηµα ΣΥΝ. αµφισβητούµενος ANT. αναµφισβήτητος 2. 
αµφιλεγόµενα (τα) τα αντιλεγόµενα, αµφισβητούµενα. Επίσης αµφίλογος 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. τού αρχ. άµφιλέγω (-οµαι) «αµφισβητώ» < αµφι- + λέγω). 

αµφιλογία (η) [αρχ.] {αµφιλογιών} (λόγ.) η αµφισβήτηση, η διαφωνία (για 
κάτι): υπάρχει έντονη ~ για το θέµα των αρµοδιοτήτων στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση ΣΥΝ. αντιλογία ANT. συµφωνία. 

αµφίλογος, -η, -ο → αµφιλεγόµενος 
Αµφιλοχία (η) πόλη τής ∆. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Αµφιλοχία < Άµφίλοχος < αµφι- + -λόχος < λόχος «(τόπος) 
αµφικείµενος, εκτεινόµενος σε δύο πλευρές», πβ. λέχοµαι «ξαπλώνω, κείµαι»· 
λέχος (το) «κρεβάτι»- λόχος (ο) «αυτός που κάθεται κρυµµένος και περιµένει, 
ενέδρα» (πβ. κ. λόχος στρατ.) Η αρχ. Αµφιλοχία περιελάµβανε το βορειότερο 
τµήµα τής Ακαρνανίας, περιοχή που βρισκόταν στις δύο πλευρές τού 
Αµβρακικού Κόλπου, και αυτό ίσως αιτιολογεί την ονοµασία της. Η σηµερινή 
Αµφιλοχία, που βρίσκεται στον µυχό τού κόλπου, αποτελούσε κατά την 
επανάσταση τού 1821 σταθµό ανεφοδιασµού των τουρκικών στρατευµάτων, 
δηλ. «καραβάν σαράι» («σταθµό καραβανιών»). Εξαιτίας αυτού τού γε-
γονότος, ο οικισµός και, αργότερα, η πόλη που βρισκόταν εκεί, ονοµάστηκε 
Καρβασαράς (< Karawan-seraj) ώς το 1907, οπότε µετονοµάστηκε σε 
Αµφιλοχία]. 

αµφιλύκη (η) {χωρ. πληθ.) το ηµίφως κατά την αυγή (λυκαυγές) ή κατά τη 
δύση τού ήλιου (λυκόφως). [ΕΤΥΜ. < αρχ. αµφιλύκη (ενν. νύξ) < άµφι- + λύκη 
(βλ. λ. λυκαυγές)]. 

αµφιµονοσήµαντος, -η, -ο 1. αυτός τού οποίου ένα στοιχείο αντι-στοιχείο σε 
ένα µόνο στοιχείου κάποιου άλλου: ~ αντιστοιχία 2. ΜΑθ. αµφιµονοσήµαντη 
σχέση η σχέση που µπορούµε να ορίσουµε µεταξύ των στοιχείων δύο 
συνόλων έτσι ώστε σε κάθε στοιχείο τού κάθε συνόλου να αντιστοιχεί ένα 
µόνο στοιχείο τού άλλου συνόλου. — αµφιµονοσήµαντα επίρρ. 

αµφίπλευρος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που έχει δύο πλευρές, που φαίνεται 
να έχει δύο όψεις 2. (µτφ.) αυτός που επιδέχεται δύο ή περισσότερες δυνατές 
προσεγγίσεις (ερµηνείες, απόψεις κ.λπ.): ~ ερµηνεία | θεώρηση ΣΥΝ. 
αµφίσηµος ΑΝΤ. µονοσήµαντος. — αµφίπλευρα | αµφιπλεύρως επίρρ. 

αµφιπρόστυλος, -η, -ο ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. (για αρχαίους ναούς) αυτός που φέρει 
κιονοστοιχίες στις δύο στενές πλευρές του (στην πρόσοψη και την οπίσθια 
πλευρά). 
[ΕΙΥΜ. µτγν. < άµφι- + πρόστυλος «αυτός που έχει στύλους στην πρόσοψη» (< 
προ- + στύλος)]. 

αµφιρρεπής, -ής, -ές [µεσν.] {αµφιρρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
δεν καταλήγει σε οριστική θέση, σε οριστική απόφαση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αµφίρροπος. 

αµφιρρεπω ρ. αµετβ. [1845] {εύχρ. η µτχ. ενεστ. αµφιρρέπων, -ούσα, -ον} 
(λόγ.) είµαι αµφιρρεπής, αµφιταλαντευοµαι: αµφιρρέπει διαρκώς µεταξύ 
παραιτήσεως και παραµονής στην εταιρεία || η χώρα εµφανίζεται αµφιρρέπουσα 
µεταξύ προόδου και οπισθοδροµήσεως. 

αµφίρροπος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει κριθεί ως προς την τελική του έκβαση: 
ο αγώνας ήταν - µέχρι το τελευταίο λεπτό 2. αυτός που δεν καταλήγει σε 
οριστική θέση: η ~ στάση τού υπουργού δεν επέτρεψε τη λήψη οριστικών 
αποφάσεων ΣΥΝ. αµφιταλαντευόµενος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άµφι- + -ροπος < 
ροπή]. 

αµφίρροπος - αµφιρρεπής - αµφιρρέπων. Τα αµφίρροπος και αµ-φιρρεπής 
διαφέρουν στη χρήση τους: αµφίρροπη (επιθυµία, κρίση, έκβαση κ.τ.ό.) 
είναι η αµφίβολη, αυτή που κλίνει («ρέπει») και προς τη µία πλευρά και 
προς την άλλη και που είναι, γι' αυτό, ασαφής, αβέβαιη, αµφίσηµη· 
αµφιρρεπής {άνθρωπος, πολιτική στάση κ.λπ.) είναι αυτός που έχει 
αµφιβολίες και που διχάζεται, που ρέπει πότε από 'δώ και πότε από 'κεί, 
όντας διστακτικός και επιφυλακτικός. Το αµφίρροπος είναι στατικό, το 
αµφιρρεπής δυναµικό. Όµοια µε το αµφιρρεπής χρησιµοποιείται και η µτχ. 
αµφιρρέπων, -ούσα, -ον. 

αµφισβήτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µη παραδοχή τής 
αλήθειας ή τής ορθότητας (ισχυρισµού, ενέργειας, επιλογής κ.λπ.): η 
δηµοσίευση των αρχείων τού µεγάλου πολιτικού συνοδεύθηκε από έντονη ~ των 
όσων αναφέρονται σε αυτά ΑΝΤ. παραδοχή· ΦΡ. θέτω υπό αµφισβήτηση 
αµφισβητώ: η θεωρία τού παλλόµενου Σύµπαντος έχει τεθεί υπό αµφισβήτηση 
2. η µη παραδοχή τού κύρους ή τής ισχύος προσώπου ή πράγµατος, τής 
εγκυρότητας εγγράφου ή αποφάσεως: αµέσως σχεδόν µετά την εκλογή του 
ξεκίνησε και η ~ του από την εσωκοµµατική αντιπολίτευση ΑΝΤ. παραδοχή 3. 
(ειδικότ.) η συνολική άρνηση των παραδοσιακών αξιών, τού κύρους των 
θεσµών και όσων σχετίζονται µε το καθεστώς: η γενιά τού 60 είναι γνωστή και 
ως γενιά τής ~. 

αµφισβητήσιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι δυνατόν να αµφι- 

σβητηθεί: ΤΟ πόρισµα τής επιτροπής είναι -, επειδή δεν βασίζεται στα πραγµατικά 
στοιχεία ΑΝΤ. αναµφισβήτητος. αµφισβητίας (ο/η) {αµφισβητιών} πρόσωπο 
που συστηµατικά αρνείται την ισχύ ή το κύρος των παραδεδεγµένων, που 
εκφράζει απόψεις αντίθετες προς τις επικρατούσες και αξίες ή αρχές αντίθετες 
προς τις καθιερωµένες: γεννηµένος ~ ΣΥΝ. αντιρρησίας, εναντιολό-γος, 
αντισυµβατικός. 
[ΕΤΥΜ. < αµφισβήτ(ηση) + παραγ. επίθηµ. -ίας, πβ. αντίρρηση - αντιρρησίας]. 
αµφισβητώ ρ. µετβ. {αµφισβητείς... | αµφισβήτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. αρνούµαι την αλήθεια ή την ορθότητα (ισχυρισµού, ενέργειας, επιλογής), την 
αξία ή το κύρος (θεσµού, απόφασης, προσώπου κ.λπ.): ~ τα λεγόµενα | τις 
απόψεις | την πολιτική κάποιου || ~ µια θεωρία | ένα δόγµα | µια διεθνή συνθήκη 
|| οι ανταγωνιστές τους αµφισβήτησαν την εγκυρότητα τής συµφωνίας ΑΝΤ. 
παραδέχοµαι, αποδέχοµαι 2. ασκώ κριτική (σε κάτι/κάποιον), εκφράζω 
επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις για το κύρος, την αυθεντία ή την ισχύ του (συχνά µε 
δηµόσια τοποθέτηση): τον καιρό τής παντοκρατορίας του κανείς µέσα στο κόµµα 
δεν τολµούσε να τον αµφισβητήσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµφιβάλλω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. αµφισβητώ (-έω) < *άµφισβήτης | *άµφισβάτης < άµφίς (παράλλ. 
τύπος τού άµφι) + θ. βη- | βά-, πβ. απρφ. βήναι, ρ. βαίνω. Η αρχική σηµ. 
«βαδίζω γύρω από κάποιον και χωριστά από αυτόν» έδωσε τη θέση της στη 
σηµ. «διίσταµαι, διαφωνώ, αµφιβάλλω» ήδη από την αρχαιότητα]. 
αµφισεξουαλίκος, -ή, -ό (κ. ως ουσ.) αµφιφυλόφιλος (βλ.λ.). — αµ-
φισεξουαλικ-ά | -ώς επίρρ., αµφισεξουαλικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. bisexual]. αµφισηµία (η) {αµφισηµιών} η ιδιότητα λέξεως, φράσεως 
ή προτάσεως να έχει διφορούµενη σηµασία, να γίνεται αντιληπτή µε δύο 
διαφορετικούς τρόπους- λ.χ. η πρόταση: έρχεται η φίλη µου από τη Γαλλία 
µπορεί να σηµαίνει (i) έρχεται η Γαλλίδα φίλη µου (ii) έρχεται από τη Γαλλία η 
φίλη µου ΑΝΤ. µονοσηµία. — αµφίσηµος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µονοσηµία. 
[ΕΤΥΜ. < αµφι- +  -σηµία < σηµαίνω, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. ambiguity]. 
Άµφισσα (η) {-ας κ. -ίσσης} πόλη τής Κ. Στερεάς Ελλάδας, πρωτεύουσα τού 
νοµού Φωκίδας. — Αµφισσαίος (ο), Αµφισσαία (η), αµφι-σαϊκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < άµφι «γύρω, ανάµεσα» + -ισσα, επειδή η πόλη 
βρίσκεται µεταξύ τής Γκιώνας και τού Παρνασσού· πβ. λεξικό τής Σούδας: 
«Άµφισσαν δ'ώνόµασαν δια το περιέχεσθαι τον τόπον δρεσι». Κατά τον 13ο αι. η 
πόλη γίνεται γνωστή µε την ονοµασία Σάλωνα | Σάλονα, για την οποία 
υπάρχουν οι εξής εκδοχές: (α) πρόκειται για παραφθορά τής λ. Σαλονίκη 
(Θεσσαλονίκη) και δόθηκε στην Αµφισσα από τον Φράγκο βασιλιά τής 
Θεσσαλονίκης Βονι-φάτιο Μοµφερρατικό, (β) προέρχεται από τη λ. σάλος 
«τράνταγµα» εξαιτίας των πολλών σεισµών που σηµειώνονταν στην περιοχή, 
(γ) προέρχεται από τη συνεκφορά έσω αλώνια. Η πόλη ξαναπήρε την αρχ. 
ονοµασία 'Αµφισσα το 1833]. αµφίστοµος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει δύο 
στόµια, δύο ανοίγµατα: ~ σήραγγα ΣΥΝ. δίστοµος 2. αυτός που έχει διπλή 
κόψη: ~ σπαθί ΣΥΝ. δίκοπος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άµφι- + -στοµος < στόµα]. αµφίστυλο (το) {-ου κ. -ύλου | -ων κ. 
-ύλων) ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. το τµήµα ενός ναού που βρίσκεται µεταξύ δύο σειρών 
από κίονες. αµφιταλαντευοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {αµφιταλαντεύ-θηκα 
(καθηµ. -τηκα)} γέρνω προς τη µία πλευρά και προς την άλλη· (συνήθ. µτφ.) 
κλίνω πότε προς µία άποψη | επιλογή και πότε προς µία άλλη, διστάζοντας να 
πάρω απόφαση, είµαι αναποφάσιστος: αµφιταλα-ντεύθηκα πολύ καιρό, προτού 
καταλήξω στην απόφαση αυτή ΣΥΝ. (λόγ.) αµφιρρεπω, διχογνωµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. αµφιταλαντευση (η) [1844] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 
η κλίση πότε προς µία και πότε προς άλλη άποψη | επιλογή, που οδηγεί σε 
αναποφασιστικότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός. Αµφιτρίτη (η) ΜΥΘΟΛ. µία από 
τις 50 Νηρηίδες ή µία από τις Ωκεανίδες, σύζυγος τού Ποσειδώνα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Ενώ το ά συνθ. ταυτίζεται µε την πρόθ. άµφι, το β' 
συνθ. -τρίτη δεν µπορεί να αναχθεί στο αριθµητικό τρίτος (µε βραχύ -ι-). 
Ορισµένοι υποστηρίζουν την ετυµολόγηση από το ρ. τρύω «αφανίζω, εξαντλώ» 
(βλ. κ. Αµφι-τρύων). Για τους ίδιους λόγους είναι αβέβαιη και η ετυµολόγηση 
τού ον. Τρίτων, που ήταν ο µυθικός γυιος τής Αµφιτρίτης]. Αµφιτρύων (ο) 
{Αµφιτρύων-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού βασιλιά τής Τίρυνθας Αλκαίου και τής 
κόρης τού Πέλοπα Αστυδάµειας· νυµφεύθηκε την Αλκµήνη. 
[ETYM. αρχ. κύρ. όν., βλ. λ. αµφιτρύωνας]. αµφιτρύωνας (ο) {αµφιτρυώνων} 
1. πρόσωπο που παραθέτει σε φίλους ή γνωστούς πλούσιο γεύµα 2. (κατ' 
επέκτ.) ο οικοδεσπότης λαµπρής τελετής, δεξίωσης. Επίσης (λόγ.) αµφιτρύων 
[1856] {αµφιτρύω-νος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ETYM. < αρχ. 'Αµφιτρύων (κύρ. όν.) < άµφι- + τρύω «αφανίζω» (βλ. λ. 
κατατρύχω). Η σηµασία «οικοδεσπότης που οργανώνει πλούσια γεύµατα» 
προέρχεται από την οµώνυµη κωµωδία τού Μολιέρου, όπου ο Αµφιτρύων, 
κεντρικό πρόσωπο τού έργου, προσκαλεί φίλους του σε πλούσιο συµπόσιο, για 
να επιδειχθεί. Χαρακτηριστικός είναι ο ακόλουθος στίχος τής κωµωδίας: Le 
veritable Amphitryon | Est l'Amphitryon où l'on dîne «ο αληθινός Αµφιτρύων 
είναι εκείνος στον οποίο γευµατίζουµε»].  
αµφιφανης, -ής, -ές {αµφιφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφα- 
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νής αστέρας βλ. λ. αστέρας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ορατός και από τις δύο πλευρές» < άµφι- 
+ -φανής (< φαίνοµαι). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

αµφίφυλος, -η, -ο [1890] (για οργανισµούς) αυτός που έχει χαρα-
κτηριστικά και των δύο φύλων ΣΥΝ. ερµαφρόδιτος. — αµφιφυλικός, 
-ή, -ό. 

αµφιφυλόφιλος, -η, -ο (κ. ως ουσ.) αυτός που έχει σεξουαλικές σχέσεις 
µε πρόσωπα και των δύο φύλων ΣΥΝ. αµφισεξουαλικός. — αµ-
φιφυλοφιλία (η), αµφιφυλοφιλικός, -ή, -ό, αµφιφυλοφιλικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αµφι- + φύλο + φίλος, απόδ. τού αγγλ. bisexual]. 

αµφορέας (ο) {αµφορ-είς, -έων} 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. µεγάλο, συνήθ. πήλινο 
αγγείο µε σφαιρικό ή ωοειδές σώµα και δύο λαβές, για τη φύλαξη ή 
τη µεταφορά κυρ. υγρών ή τροφών 2. (συνεκδ.) κάθε πήλινο αγγείο 
µεγάλου µεγέθους, που παρουσιάζει τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
και χρησιµοποιείται ως διακοσµητικό. Επίσης (αρχαιοπρ.) αµφορέας 
[αρχ.] {αµφορέως}. — (υποκ.) αµφορίσκος (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άµφορεύς < άµφιφορεύς, µε ανοµοιωτική σίγηση τής συλλαβής -φι- 
(απλολογία· πβ. τετράπεζα > τράπεζα) < άµφι- + φο-ρεύς < φέρω, µε 
αρχική σηµ. «ο (µετα)φερόµενος µε δύο λαβές», στοιχείο που 
ανταποκρίνεται στην κατασκευή και στο σχήµα τού αγγείου]. 

αµφοτεροβαρής, -ής, -ές [1836] {αµφοτεροβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
1. αυτός τού οποίου το βάρος µοιράζεται σε δύο ίσα µέρη, τού οποί-
ου οι ευθύνες επιβαρύνουν αµοιβαία τις δύο πλευρές ANT. ετεροβα-
ρής 2. ΝΟΜ. αµφοτεροβαρής σύµβαση η σύµβαση κατά την οποία 
για αµφότερα τα µέρη δηµιουργούνται δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
ANT. ετεροβαρής σύµβαση. [ΕΤΥΜ. < αµφότεροι + -βαρής < 
βάρος]. 

αµφότεροι, -ες, -α αντων. {αµφοτέρων} (λόγ.) και ο ένας και ο άλλος, 
και οι δύο: υπέγραψαν το συµβόλαιο ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. a-po-te-ra), επεκτεταµένος τ. τού δυϊκού αριθ-
µού άµφω «και οι δύο» < I.E. *ambhö | mbhö, πβ. λατ. ambo, σανσκρ. 
ubhâu, αρχ. σλαβ. aba κ.ά. Οµόρρ. αρχ. άµφί]. 

αµφότεροι - εκάτερος. Λόγιες λέξεις, τού επίσηµου και γραπτού 
ιδίως λόγου. Το αµφότεροι δηλώνει µονολεκτικά ό,τι δηλώνεται 
περιφραστικά στις φράσεις: και οι δύο | και ο ένας και ο άλλος / 
και ο ένας και ο άλλος µαζί. Ήτοι, δηλώνει δύο πρόσωπα (ή πράγ 
µατα ή πράξεις κ.λπ.) λαµβανόµενα µαζί ή και χωριστά: Αµφότε 
ροι έπεσαν ηρωικός στο πεδίο τής µάχης και Αµφότεροι µε δια 
φορά πολλών αιώνων κατέληξαν στα ίδια συµπεράσµατα. Σε σχέ 
ση, πάλι, µε δύο πρόσωπα (πράγµατα κ.λπ.) το εκάτερος (αρχαιο 
πρεπές έναντι τού αµφότεροι) σηµαίνει «ο καθένας από τους δύο 
ξεχωριστά». → 
εκατέρωθεν 

αµφοτέρωθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) και από τις δύο πλευρές µαζί: 
ενέργειες γίνονται ~ χωρίς κανένα αποτέλεσµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκατέ-
ρωθεν, -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αµφότεροι + -θεν]. 

άµωµος, -η (λόγ. -ος), -ο κυρ. ΕΚΚΛΗΣ. ηθικά αµόλυντος ΣΥΝ. αγνός, 
άσπιλος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + µώµος «σφάλµα, ελάττωµα», αγν. 
ετύµου]. 

αν σύνδ. 1. (α) (για υπόθεση) σε περίπτωση που: ~ χρειαστείς κάτι, 
φώναξε µε! (β) (σε υποθετικές προτάσεις χωρίς απόδοση) κατά την 
έκφραση ευγενικής παρακλήσεως: -Θέλετε καφέ; — δεν σας κάνει 
κόπο 2. (στην αρχή προτάσεων χωρίς απόδοση) για να τονιστεί το 
περιεχόµενο τής πρότασης ή για την έκφραση βαθύτερης επιθυµίας: 
~ ήµουν πλούσιος! (µακάρι να ήµουν) || ~ δεν είχα φύγει τότε! 3. 
(στην αρχή προτάσεως-αντικειµένου) µε ρήµα που δηλώνει άγ\Όΐα, 
απορία: τον ρώτησα ~ θα έρθει || αναρωτιέµαι ~ κατάλαβε τι του είπα 
|| δεν ξέρω ~ θα τον ψηφίσω 4. (εµφατ.) σε απάντηση ερωτήσεως ή 
προτάσεως που δηλώνει άγνοια ή αµφιβολία: -Έφαγες; — έφαγα! 
Έσκασα απ' το φαγητό! || -Ίσως να µη θέλεις να έρθεις µαζί µας. — 
θέλω, λέει! Επίσης εάν (σηµ. 1, 2). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εί άν < εί (υποθ. σύνδ.) + άν (δυνητικό µόριο), o υπο-
θετικός σύνδ. άν, συντασσόµενος πάντοτε µε υποτακτική στην Αρχ., 
άρχισε ήδη από τη µετακλασική εποχή να αντικαθιστά τον αρχ. ει σε 
όλες τις χρήσεις, εκτός από στερεότυπες λεξικοποιηµένες φρ., π.χ. ει-
δεµή, ειδάλλως κ.ά]. 

αν - εάν. Και οι δύο σύνδεσµοι χρησιµοποιούνται για να διατυπω-
θεί υπόθεση: Αν θέλεις, έλα µαζί µας ή Εάν θέλεις, έλα µαζί µας. 
Αντίθετα, στις πλάγιες ερωτήσεις χρησιµοποιείται κανονικώς µόνο 
το αν, όχι το εάν: Με ρώτησε αν θα πάω µαζί τους (όχι: Με ρώτη-
σε εάν θα πάω µαζί τους!). Στις υποθετικές προτάσεις η χρήση τού 
εάν αντί τού αν γίνεται από αρκετούς οµιλητές αισθητή ως πιο χα-
ρακτηριστική και, φραστικά, πιο τονισµένη (εµφατική) δήλωση τής 
υπόθεσης: Εάν υποστηρίξεις τέτοιες απόψεις, δεν θα πείσεις κανέ-
ναν. Το µόριο αν, τόσο στην αρχαία όσο και στη νεότερη γλώσσα, 
εµφανίζεται σε πολλά σύνθετα: εί άν> έάν, ότε άν> όταν, και αν > 
κάϊ, ως άν > ωσάν > σαιι, όποτε άν > οπόταν κ.λπ. 

αν- → α- | αν- 
Α.Ν. (ο) αναγκαστικός νόµος (βλ. λ. αναγκαστικός). 
ανά πρόθ. (λόγ.) (+αιτ.) δηλώνει: 1. επιµερισµό (= για κάθε): το αυτο-

κίνητο καίει 20 δρχ. ~ χλµ. || κινείται µε 30 χλµ. - ώρα || 300 στροφές 
~ λεπτό || γυρνούσε µε ένα βιβλίο ~ χείρας 2. κατανοµή στον χώρο (= 
από την µια άκρη στην άλλη, σε όλη την έκταση): περιόδευε µε τους 
συνεργάτες του ~ την Ελλάδα || ταξίδι ~ την υφήλιο | τον κόσµο· ΦΡ. 
ανά τας οδούς και τας ριίµας | ανά τσς ρύµας και τσς αγυιάς 

στους δρόµους και στα σοκάκια: βγήκε ανά τας ρύµας και τας αγυιάς 
και έψαχνε απεγνωσµένα για χρήµατα 3. κατανοµή στον χρόνο (= 
κατά τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια): η πράξη του αποτελεί 
θαυµαστό παράδειγµα τόλµης και αυτοθυσίας ~ τους αιώνες || το κακό 
µπορεί να συµβεί ~ πάσα στιγµή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η αρχική του σηµ. ήταν «κίνηση προς τα 
πάνω», όπως µαρτυρείται στον Όµηρο, και φαίνεται πως αυτή η σηµ. 
ήταν η I.E., πβ. γοτθ. ana, αγγλ. on, γερµ. an, µε τη σηµ. «πάνω σε». 
Ωστόσο, η πρόθ. επί αντικατέστησε την άνά στη σηµ. «πάνω σε» και 
η άνά διατήρησε στη Ν. Ελληνική µόνο τη διανεµητική, επιµεριστική 
της χρήση. Η αρχική χρήση τού άνά ως επιρρήµατος διατηρείται στο 
παράγωγο επίρρ. άν-ω (πβ. κάτω < κατά), το οποίο αργότερα (όταν η 
επί έλαβε τη θέση τής άνά) έδωσε, εµφατικά στην αρχή, το επίρρ. 
επάνω (< επί + άνω)]. 

ανα- στερητ. πρόθηµα («αχώριστο µόριο» ή «εξαρτηµένο µόρφηµα») 
λέξεων, που εκφράζουν στέρηση, έλλειψη, το οποίο δηλώνει αντίθεση 
προς κάτι: ava-δουλειά, ανα-βροχιά κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. Πλάστηκε κατ' αναλογίαν προς λέξεις οι οποίες είχαν αν- στε-
ρητ. και αρκτικό φωνήεν α-, π.χ. αν-άλατος, αν-άξιος, αν-άρµοστος 
κ.ά., όπου ολόκληρο το ava- εξελήφθη ως στερητικό]. 

ανα- κ. ανά- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι: 1. γίνεται εκ νέου 
ή επαναλαµβάνεται: ανα-κατανοµή, ava-καταλαµβάνω, ανα-νεώ-νω, 
ανά-κτηση 2. συνιστά ή χαρακτηρίζεται από ανοδική κίνηση: ava-
σηκώνω, ανα-βάθµιση 3. ξεκινά, αρχίζει να εκδηλώνεται: ανα-
θαρρεύω. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. πρόθ. άνά (βλ.λ.). Η πρόθ. άνά χρησιµοποιήθηκε ως 
προρρηµατικό στοιχείο στην Αρχ. µε τη σηµ. «από κάτω προς τα πά-
νω» (π.χ άνα-βαίνω, άνα-βλέπω, άνα-κλίνω), η οποία διατηρείται 
στη Ν. Ελληνική µόνο σε κληρονοµηµένες λ. Η συχνότερη σηµ. τού 
ava- είναι η επαναληπτική (π.χ άνα-κτώµαι, άνα-νεοϋµαι, άνα-θε-
ωρώ), η οποία πιθ. προήλθε από ρήµατα που δήλωναν κίνηση τελού-
µενη κατ' επανάληψη, π.χ. άνα-κινώ, άνα-πάλλω, άνα-πέµπω κ.ά. Αυ-
τή η σηµ. διατηρήθηκε σε ελληνογενείς ξέν. όρους, π.χ. αγγλ. ana-
bolismi, γαλλ. anamorphose]. 

ανα-, επανα-, ξανά-: σύνθετα. Ήδη στην Αρχαία παρατηρείται η 
τάση να ενισχυθεί σηµασιολογικά το ανα- στη σύνθεση µε τη µορ 
φή τού επανα- (< επί + ανά), ώστε να δηλώσει σαφέστερα και 
εντονότερα την «επανάληψη»: επαναπέµπω κοντά στο αναπέµπω, 
επανερωτώ αντί ανερωτώ κ.τ.ό. ∆ιαφορετική ήταν, βεβαίως, η σχέ 
ση τού ava-λαµβάνω έναντι τού επαναλαµβάνω, τού ανα-τέµνω 
έναντι τού επανα-τέµνω, όπου ava- και επανα- διέφεραν σηµα- 
σιολογικώς (άλλο το αναλαµβάνω και άλλο το επαναλαµβάνω). 
Τα τελευταία χρόνια η έννοια τής επανάληψης τείνει να δηλωθεί 
στην Ελληνική στον µεν επισηµότερο | τυπικότερο λόγο µε το επα 
να- (επαναλειτουργώ, επανασυζητώ, επανασυνδέω, επανεξετάζω, 
επανεµφανίζω, επαναρχίζω, επανατοποθετώ κ.λπ.) και στον καθη 
µερινό | άτυπο λόγο µε το ξανά- {ξαναβλέπω, ξαναλέω, ξαναφεύγω, 
ξαναπάω, ξανασηκώνω, ξαναβάζω κ.λπ.). → αντανακλώ 

αναβαθµίδα (η) (λόγ.) 1. το σκαλί, πάτηµα που διευκολύνει την άνο-
δο (λ.χ. σε σιδηροδροµικό βαγόνι) 2. κάθε τεχνητή διαµόρφωση τού 
εδάφους που βοηθεί τη µετακίνηση προς ψηλότερο σηµείο 3. ΓΕΩΓΡ. 
επίπεδη ζώνη ακτής ή εδάφους που έχει σχηµατισθεί µε φυσικές 
διεργασίες κατά µήκος ακτής, στο πλάι ποταµού ή λίµνης ή κατά µή-
κος τής πλευράς κοιλάδας λόγω διάβρωσης ή αλλαγής τού επιπέδου 
τής στάθµης τού νερού 4. στενή και επίπεδη λωρίδα εδάφους οριοθε-
τηµένη από µία κατακόρυφη πλαγιά και κατασκευασµένη στην 
πλευρά ενός λόφου έτσι ώστε το έδαφος να µπορεί να καλλιεργηθεί: 
καλλιεργείς σε αναβαθµίδες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άναβαθµίς, -ιδος < ava- + βαθµίς «σκαλοπάτι» (πβ. κ. 
αναβαθµός)]. 

αναβαθµίζω ρ. µετβ. {αναβάθµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. 
βελτιώνω το επίπεδο: οι οικολογικές και αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις 
έχουν αναβαθµίσει την περιοχή µας || µε τα έργα ενοποίησης των αρ-
χαιολογικών χώρων το ιστορικό κέντρο τής πόλης αναβαθµίζεται 
ANT. υποβαθµίζω 2. αποδίδω σε κάποιον µεγαλύτερη σηµασία, βελ-
τιώνω τη θέση και τον ρόλο του: ο διευθυντής αναβάθµισε τον ρόλο 
τού γραµµατέα του παραχωρώντας του και άλλες αρµοδιότητες || η 
χώρα αυτή έχει αναβαθµιστεί στα σχέδια των Η.Π.Α. για την περιοχή 
ΣΥΝ. προάγω, εξυψώνω, ενισχύω ΑΝΤ. υποβαθµίζω 3. βελτιώνω τις 
δυνατότητες µηχανής, συστήµατος κ.λπ.: αναβάθµισα τον υπολογι-
στή µου αυξάνοντας την ταχύτητα τού επεξεργαστή και τη µνήµη. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. upgrade]. 

αναβάθµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η άνοδος τού επι-
πέδου, η βελτίωση: η ~ τής υπαίθρου | τής δηµόσιας διοίκησης | των 
σχέσεων µιας χώρας µε µιαν άλλη ΣΥΝ. προαγωγή ΑΝΤ. υποβάθµιση 2. 
(ειδικότ.) η προώθηση (προσώπου | πράγµατος) σε υψηλότερο σηµείο 
σε µια κλίµακα αξιολόγησης ή προτεραιοτήτων: η ~ τής γεωστρατη-
γικής θέσης µιας χώρας ΑΝΤ. υποβάθµιση 3. η βελτίωση των δυνατο-
τήτων µηχανής, συστήµατος κ.λπ.: η ~ τού ηλεκτρονικού υπολογιστή 
|| ~ τού προγράµµατος περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο || αυτό είναι παλιό 
µοντέλο, δεν παίρνει -. 
[ΕΤΥΜ. Νεολογισµός τής δεκαετίας τού '80, που πλάστηκε κατ' αντι-
διαστολή προς το αντίθετο υποβάθµιση | υποβαθµίζω ως µετάφρ. δά-
νειο από αγγλ. upgrading]. 

αναβαθµίσιµος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να αναβαθµιστεί. 
αναβαθµολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) (συνήθ. για 

γραπτά εξετάσεων) η εκ νέου βαθµολόγηση από ειδική επιτροπή, λ.χ. 
στις εισαγωγικές εξετάσεις, όταν υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ 
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των βαθµών των δύο βαθµολογητών: οι υποψήφιοι ζητούν να γίνει -
στο µάθηµα τής φυσικής. — αναβαθµολογώ ρ. {-είς...}. 

αναβαθµός (ο) 1. το σκαλοπάτι: «η κατασκευή αναβαθµών ανάσχε-
σης στα ρέµατα τής περιοχής (τα γνωστά σκαλοπάτια)» (εφηµ.) || οι ~ 
ενός αρχαίου οικοδοµήµατος 2. (λόγ.) η βαθµίδα εξελίξεως: η ευγέ-
νεια αποτελεί αναβαθµό πολιτισµού · 3. ΕΚΚΛΗΣ. οµάδα µελοποιη-
µένων ύµνων: « ωδή των ~» (τίτλος ψαλµών). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < àva- + βαθµός «σκαλοπάτι». Η φρ. φδή των ανα-
βαθµών αποδίδει τον εβρ. τίτλο ψαλµών Sir hamâloth]. 

ανάβαθος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που έχει µικρό βάθος, ρηχός ΣΥΝ. 
αβαθής, άβαθος ANT. βαθύς. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ava- στερητ. + βάθος}. 

αναβάθρα (η) {αναβαθρών} 1.ΝΑΥΤ. (α) ανεµόσκαλα πλοίου φτειαγ-
µένη από σκοινί ή ξύλο (β) σανίδα για την επιβίβαση σε πλοίο 2. 
ΑΡΧΓΓ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. (στους αρχαίους ελληνικούς ναούς) κτιστό κεκλιµένο 
επίπεδο στην ανατολική πλευρά που διευκόλυνε την άνοδο. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < ava- + -βάθρα < βαίνω (πβ. κ. άπο-βάθρα)]. 

αναβαθρο (το) [µτγν.] κτιστή σκάλα στην είσοδο κτηρίου, η οποία 
έχει λίγα ευθύγραµµα ή καµπύλα σκαλοπάτια που καταλήγουν σε 
πλατύσκαλο. 

αναβάλλω ρ. µετβ. {ανέβαλα, ανα-βλήθηκα, -βεβληµένος} 1. µεταθέ-
τω χρονικά (κάτι προγραµµατισµένο): ~ το ταξίδι | τη συνάντηση | το 
µάθηµα | τη συνεδρίαση | τη δίκη για ρητή δικάσιµο- ΦΡ. (παροιµ.) 
µην αναβάλλεις για αύριο ό,τι µπορείς να κάνεις σήµερα για την 
αξία τής έγκαιρης αποπεράτωσης ενός έργου, τής διευθέτησης µιας 
εκκρεµότητας 2. (η µτχ. αναβαλλόµενος, -η, -ο) στις ΦΡ. (α) ψέλνω | 
ψάλλω (σε κάποιον) τον αναβαλλόµενο επιπλήττω έντονα (κάποιον) 
ΣΥΝ. ψάλλω (σε κάποιον) τον εξάψαλµο (β) ακούω τον αναβαλλόµε-
νο | τον εξάψαλµο | τα σχολιανά µου | τα εξ αµάξης βλ. λ. ακούω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αναστέλλω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εκτοξεύω προς τα πάνω», < ava- + βάλλω. 
Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ. Οι φρ. που περιλαµβάνονται στη σηµ. 2 
έχουν την αφετηρία τους στον Ψαλµό 103, 2, όπου ο Θεός περιγράφε-
ται ως «αναβαλλόµενος φως ώς ίµάτιον» (βλ. κ. ΣΧΟΛΙΟ)]. 

ακούω | ψέλνω | ψάλλω τον αναβαλλόµενο. Φράση που προέρχε-
ται (παραλλαγµένη) από την εκκλησιαστική υµνολογία και ση-
µαίνει «µακρά και διαρκή επίπληξη» που κάνω (ψάλλω...) ή δέχο-
µαι από κάποιον (ακούω...). Η ίδια η φράση, η οποία έχει την αφε-
τηρία της στον Ψαλµό 103,2 τού ∆αβίδ, δεν έχει αυτή τη σηµ. στο 
τροπάριο τής Μ. Παρασκευής, όπου ο υµνογράφος απευθυνόµενος 
στον Χριστό θρηνεί «Σε τόν αναβαλλόµενον φως ώς ίµάτιον» (Συ 
που φοράς το φως ως ιµάτιο, Συ που περιβάλλεσαι το φως ως έν-
δυµα· αναβάλλοµαι = ρίχνω επάνω µου, περιβάλλοµαι, ντύνοµαι). 
Η µακρά διάρκεια τού όλου ύµνου, που ψάλλεται όση ώρα διαρκεί 
η Αποκαθήλωση και που αρχίζει µε τη φράση αυτή, έδωσε λαβή 
στη µεταφορική χρήση τής φράσης µε τελείως διαφορετικό περιε-
χόµενο. Το ίδιο συµβαίνει και στη φράση «ψάλλω σε κάποιον τον 
εξάψαλµο», που πάλι η µακρά διάρκεια αναγνώσεως έξι ολόκλη-
ρων ψαλµών κατά τον όρθρο έγινε αφορµή να χρησιµοποιηθεί η 
φράση µεταφορικά µε την ίδια περίπου σηµασία, τής επιτιµήσεως 
κάποιου µε λεκτική επίθεση που κρατάει πολλή ώρα! 

αναβαπτίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {αναβάπτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. ξαναβαφτίζω· (εύχρ. µτφ. το µεσοπαθ. αναβαπτίζοµαι) 2. ανα-
καινίζοµαι, απαλλάσσοµαι από προηγούµενες αρνητικές ιδιότητες 
µου, αναγεννώµαι ψυχικά και πνευµατικά: αναβαπτίστηκε πολιτικά 
από τότε που αποµακρύνθηκε από την άσκηση τής εξουσίας || προ-
σέφυγε στις κάλπες, για να αναβαπτιστεί στη λαϊκή εντολή ΣΥΝ. κα-
θαίροµαι, εξαγνίζοµαι 3. επανακάµπτω ιδεολογικά: αναβαπτίστηκε 
στις ιδέες τής παράταξης και αποκήρυξε την προηγούµενη στάση του 
ΣΥΝ. µετανοώ, επανέρχοµαι. — αναβάπτιση (η) [µτγν.] κ. αναβά-
πτισµα (το) [µτγν.]. 

αναβαπτισµός (ο) [µτγν.] ΘΡΗΣΚ. το εκ νέου βάπτισµα κάθε βαπτι-
σµένου· ειδικότερα, η πράξη για την προσχώρηση στην αίρεση των 
Αναβαπτιστών, οι οποίοι απέρριπταν τον νηπιοβαπτισµό και ξανα-
βάπτιζαν τους οπαδούς τους (ΐ6ος αι.). — Αναβαπτιστής (ο). 

ανάβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. η κίνηση από ένα χα-
µηλότερο προς ένα υψηλότερο σηµείο, το σκαρφάλωµα, η αναρρίχη-
ση (στην κορυφή): η ~ στην κορυφή τού βουνού | στον Όλυµπο ΣΥΝ. 
ανέβασµα, άνοδος ΑΝΤ. κατάβαση, κάθοδος 2. (συνεκδ.) αγώνας τα-
χύτητας αυτοκινήτων σε διαδροµή προς την κορυφή βουνού: η ~ τής 
Ριτσώνας ! τής Πάρνηθας. [ΕΤΥΜ < αρχ. άνάβασις < αναβαίνω]. 

αναβατήρας (ο) [1898] 1. το µηχανοκίνητο δάπεδο που χρησιµοποι-
είται για τη µεταφορά προς τα πάνω ή προς τα κάτω αντικειµένων ή 
άλλων υλικών, κυρ. για οικοδοµικές εργασίες ΣΥΝ. αναβατόριο 2. το 
µεταλλικό συνήθ. σκαλοπάτι για την είσοδο και έξοδο των επιβατών 
από όχηµα ή σκάφος 3. ο αναβολέας (βλ.λ.) τής σέλας αλόγου 4. (πα-
λαιότ.) ο ανελκυστήρας, το ασανσέρ. 

αναβάτης (ο) {αναβατών}, αναβάτρια (η) {αναβατριών} 1. πρόσωπο 
που βρίσκεται πάνω σε άλογο ή δίτροχο µεταφορικό µέσο ΣΥΝ. ιππέας 
2. (ειδικότ.) επαγγελµατίας ιππέας, που συµµετέχει σε ιππικούς 
αγώνες και ιπποδροµίες: στις ιπποδροµίες τού Άσκοτ παίρνουν µέρος 
οι καλύτεροι ~ τής Αγγλίας ΣΥΝ. τζόκεϊ. Επίσης αναβάτισσα κ. ανα-
βάτιδα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανελκυστήρας. [ΕΤΥΜ αρχ. < αναβαίνω. Η 
σηµ. «ιππέας» είναι ήδη αρχ.]. 

αναβατόριο (το) {αναβατορί-ου | -ων} ο αναβατήρας (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αναβάτης (< αναβαίνω, µε ενεργ. σηµ.) + επίθηµα -τόριο]. 

αναβατός, -ή, -ό → ανεβατός 

αναβιβάζω ρ. µετβ. {αναβίβασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (λόγ.) 
ανεβάζω (βλ.λ.) 2. ΓΛΩΣΣ. (σε λέξεις) µετακινώ (τον τόνο) σε προη-
γούµενη συλλαβή: στα σύνθετα τού «δρόµος» ο τόνος αναβιβάζεται 
στην προηγούµενη συλλαβή (π.χ. µονό-δροµος, ιππό-δροµος). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ava- + βιβάζω, βλ. κ. βάζω]. 

αναβιβασµός (ο) [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. (για τον τόνο λέξης) η µετακίνηση 
σε προηγούµενη συλλαβή (βλ. λ. αναβιβάζω). Επίσης αναβίβαση (η). 

αναβιώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αναβίωσα} ♦ 1. (µετβ.) επαναφέρω στη 
ζωή, σε χρήση ή στη δηµοσιότητα (κάτι που έχει ή τείνει να εκλεί-
ψει): ο πολιτιστικός σύλλογος προσπάθησε να αναβιώσει έθιµα ά-
γνωστα στις νεότερες γενιές ΣΥΝ. ξαναζωντανεύω ♦ 2. (αµετβ.) επα-
νέρχοµαι στη ζωή, ξαναγίνοµαι ζωντανός, διαδραµατίζοµαι εκ νέου, 
αποκτώ ξανά υπόσταση, βιώνοµαι ξανά: η παρουσία του στο δικα-
στήριο έκανε να αναβιώσει η φρίκη εκείνης τής βραδιάς στα µάτια 
όλων µας || το έθιµο τού Κλήδονα αρχίζει σε ορισµένες περιοχές να 
αναβιώνει ΣΥΝ. ζωντανεύω, ξαναγεννιέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιώνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άναβιώ (-όω) < ava- + βιώ < βίος]. 

αναβίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επαναφορά 
στη ζωή· το να αρχίσει κάτι (που έχει εκλείψει) να υπάρχει ξανά: η ~ 
των Ολυµπιακών Αγώνων από τον Πιέρ ντε Κουµπερτέν. 

αναβλαστανω ρ. αµετβ. [αρχ.] {αναβλάστησα} 1. (κυριολ.) ξαναφυ-
τρώνω, βγάζω νέα βλαστάρια 2. (µτφ.) αναγεννώµαι, ξανανιώνω, 
αναζωογονούµαι 3. (γενικότ.) βλαστάνω. — αναβλάστηση (η) [µτγν.], 
αναβλαστικός, -ή, -ό. 

αναβλάστηµα (το) {αναβλαστήµ-ατος | -ατα, -άτων} το βλαστάρι (βλ.λ.)., 
α να βλέπω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ανέβλεψα} (σπάν.) 1. σηκώνω τα µάτια 

µου προς τα πάνω, κοιτάζω επάνω · 2. ανακτώ την όραση µου, ξα-
ναβλέπω: τυφλός ήταν και ανέβλεψε. 

αναβλητικός, -ή, -ό [1833] αυτός που έχει την τάση ή τη συνήθεια να 
αναβάλλει, να µεταθέτει τον χρόνο των ενεργειών του, που διστάζει 
να πάρει αποφάσεις: οι ~ άνθρωποι προτιµούν να αφήσουν για αύριο 
αποφάσεις που µπορούν να πάρουν σήµερα. 

αναβλητικότητα (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η τάση ή η συνήθεια τής 
µετάθεσης τού χρόνου εκτελέσεως (κάποιων) ενεργειών, η διστακτι-
κότητα στη λήψη αποφάσεων: µε την ~ που έχει τα αφήνει όλα για 
την τελευταία στιγµή πάντα! 

αναβλύζω κ. αναβρύζω ρ. αµετβ. (ανέβλυσα) 1. (για υγρά) εξέρχοµαι 
χωρίς άντληση, πηγάζω µε πίεση, µε τη µορφή πίδακα: από το 
άνοιγµα τού εδάφους αναβλύζει θερµό νερό ΣΥΝ. αναπηδώ, πετάγο-
µαι 2. (µτφ., κυρ. για δάκρυα, αίµα) ρέω προς τα έξω σαν πίδακας: το 
αίµα ανέβλυζε από την κοµµένη αρτηρία. — ανάβλυση (η) [αρχ.] κ. 
ανάβλυσµα κ. ανάβρυσµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άνα + βλύζω | βλύω «αναπηδώ», αγν. ετύµου. Το αναβρύζω είναι 
µεσν. < µτγν. άναβρύω < άνα- + βρύω «τινάζω µπροστά», αγν. 
ετύµου. Η κοινή χρήση των λ. αναβλύζω και αναβρύζω από κοινού 
για υγρά που εκπηγάζουν χωρίς άντληση, οδήγησε στον συσχετισµό 
τους- ωστόσο οι λ. είναι διαφορετικού ετύµου]. 

αναβολέας (ο) {αναβολ-είς, -έων) 1. µεταλλικός κρίκος κρεµασµένος 
από τη σέλα, στον οποίο πατούν οι ιππείς για να ανεβούν στο άλογο 
και στον οποίο στηρίζουν τα πόδια τους κατά τη διάρκεια τής ιππα-
σίας ΣΥΝ. αναβατήρας, σκάλα · 2. ΑΝΑΤ. ένα από τα τρία µικρά οστά 
τού έσω ωτός των θηλαστικών, που µαζί µε τη σφύρα και τον άκµονα 
µεταδίδουν τις ηχητικές δονήσεις στο έσω ους. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
άναβολεύς < αρχ. αναβάλλω «ανεβάζω επάνω, ρίχνω προς τα πάνω». 
Η ανατ. σηµ. οφείλεται στην οµοιότητα τού εν λόγω οσταρίου τού 
µέσου ωτός µε τον αναβολέα τής σέλας]. 

αναβολή (η) 1. (α) η µετάθεση τού χρόνου εκτελέσεως προγραµµατι-
σµένης πράξης | έργου σε άλλη µελλοντική στιγµή (β) η διακοπή τής 
δίκης για να συνεχιστεί σε ρητή δικάσιµο 2. (συνεκδ.) η καθυστέρη-
ση, αργοπορία στον χρόνο εκτελέσεως ενός έργου, η υπέρβαση των 
προκαθορισµένων χρονικών πλαισίων: η υπόθεση αυτή δεν επιδέχε-
ται άλλη ~ ΣΥΝ. (καθηµ.) τρενάρισµα, (λόγ.) παρέλκυση 3. ΣΤΡΑΤ. (α) η 
ορισµένου χρόνου νόµιµη απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευ-
σης: ~ λόγω σπουδών || διέκοψε την ~ του (πριν πάρει πτυχίο) και πή-
γε φαντάρος (β) (συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο νόµιµα 
κληρωτός µπορεί να απέχει από την υποχρέωση στράτευσης. [ΕΤΥΜ 
αρ^. < αναβάλλω]. 

αναβολικός, -ή, -ό ΒΙΟΛ. 1. αυτός που ευνοεί ή συντελεί στον ανα-
βολισµό: ~ ενέσεις || στα αναπτυσσόµενα κύτταρα οι ~ διαδικασίες 
κυριαρχούν των καταβολικών 2. αναβολικά (τα) στεροειδή που ευνο-
ούν και προκαλούν µυϊκή υπερτροφία· χρησιµοποιούνται συνήθ. από 
αθλητές (παράνοµα) για τη βελτίωση τής απόδοσης τους: οι αθλητές 
που κάνουν χρήση αναβολικών τιµωρούνται (πβ. λ. ντόπινγκ). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που ανυψώνει», < αναβάλλω. Η αρχ. 
σηµ. διατηρήθηκε στον ελληνογενή ξέν. όρο αναβολικά | αναβολικές 
ουσίες (πβ. αγγλ. anabolic substances), επειδή τα φάρµακα αυτά απο-
σκοπούν στο ανέβασµα, στη βελτίωση τής απόδοσης τού οργανι-
σµού]. 

αναβολισµός (ο) ΒΙΟΛ. η συνθετική φάση τού µεταβολισµού (βλ.λ.) 
κατ' αντιδιαστολή προς τον καταβολισµό· η σύνθεση στους ζωντα-
νούς οργανισµούς πιο πολύπλοκων ουσιών από άλλες απλούστερες. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. anabolismi. 

αναβοσβήνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (αναβόσβησα) ♦ 1. (µετβ.) ανάβω και 
σβήνω (κάτι) συνεχώς: - τα φώτα ♦ 2. (αµετβ.) ανάβω και σβήνω κατ' 
επανάληψη: το φως τού φάρου αναβόσβηνε ασταµάτητα. 

αναβοώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ανεβόησα} (λόγ.) φωνάζω δυνατά, κραυγά-
ζω, συνήθ. από έκπληξη, στενοχώρια, οργή κ.λπ. 

ανάβρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) πηγή νερού που αναβλύζει 
ΣΥΝ. κεφαλόβρυσο, κεφαλάρι. 



αναβράζω 147 αναγκαιότητα 
 

[ΕΤΥΜ < αναβρύζω (υποχωρητ.)]. 
αναβράζω ρ. αµετβ. [µτγν.] 1. βράζω, κοχλάζω 2. ανακινούµαι βγά-

ζοντας αέρια, όπως ο µούστος κατά τη ζύµωση 3. ΦΑΡΜ. αναβράζον 
δισκίο φαρµακευτικό παρασκεύασµα σε µορφή δισκίου που διαλύε-
ται στο νερό παράγοντας φυσαλλίδες, όπως όταν βράζει κάτι 4. 
(µτφ.) βρίσκοµαι σε κατάσταση αναβρασµού. 

αναβρασµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η κατάσταση έξαψης και ανα-
στάτωσης· η κατάσταση αναταραχής, εγρήγορσης και έντονης δρα-
στηριότητας: εν όψει των εκλογών οι κοµµατικοί µηχανισµοί βρίσκο-
νται σε ~ || στα Βαλκάνια επικρατεί ~ λόγω των εθνικιστικών κινη-
µάτων ΣΥΝ. (λαϊκ.) αναµπουµπούλα. 

αναβροχιά (η) {χωρ. πληθ.} η έλλειψη βροχής ΣΥΝ. (λόγ.) ανοµβρία, 
λειψυδρία, ανυδρία- ΦΡ. στην αναβροχιά καλό και το χαλάζι όταν δεν 
έχει κανείς αυτό που χρειάζεται, αρκείται σε ό,τι είναι διαθέσιµο, 
ακόµη και αν δεν του αρέσει ΣΥΝ. απ' τ' ολότελα καλή κι η Πανα-
γιώταινα. — ανάβροχος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < ava- στερητ. + βροχή]. 

αναβράζω ρ. → αναβλύζω 
ανάβρυσµα (το) → αναβλύζω 
αναβρυτήριο (το) [1856] {αναβρυτηρί-ου | -ων} το σιντριβάνι, ο πί-

δακας. [ΕΤΥΜ. < αναβρύω + παραγ. επίθηµα, -τήριο]. 
ανάβω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {άνα-ψα, -φτηκα, -µµένος} ♦ (µετβ.) 1. προ-

καλώ σπινθήρα ή φλόγα (σε κάτι): ~ τσιγάρο | σπίρτο | το καµινέτο | το 
κερί | ξερά χόρτα ΣΥΝ. πυροδοτώ· ΦΡ. (α) ανάβω φωτιά προκαλώ 
σπινθήρα, ώστε να υπάρξει φωτιά: ανάψαµε φωτιά να ζεσταθούµε (β) 
(µτφ.) ανάβω φωτιά | φωτιές (σε κάποιον) (ι) δηµιουργώ µεγάλα 
προβλήµατα (σε κάποιον), βάζω (κάποιον) σε µπελάδες: τι φωτιές µού 
άναψες πάλι! (ii) προκαλώ ερωτικό πόθο (σε κάποιον) (γ) (οικ.) την 
ανάβω (σε κάποιον) (i) πυροβολώ (κάποιον): είδε τον κλέφτη να το 
σκάει και του την άναψε (ii) χαστουκίζω (κάποιον) 2. βάζω µπρος (µε 
διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύµατος), θέτω (κάτι) σε λειτουργία: ~ το 
φως | τον φούρνο | τη µηχανή τού αυτοκινήτου || άναψε τον φούρνο 
10' πριν, ώστε να έχει προθερµανθεί ΣΥΝ. ενεργοποιώ 3. (µτφ.) προκα-
λώ τον θυµό ή την οργή (κάποιου): τον άναψε η συµπεριφορά της και 
έγινε έξαλλος ΣΥΝ. εξοργίζω, εξάπτω 4. εξάπτω τις ερωτικές επιθυ-
µίες (κάποιου): τον άναβε και µόνο η µατιά της ΣΥΝ. ερεθίζω, προκα-
λώ ♦ (αµετβ.) 5. καίγοµαι- παίρνω φωτιά, παράγω σπινθήρα: τα ξύλα 
είναι υγρά και δεν ανάβουν || η φωτιά άναψε γύρω στις 2.00 και επε-
κτάθηκε πολύ γρήγορα 6. εκπέµπω τεχνητό φως, δηµιουργώ συνθήκες 
τεχνητού φωτισµού: άναψε η λάµπα | το κερί | ο φάρος | το φως ΣΥΝ. 
φωτίζω 7. (για ηλεκτρικές συσκευές) τίθεµαι σε λειτουργία: τι ώρα 
ανάβει το καλοριφέρ; ΣΥΝ. ενεργοποιούµαι, παίρνω µπροστά 8. παίρ-
νω κόκκινο χρώµα, υπερθερµαίνοµαι: το σίδερο άναψε ΣΥΝ. πυρα-
κτώνοµαι, φλογίζοµαι- (µτφ.) 9. φθάνω σε σηµείο εντάσεως, γίνοµαι 
οξύς, εξάπτοµαι: άναψε, βρόντηξε το χέρι του πάνω στο τραπέζι κι 
άρχισε να φωνάζει ΣΥΝ. φουντώνω, κορώνω· ΦΡ. (α) ανάβει η συζήτηση 
η συζήτηση αποκτά υψηλούς τόνους, αποκτά ενδιαφέρον, µε αντε-
γκλήσεις σε έντονο ύφος: ύστερα από τα νέα στοιχεία που παρου-
σίασε ο υπουργός, η συζήτηση άναψε για τα καλά (β) ανάβει το κέφι | 
γλέντι για διασκέδαση που γίνεται ιδιαίτερα έντονη και ζωηρή, που 
κορυφώνεται (γ) ανάβουν τα αίµατα βλ. λ. αίµα (δ) (αργκό) µου 
ανάβουν τα λαµπάκια εξάπτοµαι, είµαι έτοιµος να εκραγώ ΣΥΝ. (αρ-
γκό} παίρνω ανάποδες (στροφές), µου τη δίνει, (καθηµ.) θυµώνω, 
εκνευρίζοµαι, νευριάζω, (εκφραστ.) βγαίνω απ' τα ρούχα µου (ε) ανά-
βω και κορώνω γίνοµαι έξω φρενών: όταν τ' άκουσε, άναψε και κό-
ρωσε (στ) άναψαν οι γραµµές | τα τηλέφωνα | τα σύρµατα για περι-
πτώσεις συνεχών τηλεφωνικών κλήσεων ή πολύωρων τηλεφωνικών 
συζητήσεων 10. διεγείροµαι ερωτικά, καταλαµβάνοµαι από έντονη 
σαρκική επιθυµία: και µόνο που τη σκέφτοµαι -11. αισθάνοµαι 
υπερβολική ζέστη ή έχω εξάψεις (λ.χ. από υψηλό πυρετό): κλείσε το 
καλοριφέρ µε τέτοια ζέστη θα ανάψεις! || άναψε από τον πυρετό ΣΥΝ. 
ζεσταίνοµαι, καίγοµαι, φλογίζοµαι- ΦΡ. άναψε η µηχανή (κυρ. στα 
αυτοκίνητα και τα δίτροχα) η µηχανή υπερθερµάνθηκε και άρχισε να 
βγάζει καπνούς 12. (κυρ. για καρπούς, τρόφιµα) αρχίζω να σαπίζω 
(λόγω τής ζέστης): βγάλε τις πατάτες από το ντουλάπι, γιατί θα 
ανάψουν ΣΥΝ. χαλάω, σαπίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω, εργαστικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. άνάπτω < ava- + άπτω «αγγίζω, ανάβω φωτιά» 
(πβ. κόπτω > κόβω, ράπτω > ράβω κ.τ.ό.). Το -β- στο ανάβω από τον 
αόρ. άναψα, πβ. κ. τρίβω - έτριψα, αµείβω - άµειψα κ.τ.ό.]. 

αναγαλλιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {αναγάλλιασ-α, -µένος} αισθάνοµαι 
υπερβολική ευχαρίστηση, µε διαπερνούν ρίγη συγκίνησης από χαρά: 
τον είδε και αναγάλλιασε η ψυχή της. 

αναγγελία (η) [µτγν.] {αναγγελιών} 1. η γνωστοποίηση, η ανακοίνω-
ση, η δηµοσιοποίηση (συµβάντος): η ~ τού θανάτου του βύθισε τη χώ-
ρα σε εθνικό πένθος ΣΥΝ. γνωστοποίηση, ανακοίνωση, είδηση 2. (συ-
νεκδ.) το σύντοµο κείµενο (προφορικό ή τυπωµένο) που περιέχει την 
(επίσηµη) ανακοίνωση γεγονότος που πρόκειται να συµβεί: η - γάµου 
στις εφηµερίδες || η ~ θυέλλης από την Ε.Μ.Υ. ΣΥΝ. ανακοίνωση. 

αναγγέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {ανήγγειλα, αναγγέλ-θηκα, -µένος} 1. γνω-
στοποιώ (κάτι) ευρέως, δηµοσιοποιώ: ο υπουργός ανήγγειλε την επι-
κείµενη κατασκευή τού νέου αεροδροµίου ΣΥΝ. ανακοινώνω, δηµοσι-
εύω 2. επισηµοποιώ επικείµενο γεγονός, καθιστώντας το δηµοσίως 
γνωστό: αναγγέλλω τους αρραβώνες τής κόρης µου · 3. δηλώνω επί-
σηµα την παρουσία (προσώπου): σας παρακαλώ να µε αναγγείλετε 
στον κ. ∆ιευθυντή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, µετοχή. αναγέλαοµα (το) 
{αναγελάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. ο χλευασµός, ο εµπαιγµός 
(κάποιου) ΣΥΝ. κοροϊδία ΑΝΤ. θαυµασµός, έπαινος 2. (συνεκδ.) το 
αντικείµενο τού χλευασµού, το πρόσωπο/πράγµα που εµπαίζει κανείς: 
το ~ τού χωριού || (παροιµ.) «τού κόσµου τ'~, τον κό- 

σµο αναγέλα». — α να γελαστής (ο), αναγελώ ρ. [αρχ.] {-ας...}. 
αναγεννηµα (το) {αναγεννήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ. τµήµα τού 

σώµατος που σχηµατίζεται για να αντικαταστήσει το αντίστοιχο που 
έχει ακρωτηριαστεί ή φθαρεί ΣΥΝ. βλάστηµα. 

αναγέννηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (κυριολ.) η εκ νέ-
ου γέννηση: η - ως βιολογική λειτουργία είναι αδύνατη ΣΥΝ. ξανα-
γέννηµα 2. ΒΙΟΛ. η εκ νέου γέννηση µερών ενός οργανισµού, που 
έχουν υποστεί φθορά ή ακρωτηριασµό: η ετήσια | εποχική ~ των κε-
ράτων στα ελάφια ΣΥΝ. ανάπλαση 3. (µτφ.) η ανάκτηση των δυνάµε-
ων, τής ζωντάνιας και τής δηµιουργικής διάθεσης µετά από περίοδο 
καταπτώσεως, στασιµότητας ή παρακµής: πνευµατική | ηθική | πολι-
τική | οικονοµική ~|| ~ των γραµµάτων ΣΥΝ. αναδηµιουργία, ξανά-
νιωµα · 4. ΙΣΤ. Αναγέννηση (η) η πνευµατική, κοινωνική και πολιτι-
στική κίνηση που (µε τη συµβολή και των Ελλήνων λογίων οι οποίοι 
δραστηριοποιήθηκαν στη ∆ύση λίγο πριν και µετά από την πτώση τού 
Βυζαντίου) ξεκίνησε από την Ιταλία τον 14ο αι. και εξαπλώθηκε σε 
ολόκληρη τη ∆. Ευρώπη ώς τον 17ο αι., σηµειώνοντας τη µετάβαση 
από τον µεσαιωνικό στον νεότερο κόσµο µέσα από την αναβίωση τού 
ανθρωποκεντρικού πνεύµατος τής κλασικής αρχαιότητας. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. άναγέννησις < αναγεννώ. Ο όρος Αναγέννηση είναι µετάφρ. 
δάνειο από ιταλ. rinascimento «ξαναγέννηµα». o ευρύτερα 
χρησιµοποιούµενος ξέν. όρος Renaissance προέρχεται από το λατ. 
renasci «αναγεννώµαι»]. 

αναγεννησιακός, -ή, -ό ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. αυτός που σχετίζεται µε τις βα-
σικές αρχές τής Αναγέννησης ή διέπεται από αυτές: ~ ρυθµός | ζω-
γραφική | µουσική | ύφος. 

ανογεννητής (ο) [1812], αναγεννήτρια (η) {αναγεννητριων} πρό-
σωπο που αναγεννά, που συντελεί στην αναγέννηση (κάποιου πράγ-
µατος): υπήρξε ο - τού σύγχρονου θεάτρου. 

αναγεννητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που συντελεί ή έχει ως αποτέ-
λεσµα την αναγέννηση, την αναδηµιουργία: ο ~ µηχανισµός στους 
σκώληκες ||η~ διεργασία στα έντοµα || (µτφ.) ~ αγώνας | προσπάθεια 
ΣΥΝ. αναζωογονητικός, ανανεωτικός. 

αναγεννώ ρ. µετβ. [µτγν.] {αναγεννάς... | αναγένν-ησα, -ιέµαι κ. -
ωµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} 1. (σπάν.) κάνω (κάποιον) να αισθά-
νεται ανανεωµένες τις δυνάµεις του: ένα ταξίδι θα σε αναγεννήσει 
ΣΥΝ. αναζωογονώ, ανανεώνω 2. (ειδικότ.) µεταβάλλω, βελτιώνω (ηθι-
κά, πνευµατικά, ψυχικά κ.λπ.) (κυρ. µεσοπαθ.(: αναγεννήθηκε µέσω 
τού χριστιανισµού 3. (µεσοπαθ. αναγεννώµαι) ξανανιώνω, ανακτώ 
τις δυνάµεις µου ή βγαίνω από ένα ηθικό ή πνευµατικό τέλµα: ανα-
γεννήθηκε ως άτοµο από τη στιγµή που ανεξαρτητοποιήθηκε οικονο-
µικά ΣΥΝ. αναζωογονούµαι, ξαναγεννιέµαι· ΦΡ. αναγεννώµαι εκ τής 
τέφρας µου | ξαναγεννιέµαι από την τέφρα µου βλ. λ. τέφρα. 

αναγιγνώσκω ρ. µετβ. {ανέγνωσα, αναγνώσθηκα (µτχ. αναγνωσθείς, -
είσα, -έν)} (λόγ.) (εύχρ. συνήθ. ο αόρ.) 1. (γενικά) διαβάζω, κάνω ανά-
γνωση: ανέγνωσε ένα διήγηµα 2. (ειδικότ.) διαβάζω κείµενο µεγαλο-
φώνως κατά τη διάρκεια τού µαθήµατος τής ανάγνωσης (βλ.λ., σηµ. 
3) 3. διαβάζω λογοτεχνικό, ενώπιον ακροατηρίου, ή ιερό κείµενο (λ.χ. 
το Ευαγγέλιο), ενώπιον τού εκκλησιάσµατος: ηθοποιοί ανέγνωσαν 
αποσπάσµατα από το έργο τού συγγραφέα || ο ιερέας ανέγνωσε την 
ευαγγελική περικοπή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαβάζω. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. αναγιγνώσκω, αρχική σηµ. «γνωρίζω καλά», < 
άνα- + γιγνώσκω. Από τη σηµ. «γνωρίζω ξανά, αναγνωρίζω» προέ-
κυψε, ήδη στην Αρχ., η σηµ. «διαβάζω»]. 

αναγκάζω ρ. µετβ. {ανάγκασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ασκώ 
(σε κάποιον) πίεση (ψυχολογική, σωµατική κ.λπ.), ώστε να υποχρεω-
θεί να κάνει κάτι: µε απειλές και εκβιασµούς τον ανάγκασαν να πα-
ραιτηθεί || αναγκάστηκε να υπακούσει παρά τη θέληση του ΣΥΝ. υπο-
χρεώνω 2. (συνεκδ.) κάνω (κάποιον) να κάνει κάτι που δεν θέλει: 
(απειλητικά) µη µε αναγκάζεις να χρησιµοποιήσω βία! || µε αναγκά-
ζει να παραφερθώ! ΣΥΝ. (λόγ.) εξωθώ, υποχρεώνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ανάγκη]. 

αναγκαίος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που κρίνεται απαραίτητος, που επι-
βάλλεται από τις συνθήκες, αυτός που πρέπει να γίνει ή να υπάρξει: 
είναι ~ η αναδιάρθρωση τού κρατικού µηχανισµού προκειµένου να 
προχωρήσει ο εκσυγχρονισµός τής χώρας || η επιβολή νέων φόρων 
κρίθηκε ~ ΣΥΝ. υποχρεωτικός, επιβεβληµένος 2. αυτός που απαιτείται 
για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου σκοπού: η µόρφωση είναι -
προϋπόθεση για την επαγγελµατική εξέλιξη ΣΥΝ. απαραίτητος- ΦΡ. 
(α) αναγκαίο κακό (άναγκαϊον κακόν, Μενάνδρου 651) καθετί που, 
αν και θεωρείται αρνητικό στοιχείο, είναι εντούτοις απαραίτητο για 
την επίτευξη κάποιου σκοπού: το χρήµα προκαλεί ακόµη και πολέ-
µους, αλλά είναι ~ (β) αναγκαία συνθήκη η προϋπόθεση που πρέπει 
οπωσδήποτε να ισχύει, προκειµένου να είναι αληθής µια πρόταση 
(πβ. ικανή συνθήκη, λ. ικανός) 3. (ειδικότ.) αυτός που είναι ζωτικής 
σηµασίας: το νερό είναι - για τη ζωή ΣΥΝ. βασικός, απαραίτητος 4. 
αναγκαία (τα) (α) τα πράγµατα, τα µέσα που είναι απαραίτητα για 
τη ζωή: δεν βγάζει ούτε καν τα - από τη δουλειά που κάνει (β) οι 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη τού επιδιωκόµενου 
στόχου: κάναµε όλα τα -, αλλά χωρίς αποτέλεσµα. 

αναγκαιότητα (η) [µτγν.] {αναγκαιοτητών} 1. η ιδιότητα τού ανα-
γκαίου, τού αναπόφευκτου- επιταγή αιτιώδους µορφής που δεν αφή-
νει περιθώρια επιλογής: ο θάνατος είναι µια - που διέπει παντού και 
πάντοτε τη ζωή τού ανθρώπου || φυσική | ηθική | λογική - 2. ΦΙΛΟΣ, η 
λογική νοµοτέλεια (βλ.λ.) που επικρατεί στη φύση, η σχέση συνδέσε-
ως αιτίας και αποτελέσµατος: µετά τις κοινωνικές µεταβολές οι 
αντίστοιχες αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα προκύπτουν ως φυσική ~. 

αναγκαιότητα - ανάγκη. Η αναγκαιότητα δηλώνει την ιδιότητα ή 
σχέση τού αναγκαίου, που είναι ιδιαίτερα ισχυρή και δεσµευτική 
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επειδή στηρίζεται σε µια ρητή ή υπονοούµενη αιτιώδη σχέση (αι-
τίου - αιτιατού/αποτελέσµατος): Οι δαπάνες για τον αµυντικό εξο-
πλισµό τής χώρας αποτελούν εθνική αναγκαιότητα - Η αναγκαι-
ότητα τής ειρήνης και τής συνεργασίας των λαών δεν αµφισβη-
τείται από κανέναν. Αντίθετα, η ανάγκη έχει µεν τη γενικότερη ση-
µασία τής υποχρέωσης από όπου κι αν απορρέει, εστιάζεται όµως 
περισσότερο στη δήλωση µιας ισχυρής πίεσης (µε τη µορφή τής 
στέρησης ή τής υποχρέωσης), την οποία ασκούν τα πράγµατα: Εί-
ναι ανάγκη να σταµατήσουν οι εχθροπραξίες, για να αρχίσει ο 
διάλογος - Έχει πολλές και µεγάλες ανάγκες, στις οποίες µόλις 
καταφέρνει να ανταποκριθεί - Η ανάγκη προσδιορίζει τη συµπε-
ριφορά των ανθρώπων. Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η σηµα-
σιολογική διαφορά των δύο λέξεων, παρατηρούµε ότι η λέξη ανα-
γκαιότητα σε µια πρόταση τού τύπου «Ο θάνατος είναι µια ανα-
γκαιότητα που διέπει παντού και πάντοτε τη ζωή τού ανθρώπου», 
δεν µπορεί να αντικατασταθεί από τη λ. ανάγκη: «Ο θάνατος είναι 
µια ανάγκη που διέπει παντού και πάντοτε τη ζωή τού ανθρώ-
που»'.... Όπως, αντιθέτως, στην πρόταση «Η ανάγκη υγιεινής δια-
τροφής δεν αµφισβητείται από καµία ιατρική έρευνα» δεν µπορεί 
να λεχθεί ως «η αναγκαιότητα υγιεινής διατροφής [...]». 

ανάγκα κα; θεοί πείθονται → ανάγκη 
αναγκασµός (ο) [αρχ.] η επιβολή βίας, η άσκηση πιέσεων για την 
εκτέλεση µιας πράξης ΣΥΝ. καταναγκασµός, εξαναγκασµός. 

αναγκαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που επιβάλλεται από την ανάγκη, 
από δυνάµεις ή αιτίες έξω από τον έλεγχο ή τον προγραµµατισµό 
κάποιου: η ~ αλλαγή παίκτη (σε περίπτωση τραυµατισµού) || η ~ 
ανάδυση υποβρυχίου (π.χ. λόγω βλάβης)· ΦΡ. αναγκαστική προσγεί-
ωση η προσγείωση αεροσκάφους σε χώρο που δεν έχει διαµορφωθεί 
κατάλληλα για τον σκοπό αυτόν, όταν η πτήση δεν µπορεί να συνε-
χιστεί κανονικά (π.χ. λόγω βλάβης) 2. αυτός που επιβάλλεται, που 
δεν γίνεται εκούσια: ~ σύµβαση | εισφορά | απαλλοτρίωση | µέτρα 
ΑΝΤ. προαιρετικός, εκούσιος 3. ΝΟΜ. (α) αναγκαστική εκτέλεση δια-
δικασία η οποία ρυθµίζεται από το δικονοµικό δίκαιο και αποσκοπεί 
στην παροχή έννοµης προστασίας στον δανειστή µε τη µορφή τής βί-
αιης ικανοποίησης τής απαίτησης που έχει κατά τού οφειλέτη (βλ. κ. 
αναγκαστική κατάσχεση, αναγκαστική διαχείριση) (β) αναγκαστικός 
νόµος (συντοµ. A.N.) νοµοθέτηµα, που εκδίδεται στη διάρκεια ανώ-
µαλων πολιτικών περιόδων µε συγκεκριµένη ισχύ και διατάξεις (γ) 
αναγκαστική κατάσχεση µέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικα-
νοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων αντικείµενο τής αναγκαστικής 
κατάσχεσης είναι περιουσιακά δικαιώµατα τού οφειλέτη, µεταβιβα-
στά, τα οποία δεσµεύονται µε στόχο τη ρευστοποίηση τους στο πλαί-
σιο τού πλειστηριασµού, ώστε από το πλειστηρίασµα να ικανοποιη-
θούν οι αξιώσεις των δανειστών (δ) αναγκαστικός κανόνας δικαίου | 
κανόνας αναγκαστικού δικαίου κανόνας δικαίου τού οποίου η εφαρ-
µογή δεν µπορεί να αποκλειστεί από την ιδιωτική βούληση ΑΝΤ. εν-
δοτικός κανόνας δικαίου ή κανόνας ενδοτικού δικαίου (ε) αναγκα-
στική διαχείριση µέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση 
χρηµατικών αξιώσεων αντικείµενο τής αναγκαστικής διαχείρισης 
είναι η επιχείρηση ή κάποιο ακίνητο τού οφειλέτη για την εκµετάλ-
λευση τού οποίου διορίζεται διαχειριστής ο οποίος περιοδικά ικανο-
ποιεί τους δανειστές από τα έσοδα τα οποία παράγει η επιχείρηση ή 
το ακίνητο 4. ΓΛΩΣΣ. αναγκαστικό αίτιο η αιτία που αναγκάζει το 
υποκείµενο τού ρήµατος να προβεί στην ενέργεια που δηλώνει το ρή-
µα· εκφράζεται εµπρόθετα (από, για, σε, ένεκα κ.λπ.), µε επιρρ. φρά-
σεις (λόγω +γεν., εξαιτίας +γεν. κ.λπ.), απρόθετα µε γενική, µε αιτιο-
λογική µετοχή και µε αιτιολογική πρόταση: άρχισε να κλαίει από τα 
νεύρα της || λόγω τής βροχής η εκδροµή αναβλήθηκε || πεθαίνω τής 
πείνας || δεν µπορούσα να περιµένω άλλο, έφυγα || δεν έρχοµαι, γιατί 
δεν αισθάνοµαι καλά. — αναγκαστικά επίρρ. (σηµ. 1, 2). 

ανάγκη (η) {αναγκών} 1. υποχρέωση που επιβάλλεται από συγκεκρι-
µένες συνθήκες («εξωτερική υποχρέωση», έξωθεν επιβαλλόµενη δέ-
σµευση): λόγω οικονοµικών προβληµάτων προβάλλει η ~ λήψεως σο-
βαρών µέτρων ΣΥΝ. υποχρέωση· ΦΡ. (α) (απρόσ.) είναι ανάγκη (να...) 
είναι απαραίτητο, χρειάζεται: ~ να βρούµε και άλλους συνεργάτες, 
γιατί µόνοι µας δεν τα καταφέρνουµε (β) εξ ανάγκης | κατ' αναγκη(ν) 
παρά τη θέληση µας, λόγω ελλείψεως άλλης δυνατής επιλογής, ανα-
γκαστικά: ~ θα πάρω ταξί, αφού δεν έχει λεωφορεία || είναι µύθος ότι 
ο ψυχοπαθής είναι - και εγκληµατίας (γ) εν ανάγκη (εν ανάγκη) σε 
περίπτωση ανάγκης, αν δεν γίνεται διαφορετικά: προσπάθησε να το 
επιδιορθώσεις^ µόνος σου και ~ τηλεφώνησε µου (δ) ανάγκα και θεοί 
πείθονται (ανάγκα και θεοί πείθονται, πβ. ανάγκα δ' ουδέ θεοί 
µάχονται, Σιµωνίδης 5,21) µπροστά στο αναπόφευκτο υποχωρούν 
ακόµη και οι θεοί· (γενικότ.) ακόµη και οι πιο αδιάλλακτοι και σκλη-
ροί άνθρωποι µπροστά στην αδυναµία να βρουν άλλη επιλογή, λύση, 
υποχωρούν, κάµπτονται (ε) (κάνω) την ανάγκη φιλοτιµία | την ανά-
γκην φιλοτιµίαν ποιούµενος (την ανάγκην φιλοτιµίαν, δ φασί, ποι-
ησάµενος, Αννα Κοµνηνή 1, 308, 15) προθυµοποιούµαι να κάνω κάτι, 
το οποίο ούτως ή άλλως είµαι υποχρεωµένος να κάνω: ο υπουργός, 
ποιούµενος την ανάγκην φιλοτιµίαν, εξήγγειλε την απόσυρση τού 
επίµαχου νοµοσχεδίου 2. (συνεκδ.) καθετί που χρειάζεται κανείς, οτι-
δήποτε είναι απαραίτητο, ώστε η έλλειψη ή η απουσία του να γεννά 
προβλήµατα: η ~ τής επικοινωνίας | συντροφικότητας | ανθρωπιάς | 
ειδίκευσης | εξέλιξης | αλλαγής τρόπου ζωής || έχω πολλές ~ || κάθε 
άνθρωπος, πέρα από τις βιολογικές, τις σωµατικές του ~, έχει και τις 
συναισθηµατικές || άνθρωπος είναι και έχει ανάγκες- θέλει να φάει, να 
πιει, να διασκεδάσει ΦΡ. (α) είδη πρώτης ανάγκης τα στοιχειώδη, τα 
απολύτως απαραίτητα για την καθηµερινή ζωή (β) δηµόσια ανάγκη 
κοινό συµφέρον: το επιβάλλει η ~ (γ) (συνεκδ.) δηµόσιες 

ανάγκες τα χρήµατα που απαιτούνται, προκειµένου να καλυφθούν τα 
έξοδα υπηρεσιών και έργων δηµοσίου συµφέροντος: µείωση των -
σηµαίνει περιορισµό των ελλειµµάτων τού δηµόσιου τοµέα (γ) έχω 
την ανάγκη (κάποιου) χρειάζοµαι τη βοήθεια ή την προστασία (κά-
ποιου), εξαρτώµαι από αυτόν (δ) ήταν ανάγκη; (ως ρητορική ερώτη-
ση) για την έκφραση δυσαρέσκειας σε δυσάρεστη εξέλιξη: ~ να µου 
τύχει τώρα αυτή η αρρώστια; (ε) δεν ήταν ανάγκη ως τυπική απά-
ντηση ευγενείας σε προσφορά (συνήθ. δώρου): -Αυτό το δώρο είναι 
για σας! -Μα ~! 3. η δύσκολη περίσταση, το σοβαρό (οικονοµικό, ψυ-
χολογικό, οικογενειακό κ.λπ.) πρόβληµα: οι φίλοι στην ~ φαίνονται 
ΣΥΝ. δυσκολία, στενοχώρια 4. κατάσταση υψηλού κινδύνου και κρι-
σιµότητας, που απαιτεί εξαιρετική ετοιµότητα για την αντιµετώπιση 
της: κατεπείγουσα | έκτακτη | έσχατη ~· ΦΡ. κατάσταση έκτακτης 
(λόγ. εκτάκτου) ανάγκης κατάσταση σοβαρών κοινωνικών, οικονοµι-
κών, εθνικών κ.ά. προβληµάτων, για την αντιµετώπιση των οποίων 
απαιτείται η λήψη εκτάκτων µέτρων και η κινητοποίηση τού κρατι-
κού µηχανισµού: µετά τους σεισµούς ο νοµός κηρύχθηκε σε ~ 5. η 
έντονη, ζωηρή επιθυµία για κάτι, το οποίο θεωρείται απαραίτητο: κα-
θώς περνούν τα χρόνια, οι επιθυµίες µας γίνονται ανάγκες || ό,τι για 
σένα είναι πολυτέλεια για µένα είναι ~|| η ~ διακοπών/ διασκέδασης 6. 
(ειδικότ. ευφηµ.) η ανάγκη για ούρηση και αφόδευση, κυρ. στις ΦΡ. 
κάνω την ανάγκη µου και έχω σωµατική ανάγκη 7. ΦΙΛΟΣ, η κατά-
σταση ενός όντος σε σχέση µε αυτό που του λείπει για να εκπληρώ-
σει τους σκοπούς του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναγκαιότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «στενοχώρια», αβεβ. ετύµου, πιθ. < άν-άγκη < άν)α)- + 
άγκών (ίσως και άγκή «αγκαλιά»). Αν αυτή η ετυµολογία είναι 
έγκυρη, τότε η αρχική σηµ. τής λ. ανάγκη θα ήταν «εναγκαλισµός, 
έντονη περίσφιξη που προκαλεί δυσφορία». Μολονότι οι φρ. εξ 
ανάγκης, κατ' ανάγκην, ανάγκη εστί, ανάγκην έχω, εν ανάγκη, είναι 
αρχαίες ή µεταγενέστερες, άλλες φρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. 
είδη πρώτης ανάγκης (< γαλλ. choses de première nécessité), επείγουσα 
ανάγκη (< γαλλ. besoin pressant), κάνω την ανάγκη µου (γαλλ. faire 
les besoins) κ.ά. Η (µεσν. προελεύσεως) φρ. κάνω την ανάγκη φι-
λοτιµία πέρασε και σε άλλες γλώσσες, λ.χ. γαλλ. faire la nécessité 
vertu, αγγλ. make a virtue of necessity]. 

ανάγλυφο (το) [µτγν.] {αναγλύφ-ου | -ων} ΑΡΧΑΙΟΛ.-ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. γλυπτή 
παράσταση (µορφή ή φιγούρα) σκαλισµένη σε πλάκα (λ.χ. από µάρ-
µαρο, µέταλλο, πέτρα, πηλό), ώστε να προεξέχει από την επιφάνεια 
τής πλάκας: τα ~ του Παρθενώνα φυλάσσονται στο Μουσείο τής 
Ακρόπολης (πβ. λ. γλυπτά). 

ανάγλυφος, -η, -ο 1. (α) αυτός που έχει χαραχθεί ή σκαλιστεί πάνω σε 
µια επιφάνεια έτσι, ώστε να προεξέχει ΣΥΝ. έκτυπος (β) ανάγλυφη 
γραφή το ειδικό σύστηµα ανάγνωσης για τους τυφλούς, αποτε-
λούµενο από γράµµατα που γίνονται αισθητά διά τής αφής· το σύ-
στηµα Μπράιγ (γ) ΓΕΩΓΡ. ανάγλυφος χάρτης τοπογραφικός χάρτης 
στον οποίο αναπαριστάται η µορφολογία τού εδάφους είτε πάνω σε 
στερεό υλικό (γύψο, χαρτόνι, πλαστικό) είτε πάνω σε επίπεδη επιφά-
νεια (συνήθ. χαρτί), λ.χ. µε κατάλληλες φωτοσκιάσεις 2. ανάγλυφο 
(το) βλ.λ. 3. (µτφ.) αυτός που απεικονίζεται, περιγράφεται µε τρόπο 
ζωηρό και παραστατικό: έδωσε ανάγλυφη την εικόνα τής καταστρο-
φής ΣΥΝ. ζωντανός, παραστατικός. — ανάγλυφα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αναγλύφω «σκαλίζω» < ava- + γλύφω (βλ.λ.)]. 

αναγνωρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {αναγνώρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. αντιλαµβάνοµαι, βρίσκω την ταυτότητα (προσώπου ή πράγµατος), 
συσχετίζοντας στοιχεία τής εξωτερικής πραγµατικότητας µε αυτά 
που έχω ήδη στη µνήµη µου: αναγνώρισα τη φωνή του ανάµεσα σε 
πολλές άλλες ΣΥΝ. καταλαβαίνω, ταυτίζω· ΦΡ. δεν σε αναγνωρίζω! 
για να δείξουµε τη δυσαρέσκεια µας ή την έντονη κατάπληξη µας 
από την ασυνήθιστη, αλλαγµένη συµπεριφορά κάποιου 2. αποδέχο-
µαι την ύπαρξη πράγµατος ή κατάστασης, τον αληθή ή γνήσιο χα-
ρακτήρα τους: ~ τα λάθη µου | την ήττα | την υπογραφή µου ΣΥΝ. κα-
θοµολογώ, παραδέχοµαι 3. αποδέχοµαι επίσηµα και επικροτώ ως 
έγκυρη τη διαµόρφωση µιας συγκεκριµένης κατάστασης: ~ κράτος | 
καθεστώς | πολίτευµα 4. (ειδικότ.) ΝΟΜ. (α) αποδέχοµαι τη νοµιµότητα 
µιας διαδικαστικής πράξης στην οποία προβαίνει ο διάδικος, ο 
οποίος βλάπτεται από την αναγνωριζόµενη πράξη (β) ως πραγµατι-
κός πατέρας, δηµιουργώ νοµικό δεσµό µεταξύ εµού και τού τέκνου 
µου που έχει γεννηθεί χωρίς γάµο 5. εκφράζω ή δείχνω την εκτίµηση 
ή την ευγνωµοσύνη µου (προς κάποιον/κάτι): το κράτος πρέπει να 
αναγνωρίζει τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πολίτες ΣΥΝ. επιβρα-
βεύω ΑΝΤ. αδιαφορώ 6. αποδέχοµαι (κάποιον) ως αξιόλογο πρόσωπο 
στον τοµέα του: όλοι τον αναγνωρίζουν στη δουλειά του 7. ΣΤΡΑΤ. 
(κυρ. για έδαφος, περιοχή) συλλέγω χρήσιµα στοιχεία, ανιχνεύω (βλ. 
λ. αναγνώριση) 8. (µεσοπαθ. αναγνωρίζοµαι) γίνοµαι γνωστός και 
αποδεκτός σε ευρεία κλίµακα, αποκτώ φήµη: αναγνωρίστηκε µετά 
θάνατον ως σπουδαίος ποιητής 9. η µτχ. αναγνωρισµένος, -η, -ο κ. 
(λόγ.) ανεγνωρισµένος (βλ.λ.). 

αναγνώριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η ταύτιση 
στοιχείων τής εξωτερικής πραγµατικότητας µε στοιχεία ήδη γνωστά, 
η διαπίστωση ότι κάποιος/κάτι είναι όντως αυτός/αυτό που νοµίζου-
µε: η ~ τού δράστη από τον αυτόπτη µάρτυρα οδήγησε την αστυνοµία 
στη σύλληψη του 2. η συνειδητοποίηση και αποδοχή τής ύπαρξης και 
τής γνησιότητας συγκεκριµένου πράγµατος ή καταστάσεως: η ~ των 
προβληµάτων των εργαζοµένων οδηγεί την κυβέρνηση στη λήψη 
δραστικότερων µέτρων ΣΥΝ. οµολογία, παραδοχή 3. η επίσηµη παρα-
δοχή τού κύρους και τής αυθεντίας κάποιου: ηθοποιός µε διεθνή ~ 
ΣΥΝ. επιδοκιµασία, αποδοχή 4. η έκφραση εκτίµησης για την προ-
σφορά, την αξία ή τα επιτεύγµατα κάποιου και το αποτέλεσµα τής 
έκφρασης αυτής: ως ~ των υπηρεσιών του, του απονεµήθηκε τιµητική 
πλακέτα ΣΥΝ. επιβράβευση 5. ΝΟΜ. (α) η αποδοχή τής νοµιµότητας 
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µιας διαδικαστικής πράξης στην οποία προβαίνει ο διάδικος, ο οποίος 
βλάπτεται από την αναγνωριζόµενη πράξη (β) αναγνώριση τέκνου 
τρόπος δηµιουργίας νοµικού δεσµού µεταξύ τού πραγµατικού 
φυσικού πατέρα και τού τέκνου που έχει γεννηθεί χωρίς γάµο των 
γονέων του 6. η κρατική πράξη µε την οποία γίνεται ευρέως αποδε-
κτή στη διεθνή κοινότητα η οντότητα κρατών, κυβερνήσεων ή εµπό-
λεµων πλευρών ΦΡ. αναγνώριση κράτους (στο διεθνές δίκαιο) ο-
ποιαδήποτε νοµική πράξη από την οποία προκύπτει άµεσα ή έµµεσα 
η αναγνώριση τής νοµιµότητας άλλου κράτους και τής κυβέρνησης 
του 7. ΣΤΡΑΤ. (α) η προσεκτική εξερεύνηση και ανίχνευση περιοχής 
για συγκεκριµένους στρατιωτικούς σκοπούς: έστειλαν µία περίπολο 
για ~ τού εδάφους ΣΥΝ. κατόπτευση, ανίχνευση· ΦΡ. (µτφ.) κάνω ανα-
γνώριση του εδάφους προσπαθώ να εξετάσω και να εκτιµήσω τις 
πιθανότητες και τις δυνατότητες εφαρµογής κάποιων ενεργειών ή 
σχεδίων: κάνε πρώτα µια ~ και µετά της προτείνεις να συνεργαστείτε 
ΣΥΝ. βολιδοσκόπηση (β) αεροπορική αναγνώριση η διαδικασία 
εντοπισµού ή πιστοποίησης τής ταυτότητας άγνωστου αεροσκάφους 
που βρίσκεται στον εναέριο χώρο ή στη ζώνη ελέγχου εναέριας κυ-
κλοφορίας ενός κράτους 8. η έντεχνη και µεθοδευµένη από τον συγ-
γραφέα αποκάλυψη τής σχέσης µεταξύ των ηρώων λογοτεχνικού έρ-
γου (συζύγων, γονέων-τέκνων κ.λπ.), την οποία οι ίδιοι (ή µόνο ο ένας 
από αυτούς) αγνοούσαν ώς εκείνη τη στιγµή, λ.χ. τού Οδυσσέα και 
τής Πηνελόπης στην Οδύσσεια. 

αναγνωρίσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί (ή αξίζει) να αναγνωριστεί: 
ο γραφικός του χαρακτήρας είναι ~. 
[ΕΤΥΜ. < αναγνωρίζω (θ. αναγνωρισ- τού αορ.) + παραγ. επίθηµα -
ιµος]. 

αναγνωρισµένος, -η, -ο κ. (λόγ.) ανεγνωρισµένος αυτός που τον 
γνωρίζουν και τον αποδέχονται για την αξία του: ~ ηθοποιός | καλ-
λιτέχνης | συγγραφέας | επιστήµονας ΣΥΝ. καθιερωµένος. 

αναγνωριστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται για αναγνώριση, 
για τη συλλογή χρήσιµων στοιχείων: γίνονται - πτήσεις πάνω από τις 
θέσεις τού εχθρού || - απόσπασµα | περίπολος | σηµείο | αεροσκάφος | 
προσπάθειες | κουβέντες | κινήσεις 2. ΝΟΜ. (α) αναγνωριστική πράξη 
η πράξη µε την οποία αναγνωρίζεται η ύπαρξη µιας υποχρέωσης ή 
δικαιοπραξίας (β) αναγνωριστική αγωγή αγωγή µε την οποία 
επιδιώκεται η δικαστική αναγνώριση (βεβαίωση) τής ισχύος ή τού 
περιεχοµένου ή τής µη ισχύος δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης. — 
αναγνωριστικά επίρρ. 

ανάγνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η κατανόηση τού 
περιεχοµένου ενός γραπτού ή τυπωµένου κειµένου µέσω τής ανα-
γνώρισης τής σηµασίας των συµβόλων τού γραπτού λόγου µε τα 
οποία είναι διατυπωµένο, καθώς και η διάρκεια αυτής τής διαδικα-
σίας: για την ~ αυτού τού βιβλίου χρειάστηκαν πολλές ηµέρες ΣΥΝ. 
διάβασµα 2. η προφορική απόδοση γραπτού κειµένου (µε ή χωρίς 
ακροατήριο): η ~ κειµένων στην τάξη 3. (κυρ. στο δηµοτικό σχολείο) 
το σχολικό µάθηµα τής προφορικής νοηµατικής απόδοσης γραπτών 
κειµένων: την πρώτη ώρα θα έχετε ~ 4. (συνεκδ.) το κείµενο που δί-
νεται στο σχολείο για διάβασµα: τι έχουµε για ~ στο σχολείο; 5. η 
κατανόηση τής σηµασίας συµβόλων, η αποκρυπτογράφηση κειµένου 
διατυπωµένου σε άγνωστη γραφή: η ~ τής Γραµµικής γραφής Β' το-
ποθέτησε την ιστορία τής ελληνικής γλώσσας έξι αιώνες πίσω ΣΥΝ. 
αποκρυπτογράφηση 6. η πρώτη προσέγγιση των ρόλων θεατρικού έρ-
γου από τους ηθοποιούς σε κοινή συγκέντρωση 7. ΦΙΛΟΛ. Ο τρόπος 
απόδοσης και ερµηνείας πολυσήµαντου µηνύµατος από συγκεκριµέ-
νο κείµενο, φιλολογική ερµηνεία: οι πολλαπλές ~ σε έναν στίχο τής 
«Αντιγόνης» τού Σοφοκλή || θεωρία τής ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαβάζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άνάγνωσις, αρχική σηµ. «αναγνώριση, ενθύµηση», < 
άνα-γιγνώσκω < άνα- + γιγνώσκω «γνωρίζω»]. 

αναγνώσιµος, -η, -ο [1856] αυτός που εύκολα µπορεί να διαβαστεί ή 
να αποκρυπτογραφηθεί. 

αναγνωσιµότητα (η) 1. η δυνατότητα ανάγνωσης ή αποκρυπτο-
γράφησης ενός κειµένου 2. ο βαθµός ζήτησης εντύπου, ο αριθµός ή το 
ποσοστό τού συνόλου των αναγνωστών του: η ~ των εφηµερίδων πα-
ρουσιάζει πτωτική τάση || υψηλή | χαµηλή ~ (πβ. λ. ακροαµατικότητα, 
θεαµατικότητα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακροαµατικότητα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. readability]. 

ανάγνωσµα (το) [µτγν.] {αναγνώσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το γραπτό 
κείµενο, συνήθ. πεζού λόγου, που προσφέρεται για ανάγνωση: λαϊκό 
| παιδικό | ψυχωφελές | σοβαρό ~· ΦΡ. (σχολικό) ανάγνωσµα καθένα 
από τα επιλεγµένα αποσπάσµατα λογοτεχνικών έργων για σχολική, 
διδακτική χρήση 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) περικοπή τού Ευαγγελίου τού Απο-
στόλου που διαβάζεται κατά τις ιερές ακολουθίες: εκ τού κατά Ματ-
θαίον αγίου Ευαγγελίου το ~ (β) κάθε περικοπή από τη Βίβλο που 
αναγιγνώσκεται στις ιερές ακολουθίες: Προφητείας Ησαϊου το ~. 

αναγνωσµατάριο (το) [1851] {αναγνωσµαταρί-ου | -ων} βιβλίο που 
προορίζεται για τους µαθητές τού ∆ηµοτικού για την εκµάθηση ανά-
γνωσης και γραφής ΣΥΝ. αναγνωστικό, αλφαβητάρι. Επίσης (λαϊκότ.) 
αναγνωσµατάρι. [ΕΤΥΜ. < ανάγνωσµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -
άριό]. 

αναγνωστήριο (το) [µτγν.] {αναγνωστηρί-ου | -ων) αίθουσα σε βι-
βλιοθήκες, εκπαιδευτικά ή πολιτιστικά ιδρύµατα, κατάλληλα δια-
µορφωµένη για διάβασµα. 

αναγνώστης (ο) [µτγν.] {αναγνωστών}, αναγνώστρια (η) [1851] 
{αναγνωστριών} 1. πρόσωπο που διαβάζει (βιβλία, περιοδικά, εφηµε-
ρίδες): µειώνεται ο αριθµός των - εφηµερίδων || συστηµατικός | φα-
νατικός - µιας στήλης περιοδικού 2. (ειδικότ.) αναγνώστες (οι) οι 
αγοραστές προϊόντων γραπτού λόγου (βιβλίων, εφηµερίδων, περιοδι-
κών), το αγοραστικό κοινό: οι ~ θα απολαύσουν ένα συγκλονιστικό 
µυθιστόρηµα || οι πωλήσεις δείχνουν ότι οι ~ τής εφηµερίδας µειώνο- 

νται 3. ΕΚΚΛΗΣ. βοηθός ιερέα ή ψάλτη, ο οποίος επιτελεί την ανά-
γνωση των περικοπών τής Αγίας Γραφής κατά τη Θεία Λειτουργία. 

αναγνωστικό (το) το βασικό βιβλίο που χρησιµοποιείται στη στοι-
χειώδη εκπαίδευση για τη διδασκαλία και την άσκηση των µαθητών 
στην ανάγνωση· βιβλίο µε λογοτεχνικά και άλλα κείµενα, που συµ-
βάλλει και στη γλωσσική, αισθητική ή ηθική αγωγή των µαθητών 
ΣΥΝ. αναγνωσµατάριο. 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. αναγνωστικός από τη φρ. ανα-
γνωστικό (βιβλίο)]. 

αναγνωστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το διάβασµα: 
~ ικανότητα· ΦΡ. αναγνωστικό κοινό | αναγνωστική δύναµη το 
σύνολο των ανθρώπων που διαβάζουν βιβλία, εφηµερίδες ή άλλα έ-
ντυπα: οι µετρήσεις δείχνουν µείωση τού - των εφηµερίδων 2. ανα-
γνωστικό (βιβλίο) (το) βλ.λ. 

αναγόµωση (η) [1895] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΣΤΡΑΤ. το εκ 
νέου γέµισµα όπλου µε πυροµαχικά, ξαναγέµισµα· αφορά στα εκρη-
κτικά γεµίσµατα οβίδων, βληµάτων και εκρηκτικών µέσων · 2. η επά-
λειψη τού ελαστικού τροχού οχήµατος που έχει φθαρεί µε ειδική ου-
σία, ώστε να γίνει κατάλληλο για χρήση: «πολλές εταιρείες προτι-
µούν να κάνουν ~ στα λάστιχα, όταν φθαρούν κάπως, αντί να τα 
αντικαθιστούν» (εφηµ.). — αναγοµώνω ρ. [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. rechargement]. 

αναγόρευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) 1. η επί-
σηµη ανάδειξη σε αξίωµα: η - του σε αρχηγό τού κόµµατος ΣΥΝ. ανα-
κήρυξη ΑΝΤ. καθαίρεση 2. (ειδικότ.) επίσηµη απονοµή πανεπιστηµια-
κού τίτλου: η ~ τού Γάλλου προέδρου σε επίτιµο διδάκτορα τής Νο-
µικής ΣΥΝ. ανακήρυξη. 

αναγορεύω ρ. µετβ. {αναγόρευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) 1. 
απονέµω (σε κάποιον) δηµόσιο αξίωµα ή τίτλο σε επίσηµη τελετή: 
κατά την πρώτη ηµέρα τού Συνεδρίου τού κόµµατος αναγορεύθηκε 
επίτιµος πρόεδρος 2. (ειδικότ. για πανεπιστήµια) απονέµω επισήµως 
πανεπιστηµιακό τίτλο- κάνω (κάποιον) επίτιµο διδάκτορα ή επίτιµο 
καθηγητή: το Πανεπιστήµιο Αθηνών αναγόρευσε τον 1.Θ. Κακριδή 
επίτιµο καθηγητή 3. (καταχρ.-µτφ.) ανακηρύσσω (βλ.λ. και ΣΧΟΛΙΟ 
παρακάτω): τον έχουν σχεδόν αναγορεύσει σε κριτή των πράξεων 
όλων και «Πάπα» τού κινήµατος || «έτσι όπως αναγορεύεται σε ρυθ-
µιστική αρχή η γνώµη...» (εφηµ.). — αναγορευτικός, -ή, -ό [1843]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άν)α)- + αγορεύω] 

αναγορεύω - ανακηρύσσω. Σε σχέση µε την απονοµή τίτλων (επί-
τιµου διδάκτορα, επίτιµου καθηγητή κ.ά.), τα δύο ρήµατα διαφέ-
ρουν: το ανακηρύσσω αναφέρεται στην απόφαση απονοµής ενός 
τίτλου (Αναγνωρίζοντας την προσφορά του τον ανεκήρυξαν επίτιµο 
διδάκτορα τής Φιλοσοφικής Σχολής), ενώ το αναγορεύω στη 
διαδικασία τής αποδόσεως τιµής, στην τελετή (Αύριο θα αναγο-
ρευθεί από τις πανεπιστηµιακές αρχές διδάκτωρ στην αίθουσα τε-
λετών τού Πανεπιστηµίου). Το ίδιο ισχύει και για τα ανακήρυξη 
και αναγόρευση (Εναν µήνα µετά την ανακήρυξη του σε διδά-
κτορα έγινε και η επίσηµη τελετή τής αναγόρευσης). 

α να γούλα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. αίσθηµα δυσφορίας τού στοµά-
χου, που συνοδεύεται από τάση για εµετό: η θαλασσοταραχή τής 
έφερε - 2. (µτφ.) η έντονη δυσφορία, η αποστροφή ή απέχθεια (για 
κάποιον/κάτι): όταν βλέπω ανθρώπους να συµπεριφέρονται έτσι σε 
παιδιά, µε πιάνει ~. [ΕΤΥΜ. < αναγουλιάζω (υποχωρητ.)]. 

αναγουλιάζω ρ. αµετβ. {αναγούλιασα} αισθάνοµαι αναγούλα, τάση 
για εµετό, κυρ. λόγω στοµαχικής ενόχλησης, ναυτίας, ιλίγγου κ.λπ. 
— ανανούλιασµα (το), αναγουλιαστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ανα- + 
γουλιάζω < γούλα «λαιµός» (βλ. λ. γουλιά)]. 

αναγραµµατισµός (ο) [µεσν.] η παραγωγή λέξεων ή φράσεων µε 
αλλαγή τής σειράς των γραµµάτων µιας λέξης ή οµάδας λέξεων (π.χ. 
µόνος - νόµος, διατροφή - Αφροδίτη). — αναγραµµατίζω ρ. [µτγν.]. 

αναγραφή (η) [αρχ.] 1. η διαδικασία τής καταχώρισης ή καταγραφής 
ενός κειµένου σε επίσηµα έγγραφα: ~ εξόδων | ψηφισµάτων | νόµων 
ΣΥΝ. καταγραφή 2. η διαδικασία γνωστοποίησης, δηµοσίευσης ειδή-
σεως, γεγονότος από τον Τύπο: η ~ άγνωστων στοιχείων τής ιδιωτικής 
ζωής ενός πολιτικού στις εφηµερίδες ΣΥΝ. δηµοσιοποίηση, γνωστο-
ποίηση 3. τιµητική καταχώριση ονόµατος σε βιβλίο, αναµνηστική 
πλακέτα, ειδική στήλη: σε µια στήλη που θα τοποθετηθεί στην είσοδο 
τής εκκλησίας, θα γίνει - των ονοµάτων των ευεργετών || ~ των συ-
ντελεστών τής παράστασης σε ειδική πλακέτα 4. (γενικότ.) η τύπωση, 
αποτύπωση πάνω σε ένα αντικείµενο: η ~ τής τιµής τού προϊόντος 
στη συσκευασία. 

αναγράφω ρ. µετβ. [αρχ.] {ανέγραψα, αναγράφ(τ)ηκα (λόγ. ανεγρά-
φην, -ης, -η...), αναγεγραµµένος} 1. καταχωρίζω, σηµειώνω (στοιχεία) 
σε συγκεκριµένο χώρο, σε πλαίσιο προσδιορισµένο για τον σκοπό αυ-
τόν: η ηµεροµηνία λήξεως αναγράφεται στη συσκευασία των προϊό-
ντων ΣΥΝ. εγγράφω, καταγράφω 2. (ειδικότ.) χαράζω, γράφω σε στή-
λη, πλακέτα ως τιµητική διάκριση: σε ειδικό πλαίσιο στην είσοδο τού 
Μεγάρου Μουσικής θα αναγραφούν τα ονόµατα των διευθυντών ορ-
χήστρας που έχουν φιλοξενηθεί εκεί 3. (λόγ.) καθιστώ γνωστό, φέρω 
στο φως µέσω τού Τύπου: ανεγράφη σε έντυπο ότι υπήρξε διαφωνία 
των πολιτικών αρχηγών. 

ανάγω ρ. µετβ. {παρατ. ανήγα, ανήγαγα (να/θα αναγάγω), (λόγ.) ανή-
χθην, -ης, -η... (να/θα αναχθώ)} 1. αποδίδω σε συγκεκριµένο χρονικό 
σηµείο ή αρχική αιτία: σύγχρονοι µελετητές ανάγουν τον θεσµό αυτόν 
στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας || η τελευταία εξήγηση που δόθηκε 
ανάγει την έχθρα τους στις έντονα ανταγωνιστικές τους σχέσεις από 
την παιδική τους ήδη ηλικία 2. (µεσοπαθ. ανάγοµαι) προσδιορί- 
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ζοµαι, χρονολογούµαι (κατά συγκεκριµένο τρόπο): το γενεαλογικό 
τους δέντρο ανάγεται στους ήρωες τής επανάστασης τού '21 3. µετα-
τρέπω, αναδεικνύω: έχει αναγάγει την απραξία σε τρόπο ζωής 4. µε-
τατρέπω (κάτι) σε άλλο ισοδύναµο, µετασχηµατίζω: το κλάσµα 4/8 
µπορεί να αναχθεί στο απλούστερο 1/2 5. ΧΗΜ. προκαλώ αναγωγική 
αντίδραση (βλ. λ. αναγωγικός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άν)α)- + άγω]. 

ανάγωγη (η) 1. η αναφορά, η τοποθέτηση (πράξης, σχέσης ή κατά-
στασης) σε άλλη βάση ή διάσταση (συνήθ. απλούστερη ή πιο αποσα-
φηνισµένη): η ~ τού προβλήµατος σας σε µια γενικότερη σχέση αντι-
παλότητας θα οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις ΣΥΝ. µετάθεση 
2. ΦΙΛΟΣ, η µετατροπή ενός δεδοµένου σε µια πιο ενδιαφέρουσα, πιο α-
πλή ή πιο εύχρηστη µορφή 3. ΧΗΜ. η χηµική αντίδραση κατά την οποία 
ένα χηµικό στοιχείο (ελεύθερο ή σε ένωση του) προσλαµβάνει ηλε-
κτρόνια 4. ΜΑΘ. (α) η διαδικασία µετατροπής µιας µαθηµατικής πα-
ράστασης ή σχέσης σε ίση ή ισοδύναµη: ~ οµοίων όρων (σε πολυώνυ-
µο) || ~ κλάσµατος (β) µέθοδος επίλυσης προβληµάτων στην αριθµητι-
κή: ~ στη µονάδα 5. η επαναφορά τροφής από το στοµάχι ή τον οισο-
φάγο στο στόµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ανάγω]. 

αναγωγικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που προκύπτει µε τη διαδικασία 
τής αναγωγής: ~ αντίδραση | µέθοδος 2. ΧΗΜ. αναγωγικό µέσο χηµι-
κή ένωση ή στοιχείο που έχει την ιδιότητα να προκαλεί την αναγω-
γή άλλων σωµάτων, καθώς αυτό οξιδώνεται. 

ανάγωγος1, -η, -ο αυτός που δεν έχει καλή αγωγή, καλή ανατροφή: 
είναι ~ παιδί-µιλάει µε αναίδεια στους γονείς του ΣΥΝ. κακοµαθηµέ-
νος, αγενής, κακοαναθρεµµένος. — ανάγωγα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άν- στερητ. + αγωγή. Ήδη αρχ. είναι η σηµ. «ατίθασος, αδάµαστος» (µε 
αναφορά σε ζώα), ενώ στη Μτγν. Ελληνική συναντούµε και τη 
σηµερινή σηµ. (λ.χ. ανάγωγος και απαίδευτος τρόπος, ∆ιόδ. 
Σικελιώτης). Η φρ. ανάγωγο κλάσµα είναι µετάφρ. δάνειο (πβ. αγγλ. 
irreducible fraction)]. 

ανάγωγος2, -η, -ο ΜΑΘ. ανάνωγο κλάσµα κλάσµα τού οποίου οι όροι 
δεν επιδέχονται περαιτέρω απλοποίηση (λ.χ. 9/15 → 3/5). [ΕΤΥΜ. < 
αναγωγή, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. irréductible, µε αναβι-βασµό 
τόνου κατά τα στερητ.]. 

αναδασµός (ο) η διαδικασία ανακατανοµής τής έγγειας ιδιοκτησίας 
για την καλύτερη και δικαιότερη εκµετάλλευση των καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων: τα µέτρα για τους αγρότες προβλέπουν και ~ τής γης ΣΥΝ. 
ξαναµοίρασµα, αναδιανοµή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άναδατέοµαι «ξαναµοιράζω» < ava- + δατέοµαι «δια-
νέµω», βλ. κ. δασµός]. 

αναδασώνω ρ. µετβ. [1877] {αναδάσω-σα, -θηκα, -µένος) φυτεύω δέ-
ντρα (σε έκταση που απογυµνώθηκε λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αι-
τίας), ξαναδηµιουργώ δάσος (σε αποψιλωµένη έκταση). 

αναδάσωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η τεχνητή δη-
µιουργία δάσους σε περιοχή όπου η φυσική βλάστηση έχει καεί ή 
αποψιλωθεί, µε φύτευση δενδρυλλίων που παράγονται σε φυτώρια ή 
µε σπορά: η ~ των καµένων εκτάσεων είναι έργο και καθήκον όλων 
µας || οικονοµική | προστατευτική ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. reboisement]. 

αναδασωτέος, -α, -ο αυτός που πρόκειται ή πρέπει να αναδασωθεί: ~ 
δασική έκταση | περιοχή || εκατοντάδες χιλιάδες στρέµµατα καµένου 
δάσους κηρύχθηκαν αναδασωτέα. [ΕΤΥΜ. < αναδασώ(νω) + παραγ. 
επίθηµα -τέος, πβ. κ. µειω-τέος]. 

αναδεικνύω [αρχ.] κ. αναδείχνω ρ. µετβ. {ανέδειξα, ανα-δείχθηκα κ. -
δείχτηκα, -δεδειγµένος} 1. κάνω (κάτι) να φαίνεται καθαρά, να ξε-
χωρίζει: το καινούργιο της χτένισµα αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά 
τού προσώπου της ΣΥΝ. προβάλλω 2. (συνεκδ.) αποδίδω (σε κάποιον) 
µεγάλη αξία ή σπουδαιότητα, εξυψώνω, βγάζω (κάποιον) από την 
αφάνεια: ο Κουν ανέδειξε πολλούς σηµαντικούς ηθοποιούς ΣΥΝ. φέ-
ρω στο προσκήνιο, προωθώ, καταξιώνω 3. εκλέγω (κάποιον) σε αξίω-
µα, επιλέγω (κάποιον) µεταξύ άλλων ως κατάλληλο για συγκεκριµέ-
νη θέση: τον ανέδειξαν γενικό γραµµατέα τού κόµµατος ΣΥΝ. εκλέγω 
4. (µεσοπαθ. αναδεικνύοµαι) ξεπροβάλλω, ξεχωρίζω, διακρίνοµαι και 
αναγνωρίζοµαι: ένας πολιτικός που αναδείχθηκε µέσα από τους αγώ-
νες του ΣΥΝ. (λόγ.) αναφαίνοµαι, προοδεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δείχνω. 

ανάδειξη (η) {-ης κ. -είξεως | χωρ. πληθ.) 1. η έξοδος από την αφά-
νεια, η προώθηση και προβολή, η εµφάνιση στο προσκήνιο και η κα-
θιέρωση· (κατ' επέκτ.) η διάκριση σε συγκεκριµένο τοµέα, η κοινωνι-
κή ή επαγγελµατική πρόοδος: η ~ στον δηµοσιογραφικό χώρο | στο 
καλλιτεχνικό στερέωµα ΣΥΝ. προκοπή, ευδοκίµηση, επιτυχία 2. η 
εκλογή σε αξίωµα: η ~ του σε πρόεδρο τού κόµµατος || η ~ µιας οµά-
δας σε κυπελλούχο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άνάδειξις < αναδεικνύω]. 

αναδεκτός [1893] κ. αναδεχτός (ο),αναδεκτή κ. αναδεχτή (η) 
(λαϊκ.) ο βαφτιστικός (βλ.λ.) ΣΥΝ. αναδεξιµιός. 

ανάδελφος, -η, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που δεν έχει αδέλφια 2. (κυρ. 
µτφ.) αυτός που δεν έχει οµοεθνές ή οµοφύλους, που είναι εντελώς 
µόνος και χωριστός από τους άλλους: έθνος ~. [ΕΤΎΜ. αρχ. < άν- 
στερητ. + αδελφός]. 

αναδεντραδα (η) 1. κλήµα αναρριχώµενο σε τοίχο ή σε δέντρα ΣΥΝ. 
κληµαταριά, κρεβατίνα 2. (συνεκδ.) το σκιερό µέρος κάτω από αναρ-
ριχητικά φυτά ΣΥΝ. σκιάδα, σύσκιο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άναδενδράς, -
άδος < ava- + -δενδράς < δένδρον]. 

αναδεξιµιός (ο), αναδεξιµιά (η) (λαϊκ.) πρόσωπο το οποίο βαφτίζει 
κάποιος, το «πνευµατικό παιδί» ως προς τη σχέση του µε τον νον-νό ή 
τη νοννά ΣΥΝ. βαφτιστήρι, βαφτισιµιός, αναδεκτός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
άναδεξιµαΐος < άνα- + δεξιµαϊος (πβ. αόρ. άν-ε-δεξ-άµην), ρ. 
άναδέχοµαι]. 

αναδευτήρας (ο) µηχανοκίνητο συνήθ. αντικείµενο για την ανάδευση, 
το ανακάτεµα υλικών (ειδικότ.) συσκευή για την ανάµειξη υγρών και 
ιδ. ποτών ΣΥΝ. αναµικτήρας. [ΕΤΥΜ. < αναδεύω + παραγ. επίθηµα 
-τήρας]. 

αναοεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ανάδ-εψα (λόγ. -ευσα), -εύτηκα (λόγ. -εύ-
θηκα), -ευµένος} ♦ 1. (µετβ.) ανακινώ από τον πυθµένα, από τον βυθό' 
ανακατεύω: ~ τα υλικά σε σκεύος µαγειρικής || (µτφ.) ~ σκέψεις στον 
νου µου (προβληµατίζοµαι, ανησυχώ) ♦ 2. (αµετβ.) στριφογυρίζω, κι-
νούµαι στο ίδιο σηµείο (συνήθ. ανήσυχα) 3. (µεσοπαθ. αναδεύοµαι) 
κινούµαι στη θέση µου, ανασαλεύω. — ανάδευση (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< άνα- + δεύω «υγραίνω», αγν. ετύµου]. 

άναδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {αναδέχθηκα} δέχοµαι στην αγκα-
λιά µου (νεοβαπτιζόµενο βρέφος), γίνοµαι ανάδοχος, νοννός | νοννά 
του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αναδεχτός (ο) → αναδεκτός 
αναδηµιουργία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} 1. η δηµιουργία από την αρ-

χή, ο εκ νέου σχηµατισµός πράγµατος ή κατάστασης: υποστηρίζεται 
ότι η µετάφραση ενός κειµένου από µια γλώσσα σε µιαν άλλη αποτελεί 
διαδικασία αναδηµιουργίας τού πρωτοτύπου 2. (µτφ.) η πνευµατική ή 
ηθική αναγέννηση από την παρακµή και την αποτελµάτωση: πνέει 
άνεµος αναδηµιουργίας στην πολιτιστική ζωή τού τόπου. 
— αναδηµιουργώ ρ. [µτγν.] {-είς...}, αναδηµιουργίας, -ή, -ό [µτγν.], 
αναδηµιουργικά επίρρ. 

αναδηµοσίευση (η) [1891] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η δηµο-
σίευση σε εφηµερίδα ή περιοδικό κειµένου ή τµήµατος καµένου από 
άλλο έντυπο στο οποίο είχε δηµοσιευθώ για πρώτη φορά- η εκ νέου 
δηµοσίευση ενός κειµένου: ~ από µια ξένη εφηµερίδα. 

αναδηµοσιεύω ρ. µετβ. [1885] {αναδηµοσίευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τη-
κα), -µένος} δηµοσιεύω εκ νέου (κείµενο ή τµήµα κειµένου που έχω 
ήδη δηµοσιεύσει ή που έχει δηµοσιευθεί σε άλλο έντυπο): κατόπιν 
απαιτήσεως των αναγνωστών η εφηµερίδα αναδηµοσίευσε το επίµαχο 
άρθρο || το άρθρο του αναδηµοσιεύθηκε σε όλα τα µεγάλα ευρωπαϊκά 
περιοδικά. 

αναδιανεµητικός, -ή, -ό αυτός που συµβάλλει στην αναδιανοµή ενός 
συνόλου, κατάλληλος για αναδιανοµή. 

αναδιανοµή (η) το εκ νέου µοίρασµα (ενός πράγµατος): ~ γεωργικών 
εκτάσεων ΣΥΝ. ανακατανοµή. — αναδιανέµω ρ. 

αναδιαρθρώνω ρ. µετβ. {αναδιάρθρω-σα, -θηκα, -µένος} καθορίζω εκ 
νέου τη δοµή, µεταβάλλω τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µεταξύ 
τους τα επιµέρους στοιχεία της: η κυβέρνηση προσπαθεί να 
αναδιαρθρώσει το εκπαιδευτικό σύστηµα ΣΥΝ. αναδιοργανώνω. 
[ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. restructure]. 

αναδιάρθρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ο εκ νέου καθο-
ρισµός τής δοµής, η µεταβολή τού τρόπου σύνδεσης των επιµέρους 
στοιχείων της: η - τού κρατικού µηχανισµού ΣΥΝ. αναδιοργάνωση. 
— αναδιαρθρωτικός, -ή, -ό. 

αναδιάταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} (λόγ.) η εκ νέου διά-
ταξη των µελών ενός όλου, ενός συστήµατος, για να αποτελέσουν 
µια νέα, περισσότερο λειτουργική οργανική ενότητα: χρειάστηκε η ~ 
των δυνάµεων µας κατά µήκος τής γραµµής πυρός ΣΥΝ. ανασύνταξη, 
ανακατάταξη. — αναδιατάσσω ρ. 

αναδιατυπώνω ρ. µετβ. {αναδιατύπω-σα, -θηκα, -µένος} διατυπώνω, 
εκφράζω (κάτι) µε άλλον τρόπο: ο πρωθυπουργός αναδιατύπωσε τις 
θέσεις του για την οικονοµική πολιτική. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
reword]. 

αναδιατύπωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η εκ νέου δια-
τύπωση µε άλλον τρόπο: η ~ µιας πρότασης. 

αναδίδω [αρχ.] κ. αναδίνω ρ. µετβ. {ανέδιδα- µόνο σε ενεστ. κ. πα-
ρατ.} 1. εκπέµπω στον χώρο, βγάζω (ευχάριστες ή δυσάρεστες) οσµές, 
γίνοµαι αντιληπτός µέσω τής αισθήσεως τής όσφρησης: τα λουλού-
δια αναδίδουν µια ευχάριστη µυρωδιά ΣΥΝ. αποπνέω 2. εκπέµπω 
προς τα επάνω, διασκορπίζω σε µεγάλη έκταση: το ηφαίστειο µετά 
την έκρηξη άρχισε να αναδίδει πυκνούς καπνούς ΣΥΝ. βγάζω.   * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

αναδιοργανώνω ρ. µετβ. [1884] {αναδιοργάνω-σα, -θηκα, -µένος} 
τροποποιώ την υπάρχουσα οργάνωση (ενός συστήµατος) µε σκοπό 
την επίτευξη καλύτερης λειτουργίας: ~ τον δηµόσιο τοµέα ΣΥΝ. ανα-
µορφώνω, ανασυγκροτώ ΑΝΤ. αποδιοργανώνω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. reorganiser (νόθο συνθ.)]. 

αναδιοργάνωση (η) [1856] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η τρο-
ποποίηση τής υπάρχουσας οργάνωσης, η εκ νέου οργάνωση (ενός συ-
στήµατος) για την επίτευξη καλύτερης λειτουργίας: η ~ τής επιχεί-
ρησης µε βάση σύγχρονα πρότυπα ΣΥΝ. αναµόρφωση, ανασυγκρότη-
ση ΑΝΤ. αποδιοργάνωση. 

α να διπλασιασµός (ο) [µτγν.] 1. (στα Αρχαία Ελληνικά) η επανάλη-
ψη τού αρχικού συµφώνου τού θέµατος ενός ρήµατος, συνοδευόµε-
νου από ε (συντελικοί χρόνοι) ή | (ενεστώτας), λ.χ. δε-δοµένος, πί-πτω 
ΣΥΝ. διπλασιασµός 2. ΒΙΟΛ. η αυτοαναπαραγωγή τού D.N.A. ΣΥΝ. αντι-
γραφή. — αναδιπλασιάζω ρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

αναδιπλώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αναδιπλώ-θηκα, -µένος} 1. υποχωρώ 
προσωρινά, προκειµένου να προστατεύσω και να ανασυντάξω τις 
δυνάµεις µου: τα στρατεύµατα τού εχθρού αναδιπλώθηκαν στην 
οχυρή γραµµή τους ΣΥΝ. συσπειρώνοµαι 2. (µτφ.) γίνοµαι διαλλακτι-
κός, παρουσιάζω σηµεία συµβιβασµού, προσέγγισης ή αλλαγής στά-
σης: µόλις συνειδητοποίησε το λάθος του, αναδιπλώθηκε και προ-
σπάθησε να αλλάξει την κουβέντα || ο δήµαρχος αναδιπλώθηκε στο 
ζήτηµα των µέτρων ελεγχόµενης στάθµευσης ΣΥΝ. συµβιβάζοµαι, 
διαλλάσσοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άναδιπλώ | -οϋµαι (-όω), αρχική σηµ. «διπλασιάζω -
επαναλαµβάνω», < άνα- + διπλώ (βλ. λ. διπλώνω). Η σηµερινή σηµ. 
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αποδίδει το γαλλ. se replier]. 
αναδίπλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η προσωρινή υποχώρηση 

για προστασία και ανασύνταξη δυνάµεων (κάποιου): η ~ τού στρατεύµατος 
ANT. ανάπτυξη · 2. ΓΛΩΣΣ. σχήµα λόγου κατά το οποίο µία λέξη προτάσεως 
ή µία φράση επαναλαµβάνεται αµέσως για δεύτερη φορά, υπηρετώντας 
εκφραστικούς λόγους, λ.χ. «µιλούσε αργά-αργά και επιβλητικά», «αγάλι-αγάλι 
γίνεται η αγουρίδα µέλι», «ο ελληνικός λαός, λαός ηρωικός και 
βασανισµένος...» ΣΥΝ. παλιλλογία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άναδίπλωσις, αρχική σηµ. 
«συστροφή (εντέρου), ειλεός», < άναδιπλώ (βλ.λ.). Οι σηµ. «διπλασιασµός - 
επανάληψη» είναι µτγν.]. 

αναδίφηση (η) [1862] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η συστηµατική και 
λεπτοµερειακή έρευνα, µελέτη κυρ. αρχείων, εγγράφων κ.λπ.: η~ των 
βυζαντινών χειρογράφων τής µονής (πβ. λ. φυσιοδίφης, ιστοριοδίφης). — 
αναδίφης [1885] κ. αναδιφητής (ο) [1878]. 

αναδιφώ ρ. µετβ. {αναδιφάς... | αναδίφησα} (λόγ.) ερευνώ εξαντλητικά 
αναζητώντας κάτι: αναδίφησε τα παλιά αρχεία και βρήκε σηµαντικά στοιχεία 
για τη µελέτη του. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αναδιφώ (-άω) «αναζητώ ψηλαφώντας» < άνα- + διφώ 
«ψηλαφώ», αγν. ετύµου]. 

αναδόµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (γενικά) η µεταβολή τής 
δοµής, τής οργάνωσης ή τής λειτουργίας ενός συστήµατος πάνω σε νέες 
βάσεις: η ~ τού συστήµατος τού ρήµατος στην Ελληνική οδήγησε στην 
απλοποίηση τής µορφής του ΣΥΝ. αναµόρφωση, ανασχηµατισµός, 
ανασυγκρότηση, ανασύσταση, ανασύνταξη 2. (συνήθ. ειδικότ.) η ανασύνθεση 
τού κυβερνητικού σχήµατος µε αλλαγές υπουργών ΣΥΝ. ανασχηµατισµός. 
[ΕΤΥΜ. < Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. restructuration | reshuffling]. 

αναδοµώ ρ. µετβ. {αναδοµείς... | αναδόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 1. 
µεταβάλλω τη δοµή, τη σύνθεση συνόλου: ο πρωθυπουργός αναδόµησε την 
κυβέρνηση αντικαθιστώντας πέντε υπουργούς του ΣΥΝ. αναµορφώνω, 
ανασχηµατίζω, αναδιαρθρώνω 2. (ειρων. για ένα µόνο πρόσ.) καθαιρώ, 
αποµακρύνω (κάποιον) από τη θέση (του), αλλάζω τις αρµοδιότητες 
(κάποιου): τον αναδόµησε ο πρωθυπουργός ύστερα από την πρόσφατη κριτική 
του στις θέσεις τού κόµµατος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. restructure]. 

αναδουλειά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. η έλλειψη εργασιακής 
απασχόλησης ΣΥΝ. ανεργία 2. (συνεκδ.-συνήθ. στον πληθ.) η οικονοµική 
δυσκολία και στενοχώρια: οι έµποροι παραπονούνται ότι έχουν αναδουλειές, 
επειδή δεν κυκλοφορεί ρευστό στην αγορά ΣΥΝ. δυσπραγία, (λαϊκ.) κεσάτια. 
[ΕΤΥΜ. < ava- στερητ. + δουλειά]. 

αναδοχή (η) 1. (α) η αποδοχή και ανάληψη ευθυνών για την εκτέλεση 
συγκεκριµένου έργου: η ~ τού έργου τής διάνοιξης δρόµου (β) ΝΟΜ. αναδοχή 
χρέους η σύµβαση που συνάπτει κάποιος (αναδοχέας) µε τον δανειστή και 
βάσει αυτής αναδέχεται ξένο χρέος υπεισερχό-µενος στη θέση τού αρχικού 
οφειλέτη είτε κατ' αποκλεισµόν εκείνου ο οποίος έτσι απαλλάσσεται 
(στερητική αναδοχή χρέους) είτε παράλληλα προς εκείνον ο οποίος 
εξακολουθεί να ευθύνεται (σωρευτική αναδοχή χρέους) · 2. η ανεπίσηµη 
υιοθεσία και ανατροφή παιδιού µέχρι την ηλικία των 18 χρόνων. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «εγγύηση, ενέχυρο», < αρχ. άναδέχοµαι]. 

ανάδοχος (ο/η) {αναδόχ-ου | -ων, -ους} 1. το φυσικό ή κυρ. νοµικό πρόσωπο 
που αναλαµβάνει µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες την εκτέλεση δηµόσιου 
έργου: ~ τού µετρό | τής εθνικής οδού | τού αεροδροµίου || (ως επίθ.) η ~ 
εταιρεία ΣΥΝ. εργολάβος, κατασκευαστής • 2. πρόσωπο που δίνει όνοµα στο 
βρέφος κατά το µυστήριο τής βα-πτίσεώς του ΣΥΝ. νοννός 3. ΝΟΜ. 
ανάδοχοι γονείς ζευγάρι που αναλαµβάνει την ανατροφή παιδιού µέχρι την 
ηλικία των 18 ετών, οπότε το ίδιο το παιδί αποφασίζει αν θα ολοκληρωθεί και 
θα επισηµοποιηθεί τυπικά η διαδικασία τής υιοθεσίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
άναδέχοµαι]. 

ανάδραση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) ΤΕΧΝΟΛ. η επιστροφή 
µέρους τού εξαγοµένου (output) από ένα σύστηµα πίσω στην πηγή του, µε 
σκοπό τη διόρθωση ή µεταβολή τού εξαγοµένου: η - από έναν υπολογιστή µάς 
δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουµε το πρόγραµµα του ΣΥΝ. ανατροφοδότηση 
2. (ειδικότ.) η διαδικασία ελέγχου τής ορθής λειτουργίας µιας µηχανής µέσω 
ειδικών οργάνων της που µεταφέρουν πληροφορίες για τη συµπεριφορά τής 
µηχανής στην πράξη, ελέγχοντας τη µηχανική τάση για αποδιοργάνωση, ώστε 
να επιτυγχάνεται διόρθωση τού σφάλµατος ΣΥΝ. ανατροφοδότηση 3. (στα 
µέσα επικοινωνίας) η µεταβίβαση τής αντίδρασης τού δέκτη πίσω στον ποµπό 
(λ.χ. τού κοινού προς τον οµιλητή µέσω των παρατηρήσεων τού κοινού κατά 
την οµιλία, των αναγνωστών προς το έντυπο µέσω τής αλληλογραφίας ή τού 
αριθµού πωλήσεως τευχών | φύλλων κ.λπ.), που επιτρέπει στον ποµπό να 
προσαρµόσει το µήνυµα του στις απαιτήσεις τού δέκτη ή τής επικοινωνίας 4. 
(γενικότ.) κάθε αντίδραση ενός δέκτη µηνύµατος προς τον ποµπό, λ.χ. στην 
παιδαγωγική, ο τρόπος αντίδρασης των µαθητών στη µορφή τής διδασκαλίας. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. feedback]. 

αναδροµή (η) 1. (για υγρά) η κίνηση προς υψηλότερο επίπεδο, προς τα πάνω: η 
~ τού νερού σε δοκιµαστικό σωλήνα · 2. ΜΟΥΣ. η επανάληψη ορισµένου µέρους 
µουσικής συνθέσεως 3. (µτφ.) (α) η αναφορά σε γεγονότα τού παρελθόντος, 
είτε µε γλωσσικές πληροφορίες είτε µε τεχνικά οπτικοακουστικά µέσα (υλικό 
αρχείου, έντυπο, ηχητικό ή οπτικό): ιστορική ~ || ~ στις µέρες τού πολέµου (β) 
ΛΟΓΟΤ. κατ' αναδροµή διήγηµα διήγηµα που αρχίζει την εξιστόρηση από το 
µέσον τής ιστορίας και^ κατόπιν επανέρχεται στην αρχή µε επεισόδια. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άνα- + -δροµή < θ. δροµ-, από όπου και δρόµ-ος (βλ.λ.)]. 

αναδροµικός, -ή, -ό [1831] 1. αυτός που, ενώ θεσπίζεται στο παρόν, θεωρείται 
ότι ισχύει από προγενέστερο χρονικό σηµείο (= αναδροµική ισχύς): ~ αύξηση | 
νόµος | χρέος | φόρος νόµου 2. αναδροµικά (τα) τα χρήµατα που λαµβάνονται 
εκ των υστέρων και καλύπτουν πα-ρελθοντικό χρονικό διάστηµα βάσει 
νεότερης συνήθ. ρύθµισης: εισπράττω τα ~ 3. αυτός που γίνεται στο παρόν 
αλλά αναφέρεται στο παρελθόν, σε προηγούµενες περιόδους: γίνεται ~ έκθεση 
έργων τού διάσηµου ζωγράφου (µε έργα που έχουν εκτεθεί στο παρελθόν). — 
αναδροµικ-ά | -ώς [1858] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
rétroactif]. 

αναδροµικότητα (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα συγκεκριµένης ρύθµισης 
(λ.χ. νοµοθετικής) να έχει αναδροµική ισχύ: η ~ τής ισχύος τού νόµου κρίθηκε 
αντισυνταγµατική. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. rétroactivité]. 

ανάδροµος, -η, -ο 1. αυτός που κινείται αντίθετα προς το κανονικό, το φυσικό: 
~ φορά ΣΥΝ. ανάποδος, ανάστροφος 2. ΑΣΤΡΟΝ. ανάδροµη κίνηση η προς 
δυσµάς φαινόµενη κίνηση ενός πλανήτη, ως προς επίγειο παρατηρητή, που 
προκύπτει από τον συνδυασµό τής κίνησης τού πλανήτη και τής κίνησης τής 
Γης γύρω από τον Ήλιο 3. ΙΧΘΥΟΛ. (ψάρι) που, ενώ ζει στη θάλασσα, 
µεταναστεύει στα νερά των ποταµών για να γεννήσει τα αβγά του, όπως ο 
σολοµός τού Ατλαντικού Ωκεανού 4. (συνεκδ.) αυτός που κινείται προς τα 
πίσω, που δεν παρουσιάζει σηµεία προόδου, αλλά οπισθοχώρησης: ~ πορεία | 
κίνηση ΣΥΝ. οπισθοδροµικός, οπισθοχωρητικός 5. ΒΙΟΛ. ανάδροµη 
διασταύρωση η διασταύρωση ατόµων τής πρώτης θυγατρικής γενεάς µε έναν 
από τους γονείς τους. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ανερχόµενος, ανοδικός», < άνα- + δρόµος. o 
όρος ανάδροµη κίνηση είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. retrograde motion]. 

αναδύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αναδύθηκα· µτχ. ενεστ. αναδυόµενος, -η (λόγ. -
οµένη), -ο...} 1. ανεβαίνω στην επιφάνεια τού νερού: το υποβρύχιο αναδύθηκε, 
µόλις βρέθηκε σε ασφαλή ύδατα ΣΥΝ. ανέρχοµαι 2. (λογοτ.) ξεπροβάλλω στον 
ορίζοντα, γίνοµαι αντιληπτός, βγαίνω µέσα από το σκοτάδι: ο ήλιος, λαµπερός, 
αναδύθηκε µέσα από τα σύννεφα 3. (µτφ.) παρουσιάζοµαι ξαφνικά, 
εµφανίζοµαι στο προσκήνιο, γίνοµαι αισθητός: κατά τη µεταξύ τους συζήτηση 
αναδύθηκαν οι διαφορές τους ΣΥΝ. ξεπροβάλλω, αναφαίνοµαι 4. ΜΥΘΟΛ. 
αναδυόµενη (η) προσωνυµία τής θεάς Αφροδίτης, γιατί σύµφωνα µε τον µύθο 
ξεπρόβαλε µέσα από τους αφρούς τής θάλασσας στην Κύπρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός, δύση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άνα- + δύοµαι «εισέρχοµαι». Βλ. κ. δύω]. 

ανάδυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η άνοδος (λ.χ. από τον βυθό) 
στην επιφάνεια: η ~ τού υποβρυχίου | τού δύτη ANT. κατάδυση 2. (µτφ.) η 
εµφάνιση στο προσκήνιο: «µια αργή αλλά σταθερή ~ των λαϊκών στρωµάτων 
στην επιφάνεια» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άνάδυσις < αναδύω Ι-οµαι (βλ.λ.). Η σηµ. 2 είναι απόδ. τού 
αγγλ. emergence]. 

αναερόβιος, -α, -ο [1881] ΒΙΟΛ. 1. (για φαινόµενο ή διαδικασία) αυτός που 
πραγµατοποιείται σε περιβάλλον χωρίς οξυγόνο: ~ αναπνοή ANT. αερόβιος 2. 
(για οργανισµό) αυτός που ζει χωρίς οξυγόνο: - βακτήρια ΑΝΤ. αερόβιος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. anaérobique, όρος που πλάστηκε από 
τον Γάλλο χηµικό L. Pasteur], 

αναεροβίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το φαινόµενο κατά το 
οποίο ορισµένοι οργανισµοί (βακτήρια κ.ά.) επιβιώνουν χωρίς οξυγόνο ANT. 
αεροβίωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. anaérobiose]. 

ανάερος, -η, -ο 1. (µτφ.) αυτός που είναι τόσο ελαφρύς, σαν να στέκεται στον 
αέρα, σαν να µην αποτελείται από ύλη: ~ ύπαρξη | κίνηση | βάδισµα ΣΥΝ. 
ανάλαφρος, αιθέριος, άυλος · 2. αυτός που δεν αερίζεται επαρκώς (πβ. λ. 
ανήλιος). [ΕΤΥΜ. < αν- στερητ. + αέρας]. 

αναζήτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η επίµονη και 
συστηµατική προσπάθεια εξευρέσεως (πράγµατος | προσώπου): ~ στέγης | 
απολεσθέντος αντικειµένου /εργασίας | χρηµάτων || η ~ τής αλήθειας | τής 
λύσης ενός προβλήµατος | τού ιδανικού συντρόφου ΣΥΝ. (λόγ.) αναδίφηση, 
διερεύνηση, (καθηµ.) ψάξιµο, (λαϊκ.) γύρεµα 2. (ειδικότ.) αναζητήσεις (οι) 
(α) ψυχικού ή πνευµατικού ενδιαφέροντος έρευνες και προβληµατισµοί: οι 
θεωρητικές ~ κάποιου (β) αναζητήσεις τού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
ραδιοφωνική ανακοίνωση των ονοµάτων προσώπων που αγνοούνται και τους 
αναζητούν οι συγγενείς τους. 

αναζητώ [αρχ.] (κ. -άω) ρ. µετβ. {αναζητ-είς κ. -άς... | αναζήτ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. ψάχνω µε επίµονο τρόπο να βρω (κάποιον/ κάτι): ~ την 
αλήθεια | τον ένοχο | αποδείξεις ΣΥΝ. ψάχνω, ζητώ, γυρεύω, ερευνώ 2. 
αισθάνοµαι την επιθυµία να βρω (κάτι/κάποιον που µου λείπει): - τη 
συντροφιά σου || ~ τις όµορφες µέρες που έζησα || ~ την ευτυχία ΣΥΝ. νοσταλγώ, 
επιθυµώ, αποζητώ. — αναζητητής (ο) [1877], αναζητητικός, -ή, -ό [1840]. 

αναζωογόνηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η επανάκτηση των 
σωµατικών και ψυχικών δυνάµεων, το ξανάνιωµα τού οργανισµού ύστερα από 
µια κατάσταση εξάντλησης: οι διακοπές συµβάλλουν στην ψυχική µας ~ ΣΥΝ. 
αναγέννηση, τόνωση, ενδυνάµωση ANT. εξάντληση, εξουθένωση 2. η 
επαναφορά σε προηγούµενη καλή κατάσταση ύστερα από µια περίοδο 
κάµψης: η ~ τής αγοράς ΣΥΝ. τόνωση, αναθέρµανση. — αναζωογονητικός, -
ή, -ό [1890], αναζωογονητικά επίρρ. 

αναζωογονώ ρ. µετβ. [µτγν.] {αναζωογονείς... | αναζωογόν-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. δίνω νέες δυνάµεις, νέα πνοή (σε κάποιον/κάτι που 
παρουσιάζει σηµεία κόπωσης ή φθοράς): ένα ντους µετά από 
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µια δύσκολη µέρα θα σε αναζωογονήσει || ενυδατική κρέµα που ανα-
ζωογονεί και τονώνει το δέρµα ΣΥΝ. τονώνω, φρεσκάρω 2. (µτφ.) βοη-
θώ στην ανανέωση (πράγµατος που βρίσκεται σε κρίση ή παρακµή(: 
η εισροή συναλλάγµατος θα αναζωογονήσει την οικονοµία || ένα ρο-
µαντικό ταξίδι θα αναζωογονήσει τη σχέση τους ΣΥΝ. αναθερµαίνω. 

αναζωπυρώνω ρ. µετβ. {αναζωπύρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. δίνω νέες 
διαστάσεις (σε φωτιά που τείνει να σβήσει): οι δυνατοί άνεµοι ανα-
ζωπυρώνουν τις εστίες τής φωτιάς ΣΥΝ. ξαναφουντώνω, (λόγ.) αναρ-
ριπίζω 2. (µτφ.) δίνω νέα ζωή, νέα πνοή ή ένταση, αναθερµαίνω (κά-
τι που τείνει να χαθεί ή να ατονήσει): ~ την ελπίδα | την ένταση | 
έναν καβγά ΣΥΝ. ενισχύω, τονώνω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άναζωπυρώ (-όω) < αρχ. άναζωπυρώ (-έω) < ava- + 
ζωπυρώ «ανάβω φωτιά» < ζώπυρον «σπινθήρας», συνθ. εκ συναρπα-
γής από τη φρ. ζωόν πυρ «ζωντανή φωτιά, φλόγα»]. 

αναζωπύρωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η ενί-
σχυση των διαστάσεων, τής έντασης (φωτιάς που έτεινε να σβήσει): 
κίνδυνος αναζωπύρωσης ΣΥΝ. (λαϊκ.) ξαναφούντωµα 2. (µτφ.) η ανα-
θέρµανση, η τόνωση, η ενίσχυση: η ~ του πάθους | των ταραχών | τού 
κύµατος απεργιών | τού εθνικισµού | των πολεµικών συγκρούσεων 
ΣΥΝ. ενίσχυση. Επίσης (αρχαιοπρ.) αναζωπύρηση [αρχ.]. 

αναζωπύρωση ή αναζωπύρηση; Η λ. πυρ έδωσε στην Αρχαία κα-
νονικώς ρ. πυρόω (> πυρώνω). Η λ. ζώπυρον (ως σύνθετη) έδωσε ρ. 
σε -έω (-είς, -εί...(, ήτοι ζωπυρώ και άναζωπυρώ (-εϊς, -εί...) µε πα-
ράγωγο το άναζωπύρησις (> αναζωπύρηση), που είναι και το κα-
νονικό. Ήδη στην Αρχαία το άναζωπυρώ (-είς...) µεταπλάστηκε 
(αργότερα και σπανιότερα) σε άναζωπυρόω (-οίς...) > αναζωπυρώ-
νω και αναζωπύρωσις (ήδη αρχ.) µε επίδραση τού απλού πυρώ (-
οίς...) | πυρώνω. Άρα τόσο το αναζωπύρηση όσο και το άναζωπυρώ 
(-είς...) είναι σωστοί παραδοσιακοί τύποι κοντά στους σχετικά 
νεότερους και µεταπλασµένους τ. αναζωπυρώνω - αναζωπύρωση. 

αναθαλλω ρ. αµετβ. {ανέθαλα (να/θα αναθάλω)} (λόγ.-σπάν.) 1. (κυ-
ριολ.) βγάζω εκ νέου βλαστούς και άνθη: µε τις συχνές βροχές και τη 
συστηµατική φροντίδα, δέντρα και φυτά στον κήπο άρχισαν να ανα-
βάλλουν 2. (µτφ.) ανακτώ δυνάµεις, εµφανίζω πρόοδο µετά από πε-
ρίοδο στασιµότητας ή κρίσης: σύµφωνα µε εκτιµήσεις διεθνών ορ-
γανισµών, υπάρχουν βάσιµες ελπίδες ότι η οικονοµία θα αναβάλει 
ΣΥΝ. τονώνοµαι, ενισχύοµαι, αναζωογονούµαι, ανακάµπτω. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < άνα- + θάλλω «ανθίζω, βλαστάνω»]. 

αναθαρρώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {αναθαρρείς... | αναθάρρ-ησα, -ηµένος} 
ανακτώ το χαµένο µου θάρρος: αναθάρρησε που είδε τους φίλους του 
και συνέχισε την προσπάθεια του µε µεγαλύτερο κουράγιο κι αι-
σιοδοξία ΣΥΝ. ξεθαρρεύω, εµψυχώνοµαι, (οικ.) παίρνω τα πάνω µου. 
Επίσης αναθαρρεύω {αναθάρρεψα}. — αναθάρρηση (η) [µτγν.]. 

ανάθεµα (το) {αναθέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κατάρα (εναντίον προ-
σώπου, πράγµατος ή κατάστασης που θεωρούνται ιδιαιτέρως µιση-
τά) (+σε): «~ στην ξενιτειά µε τα φαρµάκια που 'χει» (δηµοτ. τραγ.) 
ΑΝΤ. ευλογία- ΦΡ. (α) (π') ανάθεµα (+αιτ. αδύνατου τ. προσ. αντων.) 
(i) για την έκφραση έντονης δυσαρέσκειας από τη συµπεριφορά, τη 
στάση κάποιου: ανάθεµα σε που δεν µας αφήνεις να ησυχάσουµε 
βραδιάτικα! (ii) (χαριτολογώντας) για κάτι που µας προκαλεί, µας 
εξάπτει, µας διεγείρει και δεν µπορούµε να του αντισταθούµε: Π' 
ανάθεµα την! Μας πήρε το µυαλό µε τα σκέρτσα της! (β) (εµφατ.) 
ανάθεµα κι αν για περίπτωση που αποκλείουµε εντελώς, που αρνού-
µαστε κατηγορηµατικά: ~ κατάλαβα λέξη απ'όσα είπε! || ~ άνοιξε βι-
βλίο όλες αυτές τις µέρες (δεν διάβασε τίποτα) 2. (ως επιφών. +αιτ.) 
(α) για κάτι που ευχόµαστε να µην είχε συµβεί, υπάρξει κ.λπ.: ~ την 
ώρα και τη στιγµή που σε γνώρισα (β) για κάτι που θεωρούµε ότι δεν 
διαθέτει κάποιος ή δεν τον χαρακτηρίζει σε ικανοποιητικό βαθµό: ~ 
το µυαλό σου! Τίποτα δεν καταλαβαίνεις (γ) για κάτι σπουδαίο που 
έχει κανείς, χωρίς να του αξίζει- κρίµα: ~ τα πλούτη και την οµορφιά 
του, τέτοιος παλιοχαρακτήρας που είναι! 3. (συνεκδ.) το αντικείµενο 
έντονου µίσους και ολοκληρωτικής απόρριψης: υπήρξε το ~ τής 
οικογένειας ύστερα από τον γάµο της µε έναν αλλόθρησκο 4. 
ΕΚΚΛΗΣ. ειδική βαριά ποινή που ισοδυναµεί µε τον αποκλεισµό ενός 
προσώπου από το σώµα τής Εκκλησίας· η ποινή αυτή επιβάλλεται σε 
µέλη τής Εκκλησίας µόνο µε πλειοψηφία των 2/3 τής Ιεράς Συνόδου 
τής Ιεραρχίας της, σύµφωνα µε τον Καταστατικό Χάρτη (ν. 
590/1977): ρίχνω το - σε κάποιον || παραδίδω κάποιον στο ~ || απαγ-
γέλλω το ~ εναντίον κάποιου- ΦΡ. ανάθεµα Βενιζέλου ο αφορισµός 
τού Βενιζέλου από τη Σύνοδο τής Εκκλησίας τής Ελλάδας στις 12/25-
12-1916, µε το αιτιολογικό ότι επιβουλευόταν τον θεσµό τής βασιλεί-
ας, επειδή είχε αποφασίσει την είσοδο τής χώρας στον Α' Παγκόσµιο 
Πόλεµο στο πλευρό των Συµµάχων (Αντάντ, βλ.λ.) 5. ΛΑΟΓΡ. καταρα-
µένο µέρος: στέλνω κάποιον στο ~ (τον διαολοστέλνω) || άµε | σύρε | 
πήγαινε στο ~ (χάσου, πήγαινε στον διάβολο)· ΦΡ. (α) τόπος τού ανα-
θέµατος η περίοπτη θέση στην οποία τα παλιά χρόνια (ήδη στο Βυ-
ζάντιο) έριχναν οι κάτοικοι µιας περιοχής και οι περαστικοί πέτρες 
(τους «λίθους τού αναθέµατος») εκφωνώντας «ανάθεµα» για φυγόδικο 
ή άγνωστο εγκληµατία, ιερόσυλο κ.λπ. και συνεκδ. ο σωρός των 
λίθων που σχηµατιζόταν (β) λίθος τού αναθέµατος (i) καθεµιά από 
τις πέτρες που ρίχνονταν στον τόπο τού αναθέµατος (ii) (µτφ.) η βα-
ριά κατηγορία, η µοµφή (που εκφράζεται εναντίον κάποιου): µετά 
την εκλογική ήττα οι εσωκοµµατικοί του αντίπαλοι τού έριξαν τον ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. ανάθεµα | αρχ. ανάθηµα «αφιέρωµα στους θεούς» < 
αρχ. άνατίθηµι «αφιερώνω». Η σηµ. «καταραµένο πράγµα, αποκρου-
στικό» είναι µτγν. και απαντά για πρώτη φορά στη µετάφραση των 
Εβδοµήκοντα ως απόδ. τού εβρ. herém (βλ. κ. χαράµι) «αντικείµενο 

καταραµένο, καταδικασµένο να καταστραφεί» (π.χ. Π.∆. ∆ευτερ. 7, 
26: ούκ εισοίσεις βδέλυγµα εις τον οΐκόν σου και εση ανάθηµα ώσπερ 
τούτο). Το εύρος που απέκτησε η σηµ. αυτή οφείλεται και στον 
αποτρεπτικό χαρακτήρα που έχει από τη φύση της η πράξη τού 
αφιερώµατος ή τής θυσίας, προκειµένου να αποφευχθεί και να προ-
ληφθεί κάτι κακό (πβ. Κ.∆. Α'Κορινθ. 16,22: εί τις ου φιλεΐ τον Κύριον 
Ίησοϋν Χριστόν, ήτω ανάθεµα)]. 

αναθεµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {αναθεµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. εκτοξεύω κατάρες, αναθέµατα εναντίον (κάποιου): αναθεµά-
τιζε την ώρα και τη στιγµή που βρέθηκε µπροστά στον δρόµο του! 
ΣΥΝ. καταριέµαι 2. ΕΚΚΛΗΣ. αποβάλλω (κάποιον) από το σώµα τής 
Εκκλησίας ΣΥΝ. αφορίζω, αποκηρύσσω, αποκόπτω 3. (η µτχ. αναθε-
µατισµένος, -η, -ο) (α) καταραµένος ή άξιος να τον καταρασθεί κά-
ποιος· για πρόσωπα απεχθή στον οµιλητή: άκου τι µου είπε ο ~ να 
κάνω! ΣΥΝ. καταραµένος (β) για κάτι που µας προκαλεί ταλαιπωρία 
και µας εκνευρίζει: το - το ψυγείο, πάλι χάλασε! — αναθεµάτισµσ 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. 

αναθεµατισµός (ο) [µτγν.] 1. η κατάρα (βλ. λ. ανάθεµα) 2. ΕΚΚΛΗΣ. η 
αποκήρυξη κάποιου από την κοινότητα στην οποία ανήκει και ει-
δικότ. από το σώµα τής Εκκλησίας ΣΥΝ. αφορισµός. 

αναθερµαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {αναθέρµαν-α, -θηκα, (λόγ.) -θερµαν-
θείς, -είσα, -έν), αναθερµασµένος} (συνήθ. µτφ.) τονώνω εκ νέου, ανα-
ζωπυρώνω (κάτι που τείνει να ατονήσει, που φθίνει): η οικονοµία θα 
αναθερµανθεί µε τη δηµιουργία κινήτρων για νέες επενδύσεις || ανα-
θερµάνθηκαν οι σχέσεις των δύο χωρών ΣΥΝ. αναζωογονώ, ενισχύω. 

αναθέρµανση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. (κυ-
ριολ.) η θέρµανση (κάποιου πράγµατος) εκ νέου, το ξαναζέσταµα 
(λ.χ. για τη βελτίωση τής απόδοσης ατµοστροβίλων και αεριοστροβί-
λων) 2. (µτφ.) η αύξηση τής έντασης, η ισχυροποίηση (φαινοµένου, 
εκδηλώσεως κ.λπ.), κυρ. µετά από περίοδο ή φάση ύφεσης, πτώσης, 
χαλάρωσης: η ~ των σχέσεων των δύο χωρών || η ~ τού εµπορίου | τής 
αγοράς ΣΥΝ. τόνωση, αναζωογόνηση. 

ανάθεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η εξουσιοδότηση 
(κάποιου) για την εκτέλεση έργου: η ~ δηµοσίων έργων στον µειοδό-
τη τού διαγωνισµού ||η~ τής υπόθεσης σε δικηγόρο ΣΥΝ. επιφόρτιση. 

αναθέτω ρ. µετβ. {ανέθεσα, ανατέθηκα, ανατεθειµένος} 1. καθιστώ 
(κάποιον) υπεύθυνο για την εκτέλεση ορισµένης αποστολής: του ανέ-
θεσαν µια σηµαντική έρευνα στο εξωτερικό || ανέθεσε στους µαθητές 
να βρουν πληροφορίες για τα πρόσωπα τού κειµένου ΣΥΝ. επιφορτί-
ζω, εξουσιοδοτώ, δίνω εντολή 2. (ειδικότ.) ορίζω (κάποιον) υπεύθυνο 
έναντι αµοιβής για την εκτέλεση έργου: η διαπλάτυνση τής παλαιάς 
εθνικής οδού ανατέθηκε στην εταιρεία µας 3. µεταβιβάζω (σε άλλον) 
συγκεκριµένη φροντίδα ή µέριµνα: µου ανέθεσαν το παιδί τους για 
όσο θα έλειπαν ΣΥΝ. εµπιστεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άνατίθηµι «επιθέτω, βάζω κάτι επάνω σε κάτι άλλο» < άνα- + 
τίθηµι (βλ. κ. θέτω, τίθεµαι). Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

αναθεώρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εκ νέου 
εξέταση πράξης ή διαδικασίας που έχει ολοκληρωθεί: οι δικηγόροι 
θα επιδιώξουν µε κάθε τρόπο την ~ τής δικαστικής απόφασης || αί-
τηση αναθεώρησης βαθµολογίας ΣΥΝ. επανεξέταση, (λόγ.) αναψηλά-
φηση 2. κάθε είδους µεταβολή ή τροποποίηση στη µορφή και στο πε-
ριεχόµενο κειµένου: µε την ~ τού Συντάγµατος προβλέπεται περιορι-
σµός των αρµοδιοτήτων τού προέδρου τής ∆ηµοκρατίας || η ενηµέ-
ρωση τής κοινής γνώµης για την ~ τής Συνθήκης τού Μάαστριχτ 3. 
(κατ' επέκτ.) ο επανέλεγχος και η ριζική αλλαγή (τού τρόπου σκέψε-
ως, των ιδεών, των πεποιθήσεων): η ~ των απόψεων του τον ώθησε να 
πολιτευθεί και πάλι || οι εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία τον οδήγησαν 
στην ~ τής στάσης του απέναντι στη Γερµανία ως παράγοντα σταθε-
ρότητας στη Βαλκανική. 

αναθεωρήσιµος, -η, -ο [1840] (κυρ. ΝΟΜ.) αυτός που είναι δυνατόν 
να αναθεωρηθεί: οι συνταγµατικές διατάξεις που αναφέρονται στις 
εξουσίες τού προέδρου τής ∆ηµοκρατίας είναι ~. 

αναθεωρητής (ο) [1830], αναθεωρήτρια (η) {αναθεωρητριών} 1. 
πρόσωπο που κάνει την αναθεώρηση, που επανεξετάζει κάτι 2. (ειδι-
κότ.) ΠΟΛΙΤ. πρόσωπο που αποκλίνει από τον µαρξισµό, κυρ. σε ό,τι 
σχετίζεται µε τις επαναστατικές θέσεις για την οικονοµική, πολιτική 
και κοινωνική εξέλιξη ΣΥΝ. ρεβιζιονιστής. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. révisionniste]. 

αναθεωρητικός, -ή, -ό [1844] 1. αυτός που έχει την αρµοδιότητα να 
προχωρήσει σε αναθεώρηση: ~ Βουλή | δικαστήριο | εθνοσυνέλευση 
2. αυτός που επιφέρει µεταβολές ή τροποποιήσεις: η ~ απόφαση τού 
δικαστηρίου επέβαλε τη µείωση τής ποινής τού κατηγορουµένου. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. révisionniste]. 

αναθεωρητισµός (ο) 1. ΠΟΛΙΤ. η προσπάθεια αναθεώρησης βασικών 
αρχών τής µαρξιστικής σκέψης µε την προώθηση ανανεωτικών 
τάσεων στο πεδίο των διεθνών σχέσεων η τάση αναθεωρήσεως τού 
καθεστώτος των συνθηκών, µε έµφαση στους εδαφικούς όρους ΣΥΝ. 
ρεβιζιονισµός 2. (γενικότ.) κάθε είδους απόκλιση από καθιερωµένα 
δόγµατα ή γενικώς αποδεκτές απόψεις. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Revisionismus, όρος που πλάστηκε 
προς το τέλος τού 19ου αι. από τους Γερµανούς σοσιαλιστές, προκει-
µένου να αποκηρύξουν την προσπάθεια τού Eduard Bernstein να α-
ναθεωρήσει αρχές τού µαρξιστικού δόγµατος]. 

αναθεωρώ ρ. µετβ. [µτγν.] (αναθεωρείς... | αναθεώρ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. εξετάζω (κάτι) εκ νέου, προσεκτικότερα και υπό 
το φως των νέων κάθε φορά δεδοµένων: οι κατάλογοι µε τα ονόµατα 
των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων πρέπει να αναθεωρηθούν για την 
αποφυγή περιπτώσεων διπλοψηφίας ΣΥΝ. επανεξετάζω 2. µεταβάλλω 
πλήρως ή τροποποιώ εν µέρει: ~ ιδέες | θέσεις | τακτική | απόφαση || 
η ανάγκη να αναθεωρηθεί το Σύνταγµα στο θέµα των διατάξεων για 
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τις αρµοδιότητες τού προέδρου τής ∆ηµοκρατίας ΣΥΝ. αλλάζω. 
ανάθηµα (το) {αναθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΡΧΑΙΟΛ.-ΕΚΚΛΗΣ. το αντι-
κείµενο που αφιερώνεται σε άγιο ή ναό ως εκπλήρωση τής υπόσχεσης 
πιστού και ως έµπρακτη ευχαριστία εκ µέρους του για την ευεργετική 
προστασία που παρείχε: πλήθος αναθηµάτων στον Ασκληπιό βρέθηκαν 
στις ανασκαφές τής Επιδαύρου ΣΥΝ. τάµα, αφιέρωµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ava + -θηµα < θ. θη- (πβ. τί-θη-µι «τοποθετώ»). Βλ. κ. ανάθεµα]. 
αναθηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προσφέρεται ως αφιέρωµα, ως 
ανάθηµα στη µνήµη σπουδαίου ανθρώπου ή γεγονότος: στην ~ στήλη 
αναγράφονται τα ονόµατα των πεσόντων || ~ επιγραφή. ανάθρεµµα (το) 
{αναθρέµµ-ατος | -ατα, -άτων) (λαϊκ.) 1. κάθε άνθρωπος, κυρ. µικρό 
παιδί, ως προς την αγωγή που έχει πάρει, ως προς την ανατροφή του 
ΣΥΝ. θρέµµα, τέκνο 2. (συνεκδ.) η ανατροφή, η διαπαιδαγώγηση ενός 
παιδιού ΣΥΝ. αγωγή. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ανατρέφω]. αναθρεφτός, -
ή, -ό [µεσν.] κ. (λόγ.) αναθρεπτός [µτγν.] 1. αυτός τον οποίο 
ανατρέφει από µικρή ηλικία σαν δικό της παιδί ξένη οικογένεια 2. 
αναθρεφτός (ο), αναθρεφτή (η) το θετό παιδί ΣΥΝ. ψυχο-γυιός | 
ψυχοκόρη. αναθρέφω ρ. → ανατρέφω αναθυµηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ανάκληση 
στη µνήµη, η ενθύµηση ΣΥΝ. αναπόληση ΑΝΤ. λησµονιά, λήθη. 
αναθυµιάσεις (οι) {αναθυµιάσεων} 1. τα δηλητηριώδη ή δύσοσµα 
αέρια που διαχέονται στην ατµόσφαιρα: ~ αυτοκινήτων | καυστήρων || 
- από την καύση ελαστικών 2. (µτφ.) οι αρνητικές εντυπώσεις και οι 
επιπτώσεις που προκαλούνται από την αποκάλυψη παράνοµων ή 
ανήθικων δραστηριοτήτων: οι ~ από τα σκάνδαλα προκάλεσαν 
ασφυξία σε όλο τον πολιτικό κόσµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άναθυµίασις < άναθυµιώ (-άω) < ava- + θυµιώ «βγάζω 
καπνούς», βλ. κ. θυµίαµα]. αναθυµούµαι [µεσν.] κ. αναθυµάµαι ρ. 
µετβ. αποθ. {αναθυµάσαι... | αναθυµήθηκα) επαναφέρω στη µνήµη 
µου, ανατρέχω µε τη σκέψη µου στο παρελθόν, σε κάτι που τείνει να 
ξεχαστεί: «~ τα παλιά και χαίρεται η ψυχή µου» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. 
αναπολώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. αναίδεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η 
έλλειψη τρόπων καλής συµπεριφοράς, η έλλειψη οποιουδήποτε 
στοιχείου ντροπής ή διακριτικότητας: µιλώ | εκφράζοµαι | 
συµπεριφέροµαι µε ~ ΣΥΝ. αδιαντροπιά, αυθά-δεια, (επιτατ.-λαϊκ.) 
ξετσιπωσιά ΑΝΤ. σεµνότητα, διακριτικότητα. αναιδής, -ής, -ές {αναιδ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)· αναιδέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που 
συµπεριφέρεται χωρίς αιδώ, που δεν είναι ευγενής: ~ τύπος | 
χαρακτήρας || είναι προκλητικά ~ απέναντι στους ανωτέρους του ΣΥΝ. 
(λόγ.) αναίσχυντος, ανάγωγος, (καθηµ.) αδιάντροπος, (επι-τατ.) 
ξετσίπωτος ΑΝΤ. ντροπαλός, σεµνός, (λόγ.) αιδήµων 2. (υπερθ. 
σναιδέστ-ατος, -στη | -άτη) (ως επίπληξη) ο/η αγενής: Ακούς εκεί ο ~! 
Πώς τολµά να µιλάει έτσι; || µε εξόργισε ο ~!   — αναιδώς επίρρ. 
[αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < άν- στερητ. + 
αΐδώς]. αναίµακτος, -η, -ο αυτός που γίνεται ή έγινε χωρίς να χυθεί 
αίµα ή (µτφ.) χωρίς να χαθεί ανθρώπινη ζωή: ~ θυσία | εγχείρηση || 
φέτος, η έξοδος τού τριηµέρου ήταν ~ 2. (ειδικότ.) αυτός που 
πραγµατοποιείται χωρίς χρήση βίας, χωρίς σκοτωµούς: ~ εξέγερση | 
επανάσταση | διαδήλωση | πραξικόπηµα. — αναίµακτα | αναιµάκτως 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + αίµακτός < αιµάσσω | -ττω 
«µατώνω» (< αίµα)]. αναιµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1.η ελάττωση τού 
αριθµού των ερυθρών αιµοσφαιρίων ή/και τής περιεκτικότητας τους σε 
αιµοσφαιρίνη, που επιφέρει µείωση τού οξυγόνου στο αίµα και 
εκδηλώνεται µε αδυναµία και ωχρότητα τού πάσχοντος ατόµου: 
δρεπανοκυτταρική - 2. µε-σογειακή αναιµία βλ. λ. µεσογειακές. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άναιµος < άν- στερητ. + αίµα. Η λ. 
πέρασε ως δάνειο σε ξένες γλώσσες, π.χ. αγγλ. anaemia, γαλλ. anémie, 
γερµ. Anämie κ.λπ.]. αναιµικός, -ή, -ό [1847] 1. αυτός που σχετίζεται 
µε την πάθηση τής αναιµίας 2. (συνεκδ.) αυτός που φέρει τα 
χαρακτηριστικά πάσχοντος από αναιµία, δηλ. αδυναµία και ωχρότητα 
ΣΥΝ. ωχρός, καχεκτικός 3. αναιµικός (ο), αναιµική (η) πρόσωπο που 
πάσχει από αναιµία 4. (µτφ.) αυτός που στερείται ισχύος, ζωτικότητας: 
η νέα κυβέρνηση εξασφάλισε ~ βουλευτική πλειοψηφία || ~ οικονοµία | 
βουλευτική εκπροσώπηση | κοινωνική παρουσία ΣΥΝ. ασθενικός, 
αδύνατος, άτονος.   — αναιµικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. anémique]. αναιρεσείων (ο) 
[1833] {αναιρεσεί-οντος, -οντά | -οντες, -όντων), αναιρεσείουσα (η) 
{αναιρεσειουσών} ΝΟΜ. πρόσωπο που ζητεί αναίρεση δικαστικής 
αποφάσεως. αναίρεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. η 
απόδειξη άποψης, πράξεως, διαδικασίας κ.λπ. ως εσφαλµένης και η 
ριζική ανατροπή της: ~ επιχειρήµατος | ισχυρισµού | θεωρίας ΣΥΝ. 
αντίκρουση, ανασκευή ΑΝΤ. επιβεβαίωση 2. (επίσ.) η µη τήρηση 
(κάποιου πράγµατος), η άρση τής ισχύος του: ~ υπόσχεσης | απόφασης 
ΣΥΝ. ακύρωση, αθέτηση ΑΝΤ. επικύρωση, τήρηση · 3. ΝΟΜ. (α) ένδικο 
µέσο (έκτακτο) το οποίο ασκείται ενώπιον τού Αρείου Πάγου, κατά 
κανόνα από τον ηττηµένο διάδικο, και µε το οποίο ζητείται η 
εξαφάνιση τελεσίδικης απόφασης (απόφασης που δεν προσβάλλεται 
πλέον µε ανακοπή ερηµοδικίας ή έφεση) η οποία εκδόθηκε κατά 
παράβαση ουσιαστικού ή δικονοµικού νόµου· το χαρακτηριστικό τής 
αναίρεσης είναι ότι ο Αρειος Πάγος εξετάζει µόνον τις νοµικές 
πληµµέλειες τής απόφασης και όχι πραγµατικά ζητήµατα (β) 
αναίρεση υπέρ τού νόµου δικονοµικό µέσο το οποίο ασκείται από τον 
εισαγγελέα τού Αρείου Πάγου 

κατά οποιασδήποτε τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για παράβαση 
ουσιαστικού ή δικονοµικού κανόνα· αποσκοπεί στην εξασφάλιση 
πάγιας και οµοιόµορφης εφαρµογής των νόµων, άρα στην προστασία 
γενικότερα τού δηµόσιου συµφέροντος εµποδίζοντας την εσφαλµένη 
απόφαση να αποκτήσει ισχύ δεδικασµένου, να αποτελέσει πρόκριµα 
για την κρίση παρόµοιων υποθέσεων · 4. ΜΟΥΣ. µουσικό σύµβολο, 
που δηλώνει την άρση τής αλλοίωσης ενός φθόγγου' η χρήση τής 
αναίρεσης καθίσταται απαραίτητη από τη στιγµή που, συµβατικά, 
ένα σηµείο αλλοιώσεως (δίεση, ύφεση κ.λπ.) το οποίο έχει τεθεί σε 
κάποιον φθόγγο σε προηγούµενο σηµείο τής µουσικής παρτιτούρας, 
εξακολουθεί να ενεργεί και σε επόµενες εµφανίσεις τού ίδιου φθόγ-
γου· το σηµείο τής αναίρεσης, εποµένως, δηλώνει την παύση αυτής 
τής ενέργειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άναίρεσις, αρχική σηµ. «ανάληψη και µεταφορά πραγ-
µάτων - περισυλλογή και ταφή νεκρών», < αναιρώ (βλ.λ.). Η σηµ. 2 εί-
ναι µτγν., ενώ ο νοµ. όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. cassation και ο 
µουσ. όρ. τού ιταλ. cassazione]. 

αναιρεσιβαλλόµενη (η) ΝΟΜ. η τελεσίδικη απόφαση η οποία προ-
σβάλλεται µε το ένδικο µέσο τής αναίρεσης. 

αναιρεσιβαλλω ρ. αµετβ. [1833] {αναιρεσιέβαλα, αναιρεσιβλήθηκα} 
ΝΟΜ. ασκώ αναίρεση (πβ. λ. εφεσιβάλλω). 

αναιρεσίβλητος (ο) [1838], αναιρεσιβλητη (η) ο/η διάδικος εναντίον 
τού οποίου στρέφεται το ένδικο µέσο τής αναιρέσεως (πβ. λ. 
αναιρεσιβαλλόµενη). 

αναιρέσιµος, -η, -ο [1840] αυτός που υπόκειται σε αναίρεση, που 
µπορεί να αναιρεθεί: ~ απόφαση ΣΥΝ. ακυρώσιµος.  — αναιρεσιµό-
τητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. révocable]. 

αναιρετικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. ΝΟΜ. αυτός που αναιρεί: ~ απόφαση 2. 
αυτός που αντικρούει, ανασκευάζει: ~ λόγος | κείµενο. 

αναιρώ ρ. µετβ. {αναιρείς... | αναίρ-εσα, -ούµαι, -έθηκα, -εµένος) 1. 
αποδεικνύω ως εσφαλµένη (µια πράξη ή διαδικασία) και επιτυγχάνω 
τη ριζική ανατροπή της: ~ τα επιχειρήµατα | τις θέσεις | τις κατηγο-
ρίες των αντιπάλων µου || ~ µια θεωρία ΣΥΝ. ανασκευάζω, ανατρέπω, 
αντικρούω, αίρω 2. δεν τηρώ, δεν εφαρµόζω, δεν εµµένω σε κάτι πα-
ρά τις δεσµεύσεις µου: ~ την υπόσχεση | τον λόγο ΣΥΝ. αθετώ, παρα-
βιάζω 3. αντιφάσκω, συγκρούοµαι: αυτό που είπε αναιρεί όλες τις 
προηγούµενες απόψεις του || τέτοια επιχειρήµατα αναιρούν το ένα το 
άλλο 4. ΝΟΜ. (για δικαστήρια) ακυρώνω, εξαφανίζω µετά από άσκη-
ση τού ενδίκου µέσου τής αναίρεσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. αναιρώ, αρχική σηµ. «σηκώνω από κάτω», < άν)α)- + αίρω. Ήδη 
αρχ. η σηµ. «ακυρώνω, ανακαλώ»]. 

αναισθησία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η απουσία αντίδρασης στα ερεθίσµατα 
των αισθητηρίων οργάνων ΑΝΤ. αισθητικότητα 2. ΙΑΤΡ. η διαδικασία 
τεχνητής νάρκωσης τού ασθενούς µε τοπική ή γενική αδρανοποίηση 
τού νευρικού του συστήµατος κατά τη διάρκεια χειρουργικών 
επεµβάσεων, ώστε να µην αντιδρά στα ερεθίσµατα και να µη γίνεται 
αισθητός ο πόνος: κάνω ~ (ναρκώνω) || τοπική | ολική ~ 3. (µτφ.) (α) η 
αδιαφορία ή η εκδήλωση αισθηµάτων σκληρότητας και κυνισµού, η 
απουσία αισθηµάτων ανθρωπιάς και συµπόνιας: έδειξε ~ µπροστά 
στον πόνο τού άλλου ΣΥΝ. αναλγησία, απονιά, απάθεια, πα-χυδερµία 
ΑΝΤ. φιλανθρωπία, ευσπλαχνία, ευαισθησία (β) (γενικότ.) η έλλειψη 
ευαισθησίας, η πλήρης απουσία κάθε ενδιαφέροντος, φροντίδας ή 
ανησυχίας: τέτοια ~, να πνιγόµαστε στη δουλειά κι αυτός να κοιµάται 
µέχρι τις τρεις, λες και δεν τρέχει τίποτα! [ΕΤΥΜ αρχ. < αναίσθητος. 
Η λ. έχει περάσει ως δάνειο και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. 
anaesthesia, γαλλ. anesthésie κ.λπ.]. 

αναισθησιθλογία (η) ΙΑΤΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά ό,τι 
σχετίζεται µε τη νάρκωση των προσώπων που πρόκειται να υποβλη-
θούν σε χειρουργική επέµβαση.   — αναισθησιολογικός, -ή, -ό.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
anesthesiology]. 

αναισθησιολόγος (ο/η) γιατρός που έχει ειδικευθεί στην τεχνητή 
αναισθησία κατά τις χειρουργικές επεµβάσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. anaesthesiologue]. 

αναισθητικός, -ή, -ό [1876] ΙΑΤΡ. 1. αυτός που προκαλεί σωµατική 
αναισθησία µε καταστολή των λειτουργιών τού κεντρικού νευρικού 
συστήµατος: ~ φάρµακα | ουσίες 2. αναισθητικό (το) ουσία που χο-
ρηγείται στον ασθενή κατά τη χειρουργική επέµβαση, προκειµένου 
να µην αισθάνεται πόνο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
anaesthetic]. 

αναισθητοποιηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. ΙΑΤΡ. η δια-
δικασία µε την οποία επιτυγχάνεται τοπική ή γενική νάρκωση τού 
ασθενούς κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέµβασης ΣΥΝ. νάρκωση, 
αναισθησία 2. (µτφ.) η πλήρης απάθεια και αδράνεια, η έλλειψη κάθε 
ενδιαφέροντος, η απουσία αντίδρασης, αντανακλαστικών: η ~ τής 
κοινής γνώµης µπροστά στα έκτροπα τής δηµόσιας ζωής είναι σηµάδι 
παρακµής ΑΝΤ. ευαισθητοποίηση. — αναισθητοποιώ ρ. {-είς...). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. anaesthetisation]. αναίσθητος, -η, 
-ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη αντίδρασης στα 
ερεθίσµατα των αισθητηρίων οργάνων 2. αυτός που χάνει προσωρινά 
τις αισθήσεις του, λιπόθυµος: το δυνατό χτύπηµα στο κεφάλι τον 
άφησε ~ 3. (µτφ.) (α) αυτός που δεν συγκινείται από τον ανθρώπινο 
πόνο και τη δυστυχία: όλοι έκλαιγαν από συγκίνηση, εκείνος όµως ~ 
ΣΥΝ. απαθής, χοντρόπετσος, άπονος, ανάλγητος ΑΝΤ. ευαίσθητος, 
πονετικός, ευσπλαχνικός (β) αυτός που µένει αδιάφορος στις 
καταστάσεις, που δεν φορτίζεται συναισθηµατικά: σιγά µην αγχωθεί 
µε τις εξετάσεις· αυτός είναι ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + 
αισθητός]. αναισχυντία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) (λόγ.) η απουσία 
ντροπής, συ- 
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στολής ΣΥΝ. αναίδεια, ξετσιπωσιά ΑΝΤ. σεµνότητα, αιδηµοσύνη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ντροπή. 

αναίσχυντος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που στερείται κάθε αίσθησης ντροπής, 
συστολής: ~ συκοφάντης | καιροσκόπος || - πράξεις ΣΥΝ. αδιά-
ντροπος, αναιδής, (εκφραστ.) ξεδιάντροπος. [ΕΤΥΜ. apjc- < άν- 
στερητ. + αισχύνω | -οµαί]. 

αναιτιολόγητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που στερείται επαρκούς ή τής 
απαιτούµενης αιτιολόγησης: ~ απόφαση | ενέργεια | απουσία ΣΥΝ. 
αναπόδεικτος, αστήρικτος. — αναιτιολόγητα | αναιτιολογήτως 
[1846] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αδικαιολόγητος. 

αναίτιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που γίνεται χωρίς (προφανή) αιτία: ~ 
επίθεση | καταστροφή | σφαγή ΣΥΝ. αδικαιολόγητος, απρόκλητος. — 
αναίτια | αναιτίως [µτγν.] επίρρ. 

ανακαθίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] ♦ 1. (µετβ.) ανασηκώνω (κάποιον 
που είναι ξαπλωµένος), βάζω (κάποιον) να καθίσει µε όρθιο τον κορ-
µό και απλωµένα τα πόδια: ανακάθισε τον ασθενή στο κρεβάτι του, 
για να γευµατίσει ♦ 2. (αµετβ.) ανασηκώνοµαι ενώ είµαι ξαπλωµέ-
νος: ~ στο κρεβάτι µου ΣΥΝ. ανακάθοµαι. 

ανακάθοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] {ανακάθισ-α, -µένος} ανασηκώ-
νοµαι από την ύπτια θέση, ώστε να έχω τον κορµό όρθιο και τα πό-
δια απλωµένα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ανακαθορισµός (ο) ο εκ νέου καθορισµός: - τιµολογίων. 
ανακαινίζω ρ. µετβ. {ανακαίνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. δίνω 

καινούργια µορφή (σε κάτι που έχει παλιώσει), παρεµβαίνοντας µε 
επισκευές, βελτιώσεις, επιδιορθώσεις: ~ το κτήριο | οικοδόµηµα ΣΥΝ. 
επιδιορθώνω ΑΝΤ. φθείρω 2. (µτφ.) εκσυγχρονίζω, στρέφω προς νέα 
κατεύθυνση, αναπροσανατολίζω µε µεταρρυθµίσεις και νεωτερι-
σµούς: το φορολογικό µας σύστηµα πρέπει να ανακαινιστεί ριζικά, για 
να µπορέσει να αποδώσει καρπούς ΣΥΝ. αναµορφώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αναπαλαιώνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ava- + -καινίζω < καινός 
«καινούργιος»]. 

ανακαίνιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η παρέµβαση 
(µε επισκευές, βελτιώσεις, επιδιορθώσεις κ.λπ.) σε παλιό κτήριο, οι-
κοδόµηµα, ώστε να αποκτήσει νέα µορφή: ~ πολυκατοικίας || προχω-
ρώ σε ~ τού καταστήµατος || το κατάστηµα θα µείνει κλειστό λόγω 
ανακαινίσεως ΣΥΝ. αναµόρφωση, ανανέωση ΑΝΤ. φθορά 2. (µτφ.) η 
αναγέννηση, η αναδηµιουργία: η ~ τής ψυχής || η ~ τού ανθρώπου. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναπαλαιώνω. 

ανακαινιστής (ο) [µτγν.], ανακαινίστρια (η) {ανακαινιστριών} 
πρόσωπο που εισάγει νέες ιδέες, που αναµορφώνει και µεταρρυθµί-
ζει µια προϋπάρχουσα κατάσταση: - τού δηµοσίου βίου τής χώρας 
του ΣΥΝ. µεταρρυθµιστής, αναµορφωτής, ανανεωτής. 

ανακαινιστιΚος, -ή, -ό [1888] αυτός που σχετίζεται µε την ανακαί-
νιση: ~ επεµβάσεις σε ένα κτήριο || (µτφ.) ~ εργασίες || ~ προσπάθειες 
ΣΥΝ. αναµορφωτικός, µεταρρυθµιστικός. 

ανακαλύπτω ρ. µετβ. {ανακάλυ-ψα, -φθηκα (καθηµ. -φτηκα) (λόγ. 
ανεκαλύφθην, -ης, -η..., µτχ. ανακαλυφθείς, -φθείσα, -φθέν), -µµένος} 
1. βρίσκω ή µαθαίνω (κάτι µη ορατό ή άγνωστο): ο Κολόµβος ανακά-
λυψε την Αµερική || - ένα παλιό µυστικό || ~ την αλήθεια | τον ένοχο | 
ένα σκάνδαλο | παρατυπίες || ~ πώς συνέβη κάτι 2. (ειδικότ.) (για 
ανακάλυψη που απαιτεί ιδιαίτερη παρατηρητικότητα, οξυδέρκεια ή 
µακρά έρευνα) βρίσκω, επισηµαίνω: κανείς δεν ανακάλυψε αυτή την 
αδυναµία τού συστήµατος || οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στα ερείπια 
τού ναού σηµαντικά ευρήµατα 3. αντιλαµβάνοµαι, συνειδητοποιώ 
(κάτι που αγνοούσα): ανακάλυψε ότι του έλεγαν ψέµατα || ~ την ου-
σία των πραγµάτων | τον εαυτό µου | το ταλέντο µου 4. εντοπίζω (κά-
ποιον που αναζητούσα ή που αποδεικνύεται κατάλληλος για κάτι): 
πολλοί νέοι ηθοποιοί ζουν µε το όνειρο να τους ανακαλύψει κάποιος 
διάσηµος σκηνοθέτης 5. (καταχρ.) εφευρίσκω: ο Γκράχαµ Μπελ ανα-
κάλυψε το τηλέφωνο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ξεσκεπάζω, αφαιρώ το κάλυµµα», < άνα-
+ καλύπτω]. 

ανακαλύπτω - αποκαλύπτω - εφευρίσκω. Και στα τρία υπόκειται 
ως βασική σηµασία το «βρίσκω». Το εφευρίσκω (εφεύρεση, εφευ-
ρέτης) δηλώνει ότι «βρίσκω κάτι για πρώτη φορά· κάτι που δεν 
υπήρχε πριν» (Ο Έντισον εφεύρε τον φωνογράφο - Η πενικιλίνη 
εφευρέθηκε από τον Φλέµινγκ). Τα ανακαλύπτω και αποκαλύπτω 
συνδέονται µεταξύ τους περισσότερο. Το ανακαλύπτω σηµαίνει 
«βρίσκω και για πρώτη φορά κάνω γνωστό ευρύτερα κάτι (που 
υπάρχει ήδη)» (Ο Χριστόφορος Κολόµβος ανακάλυψε την Αµερι-
κή). Το αποκαλύπτω σηµαίνει επίσης «βρίσκω και κάνω γνωστό 
δηµόσια κάτι που υπάρχει ήδη και κρατείται µυστικό» (Ο δηµο-
σιογράφος µε την έρευνα του αποκάλυψε το µεγάλο σκάνδαλο τού 
∆ηµοσίου). Η σηµασιολογική διαφορά των τριών λέξεων φαίνεται 
καλύτερα σε λανθασµένες προτάσεις τού τύπου: «Ο Κολόµβος 
εφεύρε την Αµερική»'. - «Ο δηµοσιογράφος ανακάλυψε από το ρα-
διόφωνο το σκάνδαλο»'. - «Ο Έντισον αποκάλυψε τον φωνογρά-
φο»'. Η σηµασιολογική διαφορά των τριών ρηµάτων µεταφέρεται 
και στα παράγωγα τους ανακάλυψη, αποκάλυψη και εφεύρεση, 
εκτός από λίγες καταχρηστικές χρήσεις. 

ανακάλυψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -ύψεων) 1. η εύρεση, 
µετά από αναζήτηση και έρευνα, και γνωστοποίηση πράγµατος, κα-
ταστάσεως κ.λπ. που υπήρχαν αλλά δεν ήταν γνωστά: η ~ τής Αµε-
ρικής | των ερειπίων µιας αρχαίας πόλης ΣΥΝ. ανεύρεση 2. (συνεκδ.) 
το ίδιο το προϊόν που ανακαλύφθηκε, που βρέθηκε: οι ανακαλύψεις 
τού Γαλιλαίου συνάντησαν τη σφοδρή εναντίωση τής Ιεράς Εξέτασης 
ΣΥΝ. εύρηµα 3. (καταχρ.) κάθε µορφής εφεύρεση ή επινόηση: µεγάλη 
| σηµαντική | σπουδαία ~ || αιώνας των - || το αεροπλάνο ήταν 

µια σπουδαία -, που άλλαξε ριζικά τη ζωή των ανθρώπων ΣΥΝ. εφεύ-
ρεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανακαλύπτω. 

ανακαλώ ρ. µετβ. {ανακαλείς... | ανακάλεσα, ανακλή-θηκα (λόγ. ανε-
κλήθην, -ης, -η..., µτχ. ανακληθείς, -είσα, -έν), -µένος} 1. (επίσ.) καλώ 
(κάποιον) να έρθει πίσω: ~ τον πρεσβευτή | τον πρόξενο τής χώρας 
ΣΥΝ. αποσύρω ΦΡ. ανακαλώ στην τάξη (κάποιον) βλ. λ. τάξη 2. ακυ-
ρώνω, καταργώ: - µία άδεια | διαταγή | συµφωνία | απόφαση ΑΝΤ. 
επικυρώνω 3. επαναφέρω στην ενεργό υπηρεσία: ανακάλεσαν τον 
απόστρατο αξιωµατικό στην Αστυνοµία 4. αναιρώ (κάτι που είπα): ο 
υπουργός ανακάλεσε τις δηλώσεις του µετά την κατακραυγή ΣΥΝ. 
παίρνω πίσω 5. ΨΥΧΟΛ. επαναφέρω κάτι στη µνήµη ώστε να γίνει συ-
νειδητό' ΦΡ. ανακαλώ στη µνήµη µου επαναφέρω (κάτι από το πα-
ρελθόν) στη µνήµη µου, θυµάµαι: ~ τα γεγονότα εκείνης τής νύχτας || 
τέτοιες σύνθετες και σπάνιες σηµασίες δεν ανακαλούνται εύκολα στη 
µνήµη ΣΥΝ. αναθυµούµαι, αναπολώ 6. ΠΛΗΡΟΦ. φέρνω πίσω, επα-
ναφέρω κάτι (που υπάρχει στη µνήµη ή σε αρχείο τού Η/Υ): ό,τι χρει-
άζεσαι από το αρχείο σου το ανακαλείς αµέσως στην οθόνη σου. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ξανακαλώ - επικαλούµαι εκ νέου», < άνα-
+ καλώ. Ήδη στην Αρχ. µαρτυρείται η σηµ. «καλώ κάποιον να επι-
στρέψει - διατάσσω υποχώρηση», αλλά η σηµ. «ακυρώνω, καταργώ» 
αποδίδει το γαλλ. rappeler. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. ανακα-
λώ στη µνήµη (< γαλλ. rappeler à la mémoire) και ανακαλώ στην τά-
ξη (< γαλλ. rappeler à l'ordre)]. 

ανακάµπτω ρ. αµετβ. {ανέκαµψα} έχω ανοδική πορεία, συνήθ. µετά 
από περίοδο ύφεσης: µετά από 6 µήνες συνεχούς πτώσης, το χρηµα-
τιστήριο ανέκαµψε || η αγορά | το δολάριο | µια οµάδα ανακάµπτει || 
πιστεύουν ότι ο παίκτης σύντοµα θα ανακάµψει και θα αποδώσει 
σύµφωνα µε την αξία του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σκύβω προς τα πίσω - γυρίζω» (επίσης 
αρχ. η σηµ. «µετατρέπω, αντιστρέφω» στη Λογική τού Αριστοτέλη), < 
ava- + κάµπτω]. 

ανάκαµψη (η) [αρχ.] {-ης κ. -άµψεως | -άµψεις, -άµψεων} 1. ΓΥΜΝΑΣΤ. 
η επαναφορά ή επάνοδος τού σώµατος στην κανονική (προ τής κάµ-
ψεως) στάση 2. (συνήθ. µτφ.) η επάνοδος σε οµαλή πορεία µετά από 
περίοδο κρίσεως: ~ τής οικονοµίας || ~ τής υγείας τού ασθενούς ΣΥΝ. 
βελτίωση ANT. κάµψη, ύφεση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άνάκαµψις < ανακάµπτω «τεντώνοµαι πίσω (ενώ ή-
µουν σκυµµένος µπροστά) - επιστρέφω» ava- + κάµπτω]. 

ανάκατα επίρρ. [µεσν.] χωρίς τακτική σειρά, διάσπαρτα σε µια αξε-
διάλυτη µάζα: πέταξε τα ρούχα της ~ στη βαλίτσα, την έκλεισε κι 
έφυγε βιαστικά. 

ανακαταλαµβάνω ρ. µετβ. {ανακατ-έλαβα, -αλήφθηκα, -ειληµµέ-
νος} καταλαµβάνω (κάτι) ξανά, παίρνω πίσω: οι συµµαχικές δυνά-
µεις ανακατέλαβαν το ύψωµα ΣΥΝ. επανακτώ, ανακτώ. 

ανακατάληψη (η) [1889] {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} η εκ νέου 
κατάληψη: ~ στρατιωτικών θέσεων | οχυρών ΣΥΝ. ανάκτηση. 

ανακατανέµω ρ. µετβ. {ανακατένειµα, ανακατανεµή-θηκα, -µένος} 
κατανέµω υπό νέους όρους, µοιράζω επί νέων βάσεων: ~ εισοδήµατα | 
βοηθήµατα | φόρους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
redistribuer]. 

ανακατανοµή (η) το µοίρασµα υπό νέους όρους, µε άλλον τρόπο: η ~ 
των βουλευτικών εδρών ΣΥΝ. ξαναµοίρασµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. redistribution]. 

ανακατασκευάζω ρ. µετβ. (ανακατασκεύασ-α, -τηκα, -µένος} κατα-
σκευάζω εκ νέου κάτι που έχει καταστραφεί ή φθαρεί, ώστε να επα-
νέλθει στην αρχική µορφή και λειτουργία του: ~ την είσοδο ενός σπι-
τιού. — ανακατασκευή (η) [1894]. 

ανακατάταξη (η) [1833] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} (λόγ.) 1. η εκ 
νέου ταξινόµηση των µερών ενός συνόλου: ~ φακέλων | δεδοµένων | 
αρχείων ΣΥΝ. αναταξινόµηση 2. (µτφ.) το σύνολο των µεταβολών που 
διαφοροποιούν µια υπάρχουσα κατάσταση: πολιτικές | κοινωνικές | 
γεωπολιτικές - 3. ΣΤΡΑΤ. η εθελοντική εκ νέου κατάταξη στον στρατό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. rarrengement]. 

ανακατατάσσω ρ. µετβ. [1833] 1. τακτοποιώ (κάτι) εκ νέου και µε 
περισσότερη προσοχή, ταξινοµώ µε άλλα κριτήρια · 2. ΣΤΡΑΤ. (µεσο-
παθ. ανακατατάσσοµαι) κατατάσσοµαι και πάλι εθελοντικά στον 
στρατό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. rarrenger]. 

ανακάτεµα (το) [µεσν.] {ανακατέµ-ατος | -ατα, -άτων}1. η ανάµειξη 
διαφορετικής ποιότητας πραγµάτων, που έχει ως αποτέλεσµα την 
απώλεια των αµιγών τους ιδιοτήτων: ~ υλικών | γεύσεων | χρωµάτων 
ΣΥΝ. ανάµειξη, συµφυρµός 2. η τοποθέτηση πραγµάτων χωρίς τάξη ή 
λογική σειρά: ~ των ρούχων | των βιβλίων | των σηµειώσεων κάποιου 
ΣΥΝ. µπέρδεµα, ακαταστασία 3. (στη µαγειρική) περιστροφική κίνη-
ση µε την οποία µια ποσότητα κατανέµεται οµοιόµορφα σε όλη την 
έκταση τής επιφάνειας που πρέπει να καλύψει: ~ µείγµατος | σούπας 
| πολτού ΣΥΝ. ανακίνηση 4. (καθηµ.) η ένταση, το µπέρδεµα εξαιτίας 
τής απότοµης διαταραχής τού φυσιολογικού ρυθµού ζωής: ~ από την 
απεργία στις τράπεζες ΣΥΝ. χάος, αναστάτωση, αναταραχή, (λαϊκ.) 
κοµφούζιο, ανακατωσούρα ANT. ηρεµία, ησυχία · 5. η εµπλοκή σε 
δραστηριότητες (συνήθ. κακόσ.): ~ σε σκάνδαλα/ στην πολιτική/ στη 
διαχείριση δηµόσιων πόρων ΣΥΝ. ανάµειξη, συµµετοχή 6. (στον πληθ.) 
τα αποτελέσµατα ραδιουργιών, παρεξηγήσεων, η ανατροπή µιας κα-
τάστασης: δεν µου αρέσουν τ'~ · 7. (στον πληθ.) διαταραχές τού στο-
µάχου που προκαλούν τάση για εµετό και ζαλάδες και οφείλονται σε 
διάφορα αίτια: το σκαµπανέβασµα τού πλοίου τής προκάλεσε - ΣΥΝ. 
ναυτία, ανακατωσούρα. Επίσης ανακάτωµα (το) [µεσν.] κ. ανακάτω-
ση [µεσν.] κ. (λαϊκότ.) ανακατωµάρα (η) (σηµ. 1-4). 

ανακατεύω ρ. µετβ. {ανακάτ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (καθηµ.) 1. συν-
δυάζω, συµφύρω (δύο ή περισσότερα πράγµατα) µεταξύ τους, ώστε 
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να αποτελέσουν ένα σώµα: ~ χώµα µε νερό, για να φτειάξω λάσπη || 
ανακατεύει λάδια µε σπορέλαια και τα πουλά για παρθένο ελαιόλαδο 
(τα νοθεύει) ΣΥΝ. αναµειγνύω 2. (µτφ.) συνδυάζω, συνδέω (άσχετα 
πράγµατα) µεταξύ τους: µην ανακατεύεις το παρόν µε το παρελθόν! 
3. προκαλώ (σε κάτι) περιστροφική κίνηση, µεταβάλλοντας τη θέση 
των συστατικών του: ~ το τσάι µε το κουταλάκι (για να διαλυθεί η 
ζάχαρη) || ~ τη σούπα | το φαγητό | το µείγµα ΣΥΝ. αναδεύω, ανακινώ 
4. διαταράσσω την τάξη, τη διάταξη (πραγµάτων): κάθε φορά που 
συγυρίζεις, ανακατεύεις τα ρούχα µου και µετά δεν µπορώ να τα βρω || 
~ τα βιβλία | τους δίσκους (κάποιου) ΣΥΝ. µπερδεύω- ΦΡ. (οικ.-
σκωπτ.) ανακατωµένος ο ερχόµενος (παράφραση τού ευλογηµένος ό 
ερχόµενος, Κ.∆. Ματθ. 21,9) για περιπτώσεις στις οποίες επικρατεί 
µεγάλη αταξία: Πού να βρω τις κάλτσες µου εδώ µέσα; Εδώ είναι ~! 
ΣΥΝ. (εκφραστ.) χάνει η µάννα το παιδί και το παιδί τη µάννα 5. 
(συνήθ. κακόσ.) εµπλέκω (κάποιον σε ξένη ή δυσάρεστη προς αυτόν 
υπόθεση): µη µε ανακατεύεις στις προσωπικές σας διαµάχες! || τον 
ανακάτεψαν στις βροµοδουλειές τους ΣΥΝ. αναµειγνύω · 6. προκαλώ 
(σε κάποιον) αναγούλα, τάση για εµετό: µε ανακατεύουν οι µυρωδιές 
|| (και µεσοπαθ. ανακατεύοµαι) µε πειράζει το πλοίο- µε το που θα 
µπω µέσα ανακατεύοµαι ΣΥΝ. αναγουλιάζω· (µεσοπαθ. ανα-
κατεύοµαι κ. ανακατώνοµαι) 7. εµπλέκοµαι (σε ξένη ή δυσάρεστη 
προς εµένα υπόθεση): εγώ δεν ~· βρείτε τα µόνοι σας! || δεν ~ στα οι-
κογενειακά σας ΣΥΝ. επεµβαίνω, παρεµβαίνω ANT. απέχω 8. δραστη-
ριοποιούµαι (κυρ. σε επιλήψιµη υπόθεση): ~µε εµπόριο γουναρικών/ 
σε σκάνδαλο || είναι ανακατεµένος σε λαθρεµπόριο όπλων ΦΡ. (πα-
ροιµ.) όποιος ανακατεύεται µε τα πίτουρα, τον τρών)ε) οι κότες 
όταν κανείς δραστηριοποιείται σε επικίνδυνους χώρους και συνάπτει 
σχέσεις µε άτοµα χαµηλού επιπέδου, κινδυνεύει να βρεθεί ο ίδιος 
µπλεγµένος 9. (µτφ.) αισθάνοµαι αποστροφή, αηδία: όταν βλέπω τέ-
τοιες µικρότητες, ~. Επίσης ανακατώνω [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < ανάκατος]. 

ανάκατος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση αταξίας, που 
είναι άνω-κάτω, χωρίς συγκεκριµένη σειρά ή θέση: ~ πλήθος | ιδέες | 
µαλλιά ΣΥΝ. ανάστατος, άτακτος, ακατάστατος, ατακτοποίητος ΑΝΤ. 
συµµαζεµένος, τακτοποιηµένος 2. αυτός που έχει αναµιχθεί µε διά-
φορα στοιχεία: παγωτό µε βανίλια ανάκατη µε σοκολάτα και ψιλο-
κοµµένα φιστίκια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *άνώκατος < άνω + κ"άτω]. 

ανακάτωµαρα (η) -> ανακάτεµα 
ανακατώνω ρ. → ανακατεύω 
ανακάτωση (η) → ανακάτεµα 
ανακατωσούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κατάσταση σύγχυσης και 

ακαταστασίας: µέσα στην ~ έχασα τις βαλίτσες µου ΣΥΝ. ανακάτεµα 
(σηµ. 4) · 2. (µτφ.) τάση προς εµετό, γενικότερη στοµαχική αδιαθε-
σία: µε τις αναταράξεις τού αεροπλάνου αισθάνθηκα έντονη ~ ΣΥΝ. 
αναγούλα, ανακάτεµα (σηµ. 7). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκφραστικός. [ΕΤΥΜ. 
< ανακάτωση + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κα-ούρα, θολ-ού-ρα\. 

ανακατωσούρας, -α, -ικο κ. ανακατωσούρης (εκφραστ.-σκωπτ.) 
αυτός που συνηθίζει ή του αρέσει να αναµειγνύεται σε υποθέσεις 
που δεν τον αφορούν, προκαλώντας γενικότερη αναστάτωση και ατα-
ξία. Επίσης ανακατώστρας, -α. 

ανακατωτά επίρρ.· ανακατεµένα, µπερδεµένα, όχι µε τη σειρά- κυρ. 
στη ΦΡ. απέξω κι ανακατωτά (συνήθ. για µαθητές) όταν κανείς έχει 
µάθει ένα κείµενο τόσο καλά, ώστε όχι µόνο µπορεί να το απαγγεί-
λει χωρίς να το βλέπει (απέξω), µε την ακριβή σειρά του, αλλά µπο-
ρεί και να αναφερθεί σε οποιοδήποτε σηµείο τού κειµένου («ανακα-
τωτά»), χωρίς να ακολουθήσει τη σειρά µε την οποία παρατίθεται 
(λ.χ. σε ένα βιρλίο) ΣΥΝ. νεράκι. 

ανακεφαλαιώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {ανακεφαλαίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. 
διατυπώνω συνοπτικά ό,τι έχει ήδη αναπτυχθεί, αναφέρω σύντοµα 
τα βασικά σηµεία (όσων έχουν λεχθεί) ΣΥΝ. συγκεφαλαιώνω, συνο-
ψίζω, ανασκοπώ · 2. ΟΙΚΟΝ. προσθέτω (καθυστερηµένους) τόκους 
στο κεφάλαιο: το νέο στεγαστικό πρόγραµµα σας επιτρέπει πολύ σύ-
ντοµα να ανακεφαλαιώσετε τα χρήµατα σας ΣΥΝ. κεφαλαιοποιώ. 

ανακεφαλαίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η συ-
νόψιση των βασικών σηµείων (όσων έχουν ειπωθεί ή γραφεί): ~ οµι-
λίας | κειµένου || κάνω ~ τού µαθήµατος ΣΥΝ. συγκεφαλαίωση · 2. 
ΟΙΚΟΝ. η πρόσθεση τόκων στο κεφάλαιο ΣΥΝ. κεφαλαιοποίηση. 

ανακεφαλαιωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που συνοψίζει τα βασικά 
σηµεία (όσων έχουν ειπωθεί ή γραφεί): ~ επαναλήψεις | σηµειώσεις. 
— ανακεφαλαιωτικά επίρρ. 

ανακήρυξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} 1. η επίσηµη 
αναγγελία: η ~ τής ανεξαρτησίας µιας χώρας ΣΥΝ. διακήρυξη · 2. η 
απονοµή επίσηµου τίτλου ή αξιώµατος: επίκειται η ~ του ως επίτιµου 
προέδρου τού κόµµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναγορεύω. 

ανακηρύσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {ανακήρυ-ξα, -χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -
γµένος} 1. (α) καθιστώ (κάτι) γνωστό, αναγγέλλω επίσηµα: ανακή-
ρυξε την ανεξαρτησία τής χώρας του ΣΥΝ. διακηρύσσω (β) αναγνω-
ρίζω επισήµως: το Οικουµενικό Πατριαρχείο ανακήρυξε το 1961 τον 
Κοσµά τον Αιτωλό άγιο · 2. (α) απονέµω (σε κάποιον) επίσηµο αξίω-
µα ή τίτλο: ανακηρύχθηκε ακαδηµαϊκός || ανακηρύχθηκε νικητής | 
πρωταθλητής (β) (ειδικότ.) αποφασίζω και αναγγέλλω την απονοµή 
πανεπιστηµιακού τίτλου (διδάκτορα ή καθηγητή), για να τιµήσω κά-
ποιον: το Πανεπιστήµιο Αθηνών ανακήρυξε τον Οδ. Ελύτη επίτιµο δι-
δάκτορα τής Φιλοσοφικής Σχολής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναγορεύω. 

ανακινώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ανακινείς... | ανακίν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. κινώ (κάτι) δυνατά και κατ' επανάληψη προς διάφορες κα-
τευθύνσεις (µπρος-πίσω, πάνω-κάτω): ανακινήστε καλά το µπουκάλι 
πριν από κάθε χρήση (οδηγίες για φάρµακα κ.ά.) ΣΥΝ. αναταράσσω 2. 

(µτφ.) (για παλαιό ζήτηµα) θέτω εκ νέου, προκαλώ νέα συζήτηση για 
(κάτι): µε παρακάλεσε να µην ανακινήσω αυτό το ζήτηµα, για να µην 
έχουµε πάλι καβγάδες ΣΥΝ. επαναφέρω ANT. αποσιωπώ, αντιπαρέρχο-
µαι. — ανακίνηση (η) [µτγν.]. 

ανακλαδίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ανακλαδίσ-τηκα, -µένος} 1. εκτείνω 
τα µέλη τού σώµατος (συνήθ. για να ξεµουδιάσω), τεντώνοµαι 2. 
(µτφ.) ενεργοποιούµαι, δραστηριοποιούµαι: χρειάστηκαν δέκα ολό-
κληρες µέρες για ν' ανακλαδιστεί η κυβέρνηση και ν' απαντήσει στην 
πρόκληση. — ανακλάδισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. 
< ava- + κλαδίζοµαι < κλαδί]. 

ανακλαδώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1886] {ανακλαδώ-θηκα, -µένος} 
(για δέντρα) βγάζω κλαδιά' µεγαλώνουν τα κλαδιά µου: την άνοιξη 
όλα τα δέντρα ανακλαδώνονται ΣΥΝ. κλαρώνω, πετάω κλαδιά. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ανάκλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ΦΥΣ. φαινόµενο κα-
τά το οποίο, όταν οι ακτίνες µιας παράλληλης δέσµης προσπέσουν σε 
λεία και στιλπνή επιφάνεια, ακολουθούν µετά την πρόσπτωση µία 
ορισµένη κατεύθυνση ΣΥΝ. αντανάκλαση 2. ΦΥΣΙΟΛ. η αυτόµατη 
αντίδραση τού οργανισµού σε ερέθισµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντανακλώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρ_χ. άνάκλασις < ανακλώ]. 

ανακλαστήρας (ο) [1892] ΤΕΧΝΟΛ. επιφάνεια που µεταβάλλει την 
πορεία διαφόρων τύπων ακτινοβολίας, λειτουργώντας ως φράγµα: ο 
καθρέφτης είναι ~ τού φωτός || το πλέγµα των κεραιών τής τηλεόρασης 
είναι ~ || το αντηχείο µουσικού οργάνου λειτουργεί ως ~ ήχων. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. réflecteur]. 

ανακλαστικός, -ή, -ό 1. ΦΥΣ. αυτός που προκαλεί ή επιτρέπει την 
ανάκλαση (βλ.λ.) 2. ΦΥΣΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την αυτόµατη 
αντίδραση τού οργανισµού σε ένα ερέθισµα ΣΥΝ. αντανακλαστικός 
3. ανακλαστικά (τα) τα αντανακλαστικά (βλ. λ. αντανακλαστικός). 
— ανακλαστικά επίρρ., ανακλαστικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. réflectif]. 

ανάκληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. (επίσ.) η εντο-
λή σε κάποιον να εγκαταλείψει έναν χώρο και να επιστρέψει: η Ρω-
σία αποφάσισε την ~ τού πρεσβευτή της 2. η ακύρωση (παραγγελίας, 
διαταγής, απόφασης κ.λπ.): ~ διατάγµατος | αποφάσεως | διαθήκης 
ΣΥΝ. άρση, αναίρεση, κατάργηση, αναστολή ΑΝΤ. επικύρωση, επιση-
µοποίηση 3. (ειδικότ.) η επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία | δράση: ~ 
απόστρατων αξιωµατικών 4. η αναίρεση (κατηγορίας, προσβλητικού 
λόγου) από αυτόν που τον είπε: η ~ τής µοµφής | τού χαρακτηρισµού 
5. ΨΥΧΟΛ. η επαναφορά στη µνήµη, ώστε να γίνει (κάτι) συνειδητό: ~ 
παραστάσεων | εικόνων | ιδεών 6. ΠΛΗΡΟΦ. επαναφορά στην οθόνη 
τού Η/Υ αποθηκευµένων πληροφοριών. — ανακλητικός, -ή, -ό [µτγν.], 
ανακλητικώς επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άνάκλησις, αρχική σηµ. «προσαγόρευση, επίκληση εκ 
νέου», < ανακαλώ]. 

ανακλητήριος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την ανάκληση, που 
προκαλεί την ανάκληση: ~ σήµα | πράξη 2. ΝΟΜ. ανακλητήριο έγ-
γραφο [1887] το έγγραφο µε το οποίο αναγγέλλεται επισήµως στον 
αρχηγό κράτους ή στον υπουργό Εξωτερικών η ανάκληση διαπιστευ-
µένου διπλωµατικού εκπροσώπου, µετά τη λήξη τής αποστολής του. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «εορτή για την ανακήρυξη βασιλιά», < 
αρχ. ανακαλώ. Η φρ. ανακλητήριο έγγραφο αποδίδει το γαλλ. lettre 
de rappel]. 

ανακλητός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να ανακληθεί, να αναιρεθεί: ο 
πρόεδρος τόνισε ότι η απόφαση τού συνεδρίου δεν θα ήταν σε καµία 
περίπτωση ~ ΣΥΝ. ακυρώσιµος, αναιρέσιµος ANT. αµετάκλητος, τελε-
σίδικος, οριστικός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. révocable]. 

ανακλιµάκωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) η εκ νέου 
κλιµάκωση, η βαθµιαία αύξηση: η ~ τής έντασης στα Βαλκάνια απο-
γοήτευσε όσους πίστεψαν ότι η ειρήνευση που είχε επιτευχθεί θα " ήταν 
µόνιµη ΣΥΝ. αναζωπύρωση ΑΝΤ. αποκλιµάκωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. re-escalation]. 

ανακλίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ανακλίθηκα, ανακεκλιµένος} (αρχαιο-
πρ.) γέρνω στο πλάι ή ξαπλώνω µε ελαφρά ανασηκωµένη την πλάτη. 
— ανά κλίση (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, κλίνω. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. < ava- + κλίνω «γέρνω, λυγίζω]. 

ανάκλιντρο (το) {ανακλίντρ-ου | -ων} µακρύ και πλατύ αναπαυτικό 
κάθισµα µε ράχη και βραχίονα στη µία ή και τις δύο πλευρές του, 
όπου µπορεί κανείς να καθίσει ή και να ξαπλώσει: ρωµαϊκά ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άνάκλιντρον < αρχ. άνακλίνω «στηρίζω, ακουµπώ», 
βλ. κ. κλίνη «κρεβάτι»]. 

ανακλώ ρ. µετβ. {ανακλάς... | ανέκλασα, ανακλώµαι, -άσαι, -άται..., 
ανακλάστηκα} (λόγ.) προκαλώ ανάκλαση ΣΥΝ. αντανακλώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αντανακλώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ανακλώ (-άω), αρχική σηµ. «λυγίζω προς τα πίσω», < 
ava- + κλώ «σπάζω». Η σηµερινή σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. réfléchir]. 

ανακοινωθέν (το) {ανακοινωθέντ-ος | -α, -ων} (λόγ.) επίσηµη ανα-
κοίνωση, κυρ. πολιτικού, στρατιωτικού ή ιατρικού περιεχοµένου, για 
µετάδοση ή διάψευση σηµαντικών ειδήσεων από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης: έκτακτο | πολεµικό | ιατρικό ~. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. µτχ. αορίστου τού (αρχ.) ρ. άνακοινώ, τού οποίου η ση-
µερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. communiqué, µτχ. τού p. com-
muniquer «ανακοινώνω»]. 

ΣΧΟΛΙΟ Προκειµένου να αποδοθεί στην Ελληνική το γαλλικό 
communiqué (το οποίο πλάστηκε στη Γαλλική το 1853 και πέρασε 
αυτούσιο στην Αγγλική), χρησιµοποιήθηκε η µετοχή µεσοπαθητι- 
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κού αορίστου ανακοινωθέν τού ρ. ανακοινώνω, αφού το ίδιο το 
communiqué αποτελεί ουσιαστικοποιηµένη µετοχή τού p. communiquer 
«ανακοινώνω». Ωστόσο, επειδή η λέξη, ως µετοχή αορίστου, µπορεί να 
δώσει την αίσθηση παρελθοντικού χρόνου (προτάσεις όπως «Πλήρες 
ιατρικό ανακοινωθέν θα εκδοθεί αύριο το µεσηµέρι» πιθανόν να είναι 
προβληµατικές για ορισµένους οµιλητές), σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 
προτιµότερο να χρησιµοποιείται η απλή λ. ανακοίνωση που σήµερα (όπως 
τα περισσότερα ουσιαστικά σε -ση) δεν δηλώνει µόνο την πράξη | 
ενέργεια, αλλά και το αποτέλεσµα τής ρηµατικής ενέργειας (που παλιότερα 
δηλωνόταν µόνο µε παράγωγα ουσιαστικά σε -µα). 

ανακοινώνω ρ. µετβ. {ανακοίνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάτι) γνωστό: 
αποφάσισε να ανακοινώσει τον αρραβώνα της την ηµέρα τής γιορτής της ΣΥΝ. 
γνωστοποιώ, αναγγέλλω 2. αναγγέλλω δηµόσια (κυρ. στα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης): ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε την παραίτηση τού 
υπουργού Εξωτερικών ΣΥΝ. δηλώνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. άνακοινώ (-όω) < ava- + 
κοινώ < κοινός]. 

ανακοίνωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η επίσηµη 
γνωστοποίηση σε ευρύτερο κύκλο ανθρώπων: η ~ τής παραίτησης του 
εξέπληξε τους πάντες ΣΥΝ. δηµοσιοποίηση 2. (ειδικότ.) η κοινοποίηση από τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης: η - των εκλογικών αποτελεσµάτων θα αρχίσει µετά 
τις 10 µ.µ. ΣΥΝ. αναγγελία, δηµοσίευση, µετάδοση 3. (συνεκδ.) το (έντυπο 
συνήθ.) κείµενο που κοινοποιεί πληροφορίες: η ~ µε το πρόγραµµα των 
µαθηµάτων || πίνακας ανακοινώσεων 4. (ειδικότ.) έκθεση αποτελεσµάτων 
επιστηµονικής έρευνας (συνήθ. σε επιστηµονικό συνέδριο): θα παρουσιάσει ~ 
σε διεθνές συνέδριο || η κλινική µας πέρυσι συµµετέσχε στο ειδικό διεθνές 
συνέδριο µε πέντε ~ 5. ΝΟΜ. ανακοίνωση δίκης η γνωστοποίηση τής εκκρεµο-
δικίας (βλ.λ.) σε τρίτο πρόσωπο, προκειµένου το πρόσωπο αυτό να παρέµβει 
στη δίκη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανακοινωθέν. 

ανακοινώσιµος, -η, -ο [1888] αυτός που είναι δυνατόν να ανακοινωθεί: δεν 
υπάρχουν ακόµη ~ εκτιµήσεις για το ναυάγιο. 

ανακολουθία (η) [µτγν.] {ανακολουθιών} 1.η έλλειψη λογικής ακολουθίας, η 
ασυµφωνία µεταξύ αυτών που προηγούνται και αυτών που έπονται: η 
παρουσίαση τού ήρωα µε τόσα ελαττώµατα αποτελεί - σε σχέση µε την αρχική 
του εξύµνηση ΣΥΝ. ασυνέπεια, αντίφαση ΑΝΤ. συµφωνία, συνέπεια, 
ακολουθία 2. (ειδικότ.) η έλλειψη συνέπειας λόγων και έργων: η νέα 
υπουργική απόφαση συνιστά ~ σε σχέση µε τις ώς τώρα διακηρύξεις ΣΥΝ. 
ασυνέπεια ΑΝΤ. συνέπεια 3. ΓΛΩΣΣ. το ανακόλουθο σχήµα (βλ. λ. 
ανακόλουθος). 

ανακόλουθος, -η, -ο (+προς | µε) 1. (για πράξεις ή λόγους) αυτός που δεν 
βρίσκεται σε σχέση λογικής ακολουθίας, συµφωνίας (µε κάτι άλλο ή οµοειδές) 
ΣΥΝ. ασυµβίβαστος, ασύµφωνος 2. ΓΛΩΣΣ. ανακόλουθο σχήµα 
(άνακόλουθον σχήµα, ∆ιονύσ. Αλικαρν.) σχήµα λόγου, κατά το οποίο 
παραβιάζεται η συντακτική συνέπεια µιας πρότασης λόγω ταχύτητας τού 
λόγου, ψυχικής ταραχής ή και σκοπιµότητας τού οµιλητή ή συγγραφέα, λ.χ. 
«ο ∆ιάκος (αντί τού ∆ιάκου) σαν τ' αγροίκησε πολύ του κακοφάνη» (δηµοτ. 
τραγ.) 3. (για πρόσ.) αυτός τού οποίου τα λόγια ή οι πράξεις δεν συµφωνούν 
µε τις δεδηλωµένες αντιλήψεις του ή την καθιερωµένη στάση του: οι πράξεις 
του είναι ~ προς τις εξαγγελίες του ΣΥΝ. αντιφατικός, ασυνεπής. — ανακόλου-
θα | ανακολούθως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άν- στερητ. + ακόλουθος]. 

ανακοµιδή (η) (επίσ.) η εκταφή και µεταφορά των οστών νεκρού σε 
οστεοφυλάκιο, τάφο, µνηµείο κλπ.: η επέτειος τής ~ τής κάρας τού Αγίου 
Ανδρέα γιορτάζεται µε ιδιαίτερη λαµπρότητα στην Πάτρα || ~ λειψάνων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άνακοµίζω < ava- + κοµίζω (βλ.λ.)]. 

ανακόντα (η/το) πολύ µεγάλο φίδι τής Ν. Αµερικής, που ζει κυρίως στις όχθες 
ποταµών και λιµνών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. anaconda, λ. που εµφανίζεται στην Αγγλική κατά το 1750-60 
περιγράφοντας ένα ερπετό τής Κεϋλάνης (σήµερα Σρι Λάν-κα), < σιναλεζ. 
henakandaya «πράσινο φίδι»]. 

ανακοπή (η) 1. η συγκράτηση, ο περιορισµός, η παρεµπόδιση (κίνησης ή 
ενέργειας): ~ τής εχθρικής προέλασης ΣΥΝ. αναχαίτιση, ανάσχεση 2. ΙΑΤΡ. η 
απότοµη παύση τής καρδιακής ή/και τής αναπνευστικής λειτουργίας, µε 
αποτέλεσµα την ελάττωση τού οξυγόνου στους ιστούς τού σώµατος και τον 
θάνατο 3. ΝΟΜ. (α) το ένδικο βοήθηµα µε το οποίο κάποιος ζητεί την 
ακύρωση δικαστικής ή εξώδικης πράξης ή δικαστικής απόφασης η οποία τον 
βλάπτει (β) ανακοπή ερηµοδικίας ένδικο µέσο µε το οποίο ο διάδικος που 
δικάστηκε ερήµην, ζητεί να εξαφανιστεί η προσβαλλόµενη οριστική απόφαση, 
ώστε, αφού αναβιώσει η εκκρεµοδικία τής αγωγής, να ξαναδικαστεί η ουσία 
τής υποθέσεως, αυτή τη φορά µε τη συµµετοχή του. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. 
«ανάσχεση, παρεµπόδιση», < αρχ. ανακόπτω, o ιατρ. όρος είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. arrêt (cardiopulmonaire), ενώ ο νοµ. όρος αποδίδει το γαλλ. 
inhibition]. 

ανακόπτω ρ. µετβ. (λόγ.) {ανέκοψα, ανακόπηκα (λόγ. ανεκόπην, -ης, -η..., µτχ. 
ανακοπείς, -είσα, -έν)} διακόπτω ή εµποδίζω (µια κίνηση), αναστέλλω τη 
συνέχεια της: οι οικονοµικές δυσκολίες δεν ανέκοψαν την καλλιτεχνική του 
εξέλιξη || η ήττα ανέκοψε την ορµή των επιδροµέων ΣΥΝ. σταµατώ, 
αναχαιτίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σπρώχνω πίσω», < àva- + κόπτω]. 

ανακοστολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εκ νέου κοστολόγηση 
(βλ.λ.): η ~ των εισαγόµενων φαρµάκων (πβ. λ. ανατίµηση). — ανακοστολονώ 
ρ. {-είς...}. 

ανακούρκουδα επίρρ. (λαϊκ.) µε τα πόδια λυγισµένα στα γόνατα και το σώµα 
στηριγµένο στα δάχτυλα των ποδιών: κάθισε ~. [ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, 
πιθ. < ava- + µεσν. κουκούβα «κουκου- 

βάγια» (*άνακούκουδα > ανακούρκουδα)' από την κουκουβάγια, 
που δίνει την εντύπωση πως κάθεται σε ανάλογη στάση, ή από φρ. άνά 
κόκκυγα (< αρχ. κόκκυξ «το κατώτατο οστό τής σπονδυλικής 

στήλης»). Κατ' άλλη άποψη, < άνά + κλωκυδά («γλώσσα» τού Ησυχίου), που 
συνδ. µε το αρχ. επίρρ. οκλαδόν]. ανακουφίζω ρ. µετβ. {ανακούφισ-α, -τηκα, -
µένος} 1. απαλλάσσω (κάποιον) από φορτίο, αφαιρώ µέρος τού βάρους ή 
ολόκληρο το βάρος του: προθυµοποιήθηκε να µε ανακουφίσει, παίρνοντας από 
τα χέρια µου τη µία βαλίτσα ΣΥΝ. ξαλαφρώνω ΑΝΤ. επιβαρύνω 2. µετριάζω ή 
εξαλείφω τους σωµατικούς ή ψυχικούς πόνους (κάποιου): αυτά τα χάπια θα 
ανακουφίσουν τη µέση σου || τα λόγια του ανακούφισαν τον πόνο τής µητέρας του 
ΣΥΝ. καταπραΰνω, κατευνάζω 3. (ειδικότ.) ελαφρώνω ή απαλλάσσω (κάποιον) 
από δυσάρεστο συναίσθηµα: µε ανακουφίζει να λέω σε κάποιον τι µε απασχολεί 
|| (κ. µεσοπαθ. ανακουφίζοµαι) στην αρχή φοβήθηκα, αλλά ανακουφίστηκα, όταν 
διαπίστωσα πως δεν ήµουν µόνη στον δρόµο ΣΥΝ. ησυχάζω, ηρεµώ 4. ενισχύω 
(κάποιον) οικονοµικά: είχαν πολλά έξοδα, αλλά η σύνταξη τής γιαγιάς τους 
ανακούφιζε λίγο 5. (µτφ.) βελτιώνω (µια δύσκολη ή προβληµατική κατάσταση): 
ο νέος δρόµος ανακούφισε την κυκλοφορία των οχηµάτων στο κέντρο τής πόλης · 
6. (ευφηµ. το µεσοπαθ. ανακουφίζοµαι) κάνω τη σωµατική µου ανάγκη, 
αφοδεύω. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ξαλαφρώνω», < ava- + κουφίζω < 
κούφος «ελαφοός» (βλ. κ. κούφιος)]. 
ανακούφιση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. το αίσθηµα που προκαλεί 

η απαλλαγή από ψυχικό ή σωµατικό πόνο, βάρος, πίεση κ.λπ.: µόλις 
ξεµπέρδεψα µε τις δουλειές, αισθάνθηκα µεγάλη ~ |] µια συσκευή µασάζ που 
προσφέρει ~ στα κουρασµένα µέλη || µόλις έφυγε ο επιθεωρητής, όλοι ένιωσαν 
βαθιά ~ ΣΥΝ. ξαλάφρωµα 2. (συνεκδ.) καθετί που ανακουφίζει, που 
απαλλάσσει από έγνοια, άγχος, σωµατικό ή ψυχικό βάρος ή πόνο: τα λόγια της 
ήταν µια γλυκιά ~ στις δύσκολες ώρες || τα χρήµατα που κέρδισε υπήρξαν µια 
προσωρινή ~. 

ανακουφιστικός, -ή, -ό [1844] αυτός που προσφέρει ανακούφιση: ~ µασάζ | 
απάντηση ΣΥΝ. κατευναστικός, καθησυχαστικός ΑΝΤ. επιβαρυντικός, 
ανησυχητικός. 

ανακράζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ανέκραξα} (αρχαιοπρ.) φωνάζω, βγάζω δυνατή 
κραυγή (συχνά προς κάποιον καλώντας τον): «Τι 'ναι πάλι τούτο;», ανέκραξε 
µε φρίκη ΣΥΝ. αναφωνώ, κραυγάζω. 

ανακρεµώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ανακρεµάς... | ανακρέµ-ασα, -ιέµαι, -άστηκα, -
ασµένος) (λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 1. κρεµώ (κάτι) ψηλά 2. (ειδικότ.) ΝΑΥΤ. κρεµώ, 
συνήθ. λέµβο, στις επωτίδες (βλ.λ.) ♦ 3. (αµετβ.) (τριτο-πρόσ. ανακρεµά) στη 
ΦΡ. ανακρεµά ο καιρός | τα σύννεφα συννεφιάζει και αναµένεται βροχή. — 
ανακρέµαση (η) [µεσν.], ανακρεµα-στά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ανακρεµώ, µεταπλ. τ. τού αρχ. άνακρεµάννυµι (βλ. κ. 
κρεµώ)]. 

ανακρεόντειος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ποιητή 
Ανακρέοντα: ~ µέτρο 2. ανακρεόντεια (τα) συλλογή αρχαίων ποιηµάτων που 
αποδίδονται στον Ανακρέοντα, αλλά γράφηκαν από άγνωστους ποιητές κατ' 
αποµίµηση των ποιηµάτων του. 

Ανακρέων (ο) {Ανακρέοντ-ος, -α} 1. αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής από τη 
Μικρά Ασία (6ος αι. π.Χ.)· χαρακτηριστικό τής ποίησης του οι ύµνοι στο 
κρασί και τον έρωτα 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (κα-θηµ.) Ανακρέοντας. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < ava- + κρέων «κυρίαρχος» (πβ. Κρέων), που συνδ. µε την 
οµηρική φρ. ευρύ κρείων «αυτός που έχει εκτεταµένη εξουσία»]. 

ανακρίβεια (η) [1868] {ανακριβειών} 1. η έλλειψη ακρίβειας, η απόκλιση από 
την πραγµατικότητα: υπάρχουν αρκετές ~ στις περιγραφές του 2. ψευδής 
πρόταση, αναληθής πληροφορία: οι ~ τού δηµοσιεύµατος οφείλονται στη 
σκόπιµη προσπάθεια τού δηµοσιογράφου να διαστρεβλώσει την αλήθεια. 

ανακριβής, -ής, -ές [µεσν.] {ανακριβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που δεν 
αποδίδει µε ακρίβεια την πραγµατικότητα, που δεν συµφωνεί µε την αλήθεια 
ή την πραγµατικότητα, εσφαλµένος ή ψεύτικος: η είδηση που ακούστηκε χθες, 
αποδείχθηκε ~ ΣΥΝ. ψευδής, λανθασµένος, αναληθής ΑΝΤ. αληθινός. — 
ανακριβώς επίρρ. [1889]. 

ανακριβολονία (η) [1886] {ανακριβολογιών} 1.η έλλειψη ακριβολογίας 2. 
(συνεκδ.) ανακριβής λόγος. 

ανακριβολόνος (ο/η) πρόσωπο που δεν ακριβολογεί. 
ανακριβθλογώ ρ. αµετβ. [1849] {ανακριβολογείς...} λέω ανακρίβειες. 
ανακρίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρατ. κ. αόρ. ανέκρινα, ανακρίθηκα (λόγ. µτχ. 

ανακριβείς, -είσα, -έν)} υποβάλω κάποιον σε ανάκριση (βλ.λ.): ~ τους 
υπόπτους µιας ληστείας || τον ανέκριναν τρεις µέρες χωρίς διακοπή ΣΥΝ. 
εξετάζω. 

ανάκριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. ΝΟΜ. (α) στάδιο τής 
ποινικής προδικασίας κατά το οποίο τα όργανα που έχουν εκ τού νόµου την 
εξουσία αυτή (εισαγγελείς στην προανάκριση, ανακριτής - δικαστής στην 
κύρια ή τακτική ανάκριση, αστυνοµικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο αστυνοµικής 
προανάκρισης), µετά από παραγγελία τού εισαγγελέα ή τού ανακριτή 
συλλέγουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και ενεργούν καθετί που 
µπορεί να βοηθήσει στην εξακρίβωση τής αλήθειας προκειµένου να 
αποφασιστεί η παραποµπή ή µη τού φερόµενου ως δράστη στο ακροατήριο 
τού ποινικού δικαστηρίου: κάνω | διενεργώ ~ || εξονυχιστική ~ || ~ µάρτυρα | 
υπόπτου | αιχµαλώτου (β) κύρια ανάκριση η ανάκριση που διεξάγεται από 
τακτικό ανακριτή σε περιπτώσεις κακουργηµάτων ή πληµµεληµάτων, για τα 
οποία εκδίδεται ένταλµα συλλήψεως ή προσωρινής κρατήσεως ή υπάρχει 
ανάγκη συµπληρώσεως τής προανάκρισης (βλ. λ. προανάκριση) 2. Ανάκριση 
(η) ο τόπος όπου διενεργείται η ανάκριση, το ανακριτικό γραφείο: 
παρουσιάζοµαι στην ~ 3. (γενικότ.) η συστηµατική υποβολή ερωτήσεων, µε 
σκοπό την απόσπαση πληροφοριών µε ιδιαί- 
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τερο ενδιαφέρον (συνήθ. από την Ασφάλεια, τις µυστικές υπηρεσίες, 
την αντικατασκοπία κ.λπ.): η ~ κατασκόπου- ΦΡ. ανάκριση µου κά-
νεις; ως έκφραση διαµαρτυρίας προς κάποιον που ζητεί να µάθει 
πολλές λεπτοµέρειες µε ενοχλητικό τρόπο. 

ανακριτής (ο) [1833] {-ή κ. (λόγ.) -ού}, ανακρίτρια (η) {ανακρι-
τριών} πρόσωπο που διενεργεί ανάκριση σύµφωνα µε τον νόµο (µέ-
λος πειθαρχικού συµβουλίου ή πειθαρχικός προϊστάµενος για ανά-
κριση υπαλλήλου ή τακτικός δικαστής για την κύρια ανάκριση). 

ανακριτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ανάκριση ή τον 
ανακριτή: ~ διαδικασία | έγγραφα | γραφείο | πόρισµα. 

ανάκρουση (η) {-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων} 1. ΦΥΣ. η βίαιη κί-
νηση συστήµατος αντίθετα προς την κατεύθυνση εκτόξευσης σώµα-
τος από αυτό, λ.χ. τού πυροβόλου, όταν εκτοξεύσει βλήµα · 2. ΜΟΥΣ. 
η εκτέλεση, συνήθ. από στρατιωτική µπάντα, θούριου, εµβατηρίου ή 
τού εθνικού ύµνου. Επίσης ανάκρουσµα (το). 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. άνάκρουσις < ανακρούω. Ως µουσικός όρ. η λ. έχει πε-
ράσει και σε ξένες γλώσσες, πβ. αγγλ. anacrusis, γαλλ. anacrouse κ.ά.]. 

ανακρούω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ανέκρουσα} ♦ 1. (αµετβ.) (για ιστιοφόρο 
ή βάρκα) κινούµαι προς τα πίσω, οπισθοχωρώ ΣΥΝ. κάνω όπισθεν, 
οπισθοδροµώ- ΦΡ. (µτφ.) ανακρούω πρύµνη | πρύµναν (ανακρούω 
πρύµναν, Αριστοφ., Ηρόδ. κ.α.) υποχωρώ, αλλάζω τακτική: µετά την 
ήττα της στις δηµοτικές εκλογές, η κυβέρνηση ανέκρουσε πρύµναν 
στην οικονοµική πολιτική ΣΥΝ. υπαναχωρώ ΑΝΤ. εµµένω ♦ 2. (µετβ.) 
(για ορχήστρα) εκτελώ (µουσικό κοµµάτι): η µπάντα ανέκρουσε ένα 
γνωστό εµβατήριο ΣΥΝ. παίζω, παιανίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άνα- + 
κρούω «κτυπώ»]. 

ανάκτηση ).η) → ανακτώ 
ανακτοβούλιο (το) [1833] {ανακτοβουλί-ου | -ων} το επίλεκτο σώµα 

προσωπικών συµβούλων τού βασιλιά ή γενικότ. τού ηγεµόνα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. aval·,, -κτος «βασιλιάς» + -βούλιο < βουλή «σκέψη, 
απόφαση», απόδ. τού γαλλ. conseil royal]. 

ανακτορικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που ανήκει στα ανάκτορα ή τε-
λείται µέσα σε αυτά: ~ κήπος | χορός ΣΥΝ. βασιλικός, αυλικός, παλα-
τιανός 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. ανακτορικός ρυθµός ποµπώδης κεραµικός ρυθµός 
τής υστεροµινωικής περιόδου, µε έµφαση στη συµµετρία και στο 
σχηµατοποιηµένο θεµατολόγιο 3. αυτός που βρίσκεται στην υπηρε-
σία τού βασιλιά: - φρουρά. 

ανάκτορο (το) {ανακτόρ-ου | -ων} 1.η επίσηµη κατοικία τού βασιλιά 
ΣΥΝ. αυλή, παλάτι- (συνήθ. στον πληθ.) 2. το παλάτι: τα ~ τού Μπά-
κιγχαµ 3. (συνεκδ.) ο βασιλιάς και το περιβάλλον του: ο υπουργός 
υπέβαλε την παραίτηση του, αλλά τα - δεν την έκαναν δεκτή || κήρυξε 
ανένδοτο αγώνα κατά των ανακτόρων 4. (µτφ.-σε ενικ.) κάθε πο-
λυτελές και µεγαλοπρεπές σπίτι: αυτός δεν µένει σε διαµέρισµα- µέ-
νει σε ~ στην Κηφισιά. 
[ΕΤΎΜ, < αρχ. άνάκτορον «ναός - παλάτι» < άνάκτωρ «εξουσιαστής, 
κυρίαρχος» < άνάσσω «εξουσιάζω» < *άνάκ-jω < άναξ, -κτος (βλ.λ.)]. 

ανάκτορα - παλάτι. Ανάκτορο ήταν η κατοικία τού άνάκτορος, 
δηλ. τού άνακτος, τού βασιλιά. Ήδη στην Αρχαία Ελληνική η λ. 
απαντά σε πληθυντικό (ανάκτορα). Για πολλούς αιώνες τα ανά-
κτορα δήλωναν την κατοικία των θεών, τον ναό, προτού γίνουν το 
ενδιαίτηµα, η κατοικία τού άνακτος, τού βασιλιά, που ήταν συγ-
χρόνως και θρησκευτικός ηγέτης. Η χρήση τής λ. σε πληθυντικό 
είναι κοινωνιογλωσσικά ένα είδος τιµητικής έκφρασης («πληθυ-
ντικός τής µεγαλοπρέπειας»), που απαντά και σε άλλες παρόµοιες 
δηλώσεις (σκήπτρα, δώµατα κ.ά.). Στους Βυζαντινούς τη θέση 
των ανακτόρων παίρνει το (ιερόν) παλάτιον. από το ρωµαϊκό 
palatium (που προήλθε από τον Παλατινό λόφο τής Ρώµης, όπου 
έκτισε τα ανάκτορα του ο Ρωµαίος αυτοκράτορας Αύγουστος). 

ανακτώ ρ. µετβ. {ανακτάς... | ανέκτησα, ανακτ-ώµαι, -άται..., -ήθηκα, 
ανα)κε)κτηµένος) αποκτώ πάλι (κάτι που είχα χάσει): ~ την περιου-
σία | την όραση | την ισορροπία | το θάρρος | την ελευθερία µου | τα 
χαµένα εδάφη || (στους Η/Υ) ~ (κατεστραµµένο) αρχείο (το ξαναφέρ-
νω στην οθόνη) ΣΥΝ. επανακτώ, ανακαταλαµβάνω- ΦΡ. ανακτώ (τις) 
δυνάµεις (µου) βρίσκοµαι στο στάδιο τής ανάρρωσης, αποκαθίστα-
ται η υγεία µου: η πνευµονία κλόνισε τόσο πολύ την υγεία του, που 
χρειάστηκε αρκετός καιρός για να ανακτήσει τις δυνάµεις του. — 
ανάκτηση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ανακτώµαι < άνα- + κτώµαι «αποκτώ». Η φρ. ανακττώ 
τις δυνάµεις µου είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. reprendre les forces]. 

ανακτώ αντί ανακτώµαι. Το ανακτώ, όπως και τα αποκτώ, κατα 
κτώ και επανακτώ, εµφανίζει ενεργητικό τύπο αντί τού κανονικού 
(και αρχαίου) µέσου αποθετικού τύπου ανακτώµαι (πβ. σηµερινό 
προσκτώµαι). Στα σύνθετα αυτά, αντί τού κτώµαι εµφανίζεται νε 
ότερος τύπος κτώ από τα µέσα τού 19ου αι. (µαρτυρείται από τον 
Αλέξ. Σούτσο το 1855)· πβ. αρχ. έπικτώµαι, συγκτώµαι, είσκτώµαι, 
προκτώµαι κ.λπ. r* αποκτώ, κατακτώ 

ανακύκληση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η επιστρο-
φή στο σηµείο αφετηρίας µετά από κυκλική πορεία, συνεχή διαδοχή: 
~ εποχών ΣΥΝ. επάνοδος 2. ΦΙΛΟΣ, η περιοδική επανεµφάνιση των 
ίδιων γεγονότων, που συνθέτουν τον κόσµο και τη ζωή 3. η µετατροπή 
χρησιµοποιηµένης ύλης (κυρ. σκουπιδιών) σε υλικό κατάλληλο να 
ξαναχρησιµοποιηθεί (βλ. λ. ανακύκλωση). — ανακυκλικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. 

ανακύκληση - ανακύκλωση. Στον Ηράκλειτο η ανακύκληση τού 
κόσµου παίρνει τη µορφή µεταλλαγών τής φωτιάς: πυρ → ύδωρ → 

αήρ → πυρ. Στα λεξικά τής Αρχαίας το ανακύκλωση παραπέµπε-
ται στο ανακύκληση, που θεωρείται κύριος τύπος (το ίδιο συµβαί-
νει και µε το ρήµα άνακυκλόω, που υποτάσσεται στο άνακυκλέω, 
-ω). Το ανακύκληση παράγεται από το άνακυκλέω, -ω (κυκλέω, -
ώ(, ενώ το ανακύκλωση από το άνακυκλόω, -ώ (κυκλόω, -ω). Στα 
κυκλέω, -ώ | άνακυκλέω, -ώ και ανακύκληση δηλώνεται κυρίως η 
σηµασία τής «επιστροφής, επανόδου στην αφετηρία, επανάλη-
ψης», ενώ µε τα κυκλόω, -ώ, άνακυκλόω, -ώ και ανακύκλωση το 
βάρος πέφτει στη σηµασία τού «κύκλου»: κυκλόω = περικυκλώ-
νω- κυκλέω | άνακυκλέω — επανέρχοµαι, επιστρέφω, επαναλαµ-
βάνοµαι (Αριστοτέλης: αϊ αύται δόξαι άνακυκλοϋνται εν τοϊς 
άνθρώποις, Μετεωρ. 339? 29). Σύµφωνα µε αυτά, η ανακύκληση, 
που δηλώνει «την επαναφορά στην αρχική µορφή, την επανάλη-
ψη», µπορεί να δηλώσει και τη «µετατροπή και επαναχρησιµοποί-
ηση (τής ύλης)» καλύτερα από ό,τι το ανακύκλωση, που προσφέ-
ρεται στη δήλωση τής «κυκλικής κύησης». 

ανακυκλώνω ρ. µετβ. {ανακύκλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (για αέρα, νε-
ρό κ.λπ. σε κλειστό χώρο) ανανεώνω, εξάγοντας αυτό που έχει κατα-
ναλωθεί και εισάγοντας ταυτόχρονα νέο: το νερό στο ενυδρείο ανα-
κυκλώνεται, για να είναι διαρκώς φρέσκο 2. ΤΕΧΝΟΛ. µε ειδική διαδι-
κασία καθιστώ (ορισµένο υλικό που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί) κα-
τάλληλο για νέα χρήση: ~ αλουµίνιο | γυαλί | ύλη | απόβλητα | πλα-
στικό 3. διαιωνίζω, συνεχίζω να χρησιµοποιώ, αναπαράγω: «επιµέ-
νουν να ανακυκλώνουν ιστορίες για δήθεν αµύθητες απολαβές και 
αθέατες συναλλαγές µε το κράτος» (εφηµ.) || «το νοµοσχέδιο δεν λύνει 
τα προβλήµατα, αλλά ανακυκλώνει τα ελλείµµατα και τα αδιέξοδα» 
(εφηµ.). — ανακυκλώσιµος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άνακυκλώ «περιστρέφω, στριφογυρίζω» < άνα- + κύ-
κλω (-όω) < κύκλος. Η τεχνολ. σηµ. αποδίδει το ελληνογενές αγγλ. 
recycle (νόθο συνθ.)]. 

ανακύκλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η διαρκής 
ανανέωση (αέρα, νερού κ.λπ.) σε κλειστό χώρο 2. η ανακύκληση 
(βλ.λ., σηµ. 3): ~ χαρτιού | αλουµινίου || κάδος ανακύκλωσης. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανακύκληση. 

ανακύπτω ρ. αµετβ. (λόγ.) {ανέκυψα, µτχ. ανακύψας, -ασα, -αν} 1. 
(για θέµατα) εµφανίζοµαι ως αποτέλεσµα, προκύπτω: από τη συνερ-
γασία ανέκυψαν πολλά προβλήµατα || «οι πληρωµές τόκων ή δικαιω-
µάτων που ανακύπτουν σε ένα κράτος-µέλος απαλλάσσονται από τυ-
χόν φόρους...» (εφηµ.) ΣΥΝ. αναφαίνοµαι, παρουσιάζοµαι 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. 
ανασηκώνω το κεφάλι ή τον κορµό από κεκλιµένη θέση. [ΕΤΎΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «σηκώνω ψηλά το κεφάλι», < άνα- + κύπτω 
«σκύβω». Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

ανάκυψη (η) [1822] {-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -ύψεων} ΓΥΜΝΑΣΤ. άσκη-
ση κατά την οποία ο γυµναζόµενος ανασηκώνει το κεφάλι του ή τον 
κορµό του από κεκλιµένη θέση ΑΝΤ. επίκυψη. 

ανακωχή (η) συµφωνία µεταξύ εµπόλεµων δυνάµεων για προσωρινή 
κατάπαυση των εχθροπραξιών: τηρώ | δέχοµαι | παραβιάζω την ~ 
ΣΥΝ. εκεχειρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ανακωχή < άνοκωχή «ανοχή» < άνα- + όκωχή, ανα-
διπλ. τύπος τού όχή < έχω]. 

ανακωχή - ανοκωχή. Αρχικός και παλαιότερος από τους δύο είναι 
ο τύπος άνοκωχή, από τον οποίο προήλθε το ανακωχή (µε αφο-
µοίωση τού -ο- προς το -α- που προηγείται, κατά παρετυµολογική 
επίδραση των συνθέτων µε τον πλήρη τ. τής πρόθεσης ava- ή ίσως 
και από επίδραση τής λ. άκωκή «αιχµή» δόρατος | βέλους). Το 
άνοκωχή σήµαινε, στην πραγµατικότητα, ανάσχεση (των πολεµι-
κών επιχειρήσεων). Τόσο το άνοκωχή όσο και το άνάσχεσις (και 
το ανοχή) παράγονται από το αν-έχω | αν-έχοµαι. o τ. όκ-ωχή (πβ. 
παρακ. δκωχα) προήλθε µε τον λεγόµενο «αττικό» διπλασιασµό 
(πβ. αγωγή), o τ. ανοκωχή χρησιµοποιείται κανονικά στον Θουκυ-
δίδη, ενώ το νεότερο (αλλά ήδη αρχαίο) ανακωχή έδωσε λαβή στο 
να παρετυµολογηθεί η λέξη στο Μέγα Ετυµολογικό (96,52) ότι δή-
θεν προέρχεται από «τό άνω τάς άκωκάς εχειν» (ανακωχή δηλ. εί-
ναι το «να κρατάς τα δόρατα µε τις αιχµές προς τα πάνω», άρα εν 
απραξία!). 

αναλαµβάνω κ. (λαΐκ.) αναλαβαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ανέλαβα, 
αναλήφθηκα (λόγ. ανελήφθην, -ης, -η..., µτχ. αναληφθείς, -είσα, -έν), 
ανειληµµένος) ♦ (µετβ.) 1. παίρνω (κάτι) στα χέρια µου: αναλάβατε 
τα όπλα! ΣΥΝ. λαµβάνω 2. δέχοµαι να εκτελέσω έργο, να επωµισθώ 
την ευθύνη (για καθήκον, υπόθεση ή υποχρέωση): από τότε που έχασε 
τους γονείς του, η γιαγιά του ανέλαβε να τον µεγαλώσει || την υπόθεση 
ανέλαβε γνωστός δικηγόρος || ανέλαβε καθήκοντα ως υπουργός 
Εθνικής Αµύνης- ΦΡ. αναλαµβάνω την ευθύνη βλ. λ. ευθύνη · 3. 
ΕΚΚΛΗΣ. (µεσοπαθ. συνήθ. στον αόρ. ανελήφθην) ανέρχοµαι (στον 
ουρανό): ο Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς ♦ (αµετβ.) 4. (συνεκδ.) 
ανακτώ τις σωµατικές ή ψυχικές µου δυνάµεις, συνέρχοµαι από 
αρρώστια ή κατάπτωση: να µην κουράζεται, µέχρι να αναλάβει 
πλήρως ΣΥΝ. αναρρώνω, γίνοµαι καλά ΑΝΤ. χειροτερεύω, υποτροπιά-
ζω, ξανακυλώ 5. (µτφ.) ενδυναµώνοµαι οικονοµικά, συνέρχοµαι, ξε-
περνώ δυσχέρειες: η επιχείρηση µας πέρασε µεγάλη οικονοµική κρί-
ση, αλλά τελικά κατάφερε ν' αναλάβει 6. (η µτχ. ανειληµµένος, -η, -ο) 
βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παίρνω στα χέρια µου», < άνα- + λαµβά-
νω. Ήδη αρχ. είναι η σηµ. «παίρνω την εξουσία», λ.χ. αναλαµβάνω 
τήν αρχήν (επιγρ.), ενώ η φρ. αναλαµβάνω την ευθύνη είναι µετάφρ. 
δάνειο (< γαλλ. assumer la responsabilité)]. 

αναλαµπή (η) 1. η αιφνίδια και σύντοµη λάµψη: οι ~ των άστρων 2. 
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(µτφ.) η αιφνίδια και σύντοµη επανεµφάνιση χαµένης σωµατικής, 
ψυχικής ή πνευµατικής λειτουργίας: έχει κάποιες ~ νηφαλιότητας | 
µνήµης ΣΥΝ. έκλαµψη 3. η αντανάκλαση των ακτινών, συνήθ. των 
ηλιακών: τα νερά τής λίµνης φεγγοβολούσαν από την ~ τού ηλίου 
ΣΥΝ. µαρµαρυγή. [ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. άναλάµπω < àva- + 
λάµπω]. 

ανάλατος, -η, -ο 1. (για τροφές) αυτός που δεν περιέχει αλάτι ή το 
περιέχει σε ανεπαρκή ποσότητα ΑΝΤ. αλατισµένος, αλµυρός 2. (µτφ.) 
αυτός που δεν έχει χάρη, γούστο ή νοστιµιά: ~ αστείο | έργο ΣΥΝ. άνο-
στος, κρύος, σαχλός ΑΝΤ. πικάντικος, νόστιµος, χαριτωµένος, γουστό-
ζικος. — ανάλατα επίρρ. [ΕΤΎΜ. µεσν. < άν- στερητ. + αλάτι]. 

ανάλαφρος, -η, -ο 1. πολύ ελαφρύς: ~ ντύσιµο ΑΝΤ. βαρύς 2. αυτός 
που µόλις γίνεται αντιληπτός µε τις αισθήσεις, λεπτός, αέρινος: οι ~ 
κινήσεις της || ~ αεράκι ΣΥΝ. απαλός, αιθέριος 3. (για ψυχική διάθε-
ση) απαλλαγµένος από φροντίδες, ήρεµος: ~ ύπνος ΣΥΝ. ήσυχος 4. 
(για έργα τέχνης) αυτός που δεν είναι πολύπλοκος στην τεχνοτροπία 
ή στο περιεχόµενο· εύληπτος και ευχάριστος: ~ κωµωδία | µελωδία | 
ταινία. — ανάλαφρα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αν)α)- + αλαφρός]. 

αναλγησία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να µην αισθάνεται κανείς σω-
µατικό πόνο ΣΥΝ. αναισθησία ANT. άλγος, πόνος 2. (µτφ.) η έλλειψη 
ενδιαφέροντος, συµπόνιας και στοργής προς τους άλλους: δείχνει ~ 
µπροστά στην ανθρώπινη δυστυχία || κοινωνική | ηθική - ΣΥΝ. αναι-
σθησία, απονιά, παχυδερµία ANT. ευαισθησία. 

αναλγητικός, -ή, -ό 1. αυτός που εξαλείφει την αίσθηση τού πόνου ή 
την καταπραΰνει: ο ασθενής είχε δυνατούς πόνους, αλλά η ~ ένεση 
τον ανακούφισε ΣΥΝ. καταπραϋντικός, λυσίπονος, παυσίπονος 2. 
ΦΑΡΜ. αναλγητικό (το) φάρµακο που ανακουφίζει τον πόνο, χωρίς 
απώλεια των αισθήσεων, όπως συµβαίνει µε τη νάρκωση ΣΥΝ. παυ-
σίπονο. — αναλγητικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. o φαρµ. όρος είναι αντιδάν. 
από αγγλ. analgetics]. 

ανάλγητος, -η, -ο (µτφ.) αυτός που δεν δείχνει συµπόνια, ευαισθησία 
µπροστά στον ανθρώπινο πόνο, που δεν έχει ανθρωπιά: ~ συµπε-
ριφορά | πολιτική ΣΥΝ. απάνθρωπος, σκληρός, ασυγκίνητος ΑΝΤ. συ-
µπονετικός, ευαίσθητος, πονόψυχος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + -
αλγητος < άλγώ «πονώ»]. 

ανάλεκτα (τα) {αναλέκτων} συλλογή από επίλεκτες, ήδη δηµοσιευ-
µένες, µελέτες και έργα ενός ή περισσότερων συγγραφέων, σε ενιαία 
έκδοση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανθολογία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άνάλεκτος < 
άναλέγω «συλλέγω»]. 

αναλήθεια (η) [1895] {αναληθειών} ψευδής πληροφορία, µη ανταπο-
κρινόµενη στην αλήθεια: η αυτοβιογραφία του βρίθει αναληθειών 
ΣΥΝ. ψευδολογία, ανακρίβεια, ψεύδος, ψέµα. 
[ΕΤΥΜ. Η λ. πρωτοαπαντά στις εφηµερίδες, αποτελώντας µετριαστικό, 
εύσχηµο και εναλλακτικό τρόπο, µε τον οποίο µπορεί να αποδοθούν 
οι λ. ψεύδος και ψέµα, που χαρακτηρίζουν εντονότερα τα λεγόµενα. 
Την ίδιααφετηρία είχε και το συνώνυµο ανακρίβεια]. 

αναληθής, -ής, -ές {αναληθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· αναληθέστ-ερος, -
ατός} αυτός που δεν συµφωνεί µε την αλήθεια, που δεν ανταποκρί-
νεται στην πραγµατικότητα: οι ισχυρισµοί του αποδείχθηκαν τελείως 
~ || ~ πληροφορίες ΣΥΝ. ψεύτικος, αναξιόπιστος, αβάσιµος, ανα-
κριβής ΑΝΤ. αληθής, αληθινός, πραγµατικός, αψευδής. — αναληθώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΎΜ. µτγν. < άν- 
στερητ. + αληθής]. 

ανάληµµα (το) {αναλήµµ-ατος | -ατα, -άτων} τοίχος ως υποστήριγµα, 
που προφυλάσσει από κατολισθήσεις χωµάτων σε επικλινές έδαφος, 
και γενικότ. ό,τι συγκρατεί (επιχωµατώσεις, τοίχους κ.λπ.) από κατο-
λίσθηση ΣΥΝ. αντέρεισµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. αναλαµβάνω]. 

αναληµµατικός, -ή, -ό (για τοίχο) αυτός που χρησιµεύει ως ανά-
ληµµα, ως τοίχος αντιστήριξης, συγκράτησης χωµάτων σε κατωφέ-
ρεια, ώστε πίσω από αυτόν να σχηµατίζεται επίπεδη επιφάνεια. 

αναληπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που συντελεί στην ανάρρωση κάποιου, 
που τονώνει τον άρρωστο, ώστε να αναλάβει δυνάµεις: ~ φάρµακο 
ΣΥΝ. δυναµωτικός, τονωτικός 2. ΦΑΡΜ. αναληπτικό (το) φάρµακο ικα-
νό να αποκαταστήσει πλήρως ή µερικώς τις φυσιολογικές λειτουρ-
γίες, κυρ. τού αναπνευστικού και καρδιοαγγειακού συστήµατος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. αναλαµβάνω. Η ιατρ. σηµ. ήδη στον Γαληνό (2ος 
αι. µ.Χ.)]. 

ανάληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} 1. η απόσυρση χρηµά-
των που έχουν κατατεθεί σε λογαριασµό τράπεζας ή ταµιευτηρίου: η 
~ χρηµάτων µε το σύστηµα τής αυτοεξυπηρέτησης είναι πολύ εύκολη 
ΑΝΤ. κατάθεση · 2. η αποδοχή τής υποχρέωσης να χειριστεί κάποιος 
ένα θέµα, να εκτελέσει έργο: η ~ µιας δικαστικής υπόθεσης || -
δηµόσιου έργου ΑΝΤ. αποποίηση 3. η έναρξη δραστηριότητας: ~ πρω-
τοβουλίας για την επίλυση ενός προβλήµατος || η ~ τής εξουσίας από 
τη νέα κυβέρνηση || ~ δράσεως 4. η εγκατάσταση κάποιου σε θέση, 
αξίωµα: η ~ τής αρχηγίας | τής διοίκησης | τής εξουσίας | τής προε-
δρίας ANT. αποχώρηση, παραίτηση 5. ΙΑΤΡ. η αποκατάσταση ζωτικών 
λειτουργιών τού οργανισµού (αναπνοής, κυκλοφορίας αίµατος) µετά 
από νόσο, κάκωση κ.τ.ό. 6. ΕΚΚΛΗΣ. Ανάληψη (η) (α) η ενσώµατη άνο-
δος τού Χριστού στους ουρανούς την τεσσαρακοστή ηµέρα από την 
Ανάσταση του (β) το αντίστοιχο εικονογραφικό θέµα (γ) (συνεκδ.) η 
κινητή εορτή τής Αναλήψεως τού Χριστού, που εορτάζεται σαράντα 
ηµέρες µετά την Ανάσταση (δ) (συνεκδ.) ο ναός που είναι αφιερωµέ-
νος στην Ανάληψη τού Χριστού και η περιοχή όπου βρίσκεται: ο γά-
µος τους θα γίνει στην-- ΦΡ. (σκωπτ.) έγινε τής Αναλήψεως για κλο-
πή αντικειµένων ή για την αιφνίδια εξαφάνιση κάποιου. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άνάληψις < αναλαµβάνω. Η εκκλησ. σηµ. < αναλαµβά- 

νοµαι «ανέρχοµαι προς τα άνω»]. 
αναλίσκω ρ. → αναλώνω 
αναλλοίωτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει υποστεί αλλοίωση: τα χρώµατα 
τού πίνακα έχουν παραµείνει - ΣΥΝ. άφθαρτος, άθικτος ΑΝΤ. αλ-
λοιωµένος, αλλαγµένος. — αναλλοίωτα επίρρ. [ΕΤΎΜ. αρχ. < άν- 
στερητ. + άλλοιώ]. 

αναλογία (η) {αναλογιών} 1. (συνήθ. στον πληθ.) σχέση (συµµετρική 
ή µη) ανάµεσα στις διαστάσεις των µερών ενός όλου: οι τέλειες ~ 
ενός κτίσµατος | τού σώµατος κάποιου | ενός αγάλµατος ΑΝΤ. ασυµ-
µετρία, δυσαναλογία· ΦΡ. (α) κατ' αναλογία(ν) προς | µε σε συµµε-
τρική σχέση τού ενός προς το άλλο ή προς τα υπόλοιπα, σε αντιστοι-
χία: ο µισθός σου θα υπολογιστεί ~ την εργασία που θα κάνεις ΣΥΝ. 
αναλογικά (β) τηρουµένων των αναλογιών (τηρουµένων των ανα-
λογιών, λατ. mutatis mutandis) (κατά την οµιλία) για περιπτώσεις συ-
γκρίσεως, παραλληλισµού ή αντιστοίχισης πραγµάτων, για τις οποίες 
έχουµε συνείδηση -και το δηλώνουµε ρητά- ότι δεν έχουν πλήρη και 
απόλυτη οµοιότητα: το ξέρω ότι τα σατιρικά µου νούµερα είναι 
γεµάτα βωµολοχίες και δεν ντρέποµαι γι' αυτό· κι ο Αριστοφάνης, ~, 
έκανε το ίδιο || οι δύο διάλεκτοι, ~, εµφανίζουν όµοιο γραµµατικό σύ-
στηµα 2. ΦΙΛΟΣ, κατ' αναλογ'ιαν συλλογισµός συλλογισµός κατά τον 
οποίο συµπεραίνουµε ότι σε µια υποθετική κατάσταση θα συµβεί 
ό,τι και σε παρόµοια υπαρκτή κατάσταση 3. (γενικότ.) ποσοτική σχέ-
ση: η αµοιβή του είναι πολύ µικρή σε ~ µε το έργο που παράγει ΣΥΝ. 
αντιστοιχία 4. (συνήθ. στον πληθ.) η ύπαρξη βασικών κοινών στοιχεί-
ων µεταξύ διαφορετικών πραγµάτων: επισήµανε τις - µεταξύ τής πο-
λιτικής των δύο κοµµάτων 5. µερίδιο (κέρδους, οφειλής, κληρονοµιάς) 
που αντιστοιχεί σε κάθε µέλος οµάδας (εταίρων, µετόχων, συγγενών, 
φίλων κ.λπ.): η διαθήκη όριζε µε ακρίβεια την - καθενός από τους 
συγγενείς τού θανόντος ΣΥΝ. κοµµάτι, (λόγ.) το αναλογούν 6. ΒΙΟΛ. 
(για όργανα ζώων ή φυτών) σχέση οµοιότητας στην εµφάνιση, που 
δεν οφείλεται σε φυλογενετική συγγένεια ΑΝΤ. οµολογία 7. ΓΛΩΣΣ. η 
διαδικασία και το αποτέλεσµα τής µεταβολής γλωσσικών στοιχείων 
(φωνολογικών, µορφολογικών, συντακτικών, σηµασιολογικών) υπό 
την επίδραση άλλων, τα οποία ακολουθούν το ίδιο σχήµα ή υπάγο-
νται σε οµοειδή κατηγορία · 8. ΜΑθ. η ισότητα δύο λόγων: η ισότητα 
4/2 = 8/4 είναι µία ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµµετρία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ανάλογος. Η λ. έχει περάσει ως δάνειο σε ξένες γλώσσες, π.χ. αγγλ. 
analogy, γαλλ. analogie, γερµ. Analogie κ.ά. Ορισµένες φρ. και 
συντακτικά σχήµατα αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. τηρουµένων 
των αναλογιών (< γαλλ. les rapports gardés), κατ' αναλογία(ν) προς (< 
γαλλ. en proportion de), οι αναλογίες τού σώµατος (< γαλλ. les 
proportions du corps) κ.ά.]. 

Η αναλογία στη γλώσσα. Άµεσα ή έµµεσα πολλές µεταβολές σε 
όλα τα επίπεδα τής γλώσσας (φθόγγους, γραµµατικούς και συντα-
κτικούς τύπους, σηµασίες) οφείλονται σε αναλογικές επιδράσεις, 
σε αναλογία. Πάντοτε και σε όλες τις γλώσσες οι ισχυροί (ευρύ-
τερα καθιερωµένοι, στατιστικά συχνότεροι κ.λπ.) τύποι ασκούν 
επίδραση στους ασθενέστερους, τους µεταβάλλουν, ώστε να εξο-
µοιωθούν προς τους ισχυρούς. Τα παραδείγµατα από την Ελληνική 
-Αρχαία, Μεσαιωνική και Νέα- είναι πάµπολλα. Λέµε «20 χρονών» 
(αντί χρόνων ή *χρονιών) αναλογικά προς το ετών. Η αναλογία 
οδήγησε στο χειµώνας, ήρωας, κλητήρας κ.τ.ό. (αντί των πα-
λαιοτέρων χειµών, ήρως, κλητήρ), µεταπλάσσοντας τα κατά τα τα-
µίας, καρχαρίας, χρυσοθήρας. Η αναλογία έπλασε και τύπους 
όπως η πόλι, η κατάστασι, η φύσι (χωρίς -ς) κατά το πρότυπο όλων 
των θηλυκών ονοµάτων που σχηµατίζονταν χωρίς -ς: κόρη, ζώνη, 
χώρα, ώρα κ.τ.ό. (η γραφή µε -η -πόλη, κατάσταση- καθιερώθηκε 
εσφαλµένα από τα κόρη, ζώνη, ενώ δεν πρόκειται για επικράτηση 
και γενίκευση τού -η, αλλά για σίγηση τού αδικαιολόγητου για 
θηλυκά -ς στην κατάληξη -ις). Προϊόντα αναλογίας είναι και τα 
κόβω, βάφω κ.τ.ό. (αντί των κόπτω, βάπτώ) από ρήµατα όπως τα 
τρίβω, γράφω κ.λπ., που συνέπιπταν στον αόριστο και τον µέλλο-
ντα (κόψω = τρίψω, βάψω = γράψω, έκοψα = έτριψα, έβαψα = 
έγραψα). Από αναλογία και τα χρυσός, αργυρός (αντί των χρυ-
σούς, αργυρούς) κατά τα καλός, ισχυρός κ.τ.ό. Όπως αναλογικά 
είναι το εσύ αντί συ κατά το ε-γώ ή το ή-σκιος αντί τού σκιά κατά 
το ή-λιος. Ακόµη και από τα λίγα αυτά παραδείγµατα είναι φανερή 
η δύναµη τού φαινοµένου τής αναλογίας στη γλώσσα. 

αναλογίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {αναλογίσ-τηκα (λόγ. -θηκα, µτχ. ανα-
λογισθείς, -είσα, -έν)} 1. επαναφέρω στη σκέψη µου γεγονότα τού πα-
ρελθόντος, αναπολώ: αναλογιζόταν τις όµορφες στιγµές που πέρασαν 
µαζί ΣΥΝ. φέρνω στον νου µου, ανακαλώ, ξαναθυµούµαι 2. σκέφτοµαι 
προσεκτικά, µε σκοπό να προσδιορίσω τη στάση µου απέναντι σε µια 
κατάσταση ή µελλοντική πράξη ή προκειµένου να καταλήξω σε από-
φαση: αναλογίσου τις συνέπειες που θα έχει µια τέτοια πράξη ΣΥΝ. 
λογαριάζω, συλλογίζοµαι, στοχάζοµαι ΑΝΤ. αψηφώ, παραγνωρίζω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ^. < άνα- + λογίζοµαι < 
λόγος]. 

αναλογικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σχέση αναλογίας (µε άλλον), που 
αναφέρεται ή βασίζεται στην αναλογία, που υπολογίζεται κατ' 
αναλογίαν: η ~ αντιπροσώπευση των κοµµάτων στη Βουλή προϋπο-
θέτει τη συµµετοχή τους µε βάση τις ψήφους που έλαβε το καθένα || ~ 
σχηµατισµός γραµµατικών τύπων ΣΥΝ. ανάλογος ΑΝΤ. δυσανάλογος 
2. (α) αναλογικό εκλογικό σύστηµα | αναλογική εκλογικό σύστηµα 
κατά το οποίο η εκπροσώπηση ενός εκλογικού συνδυασµού σε σώµα 
αντιπροσώπων (π.χ. Βουλή) εξαρτάται από τον αριθµό των ψήφων 
που έλαβε (β) απλή αναλογική το εκλογικό σύστηµα κατά το οποίο 
η αντιστοιχία τού αριθµού ψήφων ενός εκλογικού συνδυασµού 
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και των αντιπροσώπων του (π.χ. στη Βουλή) είναι απόλυτη και το πο-
σοστό ψήφων που παίρνει είναι το ίδιο µε το ποσοστό των εδρών που 
καταλαµβάνει στη Βουλή (γ) ενισχυµένη αναλογική το εκλογικό σύ-
στηµα κατά το οποίο η παραπάνω αντιστοιχία δεν είναι απόλυτη, 
προς όφελος τού πρώτου σε ψήφους συνδυασµού 3. αυτός τού οποίου 
τα µέρη βρίσκονται σε συµµετρία και αρµονία µεταξύ τους ΣΥΝ. 
αρµονικός, συµµετρικός, ισοµερής ΑΝΤ. ασύµµετρος, ανισοµερής 4. 
ΤΕΧΝΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την παράσταση αριθµητικών ποσο-
τήτων, µε τη µέτρηση συνεχών φυσικών µεταβλητών (π.χ. την παρά-
σταση τής ισχύος ενός ηλεκτρονικού σήµατος µε έναν αριθµό): µε-
τατροπή τού ψηφιακού σήµατος σε ~ || ~ γραµµή τηλεφώνου ΑΝΤ. ψη-
φιακός. — αναλογικ-ά | -ώς επίρρ., αναλογικότητα (η). [ΕΤΎΜ. 
µτγν. < αρχ. ανάλογος. Η φρ. αναλογικό σύστηµα αποδίδει το γαλλ. 
système proportionnel (πβ. κ. η αναλογική, απόδ. τού γαλλ. la 
proportionnelle). Στη σηµ. 4 η λ. αποτελεί αντιδάν. από αγγλ. analogue 
(< ανάλογος)]. 

αναλόγιο (το) {αναλογί-ου | -ων} 1. έπιπλο µε επικλινείς επιφάνειες, 
πάνω στις οποίες τοποθετούνται βιβλία, συνήθ. ανοιχτά, προς διευ-
κόλυνση τού αναγνώστη ή οµιλητή, που στέκεται όρθιος: ο ψάλτης 
διάβαζε δυνατά από το ψαλτήρι που ήταν ανοιχτό πάνω στο ~ 2. στή-
ριγµα (µεταλλικό ή ξύλινο) µε επικλινή επιφάνεια, όπου τοποθετού-
νται βιβλία ή παρτιτούρες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αναλόγιον < άναλέγοµαι «διαβάζω, διεξέρχοµαι». 
Ορθότ. το επίσης µτγν. άναλογεϊον (πβ. γραφείο), που δίδεται ως ερ-
µήνευµα στη λ. άναγνωστήριον (Ησύχιος)]. 

αναλογισµός (ο) 1. το να αναλογίζεται (κάποιος) (κάτι) · 2. η εφαρ-
µογή τής θεωρίας των πιθανοτήτων και τής στατιστικής σε προβλή-
µατα ασφάλισης, επένδυσης, οικονοµίας, διοίκησης και δηµογρα-
φίας: ο ~ χρησιµοποιείται για την εκτίµηση των ασφαλιστικών κιν-
δύνων και τού ύψους των ασφαλίστρων για κάθε είδος ασφαλιστικού 
προγράµµατος. — αναλογιστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «υπολογισµός - συλλογιστική», < αναλογίζοµαι]. 

αναλογιστής (ο) [1898], αναλογίστρια (η) {αναλογιστριών} 1. πρό-
σωπο που ασχολείται µε την εφαρµογή τής θεωρίας των πιθανοτήτων 
και τής στατιστικής σε προβλήµατα ασφάλισης, επένδυσης, οικονο-
µίας, διοίκησης και δηµογραφίας 2. (ειδικότ.) υπάλληλος ασφαλιστι-
κής εταιρείας που εκτιµά τους ασφαλιστικούς κινδύνους και τα 
ασφάλιστρα για κάθε είδος ασφαλιστικού προγράµµατος. [ΕΤΎΜ. 
Ως τεχν. όρ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. actuary]. 

ανάλογος, -η, -ο 1. αυτός που έχει οµοιότητα, συµµετρία, αντιστοιχία 
(µε άλλον) ως προς το ποσό, τις διαστάσεις, την ποιότητα, τον 
βαθµό ή την αξία: δεν έχει τα ~ προσόντα για µια τόσο υψηλή θέση || 
παρόλο που πλήρωσα ακριβά γι'αυτή την υπόθεση, ο δικηγόρος δεν 
έδειξε ~ ενδιαφέρον ΣΥΝ. αντίστοιχος, σχετικός, απαιτούµενος ANT. 
ασύµµετρος, δυσανάλογος 2. ανάλογο (το) το µερίδιο (λογαριασµού, 
κληρονοµιάς κ.λπ.) που αντιστοιχεί στον καθένα 3. ΜΑΘ. (α) ανάλογα 
µεγέθη | ποσά µεγέθη που µεταβάλλονται µε τρόπο που ο λόγος τους 
να παραµένει πάντα σταθερός, που σηµαίνει ότι κάθε αύξηση (ή 
ελάττωση) τού ενός συνοδεύεται από ακριβώς αντίστοιχη αύξηση (ή 
ελάττωση) τού άλλου (β) αντιστρόφως ανάλογα µεγέθη | ποσά τα 
µεγέθη που µεταβάλλονται έτσι, ιόστε το γινόµενο τους να παραµένει 
πάντα σταθερό, που σηµαίνει ότι κάθε αύξηση τού ενός συνοδεύεται 
από ακριβώς αντίστοιχη µείωση τού άλλου και αντιστρόφως (γ) µέ-
σος ανάλογος ο β σε µια αναλογία τής µορφής α/β = β/γ 4. ΒΙΟΛ. 
ανάλογα όργανα όργανα ζώων ή φυτών, όµοια στην εµφάνιση τους, 
αλλά διαφορετικής καταγωγής, όπως π.χ. τα φτερά των πουλιών και 
των εντόµων (βλ. λ. αναλογία, σηµ. 6). — ανάλογα | αναλόγως [αρχ.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάλληλος. [ΕΤΥΜ αρχ. < ava- + λόγος]. 

ανάλογος - αντίστοιχος. Το ανάλογος διαφέρει από το αντίστοι-
χος. Το ανάλογος σηµαίνει γενικά την παραλληλία ανάµεσα σε 

δύο ή περισσότερα πράγµατα: Σε ανάλογες περιπτώσεις ακολου-
θείται η ίδια διαδικασία - Ο δήµος έκανε το καθήκον του- ανάλογες 
ενέργειες επιβάλλεται να γίνουν και από την Πολιτεία. Το 
αντίστοιχος σηµαίνει, κανονικώς, παραλληλία τού τύπου «ένα 
προς ένα», συστοιχία συγκεκριµένου πράγµατος/προσώπου µε άλ-
λο επίσης συγκεκριµένο: Κάθε ασθένεια έχει και το αντίστοιχο 
φάρµακο που τη θεραπεύει - Αφού υπέβαλε αγωγή, πρέπει να προ-
βούµε κι εµείς σε αντίστοιχη ενέργεια - Ο αριθµός τού δωµατίου 
σας είναι αντίστοιχος προς τον αριθµό που είναι γραµµένος στην 
κάρτα σας. 

αναλογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {αναλογείς...· εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. πα-
ρατ. και λόγ. µτχ. ενεστ. αναλογών, -ούσα, -ούν) 1. είµαι ανάλογος µε 
(κάτι), έχω συγκεκριµένη αντιστοιχία ΣΥΝ. αντιστοιχώ, ισοδυναµώ, 
ισούµαι 2. (ειδικότ.) αντιστοιχώ στο µερίδιο κάποιου: δεν πρόκειται 
να πληρώσω τίποτε περισσότερο απ'ό,τι µου αναλογεί ΣΥΝ. ανήκω. 

αναλογών, -ούσα, -ούν {αναλογ-ούντος (θηλ. -ούσης), -ούντα | -ού-
ντες (ουδ. -ούντα), -ούντων (θηλ. -ουσών)} αυτός που αναλογεί, αντι-
στοιχεί (σε κάποιον/κάτι): αναλογών φόρος (το ποσό τού φόρου που 
αναλογεί στα εισοδήµατα κάθε πολίτη και που πρέπει να καταβληθεί 
στην εφορία) || αναλογούν µερίδιο | ποσοστό || αναλογούσα εισφορά | 
δαπάνη || (κ. ως ουσ.) πήρε το αναλογούν τής πατρικής περιουσίας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αναλογών, µτχ. ενεστ. τού ρ. αναλογώ (βλ.λ.)]. 

ανάλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. (α) ο διαχωρισµός 
ενός πραγµατικού όλου (έµβιου όντος, υλικού αντικειµένου) στα συ-
στατικά του στοιχεία ή η αναγωγή µιας έννοιας ή συγκεκριµένης πε-
ρίπτωσης (π.χ. φυσικού φαινοµένου, ιστορικού συµβάντος κ.λπ.) στην 

αντίστοιχη απλούστερη µορφή τους: ~ ενός συστήµατος | φυσικού 
φαινοµένου (β) ΦΙΛΟΣ, λογική ανάλυση (τής γλώσσας) η διαδικασία 
αποσαφηνίσεως των λογικών µορφών, που χρησιµεύουν ως βάση στη 
διατύπωση αντίστοιχων γλωσσικών προτάσεων 2. η παραπάνω διαδι-
κασία ως µέθοδος µελέτης, για να προσδιοριστούν αίτια και αποτε-
λέσµατα, οι παράγοντες που επηρεάζουν µια συγκεκριµένη δοµή και 
οι δυνατοί τρόποι ερµηνείας: η ~ των πρόσφατων εκλογικών αποτε-
λεσµάτων οδήγησε σε πολύ ενδιαφέροντα συµπεράσµατα || ~ κειµένου | 
ποιήµατος | συγγραφέα ΣΥΝ. διερεύνηση, εξέταση, ερµηνεία· ΦΡ. σε 
τελική ανάλυση πέρα από όλα τα άλλα, στο κάτω-κάτω: δεν µε 
πειράζει που πηγαίνω στη δουλειά µε λεωφορείο· το αυτοκίνητο θα µε 
φόρτωνε ένα σωρό σκοτούρες και ~ δεν έχω λεφτά για ν' αγοράσω 
αυτοκίνητο 3. ΓΛΩΣΣ. συντακτική ανάλυση η εξεύρεση όλων των 
συστατικών που συνθέτουν τη δοµή µιας συγκεκριµένης πρότασης, 
µε χαρακτηρισµό τής λειτουργίας τού καθενός µέσα στην πρόταση, 
π.χ. στην πρόταση «ο φοιτητής διαβάζει εφηµερίδα» η λέξη φοιτητής 
αναλύεται συντακτικά ως ουσιαστικό που λειτουργεί ως υποκείµενο 
τού ρήµατος διαβάζει, το ο ως άρθρο που λειτουργεί ως προσδιορι-
σµός τού φοιτητής κ.ο.κ. 4. βοηθητικό βιβλίο για το σχολείο, που πε-
ριέχει διδακτικές προσεγγίσεις, λύσεις ασκήσεων, συµπληρωµατικές 
ασκήσεις κ.λπ. ΣΥΝ. λυσάρι · 5. ΜΑΘ. κλάδος που ασχολείται µε τη 
θεµελίωση των πραγµατικών αριθµών και στη γενική του περιγραφή 
µελετά τις συναρτήσεις· κύρια έννοια είναι αυτή τού ορίου και πε-
ριλαµβάνει τον διαφορικό και τον ολοκληρωτικό λογισµό: πραγµατι-
κή | µιγαδική | µη τυπική ~||~ αριθµού σε γινόµενο παραγόντων, π.χ. 
30 = 2 ■ 3 · 5 II ~ παραστάσεως σε γινόµενο άλλων παραστάσεων, π.χ. 
χ3-1 = (χ-1) (χ2+χ+1) 6. IATP. η εργαστηριακή εξέταση συστατικών, 
εκκρίσεων και απεκκρίσεων τού οργανισµού: ~ αίµατος || - ενζύµων | 
ούρων 7. ΧΗΜ. χηµική ανάλυση το σύνολο των διεργασιών που έχουν 
ως σκοπό τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό τής σύστασης τής 
ύλης 8. ΜΟΥΣ. η θεώρηση µουσικού έργου µέσα από µια σειρά προ-
σεγγίσεων που αφορούν στο είδος και στην εποχή του, στη δοµή, τις 
τονικότητες και το ύφος τους, στα θέµατα, τις ιδέες και την επεξερ-
γασία τους µέσα από τα µελωδικά, ρυθµικά, αρµονικά, αντιστικτικά 
σχήµατα 9. ΟΙΚΟΝ. το σύνολο των µορφών και των τεχνικών επιστη-
µονικής προσέγγισης των οικονοµικών φαινοµένων 10. ΤΕΧΝΟΛ. (α) 
ανάλυση έργου | σκοπού ο εκ των προτέρων προσδιορισµός των 
ακριβών χαρακτηριστικών συγκεκριµένης εργασίας ή θέσης (β) ανά-
λυση κρίσιµης πορείας περιγραφή, έλεγχος και συντονισµός των 
δραστηριοτήτων που απαιτεί η ολοκλήρωση έργου µεγάλης κλίµακας 
11. η λεπτοµέρεια και η ακρίβεια µε την οποία εµφανίζεται µια εικόνα 
στην οθόνη (υπολογιστή, τηλεόρασης, κινηµατογράφου) ή εκτυ-
πώνεται στον εκτυπωτή. — αναλύσιµος, -η, -ο [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < 0φΧ· 
άνάλυσις < αναλύω. Η λ. πέρασε ως δάνειο σε ξένες γλώσσες, π.χ. αγγλ. 
analysis, γαλλ. analyse, γερµ. Analyse κ.ά. Ορισµένοι όροι και φρ. 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ανάλυση ούρων (< γαλλ. analyse 
d'urine), σε τελική ανάλυση (< γαλλ. en dernière analyse)]. αναλυτής 
(ο) [1885], αναλύτρια (η) {αναλυτριών} 1. πρόσωπο που αναλύει, 
που διενεργεί ανάλυση: πολιτικός ~ 2. διαφορικός αναλυτής 
υπολογιστική µηχανή επιλύσεως διαφορικών εξισώσεων 3. ΠΛΗΡΟΦ. 
σχεδιαστής προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 4. ΤΕΧΝΟΛ. συ-
σκευή αυτόµατης βιοχηµικής ανάλυσης: ~ αµινοξέων. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. analyst (άνθρ.), analyser (συσκευή)]. 

αναλυτής - αναλυτής. Τόσο το απλό (λύτης) όσο και τα σύνθετα 
τού λύω εµφανίζονται κανονικώς ως παροξύτονα: αρχ. αναλυτής, 
διαλύτης, καταλύτης, συλλύτης κ.ά., βυζαντινά χρησµολύτης, ονει-
ρολύτης, κοµβολύτης κ.λπ. Και το µεν λύτης παροξυτονείται (τονί-
ζεται στη β' από τού τέλους συλλαβή) ως δισύλλαβο (πβ. και θύ-
της, δύτης, πότης, ναύτης, ράπτης, γλύπτης, φράκτης κ.λπ.), ενώ τα 
σύνθετα σε -λύτης τονίζονται επίσης στην παραλήγουσα ως πολυ-
σύλλαβα που είχαν (στην Αρχαία) βραχύ φωνήεν πριν από το -της 
(πβ. τοξότης, ιππότης, ηγέτης, συνθέτης, οφειλέτης, αριστοκράτης, 
δυνάστης κ.λπ.). Άρα ο ορθός τονισµός τής λ. θα ήταν αναλυτής 
(πβ. κ. καταλύτης). Ωστόσο, αναλογικά προς τα πολλά πο-
λυσύλλαβα µεταρρηµατικά σε -τής που οξυτονούνται (ποιητής, 
φοιτητής, σπουδαστής, δικαστής, πιστωτής κ.τ.ό.) σχηµατίστηκε 
και επικράτησε στη χρήση ο τ. αναλυτής. 

αναλυτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ανάλυση: ~ µέθοδος 
| σκέψη | προσέγγιση ΑΝΤ. συνθετικός 2. αυτός που χαρακτηρίζεται 
από λεπτοµέρεια και ακρίβεια, διεξοδικός: ο ανακριτής ζήτησε από 
τον µάρτυρα ~ περιγραφή τού συµβάντος || ~ έκθεση | λογαριασµός | 
παρουσίαση ΣΥΝ. λεπτοµερής, εξονυχιστικός, σχολαστικός 3. ΦΙΛΟΣ, 
(α) αναλυτική | γλωσσική φιλοσοφία κλάδος τής φιλοσοφίας που 
ασχολείται µε τη γλώσσα, µε τις σηµασίες των λέξεων, φράσεων και 
προτάσεων, καθώς και µε την ανάλυση των εννοιών και νοηµάτων 
που δηλώνονται γλωσσικώς (β) αναλυτική µέθοδος η επαγωγική 
µέθοδος που προχωρεί από τα µερικά και ειδικά στα συνολικά και 
γενικά ANT. συνθετική µέθοδος (γ) αναλυτική πρόταση πρόταση που 
είναι εγγενώς αληθινή, µε βάση αποκλειστικά τη λογική και όχι µε 
τυχαία εξωτερικά δεδοµένα- π.χ. όλα τα παιδιά µεγαλώνουν 4. ΦΙΛΟΛ. 
αναλυτικοί (οι) φιλόλογοι, ερευνητές των Οµηρικών Επών, που υπο-
στηρίζουν πως τα έπη, όπως έχουν παραδοθεί, δεν µπορούν να απο-
δοθούν αποκλειστικά στον Όµηρο και πως δεν υπάρχει ενότητα στην 
Ιλιάδα και την Οδύσσεια ΣΥΝ. χωρίζοντες ΑΝΤ. ενωτικοί · 5. ΓΛΩΣΣ. 
αναλυτική γλώσσα κάθε γλώσσα που χρησιµοποιεί ειδικές λειτουρ-
γικές λέξεις (προθέσεις, αντωνυµίες, βοηθητικά, δείκτες, µόρια κ.ά.), 
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για να εκφράσει τις γραµµατικές και συντακτικές σχέσεις (κατ' αντι-
διαστολή προς τις συνθετικές γλώσσες, βλ. λ. συνθετικός) 6. ΤΕΧΝΟΛ. 
αναλυτική µηχανή µηχανή που αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια 
αναπτύξεως ψηφιακού υπολογιστή γενικής χρήσεως 7. ΧΗΜ. αναλυ-
τική χηµεία ο κλάδος τού οποίου αντικείµενο είναι ο χηµικός προσ-
διορισµός τής ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης τής ύλης 8. ΜΑθ. 
(α) αναλυτική γεωµετρία ο κλάδος ο οποίος µελετά τα γεωµετρικά 
σχήµατα µε αλγεβρικές µεθόδους και διαδικασίες (β) αναλυτική µέ-
θοδος η αποδεικτική διαδικασία η οποία ξεκινά µε το δεδοµένο ότι 
το ζητούµενο ισχύει. — αναλυτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., αναλυτικάτη-
τα (η) [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής. 

[ETYM. αρχ. < αναλύω. Οι επιστηµ. όροι αποτελούν µετάφρ. δάνεια, 
λ.χ. αναλυτική φιλοσοφία (< γερµ. analytische Philosophie), αναλυτική 
γλώσσα (< γερµ. analytische Sprache), αναλυτική γεωµετρία (< γαλλ. 
géométrie analytique), αναλυτική χηµεία (< γαλλ. chimie analytique) 
κ.ά.]. αναλύω ρ. µετβ. {ανέλυσα, αναλύ-θηκα, -µένος (λόγ. 
αναλελυµένος)} 1. χωρίζω ένα σύνολο (υλικό ή αφηρηµένη έννοια) 
στα µέρη που το αποτελούν, στα συστατικά του στοιχεία, 
διακριβώνοντας παράλληλα τις µεταξύ τους σχέσεις: αναλύω µια 
πρόταση και αναγνωρίζω συντακτικώς τους όρους της ΑΝΤ. συνθέτω 2. 
εξετάζω (κάτι) προσεκτικά και διεξοδικά, για να προσδιορίσω αιτίες, 
παράγοντες, δυνατά αποτελέσµατα ή για να ερµηνεύσω (κάτι)· εξηγώ: 
προσπαθούν να αναλύσουν τα αίτια τής αποτυχίας τους || µου φάνηκε 
υπερβολικό το ποσό που µου ζητούσε και απαίτησα να µου αναλύσει 
τον λογαριασµό || ~ κείµενο | ποίηµα µε συγκεκριµένη µέθοδο · 3. 
µετατρέπω στερεό σώµα σε υγρό µε θέρµανση ή µε την ανάµειξη του 
µε άλλο υγρό: ~ κερί | ζάχαρη ΣΥΝ. λειώνω 4. (σε περιφράσεις) 
(µεσοπαθ. αναλύοµαι +σε) ξεσπώ σε..., ξεκινώ µε ιδιαίτερα έντονο 
τρόπο (κάτι): ~ σε λυγµούς | δάκρυα | επαίνους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «λύνω - διαλύω», < àva + λύω. Η σηµ. «λει-
ώνω» είναι µεσν., ενώ η σηµ. 2 ήδη αρχ.]. αναλφαβητισµός (ο) [1886] 
{χωρ. πληθ.} 1. (α) η άγνοια γραφής και ανάγνωσης (β) οργανικός 
αναλφαβητισµός η πλήρης άγνοια γραφής και ανάγνωσης (ολικός 
αναλφαβητισµός) ή η αδυναµία ανάγνωσης και κατανόησης απλού 
κειµένου, αν και κάποιος έχει διδαχθεί για µερικά χρόνια γραφή και 
ανάγνωση (µερικός αναλφαβητισµός ή ηµιαναλφαβητισµός) (γ) 
λειτουργικός αναλφαβητισµός η αδυναµία κάποιου, ο οποίος έχει 
διδαχθεί και τυπικά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, να χρησιµοποιήσει 
τις γνώσεις του στην καθηµερινή ζωή· (ει-δικότ.) η κατάσταση αυτού 
που δεν έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση 2. (µτφ.-
γενικότ.) η άγνοια, η έλλειψη απαραίτητων γνώσεων και 
πληροφοριών που στερούν από το άτοµο τη δυνατότητα ένταξης και 
ενεργού συµµετοχής (σε µια κοινωνία, σε εξελίξεις κλπ.): ο ~ στην 
πληροφορική περιθωριοποιεί όλο και περισσότερο άτοµα µέσης ή 
µεγαλύτερης ηλικίας. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. analphabétisme < µτγν. αναλφάβητος]. 
αναλφάβητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν γνωρίζει γραφή και ανά-
γνωση, που δεν µπορεί να χρησιµοποιεί τον γραπτό λόγο ΣΥΝ. αγράµ-
µατος ΑΝΤ. γραµµατισµένος, εγγράµµατος- ΦΡ. (α) οργανικά αναλφά-
βητος αυτός που δεν έχει διδαχθεί συστηµατικά γραφή και ανάγνω-ση 
και δεν αναγνωρίζει τα γράµµατα (ολικώς αναλφάβητος) ή αυτός που 
έχει διδαχθεί µερικά χρόνια γραφή και ανάγνωση, αναγνωρίζει τα 
γράµµατα, αλλά δεν µπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει ένα απλό 
κείµενο (β) λειτουργικά αναλφάβητος αυτός που έχει διδαχθεί και 
τυπικά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, αλλά δεν είναι σε θέση να 
χρησιµοποιήσει τις γνώσεις του στην καθηµερινή ζωή· (ειδικότ.) αυτός 
που δεν έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. αναλώµασι 
{άκλ.} (αρχαιοπρ.) µε έξοδα (κάποιου): έκανε την προεκλογική 
εκστρατεία ~ φίλων και συγγενών ΦΡ. ιδίοις αναλώµασι µε προσωπικά 
έξοδα (κάποιου): εξέδωσε τη συλλογή του ~ ΣΥΝ. ιδία δαπάνη | ιδίαις 
δαπάναις. 
[ΕΤΎΜ. ∆οτ. πληθ. τού αρχ. άνάλωµα «δαπάνη, έξοδο» (< άναλώ, βλ. λ. 
αναλώνω), που λειτουργεί συντακτικά ως προσδιορισµός τού µέ-
σου].^ αναλώνω ρ. µετβ. {ανάλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ξοδεύω 
(χρήµατα, σκέψη, χρόνο, δυνάµεις κ.λπ.) για ορισµένο σκοπό: 
ανάλωσε όλες του τις δυνάµεις για την ανόρθωση τής επιχείρησης 
ΣΥΝ. καταναλώνω, δαπανώ 2. (µεσοπαθ. αναλώνοµαι +σε) δαπανώ 
σωµατικές ή/και ψυχικές δυνάµεις για ορισµένο σκοπό: αντί να 
αναλώνεστε σε ανώφελες συζητήσεις, γιατί δεν πηγαίνετε να εξετάσετε 
το πρόβληµα επί τόπου; Επίσης αναλίσκω [αρχ.]. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. άναλώ (-όω) κ. αναλίσκω < άν)α-) + άλίσκω «παίρνω, 
κυριεύω» < *Εαλ-ίσκω < I.E. *wel- «κοµµατιάζω, κυριεύω», πβ. λατ. 
vol-nus «πληγή» κ.ά. Οµόρρ. είλωτες < *ε-Εέλ-ωτες, ούλη < *Εολ-νά, 
αλωσις, άλωτός, ευάλωτος κ.ά. o µεσν. τ. αναλώνω < αρχ. άναλώ, 
παράλλ. τ. τού αναλίσκω]. 

άλλοις υπηρετών αναλίσκοµαι. Γνωστή φράση που σηµαίνει ότι 
«δαπανώ τις δυνάµεις µου στην υπηρεσία των άλλων, φθείροµαι ο 
ίδιος, για να προσφέρω υπηρεσίες σε άλλους». Η φράση ταιριάζει 
κατεξοχήν στους λεξικογράφους, που µε το έργο τους αναλίσκο-
νται στην εξυπηρέτηση των αναγκών εκείνων που χρησιµοποιούν 
το λεξικό. Η φράση απαντά στην προµετωπίδα τής α' εκδόσεως 
τού Λεξικού τής Ελληνικής Γλώσσης (1835) τού Ανθίµου Γαζή, δι-
δασκάλου τού Γένους που εξέδιδε το περιοδικό Ερµής ο Λόγιος, 
συνεργαζόµενος µε τον Α. Κοραή. 

ανάλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η δαπάνη, το ξόδεµα, η 
κατανάλωση: ~ δυνάµεων | προϊόντων || -κατά προτίµηση πριν από 

1-1-98 (ως χρονική ένδειξη στη συσκευασία τροφίµων ηµεροµηνία 
λήξεως). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άνάλωσις < άναλώ (-όω). Βλ. κ. αναλώνω]. 

αναλώσιµος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που µπορεί να αναλωθεί, να κα-
ταναλωθεί: ~ υλικά | πηγές ενέργειας ΣΥΝ. καταναλώσιµος 2. αναλώ-
σιµα (τα) υλικά προς κατανάλωση (π.χ. χαρτί, µολύβια, υλικά καθα-
ριότητας κ.τ.ό.), που φθείρονται εύκολα και γρήγορα και γι' αυτό 
αντικαθίστανται (σε αντίθεση προς τα «µη αναλώσιµα», δηλ. µηχα-
νήµατα, έπιπλα, βαρύς εξοπλισµός). 

αναµαλλιάζω ρ. αµετβ. {αναµάλλιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. µπερδεύω, 
ανακατώνω, ξεχτενίζω τα µαλλιά: βγήκαν όλοι αναµαλλιασµένοι από 
τον δυνατό αέρα · 2. (για µάλλινο ύφασµα ή νήµα) βγάζω χνούδι, 
χνουδιάζω: η ζακέτα που αγόρασα δεν είναι πολύ καλής ποιότητας- 
αναµαλλιάζει αµέσως. — αναµάλλιασµα (το). 

αναµαλλιάρης, -α, -ικο [µεσν.] (λαϊκ.-µειωτ.) αυτός που έχει ανα-
κατωµένα µαλλιά: στον καβγά πρωτοστατούσε ένας νεαρός κακο-
ντυµένος κι ~ ΣΥΝ. αναµαλλιασµένος. 

αναµάρτητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν υπέπεσε ή δεν υποπίπτει 
σε αµαρτίες: κανείς δεν είναι ~ παρά µόνον ο Θεός ΣΥΝ. ακρι-
µάτιστος ΑΝΤ. αµαρτωλός 2. αυτός που δεν διαπράττει σφάλµατα ή 
λάθη, ο αλάνθαστος: πρέπει να µάθεις να δέχεσαι τα σφάλµατα των 
άλλων, γιατί κανείς µας δεν είναι ~ ΣΥΝ. αλάνθαστος, άµεµπτος· ΦΡ. 
ο αναµάρτητος πρώτος τον λιθον βαλέτω (ό άναµάρτητος πρώτος 
τον λιθον βαλέτω, Κ.∆. Ιωάνν. 8,7) για περιπτώσεις που κάποιος κα-
τηγορεί τους άλλους για κάτι, χωρίς να αναλογίζεται και τα δικά του 
σφάλµατα ή τη δική του ευθύνη: είναι εύκολο να µεταβαλλόµαστε σε 
κριτές των άλλων και σε δηµόσιους κατηγόρους, αλλά ~. — 
αναµάρτητα επίρρ., (σπάν.) αναµαρτησία (η) [µτγν.]. 

αναµάσηµα [1851] (το) {αναµασήµ-ατος | -ατα, -άτων} (συνήθ. στον 
πληθ.) λόγια, απόψεις, θέσεις άλλου, τις οποίες επαναλαµβάνει κα-
νείς, χωρίς να τις έχει αφοµοιώσει, ή λόγια και επιχειρήµατα που 
επαναλαµβάνει κανείς συνεχώς. 

αναµασώ [αρχ.] (κ. -άω) ρ. µετβ. {αναµασάς... | αναµάσ-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. µασώ επανειληµµένα (την ίδια τροφή), ξαναµα-
σώ: το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των µηρυκαστικών είναι ότι ανα-
µασούν την τροφή τους ΣΥΝ. µηρυκάζω 2. (µειωτ. για λόγους) λέω τα 
ίδια και τα ίδια, χωρίς να λέω τίποτε νέο ή σηµαντικό: συχνά οι οπα-
δοί ενός κόµµατος αναµασούν ό,τι λέει ο αρχηγός τους || δεν λέει τί-
ποτα πρωτότυπο, αναµασά γνωστές αλήθειες. 

ανά µείγµα (το) {αναµείγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το προϊόν ανάµειξης 
µιας ορισµένης ποσότητας πρώτων υλών 2. η ποσότητα σκυροδέµα-
τος που αποδίδει ο αναµικτήρας σε µια πλήρη φάση λειτουργίας του 
(φόρτωση, ανάµειξη, αποφόρτωση). 

αναµειγνύω κ. αναµιγνύω ρ. µετβ. {ανέµειξα, αναµίχ-τηκα (λόγ. -
θηκα), αναµιγµένος κ. (λόγ.) αναµεµιγµένος} 1. ενώνω (δύο ή περισ-
σότερα στοιχεία ή υλικά) σε ένα· ανακατώνω: χτυπώ τα αβγά και τα 
~ µε το υπόλοιπο υλικό ΣΥΝ. ανακατεύω · 2. (µτφ.) εµπλέκω (κάποι-
ον σε µια υπόθεση): θα σε βοηθήσω, αλλά πρόσεξε µην αναµείξεις 
και µένα σ' αυτή την υπόθεση ΣΥΝ. παρασύρω, µπερδεύω 3. (µεσο-
παθ. αναµειγνύοµαι) (α) υπεισέρχοµαι (σε προβληµατική ή ύποπτη 
υπόθεση), ανακατεύοµαι: είχε κακές παρέες και αναµίχθηκε σε υπο-
θέσεις µε ναρκωτικά ΣΥΝ. εµπλέκοµαι (β) παίρνω µέρος, µετέχω: από 
την εφηβική του ηλικία αναµίχθηκε στην πολιτική ΣΥΝ. συµµετέχω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άναµ(ε)ιγνύω < ava- + µ(ε)ιγνύω]. 

αναµειγνύω ή αναµιγνύω; Το αρχ. ρ. µειγνύω (που σώζεται καλύ-
τερα στο αρχαίο και σύγχρονο ρ. αναµειγνύω) και τα παράγωγα 
του ήδη στην Αρχαία γεννούν ζητήµατα ορθογραφίας, πιθανώς και 
λόγω τού πρώιµου ιωτακισµού, τής συµπτώσεως στην προφορά 
τού -ει- µε το -ι-. Αν ληφθούν υπ' όψιν η κατανοµή των βαθµίδων 
τής ρίζας µειγ- στο ρήµα και στα παράγωγα του, καθώς και η γρα-
πτή παράδοση τους, κρίνονται ως ορθότερες οι εξής ορθογραφή-
σεις: (α) µε -ει- (ανα)µειγνύω, (ανα)µείξω, (αν)έµειξα (β) µε -ι-: 
(ανα)µίχθηκα, (ανα)µιγµένος. Παράγωγα: (α) µε -ει-, µείγµα και 
µείξη (ανάµειξη) (β) µε -ι-·: µικτός (ανάµικτος), επι-µιξία, µιγάς, α-
µιγής, µίγδην. Προκειµένου για το µείξη (αρχ. µεΐξις), θα µπορού-
σε µεν να δικαιολογηθεί η γραφή του ως µίξη (πολλά αρχαία ου-
σιαστικά σε -σις σχηµατίζονταν µε το ασθενές θέµα: δόσις, θέσις, 
τάσις έναντι των δίδωµι, τίθηµι, τείνω- αλλά πνεύσις, ζεϋξις, 
λήψις, πράξις), ωστόσο µέσα από τη χειρόγραφη παράδοση φαίνε-
ται προτιµότερη η γραφή µε -ει-. Ακόµη και το µικτός υπήρξε η τά-
ση να γραφεί ως µεικτός, πράγµα που δεν επικράτησε τελικά. 

ανάµεικτης (ο) → αναµικτήρας 
ανάµεικτος, -η, -ο → ανάµικτος 
ανάµειξη (η) {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} [µτγν.] 1. η ένωση δύο 

ή περισσοτέρων στοιχείων | υλικών σε ένα· ανακάτεµα: η ~ χρωµάτων 
|| η ~ διαφόρων υλικών σε ένα µπολ για την παρασκευή ζύµης · 2. η 
εµπλοκή κάποιου σε µία υπόθεση: φέρεται να έχει ~ σε βοµβιστικές 
ενέργειες || δεν έχω καµία ~ σ' αυτή την ιστορία. 

αναµενόµενος, -η, -ο 1. αυτός που αναµένεται (να συµβεί): η νίκη 
στις εκλογές ήταν αναµενόµενη- ΦΡ. αποδίδω τα αναµενόµενα έχω 
τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα: « η εφαρµογή τού νέου συστήµατος 
αστικών συγκοινωνιών δεν απέδωσε τα αναµενόµενα» (εφηµ.) 2. (ως 
απρόσ. είναι αναµενόµενο) αναµένεται, θεωρείται λογικό να συµβεί 
κάτι: ~ να τιµωρηθεί, µετά την αυθαίρετη ενέργεια του || ήταν ανα-
µενόµενο να τρακάρει, έτσι απρόσεκτα που οδηγούσε. [ΕΤΥΜ. Μτχ. 
ενεστ. τού ρ. αναµένω ως απόδ. τού αγγλ. expected]. 

αναµένω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ανέµεινα} (λόγ.) ♦ (µετβ.) 1. περι-
µένω (κάποιον/κάτι): θα σας αναµένω εντός 2. προσβλέπω, περιµένω 
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µε ενδιαφέρον: αναµένουµε εντός των προσεχών µηνών την αύξηση των 
συντάξεων που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός 3. προβλέπω, περιµένω µε αρκετή 
βεβαιότητα (ότι θα συµβεί κάτι): οι οικονοµικοί αναλυτές αναµένουν αύξηση στα 
καύσιµα εντός τού Ιανουαρίου || (µε-σοπαθ.) αναµένονται σοβαρές εξελίξεις σε 
αυτή την υπόθεση || δεν αναµενόταν τόσο µεγάλη εκλογική νίκη ♦ 4. (αµετβ.) 
βρίσκοµαι σε αναµονή: συχνά ακούµε να µας λένε στο τηλέφωνο «αναµείνατε 
στο ακουστικό σας», όταν οι γραµµές είναι κατειληµµένες 5. (απρόσ. αναµένεται) 
υπάρχει προσδοκία ή αρκετή βεβαιότητα για κάτι: ~ να υπογραφεί συµφωνία 
συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω, περιµένω. ανάµεσα 
επίρρ. (τοπ.) 1. (+σε) στο διάστηµα που ενώνει ή χωρίζει δύο σηµεία ή 
πράγµατα, στο παρεµβαλλόµενο διάστηµα: το χωριό µας είναι χτισµένο ~ σε δυο 
πανύψηλα βουνά || ο σκύλος τριγύριζε ανάµεσα τους και δεν τους άφηνε σε ησυχία 
ΣΥΝ. ενδιάµεσα, στο µέσο, µεταξύ 2. (+από) διά µέσου: περάσαµε - από τα πυκνά 
δέντρα και βγήκαµε στο ξέφωτο 3. (+ µας | σας | τους) µεταξύ, για µέλος συ-
νόλου: ~ σας υπάρχει ένας προδότης || δεν βρήκα κανέναν καλό άνθρωπο ~ τους 
4. για δύο έννοιες, καταστάσεις κ.λπ. που απέχουν µεταξύ τους: ~ στα λόγια και 
στις πράξεις υπάρχει µεγάλη απόσταση 5. για επιλογή µεταξύ δύο διαφορετικών 
ή αντίθετων πραγµάτων, προσώπων κ.ά.: τι θα διάλεγες ~ στο βουνό και στη 
θάλασσα για τις διακοπές σου; ΦΡ. ανάµεσα στ' άλλα επιπροσθέτως, εκτός από 
τα άλλα: ~ έχουµε να αντιµετωπίσουµε και την ολιγωρία των υπευθύνων ΣΥΝ. 
µεταξύ άλλων, επιπλέον, συν τοις άλλοις 6. (χρον.) κατά τον ενδιάµεσο χρόνο, 
στο παρεµβαλλόµενο χρονικό διάστηµα: ~ στην τρίτη και την τέταρτη οµιλία 
παρεµβάλλεται δεκαπεντάλεπτο διάλειµµα ΣΥΝ. στο µεταξύ, µεταξύ 7. 
(αλληλοπάθεια) στις σχέσεις µεταξύ (κάποιων): ανάµεσα τους υπάρχει 
πραγµατική αγάπη || υπάρχει δυσπιστία ανάµεσα τους, γι' αυτό δεν µπορούν να 
συνεννοηθούν || µισούνται ανάµεσα τους- ΦΡ. κάτι θα | να µείνει ανάµεσα µας 
για περιπτώσεις που λέµε σε κάποιον κάτι εµπιστευτικά ή που του ζητάµε να 
κρατήσει κάτι µυστικό. Επίσης (λαϊκότ.) αναµεσής. [ΕΤΥΜ. µεσν. < άναµέσον, 
από συµφυρµό τής συνεκφοράς άνά µέσον (κατά τα επιρρ. σε -α). Η συνεκφορά 
άνά µέσον πρωτοαπαντά στον Αριστοτέλη, επιδίδει όµως κυρ. στη Μτγν. 
Ελληνική (άνά µέσον τού ναού καιτοῦθρόνου, Επιγρ. 2ου αι. µ.Χ.), όπου απαντά 
µε τη σηµερινή σηµασία και σύνταξη τόσο στους θ' (Π.∆. Γένεσις 3, 15: εχθραν 
θήσω άνά µέσον σου και άνά µέσον τής γυναικός και άνά µέσοντοῦσπέρµατος σου 
και άνά µέσοντοῦσπέρµατος αυτής) όσο και στην Κ.∆. (λ.χ. Μάρκ. 7, 31: άνά 
µέσον των ορίων ∆εκαπόλεως)]. αναµεταβιβαστης (ο) ΤΕΧΝΟΛ. ειδική συσκευή 
για την αυτόµατη λήψη και αποστολή σηµάτων ασυρµάτου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. retransmetteur]. αναµετάδοση (η) {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -
όσεων} 1. η εκ νέου µετάδοση: µετά από παράκληση των φιλάθλων, 
αποφασίστηκε η ~ τού χθεσινού ποδοσφαιρικού αγώνα 2. (ειδικότ.) η 
επανεκποµπή (σήµατος) ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράµµατος µέσω ενός 
ή περισσοτέρων τηλεπικοινωνιακών σταθµών που το λαµβάνουν: ζωντανή ~ || 
σταθµός αναµετάδοσης || κρίθηκε σκόπιµη η παράλληλη ~ των συνεδριάσεων τής 
Βουλής από όλους τους κρατικούς τηλεοπτικούς σταθµούς. — αναµεταδίδω ρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. transmission]. 
αναµεταδότης (ο) {αναµεταδοτών} ΤΕΧΝΟΛ. µηχανικό τηλεπικοινωνιακό 
σύστηµα, που λαµβάνει εξασθενηµένα σήµατα από τον ποµπό εκποµπής σε 
ορισµένη συχνότητα και τα εκπέµπει σε άλλη συχνότητα ενισχυµένα- 
εφαρµόζεται σε συστήµατα ασύρµατης επικοινωνίας (τηλεφωνία, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση κ.λπ.): ~ δορυφορικού τηλεοπτικού προγράµµατος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. trasmitter]. αναµεταξύ επίρρ. [αρχ.] µεταξύ (βλ.λ.). 
αναµέτρηση (η) Ιµτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (µτφ.) αγώνας 
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πλευρών για την ανάδειξη νικητή: εκλογική ~ || 
πολύ φοβούµαι πως η διαµάχη µεταξύ των δύο κρατών θα καταλήξει σε πολεµική 
~ || οι αρχηγοί των κοµµάτων συµφώνησαν για τηλεοπτικές ~ 2. ΝΑΥΤ. Ο 
προσδιορισµός τού στίγµατος τού πλοίου µε τον υπολογισµό πορείας, 
ταχύτητας και χρόνου. αναµετρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {αναµετράς... | αναµέτρ-ησα, -
ιέµαι (λόγ. -ούµαι), -ήθηκα} 1. εξετάζω προσεκτικά και υπολογίζω τις 
συνέπειες µιας ενέργειας: αναµέτρησε το πολιτικό κόστος που θα προκαλέσει µια 
τέτοια νοµοθετική ρύθµιση || ~ τις δυνάµεις µου ΣΥΝ. λογαριάζω, αναλογίζοµαι, 
σταθµίζω 2. (µεσοπαθ. αναµετριέµαι κ. αναµετρούµαι) ανταγωνίζοµαι µε 
σκοπό την ανάδειξη τού καλύτερου: οι αθλητές θα αναµετρηθούν στα 
αγωνίσµατα στίβου ΣΥΝ. συναγωνίζοµαι, διαγωνίζοµαι. βναµηρυκάζω ρ. µετβ. 
{εύχρ. στον ενεστ. κ. παρατ.} (για µηρυκαστικά ζώα) αναµασώ (την τροφή), τη 
µασώ για δεύτερη φορά φέρνο-ντ?ζ την από το στοµάχι στο στόµα. — 
αναµηρυκασµός (ο). α να µίγµα (χο) → ανάµειγµα αναµιγνύω ρ. → 
αναµειγνύω 
αναµικτήρας (ο) 1. συσκευή για την ανάµειξη υλικών ΣΥΝ. µίξερ 2. (ειδικότ.) 
ΤΕΧΝΟΛ. µηχάνηµα µέσα στο οποίο αναµειγνύεται και γίνεται οµοιόµορφο το 
σκυρόδεµα. Επίσης (παλαιότ.) ανάµικτης. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. mixer]. 
αναΗ'Κτος, -η, -ο [µτγν.] κ. ανάµιχτος αυτός που αποτελείται από δύο ή 
περισσότερα στοιχεία- αυτός που προέρχεται από ανάµειξη: πΡοτιµώ το ~ 
παγωτό, γιατί έχει πολλές γεύσεις || ~ πληθυσµός ΣΥΝ. αναµεµιγµένος; σύνθετος 
ΑΝΤ. αµιγής. ανάµιξη (η) _, ανάµειξη 

αµίσθώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {αναµίσθω-σα, -θηκα, -µένος} (για ενοι- 

κιαστή) ξανανοικιάζω, ξαναµισθώνω. — αναµίσθωση (η) [µτγν.]. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. άναµµα (το) {ανάµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η πρόκληση ή 

µετάδοση 
φωτιάς, η ανάφλεξη: το ~ τού καντηλιού ΣΥΝ. πυρπόληση ΑΝΤ. σβήσιµο 2. η 
παροχή ρεύµατος σε λαµπτήρα ή ηλεκτρική συσκευή: το ~ τού καλοριφέρ 
προκάλεσε βραχυκύκλωµα και κάηκε η ασφάλεια 3. υψηλή θερµοκρασία από 
υπερβολική ζέστη ή µηχανική αιτία: το ~ τής µηχανής οφείλεται στο ότι 
πηγαίνουµε συνέχεια µε πρώτη (ταχύτητα) 4. (µτφ.) το κοκκίνισµα τού 
προσώπου από πυρετό, ταραχή, τρέξιµο, ζέστη κ.λπ.: το ~ τού προσώπου του 
φανέρωνε τη µεγάλη ένταση που είχε ΣΥΝ. έξαψη, διέγερση · 5. (µτφ.) (για 
τρόφιµα) αλλοίωση, έναρξη σήψεως (βλ. λ. ανάβω, σηµ. 12). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άπτω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άνάπτω]. ανάµνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} 1. η ανάκληση, η επαναφορά στη µνήµη γεγονότων, περιστατικών, 
εντυπώσεων ή εµπειριών τού παρελθόντος: η ~ δυσάρεστων περιστατικών από 
την παιδική του ηλικία τον ταράζει ακόµη και σήµερα ΣΥΝ. αναπόληση, ενθύ-
µηση ΑΝΤ. λήθη, λησµονιά 2. (συνεκδ.) αυτό που αναπολεί κανείς, που φέρνει 
στη µνήµη του: τα φοιτητικά χρόνια τους άφησαν πολύ όµορφες - || του άρεσε να 
διηγείται τις - του από τον πόλεµο τού '40 ΣΥΝ. θύµηση 3. (συνεκδ.) αντικείµενο 
που προσφέρεται ή φυλάσσεται ως ενθύµιο µε αφορµή σηµαντικό γεγονός 
(γιορτή, επέτειο, ταξίδι κ.λπ.): κράτησε αυτές τις φωτογραφίες ως ~ από το 
σχολείο µας ΣΥΝ. αναµνηστικό 4. αναµνήσεις (οι) τα αποµνηµονεύµατα: άρχισε 
να γράφει σε βιβλίο τις ~ του από τη διοίκηση τής µεραρχίας. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
άναµιµνήσκω «θυµίζω». Στη σηµ. 4 η λ. αποδίδει το γαλλ. memoirs]. 
αναµνηστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκαλεί ανάµνηση, που συµβάλλει 

στο να θυµάται κανείς κάτι: ~ πλακέτα | φωτογραφία | λεύκωµα ΦΡ. 
αναµνηστικό γραµµατόσηµο µεµονωµένο γραµµατόσηµο, που εκδίδεται για 
την κάλυψη των κυκλοφοριακών αναγκών τής Ταχυδροµικής Υπηρεσίας και 
σε ανάµνηση σπουδαίου γεγονότος (επετείου, γέννησης ή θανάτου 
σηµαντικού προσώπου κ.λπ.) 2. αναµνηστικό (το) αντικείµενο που 
φυλάσσεται ή δώρο που προσφέρεται µε σκοπό την ανάµνηση σηµαντικού 
γεγονότος, τόπου, προσώπου κ.λπ.: αγόρασα διάφορα ~ από την Ιταλία ΣΥΝ. 
ενθύµιο, σουβενίρ. 

αναµονή (η) {πληθ. στη σηµ. 3} 1. το να περιµένει κανείς κάποιον/κάτι: µας 
κούρασε πολύ η - των εκλογικών αποτελεσµάτων ΦΡ. (α) εν αναµονή (εν 
αναµονή) | σε αναµονή (+γεν.) περιµένοντας (µε ενδιαφέρον ή αγωνία) 
(σηµαντικό γεγονός που προβλέπεται να συµβεί): ~ των κρίσιµων αποφάσεων 
τής Βουλής, οι δηµοσιογράφοι πήραν συνεντεύξεις από σηµαίνοντα πολιτικά 
πρόσωπα (β) αίθουσα αναµονής αίθουσα που χρησιµοποιείται από πρόσωπα 
που περιµένουν (σε αεροδρόµιο, νοσοκοµείο, ιατρείο κ.λπ.): περιµέναµε στην 
~, µέχρι να µας δεχθεί ο γιατρός στο γραφείο του (γ) λίστα αναµονής 
κατάλογος προσώπων που περιµένουν για ορισµένο σκοπό, όπως για κράτηση 
θέσεως σε πτήση, εισαγωγή σε νοσοκοµείο, σε εκπαιδευτικό ίδρυµα κ.λπ.: οι 
θέσεις τής πρωινής πτήσης ήταν κλεισµένες και ζήτησα να µε γράψουν στη ~ 2. 
(συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο κανείς περιµένει: η ~ τής άφιξης 
τού αεροπλάνου δεν κράτησε πολύ • 3. αναµονές (οι) (α) τα καταληκτικά 
σηµεία των καλωδίων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των οικοδοµών που 
µένουν ακάλυπτα µέχρι να τοποθετηθούν οι πρίζες (β) τα σίδερα στο 
οπλισµένο σκυρόδεµα που µένουν ακάλυπτα στη στέγη τού τελευταίου 
πατώµατος οικοδοµής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. αναµένω. Από τη Γαλλική έχουν προέλθει ορισµένες 
φράσεις και συντακτικά σχήµατα, λ.χ. αίθουσα | λίστα αναµονής (< salle | liste 
d'attente), εν αναµονή (< en attente), εν αναµονή +γεν. (dans l'attente de...)]. 

αναµορφώνω ρ. µετβ. {αναµόρφω-σα, -θηκα, -µένος} 1. τροποποιώ προς το 
καλύτερο: η νέα κυβέρνηση υποσχέθηκε να αναµορφώσει την παιδεία τής 
χώρας µας ΣΥΝ. µεταρρυθµίζω, αναδιοργανώνω 2. σωφρονίζω κάποιον 
παραστρατηµένο ΣΥΝ. συνετίζω, συµµορφώνω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άναµορφώ 
(-όω) < ava- + µορφώ «δίνω µορφή» < µορφή]. 

αναµόρφωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η τροποποίηση 
προς το καλύτερο: η ~ τού προγράµµατος σπουδών ΣΥΝ. αναδιάρθρωση, 
αναδιοργάνωση 2. ο σωφρονισµός προσώπου που έχει παραστρατήσει ΣΥΝ. 
συνετισµός, συµµόρφωση. 

αναµορφωτήριο (το) [1898] (αναµορφωτηρί-ου | -ων} ίδρυµα που αποσκοπεί 
στον σωφρονισµό και στην κατάλληλη διαπαιδαγώγηση ανηλίκων, που έχουν 
καταδικαστεί για αξιόποινες πράξεις: εγκλεισµός σε ~ || απόλυση από ~ ΣΥΝ. 
σωφρονιστικό κατάστηµα ανηλίκων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
reformatory]. 

αναµορφωτης (ο) [µτγν.], αναµορφώτρια (η) {αναµορφωτριών} εισηγητής 
ριζικών αλλαγών και νέων τρόπων ζωής, σκέψεως ή δράσεως: το συγγραφικό 
του έργο τον ανέδειξε σε - τής πολιτικής σκέψης σε ολόκληρη την Ευρώπη ΣΥΝ. 
µεταρρυθµιστής, καινοτόµος. 

αναµορφωτικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που αποσκοπεί στην αναµόρφωση: ~ 
σχολείο 2. αναµορφωτικό κατάστηµα αναµορφωτήριο (βλ.λ.). — 
αναµορφωτικά επίρρ. 

αναµοχλεύω ρ. µετβ. {αναµόχλευ-σα, -θηκα} (λόγ.-µτφ.) φέρνω στην 
επιφάνεια ένα λησµονηµένο θέµα, συνήθ. δυσάρεστο ή επίµαχο- ανακινώ: ~ 
πολιτικά πάθη | έριδες | µίση | το παρελθόν ΣΥΝ. αναζωπυρώνω, υποδαυλίζω 
ΑΝΤ. κατασιγάζω. — αναµόχλευση (η) [µτγν.], ανα-µοχλευτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ava- + µοχλεύω < µοχλός]. 

αναµπουµπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) θορυβώδης κατάσταση που 
συνοδεύεται από αναστάτωση και αναταραχή: στο πάρτι είχαν µαζευτεί τόσα 
παιδιά, που γινόταν µεγάλη - ΣΥΝ. φασαρία, χα- 
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µός· ΦΡ. (παροιµ.) ο λύκος στην αναµπουµπούλα χαίρεται για περί-
πτωσης που, όταν επικρατεί σύγχυση, οι επιτήδειοι βρίσκουν ευκαιρία 
να δράσουν ανενόχλητοι. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < παλαιότ. επίρρ. αναµπάµπουλα «άνω-κά-
τω, φύρδην-µίγδην» ή < ava- + φρ. άλλα πάµπολλα ή < βεν. ala babula 
«στον βρόντο»]. 

αναµφίβολος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που δεν επιδέχεται αµφι-
σβήτηση, που θεωρείται απόλυτα βέβαιος ΣΥΝ. αναµφισβήτητος, ανα-
ντίρρητος ANT. αµφισβητήσιµος, αµφίβολος, αµφιλεγόµενος. — 
αναµφίβολα | αναµφιβόλως [µτγν.] επίρρ. 

αναµφίλεκτος, -η, -ο αυτός για τον οποίο δεν υπάρχουν αµφιλογίες ή 
διαφωνίες ΣΥΝ. αναµφίβολος, αναντίρρητος ANT. αµφισβητήσιµος, 
αµφιλεγόµενος. — αναµφίλεκτα | αναµφιλέκτως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άν- στερητ. + άµφίλεκτος < άµφιλέγω]. 

αναµφισβήτητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν επιδέχεται αµφισβήτηση 
ή αµφιβολία, ο βέβαιος: γεγονός ~ ΣΥΝ. αναµφίβολος, αναντίρρητος 
ANT. αµφισβητούµενος, αµφιλεγόµενος, διαφιλονικούµε-νος. — 
αναµφισβήτητα | αναµφισβητήτως [αρχ.] επίρρ. 

ανανάς (ο) {ανανάδες} 1. εξωτικό ποώδες φυτό, που αποτελείται από 
µικρό και άκαµπτο βλαστό, µε µακριά σαρκώδη φύλλα και πυκνό θύ-
σανο από άνθη- ο καρπός του είναι σαρκώδης, γλυκόξινος και κιτρι-
νωπός και περιβάλλεται από αλλεπάλληλα κλιµακούµενα, αγκαθω-
τά φύλλα 2. (συνεκδ.) ο χυµώδης, εδώδιµος και αρωµατικός καρπός 
τού οµώνυµου φυτού: µου αρέσει η γεύση τού ~ || χυµός ~. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. ananas < ισπ. ananas < πορτ. ananas < nana, λ. τής γλώσσας των 
Γκουαρανί, νοτιοαµερικανικής ινδιάνικης φυλής]. 

α να νδ ρ ία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η έλλειψη ανδρείας και γενναιότητας· 
δειλία ΣΥΝ. λιποψυχία ΑΝΤ. ανδρεία, αντρειοσύνη, γενναιότητα, λε-
βεντιά 2. η ανάρµοστη σε άνδρα συµπεριφορά: δεν τον είχα άξιο για 
τέτοια «·· να χτυπήσει µια ανυπεράσπιστη γυναίκα! ΣΥΝ. µικρότητα 
ΑΝΤ. ιπποτισµός, γενναιοφροσύνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αεροπορία, -ία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άνανδρος]. 

ανανδρία αλλά ανδρεία. Επειδή η λ. παράγεται από το άνανδρος 
(και όχι από το ανδρεία), γράφεται κανονικά µε -ι-: άνανδρος - 
ανανδρ-ία, όπως και άδικος - αδικία, ισόρροπος - ισορροπία, πρό 
εδρος - προεδρία, ανώνυµος - ανωνυµία, ιππόδροµος - ιπποδρο 
µία, κληρονόµος - κληρονοµιά κ.τ.ό. Το ανδρεία γράφεται µε -ει- 
ως παράγωγο τού ανδρείος: ανδρείος - ανδρεία. Οµοίως πορεία 
(από το πορεύοµαι), αλλά πρωτοπορία < πρωτοπόρος, αεροπορία < 
αεροπόρος, λατρεία (από το λατρεύω), αλλά ειδωλολατρία < ειδω 
λολάτρης. Γενικότερα, τα παρασύνθετα ουσιαστικά (δηλ. τα ου 
σιαστικά τα παράγωγα από σύνθετες λέξεις) σχηµατίζονται µε 
την κατάληξη -ία. → αµνηστία, λατρεία, πορεία, µαντεία 

άνανδρος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που συµπεριφέρεται µε δειλία, ο 
άτολµος ΣΥΝ. δειλός, λιπόψυχος, φοβητσιάρης ΑΝΤ. ανδρείος, γεν-
ναίος, αντρίκειος, ψυχωµένος, λεβέντης 2. αυτός που δεν αρµόζει σε 
άνδρα, που του λείπει η γενναιοφροσύνη: η ~ συµπεριφορά του για 
να γίνει αρεστός στη διοίκηση, τον αποµόνωσε || το ~ χτύπηµα τρο-
µοκρατικής οργάνωσης ΣΥΝ. µικρόψυχος ANT. αντρίκειος, ιπποτικός, 
λεβέντικος. — άνανδρα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
άν- στερητ. + -ανδρός < άνήρ, ανδρός]. 

ανανεώνω ρ. µετβ. {ανανέω-σα, -θηκα, -µένος} 1. επαναφέρω κάτι 
στην αρχική του µορφή ή κατάσταση, το κάνω πάλι νέο ΣΥΝ. αποκα-
θιστώ 2. αντικαθιστώ κάτι παλαιό ή ξεπερασµένο µε το αντίστοιχο 
νέο: η επιχείρηση θα ανανεώσει τον τεχνολογικό της εξοπλισµό ΣΥΝ. 
εκσυγχρονίζω 3. µετασχηµατίζω (κάτι) µε στόχο την προσαρµογή στα 
νέα δεδοµένα: ο σύλλογος αποφάσισε να ανανεώσει το καταστατικό 
του, καθώς οι αρχικοί σκοποί του έχουν πλέον διαφοροποιηθεί ΣΥΝ. 
µεταρρυθµίζω, αναµορφώνω 4. (για συµβάσεις, γραµµάτια, διαπραγ-
µατεύσεις, εγγραφές κ.λπ.) παρατείνω την προθεσµία ισχύος: ο ποδο-
σφαιριστής ανανέωσε το συµβόλαιο του για µια τετραετία 5. (για 
πρόσ.) επαναφέρω σε κατάσταση υγείας ή ενεργητικότητας, αναζω-
ογονώ: οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές µε ανανέωσαν σωµατικά 
και πνευµατικά περισσότερο από κάθε άλλη φορά ΣΥΝ. ξανανιώνω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άνανεώ < αρχ. άνανεοϋµαι (-όο-) < ava- + νεοΰµαι < 
νεώ «ανακαινίζω» < νέος]. 

ανανέωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο εµπλουτι-
σµός µε νέα στοιχεία ή η αντικατάσταση των παλιών ή φθαρµένων 
µε καινούργια: αποφασίστηκε η ~ τού στόλου µε την αγορά και-
νούργιων πλοίων || η ~ τής γκαρνταρόµπας του µε καινούργια ρούχα || 
η ~ των κυττάρων τού οργανισµού 2. ο εµπλουτισµός τού έµψυχου 
δυναµικού µε νεότερης ηλικίας πρόσωπα: η οµάδα έχει µεγάλο µέσο 
όρο ηλικίας- χρειάζεται ~ || η γενιά των σαραντάρηδων επέφερε την - 
των κοµµατικών ηγεσιών 3. η βελτίωση τής σωµατικής και ψυχικής 
κατάστασης κάποιου, το ξανάνιωµα: πήγε διακοπές στο βουνό, γιατί 
χρειαζόταν ~ · 4. η παράταση τής ισχύος: η ~ τού βιβλιαρίου υγείας | 
τής άδειας οδηγήσεως | τού συµβολαίου για άλλα δύο χρόνια. — 
ανανεωτικός, -ή, -ό [µτγν.], ανανεωτικά επίρρ. 

ανανεώσιµος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί να ανανεωθεί ή να ανα-
νεώνεται συνεχώς (χωρίς να εξαντλείται) 2. ΟΙΚΟΛ. ανανεώσιµες πη-
γές ενέργειας ο Ήλιος, ο άνεµος, η βιοµάζα (βλ.λ.) κ.ά. που παρέ-
χουν µορφές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερµική, υδραυλική 
κ.λπ.) ανεξάντλητες και φιλικές προς το περιβάλλον, κυρ. κατ' αντι-
διαστολή προς τους εξαντλήσιµους ενεργειακούς πόρους (λ.χ. το πε-
τρέλαιο, το φυσικό αέριο κ.ά.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
renewable]. 

ανανεωτής (ο) [µτγν.], ανανεώτρια (η) {ανανεωτριών} πρόσωπο που 
επιφέρει ανανέωση ΣΥΝ. ανακαινιστής. 

ανανήφω ρ. αµετβ. {ανένηψα} (αρχαιοπρ.) 1. ανακτώ τις αισθήσεις 
µου, την πνευµατική µου διαύγεια, συνέρχοµαι από µέθη, λιποθυµία, 
οργή κ.λπ.: θα χρειαστεί πολύς καιρός, για να ανανήψει και να ξα-
ναβρεί τον παλιό εαυτό του 2. (µτφ.) (α) συνέρχοµαι από πλάνη, µε-
τανοώ: η επίσκεψη του στο Άγιον Όρος τον έκανε να ανανήψει και να 
εγκαταλείψει την παλιά του ζωή ΣΥΝ. συνετίζοµαι, διορθώνοµαι (β) 
(για ιδεολογία) απαρνούµαι, αποκηρύσσω (κυρ. στον αόριστο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ava- + νήφω «είµαι νηφάλιος», βλ. κ. λ. νηφάλιος]. 
ανάνηψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων) 1. η ανάκτηση τής νη-
φαλιότητας ή τής πνευµατικής διαύγειας ύστερα από µέθη, οργή κ.λπ. 
2. (µτφ.) η απαλλαγή από την πλάνη, η µετάνοια- (για ιδεολογία) η 
απάρνηση, η αποκήρυξη 3. ΙΑΤΡ. (α) η αποκατάσταση τής λειτουργίας 
τής συνειδήσεως ύστερα από µια περίοδο απώλειας της (κώµα ή 
γενική αναισθησία) (β) ο χώρος όπου παραµένει ο ασθενής, προ-
κειµένου να ανακτήσει τις αισθήσεις του: ο χειρουργός ζήτησε να 
µεταφερθεί ο εγχειρισµένος στην ~, µέχρι να συνέλθει από τη νάρκωση. 
— ανανηπτικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. άνάνηψις < αρχ. ανανήφω. Η ιατρ. σηµ. είναι µετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. recovery]. 

Ανανίας (ο) 1. όνοµα προσώπων τής Π.∆. 2. όνοµα αγίων και επισκό-
πων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
εβρ. Hannänjah «ο Γιαχ (ο Θεός) έχει δείξει εύνοια». Βλ. κ. Άννα]. 

αναντάµ παπαντάµ επίρρ. 1. από µάννα και από πατέρα, από κα-
ταγωγή: προερχόµαστε από νησί κι αγαπάµε τη θάλασσα ~ 2. (κα-
κόσ. ως χαρακτηρισµός) για άτοµα ηθικώς επιλήψιµα (ιδ. γυναίκες-
εµφατ.): άφησε την αρραβωνιαστικιά του και ξεµυαλίστηκε µε µια ~. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. anadan babadan]. 

ανανταπόδοτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που λόγω τής ανεκτίµητης 
αξίας του δεν µπορεί να ανταποδοθεί ή να ξεπληρωθεί εύκολα: ~ ευ-
εργεσία 2. αυτός που δεν ανταποδόθηκε (από αµέλεια, αχαριστία ή 
αδυναµία) 3. ΓΛΩΣΣ. ανανταπόδοτο (σχήµα) σχήµα λόγου ελλειπτι-
κής µορφής, κατά το οποίο παραλείπεται η απόδοση µιας υποθετικής 
πρότασης ως ευκόλως εννοούµενη: Εγώ αυτή είµαι και δεν αλλάζω! 
Αν σου αρέσει (ενν. έχει καλώς). 

ανάντης, -ης, αναντες {ανάντ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} (αρχαιοπρ.) 1. 
αυτός που έχει ανοδική κατεύθυνση, ο ανηφορικός ΣΥΝ. ανωφερής 
ΑΝΤ. κατάντης, κατωφερής, κατηφορικός 2. (µτφ.) δύσκολος, δυσχε-
ρής, αντίξοος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άν)α)- + -άντης< άντ- (πβ. αντί, εν-
αντι, συν-αντώ)]. 

αναντικατάστατος -η, -ο [1833] αυτός που λόγω τής αξίας του ή τής 
µοναδικότητας του δεν µπορεί να αντικατασταθεί: ~ υπάλληλος | 
στέλεχος ΣΥΝ. απαραίτητος ΦΡ. ουδείς αναντικατάστατος για πε-
ριπτώσεις που αντιµετωπίζεται θέµα αποχωρήσεως, παραιτήσεως, 
αποµακρύνσεως από µια θέση κάποιου αποδεδειγµένως ικανού: µη 
στενοχωριέστε που βγαίνω στη σύνταξη· ~. 
[ΕΤΥΜ. Η φρ. ουδείς αναντικατάστατος είναι µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. personne n'est irremplaçable]. 

αναντιλεκτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν επιδέχεται αντιλογία ή 
αµφισβήτηση: ~ επιχείρηµα | δικαιώµατα ΣΥΝ. αναντίρρητος, αναµφι-
σβήτητος ANT. αντιλεγόµενος. — αναντίλεκτα | αναντιλέκτως [µτγν.] 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άν- στερητ. + αντιλέγω]. 

αναντιπροσώπευτος, -η, -ο [1872] αυτός που δεν αντιπροσωπεύεται 
από κάποιον. 

αναντίρρητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν επιδέχεται αντίρρηση, αντιλογία 
ή αµφισβήτηση ΣΥΝ. αναντίλεκτος, αναµφισβήτητος ΑΝΤ. αντι-
λεγόµενος 2. (συνεκδ.) αυτός που δεν επιδέχεται διάψευση- βέβαιος, 
ασφαλής: είναι αναντίρρητο ότι η κυβέρνηση πέτυχε να µειώσει τον 
πληθωρισµό ΣΥΝ. αληθής. — αναντίρρητα | αναντιρρήτως [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άν- στερητ. + άντίρρητος «αντιλεγόµενος» < αντί- + 
ρητός]. 

αναντιστοιχία (η) {αναντιστοιχιών} η έλλειψη αντιστοιχίας, συµ-
φωνίας, συµβατότητας µε κάτι: υπάρχει ~ µεταξύ των υποσχέσεων 
του και των έργων του || ~ µεταξύ των στοιχείων που δίνει το υπουρ-
γείο και των αντίστοιχων τής Ε.Ε. ΣΥΝ. ασυµφωνία ANT. αντιστοιχία. 
— αναντίστοιχος, -η, -ο, αναντίστοιχα επίρρ. [ΕΤΥΜ Νεολογισµός 
τής δεκαετίας τού '80]. 

άναξ (ο) {άν-ακτος, -ακτα | -ακτές, -άκτων}, άνασσα (η) [αρχ.] 
{ανασσών} (αρχαιοπρ.) βασιλιάς | βασίλισσα, ανώτατος άρχοντας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άναξ, άνακτος < Εάναξ, αγν. ετύµου. Απαντά ήδη στα 
Μυκηναϊκά (wa-na-ka = Εάναξ)· αρχικά επρόκειτο µάλλον για θρη-
σκευτικό όρο µε τη σηµ. «προστάτης, σωτήρας», αλλά οι συχνότερες 
αρχ. σηµ. είναι «κύριος, αφέντης» µε αναφορά κυρ. στους θεούς. Η λ. 
απαντά συχνά ως α' ή β' συνθετικό, ιδίως σε αρχ. κύρια ονόµατα, π.χ. 
Άναξ-αγόρας, Άναξι-µένης, Ίππ-ώναξ, Άστυ-άναξ κ.ά. Το θηλ. 
άνασσα «βασίλισσα» < *άνακτ-)ά\. 

Αναξαγόρας (ο) 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από τις Κλαζοµενές 
(αρχές 5ου αι.-428/7 π.Χ.), τού οποίου η σκέψη επέδρασε στον Σω-
κράτη και τον Πλάτωνα και ο οποίος θεωρούσε ως βασική αρχή τού 
κόσµου το άπειρο και τον νου 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «άρχοντας τού λόγου», < άναξ + -αγόρας «εύγλωττος, 
δυνατός στην αγόρευση» < αγορά «συνάθροιση λαού, δήµος», πβ. κ. 
Πυθ-αγόρας, Πρωτ-αγόρας, Εύ-αγόρας κ.λπ.]. 

αναξεω ρ. µετβ. {ανέξεσα} (λόγ.) 1. (κυριολ.) ερεθίζω µε ξύσιµο, ανοί-
γω πάλι (τραύµατα, πληγές) 2. (µτφ.) φέρνω στην επιφάνεια και ανα-
µοχλεύω (εχθρότητες, πάθη, µίση κ.λπ.) ΣΥΝ. υποδαυλίζω, αναρριπίζω 
ΑΝΤ. κατευνάζω, ηρεµώ. — ανάξεση (η) [1894]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
ava- + ξέω «ξύνω»]. 
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Αναξίµανδρος (ο) {-ου κ. -άνδρου) 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος 
από τη Μίλητο (610-περ. 547 π.Χ.), µαθητής τού Θαλή, ο οποίος θεω-
ρούσε ότι τα υδρόβια ζώα ήταν τα πρώτα που εµφανίστηκαν στη Γη, 
κατάρτισε τον πρώτο γεωγραφικό χάρτη, εφεύρε το ηλιακό ηµερολό-
γιο και διάφορα αστρονοµικά όργανα και συνέγραψε το Περί Φύσε-
ως 2. ανδρικό όνοµα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. πιθ. «κύριος τής (οµώνυµης τού θεού Μάν-
δρου) περιοχής τής Μ. Ασίας», < άναξι- (< άναξ) + Μάνδρος, όνοµα 
θεότητας τής Μ. Ασίας]. Αναξιµένης (ο) {-η κ. -ένους} αρχαίος 
Έλληνας φυσικός φιλόσοφος από τη Μίλητο (585-525 π.Χ.), ο οποίος 
θεωρούσε ως βασική αρχή τού σύµπαντος τον αέρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κύριος τού πάθους», < άναξι- (< άναξ) + -
µένης < µένος «πάθος, έντονος πόθος», πβ. και κύρ. όν. Εύ-µένης, 
Κλεο-µένης κ.ά.]. αναξιοκρατία (η) {χωρ. πληθ.) η µη εφαρµογή 
αξιοκρατικών κριτηρίων (συνήθ. για τον διορισµό, τη µετάθεση ή την 
προαγωγή υπαλλήλων), η έλλειψη αξιοκρατίας: η αντιπολίτευση 
κατηγόρησε την κυβέρνηση για ~ στους πρόσφατους διορισµούς. — 
αναξιοκρατικός, -ή, -ό, αναξιοκρατικ-ά | -ώς επίρρ. αναξιολόνητος, -
η, -ο αυτός που δεν πέρασε από αξιολόγηση. αναξιοπαθών, -ούσα, -
ούν {αναξιοπαθ-ούντος (θηλ. -ούσης), -ούντα | -ούντες (θηλ. -ούσες, 
ουδ. -ούντα), -ούντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) 1. (κυριολ.) αυτός που 
υποφέρει άδικα, χωρίς να έχει φταίξει: σε έναν πόλεµο κανείς δεν 
νοιάζεται για τους αναξιοπαθούντες αµάχους 2. (συνεκδ.) δύστυχος, 
που βρίσκεται σε κακή κατάσταση από πλευράς συνθηκών διαβίωσης: 
τα Χριστούγεννα συγκεντρώνονται δώρα για τους αναξιοπαθούντες. 
Επίσης αναξιοπαθής, -ής, -ές. — αναξιοπα-θώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. επιθετικοποιηµένη µετοχή ενεστ. τού αναξιοπαθώ < 
^αναξιοπαθής < ανάξιος + -παθής, από το θ. παθ.- τού ρ. πάσχω (πβ. 
παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον)}. αναξιόπιστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν 
αξίζει να τον εµπιστεύεται κανείς: ό,τι κι αν σου υποσχεθεί, µην τον 
πάρεις στα σοβαρά' είναι εντελώς ~ || ~ µάρτυς | πολιτική ΣΥΝ. 
αφερέγγυος ANT. αξιόπιστος, φερέγγυος. — αναξιόπιστα επίρρ., 
αναξιοπιστία (η) [1840]. αναξιοποίητος, -η, -ο, αυτός που δεν έχει 
αξιοποιηθεί κατάλληλα: ~ 
ευκαιρία | ταλέντο | δυνατότητες ΣΥΝ. ανεκµετάλλευτος. 
αναξιοπρεπής, -ής, -ές [1893] {αναξιοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ανα-
ξιοπρεπέστ-ερος, -ατός} (για πρόσ.) αυτός που συµπεριφέρεται µε 
απρεπή και ανάρµοστο τρόπο, χωρίς αξιοπρέπεια ΣΥΝ. ανάρµοστος, 
απρεπής, ευτελής, µικροπρεπής ANT. αξιοπρεπής. — αναξιοπρεπώς 
επίρρ., αναξιοπρέπεια (η) [1814]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ανάξιος, -α, 
-ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν διαθέτει την πρέπουσα αξία: µε την πράξη 
σου αυτή αποδείχθηκες ~ τής εµπιστοσύνης που σου έδειξα || ~ 
προσοχής | ενδιαφέροντος ANT. άξιος· ΦΡ. ανάξιος λόγου άνευ 
σηµασίας, ασήµαντος: ας µην ασχολούµαστε πια µ ' αυτό το ζήτηµα, 
είναι ανάξιο λόγου ANT. αξιόλογος, σηµαντικός 2. αυτός που 
στερείται των κατάλληλων ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προσόντων ή 
προϋποθέσεων: ~ υπάλληλος | πατέρας | παιδί | επιστήµονας ΣΥΝ. 
ανεπιτήδειος ANT. άξιος, επιτήδειος 3. ανίκανος, άχρηστος για οτιδή-
ποτε: Ανάξιε! ∆εν µπορείς να κάνεις τίποτα σωστά! 4. ΕΚΚΛΗΣ. (α) 
ακατάλληλος για το ιερατικό σχήµα (β) ανάξιος! αποδοκιµαστική 
επιφώνηση κατά τη διάρκεια τής χειροτονίας κληρικού, επισκόπου 
κ.λπ., που δηλώνει αντίρρηση για τη χειροτονία του ΑΝΤ. άξιος! — 
ανάξια /αναξίως [αρχ.] επίρρ., αναξώτητα [µεσν.] κ. αναξιοσύνη (η). 
αναξιόχρεος, -η, -ο [1889] αυτός που δεν είναι σε θέση να πληρώσει 
τα χρέη του ή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ο αναξιόπιστος 
στις συναλλαγές του ΣΥΝ. κακοπληρωτής, αφερέγγυος, (λαϊκ.) µπα-
ταξής ΑΝΤ. αξιόχρεος, φερέγγυος. ανάπαιστος (ο) {-ου κ. -αίστου | -
αίστων, -αίστους} 1. ΜΕΤΡ. (α) τρισύλλαβος µετρικός πους τής 
νεοελληνικής ποίησης, που αποτελείται από δύο άτονες συλλαβές και 
µία τονισµένη, λ.χ. «στων Ψαρών την ολόµαυρη ράχη...» (∆. Σολωµός) 
(β) µετρικός πους τής αρχαίας ελληνικής ποίησης, που αποτελείται 
από δύο βραχείες συλλαβές και µία µακρά 2. (συνεκδ.) στίχος που 
αποτελείται από ανάπαιστους. — αναπαιστικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετρικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αναπαλλόµενος, 
ανακρουόµενος», είδος µετρικού ρυθµού (—) που ηχεί αντίθετα προς 
τον δάκτυλο (—"),< άναπαίω < άνα- + παίω «κρούω, χτυπώ» < *παΈ-
ίω < I.E. *pav- «χτυπώ», πβ. λατ. pav-io «χτυπώ», γαλλ. peur (< λατ. 
pavor) «φόβος», ισπ. pavor, ιταλ. paura κ.ά.]. αναπαλαιώνω ρ. µετβ. 
{αναπαλαίω-σα, -θηκα, -µένος} επαναφέρω (παλαιό οικοδόµηµα) 
στην αρχική του µορφή, αντικαθιστώντας ό,τι έχει καταστραφεί και 
αφαιρώντας µεταγενέστερες προσθήκες βάσει προγράµµατος 
συντηρήσεως: ~ νεοκλασικό κτήριο ΣΥΝ. αποκαθιστώ. — 
αναπαλαίωση (η). 

[ΕΤΥΜ. Το σχήµα αναπαλαιώνω - αναπαλαίωση (< ανά + παλαιός) 
πλάστηκε κατ' αντιδιαστολή προς το αντώνυµο ανανεώνω - ανανέω-
ση]. 

αναπαλαίωση - ανακαίνιση - αποκατάσταση. Τα αναπαλαιώνω | 
αναπαλαίωση πλάστηκαν ως νεολογισµοί τη δεκαετία τού '70, για 
να δηλώσουν την εργασία συντηρήσεως και αποκαταστάσεως 
µνηµείων και κτηρίων στην παλαιά τους µορφή. Στην πραγµατι-
κότητα πρόκειται για αποκατάσταση (restoration) ενός µνηµείου 
στην αρχική ή παλαιότερη του µορφή, όσο µας είναι γνωστή. Η 
αποκατάσταση, που είναι ο πιο σωστός όρος, είναι µαζί και συ-
ντήρηση (τής αρχικής ή παλαιάς µορφής) και ανακαίνιση έναντι 
τής καταστάσεως που υπάρχει, όταν γίνεται η αποκατάσταση, θ 

όρος αναπαλαίωση θεωρείται από πολλούς ανεπιτυχής και αντι-
φατικός, επειδή συνδυάζει την έννοια τού «(εκ) νέου» (ανα-) µε το 
«παλαιός». Αξίζει να σηµειωθεί ότι και οι αρχαίοι (ο επιγραµµα-
τοποιός ∆ιοσκουρίδης τού 3ου αι. π.Χ.) χρησιµοποίησαν τον όρο 
«αναρχαΐζω» (για πόλη). Οπωσδήποτε, επιτυχέστερη και ασφαλής 
είναι στις περιπτώσεις αυτές η χρήση τού όρου «αποκατάσταση». 

αναπαλλοτρίωτος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για κτήµατα, χωράφια, περιου-
σίες) αυτός που δεν µπορεί να απαλλοτριωθεί, που δεν µπορεί να πε-
ριέλθει στην κυριότητα άλλου (κυρ. τού ∆ηµοσίου): η περιουσία τού 
Αγ. Όρους είναι - 2. (µτφ.) αυτός που δεν επιτρέπεται να τον αφαιρέ-
σουν ή να τον στερήσουν από κάποιον: η ελευθερία είναι ~ δικαίωµα 
τού ανθρώπου ΣΥΝ. αναφαίρετος, αναπόσπαστος. 

αναπάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρατ. ανέπαλλα) (λόγ.) 1. (κυριολ.-σπάν.) 
πάλλω, σείω (κάτι) προς τα πάνω ΣΥΝ. δονώ 2. (µεσοπαθ. αναπάλλο-
µαι) σείοµαι προς τα πάνω, ανατινάσσοµαι ΣΥΝ. δονούµαι 3. (µτφ.) 
συγκλονίζοµαι, δονούµαι από έντονη συγκίνηση ΣΥΝ. συνταράσσο-
µαι, ανασκιρτώ 4. (η µτχ. αναπάλλων, -ούσα, -ον) (σεισµός) που σείει 
τη γη προς τα πάνω. — αναπαλµός (ο) [1844], 

αναπαµός (ο) → ανάπαυση 
αναπάντεχος, -η, -ο κ. ανεπάντεχος αυτός που δεν τον περίµενε κανείς, 

ξαφνικός: ~ νέο | θάνατος | χαρά ΣΥΝ. απροσδόκητος, απρόβλεπτος, 
απρόσµενος ΑΝΤ. αναµενόµενος. — αναπάντεχα κ. ανεπά-ντεχα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αν- στερητ. + απαντέχω «προσδοκώ»]. 

αναπάντητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει λάβει απάντηση: ~ 
ερώτηση | απορία | επιστολή. 

αναπαράγω ρ. µετβ. [1891] {παρατ. αναπαρ-ήγα, αόρ. -ήγαγα, -
άχθηκα (λόγ. -ήχθην, -ης, -η..., µτχ. αναπαραχθείς, -είσα, -έν), αναπα-
ρηγµένος} 1. ΤΕΧΝΟΛ. παράγω αντίγραφα, όµοια αντικείµενα ενός 
πρωτοτύπου, χρησιµοποιώντας κατάλληλα τεχνικά µέσα ΣΥΝ. φωτο-
τυπώ 2. (ειδικότ.) µετατρέπω εγγεγραµµένο σε µαγνητική ταινία ή 
ψηφιακό δίσκο οπτικό, ηχητικό ή οπτικοακουστικό σήµα σε εικόνα, ή-
χο ή συνδυασµό τους αντίστοιχα: το βίντεο αναπαράγει εικόνα και ήχο 
3. διαιωνίζω, παράγω µε επαναλαµβανόµενο τρόπο όµοια πράγµατα: η 
κοινωνία αναπαράγει τα ίδια στερεότυπα για τα δύο φύλα || µια 
πολιτική που αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες ΣΥΝ. διαιωνίζω 4. 
(για ζωντανούς οργανισµούς) διαιωνίζω το είδος γεννώντας νέο ορ-
γανισµό (κυρ. µεσοπαθ.): υπάρχουν οργανισµοί που αναπαράγονται 
µε παρθενογένεση ΣΥΝ. πολλαπλασιάζοµαι, τεκνοποιώ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. reproduire]. 

αναπαραγωγή (η) [1874] 1. ΤΕΧΝΟΛ. (α) η παραγωγή όµοιου µε το 
πρωτότυπο πράγµατος: φωτοτυπική ~ (β) (ειδικότ.) η φωτοτύπηση: 
υλικά σχετικά µε την ~ 2. ΤΥΠΟΓΡ. η µετατροπή οποιουδήποτε προτύ-
που, εικόνας, σχεδίου κ.λπ. σε διαφανές φιλµ, µε σκοπό την εκτύπω-
ση του σε όφσετ ή βαθυτυπία 3. η µετατροπή µε ειδικό µηχάνηµα εγ-
γεγραµµένου σε µαγνητική ταινία ή ψηφιακό δίσκο οπτικού, ηχητι-
κού ή οπτικοακουστικού σήµατος σε εικόνα, ήχο ή συνδυασµό τους 
αντίστοιχα: συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων 4. η διαιώνιση 
(φαινοµένου, κατάστασης κ.λπ.): η - εσφαλµένων αντιλήψεων 
οφείλεται συχνά στην απαιδευσία 5. Βιολ.(α) η παραγωγή νέου ορ-
γανισµού µέσω συγκεκριµένης διαδικασίας: η ~ τού ανθρώπινου εί-
δους (β) (συνεκδ.) η διαδικασία µε την οποία παράγονται νέοι οργα-
νισµοί: όργανα αναπαραγωγής (γεννητικά). — αναπαραγωγός (ο). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. reproduction]. 

αναπαραγωγικός, -ή, -ό [1886] αυτός που σχετίζεται µε την ανα-
παραγωγή (βλ.λ.): ~ όργανα | µηχανισµός. 

αναπαραδιά (η) (λαϊκ., συνήθ. στον πληθ.) η έλλειψη χρηµάτων ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) αψιλίες. — αναπαραδιάρης (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 
[ΕΤΥΜ. < ava- στερητ. + παράδες, πληθ. τού ουσ. παράς}. 

αναπαρασταίνω ρ. → αναπαριστάνω 
αναπαράσταση (η) [1843] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. η εκ νέ-
ου παράσταση, επανάληψη ή αποµίµηση γεγονότος ή πράξεως: η ~ 
των αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων είχε µεγάλη επιτυχία 2. (ειδικότ.) η 
ζωγραφική ή πλαστική απεικόνιση χρονικά προγενέστερου (παλαιού 
ή αρχαίου) καλλιτεχνικού έργου, µε βάση τα ερείπια ή και τις 
πληροφορίες που σώζονται 3. ΝΟΜ. αναπαράσταση εγκλήµατος εικο-
νική επανεκτέλεση από τον δράστη µιας ποινικά διωκόµενης πράξης 
(κυρ. φόνου, βιασµού κ.λπ.) ενώπιον των αρµοδίων αρχών (αστυνο-
µίας, εισαγγελέα, ιατροδικαστή) στον τόπο και υπό τις συνθήκες που 
συνέβη στην πραγµατικότητα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
représentation]. αναπαραστατικός, -ή, -ό [1874] αυτός που 
αναπαριστά (κάτι): -µυθιστόρηµα. — αναπαραστατικά επίρρ. 
αναπαριστάνω ρ. µετβ. {αναπαρ-έστησα (να/θα αναπαραστήσω), -
αστάθηκα (λόγ. µτχ. αναπαρασταθείς, -είσα, -έν), -αστηµένος} παρι-
στάνω πιστά (κάτι), αποδίδω µε πιστότητα: το σχέδιο αναπαριστάνει 
µια ηµέρα στην αρχαία αγορά. Επίσης αναπαριστώ [1888] {-άς...} κ. 
αναπαρασταίνω. ανάπαυλα (η) {χωρ. πληθ.} προσωρινή διακοπή 
εργασίας (συνήθ. για ξεκούραση): δούλεψε όλη µέρα εντατικά χωρίς 
~||~ από τη µάχη ΣΥΝ. ανάπαυση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αναπαύω, πβ. κ. παύω - παύλα]. ανάπαυση (η) {-ης κ. 
-αύσεως | χωρ. πληθ.} κ. (λαϊκ.) ανάπαψη [µεσν.] 1. διακοπή 
κοπιαστικής σωµατικής ή πνευµατικής εργασίας για ανάκτηση 
δυνάµεων: ο γιατρός µού συνέστησε ~ µερικών ηµερών, µέχρι να 
ανακτήσω τις δυνάµεις µου ΣΥΝ. ξεκούραση, ανάπαυλα 2. σύντοµος 
ύπνος, κυρ. την ηµέρα (µετά το µεσηµεριανό φαγητό): µετά το 
µεσηµεριανό φαγητό τού χρειάζεται µία ώρα ~ || µεσηµεριανή ~ 3. 
ΣΤΡΑΤ.-ΓΥΜΝΑΣΤ. ανάπαυση! παράγγελµα για προσωρινή χα- 
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λάρωση (κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ακριβείας και παρελάσε-
ων κ.λπ.), κατά την οποία ο στρατιώτης ή ο γυµναζόµενος παραµένει 
στη θέση του, αλλά όχι σε στάση προσοχής 4. η γαλήνη, η ειρήνη τής 
ψυχής: τα λόγια τού γέροντα έφεραν - στην ψυχή του νέου 5. ΕΚΚΛΗΣ. 
σε φράσεις που δηλώνουν τον θάνατο, λ.χ. (α) (αιωνία) ανάπαυση | 
ανάπαυση ψυχής και σώµατος ο θάνατος (β) τόπος αναπαύσεως το 
νεκροταφείο. Επίσης (λαϊκ.) αναπαµός (ο) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
άνάπαυσις < αναπαύω]. 

αναπαυσιµο (το) [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. (στη βυζαντινή µουσική) τροπάριο 
που ψάλλεται, ενώ οι πιστοί κάθονται (πβ. λ. κάθισµα). 

αναπαυτήριο (το) [αρχ.] {αναπαυτηρί-ου | -ων} 1. τόπος όπου απο-
σύρεται κανείς για ανάπαυση: ~ καθηγητών | γιατρών 2. σάλπισµα 
που αναγγέλλει τη σιγή και τον ύπνο, συνήθ. των στρατιωτών το 
σιωπητήριο. 

αναπαυτήριος, -α, -ο [αρχ.] (κυριολ.) αυτός που είναι κατάλληλος για 
ανάπαυση, αναπαυτικός. 

αναπαυτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προσφέρει ανάπαυση, ξεκού-
ραση: ~ κάθισµα ΣΥΝ. ξεκούραστος, άνετος, βολικός ΑΝΤ. κουραστι-
κός, άβολος. — αναπαυτικά επίρρ. [µεσν.]. 

αναπαύω ρ. µετβ. {ανάπαυσα (λόγ. ανέπαυ-σα, λαϊκ. να/θα αναπά-
ψει), αναπαύ-θηκα, -µένος (λαϊκ. αναπαµένος, κυρ. σηµ. 5)} 1. προ-
σφέρω ανάπαυση, ξεκούραση και χαλάρωση: »7 συντροφιά των φίλων 
µάς αναπαύει µετά την ένταση τής δουλειάς- (µεσοπαθ. αναπαύοµαι) 
2. διακόπτω προσωρινά κοπιαστική εργασία ή πράξη, για να ξεκου-
ραστώ, ανακτώ δυνάµεις: ~ στη σκιά ενός δέντρου ΣΥΝ. ξεκουράζο-
µαι, ξαποσταίνω ΑΝΤ. κουράζοµαι, κοπιάζω 3. (για τον Θεό) συγχωρώ 
νεκρό, σε φρ. όπως να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του, ας τον ανα-
παύσει ο Θεός 4. είµαι ξαπλωµένος και ξεκουράζοµαι ή κοιµάµαι: 
δεν µπορεί να σας µιλήσει τώρα, αναπαύεται 5. (συνεκδ.) ΕΚΚΛΗΣ. (α) 
πεθαίνω: ο γέροντας αναπαύθηκε πριν από δύο χρόνια (β) (σε ενεστ.) 
είµαι θαµµένος: εδώ αναπαύεται η ηγουµένη, που κοιµήθηκε (δηλ. 
πέθανε) πέρυσι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«καταπαύω, σταµατώ», < άνα- + παύω]. 

αναπέµπω ρ. µετβ. {αν-έπεµψα, -απέµφθηκα} 1. ΝΟΜ. στέλνω (θέµα, 
υπόθεση) σε αρµόδιο ή ανώτερο όργανο ΣΥΝ. παραπέµπω 2. (για 
αποφάσεις, κρίσεις, θέµατα) στέλνω πίσω για επανεξέταση, επειδή 
διαπιστώνω κατά τον έλεγχο τυπικά σφάλµατα, παραλείψεις κ.τ.ό.: ο 
πρύτανης ανέπεµψε το θέµα στο Τµήµα προς επανεξέταση ΣΥΝ. επι-
στρέφω 3. ΕΚΚΛΗΣ. απευθύνω προς τον Θεό: ~ δοξολογία | δέηση. — 
αναποµπή [αρχ.] (σηµ. 1-2) κ. ανάπεµψη (η) (σηµ. 3). [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «στέλνω ψηλά, προς τα πάνω (σε υψηλότερο τόπο ή 
επίπεδο εξουσίας)», < ava- + πέµπω]. 

αναποµπή - ανάπεµψη. Το αναποµπή σηµαίνει την παραποµπή 
ενός θέµατος σε άλλο αρµόδιο ή ανώτερο όργανο για να κριθεί, ή 
στο όργανο από όπου ξεκίνησε, για να επανεξεταστεί (σηµ. 1 και 
2). Το ανάπεµψη χρησιµοποιείται στην εκκλησιαστική γλώσσα για 
ευχές, ευχαριστίες (σηµ. 3). 

αναπεπταµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. (για επιφάνεια εδάφους, θάλασσας 
κ.λπ.) αυτός που δεν περιορίζεται, που ανοίγεται ελεύθερα· διάπλα-
τος: ~ πεδιάδα | ορίζοντας ΣΥΝ. ανοικτός 2. αυτός που µπορεί ή έχει ξε-
διπλωθεί ή απλωθεί: - σηµαία | ιστία | φτερά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. άναπετάννυµι «απλώνω, ανοίγω, 
ξεδιπλώνω» < ava- + πετάννυµι «ανοίγω, απλώνω», βλ. λ. πέταλο]. 

αναπηδώ ρ. αµετβ. [αρχ.] [αναπηδάς... | αναπήδησα) 1. πηδώ προς τα 
πάνω, τινάζοµαι πάνω: η µπάλα αναπήδησε στο πάτωµα 2. (για 
πρόσ.) τινάζοµαι προς τα πάνω διακατεχόµενος από έντονο συναί-
σθηµα (έκπληξη, χαρά, φόβο κ.λπ.)· πετιέµαι: αναπήδησε από χαρά, 
µόλις αντίκρισε τον ξενιτεµένο αδελφό της ΣΥΝ. σκιρτώ, ανασκιρτώ 
3. (για υγρά) εκτινάσσοµαι προς τα πάνω µε πίεση: το αίµα αναπη-
δούσε από την πληγή ΣΥΝ. αναβλύζω. — αναπήδηση (η) [αρχ.] κ. 
αναπήδηµα (το) [µεσν.]. 

αναπηρία (η) [αρχ.] {αναπηριών} 1. η απώλεια (συνήθ. µόνιµη) τής υ-
γείας λόγω βλάβης και διαταραχής, έµφυτης ή επίκτητης, ορισµένων 
σωµατικών, ψυχικών ή πνευµατικών λειτουργιών τού οργανισµού: α-
παλλάχθηκε από τη στρατιωτική του θητεία λόγω αναπηρίας || µερική 
| ολική | σωµατική | διανοητική (καθυστέρηση) ~ ΑΝΤ. αρτιµέλεια 2. 
σύνταξη αναπηρίας | επίδοµα αναπηρίας κοινωνική ασφάλιση τού 
πολίτη, εφόσον, λόγω σωµατικής ή πνευµατικής βλάβης, αδυνατεί να 
ασκήσει ή να συνεχίσει την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος. 

ανάπηρος, -η, -ο αυτός που δεν διαθέτει σωµατική ακεραιότητα (αρ-
τιµέλεια) ή διανοητική ισορροπία και διαύγεια: το τροχαίο ατύχηµα 
ήταν τόσο σοβαρό, που τον άφησε ~ για όλη του τη ζωή ΣΥΝ. άτοµο 
µε ειδικές ανάγκες, ανήµπορος, σακάτης· ΦΡ. ανάπηρος πολέµου αυ-
τός που υπέστη σε πόλεµο σοβαρό τραύµα και απολαύει από την Πο-
λιτεία ιδιαιτέρων τιµητικών διακρίσεων και ευεργετηµάτων. — ανα-
πηρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άνα- + πηρός «µη αρτιµελής (χωλός, τυφλός, κ.λπ.)», 
αγν. ετύµου]. 

ανάπλαση (η) [αρχ.] (-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (κυριολ.) η εκ 
νέου δηµιουργία, ο εξαρχής σχηµατισµός: η ~ των άκρων ενός εντό-
µου 2. (α) ο µετασχηµατισµός προς το καλύτερο, η αναµόρφωση: ~ 
των κυττάρων ΣΥΝ. αναδηµιουργία, βελτίωση (β) ανάπλαση δοµηµέ-
νου περιβάλλοντος η διαδικασία παρέµβασης σε πόλεις, οικισµούς ή 
κτηριακά σύνολα µε σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση τού δοµηµένου 
περιβάλλοντος (οικοδοµηµάτων, κοινωφελών εγκαταστάσεων, 
ακάλυπτων χώρων κ.λπ.) 3. ΨΥΧΟΛ. η επαναφορά στη µνήµη, η ανα-
παράσταση µε τη φαντασία ΣΥΝ. ανάκληση, αναπόληση, ανάµνηση. 

ανάπλααµα (το) [µτγν.] (αναπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} καθετί που 

προέρχεται από ανάπλαση. 
αναπλάσσω ρ. [αρχ.] µετβ. (ανέπλασα, αναπλάσ-θηκα (κ. -τηκα), -
µένος} (λόγ.) 1. δίνω νέα, συνήθ. βελτιωµένη µορφή, αναµορφώνω: 
στο συγγραφικό του έργο έχει αναπλάσει τις αντιλήψεις τής εποχής του 
ΣΥΝ. αναδηµιουργώ, αναµορφώνω 2. ΨΥΧΟΛ. επαναφέρω στη µνήµη 
µου, αναπαριστάνω µε τη φαντασία µου: µε το µυαλό του ανέ-πλαθε 
τις ηµέρες τής ευτυχίας ΣΥΝ. ανακαλώ, αναπολώ. Επίσης (προ-φορ.) 
αναπλάθω. — αναπλασµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλάθω. 

αναπλαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την ανάπλαση. 
αναπλειστηριασµός (ο) [1833] η επανάληψη πλειστηριασµού σε 

περίπτωση που δεν πληρώσει το πλειστηρίασµα αυτός στον οποίο 
κατακυρώθηκε κάτι, µε έξοδα που βαρύνουν τον ίδιο. 

αναπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ανέπλευσα} 1. πλέω προς τα πάνω' πλέω 
αντίθετα προς το ρεύµα ποταµού, καναλιού, θάλασσας κ.λπ. ή προς 
την κατεύθυνση των ανέµων 2. βγαίνω στα ανοιχτά τής θάλασσας, 
ανοίγω πανιά ΣΥΝ. σαλπάρω, αποπλέω, εκπλέω ΑΝΤ. καταπλέω, ει-
σπλέω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

αναπληρωµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που προορίζεται να καλύψει συ-
γκεκριµένο κενό, ώστε να υπάρχει πληρότητα σε ένα σύνολο: κάθε 
συµβούλιο περιλαµβάνει και ~ µέλη, για την περίπτωση απουσίας 
τακτικών µελών || οι ~ παίκτες µιας οµάδας ΣΥΝ. επικουρικός, συ-
µπληρωµατικός 2. ΒΙΟΛ. αναπληρωµατικά είδη συγγενικά είδη φυτών 
ή ζώων, που ζουν υπό ανάλογες οικολογικές συνθήκες σε διάφορες 
γεωγραφικές περιοχές 3. ΓΛΩΣΣ. αναπληρωµατική έκταση η αντέκτα-
ση (βλ.λ.). Επίσης (σπάν.) αναπληρωτικός [µτγν.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
αρχ. άναπλήρωµα < άναπληρώ]. 

αναπληρώνω ρ. µετβ. {αναπλήρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καλύπτω (κε-
νό που δηµιουργήθηκε), ώστε να επανέλθει η κανονική κατάσταση, η 
πληρότητα: πρέπει ν' αναπληρώσουµε τον χαµένο χρόνο 2. παίρνω τη 
θέση (κάποιου) προσωρινά ή οριστικά: κανένας υποψήφιος δεν µπό-
ρεσε να αναπληρώσει το κενό τού εκλιπόντος αρχηγού ΣΥΝ. αντικα-
θιστώ, υποκαθιστώ. — άναπλήρωµα (το) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άναπληρώ (-όω) < άνα- + πληρώ]. 

αναπλήρωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η συ-
µπλήρωση αυτού που λείπει ή χάθηκε ή που έχει πάψει να λειτουρ-
γεί σωστά: οι φοιτητές ζήτησαν την ~ των χαµένων διδακτικών ωρών 
2. (για πρόσ.) η προσωρινή ή οριστική κάλυψη κενού (που αφήνει κά-
ποιος µε την απουσία του, τον θάνατο του κ.λπ.): προσελήφθη έκτα-
κτος υπάλληλος για την - µονίµου που αρρώστησε βαριά 3. ΨΥΧΟΛ. 
ασύνειδη εσωτερική στροφή προς δραστηριότητες και επιτεύξεις που 
προβάλλουν και ικανοποιούν την προσωπικότητα ενός ατόµου, για 
την αποκατάσταση τής ψυχικής ισορροπίας του που διαταράχθηκε 
από κάποια πραγµατική ή φανταστική ψυχοσωµατική ή ηθική µειο-
νεξία. — αναπληρώσιµος, -η, -ο [1893]. 

αναπληρωτής (ο) [1833], αναπληρώτρια (η) (αναπληρωτριών} 1. 
πρόσωπο που αντικαθιστά κάποιον περιστασιακά: επειδή δεν µπόρεσε 
να παραστεί ο ίδιος στη σύσκεψη, έστειλε εµένα ως ~ του 2. πρόσωπο 
που προορίζεται να καλύπτει προσωρινά κενή θέση: ~ δικαστής | 
ένορκος | διευθυντής | δάσκαλος· ΦΡ. (α) (ειδικότ.) αναπληρωτής 
καθηγητής (i) (στη µέση εκπαίδευση) ο µη µόνιµα διορισµένος κα-
θηγητής που καλύπτει για ορισµένο χρόνο το κενό οργανικής θέσης 
που δεν έχει πληρωθεί (ii) (στην ανώτατη εκπαίδευση) µέλος τού δι-
δακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., που βρίσκεται στην αµέσως κατώ-
τερη βαθµίδα από αυτή τού καθηγητή (β) αναπληρωτής υπουργός 
υπουργός µε καθήκοντα αναπληρώσεως τού υπουργού και συγκεκρι-
µένες αρµοδιότητες που διαφέρουν εκείνων τού υφυπουργού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιακός. 

Ανάπλι (το) {Αναπλιού} (λαϊκ.) το Ναύπλιο (βλ.λ.). — Αναπλιώτης 
(ο), Αναπλιώτισσα (η), αναπλιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- προθεµ. + Ναύπλι)ον) (µε απλοποίηση τού συµφω-
νικού συµπλέγµατος [fpl]). Βλ. κ. Ναύπλιο]. 

ανάπλους (ο) [αρχ.] 1. ο πλους αντίθετα προς το ρεύµα ποταµού ή 
προς τη διεύθυνση των ανέµων: ο ~ τού Νείλου 2. ο απόπλους (βλ.λ.) 
ΑΝΤ. κατάπλους. 

αναπλωρίζω κ. αναπρωρίζω ρ. αµετβ. {αναπλώρισα} (για πλοίο) 
παίρνω τέτοια θέση, ώστε η πλώρη να είναι αντίθετη προς την κα-
τεύθυνση τού ανέµου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < άνα- + πλωρίζω < πλώρη]. 

ανάπλωρος, -η, -ο κ. ανάπρωρος (πλοίο) που έχει την πλώρη 
στραµµένη αντίθετα στον άνεµο ΑΝΤ. ανάπρυµος. — ανάπλωρα κ. 
ανάπρωρα επίρρ. αναπνευστήρας (ο) [1879] 1. συσκευή που 
χρησιµοποιείται για την παροχή οξυγόνου ή για τη δηµιουργία 
τεχνητής αναπνοής (όπου δεν είναι δυνατή η φυσική αναπνοή ή ο 
φυσικός αέρας µπορεί να προκαλέσει µόλυνση): ο άρρωστος αναπνέει 
µε - 2. (για καταδύσεις) σωλήνας τού οποίου η µία άκρη επικοινωνεί 
µε το στόµα και η άλλη µε τον αέρα έξω από τη θάλασσα (ποταµό 
κ.λπ.), επιτρέποντας στον δύτη ή τον κολυµβητή να αναπνέει κάτω από 
το νερό. [ΕΤΥΜ- Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. respirateur]. 
αναπνευστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη λειτουργία τής 
αναπνοής ή είναι κατάλληλος για αυτήν: ~ συσκευή | σύστηµα 2. 
ΑΝΑΤ. (α) αναπνευστικό σύστηµα το σύνολο των οργάνων κάθε ζω-
ντανού οργανισµού, που ρυθµίζουν τη λειτουργία τής αναπνοής 
(πνεύµονες, βρόγχοι, τραχεία κ.λπ.) (β) αναπνευστικές κινήσεις οι κι-
νήσεις τού θώρακα και τού διαφράγµατος, µε τις οποίες αυξάνεται ο 
όγκος των πνευµόνων κατά την εισπνοή και ελαττώνεται κατά την 
εκπνοή (γ) αναπνευστική οδός καθένα από τα σωληνοειδή όργανα, 
διά των οποίων διέρχεται ο αέρας κατά την αναπνοή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
αναπνέω. Οι ανατοµικοί όρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. 
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αναπνευστικό σύστηµα (γαλλ. système respiratoire), αναπνευστική συσκευή 
(γαλλ. appareil respiratoire), αναπνευστικές κινήσεις (γαλλ. mouvements 
respiratoires) κ.ά.]. 

αναπνέω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ανάπνευσα κ. (λόγ.) ανέπνευσα} ♦ 1. (µετβ.) 
εισπνέω και εκπνέω (αέρα): ~ φρέσκο | καθαρό αέρα || ~ καυσαέριο | αµµωνία 
♦ (αµετβ.) 2. εισπνέω και εκπνέω αέρα: ~ βαθιά | µε δυσκολία ΣΥΝ. ανασαίνω, 
παίρνω ανάσα/αναπνοή ΑΝΤ. πνίγοµαι, ασφυκτιώ, ασθµαίνω· (µτφ.) 3. 
υπάρχω, βρίσκοµαι στη ζωή: όσο ~, θ' αγωνίζοµαι για τη δικαίωση µου ΣΥΝ. 
ζω 4. (συνήθ. στον αόρ. ανάπνευσα) απαλλάσσοµαι από έγνοιες, ψυχολογικά 
βάρη· ανακουφίζοµαι: ξεχρεώσαµε το σπίτι κι αναπνεύσαµε λίγο ΣΥΝ. 
ανασαίνω, ξαλαφρώνω, ησυχάζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < àva- + πνέω]. 

αναπνοή (η) 1. (α) ΦΥΣΙΟΛ. το σύνολο των βιοχηµικών διεργασιών που έχουν ως 
αποτέλεσµα την οξίδωση από το οξυγόνο οργανικών ενώσεων, όπως η 
γλυκόζη, µε σκοπό την παραγωγή τής απαραίτητης ενέργειας για τη λειτουργία 
τού κυττάρου (β) ΒΙΟΛ. δερµατική αναπνοή η αναπνοή που επιτελείται στο 
εσωτερικό τού σώµατος των οργανισµών µε άµεση διάχυση τού οξυγόνου τού 
περιβάλλοντος µέσω των κυττάρων τού δέρµατος ΣΥΝ. άδηλη αναπνοή (γ) 
τεχνητή αναπνοή αναπνοή που προκαλείται στον πάσχοντα µε διάφορες 
τεχνικές (µε εκπνοή στο στόµα του -πβ. φιλί τής ζωής, λ. φιλί- ή µε τη χρησι-
µοποίηση κατάλληλων συσκευών) 2. η αναπνοή ως βασικό στοιχείο τής ζωής- 
ΦΡ. (α) παίρνω αναπνοή (i) εισπνέω ποσότητα αέρα, αναπνέω (ii) (µτφ.) 
διακόπτω για λίγο την εργασία µου, για να ξεκουραστώ: Πάρε µια αναπνοή! 
Θα πάθεις τίποτα από την πολλή δουλειά! (β) βαστώ | κρατώ την αναπνοή µου 
(i) σταµατώ για λίγο να αναπνέω: µπορώ να κρατήσω την αναπνοή µου κάτω 
από το νερό µέχρι δύο λεπτά (ii) (µτφ.) ετοιµάζοµαι να δω ή να ακούσω µε 
αγωνία κάτι εντυπωσιακό: οι θεατές κράτησαν την αναπνοή τους, όταν άρχισε ο 
ακροβάτης να εκτελεί το πιο επικίνδυνο νούµερο (γ) µου πιάνεται | κόβεται η 
αναπνοή σταµατά η αναπνοή µου από παθολογική αιτία, κοπιαστική πράξη, 
τρόµο ή έκπληξη: έτσι απότοµα όπως µπήκε µέσα, µου κόπηκε η αναπνοή (δ) σε 
απόσταση αναπνοής πολύ κοντά, σε ελάχιστη απόσταση: ο λόχος προχώρησε 
αρκετά, ώσπου βρέθηκε ~ από τα εχθρικά χαρακώµατα 3. (ειδικότ.) η εισπνοή: 
ο γιατρός είπε στον ασθενή να πάρει µια βαθιά ~ 4. (συνεκδ.) ο αέρας που 
εκπνέεται: δύσοσµη | δυσάρεστη | καθαρή ~ 5. (συνεκδ.) ο χρόνος που απαι-
τείται για µια αναπνοή, η στιγµή: το παιδάκι είπε το ποίηµα του µε µία ~ ΣΥΝ. 
ανάσα 6. ΜΟΥΣ. το σηµείο όπου πρέπει να αναπνεύσει ο τραγουδιστής ή ο 
εκτελεστής πνευστού οργάνου. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «φύσηµα, πνοή», < 
αναπνέω. Ορισµένοι επι-στηµ. όρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. τεχνητή 
αναπνοή (< αγγλ. artificial respiration), δερµατική αναπνοή (< αγγλ. skin 
respiration) κ.ά.]. 

αναπνοή - ανάσα. Και οι δύο είναι γενικής σηµασίας λέξεις, τού 
προφορικού-ποιητικού λόγου η ανάσα, περισσότερο τεχνική η αναπνοή. 
Αναφέρονται και οι δύο αδιακρίτως τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο 
τού αέρα από τους πνεύµονες, που µε τεχνικότε-ρους όρους 
χαρακτηρίζονται αντιστοίχως ως εισ-πνοή και εκπνοή. 

ανάποδα επίρρ. 1. µε αντίθετη φορά, αντίστροφα: οδηγούσε στη λεωφόρο ~ || 
καθόταν στο άλογο ~ ΣΥΝ. από την ανάποδη· ΦΡ. (α) µου έρχονται (όλα) 
ανάποδα παθαίνω ατυχίες (β) παίρνω (κάτι) ανάποδα παρεξηγώ (κάτι), το 
παρερµηνεύω: θα σου πω κάτι, αλλά µην το πάρεις ανάποδα: δεν µου αρέσει το 
φόρεµα σου (γ) κρεµάω (κάποιον) ανάποδα (i) κρεµάω κάποιον από τα πόδια, 
ώστε να κρέµεται µε το κεφάλι προς τα κάτω (ii) εµφατ. ως απειλή: αν το 
ξανακάνεις, θα σε κρεµάσω ανάποδα! (δ) ξύπνησε ανάποδα για κάποιον που 
έχει νεύρα νωρίς το πρωί, που είναι κακοδιάθετος και απότοµος προς τους 
άλλους: Τι έπαθε αυτός; Ανάποδα ξύπνησε σήµερα και φωνάζει έτσι; 2. (για 
ρούχο) από την εσωτερική πλευρά: φόρεσε τις κάλτσες ~ ΑΝΤ. από την καλή 
3. µε αντικανονικό και ανορθόδοξο τρόπο: ενεργεί πάντοτε ~ και την παθαίνει 
ΑΝΤ. σωστά, κανονικά. [ΕΤΥΜ µεσν. < φρ. άνά πόδα]. 

αναπόδεικτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν αποδεικνύεται ή που δεν έχει 
αποδειχθεί: υποστηρίζει τη γνώµη του µε ~ ισχυρισµούς, γι' αυτό δεν πείθει 
κανέναν || ~ κατηγορία | ενοχή ΣΥΝ. ατεκµηρίωτος, αβάσιµος, αστήρικτος 
ΑΝΤ. αποδεδειγµένος, τεκµηριωµένος. 

ανάποδη (η) 1. η αντίθετη όψη ή πλευρά από την κανονική: φοράει τις κάλτσες 
του από την ~ ΦΡ. (α) παίρνω (κάτι) από την ανάποδη παρεξηγώ, 
παρερµηνεύω (κάτι) (β) απ' την καλή κι απ' την ανάποδη και από τη θετική 
και από την αρνητική πλευρά: του τα είπα ~ (γ) ξέρω | γνωρίζω | µαθαίνω 
(κάποιον) απ' την καλή κι απ' την ανάποδη αποκτώ γνώση τού χαρακτήρα 
(κάποιου) από όλες τις πλευρές του 2. (συνεκδ.) χαστούκι που δίνεται µε την 
πίσω πλευρά τής παλάµης: δίνω | ρίχνω | τρώω ~. 

αναποδιά (η) 1. η εξέλιξη υποθέσεως ή καταστάσεως αντίθετα προς την 
προσδοκία ή την επιθυµία κάποιου: ποτέ δεν γίνονται όλα όπως τα θέλουµε- 
συχνά τυχαίνουν και αναποδιές ΣΥΝ. ατυχία, κακοτυχία 2. η ιδιοτροπία τού 
χαρακτήρα, η κακή συµπεριφορά: νοµίζει ότι θ' ανεχόµαστε για πολύ ακόµη τις 
~ του; ΣΥΝ. παραξενιά, δυστροπία. 

αναποδιαζω ρ. αµετβ. {αναποδιασµένος} αποκτώ παραξενιές και ιδιοτροπίες, 
γίνοµαι δύστροπος: όσο µεγαλώνει στην ηλικία, τόσο αναποδιάζει. 

αναποδιάρης, -α, -ικο δύστροπος, παράξενος, στριµµένος, που προκαλεί 
προβλήµατα, αναποδιές ΣΥΝ. στραβόξυλο. 

αναποδογυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αναποδογύρισ-α, -τηκα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. 
γυρίζω (κάτι) ανάποδα, δηλ. την πάνω επιφάνεια προς τα κάτω: ο µαραγκός 
αναποδογύρισε το τραπέζι, για ν' αντικαταστήσει το σπασµένο πόδι ΣΥΝ. 
αναστρέφω ANT. ορθώνω, στήνω όρθιο 2. προκαλώ αταξία και αναστάτωση, 
τα κάνω άνω-κάτω: οι κλέφτες αναποδογύρισαν όλο το σπίτι χωρίς να βρουν 
τίποτα κι έφυγαν ♦ 3. (αµετβ.) γυρίζω ανάποδα, ανατρέποµαι: από τη µεγάλη 
θαλασσοταραχή η βάρκα αναποδογύρισε. — αναποδογύρισµα (το). 

ανάποδος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται ή κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση: ~ 
στροφές | κινήσεις- ΦΡ. (αργκό) παίρνω ανάποδες θυµώνω πάρα πολύ 2. αυτός 
που είναι αντίθετος προς την επιθυµία ή τις προβλέψεις κάποιου: Πολύ ~ η 
σηµερινή µέρα! Βρέθηκα από το ένα εµπόδιο στο άλλο ΣΥΝ. αντίξοος, 
δυσµενής ΑΝΤ. ευνοϊκός 3. (για πρόσ.) αυτός που έχει χαρακτήρα στρυφνό και 
δύστροπο, που δηµιουργεί προβλήµατα στις σχέσεις του µε τους άλλους: Είναι 
πολύ -άνθρωπος! Ό,τι και να του πεις το παίρνει στραβά ΣΥΝ. ιδιότροπος, 
δύσκολος, στριµµένος, (εκφραστ.) στραβόξυλο 4. µη πρόσφορος για χρήση, 
άβολος: Γι ~ εργαλείο! ∆εν µπορώ να κάνω τη δουλειά µου! ΣΥΝ. δύσχρηστος 
5. ανάποδη (η) βλ.λ. — ανάποδα επίρρ. (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < àva- + -
ποδός < πόδι]. 

αναπόδραστος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν µπορεί κανείς να τον αποφύγει, που 
τον επιβάλλουν οι περιστάσεις· αναπόφευκτος: ~ συνέπεια ΣΥΝ. 
αναπότρεπτος, άφευκτος, επιβεβληµένος. — αναπόδραστα | αναποδράστως 
επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < άν- στερητ. + άποδιδράσκω]. 

αναποκατάστατος, -η, -ο [1833] αυτός που δεν έχει αποκατασταθεί. 
αναπόληση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η επαναφορά στη 

µνήµη (προσώπου, γεγονότος, περιόδου), συνήθ. µε νοσταλγία και 
ευχαρίστηση: παραδόθηκε στην ~ των παιδικών του χρόνων ΣΥΝ. ανάµνηση, 
αναλογισµός. 

αναπολόγητος, -η, -ο αυτός που δεν απολογήθηκε, χωρίς να απολογηθεί: δεν 
επιτρέπεται να καταδικαστεί ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αδικαιολόγητος, ασυγχώρητος», < άν- στερητ. + 
απολογούµαι]. 

αναπολώ ρ. µετβ. {αναπολείς... | αναπόλησα} επαναφέρω στη µνήµη µου, 
συνήθ. νοσταλγικά (πρόσωπα, γεγονότα, περίοδο από το παρελθόν): 
αναπολούσε τις όµορφες στιγµές που πέρασαν µαζί ΣΥΝ. αναθυµούµαι, 
αναλογίζοµαι, ανακαλώ στη µνήµη µου, νοσταλγώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αναπολώ 
(-έω) < àva- + πολώ «αναστρέφω», που συνδ. µε το ρ. πέλω (βλ. λ. πόλος). Η 
αρχική σηµ. τής λ. ήταν «οργώνω, αναστρέφω το χώµα»· από τη συνεχή 
επανάληψη αυτής τής πράξεως η λ. δήλωσε και την ανάκληση, την 
επαναφορά στη µνήµη]. 

αναποµπή (η) → αναπέµπω 
αναπόσπαστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µπορεί να αποσπαστεί, να αποκολληθεί: 

η Μακεδονία αποτελεί ~ τµήµα τής Ελλάδας 2. απολύτως αναγκαίος για την 
επίτευξη πληρότητας: θεωρώ την οικογένεια µου ~ κοµµάτι τού εαυτού µου. — 
αναπόσπαστα επίρρ. [ΕΤΥΜ µεσν. < άν- στερητ. + αποσπώ]. 

αναποτελεσµατικός, -ή, -ό αυτός που δεν φέρνει αποτέλεσµα, όφελος: τα 
τελευταία κυβερνητικά µέτρα αποδείχθηκαν ~, αφού η φοροδιαφυγή συνεχίζεται 
ΣΥΝ. ατελέσφορος ANT. αποτελεσµατικός.   — αναποτελεσµατικότητα (η) 
[1888]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. inefficace]. 

αναπότρεπτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν µπορεί κανείς να τον αποφύγει· 
αναπόφευκτος ΣΥΝ. αναπόδραστος 2. αναπότρεπτο (το) αυτό που θεωρείται 
ότι έχει καθοριστεί από τη µοίρα, το πεπρωµένο· ο θάνατος ΣΥΝ. µοιραίο. — 
αναπότρεπτα επίρρ. 

αναποφάσιστος, -η, -ο [1888] 1. αυτός που δεν έχει πάρει απόφαση (για κάτι): 
(κ. ως ουσ.) λίγες µέρες πριν από τις εκλογές υπάρχουν ακόµη πολλοί ~ ΑΝΤ. 
αποφασισµένος 2. αυτός που δεν έχει τη δύναµη να παίρνει οριστικές 
αποφάσεις: είναι από τον χαρακτήρα του ~ και ταλαιπωρεί και τον εαυτό του 
και τους άλλους. — αναποφάσιστα επίρρ., αναποφασιστικότητα (η) [1877]. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. indécis]. 

αναπόφευκτος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί κανείς να τον αποφύγει, 
αναπότρεπτος: η µακροχρόνια έχθρα των δύο κρατών έκανε τον πόλεµο ~ 
ΣΥΝ. αναπόδραστος, µοιραίος. — αναπόφευκτα | αναπο-φεύκτως επίρρ. 

αναποφλοίωτος, -η, -ο [1870] αυτός που δεν έχει αποφλοιωθεί: ~ ρύζι. 
αναπροσανατολισµός (ο) ο προσανατολισµός προς νέα κατεύθυνση, η αλλαγή 

πορείας· η υιοθέτηση νέων στόχων και κατευθύνσεων: ο ~ τής εξωτερικής 
πολιτικής. — αναπροσανατολίζω ρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
reorientation]. 

αναπροσαρµογή (η) η προσαρµογή σε νέα δεδοµένα: -µισθών και συντάξεων µε 
βάση τον πληθωρισµό || Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή (Α.Τ.Α.) || η 
πολιτική τής κυβέρνησης χρειάζεται - σύµφωνα µε τις εξελίξεις στην περιοχή 
µας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. readjustment]. 

αναπροσαρµόζω ρ. µετβ. {αναπροσάρµοσ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 
προσαρµόζω (κάτι) σε νέα δεδοµένα: µετά τις νέες αυξήσεις στις τιµές, οι 
µισθοί πρέπει να αναπροσαρµοστούν. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
readjust]. 

αναπροσδιορίζω ρ. µετβ. {αναπροσδιόρισ-α, -τηκα, -µένος) προσδιορίζω εκ 
νέου: η κυβέρνηση θα αναπροσδιορίσει τη στάση της στο θέµα τής ευρωπαϊκής 
διεύρυνσης. — αναπροσδιορισµός (ο). [ΕΤΥΜ- Απόδ. τού αγγλ. redefine]. 

ανάπρυµος, -η, -ο (για πλοίο) αυτό που έχει στραµµένη την πρύµνη στον άνεµο 
ή στο αντίθετο θαλάσσιο ρεύµα ΣΥΝ. κατάπρυµος. 



αναπρωρος 166 ανάρπαστος 
 

ανάπρωρος, -η, -ο → ανάπλωρος 
αναπτερώνω ρ. µετβ. {αναπτέρω-σα, -θηκα, -µένος} ενισχύω ηθικά: τα 

ευχάριστα νέα µε αναπτέρωσαν ηθικά || ~ το ηθικό | το φρόνηµα ANT. 
αποθαρρύνω. — αναπτέρωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
άναπτερώ (-όω) < άνα- + πτερώ < πτερόν]. 

αναπτήρας (ο) [1898] συσκευή τσέπης, που παράγει φλόγα κυρ. για να 
ανάβει κανείς διάφορα παρασκευάσµατα καπνίσµατος, τσιγάρα, 
πούρα, πίπα κ.λπ. — (υποκ.) αναπτηράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. lighter]. 

ανάπτυγµα (το) [1896] {αναπτύγµ-ατος | -ατα, -άτων) η έκταση, η εκ-
δίπλωση: το ~ µιας γενικής έννοιας καλύπτει όλες τις επιµέρους έν-
νοιες ANT. σύµπτυγµα, σύµπτυξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. 

αναπτυγµένος, -η, -ο → αναπτύσσω 
ανάπτυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} 1. η εκδίπλωση, το ά-

πλωµα στον χώρο: η ~ των µεγαλουπόλεων ANT. σύµπτυξη 2. η αύξη-
ση των διαστάσεων στο πλαίσιο τής ωρίµασης, η πορεία προς την 
ωρίµαση: κατά κανόνα η - τού ανθρώπινου σώµατος ολοκληρώνεται 
µε το τέλος τής εφηβείας || ~ των µελών | λειτουργιών | τής νοηµο-
σύνης || ~ των φυτών | των ζώων || γνωστική | ψυχοκοινωνική | πρόωρη 
~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) µέστωµα 3. (συνεκδ.) η περίοδος τής ηλικίας (παιδικής, 
εφηβικής), κατά την οποία συντελείται η ανάπτυξη: να τρως καλά, 
γιατί είσαι ακόµη (πάνω) στην ~ σου! 4. η αναλυτική παρουσίαση 
(προφορική ή γραπτή) ενός ζητήµατος: η ~ τού θέµατος δεν κάλυψε 
όλες τις πτυχές τού ζητήµατος ΣΥΝ. πραγµάτωση, έκθεση 5. (για 
αφηρ. έννοες) η πρόοδος (θεωρούµενη ως αύξηση σε δύναµη, παρα-
γωγή, ταχύτητα, ποιότητα κ.λπ.): η εποχή µας χαρακτηρίζεται από τη 
ραγδαία - τής τεχνολογίας || επιστηµονική | καλλιτεχνική | πολιτιστική 
~ ΣΥΝ. εξέλιξη, άνθηση, ακµή 6. (ειδικότ.) (α) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. ο συν-
δυασµός οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών που συνιστούν δια-
δικασία µετάβασης µιας κοινωνίας από µια φάση ωριµότητας σε κά-
ποια άλλη, κατά τεκµήριο ανώτερη, οι οποίες εµπεριέχουν την τρο-
ποποίηση των κοινωνικών στάσεων, την πρόοδο των γνώσεων, τη βελ-
τίωση τής επαγγελµατικής εξειδίκευσης, τη βιοµηχανική και ψηφια-
κή τεχνογνωσία κ.λπ. (β) ΟΙΚΟΝ. η βελτίωση των οικονοµικών δεικτών 
(µιας χώρας) µε βασικό στοιχείο την αύξηση τής παραγωγής: παρα-
µένει σχεδόν άλυτο πρόβληµα το πώς θα επιτευχθεί η - των χωρών τού 
Τρίτου Κόσµου || εθνική ~ || τράπεζες αναπτύξεως· ΦΡ. περιφερειακή 
ανάπτυξη µορφή οικονοµικής αποκέντρωσης µε προσπάθεια 
εξαλείψεως των οικονοµικών κυρ. ανισοτήτων µεταξύ των περιφερει-
ών µιας χώρας και ενίσχυση τής οικονοµικής εξέλιξης τής περιφέ-
ρειας 7. ΓΛΩΣΣ. η εµφάνιση ενός φθόγγου κατά την εκφώνηση τής λέ-
ξης, συνήθ. για διευκόλυνση τής προφοράς ή χάριν ευφωνίας (πρβλ. 
το διαλεκτ. τιµήµα αντί τµήµα που ακούγεται και ευρύτερα κ.ά). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άνάπτυξις «άνοιγµα, ξεδίπλωµα» < αναπτύσσω. Οι ση-
µερινές σηµ. είναι αποδ. τού γαλλ. développement]. 

ανάπτυξη φωνήεντος /συµφώνου. Η ανάπτυξη στην αρχή ή στο µέ-
σο τής λέξης φωνήεντος ή, σπανιότερα, συµφώνου αποτελεί γνω-
στό φαινόµενο τής Ελληνικής. Τα πελοποννησιακά (διαλεκτικά) 
τιµήµα (= τµήµα), σταθιµός)= σταθµός), καπινός)= καπνός) προ-
έρχονται από ανάπτυξη φωνήεντος ανάµεσα στα δυσπρόφερτα συ-
µπλέγµατα -τµ-, -θµ- και -πν-, που δεν διαφέρουν πολύ από τα αρ-
χαία Έρεµής (= Έρµης) και Γορογοϋς (= Γοργούς). Και ενώ στο 
τιµήµα = τµήµα υπάρχει συγχρονικά η αίσθηση τής ανάπτυξης, σε 
άλλες λέξεις το φωνήεν που αναπτύσσεται χάνεται στα βάθη τής 
ετυµολογικής προέλευσης τής λέξης: α-γκινάρα (< αρχ. κινά-ρα), 
γ-ου-δί (< γδι < ΐγδίον < αρχ. ϊγδις), γ-ου-ρούνι (< γουρούνα < 
γρούνα < αρχ. γρώνη), Πατινιώτης (< Πατινος < Πάτνος < Πάτµος) 
κ.τ.ό. Φαίνεται ότι η Ελληνική ήδη στο ξεκίνηµά της ευνόησε την 
ανάπτυξη φωνηέντων, ιδ. στην αρχή τής λέξης, εκεί όπου οι αδελ-
φές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες είχαν σύµφωνο: έ-ρυθρός έναντι 
σανσκρ. rudhiras, λατ. ruber, γαλλ. rouge, αγγλ. red· ά-στήρ | ά-
στρον έναντι λατ. stella (< ster-na), αγγλ. star, γερµ. Stern- ε-λεύθε-
ρος έναντι λατ. liber, σανσκρ. rödhati «ανεβαίνει»· ά-νεψιός, λατ. 
nepos, -otis, σανσκρ. napat κ.λπ. Με τον τρόπο αυτόν αυξήθηκαν τα 
φωνηεντικά ακούσµατα τής Ελληνικής, δηλ. η µουσικότητα της. 

αναπτυξιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ανάπτυξη, που 
συντελεί σε αυτήν: ~ πολιτική | µέτρα | στόχοι || η χώρα βρίσκεται σε 
~ τροχιά (σε πορεία που οδηγεί στην ανάπτυξη τής οικονοµίας) ANT. 
αντιαναπτυξιακός. — αναπτυξιακ-ά | -ώς επίρρ. 

αναπτύσσω ρ. µετβ. {αν-έπτυξα, -απτύχθηκα, -απτυγµένος κ. (λόγ.) -
επτυγµένος) 1. αυξάνω σε ποιότητα ή ποσότητα: ~ το σώµα | το 
πνεύµα | τις δυνάµεις 2. (µτφ.) φέρνω κάτι (ιδιότητα, ταλέντο κ.λπ.) 
σε υψηλό επίπεδο (µε κατάλληλη προσπάθεια, φροντίδα κ.λπ.): έχει 
αναπτύξει την ικανότητα να σκέφτεται και ν' απαντά γρήγορα ΣΥΝ. 
καλλιεργώ, εξελίσσω 3. (α) ασχολούµαι µε κάτι συστηµατικά: ανα-
πτύσσει σηµαντική κοινωνική δράση (β) σχεδιάζω και εφαρµόζω (κά-
τι): η κυβέρνηση έχει αναπτύξει συγκεκριµένη στεγαστική πολιτική (γ) 
επινοώ και εξελίσσω: οι Γερµανοί έχουν αναπτύξει νέες τεχνικές στην 
αυτοκινητοβιοµηχανία ΣΥΝ. εξευρίσκω 4. αρχίζω να έχω: υπό 
ορισµένες συνθήκες τα άτοµα αυτά αναπτύσσουν αντικοινωνική συ-
µπεριφορά || πρέπει να αναπτύξουµε σχέσεις καλής γειτονίας µε τις 
όµορες χώρες 5. εκθέτω αναλυτικά: ανέπτυξε τα επιχειρήµατα του µε 
χαρακτηριστική διαύγεια και άνεση || ~ µια άποψη ΣΥΝ. διεξέρχοµαι, 
πραγµατεύοµαι 6. ΣΤΡΑΤ. παρατάσσω σε ανοικτή διάταξη, απλώνω 
στον χώρο: οι άνδρες αναπτύχθηκαν κατά µήκος τού ποταµού σε διά-
ταξη µάχης- (µεσοπαθ. αναπτύσσοµαι) 7. ακολουθώ πορεία εξέλιξης, 
αυξάνοµαι και βελτιώνοµαι: η Ενωµένη Ευρώπη αναπτύσσεται σε 

µεγάλη οικονοµικοπολιτική δύναµη || είναι παράδειγµα παιδιού που 
αναπτύσσεται σωστά µε την κατάλληλη φροντίδα των γονιών του· ΦΡ. 
(α) ανεπτυγµένες χώρες χώρες που έχουν πετύχει ικανοποιητικό 
βαθµό οικονοµικής ανάπτυξης, οι πλούσιες χώρες µε ικανοποιητική 
βιοµηχανική υποδοµή ΣΥΝ. προηγµένες χώρες (β) αναπτυσσόµενες 
χώρες χώρες που στερούνται αυτοδύναµης οικονοµικής ανάπτυξης, 
ασθενείς οικονοµικά χώρες 8. αρχίζω να υπάρχω και να εξελίσσοµαι: 
στη χώρα αυτή αναπτύχθηκε ένα σηµαντικό οικολογικό κίνηµα 9. 
ΟΙΚΟΝ. εξελίσσοµαι οικονοµικά, βελτιώνεται η οικονοµία µου: η χώρα 
µας αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς (βλ. λ. ανάπτυξη, σηµ. 6). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή, ελεύθερος, µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ξετυλίγω, ανοίγω», < άνα- + πτύσσω «δι-
πλώνω». Ορισµένες σύγχρονες σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. développer. 
Οι οικονοµικοί όροι ανεπτυγµένος - αναπτυσσόµενος - υπανάπτυκτος 
αποτελούν απόδ. των αγγλ. developed - developing -
underdeveloped]. 

ανεπτυγµένος - αναπτυσσόµενος - υπανάπτυκτος. Νεότ8ρες λέ-
ξεις τής οικονοµικής ορολογίας, που αναφέρονται στην οικονοµι-
κή ανάπτυξη των διαφόρων χωρών. Σε αντίθεση, αρχικά, προς τις 
ανεπτυγµένες οικονοµικά χώρες, πλάστηκε ο όρος υπανάπτυκτες, 
που χρησιµοποιήθηκε κυρίως για χώρες τού Τρίτου Κόσµου. Βαθ-
µηδόν, επειδή ο όρος προσέλαβε ευρύτερο -και µάλιστα µειωτικό-
πολιτισµικό και κοινωνικό περιεχόµενο, άρχισε να αντικαθίσταται 
άλλοτε από το ανανάπτυκτες και άλλοτε από το δυναµικό (και 
ανώδυνο σηµασιολογικά) αναπτυσσόµενες χώρες, ο οποίος και 
τελικά επικράτησε. Έτσι ο όρος υπανάπτυκτες χώρες χρησιµοποι-
είται σπανιότερα, για ακραίες περίπτωσης. 

αναπωµαστήρας (ο) [1870] το εκπώµαστρον (βλ.λ.). 
[ΕΧΥΜ Απόδ. τού γαλλ. debouchoir]. 

Ανάργυρος (ο) {-ου κ. -ύρου} 1. καθένας από τους Αγίους Αναργύ-
ρους (συνήθ. Κοσµά και ∆αµιανό, αλλά και τους Κύρο και Ιωάννη, 
Λεόντιο, Ανθιµο και Ευπρέπιο), οι οποίοι ως γιατροί θεράπευαν χωρίς 
να παίρνουν χρήµατα: µονή των Αγίων Αναργύρων 2. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Αργύρης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. άνάργυρος «χωρίς χρήµατα» < άν- στε-
ρητ. + άργυρος, που χρησιµοποιήθηκε ως κύριο όνοµα]. 

άναρθρος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει αρθρωθεί κατάλληλα, ώστε να 
προσλαµβάνεται και να γίνεται κατανοητός: έβγαζε ~ κραυγές από 
τον πόνο · 2. ΓΛΩΣΣ. ο εκφερόµενος χωρίς οριστικό άρθρο: στη φράση 
«το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν» το ~ απαρέµφατο «φιλοσοφείν» 
χρησιµοποιείται ως κατηγορούµενο. — άναρθρα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< άν- στερητ. + άρθρον «µέλος σώµατος»]. 

ανάρια επίρρ. [µεσν.] (λαϊκότ.) 1. (συνήθ. µε επανάληψη) κατ' αραιά 
χρονικά διαστήµατα: — έρχεται να δει και τους γονιούς του, σαν το 
θυµηθεί! ΣΥΝ. αραιά (και πού), κάπου-κάπου, µια στις τόσες ANT. συ-
χνά (πυκνά)· ΦΡ. (παροιµ.) ανάρια-ανάρια το φιλί, για να 'χει νοστι-
µόδα η αναµονή αυξάνει τη λαχτάρα, µε αποτέλεσµα, όταν συµβεί 
το αναµενόµενο, να προκαλεί ακόµη µεγαλύτερη ευχαρίστηση (βλ. κ. 
λ. αλάργα) 2. σε αρκετή απόσταση, συνήθ. για τη σπορά ΑΝΤ. πυκνά, 
κοντά-κοντά 3. µε αραιή σύσταση ή ύφανση: θέλει τέχνη στον αργα-
λειό να υφαίνεις ~ το πανί, για να 'ναι ανάλαφρο και λεπτό. 

αναριθµητισµος (ο) η λανθασµένη αναγραφή ενός αριθµού λόγω 
παραβιάσεως τής ορθής σειράς των ψηφίων του, το αντίστοιχο τού 
αναγραµµατισµού (βλ.λ.) για τους αριθµούς: λόγω αναριθµητισµού 
το 174 έγινε 714. 
[ΕΤΥΜ < αν- στερητ. + αριθµός, κατ' αναλογίαν προς το αναγραµµα-
τισµός και παρασυσχετισµό προς το αναρίθµητος]. 

αναρίθµητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που ανέρχεται σε τόσο µεγάλο 
πλήθος, ώστε δεν µπορεί να µετρηθεί: ~ προβλήµατα | βλάβες | άν-
θρωποι ΣΥΝ. αµέτρητος, άπειρος ΑΝΤ. ολιγάριθµος, ευάριθµος. — 
αναρίθµητα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµήσιµος. 

ανάριος, -ια, -ιο (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει τοποθετηθεί σε αραιά δια-
στήµατα: ~ σπίτια ενός χωριού ΑΝΤ. πυκνός 2. αραιός κατά τη σύ-
σταση ή ύφανση: ~ ύφασµα λεπτό και σχεδόν διαφανές! ΣΥΝ. αγανός 
ΑΝΤ. πυκνός, κρουστός 3. αυτός που επαναλαµβάνεται σε αραιά χρο-
νικά διαστήµατα: οι πρώτες ~ ντουφεκιές πύκνωσαν κατά το βράδυ. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < άν- στερητ. + -άριος (µε συνίζηση) < αραιός]. 

αναρµόδιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει αρµοδιότητα, εξου-
σιοδότηση (για κάτι): η υπηρεσία µας είναι ~ για το θέµα που σας 
απασχολεί ΑΝΤ. αρµόδιος 2. (γενικότ.) αυτός που λόγω ακαταλληλό-
τητας στερείται τού δικαιώµατος να εκφέρει άποψη για κάτι: εσύ 
µην ανακατεύεσαι· είσαι εντελώς ~ να κρίνεις τέτοια θέµατα ΣΥΝ. 
(οικ.) άσχετος. — αναρµόδια | αναρµοδίως [µτγν.] επίρρ., αναρµο-
διότητα (η) [1809]. 

ανάρµοστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν αρµόζει, δεν ταιριάζει, είναι 
ακατάλληλος (για κάτι/κάποιον): εκφράζεται συχνά µε ύβρεις και 
λόγια ανάρµοστα για σοβαρό άνθρωπο ΣΥΝ. αταίριαστος ΑΝΤ. (λόγ.) 
αρµόζων, πρέπων, προσήκων 2. (συνήθ. ειδικότ.) αυτός που δεν συµ-
φωνεί µε τα καθιερωµένα κοινωνικά πρότυπα: ~ συµπεριφορά | εµ-
φάνιση ΣΥΝ. απρεπής, ανοίκειος, απαράδεκτος ΑΝΤ. αρµόζων, προσή-
κων. — ανάρµοστα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + άρµοστός < 
αρµόζω]. 

ανάρπαστος, -η, -ο (συνήθ. για εµπορεύµατα) αυτός που εξαφανίζεται 
γρήγορα (από καταστήµατα, ράφια, αγορά κ.λπ.) λόγω µεγάλης 
ζήτησης: γίνοµαι ~ || το νέο τεύχος τού περιοδικού έγινε -, πριν καλά-
καλά κυκλοφορήσει ΣΥΝ. περιζήτητος ΑΝΤ. αζήτητος, απούλητος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αναρπάζω «αρπάζω βίαια, κυριεύω» < άν)α)- + αρπά-
ζω]. 
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ανάρπαστος - περιζήτητος. Οι δύο λέξεις συµπίπτουν στη δήλωση 
τού «επιθυµητός, αρεστός». Περαιτέρω, το µεν περιζήτητος δη-
λώνει κατάσταση, ενώ το ανάρπαστος πράξη: Τα προϊόντα αυτής 
τής εταιρείας είναι περιζήτητα και, µόλις φθάσουν στα καταστή-
µατα, γίνονται ανάρπαστα. 

ανάρρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η άνοδος σε ύπατο 
αξίωµα, κυρ. βασιλεία: ~ στον θρόνο ANT. πτώση, έκπτωση. [ETYM. 
< αρχ. άνάρρησις «δηµόσια ανακήρυξη» < ava- + ρήσις (βλ.λ.)]. 

αναρριγώ ρ. αµετβ. {αναρρνγείς... | αναρρίγησα} 1. µε διαπερνούν ρί-
γη, ανατριχιάζω: η πρωινή ψύχρα τον έκανε να αναρριγήσει 2. (µτφ.) 
βιώνω έντονη συγκίνηση από στιγµιαίο ερέθισµα: µόλις αντίκρισε 
την παλιά φωτογραφία, αναρρίγησε από νοσταλγία ΣΥΝ. ριγώ, ανα-
σκιρτώ, αναστατώνοµαι. 

αναρριπίζω ρ. µετβ. {αναρρίπισα} (λόγ.) 1. δυναµώνω την ένταση 
(φλόγας, φωτιάς) κάνοντας αέρα: οι δυνατοί άνεµοι, που πνέουν από 
το πρωί, αναρριπίζουν συνεχώς το µέτωπο τής πυρκαγιάς ΣΥΝ. ανα-
ζωπυρώνω 2. (µτφ.) προκαλώ εκ νέου (έντονο συναίσθηµα)- αναθερ-
µαίνω: οι πρόσφατες δηλώσεις του στον Τύπο αναρριπίζουν το πολω-
τικό κλίµα τής προεκλογικής αναµέτρησης ΣΥΝ. αναµοχλεύω. — 
αναρρίπιση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω, -ρρ-. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ava- + 
ριπίζω «φυσώ, πνέω» < ριπή]. 

αναρρίχηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το σκαρφάλωµα 
σε απότοµο ύψωµα: το πιο δύσκολο τµήµα τής ορειβασίας ήταν η ~ 
στα γυµνά και απόκρηµνα βράχια ΣΥΝ. ανέβασµα 2. (ειδικότ.) ΑΘΛ. 
αγώνισµα που συνίσταται στην ανάβαση σε δοκό ή σχοινί µε τα χέ-
ρια ή και µε τα πόδια ή σε πλαγιές βουνών µε ειδικά σύνεργα: ~ στα 
Μετέωρα 3. (µτφ.) η σταδιακή ανέλιξη κάποιου (σε αξιώµατα) µε κά-
θε τρόπο (ακόµη και αθέµιτο): για την ~ του στην ιεραρχία τού κόµ-
µατος χρησιµοποίησε ανέντιµα µέσα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άναρρίχησις < 
άναρριχώµαι]. 

αναρριχητικός, -ή, -ό [1885] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αναρρί-
χηση: έχει µεγάλη ~ ικανότητα || ~ εξοπλισµός 2. BOT. αναρριχητικό 
φυτό το αναρριχώµενο φυτό (βλ. λ. άναρριχώµαι). 

αναρριχητισµος (ο) (κακόσ.) η άνοδος σε ιεραρχία ή η κοινωνική 
εξέλιξη µε αθέµιτους τρόπους: «η Αριστερά λειτουργούσε ως ηθική 
δύναµη και εµπόδιζε τους διάφορους αναρριχητισµούς» (εφηµ.). 

άναρριχώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αναρριχάται... | αναρριχή-θηκα, -µέ-
νος} 1. ανεβαίνω έρποντας, χρησιµοποιώντας χέρια και πόδια (σε κα-
τακόρυφη, δύσβατη ή απόκρηµνη επιφάνεια) ΣΥΝ. σκαρφαλώνω 2. 
BOT. αναρριχώµενο φυτό φυτό που δεν διαθέτει δικά του στηρικτικά 
µέσα, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται πάνω σε στηρίγµατα µε το 
να τυλίγεται γύρω από αυτά ή πάνω σε διάφορες επιφάνειες (π.χ. 
κισσός, αγράµπελη κ.ά.) ΣΥΝ. αναρριχητικό φυτό 3. (µτφ.) ανέρχοµαι 
σταδιακά σε υψηλά αξιώµατα µε τη χρήση κάθε τρόπου (ακόµη και 
αθέµιτου): κατάφερε να αναρριχηθεί στην εξουσία, εκτοξεύοντας λά-
σπη κατά των αντιπάλων του και υπονοµεύοντας τους συνεργάτες του. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άναρριχώµαι (-άο-(, αγν. ετύµου, ίσως < ava- + I.E. 
*(s)reigh- «άναρριχώµαι», πβ. σανσκρ. ringami]. 

ανάρριχτος, -η, -ο αυτός που ρίχνεται πάνω και προς τα πίσω: οι 
παλιοί µάγκες είχαν το σακάκι ~. Επίσης αναρριχτός, -ή, -ό. — 
ανάρριχτα επίρρ. 

ανάρρους (ο) {ανάρρ-ου | -οι, -ους} (λόγ.) 1. (α) η ροή των νερών τής 
θάλασσας προς τα πίσω, η οποία σχηµατίζεται κατά την υποχώρηση 
των κυµάτων που προσκρούουν στην ακτή ή σε βράχια ANT. κατάρ-
ρους (β) η κάθοδος των κυµάτων µε ρόχθο στις πλευρές βράχων, πά-
νω στους οποίους προσέκρουσαν και υψώθηκαν, και η δίνη που προ-
κύπτει από τη σύγκρουση των κυµάτων µεταξύ τους ή µε τους βρά-
χους 2. το τµήµα ποταµού που περιλαµβάνεται ανάµεσα σε δεδοµέ-
νο σηµείο του και τις πηγές του 3. το ρεύµα που σχηµατίζεται κοντά 
στις όχθες θαλάσσιου στενού, κατά µήκος τού άξονα τού στενού και 
µε κατεύθυνση αντίθετη προς το κύριο ρεύµα: ο ~ τού πορθµού. Επί-
σης (λαϊκ.) αναρρούσα (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άναρρέω «ρέω προς τα πίσω, ανάποδα» < άνα- + 
ρέω. Ο τ. αναρρούσα από τη µτχ. άναρρέουσα (θηλ.) τού αρχ. ρ.]. 

αναρρόφηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η πρό-
κληση ροής (υγρού ή αερίου) προς τα πάνω, το ρούφηγµα προς τα 
πάνω (συνήθ. µε σωλήνα) 2. ΤΕΧΝΟΛ. µία από τις τέσσερεις περιόδους 
λειτουργίας των τετράχρονων κινητήρων εσωτερικής καύσεως, κατά 
την οποία το καύσιµο κατευθύνεται από το καρµπιρατέρ στον κύλιν-
δρο µε µια ειδική βαλβίδα · 3. (καταχρ.) η εισρόφηση (βλ.λ.): το βρέ-
φος έπαθε ~ στον ύπνο του και πνίγηκε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 

αναρροφητήρας (ο) [1847] 1. συσκευή αναρροφήσεως για την πα-
ραγωγή συνεχούς ρεύµατος αέρα 2. ειδική συσκευή συνδεόµενη µε 
σωλήνες για τη συλλογή αντικειµένων από τον βυθό µέσω αναρρο-
φήσεως και συγχρόνως για τον διαχωρισµό τους από την άµµο. Επί-
σης αναρροφητής. [ETYM. Απόδ. τού γαλλ. aspirateur]. 

αναρροφητικός, -ή, -ό [1833] αυτός που σχετίζεται µε την αναρρό-
φηση: για την αποξήρανση τής λίµνης χρησιµοποιήθηκαν ειδικές ~ 
αντλίες. — αναρροφητικ-ά | -ώς επίρρ. 

αναρροφώ ρ. µετβ. [αρχ.] {αναρροφείς... | αναρρόφ-ησα, -ούµαι, -εί-
ται..., -ήθηκα, -ηµένος} 1. προκαλώ ροή υγρού προς τα πάνω (συνήθ. 
µε σωλήνα) · 2. (καταχρ.) εισροφώ, ρουφώ επανειληµµένα προς τα 
µέσα, καταπίνω ρουφώντας: ο γιατρός είπε πως το βρέφος είχε αναρ-
ροφήσει τον εµετό του στον ύπνο του, πράγµα που του προκάλεσε τον 
θάνατο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 

αναρρύθµιση (η) [1834] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εκ νέου 
ρύθµιση, η τροποποίηση ήδη υπάρχουσας ρύθµισης: ~ των χρεών κά-
ποιου || η ~ τού νοµοσχεδίου προέκυψε από τις σχετικές παρεµβάσεις 
των βουλευτών ΣΥΝ. τροποποίηση, επαναδιατύπωση, επαναπροσδιο-
ρισµός. — αναρρυθµίζω ρ. µετβ. [αρχ.]. 

αναρρώνω ρ. αµετβ. {ανάρρωσα κ. (λόγ.) ανέρρωσα} ανακτώ τις δυ-
νάµεις µου ύστερα από αρρώστια, συνέρχοµαι ύστερα από εξασθέ-
νηση, αποκαθίσταµαι στην υγεία µου: οι γιατροί είπαν πως θα χρει-
αστεί τουλάχιστον τρεις µήνες, για να αναρρώσει πλήρως µετά την 
εγχείρηση ΣΥΝ. αναλαµβάνω, συνέρχοµαι, (λαϊκ.) καρδαµώνω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άναρρώνυµι < άνα- + ρώννυµι «τονώνω» < *ρώµ-νυ-µι 
< ρώµη «ισχύς, δύναµη»]. 

ανάρρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) η σταδιακή απο-
κατάσταση τής υγείας µετά από ασθένεια: προς το παρόν βρίσκεται 
στο στάδιο τής ~, γι' αυτό καλό είναι να µη διακόψει τελείως τη θε-
ραπεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη, -ρρ-. 

αναρρωτήριο (το) [1891] {αναρρωτηρί-ου | -ων} το νοσηλευτικό 
ίδρυµα ή τµήµα νοσοκοµείου που προορίζεται για ανάρρωση και πα-
ρακολούθηση ασθενών. 

αναρρωτικός, -ή, -ό [1886] αυτός που συµβάλλει στην ανάρρωση: ~ 
άδεια |] ακολουθεί µετεγχειρητική αγωγή µε αυστηρή ~ δίαιτα . 

αναρτηρας (ο) [1888] (λόγ.) 1. αντικείµενο από το οποίο µπορεί κα-
νείς να κρεµάσει κάτι: τεντώνω | χαλαρώνω τον ~ 2. αναρτήρας 
οοχέου επίδεσµος σε σχήµα σάκου, που χρησιµοποιείται για την 
ανύψωση ή την ακινητοποίηση τού θυλάκου που περιέχει τους όρ-
χεις: ο ~ χρησιµοποιείται συχνά από αθλητές για άνεση κινήσεων 
κατά την άσκηση. 
[ΕΤΥΜ. < αναρτώ, o ορθός σχηµατισµός τής λ. θα ήταν αναρτητήρας 
(π.χ. κινώ > κινητήρας, κρατώ > κρατητήριο κ.ά.), αλλά λειτούργησε 
ο νόµος τής απλολογίας. Η λ. µαρτυρείται αρχικά σε εφηµερίδα ως 
προσπάθεια αποδόσεως τής κοινής λ. κρεµάστρα, η οποία όµως επι-
κράτησε]. 

ανάρτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. το να κρεµά 
κανείς κάτι: το δηµοτικό συµβούλιο αποφάσισε να απαγορεύσει την ~ 
πανό στους δρόµους και στις πλατείες τού δήµου ΣΥΝ. κρέµασµα 2. 
(συνεκδ.) η δηµοσιοποίηση (συνήθ. µε τοιχοκόλληση) αγγελίας, ανα-
κοίνωσης: η ~ των αποτελεσµάτων αναµένεται να γίνει µετά το µε-
σηµέρι στα λύκεια όλης τής χώρας · 3. αναρτήσεις (οι) (σε αυτοκί-
νητα, µηχανές, αεροπλάνα) σύστηµα αποσβέσεως των κραδασµών 
και ελέγχου τής πρόσφυσης οχήµατος που βρίσκεται σε κίνηση, το 
οποίο συνδέει ελαστικά το αµάξωµα µε τους άξονες των τροχών ΣΥΝ. 
σισπανσιόν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άνάρτησις < αναρτώ «προσηλώνω». Η σηµ. 3 αποδίδει 
το γαλλ. suspension]. 

αναρτώ ρ. {αναρτάς... | ανάρτ-ησα κ. (λόγ.) ανήρτ-ησα, -ώµαι, -άται.., 
-ήθηκα, -ηµένος (λόγ. ανηρτηµένος)} κρεµώ (κάτι) από ψηλά, ώστε να 
είναι εµφανές: ο διευθυντής έδωσε εντολή να αναρτηθούν ειδικοί πί-
νακες ανακοινώσεων για την άµεση ενηµέρωση τού προσωπικού ΣΥΝ. 
κρεµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αναρτώ (-άω) < άν)α)- + άρτώ «κρεµώ, απαγχονίζω» < 
άείρω «υψώνω, κρεµώ». Βλ. κ. αρτηρία]. 

ανάρχας (ο), άναρχα (η) (οικ.-εκφραστ.) ο αναρχικός. 
αναρχία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση η οποία προκύπτει από έλ-

λειψη κανόνων, θεσµών και συνθηκών που συµβάλλουν στην ευταξία 
και την ιεραρχική οργάνωση: η ~ που επικρατεί στα ραδιοτηλεοπτικά 
µέσα οφείλεται στην αδυναµία τής Πολιτείας να επιβάλει ποινές για 
καταφανείς παραβιάσεις τού κανονισµού λειτουργίας τους ΣΥΝ. 
αταξία, ακυβερνησία ANT. πειθαρχία, τάξη 2. (συνεκδ.) κατάσταση 
σύγχυσης και αναστάτωσης: πολλές αφρικανικές χώρες κατέφυγαν 
στον γλωσσικό προγραµµατισµό, για να περιορίσουν τη γλωσσική ~ 
ΣΥΝ. ανωµαλία, απειθαρχία ANT. σύστηµα, τάξη 3. ΠΟΛΙΤ. η κοινωνι-
κοπολιτική θεωρία τού αναρχισµού (βλ.λ.), που απορρίπτει κάθε µορ-
φή εξουσίας. [ΕΤΥΜ. αοχ. < άναρχος]. 

αναρχικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό [1856] 1. ΠΟΛΙΤ. αυτός που σχετίζεται µε 
την κοινωνικοπολιτική θεωρία τού αναρχισµού: ~ θεωρία | βιβλίο | 
οργάνωση 2. αναρχικός (ο), αναρχική | (λαϊκ.) -ιό (η) (α) πρόσωπο που 
πιστεύει στον αναρχισµό (και ενδεχοµένως προσπαθεί να τον επιβά-
λει): ο Προυντόν και ο Μπακούνιν υπήρξαν γνωστοί ~ (β) (κακόσ.) 
πρόσωπο που προβαίνει σε πράξεις βίας, στρεφόµενες κατά τής κοι-
νωνικής τάξης, ηρεµίας ή/και ιεραρχίας, κυρ. µε αφορµή εκδηλώσεις 
πολιτικού περιεχοµένου: µετά την πορεία τού Πολυτεχνείου αναρχικοί 
προκάλεσαν ταραχές και έκαψαν αυτοκίνητα πολιτών 3. (καταχρ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη οργάνωσης, δοµής ή λογικής 
σύνδεσης των µερών του: µια ~ ταινία, όπου ανατρέπονται όλες οι 
κινηµατογραφικές συµβάσεις. — αναρχικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. anarchique]. αναρχισµός (ο) [1886] το 
σύνολο των θεωριών και πρακτικών που αποσκοπούν στην 
κατάργηση τού κράτους και των κρατικών περιορισµών, καθώς και 
κάθε µορφής εξουσίας, ως επιζήµιων, σε συνδυασµό µε την 
επικράτηση τής απόλυτης ατοµικής ελευθερίας: κορυφαίοι θεωρητικοί 
τού - είναι οι Προυντόν, Μπακούνιν και Κροπότκιν. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. anarchisme]. αναρχοαυτόνοµος, -η, -ο 
ΠΟΛΙΤ. αυτός που λόγω αναρχικών πολιτικών πεποιθήσεων ή/και 
προσωπικής ιδιοσυγκρασίας αρνείται την ένταξη του σε οργανωµένα 
πολιτικοκοινωνικά σχήµατα και δρα συνήθ. αυτόνοµα. 
αναρχοκοµουνισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. η ιδεολογία που προσπαθεί να συ-
γκεράσει τις θεωρίες και αρχές τού κοµουνισµού και τού αναρχι- 
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σµού, πρεσβεύοντας ότι η κατάρρευση τού καπιταλισµού πρέπει να 
συνοδευθεί και από την κατάργηση κάθε κρατικής δοµής. — αναρ-
χοκοµουνιστής (ο), αναρχοκοµουνίστρια (η), αναρχοκοµουνιστικός. ,-ή, -ό. 
άναρχος, -η, -ο 1. αυτός που δεν ακολουθεί ορισµένες αρχές, που δεν γίνεται 

βάσει σχεδίου: - ανάπτυξη | δόµηση ΣΥΝ. αυθαίρετος, άτακτος · 2. αυτός που 
δεν έχει άρχοντες, που στερείται διακυβερνήσε-ως ΣΥΝ. ακέφαλος, 
ακυβέρνητος · 3. αυτός που δεν έχει αρχή, που δεν εκπορεύεται από κανέναν 
συνήθ. ως χαρακτηρισµός τού Θεού. — άναρχα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που δεν έχει αρχή, εξουσία», < άν-στερητ. + -
άρχος < άρχω]. αναρχοσυνδικαλισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΠΟΛΙΤ. συνδικαλισµός 
έντονα επηρεασµένος από την αναρχική ιδεολογία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. anarchosyndicalisme]. αναρχούµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1894] 
{αναρχείσαι...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} στερούµαι οργάνωσης και 
διακυβέρνησης, βρίσκοµαι σε κατάσταση αναρχίας: µετά την επανάσταση η χώρα 
αναρχείται || αναρ-χούµενη περιοχή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
αναρχοφιλελευθερισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. κατεύθυνση τής φιλελεύθερης ιδεολογίας, 
που πρεσβεύει την πλήρη απουσία κρατικής παρέµβασης και την αντικατάσταση 
της από ιδιωτικούς φορείς. — αναρ-χοφιλελεϊιθερος, -η, -ο. αναρωτιέµαι ρ. 
αµετβ. αποθ. {αναρωτήθηκα} βρίσκοµαι σε απορία, προβληµατίζοµαι για κάτι: ~ 
γιατί άργησε η Μαρία || ο µέσος πολίτης αναρωτιέται ποιες πρόκειται να είναι οι 
εξελίξεις από 'δώ και πέρα ΣΥΝ. διερωτώµαι, απορώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, -
ρρ-. [ΕΤΥΜ. < µεσν. αναρωτώ < αρχ. άνερωτώ < άν)α) + ερωτώ]. ανάσα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (προφορ.-ποιητ.) 1. το να αναπνέει κανείς (κυρ. η εισπνοή)· 
ΦΡ. (α) παίρνω (µια) ανάσα (i) εισπνέω, εισάγω αέρα στους πνεύµονες µου: όταν 
έφθασε στην κορυφή, πήρε µια βαθιά ανάσα, να γεµίσουν τα πνευµόνια του 
καθαρό αέρα ΣΥΝ. αναπνέω, εισπνέω ΑΝΤ. εκπνέω (ii) ξεκουράζοµαι για λίγο: θα 
σ' τα πω όλα, αλλά να πάρω µια ανάσα πρώτα || δεν πήρα ανάσα όλη µέρα! ΣΥΝ. 
αναπαύοµαι, χαλαρώνω (β) κόβω την ανάσα (κάποιου) βλ. λ. κόβω 2. (συ-νεκδ.) 
το σύντοµο χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί σε µια αναπνοή, το µικρό 
διάλειµµα για ξεκούραση: έχει πέσει στη δουλειά χωρίς ~· ώς πότε θ' αντέξει τόση 
κούραση; ΣΥΝ. ανάπαυλα, διάλειµµα 3. (συνεκδ.) ο αέρας που εκπνέουµε: η ~ του 
βροµοκοπούσε από το πιοτό ΣΥΝ. αναπνοή, χνότο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναπνοή. 
[ΕΤΥΜ. < ανασαίνω (υποχωρητ.)]. ανασαίνω ρ. αµετβ. {ανάσανα} 1. εισπνέω 
και εκπνέω αέρα, παίρνω αναπνοές: ένιωθε να πνίγεται, να µη µπορεί ν' ανασάνει 
ΣΥΝ. αναπνέω 2. (µτφ.) διακόπτω για σύντοµο χρονικό διάστηµα, κάνω διά-
λειµµα για ξεκούραση: µε τόση δουλειά δεν έχω χρόνο ούτε ν' ανασάνω ΣΥΝ. 
ξεκουράζοµαι, ξαποσταίνω, παίρνω ανάσα 3. (µτφ.) απαλλάσσοµαι από ψυχικό 
βάρος: µε τόσα χρέη και τόσες υποχρεώσεις, πού ν' ανασάνει ο κακοµοίρης; ΣΥΝ. 
ανακουφίζοµαι. [ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «αναπαύοµαι, ικανοποιούµαι» (µε 
επίδραση των συνθέτων από ava-), < *άνεσαίνω < αρχ. άνεσις + -αίνω, ανα-
λογικά προς τα αµετβ. ρήµατα σε -αίνω, π.χ. πεθ-αίνω, χορτ-αίνω, φτωχ-αίνω 
κ.ά]. ανασαλεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] (ανασάλεψα) κάνω µια ελαφρά κίνηση, 
σαλεύω ελαφρά. ανάσαση (η) (χωρ. πληθ.} (εκφραστ.-λογοτ.) 1.η ανακούφιση: 
«άλλος σου έκλαψε εις τα στήθη αλλ'~ καµιά» (∆. Σολωµός) 2. (µτφ.) η ανά-
παυλα. Επίσης ανασασµός (ο) [µεσν.] κ. ανάσασµα (το). [ΕΤΥΜ < ανασ-αίνω, 
πβ. διάβ-αση < διαβ-αίνω, χόρτ-αση < χορτ-αίνω]. ανασελιδοποίηση (η) {-ης κ. 
-ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εκ νέου σελιδοποίηση εγγράφου που έχει ήδη 
σελιδοποιηθεί. — ανασελιδοποιώ ρ. )-είς...}, ανασελιδοποιητικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. repagination]. ανασηκώνω ρ. µετβ. [µεσν.] 
[ανασήκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. σηκώνω ελαφρά προς τα πάνω: ανασήκωσε λίγο 
το φόρεµα της || ~ τα φρύδια από απορία 2. (ειδικότ.) µαζεύω προς τα πάνω: - τα 
µανίκια 3. (µε-σοπαθ. ανασηκώνοµαι) σηκώνω ελαφρά τον κορµό τού σώµατος, 
αφήνοντας τα πόδια στην ίδια θέση (κάθετα προς τον κορµό(: ανα-σηκώσου να 
πιεις το φάρµακο || είχε ανασηκωθεί και διάβαζε ΣΥΝ. ανακάθοµαι. — 
ανασήκωµα (το). ανασκαλεύω ρ. µετβ. {ανασκάλ-εψα | -εύτηκα -ε)υ)µένος} 1. 
σκαλίζω επιφανειακά (το έδαφος) ΣΥΝ. ανασκάπτω, ανασκαλίζω 2. υποδαυλίζω 
(τη φωτιά) συντηρώντας ή αυξάνοντας την ένταση της: ~ τη φωτιά, για να µη 
σβήσει 3. (µτφ.) αναστατώνω (µικρό κλειστό χώρο) αναζητώντας κάτι: ~ τα 
συρτάρια | τις ντουλάπες ΣΥΝ. ψάχνω 4. (µτφ.) επαναφέρω στο προσκήνιο ή στη 
µνήµη περασµένα και συνήθ. δυσάρεστα (πράγµατα, γεγονότα, καταστάσεις): 
Περασµένα ξεχασµένα! Τι θέλεις τώρα και ανασκαλεύεις αυτή την υπόθεση; 
[ΕΤΥΜ ιιτγν. < àva- + σκαλεύω, άλλος τύπος τού σκαλίζω (βλ.λ.)]. ανασκάπτω 
[αρχ.] κ. ανασκάφτω κ. (καθηµ.) ανασκάβω ρ. µετβ. (ανέσκαψα, ανασκάφθηκα 
(λόγ. ανεσκάφην, -ης, -η...), ανεσκαµµένος} 1. σκάβω βαθιά κάνοντας µεγάλα 
ανοίγµατα: η έκταση γύρω από το κέντρο τής Αθήνας έχει ανασκαφεί λόγω των 
εργασιών τού µετρό • 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. διενεργώ ανασκαφή, αποσκοπώντας στην 
ανεύρεση αρχαιοτήτων (θαµµένων αντικειµένων, µνηµείων κ.ά.): σηµαντική 
έκταση ανεσκάφη µετά το 1900 έξω από το Ηράκλειο, για να ανακαλυφθούν τα 
ανάκτορα τής Κνωσού · 3. καταστρέφω εκ θεµελίων, προκαλώ ολική 
καταστροφή: οι βάρβαροι εισβολείς ανέσκαψαν πόλεις ολόκληρες ΣΥΝ. 
κατεδαφίζω, ξεθεµελιώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. ανασκαφέας (ο) [1855] 
(ανασκαφ-είς, -έων} 1. (για αρχαιολόγους) αυτός που διενεργεί αρχαιολογική 
ανασκαφή: ο Σπ. Μαρινάτος ήταν 

ο ~ τής Σαντορίνης · 2. µηχανοκίνητο όχηµα για εκσκαφή, µετατόπιση ή 
µεταφορά χαλικιού, άµµου ή χώµατος. ανασκαφή (η) 1. το σκάψιµο σε βάθος: 
για να µπουν τα θεµέλια, χρειάζεται ~ σε βάθος 30 µέτρων ΣΥΝ. ανόρυξη · 2. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. (συνήθ. στον πληθ.) η διενέργεια συστηµατικού σκαψίµατος τού 
εδάφους για την ανεύρεση αρχαιοτήτων: οι ανασκαφές τού Μ. Ανδρόνικου έφε-
ραν στο φως τον τάφο τού Φιλίππου στη Βεργίνα || ο Ν. Κοντολέων διενήργησε την 
~ τής Νάξου. — ανασκαφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ανασκάπτω]. 
ανάσκελα επίρρ.· µε τη ράχη να ακουµπά σε άλλη επιφάνεια: κολυµπά ~ µε αργές 
κινήσεις, κοιτώντας τον ήλιο || κοιµάµαι ~ ΣΥΝ. (λόγ.) υπτίως ΑΝΤ. µπρούµυτα, 
(λαϊκ.) απίστοµα. [ΕΤΥΜ µεσν. < ava- + σκέλος]. ανασκευάζω ρ. µετβ. 
(ανασκεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} ανατρέπω (επιχειρηµατολογία ή 
κατηγορία) αποδεικνύοντας τα σφάλµατα ή την ανακρίβεια της: ο συνήγορος 
υπερασπίσεως κατάφερε µε την επιχειρηµατολογία του να ανασκευάσει πλήρως το 
κατηγορητήριο ΣΥΝ. αναιρώ, διαψεύδω, καταρρίπτω. — ανασκευαστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ετοιµάζω τις αποσκευές», < ava- + σκευάζω < 
σκεύος. Η σηµερινή σηµ. είναι µ_τγν.]. ανασκευαστής (ο) [1840],ανασκευάστρια 
(η) {ανασκευαστριών} 
πρόσωπο που ανασκευάζει (επιχειρηµατολογία ή κατηγορία). ανασκευή (η) η 
ανατροπή επιχειρηµατολογίας ή κατηγορίας µε την προβολή αντίθετων 
επιχειρηµάτων και αποδείξεων ΣΥΝ. αναίρεση, αντίκρουση, κατάρριψη. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. ανασκευάζω]. ανασκψτώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ανασκιρτάς... | 
ανασκίρτησα} (λόγ.) τινάζοµαι απότοµα λόγω έντονης συναισθηµατικής 
φόρτισης (χαράς, λύπης, φόβου κ.λπ.) ή αιφνίδιας µεταβολής τής ψυχικής µου 
κατάστασης: ανασκίρτησε από φόβο, όταν αισθάνθηκε κάποιον να πλησιάζει 
αθόρυβα από πίσω της ΣΥΝ. αναπηδώ, αναρριγώ, τινάζοµαι. — ανασκίρτηµα (το) 
[1889]. ανασκολοπίζω ρ. µετβ. (ανασκολόπισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) θανα-
τώνω (κάποιον) διατρυπώντας τον µε πάσσαλο ΣΥΝ. (καθηµ.) παλουκώνω. — 
ανασκολοπισµός (ο) [µτγν] κ. ανασκολόπιση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ, αρχ. < ava- + 
σκολοπίζω < σκόλοψ, -οπός «πάσσαλος»]. ανασκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων) 1. η αναδροµή στο παρελθόν και επανεκτίµηση (σειράς 
γεγονότων): το κανάλι θα προβάλει την παραµονή τής Πρωτοχρονιάς µια 
οικονοµική και πολιτική ~ τού περασµένου έτους 2. σύντοµη επαναληπτική 
παρουσίαση των βασικών σηµείων αυτών που προηγήθηκαν: η τελευταία 
παράδοση τού καθηγητή πριν από τις εξετάσεις είναι - όσων έχει αναφέρει όλο το 
εξάµηνο ΣΥΝ. ανακεφαλαίωση. — ανασκοπώ ρ. [αρχ.] {-εις...}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ανασκοπώ (-έω) < ava- + σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά». Η σηµερινή σηµ. 
είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. révision]. ανασκοιψπώνοµαι ρ. µετβ. αποθ. 
{ανασκουµπώ-θηκα, -µένος} 1. ανασηκώνω τα µανίκια: τον βρήκα 
ανασκουµπωµένο µ ' ένα λάστιχο στο ένα χέρι κι ένα σφουγγάρι στο άλλο να 
καθαρίζει τα παράθυρα 2. (µτφ.) ετοιµάζοµαι για έντονη δράση: πρέπει ν' 
ανασκουµπωθούµε και να στρωθούµε στη δουλειά ΣΥΝ. κινητοποιούµαι, 
ενεργοποιούµαι. — ανασκούµπωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < άνακουµπώνω «ανασηκώνω τα µανίκια µου, προετοιµάζοµαι» (το -σ- 
πιθ. υπό την επίδρ. τού συνωνύµου ανασηκώνω) < άνακοµβώ < àva- + κοµβώ < 
κόµβος]. ανασπώ ρ. µετβ. {ανασπάς... | ανέσπασα, ανασπώµαι, -άται...} (λόγ.) 
τραβώ προς τα πάνω, συνήθ. µε δύναµη, αποσπώντας κάτι από το σηµείο όπου 
βρίσκεται: ~ το ξίφος || ~ την άγκυρα τού σκάφους ΣΥΝ. ανασύρω. — ανάσπαση 
(η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ανασπώ (-άω) < àva- + σπώ «σπάζω»]. άνασσα (η) 
→ άναξ 
ανάστα ρ. µόνο στη φρ. ανάστα ο Κύριος | ο Θεός φράση που δηλώνει 

κατάσταση έντονου θορύβου, σύγχυση, αναστάτωση, ανακατωσούρα: µόλις 
µαθεύτηκε το νέο, έγινε ~. 

[ΕΤΥΜ. Η φρ. προέρχεται από τη λειτουργία τού Μ. Σαββάτου «ανάστα ό 
Θεός, κρΓνον την γήν» πιθ. σε συσχετισµό µε την αναστάτωση και τον θόρυβο 
από τις καµπάνες αλλά και τα βεγγαλικά που προκαλείται το βράδυ τής 
Αναστάσεως]. ανασταίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [ανάστη-σα (λόγ. ανέστησα), -
θηκα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. δίνω ξανά ζωή, επαναφέρω στη ζωή: ο Χριστός ανέ-
στησε τον Λάζαρο 2. (µτφ.) προσδίδω αναζωογονητική δύναµη, ζωντάνια: µια 
γουλιά από το κρασί αυτό σε ανασταίνει ΣΥΝ. αναζωογονώ, τονώνω· ΦΡ. και 
νεκρούς ανασταίνει για οτιδήποτε έχει τη δύναµη να αναζωογονεί ή να 
προκαλεί εξαιρετικά έντονες αντιδράσεις, έντονη ευχαρίστηση: τέτοια τσικουδιά 
~! · 3. αναλαµβάνω την ευθύνη τής ανατροφής (παιδιού): έµεινε ορφανός από 
µάννα και τον ανάστησε η θεία του ΣΥΝ ανατρέφω, φροντίζω ♦ (αµετβ.) 4. τελώ 
την τελετή τής Ανάστασης: τα δύο χωριά χρόνια τώρα συναγωνίζονται ποιο θ' 
αναστήσει πρώτο ΣΥΝ. γιορτάζω την Ανάσταση, κάνω Ανάσταση· (µεσοπαθ. 
ανασταίνοµαι) 5. (µτφ.) υπάρχω ξανά, αναδηµιουργούµαι: αναστήθηκε η αγάπη 
τους || τα παλιά έθιµα αναστήθηκαν ΣΥΝ. αναβιώνω 6. (για νεκρό) επανέρχοµαι 
στη ζωή: το Πάσχα των χριστιανών γιορτάζεται ως η µέρα που αναστήθηκε ο 
Χριστός ΣΥΝ. ξαναζωντανεύω· ΦΡ. Χριστός ανέστη (i) το αναστάσιµο τροπάριο 
«Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις έν τοις µνήµασι 
ζωήν χαρίσαµενος», που ψάλλεται από τον ιερέα τα µεσάνυχτα τού Μ. 
Σαββάτου και (συνεκδ.) η στιγµή κατά την οποία ψάλλεται το παραπάνω 
τροπάριο και ιδ. η εισαγωγική φράση: µόλις ακουστεί το ~ επικρατεί 
πανδαιµόνιο από τις κροτίδες και τα βεγγαλικά! (ii) ως χαιρετισµός των 
ορθοδόξων χριστιανών τις ηµέρες µετά την Ανάσταση: —! -Αληθώς (ενν. 
ανέστη) ο Κύριος! 7. (µτφ.-εκφρα- 
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στ.) αναζωογονούµαι, ξανανιώνω: ήµουν πτώµα απ'την κούραση·µόλις όµως 
ήπια λίγο κρασάκι, αναστήθηκα! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. άνίστηµι «ανυψώνω» < άν)α)- + ϊστηµι «στήνω»]. 

ανασταλτικός, -ή, -ό 1. αυτός που επιφέρει αναστολή, που αποτρέπει: αυτά τα 
αντισυλληπτικά χάπια είναι ανασταλτικά τής ωορρη-ξίας || ~ παράγοντας | 
µηχανισµός | µέτρα | ρύθµιση ΣΥΝ. ανασχετικός, επισχετικός, αναχαιτιστικός 
2. ΝΟΜ. ανασταλτικό αποτέλεσµα η προσωρινή µη ισχύς των εννόµων 
συνεπειών τής κρίσιµης νοµικής πράξης σε περίπτωση που ζητείται δικαστική 
προστασία εναντίον της ή όσο ισχύει η προθεσµία που τάσσει ο νόµος για την 
εναντίω-ση έναντι τής πράξης αυτής (π.χ. το ανασταλτικό αποτέλεσµα των 
ενδίκων µέσων ως προς την απόφαση εναντίον τής οποίας στρέφονται). — 
ανασταλτικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αναστέλλω]. 

ανασταλτός, -ή, -ό [1884] ΝΟΜ. αυτός που µπορεί να ανασταλεί: η ποινή που 
του επιβλήθηκε είναι ~. 

ανάσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1.η επιστροφή από τον θάνατο, η 
επαναφορά στη ζωή: η ~ νεκρών είναι από τα κύρια χριστιανικά δόγµατα ΣΥΝ. 
νεκρανάσταση 2. Ανάσταση (η) (α) το γεγονός τής επιστροφής τού Χριστού 
στη ζωή τρεις µέρες µετά τη Σταύρωση (β) το αντίστοιχο εικονογραφικό θέµα: 
η - τού Χριστού τού Πιέρο ντε λα Φραντσεσκα (γ) (συνεκδ.) ο ναός που είναι 
αφιερωµένος στην Ανάσταση τού Χριστού (δ) η τελετή και η χαρµόσυνη 
αναγγελία τού «Χριστός ανέστη», που γίνεται τα µεσάνυχτα τού Μ. Σαββάτου 
ή χαράµατα τής Κυριακής τού Πάσχα: πηγαίνω στην ~ || µετά την ~ γυρίζει 
σπίτι || η λειτουργία τής ~· ΦΡ. (α) κάνω Ανάσταση (i) πηγαίνω στην εκκλησία 
το βράδυ τού Μ. Σαββάτου, για να συµµετάσχω στην τελετή τής Ανάστασης: 
φέτος θα ~ στο χωριό µου (ii) (µτφ.) ζω ευχάριστες στιγµές, καλοπερνώ 
(συνήθ. κατ' αντιδιαστολή µε την προηγούµενη κατάσταση µου): µε τόσα 
λεφτά που έβγαλαν, θα κάνουν Ανάσταση! (β) πρώτη Ανάσταση η ακολουθία 
τού πρωινού (τού µεγάλου εσπερινού) τού Μ. Σαββάτου (γ) δεύτερη 
Ανάσταση (ή Αγάπη ή Εσπερινός τής Αγάπης) η λειτουργία τού απογεύµατος 
τής Κυριακής τού Πάσχα (δ) Καλή Ανάσταση! ευχή που λέγεται τις ηµέρες 
πριν από την Κυριακή τού Πάσχα και κυρ. το Μ. Σάββατο, πριν από την 
κυρίως Ανάσταση 3. (ως επιφών.) σε περιπτώσεις έντονης ψυχικής ευφορίας, 
µεγάλης χαράς: ~! Επιτέλους, πήραµε το πρωτάθληµα! 4. (µτφ.) η απε-
λευθέρωση από δεσµά, η έξοδος από παρακµή ή στασιµότητα: η Επανάσταση 
τού 1821 σήµανε την~ τού υπόδουλου Γένους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άνάστασις, 
αρχική σηµ. «έγερση», < άνίστηµι «εγείρω» < άν)α)- + ϊστηµι. Η σηµ. τής 
επαναφοράς των νεκρών στη ζωή είναι µτγν. και απαντά συχνά στην Κ.∆. (λ.χ. 
Πράξ. 23,6: περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών Ρωµ. 1,4: εξ αναστάσεως 
νεκρών)]. 

Αναστασία (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: αγία ~ η 
Φαρµακολύτρια 2. όνοµα ηγεµονίδων 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. 
όν., που προέρχεται από το αρσ. Αναστάσιος]. 

αναστάσιµος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γιορτή τής 
Αναστάσεως: τα παιδιά πήγαιναν στην εκκλησία, κρατώντας τις ~ λαµπάδες 
τους || το ~ µήνυµα ΣΥΝ. λαµπριάτικος, πασχαλινός 2. αναστάσιµα (τα) τα 
εκκλησιαστικά άσµατα και οι κανόνες που ψάλλο-νται κατά τον εορτασµό τής 
Ανάστασης και τις Κυριακές και προηγούνται όλων των άλλων τροπαρίων: (κ. 
ως επίθ.) ~ απολυτίκιο | δοξαστικό | ακολουθία. — αναστάσιµα επίρρ. 

Αναστάσιος (ο) (Αναστασίου) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
όνοµα πατριαρχών, παπών, επισκόπων τής Ορθόδοξης και τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 3. όνοµα αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου 4. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ανάστασης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 'Αναστάσιος «ο 
σχετιζόµενος µε την Ανάσταση (τού Χριστού)» < αρχ. άνάστασις]. 

ανάστατος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση µεγάλης ακαταστασίας: 
βρήκαν το σπίτι ~ ΣΥΝ. ακατάστατος, άνω-κάτω ANT. τακτοποιηµένος, 
συγυρισµένος, νοικοκυρεµένος 2. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση έντονης 
ψυχοσυναισθηµατικής ταραχής: ~ έγιναν οι υπάλληλοι µε τις φήµες για 
απολύσεις! || ο κόσµος ήταν ~ από τον φόβο ισχυρού µετασεισµού ΣΥΝ. 
καταθορυβηµένος ΑΝΤ. ψύχραιµος, νηφάλιος, γαλήνιος. 

[ΕΤΥΜ. < αναστατώνω (υποχωρητ.), άσχετο προς το αρχ. ανάστατος 
«εκδιωγµένος, κατεστραµµένος»]. αναστατώνω ρ. µετβ. {αναστάτω-σα, -θηκα, 
-µένος} 1. προκαλώ αταξία, κάνω (κάτι) άνω-κάτω: νέες πορείες 
διαµαρτυρόµενων φοιτητών αναστάτωσαν πάλι το κέντρο τής πόλης ΣΥΝ. φέρνω 
τα πάνω κάτω, αποδιοργανώνω ΑΝΤ. τακτοποιώ, διευθετώ 2. (µτφ.) προκαλώ 
συναισθηµατική ταραχή (σε κάποιον): η είδηση τού ναυαγίου έχει αναστατώσει 
τους συγγενείς των µελών τού πληρώµατος ΣΥΝ. συγχίζω, ταράζω ANT. ηρεµώ, 
καθησυχάζω 3. (µτφ.) προκαλώ σεξουαλική διέγερση: µε το προκλητικό φέρσιµο 
της αναστατώνει τους άντρες ΣΥΝ. ερεθίζω, ανάβω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άναστατώ (-όω) < αρχ. ανάστατος «εκδιωγµένος, κα-
τεστραµµένος» < άνίστηµι «εγείρω, ξεσηκώνω, αποµακρύνω»]. αναστάτωση 
(η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η διατάραξη τής τάξης που 
επικρατεί κάπου, η πρόκληση αταξίας: επιφέρω | προκαλώ | φέρνω ~ || ~ στην 
κυκλοφορία λόγω των διαδηλώσεων || µικρή | φοβερή | πρωτοφανής ~ ΑΝΤ. 
τάξη 2. (µτφ.) η διατάραξη τής ψυχικής γαλήνης, η πρόκληση ταραχής, 
ανησυχίας: ~ στον εµπορικό κόσµο µετά τα µέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός || η 
κήρυξη πολέµου επέφερε µεγάλη ~ στους χρηµατιστηριακούς κύκλους || µετά από 
τέτοια - χρειάζεται να ηρεµήσεις ΑΝΤ. ανακούφιση, καθησυχασµός 3. (ειδικότ.) 
η ερωτική ταραχή: η γνωριµία της τού έφερε µεγάλη - || όποτε τον συναντά, 
νιώθει ~. 

αναστέλλω ρ. µετβ. [ανέστειλα, αναστάλθηκα (λογιότ. ανεστάλην, -ης, -η...), 
ανεσταλµένος} (λόγ.) 1. διακόπτω προσωρινά (ενέργεια, κίνηση, λειτουργία): 
ο ιδιοκτήτης αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία τού καταστήµατος 2. δεν 
εκτελώ στον προγραµµατισµένο χρόνο κάτι που είχε προγραµµατιστεί, 
µεταθέτω χρονικώς την ολοκλήρωση ή πραγµατοποίηση ήδη 
προγραµµατισµένων ενεργειών: ο διορισµός του ανεστάλη µέχρι να 
ολοκληρωθεί η έρευνα για την εγκυρότητα τής εκλογής του || λόγω τής έκτακτης 
οικονοµικής κρίσης, η επιχείρηση ανέστειλε τις πληρωµές των εργαζοµένων. 
[ΕΤΥΜ αρχ·, αρχική σηµ. «στέλνω πίσω, αναπέµπω», < άνα- + στέλλω]. 

αναστέλλω - αναβάλλω - µαταιώνω. Το αναβάλλω σηµαίνει µεταθέτω τον 
χρόνο µιας ενέργειας για µελλοντικό χρόνο· ο χρόνος αυτός προσδιορίζεται 
είτε όταν γίνεται η αναβολή είτε αργότερα: Ανέβαλαν τη διάσκεψη κορυφής 
για τον επόµενο µήνα (= µετέθε-σαν τον χρόνο τής διάσκεψης...). Το 
αναστέλλω δηλώνει επίσης αναβολή µιας ενέργειας µε έµφαση είτε στη µη 
πραγµατοποίηση της στον προκαθορισµένο χρόνο είτε στην προσωρινή 
διακοπή της: ίί κυβέρνηση ανέστειλε προς το παρόν την έναρξη εφαρµογής 
των µέτρων για τη µόλυνση τού περιβάλλοντος. Αντίθετα προς αυτά, το 
µαταιώνω δηλώνει οριστικά ότι µια προκαθορισµένη ενέργεια δεν 
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί χωρίς καµιά µελλοντική δέσµευση σε σχέση 
µε αυτήν: Ματαίωσαν τη διάσκεψη κορυφής λόγω των γεγονότων τής 
Βοσνίας. 

αναστεναγµός (ο) [µτγν.] βαθιά εκπνοή (λόγω άγχους, ψυχικής έντασης, λύπης 
κ.λπ.), που συχνά καταλήγει σε επιφώνηµα λύπης (λ.χ. αχ): βγάζω | αφήνω ~ 
|| την αποχαιρέτησε µε έναν βαθύ ~. 

αναστενάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] (αναστέναξα) βγάζω βαθιά µακρόσυρτη εκπνοή, 
που συνοδεύεται από ήχο εκτόνωσης (συνήθ. από στενοχώρια ή πόνο): 
κάθεται και αναστενάζει όλη µέρα για τη συµφορά που τη βρήκε. 

αναστενάρης (ο) (αναστενάρηδες),αναστενάρισσα (η) (αναστε-ναρισσών} 
πρόσωπο που συµµετέχει στα αναστενάρια (βλ.λ.). Επίσης αναστενάρα (η) 
[χωρ. γεν. πληθ.). — αναστενάρικος, -η, -ο. 

αναστενάρια (τα) (αναστενάριων) λατρευτικό έθιµο ορισµένων περιοχών τής 
Θράκης και τής Μακεδονίας, συνδεόµενο µε τη γιορτή των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης, κατά το οποίο ορισµένοι χορευτές, αφού έλθουν σε 
έκσταση, χορεύουν µε γυµνά πόδια πάνω σε αναµµένα κάρβουνα (πυροβασία) 
κρατώντας τις ιερές εικόνες. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί οι εξής 
ετυµολογίες: (α) < αναστενάζω (β) < ανασταίνω «εγείρω, σηκώνω ψηλά - 
θεραπεύω» (γ) < άνα- + στρηνάρια < στρηνάρις «δαιµονόπληκτος» < στρήνος 
«ακολασία». Η ιστορική έρευνα κατέδειξε ότι τα αναστενάρια είναι 
«εκχριστιανισµένο» κατάλοιπο τής οργιαστικής λατρείας τού θεού ∆ιονύσου, 
η οποία είχε ως κοιτίδα την περιοχή τού Αίµου]. 

ανάστερος, -η, -ο → άναστρος 
αναστηλώνω ρ. µετβ. (αναστήλω-σα, -θηκα, -µένος} αποκαθιστώ την αρχική 

µορφή κτηρίου ή µνηµείου, ανασυγκροτώντας ή επαναδια-τάσσοντας τα 
αρχιτεκτονικά µέλη που έχουν περισωθεί και προσθέτοντας ενδεχοµένως νέα 
ΣΥΝ. αποκαθιστώ, επανοικοδοµώ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άναστηλώ (-όω) < άνα- + -
στηλώ < στήλη]. 

αναστήλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η αποκατάσταση 
τής αρχικής µορφής ερειπωµένου κτηρίου ή µνηµείου µε την ανασυγκρότηση 
ή την επαναδιάταξη των αρχιτεκτονικών µελών που έχουν περισωθεί από αυτό 
και την ενδεχόµενη προσθήκη νέων: ο σηµερινός ναός τού Αγ. ∆ηµητρίου στη 
Θεσσαλονίκη είναι αποτέλεσµα αναστήλωσης, αφού µετά την πυρκαγιά τού 
1817 καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά ΣΥΝ. αποκατάσταση 2. ΙΣΤ. 
αναστήλωση των εικόνων η αποκατάσταση τής λατρείας των εικόνων και το 
τέλος τής εικονοµαχίας στο Βυζάντιο το 843 µ.Χ. Επίσης αναστήλωµα (το). 
— αναστηλωτικός, -ή, -ό [1890]. 

αναστήλωση ή αναστύλωση; αναστηλώνω ή αναστυλώνω; Τόσο το 
ουσιαστικό όσο και το ρήµα είναι αρχαία (µεταγενέστερα), γράφονται µε -
η- (άναστηλώ - αναστήλωση) και παράγονται προφανώς από το στήλη και 
όχι από το στύλος. Από το αρχ. στήλη πλάστηκε το αρχ. ρ. στηλώ «στήνω 
στήλη - στήνω µνηµείο - υποστηρίζω µε στήλη, σταθεροποιώ - γράφω σε 
στήλη» και τα σύνθετα άνα-στηλώ και άνα-στήλωσις «στήνω µνηµεία» ή 
«στήνω πάνω σε µνηµείο». Αρα η σωστή γραφή είναι αναστηλώνω και 
αναστήλωση. Οι γραφές µε -υ- (αναστύλωση - αναστυλώνω) συνδέονται 
µε το στύλος (ο) και χρησιµοποιήθηκαν ως νεολογισµοί σε ξένες γλώσσες 
µε τη σηµ. «στηρίζω οικοδόµηµα µε στύλους (κολόνες | κίονες), 
υποστυλώνω». Αρα η γραφή µε -υ- αποτελεί απόδοση των ξένων λέξεων 
µε διαφορετική σηµασία και δεν µπορεί να υποκαταστήσει τα ήδη αρχαία 
αναστηλώνω | αναστήλωση.     —* στήλη 

ανάστηµα (το) (αναστήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το ύψος τού σώµατος: για την 
παρέλαση τού σχολείου επιλέχθηκαν οι µαθητές µε το ψηλότερο ~ ΣΥΝ. µπόι, 
ύψος· ΦΡ. πρώτο ανάστηµα (i) για πολύ ψηλό άνθρωπο: ο γυιος τους είναι - 
και τον έχουν πρώτο-πρώτο στην παρέλαση (ii) (ειρων.-σκωπτ.) για πρόσωπο 
µε χαµηλό ανάστηµα: Είναι και το ~! Ένα-πενήντα µε τακούνια! ΣΥΝ. πρώτο 
µπόι 2. (µτφ.) το σθένος, η ψυχική και πνευµατική δύναµη: όρθωσε το ~ του 
απέναντι στους καταχραστές- ΦΡ. (µτφ.) ηθικό ανάστηµα (συνήθ. για δηµόσια 
πρόσ.) η εντιµότητα: δεν είχε το ~ να αντιταχθεί σε µια τόσο ταπεινωτική λύση 
3. (γενικότ.) η αξία, το επίπεδο: θα αναδειχθεί άραγε ένας νέος ποιητής τού 
αναστήµατος ενός Ελύτη; ΣΥΝ. ύψος. 



αναστολέας 170 ανασχηµατίζω 
 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. ανάστηµα «οικοδόµηµα» < αρχ. ανίστηµι «εγείρω» < 
άν)α)- + Γστηµι. Από φρ. όπως ανάστηµα βασιλικόν «υψηλό, µεγα-
λειώδες βασιλικό οικοδόµηµα», η λ. περιορίστηκε στη δήλωση τού 
φυσικού µεγέθους προσώπων και πραγµάτων, ωσότου τελικά συνδέ-
θηκε µόνο µε τα πρόσωπα]. 

αναστολέας (ο) {-α κ. -έως | -είς, -έων} 1. ΒΙΟΛ. παράγοντας ο οποίος 
αναστέλλε τη λειτουργία κυρίως κυτταρικών υποδοχέων (βλ.λ.) 2. 
ΙΑΤΡ. βήτα αναστολείς φάρµακα που χρησιµοποιούνται ευρύτατα 
στην καρδιολογία 3. ΤΕΧΝΟΛ. κάθε µηχανισµός ή εξάρτηµα που ανα-
στέλλει τη λειτουργία άλλου µηχανισµού ή εξαρτήµατος. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. inhibitor]. 

αναστολή (η) 1. η προσωρινή διακοπή: το συµβούλιο αποφάσισε την ~ 
των εργασιών του ΣΥΝ. αναβολή ΑΝΤ. συνέχιση, εξακολούθηση · 2. η 
µη εκτέλεση ποινής που επέβαλε δικαστήριο, υπό την αίρεση ότι ο 
καταδικασθείς δεν θα τελέσει νέα αξιόποινη πράξη για προσδιορι-
σµένο χρονικό διάστηµα: είναι έξω µε τριετή ~ · 3. ΨΥΧΟΛ. αναστο-
λές (οι) η κατάσταση κατά την οποία παρεµποδίζεται η εκδήλωση 
λειτουργίας, δραστηριότητας ή µορφής έκφρασης από ψυχολογικά 
αίτια: έχει συνεχείς ~ στο να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση || έχει 
πολλές ~ στον έρωτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. αναστέλλω]. 

αναστόµωση (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική ένωση δύο κοίλων οργάνων, 
π.χ. εντέρου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άναστόµωσις < αρχ. άναστοµώ (-όω) < ava- + -
στοµώ < στόµα. Η ιατρ. σηµ. είναι αντιδάν. από γαλλ. anastomose]. 

αναστοχασµος (ο) ΦΙΛΟΣ, η επιστροφή τού πνεύµατος στη δική του 
κατάσταση και στις δικές του ενέργειες, δηλαδή η στροφή τής προ-
σοχής στο περιεχόµενο τής συνείδησης και στη νοητική δραστηριό-
τητα, µε αποτέλεσµα την αυτοσυνειδησία. [ETYM. Απόδ. τού γαλλ. 
réflexion]. 

αναστρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {αν-έστρεψα, -αστράφηκα, -εστραµµένος} 
(λόγ.) 1. στρέφω (κάτι) προς αντίθετη φορά ή µτφ. µεταβάλλοµαι από 
µια αρνητική κατάσταση σε θετική: η επιτυχηµένη διαφηµιστική κα-
µπάνια τής εταιρείας κατάφερε να αναστρέψει την πτωτική πορεία 
που είχαν οι πωλήσεις της || το κόµµα προσπαθεί να αναστρέψει το 
αρνητικό κλίµα που έχει διαµορφωθεί εναντίον του ΣΥΝ. αντιστρέ-
φω, ανατρέπω, ανακόπτω 2. ΝΑΥΤ. στρέφω το πλοίο µε χειρισµούς 
ιστίων και πηδαλίου προς την κοίτη τού ανέµου και την υπερβαίνω, 
για να δεχθώ τον άνεµο από την άλλη πλευρά τού ιστιοφόρου ΑΝΤ. 
υποστρέφω · 3. (σπάν. µεσοπαθ. αναστρέφοµαι) έρχοµαι σε κοινωνική 
συναναστροφή, αναπτύσσω κοινωνικές γνωριµίες και επαφές ΣΥΝ. 
συναναστρέφοµαι, κάνω παρέα. 

αναστρέψιµος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί να αναστραφεί, να στραφεί 
προς την αντίθετη κατεύθυνση (συνήθ. µτφ. για κάτι κακό ή αρ-
νητικό που επιδέχεται µεταβολή προς το καλό ή το θετικό): ~ πορεία 
|| το κλίµα που αποτυπώνουν οι δηµοσκοπήσεις είναι ~, αρκεί να λη-
φθούν τολµηρά µέτρα τόνωσης τής αγοράς || η κατάσταση τού ασθε-
νούς δεν είναι - (θα πεθάνει) ΣΥΝ. αντιστρεπτός, αντιστρέψιµος, βελ-
τιώσιµος, διορθώσιµος 2. (ειδικότ.) αυτός τού οποίου το αποτέλεσµα 
µπορεί να αρθεί χωρίς αρνητικές συνέπειες, π.χ. µια ενέργεια πάνω 
σε αρχαίο µνηµείο είναι αναστρέψιµη, όταν το αποτέλεσµα της µπο-
ρεί να αρθεί χωρίς κίνδυνο για το µνηµείο. — αναστρεψιµότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. Η µτφ. χρήση τής λ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
réversible]. 

άναστρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει άστρα, δεν φωτίζεται από 
άστρα: ~ βραδιά | ουρανός ANT. έναστρος. Επίσης ανάστερος [µτγν.]. 

αναστροφή (η) [αρχ.] (λόγ.) 1. η στροφή προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση: η ~ τής ροής των υδάτων τού Ευρίπου κάθε 6 ώρες και 15 λε-
πτά αποτελεί µοναδικό θέαµα! ΣΥΝ. αντιστροφή 2. ΑΘΛ. η στήριξη τού 
σώµατος µε τα πόδια πάνω και το κεφάλι κάτω (κατακόρυφος ανα-
στροφή) 3. ΝΑΥΤ. η στροφή πλοίου µε χειρισµούς ιστίων και πηδαλί-
ου προς την κοίτη τού ανέµου και η υπέρβαση της, για να δεχθεί το 
σκάφος τον άνεµο από την άλλη πλευρά ΣΥΝ. ορτσάρισµα ΑΝΤ. υπο-
στροφή 4. ΙΑΤΡ. η αντίθετη προς τη φυσιολογική θέση διάταξη εσωτε-
ρικών οργάνων τού σώµατος: αναστροφή καρδιάς (δεξιά) 5. ΓΛΩΣΣ. 
(στα Αρχαία Ελληνικά) η αντιστροφή τής σειράς εµπρόθετης φράσε-
ως µε αναβιβασµό συγχρόνως τού τόνου των δισύλλαβων προθέσεων 
από τη λήγουσα στην παραλήγουσα: «ηµών πέρι» αντί «περί ηµών» 
6. ΜΟΥΣ. (α) αναστροφή µουσικού διαστήµατος η καθ' ύψος αντιµε-
τάθεση των φθόγγων τού διαστήµατος, ούτως ώστε ο χαµηλότερος 
φθόγγος να ηχεί υψηλότερα και ο υψηλότερος χαµηλότερα· επιτυγ-
χάνεται µε την αντικατάσταση ενός φθόγγου τού διαστήµατος µε τον 
οµώνυµο του, που βρίσκεται σε απόσταση οκτάβας (β) αναστροφή 
συγχορδίας η καθ' ύψος αντιµετάθεση των φθόγγων µιας συγχορδίας 
ούτως ώστε χαµηλότερος φθόγγος ακούγεται άλλος συγχορδιακός 
φθόγγος και όχι η θεµέλιος· επιτυγχάνεται µε την αντικατάσταση 
διαφόρων φθόγγων τής συγχορδίας µε τους οµώνυµους τους, που βρί-
σκονται σε απόσταση οκτάβας 7. ΒΙΟΛ. η κατά 180° στροφή ενός τµή-
µατος χρωµοσώµατος και η συγκόλληση των δύο άκρων τού τµήµα-
τος στο ίδιο χρωµόσωµα · 8. (σπάν.) η ανάπτυξη κοινωνικών, φιλικών 
σχέσεων µε συγκεκριµένα πρόσωπα ΣΥΝ. συναναστροφή. 

ανάστροφος, -η, -ο 1. αυτός που είναι γυρισµένος ανάποδα, που είναι 
στραµµένος προς την αντίθετη κατεύθυνση: ~ πορεία || «βάρκα τού 
βάλτου ανάστροφη» (Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. ανάποδος 2. ανάστροφη 
(η) το ράπισµα µε τη ράχη τού χεριού: του 'δώσε µιαν - στο πρό-
σωπο, που του µάτωσε η µύτη ΣΥΝ. ανάποδη. — ανάστροφα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αναστρέφω]. 

αναστυλώνω ρ. → αναστηλώνω 
αναστύλωση (η) → αναστήλωση 
ανασυγκόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εκ νέου συ- 

γκόλληση: ~ οστών 2. (µτφ.) η αποκατάσταση (µιας διαταραγµένης 
σχέσης): «σκοπός τής συνέντευξης ήταν η ~ τής διαταραγµένης ενό-
τητας τού κόµµατος» (εφηµ.). — ανασυγκολλώ ρ. {-είς...}. 

ανασυγκρότηση (η) [1884] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η εκ νέου 
συγκρότηση: η ~ µιας χώρας που καταστράφηκε από τον πόλεµο || η ~ 
των οικονοµικών υπηρεσιών τού κράτους || η ~ ενός κόµµατος ΣΥΝ. 
ανασύσταση, ανασύνθεση, ανασύνταξη. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. reconstruction]. 

ανασυγκροτώ ρ. µετβ. {ανασυγκροτείς... | ανασυγκρότ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. καθορίζω από την αρχή τη σύνθεση σώµατος ή 
συλλογικού οργάνου που βρίσκεται σε διάλυση, διάσπαση ή υπολει-
τουργεί: το συµβούλιο θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί µε άφθαρτα, νέα 
πρόσωπα ΣΥΝ. ανασυντάσσω, αναδοµώ, ανασυνθέτω 2. οργανώνω 
από την αρχή, δηµιουργώ τις δοµές που είναι απαραίτητες για την 
ανάπτυξη και καλή λειτουργία: απαιτούνται µεγάλα κεφάλαια για να 
ανασυγκροτηθεί η κατεστραµµένη επαρχία || αποφάσισαν να 
ανασυγκροτήσουν το κόµµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
reconstruire]. 

ανασυνδέω ρ. µετβ. [1812] {ανασυν-έδεσα, -δέθηκα, -δεδεµένος} συν-
δέω ξανά, αποκαθιστώ τη σύνδεση ΣΥΝ. επανασυνδέω, (καθηµ.) ξα-
νασυνδέω. — ανασύνδεση (η). 

ανασύνθεση (η) [1885] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η εκ νέου σύν-
θεση (ενός αντικειµένου, συνόλου), συνήθ. µε τη χρήση νέων συστα-
τικών στοιχείων και µε στόχο τη βελτίωση του: ~ τής κυβέρνησης 
ΣΥΝ. ανασχηµατισµός, ανασυγκρότηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. recomposition]. 

ανασυνθέτω ρ. µετβ. {ανασυν-έθεσα, -τέθηκα, -τεθειµένος} συνθέτω 
εκ νέου, οργανώνω εκ νέου σε ενότητα, χρησιµοποιώντας ενδεχοµέ-
νως και νέα συστατικά στοιχεία: ο µεγάλος ιστορικός µπόρεσε να 
ανασυνθέσει την εικόνα τού Βυζαντίου µε εναργή και γλαφυρό τρόπο 
ΣΥΝ. ανασυγκροτώ, ανασχηµατίζω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. recomposer]. 

ανασυνιστώ ρ. µετβ. [1833] {ανασυνιστάς... | ανα-συνέστησα, -συνι-
στώµαι, -άται..., -συστάθηκα, -συνεστηµένος} αποκαθιστώ (κάτι) σε 
παλαιότερη µορφή, επαναφέρω σε λειτουργία: ανασυστάθηκε το 
τµήµα επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων, που είχε καταργηθεί πριν 
από δύο χρόνια ΣΥΝ. επανιδρύω, ξαναφτειάχνω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. reconstituer]. 

ανασύνταξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η εκ νέου 
σύνταξη, που στοχεύει στη βελτίωση υπάρχουσας κατάστασης: µετά 
την ήττα στο δυτικό µέτωπο, αποφασίστηκε η - των δυνάµεων στα 
µετόπισθεν ΣΥΝ. ανασυγκρότηση, ανασύνθεση 2. (για κείµενα) η 
αναδιατύπωση, ο εκ νέου έλεγχος και η τροποποίηση τής σύνταξης: 
η ~ µιας δήλωσης, ώστε να µην αφήνει αιχµές εναντίον κανενός. 

ανασυντάσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {ανασυν-έταξα, -τάχθηκα, -τεταγµένος} 
οργανώνω εκ νέου (ένα σύνολο) για την επίτευξη καλύτερου 
αποτελέσµατος ή την επίλυση προβληµάτων: ο εχθρός ανασυντάσσει 
τις δυνάµεις του για την τελική επίθεση ΣΥΝ. αναδιοργανώνω, ανα-
συγκροτώ. 

ανασύρω ρ µετβ. [µτγν.] {ανέσυρα, αν-ασύρθηκα (λόγ. -εσύρθην, -ης, -
η..., µτχ. ανασυρθείς, -είσα, -έν), -ασυρµένος} 1. ανασηκώνω τραβώ-
ντας, σέρνω ή τραβώ προς τα πάνω ή προς τα έξω: ανέσυραν νεκρό 
τον οδηγό από το κατεστραµµένο όχηµα ΣΥΝ. ανελκύω 2. βγάζω (κάτι) 
από τη θήκη του: ανέσυρε απειλητικά το σπαθί ΣΥΝ. ανασπώ 3. 
(µτφ.) αποκαλύπτω: η συστηµατική έρευνα των αρχείων ανέσυρε τα 
µυστικά και το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων εκείνης τής περιόδου 
ΣΥΝ. φανερώνω, φέρνω στην επιφάνεια. —- ανάσυρση (η) [1853]. 

ανασύσταση (η) [1833] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η εκ νέου σύ-
σταση: µε την επάνοδο τους στην εξουσία προχώρησαν στην ~ των 
επιτροπών που είχε διαλύσει η προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΝ. επανα-
συγκρότηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. reconstitution], 

ανασυστήνω ρ. µετβ. {ανασύστ-ησα, -άθηκα, -ηµένος} ανασυνιστώ 
(βλ.λ.): «µηχανικοί και γραφίστες µπορούν στο εξής να κατασκευά-
ζουν "ζωντανές εικόνες" εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, που ανασυ-
στήνουν µε ρεαλισµό οποιοδήποτε σενάριο» (εφηµ.). 

ανασφάλεια (η) [1895] {ανασφαλειών} το συναίσθηµα τής ελλείψεως 
ασφάλειας, η αβεβαιότητα που προκαλεί ανησυχία ή φόβο: αι-
σθάνεται ~ για το µέλλον της λόγω τής οικονοµικής κρίσης || δεν µπο-
ρεί να ξεπεράσει τις ~ του και να αντιδράσει σωστά ANT. αυτοπε-
ποίθηση, σιγουριά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. insécurité]. 

ανασφαλής, -ής, -ές [µτγν.] {ανασφαλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ανασφα-
λέστ-ερος, -ατός} αυτός που αισθάνεται ανασφάλεια ΑΝΤ. ασφαλής, 
βέβαιος, σίγουρος. — ανασφαλώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ανασφάλιστος, -η, -ο [1838] αυτός που δεν έχει ασφαλιστεί, που δεν 
καλύπτεται από ασφάλεια, ασφαλιστικό οργανισµό ή εταιρεία: αν εί-
ναι ~ το αυτοκίνητο σου, δεν θα πάρεις αποζηµίωση σε περίπτωση 
ατυχήµατος ή κλοπής ΣΥΝ. ακάλυπτος. — ανασφάλιστα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. inassuré]. 

ανασχεδιασµός (ο) ο εκ νέου σχεδιασµός, ώστε να διορθωθεί ή να 
βελτιωθεί κάτι: ο ~ τού οικονοµικού συστήµατος | τής εκπαιδευτικής 
πολιτικής. — ανασχεδιάζω ρ. 

ανάσχεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (λόγ.) η παροδική ή µό-
νιµη διακοπή (ροής, κίνησης) ως αποτέλεσµα συγκεκριµένων ενερ-
γειών: ~ τής αιµορραγίας || η ~ τής εχθρικής επίθεσης ΣΥΝ. σταµάτη-
µα, αναχαίτιση, συγκράτηση. — ανασχετικός, -ή, -ό [µτγν.], ανασχε-
τικ-ά | -ως επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άνάσχεσις< άνέχω «συγκρατώ» (πβ. 
αόρ. β' άν-έσχ-ον)]. 

ανασχηµατίζω ρ. µετβ. [1876] {ανασχηµάτισ-α, -τηκα, -µένος) οργά- 
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νώνω κατά διαφορετικό τρόπο επιδιώκοντας βελτίωση· (ειδικότ.) αλλάζω 
πρόσωπα στη σύνθεση µιας κυβέρνησης: η κυβέρνηση αναµένεται να 
ανασχηµατιστεί µε την είσοδο ικανών και πεπειραµένων τεχνοκρατών ΣΥΝ. 
ανασυνθέτω, ανασυγκροτώ, µετασχηµατίζω, αναµορφώνω, αναδοµώ. 

ανασχηµατισµός (ο) [1892] η µεταβολή που αποσκοπεί στη βελτίωση· 
(ειδικότ.) η αλλαγή προσώπων µιας κυβέρνησης (σε υπουργικές θέσεις): ο 
νέος ~ δεν εξέπληξε, καθώς ήταν φανερή η αδυναµία τού προηγούµενου 
κυβερνητικού σχήµατος να συντονιστεί και να αποδώσει έργο || κυβερνητικός | 
ευρύς | απαραίτητος ~ ΣΥΝ. ανασύνθεση, αναµόρφωση, ανασυγκρότηση, 
ανασύσταση, αναδόµηση. 

ανατάµω (να/θα) ρ. → ανατέµνω 
ανάταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η επανατοποθέτηση στην αρχική 

θέση 2. ΙΑΤΡ. η τοποθέτηση εξαρθρωµένου µέλους τού σώµατος στην αρχική 
του θέση: ~ οστού | ωµοπλάτης 3. επαναφορά παραµορφωµένων από 
καθίζηση ή κλίση µερών ή µελών κτηρίων στην αρχική τους θέση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άνάταξις < ανατάσσω < ava- + τάσσω. o ιατρ. όρος είναι 
µετάφρ. δάνειο από αγγλ. reposition]. 

ανατάξιµος, -η, -ο 1. ΙΑΤΡ. (για οστά) αυτός που µπορεί να ανατα-χθεί, να 
τοποθετηθεί πάλι στη θέση του 2. αυτός που µπορεί να αποκατασταθεί, να 
επανέλθει, να διορθωθεί: η οικονοµία τής χώρας είναι ακόµη ~ ΣΥΝ. 
βελτιώσιµος, διορθώσιµος. — αναταξιµότητα (η). 

αναταράζω κ. αναταράσσω [αρχ.] ρ. µετβ. {ανατάρα-ξα, -χτηκα (λόγ. -χθηκα), 
-γµένος) 1. κινώ (συνήθ. υγρό µέσα σε δοχείο) έντονα, µε αποτέλεσµα να 
προκαλώ ανάµειξη, ανακάτωµα: ~ λίγο το φάρµακο στο µπουκαλάκι του πριν 
από τη λήψη ΣΥΝ. ανακινώ 2. (σπάν.) προκαλώ αναταραχή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
υποχωρητικός. 

ανατάραξη (η) [1876] {-ης κ. -άξεως | -άξεις,-άξεων} 1.η ακανόνιστη κίνηση 
τού αέρα που οφείλεται σε εξωτερική επίδραση 2. (ειδικότ.) αναταράξεις (οι) 
(α) τα σκαµπανεβάσµατα τού αεροσκάφους στο αεροπορικό ταξίδι (που 
οφείλονται σε κενά αέρος) (β) (µτφ.) η απότοµη διατάραξη τής ισορροπίας (σε 
έναν χώρο, τοµέα κ.λπ.(: εµφανίστηκαν αναταράξεις στη χρηµαταγορά. 

αναταραχή (η) [1828] κατάσταση σύγχυσης και αναστάτωσης: η τελευταία 
ανακοίνωση τής διοίκησης για πιθανές απολύσεις προκάλεσε µεγάλη ~ στους 
εργαζοµένους ΣΥΝ. αναβρασµός, (εκφραστ.) ανα-µπουµπούλα ΑΝΤ. ηρεµία. 

ανάταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ΓΥΜΝΑΣΤ. η προς τα πάνω 
έκταση, τέντωµα (των χεριών) προς τα πάνω, συνήθ. ως είδος σωµατικής 
άσκησης 2. (µτφ.) το να φθάνει κανείς σε ανώτερο επίπεδο (πνευµατικό, 
ψυχικό, ηθικό): οι συζητήσεις µε έναν τόσο σοφό άνθρωπο γύρω από ζητήµατα 
όπως «ζωή», «θάνατος» ή «Θεός», αποτελούσαν ευκαιρία για πνευµατική ~ 
ΣΥΝ. έξαρση, µεταρσίωση. [ΕΤΥΜ < αρχ. άνάτασις < άνατείνω]. 

ανατάσσω ρ. µετβ. [µτγν.] {ανέταξα, ανατάχθηκα, ανατεταγµένος} 1. 
επαναφέρω κάτι στην αρχική του θέση ή κατάσταση, η οποία έχει διαταραχθεί 
2. ΙΑΤΡ. αποκαθιστώ µέλος τού σώµατος, που έχει εξαρθρωθεί, ή όργανο, που 
έχει µετατοπιστεί, στην αρχική του θέση. 

ανατεθειµένος, -η, -ο → αναθέτω 
ανατέθηκα ρ. → αναθέτω 
άνατείνω ρ. µετβ. [αρχ.] {ανέτεινα, ανατεταµένος} (αρχαιοπρ.) τεντώνω 

προς τα πάνω. 
ανατέλλω ρ. αµετβ. {ανέτειλα} 1. (για ουράνια σώµατα) αναφαίνοµαι στο 

ουράνιο στερέωµα, προβάλλω πάνω από τον ορίζοντα: τον χειµώνα ο ήλιος 
αργεί ν' ανατείλει ΣΥΝ. βγαίνω, εµφανίζοµαι ΑΝΤ. δύω, βασιλεύω· ΦΡ. (λογοτ.) 
(η) χώρα του ανατέλλοντος ηλίου η Ιαπωνία (βλ.λ.) 2. (µτφ.) εµφανίζοµαι στο 
προσκήνιο, καθίσταµαι γνωστός: ένα νέο αστέρι ανέτειλε στο ελληνικό 
πεντάγραµµο ΣΥΝ. (πρωτοεµφανίζοµαι, παρουσιάζοµαι, αναδύοµαι ΑΝΤ. 
σβήνω 3. (µτφ.) ξεκινώ, αρχίζω: ο πρωθυπουργός είπε πως µια νέα εποχή 
ανατέλλει για τη χώρα µε την εκλογή τής κυβερνήσεως του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δύση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ava- + τέλλω «εκτελώ» (µε αρχική σηµ. «σηκώνοµαι, 
ανεβαίνω, ξεκινώ») < *τέλ-)ω, πιθ. συγγενής προς τις λ. τέλος, τελα-µών]. 

ανατέµνω ρ. µετβ. [αρχ.] {ανέταµα (να/θα ανατάµω), ανα-τµήθηκα, -
τετµηµένος} 1. εκτελώ τοµή εξαιρετικής ακριβείας κατά την εξέταση νεκρού 
σώµατος: οι φοιτητές τής ιατρικής ανατέµνουν ανθρώπινα πτώµατα για την 
εξάσκηση τους στο µάθηµα τής ανατοµίας 2. (µτφ.) εξετάζω λεπτοµερώς, µε 
µεγάλη ακρίβεια: ειδικοί µελετητές ανατέµνουν το φαινόµενο τής εξάπλωσης 
των ναρκωτικών. 

ανατίµηση (η) [1840] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διαµόρφωση τής τιµής 
αγαθού, νοµίσµατος ή υπηρεσίας σε νέα υψηλότερα επίπεδα: οι καταναλωτές 
παραπονούνται για τις συνεχείς ανατιµήσεις στα καύσιµα ΑΝΤ. µείωση τιµών. 
— ανατιµητικός, -ή, -ό [1893]. [ETYM^ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
réévaluation]. 

ανατιµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ανατιµάς... | ανατίµ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθη-κα, -
ηµένος} καθορίζω την τιµή ενός αγαθού, νοµίσµατος ή υπηρεσίας σε 
υψηλότερο επίπεδο: ο πρωθυπουργός δήλωσε πως αποκλείεται να ανατιµηθούν 
περαιτέρω τα καύσιµα ΣΥΝ. αυξάνω, ακριβαίνω, υπερτιµώ ΑΝΤ. υποτιµώ, 
µειώνω. 

ανατινάζω κ. (λόγ.) ανατινάσσω ρ. µετβ. {ανατίνα-ξα, -χτηκα (λόγ. -χθηκα), -
γµένος} καταστρέφω µε εκρηκτικό µηχανισµό: οι δολιοφθο-ρείς τοποθέτησαν 
δυναµίτη στα υποστηρίγµατα τής γέφυρας και την ανατίναξαν ΣΥΝ. τινάζω στον 
αέρα. — ανατίναξη (η). [ΕΤΥΜ Το ανατινάζω είναι µεταπλ. τ. (πβ. διατάζω < 
διατάσσω) τού αρχ. ανατινάσσω «τινάζω προς τα πάνω, πάλλω» < ava- + 
τινάσσω]. 

α νατοκιζω ρ. µετβ. {ανατόκισ-α, -τηκα, -µένος} ΟΙΚΟΝ. 1. τοκίζω τους 
γεννηθέντες τόκους, συµπεριλαµβάνω και τους τόκους σε κατατεθειµένο 
κεφάλαιο, ώστε να αυξηθεί και να αποδώσει ακόµα µεγαλύ- 

τερους τόκους 2. βάζω πανωτόκι (βλ.λ.). 
ανατοκισµός (ο) [µτγν.] ΟΙΚΟΝ. 1. η ανακεφαλαιοποίηση των τόκων, η 

πρόσθεση των τόκων σε κατατεθειµένο κεφάλαιο και ο τοκισµός τους ως 
κεφάλαιο στην επόµενη περίοδο: για να µην καταλήξει ο ~ τοκογλυφία, υπάρχει 
σχετική ρύθµιση που αφορά στην επαύξηση και επιβάρυνση τής αρχικής οφειλής 
2. (κακόσ.) το πανωτόκι (βλ.λ.). 

ανατολή (η) 1. η εµφάνιση ενός ουράνιου σώµατος, κυρ. τού ήλιου, στον 
ορίζοντα: είδαµε την ~ τού ήλιου πάνω από τη θάλασσα ΣΥΝ. αυγή, χάραµα 
ΑΝΤ. δύση, ηλιοβασίλεµα 2. (συνεκδ.) η ώρα κατά την οποία ανατέλλει ο 
ήλιος και η οποία διαφοροποιείται κατά εποχή και γεωγραφική τοποθεσία: οι 
κάλπες θα είναι ανοιχτές από την ~ ώς τη δύση τού ηλίου ΣΥΝ. ξηµέρωµα 3. 
(συνεκδ.) ένα από τα τέσσερα σηµεία τού ορίζοντα, αυτό από το οποίο 
ανατέλλει ο ήλιος (κατ' αντιδιαστολή προς τη δύση): για να προσανατολιστείς, 
έχε στον νου σου πως ο Υµηττός είναι στην ~· ΦΡ. προς ανατολάς προς το µέρος 
από όπου ανατέλλει ο ήλιος, ανατολικά: τα στρατεύµατα κινήθηκαν ~ ANT. 
προς δυσµάς, δυτικά 4. (συνεκδ.) Ανατολή (η) ο γεωγραφικός χώρος που 
περιλαµβάνει τις χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά τής ευρωπαϊκής 
ηπείρου· επίσης, οι λαοί που κατοικούν αυτές τις χώρες και ο πολιτισµός τους: 
αρχαιότατοι πολιτισµοί άκµασαν στην- || εξορίστηκε στα βάθη τής ~· ΦΡ. (α) 
Εγγύς Ανατολή ο γεωγραφικός χώρος που περιλαµβάνει τη µεσογειακή 
περιοχή τής Μέσης Ανατολής (β) Μέση Ανατολή η περιοχή µεταξύ Ν∆. Ασίας 
και ΒΑ. Αφρικής· περιλαµβάνει τα κράτη: Αίγυπτο, Κύπρο, Ιράν, Ιράκ, 
Ισραήλ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Λίβανο, Σαουδική Αραβία, Συρία, Τουρκία, 
Υεµένη, Μπα-χρέιν, Οµάν και Κατάρ (γ) Άπω Ανατολή οι χώρες τής Ασίας 
που εκτείνονται πέρα από την Ινδία προς τον Ειρηνικό Ωκεανό (Ινδοκίνα, 
Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Ανατολική Σιβηρία κ.λπ.) (δ) η καθ' ηµάς Ανατολή η 
Μικρά Ασία και οι περιοχές όπου άκµασε ο Ελληνισµός στην Ανατολή' 
γενικότ. η ορθόδοξη Ανατολή 5. (περιληπτ.-παλαιότ.) οι χώρες που ανήκαν 
στο Σύµφωνο τής Βαρσοβίας, οι πρώην κοµουνιστικές χώρες τής Α. Ευρώπης: 
ο Ψυχρός Πόλεµος Ανατολής - ∆ύσης ΣΥΝ. ανατολικές χώρες, ανατολικό 
µπλοκ, ανατολικός συνασπισµός 6. (µτφ.) η αρχή, η πρώτη εµφάνιση: η ~ τού 
20ού αιώνα || η ~ ενός προοδευτικού κινήµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ανατέλλω. Ορισµένοι γεωγραφικοί όρ. αποτελούν µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. Μέση | Εγγύς | Απω Ανατολή (γαλλ. Moyen | Proche | Extrême 
Orient(]. 

Ανατολία (η) ονοµασία τής Μ. Ασίας και κατ' επέκταση τής ασιατικής 
Τουρκίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όν., < αγγλ. Anatolia]. 

Ανατολική Γερµανία (η) (καθηµ.-παλαιότ.) το τµήµα τής Γερµανίας που µετά 
τον διαµελισµό της το 1949 βρισκόταν στη σφαίρα επιρροής τής Σοβιετικής 
Ένωσης και αποτέλεσε ανεξάρτητο κράτος µε την επίσηµη ονοµασία 
«Λαοκρατική ∆ηµοκρατία τής Γερµανίας» (γερµ. Deutsche Demokratische 
Republik, συντοµογρ. D.D.R.) µέχρι την επανένωση τής χώρας το 1990. — 
Ανατολικογερµανός (ο), Ανατολι-κογερµανή κ. Ανατολικογερµανίδα (η), 
ανατολικογερµανικός, -ή, -ό. 

Ανατολική Σινική Θάλασσα (η) τµήµα τής Σινικής Θάλασσας µεταξύ τής 
Κίνας, τής Ιαπωνίας και τής Ταϊβάν αλλιώς Θάλασσα (τής) Ανατολικής Κίνας. 

ανατολικοευρωπαϊκός, -ή, -ό [1891] αυτός που σχετίζεται µε την Α. Ευρώπη: ~ 
χώρες. 

ανατολικοµεσηµβρινός, -ή, -ό [1862] νοτιοανατολικός: ~ παράθυρο σπιτιού | 
διαµέρισµα. 

ανατολικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που βρίσκεται στην ανατολή ή είναι 
προσανατολισµένος προς την ανατολή: το σαλόνι είναι ~, το πιάνει ο ήλιος το 
πρωί || ~ παράθυρο | πτέρυγα | περιοχές | παράλια | µέτωπο || η ~ Ελλάδα | 
Μακεδονία || το ~ Αιγαίο || στα ανατολικά (στην ανατολή) ΑΝΤ. δυτικός 2. 
αυτός που προέρχεται από την ανατολή: ~ άνεµος | προέλευση ΑΝΤ. δυτικός 3. 
αυτός που σχετίζεται µε τον γεωγραφικό χώρο που βρίσκεται στην ανατολή σε 
σχέση µε την Ευρώπη: ~ λαοί | χώρες | γλώσσες/ θρησκείες- ΦΡ. (α) ανατολικές 
σπουδές σύνολο εξειδικευµένων επιστηµονικών κλάδων που ασχολούνται µε 
τη µελέτη τής Ανατολής (ιστορία, γλώσσες, φιλολογία, τέχνες, επιστήµες, ήθη, 
θρησκείες): στη Σχολή των Σύγχρονων Ανατολικών Σπουδών στο Παρίσι 
διδάσκονται οι κυριότερες οµιλούµενες ανατολικές και σλαβικές γλώσσες (β) 
ΙΣΤ.-ΠΟΛΙΤ. Ανατολικό Ζήτηµα (i) το περίπλοκο και µακροχρόνιο ζήτηµα 
πολιτικής κυριαρχίας στη ΝΑ. Ευρώπη και την Α. Μεσόγειο λόγω τής 
πιθανολογούµενης κατάρρευσης τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (ii) (µτφ.) 
εξαιρετικά σηµαντικό και δυσεπίλυτο πρόβληµα: µην το κάνεις ~· δείξε λίγη 
κατανόηση (γ) Ανατολική Εκκλησία η Ορθόδοξη Εκκλησία, κατ' 
αντιδιαστολή προς τη ∆υτική, τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία 4. ΠΟΛΙΤ. 
(παλαιότ.) αυτός που σχετίζεται µε τις χώρες που ανήκαν στο Σύµφωνο τής 
Βαρσοβίας και µε την ιδεολογία που αυτές αντιπροσώπευαν: ~ χώρες | 
συνασπισµός- ΦΡ. (α) Ανατολική Ευρώπη (παλαιότ.) οι χώρες τής Ευρώπης 
που ανήκαν στη σφαίρα επιρροής τής Σοβιετικής Ένωσης (β) ανατολικό 
µπλοκ το σύνολο των χωρών τού Συµφώνου τής Βαρσοβίας. — ανατολικ-ά | -
ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Εκτός από τη µεσν. φρ. Ανατολική Εκκλησία, χρησιµοποιούνται τα 
εξής µετάφρ. δάνεια: ανατολικές σπουδές (< γαλλ. études orientales), 
ανατολικές γλώσσες (< γαλλ. langues orientales), ανατολικό µπλοκ (< αγγλ. 
eastern bloc), ανατολικό ζήτηµα (< γαλλ. question orientale)]. 

ανατολικός - ανατολίτικος. Το ανατολικός είναι το επίθετο που δηλώνει 
γενικά τον αναφερόµενο στην ανατολή, στο αντίστοιχο γεωγραφικό σηµείο 
τού ορίζοντα {ανατολική πλευρά, ανατολικές χώρες κ.τ.ό). Το ανατολίτικος, 
αντιθέτως, αναφέρεται κυρίως στους 
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Ανατολίτες, τους κατοίκους των χωρών τής Ανατολής, και χρησιµοποιείται 
για να χαρακτηρίσει ορισµένο τύπο νοοτροπίας και συµπεριφοράς, που 
προσιδιάζει ή αποδίδεται στους κατοίκους των χωρών αυτών (ανατολίτικη 
κουζίνα | συµπεριφορά | νοοτροπία κ.τ.ό.). Συχνά η λέξη, στην 
κυριολεκτική της χρήση, αναφέρεται ειδικά στους Τούρκους µε ειρωνική ή 
υποτιµητική σηµασιακή χροιά. 

ανατολιστής (ο) [1817], ανατολίστρια (η) {ανατολιστριών} πρόσωπο που 
ασχολείται µε τις ανατολικές σπουδές (βλ. λ. ανατολικός). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. orientaliste]. 

Ανατολίτης (ο) [µεσν.] {Ανατολιτών}, Ανατολίτισσα (η) {Ανατολι-τισσών} 1. 
πρόσωπο που κατάγεται από χώρα τής (κυρ. τής Εγγύς ή τής Μέσης) 
Ανατολής, ειδικότ. από τη Μ. Ασία 2. (συνήθ. µειωτ.) πρόσωπο που υιοθετεί 
και εφαρµόζει την ανατολική (τής Εγγύς ή Μέσης Ανατολής) αντίληψη ζωής, 
ιδ. ως προς τους αργούς ρυθµούς ζωής, τον αισθησιασµό, τον πατριαρχικό 
τύπο κοινωνίας κ.λπ.: είναι πραγµατικός ~· θέλει να κάτσει µε το πάσο του στο 
τραπέζι, να ανάψει τσιγάρο και να περιµένει τη γυναίκα του να του σερβίρει 
καφέ ANT. (µτφ.) Ευρωπαίος, δυτικοθρεµµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανατολικός. 

ανατολίτικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε την Ανατολή ή τους Ανατολίτες, 
κυρ. µε τον πολιτιστικό χώρο που παραπέµπει στον τρόπο ζωής των 
Ανατολιτών: έχει συνηθίσει την ~ κουζίνα, γιατί η µητέρα του είναι από την 
Πόλη || του αρέσουν τα ~ τραγούδια µε τις µακρόσυρτες και λυπητερές τους 
µελωδίες || - χορός. — ανατολίτικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανατολικός. 

α νατοµείο (το) [1883] ίδρυµα, τµήµα ή κατάλληλα διαµορφωµένη αίθουσα για 
την ανατοµή πτωµάτων για ερευνητικούς ή για ιατροδικαστικούς σκοπούς. 

ανατοµή (η) η τοµή και ο διαµελισµός πτώµατος µε σκοπό τη λεπτοµερειακή 
εξέταση του για ερευνητικούς ή ιατροδικαστικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ανατέµνω]. 

ανατοµία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ.-ΙΑΤΡ 1.Ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη τής κατασκευής και λειτουργίας τού σώµατος: όροι | 
εγχειρίδιο | µαθήµατα ανατοµίας 2. (συνεκδ.) η κατασκευή και το σύνολο των 
οργάνων που αποτελούν ένα σώµα: η ~ τού ανθρώπινου σώµατος || η ~ τής 
γυναίκας διαφέρει από αυτήν τού άνδρα · 3. η τεχνική τής ανατοµής πτωµάτων 
4. κλάδος τής βιολογίας που, κατ' αντιδιαστολή προς την ανατοµία πτωµάτων, 
ασχολείται µε τη µελέτη τής επιφανειακής κατασκευής και µορφής των 
ζωντανών οργανισµών 5. (µτφ.) η εξονυχιστική και σε βάθος εξέταση: θα προ-
χωρήσουµε σε µια ~ τού εγκλήµατος, για να εντοπίσουµε όχι µόνο τον ένοχο, 
αλλά και τα αίτια που το προκάλεσαν || ~ των γλωσσικών λαθών. Επίσης 
ανατοµική [µτγν.] [ΕΤΥΜ. Αντιδαν., < γαλλ. anatomie < αρχ. ανατοµή]. 

ανατοµία ή ανατοµική; Οι αρχαίοι Έλληνες ιατροί, ο Ιπποκράτης και ο 
Γαληνός, έπλασαν και χρησιµοποίησαν τους όρους ανατοµή (ο Ιπποκράτης: 
Περί ανατοµής) και ανατοµική (ο Γαληνός: 'Ανατοµική έγχείρησις). Το µεν 
ανατοµή δήλωσε την πράξη και το αποτέλεσµα τού «ανατέµνειν», ενώ το 
ανατοµική χρησιµοποιήθηκε ως επίθετο τού έγχείρησις και, κατά 
παράλειψιν τού έγχείρησις, ως ουσ. που δηλώνει τον αντίστοιχο κλάδο τής 
ιατρικής (πβ. και γραµµατική [ενν. τέχνη], φυσική [ενν. επιστήµη] κ.ο.κ.). o 
όρος ανατοµία ανάγεται σε νεολατ. όρο anatomia (από όπου γαλλ. 
anatomie, αγγλ. anatomy), ο οποίος χρησιµοποιήθηκε για να αποδώσει το 
ελλην. ανατοµή. Έτσι το ανατοµία είναι, στην πραγµατικότητα, αντιδάνειο 
για την Ελληνική, η δε χρησιµοποίηση του αντί των αρχαίων ανατοµική και 
ανατοµή επικρίθηκε από τον µεγάλο Έλληνα γραµµατικό Κ.Σ. Κόντο κ.ά. 
Το ανατοµία χρησιµοποιήθηκε στην Ελληνική από το 1738 (Λ. Πατούσας) 
και από το 1811 απαντά στον (ιατρό επίσης) Αδ. Κοραή. Στις αρχές τού 
20ού αι. φαίνεται ότι η χρήση τού ανατοµία έχει υποχωρήσει τόσο, ώστε ο 
Στ. Κουµανούδης (Συναγωγή νέων λέξεων..., λ. ανατοµία) να υποδεικνύει 
«νά τιµήσωµεν πάλιν την σχεδόν άποδιωχθεϊσαν άνατοµίαν ώς το καθόλου 
όνοµα τής τέχνης- [...] και δέν πρέπει ίσως τήν άνατοµίαν νά άπεχθανώµεθα 
µόνον και µόνον διότι κα-τεσκευάσθη υπό Φράγκων»\ 

ανατοµικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ανατοµία: ~ γνώσεις | 
όροι 2. αυτός που κατασκευάζεται µε γνώση τής ανθρώπινης ανατοµίας, 
συνήθ. για τη θεραπεία ή την αποτροπή προβληµάτων που οφείλονται σε 
περιπτώσεις προβληµατικής διαµόρφωσης και φυσιολογίας τού σώµατος: ~ 
στρώµα | παπούτσια 3. ανατοµική (η) η ανατοµία (βλ.λ.). — ανατοµικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. 

ανατόµος (ο/η) [1836] 1. πρόσωπο που έχει ειδικευθεί στην ανατοµία, που 
εκτελεί ανατοµές ΣΥΝ. νεκροτόµος, ζωοτόµος 2. (µτφ.) πρόσωπο που εξετάζει 
(κάτι) µε µεγάλη προσοχή, λεπτοµέρεια και διεισδυτική ικανότητα: λόγω τής 
βαθύτητας και οξυδέρκειας των χαρακτήρων των έργων του, ο Ντοστογέφσκι 
χαρακτηρίζεται - τής ανθρώπινης ψυχής ΣΥΝ. ερευνητής, αναλυτής, 
µελετητής. 

ανατοποθετώ ρ. [1896] {ανατοποθετείς... | ανατοποθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} (λόγ.) 1. τοποθετώ εκ νέου, τοποθετώ σε διαφορετική θέση ή σειρά 
ΣΥΝ. επανατοποθετώ 2. (µτφ.) εξετάζω (ένα θέµα) από νέα οπτική γωνία: 
σύµφωνα µε τα νέα στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν, το όλο ζήτηµα 
ανατοποθετείται σε διαφορετική βάση. — ανα-τοποθέτηση (η). 

ανατρεπτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που µπορεί να επιφέρει 
ανατροπή- (συνήθ. στην πολιτική ζωή) αυτός που κινείται ή υποκινείται από 
την πρόθεση ανατροπής καθεστώτος: στη Χιλή εκδηλώθηκαν πάλι από τον 
στρατό ~ τάσεις, που καθιστούν πιθανό ένα πρα- 

ξικόπηµα κατά τής κυβέρνησης || ~ εκδηλώσεις | ιδέες | βιβλίο | τραγούδι 2. 
(µτφ.-λόγ.) αυτός που επιχειρεί ή επιτυγχάνει την ανασκευή (των θέσεων 
κάποιου): ανέπτυξε µια επιχειρηµατολογία ανατρεπτική των κατηγοριών που 
είχαν διατυπωθεί εναντίον του ΣΥΝ. καταρριπτι-κός, ανασκευαστικός, 
αναιρετικός 3. (στην κριτική θεατρικών ή κινηµατογραφικών έργων) αυτός 
που είναι χαρακτηριστικός µιας αισθητικής που απαντά συνήθ. σε έργα 
χιουµοριστικού χαρακτήρα, τα οποία επιδιώκουν το γέλιο ή την έκπληξη, 
κάνοντας ευρεία χρήση τού αντισυµβατικού στοιχείου, τού µακάβριου, τής 
δηκτικότατης σάτιρας κ.τ.ό.: ~ χιούµορ | κωµωδία | σάτιρα. 

ανατρέπω ρ. µετβ. [αρχ.] [ανέτρεψα, ανατράπηκα (λόγ. ανετράπην, -ης, -η..., 
µτχ. ανατραπείς, -είσα, -έν)} 1. στρέφω ανάποδα, προκαλώ βίαιη πτώση: το 
κύµα ανέτρεψε τη βάρκα και οι επιβάτες της βρέθηκαν στη θάλασσα ΣΥΝ. 
αναποδογυρίζω, τουµπάρω- ΦΡ. ανατρεπόµενο φορτηγό φορτηγό µε καρότσα, 
τής οποίας το ένα άκρο µπορεί να ανασηκώνεται, ώστε να αδειάζει το 
περιεχόµενο της στο έδαφος 2. (µτφ.) καταλύω, προκαλώ τη βίαιη πτώση 
(ενός καθεστώτος, τής υπάρχουσας κατάστασης, ενός ηγέτη): ανατράπηκε 
βίαια η νόµιµη κυβέρνηση από στρατιωτικό πραξικόπηµα ΣΥΝ. (καθηµ.) ρίχνω 
3. (µτφ.) αποδεικνύω ότι κάτι δεν ισχύει, αναιρώ (κάτι), αποδεικνύοντας το ε-
σφαλµένο, µονοµερές ή ψευδές: µε αυτή τη συνέντευξη κατάφερε να ανατρέψει 
την εικόνα τού στυγνού τεχνοκράτη, παρουσιάζοντας ένα ζεστό ανθρώπινο 
πρόσωπο || ~ την επιχειρηµατολογία κάποιου ΣΥΝ. ανασκευάζω, καταρρίπτω 4. 
(µτφ.) οδηγώ σε µαταίωση: ο βροχερός καιρός ανέτρεψε τα σχέδια τους για 
εκδροµή ΣΥΝ. µαταιώνω, χαλώ. 

ανατρέφω [αρχ.] κ. (προφορ.-λογοτ.) αναθρέφω [µεσν.] ρ. µετβ. {ανέθρεψα κ. 
(καθηµ.) ανάθρεψα, ανατράφηκα (λόγ. ανετράφην, -ης, -η..., µτχ. ανατραφείς, 
-είσα, -έν), αναθρεµµένος (λόγ. ανατεθραµµέ-νος)} (γενικότ.) εξασφαλίζω τη 
σωµατική και πνευµατική ανάπτυξη κάποιου, φροντίζω για τη γενική του 
καλλιέργεια και αγωγή: ανέθρεψε τα παιδιά µε σταθερές αρχές αλλά και 
ελευθερία πρωτοβουλίας, ώστε να γίνουν υπεύθυνα και συνειδητά άτοµα ΣΥΝ. 
µεγαλώνω, γαλουχώ, µορφώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρέφω. 

ανατρέφω ή αναθρέφω; Από τα θρέψω | έθρεψα (κανονικούς τ. µέλλοντα | 
αορίστου) πλάστηκε «υποχωρητικώς» και τ. ενεστώτα θρέφω µε θ- αντί 
τού τρέφω (και αναθρέφω αντί ανατρέφω), θ 
τύπος (ανα)θρέφω, πιο εκφραστικός από το (ανα)τρέφω, χρησιµο 
ποιείται περισσότερο στον προφορικό λόγο και στη λογοτεχνία. 
Αρα, η διαφορά των παράλληλων τύπων είναι υφολογική και όχι 
σηµασιολογική. → τρέφω 

ανατρέψιµος, -η, -ο [1893] αυτός που µπορεί να ανατραπεί, να ανασκευαστεί: 
η επιχειρηµατολογία του χωλαίνει· είναι εύκολα ~. 

ανατρέχω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] (ανέτρεξα} ♦ 1. (µετβ.) κινούµαι προς την 
αντίθετη κατεύθυνση, προς τα πίσω και ανοδικά: κωπηλατική οµάδα θα 
ανατρέξει τον ποταµό, για να εξερευνήσει τις πηγές του ♦ (αµετβ.) (+σε) 2. 
(µτφ.) επανέρχοµαι σε καταστάσεις ή γεγονότα τού παρελθόντος: είναι µάταιο 
να κάθεσαι και να ανατρέχεις στα λάθη τού παρελθόντος, τη στιγµή που δεν 
µπορείς να τα αλλάξεις ΣΥΝ. επανέρχοµαι, κάνω αναδροµή, αναθυµούµαι · 3. 
(µτφ.) συµβουλεύοµαι (γραπτές πηγές, βοηθήµατα, βιβλιογραφία κ.λπ.) στο 
πλαίσιο πνευµατικής εργασίας, επιστηµονικής έρευνας κ.τ.ό.: η καθηγήτρια 
επέµεινε να ανατρέξουµε σε λεξικά και βοηθήµατα για την εργασία µας || ως 
κοινοβουλευτικός συντάκτης ανατρέχει συχνά στα αρχεία τής Βουλής για τα 
πρακτικά παλαιότερων συνεδριάσεων ΣΥΝ. ανάγοµαι, µελετώ, ερευνώ, 
αναδιφώ. 

ανάτρηση (η) (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η δηµιουργία οπής στο 
κρανίο για την αφαίρεση αιµατώµατος ΣΥΝ. κρανιοανάτρηση. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
άνάτρησις < ava- + -τρη- (για το οποίο βλ. λ. διά-τρη-τος) + παραγ. επίθηµα -
τος]. 

ανατριχα επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) αντίθετα προς τη διεύθυνση των τριχών: 
χτενίζεται ~ || βουρτσίζει τη γούνα ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. άνάτριχος «µε ορθωµένες τις τρίχες» < ava- + -τριχοςκ 
αρχ. θριξ, τριχός]. 

ανατριχιάζω ρ. αµετβ. (ανατρίχιασα} 1. αισθάνοµαι να ορθώνονται οι τρίχες 
µου και να σφίγγει το δέρµα µου (λόγω ψύχους, τρόµου ή άλλης αιτίας): η 
γάτα ανατρίχιασε µπροστά στο λυκόσκυλο || ~ από την ψύχρα || µε κάνει να 
ανατριχιάζω ο ήχος ενός αιχµηρού αντικειµένου που σύρεται πάνω σε µια 
µεταλλική επιφάνεια ΣΥΝ. σηκώνεται η τρίχα µου 2. αισθάνοµαι φρίκη: ~ όταν 
ξαναθυµάµαι τις µέρες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ΣΥΝ. φρικιώ, µε πιάνει 
σύγκρυο 3. αισθάνοµαι έντονη συγκίνηση (που κάνει να σηκώνονται οι τρίχες 
µου): κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύµνο ~ από συγκίνηση. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
άνατριχιώ < άνατριχώ < ανατριχα < µτγν. άνάτριχος]. 

ανατριχιαστικός, -ή, -ό [1895] αυτός που κάνει κάποιον να ανατριχιάζει, που 
προκαλεί ισχυρή αποστροφή: το ~ θέαµα των θυµάτων των Ναζί || ~ περιγραφή 
| έγκληµα. 

ανατριχίλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ανόρθωση των τριχών και το σφίξιµο τού 
δέρµατος, που οφείλεται σε εξωτερικό ερέθισµα (ψύχος, τρόµο ή άλλη αιτία): 
αισθάνθηκε - από την ψύχρα || την άγγιξε απαλά κι εκείνη ένιωσε µια γλυκιά ~ || 
έσυρε το δαχτυλίδι στο τζάµι και µου προκάλεσε ~ 2. συναίσθηµα 
αποτροπιασµού, φρίκη: του προκάλεσε ~ η φωτογραφία τού πτώµατος 3. 
συναίσθηµα έντονης συγκίνησης (που κάνει να σηκώνονται οι τρίχες): - από 
χαρά || ερωτική ~. [ΕΤΥΜ. < επίρρ. ανατριχα + παραγ. επίθηµα -ίλα], 

ανάτριχος, -η, -ο 1. αυτός που έχει ανορθωµένες τις τρίχες 2. αυτός που 
προκαλεί ανατριχίλα. 

ανατροπέας (ο/η) {ανατροπ-είς, -έων) πρόσωπο που επιδιώκει να επιφέρει ή 
έχει επιφέρει ανατροπή: οι αναρχικοί θεωρούνται από 
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πολλούς επικίνδυνοι ~ τής κοινωνικής τάξης και ασφάλειας || οι ~ τον δικτάτορα 
ανέλαβαν τη διακυβέρνηση τής χώρας. Επίσης (λόγ.) ανατροπέας [αρχ.] 
{ανατροπέως}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άνατροπεύς < ανατρέπω]. 

ανατροπή (η) 1. (α) το αναποδογύρισµα, η απώλεια τής ισορροπίας και η 
πτώση: - λεωφορείου λόγω ολισθηρότητας τού δρόµου || η ~ ενός 
ποδοσφαιριστή από τον αντίπαλο παίκτη ΣΥΝ. τουµπάρισµα (β) υδραυλικό 
σύστηµα για την ανύψωση και το άδειασµα τής καρότσας φορτηγών 2. (µτφ.) 
η βίαιη πτώση, η κατάλυση (τής υπάρχουσας τάξης, καθεστώτος, ηγέτη): η ~ 
τού τυράννου | τής νόµιµης κυβέρνησης 3. η ριζική µεταβολή προς το αντίθετο: 
η - τού καλού κλίµατος στις σχέσεις των δύο χωρών ΣΥΝ. αναστροφή 4. (µτφ.) 
η απόδειξη ότι κάτι δεν ισχύει: η ~ των εναντίον του θέσεων ΣΥΝ. 
αντίκρουση, ανασκευή ANT. ενίσχυση, στήριξη, θεµελίωση 5. (µτφ.) η 
ακύρωση, η µαταίωση: η ~ των σχεδίων κάποιου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ανατρέπω]. 

ανατροφή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η επιµέλεια για την πλήρη σωµατική και 
πνευµατική ανάπτυξη: µετά τον θάνατο των γονέων την ~ των παιδιών 
ανέλαβε η θεία ΣΥΝ. µεγάλωµα · 2. η ιδιαίτερη αγωγή, ο βαθµός στον οποίο 
έχει κατακτήσει κανείς τους κανόνες κοινωνικής συµπεριφοράς: ένα παιδί µε 
~ έχει καλούς τρόπους, φέρεται ευγενικά στους µεγαλύτερους του και δεν 
ενοχλεί τα άλλα παιδιά || καλή | κακή ~ ΣΥΝ. διαπαιδαγώγηση. [ΕΤΥΜ. αρΧ- < 
ανατρέφω]. 

ανατροφοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εκ νέου 
τροφοδότηση, η συντήρηση ή η ενίσχυση µε νέα στοιχεία: οι φήµες για 
υποτίµηση τής δραχµής οδήγησαν στην ~ των κερδοσκοπικών διαθέσεων 
µερικών οικονοµικών κύκλων 2. ΤΕΧΝΟΛ. η ανάδραση (βλ.λ.). — 
ανατροφοδοτώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. feedback]. 

ανάτυπο (το) {ανατύπ-ου | -ων} τµήµα ή απόσπασµα επιστηµονικής έκδοσης 
(συνήθ. µελέτης σε επιστηµονικό περιοδικό), που κυκλοφορείται αυτοτελώς 
(µε την ίδια ή νέα σελιδαρίθµηση) και διανέµεται δωρεάν από τον συγγραφέα. 
[ΕΤΥΜ, < ανατυπώνω (υποχωρητ.)]. 

ανατυπώνω ρ. µετβ. (ανατύπω-σα, -θηκα, -µένος} τυπώνω εκ νέου (συνήθ. έργο 
που έχει εξαντληθεί από την αγορά) χωρίς προσθήκες ή µεταβολές στο 
περιεχόµενο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άνατυπώ (-όω) < ava- + τυπώ < τύπος]. 

ανατύπωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η εκ νέου εκτύπωση 
εντύπου: λόγω τής µεγάλης ζήτησης τού βιβλίου ο εκδοτικός οίκος προέβη σε ~ 
2. (συνεκδ.) το προϊόν µιας ανατύπωσης: το βιβλίο αυτό είναι ~ τής έκδοσης 
τού 1973. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επανέκδοση. 

άναυδος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί να µιλήσει εξαιτίας µεγάλης έκπληξης, 
αιφνιδιασµού: δεν µπορώ να πω τίποτα γι'αυτά τα αίσχη, µένω ~! ΣΥΝ. άφωνος, 
µε ανοιχτό το στόµα, κατάπληκτος, ενεός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + αύδή «φωνή» < *ά-Εδ-ή, µε µηδενισµ. βαθµ. 
τού I.E. *wed- «µιλώ, τραγουδώ», για το οποίο βλ. λ. άδω. Οµόρρ. άσ-µα, φδ-
ή, άηδ-ών κ.ά.]. 

άναυλος, -η, -ο 1. (για πλοίο) αυτός που δεν έχει ναυλωθεί ΣΥΝ. αναύλωτος 
ANT. ναυλωµένος 2. (για πρόσ.) αυτός που δεν πλήρωσε ναύλο 3. (µτφ.) αυτός 
που έφυγε βίαια, που εκδιώχθηκε: έφυγε ~ µες στη νύχτα, µετά τις απειλές που 
δέχθηκε ΣΥΝ. εκών άκων, κυνηγηµένος. — άναυλα επίρρ. 

αναύλωτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει µισθωθεί µε ναύλο: το πλοίο είναι ακόµη 
~ στο λιµάνι ΣΥΝ άναυλος, αµίσθωτος ΑΝΤ. ναυλωµένος. 

αναύξητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει αυξηθεί ή δεν µπορεί να αυξηθεί: το 
εισόδηµα των εργαζοµένων παραµένει - τα τελευταία χρόνια · 2. ΓΛΩΣΣ. 
(ρηµατικός τύπος) που δεν παίρνει συλλαβική ή χρονική αύξηση κατά τον 
σχηµατισµό των παρελθοντικών χρόνων τού ρήµατος: ο τύπος «τρέχαµε» είναι 
~ σε αντίθεση µε το «έ-τρεχα». [ΕΤΥΜ αρχ. < άν- στερητ. + αϋξω «αυξάνω»]. 

αναφαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {αναφάνηκα (λογιότ. ανεφάνην, -ης, -η...)} 
(λόγ.) 1. έρχοµαι στο φως, στην επιφάνεια, εµφανίζοµαι: καθώς υποχωρούσαν 
τα νερά, ανεφάνησαν τα κατάρτια τού βυθισµένου σκάφους ΣΥΝ. προβάλλω 2. 
εµφανίζοµαι ξανά: φύγανε τα σύννεφα κι αναφάνηκε ο ήλιος 3. (µτφ.) βγαίνω 
από την αφάνεια, κα-θίσταµαι εµφανής: νέος δηµοσιογραφικός αστέρας 
ανεφάνη στον ορίζοντα ΣΥΝ. αναδεικνύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αναφαίρετος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν µπορεί να αφαιρεθεί, που 
δικαιωµατικά έχει κατοχυρωθεί σε κάποιον: είναι ~ δικαίωµα τού πολίτη να 
εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του || ~ προνόµιο ΣΥΝ. αναπαλλοτρίωτος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ., αίρω. 

αναφανδόν επίρρ. (λόγ.) µε τρόπο σαφή και ανεπιφύλακτο: η εφηµερίδα 
τάχθηκε εξαρχής ~ υπέρ τής πολιτικής τού κόµµατος ΣΥΝ. πασιφανώς, φανερά, 
απροκάλυπτα, ανοιχτά, ανεπιφύλακτα ΑΝΤ. παρασκηνιακά, αφανώς, κρυφά. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άναφαίνω (θ. άναφαν-, πβ. παθ. αόρ. ανεφάνην) + επιρρ. 
επίθηµα -δόν, πβ. κ. πρηνηδόν]. 

ανάφαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η φάση τής µίτωσης κατά την 
οποία τα οµόλογα χρωµατίδια, δηλ. εκείνα που προέκυψαν από την κατά 
µήκος διαίρεση τού κάθε χρωµοσώµατος, µετακινούνται προς τους δύο 
πόλους τής ατράκτου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
anaphase]. 

αναφέρω ρ. µετβ. {ανέφερα, αναφέρθηκα (λόγ. ανεφέρθην, -ης, -η..., µτχ. 
αναφερθείς, -είσα, -έν)} 1. µιλώ για (κάποιον/κάτι), κάνω µνεία, κάνω λόγο: ο 
συγγραφέας ~ χαρακτηριστικά περιστατικά από την Κατοχή ΣΥΝ. µνηµονεύω 
ΑΝΤ. αποσιωπώ, παρασιωπώ 2. καθιστώ γνωστό (σε ευρύ κοινό): η 
ανακοίνωση τού συλλόγου αναφέρει τα εξής δια- 

φωτιστικά || ανεπίσηµες πηγές αναφέρουν ότι οι νεκροί από τα αιµατηρά 
επεισόδια ανέρχονται σε τριακόσιους^, (ειδικότ.) καθιστώ γνωστό σε 
προϊστάµενο, σε αρµόδια αρχή: οτιδήποτε ήθελε να γνωστοποιήσει στους 
ανωτέρους του, έπρεπε τυπικά να το αρχίζει µε τη φράση «λαµβάνω την τιµήν να 
~ ότι...» ΣΥΝ. γνωστοποιώ, δηλώνω, εκθέτω · 4. καταγγέλλω, κάνω αναφορά 
(σε κάποιον): ο λοχίας ανέφερε τους δύο απείθαρχους στρατιώτες στον 
διοικητή· (µεσοπαθ. αναφέροµαι +σε) 5. κάνω λόγο για (κάτι/κάποιον): στη 
συνέντευξη του, αναφέρθηκε στο πρόβληµα τής παιδείας || αναφερόµενος στο 
εκλογικό σύστηµα, είπε χαρακτηριστικά... || δεν κατάλαβα σε τι αναφερόταν 6. 
(συνήθ. τριτοπρόσ. αναφέρεται, αναφέρονται) έχω ως θέµα ή αντικείµενο, 
εξετάζω: η σηµερινή µας εκποµπή αναφέρεται στο καυτό θέµα των ναρκωτικών 
|| η µελέτη µου αναφέρεται σε προτάσεις για την καταπολέµηση και πρόληψη τού 
καρκίνου ΣΥΝ. αφορά. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φέρνω προς τα πάνω (ή 
προς τα πίσω) -οδηγώ» (πβ. κ. Κ.∆. Μάρκ. 9, 2: και αναφέρει αυτούς εις όρος 
ύψηλόν κατ' ΐδίαν µόνους), < ava- + φέρω. Ήδη αρχ. οι σηµ. «παραπέµπω -
µνηµονεύω»]. 

Ανάφη (η) 1. νησί των Ν. Κυκλάδων Α. τής θήρας 2. η πρωτεύουσα τού 
οµώνυµου νησιού. — Αναφιώτης (ο), Αναφιώτισσα (η), αναφιώ-ΤΙΚος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε αρχ. µύθο, το νησί δηµιουργήθηκε 
από τον Απόλλωνα, προκειµένου να σωθούν οι Αργοναύτες, καθώς 
επέστρεφαν από την Κολχίδα- ο Απόλλων τόξευσε στη θάλασσα και αµέσως 
άνεφάνη το νησί, στο οποίο οι ναύτες έδωσαν το όνοµα 'Ανάφη (< 
αναφαίνοµαι)]. 

αναφιλητό κ. αναφιλυτό (το) κλάµα µε συνεχείς λυγµούς (συνήθ. στον πληθ.): 
στη θύµηση του ξεσπούσε σε αναφιλητά! [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. 
άναφλύω «ανακοχλάζω» (µε ανάπτυξη ευφωνικού -ι-) < ava- + φλύω (βλ. λ. 
φλύκταινα)]. 

αναφιλητό ή αναφιλυτό; Επειδή η επικρατέστερη ετυµολογία τής λ. είναι 
από το αρχ. αναφλύω «κοχλάζω, ανακοχλάζω» (βλ. ΕΤΥΜ.), προτιµότερη 
θα ήταν η γραφή αναφιλυτό (µε -υ-) (πβ. και τανύω -τανυτό «τέντωµα»). 
Ωστόσο, ένας µεγάλος αριθµός παραγώγων τής Ελληνικής, κυρ. από 
ρήµατα, σχηµατίζεται µε το παραγωγικό επίθηµα -ητό: κυνηγώ - κυνηγ-
ητό, βογγώ - βογγ-ητό, κουβαλώ -κουβαλ-ητό, αλλά και τρεχάλα - τρεχαλ-
ητό κ.λπ. Αυτό επιτρέπει να θεωρήσουµε ότι και η συζητούµενη λ. 
εντάσσεται στο σύστηµα και σχηµατίζεται όπως και οι άλλες, δηλ. ως 
αναφιλ-ητό. 

αναφλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {ανέφλεξα, αναφλέχθηκα (λογιότ. ανεφλέ-γην, -ης, -
η..., µτχ. αναφλέγεις, -είσα, -έν)} (λόγ.) 1. µεταδίδω φλόγα ή φωτιά σε κάτι 2. 
(µεσοπαθ. αναφλέγοµαι) παίρνω φωτιά, παραδίδοµαι στις φλόγες: µετά την 
έκρηξη ολόκληρο το κτήριο ανεφλέγη µπροστά στα έντροµα µάτια τού πλήθους. 

αναφλεκτήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. η διάταξη που τοποθετείται στην κεφαλή τού 
κυλίνδρου ενός κινητήρα εσωτερικής καύσεως για την παραγωγή ηλεκτρικού 
σπινθήρα και την ανάφλεξη τού καυσίµου- µπουζί (αυτοκινήτου) ΣΥΝ. 
σπινθηριστήρας. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. bougie (βλ. λ. µπουζί)]. 

ανάφλεξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} 1. µετάδοση σπινθήρα ή 
φλόγας σε κάτι: η επέκταση τής πυρκαγιάς προς την αποθήκη τού εργοστασίου 
ενείχε τον κίνδυνο άµεσης - των αποθεµάτων καυσίµων 2. ΧΗΜ. σηµείο 
αναφλέξεως η χαµηλότερη θερµοκρασία στην οποία αναφλέγονται οι ατµοί 
εύφλεκτου πτητικού υγρού υπό την επίδραση µικρής φλόγας και υπό 
καθορισµένες συνθήκες 3. ΤΕΧΝΟΛ. σύστηµα στους βενζινοκινητήρες για την 
παραγωγή ηλεκτρικού σπινθήρα, που προκαλεί ανάφλεξη µείγµατος καυσίµων 
και αέρα και συνακόλουθη έκρηξη και παραγωγή κινητήριας δύναµης: το 
αυτοκίνητο παρουσίασε πρόβληµα στην ~· ο τεχνίτης είπε ότι ή το µπουζί φταίει 
ή οι πλατίνες 4. (µτφ.) η αναζωπύρωση τής έντασης συναισθηµάτων: οι 
πρόσφατες δηλώσεις οδήγησαν σε ~ τού κλίµατος διχόνοιας και πόλωσης. 

αναφοµοίωτος, -η, -ο 1. (για ουσίες που εισάγονται στον οργανισµό) αυτός που 
δεν έχει αφοµοιωθεί ή δεν µπορεί να αφοµοιωθεί από έναν οργανισµό: η 
ιατροδικαστική εξέταση διαπίστωσε υπολείµµατα αναφοµοίωτων τροφών στο 
στοµάχι ΣΥΝ. αχώνευτος ΑΝΤ. αφοµοιωµένος, αφοµοιώσιµος 2. (µτφ. για 
γνώσεις) αυτός που δεν έχει κατακτηθεί πλήρως, που δεν έχει ενσωµατωθεί 
στο υπάρχον σώµα γνώσεων, ώστε να είναι αξιοποιήσιµος: όταν δεν 
εµπεδώνονται οι γνώσεις µε ασκήσεις και πρακτική εφαρµογή, µένουν 
αναφοµοίωτες ΣΥΝ. ανεµπέδωτος. — αναφοµοίωτα επίρρ. 

αναφορά (η) 1. η απλή κατονοµασία, η ονοµαστική παράθεση (συχνά κατ' 
αντιδιαστολή προς την ανάλυση ή την επεξήγηση): η ~ και µόνο τού ονόµατος 
του προκάλεσε µεγάλη συγκίνηση || έκανε απλή ~ στο θέµα, χωρίς να ασχοληθεί 
λεπτοµερώς ΣΥΝ. µνεία 2. η επίσηµη έκθεση που υποβάλλεται σε ανώτερο, 
υπηρεσία ή αρχή: η ~ των εµπειρογνωµόνων συνιστά την άµεση λήψη µέτρων || 
υποβάλλω ~ ΣΥΝ. έκθεση, υπόµνηµα, (λαϊκ.) ραπόρτο- ΦΡ. (α) κάνω (σε 
κάποιον) αναφορά (για πρόσωπα που υπηρετούν στον κρατικό µηχανισµό) 
υποβάλλω σε αρµόδια αρχή έκθεση µε συγκεκριµένες καταγγελίες για 
υπάλληλο που δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντα του: αυτός ο υπάλληλος είναι 
εντελώς αδιάφορος και τεµπέλης- πρέπει να του κάνει κάποιος αναφορά, για να 
συµµορφωθεί (β) δίνω (σε κάποιον) αναφορά (για κάτι) λέω (σε κάποιον) 
λεπτοµερώς (ό,τι σχετίζεται µε κάτι): Και γιατί να σου πω πού ήµουν; Αναφορά 
θα σου δώσω; || µόλις µάθει κάνα νέο, σπεύδει να δώσει αναφορά στη φίλη της 
(γ) κόλλα αναφοράς βλ. λ. κόλλα · 3. ο συσχετισµός ενός στοιχείου µε άλλο- 
ΦΡ. (α) (λόγ.) εν αναφορά προς σε σχέση µε, αναφορικά µε: ~ τις κατηγορίες 
που µου 
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προσάπτουν, έχω να πω ότι είναι τελείως ψευδείς ΣΥΝ. σχέση, σύνδε-
ση, συσχέτιση (β) σηµείο αναφοράς (i) οτιδήποτε θεωρείται δεδοµένο 
και κριτήριο για τον καθορισµό οµοειδών προς αυτό στοιχείων πρό-
σωπο ή πράγµα στο οποίο αναφέρονται όλοι: το έργο του αποτελεί ~ 
όλων των σύγχρονων µελετών || ~ για το επίκεντρο ενός σεισµού είναι 
συνήθ. η κοντινότερη σε αυτό πόλη (ii) ΤΟΠΟΓΡ. σηµείο τής επιφάνειας 
τής Γης µε δεδοµένες γεωγραφικές συντεταγµένες και υψόµετρο (γ) 
βιβλίο | έργο αναφοράς βιβλίο χρήσιµο για γενικότερη πληροφόρηση 
(λεξικό, εγκυκλοπαίδεια κ.λπ.) ή και για ειδική πληροφόρηση 
(γραµµατική, επιστηµονικό εγχειρίδιο), από το οποίο αντλεί ο χρή-
στης συγκεκριµένες πληροφορίες 4. ΓΛΩΣΣ. η σύνδεση ενός γλωσσι-
κού στοιχείου (σε πρόταση ή κείµενο) µε προηγούµενο ή και επόµενο 
γλωσσικό στοιχείο, συνήθ. µε τη βοήθεια αντωνυµίας ή επιρρήµατος, 
π.χ. η αστυνοµία ερεύνησε την περιοχή που υπέδειξε ο δράστης (η 
πρόταση «που υπέδειξε ο δράστης» αναφέρεται και εξειδικεύει τη 
σηµασία τής φράσης «την περιοχή»- πβ. κ. λ. δείξη) 5. ΣΤΡΑΤ. αναφο-
ρά (µονάδος) η διαδικασία κατά την οποία παρατάσσεται το σύνολο 
τής µονάδας ή υποδιαίρεσης αυτής (λόχος, πυροβολαρχία κ.λπ.) και 
εκτίθενται προφορικώς και δηµόσια στον διοικητή (µονάδας ή υποδι-
αίρεσης αυτής) όσα συνέβησαν στο στρατόπεδο την προηγούµενη 
µέρα- ΦΡ. (α) βγαίνω στην αναφορά (για στρατιώτες) υποβάλλω κατά 
την παραπάνω διαδικασία στον διοικητή προσωπικό αίτηµα, για το 
οποίο απαιτείται η έγκριση του: στρατιώτης βγήκε στην αναφορά και 
ζήτησε από τον διοικητή άδεια δέκα ηµερών (β) βγάζω (κάποιον) στην 
αναφορά στέλνω ως ανώτερος στη στρατιωτική ιεραρχία κατώτερο 
µου να παρουσιαστεί δηµόσια κατά την αναφορά τής µονάδας και να 
αναφέρει στον διοικητή παράπτωµα του: ο υπολοχαγός τον έπιασε να 
κοιµάται και τον έβγαλε στην αναφορά · 6. ΦΥΣ. σύστηµα αναφοράς 
το σύστηµα βαθµολογηµένων αξόνων που χρησιµοποιούµε για να 
καθορίζουµε τη θέση των σωµάτων και να διαπιστώνουµε έτσι αν 
αυτά κινούνται (αλλαγή θέσης) ή είναι ακίνητα (σταθερή θέση) · 7. 
ΕΚΚΛΗΣ. το κέντρο τού µυστηρίου τής Θείας Ευχαριστίας στη Θεία 
Λειτουργία, το οποίο περιέχει την Ανάµνηση, δηλ. τους λόγους τού 
Χριστού για τη σύσταση τού µυστηρίου (Λάβετε φάγετε..., Πίετε εξ 
αυτού πάντες...) και την Επίκληση τού Αγίου Πνεύµατος για τον κα-
θαγιασµό τού άρτου και τού οίνου τής Θείας Ευχαριστίας. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < αναφέρω. Η στρατιωτική σηµ. αποδίδει το γαλλ. rapport σε µία 
από τις χρήσεις του (στρατ. πρόσταγµα Au rapport! «Στην 
αναφορά!»). Η φρ. εν αναφορά προς είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
par rapport à. H γλωσσ. σηµ. αποδίδει τον αγγλ. όρο reference. Μετά-
φρ. δάνεια αποτελούν και το σύστηµα αναφοράς (< γαλλ. système 
référence), βιβλίο αναφοράς (< γαλλ. livre de référence), σηµείο ανα-
φοράς (< αγγλ. reference point)]. 

αναφορικά επίρρ. (+µε) σε σχέση, σε ό,τι αφορά: ~ µε την πρόταση 
σας, σας γνωστοποιούµε ότι... || ~ µε το πρόβληµα που δηµιουργήθη-
κε, έχω να πω τα εξής. Επίσης (λόγ.) αναφορικώς [1840] (+προς). 

αναφορικός, -ή, -ό 1. ο σχετικός µε την έννοια ή τη λειτουργία τής 
αναφοράς (βλ.λ.) 2. ΓΑΩΣΣ. (α) (λέξη) που έχει ως λειτουργία να ανα-
φέρεται σε προηγούµενο όρο τής πρότασης ή γενικότ. τού κειµένου: 
~ αντωνυµίες τής Ν. Ελληνικής είναι: οποίος, όποιος, όσο, που, ό,τι 
κ.ά. || ~ επιρρήµατα (όπου, που, όπως, καθώς, όσο) (β) αναφορική 
πρόταση η πρόταση που εισάγεται µε αναφορική αντωνυµία ή επίρ-
ρηµα: η επιστολή, η οποία δηµοσιεύθηκε χθες, είχε σταλεί προ µηνός 
|| θα υπογράψεις όπου έχω σηµειώσει (γ) αναφορική µετοχή η µετο-
χή που µπορεί να αναλυθεί σε αναφορική πρόταση: η προτεινόµενη 
λύση είναι η καλύτερη (= η οποία προτείνεται). — αναφορικότητα 
(η) [1890]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αναφορά. Οι γλωσσ. όροι είναι µετάφρ. δάνεια, 
αποδίδοντας το λατ. relativus]. 

αναφροδισία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η έλλειψη γενετήσιας επιθυµίας 
(από ψυχολογικά συνήθ. αίτια)· (ειδικότ.) η γυναικεία ψυχρότητα. — 
αναφροδισιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. anaphrodisia < µτγν. αναφροδισία < ανα-
φρόδιτος < άν- στερητ. + -αφρόδιτοςκ αρχ. Αφροδίτη]. 

ανάφτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-εκφραστ.) (γυναίκα) που συµπε-
ριφέρεται προκλητικά και προκαλεί ερωτική επιθυµία στους άνδρες. 
[ΕΤΥΜ. < ανάβω + παραγ. επίθηµα θηλ. -τρα, µε τροπή τού ηχηρού -
β- στο αντίστοιχο άηχο -φ- προ τού -τ- (αφοµοίωση), πβ. κ. καύ-τρα]. 

αναφυλαξία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η παθολογικού χαρακτήρα αντί-
δραση τού οργανισµού σε ουσία στην οποία εµφανίζει υπερευαι-
σθησία. — αναφυλακτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ. (< ava- + -φυλαξία < αρχ. φύλαξις), < 
γαλλ. anaphylaxie]. 

αναφύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ανεφύην, -ης, -η..., µτχ. αναφύεις, -είσα, -
έν} (λόγ.) 1. φυτρώνω ξανά, εκ νέου ΣΥΝ. ξαναφυτρώνω · 2. (µτφ.) εµ-
φανίζοµαι, προκύπτω: αναφύονται προβλήµατα που δεν είχαµε προ-
βλέψει ΣΥΝ. παρουσιάζοµαι, προκύπτω, αναφαίνοµαι, ανακύπτω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αναφύω (-οµαι) < ava- + φύω 
(-οµαι) «φυτρώνω»]. 

αναφύτευση (η) [1891] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η εκ νέου 
φύτευση φυτών (συνήθ. σε περιοχή που έχει καεί, καταστραφεί κ.λπ.) 
(πβ; λ. αναδάσωση) ΣΥΝ. ξαναφύτεµα. — αναφυτεύω ρ. [αρχ.]. 

αναφωνώ ρ. αµετβ. {αναφωνείς... | αναφώνησα} (λόγ.) φωνάζω δυνα-
τά (και συνήθ. ξαφνικά) λόγω ψυχικής έντασης: «Θεέ µου», αναφώ-
νησε έντροµος ΣΥΝ. κραυγάζω, ανακράζω. — αναφώνηση (η) [µτγν.], 
αναφώνηµα [µτγν.] κ. αναφωνητό (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. αναφωνώ (-
έω) < ava- + φωνώ < φωνή]. 

αναχαιτίζω ρ. µετβ. {αναχαίτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ανα-
κόπτω την ορµή (σε κάποιον/κάτι): µε τη νέα αυτή δέσµη µέτρων η 
κυβέρνηση επιχειρεί να αναχαιτίσει τον πληθωρισµό || «οι προσπά- 

θειες τού προέδρου τού κόµµατος να αναχαιτίσει την εσωκοµµατική 
αµφισβήτηση» (εφηµ.) ΣΥΝ. συγκρατώ, ανακόπτω 2. (ειδικότ.) ΣΤΡΑΤ. 
πραγµατοποιώ αναχαίτιση (βλ.λ., σηµ. 2): αεροσκάφη µας απογειώ-
θηκαν, για να αναχαιτίσουν τα αεροπλάνα που παραβίασαν τον εθνι-
κό εναέριο χώρο µας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ava- + -χαιτίζω < χαίτη. Αρχικώς η λ. περιέγραφε την 
κίνηση των αγρίων αλόγων, όταν ρίχνουν τη χαίτη προς τα πίσω και 
σηκώνονται στα πίσω πόδια. Ακολούθως δήλωσε και την ενέργεια 
τού αναβάτη να κρατάει τη χαίτη τού αλόγου, προκειµένου να το συ-
γκρατήσει, να του ανακόψει την πορεία. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

αναχαίτιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η ανακοπή 
(τής προώθησης, τής ορµής, τής εξέλιξης κ.λπ.): µέτρα για την απο-
τροπή και - τού επεκτατισµού τής γειτονικής χώρας || αποσκοπεί στην 
~ τού νεοναζιστικοί) ρεύµατος 2. (ειδικότ.) ΣΤΡΑΤ. το σύνολο των 
αµυντικών ενεργειών που αποσκοπούν στην ανακοπή τής προέλασης 
τού εχθρού ή τον εξαναγκασµό σε υποχώρηση αεροπλάνων που επι-
χειρούν παραβίαση τού εναέριου χώρου: αεροσκάφος αναχαίτισης 
(µαχητικό αεροσκάφος µε υψηλή ταχύτητα ανόδου για την αντιµε-
τώπιση εχθρικών αεροπορικών επιθέσεων). — αναχαιτιστικός. -ή, -ό. 

αναχαράζω ρ. αµετβ. {αναχάραξα} αναµασώ την τροφή µου ΣΥΝ. 
µηρυκάζω. — αναχάρανµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άναχαράσσω «αναξέω» < ava- + χαράσσω (πβ. διατά-
ζω < διατάσσω). Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

αναχθώ (να/θα) ρ. → ανάγω 
αναχορηγία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ΣΤΡΑΤ. η χειροκίνητη ή αυτόµατη 

προώθηση (= χορηγία) βληµάτων ή ρουκετών από τον αποθηκευτικό 
χώρο στον οποίο βρίσκονται (= αποθήκη αναχορηγίας) προς το πυ-
ροβόλο ή τον εκτοξευτήρα ρουκετών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
regranting]. 

αναχρηµατοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εκ νέου 
επιδότηση, συνήθ. από το ∆ηµόσιο, προς ιδιώτη, οργανισµό ή για 
δηµόσια έργα 2. η χορήγηση νέου δανείου για εξόφληση παλαιότε-
ρου. — αναχρηµατοδοτώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
refund]. 

αναχρονισµός (ο) [µεσν.] 1. το ακούσιο ή εκούσιο λάθος σε χρονο-
λόγηση, χρονικό εντοπισµό γεγονότος: είναι ~ να λες ότι οι Περσικοί 
Πόλεµοι έγιναν µετά τον Πελοποννησιακό 2. (ειδικότ.) απόδοση, πα-
ρουσίαση ή ερµηνεία γεγονότων µε χρησιµοποίηση πολιτισµικών 
στοιχείων διαφορετικής, κυρ. µεταγενέστερης εποχής: η παρουσίαση 
τής «Αντιγόνης» µε σύγχρονα κοστούµια αποτελεί σκόπιµο ~ τού 
σκηνοθέτη, για να δείξει τη διαχρονικότητα των µηνυµάτων τής τρα-
γωδίας 3. (κατ' επέκτ.) η εµµονή σε απαρχαιωµένες αντιλήψεις, σε 
τρόπο ζωής περασµένης εποχής: είπε πως αποτελεί- για τη σηµερινή 
εποχή να πιστεύει κανείς στον τύπο τής πατριαρχικής οικογένειας 
ANT. νεωτερισµός, µοντερνισµός. — αναχρονίζω ρ. [µτγν.]. 

αναχρονιστικός, -ή, -ό [1889] αυτός που δεν συµβαδίζει, δεν εναρ-
µονίζεται µε τη σύγχρονη του εποχή: η αντίληψη ότι το παιδί πρέπει 
να ακολουθεί το επάγγελµα τού πατέρα είναι ~ || ~ διοικητικό σύστηµα 
ΣΥΝ. οπισθοδροµικός, παλιοµοδίτικος, ξεπερασµένος ΑΝΤ. σύγχρονος, 
µοντέρνος. — αναχρονιστικ-ά | -ως [1891] επίρρ., αναχρον!-
σπκότητα (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. anachronistic]. 

ανάχωµα (το) {αναχώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κατά µήκος φυσικού 
ή τεχνητού ανοίγµατος ή περάσµατος συσσώρευση χωµάτων από εκ-
σκαφή ή εξόρυξη: το - τοι3 χαρακώµατος τον προστάτεψε από µια 
οβίδα που κατευθυνόταν προς το µέρος του ΣΥΝ. πρόχωµα 2. (ειδι-
κότ.) µικρό φράγµα ή υπερύψωση όχθης, συνήθ. από χώµα, για τον 
έλεγχο ή περιορισµό τού νερού: η κατασκευή αναχώµατος στον Ση-
κουάνα απασχόλησε πολλούς και ικανούς τεχνικούς ΣΥΝ. φράγµα 3. 
(µτφ.) καθετί που λειτουργεί ως αµυντικός µηχανισµός, εµπόδιο στη 
δράση κάποιου: η δηµοκρατική διαπαιδαγώγηση συνιστά ~ στην εξά-
πλωση ολοκληρωτικών ιδεολογιών. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άναχώννυµι «συσσωρεύω χώµα» < άνα- + χώννυµι 
«γεµίζω, πληρώ». Βλ. κ. λ. χώµα]. 

αναχωµατιζω ρ. µετβ. [µεσν.] {αναχωµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} συσσωρεύω χώµα, για να γεµίσω άνοιγµα στο έδαφος ή για 
να σχηµατίσω ανάχωµα. Επίσης αναχωµατώνω. — αναχωµατισµός 
(ο) [µτγν.] κ. αναχωµάτωση (η), αναχωµατικός, -ή, -ό. 

αναχωνεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {αναχών-ευσα, -εύτηκα, -ευµένος) 1. 
λειώνω µεταλλικό αντικείµενο (π.χ. νόµισµα) µέσα σε µεταλλουργι-
κό χωνί ή καµίνι 2. (µτφ.) αναδηµιουργώ, ανασυνθέτω µε δηµιουργι-
κό τρόπο: οι νέοι πρέπει να αναχωνεύσουν την πολιτιστική κληρονο-
µιά των προγόνων τους και να τη συνεχίσουν επάξια. — αναχώνευ-
ση (η) [µτγν.]. 

αναχώρηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η αποµά-
κρυνση, η κίνηση πέρα και µακριά από έναν τόπο προς συγκεκριµένο 
προορισµό: ανέβαλε την ~ του για το Παρίσι ΑΝΤ. άφιξη, ερχοµός 2. 
(ειδικότ.) η χρονικά καθορισµένη έναρξη εκτέλεσης ενός δροµολογίου 
οποιουδήποτε µέσου µαζικής µεταφοράς: η αναχώρηση τού τρένου 
για Θεσσαλονίκη είναι στις 4.00 || ώρες αναχωρήσεως ΣΥΝ. ξεκίνηµα 
3. αναχωρήσεις (οι) ηλεκτρονικός ή έντυπος πίνακας υπηρεσίας ή 
οργανισµού µεταφορών και συγκοινωνιών µε καταχωρισµένες τις 
ώρες ενάρξεως των δροµολογίων για την ενηµέρωση τού επιβατικού 
κοινού: κοίτα στις ~ και αν το φωτάκι δίπλα στα στοιχεία τής πτήσης 
αναβοσβήνει, έχει αρχίσει η επιβίβαση 4. (συνεκδ.) ο χώρος (συνήθ. 
στεγασµένη αίθουσα) από όπου αναχωρούν µέσα µεταφοράς: έδωσαν 
ραντεβού έξω από τις - εξωτερικού ΑΝΤ. αφίξεις · 5. (συνεκδ.) η 
ενσυνείδητη εγκατάλειψη τής κοσµικής ζωής, η ζωή σε 
αναχωρητήριο: η ~ του στο Άγιον Όρος (βλ. λ. αναχωρητής). 
αναχωρητήριο (το) [µεσν.] {αναχωρητηρί-ου | -ων} ο τόπος στον 
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οποίο αποσύρεται κανείς για να µονάσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 
αναχωρητής (ο) [µτγν.], αναχωρήτρια (η) {αναχωρητριών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. 

πρόσωπο που απαρνείται την κοινωνική ζωή, αποσυρόµενος σε ερηµική 
τοποθεσία, κυρ. µε σκοπό την άσκηση και την ολοκληρωτική αφιέρωση στον 
Θεό: οι πρώτοι χριστιανοί αναχωρητές αποσύρονταν συνήθως στην έρηµο τής 
Αιγύπτου ΣΥΝ. ερηµίτης, ασκητής, η-συχαστής, µοναχός 2. (µτφ.) πρόσωπο 
που εγκαταλείπει την καθηµερινή ζωή. — αναχωρητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

αναχωρητισµός (ο) η τάση για εγκατάλειψη τής κοσµικής ζωής και η 
εγκατάσταση σε ερηµική τοποθεσία (για άσκηση, αφιέρωση στον Θεό κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. anachorétisme]. 

αναχωρώ ρ. αµετβ. (+για) {αναχωρείς... | αναχώρησα) φεύγω έχοντας 
συγκεκριµένο προορισµό: ο υπουργός αναχώρησε χθες για τις Βρυξέλλες ANT. 
φθάνω || (κ. για µέσα µεταφοράς) το πλοίο για Μήλο αναχωρεί στις δέκα το 
βράδυ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αναχωρώ (-έω) < ava- + 
χωρώ < χώρος]. 

αναψηλάφηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η λεπτοµερής και 
εις βάθος επανεξέταση: συνήθης πρακτική τής εκποµπής είναι η ~ ξεχασµένων 
υποθέσεων που σοκάρουν ή συγκινούν την κοινή γνώµη ΣΥΝ. επανεξέταση 2. 
ΝΟΜ. έκτακτο ένδικο µέσο το οποίο ο ηττηµένος διάδικος ασκεί στο ίδιο το 
δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη τελεσίδικη απόφαση, µε το 
οποίο ζητεί την εξαφάνιση της για λόγους που ανάγονται είτε στην παράβαση 
θεµελιωδών δικονοµικών αρχών είτε σε ορισµένα περιοριστικώς 
απαριθµούµενα στον νόµο σφάλµατα των πραγµατικών διαπιστώσεων στις 
οποίες στηρίχθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση. — αναψηλαφώ ρ. µετβ. 
[µεσν.] {-άς κ. -είς...}. 

αναψοκοκκινίζω ρ. αµετβ. {αναψοκοκκίνισ-α, -µένος) παίρνω κόκκινο χρώµα 
στο πρόσωπο λόγω έξαψης: το παιδί ήρθε ιδρωµένο και αναψοκοκκινισµένο 
από το παιχνίδι ΣΥΝ. εξάπτοµαι, κοκκινίζω, ανάβω, φουντώνω. — 
αναψοκοκκίνισµα (το). [ΕΤΥΜ. < αναψο- (< θ. αναψ-, αόρ. άναψα, ρ. ανάβω) + 
κοκκινίζω]. 

αναψυκτήριο (το) {αναψυκτηρί-ου | -ων) 1. κατάστηµα όπου προσφέρονται 
αναψυκτικά 2. (ειδικότ.) υπαίθριο κατάστηµα, συνήθ. µε ελαφρό και 
ευχάριστο καλλιτεχνικό πρόγραµµα, που διαθέτει ποτά για αναψυχή και 
διασκέδαση κατά τις απογευµατινές έως και τις βραδινές ώρες (παλαιότ. 
βαριετέ). [ΕΤΥΜ. < αναψύχω + παραγ. επίθηµα -τήριο]. 

αναψυκτικό (το) µη αλκοολούχο ποτό, αεριούχο ή µη, µε ευχάριστη γεύση, που 
συνήθ. πίνεται κρύο, π.χ. πορτοκαλάδα, λεµονάδα, λεµο-νίτα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. επίθ. αναψυκτικός < αρχ. άναψύχω. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει 
το γαλλ. refraîchissant]. 

αναψυχή (η) {χωρ. πληθ.} το ευχάριστο συναίσθηµα ψυχοσωµατικής 
ανακούφισης που προσφέρει η ανάπαυση, η χαλάρωση, η ψυχαγωγία: κάνει 
ταξίδι αναψυχής στα νησιά || ο θερινός κινηµατογράφος είναι από τα πιο 
αγαπητά µέσα αναψυχής. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «δροσιά», < άναψύχω. Η σηµ. «ψυχαγωγία» είναι 
µτγν.]. 

αναψυχω ρ. µετβ. {ανέψυξα) 1. δροσολογώ, δροσίζω µε δροσερό αέρα 2. (µτφ.) 
ανακουφίζω. — ανάψυξη (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ava- + ψύχω. Η 
µεταφορική σηµ. ήδη αρχ.]. 

Ανγκολα (η) (πορτ. Republica Popular de Angola = Λαϊκή ∆ηµοκρατία τής 
Ανγκόλας) κράτος τής Ν∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Λουάντα, επίσηµη 
γλώσσα την Πορτογαλική και νόµισµα το κουάνζα. — Ανγκολέζος (ο), 
Ανγκολέζα (η), ανγκολέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < πορτ. Angola < n'gola, λ. τής 
αφρικανικής γλώσσας Μπαντού, που σηµαίνει «βασιλιάς». Οι Πορτογάλοι 
άποικοι, που ανακάλυψαν τη χώρα το 1482, βρήκαν ένα διοικητικό σύστηµα 
οργανωµένο κατά φυλετικές οµάδες, σε µία από τις οποίες ο φύλαρχος έφερε 
τον τίτλο τού n'gola]. 

ανγκορά επίθ. {άκλ.} 1. το τρίχωµα τού κουνελιού «ανγκορά», το οποίο έχει 
λεπτή, µεταξένια υφή 2. (συνεκδ.) (για νήµατα, υφάσµατα, ενδύµατα) αυτός 
που περιέχει ίνες ανγκορά. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. angora < Angora, πρώιµη ονοµ. τής τουρκικής πόλεως 
Ankara (βλ. λ. Αγκυρα)]. 

ανγκοστούρα (η) {χωρ. πληθ.) βελτιωτικό γεύσεως, που χρησιµοποιείται στην 
παρασκευή κοκτέιλ και φρουτοχυµών. [ΕΤΥΜ. < Angostura (πόλη τής 
Βενεζουέλας, που σήµερα ονοµάζεται Ciudad Bolivar) < ισπ. angostura 
«στενό πέρασµα», επειδή το βελτιωτικό αυτό προέρχεται από δύο δέντρα τής 
Ν. Αµερικής, που φύονται κοντά στον ποταµό Ορινόκο (Βενεζουέλα) και στα 
στενά περάσµατα του]. 

Ανδαλουσία (η) αυτόνοµη περιοχή τής Ν∆. Ισπανίας. — Ανδαλου-σιανός (ο), 
Ανδαλουσιανή (η), ανδαλουσιανός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < ισπ. Andalucia < αραβ. 
Al-Andalüs «χώρα των Βανδάλων», από τα γερµ. φύλα των Βανδάλων που 
είχαν εισβάλει στην Ισπανία 

^ τον 5ο αι. µ.Χ.]. 
Άνδεις (οι) {Ανδεων} µεγάλη οροσειρά στις ∆. ακτές τής Ν. Αµερικής (που 

εκτείνεται στην Κολοµβία, στο Εκουαδόρ, το Περού, στη Βολιβία, τη Χιλή 
και την Αργεντινή). 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Andes, πιθ. < anta «χαλκός» (γλώσσα Κετσούα), από τα 
πλούσια κοιτάσµατα χαλκού τής περιοχής]. 

άνδηρο (το) {ανδήρ-ου | -ων) 1. σωρός χώµατος στην άκρη ποταµού ή τάφρου 
ως ανάχωµα ΣΥΝ. πρόχωµα, ύψωµα 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. κατασκευή σε επικλινές 
έδαφος (µε αναληµµατικό τοίχο και επίχωση πίσω από αυτόν) για την 
ισοπέδωση του. [ΕΤΥΜ#< µτγν. άνδηρον, αγν. ετύµου]. 

Ανδοκίδης (ο) (-η κ. -ίδου) αρχαίος Αθηναίος ρήτορας (β' µισό τού 

5ου αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., πιθ. < *άνα-δοκ-ίδης < άνα-δέχοµαι | -δέκοµαι, 
πβ. κ. µτγν. άνδοκεύς = ανάδοχος]. 

Ανδόρρα (η) (καταλαν. Co-Principat d'Andorra = Συµπριγκιπάτο τής 
Ανδόρρας) κρατίδιο στα Α. Πυρηναία µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας µε 
πρωτεύουσα την Ανδόρρα Λα Βέλια, επίσηµη γλώσσα την Κατα-λανική και 
νόµισµα το γαλλικό φράγκο και την ισπανική πεσέτα. [ΕΤΥΜ. < καταλαν. 
Andorra < andurrial «θαµνότοπος» (διαλεκτ. λ.). Αν και το πριγκιπάτο τής 
Ανδόρρας έχει µεσαιωνική προέλευση, η επίσηµη ονοµασία του ανάγεται στο 
1607, οπότε τέθηκε υπό τη συγκυριαρχία τής Γαλλίας και τής Ισπανίας]. 

Ανδραβίδα (η) κωµόπολη τού νοµού Ηλείας, πρωτεύουσα τού πριγκιπάτου τής 
Αχαΐας κατά τη Φραγκοκρατία. 
[ΕΤΥΜ, < λατ. atra via «µαύρος δρόµος» ή < φραγκ. andre ville «µαύρη 
πόλη», ονοµασίες που χαρακτήριζαν τους σκοτεινούς και δύσβατους δρόµους 
τής µεσαιωνικής αυτής πόλης. Η ονοµασία Ανδραβίδα µαρ-τυρείται από τον 
13ο αι., οπότε η πόλη έγινε έδρα τής Ηλείας στο πριγκιπάτο τού Μορέως]. 

ανδραγάθηµα (το) [µτγν.] {ανδραγαθήµ-ατος | -ατα, -άτων) γενναία και ηρωική 
πράξη, κυρ. στον πόλεµο' το πολεµικό κατόρθωµα: τα ~ των παλαιοτέρων θα 
εµπνέουν και θα παραδειγµατίζουν τις ερχόµενες γενιές ΣΥΝ. ανδραγαθία, 
κατόρθωµα. 

ανδραγαθία (η) {ανδραγαθιών} 1. η γενναιότητα και ο ηρωισµός, κυρ. στον 
πόλεµο· ΦΡ. επ' ανδραγαθία για την επίδειξη γενναιότητας κατά την άσκηση 
των καθηκόντων εν καιρώ πολέµου: τιµήθηκε | πήρε προαγωγή ~ 2. (συνεκδ.) 
το ανδραγάθηµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < άνήρ, ανδρός + -αγαθία < αγαθός 
«γενναίος»]. 

ανδραγαθώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ανδραγαθείς... | ανδραγάθησα} (κυρ. σε περίοδο 
πολέµου) κάνω ανδραγάθηµα, γενναία και ηρωική πράξη. 

ανδραδέλφη [µεσν.] κ. (καθηµ.) αντραδέλφη (η) {ανδραδελφών} η αδελφή τού 
συζύγου ως προς τη σύζυγο του ΣΥΝ. κουνιάδα. 

ανδράδελφος [µεσν.] κ. (καθηµ.) αντράδελφος (ο) ο αδελφός τού συζύγου ως 
προς τη σύζυγο του ΣΥΝ. κουνιάδος. 

ανδραποδίζω ρ. µετβ. {ανδραπόδισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) καθιστώ 
(κάποιον) από ελεύθερο υπόδουλο, πουλώ (κάποιον) ως σκλάβο ΣΥΝ. 
εξανδραποδίζω, σκλαβώνω ANT. απελευθερώνω, λυτρώνω. — ανδραποδισµός 
(ο) [αρχ.], ανδραποδιστικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < άνδράποδον]. 

ανδράποδο (το) {ανδραπόδ-ου | -ων} 1. (συνήθ. στην αρχαιότητα) ο αιχµάλωτος 
πολέµου που πουλιόταν ως δούλος ΣΥΝ. δούλος, δεσµώτης, σκλάβος 2. (µτφ.) 
ανελεύθερο άτοµο, που δεν έχει δική του βούληση και κατευθύνεται από 
άλλους: κατέστησαν τους ελεύθερους και υπερήφανους πολίτες φοβισµένα ~ || 
κατήγγειλε ότι ορισµένοι πολιτικοί έχουν καταντήσει να είναι ανδράποδα των 
οικονοµικών συµφερόντων ΣΥΝ. δέσµιος, µαριονέτα, πιόνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δούλος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άνδράποδον < άνήρ, ανδρός + -ποδον < πους, ποδός. 
Αρχικά η λ. χρησιµοποιήθηκε στον πληθυντικό τά ανδράποδα, σχηµατισµένη 
κατ' αναλογίαν προς τη λ. τετράποδα, προσδιορίζοντας κυρ. τον εχθρό, τον 
αιχµαλωτισµένο και πωλούµενο ως δούλο. Η χρήση τής λ. µε τέτοιον τρόπο, 
ώστε να δηλώνει περιφρόνηση, είναι ήδη 

,αρχ.]. 
άνδρας κ. (καθηµ.) άντρας (ο) {-α κ. (λόγ.) -ός | -ες, -ών} 1. πρόσωπο 

αρσενικού φύλου, κατ' αντιδιαστολή προς τη γυναίκα: κατά την Π.∆., ο Θεός 
δηµιούργησε πρώτα τον ~ και µετά τη γυναίκα || αποδυτήρια ανδρών || 
περιοδικό για άνδρες 2. ο αρσενικού φύλου ενήλικος, κατ' αντιδιαστολή προς 
το παιδί και τον έφηβο: ο Κώστας µεγάλωσε πια, έγινε σωστός ~ || αθλητικές 
οµάδες και αγωνίσµατα (µπάσκετ, βόλεϊ, στίβος, κολύµβηση κ.λπ.) ανδρών (κατ' 
αντιδιαστολή προς αυτά των γυναικών και των εφήβων | παίδων) ΣΥΝ. 
ώριµος ANT. αγώρι, έφηβος, παιδί· ΦΡ. άντρα θέλω, τώρα τον)ε) θέλω! ως 
σχόλιο για πρόσωπο που απαιτεί άµεση εκπλήρωση µιας επιθυµίας του: 
Σήµερα, όσοι έφερναν αιτήσεις ζητούσαν να λάβουν απάντηση αµέσως! ~! 3. 
(καθηµ.) ο σύζυγος: ταξίδεψε µαζί µε τον ~ της στο εξωτερικό 4. αυτός που 
εναρµονίζεται µε τα κοινωνικά στερεότυπα για την αρσενική συµπεριφορά και 
στάση ζωής· κυρ. ο γενναίος, ο ειλικρινής, ο ευθύς, ο έντιµος, ο φιλότιµος, ο 
αποφασιστικός: έρχονται δύσκολες στιγµές και πρέπει να φανείς ~· δεν πρέπει 
να λυγίσεις! ΣΥΝ. λεβέντης, παλληκάρι 5. (µε χαρακτηρισµό) πρόσωπο 
αρσενικού φύλου που έχει αναδειχθεί, που έχει ξεχωρίσει: αποφθέγµατα 
µεγάλων ~ || βίος και δράση ενός σηµαντικού πολιτικού ~ 6. άνδρες (οι) τα 
µέλη οµάδας, συνήθ. ένοπλης, µε πολεµικό προορισµό: ο λοχίας διέταξε τους ~ 
του να επιτεθούν || το σώµα των αστυνοµικών αυξήθηκε κατά χίλιους ~. Επίσης 
(αρχαιοπρ.) ανήρ [αρχ.] {ανδρός}. — (υποκ.) αντράκι (το), (µεγεθ.) άντρακλας 
(ο) (βλ.λ.) κ. αντράκλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυναικείος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άνήρ, ανδρός | άνέρος < ά- προθεµ. + I.E. *ner-, πβ. σαν-σκρ. 
nar- «άνδρας, άνθρωπος», µέσ. ουαλ. ner «αρχηγός, αφέντης», αλβ. njer 
«άνδρας, αφέντης» κ.ά. Αν οι λ. αυτές συνδέονται µε το ιρλ. nert «ισχύς, 
σφρίγος», τότε το I.E. *ner- πρέπει να εκφράζει κυρ. τη σωµατική ρώµη. Η λ. 
άνήρ χρησιµοποιήθηκε ευρέως ως α' συνθετικό (π.χ. άνδρο-γόνος, άνδρό-
γυνος κ.ά.) και ως β' συνθετικό (π.χ. φίλ-αν-δρος, âv-ανδρος κ.ά.), 
εντυπωσιακή όµως είναι η παρουσία της σε αρχ. κύρια ονόµατα, π.χ. Άνδρό-
νικος, Άνδρο-κλής, 'Αλέξ-ανδρος, Λέανδρος, Κλέ-ανδρος, Λύσ-ανδρος κ.ά.]. 

άνδρας: γλωσσική ανδροκρατία! ∆οθέντος ότι η ελληνική γλώσσα 
ανάγεται τουλάχιστον 4.000 χρόνια πριν, είναι φυσικό το λεξιλόγιο της να 
εκφράζει διαφορετικές κοινωνικές δοµές και αντιλήψεις, αυτές που είναι 
γνωστές ως ανδροκρατικές. Η ίδια η λ. άνήρ (άνδρας) ήδη στον Όµηρο, 
παράλληλα προς τη σηµ. «άρρην, αρσενι- 
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κού φύλου» αντίθ. προς το «γυνή» (θηλυκού φύλου), είχε και τη γενικότερη 
σηµ. «άνθρωπος» σε αντίθεση προς το «θεός». Έτσι λ.χ. ο Ζευς 
αποκαλείται «πατήρ ανδρών τε θεών τε» (πατέρας ανθρώπων και θεών). 
Από τη γενική αυτή σηµ. τού άνδρας = άνθρωπος ανεξαρτήτως φύλου (πβ. 
και αγγλ. man «άντρας - άνθρωπος») και από λέξεις που προσδιόριζαν 
ιδιότητες προσιδιάζουσες στον άνδρα (π.χ. η ανδρεία = η γενναιότητα των 
ανδρών στη µάχη, στην πολεµική αναµέτρηση µεταξύ ανδρών) πλάστηκαν 
στην Ελληνική, Αρχαία και Νέα, αρκετές λέξεις που σηµασιολογικά δεν 
περιορίζονται µόνο σε άνδρες. Τέτοιες λέξεις είναι: ανδρείος, ανδρεία, 
άνανδρος, ανανδρία. ανδραγάθηµα, ανδριάντας, ανδρισµός, αν-δράποδο, 
επανδρώνω, λειψανδρία, αύτανδρος. παντρεύοµαι (< υπανδρεύοµαι), 
αντρειεύω κ.ά. Ακόµη και κύρια ονόµατα: Αλέξανδρος, Εύανδρος, 
Περίανδρος, Τέρπανδρος, Άνδρος, Ανδρέας κ.ά. Τέλος, η ανδρωνυµία. η 
ονοµασία τής έγγαµης γυναίκας από το όνοµα τού συζύγου (κυρία 
Παπαδοπούλου, κυρία Ανδριώτη κ.τ.ό.), δηλώνεται στην προφορική 
Ελληνική και µορφολογικά µε την κατάλ. -αινα των ανδρωνυµικών (Γιώργ-
αινα, Μήτσ-αινα κλπ.). Κορύφωµα ανδρωνυµικό είναι η λ. άνδρίς, που 
σηµαίνει «γυνή» στη µετάφραση των Εβδοµήκοντα! Ακόµη και στη 
σύνταξη το αρσενικό υπερισχύει τού θηλυκού γένους, π.χ. Ο Πέτρος και η 
γυναίκα του είναι γραµµένοι (όχι γραµµένες]) στα µητρώα τού ∆ήµου 
Αθηναίων (ας προσεχθεί, πάντως, η χρήση τού όρου µητρώα και όχι 
πατρώα\). Γενικότερα, το αρσενικό χρησιµοποιείται στην επικοινωνία, όταν 
επιδιώκονται γενικές αναφορές, όπου η διάκριση τού γένους δεν έχει 
ιδιαίτερη σηµασία: Νοµίζει κανείς (όχι καµία) πως θα βρέξει. Θα πρέπει 
ίσως να αναφερθεί ότι πολλές είναι οι «ανδροκρατικές λέξεις» τής Αρχαίας 
που δεν επιβίωσαν, όπως και άλλες που πλάστηκαν στη λόγια παράδοση. 
Από τις τελευταίες µνηµονεύουµε τις εξής: ανδραγωγός (αντίθ. 
παιδαγωγός, νηπιαγωγός), ανδροβριθής (αίθουσα), ανδρόκαρδος, 
ανδροπληθής και ανδροφροσύνη. 

Ανδρέας {-α κ. -ου) κ. Αντρέας (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
µε γνωστότερο τον αδελφό τού Πέτρου, ο οποίος κλήθηκε πρώτος στον κύκλο 
των µαθητών τού Χριστού και µαρτύρησε στην Πάτρα (~ ο Πρωτόκλητος) 2. 
όνοµα επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. όνοµα ηγεµόνων 4. ανδρικό 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < αρχ. άνήρ, ανδρός, όνοµα που γνώρισε ευρεία 
διάδοση από τους χριστιανικούς χρόνους εξαιτίας τού οµώνυµου Αποστόλου 
τού Χριστού. Το όνοµα Ανδρέας έχει περάσει και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. 
Andrew, γαλλ. André, γερµ. Andreas κ.ά.]. 

ανδρεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού ανδρείου, η γεναιότη-τα, η 
τόλµη: στη µάχη επέδειξε µεγάλη ~ || τιµήθηκε µε το αριστείο ανδρείας ΣΥΝ. 
παλληκαριά, γενναιοψυχία ΑΝΤ. δειλία, λιποψυχία, ανανδρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανανδρία, -ία. 

ανδρείκελο (το) {ανδρεικέλ-ου | -ων} 1. (γενικά) οποιοδήποτε οµοίωµα 
ανθρώπου 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. ξύλινο ή µετάλλινο οµοίωµα ανθρώπου ή ζώου µε 
αρθρωτά, κινητά µέλη, που επιτρέπουν διάφορες στάσεις, χρησιµοποιούµενο 
από τους καλλιτέχνες για τη σπουδή των στάσεων και αναλογιών τού σώµατος 
ή για παραστάσεις: θέατρο ανδρεικέλων (κουκλοθέατρο) ΣΥΝ. µαριονέτα, 
κούκλα 3. (µτφ.) αυτός που στερείται αυτενέργειας, αυτοβουλίας και 
κατευθύνεται από άλλους: αποδείχθηκε ότι ο υπουργός ήταν ~ που ελεγχόταν 
από όµιλο εταιρειών ΣΥΝ. υποχείριο, πιόνι, αχυράνθρωπος, µαριονέτα, 
ενεργούµενο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άνδρείκελον, ουδ. τού αρχ. επιθ. άνδρείκελος 
«ανθρω-πόµορφος» < άνήρ, ανδρός + είκελος «όµοιος» (οµόρρ. είκ-όνα, εικ-
άζω, έπι-εικ-ής)]. 

ανδρείος, -α, -ο κ. (λαϊκ.) αντρείος αυτός που διακρίνεται από γενναιότητα, 
αποφασιστικότητα, τόλµη: ~ µαχητές ΣΥΝ. γενναίος, παλληκάρι, αντρειωµένος 
ANT. άνανδρος, δειλός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ανδρείος < άνήρ, ανδρός + παραγ. 
επίθηµα -εϊος]. 

ανδρειοσύνη [µεσν.] κ. (λαϊκ.) αντρειοούνη (η) η ανδρεία (βλ.λ.). 
ανδρειώνοµαι κ. (λαϊκ.) αντρειώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ανδρειώ-θηκα, -µένος} 

1. αναπτύσσω ανδρεία αντίληψη και συµπεριφορά, γίνοµαι ανδρείος: και οι 
πλέον αδιάφοροι και εφησυχασµένοι συµπολίτες µας ανδρειώθηκαν µπροστά 
στον κίνδυνο, επιδεικνύοντας θαυµαστό θάρρος ΣΥΝ. αντρειεύοµαι, παίρνω 
δύναµη, παίρνω θάρρος, εµψυχώνοµαι 2. (η µτχ. ανδρειωµένος, -η, -ο) αυτός 
που επιδεικνύει γενναιότητα και δύναµη, παλληκαριά: « και σαν πρώτ' 
ανδρειωµένη χαίρε, ω, χαίρ'Ελευθέρια» (από τον Εθνικό Ύµνο) || 
«τ'αντρειωµένου τ'άρµατα δεν πρέπει να πουλιώνται» (δηµοτ. τραγ.) · 3. 
ανδρώνοµαι (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άνδρειοϋµαι (-
όο-) < αρχ. ανδρείος]. 

Ανδριάνα κ. Αντριάνα (η) γυναικείο όνοµα (βλ. κ. λ. Αδριανή). [ΕΤΥΜ. < 
νεολατ. Andriana < Adriana (θηλ. τού Adrianus, βλ. λ. Αδριανός), που 
παρετυµολογήθηκε προς το όν. Andreas < µτγν. 'Ανδρέας (βλ.λ.)]. 

ανδριάντας (ο) ολόγλυφο, φυσικού ή µεγαλύτερου από το φυσικό µεγέθους, 
οµοίωµα, συνήθ. άνδρα, που στήνεται σε ανοιχτό, δηµόσιο χώρο προς τιµήν 
τού προσώπου που παριστάνεται ΣΥΝ. άγαλµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. άνδριάς, -άντος < 
άνδρίον «ανθρωπάκι» < άνήρ, ανδρός]. 

ανδριάντας - άγαλµα - προτοµή. Το άγαλµα δηλώνει τη γενική σηµασία 
τού γλυπτού, τής γλυπτής παράστασης, o ανδριάντας δηλώνει ειδικότερα 
ολόσωµη παράσταση ανθρώπου (ανδρός ή, καταχρηστικώς, γυναικός) ή 
περισσότερων µορφών (σύνθεση). Η προτοµή δηλώνει αποκλειστικά το 
πάνω µόνο µέρος µιας ανθρώπινης µορφής (κεφάλι - στήθος). Συχνά για το 
προτοµή χρησιµο- 

I ποιείται και η λ. µπούστο (< ιταλ. busto). → άγαλµα Ι 

ανδριαντοποιία (η) [αρχ.] {χωρ. γεν. πληθ.} η κατασκευή ανδριάντων. — 
ανδριαντοποιός (ο) [αρχ.]. 

ανδρικός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (καθηµ.) αντρικός αυτός που σχετίζεται µε τον 
άνδρα: ~ κολόνια || ~ όνοµα | φωνή | χαρακτηριστικά | χορωδία ΑΝΤ. 
γυναικείος. — ανδρικά κ. (καθηµ.) αντρικά επίρρ. 

ανδρικός - αντρικός - αντρίκειος. Τα αντρικός | ανδρικός διαφέ 
ρουν σηµασιολογικά από το αντρίκειος. Τα πρώτα δηλώνουν ου 
δέτερα και γενικά «καθετί που αναφέρεται στον άντρα»' το αντρί- 
κειος δηλώνει εκφραστικά -µε έµφαση και κατ' αντιδιαστολή προς 
τη γυναίκα- ό,τι ξεχωρίζει και θεωρείται ότι προσιδιάζει στον 
αντρικό χαρακτήρα. Έτσι λ.χ. στη φρ. «αντρίκεια στάση» τονίζε 
ται το στοιχείο τού ανδρισµού σε αντίθεση προς το καθαρά περι 
γραφικό και ουδέτερο «αντρική στάση». Τέλος, το µεν ανδρικός 
-σε σχέση µε το αντρικός- είναι περισσότερο εύχρ. στην τυπική, 
επίσηµη µορφή τής γραφοµένης Ελληνικής, ενώ το αντρίκειος, 
γραφόµενο µε -ει-, φαίνεται ότι είναι ετυµολογικά ορθότερο (πβ. 
και Λεξικό Ανδριώτη), µια και ανάγεται σε µεσν. ανδρίκειος (από 
το ανδρικός), πράγµα που είναι φανερό και στο επίθ. γυναικείος, 
που επίσης παρουσιάζει τύπο γυναικείος (µε αναβιβασµένο τον 
τόνο), όπως και το αντρίκειος. → γυναικείος 

ανδρισµός (ο) [αρχ.] 1. το σύνολο των χαρακτηριστικών που συνθέτουν την 
τυπική εµφάνιση και προσωπικότητα τού άνδρα ΣΥΝ. ανδροπρέπεια, 
αρρενωπότητα ANT. θηλυπρέπεια 2. (ειδικότ.) η γενναία και υπερήφανη στάση 
(που παραδοσιακά θεωρείται ότι αρµόζει στον άνδρα): δεν το άντεχε ο ~ του 
να µείνει πίσω στη µάχη! ΣΥΝ. ανδρεία, αντρειοσύνη, παλληκαριά, ευψυχία 
ANT. ανανδρία, δειλία 3. η υπεύθυνη και ειλικρινής στάση: είχε τον ~ να 
παραδεχθεί το λάθος του ΣΥΝ. λεβεντιά, υπευθυνότητα, θάρρος. 

ανδρο- | άντρο- κ. ανδρό- | αντρό- κ. ανδρ- | αντρ- ά συνθετικό για τον 
σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. ότι κάτι σχετίζεται µε τον άνδρα: 
ανδρό-µορφος, ανδρο-πρεπής, ανδρο-κρατία, ανδρο-λο-γία, αντρο-παρέα 2. τον 
σύζυγο: αντρ-άδελφος. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από τη λ. άνήρ, ανδρός]. 

ανδρογόνο (το) 1. ορµόνη που προκαλεί την ανάπτυξη δευτερευόντων 
φυλετικών χαρακτηριστικών τού άρρενος (λ.χ. τριχοφυΐα) και ρυθµίζει την 
παραγωγή σπερµατοζωαρίων (λ.χ. η τεστοστερόνη) 2. ΒΙΟΛ. ανδρογόνα (τα) 
χηµικές ενώσεις που µπορούν να αναπληρώσουν στον άνδρα τις ανδρικές 
ορµόνες ή να υποβοηθήσουν τη λειτουργία τους (λ.χ. τής τεστοστερόνης). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. androgene < αρχ. ανδρογόνος < άνήρ, ανδρός + 
γόνος]. 

ανδρόγυνο κ. (καθηµ.) αντρόγυνο (το) {ανδρογύν-ου | -ων} το συζυγικό ζεύγος, 
άνδρας και γυναίκα ΣΥΝ. ζεύγος. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. ανδρόγυνος 
«ερµαφρόδιτος, θηλυπρεπής». Η σηµ. «συζυγικό ζευγάρι» είναι µεσν.]. 

ανδρόγυνος (ο) [αρχ.] {ανδρογύν-ου | -ων, -ους} 1. το πρόσωπο που µετέχει 
και τής γυναικείας και τής ανδρικής φύσεως, που έχει χαρακτηριστικά και των 
δύο φύλων ΣΥΝ. ερµαφρόδιτος, αρσενικοθήλυκος 2. (καταχρ.) ο θηλυπρεπής 
άνδρας ΣΥΝ. γυναικωτός, κίναιδος. Επίσης ανδρόγυνης [µτγν.]. — 
ανδρογυνισµός (ο) κ. ανδρογυνία (η) [µτγν.]. 

Ανδροκλής (ο) {-ή κ. -έους} 1. αρχαίος βασιλιάς των Μεσσηνίων (8ος αι. π.Χ.) 
2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ανδροκλής «ένδοξος άνδρας» < άνήρ, ανδρός + -κλής < κλέος 
«δόξα», πβ. Περι-κλής, Αγαθο-κλής, Θεµιστοκλής κ.ά.]. 

ανδροκοίτης (ο) {ανδροκοιτών} ο αρσενοκοίτης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < άνήρ, ανδρός + -κοίτης < κοίτη «κλίνη»]. 

ανδροκρατία (η) (χωρ. πληθ.} 1. η δοµή εξουσίας που αναγνωρίζει κυρίαρχη ή 
προνοµιακή θέση στους άνδρες ΣΥΝ. φαλλοκρατία 2. (γε-νικότ.) η κυριαρχία 
των ανδρών στο πλαίσιο ενός συνόλου: η ~ στην π-ολιτική µας ζωή 
µαρτυρείται από την εξαιρετικά µειωµένη γυναικεία εκπροσώπηση στη Βουλή 
ΑΝΤ. γυναικοκρατία. — ανδροκρατικός, -ή, -ό, ανδροκρατικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άνδρας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. androcracy]. 

ανδροκρατουµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ανδροκρατείται... | ανδροκρατή-θηκα} 1. 
κυριαρχούµαι από τους άνδρες: η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να 
ανδροκρατείται παρά τη νοµοθετική κατοχύρωση τής ισοτιµίας των δύο φύλων 
2. αποτελούµαι στην πλειονότητα µου από άνδρες: τόσο το διπλωµατικό όσο 
και το δικαστικό σώµα ανδροκρα-τούνται ANT. γυναικοκρατούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

ανδροκτόνος, -ος, -ο αυτός που σκοτώνει άνδρες ΣΥΝ. ανδροφόνος. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< άνήρ, ανδρός + -κτόνος < κτείνω «φονεύω», βλ. κ. -κτο-νία]. 

ανδρολογία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. (κατ' αναλογίαν προς τη γυναικολογία) ο 
ιατρικός κλάδος που µελετά το γεννητικό σύστηµα, τη σεξουαλική ζωή και τα 
προβλήµατα γονιµότητας τού άνδρα. — ανδρολόγος (ο), ανδρολογικός, -ή, -
ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < άνδρας + -λογία < λέγω, < γαλλ. 
andrologie, άσχετο µε το µτγν. ανδρολογία «στρατολογία ανδρών»]. 

Ανδροµάχη (η) 1. η σύζυγος τού Έκτορα, γυιου τού Πριάµου, βασιλιά τής 
Τροίας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < άνήρ, ανδρός + µάχη]. 

Ανδροµέδα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά των Αιθιόπων, την οποία έσωσε 
από ανθρωποφάγο κήτος ο Περσέας 2. ΑΣΤΡΟΝ. (α) αστερισµός τού Β. 
Ηµισφαιρίου, εντοπισµένος ήδη από την αρχαιότητα (β) νεφέλωµα τής 
Ανδροµέδας γαλαξίας στον αστερισµό τής Ανδροµέδας, ο 
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πλησιέστερος στη Γη και ορατός µε γυµνό µάτι υπό καλές συνθήκες 
παρατήρησης 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ °ΦΧ· < άνήρ, ανδρός + -µέδα < µέδων «κύριος, άρχοντας» < ρ. 
µεδω «είµαι ηγέτης, κυβερνώ» (βλ. κ. Μέδουσα)]. 

ανδροµορφισµός (ο) ΒΙΟΛ. ο αρρενοµορφισµός (βλ.λ.). 
Ανδρονίκη (η) γυναικείο όνοµα. 
Ανδρόνικος (ο) {-ου κ. -ίκου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-

σίας 2. όνοµα αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < άνήρ, ανδρός + -νικος < νίκη]. 

ανδροπαυση (η) {-ης κ. -αύσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. το αντίστοιχο τής 
γυναικείας εµµηνόπαυσης στον άνδρα, που παρατηρείται συνήθ. µε-
τά την ώριµη ηλικία µε σταδιακή κάµψη τής σεξουαλικής δραστη-
ριότητας λόγω µειωµένης εκκρίσεως ανδρικών ορµονών (ανδρογό-
νων). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. andropausis]. 

ανδροπρεπής, -ής, -ές {ανδροπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ανδροπρεπέ-
στ-ερος, -ατός} αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς και 
εµφάνισης τα οποία, σύµφωνα µε τις κοινωνικές αντιλήψεις, χαρα-
κτηρίζουν τον άνδρα: ~ τρόποι | φέρσιµο | εξήγηση || η έντονη τριχο-
φυΐα, το µυώδες σώµα, η βαριά φωνή, το τετράγωνο πιγούνι θεωρού-
νται ~ χαρακτηριστικά ΣΥΝ. αρρενωπός, αντρίκειος ΑΝΤ. θηλυπρεπής. 
— ανδροπρεπώς επίρρ., ανδροπρέπεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < άνήρ, ανδρός + -πρεπής < πρέπω «ταιριάζω»]. 

Άνδρος (η) 1. το βορειότερο νησί των Κυκλάδων 2. η πρωτεύουσα 
τού οµώνυµου νησιού- αλλιώς Χώρα. — Ανδριώτης (ο), Ανδριώτισ-
σα (η), ανδριώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < άνήρ, ανδρός. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, το νησί 
έλαβε το όνοµα του από τον ήρωα "Ανδρο, ο οποίος κατοίκησε και αν-
δραγάθησε εκεί. Οι ιστορικές µαρτυρίες δείχνουν ότι το νησί είχε και 
άλλα αρχ. ονόµατα (π.χ. Γαύρος, Λασία, Ύδρούσα κ.ά.). Ειδικότερα 
το Γαύρος, που είναι και το αρχαιότερο, αποτελεί πιθ. κατάλοιπο τής 
πελασγικής παρουσίας στο νησί µέχρι τον 10ο αι. π.Χ., οπότε κατοι-
κήθηκε από τους Ίωνες]. 

ανδροφόνος, -ος, -ο [αρχ.] (λογοτ.-λόγ.) αυτός που προκαλεί τον θά-
νατο ανδρών: η ~ µάχη ΣΥΝ. ανδροκτόνος. 

ανδρωνίτης (ο) {ανδρωνιτών} BOT. το σύνολο των αρσενικών οργά-
νων που περιβάλλουν τον ύπερο στα τέλεια άνθη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
ελληνογενούς ξέν. όρου, πβ. αγγλ. androecium < andro-(< άνδρας) + -
ecium < οίκος]. 

ανδρώνω κ. αντρώνω ρ. µετβ. {άνδρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω 
κάτι να αποκτήσει οριστική µορφή, να ολοκληρωθεί και να δυναµώ-
σει: »αυτοί οι δύο γέννησαν, γαλούχησαν, καθοδήγησαν και άνδρω-
σαν αυτό το πρωτοπόρο θέατρο» (εφηµ.)· (συνήθ. το µεσοπαθ. αν-
δρώνοµαι | αντρώνοµαι) 2. βρίσκοµαι στη διαδικασία µεταβάσεως 
από την παιδική στην ηλικία τού ώριµου άνδρα, περνώ από την εφη-
βεία στην ωριµότητα: η φωνή του, που γινόταν πιο βαριά, και οι τρί-
χες, που έβγαζε στο πρόσωπο, έδειχναν ότι ανδρωνόταν 3. περνώ τη 
διαδικασία διαµόρφωσης τής προσωπικότητας µου, κυρ. κατά τα 
πρότυπα ανδρικής συµπεριφοράς που επικρατούν: ανδρώθηκε κι έγινε 
πια σωστό παλληκάρι 4. (µτφ.) ολοκληρώνω την ανάπτυξη µου µέσα 
από έντονες εµπειρίες, δραµατικά γεγονότα: το φοιτητικό κίνηµα 
ανδρώθηκε στη δεκαετία τού ΊΟ. — άνδρωση (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άνδρούµαι (-όο-) < άνήρ, ανδρός]. 

ανδρωνυµικο (το) όνοµα γυναίκας προερχόµενο από το βαπτιστικό 
τού συζύγου της, π.χ. Κώσταινα: η γυναίκα τού Κώστα, Γιώργαινα: η 
γυναίκα τού Γιώργου, Παναγιώταινα: η γυναίκα τού Παναγιώτη. Επί-
σης ανδρωνύµιο [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άνήρ, ανδρός + δνυµα, αιολ. τύπος τής λ. όνοµα, µε 
αρχική σηµ. τη χρήση ονόµατος ζώου για άνθρωπο (π.χ. Σκύµνος, 
Πώλος κ.ά.)]. 

ανε- κ. ανέ- (λαϊκ.) στερητικό πρόθηµα, βλ. α- | αν-: άβαθος - ανέ-
βαθος, άβγαλτος - ανέβγαλτος, άβλαβος - ανέβλαβος, αγύριστος -
ανεγύριστος, άγνωµος - ανέγνωµος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. τύπος στερητικού, που απαντά προ συµφώνου, π.χ. 
άγνωρος - ανέγνωρος, άβλαβος - ανέβλαβος κ.ά., ή παράλληλα µε 
κανονικούς τύπους (µε ά- στερητ.), π.χ. άγγιχτος - ανέγγιχτος. Το 
στερητικό άνε- σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς λ. που αρχίζουν 
από ε- και δέχονται στερητικό άν- (π.χ. ανελέητος, ανέκφραστος, 
ανεκδιήγητος κ.ά.), από όπου αποσπάστηκε το ανε-, επειδή θεωρή-
θηκε στερητικό σχηµατιστικό πρόθεµα (αν-ελέητος → ανε-λέητος 
και αναλογικά ανέ-βλαβος). 

ανεβάζω ρ. µετβ. {ανέβασ-α, -µένος} 1. µεταφέρω (κάτι) από κάτω 
προς τα πάνω, τοποθετώ σε υψηλότερο σηµείο, κάνω (κάτι/κάποιον) 
να ανέβει: κάθε φθινόπωρο ανεβάζει τα καλοκαιρινά στα ψηλά ντου-
λάπια και κατεβάζει τα χειµωνιάτικα || ανέβασε µου πάνω τις τσάντες 
|| ~ το φερµουάρ ANT. κατεβάζω- (µτφ.) 2. φέρνω (κάτι) σε υψηλότερο 
επίπεδο, αυξάνω: ~ τους µισθούς | τις τιµές | τους ρυθµούς παραγωγής | 
τη θερµοκρασία | τα όρια || ~ το ενδιαφέρον | το επίπεδο τής 
συζήτησης | το ηθικό κάποιου- ΦΡ. (εκφραστ.) ανεβάζω το αίµα στο 
κεφάλι (κάποιου) βλ. λ. αίµα 3. (ειδικότ.) αυξάνω την ένταση σε 
(κάτι): είχε ανεβάσει τόσο τον τόνο τής φωνής του, που γινόταν 
προσβλητικός || ~ την ένταση τού ραδιοφώνου ΣΥΝ. δυναµώνω, υψώ-
νω 4. αποδίδω µεγαλύτερη αξία, θεωρώ περισσότερο άξιο: τον έχει 
ανεβάσει πολύ στην εκτίµηση µου η αξιοπρεπής στάση του- ΦΡ. ανε-
βάζω (κάποιον) στα άψη | στα ουράνια επαινώ (κάποιον) υπερβολικά, 
λέω (γι' αυτόν) εγκώµια ΣΥΝ. εξυµνώ, εκθειάζω 5. βελτιώνω την ψυ-
χική κατάσταση κάποιου: τον ανέβασε πολύ η ζεστή υποδοχή του από 
τους φίλους του 6. (η µτχ. ανεβασµένος, -η, -ο) (α) αυτός που 
βρίσκεται σε πολύ καλή ψυχική διάθεση, σε ευφορία, σε µεγάλο κέ-
φι: είναι - µετά τη νίκη τής οµάδας του (β) (αργκό) αυτός που έχει 

ανεβεί κοινωνικά ή που ντύνεται και συµπεριφέρεται όπως τα µέλη 
των ανώτερων τάξεων: πολύ ~ άτοµο ΣΥΝ. χάι · 7. αποκαλώ κάποιον 
συνεχώς µε προσβλητικό χαρακτηρισµό, σε φρ. όπως βλάκα τον ανε-
βάζει, βλάκα τον κατεβάζει | άχρηστο τον ανεβάζει, άχρηστο τον 
κατεβάζει κ.λπ. 8. (για θεατρικό έργο) ετοιµάζω και παρουσιάζω στο 
κοινό παράσταση: «τον χειµώνα θα ανεβάσουν το άπαιχτο στην 
Ελλάδα έργο τού βραβευµένου συγγραφέα...» (εφηµ.) 9. ΜΟΥΣ. κουρ-
δίζω σε υψηλότερη νότα: ~ τις χορδές. — ανέβασµα (το). [ΕΤΥΜ 
µεσν. (από τον παρατατικό ανέβαζα τον ρ. άναβάζω µε διατήρηση τής 
εσωτερικής αύξησης, πβ. ανέβαινα > ανεβαίνω, συνέπαιρνα > 
συνεπαίρνω κ.ά.) < άναβάζω < αρχ. αναβιβάζω. Η σηµ. «ανεβάζω 
θεατρικό έργο» οφείλεται στο γαλλ. monter (une pièce de théâtre)]. 

ανεβάζω - ανεβαίνω, κατεβάζω - κατεβαίνω. Τα σύνθετα ανεβάζω 
| κατεβάζω έχουν ενεργητική και, σπανιότερα, παθητική διάθεση, 
ενώ τα ανεβαίνω | κατεβαίνω είναι µέσης διαθέσεως. Τα πρώτα εί-
ναι µεταβατικά, τα δεύτερα αµετάβατα. ∆ιαφέρουν δηλ. -και αλ-
ληλοσυµπληρώνονται- συντακτικώς: Οι έµποροι ανεβάζουν | κα-
τεβάζουν τις τιµές (ενεργ.) - Οι τιµές ανεβαίνουν | κατεβαίνουν 
(µέσ.) και Στους ψηλότερους ορόφους των ουρανοξυστών τα έπι-
πλα ανεβάζονται | κατεβάζονται µε γερανούς (παθ.). 

ανεβαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ανέβ-ηκα, θα/να ανεβώ/ανέβω, έχω ανε-
βεί/ανέβει, -ασµένος} ♦ 1. (µετβ.) κινούµαι πάνω σε ανηφορική επι-
φάνεια, δρόµο που οδηγεί προς τα πάνω: ~ την ανηφόρα | το βουνό | 
τη σκάλα ♦ (αµετβ.) (+σε) 2. µετατοπίζοµαι προς υψηλότερο επίπεδο, 
κινούµαι ανοδικά, προχωρώ προς τα πάνω: κάθε Κυριακή ανεβαίνει 
στο βουνό || ο ήλιος ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό || ~ στο δέντρο ΣΥΝ. 
ανέρχοµαι ΑΝΤ. κατεβαίνω- ΦΡ. µου ανεβαίνει το αίµα στο κεφάλι βλ. 
λ. αίµα 3. επιβιβάζοµαι (σε µεταφορικό µέσο): ~ στο αεροπλάνο | στο 
λεωφορείο 4. µετακινούµαι προς βόρεια κατεύθυνση: αύριο ανεβαί-
νει στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα 5. (γενικότ.) µετακινούµαι από 
το κέντρο προς την περιφέρεια ή από τα παράλια προς τα µεσόγεια: 
το πρωί θα είµαι στο κέντρο, αλλά το µεσηµέρι θ'ανεβώ στην Κηφισιά 
6. αυξάνεται ο όγκος µου, υψώνεται η στάθµη µου: µετά τις βροχές το 
νερό τής λίµνης ανέβηκε αισθητά 7. κερδίζω µεγαλύτερη αναγνώριση 
µέσα σε πλαίσιο σχέσεων και αξιών, ανέρχοµαι επαγγελµατικά ή 
κοινωνικά: έχει την ικανότητα να ανεβαίνει στην εκτίµηση των 
υπολοίπων || ανεβαίνει συνεχώς επαγγελµατικά µετά τη συµφωνία 8. 
προωθούµαι (σε υψηλά αξιώµατα, σε θέσεις εξουσίας): το κόµµα, είπε, 
θ'ανέβει ξανά στην κυβέρνηση || ~ στον θρόνο (γίνοµαι βασιλιάς) 9. 
αυξάνεται η τιµή µου, υψώνοµαι σε κλίµακα µετρήσεως: το δολάριο 
ανέβηκε πάλι || µου ανεβαίνει η αδρεναλίνη || όταν συγχίζε-ται, του 
ανεβαίνει η πίεση- ΦΡ. ανεβαίνουν οι µετοχές (κάποιου) (µτφ.) 
κάποιος αποκτά µεγαλύτερο κύρος, αποκτά µεγαλύτερη κοινωνική 
αξία: έχουν ανέβει πολύ οι µετοχές του τελευταία- όλο συνεντεύξεις σε 
περιοδικά και εµφανίσεις στην τηλεόραση είναι! 10. βελτιώνεται η 
ψυχική µου κατάσταση: έχει ανέβει τώρα τελευταία µε τον καινούργιο 
του δεσµό (βλ. κ. λ. ανεβάζω) 11. παρουσιάζοµαι σε κοινό: σήµερα 
ανεβαίνει το νέο έργο τού Θεάτρου Τέχνης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανεβάζω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. (από τον παρατατικό ανέβαινα τού ρ. αναβαίνω µε δια-
τήρηση τής εσωτερικής αύξησης, πβ. ανέβαζα > ανεβάζω, συνέφερ-
να > συνεφέρνω κ.ά.) < αρχ. αναβαίνω «κινούµαι προς τα πάνω, προς 
βορράν, ανέρχοµαι» < άνα- + βαίνω]. 

ανεβατός, -ή, -ό κ. αναβατός 1. αυτός που έχει ζυµωθεί µε προζύµι 
και έχει φουσκώσει: ~ ψωµί | κουλουράκια 2. (κέντηµα) που προεξέχει 
ελαφρώς από την επιφάνεια. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αναβατός «εύκολος στην ανάβαση» (< αναβαί-
νω), πβ. ανεβαίνω, ανεβάζω]. 

ανεβοκατεβάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ανεβοκατέβασα} 1. κάνω (κά-
ποιον/κάτι) να µετακινείται επανειληµµένα από πάνω προς τα κάτω 
και αντίστροφα 2. (µτφ. για αξία, τιµή προϊόντος) αυξοµειώνω: οι 
έµποροι ανεβοκατεβάζουν τις τιµές ανάλογα µε τη ζήτηση των προϊ-
όντων τους στην αγορά 3. (µτφ.) αναδεικνύω και καθαιρώ από αξίω-
µα, θέση: τα MME. θεωρείται ότι ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις. 

ανεβοκατεβαίνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ανεβοκατέβηκα} 1. ανεβαίνω και 
κατεβαίνω στην ίδια διαδροµή 2. (συνεκδ.) µεταβάλλοµαι ως προς 
την αξία µου ακολουθώντας συνεχώς αλλεπάλληλη ανοδική και 
καθοδική πορεία: οι µετοχές στο χρηµατιστήριο ανεβοκατεβαίνουν 
κάθε εβδοµάδα. — ανεβοκατέβασµα (το). 

ανέγγιχτος, -η, -ο 1. αυτός που διατηρείται εξ ολοκλήρου ακέραιος, 
στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να έχει υποστεί µείωση τής αρ-
χικής του ποσότητας ή µεταβολή των πρωτογενών του ιδιοτήτων ΣΥΝ. 
άθικτος, απείραχτος 2. (σπάν.) αυτός που δεν έχει καµία σεξουαλική 
επαφή: ήθελε να µείνει η κόρη του ~ µέχρι την ηµέρα τού γάµου της 
ΣΥΝ. αγνός, απείραχτος, παρθένος. [ΕΤΥΜ.µεσν. < άν- στερητ. + 
εγγίζω]. 

ανεγγύητος, -η, -ο [1782] αυτός που δεν εξασφαλίζεται µε εγγυήσεις, 
για τον οποίο δεν έχουν δοθεί οι απαιτούµενες εγγυήσεις: η τράπεζα 
δεν µπορεί να χορηγήσει ~ δάνειο. Επίσης ανέγγυος, -α, -ο [αρχ.]. — 
ανεγγύη-ra επίρρ. 

ανεγείρω ρ. µετβ. {ανέγ-ειρα (λόγ. ανήγειρα), -έρθηκα (λόγ. µτχ. ανε-
γερθείς, -είσα, -έν), -ερµένος} 1. θέτω θεµέλια και κτίζω (κατοικία, 
ναό, σύνολο εγκαταστάσεων κ.λπ.): προσέφερε την έκταση αυτή, για 
να ανεγερθεί ναός εις µνήµην τού πολιούχου αγίου 2. (ειδικότ. για 
µνηµείο) κατασκευάζω και στήνω (σε βάση): στο κέντρο τής πλατεί-
ας θα ανεγερθεί ηρώο προς τιµήν των πεσόντων ΣΥΝ. υψώνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όν)α)- + εγείρω]. 



ανέγερση 178 ανεκτικός 
 

ανέγερση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έρσεως | -έρσεις, -έρσεων} 1. η θεµελίω-
ση και το κτίσιµο: η ~ ναού | σχολείου 2. (ειδικότ. για µνηµείο) η κα-
τασκευή και το στήσιµο (σε βάση): ~ µνηµείου | ηρώου. — ανεγερ· 
τικός, -ή, -ό. 

ανενκεφαλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η τερατογενής διάπλαση εµβρύου, 
από το οποίο λείπει µέρος ή και όλος ο εγκέφαλος (ή/και ο νωτιαίος 
µυελός). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. anencéphalie]. 

ανεγκέφαλος, -η, -ο [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. αυτός που γεννιέται µε ανεγκε-
φαλία: - έµβρυο 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλ-
λειψη λογικής και πνευµατικής διαύγειας: µερικοί ~ επιδίδονται σε 
καταστροφές αθλητικών χώρων ΣΥΝ. ανόητος, άµυαλος, κρετίνος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

ανέγκλητος, -η, -ο αυτός που δεν τον έχει εγκαλέσει κανείς ή δεν 
µπορεί να τον εγκαλέσει. [ΕΤΥΜ αρχ. < άν- στερητ. + εγκαλώ (-έω)]. 

ονέγνων, έγνων< κοτέγνων (άνεΎνων, εγνων, κατέγνων) διάβασα, 
κατάλαβα, καταδίκασα (φράση που αποδίδεται στον αυτοκράτορα 
Ιουλιανό, ο οποίος, αφού διάβασε και θεώρησε ότι κατάλαβε τις 
απόψεις των χριστιανών, προέβη στην καταδίκη τους)· για να εκφρά-
σει κανείς κατηγορηµατική απόρριψη προς κάτι το οποίο έχει γνωρί-
σει και θεωρεί ότι το έχει κατανοήσει. 
[ΕΤΥΜ. Αρχ. αόρ. β' τού ρήµατος γιγνώσκω και των συνθέτων του (από 
άνα- και κατά-)]. 

ανεγνωρισµένος, -η, -ο → αναγνωρισµένος 
ανεγχείρητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει εγχειριστεί: ρήξη ~ ανευ-

ρύσµατος τής αορτής. Επίσης ανεγχείριστος 
ανεδαφικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν στηρίζεται σε λογική βάση ΣΥΝ. 

αστήρικτος, αβάσιµος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν µπορεί να υλο-
ποιηθεί, να πραγµατοποιηθεί, επειδή δεν συµφωνεί µε την τρέχουσα 
πραγµατικότητα: οι προτάσεις τού Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την ανάπλαση 
τής περιοχής είναι -, διότι δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα κον-
δύλια || ~ σχέδιο ΣΥΝ. ουτοπικός, ανέφικτος. — ανεδαφικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. groundless]. 

ανέθρεψα ρ. → ανατρέφω 
ανειδίκευτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει εργασιακή ειδίκευση: ~ ερ-

γάτης | προσωπικό ANT. ειδικευµένος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. non-specialised]. 

ανείκαστος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που δεν µπορούµε να τον εικάσουµε 
2. (συνεκδ.) ο αναπάντεχος: ~ συµφορά. [ETYM. µτγν. < άν- στερητ. 
+ εικάζω]. 

ανεικονικός, -ή, -ό (για έργο ή καλλιτέχνη) 1. που σχετίζεται µε την 
ανεικονική τέχνη 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. ανεικονική τέχνη η τάση τής µη πα-
ραστατικής τέχνης, κυρ. στη ζωγραφική, που στηρίζεται στην απόρ-
ριψη τής παραδοσιακής σύνθεσης, την αφαίρεση κ.ά.· (ειδικότ.) ο 
διάκοσµος που βασίζεται στην απουσία απεικονίσεως προσώπων, 
ανθρώπινων µορφών: ~ ζωγραφική (λ.χ. στους αραβικούς ναούς). 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. aniconic]. 

ανειληµµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός τον οποίο έχει αναλάβει κάποιος, µε 
αποτέλεσµα να λειτουργεί δεσµευτικά: έχω ήδη ~ υποχρεώσεις, που 
δεν θα µου επιτρέψουν να βρεθώ απόψε κοντά σας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λαµβάνω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. αναλαµβάνω]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. ανειληµµένος ορθογραφείται έτσι ως µετοχή τού αρχ. 
µέσου παρακειµένου εϊληµµαι, που σχηµατίζεται από το θέµα 
(σ)ληβ- (λήψις, λήµµα): *σέ-σληβ-µαι > εϊληµµαι. Το αρχ. ε αντε- 
κτείνεται σε ει µετά την απλοποίηση τού -σλ- σε -λ-. Τα δύο -µ- 
προέρχονται από αφοµοίωση τού β προς το µ που ακολουθεί: βµ > 
µµ. → 
λαµβάνω 

ανειλικρινής, -ής, -ές [1849] {ανειλικριν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που δεν εκδηλώνει τις πραγµατικές προθέσεις του ΣΥΝ. υποκριτικός, 
δόλιος ANT. ειλικρινής 2. αυτός που δεν περιέχει πλήρως την αλήθεια, 
που αποκρύπτει στοιχεία: ~ φορολογική δήλωση. — ανειλικρινώς 
επίρρ., ανειλικρίνεια (η) [1869]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ανειµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από χαλαρότητα: ~ 
λόγος | συνείδηση | στάση || ~ καθαρεύουσα | δηµοτική ΣΥΝ. χαλαρός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. άνίηµι «χαλαρώνω», βλ. λ. άνε-
ση]. 

ανείπωτος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί να εκφραστεί µε λόγια, να 
περιγραφεί µε λέξεις: ~ χαρά ΣΥΝ. απερίγραπτος, ανέκφραστος, άφα-
τος. — ανείπωτα επίρρ. [ΕΤΥΜ; < αν- στερητ. + θ. είπ-, από όπου και 
αόρ. β' εϊπον, ρ. λέγω]. 

ανειρήνευτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός στον οποίο δεν επικρατούν 
συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας 2. αυτός που δεν επιδέχεται ειρή-
νευση, που δεν έχει ειρηνικό τέλος: - διαµάχη. 

ανείσπρακτος, -η, -ο [µτγν.] κ. ανείσπραχτος αυτός που δεν έχει 
εισπραχθεί: ~ φόροι | ενοίκια | εισφορά ΣΥΝ. απλήρωτος. 

ανέκαθεν επίρρ.· από την πρώτη στιγµή, πάντοτε: η συµπεριφορά του 
~ χαρακτηριζόταν από καιροσκοπισµό ΣΥΝ. εξαρχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
θεν. 
[ETYM. αρχ. < άν)α)- + επίρρ. έκάς «µακριά» (πβ. 'Ακάδηµος < έκάς 
+ δήµος) + -θεν]. 

από ανέκαθεν! Λανθασµένη -µε την έννοια τού περιττού- χρήση 
αντί τού απλού (αρχαιοπρεπούς) ανέκαθεν, που µόνο του, λόγω 
τής καταλήξεως -θεν, δηλώνει το από. Αρα περιττεύει να πούµε 
συγχρόνως από και -θεν, αφού σηµαίνουν το ίδιο (πβ. και την εξί-
σου πλεοναστική χρήση εκ τού µακρόθεν αντί µακρόθεν). Ωστό-
σο, επειδή πολύ νωρίς η κατάλ. -θεν-που δήλωνε «προέλευση» και 
λειτουργούσε ως αφαιρετική πτώση- έπαψε να χρησιµοποιείται, 
οι οµιλητές τής γλώσσας προσέφυγαν στο από, για να δηλώσουν 
σαφέστερα τη σηµ. τής προέλευσης. 
Η αρχαιοπρεπής χρήση τού -θεν στο ανέκαθεν απαντά και σε άλ 
λες παγιωµένες χρήσεις παλαιότερων επιρρ. σε -θεν: εκείθεν, 
εντεύθεν, ένδοθεν, οίκοθεν, µακρόθεν, πανταχόθεν, άνωθεν, 
έξωθεν, εκατέρωθεν, παλαιόθεν κ.ά. → -θεν 

ανεκδήλωτος, -η, -ο [1888] 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν εκδηλώνει 
τις προθέσεις ή τις διαθέσεις του, αυτός που κρατά στάση επιφυλα-
κτικότητας ή ουδετερότητας ANT. εκδηλωτικός 2. αυτός που δεν έχει 
εκδηλωθεί, που µένει κρυφός και άγνωστος: ~ επιθυµία | συναίσθη-
µα ΣΥΝ. αφανέρωτος. 

ανεκδιήγητος, -η, -ο 1. (κακόσ.) αυτός που δεν µπορεί να τον διηγηθεί 
κανείς, να τον περιγράψει, να τον εκφράσει µε λόγια: επικρατούσε 
µια πραγµατικά ~ κατάσταση- παντελής έλλειψη οργάνωσης, 
εξοργιστικό χάος ΣΥΝ. απερίγραπτος 2. (συνεκδ.) αυτός που εκτρέπε-
ται από τα αποδεκτά µέτρα, µε αποτέλεσµα να προκαλεί το γέλιο: µη 
µου µιλήσεις γι' αυτόν τον γνωρίζουν όλοι στην παρέα ως ~ τύπο 
ΣΥΝ. γελοίος, φαιδρός. — ανεκδιήγητα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «απερίγραπτος, ανείπωτος», < άν- στερητ. 
+ έκδιηγοϋµαι «περιγράφω». Η αρχική σηµ. απαντά στην Κ.∆. (Χάρις 
τφ θεώ επί τη άνεκδιηγήτω αύτοϋ δωρεά, Β'Κορ. 9,15)]. 

ανέκδοτο (το) {ανεκδότ-ου | -ων} 1. σύντοµη αφήγηση που έχει σκο-
πό να προκαλέσει το γέλιο: λέει τα πιο έξυπνα ανέκδοτα || πετυχηµένο 
| ξεκαρδιστικό | σόκιν | τολµηρό | άσεµνο - || ποντιακά - ΣΥΝ. αστείο- 
ΦΡ. από άλλο ανέκδοτο βλ. λ. άλλος · 2. σύντοµη αφήγηση 
ιστορικού ή βιογραφικού χαρακτήρα, που λειτουργεί συµπληρωµατι-
κά προς την επίσηµη ιστορία: τα ~ που αναφέρονται σε ήρωες τού '21 
µας βοηθούν να σχηµατίσουµε σαφή εικόνα για την εποχή τους || 
ιστορικό ~. — (υποκ.) ανεκδοτάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ Ουδ. τού 
αρχ. επιθ. ανέκδοτος «µυστικός, µη εκδεδοµένος». Η σηµ. «αστείο, 
ευτράπελο» οφείλεται στο οµώνυµο (Ανέκδοτα) έργο τού ιστορικού 
Προκοπίου (6ος αι. µ.Χ.), το οποίο αποδόθηκε στη Λατινική ως 
Anecdota (> γαλλ. anecdotes, από όπου και η σύγχρονη ελ-λην. 
σηµ.). Η σηµ. τής λ. από το «ανέκδοτος», εποµένως «άγνωστος στους 
πολλούς, περίεργος, απρόοπτος», πέρασε στη σηµ. «αυτός που 
προκαλεί την περιέργεια, που ξενίζει, ξαφνιάζει, προκαλεί γέλιο», 
άρα «εύθυµος, αστείος, χιουµοριστικός»]. 

ανεκδοτολογία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} η παρουσίαση περιστατικών 
χωρίς πραγµατική σπουδαιότητα αλλά µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
το ευρύ κοινό: η ~ σχετικά µε την προσωπική ζωή των πολιτικών. — 
ανεκδοτολόγος (ο/η) [1887], ανεκδοτολογικός, -ή, -ό [1895], ανεκδο-
τολογικά επίρρ. 

ανέκδοτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει εκδοθεί σε βιβλίο, που δεν έχει 
δηµοσιευθεί: - ποιητική συλλογή | χειρόγραφο | ντοκουµέντο. [ΕΤΥΜ 
αρχ· < άν- στερητ. + έκδίδωµι]. 

ανέκκλητος, -η, -ο ΝΟΜ. (απόφαση) η οποία σύµφωνα µε τον νόµο 
ήδη από την έκδοση της δεν προσβάλλεται µε έφεση (π.χ. αποφάσεις 
επί µικροδιαφορών): η απόφαση τού δικαστηρίου είναι - και δεν επι-
δέχεται προσφυγή σε εφετείο. — ανέκκλητα | ανεκκλήτως [µτγν.] 
επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < άν- στερητ. + έκκαλώ (-έω)]. 

ανεκλάλητος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν µπορεί να εκφραστεί µε 
λόγια: ~ χαρά | δόξα ΣΥΝ. ανείπωτος, άφατος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άν- στερητ. + εκλαλώ (-έω) «γνωστοποιώ, φανερώ-
νω»]. 

ανεκµετάλλευτος, -η, -ο [1876] 1. αυτός που δεν έχει αξιοποιηθεί 
κατάλληλα, ώστε να µπορεί να αποφέρει κέρδη ή ωφέλεια: ο ορυκτός 
πλούτος τής χώρας παραµένει σε µεγάλο βαθµό ~ || δεν αφήνει καµία 
ευκαιρία ~ ΣΥΝ. αναξιοποίητος 2. (γενικότ.) αυτός που δεν τον έχουν 
χρησιµοποιήσει ιδιοτελώς: δεν άφησε κανέναν γνωστό του ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκµεταλλεύοµαι. 

ανεκπλήρωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν εκπληρώθηκε, που δεν 
έγινε πραγµατικότητα: ~ φιλοδοξία | ελπίδα | πόθος | όνειρο | επιθυ-
µία ΣΥΝ. απραγµατοποίητος ΑΝΤ. εκπληρωµένος. 

ανεκτέλεστος, -η, -ο [1854] αυτός που δεν έχει εκτελεστεί, δεν έχει 
υλοποιηθεί: ~ εντολή | διαταγή | έργο | διαθήκη. 

ανεκτικός, -ή, -ό κ. ανεχτικός αυτός που δείχνει υψηλό βαθµό ανοχής 
και διαλλακτικότητας, που επιτρέπει την αντίθετη άποψη, στάση, 
συµπεριφορά: σήµερα η κοινωνία είναι πιο - σε ζητήµατα συ-
µπεριφοράς και προτιµήσεων || είναι υπερβολικά - µαζί της και την 
έχει κακοµάθει ΣΥΝ. διαλλακτικός, ελαστικός, επιεικής ΑΝΤ. αδιάλ-
λακτος, απόλυτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανοχή. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. 
ανέχοµαι]. 

ανεκτικός - ανεκτός. Οι δύο λέξεις διαφέρουν σηµασιολογικά: 
ανεκτικός είναι αυτός που έχει ανεκτικότητα, υποµονή και κατα- 

α- Ι_αν- στερητικό 
α-νανούριστος.-η.-ο αν-ειδοποίητος, -η, -ο αν-εκµυστήρευτος, -η. -ο αν-εκτύπωτος, -η, -ο αν-ελεήµων,-ων,-ον 
αν-εγκαινίαστος, -η, -ο αν-εκδίκαστος, -η, -ο αν-εκπαίδευτος, -η. -ο αν-εκφώνητος, -η, -ο αν-ελευθέρωτος, -η, -ο 
αν-εγκωµίαοτος, -η, -ο αν-εκκαθάριστος, -η, -ο αν-εκττοίητος, -η, -ο αν-εκχώρητος, -η, -ο αν-εµβολίαστος, -η, -ο 
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νόηση για τους άλλους (πβ. αγγλ. tolerant)· ανεκτός είναι αυτός 
που µπορεί κανείς να τον ανεχθεί: Η συµπεριφορά του είναι ακόµη 
ανεκτή- δεν έχει ξεπεράσει τα όρια, αλλά Στη σηµερινή εποχή µε τα 
τόσα προβλήµατα πρέπει να είµαστε ανεκτικοί απέναντι στους 
άλλους. Αρα το ανεκτικός έχει ενεργητική, ενώ το ανεκτός 
παθητική σηµασία. 

ανεκτικότητα (η) [1873] {χωρ. πληθ.} η κατανόηση για τους άλλους, 
η στάση ανοχής απέναντι σε κάποιον/κάτι: η ~ στις θρησκευτικές, 
ηθικές και πολιτικές αντιλήψεις άλλων µελών τής κοινωνίας είναι 
απαραίτητη για µια οµαλή συνύπαρξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανοχή. 

ανεκτίµητος, -η, -ο [1834] 1. (σπάν.) αυτός που δεν έχει ακόµα εκτι-
µηθεί, που δεν έχει ακόµα υπολογιστεί η αξία του ΣΥΝ. αδιατίµητος 
ANT. εκτιµηµένος 2. (συνήθ. για αξία) τόσο µεγάλος, ώστε δεν είναι 
δυνατόν να υπολογιστεί: αγόρασε ένα κόσµηµα ~ αξίας ΣΥΝ. ανυπο-
λόγιστος 3. (συνεκδ.) αυτός που έχει καθοριστική σηµασία για κά-
ποιο έργο, κάποια προσπάθεια: η συµβολή σου στην υπόθεση αυτή 
ήταν πραγµατικά ~· δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσένα ΣΥΝ. πολύτιµος 
ANT. αµελητέος. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. inestimable]. 

ανεκτός, -ή, -ό κ. ανεχτός 1. αυτός τον οποίο µπορεί να ανεχθεί, να 
αντέξει κανείς: η συµπεριφορά του δεν είναι ~ || (µτφ.) το κρύο είναι - 
ακόµη || οι ενέσεις κορτιζόνης δεν είναι - από τον οργανισµό του 
ΣΥΝ. υποφερτός 2. αυτός που µόλις υποφέρεται: οι τιµές βρίσκονται 
σε - επίπεδα (ούτε πολύ υψηλές ούτε πολύ χαµηλές). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανεκτικός, έχω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ανέχοµαι]. 

ανέκφραστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει καµία ιδιαίτερη 
έκφραση, που δεν εκδηλώνει κανένα συναίσθηµα: µε κοιτούσε ~|| ~ 
πρόσωπο | µάτια | βλέµµα 2. αυτός που δεν µπορεί να εκφραστεί µε 
λόγια, κυρ. για τον θεό: «Σύ γαρ ει Θεός ανέκφραστος, άπερινόητος, 
αόρατος, ακατάληπτος» (Θεία Λειτουργία). — ανέκφραστα επίρρ. 

ανελαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν έχει ελαστικότητα ή ευκαµψία 
ΣΥΝ. δύσκαµπτος, αλύγιστος ANT. ελαστικός 2. (µτφ.) αυτός που είναι 
πολύ αυστηρός, που δεν αφήνει περιθώρια τροποποιήσεων ή εξαιρέ-
σεων, καταπιεστικός: ~ νοµοθεσία | διατάξεις ΣΥΝ. άκαµπτος · 3. 
ΟΙΚΟΝ. αυτός που δεν επηρεάζεται από τις µεταβολές άλλων µεγεθών: 
~ δαπάνες (µισθοί, συντάξεις, πάγια έξοδα) ΣΥΝ. πάγιος ΑΝΤ. ελαστι-
κός. — ανελαστικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
inelastic]. 

ανέλεγκτος, -η, -ο αυτός που δεν τον έχουν ελέγξει: ~ υποθέσεις | 
χρήσεις (από την εφορία) ΣΥΝ. ανεξέταστος ΑΝΤ. ελεγµένος. — ανέ-
λεγκτα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + -έλεγκτος < ελέγχω]. 

ανελέητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν δείχνει έλεος, συµπόνια· σκληρός, 
αδυσώπητος: ~ ληστές | σφαγή || (µτφ.) ο - ήλιος τού µεσηµεριού 2. 
(µτφ.) αυτός που γίνεται µε ιδιαίτερη ένταση, ορµή, επιθετικότητα· 
λυσσαλέος: ~ βοµβαρδισµός | σφυροκόπηµα. —ανελέητα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανηλεής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + ελεώ (·έω)]. 

ανελευθερία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη ελευθερίας, η υπο-
ταγή και εξάρτηση από τη βούληση κάποιου άλλου ΣΥΝ. δουλεία, 
υποτέλεια ΑΝΤ. ελευθερία 2. (συνεκδ.) η έλλειψη δηµοκρατικών ελευ-
θεριών, φιλελεύθερων ιδεών (κυρ. όταν επικρατεί τυραννικό, ολοκλη-
ρωτικό καθεστώς): σε περιόδους ανελευθερίας οι πολίτες δεν µπο-
ρούν να συµµετάσχουν στα κοινά ΣΥΝ. τυραννία, δεσποτισµός. 

ανελεύθερος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που παραβιάζει την ελευθερία, 
που λειτουργεί εις βάρος τής ελευθερίας και των δικαιωµάτων τού 
ατόµου: παρόλο που οι επαναστάσεις γίνονται στο όνοµα τής ελευ-
θερίας, οδηγούν συχνά στην επιβολή ~ καθεστώτων || ~ µέτρα | νόµοι | 
πολιτική ΣΥΝ. αντιδηµοκρατικός, δεσποτικός ΑΝΤ. φιλελεύθερος, δη-
µοκρατικός 2. αυτός που στερείται ελευθερίας: εξαιτίας τού κατανα-
λωτισµού, ο άνθρωπος είναι ~. — ανελεύθερα επίρρ. 

ανέλθω (θα/να) ρ. → ανέρχοµαι 
ανέλιξη (η) {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -ίξεων} (λόγ.) 1. (κυριολ.) η κίνηση 

µε διαδοχικές περιστροφές, ελικοειδής κίνηση 2. (µτφ.) η ανοδική πο-
ρεία, η βαθµιαία µετάβαση σε ανώτερη βαθµίδα: η ανέλιξη του στην 
ηγεσία τού κόµµατος έγινε αθόρυβα. — ανελικτικός, -ή, -ό [µτγν.], 
ανελίσσοµαι ρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξελίσσω. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
άνέλιξις < αρχ. ανελίσσω < άν)α)- + ελίσσω]. 

ανέλκυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} η έλξη αντικειµένου 
προς τα πάνω, από χαµηλότερο σε υψηλότερο επίπεδο (συνήθ. από 
τον βυθό τής θάλασσας): για την ~ τού βυθισµένου πλοίου ξοδεύτη-
καν εκατοµµύρια. — ανελκύω ρ. [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άνέλκυσις < αρχ. άνέλκω < άν)α)- + έλκω. Το µεσν. 
ανελκύω προέρχεται από τον αόρ. άνείλκυσα τού ρ. άνέλκω]. 

ανελκυστήρας (ο) (λόγ.) ο κλειστός θάλαµος που κινείται σε κατα-
κόρυφο άξονα για τη µεταφορά (ανέβασµα ή κατέβασµα) ανθρώπων 
ή φορτίων στους ορόφους ενός κτηρίου ΣΥΝ. ασανσέρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ελκύω. 
[ΕΤΥΜ < ανελκύω, µετάφρ. δάνειο. Η λ. χρησιµοποιήθηκε κατ' αρχάς 
σε λεξικό τού 1859 ως απόδοση τού γαλλ. épaulière «επώµιο». Από το 
1891 και έπειτα η λ. χρησιµοποιείται ως απόδοση τού γαλλ. ascenseur 
(βλ. κ. ασανσέρ)]. 

ανελκυστήρας - ασανσέρ - αναβάτης κ.ά. Το γαλλ. ascenseur (πλά-
στηκε το 1867 και ανάγεται στο λατ. ascendo «ανεβαίνω») και το ε-
πίσης γαλλ. épaulière «επώµιο» (και «επωµίδα» από το épaule «ώ-
µος» < λατ. spatula < spathula < αρχ. σπάθη) χρησιµοποιήθηκαν για 
να δηλώσουν την άκοπη, διά µηχανήµατος, ανάβαση ή µεταφορά 

ανθρώπων και αντικειµένων σε ορόφους ψηλών κτηρίων, o Κου-
µανούδης (Συναγωγή νέων λέξεων..., λ. ανελκυστήρ) αναφέρει τις 
µέχρι το 1895 λέξεις που πλάστηκαν στην Ελληνική, για να απο-
δώσουν τις γαλλικές: αναδροµεύς, ανασυρτήρ, ανέλκηθρον, α-
νελκτήρ, ανελκυστήρ, ανελκυστής, ανολκεύς, ανυψωτήρ, υψελά-
της, υψιελάτης, υψιφορεύς. Ψέγοντας τον Γ. Χατζιδάκι, που προ-
τείνει και νέα λέξη (το αναβάτης), παρατηρεί: «φαίνεται όµως τό 
γε νυν, ότι επικρατεί ό ανελκυστήρ, γραφόµενος συχνά έν έφηµε-
ρίσιν». Προτείνοντας, ωστόσο, το αναβάτης ο Χατζιδάκις αποδίδει 
πιστότερα τον όρο ασανσέρ. Το ανελκυστήρ (µε την κατάλ. -τήρ 
τού οργάνου/µέσου) αποδίδει περισσότερο τη λειτουργία τού 
µηχανήµατος. Ίσως ο συνδυασµός τού αναβαίνω + -τήρ µε τη µορ-
φή τού αναβατήρ(ας) να ήταν ο καταλληλότερος. Τελικά, στον µεν 
γραπτό λόγο επικράτησε το ανελκυστήρας, στον δε προφορικό το 
ξέν. ασανσέρ. 

ανελλήνιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν συµφωνεί µε τους κα-
νόνες τής ελληνικής γλώσσας, που δεν εντάσσεται και δεν συνηθί-
ζεται στην ελληνική γλώσσα: χρήσεις όπως «οι υπάλληλοι εκµεταλ-
λεύονται από την εταιρεία» είναι - ΣΥΝ. σόλοικος, λανθασµένος 2. 
(συνεκδ.) αυτός που δεν κατέχει την ελληνική γλώσσα και την ελλη-
νική παιδεία: πολλοί Ρωµαίοι αριστοκράτες πήγαιναν στην Αθήνα να 
σπουδάσουν, επειδή θεωρούσαν ντροπή για έναν ευγενή να είναι 
ανελλήνιστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. α-στερητικό. 

ανελλιπής, -ής, -ές [µτγν.] {ανελλιπ-ούς | -είς (ουδ-ή)} 1. αυτός που 
δεν παρουσιάζει ελλείψεις, που χαρακτηρίζεται από πληρότητα και 
αρτιότητα ΣΥΝ. πλήρης, άρτιος ΑΝΤ. ελλιπής 2. αυτός που γίνεται χω-
ρίς διακοπές, που χαρακτηρίζεται από συνέχεια ως προς τη διεξαγω-
γή του: ~ φοίτηση στο Πανεπιστήµιο ΣΥΝ. αδιάλειπτος, ακατάπαυ)σ)-
τος ΑΝΤ. διακεκοµµένος, ασυνεχής. — ανελλιπώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, ελλιπής. 

ανέλπίδος, -η, -ο αυτός που δεν επιτρέπει να έχει κανείς ελπίδα: όλες 
οι προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή ήταν ~ ΣΥΝ. άπελπις, 
µάταιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανέλπιστος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. (όπως επιµαρτυρείται από το µεσν. επίρρ. άνέλπιδα) < 
αρ^. ανελπις, -ιδος < άν- στερητ. + έλπίς, -ίδος]. 

ανέλπιστος, -η, -ο (για ευχάριστα γεγονότα) αυτός που συµβαίνει 
χωρίς να τον περιµένει κανείς, πέρα από κάθε προσδοκία: η επιτυχία 
του στις εξετάσεις ήταν εντελώς ~ ΣΥΝ. αναπάντεχος, απρόσµενος, 
ουρανοκατέβατος ΑΝΤ. αναµενόµενος. — ανέλπιστα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. επιτατικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «απελπισµένος», < άν- 
στερητ. + ελπίζω]. 

ανέλπιστος - ανέλπιστα - παρ' ελπίδα - ανέλπιδος - άπελπις -
απελπισµένος - απελπιστικός. Το ανέλπιστος («ανέλπιστη ευτυ-
χία») δηλώνει «ευχάριστη έκπληξη, απροσδόκητη χαρά» που έρχε-
ται χωρίς να την ελπίζει (ανέλπιστα) και να την περιµένει κανείς 
(απροσδόκητα). Αντίθετα, η φρ. παρ' ελπίδα δηλώνει κάτι που α-
πεύχεται κανείς να γίνει, συγκρούεται προς ό,τι θα ήλπιζε: Αν παρ' 
ελπίδα σού συµβεί κάτι, µη διστάσεις να τηλεφωνήσεις, αλλά Κέρ-
δισε ανέλπιστα τον πρώτο λαχνό (όχι Κέρδισε παρ'ελπίδα τον πρώ-
το λαχνό! ούτε Αν, ανέλπιστα, σου συµβεί κάτι...'.). Το ανέλπιστα έ-
χει θετική χροιά για τον λέγοντα, ενώ το παρ' ελπίδα αρνητική. Το 
ανέλπιδος είναι νεότερη λέξη, για να δηλώσει ό,τι το αρχαίο (και 
δύσκολο στη χρήση του) άπελπις: «ανέλπιδη προσπάθεια», όπως 
«άπελπις αγών». Και τα δύο σηµαίνουν «χωρίς ελπίδα (επιτυχίας), 
µάταιος». Τέλος, το απελπισµένος ως µετοχή δηλώνει κατάσταση 
τού λέγοντος (Είµαι απελπισµένος από την οικονοµική κατάσταση), 
δηλώνει τον κατεχόµενο από αίσθηµα απελπισίας. Αυτό σηµαίνει 
ότι δεν λέµε «απελπισµένος αγώνας» (αντί άπελπις ή ανέλ-πιδος), 
αλλά θα πούµε «απελπισµένο βλέµµα» (βλέµµα γεµάτο α-
πελπισία). Έναντι τού απελπισµένος που έχει παθητική σηµ., το 
απελπιστικός, αυτός που γεννά απελπισία («απελπιστική κατά-
σταση»), έχει ενεργητική σηµασία. 

ανεµελιά (η) {χωρ. πληθ.} η έλλειψη κάθε έγνοιας και φροντίδας, η 
κατάσταση ψυχικής χαλάρωσης που συνοδεύεται από απουσία κάθε 
ανησυχίας για προβλήµατα: η ~ τής παιδικής ηλικίας ΣΥΝ. αµερι-
µνησία, αφροντισιά, ξεγνοιασιά ΑΝΤ. έγνοια. 

ανέµελος, -η, -ο αυτός που δεν έχει καµιά έγνοια ή φροντίδα, που δεν 
τον απασχολεί κανένα πρόβληµα: τα ~ παιδικά µου χρόνια ΣΥΝ. 
ξέγνοιαστος, αµέριµνος. — ανέµελα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ανε- στερητ. + 
µέλω «φροντίζω» (βλ. λ. µέλει)]. 

ανέµη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η συσκευή που χρησιµοποιείται για το τύ-
λιγµα ή το ξετύλιγµα τού νήµατος: «κόκκινη κλωστή δεµένη, στην ~ 
τυλιγµένη, δώσ' της κλότσο να κυλήσει | να γυρίσει παραµύθι ν' αρ-
χινήσει» (τυπική αρχή λαϊκών παραµυθιών) ΣΥΝ. ροδάνι. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. άνεµος]. 

ανεµίδι (το) {ανεµι-διού | -διών} (στην υφαντική) όργανο που χρησι-
µοποιείται στο τύλιγµα σε µασούρια τού νήµατος που ξετυλίγεται 
από την ανέµη. [ΕΤΥΜ. < ανέµη + παραγ. επίθηµα -ίδι]. 

ανεµίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ανέµισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
κουνώ (συνήθ. ύφασµα) στον αέρα: ανέµιζε το µαντίλι της, µέχρι τη 
στιγµή που το πλοίο χάθηκε στον ορίζοντα ♦ 2. (αµετβ.) (µτφ. για κυ-
µατοειδή κίνηση που προκαλεί ο άνεµος) κινούµαι κυµατιστά, κι-
νούµαι σχηµατίζοντας διαδοχικά κοιλώµατα ή πτυχώσεις: η σηµαία 
ανέµιζε υπερήφανη στη στέγη τού κτηρίου || τα µαλλιά της ανέµιζαν. 
— ανέµισµα (το). 

ανεµικό (το) (λαϊκ.-λογοτ.) το φάντασµα, το στοιχειό ΣΥΝ. αερικό. 
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[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. άνεµος. Η σηµ. «στοιχειό» είναι ήδη µεσν.· οφείλεται στην 
απροσδιόριστη υπόσταση τού ανέµου, που προκαλεί φόβο (πβ. κ. αερικό)]. 
ανεµιστήρας (ο) [1876] το µηχάνηµα που παράγει ρεύµα αέρος, ανανεώνοντας ή 
δροσίζοντας την ατµόσφαιρα κλειστού χώρου, µε την 

περιστροφική κίνηση µίας ή περισσοτέρων ελικοειδών επιφανειών: ~ 
οροφής | δαπέδου. — (υποκ.) ανεµιστηράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ventilateur]. ανεµοβλογιά (η) {χωρ. πληθ.} 

ΙΑΤΡ. λοιµώδης µεταδοτική αρρώστια 
τής παιδικής συνήθ. ηλικίας (παιδική ασθένεια), που χαρακτηρίζεται 
από πυρετό και εµφάνιση εξανθηµάτων συνήθ. σε όλο το σώµα. [ΕΤΥΜ < 
ανεµευλογιά < άνεµος + ευλογιά. Όπως και το απλό ευλογιά < ευλογία, είναι 
προϊόν ευφηµισµού]. 

ανεµοβόρι (το) {δύσχρ. ανεµοβορ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο δυνατός, ψυχρός βόρειος 
άνεµος. [ΕΤΥΜ. < άνεµος + βοριάς]. 

ανεµόβροντο (το) (λαϊκ.) άνεµος πολύ ισχυρός, που συνοδεύεται από βροντές. 
ανεµόβροχο (το) (λαϊκ.) η ραγδαία βροχή που συνοδεύεται από ισχυρό, 

θυελλώδη άνεµο. Επίσης ανεµοβρόχι. 
ανεµογεννήτρια (η) {ανεµογεννητριών} ΤΕΧΝΟΛ. η µηχανή που µετατρέπει 

την ενέργεια τού ανέµου (αιολική ενέργεια) σε ηλεκτρική. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. aerogenerator (νόθο συνθ.)]. 

ανεµογκάστρι (το) (λαϊκ.) η κατάσταση κατά την οποία εµφανίζονται 
εξωτερικά συµπτώµατα εγκυµοσύνης (λ.χ. φούσκωµα τής κοιλιάς, ζαλάδες 
κ.λπ.), χωρίς να υπάρχει πραγµατική κυοφορία. 

ανεµογράφος (ο) [1895] ΜΕΤΕΩΡ. όργανο που χρησιµοποιείται για την αυτόµατη 
καταγραφή τής ταχύτητας των ανέµων. — ανεµογρά-φηµα (το). ανεµογραφία 
(η) [1799], ανεµογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
anémographe]. 

ανεµόδαρτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι διαρκώς εκτεθειµένος στους 
ανέµους, που τον χτυπά συνεχώς ο άνεµος: ~ κορυφή | βράχος. Επίσης 
ανεµοδαρµένος. 

ανεµοδείκτης [1835] κ. ανεµοδείχτης (ο) {ανεµοδεικτών} ΜΕΤΕΩΡ. όργανο που 
δείχνει την κατεύθυνση από την οποία πνέει ο άνεµος ΣΥΝ. ανεµοδουρα, 
ανεµούριο. 

ανεµοδέρνω ρ. αµετβ. {ανεµοδαρµένος} παλεύω µε τους ανέµους, µε χτυπούν 
οι άνεµοι από παντού: το πλοίο ανεµόδερνε στη φουρτουνιασµένη θάλασσα || 
«Ανεµοδαρµένα Ύψη» (αγγλ. Wuthering Heights, µυθιστόρηµα τής Έµιλυ 
Μπροντέ). 

ανεµοδουρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο ανεµοδείκτης (βλ.λ.) • 2. αέρινος 
στρόβιλος που πνέει µε σφοδρότητα και χωρίς σταθερή κατεύθυνση πάνω από 
στεριά ή θάλασσα ΣΥΝ. ανεµοστρόβιλος 3. (συνεκδ.) τόπος που πλήττεται 
από κάθε πλευρά από δυνατούς ανέµους- περιοχή ανεµοδαρµένη 4. (µτφ.) 
άνθρωπος χωρίς σταθερή ιδεολογία και συνέπεια στον τρόπο τής σκέψης του, 
που αλλάζει γνώµες και αποφάσεις, συχνά καιροσκοπικά, «κατά πού φυσάει ο 
άνεµος»: είναι ~· τη µια δεξιός, την άλλη αριστερός, την παράλλη κεντρώος. 
[ΕΤΥΜ, < µεσν. άνεµοδούριον < άνεµος + -δορά < δέρω | δέρνω, µε 
επίδραση πιθ. από το άνεµούριον ή το παραγ. επίθηµα -ούρα που δηλώνει 
πλησµονή, συνήθ. µε µειωτική χροιά (πβ. και θολούρα, φαγούρα, παλιούρα, 
λαϊκούρα κ.τ.ό.), παρεκτεταµένο και ως -δούρα (προ-καδούρα, σκαρταδούρα)]. 

ανεµοδόχος (η) [1894] ο αεραγωγός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< άνεµος + -δόχος < δέχοµαι]. 

ανεµοζάλη (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κακοκαιρία, θύελλα που 
χαρακτηρίζεται από πολύ δυνατό αέρα µε ή χωρίς βροχή: το πλοίο πάλευε 
µέσα στην ~ 2. (µτφ.) ταραγµένη, συγκεχυµένη κατάσταση ΣΥΝ. σάλος, 
αναµπουµπούλα. 

ανεµοθύελλα (η) {δύσχρ. ανεµοθυελλών} καιρικό φαινόµενο περιορισµένης 
έκτασης και διάρκειας, που χαρακτηρίζεται από θυελλώδεις ανέµους µε 
ασθενή βροχή ή χαλάζι ΣΥΝ. ανεµοζάλη. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
windstorm]. 

ανεµοκινητήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. κινητήρας που λειτουργεί µε αιολική ενέργεια. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. wind-motor]. 

ανεµολόγιο (το) [1858] {ανεµολογί-ου | -ων} 1. η ονοµατολογία των διαφόρων 
κατευθύνσεων των ανέµων 2. ο κυκλικός δίσκος µε ακτινωτές διαγραµµίσεις, 
που προσαρµόζεται πάνω σε ναυτική πυξίδα, για να προσδιορίζει τη φορά 
προς την οποία φυσούν οι άνεµοι. 

ανεµοµαζωµα κ. ανεµοµάζεµα (το) {ανεµοµαζώµ-ατος | -ατα, -άτων} 
οτιδήποτε αποκτάται µε πρόχειρο ή παράνοµο τρόπο· ΦΡ. ανε-µοµαζώµατα, 
ανεµοσκορπίσµατα | διαβολοσκορττίσµατα για πράγµατα που έγιναν ή 
αποκτήθηκαν µε πρόχειρο ή και παράνοµο τρόπο, και µπορεί εύκολα να 
χαθούν ή να κατασπαταληθούν: µάζεψε ένα σωρό λεφτά από κοµπίνες και τα 
'χάσε όλα στα χαρτιά- ~! 

ανεµόµετρο (το) [1806] {ανεµοµέτρ-ου | -ων} ΜΕΤΕΩΡ. όργανο µέτρησης τής 
ταχύτητας τού ανέµου ή και τής ταχύτητας τής ροής αερίων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., γαλλ. anémomètre]. 

ανεµόµυλος (ο) [µεσν.] ο µύλος που χρησιµοποιεί ως κινητήρια δύναµη τον 
άνεµο, την αιολική ενέργεια: οι - τής Μυκόνου διατηρούν το παραδοσιακό 
στοιχείο τού νησιού· ΦΡ. πολεµώ | µάχοµαι µε ανεµόµυλους (από την 
αντίστοιχη σκηνή στον ∆ον Κιχώτη τού Μ. ντε θερβάντες) διεξάγω ουτοπικό 
αγώνα, πολεµώ φανταστικούς εχθρούς. 

ανεµόπλανο (το) το ανεµόπτερο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < άνεµος + -πλάνο, 
κατ'αναλογίαν προς το αεροπλάνο (βλ.λ.)]. 

ανεµοπλοΐα (η) {χωρ. πληθ.} η ανεµοπορία (βλ.λ., σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. 
< άνεµος + -πλοία < πλους, πβ. κ. ναυσι-πλόΐα]. 

ανεµοπορία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το πέταγµα πτηνού χωρίς φτεροκόπηµα, µε 
ανοιχτές τις φτερούγες και αφήνοντας να παρασυρθεί από 

τα ρεύµατα τού αέρα 2. η πτήση µε µικρά, χωρίς κινητήρα αεροσκάφη, τα 
οποία κινούνται µε τη βοήθεια των ρευµάτων τού αέρα ΣΥΝ. ανεµοπλο'ία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αεροσκάφος, αεροπορία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. vol à voile]. 

ανεµοπορώ ρ. αµετβ. (ανεµοπορείς... | ανεµοπόρησα} 1. (για πτηνά) πετώ χωρίς 
να φτεροκοπώ, κρατώντας ανοιχτές τις φτερούγες και αφήνοντας να µε 
παρασύρουν τα ρεύµατα τού αέρα 2. (για ανθρώπους) πετώ µε ανεµόπτερο 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < άνεµος + -πορώ < πόρος (βλ.λ.), πβ. κ. βραδυ-πορώ]. 

ανεµόπτερο (το) {ανεµοπτέρ-ου | -ων} µικρό και ελαφρύ αεροπλάνο που πετά 
χωρίς κινητήρα, αλλά µε τη βοήθεια των ρευµάτων τού αέρα ΣΥΝ. ανεµόπλανο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αεροσκάφος. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. planeur]. 

ανεµοπύρωµα (το) [µεσν.] {ανεµοπυρώµατος | χωρ. πληθ.} το ερυσίπελας 
(βλ.λ.). 

ανεµοροόφουλας (ο) (λογοτ.) αέρινος στρόβιλος κινούµενος µε µεγάλη 
ταχύτητα ΣΥΝ. ανεµοστρόβιλος. 

ανεµόρροµβος (ο) [1858] {ανεµορρόµβ-ου | -ων} καθεµία από τις υποδιαιρέσεις 
τού ανεµολογίου. [ΕΤΥΜ. < άνεµος + ρόµβος, απόδ. τού αγγλ. rhumb]. 

άνεµος (ο) {ανέµ-ου | -ων, -ους} 1. ρεύµα ατµοσφαιρικού αέρα που κινείται 
προς ορισµένη κατεύθυνση (από την ανατολή προς τη δύση κ.λπ.): ισχυροί έως 
θυελλώδεις ~ θα πνέουν αύριο σε όλα τα πελάγη εξαιτίας τού χαµηλού 
βαροµετρικού || ξεσπά | σηκώνεται δυνατός - || ανατολικός | βόρειος | µέτριος | 
ασθενής | ισχυρός | σφοδρός | ούριος | αντίθετος ~ || µεταβλητοί | σταθεροί ~· 
ΦΡ. (µτφ.-κακόσ.) (α) όπου φυσάει ο άνεµος για πρόσωπο που δεν έχει 
σταθερές πεποιθήσεις, που προσαρµόζεται καιροσκοπικά στις εκάστοτε 
ευνοϊκές συνθήκες, προκειµένου να επωφεληθεί από αυτές: στις πολιτικές του 
πεποιθήσεις είναι ~· υποστηρίζει κάθε φορά το κόµµα που βρίσκεται την εξουσία 
(β) στους τέσσερεις ανέµους (συνεκδ. αντί στα τέσσερα σηµεία τού ορίζοντα) 
για κάτι που διαλύεται, διασκορπίζεται: η οικογένεια του σκόρπισε ~, καθώς 
κάθε παιδί πήρε τον δρόµο του (γ) πάω κατ' ανέµου (ευφηµ. αντί πάω κατά 
δια)β)όλου) για κάποιον που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο: πήγε κι 
αυτός κατ' ανέµου από τότε που έχασε τη δουλειά του (δ) (παροιµ.) όποιος 
σπέρνει ανέµους, θερίζει θύελλες όποιος προκαλεί (για ιδιοτελείς συνήθ. 
σκοπούς) ταραχώδεις, έκρυθµες καταστάσεις (έριδες, διχόνοιες κ.λπ.), 
υφίσταται τελικά συνέπειες πολύ χειρότερες (ε) ποιος καλός άνεµος σ' έφερε | 
σε φέρνει κατά 'δω; ως έκφραση θερµής υποδοχής κάποιου, για να του 
δείξουµε ότι µας ευχαριστεί που µας επισκέπτεται 2. (µτφ. +γεν. ονόµατος) 
έντονες τάσεις που προµηνύουν κάτι: ο ~ τής αλλαγής ύστερα από την πτώση 
τού τείχους στο Βερολίνο || ~ πολέµου | ανανέωσης | ελευθερίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *ana- «φυσώ, πνέω», πβ. σανσκρ. ânilah «πνοή, άνεµος», 
λατ. anima «πνοή, άνεµος», γαλλ. âme «ψυχή», ισπ. alma, ιταλ. anima, αγγλ. 
animal (< γαλλ. animal) «ζώο» κ.ά. Πιθ. οµόρρ. ανεµώνη. Η λ. χρησίµευσε 
στην Αρχ. και τη Ν. Ελληνική ως α' συνθ. (π.χ. ανε-µο-ζάλη, ανεµο-θύελλα, 
ανεµο-στρόβιλος κ.ά.) και ως β' συνθ. (π.χ. ν-ήνεµος, εύ-ήνεµος, προσ-ήνεµος, 
άπ-άνεµος κ.ά.), ενώ απαντά συχνά σε ξένες γλώσσες ως α' συνθ. 
επιστηµονικών όρων, πβ. γαλλ. anémomètre, anémo-graphe, αγγλ. anemo-
gram, anemo-philous κ.ά. Στη Μετάφραση των Εβδοµήκοντα πρωτοαπαντά ο 
συνδυασµός τού αριθµητ. τέσσερα µε τη λ. άνεµος (Ζαχαρ. 2, 10: διότι εκ των 
τεσσάρων ανέµων τού ουρανού συνάξω υµάς)]. 

ΑΝΕΜΟΙ 

ΑΝΕΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΑΪΚΗ 
Βόρειος (Β.) Βορράς | Βοριάς Τραµουντάνα 
Βόρειος-Βορειο- Μεσοβορράς Γραιγοτραµουντάνα 

ανατολικός (ΒΒΑ.) 
Βορειοανατολικός (ΒΑ.) Μέσης Γραίγος 
Ανατολικός-Βορειο- Μεσαπηλιώτης Γραιγολεβάντες 

ανατολικός (ΑΒΑ.) 
Ανατολικός (Α.) Απηλιώτης Λεβάντες 
Ανατολικός-Νοτιο- Ευραπηλιώτης Σοροκολεβάντης 
ανατολικός (ΑΝΑ.) 

Νοτιοανατολικός (ΝΑ.) Εύρος Σιρόκος 
Νοτιο-Νοτιο- Ευρόνοτος Οστριασιρόκος 

ανατολικός (ΝΝΑ.) 
Νότιος (Ν.) Νότος | Νοτιάς Όστρια 
Νότιο-Νοτιο- Λιβόνοτος Οστριογάρµπης 

δυτικός (ΝΝ∆.) 
Νοτιοδυτικός (Ν∆.) Λιψ (Λιβός), Λίβας Γαρµπής 
∆υτικός-Νοτιο- Λιβοζέφυρος Πουνεντογάρµπης 

δυτικός (∆Ν∆.) 
∆υτικός (∆.) Ζέφυρος Πουνέντες 
∆υτικός-Βορειο- Σκιρωνοζέφυρος     Πουνεντοµάί'στρος 

δυτικός (∆Β∆.) 
Βορειοδυτικός (Β∆.)        Σκίρων Μαΐστρος 
Βορειο-Βορειο- Σκιρωνοβορράς       Μαϊστροτραµουντάνα 

δυτικός (ΒΒ∆.) 

ανεµοσκαλα (η) [1895] {δύσχρ. ανεµοσκαλών} φορητή σκάλα που αποτελείται 
από δύο παράλληλα σκοινιά, τα οποία συνδέονται µε- 
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ταξύ τους µε σκαλοπατάκια από σκοινί ή από ξύλο. 
ανεµοσκόρπισµα (το) {ανεµοσκορπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} σκόρπι-

σµα στον αέρα· (µτφ.) οτιδήποτε χάνεται ή ξοδεύεται χωρίς φειδώ ή 
σκοπιµότητα- ΦΡ. ανεµοµαζώµατα, ανεµοσκορπίσµατα | διαβολο-
σκορπίσµατα βλ. λ. ανεµοµάζωµα. — ανεµοσκορπίζω ρ. [µεσν.]. 

ανεµοστάτης (ο) {ανεµοστατών} πρόχειρο φράγµα για προστασία από 
τον άνεµο. [ΕΤΥΜ. < ανέµη + -στατης < θ. στα-, βλ. λ. ϊ-στα-µαι]. 

ανεµοστρόβιλος (ο) [µεσν.] µετεωρολογικό φαινόµενο, ο σίφων 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. σίφουνας, αεροδίνη, (λαϊκ.) ανεµορούφουλας. 

ανεµοσυρµή (η) (λαϊκ.) σφοδρή πνοή χερσαίου ανέµου. Επίσης 
ανεµόσυρµα (το). 

ανεµότρατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αλιευτικό σκάφος που κινείται µε 
τη δύναµη τού αέρα και χρησιµοποιεί δίχτυα για ψάρεµα σε βαθιά 
νερά. 

ανεµούριο (το) ο ανεµοδείκτης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
µεσν. άνεµούριον, υποκ. τού αρχ. άνεµος]. 

ανεµόφιλο (το) BOT. φυτό που γονιµοποιείται µε τη µεταφορά τής 
γύρης από τον άνεµο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
anémophile]. 

ανεµοφράκτης κ. ανεµοφράχτης (ο) {ανεµοφρακτών} σώµα θερµού 
αέρα, που εκπέµπεται µηχανικά σε εισόδους | εξόδους καταστηµάτων, 
κτηρίων κ.λπ. µε ανοιχτές πόρτες, για να προφυλάξει από την είσοδο 
ψυχρού αέρα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. windbreak]. 

ανεµπόδιστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός στον οποίο δεν επιβάλλονται 
εµπόδια ή δεσµεύσεις, αυτός που µπορεί να σκεφτεί ή να ενεργήσει 
µε ελευθερία ΣΥΝ. ακώλυτος, απρόσκοπτος. — ανεµπόδιστα επίρρ. 

ανεµυαλιά (η) → άµυαλος 
ανέµυαλος, -η, -ο → άµυαλος 
ανεµώνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ποώδες ανθοφόρο φυτό µε λεπτό, 

υψηλό µίσχο, µικρά φύλλα και µεγάλα άνθη διαφόρων χρωµάτων, µε 
πιο διαδεδοµένα τα λευκά, τα κόκκινα και τα ιώδη- καλλιεργείται 
συχνά ως διακοσµητικό κήπων 2. (συνεκδ.) το άνθος τού παραπάνω 
φυτού 3. ΖΩΟΛ. θαλάσσια ανεµώνη θαλάσσιο ζώο µε σώµα όµοιο µε 
κυλινδρικό σωλήνα, τού οποίου το ένα άκρο είναι προσκολληµένο 
στον βυθό, ενώ το άλλο φέρει στόµα που περιβάλλεται από µια στε-
φάνη από κεραίες, µε τις οποίες συλλαµβάνει τη λεία του. Επίσης 
(καθηµ.) ανεµώνα (σηµ. 1-2). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < άνεµος + επίθηµα -ώνη ή < εβρ. κύρ. 
όν. Na'am-ân «ευχαρίστηση» (επίθετο τού Αδώνιδος)]. 

ανενδοίαστος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που ενεργεί χωρίς ενδοια-
σµούς ή επιφυλάξεις ή χωρίς ηθικούς περιορισµούς ΣΥΝ. αδίστακτος, 
απροκάλυπτος. — ανενδοίαστα | ανενδοιάστως [µτγν.] επίρρ. 

ανένδοτος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν ενδίδει, που δεν συµ-
βιβάζεται, ανυποχώρητος: όσο κι αν τον παρακάλεσα να µας βοηθή-
σει, έµεινε - ΣΥΝ. αµετακίνητος, αµετάπειστος 2. ΙΣΤ. Ανένδοτος 
(αγώνας) (φράση τού Γεωργίου Παπανδρέου) ο αγώνας που κήρυξε η 
Ένωση Κέντρου εναντίον τής συντηρητικής κυβέρνησης τής Ε.P.E. µε 
αφορµή τον τρόπο µε τον οποίο διεξήγαγε τις εκλογές τού 1961, όσο 
και κατά των ανακτόρων λόγω των παρεµβάσεων τους στην πολιτι-
κή ζωή (1965) ΦΡ. κηρύσσω | ξεκινάω ανένδοτο (αγώνα) ανακοινώνω 
την έναρξη αγώνα επίµονου και χωρίς συµβιβασµούς και υποχω-
ρήσεις εναντίον κάποιου: «το κόµµα αυτό κήρυξε ανένδοτο αγώνα 
κατά των διαπλεκοµένων» (εφηµ.). — ανένδοτα | ανενδότως επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αδιαπραγµάτευτος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + 
ένδίδωµι «υποχωρώ»]. 

ανενέργητος, -η, -ο ανεκτέλεστος, αυτός που δεν έχει διεκπεραιωθεί. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άν- στερητ. + -ενέργητος < ενεργώ]. 

ανενεργός, -ός/-ή, -ό [µτγν.] αυτός που δεν έχει ενεργοποιηθεί, δεν 
έχει τεθεί σε ισχύ και που, ως εκ τούτου, δεν έχει τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα: ο νέος νόµος για τα ακίνητα έµεινε τελικά ~, αφού δεν 
εφαρµόστηκε ούτε µετά τις εκλογές. — ονενεργώς επίρρ. 

ανενηµέρωτος, -η, -ο αυτός που δεν είναι καθόλου ενηµερωµένος ή 
είναι ανεπαρκώς ενηµερωµένος για ένα θέµα ΣΥΝ. απληροφόρητος. 

ανενηµέρωτος ή ανηµέρωτος; Τελευταία ακούγεται συχνά το 
ανηµέρωτος αντί τού αν-ενηµέρωτος! Πρόκειται προφανώς για 
λάθος. Το αν-ηµέρωτος (από το ηµερώνω, ήµερος) σηµαίνει τον 
«µη εξηµερωµένο», ενώ το αν-ενηµέρωτος (από το ενηµερώνω) δη-
λώνει τον «µη ενηµερωµένο, µη ενήµερο». Η λανθασµένη χρήση 
οφείλεται είτε σε «ετυµολογικό παρασυσχετισµό» (µε το ήµερος), 
δηλ. σε «παρετυµολογία», είτε σε «απλολογία» λόγω τής επανάλη-
ψης παρόµοιων συλλαβών (-νε-νη-). 

ανενόχλητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν ενοχλείται ή δεν ενοχλή-
θηκε, δεν παρεµποδίζεται στην εκτέλεση µιας ενέργειας: οι αντάρτες 
συνέχισαν ανενόχλητοι την προέλαση τους προς την πρωτεύουσα 
ΣΥΝ. ανεµπόδιστος. — ανενόχλητα επίρρ. 

ανέντακτος, -η, -ο κ. ανένταχτος αυτός που δεν έχει ενταχθεί σε 
συγκεκριµένο χώρο, που δεν ανήκει σε κόµµα: πολλοί πνευµατικοί 
άνθρωποι παραµένουν κοµµατικά ανένταχτοι, για να διατηρούν την 
ανεξαρτησία τής γνώµης τους || ~ αριστερός ΑΝΤ. ενταγµένος. 

ανέντιµος, -η, -ο αυτός που δεν είναι έντιµος: ~ συµπεριφορά | πο-
λιτικός || ήταν ανέντιµο εκ µέρους του να µην τηρήσει τη δέσµευση του 
απέναντι σας ANT. έντιµος. -^- ανέντιµα | ανεντίµως επίρρ., ανε-
ντιµότητα (η). 

ανεξαιρέτως επίρρ. [1852] χωρίς εξαίρεση ή διάκριση, µε κοινό τρό-
πο για όλους: όλοι - είµαστε ίσοι απέναντι στον νόµο, µε τα ίδια δι- 

καιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις ΣΥΝ. αδιακρίτως. 
ανεξακρίβωτος, -η, -ο [1886] 1. αυτός που δεν εξακριβώθηκε, δεν 

διαλευκάνθηκε, δεν έχει γίνει γνωστός: τα αίτια τού εγκλήµατος 
έµειναν ~, παρά τις προσπάθειες τής αστυνοµίας ΑΝΤ. εξακριβωµένος 
2. αυτός που δεν µπορεί να εξακριβωθεί, δηλ. να επαληθευθεί ή να 
διαψευσθεί: τα πορίσµατα τής έρευνας τους είναι ακόµη επιστηµο-
νικώς ~ ΣΥΝ. ανεπιβεβαίωτος. — ανεξακρίβωτα επίρρ. 

ανεξαλειπτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν µπορεί να εξαλειφθεί, να 
εξαφανιστεί: ανεξάλειπτη έµεινε στη µνήµη µας η εξέγερση των φοι-
τητών στο Πολυτεχνείο || ~ εντύπωση. — ανεξάλειπτα επίρρ. 

ανεξάντλητος, -η, -ο [µτγν.] 1. (α) αυτός που δεν εξαντλήθηκε ακόµη 
ΑΝΤ. εξαντληµένος (β) αυτός που δεν εξαντλείται, δεν στερεύει: οι 
ποσότητες νερού που λαµβάνονται µε γεωτρήσεις δεν είναι ~||~ πηγή | 
απόθεµα | ποικιλία ΣΥΝ. αστείρευτος, ατελείωτος ΑΝΤ. πεπερασµένος, 
περιορισµένος 2. (µτφ.) αυτός που δεν µπορεί να καλυφθεί σε επαρκή 
βαθµό: το θέµα αυτό είναι ~· είναι αδύνατο να το καλύψει κανείς σε 
λίγες σελίδες. — ανεξάντλητα επίρρ. 

ανεξαρτησία (η) [1761] {χωρ. πληθ.) 1. η απουσία εξάρτησης, η από-
λυτη ελευθερία στη λήψη αποφάσεων και την εκτέλεση ενεργειών: 
οποιαδήποτε ανάµειξη στα εσωτερικά τής χώρας µας αποτελεί προ-
σβολή τής εθνικής µας ~ || οικονοµική | πολιτική ~ ΣΥΝ. το αυτεξούσιο 
ΑΝΤ. εξάρτηση, υποτέλεια 2. η απουσία κάθε είδους υποχρεώσεων ή 
συνεκτικών δεσµών προς άλλο πρόσωπο ή κατάσταση: δεν τους άρεσε 
ο έγγαµος βίος και οι οικογενειακές υποχρεώσεις- ήθελαν και οι δύο 
την ~ τους και χώρισαν. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
indépendance]. 

ανεξάρτητα επίρρ. 1. χωρίς εξάρτηση από κάποιον/κάτι: ενεργεί | 
λειτουργεί | δρα ~ || ζει ~, χωρίς περιορισµούς και δεσµεύσεις 2. 
(+από) χωρίς να συνδέεται κάποιος/κάτι µε κάποιον/κάτι άλλο: ~ 
από το αποτέλεσµα τής έρευνας σου, θα πάρεις αυτό το ποσό (βλ. λ. 
ανεξαρτήτως). 

ανεξαρτητοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διαδικασία 
µε την οποία άτοµο, οµάδα ή ευρύτερος φορέας αποκτά την ανε-
ξαρτησία του. — ανεξαρτητοποιούµαι ρ. {-είται...} [1881]. 

ανεξάρτητος, -η, -ο [1829] 1. αυτός που δεν εξαρτάται, δεν ελέγχεται 
από άλλους: -βουλευτής/ υποψήφιος || εφηµερίδα ~ από κοµµατικές 
επιρροές || είµαι οικονοµικά - ΑΝΤ. εξαρτηµένος 2. (ειδικότ.) αυτός που 
λειτουργεί µε βάση το καθεστώς που ορίζει ο ίδιος, χωρίς εξωτερικές 
παρεµβάσεις, σύµφωνα µε την αρχή τής αυτοδιάθεσης: η Κύπρος 
είναι ~ κράτος από το 1960 (πβ. λ. αυτόνοµος) 3. (+από | +γεν.) αυτός 
που δεν εντάσσεται σε ορισµένα πλαίσια ή δεν οφείλεται σε ε-
ξωτερικό αίτιο: λόγοι ανεξάρτητοι τής θελήσεως µου µε ανάγκασαν 
να απουσιάσω 4. (για οικήµατα) αυτός που δεν επικοινωνεί, που είναι 
χωριστά (από άλλον): ~ διαµερίσµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. indépendant], 

ανεξαρτήτως επίρρ. [1815] (λόγ.) (+γεν.) ασχέτως· για κάτι που δεν 
εξαρτάται από κάτι άλλο: ~ εθνικότητας | θρησκείας | καταγωγής | 
χρώµατος | αντιλήψεων || αποφασίστηκε ολιγοήµερη απεργία, ~ τού τι 
θα εξαγγείλει ο υπουργός. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. γαλλ. εκφραστικού τρόπου και σύνταξης, λ.χ. ανεξαρ-
τήτως προελεύσεως (< indépendamment de l'origine), ανεξαρτήτως 
τού τι συνέβη (< indépendamment de ce qui s'est passé)]. 

ανεξαρτήτως, όχι ανεξαρτήτου κ.λπ. Συχνά αντί τού επιρρήµατος 
ανεξαρτήτως µε γενική ονόµατος (π.χ. ανεξαρτήτως χρόνου - ανε-
ξαρτήτως καιρικών συνθηκών - ανεξαρτήτως κόστους - ανεξαρ-
τήτως εθνικότητας κ.λπ.) χρησιµοποιείται εσφαλµένα ο τύπος τού 
επιθέτου (ανεξάρτητος) σε γενική πτώση και µε γενική ονόµατος: 
ανεξαρτήτου κόστους! - ανεξαρτήτου καιρικών συνθηκών! ανε-
ξαρτήτου εθνικότητας! κ.τ.ό. Είναι προφανές ότι τέτοιες χρήσεις 
είναι λανθασµένες και θα πρέπει να αποφεύγονται. 

ανεξέλεγκτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν διασταυρώθηκε, δεν επαλη-
θεύτηκε για την εγκυρότητα του, δεν στηρίζεται σε ασφαλή και 
ελεγµένα δεδοµένα: ~ ειδήσεις κυκλοφορούν σχετικά µε την κατά-
σταση τής υγείας του || ~ πληροφορία | κατηγορία ΣΥΝ. ανεξακρίβω-
τος, ανεπιβεβαίωτος ΑΝΤ. ηλεγµένος, εξακριβωµένος 2. αυτός που εί-
ναι εκτός ελέγχου, που έχει ξεφύγει από τα καθιερωµένα πλαίσια: ~ 
άσκηση τής εξουσίας | δράση | διαχείριση | τρόπος ζωής ΣΥΝ. ασύ-
δοτος, αχαλίνωτος ΑΝΤ. ελεγχόµενος. — ανεξέλεγκτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρ_χ. < άν- στερητ. + εξελέγχω < εξ + ελέγχω]. 

ανεξερεύνητος, -η, -ο [µτγν.] 1. (τόπος) που δεν έχει εξερευνηθεί: η ~ 
ζούγκλα τού Αµαζονίου εξάπτει την ανθρώπινη περιέργεια ΣΥΝ. 
παρθένος, απάτητος ΑΝΤ. εξερευνηµένος 2. αυτός που δεν µπορεί να 
διερευνηθεί, να εξακριβωθεί σε όλες του τις λεπτοµέρειες: η ψυχή 
τού ανθρώπου θα είναι πάντα ένα ~ µυστήριο ΣΥΝ. ανεξιχνίαστος, 
σκοτεινός. 

ανεξεταστέος, -α, -ο αυτός που δεν πέρασε µε επιτυχία τις εξετάσεις 
του και πρέπει να επανεξεταστεί: βαθµολογήθηκε σε τέσσερα βασικά 
µαθήµατα κάτω από τη βάση κι έµεινε ~ για τον Σεπτέµβριο ΣΥΝ. 
µετεξεταστέος. [ΕΤΥΜ. < αν)α)- επαναληπτ. + εξεταστέος < εξετάζω]. 

ανεξήγητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι δύσκολο ή αδύνατο να 
ερµηνευθεί: υπάρχει µια ~ σιωπή γύρω από την υπόθεση || - καθυ-
στέρηση στην προώθηση τού αιτήµατος µας ΣΥΝ. ακατανόητος, πα-
ράδοξος, παράξενος, αδικαιολόγητος ΑΝΤ. εύλογος, ευεξήγητος. — 
ανεξήγητα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

ανεξιθρησκία (η) [1768] {χωρ. πληθ.} 1. η ελευθερία κάθε πολίτη να 
πιστεύει σε όποια θρησκεία επιθυµεί και να µη διώκεται για τις θρη-
σκευτικές του πεποιθήσεις 2. (συνεκδ.) η ανοχή τής πολιτείας προς τη 
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θρησκεία κάθε πολίτη, η οποία εκφράζεται µε τη συνταγµατική κατοχύρωση 
της. 
[ΕΤΥΜ. < ανεξίθρησκος < ανεξι- (< µέλλ. άνέξοµαι τού ρ. ανέχοµαι + 
θρήσκος) ως απόδ. τού γαλλ. tolérance (religieuse) «θρησκευτική ανοχή». Τον 
όρο εισήγαγε ο Ευγένιος Βούλγαρις]. 

ανεξιθρησκία ή ανεξιθρησκεία; Επειδή η λ. δεν είναι σύνθετο τού απλού 
θρησκεία, αλλά (παρασύνθετο) παράγωγο σε -ία τού ήδη συνθέτου 
ανεξίθρησκος, γράφεται µε -ι-: ανεξίθρησκος > ανεξι-θρησκ-ία όπως 
άνανδρος > ανανδρία (αλλά απλό ανδρεία), πρωτοπόρος > πρωτοπορία 
(αλλά πορεία) κ.ο.κ. 

→ αµνηστία, ανανδρία 

ανεξίθρησκος, -η, -ο [1826] αυτός που δείχνει ανοχή προς τις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις των άλλων. 

ανεξικακία (η) {χωρ. πληθ.} η ανεκτική στάση απέναντι στην κακία των 
άλλων, η ανυπαρξία εκδικητικότητας ή πρόθεσης για ανταπόδοση τού κακού 
που υπέστη κάποιος ΣΥΝ. αµνησικακία ΑΝΤ. µνησικακία. — ανεξίκακος, -η, 
-ο [µτγν.], ανεξικακώ ρ. [µτγν.] {-είς...}^ [ΕΤΥΜ. µτγν. < άνεξίκακος < ανεξι- 
(< µέλλ. άνέξοµαι τού ρ. ανέχοµαι) + κακός]. 

ανεξίτηλος, -η, -ο 1. αυτός που δεν ξεβάφει, που δεν µπορεί να αφαιρεθεί µε 
πλύσιµο, σβήσιµο ή ξύσιµο: ~ χρώµατα | µελάνι ΣΥΝ. α-νεξάλειπτος 2. (µτφ.) 
αυτός που δεν µπορεί να διαγραφή, να εξαλειφθεί από τη µνήµη, που αφήνει 
µόνιµη και διαρκή την ανάµνηση και την επίδραση του: τα ταραγµένα παιδικά 
του χρόνια άφησαν ~ ίχνη στον χαρακτήρα του || άφησε ~ τη σφραγίδα τής 
προσωπικότητας του στον χώρο των γραµµάτων ΣΥΝ. άσβηστος, αιώνιος. — 
ανεξίτηλα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισιτήριο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άν- στερητ. + 
έξίτηλος (βλ.λ.)]. 

ανεξιχνίαστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µπορεί να εξιχνιαστεί ή δεν έχει 
εξιχνιαστεί ακόµα: ~ µυστήριο | έγκληµα | αιτία ΣΥΝ. ανεξακρίβωτος, 
αδιαλεύκαντος, άλυτος ANT. εξιχνιασµένος 2. αυτός που δεν µπορεί εύκολα να 
κατανοηθεί από τον ανθρώπινο νου, να συλληφθεί σε όλη του την έκταση 
ΣΥΝ. ανεξήγητος, ανερµήνευτος. — ανεξιχνίαστα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άν- στερητ. + εξιχνιάζω. Η φρ. ανεξιχνίαστοι ai 
οδοίτοῦΚυρίου βασίζεται στην Κ.∆. (πβ. Ρωµ. 11, 33: Ώ βάθος πλούτου και 
σοφίας καί γνώσεως Θεοΰ. Ώς ανεξερεύνητα τά κρίµατα αυτού, και 
ανεξιχνίαστοι ai οδοί αύτου)]. 

ανέξοδος, -η, -ο αυτός που δεν στοιχίζει τίποτα, δεν απαιτεί έξοδα ΣΥΝ. 
αδάπανος ΑΝΤ. δαπανηρός. — ανέξοδα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ανέξοδος, 
αρχική σηµ. «εκείνος που δεν έχει έξοδο, αδιέξοδος», < άν- στερητ. + έξοδος. 
Η σηµερινή σηµ. απαντά από τον 4ο αι. µ.Χ.]. 

ανεξόφλητος, -η, -ο [1868] κ. αξόφλητος αυτός που δεν έχει εξοφληθεί: ~ 
ένταλµα | επιταγή | λογαριασµός ΣΥΝ. απλήρωτος. — ανεξόφλητα επίρρ. 

ανεπάγγελτος, -η, -ο αυτός που δεν ασκεί επάγγελµα, δεν έχει επαγγελµατική 
ενασχόληση. 
[ΕΤΥΜ. < αν- στερητ. + επαγγέλλοµαι «ασκώ επάγγελµα», άσχετο προς το 
µτγν. ανεπάγγελτος «αυτός που δεν αναγγέλθηκε»]. 

ανεπάγγελτος - άνεργος. Εν αντιθέσει προς το άνεργος, που δη 
λώνει αυτόν που στερείται τής δυνατότητας να εργαστεί, που δεν 
βρίσκει εργασία, το ανεπάγγελτος βρίσκεται εγγύτερα προς το 
αρχ. άεργος, δηλ. δηλώνει περισσότερο αυτόν που δεν γνωρίζει κα 
νένα επάγγελµα και που, κατά συνέπεια, δεν ασκεί και επάγγελ 
µα, επιλέγοντας µάλλον παρά αναγκαζόµενος να είναι άνεργος. 
Έτσι το ανεπάγγελτος χρησιµοποιείται συχνά ως χαρακτηρισµός 
στα αστυνοµικά δελτία ειδήσεων, ενώ το άνεργος αποτελεί οικο 
νοµικοκοινωνικό χαρακτηρισµό. → αεργία 

θυνη θέση ΑΝΤ. επάρκεια 2. ΙΑΤΡ. η ελλιπής λειτουργία οργάνου τού σώµατος, 
που οφείλεται σε ανατοµική αλλοίωση ή λειτουργική διαταραχή: καρδιακή | 
νεφρική | βαλβιδική | στεφανιαία (βλ.λ.) ~ 3. ΙΑΤΡ. διανοητική ανεπάρκεια η 
νοητική καθυστέρηση. [ΕΤΥΜ- Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. deficiency]. 

ανεπαρκής, -ής, -ές [1856] {ανεπαρκ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ανεπαρκέστερος, -
ατός} 1. αυτός που είναι λιγότερος από τον απαιτούµενο: ο αριθµός των 
φοιτητικών εστιών είναι ~ || τα αποθέµατα κρίνονται ~ || ~ ποσότητα | ποσοστό | 
χώρος | γνώσεις | µόρφωση | διατροφή ΣΥΝ. ελλιπής ANT. επαρκής 2. (µτφ.) 
αυτός που δεν έχει την απαιτούµενη ποιότητα, τα αναγκαία προσόντα για την 
επίτευξη επιθυµητού στόχου: η κακή εξέλιξη των παιδιών τους απέδειξε ότι 
ήταν ~ ως γονείς ΑΝΤ. επαρκής 3. αυτός που δεν µπορεί να ανταποκριθεί στον 
σκοπό για τον οποίο προορίζεται: τα µέτρα κατά τού νέφους αποδείχθηκαν ~ || 
~ µέθοδος ΣΥΝ. αναποτελεσµατικός ΑΝΤ. επαρκής. — ανεπαρκώς επίρρ. 
[1859]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ανέπαφος, -η, -ο αυτός που δεν έχει υποστεί φθορά ή µείωση, που διατηρεί την 
ακεραιότητα του: κατάφερε να διατηρήσει ~ την πατρική περιουσία ΣΥΝ. 
ακέραιος, απείραχτος, ανέγγιχτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + επαφή]. 

ανεπεξέργαστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει υποστεί την κατάλληλη 
επεξεργασία: ~ κείµενο | ιδέα | σχέδιο ΣΥΝ. αδούλευτος, ακατέργαστος ΑΝΤ. 
επεξεργασµένος. 

ανεπηρέαστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει επηρεαστεί, δεν έχει δεχθεί 
επιδράσεις (από κάποιον/κάτι): συνέχισαν τη ζωή τους ανεπηρέαστοι από όσα 
συνέβαιναν γύρω τους || όταν ακούς και διαβάζεις τόσα δυσάρεστα πράγµατα, 
πώς να µείνεις ~; ΑΝΤ. επηρεασµένος 2. (ειδικότ.) αυτός που διατηρεί την 
αντικειµενικότητα και την αµεροληψία του: η ∆ικαιοσύνη πρέπει να 
προχωρήσει στο έργο της ανεπηρέαστη || η κρίση του έµεινε ~ από τις απειλές 
που δέχθηκε ΣΥΝ. απροκατάληπτος. — ανεπηρέαστα επίρρ. 

ανεπιβεβαίωτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί, να 
αποδειχθεί η εγκυρότητα του: σύµφωνα µε ~ πληροφορίες, επίκειται 
ανασχηµατισµός τής κυβέρνησης ΣΥΝ. ανεξακρίβωτος ANT. επιβεβαιωµένος, 
εξακριβωµένος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. unconfirmed]. 

ανεπίβουλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν επιβουλεύεται άλλους: ~ φίλος | 
σχέδιο | σκέψη ΣΥΝ. άδολος ANT. επίβουλος, δόλιος. — ανεπί-βουλα επίρρ. 

ανεπίγνωστος, -η, -ο αυτός που γίνεται χωρίς επίγνωση, χωρίς να το θέλει ο 
δράστης, ασυναίσθητα ΣΥΝ. απροσχεδίαστος ΑΝΤ. εκούσιος, ηθεληµένος, 
ενσυνείδητος. — ανεπιγνωστα | ανεπιγνώστως επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «εκείνος που δεν έχει ακριβή γνώση για κάτι», < 
άν- στερητ. + έπιγιγνώσκω «παρατηρώ, αναγνωρίζω»]. 

ανεπίγραφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν φέρει επιγραφή, συγκεκριµένο τίτλο: 
~ στήλη | επιστολή | κείµενο. 

ανεπίδεκτος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) (+γεν.) αυτός που δεν επιδέχεται (κάτι): ~ 
επισκευής | παρερµηνείας | αµφισβητήσεως | επιδιορθώσε-ως ΦΡ. ανεπίδεκτος 
µαθήσεως αυτός που δεν µπορεί εύκολα να µάθει κάτι, να κατανοήσει κάτι 
που του διδάσκεται: µη µου λες να µάθω να οδηγώ- στο αυτοκίνητο είµαι ~ 
ANT. επιδεκτικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδέχοµαι. 

ανεπίδεκτος - επιδεκτικός. Συνδέονται και τα δύο µε το επι 
δέχοµαι, αρχαίο ρήµα που συντάσσεται κανονικά µε αιτιατική: Το 
πρόβληµα αυτό δεν επιδέχεται λύση, όχι «... δεν επιδέχεται λύσε 
ως»'. Η σύνταξη µε γενική είναι προϊόν ξενισµού ή αναλογίας προς 
τα παράγωγα τού επιδέχοµαι... Αντίθετα, µε γενική συντάσσονται 
τα επιδεκτικός και ανεπίδεκτος: ∆εν είναι τόσο καλός µαθητής, 
αλλά είναι επιδεκτικός βελτιώσεως. Πάγια φράση (µε ειρωνική 
χροιά): «ανεπίδεκτος µαθήσεως». → επιδέχοµαι 

 

ανεπαίσθητος, -η, -ο αυτός που µε δυσκολία γίνεται αντιληπτός στις αισθήσεις: 
µια ~ κίνηση τού χεριού || ~ διαφορά | ήχος | αλλαγή ΣΥΝ. αµυδρός, ελαφρός 
ΑΝΤ. αισθητός, έντονος. — ανεπαίσθητα | ανεπαισθήτως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < άν- στερητ. + έπαισθάνοµαι «αντιλαµβάνοµαι, αισθάνοµαι» < 
έπ(ί)- + αισθάνοµαι]. 

ανεπανάληπτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν επιδέχεται επανάληψη, που είναι 
µοναδικός και δεν µπορεί να τον µιµηθεί ή να τον ξεπεράσει κανείς: µια - 
προεκλογική συγκέντρωση ΣΥΝ. µοναδικός, άφθαστος 2. αυτός που είναι τόσο 
καλός, ώστε είναι δύσκολο να επαναληφθεί, που αγγίζει τα όρια τής 
τελειότητας: δύο ~ µέρες στην εξοχή ΣΥΝ. υπέροχος, έξοχος, απίθανος. — 
ανεπανάληπτα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απίθανος. 

ανεπανόρθωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν µπορεί να διορθωθεί, να 
επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση: η ελληνική οικονοµία µε την αύξηση 
τού εξωτερικού δανεισµού υπέστη - πλήγµα || ~ λάθος | ζηµιά | βλάβη. — 
ανεπανόρθωτα επίρρ. 

ανεπάντεχος, -η, -ο → αναπάντεχος 
ανεπάρκεια (η) [1863] {χωρ. πληθ.} 1. (α) η έλλειψη επαρκούς αριθµού ή 

ποσότητας: ~ τροφίµων || υπάρχει ~ σε ειδικευµένα στελέχη (β) η έλλειψη τής 
απαιτούµενης ποιότητας, των απαιτούµενων προσόντων: η αποτυχία 
υλοποίησης τού έργου κατέδειξε την ~ των προσώπων που το ανέλαβαν || είναι 
προφανής η - της για αυτή την υπεύ- 

ανεπίδοτος, -η, -ο [1888] αυτός που δεν επιδόθηκε, δεν έχει φθάσει στον 
παραλήπτη του: ~ έγγραφο | επιστολή | µήνυµα. [ΕΤΥΜ < αν- στερητ. + 
επιδίδω «παραδίδω, εγχειρίζω»]. 

ανεπιθύµητος, -η, -ο [µτγν.] 1. µη επιθυµητός, αυτός που προκαλεί 
δυσαρέσκεια ΣΥΝ. δυσάρεστος ΑΝΤ. επιθυµητός 2. ΠΟΛΙΤ. ανεπιθύµητο 
πρόσωπο (λατ. persona non grata) ξένος, συνήθ. διπλωµάτης, που καλείται να 
εγκαταλείψει εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος τη χώρα στην οποία 
βρίσκεται ή που του απαγορεύεται η είσοδος σε αυτή: οι δύο υπάλληλοι τής 
πρεσβείας κρίθηκαν ανεπιθύµητα πρόσωπα και τους ζητήθηκε να 
εγκαταλείψουν τη χώρα. — ανεπι-θύµητα επίρρ. 

ανεπίκαιρος, -η, -ο αυτός που είναι έξω από την επικαιρότητα, από τα τρέχοντα 
ενδιαφέροντα: δεν αξίζει να γράψεις γι'αυτό το θέµα·είναι πια ~ || ~ ενέργεια | 
πράξη | απάντηση. — ανεπίκαιρα επίρρ. 

ανεπίκριτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν επικρίθηκε ή που δεν µπορεί να 
επικριθεί. — ανεπίκριτα επίρρ. 

ανεπικύρωτος, -η, -ο [1871] αυτός που δεν έχει επικυρωθεί, που δεν έχει 
αναγνωριστεί επίσηµα η εγκυρότητα του: ~ σύµβαση | πρακτικό | διορισµός 
ΑΝΤ. επικυρωµένος, (λόγ.) κεκυρωµένος. 

ανεπίληπτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει τίποτα επιλήψιµο, εναντίον τού οποίου 
δεν µπορεί να διατυπωθεί κατηγορία: ~ βίος | συµπεριφορά | µέθοδοι | µέσα 
ΣΥΝ. αδιάβλητος, άψογος ΑΝΤ. επιλήψιµος, µε-µπτός, διαβλητός. — 
ανεπίληπτα επίρρ. 

α- | αν- στερητικό 
αν-εµπέδωτος, -η, -ο αν-εξαγόραστος, -η, -ο αν-εξάσκητος, -η, -ο αν-εξέλικτος, -η, -ο αν-εξηµέρωτος, -η, -ο 
αν-ενθουσίαστος, -η, -ο αν-εξαργύρωτος, -η, -ο αν-εξασφάλιστος, -η, -ο αν-εξέταστος. -η, -ο 



ανεπίλυτος 183 ανέσπερος 
 

[ΕΤΎΜ. αρχ. < άν- στερητ. + έπίληπτος «αξιοκατάκριτος, επίµεµπτος» (πβ. κ. 
επιλήψιµος)]. 

ανεπίλυτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει επιλυθεί: ~ πρόβληµα/ διαφορά. 
ανεπίσηµος, -η, -ο [1832] 1. αυτός που δεν χαρακτηρίζεται από επισηµότητα, 

που δεν αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε κανόνες πρωτοκόλλου: τις ηµέρες των 
διακοπών τού Πάσχα ο πρωθυπουργός θα πραγµατοποιήσει ~ επίσκεψη στην 
Ελβετία || ~ γεύµα | ένδυµα | γλώσσα | ύφος ΣΥΝ. άτυπος, κοινός 2. αυτός που 
δεν επικυρώνεται επισήµως, που δεν γίνεται γνωστός µε επίσηµο τρόπο 
(ανακοίνωση κλπ.): σύµφωνα µε - πληροφορίες, προβλέπονται σηµαντικές 
αλλαγές στην εκπαιδευτική πολιτική τής κυβέρνησης || ~ πηγή | διάβηµα. — 
ανεπίσηµα/ανεπισήµως [1887] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
inofficiel]. 

ανεπιστηµοσύνη (η) {χωρ. πληθ.} επιστηµονική άγνοια, ανεπάρκεια: παρά τη 
µακρά ενασχόληση του µε ανάλογα αντικείµενα, µας έκανε εντύπωση η ~ του. 

ανεπιστρεπτί επίρρ. (λόγ.) χωρίς πιθανότητα επιστροφής: η εποχή των παχιών 
αγελάδων έχει παρέλθει ~ ΣΥΝ. οριστικά, τελεσίδικα, µια για πάντα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άνεπίστρεπτος < άν- στερητ. + επιστρέφω]. 

ανεπίσχετος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν επιδέχεται επίσχεση, ακατάσχετος: ~ 
αιµορραγία || (µτφ.) ~ ορµή. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άν- στερητ. + -επίσχετος < επίσχεσις «συγκράτηση, 
ανάσχεση»]. 

ανεπιτευκτος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που δεν µπορεί να επιτευχθεί, που 
βρίσκεται έξω από τα όρια τού εφικτού: ~ στόχος | σχέδιο ΣΥΝ. ανέφικτος, 
ακατόρθωτος. 

ανεπιτήδειος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που δεν διαθέτει τις κατάλληλες 
δεξιότητες ή ικανότητες (συνήθ. για την εκτέλεση έργου): είναι ~ να χειριστεί 
τέτοιο λεπτό ζήτηµα ΑΝΤ. επιτήδειος. — ανεπιτήδεια επίρρ., ανεπιτηδειότητα 
(η) [µτγν.]. 

ανεπιτήδευτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει πάνω του κάτι ψεύτικο, 
τεχνητό ή προσποιητό, που διατηρεί την αυθεντικότητα του: ~ κοµψότητα | 
τρόποι | συµπεριφορά | χάρη ΣΥΝ. απροσποίητος ANT. επιτηδευµένος. — 
ανεπιτήδευτα επίρρ. 

ανεπίτρεπτος, -η, -ο αυτός που δεν επιτρέπεται, που ξεφεύγει από τα όρια των 
κανόνων: είναι ανεπίτρεπτο να επεµβαίνεις στο δικό µου σπίτι ΣΥΝ. αθέµιτος, 
αντιδεοντολογικός ΑΝΤ. επιτρεπτός. — ανεπίτρεπτα επίρρ. 

ανεπιτυχής, -ής, -ές [µτγν.] {ανεπιτυχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που δεν οδηγεί 
στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, που δεν έχει επιτυχία: ~ προσπάθεια | µέτρο | 
απόπειρα | διάβηµα ΣΥΝ. αποτυχηµένος, ατελέσφορος ΑΝΤ. επιτυχής. — 
ανεπιτυχώς επίρρ. [1871]. 

ανεπιφύλακτος, -η, -ο [1880] κ. ανεπιφύλαχτος ο χωρίς επιφυλάξεις, αυτός που 
εκδηλώνεται µε εµφανή και άµεσο τρόπο, χωρίς δισταγµούς: θα έχει την - 
υποστήριξη µας || - αποδοχή | θαυµασµός | συµπαράσταση ΣΥΝ. απερίφραστος. 
— ανεπιφύλακτα κ. (καθηµ.) ανεπιφύλαχτα | ανεπιφυλάκτως [1888] επίρρ. 

ανεπούλωτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει ακόµα επουλωθεί: ~ τραύµατα 
| πληγή ΣΥΝ. αθεράπευτος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει ακόµη ξεχαστεί· 
έντονος, βαθιά χαραγµένος: ο εµφύλιος έχει αφήσει µέσα τους ~ τραύµατα. 

ανεπρόκοπος, -η, -ο (λαϊκ.) (κ. ως ουσ.) αυτός που δεν έχει προκοπή, που δεν 
σηµειώνει καµία πρόοδο: Και τι αξιόλογο µπόρεσε να κάνει; Ήταν µια ζωή ~ 
ΣΥΝ. αχαΐρευτος. [ΕΤΥΜ. < ανε- στερητ. + προκοπή}. 

ανεπτυγµένος, -η, -ο → αναπτύσσω 
ανέραστος, -η, -ο (κακόσ.) αυτός που δεν έχει γνωρίσει τον έρωτα (και συνήθ. 

χαρακτηρίζεται από στενοµυαλιά, ακοινώνητη συµπεριφορά, το αίσθηµα τού 
ανικανοποίητου κλπ.): δεν µπορείς να εµπιστευθείς τέτοια συναισθηµατικά 
ζητήµατα σ' έναν άνθρωπο που σ' όλη του τη ζωή υπήρξε ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άν- στερητ. + εραστός «αγαπητός» < αρχ. εραµαι «αγαπώ, 
αισθάνοµαι ερωτική έλξη» (βλ. λ. εραστής)]. 

ανεργία (η) {χωρ. πληθ.) 1. (α) η έλλειψη εργασιακής απασχόλησης που 
οφείλεται σε µειωµένη προσφορά εργασίας: τα µέτρα τής κυβέρνησης θα 
οδηγήσουν µεγάλο αριθµό εργαζοµένων στην ~ || βρίσκοµαι | µπαίνω | βγαίνω 
στην ~ || ταµείο ανεργίας || εποχική | µερική | διαρθρωτική ~ (β) επίδοµα 
ανεργίας ειδικό χρηµατικό ποσό που χορηγείται από το κράτος ως βοήθηµα σε 
ανέργους 2. (συνεκδ.) ο αριθµός των ανθρώπων που δεν έχουν βρει εργασιακή 
απασχόληση, εκφραζόµενος κυρ. σε ποσοστά: η ~ κινείται σε υψηλά επίπεδα 
ξεπερνώντας το 10% · 3. ΙΑΤΡ. η αδυναµία τού οργανισµού να παράγει 
αντισώµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αεργία, δουλειά. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < αρχ. άνεργος, o ιατρ. όρ. είναι αντιδάν., < αγγλ. anergy]. 

ανεργία - αργία - αεργία. Και οι τρεις λέξεις είναι αρχαίες, µε ιδιαίτερα µεγάλη 
χρήση οι δύο πρώτες. Στην αρχαιότητα η µεν αεργία δήλωνε «την ηθεληµένη 
έλλειψη εργασίας, τη νωθρότητα, την τεµπελιά», ενώ η αργία (< αεργία, µε 
συναίρεση) δήλωνε τόσο την ηθεληµένη όσο και την αθέλητη έλλειψη εργασίας, 
το να µην εργάζεται κανείς. Με τον καιρό το µεν αεργία (και το άεργος) συνέχισε 
να δηλώνει την τεµπελιά, κατ' αντίθεση προς το ανεργία (και 

το άνεργος), που δηλώνει την έλλειψη εργασίας, την αντικειµενική 
αδυναµία να εργαστεί κανείς. Τέλος, η λέξη αργία έφθασε να δηλώνει τη 
νόµιµη, θεσµοθετηµένη αποχή από την εργασία, σε ηµέρες εορτών ή 
αναπαύσεως που ορίζονται σε κάθε χώρα. Υπόλειµµα τής αρχαίας σηµ. τού 
αργία είναι το γνωστό αρχαίο γνωµικό «αργία µήτηρ πάσης κακίας» (η 
απραξία γεννά κάθε µορφής κακία) που συχνά ακούγεται και ως «αεργία 
µήτηρ πάσης κακίας», λόγω τού ότι το αργία έχει πάρει σήµερα 
διαφορετική σηµασία. 

άνεργος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που παρά τη θέληση του δεν έχει εργασιακή 
απασχόληση (κυρ. επειδή έχασε τη δουλειά του ή δεν βρίσκει δουλειά): - νέοι 
| µηχανικοί || (συνήθ. ως ουσ.) η πολιτική αυτή δηµιούργησε στρατιές ανέργων 
ΑΝΤ. εργαζόµενος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αεργία, ανεπάγγελτος. 

ανερµάτιστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει σταθερό χαρακτήρα και σαφή 
προσανατολισµό, που µεταβάλλει εύκολα τις ιδέες του: άνθρωπος ~ ηθικά- 
δεν θα δίσταζε να πατήσει επί πτωµάτων, προκειµένου να αναδειχθεί ο ίδιος 
ΣΥΝ. αλλοπρόσαλλος, ασταθής 2. αυτός που γίνεται µε επιπολαιότητα, χωρίς 
µελέτη και σαφή προγραµµατισµό: ~ πολιτική. — ανερµάτιστα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. < άν- στερητ. + έρµατίζω «τοποθετώ έρµα, υποστήριγµα» < 
έρµα «σαβούρα - υποστήριγµα πλοίων, όταν αυτά βρίσκονται στην ξηρά» 
(βλ.λ.)]. 

ανερυθρίαστα επίρρ.· χωρίς ντροπή, χωρίς αιδώ- χωρίς να κοκκινίσει κάποιος 
από ντροπή: πώς µπορείς να λες ~ τέτοια ψέµατα; ΣΥΝ. αναίσχυντα. Επίσης 
(λόγ.) ανερυθριάστως.  — ανερυθρίαστος, -η, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
άνερυθρίαστος < άν)α)- + ερυθριώ (-άω)]. 

ανέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ανήλθα (να/θα ανέλθω, µτχ. ανελθών, -ούσα, -όν)} 
(λόγ.) 1. κινούµαι προς τα πάνω, ανεβαίνω: µετά από κάθε βροχόπτωση η 
στάθµη τής λίµνης ανέρχεται αισθητά 2. (µτφ.) ακολουθώ ανοδική εξελικτική 
πορεία, παρουσιάζω πρόοδο: ~ κοινωνικά ΣΥΝ. ανεβαίνω, προκόβω, 
προάγοµαι, προοδεύω 3. ) + σε) φθάνω (σε υψηλή θέση, αξίωµα): ο Μ. 
Αλέξανδρος ανήλθε στον θρόνο µετά τη δολοφονία τού Φιλίππου 4. (µτφ.) 
φθάνω συνολικά (σε συγκεκριµένο αριθµό ή ποσό): οι ζηµιές στις πληγείσες 
περιοχές ανέρχονται σε 4 δισεκατοµµύρια δραχµές 5. (η µτχ. ανερχόµενος, -η, -
ο) αυτός που βρίσκεται σε τροχιά ανοδικής εξέλιξης, σε ανοδική πορεία: ~ 
πολιτική δύναµη || ~ αστέρας τού κινηµατογράφου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άν)α)- + έρχοµαι]. 

ανέρωτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει νερωθεί, αραιωθεί µε προσθήκη νερού: ~ 
κρασί | ούζο. 

άνεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. (α) η αίσθηση ότι κάτι γίνεται 
εύκολα, ξεκούραστα: αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν ~ στο περπάτηµα || 
«απέξω εµφάνιση, από µέσα ~» (διαφήµ. εσωρούχων) (β) η απουσία δυσκολίας 
στην εκτέλεση µιας πράξης ή στον χειρισµό ενός αντικειµένου: µιλά και γράφει 
µε ~ τρεις ξένες γλώσσες || η εθνική οµάδα νίκησε µε ~ την αντίπαλη της || 
χειρίζεται τον υπολογιστή µε - || τραγούδησε µε ~ και χωρίς µικρόφωνο ένα 
δύσκολο κοµµάτι ΣΥΝ. ευχέρεια, ευκολία ΑΝΤ. δυσκολία (γ) η ευρυχωρία: 
ένα ακόµα δωµάτιο να υπήρχε στο σπίτι, θα είχαµε µεγαλύτερη ~ || στις 
καινούργιες εγκαταστάσεις τής εταιρείας έχουµε µεγάλη ~ χώρου ΑΝΤ. 
στενότητα (δ) καθετί που εξασφαλίζει ευκολία, ξεκούραστη εργασία κ.λπ.· 
διευκόλυνση: µεγάλη ~ αυτό το πλυντήριο πιάτων! 2. ανέσεις (οι) τα µέσα που 
εξασφαλίζουν έναν πιο ευχάριστο και λιγότερο κοπιαστικό τρόπο διαβίωσης: 
έφτειαξαν ένα σπίτι µε όλες τις ~ ΣΥΝ. κοµφόρ 3. (γε-νικότ.) η αίσθηση ότι δεν 
υπάρχει στενότητα, έλλειψη σε κάτι: δουλεύουν και οι δύο και καταφέρνουν να 
ζουν µε ~ || έχω οικονοµική ~ || υπάρχει κάποια - χρόνου, εποµένως µπορούµε 
να εργαστούµε πιο ήρεµα 4. η απουσία βιασύνης και άγχους κατά την εκτέλεση 
εργασίας· κυρ. στη ΦΡ. µε την άνεση σου χωρίς να βιάζεσαι: κάνε τις δουλειές 
σου ~- δεν βιαζόµαστε ΣΥΝ. (λαϊκ.) µε το πάσο σου · 5. (α) η οικειότητα: έχει 
~ µαζί του, γι ' αυτό και του αποκαλύπτει όλα της τα µυστικά (β) η φυσικότητα 
στη συµπεριφορά, στους τρόπους, η απουσία επιτήδευσης, τυπικότητας ή 
περιορισµού από κοινωνικές συµβάσεις: κινήσου µε ~, κανείς δεν θα σε 
παρεξηγήσει || εκεί να δεις-: µπαίνει στο γραφείο τού προέδρου µ'ένα χαµόγελο 
ώς τ' αφτιά, στρογγυλο-κάθεται στην πολυθρόνα και, χωρίς καν να ρωτήσει, 
ανάβει τσιγάρο! (γ) η εξοικείωση µε έναν χώρο, ένα περιβάλλον: κινείται µε ~ 
στους φιλολογικούς χώρους || έχει γερή κατάρτιση και κινείται µε - σε όλες τις 
περιόδους τής ελληνικής ιστορίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένεση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άνεσις 
«χαλάρωση, ανακούφιση» < άνίηµι «στέλνω προς τα πάνω - απελευθερώνω»· 
πβ. άφ-εσις < άφ-ίηµι, εν-εσις < êv-ίηµι, ϋφ-εσις< ύφ-ίηµι, εφ-εσις< έφ-ίεµαι. 
Μετάφρ. δάνειο αποτελεί η φρ. µε την άνεση σας (< γαλλ. à votre aise), καθώς 
και ο πληθ. οι ανέσεις (< γαλλ. les commodités). Στη σηµ. των µέσων που 
εξασφαλίζουν άνετη διαβίωση, η λ. αποτελεί (στον πληθ. ανέσεις) απόδ. τού 
γαλλ. conforts (βλ. κ. κοµφόρ)]. 

ανεσκαµµένος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει ανασκαφεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
ανεσπερος, -η, -ο (λογοτ.) 1. (κυριολ.) αυτός που δεν σκοτεινιάζει, δεν σβήνει 

ποτέ 2. (µτφ.) που διατηρεί την αίγλη του: - φως | δόξα ΣΥΝ. άσβηστος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άν- στερητ. + εσπέρα]. 

α- | αν- στερητικό 
αν-εξιλέωτος, -η, -ο αν-εξολόθρευτος, -η, -ο αν-εξουσίαστος, -η, -ο αν-εόρταστος, -η, -ο αν-επιθεώρητος, -η, -ο 
αν-εξιστόρητος, -η, -Ο αν-εξοµολόγητος, -η, -ο αν-εξουσιοδότητος, -η, -ο αν-επίβλεπτος. -η, -ο αν-επισκεύαστος, -η, -ο 
αν-εξοικείωτος,-η,-ο αν-εξόπλιστος, -η, -ο αν-εξύµνητος, -η, -ο αν-επιεικής,-ής,-ές 



ανεστάλη 184 ανήθικος 
 

ανεστάλη ρ. → αναστέλλω 
ανέστη ρ. στη ΦΡ. Χριστός Ανέστη βλ. λ. ανασταίνω. 
Ανέστης (ο) ανδρικό όνοµα. Επίσης (λαϊκ.) Ανέστος. [ΕΤΥΜ. Από 

την ευχή (Χριστός) ανέστη]. 
ανέστησα ρ. → ανασταίνω 
ανέστιος, -α, -ο αυτός που δεν έχει δικό του σπίτι (εστία) και, κατ' επέκτ., 

πατρίδα, αυτός που περιπλανάται από τον έναν τόπο στον άλλον: γύριζε από 
χωριό σε χωριό, από σπίτι σε σπίτι, ~ και αξιοθρήνητος ΣΥΝ. περιπλανώµενος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + εστία]. 

ανεστραµµένος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει αναστραφεί (βλ. λ. αναστρέφω): ~ 
κώνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

ανέταµα ρ. → ανατέµνω 
ανέτοιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν βρίσκεται σε ετοιµότητα, που δεν έχει 

προετοιµαστεί κατάλληλα: ήταν - να αναλάβει τέτοιες ευθύνες ΣΥΝ. 
απροετοίµαστος ΑΝΤ. προετοιµασµένος, έτοιµος. — ανέτοιµα επίρρ., 
ανετοιµότητα (η) [1893]. 

άνετος, -η, -ο 1. (α) αυτός που προσφέρει ευκολία, ξεκούραση, ανάπαυση: ~ 
παπούτσια | παντελόνι | κάθισµα | λεωφορείο || ~ µεταφορά από και προς τον 
σταθµό (β) αυτός που γίνεται ανεµπόδιστα, εύκολα και οµαλά: ~ οµιλία | 
χρήση τής ελληνικής γλώσσας | χειρισµός µιας συσκευής (γ) ευρύχωρος: ~ σπίτι 
| δωµάτιο | γραφείο 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από απουσία προβληµάτων, 
δυσκολιών: ζουν µια ~ ζωή, χωρίς στερήσεις || κάναµε ~ διακοπές, δεν µας 
έλειψε τίποτα 3. αυτός που επιτυγχάνεται χωρίς δυσκολία: στις εκλογές το 
κόµµα αυτό εξασφάλισε ~ πλειοψηφία || ~ νίκη µιας οµάδας 4. (α) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από φυσικότητα, απουσία τυπικότητας ή περιορισµού από 
κοινωνικές συµβάσεις: ~ κινήσεις | ύφος | τρόπος || είναι πολύ - άνθρωπος- σε 
κάνει να αισθάνεσαι ότι µιλάς µε έναν φίλο σου (β) (συνήθ. µειωτ.) αυτός που 
συµπεριφέρεται χωρίς να έχει αίσθηση τού χώρου στον οποίο βρίσκεται ή 
συναίσθηση τής σοβαρότητας µιας κατάστασης: ~ ο κύριος- παρά τα όσα 
προηγήθηκαν µεταξύ µας, ήρθε και µας έπιασε την κουβέντα σαν να µη 
συµβαίνει τίποτα! ΦΡ. (λαϊκ.) το παίζω άνετος (ί) παρουσιάζοµαι ψύχραιµος, 
σαν να µη µε απασχολεί κάτι (που προβληµατίζει τους άλλους): τώρα µας το 
παίζει άνετος, αλλά να τον έβλεπες την ώρα τής πτήσης πώς φοβότανε! || το 
'παίζε άνετος στον διαγωνισµό, γιατί ήξερε από πριν τα θέµατα! (ii) 
συµπεριφέροµαι σαν να µην έχω καµία ανάµειξη σε υπόθεση, περιστατικό 
κ.λπ. (ενώ, στην πραγµατικότητα, φέρω ευθύνη): Κοίτα τον! Το παίζει άνετος, 
λες και είναι αθώα περιστερά! — άνετα | ανέτως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ- αρχ-, αρχική σηµ. «χαλαρός» (για ηνία αλόγου), < άνίηµι. Βλ. κ. λ. 
άνεση]. 

ανετράπη ρ. → ανατρέπω 
άνευ πρόθ. (λόγ.) (+γεν.) δηλώνει στέρηση (= χωρίς, δίχως): ~ χρηµάτων κανένα 

έργο δεν προχωρεί || µέθοδος εκµάθησης ξένων γλωσσών ~ διδασκάλου || 
παράδοση των αιχµαλώτων ~ όρων || εκλογική νίκη ~ προηγουµένου || υπουργός 
~ χαρτοφυλακίου || άδεια ~ αποδοχών || δηλώσεις - σηµασίας || επιχειρήµατα - 
αξίας || λόγια ~ ουσίας || επιταγή ~ αντικρίσµατος || ορκίστηκε να πει την 
αλήθεια ~ φόβου και πάθους- ΦΡ (α) εκ των ων ουκ άνευ (λατ. sine qua non, 
βλ. ΣΧΟΛΙΟ παρακάτω) για κάτι που είναι απαραίτητο ή αναντικατάστατο, 
χωρίς το οποίο δεν νοείται ή δεν γίνεται κάτι (β) άνευ αποχρώντος λόγου 
χωρίς σοβαρό λόγο: το δικαστήριο του επέβαλε αυστηρή ποινή ~ (γ) άνευ 
λόγου και αιτίας χωρίς να µπορεί να δοθεί εξήγηση- αδικαιολόγητα: της 
επιτέθηκε ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *άν-ευ< I.E. *sn- (< *seni- «χωριστά»), πβ. σανσκρ. sanu-tar 
«µακριά από», λατ. sine «χωρίς», γαλλ. sans, ισπ. sin, γερµ. sondern «αλλά» 
κ.ά. Αρχικώς το άνευ ήταν επίρρηµα και σήµαινε «µακριά από, χωρίς». Η 
χρήση τής λ. ως προθ. και η σύνταξη της µε γεν. είναι ήδη αρχ. Οι φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική, λ.χΛάνευ όρων (< sans conditions), άνευ 
προηγουµένου (< sans précédent), άνευ λόγου (< sans raison)]. 

εκ των ων ουκ άνευ. Ελλειπτική φράση. Η πλήρης: όρος έκ των ών ουκ 
άνευ (εστί) «προϋπόθεση από εκείνες που δεν είναι δυνατόν να µην 
υπάρχουν»· άρα «απαραίτητη προϋπόθεση». Αντίστοιχο λατινικό: 
(conditio) sine qua non. Το ενίοτε λεγόµενο «εκ των ουκ άνευ» είναι, 
προφανώς, εσφαλµένο. 

ανευθυνολογία (η) {ανευθυνολογιών} το να µιλά κανείς ανεύθυνα· ανεύθυνος 
λόγος για σοβαρό ζήτηµα. — ανευθυνολονώ ρ. {-είς...}. 

ανεύθυνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν ενεργεί µε υπευθυνότητα, µε αίσθηµα 
ευθύνης: η ~ πολιτική του οδήγησε τη χώρα στα πρόθυρα οικονοµικής 
κατάρρευσης ΣΥΝ. επιπόλαιος, αναξιόπιστος. — ανεύθυνα επίρρ., 
ανευθυνότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευθύνη. 

ανεύθυνος - υπεύθυνος. Η αντίληψη ότι το ανεύθυνος είναι γενικά το 
αντίθετο τού υπεύθυνος οδηγεί σε ορισµένα λάθη στη χρήση τής λέξης. 
Αυτό συµβαίνει, γιατί αντίθετα προς τις δύο σηµασίες τού υπεύθυνος, µία 
εύσηµη και µία κακόσηµη, το ανεύθυνος έχει µόνο µία, την κακόσηµη. 
Συγκεκριµένα, το υπεύθυνος σηµαίνει: (α) αίτιος, υπόλογος, αυτός που 
ευθύνεται για κάτι δυσάρεστο ή κακό (Είναι υπεύθυνος για τη χρεωκοπία 
τής εταιρείας) (β) αξιόπιστος, αυτός στον οποίο µπορεί να βασιστεί κανείς 
(Πολύ υπεύθυνος υπάλληλος- δεν αφήνει ποτέ κάτι στη µέση). Το ανεύθυνος 
σηµαίνει, στον καθηµερινό λόγο, µόνον «αναξιόπιστος» 

(Πολύ ανεύθυνος άνθρωπος- δεν µπορείς να του εµπιστευθείς τίποτε). ∆εν 
µπορούµε να πούµε «Είναι ανεύθυνος για τη χρεωκοπία τής εταιρείας»'. Θα 
πούµε: «∆εν είναι υπεύθυνος για...». Το ίδιο ισχύει και για το ανευθυνότητα 
σε σχέση µε το υπευθυνότητα: υπευθυνότητα είναι και η «υπαιτιότητα, η 
ευθύνη που έχει κάποιος» και η «συνείδηση, η αίσθηση τού καθήκοντος», 
ενώ ανευ-θυνότητα είναι µόνο «η ασυνειδησία, η αναξιοπιστία». 

ανευθυνοϋπεύθυνος, -η, -ο (σκωπτ.) αυτός που δηλώνει ότι δεν έχει τις ευθύνες 
που επιβάλλουν οι αρµοδιότητες του ή που ενεργεί µε ανεύθυνο τρόπο, ενώ 
έχει υπεύθυνη θέση: ~ υπάλληλος.. [ΕΤΥΜ. Νεότ. αντιθετικού τύπου σύνθετο 
κατά τα ανεβοκατεβαίνω, µπαινοβγαίνω κ.λπ.]. 

ανευλαβεια (η) [µεσν.] 1. η έλλειψη ευλάβειας ΣΥΝ. ασέβεια 2. (γε-νικότ.) η 
έλλειψη τού απαιτούµενου σεβασµού: η ~ προς τους θεσµούς έχει και 
ανάλογες επιπτώσεις ΣΥΝ. αναίδεια, θράσος. — ανευλαβής, -ής, -ές [µτγν.], 
ανευλαβώς επίρρ. [µεσν.]. 

ανεύρεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η εύρεση µετά από έρευνα 
(προσώπου | πράγµατος). 

ανευρετικός, -ή, -ό αυτός που αποσκοπεί στην ανεύρεση: ~ διαδικασία | µέθοδος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. [ΕΤΥΜ; Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. heuristic]. 

ανευρετικός - ευρετικός. Επιστηµολογικός-µεθοδολογικός όρος, που 
δηλώνει ότι ο ερευνητής προχωρεί «ψαχτά», δοκιµάζοντας τα δεδοµένα 
τού υλικού του και επαληθεύοντας ή διαψεύδοντας διάφορες «υποθέσεις 
εργασίας». Η ανευρετική ή ευρετική µέθοδος αποδίδει τον ξένο όρο 
heuristic, που µε τη σειρά του ανάγεται στο ελλην. ευρίσκω. Η µέθοδος 
αυτή στηρίζεται κατά πολύ στην αναζήτηση τής γνώσης µέσω των 
εµπειρικών δεδοµένων, αντί να στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε ορισµένη, 
άτεγκτα δεσµευτική, θεωρία και σε αξιωµατικού τύπου θεωρήσεις. 

ανευρίσκω ρ. µετβ. {δύσχρ. ανεύρον, -ες, -ε..., ανευρέθη (ανευρεθείς, -είσα, -
έν)} (λόγ.) βρίσκω, εντοπίζω (κάποιον/κάτι) µετά από έρευνα: µετά από 
κοπιώδεις έρευνες ανεύρε τον ιό που προκαλεί την ασθένεια || ο χαρτοφύλακας 
που είχε απωλεσθεί τελικά ανευρέθη σε ένα από τα γραφεία τής εταιρείας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. [ΕΤΥΜ <*ρχ. < άν)α)- + ευρίσκω]. 

άνευρος, -η, -ο [αρχ.] (µτφ.) αυτός που στερείται νεύρου, ζωντάνιας, έντασης 
στις πράξεις και τις αποφάσεις του: τελείως ~ οµιλητής- η διάλεξη του δεν είχε 
ούτε ρυθµό ούτε ενδιαφέρον ΣΥΝ. άτονος, πλαδαρός, (εκφραστ.) ψόφιος ANT. 
νευρώδης. 

ανεύρυσµα (το) (ανευρύσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η µόνιµη καρδιακή ή 
αρτηριακή διαστολή που οφείλεται κυρ. στην εξασθένηση των αγγειακών 
τοιχωµάτων: ~ αορτής | στοµάχου. — ανευρυσµατικός, -ή, -ό, 
ανευρυσµατώδης, -ης, -ες [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άνευρύνω «διαστέλλω». Η 
σηµερινή σηµ. ήδη µτγν.]. 

ανεφάρµοστος, -η, -ο [1835] 1. αυτός που δεν εφαρµόστηκε: µετά τον θάνατο 
του τα σχέδια του έµειναν - || ~ νόµος 2. αυτός που δεν µπορεί να εφαρµοστεί: 
ωραία θεωρία, αλλά ~ στην πράξη ΑΝΤ. εφαρµόσιµος. — ανεφάρµοστα 
επίρρ. 

ανέφελος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει σύννεφα, που διατηρεί τη διαύγεια 
και την καθαρότητα του ΣΥΝ. ασυννέφιαστος, διαυγής, αίθριος ANT. 
νεφελώδης, συννεφιασµένος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει προβλήµατα ή 
στενοχώριες: ήταν τόσο ερωτευµένοι, που πίστευαν ότι τίποτα δεν θα µπορούσε 
να διαταράξει την ~ ευτυχία τους! 

ανέφικτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί, να 
εφαρµοστεί στην πράξη: τα σχέδια του είναι ~ λόγω αξεπέραστων οικονοµικών 
δυσκολιών ΣΥΝ. ακατόρθωτος, ανεπίτευκτος, απραγµατοποίητος, 
ανεφάρµοστος ΑΝΤ. εφικτός. 

ανεφοδιάζω ρ. µετβ. {ανεφοδίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) εφοδιάζω εκ 
νέου, προµηθεύω µε εφόδια προς αναπλήρωση όσων καταναλώθηκαν. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. approvisionner]. 

ανεφοδιασµός (ο) ο εκ νέου εφοδιασµός, η λήψη εφοδίων για την αναπλήρωση 
αυτών που καταναλώθηκαν: σταθµοί ανεφοδιασµού τού στρατού || ο ~ 
αεροπλάνου µε καύσιµα. 

ανέχεια (η) [1824] {χωρ. πληθ.} η κατάσταση οικονοµικής στενότητας, η 
στέρηση των αναγκαίων βιοποριστικών µέσων: ζουν µέσα στην ~ ΣΥΝ. ένδεια, 
φτώχια ΑΝΤ. ευπορία, ευµάρεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. [ΕΤΥΜ < αν- στερητ. + 
-έχεια < έχω (κατ' αναλογίαν προς λ. όπως συν-έχεια, νουν-έχεια κ.ά.). Απόδ. 
τού γαλλ. gêne (λ.χ. vivre dans la gêne «ζω µέσα στην ανέχεια»)]. 

ανέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ανέχ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 1. δέχοµαι (κάτι) χωρίς 
διαµαρτυρίες, κάνω υποµονή (µπροστά σε κάποιον/κάτι που µου προξενεί 
αισθήµατα ενόχλησης ή δυσφορίας): δεν ~ να τους βλέπω σ' αυτό το χάλι || πώς 
ανέχεται τέτοια αναιδή συµπεριφορά; ΣΥΝ. αντέχω, υποφέρω, υποµένω 2. 
δείχνω ανοχή (κυρ. προς πρόσωπα, πράγµατα ή καταστάσεις µε τα οποία 
διαφωνώ): ανέχοµαι τα θρησκευτικά του πιστεύω κι ας µη συµφωνούν µε τα 
δικά µου || ~ πεποιθήσεις | ιδέες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, έχω. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< άν)α)- + έχοµαι]. 

ανεψιά (η) → ανιψιά 
ανεψιός (ο) → ανιψιός 
ανήγαγα ρ. ~» ανάγω 
ανήθικος, -η, -ο [1890] 1. αυτός που δεν ενεργεί σύµφωνα µε την ηθι- 

α- | αν- στερητικό 
αν-επιτήρητος, -η,-ο αν-ερµήνευτος,-η,-ο αν-ετυµολόγητος, -η, -ο αν-ευλόγητος, -η, -ο αν-εφοδίαστος,-η,-ο 
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κή, που παραβαίνει τις ηθικές αρχές: ~ δικαστής | πολιτικός || ~ πράξη | κέρδος 
| κίνητρα | πρόταση || έζησε µια ~ ζωή, βυθισµένος στη διαφθορά ΣΥΝ. άνοµος, 
αισχρός, φαύλος ANT. ηθικός 2. (ειδικότ.) αυτός που προσβάλλει την ηθική ως 
προς την ερωτική συµπεριφορά: µε ~ σκοπούς || ~ χειρονοµία ΣΥΝ. ασελγής, 
πρόστυχος, έκλυτος. — ανήθικα επίρρ., ανηθικότητα (η) [1849]. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. immoral]. 

άνηθος (ο) {χωρ. πληθ.} αρωµατικό φυτό που ανήκει στην ίδια οικογένεια µε 
τον µαϊντανό και χρησιµοποιείται φρέσκο στη µαγειρική. Επίσης άνηθο (το). 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. άνηθον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο ασιατικής προελ.]. 

ανήκεστος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί να θεραπευθεί: κρίθηκε προσωρινώς 
αποφυλακιστέος λόγω ανήκεστου βλάβης τής υγείας του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άν- στερητ. + άκέοµαι «θεραπεύω» (ιατρ. όρος) < ακος «ίαµα, 
γιατρικό» (πβ. πανάκεια), αβεβ. ετύµου, ίσως < *ακ-ος < I.E. *yak- 
«θεραπεύω», πβ. ιρλ. hicc, ουαλ. iach «θεραπεύω»]. 

ανήκουστος, -η, -ο (κακόσ.) αυτός που προκαλεί µεγάλη έκπληξη ή έντονη 
δυσαρέσκεια: είναι ανήκουστο να παραλύει ο κρατικός µηχανισµός κάθε φορά 
που πέφτει λίγο χιόνι ΣΥΝ. αδιανόητος, απαράδεκτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + -ήκουστος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < ακούω]. 

ανήκω ρ. αµετβ. {παρατ. ανήκα} (+σε) 1. είµαι κτήµα (κάποιου), ιδιοκτησία ή 
εξάρτηµα του: η θαλαµηγός ανήκει σε έναν εφοπλιστή 2. αποτελώ τµήµα ή 
µέρος (ευρύτερου συνόλου), είµαι µέλος (συλλόγου, κόµµατος, οµοσπονδίας, 
θρησκείας κ.λπ.): ανήκει στη ∆εξιά | στην Αριστερά | στην κίνηση για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα | στους προτεστάντες 3. (για τιµές, δικαιώµατα, 
προνόµια κ.ά.) προσιδιάζω, συνήθ. αναφέροµαι ή αποδίδοµαι σε 
(κάποιον/κάτι): έγινε δεκτός µε τιµές που ανήκουν σε αρχηγό κράτους· (κατ' 
επέκτ.) αρµόζω, ταιριάζω κατεξοχήν: στους µαχητές τής ελευθερίας ανήκει 
κυρίως ο δηµόσιος έπαινος ΣΥΝ. ταιριάζω, πρέπω ANT. είναι ανάρµοστο 4. 
αναφέροµαι ή ανάγοµαι σε (κάποιον/κάτι): οι ισχυρισµοί σου ανήκουν στη 
σφαίρα τής φαντασίας || η έχθρα ανάµεσα στις δύο παρατάξεις ανήκει πια στο 
παρελθόν ΣΥΝ. αφορώ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ανεβαίνω µέχρις ενός ορισµένου ύψους, φθάνω», 
< ava- + ήκω «έχω έλθει, έφθασα» (ενεστώτας µε χρήση παρακειµένου), 
παράλλ. τ. τού Γκω < I.E. *së(i)k- «φθάνω µε το χέρι». Οµόρρ. ίκ-ανός, ίκ-
έτης, προ-ίξ κ.ά. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

ανηλεής, -ής, -ές {ανηλε-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που δεν αισθάνεται 
ή δεν δείχνει ευσπλαχνία, έλεος, οίκτο ΣΥΝ. άσπλαχνος, ανελέητος ANT. 
(ευ)σπλαχνικός, ελεήµων, πονόψυχος 2. (µτφ.) αυτός που είναι υπερβολικά 
αυστηρός και σκληρός: η ~ στάση τού υπουργού προκάλεσε οργή στους 
απεργούς ΣΥΝ. σκληρόκαρδος, αδυσώπητος, ανάλγητος ANT. επιεικής, 
πονετικός. Επίσης ανήλεος, -η, -ο. — ανηλεώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες, σύνθετος. [ΕΤΥΜ αρχ. < άν- στερητ. + -ηλεής (µε έκταση τού 
αρχικού έ- εν συνθέσει) < έλεος]. 

ανηλεής - ανήλεος - ανελέητος. Το αρχ. ανηλεής (παράγωγο τού έλεος µε 
τροπή τού ε- σε η- λόγω τής συνθέσεως) και, λιγότερο, ο νεότερος 
µεταπλασµένος (σε -ος) τύπος ανήλεος χρησιµοποιούνται τόσο για 
πρόσωπα όσο και για πράξεις ή καταστάσεις (Υπήρξε ανηλεής προς τους 
αντιπάλους του - Ακολούθησαν ανηλεείς σφαγές των αµάχων, που 
συγκλόνισαν την κοινή γνώµη). Το ανελέητος (από το ελεώ «λυπούµαι, 
σπλαχνίζοµαι, βοηθώ») χαρακτηρίζει κυρίως πράξεις ή καταστάσεις (Ο 
ανελέητος αγώνας εναντίον των κατακτητών τελικά απέδωσε καρπούς). 

ανήλθα ρ. → ανέρχοµαι 
ανήλιαγος, -η, -ο κ. ανήλιαστος [µεσν.] (λαϊκ.-λογοτ.) αυτός που δεν τον βλέπει 

ο ήλιος, που δεν φωτίζεται από τον ήλιο: «µικρά κι ανήλιαγα στενά και σπίτια 
χαµηλά µου» (τραγ.) || ~ κελλίΙ δωµάτιο. [ΕΤΥΜ Ρηµατικό επίθ. σε -γος, < αν- 
στερητ. + ηλιάζω (πβ. αφύλα-γος, αχάρα-γος, αχόρτα-γος) κατά τα άπραγ-ος, 
άφραγ-ος, όπου το -γ-αποτελεί µέρος τού θέµατος]. 

ανήλικος, -η, -ο (-ου κ. -ίκου | -ων κ. -ίκων, -ους κ. -ίκους} 1. αυτός που δεν 
ενηλικιώθηκε ακόµη, που είναι στην παιδική ή εφηβική ηλικία- (ειδικότ.) 
αυτός που δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος τής ηλικίας του, 
εποµένως δεν έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τού ενήλικου πολίτη 
(λ.χ. να ψηφίζει): ~ τέκνα || τα ~ µέλη µιας οικογένειας ANT. ενήλικος 2. 
(συνήθ. ως ουσ.) (α) πρόσωπο που δεν έχει ενηλικιωθεί: φυλακή ανηλίκων || 
αύξηση τής παραβατικότητας των — || ο ψυχισµός των ~ βλάπτεται από τέτοια 
θέµατα· ΦΡ. ακατάλληλο για | δι' ανηλίκους (i) για έντυπο, ταινία, θέαµα κ.λπ., 
τού οποίου το περιεχόµενο κρίνεται από αρµόδια επιτροπή (λογοκρισίας) ότι 
είναι δυνατόν να βλάψει τον ψυχικό κόσµο των ανηλίκων (κυρ. λόγω των 
σκηνών βίας ή σεξ που περιέχει) (iì) (γενικότ.) οτιδήποτε δεν θεωρείται σωστό 
να βλέπει ή να ακούει ένα παιδί 3. (συχνά ειρων.) πρόσωπο πολύ µικρό στην 
ηλικία, ανώριµο. — ανηλικότητα (η) [1836]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηλικία, βρέφος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < άν- στερητ. + ηλιξ, -ικος «τής ίδιας ηλικίας», βλ. κ. ηλικία]. 

ανήλικος ή ανήλικας, ενήλικος ή ενήλικας; Στην Αρχ. Ελληνική (ήδη από 
τον Όµηρο) χρησιµοποιήθηκε η λ. ηλιξ, γεν. ήλικος (από όπου το ηλικία) µε 
τη σηµ. «συνοµήλικος, τής ίδιας ηλικίας». Πολύ νωρίς επίσης (ήδη στον 
Όµηρο) πλάστηκε το όµήλιξ. γεν. οµήλικος (από όπου το αρχ. όµηλικία) µε 
την ίδια σηµασία. Αργότερα, 

στους αλεξανδρινούς χρόνους, κατά το πρότυπο των σε -ος σχηµατισµένων 
έφ-ηβος - άν-ηβος πλάστηκαν επίσης σε -ος τα ενήλικος (και ένήλιξ κατά 
τα όµήλιξ και ηλιξ) και ανήλικος Ας σηµειωθεί ότι τ. *άνήλιξ, που να 
δικαιολογεί και τ. ανήλικας (!), δεν σχηµατίστηκε ποτέ, πράγµα που 
σηµαίνει ότι σωστό είναι µόνο το ανήλικος, όπως προτιµότερο είναι και το 
ενήλικος (αντί τού ενήλικας), αφού πλάστηκε κατά τα σε -ος και είναι ήδη 
αρχαίο. Κατά τα ενήλικος και ανήλικος λέµε και συνοµήλικος (µολονότι 
υπάρχει αρχαίο συνοµήλιξ), ήδη δε στην Αρχαία το όµήλιξ σχηµάτισε και τ. 
οµήλικος. Γενικότερα, οι σε -ος τύποι ενήλικος, ανήλικος και συνοµήλικος 
είναι έγκυροι και προτιµότεροι στη χρήση. 

ανήλιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει ήλιο, που του λείπει ή δεν τον φτάνει ο 
ήλιος (βλ. κ. λ. ανήλιαγος): ~ κελλάρι ΣΥΝ. ανήλιαστος, σκοτεινός ΑΝΤ. 
ευήλιος, προσήλιος, φωτεινός. 

ανήµερα επίρρ.· την ίδια ακριβώς ηµέρα, κατά τη διάρκεια ορισµένης ηµέρας: 
~ το Πάσχα έγινε το φονικό. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άνά + ηµέρα, µε αναβιβασµο τού τόνου κατ' αναλο-γίαν προς 
το σήµερα]. 

ανηµέρευτος, -η, -ο → ανηµέρωτος 
ανήµερος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν είναι ήµερος, µη εξηµερωµένος, άγριος 

ΣΥΝ. αδάµαστος, ατιθάσευτος ΑΝΤ. ήµερος, εξηµερωµένος, δαµασµένος- ΦΡ. 
(µτφ. για πρόσ.) θηρίο | θεριό ανήµερο άνθρωπος σε έξαλλη κατάσταση, που 
δεν µπορεί κανείς να τον ηρεµήσει: Τρεις έπεσαν επάνω του να τον κρατήσουν, 
αλλά τίποτα! ~ αυτός! 

ανηµέρωτος1,-η, -ο αυτός που δεν έχει ηµερωθεί ή εξηµερωθεί ΣΥΝ. 
ατιθάσευτος. Επίσης ανηµέρευτος. 

ανηµέρωτος2, -η, -ο εσφαλµ. αντί τού ορθ. ανενηµέρωτος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανενηµέρωτος. 

ανήµπορος, -η, -ο 1. αυτός που αισθάνεται αδύναµος ή εξασθενηµένος: µετά 
την εγχείρηση ήταν ~ να περπατήσει ΣΥΝ. ανίκανος, εξαντληµένος ΑΝΤ. 
δυνατός 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει κοινωνικό κύρος ή οικονοµική δύναµη: 
είµαστε άνθρωποι φτωχοί κι ~ και δεν µπορούµε να σε βοηθήσουµε ΣΥΝ. 
άπορος, φτωχός ANT. πλούσιος, ισχυρός. — ανηµποριά κ. ανηµπόρια (η) 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < άν- στερητ. + (ή)µπορώ]. 

ανήξερος, -η, -ο αυτός που δεν ξέρει, που του λείπει η ενηµέρωση και η γνώση· 
ΦΡ. κάνω τον ανήξερο προσποιούµαι άγνοια: γνωρίζει τα πάντα, αλλά κάνει 
τον ανήξερο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. άνήξε)υ)ρος < άν- στερητ. + ήξεύρω, βλ. κ. 
ξέρω]. 

ανηολόγητος, -η, -ο (πλοίο) που δεν έχει εγγραφεί στο νηολόγιο, το ειδικό 
βιβλίο µε τα στοιχεία τού πλοίου και τού πλοιοκτήτη (βλ κ. λ. νηολόγιο). 

ανήρ (ο) → άνδρας 
ανηστευτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν νήστεψε, που δεν τήρησε καθιερωµένη 

θρησκευτική νηστεία: δεν µπορείς να κοινωνήσεις ~ 2. ΕΚΚΛΗΣ. (ηµέρα) για 
την οποία η Εκκλησία δεν ορίζει νηστεία: όλες οι ηµέρες τής διακαινησίµου 
είναι ~. 

ανησυχητικός, -ή, -ό [1888] κ. (καταχρ.) ανησυχαστικός   [1889] αυτός που 
προκαλεί ανησυχία: ~ κατάσταση | τροπή | εξέλιξη ΣΥΝ. επικίνδυνος ANT. 
καθησυχαστικός, ανακουφιστικός. — ανησυχητικά/-ώς [1895] επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. inquiétant]. 

ανησυχητικός ή ανησυχαστικός; Ορθότερο και κανονικό -χωρίς πρόβληµα 
παραγωγής και σχηµατισµού- είναι το ανησυχητικός < ανησυχώ (< 
ανήσυχος) (πβ. καλλιεργώ > καλλιεργητικός, συµπαθώ > συµπαθητικός, 
ποιώ > ποιητικός κ.ο.κ.). Κατά τα ησυχάζω - ησυ-χαστικός και καθησυχάζω 
- καθησυχαστικός, πλάστηκε καταχρηστικά και ανησυχαστικός σαν από ρ. 
*ανησυχάζω, που δεν µπορεί να σχηµατιστεί ορθώς, αφού το στερητ. α(ν)- 
συντίθεται µόνο µε ονόµατα (αν-ίσχυρος, αν-αξιοπρεπής, αν-ασφαλής, αν-
οµ-βρία κ.τ.ό.). Το εσφαλµένο αν-ησυχάζω, που πήγε προς στιγµήν να 
σχηµατιστεί (Σπ. Τρικούπης, 1860), προσέκρουσε στο αίσθηµα των 
οµιλητών και δεν επικράτησε, o λεξικογράφος Γ. Ζηκίδης παρατηρεί για το 
ανησυχαστικός: «νέα λεξις µοχθηρά γενοµένη κατά το καθησυχαστικός... 
διότι µή υπάρχοντοςτοῦάνησυχάζω και τού άνησυχαστής δεν δύναται νά 
ύπαρξη και τό άνησυχαστικός». Ας σηµειωθεί, προς τούτοις, ότι έναντι τού 
αρχαίου ήσυχος, το µεν ανήσυχος είναι µόλις µεσαιωνικό, το δε ανησυχώ 
είναι νεότ. λόγιος σχηµατισµός, ενώ το ανησυχητικός εµφανίζεται από το 
1888 (το ανησυχαστικός µαρτυρείται αργότερα, από το 1889). 

ανησυχία (η) [µτγν.] {ανησυχιών} 1. η απουσία ησυχίας και τάξης, η 
αναστάτωση: τα λόγια τού οµιλητή προκάλεσαν ζωηρή - στο πλήθος ΣΥΝ. 
αναταραχή, αναβρασµός, αταξία ANT. ησυχία, ηρεµία, γαλήνη, τάξη 2. 
(ειδικότ.) η έλλειψη ψυχικής ηρεµίας, ψυχική ανασφάλεια ή αγωνία 
(οφειλόµενη σε εξωτερικά ή και παθολογικά αίτια): η αργοπορία της του 
προκάλεσε έντονη ~ ΣΥΝ. αναστάτωση, άγχος ANT. ηρεµία, γαλήνη · 3. 
ανησυχίες (οι) η κλίση, το ενδιαφέρον για αναζητήσεις στον χώρο των 
γραµµάτων και των τεχνών: καλλιτεχνικές | πνευµατικές | µεταφυσικές | 
ποιητικές ~ ΣΥΝ. ενδιαφέροντα. 

ανήσυχος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση ανησυχίας, 
έλλειψης ψυχικής ηρεµίας: τον είδα πολύ ~, να ρωτάει και να ξαναρωτάει τι θα 
απογίνει το παιδί του || - πλήθος ΣΥΝ. ταραγµένος, ανάστατος ANT. ήσυχος, 
ήρεµος, ατάραχος 2. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται συνέχεια σε κίνηση, που «δεν 
έχει ησυχία»: ~ άνθρωπος, τρέχει από τη µια δουλειά στην άλλη χωρίς 
σταµατηµό ΣΥΝ. αεικίνητος 3. (ειδικότ.) αυτός που δεν εφησυχάζει, που 
αναζητεί συνεχώς καινούργια πράγµατα· ΦΡ. ανήσυχο πνεύµα (ως 
χαρακτηρισµός) άνθρω- 
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πος σε διαρκή πνευµατική εγρήγορση, που ερευνά και προβληµατίζε-
ται διαρκώς ΣΥΝ. πολυπράγµων ANT. ε<ρησυχασµένος · 4. (κυρ. για 
παιδιά, µαθητές κ.λπ.) αυτός που κάνει φασαρία, που θορυβεί, άτα-
κτος: το πιο ~ παιδί τής τάξης ΣΥΝ. ζωηρός ANT. ήσυχος, φρόνιµος. — 
ανήσυχα επίρρ. 

ανησυχώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ανησυχείς... | ανησύχησα} ♦ 1. (αµετβ. κ. 
µετβ.) (+για) βρίσκοµαι σε ανησυχία, αισθάνοµαι αγωνία, αναστά-
τωση: Γιατί αργήσατε τόσο; Ανησύχησα! || ~ για τον γυιο µου που πή-
γε στον στρατό || ~ για τα αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων (δεν 
ξέρω τι θα δείξουν) || ~ για τις πρόσφατες εξελίξεις ♦ 2. (µετβ.) προ-
καλώ (σε κάποιον) ανησυχία· (ειδικότ.) ταράζω την ησυχία, τη γαλή-
νη (κάποιου): οι εξελίξεις στη γειτονική χώρα ανησύχησαν την πολι-
τική ηγεσία || µην τηλεφωνήσεις τέτοια ώρα και τους ανησυχήσεις! || 
µε ανησυχεί η στάση της ΣΥΝ. ενοχλώ, θορυβώ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. (s')inquiéter]. 

ανηφόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. έδαφος µε κλίση προς τα άνω- δρό-
µος ανηφορικός ΣΥΝ. ανήφορος, ανηφόρι, άνοδος, ανωφέρεια ANT. κα-
τήφορος, κατηφοριά, κάθοδος, κατωφέρεια 2. (λογοτ.-µτφ.) η πρόοδος, 
η εξέλιξη (που συνοδεύεται και από δυσκολίες): «η ζωή τραβάει την 
ανηφόρα» (Γ. Ρίτσος). Επίσης ανηφοριά. — (υποκ.) ανηφορίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ < ανηφόρι, υποκ. τού ανήφορος (βλ.λ.)]. 

ανηφόρι (το) → ανήφορος 
ανηφορίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ανηφόρισα} ♦ 1. (µετβ.) κινούµαι σε 

ανηφορικό έδαφος, βαδίζω σε ανηφορικό δρόµο: ~ το στενό δροµάκι 
ΣΥΝ. ανεβαίνω ΑΝΤ. κατηφορίζω, κατεβαίνω ♦ (αµετβ.) 2. µεταβαίνω 
σε περιοχή που βρίσκεται σε υψηλότερο σηµείο από αυτό όπου βρί-
σκοµαι: ανηφόρισα από το Πασαλιµάνι στην Καστέλλα 3. (για έδα-
φος, δρόµο, µονοπάτι κ.λπ.) είµαι ανηφορικός, έχω κλίση προς τα 
άνω: το µονοπάτι ανηφορίζει προς το βουνό ΑΝΤ. κατηφορίζω. 

ανηφορικός, -ή, -ό αυτός που έχει κλίση προς τα άνω ή που βρίσκεται 
σε ανωφέρεια: ~ δρόµος | πλαγιά ΣΥΝ. ανωφερής ΑΝΤ. κατηφορικός, 
κατωφερής. — ανηφορικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

ανηφοροκατήφορος (ο) (για δρόµους, µονοπάτια κ.λπ.) αυτός που 
περιλαµβάνει διαδοχικά ανωφέρειες και κατωφέρειες. 

ανήφορος (ο) 1. έδαφος ή δρόµος ανηφορικός: θα πάρεις τον ~µέχρι 
την κεντρική πλατεία ΣΥΝ. ανηφόρα, ανηφοριά, άνοδος, ανωφέρεια 
ΑΝΤ. κατηφόρα, κατηφοριά, κάθοδος, κατωφέρεια 2. (µτφ.-λογοτ.) πο-
ρεία γεµάτη δυσκολίες: στον ~ τής ζωής άλλοι νικούν και άλλοι 
εγκαταλείπουν ηττηµένοι· ΦΡ. (µτφ. για τιµές εµπορευµάτων, χρηµα-
τιστηριακές αξίες κ.λπ.) παίρνω τον ανήφορο αυξάνοµαι, µεγαλώνει 
η αξία µου. — (υποκ.) ανηφόρι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. άνώφορος < αρχ. άνωφερής. Το -η- στη λ. ανή-
φορος πιθ. κατ' αναλογίαν προς το κατήφορος, όπου το -η- από το ρ. 
κατήφερε (αντί κατέφερε) τού καταφέρω]. 

ανηψιά (η) → ανιψιά 
ανηψιός (ο) → ανιψιός 
ανθ- → αντι- 

ανθ-: Τα σύνθετα µε την πρόθεση αι/τί, εφόσον το β' συνθετικό άρ-
χιζε από δασυνόµενο φωνήεν, εµφανίζουν αφοµοιωτικά (µε τροπή 
τού -τ σε -θ) τύπο αιιθ- στη θέση τού αντ-: αντί + έκτικός > ανθε-
κτικός. αντί + "Ελληνας > ανθέλληνας (ανθελληνικός), αντί + 
ενωτικός > ανθενωτικός. αντί + ίδρωτικός > ανθιδρωτικός. αντί + 
Γσταµαι > ανθίσταµαι, αντί + υγιεινός > ανθυγιεινός, αντί + 
υπασπιστής > ανθυπασπιστής, αντί + υπαστυνόµος > ανθυπα-
στυνόµος, αντί + ύπίατρος > ανθυπίατρος, αντί + υπολοχαγός > 
ανθυπολοχαγός, αντί + υποπλοίαρχος > ανθυποπλοίαρχος, αντί + 
υποσµηναγός > ανθυποσµηναγός. 

ανθεκτικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει αντοχή και στερεότητα, που δεν 
φθείρεται εύκολα: έπιπλα από γερό ξύλο, ανθεκτικά στη φθορά ΣΥΝ. 
στερεός, δυνατός 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δεν καταβάλλεται από 
τις δυσκολίες, που αντέχει στις κακουχίες ΣΥΝ. καρτερικός, αλύγι-
στος ΑΝΤ. αδύναµος^ — ανθεκτικά επίρρ., ανθεκτικότητα (η) [1883]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αντέχω]. 

ανθέλαιο (το) [1875] {ανθελαί-ου | -ων} αρωµατικό αιθέριο έλαιο, 
που παρασκευάζεται από άνθη εσπεριδοειδών µε απόσταξη και χρη-
σιµοποιείται κυρ. στην αρωµατοποιία, αλλά και στη ζαχαροπλαστι-
κή και τη φαρµακευτική. 

ανθέλληνας (ο) {ανθελλήνων} (λόγ.) αυτός που διάκειται εχθρικώς 
προς τους Έλληνες και την Ελλάδα ΣΥΝ. µισέλληνας ΑΝΤ. φιλέλλη-
νας. — ανθελληνισµός (ο) [1888], ανθελληνικός, -ή, -ό [1855], ανθελ-
ληνικά επίρρ. 

ανθελονοσιακός, -ή, -ό αυτός που καταπολεµεί την ελονοσία: ~ 
φάρµακα | αγώνας. 

ανθεµιο (το) {ανθεµί-ου | -ων} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. ανάγλυφο ή γραπτό κόσµη-
µα, συνηθισµένο κατά την αρχαιότητα, που παριστάνει φυτική σύν-
θεση φύλλων σε σχήµα συµµετρικό· χρησιµοποιήθηκε στην κεράµω-
ση των κτηρίων, στην επίστεψη στηλών κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άνθέµιον< ανθεµον, πιθ. < επίθ. άνθεµόεις (υποχωρητ.) 
«λουλουδιασµένος» < άνθος. Η λ. άνθέµιον/ ανθεµον ανήκει στο τε-
χνικό λεξιλόγιο τής γλώσσας και προσδιορίζει κυρίως φυτικά στολί-
δια κοσµηµάτων και αγγείων κ.ά.]. 

Ανθέµιος (ο) {Ανθεµίου} 1. αυτοκράτορας τού ∆υτικού Ρωµαϊκού 
Κράτους (µέσα τού 5ου αι.) 2. αρχιτέκτονας, µηχανικός και µαθηµα-
τικός τής εποχής τού Ιουστινιανού, δηµιουργός, µαζί µε τον Ισίδωρο, 
τού ναού τής Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. [ΕΤΥΜ µτγν. 
κύρ. όν. < αρχ. άνθέµιον «φυτικό διακοσµητικό στοιχείο», υποκ. τού 
ανθεµον, παράλλ. τ. τής λ. άνθος]. 

ανθενωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που αντιτίθεται στην ένωση (πολιτική, 

εθνική, οικονοµική) 2. ΙΣΤ. (ως ουσ.) (στη Βυζαντινή Εποχή) Ορθόδο-
ξος που δεν επιθυµούσε την ένωση τής Ορθόδοξης Ανατολικής µε τη 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία ΑΝΤ. ενωτικός. [ΕΤΥΜ < ανθ- (< αντί-) 
+ ενωτικός]. 

Ανθεστήρια (τα) {Ανθεστηρίων} µεγάλη τριήµερη γιορτή προς τιµήν 
τού ∆ιονύσου, που γινόταν κατά τον µήνα Ανθεστηριώνα (µέσα Φε-
βρουαρίου ώς µέσα Μαρτίου) στην αρχαία Αθήνα. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
'Ανθεστηρίων, -ώνος, ο όγδοος µήνας τού αττικού έτους, < άνθος + 
παραγ. επιθήµατα -τηρ-ιών]. 

Ανθή (η) γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < άνθος]. 

ανθ' ηµών Γουλιµής → αντί1 
ανθήρας (ο) [1873] BOT. η καθεµιά από τις µικρές θήκες που βρίσκο-

νται στο ανώτατο άκρο τού στήµονα των λουλουδιών και περιέχουν 
τη γύρη. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. anthère]. 

ανθηρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. γεµάτος λουλούδια ΣΥΝ. λουλουδιασµένος 2. 
(µτφ.) αυτός που βρίσκεται σε ακµή, σε πλήρη ανάπτυξη: ~ οικονοµία 
ΣΥΝ. ακµαίος. — ανθηρ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., ανθηρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άνθος + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. µοχθ-ηρός, πνιγ-
ηρός, τολµ-ηρός κ.ά.]. 

ανθηρόστοµος, -η, -ο (εσφαλµ.) παρεφθαρµένος τ. τής λ. αθυρό-
στοµος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αθυρόστοµος. 

άνθηση [µτγν.] κ. άνθιση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. το φαι-
νόµενο τής ανθοφορίας των φυτών και η όλη ανάπτυξη των ανθέων, 
από το άνοιγµα µέχρι τον µαρασµό τους ΣΥΝ. άνθισµα, ανθοφορία, 
λουλούδιασµα ΑΝΤ. ανθοβολία, ανθόρροια 2. η χρονική περίοδος κατά 
την οποία ανθίζει ένα φυτό: η ~ τής αµυγδαλιάς είναι πολύ πρώιµη 
ΣΥΝ. ανθοφορία 3. (µτφ.) περίοδος εξαιρετικής ανάπτυξης, ακµής: ~ 
των επιστηµών | των τεχνών | τού κινηµατογράφου | τής παραοικο-
νοµίας ΣΥΝ. ακµή, ευδοκίµηση, ανάπτυξη ΑΝΤ. παρακµή, µαρασµός. 

άνθηση - άνθιση, ανθώ - ανθίζω. Το άνθηση (από το ανθώ) είναι 
µτγν. λέξη και πρωτοαπαντά στον Θεόφραστο (4ος-3ος αι. π.Χ.). 
Αντιθέτως, το άνθιση είναι νεότερη γραφή αντί τού άνθηση, όταν 
σε νεότερους χρόνους το ανθίζω άρχισε να επικρατεί αντί τού αν-
θώ (οπότε το άνθηση θεωρήθηκε παράγωγο ρήµατος σε -ίζω και 
γράφτηκε µε -ι-: άνθιση). Στην Αρχ. Ελληνική χρησιµοποιήθηκαν 
τα ρ. ανθώ και ανθίζω µε διαφορετική σηµασία: ανθώ «βγάζω άν-
θη» - ανθίζω «στολίζω µε άνθη», «κόβω άνθη». Αργότερα το ανθί-
ζω πέρασε στη σηµ. «βγάζω άνθη», υποκαθιστώντας βαθµηδόν το 
ανθώ στην κυριολεκτική σηµ., ενώ το ανθώ περιορίστηκε στη µε-
ταφορική σηµ.: Ανθούν τα γράµµατα/ οι τέχνες, αλλά Ανθίζουν τα 
λουλούδια | τα κλαριά. 

ανθί κ άνθι (το) → άνθος 
ανθιβόλιο (το) {ανθιβολί-ου | -ων} υπόδειγµα εικόνας το οποίο χρη-

σιµοποιείται για να την ξανασχεδιάσουµε πάνω σε άλλο αντικείµε-νο 
(κυρίως στην αγιογραφία και τη ζωγραφική κατά τη µεταβυζα-ντινή 
περίοδο, πβ. και σηµερ. ξεπατικωτούρα, βλ.λ.). Επίσης ανθίβο-λο κ. 
ανθιβόλι 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άνθιβάλιον < άντιβόλιον «ακριβές αντίγραφο» < αντί- + 
-βόλων < βολή < ρ. βάλλω]. 

ανθιδρωτικος, -ή, -ό αυτός που χρησιµοποιείται εναντίον τού ιδρώτα, 
αυτός που εµποδίζει ή καταπολεµεί την εφίδρωση: ~ φάρµακο | 
κρέµα | σπρέι. [ΕΤΥΜ. < ανθ- (< αντί-) + ιδρωτικός]. 

ανθίζοµαι ρ. µετβ. {ανθίστηκα} (λαϊκ.) αντιλαµβάνοµαι, καταλαβαίνω 
(κάτι που υποκρύπτεται), παίρνω είδηση: «τα παραµύθια σου τ' 
ανθίστηκα πια τώρα» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. µυρίζοµαι, (µτφ.) πιάνω, ψυ-
χανεµίζοµαι. [ΕΤΥΜ; Από συµφυρµό των λ. άνθος και µυρίζοµαι]. 

ανθίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {άνθισ-α, -µένος} βγάζω άνθη, γεµίζω λου-
λούδια: άνθισαν οι τριανταφυλλιές και ο κήπος πληµύρισε χρώµατα 
ΣΥΝ. ανοίγω, ανθώ, ανθοφορώ, µπουµπουκιάζω ΑΝΤ. ανθορροώ. — 
άνθισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άνθηση. 

Άνθιµος (ο) {-ου κ. -ίµου} 1. όνοµα αγίων και πατριαρχών τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < επίθ. 
ανθιµος < αρχ. άνθος]. 

άνθινος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που είναι φτειαγµένος από άνθη: ~ 
στεφάνι ΣΥΝ. λουλουδένιος. 

άνθιση (η) → άνθηση 
ανθίσταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ανθίστα-µαι, -σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -

νται, παρατ. ανθιστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο | αόρ. 
αντέστ-ην, -ης, -η...} (λόγ.) προβάλλω αντίσταση: οι δυνάµεις των 
συµµάχων ανθίστανται ακόµη σθεναρώς || ~ στις πιέσεις που µου 
ασκούν ΣΥΝ. (καθηµ.) αντιστέκοµαι (βλ.λ.) ΑΝΤ. ενδίδω. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< άνθ- (< άντι-) + Γσταµαι]. 

ανθό- κ. ανθό- κ. ανθ- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. ότι κά-
ποιος/κάτι σχετίζεται µε άνθη: ανθο-δοχείο, ανθο-παραγωγή, ανθό-
νερο, ανθο-δέσµη, ανθο-κοµία, ανθο-πώλης, ανθ-έλαιο · 2. ότι κάτι 
αποτελεί επιλογή τού καλύτερου τµήµατος ή µέρους ενός πράγµατος 
ή συνόλου: ανθό-γαλα, ανθό-τυρο, ανθο-λόγιο. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. άνθο-φόρος, µτγν. άνθο-λόγιον), που 
προέρχεται από το ουσ. άνθος], 

ανθοβολώ ρ. αµετβ. {ανθοβολείς... | ανθοβόλη-σα, -µένος) 1. βγάζω 
άνθη, είµαι σε κατάσταση ανθοφορίας: την άνοιξη ανθοβολούν τα 
δέντρα ΣΥΝ. ανθίζω, λουλουδίζω ΑΝΤ. ανθορροώ · 2. (για φυτό) ρίχνω 
τα άνθη µου ΣΥΝ. ανθορροώ. — ανθοβόληση (η) [µτγν.] κ. ανθοβό-
ληµα (το) (σηµ. 1), ανθοβολία (η) (σηµ. 2). 
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[ΕΤΥΜ. < µτγν. άνθοβολώ (-έω) < άνθοβόλος < ανθό- + βόλος < βάλλω]. 
ανθόγαλο [µεσν.] κ. (λαϊκ.) αθόγαλο (το) {χωρ. πληθ.} λιπαρή και αφρώδης 

ουσία στην επιφάνεια τού γάλακτος (βλ. κ. λ. αφρόγαλα): «να σε ποτίζει ~, να 
σε ταΐζει µέλι» (τραγ.) ΣΥΝ. κρέµα, καϊµάκι. Επίσης ανθόγαλα. 

ανθογραφία (η) [1863] {ανθογραφιών} 1. η απεικόνιση λουλουδιών, 
ζωγραφική που περιλαµβάνει αποκλειστικώς θέµατα µε άνθη 2. (συνεκδ.) 
πίνακας ζωγραφικής µε θέµα όπως το παραπάνω. 

ανθογυαλι (το) {ανθογυαλ-ιού | -ιών} (λογοτ.) γυάλινο βάζο για λουλούδια (βλ. 
κ. λ. ανθοδοχείο): το ~ ήταν πάντα γεµάτο µε φρέσκα λουλούδια. 

ανθοδέσµη (η) [1835] {ανθοδεσµών} δέσµη από λουλούδια: της έφερε µια - µε 
κόκκινα τριαντάφυλλα για τη γιορτή της || στους γάµους τοποθετούν ανθοδέσµες 
σε ανθοστήλες ΣΥΝ. µπουκέτο. 

ανθοδετική (η) {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατασκευής ανθοδεσµών. — 
ανθοδέτης (ο), ανθοδέτρια (η), ανθοδετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ανθοδέτης < 
ανθό- + -δέτης < δένω, απόδ. τού αγγλ. flower arrangement]. 

ανθοδοχείο (το) [1833] το δοχείο στο οποίο τοποθετούνται άνθη για 
διακόσµηση χώρων ΣΥΝ. βάζο, ανθογυαλι. 

ανθοδοχη (η) [1873] {ανθοδοχών} BOT. το ανώτερο τµήµα τού κάλυκα των 
φυτών, από όπου φυτρώνει το άνθος. 
[ΕΤΥΜ. < παλαιότ. ανθοδόκη < µτγν. άνθοδόκος < ανθό- + -δόκος < δέχοµαι 
| δέκοµαι, απόδ. τού γαλλ. réceptacle, o µεταπλασµός σε -η, για να αποφευχθεί 
η σύµπτωση µε το διαφ. σηµασίας ανθοδόχος (φαινόµενο προφύλαξης)]. 

ανθοκηπιο (το) [1888] {ανθοκηπί-ου | -ων} κήπος ή θερµοκήπιο όπου 
καλλιεργούνται άνθη και καλλωπιστικά φυτά για εµπορικούς κυρ. σκοπούς 
ΣΥΝ. ανθότοπος, λουλουδότοπος. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου (όπως και ο ανθόκηπος), πβ. γαλλ. jardin à fleurs]. 

ανθόκηπος (ο) [1894] {ανθοκήπων} ο κήπος όπου καλλιεργούνται λουλούδια. 
— ανθοκηπευτικός, -ή, -ό. 

ανθοκοµείο (το) [1846] µεγάλος κήπος όπου καλλιεργούνται συστηµατικά και 
µε επιστηµονικές µεθόδους λουλούδια και καλλωπιστικά φυτά, τα οποία 
χρησιµοποιούνται σε πειράµατα ή προορίζονται για το εµπόριο ΣΥΝ. 
ανθοκηπιο. 

ανθοκοµία (η) [1850] {χωρ. πληθ.} 1. η επαγγελµατική καλλιέργεια και 
επιµέλεια λουλουδιών και καλλωπιστικών φυτών 2. ΓΕΩΠ. Ο επιστηµονικός 
κλάδος που ασχολείται µε την καλλιέργεια, τη διατήρηση και τη βελτίωση 
των ανθοφόρων και καλλωπιστικών φυτών, µε σκοπό τον εξωραϊσµό τού 
περιβάλλοντος. Επίσης ανθοκοµική (η). — ανθοκοµικός -ή, -ό [1893], 
ανθοκόµος (ο/η) [µτγν.], ανθοκοµώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ανθοκόµος < άνθος + -κόµος < αρχ. κοµώ (-έω) 
«περιποιούµαι, φροντίζω»]. 

ανθοκράµβη (η) [1869] {ανθοκραµβών} (λόγ.) το κουνουπίδι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Blumenkohle]. 

ανθολόγηµα (το) [µεσν.] {ανθολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κόψιµο, η 
αραίωση των µπουµπουκιών φυτού, που συµβάλλει στην ανάπτυξη του ΣΥΝ. 
κορφολόγηµα · 2. (µτφ.) η ανθολόγηση (βλ.λ.). 

ανθολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διαδικασία επιλογής των 
καλύτερων κειµένων, µουσικών κοµµατιών, έργων ζωγραφικής κ.ά. για τον 
καταρτισµό ανθολογίας ΣΥΝ. συλλογή, σταχυολόγηση, απάνθισµα. 

ανθολογία (η) {ανθολογιών} συλλογή επιλεγµένων έργων (λογοτεχνίας, 
µουσικής κ.τ.ό.): - νεοελληνικής ποίησης. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. 
«συλλογή λουλουδιών», < ανθολόγος < άνθος + -λόγος < λέγω «συλλέγω». Η 
σηµερινή σηµ. ήδη µτγν.]. 

ανθολογία - ανάλεκτα - εκλογή - συναγωγή - σύµµικτα - ποικίλα -
πάρεργα.Όλες οι ονοµασίες αυτές χρησιµοποιούνται για να χαρακτηρίσουν 
τη συγκέντρωση σε έναν ή περισσότερους τόµους ποικίλου υλικού, 
αποτελούµενου κατά περίπτωση από µελέτες και άρθρα ή από ποιήµατα και 
άλλα λογοτεχνικά είδη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό (λέξεις, παροιµίες κ.λπ.). 
Οι χαρακτηρισµοί ανάλεκτα, εκλογή και ανθολογία (ή ανθολόγιο ή 
απάνθισµα) τονίζουν το στοιχείο τής «επιλογής» των δηµοσιευοµένων 
µέσα από ένα ευρύτερο υλικό. Το συναγωγή τονίζει το στοιχείο τής 
«συλλογής». Στα σύµµικτα και ποικίλα τονίζεται η έννοια τής «ποικιλίας», 
τής «ανάµειξης» ποικίλων δηµοσιευµάτων ενός ή περισσοτέρων συγ-
γραφέων στον ίδιο τόµο (ή τόµους), ενώ ο χαρακτηρισµός πάρεργα τονίζει 
ότι τα δηµοσιευόµενα είναι παραπροϊόν, αποτέλεσµα δευτερεύουσας ή 
ερασιτεχνικής ενασχόλησης µε κάτι. Οι όροι ανάλεκτα, ανθολογία και 
πάρεργα χρησιµοποιούνται αυτούσιοι και σε ξένες γλώσσες (analecta, 
anthology, parerga). o όρος εκλογή (ή επιλογή) αντιστοιχεί στο selected 
(writings) των Αγγλων, ενώ το σύµµικτα αντιστοιχεί στο mélanges των 
Γάλλων ή στο λατ. miscellanea (αγγλ. miscellaneous) και το ποικίλα στο 
λατ. varia, o όρος συναγωγή (ή συλλογή) αντιστοιχεί στο ξένο collection. 

ανθολόγιο (το) [µτγν.] {ανθολογί-ου | -ων} βιβλίο που προορίζεται για 
εκπαιδευτική χρήση και περιλαµβάνει επιλεγµένα κείµενα (λογοτεχνικά, 
δοκίµια, δηµοσιογραφικά, ιστορικά κ.ά.), κατάλληλλα για τη διδασκαλία 
διαφόρων διδακτικών αντικειµένων: ~ κειµένων τής αρχαίας ελληνικής 
λογοτεχνίας. 

ανθολόγος (ο/η) πρόσωπο που συντάσσει µια ανθολογία (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «συλλέκτης λουλουδιών», < άνθο- + -λόγος < λέγω «συλλέγω». 
Η σηµερινή σηµ. ήδη µτγν.]. 

ανθολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ανθολογείς... | ανθολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -
ηµένος} 1. επιλέγω τα καλύτερα, τα εκλεκτότερα λογοτεχνικά κείµενα ή άλλα 
έργα τέχνης για τον καταρτισµό ανθολογίας: για τη συλλογή νεοελληνικών 
διηγηµάτων που εξέδωσε πέρυσι, ανθολόγησε τους καλύτερους συγγραφείς ΣΥΝ. 
σταχυολογώ · 2. κόβω άνθη από φυτά, κορφολογώ. ανθόνερο (το) {χωρ. πληθ.} 
απόσταγµα που λαµβάνεται από τα εύοσµα άνθη, κυρ. των εσπεριδοειδών, και 
χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία και τη ζαχαροπλαστική. 
ανθοπωλείο (το) [1889] το κατάστηµα όπου πωλούνται άνθη και καλλωπιστικά 

φυτά. — ανθοπώλης (ο) [µτγν], ανθοπώλισσα κ. (λόγ.) ανθοπώλιδα (η). 
ανθόρροια (η) {χωρ. πληθ.} η πτώση των ανθέων των φυτών ΣΥΝ. αν-θοβολία. 

—ανθορροώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. µεσν. < άνθος + -ρροια < ρέω]. 
ανθός κ. (λαϊκ.) αθός (ο) 1. (λαϊκ. ) το άνθος (βλ.λ.): «στης µατζου-ράνας τον - 

έγειρα ν' αποκοιµηθώ» (δηµοτ. τραγ.) 2. (συνεκδ.) το σύνολο των ανθέων 
φυτού: τώρα ανοίγει ο ~ (δηλ. τα άνθη) τής πορτοκαλιάς 3. (συνεκδ.) η εποχή 
τής ανθοφορίας ΣΥΝ. άνθηση, άνθισµα ΑΝΤ. µαρασµός, ανθόρροια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. 
[ΕΤΥΜ o τ. άθός (ήδη µεσν.) < *άθθός (µε αφοµοίωση) < άνθος (ό), που 
αποτελεί µεταπλασµένο τύπο (µε αλλαγή γένους) από το αρχ. άνθος], 

άνθος (το) {άνθ-ους | -η, -έων) (λόγ.) 1. το µέρος τού φυτού που περιλαµβάνει 
τα αναπαραγωγικά όργανα, τα πέταλα και τα σέπαλα και στο οποίο 
αναπτύσσεται µετά τη γονιµοποίηση ο καρπός ΣΥΝ. ανθός, λουλούδι 2. το 
ίδιο το φυτό που έχει άνθη ΣΥΝ. λουλούδι· ΦΡ. άνθος τού αγρού το 
αγριολούλουδο (βλ.λ.) 3. (συνεκδ.) γλυκό τού κουταλιού, που παρασκευάζεται 
από τα άνθη των εσπεριδοειδών δέντρων 4. η περίοδος ανθοφορίας: τα δέντρα 
χρειάζονται τώρα προσεκτική περιποίηση, γιατί βρίσκονται στο - τους ΣΥΝ. 
άνθηση, άνθισµα, ανθοφορία 5. (µτφ.) η εποχή τής ακµής, η κορυφαία 
περίοδος ΣΥΝ. ακµή ΑΝΤ. µαρασµός, παρακµή· ΦΡ. (πάνω) στο άνθος τής 
ηλικίας (κάποιου) κατά την περίοδο τής νεότητας, κατά την ακµή τής ζωής 
(κάποιου): τον σκότωσαν πάνω στο άνθος τής ηλικίας του 6. (µτφ.) το 
εκλεκτότερο µέρος: το ~ τής ελληνικής νεολαίας | τού στρατού ΣΥΝ. 
αφρόκρεµα· ΦΡ. ρητορικά | ποιητικά άνθη λεκτικά σχήµατα που χρη-
σιµοποιούνται για να στολίζει κανείς τον λόγο του ΣΥΝ. ρητορισµοί 7. (α) η 
λιπώδης ουσία που συσσωρεύεται στην επιφάνεια τού γάλακτος που βράζει 
(το ~ τού γάλακτος, ανθόγαλα, καϊµάκι) (β) η ερυθρόλευκη ύλη που επιπλέει 
στην επιφάνεια τού οίνου κατά τη ζύµωση· µούχλα (γ) λεπτό στρώµα που 
σχηµατίζεται στην επιφάνεια µετάλλων (άλατα ή σκουριά): ~ χαλκού | 
σιδήρου. Επίσης ανθί κ. άνθι. — (υποκ.) ανθάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *andh- «φύοµαι, φυτρώνω», πβ. σανσκρ. ândh-ah 
«χόρτο», αρµ. and «πεδίο», αλβ. ende (< *andh-ön), κ.ά. Είναι πιθ. ότι η λ. 
αρχικώς είχε τη σηµ. «ανέρχοµαι, ανθώ» και, εποµένως, «ακµάζω, αυξάνω». 
Η λ. απαντά ως β' συνθ. και στο αρχ. άκανθα (βλ.λ.). Η φρ. το άνθος τής 
ηλικίας αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. la fleur de l'âge]. 

ανθόσπαρτος, -η, -ο [1875] σπαρµένος µε άνθη, γεµάτος λουλούδια· ΦΡ. βίον 
ανθόσπαρτον (ως ευχή σε νεόνυµφους) ζωή γεµάτη ευτυχία και χαρά: σας 
ευχόµαστε - και καλούς απογόνους. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. semé de 
fleurs]. 

ανθοστήλη (η) {ανθοστηλών} λεπτό ξύλινο έπιπλο σε σχήµα στήλης, πάνω στο 
οποίο τοποθετείται ανθοδοχείο ή γλάστρα µε καλλωπιστικό φυτό. 

ανθοστολίζω ρ. µετβ. [1858] {ανθοστόλισ-α, -τηκα, -µένος} στολίζω (κάτι) µε 
άνθη. — ανθοστόλισµα (το) [1891] κ. ανθοστολισµός (ο) [1889]. 

ανθοταξία (η) {ανθοταξιών} BOT. 1. η διάταξη των ανθέων σε έναν άξονα 2. 
(συνεκδ.) τα άνθη που βρίσκονται διατεταγµένα σε έναν άξονα: λευκές | 
κόκκινες ~. [ΕΤΥΜ < άνθος + -ταξία < τάξη, πβ. συνοµο-ταξία]. 

ανθότοπος (ο) [1823] τόπος γεµάτος µε άνθη ΣΥΝ. ανθώνας. 
ανθότυρο (το) [µεσν.] µαλακό και ανάλατο τυρί ΣΥΝ. χλωροτύρι. Επίσης 

ανθοτύρι (το) κ. ανθότυρος κ. (λαϊκ.) αθότυρος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. 
ανθούριο (το) {ανθουρί-ου | -ων} ποώδες διακοσµητικό φυτό µε καρ-διόσχηµα, 

συνήθως κόκκινα άνθη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. anthurium]. 
ανθοφορία (η) [µεσν.] {ανθοφοριών} 1. η εποχή κατά την οποία τα φυτά 

ανθίζουν, ο καιρός τής άνθησης: το όψιµο χιόνι πάγωσε τα δέντρα την περίοδο 
τής ~ τους 2. το άνοιγµα των λουλουδιών, η άνθηση ΣΥΝ. άνοιγµα, άνθισµα, 
λουλούδιασµα ΑΝΤ. ανθόρροια, ανθοβολία 3. η τελετουργική προσκόµιση 
και προσφορά λουλουδιών σε βωµό, ναό, τάφο κ.λπ.: η ινδουιστική τελετή 
περιελάµβανε ~ προς το άγαλµα τής πολεµικής θεάς Κάλι. — ανθοφορώ ρ. 
[αρχ.] {-είς...}. 

ανθοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει ή βγάζει λουλούδια: ~ 
φυτό 2. στολισµένος µε άνθη, αυτός που έχει διακοσµηθεί µε λουλούδια: ~ 
αγγείο | δοχείο ΣΥΝ. ανθοστόλιστος. 

άνθρακας (ο) {ανθράκων} 1. ΧΗΜ. (α) αµέταλλο στοιχείο (σύµβολο C) που 
υπάρχει σε όλους τους ζωντανούς οργανισµούς, απαντά σε συνδυασµό µε 
άλλα στοιχεία σε κάθε οργανική ουσία και σε καθαρή κατάσταση υπό µορφή ν 
αδάµαντος και γραφίτη: διοξίδιο | µονο-ξίδιο τού ~ || ο ~ 14 (ραδιοϊσότοπο τού 
άνθρακα, χρήσιµο για τη χρονολόγηση οργανικών υλικών) (β) οµάδα του 
άνθρακα η τέταρτη οµάδα τού περιοδικού συστήµατος που περιλαµβάνει τα 
στοιχεία άνθρακα, πυρίτιο, γερµάνιο, κασσίτερο και µόλυβδο (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.) 2. (λόγ.) το κάρβουνο· ΦΡ. άνθρακες ο θησαυρός (άνθρακες 
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ό θησαυρός, Λουκιαν. Ζεύξις 2, όπου µνηµονεύεται αρχ. πρόληψη, κατά την 
οποία, αν σε κάποιον αποκαλύψουν τα πνεύµατα πού βρίσκεται κρυµµένος 
ένας θησαυρός, εκείνος πρέπει να τηρήσει πλήρη µυστικότητα κατά την 
έρευνα' ειδάλλως θα βρει µόνο κάρβουνα) για να δηλωθεί διάψευση 
προσδοκιών: τους υποσχέθηκαν ότι θα χρηµατοδοτήσουν το έργο, θα τους 
εξασφαλίσουν υποστήριξη κ.λπ., αλλά τελικά αποδείχθηκε ~ ! 3. ΙΑΤΡ. 
διαβρωτικό και κακόηθες έλκος ή απόστηµα που οφείλεται σε ειδικό 
βακτηρίδιο (βάκιλλος τού άνθρακα)' αλλιώς (λαϊκ.) κακύ σπυρί 4. κακοήθης 
φλύκταινα που προσβάλλει τα φυτοφάγα ζώα 5. BOT. ασθένεια των φυτών 
(λ.χ. τής ελιάς, τού αµπελιού, των σιτηρών κ.ά.), που εκδηλώνεται κυρ. µε 
εµφάνιση µελανών κηλίδων στα φύλλα. Επίσης (λόγ.) άνθραξ {άνθρακος} 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άνθραξ, -ακος, αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρµ. ant-el 
«διάπυρο κάρβουνο», οπότε η αρχική σηµ. τής λ. θα πρέπει να σχετίζεται µε 
τις έννοιες «ανάβω, αναφλέγω». Η λ. πέρασε ως δάνειο σε ξένες γλώσσες, π.χ. 
αγγλ. και γαλλ. anthrax, ιταλ. antrace κ.ά.]. 

ανθρακέµπορος (ο) [1898] {-ου κ. -όρου | -ων κ. -όρων, -ους κ. -όρους} ο 
έµπορος που αγοράζει και πουλάει (ορυκτό) άνθρακα ΣΥΝ. καρβουνέµπορος, 
καρβουνιάρης. — ανθρακεµπόριο (το) κ. ανθρα-κεµπορία (η). 

ανθρακεργότης (ο) (ανθρακεργατών) ο εργάτης σε ανθρακωρυχείο ΣΥΝ. 
ανθρακωρύχος. 

ανθράκευση (η) [1833] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} 1. η παραγωγή 
ξυλανθράκων 2. (για ατµοκίνητες µηχανές, πλοία, σιδηροδρόµους κ.λπ.) 
εφοδιασµός µε γαιάνθρακες για τη λειτουργία τής µηχανής ή την κίνηση τού 
οχήµατος: κατέβηκε ο θερµαστής µε τον λοστρόµο στο λεβητοστάσιο για την ~. 
— ανθρακεύω ρ. [αρχ.]. 

ανθρακί επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει γκρίζα απόχρωση: ~ ύφασµα 2. ανθρακί 
(το) η ίδια η γκρίζα απόχρωση. 

ανθρακιά [αρχ., κ. αθρακιά (η) (λαϊκ.) 1. τα αναµµένα κάρβουνα που 
αποµένουν µετά το σβήσιµο τής φωτιάς ΣΥΝ. θράκα 2. η στάχτη που 
αποµέΥει όταν σβήσει και το τελευταίο κάρβουνο. 

ανθρακικός, -ή, -ό [1799] ΧΗΜ. 1. αυτός που περιέχει ανθρακική ρίζα: ο 
ασβεστίτης και ο δολοµίτης είναι ~ ορυκτά 2. ανθρακικό οξύ ασθενές οξύ που 
απαντά σε υδατικά διαλύµατα µε την προσθήκη διοξιδίου τού άνθρακα σε 
νερό' ΦΡ. µε | χωρίς ανθρακικό (για αναψυκτικό, συνήθ. πορτοκαλάδα) µε | 
χωρίς ανθρακικό οξύ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. carbonique]. 

ανθρακίτης (ο) {ανθρακιτών} ΟΡΥΚΤ. ορυκτός άνθρακας που χρησιµοποιείται 
στην οικιακή θέρµανση, επειδή κατά την καύση του παράγει µεγάλη 
θερµότητα και ελάχιστο καπνό. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. anthracite < µτγν. ανθρακίτης «είδος πολύτιµου 
λίθου» < appc- άνθραξ]. 

ανθρακογραφια (η) [µτγν.] {ανθρακογραφιών} καλλιτεχνική µέθοδος 
σχεδιάσεως µε κάρβουνο. — ανθρακονράφηµα (το) [1887]. 

ανθρακοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µετατροπή φυτικής (κυρ. 
ξύλου) ή ζωικής ύλης σε άνθρακα 2. (ειδικότ.) η διαδικασία κατά την οποία το 
ξύλο µεταβάλλεται µέσω τής καύσης σε κάρβουνο ΣΥΝ. καρβούνιασµα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. carbonisation]. 

ανθρακούχος, -α (λόγ. -ος), -ο [1802] 1. αυτός που περιέχει άνθρακα 2. (για 
έδαφος, πέτρωµα κ.λπ.) αυτός που περιέχει κοιτάσµατα γαιανθράκων ΣΥΝ. 
ανθρακοφόρος. 

ανθρακοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο [1717] 1. αυτός που περιέχει κοιτάσµατα 
γαιανθράκων: ~ πετρώµατα ΣΥΝ. ανθρακούχος 2. αυτός που µεταφέρει 
άνθρακα: ~ βαγόνια 3. ανθρακοφόρο (το) (ενν. πλοίο) το φορτηγό πλοίο που 
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά γαιάνθρακα ΣΥΝ. καρβουνιάρικο. 

ανθρακωρυχείο (το) [1833] το ορυχείο από το οποίο εξορύσσεται άνθρακας 
ΣΥΝ. γαιανθρακωρυχείο. — ανθρακωρύχος (ο) [1897]. 

ανθρωπάκι (το) {χωρ. γεν.) 1. ο µικρόσωµος άνθρωπος: ο αναβάτης δεν σου 
γέµιζε το µάτν ήταν ένα τόσο δα ~ 2. (µειωτ.) άνθρωπος χωρίς πυγµή, δύναµη 
αντιστάσεως και σταθερότητα χαρακτήρα: τελικά δεν είναι παρά ένα ~, κάνει 
πάντα ό,τι του λένε 3. µικρό σε µέγεθος οµοίωµα ανθρώπου: γύψινο | πλαστικό 
| χάρτινο | µολυβένιο ~ 4. (εκ-φραστ.) άνθρωπος αγαθός, δειλός και άκακος, 
που δεν είναι ικανός να βλάψει: δεν πρόκειται να σε πειράξει- είναι καλό ~ || ~ 
τού Θεού ΣΥΝ. φιλήσυχος, απλοϊκός, άδολος. Επίσης ανθρωπάκος (ο). 

ανθρωπάρΐΌ (το) (ανθρωπαρί-ου | -ων} (λόγ.-κακόσ.) άνθρωπος χαµηλού 
(κοινωνικού ή πνευµατικού) επιπέδου, ανάξιος λόγου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άνθρωπάριον, υποκ. τής λ. άνθρωπος]. 

ανθρωπευω ρ. αµετβ. [αρχ.] (ανθρώπεψα} (για πρόσ.) 1. γίνοµαι άνθρωπος, 
αποκτώ το ήθος και τη συµπεριφορά εξευγενισµένου, πολιτισµένου 
ανθρώπου: τον συµβουλεύουν συνεχώς µε ενδιαφέρον και αγάπη, αλλ ' αυτός 
δεν εννοεί να ανθρωπέψει ΣΥΝ. εξανθρωπίζοµαι, εξευγενίζοµαι 2. αποκτώ 
καθαρή και φροντισµένη εµφάνιση, γίνοµαι αντάξιος πολιτισµένου ανθρώπου: 
µετά το συγύρισµα, το σπίτι ανθρώπειε ΣΥΝ. συγυρίζοµαι, ευπρεπίζοµαι, 
νοικοκυρεύοµαι. 

ανθρωπιά (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η ευγένεια τής συµπεριφοράς που πηγάζει 
από αισθήµατα αλληλεγγύης και συµπόνιας προς τον συνάνθρωπο: δείχνω | 
συµπεριφέροµαι µε ~ || έχει µέσα του ~ ANT. απανθρωπιά' ΦΡ. τής ανθρωπιάς 
που να ταιριάζει σε άνθρωπο: σπίτι | φαγητό ~ ΣΥΝ. τής προκοπής, 
ανθρωπινός. 

ανθρωπινός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που είναι ή παρουσιάζεται αντάξιος και 
κατάλληλος για τους ανθρώπους: φόρεσε ρούχα - και πήγαινε στη δουλειά σου 
|| µίλα του µε λόγια ~ και θα καταλάβει || ~ ζωή ΣΥΝ. κόσµιος, ευπρεπής, τής 
ανθρωπιάς, τής προκοπής ANT. ευτελής. — ανθρωπινά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άνθρωπος, παρώνυµο. 

ανθρώπινος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον άνθρωπο: ~ ζωή | φυλή | 
δράση | γένος | πνεύµα | φύση ΣΥΝ. ανθρωπινός·   ΦΡ. (α) το 

πλανάσθαι | σφάλλειν ανθρώπινον (τό πλανάσθαι άνθρώπινον, λατ. errare 
humanuni est) τα σφάλµατα αποτελούν µέρος τής ανθρώπινης φύσης (γι' αυτό 
και είναι αναπόφευκτα) (β) ανθρώπινα δικαιώµατα | δικαιώµατα τού 
ανθρώπου τα βασικά και θεµελιώδη ατοµικά δικαιώµατα (λ.χ. το δικαίωµα τής 
προσωπικής ελευθερίας, η ισότητα ενώπιον τού νόµου, η προστασία από 
αυθαίρετη σύλληψη, το δικαίωµα ιδιοκτησίας, εργασίας, ελευθερίας λόγου και 
έκφρασης, συγκεντρώσεων, συνελεύσεων κ.λπ.), τα οποία θεωρούνται 
απαραβίαστα και πρέπει να τυγχάνουν σεβασµού εκ µέρους τής εκάστοτε 
κρατικής εξουσίας' η προστασία τους νοµιµοποιήθηκε από την Παγκόσµια 
∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΐΟ ∆εκεµβρίου 1948) (γ) 
ανθρώπινος παράγοντας (i) (γενικά) ο άνθρωπος ως παράγοντας τής ζωής και 
τής εξέλιξης: όταν σχεδιάζουµε τον τρόπο δράσης µας, δεν πρέπει να αγνοούµε 
και τον ~ (ii) ΟΙΚΟΝ. το σύνολο των σωµατικών, ψυχικών και πνευµατικών 
χαρακτηριστικών τού ανθρώπου, τα οποία επηρεάζουν την παραγωγική 
διαδικασία: µελέτες για την αποφυγή σφαλµάτων που προέρχονται από τον ~ (δ) 
ΟΙΚΟΝ. ανθρώπινο κεφάλαιο (i) το κεφάλαιο που επενδύεται για την 
εκπαίδευση και ειδίκευση τού εργατικού δυναµικού µιας χώρας (ii) το σύνολο 
των γνώσεων και επιδεξιοτήτων που διαθέτει κανείς και οι οποίες του εξα-
σφαλίζουν ένα εισόδηµα (ε) ανθρώπινο δυναµικό το σύνολο των ανθρώπων 
που προσφέρουν παραγωγικές υπηρεσίες σε κάποιον τοµέα: το ~ τής 
επιχείρησης (στ) ανθρώπινο λάθος λάθος που οφείλεται στον άνθρωπο, όχι σε 
βλάβη µηχανήµατος: το αεροπορικό δυστύχηµα αποδίδεται σε ~ 2. (ειδικότ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από στοιχεία που συνδέονται µε τον άνθρωπο, που 
αναφέρεται στις ιδιότητες του, τις αδυναµίες του, στα πάθη του, στις αρετές 
του, στην ανθρωπιά του ή στα προβλήµατα που συνήθ. αντιµετωπίζει ως 
κοινωνικό ον: η συνάντηση των δύο φίλων µετά από δεκαετίες ήταν µια ζεστή, ~ 
στιγµή || η ταινία περιγράφει τη ζωή δύο οικογενειών, µε τις χαρές, τις λύπες, τα 
προβλήµατα τους, γενικά ~ καταστάσεις || µη σε στενοχωρεί η συµπεριφορά τους- 
αυτά είναι ανθρώπινα! ΦΡ. µε ανθρώπινο πρόσωπο (ί) µε σεβασµό στην αξία 
τού ανθρώπου, µε δικαιοσύνη, ευαισθησία, ανθρωπιά: σοσιαλισµός - (ii) µε 
οικείο, ευχάριστο, ευ-προσήγορο τρόπο ή φέρσιµο: εµφανίστηκε στη συνέντευξη 
αλλαγµένος, - 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από ανθρωπιά, από φιλάνθρωπα 
αισθήµατα: ~ συµπεριφορά | βοήθεια | αντιµετώπιση ΣΥΝ. ανθρωπιστικός, 
ελεήµων ΑΝΤ. απάνθρωπος 4. ανθρώπινα (τα) οι υποθέσεις των ανθρώπων, τα 
καθηµερινά θέµατα που απασχολούν τους ανθρώπους: έλεγε ότι ο Θεός δεν 
ασχολείται µε τα ~. — ανθρώπινα | ανθρωπίνως (βλ.λ.) [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. άνθρωπος, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άνθρωπος. Πολλές σύγχρονες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. τα δικαιώµατα τού ανθρώπου (< γαλλ. les droits de 
l'homme), ανθρώπινος παράγοντας (< αγγλ. the human factor), ανθρώπινο κεφά-
λαιο (< γαλλ. capital humain), ανθρώπινο λάθος (< αγγλ. human error) κ.ά.]. 
ανθρωπίνως επίρρ. (λόγ.) µε τρόπο ανθρώπινο ή συνήθ. όσο είναι δυνατόν για 
τον άνθρωπο: είναι - αδύνατον | δυνατόν (ενν. να γίνει). [ΕΤΥΜ αρχ. < 
ανθρώπινος. Η φρ. ανθρωπίνως δυνατόν προέρχεται από τη Γαλλική, λ.χ. έκανε 
ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν (< il a fait ce qui était humanaiment possible)]. 
ανθρωπισµός (ο) 1. η παιδευτική αντίληψη και το µορφωτικό ιδεώδες τής 
Αναγέννησης, αλλά και των µετέπειτα χρόνων, σύµφωνα µε τα οποία η 
σωµατική, ψυχική και πνευµατική αγωγή τού ανθρώπου πρέπει να βασίζεται 
στη σπουδή τής κλασικής ελληνικής και λατινικής αρχαιότητας, δηλ. στα 
κλασικά γράµµατα, και να εµπνέεται από τις κλασικές αξίες και αρχές ΣΥΝ. 
ουµανισµός 2. η ίδια η κλασική παιδεία και η ενασχόληση µε τα κλασικά 
γράµµατα, όπως αναπτύχθηκαν από την περίοδο τής Αναγέννησης και εξής 3. 
ΦΙΛΟΣ, (α) σύστηµα ή τρόπος σκέψεως και πράξεως (παραπλήσιος, αν και όχι 
ταυτόσηµος µε τον πραγµατισµό), που δίνει τη µεγαλύτερη έµφαση στην αξία 
τού ανθρώπου, στα συµφέροντα, στις αξίες και στην αξιοπρέπεια του (β) 
(ειδικότ.) δόγµα που υποστηρίζει ότι αληθές είναι µόνον ό,τι προάγει την 
ανθρώπινη ζωή και οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση, και γι' αυτό δίνει 
ιδιαίτερη σηµασία στη λογική και την καθολική γνώση και αρνείται την πίστη 
σε υπερφυσικές δυνάµεις 4. το σύνολο των πνευµατικών και ψυχικών ιδιοτήτων 
τού ανθρώπου, ιδ. τα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στον πολιτισµένο 
άνθρωπο (λ.χ. ευγένεια, ηµερότητα ηθών) και τον διακρίνουν από τα ζώα: στην 
εποχή τής φιλαυτίας και τού ατοµικού συµφέροντος η αυτοθυσία αποτελεί ύψιστο 
δείγµα ανθρωπισµού ΣΥΝ. ανθρωπιά, ευγένεια, ευπρέπεια, κοσµιότητα ΑΝΤ. 
απανθρωπιά, βαρβαρότητα, τραχύτητα (πβ. λ. ουµανισµός). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άνθρωπος. Ο διεθνής νεολατ. όρ. humanismus (από όπου γερµ. 
Humanismus, γαλλ. humanisme, αγγλ. humanism κ.ά.) είναι µετάφραση τού 
ελλην., που απαντά στον ∆ιογένη Λαέρτιο και αποδίδεται στον φιλόσοφο 
Αρίστιππο («οι δέ απαίδευτοι ανθρωπισµού δέονται»)]. ανθρωπιστής (ο) 
[1893], ανθρωπίστρια (η) {ανθρωπιστριών} 1.(α) ο µορφωµένος άνθρωπος που 
έχει φιλολογική και εγκυκλοπαιδική παιδεία (καθολικός άνθρωπος | homo 
universalis) και ο οποίος θέτει ως επίκεντρο τού ενδιαφέροντος του τον 
άνθρωπο και την ολοκλήρωση του ΣΥΝ. ουµανιστής (β) (ειδικότ.) πρόσωπο 
που ασχολείται µε τις κλασικές σπουδές · 2. πρόσωπο που διακρίνεται για τα 
φιλάνθρωπα αισθήµατα και τη φιλανθρωπική του δραστηριότητα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. humaniste]. ανθρωπιστικός, -ή, -ό [1866] 1. αυτός 
που σχετίζεται µε τον ανθρωπισµό (βλ.λ.) ως τρόπο σκέψεως και µορφωτικό 
ιδεώδες: η ~ διδασκαλία τού Εράσµου || - µελέτες | σπουδές | γράµµατα- ΦΡ. (α) 
ανθρωπιστική επιστήµη η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο µελέτης 
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της τον άνθρωπο και τα προϊόντα τού ανθρωπίνου πνεύµατος, όπως η γλώσσα, 
η φιλοσοφία, οι τέχνες κ.λπ.: ~ είναι η ιστορία, η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η 
κοινωνιολογία, η βιολογία κ.ά. (β) ανθρωπιστική παιδεία η παιδεία που έχει 
ως επίκεντρο τον άνθρωπο, την πνευµατική, ηθική και πολιτική του 
ολοκλήρωση (κυρ. µέσω των κλασικών σπουδών), συνήθ. κατ' αντιδιαστολή 
προς την ειδική παιδεία, την ειδίκευση ΑΝΤ. τεχνοκρατική παιδεία 2. 
φιλανθρωπικός: ~ βοήθεια στη Βοσνία- ΦΡ. ανθρωπιστική παρέµβαση 
παρέµβαση κάποιας διεθνούς οργάνωσης (Ηνωµένων Εθνών) µε σκοπό να 
τεθεί τέρµα στην αιµατοχυσία που προκαλεί ένας εµφύλιος πόλεµος κυρίως 
στον άµαχο πληθυσµό. — ανθρωπιστικ-ά | -ως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, όπως επιµαρτυρείται από την προέλευση των φρ., 
λ.χ. ανθρωπιστική παιδεία (< γερµ. humanistische Bildung), ανθρωπιστική 
βοήθεια (< αγγλ. humanitarian help), o όρος ανθρωπιστικές επιστήµες 
χρησιµοποιήθηκε για να αποδώσει τα αγγλ. humanities, γαλλ. humanités 
κ.λπ.]. 

άνθρωπο- κ. άνθρωπο- κ. ανθρωπ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σηµαίνουν ότι κάτι/κάποιος σχετίζεται µε τον άνθρωπο: ανθρωπο-κυνηγητό, 
ανθρωπο-γεωγραφία, ανθρωπο-κεντρικός, ανθρωπό-µορφος, ανθρωπ-ωνύµιο. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. άνθρωπο-λόγος, 
άνθρωπο-φαγίά), που προέρχεται από το ουσ. άνθρωπος]. 

ανθρωπογενής, -ής, -ές {ανθρωπογεν-ούς | -είς (ουδ. -η)} αυτός που έχει 
διαµορφωθεί µε τη δηµιουργική παρέµβαση τού ανθρώπου: ~ περιβάλλον | 
περιοχή || η διάβρωση, εκτός από φυσική, είναι και ~ διαδικασία, όταν το 
έδαφος απογυµνώνεται µε τις εκχερσώσεις και τις πυρκαγιές. — ανθρωπογενώς 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. man-made]. 

ανθρωπογεωγραφία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο κλάδος τής ανθρωπολογίας που 
περιγράφει τις ποικιλίες τού ανθρώπινου είδους και τη γεωγραφική τους 
κατανοµή · 2. το σύνολο των προσώπων και των χώρων που αναφέρονται σε 
ένα λογοτεχνικό έργο: η ~ τού ποιήµατος. — ανθρωπογεωγράφος (ο/η), 
ανθρωπογεωγραφικός, -ή, -ό (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
anthropogéographie]. 

ανθρωπογνώστης (ο) {ανθρωπογνωστών} πρόσωπο που ασχολείται µε τη γνώση 
των ψυχικών ιδιοτήτων και των διαφορετικών χαρακτήρων που παρατηρούνται 
στους ανθρώπους.  — ανθρωπογνωσία (η) [1892], ανθρωπογνωστικός, -ή, -ό 
[1880]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Menschenkenner], 

ανθρωπογονία (η) [χωρ. πληθ.} η γένεση, η δηµιουργία τού ανθρώπου. [ΕΤΥΜ; 
µτγν. < άνθρωπο- + -γονία < γόνος]. 

ανθρωποειδής, -ής, -ές (ανθρωποειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει 
ανθρώπινα χαρακτηριστικά, που µοιάζει µε άνθρωπο (βλ. κ. λ. 
ανθρωπόµορφος) ΑΝΤ. ζωόµορφος, τερατοειδής 2. ανθρωποειδές (το) (i) κάθε 
πίθηκος που ανήκει σε είδη τα οποία µοιάζουν περισσότερο µε άνθρωπο (λ.χ. 
ο γορίλλας, ο χιµπαντζής κ.ά.) (ii) (µειωτ.-υβρι-στ. για ανθρώπους) αυτός που 
έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τού ανθρώπου, χωρίς να είναι και στην 
ουσία του (ψυχή, µυαλό, ήθος κ.λπ.) άνθρωπος: αυτά τα ανθρωποειδή που 
εκµεταλλεύονται ανήλικα παιδιά πρέπει να τιµωρηθούν παραδειγµατικά (iii) 
ροµπότ που έχει τα εξωτερικά γνωρίσµατα τού ανθρώπου και εκτελεί 
ανθρώπινες εργασίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άνθρωπος + -ειδής < είδος. Η σηµ. «είδος ροµπότ» τής λ. 
ανθρωποειδές είναι αντιδάν. από αγγλ. anthropoid]. 

ανθρωποέτος (το) (ανθρωποέτ-ους | -η, -ών} ΟΙΚΟΝ. η ισοδύναµη εργασία ενός 
έτους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. man-year]. 

ανθρωποζωικός, -ή, -ό [1888] αυτός που σχετίζεται µε την εµφάνιση τής 
ανθρώπινης ζωής στη Γη: ~ αιώνας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
anthropozoic]. 

ανθρωποζωονόσος (η) ΙΑΤΡ. νόσος ανθρώπων και ζώων (π.χ. ο µε-λιταίος από 
αιγοπρόβατα που µεταδίδεται στον άνθρωπο). 

ανθρωποηµέρα (η) [ανθρωποηµερών} το σύνολο των ωρών που εργάζεται ένας 
άνθρωπος σε µία ηµέρα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. man-day]. 

ανθρωποθάλασσα (η) [1887] (δύσχρ. ανθρωποθαλασσών} (εκφρα-στ.) πολύ 
µεγάλο πλήθος ανθρώπων: τους ολυµπιονίκες περίµενε στο αεροδρόµιο µια ~, 
για να τους καλωσορίσει ΣΥΝ. λαοθάλασσα, κοσµοσυρροή. 

ανθρωποθυρίδα (η) περιορισµένο άνοιγµα οβάλ σχήµατος στις δεξαµενές τού 
πλοίου, που κλείνει µε σιδερένιο καπάκι, στο οποίο χωράει µόνο ένας 
άνθρωπος. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. man-hole]. 

ανθρωποθυσία (η) [µτγν.] {ανθρωποθυσιών} η τελετουργική θυσία ανθρώπου: 
~ για εξευµενισµό µιας θεότητας || λέγεται ότι οι σατανι-στές πραγµατοποιούν 
ανθρωποθυσίες. 

ανθρωποκεντρισµός (ο) [χωρ. πληθ.} "Ι.ΦΙΛΟΣ. η θεωρία σύµφωνα µε την οποία 
ο άνθρωπος είναι το σηµαντικότερο ον τού σύµπαντος, το κέντρο τού κόσµου, 
αποτελεί αυτοσκοπό και το µέτρο όλων των πραγµάτων (πβ. Πλάτ. 
Πρωταγόρας: «µέτρον πάντων χρηµάτων άνθρωπος») και όλα πρέπει να 
οδηγούν στο καλό τού ανθρώπου (κατ' αντιδιαστολή προς τον θεο-κεντρισµό 
και τον κοσµο-κεντρισµό) 2. η γενικότερη αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία τα 
πάντα ερµηνεύονται µε όρους τής ανθρώπινης εµπειρίας και των ανθρωπίνων 
αξιών. — ανθρωποκεντρικός, -ή, -ό [1877], ανθρωποκεντρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. anthropocentrisme]. 

ανθρωποκτονία (η) [µτγν.] [ανθρωποκτονιών} ΝΟΜ. (ως έγκληµα τού Ποινικού 
∆ικαίου) η πρόκληση θανάτου ανθρώπου µε οποιονδήποτε τρόπο (από την 
πλευρά τού δράστη): ~ εκ προθέσεως (µε πρόθεση τού 

δράστη, όταν υπάρχει δόλος κάθε είδους) || - εξ αµελείας (που οφείλεται σε 
αµελή συµπεριφορά τού δράστη, χωρίς να έχει την πρόθεση 
να σκοτώσει). — ανθρωποκτόνος, -ος, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. άνθρωποκτόνος < άνθρωπος + -κτόνος < κτείνω 

«φονεύω», βλ. κ. -κτονία]. ανθρωποκυνηγητό (το) καταδίωξη ανθρώπου ή 
ανθρώπων (συνήθ. από την αστυνοµία): η αστυνοµία εξαπέλυσε - για τη σύλληψη 
των δολοφόνων. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. manhunt]. ανθρωπολατρία (η) [χωρ. πληθ.} 
1. η λατρεία και η απόδοση τιµών σε άνθρωπο (εν ζωή ή µετά θάνατον) όπως σε 
θεό 2. (κατ' επέκτ.) η εκδήλωση λατρείας προς πρόσωπα τού δηµόσιου βίου: οι 
εκδηλώσεις των οπαδών προς τα είδωλα τους αποτελούν δείγµα τής σύγχρονης ~ 
ΣΥΝ. προσωπολατρία. — ανθρωπολάτρης (ο) [µτγν], ανθρωπολατρι-κός, -ή, -ό 
[1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λατρεία. 
ανθρωπολογία (η) [1810] 1. η επιστήµη που µελετά το ανθρώπινο γένος σε 

σχέση µε την κατανοµή, την προέλευση, την ταξινόµηση και τις σχέσεις των 
φυλών, τα φυσικά χαρακτηριστικά, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
σχέσεις και τον πολιτισµό' ΦΡ. (α) κοινωνική ανθρωπολογία (κυρ. στην 
Αγγλία) ο κλάδος τής ανθρωπολογίας που µελετά τις πρωτόγονες και 
παραδοσιακές κοινωνίες και τα έθιµα τους, καθώς και τις επιβιώσεις εθίµων 
και θεσµών των πρώτων κοινωνιών στις σύγχρονες ΣΥΝ. εθνολογία (β) 
πολιτισµική ανθρωπολογία (κυρ. στις Η.Π.Α.) η κοινωνική ανθρωπολογία (γ) 
φυσική ανθρωπολογία ο κλάδος τής ανθρωπολογίας που µελετά τον άνθρωπο 
ως βιολογικό ον (από γενετικής πλευράς), τις φυσικές µεταβολές τού αν-
θρώπινου είδους και τη σχέση του µε το περιβάλλον (δ) πολιτική αν-
θρωπολογία ο κλάδος τής ανθρωπολογίας που µελετά τη σύσταση και τη 
λειτουργία τής πολιτικής εξουσίας στις κοινωνίες (ε) οικολογική 
ανθρωπολογία ο κλάδος τής ανθρωπολογίας που µελετά τη σχέση των 
πολιτισµικών συστηµάτων µε τις µεταβολές τού περιβάλλοντος (στ) 
οικονοµική ανθρωπολογία ο κλάδος τής ανθρωπολογίας που µελετά τον 
άνθρωπο ως κοινωνικό ον σε σχέση µε συγκεκριµένα οικονοµικά συστήµατα 
2. ΦΙΛΟΣ, η µελέτη τής ζωής και των πράξεων τού ανθρώπου για τον 
καθορισµό τής ουσίας του 3. (γενικότ.) διδασκαλία περί τού ανθρώπου: 
θεωρητική | ηθική | χριστιανική ~. — ανθρωπολόγος (ο/η) (σηµ. 1), 
ανθρωπολογικός, -ή, -ό [1812], ανθρω-πολογικ-ά | -ώς [1897] επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Anthropologie]. 

ανθρωποµάνι (το) [χωρ. γεν. κ. πληθ.} πλήθος ανθρώπων (πβ. γυναι-κοµάνι, 
παιδοµάνί). [ΕΤΥΜ < άνθρωπος + -µάνι (βλ.λ.)]. 

ανθρωποµετρία (η) [1889] ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ο κλάδος που µελετά και ταξινοµεί τις 
ανατοµικές διαφορές των ανθρώπων (ως προς τα µέλη, τα γνωρίσµατα, τις 
διαστάσεις και τις αναλογίες τού ανθρώπινου σώµατος), ώστε να 
αξιοποιηθούν οι µετρήσεις στη βιοµηχανία (για τη σχεδίαση καθισµάτων 
αυτοκινήτων, αεροπλάνων κ.λπ. ή ετοίµων ενδυµάτων}, στην εξακρίβωση τής 
ταυτότητας ενός προσώπου κ.α. — ανθρωποµετρικός, -ή, -ό [1889], 
ανθρωποµετρικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
anthropométrie]. 

ανθρωποµήνας (ο) {ανθρωποµηνών} ΟΙΚΟΝ. η ισοδύναµη εργασία ενός µηνός. 
ανθρωποµορφισµός (ο) [1817] 1. ΘΡΗΣΚ. η απόδοση ανθρώπινης 

συµπεριφοράς, χαρακτηριστικών κ.λπ. σε θεότητα: η αρχαία ελληνική 
θρησκεία διακρίνεται από έντονο ~ 2. ΦΙΛΟΣ, η παράσταση και ερµηνεία τής 
πραγµατικότητας σύµφωνα µε την ανθρώπινη φύση, δηλ. σύµφωνα µε 
ανθρώπινα σχήµατα και µέτρα, λ.χ. το να αποδώσει κανείς στις µέλισσες, που 
κατασκευάζουν κηρήθρες, γεωµετρικές σκέψεις. — ανθρωποµορφιστής (ο) 
[1880], ανθρωποµορφικός, -ή, -ό [1863], ανθρωποµορφικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. anthropomorphisme]. 

ανθρωπόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει το σχήµα και τη µορφή 
ανθρώπου: ~ αγγείο | ειδώλιο ΣΥΝ. ανθρωποειδής· ΦΡ. (εµφατ.) 
ανθρωπόµορψο τέρας (ως χαρακτηρισµός) δράστης φοβερού, ειδεχθούς 
εγκλήµατος. 

ανθρωποπλαστικός, -ή, -ό αυτός που συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας 
ολοκληρωµένης ανθρώπινης προσωπικότητας: το ~ περιεχόµενο των κλασικών 
σπουδών. 

ανθρωποπληµύρα (η) [1891] (χωρ. πληθ.} µεγάλο πλήθος ανθρώπων, 
κοσµοσυρροή, λαοθάλασσα. 

ανθρωποποιηση (η) [1854] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. η 
εξελικτική διαδικασία µε την οποία θεωρείται ότι οι πρόγονοι τού ανθρώπου 
απέκτησαν τα χαρακτηριστικά που τους διέκριναν από τα υπόλοιπα 
πρωτεύοντα θηλαστικά (λ.χ. η απόκτηση τής όρθιας στάσης, η τελειοποίηση 
τού χεριού κ.ά.) 2. (καταχρ.) η καλλιέργεια των ανθρώπινων ιδιοτήτων, η 
ανάπτυξη στον άνθρωπο όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που του 
αρµόζουν (λ.χ. αξιοπρέπεια, ανθρωπιά, ελευθερία), η διαµόρφωση καλών και 
ηθικών χαρακτήρων. — αν-θρωποποιός, -ός, -ό [µεσν.], ανθρωποποιώ ρ. 
[µεσν.] (-είς...}. 

άνθρωπος (ο) {ανθρώπ-ου | -ων, -ους} 1. (α) το έµβιο ον που ανήκει στα 
πρωτεύοντα θηλαστικά και διαφέρει από τα υπόλοιπα όντα τής τάξης του 
λόγω τής ικανότητας του να παράγει έναρθρο λόγο και αφηρηµένες σκέψεις, 
έχει συνείδηση τής δύναµης και τής αυτοτέλειας του και τη δυνατότητα 
ηθικών κρίσεων (ορθού - εσφαλµένου): ιστορία τού — II ο — των σπηλαίων 
(ο πρωτόγονος) || οι πρώτοι - (ο Αδάµ και η Εύα) (β) καθένας από τους 
προγόνους τού σηµερινού ανθρώπου, που αντιπροσωπεύει ένα στάδιο στη 
µορφολογική και πολιτισµική του εξέλιξη: ο έµφρων | σοφός ~ (homo sapiens, 
η σύγχρονη µορφή τού είδους) || ο όρθιος ~ (homo erectus) || ο κατασκευαστής 
~ (homo faber, ικανός να κατασκευάζει εργαλεία) || ο επιδέξιος ή ικα- 
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νός ~ (homo habilis, διαβιοί οµαδικά, χρησιµοποιεί τη φωτιά, κατα-
σκευάζει εργαλεία) (πβ. λ. χόµο) 2. κάθε άτοµο, ανεξαρτήτως φύλου 
και ηλικίας: ζουν οκτώ - σε ένα δωµάτιο! || µέσος | κοινός ~ (ο συνη-
θισµένος, καθηµερινός άνθρωπος) || τι σόι - είναι; (τι χαρακτήρα 
έχει;)· ΦΡ. (α) ο άνθρωπος µου (και για τα δύο φύλα) σύζυγος ή ερω-
τικός σύντροφος: έχασα τον ~! (πέθανε) (β) δικός µου άνθρωπος οι-
κείο (συγγενικό ή φιλικό) πρόσωπο ή πολιτικός φίλος: αφού εξελέγη 
βουλευτής, διόρισε πολλούς δικούς του ανθρώπους στο ∆ηµόσιο || αυ-
τός είναι ~, µην τον πειράξετε! (γ) ο άνθρωπος µας το ζητούµενο πρό-
σωπο, αυτός που θέλουµε: Αυτός είναι ~! Συγκεντρώνει όλα τα απαι-
τούµενα προσόντα (δ) σαν ένας άνθρωπος (για πολλούς που συ-
µπράττουν) σύσσωµοι, ενωµένοι: οι απεργοί αντιµετώπισαν τον 
υπουργό ενωµένοι, ~! || το πλήθος ~ φώναζε: «Άξιος!» ΣΥΝ. όλοι µαζί, 
µε µια φωνή, σαν µια γροθιά 3. (ειδικότ.) το παραπάνω ον ως δηµι-
ουργός και φορέας πολιτισµού, κατ' αντιδιαστολή προς τα λοιπά έµβια 
όντα: στην αποµόνωση και την ερηµιά αγρίεψε και από ~ κατάντησε 
θηρίο || ο — είναι ζώο πολιτικό | κοινωνικό' ΦΡ. ίδε ο άνθρωπος! (ϊδε | 
ιδού ό άνθρωπος, Κ.∆. Ιωάνν. 19, 5) να (ποιος είναι, τι είναι) ο 
άνθρωπος (φρ. µε την οποία παρουσίασε ο πόντιος Πιλάτος τον µα-
στιγωµένο Ιησού στον όχλο των Ιουδαίων, ελπίζοντας να προκαλέσει 
τον οίκτο τους): σφαγές, αδικία, εκµετάλλευση' ~! 4. το παραπάνω ον 
µε τις φυσικές αδυναµίες και τα πάθη του: µη µε βάζεις σε πειρασµό-
είµαι κι εγώ ~! || «τόσο αµαρτωλοί κι ωραίοι, τόσο άνθρωποι!» (λαϊκ. 
τραγ.) || τα λάθη είναι για τους ~ || «οι µεγάλοι άνθρωποι κάνουν µε-
γάλα λάθη» (Μακρυγιάννης)· ΦΡ. (α) τι (σου) είναι ο άνθρωπος! για 
να δείξουµε είτε τη µαταιότητα των ανθρώπινων πραγµάτων είτε 
θαυµασµό για τα έργα των ανθρώπων: ~! Ένα τίποτα- µέχρι χθες 
ήµαστε µαζί και σήµερα δεν υπάρχει πια! || ~! Κατάφερε να νικήσει 
την ίδια τη φύση και να την υποτάξει στη θέληση του! (β) άνθρωπε 
µου! (σε ερωτήσεις) προς επίταση τής αγανάκτησης, τής απορίας ή 
τής έκπληξης: Τι κάνεις εκεί, ~; Είσαι µε τα καλά σου; (γ) ο άνθρω-
πος σε ρόλο υποκειµένου προτάσεων αντί τού συγκεκριµένου προ-
σώπου, συνήθ. για να εκφράσουµε συµπάθεια: τι κάνει ~ για να βγά-
λει το ψωµί του! || τι να σου κάνει ~ µε τόσα που έχει στο µυαλό του; 
5. το άτοµο που διαθέτει ευγένεια, καλοσύνη, κατανόηση, συµπόνια, 
το ενάρετο άτοµο: είναι ~ µε όλη τη σηµασία τής λέξεως || είναι πάνω 
απ'όλα ~ || τι ωραίος που είναι ο ~, όταν είναι ~! ΦΡ. (α) ανώτερος 
άνθρωπος βλ. λ. ανώτερος (β) άνθρωπον ζητώ (άνθρωπον ζητώ, 
∆ιογένης Λαέρτιος 6.2) φράση τού κυνικού φιλοσόφου ∆ιογένη, µε 
την οποία απαντούσε σε όσους τον ρωτούσαν γιατί γύριζε στην αγο-
ρά µε ένα αναµµένο λυχνάρι- για να δείξουµε ότι αναζητούµε υψηλής 
ποιότητας ανθρώπους, ικανούς και ενάρετους (πβ. κ. φανάρι τού 
∆ιογένη, λ. φανάρι) 6. (ειδικότ.) το πολιτισµένο ον που συµπεριφέρε-
ται µε καλούς τρόπους και ευγένεια, που η συµπεριφορά και η εµ-
φάνιση του φανερώνουν ότι έχει λάβει σωστή κοινωνική αγωγή: φάε 
σαν ~! || ντύσου επιτέλους σαν ~! || γράµµατα έµαθες, αλλά ~ δεν έγι-
νες! || δεν είναι αυτός ~ να του µιλήσεις || γίνε ~! (µάθε να συµπερι-
φέρεσαι σωστά!) || σε αυτό το σχολείο θα γίνετε ~! ΑΝΤ. αγροίκος, 
απολίτιστος, αγενής 7. κάθε ανθρώπινο πλάσµα ως ιδιαίτερη αξία, ως 
το επίκεντρο τού ενδιαφέροντος και τής δράσης: αγωνιζόµαστε για 
τον ~ || τα δίκαια τού ~ || πάνω απ'όλα ο ~! 8. (περιληπτ.) το σύνολο 
των ανθρώπων: ο σύγχρονος ~ ζει µε το άγχος ενός πυρηνικού 
ολέθρου^, άνθρωποι (οι) το σύνολο των ανθρώπινων υπάρξεων, η αν-
θρωπότητα, η κοινωνία: έφερε την ελπίδα στις καρδιές των -10. (µετά 
από ουσ. κ. επίθ.) για επίταση τής σηµασίας τους: νοικοκύρης ~ || 
νέος ~ 11. (µε άρνηση) ως αόριστη αντων.· κανείς: δεν πάτησε ~ στη 
γιορτή! || δεν θέλει να δει ~ από τη στενοχώρια του ΣΥΝ. ψυχή, ψυχή 
ζώσα 12. (+γεν.) για τη δήλωση τής ιδιότητας κάποιου, τού χώρου 
στον οποίο ανήκει: ~ των γραµµάτων και των τεχνών || ~ τής πιάτσας 
| τού σιναφιού | τού κόσµου (κοσµικός ή κοσµοπολίτης) | τής νύχτας 
(νυχτόβιος, βλ.λ.) | τού λιµανιού (χαµηλού επιπέδου) | τού σαλονιού 
(τής καλής κοινωνίας, των κοσµικών κύκλων) | τού παρασκηνίου (που 
δρα χωρίς να φαίνεται) | τού περιθωρίου | τού Θεού (ενάρετος ή 
θρήσκος) | τού σπιτιού (σπιτόγατος, βλ.λ.) | τής δράσης (δραστήριος) | 
τού θεάτρου (θεατράνθρωπος, βλ.λ.) 13. αυτός που βρίσκεται στην 
υπηρεσία άλλου, το έµπιστο και οικείο πρόσωπο (κάποιου): είναι ~ 
τού υπουργού | τού σπιτιού | τού καταστήµατος 14. (ειδικότ.) πρόσωπο 
που πληρώνεται, για να προστατεύει κάποιον, σωµατοφύλακας: έβαλε 
τους - του και τον απείλησαν 15. (ειδικότ.) πρόσωπο στην υπηρεσία 
µιας δύναµης: ~ των Αµερικάνων | των Ρώσων | των Γερµανών ΣΥΝ. 
πράκτορας. — (υποκ.) ανθρωπάκι (βλ.λ.) κ. (λόγ.) ανθρωπάριο (το) 
[αρχ.] (βλ.λ.) κ. ανθρωπάκος (ο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *άνδρ-ωπος < άνήρ, ανδρός + -ωπός 
(βλ.λ.) µε τη σηµ. «ο έχων ανδρική όψη, αυτός που µοιάζει µε άνδρα», 
όπου άνδρας σηµαίνει γενικότερα τον άνθρωπο (πβ. το οµηρ. «πατήρ 
ανδρών τε θεών τε»), σηµασιολογική σύµπτωση που απαντά και σε 
άλλες γλώσσες (λ.χ. αγγλ. man, γαλλ. homme, ισπ. hombre). Ας σηµει-
ωθεί ότι αρχικώς η λ. χρησιµοποιήθηκε κυρίως µε µειωτική κάπως 
σηµ., για να δηλώσει την τάξη των θνητών ανθρώπων εν αντιθέσει µε 
εκείνη των θεών. Είναι προφανές ότι η σύνδεση µε το αρχ. 
άναθρώσκω «αναπηδώ» είναι παρετυµολογική και επιστηµονικώς 
αβάσιµη]. 

άνθρωπος, ανθρώπινος, ανθρωπινός κ.λπ. Από το πλήθος των ετυ-
µολογιών που έχουν προταθεί, για να εξηγήσουν την προέλευση 
τής λ. άνθρωπος (µπορεί να τις βρει κανείς συγκεντρωµένες στο 
Ετυµολογικό Λεξικό τής Αρχαίας Ελληνικής τού Hj. Frisk), επι-
κρατέστερη φαίνεται εκείνη που συνδέει τη λ. µε το άνδρας «άν-
θρωπος» και το ώψ «πρόσωπο, όψη»: άνθρωπος είναι «το ον µε αν-
θρώπινο πρόσωπο». Πρόκειται για µία από τις παλαιότερες ελλη- 

νικές λέξεις (µαρτυρείται ήδη στα Μυκηναϊκά µε τον τύπο a-to-ro-
qo τής συλλαβογραφικής Γραµµικής γραφής Β'), που χρησιµοποι-
είται αυτούσια στην Ελληνική µέχρι σήµερα. Τρία επίθετα χρησι-
µοποιήθηκαν στην Αρχαία για τον άνθρωπο: ανθρώπειος (αντίθ. 
προς το θείος), ανθρώπινος (ό,τι αφορά στον άνθρωπο και στην 
φύση του) και άνθρωπικός (ο ανήκων στην κατηγορία τού ανθρώ-
που). Από αυτά επικράτησε και γενικεύθηκε στη Ν. Ελληνική το 
ανθρώπινος, ενώ πλάστηκε και ο εκφραστικότερος τ. ανθρωπινός, 
που εντονότερα αντιπαρέθεσε τον άνθρωπο προς τα λοιπά ζώα 
(αγελαδινός, γαϊδουρινός, βοδινός κ.ά.). Έτσι µιλούµε για «ανθρω-
πινή ζωή», αλλά για «ανθρώπινη φύση», «ανθρώπινη υπόσταση», 
«ανθρώπινα χαρακτηριστικά» κ.λπ. Επίσης λέγεται «ντύσου | φέρ-
σουανθρωπινά» (σαν άνθρωπος, όπως ταιριάζει σε άνθρωπο), αλ-
λά « Υποφέρει ανθρώπινα | αισθάνεται ανθρώπινα» κ.ο.κ. Το επίρρ. 
ανθρωπίνως έχει περιοριστεί σε λογιότερες φράσεις, όπως Θα 
πράξω παν το ανθρωπίνως δυνατόν, για να βοηθήσω. 

-άνθρωπος β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σηµαίνουν 
χαρακτηριστικό, ιδιότητα ή οµοιότητα: οµορφ-άνθρωπος, αρχοντ-άν-
θρωπος, χιον-άνθρωπος, διαστηµ-άνθρωπος, πιθηκ-άνθρωπος. 
[ETYM. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. άπ-άνθρωπος), 
που προέρχεται από το ουσ. άνθρωπος και απαντά επίσης σε ελλη-
νογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. pithécantrope) και µετάφρ. δάνεια (λ.χ. 
αγγλ. snow-man «χιονάνθρωπος»)]. 

ανθρωποσύναξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} (λαϊκ.) η σύναξη 
ανθρώπων, η συγκέντρωση πλήθους. 

ανθρωποσφαγή (η) [1896] 1. η θανάτωση πολλών ανθρώπων µε βίαιο 
τρόπο (µε σφαγή) ΣΥΝ. ανθρωποθυσία, µακελλειό 2. (µτφ.) πολεµική 
σύγκρουση µε πολλά θύµατα ΣΥΝ. µάχη, πόλεµος. 

ανθρωπότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των ανθρώπων που 
ζουν στη Γη: όλη η ~ γιόρτασε τη λήξη τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου 
ΣΥΝ. ανθρώπινο γένος, ανθρώπινη φυλή, κόσµος, οικουµένη, υφήλιος. 

ανθρωποφάγος, -ος, -ο [αρχ.] 1. αυτός που τρώει ανθρώπινο κρέας, 
που τρέφεται µε ανθρώπινη σάρκα ΣΥΝ. κανίβαλος 2. (µτφ.-λογοτ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από απάνθρωπη σκληρότητα και θηριω-
δία: ο ~ πόλεµος ΣΥΝ. απάνθρωπος, σκληρός. — ανθρωποφαγία (η) 
[αρχ.], ανθρωποφαγικός, -ή, -ό [1897]. 

ανθρωποφοβία (η) [1892] {χωρ. πληθ.} η παθολογική κατάσταση κατά 
την οποία το άτοµο φοβάται και αποφεύγει τη συναναστροφή µε 
άλλους ανθρώπους (πβ. λ. αγοραφοβία). [ETYM. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. anthropophobie]. 

ανθρωποώρα (η) {ανθρωποωρών} ο χρόνος παραγωγικής εργασίας 
ενός ανθρώπου σε µία ώρα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
man-hour]. 

ανθρωπωνυµικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τα ονό-
µατα των ανθρώπων: ~ µελέτη 2. ανθρωπωνυµικό (το) προσηγορικό 
όνοµα που προέρχεται από ανθρωπωνύµιο: γρηγοριανός, καποδιστρι-
ακός, κολοκοτρωναίικος. 

ανθρωπωνύµιο (το) {ανθρωπωνυµί-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. το όνοµα που 
δηλώνει πρόσωπο (κύριο, επώνυµο, ψευδώνυµο κ.λπ.), κατ' αντιδια-
στολή λ.χ. προς το όνοµα τόπου (τοπωνύµιο). Επίσης ανθρωπωνυµία 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος, όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. anthroponyme, < άνθρωπος + -
ωνύµιο (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αρχ. δνυ-
µα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

ανθυγιεινός, -ή, -ό [1878] αυτός που δεν είναι υγιεινός, ο επιβλαβής 
για την υγεία: το κάπνισµα είναι µια ~ συνήθεια ΣΥΝ. επιβλαβής, πα-
θογόνος ANT. υγιεινός. —ανθυγιειν-ά/-ώς [1895] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. υγεία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. antihygiénique]. 

ανθόλλιο (το) {ανθυλλί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) το µικρό άνθος ΣΥΝ. αν-
θάκι, λουλουδάκι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άνθύλλιον < αρχ. άνθος + υποκ. 
επίθηµα -ύλλιον]. 

ανθυπασπιστής (ο/η) [1833] βαθµοφόρος τού Στρατού Ξηράς, τού 
Πολεµικού Ναυτικού, τής Πολεµικής Αεροπορίας και τού Λιµενικού 
(βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

ανθυπαστυνόµος (ο/η) [1892] βαθµοφόρος τής Ελληνικής Αστυνο-
µίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

ανθύπατεία (η) [µτγν.] {ανθυπατειών} ΙΣΤ. το αξίωµα και η θητεία 
τού ανθυπάτου (βλ.λ.). 

ανθύπατος (ο) {ανθυπάτ-ου | -ων, -ους} ΙΣΤ. διοικητικό αξίωµα στους 
Ρωµαίους και τους Βυζαντινούς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άνθ- (< άντι-) + ύπατος, µετάφρ. δάνειο από λατ. 
proconsul]. 

ανθυπίατρος (ο) [1833] {ανθυπιάτρ-ου | -ων, -ους} (παλαιότ.) ο αν-
θυπολοχαγός στο σώµα τού Υγειονοµικού τού Στρατού Ξηράς. 

ανθυπίλαρχος (ο) [1833] {ανθυπιλάρχ-ου | -ων, -ους) αξιωµατικός 
τού Στρατού Ξηράς (στα τεθωρακισµένα) (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

ανθυποβρυχιακός, -ή, -ό αυτός που προορίζεται για την αντιµετώπιση 
εχθρικών υποβρυχίων: ~ βόµβες | νάρκες | εξοπλισµός. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. antisubmarine (νόθο συνθ.)]. 

ανθυπολοχαγός (ο/η) [1833] αξιωµατικός τού Στρατού Ξηράς (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΙΝ.). 

ανθυποµειδιώ ρ. αµετβ. {ανθυποµειδιάς... | ανθυποµειδίασα} υπο-
µειδιώ (βλ.λ.). — ανθυποµειδίαµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Επιτατ. τ. τού υποµειδιώ, ειρωνικά πλασµένος κατά τα σύνθετα 
ανθυπο-, που χρησιµοποιούνται για κατώτερους βαθµούς τής στρατ. 
ιεραρχίας]. 

ανθυποµοιραρχος (ο) [1889] {ανθυποµοιράρχ-ου | -ων, -ους} (πα-
λαιότ.) αξιωµατικός τής Χωροφυλακής (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 
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ανθυποπλοίαρχος (ο) [1889] {ανθυποπλοιάρχ-ου | -ων, -ους} (πα-
λαιότ.) αξιωµατικός τού Πολεµικού Ναυτικού και τού Λιµενικού (βλ. 
λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

ανθυποπυραγός (ο/η) αξιωµατικός τής Πυροσβεστικής (βλ. λ. βαθ-
µός, ΠΙΝ.). 

ανθυποσµηναγός (ο/η) αξιωµατικός τής Πολεµικής Αεροπορίας (βλ. 
λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

ανθυποφορα (η) η απάντηση που δίδεται στην πρώτη ερώτηση που 
υποβάλλεται κατά το σχήµα λόγου υποφοράς και ανθυποφοράς (βλ. 
λ. υποφορά). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άνθυποφέρω «ανταπαντώ» < άνθ- (< αντί-) + υποφέ-
ρω]. 

ανθυποψήφιος (ο) [1874] {ανθυποψηφίων}, ανθυποψήφια (η) 
{ανθυποψηφίων} αντίπαλος υποψήφιος για την ίδια θέση, αξίωµα 
κ.λπ.: ο νυν δήµαρχος συζήτησε µε τους ανθυποψηφίους του θέµατα 
για τη διεξαγωγή των δηµοτικών εκλογών (πβ. κ. συνυποψήφιος). 
[ΕΤΥΜ. < ανθ- (< αντί-) + υποψήφιος]. 

ανθώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ανθείς... | άνθησα} (λόγ.) 1. ανθίζω: οι τριαντα-
φυλλιές ανθούν κάθε χρόνο τον Απρίλιο ΣΥΝ. ανθοφορώ, λουλουδίζω, 
µπουµπουκιάζω ΑΝΤ. ανθοβολώ, ανθορροώ 2. (κυρ. µτφ.) βρίσκοµαι 
σε ακµή, ευδοκιµώ: τα ελληνικά γράµµατα ανθούν στην αλλοδαπή 
ΣΥΝ. ακµάζω ΑΝΤ. παρακµάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άνθηση. 

ανθώνας (ο) ο τόπος όπου φυτρώνουν ή καλλιεργούνται άνθη: απέ-
ραντοι ~ µε όλων των ειδών τα λουλούδια ΣΥΝ. ανθόκηπος, ανθότο-
πος, λουλουδότοπος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ανθών, -ώνος < αρχ. άνθος]. 

ανία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η δυσάρεστη συναισθηµατική κατάσταση που 
προκαλείται από έλλειψη δραστηριότητας ή ενδιαφερόντων ή από 
κορεσµό λόγω µονοτονίας, επανάληψης των ίδιων δραστηριοτήτων: 
Κάθε µέρα τα ίδια και τα ίδια! Κοντεύω να πεθάνω από την ~! ΣΥΝ. 
πλήξη, βαργεστηµάρα, βαρεµάρα ΑΝΤ. ευδιαθεσία, κέφι, όρεξη 2. η 
επανάληψη των ίδιων πραγµάτων, η απουσία ανανέωσης: η ~ και η 
ρουτίνα δηλητηριάζουν τη ζωή της ΣΥΝ. µονοτονία, ρουτίνα ΑΝΤ. ποι-
κιλία, εναλλαγή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Μη επιβεβαιωµένες παραµένουν οι συνδέ-
σεις µε σανσκρ. amivä «ενόχληση» ή anista (< *an-is-jâ) «ολέθριος»]. 

ανιαρός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προκαλεί ή χαρακτηρίζεται από ανία 
(βλ.λ.): ~ συζήτηση | δεξίωση | εκποµπή | συντροφιά | παράσταση | 
διακοπές | ζωή ΣΥΝ. πληκτικός, βαρετός, µονότονος, (λαϊκ.) ρου-
τινιάρικος ANT. ενδιαφέρων, ευχάριστος. — ανιαρά επίρρ., (σπάν.) 
ανιαρότητα (η) [1887]. 

ανίατος, -η, -ο 1. αυτός που δεν θεραπεύεται ή δεν είναι δυνατόν να 
θεραπευθεί: ~ ασθένεια || (µτφ.) ~ ψυχικό τραύµα ΣΥΝ. αθεράπευτος, 
ανήκεστος ΑΝΤ. ιάσιµος, ιατός· ΦΡ. άσυλο ανιάτων ειδικό ίδρυµα για 
την περίθαλψη και τη φροντίδα ασθενών που πάσχουν από ανίατες 
ασθένειες 2. (µτφ.) αυτός ο οποίος είναι σε κάτι προσκολληµένος, που 
δεν µεταβάλλει στάση ή άποψη µε κανέναν τρόπο, αδιόρθωτος: πά-
σχεις από ~ απαισιοδοξία || ~ αισιοδοξία | ροµαντισµός | έρωτας. — 
ανίατα | ανιάτως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + ιατός «θεραπεύσιµος» < ίώµαι (-άο-) «θε-
ραπεύω», βλ. κ. ίαση]. 

ανίδεος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν γνωρίζει, που έχει παντελή 
άγνοια (για κάτι): δεν έχω ιδέα από µαθηµατικά, είµαι ~ || τον έπια-
σαν στα πράσα, εκείνος όµως έκανε τον ~ ΣΥΝ. άσχετος, ανήξερος, 
αδαής ΑΝΤ. γνώστης, σχετικός 2. (µτφ.) αυτός που δεν υποψιάζεται, 
δεν πονηρεύεται: του τα παρουσίασαν όλα ωραία, και αυτός ο ~ τους 
εµπιστεύθηκε ΣΥΝ. ανύποπτος, αφελής, αγαθός, αθώος ΑΝΤ. καχύπο-
πτος, πονηρός. 

ανιδιοτελής, -ής, -ές [1841] {ανιδιοτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
οι πράξεις του δεν υπαγορεύονται από το συµφέρον του, από προσω-
πικό όφελος: µας προσέφερε ~ βοήθεια, ενώ θα µπορούσε να επωφε-
ληθεί από την κατάσταση µας ΣΥΝ. αφιλοκερδής ΑΝΤ. ιδιοτελής, φι-
λοκερδής. — ανιδιοτελώς επίρρ. [1865], ανιδιοτέλεια (η) [1888]. 

ανιδρύω ρ. µετβ. {ανίδρυ-σα, -θηκα, -µένος} (αρχαιοπρ.) (για κτίσµατα 
ή µνηµεία) ανοικοδοµώ, ανεγείρω: ~ ναό | νοσοκοµείο ΑΝΤ. κατε-

δαφίζω, γκρεµίζω, χαλώ. — ανίδρυση (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αν)α)- + 
ιδρύω]. ανίδωτος, -η, -ο αυτός που όµοιος του δεν έχει ξαναφανεί στο 

παρελθόν ή δεν τον έχουν ξαναδεί: ~ συγκέντρωση | κοσµοσυρροή | 
επίδειξη | οράµατα ΣΥΝ. πρωτοφανής, πρωτόφαντος. — ανίδωτα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. < αν- στερητ. + θ. ιδ-, πβ. απρφ. αορ. β' ΐδ-εΐν, ρ. ορώ «βλέπω»]. 
ανίερος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν σέβεται τα ιερά και 

τα όσια, που αντιβαίνει στην ηθική: ~ πράξη | σκέψη ΣΥΝ. ανόσιος, 
βέβηλος, βλάσφηµος ΑΝΤ ιερός, ευλαβικός 2. αυτός που γίνεται µε 

τρόπο ασυνήθιστο ή ανορθόδοξο, µε τρόπο που να προκαλεί οργή και 
αγανάκτηση: ~ συµµαχία | συναλλαγή ΣΥΝ. ανόσιος, απαράδεκτος, 

αδιανόητος ANT. θεµιτός. — ανίερα επίρρ. ανιθαγενής (ο/η) φυσικό 
πρόσωπο που δεν συνδέεται µε τον νοµικό 

δεσµό τής ιθαγένειας προς τον λαό καµίας Πολιτείας. ανικανοποίητος, 
-η, -ο [1888] 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν ικανοποιείται εύκολα, που 
δεν αρκείται σε ό,τι έχει, αλλά επιθυµεί περισσότερα ΣΥΝ. άπληστος, 
πλεονέκτης, αχόρταγος ANT. ικανοποιηµένος, ολιγαρκής 2. αυτός που 
δεν υλοποιήθηκε, δεν πραγµατοποιήθηκε ή δεν ολοκληρώθηκε: ~ 
επιθυµία | πόθος | όνειρο ΣΥΝ. ανεκπλήρωτος, απραγµατοποίητος ANT. 
εκπληρωµένος, υλοποιηµένος 3. (ειδικότ.) αυτός που δεν έλαβε 
ικανοποίηση (υλική ή ηθική αποζηµίωση): το αίτηµα του 
απορρίφθηκε και αποχώρησε ~ ΣΥΝ. αδικαίωτος ANT. ικανοποιηµένος. 
— ανικανοποίητα επίρρ. ανίκανος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν 
είναι ικανός να κάνει κάτι σωστά: όπου κι αν δούλεψε, τα θαλάσσωσε- 
είναι εντελώς ~|| ~ για 

δύσκολες αποστολές || ~ να δουλέψει ΣΥΝ. ανάξιος, ατζαµής ΑΝΤ. ικα-
νός, άξιος 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν µπορεί να κάνει κάτι (συνήθ. 
αρνητικό ή που χρειάζεται θάρρος): ετούτος είναι - να σκοτώσει ακόµη 
και κουνούπι 3. αυτός που λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ασθένειας 
ή αδυναµίας κρίνεται ακατάλληλος για στρατιωτική θητεία, ιερατικό 
λειτούργηµα ή/και εργασία: κρίθηκε ~ να υπηρετήσει τη θητεία του, 
γιατί έπασχε από επιληψία ANT. ικανός 4. (ειδικότ.) (κ. ως ουσ.) 
(άνδρας) που δεν µπορεί να εκτελέσει τη σεξουαλική πράξη (λόγω 
οργανικών ή ψυχολογικών προβληµάτων). ανικανότητα (η) [µεσν.] 
{χωρ. πληθ.) (για πρόσ.) 1.η αδυναµία κάποιου να κάνει κάτι σωστά: 
τον διακρίνει µια - άνευ προηγουµένου στις πρακτικές δουλειές || ο 
πρόεδρος κατηγορήθηκε για ~ στον χειρισµό κρίσεων 2. η 
ακαταλληλότητα για στρατιωτική θητεία, ιερατικό λειτούργηµα ή και 
εργασία λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ασθένειας ή αδυναµίας 3. 
(ειδικότ.) η αδυναµία εκτέλεσης τής σεξουαλικής πράξης (λόγω 
οργανικών ή ψυχολογικών προβληµάτων). ανίκητος, -η, -ο [αρχ.] 
αυτός που δεν νικήθηκε, δεν νικιέται ή δεν µπορεί να νικηθεί: η ~ ώς 
τότε ισπανική αρµάδα υπέστη την πρώτη της ήττα || ~ στρατιά | οµάδα | 
αντίπαλος | αθλητής ΣΥΝ. αήττητος, ακαταµάχητος ΑΝΤ. νικηµένος, 
ηττηµένος. ανιλίνη (η) [1894] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. άχρωµο, ελαιώδες 
και ελάχιστα υδροδιαλυτό υγρό, που χρησιµοποιείται κυρ. για την 
παρασκευή συνθετικών χρωστικών ουσιών, αλλά και φαρµάκων, 
εκρηκτικών, πλαστικών κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Anilin < πορτ. anil «είδος φυτού µε βαθύ 
γαλάζιο χρώµα» < αραβ. an-ml < al (άρθρο) + nil < σανσκρ. miah 
«βαθυγάλαζος»]. ανιµαλισµος (ο) η ζωολατρία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. animalism < λατ. animal «ζώο»]. ανιµατέρ 
(ο) {άκλ.} ελλην. εµψυχωτής, εµψυχώτρια (κυρ. σηµ. 2) 1. πρόσωπο 
που απασχολείται σε ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης, παιδότοπους 
κ.α. και έχει ως έργο την ψυχαγωγία, τη δηµιουργική απασχόληση 
κ.λπ. τού κοινού του 2. (σε τηλεοπτικές εκποµπές µε συµµετοχή 
κοινού) πρόσωπο που κατευθύνει τις αντιδράσεις τού κοινού σύµφωνα 
µε τις ανάγκες τής εκποµπής (π.χ. πότε θα χειροκροτήσουν, πότε θα 
γελάσουν κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. animateur «εµψυχωτής, αυτός που υποκινεί µε τον ζή-
λο και τη θέρµη του» < µτγν. λατ. animator < λατ. animare «εµψυχώ-
νω» < anima «ψυχή»]. ανιµισµός (ο) 1. ΘΡΗΣΚ. η πίστη ότι τα φυσικά 
φαινόµενα (σεισµοί, πληµύρες κ.λπ.), τα αντικείµενα και το ίδιο το 
σύµπαν έχουν ψυχή ή πνεύµα και επεµβαίνουν στη ζωή των 
ανθρώπων 2. η πίστη ότι οι ψυχές µπορούν να υπάρχουν χωριστά από 
τα σώµατα 3. (γενικότ.) η πίστη σε πνευµατικές υπάρξεις (λ.χ. 
φαντάσµατα, πνεύµατα κ.τ.ό.) 4. ΦΙΛΟΣ, θεωρία που δέχεται ότι αρχή 
τής σκέψης και τής οργανικής ζωής είναι µία και µοναδική ψυχή. — 
ανιµιστής (ο), ανιµίστρια (η), ανιµιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. animism < λατ. anima «ψυχή, πνεύµα», o 
όρος animism εισήχθη το 1871 από τον Βρετανό ανθρωπολόγο Sir Ε.Β. 
Tylor, ο οποίος ανέπτυξε την οµώνυµη θεωρία για την προέλευση τής 
θρησκείας]. ανιόν (το) {ανιόντ-ος | -α, -ων} ΦΥΣ.-ΧΗΜ. αρνητικά 
φορτισµένο σωµατίδιο, που κατά την ηλεκτρόλυση οδεύει προς την 
άνοδο και προκύπτει όταν ένα άτοµο ή ένα συγκρότηµα ατόµων 
προσλαµβάνει ηλεκτρόνια ANT. κατιόν. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. µτχ. ενεστ. τού ρ. άνειµι «ανέρχοµαι». Η επιστηµ. σηµ. εί-
ναι αντιδάν., < αγγλ. anion < ελλην. ανιόν. Βλ. κ. ανιών]. ανιόντες (οι) 
→ ανιών ανιούσα (η) → ανιών 
ανισεπίπεδος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελείται από άνισα µεταξύ 
τους επίπεδα. — ανισεπίπεδα επίρρ. ανισοβαρής, -ής, -ές [µτγν.] 
{ανισοβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που δεν έχει ίσο βάρος (µε 
κάποιον άλλο): ~ φορτία | µέταλλα ΑΝΤ. ισοβαρής. Επίσης 
ανισόβαρος, -η, -ο. — ανισοβαρώς επίρρ. ανισοκατανοµή (η) {χωρ. 
πληθ.} η άνιση κατανοµή µεγέθους, τιµής ή ποσού: η ~ τού 
εισοδήµατος δηµιουργεί και κοινωνική ανισότητα ΑΝΤ. ισοκατανοµή. 
— ανισοκατανέµω ρ. ανισοµεγέθης, -ης, ανισοµέγεθες [µτγν.] 
{ανισοµεγέθ-ους | -εις 
(ουδ. -η)} (λόγ.) άνισος ως προς το µέγεθος ΑΝΤ. ισοµεγέθης. 
ανισοµερής, -ής, -ές [1869] {ανισοµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
είναι χωρισµένος άνισα, που χαρακτηρίζεται ή αποτελείται από άνισα 
µέρη: υπήρξαν διαµαρτυρίες για την ~ κατανοµή των κονδυλίων ΑΝΤ. 
ισοµερής. — ανισοµερώς επίρρ., ανισοµέρεια (η). ανισοµήκης, -ης, 
ανισόµηκες [µτγν.] {ανισοµήκ-ους | -εις (ουδ. -η)} αυτός που έχει 
διαφορετικό µήκος (από άλλον), που (σε σύγκριση µε άλλον) το 
µήκος του είναι άνισο: το κέντρο τής πόλης διασχίζουν παράλληλες 
αλλά ~ οδοί ΑΝΤ. ισοµήκης. ανισοπαχής, -ής, -ές [µτγν.] {ανισοπαχ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει διαφορετικό πάχος (από άλλον), 
που (σε σύγκριση µε άλλον) το πάχος του είναι άνισο: ~ στύλοι | 
ράγες | βέργες ΑΝΤ ισοπα-χής 2. αυτός που δεν έχει το ίδιο πάχος σε 
όλο του το µήκος: ο αγωγός διέρχεται µέσα από διαφορετικών ειδών 
εδάφη και γι' αυτό κατασκευάστηκε ~ || ~ σωλήνας | γράµµα (δηλ. 
τυπογραφικό στοιχείο, λ.χ. τα Times) ΑΝΤ. ισοπαχής. Επίσης 
ανισόπαχος, -η, -ο.  — avtoo-παχώς επίρρ. ανισόπεδος, -η, -ο [1841] 
αυτός που δεν είναι ισόπεδος, που δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε 
άλλον: ~ διάβαση | κόµβος ΑΝΤ. ισόπεδος. ανισόπλευρος, -η, -ο [αρχ.] 
(κυρ. για γεωµετρικά σχήµατα) αυτός που έχει πλευρές άνισες µεταξύ 
τους, που δεν έχει όλες τις πλευρές του ίσες: ~ τρίγωνο | δωµάτια 
ΑΝΤ. ισόπλευρος. 
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ανισορροπία (η) [1766] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη ισορροπίας: ~ δυνάµεων ΑΝΤ. 
ισορροπία. ανισόρροπος, -η, -ο [µτγν.] 1. (κυριολ.) αυτός που δεν ισορροπεί, 

που δεν έχει σταθερότητα και ευστάθεια 2. (συνήθ. µειωτ. ή ειρων.) αυτός που 
συµπεριφέρεται αλλοπρόσαλλα, που εµφανίζει πνευµατική και ψυχική αστάθεια 

ΣΥΝ. παράλογος, τρελός, παλαβός ΑΝΤ. ισορροπηµένος, λογικός 3. ΙΑΤΡ. 
αυτός που δεν έχει διανοητική ισορροπία ΣΥΝ. φρενοβλαβής. — ανισόρροπα 

επίρρ. άνισος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν είναι ίσος (µε άλλον ως προς το 
µέγεθος, τις διαστάσεις, τις ικανότητες, την αξία κ.λπ.): ~ πλευρές τριγώνου | 

ανάπτυξη | αριθµοί || το ποιητικό του έργο είναι ~ ANT. ίσος, ισοµεγέθης · 2. 
αυτός που δεν παρέχει ίσες δυνατότητες: ο -αγώνας µιας χούφτας ανταρτών 

εναντίον ενός πολυάριθµου και οργανωµένου στρατού. — άνισα επίρρ. 
ανισοσκελής, -ής, -ές [µτγν.] {ανισοσκελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει 

άνισα σκέλη: ~ τρίγωνο ΑΝΤ. ισοσκελής 2. ΟΙΚΟΝ. άνισο-σκελής | 
ανισοσκέλιστος προϋπολογισµός ο προϋπολογισµός στον οποίο τα έσοδα και 

τα έξοδα δεν έχουν ισοσκελιστεί ΑΝΤ. ισοσκελής | ισοσκελισµένος 
προϋπολογισµός. Επίσης ανισοσκέλιστος, -η, -ο. — ανισοσκελώς επίρρ. 
ανισοσύλλαβος, -η, -ο [1819] ΓΛΩΣΣ. (για ουσ. ή επίθ.) αυτός που δεν 

παρουσιάζει τον ίδιο αριθµό συλλαβών σε όλες τις πτώσεις τής κλίσης του, π.χ. 
σώµα, σώµα-τος || παππάς, παππά-δες ANT. ισοσύλλα-βος. — ανισοσυλλαβία 

(η). ανισοταχής, -ής, -ές [µτγν.] {ανισοταχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
δεν έχει ίση ταχύτητα µε κάποιον άλλο. ανισότητα (η) [αρχ.] {ανισοτήτων} 1. η 
έλλειψη ισότητας, η άνιση σχέση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πραγµάτων: 
οικονοµική | µισθολογική | υψοµετρική ~ ANT. ισότητα- ΦΡ. κοινωνική 
ανισότητα η έλλειψη ισότητας σε κοινωνικό επίπεδο (στην κατανοµή τού 
πλούτου, των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων στις κοινωνικές τάξεις) 2. 
ΜΑθ. η σχέση µεταξύ δύο στοιχείων ενός συνόλου (π.χ. αριθµών, µεγεθών 
κ.λπ.) η οποία δηλώνει ότι το ένα είναι «µεγαλύτερο» από το άλλο και 
συµβολίζεται > ή < (λ.χ. 3 > 2 ή 1/5 < v2). ανισοτιµία (η) [µτγν.] {ανισοτιµιών} 
η ανισότητα στις τιµές δύο ή περισσοτέρων πραγµάτων ΑΝΤ. ισοτιµία. — 
ανισότιµος, -η, -ο [µτγν.]. ανισοϋψής, -ής, -ές [µτγν.] {ανισοϋψ-ούς | -είς (ουδ. -
ή)} αυτός που δεν έχει το ίδιο ύψος µε άλλον ή τού οποίου τα µέρη διαφέρουν 
µεταξύ τους ως προς το ύψος: ~ κατασκευή | κορυφές | κτήρια | τρίγωνα ANT. 
ισοϋψής. — ανισοϋψώς επίρρ. [1893]. ανισόχρονος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν 
έχει ίση διάρκεια µε κάποιον άλλο. ανίσταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ανίστ-αµαι, -
ασαι, -αται, -άµεθα, -άσθε, -ανται, παρατ. ανιστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -
ασθε, -αντο | αόρ. ανέ-στην, -ης, -η..., µτχ. αναστάς, -άσα, -άν} (αρχαιοπρ.) 
σηκώνοµαι όρθιος· κυρ. στη ΦΡ. Χριστός ανέστη ο Χριστός αναστήθηκε (βλ. κ. 
λ. ανασταίνω, ανέστη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < άν)α)- + 
ϊσταµαι]. ανιστόρητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν γνωρίζει ιστορία, που 
αγνοεί µεγάλα και γνωστά ιστορικά γεγονότα: δεν ξέρει ούτε πότε έγινε η 
Ελληνική Επανάσταση· είναι τελείως ~ · 2. αυτός που δεν επαληθεύεται ιστορικά, 
που αντιβαίνει στην ιστορική αλήθεια: η θέση των Σκοπιανών, ότι είναι 
απόγονοι τού Μ. Αλεξάνδρου, είναι ~ • 3. (για ναούς, λατρευτικούς χώρους ή 
χειρόγραφα) αυτός που δεν έχει ζωγραφιστεί µε ιερές εικόνες ή παραστάσεις 
ΑΝΤ. ιστορηµένος, αγιογραφηµένος, διακοσµηµένος. — ανιστόρητα επίρρ. 
(σηµ. 1-2). ανιστορικός, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται ή θεωρείται ότι βρίσκεται 
έξω ή πέρα από την ιστορία, την ιστορική µνήµη: κανένα ανθρώπινο γεγονός, 
από πλευράς χρόνου, δεν µπορεί να θεωρηθεί ~. — ανιστο-ρικότητα (η) [1890]. 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού ελληνογενούς αγγλ. unhistoric]. ανιστορώ ρ. µετβ. 
[ανιστορείς... | ανιστόρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} διηγούµαι (ιστορίες, 
περιστατικά) ΣΥΝ. αφηγούµαι, ιστορώ, εξιστορώ, περιγράφω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ανιστορώ (-έω) < όν)α)- + ιστορώ]. ανίσχυρος, -η, -ο [αρχ.] 
αυτός που δεν διαθέτει ισχύ, που του λείπει η δύναµη ή η ικανότητα να δράσει, 
να επιδράσει, να επιφέρει επιθυµητά αποτελέσµατα κ.λπ.: αποκοµµένος από την 
εξουσία και χωρίς δυνατότητα επιρροής, έµεινε - ΣΥΝ. αδύναµος ΑΝΤ. ισχυρός, 
δυνατός. — ανίσχυρα επίρρ. ανίσως σύνδ. υποθ. (συνήθ. +και | κι) αν τυχόν, 
µήπως- εισάγει δευτερεύουσες υποθετικές και πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις: 
~ και τον δεις, πες του ότι τον ζητάω || ρώτα τον ~ χρειάζεται κάτι άλλο. [ΕΤΥΜ; 
µεσν. < άν 'ίσως (φρ.)]. ανίσωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων] ΜΑθ. 
ανισότητα που περιέχει µία ή περισσότερες µεταβλητές. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < άνισώ (-όω) < αρχ. άνισος. Το αρχ. άνίσωσις είχε τη σηµ. 
«εξίσωση, εξισορρόπηση»]. άνιφτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που δεν έχει πλύνει το 
πρόσωπο και τα χέρια του. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. άνιπτος < ά- στερητ. + νίπτω]. ανίχνευση (η) [µεσν.] {-ης κ. -
εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η έρευνα, η προσπάθεια ανεύρεσης µέσω τού 
εντοπισµού ιχνών ή χρήσιµων στοιχείων 2. ΣΤΡΑΤ. η διαδικασία εντοπισµού 
εχθρικών δυνάµεων και χρήσιµων στοιχείων για αυτές µέσω ειδικών οµάδων ή 
συσκευών (ραντάρ κ.ά.): ~ εχθρικής περιοχής | πεδίου | εδάφους 3. ΧΗΜ. η πι-
στοποίηση τής ύπαρξης ορισµένου στοιχείου ή ένωσης σε ένα σώµα. 
ανιχνεύσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να ανιχνευθεί, να εντοπιστεί 

και να ερευνηθεί. ανιχνευτής (ο) [µεσν.], ανιχνεύτρια (η) {αννχνευτριών} 
(σηµ. 1) 1. 

πρόσωπο που έχει σταλεί για ανίχνευση (βλ.λ., σηµ. 1) ΣΥΝ. ιχνευτής, 
ιχνηλάτης · 2. (α) συσκευή για τον εντοπισµό στοιχείων σχετικών µε τις 
κινήσεις τού εχθρού (β) ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή ή σύστηµα για τον εντοπισµό 
αντικειµένου, ακτινοβολίας, χηµικής ένωσης κ.λπ.· ΦΡ. ανιχνευτής ψεύδους 
όργανο που καταγράφει τις µεταβολές που συµβαίνουν στις φυσιολογικές 
λειτουργίες (λ.χ. στην αρτηριακή πίεση, στον ρυθµό τής αναπνοής κ.λπ.) ενός 
ατόµου τη στιγµή που απαντά στις ερωτήσεις τού ανακριτή και οι οποίες 
ερµηνεύονται ως ενδείξεις τής πίεσης που αισθάνεται κανείς όταν ψεύδεται 
(πβ. κ. ορός τής αλήθειας, λ. ορός). — ανιχνευτικός, -ή, -ό, ανιχνευτικά επίρρ. 

ανιχνεύω ρ. µετβ. {ανίχνευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) κάνω ανίχνευση, 
εντοπίζω (κάποιον/κάτι): στη σύνθεση τού υγρού ανιχνεύθηκε επικίνδυνη για τον 
άνθρωπο ουσία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άν)α)- + ίχνεύω < ίχνος]. 

ανιψιά [µεσν.] κ. ανεψιά [αρχ.] κ. (εσφαλµ.) ανηψιά (η) 1. η κόρη τού αδελφού 
ή τής αδελφής κάποιου 2. η κόρη τού εξαδέλφου ή τής εξαδέλφης κάποιου. — 
(υποκ.) ανιψούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανιψιός. 

ανιψιός κ. ανεψιός [αρχ.] κ. (εσφαλµ.) ανηψιός (ο) 1. ο γυιος τού αδελφού ή 
τής αδελφής κάποιου 2. ο γυιος τού εξαδέλφου ή τής εξαδέλφης κάποιου. — 
(υποκ.) ανίψι κ. ανιψάκι κ. ανιψούδι (το) κ. ανι-ψούλης (ο). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ανεψιός, αρχική σηµ. «πρώτος εξάδελφος», < *ά-νεπτ-ιός < ά- 
προθεµ. + I.E. *nept- «απόγονος», πβ. σανσκρ. naptya- «απόγονος», λατ. 
nepos, -otis «ανεψιός», γαλλ. neveu, nièce (< λατ. *nept-ia), αγγλ. nephew (< 
γαλλ. neveu), γερµ. Neffe κ.ά. Η αρχική σηµ. τής λ. ανεψιός αναφερόταν στη 
συγγένεια µέσω τής µητέρας και, ειδικότερα, στους απογόνους των αδελφών 
της. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

ανιψιός ή ανηψιός; Η λ. προήλθε µε φωνητική τροπή τού /e/ σε /i/, ήτοι το 
αρχ. ανεψιός ετράπη σε ανιψιός. Συµβατικά, η φωνητική τροπή ενός /e/ σε 
/i/ γράφεται µε την πιο απλή απόδοση τού /i/, δηλ. µε | (ανιψιός) και όχι µε 
η (ανηψιός)' πβ. γενεά > γενιά (όχι γενηά), ελαία > ελιά (όχι εληά), 
παλαιός > παλιός (όχι παληός) κ.ο.κ. 

ανιών, -ούσα, -όν {ανι-όντος (θηλ. -ιούσης), -όντα | -όντες (ουδ. -όντα), -όντων 
(θηλ. -ουσών)} 1. (αρχαιοπρ.) αυτός που κινείται προς τα άνω, που έχει 
ανοδική κατεύθυνση: ανιούσα γραµµή | πορεία ΣΥΝ. ανερχόµενος, ανοδικός 
ΑΝΤ. κατιών, κατερχόµενος, καθοδικός- ΦΡ. (αρχαιοπρ.) παίρνω την ανιούσα 
(α) παίρνω ανοδική πορεία, ανεβαίνω (β) (µτφ.) εξελίσσοµαι θετικά, 
προοδεύω από κάθε άποψη 2. ΜΟΥΣ. αυτός που έχει φορά από χαµηλότερο 
προς οξύτερο φθόγγο: ανιόν διάστηµα || ανιούσα κλίµακα ANT. κατιών · 3. 
ανιόντες (οι) (συγγενείς) που ανήκουν σε προηγούµενες γενιές, δηλ. οι γονείς, 
οι πάπποι, οι προπάπποι κ.λπ. ANT. κατιόντες (συγγενείς) 4. ΦΥΣ. ανιόν (το) 
βλ.λ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. ενεργ. φωνής τού αρχ. ανειµι «ανέρχοµαι». Η σηµ. 
«άµεσος συγγενής» είναι µεσν.]. 

αν και σύνδ. [µεσν.] χρησιµοποιείται (στις λεγόµενες «δευτερεύουσες 
εναντιωµατικές προτάσεις»), για να δηλώσει µια πληροφορία η οποία 
βρίσκεται σε άµεση αντίθεση µε άλλη (τής λεγόµενης «κύριας πρότασης»), η 
οποία συνήθως ακολουθεί, αλλά µπορεί και να προηγείται: ~ προσπάθησε 
σκληρά, δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα || - τον προειδοποίησα για τους 
κινδύνους, µε αγνόησε και έκανε ό,τι νόµιζε || ~ δεν νοµίζω ότι θα πετύχουµε 
κάτι, ας προσπαθήσουµε || ας του µιλήσουµε και πάλι, ~ δεν νοµίζω ότι θα τον 
µεταπείσουµε ΣΥΝ. µολονότι, µόλο που (πβ. κ. λ. και αν). 

ανκόρ 1. (επιφών.) έκφραση, µε την οποία το κοινό µιας συναυλίας ζητεί την 
επανεµφάνιση τού καλλιτέχνη στη σκηνή και την επανε-κτέλεση ή την 
εκτέλεση επιπλέον µουσικών κοµµατιών: το κοινό, ενθουσιασµένο από την 
εντυπωσιακή ερµηνεία τού κοντσέρτου, φώναζε: ~! 2. (ως ουσ.) το εκτός 
προγράµµατος µουσικό κοµµάτι που εκτελείται µετά από µια πετυχηµένη 
συναυλία, κατά κανόνα µετά από επίµονη απαίτηση τού κοινού: η ορχήστρα 
έπαιξε δύο ~ ΣΥΝ. µπις. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. encore «ακόµη» < δηµώδ. λατ. hinc 
ha horam | nane ad horam «έως (αυτή) την ώρα»]. 

Άννα (η) (-ας κ. -ης} 1. η µητέρα τής Θεοτόκου 2. όνοµα αγίων γυναικών τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. όνοµα ηγεµονίδων τού Βυζαντίου και τής Ευρώπης 
4. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ < µτγν. "Αννα < εβρ. Hannah «εύνοια, χάρη»]. 

Άννας (ο) Κ.∆. Ιουδαίος αρχιερέας που συµµετείχε στη δίκη τού Χριστού 
παραπέµποντας τον στον Καϊάφα- στη ΦΡ. (καθηµ.) από τον Άννα στον 
Καϊάφα (Κ.∆. Ιωάνν. 18, 24: άπέστειλεν ουν αυτόν ό "Αννας δεδεµένον προς 
Καϊάφαν τον αρχιερέα) για περιπτώσεις που κάποιος ταλαιπωρείται στη 
διεκπεραίωση µιας υπόθεσης του, καθώς ο ένας τον στέλνει στον άλλον: όλοι 
στην εφορία δήλωναν αναρµόδιοι για το θέµα µου και µ'έστελναν -. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. "Αννας, βλ. λ. Άννα]. 

Αννίβας (ο) Καρχηδόνιος στρατιωτικός και πολιτικός (247-183 π.Χ.)· 
προσπάθησε να επιβάλει την κυριαρχία τής Καρχηδόνας στην Ιβηρική και την 
Ιταλία (Β' Καρχηδονιακός Πόλεµος), φθάνοντας στα πρόθυρα τής Ρώµης (από 
όπου η φρ. ο Αννίβας προ των πυλών, λατ. Hannibal ante portas). 
[ΕΤΥΜ; µτγν. < λατ. Hannibal < καρχηδ. Hanriiba'al «η χάρις τού Βάαλ» < 
hann «χάρις» + Baal (βλ. λ. Βεελζεβούλ)]. 

Αννόβερο (το) πόλη τής Β∆. Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. 
Hannover «υψηλή όχθη», καθώς η πόλη κτίστηκε τον 10ο αι. στις όχθες τού 
ποταµού Leine]. 

ανοδικός, -ή, -ό [1898] αυτός που σχετίζεται µε την άνοδο (βλ.λ.), που 
φανερώνει άνοδο: η ~ πορεία τής οικονοµίας. — ανοδικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 

άνοδος (η) {ανόδ-ου | -ων, -ους} 1. η πορεία προς τα άνω και η χρο- 
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νική διάρκεια της: κουραστήκαµε πολύ στην ~, αλλά αποζηµιωθήκαµε από την 
υπέροχη θέα || ~ στον Λυκαβηττό ! στα Μετέωρα ΣΥΝ. ανέβασµα, ανάβαση 
ΑΝΤ. κάθοδος 2. (α) δρόµος που κατευθύνεται από χαµηλότερο σε υψηλότερο 
σηµείο, που ανηφορίζει ΣΥΝ. ανήφορος ΑΝΤ. κάθοδος, κατήφορος (β) δρόµος, 
τµήµα δρόµου ή γραµµή σιδηροδρόµου, που λειτουργεί ως άνοδος (σε σχέση 
µε το κέντρο τής πόλης): στην ~ συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα || η Σταδίου 
είναι µόνο ~ 3. (µτφ.) η θετική εξέλιξη, η βελτίωση σε σχέση µε προηγούµενη 
κατάσταση: ~ του πνευµατικού | τού πολιτιστικού επιπέδου ||η~ των 
συνδυασµών ενός κόµµατος στις πρόσφατες εκλογές || η ~ τού Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών ΣΥΝ. πρόοδος, εξέλιξη ΑΝΤ. πτώση 4. (µτφ. για τιµές, στάθµη 
υγρών, θερµοκρασία κ.λπ.) αυξητική πορεία: ~ των τιµών | τής θερµοκρασίας | 
τής στάθµης τού νερού τής θάλασσας ΣΥΝ. ανύψωση, αύξηση ΑΝΤ. πτώση, 
µείωση 5. (µτφ.) η πράξη τής (ειρηνικής ή βίαιης) κατάληψης εξουσίας, 
ανώτατου πολιτικού ή θρησκευτικού αξιώµατος κ.λπ.: ~ στον θρόνο | στην 
εξουσία | στην κορυφή τής ιεραρχίας ΣΥΝ. ανάρρηση, (µτφ.) αναρρίχηση ΑΝΤ. 
πτώση, έκπτωση · 6. ΦΥΣ. το θετικό ηλεκτρόδιο ηλεκτρικού στοιχείου ή 
στήλης και ο θετικός ακροδέκτης συσσωρευτή (µπαταρίας) ΣΥΝ. θετικός 
πόλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άν)α)- + οδός]. 

ανοησία (η) [µτγν.] {ανοησιών} 1. η έλλειψη λογικής, εξυπνάδας: αν όντως 
έκανες κάτι τέτοιο, τότε η ~ σου δεν έχει όρια! 2. (συνεκδ.) λόγος ή πράξη που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη λογικής, φρόνησης ή περίσκεψης: τι ~ ήταν αυτή 
που είπες! || κάνεις πολλές ~ 3. ανοησίες (οι) (ως σχόλιο) για λόγο ή πράξη 
που χαρακτηρίζεται από έλλειψη λογικής, εξυπνάδας: ~! ∆εν ξέρεις τι λες! ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

ανοηταίνω ρ. αµετβ. [αρχ.] γίνοµαι ανόητος. 
ανόητος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη εξυπνάδας, σύνεσης, 

λογικής: ~ άνθρωπος | πράξη | σκέψη | δήλωση | κρίση ΣΥΝ. κουτός, ηλίθιος, 
άµυαλος, κρετίνος, (εκφραστ.) χοντροκέφαλος ΑΝΤ. έξυπνος, µυαλωµένος, 
συνετός. — ανόητα | ανοήτως [αρχ.] επίρρ. [ETYM. αρχ., αρχική σηµ. 
«ακατανόητος», < ά- στερητ. + νοητός (βλ.λ.)]. 

ανόητος - ανοησία, o άνθρωπος, µιλώντας για τον εαυτό του, για τους 
άλλους και για τον κόσµο γύρω του, συχνά αναφέρεται στο 
χαρακτηριστικό που κατεξοχήν διακρίνει και προσδιορίζει τον άνθρωπο, τη 
συµπεριφορά και τις πράξεις του· αναφέρεται στη νοηµοσύνη, την ευφυΐα 
ή την εξυπνάδα του και -πολύ συχνότερα-στην έλλειψη νοηµοσύνης, την 
ανοησία, τη χαζοµάρα και τη βλακεία. Είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για 
το εύρος και την επινοητικότητα τους οι λέξεις που χρησιµοποιούνται στην 
Ελληνική (αλλά και στις ξένες γλώσσες), για να δηλώσουν τον ανόητο και 
την ανοησία. 
ανόητος: (νους) άνους, µικρόνους, κουφόνους, βραδύνους, αµβλύ-νους, 
βαρύνους, ελαφρόνους- (µυαλό) άµυαλος, ανέµυαλος, λιγό-µυαλος, 
στενόµυαλος, κοκορόµυαλος, µικρόµυαλος, χοντρόµυαλος, ελαφρόµυαλος, 
κουτόµυαλος, φυρόµυαλος- (κεφάλι) χοντροκέφαλος, µικροκέφαλος, 
στενοκέφαλος, βαριοκέφαλος, ανεγκέφαλος, κουφιοκεφαλάκης, κεφάλας· 
(φρένες) άφρων, ολιγοφρενής- (κόττος «πετεινός» - κότα) κουτός, 
κουτούλιακας, κουτεντές, κουτοµό-γιας, κουτορνίθι, κουτοπόνηρος· (χάζι) 
χαζός, χαζούλης, χαζούλια-κας· (χα-χα) χάχας επιπόλαιος, ευήθης, ελαφρός, 
αβδηρίτης- άσκεφτος, απερίσκεπτος, άκριτος, αστόχαστος, ασυλλόγιστος, 
αλόγιστος, ασύνετος, ασυνάρτητος, ανέγνωµος· µωρός, ξεµωραµένος, 
ραµολί, παιδί, παιδαριώδης, αγαθός, αγαθιάρης, αφελής· λειψός, χαµένος, 
λίγος- βλάκας | βλαξ, βλακόµουτρο, βλακώδης, βλακίστα-τος- κρετίνος, 
ιδιώτης, καθυστερηµένος- ηλίθιος- και αρκετά ουσιαστικά που 
χρησιµοποιούνται µεταφορικώς σε εκφραστικό προφορικό λόγο και σε 
λαϊκό ή και σε χυδαίο ακόµη ύφος: (φυτά) βλίτο, βούρλο, κούτσουρο, φυτό, 
κωθώνν (ζώα) ζώο, ζωντανό, ζωντό-βολο, όρνιο, µπούφος, κτήνος 
(αντικείµενα) τούβλο, ντουβάρι, (ν)τενεκές, ντενεκές ξεγάνωτος, ξόανο, 
χαλβάς, µπουζούκι- (χαρακτηρισµοί) µάππας, µπουνταλάς, κόπανος, (!) 
µαλάκας. ανοησία: (νους) άνοια, µικρόνοια, κουφόνοια, βραδύνοια, αµβλύ-
νοια, βαρύνοια- (µυαλό) αµυαλιά, αµυαλοσύνη, ανεµυαλιά, στενο-µυαλιά, 
χοντροµυαλιά, ελαφροµυαλιά- (κεφάλι) χοντροκεφαλιά, στενοκεφαλιά, 
βαρυκεφαλιά- (φρένες) ολιγοφρένεια, αφροσύνη-κουταµάρα, κουτοπονηριά, 
χαζοµάρα- επιπολαιότητα, ευήθεια, ελαφρότητα, αβδηριτισµός- απερισκεψία, 
ακρισία, αβελτηρία, (!) µαλακία, αστοχασιά, ασυλλογισιά, παραλογισµός, 
ασυναρτησία-µωρία, παιδισµός, αφέλεια- βλακεία, ιδιωτεία, κρετινισµός, 
καθυστέρηση- ηλιθιότητα. 
ανοησίες: κουταµάρες, βλακείες, ηλιθιότητες, σαχλαµάρες, σάχλες, 
κουτουράδες, αερολογίες, λόγια τού αέρα, αέρας φρέσκος, αέρας κοπανιστός, 
κολοκύθια, κολοκύθια µε τη ρίγανη, κολοκύθια στο πάτερο, κουραφέξαλα, 
µπούρδες, αρλούµπες, κοτσάνες, σα-πουνόφουσκες, κουφά, τρίχες, (!) 
µαλακίες. 

ανόθευτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει υποστεί νοθεία, που δεν έχει 
αναµιχθεί µε ξένες ουσίες: ~ γάλα | βενζίνη ΣΥΝ. αγνός, αµιγής, καθαρός 
ΑΝΤ. νοθευµένος, νερωµένος (για κρασί), (εκφραστ.-οικ.) µπασταρδεµένος 2. 
(µτφ.) αυτός που δεν υπέστη αλλοιώσεις ως προς τη φύση ή την ουσία του, µη 
παραποιηµένος: ~ έκφραση τής λαϊκής βούλησης ΣΥΝ. γνήσιος, αυθεντικός, 
αναλλοίωτος ΑΝΤ. αλλοιωµένος, παραποιηµένος. — ανόθευτα επίρρ. 

άνοια (η) {-ας κ. -οίας | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η προοδευτική εξασθένηση των 
διανοητικών κυρ. λειτουργιών στα ηλικιωµένα συνήθ. άτοµα: γεροντική ~ || 
προγεροντική - (νόσος Alzheimer),  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγνοια, 

ανόητος, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άνους]. 

άνοιγµα (το) [µτγν.] {ανοίγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να ανοίγει κανείς κάτι: το 
~ τής πόρτας | των παραθύρων | τής φιάλης | τού ντουλαπιού | τού συρταριού 
ΑΝΤ. κλείσιµο 2. (µτφ.) η κατάργηση των περιορισµών που υπήρχαν: το ~ των 
συνόρων επέδρασε θετικά στις τουριστικές και πολιτιστικές ανταλλαγές των δύο 
χωρών 3. η δίοδος ανάµεσα σε δύο σώµατα, επιφάνειες κ.λπ., ο κενός χώρος 
που υπάρχει ανάµεσα τους: ο παγωµένος αέρας έµπαινε µέσα από τα ~ των 
παραθύρων || µικρό - στον τοίχο ΣΥΝ. κενό, σχισµή 4. το σκάψιµο τού 
εδάφους για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων ή την οικοδόµηση κτηρίων: το ~ 
των θεµελίων (σκάψιµο για να ρίξει κανείς τα θεµέλια) ΣΥΝ. διάνοιξη 5. ένα 
από τα µικρότερα ή µεγαλύτερα κοψίµατα που διαµορφώνουν το σχέδιο 
ενδύµατος ή άλλου υφασµάτινου είδους: το ~ φορέµατος στο στήθος (ντεκολτέ) 
6. η απόσταση που χωρίζει δύο ακραία σηµεία ή επιφάνειες: έχουν 
κατασκευαστεί κρεµαστές γέφυρες µε τεράστιο ~ ΣΥΝ. χάσµα, πλάτος 7. 
(συνεκδ.) η διαδικασία διεύρυνσης τής απόστασης ανάµεσα σε δύο ακραία 
σηµεία: το ~ τής εθνικής οδού µε την προσθήκη δύο ακόµη λωρίδων 
κυκλοφορίας || το ~ τής ψαλίδας ανάµεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς 
ΣΥΝ. διεύρυνση, διαπλάτυνση, πλάτεµα 8. (µτφ.) (α) η τυπική, επίσηµη χρο-
νική στιγµή ενάρξεως δραστηριότητας, γεγονότος, εκδηλώσεως κ.λπ.: το ~ των 
καταστηµάτων || το ~ τής ανθοκοµικής έκθεσης ΣΥΝ. έναρξη ΑΝΤ. πέρας, λήξη 
(β) (γενικότ.) η έναρξη µιας σειράς δραστηριοτήτων σε έναν χώρο: οι ιδιωτικές 
σχολές πολλαπλασιάστηκαν µε το ~ µιας κερδοφόρας αγοράς ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 9. (γενικότ.) η στροφή προς κάτι καινούργιο ή 
διαφορετικό: η δισκογραφική εταιρεία έκανε - σε πιο µοντέρνους µουσικούς, 
ώστε να ελκύσει ένα νεότερο κοινό 10. (µτφ.) η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη 
σύναψη ή τη βελτίωση σχέσεων (κυρ. σε πολιτικό ή οικονοµικό επίπεδο): 
πολιτικό ~ προς τα άλλα κόµµατα || ~ τής ∆ύσης προς τις χώρες τού Τρίτου 
Κόσµου 11. (για φυτά) το άνθισµα: το ~ των λουλουδιών την άνοιξη 12. ΙΑΤΡ. η 
διάρρηξη αγγείου ή ιστού τού σώµατος: το ~ τής µύτης αποτελεί 
χαρακτηριστικό σύµπτωµα υψηλής αρτηριακής πίεσης 13. (µτφ.) ΟΙΚΟΝ. η 
διαφορά ανάµεσα στα έξοδα και τα έσοδα, η οικονοµική απόκλιση από τα 
προβλεπόµενα, το χρέος: το µεγάλο ~ τού προϋπολογισµού 14. η διάµετρος τού 
φακού τηλεσκοπίου ή άλλου οπτικού συστήµατος (τηλεφακού, φακού 
κάµερας, κιαλιών κ.λπ.) 15. (στο σκάκι) (α) οι πρώτες κινήσεις τής παρτίδας 
(β) σύστηµα άµυνας που εφαρµόζεται σε παρτίδα, σύµφωνα µε το οποίο 
γίνονται οι πρώτες κινήσεις: ~ των δύο ίππων. 

ανοιγοκλείνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ανοιγόκλεισα} ♦ 1. (µετβ.) ανοίγω και 
κλείνω (κάτι) συνεχώς: ~ τις πόρτες ♦ 2. (αµετβ.) ανοίγω και κλείνω: τα 
βλέφαρα του ανοιγόκλεισαν. — ανοιγοκλείσιµο κ. ανοιγόκλεισµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλείνω. 

ανοίγω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {άνοιξα, ανοί-χτηκα (λόγ. -χθηκα), -γµένος} ♦ (µετβ.) 
1. απελευθερώνω τη δίοδο (µετακινώντας το φύλλο πόρτας ή παραθύρου 
κ.λπ.): άνοιξε την πόρτα, για να περάσουν οι καλεσµένοι µέσα || ~ το παράθυρο | 
την καταπακτή- ΦΡ. (α) ανοίγω (νέους) δρόµους | ορίζοντες δηµιουργώ 
καινούργιες προοπτικές, χαράσσω νέα πορεία, πρωτοτυπώ, πρωτοπορώ: µια 
ανακάλυψη που ανοίγει νέους δρόµους στην επιστήµη (β) ανοίγω τον δρόµο (σε 
κάποιον) [µεσν.] προλειαίνω το έδαφος, προετοιµάζω, διευκολύνω την πορεία 
ή τη συνέχεια (κάποιου): η επιτυχία του στον διαγωνισµό τού άνοιξε τον δρόµο 
για επαγγελµατική καριέρα (γ) ανοίγω δρόµο (i) κάνω έργα διάνοιξης νέας 
οδού: τα συνεργεία ανοίγουν δρόµο για το χωριό (ii) (µτφ.) (σε χώρο µε πολύ 
κόσµο) δηµιουργώ δίοδο, χώρο από τον οποίο µπορεί να περάσει κανείς χωρίς 
εµπόδια: άνοιξαν δρόµο ανάµεσα στο συγκεντρωµένο πλήθος, για να περάσει το 
ασθενοφόρο (δ) ανοίγω το σπίτι µου ετοιµάζω το σπίτι µου, για να υποδεχθώ 
κόσµο 2. αφαιρώ το κάλυµµα, το σκέπασµα, το πώµα κ.λπ. (από κάτι) έτσι, 
ώστε να µην είναι κλειστό: ~ µπουκάλι | κουτί | µπαούλο | βαλίτσα ΣΥΝ. 
ξεσκεπάζω, αποφράσσω, ξεβουλλώνω ΑΝΤ. κλείνω, σκεπάζω, σφραγίζω, 
βουλλώνω ΦΡ. (α) ανοίνω την καρδιά | την ψυχή µου (σε κάποιον) [µεσν.] 
εκµυστηρεύοµαι προσωπικά µου θέµατα (σε κάποιον), εξοµολογούµαι, λέω 
τον πόνο µου (β) ανοίγω το στόµα µου [µεσν.] (i) (αρνητ.) µιλώ: τόση ώρα 
που καθόταν µαζί µου, δεν άνοιξε το στόµα του (ii) κάνω αποκαλύψεις: αν 
ανοίξεις το στόµα σου, χάθηκες! (γ) ανοίγω τα µάτια [µεσν.] (i) ξυπνώ: όταν 
άνοιξε τα µάτια της, ο ήλιος ήταν ήδη ψηλά στον ουρανό (ii) κάνω (κάποιον) να 
δει την πραγµατικότητα, τον βγάζω από πλάνη, ψευδαίσθηση ή απάτη εις 
βάρος του: ευτυχώς που βρέθηκε αυτός και σου άνοιξε τα µάτια, αλλιώς δεν θα 
είχες πάρει είδηση τι γινόταν πίσω από την πλάτη σου! επίσης (οικ.) ανοίγω τα 
στραβά µου: άνοιξε τα στραβά σου και δες τι γίνεται γύρω σου! (δ) ανοίγω τ' 
αφτιά µου δίνω βάση, προσέχω: άνοιξε τ'αφτιά σου, να µη σου ξεφύγει τίποτε! 
3. µετακινώ (αντικείµενο), ώστε να καταστήσω το εσωτερικό του άµεσα 
προσιτό: ~ το συρτάρι ΑΝΤ. κλείνω 4. (για ρούχο) µεγαλώνω τις διαστάσεις, 
κάνω φαρδύτερο, ανετότερο ή αποκαλυπτικότερο: ~ το παντελόνι | τη φούστα | 
το ντεκολτέ 5. ξεκουµπώνω ή κατεβάζω το φερµουάρ: ~ το πουκάµισο | τη 
φούστα | το παντελόνι 6. (καθηµ.) δηµιουργώ τοµές στο δέρµα ή κάνω 
εγχείρηση (σε ασθενή): τον άνοιξαν και του αφαίρεσαν τον όγκο ΣΥΝ. κόβω, 
εγχειρίζω, τέµνω ΑΝΤ. ράβω· ΦΡ. ανοίγω (παλιές) πληγές υπενθυµίζω 
δυσάρεστα γεγονότα ΣΥΝ. ξύνω πληγές 7. σε φράσεις που δηλώνουν ενέργεια 
που έχει ως αποτέλεσµα αυτό που δηλώνει το ουσιαστικό (άνοιγµα): ~ τρύπα 
(τρυπώ) || ~ πηγάδι | όρυγµα | χαράκωµα | αυλάκι | τάφρο ΣΥΝ. διανοίγω· ΦΡ. 
(µτφ.) ανοίνω τον λάκκο (κάποιου) [µεσν.] επιδιώκω το κακό (κάποιου), (του) 
στήνω παγίδα 8. (µτφ.) κάνω έναρξη, εγκαινιάζω (έργο, προσπάθεια, 
επιχείρηση κ.λπ.): ~ γραφείο | κατάστηµα | την έκθεση | ίδρυµα | συ- 
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ζήτηση | τον χορό ΣΥΝ. ιδρύω, εγκαθιστώ, ξεκινώ ΑΝΤ. τελειώνω, κλεί-
νω· ΦΡ. (α) ανοίγω λογαριασµό (i) (σε τράπεζα) ξεκινώ συναλλαγές, 
αποκτώ δικαίωµα κατάθεσες και αναλήψεως χρηµάτων (ii) (µε κά-
ποιον) έχω πάρε-δώσε, εκκρεµείς υποθέσεις: έχω ανοίξει λογαρια-
σµούς µαζί του και δεν ξέρω πώς θα ξεµπλέξω (β) ανοίγω πυρ αρχίζω 
να πυροβολώ: οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων δια-
δηλωτών (γ) ανοίγω νέο κεφάλαιο | σελίδα ξεκινώ καινούργια ζωή: 
µετά την αποφυλάκιση του άνοιξε νέο κεφάλαιο στη ζωή του (δ) 
ανοίγω σπίτι | σπιτικό | νοικοκυριό παντρεύοµαι και δηµιουργώ δική 
µου οικογένεια (ε) ανοίγω την όρεξη (κάποιου) (i) κάνω κάποιον να 
πεινάει, συνήθ. µιλώντας του για νόστιµα φαγητά (ii) (µτφ.) δηµι-
ουργώ προσδοκίες και κατ' επέκτ. αποθρασύνω: η ανεκτική στάση 
τής Ευρώπης στις προκλήσεις τής Τουρκίας τής ανοίγει την όρεξη για 
επεκτατικές ενέργειες (στ) ανοίγω µέτωπο δηµιουργώ εχθρότητα, 
δηµιουργώ πεδία αντιπαλότητας ή εχθροπραξιών: η κυβέρνηση έχει 
ανοίξει πολλά µέτωπα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 9. (µτφ.) 
ανάβω, θέτω σε λειτουργία: ~ την τηλεόραση | το ραδιόφωνο | το φως 
ΑΝΤ. κλείνω, σβήνω 10. αυξάνω, µεγαλώνω το εύρος (σε κάτι): γκρέ-
µισαν τους εσωτερικούς τοίχους, για να ανοίξουν τον χώρο || ανατί-
ναξαν τους βράχους, για να ανοίξουν τον δρόµο ΣΥΝ. πλαταίνω, φαρ-
δαίνω ΑΝΤ. στενεύω 11. αυξάνω· ΦΡ. ανοίγω το βήµα αρχίζω να περ-
πατώ γρηγορότερα ΣΥΝ. επιταχύνω ΑΝΤ. επιβραδύνω 12. αναπτύσσω 
(κάτι) έτσι, ώστε να απλωθεί σε όλη του την έκταση: ~ τον χάρτη | 
την εφηµερίδα ΣΥΝ. απλώνω, ξεδιπλώνω ΑΝΤ. κλείνω, διπλώνω- ΦΡ. 
(α) (αρνητ. ή σε ερώτηση) ανοίγω βιβλίο µελετώ: ∆εν ανοίγεις βιβλίο! 
Πώς θα περάσεις τις εξετάσεις; (β) ανοίγω πανιά (i) αποπλέω, βγαίνω 
στο ανοιχτό πέλαγος (ii) (µτφ.) φεύγω, ξεκινώ για κάπου ή για να 
κάνω κάτι: άνοιξε πανιά για νέες κατακτήσεις | για νέα επιτεύγµατα (γ) 
ανοίγω φύλλο απλώνω µε τον πλάστη τη ζύµη: ~ για τυρόπιτα (δ) 
ανοίγω τα χαρτιά µου εξωτερικεύω τις διαθέσεις µου, αποκαλύπτω 
τις προθέσεις µου· (κυριολ.) φανερώνω τα χαρτιά µου σε χαρτοπαιξία 
(ε) ανοίγω τα φτερά µου (µτφ.) παύω να περιορίζοµαι σε στενό 
κύκλο προσώπων, εµπειριών, ενδιαφερόντων κ.λπ., αποκτώ αυτονοµία 
κινήσεων και διευρύνω τους ορίζοντες µου: όταν ένα παιδί µε-
γαλώσει, είναι καιρός ν' ανοίξει τα φτερά του 13. αποσφραγίζω (έγ-
γραφο): ο συµβολαιογράφος άνοιξε τη διαθήκη ενώπιον µαρτύρων || ~ 
γράµµα | φάκελο 14. παραβιάζω (κάτι που είναι σφραγισµένο): (κ. 
µεσοπαθ.) βρήκε το χρηµατοκιβώτιο του ανοιγµένο 15. (µτφ.) κάνω 
(ένα χρώµα, βλ.λ.) πιο φωτεινό, πιο ανοιχτό: ~ το χρώµα των µαλλιών 
µου 16. (µτφ.) αραιώνω την πυκνότητα στα γράµµατα ή στις φράσεις, 
ώστε να είναι το κείµενο ευανάγνωστο· κυρ. στη ΦΡ. ανοίγω τις 
αράδες µεγαλώνω το διάστιχο (βλ.λ.) ΣΥΝ. αραιώνω ΑΝΤ. πυκνώνω 
17. (µτφ.) προκαλώ δυσάρεστες, ως επί το πλείστον, φροντίδες και 
έγνοιες, προξενώ (σκοτούρες, προβλήµατα): τι ιστορίες | δουλειές είναι 
αυτές που µου άνοιξες; ΣΥΝ. βγάζω στη µέση 18. (καθηµ.) κάνω 
διάρρηξη (σε κάτι): έλειπε διακοπές και του άνοιξαν το µαγαζί ♦ 
(αµετβ.) 19. παύω να είµαι κλειστός: άνοιξε η πόρτα από τον αέρα-ΦΡ. 
(µτφ.) ανοίγει η ψυχή µου | η καρδιά µου γίνοµαι ευδιάθετος (πβ. 
ανοίγω την ψυχή µου, σηµ. 2) 20. παύω να είµαι εκτός λειτουργίας, 
αρχίζω τις εργασίες µου: ανοίγουν τα σχολεία || η έκθεση βιβλίου θα 
ανοίξει στις αρχές Μαΐου ΣΥΝ. αρχίζω ΑΝΤ. κλείνω, τερµατίζοµαι- ΦΡ. 
(α) ανοίγει η τύχη µου γίνοµαι τυχερός µετά από περίοδο ατυχίας: 
άνοιξε η τύχη του και κέρδισε στο ΠΡΟ-ΠΟ- (επίσης αργκό) του άνοιξε 
επιτυγχάνει σε ό,τι επιχειρεί (β) µου ανοίγει η όρεξη (i) αρχίζω να 
πεινώ (ii) αρχίζω να έχω προσδοκίες (για κάτι), αποκτώ την επιθυµία 
(για περισσότερα): µετά τις πρώτες επιτυχίες τους άνοιξε η όρεξη για 
καινούργιες κατακτήσεις 21. δηµιουργείται επάνω µου σχίσιµο, ρωγ-
µή, οπή, χάσµα κ.λπ.: έκανε µια απότοµη κίνηση και του άνοιξε το 
πουκάµισο || άνοιξε το έδαφος || ο τοίχος έχει ανοίξει || άνοιξε η γη 
(από τον σεισµό)· ΦΡ. (α) άνοιξε η γη και τον κατάπιε (π.∆. Αριθµοί 
16, 32: ήνοίχθη ή γη και κατέπιεν αυτούς) χάθηκε ξαφνικά από προ-
σώπου γης, εξαφανίστηκε (β) ν' ανοίξει η γη και να µε καταπιεί (i) 
για περιπτώσεις στις οποίες αισθάνεται κανείς µεγάλη ντροπή (ii) (ως 
κατάρα) για να βεβαιώσει κάποιος τον συνοµιλητή του ότι λέει την 
αλήθεια: ~ αν σου λέω ψέµατα! (γ) ανοίγει η µύτη (µου) αρχίζει να 
τρέχει αίµα, να αιµορραγεί (δ) δεν άνοιξε µύτη (ρουθούνι) δεν 
υπήρξε τραυµατισµός, όλα πήγαν καλά, ήρεµα: αυτή τη φορά στη 
διαδήλωση δεν υπήρξαν επεισόδια κι έτσι - || «ο κυβερνήτης κατάφερε 
να σταµατήσει το αεροσκάφος χωρίς ν' ανοίξει ρουθούνι» (εφηµ.) (ε) 
άνοιξαν κεφάλια υπήρξαν βιαιοπραγίες 22. χαλαρώνει το δέρµα µου 
και προκαλούνται πληγές (συνήθ. από µακρόχρονη ακινησία ή 
παραµονή στο κρεβάτι): τρεις µήνες τώρα ξαπλωµένη στο νοσοκοµείο, 
έχει ανοίξει 23. (για φυτά) (α) ανθίζω: άνοιξαν τα λουλούδια στους 
αγρούς (β) (ειδικότ. για τα πέταλα τού άνθους) κινούµαι προς τα 
πίσω, αποκαλύπτοντας το εσωτερικό: τα λουλούδια ανοίγουν στο 
πρωινό φως 24. (για καιρικές συνθήκες) γίνοµαι πιο αίθριος, πιο 
φωτεινός και γλυκός: µετά τη συννεφιά ο καιρός άνοιξε ΣΥΝ. 
αιθριάζω· ΦΡ. ανοίγουν οι ουρανοί/ κρουνοί/ καταρράκτες τού 
ουρανού αρχίζει να βρέχει καταρρακτωδώς· (µεσοπαθ. ανοίγοµαι) 
25. παύω να είµαι κλειστός, γίνοµαι ανοιχτός 26. διευρύνω τους το-
µείς τής δραστηριότητας µου, επεκτείνοµαι σε ό,τι επιχειρώ: µετά τη 
ραδιοφωνική του επιτυχία, σκοπεύει να ανοιχτεί στον χώρο τής τη-
λεόρασης ΣΥΝ. (µτφ.) απλώνω τα φτερά µου 27. (κατ' επέκτ.) αποδει-
κνύοµαι παράτολµος στις ενέργειες µου, δεν υπολογίζω τους κινδύ-
νους: ανοίχτηκε πολύ και στο τέλος έχασε όσα είχε κερδίσει ΣΥΝ. ξα-
νοίγοµαι, διακινδυνεύω ΑΝΤ. διστάζω, δειλιάζω 28. (ειδικότ.) δαπανώ 
περισσότερα από όσα επιτρέπουν τα οικονοµικά µου: µε τους τελευ-
ταίους λογαριασµούς ανοίχτηκε πολύ και τώρα δεν ξέρει πώς θα τα 
βγάλει πέρα ΣΥΝ. σπαταλώ, ξοδεύω 29. συµπεριφέροµαι και εκφρά-
ζοµαι ελεύθερα, χωρίς συστολή, και εµπιστεύοµαι (σε συνοµιλητή 

µου) προσωπικά µου θέµατα: δεν ανοίγεται εύκολα σε πρόσωπα που 
δεν γνωρίζει καλά || µου ανοίχτηκε και µου τα είπε όλα ΑΝΤ. (µτφ.) 
κλείνοµαι, δυσπιστώ 30. (για πλοία) αποµακρύνοµαι από το λιµάνι ή 
την ακτή: το πλοίο ανοίχτηκε στο πέλαγος και χάθηκε στον ορίζοντα 
ΣΥΝ. αποπλέω, ανοίγω πανιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ανοίγω | άνοίγνυµι < ava- + οϊγω | οϊγνυµι «ανοίγω» 
< *οΈοιγ- < ό- προθεµ. + I.E. *weig- | woig- «κινώ, στρέφω», πβ. σαν-
σκρ. vijämi «υποχωρώ, διαφεύγω», αρχ. αγγλ. wïc-an «παραχωρώ» 
κ.ά. Οµόρρ. ανοιξις (-η). Αρκετές σηµ. και φρ. είναι µετάφρ. δάνεια 
από τη Γαλλική, λ.χ. ανοίγω πυρ (< ouvrir le feu), ανοίγω την όρεξη 
(< ouvrir l'appétit), ανοίγω τραπεζικό λογαριασµό (< ouvrir un compte 
en banque), ανοίγω το σπίτι µου (< j'ouvre ma maison), ανοίγοµαι σε 
κάποιον (< s'ouvrir à quelqu'un), ανοίγω το φως | την τηλεόραση (< 
ouvrir la lumière | la télévision), ανοίγω τον χορό (< ouvrir le bal), 
ανοίγω ορίζοντες (< ouvrir des horizons) κ.ά. Ήδη αρχ. η χρήση τής λ. 
ως ναυτ. όρου µε τη σηµ. «ανοίγοµαι στο πέλαγος»]. 

ανοίκειος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που δεν ταιριάζει, δεν αρµόζει στην 
περίσταση: ~ συµπεριφορά || δεν περίµενε ποτέ ότι θα δεχόταν ~ και 
ρατσιστικές επιθέσεις για την καταγωγή του ΣΥΝ. απρεπής, ανάρµο-
στος ΑΝΤ. οικείος, αρµόζων, προσήκων, πρέπων 2. ο µη οικείος, ο ασυ-
νήθιστος: ~ ύφος. — ανοικείως επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που δεν ανήκει στην οικογένεια», < 
άν- στερητ. + οικείος]. 

ανοικοδόµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η επι-
σκευή και αποκατάσταση ή η εκ νέου οικοδόµηση κτισµάτων: µετά 
τον σεισµό το διοικητικό συµβούλιο αποφάσισε την ~ τού ναού ΣΥΝ. 
(επ)ανίδρυση, ανακατασκευή, αναστήλωση ΑΝΤ. κατεδάφιση, γκρέµι-
σµα 2. (α) η αποκατάσταση των ζηµιών σε κατεστραµµένες περιοχές 
µιας χώρας, συνήθ. µετά από πόλεµο ή καταστροφικό φυσικό φαινό-
µενο (λ.χ. σεισµό): για τη µεταπολεµική Ελλάδα η δεκαετία τού '50 
έµεινε γνωστή ως «δεκαετία τής ανοικοδόµησης» (β) (µτφ.) η αποκα-
τάσταση των ζηµιών στον οικονοµικό ή άλλο τοµέα τής δηµόσιας ζω-
ής και η περαιτέρω ανοδική πορεία: µετά τις πληγές που προκάλεσε ο 
πόλεµος, πρέπει τώρα να φροντίσουµε για την ~ τής χώρας ΣΥΝ. 
ανασυγκρότηση, ανόρθωση. — ανοικοδοµητικός, -ή, -ό [1894]. 

ανοικοδοµώ ρ. µετβ. {ανοικοδοµείς... | ανοικοδόµ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. οικοδοµώ εκ νέου ή αποκαθιστώ (κτήριο | κτήρια που 
καταστράφηκαν): η κυβέρνηση έδωσε εντολή να ανοικοδοµηθεί αµέ-
σως η σεισµόπληκτη περιοχή ΣΥΝ. ξαναχτίζω 2. (γενικότ.) οικοδοµώ: 
~ νοσοκοµείο ΣΥΝ. χτίζω, ανεγείρω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ανοικοδοµώ (-
έω) < άν)α)- + οικοδοµώ]. 

ανοικοκύρευτος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
τάξης, φροντίδας, περιποίησης: ~ άνθρωπος | σπίτι ΣΥΝ. ακατάστα-
τος, ασυγύριστος ΑΝΤ. νοικοκυρεµένος, συµµαζεµένος, τακτοποιηµέ-
νος, συγυρισµένος 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δεν παντρεύτηκε, 
δεν έκανε οικογένεια: έµεινε ~ ΣΥΝ. ανύπαντρος, εργένης, ελεύθερος 
ΑΝΤ. νοικοκυρεµένος, παντρεµένος. — ανοικοκύρευτα επίρρ. 

ανοικονόµητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν βολεύεται ή δεν µπο-
ρεί να βολευτεί κάπου, που δεν µπορεί να τον τακτοποιήσει κανείς: 
~ παιδί, δεν κάθεται σε µια µεριά ΣΥΝ. άτακτος, ακατάστατος, ατσού-
µπαλος ΑΝΤ. βολικός 2. (ειδικότ. ειρων.) αυτός που εξαιτίας τού µεγέ-
θους του δεν χωρά ή δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί κάπου ΣΥΝ. 
τεράστιος, πελώριος. 

ανοικτίρµων, -ων, -ον [αρχ.] {ανοικτίρµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), 
-όνων} (αρχαιοπρ.) αυτός που δεν αισθάνεται ή δεν εκδηλώνει οίκτο 
ΣΥΝ. ανηλεής, ανάλγητος, άκαρδος ΑΝΤ. οικτίρµων, ευσπλαχνικός, πο-
νόψυχος. — ανοικτιρµόνως επίρρ. [1873]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 

ανοικτός, -ή, -ό → ανοιχτός 
άνοιξη (η) {-ης κ. -οίξεως | -θίξεις (κ. λαϊκ. άνοιξες), -οίξεων) 1. η επο-

χή τού έτους που ακολουθεί τον χειµώνα, προαναγγέλλει το καλο-
καίρι και κατά τη διάρκεια της αναπτύσσεται η βλάστηση· περιλαµ-
βάνει τους µήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο: τα χελιδόνια φέρνουν | 
προµηνύουν την ~ ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) έαρ 2. (µτφ.) περίοδος ακµής ή 
ανάκαµψης, αναγέννησης (πολιτικής, οικονοµικής, πολιτιστικής 
κ.λπ.): η ~ τής Πράγας- ΦΡ. (παροιµ.) ένας κούκκος δεν φέρνει την 
άνοιξη κανείς δεν µπορεί µόνος του να αλλάξει µια αρνητική κατά-
σταση ή εντύπωση 3. (συνεκδ.) ένα έτος, ένας χρόνος: δεσποινίς δε-
καοχτώ ανοίξεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άνοιξις «άνοιγµα, διάνοιξη» < ανοίγω. Η σηµ. «εποχή 
τής άνοιξης» είναι µεσν., οπότε η λ. άνοιξις αντικατέστησε το αρχ. 
εαρ και οφείλεται στην αίσθηση ότι κατά την εποχή αυτή η φυτική 
και ζωική κτίση ανθίζει και αναζωογονείται]. 

άνοιξη - Απρίλιος. Το ετυµολογικώς αδιαφανές έαρ υποκαταστά-
θηκε στη δηµώδη Βυζαντινή από το άνοιξις, που δήλωνε εκφρα-
στικότερα το άνοιγµα τής φύσης (τού καιρού, των λουλουδιών, των 
φυτών γενικότερα). ∆εν είναι δε τυχαίο ότι ο κατεξοχήν µήνας τής 
άνοιξης, ο Απρίλιος, έχοντας και αυτός, όπως όλοι οι άλλοι µήνες, 
λατινική την προέλευση, πλάστηκε από το λατ. p. aperio, που ση-
µαίνει «ανοίγω». 

ανοιξιάτικος, -η, -ο 1. αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται την άνοιξη: ~ 
καιρός | λιακάδα | λουλούδια ΣΥΝ. εαρινός ΑΝΤ. φθινοπωρινός 2. αυτός 
που είναι κατάλληλος για την άνοιξη: ~ σακάκι | µπλούζα 3. 
ανοιξιάτικα (τα) τα ρούχα που φοριούνται την άνοιξη: άρχισε να ζε-
σταίνει ο καιρός- πρέπει να βγάλω τα ~ 4. αυτός που έχει στοιχεία 
τής άνοιξης (ηλιοφάνεια, σχετική ζέστη): ο ~ καιρός είναι ιδανικός 
για βόλτα στην εξοχή. — ανοιξιάτικα επίρρ. 

ανοιχτά κ. ανοικτά επίρρ. 1. κατά τρόπο ανοιχτό (βλ.λ.), αφήνοντας 
δίοδο, ελεύθερο πεδίο, όχι κλειστά: άφησε -, ν' αεριστεί το δωµάτιο 
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ΑΝΤ. κλειστά- ΦΡ. παίρνω τη στροφή ανοιχτά στρίβω, αφήνοντας 
απόσταση από το εσωτερικό τής στροφής · 2. (στην επικοινωνία) µε 
τρόπο καθαρό και σαφή, µε τόλµη και ειλικρίνεια: του µίλησα ~, δεν 
θέλησα να του κρύψω τίποτα ΣΥΝ. καθαρά, απερίφραστα, µε παρρη-
σία ΑΝΤ. µε υπεκφυγές 3. ΝΑΥΤ. µακριά από την ακτή, στο πέλαγος: το 
πλοίο βυθίστηκε στα - τής Πύλου ΣΥΝ. στα βαθιά 4. (για καταστή-
µατα) σε λειτουργία: είµαστε - και τις Κυριακές 5. ΑΘΛ. (σε οµαδικά 
αθλήµατα) µε επιθετικό προσανατολισµό: η οµάδα έπαιξε -, δεν κλεί-
στηκε στην άµυνα. 

ανοιχτήρι (το) [µεσν.] {ανοιχτηρ-ιού | -ιών} (καθηµ.) ειδικό εργαλείο, 
συνήθ. σε σχήµα ή τύπο κλειδιού, για το άνοιγµα κλειστών αντικει-
µένων (συνήθ. δοχείων, κονσερβών, µπουκαλιών κ.τ.ό.). 

ανοιχτόκαρδος, -η, -ο αυτός που έχει καλή διάθεση και αγαθά αι-
σθήµατα, αυτός που έχει συµπεριφορά εγκάρδια, έντονα φιλική ΣΥΝ. 
καλόκαρδος, διαχυτικός ΑΝΤ. σκυθρωπός, κακόκεφος, δύσθυµος, κου-
µπωµένος.^ — ανοιχτόκαρδα επίρρ. 

ανοιχτοµάτης, -α/-ισσα, -ικο αυτός που δεν τον ξεγελούν, δεν τον 
εξαπατούν: στο εµπόριο µόνο ο - άνθρωπος προκόβει ΣΥΝ. τετραπέ-
ρατος ΑΝΤ. κορόιδο, ανόητος. — ανοιχτοµάτικα επίρρ. 

ανοιχτόµυαλος, -η, -ο αυτός που έχει ευρεία αντίληψη τού κόσµου 
και των πραγµάτων, που δεν δεσµεύεται από προκαταλήψεις ή τα-
µπού ΑΝΤ. στενόµυαλος, δογµατικός. 

ανοιχτός, -ή, -ό κ. (λόγ.) ανοικτός 1. αυτός που δεν είναι κλειστός, που 
δεν έχει εµπόδιο ή κάλυµµα (σκέπαστρο, πώµα, καπάκι κ.τ.ό.(, αυτός 
που επιτρέπει τη διέλευση µέσω ανοίγµατος ή την πρόσβαση στο 
εσωτερικό: ~ πόρτα | παράθυρο | χωράφι (χωρίς περίφραξη) | µπουκάλι 
| δωµάτιο (ξεκλείδωτο) | πηγάδι | φρεάτιο (ακάλυπτο) || (µτφ.) το 
σπίτι | η πόρτα µου είναι ~ για όποιον θέλει να έρθεν είστε όλοι 
ευπρόσδεκτοι- ΦΡ. (µτφ.) (α) µένω µε το στόµα ανοιχτό δοκιµάζω 
µεγάλη έκπληξη ΣΥΝ. µένω άναυδος | (λόγ.) ενεός | εµβρόντητος (β) έχω 
τα µάτια µου | τα αφτιά µου ανοιχτά δίνω µεγάλη προσοχή: εξήγησε 
µου· ~ ΣΥΝ. είµαι όλος αφτιά, προσέχω, προσηλώνοµαι (γ) όσο έχω τα 
µάτια µου ανοιχτά όσο βρίσκοµαι στη ζωή: ~, δεν θα επιτρέψω να 
συµβεί κάτι τέτοιο (δ) µε ανοιχτές αγκάλες µε εγκαρδιότητα, αγάπη 
και φιλόξενη διάθεση: τον υποδέχθηκαν - (ε) παραβιάζω ανοικτές 
πύλες | θύρες | πόρτες βλ. λ. παραβιάζω (στ) εγχείρηση ανοιχτής 
καρδιάς βλ. λ. εγχείρηση 2. αυτός που το εσωτερικό ή το περιεχόµενο 
του βρίσκεται σε κοινή θέα: µέσα στη βιασύνη του άφησε το συρτάρι - 
ΣΥΝ. ανοιγµένος ΑΝΤ. κλειστός· ΦΡ. (µτφ.) ανοιχτή επιστολή επιστολή 
µε δηµόσιο χαρακτήρα, στην οποία περιλαµβάνονται συνήθ. 
διαµαρτυρίες ή αιτήµατα και η οποία απευθύνεται στον παραλήπτη 
(συνήθ. δηµόσιο πρόσωπο µε υψηλό αξίωµα) από τα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας: ~ εκατό πνευµατικών ανθρώπων προς τον πρόεδρο των 
Η.Π.Α. 3. (ένδυµα) που έχει µεγάλο άνοιγµα σε κάποιο σηµείο του· 
(ειδικότ.) µε µεγάλο ντεκολτέ 4. (ειδικότ. για τραύµατα, πληγές κ.λπ.) 
αυτός που δεν επουλώθηκε: η πληγή στο πόδι µένει ακόµη - || (µτφ.) ο 
θάνατος τού παιδιού τους, παρά τα χρόνια που πέρασαν, είναι ακόµη 
µια ~ πληγή ΣΥΝ. ανεπούλωτος ΑΝΤ. επουλωµένος 5. αυτός που 
διαθέτει µεγάλη έκταση, µεγάλο άνοιγµα ή πλάτος: ~ θάλασσα | 
πέλαγος | ορίζοντας ΣΥΝ. πλατύς, ευρύς, απλόχωρος ΑΝΤ. στενός, πε-
ριορισµένος 6. αυτός που έχει ανοιχτεί, ξεδιπλωθεί σε όλη του την έ-
κταση, που απλώνεται σε όλο του το µήκος και το πλάτος: άφησες την 
εφηµερίδα ~ πάνω στο τραπέζι ΣΥΝ. απλωµένος ΑΝΤ. διπλωµένος· ΦΡ. 
(µτφ.) παίζω µε ανοιχτά χαρτιά δεν αποκρύπτω τις πραγµατικές µου 
προθέσεις, συµπεριφέροµαι ειλικρινά 7. αυτός που δεν παρουσιάζει ε-
µπόδια, ελεύθερος: αν θέλεις να φύγεις, ο δρόµος είναι - || δεν έχει κί-
νηση και ο δρόµος είναι - ΑΝΤ. κλειστός, µετ' εµποδίων 8. (αγώνας) 
στον οποίο οι άµυνες είναι λιγότερο πιεστικές, είναι χαλαρές και ε-
πιτρέπουν το επιθετικό παιχνίδι: ~ αγώνας µε γρήγορες εναλλαγές φά-
σεων 9. (ειδικότ. για τοποθεσίες) αυτός που δεν περικλείεται από βου-
νά, που παρέχει ελεύθερη θέα σε βάθος ΣΥΝ. αναπεπταµένος 10. (για 
διαδικασίες, υποθέσεις κ.λπ.) αυτός που δεν εµφανίζει περιοριστικές 
διατάξεις όσον αφορά στους συµµετέχοντες, τους δικαιούχους κ.λπ.: η 
εταιρεία µας θα λάβει µέρος σε - διαγωνισµό για την ανάληψη τού 
έργου ΣΥΝ. ελεύθερος ΑΝΤ. κλειστός, περιορισµένος· ΦΡ. ανοιχτό πα-
νεπιστήµιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα που δίνει στους φοιτητές 
τη δυνατότητα να σπουδάσουν ένα αντικείµενο διά αλληλογραφίας 
και µε τεχνολογικά µέσα (κασέτες, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκ-
ποµπές, ∆ιαδίκτυο), αλλά και µε άµεση επαφή µε το διδακτικό προ-
σωπικό, και το οποίο δεν απαιτεί ιδιαίτερα προσόντα από τους υπο-
ψήφιους φοιτητές (π.χ. επιτυχία σε εισαγωγικές εξετάσεις κ.ά.) 11. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που δέχεται και αφοµοιώνει τα καινούργια ερεθί-
σµατα χωρίς περιορισµούς, ενδοιασµούς ή προκαταλήψεις: µια σχολή - 
στα νέα ρεύµατα || είµαι ~ σε νέες προτάσεις | νέες ιδέες || ~ µυαλό | 
πνεύµα ΣΥΝ. δεκτικός ΑΝΤ. κλειστός· ΦΡ. ανοιχτή κοινωνία η κοινωνία 
στην οποία τα µέλη της έχουν µεγάλη ελευθερία στον πολιτικό και 
θρησκευτικό κυρ. τοµέα 12. (ειδικότ.) αυτός που δεν αποκλείει καµία 
εξέλιξη, που µπορεί να οδηγηθεί σε οποιοδήποτε αποτέλεσµα: ΤΟ 
συνέδριο | ο αγώνας είναι ~ σε κάθε αποτέλεσµα 13. (κατ' επέκτ.) (α) 
αυτός που είναι διαθέσιµος και προσιτός (σε οικονοµική, κοινωνική ή 
άλλη δραστηριότητα): µετά τον πόλεµο το λιµάνι γρήγορα ήταν και 
πάλι - στο εµπόριο ΑΝΤ. κλειστός (β) ΝΟΜ. ανοιχτή θάλασσα το 
σύνολο των τµηµάτων τής θάλασσας στα οποία δεν περιλαµβάνονται 
η αιγιαλίτιδα ζώνη, τα εσωτερικά ύδατα, η Αποκλειστική Οικονοµική 
Ζώνη και τα αρχιπελαγικά ύδατα ενός αρχιπελαγικού κράτους και 
στην οποία είναι ελεύθερη η ναυσιπλοΐα εµπορικών και πολεµικών 
πλοίων, η διεξαγωγή πτήσεων πολιτικών και πολεµικών αεροπλάνων, 

η αλιεία, η διεξαγωγή επιστηµονικών ερευνών κ.ά. ΣΥΝ. διεθνής θά-
λασσα (γ) ανοιχτή γραµµή βλ. λ. γραµµή 14. (µτφ.) αυτός που εµφα-
νίζεται απροκάλυπτα, που δεν επιδιώκει να συγκαλύψει ή να συγκα-
λυφθεί: η στάση του ερµηνεύθηκε ως - περιφρόνηση προς το δηµόσιο 
αίσθηµα ΣΥΝ. απροκάλυπτος, φανερός, άµεσος ΑΝΤ. κρυφός, συγκε-
καλυµµένος, έµµεσος 15. (µτφ.) αυτός που δεν έχει επιλυθεί ή διευθε-
τηθεί οριστικά, που ακόµη εκκρεµεί: κατά τη διάρκεια τής συνέλευ-
σης τα περισσότερα ζητήµατα επιλύθηκαν, έµειναν ωστόσο και µερικά 
θέµατα - ΣΥΝ. άλυτος, εκκρεµής· ΦΡ. (α) ανοιχτό µέτωπο εµπόλεµη 
κατάσταση που συνεχίζεται ή αντιπαλότητα που συντηρείται: ο νέος 
πρόεδρος τής Ρωσίας ευελπιστεί να κλείσει επιτυχώς το - στην 
Τσετσενία || στις προτεραιότητες τού πρωθυπουργού είναι η εξεύρεση 
λύσης στο - µε τους συνδικαλιστές για το ασφαλιστικό (β) αφήνω 
(κάτι) ανοιχτό δεν το οριστικοποιώ: άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο να 
πολιτευθεί 16. (για λογαριασµό) (α) αυτός που δεν εξοφλήθηκε µέσα 
στην ορισµένη προθεσµία: ο λογαριασµός για την τελευταία δόση τού 
δανείου είναι ακόµη ~ ΣΥΝ. τρέχων ΑΝΤ. κλειστός· ΦΡ. (µτφ.) ανοιχτοί 
λογαριασµοί οι εκκρεµότητες, προβλήµατα ή έριδες που δεν έχουν 
τελειώσει: φθονεί ο ένας τον άλλο, διότι έχουν ανοιχτούς λο-
γαριασµούς από παλιά (β) σύµβαση ανοιχτού λογαριασµού βλ. λ. λο-
γαριασµός 17. (για εµπορικά καταστήµατα, ιδιωτικές ή δηµόσιες υ-
πηρεσίες κ.λπ.) αυτός που βρίσκεται σε λειτουργία, που δεν αργεί- ο 
διαθέσιµος στο κοινό: τα καταστήµατα τροφίµων θα είναι -µέχρι τις 
οκτώ το βράδυ ΑΝΤ. κλειστός 18. (οικιακή ή άλλη συσκευή) που βρί-
σκεται σε λειτουργία: χθες άφησες - την τηλεόραση ΣΥΝ. αναµµένος 
ΑΝΤ. κλειστός, σβηστός 19. (για φυτό) αυτό που έχει µπουµπούκια και 
άνθη ΣΥΝ. ανθισµένος 20. (για βαφή, χρώµα κ.λπ.) αυτός που έχει ά-
τονη και φωτεινή απόχρωση, µη σκουρόχρωµος: ~ επιδερµίδα || -χρώ-
µα µατιών ΣΥΝ. ανοιχτόχρωµος, άτονος ΑΝΤ. σκούρος, σκουρόχρωµος, 
µουντός 21. (µτφ.) αυτός που έχει φιλική συµπεριφορά, που τον πλη-
σιάζει κανείς εύκολα: µη φοβάσαι να του ζητήσεις βοήθεια, είναι -
άνθρωπος || (συνεκδ.) έχει - καρδιά (ανοιχτόκαρδος) ΣΥΝ. εξωστρεφής, 
ανυπόκριτος, ανεπιτήδευτος ΑΝΤ. κρυψίνους, εσωστρεφής 22. αυτός 
που συµπεριφέρεται µε ευθυµία και ζωηρότητα: είναι - χαρακτήρας, 
«έξω καρδιά», πρώτος στον χορό και το τραγούδι ΣΥΝ. εύθυµος, ζωη-
ρός ΑΝΤ. µελαγχολικός, κατσούφης · 23. ΜΟΥΣ. (α) ανοιχτή χορδή χορ-
δή που πάλλεται σε όλο της το µήκος, χωρίς ο εκτελεστής να την πιέζει 
µε κάποιο από τα δάχτυλα τού χεριού (β) (συνεκδ.) ανοιχτή νότα 
νότα που παράγεται από ανοιχτή χορδή · 24. ΓΛΩΣΣ. (α) ανοικτό φω-
νήεν φωνήεν, κατά την παραγωγή τού οποίου η γλώσσα δεν κινείται 
για να δηµιουργήσει φραγµό ή στενό, µε αποτέλεσµα να εξασφαλί-
ζεται στη στοµατική κοιλότητα η µεγαλύτερη δυνατή δίοδος για το ε-
ξερχόµενο ρεύµα αέρα (κατεξοχήν ανοικτό φωνήεν είναι το α τής 
Ελληνικής) ΑΝΤ. κλειστό φωνήεν (β) ανοικτή συλλαβή η συλλαβή που 
τελειώνει σε φωνήεν ΑΝΤ. κλειστή συλλαβή. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ανοίγω. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. 
µε ανοιχτές αγκάλες (< γαλλ. à bras ouverts), παραβιάζω ανοικτές θύ-
ρες (< αγγλ. force an open door). To ίδιο συµβαίνει και µε αρκετούς 
επιστηµονικούς και άλλους όρους, λ.χ. ανοικτό πανεπιστήµιο (< αγ-
γλ. open university), ανοικτή κοινωνία (< αγγλ. open society), ανοικτό 
φωνήεν (< γαλλ. voyelle ouverte), ανοιχτός λογαριασµός (< αγγλ. open 
account), εγχείρηση ανοικτής καρδιάς (< γαλλ. operation à cœur 
ouvert]. 

ανοιχτοσύνη (η) {χωρ. πληθ. στις σηµ. 1, 2} 1. το να είναι ένα µέρος 
ανοιχτό, χωρίς περιφράξεις · 2. καλοκαιρία 3. (µτφ.) γενναιοδωρία, 
απλοχεριά. 

ανοιχτοχέρης (ο) {ανοιχτοχέρηδες}, ανοιχτοχέρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.) πρόσωπο που ξοδεύει εύκολα χρήµατα ΣΥΝ. απλόχερης, χου-
βαρντάς ΑΝΤ. σφιχτοχέρης, τσιγγούνης, σπαγκοραµµένος. 

ανοιχτόχρωµος, -η, -ο [1889] αυτός που έχει ανοιχτό, όχι σκούρο 
χρώµα: ~ πουκάµισο ΑΝΤ. σκούρος, σκουρόχρωµος. 

ανοιχτωσιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} χώρος ανοιχτός, µε άπλα: «το Θη-
σείο ήταν ο χώρος των εξερευνήσεων, µε την άγρια φύση και τις 
ανοιχτωσιές» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ, < ανοιχτός + -ωσιά, πβ. κ. απλ-ωσιά, 
πλατ-ωσιά]. 

ανολοκλήρωτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει ολοκληρωθεί: το έργο του 
έµεινε ~|| - φράσεις | λόγια. 

ανοµβρία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η έλλειψη βροχής ή το χρονικό διά-
στηµα κατά το οποίο παρατηρείται πλήρης έλλειψη βροχοπτώσεων ή 
βροχοπτώσεις λιγότερες από τις κανονικές ΣΥΝ. αναβροχιά. — άνοµ-
βρος, -η, -ο [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ΕΤΥΜ, µτγν. < αρχ. 
άνοµβρος < άν- στερητ. + δµβρος «βροχή» (βλ.λ.)]. 

ανόµηµα (το) {ανοµήµ-ατος | -ατα, -άτων} πράξη που δεν συµφωνεί 
µε το δίκαιο ή που παραβαίνει τον θεϊκό νόµο και τις επιταγές τής 
ηθικής ΣΥΝ. αµάρτηµα, αµαρτία, κρίµα. [ΕΤΥΜ, αρχ. < άνοµώ (-
έω) < άνοµος]. 

ανοµία (η) {ανοµιών} 1. (κυριολ.) η έλλειψη ή ανυπαρξία συστήµατος 
νόµων, τάξεως 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. κατάσταση κοινωνικής αποδιοργάνωσης 
και έλλειψη κοινωνικής συνοχής, όπου η σύγκρουση των συστηµά-
των αξιών σε συνδυασµό µε τη χαλαρότητα των κοινωνικών κανόνων 
(των ηθικών αρχών, των νόµων) ισοδυναµεί µε απουσία τους για 
εκείνους που τη βιώνουν ΑΝΤ. κοινωνική συνοχή 3. (συνεκδ.) η παρά-
βαση νόµου, η παράνοµη πράξη: κάποια µέρα θα σε σύρουν στον ει-
σαγγελέα για τις ~ σου ΣΥΝ. αδικία, παρανοµία· κυρ. ΘΡΗΣΚ. πράξη ή 
πορεία ζωής που παραβαίνει τον νόµο τού Θεού και το συνεπαγόµενο 
αίσθηµα ενοχής ΣΥΝ. αµάρτηµα, αµαρτία, ανόµηµα. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «έλλειψη νόµων, αδιαφορία για τους νό- 

 

α- | αν- στερητικό α-
νοίκιαστος, -η, -ο αν-οικοδόµητος, -η, -ο α-νοµοθέτητος, -η, -ο α-νοσήλευτος, -η, -ο α-νουθέτητος, -η, -ο 
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µους», < άνοµος]. 
ανοµοιογένεια (η) {χωρ. πληθ.} η έλλειψη οµοιογένειας: υπάρχει προφανής ~· 

αδυνατούν να συνεργαστούν µεταξύ τους αποτελεσµατικά ANT. οµοιογένεια. 
ανοµοιογενής, -ής, -ές [µτγν.] {ανοµοιογεν-ούς | -είς, (ουδ. -ή)} αυτός που δεν 

είναι οµοιογενής, αυτός που ανήκει σε διαφορετικό γένος ή είδος από άλλον: 
η σύνθεση τού πληθυσµού της περιοχής είναι ~ ΣΥΝ. ανόµοιος, ετερογενής, 
ετερόκλιτος ΑΝΤ. οµοιογενής. — ανο-µοιογενώς επί pp. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

ανοµοιοκατάληκτος, -η, -ο [µτγν.] (για στίχο) αυτός που δεν παρουσιάζει την 
ίδια κατάληξη µε άλλον, δηλαδή δεν δηµιουργεί οµοιοκαταληξία: ποίηµα σε 
δεκαπεντασύλλαβους ~ στίχους ANT. οµοιοκατάληκτος. — ανοµοιοκαταληξία 
(η). 

ανοµοιοµερής, -ής, -ές [αρχ.] [ανοµοιοµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που δεν 
είναι οµοιοµερής, που αποτελείται από µέρη ανόµοια µεταξύ τους ΑΝΤ. 
οµοιοµερής. — ανοµοιοµερώς επίρρ., ανοµοιοµέρεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. 

ανοµοιοµορφία (η) [1864] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη οµοιοµορφίας: η ~ τού 
εδάφους || η - στην κατασκευή και τη διακόσµηση των σπιτιών µιας περιοχής 
ΑΝΤ. οµοιοµορφία. 

ανοµοιόµορφος, -η, -ο [1870] αυτός που δεν είναι οµοιόµορφος, που διαφέρει 
από άλλον κατά το σχήµα, τη µορφή: ~ εµφάνιση | σχέδια | κίνηση ΣΥΝ. 
ανοµοιογενής ΑΝΤ. οµοιόµορφος. — ανοµοιόµορφα | ανοµοιοµόρφως επίρρ. 

ανόµοιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που διαφέρει, που δεν είναι όµοιος µε άλλον: ~ 
µεγέθη | είδη ΣΥΝ. αλλιώτικος, διαφορετικός ΑΝΤ. όµοιος. — ανόµοια 
/ανοµοίως [αρχ.] επίρρ., ανοµοιότητα (η) [αρχ.]. 

ανοµοιώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ανοµοιώ-θηκα, -µένος} ΓΛΩΣΣ. γίνοµαι 
ανόµοιος (προς κάτι άλλο), υφίσταµαι ανοµοίωση. Επίσης (λόγ.) ανοµοιούµαι 
[αρχ.] {-ούσαι...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανοµοίωση. 

ανοµοίωση {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΓΛΩΣΣ. το γλωσσικό φαινόµενο 
κατά το οποίο δύο γειτονικοί φθόγγοι, αρθρωτικώς όµοιοι ή συγγενείς, τείνουν 
να διαφοροποιηθούν µε µεταβολή τού ενός κατόπιν επιδράσεως τού άλλου ή 
και µε σίγηση ολόκληρης συλλαβής, αν πρόκειται για αλλεπάλληλες όµοιες 
(ως προς το σύµφωνο) συλλαβές, λ.χ. κτίζω > χτίζω, γρήγορα > γλήγορα, 
(αρχ.) ηλακάτη > ηλεκάτη, διδάσκαλος > δάσκαλος, *τετράπεζα > τράπεζα 
ΑΝΤ. αφοµοίωση. — ανοµοιωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άνοµοίωσις «έλλειψη οµοιότητας» < άνοµοιώ «διαφοροποιώ» 
< άν- στερητ. + οµοιώ (-όω) < όµοιος. Η γλωσσολογική σηµ. είναι απόδ. ξέν. 
όρου, πβ. αγγλ. και γαλλ. dissimilation]. 

ΣΧΟΛΙΟ Οι φθόγγοι (φωνήεντα - σύµφωνα) που απαρτίζουν την 
ηχητική δήλωση («σηµαίνον») κάθε λέξης είναι φυσικό να αλλη 
λοεπηρεάζονται, είτε για να εξοµοιωθούν µεταξύ τους («αφοµοίω 
ση») είτε για να διαφοροποιηθούν («ανοµοίωση»). Και η µεν τάση 
για εξοµοίωση, δηλ. η αφοµοίωση, διευκολύνει την άρθρωση (είναι 
ευκολότερο να προφέρεις οβολός αντί οβελός, µολονότι λες οβελί 
σκος), ενώ η ανοµοίωση, µε τη διαφοροποίηση που δηµιουργεί, αί 
ρει τη -µεγαλύτερη ή µικρότερη- κακοφωνία που προκαλεί η αλ- 
λεπαλληλία όµοιων φθόγγων, ενισχύοντας την ποικιλία τους: το 
πενήντα είναι ευηχότερο (και ευπρόφερτο) έναντι τού πεντήντα 
(µε τα αλλεπάλληλα ντ... ντ...), όπως και το τράπεζα έναντι τού 
αρχικού τετράπεζα κ.ο.κ. Οι ανοµοιώσεις στην Ελληνική άλλοτε 
εµφανίζονται µε τη µορφή γλωσσικού (φωνολογικού) νόµου και 
άλλοτε ισχύουν σποραδικά και µεµονωµένα. Γνωστός στην 
Αρχαία Ελληνική είναι ο νόµος τής ανοµοιώσεως των δασέων (νό 
µος τού Grassmann), που έδωσε *φείθω (από I.E. *bheidh-) > πείθω, 
*εχω > έχω, *θίθηµι > τίθηµι κ.λπ., ενώ στη Ν. Ελληνική ανοµοιω- 
τικά έχουµε: πτ > φτ και κτ > χτ (τα δύο κλειστά σύµφωνα ανο- 
µοιώνονται σε διαρκές + κλειστό, ήτοι το π γίνεται φ και το κ γί 
νεται χ)· πτωχός > φτωχός, πτύω > φτύνω, πταίω > φταίω κ.τ.ό. — 
κτίζω > χτίζω, κτήµα > χτήµα, οκτώ > οχτώ κ.λπ.· φo > φτ, χo > χτ, 
σo > στ (τα δύο διαρκή σύµφωνα ανοµοιώνονται σε διαρκές + 
κλειστό, ήτοι το o γίνεται τ): φθάνω > φτάνω, ευθηνός > φτηνός, 
χθες > χτες, δεχθώ > δεχτώ, είσθε > είστε, εργασθώ > εργαστώ κ.λπ. 
Η ανοµοίωση µπορεί να αφορά και σε οµάδες λέξεων, καθώς και 
σε µεµονωµένες λέξεις, διαφοροποιώντας τόσο τα φωνήεντα όσο 
και τα σύµφωνα. Έτσι λ.χ. τα ουσιαστικά τού τύπου ρόιδι, βόιδι, 
χάιδι κ.τ.ό. ανοµοιωτικά σχηµατίζουν τον πληθυντικό τους σε ρό 
δια, βόδια, χάδια (αντί *ρόιδια, *βόιδια, *χάιδια), ενώ το ίδιο συµ 
βαίνει και σε µεµονωµένες λέξεις, όπως λ.χ. το µεσν. γογγώ, που 
ανοµοιώθηκε σε βογγώ, η φρατρία (πβ. φράτηρ) σε φατρία, το µάρ- 
τυρς (πβ. µάρτυρ-ος) σε µάρτυς, το σπαστρεύω (πβ. σπάρτα· αρχι 
κή σηµ. «καθαρίζω µε σκούπα φτειαγµένη από σπάρτα») σε πα- 
στρεύω κ.ο.κ. Μορφή ανοµοίωσης αποτελεί και η απλολογία. η 
ανοµοιωτική σίγηση ή συγκοπή ολόκληρης συλλαβής: αστραποπε- 
λέκι > αστροπελέκι, διδάσκαλος > δάσκαλος. → αφοµοίωση 

ΑΝΤ. ηθικός. — ανοµικός, -ή, -ό. 
ανοξίδωτος, -η, -ο [1876] (για µέταλλα ή µεταλλικά αντικείµενα) αυτός 

που δεν έχει υποστεί οξίδωση (βλ.λ.) ή δεν είναι δυνατόν να οξι-δωθεί, 
να σκουριάσει: ~ µαγειρικά σκεύη ΣΥΝ. ασκούριαστος ΑΝΤ. οξι-
δωµένος, σκουριασµένος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
inoxydable (νόθο συνθ.)]. 

ανόπτηση (η) [1847] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΤΕΧΝΟΛ. στάδιο 
τής κατεργασίας µετάλλου, κατά το οποίο το µέταλλο ή το κράµα 
πρώτα θερµαίνεται και κατόπιν ψύχεται, για να βελτιωθεί η ευκαµψία 
του. 
[ΕΤΥΜ. < αν- στερητ. + µτγν. δπτησις < αρχ. όπτώ (-άω) «ψήνω (στη 
φωτιά)» (βλ. λ. οπτός), απόδ. τού γερµ. Ausglühung]. 

άνορακ (το) {άκλ.} κοντή, αδιάβροχη ζακέτα (σακάκι) µε κουκούλα, που 
συνήθ. διαθέτει επένδυση, για να προστατεύει και από το κρύο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. anorak < anoraaq, λ. των Εσκιµώων]. 

ανόργανος, -η, -ο 1. αυτός που εκτελείται χωρίς τη βοήθεια (ειδικών) 
οργάνων ή εξαρτηµάτων: ~ γυµναστική ΑΝΤ. ενόργανος · 2. ΧΗΜ. (α) 
αυτός που αναφέρεται ή σχετίζεται µε χηµικά στοιχεία ή ενώσεις που 
µελετώνται από την ανόργανη χηµεία ΑΝΤ. οργανικός (β) ανόργανη 
χηµεία ο κλάδος τής χηµείας που ασχολείται µε την πειραµατική 
µελέτη και τη θεωρητική ερµηνεία τής χηµικής συµπεριφοράς όλων 
των στοιχείων και των ενώσεων τους, εκτός από τις ενώσεις τού 
άνθρακα που µπορεί να θεωρηθούν παράγωγα των υδρογονανθράκων. 
— ανόργανα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «δίχως όργανα, εργαλεία», < άν- στερητ. + 
όργανον. Η σηµ. «µη ανθρακούχος χηµική ένωση» είναι µετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. inorganic]. 

ανοργανωσιά (η) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) η έλλειψη οργάνωσης: µε τέτοια 
~ είναι αδύνατον να γίνει σωστή δουλειά ΑΝΤ. οργάνωση. 

ανοργάνωτος, -η, -ο [1867] 1. αυτός που δεν είναι οργανωµένος, που δεν 
έχει τακτοποιηθεί, που βρίσκεται σε κατάσταση αταξίας: η εκδροµή 
στάθηκε µια αποτυχία, γιατί ήταν τελείως ~ ΣΥΝ. ασυστηµα-τοποίητος 2. 
(για πρόσ.) αυτός που δεν έχει οργανώσει τη ζωή του, που δεν 
κατανέµει αποτελεσµατικά τον χρόνο του ανάλογα µε τις 
δραστηριότητες του: δεν έχει επιτύχει επαγγελµατικά, γιατί είναι τελείως 
~ στη δουλειά του ΣΥΝ. ακατάστατος, τσαπατσούλης ΑΝΤ. οργανωµένος, 
τακτικός 3. αυτός που δεν έχει ενταχθεί σε πολιτική ή άλλη οργάνωση: 
πολλοί εργαζόµενοι παραµένουν ~ (δεν έχουν γίνει µέλη συνδικάτων) 
ΣΥΝ. ανέντακτος ΑΝΤ. οργανωµένος, ενταγµένος. — ανοργάνωτα επίρρ. 

ανοργασµικός (ο), ανοργασµική (η) πρόσωπο που δεν µπορεί να φτάσει 
σε οργασµό, δηλ. στην κορύφωση τής ηδονής κατά την ερωτική 
συνεύρεση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. anorgasmic]. 

ανορεκτικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από ψυχογενή ανορεξία (βλ. λ. 
ανορεξία). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. anorectic]. 

ανορεξία (η) [µτγν.] κ. (λαϊκ.) ανορεξία {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η έλλειψη 
όρεξης για φαγητό: έχω ~ || (κ. ειρων. στον πληθ. σε κάποιον που τρώει 
πολύ): ανορεξίες βλέπω έχουµε σήµερα! 2. ΙΑΤΡ. νευρική ανορεξία (κατά 
µεταφορά τού ξένου όρου anorexia nervosa· ορθότ. ψυχογενής 
ανορεξία) η παθολογική αποστροφή προς το φαγητό, η οποία οφείλεται 
σε ψυχολογικά αίτια και µπορεί να οδηγήσει ακόµη και στον θάνατο 3. 
(µτφ.) η έλλειψη διάθεσης, κεφιού. 

ανορεξιογόνος, -α, -ο αυτός που προκαλεί αναστολή τής όρεξης: ~ 
φάρµακα | χάπι. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. anorexiogenic]. 

ανόρεχτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει όρεξη, που δεν θέλει να φάει ΑΝΤ. 
ορεξάτος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει διάθεση, κέφι ΣΥΝ. άκε-φος ΑΝΤ. 
ορεξάτος, εύθυµος, κεφάτος, ευδιάθετος 3. (µτφ.) αυτός που 
εκδηλώνεται χωρίς προθυµία και κέφι: ~ γέλια ΣΥΝ. απρόθυµος. — 
ανόρεχτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άνόρεκτος < άν- στερητ. + όρεκτός < όρέγω. Βλ. κ. 
όρε-ξη]· 

ανορθογραφία (η) [1871] {ανορθογραφιών} 1. το ορθογραφικό λάθος: 
το κείµενο είχε πολλές ~ 2. το να γράφει κανείς κάνοντας πολλά 
ορθογραφικά λάθη: η ~ του είναι απίστευτη! 3. (µτφ.) η παράβαση ενός 
κανονισµού· η έλλειψη αρµονίας ή αισθητικής: κατά τη διαδικασία 
ανάδειξης τού νέου προεδρείου έγιναν πολλές ~ || αυτό το κάδρο αποτελεί 
~ στη διακόσµηση τού δωµατίου ΣΥΝ. παρατυπία, παραφωνία. 

ανορθόγραφος, -η, -ο [1856] 1. (ενεργ.) αυτός που παραβαίνει τους 
κανόνες τής ορθής γραφής των λέξεων, που κάνει ορθογραφικά λάθη: ~ 
µαθητής ΑΝΤ. ορθογράφος 2. (παθ.) αυτός που δεν είναι γραµµένος 
σύµφωνα µε τους κανόνες τής ορθής γραφής των λέξεων, που έχει 
ορθογραφικά σφάλµατα: ~ κείµενο ΑΝΤ. ορθογραφηµένος. — ανορ-
θόγραφα επίρρ., ανορθογραφώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. malorthographié (νόθο συνθ.)]. 

 

ανοµολόγητος, -η, -ο {µτγν.} 1. αυτός που δεν έχει οµολογηθεί: το ~ πάθος του 
ΣΥΝ. αφανέρωτος, κρυφός ΑΝΤ. οµολογηµένος, φανερός 2. αυτός που δεν 
µπορεί εύκολα να περιγραφεί, που δύσκολα γίνεται αντικείµενο διηγήσεως 
ΣΥΝ. ανείπωτος, απερίγραπτος, ανεκδιήγητος 3. (συχνότ. κατ' επέκτ.) αυτός 
που δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί λόγω ακαταλληλότητας τού περιεχοµένου 
του- ανήθικος, αισχρός: ~ σχέσεις | πράξεις ΣΥΝ. αχαρακτήριστος ΑΝΤ. ηθικός, 
αγνός. — ανοµολόγητα επίρρ. 

άνοµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που παραβαίνει τους νόµους, που είναι αντίθετος 
προς τους νόµους ΣΥΝ. παράνοµος ΑΝΤ. νόµιµος 2. αυτός που παραβαίνει την 
ηθική, κυρ. όπως αυτή εκφράζεται στη θρησκεία 

ανορθόγραφος - ανορθόγραφος. Αντίθετο τού ορθογράφος είναι 
κανονικώς το ανορθόγραφος (µε τον τόνο στην παραλήγουσα), δοθέντος 
ότι τα ρηµατικά σύνθετα µε ενεργ. σηµασία τονίζονται κανονικώς στην 
παραλήγουσα (πβ. πεζογράφος, καλλιγράφος, βιογράφος, ταχυγράφος, 
πολυγράφος, χρονογράφος κ.ά.). Η χρήση σήµερα καθιέρωσε το 
ανορθόγραφος και για τον άνθρωπο που κάνει ορθογραφικά λάθη. Ωστόσο, 
το ανορθόγραφος, τονιζόµενο στην προπαραλήγουσα, έχει κανονικώς 
παθητική σηµ. «ο µη ορθογραφηµένος, αυτός που δεν έχει γραφεί σωστά» 
{ανορθόγραφο κείµενο-Η αίτηση του ήταν ανορθόγραφη κ.λπ.) (πβ. κ. 
χειρόγραφος [= γραµµένος µε το χέρι], ενυπόγραφος [ = υπογεγραµµένος], 
αυτό- 



ανορθόδοξος 197 ανοχύρωτος 
 

Ι γράφο [= γραµµένο από τον ίδιο] κ.τ.ό.). 

ανορθόδοξος, -η, -ο [1898] αυτός που παραβιάζει τα καθιερωµένα, τα γενικώς 
αποδεκτά: ~ τακτική | τρόπος | πρακτική | πόλεµος ANT. ορθόδοξος. — 
ανορθόδοξα επίρρ., ανορθοδοξία (η). 

ανορθόλογος, -η, -ο αυτός που παραβιάζει τον ορθό λόγο, τη λογική σκέψη. — 
ανορθολογισµός (ο). 

ανορθώνω ρ. µετβ. {ανόρθω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) στήνω (κάτι) όρθιο 
2. (συνήθ. µτφ.) φέρω κάτι σε ικανοποιητικό επίπεδο (από το χαµηλό στο 
οποίο βρισκόταν): η νέα κυβέρνηση υποσχέθηκε πως θα λάβει µέτρα, για να 
ανορθώσει την οικονοµία τής χώρας ΣΥΝ. ανεγείρω, στήνω 3. ανοικοδοµώ: 
µάζεψαν χρήµατα, για να ανορθώσουν την ερειπωµένη εκκλησία ΣΥΝ. 
αναστηλώνω. — ανορθωτικός, -ή, -ό [1892], ανορθωτικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άνορθώ < άν)α)- + όρθώ (-όω)]. 

ανόρθωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η επαναφορά σε 
(προηγούµενη) καλή κατάσταση: η ~ τής οικονοµίας || ~ στήθους (µε πλαστική 
χειρουργική επέµβαση) 2. ΗΛΕΚΤΡ. η µετατροπή τού εναλλασσόµενου 
ρεύµατος σε συνεχές. 

ανορθωτής (ο), ανορθώτρια (η) {ανορθωτριών} (σηµ. 1) 1. αυτός που 
επιτυγχάνει την ανόρθωση: ο ~ τής δηµοκρατίας 2. ΗΛΕΚΤΡ. η διάταξη που 
µετατρέπει το εναλλασσόµενο ρεύµα σε συνεχές. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
άνορθώ (-όω). Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. redresseur]. 

ανορυγµα (το) [1816] {ανορύγµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) τεχνητό άνοιγµα στο 
έδαφος, κοίλωµα που έγινε µε εκσκαφή ΣΥΝ. σκάµµα, όρυγµα. 

ανόρυξη (η) [µεσν.] {-ής κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} (λόγ.) 1. το σκάψιµο 
µεγάλου ανοίγµατος στο έδαφος ΣΥΝ. εκσκαφή, ανασκαφή, διάνοιξη 2. 
(συνεκδ.) η εξαγωγή µεταλλευµάτων από το υπέδαφος µε εκσκαφή: ~ 
γαιανθράκων ΣΥΝ. εξόρυξη. 

ανορύσσω ρ. µετβ. {ανόρυ-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. σχηµατίζω άνοιγµα στο 
έδαφος µε σκάψιµο ΣΥΝ. διανοίγω 2. αφαιρώ από το έδαφος µε εκσκαφή (κάτι 
θαµµένο), βγάζω (κάτι) από το υπέδαφος ΣΥΝ. εξορύσσω, ξεθάβω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < άν)α)- + όρύσσω «σκάβω»]. 

ανορχία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η εκ γενετής ή επίκτητη έλλειψη ενός ή και των 
δύο όρχεων. — άνορχις (ο). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. anorchie]. 

-ανός, -ανή, -ανό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 
δηλώνουν: 1. χρονικό σηµείο: αυρι-ανός, δεκεµβρι-ανός, οκτωβριανός 2. (το 
ουδ. στον πληθ. ως ουσ.) για γεγονός που έγινε σε συγκεκριµένο µήνα: τα 
Ιουλι-ανά, τα ∆εκεµβρι-ανά 3. τον δηµιουργό, τον εµπνευστή κλπ.: γρηγορι-
ανός, θεοδοσι-ανός. 
[ΕΤΥΜ. Το µεσν. παραγ. επίθηµα -ανός (π.χ. αδει-ανός, µεσηµερι-ανός, διπλ-
ανός κ.ά.) κατά τα αρχ. επίθ. ικανός, στεγανός, µελανός κ.ά. (όπου το -ανός 
αντιπροσωπεύει αρχαιότατο I.E. επίθηµα *-ano-)]. 

-άνος | -ανός, -άνα | -ανή | -ανίδα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό 
πατριδωνυµικών ονοµάτων: Πρεβεζ-άνος - Πρεβεζ-άνα, Βραζιλι-άνος - 
Βραζιλι-άνα, Αφρικ-ανός - Αφρικ-ανή, Αµερικ-άνος κ. Αµερικ-ανός - Αµερικ-
άνα κ. Αµερικαν-ίδα. 
[ΕΤΥΜ. Το παραγ. επίθηµα -άνος ανάγεται σε ιταλ. -ano (< λατ. -anus) και 
απαντά αρχικώς σε εθνικά ή τοπικά επίθετα (λ.χ. ιταλ. Mexic-ano, Rom-ano, 
Itali-ano)]. 

ανοσία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η ικανότητα τού οργανισµού να αντιστέκεται ή 
να ξεπερνά µια µικροβιακή ή παρασιτική εισβολή ΑΝΤ. ευπάθεια. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «το να µην πάσχει κανείς από κάποιο νόσηµα», < 
ά- στερητ. + -νοσία < νόσος. Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού αγγλ. 
immunity]. 

ανόσιος, -α, -ο αυτός που αντιτίθεται στους θείους νόµους· γενικότ. αυτός που 
παραβαίνει την ηθική: ~ έγκληµα | πράξη ΣΥΝ. ανίερος, ανήθικος ΑΝΤ. όσιος, 
ιερός. — ανόσια επίρρ., ανοσιότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + 
όσιος]. 

ανοσιουργηµα (το) [µτγν.] {ανοσιουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} η πράξη που 
παραβαίνει τους ηθικούς νόµους: διαπράττω ~ ΣΥΝ. ιεροσυλία. Επίσης 
ανοσιουργία (η) [αρχ.]. 

ανοσιουργώ ρ. αµετβ. {ανοσιουργείς... | ανοσιούργησα) (λόγ.) κάνω ανήθικες 
και ανόσιες πράξεις ΣΥΝ. ιεροσυλώ, βεβηλώνω, ασεβώ, (λαϊκ.) µαγαρίζω. — 
ανοσιουργός, -ός/-ή, -ό [αρχ.]. [ETYM. < αρχ. ανοσιουργώ (-έω) < ανόσιος + 
-ουργώ (< έργον)]. 

ανοσµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η απουσία ή απώλεια τής όσφρησης λόγω 
βλάβης των οσφρητικών νηµατίων. — άνοσµος, -η, -ο. [ETYM. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. anosmia]. 

ανοσοαπόκριση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ΙΑΤΡ Ο τρόπος που αντιδρούν 
τα κύτταρα τού οργανισµού στα µικρόβια. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. immune response]. 

ανοσοβιολογία (η) ΒΙΟΛ. η µελέτη των συστατικών τού ανοσοποιητικού 
µηχανισµού των ζωντανών οργανισµών και τού τρόπου λειτουργίας τού 
ανοσοποιητικού συστήµατος. — ανοσοβιολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. immunobiology (νόθο συνθ.)]. 

ανοσοθεραπεία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η θεραπεία που αποσκοπεί στην 
ενίσχυση των ανοσοποιητικών µέσων τού οργανισµού. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. immunothérapie (νόθο συνθ.)]. 

ανοσοκατασταλτικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που µειώνει τους αµυντικούς 
µηχανισµούς τού οργανισµού: η ~ δράση τής ακτινοβολίας || ~ φάρµακα. — 
ανοσοκατασταλτικά επίρρ. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
immunosuppresive]. 

ανοσοκαταστολή (η) ΙΑΤΡ. η µείωση των αµυντικών µηχανισµών τού 
οργανισµού: συγγενής ~ || επίκτητη ~ (από ιούς, φάρµακα, νεο- 

πλάσµατα κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. immunosuppression]. ανοσολογία (η) {χωρ. 
πληθ.) ΙΑΤΡ. η επιστήµη που µελετά τους µηχανισµούς µε τους οποίους οι 
οργανισµοί αντιστέκονται και εξουδετερώνουν µια νόσο, µια µόλυνση, καθώς 
και τα νοσήµατα αυτοανο-σίας, το σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής 
ανεπάρκειας (AIDS) κ.λπ. 

— ανοσολόγος (ο/η), ανοσολογικός, -ή, -ό, ανοσολογικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. immunologie (νόθο συνθ.)]. 

ανοσοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΒΙΟΛ. η ανάπτυξη ανοσίας 
από τον οργανισµό (τού ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών). [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. immunisation]. 

ανοσοποιητικός, -ή, -ό ΒΙΟΛ. 1. αυτός που αναφέρεται ή συντελεί στην 
ανοσοποίηση, στην ανάπτυξη τής ικανότητας αντιστάσεως σε νόσους και 
µολύνσεις 2. ανοσοποιητικό σύστηµα το σύνολο των ιστών και οργάνων, τα 
οποία έχουν την ικανότητα να προστατεύουν τον οργανισµό από παθογόνες ή 
άλλες ξένες ουσίες, να καταστρέφουν µολυσµένα και κακοήθη κύτταρα και να 
αποµακρύνουν τα κυτταρικά υπολείµµατα. 
[ΕΤΥΜ. o ιατρ. όρ. ανοσοποιητικό σύστηµα είναι µετάφρ. δάνειο, πβ. γαλλ. 
système immunitaire]. 

ανοσοποιώ ρ. µετβ. {ανοσοποιείς... | ανοσοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
ΒΙΟΛ. αναπτύσσω τις ανοσοποιητικές αντιστάσεις, εξασφαλίζω την ανοσία (σε 
έναν οργανισµό). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. immuniser]. 

άνοσος, -η, -ο [αρχ.] ΙΑΤΡ. 1. αυτός που δεν εµφανίζει νοσηρότητα· υγιεινός 2. 
αυτός που έχει ανοσία. 

ανοστίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ανόστισα} ♦ 1. (αµετβ.) γίνοµαι άνοστος ΑΝΤ. 
νοστιµεύω ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάτι) άνοστο: το πολύ νερό ανο-στίζει το φαγητό 
ANT. νοστιµίζω. Επίσης ανοσταίνω κ. ανοστεύω [ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. 
«ψέγω - γίνοµαι άχαρος, ασήµαντος», < αρχ. άνοστος «χωρίς επιστροφή»]. 

άνοστος, -η, -ο 1. (φαγητό) που δεν διεγείρει τη γεύση, που του λείπει το 
συστατικό (συνήθ. αλάτι) το οποίο δίνει ευχάριστη γεύση: τα φαγητά της είναι 
~, γιατί είναι τελείως ανάλατα ANT. νόστιµος, γευστικός 2. (µτφ.) αυτός που 
δεν προκαλεί ευχάριστη εντύπωση, που είναι άχαρος (στην εµφάνιση ή τη 
συµπεριφορά): ~ αστεία | έργο | ηθοποιός | κορίτσι ΣΥΝ. σαχλός, ανούσιος, 
(εκφραστ.) νερόβραστος, γλυ-κανάλατος ΑΝΤ. νόστιµος, γουστόζικος, 
χαριτωµένος. — άνοστα επίρρ., ανοστιά (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «χωρίς επιστροφή», < ά- στερητ. + νόστος. Η 
νεοελλην. σηµ. «άγευστος, άχαρος» οφείλεται στην αντίθετη λ. νόστιµος 
(βλ.λ.), που διαφοροποιήθηκε σηµασιολογικώς από την αρχ. σηµ. τού νόστος]. 

ανοσφρησία (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η έλλειψη ή η εξασθένηση τής 
όσφρησης. 

άνουρος, -η, -ο [1887] αυτός που δεν έχει ουρά ΣΥΝ. άκερκος ΑΝΤ. 
κερκοφόρος. 

άνους, -ους, -ουν [αρχ.] {άν-ου κ. -οος, άν-ου κ. -οα | -οι κ. -οες (ουδ. -οα), -
όων} 1. αυτός που δεν έχει µυαλό, ανόητος ΣΥΝ. άµυαλος, ελαφρόµυαλος 
ΑΝΤ. νοήµων, µυαλωµένος, ευφυής 2. ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από άνοια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

ανούσιος, -α, -ο [µτγν.] 1. (φαγητό) που δεν έχει ευχάριστη γεύση ή και 
θρεπτικά συστατικά 2. αυτός που δεν έχει ουσία, αξιόλογο περιεχόµενο: ~ 
βιβλίο | έργο | λόγια ΣΥΝ. κενός ΑΝΤ. ουσιώδης, µεστός. 
— ανούσια επίρρ. 

ανοχή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η διάθεση ή τάση να αντιµετωπίζει κανείς µε 
υποµονή κάτι που υφίσταται και τον ενοχλεί, τον δυσαρεστεί: ο διοικητής 
έδειξε ~ στην επιπόλαιη συµπεριφορά τού στρατιώτη, λαµβάνοντας υπ' όψιν τη 
νεαρή ηλικία του ΣΥΝ. ανεκτικότητα, εγκαρτέ-ρηση 2. (ειδικότ.) η 
διαλλακτική αντιµετώπιση (όποιου αποκλίνει από το σύνηθες, το 
καθιερωµένο), χωρίς εχθρική διάθεση: η ~ προς οµάδες τού κοινωνικού 
περιθωρίου || πολιτική | θρησκευτική ~ ΣΥΝ. διαλλακτικότητα, επιείκεια ΑΝΤ. 
αδιαλλαξία, ακαµψία · 3. (ευφηµ.) οίκος ανοχής το πορνείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ανάσχεση, συγκράτηση, διακοπή (κυρ. 
εχθροπραξιών)», < άνέχω | -οµαι. Η ευφηµιστική φρ. οίκος ανοχής αποδίδει το 
γαλλ. maison de tolérance (πβ. και ιταλ. casa di tolleranza)]. 

ανοχή - ανεκτικότητα. Όλο και περισσότερο στη σηµερινή Ελληνική τείνει 
η λ. ανεκτικότητα να υποκαταστήσει το ανοχή στη σηµ. «τής κατανόησης 
για την ασυνήθη, παρεκκλίνουσα ή και ανάρµοστη συµπεριφορά των 
άλλων»: Όσοι χειρίζονται τέτοια λεπτά θέµατα πρέπει να έχουν µεγάλη 
ανεκτικότητα για τα «πιστεύω» των άλλων. Τείνει δηλ. να δηλώσει την 
έννοια τού ξεν. tolerance, αφού και το επίθ. ανεκτικός (βλ.λ. και ΣΧΟΛΙΟ) 
έχει δηλώσει ό,τι το ξεν. tolerant. Αντίθετα, η χρήση τής λ. ανοχή τείνει να 
δηλώσει περισσότερο µια αρνητική σχέση τού οµιλητή: Η ανοχή µιας 
τέτοιας πολιτικής θα έβλαπτε µακροπρόθεσµα τα εθνικά µας συµφέροντα - Σ' 
αυτή την κατάσταση οδήγησε την κοινωνία µας η ανοχή τής αυθαιρεσίας, τής 
συναλλαγής και τής απαράδεκτης συµπεριφοράς ορισµένων υψηλόβαθµων 
κρατικών υπαλλήλων. 

→ ανεκτικός 

ανοχύρωτος, -η, -ο [1894] 1. αυτός που δεν είναι προστατευµένος µε 
οχυρωµατικά έργα: ~ θέσεις ΑΝΤ. οχυρωµένος 2. ΣΤΡΑΤ. ανοχύρωτη πόλη | 
περιοχή η περιοχή την οποία η αρµόδια στρατιωτική διοίκηση έχει κηρύξει 
«ανυπεράσπιστη» σε περίοδο πολέµου, για να προστατευθούν ο άµαχος 
πληθυσµός, τα κτήρια και τα µνηµεία της από επιθέσεις και βοµβαρδισµούς 3. 
(µτφ.) (για περιοχή) αυτός που εµ- 
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φανίζεται απροστάτευτος έπειτα από φυσικές καταστροφές: ~ εµφα-
νίστηκε και πάλι η πρωτεύουσα κατά τις πρόσφατες πληµύρες.  — 
ανοχύρωτα επίρρ. άνοψη (η) ΑΡΧΙΤ. σχέδιο κτηρίου, που δείχνει πώς 
φαίνεται αυτό από επάνω, η όψη του από ψηλά ΑΝΤ. κάτοψη. [ΕΤΥΜ. < 
αν)α)- (βλ.λ.) + όψη, κατ' αναλογίαν προς το κάτοψη]. Α.Ν.Σ. (οι) 
Ανώτερες Νοσηλευτικές Σχολές. 
ανσάµπλ (το) {άκλ.} ελλην. σύνολο 1. µέρη ενδυµασίας που έχουν 

φτειαχτεί για να φοριούνται µαζί (π.χ. ταγέρ(, που αποτελούν ένα σύ-
νολο 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. σύνολο αθλητών που εκτελούν µαζί γυµναστικές 
ασκήσεις. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. ensemble < δηµώδ. λατ. insimul < in + simul «εξίσου», 
αρχ. τ. τού κλασικού λατ. similis «παρόµοιος»]. αντ- → αντι- 
άντα (τα) {άκλ.} η ηλικία µετά τα τριάντα µέχρι και τα σαράντα εν-
νέα, τα χρόνια που ακούγονται σε -άντα (τριάντα, σαράντα, τριάντα 
δύο, σαράντα πέντε κ.τ.ό.) και χαρακτηρίζουν ένα πρώτο στάδιο ωρι-
µότητας (ηλικιακής, επαγγελµατικής, οικογενειακής κ.λπ.) τής ζωής 
τού ανθρώπου: έχει περάσει προπολλού τα ~, αλλά δεν έχει ακόµη 
παντρευτεί || Όχι και µικρός! Έχει καβατζάρει τα ~. [ΕΤΥΜ. < 
(τρι)άντα | (σαρ)άντα]. ανταγωγή (η) [1840] ΝΟΜ. ένδικο βοήθηµα µε 
το οποίο ο εναγόµενος ζητεί την παροχή δικαστικής προστασίας για 
ένα δικό του δικαίωµα έναντι τού αντιδίκου του (όχι απαραίτητα 
συναφές µε εκείνο στο οποίο στηρίχθηκε η αγωγή τού ενάγοντος), το 
οποίο επικαλείται µέσα στην ίδια διαδικασία που άρχισε µε την 
αγωγή τού τελευταίου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
reconvention], ανταγωνίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {ανταγωνίσ-τηκα 
(λόγ. -θηκα)} αγωνίζοµαι να ξεπεράσω (κάποιον), να αναδειχθώ 
ανώτερος: η Ελλάδα ανταγωνίζεται τις άλλες µεσογειακές χώρες στον 
τουρισµό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συναγωνισµός, αποθετικός. ανταγωνισµός (ο) 
[1886] 1. (α) ο αγώνας µεταξύ αντιπάλων που έχουν τις ίδιες ή 
παραπλήσιες επιδιώξεις, µε σκοπό την ανάδειξη, την επικράτηση, τη 
νίκη τού ενός: ο σκληρός ~ µεταξύ των µαθητών συχνά επιδρά 
βλαπτικά στις µεταξύ τους σχέσεις || ελεύθερος | εµπορικός | 
εξοντωτικός ~ (β) ΝΟΜ. αθέµιτος ανταγωνισµός βλ. λ. αθέµιτος (γ) 
υγιής ανταγωνισµός ο ανταγωνισµός µε θεµιτά µέσα (δ) ΣΤΡΑΤ.-
ΠΟΛΙΤ. ανταγωνισµός εξοπλισµών η διαδικασία µε την οποία δύο ή 
περισσότερα αντίπαλα κράτη ενισχύουν και ανανεώνουν συνεχώς τα 
οπλοστάσια τους, ώστε να µη βρεθούν σε µειονεκτική θέση σε 
περίπτωση πολέµου 2. ΒΙΟΛ. το φαινόµενο που εµφανίζεται όταν 
γίνεται χρήση από διαφορετικούς οργανισµούς ενός κοινού οικολο-
γικού πόρου ή πηγής (τροφή, χώρος, οικοσύστηµα κ.ά.), που δεν µπο-
ρεί να καλύψει τις ανάγκες όλων τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συναγωνισµός. 
ανταγωνιστής (ο), ανταγωνίστρια (η) (σηµ. 1) {ανταγωνιστριών} 1. 
πρόσωπο που ανταγωνίζεται (κάποιον), αντίπαλος: στην αναµέτρηση 
αυτή θα έχει πολλούς και ικανούς ~2. ΦΥΣΙΟΛ. ανταγωνιστές µύες οι 
µύες µε αντίθετες λειτουργίες, π.χ. οι µύες που στρέφουν τα µάτια 
προς τα αριστερά και οι µύες που τα στρέφουν προς τα δεξιά ΑΝΤ. 
συναγωνιστές. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ανταγωνίζοµαι, o όρ. ανταγωνιστές µύες είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. muscles antagonistes]. ανταγωνιστικός, -ή, -ό 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον ανταγωνισµό: ενώ ήταν φίλοι, λόγω τής 
δουλειάς τους, αναπτύχθηκε µεταξύ τους µια - σχέση || ~ εταιρεία | 
εφηµερίδα ΣΥΝ. εχθρικός ΑΝΤ. συµµαχικός, φιλικός 2. αυτός που 
είναι ικανός για ανταγωνισµό, που αντιµετωπίζει µε επιτυχία τους 
οµοίους του στον οικονοµικό κυρ. ανταγωνισµό: η υποτίµηση τής 
δραχµής κάνει τα εξαγώγιµα προϊόντα µας πιο ανταγωνιστικά || ~ 
βιοµηχανία | τιµές. — ανταγωνισπκ-ά | -ώς [1849] επίρρ. 
ανταγωνιστικότητα (η) 1. ο ανταγωνισµός, η δηµιουργία αντιπα-
λότητας: η ~ µεταξύ των µαθητών για την πρωτιά οδηγεί στη βαθµο-
θηρία 2. η ικανότητα ή δυνατότητα να είναι κάποιος/κάτι ανταγωνι-
στικός/-ό: η ~ των ελληνικών προϊόντων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. competitiveness], Ανταίος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. γίγαντας, γυιος τού 
Ποσειδώνα και τής Γαίας, αντλούσε τη δύναµη του όταν άγγιζε τη γη 
2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ανταίος < αρχ. επίθ. άνταϊος 
«αντίθετος, αντίπαλος» < επίρρ. άντα (τ. αιτιατικής τού θ. άντ-, το 
οποίο απαντά και στην τοπική πτώση αντί, βλ.λ.) + -ιος]. ανταληγείς 
άνεµοι (οι) ΜΕΤΕΩΡ. σταθεροί άνεµοι που πνέουν ως ρεύµα πάνω από 
τους αληγείς (βλ.λ.) και σε αντίθετη προς αυτούς κατεύθυνση, δηλ. 
προς τους Πόλους και την ανατολή. [ΕΤΥΜ. < αντ(ι)- + αληγείς 
(βλ.λ.)]. ανταλλαγή (η) 1. το να δίνει κανείς κάτι και αντί αυτού να 
παίρνει κάτι άλλο: κάναµε µια -· του έδωσα το ρολόι µου και µου 
έδωσε το δικό του || ~ προϊόντων | γραµµατοσήµων || εµπορική ~ ΣΥΝ. 
αλλαγή, (λαϊκ.) αλλαξιά· ΦΡ. (α) ανταλλαγή αιχµαλώτων η αµοιβαία 
απελευθέρωση αιχµαλώτων µε ειδικές συµφωνίες µεταξύ των 
εµπολέµων (β) ανταλλαγή εδαφών η αµοιβαία παραχώρηση εδαφών 
κατά τη σύνταξη συνθηκών οριοθετήσεως µεταξύ γειτονικών κρατών 
(γ) ανταλλαγή πληθυσµών η αµοιβαία µετακίνηση πληθυσµών µετά 
από σύναψη σχετικής συνθήκης µεταξύ χωρών (δ) ανταλλαγή 
φοιτητών | µαθητών η αµοιβαία αποστολή φοιτητών | µαθητών 
µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µε σκοπό τη φοίτηση τους για 
περιορισµένο χρονικό διάστηµα (ε) πολιτιστικές ανταλλαγές οι 
αµοιβαίες αποστολές καλλιτεχνών, συγκροτηµάτων κ.λπ. µεταξύ 
κρατών 2. (µτφ.) η αµοιβαία εξωτερίκευση, έκφραση, κοινοποίηση: ~ 
ιδεών | απόψεων (ο γόνιµος διάλογος, που συνοδεύεται από 
επιχειρήµατα) 3. η αµοιβαία ανταπόδοση: ~ δώρων | καρτών | 
επισκέψεων | ύβρεων | σαρκαστικών σχολίων 

Ι φιλοφρονήσεων | πυροβολισµών. 
[ΕΤΥΜ, µτγν. < αρχ. ανταλλάσσω. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, 
λ.χ. ανταλλαγή απόψεων | ιδεών (< γαλλ. échange de vues | idées), 
ανταλλαγή φιλοφρονήσεων (< γαλλ. échange de bons procédés), πολι-
τιστικές ανταλλαγές (< αγγλ. cultural exchanges), ανταλλαγή πληθυ-
σµών (< γαλλ. échange des populations) κ.ά.]. 

αντάλλαγµα (το) [αρχ.] {ανταλλάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αυτό που 
δίνει ή παίρνει κανείς σε ανταλλαγή: δέχτηκε να τον υποστηρίξει 
στον προεκλογικό αγώνα µε - την επαγγελµατική αποκατάσταση τού 
γυιου του ΣΥΝ. αντίτιµο 2. η υλική ή ηθική ανταµοιβή: βοηθούσε τους 
άλλους,-χωρίς - ΣΥΝ. ανταµοιβή. 

ανταλλάζω ρ. → ανταλλάσσω 
ανταλλακτηριο (το) [1850] {ανταλλακτηρί-ου | -ων} το κατάστηµα 

όπου ανταλλάσσει κανείς (κάτι) µε (κάτι άλλο): ~ συναλλάγµατος. 
ανταλλακτικός, -ή, -ό [1840] 1. αυτός που σχετίζεται µε ανταλλαγή: ~ 

αξία εµπορεύµατος 2. ανταλλακτικό (το) εξάρτηµα µηχανικής διά-
ταξης που προορίζεται για αντικατάσταση άλλου οµοίου σε περί-
πτωση φθοράς ή απώλειας: ~ αυτοκινήτου. 

ανταλλάξιµος, -η, -ο [1871] αυτός που µπορεί να ανταλλαχθεί, που 
µπορεί να µπει ή να χρησνµοποιηθεί στη θέση άλλου. — ανταλλαξι-
µότητα (η). 

ανταλλάσσω κ. (καθηµ.) ανταλλάζω ρ. µετβ. {αντάλλα-ξα, -χθηκα 
(καθηµ. -χτηκα), -γµένος) 1. δίνω (κάτι) και παίρνω αντί αυτού (κάτι 
άλλο): ~ το βιβλίο µου µε το δικό του || ανταλλάσσουµε γραµµατόση-
µα | προϊόντα || οι δύο αντιµαχόµενες πλευρές αντάλλαξαν αιχµαλώ-
τους ΣΥΝ. αλλάζω 2. (γενικότ.) (µόνο στον πληθ.) δίνω και δέχοµαι, 
ανταποδίδω: στις γιορτές ανταλλάσσουµε κάρτες | δώρα | ευχές || 
αντάλλαξαν χαµόγελα | βαριές κουβέντες | φιλοφρονήσεις | εχθρικά 
βλέµµατα | θερµή χειραψία | απόψεις (εξέφρασαν ο ένας στον άλλον 
τις απόψεις τους). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλλάζω. [ΕΤΥΜ αρχ. < άντ(ι)- + 
άλλάσσω]. 

αντάµα επίρρ. (λαϊκ.) παρέα, µαζί: «~ τρων και πίνουνε και λειανο-
τραγουδάνε» (δηµοτ. τραγ.) ΑΝΤ. χώρια, χωριστά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
έντάµα, συνθ. εκ συναρπαγής από τη µτγν. φρ. εν τφ άµα «συγχρόνως, 
ταυτόχρονα»]. 

ανταµείβω ρ. µετβ. {αντάµει-ψα, -φθηκα (καθηµ. -φτηκα)} αµείβω 
(κάποιον) για τις υπηρεσίες του, για τον κόπο που κατέβαλε: αντα-
µείφθηκε µε το παραπάνω για τη σκληρή δουλειά του || ~ κάποιον 
ηθικά, επαινώντας τον για ό,τι έκανε ΣΥΝ. ξεπληρώνω, πληρώνω, ικα-
νοποιώ ΑΝΤ. στερώ. — ανταµειπτικός, -ή, -ό [1878]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. ανταµείβοµαι «ανταλλάσσω - ανταποδίδω (καλό ή κακό)» < 
άντ(ι)- + αµείβοµαι]. 

ανταµοιβή (η) 1. η παροχή ηθικής ή υλικής αµοιβής για υπηρεσίες που 
προσφέρθηκαν, για προσπάθειες που καταβλήθηκαν 2. (συνεκδ.) η ίδια 
η αµοιβή: κάνε το καλό, αλλά µην περιµένεις ~ ΣΥΝ. ανταπόδοση, 
επιβράβευση, πληρωµή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλοιφή. [ΕΤΥΜ; αρχ., αρχική 
σηµ. «ανταλλαγή», < ανταµείβοµαι]. 

αντάµωµα (το) {ανταµώµ-ατος | -ατα, -άτων} η συνάντηση, η συνα-
πάντηση: το ετήσιο ~ των Σαρακατσάνων. 

ανταµώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αντάµω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(µετβ.) συναντώ: τον αντάµωσα τυχαία στον δρόµο ΣΥΝ. απαντώ ♦ 2. 
(αµετβ.) (στον πληθ.) συναντώµαι: δεν θυµάµαι πότε ανταµώσαµε 
για τελευταία φορά 3. (µεσοπαθ. ανταµωνόµαστε) (αλληλοπαθ. συ-
νήθ. σε αόρ.) συναντά ο ένας τον άλλον: ανταµωθήκανε στο χωριό 
µετά από πολλά χρόνια || πότε θ'ανταµωθούµε πάλι; [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αντάµα]. 

αντάµωση (η) [µεσν.] (λαϊκ.) η συνάντηση- κυρ. στη ΦΡ. καλή(ν) 
αντάµωση! (κατά τον αποχαιρετισµό) για την έκφραση ευχής να 
υπάρξει (και άλλη) συνάντηση ΣΥΝ. (λόγ.) εις το επανιδείν. 
αντανάκλαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επι-
στροφή ακτινών ή ηχητικών κυµάτων που προσκρούουν σε επιφάνεια: η 
~ τού φωτός ΣΥΝ. ανάκλαση 2. (µτφ.) η απήχηση, το να επιτρέπει 
(κάποιος/κάτι) να απεικονίζεται κάτι µέσα από τον ίδιο: έχει υποστη-
ριχθεί ότι η τέχνη αποτελεί ~ τής πραγµατικότητας ΣΥΝ. αντίκτυπος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αντανακλώ. αντανακλαστικός, -ή, -ό κ. ανακλαστικός 1. (α) 
αυτός που προκαλεί αντανάκλαση, γενικότ. αυτός που σχετίζεται µε 
την αντανάκλαση (β) ΒΙΟΛ. αντανακλαστική ακινητοποίηση βλ. λ. 
ακινητοποίηση 2. ΦΥΣΙΟΛ. αντανακλαστικό (το) η αυτόµατη και 
ακούσια αντίδραση ενός οργάνου σε εξωτερικό ερέθισµα: εξαρτηµένο 
~ (αυτό που δηµιουργείται σε συνάρτηση µε εξωτερικό ερέθισµα, λ.χ. 
η έκκριση γαστρικού υγρού σε συνδυασµό µε ήχο) 3. αυτός που 
αναφέρεται στην παραπάνω αντίδραση: ~ κινήσεις (ακούσιες κινήσεις 
ύστερα από εξωτερικό ερεθισµό) 4. αντανακλαστικά (τα) (α) ο βαθµός 
στον οποίο αντιδρά κανείς αυτόµατα, και ανεξάρτητα από τη βούληση 
του σε ερεθίσµατα τού περιβάλλοντος: τα ~ στο κρύο, στη ζέστη, στην 
άσκηση πίεσης (β) (γενικότ.) ο βαθµός στον οποίο είναι κανείς ικανός 
να αντιδρά αµέσως, ταχύτατα, µε τον πιο κατάλληλο τρόπο: 
απαιτούµενο για έναν οδηγό αυτοκινήτου είναι να έχει καλά ~ || στους 
δηµοκρατικούς πολίτες πρέπει να λειτουργούν τα κοινωνικά - τους, 
όταν παρατηρούνται κρούσµατα αυταρχισµού ή κοινωνικών 
διακρίσεων 5. (α) αντανακλαστικά τροχοφόρων οι φωσφορίζοντες 
κρύσταλλοι στο πίσω µέρος τροχοφόρων, που αντανακλούν το φως 
των προβολέων άλλων οχηµάτων για την αποτροπή συγκρούσεων στο 
σκοτάδι (β) αντανακλαστικά σηµάνσεως | οδοστρώµατος οι 
φωσφορίζουσες στήλες για την οριοθέτηση των διαζωµάτων δρόµου ή 
οδοστρώµατος. — αντανακλαστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. réflexe]. αντανακλώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αντανακλάς... | 
αντανάκλ-ασα, -ώµαι, -άται..., -άσθηκα (καθηµ. -άστηκα)} ♦ (µετβ.) 1. 
ΦΥΣ. (για επιφάνειες) 
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κάνω να επιστρέψει (ακτίνα, ηχητικό κύµα) που προσκρούει επάνω 
µου: το κάτοπτρο αντανακλά το φως 2. (µτφ.) απηχώ, φανερώνω (συ-
νήθ. επίδραση που δέχοµαι): οι λυρικές περιγραφές των τοπίων τής 
πατρίδας του αντανακλούν την αγάπη του για τη φύση ΣΥΝ. εκφράζω, 
αντικατοπτρίζω ♦ 3. (αµετβ.) (για ακτίνες ή ηχητικά κύµατα) επι-
στρέφω ή αλλάζω διεύθυνση, αφού προσκρούσω σε επιφάνεια, δηµι-
ουργώντας αντικατοπτρισµό: οι ακτίνες τού ηλίου αντανακλούσαν 
στο νερό τής λίµνης ΣΥΝ. ανακλώ, αντικαθεφτίζω, αντιφεγγίζω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αντανακλώ (-άω) < άντ(ι)- + ανακλώ]. 

αντανακλώ - ανακλώ, αντανάκλαση - ανάκλαση. Τα ανακλώ - 
άνάκλασις (όπως και τα άνακλασµός και άνάκλαστος) είναι ήδη 
αρχαία (τα ανακλώ και άνάκλασις χρησιµοποιούνται στην επι-
στηµονική ορολογία τού Αριστοτέλη). Ωστόσο, ήδη στην Αρχαία 
πλάσσονται παράλληλοι τύποι µε ενισχυµένο το προρρηµατικό: 
αντ-ανα- στη θέση τού απλού ανα- (αντανακλώ κοντά στο ανα-
κλώ). Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται σηµασιολογικά η δήλωση τής 
αντιστροφής (reflectio), που είναι, στην πραγµατικότητα, η έννοια 
των αντ-ανα-κλώ | αντ-ανά-κλαση, έννοια η οποία δηλώνεται και 
από µόνο το ava-. Έτσι πλάστηκε και το νεότερο αντανακλαστικό 
µαζί µε το ανακλαστικός. 

Αντάντ (η) {άκλ.} ΙΣΤ. η συµµαχία τής Γαλλίας, τής Αγγλίας και τής 
Ρωσίας εναντίον τής Γερµανίας κατά τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Entente (Cordiale) «(εγκάρδια) συνεννόηση» (< ρ. 
entendre «αντιλαµβάνοµαι, κατανοώ»)]. 

αντάντε ΜΟΥΣ. 1. επίρρ.· ένδειξη ρυθµικής αγωγής (χρόνου, τέµπο), 
που δηλώνει ότι το µουσικό κοµµάτι πρέπει να παιχθεί σε µετρίως 
αργή κίνηση, πιο αργή από τού αλέγκρο ή τού αλεγκρέτο (βλ. λ.), και 
πιο γρήγορη από τού αντάτζιο (βλ. λ.(: το θέµα τού 2ου µέρους παί-
ζεται ~ | σε ~ | σε χρόνο ~ 2. (ως ουσ.) τύπος αργού µουσικού κοµµα-
τιού, κατά κανόνα ενταγµένου στο πλαίσιο ευρύτερης πολυµερούς 
σύνθεσης, σε χρόνο αντάντε (ή παραπλήσιο): το ~ αυτής τής σονάτας 
είναι γραµµένο σε µέτρο 4/8. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. andante < andare «πηγαίνω», πιθ. < λατ. ambire «περ-
πατώ κυκλικά, κάνω γύρους» (πβ. ελλην. περι-πατώ)]. 

αντάξιος, -α, -ο [αρχ.] ίσος ως προς την αξία (µε κάποιον/κάτι): απο-
δείχθηκαν αντάξιοι των προγόνων τους || ~ των περιστάσεων | των 
προσδοκιών || φάνηκε ~ τής εµπιστοσύνης που του έδειξαν ΣΥΝ. ισά-
ξιος, επάξιος, εφάµιλλος ANT. ανάξιος. — αντάξια | ανταξίως επίρρ. 

ανταπαιτηση (η) [1871] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η προβολή 
απαίτησης ανταποδοτικά προς απαίτηση που προβάλλει άλλος. 

ανταπαιτώ ρ. µετβ. {ανταπαιτείς... | ανταπαίτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 
διεκδικώ, απαιτώ (κάτι) ανταποδοτικά (σε κάτι που προσφέρω ή σε 
απαίτηση άλλου). — ανταπαιτητής (ο) [1886]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ανταπαιτώ (-έω) < άντ(ι)- + απαιτώ]. 

ανταπάντηση (η) [1845] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η απάντηση 
που δίνει κανείς προκειµένου να αντικρούσει προηγούµενη απάντη-
ση ή επιχείρηµα. 

ανταπαντώ ρ. µετβ. [1895] {ανταπαντάς... | ανταπάντησα} απαντώ 
αντικρούοντας προηγούµενη απάντηση ή επιχείρηµα. 

ανταπεξέρχοµαι ρ. (εσφαλµ.) → αντεπεξέρχοµαι 
ανταπεργία (η) {ανταπεργιών} το προσωρινό κλείσιµο επιχείρησης ή 

εργοστασίου από την εργοδοσία ως µέσο πίεσης προς τους εργάτες 
που απεργούν ΣΥΝ. λοκάουτ. — ανταπεργιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού αγγλ. lock out]. 

ανταπεργός (ο/η) αυτός που ενεργεί εις βάρος των απεργών. 
ανταποδεικνύω ρ. µετβ. [αρχ.] {ανταπέδειξα, ανταποδείχθηκα} απο-

δεικνύω το αντίθετο αντικρούοντας τα αποδεικτικά στοιχεία κά-
ποιου άλλου. 

ανταπόδειξη (η) [1889] {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} ΝΟΜ. το δι-
καίωµα τού διαδίκου να προσκοµίσει αποδεικτικά µέσα προκειµένου 
να αποκρούσει τους αποδεικτικούς ισχυρισµούς τού αντιδίκου που 
έχει το βάρος τής απόδειξης. 

ανταποδίδω ρ. µετβ. [αρχ.] {αντ-απέδωσα, -αποδόθηκα, -αποδοµέ-
νος} αποδίδω σε κάποιον κάτι ανάλογο (καλό ή κακό) µε αυτό που 
µου έδωσε ή µου έκανε: ~ το χτύπηµα | το κοµπλιµέντο | την επίσκε-
ψη | τον χαιρετισµό | τη φιλοφρόνηση ΣΥΝ. ξεπληρώνω, επιστρέφω-

ΦΡ. ανταποδίδω τα ίσα ξεπληρώνω µε τον ίδιο τρόπο, «µε το ίδιο νό-
µισµα». Επίσης (σπάν.) ανταποδίνω [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

ανταπόδοση (η) [αρχ.] {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων} η ανταµοιβή 
κάποιου από κάποιον για κάτι καλό που του έκανε ή η τιµωρία του 
για κάτι κακό: για ό,τι κάνει περιµένει ~ ΣΥΝ. ξεπλήρωµα. 

ανταποδοτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει τον χαρακτήρα αντα-
πόδοσης: ~ τέλη — ανταποδοτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ανταποδοτικότητα (η) {χωρ. πληθ.} η κατάσταση κατά την οποία η 
συµπεριφορά τής µιας πλευράς προς την άλλη καθορίζεται από τη 
συµπεριφορά τής άλλης προς αυτήν: η αρχή τής ~. 

ανταποκρίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ανταποκρίθηκα} (+σε) 1. απαντώ 
(σε ερέθισµα), αντιδρώ: από πολύ νωρίς τα βρέφη αρχίζουν να αντα-
ποκρίνονται σε ηχητικά ερεθίσµατα- ΦΡ. ανταποκρίνοµαι στην αγά-
πη | στα συναισθήµατα (κάποιου) εκδηλώνω προς κάποιον αισθήµατα 
αγάπης ανάλογα µε τα δικά του 2. βρίσκοµαι σε συµφωνία ή αντι-
στοιχία (µε κάποιον/κάτι): τα όσα λέει δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα ΣΥΝ. αντιστοιχώ, συµβιβάζοµαι 3. αποδεικνύοµαι 
επαρκής (για κάτι), καταφέρνω να αντιµετωπίσω (κάτι) επιτυχώς: ~ 
στις υποχρεώσεις µου | στα καθήκοντα µου | στα έξοδα τού σπιτιού | 
στις απαιτήσεις τού αξιώµατος του ΣΥΝ. τα βγάζω πέρα, αντεπεξέρ-
χοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «απαντώ 
µε αντεπιχειρήµατα», < άντ(ι)- + 

αποκρίνοµαι. Η λ. πρωτοαπαντά στη Μετάφραση των Εβδοµήκοντα, 
πβ. Π.∆. ίώβ 16, 8: κατά πρόσωπον µου άνταπεκρίθη. Οι νεοελλ. σηµ. 
αποδίδουν το γαλλ. répondre]. 

ανταπόκριση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η αντίδραση που 
εκδηλώνει κανείς ως απάντηση σε ερέθισµα, κατάσταση, ενέργεια 
άλλου: του έδειξα πολλές φορές τη συµπάθεια µου, αλλά δεν βρήκα ~ 
2. η ειδησεογραφία που στέλνεται σε εφηµερίδα, περιοδικό, ραδιό-
φωνο ή τηλεόραση από συνεργάτη τους (ανταποκριτή) απεσταλµένο 
σε άλλη χώρα ή τόπο για τον σκοπό αυτό 3. (α) το να εκδηλώνει κα-
νείς έµπρακτα ότι αντιλαµβάνεται και εκτιµά τις πράξεις ή τη στάση 
κάποιου απέναντι του: κάνω το παν γι ' αυτόν, αλλά δεν βλέπω ~ (β) 
το ενδιαφέρον, η ηθική στήριξη και ενίσχυση που θα άξιζε κάποιος: 
δεν βρήκε - από το περιβάλλον του 4. η προγραµµατισµένη 
συνάντηση συγκοινωνιακών µέσων σε σταθµό, λιµάνι ή αεροδρόµιο, 
ώστε να αλλάζουν µέσο µεταφοράς οι επιβάτες και να συνεχίζουν το 
ταξίδι για τον τελικό προορισµό τους: για να πας στο Σίγρι από Μυ-
τιλήνη, παίρνεις το λεωφορείο για Μήθυµνα και εκεί έχει ~ άλλο λε-
ωφορείο για το Σίγρι || στον σταθµό Λαρίσης τού µετρό υπάρχει ~ µε 
τον σταθµό υπεραστικών λεωφορείων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρεπόρτερ. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. ανταπόκρισις < ανταποκρίνοµαι. Η σηµ. που συνδέεται µε τη 
δηµοσιογραφία είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. correspondence]. 

ανταποκριτής (ο) [1805], ανταποκρίτρια (η) {ανταποκριτριών} δη-
µοσιογράφος εφηµερίδας, περιοδικού, ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού 
σταθµού, απεσταλµένος σε άλλον τόπο ή άλλη χώρα, από όπου στέλ-
νει πληροφορίες και ειδήσεις στην έδρα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ρεπόρτερ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. correspondant]. 

αντάπτορας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. ελλην. προσαρµογέας- κάθε εξάρτηµα που 
επιτρέπει να προσαρµόζεται ένα αντικείµενο σε ένα άλλο. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. adaptor < adapt «προσαρµόζω, εφαρµόζω (σε 
κάτι)»]. 

αντάρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. θυελλώδης καιρός µε συν-
νεφιά: σηκώθηκε - ANT. καλοκαιρία, (λόγ.) αιθρία, ευδία 2. η κατα-
χνιά, η οµίχλη 3. (µτφ.) ταραχή, αναστάτωση: η ~ τής µάχης ΣΥΝ. σά-
λος, θόρυβος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «θύελλα», < αρχ. αναταράσσω (υποχω-
ρητ.), µε συγκοπή, πβ. γνωρίζω - γνώρα, λατρεύω - λάτρα κ.ά.]. 

ανταριάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {αντάριασ-α, -τηκα, -µένος} (λογοτ.) ♦ 
(αµετβ.) 1. καλύπτοµαι από οµίχλη, σκοτεινιάζω: αντάριασαν τα 
βουνά | ο ουρανός ΣΥΝ. συννεφιάζω, καταχνιάζω 2. (για θάλασσα) 
φουρτουνιάζω ♦ 3. (µετβ.) (µτφ.) προκαλώ (σε κάποιον) σύγχιση, ανα-
ταραχή. Επίσης ανταρεύω. [ΕΤΥΜ < αντάρα]. 

Ανταρκτική (η) η ήπειρος που εκτείνεται γύρω από τον Νότιο Πόλο. 
— ανταρκτικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < λατ. antarctica < αρχ. ανταρκτικός < άντ(ι)- + 
αρκτικός]. 

ανταρσία (η) {ανταρσιών} 1. η εξέγερση τού πληρώµατος πλοίου κα-
τά τού κυβερνήτη 2. (κατ' επέκτ.-κακόσ.) η οργανωµένη εκδήλωση 
ανυπακοής και απειθαρχίας· η εξέγερση: ~ στο στράτευµα || - βου-
λευτών | φυλακισµένων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επανάσταση. [ΕΤΥΜ µτγν., 
αρχική σηµ. «ανάσταση», < αρχ. άνταίρω «εξεγείρω» < άντ(ι)- + αϊρω 
«σηκώνω»]. 

αντάρτης (ο) {ανταρτών}, αντάρτισσα (η) {ανταρτισσών} 1.ο πο-
λεµιστής άτακτου, εθελοντικού στρατιωτικού σώµατος, που µάχεται 
εναντίον τού καθεστώτος τής χώρας του ή στρατού κατοχής ΣΥΝ. ε-
παναστάτης, στασιαστής 2. (µτφ.) απείθαρχος, ταραξίας ΣΥΝ. ανυπά-
κουος, ατίθασος 3. (ειδικότ.) (α) µαχητής των ένοπλων οµάδων που 
πήραν µέρος στην Εθνική Αντίσταση (κυρ. τού Ε.Λ.Α.Σ. και τού 
Ε.∆.Ε.Σ.) κατά των Γερµανών, των Ιταλών και των Βουλγάρων συµµά-
χων τους: οι ~ τού Βελουχιώτη | τού Ζέρβα (β) (κατά την περίοδο τού 
Εµφυλίου Πολέµου) ένοπλος κοµουνιστής, µέλος τού ∆ηµοκρατικού 
Στρατού Ελλάδας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµφύλιος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άνταίρω «εξεγείρω» < άντ(ι)- + αϊρω «σηκώνω». 
Η λ. πρωτοαπαντά σε εκκλησ. συγγραφείς προσδιορίζοντας κυρ. τον 
∆ιάβολο (λ.χ. ό άνω | αρχαίος αντάρτης)]. 

αντάρτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τους αντάρτες: ~ σώµα | 
τραγούδια 2. αντάρτικο (το) (α) η ένοπλη εξέγερση άτακτων πο-
λεµιστών ΦΡ. (µτφ.) σηκώνω αντάρτικο εξεγείροµαι, απειθαρχώ: ο 
µικρός της γυιος έχει σηκώσει αντάρτικο και δεν ακούει κανέναν (β) 
(περιληπτ.) το σύνολο των ανταρτών µιας περιοχής (γ) ο τόπος που 
ελέγχεται από αντάρτες, τα ληµέρια των ανταρτών: έστησαν ~ πάνω 
στο βουνό (δ) το αντάρτικο κίνηµα· (ειδικότ.) (i) η Εθνική Αντίσταση 
κατά των Γερµανών, των Ιταλών και των Βουλγάρων συµµάχων τους 
(1941-44): πολέµησε | βγήκε στο ~ (ii) δεύτερο αντάρτικο η συγκρό-
τηση ένοπλου σώµατος από αντάρτες τής Αριστεράς (∆ηµοκρατικός 
Στρατός Ελλάδας) και η σύγκρουση του µε τον κυβερνητικό στρατό 
(Εµφύλιος Πόλεµος, βλ. κ. λ. εµφύλιος) και (συνεκδ.) η περίοδος τού 
Εµφυλίου Πολέµου. Επίσης (λόγ.) ανταρτικός, -ή, -ό [µεσν.]. — 
αντάρτικα επίρρ. 

ανταρτόπληκτος, -η, -ο αυτός που έχει υποστεί δεινά από τη δράση 
ανταρτών. [ΕΤΥΜ < αντάρτης + -πληκτος < πλήττω «χτυπώ»]. 

ανταρτοπόλεµος (ο) {-ου κ. -έµου | -ων κ. -έµων} 1. οι ένοπλες επι-
χειρήσεις ανταρτών που συνίστανται σε αιφνιδιαστικά χτυπήµατα 
και άµεση φυγή 2. (ειδικότ.) ο ελληνικός Εµφύλιος Πόλεµος, 1945-49 
ΣΥΝ. (µειωτ.) συµµοριτοπόλεµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµφύλιος. 

αντασφάλεια (η) [1880] {αντασφαλειών} η ασφάλιση µίας ασφαλι-
στικής εταιρείας σε άλλη, συνήθ. µεγαλύτερη, όταν ο κίνδυνος για 
συγκεκριµένο ασφαλιζόµενο είναι µεγάλος. Επίσης αντασφάλιση. — 
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αντασφαλιστής (ο) [1894], αντασφαλίστρια (η), αντασφαλίζω ρ. [1889]. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. réassurance]. 

αντάτζιο κ. (σπάν.) αντάτζο επίρρ. ΜΟΥΣ. 1. ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο), 
που δηλώνει ότι το µουσικό κοµµάτι πρέπει να παιχθεί σε αργό χρόνο 2. 
(συνεκδ.) αντάτζιο (το) {άκλ.} (α) µουσικό κοµµάτι που φέρει την ένδειξη ή 
τον τίτλο αντάτζιο: το κοµµάτι είναι ένα ~ || το γνωστό ~ τού Αλµπινόνι (β) 
(συνεκδ.) αργό µέρος σονάτας ή συµφωνίας: τώρα ο πιανίστας παίζει το - τής 
σονάτας. [ΕΤΥΜ < ιταλ. adagio «αργά, χωρίς βιασύνη» < ad- (< λατ. ad) + agio 
«άνεση, ευκολία» < προβηγκ. aize (πβ. γαλλ. aise) «ευκολία, άνεση» < λατ. 
adjacens, µτχ. ενεστ. τού p. adjaceo «βρίσκοµαι πλησίον»]. 

ανταύγεια (η) {δύσχρ. ανταυγειών} 1. αντανάκλαση φωτός, λάµψη 2. φωτεινή 
απόχρωση: καστανά µαλλιά µε ξανθές ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όνταυγής < άντ(ι)- + -
αυγής < αυγή ή *αύγος (το)]. 

αντβεντισµός (ο) προτεσταντική αίρεση που διακηρύσσει ότι η δεύτερη έλευση 
τού Χριστού στη Γη θα συµβεί σύντοµα. — αντβε-ντιστής (ο), αντβεντίστρια 
(η), αντβεντιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. adventism < λατ. 
adventus «έλευση», µτχ. τού p. advenio «έρχοµαι»]. 

άντε κ. (λαϊκ.) άιντε κ. άµε κ. α επιφών.- ως δείκτης προστακτικής εν. κ. πληθ. 
{µε πληθ. κ. άντεστε | αντέτε} (καθηµ.) 1. (ως προστ. τού πηγαίνω) πήγαινε: ~ 
στο καλό | στον διάολο! 2. (για να δηλωθεί προτροπή, γενικότ. για να τονιστεί 
η προστακτική): - γρήγορα! Συντοµεύετε! || ρε ~ φύγε από 'δω! || ~ γράψ' το κι 
αυτό, να τελειώνουµε! || (ενθαρρυντικά) ~ µπράβο! 3. για να δηλωθεί ειρωνεία: 
~ καλέ, τι µου λες! 4. για να δηλωθεί έκπληξη ή δυσπιστία: -Γης ζήτησε να πα-
ντρευτούν! —! Σοβαρολογείς; || -Μου είπαν ότι είναι ένας απατεώνας! -! 
Αποκλείεται! 5. (α) στην αρχή προτάσεων που δηλώνουν προτροπή ή 
αποτροπή: -Λέω να πάρω αυτοκίνητο —, ντε! Σου είναι απαραίτητο! || -Είναι 
αργά, αλλά θα βγω —, ρε, πού να τρέχεις τώρα! (β) (επαναλαµβανόµενο και µε 
κατάλληλο επιτονισµό) για να δηλωθεί έντονη αποδοκιµασία: —, δεν ξέρεις τι 
λες, µου φαίνεται!· ΦΡ. δεν είµαστε άντε, άντε δεν είµαστε τυχαίοι, όποιοι κι 
όποιοι: Σιγά µην του ζητήσω εγώ συγγνώµη! ~! 6. (συνήθ. µε το καλέ + που) 
για να δηλωθεί: (α) αποτροπή, ασυµφωνία: ~ καλέ που τον υποπτεύεσαι! || ~ 
καλέ που φοβάσαι! (β) ειρωνεία: Αυτός, εγωιστής; -καλέ, τι λες; (δηλαδή, είναι 
όντως εγωιστής) 7. για να δηλωθεί ανώτατο όριο (χρονικό, ποσοτικό κ.λπ.): 
είναι τριάντα, ~ το πολύ τριανταπέντε χρονών. [ΕΤΥΜ. < άιντε < *άιτε < *άετε 
< αρχ. άγετε, προστακτική τού ρ. άγω' πβ. κ. άµε< άγωµε< αρχ. άγωµεν α (στο 
καλό)< άι< αε< αρχ. αγε, προστ. ενεστ. τού ρ. άγω]. 

αντέγγραφο (το) [1833] {αντεγγράφ-ου | -ων} ΝΟΜ. (αντίθετο έγγραφο) 
έγγραφο που περιέχει συµφωνία των µερών η οποία ανατρέπει εν µέρει ή εν 
όλω ή µεταβάλλει ή περιέχει διαφορετικούς όρους από τα συµφωνηθέντα στο 
πλαίσιο συµβάσεως που έχει ενσωµατωθεί σε άλλο έγγραφο (κύριο), π.χ. τα 
µέλη συνέταξαν ~ στο οποίο συµφώνησαν ότι η πραγµατική αξία τού 
πωληθέντος ακινήτου είναι 50 εκ. και όχι 20 όπως αναφερόταν στο συµβόλαιο 
πωλήσεως. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. contre-lettre]. 

αντεγκληµατικός, -ή, -ό αυτός που αποσκοπεί στην καταπολέµηση 
τούεγκλήµατος: ~ µέτρο | πολιτική. — αντεγκληµατικά επίρρ. 

αντέγκληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (συνήθ. στον πληθ.) η 
ανταλλαγή προκλητικών λόγων, κατηγοριών, η λογοµαχία: η συζήτηση 
κατέληξε σε αντεγκλήσεις ΣΥΝ. διαπληκτισµός 2. ΝΟΜ. η υποβολή εγκλήσεως 
από τον εγκαλούµενο κατά τού εγκαλούντος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άντεγκαλώ < 
άντ(ι)- + εγκαλώ]. 

αντέδρασα ρ. → αντιδρώ 
αντεθνικός, -ή, -ό [1825] αυτός που έχει χαρακτήρα αντίθετο προς τα εθνικά 

συµφέροντα, που συντελεί στην αποδυνάµωση τού έθνους: ~ δράση | 
προπαγάνδα | συµπεριφορά ΑΝΤ. πατριωτικός, εθνικόφρων. — αντεθνικ-ά | -ώς 
[1877] επίρρ. 

αντείπα ρ. → αντιλέγω 
αντεισαγγελέας κ. αντιεισαγγελέας (ο/η) [1833] {(θηλ. αντει-σαγγελέως) | 

αντεισαγγελ-είς, -έων} ΝΟΜ. δικαστικός λειτουργός που αναπληρώνει ή 
βοηθεί τον εισαγγελέα στα καθήκοντα του. Επίσης (λόγ.) αντεισαγγελεύς {-
έως}. 

αντεισήγηση κ. αντιεισήγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} εισήγηση που 
αντικρούει άλλη εισήγηση.    — αντεισηγητής (ο) [1897], αντεισηγούµαι ρ. {-
είσαι...}. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. contre-proposition]. 

αντεκδίκηση (η) [1807] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εκδίκηση, η 
ανταπόδοση κακού µε άλλο κακό ΣΥΝ. αντίποινα, ξεπλήρωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εκδίκηση. — αντεκδικούµαι ρ. [1839] {-είσαι...}. 

αντεκθεση (η) [1889] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η έκθεση που 
ανασκευάζει ή αναιρεί άλλη έκθεση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
contre-exposition]. 

αντεκταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΓΛΩΣΣ. η µετατροπή (σε 
γλώσσες όπως η Αρχαία Ελληνική, που έχουν µακρά και βραχέα φωνήεντα) 
βραχέος φωνήεντος, που βρίσκεται πριν από ορισµένο συµφωνικό σύµπλεγµα, 
στο αντίστοιχο µακρό (π.χ. στην αρχαία το βραχύ ο µετατρέπεται σε ω ή σε 
νόθο δίφθογγο ου), αφού προηγηθεί απλοποίηση τού συµπλέγµατος- π.χ. *το-
νς *λόγο-νς > τους λόγους (αιτ. πληθ.) - *λέγο-ντι > *λέγο-νσι > λέγουσι (γ' 
πληθ. οριστ. ενεστ.) *λέγοντ-γα > *λέγονσ-σα > *λέγονσα > λέγουσα (θηλ. 
µτχ. ενεστ.). ΣΥΝ. αναπληρω)µα)τική έκταση. — αντεκτείνω ρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άντεκτασις < αντεκτείνω. o γλωσσ. όρ. είναι απόδ. τού 
νεολατ. productio suppletoria, πβ. αγγλ. compensatory lengthening, γερµ. 
Ersatzdehnung κ.ά.]. 

αντεµπρησµός (ο) 1. ο εµπρησµός που γίνεται για αντεκδίκηση άλλου 
εµπρησµού · 2. ο σκόπιµος εµπρησµός ζώνης καιόµενου δάσους 

για τη δηµιουργία κενού χώρου και την παρεµπόδιση τής εξάπλωσης τής 
πυρκαγιάς. 

αντένα (η) {αντενών} ελλην. κεραία 1. ΤΕΧΝΟΛ. η κεραία τηλεπικοινωνιακών 
συσκευών (τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ασυρµάτου κ.λπ.) 2. ΝΑΥΤ. η κεραία τού 
ιστού τού (ιστιοφόρου συνήθ.) πλοίου, στην οποία στερεώνονται τα πανιά 
του. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. amena < µτγν. λατ. antenna < λατ. antemna «κεραία», λ. 
ετρουσκικής προελ.]. 

αντενδείκνυται, αντενδείκνυνται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. [µτγν.] (λόγ.) δεν 
θεωρείται κατάλληλο, είναι επιβλαβές: το φάρµακο αυτό είναι πολύ καλό, αλλά 
αντενδείκνυται στη δική σου πάθηση ΑΝΤ. ενδείκνυται, συνιστάται. 

αντένδειξη (η) {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} 1. η ένδειξη που αντιτίθεται σε 
άλλη ένδειξη 2. ΙΑΤΡ. κάθε δεδοµένο (ηλικία, εγκυµοσύνη, γαλουχία κ.ά.) που 
δεν επιτρέπει την εφαρµογή ενός θεραπευτικού µέτρου, όπως φαρµάκου, 
εγχειρήσεως κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άντένδειξις < άντενδείκνυµαι. Η ιατρ. σηµ. 
είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. contre-indication]. 

αντενέργεια (η) [1766] {αντενεργειών} ενέργεια για εξουδετέρωση άλλης 
ενέργειας ΣΥΝ. αντίδραση, αντίπραξη. 

οντενεργώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {αντενεργείς... | αντενήργησα} (λόγ.) ενεργώ ώστε 
να αποτρέψω ή να εξουδετερώσω τις ενέργειες άλλου ΣΥΝ. αντιδρώ, 
αντιπράττω. 

αντένσταση (η) [1833] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η αντίθετη ένσταση 
που υποβάλλεται για να αντικρουστεί άλλη ένσταση. 

αντεπανάσταση (η) [1864] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} κίνηση που 
αποσκοπεί στην εξουδετέρωση µιας επανάστασης ή την ανατροπή 
επαναστατικού καθεστώτος. — αντεπαναστάτης (ο) [1863], αντεπαναστάτρια 
(η), αντεπαναστατικός, -ή, -ό [1863], αντεπαναστα-τικ-ά /-ώς επίρρ. [1871], 
αντεπαναστατώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. contre-
révolution]. 

αντεπεξέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (+σε) {αντεπεξήλθα} (λόγ.) αντιµετωπίζω µε 
επιτυχία, ανταποκρίνοµαι (σε ανάγκες ή υποχρεώσεις): αν και είχε χαµηλό 
µισθό, κατάφερνε να αντεπεξέρχεται στις ανάγκες του ΣΥΝ. τα καταφέρνω, τα 
βγάζω πέρα, τα βολεύω ΑΝΤ. (λόγ.) αποτυγχάνω, είµαι ανεπαρκής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. [ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «αντεπιτίθεµαι», < άντ(ι)- + 
έπεξέρχοµαι «επιτίθεµαι» < έπ(ι)- + εξέρχοµαι. Η σηµ. «επιτυγάνω να 
ανταποδώσω» είναι µτγν.]. 

αντεπεξέρχοµαι ή ανταπεξέρχοµαι; Το σωστό είναι αντεπεξέρχοµαι (µε -ε-
) παραγόµενο από τρεις προθέσεις (προρρηµατικά(: αντί + επί + εξ + 
έρχοµαι. Το ρ. αντεπεξέρχοµαι (και άντεπέξειµι) είναι αρχαίο µε άλλη 
αρχική σηµ., «βγαίνω για να αντιµετωπίσω επιτιθέµενο εχθρό», άρα 
«αντεπιτίθεµαι». Από τη σηµ. αυτή εξελίχθηκε σηµασιολογικά σε 
«αντιµετωπίζω επιτυχώς, τα καταφέρνω, ανταποκρίνοµαι», o τύπος µε -α- 
(ανταπεξέρχοµαι) είναι νεότερος, αποτέλεσµα ανοµοίωσης των 
αλλεπάλληλων ...ε.ε.ε... ή προϊόν ετυµολογικού παρασυσχετισµού µε 
σύνθετα όπως ανταποδίδω, ανταποκρίνοµαι κ.τ.ό., όπου το ανταπ- 
προέρχεται από αντί + από! 

αντεπίθεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η επίθεση που γίνεται ως 
απάντηση σε επίθεση τού αντιπάλου (συνήθ. για την απόκρουση της και για 
την ανάληψη τού ελέγχου και τής πρωτοβουλίας): µέχρι τώρα αντιµετώπιζε 
συγκαταβατικά τις συκοφαντίες, αλλά τώρα θα περάσει στην ~ || (ΣΤΡΑΤ.) µε ~ 
διαρκείας κατάφεραν να τρέψουν σε φυγή τον εχθρό || (ΑΘΛ.) η οµάδα πέρασε 
στην ~ και πέτυχε την ισοφάριση. 

αντεπιστέλλον (το) {αντεπιστέλλ-οντος | -οντά, -όντων} στη ΦΡ. αντεπιστέλλον 
µέλος το πρόσωπο που γίνεται τιµητικά µέλος τής Ακαδηµίας ή άλλου 
επιστηµονικού ιδρύµατος, χωρίς ο τόπος τής µόνιµης κατοικίας του να είναι 
στην έδρα τής Ακαδηµίας ή τού αντίστοιχου επιστηµονικού ιδρύµατος (κατ' 
αντιδιαστολή προς το τακτικό µέλος). 
[ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. άντεπιστέλλω «στέλνω γραπτή απάντηση» < 
άντ(ι)- + έπιστέλλω «στέλνω επιστολή, γραπτό µήνυµα» < εττι-+ στέλλω. Η 
µτχ. χρησιµοποιήθηκε ως απόδ. τού γαλλ. membre correspondant]. 

αντεπιτίθεµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {αντεπιτέθηκα (λόγ. αντεπετέ-θην, -ης, -
η...)} επιτίθεµαι εναντίον εχθρού που µου έχει επιτεθεί, κάνω αντεπίθεση· 
(γενικότ.) ανταποδίδω επίθεση που έχω δεχθεί: ο στρατός αντεπιτέθηκε 
τρέποντας σε φυγή τον εχθρό || «η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται» (τίτλος ταινίας) 
|| η εφηµερίδα αντεπιτίθεται µε νέες αποκαλύψεις για τα διαπλεκόµενα 
συµφέροντα που την πολεµούν. — αντεπιθετικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

αντεπιχείρηµα (το) [1840] {αντεπιχειρήµ-ατος | -ατα, -άτων} το επιχείρηµα 
που προβάλλεται για να αντικρούσει και να ανατρέψει άλλο επιχείρηµα. — 
αντεπιχειρηµατολογώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. contre-
argument]. 

αντεραστής (ο) [αρχ.] το πρόσωπο που έχει ερωτευθεί την ίδια γυναίκα µε 
κάποιον άλλον, ο ερωτικός αντίζηλος. 

αντεργκράουντ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που σχετίζεται µε καλλιτεχνική κίνηση, 
τής οποίας τα έργα δεν παράγονται ούτε διακινούνται µέσα από τα 
καθιερωµένα κυκλώµατα εµπορίας και διανοµής (θέατρα, κινηµατογραφικούς 
παραγωγούς, εκδοτικούς οίκους κ.λπ.) και χαρακτηρίζονται από έντονα 
ριζοσπαστικές θέσεις: ~ κόµικς | ταινία 2. (συνεκδ.) αντεργκράουντ (το) η ίδια 
η παραπάνω κίνηση 3. (γενικότ. για έργα τέχνης, κινήσεις, ρεύµατα) 
περιθωριακός. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. underground «υπόγειος» < under «υπό» + 
ground «έδαφος»]. 
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αντέρεισµα (το) {αντερείσµ-ατος | -ατα, -άτων} ό,τι χρειάζεται για να στηρίξει 
(συνήθ. κατασκευές µεγάλου όγκου), αντιστήριγµα ΣΥΝ. υποστύλωµα, 
αντηρίδα, ανάληµµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άντερείδω «στηρίζω κάτι πάνω σε κάτι άλλο, τοποθετώ 
στερεά» < άντ(ι)- + έρείδω «στηρίζω». Βλ. κ. έρεισµα]. 

αντερί (το) {αντερ-ιού | -ιών} 1. σκούρο και µακρύ, ανοιχτό µπροστά ένδυµα µε 
µανίκια, που φορούν οι ιερείς µέσα από το ράσο 2. (γενι-κότ.) εσωτερικός 
χιτώνας, πουκάµισο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. entari < αραβ. 'antariy]. 

άντερο (το) (λαϊκ.) το έντερο (βλ.λ.)· ΦΡ. (µτφ.) (α) στριµµένο άντερο ο 
δύστροπος άνθρωπος: κανένας δεν µπορεί να µιλήσει µαζί του ήρεµα· όλοι λένε 
πως είναι ~ (β) µου γυρίζουν τ' άντερα αισθάνοµαι αηδία και απέχθεια (προς 
κάποιον/κάτι): κάθε φορά που βλέπω αυτό τον άνθρωπο, ~ (γ) µου βγήκαν τ' 
άντερα (i) έκανα πολύ εµετό (ii) (µτφ.) για µεγάλη εσωτερική αναταραχή και 
ταλαιπωρία: από τις πολλές στροφές και τα σκαµπανεβάσµατα τού αυτοκινήτου 
~ (δ) πίνω Τ' άντερα µου καταναλώνω πολύ µεγάλη ποσότητα, κυρ. οινο-
πνευµατωδών, ποτών. [ΕΤΥΜ. < µεσν. άντερον < αρχ. εντερον (βλ.λ.)]. 

αντεροβγάλτης (ο) (χωρ. γεν. πληθ.} ο στυγνός, βίαιος δολοφόνος που 
µαχαιρώνει τα θύµατα του στην κοιλιά- (γενικότ.) αυτός που χρησιµοποιεί το 
µαχαίρι ως επιθετικό όπλο, ο αιµοβόρος, ο κακούργος: Τζακ ο ~ (αγγλ. Jack 
the Ripper). 

αντεύχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {αντευχήθηκα} (+σε) ανταποδίδω ευχές, 
εύχοµαι µε τη σειρά µου (σε αυτόν που µου ευχήθηκε). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

αντέφεση (η) [1833] [-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΝΟΜ. διαδικαστική πράξη 
µε την οποία ο εφεσίβλητος, στο πλαίσιο τής εκκρεµούς έφεσης τού αντιδίκου 
του, ζητεί από το δευτεροβάθµιο δικαστήριο να εξαφανίσει το µέρος εκείνο 
τής προσβαλλόµενης πρωτοβάθµιας απόφασης το οποίο είναι βλαπτικό για 
εκείνον και το οποίο φυσικά δεν είχε προσβάλει ο αντίδικος µε την έφεση του. 

αντέφοδος (η) [1895] (αντεφόδ-ου | -ων} ΣΤΡΑΤ. η έφοδος που επιχειρεί ο ένας 
αντίπαλος για να αντικρούσει την έφοδο τού άλλου. 

αντέχω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (άντεξα κ. (σπανιότ.) άνθεξα} ♦ (µετβ.) 1. 
αντιµετωπίζω (κυρ. κάτι/κάποιον δυσάρεστο, ενοχλητικό) µε εγκαρ-τέρηση, 
µε υποµονή: ~ τα πάντα, όχι όµως και να µε ταπεινώνουν || ∆εν σε ~ πια! Είσαι 
πολύ εκνευριστικός! || δεν ~ τους καβγάδες | το κακό χιούµορ || δεν ~ να βλέπω 
αίµατα ΣΥΝ. υποµένω, υποφέρω· ΦΡ. δεν άντεξα έφτασα στο ανώτατο όριο τής 
ανοχής, τής υποµονής: Εκανε τόσα χρόνια υποµονή και δεν µίλαγε. Αλλά στο 
τέλος δεν άντεξε· της τα είπε έξω απ' τα δόντια κι έφυγε || «Τον άκουγαν οι συ-
νάδελφοι του να λέει απίστευτα πράγµατα. Και δεν άντεξαν. Τον "στόλισαν"µε 
χαρακτηρισµούς ποικίλους» (εφηµ.) 2. έχω ανθεκτικότητα (σε κάτι): - το κρύο | 
τη ζέστη ΣΥΝ. υποµένω 3. έχω τις δυνάµεις που απαιτούνται (για κάτι): 
αντέχεις να περπατήσουµε λίγο ακόµη; 4. αποδεικνύοµαι ανθεκτικός σε (κάτι), 
µπορώ να υποστώ (κάτι) χωρίς να µε καταβάλει: ο οργανισµός του είναι πολύ 
αδύναµος, για να αντέξει την εγχείρηση | τη θεραπεία | το φάρµακο 5. (µεσοπαθ. 
αντέχοµαι) στη ΦΡ. δεν αντέχεται δεν είναι υποφερτός, δεν υποφέρεται: Ε, 
όχι και άλλη ατυχία! Αυτό ~! ♦ (αµετβ.) 6. είµαι ανθεκτικός (σε κάτι): ο 
αµίαντος αντέχει στις πολύ υψηλές θερµοκρασίες || ~ στην πολλή δουλειά | 
στους έντονους ρυθµούς || αυτό το ύφασµα αντέχει πολύ 7. εξακολουθώ να έχω 
αντοχή, δυνάµεις: αντέχεις ή να σταµατήσουµε; || µεγάλη συµφορά σε βρήκε, 
πρέπει όµως ν' αντέξεις 8. µπορώ να υποµείνω αυτό που υφίσταµαι: δεν ~ 
άλλο- θέλω ν'αλλάξω δουλειά! 9. καταφέρνω να αντισταθώ µέχρι τέλους, 
εξακολουθώ να αντιστέκοµαι: οι πολιορκηµένοι δεν άντεξαν στις συνεχείς 
επιθέσεις || ~ στις πιέσεις || δεν άντεξε στα βασανιστήρια και οµολόγησε 10. 
επιβιώνω· διατηρούµαι, παραµένω σε καλή κατάσταση: πόσο αντέχει ο άνθρω-
πος χωρίς νερό και τροφή; || το τυρί δεν αντέχει πολύ εκτός ψυγείου || η 
µπαταρία αντέχει µερικά χιλιόµετρα ακόµη· µετά θα την αλλάξω 11. (µτφ.) 
ανταποκρίνοµαι (σε συγκεκριµένες απαιτήσεις): δεν αντέχει στις συγκρίσεις | 
στη δοκιµασία τού χρόνου | σε βασανιστικό έλεγχο || η τσέπη µου δεν αντέχει 
αυτή τη δαπάνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ αρχ·» αρχική σηµ. «κρατώ κάτι 
µπροστά από κάτι άλλο, για να το συγκρατήσω», < άντ(ι)- + έχω. Οι 
σηµερινές σηµ. ήδη αρχ.]. 

άντζα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η γάµπα και γενικότ. η κνήµη. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < δηµώδ. λατ. *ancia < γοτθ. *ankja (αρχ. γερµ. ancha)]. 

-άντζα επιτατικό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών 
ουσιαστικών, ευσήµων ή κακόσηµων: προστυχ-άντζα, σιγουρ-άντζα, µαστορ-
άντζα, σοφερ-άντζα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που ανάγεται στο ιταλ. -anza | -
anzia < λατ. -antia και απαντά αρχικώς σε λ. ιταλ. αρχής (λ.χ. fratell-anza 
«αδελφάτο», amist-anza «συντεχνία»), επεκτάθηκε δε και σε άλλες λ. τής 
λαϊκής γλώσσας (λ.χ. σοφερ-άντζα, µπροστ-άντζα)]. 

αντζούγια (η) → αντσούγια 
αντηλιά (η) (χωρ.πληθ.} 1. η ακτινοβολία που εκπέµπει µια επιφάνεια, καθώς 

αντανακλά τις ηλιακές ακτίνες ΣΥΝ. ηλιοβολία 2. (συνεκδ.) ο τόπος που 
δέχεται και αντανακλά τις ηλιακές ακτίνες: µην κάθεσαι στην ~· θα σε πονέσει 
το κεφάλι σου. [ΕΤΥΜ. < αντήλιος + -ιά]. 

αντηλιακό (το) παρασκεύασµα σε µορφή κρέµας, αλοιφής ή λαδιού που 
απλώνεται πάνω στο δέρµα για να το προφυλάσσει από την αρνητική δράση 
των ηλιακών ακτινών. 

αντηλιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την απώθηση των ηλιακών 
ακτινών και την αποτροπή πιθανών βλαβερών επιδράσεων τους: ~ προστασία 
2. αντηλιακό (το) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < αντ(ι)- + ηλιακός, αντί τού ορθότ. *ανθ-ηλιακός (αρχ. ήλιος)]. 

αντήλιος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται απέναντι στον ήλιο, που βλέπει προς 
την ανατολή ΣΥΝ. προσήλιος, προσηλιακός, ανατολικός ΑΝΤ. ανήλιος, 
σκιερός 2. αντήλιο (το) το χέρι ή και τα δύο χέρια όταν τοποθετούνται κοντά 
στο πρόσωπο σχηµατίζοντας σκιά, ώστε να προστατεύονται τα µάτια από το 
ηλιακό φως: µόλις έφτασε στην κορυφή τού βουνού, έβαλε το χέρι του ~, για ν' 
αντικρίσει το υπέροχο θέαµα που απλωνόταν γύρω του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άντ(ι)- + ήλιος (αντί *άνθήλιος), πιθ. µέσω τής ιωνικής 
διαλέκτου, η οποία ήταν «ψιλωτική»]. 

αντηρίδα (η) δοµικό στοιχείο (δοκός, σανίδα, σίδερο ή άλλη κατασκευή) 
τοποθετηµένο λοξά που χρησιµεύει ως στήριγµα (υποστύλωµα) στεγάστρου, 
οικοδοµήµατος ή ασταθούς εδάφους στις εκσκαφές και την οικοδοµική ΣΥΝ. 
αντέρεισµα, αντιστήριγµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άντηρίς, -ίδος < άντερείδω 
«στηρίζω, τοποθετώ στερεά» < άντ(ι)- + έρείδω (βλ. λ. έρεισµα)]. 

αντηχείο (το) ΦΥΣ. ακουστική διάταξη σχήµατος σφαιρικού ή κυλινδρικού, που 
χρησιµεύει για την ενίσχυση ασθενών ήχων: κατά την παραγωγή των έρρινων 
φθόγγων (τού µ και τού ν) η ρινική κοιλότητα τού ανθρώπου λειτουργεί σαν ~. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. resonator]. 

αντήχηση [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΦΥΣ. η επανάληψη ενός ήχου 
λόγω τής αντανάκλασης των ηχητικών κυµάτων στις επιφάνειες κλειστού 
χώρου ΣΥΝ. ηχώ, αντίλαλος. — αντηχητικός, -ή, -ό [1796], αντηχητικά 
επίρρ. 

αντηχώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. (αντηχείς... | αντήχησα} ♦ 1. (µετβ.) αντανακλώ, 
µεταδίδω (ήχο), αντιλαλώ ΣΥΝ. αντιβουίζω ♦ (αµετβ.) 2. (για ήχο) ακούγοµαι 
σε όλη µου την ένταση, ακούγοµαι σε µακρινές αποστάσεις: ξαφνικά αντήχησε 
ένας πυροβολισµός 3. (για χώρους ανοικτούς ή κλειστούς) δονούµαι από 
δυνατό συνήθ. ήχο, βουίζω: η αίθουσα αντήχησε από τα θερµά χειροκροτήµατα 
των ακροατών. [ΕΤΥΜ < αρχ. αντηχώ (-έω), αρχική σηµ. «τραγουδώ προς 
απάντηση, αντιφωνώ», < άντ(ι)- + ηχώ. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

αντί1 κ. αντ' (πριν από φωνήεν) κ. ανθ' (πριν από λέξη που παλαιότ. 
δασυνόταν) πρόθ.· δηλώνει: 1. (α) αντικατάσταση, αναπλήρωση (+γεν., +για + 
αιτ. ως περιφραστική πρόθεση, -Ι-να ως περιφραστικός σύνδεσµος): πήγε κι 
έδωσε εξετάσεις αυτός - για τον αδερφό του || ~ τού πρωθυπουργού παρέστη ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος || ~ να πας εσύ, πήγε τελικά άλλος || µου είπε άλλα 
άντ' άλλων || υπέγραψε το έγγραφο αντ' αυτού (β) προτίµηση, επιλογή έναντι 
άλλου (+γεν., +ονοµ., +να..., + διάφορες προθέσεις): ~ πλούσιος και άτιµος, 
κάλλιο φτωχός και τίµιος || - να ξενυχτάει, πέφτει για ύπνο νωρίς || προτιµώ να 
ταξιδεύω µε το αεροπλάνο ~ µε το τρένο, όπως εσύ || ~ για ψώνια προτιµώ να 
βγαίνω για καφέ || ~ τού λευκού αγόρασε το µαύρο- ΦΡ. ανθ' ηµών Γουλιµής 
φρ. την οποία είπε ο Χαρίλαος Τρικούπης, όταν έχασε τη βουλευτική του έδρα 
στο Μεσολόγγι από έναν άσηµο αντίπαλο, τον Γουλιµή (1895) (βλ. ΣΧΟΛΙΟ 
παρακάτω) 2. ανταπόδοση (+γεν.): ~ ευγνωµοσύνης του έδειξε απίστευτη 
σκληρότητα || οφθαλ-µόν ~ οφθαλµού και οδόντα ~ οδόντος- ΦΡ. αντί τού 
µάννα χολήν βλ. λ. χολή 3. αντίτιµο, αξία (+γεν.): επωλήθη ~ ενός 
εκατοµµυρίου- ΦΡ. αντί πινακίου φακής για ένα πιάτο φακή, δηλ. για ένα 
ασήµαντο ποσό: πούλησε το οικόπεδο ~. Επίσης (λαϊκ.) αντίς. [ΕΤΥΜ αρχ., 
τοπική πτώση θ. άντ- (πβ. αρχ. άντα, άντην µε την ίδια σηµ.) «ενώπιον, 
απέναντι» < I.E. *anti «ενώπιον», πβ. σανσκρ. ânti «απέναντι», λατ. ante 
«πριν, ενώπιον», γαλλ. avant «πριν» (< λατ. ab ante) και πιθ. αγγλ. and «και», 
end «τέλος», γερµ. und «και», Ende «τέλος» κ.ά. o µεσν. τύπος άντίς πιθ. κατ' 
αναλογίαν προς το χωρίς σε φρ. όπως χωρίς να | αντίς να]. 

ανθ' ηµών Γουλιµής. Η φράση αποδίδεται στον µεγάλο Έλληνα πολιτικό 
Χαρίλαο Τρικούπη (1832-96), όταν στις εκλογές τού Απριλίου τού 1895 
στην περιφέρεια τού Τρικούπη (περιοχή Μεσολογγίου) εξελέγη βουλευτής 
(για δεύτερη φορά) ο άγνωστος σε σχέση µε τον Τρικούπη πολιτικός Μιλτ. 
Γουλιµής, µε αποτέλεσµα να αποκλειστεί ο Χ. Τρικούπης. Η φράση 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει έντονη αντίθεση στην προτίµηση 
άγνωστων και άσηµων προσώπων αντί γνωστών, σηµαντικών και 
διακεκριµένων ως εκ τούτου, η φράση δηλώνει γενικότερα άδικη, 
αναξιοκρατική και άστοχη πράξη. 

αντί2 (το) {αντ-ιού | -ιών} κυλινδρικό ξύλο τού αργαλειού, όπου τυλίγεται το 
υφασµένο πανί. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αντίον, ουδ. τού επιθ. άντίος «ο απέναντι, ο αντίθετος» < 
αντί]. 

αντί- κ. αντί- κ. αντ- κ. ανθ- (µπροστά από τ. λέξεως που παλαιότ. δασυνόταν) 
α' συνθετικό που δηλώνει: 1. αντίθετη θέση ή κατεύθυνση: αντι-µέτωπος, 
αντί-περα, αντί-κειµαι 2. αντίθεση ή εναντίωση: αντι-παιδαγωγικός, αντι-
επιστηµονικός 3. αναπλήρωση ή την αµέσως κατώτερη βαθµίδα σε ιεραρχία: 
αντι-πρόεδρος, ανθ-υπολοχαγός, αντι-συνταγµατάρχης 4. αµοιβαία ενέργεια, ως 
ανταπόδοση σε κάτι: αντι-καληµερίζω, ανθ-υποβάλλω, αντ-ενεργώ, αντ-
εφορµώ 5. ισοδύναµη αξία ή τιµή µε κάτι άλλο: αντ-άξιος 6. οµοιότητα στη 
µορφή και τη σύσταση µε κάτι άλλο: αντί-γραφο, αντι-κλείδι, αντί-τυπο 7. 
αποτροπή ή καταπολέµηση: αντι-αρµατικό, αντι-πυρετικό, αντικαρκινικός 8. 
την προηγούµενη ή επόµενη µέρα: αντι-προχθές, αντι-µε-θαύριο 9. αντίδραση 
προς επίσηµες ή καθιερωµένες εκδηλώσεις: αντι-διαδήλωση, αντί-φεστιβάλ. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την πρόθ. 
αντί. Ως αντί- απαντά πριν από β' συνθετικά που αρχίζουν από σύµφωνο (π.χ. 
αντι-δρώ, αντι-νοµία, αντι-λέγω, αντι-καθεστωτικός), ενώ στη Ν. Ελληνική 
απαντά µερικές φορές και προ φωνήεντος (π.χ. 



αντιαεροπορικός 202 αντίγραφο 
 

αντι-ανεµικό, αντι-ολισθητικός). Ως αντ- απαντά κανονικά προ φω-
νήεντος (π.χ. αντ-επανάσταση, αντ-ηχώ), ενώ ως ανθ-, όταν η επόµε-
νη λ. δασύνεται (π.χ. ανθ-έλληνας, ανθ-ίσταµαι)]. 

Σύνθετα: αντί- ή αντ-; Τα σύνθετα τού αντί µπροστά από φωνήεν 
άλλοτε εµφανίζονται µε έκθλιψη τού -ι ως αντ- (αντ-αγωνισµός, 
αντ-αποκρίνοµαι, αντ-εκδικούµαι, αντ-εύχοµαι, αντ-ηχώ, αντ-ονο-
µασία, αντ-ωνυµία κ.ά.) και άλλοτε µε διατήρηση τού -ι, παρά το 
ότι ακολούθα φωνήεν (αντι-αθλητικός, αντι-αλγικός, αντι-εµετι-
κός, αντι-εµπορικός, αντι-ήρωας, αντι-ιός, αντι-οικονοµικός, αντι-
ολισθητικός, αντι-υπουργικός κ.ά.). Τόσο στα σύνθετα τα προερ-
χόµενα από την Αρχαία όσο και στα λόγια τηρείται η έκθλιψη τού 
φωνήεντος -ι προ φωνήεντος: αντί + αποστέλλω > αντ-αποστέλλω. 
Στα νεότερα χρόνια σχηµατίζονται σύνθετα που διατηρούν άθικτη 
(χωρίς έκθλιψη) την αρχική µορφή τού αντί, ήτοι χωρίς να θίγονται 
τα συνθετικά τής λέξης («χαλαρά σύνθετα»): αντι-αεροπορικός, 
αντι-ολισθητικός (πβ. δεν καλοακούει, µισοαναπνέει, ψευτοϋπάρ-
χει κ.τ.ό.). Ανάλογα µε το ύφος -τυπικότερο ή «καθηµερινότερο»-
σχηµατίζονται σύνθετα κανονικά (µε έκθλιψη τού φωνήεντος) ή 
χαλαρά (µε διατήρηση τού φωνήεντος): π.χ. αντ-επιστηµονικός και 
αντι-επιστηµονικός. 

αντιαεροπορικός, -ή, -ό ΣΤΡΑΤ. αυτός που αποσκοπεί στην αποτροπή ή 
απόκρουση αεροπορικής επίθεσης: ~ πυροβόλο. [ETYM. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. antiaérien]. 

αντιαισθητικός, -ή, -ό αυτός που παραβιάζει τους κανόνες τής αι-
σθητικής: ~ κτήριο | σπυράκια ΣΥΝ. άσχηµος, αποκρουστικός, ακα-
λαίσθητος ΑΝΤ. καλαίσθητος. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
inesthétique]. 

αντιαλγικός, -ή, -ό αυτός που καταπραΰνει ή σταµατά τον πόνο ΣΥΝ. 
παυσίπονος, αναλγητικός. [ΕΤΥΜ < αντί- + άλγος «πόνος»]. 

αντιανεµικό (το) αδιάβροχο ένδυµα που φοριέται πάνω από τα ρούχα 
και προστατεύει το σώµα από τον άνεµο· συνήθ. φοριέται από µο-
τοσυκλετιστές, ιστιοπλόους κ.τ.ό. 

αντιαρµατικός, -ή, -ό ΣΤΡΑΤ. αυτός που χρησιµοποιείται κατά των 
αρµάτων µάχης ή άλλων τεθωρακισµένων ή µη οχηµάτων: ~ όπλο | 
βλήµα. — αντιαρµατιστής (ο). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
antitank (νόθο συνθ.)]. 

αντιατοµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την προστασία από την 
ατοµική ενέργεια: ~ εξοπλισµός | καταφύγιο. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. antiatomique]. 

αντιβαίνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κυρ. τριτοπρόσ.· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
βρίσκοµαι σε αντίθεση ή ασυµφωνία (συνήθ. µε ορισµένο σύστηµα 
αρχών): η δικαστική απόφαση αντιβαίνει στο κοινό περί δικαίου αί-
σθηµα ΣΥΝ. αντίκειµαι ΑΝΤ. συµφωνώ. 

αντιβαλλιστικός, -ή, -ό αυτός που έχει προορισµό να αναχαιτίζει και 
να καταστρέφει βαλλιστικά βλήµατα: ~ πύραυλοι. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. anti-ballistic]. 

αντιβάλλω ρ. µετβ. {αντέβαλα, αντεβλήθην (-ης, -η...), αντιβεβληµέ-
νος} (λόγ.) αντιπαραβάλλω (βλ.λ.)· κυρ. στην παλαιογραφία: ~ χειρό-
γραφα (βλ. κ. λ. αντιβολή, αντίβολο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «βάλλω εναντίον κάποιου», < όντι- + βάλ-
λω. Η σηµ. «παραβάλλω, συγκρίνω» είναι µτγν.]. 

αντίβαρο (το) [1826] 1. το βάρος που τοποθετείται σε µηχανισµό, για 
να αντισταθµίσει άλλο βάρος 2. το στοιχείο που λειτουργεί ως αντι-
στάθµισµα, ώστε να επιφέρει ισορροπία, αµοιβαιότητα, σχέση ανα-
λογίας: η πρόταση για εµπορική συνεργασία των δύο χωρών θα λει-
τουργήσει ως ~ στην πρόσφατη διένεξη τους ΣΥΝ. αντιστάθµισµα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. contrepoids]. 

αντιβασιλέας (ο) {αντιβασιλ-είς | -έων), αντιβασίλισσα (η) [1852] 
{αντιβασιλισσών} πρόσωπο που ασκεί την εξουσία σε µια χώρα ή δι-
οικητική περιφέρεια αντί τού νόµιµου βασιλιά (λόγω θανάτου, ασθε-
νείας, απουσίας ή ανηλικότητας τού τελευταίου). Επίσης (λόγ.) αντι-
βασιλεύς (ο) [µτγν.] {αντιβασιλέως}. — αντιβασιλεία (η) [1796]. 

αντιβγαίνω ρ. αµετβ. {αντιβγήκα} 1. έρχοµαι σε αντίθεση ή σύ-
γκρουση µε (κάποιον), εναντιώνοµαι σε (κάποιον) ΑΝΤ. συµφωνώ 2. 
προσπαθώ να φανώ αντάξιος ή να ξεπεράσω (κάποιον), ανταγωνίζο-
µαι (κάποιον): αντιβγήκε µαζί τους στο τρέξιµο και τους νίκησε ΣΥΝ. 
παραβγαίνω, αναµετριέµαι. 

αντιβια (η) {χωρ. πληθ.} η βία που ασκείται ως αντίδραση σε βία. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. antiviolence (νόθο συνθ.)]. 

αντιβιόγραµµα (το) {αντιβιογράµµ-ατος | -ατα, -άτων) ΦΑΡΜ. ο βα-
κτηριολογικός έλεγχος τής ευπάθειας ορισµένου βακτηρίου σε διά-
φορα αντιβιοτικά. 
[ΕΤΥΜ. < αντιβιο)τικό) + -γράµµα < γράφω, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. antibiogramme], 

αντιβιοτικό (το) ΦΑΡΜ. 1. φαρµακευτική ουσία, όπως η πενικιλίνη ή η 
στρεπτοµυκίνη, που παράγεται από ποικίλους µικροοργανισµούς και 
µύκητες και έχει την ικανότητα -σε αραιή διάλυση- να αναστέλλει 
την ανάπτυξη παθολογικών µικροοργανισµών ή να τους καταστρέφει 
2. (συνεκδ.) το φάρµακο που περιέχει µία από τις ουσίες 

αυτές: παίρνει αντιβιοτικά, για να υποχωρήσει η αµυγδαλίτιδα. — 
αντιβιοτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αντί + βιοτικός < βίος, < γαλλ. 
antibiotique. Βλ. κ. µικρόβιο]. 

αντιβίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η θεραπευτική 
αγωγή µε χορήγηση αντιβιοτικών φαρµάκων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. antibiosis]. 

αντιβολή (η) [αρχ.] ΦΙΛΟΛ. η παραβολή λέξη προς λέξη και η διεξοδι-
κή εξέταση τού κειµένου όλων των αντιγράφων ενός έργου που έχουν 
διασωθεί, µε σκοπό την αξιολόγηση τους ως προς τη σχέση τους µε 
το αρχικό κείµενο. 

αντίβολο (το) [αρχ.] {αντιβόλ-ου | -ων} ΦΙΛΟΛ. το χειρόγραφο από το 
οποίο αντιγράφει ένα έργο ο αντιγραφέας. 

αντιβουίζω ρ. αµετβ. {αντιβούιξα} εκπέµπω βοή λόγω αντήχησης, 
αντιλαλώ: αντιβούιζε όλος ο τόπος από τον δυνατό κρότο ΣΥΝ. αντη-
χώ. Επίσης αντιβο)υ)ώ ρ. [µτγν.] {-άς...}. — αντιβούισµα (το). 

αντιβράχιο (το) [1897] {αντιβραχί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. το τµήµα τού χε-
ριού από τον καρπό ώς τον αγκώνα ΣΥΝ. πήχυς. Επίσης αντιβραχίο-
νας (ο). 
[ΕΤΥΜ. < αντί- + -βράχιο < βραχίων, ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
antibrachium]. 

Αντίγκουα και Μπαρµπούντα (η) (αγγλ. Antigua and Barbuda) νη-
σιωτικό κράτος των Μικρών Αντιλλών κοντά στις Β. ακτές τής Ν. 
Αµερικής, µε πρωτεύουσα τον Άγιο Ιωάννη, επίσηµη γλώσσα την 
Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Α. Καραϊβικής. [ΕΤΥΜ Η ονοµ. 
Antigua (αγγλ.) ανάγεται στο θηλ. τού ισπ. επιθ. antiguo «παλιός, 
αρχαίος», που δόθηκε στο νησί από τον Κολόµβο το 1493 εξαιτίας 
οµώνυµου ναού στη Σεβίλλη]. 

αντιγνωµία (η) [1766] {αντιγνωµιών} η ύπαρξη αντικρουόµενων γνω-
µών και απόψεων σε ένα θέµα ΣΥΝ. διχογνωµία, διαφωνία ΑΝΤ. συµ-
φωνία. — αντιγνωµώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

Αντιγόνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Οιδίποδα, γνωστή από την οµώνυ-
µη τραγωδία τού Σοφοκλή 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., 
θηλ. τού αρσ. 'Αντίγονος (βλ.λ.)]. 

αντιγόνο (το) ΒΙΟΛ. ουσία πρωτεϊνικής συνήθ. φύσεως, που, όταν ει-
σέλθει στον οργανισµό, προκαλεί τον σχηµατισµό αντισωµάτων, τα 
οποία επιφέρουν ανοσία. — αντιγονικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αντί- + -γόνο < γόνος, < γαλλ. antigène (όπου β' συνθ. είναι η 
λ. γένος)]. 

Αντίγονος (ο) 1. όνοµα αρχαίων Μακεδόνων βασιλέων 2. όνοµα µαρ-
τύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < άντι- + 
γόνος]. 

αντιγραµµατικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (για γλωσσικές δοµές όπως φράσεις, 
προτάσεις κ.λπ.) αυτός που παραβιάζει τους κανόνες τής γλώσσας, 
καταλήγοντας σε δοµές που δεν είναι γραµµατικώς αποδεκτές, δεν 
είναι ορθές (βλ. κ. λ. γραµµατικός): η πρόταση «µαθητής ο έλυσε 
άσκηση του» είναι ~ στα Ελληνικά ΑΝΤ. γραµµατικός. — αντιγραµ-
µατικότητα (η). 
[ΕΊΎΜ. Απόδ. τού αγγλ. ungrammatical, που πλάστηκε το 1957 από τον 
Αµερικανό γλωσσολόγο Ν. Chomsky]. 

αντιγραφέας (ο/η) {(θηλ. αντιγραφ-έως) | -είς, -έων} 1. πρόσωπο που 
ασχολείται συστηµατικά µε την αντιγραφή (χειρογράφων, εγγράφων, 
κειµένων κ.λπ.): τα κείµενα τής κλασικής γραµµατείας που σώζονται 
τα οφείλουµε στους ~ των µοναστηριών τού Μεσαίωνα 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
καλλιτέχνης που αντιγράφει έργα τέχνης συνήθ. διάσηµων καλλιτε-
χνών 3. (κακόσ.) πρόσωπο που αντιγράφει έργα άλλων δηµιουργών 
και τα παρουσιάζει ως δικά του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άντιγραφεύς < 
αντιγράφω]. 

αντιγραφή (η) 1. (α) η ακριβής µεταφορά ενός κειµένου από βιβλίο, 
έγγραφο, χειρόγραφο κ.λπ. σε άλλο (β) ΠΛΗΡΟΦ. η δηµιουργία πιστού 
αντιγράφου ενός πρωτοτύπου 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η πιστή µίµηση και από-
δοση ενός έργου τέχνης· (συνεκδ.) το προϊόν τής αντιγραφής: αυτός ο 
πίνακας δεν είναι γνήσιος, είναι ~ 3. (γενικότ.) η παράνοµη χρήση και 
οικειοποίηση τής πνευµατικής ιδιοκτησίας ΣΥΝ. λογοκλοπή 4. (σε 
γραπτή εξέταση) η αθέµιτη πράξη εξεταζοµένου να µεταφέρει στο 
γραπτό του απάντηση ή τµήµα απάντησης που βλέπει κρυφά από αλ-
λού (βιβλίο, σηµειώσεις, γραπτό άλλου εξεταζοµένου): ο επιτηρητής 
τον έπιασε να κάνει - και του µηδένισε το γραπτό 5. ΒΙΟΛ. η αυτοα-
ναπαραγωγή τού D.N.A. (βλ.λ.) ΣΥΝ. αναδιπλασιασµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< αντιγράφω. Η σηµ. 5 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. replication]. 

αντιγραφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αντι-
γραφή 2. αντινραφικά (τα) η αµοιβή για την αντιγραφή. 

αντίγραφο (το) [αρχ.] (αντιγράφ-ου | -ων} 1. (α) έγγραφο που περι-
λαµβάνει το περιεχόµενο πρωτότυπου εγγράφου: υποβάλλω την αί-
τηση σε τρία ~ || βγάζω φωτοτυπηµένα ~ (β) (ειδικότ.) έγγραφο που 
εκδίδεται από αρµόδιο πρόσωπο, στο οποίο αναγράφεται πιστά το πε-
ριεχόµενο τού πρωτοτύπου και έχει ισότιµη ισχύ µε αυτό: επικυρω-
µένο | ακριβές ~ || ~ συµβολαίου 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που έχει 
µεγάλη οµοιότητα µε κάποιον άλλο: όλοι λένε πως η Μαρία είναι πι-
στό ~ τής µητέρας της 3. (α) (στην τέχνη) κάθε πιστή αποµίµηση πρω-
τότυπου έργου: είχε ένα ~ τής «Γκουέρνικα» τού Πικάσσο (β) κασέτα 

αντί- | αντί- | αντ- | ανθ- α' συνθετικό 
αντι-αιµοπεταλιακός, -ή, -ό αντι-αποικιακός, -ή, ό αντι-βενιζελικός, -ή, -ό αντι-διεγερτικός, -ή, -ό αντι-εκπαιδευτικός, -ή, -ό 
αντι-αιµορραγικός, -ή, -ό αντι-αποικιοκρατικός, -ή, -ό αντι-βηχικός, -ή, -ό αντι-δικτατορικός, -ή, -ό αντι-εµετικός, -ή, -ό 
αντι-ακαδηµαϊκός, -ή, -ό αντι-αρθριτικός, -ή, -ό αντι-γριπικός, -ή, -ό αντι-δογµατικός, -ή, -ό αντι-εοκικός, -ή, -ό 
αντι-ακαδηµαίσµός (ο) αντι-αριστερός, -ή, -ό αντι-δεξιός, -ά, -ό αντι-δορυφορικός, -ή, -ό αντι-επιΒηµικός, -ή, -ό 
αντι-αλκοολικός, -ή,-ό αντι-αρρυθµικός, -ή, -ό αντι-δηµαγωγικός, -ή, -ό αντι-εβραϊκός,-ή,-ό αντι-επιληπτικός, -ή. -ό 
αντι-αλλεργικός, -ή, -ό αντι-αυταρχικός, -ή, -ό αντι-διαβητικός, -ή, -ό αντι-εθνικιστικός, -ή, -ό 
αντι-αµοιβαδικός, -ή, -ό αντι-βακτηριδιακός, -ή, -ό αντι-διαρρηκτικός, -ή, -ό αντ(ι)-εκκλησιαστικός, -ή, -ό 
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ήχου | εικόνας, σιντί κ.ά. των οποίων το περιεχόµενο αποτελεί πιστή 
µεταφορά τού περιεχοµένου άλλης κασέτας, σιντί κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απόγραφο. 

αντιγράφω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {αντέγραψα, αντιγράφτηκα (λόγ. 
αντεγράφην, -ης, -η..., µτχ. αντιγραφείς, -είσα, -έν), -µµένος (λόγ. αντι-
γεγραµµένος)} ♦ (µετβ.) 1. κάνω αντιγραφή, µεταφέρω µε ακρίβεια 
από το πρωτότυπο ένα γραπτό κείµενο ή σχέδιο: αντιγράψτε τις ασκή-
σεις από τον πίνακα 2. αποµιµούµαι (κυρ. καλλιτεχνικό έργο) ΣΥΝ. 
(καθηµ.) ξεσηκώνω 3. µιµούµαι (κάποιον/κάτι): αντιγράφει τον φίλο 
του σε όλα του τα φερσίµατα 4. δηµιουργώ αντίγραφο πρωτότυπου 
έργου µε µηχανικά µέσα, π.χ. βιντεοκασέτας, σιντί, κασέτας ήχου κ.ά. 
♦ 5. (αµετβ.) κάνω αντιγραφή (βλ.λ., σηµ. 4): τον έπιασα ν' αντιγράφει 
από τον πλαϊνό του. 

αντιδάνειο (το) {αντιδανεί-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. το στοιχείο (συνήθ. λέξη) 
µιας γλώσσας που, αφού εισαχθεί ως δάνειο σε άλλη γλώσσα και 
προσαρµοστεί φωνολογικά και µορφολογικά στο σύστηµα της, επι-
στρέφει συνήθως αλλοιωµένο στη γλώσσα από την οποία ξεκίνησε 
π.χ. καλέµι < τουρκ. kalem < αραβ. kalam < ελλην. κάλαµος. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Rückwanderer]. 

αντιδάνεια (αντιδάνειες λέξεις). Κάθε γλώσσα δανείζεται από άλ-
λες γλώσσες λέξεις που χρειάζεται, για να δηλώσει νέες έννοιες 
(από τον πολιτισµό, την επιστήµη, την τεχνολογία, την καθηµερινή 
ζωή κ.λπ.). Οι λέξεις αυτές λέγονται δάνειες λέξεις ή δάνεια- πβ. 
παλαιότερα δάνεια τής Ελληνικής (λατ. γάτα, άσπρος, πόµολο, 
βέργα βεν. αναµπουµπούλα- γενουατ. κάβος· τουρκ. τζάκι, µπακά-
λης- αλβ. καλαµπόκι· σλαβ. βρικόλακας- αραβ. κεχριµπάρι κ.ά.) και 
νεότερα δάνεια τής Ελληνικής (γαλλ. γραβάτα, ρόλος, κοντρόλ·αγ-
γλ. µπαρ, σούπερ-µάρκετ, τσεκ- γερµ. [µέσω ιταλικής] µπίρα, τάλιρο 
κ.ά.). Κοντά στα δάνεια υπάρχουν -ιδίως για γλώσσες όπως η 
Ελληνική, που κατεξοχήν δάνεισε πάρα πολλές λέξεις σε άλλες 
γλώσσες- και τα αντιδάνεια: δάνεια λ.χ. τής Ελληνικής από ξένες 
γλώσσες που και αυτές τα έχουν πάρει παλιότερα από την Ελλη-
νική. Πρόκειται για «φαινοµενικά δάνεια», αφού οι γλώσσες που 
δανείζουν τις δεδοµένες λέξεις τις έχουν οι ίδιες αντι-δανειστεί 
από τη γλώσσα στην οποία φαίνονται ως δάνεια. Οι Γερµανοί απο-
καλούν τέτοια δάνεια «Rückwanderer», περιπλανώµενες λέξεις 
που επιστρέφουν στον τόπο τους! Παραδείγµατα αντιδανείων λέ-
ξεων τής Ελληνικής: γαζία < βενετσ. gazia < ιταλ. cada < ελλ. ακα-
κία· σπάλα < ιταλ. spalla < λατ. spatula < ελλ. σπάθη· τσαµπούνα 
(είδος αυλού) < ιταλ. zampogna < λατ. symphonia < ελλ. συµφωνία-
βάρκα < λατ. barca < *λατ. *barica < ελλ. βάρις- άρια < ιταλ. aria < 
λατ. aerius < ελλ. άήρ· φιστίκι < τουρκ. fistik < ελλ. πιστάκιον, υπο-
κορ. τού πιστάκη (από περσ. pistah)· καναπές < γαλλ. canapé < λατ. 
conopeum < ελλ. κωνωπεϊον (ανάκλιντρο µε κουνουπιέρα)· αφιόνι 
< τουρκ. afyon < ελλ. δπιον καµπούρης < τουρκ. kambur < ελλ. κα-
µπύλος· πέναλτι < µεσ. λατ. poenalitas < λατ. poenalis < ελλ. ποινή· 
κάµαρα < λατ. camara < ελλ. καµάρα- γάντζος < βενετσ. ganzo < 
ελλ. γαµψός- ελιξήριο < αραβ. el iksir < ελλ. ξηρίον «σκόνη για 
πληγές»· τσόκαρο < ιταλ. zoccolo, υποκορ. τού zocco < ελλ. σόκχος-
αντιλόπη < γαλλ. antilope < αγγλ. antelope < µεσ. λατ. antalopus < 
µεσν. ελλ. άνθόλοψ «µυθικό τέρας που περιγράφει ο Ευστάθιος 
Αντιοχείας» (t 337)· διαµάντι < ιταλ. diamante < λατ. diamas < ελλ. 
άδάµας- δράµι < µεσν. δράµιον < αραβ. dirhem < ελλ. δραχµίον, 
υποκορ. τού δραχµή- παλάβρα < ισπανοεβρ. paravra < λατ. parabola 
< ελλ. παραβολή- φυντάνι < τουρκ. fidan < ελλ. φυτάνη (η) κ.ά. 

αντιδεοντολογικός, -ή, -ό αυτός που παραβιάζει τη δεοντολογία. — 
αντιδεοντολογικά επίρρ. 

αντιδήµαρχος (ο/η) [1891] {αντιδηµάρχ-ου | -ων, -ους} µέλος δηµο-
τικού συµβουλίου, δεύτερο στην ιεραρχία µετά τον δήµαρχο, που έχει 
επιφορτιστεί µε συγκεκριµένο τοµέα ευθυνών (π.χ. τα πολιτιστικά). 

αντιδηµοτικός, -ή, -ό [1826] αυτός που δεν είναι αρεστός στον λαό, 
µη δηµοφιλής ΣΥΝ. αντιλαϊκός ANT. λαοφιλής, δηµοφιλής. — αντιδη-
µοτικά επίρρ., αντιδηµοτικότητα (η) [1855]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. impopulaire]. 

αντίδι (το) {αντιδ-ιού | -ιών} εδώδιµο λαχανικό που τρώγεται ως σα-
λατικό ή και µαγειρεµένο. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. άντίδιον | άντίβιον | έντυβιον < Γντυβον < λατ. intubus 
«είδος λαχανικού»]. 

αντιδιαβρωτικός, -ή, -ό αυτός που δεν επιτρέπει τη διάβρωση: «~ 
έργα στις λεκάνες απορροής των χειµάρρων» (εφηµ.) || ~ ουσία. 

αντιδιαδήλωοη (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η διαδήλωση 
που γίνεται ως αντίδραση σε άλλη διαδήλωση, η οποία πραγµατο-
ποιείται την ίδια στιγµή.   — αντιδιαδηλωτής (ο) [1888], αντιδιαδη-
λώτρια (η), αντιδιαδηλώνω ρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
contre-manifestation]. 

αντιδιαστέλλω ρ. µετβ. [µτγν.] {αντι-διέστειλα, -διαστάλθηκα (λόγ. -
διεστάλην, -ης, -η...), -διεσταλµένος} αντιπαραθέτω (κάτι προς κάτι 
διαφορετικό, ανόµοιο), για να τονιστεί η µεταξύ τους διαφορά: ο 
υπουργός αντιδιέστειλε την πολιτική του προς αυτήν τού προκατόχου 
του || η άµιλλα αντιδιαστέλλεται σαφώς από τον ανταγωνισµό ΣΥΝ. 
ξεχωρίζω, διαχωρίζω, διακρίνω ΑΝΤ. ταυτίζω. — αντιδιασταλτι-κός, -ή, 
-ό [µτγν.], αντιδιασταλτικά επίρρ. 

αντιδιαστολή (η) [µτγν.] η αντιπαράθεση στοιχείου προς ένα άλλο, 
για να τονιστεί η µεταξύ τους διαφορά: η συζήτηση είχε ως θέµα τον 
ρόλο τής πολιτικοποίησης κατ' - προς τον κοµµατισµό ΣΥΝ. διαχωρι-
σµός, διαφοροποίηση ΑΝΤ ταύτιση. 

αντιδικία (η) [µτγν.] {αντιδικιών} 1. η εµπλοκή σε δικαστικό αγώνα 
(µε κάποιον), η διεξαγωγή δίκης µε αντιπαράθεση των διαδίκων 2. 

(κατ' επέκτ.) η έριδα, η έντονη διαφωνία: το συνέδριο δεν είχε οµαλή 
εξέλιξη εξαιτίας τής ~ µεταξύ µερικών συνέδρων ΣΥΝ. διχογνωµία, φι-
λονικία, διαµάχη. 

αντίδικος, -η/-ος, -ο [αρχ.] {αντιδίκ-ου | -ων, -ους} ο αντίπαλος σε δί-
κη, καθένας από τους δύο διαδίκους. 

αντιδικώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {αντιδικείς... | αντιδίκησα} φιλονικώ έντονα 
(µε κάποιον), εναντιώνοµαι (σε κάποιον): µην αντιδικείς µαζί του-δεν 
πρόκειται να βρεις το δίκιο σου ΣΥΝ. διαφωνώ, τσακώνοµαι, δια-
πληκτίζοµαι, καβγαδίζω. 

αντίδοτο (το) {αντιδότ-ου | -ων} 1. ΦΑΡΜ. το φάρµακο που εξουδετε-
ρώνει τη δράση δηλητηρίου ή άλλης βλαβερής ουσίας που εισέρχεται 
στον οργανισµό 2. (µτφ.) το µέσο για την αντιµετώπιση προβληµατι-
κής κατάστασης: οι περιορισµοί στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων 
θα λειτουργήσουν ως ~ στην αύξηση τής ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. άντίδοτον (ενν. φάρµακον), ουδ. τού µτγν. επιθ. άντί-
δοτος < αρχ. άντιδίδωµι «ανταποδίδω, ανταλλάσσω»]. 

αντίδραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. (γενικά) η δράση ή 
η ενέργεια που πραγµατοποιείται για την εξουδετέρωση άλλης δρά-
σης ή ενέργειας: έντονη ~ || δράση και ~ 2. η αρνητική στάση, η αρ-
νητική συµπεριφορά: κάθε του πρόταση αντιµετώπιζε την έντονη ~ 
των συναδέλφων του || προκαλώ ποικίλες | έντονες ~· ΦΡ. από αντί-
δραση για τη δήλωση αντιθέσεως, µόνο και µόνο για να εκδηλωθεί 
αντίθεση: Από αντίδραση διαφωνεί µαζί σου! Στην πραγµατικότητα, 
δεν έχει να προτείνει κάτι καλύτερο! 3. ΠΟΛΙΤ. (κακόσ.) το σύνολο των 
δυνάµεων µιας κοινωνίας που αντιτίθενται σε κάθε πολιτική ή κοι-
νωνική αλλαγή και ενδεχοµένως ευνοούν την οπισθοδρόµηση: οι δυ-
νάµεις τής ~ || η µαύρη ~ (ο φασισµός) 4. ΦΥΣ. δύναµη που είναι ίση 
σε µέτρο, αλλά αντίθετη ως προς τη φορά σε κάποια άλλη δύναµη 
(δράση) 5. (µτφ.) οτιδήποτε έρχεται ως απάντηση σε επίδραση, σε 
εξωτερικό ή εσωτερικό ερέθισµα: η στροφή τού εκλογικού σώµατος 
προς τα µικρότερα κόµµατα χαρακτηρίστηκε υγιής ~ || η ~ του ήταν 
χλιαρή || παγερή | βίαιη ~ || (ειδικότ. ΙΑΤΡ.) αγχώδης | νευρωσική ~ 6. 
(επιστηµ.) (α) (γενικά) κάθε φαινόµενο που προκαλείται από την επί-
δραση ενός σώµατος σε ένα άλλο ή µιας δύναµης σε µια άλλη (β) 
(χηµική) αντίδραση η αµοιβαία επίδραση µεταξύ ουσιών, η οποία 
οδηγεί στην παραγωγή νέας ή νέων ουσιών µε διαφορετικές χηµικές 
ιδιότητες (γ) αµφίδροµη (χηµική) αντίδραση βλ. λ. αµφίδροµος (δ) 
αλυσιδωτή αντίδραση βλ. λ. αλυσιδωτός, (σηµ. 2) (ε) πυρηνική αντί-
δραση φαινόµενο κατά το οποίο σηµειώνονται µεταβολές στους πυ-
ρήνες των ατόµων των στοιχείων, µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό νέ-
ων πυρήνων 7. ΦΥΣΙΟΛ. κάθε εκδήλωση ή ενέργεια τού οργανισµού, 
που έρχεται ως επακόλουθο συγκεκριµένου ερεθίσµατος: η ~ τού ορ-
γανισµού στο φάρµακο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άντίδρασις < αρχ. αντιδρώ, o επιστηµ. όρος είναι µε-
τάφρ. δάνειο από γαλλ. réaction]. 

αντιδραστήρας (ο) ΧΗΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. η διάταξη, συνήθ. απλό δοχείο ή 
δοχείο ειδικής κατασκευής, µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται χηµι-
κή ή πυρηνική αντίδραση για πειραµατικούς ή βιοµηχανικούς λό-
γους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. reactor]. 

αντιδραστήριο (το) [1842] {αντιδραστηρί-ου | -ων} ΧΗΜ. κάθε ουσία 
που συµµετέχει σε µια χηµική αντίδραση. 

αντιδραστικός, -ή, -ό [1812] 1. αυτός που συνηθίζει να εναντιώνεται, 
να κρατά αρνητική στάση: είναι - άτοµο- ό,τι και να του πεις διαφωνεί 
2. ΠΟΛΙΤ. αυτός που αντιτίθεται σε κάθε καινοτοµία, ο πολέµιος των 
κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών: ~ πολιτική | επιλογές ΣΥΝ. 
συντηρητικός, οπισθοδροµικός ΑΝΤ. προοδευτικός, πρωτοποριακός, ρι-
ζοσπαστικός. — αντιδραστικά επίρρ. 

αντιδρώ ρ. αµετβ. {αντιδράς... | αντέδρασα} 1. (+σε | κατά | εναντίον) 
ενεργώ αντίθετα ή εκδηλώνω την αντίθεση µου, τηρώ αρνητική στά-
ση: αντέδρασε στην υπόδειξη που του έκανε ο προϊστάµενος του || το 
σωµατείο µας δεν πρόκειται να δεχθεί τα νέα φορολογικά µέτρα- θα 
αντιδράσει || ~ έντονα ΣΥΝ. εναντιώνοµαι, αντιτίθεµαι ΑΝΤ. συµπράτ-
τω, συµφωνώ 2. (+σε) εκδηλώνω θετική ή αρνητική συµπεριφορά ως 
απάντηση σε εξωτερικό ή εσωτερικό ερέθισµα (ενέργεια, πληροφο-
ρία κ.λπ.): πώς αντέδρασε όταν άκουσε το νέο; || στα αναπάντεχα νέα 
αντέδρασα βάζοντας τα γέλια 3. ΧΗΜ. (για χηµικά στοιχεία ή ενώ-
σεις) συµµετέχω σε χηµική αντίδραση: το χλώριο αντιδρά µε το νά-
τριο και παράγεται το χλωριούχο νάτριο 4. ΦΥΣΙΟΛ. εκδηλώνω αντί-
δραση, απαντώ σε συγκεκριµένο ερέθισµα: ο οργανισµός του δεν 
αντιδρά πλέον. 
[ΕΤΥΜ < «ΡΧ· αντιδρώ, αρχική σηµ. «ενεργώ εναντίον κάποιου», < 
άντι- + δρώ (-άω). Η σηµ. «ανταποκρίνοµαι σε εξωτερικό ερέθισµα» 
είναι απόδ. τού γαλλ. réagir]. 

αντιδυτικός, -ή, -ό αυτός που είναι αντίθετος προς τη ∆ύση (βλ.λ.) 
(την πολιτική, την πρακτική, την ιδεολογία της) ή τους δυτικούς: ~ 
πολιτική | στάση | συνθήµατα ΑΝΤ. φιλοδυτικός. 

αντίδωρο κ. (λαΐκ.) [µεσν.] αντίδερο (το) ΕΚΚΛΗΣ. το µικρό τεµάχιο 
άρτου που µοιράζει ο ιερέας στους εκκλησιαζοµένους στο τέλος τής 
Θείας Λειτουργίας αντί των θείων δώρων. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. αντίδωρο ν «δώρο που δόθηκε ως ανταπόδοση» < αρχ. 
άντιδωροϋµαι (υποχωρητ.) «ανταποδίδω το δώρο» < άντι- + δω-
ροϋµαι. Η εκκλησ. σηµ. είναι µεσν.]. 

αντιεισαγγελέας (ο/η) → αντεισαγγελέας 
αντιελληνικός, -ή, -ό → ανθελληνικός 
αντιένζυµο (το) {αντιενζύµ-ου | -ων} ΒΙΟΛ.-ΧΗΜ. ουσία που εξουδε-

τερώνει τη δράση των ενζύµων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ„ < 
αγγλ. antienzyme]. 

αντιεπιστηµονικσς, -ή, -ό → αντεπιστηµονικός 
αντ(ι)ευρωπαϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι αντίθετος µε οτιδήπο- 
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τε έχει σχέση µε την Ευρώπη: ~ στάση | µένος | κήρυγµα ΑΝΤ. φιλο-
ευρωπαϊκός 2. (ειδικότ.) αυτός που είναι αντίθετος µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ή την πολιτική της: ~ πολιτική | δηµοσίευµα ΑΝΤ. φιλοευ-ρωπαϊκός. — 
αντιευρωπαϊκά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. anti-European. Βλ. κ. ευρωσκε-
πτικισµός]. 

αντ(ι)ευρωπαϊστής (ο), αντ(ι)ευρωπαΐστρια (η) (αντ(ι)ευρω-παϊστριών) 
πρόσωπο που εναντιώνεται στην Ευρώπη ως πολιτικό ή/και πολιτιστικό χώρο, 
που είναι αντίθετος στην ιδέα τού ευρωπαϊσµού ΑΝΤ. ευρωπαϊστής. — 
αντ(ι)ευρωπαϊσµός (ο). 

αντιζηλία (η) [µτγν.] {αντιζηλιών} (κακόσ.) 1. ο µονοµερής ή αµοιβαίος 
ανταγωνισµός µεταξύ προσώπων που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό: συχνά 
υπάρχει -µεταξύ των καλών µαθητών ΣΥΝ. αντιπαλότητα 2. το αίσθηµα ζήλιας 
που δηµιουργείται µεταξύ προσώπων που βρίσκονται σε σχέση 
ανταγωνισµού: η ~ κατέστρεψε τη φιλία τους. 

αντίζηλος (ο/η) {-ου κ. -ήλου | -ων κ. -ήλων, -ους κ. -ήλους} 1. πρόσωπο που 
βρίσκεται σε ανταγωνιστική σχέση µε άλλο, επιδιώκοντας τον ίδιο σκοπό ΣΥΝ. 
αντίπαλος, ανταγωνιστής 2. (ειδικότ.) ο ερωτικός αντίζηλος ΣΥΝ. αντεραστής. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άνπ- + ζήλος]. 

αντιζυγία (η) {αντιζυγιών} ΣΤΡΑΤ. η παράταξη σε αντιµέτωπους ζυγούς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ισοδυναµία», < άντίζυγος «αντίστοιχος, 
ισοβαρής» < άνπ- + ζυγός]. 

αντιζυγίζω κ. αντιζυψιάζω ρ. µετβ. {αντιζύγισα} αντισταθµίζω. — 
αντιζύνιασµα (το). 

αντιζύγιο (το) {αντιζυγί-ου | -ων} το αντίβαρο (βλ.λ., σηµ. 1). Επίσης αντιζύνι 
[ETYM Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. contre-poids]. 

αντιήρωας (ο) {αντιηρώων} η κεντρική φυσιογνωµία τού αντιµυθι-στορήµατος 
(βλ.λ.), αντίποδας τού ήρωα τού κλασικού µυθιστορήµατος (αλλά και τού 
θεατρικού ή κινηµατογραφικού έργου), αµφισβητίας, ανικανοποίητος, 
απογοητευµένος, οργισµένος κυρ. µε την κατεστηµένη ηθική σε όλες της τις 
εκφράσεις· από τους σηµαντικότερους αντιήρωες είναι ο Τζίµι Πόρτερ τού 
περίφηµου έργου τού Τζωρτζ Όσµπορν «Οργισµένο είδωλο» (1956) (πβ. λ. 
αντιστάρ). [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. antihéros]. 

αντιηρωικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν ευνοεί τον ηρωισµό ή την ανάδειξη 
ηρώων: ~ εποχή 2. αυτός που έχει χαρακτηριστικά αντίθετα προς αυτά τού 
ήρωα (π.χ. στερείται γενναιότητας, ευγενούς φρονήµατος). 

αντιθεατρικός, -ή, -ό αυτός που δεν συµφωνεί µε τους κανόνες τής θεατρικής 
τέχνης· (ειδικότ. για έργα) αυτός που δεν προσφέρεται για να γίνει θεατρικό 
έργο, που δεν µπορεί να σκηνοθετηθεί ως θεατρική παράσταση: το έργο ήταν 
τελείως ~· στηριζόταν σ ένα κείµενο γραµµένο για να διαβάζεται, όχι να 
παίζεται. — αντιθεατρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
antithéâtral]. 

αντίθεος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αρνείται την ύπαρξη Θεού ή πράττει 
ενάντια στη βούληση τού Θεού ΣΥΝ. άθεος, ασεβής ΑΝΤ. θεοσεβούµενος, 
ευσεβής, πιστός 2. αντίθεος (ο) ο ∆ιάβολος, ο Σατανάς ΣΥΝ. δαίµονας, 
Εωσφόρος. 

αντίθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η έλλειψη συµφωνίας ή 
οµοφωνίας, η διάσταση: ~ απόψεων ΣΥΝ. διαφωνία, ασυµφωνία, 
αντιπαράθεση, διαφορά 2. (ειδικότ.) η σχέση µεταξύ δύο εννοιών ή κρίσεων 
που αποκλείουν η µία την άλλη 3. η παρουσία διαφορετικών στοιχείων από 
κοινού, µε τρόπο ώστε να τονίζονται οι διαφορές τους, τα διαφορετικά τους 
χαρακτηριστικά: ~ χρωµάτων ΣΥΝ. κοντράστ· ΦΡ. σε αντίθεση µε | (λόγ.) εν 
αντιθέσει προς (σε σύγκριση) κατ' αντιδιαστολή προς: η ζωή στην ύπαιθρο ~ 
τη ζωή στην πόλη 4. ΡΗΤΟΡ-ΦΙΛΟΛ. σχήµα λόγου κατά το οποίο αντίθετες 
λέξεις ή έννοιες παρατίθενται, για να δηµιουργήσουν εντύπωση, λ.χ. 
«εφηµερίδες, αι οποί-αι εσύσταινον (το βιβλίο) ως ευφυέστατον λίαν κακόηθες, 
χαριτό-βρυτον, βορβορώδες..., θελκτικότατον, αηδές...» (Εµµ. Ροΐδης). [ΕΤΥΜ 
< αρχ· άντίθεσις < άντιτίθηµι < αντί- + τίθηµι «θέτω». Η φρ. εν αντιθέσει µε | 
προς αποδίδει το γαλλ. au contraire de]. 

αντίθετα επίρρ. 1. µε τον αντίθετο τρόπο: πράττει ~ απ'ό,τι του λένε 2. για την 
έκφραση αντιδιαστολής, αντιπαράθεσης: εκείνος µε κορόιδεψε, ~ εγώ υπήρξα 
απολύτως ειλικρινής απέναντι του 3. για την έκφραση αντίθεσης, άρνησης, για 
να δηλωθεί ότι ισχύει το αντίθετο από αυτό που µόλις ελέχθη: -Μήπως τους 
κακοµεταχειρίστηκες; -Αντίθετα, τους φέρθηκα µε τον καλύτερο τρόπο! ΣΥΝ. 
κάθε άλλο. Επίσης (λόγ.) ανπθέτως [µτγν.]. 

αντιθετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αντίθεση 2. ΓΛΩΣΣ. 
αντιθετικός σύνδεσµος ο σύνδεσµος που συνδέει όρους (λέξεις, προτάσεις 
κ.λπ.) σε σχέση αντίθεσης: αντιθετικοί σύνδεσµοι τής Ελληνικής είναι οι 
«αλλά», «όµως», «ωστόσο», «µα» κ.λπ. 

αντίθετο (το) [αρχ.] {αντιθέτ-ου | -ων} 1. καθετί που βρίσκεται σε σχέση 
αντίθεσης προς κάτι άλλο: ο Τάκης είναι το ~ τού Θάνου: ευγενής ο ένας, 
αγενής ο άλλος || η τωρινή κυβέρνηση ακολουθεί την άκρως ~ πολιτική από την 
προηγούµενη || ποτέ δεν υποστήριξα την αυστηρότητα- το ~ µάλιστα- πάντα 
έλεγα ότι πρέπει να είµαστε επιεικείς 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. έννοια ή λέξη που 
βρίσκεται σε σχέση αντίθεσης µε άλλη: το ~ τού καλού είναι το κακό || το ~ 
τού «φεύγω» είναι το «έρχοµαι» ΣΥΝ. αντώνυµο ΑΝΤ. συνώνυµο. 

αντίθετος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε αντίθεση (µε κάποιον/κάτι άλλο): ~ 
αποτέλεσµα | πλευρά | χρώµα || αυτό είναι τελείως ~ από τις αρχές µου | µε όσα 
έχουµε συµφωνήσει | από όσα έχουµε πει ΣΥΝ. ασύµφωνος 2. αντίθετο (το) 
βλ.λ 3. (για πρόσ.) αυτός που διαφωνεί, που έχει διαφορετική άποψη: ο 
υπουργός ήταν αντίθετος στις τελευταίες επιλογές τής κυβέρνησης και 
παραιτήθηκε ΣΥΝ. ενάντιος 4. αυ- 

τός που βρίσκεται σε αντίστροφη κατεύθυνση, που έχει αντίρροπη φορά: ~ 
πορεία | κατεύθυνση ΣΥΝ. αντίστροφος 5. ΜΑθ. αντίθετοι αριθµοί δύο αριθµοί 
οι οποίοι έχουν άθροισµα το 0. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άντιτίθηµι < αντί- + 
τίθηµι «θέτω» (βλ. λ. θέτω, τίθεµαι)]. 

αντιθέτω ρ. µετβ. {αντέθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. αντιτίθ-εµαι, -εσαι, -εται, -έµεθα, 
-εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. αντετιθ-έµην, -εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο, 
αόρ. αντιτέθηκα (λόγ. αντετέθην, -ης, -η..., µτχ. αντιτεθείς, -είσα, -έν), µτχ. 
παρακ. αντιτεθειµένος} 1. (σπάν.) θέτω (κάτι) απέναντι ή εναντίον άλλου, 
αντιτάσσω 2. (συνήθ. µεσοπαθ. αντιτίθεµαι) εκφράζω την αντίθεση µου (σε 
κάτι): οι κάτοικοι αντιτίθενται στο σχέδιο κατασκευής εργοστασίου στην 
περιοχή τους ΣΥΝ. εναντιώνοµαι, αντιτάσσοµαι, αντιδρώ ΑΝΤ. συµφωνώ, 
επικροτώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άντιτίθηµι «τοποθετώ απέναντι, αντιπαραθέτω» < 
άντι-+ τίθηµι «θέτω»]. 

αντίθρησκος, -η, -ο [1832] αυτός που στρέφεται εναντίον τής θρησκείας 
(γενικά) ή µιας συγκεκριµένης θρησκείας. 

αντϋός (ο) ΠΛΗΡΟΦ. πρόγραµµα το οποίο σχεδιάστηκε και χρησιµοποιείται 
διορθωτικά για την αποµάκρυνση των ιών από λογισµικό, αρχεία και δίσκους 
(βλ. λ. ιός). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. antivirus (νόθο συνθ.)]. 

αντιισταµινικός, -ή, -ό ΦΑΡΜ. 1. αυτός που λειτουργεί ανασταλτικά στις 
επιδράσεις τής ισταµίνης (βλ.λ.) 2. αντιισταµινικό κ. (καθηµ.) α-ντισταµινικό 
(το) φάρµακο για την πρόληψη αλλεργιών, ενίοτε και για την καταπολέµηση 
τής ναυτίας και τής αϋπνίας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
antihistamine]. 

αντίκα (η) {αντικών} παλαιό (αλλά όχι αρχαίο) αντικείµενο µε καλλιτεχνική ή 
και εµπορική αξία (έπιπλο, διακοσµητικό αντικείµενο, αυτοκίνητο κ.ά.): αυτό 
το έπιπλο είναι ~· είναι εποχής Λουδοβίκου 16ου· ΦΡ. ράλι-αντίκα αγώνας 
ταχύτητας παλαιών αυτοκινήτων. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. antica, θηλ. τού επιθ. antico 
«παλαιός» < λατ. antiquus «αρχαίος»]. 

Πώς προφέρεται το αντίκα; Το αντίκα ανήκει στα νεότερα δάνεια τής 
Ελληνικής, που δίνουν ακόµη στον οµιλητή την αίσθηση τής ξενικής 
προέλευσης. Γι' αυτό και το -ντ- που υπάρχει µέσα στη λέξη, προφέρεται 
ξενικά και κατ' εξαίρεση ως ν-τ(= -nt-) και όχι κανονικά ως -nd- (πβ. 
αντίβαρο, αντωνυµία, έντιµος, οντότητα κ.τ.ό.): /antika/ όχι /andika/ ή 
/ααίκα/. Το ίδιο ισχύει, λιγότερο, και για λέξεις όπως καντάδα, κόντρα, 
πουνέντες κ.ά. Οι λέξεις αυτές δηλ. διατηρούν την αρχική (ξενική) 
προφορά τους. 

αντικαθεστωτικός, -ή, -ό αυτός που αντιτίθεται σε ένα καθεστώς: ~ συνθήµατα | 
κινήµατα || (ως ουσ.) διώξεις αντικαθεστικών. 

αντικαθιστώ ρ. µετβ. {αντικαθιστάς... | αντι-κατέστησα, -καθίστα-µαι, -
καταστάθηκα, -κατεστηµένος} 1. τοποθετώ, χρησιµοποιώ (κάτι) στη θέση 
άλλου λόγω φθοράς, βλάβης, απώλειας κ.λπ.: αποφάσισε ν' αντικαταστήσει την 
παλιά του βιβλιοθήκη µε µια καινούργια µεγαλύτερη || έδωσε εντολή να 
αντικατασταθούν αµέσως τα µηχανήµατα που παθαίνουν συχνά βλάβες ΣΥΝ. 
αλλάζω, ανταλλάσσω 2. (για πρόσ.) απαλλάσσω (κάποιον) από το καθήκον, 
τον ρόλο του ή καλύπτω την απουσία του είτε τοποθετώντας άλλον στη θέση 
του είτε αναλαµβάνοντας ο ίδιος το καθήκον, τον ρόλο του: αντικατέστησε όλο 
το προσωπικό µε ανθρώπους τής εµπιστοσύνης του || επειδή αρρώστησε, τον 
αντικατέστησα εγώ. Επίσης (λαϊκ.) αντικατασταίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άντικαθίστηµι «τοποθετώ απέναντι, αποκαθιστώ, αναπληρώνω» < άντι- + 
καθίστηµι «τοποθετώ, στήνω». Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

αντικαθρεφτίζω ρ. µετβ. {αντικαθρέφτισ-α, -τηκα, -µένος} αντικατοπτρίζω 
(βλ.λ.). — αντικαθρέφτισµα (το). 

αντικάµαρα (η) {χωρ. πληθ.) ο προθάλαµος· κυρ. στη ΦΡ. κάνω αντι-κάµαρα 
κάνω παρασκηνιακές ενέργειες, κινούµαι στους προθαλάµους ανθρώπων τής 
εξουσίας και ρυθµίζω καταστάσεις, πβ. λ. λόµπι. [ΕΤΥΜ < ιταλ. anticamera, 
βλ. κ. κάµαρα]. 

αντικανονικός, -ή, -ό [1852] 1. αυτός που ενεργεί ή συµβαίνει αντίθετα προς 
τους καθιερωµένους κανόνες ή κανονισµούς: το ατύχηµα οφείλεται σε ~ 
προσπέραση || ~ κόψιµο τής µπάλας µε το χέρι (στο ποδόσφαιρο) ΣΥΝ. 
παράτυπος 2. ΕΚΚΛΗΣ. η πράξη (εκκλησιαστικού οργάνου) που γίνεται κατά 
παράβαση των Ιερών Κανόνων. — αντι-κανονικ-ά | -ώς [1852] επίρρ., 
αντικανονικότητα (η) [1889]. 

αντικαρκινικός, -ή, -ό αυτός που αποβλέπει στην αναστολή και τη θεραπεία τού 
καρκίνου ή και στην πρόληψη του: ~ φάρµακο | έρανος | εκστρατεία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. anticancer]. 

αντικαταβολή (η) 1. η καταβολή τής αξίας τού εµπορεύµατος κατά τη στιγµή 
τής παραλαβής του: θα σας ταχυδροµήσουµε το προϊόν που επιθυµείτε και θα 
το πληρώσετε µε ~ || επί ~ 2. ΟΙΚΟΝ. η αγορά ή πώληση χρηµατιστηριακών 
αξιών µε προθεσµία έναντι καταβολής ορισµένου ποσού ΣΥΝ. εξαργύρωση. 
— αντικαταβάλλω ρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. remboursement]. 

αντικατασκοπία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των µέτρων και των ενεργειών 
που αποβλέπουν στην καταπολέµηση τυχόν κατασκοπευτικής δραστηριότητας 
ξένων κρατών ANT. κατασκοπία 2. (συνεκδ.) η κρατική υπηρεσία που έχει την 
παραπάνω αρµοδιότητα και ενδεχοµένως διενεργεί κατασκοπία εις βάρος 
άλλων κρατών. — αντικατά-σκοπος (ο/η), αντικατασκοπικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. contre-espionnage]. 

αντικαταστάθηκα ρ. → αντικαθιστώ 
αντικατασταίνω ρ. → αντικαθιστώ 
αντικατάσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η τοποθέτηση 
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(προσώπου ή πράγµατος) στη θέση άλλου: ο διοικητής τού στρατοπέδου 
διέταξε την ~ των σκοπών || ο ηλεκτρολόγος συνέστησε την ~ των µικροφώνων 
ΣΥΝ. αλλαγή, αναπλήρωση, υποκατάσταση 2. ΓΛΩΣΣ. (α) χρονική 
αντικατάσταση η τοποθέτηση ενός ρηµατικού τύπου, συγκεκριµένου χρόνου, 
προσώπου, αριθµού, εγκλίσεως και φωνής, σε όλους τους αντίστοιχους 
τύπους των υπόλοιπων ρηµατικών χρόνων (β) εγκλιτική αντικατάσταση η 
τοποθέτηση ενός ρηµατικού τύπου συγκεκριµένης έγκλισης, προσώπου, 
αριθµού, χρόνου και φωνής σε όλους τους αντίστοιχους τύπους των 
υπόλοιπων ρηµατικών εγκλίσεων 3. ΧΗΜ. η χηµική αντίδραση κατά την οποία 
ένα άτοµο στοιχείου ή µια ρίζα ένωσης αντικαθίστανται από άλλο άτοµο ή 
ρίζα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άντικατάστασις < αρχ. άντικαθίστηµι. Οι επιστηµ. όροι 
είναι µετάφρ. δάνεια από γαλλ. substitution]. 

αντικαταστάτης (ο) [1838] {αντικαταστατών}, αντικαταστάτρια (η) 
{αντικαταστατριών} πρόσωπο που αντικαθιστά άλλο, αναπληρωτής: αν 
χρειαστεί να απουσιάσεις, οφείλεις να βρεις ~. 

αντικαταστατικός, -ή, -ό [1874] αυτός που αντιβαίνει στους κανόνες τού 
καταστατικού: πολλά µέλη κατήγγειλαν τις τελευταίες ενέργειες τού προέδρου 
ως αντικαταστατικές. 

αντικαταστατός, -ή, -ό [1837] αυτός που είναι δυνατόν να αντικατασταθεί ANT. 
αναντικατάστατος. 

αντικατέστησα ρ. → αντικαθιστώ 
αντικατοπτρίζω ρ. µετβ. [1865] [αντικατόπτρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. αντανακλώ 

το φως σε λεία επιφάνεια σαν σε καθρέφτη: µέσα στη λίµνη αντικατοπτριζόταν 
η πανσέληνος ΣΥΝ. αντικαθρεφτίζω, αντιφεγγίζω 2. (µτφ.) φανερώνω, δείχνω 
καθαρά: η µορφή του αντικατοπτρίζει τον ψυχικό του κόσµο. [ΕΤΥΜ. < αντί- + 
κατοπτρίζω < κάτοπτρο, απόδ. τού γαλλ. refléter]. 

αντικατοπτρισµός (ο) [1856] 1. ΦΥΣ. το φαινόµενο τής οπτικής απάτης που 
παρατηρείται συνήθ. το καλοκαίρι πάνω από έρηµους ή ασφαλτοστρωµένους 
δρόµους και οφείλεται στην καµπύλωση των φωτεινών ακτινών εξαιτίας τής 
διάθλασης σε στρώµατα αέρα µε διαφορετικό δείκτη διάθλασης 2. η 
αντανάκλαση τού φωτός σε λεία επιφάνεια, το καθρέφτισµα ΣΥΝ. 
κατοπτρισµός, αντικαθρέφτισµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. mirage]. 

αντίκειµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] (+ σε | προς) βρίσκοµαι σε αντίθεση, 
αντιβαίνω προς (κάτι): αυτό το νοµοσχέδιο αντίκειται στο Σύνταγµα || η 
αλαζονική του συµπεριφορά σε όλους αντίκειται προς κάθε έννοια 
συναδελφικότητας και δηµοκρατικού ήθους ΣΥΝ. αντιτίθε-µαι, συγκρούοµαι, 
έρχοµαι σε αντίθεση, προσκρούω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κείµαι, αποθετικός. 

αντικειµενικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε το αντικείµενο (βλ.λ.)· 
ΦΡ. αντικειµενικός σκοπός | στόχος ο κύριος, τελικός σκοπός: ~ µιας 
διαφήµισης είναι να πείσει το αγοραστικό κοινό να προτιµήσει το προϊόν που 
προβάλλει 2. ΓΛΩΣΣ. αυτός που αναφέρεται στο αντικείµενο τού ρήµατος: 
γενική ~|| ~ σύνθετο (βλ. λ. σύνθετος) • 3. αυτός που αποδίδει πιστά την 
πραγµατικότητα, που δεν περιλαµβάνει προσωπικά αισθήµατα, κρίσεις ή 
σχόλια: ~ έρευνα | περιγραφή | κριτική ΣΥΝ. ακριβής ΑΝΤ. υποκειµενικός 4. 
(για πρόσ.) ανεπηρέαστος από προσωπικά αισθήµατα ή προκαταλήψεις: ~ 
κριτής | παρατηρητής ΣΥΝ. αµερόληπτος, απροκατάληπτος ΑΝΤ. προκατειληµ-
µένος 5. ΟΙΚΟΝ. (α) αντικειµενική αξία η αξία τού τετραγωνικού µέτρου 
ακινήτου σε ορισµένη περιοχή, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Οικονοµικών 
(β) αντικειµενικά κριτήρια κριτήρια που λαµβάνονται υπ' όψιν για τον 
καθορισµό τής φορολόγησης τού εισοδήµατος των ελεύθερων επαγγελµατιών 
ανεξαρτήτως τού εισοδήµατος το οποίο δηλώνουν. — αντικειµενικ-ά | -ώς 
[1889] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. objective, γερµ. objektiv]. 

αντικειµενικότητα (η) [1867] {χωρ. πληθ.} η απουσία υποκειµενισµού κατά 
την περιγραφή τής πραγµατικότητας, την εκφορά κρίσεων κ.λπ.· η στάση τού 
ανθρώπου απέναντι στα πράγµατα, η οποία είναι απαλλαγµένη από 
προσωπικές προτιµήσεις, προκαταλήψεις κ.λπ.· η αµεροληψία: προσπάθησα 
να κρίνω την ταινία µε ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. objectivité]. 

αντικείµενο (το) {αντικειµέν-ου | -ων} 1. καθετί άψυχο που ανήκει στον 
εξωτερικό κόσµο, δεν είναι ζωντανός οργανισµός και µπορεί να γίνει 
αντιληπτό µε τις αισθήσεις µας: αντικείµενα καθηµερινής χρήσεως || το θύµα 
χτυπήθηκε στο κεφάλι µε µεταλλικό ~ || πολύτιµα ~ || άγνωστης ταυτότητας 
ιπτάµενα ~ (συντοµ. Α.Τ.Ι.Α., βλ. λ. άγνωστος) ΣΥΝ. πράγµα 2. το θέµα 
(σκέψης, πνευµατικής διεργασίας, λόγου, έργου): ~ µελέτης | έρευνας | τής 
επιστήµης 3. αυτός προς τον οποίο εκδηλώνεται ένα συναίσθηµα, µια ενέργεια 
(ενδεχοµένως και το αίτιο που τα προκαλεί): ο πρωθυπουργός έγινε ~ θερµών 
εκδηλώσεων των οπαδών του || το Κυπριακό αποτελεί χρόνια τώρα ~ 
ελληνοτουρκικής διαφοράς || ~ εκµετάλλευσης | παρεξηγήσεων | σχολίων | 
παραπόνων | διαπραγµατεύσεων | θαυµασµού | τού πόθου || ερωτικό ~· ΦΡ. εξ 
αντικειµένου όπως επιβάλλουν τα πράγµατα, εκ των πραγµάτων: η εκπόνηση 
διατριβής είναι ~ δύσκολο εγχείρηµα 4. ΓΛΩΣΣ. (α) ο συντακτικός όρος τής 
πρότασης, στον οποίο µεταβαίνει η ενέργεια τού υποκειµένου τού ρήµατος, το 
συµπλήρωµα τού ρήµατος: στην πρόταση « η Χριστίνα αγαπά τον Στέφανο», ~ 
είναι « τον Στέφανο» (β) άµεσο αντικείµενο βλ. λ. άµεσος (γ) έµµεσο 
αντικείµενο βλ. λ. έµµεσος (δ) εξωτερικό αντικείµενο βλ. λ. εξωτερικός (ε) 
εσωτερικό | σύστοιχο αντικείµενο βλ. λ. εσωτερικός. 

[ΕΤΥΜ. Ουδ. µτχ. τού αρχ. αντίκειµαι. Η γραµµατική σηµ. «συµπλήρωµα τού 
ρήµατος» αποδίδει το νεολατ. objectum, ενώ η σηµ. «πράγµα» µαρτυρείται 
από τον 19ο αι. ως απόδ. τού γαλλ. objet]. 

αντικειµενοποιώ ρ. µετβ. [1878] {αντικειµενοποιείς... | αντικειµενο-ποί-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} κάνω (κάτι) προσιτό και συγκεκριµένο, ώστε να 
υπόκειται σε έλεγχο, µελέτη, ανάλυση κ.λπ. 

αντικέρ (ο/η) {άκλ.} ελλην. αρχαιοπώλης πρόσωπο που ασχολείται 
επαγγελµατικά µε τη συλλογή και πώληση αντικών, που έχει γνώσεις ειδικού 
στο σχετικό αντικείµενο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. antiquaire < antique «αντίκα»]. 

αντικίνηµα (το) {αντικινήµ-ατος | -ατα, -άτων) κίνηµα (π.χ. στρατιωτικό) που 
έχει ως στόχο να εξουδετερώσει άλλο κίνηµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. countermovement]. 

αντικίνητρο (το) {αντικινήτρ-ου | -ων} οτιδήποτε (συνήθ. θεσµός) αποθαρρύνει 
την ανάπτυξη δραστηριότητας: οι χαµηλές αµοιβές των γιατρών τού 1.Κ.Α. 
λειτουργούν ως ~ για τους νέους γιατρούς που θα ήθελαν να εργαστούν στο 
∆ηµόσιο. 

αντικλείδι (το) {αντικλειδ-ιού | -ιών} κλειδί το οποίο ανοίγει περισσότερες από 
µία κλειδαριές (κυρ. παρεµφερούς τύπου): οι διαρρήκτες µπήκαν στο σπίτι µε ~. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άντίκλεις (ή) < άντ(ι)- + κλείς, -δός]. 

αντικληρικαλισµός (ο) η εχθρική στάση απέναντι στον κλήρο και κυρ. η 
αντίθεση στην ανάµειξη του στην πνευµατική και πολιτική ζωή τής κοινωνίας. 
Επίσης αντικληρισµός κ. αντικληρικισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. anticléricalisme]. 

αντικληρικός, -ή, -ό [1886] αυτός που αντιτίθεται θεωρητικά και πρακτικά σε 
κάθε µορφή κληρικοκρατίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
anticlérical]. 

αντίκλητος (ο) {αντικλήτ-ου | -ων, -ους} ΝΟΜ. το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται 
να παραλαµβάνει τις κοινοποιήσεις και επιδόσεις που απευθύνονται στον 
διάδικο που εκπροσωπεί. [ΕΤΥΜ. < αντί- + κλητός < καλώ, απόδ. τού γαλλ. 
avoué]. 

αντικλίµαξ (η) [1894] {αντικλίµακ-ος, -α | -ακες, -άκων) ΡΗΤΟΡ.-ΦΙΛΟΛ. το 
ρητορικό σχήµα που συνίσταται στην απότοµη πτώση τής έντασης ή τού 
ύψους τού ύφους και των ιδεών που εκφράζει το πρώτο τµήµα τού λόγου 
(συνήθ. τής περιόδου), καθώς το δεύτερο έχει εντελώς αντίθετο περιεχόµενο 
(τετριµµένο, φαιδρό κ.λπ.)· συνήθ. µε σκωπτ. διάθεση, π.χ. «...τον Όµηρο, τον 
Πλάτωνα, τον ∆άντε και τον Βιργί-λιον, τους οποίους θαυµάζω και σέβοµαι ως 
ιερά πράγµατα, και διά τούτο ποτέ δεν τους ανοίγω» (Εµµ. Ροΐδης) || «Ο 
Αριστοτέλης, ο Καντ και ο Έγελ, αν είναι το πράγµα φιλοσοφικόν, ο άγ. 
Βασίλειος, ο Λούθηρος και ο Ρενάν, αν πρόκειται περί θεολογίας, ο Αθηναίος 
και ο Βατέλ, αν είναι ο λόγος περί µαγειρικής» (Εµµ. Ροΐδης). 

αντίκλινο (το) {-ου κ. -ίνου | -ων κ. -ίνων} ΓΕΩΛ. η πτύχωση πετρωµάτων σε 
στρώµατα διαφόρων χρονολογικών περιόδων, το σχήµα τής οποίας µοιάζει µε 
ανεστραµµένο ύψιλον. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άντικλίνω (υποχωρητ.) < άντι- -Ι- κλίνω, o γεωλ. όρ. 
αποτελεί ελληνογενή ξέν. όρ., < γαλλ. anticlinal]. 

αντικνήµιο (το) [αρχ.] (αντικνηµί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. το πρόσθιο µέρος τής 
κνήµης, το καλάµι τού ποδιού. 

αντικόβω ρ. µετβ. (αντίκοψα) διακόπτω (κάποιον που µιλάει) παίρνοντας από 
µόνος µου τον λόγο: «Η κατάσταση είναι πολύ πιο επικίνδυνη», τον αντίκοψε, 
και συνέχισε να του εξηγεί γιατί. [ΕΤΥΜ < αρχ· άντικόπτω «αντιτίθεµαι, 
ανταποδίδω το χτύπηµα» < άντι- + κόπτω. Το -σ- στον τύπο αντισκόβω πιθ. 
κατ' αναλογίαν προς λ. όπως ανακουµπώνω - ανασκουµπώνω κ.ά.]. 

αντικοινοτικός, -ή, -ό αυτός που αντιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
στρέφεται εναντίον τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

αντικοινωνικός, -ή, -ό [1819] 1. αυτός που στρέφεται κατά τής κοινωνίας και 
των θεσµών της: η τροµοκρατική δράση αποτελεί εκδήλωση - συµπεριφοράς · 2. 
αυτός που αποφεύγει συστηµατικά τις κοινωνικές συναναστροφές και 
εκδηλώσεις ΣΥΝ. µονόχνοτος ΑΝΤ. κοσµικός, κοινωνικός. — αντικοινωνικ-ά | -
ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. antisocial]. 

αντικοινωνικότητα (η) [1892] {χωρ. πληθ.} 1. η εχθρική συµπεριφορά προς την 
κοινωνία και τους θεσµούς της: η ~ παιδιών που προέρχονται από οικογένειες 
µε προβληµατικές σχέσεις 2. η έλλειψη κοινωνικότητας: η ~ του τον εµποδίζει 
να κάνει καινούργιες γνωριµίες. 

αντικολλητικός, -ή, -ό 1. (για οικιακά σκεύη) αυτός που αποτρέπει να 
κολλήσουν οι τροφές στην επιφάνεια του κατά το µαγείρεµα: ~ κατσαρόλα | 
τηγάνι | χύτρα 2. αντικολλητικό (το) τηγάνι µε αντικολλη-τικές ιδιότητες (βλ. 
παραπάνω, σηµ. 1). 

αντικρίζω ρ. µετβ. {αντίκρισ-α, -µένος) 1. βρίσκοµαι απέναντι από 
(κάποιον/κάτι): το εκκλησάκι αντίκριζε τα νερά τού κόλπου || το διαµέρισµα 
αντικρίζει την Ακρόπολη ΣΥΝ. στέκοµαι απέναντι 2. έρχοµαι σε οπτική επαφή 
µε (κάποιον/κάτι απέναντι µου), βλέπω (κάποιον/κάτι) µπροστά µου: 
αντικρίζω τον εαυτό µου στον καθρέφτη || τον αντίκρισα να έρχεται από την 
άλλη πλευρά ΣΥΝ. βλέπω, κοιτάζω 3. (µτφ.) αντιµετωπίζω (κάποιον/κάτι) 
ευθέως, χωρίς υπεκφυγές: πρέπει επιτέλους να αντικρίσουµε κατάµατα την 
αλήθεια, όσο οδυνηρή κι αν είναι! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω, -ίζω. [ΕΤΥΜ < αντίκρυ 
+ -ίζω]. 

αντικρίζω ή αντικρύζω; Η παραγωγή τής λ. από το επίρρ. αντίκρυ 
 

αντί- | αντί- | αντ- | ανθ- α' συνθετικό 
αντι-θεσµικός, -ή, -ό αντι-ιικός, -ή, -ό 
αντι-θρηοκευτικός, -ή, -ό αντι-καθολικός. -ή, -ό 
αντι-θροµβωτικός, -ή, -ό αντι-καπιταλιστικός, -ή, -ό 
αντι-ιατρικός, -ή, -ό αντι-καπνιστικός, -ή, -ο 

αντι-καταθλιπτικός, -ή, -ό 
αντι-καταναλωτικός, -ή, -ό 
αντι-κλασικός, -ή, -ό αντι-
κλεπτικός, -ή, -ό 

αντι-κνησµώδης, -ης, -ες 
αντι-κοµµατισµός (ο) 
αντι-κουλτούρα (η) αντι-
κρατισµός (ο) 

αντι-κροτικος, -ή,-ο 



αντικρινός 206 αντίληψη 
 

(αρχ. αντικρύ και άντικρυς) θα δικαιολογούσε την (παλαιότερη) 
γραφή αντικρύζω (µε -υ-(: αντίκρυ - αντικρύζω. Ωστόσο, τα ρήµα 
τα που σχηµατίζονται σε -ίζω επικράτησε να γράφονται µε -ι-, 
αφού δεν είναι το παραγωγικό στοιχείο -ζω που προστίθεται, αλλά 
ολόκληρο το -ίζω (πβ. ψήφος - ψηφίζω, σταθµά - σταθµίζω, όρκος 
- ορκίζω κ.τ.ό.). Εξαίρεση αποτελούν αυτά που είχαν εξαρχής -υ- 
(γογγύζω, κελαρύζω, κατακλύζω, σφύζω και αναβλύζω | αναβρύ- 
ζω) ή που κατέληξαν υστερογενώς σε -ύζω: δάκρυ > δακρύ-ω > δα 
κρύζω, συγχέω > σύγχυσις > συγχύζω. → -
ίζω 

αντικρινός, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται απέναντι από κάποιον/κάτι: 
~ χωριό | βουνό ΣΥΝ. απέναντι. — αντικρινά επίρρ. αντίκρισµα (το) 

{αντικρίσµατος | χωρ. πληθ.) 1. η θέα (προσώπου / 
πράγµατος που βρίσκεται αντικριστά(: στο ~ τού γυιου της δάκρυσε 
• 2. ΟΙΚΟΝ. το ποσό που έχει καταθέσει κανείς σε τράπεζα και βάσει 
τού οποίου εκδίδει επιταγές: επιταγή χωρίς ~· ΦΡ. (α) (µτφ.) έχω αντί 
κρισµα (i) αντιστοιχία, ισχύς: «η µόδα ανήκει στη λογική τού συ 
στήµατος, εποµένως έχει ένα κοινωνικό αντίκρισµα» (εφηµ.) (ii) 
επαρκώ για τον επιθυµητό στόχο: η νίκη του στις εκλογές δεν έχει 
αντίκρισµα, αφού δεν θα καταφέρει να σχηµατίσει κυβέρνηση (iii) 
έχω αποτέλεσµα: η λιτότητα που επεβλήθη δεν είχε ώς τώρα αντίκρι 
σµα (β) αντίκρισµα χρυσού (παλαιότ.) το σύνολο των αποθεµάτων σε 
χρυσό ή συνάλλαγµα που υπάρχουν στην Κεντρική Τράπεζα τής 
Ελλάδος και προς τα οποία αντιστοιχεί η αξία τού νοµίσµατος που 
εκδίδεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντικρίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αντικρίζω. Ο οικονοµικός όρ. αποδίδει τα γαλλ. couverture, 
provision]. 

αντικριστός, -ή, -ό [1873] 1. αυτός που βρίσκεται απέναντι σε κά-
ποιον άλλο: ~ διαµέρισµα ΣΥΝ. αντικρινός 2. (για χορό) αυτός που 
εκτελείται από ζεύγη τοποθετηµένα έτσι, ώστε το ένα µέλος να αντι-
κρίζει το άλλο: ο µπάλλος κι η σούστα είναι ~ χοροί ΣΥΝ. ζευγαρω-
τός. — αντικριστά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντικρίζω. 

αντικρούω ρ. µετβ. [αρχ.] {αντέκρουσα} 1. (κυριολ.) ωθώ προς τα πί-
σω, απωθώ, αποκρούω 2. (κυρ. µτφ.) επιχειρηµατολογώ αντίθετα, 
αντιµετωπίζω µε επιχειρήµατα (τους ισχυρισµούς, τις κατηγορίες, τις 
θέσεις κ.λπ. κάποιου): αντέκρουσε µε επιτυχία τις εις βάρος του κα-
τηγορίες || ο συνήγορος στην αγόρευση του αντέκρουσε ένα προς ένα 
όλα τα επιχειρήµατα των αντιδίκων ΣΥΝ. ανασκευάζω, ανατρέπω, κα-
ταρρίπτω ANT. προσεπικυρώνω.^ — αντίκρουση (η) [αρχ.]. 

αντίκρυ κ. (σπανιότ.) αντικρύ επίρρ.· απέναντι, ώστε να φαίνεται 
ακριβώς µπροστά: στάθηκε ~ µου ΣΥΝ. αντικριστά, κατά πρόσωπο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αντικρύ | άντικρυς «ακριβώς απέναντι, κατευ-
θείαν εµπρός» < άντι- + -κρυ. Για το β' συνθ. (-κρυ) έχει προταθεί η 
συσχέτιση του µε τα ουσ. κέρας, κάρη «κεφάλι» ή ακόµη και µε το 
ρ. κρούω (οπότε αντικρύ < αντικρούω, υποχωρητ.)]. 

αντικρύζω ρ. → αντικρίζω 
αντικρυνός, -ή, -ό -> αντικρινός 
αντίκτυπος κ. (λαϊκ.) αντίχτυπος (ο) {-ου κ. -ύπου | -ων κ. -ύπων, -ους 

κ. -ύπους} 1. οτιδήποτε προκύπτει ως συνέπεια γεγονότος ή ενέργειας: 
ο πόλεµος στη γειτονική χώρα είχε σοβαρό - στην τουριστική µας 
κίνηση || θετικός | αρνητικός | ευνοϊκός | δυσµενής ~ ΣΥΝ. συνέπεια, 
επίπτωση 2. (κυριολ.) ο ήχος που προκύπτει ως αναπαραγωγή 
προηγούµενου ήχου ΣΥΝ. αντήχηση, αντίλαλος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
άντικτυπώ (υποχωρητ.) < άντι- + κτυπώ]. 

Αντικύθηρα (τα) {Αντικυθήρων} νησί µεταξύ των Κυθήρων και τής 
Κρήτης. 
[ΕΤΥΜ. Οι αρχ. ονοµασίες τού νησιού είναι Αϊγυλα, Αϊγυλον, Αίγι)α)-
λία από οικοδόµηµα που εθεωρείτο ναός τού 'Απόλλωνος Αΐγιλέως]. 

αντικυκλώνας (ο) [1894] ΜΕΤΕΩΡ. περιοχή υψηλών πιέσεων στην 
οποία η πίεση αυξάνεται από την περιφέρεια προς το κέντρο και οι 
άνεµοι κινούνται δεξιόστροφα στο Β. Ηµισφαίριο και αριστερόστρο-
φα στο Ν. Ηµισφαίριο µε ένταση αυξανόµενη από το κέντρο προς την 
περιφέρεια- δίνει γενικά αίθριο ουρανό και ασθενείς ανέµους ή νη-
νεµία ANT. κυκλώνας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
anticyclon]. 

αντιλαβή (η) ΦΙΛΟΛ. (στο αρχαίο ελληνικό δράµα) η διάσπαση τού 
στίχου σε δύο ή τρία µέρη και η ταυτόχρονη εναλλαγή των οµιλητών 
σε σκηνές µεγάλης δραµατικής έντασης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «λαβή», < άντι- + λαβή. Η σηµερινή σηµ. εί-
ναι µτγν.]. 

αντιλαϊκός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που στρέφεται κατά των λαϊκών 
συµφερόντων: η φορολόγηση των µικρών εισοδηµάτων είναι ~ µέτρο 
ΑΝΤ. φιλολαϊκός · 2. αυτός που είναι δυσάρεστος στον λαό: διαφη-
µιστική εταιρεία ανέλαβε να βελτιώσει την έντονα ~ εικόνα του ΣΥΝ. 
αντιδηµοτικός ΑΝΤ. δηµοφιλής, λαοφιλής. — αντιλαϊκά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. antipopulaire (νόθο συνθ.)]. 

αντίλαλος (ο) [µεσν.] η αντανάκλαση ενός ήχου ΣΥΝ. ηχώ, αντήχηση. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ηχώ, υποχωρητικός. 

αντιλαλώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {αντιλαλείς... | αντιλάλησα} αντανακλώ 
έναν ήχο, αντηχώ: οι δρόµοι αντιλαλούσαν από τις φωνές των παι-
διών. — αντιλάληµα (το), αντιλαλιά (η). 

αντιλαµβάνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {αντιλήφθηκα (λόγ. αντελήφθην, -ης, 
-η...)} 1. γνωρίζω, καταλαβαίνω µέσω των αισθήσεων: οι επί κεφαλής 
τής πορείας δεν αντιλήφθηκαν αµέσως τα επεισόδια || έφυγε χωρίς να 
τον αντιληφθεί κανένας ΣΥΝ. παίρνω είδηση 2. καταλαβαίνω (τη 
σηµασία, τη σπουδαιότητα, τον κίνδυνο µιας κατάστασης), συνειδη-
τοποιώ: δεν µπορούσε να αντιληφθεί τον κίνδυνο που διέτρεχε οδη-
γώντας µεθυσµένος || δεν έχω γνώσεις οικονοµικών και αδυνατώ να 
αντιληφθώ την ορθότητα µιας οικονοµικής ανάλυσης ΣΥΝ. εννοώ, 
συλλαµβάνω, κατανοώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συγκρατώ, κυριεύω, αποκτώ», < άντι- + 
λαµβάνοµαι. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

αντιλαµβάνοµαι: «πιάνω» > «καταλαβαίνω». Ήδη στην Αρχ. Ελλη-
νική το αντιλαµβάνοµαι ακολούθησε µια συχνή σηµασιολογική 
εξέλιξη στις γλώσσες: πέρασε από τη σηµ. «πιάνω, κρατώ» στη 
µεταφορική σηµ. «συλλαµβάνω νοητικά, κατανοώ, καταλαβαίνω». 
Το ίδιο συνέβη στο λατ. comprehendo «πιάνω - καταλαβαίνω» 
(από όπου το γαλλ. comprendre «καταλαβαίνω»), στα γερµ. be-
greifen και auf-fassen, αγγλ. perceive και apprehend κ.ά. Το ίδιο και 
στα ελλην. συλλαµβάνω και καταλαβαίνω (από το ρ. λαµβάνω' αλ-
λά καταλαµβάνω!) και πιάνω (αργκό «το 'πιασες;» = το κατάλα-
βες;). Το αντιλαµβάνοµαι ως «καταλαβαίνω» απαντά ήδη στον 
Πλάτωνα, χρησιµοποιήθηκε δε συχνά για την αντίληψη µέσω των 
αισθήσεων. Στην Αρχαία επίσης πέρασε στη σηµ. «παίρνω στα χέ-
ρια µου | αναλαµβάνω τη σωτηρία, την προστασία κάποιου», άρα 
«βοηθώ, προστατεύω». Με την ίδια σηµ. χρησιµοποιήθηκαν τα πα-
ράγωγα αντίληψις και αντιλήπτωρ και αυτή είναι η σηµ. τής λ. 
στην ευχή «Άντιλαβοϋ, σώσον, έλέησον και διαφύλαξον ηµάς, ό 
Θεός, τη ση χάριτι», που ακούγεται στη Θεία Λειτουργία. 

αντιλεγόµενος, -η, -ο 1. αυτός για τον οποίο εκφράζονται αντίθετες 
απόψεις, που προκαλεί διαφωνίες: το στοιχείο αυτό είναι ~· άλλοι το 
αποδέχονται και άλλοι όχι- ΦΡ. σηµείο αντιλεγόµενο (Κ.∆. Λουκ. 2, 
34: ίδού ούτος [ο Χριστός] κείται είς πτώσιν και άνάστασιν πολλών 
εν τφ 'Ισραήλ και είς σηµεϊον άντιλεγόµενον) αντικείµενο διαφωνι-
κών: η διαφήµιση αποτελεί στις µέρες µας σηµείο ~ ΣΥΝ. αµφιλεγό-
µενος, αµφισβητούµενος 2. αντιλεγόµενα (τα) ιερά βιβλία τής Κ.∆., η 
αυθεντικότητα των οποίων είχε αµφισβητηθεί ANT. οµολογούµενα. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. αντιλέγω]. 

αντιλέγω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {αντείπα} (συνήθ. αρνητ.) ♦ 1. 
(αµετβ.) διατυπώνω άποψη διαφορετική από αυτή που έχει λεχθεί: 
σωστά µιλάς, δεν ~ || δεν ~ σε αυτό, αλλά άκουσε και µιαν άλλη άπο-
ψη! || επ' αυτού δεν ~ ΣΥΝ. διαφωνώ, αντιτείνω ♦ 2. (µετβ.) λέω το 
αντίθετο (από κάτι άλλο)· ΦΡ. ουδείς αντιλέγει (+ότι) για να δηλωθεί 
ότι υπάρχει γενικότερη συµφωνία για ένα θέµα: ~ ότι η οικονοµία 
µας βρίσκεται σε κρίση. 

αντιλεξισµός (ο) ΦΙΛΟΛ. λογοτεχνικό ρεύµα που εµφανίστηκε κυρ. 
στη Γαλλία, έχοντας ως βάση την άποψη ότι ποίηση µπορεί να απο-
τελεί και ο απλός συνδυασµός ήχων και οπτικής διάταξης των γραµ-
µάτων, χωρίς να προκύπτει συγκεκριµένο νόηµα ΣΥΝ. λετρισµός. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. lettrisme]. 

αντιληπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ικανότητα αντί-
ληψης µέσω των αισθήσεων: κατά την ακρόαση µιας συνοµιλίας σε 
ξένη γλώσσα, ενεργοποιούνται όλοι οι ~ µηχανισµοί τού ακροατή || 
έχει µεγάλη ~ ικανότητα ΣΥΝ. νοητικός, αισθητηριακός 2. αυτός που 
αναφέρεται στον τρόπο ή στον βαθµό κατανόησης: η ~ ικανότητα τού 
σπουδαστή. — αντιληπτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
αντιλαµβάνοµαι]. 

αντιληπτικότητα (η) [1859] η ικανότητα αντίληψης ή κατανόησης: 
έχει µεγάλη | οξεία ~. 

αντιληπτός, -ή, -ό 1. αυτός που συλλαµβάνεται µέσω των αισθήσεων, 
που γίνεται αισθητός: ο σεισµός έγινε ~ από τους κατοίκους || η 
παρουσία της δεν έγινε -, µάλλον πέρασε απαρατήρητη ΣΥΝ. αισθητός 
ANT. απαρατήρητος 2. αυτός που γίνεται κατανοητός: ο υπαινιγµός 
του δεν έγινε ~ από το ακροατήριο || είναι απολύτως αντιληπτό από 
όλους ΣΥΝ. καταληπτός, κατανοητός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
αντιλαµβάνοµαι]. 

αντιλήπτωρ (ο) {αντιλήπτ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων} 1. (αρχαιοπρ.) 
πρόσωπο που ανταποκρίνεται σε έκκληση βοήθειας ή συµπαράστα-
σης ΣΥΝ. βοηθός, συµπαραστάτης, αρωγός 2. ΝΟΜ. (παλαιότ.) πρόσω-
πο που διορίζεται από δικαστήριο ως κηδεµόνας προσώπων αµφίβο-
λης πνευµατικής ή ηθικής κατάστασης: δικαστικός ~. Επίσης (κα-
θηµ.) αντιλήπτορας 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «προστάτης, βοηθός», < αρχ. αντιλαµβάνο-
µαι. Η λ. πρωτοαπαντά στη Μετάφραση των Εβδοµήκοντα (Π.∆. Σα-
µουήλ Β' | Βασιλειών Β'22, 3: ό Θεός µου... αντιλήπτωρ µου και κα-
ταφυγή µου σωτηρίας µου)]. 

αντίληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} 1. (α) µία από τις νοη-
τικές (γνωστικές) λειτουργίες µε την οποία ο άνθρωπος προσλαµβά-
νει και ερµηνεύει τα εξωτερικά ερεθίσµατα: η ~ των χρωµάτων | τού 
χώρου (β) (καθηµ.) ο βαθµός ευφυΐας (νοηµοσύνης) (γ) ΨΥΧΟΛ. ακου-
στική αντίληψη βλ. λ. ακουστικός 2. (γενικότ.) η ικανότητα να κατα-
λαβαίνει κανείς τι συµβαίνει γύρω του, να συλλαµβάνει στοιχεία τής 
πραγµατικότητας και να διαµορφώνει σαφή εικόνα για πρόσωπα και 
καταστάσεις: έχει άριστη ~· αµέσως κατάλαβε τον τρόπο οργάνωσης 
τού γραφείου || η προσαρµογή δεν είναι τόσο θέµα µελέτης, όσο θέµα 
αντιλήψεως ΣΥΝ. νοηµοσύνη- ΦΡ. (κάτι) υποπίπτει | πέφτει στην αντί-
ληψη (κάποιου) για στοιχείο | γεγονός κ.λπ. που γίνεται αντιληπτό από 
κάποιον, που το παρατηρεί και το θυµάται: υπέπεσε στην αντίληψη 
σας τίποτε ύποπτο; 3. η άποψη που έχει διαµορφώσει κανείς για ένα 
θέµα, ο τρόπος µε τον οποίο συλλαµβάνει κανείς ένα φαινόµενο, 
καθώς και η τοποθέτηση του απέναντι σε αυτό: µια απαισιόδοξη ~ 
για τη ζωή || (συνήθ. στον πληθ.) οι ~ των αρχαίων για τον έρωτα || α-
πηρχαιωµένες | πρωτότυπες | σκοταδιστικές | προοδευτικές | αναχρο-
νιστικές ~ || διαφορές αντιλήψεων ΣΥΝ. άποψη, ιδέα- ΦΡ. (λόγ.) (α) έχω 
ιδίαν αντίληψιν έχω διαµορφώσει προσωπική άποψη (για ένα θέµα), 
έχω προσωπική εµπειρία (ενός πράγµατος): δεν οµιλώ αυθαίρετα, - τού 
θέµατος (β) εξ ιδίας αντιλήψεως για συµπέρασµα που βγάζουµε ή 
για τη στάση που τηρούµε µε βάση την προσωπική µας εµπειρία 
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για τα πράγµατα: προτιµώ να διαµορφώσω άποψη ~ και όχι από τις 
γνώµες τρίτων 4. ΝΟΜ. (παλαιότ.) η προστασία που µε δικαστική α-
πόφαση παρέχεται σε πρόσωπο χωρίς πλήρη πνευµατική υγεία, βάσει 
τής οποίας ορίζεται δικαστικός αντιλήπτωρ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άντίληψις < άντι- + λήψις < λαµβάνω. Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. 
«ανταλλαγή, λήψη (ενός πράγµατος) ως ανταπόδοση». Η σηµ. 
«ικανότητα κατανοήσεως» πρωτοαπαντά στους στωικούς και 
επικουρείους φιλοσόφους. Μετάφρ. δάνειο από τη Γαλλική αποτελεί η 
φρ. υποπίπτει στην αντίληψη µου (κάτι) (< tomber sous mon sens)]. 
Αντίλλες (οι) {Αντιλλών} περιληπτική ονοµασία για τις Μεγάλες Αντίλλες, 
τις Μικρές Αντίλλες και τις Ολλανδικές Αντίλλες. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. Antilles, αβεβ. ετύµου. Παρετυµολογική θεωρείται η σύνδεση µε 
λατ. ante «πριν, προ» και illas «νήσοι». Ίσως πρόκειται για προσαρµογή 
άγνωστης ιθαγενούς ονοµασίας]. αντιλογία (η) {αντιλογιών} (λόγ.) η 
έκφραση αντίθετης άποψης, αντίθετης επιχειρηµατολογίας: κατά τη 
χθεσινή συζήτηση υπήρξαν έντονες ~ µεταξύ των δύο βασικών οµιλητών 
ΣΥΝ. αντίρρηση ANT. συµφωνία, συναίνεση, σύµπλευση- ΦΡ. πνεύµα 
αντιλονίας (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που κατά σύστηµα αντιλέγω, 
που διαφωνεί για να διαφωνεί, ακόµη και όταν δεν υπάρχει ουσιαστικός 
λόγος αντίρρησης ΣΥΝ. αντιρρησίας, αντιδραστικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αντιλέγω. Η φρ. πνεύµα αντιλογίας είναι µεταφρ. δάνειο, 
πβ. γαλλ. esprit contredisant, γερµ. Widerspruchsgeist]. αντιλονισµός (ο) 
λογιστική εγγραφή αντίθετη από την αρχική λανθασµένη για τη διόρθωση 
λογιστικού λάθους. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αντίθετη κατηγορία - 
αντίστροφος υπολογισµός», < αρχ. άντιλογίζοµαι]. αντίλογος (ο) [αρχ.] 
{αντιλόγ-ου | -ων, -ους} ο λόγος ή το επιχείρηµα που αντιτίθεται σε 
προηγούµενο: είναι αναµενόµενο ότι θα υπάρξει κιο~ στις δικές του 
τοποθετήσεις ΣΥΝ. αντιλογία, αντίρρηση· ΦΡ. λό-νος και αντίλογος για να 
δήξουµε ότι κάθε άποψη έχει και την αντίθετη της: στη δηµοκρατία είναι 
θεµιτό να υπάρχει ~ για κάθε µέτρο που παίρνει η κυβέρνηση. αντιλόπη 
(η) [1873] (αντιλόπων) µεγαλόσωµο, θηλαστικό, φυτοφάγο και 
µηρυκαστικό ζώο, που ζει κατά αγέλες στις σαβάνες κυρ. τής Αφρικής, µε 
µόνιµα µετωπικά κέρατα και µε τρίχωµα που ποικίλλει από υπόξανθο ώς 
σκούρο καφέ. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. antilope < µέσ. γαλλ. antelop < µτγν. λατ. 
anthalopus < µεσν. ελλην. άνθόλοψ. Πρόκειται για ιδιωµατική λ. 
(«γλώσσα») αγν. ετύµου και σηµασίας, που απαντά άπαξ στον Ευστάθιο 
Θεσσαλονίκης], αντιµάθηµα (το) {αντιµαθήµ-ατος | -ατα, -άτων} µάθηµα 
που οργανώνεται συνήθ. εντός πανεπιστηµίου µε προσκεκληµένους 
οµιλητές (στον ρόλο διδασκόντων), ως αντίδραση προς τα κανονικά 
µαθήµατα και ως ένδειξη διαµαρτυρίας για το επίπεδο ή τη θεµατική των 
επίσηµων παραδόσεων. αντιµάµαλο (το) (λαϊκ.) παλινδροµικό κύµα. 
[ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. αντιµαχια (η) [µεσν.] (αντιµαχιών) η σύγκρουση 
δύο πλευρών: οι προσωπικές ~ τραυµατίζουν την ενότητα τής παράταξης 
ΣΥΝ. ανταγωνισµός, διαµάχη, αντιπαράθεση. αντιµάχοµαι ρ. µετβ. αποθ. 
[αρχ.] (εύχρ. κυρ. σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. πολεµώ εναντίον (κάποιου): 
αντιµάχονται τους εισβολείς || οι αντιµαχόµενες πλευρές ΣΥΝ. 
αντιπαλεύω, αντιπολεµώ, εναντιώνοµαι, αντιτάσσοµαι, αντιτίθεµαι 2. έχω 
εχθρικά συναισθήµατα (προς κάποιον), εκδηλώνω απέχθεια (προς 
κάποιον): λόγω τής αλαζονείας του τον αντιµάχονται όλοι ΣΥΝ. 
εχθρεύοµαι, µισώ, αντιπαθώ, αποστρέφοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, 
µάχοµαι. αντίµαχος (ο) [µτγν.] {αντιµάχ-ου | -ων, -ους) (λόγ.) πρόσωπο 
που αντιµάχεται (κάποιον), ο αντίπαλος ΣΥΝ. πολέµιος, εχθρός ANT. 
σύµµαχος, συµµαχητής. Επίσης αντιµαχητής [µεσν.]. αντιµεθαύριο 
επίρρ.· η µεθεποµένη τής αυριανής ηµέρας, τρεις µέρες από σήµερα ΣΥΝ. 
την παράλλη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεθαύριο. αντιµετάθεση (η) [µτγν.] (-ης κ. -
έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η αµοιβαία αλλαγή θέσεως, η αµοιβαία 
µετάθεση ΣΥΝ. ανταλλαγή 2. ΜΑΘ. ιδιότητα η οποία όταν ισχύει στην 
πρόσθεση ή στον πολλαπλασιασµό επιτρέπει την αλλαγή τής θέσης των 
προσθετέων ή παραγόντων χωρίς µεταβολή τού αθροίσµατος ή τού 
γινοµένου 3. ΓΛΩΣΣ. (α) η αµοιβαία αλλαγή θέσεως δύο διαδοχικών 
φθόγγων, λ.χ.: γουρσούζης - γρουσούζης (β) αντιµετάθεση χρόνου η 
αντιµεταχώρηση (βλ.λ.). — αντιµεταθέτω ρ. [µτγν.]. αντιµεταρρύθµιση 
(η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1.η εκδήλωση αντιθέσεως, η εναντίωση 
προς προηγούµενη µεταρρύθµιση: συχνά στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικές 
µεταρρυθµίσεις παίρνουν τον χαρακτήρα αντιµεταρρύθµισης 2. ΙΣΤ. η 
αντίδραση τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Μεταρρύθµιση τού 
Λουθήρου τον 16ο αι. — αντί µεταρρυθµιστής (ο) [1871], 
αντιµεταρρυθµιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Η σηµ. 2 αποτελεί µεταφρ. δάνειο 
από γαλλ. Contre-Réforme], αντιµεταχώρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων) ΓΛΩΣΣ. γλωσσικό φαινόµενο (τής Αρχ. Ελληνικής) κατά το οποίο 
υπάρχει αµοιβαία µετάθεση τής ποσότητας µεταξύ ενός µακρόχρονου 
φωνήεντος και τού αµέσως επόµενου βραχύχρονου, λ.χ. πόληος > 
πόλεως || βα-σιλήος > βασιλέως ΣΥΝ. αντιµετάθεση χρόνου. [ΕΤΥΜ; < 
µεσν.άντιµεταχώρησις «αµοιβαία αλλαγή θέσεως» < άντι-µεταχωρώ < 
άντι- + µεταχωρώ «αλλάζω θέση». Ως γραµµατικός 

όρος η λ. αποτελεί απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. metathesis of quantity]. 
αντιµετριέµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αντιµετρήθηκα) µετρώ τις δυνάµεις µου, 

την αξία µου απέναντι σε αντίπαλο, αντιπαραβάλλοµαι (προς κάποιον): 
σ'αυτές τις εκλογές αντιµετριέται η πρόοδος µε τη συντήρηση ΣΥΝ. 
αναµετρούµαι, παραβάλλοµαι, ανταγωνίζοµαι. Επίσης αντιµετρούµαι 
[µτγν.] (-είσαι...}. — αντιµέτρηση (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άντιµετρώ (-έω) «κρίνω µε το ίδιο µέτρο» < άντι- + µε-
τρώ. Η λ. µαρτυρείται για πρώτη φορά στην Κ.∆., πβ. Λουκ. 6, 38: ω 
γάρ µέτρω µετρεϊτε άντιµετρηθήσεται ύµϊν]. 

αντίµετρο (το) [1886] (αντιµέτρ-ου | -ων} (συνήθ. στον πληθ.) 1.(α) το 
µέτρο που λαµβάνεται για την εξουδετέρωση ή την πρόληψη αντίπαλης 
ενέργειας και των συνεπειών της (β) (ειδικότ. στο διεθνές δίκαιο) µέτρα 
αντίθετα στο διεθνές δίκαιο τα οποία λαµβάνει ένα κράτος εναντίον 
άλλου κράτους, το οποίο προηγουµένως είχε παραβιάσει το διεθνές 
δίκαιο εις βάρος τού πρώτου κράτους (πβ. απαντητικά µέτρα) 2. ΣΤΡΑΤ. 
αντίµετρα ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά συστήµατα παρεµβολών ή 
ανακλαστικές διατάξεις για τη µείωση τής απόδοσης εχθρικών 
στρατιωτικών συστηµάτων ανίχνευσης και επικοινωνίας. [ETYM. 
Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. contremesure]. 

αντιµετωπίζω ρ. µετβ. {αντιµετώπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)) 1. (ειδικότ.) 
στέκοµαι αντιµέτωπος, προβάλλω αντίσταση: παρέµειναν στις θέσεις 
τους και αντιµετώπισαν την επίθεση των εχθρών µε επιτυχία ΣΥΝ. 
αµύνοµαι, αντιµάχοµαι 2. (µτφ.) τηρώ ορισµένη στάση απέναντι σε 
(ζήτηµα, πρόβληµα κ.λπ.), προσπαθώ να επιλύσω, να ξεπεράσω (τις 
δυσκολίες που προκαλεί): η πολιτεία οφείλει να αντιµετωπίσει το 
πρόβληµα τής ανεργίας ΣΥΝ. επιλύω 3. υφίσταµαι ένα πρόβληµα, µια 
αρνητική κατάσταση: ~ οικονοµικά προβλήµατα | προβλήµατα υγείας | 
µια δύσκολη οικογενειακή κατάσταση ΣΥΝ. αντεπεξέρχοµαι. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. άντιµετωπώ < αρχ. αντιµέτωπος]. 

αντιµετωπίζω - άντιµετωπώ. o τ. σε -ίζω, το αντιµετωπίζω, είναι 
νεότερος έναντι τού κανονικού (µεσν.) άντιµετωπώ. Ως ρήµα που 
παράγεται από σύνθετη λ. (αντιµέτωπος), δηλ. ως παρασύνθετο ρή 
µα, είναι κανονικώς στην Ελληνική σε -ώ, -είς... (πβ. φιλόσοφος > 
φιλοσοφώ, τηλέγραφος > τηλεγραφώ, ταχυδρόµος > ταχυδροµώ 
κ.τ.ό.): αντιµέτωπος > άντιµετωπώ. Ωστόσο, όπως συνέβη και µε 
άλλα ρήµατα, από τους χρόνους σε /-iso, -isa/, που συνέπιπταν 
ακουστικώς µε τους τύπους των ρηµάτων σε -ίζω (επίσης σε -iso / 
-isa), µεταπλάστηκε ο ενεστώτας και ο παρατατικός σε -ίζω: άντι 
µετωπώ > αντιµετωπίζω, πβ. ζωγραφίζω αντί ζωγραφώ, κλονίζω 
αντί κλονώ κ.ά. -> -ίζω 

αντιµετώπιση (η) [1888] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) η έκφραση 
στάσης, θέσης απέναντι σε θέµα ή πρόβληµα· η εξεύρεση τρόπων και 
µέσων επίλυσης, περιορισµού ή πρόληψης µιας δυσάρεστης κατά-
στασης ή εξέλιξης: σοβαρή | επιπόλαιη | βίαιη | ήπια | ευφυής | ανε-
παρκής | λογική | έγκαιρη | φιλική | άµεση | δυναµική ~ || αποφασίστηκε 
η λήψη έκτακτων µέτρων για την ~ των πρόσφατων κρουσµάτων βίας || 
η ~ τού προβλήµατος τής ανεργίας απασχόλησε τη σύνοδο υπουργών 
τής Ε.Ε. ΣΥΝ. προσέγγιση. 

αντιµέτωπος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται µπροστά σε (κάποιον/ κάτι), 
που αντιµετωπίζει (κάτι) πρόσωπο µε πρόσωπο: βρέθηκε ~ µε ένα 
σταµατηµένο φορτηγό και µόλις πρόλαβε να πατήσει φρένο ΣΥΝ. 
αντικριστός 2. αυτός που αντιπαρατίθεται (σε κάποιον) ως αντίπαλος: 
στη χθεσινή τηλεοπτική συζήτηση ο υπουργός ήλθε ~ µε τους 
εκπροσώπους των άλλων κοµµάτων || είµαι | βρίσκοµαι | έρχοµαι ~ µε 
κάποιον/κάτι ΣΥΝ. αντίπαλος, αντίµαχος, αντιτιθέµενος. — αντιµέτωπα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < άντι- + µέτωπον]. 

αντιµήνσιο {αντιµηνσί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το τετράγωνο ύφασµα που 
έφερε παλαιότερα προσαρτηµένα ή ενσωµατωµένα άγια λείψανα και 
την αναφορά τού ονόµατος τού επισκόπου που το καθαγίασε, το οποίο 
κοσµείται µε κεντητές ή αποτυπωµένες εικόνες, κυρ. τής ταφής τού 
Χριστού, και τοποθετείται πάνω σε µη καθαγιασµένη Αγ. Τράπεζα ή 
χρησιµοποιείται αντί για αυτήν. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. άντιµήνσιον, νόθο συνθ., < άντι- + -µήνσιον < λατ. 
mensa «τραπέζι»]. 

αντιµηνυω ρ. µετβ. [µεσν.] {αντιµήνυσα} 1. (λαϊκ.) στέλνω απάντηση (σε 
µήνυµα): τον κάλεσα, αλλά µου αντιµήνυσε ότι δεν θα έρθει 2. 
υποβάλλω µήνυση εναντίον κάποιου που έχει ήδη υποβάλει µήνυση 
εναντίον µου, µηνύω τον µηνυτή µου. 

αντιµίληµα (το) {αντιµιλήµ-ατος | -ατα,-άτων) 1.η διατύπωση αντίρ-
ρησης, ο αντίλογος 2. (ειδικότ.-κακόσ.) η αντίρρηση που εκφράζεται µε 
αυθάδη τρόπο, χωρίς σεβασµό. Επίσης αντιµιλιά (η). 

αντιµιλιταρισµός (ο) η άρνηση κάθε στρατοκρατικού ή φιλοπόλεµου 
πνεύµατος, η αντίθεση προς τον µιλιταρισµό (βλ.λ.) (πβ. λ. αντι-
στρατοκρατία) ANT. στρατοκρατία, µιλιταρισµός.   — αντιµιλιταρι-στής 
(ο), αντιµιλιταρίστρια (η), αντιµιλιταριστικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. antimilitarisme (νόθο συνθ.)]. 

αντιµιλώ ρ. µετβ. (+σε) [µεσν.] (αντιµιλάς... | αντιµίλησα) 1. διατυπώνω 
αντίρρηση σε προηγούµενη άποψη: καθόριζε πάντα τι θα γίνει και 
κανείς δεν τολµούσε να του αντιµιλήσει ΣΥΝ. προβάλλω αντιρρήσεις 2. 
(συνεκδ.) µιλώ µε αυθάδεια, χωρίς να δείχνω τον απαιτούµενο 
σεβασµό προς τον συνοµιλητή µου: τολµάς να αντιµιλάς στον 

 

αντί- | αντί- | αντ- | ανθ- α' συνθετικό 
αντι-λογικός, -ή, -ό αντι-µολυσµατικός, -ή, -ό 
αντι-λυσσικός (ορός) αντι-µοναρχικός, -ή, -ό 
αντι-µικροβιακός, -ή, -ό αντι-µονοπωλιακός, -ή, -ό 

αντι-µπολσεβικικός, -ή, -ό 
αντι-µυκητικός, -ή, -ό 
αντι-νατοϊκός, -ή, -ό 

αντι-οικολονικός, -ή, -ό 
αντι-όξινος, -η, -ο αντι-
ορθολονικός, -ή, -ό 

αντι-ορθολογισµός (ο) 
αντι-ορθολονιοτής (ο) 
αντι-οφικός (ορός) 
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πατέρα σου; ΣΥΝ. (λόγ.) αυθαδιάζω, απαντώ απρεπώς. 
αντιµισθία (η) {αντιµισθιών} το ποσό που καταβάλλεται ως αµοιβή για εργασία 

ή προσφερόµενη υπηρεσία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άντίµισθος «αυτός που δίνεται ως αµοιβή». Η λ. 
µαρτυρείται για πρώτη φορά στην Κ.∆.µε τη σηµ.«ανταπόδοση»,πβ. Ρωµ. 1, 
27: τήν άνπµισθίαν... τής πλάνης αυτών εν έαυτοϊς απολαµβάνοντες]. 

αντιµολια (η) → αντιµωλία 
αντιµοναχικός, -ή, -ό [1897] αυτός που στρέφεται κατά τού µοναχισµού ή των 

µοναχών γενικά: ~ µένος ! κείµενο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
antimonacal]. 

αντψόνιο (το) [1856] {αντιµονί-ου | -ων} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο Sb) που 
συµπεριφέρεται και ως µέταλλο και ως αµέταλλο· η πιο σταθερή µορφή του 
αποτελεί ένα εύθραυστο, αργυρόλευκο στερεό µε µεταλλική λάµψη και 
χρησιµοποιείται στη µεταλλουργία, (παλαιότ.) στην παραγωγή αδιαφανών 
σµάλτων, για τον αποχρωµατισµό τού γυαλιού, στην ιατρική κ.α.' γνωστό 
επίσης από τις βλάβες που προκαλούσε στην υγεία των εργαζοµένων στα 
παλαιότερα τυπογραφεία (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. antimonio < µεσν. λατ. antimonium, αβεβ. ετύ-µου, 
πιθ. < *athimodium < αραβ. al-ithmid < µτγν. ελλην. στίµµι (τό) | στίµµις (ή) 
«είδος σκόνης για βαφή µατιών» < αιγυπτ. sdm, πβ. κ. κο-πτ. stem]. 

αντιµονιούχος, -ος/-α, -ο [1887] ΧΗΜ. (ένωση) που περιέχει αντιµόνιο. 
αντιµυθιστόρηµα (το) {αντιµυθιστορήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΦΙΛΟΛ. 

πρωτοποριακή µορφή µυθιστορήµατος των µέσων τού 20ού αι. που έρχεται σε 
ρήξη µε τις κανονιστικές συνθήκες (τόπου, χρόνου, ψυχογραφίας κ.λπ.) που 
διέπουν το παραδοσιακό µυθιστόρηµα (πβ. νέο µυθιστόρηµα, λ. µυθιστόρηµα). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. anti-roman, όρος που χρησιµοποιήθηκε για πρώτη 
φορά το 1949 από τον Γάλλο φιλόσοφο Jean-Paul Sartre, προκειµένου να 
χαρακτηρίσει µια νέα µορφή πρωτοποριακού µυθιστορήµατος]. 

αντιµωλία (η) {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. η διεξαγωγή τής συζήτησης στο ακροατήριο 
µε την παρουσία και συµµετοχή όλων των διαδίκων, κατ' αντιδιαστολή προς 
την ερηµοδικία. 
[ΕΤΥΜ µτγν., που ερµηνεύεται εύστοχα από τον Ησύχιο ως «δίκη εις ην οί 
αντίδικοι παραγίνονται ) = παρευρίσκονται», < αρχ. άντι-µώλος «αντίδικος» < 
άντι- + µώλος «αγώνας, µάχη» < I.E. *mol-«έντονος κόπος, µόχθος», πβ. λατ. 
moles «µάζα», molestus «κοπιώδης», γαλλ. molester «βιαιοπραγώ», αγγλ. 
demolish «καταστρέφω» κ.ά. Οµόρρ. µόλ-ις]. 

αντιµωλία ή αντιµολία. Το γεγονός ότι παραδίδεται τ. άντιµώλος µε τη 
σηµ. «αντίδικος» από την αρχαία (νοµοθετικού περιεχοµένου) επιγραφή 
τής Γόρτυνος (Κρήτη) οδηγεί στο να παραγάγουµε το αντιµωλία από το 
όντιµώλος και να το γράψουµε µε -ω- (ας σηµειωθεί ότι τ. αντιµωλία | 
αντιµολία δεν παραδίδεται από την Αρχαία). Από το θέµα µολ- (που το 
βρίσκουµε σε τύπους τής Αρχαίας, όπως έµολον -από όπου η µετοχή µολών 
«ελθών» στην περίφηµη φράση «µολών λαβε»-, στον µέλλοντα µολοϋµαι, 
σε µτγν. ενεστώτα µολώ και σε παράγωγα όπως αυτόµολος - αυτοµολώ), 
σχηµατίστηκε το θέµα µωλ- (εκτεταµένη βαθµίδα) που έχουµε στο άντι-
µώλ-ος. Ανάλογοι σχηµατισµοί στην αρχαία γλώσσα είναι τα οπ-: ωπ- 
(δψοµαι | δψις: δπωπα) και οδ-: ωδ-(όσµή< *οδ-µή: δδωδα). 

αντιναυαρχος (ο) [1833] {αντιναυάρχ-ου | -ων, -ους} ανώτατος αξιωµατικός 
τού Πολεµικού Ναυτικού και τού Λιµενικού Σώµατος (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

αντινετρόνιο (το) {αντινετρονί-ου | -ων} ΦΥΣ. αντισωµάτιο (βλ.λ.) µε µηδενικό 
ηλεκτρικό φορτίο, όπως το κανονικό νετρόνιο, αλλά αντίθετη µαγνητική ροπή. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. antineutron (νόθο συνθ.)]. 

αντινοµάρχης (ο/η) {αντινοµαρχών} ο δεύτερος στην ιεραρχία τής νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης. 

αντινοµία (η) [µτγν.] {αντινοµιών} 1. (γενικά) η διαπίστωση αντιφάσεων που 
προκύπτουν από το ασυµβίβαστο δύο προτάσεων, η λογική ανακολουθία: ο 
λόγος του είναι γεµάτος αντινοµίες ΣΥΝ. αντίφαση 2. ΦΙΛΟΣ, η αντίφαση 
µεταξύ δύο αντίθετων προτάσεων που παρουσιάζονται εξίσου αποδεκτές και 
αποδείξιµες, αλλά είναι αλληλοαναιρούµενες: οι τέσσερεις ~ τού Καθαρού 
Λόγου στον Καντ. — αντίνο-µος, -η (λόγ. -ος), -ο, αντινοµικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

αντινοµισµός (ο) [1872] ΘΡΗΣΚ. η τάση για απελευθέρωση από τον ηθικό 
νόµο, που προβάλλει την αδιαφορία προς τον Θείο Νόµο ή και την πλήρη 
απόρριψη του και προτάσσει την ελευθερία τής ανθρώπινης βούλησης (χωρίς 
να αρνείται και τη δύναµη τής Θείας Χάριτος): τάσεις αντινοµισµού 
αναπτύχθηκαν στους Γνωστικούς, τους Προτεστάντες κ.ά. — αντινοµιστής (ο), 
αντινοµιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γερµ. Antinomismus]. 

αντιντόπινγκ (το) {άκλ.} (ενν. έλεγχος) για την εξακρίβωση αν συγκεκριµένος 
αθλητής έχει κάνει χρήση απαγορευµένων ουσιών. [ΕΤΥΜ. < αντί- + ντόπινγκ 
(βλ.λ.)]. 

αντίξοος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν είναι ευνοϊκός, που είναι αντίθετος: λόγω 
των αντίξοων καιρικών συνθηκών αναβλήθηκε το ταξίδι || οι ~ περιστάσεις 
ΣΥΝ. δυσµενής, ενάντιος.  — αντίξοα | αντιξόως 

[µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που δεν λειάνθηκε, τραχύς», < άντι- 
+ -ξοος < ξέω «λειαίνω, οµαλύνω» (βλ.λ.)]. 

αντιξοότητα (η) {αντιξοοτήτων} οτιδήποτε προκύπτει ως δυσκολία 
εµποδίζοντας κάποιον: οι ~ τής ζωής ΣΥΝ. δυσχέρεια, ατυχία. 

αντίο επιφών. {άκλ.} 1. (οικ.) ως αποχαιρετιστήρια προσφώνηση ΣΥΝ. στο 
καλό, γεια, στην ευχή τού Θεού 2. αντίο (το) ο αποχαιρετισµός: µεγάλη 
αγένεια να φύγει από τη γιορτή χωρίς να πει ένα ~- ΦΡ. (εκ-φραστ.) τελευταίο | 
στερνό αντίο ο τελευταίος αποχαιρετισµός σε νεκρό, κυρ. η παρουσία στην 
κηδεία του: πλήθος κόσµου συγκεντρώθηκε για το ~ στον µεγάλο ηγέτη ΣΥΝ. 
τελευταίος χαιρετισµός, το ύστατο χαίρε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποχαιρετισµός. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. addio «στον Θεό» < πρόθ. a + dio «θεός» (< λατ. deus), από 
όπου και γαλλ. adieu, ισπ. adiós κ.ά.]. 

αντιολισθητικός, -ή, -ό αυτός που εµποδίζει την ολίσθηση: ~ ταινίες | υλικό | 
τάπητας- ΦΡ. αντιολισθητικές αλυσίδες βλ. λ. αλυσίδα ΑΝΤ. ολισθητικός, 
γλιστερός, ολισθηρός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. non-skid]. 

α ντιοξιδωτικός, -ή, -ό ΧΗΜ. (ουσία) που χρησιµοποιείται συνήθ. ως 
συντηρητικό τροφίµων, µε σκοπό να αποφευχθούν αλλοιώσεις που προκαλεί η 
οξίδωση συστατικών τους: (κ. ως ουσ.) η βιταµίνη Ε είναι φυσικό ~ τού 
ελαιολάδου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. antioxidant]. 

Αντιόπη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. (α) αµαζόνα, κόρη τού Άρη, µητέρα τού Ιππολύτου (β) 
κόρη τού θεού-ποταµού Ασωπού, απέκτησε από τον ∆ία δίδυµα 2. γυναικείο 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., < άντι- + -όπη < *-Ροπ-, µεταπτωτ. βαθµ. τού θ. που 
απαντά στις λ. έπος (βλ.λ.) και εΐπον]. 

Αντιόχεια (η) {-ας κ. -είας} αρχαία ελληνική πόλη τής Συρίας που σήµερα 
ανήκει στην Τουρκία, ένα από τα σπουδαιότερα εµπορικά κέντρα τής 
αρχαιότητας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < Άντίοχος, όνοµα τού πατέρα τού Μακεδόνα στρατηγού 
Σέλευκου Νικάτορος, που ίδρυσε την πόλη το 300 π.Χ. Από την ελληνική 
προήλθε η τουρκ. ονοµασία Antakya. To όν. Άντίοχος ανάγεται σε άντι- + 
δχος «πολεµικό άρµα», που συνδ. µε τη λ. όχηµα (βλ.λ.)]. 

Αντίοχος (ο) {-ου κ. -όχου} 1. όνοµα ηγεµόνων τής Συρίας και βασιλέων τής 
Κοµµαγηνής 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., βλ. λ. Αντιόχεια]. 

αντιπάθεια (η) [αρχ.] (χωρ. γεν. πληθ.) συναίσθηµα που φανερώνει αρνητική 
διάθεση για κάποιον/κάτι: µεταξύ τους υπήρχε αµοιβαία -ΑΝΤ. συµπάθεια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκυκλοπαίδεια. 

αντιπαθής, -ής, -ές {αντιπαθ-ούς | -είς (ουδ. ή)· αντιπαθέστ-ερος, -ατός) αυτός 
που προκαλεί αντιπάθεια: είναι τόσο αγενής, που γίνεται αµέσως ~ σε όλους 
ΣΥΝ. αντιπαθητικός, απεχθής, απωθητικός ΑΝΤ. συµπαθής, αξιαγάπητος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που ανταποδίδει ό,τι 
έπαθε - που έχει αντίθετες ιδιότητες», < άντι- + -παθής, πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον, 
ρ. πάσχω. Η σηµ. «απεχθής» είναι ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
antipathique]. 

αντιπαθητικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί αντιπάθεια: έτσι δύστροπος που είναι, 
γίνεται πάντα ~ ΣΥΝ. αντιπαθής ΑΝΤ. συµπαθής. — αντιπαθητικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; Αντιδάν., < γαλλ. antipathique < antipathie < αρχ. αντιπάθεια. Το 
µτγν. αντιπαθητικός «ενεργητικός, δραστήριος, ο µη παθητικός» προήλθε από 
απευθείας σύνθεση < άντι- + παθητικός]. 

αντιπαθώ ρ. µετβ. [µτγν.] {αντιπαθείς... | αντιπάθησα} αισθάνοµαι αντιπάθεια 
για (κάποιον/κάτι): τον αντιπαθεί από τότε που έµαθε πόσο ανειλικρινής είναι 
ΑΝΤ. συµπαθώ. 

αντιπαλεύω ρ. µετβ. {αντιπάλεψα} παλεύω, αγωνίζοµαι εναντίον (προσώπου ή 
κατάστασης): οι εργαζόµενοι θα αντιπαλέψουν δυναµικά την αντιλαϊκή 
πολιτική τής κυβέρνησης ΣΥΝ. αντιµάχοµαι. [ΕΤΥΜ < µτγν. άντιπαλαίω < 
άντι- + παλαίω < πάλη (βλ. λ. παλεύω)]. 

αντίπαλος, -η, -ο 1. αυτός που έρχεται αντιµέτωπος µε κάποιον άλλον, που 
αγωνίζεται εναντίον άλλου για το ίδιο θέµα/σκοπό (για λόγους οικονοµικούς, 
πολιτικούς, στρατιωτικούς, αθλητικούς κ.λπ.): ~ παράταξη/ θεωρία/ 
στρατόπεδο/ χώρα/ οµάδα/ ιδεολογία- ΦΡ. αντί-παλον δέος (άντίπαλον δέος, 
Θουκ. 3,11) ο φόβος για τον αντίπαλο, τον εχθρό· ο αµοιβαίος φόβος ανάµεσα 
σε αντιπάλους, που εξασφαλίζει ενότητα στο εσωτερικό των αντίπαλων 
στρατοπέδων/πλευρών και σχέση ισορροπίας µεταξύ τους: η Σοβιετική Ένωση 
απετέλεσε για δεκαετίες το ~ τής αµερικανικής πολιτικής || ο ισλαµισµός απο-
τελεί το ~ που επικαλείται ο στρατός στην Τουρκία για τη στήριξη τού κοσµικού 
κράτους 2. αντίπαλος (ο/η) ανταγωνιστής (κάποιου): πολιτικός | οικονοµικός | 
στρατιωτικός | εκλογικός | κρυφός | επικίνδυνος | δεινός ~ ΣΥΝ. εχθρός, 
αντίθετος, αντίµαχος ΑΝΤ. σύµµαχος, συµµαχητής, συναγωνιστής. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < άντι- + -παλος < πάλη]. 

αντίπαλο ν δέος. Γνωστή φράση από τον Θουκυδίδη (3, 11), που 
χρησιµοποιείται σήµερα στον προσεγµένο λόγο, για να δηλώσει 
καταστάσεις ισορροπίας στις ανθρώπινες σχέσεις (εθνών, οµάδων, 
ατόµων), απότοκες αµοιβαίου φόβου (πβ. τη λαϊκή ρήση Φοβάται ο 
Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη!). Η πλήρης φράση είναι «τό δε 
άντίπαλον δέος µόνον πιστόν ές ξυµµαχίαν», που ο Ελευθέριος Βενιζέλος 
έχει αποδώσει ελεύθερα «ϊσος και άµοι- 

αντί- | αντί- | αντ- | ανθ- α' συνθετικό 
αντι-πανωλικός (ορός) αντι-παπικός, -ή, -ό αντι-παχυντικός, -ή, -ό αντι-περιβαλλοντικός, -ή, -ό        αντι-ττηκτικός, -ή, -ό 
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βαίος τω όντι φόβος είναι ή µόνη ασφαλής βάσις µιας συµµαχίας». 
αντιπαλότητα (η) [1891] {αντιπαλοτήτων} η ύπαρξη αντίπαλης διά-

θεσης, η κατάσταση κατά την οποία πρόσωπα ή οµάδες συγκρούο-
νται ή ανταγωνίζοµαι µεταξύ τους για λόγους οικονοµικούς, πολιτι-
κούς κ.λπ.: η διεθνής κοινότητα πρότεινε µέτρα οικοδόµησης εµπι-
στοσύνης, ώστε να αµβλυνθεί η ~ µεταξύ των δύο χωρών ΣΥΝ. εχθρό-
τητα, ανταγωνισµός ANT. σύµπνοια, συνεργασία. 

αντιπαλότητα: «άπαξ λέξη»! Η λ. αντιπαλότητα τα τελευταία 10 χρόνια 
χρησιµοποιείται ευρέως στο πολιτικό ιδίως λεξιλόγιο, αποδίδοντας τις 
επίσης ευρύτερα χρησιµοποιούµενες αντίστοιχες ξένες λέξεις (πβ. αγγλ. 
rivalry, γαλλ. rivalité, γερµ. Konkurrenz). ∆ηλώνει, γενικότερα, την 
ανταγωνιστική στάση, που οδηγεί σε σύγκρουση, εχθρότητα και 
αλληλοϋπονόµευση αντί τού δηµιουργικού συναγωνισµού και τής ευγενούς 
άµιλλας. Ωστόσο habent vocabula sua fata... Η λ. αντιπαλότητα 
πρωτοαπαντά το 1891 (εφηµ. Άστυ), ο δε Στέφ. Κουµανούδης, 
περιλαµβάνοντας τη λέξη στη Συναγωγή Νέων Λέξεων..., αισθάνεται την 
ανάγκη να απολογηθεί: «Ειπέ τις των συγχρωµένων έµοί ότι τοιαύτας λέξεις, 
οϊα ή παρούσα [ενν. το άντιπαλότης], δέν έπρεπε νά συµπεριλάβω εν τη 
Συναγωγή µου ως δήθεν γραφείσας άπαξ µόνον παρά τίνος, ευρεθέντος εν 
στιγµή ίδιασµοϋ. 'Αλλ' εγώ δέν έπείσθην, επειδή έγνων, ότι κατά µίµησιν και 
ai τοιαϋται λέξεις µετέβησαν εις κοινοτέ-ραν χρήσιν...». Προφητική η ρήση 
τού λεξικογράφου Κουµανούδη γι' αυτήν και για πολλές άλλες λέξεις. 

Αντίπαξοι (οι) νησί των Επτανήσων Ν. των Παξών. [ΕΤΥΜ. 
Πρόκειται για την αρχ. Πρόπαξο]. 

αντίπαπας (ο) [1785] {χωρ. πληθ.} πάπας που θεωρείται από τη Ρω-
µαιοκαθολική Εκκλησία ότι δεν εκλέχθηκε κανονικά και γι' αυτό δεν 
αναγνωρίζεται. 

αντιπαραβάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {αντιπαρέβαλα, αντιπαραβλήθηκα, 
αντιπαραβεβληµένος} παραβάλλω προς (κάτι), συγκρίνω βρίσκοντας τις 
οµοιότητες και τις διαφορές: αντιπαρέβαλε τα κείµενα, για να καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι το ένα ήταν αντιγραφή τού άλλου ΣΥΝ. αντιπαραθέτω, 
παραλληλίζω, σύγκρινα«, συσχετίζω. 

αντιπαραβολή (η) [αρχ.] η συγκριτική εξέταση, η εξέταση µέσω παραβολής: η 
~ των καταθέσεων απέδειξε πως ο κατηγορούµενος οπωσδήποτε επισκέφθηκε 
τον τόπο τού εγκλήµατος ΣΥΝ. αντιπαράθεση, παραβολή. 

αντιπαραβολικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την αντιπαραβολή 2. ΓΛΩΣΣ. 
αντιπαραβολική µέθοδος η µέθοδος συγχρονικής µελέτης των σχέσεων 
(οµοιοτήτων, διαφορών, παράλληλων εξελίξεων κ.λπ.) που διαπιστώνονται 
κατά την ανάλυση τής δοµής δύο ή περισσοτέρων γλωσσών (η µέθοδος αυτή 
διαφέρει από τη συγκριτική µέθοδο που αναφέρεται στην ιστορική-διαχρονική 
εξέταση τής δοµής γλωσσών που εµφανίζουν µεταξύ τους γενετική 
συγγένεια). — αντιπαραβολικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
contrastive]. 

αντιπαράδειγµα (το) {αντιπαραδείγµ-ατος | -ατα, -άτων) παράδειγµα που 
ανατρέπει την ισχύ υπόθεσης, άποψης κ.λπ. η οποία βασίζεται σε άλλα 
παραδείγµατα: στο άρθρο της παρουσιάζει αντιπαρα-δείγµατα στην υπόθεση 
που είχε διατυπώσει ο συνάδελφος της. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
counter-example]. 

αντιπαράθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. (κυριολ.) η συγκριτική 
εξέταση: ~ θέσεων/ στοιχείων/ προγραµµάτων ΣΥΝ. αντιπαραβολή, σύγκριση · 
2. η εκδήλωση διαφωνιών, η σύγκρουση διαφορετικών απόψεων, στάσεων: οι 
δύο βουλευτές ήρθαν σε ανοιχτή ~ για το επίµαχο νοµοσχέδιο || οξεία ~ µεταξύ 
δύο πλευρών || το θέµα των ιδιωτικοποιήσεων αποτέλεσε ξανά το αντικείµενο 
αντιπαράθεσης στη Βουλή ΣΥΝ. σύγκρουση, διαµάχη, κόντρα. — 
αντιπαραθετικός, -ή, -ό [1834]. [ΕΤΥΜ < µτγν. άντιπαράθεσις < αρχ. 
άντιπαρατίθηµι]. 

αντιπαραθέτω ρ. µετβ. {αντιπαρέθεσα, αντιπαρα-τέθηκα, -τεθειµέ-νος} 1. 
παραθέτω συγκριτικά πράγµατα αντίθετα µεταξύ τους, παρουσιάζω το ένα 
απέναντι στο άλλο: η εφηµερίδα αντιπαραθέτει δηλώσεις επωνύµων για το 
θέµα, αφήνοντας τα συµπεράσµατα στους αναγνώστες 2. αντιπροτείνω, 
παρουσιάζω µιαν άλλη θέση, άποψη, επιχείρηµα κ.λπ.: στα λόγια τού 
συνοµιλητή του αντιπαρέθεσε τα στοιχεία τής δηµοσκόπησης ΣΥΝ. αντιτάσσω, 
αντεπιχειρηµατολογώ 3. (µεσοπαθ. αντιπαρατίθεµαι) στέκοµαι αντιµέτωπος, 
εκφράζω διαφωνία: έχει το θάρρος τής γνώµης του και δεν διστάζει να 
αντιπαρατεθεί στην πλειοψηφία. [ΕΤΥΜ < αρχ. άντιπαρατίθηµι < άντι- + 
παρατίθηµι]. 

αντιπαράσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} κυρ. στη ΦΡ. κατ' 
αντιπαράσταση µε ταυτόχρονη εξέταση µαρτύρων ή κατηγορουµένων 
ενώπιον δικαστηρίου, κυρ. σε περιπτώσεις αντικρουόµενων καταθέσεων: ο 
ένας µάρτυρας κατηγορούσε τον άλλο, οπότε κρίθηκε απαραίτητη η ~ εξέταση 
τους, ώστε να καταδειχθεί η αλήθεια ΣΥΝ. αντιµωλία. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άντιπαράστασις < άντιπαρίστηµι | -ίσταµαι. Η λ. εχρη-
σιµοποιείτο κυρ. στη ρητορική, για να δηλώσει την έµµεση απάντηση ή την 
ανταπάντηση σε επιχείρηµα τού αντιδίκου. Η σηµερινή σηµ. οφείλεται στην 
επίδρ. τού νοµικού όρου confrontatio (µεσν. λατ.)]. 

αντιπαρατάσσω ρ. µετβ. [µτγν.] {αντι-παρέταξα, -παρατάχθηκα (κα-θηµ. -
χτηκα} 1. τάσσω (κάτι) απέναντι (σε κάτι άλλο), τοποθετώ ως αντίθετο, 
αντιµέτωπο: το στράτευµα αντιπαρατάχθηκε εγκαίρως κατά µήκος τής 
οχυρωµένης γραµµής, για να αντιµετωπίσει την εχθρι- 

κή επίθεση ΣΥΝ. αντιτάσσω ANT. συµπαρατάσσω, συντάσσω 2. προβάλλω 
(κάτι) για να εκφράσω διαφωνία, αντίθεση: τα επιχειρήµατα που 
αντιπαρατάσσει είναι εύστοχα ΣΥΝ. αντιπαραθέτω. — αντιπαράταξη (η) 
[µτγν.]. 

αντιπαρέρχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {αντιπαρήλθα} 1. προσπερνώ (κάτι), χωρίς να 
δώσω σηµασία, αρνούµαι να ασχοληθώ µε (κάτι): αντιπα-ρήλθε τις ύβρεις 
χωρίς σχόλιο || δήλωσε ότι αντιπαρέρχεται το συµβάν, γιατί δεν ασχολείται µε 
µικροπρέπειες ΣΥΝ. αδιαφορώ, αποσιωπώ, παραβλέπω, προσπερνώ 2. (µτφ.) 
αποφεύγω µε ελιγµό, ξεπερνώ επιτήδεια: ως οµιλητής στερείται τής 
ετοιµότητας να αντιπαρέρχεται τις παγίδες των αντιπάλων ΣΥΝ. ξεφεύγω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «προσέρχοµαι ως βοηθός - 
αντικαθιστώ», < άντι- + παρέρχοµαι. Η σηµερινή σηµ. έχει την αφετηρία της 
στην Κ.∆. (Λουκ. 10, 31-32) στην παραβολή τού καλού Σαµαρείτη, περιγρά-
φοντας την πράξη τού ιερέα και τού Λευ'ιτη, οι οποίοι προσπέρασαν αδιάφορα 
τον τραυµατισµένο Ιουδαίο: ιερεύς τις κατέβαινεν εν τη όδφ εκείνη και ίδών 
αυτόν άντιπαρήλθεν]. 

αντιπαροχή (η) [1836] η παροχή που δίνεται σε ανταπόδοση προηγουµένης, ως 
αντάλλαγµα της ΣΥΝ. αµοιβαία παροχή- ΦΡ. δίνω αντιπαροχή συνάπτω ως 
ιδιοκτήτης ακινήτου σύµβαση µε εργολήπτη, σύµφωνα µε την οποία ο 
εργολήπτης θα ανεγείρει στη θέση τού ακινήτου, που κατέχω, πολυώροφο 
κτίσµα, το οποίο και θα εκµεταλλεύεται, ενώ αντί παροχής (αµοιβής) για την 
παραχώρηση τού ακινήτου θα λάβω ποσοστό επί τού νέου κτίσµατος (συνήθ. 
αριθµό διαµερισµάτων). — αντιπαρέχω ρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γερµ. Gegenleistung]. 

Αντίπαρος (η) νησί των Κυκλάδων Ν∆. τής Πάρου. 
Αντίπασχα (το) [µεσν.] {άκλ.} η πρώτη Κυριακή µετά το Πάσχα, η Κυριακή 

τού Θωµά. 
Αντίπατρος (ο) {-ου κ. -άτρου} 1. αρχαίος Μακεδόνας στρατηγός (397-319 

π.Χ.(, στον οποίο ανέθεσε ο Αλέξανδρος τη διοίκηση τής Μακεδονίας κατά τη 
διάρκεια τής εκστρατείας του στην Ασία 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < άντι- + -πατρός < πατήρ, -τρός]. 

αντίπερα επίρρ. [αρχ.] 1. απέναντι, στο αντικρινό µέρος: προχώρησε ~ στην 
άλλη πλευρά τού δρόµου ΣΥΝ. αντίκρυ, απέναντι 2. (ως επίθ.) αυτός που 
βρίσκεται απέναντι: η ~ όχθη τού ποταµού. 

αντιπερισπασµός (ο) 1. ενέργεια που αποβλέπει στην απόσπαση τής προσοχής, 
στη διοχέτευση τού ενδιαφέροντος κάποιου σε παραπλανητική κατεύθυνση: 
µε την έκρηξη προκάλεσαν ~, ώστε κανείς δεν πρόσεξε την έξοδο των ληστών 
από την πίσω πόρτα τής Τράπεζας 2. ΣΤΡΑΤ. (ειδικότ. κατά τη διάρκεια 
πολέµου), παραπλανητική στρατιωτική ενέργεια που εκδηλώνεται σε 
διαφορετικό τόπο από αυτόν που αναµένει ο εχθρός, ώστε να αποσπαστεί η 
προσοχή του από τον πραγµατικό στόχο: πριν από τη µεγάλη συµµαχική 
απόβαση στη Νορµανδία, είχε προηγηθεί για ~ η απόβαση στη Σικελία. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < άντιπερισπώ (-άω) < άντι- + περισπώ]. 

αντιπληθωρισµός (ο) το σύνολο των οικονοµικών µέτρων που αποσκοπούν στη 
µείωση τής πληθωριστικής κυκλοφορίας νοµίσµατος· η οικονοµική πολιτική 
κατά τού πληθωρισµού (βλ. λ. πληθωρισµός). — αντιπληθωριστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. deflation, κυριολεκτικώς «ξεφούσκωµα»]. 

αντιπλοίαρχος (ο/η) [1833] {αντιπλοιάρχ-ου | -ων, -ους} ανώτερος αξιωµατικός 
τού Πολεµικού Ναυτικού (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

αντιπνευµατικός, -ή, -ό αυτός που αντιτίθεται στην πνευµατική καλλιέργεια, 
που την αξιολογεί ως ασήµαντη, ή γενικότ. υποτιµά τον ρόλο που 
διαδραµατίζει στη διαµόρφωση, την ανάπτυξη και την πρόοδο τού ανθρώπου: 
~ καιροί | εποχή ΣΥΝ. υλιστικός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. antispiritual 
(νόθο συνθ.)]. 

αντίποδας (ο) {αντίποδων} 1. αυτός που αποτελεί την εκ διαµέτρου αντίθετη 
θέση, το ακριβώς αντίθετο σε κάτι: στον ~ τού πλούσιου Βορρά βρίσκεται ο 
εξαθλιωµένος Νότος 2. (γενικότ.-συνήθ. στον πληθ.) σηµείο ή τόπος που σε 
σχέση µε κάποιον άλλο βρίσκεται σε αντιδιαµετρική θέση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άντίπους, -ποδός < άντι- + πους]. 

αντιποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. η κατά παράνοµο τρόπο 
οικειοποίηση ξένης περιουσίας ή δικαιώµατος ΣΥΝ. σφετερισµός, 
οικειοποίηση· ΦΡ. (α) αντιποίηση (δηµόσιας) υπηρεσίας | αρχής (i) η 
παράνοµη εµφάνιση ή δράση ιδιώτη ως εκπροσώπου δηµόσιας υπηρεσίας 
χωρίς προηγούµενο νόµιµο διορισµό (ii) η υπέρβαση από τον δηµόσιο 
υπάλληλο των αρµοδιοτήτων του (β) αντιποίηση στολής | τίτλου | παρασήµου 
η χωρίς νόµιµη άδεια ή εξουσιοδότηση χρήση στολής ή άλλου διακριτικού 
(κρατικού ή θρησκευτικού λειτουργού) από ιδιώτη. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άντιποίησις, αρχική σηµ. «διεκδίκηση», < αρχ. άντι-ποιώ (-
έω) «ανταποδίδω, διεκδικώ» < άντι- + ποιώ. Οι φρ. αντιποίηση αρχής | στολής 
| τίτλου αποδίδουν τα γαλλ. usurpation d'autorité | d'uniforme | de titre]. 

αντιποιητικός, -ή, -ό [1892] 1. αυτός που εµποδίζει τη δηµιουργία ποιητικού 
ύφους: απέφευγε τη χρήση απλών, καθηµερινών λέξεων στην ποίηση, γιατί τις 
θεωρούσε ~ ΣΥΝ. πεζός, καθηµερινός 2. αυτός που δεν ευνοεί την ανάπτυξη 
και διάδοση τής ποίησης και γενικότ. των τεχνών: πιστεύει πως ζούµε σε µια ~ 
εποχή, όπου οι ευαισθησίες και η πνευµατική αναζήτηση θεωρούνται περιττή 
πολυτέλεια ΣΥΝ. τεχνοκρατικός, σκληρός. — αντιποιητικά επίρρ., 
αντιποιητικότητα (η). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. unpoetisch]. 

αντίποινα (τα) {αντιποίνων} οι ενέργειες που αποσκοπούν στην ανταπόδοση 
προηγούµενης αδικίας ή βλάβης, που έχουν τον χαρακτήρα αντεκδικήσεως: σε 
περιπτώσεις δολιοφθορών από την Αντίσταση κατά τη γερµανική κατοχή, οι 
οµαδικές εκτελέσεις αόπλων 
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ήταν από τα συνήθη ~ ΣΥΝ. εκδίκηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άντι- + ποινή]. 

αντιποιούµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {αντιποιείται...· εύχρ. στον ενεστ.} 
(αρχαιοπρ.) οικειοποιούµαι (ξένο πράγµα, δικαίωµα ή ιδιότητα), σφε-
τερίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αντιπολιτεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {αντιπολιτεύ-τηκα (λόγ. -θη-
κα)} 1. ασκώ αντίθετη πολιτική, ανταγωνίζοµαι (κάποιον) ως πολιτι-
κός, κοµµατικός αντίπαλος ANT. συµπολιτεύοµαι 2. (η µτχ. αντιπολι-
τευόµενος, -η, -ο) αυτός που στρέφεται κατά τής κυβέρνησης, που 
εκφράζει τις θέσεις τής αντιπολίτευσης: ~ Τύπος | κόµµα ANT. συ-
µπολιτευόµενος, φιλοκυβερνητικός 3. (µτφ.) τίθεµαι αντιµέτωπος, εκ-
φράζω αντίθετη άποψη: σε ό,τι λέω µε αντιπολιτεύεσαι ΣΥΝ. ενα-
ντιώνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αντιπολίτευση (η) [1856] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) 1. το σύ-
νολο των πολιτικών δυνάµεων τού Κοινοβουλίου που δεν στηρίζουν 
την κυβέρνηση: σύσσωµη η ~ κατήγγειλε τους επικίνδυνους κυβερ-
νητικούς χειρισµούς ANT. συµπολίτευση, κυβέρνηση· ΦΡ. (α) αξιωµα-
τική αντιπολίτευση το σύνολο των βουλευτών τού κόµµατος που έχει 
αναδειχθεί δεύτερο στις εθνικές εκλογές (β) µείζων αντιπολίτευση 
οι βουλευτές που ανήκουν στο πρώτο σε δύναµη κόµµα από αυτά 
που βρίσκονται στην αντιπολίτευση (γ) ε λ άσσων αντιπολίτευση οι 
βουλευτές τής αντιπολίτευσης που δεν ανήκουν στη µείζονα αντιπο-
λίτευση: ο πρωθυπουργός συναντήθηκε µε τους ηγέτες τής ελάσσο-
ντος αντιπολίτευσης 2. η πολιτική που στρέφεται κατά τής κυβέρνη-
σης, που αντιτίθεται στην κυβερνητική πολιτική: η υπεύθυνη ~ 
ασκείται στο Κοινοβούλιο και όχι στο πεζοδρόµιο || εποικοδοµητική | 
σκληρή | λαϊκιστική ~ 3. (καταχρ.) (α) επιµέρους ενέργεια εναντίω-
σης, αντίδρασης προς δεδοµένη απόφαση, πρόταση: για το συγκε-
κριµένο νοµοσχέδιο υπήρξε οξεία ~, ακόµα και µέσα στους κόλπους 
τού κυβερνώντος κόµµατος ΣΥΝ. αντίπραξη (β) το σύνολο των προ-
σώπων που αντιτίθενται στον τρόπο άσκησης τής εξουσίας από µια 
ηγεσία: «το θέµα των πολυτέκνων επέλεξε η εσωκοµµατική ~, για να 
ασκήσει κριτική στις θέσεις τής ηγεσίας τού κόµµατος» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. opposition]. 

αντιπολιτευτικός, -ή, -ό [1841] αυτός που σχετίζεται µε την αντι-
πολίτευση, αυτός που στρέφεται κατά τής κυβέρνησης: ~ έλεγχος | 
τακτική || µιλώ µε ~ διάθεση. — αντιπολιτευτικ-ά | -ως επίρρ. 

αντιπραγµατισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών µε 
άλλα αγαθά ή υπηρεσίες (χωρίς χρήµατα ή άλλο µέσο συναλλαγής), 
η ανταλλαγή σε είδος. 

αντίπραξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} η πράξη που 
στοχεύει στην εξουδετέρωση άλλης προγενέστερης ή και σύγχρονης: 
για να του κάνει ~, αύξανε διαρκώς την προσφορά του κατά τον 
πλειστηριασµό! ΣΥΝ. αντίδραση, αντενέργεια, εναντίωση ANT. σύ-
µπραξη, συνεργασία. — αντιπράττω ρ. [αρχ.]. 

αντιπραξικόπηµα (το) {αντιπραξικοπήµ-ατος | -ατα, -άτων} πραξι-
κόπηµα που έχει ως στόχο να εξουδετερώσει άλλο πραξικόπηµα. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. countercoup]. 

αντιπρόεδρος (ο/η) [1822] {αντιπροέδρ-ου | -ων, -ους} αναπληρωτής 
τού προέδρου (σε περίπτωση ασθενείας ή κωλύµατος ασκήσεως των 
καθηκόντων του), δεύτερος στην ιεραρχία µετά τον πρόεδρο: ~ τής 
Βουλής | τού δικαστηρίου | τής κυβερνήσεως | τού συµβουλίου | τού 
συλλόγου | τού σωµατείου. — αντιπροεδρία (η) [1871]. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vice-président]. 

αντιπροίκι (το) {αντιπροικ-ιού | -ιών} (παλαιότ.-λαϊκ.) 1. το προγαµι-
αίο δώρο τού γαµπρού προς τη νύφη 2. το δώρο που προσφέρεται από 
τα πεθερικά στον γαµπρό επιπλέον των ήδη συµφωνηµένων ως προί-
κα. Επίσης αντίπροικο. [ΕΤΥΜ µεσν., υποκ. τού ουσ. άντίπροικο(ν) < 
άντι + προίκ-α]. 

αντιπροικοσύµφωνο (το) [1849] {αντιπροικοσυµφών-ου | -ων} το 
συµβόλαιο που συντάσσεται για το αντιπροίκι. 

αντιπροπανάνδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} προπαγάνδα που στρέφεται 
εναντίον άλλης προπαγάνδας. 

αντιπρόπερσι κ. αντιπροπερυσι επίρρ.· πριν από τρία χρόνια, τη 
χρονιά πριν από την προπερσινή. — αντιπροπέρσινος, -η, -ο. 

αντιπροσφορά (η) [1889] η προσφορά που αποσκοπεί στην απόρριψη 
προηγούµενης ανταγωνιστικής προσφοράς µέσω τής παροχής ευ-
νοϊκότερων όρων: η δηµοπρασία είναι µια διαδικασία συνεχών - για 
την επίτευξη τής καλύτερης τιµής για τον πωλητή || η σαφώς ευνοϊ-
κότερη δική µας ~ απορρίφθηκε! — αντιπροσφέρω ρ. [αρχ.]. 

αντιπροσφωνηση (η) [1897] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αντα-
πόδοση προσφωνήσεως (κυρ. τυπικού χαρακτήρα σε επίσηµες περι-
στάσεις) ΣΥΝ. αντιφώνηση ANT. προσφώνηση. — αντιπροσφωνώ ρ. 
[1891] {-είς...}. , 

αντιπροσωπεία (η) → αντιπροσωπία 
αντιπροσώπευση (η) [1836] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1.η 

εξουσιοδοτηµένη δράση για λογαριασµό άλλων (ειδικότ.) η εκτέλε-
ση νοµικών πράξεων δι' αντιπροσώπου, µε πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο 
(από άλλον) για τέτοιες πράξεις: η ~ τής εταιρείας | τού συλλόγου 
ΣΥΝ. εκπροσώπηση, πληρεξουσιότητα 2. η διαδικασία που κατοχυ-
ρώνει και ρυθµίζει τη συµµετοχή αντιπροσώπων των πολιτών στη 
διακυβέρνηση τής χώρας: η ~ των πολιτών στο Κοινοβούλιο ρυθµίζε-
ται µε το σύστηµα τής ενισχυµένης αναλογικής. — αντιπροσωπεύ-
σιµος,-η,-ο [1840]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
représentation]. 

αντιπροσωπευτικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
αντιπροσώπευση: το ~ συγκρότηµα τής Μ. Βρετανίας για τον διαγω-
νισµό τραγουδιού || ΑΘΛ. το ~ συγκρότηµα µιας χώρας (η εθνική της 
οµάδα) 2. αυτός που έχει την ικανότητα να αντιπροσωπεύσει, που 
µπορεί να εκφράσει αυτό που θεωρείται βασικό για µια κατηγορία: η 

έκθεση περιέχει τα πλέον ~ έργα τής ζωγραφικής τού 18ου αι. || στις 
ανθολογίες συλλέγονται τα ~ δηµιουργήµατα κάθε περιόδου 3. αυτός 
που θεωρείται ότι συγκεντρώνει τα πιο αξιοσηµείωτα χαρακτηριστι-
κά µιας κατηγορίας, αυτός που αποτελεί τον µέσο όρο: ~ τύπος | δείγ-
µα ΣΥΝ. χαρακτηριστικός. — αντιπροσωπευτικ-ά /-ως [1894] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. représentatif]. 

αντιπροσωπευτικότητα (η) {χωρ. πληθ.) η ιδιότητα τού αντιπρο-
σωπευτικού, το να µπορεί (κανείς/κάτι) να εκπροσωπήσει ή να θεω-
ρηθεί επαρκώς ενδεικτικός: το εκλογικό σύστηµα δεν πρέπει να νο-
θεύει την - των πολιτικών τάσεων τής κοινωνίας || ποια είναι τα κρι-
τήρια αντιπροσωπευτικότητας τού δείγµατος; [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. representativeness], 

αντιπροσωπεύω ρ. µετβ. [1844] {αντιπροσώπευ-σα, -τηκα (λόγ. -θη-
κα), -µένος} 1. ενεργώ ως αντιπρόσωπος: την κυβέρνηση αντιπροσώ-
πευσε ο υπουργός των Οικονοµικών || θα αντιπροσωπεύσει την Κύπρο 
σε διεθνές συνέδριο ΣΥΝ. εκπροσωπώ 2. φέρω και εκφράζω τα βασι-
κά, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός είδους, µιας κατηγορίας: α-
ντιπροσωπεύει την ιδανική γυναίκα ΣΥΝ. εκφράζω 3. αποτελώ, εκ-
φράζω: η λογοτεχνία αντιπροσωπεύει την ανώτατη δηµιουργική σύν-
θεση || οι άνεργοι αντιπροσωπεύουν ένα υψηλό ποσοστό τού εργατικού 
δυναµικού στις στατιστικές ΣΥΝ. συνιστώ 4. (ειδικότ.) αντιστοιχώ σε 
δεδοµένη χρηµατική | οικονοµική αξία: οι επιταγές αντιπροσωπεύουν 
ποσό 150 εκατοµµυρίων || το νόµισµα των κυριοτέρων κρατών 
αντιπροσωπεύει ορισµένη αξία χρυσού ΣΥΝ. καλύπτω. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. représenter]. 

αντιπροσωπεύω - εκπροσωπώ; Τόσο το αντιπροσωπεύω όσο και 
το εκπροσωπώ είναι νεότερες λέξεις. Το αντιπροσωπεύω µαρτυ-
ρείται από το Σύνταγµα τού 1844, ενώ το εκπροσωπώ πρέπει να εί-
ναι ακόµη νεότερο, αφού το εκπρόσωπος -από όπου παράγεται-
µαρτυρείται από το 1887. Το αρχ. αντιπρόσωπος (µε τη σηµ. «απέ-
ναντι σε πρόσωπο, πρόσωπο µε πρόσωπο»), ένα από τα 59 σύνθε-
τα σε -πρόσωπος τής Αρχαίας (πβ. ά-πρόσωπος, δι-πρόσωπος, 
άµφι-πρόσωπος, ιδιο-πρόσωπος, στρογγυλο-πρόσωπος, µονο-πρό-
σωπος, άνδρο-πρόσωπος, αΰτο-πρόσωπος, εύ-πρόσωπος κλπ.), θα 
έδινε κανονικά ρ. αντιπροσωπώ και όχι αντιπροσωπεύω] (Τα ρή-
µατα που παράγονται από σύνθετες λέξεις, τα λεγόµενα «παρα-
σύνθετα ρήµατα», είναι ρήµατα σε -ώ, -είς, -εί... [πβ. φιλόσοφος -
φιλοσοφώ, τηλέφωνο - τηλεφωνώ, δηµοσιογράφος - δηµοσιογραφώ 
κ.ο.κ.]). Αρα ορθότερο θα ήταν το αντιπροσωπώ, το οποίο είναι 
µεσν. τ. ο οποίος όµως δεν επικράτησε. Ωστόσο, επειδή και ο κα-
νόνας αυτός δεν είναι απαράβατος και η χρήση (usus) ρυθµίζει 
κυρ. τα τής γλώσσας, το αντιπροσωπεύω ως χρήση είναι αποδεκτό, 
ενώ κανονικότερο είναι το εκπροσωπώ (το εκπροσωπεύω, που 
σπανίως εµφανίζεται, προέρχεται προφανώς από συµφυρµό µε το 
αντιπροσωπεύω και καλό είναι να αποφεύγεται). αντιπροσωπεία ή 
αντιπροσωπία; Από το αντιπροσωπεύω κανονικά είναι τα 
παράγωγα αντιπροσώπευση, αντιπροσωπευτικός (-ά), 
αντιπροσωπεύσιµος, ενώ το αντιπροσωπία είναι παράγωγο σε -ία 
τού (αρχ.) αντιπρόσωπος (µαρτυρείται από το 1825, προτού δηλ. 
πλαστεί το ρ. αντιπροσωπεύω) και όχι τού αντιπροσωπεύω- πβ. και 
ιδιοπρόσωπος - ιδιοπροσωπία, άνανδρος - ανανδρία, φιλόσοφος -
φιλοσοφία κ.τ.ό. Αρα αντιπροσωπία είναι το ορθό, και όχι αντι-
προσωπεία. Από το ρ. εκπροσωπώ το παράγωγο είναι κανονικώς 
εκπροσώπηση. 

αντιπροσωπία (η) [1825] (σχολ. ορθ. αντιπροσωπεία) {αντιπροσω-
πιών} 1. το σύνολο των ατόµων που έχουν επιφορτιστεί µε την εκ-
προσώπηση µιας οµάδας συµφερόντων και την εκπλήρωση συγκε-
κριµένης αποστολής: η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να αποστείλει - στη 
σύσκεψη των µονοφυσιτικών εκκλησιών || ~ βουλευτών θα µεταβεί 
στις Βρυξέλλες για τη διάσκεψη- ΦΡ. εθνική αντιπροσωπία το σύνολο 
των βουλευτών τού εθνικού Κοινοβουλίου, η Βουλή: η κυβέρνηση θα 
εµφανιστεί σήµερα ενώπιον της ~, για να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης 
ΣΥΝ. κοινοβούλιο 2. (ειδικότ.) (α) η κατ' αποκλειστικότητα, 
απευθείας εµπορική εκπροσώπηση επιχείρησης, ιδρύµατος ή οργανι-
σµού που έχει αλλού έδρα: ο οινοποιητικός συνεταιρισµός δέχεται 
προσφορές για την ανάθεση τής αποκλειστικής ~ των προϊόντων του 
(β) (συνεκδ.) η επιχείρηση που αναλαµβάνει την εκπροσώπηση επι-
χείρησης, ιδρύµατος ή οργανισµού που έχει αλλού την έδρα του: εγ-
γύηση γνήσιων ανταλλακτικών δίνεται µόνο από την επίσηµη - τής 
εταιρείας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιπροσωπεύω. 

αντιπρόσωπος (ο/η) {αντιπροσώπ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που εί-
ναι εξουσιοδοτηµένο να παρίσταται ή να ενεργεί εξ ονόµατος και 
για λογαριασµό άλλων: δεν παρέστη ο ίδιος αλλά ο ~ του || ορίζω | 
στέλνω ~ ΣΥΝ. εκπρόσωπος, πληρεξούσιος 2. Επιτροπή Μονίµων Αντι-
προσώπων (COREPER) όργανο που υπάγεται στο Συµβούλιο Υπουρ-
γών τής Ε.Ε. και αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών-µελών 
µε βαθµό πρέσβη καθώς και από τους αναπληρωτές τους· έχει ως έρ-
γο την προετοιµασία των εργασιών τού Συµβουλίου, την εκτέλεση 
των εντολών που της ανατίθενται από το Συµβούλιο και την επεξερ-
γασία των νοµικών πράξεων που πρόκειται να συζητηθούν 3. ΝΟΜ. 
πρόσωπο που καταρτίζει δικαιοπραξία είτε στο όνοµα και για λογα-
ριασµό άλλου (άµεσος ~), είτε στο δικό του όνοµα αλλά για λογα-
ριασµό άλλου (έµµεσος ~) 4. (α) διπλωµατικός αντιπρόσωπος πρό-
σωπο µε επίσηµη εξουσιοδότηση από το κράτος του για τη διπλωµα-
τική του εκπροσώπηση στο εξωτερικό ΣΥΝ. πρεσβευτής, επιτετραµµέ-
νος (β) εκλογικός αντιπρόσωπος δικηγόρος στον οποίο ανατίθεται ο 
έλεγχος τής νοµιµότητας τής εκλογικής διαδικασίας και τής έκδοσης 
αποτελεσµάτων σε εκλογικό τµήµα (γ) εµπορικός αντιπρόσωπος 
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πρόσωπο που έχει αναλάβει την εµπορική αντιπροσωπία επιχείρησης, 
οργανισµού ή ιδρύµατος που εδρεύει αλλού. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «εκείνος που αντικρίζει τον άλλον κατά πρόσωπο», < αντί- + 
πρόσωπον. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. représentant]. 

αντιπρόταση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} πρόταση 
που διατυπώνεται προς αναίρεση ή τροποποίηση προγενέστερης: πεί-
στηκε πλήρως από τα επιχειρήµατα τού συνοµιλητή του και δεν έκανε 
καµιά ~. 

αντιπροτείνω ρ. µετβ. [αρχ.] {αντιπρότεινα, αντιπροτάθηκα} 1. δια-
τυπώνω εναλλακτική πρόταση για την τροποποίηση ή αντίκρουση 
προηγουµένης: στην πρόταση τού εργοδότη για µείωση τού προσω-
πικού οι εργαζόµενοι αντιπρότειναν τη µείωση τού ωραρίου εργασίας 
ΣΥΝ. αντικρούω ANT. προτείνω 2. αντικρούω αντίθετα επιχειρήµατα: 
στη σφοδρή επιχειρηµατολογία των αντιπάλων του δεν µπόρεσε να 
αντιπροτείνει το παραµικρό ΣΥΝ. αντιτάσσω, αντιπαρατάσσω. 

αντιπροχθες κ. αντιπροχτές κ. αντίπροχθες κ. αντίπροχτες επίρρ.· πριν 
από τρεις µέρες, την προηγουµένη τής προχθεσινής ηµέρας. — 
αντιπροχθεσινός, -ή, -ό. 

α ντιπ pu τα νε ία (η) (χωρ. πληθ.} 1. ο τίτλος, το αξίωµα τού αντιπρύ-
τανη: οι εκλογές για την ~ γίνονται συγχρόνως µε τις αντίστοιχες για 
την ανάδειξη πρύτανη || φέτος υπάρχουν τρεις υποψήφιοι για την ~ 2. 
(συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα που ορίζεται ως θητεία ενός αντι-
πρύτανη, το έργο που αντιστοιχεί στη θητεία του: επί τής ~ του λύ-
θηκαν χρόνια προβλήµατα τού πανεπιστηµίου 3. (συνεκδ.) ο χώρος 
στον οποίο στεγάζεται το γραφείο τού αντιπρύτανη. 

αντιπρύτανης (ο/η) [1833] {-η κ. -άνεως | -άνεις, -άνεων} 1. αναπλη-
ρωτής τού πρύτανη, δεύτερος στην ιεραρχία µετά τον πρύτανη: στην 
τελετή παρέστη ο ~ λόγω ασθενείας τού πρύτανη 2. (προκειµένου για 
τα ελληνικά πανεπιστήµια) καθένα από τα δύο µέλη που µαζί µε τον 
πρύτανη απαρτίζουν το Πρυτανικό Συµβούλιο, θεσµικό όργανο διοί-
κησης τού πανεπιστηµίου σε συνδυασµό µε τη Σύγκλητο 3. (παλαι-
ότ.) ο εκλεγµένος πρύτανης τού επόµενου ακαδηµαϊκού έτους, που 
συνεργάζεται µε τον παρόντα πρύτανη για τη διοίκηση τού πανεπι-
στηµίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρύτανης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. γερµ. 
Prorektor, γαλλ. vice-recteur]. 

αντίπρωρος, -η, -ο [αρχ.] ΝΑΥΤ. (λόγ.) (άνεµος) που πνέει αντίθετα 
στην πλώρη. — αντίπρωρα επίρρ. 

αντιπρωτόνιο (το) {αντιπρωτονί-ου | -ων} ΦΥΣ. αντισωµάτιο που έχει 
την ίδια µάζα µε το πρωτόνιο αλλά αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. anti-proton]. 

αντιπτέραρχος (ο) {αντιπτεράρχ-ου | -ων, -ους} ανώτατος αξιωµα-
τικός τής Πολεµικής Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

αντιπύραρχος (ο) {αντιπυράρχ-ου | -ων, -ους} ανώτερος αξιωµατικός 
τού Πυροσβεστικού Σώµατος (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ). 

αντιπυραυλικός, -ή, -ό ΣΤΡΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε την εξουδε-
τέρωση πυραύλων: ~ σύστηµα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
antimissile (νόθο συνθ.)]. 

αντιπυρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σβήνει τη φωτιά, που σχετίζεται µε 
τρόπους πρόληψης, κατάσβεσης ή περιορισµού πυρκαγιάς: για την 
προστασία τού δάσους διανοίγονται ~ ζώνες (χωρίς βλάστηση) 2. αυ-
τός που επιτυγχάνει τη µείωση ή τον µηδενισµό τής τάσης των εύ-
φλεκτων υλικών να καίγονται: στις στολές των πυροσβεστών γίνεται 
ειδική ~ επεξεργασία, για να αντέχουν στις υψηλές θερµοκρασίες || ~ 
προστασία | αφρός. [ΕΤΥΜ < αντί- + πυρικός < πυρ ]. 

αντιραντάρ επίθ. {άκλ.} για καθετί που χρησιµοποιείται εναντίον των 
ραντάρ: βλήµατα | όπλα ~. 

αντίρρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εξωτερίκευση αντι-
θέσεως, διαφορετικής γνώµης: συµφώνησε σε όλα χωρίς να προβάλει 
αντιρρήσεις || δεν θα είχα καµία ~ να πάµε µαζί διακοπές || ήταν τόσο 
θυµωµένος, που δεν του έφερα ~ ΣΥΝ. αµφισβήτηση, αντιλογία, 
ένσταση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άντίρρησις < άντι- + 
ρήσις]. 

αντιρρησίας (ο/η) {αντιρρησιών} πρόσωπο που έχει την τάση να 
φέρνει αντιρρήσεις, να αντικρούει διατυπωµένες απόψεις δια-
φωνώντας: είναι εκ συστήµατος ~· διαφωνεί για να διαφωνεί ΣΥΝ. 
αντιδραστικός, αµφισβητίας· ΦΡ. αντιρρησίας συνειδήσεως αυτός 
που λόγω θρησκευτικών, πολιτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεων αρ-
νείται τη στρατιωτική θητεία. 
[ΕΤΥΜ < αντίρρηση + επίθηµα -ίας' πβ. επιχειρηµατ-ίας, εισοδηµατ-
ίας, αισθηµατ-ίας κ.ά. Η φρ. αντιρρησίας συνειδήσεως αποτελεί µε-
τάφρ. δάνειο από γαλλ. objecteur de conscience]. 

αντιρρητική (η) ΘΕΟΛ. κλάδος που έχει ως αντικείµενο την εξέταση 
των διαφορών που χωρίζουν τις χριστιανικές Εκκλησίες, τον έλεγχο 
των ετεροδόξων και την αναίρεση των αντιρρήσεων που προβάλλο-
νται από αυτούς. 

αντιρρητικός, -ή, -ό [µτγν.] ΘΕΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την 
αντιρρητική: ~ θεολογία | κείµενα | συγγράµµατα. αντιρρόπηση (η) 
[1872] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ανάπτυξη αντίθετης ροπής 
για την αποκατάσταση ή την επίτευξη τής ισορροπίας: (µτφ.) ως 
πρόεδρος επεδίωκε πάντα την ~ των αντίθετων τάσεων στο εσωτερικό 
τής παράταξης ΣΥΝ. ισορρόπηση, ισορροπία 2. ΨΥΧΟΛ. η τάση 
αναπλήρωσης µιας αδυναµίας (σε µια περιοχή) µέσω τής) ανάπτυξης 
δύναµης σε άλλη περιοχή. Επίσης αντιρροπία [αρχ.]. αντίρροπος, -η, -
ο 1. αυτός που έχει αντίθετη ροπή: ~ δυνάµεις ΣΥΝ. αντίζυγος ANT. 
οµόρροπος 2. (µτφ.) αυτός που κινείται προς την αντί- 

θετη κατεύθυνση, που λειτουργεί ως αντίθετη ροπή: η έκφραση των -
ιδεολογικών ρευµάτων σε µια κοινωνία ενισχύει τη δηµοκρατία || αρ-
νήθηκε την ύπαρξη ~ τάσεων στο εσωτερικό τού κόµµατος ΣΥΝ. αντί-
θετος. — αντίρροπα | αντιρρόπως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άντιρρέπω < άντι- + ρέπω]. 

αντίς πρόθ. → αντί 
αντισήκωµα (το) {αντισηκώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οποιαδήποτε 

προσφορά (κυρ. οικονοµική) γίνεται σε αντιστάθµισµα ή προς εξαγο-
ρά υποχρέωσης ή εξυπηρέτησης 2. (ειδικότ.) χρηµατικό ποσό κατα-
βαλλόµενο προς εξαγορά τής στρατιωτικής θητείας 3. (µτφ.) οτιδή-
ποτε έχει χαρακτήρα ανταπόδοσης ή λειτουργεί ως αντιστάθµισµα. 
— αντισηκώνω ρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. άντισηκώ «αντισταθµίζω, αναπληρώνω» < άντι-
+ σηκώ (-όω) «ζυγίζω» < σήκος «βάρος» (βλ. κ. σηκώνω)]. 

αντισηµιτισµός (ο) [1841] ΠΟΛΙΤ. 1. σύνολο στάσεων και ενεργειών 
που απορρέουν από τη δογµατικά θεµελιωµένη εχθρότητα κατά των 
εβραϊκών κοινοτήτων και κυρ. κατά τής οικονοµικοπολιτικής επιρ-
ροής τους (και ειδικότ. τού σιωνισµού, βλ.λ.) 2. (γενικότ.) η εχθρική 
προδιάθεση απέναντι στο εβραϊκό στοιχείο. — αντισηµίτης (ο) 
[1889], αντισηµίτρια (η), αντισηµιτικός, -ή, -ό [1890]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φα-
σισµός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Antisemitismus]. 

αντισηπτικός, -ή, -ό [1799] 1. αυτός που δρα κατά τής σήψης ή χρη-
σιµοποιείται για την πρόληψη της: ~ φάρµακο ΣΥΝ. απολυµαντικός 2. 
ΦΑΡΜ. αντισηπτικό (το) χηµική ένωση ή φυσικός παράγοντας που 
εφαρµόζεται σε ζωντανούς ιστούς για την καταστροφή ή αναστολή 
τής ανάπτυξης παθογόνων µικροοργανισµών, µικροβίων: το ιώδιο 
χρησιµοποιείται σε αλοιφές ως ~ δέρµατος. — αντισηπτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αντί- + σηπτικός < σήπω «σαπίζω», < 
γαλλ. antiseptique]. 

αντισηψία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το σύνολο των µεθόδων που 
εφαρµόζονται για την καταστροφή µικροβίων που προϋπάρχουν σε 
ζωντανούς οργανισµούς και προκαλούν µολύνσεις. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. antisepsie]. 

Αντισθένης (ο) {-η κ. -ένους} αρχαίος Αθηναίος φιλόσοφος (445-360 
π.Χ.), ιδρυτής τής Κυνικής Σχολής. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < άντι- + -
σθένης < -σθένος]. 

αντίσκηνο (το) [µεσν.] {αντίσκηνων} χοντρό, αδιάβροχο ύφασµα που 
χρησιµοποιείται ως ελαφριά σκηνή: στους σεισµοπαθείς µοιράστηκαν 
αντίσκηνα για πρόχειρη στέγαση. 

αντισκορικός, -ή, -ό αυτός που καταπολεµεί τον σκόρο- κυρ. ως ουσ. 
αντισκορικό (το) παρασκεύασµα για την καταπολέµηση τού σκόρου. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. antimite (νόθο συνθ.)]. 

αντισκωριακός, -ή, -ό [1874] 1. αυτός που χρησιµοποιείται κατά τής 
σκουριάς 2. αντισκωριακό (το) παρασκεύασµα κατά τής σκουριάς. 

αντισµήναρχος (ο) {αντισµηνάρχ-ου | -ων, -ους} ανώτερος αξιωµα-
τικός τής Πολεµικής Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

αντισπασµωδικός, -ή, -ό [1831] αυτός που χορηγείται για την πρό-
ληψη ή την καταστολή των σπασµών ΣΥΝ. σπασµολυτικός. — αντι>-
σπασµωδικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
antispasmodique]. 

αντισταθµίζω ρ. µετβ. {αντιστάθµισ-α, -τηκα, -µένος} παρέχω αντι-
στάθµισµα (βλ.λ.), εξισορροπώ: προσπάθησαν να αντισταθµίσουν τις 
απώλειες µε αυξήσεις των τιµών ΣΥΝ. ισορροπώ, ισοσταθµίζω, ισοφα-
ρίζω, εξισορροπώ. — αντιοταθµιοτής (ο) [1896]. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
αρχ. άντίσταθµος «ισοβαρής, αναπληρωτικός» < άντι-+ στάθµη]. 

αντιστάθµιση (η) [µεσν.] (-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η παροχή 
ισοδύναµου ανταλλάγµατος για την εξισορρόπηση οικονοµικής υπο-
χρέωσης: προέβησαν σε ειδική συµφωνία για τη σταδιακή ~ των χρε-
ών ΣΥΝ. εξισορρόπηση, ισοστάθµιση 2. ΦΥΣ. η εξουδετέρωση των αλ-
λοιώσεων που επέρχονται στην πορεία ενός φαινοµένου από την τρο-
ποποίηση των συνθηκών (οι οποίες διασφαλίζουν την εµφάνιση του): 
η ~ τής ταλαντώσεως τού εκκρεµούς συνίσταται στην αναπλήρωση 
των µηχανικών απωλειών που επιφέρει η τριβή 3. BOT. σηµείο αντι-
στάθµισης φυσιολογικός δείκτης φυτών που εκφράζει την ένταση 
τού φωτός η οποία απαιτείται για την ενεργειακή εξισορρόπηση σε 
αυτά των διαδικασιών τής φωτοσύνθεσης και τής αναπνοής. 

αντιστάθµισµα (το) [1843] {αντισταθµίσµ-ατος | -ατα,-άτων} 1. (κυ-
ριολ.) βάρος που χρησιµοποιείται για την αντιρρόπηση άλλου, για 
την αποκατάσταση ή την επίτευξη ισορροπίας: (στο ζύγισµα) ήθελε 
είκοσι κιλά ~, για να ισορροπήσει ΣΥΝ. αντίβαρο 2. (γενικότ.) οτιδή-
ποτε προσφέρεται ως αναγνώριση και ανταµοιβή παροχής, υπηρε-
σίας ή προς αναπλήρωση απώλειας: αυτή η ηµέρα χαράς είναι το ~ 
των αγώνων µιας ζωής! ΣΥΝ. ανταµοιβή, αποζηµίωση, αντάλλαγµα. 

αντισταθµιστικός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αντι-
στάθµιση (σηµ. 1): ~ οφέλη 2. ΟΙΚΟΝ. αντισταθµιστική εισφορά | αντι-
σταθµιστικό τέλος περιοδικό τέλος που επιβάλλει η Επιτροπή των 
Κοινοτήτων (Κοµισιόν) για την κάλυψη τής διαφοράς ανάµεσα στις 
διεθνείς και τις κοινοτικές τιµές των αγροτικών προϊόντων, ώστε να 
προστατεύεται η ανταγωνιστικότητα τους, καθώς και το εισόδηµα 
των παραγωγών 3. αντισταθµιστικό φίλτρο ειδικό φύλλο για την αλ-
λαγή τής χρωµατικής θερµοκρασίας τού φωτός κατά τη λήψη φωτο-
γραφιών ΣΥΝ. διορθωτικό φίλτρο 4. αντισταθµιστική εκπαίδευση βλ. 
λ. εκπαίδευση. — αντισταθµιστικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. compensatif]. 

αντισταµινικό (το) → αντιισταµινικός 
αντί- | αντί- | αντ- | ανθ- α' συνθετικό 
αντι-πυρετικός, -ή, -ό αντι-ρυτιδικός, -ή, -ό αντι-σεισµικός, -ή, -ό αντι-σοβιετικός, -ή, -ό αντι-σοσιαλιοτικός, -ή, -ό 
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αντιστάρ (ο/η) {άκλ.} δηµοφιλής σταρ (βλ.λ.) που αποφεύγει τις ιδιοτροπίες, 
τους βεντετισµούς και εν γένει τον τρόπο συµπεριφοράς που χαρακτηρίζει 
όσους µετέχουν στο σύστηµα παραγωγής και προβολής των σταρ. αντίσταση (η) 
{-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. η εκδήλωση σταθερής εναντίωσης, η άρνηση 
αποδοχής, σύµπλευσης ή υποχώρησης (σε κάποιον/κάτι που προσπαθεί να 
επιβληθεί): µε πεσµένο πλέον ηθικό δεχόταν τα χτυπήµατα χωρίς ~ || η ~ του 
πνευµατικού κόσµου στα φαινόµενα σήψης οφείλει να είναι εντονότερη ANT. 
υποχώρηση, ενδοτικότητα ΣΥΝ. εναντίωση, άρνηση, πάλη, αντιπαράθεση· ΦΡ. 
(α) παθητική αντίσταση η άρνηση υπακοής στις εντολές τού εχθρού χωρίς τη 
χρήση βίας, το να αρνείται κανείς να υπακούσει και ταυτόχρονα να δέχεται 
αδιαµαρτύρητα την εχθρική βία, τα αντίποινα: ο Γκάντι κήρυξε ~ εναντίον των 
Άγγλων στην Ινδία (β) κάνω αντίσταση είµαι µέλος αντιστασιακής οργάνωσης, 
µετέχω σε ενεργητική ή παθητική αντιστασιακή πράξη: έκανε αντίσταση 
διακινώντας παράνοµα έντυπα || στη δικτατορία ορισµένοι συγγραφείς έκαναν 
αντίσταση αρνούµενοι τη δηµοσίευση έργων τους 2. ΝΟΜ. αντίσταση κατά τής 
Αρχής η ΧΡήση ή απειλή σωµατικής βίας για να εµποδιστεί κρατικό όργανο να 
πράξει το καθήκον του, ή βιαιοπραγία κατά τη νόµιµη ενέργεια Αρχής (ή 
υπαλλήλου) 3. η οργάνωση τής άµυνας για την απόκρουση εχθρικής επίθεσης ή 
απειλής: ο στρατός µας προέβαλε αποτελεσµατική ~ στην εχθρική εισβολή || οι 
στρατιώτες παραδόθηκαν χωρίς ~ 4. Αντίσταση (η) (α) η οργανωµένη 
στρατιωτική αντίθεση και ένοπλη αντιπαράθεση προς τον εχθρό υπό καθεστώς 
ξένης κατοχής (β) το σύνολο των αντιστασιακών οργανώσεων και των ατόµων 
που τις απαρτίζουν: τιµήθηκε για την προσφορά του ως µέλος τής ~ || από δώδεκα 
ετών ήταν στην ~ (γ) ΙΣΤ. Εθνική Αντίσταση ο αγώνας κατά των κατοχικών 
δυνάµεων κατά τη διάρκεια τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου: η ανατίναξη τής 
γέφυρας τού Γοργοπόταµου αποτελεί σταθµό στην ιστορία τής ~ || η αναγνώριση 
τής ~ αποτέλεσε κορυφαία πολιτική πράξη 5. (ειδικότ.) αντιστάσεις (οι) οι 
δυνάµεις αυτοσυγκράτησης και αυτοελέγχου (που διαθέτει κανείς): είναι δυ-
νατός χαρακτήρας µε γερές ~ στους πειρασµούς 6. η αντίδραση τού σώµατος σε 
αντίθετη δύναµη που ασκείται πάνω του: ο αεροδυναµικός σχεδιασµός µειώνει 
τις απώλειες από την ~ τού αέρα ΣΥΝ. αντίδραση 7. ΒΙΟΛ. φυσική αντίσταση η 
ικανότητα ενός οργανισµού να αντιστέκεται σε µόλυνση ή αρρώστια: ο ιός τού 
A.I.D.S. καταστρέφει την ~ τού οργανισµού προσβάλλοντας το ανοσοποιητικό 
σύστηµα 8. (ειδικότ.) ΦΥΣ.-ΗΛΕΚΤΡ. (σύµβολο R) (α) η ιδιότητα ενός αγωγού 
να αντιτίθεται στη ροή ηλεκτρικού φορτίου και να µετατρέπει την ηλεκτρική 
ενέργεια σε θερµική (β) (καθηµ.) ο αντιστάτης (βλ.λ.): κόπηκε το ρεύµα, γιατί 
κάηκε η ~ || αλλάζω την ~. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. άντίστασις < ανθίσταµαι. Ορισµένοι όροι και φράσεις 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ενεργητική | παθητική αντίσταση (< αγγλ. 
active | passive resistance), η πορεία τής ελαχίστης αντιστάσεως (< αγγλ. the 
line of least resistance), ηλεκτρική αντίσταση (< γαλλ. résistance électrique), 
αντίσταση κατά τής αρχής (< γαλλ. résistance contre l'autorité) κ.ά.]. 

αντιστασιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την αντίσταση κατά 
οργανωµένης µορφής καταπιεστικής εξουσίας: ~ κείµενα | οργάνωση | αγώνας 
2. αντιστασιακός (ο), αντιστασιακή (η) πρόσωπο που είναι µέλος οµάδας 
αντιστάσεως, που µετέχει στην Αντίσταση: παίρνει σύνταξη αντιστασιακού για 
τη δράση του στα χρόνια τής Κατοχής || σε απολυταρχικά καθεστώτα οι ~ 
διώκονται µε εξορία ή βασανιστήρια. — αντιστασιακ-ά | -ώς επίρρ. 

αντιστάτης (ο) {αντιστατών} ΗΛΕΚΤΡ. (συνεκδ.) ο αγωγός ή το χάλκινο 
σπειροειδές σύρµα που έχει την ιδιότητα να αντιτίθεται στη ροή ηλεκτρικού 
φορτίου και να µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε θερµική- 
χρησιµοποιείται σε ηλεκτρικές συσκευές: αυτός ο - έχει αντίσταση 1.000 Ωµ 
ΣΥΝ. (καθηµ.) αντίσταση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. resistor], 

αντιστατικός, -ή, -ό αυτός που αποτρέπει ή περιορίζει τη δηµιουργία στατικού 
ηλεκτρισµού (σε υφάσµατα, δίσκους µουσικής, µαλλιά κ.λπ.) ANT. στατικός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. antistatic, άσχετο προς το µτγν. 
αντιστατικός < άντίστασις]. 

αντιστέκοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] {αντιστάθηκα} προβάλλω αντίσταση, 
αρνούµαι να συµφωνήσω, να υποχωρήσω: αντισκέκεται στις µεταβολές που 
επιφέρει η εξέλιξη || δεν µπορεί ν' αντισταθεί στους πειρασµούς || ~ σθεναρά | 
αποφασιστικά ΣΥΝ. αµύνοµαι, (λόγ.) ανθίσταµαι, αντιµάχοµαι, αντιτάσσοµαι 
ANT. ενδίδω, υποχωρώ, υποκύπτω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αντιστήριγµα (το) [αρχ.] {αντιστηρίγµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. οτιδή-ποτε 
χρησιµοποιείται για να στηρίξει ή να υποβαστάξει κάτι: έβαλε πρόχειρα ένα 
ξύλο για - στη σκηνή, µέχρις ότου διορθώσει τη δοκό ΣΥΝ. υποστήριγµα, 
αντέρεισµα 2. (µτφ.) οτιδήποτε εξασφαλίζει υποστήριξη ή προστασία ΣΥΝ. 
στήριγµα, υποστήριξη, προστασία. — αντιστηρίζω ρ. [µτγν.]. 

αντιστήριξη (η) [1889] {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -ίξεων) προσωρινή στήριξη σε 
κτήρια ή σε εκσκαφές κατά τις επιδιορθώσεις ή κατά την ανέγερση νέων 
κατασκευών: οι δοκοί αντιστήριξης χρησιµοποιούνται για τη µείωση τού 
βάρους στους υπό επιδιόρθωση τοίχους. 

αντίστιξη (η) [1888] {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -ίξεων} ΜΟΥΣ. 1. η τέχνη τού 
συνδυασµού ανεξαρτήτων µεταξύ τους µουσικών γραµµών (φωνών), οι 
οποίες προορίζονται να εκτελεστούν και να ακουστούν ταυτόχρονα· 
προέρχεται από τη φωνητική µουσική, και δίνει έµφαση στη µουσική 
ολοκλήρωση τής κάθε µουσικής γραµµής, στον συνδυασµό των µουσικών 
γραµµών σύµφωνα µε τους κανόνες τής συνήχησης και στη δυνατότητα τού 
ακροατή να ξεχωρίσει την κάθε φωνή µέσα στο 

αντιστικτικό πλέγµα- η αντιστικτική αντίληψη επικεντρώνεται στη µουσική 
γραµµή και είναι «οριζόντια», αντιπαρατίθεται δε στην αρµονική αντίληψη 
τής µουσικής, η οποία επικεντρώνεται στη συγχορδία και είναι «κατακόρυφη» 
2. µια µουσική γραµµή η οποία γράφεται µε την προοπτική να ακουστεί 
ταυτόχρονα µε µια άλλη µουσική γραµµή, η οποία έχει δοθεί ως θέµα, και 
ονοµάζεται συνήθ. κάντους φίρµους 3. παραδοσιακή διδασκαλία (δίπλα στην 
αρµονία, βλ.λ.) τής µουσικής, που ειδικεύεται στην τέχνη τής αντιστικτικής 
γραφής και ταυτίζεται µε τη διδασκαλία των κανόνων ορισµένου στυλ 
γραφής, ορισµένης µουσικής αισθητικής· στον 20ό αι. διδάσκονται ιδίως δύο 
αντιστικτικά στυλ: το στυλ Παλεστρίνα και το στυλ Μπαχ (από τα ονόµατα 
των κυριοτέρων συνθετών που έγραψαν στο καθένα από αυτά). — 
αντιστικτικός, -ή, -ό, αντισπκΉκά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού λατ. όρου 
contrapunctum < contra «αντί» + punctum «σηµείο, στιγµή, στίξη», βάσει τής 
φρ. punctus contra punctum «σηµείο προς σηµείο», η οποία αποδίδει την 
τέχνη τής αντιπαράθεσης νότα προς νότα και απαντά στις διάφορες ευρωπ. 
γλώσσες: ιταλ. contrappunto, γαλλ. contrepoint κ.λπ.]. 

αντιστοιχία (η) [αρχ.] {αντιστοιχιών} 1. η ισοδυναµία που προκύπτει από την 
αναλογία δεδοµένων τα οποία εντάσσονται σε αντιπαρα-βαλλόµενα 
συστήµατα, σύνολα: πρόκειται για εντελώς διαφορετικές καταστάσεις' δεν 
υπάρχει ~ || συνέπεια είναι η ~ λόγων και πράξεων ΦΡ. κατ' αντιστοιχία(ν) 
τηρουµένων των αναλογιών: εφόσον αυξάνεται το κόστος διαβίωσης, θα 
έπρεπε ~ να αυξηθούν και οι µισθοί ΣΥΝ. κατ' αναλογία 2. ΝΑΥΤ. η γωνία που 
σχηµατίζεται µεταξύ τής νοητής γραµµής παρατηρητή και αντικειµένου (π.χ. 
φάρου, κάβου κ.λπ.) µε τον Βορρά ΣΥΝ. διόπτευση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

αντιστοιχίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {αντιστοίχισ-α, -τηκα, -σµένος) θέτω (κάτι) σε 
αντιστοιχία (µε κάτι άλλο): ~ τα στοιχεία ενός συνόλου Α προς τα στοιχεία ενός 
συνόλου Β. — αντιστοίχιση (η) [1856]. 

αντίστοιχος, -η, -ο αυτός που αναλογεί ισότιµα προς κάτι δεδοµένο, αυτός που 
µέσα σε µια διάταξη ή σε ένα πλαίσιο δεδοµένων κατέχει θέση ή επιτελεί 
λειτουργία ισοδύναµη µε τη θέση ή τη λειτουργία άλλου δεδοµένου στοιχείου 
µιας άλλης διάταξης ή ενός άλλου πλαισίου: οι αστοί αποκτούσαν αυξανόµενη 
οικονοµική δύναµη και ζητούσαν ~ συµµετοχή στην πολιτική εξουσία || η 
έρευνα στα ελληνικά Α.Ε.Ι. είναι περιορισµένη σε σχέση µε την ~ των 
ευρωπαϊκών || από λάθος είχε κρατηθεί η ~ θέση τού πάνω διαζώµατος ΣΥΝ. 
ανάλογος, συµµετρικός, σύστοιχος, οµόλογος, ισοδύναµος. — αντίστοιχα | 
αντιστοίχως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανάλογος, στοίχος. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «αυτός που έχει τοποθετηθεί συµµετρικά απέναντι στον άλλον», 
< άντι- + στοίχος «σειρά, ευθύγραµµη διάταξη»). 

αντιστοιχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {αντιστοιχείς... | αντιστοίχ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. βρίσκοµαι σε σχέση αντιστοιχίας µε κάτι, είµαι τοποθετηµένος 
έτσι, ώστε να ταιριάζω µε κάτι άλλο, να βρίσκοµαι σε συµµετρική θέση µε 
αυτό: σε κάθε γραφείο αντιστοιχεί ένας υπολογιστής || κάθε θέση στα θέατρα 
αντιστοιχεί σε έναν θεατή 2. βρίσκοµαι σε σχέση αναλογίας µε κάτι, 
ισοδυναµώ µε κάτι: ο βαθµός τού λοχαγού στον Στρατό Ξηράς, αντιστοιχεί στον 
βαθµό τού σµηναγού στην Πολεµική Αεροπορία || σε κάθε κάτοικο αντιστοιχούν 
δέκα τετραγωνικά µέτρα πρασίνου || σ' αυτή τη λέξη αντιστοιχούν πέντε ση-
µασίες || τα σύµβολα τού χάρτη αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα γεωγραφικά 
στοιχεία (πόλεις, όρη, δρόµους κ.λπ.). — αντιστοίχηση (η) [1856], ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. στείβω, στοίχος. 

αντιστρατεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {αντιστρατεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} 
τίθεµαι αντιµέτωπος, εκδηλώνω εναντίωση: αντιστρατεύεται την πρόοδο 
εµµένοντας σε ξεπερασµένες αντιλήψεις ΣΥΝ. αντιβαίνω, αντίκειµαι, 
αντιτάσσοµαι, αντιτίθεµαι, διαφωνώ, εναντιώνοµαι, συγκρούοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

αντιστράτηγος (ο) {αντιστρατήγ-ου | -ων, -ους} ανώτατος αξιωµατικός τού 
Στρατού Ξηράς, τής ΕΛ.ΑΣ. και τού Πυροσβεστικού Σώµατος (βλ. λ. βαθµός, 
ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. lieutenant general. Το αρχ. αντιστράτηγος 
σήµαινε «αντίπαλος στρατηγός»]. 

αντιστρατιωτικός, -ή, -ό [1892] αυτός που στρέφεται εναντίον τού στρατού και 
ειδικότ. κατά τής στρατοκρατικής οργάνωσης, τής προώθησης και 
καθιέρωσης προτύπων στρατιωτικής οργάνωσης: η επικράτηση συµβιβαστικών 
και φιλειρηνικών τάσεων οφείλεται στο ~ πνεύµα τής εποχής µας ΣΥΝ. 
αντιµιλιταριστικός, αντιστρατοκρατικός ΑΝΤ. στρατοκρατικός, 
µιλιταριστικός. — αντιστρατιωτικ-ά /-ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. antimilitaristisch (νόθο συνθ.)]. 

αντιστρατοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η αντίθεση στη στρατοκρατία (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
αντιµιλιταρισµός ΑΝΤ. στρατοκρατία, µιλιταρισµός. — αντιστρατοκρατικός, -
ή, -ό. 

αντιστρεπτός, -ή, -ό (κυρ. στη ΦΥΣ.) 1. αυτός που µπορεί να αντιστραφεί, που 
επιδέχεται αντιστροφή ΣΥΝ. αναστρέψιµος 2. αντιστρεπτή µεταβολή ιδανική 
θερµοδυναµική διεργασία, που επιτρέπει την επιστροφή ενός συστήµατος 
στην αρχική του κατάσταση χωρίς πρόκληση µεταβολών στο περιβάλλον του: 
στη φΟση δεν υπάρχουν αντιστρεπτές µεταβολές, αφού όλες οι διεργασίες 
συνοδεύονται από τριβές και απώλειες. — αντιστρεπτότητα (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. αντιστρέφω], 

αντιστρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {αντέστρεψα, αντιστράφηκα (λόγ. αντε-στράφην, -
ης, -η...), αντεστραµµένος} 1. αλλάζω φορά (σε κάτι), στρέφω προς την 
αντίθετη κατεύθυνση: µε τη νέα σηµατοδότηση έχει αντιστραφεί το ρεύµα τής 
κυκλοφορίας από άνοδο σε κάθοδο || ~ τους πόλους µπαταρίας ΣΥΝ. 
αναστρέφω, µετατρέπω, µεταστρέφω 2. (µτφ.) προκαλώ ανατροπή δεδοµένων 
προς την αντίθετη κατεύθυνση: ύστερα από την απολογία του αντιστράφηκε το 
κλίµα στο δικαστή- 



αντιστρέψιµος 213 αντίφαση 
 

pio H ~ τους όρους τού παιχνιδιού εξουδετερώνοντας την υπεροχή τού αντιπάλου 
ΣΥΝ. µεταβάλλω υπέρ/κατά 3. ΜΑΘ. αλλάζω τους όρους ενός κλάσµατος, 
θέτοντας τον παρονοµαστή στη θέση τού αριθµητή και τον αριθµητή στη θέση 
τού παρονοµαστή. αντιστρέψιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να αντιστραφεί: ~ 
κλίµα | κατάσταση ΣΥΝ. αντιστρεπτός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
reversible]. αντιστρεψιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η δυνατότητα να αντιστραφεί 
κάτι 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. η δυνατότητα να ανάγεται κανείς µέσω τής γραφής 
µιας λέξης στη µορφή τής αντίστοιχης ξένης λέξης (µε βάση ορισµένο 
συµβατικό σύστηµα αντιστοιχίας των γραµµάτων µεταξύ των δύο αυτών 
γλωσσών), λ.χ. Ζυρίχη → Zürich, Μωπασσάν → Maupassant. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. reversibility]. 
αντιστροφή (η) [αρχ.] 1. η στροφή προς την αντίθετη κατεύθυνση: η πετυχηµένη 

συνέντευξη του οδήγησε σε µια - τής αρνητικής του εικόνας || η ~ τού πολιτικού 
κλίµατος προκάλεσε αναστάτωση || ~ των δεδοµένων || παρατηρήθηκε - των 
οικονοµικών µεγεθών ΣΥΝ. αναστροφή, ανατροπή, αναποδογύρισµα 2. 
ΦΙΛΟΛ. σύστηµα στίχων χορικού άσµατος σε αρχαίο δράµα, που έχει µετρική 
και ρυθµική αντιστοιχία µε τη στροφή 3. ΓΛΩΣΣ. σχήµα λόγου που 
συνίσταται στην επανάληψη λέξης ή φράσης στο τέλος επάλληλων 
προτάσεων: χθες βροχή, σήµερα βροχή, κάθε µέρα βροχή! 4. ΜΑΘ. γεωµετρικός 
σηµειακός µετασχηµατισµός. 

αντίστροφος, -η, -ο [αρχ.] 1. (κυριολ. κ. µτφ.) αυτός που έχει αντιστραφεί, που 
προκύπτει µε αντιστροφή: ~ οπτικό ίνδαλµα στον καθρέφτη || η ~ φορά 
κινήσεως || η µεγάλη δηµοσιότητα είχε το ~ από το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα 
ΣΥΝ. ανάποδος, αντεστραµµένος, αντίθετος· ΦΡ. αντίστροφη µέτρηση (i) η 
µέτρηση προς τα πίσω (από τους µεγαλύτερους προς τους µικρότερους 
αριθµούς), η οποία ξεκινά µε την έναρξη µιας διαδικασίας, λ.χ. τής 
εκτόξευσης πυραύλου, και στην οποία η στιγµή ολοκλήρωσης τής 
διαδικασίας, λ.χ. τής εκτόξευσης, ορίζεται στο µηδέν (ii) (µτφ.) η περίοδος 
αυξηµένης δραστηριότητας που προηγείται τής λήξεως µιας προθεσµίας: 
βρισκόµαστε στην ~ για τις εκλογές και ο προεκλογικός πυρετός είναι στο 
κατακόρυφο 2. ΜΑΘ. (α) αντίστροφοι αριθµοί αριθµοί των οποίων το 
γινόµενο είναι ίσο µε τη µονάδα: οι αριθµοί 2 και 0,5 είναι ~, επειδή 2x0,5 = 1 
(β) (ειδικότ.) αντίστροφα κλάσµατα κλάσµατα στα οποία ο αριθµητής τού 
ενός είναι παρονοµαστής τού άλλου, συνεπώς είναι αριθµοί αντίστροφοι και 
δίνουν γινόµενο µονάδα: τα κλάσµατα 3/7 και 713 είναι ~ 3. (κυρ. στη 
διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών) αντίστροφο (θέµα) 
κείµενο γραµµένο σε σύγχρονη γλώσσα, το οποίο δίνεται ως άσκηση για να 
µεταφραστεί σε αρχαία (κυρ. Αρχαία Ελληνικά ή Λατινικά). — αντίστροφα 
επί pp. 

αντιστρόφως επίρρ. [µτγν.] κατά αντίστροφο τρόπο, µε αντιστροφή: κινήθηκε ~ 
(βλ. λ. ανάλογος). 

αντιστύλι (το) [µεσν.] (αντιστυλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. οτιδήποτε χρη-
σιµοποιείται για υποστήριξη: έβαλε πρόχειρα ένα δοκάρι για ~ ΣΥΝ. 
αντιστήριγµα, (λόγ.) έρεισµα 2. (µτφ.) οποιοδήποτε πρόσωπο προσφέρει 
υποστήριξη και ενίσχυση (κυρ. σε συναισθηµατικό ή ηθικό επίπεδο): χάθηκε 
η µάννα, τ'~ τού σπιτιού ΣΥΝ. στύλος, υποστηρικτής, προστάτης. Επίσης 
αντιστύλωµα. — αντιστυλώνω ρ. [µεσν.]. 

αντισυλληπτικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. 1. αυτός που αποτρέπει τη σύλληψη, που 
συµβάλλει στην αποφυγή τής τεκνοποίησης: ~ µέθοδοι | φάρµακα | αγωγή 2. 
αντισυλληπτικό (χάπι) δισκίο (χάπι) µε συνθετικές ορµόνες που αναστέλλουν 
την ωορρηξία, το οποίο λαµβάνεται σε ορισµένες µέρες τού κύκλου και σε 
συγκεκριµένες δόσεις και συµβάλλει στην αντισύλληψη: ~ σπείραµα 
(«σπειράλ») (που τοποθετείται στη µήτρα). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. contraceptive]. 

αντισύλληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κάθε µέθοδος πρόληψης 
τής σύλληψης κατά τη γενετήσια επαφή προς αποφυγή τεκνοποιίας: µέθοδοι 
αντισύλληψης είναι η χρήση προφυλακτικών, σπερ-µοκτόνων αλοιφών, 
διαφράγµατος κ.λπ. ΣΥΝ. προφύλαξη. [ETYM; Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
contraception]. 

αντισυµβαλλόµενος, -η, -ο ΝΟΜ. το δεύτερο από τα δύο πρόσωπα που 
υπογράφουν µία σύµβαση (το πρώτο είναι ο συµβαλλόµενος). 

αντισυµβατισµος (ο) {χωρ. πληθ.) η στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από την 
απόρριψη των συµβατικών κανόνων (καθιερωµένων και αποδεκτών τρόπων 
συµπεριφοράς, ένδυσης, σκέψεως κ.λπ.) ΣΥΝ. αντι-κοµφορµισµός ANT. 
συµβατισµός, κοµφορµισµός. Επίσης αντισυµβα-■πκότητα (η). — 
αντισυµβατικός, -ή, -ό, αντισυµβατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. anticonformisme]. 

αντισυνταγµατάρχης (ο/η) [1822] {αντισυνταγµαταρχών} ανώτερος 
αξιωµατικός τού Στρατού Ξηράς (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ). 

αντισυνταγµατικός, -ή, -ό [1825] αυτός που δεν είναι σύµφωνος προς τις 
διατάξεις τού Συντάγµατος, που παραβιάζει το Σύνταγµα: ~ νοµοσχέδιο | 
απόφαση. — αντισυνταγµατικ-ά /-ώς [1826] επίρρ. 

αντισυνταγµατικότητα (η) [1871] {χωρ. πληθ.} (για νοµοσχέδια, νοµοθετικές 
διατάξεις κ.λπ.) η παραβίαση των διατάξεων τού Συντάγµατος, η ασυµφωνία 
προς όσα ορίζει το Σύνταγµα: η ~ τού νόµου θα κριθεί από το Σ.τ.Ε. ΑΝΤ. 
συνταγµατικότητα. 

αντισφαίριση (η) (-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.) 1. το τένις· αγώνισµα που παίζεται 
σε παραλληλεπίπεδο γήπεδο από δύο παίκτες (ή από 

δύο ζεύγη παικτών) µε ρακέτες, µε τις οποίες χτυπούν και αποκρούουν µικρό 
µπαλάκι, το οποίο πρέπει να περνάει πάνω από το δίχτυ που χωρίζει το γήπεδο 
στο µέσον 2. επιτραπέζια αντισφαίριση το πιν-γκπόνγκ (βλ.λ.). — 
αντισφαιριστής (ο), αντισφαιρίστρια (η), αντι-σφαιριστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού διεθνούς αγγλ. όρου tennis. H φρ. επιτραπέζια αντι-
σφαίριση αποδίδει τον διεθνή όρο ping-pong, πβ. αγγλ. table tennis, γερµ. 
Tischtennis κ.ά.]. 

αντισχέδιο (το) [1897] {αντισχεδί-ου | -ων} σχέδιο που προτείνεται για την 
τροποποίηση ή αντικατάσταση προηγουµένου: το ~ τής αντιπολίτευσης 
υπερέχει έναντι τού σχεδίου νόµου που κατέθεσε η κυβέρνηση ΣΥΝ. 
αντιπρόταση. 

αντίσωµα (το) {αντισώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΒΙΟΛ. (συνήθ. στον πληθ.) 
προστατευτική πρωτεϊνική ουσία που παράγεται από λευκά αιµοσφαίρια ως 
αντίδραση στην είσοδο στον οργανισµό ξένης ουσίας (αντιγόνου) µε σκοπό 
την εξουδετέρωση της 2. (µτφ.) στοιχείο που λειτουργεί ως µηχανισµός 
άµυνας απέναντι σε υφιστάµενη απειλή: οι παραδοσιακές αξίες µπορούν να 
δράσουν ως αντισώµατα στη διαδικασία τής κοινωνικής αποσάθρωσης. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Antikörper (νόθο συνθ.)]. 

αντισωµάτιο (το) {αντισωµατί-ου | -ων} ΦΥΣ. υποατοµικό σωµάτιο που έχει την 
ίδια µάζα µε ένα σωµάτιο τής συνηθισµένης ύλης αλλά άλλα   φυσικά   µεγέθη   
αντίθετα,  π.χ.   ηλεκτρικό   φορτίο.   Επίσης αντισωµατίδιο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. anti-particle]. 

αντιτάσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {αντέταξα, αντιτάχθηκα} 1. προβάλλω (κάτι) προς 
απόκρουση, εξουδετέρωση, αντιµετώπιση (προηγούµενου επιχειρήµατος, 
θέσης κ.ά.): συνεχώς αντέτασσε την οικονοµική τους δυσπραγία σε κάθε 
επιχειρηµατική του πρόταση || ~ βία στη βία || αντέτασσε τη λογική και τον 
διάλογο στις ύβρεις των αντιπάλων του ΣΥΝ. αντιπαραθέτω 2. (ειδικότ.) 
ισχυρίζοµαι (κάτι) προς ανασκευή κατηγορίας, για την απόρριψη πρότασης 
κ.λπ.: στο πλήθος των κατηγοριών αντέταξε την αφοσίωση του στο καθήκον 
ΣΥΝ. επικαλούµαι 3. (µεσοπαθ. αντιτάσσοµαι) τηρώ, εκδηλώνω αρνητική ή 
εχθρική στάση, απορρίπτω εντελώς: αντιτάχθηκε µε αποφασιστικότητα στα 
σχέδια τους || θα αντιταχθούν στα σχέδια διχοτόµησης τού νησιού ΣΥΝ. ενα-
ντιώνοµαι. — αντίταξη (η) [αρχ.]. 

Αντίταυρος (ο) όρος τής Α. Ασίας ΒΑ. των Ορέων τού Ταύρου. 
αντιτείνω ρ. µετβ. [αρχ.] {αντέτεινα} διατυπώνω αντίθετη πρόταση ή άποψη 

προς απόκρουση προηγουµένης ή προβάλλω αντιρρήσεις (για κάτι): στα 
συµπεράσµατα των ερευνητών πολλοί αντιτείνουν ότι η µέθοδος που 
χρησιµοποίησαν είναι αναξιόπιστη || στην αισιοδοξία για την υλοποίηση τού 
έργου αντέτεινε την τεχνολογική ανεπάρκεια και την έλλειψη πόρων ΣΥΝ. 
αντιλέγω, αντιτάσσω, αντιπαραθέτω. 

αντιτίθεµαι ρ. → αντιθέτω 
αντίτιµο (το) {αντιτίµ-ου | -ων} 1. το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στην 

αξία πράγµατος: καταβάλλω | πληρώνω το - τού εισιτηρίου | τού 
γραµµατοσήµου ΣΥΝ. τιµή, αξία 2. (µτφ.) το αποτέλεσµα πράξεως, ό,τι 
επέρχεται ως συνέπεια: η εκλογική ήττα υπήρξε το ~ τής αντιλαϊκής του 
πολιτικής ΣΥΝ. συνέπεια, αποτέλεσµα, τίµηµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όντίτιµον< 
άντι- + -τιµον< τιµή]. 

αντιτορπιλικό (το) [1888] ΣΤΡΑΤ. ταχύπλοο πολεµικό σκάφος µε ειδικό 
εξοπλισµό για την εξουδετέρωση τορπιλών πυροβόλων, βοµβών βυθού και 
για τον ηχοεντοπισµό υποβρυχίων, το οποίο φέρει κατευθυνόµενα βλήµατα 
αντιαεροπορικής προστασίας. 

αντιτορπιλικός, -ή, -ό 1. αυτός που χρησιµοποιείται για την εξουδετέρωση και 
καταστροφή τορπιλών ή τορπιλοβόλων: ~ δίκτυο ναρκών 2. αντιτορπιλικό 
(το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. contre-torpilleur]. 

αντιτράστ (το) (άκλ.} ΟΙΚΟΝ. ενέργεια, πολιτική ή νοµοθέτηµα που στοχεύει 
στην καταπολέµηση των µονοπωλιακών καταστάσεων, στην προστασία τού 
καταναλωτή και στην εξασφάλιση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισµού από 
συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων σε ολιγο-πωλιακούς κλάδους. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. antitrast (νόθο συνθ.)]. 

αντίτυπο (το) {αντιτύπ-ου | -ων} ΤΥΠΟΓΡ. πανοµοιότυπο αντίγραφο πρωτότυπου 
εντύπου· συνήθ. κάθε τεύχος ή φύλλο εκδιδόµενου εντύπου: αγόρασα ένα ~ 
τού έργου του || το βιβλίο του κυκλοφορεί σε χιλιάδες ~. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άντίτυπον«το απολύτως όµοιο - αντίγραφο», ουδ. τού αρχ. 
επιθ. άντίτυπος «αντίστοιχος» < αντί- + τύπος]. 

αντιύλη (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. ύλη αντισωµατιδίων (αντιπρωτονίων, 
αντινετρονίων, ποζιτρονίων κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
antimatter]. 

αντιφάρµακο (το) [αρχ.] {αντιφαρµάκ-ου | -ων} 1. φάρµακο που χορηγείται 
προληπτικά ως αντίδοτο 2. (µτφ.) οτιδήποτε αποσκοπεί στην εξουδετέρωση 
δυσάρεστων καταστάσεων ή συνεπειών ΣΥΝ. γιατρειά, θεραπεία, λύση, 
παρηγοριά. 

αντίφαση (η) (-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η διατύπωση πρότασης που 
λογικά αποκλείει την αλήθεια προηγουµένης· η δηµιουργία ασυµβίβαστων και 
αλληλοαποκλειόµενων προτάσεων: έπεσε σε πολλές ~ κατά την ανάκριση ΣΥΝ. 
αντινοµία, εναντιολογία 2. ΦΙΛΟΣ, αρχή τής αντιφάσεως λογική αρχή, σύµφωνα 
µε την οποία δεν είναι δυνατόν να τεθούν ταυτόχρονα ως αληθείς δύο 
αντιφατικοί όροι (π.χ. 

αντί- | αντί- | αντ- | ανθ- α' συνθετικό 
αντι-συναδελφικός, -ή, -ό αντι-τουρκικός, -ή, -ό αντι-φασιστικός, -ή, -ό αντι-χιτλερικός, -ή, -ό 
αντι-συνδικαλιστικός, -ή, -ό αντι-τουρκισµός (ο) αντι-φιλελεύθερος. -ή, -ό αντι-χολερικός, -ή, -ό 
αντι-τετανικός (ορός) αντι-τροµοκρατικός, -ή, -ό αντι-φοιτητικός, -ή, -ό αντι-χριοτιανικός, -ή, -ό 
αντι-τοξικός, -ή, -ό αντι-τυφικό (εµβόλιο) αντι-φυµατικός,-ή,-ό αντι-ψειρικός, -ή, -ό 
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Α - όχι Α) ή δύο αντιφατικές προτάσεις (δηλ. δύο προτάσεις που δια-
φέρουν ταυτόχρονα κατά το ποσό και το ποιόν) 3. (γενικότ.) η συνύ-
παρξη ετερόκλιτων, αντίθετων µεταξύ τους στοιχείων: προσωπικότητα 
γεµάτη αντιφάσεις 4. (συνεκδ.) η έλλειψη συνέπειας και συνέχειας, η 
αδυναµία αντιστοίχισης: υπάρχει - ανάµεσα στα έργα και στα λόγια του 
ΣΥΝ. ασυνέπεια, αλληλοαναίρεση, ανακολουθία. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
άντίφασις < άντίφηµι < αντί- + φηµί «λέγω»]. αντιφάσκω ρ. αµετβ. 
[µτγν.] {εύχρ. κυρ. στον ενεστ.) (λόγ.) υποπίπτω σε αντιφάσεις, 
διατυπώνω προτάσεις λογικά αλληλοαποκλειόµενες: όσα υποστηρίζει 
τώρα ο ύποπτος αντιφάσκουν προς όσα αρχικά κατέθεσε ΣΥΝ. 
αντιβαίνω, αντιτίθεµαι, συγκρούοµαι, προσκρούω- ΦΡ. φάσκω και 
αντιφάσκω οδηγούµαι σε συνεχή λογικά σφάλµατα, µιλώ 
αυτοαναιρούµενος: δεν έχει συνέπεια σε όσα λέει και συνεχώς φά-σκει 
και αντιφάσκει. αντιφατικός, -ή, -ό 1. αυτός που εµπεριέχει ή οδηγεί 
σε αντιφάσεις: ήταν τόσο ~ τα επιχειρήµατα του, που κανείς δεν 
κατάλαβε αν υποστήριζε ή καταδίκαζε την πρόταση || η κοινή γνώµη 
έχει περιπλακεί σε έναν κυκεώνα - πληροφοριών ΣΥΝ. ανακόλουθος, 
αντίθετος, αλληλοαναιρούµενος, ασύµφωνος, ασυνεπής, αντιφάσκων, 
ασυνάρτητος 2, ΦΙΛΟΣ, αντιφατικές προτάσεις δύο κατηγορικές 
προτάσεις που σχηµατίζονται από τους ίδιους όρους, αλλά αντίκεινται 
θεµελιωδώς η µία στην άλλη τόσο κατά το ποσόν όσο και κατά το 
ποιόν: οι προτάσεις «κάθε άνθρωπος είναι λευκός» και «µερικοί 
άνθρωποι δεν είναι λευκοί» είναι ~ 3. αυτός που εµπεριέχει τη 
σύγκρουση, που εκφράζει αµφιταλάντευση και εσωτερική αντίθεση: ~ 
συναισθήµατα || είναι ~ προσωπικότητα µε στιγµές έντονων εκρήξεων 
και µεγάλης εσωστρέφειας ΣΥΝ. αλληλοσυγκρουόµενος. — 
αντιφατικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., αντιφατικότητα (η) [1893]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < άντι- + φατικός < φατός, ρηµ. επίθ. τού αρχ. φηµί]. 
αντιφεγγίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αντιφέγγισα} ♦ 1. (µετβ.) αντανακλώ 
φως, εκπέµπω λάµψη ως αντανάκλαση ΣΥΝ. ακτινοβολώ ♦ 2. (αµετβ.) 
επιτρέπω την αντανάκλαση, αφήνω να διαφανεί ΣΥΝ. φεγγίζω. Επίσης 
αντιφέγγω [µεσν.]. — αντιφέγγισµα (το) [1889], αντιφεγγιά (η), 
αντίφεγγο (το). αντιφεµινισµός (ο) σύνολο αντιλήψεων και ενεργειών 
που αντιτίθενται ιδεολογικά στον φεµινισµό. — αντιφεµινιστής (ο), 
αντιφεµι-νίστρια (η), αντιφεµινιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
αγγλ. antifeminism (νόθο συνθ.)]. αντίφερνα (τα) (αντιφέρνων) ΛΑΟΓΡ. 
τα δώρα που έκανε πριν από τον γάµο ο γαµπρός στην οικογένεια τής 
νύφης (σε ανταπόδοση τής προίκας). 
[ΕΤΥΜ µτγν., ουσιαστικοπ. τ. τού αρχ. επιθέτου άντίφερνος < άντι- + 
φερνή «προίκα» (βλ.λ.)]. αντιφεστιβάλ (το) {άκλ.} φεστιβάλ που 
διοργανώνεται ως αντίδραση σε άλλο φεστιβάλ. αντιφλεγµονώδης, -
ης, -ες {αντιφλεγµονώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (κ. το ουδ. ως ουσ.) 
αυτός που καταπολεµεί ή περιορίζει τη φλεγµονή, την πληγή που 
προκαλείται από τραυµατισµό, ερεθισµό κ.λπ.: -φάρµακα 
(κοινόχρηστα φάρµακα για την αντιµετώπιση ρευµατοπαθειών και 
άλλων παθήσεων). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. anti-inflammatory], αντιφρονών (ο) 
[1851] (αντιφρονούντ-ος, -α | -ες, -ων}, αντιφρο-νούσα (η) {δύσχρ. 
αντιφρονουσών} πρόσωπο που εκδηλώνει απόψεις αντίθετες προς την 
κυρίαρχη ιδεολογία: µαζικές διώξεις κατά των ~ ΣΥΝ. διαφωνών, 
αντικαθεστωτικός. [§ΤΥΜ< αντί- + µτχ. ενεστ. τού ρ. φρονώ]. 
Αντιφών (ο) {Αντιφώντ-ος, -α} 1. αρχαίος Αθηναίος ρήτορας (480-411 
π.Χ.) 2. αρχαίος Αθηναίος σοφιστής· ασχολήθηκε µε προβλήµατα τής 
φυσικής επιστήµης και µε τη διερεύνηση τής αντίθεσης νόµου - φύ-
σης. Επίσης Αντιφώντας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. 'Αντιφών | Άντιφάων < *Αντι-φάΕ-ων < άντι- + θ. 
*φαΡ- τού αρχ. φώς (< φάος < *φάΕ-ος). Βλ. κ. Ξενο-φών]. αντίφωνα 
(τα) (αντιφώνων} ΕΚΚΛΗΣ. οι στίχοι που ψάλλονται από τους δύο 
χορούς κατ' ανταπόκριση, κυρ. στη Θεία Λειτουργία πριν από την 
Είσοδο τού Ευαγγελίου. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αντιφωνώ (-έω) < άντι- + -φωνώ < φωνή. Ως µου-
σικός όρος η λ. πέρασε και σε άλλες γλώσσες, πβ. αγγλ. antiphon]. 
αντιφώνηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ανταπόδοση, 
απάντηση σε προηγούµενη προσφώνηση, συνήθ. τυπικού χαρακτήρα 
σε επίσηµες περιστάσεις: κατά την ~ του, ευχαρίστησε τον πρωθυ-
πουργό για την πρόσκληση ΣΥΝ. αντιπροσφώνηση, αντιχαιρετισµός. 
Επίσης αντιφώνηµα (το) [1886]. — αντιφωνητής (ο) [µτγν.], αντιφωνώ 
ρ. [αρχ.] {-είς...}. αντιχαιρετώ ρ. µετβ. [1856] {αντιχαιρετάς... | 
αντιχαιρέτ-ησα, -ήθη-κα} ανταποδίδω χαιρετισµό, χαιρετώ σε 
ανταπόδοση προηγούµενου χαιρετισµού: ποτέ του δεν αντιχαιρετά 
άνθρωπο. Επίσης (ορθότ.) αντιχαιρετίζω [1867], — αντιχαιρετισµός (ο) 
[1782] κ. αντιχαιρέτισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χαιρετώ. αντίχαρη (η) 
{χωρ. γεν. κ. πληθ.} η ανταπόδοση ευεργεσίας, η χάρη που γίνεται σε 
ανταπόδοση προηγούµενης: πάντα τους βοηθούσε, χωρίς ποτέ του να 
γυρέψει ~· ΦΡ. (παροιµ.) η χάρη θέλει αντίχαρη και πάντα χάρη µένει 
| να 'ναι για να τονιστεί ότι η χάρη πρέπει να αναγνωρίζεται 
εµπράκτως και να µη λησµονείται ποτέ ΣΥΝ. αντίχάρισµα. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. άντίχαρις < άντι- + χάρις], αντιχαρίζω ρ. αµετβ. {αντιχάρισα} 
ανταποδίδω τη χάρη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άντιχαρίζοµαι < άντι- + χαρίζοµαι]. αντίχάρισµα (το) 
{αντιχαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η ανταπόδοση τής χάρης ΣΥΝ. 
αντίχαρη 2. αφιερωµατικός τόµος εις ανταπόδοση αυτών που έπραξε 
κάποιος στον χώρο του- ανταπόδοση τής πνευµατικής του 
προσφοράς. 

[ΕΤΥΜ. < άντιχαρίζοµαι, βλ.λ.]. 
αντίχειρας (ο) {αντιχείρων} ΑΝΑΤ. το πρώτο, παχύτερο και πιο κοντό 

δάχτυλο τού χεριού, που είναι απολύτως απαραίτητο για τη λαβή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άντίχειρ, -ρος < άντι- + χείρ «χέρι»]. 

αντίχριστος, -η, -ο 1. αυτός που είναι εξαιρετικά ασεβής και άπιστος, 
ώστε η συµπεριφορά του και η όλη δράση του να προσβάλλουν το 
πρόσωπο τού Χριστού ή τον χριστιανισµό ΣΥΝ. αντίθεος, άπιστος 2. 
(συνεκδ.) αυτός που έχει κακή και απάνθρωπη συµπεριφορά προς 
τους υπόλοιπους ΣΥΝ. αθεόφοβος, ασεβής, σκληρός 3. ΘΕΟΛ. Αντίχρι-
στος (ο) (α) ο ίδιος ο Σατανάς, ο ∆ιάβολος (β) (ειδικότ.) το πρόσωπο 
που, σύµφωνα µε την πατερική παράδοση, στις τελευταίες ηµέρες 
τής ιστορίας θα ενσαρκώσει το µίσος εναντίον τού Χριστού και των 
πιστών του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ο αντιτιθέµενος στον Χριστό», < άντι- + 
Χριστός. o όρος απαντά κυρ. στην Κ.∆., όπου προσδιορίζει κάθε πο-
λέµιο τού Χριστού και τού ρόλου του ως Μεσσία, π.χ. Α' Ιωάνν. 2, 23: 
ούτος εστίν ό αντίχριστος, ό αρνούµενος τον πατέρα και τον υίόν. Η 
σηµ. «πρόσωπο που ενσαρκώνει το κακό» είναι µεσν. και απαντά στα 
πατερικά κείµενα]. 

αντιχρονισµός (ο) ΜΟΥΣ. η µετάθεση τού τονισµού τού µουσικού 
µέτρου από το ισχυρό (θέση) στο ασθενές µέρος (άρση). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. antichronism]. 

αντίχρονου κ. αντιχρόνου επίρρ. χρον.· το µεθεπόµενο έτος. [ΕΤΥΜ. < 
αντί + φρ. (τού) χρόνου, κατά τα αντιπροχθές, αντιπρόπερ-σι]. 

αντίχτυπος (ο) → αντίκτυπος 
Αντιψαρα (τα) νησί τού Α. Αιγαίου Πελάγους ∆. των Ψαρών. 
αντιψυκτικός, -ή, -ό 1. αυτός που εµποδίζει την ψύξη ANT. ψυκτικός 2. 

αντιψυκτικό (το) το αντιπηκτικό (βλ. λ. αντιπηκτικός). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. anti-freeze (νόθο συνθ.)]. 

άντληση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η λήψη υγρού 
µέσω αναρρόφησης µε αντλία: η ανεξέλεγκτη ~ πετρελαίου θα οδη-
γούσε σε εξάντληση των φυσικών πόρων 2. (µτφ.) η λήψη µε ειδική 
διαδικασία: η ~ των απαραίτητων επενδυτικών κεφαλαίων τού ∆ηµο-
σίου οδηγεί στη συνολική οικονοµική ανάπτυξη || η ~ πόρων από τη 
∆ιεθνή Τράπεζα αποκλείστηκε λόγω τού υψηλού επιτοκίου ΣΥΝ. λή-
ψη. — αντλητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

αντλητός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκύπτει από άντληση ή µετα-
φέρεται µε αντλία (π.χ. ~ σκυρόδεµα). 

αντλία (η) {αντλιών} η συσκευή ή µηχανή που ανυψώνει, µεταφέρει 
ή συµπιέζει υγρά, αέρια, ρευστά υλικά, ή µειώνει την πυκνότητα των 
αερίων: πυροσβεστική ~ (που ρίχνει νερό για την κατάσβεση πυρκα-
γιάς) || ~ που µεταφέρει το σκυρόδεµα στη θέση διαστρώσεως (πβ. λ. 
υδραντλία, αεραντλία, τρόµπα). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αµπάρι πλοίου», < άντλος < *άµ-θλος (µε 
αποδάσυνση λόγω ανοµοιώσεως). Τόσο η λ. άντλος όσο και η λ. 
αντλία ήταν ναυτικοί όροι που προσδιόριζαν το εσωτερικό κοίλο µέ-
ρος τού πλοίου και, συγκεκριµένα, το αµπάρι του]. 

αντλιοστάσιο (το) {αντλιοστασί-ου | -ων} το κτήριο για τη στέγαση 
των αντλιών (σε αρδευτικά συστήµατα, σταθµούς ηλεκτροπαραγω-
γής, εργοστάσια, δεξαµενές, αγροκτήµατα κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < αντλία 
+ -στάσιο < στάση]. 

αντλιωρός (ο) ΝΑΥΤ. υπαξιωµατικός τού Εµπορικού Ναυτικού που 
έχει ως καθήκον του την τάξη, τον καθαρισµό και τον αερισµό τού 
αντλιοστασίου. 
[ΕΤΥΜ. < αντλία + -ωρός < αρχ. ώρα «φροντίδα», πβ. κ. θυρ-ωρός, 
ακται-ωρός]. 

αντλώ ρ. µετβ. {αντλείς... | άντλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. κά-
νω λήψη υγρού µέσω αναρρόφησης από αντλία: ~ νερό απ' το πηγάδι 
ΣΥΝ. αναρροφώ, ανασύρω, υδρεύοµαι· ΦΡ. αντλώ εις πίθον ∆α-
ναΐδων (αντλώ εις πίθον ∆αναΐδων, Λουκιαν. Τίµων 18) βλ. λ. πίθος 2. 
(µτφ.) ανευρίσκω (χρήσιµα στοιχεία) έπειτα από συστηµατική, εις 
βάθος έρευνα: έχουµε αντλήσει στατιστικά στοιχεία από πρόσφατες 
έρευνες || ο σηµερινός ιστορικός αντλεί στοιχεία για το παρελθόν από 
πολλές πηγές ΣΥΝ. πορίζοµαι, προµηθεύοµαι, (λόγ.) αρύοµαι, προσπο-
ρίζοµαι, λαµβάνω, (καθηµ.) παίρνω 3. (µτφ.) λαµβάνω µέσω στενής 
ψυχικής ή πνευµατικής επαφής, επικοινωνίας: όποιος δεν αντλήσει 
σιγουριά από την οικογένεια του είναι συνήθως ανασφαλής || αντλεί 
αισιοδοξία και δύναµη από την πίστη της στον Θεό. — άντληµα (το) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αντλώ (-έω) < άντλος, βλ. λ. αντλία]. 

αντονοµασία (η) [µτγν.] {αντονοµασιών} 1. η διαδικασία και το 
αποτέλεσµα τής αλλαγής ενός ονόµατος· η µετονοµασία: µε την -τής 
επιχείρησης βελτιώνεται η προς τα έξω γενική της εικόνα 2. ΓΛΩΣΣ. 
λεκτικός τρόπος ή σχήµα αντικατάστασης κύριου ή προσηγορικού 
ονόµατος από άλλη συνώνυµη ή ισοδύναµη λέξη ή φράση (συνήθ. 
προσωνυµία), λ.χ.: «ο Γέρος τού Μοριά» αντί για Κολοκοτρώνης, «ο 
Γέρος τής ∆ηµοκρατίας» αντί για Γ. Παπανδρέου, «ο Αγιος των νε-
οελληνικών γραµµάτων» αντί για Α. Παπαδιαµάντης. 

αντοχή (η) 1. ΦΥΣ. η ικανότητα ενός υλικού σώµατος να αντιστέκεται 
στις δυνάµεις που ασκούνται πάνω του χωρίς να κάµπτεται ή να 
σπάει: ~ πετρώµατος | σκυροδέµατος | υλικών ΣΥΝ. ανθεκτικότητα 2. 
η ικανότητα διατήρησης των αρχικών ιδιοτήτων, η αντίσταση στην 
αλλοίωση, στη φθορά: η κλειδαριά είναι µεγάλης ~ 3. (µτφ.) (α) η ψυ-
χική δύναµη, το ψυχικό σθένος: η θλίψη και ο πόνος τού χαµού ενός 
παιδιού ξεπερνά τα όρια τής ~ τής µάννας ΣΥΝ. καρτερία, υποµονή 
(β) (συχνά στον πληθ.) οι δυνάµεις αντίστασης σε δυσκολίες: όσο πιο 
µικρός είναι ένας λαός τόσο µεγαλύτερες ~ χρειάζεται, για να µην 
αφοµοιωθεί πολιτιστικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
αντέχω. Η λ. σήµαινε αρχικώς «προσκόλληση, 
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υποστήριξη», οι δε σηµερινές σηµ. οφείλονται στην επίδρ. τού γαλλ. 
résistance | indurance, το οποίο αποδόθηκε ως αντοχή το 1889]. 

αντράκλα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) φυτό που τρώγεται ωµό σε σαλά-
τα· η γλιστρίδα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < *ανδράχλη < µτγν. άνδράχνη, αγν. ετύµου. Η αναγωγή στα 
άνήρ, ανδρός + άχνη δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς]. 

άντρακλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (µεγεθ.-εκφραστ.) 1. ο εξαιρετικά µε-
γαλόσωµος, ο δυνατός άνδρας 2. ο εξαιρετικά αρρενωπός άνδρας. 
Επίσης αντρούκλας. [ΕΤΥΜ. < άντρας + µεγεθ. επίθηµα -άκλας (βλ. λ. 
χερ-ούκλα)]. 

αντρανίζω ρ. αµετβ. {αντράνισ-α, -µένος} (διαλεκτ.) σηκώνω το κε-
φάλι και ορθώνω το βλέµµα ΣΥΝ. ατενίζω. Επίσης ανατρανίζω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < εντρανίζω «κοιτάζω επίµονα» < εντρανής «φανερός, 
έντονος» < εν- + τρανής, βλ. λ. τρανός]. 

αντραντές (ο) {αντραντέδες} ταινία κεντήµατος, η οποία ράβεται 
µεταξύ δύο κοµµατιών υφάσµατος. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
entre-deux «µεταξύ των δύο»]. 

άντρας (ο) → άνδρας 
αντρειεύω ρ. αµετβ. {αντρεί-εψα, -εύτηκα, -εµένος} µεγαλώνω, απο-

κτώ ανδρεία, δύναµη: «να τη πετιέται αποξαρχής κι αντρειεύει και 
θεριεύει» (Γ. Ρίτσος) ΣΥΝ. µεγαλώνω, ωριµάζω, ανδρώνοµαι. Επίσης 
αντρειεύοµαι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ανδρείος]. 

αντρείος, -α, -ο → ανδρείος 
αντρειοσύνη (η) -> ανδρειοσύνη 
αντρίκειος, -εια, -ειο κ. (εσφαλµ.) αντρίκιος (εκφραστ.) 1. αυτός που 

σχετίζεται µε τον άνδρα: ~ φωνή | κορµοστασιά | συµπεριφορά | 
φέρσιµο | εξήγηση | στάση || «και µου ιστορούσες µε φωνή, γλυκεία, 
ζεστή κι αντρίκεια» (Γ. Ρίτσος) ΣΥΝ. αντρικός 2. αυτός που επάξια εκ-
φράζει και εντάσσεται πλήρως στο ανδρικό στερεότυπο συµπεριφο-
ράς, εµφάνισης και ικανοτήτων: ~ λόγια και σταράτα ΣΥΝ. ανδρείος, 
γενναίος, αποφασιστικός, ξεκάθαρος, υπερήφανος, ευθύς, λεβέντικος. 
— αντρίκεια επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανδρικός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
ανδρικός]. 

αντρικός, -ή, -ό -> ανδρικός 
αντριλίκι (το) {χωρ. γεν.} (µειωτ.-λαϊκ.) η επίδειξη ανδρισµού, δύνα-

µης και υπεροχής, η µαγκιά: ήρθε να πουλήσει ~ ΣΥΝ. τσαµπουκάς, 
σκληράδα. [ΕΤΥΜ. < άντρας + -λίκι (βλ.λ.)]. 

άντρο (το) 1. η σπηλιά, το κοίλωµα σε βράχο: το ~ των Νυµφών ΦΡ. 
Ιδαίο(ν) Άντρο(ν) βλ. λ. ιδαίος 2. χώρος που χρησιµοποιείται ως κα-
ταφύγιο και ορµητήριο οµάδων µε µυστική ή παράνοµη δράση· το 
κρησφύγετο: το ~ των τροµοκρατών βρισκόταν σε άδειο διαµέρισµα 
σε κεντρικό σηµείο τής Αθήνας || ~ ληστών | κακοποιών ΣΥΝ. ληµέρι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άντρο ν «σπηλιά, καταφύγιο», πβ. αρµ. ayr «σπηλιά». Αν 
οι λ. αυτές συνδέονται µε I.E. *an(s(- «αναπνέω», τότε η λ. αρχικώς 
θα σήµαινε «οπή αέρα, τόπος αναθυµιάσεων»]. 

αντρονυναίκα (η) {αντρογυναικών} (λαϊκ.-εκφραστ.) γυναίκα µε 
σωµατική διάπλαση, τρόπους, ικανότητες και χαρακτηριστικά που 
ταιριάζουν στο ανδρικό στερεότυπο: «και βλέπω πέρα τα παιδιά και 
τες αντρογυναίκες» (∆. Σολωµός) || «Η κυρία αυτή ασχολείται µε τις 
πολεµικές τέχνες. Μη φανταστείτε καµιά ~...» (εφηµ.). 

αντρόγυνο (το) → ανδρόγυνο 
αντροκαλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {αντροκαλ-είς κ. -άς... | αντροκάλεσ-α, -

µένος} (διαλεκτ.-λογοτ.) προκαλώ σε αναµέτρηση, καλώ σε µονοµα-
χία: τον αντροκάλεσε να ξεπλύνουν την προσβολή µε τη δύναµη τού 
κορµιού και των χεριών ΣΥΝ. ρίχνω το γάντι. 

αντροπαρεα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} παρέα που αποτελείται µόνο από 
άντρες ΑΝΤ. γυναικοπαρέα. 

αντροσύνη (η) [µεσν] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το σύ\Όλο των ανδρι-
κών χαρακτηριστικών, ο ανδρισµός ΑΝΤ. θηλυπρέπεια 2. η ανδρεία, η 
παλληκαριά ΣΥΝ. ηρωισµός, γενναιότητα ANT. δειλία. 

αντροφερνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (καθηµ.) (για γυ-
ναίκες} έχω ανδρικά χαρακτηριστικά στην εµφάνιση και τη συµπε-
ριφορά (π.χ. βαριά φωνή, µονοκόµµατες κινήσεις κ.λπ.) ANT. γυναι-
κοφέρνω. 

αντροχωρίστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γυναίκα τής οποίας η συµπε-
ριφορά, τα λόγια ή η παράνοµη σύναψη ερωτικής σχέσης µε τον σύ-
ζυγο ή τον σύντροφο άλλης γυναίκας γίνεται η αιτία χωρισµού τού 
ανδρόγυνου ή τού ζευγαριού. 
[ΕΤΥΜ, Από σύντµηση τού συνθ. αντρο)γυνο)χωρίστρα]. 

αντρώνω ρ. → ανδρώνω 
αντσούγια κ. αντζούγια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η σαρδέλα που τρώγεται 

παστή. 
[ΕΤΥΜ, Αντιδάν., < ιταλ. acciuga < δηµώδ. λατ. *apiu(v)a < αρχ. άφυη 
«είδος µικρού ψαριού, σαρδέλα», αβεβ. ετύµου, ίσως < ά- στερητ. + 
φύω, οπότε η λ. θα δήλωνε πιθ. όλα τα µικρά ψάρια], άντυτος, -η, -ο 1. 
αυτός που δεν είναι ντυµένος ΣΥΝ. γυµνός 2. αυτός που δεν είναι 
ντυµένος όπως απαιτούν οι συνθήκες, οι περιστάσεις: έπρεπε να 
είχαµε φύγει εδώ και δέκα λεπτά κι εσύ είσαι ακόµη ~! 3. (βιβλίο) 
άδετο ή χωρίς πλαστικό κάλυµµα. Αντωνία (η) γυναικείο όνοµα. 
Αντώνιος (ο) {Αντωνίου} 1. Μάρκος ~· επιφανής Ρωµαίος στρατιωτι-

κός και πολιτικός ηγέτης (82 ή 81-30 π.Χ.), στενός συνεργάτης τού 
Ιουλίου Καίσαρα και εραστής τής Κλεοπάτρας 2. όνοµα αγίων τής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ ο Μέγας, ο θεµελιωτής τού µοναχισµού στην 
Ανατολή 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Αντώνης (σηµ. 3). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Antonius, αγν. ετύµου, ίσως 
ετρουσκ. αρχής]. 

αντωνυµία (η) (αντωνυµιών) ΓΛΩΣΣ. 1.η κλιτή λέξη που αντικαθιστά 
στον λόγο ουσιαστικό ή επίθετο ή αναφέρεται σε πρόσωπα ή πράγ-
µατα που προηγούνται ή ακολουθούν δηλώνοντας ποικίλες σχέσεις 
(πρόσωπα, κτήση, δείξη, αυτοαναφορά κ.λπ.)· γενικότερα πρόκειται 
για γλωσσικά στοιχεία που υπηρετούν κυρίως στην επικοινωνία την 
αναφορά στον κόσµο τής πραγµατικότητας (όπως και τα ονόµατα)· 
π.χ. προσωπική (εγώ, εσύ, αυτός...) | κτητική (µου, σου, του...) | αόρι-
στη (π.χ. κάποιος, ένας) | δεικτική (π.χ. αυτός, εκείνος) | ερωτηµατική 
(π.χ. ποιος, πόσος) | αναφορική (οποίος, -α, -ο, που κ.λπ.) - || αλ-
ληλοπαθής ~ (βλ.λ.) · 2. η αντίθεση στη σηµασία δύο ή περισσότε-
ρων λέξων: η ~ των λέξεων καλός - κακός, ωραίος - άσχηµος κ.λπ. 
ΑΝΤ. συνωνυµία. — αντωνυµικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ερωτη-
µατικός, προσωπικός, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άντ(ι)- + -ωνυµία < δνυµα, αιολ. τ. τού αρχ. όνοµα, πβ. 
κ. έπ-ωνυµία, µετ-ωνυµία, άν-ωνυµία κ.ά.]. 

αντώνυµο (το) {αντωνύµ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. λέξη ή φράση µε αντίθετη 
σηµασία από άλλη λέξη ή φράση: το «καλός» είναι ~ τού «κακός» 
ΣΥΝ. αντίθετο ΑΝΤ. συνώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αντ(ι) + -ώνυµο (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συν-
θέσει), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. antonym]. 

αντώνυµος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. 1. (λέξη ή φράση) που έχει αντίθετη σηµα-
σία από άλλη λέξη ή φράση ΣΥΝ. αντίθετος ΛΝΤ. συνώνυµος 2. αντώ-
νυµο (το) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < αντ(ι)- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < αρχ. δνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

άντωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η δυναµική άνωση. 
[ΕΤΥΜ. < άντωσις (όρος τού Αριστοτέλη) < άντωθώ (-έω) «σπρώχνω 
αντίθετα» < άντ(ι)- + ωθώ]. 

ανυδρία (η) → άνυδρος 
ανυδρίτης (η) [1840] {ανυδριτών} ΧΗΜ. η χηµική ένωση που παράγε-
ται µέσω αντίδρασης αφαίρεσης νερού (αφυδάτωση) από οξέα ή βά-
σεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. anhydrite]. 

άνυδρος, -η, -ο [αρχ.] 1. (τόπος) που δεν έχει νερό στο έδαφος του: το 
βραχώδες και ~ τοπίο των νησιών τού Αιγαίου ΣΥΝ. ξηρός, (λόγ.) αυχ-
µηρός ΑΝΤ. ένυδρος 2. ΧΗΜ. αυτός που δεν περιέχει καθόλου νερό: ~ 
ένωση | συνθήκες ΑΝΤ. ένυδρος. — ανυδρία (η) [αρχ.]. 

ανυµνώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ανυµνείς... | ανύµν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} ψάλ-
λω ύµνους, δοξολογώ, υµνολογώ ΣΥΝ. υµνώ. 

ανύµφευτος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που δεν έχει παντρευτεί ΣΥΝ. 
ανύπαντρος· κυρ. ΕΚΚΛΗΣ. στη ΦΡ. νύµφη ανύµφευτε ως προσφώνη-
ση τής Θεοτόκου (στον Ακάθιστο Ύµνο): «Χαίρε νύµφη ανύµφευτε!». 

ανυπακοή (η) [1796] η έλλειψη υπακοής: επιδεικνύω ~ προς τους νό-
µους | τους δασκάλους | τους µεγαλύτερους | τους ανωτέρους. 

ανυπάκουος, -η, -ο αυτός που δεν υπακούει: ~ µαθητής | παιδί ΣΥΝ. 
απείθαρχος ΑΝΤ. πειθαρχικός, ευπειθής. 

ανύπαντρος, -η, -ο αυτός που δεν έχει παντρευτώ: µένω ~ || ~ αδελφή 
ΣΥΝ. άγαµος, ανύµφευτος, ελ^θερος ANT. παντρεµένος, έγγαµος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < άν- στερητ. + ϋπανδρος]. 

ανύπαρκτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν υπάρχει στην πραγµατι-
κότητα: ας µην ασχολούµαστε µε - ζητήµατα ΣΥΝ. φανταστικός ΑΝΤ. 
υπαρκτός, πραγµατικός. 

ανυπαρξία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} το να µην υπάρχει (κάποιος/κάτι): 
~ οργάνωσης κοινωνικής πρόνοιας || αδυνατεί να λειτουργήσει λόγω 
~ οικονοµικών πόρων ΣΥΝ. έλλειψη ΑΝΤ. ύπαρξη. 

ανυπεράσπιστος, -η, -ο [1849] αυτός που δεν έχει τη δυνατότητα 
(λόγω ηλικίας, αδυναµίας, συνθηκών κ.λπ.) να προστατεύσει τον εαυ-
τό του: βρέθηκε ~ µπροστά στη συµφορά || ~ πολίτης | γυναίκα ΣΥΝ. 
απροστάτευτος. 

ανυπέρβατος, -η, -ο ανυπέρβλητος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < άν- στερητ. + υπερβατός « υπερβαίνω]. 

ανυπέρβλητος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί, να 
ξεπεραστεί: - εµπόδιο | δυσκολίες | ανδρεία ΣΥΝ. αξεπέραστος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + υπερβάλλω]. 

ανυπερθέτως επίρρ. (αρχαιοπρ.) χωρίς καθυστέρηση, χωρίς αναβολή 
ΣΥΝ. αµέσως, επειγόντως, αµελλητί. [ΕΤΥΜ µτγν. < αν- στερητ. + 
ύπερτίθηµι (στη σηµ. «αναβάλλω»)]. 

ανυπόγραφος, -η, -ο [µτγν.] 1. (κείµενο) που δεν φέρει την υπογραφή 
τού συντάκτη του: η εφηµερίδα µας δεν δηµοσιεύει ~ επιστολές | 
άρθρα ΑΝΤ. ενυπόγραφος 2. (έγγραφο) που δεν φέρει υπογραφή, ώστε 
να είναι έγκυρο: ~ επιταγή | συµβόλαιο. 

ανυπόδητος, -η, -ο αυτός που δεν φορεί παπούτσια ΣΥΝ. ξυπόλυτος ΑΝΤ. 
παπουτσωµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αν- στερητ. + ύποδέω «δένω από κάτω, φορώ υποδή-
µατα» < ύπο- + δέω«δένω»]. 

ανυπόθηκος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που συνοµολογήθηκε χωρίς υποθήκη: 
~ δάνειο | χρέος ΑΝΤ. ενυπόθηκος. ανυπόκριτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός 

που δεν ενέχει υποκρισία, ο ειλι-κρινής: ~ αγάπη | φιλία | ενδιαφέρον | 
χαρά ΣΥΝ. απροσποίητος, ντόµπρος ΑΝΤ. υποκριτικός, προσποιητός, 

θεατρινίστικος. — ανυποκρι- 
 

α- | αν- στερητικό αν-
ύδρευτος, -η, -ο αν-
υλοποίητος, -η, -ο 
αν-ύµνητος, -η, -ο 

av-υµνολόγητος, -η, -ο 
αν-υπνώτιστος, -η, -ο αν-
υίΓονράµµιστος, -η, -ο 

αν-υπόδετος, -η, -ο αν-
υποδούλωτος, -η, -ο 
αν-υποθήκευτος, -η, -ο 

αν-υπονόµευτος, -η, -ο 
αν-υττοοτήρικτος, -η, -ο 
αν-υποστύλωτος, -η, -ο 

αν-υποταγή (η) αν-
υποτίµητος, -η, -ο αν-
ύψωτος, -η, -ο 



ανυπόληπτος 216 ανώµαλος 
 

σία (η) [µεσν.]. ανυπόληπτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει την εκτίµηση 
των άλλων, που δεν τον υπολήπτονται ΑΝΤ. ευυπόληπτος. [EJXM 
µτγν. < άν- στερητ. + -υπόληπτος < ύπολήπτοµαι]. ανυποληψία (η) 
[µεσν.] {χωρ. πληθ.) η έλλειψη εκτίµησης και αναγνώρισης από τους 
άλλους: έπεσε σε ~ λόγω τής συµµετοχής του σε οικονοµικά σκάνδαλα || 
πολιτική | κοινωνική | επιστηµονική - ΣΥΝ. περιφρόνηση ΑΝΤ. 
υπόληψη, εκτίµηση. ανυπολόγιστος, -η, -ο [1816] αυτός που δεν 
µπορεί να µετρηθεί, που έχει πολύ µεγάλες διαστάσεις ή σηµασία, 
ώστε να εκτιµηθεί ποσοτικά: ~ αξία | ζηµιές | συνέπειες ANT. 
ασήµαντος, αµελητέος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
incalculable]. 
ανυποµονησία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη υποµονής: περίµενε 

µε ~ τα αποτελέσµατα των εξετάσεων ΣΥΝ. αδηµονία. 
ανυπόµονος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν διαθέτει υποµονή: µην είσαι 

~, έχουν και άλλοι σειρά'. || περίµενε ~ έξω από το ιατρείο για τη 
γνωµάτευση ΣΥΝ. βιαστικός, ανήσυχος ΑΝΤ. υποµονετικός. — ανυ-
πόµονα επίρρ. 

ανυποµονώ ρ. µετβ. [1871] {ανυποµονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 
(+να) δεν έχω την υποµονή να περιµένω: ~ να τον δω από κοντά ΣΥΝ. 
λαχταρώ, δεν βλέπω την ώρα. 

ανύποπτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν του έχουν γεννηθεί υποψίες, που 
δεν ξέρει τι πραγµατικά συµβαίνει, τι έχει συµβεί ή τι πρόκειται να 
συµβεί: επιτέθηκαν σε άοπλους χωρικούς την ώρα που εργάζονταν ~ 
στα χωράφια τους || ~ θύµα ΣΥΝ. ανυποψίαστος, απληροφόρητος ΑΝΤ. 
υποψιασµένος, ενήµερος 2. αυτός που δεν γεννά υποψίες (για κάτι)· 
κυρ. στη ΦΡ. σε ανύποπτο χρόνο σε στιγµή που ένα ζήτηµα δεν έχει 
τεθεί: το βιβλίο του για το Μακεδόνικο δηµοσιεύθηκε ~, τρία χρόνια 
πριν έρθει το θέµα στην επικαιρότητα. — ανύποπτα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < άν- στερητ. + ϋποπ,τος. Η φρ. σε ανύποπτο χρόνο αποδίδει το 
αγγλ. at an unsuspected time]. 

ανυπόστατος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει πραγµατική υπόσταση, 
βάση, που δεν συµφωνεί µε την αλήθεια: ~ κατηγορίες | φήµες | σε-
νάρια | πληροφορίες ΣΥΝ. αβάσιµος, φανταστικός ANT. βάσιµος, 
υπαρκτός 2. ΝΟΜ. ανυπόστατο (το) µορφή νοµικής ελαττωµατικότη-
τας, κατά την οποία λείπει κάποιο από τα απαραίτητα και τα ανα-
γκαία σύµφωνα µε τον νόµο για το υποστατό τής πράξεως στοιχείο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ακαταµάχητος, ασυγκράτητος», < άν- στε-
ρητ. + ύφίστηµι «τοποθετώ από κάτω, υποστηρίζω». Στη Μεσν. 
Ελλην. η λ. ανυπόστατος χρησιµοποιήθηκε επίσης για να δηλώσει 
τον σαθρό, εκείνον που δεν έχει σταθερή βάση, και µε αυτή τη σηµ. 
η λ. επιβίωσε στη Ν. Ελληνική]. 

ανυπότακτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν υποτάσσεται, δεν έχει ή 
δεν µπορεί να υποταχθεί: εξόργιζε τους δασκάλους του η ~ φύση του II 
~ χαρακτήρας ΣΥΝ. αδούλωτος, απροσκύνητος, ατίθασος, απει-θής 2. 
ΣΤΡΑΤ. ανυπότακτος (ο) ο στρατεύσιµος που δεν παρουσιάστηκε 
εµπρόθεσµα για κατάταξη (βλ. κ. λ. φυγόστρατος, λιποτάκτης). — 
ανυποταξία (η) [µτγν.]. 

ανυπόφορος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι αδύνατον να τον υπο-
φέρει, να τον ανεχθεί κανείς: ~ άνθρωπος | θόρυβος | ζωή | χαρακτή-
ρας ΣΥΝ. αφόρητος, αβάσταχτος, επαχθής ΑΝΤ. υποφερτός, ανεκτός. 
Επίσης ανυπόφερτος   — ανυπόφορα επίρρ. 

ανυποχρεος, -η, -ο [1860] ΟΙΚΟΝ. αυτός που δεν οφείλει να πληρώσει 
κάποιο χρέος. 

ανυποχώρητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν υποχωρεί, που δεν 
εγκαταλείπει τις θέσεις του, τις αρχές του: είναι ~ στις διεκδικήσεις 
του || ~ στην ιδεολογία του ΣΥΝ. άκαµπτος, αλύγιστος, ανένδοτος, 
άτεγκτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αδιαπραγµάτευτος. 

ανυποψίαστος, -η, -ο 1. ο ανύποπτος (βλ.λ., σηµ. 1) ΑΝΤ. υποψια-
σµένος 2. αυτός που δεν έχει ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις ή τον 
στοιχειώδη προβληµατισµό (για κάτι): σε θέµατα λογοτεχνίας είναι 
εντελώς - ΣΥΝ. αδαής, άσχετος. 

άνυσµα (το) {ανύσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΑΘ. (παλαιότ.) το διάνυσµα 
(βλ.λ.). — ανυσµατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ; µτγν., αρχική σηµ. «αποτέλεσµα, εκπλήρωση», < αρχ. άνύω 
«φέρω εις πέρας, επιτυγχάνω», βλ. κ. διανύω. Ως µαθηµατικός όρος η 
λ. αποδίδει το αγγλ. vector]. 

ανυστερόβουλος, -η, -ο αυτός που δεν έχει ιδιοτελή ή γενικότ. δια-
βλητά, ταπεινά κίνητρα, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη υστερο-
βουλίας ΣΥΝ. ανιδιοτελής ANT. υστερόβουλος. — ανυστερόβουλα 
επίρρ., ανυστεροβουλία (η). 

ανυφαντής (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, ανυφάντρα (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 
πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα να υφαίνει. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. 
άνυφαίνω < άν)α)- + υφαίνω]. 

ανυψώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {ανύψω-σα, -θηκα, -µένος} σηκώνω ψηλά: ~ 
ένα βάρος | φορτίο | υλικά οικοδοµών || (µτφ.) οι ολυµπιονίκες µας 
κατάφεραν ν'α ανυψώσουν το ηθικό τού λαού. 

ανύψωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το ανέβασµα, 
η ύψωση: για την ~ βαριών οικοδοµικών υλικών χρησιµοποιούνται 
ειδικοί γερανοί || το βίντσι είναι µια µηχανή για την ~ αντικειµένων || 
(κ. µτφ.) η ~ του ηθικού 2. ΓΛΩΣΣ. η µετακίνηση όρου (υποκειµένου ή 
αντικειµένου) δευτερεύουσας πρότασης στην πρόταση από την 
οποία εξαρτάται· προληπτική χρήση ή σχήµα πρόληψης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. raising (σηµ. 2)]. 

ανυψωτήρας (ο) [1888] 1. η µηχανή µε την οποία υψώνονται βάρη 2. 
ΣΤΡΑΤ. ανυψωτήρας όπλου το ισχυρό ελατήριο που πιέζει τα φυσίγ-
για τής θαλάµης όπλου (γεµιστήρας). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανελκυστήρας. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. élévateur]. 

ανυψωτικός, -ή, -ό [1884] (κυρ. για βάρη) αυτός που χρησιµεύει 
στην ανύψωση (βλ.λ.): ~ µηχανήµατα ΑΝΤ. καθελκυστικός. 

ανφάν-γκατέ (το) {άκλ.} ελλην. παραχαϊδεµένος (σηµ. 1), αφρόκρεµα 
(σηµ. 2) 1. το κακοµαθηµένο παιδί, το παιδί τού οποίου οι γονείς 
συγχωρούν κάθε αταξία 2. (καταχρ.-συνήθ. ειρων.) το καλύτερο τµή-
µα τής κοινωνίας, οι πιο γνωστοί και διακεκριµένοι κοινωνικά: στο 
ξενοδοχείο «Μ. Βρετανία» συγκεντρώθηκε χθες το βράδυ όλο το ~ 
τής αθηναϊκής κοινωνίας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. enfant gâté]. 

αν-φάς επίρρ.' ελλην. κατ' ενώπιον, κατά πρόσωπο- στην ή από την 
πλευρά τού προσώπου (και όχι από την άλλη πλευρά τού κεφαλιού)· 
σε αντιδιαστολή προς τα προφίλ (βλ.λ.) και τρουακάρ (βλ.λ.): έβγαλε 
µία φωτογραφία ~ και µία προφίλ. [ΕΤΥΜ < γαλλ. en face]. 

άνω επίρρ. (λόγ.) 1. επάνω, ψηλά (συνήθ. ως δηλωτικό περιοχών που 
βρίσκονται σε υψηλότερο σηµείο από αυτές που φέρουν αντίστοιχο 
όνοµα): ~ Λιόσια | Καλαµάκι | Ηλιούπολη | Κρύα Βρύση || η ~ Ιερου-
σαλήµ (µτφ., το επουράνιο βασίλειο τού Θεού)· ΦΡ. (α) άνω-κάτω 
(αρχ. άνω κάτω) (i) για µεγάλη ακαταστασία: µετά το πάρτι το σπίτι 
ήταν ~ ΑΝΤ. στην τάξη, στην εντέλεια (ii) για µεγάλη αναστάτωση, 
µπέρδεµα ή παρεξήγηση: µε τα ψέµατα της έκανε ~ δυο οικογένειες || 
µετακοµίζουµε κι έχουµε γίνει ~ (β) άνω ποταµών (ί) για πρόσωπο 
που δεν υποφέρεται, που εξοργίζει, ή για κάτι παράλογο και εξω-
φρενικό: αυτός ο άνθρωπος είναι ~ ΣΥΝ. ανυπόφορος, αφόρητος (ii) 
για πρόσωπο που έχει φτάσει στα όρια τής υποµονής και τής ανοχής 
του: είµαι ~ µε αυτό που συνέβη ΣΥΝ. έξω φρενών, εκτός εαυτού (γ) 
(κυρ. ΙΣΤ.) Άνω Αίγυπτος το τµήµα τής Αιγύπτου που βρίσκεται πλη-
σιέστερα στις πηγές τού Νείλου ΑΝΤ. Κάτω Αίγυπτος 2. (+γεν.) πε-
ρισσότερο από: ποσό ~ των είκοσι εκατοµµυρίων (βλ. κ. λ. ανωτέρω). 
[ΕΤΥΜ αρχ., παράλλ. τύπος τής λ. άνά, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε µε 
τη σηµ. τής κίνησης προς τα πάνω (ως επίρρ.), ενώ η χρήση του ως α' 
συνθ. είναι σπάνια. Η κατάληξη -ω θα πρέπει να ερµηνευθεί κατ' ανα-
λογίαν προς τα επιρρ. ούτω, κάτω. Η φρ. άνω ποταµών, που είχε ήδη 
γίνει παροιµιώδης στους αρχαίους, έχει την αφετηρία της στον Ευρι-
πίδη {Μήδεια 410: άνω ποταµών χωροϋσι παγαί)]. 

Άνω Βόλτα (η) → Μπουρκίνα Φάσο 
ανώγι κ. ανώι (το) {ανωγ-ιού | -ιών} ο όροφος τού σπιτιού πάνω από 

το ισόγειο· ΦΡ. (παροιµ.) ο Μανόλης µε τα λόγια χτίζει ανώγια και 
κατώγια στα λόγια µπορεί κανείς να σχεδιάζει ή να ονειρεύεται τα 
πλέον απίθανα πράγµατα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. άνώγειον < αρχ. άνώγαιον «οτιδήποτε ανυψώνεται 
από το έδαφος» < άνω + γαϊα. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

ανώγι ή ανώγει; Ορθότερη -λόγω τού σχηµατισµού τής λέξης- θα 
ήταν η γραφή ανώγει: άνώγειον > ανώγει-ο (µε συγκοπή τού -ο-
και σίγηση τού -ν) (πβ. τά υπόγειο, ισόγειο, απόγειο [όλα µε -ει-]). 
Οµοίως και κατώγει: κατώγειον> κατώγει. Κατά τον ίδιο τρόπο (µε 
συγκοπή τού -ο τής κατάληξης) έχουν σχηµατιστεί τα ουσ. σε -ί | 
-ι {παιδί, µάτι κ.τ.ό.: παιδίον> παιδί, όµµάτιον> µάτι, άνώφλιον > 
ανώφλι, κατώφλιον > κατώφλι), κύρια ονόµατα σε [-is] (Βασιλείς, 
Αντώνις, ∆ηµήτρις κ.τ.ό.: Βασίλειος > Βασιλείς, Αντώνιος > Αντώ-
νις, ∆ηµήτριος > Αηµήτρις) κ.ά. Ωστόσο, για να εξοµοιωθούν και 
ορθογραφικά προς το µορφολογικό σύστηµα των ουσιαστικών 
σύµφωνα µε το οποίο κλίνονται, γράφονται ως ανώγι, κατώγι (µε -
ι-), Βασίλης, Αντώνης, ∆ηµήτρης (µε -η-) κ.ο.κ. 

ανωδοµή (η) [1895] ΠΟΛ. ΜΗΧ. το τµήµα δοµικού έργου που βρίσκεται 
πάνω από την επιφάνεια τού εδάφους ΑΝΤ. υποδοµή. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. superstructure]. 

ανώδυνος, -η, -ο 1. αυτός που δεν προκαλεί πόνο: ~ χειρουργική 
επέµβαση | φάρµακα | τοκετός ΑΝΤ. επώδυνος, οδυνηρός 2. (µτφ.) αυ-
τός που δεν συνοδεύεται από αντιξοότητες και βλάβες, που δεν έχει 
δυσάρεστες συνέπειες: ο αγώνας µας δεν θα είναι ~· θα χρειαστεί να 
κάνουµε πολλές θυσίες 3. αυτός που δεν θίγει κανέναν, που δεν προ-
καλεί ρήξεις: - δήλωση | πολιτική πράξη | διαµαρτυρία | παραίτηση 
ΣΥΝ. ακίνδυνος, ουδέτερος. — ανώδυνα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκταση 
συνθέτων, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + οδύνη (µε έκταση τού αρχικού φωνήε-
ντος εν συνθέσει)]. 

άνωθεν επίρρ. (λόγ.) 1. από τα ανώτερα ιεραρχικά κλιµάκια: ~ πα-
ρέµβαση | µεσολάβηση | διαταγή 2. από τον Θεό: ~ σωτηρία | λύτρω-
ση | παρηγοριά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. ΓΕΓΎΜ. αρχ. < άνω + -θεν, µόριο 
δηλωτικό προελεύσεως]. 

ανωµαλία (η) [αρχ.] {ανωµαλιών} 1. (γενικά) η παρέκκλιση, η εκτρο-
πή από οµαλή κατάσταση: το σύστηµα | η µηχανή παρουσιάζει ανω-
µαλίες || διορθώνω µια ~ || παράγοντες πολιτικής ~ || το πραξικόπηµα 
αποτελεί πολιτειακή ~ 2. η σεξουαλική παρέκκλιση ΣΥΝ. διαστροφή 
3. ΙΑΤΡ. (α) η οργανική βλάβη (δυσπλασία, ανεπάρκεια κ.λπ.): ανατο-
µική ~ (β) συγγενής ανωµαλία ανωµαλία που υπάρχει εκ γενετής 4. 
ΓΛΩΣΣ. παρέκκλιση από γενικό γραµµατικό κανόνα: ο αόριστος τού 
ρήµατος παρουσιάζει ~ 5. οτιδήποτε κάνει µια επιφάνεια να µην εί-
ναι επίπεδη: ο ξυλουργός προσπαθεί να λειάνει τις ~ στην επιφάνεια 
τού επίπλου. 

ανώµαλος, -η, -ο 1. αυτός που παρεκκλίνει από ό,τι θεωρείται φυ-
σιολογικό, οµαλό: ~ κατάσταση | πολιτικός βίος | σεξουαλική ζωή 
ΑΝΤ. οµαλός, κανονικός, νορµάλ 2. ανώµαλος (ο), ανώµαλη (η) (α) 
πρόσωπο που έχει ερωτική ζωή η οποία παρεκκλίνει από αυτήν που 
θεωρείται φυσιολογική (π.χ. παιδεραστής, επιδειξίας κ.λπ.) ΣΥΝ. διε-
στραµµένος, βιτσιόζος (β) (καταχρ.) για πρόσωπο µε αλλοπρόσαλλη, 
ανισόρροπη συµπεριφορά 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
κανονικότητας: ~ ρυθµοί 4. ΓΛΩΣΣ. αυτός που παρεκκλίνει από τους 
γενικούς κανόνες τού γλωσσικού συστήµατος: ~ ρήµα ! ουσιαστικό Ι 
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επίθετο | σχηµατισµός | τύπος · 5. (α) αυτός που δεν είναι απόλυτα επίπεδος, 
που έχει προεξοχές ή κακοτοπιές: αγώνας δρόµου σε ~ έδαφος || λείανση µιας 
~ επιφάνειας (β) ανώµαλος (ο) (ενν. δρόµος) ο αγώνας δρόµου επί ανωµάλου 
εδάφους. — ανώµαλα | ανωµάλως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + οµαλός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει)]. ανωµερίτης (ο) {ανωµεριτών),ανωµερίτισσα (η) {ανωµεριτισσών} 
(λαϊκ.) πρόσωπο που κατάγεται από τα πάνω µέρη, το πάνω χωριό ANT. 
κατωµερίτης. — ανωµερίτικος, -η, -ο. ανωµοτί επίρρ. (λόγ.) χωρίς να δοθεί 
όρκος: «ήταν κατηγορούµενος για ψευδορκία, ψευδή ~ κατάθεση και παράνοµη 
είσοδο στη χώρα» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί, ορκίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άνώµοτος < άν- στερητ. + -ώµοτος (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < όµ-νυ-µι «ορκίζοµαι»]. ανωνυµία (η) [µτγν.] {χωρ. 
πληθ.} 1. η ανυπαρξία ονόµατος ΣΥΝ. επωνυµία 2. η µη δήλωση τού ονόµατος: 
ο αρθρογράφος καλυπτόταν πίσω από την ~ του || η καταγγελία έγινε από 
ακροατή που επιθυµεί να διατηρήσει την - του 3. το να µην είναι κάποιος 
γνωστός στο κοινό: µε την έκδοση των πρώτων έργων του βγήκε από την - ΣΥΝ. 
αφάνεια, ασηµότητα 4. η απουσία αναγνωρίσιµων χαρακτηριστικών που κα-
θιστούν κάποιον/κάτι οικείο: θεωρείται ότι η ~ τού πλήθους των µεγαλουπόλεων 
ευνοεί την εµφάνιση φαινοµένων µοναξιάς. ανωνυµογραφία (η) [1895] 
{ανωνυµογραφιών} η συγγραφή ή/και δηµοσίευση ανυπόγραφων κειµένων 
(άρθρων, επιστολών κ.ά.(: «Η ~ είναι ψυχασθένεια [...], δυστυχώς ευρέως 
διαδεδοµένη στη χώρα µας» (εφηµ.). — ανωνυµογράφος (ο/η) [1889], 
ανωνυµογραφώ ρ. [1893] {-είς...}. ανώνυµος, -η (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός τού 
οποίου το όνοµα είναι άγνωστο: ο ~ συγγραφέας της «Ελληνικής Νοµαρχίας» 
(1806) 2. αυτός που δεν δηλώνει το όνοµα του: ~ δωρητής 3. (καταχρ.) για 
πρόσωπο που δεν είναι ευρύτερα γνωστό, που δεν κατέχει δηµόσιο αξίωµα ή 
σηµαντική κοινωνική θέση: η νοµοθετική αυτή ρύθµιση γίνεται για να 
προστατευθεί ο απλός, ~ πολίτης στις συναλλαγές του µε το ∆ηµόσιο || το ~ 
πλήθος των µεγαλουπόλεων ΑΝΤ. επώνυµος 4. αυτός που γίνεται από πρόσωπο 
το οποίο δεν γνωστοποιεί την ταυτότητα του: ~ επιστολή | άρθρο | καταγγελία | 
κείµενο || δέχοµαι ~ απειλητικά τηλεφωνήµατα · 5. ΟΙΚΟΝ. ανώνυµ-η | -ος 
εταιρεία (συντοµ. Α.Ε.) βλ. λ. εταιρεία · 6. ΑΝΑΤ. ανώνυµο οστό το µεγάλο 
οστό που σχηµατίζεται από την ένωση τού λαγονίου, τού ηβικού και τού 
ισχιακού οστού και σχηµατίζει το µισό τής πυελικής ζώνης. — ανώνυµα | 
ανωνύµως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άν- στερητ. + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < δνυµα, αιολ. τύπος τής λ. όνοµα]. ανωορρηξία (η) (ανωορρηξιών) 
ΦΥΣΙΟΛ. η µη έξοδος ωαρίου από την ωοθήκη τής γυναίκας κατά τη διάρκεια 
τής περιόδου, η απουσία ωορρηξίας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. και γαλλ. anovulation]. ανώριµος, -η, -ο 1. 
αυτός που δεν έχει ωριµάσει: ~ καρποί | ηλικία ΣΥΝ. άγουρος ΑΝΤ. ώριµος 2. 
αυτός που δεν είναι ακόµη έτοιµος, κατάλληλος (για κάτι): οι συνθήκες είναι 
ακόµη ~ για ένα τέτοιο εγχείρηµα ΣΥΝ. ακατάλληλος, πρόωρος ΑΝΤ. ώριµος 3. 
(για πρόσ.) αυτός που σκέφτεται ή ενεργεί µε τρόπο που δεν ταιριάζει σε ώριµο 
άνθρωπο· (κατ' επέκτ. για αφηρηµ. έννοιες) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη πνευµατικής ωριµότητας: ~ συµπεριφορά | σκέψη | αντίδραση. Επίσης 
ανωρίµαστος. — ανώριµα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
immature]. ανωριµότητα (η) {χωρ. πληθ.} η έλλειψη ωριµότητας (βλ.λ.): η επι-
πολαιότητα του µαρτυρεί ~ || η ~ τής σκέψης || ο τρόπος χειρισµού _ τού θέµατος 
δείχνει την ~ της ΑΝΤ. ωριµότητα. 
άνωση (η) [1861] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. η προς τα άνω δύναµη 

που δέχεται σώµα το οποίο βυθίζεται σε υγρό ή αέριο και που ενεργεί 
αντίθετα προς τη βαρύτητα. 

[ETYM. < αρχ. άνωθώ (-έω) «ωθώ προς τα πάνω» < άν)α)- + ωθώ]. 
ανωτατοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αναβάθµιση 
(εκπαιδευτικού) ιδρύµατος ανώτερης βαθµίδας σε ανώτατο. — ανω-τατοποιώ 
ρ. {-είς...}. ανώτατος, -η (λόγ. -άτη), -ο αυτός που βρίσκεται στην υψηλότερη 
θέση από πλευράς ισχύος, εξουσίας, αξίας κ.τ.ό.: ο πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας 
είναι ο ~ άρχων τής χώρας || τα ~ κλιµάκια ιεραρχίας (εκκλησιαστικής, 
πολιτικής, κοινωνικής, διοικητικής κ.λπ.) ΣΥΝ. υπέρτατος, ύπατος, κορυφαίος 
ΑΝΤ. κατώτατος· ΦΡ. (α) ανώτατος αξιωµατικός ο αξιωµατικός που φέρει έναν 
από τους υψηλότερους βαθµούς στην κλίµακα τής αντίστοιχης ιεραρχίας: οι ~ 
στον Στρατό Ξηράς είναι οι ταξίαρχοι, οι υποστράτηγοι, οι αντιστράτηγοι (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΙΝ.) (πβ. λ. ανώτερος, κατώτερος) (β) ανώτατη εκπαίδευση η βαθµίδα 
εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στο επίπεδο τού Πανεπιστηµίου ή τού 
Πολυτεχνείου (πβ. λ. κατώτερος, µέσος, ανώτερος) (γ) Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυµα (συντοµ. A.E.I.) (κρατικό) εκπαιδευτικό ίδρυµα που αντιστοιχεί στη 
βαθµίδα τής ανώτατης εκπαίδευσης. [ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. βαθµός από το επίρρ. 
άνω, πβ. κάτω - κατώτερος, κατώτατος]. ανώτερος, -η (λόγ. -έρα), -ο {κ. (λόγ.) -
έρου (θηλ. -έρας) | -έρων, 

-έρους} 1. αυτός που βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από πλευράς αξίας, 
ισχύος, εξουσίας κ.τ.ό.: ~ αξίωµα | κοινωνικά στρώµατα | υπάλληλος | ιδανικά 
|| προϊόν ανωτέρας ποιότητος ΑΝΤ. κατώτερος· ΦΡ. (α) ανώτερος άνθρωπος ο 
άνθρωπος που αντιµετωπίζει τις δυσκολίες και την κακή συµπεριφορά των 
άλλων µε αξιοπρέπεια, αυτοσεβασµό, προσπαθώντας να µην πέσει σε χαµηλό, 
ευτελές επίπεδο συµπεριφοράς: του φέρθηκε πολύ άσχηµα, αλλά, ως ~, δεν του 
κράτησε κακία ΑΝΤ. µικροπρεπής (β) ανώτερη εκπαίδευση η βαθµίδα τής 
εκπαίδευσης που βρίσκεται πάνω από τη µέση και κάτω από την ανώτατη 
(βλ.λ.): τα Τεχνολογικά Επαγγελµατικά Ιδρύµατα ανήκουν στην - (γ) ανώτερες 
σπουδές οι σπουδές που ξεπερνούν το επίπεδο τής µέσης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι., 
Τ.Ε.Ι. κ.ο.κ.) (δ) ανωτέρα διαταγή η διαταγή που προέρχεται από ιεραρχικά 
υψηλότερη αρχή (ε) ανωτέρα βία ο παράγοντας (συνήθ. απρόβλεπτος) που 
προβάλλει ανυπέρβλητα εµπόδια, που ανατρέπει σχέδια, προγράµµατα· ΝΟΜ. 
(vis major) τυχη-ρό γεγονός, απρόβλεπτο τελείως, εξαιρετικό και 
ακαταµάχητο, για το οποίο δεν ευθύνεται κάποιος, εφόσον δεν θα µπορούσε 
να το αποφύγει, ακόµη και αν κατέβαλλε εξαιρετική επιµέλεια (στ) και εις 
ανώτερα! (ευχετ.) για ακόµη µεγαλύτερες επιτυχίες: Έµαθα ότι πέρασες στην 
Ιατρική. Μπράβο! ~!2. ανώτερος (ο) {ανωτέ-ρου | -ων, -ους) (συνήθ. στον 
πληθ.) πρόσωπο που βρίσκεται σε θέση (ιεραρχικώς) υψηλότερη: αποταθείτε 
στους ανωτέρους σας || υπακούει τις διαταγές των ανωτέρων του 3. ΒΙΟΛ. 
ανώτερα φυτά τα εξελιγµένα πολυκύττα-ρα φυτά που έχουν ρίζα, κορµό και 
φύλλα ΑΝΤ. κατώτερα φυτά. [ΕΤΥΜ. αρχ., συγκρ. βαθµός από το επίρρ. άνω, 
πβ. κάτω - κατώτερος, κατώτατος. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν αρκετές φράσεις 
και λεξιλογικές συνάψεις, όπως ανώτερη εκπαίδευση (<γαλλ. enseignement 
supérieur), ανώτερες σπουδές (< γαλλ. études supérieurs), ανωτέρα βία (< 
νεολατ. vis major), ανωτέρα διαταγή (< γαλλ. νεολατ. vis major), οι ανώτεροι 
(στην ιεραρχία) (< γαλλ. les supérieurs)]. 

ανωτερότητα (η) [1886] (χωρ. πληθ.} 1. η υπεροχή: η ~ τού εχθρού στις 
χερσαίες δυνάµεις 2. η συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από απουσία 
µικροτήτων, µνησικακίας, αναξιοπρέπειας: δείξε ~· µην πέσεις στο δικό τους 
επίπεδο ΣΥΝ. υψηλοφροσύνη ΑΝΤ. κατωτερότητα, µικρότητα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. supériorité]. 

ανωτέρω επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) πιο πάνω, παραπάνω (χρησιµοποιείται µέσα σε 
κείµενο, σε παραποµπές κ.λπ. µε αναφορική λειτουργία, για να δηλωθεί ότι 
κάτι έχει ήδη αναφερθεί, για να αποφευχθεί άσκοπη επανάληψη): αυτά 
εκτέθηκαν ήδη ~ || ένθα ~ (βλ. λ. ένθα) || ως ~ (όπως παραπάνω) || ιδέ 
ανωτέρω (= βλέπε παραπάνω) ΑΝΤ. κατωτέρω. 

ανωφελής, -ής, -ές [αρχ.] {ανωφελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ανωφελέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που δεν ωφελεί, βλαβερός: κώνωψ ο ~ (που µεταδίδει την ελονοσία). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όφελος, σύνθετος. 

ανώφελος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν οδηγεί σε θετικό αποτέλεσµα, που δεν 
πρόκειται να αποδώσει όφελος: ~ προσπάθεια ΣΥΝ. µάταιος. Επίσης 
ανωφέλευτος, -η, -ο [µεσν.]. — ανώφελα κ. ανωφέ-λευτα επίρρ. 

ανωφέρεια (η) [µτγν.] {ανωφερειών} (λόγ.) η κλίση τού εδάφους προς τα πάνω, 
η ανηφοριά ΑΝΤ. κατωφέρεια. 

ανωφερής, -ής, -ές {ανωφερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει κλίση προς τα 
πάνω, ανηφορικός: ο ~ δρόµος οδηγεί στο χωριό ΣΥΝ. (λόγ.) ανάντης ΑΝΤ. 
κατηφορικός. — ανωφερώς επίρρ. [ΕΤΥΜ αρλ· < άνω + -φερής < φέρω]. 

ανώφλί (το) {ανωφλ-ιού | -ιών} το ξύλινο ή µαρµάρινο επιστέγασµα τής πόρτας 
ΣΥΝ. (λόγ.) υπέρθυρο ΑΝΤ. κατώφλι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ανώφλιον < άνω + φλιά 
«παραστάδα θύρας», αγν. ετύµου]. 

αξάκριστος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός τού οποίου οι περιττές άκρες δεν έχουν 
αποκοπεί: ~ βιβλία. [ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + ξακρίζω]. 

αξάν (το) {άκλ.} ελλην. ιδιοπροφοράχ\ ιδιάζουσα προφορά, που αποκλίνει από 
τη συνηθισµένη, την επίσηµη, και είναι χαρακτηριστική τοπικής διαλέκτου ή 
ξένης γλώσσας: τώρα µιλάει πολύ καλά τα Ελληνικά, αλλά διατηρεί το 
γερµανικό ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. accent < λατ. ac-centus «τόνος», απόδ. τού ελλην. προσωδία]. 

άξαντος, -η, -ο [1897] κ. άξαστος αυτός που δεν έχει καθαριστεί, ώστε να 
χρησιµοποιηθεί για κλώσιµο: ~ µαλλί ΑΝΤ. ξαντός, ξασµέ-νος, λαναρισµένος. 
[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + ξαίνω, απόδ. τού γαλλ. non cardé]. 

άξαφνος, -η, -ο [µεσν.] ξαφνικός (βλ.λ.). — άξαφνα κ. έξαφνα επίρρ. 
[µεσν.]. 

αξάφριστος, -η, -ο 1. αυτός από τον οποίο δεν έχει αφαιρεθεί ο αφρός: ~ γάλα 
2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει κλαπεί ή δεν του έχουν κλέψει κάτι. 

άξενος, -η, -ο (λόγ.) ο αφιλόξενος: ~ τόπος. — αξενία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< ά- στερητ. + ξένος]. 

αξεπέραστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι δυνατόν να υπερνικηθεί: ~ εµπόδια | 
δυσκολίες | οµορφιά ΣΥΝ. ανυπέρβλητος 2. αυτός που παραµένει ο καλύτερος, 
που κανείς δεν τον έχει ξεπεράσει ώς τώρα: ~ ερµηνεία µιας µουσικής 
σύνθεσης || ~ τέχνη ΣΥΝ. ασυναγώνιστος, ακαταµάχητος. 

α- | αν- στερητικό 
α-ξάπλωτος, -η, -ο α-ξεδίψαστος. -η, -ο α-ξελόγιαστος, -η, -ο α-ξεσκόνιστος, -η, -ο α-ξεχώριστος, -η, -ο 
α-ξεγέλαστος, -η, -ο α-ξεθύµαστος, -η, -ο α-ξεµάτιαστος, -η, -ο α-ξετύλιχτος, -η, -ο α-ξήλωτος, -η, -ο 
α-ξέγραφτος, -η, -ο α-ξεκαθάριστος, -η, -ο α-ξεµπέρδευτος, -η, -ο α-ξεφλούδιστος, -η, -ο α-ξίνιστος,-η,-ο 
α-ξεδιάλυτος, -η, -ο α-ξεκοκκάλιστος, -η, -ο α-ξεµυάλιστος, -η, -ο α-ξεφόρτωτος, -η, -ο α-ξόδευτος, -η, -ο 
α-ξεδίπλωτος, -η, -ο α-ξεκόλλητος, -η, -ο α-ξενίτευτος,-η,-ο α-ξεφύλλιστος, -η, -ο ά-ξυστος,-η,-ο 
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αξεσουάρ (το) {άκλ.} ελλην. παρελκόµενο, εξάρτηµα 1. το συµπλη-
ρωµατικό εξάρτηµα αµφίεσης, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερο αι-
σθητικούς παρά πρακτικούς σκοπούς (π.χ. ζώνη, τσάντα, κασκόλ) 2. 
το εξάρτηµα µηχανήµατος, λ.χ. αυτοκινήτου, που προστίθεται στο 
κύριο σώµα, χωρίς να συνδέεται µε τη λειτουργία του (π.χ. αναπτή-
ρας, ραδιοκασετόφωνο, συναγερµός). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. accessoire < µεσν. λατ. accessorius < λατ. accedere 
«προσθέτω»]. 

άξεστος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη αγωγής, λε-
πτότητας, καλών τρόπων: ~ άνθρωπος | συµπεριφορά ΣΥΝ. αγροίκος, 
βάρβαρος, απολίτιστος. — άξεστα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ακατέργαστος, απελέκητος», < ά- στερητ. 
+ ξέω «αποτρίβω, ξύνω»]. 

αξέχαστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν πρόκειται να ξεχαστεί, που τον 
θυµάται κανείς µε νοσταλγία και συγκίνηση: αξέχαστες θα µου µεί-
νουν οι ξένοιαστες µέρες στο εξοχικό τού παππού µου || ~ χρόνια | 
στιγµές | ταξίδι 2. για τιµητική αναφορά σε πρόσωπο που έχει πεθά-
νει, και µάλιστα σε χρόνο όχι τόσο µακρινό, ώστε να είναι νωπή ακό-
µη η µνήµη του: ο ~ Νίκος Ξυλούρης || η ~ Μελίνα Μερκούρη ΣΥΝ. 
αλησµόνητος, (για πρόσ.) αείµνηστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µακαρίτης. 

αξήγητος, -η, -ο (λαϊκ.) ανεξήγητος (βλ.λ.). — ~ξήγητα επίρρ. 
αξηµέρωτος, -η, -ο 1. (νύχτα) που δεν φθάνει στο ξηµέρωµα, που 

φαίνεται ατελείωτη: βράδια | νύχτες ~ 2. αυτός που δεν πρόλαβε το 
ξηµέρωµα. 

άξια επίρρ. → άξιος 
αξία (η) {αξιών} 1. το ποσό ή τα αγαθά στα οποία αντιστοιχεί κάτι: η 

~ τού χρυσού || η - τής συλλογής του ανέρχεται σε 25.000.000 δολάρια 
|| ανεκτίµητη | ανυπολόγιστη | µηδαµινή ~ || εκτιµώ την ~ ενός κο-
σµήµατος | µιας εικόνας 2. ο βαθµός στον οποίο είναι κάποιος/κάτι 
σηµαντικό: τα κοσµήµατα µου είναι κειµήλια µε µεγάλη συναισθη-
µατική - 3. η αποτίµηση (συνήθ. σε χρηµατική αµοιβή) τής ικανότη-
τας, τής παραγωγικότητας, τής χρησιµότητας κάποιου: ο καθένας θα 
πρέπει να αµείβεται ανάλογα µε την ~ του- (συνεκδ.) 4. η πολυτιµό-
τητα, το να αντιστοιχεί κάτι σε µεγάλο χρηµατικό ποσό: αντίκες 
αξίας || αυτά τα γραµµατόσηµα έχουν ~ 5. η µεγάλη σπουδαιότητα: 
για µένα δεν έχει - να είσαι µορφωµένος, αλλά να έχεις καλή καρδιά || 
έγγραφα µεγάλης ~ για την απόδειξη τής αθωότητας του · 6. (συχνά 
στον πληθ.) το ιδανικό, η ιδέα που καθορίζει τον τρόπο ζωής και 
σκέψης- καθετί που αναγνωρίζεται από ένα σύνολο ανθρώπων ως 
σηµαντικό για τους ίδιους και αποτελεί µέτρο αξιολόγησης προ-
σώπων, συµπεριφοράς, πραγµάτων κ.ά.: η οικογένεια, η πατρίδα, η 
θρησκεία είναι παραδοσιακές ~ || ηθικές | πνευµατικές ~ || ιεράρχηση | 
κλίµακα αξιών || το σύστηµα αξιών µιας κοινωνίας || για πολλούς 
ανθρώπους µέγιστη ~ είναι το χρήµα· γι' αυτό αγωνίζονται, και µε 
αυτό αξιολογούν τους άλλους || ορισµένοι διανοούµενοι θεωρούν ότι 
στην εποχή µας υπάρχει κρίση αξιών · 7. ΓΛΩΣΣ. η ιδιαίτερη λειτουρ-
γία ενός γλωσσικού στοιχείου, η οποία προκύπτει από τη θέση τού 
στοιχείου στο σύνολο των σχέσεων (παραδειγµατικών και συνταγµα-
τικών) µιας γλώσσας · 8. ΜΟΥΣ. (α) η (σχετική) διάρκεια των φθογγο-
σήµων (βλ.λ.) και των αντίστοιχων παύσεων (βλ.λ.)" η µονάδα µέτρη-
σης των αξιών ονοµάζεται «χρόνος»: η νότα αυτή έχει ~ δύο χρόνους 
(β) αξίες (οι) τα µουσικά σύµβολα τής αξίας των φθόγγων, τα οποία, 
στην νεότερη ευρωπαϊκή µουσική, έχουν παγιωθεί σε σχέση φθίνου-
σας γεωµετρικής προόδου: µε αφετηρία το ολόκληρο (1), το µισό (1/2), 
το τέταρτο (ΐ/4_), το όγδοο (1/8), το δέκατο έκτο (1/16) κ.ο.κ. · 9. ΟΙΚΟΝ. 
(α) ονοµαστική αξία βλ. λ. ονοµαστικός (β) κινητή αξία έγγραφο που 
εκδίδεται από οικονοµικούς οργανισµούς και αντιστοιχεί σε ορισµένο 
χρηµατικό ποσό: κινητές αξίες είναι οι µετοχές, τα οµόλογα, τα 
γραµµάτια κ.λπ. (γ) Χρηµατιστήριο Αξιών το χρηµατιστήριο στο 
οποίο οι διαπραγµατεύσεις έχουν ως αντικείµενο κινητές αξίες και 
όχι εµπορεύµατα (δ) αντικειµενική αξία βλ. λ. αντικειµενικός (ε) oyo-
ρά αξιών βλ. λ. αγορά (στ) προστιθέµενη αξία βλ. λ. προστιθέµενος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άξιος. Η λ. αναφερόταν αρχικώς στη χρηµατική αξία, 
στο καταβαλλόµενο τίµηµα, ενώ αρχαία είναι επίσης η σηµ. «υπόλη-
ψη, καλή φήµη». Στους στωικούς φιλοσόφους η λ. αποκτά ηθικό πε-
ριεχόµενο, το οποίο διατηρείται και κατά τη µεσαιωνική περίοδο, o 
µουσικός και γλωσσολογικός όρος αποδίδει το γαλλ. valeur, ενώ µε-
τάφρ. δάνεια είναι και οι οικον. όροι κινητή αξία (<αγγλ. mobile 
value), χρηµατιστήριο αξιών (αγγλ. market values), φόρος προστιθέµε-
νης αξίας (< αγγλ. Value-Added Tax), κλίµακα αξιών (< αγγλ. scale of 
values) κ.ά.)]. 

αξιαγάπητος, -η, -ο αυτός που αξίζει να τον αγαπούν. 
αξιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε αξία: ~ λόγος | σύστηµα. — 

αξιακά επίρρ. 
αξιάκουστος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που αξίζει να ακουστεί: ~ εί-

δηση. 
αξιανάγνωστος, -η, -ο [1886] (λόγ.) αυτός που αξίζει να διαβαστεί: ~ 

βιβλίο | µελέτη. 
αξιέπαινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αξίζει να επαινεθεί, να εγκωµια-

στεί: είναι ~ η προσπάθεια του || είσαι ~ για το συνεργατικό σου 
πνεύµα ANT. αξιόµεµπτος, αξιοκατάκριτος. 

αξιεπίσκεπτος, -η, -ο, αυτός τον οποίο αξίζει να επισκεφθεί κάποιος: ~ 
µνηµεία ΣΥΝ. αξιοθέατος. αξιέραστος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που αξίζει 
να αγαπηθεί: ~ γυναίκα ΣΥΝ. αξιαγάπητος, θελκτικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< άξιος + -έραστος < ερώ «αγαπώ»]. αξίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µόνο σε 
ενεστ. κ. παρατ.} ♦ (αµετβ.) "Ι.έχω αξία, αποδίδω όφελος: θα σου 
κοστίσει πολύ κόπο και χρήµα, αλλά είναι κάτι που πραγµατικά αξίζει 
2. είµαι άξιος (για κάποιον/κάτι): δεν θα τον ψηφίσω- δεν αξίζει για 
πρόεδρος 3. (ως απρόσ. αξίζει) έχει α- 

ξία, σηµασία (να γίνει κάτι): αξίζει να προσπαθήσετε ♦ (µετβ.) 4. έχω 
ορισµένη αξία, αντίτιµο: υπάρχουν διαµάντια που αξίζουν πολλά ε-
κατοµµύρια ΣΥΝ. στοιχίζω, κοστίζω· ΦΡ. δεν αξίζει µία για ανυπόλη-
πτο πρόσωπο ή ευτελές αντικείµενο 5. (α) έχω αξία, αποδίδω όφελος 
ανάλογο (προς κάτι): είναι βέβαια ακριβό, αλλά αξίζει τα λεφτά του 
(β) (για πρόσ.) έχω ιδιαίτερη σηµασία (για κάποιον/κάτι): αυτός ο άν-
θρωπος αξίζει πολλά για µένα- είναι ό,τι πολυτιµότερο έχω στη ζωή 
(γ) (+γεν. προσ. αντων.) είµαι αντάξιος (για κάτι), µου πρέπει (κάτι): 
του αξίζει καλύτερη τύχη || δεν µας άξιζε τέτοια µεταχείριση ύστερα 
από τόσες δεκαετίες προσφοράς στην υπηρεσία || της άξιζε αυτό που 
έπαθε- ΦΡ. (κάτι) αξίζει τον κόπο (κάτι) αποδίδει όφελος ή προσφέρει 
ευχαρίστηση, που αποζηµιώνει κάποιον για τον κόπο, τα χρήµατα 
κ.λπ. που θα καταβάλει για αυτό: είναι µακριά, αλλά ~ να πάµε. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γαλλισµός. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. άξιος. Η φρ. αξίζει τον κόπο αποδίδει τη γαλλ. 
(ça) vaut la peine]. αξίνα (η) {αξινών} εργαλείο πλατύ και κοφτερό 
(σιδερένιο ή ατσάλινο) από τη µια µεριά, που χρησιµεύει κυρ. στο 
σκάψιµο ΣΥΝ. κασµάς. [ΕΤΥΜ, < αρχ. αξίνη, ονοµασία όπλου. Συνδ. 
πιθ. µε λατ. ascia (< acs-ia), αλλά δεν θεωρείται I.E. λ. Το επίθηµα -ίνη 
οδηγεί στην υπόθεση ότι πρόκειται για προελληνικό δάνειο]. άξιο- κ. 
αξιό- κ. αξι- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. ότι αξίζει να συµβαίνει κάτι: 
αξιο-σηµείωτος, αξιό-µεµπτος, αξιο-µακάριστος, αξιαγάπητος 2. ότι 
κάτι σχετίζεται µε την αξία που έχει κάποιος/κάτι: αξιο-πρεπής, αξιο-
κρατία, αξιο-λογώ, αξιο-ποιώ. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. επίθ. άξιος]. αξιογέλαστος, -η, 
-ο [1796] αυτός που αξίζει να τον περιγελούν, που 
δεν αξίζει να τον παίρνουν στα σοβαρά ΣΥΝ. καταγέλαστος. 
αξιόγραφο (το) {αξιογράφ-ου | -ων} ΝΟΜ. έγγραφο που ενσωµατώνει 
ένα δικαίωµα, το οποίο µπορεί να ασκήσει κανείς µόνο αν είναι κά-
τοχος τού εγγράφου και για τη µεταβίβαση του απαιτείται η παράδοση 
τής νοµής του, π.χ. οι επιταγές. [ΕΤΥΜ. < αξία + -γράφο < γράφω, πβ. κ. 
χρεώ-γραφο]. αξιοδάκρυτος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που προκαλεί 
τον οίκτο, δάκρυα συµπόνιας για την κατάσταση του ΣΥΝ. 
αξιοθρήνητος.  — αξιοδάκρυτα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αξιολύπητος. 
αξιοζήλευτος, -η, -ο [1871] αυτός που είναι άξιος να τον ζηλεύει, να 
τον επιθυµεί κανείς: απέκτησε µια ~ θέση στην εταιρεία ΣΥΝ. ζηλευ-
τός. — αξιοζήλευτα επίρρ. αξιοθαύµαστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που 
αξίζει να τον θαυµάζουν: ~ κουράγιο | υποµονή | τεχνική ΣΥΝ. 
θαυµαστός.   — αξιοθαύµαστα επίρρ. αξιοθέατος, -η, -ο 1. αυτός που 
αξίζει να τον δει κανείς 2. αξιοθέατο (το) το µνηµείο ή το τοπίο, το 
οποίο αξίζει να επισκεφθεί κανείς: ανάµεσα στα σηµαντικότερα - τής 
Αθήνας είναι η Ακρόπολη, η Αρχαία Αγορά, οι βυζαντινές εκκλησίες 
κ.ά. ΣΥΝ. αξιεπίσκεπτος. [ETYR αρχ. < άξιο- + θεατός < θεώµαι 
«κοιτάζω, παρατηρώ»]. αξιοθρήνητος, -η, -ο [1852] 1. αυτός που 
προκαλεί τον οίκτο, άξιος να τον θρηνεί κανείς για την κατάσταση 
του: η κατάσταση των προσφύγων είναι ~- προσπαθούν να επιβιώσουν 
εκτεθειµένοι στο κρύο και στις αρρώστιες, χωρίς τρόφιµα και 
περίθαλψη ΣΥΝ. αξιοδάκρυ-τος, να (τον) κλαις 2. (µτφ.) αυτός που έχει 
τόσο χαµηλό επίπεδο, ώστε προκαλεί αγανάκτηση, ιδιαιτέρως 
αρνητικά σχόλια: ~ παράσταση | θίασος | πολιτική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αξιολύπητος. αξιοκατάκριτος, -η, -ο [1824] αυτός που αξίζει να 
κατακριθεί: είναι ~ η αδιαφορία των αρµοδίων για ένα τόσο σηµαντικό 
κοινωνικό πρόβληµα ΣΥΝ. αξιόµεµπτος, κατακριτέος ANT. αξιέπαινος. 
αξιοκαταφρονητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αξίζει την καταφρόνηση 
των άλλων. αξιοκρατία (η) {χωρ. πληθ.) η κατάσταση κατά την οποία 
επικρατούν οι άξιοι, αυτοί που αξίζουν περισσότερο: πάγιο αίτηµα 
είναι η ~ στις προσλήψεις ANT. αναξιοκρατία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. meritocracy (νόθο συνθ.)]. αξιοκρατικός, -ή, -ό αυτός που 
δίνει προτεραιότητα στην αξία κάποιου, στους άξιους: στην επιλογή 
των προσώπων που θα στελεχώσουν υπεύθυνες θέσεις, πρέπει να 
ισχύουν ~ κριτήρια || ~ προσλήψεις στο δηµόσιο. — αξιοκρατικ-ά | -ώς 
επίρρ. αξιολάτρευτος, -η, -ο [1863] αυτός που αξίζει να τον αγαπούν 
πάρα πολύ, να τον λατρεύουν. αξιολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, 
-ήσεων} 1. η εκτίµηση τής απόδοσης ή τής αξίας (κάποιου) µε 
συγκεκριµένα κριτήρια: ~ των εκπαιδευτικών | τού κυβερνητικού έργου 
| των προσόντων των υποψηφίων || µετά τη συνολική ~ τού έργου του, 
αντιλαµβανόµαστε πόσο ουσιαστική ήταν η συµβολή του στην πρόοδο 
τής επιστήµης 2. η ιεράρχηση σύµφωνα µε την αξία ή µε συγκεκριµένα 
κριτήρια: η ~ υποψηφίων | των προτεραιοτήτων || είναι θέµα 
αξιολόγησης ή πρόκριση τής µιας ή τής άλλης πρότασης 3. (ειδικότ.) η 
βαθµολόγηση τής επίδοσης των µαθητών στο σχολείο: τεστ 
αξιολόγησης. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. evaluation]. 
αξιολονία (η) ΦΙΛΟΣ, Ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο του τη µελέτη 
των αξιών (θρησκευτικών, ηθικών κ.λπ.), τόσο µεµονωµένα όσο και στις 
µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
axiologie]. αξιολογικός, -ή, -ό αυτός ο οποίος στηρίζεται σε ορισµένο 
κώδικα αξιών: ~ κριτήρια. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. axiologique]. αξιόλογος, -η, -ο 
1. αυτός για τον οποίο αξίζει να γίνει λόγος, σηµαντικός: αυτές τις 
µέρες δεν µου συνέβη τίποτε ~|| - είδηση | έργο | περιουσία | ποσό ΣΥΝ. 
αξιοσηµείωτος ANT. ασήµαντος 2. (για πρόσ.) 
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αυτός που έχει αξία, περιεχόµενο, κύρος: στη δεξίωση θα συναντή-
σεις πολλά ~ πρόσωπα. [ΕΤΥΜ. αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. 
άξιος λόγου]. 

αξιολογώ ρ. µετβ. {αξιολογείς... | αξιολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. κρίνω την αξία, την ποιότητα, την παραγωγικότητα κ.λπ. κά-
ποιου: ~ τις προτάσεις που υποβλήθηκαν 2. κατατάσσω σύµφωνα µε 
την αξία: ως προϊστάµενος οφείλεις να αξιολογείς τους υπαλλήλους 
σύµφωνα µε την απόδοση τους || η επιτροπή αξιολογεί το έργο των 
εταιρειών που επιχορηγήθηκαν 3. εκτιµώ, θεωρώ (κάτι) ως: δεν το ~ 
ως ιδιαίτερα σοβαρό αυτό το πρόβληµα 4. (ειδικότ.) βαθµολογώ την 
επίδοση µαθητών στο σχολείο. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
evaluate]. 

αξιολύπητος, -η, -ο [1817] αυτός που είναι άξιος για λύπηση.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ελεεινός. 

αξιολύπητος - αξιοθρήνητος. Το αξιοθρήνητος είναι σηµασιολο 
γικά ισχυρότερο τού αξιολύπητος, αποτελώντας εµφατικό χαρα 
κτηρισµό. Το ίδιο ισχύει και µε τις συνώνυµες φράσεις, οι οποίες 
αντιστοιχούν στα δύο επίθετα: για λύπηση (= αξιολύπητος) - να 
τον κλαις (= αξιοθρήνητος). Εγγύτερα στο αξιοθρήνητος βρίσκε 
ται και το επίθ. αξιοδάκρυτος. → ελεεινός 

αξιοµακάριστος, -η, -ο [αρχ.] (για νεκρό) αυτός που αξίζει να τον 
µακαρίζει κανείς· κυρ. στην εκκλησιαστική ευχή: «αιωνία σου ή 
µνήµη, άξιοµακάριστε και αείµνηστε αδελφέ ηµών». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µακαρίτης. 

αξιόµαχος, -η, -ο [αρχ.] 1. ικανός να πολεµήσει, να αγωνιστεί µε επι-
τυχία: - στράτευµα 2. αξιόµαχο (το) το ηθικό και η µαχητική ικανό-
τητα: το - των ενόπλων δυνάµεων. 

αξιόµεµπτος, -η, -ο [1889] αυτός που είναι άξιος µοµφής: ~ πράξη 
ΣΥΝ. αξιοκατάκριτος, κατακριτέος ANT. αξιέπαινος. 

αξιοµίµητος -η, -ο [µτγν.] αυτός που αξίζει να τον µιµηθεί κανείς, 
που αποτελεί πρότυπο. 

αξιοµνηµόνευτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αξίζει να αναφερθεί, να 
µνηµονευθεί: ~ λόγια | εργασία | συµπεριφορά ΣΥΝ. αξιοσηµείωτος, 
σηµαντικός. 

αξιοπαρατήρητος, -η, -ο [1810] αυτός που αξίζει να τον προσέξει 
κανείς: ~ µελέτη ΣΥΝ. αξιοπρόσεκτος, αξιοσηµείωτος. 

αξιοπερίεργος, -η, -ο [1825] αυτός που δικαιολογηµένα προκαλεί την 
περιέργεια, την έκπληξη: στα ηµερολόγια των εξερευνητών κα-
ταγράφονται όσα ~ συναντούσαν στα ταξίδια τους. 

αξιοπιστία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} το να είναι κανείς άξιος εµπιστο-
σύνης: οι κακοτεχνίες που έχουν καταγραφεί πλήττουν την ~ τής 
εταιρείας || αµφισβητώ την ~ αυτής τής µαρτυρίας. 

αξιόπιστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αξίζει να τον εµπιστεύεται, να τον 
πιστεύει κανείς και να βασίζεται σε αυτόν: ~ πηγή | εφηµερίδα | 
ιστορικός ANT. αναξιόπιστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµπιστος. 

αξιόπλοος, -η, -ο αυτός που µπορεί να ταξιδέψει µε ασφάλεια: ~ 
σκάφος. 
[ΕΤΥΜ. < άξιο- (< άξιος) + -πλόος < πλους, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
seaworthy]. 

αξίοπλοΐα (η) {χωρ. πληθ.} η ικανότητα σκάφους να πλεύσει µε 
ασφάλεια: πιστοποιητικό αξιοπλοΐας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. seaworthingness]. 

αξιοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η χρησιµοποίηση (προ-
σώπου, πράγµατος, κατάστασης) µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να προ-
κύψει θετικό αποτέλεσµα: ~ των έµφυτων ικανοτήτων κάποιου | των 
δυνατοτήτων που προσφέρει ένα σύστηµα | τού ορυκτού πλούτου | των 
κοιτασµάτων µιας περιοχής 2. (καταχρ.) η πραγµατοποίηση κα-
τάλληλων έργων σε µια περιοχή, ώστε να µπορεί κανείς να την εκ-
µεταλλευθεί οικονοµικά, οικιστικά κ.λπ.: τουριστική ~ των παράλιων. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκµεταλλεύοµαι. 

αξιόποινος, -η, -ο αυτός που αξίζει να τιµωρηθεί: διώκεται για ~ 
πράξεις || διέπραξε ~ αδικήµατα ΣΥΝ. κολάσιµος. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «ο αδέκαστος τιµωρός», < άξιο- + -ποινος < ποινή]. 

αξιοποιώ ρ. µετβ. {αξιοποιείς... | αξιοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} χρησιµοποιώ µε κατάλληλο τρόπο τις δυνατότητες που µου προ-
σφέρει (κάτι/κάποιος), ώστε να προκύψει θετικό αποτέλεσµα: ~ το 
ταλέντο µου | τους συνεργάτες µου | τις ευκαιρίες που µου παρου-
σιάζονται || ~ τα δεδοµένα των ερευνών για την τεκµηρίωση των από-
ψεων µου || ~ εναλλακτικές πηγές ενέργειας. — αξιοποιήσιµος, -η, -
ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκµεταλλεύοµαι. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. mettre en 
valeur]. 

αξιοπρέπεια (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.) 1. το αίσθηµα τής τιµής (κά-
ποιου): πλήττω | προσβάλλω | θίγω την ~ 2. η στάση ζωής κατά την 
οποία σέβεται κανείς τον εαυτό του και δεν τον ταπεινώνει συµπερι-
φερόµενος ανάρµοστα, µικροπρεπώς, ευτελώς· η υπερηφάνεια µε ευ-
γένεια ήθους, χωρίς έπαρση: δέχτηκε την ήττα µε -χωρίς µεµψιµοι-
ρίες, χωρίς παράπονα || αντιδρώ µε - ANT. αναξιοπρέπεια, µικροπρέ-
πεια, ποταπότητα, ευτέλεια. 

αξιοπρεπής, -ής, -ές {αξιοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· αξιοπρεπέστ-ερος, 
-ατός} 1. αυτός που συµπεριφέρεται µε σεβασµό στον εαυτό του και 
στους άλλους, αποφεύγοντας τις απρέπειες, τις µικροπρέπειες και 
την ευτέλεια- υπερήφανος µε ευγένεια ήθους, χωρίς έπαρση: είναι 
πολύ ~· εάν κάνει λάθος, το παραδέχεται αµέσως, χωρίς να καταφεύ-
γει σε φτηνές δικαιολογίες || φτωχός, αλλά ~ || ~ αντίδραση | στάση | 
συµπεριφορά ANT. αναξιοπρεπής, µικροπρεπής, ποταπός, ευτελής, τι-
ποτένιος, φτηνός 2. (ειδικότ.) αυτός που συµφωνεί µε τα κοινωνικά 
πρότυπα, κυρ. συµπεριφοράς και εµφάνισης, που δεν προκαλεί αρνη- 

τικά σχόλια: ~ ντύσιµο | τρόποι ΣΥΝ. κόσµιος, ευπρεπής ΑΝΤ. αναξιο-
πρεπής, απρεπής, χυδαίος. — αξιοπρεπώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες, ειλικρινά. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άξιος + -πρεπής < πρέπω]. 

αξιοπρόσεκτος, -η, -ο [1840] κ. (καθηµ.) αξιοπρόσεχτος αυτός στον 
οποίο αξίζει να δώσει κανείς σηµασία, να τον προσέξει: ~ πα-
ρατήρηση | υπόδειξη ΣΥΝ. αξιοπαρατήρητος. 

Αξιός (ο) ποταµός τής Κ. Μακεδονίας, που έχει τις πηγές του στο 
κράτος των Σκοπίων, διαρρέει την οµώνυµη κοιλάδα (κοιλάδα τού 
Αξιού) και εκβάλλει στον Θερµαϊκό Κόλπο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < άξος (αρχ. µακεδ. «γλώσσα» µε τη σηµ. «ύλη, ξυ-
λεία», ονοµασία που αποδίδεται στον ποταµό ήδη από την οµηρική 
εποχή)]. 

άξιος, -α, -ο 1. αυτός που έχει αξία, που έχει τα απαραίτητα προσόντα, 
ικανός, κατάλληλος: ~ δουλευτής | νοικοκύρης | γυναίκα | παλ-ληκάρι 
ΑΝΤ. ανάξιος 2. (+για | +γεν.) αντάξιος, αυτός στον οποίο ταιριάζει 
κάτι: κανέναν δεν θεωρούσε άξιο γαµπρό για την κόρη του || ~ 
θαυµασµού | µνείας | οίκτου- ΦΡ. (α) είµαι άξιος τής τύχης | της µοί-
ρας µου βρίσκοµαι σε δυσάρεστη θέση από δικές µου πράξεις ή πα-
ραλείψεις: αν δεν κάνει αυτό που πρέπει, θα είναι ~ (β) άξιος ο µι-
σθός (κάποιου) (Κ.∆. Λουκ. 10, 7: άξιος γαρ ό εργάτης του µισθού 
αυτού) (i) (για επιβράβευση) αξίζει σε κάποιον η επιβράβευση του: 
«ο καλύτερος Έλληνας µπασκετµπολίστας είχε πάντα το καλύτερο 
συµβόλαιο- άξιος ο µισθός του, και µάλιστα καθορισµένος από τον 
ίδιο» (εφηµ.) || «αυτοί οι αντιπρόσωποι τής χώρας ξεχνούν γιατί πή-
γαν, ποιος τους έστειλε και τι πρέπει να κάνουν στους διεθνείς ορ-
γανισµούς, για να αποδείξουν ότι είναι άξιος ο µισθός τους» (εφηµ.) 
(ii) (για δίκαιη τιµωρία) δικαίως έπαθε (κάτι): αυτός ο τοκογλύφος 
καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια φυλάκιση- ~! (iii) (συχνά ειρων.) η 
ανταµοιβή σου είναι (ή να είναι) ανάλογη µε αυτά που έπραξες: για 
χρόνια ήταν καταδότης και η Χούντα τον διόρισε στο ∆ηµόσιο- άξιος 
ο µισθός του! (γ) πάντα άξιος/ ευχετ. σε πρόσωπο που παντρεύει (δηλ. 
σε κουµπάρο | κουµπάρα) ή βαφτίζει (δηλ. σε νοννό | νοννά), να είναι 
πάντα άξιος για τέτοια έργα (δ) ΕΚΚΛΗΣ. άξιος/ άξιος! (επιφών.) 
επιδοκιµαστικά από το εκκλησίασµα σε χειροτονία κληρικού (ε) 
άξιον εστί (το) (i) ("Αξιον εστί, ώς αληθώς, µακαρίζειν σε την Θεο-
τόκον) γνωστό θεοτοκίο τής εκκλησιαστικής υµνολογίας που ψάλλε-
ται στη Θεία Λειτουργία· η φράση έγινε περαιτέρω γνωστή από το έρ-
γο Αξιον Εστί τού Οδ. Ελύτη (ii) εικόνα τής Θεοτόκου που βρίσκεται 
στο Αγιον Όρος (µπροστά στην οποία, κατά την παράδοση, ο Αρχάγ-
γελος Γαβριήλ έψαλε τον οµώνυµο ύµνο). — άξια | αξίως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *άκ-τιος, συγγενής προς το ρ. άγω (βλ.λ.) Η αρχική σηµ. 
τής λ. άξιος πρέπει να ήταν «αυτός που ζυγίζει όσο και κάποιος άλ-
λος, ο ισοβαρής», όπως δείχνει και ανάλογη σηµ. «βαρύνω, ζυγίζω» 
τού ρηµ. άγω. Η λ. µετά τον Όµηρο έλαβε ηθική σηµ., δηλώνοντας 
κατ' αρχάς τον άξιο να ανταµειφθεί και, εν συνεχεία, τον προικισµένο, 
τον ταλαντούχο]. 

αξιοσέβαστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που είναι άξιος σεβασµού 2. 
(µτφ.) µεγάλος σε µέγεθος ή έκταση: ~ ποσό | περιουσία ΣΥΝ. σεβα-
στός, σηµαντικός, υπολογίσιµος. 

αξιοσηµείωτος, -η, -ο [1808] 1. αυτός που αξίζει να προσεχθεί, να α-
ναφερθεί: ~ γεγονός | περιστατικό | φαινόµενο | είδηση · 2. αυτός που 
φθάνει σε µεγάλο βαθµό: ~ πρόοδος | αύξηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. notable]. 

αξιοσύνη (η) [µεσν.] (χωρ. πληθ.} το να είναι κανείς άξιος, ικανός σε 
κάτι. 

αξιοσύστατος, -η, -ο [1833] αυτός τον οποίο αξίζει να συστήσει κα-
νείς: ~ βιβλίο | άνθρωπος | στάση. 

αξιότιµος, -η, -ο [αρχ.] (συνήθ. σε προσφωνήσεις) αυτός που αξίζει 
υπόληψη, τιµή, σεβασµό: ~ κύριοι συνάδελφοι ΣΥΝ. αξιοσέβαστος, ευ-
υπόληπτος. 

αξιόχρεος, -η, -ο αυτός που είναι φερέγγυος στις οικονοµικές του 
υποχρεώσεις: ~ οφειλέτης ΣΥΝ. αξιόπιστος ΑΝΤ. αναξιόχρεος. Επίσης 
(αρχαιοπρ.) αξιόχρεως 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. άξιόχρεως < άξιο- + -χρεως < χρέος]. αξίωµα (το) 
{αξιώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η (συνήθ. υψηλή) θέση σε ιεραρχία: 
αιρετό | ανώτατο | δικαστικό | εκκλησιαστικό ~|| το ~ τού προέδρου | 
τού υπουργού | τού δηµάρχου | τού στρατηγού ΣΥΝ. οφίκιο • 2. ΦΙΛΟΣ.-
ΜΑΘ. η θεµελιώδης αρχή στην οποία στηρίζεται κάθε υπόθεση και η 
οποία δεν χρειάζεται απόδειξη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άξιώ. Η σηµ. τής θεµελιώδους αρχής που τίθεται ως 
βάση επιστηµονικών πορισµάτων, πρωτοαπαντά στον Αριστοτέλη]. 
αξιωµατικός (ο/η) βαθµοφόρος τακτικού ένοπλου σώµατος (στρατού, 
αστυνοµίας κ.λπ.) ή µη µάχιµου σώµατος, που είναι όµως οργανωµένο 
σύµφωνα µε τον στρατιωτικό κανονισµό (Λιµενικό, Εµπορικό Ναυτικό 
κ.τ.ό.): ανώτερος | κατώτερος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βαθµός. αξιωµατικός, -
ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που διεκδικεί κύρος αυθεντίας ή που δεν 
χρειάζεται απόδειξη: τέτοιες ~ θέσεις δεν βοηθούν να υπάρξει 
πραγµατικός διάλογος · 2. ΠΟΛΙΤ. αξιωµατική αντιπολίτευση βλ. λ. 
αντιπολίτευση. — αξιωµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. αξιωµατούχος 
(ο/η) [1891] πρόσωπο που κατέχει αξίωµα, κυρ. ανώτερη διοικητική 
θέση: ~ τού Υπουργείου Εξωτερικών ΣΥΝ. υψηλόβαθµος, ανώτερο 
στέλεχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. officiel]. αξιώνω 
ρ. µετβ. {αξίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προβάλλω την αξίωση, απαιτώ: ~ 
να µε ακούτε προσεκτικά, όταν µιλάω ΣΥΝ. απαιτώ 2. σε φρ. όπως µε 
αξίωσε ο Θεός (+να) µε έκρινε ο Θεός άξιο, κατάφερα: να µ ' αξιώσει 
ο Θεός να ζήσω και να σε δω παντρεµένη 3. (µεσοπαθ. αξιώνοµαι) (α) 
καταφέρνω (να κάνω κάτι) που επιθυµώ: αξιώθηκε επιτέλους να πάει 
στο Αονδίνο, που ήταν τ' όνειρο του (β) (ειρων.) 
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αποφασίζω να κάνω κάτι που αµελώ: να δούµε πότε επιτέλους θ' αξιωθεί να 
αλλάξει αυτές τις κουρτίνες που έχουν γίνει σαν κουρέλια. Επίσης (αρχαιοπρ.) 
αξιώ [αρχ.] {-οίς...}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αξιώ (-όω), αρχική σηµ. «θεωρώ άξιο», < 
άξιος]. αξίωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΝΟΜ. (α) το δι-
καίωµα να απαιτήσει κάποιος από άλλον πράξη ή παράλειψη: εγείρω αξιώσεις 
(β) δικονοµική αξίωση νοµικός ισχυρισµός τον οποίο προτείνει ο ενάγων µε 
την αγωγή του και τον οποίο θεµελιώνει επί ορισµένων πραγµατικών 
περιστατικών, καθώς και η µορφή έννοµης προστασίας την οποία αυτός ζητεί 2. 
(γενικότ.) η απαίτηση: έχω την ~ να µου ζητήσει συγγνώµη 3. (η γεν. αξιώσεων) 
ως χαρακτηρισµός για κάτι αξιόλογο, σηµαντικό: δεν πρόκειται για συγγραφέα 
ιδιαιτέρων ~ ΣΥΝ. επιπέδου, απαιτήσεων 4. (ειδικότ.) η προκλητική ή παρά-
νοµη απαίτηση: πολλά συνοικέσια δεν πραγµατοποιούνταν στο παρελθόν λόγω 
των παράλογων οικονοµικών ~ τού υποψήφιου γαµπρού || δεν θα υποκύψουµε 
στις αξιώσεις τού κάθε επίδοξου κατακτητή 5. αξιώσεις (οι) (α) οι θετικές 
προοπτικές: δραστηριοποιείται µε - στον χώρο τής διαφήµισης (β) το υψηλό 
επίπεδο: έργο µε ~. 
αξιώτικος, -η, -ο → Νάξος 
αξοµολόγητος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει εξοµολογηθεί: 

πώς θα κοινωνήσει ~; 2. για καθετί που δεν έχει ειπωθεί σε εξοµολόγηση: ~ 
αµαρτία. Επίσης ανεξοµολόγητος. 

αξόµπλιαστος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που δεν έχει ξόµπλια, στολίδια (συνήθ. 
κεντηµένα): ~ µαντήλι ΣΥΝ. αποίκιλτος. 

άξονας (ο) {αξόνων} 1. η νοητή ευθεία γύρω από την οποία περιστρέφεται ένα 
σώµα: η Γη εκτελεί µια πλήρη περιστροφή γύρω από τον ~ της µέσα σε 24 ώρες 
2. η νοητή ευθεία γύρω από την οποία αναπτύσσεται ή διατάσσεται 
συµµετρικά ένα σώµα ή ένα επίπεδο σχήµα: ο ~ τής σφαίρας | τού κυλίνδρου | 
τού κρυστάλλου || ~ συµµετρίας 3. ΤΕΧΝΟΛ. το ευθύγραµµο στέλεχος, που έχει 
συνήθ. σχήµα ράβδου, το οποίο συνδέει τα κέντρα τροχών ή άλλων 
συµµετρικών σωµάτων 4. (µτφ.) επίκεντρο, σηµείο αναφοράς, εστία: ανέλυσε 
το πρόβληµα µε βάση ποικίλους θεµατικούς και ερµηνευτικούς ~ || ~ 
δραστηριότητας | δράσης | ανάπτυξης · 5. η συµφωνία συµµαχίας, συνεργασίας 
και ειρήνης µεταξύ κρατών: η συγκρότηση ενός -µεταξύ των τριών όµορων 
κρατών 6. ΙΣΤ. Άξονας (ο) ο συνασπισµός Γερµανίας - Ιταλίας κατά τον Β' 
Παγκόσµιο Πόλεµο (όπως ονοµάστηκε από τον Μουσσολίνι σε λόγο του τής 
1-11-1936 στο Μιλάνο): ~ Βερολίνου - Ρώµης· ΦΡ. οι δυνάµεις τού Άξονα ο 
συνασπισµός που προέκυψε, όταν στη συµµαχία Γερµανίας - Ιταλίας 
προστέθηκαν βαθµηδόν και η Ιαπωνία, η Ρουµανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, 
η Βουλγαρία 7. ΜΑθ. η ευθεία πάνω στην οποία έχουµε ορίσει ένα σηµείο o 
ως αρχή και το µοναδιαίο διάνυσµα ΟΙ = ι: ο ~ των τετµηµένων || ο~ των 
τεταγµένων 8. ΓΛΩΣΣ. (α) παραδειγµατικός άξονας βλ. λ. παραδειγµατικός (β) 
συνταγµατικός άξονας βλ. λ. συνταγµατικός 9. ΒΙΟΛ. Ο νευράξονας (βλ.λ.). 
Επίσης (λόγ.) άξων [αρχ.] {άξονος}. [ΕΤΥΜ < αρχ. άξων, -όνος < I.E. *ag- s- < 
*ag-, από όπου και το ρ. άγω (βλ.λ.). Η λ. άξων αποτελεί τεχνικό όρο που 
απαντά σε πολλές I.E. γλώσσες, πβ. σανσκρ. âksah, λατ. axis, γερµ. Achse, 
γαλλ. essieu (< *axilem), ισπ. eje, ιταλ. asse κ.ά.]. 

αξόνιο (το) [µτγν.] {αξονί-ου | -ων} (λόγ.) ο µικρός άξονας. Επίσης (λαϊκ.) 
αξόνι. 

αξονικός, -ή, -ό [1805] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον άξονα 2. αυτός που 
γίνεται κατά τη διεύθυνση άξονα: ~ κίνηση 3. ΙΑΤΡ. (α) αξονική τοµογραφία η 
ανίχνευση δυσλειτουργιών ή κακώσεων στο εσωτερικό τού οργανισµού µε τη 
βοήθεια ακτινών Χ, κατά την οποία, κατ' αντιδιαστολή προς την κοινή 
ακτινογραφία, αποδίδεται και η διάσταση τού βάθους (β) αξονικός 
τοµογράφος συσκευή µε την οποία γίνεται η αξονική τοµογραφία. 
[ΕΤΥΜ. Η αξονική τοµογραφία είναι ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. (axonic) 
tomography]. 

-αξονικός, -ή, -ό β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό αξόνων: 
τριαξονικό φορτηγό. 

αξονοµετρία (η) ΤΕΧΝΟΛ. η µέτρηση άξονα ή µε τη βοήθεια άξονα. — 
αξονοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. axonométrie]. 

αξόφλητος, -η, -ο → ανεξόφλητος 
αξύριστος, -η, -ο [µεσν.] κ. (λαϊκ.) αξούριστος αυτός που δεν έχει ξυριστεί. — 

αξυρισιά κ. (λαϊκ.) αξουρισιά (η). 
Α.Ο. (ο) Αθλητικός Όµιλος. 
Α.Ο.Ζ. (η) (στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο) Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη. 
αοίδιµος, -η, -ο (λόγ.) φηµισµένος, ένδοξος· χρησιµοποιείται για τιµητική 

αναφορά σε νεκρούς, οι οποίοι εν ζωή υπήρξαν γνωστά πρόσωπα τού 
δηµόσιου (επιστηµονικού, εκκλησιαστικού κ.λπ.) βίου: σπουδαίο υπήρξε το 
έργο τού αοίδιµου Κοραή ΣΥΝ. αείµνηστος, αλησµόνητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µακαρίτης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άοιδή «ωδή» < άείδω, παράλλ. τύπος τού ρ. άδω «εξυµνώ, 
τραγουδώ» (βλ.λ.)]. 

αοιδός (ο/η) 1. (στην αρχαιότητα) το πρόσωπο που τραγουδούσε έπη, γενικότ. 
ο τραγουδιστής στα οµηρικά έπη (πβ. λ. ραψωδός) 2. (γενικότ.-ειρων.) 
τραγουδιστής: η λαϊκή ~. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < άείδω, παράλλ. τύπος τού ρ. άδω «εξυµνώ, τραγουδώ» 
,(βλ.λ.)]. 
άοκνος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από συνεχή δραστηριότητα, 

εντατικός: θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες µου για τις ~ προσπάθειες 
τους ΣΥΝ. (για πρόσ.) αεικίνητος, ακάµατος, ακούραστος, φίλεργος ANT. 
οκνηρός, νωθρός. — αόκνως επίρρ. [αρχ.], αο-κνία (η) [αρχ.]% ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αν- στερητικό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + δκνος «δισταγµός, φόβος» 
(βλ.λ.)]. 

αόµµατος, -η, -ο αυτός που δεν έχει µάτια, τυφλός: «ελεήστε τον ~» 

(συνηθ. φρ. τυφλών επαιτών). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- στερητ. + όµµα «µάτι»]. 
Α.Ο.Ο.Α. (ο) Αυτόνοµος Οικοδοµικός Οργανισµός Αξιωµατικών. άοπλος, -η, -ο 
[αρχ.] 1. αυτός που δεν φέρει οπλισµό: η επίθεση τού εχθρού σε ~ πολίτες 
καταδικάστηκε ως άνανδρη και εγκληµατική ενέργεια ΣΥΝ. (λογοτ.) ξαρµάτωτος 
ANT. ένοπλος, (λογοτ.) αρµατωµένος 2. (µτφ.) ανυπεράσπιστος: η ανυπαρξία 
νοµοθετικού πλαισίου αφήνει τους θιγόµενους από τέτοιες εκποµπές πολίτες 
άοπλους µπροστά στην τηλεοπτική αυθαιρεσία · 3. (σκυρόδεµα) που δεν περιέχει 
οπλισµό, δηλ. χαλύβδινες ράβδους που ενσωµατώνονται σε αυτό ΑΝΤ. 
οπλισµένος. 
αόρατος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν φαίνεται· (ειδικότ.) αυτός που από τη 

φύση του δεν µπορεί να γίνει αντιληπτός µε την όραση: ~ υπάρξεις | δυνάµεις | 
κίνδυνος- ΦΡ. αόρατη µελάνη | αόρατο µελάνι µελάνι που δεν φαίνεται πάνω 
στο χαρτί, αν δεν υποστεί ειδική επεξεργασία (π.χ. θέρµανση)- αλλιώς 
συµπαθητική µελάνη 2. (µτφ.) αυτός που δρα κρυφά, χωρίς να γίνεται 
αντιληπτός: ~ κύκλωµα εµπορίας ναρκωτικών. — αόρατα | αοράτως [µτγν.] 
επίρρ. 

αοριστία (η) [αρχ.] {αοριστιών} 1. η έλλειψη σαφών, συγκεκριµένων 
στοιχείων, επαρκούς προσδιορισµού: πολλές προεκλογικές εξαγγελίες των 
κοµµάτων χαρακτηρίζονται από - || σκόπιµη ~ ΑΝΤ. σαφήνεια 2. (συνεκδ.) η 
αοριστολογία (βλ.λ.): αποφεύγοντας να πάρει σαφή θέση, απάντησε µε 
διάφορες - ΣΥΝ. ασάφεια. 

αορίστικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τον αόριστο: ~ θέµα | 
κατάληξη. 

αοριστολογία (η) {αοριστολογιών} 1.η απουσία σαφήνειας στον λόγο, το να 
µην υπάρχει κάτι το συγκεκριµένο στα λόγια (κάποιου) ΣΥΝ. αοριστία ΑΝΤ. 
ακριβολογία 2. (συνεκδ.) αοριστολογίες (οι) λόγια που χαρακτηρίζονται από 
γενικότητα και ασάφεια: από τους πολιτικούς απαιτούµε συγκεκριµένες 
δεσµεύσεις και όχι - για πρόοδο, ευηµερία και καλύτερες µέρες. — 
αοριοτολόγος (ο/η) [1893], αοριστολογώ ρ. [1782] {-είς...}. 

αοριστολογικός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αοριστία στον 
λόγο: ~ σχόλιο | διατύπωση ΑΝΤ. σαφής, συγκεκριµένος 2. ΓΛΩΣΣ. αναφορικές 
αοριστολογικές αντωνυµίες οι αντωνυµίες όποιος, ό,τι, όσος, οι οποίες 
δηλώνουν κάτι γενικό και αόριστο· η δήλωση τής αοριστίας επιτείνεται µε 
γλωσσικά στοιχεία, όπως αν, και αν, και να, -δήποτε: όποιος τολµά, ας τα 
βάλει µαζί του! || ό,τι και να µου ζητήσεις, θα σ' το δώσω || όση στενοχώρια κι 
αν σου προκάλεσε, συγχώρησε την || βρες οτιδήποτε σχετικό και φέρ' το µου! — 
αορί1-στολογικά επίρρ. 

αόριστος, -η, -ο {-ου κ. -ίστου | -ων κ. -ίστων, -ους κ. -ίστους} 1. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη σαφήνειας, που δεν προσδιορίζεται ή δεν 
προσδιορίζει επακριβώς, που δεν εµπνέει βεβαιότητα: ~ διατύπωση | 
υποσχέσεις || ένα ~ συναίσθηµα φόβου || ήταν ~ στις απαντήσεις του || -Ξέρεις 
από σουρεαλιστική τέχνη; -Έχω µιαν ~ ιδέα ΣΥΝ. ασαφής, ακαθόριστος ΑΝΤ. 
καθορισµένος, σαφής, ξεκάθαρος, ακριβής, (για λόγους) κατηγορηµατικός 2. 
αυτός που δεν έχει προκαθορισµένα όρια: σύµβαση αορίστου χρόνου- ΦΡ. επ' 
αόριστον (ενν. διάστηµα) για χρονικό διάστηµα που δεν προσδιορίζεται 3. 
ΓΛΩΣΣ. (α) (λέξη) που αναφέρεται σε πρόσωπο ή πράγµα το οποίο δεν 
καθορίζεται επακριβώς: ~ αντωνυµίες είναι οι «κάποιος», «καθένας», 
«κανένας», «µερικοί» κ.ά. || ~ άρθρο είναι το «ένας, µια, ένα» έναντι τού 
οριστικού «ο, η, το» (β) αόριστος (ο) βλ.λ. — αόριστα | αορίστως [αρχ.] 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + ορίζω]. 

αόριστος (ο) [µτγν.] {αορίστ-ου | -ων, -ους} 1. ΓΛΩΣΣ. Ο χρόνος που τοποθετεί 
ένα γεγονός στο παρελθόν, δηλ. σε χρονικό σηµείο που προηγείται τής 
στιγµής τής εκφώνησης- τα ρήµατα σε χρόνο αόριστο µπορεί να δηλώνουν 
µικρή ή µεγαλύτερη διάρκεια, αλλά πάντα εµφανίζουν την πράξη συνοπτικά 
στο σύνολο της, δηλ. τελειωµένη (π.χ. έριξα το ποτήρι, έµεινε πολλά χρόνια 
στην Αµερική, σπούδασε υποκριτική στο Παρίσι): ο ~ τού «γράφω» είναι 
έγραψα, τού «δίνω» έδωσα, τού «παίρνω» πήρα || ενεργητικός | παθητικός | 
άσιγµος ~ ΦΡ. µιλάω σε αόριστο µιλάω για παρελθοντικές καταστάσεις και 
γεγονότα: µη µιλάς σε αόριστο, τώρα να µας πεις τι κάνουµε! 2. (συνεκδ.) κάθε 
ρηµατικός τύπος που βρίσκεται σε αόριστο. — αοριστικός, -ή, -ό. 

αορτή (η) ΑΝΑΤ. η κύρια αρτηρία, που ξεκινά από την αριστερή κοιλία τής 
καρδιάς τού ανθρώπου µεταφέροντας αίµα: στένωση αορτής. — αορτικός, -ή, 
-ό [1836]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άείρω «συνδέω, συνάπτω» (ετεροιωµ. βαθµ. άορ-), πιθ. 
παράλλ. τύπος τού ρ. αίρω «σηκώνω, υψώνω». Η λ. έχει περάσει και σε ξένες 
γλώσσες, πβ. αγγλ. aorta, γαλλ. aorte κ.ά.]. 

αορτήρας (ο) δερµάτινος ιµάντας, µε τον οποίο αναρτώνται στον ώµο είδη 
οπλισµού, κυνηγίου ή εκδροµής (τουφέκι, σακίδιο κ.λπ.): χαλαρώνω τον ~ τού 
όπλου || αορτήρας τείνατε! (τεντώστε τους αορτή-ρες των όπλων!, στρατιωτικό 
παράγγελµα). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άορτήρ, -ήρος (ετεροιωµ. βαθµ. άορ-) < άείρω «συνδέω, 
συνάπτω», βλ. κ. αορτή]. 

αορτίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή των τοιχωµάτων τής αορτής. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. aortitis]. 

άοσµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν αναδίδει οσµή: το νερό πρέπει να είναι ~, 
άχρωµο και άγευστο. — αοσµία (η) [µτγν.]. 

άου επιφών. → άι2 
άουτ (το) {άκλ.} ελλην. εκτός (ενν. γηπέδου [σηµ. 1] | πραγµατικότητας [σηµ. 

2]) 1. ΑΘΛ. (σε αγωνίσµατα µε µπάλα) ο χώρος που βρίσκεται έξω από τις 
γραµµές που ορίζουν τον αγωνιστικό χώρο, πίσω από τις γραµµές όπου είναι 
τοποθετηµένα τα δύο τέρµατα, καθώς και πλάγια (πλάγιο άουτ)- (ειδικότ.) το 
να βγει η µπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου: η µπάλα βγήκε ~ ΑΝΤ. εντός 2. (ως 
χαρακτηρισµός) αυτός 
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που είναι έξω από τα πράγµατα, που δεν είναι ενήµερος ή δεν συµβιβάζεται µε 
τις τρέχουσες προτιµήσεις, τάσεις, τη µόδα κ.λπ. ΑΝΤ. ιν. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. out 
«έξω»]. αούτης (ο) {αούτηδες} (παλαιότ.) χαρακτηρισµός που χρησιµοποιή-
θηκε σκωπτικά ή µειωτικά για τους Έλληνες πρόσφυγες από τον Πόντο και τη 
Μικρά Ασία. — αού"πκα επίρρ. 
[ETYM. < αούτος «αυτός», συχνή και χαρακτηριστική λέξη τής διαλέκτου τού 
Πόντου. Πιθ. < αρχ. αυτός, µε διατήρηση τής αρ^. προφοράς τής διφθόγγου αυ 
ως αου. Κατ' άλλη εκδοχή, < αρχ. ούτος, τού οποίου προτάσσεται το τουρκ. 
δεικτικό µόριο ha (πβ. κ. τον ιδιωµατικό τύπο χαούτος)]. άουτο ντα φέ (η) 
{άκλ.} 1. θεαµατική δηµόσια τελετή, κατά την οποία οι αιρετικοί που είχαν 
καταδικαστεί από την Ιερά Εξέταση στο µαρτύριο τής πυράς καλούνταν 
επισήµως να διενεργήσουν πράξη πίστεως, για να εξαγοραστούν οι ψυχές τους 
στον άλλο κόσµο· η πρώτη άουτο ντα φε πραγµατοποιήθηκε στη Σεβίλλη, το 
1481, και η τελευταία στο Μεξικό, το 1850 2. (µτφ.) πράξη καταστροφής στην 
πυρά, δηµόσια καταδίκη στην πυρά: οι Γερµανοί Ναζί το 1933 έκαναν ~ βιβλίων 
στον εµπρησµό τού Ράιχσταγκ. 
[ΕΤΥΜ < πορτ. auto da fé «πράξη πίστεως», στην οποία υποχρεούνταν οι 
κατάδικοι πριν από τη βασανιστική τους θανάτωση (παραδεχόµενοι υπαρκτά και 
ανύπαρκτα αδικήµατα τους), για να τους δειχθεί έλεος µετά θάνατον]. 
αουτσάιντερ (το) {άκλ.} 1. ΑΘΛ. Ο αθλητής ή η αθλητική οµάδα που έχει λίγες 
πιθανότητες νίκης ΑΝΤ. φαβορί 2. (ειδικότ. στον ιππόδροµο) το άλογο που έχει 
λιγότερες πιθανότητες νίκης και γι' αυτό συγκεντρώνει λιγότερα στοιχήµατα 3. 
(γενικότ.) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε εµφανίζεται σε µια διαδικασία διεκδίκησης 
να έχει µειωµένες πιθανότητες επικράτησης: η ταινία αυτή είναι το ~ για το 
όσκαρ σεναρίου (το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα κερδίσει άλλη ταινία) || 
θεωρείται - για την προεδρία τού κόµµατος ΑΝΤ. φαβορί. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
outsider < outside «έξω από»]. απ επιφών.· λέγεται µε έµφαση, όταν κάνουµε 
µια απότοµη ή ξαφνική κίνηση ή όταν αιφνιδιάζουµε κάποιον: ~ σε έπιασα! || ~, 
σε τσάκωσα! Πού πας τέτοια ώρα; Επίσης επ. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. Α.Π. 1. (ο) 
Αρειος Πάγος 2. (η) Αστυνοµία Πόλεων. απά επίρρ. (λαϊκ.-λογοτ.) 1. (τοπ.) 
επάνω: ~ στο στρώµα 2. (χρον.) τη στιγµή ακριβώς που γίνεται | συµβαίνει κάτι: 
~ στο χάραµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < απάνω (µε αφοµοίωση) < επάνω (βλ.λ.)]. 
απαγγελία (η) [αρχ.] (απαγγελιών} 1. η εκφραστική εκφώνηση λογοτεχνικού 
(πεζού ή έµµετρου) κειµένου: επελέγη ταλαντούχος ηθοποιός για την ~ ποιηµάτων 
τού Καβάφη ΣΥΝ. εκφορά, απόδοση 2. απαγγελία κατηγορίας η διατύπωση 
κατηγορίας από την αρµόδια δικαστική αρχή. απαγγέλλω ρ. µετβ. {απήγγειλα, 
απαγγέλθηκα (λόγ. απηγγέλθην, -ης, -η..., µτχ. απαγγελθείς, -είσα, -έν), 
απηγγελµένος} 1. διαβάζω δυνατά (λογοτεχνικό κείµενο) µε έντεχνο τρόπο, 
ώστε να γίνει αισθητός ο ρυθµός, το ύφος, τα νοήµατα: οι µαθητές απαγγέλλουν 
ποιήµατα στις γιορτές || ~ Ελύτη | Σολωµό 2. απαγγέλλω κατηγορία διατυπώνω 
επισήµως κατηγορία: ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορία στους ενόχους. Επίσης 
οπαγγέλνω.   — απαγγελτικός, -ή, -ό [µτγν.].   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγγέλλω, διαβάζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εκφωνώ από µνήµης», < άπ(ο)- + άγγέλλω]. άπαγε 
ρ. (µε έντονη αποτρεπτική σηµασία) φύγε, αποµακρύνσου· µόνο στις 
αρχαιοπρεπείς ΦΡ. (α) άπαγε τής βλασφηµίας µη βλασφηµείς· για να αποτρέψει 
κανείς κάποιον από υβριστικό λόγο ή προκειµένου να µην εκστοµίσει ο ίδιος 
υβριστικό λόγο: µιλάει µε τέτοια άνεση, σαν να µην είναι ο ίδιος υπεύθυνος για 
ό,τι έγινε· τι να πω; ~! (β) άπαγε απ' εµού µακριά από µένα· για να δηλώσει 
κανείς ότι διαχωρίζει σαφώς τη θέση του από κάτι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. προστ. τού ρ. απάγω στη σηµ. «αποµακρύνω, αποχωρίζω». 
Χρησιµοποιήθηκε ήδη στην Αρχ. ως αποτρεπτικό µόριο (µε παράλειψη τού 
αντικειµένου σεαυτόν), λ.χ. Αριστοφ. Βάτρ. 853: άπαγε σεαυτόν εκποδών 
«εξαφανίσου, ξεκουµπίσου»]. απαγκειάζω ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. απαγκιάζω) 
{απάγκειασ-α, -µένος} (λαϊκ.) 1. καταφεύγω σε απάνεµο µέρος: ο καπετάνιος 
βρήκε ένα µέρος ν' απαγκειάσει, µέχρι να πάψει η φουρτούνα 2. (απρόσ. απα-
νκειάζει) (για τόπο) παρέχει προφύλαξη από τον άνεµο, δεν τον πιάνει ο αέρας: 
έλα να καθήσουµε εδώ που ~! 3. (µτφ.) βρίσκω στοργή: απάγκειασε στην 
αγκαλιά της. απάγκειο (το) (σχολ. ορθ. απάγκιο) (λαϊκ.) 1. απάνεµος τόπος 2. 
(µτφ.) η προστασία, το καταφύγιο, η παρηγοριά: στο φιλόξενο σπίτι του βρήκε 
~. 

[ΕΤΥΜ. < απο- + αρχ. άγκος «στενό κοίλωµα (κοιλάδα) ανάµεσα σε βουνά» 
(προφυλαγµένο από ισχυρούς ανέµους) < αρχ. θ. άγκ- «καµπύλο σχήµα», βλ. 
οµόρρ. άγκ-υρα, άγκ-άλη, άγκ-ύλη, άγκ-ών)ας) κ.ά.]. 

απάγκειο, απάγκιο ή απάγγιο; Η ετυµολογική αναγωγή τής λ. στο αρχ. 
όγκος (τό) «στενό κοίλωµα (κοιλάδα, φαράγγι) ανάµεσα σε βουνά» (άρα 
στενό προφυλαγµένο από τους ανέµους) υπαγορεύει τη γραφή απάγκειο, 
απαγκειάζω µε -γκ- και -ει- (όχι απάγγιο ούτε απάγκιο). Στο άγκος 
ανάγονται και τα αρχ. ποιητ. σύνθετα εύα-γκής «µε ωραίες κοιλάδες», 
βαθυαγκής «µε βαθιές κοιλάδες» και µισγάγκεια «τόπος όπου συναντώνται 
τα νερά από κοιλάδες/χα- 

ράδρες ή ποταµούς». 

απαγκιστρώνω ρ. µετβ. {απαγκίστρ-ωσα, -θηκα, -µένος} 1. (λόγ.-σπάν.) 
αφαιρώ το αγκίστρι από (κάτι): ~ ψάρι· (µεσοπαθ. απαγκιστρώνοµαι) (µτφ.) 
2. ξεφεύγω από εξάρτηση, από δεσµευτική κατάσταση: χρειάστηκαν χρόνια 
µέχρι V απαγκιστρωθεί από την επιρροή της 3. ΣΤΡΑΤ. διακόπτω την εµπλοκή 
µε τον εχθρό µε υποχωρητικό ελιγµό: η µονάδα του κατάφερε να 
απαγκιστρωθεί χωρίς απώλειες. — απαγκίστρωση (η). 

[ΕΤΥΜ. Η µτφ. χρήση τής λ. είναι νεολογισµός των τελευταίων δεκαετιών, που 
αποδίδει το αγγλ. disengage]. απαγόρευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -
εύσεων} 1. το να απαγορεύει κανείς κάτι: εκδόθηκε απόφαση απαγόρευσης τής 
εξόδου του από τη χώρα || ~ τής κυκλοφορίας ΑΝΤ. άδεια 2. ΝΟΜ. θέτω 
(κάποιον) υπό απαγόρευση αφαιρώ (από κάποιον) µε δικαστική απόφαση το 
δικαίωµα να διαχειρίζεται την περιουσία του λόγω διανοητικής κυρ. 
ανεπάρκειας 3. (κατ' επέκτ.) αφαιρώ (από σύλλογο, κόµµα, θρησκευτική οµάδα 
κ.λπ.) το καθεστώς νοµιµότητας: το δικτατορικό καθεστώς έθεσε υπό απαγόρευση 
όλα τα κόµµατα. απαγορευτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που δεν επιτρέπει κάτι: 
υπάρχουν ~ διατάξεις για τέτοιες πράξεις 2. απαγορευτικό (το) (ενν. σήµα) (α) 
ειδικό σήµα που εκδίδει το κεντρικό λιµεναρχείο και απαγορεύει τον απόπλου 
των πλοίων λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών: εκδόθηκε ~ για τα δροµολόγια 
των πλοίων προς Κυκλάδες, Κρήτη και ∆ωδεκάνησα (β) σήµα τής Τροχαίας που 
απαγορεύει τη στάθµευση, τη διέλευση ή άλλη κίνηση σχετική µε την 
κυκλοφορία των οχηµάτων 3. αυτός που λειτουργεί αποτρεπτικά για κάτι (το 
οποίο δεν απαγορεύεται): τα δίδακτρα για τη φοίτηση σε αυτή τη σχολή είναι ~ 
για παιδιά οικογενειών µε µικρά και µεσαία εισοδήµατα. — απαγορευτικά επίρρ. 
απαγορεύω ρ. µετβ. {απαγόρευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. επιβάλλω 
από θέση ισχύος να µη γίνει (κάτι), διατάζω να µη γίνει (κάτι): το δικτατορικό 
καθεστώς απαγόρευσε τις διαδηλώσεις | την κυκλοφορία ορισµένων εφηµερίδων | 
την ελευθερία έκφρασης || ~ στο παιδί µου να βλέπει τηλεόραση µέχρι αργά τη 
νύχτα || απαγορεύεται το κάπνισµα | η είσοδος | η ρίψη απορριµµάτων | η 
στάθµευση | η διέλευση τροχοφόρων | ο απόπλους ΑΝΤ. επιτρέπω· ΦΡ. 
απαγορευµένος καρπός (i) ΘΡΗΣΚ. Ο καρπός τής γνώσης τού Καλού και τού 
Κακού που, κατά την Π.∆., έφαγαν οι Πρωτόπλαστοι παρά την απαγόρευση τού 
θεού (ii) (µτφ.) οτιδήποτε ελκυστικό δεν επιτρέπεται σε κάποιον να το 
πλησιάσει, να το αποκτήσει: όταν ήµουν µικρός, το τσιγάρο είχε για µένα τη 
γοητεία τού ~ 2. (γενικότ.-εκφραστ.) δεν επιτρέπω, εµποδίζω: σας ~ να µου 
µιλάτε στον ενικό! || η φράση «πιο καλύτερο» είναι λάθος, επειδή ο συγκριτικός 
«καλύτερο» απαγορεύει τη χρήση τού «πιο». 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άπ(ο)- + αγορεύω]. απαγχονισµός (ο) η θανάτωση µε αγχόνη· 
θάνατος στην κρεµάλα: ο ~ τού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε' το 1821 ΣΥΝ. 
κρέµασµα. — απαγχονί-ζω ρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ- άπαγχονίζω < άπο- + -αγχονίζω < αγχόνη]. απάγω ρ. µετβ. 
{εύχρ. κυρ. ο αόρ.· απήγαγα, απήχθην, -ης, -η... (µτχ. απαχθείς, -είσα, -έν)} 1. 
αρπάζω βίαια (κάποιον), συνήθ. µε σκοπό τον εκβιασµό: απήγαγαν τον γυιο του 
και ζήτησαν λύτρα 20.000.000 || οι τροµοκράτες απήγαγαν τρεις βουλευτές και 
τους κρατούν ως οµήρους 2. (µτφ.) αναγκάζω (κάποιον) χωρίς βία να µείνει µαζί 
µου για κάποιο διάστηµα: οι δηµοσιογράφοι απήγαγαν την ηθοποιό µόλις βγήκε 
από τη λιµουζίνα και της υπέβαλλαν συνεχώς ερωτήσεις 3. (η αρχ. προστ. άπαγε) 
βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγω. [ΕΤΥΜ αρχ. < άπ(ο)- + άγω]. απαγωγέας (ο/η) [1887] 
{(θηλ.) απαγωγ-έως | -είς, -έων} ο δράστης 
απαγωγής: συνελήφθησαν οι ~ τού πλούσιου εµπόρου. απαγωγή (η) 1. η αρπαγή 
προσώπου παρά τη θέληση του: η ~ ενός επιχειρηµατία || αναφέρονται απαγωγές 
παιδιών που οδηγούνται στην επαιτεία 2. ΝΟΜ. αξιόποινη πράξη την οποία 
διαπράττει εκείνος που µε σκοπό τον γάµο ή την ακολασία απάγει ή κατακρατεί 
παράνοµα γυναίκα που έχει διαταραγµένη νόηση ή είναι ανίκανη να αντισταθεί 
λόγω απώλειας τής συνείδησης ή διανοητικής ατέλειας, ή γενικά οποιαδήποτε 
γυναίκα χωρίς τη θέληση της ή έστω µε τη θέληση της αλλά χωρίς τη 
συγκατάθεση των προσώπων που την έχουν στην εξουσία τους: η ~ τής 
δεκαεξάχρονης από τον νεαρό εραστή της || εκούσια | ακούσια ~ · 3. ΦΙΛΟΣ, 
µέθοδος συλλογισµού, κατά την οποία η σκέψη ξεκινά από τα γενικά και 
καταλήγει σε ένα συµπέρασµα για το µερικό ΣΥΝ. παραγωγή ΑΝΤ. επαγωγή· ΦΡ. 
εις άτοπον απαγωγή βλ. λ. άτοπος · 4. ΓΥΜΝΑΣΤ. κάθε κίνηση η οποία 
αποµακρύνει δύο τεντωµένα και ενωµένα ή παράλληλα µέλη τού σώµατος (π.χ. 
η επαναφορά των πελµάτων από την προσαγωγή στην απαγωγή) 5. ΑΝΑΤ. 
κίνηση που αποµακρύνει ένα µέλος από τον άξονα τού σώµατος ΑΝΤ. 
προσαγωγή. [ΕΤΥΜ αρχ. < απάγω]. απαγωγικός, -ή, -ό [1861] ΦΙΛΟΣ. 1. αυτός 
που σχετίζεται µε την απαγωγή (βλ.λ., σηµ. 3) ΣΥΝ. παραγωγικός ΑΝΤ. 
επαγωγικός 2. απαγωγική µέθοδος η συλλογιστική µέθοδος που ξεκινά από το 
γενικό, για να καταλήξει στο µερικό, π.χ. όλα τα πουλιά γεννούν αβγά, άρα και οι 
γλάροι (που είναι πουλιά) γεννούν αβγά ΣΥΝ. παραγωγική µέθοδος ΑΝΤ. 
επαγωγική µέθοδος. — απαγωγικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επαγωγικός. 

α- | αν- στερητικό 
α-παγίδευτος, -η, -ο α-ιτάγωτος, -η, -ο α-παιδαγώγητος, -η, -ο α-πακετάριστος, -η, -ο α-πάλιωτος, -η, -ο 
α-παγίωτος, -η, -ο α-παζάρευτος, -η, -ο α-παίνευτος, -η, -ο α-παλαίωτος, -η, -ο 
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απαγωγός, -ός, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που κάνει κινήσεις απαγωγής ενός 
µέλους: ~ µυς | νεύρο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που οδηγεί µακριά, που αποµακρύ-
νει», < απάγω, στην αρχ. σηµ. «αποµακρύνω, οδηγώ µακριά»]. 

απάδει, απάδουν ρ. τριτοπρόσ. {µόνο στον ενεστ.} (λόγ.) δεν αρµό-
ζει, αντιβαίνει: η κατοχή τµήµατος τής Κύπρου από τα τουρκικά 
στρατεύµατα ~ προς τους κανόνες τού ∆ιεθνούς ∆ικαίου ΣΥΝ. αντιτί-
θεται, αντίκειται ANT. συνάδει, συµφωνεί, αρµόζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άπέιδω, αρχική σηµ. «τραγουδώ παράφωνα», < άπ(ο)- + άδω. Ήδη αρχ. 
είναι και η σηµερινή σηµ. τού ρήµατος, το οποίο συντάσσεται είτε µε 
άπό + γεν. είτε µε προς + αιτ.]. 

απαθανατίζω ρ. µετβ. {απαθανάτι-σα, -στηκα (λόγ. -σθηκα), -σµένος} 
κάνω να διατηρηθεί (κάτι) στη µνήµη, συνήθ. µε τη φωτογραφία, µε 
εικαστικά έργα τέχνης κ.λπ.: ο φωτογράφος απαθανάτισε τη συνά-
ντηση των δύο ηγετών || ο ζωγράφος απαθανάτισε την οµορφιά της. 
— απαθανάτιση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπ(ο)- + -αθανατίζω < 
αθάνατος]. 

απαθανατίζω ή αποθανατίζω; Το σωστό είναι απαθανατίζω, δηλ. 
από + αθανατίζω (< αθάνατος), δηλώνοντας τη σηµ. «καθιστώ κά-
ποιον/κάτι αθάνατο». Το αποθανατίζω, προϊόν ανοµοιώσεως των 
αλλεπαλλήλων -α- και παρασυσχετισµού προς τα πολλά σύνθετα 
µε απο- (απο-θαρρύνω, απο-θησαυρίζω, απο-βλέπω κ.τ.ό.), θα σή-
µαινε περισσότερο το «αποτελειώνω κάποιον, του αφαιρώ κάθε 
ίχνος ζωής»! 

απάθεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα και η κατάσταση τού 
απαθούς (βλ.λ.): άκουγε τους εναντίον του υπαινιγµούς µε - ΣΥΝ. ζα-
µανφουτισµός, αδιαφορία 2. ΦΙΛΟΣ, η υποταγή των παθών στον Λόγο, 
σύµφωνα µε τη διδασκαλία των στωικών. 

απαθής, -ής, -ές {απαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· απαθέστ-ερος, -ατός} 1. αυ-
τός που δεν συγκινείται: µένουν - µπροστά στο δράµα των προσφύ-
γων ΣΥΝ. ασυγκίνητος, αδιάφορος 2. ο ανεπηρέαστος από πάθη ΑΝΤ. 
παθιασµένος, παράφορος · 3. ΓΛΩΣΣ. απαθής βαθµίδα τύπος τού θέ-
µατος µιας λέξης, ο οποίος διατηρεί αναλλοίωτο το αρχικό φωνήεν 
τής ρίζας, λ.χ. αρχ. ελλην. τέν-ων (< I.E. *ten-), γέν-ος (< I.E. *gen-). — 
απαθώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, µετάπτωση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -παθής < πάθος]. 

απαθλίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η εξαθλίωση (βλ.λ.). — 
απαθλιώνω ρ. 

απαΐδευσία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη µόρφωσης και καλ-
λιέργειας: ο θεσµός τής λαϊκής επιµόρφωσης επιχείρησε να περιορίσει 
την ~ ΣΥΝ. αγραµµατοσύνη, αµορφωσιά ΑΝΤ. µόρφωση, παίδευση. 

απαίδευτος, -η, -ο 1. αυτός που στερείται µόρφωσης και καλλιέργειας 
ΣΥΝ. αµόρφωτος, αγροίκος, άξεστος · 2. αυτός που δεν έχει βα-
σανιστεί, δεν έχει ταλαιπωρηθεί ΣΥΝ. αβασάνιστος ΑΝΤ. παιδεµένος. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ανεκπαίδευτος», < ά- στερητ. + παιδεύω 
«εκπαιδεύω»]. 

άπαικτος, -η, -ο [µεσν.] κ. (καθηµ.) άπαιχτος 1. αυτός που δεν έχει 
παιχθεί (στο θέατρο, στον κινηµατογράφο ή στην τηλεόραση): αυτό 
το έργο έµεινε ~ για πάνω από δέκα χρόνια 2. (χαρτί) που δεν έχει 
χρησιµοποιηθεί σε χαρτοπαικτική παρτίδα ΣΥΝ. αχρησιµοποίητος 

_ · 3. (αργκό στον τ. άπαιχτος) ασυναγώνιστος: στα ανέκδοτα είναι ~. 
άπαις (ο/η) {άπαιδ-ος, -α | -ες, απαίδων} (αρχαιοπρ.) ο άοκνος. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + παις]. 
απαισιοδοξία (η) [1882] {χωρ. πληθ.} η τάση να βλέπει κανείς µόνο 

τη δυσάρεστη όψη των πραγµάτων ή να περιµένει δυσάρεστη έκβα-
ση µιας υπόθεσης ΣΥΝ. πεσιµισµός ΑΝΤ. αισιοδοξία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αι-
σιόδοξος. 

απαισιόδοξος, -η, -ο [1886] αυτός που βλέπει µόνο τη δυσάρεστη όψη 
των πραγµάτων ή που προβλέπει δυσάρεστη έκβαση µιας υπόθεσης: 
έκανε - προβλέψεις για την πορεία τού χρηµατιστηρίου || δεν 
χρειάζεται να είσαι τόσο -· θα δεις ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά! 
ΣΥΝ. πεσιµιστής ΑΝΤ. αισιόδοξος. — απαισιοδοξώ ρ. [1850] {-είς...}. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αισιόδοξος. 
[ΕΤΥΜ. < απο- στερητ. + αισιόδοξος, µεταφρ. δάνειο από γαλλ. pes-
simiste]. 

απαίσιος, -α, -ο εξαιρετικά κακός, δυσάρεστος ή άσχηµος: ~ άνθρω-
πος | συνθήκες | συµπεριφορά | χαρακτήρας ΣΥΝ. κάκιστος, ελεεινός, 
φρικτός, αισχρός ΑΝΤ. εξαίσιος, υπέροχος.  — απαίσια επίρρ., απα!-
σιότητα (η) [1887]. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «δυσοίωνος», < απο- 
στερητ. + αίσιος]. 

απαίτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το έντονο αί-
τηµα, το να ζητεί κανείς έντονα (κάτι): είχε την ~ να τον ακούνε και 
να τον σέβονται || προβάλλει απαιτήσεις στην κληρονοµιά τού θείου 
του || λογική | παράλογη | εξωφρενική! δικαιολογηµένη | υπερβολική 
~ || ικανοποιώ τις - του- ΦΡ. έχω απαιτήσεις έχω υψηλές προσδοκίες, 
αξιώσεις: από τους άλλους δεν περιµένω και πολλά, από σένα όµως ~ 
|| ξενοδοχείο ∆' κατηγορίας είναι-µην έχεις και πολλές απαιτήσεις! 2. 
(η γενική απαιτήσεων ως χαρακτηρισµός) (α) για κάποιον/κάτι που 
είναι υψηλής ποιότητας, υψηλού επιπέδου, ώστε να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις κάποιου: έργο - (β) για κάτι που απαιτεί πολλά προσό-
ντα: δεν είναι µια δουλειά για τον καθένα, είναι δουλειά ~. 

απαιτητής (ο) [µτγν.] αυτός που προβάλλει απαιτήσεις, αξιώσεις. 
απαιτητικός, -ή, -ό 1. αυτός που προβάλλει απαιτήσεις, συνήθ. µε 

φορτικό τρόπο: τα κακοµαθηµένα παιδιά είναι συνήθως ~|| -βλέµµα 
2. αυτός που λόγω τού υψηλού επιπέδου του (µορφωτικού, αισθητι-
κού κ.λπ.) έχει αυξηµένες απαιτήσεις από κάποιον/κάτι: ~ κοινό | 
αναγνώστης 3. αυτός που προϋποθέτει προσπάθεια, προσόντα ή ποι-
ότητα κ.τ.ό.: η εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα ~ και προϋποθέτει εξει- 

δικευµένες γνώσεις. — απαιτητικ-ά | -ώς [1896] επίρρ., απαιτητικό-
τητα (η) [1880]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. απαιτώ (-έω). Η σηµ. 2 είναι µεταφρ. δάνειο από 
γαλλ. exigeant]. 

απαιτητός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να γίνει αντικείµενο απαίτησης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. exigible]. 

απαιτώ ρ. µετβ. {απαιτείς... | απαίτ-ησα, -ούµαι (µτχ. απαιτούµενος, -
η, -ο), -ήθηκα} 1. ζητώ µε έντονο τρόπο: ~ πειθαρχία, τόνισε ο διοι-
κητής στους νεοσύλλεκτους 2. ζητώ µε έντονο τρόπο (κάτι που δι-
καιούµαι): ~ να µου πληρώσετε τους κόπους µου 3. επιβάλλω (κάτι) 
ως αναγκαίο: όπως απαιτούν οι περιστάσεις || αυτή η δουλειά απαιτεί 
χρόνο | υποµονή 4. απαιτούµενα (τα) τα αναγκαία εφόδια, οι απα-
ραίτητες προϋποθέσεις: τους λείπουν ακόµη τα ~ για έναν σωστό γά-
µο- ούτε δουλειά έχουν σταθερή ούτε σπίτι εξασφαλισµένο. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < άπ(ο)- + αιτώ (-έω)]. 

άπαιχτος, -η, -ο → άπαικτος 
απακούµπι (το) → αποκούµπι 
απαλάµη (η) → παλάµη 
Απαλάχια (Όρη) (τα) → Αππαλάχια 
απαλείφω ρ. µετβ. {απάλει-ψα, -φθηκα, -µµένος} σβήνω, κάνω (κάτι) 

ανενεργό, να µην ισχύει: σύσσωµη η αντιπολίτευση ζήτησε να απα-
λειφθούν από το νοµοσχέδιο οι επίµαχες διατάξεις ΣΥΝ. εξαλείφω, 
διαγράφω ΑΝΤ. διατηρώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπ(ο)- + αλείφω]. 

απάλειψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -είψεως | -είψεις, -είψεων} το να απαλεί-
φεται κάτι: η αντιπολίτευση ζήτησε την ~ των ασαφών σηµείων τού 
νόµου || το κράτος αποφάσισε την - των χρεών από τους αγροτικούς 
συνεταιρισµούς ΣΥΝ. απαλοιφή, ακύρωση, διαγραφή. 

απαλλαγή (η) [αρχ.] 1. η αποδέσµευση από κάτι δυσάρεστο ή ενο-
χλητικό: ~ από πιέσεις | νόσο | υποχρέωση · 2. η άρση υποχρέωσης: 
πήρε ~ από τον στρατό για λόγους υγείας || φορολογική ~ · 3. η αθώ-
ωση: ο εισαγγελέας πρότεινε την ~ τού κατηγορουµένου. 

απαλλακτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (καθηµ.) απαλλαχτικός αυτός που 
απαλλάσσει- (ειδικότ.) ΝΟΜ. αυτός τού οποίου η γνώµη είναι αθωω-
τική για τον φερόµενο ως δράστη κάποιας πράξεως: ~ απόφαση | 
βούλευµα. 

απαλλάσσω ρ. µετβ. {απάλλα-ξα (λόγ. απήλλαξα), -χθηκα (καθηµ. -
χτηκα, λόγ. απηλλάγην, -ης, -η...), -γµένος} 1. απελευθερώνω (κά-
ποιον), αποµακρύνω από (κάποιον) (κάτι δυσάρεστο): για να σε 
απαλλάξω από τον κόπο να κουβαλήσεις στα χέρια τα ψώνια, θα σου 
τα φέρω στο σπίτι µε το αυτοκίνητο || από τότε που έπιασε δουλειά, 
απαλλάχθηκα από τα έξοδα τής διατροφής του- ΦΡ. (α) απαλλάσσω 
(κάποιον) από τα καθήκοντα του απολύω (κάποιον) (β) απαλλάσσω 
(από την κατηγορία) αθωώνω 2. εξαιρώ (από υποχρέωση): ~ κάποιον 
από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις | από την υποχρέωση υποβολής 
φορολογικής δήλωσης. [ΕΤΥΜ αρχ. < άπ(ο)- + άλλάσσω]. 

απαλλοτριώνω ρ. µετβ. {απαλλοτρίω-σα, -θηκα, -µένος} αφαιρώ από 
ιδιώτη την κυριότητα (κτήµατος του) για δηµόσια ωφέλεια έναντι 
αποζηµίωσης: το κράτος απαλλοτρίωσε τα χωράφια τους, για ν'ανοί-
ξει δρόµους. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άπαλλοτριώ, αρχική σηµ. «αποξενώνω», < άπ(ο)- + 
άλλοτριώ (-όω) < αλλότριος «ξένος»]. 

απαλλοτρίωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. (α) η 
αναγκαστική µεταβίβαση τής κυριότητας κτήµατος στο ∆ηµόσιο για 
κοινωφελείς σκοπούς: έλαβε αποζηµίωση για την ~ τού χωραφιού 
του (β) αναγκαστική απαλλοτρίωση µόνιµη στέρηση τής ιδιοκτησίας 
προσώπου για δηµόσια ωφέλεια, η οποία προβλέπεται στον νόµο και 
προϋποθέτει την προηγούµενη καταβολή πλήρους αποζηµίωσης τού 
ιδιοκτήτη, το µέγεθος τής οποίας καθορίζεται δικαστικά 2. (µτφ.) η 
αφαίρεση, η κατάργηση: δεν ανέχτηκε την ~ των δικαιωµάτων του 
ΣΥΝ. απάλειψη, εξαφάνιση. — απαλλοτριωτικός, -ή, -ό [1836]. 

απαλλοτριώσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να απαλλοτριωθεί ΑΝΤ. 
αναπαλλοτρίωτος. [ΕΤΥΜ. < απαλλοτρίωση + παραγ. επίθηµα -
ιµος]. 

απαλοιφή (η) 1. η εξάλειψη, η απάλειψη (βλ.λ.) 2. ΜΑΘ. (α) η διαδι-
κασία µε την οποία µία εξίσωση ή ανίσωση µετατρέπεται σε ισοδύ-
ναµη χωρίς παρονοµαστές (β) απαλοιφή αγνώστου η διαδικασία µε 
την οποία από κάποιες εξισώσεις προκύπτει καινούργια εξίσωση χω-
ρίς έναν άγνωστο (γ) απαλοιφή παρονοµαστών ο πολλαπλασιασµός 
των δύο µελών εξίσωσης (όπου οι συντελεστές είναι κλασµατικοί) 
µε κοινό πολλαπλάσιο τους, για να απαλειφθούν οι παρονοµαστές 
και να καταστούν οι αριθµοί ακέραιοι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλοιφή. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. απαλείφω, πβ. αλείφω - αλοιφή]. 

απαλός, -ή, -ό 1. µαλακός στην αφή: ~ µάλλινο πουλόβερ | µαλλιά | 
τρίχωµα | φτέρωµα | µάγουλο | ύφασµα || η ~ επιδερµίδα τού µωρού 
ΑΝΤ. τραχύς, σκληρός, άγριος· ΦΡ. εξ απαλών ονύχων βλ. λ. όνυχας 2. 
απαλό (το) το πάνω µέρος τού κεφαλιού βρέφους, που είναι πολύ µα-
λακό 3. (γενικά για ερεθίσµατα των αισθήσεων) αυτός που είναι 
ήπιος και που προκαλεί αίσθηµα ηρεµίας: ~ χάδι | µελωδία | µουσική 
| φωνή | αεράκι | χρώµατα (όχι έντονα) ΑΝΤ. έντονος, άγριος, βαρύς — 
απαλά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. απαλός, αγν. ετύµου. ∆ύσκολη η σύνδεση µε λατ. sapere 
«γεύοµαι» (< I.E. *sap-, πβ. αγγλ. sap «χυµώδης ουσία»), αρχ. οπός 
«χυµός φυτού» κ.ά. Αρχικά η λ. περιέγραφε το δέρµα τού ανθρώπινου 
σώµατος, καθώς και το εξωτερικό περίβληµα των φρούτων]. 

απαλότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} το να είναι κάτι απαλό, µαλακό 
στην αφή: η ~ των ρούχων | τού δέρµατος ΑΝΤ. τραχύτητα, σκληρότη-
τα. Επίσης απαλοσύνη. 

απάλυνση (η) [1895] {-ης κ. -ύνσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να γίνεται κά- 
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τι απαλό 2. (µτφ.) η καταπράυνση: η ~ τού πόνου | τής θλίψης. 
απαλύνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {απάλυν-α, -θηκα} ♦ (µετβ.) 1. κά-

νω (κάτι) απαλό: το πλύσιµο µε το µαλακτικό απάλυνε τα ρούχα 2. 
(µτφ.) καθιστώ (κάτι) αµβλύτερο, ηπιότερο: προσπαθούσαν να απα-
λύνουν τον πόνο του || έσπευσε να τονίσει τα φιλικά του αισθήµατα, 
για να απαλύνει τις εντυπώσεις που προκάλεσε η έντονη κριτική του 
ΣΥΝ. µαλακώνω, καταπραΰνω, αµβλύνω ♦ 3. (αµετβ.) γίνοµαι ηπιότε-
ρος: απάλυνε ο πόνος του | ο θυµός του ΣΥΝ. µαλακώνω, αµβλύνοµαι. 
— απαλυνπκός, -ή, -ό [1889], απαλυνηκά επίρρ. 

απαµβλύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {απάµβλυ-να, -νθηκα, -µµένος) (λόγ.) µει: 
ώνω την ένταση, καθιστώ (κάτι) αµβλύτερο: µε την παρέµβαση του 
κατάφερε να απαµβλύνει την οξύτητα που υπήρχε ΣΥΝ. αµβλύνω, κα-
τευνάζω, µετριάζω ΑΝΤ. οξύνω. — απάµβλυνση (η) [1856]. 

απανεµια (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. η νηνεµία 2. (συνεκδ.) ο απάνεµος τό-
πος ΣΥΝ. απάγκειο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπνοια. 

απάνεµος, -η, -ο (τόπος) προστατεµένος από τους ανέµους, που δεν 
τον πιάνει ο άνεµος: ~ λιµάνι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. υπήνεµος, (< ύπ(ο)- + άνεµος), µε παρασυσχετι-
σµό προς τα σύνθετα µε την πρόθ. απο-]. 

απάνθισµα (το) {απανθίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σύνολο των εκλε-
κτών: τα πανεπιστήµια πρέπει να συγκεντρώνουν το - των επιστηµό-
νων ΣΥΝ. αθέρας, ελίτ 2. (ειδικότ.) η ανθολογία (λογοτεχ\Ίκών απο-
σπασµάτων): ~ αποσπασµάτων των αρχαίων κλασικών συγγραφέων. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. άπανθίζω «κόβω άνθη» < άπ(ο)- + ανθίζω < 
άνθος]. 

απανθρακώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {απανθράκω-σα, -θηκα, -µένος} καίω 
(κάποιον/κάτι) µέχρι να γίνει άνθρακας, κάρβουνο: στον τόπο τής 
πυρκαγιάς βρέθηκαν τρία απανθρακωµένα πτώµατα ΣΥΝ. καρβου-
νιάζω. — απανθράκωση (η) [1887]. 

απανθρωπιά (η) η σκληρότητα απέναντι στους άλλους, η έλλειψη 
ευαισθησίας ΣΥΝ. ωµότητα ΑΝΤ. ανθρωπιά. Επίσης (λόγ.) απανθρω-
πιά [αρχ.]. 

απανθρωποποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η απώλεια των 
χαρακτηριστικών που ταιριάζουν στον άνθρωπο, το να αποκτά κά-
ποιος/κάτι απάνθρωπα χαρακτηριστικά: η ~ των σύγχρονων µεγαλου-
πόλεων || η ~ τής καθηµερινής ζωής | των σχέσεων λόγω τού σκληρού 
ανταγωνισµού ΑΝΤ. εξανθρωπισµός. — απανθρωποποιώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. déshumanisation]. 

απάνθρωπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ανθρωπιάς, ευαισθησίας, σκληρός και άσπλαχνος: η ~ συµπεριφορά 
στους αιχµαλώτους πολέµου καταδικάζεται από τις διεθνείς συµβά-
σεις || ~ εγκληµατίας. — απάνθρωπα επίρρ. 

άπαντα (τα) {απάντων} το σύνολο των έργων συγγραφέα (συνήθ. λο-
γοτέχνη), παρουσιασµένο συνήθ. σε µία έκδοση: πρόσφατα ολοκλη-
ρώθηκε η έκδοση των απάντων τού Παπαδιαµάντη. [ΕΤΥΜ 
Ουσιαστικοπ. πληθ. ουδ. τού αρχ. επιθ. άπας]. 

άπαντο(ν) - άπαντα. Από τη χρήση τού επιθ. άπας στη φρ. «άπαντα 
τα έργα τού...», δηλ. «το σύνολο των έργων, όλα τα έργα» προήλθε 
(ελλειπτικά) τύπος ενικού το άπαντο(ν), που πάσχει και γραµµα-
τικώς (το ορθό θα ήταν το άπαν) και, κυρίως, σηµασιολογικώς 
(αποτελεί αντίφαση προς τη φυσική κατά πληθυντικό εκφορά 
«άπαντα τα έργα»!). Όπως µας πληροφορεί ο Στέφ. Κουµανούδης, 
η λ. επινοήθηκε από τον Κωνσταντίνο Ασώπιο, που τη χρησιµοποί-
ησε (1853), για να ειρωνευθεί τα Απαντα τού Παναγ. Σούτσου. Η λ., 
χρησιµοποιούµενη έτσι ειρωνικά, σηµαίνει (για συγγραφείς, δια-
νοουµένους κ.λπ.) ότι όλο το συγγραφικό έργο κάποιου εξαντλεί-
ται σε ένα και µόνο βιβλίο, που είναι το «άπαντό» του, µια και δεν 
διαθέτει « άπαντα »! 

απανταχού επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. παντού, σε όλα τα µέρη- ΦΡ. σιτα-
νταχού τής νης (απανταχού γης, ∆ίων Κάσσιος 69, 13) ανά τον κό-
σµο: ανθρωπιστικοί οργανισµοί βρίσκονται ~ 2. απανταχού (οι) 
{άκλ.) αυτοί που κατάγονται από µία περιοχή, αλλά βρίσκονται δια-
σκορπισµένοι σε όλο τον κόσµο ή σε όλη τη χώρα: οι ~ Έλληνες τι-
µούν τις εθνικές επετείους || οι ~ Γιαννιώτες | Κρητικοί | Ναξιώτες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. απανταχού < άπας, -αντος + αρχ. παραγ. επίθηµα -
αχού (δηλώνει τόπο)]. 

απανταχούσα κ. πανταχούσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ΕΚΚΛΗΣ. 1. πα-
τριαρχική εγκύκλιος 2. (κατ' επέκτ.) η εγκύκλιος αρχιερέα προς το 
ποίµνιο του ή τους κληρικούς τής δικαιοδοσίας του · 3. (σκωπτ.-κα-
θηµ.) ο λογαριασµός, κάθε έγγραφη πληροφορία (ειδοποίηση, ανα-
κοίνωση, επιστολή κ.λπ.) για οικονοµική συνήθ. επιβάρυνση τού πα-
ραλήπτη, γενικότ. δυσάρεστη είδηση: ήρθε η - από τη ∆.Ε.Η. | από 
την εφορία. [ΕΤΥΜ. < απανταχού + -ούσα (βλ.λ.)]. 

απανταχούσα - πανταχούσα - πανδεκτική. Η σηµερινή χρήση τού 
απανταχούσα ως πανταχούσα, και µάλιστα στη φρ. «πήρε | έλαβε 
| του έστειλαν την πανταχούσα» (πήρε µια δυσάρεστη έγγραφη εί-
δηση, π.χ. την πανταχούσα τής εφορίας να πληρώσει κ.τ.ό.), ανά-
γεται στις «πατριαρχικές εγκυκλίους» προς τους «απανταχού ορ- 

θοδόξους». Παρόµοιες εγκυκλίους επιστολές έστελναν, κατ' επέ-
κταση, και οι επίσκοποι προς πάντες τους κληρικούς και τους πι-
στούς τής περιοχής δικαιοδοσίας τους. Επειδή οι εγκύκλιοι αυτές 
περιείχαν συχνά αυστηρές νουθεσίες, που έφθαναν στα όρια τής 
επιτίµησης, το (α)πανταχούσα (εγκύκλιος) πέρασε στη σηµ. τής 
δυσάρεστης (για τον αποδέκτη) έγγραφης είδησης. Ανάλογη µε την 
απανταχούσα ήταν και η πανδεκτική εγκύκλιος επιστολή, που επί-
σης απευθυνόταν προς πάντες τους κληρικούς και λαϊκούς µε 

ανάλογες εντολές ή νουθεσίες. 

απάντηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. αυτό που λέει 
κανείς, όταν τον ρωτούν ή του απευθύνουν τον λόγο: η ~ στην ερώ-
τηση κάποιου || γραπτή | προφορική | απότοµη | έγγραφη | περιεκτική 
| καταφατική | σιβυλλική | άµεση | αόριστη | αποστοµωτική | αρνητική 
| τηλεφωνική (από το τηλέφωνο) | επίσηµη | έξυπνη | κατηγορηµατική | 
περήφανη | σύντοµη | τελική ~ || δίνω | περιµένω - || ρώτησα, αλλά δεν 
πήρα ~ ΣΥΝ. απόκριση ΑΝΤ. ερώτηση· ΦΡ. (µτφ.) πληρωµένη 
απάντηση βλ. λ. πληρωµένος 2. (συνεκδ.) το έγγραφο που περιέχει τα 
στοιχεία που ζήτησε κάποιος µε αίτηση του: η ~ έφθασε σε υπη-
ρεσιακό φάκελο- ΦΡ. σε απάντηση ως τυποποιηµένη αρχή γραπτού 
κειµένου που περιέχει στοιχεία σχετικά µε αίτηση κάποιου: ~ τής 
από 111195 επιστολής σας, διευκρινίζονται τα εξής... 3. η λύση ενός 
προβλήµατος· (ειδικότ. για µαθηµατικά, φυσική κ.λπ. στο σχολείο) το 
αποτέλεσµα ενός προβλήµατος, µιας άσκησης: η ~ σε ένα πρόβληµα 
γεωµετρίας || έκανα λάθος στην - || οι ~ στις ασκήσεις των µαθηµα-
τικών βρίσκονται στο τέλος τού βιβλίου 4. (συνεκδ.) οτιδήποτε ικα-
νοποιεί µια απορία, µια αµφιβολία, µια αναζήτηση θεωρητική κ.λπ.: 
στη θρησκεία βρίσκει κανείς απαντήσεις σε πολλά υπαρξιακά προ-
βλήµατα || στα λόγια του υπήρχαν οι ~ στις αναζητήσεις µου 5. (µτφ.) 
η αντίδραση κάποιου σε ενέργεια άλλου: ο πρωθυπουργός δήλωσε 
ότι θα υπάρξει δυναµική ~ τής χώρας σε όποιον στραφεί εναντίον της 
|| η ερµηνεία της στο συγκεκριµένο έργο υπήρξε µια αποστοµωτική ~ 
σε όσους αµφισβητούσαν τις υποκριτικές της ικανότητες. 

απαντητικός, -ή, -ό [1843] 1. αυτός που έχει τον χαρακτήρα απά-
ντησης: δηµοσιεύεται σήµερα η ~ επιστολή τού υπουργού 2. ΝΟΜ. 
(στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο) απαντητικά µέτρα νόµιµα µέτρα που λαµβάνει 
ένα κράτος εναντίον άλλου κράτους, το οποίο παραβίασε το ∆ιεθνές 
∆ίκαιο εις βάρος τού πρώτου κράτους (πβ. λ. αντίµετρα). 

άπαντο(ν) (το) -> άπαντα 
απαντοχή κ. παντοχή (η) {χωρ. πληθ.} το να περιµένει κανείς να 

συµβεί κάτι, ιδ. η ελπίδα, η προσδοκία ευνοϊκής εξέλιξης· (συνεκδ.) το 
ηθικό στήριγµα, οτιδήποτε στο οποίο βρίσκει κανείς αυτό που επι-
διώκει: «(ενν. το σπιτάκι µας) ήταν λιµάνι κι αγκαλιά και γλυκιά ~» 
(Τ. Λειβαδίτης) ΣΥΝ. προσµονή, αναµονή. — απαντέχω ρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άπαντεχω < αρχ. ύπαντέχω «περιµένω, καρτερώ» (µε 
την επίδραση τής προθ. άπό) < ύπ(ο) + αντέχω]. 

απαντώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {απαντάς... | απάντ-ησα, -ώµαι, -
άται... κ. -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. (+σε) δίνω απάντηση, λέω κάτι, 
όταν µε ρωτούν ή γενικότ. µου απευθύνουν τον λόγο ή στρέφονται 
προς εµένα: (µετβ.) θα σου απαντήσω αύριο || (αµετβ.) ~ σε γράµµα | 
σε αγγελία | σε πρόκληση | σε πρόσκληση || ~ τηλεφωνικώς | γραπτώς 
|| ποιος απάντησε στο τηλέφωνο; ΣΥΝ. αποκρίνοµαι· ΦΡ. ΚΙ εκείνος 
δεν απάνησε ως σχόλιο για την επιλογή κάποιου να µην απαντήσει 
σε ερώτηση που του τέθηκε 2. (µτφ.) αντιδρώ, κυρ. ανταποδίδοντας 
σε κάποιον κάτι που µου έχει κάνει: (µετβ.) στα πυρά τού εχθρού 
απαντήσαµε µε ακόµη πιο καταιγιστικά πυρά · 3. (µετβ.) συναντώ 
κάποιον: «στον δρόµο που πηγαίνανε γέροντ' απαντούν» (δηµοτ. 
τραγ.) || (αλληλοπαθ.) απαντήθηκαν τυχαία στο χωριό- ΦΡ. µην τον 
είδατε, µην τον απαντήσατε; (ειρων.) για κάποιον που εξαφανίστηκε 
ή έφυγε1 συνοδεύεται συχνά από το όνοµα τού προσώπου και τον χα-
ρακτηρισµό «τον λεβέντη», π.χ. «µην τον είδατε, µην τον απαντήσα-
τε, τον Γιάγκο τον λεβέντη;» 4. (αµετβ.) (τριτοπρόσ. απαντά, απα-
ντούν) (λόγ.) υπάρχει, µπορεί κανείς να το συναντήσει: µια λέξη που 
απαντά δύο φορές στον Όµηρο ΣΥΝ. κείται, βρίσκεται, συναντάται. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. απαντώ (-άω) < απο- + άντώ «τίθεµαι απέναντι, πρό-
σωπο µε πρόσωπο» < επίρρ. άντα «απέναντι», αιτιατική θέµατος 
άντ-, τού οποίου η τοπική πτώση αντί χρησιµοποιήθηκε ως πρόθ.]. 

απαντά ή απαντάται; Το απαντώ είναι αρχαία λέξη. Κύρια σηµα-
σία της στην Αρχαία ήταν η σηµ. τού «συναντώ» (το ρ. συναντώ 
υπήρχε επίσης στην Αρχαία µε την ίδια περίπου σηµασία). Η ση-
µερινή σηιι. τής λ. προήλθε από αρχαίες χρήσεις, όπως «απαντώ 
προς την ερώτησιν | το πρόβληµα» (Αριστοτ.), που σήµαιναν αρχι-
κά «καταπιάνοµαι, επιχειρώ, µπαίνω, ανταποκρίνοµαι». Οι αρχαί-
οι, µε τη σηµ. τού «απαντώ» χρησιµοποιούσαν το αποκρίνοµαι, 
που χρησιµοποιούµε και σήµερα. Το απαντώ ξεκινάει ως σύνθετο 
τού αρχ. άντώ «συναντώ» (οµόρρ. τού αντί, έναντι, εναντίον 
κ.τ.ό.), από όπου παρήχθησαν τα: απ-αντώ, συν-αντώ, κατ-αντώ, 
προϋπ-αντώ. Τέλος, ήδη στην Αρχαία το απαντώ χρησιµοποιήθηκε 
και ως αµετάβατο ρ. µε τη σηµ. τού «βρίσκοµαι, εµφανίζοµαι, 
υπάρχω». Εποµένως, είναι σωστό (και αρχαίο ήδη) να λέµε «Η λέ- 
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ξη αυτή απαντά στον Παπαδιαµάντη | στα µεσαιωνικά κείµενα» 
κ.τ.ό., και όχι «Ηλέξη αυτή απαντάται...». 

απάνω επίρρ. → επάνω 
απανωπροικι (το) -> πανωπροίκι 
απανωσιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η επιφάνεια, το επάνω µέρος. 

[ΕΤΥΜ. < απάνω, λ. που χρησιµοποιήθηκε από τον Ψυχάρη και τους 
πρώτους δηµοτικιστές (Πάλλης, Βλαστός κ.ά.), για να αποφευχθεί το 
αρχ. επιφάνεια]. 

απανωτός, -ή, -ό κ. επανωτός (κυριολ.) διαδοχικός, ο ένας πάνω από 
τον άλλον (συνήθ.) ο ένας µετά τον άλλον συνεχώς, χωρίς διακοπή: 
τα ~ χτυπήµατα τής µοίρας || - επιθέσεις | αποτυχίες ΣΥΝ. αλ-
λεπάλληλος, συνεχής, αδιάκοπος ΑΝΤ. διακεκοµµένος, σποραδικός. 
— απανωτά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < απάνω + παραγ. επίθηµα -τός]. 

άπαξ επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. µία φορά µόνο: η λέξη αυτή απαντά ~ στον 
Όµηρο ΑΝΤ. πολλές φορές, επανειληµµένως· ΦΡ. άπαξ (και) διά πα-
ντός µια για πάντα, οριστικά: στο λέω ~ και δεν θα το επαναλάβω 2. 
ΦΙΛΟΛ. (α) άπαξ λεγόµενον λέξη, που απαντά στα κείµενα µία µόνο 
φορά (β) λέξη άπαξ λέξη που απαντά µία µόνο φορά στο έργο κά-
ποιου: οι λέξεις άπαξ τού Σολωµού 3. (ως σύνδ.) εφόσον, αφού (συ-
νήθ. -I-και = άπαξ και): - και ήρθες, θα µείνεις για φαγητό ΣΥΝ. µια 
και, µια που. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άπαξ < α- αθροιστ. (< I.E. *sm-) < επίρρ. πάξ 
«επαρκώς» < θ. παγ-, από όπου και αόρ. β' ε-πάγ-ην, ρ. πήγ-νυ-µι. Βλ. 
κ. πήζω. Η χρήση τού συνδυασµού άπαξ και ως συνδέσµου 
προέρχεται από την ανάλυση αρχ. συντακτικών σχηµάτων µε µετοχή, 
λ.χ. άπαξ θανόντος οϋτις εστ' άνάστασις, Αισχύλ. Ευµεν. 648]. 

απαξάπας, -ασα, -αν {απαξάπ-αντος, -αντα | -αντες (ουδ. -αντα), -
άντων (θηλ. -ασών)} (αρχαιοπρ.) 1. ολόκληρος, όλος ανεξαιρέτως 
ΑΝΤ. µερικός, τµηµατικός 2. (συνήθ. στον πληθ.) όλοι ανεξαιρέτως: ήρ-
θαν στη συνάντηση απαξάπαντες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άπαξάπας < άπαξ + 
άπας]. 

απαξία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η απουσία, η έλλειψη (ηθικής) αξίας 
(από κάτι) ΣΥΝ. αναξιότητα. [ETYM. µτγν. < άπ(ο)- στερητ. + 
αξία]. 

απαξιώ ρ. µετβ. {απαξιοίς... | απαξίωσα) (+να) θεωρώ ότι δεν αξίζει 
τον κόπο, δεν καταδέχοµαι: ~ να σου απαντήσω! || (συχνά ειρων. για 
κάποιον που αµελεί να ασχοληθεί µε κάτι): απαξιοί να ψάξει να βρει 
δουλειά (πβ. λ. απαξιώνω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
απαξιώ (-όω) < άπο- στερητ. + άξιώ]. 

απαξιώνω ρ. µετβ. {απαξίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ΟΙΚΟΝ. µειώνω την 
αξία, κάνω κάτι να αξίζει λιγότερο ή να µην έχει αξία 2. (µτφ.) µειώ-
νω την αξία, καθιστώ (κάποιον/κάτι) ανάξιο λόγου: η στάση του απα-
ξιώνει την προσπάθεια || (µεσοπαθ.) «το δηµόσιο σχολείο απαξιώνε-
ται, χάνει την υπόσταση του και την ίδια στιγµή τα ιδιωτικά σχολεία 
ενισχύονται και επεκτείνονται» (εφηµ.) (πβ. λ. απαξιώ). 

απαξίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) 1. ΟΙΚΟΝ. η µείωση 
τής αξίας: ~ εξοπλισµού (λόγω φθοράς, εισαγωγής νέων µοντέλων 
κ.λπ.) 2. (µτφ.) η απόρριψη τής αξίας, το να θεωρείται (κάποιος/κάτι) 
ότι δεν έχει αξία: η ~ των πολιτικών από µερίδα τού Τύπου. 

απαξιωτί'κός, -ή, -ό αυτός που δηλώνει απαξίωση, άρνηση τής αξίας: 
~ σχόλιο | συµπεριφορά. — απαξιωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

άπαπα επιφών.· εκφράζει έντονη άρνηση: ~! ∆εν πρόκειται να πάω, 
όσο και να µε παρακαλάς! [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ., πβ. αρχ. επιφών. 
άππαπαΐ]. 

απαράβατος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί ή δεν πρέπει να τον πα-
ραβεί κανείς: είναι ~ όρος στη συµφωνία τους να µην επεµβαίνει ο 
ένας στην προσωπική ζωή τού άλλου || ~ νόµος | έθιµο | κανόνας | 
υποχρέωση | συνήθεια | δέσµευση | αρχή ΣΥΝ. απαράγραπτος, απα-
ραβίαστος. — απαράβατα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < à- στερητ. + 
παραβαίνω]. 

απαραβίαστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν τον έχουν παραβιάσει: 
η πόρτα ήταν ~, συνεπώς οι διαρρήκτες µπήκαν από αλλού ΣΥΝ. 
άθικτος, ανέπαφος ANT. παραβιασµένος 2. αυτός που δεν είναι δυνα-
τόν να παραβιαστεί: ~ χρηµατοκιβώτιο 3. (α) αυτός που δεν πρέπει 
να παραβιαστεί: το δικαίωµα στην εργασία είναι ~ ΣΥΝ. απαράγρα-
πτος (β) (ειδικότ.) για χώρο που λειτουργεί ως άσυλο, όπου δεν έχει 
εξουσία η αστυνοµία: ο πανεπιστηµιακός χώρος θεωρείται - || ιερός 
και ~ · 4. αυτός που δεν πρέπει να κατηγορηθεί, να σπιλωθεί: το πρό-
σωπο τού Πατριάρχη έχει κηρυχθεί ~ ΣΥΝ. απρόσβλητος, ιερός 5. ΝΟΜ. 
(α) απαραβίαστο (το) η ιδιότητα ιδιωτικού ή δηµόσιου χώρου, σύµ-
φωνα µε την οποία δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον παραβιάσει: 
το ~ τής ιδιωτικής ζωής | τής αλληλογραφίας (β) απαραβίαστο συνό-
ρων αρχή που συνδέεται µε την αναγνώριση κράτους- περιλαµβάνει 
δηλ. την αποδοχή τής αρχής τής εδαφικής ακεραιότητας του, εποµέ-
νως τής ανεξαρτησίας του και τής κυριαρχίας του εντός των συνό-
ρων του. — απαραβίαστα | απαραβιάστως [1840] επίρρ. 

απαράβλεπτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν τον έχουν παραβλέψει: ~ 
µειονέκτηµα | χαρακτηριστικό. 

απαράβλητος, -η, -ο αυτός που υπερτερεί τόσο πολύ (σε κάτι), ώστε 
να µη µπορεί να συγκριθεί µε κανέναν/τίποτε άλλο: ~ θάρρος | ήθος 
| οµορφιά | ευφυΐα ΣΥΝ. ασύγκριτος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + 
παραβάλλω (βλ. κ. βλητός)]. 

απαραγνώριστος, -η, -ο [1841] αυτός που δεν µπορεί να παραγνω-
ριστεί: ~ οµοιότητες | διαφορές. 

απαράγραπτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που στο πέρασµα τού χρόνου 
δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί ή να πάψει να υπάρχει: το ~ δικαί-
ωµα των λαών για αυτοδιάθεση ΣΥΝ. απαράβατος, απαραβίαστος, 
αναφαίρετος 2. ΝΟΜ. απαράγραπτο (το) το να µην υπόκειται κάτι σε 

παραγραφή: το ~ οικονοµικών αξιώσεων. 
απαράδεκτος, -η, -ο [µτγν.] κ. (λαϊκ.) απαράδεχτος 1. αυτός που δεν 

µπορεί να θεωρηθεί παραδεκτός στο πλαίσιο των κανόνων που 
ισχύουν: η επέµβαση στα εσωτερικά µιας ξένης χώρας είναι ~ πράξη 
|| ~ κατάσταση | τρόπος | όρος | στάση | συνθήκες | καθεστώς | πρό-
κληση | τακτική ΣΥΝ. αθέµιτος, ανεπίτρεπτος ΑΝΤ. παραδεκτός 2. (κα-
θηµ.) πολύ κακός: το φαγητό είναι ~ 3. ΝΟΜ. (α) (ο τ. απαράδεκτος) 
αυτός που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, ώστε να γίνει παραδεκτός 
(β) απαράδεκτο (το) µορφή ελαττωµατικότητας µιας διαδικαστικής 
πράξης, µε την οποία ζητείται δικαστική προστασία ή υποστηρίζεται 
µια τέτοια αίτηση (π.χ. αγωγή)' συνίσταται στη µη τήρηση κάποιου 
δικονοµικού κανόνα µε αποτέλεσµα το δικαστήριο να εµποδίζεται 
στην εξέταση τής ουσίας τής υπόθεσης, καίτοι η διαδικαστική πράξη 
αυτή καθαυτή µπορεί να είναι και υποστατή και ισχυρή. — απα-
ράδεκτα | απαραδέκτως επίρρ. 

απαράδοτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει παραδοθεί στον παραλήπτη: 
~ δέµα ΣΥΝ. ανεπίδοτος ΑΝΤ. παραδεδοµένος · 2. αυτός που δεν έχει 
παραδοθεί στον εχθρό: το κάστρο έµεινε ~ ώς το τέλος τού πολέµου 
ΣΥΝ. άπαρτος, ακυρίευτος. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + 
παραδίδωµι]. 

απαραίτητος, -η, -ο αυτός χωρίς τον οποίο δεν µπορεί να γίνει κάτι: η 
οργάνωση είναι ~ για την καλή λειτουργία µιας επιχείρησης || ~ όρος | 
συνθήκη | προϋπόθεση || άκρως | απολύτως ~ || (κ. ως ουσ. απαραίτητα, 
τα) πρέπει κανείς να περιορίζεται στα ~ και να µην κάνει περιττές 
σπατάλες ΣΥΝ. χρήσιµος, αναγκαίος. — απαραίτητα | απαραιτήτως 
[αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρλ·> αρχική σηµ. «αµετάπειστος παρά τις παρακλήσεις, τις 
ικεσίες», < ά- στερητ. + παραιτώ (-οϋµαι) «ικετεύω». Κατά τον Με-
σαίωνα η λ. έλαβε τη σηµ. «αναπόφευκτος»]. 

απαρακώλυτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν έχει παρακωλυθεί, που 
δεν έχει εµποδιστεί: ~ διαδικασία. — απαρακώλυτα | απαρακωλύτως 
επίρρ. 

απαράλλακτος, -η, -ο κ. (καθηµ.) απαράλλαχτος αυτός που δεν 
διαφέρει σε τίποτε από κάποιον άλλον, ο εντελώς όµοιος: είναι ίδιος 
κι ~ ο πατέρας του ΣΥΝ. πανοµοιότυπος, ολόιδιος, φτυστός ΑΝΤ. δια-
φορετικός, ανόµοιος. — απαράλλακτα /απαραλλάκτως [µτγν.] επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµοιος. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + παραλλάσσω]. 

απαραµειωτος, -η, -ο [1824] αυτός που δεν έχει µειωθεί ή δεν είναι 
δυνατόν να µειωθεί: το ενδιαφέρον του για τα αθλήµατα παρέµεινε ~, 
ακόµα και όταν ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να αθληθεί ΣΥΝ. αµείωτος, 
σταθερός. 

απαράµιλλος, -η, -ο αυτός που δεν επιδέχεται σύγκριση, αυτός τον 
οποίο δεν µπορεί κανείς να συναγωνιστεί: ~ θάρρος | γενναιότητα | 
ηρωισµός | τέχνη | ερµηνεία | οµορφιά ΣΥΝ. άφθαστος, ασύγκριτος, 
ασυναγώνιστος. — απαράµιλλα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- στερητ. + παράµιλλος «διαγωνιζόµενος» < παρ(α)-
+ άµιλλα]. 

απαραµύθητος, -ος (καθηµ. -η), -ο (λόγ.) αυτός που δεν είναι δυνατόν 
να παρηγορηθεί. [ΕΤΥΜ αρχ. < α- στερητ. + παραµυθοϋµαι 
«παρηγορώ»]. 

απαρασαλευτος, -η, -ο αυτός που δεν κλονίζεται, που µένει σταθερός 
(σε κάτι): η ~ πίστη του τον καθοδηγούσε ΣΥΝ. αµετακίνητος. — 
απαρασάλευτα | απαρασαλεύτως επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + 
παρασαλεύω]. 

απαρασκεύαστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει προετοιµαστεί ή 
δεν έχει παρασκευαστεί ΑΝΤ. παρασκευασµένος. — απαρασκεόα-
στα | απαρασκευάστως [αρχ.] επίρρ. 

απαράσκευος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει προετοιµάσει τον 
εαυτό του για κάτι: πήγε - στις εξετάσεις ΣΥΝ. απροετοίµαστος, ανέ-
τοιµος ΑΝΤ. προετοιµασµένος. 

απαρατήρητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν τον παρατήρησε, δεν τον 
πρόσεξε κανείς ΑΝΤ. φανερός, εµφανής- ΦΡ. περνώ απαρατήρητος 
δεν γίνεται αισθητή η παρουσία µου: η είσοδος της στην αίθουσα 
πέρασε απαρατήρητη. — απαρατήρητα επίρρ. 

απαρέγκλιτα επίρρ. (λόγ.) χωρίς παρέκκλιση, πιστά: θα τηρηθεί- το 
πρόγραµµα || η κυβέρνηση θα ακολουθήσει ~ την ίδια οικονοµική πο-
λιτική. Επίσης (λογιότ.) απαρεγκλ.τως [µτγν.]. 

απαρέγκλιτος, -η, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που δεν παρεκκλίνει από την 
πορεία του, που δεν λοξοδροµεί ΣΥΝ. σταθερός 2. αυτός που δεν 
παρεκκλίνει από τις θέσεις ή τις ιδέες του: είχε ως ~ αρχή να µη χρη-
µατίζεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + παρεγκλίνω «γέρνω προς πλάγια θέση» < 
παρ(α)- + έγκλίνω «κλίνω, γέρνω» < εν- + κλίνω]. 

απαρέγκλιτος - απαρέκκλιτος. Από το αρχ. ρ. παρεγκλίνω σχη- 
µατίσηκε ήδη στην Αρχαία επίθ. α-παρ-έγ-κλιτος, που σήµαινε αυ 
τόν που δεν παρεκκλίνει, δεν ξεφεύγει (από την πορεία, τον κανό 
να, την κατεύθυνση κ.τ.ό.). Στη Ν. Ελληνική δεν χρησιµοποιείται ρ. 
παρεγκλίνω, αλλά παρ-εκ-κλίνω. Ωστόσο, το ρ. αυτό δεν σχηµατί 
ζει ρηµατικό επίθετο. Έτσι, στη σηµερινή Ελληνική έχουµε: ρ. πα 
ρεκκλίνω - όχι *παρ-εγκλίνω, επίθ. στερητ. απαρέγκλιτος - όχι 
*απαρέκκλιτος\ → 
κλίνω 

απαρέµφατο (το) (απαρεµφάτ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. 1. άκλιτος ρηµατικός 
τύπος τής Αρχ. Ελληνικής και πολλών άλλων αρχαίων αλλά και σύγ-
χρονων γλωσσών (π.χ. τής Γερµανικής, τής Γαλλικής, τής Ρωσικής), 
που δηλώνει το ποιόν ενεργείας (διάρκεια | επανάληψη - συνοπτικό-
τητα | στιγµιαίο) και τη διάθεση | φωνή τού ρήµατος, αλλά όχι το 
πρόσωπο και τον αριθµό: τελικό | ειδικό | έναρθρο ~||~ τού σκοπού Ι 
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αποτελέσµατος 2. (στην παραδοσιακή γραµµατική) κάθε άκλιτος τύπος σε -ει | 
-εί (π.χ. λυθεί, ντύσει κ.ά.), µε τους οποίους σχηµατίζονται οι συντελικοί 
χρόνοι (είχα πλυθεί, θα έχω ντύσει). — απαρεµ-φατικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γερούνδιο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άπαρέµφατον, ουδ. τού επιθ. απαρέµφατος < ά- στε-ρητ. + 
παρεµφαίνω «εµφανίζω» < παρ(α)- + εµφαίνω. Η ονοµασία άπαρέµφατον 
δόθηκε στον ρηµατικό αυτόν τύπο, επειδή δεν παρεµ-φαίνει ) = εµφανίζει, 
δηλώνει) αριθµό ή πρόσωπο, όπως οι υπόλοιπες (παρεµφατικές) εγκλίσεις)]. 

απαρέµφατο: συµπληρωµατικές δοµές µε να | ότι. Το απαρέµφα 
το τής Αρχ. Ελληνικής ήταν, στην πραγµατικότητα, συνεπτυγµένη 
(σε µία λέξη) µορφή ρηµατικής πληροφορίας, που συµπλήρωνε (ως 
αντικείµενο ή, λιγότερο, ως υποκείµενο) την πληροφορία ενός άλ 
λου (κυρίου) ρήµατος: Βούλεται γράφειν (= θέλει να γράφει) - 
Λέγει φιλεϊν (= λέγει ότι αγαπάει). Στη συντακτική ανάλυση τής 
Αρχ. Ελληνικής, το απαρέµφατο που ισοδυναµεί µε πρόταση εισα 
γόµενη µε το να λέγεται τελικό, ενώ, όταν ισοδυναµεί µε πρόταση 
που εισάγεται µε το ότι | πως, λέγεται ειδικό. Με το πέρασµα τής 
Ελληνικής σε αναλυτικές (περιφραστικές) δηλώσεις αντί των συν 
θετικών (µονολεκτικών), το απαρέµφατο ήδη στην πρώιµη βυζα 
ντινή περίοδο (6ος-12ος αι. µ.Χ.) άρχισε να εµφανίζεται µε τη µορ 
φή ϊνα (> ίνά > να) + υποτακτική: θέλει iva γράφη > θέλει να γρα 
φή (ή να γράφει, µε την απλοποίηση τής ορθογραφίας που επήλθε 
στη δεκαετία τού 1980). Έτσι, σιγά-σιγά χάθηκε από τη χρήση το 
απαρέµφατο και παρέµεινε µόνο σε µερικές αρχαιοπρεπείς έναρ 
θρες χρήσεις: απαγορεύεται το καπνίζειν - έχει πολύ καλό λέγειν 
- το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν - το είναι και το γίγνεσθαι - δού 
ναι και λαβείν κ.ά. Ιστορική προέλευση απαρεµφάτου έχουν και οι 
άκλιτοι ρηµατικοί τύποι, µε τους οποίους σχηµατίζονται οι συντε 
λικοί χρόνοι: έχω | είχα | θα έχω λύσει - έχω | είχα | θα έχω λυθή 
(ή, µε την ορθογραφική απλούστευση, λυθεί). Το έχω λύσει προέρ 
χεται από το έχω λύσειν και αυτό από το (απαρέµφατο αορίστου) 
έχω λΰσαι. Οµοίως, το έχει λυθή (λυθεί) προέρχεται από το έχει 
λυθήναι (απαρέµφατο παθ. αορίστου) (πβ. και έχω στεϊλαι > έχω 
στείλειν > έχω στείλει και έχω σταλήναι > έχω σταλή [σταλεί]). 
Εκτός από τους συντελικούς χρόνους, το απαρέµφατο -ουσιαστι 
κό όπως ήταν, όταν προηγείτο άρθρο- σώζεται σε ορισµένα ρηµα 
τικά ουσιαστικά, που δεν αναγνωρίζονται ως απαρέµφατα: τό φι 
λεϊν > το φιλεϊ > το φιλί· τό φαγεϊν > το φαγεί > τό φαεϊ > το φαΐ· 
τό έχειν> το έχει (του). Το απαρέµφατο, πανάρχαιος τύπος τής ιν 
δοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών, όπου ανήκει και η Ελληνική, 
ήταν ο τύπος τού ρήµατος «γυµνός», χωρίς να παρεµφαίνει. δηλ. 
να δηλώνει το πρόσωπο που εκτελεί ή δέχεται µιαν ενέργεια. Γι' 
αυτό και ονοµάστηκε απαρέµφατος (έγκλισις), από όπου και απα 
ρέµφατο (infinitivus). Αντίθετα προς τις βαλκανικές γλώσσες, που 
-επηρεασµένες από την Ελληνική ή µε παράλληλη εξέλιξη- εµφα 
νίζουν παρόµοια µε την Ελληνική κατάσταση, πολλές ευρωπαϊκές 
γλώσσες έχουν διατηρήσει ζωντανή τη χρήση τού απαρεµφάτου. 
Έτσι, π.χ. η φράση θέλω να γράφω στην Αγγλική, στη Γαλλική, στη 
Γερµανική και σε άλλες γλώσσες θα δηλωθεί µε ρήµα + απαρέµ 
φατο: αγγλ. I want to write, γαλλ. je veux écrire, γερµ. ich möchte 
schreiben κ.ο.κ. Ας σηµειωθεί, τέλος, ότι το απαρέµφατο τής Αρχαί 
ας Ελληνικής δεν παρεµφαίνει ούτε χρόνο (παραπλανούν, στην 
πραγµατικότητα, οι χαρακτηρισµοί «απαρέµφατο ενεστώτα» ή 
«απαρέµφατο αορίστου»!) ούτε πρόσωπο· παρεµφαίνει (δηλώνει) 
κυρίως ποιόν ενεργείας (στιγµιαίο - διαρκές - συντελικό) και φω 
νή | διάθεση (ενεργητική - παθητική | µέση)· πβ. τα εξής τελικά 
απαρέµφατα: λύειν (να λύνω), λύσειν και λϋσαι (να λύσω), λελυ- 
κέναι (να έχω λύσει) - λύεσθαι (να λύνοµαι), λύσεσθαι και λύσα- 
σθαι (να λύσω), λυθήσεσθαι και λυθήναι (να λυθώ), λελϋσθαι (να 
έχω λυθεί). → γερούνδιο 

απαρέσκεια (η) [1814] {χωρ. πληθ.} το συναίσθηµα που γεννιέται (σε κάποιον) 
όταν κάτι δεν (του) αρέσει, η δυσαρέσκεια: ήταν έκδηλη στο πρόσωπο του η - 
για όσα συνέβαιναν ΣΥΝ. αποστροφή ΑΝΤ. ευαρέσκεια, ευχαρίστηση. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. απαρέσκω < άπ(ο)- στερητ. + αρέσκω]. 

απαρηγόρητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν είναι δυνατόν να παρηγορηθεί: ο 
σύζυγος ήταν ~ για τον θάνατο της. — απαρηγόρητα | απαρηγορήτως [µτγν.] 
επίρρ. 

απαρίθµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) λεπτοµερής (ένα προς 
ένα) αναφορά σειράς στοιχείων: ~ προσόντων | περιστατικών | λόγων | αιτίων 
|| σχολαστική | κουραστική ~ ΣΥΝ. αράδιασµα, παράθεση. 

απαριθµώ ρ. µετβ. {απαριθµείς... | απαρίθµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 
καταγράφω ένα προς ένα τα στοιχεία ενός συνόλου· κυρ. παραθέτω (όλα τα 
στοιχεία που συνθέτουν ένα γεγονός) ένα προς ένα: ~ τις ταινίες που είδα 
φέτος || ο υπουργός απαρίθµησε τα έργα τής κυβέρνησης ΣΥΝ. µνηµονεύω, 
αναφέρω. [ΕΤΥΜ· <,αρχ. απαριθµώ < άπ(ο)- + αριθµώ (-έω)]. 

απαρνούµαι (κ. -ιέµαι) ρ. µετβ. αποθ. (απαρνείσαι... | απαρνή-θηκα, -µένος} 1. 
παύω να δέχοµαι ως δικό µου, αποκηρύσσω: απαρνήθηκε την πίστη του || ~ 
ιδέες | θρησκεία | όνοµα ΣΥΝ. απορρίπτω ΑΝΤ. εν- 

στερνίζοµαι, ασπάζοµαι · 2. εγκαταλείπω, παύω να ενδιαφέροµαι για (κάτι): για 
χάρη τού έρωτα της απαρνήθηκε οικογένεια και φίλους || ~ πλούτη | καριέρα | 
πατρίδα· ΦΡ. απαρνούµαι | εγκαταλείπω τα εγκόσµια γίνοµαι µοναχός ή 
κληρικός· (γενικότ.) εγκαταλείπω τον κοσµικό τρόπο ζωής. — απάρνηση [µτγν] 
κ. απαρνησιά (η), απαρνη-τής (ο) [µτγν.], απαρνήτρια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. απαρνούµαι (-έο-) < άπ(ο)- + αρνούµαι]. άπαρση 
(η) {-ης κ. -άρσεως | -άρσεις, -άρσεων} (λόγ.) (για πλοία) η ανέλκυση τής 
άγκυρας, το σαλπάρισµα, η αναχώρηση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άπαρσις < αρχ. άπαίρω 
< άπ(ο)- + αϊρω]. απαρτ(ε)µάν (το) {άκλ.} ελλην. διαµέρισµα'το διαµέρισµα 
πολυκατοικίας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. appartement < ιταλ. appartamento < ρ. appartare «χωρίζω» (< 
parte «µέρος»), µε την έννοια τού συνόλου χωριστών τµηµάτων µιας 
πολυκατοικίας]. απαρτία (η) (χωρ. πληθ.} 1. ο αριθµός στη σύνθεση µελών 
(συνέλευσης, συµβουλίου κ.λπ.) που απαιτείται, προκειµένου να θεωρηθεί 
έγκυρη µια συνεδρίαση ή το αποτέλεσµα της: έχουµε | υπάρχει ~ || δεν µπορεί να 
ληφθεί απόφαση λόγω ελλείψεως απαρτίας || θέτω θέµα απαρτίας || ένσταση 
απαρτίας 2. (µτφ.-καθηµ.) η παρουσία όλων όσοι έχουν προσκληθεί κάπου ή 
συνήθ. αποτελούν ένα σύνολο, µια παρέα: δεν λείπει κανείς απόψε στην παρέα, 
έχουµε ~. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οικοσκευή - λάφυρα», < άπ(ο)- + άρτιος. 
Η σηµερινή σηµ. οφείλεται στη συσχέτιση µε το ρ. απαρτίζω]. απαρτίζω ρ. µετβ. 
(απάρτισ-α (λόγ. απήρτισα), απαρτίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. αποτελώ: 
γνωστοί ηθοποιοί απαρτίζουν τον θίασο || απαρτίζουµε σύνολο | οµάδα | 
οµοσπονδία | επιτροπή ΣΥΝ. συγκροτώ, σχηµατίζω, συνθέτω, συνιστώ 2. 
(µεσοπαθ. απαρτίζοµαι +από) συγκροτούµαι (από µέρη): η κυβέρνηση 
απαρτίζεται από βουλευτές τριών κοµµάτων ΣΥΝ. αποτελούµαι, συνίσταµαι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άπ(ο)- + άρτίζω «ετοιµάζω» < επίρρ. άρτι «µόλις, πρόσφατα», 
πβ. κ. κατ-αρτίζω]. άπαρτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει κατακτηθεί, 
κυριευθεί: το κάστρο έστεκε ~ σε πείσµα των πολιορκητών του || ~ φρούριο | πόλη 
ΣΥΝ. απόρθητος, απάτητος ΑΝΤ. κατακτηµένος 2. αυτός που δεν είναι δυνατόν 
να κατακτηθεί. απαρτχάιντ (το) {άκλ.} ελλην. φυλετισµός- το καθεστώς 
φυλετικών διακρίσεων, που επικρατούσε εις βάρος των Μαύρων στη Ν. Αφρική. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. apartheid < αφρικάανς apartheid «διαχωρισµός» < apart 
«χωριστά» + -heid «-ότητα», επίθηµα που εκφράζει κατάσταση, πβ. γερµ. -heit, 
Freiheit «ελευθερία», αγγλ. -hood, likelihood «πιθανότητα»]. απαρχαιωµένος, -η, 
-ο κ. (λόγ.) απηρχαιωµένος [αρχ.] αυτός που έχει παλιώσει και ξεπεραστεί: οι ~ 
τεχνικές του ευθύνονται για την απώλεια τής πελατείας || ~ ιδέες | θεωρίες | 
αντιλήψεις | νοοτροπία ΣΥΝ. αναχρονιστικός, ξεπερασµένος ΣΥΝ. σύγχρονος, 
µοντέρνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. απαρχή (η) η πρώτη αρχή: ~ συνεργασίας | 
φιλίας | διαµάχης ΣΥΝ. έναρξη, ξεκίνηµα ΑΝΤ. ολοκλήρωση, τέλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αρχή. [ΕΤΥΜ αρχ. < άπ(ο)- + αρχή]. απαρχής επίρρ. [µεσν.] (λόγ.-σπάν.) από την 
αρχή: σας προειδοποίησα ~ για την έκβαση τής υπόθεσης ΣΥΝ. εξαρχής ΑΝΤ. στο 
τέλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρχή. άπας, -ασα, -αν (άπ-αντος, -αντα | -αντες (ουδ. -αντα), 
-άντων (θηλ. -ασών)} (αρχαιοπρ.) όλος: άπασα η αριστοκρατία έδωσε το 
«παρών» στην εκδήλωση || άπαντα τα ευρισκόµενα έργα τού ποιητή || άπαντες 
δήλωσαν άγνοια- ΦΡ. (α) εξ άπαντος | εξάπαντος (αρχ. εξ άπαντος) βλ. λ. 
εξάπαντος (β) στον αιώνα τον άπαντα βλ. λ. αιώνας. [ΕΤΥΜ· < αρχ. άπας < ά- 
αθροιστ. (< I.E. *sm-) + πάς]. απασβεστωνω ρ. µετβ. [1889] (απασβέστω-σα, -
θηκα, -µένος} 1. µετατρέπω σε ασβέστη · 2. αφαιρώ τον ασβέστη. — 
απασβέστωση (η) [1890]. απασιονάτο επίρρ. ΜΟΥΣ. µε πάθος· ως εκφραστική 
ερµηνευτική ένδειξη ενός µουσικού κοµµατιού. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. appassionato < ρ. appassionare < passione «πάθος»]. 
απαστράπτω ρ. αµετβ. [µτγν.] (συνήθ. στον ενεστ.} (λόγ.) λάµπω, 
αστραπο^ολώ. απαστράπτων, -ούσα, -ον [µτγν.] {απαστράπτ-οντος, -οντά | -
οντες (ουδ. -οντά), -όντων (-ουσών)} αυτός που ακτινοβολεί, που λάµπει: το 
νέο απορρυπαντικό χαρίζει στα ρούχα απαστράπτουσα λευκότητα || ~ 
καθαριότητα | αίθουσα ΣΥΝ. αστραφτερός. απασφαλίζω ρ. µετβ. (απασφάλισ-α, 
-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} µετακινώ το εξάρτηµα όπλου που το ασφαλίζει, 
προετοιµάζοντας το για βολή: απασφάλισε το περίστροφο και πυροβόλησε στον 
αέρα για εκφοβισµό. — απασφάλιση (η). 
[ΕΤΥΜ < απ(ο)- + ασφαλίζω. Το µτγν. απασφαλίζω έχει την ακριβώς αντίθετη 
σηµ. «ασφαλίζω, σιγουρεύω». Στη σηµερινή σηµ. (για όπλα) το α' συνθ. από 
έλαβε στερητ. έννοια κατά τα απαγκιστρώνω, αποφυλακίζω, αποστρατεύω 
κ.τ.ό.]. απασχόληση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η συστηµατική (επαγ-
γελµατική) δραστηριότητα, το επάγγελµα, η εργασία: κύρια | δευτερεύουσα ~ || 
καθεστώς | πολιτική απασχόλησης || δεν έχει ~ (είναι άνεργος) || η ~ τού 
προσωπικού σε περιττές εργασίες είχε επιπτώσεις στην παραγωγικότητα || µερική 
~ (εργασία µε µειωµένο ωράριο) || 

 

α- | αν- στερητικό α-
παρένθετος. -η, -ο α-
παρενόχλητος, -η, -ο α-
παρεξήγητος, -η, -ο α-
τταρερµήνευτος. -η, -ο 

α-παρκαριστος, -η, -ο 
α-παροµοίαστος, -η, -ο 
α-παρότρυντος, -η, -ο 
α-πασπάλιστος, -η, -ο 

α-ττασττατευτος, -η, -ο 
α-πασσάλειφτος, -η, -ι 
α-πασσάλωτος, -η, -ο 
α-παστερίωτος. -η, -ο 

α-παστρευτος, -η, -ο α-
ιτάστωτος, -η, -ο α-
πατίκωτος, -η, -ο α-
πατρονάριστος, -η, -ο 

α-παυτος, -η, -ο 
α-ττάχυντος, -η, -ο 
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πλήρης ~ (µε πλήρες ωράριο) || συµπληρωµατική - (εκτός από την κύρια 
εργασία) || µόνιµη | επικερδής | ουσιαστική ~ || Οργανισµός Απασχολήσεως 
Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) 2. (συνεκδ.) το ποσοστό στο οποίο ανέρχεται 
ο αριθµός αυτών που απασχολούνται επαγγελµατικά: οι δείκτες απασχόλησης 
εµφανίζονται πεσµένοι || αύξηση | µείωση τής ~ 3. (καταχρ.) η δραστηριότητα 
που αναπτύσσει κανείς σε σχέση µε κάποιο αντικείµενο, ο τρόπος µε τον 
οποίο περνά την ώρα του: η φροντίδα τού κήπου είναι µια ευχάριστη 
καθηµερινή µου ~ ΣΥΝ. ασχολία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απασχολώ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. employment]. 

απασχολήσιµος, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που µπορεί να απασχοληθεί εργασιακά 
κάπου: «η πολιτική αυτή καθιστά µη απασχολήσιµα εκατοµµύρια άτοµα» 
(εφηµ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. employable]. 

απασχολησιοθεραπεία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΙΑΤΡ. θεραπευτική µέθοδος για την 
ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ενηλίκου εντός θεραπευτικού περιβάλλοντος, 
κατά την οποία ο ασθενής ασχολείται µε δραστηριότητα που έχει κάποιον 
χρήσιµο στόχο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. occupational therapy]. 

απασχολώ ρ. µετβ. {απασχολείς... | απασχόλ-ησα (λόγ. απησχόλησα), -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. χρησιµοποιώ (κάποιον) σε θέση εργασίας: ~ δέκα 
υπαλλήλους στην εταιρεία · 2. προβληµατίζω, γίνοµαι αντικείµενο 
προβληµατισµού, συζήτησης κλπ.: το πρόβληµα σου µε απασχολεί πολύ καιρό 
τώρα || το θέµα των µειονοτήτων θα απασχολήσει τους Υπουργούς Εξωτερικών 
τής Ένωσης || τι σε απασχολεί και ανησυχείς; || τον συγγραφέα απασχολεί το 
θέµα τής παράδοσης · 3. (α) αποσπώ την προσοχή κάποιου από το κύριο έργο 
του: µην τον απασχολείς µε άσχετα πράγµατα || µη µε απασχολείς, έχω δουλειά 
τώρα! (β) καλύπτω τον χρόνο κάποιου µε κάποια δραστηριότητα: απασχόλησε 
το παιδί µε κάποιο παιχνίδι µέχρι να γυρίσω || οι µαθητές έχουν αυτή την ώρα 
κενό' θα τους απασχολήσω µε κάτι, για να µην κάνουν φασαρία 4. (µεσοπαθ. 
απασχολούµαι +σε | -I-µε) καταπιάνοµαι µε κάτι, µε εργασιακή σχέση, 
εργάζοµαι ή χρησιµοποιούµαι σε θέση εργασίας: τα βράδια απασχολείται σε 
µια ταβέρνα, για να τα φέρει βόλτα || έχει βρει έναν σύλλογο και απασχολείται 
µε τις υποθέσεις του 5. (η µτχ. απασχοληµένος, -η, -ο) αυτός που δεν ευκαιρεί, 
που έχει δουλειά και δεν πρέπει να ενοχληθεί: δεν µπορείτε να του µιλήσετε 
τώρα, είναι ~. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. απασχολώ (-έω) < άπ(ο)- + άσχολώ «απασχολώ» < άσχολος 
«ο χωρίς σχολή (ελεύθερο χρόνο), απασχοληµένος» < ά- στε-ρητ. + σχολή 
«αργία»]. 

απασχολούµαι - ασχολούµαι, απασχόληση - ασχολία | ενασχόληση. Το 
απασχολούµαι δηλώνει εργασιακή σχέση (Απασχολείται στο κατάστηµα τού 
θείου του), ενώ το ασχολούµαι σηµαίνει γενικά «καταπιάνοµαι, αφιερώνω 
χρόνο και κόπο σε κάτι» (Ασχολείται µε τις υποθέσεις των άλλων και δεν 
έχει χρόνο για τα προσωπικά του ζητήµατα). ∆εν είναι, άρα, σωστό να 
πούµε «απασχολούµαι µ ' ένα θέµα» (αλλά: ασχολούµαι µ ' ένα θέµα), όπως 
δεν είναι σωστό να πούµε «ασχολούµαι στη δουλειά τού πατέρα µου»! 
(αλλά: απασχολούµαι στη δουλειά...) Η ίδια σηµασιολ. διαφορά ισχύει και 
για τα ουσιαστικά απασχόληση και ασχολία. Με τη σηµ. τού ασχολία 
χρησιµοποιείται και το ενασχόληση. Παραδείγµατα: Η απασχόληση τού 
εργατικού δυναµικού έχει περιοριστεί - Η ασχολία του µε την τέχνη τον έχει 
απορροφήσει πλήρως - Η ενασχόληση µε τη λογοτεχνία τον έκανε γνωστό. 

απατεώνας (ο), απατεωνισσα (η) {απατεωνισσών} πρόσωπο που κάνει απάτες, 
που συστηµατικά εξαπατά τους άλλους προς όφελος του: πρόκειται για κοινό 
~· µην του δανείσεις ούτε δεκάρα! ΣΥΝ. (λαϊκ.) κοµπιναδόρος, µούτρο, 
µπαγαπόντης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άπατεών, -ώνος < άπατη + παραγ. επίθηµα -εών (πβ. κ. 
λυµεών)]. 

απατεωνιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η απάτη. 
απατεωνίσκος (ο) (υποκ.) ο µικροαπατεώνας, πρόσωπο που κάνει µικρές απάτες 

ΣΥΝ. (µτφ.-λαϊκ.) ψιλικατζής ΑΝΤ. µεγαλοαπατεώνας. [ΕΤΥΜ. < απατεώνας + 
υποκ. επίθηµα -ίσκος, πβ. κ. υπαλληλίσκος]. 

απάτη (η) {απατών} 1. µεθοδευµένη (µη νόµιµη ή νοµιµοφανής) ενέργεια, που 
αποσκοπεί στην παραπλάνηση (εξαπάτηση) κάποιου, ώστε να ωφεληθεί αυτός 
χάριν τού οποίου γίνεται η συγκεκριµένη ενέργεια: Μεγάλη ~! Του πούλησαν 
οικόπεδο που ανήκε σε άλλον κι εξαφανίστηκαν! ΣΥΝ. κατεργαριά, 
δολοπλοκία, κόλπο, κοµπίνα, λαδιά, απατεωνιά 2. ΝΟΜ. αξιόποινη 
συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) κατά την οποία κάποιος µε σκοπό να 
αποκοµίσει είτε ο ίδιος είτε και τρίτος παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει 
ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε την 
παρουσίαση εν γνώσει του ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέµιτη 
απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων: καταδικάστηκε για ~ 3. (συ-
νεκδ.-λαϊκότ.) αυτός που κάνει συνέχεια απάτες, πρόσωπο αναξιόπιστο, 
κατεργάρης, κοµπιναδόρος: Μην τον εµπιστεύεσαι ούτε στον ύπνο σου! Ξέρεις 
τι ~ είναι ο φίλος σου; ΣΥΝ. απατεώνας, (λαϊκ.-κα-θηµ.) µάρκα ΑΝΤ. τίµιος, 
έµπιστος 4. (µτφ.) η πλάνη, ο εσφαλµένος υπολογισµός, η προσδοκία που δεν 
εκπληρώθηκε: Περίµενα πολλά από αυτή τη δουλειά, αλλά τίποτα! Όλα ήταν 
µια ~ ΣΥΝ. χίµαιρα, ψέµα 5. το ξεγέλασµα· ΦΡ. οπτική απάτη πλάνη τής 
όρασης, σύµφωνα µε την οποία αντιλαµβανόµαστε κάτι διαφορετικά από ό,τι 
πραγµατικά είναι: οι ταξιδιώτες στην έρηµο πέφτουν συχνά θύµατα οπτικής 
απάτης (βλ. κ. οφθαλµαπάτη, αντικατοπτρισµός). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ^ετύµου^ιθ. συνδέεται µε αρχ. ήπεροπεύς «απατεώνας», οπότε θ. *άπαρ ! 
*άπ-νος > *άπ-π -τα > άπατη ή, κατ' άλλη εκ- 

δοχή, < ά- στερητ. + πατώ, δηλώνοντας καταστάσεις χωρίς έρεισµα, χωρίς 
σταθερή βάση]. 

απάτη: συνώνυµα. Η εξαπάτηση ως πράξη και η απάτη ως πράξη και ως 
αποτέλεσµα εξαπάτησης θεωρούνται αδικήµατα και κολάζονται ποινικώς. 
Η κοινωνική αντιµετώπιση των αντίστοιχων πράξεων κυµαίνεται ανάµεσα 
στην αποδοκιµασία και την απόρριψη µέχρι την ανεκτικότητα, ακόµη και 
τον θαυµασµό! Απάτη, εξαπάτηση, απατεωνιά, κοµπίνα δείχνουν αρνητική, 
απορριπτική στάση τού οµιλητή. Για µικροαπάτες που γεννούν οίκτο ή 
συµπάθεια προς τον δράστη, ανεκτικότητα γενικότερα, χρησιµοποιείται η 
λ. κατεργαριά αντίθετα συναισθήµατα εκφράζει ο χαρακτηρισµός λαδιά. 
Ανεκτικότητα µέχρι και κρυφό θαυµασµό γιά το «κατόρθωµα» µπορεί να 
προκαλέσει το κόλπο, ιδίως αν πρόκειται για «µεγάλο κόλπο»! Αυτό 
µπορεί να φθάσει να χαρακτηριστεί µέχρι και µαγκιά τού δράστη, µε 
αυξηµένη ανεκτικότητα έως αποδοχή. Μάγκας, καταφερτζής και µάρκα 
είναι, εξάλλου, χαρακτηρισµοί που υποδηλώνουν ανεκτικότητα προς τον 
διαπράξαντα | διαπράττοντα απάτες. Η περίπτωση τού ήρωα τού θεάτρου 
σκιών, τού καραγκιόζη, ενσαρκώνει το πρόσωπο τού συµπαθητικού -και 
αµυνόµενου στην καταπίεση- µικροαπατεώνα, όπου η κατεργαριά φθάνει 
στο αποκορύφωµα της, συνδεόµενη µε κωµικές καταστάσεις. 

απατηλός, -ή, -ό 1. αυτός που απατά, που ξεγελά, που δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα: ~ τίτλος | µέθοδος | εντύπωση | συναίσθηµα | συµπέρασµα | 
πρόβλεψη | φαινόµενο | όνειρο ΣΥΝ. πλανε-ρός 2. αυτός που εξαπατά 
σκόπιµα, που παραπλανά: ~ υπόσχεση | µέσα | κήρυγµα ΣΥΝ. 
παραπλανητικός, δόλιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άπατη + παραγ. επίθηµα -ηλός, πβ. κ. σφριγ-ηλός, τρυφηλός]. 

απάτητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός στον οποίο δεν έχουν πατήσει (περπατήσει ή 
διαβεί) άνθρωποι: υπάρχουν άραγε ακόµα ~ κορυφές στον πλανήτη µας; || ~ 
δάσος | βουνό | ληµέρι | µονοπάτι ΣΥΝ. απροσπέλαστος 2. αυτός που δεν έχει 
πατηθεί: ~ σταφύλια (που δεν έχουν πατηθεί στο πατητήρι) ΑΝΤ. πατηµένος 
3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει κατακτηθεί, κυριευθεί: τα χωριά τής Μάνης 
έµειναν ~ από τον Τούρκο || κάστρο | πύργος | χωριό | πολιτεία - ΣΥΝ. 
απόρθητος, άπαρτος ΑΝΤ. πατηµένος, κατακτηµένος. 

απατός, -ή, -ό αντων. (λαϊκ. + προσ. αντων. µου, σου, του) µόνος: ~ του έκανε 
όλη αυτή την περιουσία. [ΕΤΥΜ. µεσν. < άπαυτός (βλ.λ.), πβ. κ. αυτός - ατός]. 

άπατος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει πάτο, πολύ βαθύς: ~ νερά | λίµνη | στέρνα 
ΣΥΝ. απύθµενος ΑΝΤ. αβαθής, ρηχός 2. άπατα (τα) τα πολύ βαθιά νερά: 
βούτηξε στα ~ και εξαφανίστηκε· ΦΡ. πήγε άπατος απέτυχε ή δεν του δόθηκε η 
δέουσα σηµασία: το βιβλίο αυτό πήγε ~. — άπατα επίρρ. 

άπατρις (ο/η) [µεσν.] {απάτρ-ιδος, -δα | -ιν | -ιδες, -ίδων} (λόγ.) 1. πρόσωπο που 
δεν έχει πατρίδα· κυρ. το πρόσωπο που ανήκει σε έθνος χωρίς κρατική 
υπόσταση: υπάρχουν λαοί ~, που ζουν διεσπαρµένοι σε άλλα κράτη ΣΥΝ. 
ανέστιος 2. (κακόσ.) πρόσωπο που δεν αγαπά την πατρίδα του: η εθνικιστική 
πτέρυγα τού κοινοβουλίου κατηγόρησε τους υπόλοιπους βουλευτές ως απάτριδες 
ΑΝΤ. φιλόπατρις. 

Απατοι (οι) {άκλ.} φυλή Ινδιάνων τής Β∆. Αµερικής, γνωστή από τις 
συγκρούσεις της µε τον αµερικανικό στρατό τον 19ο αι. (βλ. κ. λ. απάχης). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Apache < ινδιάν. apachwatche «άνθρωπος τού πολέµου» < 
apa «άνδρας, άνθρωπος» + achwa «µάχη»]. 

απατώ ρ. µετβ. {απατάς... | απάτ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} 
1. διαπράττω απάτη: απατά τον φτωχόκοσµο µε µικροκοµπίνες ΣΥΝ. 
εξαπατώ, δολιεύοµαι 2. οδηγώ σε εσφαλµένα συµπεράσµατα: η διαί 
σθηση του αυτή τη φορά δεν τον απάτησε ΣΥΝ. παραπλανώ, ξεγελώ- 

ΦΡ. (α) τα φαινόµενα απατούν αυτό που φαίνεται µε την πρώτη µα 
τιά, δεν είναι πάντοτε πραγµατικό, αληθινό· η επιφάνεια συχνά δια 
φέρει από την ουσία, η µορφή δεν αποδίδει πάντοτε µε ακρίβεια το 
περιεχόµενο: προτού διαπράξει την κατάχρηση, όλοι τον είχαµε για 
σοβαρό, αξιόπιστο και έντιµο υπάλληλο- αλλά, βλέπεις, ~ ! (β) αν δεν 
µε απατά η µνήµη µου αν θυµάµαι σωστά: ~, είχαµε συναντηθεί ξα 
νά πέρυσι τέτοια εποχή · 3. διαπράττω µοιχεία: απατά τη γυναίκα 
του || απατηµένος σύζυγος ΣΥΝ. (λαϊκ.) κερατώνω 4. (µεσοπαθ. ana· 
τώµαι) κάνω λάθος, λανθασµένη εκτίµηση, γελιέµαι: απατάται αν νο 
µίζει ότι θα υποχωρήσω στις αξιώσεις του- ΦΡ. αν δεν απατώµαι αν 
δεν κάνω λάθος: είστε ο κ. Ιωάννου, ~. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. απατώ (-άω) < άπατη. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. τα 
φαινόµενα απατούν (< γαλλ. les apparences sont trompeuses), αν δεν απατώµαι 
(< γαλλ. si je ne me trompe pas), αν δεν µε απατά η µνήµη µου (< γαλλ. si je ne 
me trompe pas de mémoire)]. απάτωρ (ο) {απάτ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων} 
(αρχαιοπρ.) 1. (για θεότητα) αυτός που δεν έχει πατέρα (όπως έχουν οι 
άνθρωποι): η ορφική Νύχτα γέννησε ένα χρυσό αβγό από όπου ξεπήδησε ο 
Φάνης, θεός ~ 
2. αυτός που έχει χάσει τον πατέρα του, που είναι ορφανός ή δεν έχει 
οικογένεια και προγόνους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + πατήρ]. 

απαύγασµα (το) {απαυγάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.(σπάν.) ακτινοβολία, λάµψη 
2. (συνήθ. µτφ.) αυτό που αποµένει από κάτι ως το σηµαντικότερο, το 
«φωτεινότερο» στοιχείο του: το ~ τής σκέψης | τού προβληµατισµού κάποιου || 
ό,τι λέει είναι ~ τής πείρας του. — απαυγά· ζω ρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
άπαυγάζω < άπ(ο)- + αύγάζω < αυγή]. 

απαυδώ ρ. αµετβ. {απαυδάς... | απηύδησα, απηυδηµένος κ. απαυδισµένος κ. 
απηυδισµένος) εξαντλείται η υποµονή µου, δεν αντέχω άλ- 
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λο: έχω απαυδήσει µε τα καπρίτσια της! ΣΥΝ. κουράζοµαι, εγκατα-λείπω ANT. 
υποµένω, αντέχω. Επίσης απαυδίζω [ΕΤΥΜ. < αρχ. απαυδώ (-άω), αρχική 
σηµ. «απαγορεύω», < άπ(ο)- + αύδώ «µιλώ» < αύδή «φωνή, οµιλία». Βλ. κ. 
αοιδός]. 

έχω απαυδήσει ή έχω απηυδήσει; Από τη συχνή χρήση τού ρ. απαυδώ στον 
αόριστο, από το απηύδησα (µε το -η- τής ρηµατικής αύξησης), θεωρήθηκε 
ότι το ρήµα έχει -η- και στον ενεστώτα και στους άλλους χρόνους. Έτσι 
σχηµατίστηκαν τύποι απηυδώ(!) αντί απαυδώ και έχω απηυδήσεκ ! ) αντί 
έχω απαυδήσει. Προφανώς οι ορθοί τύποι είναι: απ-αυδώ, απ-ηύδησα και 
έχω απ-αυδήσει 

απαυτός, -ή, -ό 1. (οικ.) πρόσωπο ή πράγµα το οποίο αναφέρεται χωρίς µνεία 
τού ονόµατος ή τής ονοµασίας του (είτε γιατί δεν επιθυµούµε να τα 
κατονοµάσουµε ή γιατί δεν θυµόµαστε το όνοµα του): ήρθε η ~, η φίλη σου, 
πώς τη λένε; ΣΥΝ. αποτέτοιος · 2. (ευφηµ.) τα οπίσθια ΣΥΝ. (!) κώλος · 3. 
(ευφηµ.) απαυτά (τα) τα γεννητικά όργανα (και των δύο φύλων, συνηθέστ. τα 
ανδρικά(· ΦΡ. (!) στ' απαυτά µου! αδιαφορώ, δεν δίνω δυάρα, δεν λογαριάζω 
κανέναν ΣΥΝ. (!) στα τέτοια µου. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. Από τις φρ. άπ' αυτού, άπ' αυτόν, άπ' αυτών, άπ' αυτής κ.τ.ό. 
σχηµατίστηκε ονοµ. πτώση άπαντος]. 

απαυτός - απαυτώνω: ευφηµισµοί. Προκειµένου να αναφερθεί κανείς σε 
ανατοµικά όργανα ή πράξεις που σχετίζονται µε τη συνεύρεση και την 
αναπαραγωγική βιολογική διαδικασία, παρακάµπτει τη ρητή ονοµασία τού 
οργάνου ή τής πράξης και ευφηµιστι-κά αναφέρεται σε αυτά, είτε 
χρησιµοποιώντας άλλη λέξη (πβ. εργαλείο αντί πέος) είτε καταφεύγοντας 
σε φτειαχτές, ασαφούς σηµασίας λέξεις µε δεικτικό ή άλλον χαρακτήρα. 
Έτσι, λ.χ., το τέτοιο είναι το πέος τού άνδρα ή το αιδοίο τής γυναίκας, 
τέτοιος (και λογιότ. τοιούτος) είναι ο οµοφυλόφιλος, απαυτός τα οπίσθια 
και απαυτώνω | αυτώνω το συνουσιάζοµαι. Η ευφηµιστική αυτή χρήση 
απαντά σχεδόν σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις περιόδους τής γλώσσας. 

απαυτώνω ρ. µετβ. {απαύτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (οικ.) λέγεται αντί τού 
ρήµατος που δεν θυµόµαστε ή δεν θέλουµε να αναφέρουµε (βλ. κ. λ. 
απαυτός): ήθελε να το απαυτώσει, πώς το λένε, να το επικυρώσει ΣΥΝ. αυτώνω 
· 2. (ευφηµ.-οικ.) συνουσιάζοµαι µε (κάποια/κάποιον) ΣΥΝ. τετοιώνω, 
αποτετοιώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απαυτός. 

απάχης (ο) {απάχηδες}, απαχισσα (η) (δύσχρ. απαχισσών} (κατά τον 
Μεσοπόλεµο) ο αλήτης των µεγαλουπόλεων: «οι Απάχηδες των Αθηνών» 
(τίτλος οπερέτας). — απάχικος, -η, -ο. {ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. apache, 
ονοµασία τής ινδιάνικης φυλής Απάτσι (βλ.λ.), λ. µε την οποία κατονόµασαν 
αρχικώς οι Γάλλοι τους περιθωριακούς τού Παρισιού]. 

απαχής, -ής, -ές [µεσν.] {απαχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που δεν είναι παχύς, ο 
αδύνατος, ο ισχνός. 

άπαχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει λίπος: ~ κρέας | τυρί | γιαούρτι ANT. 
λιπαρός. 

Α.Π.Ε. (το) Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων πρακτορείο ειδήσεων µε έδρα την 
Αθήνα· ιδρύθηκε το 1905 και συγκεντρώνει ειδήσεις από όλη την Ελλάδα και 
τις µεταδίδει σε όλο τον κόσµο, χωρίς να τις σχολιάζει πολιτικά, κατά το 
πρότυπο τού πρακτορείου Reuters. 

απέ επίρρ. (διαλεκτ.) έπειτα, ύστερα, αλλιώς: τράβα να του ζητήσεις συγγνώµη 
κι - βλέπεις τι κάνεις || Τον ακούς τι λέει; Κι - µου λες εσύ ότι είναι µικρός και 
δεν καταλαβαίνει || ας µην ήταν µπροστά ο άντρας της, ~ ήξερα εγώ τι να της 
πω! 
[ETYM. µεσν. Απαντά ως εναλλακτικός τύπος τής αρχ. προθ. άπό, ίσως µε 
την επίδραση των µεσν. άπέκει, άπεκεϊθεν, άπεδεκεϊ κ.ά., όπου το άπε- 
θεωρήθηκε α' συνθ.]. 

απεγκλωβίζω ρ. µετβ. {απεγκλώβισ-α, -τηκα, -µένος} 1. βγάζω (κάποιον) από 
κλειστό χώρο στον οποίο είχε αποκλειστεί ή παγιδευτεί: οι άνδρες τής 
Τροχαίας µε δυσκολία απεγκλώβισαν τους παγιδευµένους στα αυτοκίνητα που 
συγκρούστηκαν ΣΥΝ. απελευθερώνω ΑΝΤ. εγκλωβίζω 2. (µτφ.) δίνω διέξοδο 
σε (κάποιον/κάτι), απελευθερώνω από κάτι που δεσµεύει: είπε ότι οι 
ψηφοφόροι πρέπει να απεγκλωβιστούν από τη λογική τού δικοµµατισµού. — 
απεγκλωβισµός (ο). [ΕΤΥΜ < απ(ο)- στερητ. + εγκλωβίζω]. 

απεγνωσµένος, -η, -ο αυτός που γίνεται συνήθ. µε σθένος, αλλά χωρίς να 
υπάρχουν ελπίδες για την επιτυχία του: ~ προσπάθεια | αγώνας | µάχη | 
έκκληση ΣΥΝ. απελπισµένος. — απεγνωσµένα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ_. µτγν. µτχ. παθ. παρακειµένου τού αρχ. άπογιγνώσκω «εγκαταλείπω 
- χάνω κάθε ελπίδα, απελπίζοµαι»]. 

απέδρασα ρ. → αποδιδράσκω 
απεθαντος, -η, -ο (εκφραστ.) 1. αυτός που δεν πεθαίνει: ο γερο-πλά-τανος στέκει 

~ στο µέσον τής πλατείας ΣΥΝ. αθάνατος, αιώνιος ΑΝΤ. εφήµερος, θνητός 2. 
(για πράγµατα) αυτός που δεν παλιώνει, δεν χαλάει: ~ αυτό το χαλί! Το 'χε 
υφάνει η γιαγιά µου στα νιάτα της κι ακόµα είναι γερό ΣΥΝ. ανθεκτικός, 
στερεός ΑΝΤ. φθαρτός. [ΕΤΥΜ < α- στερητ. + πεθαίνω, κατά τα µαραίνω - 
αµάραντος, σηµαίνω - ασήµαντος κ.ά.]. 

απειθάρχητος, -η, -ο [1889] 1. αυτός στον οποίο δεν έχουν επιβάλει ή δεν είναι 
δυνατόν να επιβάλει κανείς πειθαρχία: ~ στρατιώτης | µαθητής | πλήθος ΣΥΝ. 
απειθής ΑΝΤ. πειθαρχηµένος 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αταξία, 
που δεν υπακούει στους ισχύοντες κανόνες: - σκέψη | τρόπος γραφής. 

απειθαρχία (η) {χωρ. πληθ.} η έλλειψη πειθαρχίας, υπακοής σε κα- 

νόνες ή σε ανωτέρους: αναφέρθηκαν κρούσµατα απειθαρχίας στον Στρατό || 
θέµα | τάση | πνεύµα απειθαρχίας || κοµµατική | στρατιωτική - ΣΥΝ. ανυπακοή, 
απείθεια ΑΝΤ. ευπείθεια, πειθαρχία, πειθαρχικό-τητα, υπακοή. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + πείθαρχος «ο υπακούων στις αρχές» (από όπου 
και ουσ. πειθαρχ-ία και ρ. πειθαρχ-ώ), κατά το σχήµα πείθαρχος - πειθαρχώ - 
πειθαρχία, οπότε και απείθαρχος - άπειθαρχώ -απειθαρχία]. 

απείθαρχος, -η, -ο [1885] αυτός που δεν πειθαρχεί, που δεν υπακούει: -
µαθητής/ παιδί/ στρατιώτης ΣΥΝ. ανυπάκουος, απειθής ΑΝΤ. πειθαρχηµένος, 
υπάκουος, πειθήνιος. 

απειθαρχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {απειθαρχείς... | απειθάρχησα} δεν πειθαρχώ, 
δείχνω ανυπακοή: αυτός ο στρατιώτης απειθαρχεί συστηµατικά στα κελεύσµατα 
των ανωτέρων του ΣΥΝ. απειθώ ΑΝΤ. πειθαρχώ, υπακούω. 

απείθεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η άρνηση υπακοής σε ανώτερο ή σε κανόνες, η 
ανυπακοή ΣΥΝ. απειθαρχία 2. ΝΟΜ. αδίκηµα κατά τής πολιτειακής εξουσίας, 
που συνίσταται στην άρνηση εκτελέσεως νόµιµης εντολής. — απειθώ ρ. [αρχ.] 
{-είς...}. [ΕΤΥΜ αρχ. < άπειθής]. 

απειθής, -ής, -ές {απειθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· απειθέστ-ερος, -τατος} (λόγ.) αυτός 
που δεν πειθαρχεί ΣΥΝ. απείθαρχος, ανυπάκουος ΑΝΤ. ευ-πειθής, υπάκουος. 
— απειθώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + πείθω]. 

απεικάζω ρ. µετβ. {απείκασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) µιµούµαι πιστά (µε 
τη ζωγραφική ή τη γλυπτική): στα έργα του απεικάζει όχι µόνον τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά των ανθρώπων, αλλά και το βαθύτερο είναι τους ΣΥΝ. 
απεικονίζω. — απείκασµα (το) [αρχ.], απει-κασπκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άπ(ο)- + εικάζω]. 

απεικονίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {απεικόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
αναπαριστώ (κάτι), το αποδίδω µε εικόνα: ο πίνακας απεικονίζει ένα λαϊκό 
πανηγύρι || ~ πειστικά | εναργέστατα ΣΥΝ. αποδίδω, εικονίζω 2. (κατ' επέκτ.) 
περιγράφω παραστατικά σε προφορικό ή γραπτό λόγο: οι δηµοσιογράφοι στα 
κείµενα τους προσπαθούν να απεικονίσουν την πραγµατικότητα ΣΥΝ. εκφράζω, 
περιγράφω 3. (γενικότ.) αντανακλώ, αποδίδω, φανερώνω: οι φορολογικές 
δηλώσεις δεν απεικονίζουν τα πραγµατικά εισοδήµατα. — απεικόνισµα (το) 
[µτγν.], απεικονιστικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδοποιώ. 

απεικόνιση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η αναπαράσταση, η 
πιστή περιγραφή ή αποτύπωση: η ~ τής µάχης σε έναν πίνακα ζωγραφικής || η 
~ τής διαµόρφωσης τού εδάφους (σε χάρτη) || η ~ τής φρίκης τού πολέµου σε 
ένα ρεπορτάζ || η ~ µιας σελίδας κειµένου στην οθόνη τού υπολογιστή 2. ΜΑθ. 
η αντιστοίχιση των στοιχείων ενός συνόλου Α προς τα στοιχεία ενός συνόλου 
Β. 

απειλή (η) 1. η άσκηση ψυχολογικής βίας (σε κάποιον), µε σκοπό τον 
εξαναγκασµό του σε πράξη ή παράλειψη πράξης: δέχοµαι | εκτοξεύω απειλές || 
~ κατά τής ζωής | τής σωµατικής ακεραιότητας || (κά-ποιοςΙκάτι) αποτελεί - για 
την ειρήνη | για το έθνος | για το περιβάλλον | για τη δραχµή | για τη δηµοκρατία 
ΣΥΝ. φοβέρα, εκφοβισµός· ΦΡ. υπό την απειλή µε την άσκηση πιέσεως, µε 
τον φόβο ότι: ~ τού όπλου ο αιχµάλωτος οµολόγησε || ~ επεισοδίων διεξάγονται 
ορισµένοι αγώνες µπάσκετ 2. ο επικείµενος κίνδυνος: ο πυρηνικός αντι-
δραστήρας στη γειτονική χώρα συνιστά ~ για όλη την περιοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < *άπελ-πά < ά- προθεµ. + I.E. *(s)pel-«µιλώ έντονα, 
εµφατικά», πβ. λατ. appellare «ονοµάζω» (< ad + *pelläre), γαλλ. appeler, 
γερµ. Beispiel «παράδειγµα» (< αρχ. γερµ. bî-spel «αφήγηση, µύθος»), αγγλ. 
spell (ουσ.) «λόγος» κ.ά.]. 

απειλητικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που εµπεριέχει απειλή: ~ γράµµα | τηλεφώνηµα 
|| η φωτιά άρχισε να παίρνει - διαστάσεις || µας µίλησε µε τρόπο ~ || 
προσπάθησε να µας φοβερίσει µε ~ λόγια. — απειλητικά | -ως [µτγν.] επίρρ. 

απειλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {απειλείς... | απείλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 1. 
διατυπώνω απειλή (βλ.λ.): τον απείλησαν ότι θα τον σκοτώσουν, εάν προβεί σε 
αποκαλύψεις || ο υπουργός απείλησε µε παραίτηση | να παραιτηθεί, αν δεν 
ψηφιστεί το νοµοσχέδιο- ΦΡ. απειλώ θεούς και δαίµονες εκφράζω και 
απευθύνω σε κάποιον έντονες απειλές: όταν του εξήγησαν ότι θα πληρώσει 
πρόστιµο, άρχισε να απειλεί θεούς και δαίµονες · 2. θέτω σε κίνδυνο: η 
πυρκαγιά απειλεί κατοικηµένες περιοχές || η αδιαφορία των πολιτών για τα 
κοινά απειλεί τη δηµοκρατία || πολλά σπάνια ζώα απειλούνται µε εξαφάνιση 
λόγω τής οικολογικής καταστροφής || από τις εξτρεµιστικές αυτές ενέργειες 
απειλείται η ειρήνη στην περιοχή. 

απειράγαθος, -η, -ο [µτγν.] (ως προσωνυµία τού Θεού) ο απέραντα αγαθός 
ΣΥΝ. πανάγαθος. 

απειράκις επίρρ. (αρχαιοπρ.) άπειρες φορές ΑΝΤ. ποτέ. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < άπειρος + επιρρ. επίθηµα -άκις]. 

απειράριθµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι άπειρος ως προς τον αριθµό, που 
δεν µπορεί να µετρηθεί ΣΥΝ. αµέτρητος, αναρίθµητος, πολυάριθµος ΑΝΤ. 
πεπερασµένος. απείραχτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν τον έχουν ενοχλήσει 
2. αυτός που δεν έχει µεταβληθεί, που δεν έχει καν αγγιχτεί ή υποστεί αλλαγές: 
οι διαρρήκτες αναστάτωσαν το σπίτι, αλλά το ντουλάπι µε τα έγγραφα βρέθηκε - 
ΣΥΝ. άθικτος, ανέγγιχτος, σώος ΑΝΤ. πειραγµένος, αναστατωµένος 3. (µτφ. για 
γυναίκα) παρθένα: την παντρεύτηκε ~ 4. (αργκό) (µηχάνηµα) που δεν του έχουν 
κάνει βελτιωτικές µετατροπές, που δεν είναι «πειραγµένο»: αν αγοράσεις 
µεταχειρισµένο µηχανάκι, να βεβαιωθείς ότι είναι ~ ΑΝΤ. πειραγµένο. απειρία1 
(η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) η έλλειψη πείρας και επιτηδειότητας: έχει ~ σε λογιστικά 
θέµατα ||η~ τον οδήγησε σε κακές επιλογές ΣΥΝ. 
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άγνοια ΑΝΤ. πείρα, εµπειρία. 
απειρία2 (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη πέρατος, τέλους: η - τού 

Σύµπαντος 2. (ειδικότ.) η ιδιότητα των µη µετρήσιµων, αναρίθµητων 
πραγµάτων: η ~ των άστρων τού ουρανού ΣΥΝ. αφθονία. 

απειρό- κ. άπειρο-1 α' συνθετικό που δηλώνει έλλειψη πείρας σε κάτι: απειρό-
καλος, απειρο-πόλεµος, απειρό-τεχνος. [ETYM. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. αρχ. άπειρό-καλος, µτγν. άπειρο-πόλεµος), που προέρχεται από 
το επίθ. άπειρος1 (< ά-στερητ. + πείρα)]. 

άπειρο- κ. απειρ-2 α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι είναι άπειρος σε 
µέγεθος | αριθµό ή τόσο πολύς, ώστε δεν µπορεί να µετρηθεί: απειρ-άριθµος, 
απειρο-ελάχιστος, απειρο-µεγέθης. [ΕΤΎΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. µτγν. άπειρο-χρόνιος, άπειρο-µεγέθης), που προέρχεται από το 
επίθ. άπειρος2 (< ά- στερητ. + πέρας | πείρας)}. 

απειρόγαµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει πείρα γάµου, άγαµος · 2. (ως 
προσωνυµία τής Θεοτόκου) Παρθένος: ~ νύφη | κόρη. 

απειροελάχιστος, -η, -ο [1766] 1. πάρα πολύ µικρός: όλα τα σώµατα 
αποτελούνται από ~ µόρια ΣΥΝ. µικροσκοπικός 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει 
ιδιαίτερη σηµασία, ασήµαντος: υπάρχει - διαφορά στις απόψεις τους ΑΝΤ. 
σηµαντικός, σπουδαίος, αξιοσηµείωτος. — απειροελάχιστα επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. infinitésimal]. 

απειρόκακος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει πείρα τού κακού, ο άκακος 2. αυτός 
που δεν έχει δυστυχήσει. [ΕΤΥΜ αρχ. < άπειρο-' + κακός]. 

απειρόκαλος, -η, -ο αυτός που δεν έχει καλαισθησία, που δεν έχει αίσθηση τού 
ωραίου: ο ~ άνθρωπος στερείται τής απολαύσεως τής τέχνης ΣΥΝ. άµουσος, 
ακαλαίσθητος ΑΝΤ. φιλόκαλος, καλαίσθητος. — απειροκαλία (η) [αρχ]. 
[ΕΤΥΜ αρλ· < άπειρο- (< πείρα) + καλός «όµορφος»]. 

απειροµεγέθης, -ης, απειροµέγεθες [µτγν.] {απειροµεγέθ-ους | -εις (ουδ. -η)} 
(λόγ.) αυτός που έχει άπειρο, ανυπολόγιστο µέγεθος. 

απειροπληθής, -ής, -ες {απειροπληθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
τόσο πολύ πλήθος, ώστε δεν µπορεί να µετρηθεί: απειροπλη-θείς πιστοί είχαν 
συρρεύσει στον τόπο τού προσκυνήµατος ΣΥΝ. απειράριθµος, αµέτρητος ΑΝΤ. 
ευάριθµος. [ΕΤΥΜ; µεσν. < άπειρο- (< πέρας) + -πληθής < πλήθος]. 

απειροπόλεµος, -η, -ο αυτός που δεν έχει γνωρίσει τον πόλεµο: ~ στρατιώτης 
ΣΥΝ. άκαπνος ΑΝΤ. εµπειροπόλεµος, µάχιµος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άπειρο- (< 
πείρα) + πόλεµος]. 

άπειρος1, -η, -ο αυτός που δεν έχει πείρα: είναι ~ ακόµη, γι'αυτό δεν του δίνω 
δύσκολες δουλειές || (+γεν.) ~ πολέµου ΣΥΝ. άβγαλτος, αµά-θητος ΑΝΤ. 
έµπειρος, πεπειραµένος. — άπειρα επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < ό- στερητ. + πείρα]. 

άπειρος2, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει πέρας, τέλος: το ~ Σύµπαν ΣΥΝ. 
ατελείωτος, απέραντος, απεριόριστος, ατέρµων ΑΝΤ. πεπερασµένος, 
(περι)ορισµένος, οριοθετηµένος· ΦΡ. επ' άπειρον (µτγν. έπ' άπειρον) για 
πάντα, χωρίς τέλος: αναβάλλει ~ τον καθορισµό τής ηµεροµηνίας τού γάµου || 
καθυστερώ | αναµένω | ανέχοµαι | διαρκώ ~ ΣΥΝ. συνεχώς, ασταµάτητα, για 
πάντα, ες αεί, εις το διηνεκές, επ' αόριστον, εις τον αιώνα τον άπαντα 2. 
άπειρο (το) {απείρου | χωρ. πληθ.} (α) το κοσµικό σύµπαν, το χάος: εκτείνεται 
στο ~ || το διαστηµόπλοιο χάθηκε στο ~ (β) ΦΙΛΟΣ, η χωρίς χωρικά και χρονικά 
όρια πρώτη αρχή των πεπερασµένων όντων 3. (ειδικότ.) αυτός που είναι τόσο 
µεγάλος ή πολύς, ώστε δεν µπορεί να µετρηθεί, να υπολογιστεί: τον πνίγουν ~ 
προβλήµατα || - ποσότητα | ευχαριστίες | αγάπη | στενοχώριες | ερωτήµατα | 
χαρά | φορές ΣΥΝ. αµέτρητος, αναρίθµητος, ανυπολόγιστος-ΦΡ. (λόγ.) 
απείρου κάλλους (ειρων.) για καταστάσεις στις οποίες επικρατεί µεγάλη 
σύγχυση, αναστάτωση ή ακαταστασία ή συµβαίνουν απαράδεκτα πράγµατα, 
συχνά κωµικοτραγικά: ~ σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες στο νοσοκοµείο λόγω τής 
απεργίας τού νοσηλευτικού προσωπικού. — άπειρα | απείρως [αρχ.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + πέρας. Το ουδ. άπειρον 
χρησιµοποιήθηκε ως φιλοσοφικός όρος στην πρώιµη κοσµολογία, 
προσδιορίζοντας την ύλη ως αρχή τού κόσµου και ως µη υποκείµενη στις 
χωροχρονικές διαστάσεις]. 

απειροστηµόριο (το) [1799] {απειροστηµορί-ου | -ων} το πιο µικρό µέρος ενός 
ποσού ή µεγέθους: ~ ύλης. [ΕΤΥΜ < απειροστός + µόριο]. 

απειροστικός λογισµός (ο) ΜΑΘ. ρ κλάδος που περιλαµβάνει τον διαφορικό και 
ολοκληρωτικό λογισµό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. infinitesimal 
calculus]. 

απείροστός, -ή, -ό [1766] (εκφραστ.) 1. αυτός που έχει ήδη επαναληφθεί 
πολλές φορές: για ~ φορά ανέβαλε να του µιλήσει ΣΥΝ. πολλοστός · 2. αυτός 
που είναι πολύ µικρός: το ~ σωµάτιο τής ύλης ΣΥΝ. απειροελάχιστος ΑΝΤ. 
τεράστιος · 3. ΜΑΘ. απειροστό (το) η µεταβλητή ποσότητα, η οποία παραµένει 
µικρότερη από κάθε θετικό αριθµό, χωρίς όµως ποτέ να γίνεται µηδέν. 
[ΕΤΥΜ; < άπειρος (< πέρας), µετάφρ. δάνειο από αγγλ. infinitesimal]. 

απειρότεχνος, -η, -ο [µεσν.] αδαής στην τέχνη ΑΝΤ. εµπειροτέχνης, επιδέξιος. 
— απειρότεχνα επίρρ. 

απειρώνυµος, -η, -ο (ως προσωνυµία τού Θεού) αυτός που έχει άπειρες 
προσωνυµίες. [ΕΤΎΜ. < άπειρο- (< πέρας) + -ώνυµος < αιολ. τ. όνυµα 
«όνοµα»]. 

απεκδέχοµαι ρ. µετβ. {απεξεδέχθην} (αρχαιοπρ.) δέχοµαι πλήρως, χωρίς 
επιφυλάξεις και δισταγµό. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «περιµένω εναγωνίως, µε ανυποµονησία» (Κ.∆. 
Φιλιππ. 3, 20: σωτήρα άπεκδεχόµεθα κύριον Ίησοϋν Χριστόν), < άπ(ο)- + εκ- + 
δέχοµαι. Η σηµερινή σηµ. κατ' επίδρ. τού αποδέχοµαι]. 

απεκδύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {απεκδύθηκα} (λόγ.) (κυριολ.) βγάζω (ρούχο)· 
(συνήθ. µτφ.) απαλλάσσω τον εαυτό µου, αρνούµαι (ευθύνη που µου 
αποδίδουν): η νέα πολιτική ηγεσία απεκδύθηκε κάθε ευθύνη για την οικονοµική 
κατάσταση ΣΥΝ. απαλλάσσοµαι, αρνούµαι, απορρίπτω. — απέκδυση (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «γδύνοµαι», < 
άπ(ο)- + έκδύοµαι. Στην Κ.∆. η λ. έλαβε µτφ. σηµ.. πβ. Κολοσσ. 3, 9: 
άπεκδυσάµενοι τόν πάλαιαν άνθρωπον]. 

απεκδύοµαι των ευθυνών µου ή τις ευθύνες µου; Με γενική ή µε αιτιατική 
συντάσσεται το (ήδη µτγν.) λογιότερο ρ. απεκδύοµαι; Το σωστό είναι 
απεκδύοµαι τις ευθύνες µου (την εξουσία, τα αξιώµατα κ.λπ.) και σηµαίνει 
«βγάζω το ένδυµα, ξεντύνοµαι», άρα «αποβάλλω, διώχνω από πάνω µου, 
απαλλάσσοµαι». Από το εκ-δύω (> εκδύνω > εγδύνω >) προήλθε το γδύνω, 
όπως από το ενδύω (> ενδύνω > εντύνω >) το ντύνω. Με τη σηµ. τού 
απεκδύοµαι µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει (σε λογιότερο πάντα ύφος) 
και τα αποδύοµαι και έκδύοµαι πάντα µε αιτ.: Αποδύοµαι τις ευθύνες -
Εκδύοµαι την εξουσία. 

απεκκρίνω ρ. µετβ. {απεξέκρινα, απεκκρίθηκα} ΒΙΟΛ. (για κύτταρα, ιστούς, 
όργανα) αποβάλλω από τον οργανισµό άχρηστες ή επιβλαβείς ουσίες µέσω 
των απεκκριτικών οργάνων. [ΕΤΥΜ- µτγν. < άπ(ο)- + εκκρίνω (βλ.λ.)]. 

απέκκριση (η) [1852] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ΒΙΟΛ. βασική λειτουργία 
των ζωικών οργανισµών, που συνίσταται στην αποβολή από τον οργανισµό 
των περιττών στοιχείων (ούρων κλπ.), τα οποία δηµιουργούνται από τη 
διαδικασία τού µεταβολισµού, µέσω των απεκκριτικών οργάνων (νεφροί, 
πνεύµονες κ.λπ.). — απεκκριτικός, -ή, -ό. | ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
élimination]. 

απέλαση (η) (-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} πολιτική πράξη, µε την οποία 
ξένος υπήκοος (συνήθ. παράνοµος αλλοδαπός) αποµακρύνεται υποχρεωτικά 
από µια χώρα χωρίς δικαίωµα επανόδου ως πρόσωπο ανεπιθύµητο (persona 
non grata) ή επικίνδυνο: ~ λαθροµεταναστών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άπέλασις < αρχ. 
άπελαύνω]. 

απελάτης (ο) {απελατών} ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) 1. παράνοµος (ζωοκλέ-φτης, 
ληστής) 2. άτακτος πολεµιστής που φρουρούσε τα σύνορα τής αυτοκρατορίας 
(πβ. κ. λ. ακρίτας, αρµατολός, κλέφτης). [ΕΤΥΜ. _µτγν. < αρχ. άπελαύνω 
«εξορίζω»]. 

απελαυνω ρ. µετβ. {απέλα-σα, -θηκα} (για κυβέρνηση κράτους) προβαίνω σε 
απέλαση (κάποιου): η κυβέρνηση απέλασε τον ξένο διπλωµάτη ως ύποπτο 
κατασκοπίας ΣΥΝ. διώχνω, εκδιώκω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπ(ο)- + ελαΰνω)}. 

απελέκητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει πελεκηθεί (κυρ. για ξύλινα 
αντικείµενα): ~ πέτρα 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει τύχει κατεργασίας ΦΡ. 
(παροιµ.) άνθρωπος αγράµµατος, ξύλο απελέκητο ο αµόρφωτος άνθρωπος 
είναι σαν το ακατέργαστο ξύλο, άξεστος. 

απελεύθερος (ο) ΙΣΤ. (στην αρχαία Αθήνα και Ρώµη) δούλος που απέκτησε την 
ελευθερία του είτε µε απόφαση τού κυρίου του είτε εξαγοράζοντας την ο ίδιος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελεύθερος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπελευθερώ (-όω) (υποχωρητ.). Στην 
αρχ. Ρώµη απεκα-λείτο libertinus]. 

απελευθερώνω ρ. µετβ. [απελευθέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάποιον) 
ελεύθερο, απαλλάσσω (κάποιον) από κάθε είδους δεσµά: ~ δούλο | 
σκλαβωµένο λαό από τον κατακτητή | φυλακισµένο (αποφυλακίζω ή συµβάλλω 
στην απόδραση) ΑΝΤ. σκλαβώνω, φυλακίζω, δεσµεύω, δυναστεύω 2. ΟΙΚΟΝ. 
απαλλάσσω από φραγµούς, δεσµεύσεις: ~ το εµπόριο και τις τιµές (καταργώ 
τον κρατικό παρεµβατισµό, επιτρέπω την ελεύθερη διαµόρφωση τιµών µέσα 
από τον οικονοµικό ανταγωνισµό) 3. επιτρέπω την ελεύθερη, ανεµπόδιστη 
έκφραση ή εκδήλωση: ~ τις ορµές | τα ένστικτα | τη σκέψη | διάφορες 
κοινωνικές δυνάµεις/ την τέχνη (καταργώ τους ισχύοντες κανόνες) | τα 
συναισθήµατα | το πνεύµα από προκαταλήψεις, δεισιδαιµονίες κ.λπ. ΣΥΝ. 
χειραφετώ, αποδεσµεύω ΑΝΤ. χειραγωγώ, καταπιέζω 4. (η µτχ. 
απελευθερωµένος, -η, -ο) αυτός που δεν πιστεύει σε παραδοσιακές, 
συντηρητικές απόψεις, που έχει απαλλαγεί από προκαταλήψεις και ταµπού, 
που έχει ξεπεράσει ό,τι θεωρείται αναχρονιστικό και απηρχαιωµένο· (γενικότ.) 
άτοµο ανεξάρτητο, αυτόνοµο ΣΥΝ. χειραφετηµένος ΑΝΤ. χειραγωγηµένος, 
καταπιεσµένος, συµβιβασµένος 5. απαλλάσσω από υποχρέωση ή (ηθικό | 
ψυχικό) βάρος: ~ τη συνείδηση από τύψεις | την ψυχή από ενοχές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ελεύθερος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άπελευθερώ (-όω), αρχική σηµ. «καθιστώ δούλο απελεύθερο 
(βλ.λ.)», < άπ(ο)- + έλευθερώ < ελεύθερος]. 

απελευθέρωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η απαλλαγή από 
κάθε δέσµευση, από καθετί το οποίο στερεί την ελευθερία: ~ χώρας | 
φυλακισµένου ΑΝΤ. υποδούλωση 2. ΟΙΚΟΝ. η άρση κάθε περιοριστικού µέτρου, 
ορίου κ.λπ. στη διαµόρφωση των εµπορικών συναλλαγών: ~ τής αγοράς | των 
τιµών | των ενοικίων 3. (µτφ.) η κατάργηση των φραγµών, η ανεµπόδιστη 
εκδήλωση και έκφραση: η ~ τού νου από τα δεσµά των προλήψεων || 
σεξουαλική ~ || κίνηµα απελευθέρωσης των γυναικών ΣΥΝ. χειραφέτηση ΑΝΤ. 
χειραγώγηση, καταπίεση 4. ΙΣΤ. Απελευθέρωση (η) η αποχώρηση των 
γερµανικών στρατευµάτων από την Ελλάδα το 1944. 

απελευθερωτής (ο), απελευθερώτρια (η) (απελευθερωτριών} πρόσωπο που 
απελευθερώνει, που απαλλάσσει από σκλαβιά, δέσµευση κ.τ.ό. — 
απελευθερωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

απέλθω (να/θα) ρ. → απέρχοµαι 
απελθών, -ούσα. -όν → απέρχοµαι 
Απέλλα (η) ΙΣΤ. η συνέλευση των πολιτών στην αρχαία Σπάρτη (το αντίστοιχο 

τής Εκκλησίας τού ∆ήµου στην αρχαία Αθήνα). 



Απελλής 229 απεργώ 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *ά-πέλ-_/α < ό- προθεµ. + I.E. *pel-
«πάλλω», πβ. λατ. pellere «σπρώχνω», γαλλ. pousser, αγγλ. push κ.ά. Οµόρρ. 
πάλλω, πόλεµος κ.ά. Αγνωστες, ωστόσο, παραµένουν η αρχική σηµ. και η 
ακριβής λειτουργία τής λ. Πιθανώς να σήµαινε αρχικά «σπρώχνω, ωθώ από 
µέσα», εφόσον το α- συνδέεται µεταπτωτικώς µε το εν]. Απελλής (ο) 1. ο 
σηµαντικότερος αρχαίος Έλληνας ζωγράφος (4ος αι. π.Χ.) 2. άγιος τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Απελλής, πιθ. < θεωνύµιο Απόλλων/ Άπελλων)δωρικός τύπος)}. 
απελπίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {απέλπισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να χάσει 
τις ελπίδες του: η αδιαφορία του στα µαθήµατα έχει απελπίσει γονείς και 
δασκάλους ΣΥΝ. απογοητεύω, αποθαρρύνω, αποκαρ-διώνω ΑΝΤ. ενθαρρύνω, 
εµψυχώνω 2. (µεσοπαθ. απελπίζοµαι) χάνω τις ελπίδες µου: απελπιστήκαµε από 
τη συνεχιζόµενη κακοκαιρία και αποφασίσαµε να αναβάλουµε το ταξίδι || µην 
απελπίζεσαι, θα βρεθεί κάποια λύση! ΣΥΝ. αποκαρδιώνοµαι, αποθαρρύνοµαι, 
απογοητεύοµαι ANT. ελπίζω, ευελπιστώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανέλπιστος. άπελπις, -ις, -ι 
[1889] {απέλπ-ιδος, -ι(ν) | -ιδα | -ιδες (ουδ. -ιδα), -ίδων} (λόγ.) αυτός για τον 
οποίο δεν υπάρχει ελπίδα (επιτυχίας): επιδόθηκαν σ' έναν άπελπι(ν) αγώνα 
επιβίωσης || ~ προσπάθεια | πάλη | µάχη ΣΥΝ. ανέλπιδος, απεγνωσµένος, 
ύστατος, δυσοίωνος ANT. ελπιδοφόρος, εύελπις, ευοίωνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανέλπιστος. [ΕΤΥΜ. < απ(ο)- στερητ. + ελπίς, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
désespéré]. απελπισία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.) 1. η έλλειψη ελπίδας και προσδο-
κίας: κρίση | ξέσπασµα | έκφραση απελπισίας || λύση απελπισίας (λύση στην 
οποία αναγκάζεται να καταφύγει κανείς, µη µπορώντας να κάνει τίποτε άλλο) || 
βρέθηκε στο χείλος | στα όρια τής απελπισίας || βυθίζοµαι | πέφτω σε - || µε πιάνει 
~ || πάνω στην ~ της σκέφτηκε ν' αυτοκτονήσει || την έπιασε µαύρη -ΣΥΝ. 
απόγνωση, απογοήτευση, µαυρίλα, αποθάρρυνση, αποκαρδίωση 2. (συνεκδ.) η 
δυσχερής και αποκαρδιωτική κατάσταση: η κατάσταση είναι σκέτη ~! Επίσης 
(λο-γοτ.) απελπισία απελπισµένος, -η, -ο 1. αυτός που εκφράζει απελπισία: ~ 
βλέµµα 2. αυτός που γίνεται µε απελπισία, χωρίς ελπίδα να φθάσει στο επιθυ-
µητό αποτέλεσµα: ~ αγώνας | αντίσταση 3. αυτός που δεν έχει ελπίδα να 
ικανοποιηθεί, να εκπληρωθεί: ~ πάθος | έρωτας 4. γεµάτος απελπισία: µια ~ 
γυναίκα πήρε δηλητήριο || ~ εραστής. — απελπισµένα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανέλπιστος. απελπιστικός, -ή, -ό [1796] αυτός που στερεί κάθε ελπίδα, που προ-
καλεί απελπισία: η κατάσταση στις σεισµόπληκτες περιοχές είναι ~ ΣΥΝ. 
αποκαρδιωτικός, αποθαρρυντικός ΑΝΤ. ενθαρρυντικός, αναπτε-ρωτικός. — 
απελπιστικ-ά | -ώς [1888] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανέλπιστος. απεµπλέκω ρ. µετβ. 
{απενέπλεξα, απενεπλάκην, -ης, -η (να/θα απεµπλακώ)} (λόγ.) βγάζω 
(κάποιον/κάτι) από κατάσταση στην οποία έχει εµπλακεί από δύσκολη, 
δυσάρεστη και ίσως επικίνδυνη υπόθεση: η κυβέρνηση προσπαθεί να απεµπλέξει 
τη χώρα από τη βαλκανική κρίση || (συνήθ. µεσοπαθ.) επιχειρεί να απεµπλακεί 
από την υπόθεση κατασκοπίας ANT. εµπλέκω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
disengage]. απεµπλοκή (η) (λόγ.) η αποδέσµευση από κατάσταση περιπεπλεγµέ-
νη, δυσχερή και δυσάρεστη: η ~ τής χώρας από την κρίση στην περιοχή ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) ξεµπέρδεµα, (καθηµ.) ξεµπλοκάρισµα ANT. εµπλοκή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εµπλέκω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. disengagement]. απεµπόληση (η) [αρχ.] {-ης 
κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εγκατάλειψη ιδανικού, αξίας, πίστης κ.λπ.: - 
κυριαρχικών δικαιωµάτων | ηθικών αξιών ΣΥΝ. αθέτηση, προδοσία. απεµπολώ 
ρ. µετβ. (απεµπολείς... | αµπεµπόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} αθετώ ή 
εγκαταλείπω κάτι ιερό, σπουδαίο (συνήθ. ιδανικό, αξία, πίστη κ.τ.ό.): η χώρα 
δεν πρόκειται να απεµπολήσει τα κυριαρχικά της δικαιώµατα ΣΥΝ. προδίδω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. απεµπολώ (-άω) «πουλώ» (ήδη µτγν. ο τ. σε -έω) < άπο-+ 
εµπολώ «εµπορεύοµαι, συναλλάσσοµαι» < έµπολή «εµπόρευµα» < *έµπέλ-ω | -
οµαι < έν + πέλοµαι «κινώ, κινούµαι»]. απέναντι επίρρ. 1. στην αντικρινή 
πλευρά: ~ από το ξενοδοχείο προβάλλει η Ακρόπολη ΣΥΝ. έναντι, αντίκρυ 2. 
απέναντι (ο/η) ο γείτονας, η γειτόνισσα, ο ένοικος τού αντικρινού σπιτιού: 
βγήκαν οι ~ στο µπαλκόνι · 3. ενώπιον, µπροστά σε: στάθηκε γενναίος ~ στον 
εχθρό || λιποψυχεί πάντοτε ~ στις δυσκολίες · 4. αναφορικά, σε σχέση µε: έχει τη 
φήµη τού δύστροπου, απέναντι µου, όµως, είναι καλοδιάθετος || θέλω να είµαι 
συνεπής ~ στον νόµο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άπ(ο)- + έναντι]. απεναντίας επίρρ. 1. εν 
αντιθέσει, αντίθετα, ίσα-ίσα: δεν πιστεύω ότι θα υποχωρήσει, ~ νοµίζω πως θα 
αντεπιτεθεί 2. (λαϊκ.) απέναντι· στη ΦΡ. βιζαβί κι απεναντίας (αντί απέναντι): 
κάθισαν ~. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άπ(ο)- + ενάντιος]. απενεργοποιώ ρ. µετβ. 
{απενεργοποιείς... | απενεργοποί-ησα,-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (για συσκευή) 
θέτω εκτός λειτουργίας: ~ το κινητό τηλέφωνο || ~ τον συναγερµό τού 
αυτοκινήτου || απενεργοποιηµένη συσκευή. — απενεργοποίηση (η). [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. deactivate]. Απέννινα (Όρη) (τα) {Απεννίνων 
(Ορέων)} οροσειρά τής Ιταλίας, η οποία εκτείνεται από Β∆. προς ΝΑ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Apennini (πληθ.) < λατ. Alpes Pen(n)inae < κελτ. penn «λόφος, 
ύψωµα»]. απένταρος, -η, -ο [1882] αυτός που δεν έχει χρήµατα: ~ κι άστεγος 
ΣΥΝ. άφραγκος, αδέκαρος, (λαϊκ.) ταπί, πανί µε πανί ΑΝΤ. πλούσιος, εύπορος. 
— απενταρία (η) [1895]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. απεντόµωση (η) {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η εξόντωση των 

εντόµων που παρασιτούν σε φυτά, τρόφιµα, βιβλία κ.λπ. µε τοξικά 
αέρια. — απεντοµώνω ρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. desinsectisation]. 

απεξάρτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΨΥΧΙΑΤΡ. 1. η θεραπευτική 
µέθοδος για την απαλλαγή από εξάρτηση από ναρκωτικά, αλκοόλ, φάρµακα 
κ.ά. ΑΝΤ. εξάρτηση, εθισµός 2. η απαλλαγή προσώπου από την έντονη 
προσκόλληση του σε άλλο πρόσωπο, αντικείµενο ή κατάσταση ΑΝΤ. 
εξάρτηση. 

απέξω κ. απ' έξω [µεσν.] κ. (λαϊκ.) απόξω επίρρ. 1. (α) από έξω προς τα µέσα: 
ήρθαν ~ µούσκεµα από τη βροχή (β) (κατ' επέκτ.) από ξένη χώρα: αυτές οι 
συνήθειες µας έρχονται ~ 2. έξω από κάτι, εκτός: στάθηκε - και κρυφάκουγε || 
καθόταν ~ ΑΝΤ. εντός· ΦΡ. τα λέω απέξω-α-πέξω για περιπτώσεις που κάτι 
αναφέρεται µε έµµεσο τρόπο: του είπα ~ ότι πρόκειται να απολυθεί από την 
εταιρεία || του το 'φερα ~ (του το είπα εµµέσως) ΑΝΤ. ευθέως, καθαρά, 
απερίφραστα · 3. (µτφ.) µε αποκλεισµό από κάτι: τον άφησαν ~· δεν του είπαν 
τίποτα || οι δύο προκρίθηκαν, ο τρίτος έµεινε ~! · 4. µε αποστήθιση, χωρίς να 
διαβάζει κανείς ή να συµβουλεύεται γραπτό κείµενο: ήξερε ~ τα τηλέφωνα ό-
λων των φίλων του || λέω το µάθηµα | το ποίηµα ~ ΣΥΝ. από στήθους, από 
µνήµης· ΦΡ. απέξω κι ανακατωτά (βλ. κ. λ. ανακατωτά) 5. απέξω (οι) 
πρόσωπα που δεν ανήκουν στον στενό οικογενειακό, φιλικό ή και εθνικό 
κύκλο: δεν υπάρχει λόγος να δίνουµε δικαιώµατα στους απέξω || µε τους δικούς 
µας καλά τα πάµε µε τους ~ να δούµε τι θα κάνουµε! ΦΡ. (λαϊκ.) στην απέξω 
εκτός κοινωνικού συνόλου, στο περιθώριο ή εκτός δραστηριοτήτων: δυο-τρία 
άτοµα έχουν πάρει όλες τις δουλειές κι εµάς µας έχουν ~. 

απέπλευσα ρ. → αποπλέω 
απέπνευοα ρ. ~» αποπνέω 
άπεπτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει χωνευτεί ΣΥΝ. αχώνευτος ΑΝΤ. χωνεµένος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + πέσσω | -ττω «χωνεύω», βλ. κ. πέψη]. 
απεραντολογία (η) [µτγν.] {απεραντολογιών} ο λόγος που επιµηκύνεται 

υπερβολικά, που µοιάζει να µην έχει τέλος, ακατάσχετος λόγος, φλυαρία ΣΥΝ. 
µακρηγορία, πολυλογία, πλατειασµός ΑΝΤ. βρα-χυλογία, λακωνικότητα. — 
απεραντολόγος (ο/η) [µτγν.]. 

απεραντολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {απεραντολογείς... | απεραντολόγη-σα} µιλώ 
ακατάσχετα, φλυαρώ. 

απέραντος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει τοπικό ή χρονικό τέλος ή όριο: ο ~ 
ωκεανός ΣΥΝ. άπειρος, αχανής, ατελείωτος ΑΝΤ. πεπερασµένος, 
(περι)ορισµένος 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν µπορεί να µετρηθεί, να 
υπολογιστεί: ~ µοναξιά | συγκίνηση | θαυµασµός | ενθουσιασµός | ευγνωµοσύνη 
| χαρά | λαοθάλασσα ΣΥΝ. αµέτρητος, ανυπολόγιστος, απεριόριστος. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < ά- στερητ. + περαίνω «ολοκληρώνω, τελειώνω»]. 

απεραντοσύνη (η) {χωρ. πληθ.} το να είναι κάτι απέραντο: η ~ τού Σύµπαντος. 
απεραστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει περαστεί, που δεν τον έχουν 

περπατήσει, διασχίσει: ~ φαράγγια ΣΥΝ. αδιάβατος, απάτητος 2. αυτός που δεν 
έχει περαστεί στη θέση του: ~ κλωστή · 3. αυτός που δεν έχει καταχωριστεί: 
στο τέλος τής ηµέρας δεν πρέπει να υπάρχει νούµερο ~ στα βιβλία ΑΝΤ. 
καταχωρισµένος, καταγεγραµµένος · 4. (α) αυτός που δεν έχει καθαριστεί 
εντελώς: άφησε τα πατώµατα ~, µέχρι να τελειώσει τα τζάµια (β) αυτός που δεν 
τον έχουν περάσει µε κάποιο υλικό (µπογιά, ασβέστη κ.λπ.): άφησε τον τοίχο ~ 
κι έφυγε. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + περώ (-άω) «περνώ»]. 

απεράτωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει περατωθεί, ολοκληρωθεί ΣΥΝ. 
ανολοκλήρωτος ΑΝΤ. περατωµένος. 

απεργάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {απεργάσ-τηκα, -µένος} µηχανεύοµαι, 
σχεδιάζω (κάτι κακό): απεργάζεται συµφορές για τους αντιπάλους του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

απεργία (η) [1889] {απεργιών} η οργανωµένη (από τα συνδικαλιστικά όργανα) 
αποχή των εργαζοµένων από την εργασία τους µε σκοπό τη διαµαρτυρία, την 
αλληλεγγύη ή την ικανοποίηση αιτηµάτων: έληξε η ~ των εργαζοµένων στις 
αστικές συγκοινωνίες || κατεβαίνω | µετέχω σε ~ || ~ διαρκείας ||η~ κηρύχθηκε 
παράνοµη και καταχρηστική- ΦΡ. (α) προειδοποιητική απεργία βραχύχρονη 
αποχή από την εργασία ως προειδοποίηση για κλιµάκωση των απεργιακών 
κινητοποιήσεων, εάν δεν ικανοποιηθούν εγκαίρως τα αιτήµατα των 
εργαζοµένων (β) λευκή απεργία βλ. λ. λευκός (γ) /ενική απεργία αποχή από 
την εργασία τού συνόλου των εργαζοµένων µιας χώρας (δ) απεργία πείνας 
έσχατο µέσο διαµαρτυρίας, που συνίσταται στην επί µακρόν άρνηση λήψης 
τροφής, προκειµένου να ασκηθεί ψυχολογική και ηθική πίεση για την ι-
κανοποίηση αιτήµατος (ε) απεργία ζήλου η σχολαστική, κατά γράµµα τήρηση 
από τους εργαζοµένους κάθε υπόδειξης τής εργοδοσίας, ώστε να 
επιβραδύνεται ο ρυθµός παραγωγής. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. απεργός «οκνηρός - πεπαλαιωµένος» < άπ(ο)- + έργον. Οι 
διάφορες φρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. γενική απεργία (πβ. αγγλ. 
general strike), απεργία πείνας (< αγγλ. hunger strike), απεργία ζήλου (< γαλλ. 
grève du zèle), προειδοποιητική απεργία (πβ. αγγλ. token strike) κ.ά.]. 

απεργιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την απεργία: ~ κινητοποιήσεις | 
κίνηµα | µέτωπο | κύµα. 

απεργός (ο/η) εργαζόµενος που κάνει απεργία. 
απερΥοσπάστης (ο) {απεργοσπαστών}, απεργοσπάστρια (η) 

(απεργοσπαστριών} (κακόσ.) πρόσωπο που δεν συµµετέχει σε απεργία, είτε 
εργαζόµενος κανονικά είτε αντικαθιστώντας απεργό: παρά την κινητοποίηση 
τού συνδικάτου, στη δουλειά παρουσιάστηκαν αρκετοί ~. — απερΥοσπαστικός, 
-ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. strikebreaker]. 

απεργώ ρ. αµετβ. [1886] (απεργείς... | απέργησα (λόγ. απήργησα)} κά- 
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νω απεργία: σήµερα απεργούν οι οικοδόµοι | οι δάσκαλοι | τα ταξί. απερήµωση 
(η) [1766] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η µετατροπή γόνιµων εδαφών σε 
άγονα ή σε έρηµο είτε λόγω υπερεκµετάλλευσης των φυσικών τους πόρων είτε 
εξαιτίας ελλιπούς άρδευσης. — απε-ρηµώνω ρ. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. άπερηµοϋµαι (-όο-) «εγκαταλείποµαι αποµονωµένος» < άπ(ο)- 
+ -ερηµοϋµαι < έρηµος. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
desertification]. απερίγραπτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν µπορεί να 
περιγραφεί, που ξεπερνά κάθε δυνατότητα περιγραφής: έµεινε άφωνος µπροστά 
στο ~ θέαµα ΣΥΝ. ανείπωτος 2. (µειωτ.-επιτατ.) αυτός που βρίσκεται σε 
απαράδεκτη κατάσταση, σε διάλυση και αποδιοργάνωση: Λόγω τής ξαφνικής 
νεροποντής δεν λειτουργούσαν τα φανάρια, µε αποτέλεσµα να έχουν κλείσει 
κεντρικοί δρόµοι, τα αυτοκίνητα να κορνάρουν, τα λεωφορεία να µη µπορούν να 
περάσουν... - κατάσταση! ΣΥΝ. οικτρός, αξιοθρήνητος 3. (µτφ.) ανάξιος 
σοβαρής συζητήσεως, απαράδεκτος και γελοίος: εµφανίστηκε µ'ένα ~ ντύσιµο κι 
όλοι έσκασαν στα γέλια || επιχειρηµατολογούσε µε ~ προχειρότητα ΣΥΝ. φαιδρός, 
ανεκδιήγητος. — απερίγραπτα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ επιτατικός. απεριοδΊκός, -ή, -ό 
ΦΥΣ. (φαινόµενο) που δεν το χαρακτηρίζει η περιοδικότητα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. apériodique]. απεριόριστος, -η, -ο 
[µτγν.] 1. αυτός που δεν υφίσταται περιορισµούς: ~ δύναµη | εξουσία | 
δυνατότητες | προσπάθειες ΑΝΤ. περιορισµένος 2. αυτός που δεν έχει όριο, 
τέλος: εξέφρασε την ~ εκτίµηση του προς το πρόσωπο του ΣΥΝ. απέραντος. — 
απεριόριστα | απεριορίστως [µτγν.] επίρρ. απεριποίητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός 
που δεν έχει τύχει περιποίησης, φροντίδας: ~ εξωτερική εµφάνιση | σπίτι ΣΥΝ. 
αφρόντιστος, ατηµέλητος ΑΝΤ. περιποιηµένος, φροντισµένος. απερίσκεπτος, -
η, -ο κ. (λαϊκ.) απερίσκεφτος 1. αυτός που έχει γίνει χωρίς περίσκεψη: µε τις ~ 
ενέργειες του κατάντησε να µην τον εµπιστεύεται κανείς ΣΥΝ. άκριτος, ασύνετος 
ΑΝΤ. µελετηµένος · 2. αυτός που ενεργεί χωρίς σκέψη: ~ και βιαστικός όπως 
είναι, δεν πετυχαίνει στις προσπάθειες του ΣΥΝ. άµυαλος, επιπόλαιος, ασύνετος 
ΑΝΤ. συνετός. — απερίσκεπτα | απερισκέπτως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + περίσκεπτος «περίβλεπτος - αξιοθέατος» < 
περισκέπτοµαι < περί- + σκέπτοµαι]. απερισκεψία (η) {απερισκεψιών} 1. η 
έλλειψη σκέψης, σύνεσης πριν από την τέλεση πράξης: αυτές οι επιπόλαιες 
ενέργειες φανερώνουν ~ ΣΥΝ. απρονοησία, ελαφρότητα ΑΝΤ. περίσκεψη 2. 
(συνεκδ.) πράξη η οποία στερείται περίσκεψης: ήταν - µου να µιλήσω πριν 
ακούσω ΣΥΝ. ανοησία, επιπολαιότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. απερίσπαστος, -
η, -ο αυτός που δεν περισπάται από το έργο του, που δεν δέχεται ενοχλήσεις, 
που δεν υφίσταται περισπασµούς: παρά τον θόρυβο, συνέχισε ~ τη µελέτη του || 
δεν θέλω άλλες αρµοδιότητες τώρα, προτιµώ να µείνω ~ ΣΥΝ. ανεµπόδιστος, 
ανενόχλητος ΑΝΤ. πε-ρισπασµένος, (λόγ.) περίφροντις. — απερίσπαστα | 
απερισπάστως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + περισπώ (-άω)]. απεριΤιφ (το) {άκλ.} ελλην. 
ορεκτικό ποτό' το οινοπνευµατώδες, συ-νήθ., ποτό που προσφέρεται πριν από το 
φαγητό, για να ανοίξει την όρεξη. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. apéritif «ορεκτικό» < µτγν. λατ. aper(i)tivus < λατ. aperire 
«ανοίγω»]. απερίτµητος (ο) [µτγν.] αυτός που δεν έχει υποστεί περιτοµή. 
απέριττος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει τίποτα περιττό: ~ λόγος 
Ι ύφος ΣΥΝ. λιτός ΑΝΤ. περιττός, πλεοναστικός. απερίφραστος, -η, -ο αυτός 
που λέγεται χωρίς περιστροφές, χωρίς υπεκφυγές: η ~ διατύπωση ενός αιτήµατος 
ΣΥΝ. κατηγορηµατικός ΑΝΤ. έµµεσος, υπονοούµενος.    — απερίφραστα | 
απεριφράστως [µεσν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- στερητ. + περιφράζοµαι «αναλογίζοµαι - εκφράζοµαι 
περιφραστικώς»]. απερρινοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. 
η τροπή ενός έρρινου φθόγγου στον αντίστοιχο µη έρρινο, π.χ. η προφορά τής λ. 
έµπορος ως /éboros/ και όχι ως /émboros/. Επίσης απερρίνωση. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dénasalisation]. απερπάτητος, -η, -ο [µεσν.] αυτός 
που δεν έχει εµπειρίες από τη ζωή: τι περιµένεις από ένα ~ παιδί; ΣΥΝ. 
άβγαλτος, άπειρος ΑΝΤ. περπατηµένος, έµπειρος. απέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. 
[αρχ.] {µτχ. απερχόµενος, -η, -ο | απήλθα, να/θα απέλθω, µτχ. απελθών, -ούσα, 
-όν} (λόγ.) 1. φεύγω από κάπου, εγκαταλείπω κάτι: οι επίσηµοι απήλθαν εν 
µέσω χειροκροτηµάτων || ήλθε, είδε και απήλθε || (λογιότ.) (+γεν.) απήλθε τής 
ενεργού υπηρεσίας από πέρυσι ΣΥΝ. αποχωρώ 2. (η µτχ. απερχόµενος, -η, -ο) 
αυτός που αποχωρεί από θέση, αξίωµα: η απερχόµενη κυβέρνηση || ο απερ-
χόµενος υπουργός αρνήθηκε να προβεί σε δηλώσεις.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
απεστάλη ρ. → αποστέλλω 
απεσταλµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει αποσταλεί: τα ~ µηνύµατα µε το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 2. απεσταλµένος (ο), απεσταλµένη (η) (α) πρόσωπο 
που έχει σταλεί ως εκπρόσωπος (επίσηµου φορέα) για συγκεκριµένο ζήτηµα: 
ο ~ τού Ο.Η.Ε. άρχισε τις συνοµιλίες για την ειρήνευση (β) δηµοσιογράφος 
σταλµένος από εφηµερίδα ή σταθ- 

µό σε πόλη ή χώρα µε συγκεκριµένη δηµοσιογραφική αποστολή. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. αποστέλλω]. 

απέσχον ρ. → απέχω 
απέταλος, -η, -ο [αρχ.] 1. (άνθος) που δεν έχει πέταλα · 2. (ζώο) που δεν έχει 

πεταλωθεί ΣΥΝ. απετάλωτος ΑΝΤ. πεταλωµένος. 
απεταξάµην ρ. ΕΚΚΛΗΣ. «τον αρνήθηκα, τον αποκήρυξα (ενν. τον Σατανά)»· 

πρόκειται για την απάντηση που πρέπει να δίνει ο ανάδοχος στον ιερέα στους 
εξορκισµούς κατά την τελετή τής βάπτισης στην ερώτηση «άπετάξω τφ 
Σατανφ», δηλ. «αποκήρυξες τον Σατανά;»· χρησιµοποιείται επίσης για να 
δηλώσει κάποιος κατηγορηµατικά ότι αποκηρύσσει ιδεολογία, στάση ζωής 
κ.ά. [ΕΤΥΜ. αρχ. αόρ. τού ρ. αποτάσσοµαι]. 

απετράπη ρ. → αποτρέπω 
απευαισθητοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η εξάλειψη τής ευαισθησίας 

ή υπερευαισθησίας ενός ατόµου σε χηµική ή άλλη ουσία. — απευαισθητοποιώ 
ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. desensitisation]. 

απευθείας επίρρ. 1. χωρίς διαµεσολάβηση: δεν θέλω να δω διευθυντές και 
γραµµατείς' θα µιλήσω ~ στον υπουργό! ΣΥΝ. πρόσωπο µε πρόσωπο, άµεσα 
ΑΝΤ ενδιαµέσως, µέσω άλλου 2. χωρίς διακοπή: η πτήση έρχεται ~ από τη 
Νέα Υόρκη στην Αθήνα- δεν υπάρχει ενδιάµεσος σταθµός ΣΥΝ. κατευθείαν · 3. 
(ιδ. στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο) την ίδια στιγµή, όχι σε 
µαγνητοσκόπηση, «ζωντανά»: παρακολουθούµε σε ~ µετάδοση τις δηλώσεις 
τού πρωθυπουργού | τον ποδοσφαιρικό αγώνα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. άπ' 
ευθείας]. 

απευθύνω ρ. µετβ. {απεύθυνα (λόγ. απηύθυνα), απευθύνθηκα} 1. στέλνω (ως 
ποµπός) µήνυµα σε (κάποιον, αποδέκτη): το υπουργείο απευθύνει επιστολή 
προς όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς || ~ έκ-κληση | διάγγελµα | µήνυµα- 
ΦΡ. απευθύνω (σε κάποιον) τον λόγο στρέφοµαι σε κάποιον και του µιλώ, του 
δίνω τον λόγο, το δικαίωµα να µιλήσει: εφόσον δεν σου απηύθυνε τον λόγο, δεν 
έπρεπε να µιλήσεις ΣΥΝ. αποτείνοµαι 2. (µεσοπαθ. απευθύνοµαι) (α) 
στρέφοµαι προς κάποιον, προφορικά ή εγγράφως: συνήθως, όταν απευθύνεσαι 
σε γνωστό πρόσωπο, χρησιµοποιείς το «εσύ», όταν απευθύνεσαι σε άγνωστο, το 
«εσείς» (β) θεωρώ κάποιον/κάτι αποδέκτη των λόγων µου: ~ στα αισθήµατα | 
στη λογική | στην ευαισθησία | στην ανθρωπιά | στον πατριωτισµό κάποιου (γ) 
στρέφοµαι κάπου, συνήθ. για βοήθεια: ~ στην αρµόδια υπηρεσία για 
συµβουλές || αν χρειαστείτε προστασία, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο 
αστυνοµικό τµήµα ΣΥΝ. αποτείνοµαι, προσφεύγω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ισιώνω, διορθώνω», < άπ(ο)- + εύθύνω < ευθύς. 
Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. (s') adresser]. 

απηύθυνα: χρονική αύξηση. Το απευθύνω είναι ένα από τα λίγα ρήµατα 
που χρησιµοποιούνται συχνά ακόµη µε χρονική αύξηση (η- αντί ε-): 
απηύθυνα. Το ίδιο συµβαίνω µε µερικά λογιότερης χρήσεως και 
προελεύσεως ρήµατα: διαρκώ - διήρκεσα, εξ | εισ | προ-άγω - εξ | εισ | 
προ-ήγαγα, συνάπτω - συνήψα κ.ά. 

→ αύξηση 

απευθυσµένο (το) ΙΑΤΡ. το τελευταίο τµήµα τού παχέος εντέρου, το οποίο 
απολήγει στον πρωκτό- το ορθό ή ευθύ έντερο. [ΕΤΥΜ < µτγν. άπευθυσµένον 
(εντερον), µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. απευθύνω (< εύθΰς)]. 

απευκταίος, -α, -ο 1. αυτό που εύχεται κανείς να µη γίνει: ~ τροπή | εξέλιξη µιας 
υπόθεσης ΣΥΝ. ανεπιθύµητος ΑΝΤ. ευκταίος 2. απευ-κταίο(ν) (το) (α) 
(ευφηµ.) ο θάνατος: στις δώδεκα συνέβη το -: ο ασθενής εξέπνευσε (β) 
(παλαιότ.) η σεξουαλική σχέση ανύπαντρης γυναίκας: δυστυχώς συνετελέσθη 
το απευκταίον. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. απευκταίος < άπο- στερητ. + ευκταίος ή απευθείας < 
απεύχοµαι < άπ(ο)- + εύχοµαι]. 

απευκταίος ή απευκτέος; Το απευκταίος (όπως και το ευκταίος) 
δεν σχηµατίζεται µε το -τέος, το οποίο σηµαίνει «πρέπει να γίνει κάτι» 
(πληρωτέος, σηµειωτέον κ.τ.ό.). Ανήκει σε έναν µικρό αριθµό αρχαίων 
επιθέτων σε -αιος, που έχουν σχηµατιστεί από επίθετα σε -τος, λ.χ. ευκτός - 
ευκτ-αίος, τρίτος - τρπ-αίος κ.ά., ή από θέµατα σε -τη, λ.χ. τελευτή - 
τελευτ-αίος, µάτην - µάτ-αιος κ.ά. 

απευχή (η) η ευχή να µη γίνει, να αποτραπεί κάτι αρνητικό, εξορκισµός, π.χ. οι 
φρ. «ό µή γένοιτο», «στα βουνά και στα λαγκάδια» (να πάει το κακό). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < απεύχοµαι (υποχωρητ.)]. 

απεύχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {απευχήθηκα} εύχοµαι να µη συµβεί κάτι 
κακό ή δυσάρεστο: ~ την κλιµάκωση τού πολέµου ΑΝΤ. εύχοµαι, προσδοκώ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

άπεφθος, -η, -ο (λόγ.) (για πολύτιµα µέταλλα) καθαρός, ανόθευτος: ~ χρυσός | 
άργυρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *άφεφθος (µε ανοµοίωση) < άφέψω «βράζω, εκχυλίζω», βλ. 
λ. αφέψηµα]. 

απεχθάνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} νιώθω απέχθεια, έντονη 
αντιπάθεια για (κάποιον/κάτι): ~ την πολυκοσµία | τη βία | την αχαριστία ΣΥΝ. 
αντιπαθώ, εχθρεύοµαι ΑΝΤ. αγαπώ, χαίροµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

α-/αν- στερητικό 
α-περικύκλωτος, -η, -ο α-περιπλάνητος, -η. -ο α-περιτύλιχτος,-η,-ο α-περιφρούρητος,-η.-ο α-πετροβόλητος, -η, -ο 
α-περιµάζευτος, -η, -ο α-περιτείχιστος, -η, -ο α-περίφραχτος, -η, -ο α-πετάλωτος, -η, -ο ά-πετσος,"-η, -ο 
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[ΕΤΥΜ. αρχ. < απεχθής]. 
απέχθεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η έντονη αντιπάθεια (για κά-

ποιον/κάτι): αισθάνοµαι | προκαλώ ~ ΣΥΝ. αηδία, αποστροφή ΑΝΤ. συ-
µπάθεια. 

απεχθής, -ής, -ές {απεχθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· απεχθέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που προκαλεί έντονη αντιπάθεια, αποστροφή: η ~ µορφή τού 
δολοφόνου χαράχτηκε στη µνήµη της ΣΥΝ. αντιπαθητικός, απωθητι-
κός, ειδεχθής ΑΝΤ. συµπαθής. — απεχθώς επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< άπ(ο)- + εχθος «µίσος», βλ. κ. έχθρα]. 

απέχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {απείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως 
αόρ.), αόρ. απέσχον, -ες, -ε... (να/θα απόσχω), παρακ. έχω απόσχει} 1. 
βρίσκοµαι σε ορισµένη απόσταση από σηµείο αναφοράς: το σπίτι 
µου απέχει από την πλατεία δέκα λεπτά µε τα πόδια 2. είµαι διαφο-
ρετικός από κάτι άλλο: οι απόψεις µας απέχουν αισθητά ΣΥΝ. διαφέ-
ρω ΑΝΤ. µοιάζω 3. (µτφ. για φαγητά, ποτά, ερωτικές απολαύσεις) κρα-
τιέµαι µακριά: κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής απέχει από το κρέας 
και το οινόπνευµα ΣΥΝ. αποφεύγω · 4. δεν συµµετέχω συνειδητά σε 
κοινή δραστηριότητα, κάνω αποχή (βλ.λ.): απέχει από κάθε πολιτική 
δραστηριότητα || το κόµµα θα απόσχει από τις εκλογές ΑΝΤ. 
συµµετέχω, ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, παρέχω. 

απέχω + γεν. - απέχω: απόσχω - απέχω: επέχω. Από τη λόγια χρήση 
τού απέχω έχουν διατηρηθεί συντάξεις τής λ. µε γεν.: Απέχω των 
καθηκόντων µου - Απέχω τής πολιτικής - Απέχω τής ψηφοφορίας 
κ.ά. Ωστόσο, και οι φράσεις αυτές µπορούν να λεχθούν 
εµπρόθετα: Απέχω από τα καθήκοντα µου - Απέχω από την πολι-
τική - Απέχω από την ψηφοφορία κ.O.K. 
Επειδή το «ποιόν ενεργείας» τού ρήµατος (στιγµιαίο - διαρκές - 
συντελεσµένο) είναι πολύ σηµαντικό στα Ελληνικά, το απείχα ως 
παρατατικός (επανάληψη | διάρκεια) αντιτίθεται στο απέσχον, 
-ες, -ε..., τον αόριστο (στιγµιαία | µη ενδιαφέρουσας διαρκείας 
πράξη): Απείχε πάντα από ακραίες ενέργειες - Απέσχε από τη χθε 
σινή συνεδρία τού συµβουλίου· να/θα απέχει (πάντα) - να | θα 
απόσχει (µια φορά) - έχει απόσχει (λέµε δηλ. απέσχον, -ες, -ε... 
στην οριστική, αλλά λέµε να | θα απόσχω, -εις, -ει... στην υποτα 
κτική και στον µέλλοντα). Ειδικά σε ψηφοφορίες χρησιµοποιού 
νται κατά περίπτωση το απέχω και το επέχω: το απέχω σηµαίνει 
«αρνούµαι να συµµετάσχω στην ψηφοφορία», το επέχω σηµαίνει 
«δεν δίνω ούτε θετική ούτε αρνητική ψήφο, τηρώ στάση ουδετε 
ρότητας». → 
έχω 

απεψία (η) {χωρ. πληθ.} η αδυναµία πέψης, η µη καλή πεπτική λει-
τουργία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπεπτος]. 

απήγανος (ο) φυτό µε αρωµατικές και φαρµακευτικές ιδιότητες· ΦΡ. 
ξορκίζω κάποιον µε τον απήνανο απαλλάσσοµαι από την παρουσία 
κάποιου (βλ. κ. λ. πήγανο). 
[ΕΤΥΜ. < α- προθεµ. + αρχ. πήγανον (τό) < θ. πηγ- (< πήγ-νυ-µι «στε-
ρεώνω, πήζω - µπήγω στη γη, φυτεύω») + παραγ. επίθηµα -ανον, πβ. 
λάχ-ανον, πλάτ-ανος κ.τ.ό.]. 

απηγγειλα ρ. → απαγγέλλω 
απηδηχτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχουν περάσει από πάνω του µε 

άλµα · 2. (!-λαϊκ.) αυτός που δεν έχει σεξουαλική επαφή ΣΥΝ. (!) αγά-
µητος, (για ζώα) αβάτευτος, αµαρκάλιστος. 

άπηκτος, -η, -ο κ. (καθηµ.) άπηχτος 1. αυτός που δεν έχει πήξει: ~ 
γάλα ΑΝΤ. πηγµένος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει ωριµάσει ακόµα: το 
µυαλό του είναι ~ ακόµη και κάνει πολλές επιπολαιότητες ΣΥΝ. ανώ-
ριµος ΑΝΤ. πηγµένος, ώριµος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άπηκτος < ά- στερητ. + πηκτός < πήγνυµι. Οµόρρ. πή-
ζω (< µτγν. πήσσω < αρχ. πήγνυµι)]. 

απήλθα ρ. → απέρχοµαι 
απηλιώτης (ο) {χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο λεβάντες (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < άπ(ο)- + ήλιώτης «ο σχετιζόµενος µε τον ήλιο». Η δια-
τήρηση τού -π- οφείλεται στην ιωνική ψίλωση]. 

απηλογος (ο) ο τελευταίος λόγος τού ετοιµοθάνατου. — απηλογιέ-
µαιρ. 
[ΕΤΥΜ < απηλογιέµαι (< απολογούµαι), µε σχηµατισµό νέου ενεστ. 
από τ. µε εσωτερική αύξηση: κατά τα ήξερα, ήθελα, ήπια και συνθ. 
αν-ήµενα, ανηµένωπβ. κ. ανεβαίνω]. 

απηνής, -ής, -ές {απην-ούς | -είς (ουδ. -ή)· απηνέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 
αυτός που δείχνει σκληρότητα, που δεν έχει οίκτο: ~ πολιτική δίωξη 
|| ~ διώκτης ΣΥΝ. αµείλικτος, σκληρός. — απηνώς επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < άπο- + *ήνος «πρόσωπο», οπότε η 
αρχική σηµ. τής λ. θα πρέπει να ήταν «αποκρουστικός». Οµόρρ. προ-
σηνής «καταδεκτικός, ευπροσήγορος» (αντίθ. τού απηνής) και πρη-
νής (< προ- + *ήνος) «µε το πρόσωπο µπροστά» (πβ. µπρούµυτα < 
προ + µύτη)]. 

απηρχαιωµένος, -η, -ο → απαρχαιωµένος 
αττήχηΜα (το) {απηχήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΟΥΣ. (στη βυζαντινή µου-

σική) σύντοµη µελωδική γραµµή, η οποία προαναγγέλλει τον µουσι-
κό τρόπο (ήχο) τού µέλους που αµέσως ακολουθεί- ψάλλεται πάνω σε 
στερεότυπες, για κάθε ήχο, λέξεις (ναι, άγια, νενανώ, λέγετο κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ηχώ, αντήχηση», < απηχώ (βλ.λ.)]. 

απήχηοή (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η αντανάκλα-
ση τού ήχου, ο αντίλαλος · 2. (συνήθ. µτφ.) η θετική ανταπόκριση, η 

αποδοχή: η νέα του µουσική σύνθεση είχε διεθνή ~ ΣΥΝ. αντίκτυπος 
3. (συνήθ. στον πληθ.) στοιχεία που φανερώνουν τον βαθµό επιρροής: 
απηχήσεις των κηρυγµάτων τού ∆ιαφωτισµού στα έργα Ελλήνων λο-
γίων τού 18ου αι. || απηχήσεις τής Οκτωβριανής Επανάστασης στα 
κοινωνικά κινήµατα τής Ευρώπης 4. ΦΙΛΟΛ. επανάληψη τού ίδιου 
ήχου τής τελευταίας λέξης τού ποιήµατος, ώστε να δηµιουργείται 
µουσικότητα. 

απηχητικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την απήχηση 2. ΦΙΛΟΛ. 
(α) απηχητικά ποιήµατα (i) τα ποιήµατα που αντί για οµοιοκαταλη-
ξία έχουν απήχηση (βλ.λ., σηµ. 4) (ii) τα ποιήµατα που περιέχουν ολι-
γοσύλλαβους στίχους, οι οποίοι οµοιοκαταληκτούν πλούσια µε τον 
προηγούµενο, ώστε να δηµιουργείται µελωδία: «πάρε µαχαίρι κόψε 
µε | και ρίξε τα κοµµάτια µου | µάτια µου» (Αργ. Εφταλιώτης) (β) 
απηχητική οµοιοκαταληξία η οµοιοκαταληξία τού παραπάνω είδους. 

απηχώ ρ. µετβ. {απηχείς... | απήχησα) 1. (κυριολ.) αντανακλώ (ήχο) 2. 
(συνήθ. µτφ.) αντανακλώ, µεταφέρω (απόψεις άλλου): το δηµοσίευµα 
απηχεί τις απόψεις τής µειοψηφίας ΣΥΝ. εκφράζω 3. φανερώνω τον 
βαθµό επιρροής, αποτελώ ένδειξη των επιπτώσεων (γεγονότος ή πρά-
ξεως): οι διαδηλώσεις απηχούν τη δυσαρέσκεια τής κοινής γνώµης για 
τα νέα µέτρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. απηχώ (-έω) < άπ(ο)- + ηχώ]. 

Α.Π.Θ. (το) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
άπιαστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει πιαστεί ή δεν είναι δυ-

νατόν να τον πιάσει κανείς 2. αυτός που δεν έχει συλληφθεί ΣΥΝ. 
ασύλληπτος ΑΝΤ. πιασµένος· ΦΡ. (α) άπιαστο πουλί (i) ανεξάρτητος, 
αδέσµευτος, ανυποχώρητος, δυναµικός (ii) (ως χαρακτηρισµός) για 
πολύ έξυπνο πρόσωπο: δεν µπορείς να την κοροϊδέψεις σε τίποτε και 
µε τίποτε- είναι ~ 3. αυτός που δεν πιάνεται, δεν είναι δυνατόν να τον 
φυλάξει, να τον εµποδίσει ή να τον αποκρούσει κανείς: ~ παίχτης | 
σουτ 4. αυτός που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί: τους ξεσήκωσε µε 
~ όνειρα ΣΥΝ. απραγµατοποίητος, ουτοπικός, χιµαιρικός, ανέφικτος 
ΑΝΤ. πραγµατοποιήσιµος, προσιτός, εφικτός 5. αυτός που δεν µπορεί 
να τον ξεπεράσει κανείς ως προς την επιδεξιότητα, τις ικανότητες: ~ 
στο τραγούδι | στον χορό | στα µαθήµατα ΣΥΝ. αξεπέραστος, απαρά-
µιλλος, άφθαστος · 6. αυτός που δεν έχει δωροδοκηθεί. 

α πιατσέρε επίρρ.· ελλην. κατ'αρέ'σκ'ειανΜΟΥΣ. 1. προαιρετική εκτέ-
λεση ενός τµήµατος µιας ευρύτερης σύνθεσης (λ.χ. µιας καντέντσας 
σε ένα κοντσέρτο) 2. εκφραστική ερµηνευτική ένδειξη, κατά την 
οποία αφήνεται στον εκτελεστή µεγάλη ελευθερία στην επιλογή των 
παραµέτρων τής εκτέλεσης τής σύνθεσης (ταχύτητας, ρυθµού κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. a piacere «κατ' αρέσκειαν»]. 

απίδι (το) {απιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το αχλάδι· ΦΡ. πόσ' απίδια πιάνει | 
χωράει | βάζει ο σάκος πόσο δύσκολα είναι τα πράγµατα, τι συµβαίνει 
στην πραγµατικότητα: µιλάει για σπουδές, για διπλώµατα, για 
προσόντα, αλλά τώρα που µπαίνει στη δουλειά θα δούµε ~. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. άπίδιον, υποκ. τού αρχ. άπιον «αχλάδι», αβεβ. ετύµου, πιθ. < ά- 
προθεµ. + θ. *pis- «αχλάδι», πβ. λατ. pir-um, γαλλ. poire, ιταλ. pera, 
αγγλ. pear κ.ά. µε την ίδια σηµ.]. 

απιδιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) η αχλαδιά (βλ.λ.). 
απίεστος, -η, -ο [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που δεν είναι συµπιεσµένος 

2. (µτφ.) αυτός στον οποίο δεν έχει ασκηθεί πίεση/πιέσεις (βλ. λ. πίε-
ση) ΑΝΤ. πιεσµένος. 

απίθανος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει πιθανότητες να πραγµα-
τοποιηθεί: θεωρώ µάλλον ~ την περίπτωση επιστροφής του στην πα-
τρίδα || θεωρώ | είναι | το βλέπω | µου φαίνεται | κρίνεται απίθανο (µη 
πραγµατοποιήσιµο, ανέφικτο, δεν συγκεντρώνει λογικά πολλές πιθα-
νότητες) ΑΝΤ. πιθανός, αναµενόµενος 2. απίστευτος, εξωπραγµατι-
κός, έξω από τα όρια τής λογικής: αυτά τα πράγµατα είναι ~· πού 
ξανακούστηκε κάτι τέτοιο; ΑΝΤ. πιστευτός, αληθοφανής · 3. (εµφατ.) 
αυτός που αρέσει πάρα πολύ, ο πολύ ωραίος: ~ αυτό το γλυκό, θα πά-
ρω κι άλλο! || ~ τραγουδιστής, δεν έχω ακούσει καλύτερο! ΣΥΝ. υπέ-
ροχος, εκπληκτικός, (οικ.) τροµερός, φανταστικός, µοναδικός, µούρ-
λια, (αργκό) αχτύπητος. — απίθανα επίρρ., απιθανότητα (η) [αρχ.]. 

απίθανος: εµφατικά επίθετα. Στον προφορικό κυρίως λόγο και στη 
βιωµατική (σχολιαστική) εκφορά του, χρησιµοποιούνται συχνά λέ-
ξεις συναισθηµατικά φορτισµένες, για να δηλωθεί µε έµφαση ότι 
κάτι είναι «ωραίο, αποδεκτό, εξαιρετικό» κ.τ.ό. Στις περιπτώσεις 
αυτές ο οµιλητής καταφεύγει σε µεταφορικές κυρίως χρήσεις λέ-
ξεων, που έχουν άλλη κυριολεκτική (κύρια ή βασική) σηµασία. Τέ-
τοιες είναι οι λέξεις: απίθανος (κ. επίρρ. απίθανα), ανεπανάλη-
πτος αντί απίστευτος- τροµερός | φοβερός (επίρρ. τροµερά | φο-
βερά) αντί πολύ µεγάλος, εκπληκτικός, εξαιρετικός, φανταστικός | 
φανταστικά (ξενισµός, αγγλ. fantastic < ελλην. φανταστικός, που 
έχει όµως διαφορετική σηµασία: «αυτός που ανήκει στον χώρο 
τής φαντασίας, ο µη πραγµατικός»!) αντί αφάνταστος-αχτύπητος 
(αργκό) και άπαιχτος («που δεν παίζεται µε τίποτα») αντί ασυνα-
γώνιστος, απαράµιλλος, άφθαστος. Γενικά, µπορεί να λεχθεί ότι 
τέτοιες λέξεις ανήκουν σε ένα γενικότερο σύστηµα εµφατικών λέ-
ξεων, που αποτελούν ό,τι συνήθως ονοµάζονται «λέξεις-λάστιχα» 
και µπορούν να χρησιµοποιηθούν παντού. 

απιθάνως επίρρ. [αρχ.] πέρα από κάθε πιθανότητα- κυρ. στις ΦΡ. (α) 
(επιτατ.) απιθάνως απίθανο εντελώς απίθανο, αποκλείεται να συµ-
βεί, εντελώς αδύνατον: θεωρώ ~ να εξελιχθεί έτσι η κατάσταση (β) 

α- | αν- στερητικό 
ά-πηχτος, -η, -ο α-ττιττέρωτος, -η, -ο α-πιτσύλιστος, -η, -ο α-πλαστογράφητος, -η, -ο α-πλήγωτος, -η, -ο 
α-πιθανολόγητος, -η, -ο α-πίσσωτος, -η, -ο α-πλόκωτος,-η.-ο ά-πλεκτ(χτ)ος,-η,-ο α-πληκτρολόγητος, -η, -ο 
ά-πικρος, -η, -ο α-πίστωτος, -η, -ο α-πλαοάριστος. -η, -ο α-πλεύριστος, -η, -ο α-πληµύριοτος. -η, -ο 
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όλως απιθάνως πέρα από κάθε πρόβλεψη, κατά διαβολική σύµπτωση: όλα θα 
πάνε, όπως τα έχουµε υπολογίσει, εκτός αν, ~, αλλάξουν γνώµη την τελευταία 
στιγµή! 

απιθώνω κ. (λαϊκ.) πιθώνω ρ. µετβ. {απίθω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 
τοποθετώ, αφήνω κάτω· αποθέτω: απίθωσε τη στάµνα, να ξαποστάσεις λίγο 
ΣΥΝ. ακουµπώ (στο έδαφος) ΑΝΤ. σηκώνω. — απίθωµα (το). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. άποθώνω, µεταπλ. τύπος τού ρ. αποθέτω από τον αόρ. άπόθωσα, κατά 
το σχήµα σήκωσα - σηκώνω]. 

απίκο επίρρ. (λαϊκ.) 1. ΝΑΥΤ. καθέτως- εύχρ. στη ναυτ. διάλεκτο: η άγκυρα 
είναι ~ (έτοιµη, σε κάθετη θέση προς ανάσπαση, για µάζεµα) 2. (κατ' επέκτ.) 
σε ετοιµότητα: να είσαι -■ µόλις σε ειδοποιήσω, κατέβα κάτω! 
[ETXM < ιταλ. a picco «καθέτως». Αρχικώς η λ. αποτελούσε ναυτικό όρο, ο 
οποίος αναφερόταν στην άγκυρα, εννοώντας ότι είναι ριγµένη (κάθετη) στον 
βυθό και έτοιµη για ανάσπαση (σήκωµα), στο οποίο οφείλεται και η σηµ. 
«έτοιµος»]. 

απίκραντος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει γνωρίσει πίκρες: τα ~ χρόνια τής 
νιότης ΣΥΝ. αστενοχώρητος, αβασάνιστος. — απίκραντα επίρρ. 

απινιδισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. (σε περιπτώσεις αρρυθµίας) η διακοπή των 
ασύγχρονων συσπάσεων των µυϊκών ινών τού µυοκαρδίου µε ενδοκαρδιακή 
ένεση φαρµάκου ή µε τη χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος, ώστε να 
αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία τής καρδιάς. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. defibrillation]. 

απιοειδής, -ής, -ές {απιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει σχήµα απιδιού, 
αχλαδιού: ~ λαούτο. [ΕΤΥΜ µτγν. < άπιον «αχλάδι» (βλ. λ. απίδι) + -ειδής < 
εΐδος]. 

απίοντισµένος, -η, -ο (συνήθ. τ. απιονισµένος) αυτός από τον οποίον έχουν 
αφαιρεθεί στο σύνολο τους τα διαλελυµένα ιόντα: ~ νερό (το οποίο δεν 
προκαλεί συσσώρευση αλάτων στα δοχεία όπου περιέχεται ή στους σωλήνες 
όπου κυκλοφορεί). 
[ΕΤΥΜ < απ(ο)- στερητ. + ιοντισµένος (< ιοντίζω), απόδ. τού αγγλ. deionised 
(νόθο συνθ.)]. 

άπιοτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν τον έχουν πιει: ~ έµεινε το κρασί κι αφάγωτοι οι 
µεζέδες ΑΝΤ. πιωµένος 2. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει πιει, που δεν έχει 
µεθύσει: όταν ήταν ~, τα µάτια του ήταν µελαγχολικά ΣΥΝ. αµέθυστος ΑΝΤ. 
πιωµένος, µεθυσµένος, (λαϊκ.) σουρωµένος. 

άπιοτος ή άπιωτος;Όπως η λ. πιοτό προέρχεται από το ποτό (< πότος) µε 
επίδραση τού πιω, από όπου το -ι- (πιοτό), έτσι και το άπιστος προέρχεται 
από το άποτος µε επίδραση τού πιω. Όπως γράφουµε, λοιπόν, πιοτό (µε ι), 
έτσι πρέπει να γράφουµε και άπιοτος (µε ι). Αλλιώς έχει το θέµα τής 
µετοχής παρακειµένου πιωµένος, που προέρχεται απευθείας από το πιω > 
πιωµένος, πιώθηκα (πβ. και ιδώ > ιδωµένος, ιδώθηκα, ειπώ > ειπωµένος, 
ειπώθηκα). 

απίστευτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν είναι δυνατόν να γίνει πιστευτός: το 
περιστατικό είναι ~ κι όµως αληθινό! ANT. πιστευτός · 2. (εµφατ.) αυτός που 
προκαλεί ευχάριστη έκπληξη, εντυπωσιακός: έχει µια ~ ικανότητα να 
συναρπάζει το κοινό ΣΥΝ. εκπληκτικός, µοναδικός, ανεπανάληπτος. — 
απίστευτα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός. 

απιστία (η) [αρχ.] {απιστιών} 1. η έλλειψη πίστης, κυρ. θρησκευτικής ΣΥΝ. 
αθρησκία, αθεΐα ΑΝΤ. πίστη · 2. ΝΟΜ. αξιόποινη πράξη την οποία διαπράττει 
όποιος µε γνώση ζηµιώνει την περιουσία άλλου, τής οποίας βάσει τού νόµου ή 
δικαιοπραξίας έχει την επιµέλεια ή διαχείριση: «ασκήθηκε δίωξη για άµεση 
συνεργεία σε υπεξαίρεση σε βαθµό κακουργήµατος και ~» (εφηµ.) · 3. η 
µοιχεία, πράξη που προδίδει τη συζυγική πίστη ΣΥΝ. (!-λαϊκ.) κεράτωµα. 

απιστοµα κ. πίστοµα κ. τ' απιστοµα επίρρ. (λαϊκ.) µε το στόµα προς τα κάτω, 
µπρούµυτα ΣΥΝ. πρηνηδόν ΑΝΤ. ανάσκελα, ύπτια. [ΕΤΥΜ < µεσν. έπίστοµα < 
έπίστοµος < έπι- + στόµα, από τη συνεκφορά τα έπίστοµα > ταπίστοµα > 
απιστοµα]. 

απιστοποίητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει πιστοποιηθεί, που δεν έχει επικυρωθεί: 
~ στοιχεία ΑΝΤ. πιστοποιηµένος, βεβαιωµένος. 

άπιστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν πείθεται ή δεν πιστεύει κάτι εύκολα: είδα 
κι έπαθα να τον πείσω, τέτοιος ~ που είναι! ΣΥΝ. δύσπιστος, καχύποπτος ΑΝΤ. 
εύπιστος· ΦΡ. (µτφ.) άπιστος Θωµάς (από τα λόγια τού Χριστού προς τον 
Απόστολο Θωµά: µή γίνου άπιστος άλλα πιστός, Κ.∆. Ιωάνν. 20, 27, µε τα 
οποία τον κάλεσε να ψηλαφήσει τις πληγές του, για να πιστέψει) αυτός που 
δεν πείθεται ή δεν πιστεύει κάτι παρά µόνο µε χειροπιαστές αποδείξεις: αν δεν 
δει µε τα µάτια του, δεν πιστεύει τίποτα' τέτοιος ~ είναι! · 2. αυτός που δεν έχει 
θρησκευτική πίστη ΣΥΝ. άθρησκος, άθεος ΑΝΤ. θρήσκος 3. (µειωτ.) αυτός 
που ανήκει σε διαφορετικό θρήσκευµα από αυτό που επικρατεί, που πιστεύει 
σε άλλον θεό: οι χριστιανοί είναι ~ στα µάτια των µουσουλµάνων, οι οποίοι γι' 
αυτό τους αποκαλούν «γκιαούρηδες», δηλ. απίστους! · 4. αυτός που κάνει 
απιστίες, που µοιχεύει ΑΝΤ. πιστός. 
— άπιστα επίρρ. (κυρ. σηµ. 2, 3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άθεος. 

απιστώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {απιστείς... | απίστησα} 1. δεν εµπιστεύοµαι, δεν δίνω 
πίστη: ~ στα λόγια του ΣΥΝ. δυσπιστώ · 2. δεν τηρώ τα συµφωνηµένα: είναι 
συνηθισµένοι να απιστούν στις υποσχέσεις τους ΣΥΝ. αθετώ · 3. (σπάν.) 
µοιχεύω, κάνω απιστίες. 

απίσχνανση (η) [1891] {-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η απώλεια 
πάχους τού σώµατος, το αδυνάτισµα: δίαιτα απισχνάνσεως ΣΥΝ. λέπτυνση 
ΑΝΤ. πάχυνση 2. (µτφ.) η εξασθένιση, η µείωση τής ισχύος. 
— απισχναντικός, -ή, -ό, απισχναίνοµαι ρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ἀπισχναινω< άπ(ο)- + ίσχναίνω < ισχνός]. 

άπιωτος, -η, -ο → άπιοτος 
άπλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η µεγάλη και ανοιχτή έκταση: στην- τού 

χωραφιού παίζουν µπάλα τα παιδιά ΣΥΝ. απλοχωριά, απλωσιά ΑΝΤ. 

στενοτοπιά, κλεισούρα 2. (συνεκδ.) η ευρυχωρία, ο άνετος χώρος: εδώ στην 
εξοχή έχω την ~ µου, την άνεση· µου || άπλες, ξάπλες... ωραία 

ζωή! ΑΝΤ. στενότητα χώρου. [ΕΤΥΜ. < απλώνω (υποχωρητ.)]. απλάδι (το) 
{απλαδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µακρουλό δίχτυ σταθερού 
ύψους, µε µικρούς πλωτήρες φελλού ή πλαστικού στο πάνω µέρος και µολύβια 
στο κάτω, για να κρατιέται κάθετο στον βυθό. [ΕΧΥΜ < µεσν. άπλάδα (πβ. κ. 
λαγκάδα - λαγκάδι) < άπλ(ώνω) + πα-ραγ. επίθηµα -άδα]. απλαισίωτος, -η, -ο 1. 
αυτός που δεν έχει πλαίσιο, κορνίζα ΑΝΤ. κορνιζαρισµένος · 2. (µτφ.) αυτός που 
δεν έχει πλαισιωθεί, που δεν έχει περιβληθεί ή συνοδευθεί από άλλους: µε την 
παραίτηση των συµβούλων και τού γενικού γραµµατέα του ο νέος υπουργός µένει 
~ από στελέχη στην εκτέλεση ενός δύσκολου έργου ΣΥΝ. ασυνόδευτος, ανυ-
ποστήρικτος. απλάνευτος, -η. -ο αυτός που δεν τον έχουν πλανέψει, ξεγελάσει 
(συνήθ. µε τα λόγια) ΣΥΝ. αξεγέλαστος ΑΝΤ. πλανεµένος, παρασυρµένος, 
εξαπατηµένος. απλανής, -ής, -ές {απλαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που δεν 
µετακινείται, που δεν περιφέρεται· ΦΡ. (µτφ.) απλανές βλέµµα το ακίνητο 
βλέµµα που δεν εστιάζεται σε συγκεκριµένο αντικείµενο, βλέµµα ανέκφραστο, 
σαν χαµένο 2. ΑΣΤΡΟΝ. απλανής αστέρας βλ. λ. αστέρας. — απλανώς επίρρ. 
[µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + -πλάνης < πλανώµαι (-άο-) «περιπλανώ-µαι, 
περιφέροµαι»]. 

απλάνιστος, -η, -ο κ. απλαν)ι)άριστος αυτός που δεν τον έχουν πλανάρει, που 
δεν έχει τύχει κατεργασίας µε ξυλουργική πλάνη ΑΝΤ. πλανισµένος, 
πλαν)ι)αρισµένος. 

απλασία (η) {απλασιών} 1. ΙΑΤΡ. η ατελής ή ελαττωµατική ανάπτυξη ενός 
οργάνου τού σώµατος ή µέρους αυτού, π.χ. των οστών · 2. η ελάττωση σε 
µεγάλο βαθµό τής παραγωγής κάθε είδους κυττάρων τού αίµατος στον µυελό 
των οστών διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή απλασία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. aplasia]. 

άπλαστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει ακόµη πλαστεί (µε τα χέρια, µε τον 
πλάστη ή µε άλλο αντικείµενο): η ~ ύλη έπαιρνε ζωή στα χέρια τού γλύπτη || ~ 
µάζα | ζύµη | πηλός ΑΝΤ. πλασµένος, ζυµωµένος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει 
πάρει µορφή, που δεν έχει διαµορφωθεί: ~ προσωπικότητα ΑΝΤ. 
διαπλασµένος, διαµορφωµένος · 3. ο Θεός: «Από τον θρόνο τ'Άπλαστου οι 
Αγγελοι εκατεβήκαν» (∆. Σολωµός). [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + πλαστός < 
πλάσσω]. 

άπλετος, -η, -ο απέραντος, απεριόριστος· ΦΡ. άπλετο φως (i) πολύ, άφθονο 
φως: από τα µεγάλα παράθυρα έµπαινε το πρωί ~ (ii) (µτφ.) για περιπτώσεις 
που (κάποιος/κάτι) διαφωτίζει, αποκαλύπτει (κάτι) η έρευνα έριξε ~ στην 
υπόθεση. — άπλετα | απλέτως [1895] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < ά- στερητ. + θ. 
πλε-, όπως εµφανίζεται στη λ. πέ-λε-θρον | πλέ-θρον, µονάδα µετρήσεως 
επιφανείας. Η λ. µε τη σηµ. «απέραντος, απεριόριστος» χρησιµοποιήθηκε ως 
προσδιορισµός τού όγκου φυσικών πραγµάτων (π.χ. νερού, αέρα, χρόνου 
κ.ά.(, αλλά και µεταφορικά (π.χ. άπλετος δόξα, οιµωγή, δύναµις κ.ά.)]. 

απληροφόρητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει πληροφορηθεί: ο υπουργός έµοιαζε ~ 
για τις εξελίξεις ΣΥΝ. ανενηµέρωτος, ακατατόπιστος ΑΝΤ. πληροφορηµένος, 
ενηµερωµένος. — απληροφόρητα επίρρ. [ΕΤΥΜ; µτγν., αρχική σηµ. 
«ανικανοποίητος - αβέβαιος, < ά- στερητ. + πληροφορώ]. 

απλήρωτος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) απλέρωτος 1. αυτός που δεν έχει πληρωθεί, που 
δεν έλαβε την πληρωµή του, τα χρήµατα που του οφείλονται: έχει αφήσει τον 
µπακάλη ~ ΑΝΤ. πληρωµένος 2. αυτός που δεν έχει εξοφληθεί: ~ λογαριασµός | 
γραµµάτιο 3. αυτός για τον οποίο δεν έχει καταβληθεί το αντίτιµο: πήρε ένα 
σωρό πράγµατα από το µαγαζί και τ' άφησε απλήρωτα || ~ παραγγελία · 4. 
(µτφ.) αυτός που δεν τον έχουν εκδικηθεί: δεν θα τον αφήσει ~ για την 
προσβολή που του έκανε ΣΥΝ. αξεπλήρωτος · 5. (σπάν.) αυτός που δεν έχει 
καταληφθεί, δεν έχει συµπληρωθεί: η θε'ση έµεινε -, γιατί κανείς υποψήφιος 
δεν είχε τα προσόντα να την καταλάβει ΣΥΝ. κενός ΑΝΤ. κατειληµµένος. 
[ΕΧΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που δεν γέµισε, δεν συµπληρώθηκε», < à- 
στερητ. + πληρώ (-όω). Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν. Βλ. κ. πληρώνω]. 

απλησίαστος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που είναι δύσκολος στις 
κοινωνικές συναναστροφές ΣΥΝ. απρόσιτος ΑΝΤ. προσηνής, κα-ταδεκτικός, 
φιλικός 2. (για τιµές ή εµπορεύµατα) υπερβολικά ακριβός: σ' αυτή τη µπουτίκ 
οι τιµές είναι ~ || µετά τις ανατιµήσεις ορισµένα είδη θα γίνουν ~. 

απληστία [αρχ.] (η) {χωρ. πληθ.) 1. η διαρκής επιθυµία να έχει κανείς 
παραπάνω από αυτά που έχει ή χρειάζεται, η ακόρεστη πλεονεξία ΑΝΤ. 
αφιλοκέρδεια 2. η αδυναµία κορεσµού, η ακατάσχετη επιθυµία κατανάλωσης: 
έπεσε µε - στα ράφια τού σούπερ-µάρκετ, λες και επρόκειτο να γίνει πόλεµος 
ΣΥΝ. βουλιµία, λαιµαργία, λίµα, αχορτα-σιά ΑΝΤ. κορεσµός, ικανοποίηση. 

άπληστος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από απληστία (βλ.λ.): ~ για κέρδος || 
τον κοίταζε µε - µάτια. — άπληστα | απλήστως [αρχ.] επίρρ. «· ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + θ. πλη- τού αρχ. πίµπληµι «γεµίζω». Βλ. κ. 
πλήθος]. 

απλίκα (η) {δύσχρ. απλικών} µικρό φωτιστικό, που στηρίζεται στον τοίχο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. applique < p. appliquer «εφαρµόζω» < λατ. applicare]. 

απλο- κ. απλό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. ότι 
κάτι είναι ή γίνεται απλό: απλο-λογία, απλο-ελληνικός, απλο-γραφία, απλο-
ποίηση 2. άνεση: απλό-χωρος 3. γενναιοδωρία: 
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απλο-χέρης, απλο-χεριά. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. άπλό-θριξ), που 
προέρχεται από το επίθ. απλούς και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρ. 
(λ.χ. γαλλ. haplo-logie «απλολογία»)]. 

απλογραφια (η) [1846] {απλογραφιών} 1. λογιστικό σύστηµα για την 
απεικόνιση και παρακολούθηση των συναλλαγών επιχείρησης µε λο-
γαριασµούς τρίτων 2. ΦΙΛΟΛ. (στην παλαιογραφία) λάθος κατά την αντιγραφή, 
όπου ο γραφέας παραλείπει τµήµα λέξης, το οποίο ταυτίζεται ακουστικά µε 
τµήµα που έχει ήδη γράψει, π.χ. φιλόγος αντί φιλόλογος (βλ. κ. λ. απλολογία). 
— απλογραφικός, -ή, -ό [1838], απλο-γραφικ-a | -ώς επίρρ. 

απλογραφώ ρ. µετβ. [1860] {απλογραφείς... | απλογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} γράφω µε απλούστερη γραφή, απλοποιώ ορθογραφικά: λέξεις ξενικής 
προέλευσης που έχουν διπλά σύµφωνα, απλο-γραφούνται µε ένα σύµφωνο. — 
απλογράφηση (η). 

απλοειδής, -ής, -ές {απλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΒΙΟΛ. (για πυρήνα, κύτταρο, 
οργανισµό) αυτός που περιέχει ένα µόνο χρωµόσωµα από κάθε ζεύγος (πβ. λ. 
διπλοειδής, πολυπλοειδής). [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. haploïde]. 

απλοελληνικός, -ή, -ό [1783] 1. αυτός που διατυπώνεται σε απλά και 
καταληπτά Ελληνικά 2. απλοελληνική (η) (ενν. γλώσσα) (παλαι-ότ.) η 
απλούστερη µορφή τής ελληνικής γλώσσας· ο όρος άλλοτε χρησιµοποιήθηκε 
για να δηλώσει τη δηµοτική και άλλοτε πάλι µια µορφή απλουστευµένης 
καθαρεύουσας µε βάση τη δηµοτική -µικτή ή ανάµικτη- γλώσσα. — 
απλοελληνικά κ. (λόγ.) απλοελληνιστί [1854] επίρρ. 

απλοέπεια (η) [1893] (χωρ. πληθ.} το να µιλά κανείς απλά, χρησιµοποιώντας 
απλό, σαφή και κατανοητό λόγο. [ΕΤΥΜ. < απλό- + -έπεια < έπος «λόγος»]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λέξη απλοέπεια αποδίδεται στον Κ. Παλαµά (περ. Εστία, 
Οκτ. 1893) και αξίζει να προσεχθεί για το περιεχόµενο και τη δη- 
λωτικότητά της. Προστίθεται στην πολύ εκφραστική σειρά των 
συνθέτων σε -έπεια (από την αρχαία λ. έπος «λόγος»), όπως καλ 
λιέπεια, ορθοέπεια, αµετροέπεια, αρτιέπεια, αισχροέπεια, αβροέ- 
πεια, κοµψοέπεια κ.ά. → συνέπεια 

άπλοΐα (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ΝΑΥΤ. 1. η αδυναµία για ταξίδι, για πλου- η 
παραµονή των πλοίων στο λιµάνι: η παρατεταµένη ~ εµπόδισε την παρουσία 
επισκεπτών στη γιορτή τού νησιού · 2. η κακοκαιρία που εµποδίζει τον πλου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < απλούς < ά- στερητ. + πλους]. 

άπλοια - άπνοια. Το άπλοια (πλους, πλέω) δεν πρέπει να συγχέεται 
µε το άπνοια (πνέω). Και τα δύο σχετίζονται µε τις καιρικές συν 
θήκες, αλλά το µεν άπλοια δηλώνει «την αδυναµία πλεύσης των 
πλοίων λόγω θαλασσοταραχής και συνεπεία ισχυρών ανέµων», 
ενώ το άπνοια σηµαίνει «την παντελή έλλειψη πνεύσης ανέµων», 
η οποία και υποχρέωνε σε άπλοια την εποχή που υπήρχαν µόνο 
ιστιοφόρα πλοία. -· άπνοια, άγνοια 

απλοϊκός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει πονηριά, που 
σκέφτεται µε αφέλεια ΣΥΝ. απονήρευτος, άδολος 2. αυτός που δεν έχει 
επιτήδευση στους τρόπους και στη συµπεριφορά ούτε πολύπλοκο τρόπο 
σκέψης: στο χωριό θα βρεις πολλούς αγράµµατους, ~ ανθρώπους να µιλούν για 
πράγµατα τής καθηµερινής ζωής, έτσι που να µη χορταίνεις να τους ακούς 3. 
(για προϊόντα τής διανοίας) αυτός που χαρακτηρίζεται από υπεραπλούστευση, 
έλλειψη βάθους: ~ συλλογισµός ΣΥΝ. επιπόλαιος, ρηχός, αβαθής. — απλοϊκά 
επίρρ., απλοϊ-κότητα (η) [1862]. 

απλολογία (η) {απλολογιών} ΓΛΩΣΣ. η σίγηση ολόκληρης συλλαβής, όταν 
ακολουθεί στην ίδια λέξη συλλαβή που περιέχει το ίδιο σύµφωνο (µε όµοιο ή 
διαφορετικό φωνήεν), γεννώντας λόγω τής επανάληψης αίσθηµα κακοφωνίας, 
π.χ. τετράπεζα > τράπεζα, διδάσκαλος > δάσκαλος, αµφιφορεύς > αµφορεύς 
(πβ. λ. απλογραφια, ανοµοίωση). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
haplologie]. 

απλοποίηση (η) [1861] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µετατροπή τού 
σύνθετου και πολύπλοκου σε πιο απλό και εύκολο: η ~ προβλήµατος | 
διαδικασίας 2. ΓΛΩΣΣ. (α) η σίγηση συµφωνικού φθόγγου που ανήκει σε 
συµφωνικό σύµπλεγµα για να διευκολυνθεί η άρθρωση των συµφωνικών 
συµπλεγµάτων (π.χ. νύφη < νύµφη, πράµα < πράγµα) (β) η τροπή των διπλών 
όµοιων συµφώνων τής Αρχαίας Ελληνικής σε απλά σύµφωνα, π.χ. άλλος 
[προφ. alios] > άλλος [προφ. âlos] 3. ΜΑΘ. απλοποίηση κλάσµατος η διαίρεση 
των όρων τού κλάσµατος µε τον ίδιο αριθµό από όπου προκύπτει ένα 
απλούστερης µορφής αλλά ίσης αξίας κλάσµα: το 6/8 διαιρούµενο µε το δύο, 
µας δίνει το 3/4. 

απλοποιώ ρ. µετβ. [1831] {απλοποιείς... | απλοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος] 1. µετατρέπω (κάτι σύνθετο και πολύπλοκο) σε πιο απλό και εύκολο: 
πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες καταβολής των φόρων, ώστε να 
αποφευχθεί η γραφειοκρατία || ~ συλλογισµό | κατάσταση ΣΥΝ. απλουστεύω 
ΑΝΤ. περιπλέκω 2. ΜΑΘ. διαιρώ τους όρους ενός κλάσµατος µε τον ίδιο 
αριθµό, ώστε να προκύψει ίσο κλάσµα µε µικρότερους όρους ή να γίνει 
ανάγωγο. — απλοποιητικός, -ή, -ό [1887]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
simplifier]. 

απλός, -ή, -ό {απλούστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που αποτελείται από τα βασικά 
µόνο συστατικά, που δεν είναι σύνθετος, πολύπλοκος: ξεκινούµε από ~ 
κατασκευές, για να προχωρήσουµε µετά σε πολύπλοκους µηχανισµούς || ~ 
µορφές ζωής (π.χ. η αµοιβάδα) || ~ πρόταση 

(που έχει µόνο τους βασικούς συντακτικούς όρους) ΑΝΤ. περίπλοκος 2. αυτός 
που αποτελείται από ένα µόνο στοιχείο: -µηχανή (η µηχανή που αποτελείται 
από ένα µόνο κοµµάτι) || ~ λέξεις (οι λέξεις που δεν είναι σύνθετες)· ΦΡ. (α) 
απλό εισιτήριο (i) το εισιτήριο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µία µόνο 
διαδροµή, χωρίς επιστροφή (ii) (καταχρ.) το εισιτήριο που δεν έχει έκπτωση· 
σε αντιδιαστολή προς το παιδικό, το φοιτητικό κ.λπ. (β) απλή επιστολή η 
επιστολή για την οποία έχουν καταβληθεί µόνο τα ταχυδροµικά τέλη· σε 
αντιδιαστολή προς τη συστηµένη, την επείγουσα κ.λπ. (γ) ΜΑΘ. (απλή) 
µέθοδος των τριών βλ. λ. τρεις (δ) απλή αναλογική βλ. λ. αναλογικός 3. (για 
πρόσ.) αυτός που δεν έχει πολύπλοκη σκέψη ή συµπεριφορά, που ασχολείται 
µόνο µε τα βασικά, αυτά που απασχολούν τον µέσο άνθρωπο: είµαστε ~ 
άνθρωποι και δεν ξέρουµε απ'αυτά ΣΥΝ. απλοϊκός 4. αυτός που γίνεται εύκολα 
κατανοητός, που δεν προκαλεί σύγχυση: εκφράσου µε λόγια ~ και όλοι θα σε 
καταλάβουν || σε ~ Ελληνικά αυτό σηµαίνει... || ~ µαθήµατα οικονοµίας- ΦΡ. (α) 
απλά πράγµατα για να δηλωθεί ότι κάτι είναι ξεκάθαρο ή ότι δεν είναι τόσο 
πολύπλοκο όσο φαίνεται: θα τον ψηφίσουν και οι βουλευτές τής αντιπολίτευσης 
και θα εκλεγεί πρόεδρος χωρίς να χρειαστεί άλλη ψηφοφορία- ~! ΣΥΝ. δεν θέλει 
και φιλοσοφία, ένα κι ένα κάνουν δύο (β) απλά µαθηµατικά για πολύ απλούς 
υπολογισµούς: «Πέρυσι προκριθήκαµε στους οχτώ τής διοργάνωσης. Αν φέτος 
αποκλειστούµε από τους δεκαέξι, δεν θα 'ναι χειρότερα; ~!» (εφηµ.) 5. εύκολος 
στη χρήση: είναι πολύ ~ µηχάνηµα- πατάς ένα κουµπί κι αρχίζει να δουλεύει 
ΣΥΝ. εύχρηστος · 6. (α) αυτός που είναι απαλλαγµένος από κάθε επιτήδευση: 
θέλω λόγια ~ και σταράτα- όχι πολυλογίες και περικοκλάδες || ~ τρόποι ΣΥΝ. 
ανεπιτήδευτος ΑΝΤ. επιτηδευµένος, εξεζητηµένος (β) αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από έλλειψη πολυτέλειας, περιττών στοιχείων, που δεν έχει στολίδια: ~ 
ντύσιµο | φόρεµα | γεύµα ΣΥΝ. λιτός, απέριττος ΑΝΤ. πολυτελής, φορτωµένος 
7. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει υψηλή θέση (στην κοινωνική, οικονοµική, 
πολιτική, πνευµατική κ.λπ. ιεραρχία), που δεν έχει αξιώµατα: οι ~ άνθρωποι 
πληρώνουν πάντα τα λάθη των κυβερνητών || αυτά ισχυρίζεστε εσείς, κ. υπουργέ, 
ο ~ πολίτης όµως δεν σκέφτεται έτσι || µια ~ γυναίκα τού λαού- ΦΡ. απλός 
στρατιώτης ο στρατιώτης που δεν είναι βαθµοφόρος 8. αυτός που δεν είναι 
έγκυρος ή επίσηµος: αυτό είναι ένα ~ χαρτί- δεν έχει καµία ισχύ (δεν είναι 
επίσηµο έγγραφο) 9. (ως χαρακτηρισµός σε ουσ.) για να τονιστεί ότι είναι µόνο 
αυτό και τίποτε παραπάνω: Τι να σου κάνω κι εγώ; ~ υπάλληλος είµαι! || 
πρόκειται για ~ συνωνυµία- δεν είµαστε συγγενείς || Πώς κάνεις έτσι, µωρέ; Μια 
~ επεµβασούλα στο δόντι θα σου κάνουν! Ούτε που θα καταλάβεις τίποτε! 
Επίσης (λόγ.) απλούς. — απλά επίρρ. (βλ. κ. λ. απλώς). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απλώς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. απλούς (-όο-) < I.E. *sm-pl-os (όπου ά- < *sm, πβ. άµ-α), πβ. 
λατ. simplex, γαλλ. και ισπ. simple κ.ά. Οµόρρ. αρχ. εις (< *sem-s), µία (< 
*sm-ia), δµο-ιος (< *somo-) κ.ά. Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά ως αντίθετο τού 
διπλούς µε τη σηµ. «αυτός που συµβαίνει µία φορά». Στην Κ.∆. απαντά µόνο 
µε τη σηµ. «απέριττος», πβ. Λουκ. 11,34: όταν ό οφθαλµός σου απλούς ή, και 
όλον το σώµα σου φωτεινόν εστί. Η σηµ. «ειλικρινής - αφελής» είναι µεσν.]. 

απλούστερος - απλούστατος. Τα παραθετικά αυτά είναι αρχαία και έχουν 
σχηµατιστεί αντιστοίχως από *απλο-έστερος και *απλο-έστατος µε 
συναίρεση. Η παρέκκλιση από τους κανονικούς τύπους παραθετικών είναι 
ότι σχηµατίστηκαν σε -έστερος | -έστατος, δηλ. µε τις καταλήξεις 
παραθετικών των επιθέτων σε -ης (ευγενής: ευ-γεν-έστερος, ευγεν-έστατος) 
αντί σε -ότερος | -ότατος. 

απλότητα (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} 1. (α) το να είναι κάτι εύκολο και όχι 
πολύπλοκο, σύνθετο, δυσνόητο: η ~ κάνει τον λόγο πιο κατανοητό και 
αποτελεσµατικό ΑΝΤ. πολυπλοκότητα (β) η απ-ουσία περιττών ή περίπλοκων 
στοιχείων: ενεργεί µε ~ και µεθοδικότητα 2. η λιτότητα και η απουσία τού 
εξεζητηµένου, η απουσία επιτήδευσης ή υπερβολής: η ~ στο ντύσιµο αποτελεί 
στοιχείο κοµψότητας ||η~ στη διακόσµηση ενός σπιτιού || η ~ στους τρόπους | 
στη συµπεριφορά ΑΝΤ. επιτήδευση- ΦΡ. εν τη απλότητι το κάλλος (εν τη 
άπλότητι το κάλλος) η οµορφιά βρίσκεται στην απλότητα, όχι στην εκζήτηση 
και την υπερβολή. 

απλούµιστος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που δεν φέρει στολίδια. [ΕΤΥΜ; µεσν. < ά- 
στερητ. + πλουµιστός «στολισµένος» < πλουµίζω]. 

απλούς, -ή, -ούν → απλός 
απλουστεύω ρ. µετβ. [1865] (απλούστευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 

µετατρέπω (κάτι σύνθετο ή δυσνόητο) σε απλό: πρέπει να απλουστεύσουµε τις 
διαδικασίες, ώστε να εξυπηρετείται το κοινό καλύτερα ΣΥΝ. απλοποιώ ΑΝΤ. 
περιπλέκω, δυσκολεύω 2. (καταχρ.) απλοποιώ υπερβολικά· (ορθότ. 
υπεραπλουστεύω). — απλούστευση (η) [1861], απλουστευτικός, -ή, -ό. 

απλουστεύω - απλούστευση. Έχουν πλαστεί εσφαλµένως, αντί των 
κανονικών *απλουστερ-εύω και *απλουστέρ-ευση από το θέµα τού 
απλούστερ-ος, όπως έχει διδάξει ο µεγάλος φιλόλογος ∆ηµήτριος Ν. 
Βερναρδάκης. Τύπος απλουστέρευση, σωστά σχηµατισµένος αλλά µη 
καθιερωθείς, απαντά στο περ. Λόγιος Ερµής το 1819. 
απλουστεύω - υπεραπλουστεύω. Συχνά χρησιµοποιείται καταχρηστικά το 
απλουστεύω µε τη σηµασία τού «απλουστεύω υπερβολικά», τόσο που η 
απλούστευση να παίρνει αρνητική χροιά, φθάνοντας στην έννοια τής 
παραπλάνησης: Μην απλουστεύεις τόσο σοβαρά θέµατα- δεν είναι έτσι. Στις 
περιπτώσεις αυτές είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται το 
υπεραπλουστεύω και τα παράγωγα του (υπεραπλούστευση αντί τού 
απλούστευση και υπέρ- 
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απλουστευτικός αντί τού απλουστευτικός). Το ίδιο παρατηρείται και στη 
χρήση τού γενικεύω (γενίκευση, γενικευτικός) αντί τού υπεργενικεύω 
(υπεργενίκευση, υπεργενικευτικός). 

απλόχερης (ο) {απλοχέρηδες}, απλόχερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που 
ξοδεύε χρήµατα χωρίς να τσιγγουνεύεται ΣΥΝ. ανοι-χτοχέρης, γαλαντόµος, 
χουβαρντάς ΑΝΤ. τσιγγούνης, σφιχτοχέρης 2. πρόσωπο που βοηθάει 
χρηµατικά τους άλλους µε γενναιοδωρία ΣΥΝ. γενναιόδωρος 3. (καταχρ.-
κακόσ.) πρόσωπο που ξοδεύει τα χρήµατα του υπερβολικά και αλόγιστα 
ΣΥΝ. σπάταλος. [ΕΤΥΜ. < απλό- + χέρης < χέρι]. 

απλοχεριά (η) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.-εκφραστ.) η γενναιοδωρία· (γενι-κότ.) η 
έλλειψη πνεύµατος οικονοµίας. 

απλόχερος, -η, -ο 1. γενναιόδωρος, απλόχερης 2. (συνεκδ.) πλούσιος, σε 
αφθονία. — απλόχερα επίρρ. [ΕΤΎΜ. Μεταπλασµ. τ. τού απλόχερης]. 

απλόχωρος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από ευρύτητα χώρου ΣΥΝ. 
ευρύχωρος, άνετος. — απλοχωριά (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. απλόχωρος < 
απλό- + χώρος]. 

άπλυτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει πλυθεί, που έχει ακάθαρτο το σώµα του: 
µην κάθεσαι στο τραπέζι µε ~ τα χέρια ΣΥΝ. άνιφτος, βρόµικος 2. άπλυτα (τα) 
(α) τα ακάθαρτα ρούχα, που είναι για πλύσιµο: καλάθι για τα ~ || βάζω τα - στο 
πλυντήριο (β) (µτφ.) οτιδήποτε κρατά κανείς κρυφό, επειδή είναι επιλήψιµο: 
φοβόταν µην της βγάλει τα ~ στη φόρα. — απλυοιά (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ά- στερητ. + πλύνω]. 

απλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {άπλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. ανοίγω (κάτι 
πτυσσόµενο, µαζεµένο) σε όλη του την έκταση· τεντώνω: ο αετός άπλωσε τις 
φτερούγες του || άπλωσα τα χέρια µου και τον έσφιξα στην αγκαλιά µου- ΦΡ. (α) 
απλώνω χέρι (µεσν. φρ.) (i) εκτείνω το χέρι µου, για να πιάσω ή να πάρω κάτι, 
χωρίς αυτό να επιτρέπεται: ~ σε ξένα πράγµατα || µην απλώσεις χέρι στο γλυκό! 
(ii) σηκώνω το χέρι µου, για να χτυπήσω κάποιον: µην τολµήσεις ν' απλώσεις 
χέρι πάνω µου! (iii) αγγίζω µε ερωτική διάθεση: είναι µαζί πολύ καιρό, αλλά 
δεν έχει απλώσει χέρι πάνω της (iv) (απλώνω το χέρι µου) (µε ανοιχτή τη 
χούφτα) ζητιανεύω: προτιµάει ν' απλώνει το χέρι του παρά να δουλεύει (β) 
(µτφ.) απλώνω | τεντώνω την αρίδα | τις αρίδες µου βλ. λ. αρίδα 2. 
ξεδιπλώνω, στρώνω: ~ τον χάρτη πάνω στο τραπέζι 3. κάνω (κάτι) να 
καταλαµβάνει µεγάλη επιφάνεια: - τη µπογιά | το χρώµα || άπλωσε τα παιχνίδια 
του. στο πάτωµα 4. εκθέτω (κάτι) κυρ. στον ήλιο, ώστε να είναι εκτεθειµένο 
όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος τής επιφάνειας του: ~ τη µπουγάδα | τα 
ρούχα να στεγνώσουν || οι αγρότες απλώνουν τη σταφίδα στον ήλιο- ΦΡ. (µτφ.) 
έχω τραχανά απλωµένο βλ. λ. τραχανάς- (µεσοπαθ. απλώνοµαι) 5. επε-
κτείνοµαι, αποκτώ όλο και µεγαλύτερη έκταση, όλο και µεγαλύτερο εύρος: η 
οµίχλη απλώθηκε πάνω απ' τις σκεπές || η Αθήνα απλώθηκε σε όλο το 
λεκανοπέδιο, αφότου έγινε πρωτεύουσα || ο λεκές απλώθηκε πάνω στο 
πουκάµισο || (µτφ.) η επιρροή τού κόµµατος απλώνεται και στα λαϊκά στρώµατα 
|| τρόµος απλώθηκε σε όλο το χωριό ΣΥΝ. εξαπλώνοµαι 6. (για πρόσ.) (α) 
επεκτείνω τον χώρο των δραστηριοτήτων, των εργασιών µου: Μην απλώνεσαι 
τόσο πολύ! ∆εν τραβάει η αγορά! (µην επεκτείνεις τις επιχειρηµατικές σου 
δραστηριότητες) ΣΥΝ. ξανοίγοµαι (β) ασχολούµαι όλο και περισσότερο µε 
κάτι: µην απλώνεσαι τόσο σ' αυτό το θέµα! 7. εκτείνοµαι, υπάρχω καταλαµβά-
νοντας µεγάλη έκταση: από την κορυφή τού Λυκαβηττού βλέπεις την Αθήνα να 
απλώνεται κάτω απ' τα πόδια σου || είσαι νέος ακόµη- η ζωή απλώνεται 
µπροστά σου ♦ 8. (αµετβ.) επεκτείνοµαι, αποκτώ όλο και µεγαλύτερη έκταση: 
ο λεκές άπλωσε (πάνω) στο ύφασµα. — άπλωµα (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εργαστικός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άπλώ (-όω) «απλουστεύω - ξετυλίγω» < απλούς. Η σηµ. 
«εκτείνω, τεντώνω» είναι µεσν.]. 

απλώς επίρρ. [αρχ.] µόνο: Γιατί παρεξηγήθηκες έτσι; Εγώ ~ σου ζήτησα να 
χαµηλώσεις το ραδιόφωνο. 

απλώς - απλά. Από εσφαλµένη αντίληψη τής έννοιας τής δηµοτικής ή από 
µια τάση να υπαχθούν τα πάντα σε ανεξαίρετους κανόνες, χρησιµοποιούν 
µερικοί το επίρρηµα απλά αντί τού απλώς. Ωστόσο, οι δύο τύποι διαφέρουν 
σηµασιολογικά: απλά σηµαίνει «µε απλό τρόπο, µε απλότητα», ενώ απλώς 
σηµαίνει «µόνο». Παράδειγµα: Μίλα απλά, να σε καταλαβαίνουν όλοι - 
Χρειάζεται απλώς ένα πιστοποιητικό από τη νοµαρχία - Απλώς, πρέπει να 
προσέξεις να διατυπώσεις απλά τις απόψεις σου, ώστε να πεισθούν όλοι. 
Σηµασιολογικά διαφέρουν επίσης και άλλα επιρρήµατα σε -ως | -α: 
εκτάκτως - έκτακτα, αδιακρίτως - αδιάκριτα κ.ά. Μπορεί ο γενικός κανόνας 
να είναι ότι τα επιρρήµατα τής Κοινής Ελληνικής (δηµοτικής) από επίθετα 
σε -ος σχηµατίζονται σε -α (έξυπνος -έξυπνα, γρήγορος - γρήγορα), αλλά 
υπάρχουν περιπτώσεις που για σηµασιολογικούς, υφολογικούς ή άλλους 
λόγους (αποφυγή συσκότισης τού νοήµατος), επιβάλλεται να 
χρησιµοποιούνται και ορισµένοι τύποι επιρρηµάτων σε -ως. 

απλωσιά (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ. στη σηµ. 2} 1. ο ανοιχτός υπαίθριος χώρος · 2. 
η ύπαρξη άνετων χώρων: µου αρέσει αυτό το σπίτι- έχει ~ ΣΥΝ. άνεση, άπλα, 
απλοχωριά · 3. (περιληπτ.) σύνολο πλυµένων ειδών (ρούχων 
κλινοσκεπασµάτων κ.ά.), που απλώθηκαν για στέγνωµα: µάζεψα ώς τώρα δύο 
~ ρούχα. 

απλώοτρα (η) {δύσχρ. απλωστρών} οικιακή κατασκευή όπου απλώνονται τα 
ρούχα, για να στεγνώσουν. [ΕΤΥΜ. < απλώνω (αόρ. άπλωσ-α) + παραγ. 
επίθηµα -τρα, πβ. κ. ξα- 

πλώσ-τρα]. 
απλωτός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει απλωθεί: πάνω στην- ζύµη πρόσθεσε τα 

υπόλοιπα υλικά ΣΥΝ. απλωµένος 2. απλωτή (η) η κίνηση στην κολύµβηση, 
κατά την οποία ο κολυµβητής εκτείνει όσο το δυνατόν περισσότερο το χέρι 
του εµπρός: µε δυο-τρεις ~ βρέθηκε ξανά µπροστά από τους άλλους 
κολυµβητές. — απλωτά επίρρ. 

απλωτός, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν είναι πλωτός: ~ ποταµός. 
απνευστί επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε µια ανάσα, χωρίς αναπνοή: απήγγει-λε το ποίηµα 

~ ΣΥΝ. µεµιάς, µονοµιάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπνευστος < ά- στερητ. 
+ πνευστός]. 

άπνοια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η απουσία ανέµου, όταν δεν φυσά καθόλου ΣΥΝ. 
νηνεµία, απανεµιά, γαλήνη, µπουνάτσα ΑΝΤ. αέρας · 2. ΙΑΤΡ. η έλλειψη ή η 
παύση τής αναπνοής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οσµή. [ΕΤΎΜ. αρχ. < απνους. Η ιατρ. 
σηµ. απαντά ήδη στον γιατρό Γαληνό]. 

άπνοια: συνώνυµα. Η σηµασιολογική απόχρωση ορισµένων συνω 
νύµων, που όλα δηλώνουν κατά βάσιν «την απουσία ανέµων», κυ 
µαίνεται αισθητά. Με το άπνοια τονίζεται περισσότερο η αρνητι 
κή πλευρά τής απουσίας ανέµων (οι υψηλές θερµοκρασίες, η πολ 
λή ζέστη, παλαιότερα και η άπλοια των πλοίων), ενώ η (αρχαία 
ήδη) νηνεµία και η απανεµιά δηλώνουν τη θετική πλευρά τού και 
ρικού αυτού φαινοµένου, την ηρεµία, τον γλυκό και ευχάριστο και 
ρό, που προκύπτει, όταν δεν πνέουν (ισχυροί) άνεµοι, πράγµα που 
δηλώνεται εντονότερα από το γαλήνη. Το συνώνυµο κάλµα πλη 
σιάζει στη σηµασιολογική απόχρωση τού άπνοια. Ετυµολογικά η 
λ. άνεµος έδωσε το ήδη οµηρικό νηνεµία (< επίθ. νήνεµος < στερητ. 
ν)η) + άνεµος), καθώς και το νεότ. απανεµιά (< απάνεµος < αρχ. 
επίθ. ύπ-ήνεµος < υπό + άνεµος), που δηλώνει συνεκδοχικώς και 
τον χώρο, όπου δεν φυσά άνεµος. Το αρχ. άπνοια, που µαρτυρείται 
ήδη στο έργο Έπιδηµίαι τού Ιπποκράτη, συνδέεται µε το απνοος 
(< πνέω). Αρχαίο, και µάλιστα οµηρικό, είναι και το γαλήνη, που 
σήµαινε αρχικά «την ηρεµία τής θάλασσας λουσµένης στον 
ήλιο», ενώ «τη γαλήνη τής θάλασσας» (ελλείψει ισχυρών ανέµων) 
δηλώνει και το επίσης ελληνικό (αντιδάνειο) κάλµα, που δεν είναι 
άλλο από το ήδη οµηρικό καύµα (η ηλιακή θερµότητα < καίω) µέ 
σω τού ιταλ. calma. Ας σηµειωθεί, τέλος, ότι το αντίθετο τής άπνοι 
ας, η πνοή των ανέµων, δηλώνεται µε την όχι τόσο εύχρηστη σή 
µερα λ. επίπνοια → άπλοια 

άπνοος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει πνοή, ξέπνοος. 
από κ. απ' (πριν από φωνήεν και συχνά πριν από τη γεν. κ. αιτ. τού οριστικού 

άρθρου) κ. αφ' (πριν από λέξη που παλαιότ. δασυνόταν) πρόθ.· δηλώνει: 
1.τόπο: (α) αφετηρία (κ. µτφ.) (+ αιτ., +γεν., +επίρρ.): ξεκίνησε - τη Λαµία || 
ξεκίνησε ~ µακριά- ΦΡ. (α) από Θεού άρξασθαι ας αρχίσουµε επικαλούµενοι 
πριν από όλα τη βοήθεια τού Θεού (β) από κορυφής µέχρις ονύχων ή από την 
κορυφή ώς | µέχρι τα νύχια από πάνω µέχρι κάτω, σε όλο το σώµα: µόλις 
µπήκε στο σπίτι την κοίταξε ~ (β) το σηµείο από το οποίο αρχίζει µία µέτρηση, 
ένας υπολογισµός: το οικόπεδο ξεκινά - τη ρεµατιά, ~ εκεί || η θερµοκρασία το 
χειµώνα είναι ~ -5 ώς 5 βαθµούς Κελσίου || η θερµοκρασία στη Σιβηρία ξεκινά 
~ πολύ χαµηλά (γ) (+αιτ., +ονοµ. επιθ. που αναφέρεται στο υποκ. τού ρήµατος) 
την κατάσταση στην οποία βρισκόταν κανείς σε σχέση µε αυτή στην οποία 
βρίσκεται τώρα: ~ την απόλυτη ευτυχία, φτάσαµε στην απόλυτη δυστυχία || ~ 
πλούσιος φτωχός || -δήµαρχος κλητήρας || απ' τα ψηλά στα χαµηλά κι απ' τα 
πολλά στα λίγα (δ) το σηµείο από όπου υπολογίζεται µια απόσταση (+αιτ., 
+επίρρ.): το περίπτερο είναι 50 µέτρα - το σπίτι µου || µένει 50 µέτρα ~ εκεί (ε) 
αποµάκρυνση (+αιτ., +επίρρ.): τον έδιωξε ~ κοντά της || ο στρατός εκδίωξε τις 
εχθρικές δυνάµεις ~ τις θέσεις που είχαν καταλάβει (στ) (+γεν.) εννοείται ο 
χαρακτηριστικός τόπος κάποιου προσώπου (κατοικία, µαγαζί, γραφείο κ.λπ.(: 
έρχοµαι ~ τής θείας µου (ζ) διέλευση (+αιτ., +επίρρ.) ή το διά µέσου (+αιτ.): το 
λεωφορείο πάει στο κέντρο - την Πανεπιστηµίου || πέρασε - κοντά || τον είδα ~ 
το παράθυρο (η) καταγωγή προσώπου ή τον τόπο παραγωγής προϊόντος ή 
πρωτοεµφάνισης φαινοµένου, τάσης κ.λπ. (+αιτ., +επίρρ.): ο Μάριος είναι ~ τη 
Σαντορίνη || η κα Μιγιούκι κατάγεται - πολύ µακριά || το καλό λάδι είναι ~ την 
Μάνη || η νέα µόδα µάς έρχεται - την Αµερική || είναι ~ εδώ (θ) τοπική 
εξάρτηση: (+αιτ., +επίρρ.): κρέµεται ~ το ταβάνι || κρατά το παιδί ~ το χέρι (ι) 
τόπο, µέρος συνόλου (+αιτ., +επίρρ.): πήγαινε - την άλλη πλευρά τού τραπεζιού 
|| κάθοµαι ~ µέσα 2. χρόνο- χρονική αφετηρία, σηµείο εκκίνησης χρονικού 
διαστήµατος (+αιτ., +επίρρ., +γεν., +ονοµ. επιθέτου που αναφέρεται στο 
υποκ.): τα καταστήµατα θα είναι αύριο ανοιχτά ~ τις 8.00 το πρωί µέχρι τις 
18.00 το απόγευµα || θα είναι αύριο ανοιχτά ~ νωρίς || µπή-κες ~ µικρός στα 
βάσανα || ήταν παράξενος ~ γεννησιµιού του || ~ καταβολής/ κτίσεως κόσµου || ~ 
τούδε και στο εξής, θα προσπαθήσω να είµαι συνεπέστερος στις υποχρεώσεις 
µου || ~ καιρού εις καιρόν σηµειώνονται αυξήσεις στις τιµές των καυσίµων || 
διορία ~ τής σήµερον µέχρι το τέλος τού µηνός || αντί να δουλεύει, διασκεδάζει ~ 
πρωίας µέχρι νυκτός· ΦΡ. αφ' ης στιγµής (άφ' ής στιγµής) | από τη στιγµή που 
από τότε που ή αφού: από τη στιγµή που µπήκε στο σπίτι, δεν σταµάτησε να 
φωνάζει || αφ' ης στιγµής αποφάσισες να φύγεις από την εταιρεία, γιατί 
διαµαρτύρεσαι; 3. αντιδιαστολή (σε σύγκριση, προτίµηση κ.λπ.) (+αιτ.(: είναι 
µεγαλύτερος ~ µένα || προτιµώ τα µήλα ~ τα αχλάδια 4. ποιητικό αίτιο (+αιτ.): 
εκτελέστηκε ~ τους Γερµανούς 5. αίτιο (+αιτ.) (= εξαιτίας +γεν.): έσκασε ~ το 
κακό του 6. ύλη | περιεχόµενο (+αιτ.): είναι ~ αγνό, παρθένο µαλλί 7. το σύνολο 
σε µέρος τού οποίου γίνεται η αναφορά (+αριθµητικό): ~ τους 20 µόνο οι 8 
πέρασαν τις εξετάσεις 8. επιµερισµό (+αιτ.): πήρε - 10.000 δρχ. ο καθένας 9. 
µέσο | τρόπο (+αιτ., (λόγ.) +γεν., +ονοµ. επιθ. που 
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αναφέρεται στο υποκ): ζει ~ τη δουλειά του || ~ τηλεοράσεως µάθαµε 
τα καθέκαστα || - τηλεφώνου συνεννόηση || αποφάσισε ~ µόνος του 
να φύγει από το σπίτι || πήραν την απόφαση ~ κοινού || λέει το 
µάθηµα - µνήµης- ΦΡ. (α) από καρδιάς από την καρδιά µου: ~ συγ-
χαρητήρια για τη µεγάλη σας επιτυχία (β) από µηχανής θεός για 
πρόσωπο που παρουσιάζεται απροσδόκητα και δίνει λύση σε αδιέ-
ξοδο: εµφανίστηκε ως - και όλα διευθετήθηκαν (γ) από στήθους κατά 
λέξη αποµνηµόνευση: ζητούσε από τα παιδιά να µαθαίνουν - το 
µάθηµα τής ηµέρας (δ) αφ' υψηλού υπεροπτικά ή συγκαταβατικά: 
από τότε που απέκτησε χρήµατα, κοιτά ~ τους συγγενείς και τους φί-
λους του 10. αναφορά (+αιτ., +γεν.): ~ µαγειρική κάτι καταλαβαίνει || 
~ απόψεως τουρισµού, η χώρα προοδεύει || απόφαση θετική ~ πάσης 
απόψεως | ~ κάθε άποψη 11. απαλλαγή (+αιτ.): γλύτωσα -µεγάλο 
βάρος 12. αφαίρεση (= µείον, πλην) (+αριθµητ.): 40 ~ 1.000 κάνει 960. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άπό | (αιολ.) όπυ (ήδη µυκ. a-pu-), που συνδ. µε σανσκρ. 
apa, λατ. ab, αγγλ. of, off, γερµ. ab- (π.χ. ab-gehen «αποµακρύνοµαι») 
κ.ά. Το άπό χρησιµοποιήθηκε στην Αρχ. τόσο ως πρόθ. όσο και ως 
επίρρ., µε τη σηµ. «µακριά από, χωριστά από», διακρινόµενο σαφώς 
από το εκ «έξω από»]. 

απο- κ. από- κ. απ- | αφ- (µπροστά από λέξη που παλαιότ. δασυνό-
ταν) α' συνθετικό που δηλώνει: 1. αποµάκρυνση: απο-γειώνοµαι 2. 
στέρηση, αφαίρεση: απο-βουτύρωση, απο-γαλακτισµός 3. υστερόχρο-
νο: από δείπνο 4. υπόλοιπο, κατάλοιπο ενός πράγµατος: από-σταγµα, 
από-βροχο 5. επίταση: απο-θηριώνω 6. ολοκλήρωση: απο-περάτωση, 
απο-θεραπεία 7. διάλυση, ανατροπή: απο-διοργάνωση, απο-κολεκτι-
βοποίηση 8. άρνηση: απ-άνθρωπος. 
[ETYM. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την 
πρόθ. άπό (βλ.λ.)]. 

αποαποικιοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (για χώρα) η 
απαλλαγή από αποικιακό καθεστώς. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. decolonisation]. 

αποβάθρα (η) {δύσχρ. αποβάθρων} χώρος κατάλληλα διαµορφωµέ-
νος για την επιβίβαση ή αποβίβαση ανθρώπων ή εµπορευµάτων σε 
πλοία και σιδηροδρόµους. [ΕΤΥΜ. αρχ. < απο- + -βάθρα < βαίνω, βλ. 
κ. βάθρο]. 

αποβαίνω ρ. αµετβ. {απέβην, -ης, -η... (να/θα αποβώ)} (λόγ.) καταλή-
γω, έχω συγκεκριµένη έκβαση: οι προσπάθειες τους απέβησαν άκαρ-
πες || το ταξίδι τους µε το αεροπλάνο απέβη µοιραίο (σκοτώθηκαν σε 
αεροπορικό δυστύχηµα) || µια τέτοια ενέργεια µπορεί να αποβεί εις 
βάρος σας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < απο- + βαίνω, πβ. δια-βαίνω, παρα-βαίνω 
κ.ά.]. 

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟ αποβαίνω αποτελεί σήµερα κατάλοιπο παλαιότερων 
χρήσεων τής λόγιας γλώσσας, χρησιµοποιούµενο µόνο σε πάγιες 
εκφράσεις και σε λογιότερο ύφος. Χρησιµοποιείται κυρ. µε επίθε 
τα ή ουσιαστικά (σε λειτουργία κατηγορουµένου) και µε επιρρη- 
µατικές εκφράσεις, σε φράσεις όπως «µια πράξη, ενέργεια, στά 
ση ...απέβη | θα αποβεί µάταιη | άκαρπη | ανώφελη | αναποτελε 
σµατική | καταπέλτης...» ή «χρήσιµη | επωφελής | αποτελεσµατι 
κή...» ή «εις βάρος | προς όφελος | επί ζηµία | υπέρ...». 

αποβάλλω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {απέβαλα, αποβλήθηκα (λόγ. απε-
βλήθην, -ης, -η..., µτχ. αποβληθείς, -είσα, -έν), αποβεβληµένος} ♦ (µετβ.) 
1. βγάζω έξω, αποµακρύνω κάποιον από τον χώρο στον οποίο βρίσκε-
ται κατόπιν αποφάσεως: ο δικαστής απέβαλε από την αίθουσα δύο 
ακροατές τής δίκης, επειδή φωνασκούσαν 2. ΑΘΛ. (για διαιτητή) απο-
µακρύνω παίκτη από τον αγωνιστικό χώρο για το υπόλοιπο τού αγώ-
να, λόγω αντικανονικής ενέργειας του, που τιµωρείται µε αυτή την 
ποινή: ο διαιτητής απέβαλε τους δύο ποδοσφαιριστές που συνεπλά-
κησαν || όποιος παίκτης στο µπάσκετ συµπληρώσει πέντε φάουλ α-
ποβάλλεται · 3. τιµωρώ (µαθητή | σπουδαστή) µε υποχρεωτική δια-
κοπή (οριστική ή προσωρινή) τής φοίτησης του λόγω σοβαρού παρα-
πτώµατος: ο λυκειάρχης απέβαλε τον µαθητή για πέντε µέρες 4. απο-
µακρύνω (κάτι που βρίσκεται εντός µου) µε έκκριση: ο οργανισµός α-
ποβάλλει µε τον ιδρώτα βλαβερές ουσίες 5. (µτφ.) καταπολεµώ, διώ-
χνω (κάτι ανεπιθύµητο): µε πολύ κόπο απέβαλα τις κακές µου συνή-
θειες ♦ 6. (αµετβ.) ΙΑΤΡ. (για εγκύους) χάνω πρόωρα το κυοφορούµενο 
έµβρυο: απέβαλε στον τρίτο µήνα τής εγκυµοσύνης της. 

ΣΧΟΛΙΟ Όπως και προκειµένου για το απλό ρ. βάλλω, µε δύο -λ- 
γράφονται οι τύποι των χρόνων τού ρήµατος, που δηλώνουν συνέ 
χεια, διάρκεια ή επανάληψη: Τον αποβάλλουν συχνά από το σχο 
λείο - Τον απέβαλλαν σχεδόν σε κάθε παιχνίδι - Θα αποβάλλει 
συνεχώς, αν δεν υποβληθεί σε κατάλληλη θεραπεία. Με ένα -λ- 
γράφονται, αντιθέτως, οι τύποι που δηλώνουν ότι κάτι γίνεται µία 
φορά, στιγµιαία ή ως γεγονός που δεν ενδιαφέρει η διάρκεια του: 
τον απέβαλαν από το γήπεδο και θα τον αποβάλουν και πάλι, αν 
ξανακάνει τα ίδια. —> βάλλω 

αποβαρβαρωνω ρ. µετβ. [1814] {αποβαρβάρω-σα, -θηκα, -µένος} 
οδηγώ σε κατάσταση βαρβαρότητας, βιαιότητας: πολλοί νέοι έχουν 
αποβαρβαρωθεί µέσα στον φανατισµό και στη βία των γηπέδων ΣΥΝ. 
αποθηριώνω, αποκτηνώνω, εκβαρβαρώνω ΑΝΤ. εκπολιτίζω, εξανθρω-
πίζω. — αποβαρβάρωση (η) [1814]. 

αποβαρο (το) [1833] η διαφορά µεταξύ µικτού και καθαρού βάρους. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. tare]. 

απόβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ΣΤΡΑΤ. η έξοδος στρα-
τιωτικών δυνάµεων από πλοίο στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρή-
σεων 2. (µτφ.) η µαζική προσέλευση προσώπων σε έναν τόπο: η ~ του-
ριστών στα νησιά τού Αιγαίου άρχισε. 

[ΕΤΎΜ. < αρχ. άπόβασις < αποβαίνω]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το ρ. αποβαίνω, από όπου το απόβαση, έχει χάσει σήµερα 
την αρχική σηµασία του. Αντ' αυτού χρησιµοποιείται η περίφραση 
«διενεργώ | πραγµατοποιώ απόβαση» ή «κάνω απόβαση». 

αποβατικός, -ή, -ό [1897] 1. ΣΤΡΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε απόβαση: 
~ επιχείρηση | άσκηση | σκάφος | σώµα | δυνάµεις 2. αποβατικό (το) 
σκάφος ειδικά εξοπλισµένο για την πραγµατοποίηση αποβάσεων. 

αποβαφή (η) επεξεργασία µε την οποία αφαιρείται το χρώµα ενός 
βαµµένου ή τυπωµένου προϊόντος. 
[ΕΤΥΜ < απο- + βαφή, πβ. µεσν. αποβάφω «αποχρωµατίζοµαι, ξεθω-
ριάζω»]. 

αποβδόµαδα επίρρ. (λαϊκ.) από την άλλη εβδοµάδα: η επισκευή τού 
σπιτιού ξεκινάει ~. 

αποβιβάζω ρ. µετβ. {αποβίβασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (α) βγάζω (επιβά-
τη) από µέσο µεταφοράς: το λεωφορείο αποβίβασε τους τελευταίους 
επιβάτες µία στάση πριν από το τέρµα (β) (ειδικότ.) βγάζω (επιβάτη) 
από πλοίο στην ξηρά: οι «δουλέµποροι» αποβίβασαν τους λαθροµε-
τανάστες σε ερηµική ακτή τού νησιού || (κυρ. µεσοπαθ.) οι τουρίστες 
αποβιβάστηκαν µετά από πολύωρο ταξίδι στην Κω ΣΥΝ. κατεβάζω 
ΑΝΤ. επιβιβάζω 2. ΣΤΡΑΤ. βγάζω στρατιώτες από πλοίο στην ξηρά: οι 
σύµµαχοι αποβίβασαν µεγάλο αριθµό στρατιωτών στη Νορµανδία || 
τα εχθρικά στρατεύµατα αποβιβάστηκαν σε έναν αφύλακτο όρµο 
ΣΥΝ. κατεβάζω ΑΝΤ. επιβιβάζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < απο- + βιβάζω 
«κάνω να βαδίσει (προς τα πάνω)»]. 

αποβίβαση (η) [1896] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η έξοδος επι-
βατών από µέσο µεταφοράς: η - των επιβατών γίνεται από τη µεσαία 
πόρτα τού λεωφορείου ΑΝΤ. επιβίβαση. Επίσης αποβιβασµός (ο) 
[µτγν.]. — αποβιβαστικός, -ή, -ό [1864]. 

αποβίβαση - αποβιβασµός. Το αποβιβασµός είναι ήδη αρχαίο 
(µτγν.) και θεωρείται ορθότερο τού αποβίβαση. Γενικότερα, τα πα-
ράγωγα τού αρχ. ρ. βιβάζω σχηµατίζονται σε -βιβασµός: συµβιβάζω 
- συµβιβασµός, προβιβάζω - προβιβασµός, υποβιβάζω - υποβι-
βασµός κ.τ.ό. Ωστόσο, ίσως µε επίδραση των πολλών παραγώγων 
σε -βάση τού βαίνω (διαβαίνω - διάβαση, αναβαίνω - ανάβαση 
κ.λπ.), σχηµατίστηκαν -παράλληλα αρχικώς προς τα -βιβασµός-
και παράγωγα σε -βίβαση: διαβιβάζω - διαβίβαση, µεταβιβάζω -
µεταβίβαση, επιβιβάζω - επιβίβαση, τα οποία καθιέρωσε η χρήση. 
Οπωσδήποτε, τα ρήµατα σε -άζω έδωσαν κανονικώς στην Ελληνική 
παράγωγα σε -ασµός: ενθουσιάζω - ενθουσιασµός, αγιάζω -
αγιασµός, πολλαπλασιάζω - πολλαπλασιασµός, θαυµάζω - θαυ-
µασµός, πλεονάζω - πλεονασµός κ.τ.ό., χωρίς να λείπουν σχηµα-
τισµοί σε -αση (-ασις): στεγάζω - στέγαση, διασκεδάζω - διασκέ-
δαση, εκγυµνάζω - εκγύµναση κ.τ.ό. 

αποβιοµηχάνιση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} ο σταδιακός περιο-
ρισµός των βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής ΑΝΤ. εκβιοµηχάνιση. 
Επίσης αποβιοµηχανοποίηση. — αποβιοµηχανίζω ρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. deindustrialisation]. 

αποβιταµινωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η αφαίρεση βιταµι-
νών (καταχρ.) η αβιταµίνωση. 

αποβιταµινωση ή αβιταµίνωση; Οι δύο όροι διαφέρουν, στην πραγ-
µατικότητα, σηµασιολογικώς, µολονότι και οι δύο δηλώνουν «στέ-
ρηση». Συγκεκριµένα, το µεν στερητικό α- σηµαίνει κυρ. την «έλ-
λειψη» (αβιταµίνωση = η έλλειψη βιταµινών πβ. και αδιαφάνεια, 
ασυνέπεια, ασυµµετρία), το δε στερητικό απο- σηµαίνει την 
«αφαίρεση» (εξάρτηση - απεξάρτηση, µυθοποίηση - αποµυθοποί-
ηση). Αρα και αποβιταµινωση = η αφαίρεση των βιταµινών! Γι' 
αυτό είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται ο όρος αβιταµίνωση. 

αποβιώνω ρ. αµετβ. {εύχρ. κυρ. στον αόρ.· απεβίωσα (µτχ. αποβιώ-
σας, -ασα, -αν)} (λόγ.) φεύγω από τη ζωή, πεθαίνω.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πε-
θαίνω. [ΕΤΥΜ < µτγν. άποβιώ (-όω) < απο- + βιώ «ζω»]. 

αποβιώνω - αποζώ. Το αποβιώνω χρησιµοποιείται κανονικά στο γ' 
πρόσωπο τού αορίστου (απεβίωσε) και δηλώνει την έννοια τού θα 
νάτου (αποβιώνω = «πεθαίνω»). Αντίθετα, το αποζώ σηµαίνει «ζω 
από, προσπορίζοµαι τα προς τον βίον», δηλώνοντας την έννοια τής 
ζωής. Παραδείγµατα: Απεβίωσε σε βαθύ γήρας ο στρατηγός..., αλ 
λά Χωρίς περιουσία πια, αποζεί δουλεύοντας σε φιλικό κατάστη 
µα. Με την ίδια σηµασία και οι δύο λέξεις είναι ήδη αρχαίες. Σή 
µερα χρησιµοποιούνται σε λογιότερα κείµενα αντιστοίχως αντί 
τού πεθαίνω και ζω από. → 
βιώνω 

αποβλακώνω ρ. µετβ. [1879] {αποβλάκω-σα, -θηκα, -µένος} κάνω 
(κάποιον) βλάκα, ηλίθιο: η πολλή τηλεόραση τους έχει αποβλακώσει. 
— αποβλάκωση (η) [1866] κ. αποβλάκωµα (το), αποβλακωτικός, -ή, -ό 
[1893]. 

αποβλέπω ρ. αµετβ. [αρχ.] {απέβλεψα} (+σε) έχω ως στόχο, αποσκο-
πώ: µε τις ενέργειες αυτές αποβλέπει στη φθορά τού αντιπάλου του-
ΦΡ. είδα κι απόειδα βλ. λ. βλέπω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποσκοπώ. 

αποβλέπω σε - αφορώ σε - αποσκοπώ σε. Και τα τρία αρχαία αυ-
τά ρήµατα έχουν κοινή σηµασιολογική αφετηρία, εξού και κοινή 
σύνταξη. Και τα τρία ξεκινούν από τη σηµασία «αποστρέφω το 
βλέµµα µου από όλα τα άλλα και το προσηλώνω σε ένα», άρα 
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«συγκεντρώνω την προσοχή µου σε κάτι, αποβλέπω σε κάτι». Η σύνταξη 
µε την πρόθεση σε (αρχ. εις), φανερή στο αποβλέπω σε και στο αποσκοπώ 
σε. ισχύει και για το τρίτο ρήµα: αφορώ σε (Το θέµα αφορά στο 
συγκεκριµένο κόµµα και όχι σε όλα τα κόµµατα), το οποίο ισοδυναµεί προς 
το «αναφέρεται σε» (πβ. τα αρχαία «άφορα εις τον Θεόν» - «αποσκοπώ εις 
τι» - «αποβλέπω είς το κέρδος µόνον»). 

αποβλήθηκα ρ. -> αποβάλλω 
αποβλητέος, -α, -ο αυτός που πρέπει να αποβληθεί: κατάλογος λέξεων 

αποβλητέων. [ΕΤΥΜ. 0-PX- ρηµατ. επίθ. < αποβάλλω], 
απόβλητος, -η, -ο 1. αυτός που έχει εκδιωχθεί, παραγκωνιστεί από το κοινωνικό 

του περιβάλλον, που ζει στο περιθώριο περιφρονηµένος και ανυπόληπτος: 
χιλιάδες φτωχοί, ~ τής κοινωνίας, ζουν χωρίς στέγη και περίθαλψη 2. 
απόβλητα (τα) τα απορρίµµατα, κυρ. τής βιοµηχανικής παραγωγής: τοξικά | 
χηµικά | βιοµηχανικά ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αποβάλλω]. 

αποβολή (η) 1. η αποµάκρυνση κάποιου από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται ή 
στον οποίο ανήκει: η ~ κάποιου από τους κόλπους τής Εκκλησίας | τού 
στρατεύµατος || η - ξένων λέξεων από τη γλώσσα • 2. η εκδίωξη µαθητή | 
σπουδαστή από την τάξη ή η προσωρινή ή και οριστική εκδίωξη µαθητή από 
το σχολείο ως τιµωρία για σοβαρό του παράπτωµα 3. ΑΘΛ. η αποµάκρυνση 
παίκτη από τον αγωνιστικό χώρο για το υπόλοιπο τού αγώνα κατόπιν 
αποφάσεως τού διαιτητή, λόγω αντικανονικής ενέργειας του για την οποία 
προβλέπεται τέτοια ποινή: ~ ποδοσφαιριστή µε κόκκινη κάρτα 4. η 
αποµάκρυνση µε έκκριση: η ~ βλαβερών ουσιών από τον οργανισµό 5. η 
καταπολέµηση ανεπιθύµητης ή βλαβερής ιδιότητας: η ~ των κακών συνηθειών 
· 6. ΙΑΤΡ. η πρόωρη έξοδος από τη µήτρα τού κυοφορούµενου εµβρύου, ώστε 
να είναι αδύνατη η επιβίωση του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αποβάλλω]. 

αποβολιµαίος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που πρέπει να αποβληθεί, να απορριφθεί: 
αρκετές λέξεις τού χειρογράφου κρίθηκαν ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποβολιµαίος < 
άπο- + βόλιµος < βολή < βάλλω]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λέξη αποβολιµαίος χρησιµοποιείται ήδη στην Αρχαία µε τη 
σηµασία «απόβλητος, απορριπτέος, για πέταµα» (αποβάλλω, αποβολή), 
από όπου πέρασε στην παλαιότερη φιλολογική µετα-γλώσσα µε τη 
σηµασία τού «απορριπτέος, εξοβελιστέος» για λέξεις, τύπους και στοιχεία 
τού κειµένου. 
αποβολιµαίος - υποβολιµαίος. Πρόκειται για διαφορετικές σηµα 
σίες -υποβολιµαίος σηµαίνει «αναληθής, πλαστός, ψευδώς υπαγο 
ρευόµενος»-, µε µόνο κοινό στοιχείο ότι και οι δύο λέξεις ανάγο 
νται στο ρ. βάλλω. → υποβολιµαίος 

αποβορβόρωση (η) [1889] (-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η ολοσχερής 
µετατροπή σε βόρβορο, η πλήρης εξαχρείωση των ηθών 

αποβορρι (το) ο φθίνων βόρειος άνεµος. 
αποβουτυρώνω ρ. µετβ. {αποβουτύρω-σα, -θηκα, -µένος} αφαιρώ το βούτυρο 

από (κάτι): αποβουτυρωµένο γάλα. — αποβουτύρωση (η). 
αποβραδίς επίρρ. (λαϊκ.) από το βράδυ: « - ξεκίνησα µ'έναν παλιό µου φίλο ! για 

το Χατζηκυριάκειο και για τον Άγιο Νείλο» (λαϊκ. τραγ.). — (σπάν.) 
αποβραδινός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άποβραδύς «το περασµένο βράδυ» < άπο- + βράδυ + επιρρ. 
επίθηµα -ίς, κατά τα επιρρ. απονωρ-ίς, (ε)νωρ-ίς, οληµερ-ίς κ.ά. Βλ. κ. βράδυ]. 

απόβραδο (το) (λογοτ.) το χρονικό διάστηµα µετά το δειλινό (βλ. λ. απόγευµα). 
αποβράζω ρ. αµετβ. {απόβρασα} (λαϊκ. για φαγητό) σταµατώ να βράζω. 

[ΕΤΥΜ; < αρχ. άποβράσσω | -ττω < άπο- + βράσσω (βλ. κ. βράζω)]. 
απόβρασµα (το) {αποβράσµ-ατος | -ατα, -άτων) (υβριστ.) ο άνθρωπος τού 

υποκόσµου, ο ανυπόληπτος και ανέντιµος άνθρωπος· συχνά στη ΦΡ. 
απόβρασµα τής κοινωνίας ΣΥΝ. κάθαρµα, παλιάνθρωπος. [ΕΤΥΜ- µτγν., 
αρχική σηµ. «αφέψηµα, εκχύλισµα», < αρχ. άποβράσσω < άπο- + βράσσω 
«βράζω». Η φρ. απόβρασµα τής κοινωνίας είναι µετάφρ. δάνειο (< γαλλ. 
l'écume de la société)]. 

αποβροχάρης (ο) (αποβροχάρηδες} (λαϊκ.-λογοτ.) ο υγρός και ψυχρός καιρός 
µετά τη βροχή: ~ καιρός | αέρας. 

απόβροχο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) η υγρασία και η ψύχρα µετά τη 
βροχή: «στη δροσιά τού απόβροχου λουσµένη (η γη)» (Ιωάνν. Γρυπάρης). 

απόγαιο (το) → απόγειο 
απογαλακτισµός (ο) (λόγ.) 1. η διακοπή θηλασµού τού βρέφους: µεγάλωσε 

αρκετά το µικρό' όπου να 'ναι πρέπει να αρχίσει ο ~ ΣΥΝ. αποθηλασµός 2. 
(µτφ.) η απαλλαγή από εξάρτηση: ιδεολογικός ~. — αποναλακτίζω ρ. [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθηλασµός. 

απόγειο (το) {απογεί-ου | -ων) 1. ΑΣΤΡΟΝ. (TO άπόγειον σηµεϊον, Πτολεµαίου 
Μαθηµατική Σύνταξις9,1) το πλέον αποµακρυσµένο από τη Γη σηµείο τής 
τροχιάς αντικειµένου που περιφέρεται γύρω από αυτή (πβ. λ. περίγειο) 2. 
(µτφ.) το ύψιστο σηµείο, το αποκορύφωµα: στα τριάντα του έφτασε στο - τής 
δόξας του. Επίσης (σπάν.) απόγαιο [ΕΤΥΜ < αρχ. άπόγειον, ουδ. τού επιθ. 
απόγειος < άπο- + γή, πβ. υπόγειος, ύπέρ-γειος, εγ-γειος, Μεσό-γειος. Ο τ. 
άπόγαιο(ν) < µτγν. άπό-γαιον, ουδ. τού επιθ. άπόγαιος < άπο- + γαία]. 

απογειώνω ρ. µετβ. {απογείω-σα, -θηκα, -µένος} 1. θέτω σε κίνηση και 
αποσπώ από το έδαφος (αεροσκάφος), ώστε να βρεθεί στον αέρα: ο πιλότος 
απογείωσε το αεροσκάφος µε πολύ άσχηµες καιρικές συνθήκες ANT. 
προσγειώνω· (συνήθ. το µεσοπαθ. απογειώνοµαι) 2. (α) 

αποσπώµαι από το έδαφος, αφού τεθώ σε κίνηση: το αεροπλάνο απογειώθηκε 
(β) (για επιβάτη αεροσκάφους) ξεκινώ την πτήση εγκαταλείποντας το έδαφος: 
Προσδεθείτε! Σε λίγο απογειωνόµαστε! 3. (µτφ.) παρουσιάζω απότοµα άνοδο: 
οι τιµές των ακινήτων απογειώθηκαν 4. (µτφ.) αισθάνοµαι ύψιστη συγκίνηση: 
όταν ακούω αυτή τη µουσική, ~ 5. γνωρίζω µεγάλη άνθηση, φτάνω στο 
ανώτατο σηµείο τής ακµής: «εκείνη την περίοδο το οικολογικό κίνηµα είχε 
απογειωθεί» (εφηµ.) 6. (µτφ.-οικ.) οδηγώ σε ύψιστη συγκίνηση, αποσπώ από 
την πραγµατικότητα προκαλώντας µεγάλη ευχαρίστηση: έπαιξαν το αγα-
πηµένο µου κοµµάτι και µε απογείωσαν ΣΥΝ. εκστασιάζοµαι. [ΕΤΥΜ. < 
απόγειος, πβ. κ. προσ-γειώνω]. 

απογειώνοµαι - προσγειώνοµαι. ∆οθέντος ότι το αεροπλάνο είναι εφεύρεση 
τού 20ού αι. (1927), και οι λέξεις που σχετίζονται µε αυτό είναι νεότερες. 
Το απογειών-ω | -οµαι σχηµατίστηκε από το αρχ. επίθ. απόγειος, ενώ το 
επίσης αρχ. πρόσγειος ήταν η βάση για το προσγειών-ω | -οµαι. Σηµειωτέον 
ότι τόσο το απόγειος όσο και το πρόσγειος χρησιµοποιήθηκαν κυρίως στον 
χώρο τής αστρονοµίας. Γίνεται λόγος για «απόγειους ανέµους» ή «απόγεια 
πνεύµατα» και άπόγειον ή άπόγαιον (εννοείται σηµεϊον) ήταν (και είναι) «η 
µεγαλύτερη απόσταση ενός πλανήτη από τη Γη». Οµοίως, «προ-σγειόταται 
πτήσεις» αναφέρονται από τον µηχανικό Φίλωνα (3ος/2ος αι. π.Χ.), ενώ 
στον φιλόσοφο Πορφύριο (3ος αι. µ.Χ.) απαντά «ή πρόσγειος περί τον αέρα 
ταχύτης». Τα απογείωση και προσγείωση επέτρεψαν και τη δηµιουργία τού 
όρου γείωση (και γειώνω) «η αγώγιµη σύνδεση, η ηλεκτρική επαφή µε τη 
γη». 

απογείωση (η) [1766] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η απόσπαση 
αεροσκάφους από το έδαφος, ώστε να βρεθεί στον αέρα ANT. προσγείωση 2. 
(µτφ.) η απότοµη άνοδος: ~ των τιµών 3. (µτφ.) η πολύ µεγάλη συγκίνηση 
από έντονη ευχαρίστηση, η αίσθηση ότι αποσπάται κανείς από την 
πραγµατικότητα ΣΥΝ. έκσταση. 

απογεµιση (η) [1876] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η αφαίρεση των 
βληµάτων από πυροβόλο όπλο ANT. γέµιση. 

απόγευµα κ. (λαϊκ.) απόγεµα κ. (λογοτ.) απόγιοµα (το) {απο-γεύµ-ατος | -ατα, -
άτων} το χρονικό διάστηµα τής ηµέρας που παρεµβάλλεται ανάµεσα στο 
µεσηµέρι και το βράδυ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άπο- + γεύµα]. 

απογευµατινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το απόγευµα, που 
πραγµατοποιείται το απόγευµα: ~ περίπατος | παράσταση | απασχόληση | 
ωράριο ΣΥΝ. (λόγ.) εσπερινός 2. απογευµατινός (ο), απογευµατινή (η) (α) 
πρόσωπο που εργάζεται σε απογευµατινή βάρδια: έπιασαν δουλειά | σχόλασαν 
οι ~ (β) µαθητής | µαθήτρια που φοιτά σε σχολείο το οποίο λειτουργεί το 
απόγευµα 3. απογευµατινή (η) (ενν. θεατρική παράσταση ή προβολή 
κινηµατογραφικού έργου) που πραγµατοποιείται το απόγευµα· σε 
αντιδιαστολή προς τη βραδινή: πήγαµε θέατρο προχθές στη λαϊκή ~ 4. 
απογευµατινό (το) πρό-χειρο_ φαγητό πριν από το δείπνο ΣΥΝ. πρόδειπνο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γεύµα. 

απογίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (εύχρ. κυρ. στον αόρ.· απέγινα (λαϊκ. απόγινα κ. 
λογοτ. απογίνηκα)} 1. φθάνω σε ορισµένη κατάληξη ή σε ορισµένη 
κατάσταση: τι απέγινε µε το θέµα που συζητούσαµε προχθές; || αν χάσουµε το 
µαγαζί, εγώ τι θ' απογίνω; ΣΥΝ. απολήγω, καταλήγω 2. καταλήγω σε χειρότερη 
κατάσταση σε σχέση µε αυτή στην οποία βρισκόµουν: ήταν από τα νιάτα του 
δύστροπος, τώρα που γέρασε απόγινε ΣΥΝ. παραγίνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ; < αρχ. άπογίγνοµαι «απουσιάζω, αποφεύγω» < άπο + 
γίγνο-µαι. Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

ΣΧΟΛΙΟ Συχνά χρησιµοποιείται και σήµερα στην οµιλία η αρχαία 
στερεότυπη φράση τά γενόµενα ουκ άπογί(γ)νονται µε τη σηµασία τού 
«ό,τι έγινε, δεν ξεγίνεται», η οποία λέγεται για κάτι κακό ή δυσάρεστο, που 
δεν µπορεί κανείς να επανορθώσει εκ των υστέρων. 

απόγνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η κατάσταση κατά την οποία νιώθει 
κανείς ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο, έχει απελπιστεί και δεν γνωρίζει τι πρέπει 
να κάνει: βρίσκοµαι | είµαι | έρχοµαι σε - || η έλλειψη ρευστού στην αγορά έχει 
φέρει τους εµπόρους σε ~ ΣΥΝ. απελπισία. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άπόγνωσις < αρχ. άπογιγνώσκω «παραιτούµαι από πρόθεση 
ή σχέδιο µου να κάνω κάτι» < άπο- + γιγνώσκω]. 

απογοήτευση (η) [1861] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η διάψευση των 
ελπίδων, των προσδοκιών: είχε µια ερωτική ~ στα νεανικά του χρόνια || 
δοκιµάζω ~ 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε διαψεύδει τις ελπίδες, τις προσδοκίες: 
γνώρισε πολλές ~ στον µακρό πολιτικό βίο του || ο χτεσινός αγώνας ήταν σκέτη 
~· οι δυο οµάδες έπαιζαν ανιαρά και χωρίς φαντασία. — απογοητευτικός, -ή, -
ό [1888]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απογοητεύω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
désenchantement]. 

απογοητεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [1887] (απογοήτευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -
µένος} ♦ (µετβ.) 1. διαψεύδω τις ελπίδες, τις προσδοκίες (κάποιου): η πολιτική 
των µεταρρυθµιστών απογοήτευσε όσους περίµεναν µεγάλες αλλαγές (η 
πολιτική τους δεν επέφερε µεγάλες αλλαγές) || οι γονείς του περίµεναν ότι θα 
γίνει επιστήµονας, εκείνος όµως τους απογοήτευσε 2. (µεσοπαθ. 
απογοητεύοµαι) (α) διαψεύδονται οι ελπίδες, οι προσδοκίες µου: 
απογοητεύθηκα από το αποτέλεσµα των εκλογών || απογοητευµένοι ψηφοφόροι 
τού κυβερνώντος κόµµατος (β) χάνω την εµπιστοσύνη µου ή την 
αυτοπεποίθηση µου, χάνω το θάρρος µου: όταν βλέπω τι συµβαίνει γύρω µου 
και πού βαδίζει ο τόπος µας, - || απογοητεύθηκε µετά την αποτυχία ♦ 3. (αµετβ.) 
προκαλώ 



απογοµφωση 237 αποδεκτός 
 

απογοήτευση: απογοήτευσε η οµάδα µας στον χθεσινό αγώνα. 
[ΕΤΥΜ < απο- + γοητεύω, απόδ. τού γαλλ. désenschanter]. 

απογοητεύοµαι - απογοήτευση. Οι τύποι µε -α- (απ-α-γοητεύοµαι 
και απ-α·γοήτευση), αντί των ορθών απο-γοητεύοµαι | απο-γοή-
τευση είναι εσφαλµένοι, αφού οι λέξεις σχηµατίζονται µε την πρό-
θεση από (από + γοητεύω). Το (ορθό) απογοήτευση εισάγεται τη 
δεκαετία τού 1860 ως απόδοση τού γαλλ. désenchantement, για να 
ακολουθήσει αµέσως µετά το ρ. απογοητεύω. Φαίνεται µάλιστα 
ότι στο ροµαντικό κλίµα τής εποχής η χρήση αυτών (και µάλιστα 
τής µετοχής απογοητευµένος) ήταν ιδιαίτερα αυξηµένη, γεγονός 
που κάνει τον Στ. Κουµανούδη (Συναγωγή Νέων Λέξεων..., σ. 124) 
να παρατηρεί ειρωνικά: »'Ερωτώ εγώ, δια τί οΐ άγαπώντες τό ρήµα 
τούτο [εννοεί τη µτχ. απογοητευµένος] δεν το µεταχειρίζονται µέ 
τον άναδιπλασιασµόν του; [δηλ. ως απογεγοητευµένος\]». 

απογοµφωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η εξαγωγή 
των γοµφίων (δοντιών). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση 

απόγονος (ο) {απογόν-ου | -ων, -ους} αυτός που γεννήθηκε ή κατά-
γεται από κάποιον: οι Έλληνες υπερηφανεύονται ότι είναι ~ των µε-
γαλύτερων στοχαστών τής ανθρωπότητας || είναι - Γάλλων φεουδαρ-
χών ΑΝΤ. πρόγονος· ΦΡ. (ευχετ. σε νιόπαντρο ζευγάρι) καλούς απογό-
νους! να αποκτήσετε καλά παιδιά! [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπο- + γόνος]. 

απογραφή (η) 1. (α) η λεπτοµερής καταγραφή πραγµάτων: έκαναν ~ 
των αντικειµένων που πρόκειται να πουληθούν στη δηµοπρασία (β) 
ΝΟΜ. η καταγραφή περιουσιακών στοιχείων ενός φυσικού ή νοµικού 
προσώπου που γίνεται µε το κύρος τής δικαστικής αρχής 2. η κατα-
γραφή σε ονοµαστικούς και στατιστικούς καταλόγους των κατοίκων 
µιας χώρας: ο αριθµός των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια ορίστηκε 
µε βάση την ~ τού 2001. — απογραφέας (ο/η) [µτγν.], απογραφικός, -
ή, -ό, απογράφω ρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «κτηµατολόγιο, κατάλογος περιουσιακών 
στοιχείων», < απογράφω]. 

απόγραφο (το) {απογράφ-ου | -ων} 1.ΝΟΜ. το επικυρωµένο µοναδικό 
αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου (συµ-
βολαιογραφικού εγγράφου, διαταγής πληρωµής κ.λπ.), το οποίο εµπε-
ριέχει διαταγή τής πολιτείας προς τα αρµόδια όργανα να εκτελέσουν 
τον τίτλο: πήρε ~ από τα πρακτικά τής δίκης · 2. ΦΙΛΟΛ. το πρώτο σω-
ζόµενο αντίγραφο πρωτότυπου χειρογράφου. — απογραφικός, -ή, -ό 
[1886]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άπόγραφον «αντίγραφο», ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. 
άπόγραφος. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. transcrit]. 

απόγραφο - αντίγραφο. Το απόγραφο διαφέρει από το απλό αντί-
γραφο, δηλώνοντας το πρώτο κεκυρωµένο αντίγραφο απόφασης µε 
εντολή εκτελέσεως εν αντιθέσει προς τα λοιπά -κεκυρωµένα ή 
µη- αντίγραφα που βγαίνουν από το απόγραφο ή απευθείας από 
δικαστικές αποφάσεις, συµβολαιογραφικά έγγραφα κ.λπ. 

απογυµνώνω ρ. µετβ. [αρχ.] (απογύµνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. γδύνω 
εντελώς, αφαιρώ όλα τα ρούχα από (κάποιον) 2. (µτφ.) αφαιρώ (από 
χώρο) τα πράγµατα που υπάρχουν σε αυτόν: οι ληστές απογύµνωσαν 
το κατάστηµα από όλα τα τιµαλφή ΣΥΝ. καταληστεύω, γδύνω 3. 
αφαιρώ εξ ολοκλήρου από (κάποιον κάτι): τον απογύµνωσε από κά-
θε εξουσία, αφήνοντας του µόνο τα τιµητικά αξιώµατα. — απογύ-
µνωση (η) [µτγν.]. 

αποδαρση (η) {-ης κ. -άρσεως | χωρ. πληθ.} µέθοδος που αποσκοπεί 
στον σχηµατισµό βουτύρου, κατά την οποία η κορυφή τού γάλακτος 
που έχει συγκεντρωθεί σε κάδους υποβάλλεται σε βίαια χτυπήµατα 
(µε ραβδιά ή, σε βιοµηχανικές µονάδες, µε µηχανικό τρόπο) ΣΥΝ. βου-
τυροποίηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άποδέρω «εκδέρω - διαχωρίζω µε χτυπήµατα» (πβ. δέ-
ρω - δάρσις) < απο- + δέρω, βλ. κ. δέρνω]. 

αποδάσυνση (η) {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} ΓΛΩΣΣ. η απώ-
λεια τής δασύτητας, τού δασέος (φωνητικώς) χαρακτήρα των συµ-
φώνων τής Αρχαίας Ελληνικής, που δηλώνονταν από τα γράµµατα φ, 
θ, χ· γενικότερα, κάθε µορφής απώλεια τής δασύτητας. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. désaspiration]. 

ΣΧΟΛΙΟ Τα σύµφωνα που δηλώνονταν από τα γράµµατα φ, o και χ 
τής Αρχ. Ελληνικής ήταν κλειστά σύµφωνα µε έντονο το χαρα-
κτηριστικό τής δασύτητας, µιας άχνας δηλ. που συνόδευε τα αντί-
στοιχα σύµφωνα: φ = ph, o = th, χ = k . Στους αλεξανδρινούς χρό-
νους η δασύτητα αυτή έπαψε σιγά-σιγά να προφέρεται (αποδά-
συνση) µε παράλληλη τροπή των συµφώνων στα διαρκή (τριβόµε-
να) σύµφωνα, που προφέρουµε από τότε µέχρι σήµερα στην Ελλη-
νική, δηλ. στα σύµφωνα φ (φως = fos έναντι αρχ. phôs), o (θέµα = 
eéma έναντι αρχ. théma) και χ (χώρα = xóra έναντι αρχ. khôra). 

αποδάσωοη (η) [1891] {-ης κ. -ώσεως | -ωσεις, -ώσεων} η καταστρο-
φή των δασών σε µεγάλη έκταση. — αποδασωτικός, -ή, -ό. 

αποδεδειγµένος, -η, -ο αυτός που έχει αποδειχθεί, που βεβαιώνεται 
µε αποδείξεις: ~ απάτη | ενοχή | αθωότητα ΣΥΝ. τεκµηριωµένος 
ΑΝΤ. αναπόδεικτος.   — αποδεδειγµένα | αποδεδειγµένως [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα, µετοχή. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. 
τού αρχ. άποδείκνυµι]. 

αποδεικνύω ρ. [µεσν.] µετβ. {απέδειξα, αποδείχ-θηκα (καθηµ. -τηκα 
κ. λόγ. απεδείχθην, -ης, -η..., µτχ. αποδειχθείς, -είσα, -έν), αποδεδειγ-
µένος} 1. δείχνω µε αδιαµφισβήτητο τρόπο ότι (κάτι) υπάρχει, είναι 

αληθές ή ορθό: ο συνήγορος απέδειξε την αθωότητα τής κατηγορου-
µένης µε ατράνταχτα στοιχεία || του απέδειξα ότι είχε άδικο και άλ-
λαξε γνώµη ΣΥΝ. τεκµηριώνω · 2. (µεσοπαθ. αποδεικνύοµαι) φαίνο-
µαι εκ των πραγµάτων ότι είµαι κάτι, διαπιστώνεται τελικά ότι είµαι 
κάτι: οι υποσχέσεις του αποδείχθηκαν απατηλές || απεδείχθη αντάξιος 
τής αποστολής που του ανέθεσαν || ο οργανισµός του αποδείχθηκε 
ανθεκτικότερος από όσο νοµίζαµε 3. (η µτχ. αποδεδειγµένος, -η, -ο) 
βλ.λ. Επίσης (καθηµ.) αποδείχνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δείχνω. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. άποδείκνυµι, αρχική σηµ. «ξεχωρίζω ένα αντικείµενο 
από άλλα και το δείχνω», < απο- + δείκνυµι]. 

αποδεικτέος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που πρέπει ή χρειάζεται να απο-
δειχθεί. 

αποδεικτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που συντελεί στην απόδειξη: 
τα δακτυλικά του αποτυπώµατα πάνω στο πιστόλι είναι ~ στοιχείο τής 
ενοχής του || ~ συλλογισµός || ~ διαδικασία | µέθοδος (β) ΝΟΜ. 
αποδεικτικά µέσα τα µέσα στα οποία µπορεί να στηρίζει το δικαστήριο 
τη δικανική του πεποίθηση ως προς την αλήθεια ή την αναλήθεια 
των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων (τα µέσα που µπορούν 
να πείσουν το δικαστήριο για την αλήθεια, δηλ. τεκµήρια, όρκος, 
έγγραφα, µαρτυρίες, πραγµατογνωµοσύνη κ.ά.) 2. αποδεικτικό (το) 
έγγραφο το οποίο πιστοποιεί κάτι: ~ παραλαβής των υλικών! εί-
σπραξης | φοιτήσεως σε σχολείο | εξόδων | δαπανών ΣΥΝ. πιστοποιη-
τικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποφοίτηση. 

απόδειξη (η) {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} 1. η διαδικασία µε την 
οποία αποδεικνύει κανείς κάτι: όλοι οι ισχυρισµοί του χρειάζονται ~ 
2. (συνεκδ.) οτιδήποτε χρησιµοποιείται για να αποδειχθεί κάτι, το 
αποδεικτικό στοιχείο: το ότι δεν έχει άλλοθι, δεν είναι - τής ενοχής 
του || τι αποδείξεις έχεις για αυτό που ισχυρίζεσαι; || προσκοµίζω 
αποδείξεις || αδιάσειστη | έµµεση | ισχυρή | πειστική | χειροπιαστή ~ 
ΣΥΝ. πειστήριο 3. (ειδικότ.) βεβαίωση (θεωρηµένο στέλεχος από 
µπλοκ ή απόκοµµα ταινίας από ταµειακή µηχανή) πληρωµής χρηµα-
τικού ποσού: πλήρωσα στο ταµείο και πήρα την ~ || τι θέλετε, ~ ή τι-
µολόγιο; || κόβω (εκδίδω) ~ || µαζεύω αποδείξεις για τη φορολογική 
δήλωση || για την αλλαγή προϊόντος προσκοµίστε την ~ αγοράς του || 
~ λειανικής πώλησης | παροχής υπηρεσιών || µπλοκ αποδείξεων || 
ιδιόχειρη | ανεπίσηµη | πρόχειρη ~ || διπλότυπη | εξοφλητική ~ 4. 
ΦΙΛΟΣ.-ΜΑΘ. η σειρά ορθών συλλογισµών µέσω των οποίων γίνεται εµ-
φανής η αλήθεια (ορθότητα) µιας πρότασης: η ~ ενός θεωρήµατος || 
επαγωγική | απαγωγική ~. [ΕΤΥΜ < αρχ. άπόδειξις < άποδείκνυµι]. 

αποδείξεις - ενδείξεις - αποχρώσες ενδείξεις. Στην κλίµακα τής 
αποδεικτικής διαδικασίας, οι βαθµίδες από τα ασθενέστερα στα 
ισχυρότερα στοιχεία είναι από τις απλές ενδείξεις στις αποχρώσες 
ενδείξεις µε κορυφαία βαθµίδα τις αποδείξεις. Φράσεις όπως «για 
να υπάρξει ενοχή, απαιτούνται όχι απλές ενδείξεις, αλλά αποδεί-
ξεις», δείχνουν ότι όχι οι πιθανές ή φαινοµενικές µαρτυρίες, οι εν-
δείξεις, αλλά τα αναµφισβήτητα τεκµήρια, οι αποδείξεις, µπορούν 
να στηρίξουν την ενοχή ή µη κάποιου. Ανάµεσα στις απλές 
ενδείξεις και τις αποδείξεις βρίσκονται οι αποχρώσες ενδείξεις, οι 
ικανές ή επαρκείς ενδείξεις, οι οποίες υπερβαίνουν τις απλές 
ενδείξεις αποτελώντας οιονεί αποδείξεις. 

αποδείξιµος, -η, -ο [1861] αυτός που µπορεί να αποδειχθεί. 
απόδειπνο (το) (αποδείπν-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. η ακολουθία τής Εκκλη-

σίας που ψάλλεται µετά το δείπνο και πριν από τον ύπνο και δια-
κρίνεται σε µικρό και σε µεγάλο απόδειπνο: στα µοναστήρια ψάλ-
λουν κανονικά το ~· ΦΡ. (α) µέγα απόδειπνο ψάλλεται από τη ∆ευ-
τέρα ώς και την Πέµπτη κάθε εβδοµάδας τής πενηνταήµερης νη-
στείας πριν από το Πάσχα (β) µικρό απόδειπνο στα µοναστήρια ψάλ-
λεται κανονικά το µικρό απόδειπνο καθ' όλη τη διάρκεια τού έτους, 
ενώ στα αστικά κέντρα το απόγευµα κάθε Παρασκευής των Χαιρε-
τισµών τής Θεοτόκου των οποίων προηγείται. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άπόδειπνον < αρχ. φρ. άπα δείπνου «ο χρόνος έπειτα 
από το δείπνο»]. 

αποδειπνώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {αποδειπνείς... | αποδείπνησα} τελειώνω 
το δείπνο. 

αποδείχνω ρ. → αποδεικνύω 
αποδεκατίζω ρ. µετβ. {αποδεκάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εξο-

ντώνω οµαδικά, σκοτώνω πάρα πολλούς: µε µια ξαφνική επίθεση 
αποδεκάτισαν τις δυνάµεις τού εχθρού || ολόκληροι πληθυσµοί που-
λιών αποδεκατίζονται κάθε χρόνο µε το παράνοµο κυνήγι ΣΥΝ. αφα-
νίζω, θερίζω, εξολοθρεύω. — αποδεκάτισµα (το) κ. αποδεκατισµός 
(ο) [1796]. 
[ΕΤΥΜ, µτγν., αρχική σηµ. «αποδίδω το ένα δέκατο», < απο- + δεκα-
τίζω < δέκα]. 

αποδέκτης (ο) {αποδεκτών}, αποδέκτρια (η) {αποδεκτριών} 1. 
πρόσωπο που δέχεται, που λαµβάνει κάτι: αναζητούσαν τον ~ τής 
επίµαχης επιστολής ΣΥΝ. παραλήπτης 2. (συνεκδ.) πρόσωπο στο οποίο 
απευθύνεται κανείς: είναι ενδιαφέρον να δει κανείς πώς αντιδρά ο ~ 
τού µηνύµατος || υπήρξα ~ πολλών παραπόνων ΣΥΝ. δέκτης. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < αποδέχοµαι]. 

αποδεκτός, -ή, -ό 1. αυτός που τον δέχονται θετικά και τον εγκρί-
νουν: οι όροι του δεν έγιναν ~|| η πρόταση του έγινε ~ || κοινώς ~ λύ-
ση || για την προεδρία τής ∆ηµοκρατίας θα προταθεί πρόσωπο - από 
όλους 2. (ειδικότ. στον λόγο) αυτός που αναγνωρίζεται ως ορθός ή 
που δεν προκαλεί: ~ λέξη | σύνταξη | πρόταση | έκφραση || στη λογο-
τεχνική γλώσσα συναντούµε συχνά γλωσσικά στοιχεία µη αποδεκτά 
στην κοινή γλώσσα. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. αποδέχοµαι]. 
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αποδεκτοτητα (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η ιδιότητα ενός κειµένου να γίνεται 
αποδεκτό, να είναι δηλ. κατανοητό και ευπρόσληπτο από τον αναγνώστη 
(αποδέκτη). [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. acceptability]. 

αποδέλοιπος, -η, -ο (λαϊκ.) υπόλοιπος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < άπο- + 
δελοιπός < σύνδ. δέ + επίθ. λοιπός]. 

αποδελτιώνω ρ. µετβ. {αποδελτίω-σα, -θηκα, -µένος) 1. καταγράφω σε δελτία 
(διάφορες πληροφορίες, λέξεις, στοιχεία από κείµενα κλπ.): αποδελτιώσαµε 
όλες τις ελληνικές λέξεις που απαντούν στα έργα τού Σαίξπηρ ΣΥΝ. καταγράφω 
2. (συνεκδ.) συγκεντρώνω από συγκεκριµένη πηγή (κυρ. κείµενο) και 
καταγράφω στοιχεία που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: ~ τον κυριακάτικο Τύπο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. index]. 

αποδελτίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η καταγραφή σε δελτία 
(πληροφοριών, λέξεων, στοιχείων από κείµενα κ.λπ.): ~ νεολογισµών στα 
κείµενα τού Καζαντζάκη || ~ τού ηµερήσιου Τύπου. 

αποδέσµευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η απαλλαγή από 
υποχρέωση, υπόσχεση ή άλλη δέσµευση: ~ από τους όρους τής συµφωνίας 
ΑΝΥ. δέσµευση. — αποδεσµευτικός, -ή, -ό. 

αποδεσµεύω ρ. µετβ. {αποδέσµευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
απαλλάσσω από υποχρέωση, υπόσχεση ή άλλη δέσµευση: τον αποδέσµευσε 
από τις υποχρεώσεις τής σύµβασης που υπέγραψε || η οµάδα αποδέσµευσε τον 
παίκτη ΑΝΤ. δεσµεύω. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. désengager. Ασχετο από το µτγν. 
αποδεσµεύω «δένω σφιχτά»]. 

αποδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {αποδέχ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} 1. δέχοµαι 
ευχαρίστως: αποδέχθηκε την πρόσκληση µας να µιλήσει στη γιορτή τού 
σχολείου ΑΝΤ. απορρίπτω, αποκρούω, αρνούµαι 2. συµφωνώ µε (µια άποψη): 
είµαι από εκείνους που αποδέχονται τις θέσεις σας ΣΥΝ. ασπάζοµαι, 
προσυπογράφω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αποδηµητικός, -ή, -ό αυτός που ταξιδεύει σε άλλους τόπους ΣΥΝ. (εκφραστ.) 
διαβατάρικος, ταξιδιάρικος-   ΦΡ. αποδηµητικό πτηνό | πουλί κάθε πουλί που 
αποδηµεί, ταξιδεύει στα θερµά κλίµατα, για να περάσει τον χειµώνα: το 
χελιδόνι ανήκει στα ~ πουλιά. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αποδηµώ]. 

αποδηµία (η) {αποδηµιών} 1. η αποµάκρυνση από την πατρίδα µε σκοπό τη 
διαµονή σε µια ξένη χώρα: εξαιτίας τής µεγάλης ανεργίας, έχει αυξηθεί το 
ποσοστό αποδηµίας προς το εξωτερικό || ~ µόνιµη | πρόσκαιρη | προσωρινή 2. 
ΝΟΜ. παράνοµη αποδηµία η παράνοµη έξοδος από τη χώρα προσώπου (που 
έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη ή που υπηρετεί στρατιωτική θητεία) 
3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) ιερά αποδηµία ταξίδι πιστών στους ιερούς τόπους τής 
θρησκείας τους για προσκύνηµα (π.χ. των χριστιανών στα Ιεροσόλυµα, των 
µωαµεθανών στη Μέκκα κ.λπ.) (β) (µτφ.-λόγ.) ο θάνατος: η ~ εις Κύριον 
ΣΥΝ. εκδη-µία 4. (ειδικότ.) η µετακίνηση πτηνών και υδρόβιων ζώων σε 
θερµότερες χώρες κατά τον χειµώνα ή σε τόπους κατάλληλους για αναπα-
ραγωγή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία, πεθαίνω. [ΕΤΥΜ αρχ. < απόδηµος]. 

απόδηµος, -η, -ο 1. αυτός που κατοικεί στα ξένα µέρη: η προσφορά των ~ 
Ελλήνων στο έθνος είναι εξαιρετική || (συνεκδ.) ~ Ελληνισµός ΣΥΝ. 
ξενιτεµένος, µετανάστης 2. απόδηµοι (οι) (ενν. Έλληνες) οι Έλληνες τού 
εξωτερικού ή οι ελληνικής καταγωγής πολίτες άλλων χωρών (Η.Π.Α., 
Καναδά, Αυστραλίας, Γερµανίας, Βελγίου, Αφρικής κ.ά.): δεύτερη γενιά 
αποδήµων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < απο- + δήµος]. 

αποδηµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {αποδηµείς... | αποδήµησα (λογιότ. απεδή-µησα)} 
(λόγ.) εγκαταλείπω τον τόπο µου, φεύγω στα ξένα ΣΥΝ. ξενιτεύοµαι, 
µεταναστεύω, (λογοτ.) µισεύω· ΦΡ. (µτφ.-λόγ.) αποδηµώ εις Κύριον πεθαίνω. 
— αποδήµηση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία, πεθαίνω. 

αποδιαρθρώνω ρ. µετβ. {αποδιάρθρω-σα, -θηκα, -µένος} καταστρέφω την 
οργανωτική δοµή (συνόλου, συστήµατος): οι συνεχείς εναλλαγές διευθυντών 
αποδιάρθρωσαν την επιχείρηση ΣΥΝ. αποδιοργανώνω. — αποδιάρθρωση (η). 

αποδιδράσκω ρ. αµετβ. {εύχρ. στον αόρ. απέδρασα} 1. δραπετεύω από τις 
φυλακές, από χώρο στον οποίο κρατούµαι έγκλειστος: χτες απέδρασαν δύο 
κρατούµενοι από τις φυλακές 2. εγκαταλείπω (κάτι δυσάρεστο) καταφεύγοντας 
σε (πιο ευχάριστη κατάσταση): µε τα όνειρα που κάνει προσπαθεί να 
αποδράσει από τη ρουτίνα || πίστεψαν πως µε τα ναρκωτικά θα αποδράσουν σε 
πιο ευχάριστους κόσµους και το πλήρωσαν ακριβά || οι Αθηναίοι απέδρασαν και 
αυτό το τριήµερο από την πρωτεύουσα. Επίσης (καταχρ.) αποδρώ. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< άπο- + διδράσκω «φεύγω, διαφεύγω» < δι-δρά-σκω < θ. δρα- < I.E. *drä-
umi | *dr-em-, πβ. σανσκρ. drä-ti «διαφεύγει», γερµ. treten «περπατώ», γαλλ. 
trottoir «πεζοδρόµιο», αγγλ. tread «πατώ», γερµ. Treppe «σκάλα» κ.ά. Οµόρρ. 
αρχ. ε-δραµ-ον, δρόµ-ος, δρα-π-έτης κ.ά.]. 

αποδίδω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {απέδωσα, αποδόθηκα, αποδεδοµένος} (λόγ.) ♦ 
(µετβ.) 1. (α) δίνω πίσω (κάτι που χρωστώ): θα αποδώσω τα οφειλόµενα και µε 
το παραπάνω ΣΥΝ. επιστρέφω· ΦΡ. αποδίδω τα ίσα ανταποδίδω (σε κάποιον) 
το κακό που µου έκανε: βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία και του απέδωσε τα ίσα 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) πατσίζω, ανταποδίδω, εκδικούµαι, πληρώνω µε το ίδιο νόµισµα 
(β) επιστρέφω σε δικαιούχο (κράτος, ταµείο, υπηρεσία κ.λπ.) προκαθορισµένο 
ποσό χρηµάτων, το οποίο έχει εισπραχθεί εν ονόµατι τού δικαιούχου και για 
ορισµένο σκοπό (φόρους κ.λπ.): ~ τον Φ.Π.Α. στην εφορία ΑΝΤ. παρακρατώ 
2. απονέµω, δίνω σε (κάποιον κάτι αντάξιο του): του αποδόθηκαν τιµές 
αρχηγού κράτους 3. (γενικότ.) δίνω- σε φρ. όπως: ~ αξία σε κάτι (θεωρώ ότι 
κάτι έχει αξία) || ~ σηµασία σε κάτι (θεωρώ κάτι σηµαντικό) · 4. καταλογίζω: ~ 
δόλο στις ενέργειες του || ~ ευθύνες σε 

κάποιον · 5. (α) αναφέρω (κάτι) ως αιτία για (κάτι): απέδωσε το σφάλµα σε 
αφηρηµάδα (β) αναφέρω (κάποιον) ως δηµιουργό (πράγµατος): ο λόγος αυτός 
εσφαλµένα αποδίδεται στον ∆ηµοσθένη · 6. µεταφέρω το περιεχόµενο ή την 
εικόνα από (κάτι), ώστε να το αντιληφθούν και άλλοι: το δηµοσίευµα δεν 
αποδίδει σωστά το νόηµα των δηλώσεων τού υπουργού || η µετάφραση δεν 
απέδωσε το ποιητικό ύφος τού πρωτοτύπου || αυτό το πορτρέτο αποδίδει πιστά 
τα χαρακτηριστικά τού προσώπου της · 7. ερµηνεύω (µουσική σύνθεση, σκηνή 
ή ρόλο): ~ έργα για πιάνο τού Λιστ και τού Σούµαν || ~ τον ρόλο τής Ιοκάστης 
στον «Οιδίποδα» · 8. µεταφέρω (σε άλλη γλώσσα ή γλωσσική µορφή): η λε"ξη 
«φιλότιµο» δεν αποδίδεται εύκολα σε άλλη γλώσσα ΣΥΝ. µεταφράζω 9. 
αποφέρω (κέρδος): έκλεισε την επιχείρηση, διότι δεν του απέδιδε χρήµατα ♦ 
(αµετβ.) 10. καρποφορώ, φέρνω αποτέλεσµα: δυστυχώς δεν απέδωσαν οι 
πολύχρονες προσπάθειες του ΣΥΝ. τελεσφορώ 11. έχω απόδοση στην εργασία 
µου: όποιος αποδίδει θα αµείβεται και περισσότερο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άποδίδωµι, αρχική σηµ. «δίνω πίσω, αποπληρώνω τα 
οφειλόµενα», < άπο- + δίδωµι, βλ. κ. δίνω]. 

αποδιεθνοποιώ ρ. µετβ. {αποδιεθνοποιείς... | αποδιεθνοποί-ησα,-ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος) αφαιρώ από (ένα ζήτηµα) τις διεθνείς του διαστάσεις: η 
Τουρκία προσπαθεί να αποδιεθνοποιήσει το Κυπριακό ANT. διεθνοποιώ. — 
αποδιεθνοποίηση (η). 

αποδιοποµπαίος, -α, -ο [1888] κυρ. στη ΦΡ. αποδιοποµπαίος τράγος ο άνθρωπος 
στον οποίο επιρρίπτονται οι ευθύνες άλλων: δεν θα επιτρέψω να κάνετε εµένα 
~· όλοι έχετε ευθύνες για ό,τι συνέβη (βλ. κ. εξιλαστήριο θύµα, λ. εξιλαστήριος). 
Επίσης αποποµπαίος [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. άποδιοποµποϋµαι (-έο-) 
«εξαγνίζω, αποτρέπω συµφορές» (πβ. πέµπω - ποµπή - ποµπαϊος) < άπο- + 
διο- (< αρχ. επίθ. δϊος «θείος, ουράνιος», µε αναφορά στο ∆ίον κωδιον, «δορά 
τράγου, την οποία χρησιµοποιούσαν σε εξαγνιστικές τελετές») + -ποµποϋµαι 
(< πέµπω). Στον σχηµατισµό τού επιθ. συνέβαλε το µτγν. άποπο-µπαίος 
(τράγος), µε το οποίο στη Μετάφραση των Εβδοµήκοντα αποδόθηκε το εβρ. 
'Azazél (οµοίως και λατ. caper emissarius)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η όλη φράση αποδιοποµπαίος τράγος και ως περιεχόµενο και ως 
γλωσσική διατύπωση είναι προϊόν συµφυρµού, αποτέλεσµα δηλ. 
αναµείξεως δύο διαφορετικών παραδόσεων και δύο διαφορετικών 
λεκτικών δηλώσεων: τού αρχαίου ελληνικού άποδιοποµποϋµαι «αποτρέπω 
κακά, εξορκίζω» (µαρτυρείται ήδη στον Κρατύλο τού Πλάτωνος) και τού 
άποποµπαϊος τράγος τής Π.∆. Ήτοι: άποδιοποµποϋµαι + άποποµπαϊος 
τράγος > αποδιοποµπαίος τράγος (> λατ. caper emissarius). Το τελευταίο 
αυτό είναι νεολογισµός, που µαρτυρείται µόλις από τη δεκαετία τού 1880. 
Από πλευράς περιεχοµένου, και οι δύο παραδόσεις στηρίζονται στην 
έννοια τού «εξιλαστήριου θύµατος» και τής «κάθαρσης». Και το µεν 
άποδιοποµποϋµαι προέρχεται από το «αποπέµποµαι τό ∆ίον κφδιον» 
(διώχνω από την πόλη την πρόβεια τού προβάτου, αποκαθαίρω), ο δε 
άποποµπαϊος τράγος είναι ο τράγος στον οποίο έπεφτε ο κλήρος κάθε 7 
χρόνια να αφεθεί ελεύθερος στην έρηµο από τον αρχιερέα, µεταφέροντας 
πάνω του το βάρος των αµαρτιών όλου τού λαού (Π.∆. Λευϊτικόν 16, 8-10). 
Ως προς την παλαιότερη ετυµολογία τού αρχ. άποδιοποµποϋµαι από τη 
φράση «άπό ∆ιός ποµπός», µε τη σηµ. τού «αποτρέπω επερχόµενα κακά 
διά τού αποτρόπαιου ∆ιός», δεν φαίνεται να ευσταθεί. 

αποδιοργανώνω ρ. µετβ. {αποδιοργάνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καταστρέφω την 
οργάνωση, τη συγκρότηση (συνόλου, συστήµατος κ.λπ.): µετά την 
αποχώρηση τού διευθυντή η επιχείρηση αποδιοργανώθηκε ΣΥΝ. διαλύω, (µτφ.) 
ξεχαρβαλώνω 2. κάνω (κάποιον) να χάσει τον ρυθµό τής εργασίας του ή τής 
ζωής του: τα οικογενειακά του προβλήµατα τον αποδιοργάνωσαν ΣΥΝ. 
απορρυθµίζω, αποσυντονίζω. — αποδιοργάνωση (η). [ΕΤΥΜ,Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. disorganise (νόθο συνθ.)]. 

αποδιώχνω ρ. µετβ. [µεσν.] {απόδιω-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. διώχνω µακριά 
ΣΥΝ. αποµακρύνω, εκδιώκω · 2. αποδιωγµένοι (οι) οι απόκληροι τής 
κοινωνίας, οι κατατρεγµένοι. Επίσης αποδιώκω [αρχ.]. — αποδιωγµός (ο). 

αποδοκιµάζω ρ. µετβ. {αποδοκίµασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. εκφράζω 
την αντίθεση µου µε χειρονοµίες, φωνές ή άλλες έντονες εκδηλώσεις: οι 
ακροατές αποδοκίµασαν έντονα τον οµιλητή ΣΥΝ. γιουχάρω, (οικ.) κράζω 
ΑΝΤ. επιδοκιµάζω 2. αρνούµαι να αποδεχθώ (κάτι), απορρίπτω: ο λαός στις 
εκλογές αποδοκίµασε µε την ψήφο του τους ακραίους πολιτικούς σχηµατισµούς 
δείχνοντας την προτίµηση του στους µετριοπαθείς ΣΥΝ. κατακρίνω, επικρίνω 
ΑΝΤ. εγκρίνω, επικροτώ, επιδοκιµάζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «απορρίπτω έπειτα από δοκιµή», < άπο- + 
δοκιµάζω. Η λ. αναφερόταν αρχικώς στην απόρριψη υποψηφίου έπειτα από 
επιµελή εξέταση των προσόντων του (αξιωµατούχου, αλλά και αλόγου, 
σπιτιού ή και νόµου). Η γενίκευση τής σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 

αποδοκιµασία (η) [µτγν.] {αποδοκιµασιών} 1.η εκδήλωση δυσαρέσκειας µε 
ζωηρό τρόπο (φωνές, χειρονοµίες κ.λπ.): ακούστηκαν φωνές αποδοκιµασίας 
από το ακροατήριο || οµόφωνη | άγρια | έντονη ~ || ακούγονται οι ~ τού πλήθους 
ΣΥΝ. γιουχάισµα, (οικ.) κράξιµο ANT. επιδοκιµασία 2. η άρνηση αποδοχής, 
απόρριψη: είναι δεδοµένη η ~ τέτοιων πράξεων από την Εκκλησία ΣΥΝ. 
επίκριση, κατάκριση ΑΝΤ. έγκριση, επιδοκιµασία, επικρότηση. — 
αηοδοκψαοτικός, -ή, -ό [µτγν.], αποδοκιµαστικά επίρρ. 

αποδόµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΦΙΛΟΛ. θεωρία και µέθοδος τής 
λογοτεχνικής κριτικής µε επιφανέστερο εκπρόσωπο τον 
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Ζ. Ντεριντά, η οποία αρνείται τη θέση ότι η λέξη έχει σταθερή σηµα-
σία, ανεξάρτητη των κειµένων όπου απαντά, και µε βάση αυτό επι-
χειρεί να προβάλει την ποικιλία των πιθανών ερµηνειών ενός κειµέ-
νου. Επίσης αποδοµισµός (ο). — αποδοµισπκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. déconstruction]. 

αποδοµώ ρ. µετβ. {αποδοµείς... | αποδόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} διασπώ (λέξη) στα επιµέρους στοιχεία (παράγοντας νέες σηµα-
σίες και λεκτικούς συνδυασµούς). [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. déconstruire]. 

άποδος, -η, -ο → άπους 
απόδοση (η) {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων} 1. (α) (γενικότ.) η σχέση 

µεταξύ τής προσπάθειας που καταβάλλει κάποιος και τού αποτελέ-
σµατος τής προσπάθειας του· ο βαθµός στον οποίο αξιοποιεί κάποιος 
τις ικανότητες και τα µέσα που έχει στη διάθεση του: έχω χαµηλή | 
υψηλή | µέτρια | εντυπωσιακή ~ || φτάνω στο µέγιστο τής ~ µου || 
ανεβάζω | βελτιώνω την - µου || η ~ ενός µαθητή | αθλητή | µιας οµάδας 
(πβ. λ. επίδοση) (β) ΟΙΚΟΝ. (στην εργασία) ο βαθµός παραγωγής: ο 
εργοδότης τους ζήτησε να αυξήσουν την ~ τους || εξαιρετική | 
συνολική | ποσοτική | ποιοτική ~ || σπόροι µε µεγάλη ~ || η ~ τού εδά-
φους αυξάνεται µε τα κατάλληλα εγγειοβελτιωτικά έργα ΣΥΝ. παρα-
γωγικότητα 2. το κέρδος που αποδίδει κάτι: τι ~ έχουν τα οµόλογα; 3. 
(για ηλεκτρικές συσκευές) η ισχύς και η διάρκεια, ο βαθµός επιτέλε-
σης τής λειτουργίας τους: το καλοριφέρ έχει υψηλή ~ || µπαταρίες µε 
µεγάλη ~ · 4. (α) το να αναφέρεται κάτι ως αιτία για κάτι άλλο, ο 
καταλογισµός: η ~ τής καταστροφής σε τεχνικά αίτια | στον ανθρώ-
πινο παράγοντα || ~ ευθυνών || η ~ τού εγκλήµατος στη σύζυγο τού θύ-
µατος (β) το να φέρεται, να θεωρείται κάποιος δηµιουργός συγκεκρι-
µένου πράγµατος: η ~ ανυπόγραφων σατιρικών στίχων σε γνωστό 
ποιητή · 5. (α) η επιστροφή οφειλόµενου ποσού ή πράγµατος: ζήτη-
σαν την ~ όσων δικαιούνταν (β) η επιστροφή σε δικαιούχο (κράτος, 
ταµείο, υπηρεσία κ.λπ.) προκαθορισµένου ποσού χρηµάτων, το οποίο 
έχει ήδη εισπραχθεί εν ονόµατι τού δικαιούχου και για ορισµένο 
σκοπό (φόρους κ.λπ.): καθυστέρησε την ~ τού οφειλόµενου φόρου 
ΑΝΤ. παρακράτηση 6. η απονοµή, το να δίνεται σε κάποιον κάτι αντά-
ξιο του: ~ τιµών αρχηγού κράτους στον Οικουµενικό Πατριάρχη · 7. η 
µεταφορά τού περιεχοµένου ή τής εικόνας από κάτι, ώστε να το 
αντιληφθούν και άλλοι: κατά τη µεταγλώττιση τού Ροΐδη στη δηµοτική 
δεν επιτυγχάνεται η ~ τού ειρωνικού χαρακτήρα που έχει το κείµενο 
στην καθαρεύουσα || ο ζωγράφος εµµένει στην ~ των λεπτοµερειών · 8. 
η ερµηνεία µουσικής σύνθεσης, σκηνής ή ρόλου: επιτυχηµένη | 
συγκινητική | αισθαντική | σπαρακτική ~ τού ρόλου τής Μήδειας · 9. η 
µεταφορά σε άλλη γλώσσα ή γλωσσική µορφή: ο «Άµλετ» σε έµµετρη 
~ στα Ελληνικά από τον Β. Ρώτα · 10. ΓΛΩΣΣ. το δεύτερο σκέλος 
υποθετικού λόγου, η πρόταση που δηλώνει αυτό που συµβαίνει, 
εφόσον ισχύει αυτό που δηλώνει η υπόθεση: αν βρέξει, δεν θα 
έλθουµε («αν βρέξει» είναι η υπόθεση και «δεν θα έλθουµε» η 
απόδοση) 11. ΧΗΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. η ποσότητα προϊόντος που παράγεται 
από χηµική αντίδραση ή διεργασία ως ποσοστό τής ποσότητας που 
θα παραγόταν θεωρητικά, εάν η µετατροπή ήταν πλήρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µετάφραση, δίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άπόδοσις < άποδίδωµι. Η λ. σήµαινε αρχικώς «επι-
στροφή των οφειλοµένων (πραγµάτων ή χρηµάτων)», ενώ στους γραµ-
µατικούς τής ελληνιστικής εποχής µαρτυρούνται οι σηµ. «ερµηνεία, 
εξήγηση - β' σκέλος υποθετικού λόγου». Ορισµένες οικονοµικές σηµ. 
είναι µετάφρ. δάνεια, πβ. αγγλ. yield, return· το ίδιο ισχύει και για τη 
σηµ. «βαθµός λειτουργικότητας», πβ. αγγλ. performance]. 

αποδόσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που πρέπει να αποδοθεί όπου ανή-
κει: ~ φόρος | ποσό. 

αποδοτικός, -ή, -ό 1. αυτός που παράγει αξιόλογο έργο στον τοµέα 
εργασίας του: ένας από τους πιο ~ υπαλλήλους τής εταιρείας ΣΥΝ. 
παραγωγικός, εργατικός 2. αυτός που αποφέρει κέρδος, οφέλη: η 
επένδυση αποδείχθηκε εκ των υστέρων ιδιαίτερα ~ ΣΥΝ. επικερδής, 
προσοδοφόρος. — αποδοτικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ., αποδοτικότητα 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άποδίδωµι]. αποδοχή 
(η) 1. η θετική υποδοχή και έγκριση θέσεων, απόψεων κ.λπ.: χάρηκε 
για την ~ των προτάσεων του ΣΥΝ. συγκατάθεση, έγκριση, υιοθέτηση 
ANT. απόρριψη 2. το να αποδέχεται, να λαµβάνει κανείς κάτι 3. 
ΝΟΜ. (α) η αναγνώριση τής νοµιµότητας µιας διαδικαστικής πράξης 
από τον διάδικο, τον οποίο βλάπτει η πράξη αυτή (β) αποδοχή 
κληρονοµιάς ρητή ή σιωπηρή δήλωση τού κληρονόµου µε την οποία 
αποδέχεται την κληρονοµιά (γ) αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος 
έγκληµα τού οποίου ο δράστης µε πρόθεση αποκρύπτει, αγοράζει, 
λαµβάνει ως ενέχυρο ή µε άλλον τρόπο δέχεται στην κατοχή του 
πράγµα που προήλθε από αξιόποινη πράξη 4. αποδοχές (οι) τα χρή-
µατα που δίνονται ως αµοιβή, ο µισθός που παίρνει κανείς για την 
εργασία του: οι χαµηλές | υψηλές - των µελών τού διπλωµατικού σώ-
µατος ΣΥΝ. απολαβές. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αποδέχοµαι]. αποδραµατοποιώ 
ρ. µετβ. {αποδραµατοποιείς... | αποδραµατοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} αφαιρώ το δραµατικό στοιχείο από κάτι: ~ ένα διαζύγιο | την 
αποτυχία στις εξετάσεις ΑΝΤ. δραµατοποιώ. — αποδραµατοποίηση 
(η). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. dédramatiser (νόθο συνθ.)]. 
απόδραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η δραπέτευση από 
κλειστό χώρο περιορισµού | εγκλεισµού: ~ κρατουµένων από τις φυ-
λακές || ~ από το στρατόπεδο συγκεντρώσεως 2. (µτφ.) η φυγή: ~ από 
την πραγµατικότητα. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. άπόδρασις < άποδιδράσκω]. αποδροµη (η) (λόγ.) 1. 
η εκδίωξη, η απόρριψη, η αποβολή: η ~ τού ρα- 

τσισµού 2. ΙΑΤΡ. η σταδιακή υποχώρηση µιας αρρώστιας. [ΕΤΥΜ 
µτγν., αρχική σηµ. «λιµένας καταφυγίου», < άπο- + -δροµή < δραµεϊν, 
απρφ. αορ. β' (βλ. λ. δρόµος), µε σχηµατισµό κατά τα έκ-δρο-µή, παρα-
δροµή, κατα-δροµή κ.ά.]. 

αποδυναµώνω ρ. µετβ. {αποδυνάµω-σα, -θηκα, -µένος) αφαιρώ ή 
περιορίζω τις δυνάµεις (κάποιου) στο ελάχιστο: τα ελλείµµατα απο-
δυνάµωσαν την οικονοµία τής χώρας ΣΥΝ. εξασθενίζω ΑΝΤ. ενδυνα-
µώνω, ενισχύω. — αποδυνάµωση (η), αποδυναµωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. affaiblir]. 

αποδρώ ρ. → αποδιδράσκω 
αποδύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {αποδύθηκα, λόγ. µτχ. αποδυθείς, -είσα, -

έν} αφιερώνοµαι µε πάθος (σε δραστηριότητα): το σωστικό συνερ-
γείο αποδύθηκε σε γενναία προσπάθεια για τον εντοπισµό επιζώντων 
ΣΥΝ. µάχοµαι, τα δίνω όλα. — απόδυση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απεκδύοµαι, αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «γδύνοµαι, αποβάλλω από πάνω µου», < 
άπο- + δύοµαι «εισέρχοµαι», βλ. κ. δύω]. 

αποδύοµαι σε | στον αγώνα. Το αποδύοµαι, ήδη στον Όµηρο, σή-
µαινε «ξεντύνοµαι, βγάζω τα ρούχα µου», µε αντίθετο το ενδύοµαι 
(από όπου τα ενδύµατα). Από φράσεις όπως «αποδύοµαι εις την 
παλαίστραν» ή «εις το γυµνάσιον», που λέγονταν για αθλητές που 
έβγαζαν τα ρούχα τους ετοιµαζόµενοι για αθλητικούς αγώνες, 
πλάστηκε η φράση «αποδύοµαι σε | στον αγώνα» µε τη σηµ. «ανα-
λαµβάνω αγώνα, µπαίνω στον αγώνα, αγωνίζοµαι µε όλες τις δυ-
νάµεις µου για κάτι» (κυριολεκτικά και µεταφορικά): Οι δύο πο-
λυεθνικές αποδύθηκαν σε έναν σκληρό αγώνα για την κατάκτηση 
των νέων αγορών τής Α. Ευρώπης. 

αποδυτήριο (το) {αποδυτηρί-ου | -ων} (συνήθ. στον πληθ.) χώρος 
στον οποίο γδύνονται και κάνουν λουτρό οι αθλούµενοι: οι αθλητές 
γδύθηκαν στα ~ και ετοιµάστηκαν για τον αγώνα. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
άποδυτήριον < αποδύοµαι «γδύνοµαι, βγάζω τα ρούχα µου» + παραγ. 
επίθηµα -τήριον, πβ. ενδύοµαι, ένδυµα]. 

αποδώ επίρρ. [µεσν.] 1. (τοπ.) από αυτό εδώ το µέρος, από αυτή την 
κατεύθυνση: έλα ~, που δεν έχει βράχια ΑΝΤ. αποκεί· ΦΡ. αποδώ κι 
αποκεί (i) στο ένα και στο άλλο µέρος, οπουδήποτε: καλό είναι να µη 
γυρίζεις ~ το βράδυ µόνη σου (ii) στον έναν και στον άλλον, σε διά-
φορα πρόσωπα ή χώρους: γυρνάει ~ και ζητάει δανεικά 2. (χρον.) από 
αυτήν εδώ τη στιγµή: ~ και πέρα θα κάνεις ό,τι σου λέω || ~ και στο 
εξής θα ακούω τις συµβουλές σου. 

Α.Π.Ο.Ε.Α. (η) Ανωτάτη Πανελλήνια Οµοσπονδία Εφέδρων Αξιωµα-
τικών. 

αποζευννύω ρ. µετβ. {απέζευξα, απεζεύχθην, -ης -η..., αποζευγµένος} 
(λόγ.) 1. βγάζω (ζώα) από τον ζυγό ΣΥΝ. ξεζεύω 2. αποσυνδέω µέρη 
που έχω συνδέσει µε ζεύξη. Επίσης αποζεύω (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
άποζεύγνυµι | -µαι «αποχωρίζω | -µαι, αποσυνδέω | -µαι» < άπο- + 
ζεύγνυµι, βλ. λ. ζεύξη, ζεύγος]. 

απόζευξη (η) {-ης κ. -εύξεως | -εύξεις, -εύξεων} η αποσύνδεση (συ-
νήθ. ζώων από τον ζυγό για όργωµα) ΑΝΤ. ζεύξη, σύζευξη. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. άπόζευξις < αρχ. άποζεύγνυµαι «αποχωρίζοµαι» < άπο- + 
ζεύγνυµαι, βλ. κ. ζεύγος]. 

αποζηµιώνω ρ. µετβ. [1840] {αποζηµίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αποκα-
θιστώ τη ζηµία που προκάλεσα, πληρώνοντας χρήµατα ή ικανοποιώ-
ντας τις απαιτήσεις τού θιγοµένου: για τη ζηµιά τού αυτοκινήτου µε 
αποζηµίωσε η ασφαλιστική εταιρεία 2. (ειδικότ.) ενισχύω οικονοµικά 
(κάποιον που υπέστη ζηµιά | βλάβη): η κυβέρνηση δεσµεύθηκε να 
αποζηµιώσει τους πληγέντες από τον σεισµό | τις πληµύρες 3. (µτφ.) 
ικανοποιώ υλικά ή ηθικά (κάποιον που κατέβαλε προπάθεια): ταλαι-
πωρηθήκαµε µέχρι να έρθουµε, αλλά η παράσταση µας αποζηµίωσε 
ΣΥΝ. ανταµείβω. 

αποζηµίωση (η) [1821] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η συνήθ. 
χρηµατική παροχή για επανόρθωση ζηµιάς που προκάλεσε κάποιος: 
κατέβαλε τη νόµιµη ~ για τη φθορά || ~ για ψυχική οδύνη || δίνω -■ 
ΦΡ. πολεµική αποζηµίωση (συνήθ. στον πληθ.) χρηµατικό ποσό που 
καταβάλλει ο ηττηµένος στον νικητή βάσει των όρων συµφωνίας που 
υπογράφεται κατά τη λήξη τού πολέµου 2. η χρηµατική ενίσχυση σε 
κάποιον που υπέστη ζηµιά: η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει ~ στους 
αγρότες για την καταστροφή τής σοδειάς τους · 3. έκτακτη χρηµατική 
παροχή για την κάλυψη ειδικών εξόδων (συµµετοχή σε συµβούλια, 
έξοδα παραστάσεως κ.ά.)· ΦΡ. αποζηµίωση εκτός έδρας πρόσθετη 
αµοιβή υπαλλήλου, που εκτελεί υπηρεσία µακριά από την έδρα του 
4. το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει ο εργοδότης σε απολυόµενο 
υπάλληλο · 5. (µτφ.) αµοιβή που έρχεται ως αναγνώριση για κάτι: η 
υποτροφία ήταν ηθική ~ για τους κόπους τους ΣΥΝ. ανταµοιβή, 
αναγνώριση· ΦΡ. βουλευτική αποζηµίωση χρηµατική παροχή που 
δίνεται σε κάθε βουλευτή µιας βουλευτικής περιόδου υπό µορ-φήν 
µηνιαίου µισθού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. indemnité]. 

αποζητώ [µτγν.] (κ. -άω) µετβ. {αποζητ-είς κ. -άς... | αποζήτ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα} επιθυµώ έντονα (κάποιον/κάτι που αισθάνοµαι πως µου 
λείπει): µέσα στη φασαρία τής πολύβουης πόλης αποζητούσα τη γα-
λήνη τού χωριού µου ΣΥΝ. πεθυµώ, λαχταρώ. 

αποζουρλαινω ρ. µετβ. {αποζούρλα-να, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.-εκφρα-
στ.) τρελαίνω (κάποιον) εντελώς· αποτρελαίνω. 
αποζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {αποζείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} προσπο-

ρίζοµαι τα προς το ζην: αποζεί δουλεύοντας σε δυο-τρεις δουλειές µαζί. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποβιώνω. αποηχηροποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -

ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η απώλεια τής ηχηρότητας ενός συµφώνου και η 
τροπή του στο αντίστοι- 
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χο άηχο. π.χ. η τροπή τού αρχαίου ηχηρού β (= b) στο αντίστοιχο άηχο ψιλό π 
(= ρ) πριν από το σ (*αµείβ-σω > αµείπ-σω > αµείψω) ΣΥΝ. αηχοποίηση. — 
αποηχηροποιούµαι ρ. {-είται...}. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. devoicing]. 

απόηχος (ο) 1. ο ήχος που φθάνει από µακριά: ο ~ των πολυβόλων τάραζε τον 
ύπνο µας || (µτφ.) η ηχογράφηση αυτή αποτελεί- τής παράστασης που δόθηκε 
στη Σκάλα τού Μιλάνου τον Μάρτιο τού 1958 2. (µτφ.) η ακουστική ανάµνηση 
από κάτι: στ'αφτιά µου υπήρχε ακόµη ο ~ των λόγων του · 3. (συνεκδ.) ο 
αντίκτυπος γεγονότος που έχει ήδη συντελεστεί: ο - των νέων οικονοµικών 
µέτρων στους δείκτες τού χρηµατιστηρίου ήταν σηµαντικός. 
[ΕΤΥΜ < απο- + ήχος. Νεότ. λ. µε τη σηµ. συνθέτων τού απο-, που δη-
λώνουν «αυτό που αποµένει ή ακολουθεί κάτι»]. 

αποθαλασσώνω ρ. µετβ. [αποθαλάσσω-σα. -θηκα. -µένος} (για υδροπλάνα) 
ανυψώνω από την επιφάνεια τής θάλασσας· (συνήθ. το µεσοπαθ. 
αποθαλασσώνοµαι) εγκαταλείπω την επιφάνεια τής θάλασσας και αρχίζω να 
πετώ ΑΝΤ. προσθαλασσώνοµαι. — αποθα-λάσσωση (η). 

αποθαµένος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. νεκρός, πεθαµένος 2. αποθαµένα (τα) οι νεκροί 
συγγενείς: να συγχωρεθούν τ'~ σου! (βλ. λ. πεθαίνω). [ΕΤΥΜ. µεσν., παθ. µτχ. 
τού αποβαίνω, από τον αόρ. β' άπέθανον τού ρ. αποθνήσκω]. 

αποθαµος (ο) → πεθαµός 
αποθανατίζω ρ. → απαθανατίζω 
αποθάνω (να/θα) ρ. → αποθνήσκω 
αποθανών, -ούσα, -όν µτχ. {αποθαν-όντος (θηλ. -ούσης), -όντα | -όντες (ουδ. -

όντα), -όντων (θηλ. -ουσών)} αυτός που πέθανε, ο νεκρός· κυρ. στη ΦΡ. Ο 
αποθανών | ο τεθνεώς | ο νεκρός δεδικαίωται (ό γαρ αποθανών δεδικαίωται 
από τής αµαρτίας, Κ.∆. Ρωµ. 6, 7) αυτός που έχει πεθάνει δεν κρίνεται πια (αν 
ήταν καλός ή όχι, αν έπραξε σωστά ή όχι κ.λπ.), αλλά θεωρείται δικαιωµένος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. β' τού αρχ. αποθνήσκω]. 

αποθαρρηµένος, -η, -ο → αποθαρρύνω 
αποθαρρυντιΚΟς, -ή, -ό [1864] αυτός κάνει κάποιον να χάσει την πίστη του 

στις δυνάµεις του για ανάληψη ή συνέχιση έργου, προσπάθειας κ.λπ.: τα 
αποτελέσµατα τής έρευνας ήταν τελείως ~ ΣΥΝ. αποκαρδιωτικός, απελπιστικός 
ΑΝΤ. ενθαρρυντικός, ελπιδοφόρος. 

αποθαρρύνω ρ. µετβ. [1866] {αποθάρρυ-να, -νθηκα, αποθαρρυµένος κ. 
αποθαρρηµένος} 1. κάνω (κάποιον) να χάσει την πίστη στις δυνάµεις του, την 
αυτοπεποίθηση και το θάρρος του: µη του ασκείς συνεχώς κριτική, γιατί έτσι 
τον αποθαρρύνεις! || (συνήθ. µεσοπαθ.) µετά την πρώτη αποτυχία 
αποθαρρύνθηκε κι εγκατέλειψε την προσπάθεια || µην αποθαρρύνεσαι, στο τέλος 
θα είσαι ο νικητής! ΣΥΝ. απογοητεύω, απελπίζω ΑΝΤ. ενθαρρύνω 2. (καταχρ.) 
αποτρέπω, δεν ευνοώ: η πολιτική και κοινωνική αστάθεια αποθαρρύνει τις 
ξένες επενδύσεις σε αυτή τη χώρα ΑΝΤ. ενθαρρύνω, ευνοώ. — αποθάρρυνση 
(η) [1854]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. décourager. H λ. είναι άσχετη 
από το µτγν. αποθαρρύνω «ενθαρρύνω (έντονα)». Η µτχ. άποθαρρηµένος 
(µεσν.) από το αρχ. άποθαρρώ (-έω) «παίρνω θάρρος» (κατά τη σηµ. τού 
αποθαρρύνω)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Πρόκειται για νεολογισµό τής δεκαετίας τού 1860 (αποθαρρύνω, 
αποθάρρυνση, αποθαρρυντικός) µε τη στερητική σηµασία τού απο-, όπως 
στα απο-δοκιµάζω, απο-καλύπτω, απο-µυθο-ποιώ, απο-διοργανώνω κ.τ.ό. 
Αρα δεν έχει σχέση µε το αρχ. αποθαρρύνω, όπου το απο- έχει επιτατική 
σηµασία: αποθαρρύνω «ενθαρρύνω» (πβ. άποθαυµάζω «θαυµάζω πολύ», 
άποθεµελιώ «καταστρέφω τελείως» κ.O.K.). Το ασύµβατο τού νεοελλ. 
αποθαρρύνω µε το αρχαίο αποθαρρύνω είχε επισηµάνει ο περίφηµος 
φιλόλογος Κωνσταντίνος Κόντος στις Παρατηρήσεις του. Οπωσδήποτε, η 
µεταβολή τής σηµ. των λέξεων στη µακραίωνη πορεία τής ελληνικής 
γλώσσας ή η διαφοροποίηση ενός νεοσχηµατισµένου από έναν αντίστοιχο 
παλαιότερο τύπο δεν είναι σπάνια. 

άποθαυµάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {αποθαύµασα} ♦ 1. (µετβ.) θαυµάζω για 
πολλή ώρα: στάθηκε και αποθαύµασε το άγαλµα ♦ 2. (αµετβ.) αισθάνοµαι 
έκπληξη και θαυµασµό: έκανε ένα απρόσµενο και επικίνδυνο ακροβατικό και 
όλοι αποθαύµασαν. 

απόθεµα (το) [1889] {αποθέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (συνήθ. σε πληθ.) ό,τι 
φυλάσσεται σε ποσότητες, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον: 
εξαντλήθηκαν τα ~ νερού || τα ~ καυσίµων | χρυσού | πετρελαίου || τα 
συναλλαγµατικά ~ τής χώρας 2. (ειδικότ.) η διαθέσιµη σε δεδοµένη στιγµή 
ποσότητα εµπορεύµατος ΣΥΝ. στοκ 3. (µτφ.) ο βαθµός στον οποίο 
εξακολουθεί να υπάρχει µια ψυχική ιδιότητα ή ικανότητα: έχει τεράστια- 
δύναµης/ ανθρωπιάς/ θάρρους|| ψυχικά~4. ΟΙΚΟΝ. το µέρος τής περιουσίας 
µιας εταιρείας, το οποίο περιλαµβάνει πρώτες ύλες, έργα εν εξελίξει και 
τελικά προϊόντα. [ΕΤΥΜ. < αποθέτω, πβ. κ. θέτω - θέµα]. 

αποθεµατικός, -ή, -ό [1833] ΟΙΚΟΝ. 1. αυτός που προέρχεται ή σχηµατίζεται 
από αποθέµατα: ήταν πολυάριθµοι οι ~ πόροι τής τράπεζας 2. αποθεµατικό 
(το) (α) το ποσό από τα κέρδη µιας επιχείρησης, που αποταµιεύεται για την 
κάλυψη τυχόν ζηµιών: η πλειοψηφία των µετόχων ζήτησε την αύξηση τού ~ 
λόγω αυξηµένων ζηµιών τής επιχείρησης || έκτακτο | λανθάνον | άδηλο ~ (β) το 
κονδύλιο από τον κρατικό προϋπολογισµό, το οποίο προορίζεται για έκτακτη 
ενίσχυση υπουργείων. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. reserve (fund), λ.χ. λανθάνον | άδηλο 
αποθεµατικό (πβ. αγγλ. hidden | secret reserve)]. 

αποθεµατοποιώ ρ. µετβ. [αποθεµατοποιείς... | αποθεµατοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα. -ηµένος} δηµιουργώ αποθέµατα ΣΥΝ. αποταµιεύω. — 

αποθεµατοποίηση (η). 
αποθεραπεία (η) [µτγν.] [χωρ. πληθ.} 1.η ολοκλήρωση τής θεραπείας 2. ΑΘΛ. 

σύνολο κινητικών δραστηριοτήτων και εφαρµογής φυσικών µέσων που 
ακολουθούν την προπόνηση ή τον αγώνα που αποσκοπούν στην 
αποκατάσταση των λειτουργιών τού οργανισµού στα επίπεδα ηρεµίας. 

αποθεραπεύω ρ. µετβ. [αρχ.] (αποθεράπευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τη-κα), -µένος} 
θεραπεύω εντελώς· κυρ. το µεσοπαθ.: βγήκε απ' το νοσοκοµείο, αφού 
αποθεραπεύθηκε. — αποθεραπευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

αποθερίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {αποθέρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
ολοκληρώνω το θέρισµα (σε κάτι): ~ το χωράφι. — αποθέρισµα (το) [µεσν.]. 

απόθεση (η) → αποθέτω 
αποθετήριος, -α, -ο ΝΟΜ.ΟΙΚΟΝ. 1. αυτός που αναφέρεται στην αποθήκευση 

εµπορευµάτων ή άλλων πραγµάτων και ο οποίος είναι ελευθέρως 
εµπορεύσιµος και µεταβιβάσιµος: ~ έγγραφο 2. (α) αποθετήριο (το) 
{αποθετηρί-ου | -ων} διαπραγµατεύσιµο αποδεικτικό που εκδίδει το 
Χρηµατιστήριο Αξιών σε επενδυτή για τις µετοχές του, που παραµένουν προς 
φύλαξη, για την αποφυγή διακίνησης αυτούσιων των χρεωγράφων (β) 
Αποθετήριο Τίτλων εταιρεία που αναλαµβάνει τη φύλαξη των τίτλων των 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο µετοχών και µέσω τής οποίας διενεργούνται 
συναλλαγές χωρίς διακίνηση των χρεωγράφων. [ΕΤΥΜ < αποθέτω + παραγ. 
επίθηµα -τήριος, πβ. κ. κατατακ-τήριος]. 

αποθέτης (ο) {αποθετών} (σπάν.) το δοχείο απορριµµάτων, ο κάλαθος των 
αχρήστων. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άποτίθηµι < απο- + τίθηµι (βλ. λ. θέτω, τίθεµαι). Στην Αρχ. ως 
άποθεται χαρακτηρίζονται (από τον Πλούταρχο) οι τόποι όπου οι 
Λακεδαιµόνιοι έριχναν τα ανάπηρα ή ανήµπορα παιδιά τους]. 

αποθετικός, -ή, -ό 1. αυτός που αποθέτει κάτι 2. ΓΛΩΣΣ. αποθετικό ρήµα κάθε 
ρήµα που στερείται ενεργητικού τύπου, π.χ. έρχοµαι, εκµεταλλεύοµαι κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άποτίθηµι. Η ονοµασία αποθετικά ρήµατα, (αγγλ. 
deponent verbs), που δόθηκε από τους αλεξανδρινούς γραµµατικούς, 
οφείλεται στην εσφαλµένη αντίληψη ότι αυτά τα ρήµατα άπέθεντο (δηλ. 
απέβαλαν) την ενεργητική τους φωνή, ενώ στην πραγµατικότητα δεν 
εµφάνισαΥ εξαρχής ενεργητική φωνή]. 

ΣΧΟΛΙΟ Ως αποθετικά χαρακτηρίζονται τα ρήµατα που σχηµατίζουν 
µόνο µεσοπαθητικούς τύπους σε -οµαι (δέχ-οµαι, έρχ-οµαι, ντρέπ-οµαι) και 
που, τρόπον τινά, «άπέθεντο», απέβαλαν (βλ. ΕΤΥΜ.) τον ενεργητικό τους 
τύπο σε -ω (δεν υπάρχει *δέχ-ω, *έρχ-ω, *ντρέπ-ω). Τα αποθετικά ρήµατα 
δεν είναι πάρα πολλά σε αριθµό, αλλά είναι πολύ σηµαντικά σε σηµασία 
και χρήση, πολλά δε από αυτά είναι ήδη αρχαία. Όσα από αυτά έχουν 
ενεργητική διάθεση, παίρνουν δηλ. αντικείµενο (π.χ. δέχοµαι κάποιον/κάτι, 
εκµεταλλεύοµαι κάποιον/κάτι, περιποιούµαι κάποιον), σχηµατίζουν την 
παθητική τους διάθεση περιφραστικά µε τη βοήθεια των ρ. γίνοµαι, γίνοµαι 
αντικείµενο, βρίσκω, έχω, (λόγ.) τυγχάνω κ.λπ. + όνοµα: Όλοι δέχθηκαν τον 
Γιάννη µε ενθουσιασµό → Ο Γιάννης έγινε δεκτός από όλους µε 
ενθουσιασµό - Εκµεταλλεύονται οικονοµικά τους υπαλλήλους σε αυτή την 
επιχείρηση → Οι υπάλληλοι γίνονται αντικείµενο οικονοµικής 
εκµεταλλεύσεως σε αυτή την επιχείρηση - Η αστυνοµία υποψιάζεται τον 
ταµία ως ένοχο ~→ Ο ταµίας συγκεντρώνει τις υποψίες τής αστυνοµίας ως 
ένοχος. Στις περιπτώσεις αυτές είναι λάθος να πούµε: «*0 Γιάννης δέχτηκε 
από όλους µε ενθουσιασµό» ή «*Οι υπάλληλοι εκµεταλλεύονται οικονοµικά 
σ' αυτή την επιχείρηση» ή «*0 ταµίας υποψιάζεται από την αστυνοµία ως 
ένοχος»! 
Τα κυριότερα αποθετικά ρήµατα τής Ελληνικής: αγωνίζοµαι (αντ-, δι-, συν-
), αισθάνοµαι (δι-, προ-, συν-), αµύνοµαι (υπέρ-), αναρωτιέµαι, ανέχοµαι, 
αντιλαµβάνοµαι, απεχθάνοµαι, απολογούµαι, αποπειρώµαι, αρκούµαι, 
αρνιέµαι (απ-) | αρνούµαι, ασπάζοµαι, αστειεύοµαι, ασχολούµαι (απ-, εν-, 
υποαπ-), αφοσιώνοµαι, βαριέµαι, βδελύττοµαι, βρυχώµαι, γεύοµαι, γίνοµαι 
(κατά-), δέχοµαι (απο-, δια-, κατά-, πάρα-, υπο-), διαµαρτύροµαι, 
διαπληκτίζοµαι, διερωτώµαι, δικαιούµαι, διφορούµαι, -δύοµαι (ava-, κατά-, 
υπο-), εγγυώµαι, ειρωνεύοµαι, εκδικούµαι, εκκλησιάζοµαι, εκµεταλλεύοµαι, 
εκµυστηρεύοµαι, εµπιστεύοµαι, εµπορεύοµαι, εναντιώνοµαι, ενηλικιώνοµαι, 
εξαρτώµαι, επαφίεµαι, επικαλούµαι, επιτηδεύοµαι, επωµίζοµαι, 
επωφελούµαι, εργάζοµαι (επεξ-, κατ-, περί-, συν-), έρχοµαι (δι-, εισ-, εξ-, επ-, 
επαν-, κατ-, µετ-, παρ-, περί-, πηγαινο-, προ-, προσ-, συν-), ερωτεύοµαι, 
ευθύνοµαι, εύχοµαι (προσ-), εχθρεύοµαι, ηγούµαι (αφ-, δι-, εισ-, προ-), 
θυµούµαι, ίσταµαι (εν-, εξαν-, προ-, υφ-), ισχυρίζοµαι, κάθοµαι, 
καπηλεύοµαι, καρπώνοµαι, κατάγοµαι, καταπιάνοµαι, καταριέµαι, 
καταχρώµαι, καυχώµαι, κείµαι (αντί-, από-, διά-, εναπό-, πρό-, πρόσ-, σύγ-), 
κοιµούµαι, κοκορεύοµαι, κυµαίνοµαι, λογίζοµαι (ava-, δια-, πάρα-, συλ-), 
λογι-κεύοµαι, λυµαίνοµαι, λυπούµαι (συλ-), µαίνοµαι, µάχοµαι (αντί-), 
µεγαλοπιάνοµαι, µεταχειρίζοµαι, µιµούµαι (απο-), ντρέποµαι, ξεκαρδίζοµαι, 
ξεκουµπίζοµαι, ξελαιµιάζοµαι, ξενιτεύοµαι, οδύροµαι, ονειρεύοµαι, 
οραµατίζοµαι, οργίζοµαι, οσµίζοµαι, οσφραίνοµαι, παραιτούµαι, 
παραξενεύοµαι, παραπονούµαι, παρευρίσκοµαι, πειραµατίζοµαι, 
περιπλανιέµαι, -ποιούµαι (αντί-, ίδιο-, οικείο-, περί-, πρόθυµο-, προσ-), 
πολιτεύοµαι, πορεύοµαι (προ-) πραγµατεύοµαι (δια-), προβληµατίζοµαι, 
προφασίζοµαι, σέβοµαι, σιχαίνοµαι, σκαρφίζοµαι, σκέπτοµαι (επι-, συ-), 
σοφίζοµαι, σταυροκοπιέµαι, στέκοµαι (αντί-), στοχάζοµαι, συλλογιέµαι (-
ίζοµαι), συµµερίζοµαι, συµπεριφέροµαι, συναναστρέφοµαι, συνεννοούµαι, 
συνερίζο- 
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µαι (ξε-(, συνωστίζοµαι, σφετερίζοµαι, ταλαντεύοµαι (αµφι-), τίθεµαι (αντί-, 
επι-, συγκατα-), υπαινίσσοµαι, (υ)περηφανεύοµαι, υποκλίνοµαι, υποκρίνοµαι, 
υπολείποµαι, υποπτεύοµαι, υπόσχοµαι, υποψιάζοµαι, φαγώνοµαι, φαίνοµαι, 
φείδοµαι, φοβούµαι, φτερνίζοµαι, χαίροµαι, χασµουριέµαι, χειρίζοµαι (δια-, 
µετά-), χρειάζοµαι, ψεύδοµαι. 

αποθέτω ρ. µετβ. {απέθεσα, απο-τίθεµαι, -τέθηκα (λόγ. -ετέθην, -ης, -η..., µτχ. 
αποτεθείς, -είσα, -έν) -τεθειµένος} 1. αφήνω, θέτω στο έδαφος ή πάνω σε 
άλλο αντικείµενο (αυτό που κρατώ): ο λοχαγός τους ζήτησε να αποθέσουν τα 
όπλα ΣΥΝ. καταθέτω, θέτω, τοποθετώ 2. (µτφ.) βασίζω, στηρίζω, εξαρτώ από 
κάποιον: ~ τις ελπίδες µου || είχαν αποθέσει σε αυτό το παιδί όλες τις 
προσδοκίες τής ζωής τους ΣΥΝ. εναποθέτω. — απόθεση (η) [αρχ.]. [ETYM. 
µεσν. < αρχ. άποτίθηµι < απο- + τίθηµι «θέτω», βλ. κ. θέτω]. 

αποθεώνω ρ. µετβ. {αποθέω-σα, -θηκα, -µένος} εκφράζω (για κάποιον) 
υπερβολικό ενθουσιασµό, εγκωµιάζω και επευφηµώ: µετά τη λήξη τού 
νικηφόρου αγώνα οι ποδοσφαιριστές αποθεώθηκαν από τους φιλάθλους. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άποθεώ (-όω), αρχική σηµ. «θεοποιώ», < απο- + -θεώ < 
θεός]. 

αποθέωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η έκφραση πολύ µεγάλου 
ενθουσιασµού για κάποιον/κάτι, η απόδοση τιµών που αρµόζουν σε θεό: η - 
τής µεγάλης σοπράνο από το κοινό || η ~ των ποδοσφαιριστών από τους 
φιλάθλους 2. η θριαµβευτική υποδοχή: η ~ τού νικητή στρατηγού κατά την 
επιστροφή του από εκστρατεία ήταν θεσµός στην αρχαία Ρώµη ΣΥΝ. θρίαµβος 
3. (καταχρ.) το αποκορύφωµα, το άκρον άωτον: αυτό θα ήταν η ~ τού θράσους 
| τής σχολαστικότητας 4. (καθηµ. ως χαρακτηρισµός) για κάτι που προκαλεί 
έντονη ευχαρίστηση, θαυµασµό: το πάρτι ήταν ~! 5. (α) (στο θέατρο) η τε-
λευταία σκηνή έργου, η οποία έχει χαρακτήρα ιδιαίτερα φαντασµαγορικό (β) 
(στον Καραγκιόζη) η τελευταία σκηνή, συνήθ. έργου µε ηρωικό χαρακτήρα, 
όπου στη σκηνή εµφανίζονται πραγµατικοί άνθρωποι φορώντας στολές. — 
αποθεωτικός, -ή, -ό [1890]. 

αποθηκάριος (ο/η) [µεσν.] {αποθηκαρί-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο υπεύθυνο 
για τη φύλαξη όσων βρίσκονται σε αποθήκες 2. (ειδικότ.) υπαξιωµατικός ή 
στρατιώτης που έχει καθήκον να φυλάσσει, να συντηρεί και να µοιράζει 
τρόφιµα ή άλλα είδη στους στρατιώτες. 

αποθήκευση (η) [1833] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η τοποθέτηση 
αντικειµένων σε αποθήκη 2. η συγκέντρωση και φύλαξη µεγάλων ποσοτήτων 
προϊόντων για µελλοντική διάθεση · 3. ΠΛΗΡΟΦ. η καταχώριση στοιχείων στη 
µνήµη ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να είναι διαθέσιµα αργότερα. 

αποθήκευτρα (τα) {αποθηκεύτρων} τα χρήµατα για την ενοικίαση αποθήκης. 
[ΕΤΥΜ. < αποθηκεύω + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. δίδακ-τρα]. 

αποθηκεύω ρ. µετβ. [1847] {αποθήκευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 
τοποθετώ, τακτοποιώ σε αποθήκη 2. συγκεντρώνω και φυλάσσω µεγάλες 
ποσότητες προϊόντων για µελλοντική διάθεση: ο µπακάλης αποθήκευσε πολλές 
κούτες καφέ, για να τις πουλήσει αργότερα πιο ακριβά ΣΥΝ. βάζω στην άκρη, 
αποταµιεύω · 3. ΠΛΗΡΟΦ. συγκεντρώνω και διατηρώ (δεδοµένα): το καλό µε 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι ότι µπορείς να αποθηκεύσεις εκατοµµύρια 
πληροφοριών σε ελάχιστο χώρο. — αποθηκευτικός, -ή, -ό [1889]. [ΕΤΥΜ. Στη 
σηµ. 3 η λ. αποδίδει το αγγλ. save]. αποθήκη (η) {αποθηκών} 1. ο χώρος 
κτίσµατος ή το κτίσµα µέσα στο οποίο φυλάσσονται διάφορα είδη: - τροφίµων | 
ξυλείας | αποσκευών | πυροµαχικών | φαρµάκων | καυσίµων 2. (ειδικότ.) ο 
ιδιαίτερος χώρος ή το δωµάτιο, στο οποίο φυλάσσονται κυρ. πράγµατα που δεν 
χρειάζεται να είναι πρόχειρα: το καινούργιο µας σπίτι δεν έχει ~ || (σε 
κατάστηµα) αυτό που ζητάτε δεν το έχουµε στα ράφια- να κοιτάξω µήπως 
υπάρχει στην ~; 3. κατάστηµα που πουλά είδη σε τιµές χονδρικής: µπουφάν σε 
τιµές αποθήκης. — (υποκ.) αποθηκούλα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < άποτίθηµι, βλ. κ. 
θήκη]. αποθηλασµός (ο) [µτγν.] η διακοπή τού θηλασµού τού βρέφους σε 
ορισµένη ηλικία ΣΥΝ. απογαλακτισµός. — αποθηλάζω ρ. [µτγν.]. 

αποθηλασµός - απογαλακτισµός. ∆ύο λεξιλογικές δηλώσεις τού αυτού 
φαινοµένου, τής αποκοπής τού βρέφους από τον θηλασµό (αποθηλασµός) 
ή από το µητρικό γάλα (απογαλακτισµός). Και οι δύο είναι αρχαίες 
ιατρικές λέξεις, ο απογαλακτισµός στο Περί οδοντοφυΐας έργο τού 
Ιπποκράτη (5ος αι. π.Χ.), ο δε αποθηλασµός στον ∆ιοσκουρίδη (1ος αι. 
µ.Χ.). Τόσο σηµαντική θεωρούσαν από παλιά τη διαδικασία τού θηλασµού, 
ώστε οι παραµάννες τού ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου απείλησαν τον Ιούλιο 
τού 1888 µε «αποβυ-ζίαν», µε απεργία στον θηλασµό των βρεφών! (Λεξ. 
Κουµανούδη). 

αποθηριώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {αποθηρίω-σα, -θηκα, -µένος} εξαγριώνω 
(κάποιον) τόσο, ώστε να συµπεριφέρεται σαν θηρίο, τον οδηγώ σε άγρια και 
επιθετική συµπεριφορά. — αποθηρίωση (η) [µτγν.]. 

αποθησαυρίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {αποθησαύρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
συγκεντρώνω και φυλάσσω, αποταµιεύω 2. (για ψυχικές και πνευµατικές 
ιδιότητες) καλλιεργώ και αναπτύσσω µέσα µου 3. (ειδικότ.) συλλέγω (λέξεις) 
για την κατάρτιση λεξικού, βιβλίου κ.λπ. — αποθησαύριση (η) [1884] κ. 
αποθησαυρισµός (ο) [µτγν.], αποθη-σαυριστικός, -ή, -ό [1886]. 

αποθνήσκω ρ. αµετβ. {απέθανον, -ες, -ε..., να/θα αποθάνω, µτχ. αποθανών, -
ούσα, -όν} (αρχαιοπρ.) πεθαίνω. Επίσης (λογοτ.-διαλεκτ.) αποβαίνω: απόθανε 
ο κύρης του, όταν ήταν ακόµη έξι χρονώ παιδί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

[ΕΤΥΜ < αρχ· αποθνήσκω < απο- + θνήσκω]. αποθορυβοποίηση (η) {-ης κ. -
ήσεως | χωρ. πληθ.} η αφαίρεση µε κατάλληλα τεχνικά µέσα των ανεπιθύµητων 
θορύβων (από µηχανήµατα κ.ά.), που εµποδίζουν, κυρ. στην τηλεπικοινωνία, την 
πρόσληψη τής φωνής ΣΥΝ. ηχοκαταστολή. αποθρασύνω ρ. µετβ. {αποθράσυ-να, 
-νθηκα, -µένος} κάνω (κάποιον) να φέρεται µε θράσος, µε αυθάδεια: η ανοχή σου 
τον αποθρασύνει περισσότερο || (µεσοπαθ.) µέχρι πέρυσι ήταν ήσυχος, φέτος έχει 
αποθρασυνθεί. — αποθράσυνση (η) [1887]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αποθρασύνοµαι < 
άπο- + θρασύνοµαι < θράσος]. αποθυµώ ρ. µετβ. {αποθυµάς... | αποθύµησα) 
(λαϊκ.-λογοτ.) 1. επιθυµώ έντονα: ~ να περπατήσω στους τόπους όπου έπαιζα 
παιδί || Πού είσαι τόσον καιρό; Σε αποθυµήσαµε ΣΥΝ. ποθώ, λαχταρώ 2. νοσταλ-
γώ: τόσα χρόνια στην ξενιτειά αποθύµησε τον τόπο του. — αποθυ-µία (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. αποθυµώ, µεταπλασµένος τ. τού αρχ. επιθυµώ κατά τα συνθ. µε 
απο-]. αποϊδρυµατισµός (ο) διαδικασία αντιµετώπισης των συµπτωµάτων που 
παρουσιάζουν πρόσωπα που έχουν παραµείνει για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε 
ιδρύµατα (ιδρυµατισµός)· έχει στόχο την εξοικείωση και οµαλή ένταξη τους στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
deinstitutionalisation]. αποίητος, -η, -ο [αρχ.] 1. (σπάν.) αυτός που δεν έχει 
κατασκευαστεί 2. (ιδιότητα τού θεού) αυτός που δεν δηµιουργήθηκε από άλλον 
ΣΥΝ. άκτιστος, αδηµιούργητος, άπλαστος. αποίκηση (η) -+ αποικώ 
αποικία (η) {αποικιών} 1. (στην αρχαιότητα) πόλη που ιδρύεται σε ξένη χώρα 
από οµάδα ανθρώπων που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους (τη µητρόπολη) 2. 
χώρα που αποτελεί κτήση άλλης ισχυρότερης και ελέγχεται από αυτήν 
στρατιωτικά, οικονοµικά και πολιτικά: η Κύπρος ήταν βρετανική - µέχρι το 1960 
· 3. ΒΙΟΛ. σύνολο ζώων ή κατώτερων οργανισµών τού ίδιου είδους, που 
συνυπάρχουν σε ορισµένο χώρο: στα φίλτρα νερού αναπτύσσονται αποικίες 
µικροβίων || ~ κοραλλιών | µελισσών (πβ. λ. κτήση, προτεκτοράτο). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< άποικος]. αποικιακός, -ή, -ό [1849] 1. αυτός που σχετίζεται µε αποικίες ή 
αποίκους: ο µελετητής ασχολήθηκε µε την ~ πολιτική των µεγάλων δυνάµεων || 
χρησιµοποίησαν στον πόλεµο και ~ στρατεύµατα ΑΝΤ. µητροπολιτικός 2. 
(παλαιότ.) αποικιακά (τα) προϊόντα από εξωτικές χώρες (καφές, ρύζι, κακάο, 
τσάι, µπαχαρικά κ.λπ.). αποικίζω ρ. µετβ. {αποίκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος) εγκαθιστώ (σε ξένο τόπο) αποίκους, ιδρύω αποικία: οι Ίωνες αποίκισαν 
τα παράλια τής Μ. Ασίας. — αποικισµός (ο) [αρχ.] κ. αποίκιση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ· < άποικος]. αποίκιλτος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που δεν έχει 
στολίδια, που δεν 
έχει στολιστεί, διακοσµηθεί ΣΥΝ. αστόλιστος. απθικΐοκρατία (η) {χωρ. πληθ.) 1. 
το καθεστώς κατά το οποίο ορισµένες χώρες αποτελούν κτήσεις άλλων χωρών, 
εξαρτώνται στρατιωτικά, πολιτικά και οικονοµικά από αυτές 2. (συνεκδ.) η 
χρονική περίοδος κατά την οποία ισχύει αυτό το καθεστώς: τα χρόνια τής ~ 
αναπτύχθηκε το δουλεµπόριο. — απθικιθκράτης (ο), αποικιοκράτιΌ-σα (η), 
αποικιοκρατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. colonialism]. αποικιοποίηση 
(η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) η διαδικασία δηµιουργίας αποικιοκρατικών 
σχέσεων, σχέσεων υποτέλειας µε συγκεκριµένη χώρα: η ~ τού Πουέρτο Ρίκο από 
τις Η.Π.Α. (πβ. λ. αποικιοκρατία). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. colonisation]. αποικιστής (ο) [µτγν.], αποικίστρία (η) 
(αποικιστριών) ιδρυτής αποικίας, αρχηγός τής οµάδας των αποίκων. — 
αποικιστικός, -ή, -ό [1888]. αποικοδόµηση (η) [-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. 
ΧΗΜ. η αντίδραση που έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση τής αλυσίδας των ατόµων 
τού άνθρακα σε οργανική ένωση 2. ΒΙΟΛ. η χηµική διάσπαση των νεκρών 
οργανισµών ή των ζωικών ή φυτικών απορριµµάτων, µε αποτέλεσµα να 
επιστρέφουν τα συστατικά των οργανικών υλών στο περιβάλλον, ώστε να 
µπορούν να αφοµοιωθούν από τα φυτά. — αποικοδοµώ ρ. ί-είς...} (σηµ. 2). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Abbau]. αποικοδοµήσιµος, -η, -ο ΧΗΜ. 
αυτός που είναι δυνατόν να υποστεί 
αποικοδόµηση: τα πλαστικά δεν είναι ~ υλικά. αποικοδοµητής (ο) ΒΙΟΛ. ο 
οργανισµός που συµβάλλει στην αποικοδόµηση νεκρών οργανισµών, φυτικών ή 
ζωικών απορριµµάτων, π.χ. οι γεωσκώληκες. άποικος (ο/η) (αποίκ-ου | -ων, -
ους) 1. κάτοικος αποικίας 2. πρόσωπο που συµµετέχει σε αποστολή αποικισµού. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άπ(ο)- + οίκος]. αποικώ ρ. µετβ. [µτγν.] {αποικείς... | αποίκ-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα) εγκα- 
θίσταµαι σε (ξένη χώρα) ως άποικος. — αποίκηση (η) [µτγν.]. αποίµαντος, -η, -
ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει ως πνευµατικό ποιµένα επίσκοπο: η επισκοπή 
έµεινε έναν χρόνο ~. αποινί επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) ατιµωρητί, χωρίς ποινή, 
τιµωρία. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 
αποκαθαίρω ρ. µετβ. {αποκαθήρα, αποκαθάρ-θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. καθαρίζω 

εντελώς: ~ µέταλλο µε τήξη || αποκαθαρµένο µείγµα κορεσµένων υγρών 
υδρογονανθράκων τού πετρελαίου 2. καθαρίζω ηθικά (από εγκλήµατα, 
αµαρτίες κ.λπ.), εξαγνίζω: ~ την ψυχή µου από τις αµαρτίες | το ψυχικό βάρος | 
τις ενοχές ΑΝΤ. µολύνω, σπιλώνω. — αποκάθαρση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άπο- + καθαιρώ]. 



αποκαθηλώνω 242 αποκηρύσσω 
 

αποκαθηλώνω ρ. µετβ. {αποκαθήλω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. ξε-
καρφώνω, ξηλώνω από πάσσαλο 2. (µτφ.) παύω να θεωρώ (κάποιον) 
αυθεντία, να αποδίδω (σε κάποιον) µεγάλες τιµές ΣΥΝ. αποµυθοποιώ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άποκαθηλώ (-όω) < άπο- + καθηλώ < καθ- + -ηλώ < 
ήλος (ό) «καρφί»]. 

αποκαθήλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η από-
σπαση των ήλων (καρφιών), το ξεκάρφωµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. Αποκαθήλωση 
(η) (α) η απόσπαση και καταβίβαση τού σώµατος τού Χριστού από 
τον σταυρό (β) (συνεκδ.) η σκηνή τής Αποκαθηλώσεως ως εικονο-
γραφικό θέµα- (κατ' επέκτ.) κάθε έργο τέχνης που έχει τη σκηνή αυτή 
ως θέµα: η ~ τού Ρούµπενς 3. (µτφ.) η κατάργηση τής απόδοσης 
τιµών (σε κάποιον/κάτι), η απώλεια τού µεγάλου κύρους κάποιου: η 
~ τού Μαρξ και τού Λένιν στη Ρωσία. 

αποκαθιστώ ρ. µετβ. {αποκαθιστάς... | αποκατέστησα, αποκαθίστα-
µαι (βλ. λ. καθίσταµαι), αποκαταστάθηκα, αποκατεστηµένος} 1. επα-
ναφέρω (κάποιον/κάτι) στην αρχική (καλύτερη) κατάσταση, επανορ-
θώνω: αποκατέστησε αµέσως τη ζηµιά που είχε προκαλέσει · 2. εξα-
σφαλίζω οικονοµικά (κυρ. τα παιδιά µου), τα παντρεύω και τα προι-
κοδοτώ: αφού αποκατέστησε τα παιδιά του, ζούσε µόνος σε εξοχική 
κατοικία µαζί µε τη γυναίκα του ΣΥΝ. τακτοποιώ 3. (ειδικότ.) (α) βρί-
σκω σύζυγο σε (κάποιον), παντρεύω: πρόσφατα αποκατέστησαν την 
κόρη τους (β) παντρεύοµαι (κάποιον): παλαιότερα, όταν ένας άντρας 
εξέθετε µια γυναίκα, όφειλε µετά να την αποκαταστήσει 4. (µεσο-παθ. 
αποκαθίσταµαι) (α) (κυρ. για γυναίκες) παντρεύοµαι, βρίσκω 
σύζυγο (β) βρίσκω σταθερή, µόνιµη εργασία: τον έβαλαν στο ∆ηµόσιο 
και αποκαταστάθηκε. Επίσης αποκατασταίνω [µεσν.] (σηµ. 1,2). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αποκαθιστώ (-άω) < άποκαθίστηµι < άπο- + καθίστη-
µι < ΐστηµι. Βλ. κ. καθιστώ]. 

αποκαΐδι (το) {αποκαϊδ-ιού | -ιών} (συνήθ. σε πληθ.) ό,τι µένει από 
την καύση των ξύλων, τα µισοκαµένα ξύλα και κούτσουρα-  ΦΡ. (κ. 
µτφ.) στάχτες κι αποκαΐδια: ~ µείναν απ' την αγάπη µας. [ΕΤΥΜ < 
αποκαίω + παραγ. επίθηµα -ίδι, πβ. κ. πριον-ίδι]. 

αποκαίω ρ. µετβ. [αρχ.] {αποκαί-ς, -ει, -µε, -τε, -νε | απόκαψα κ. απέ-
καψα, αποκάηκα, αποκαµένος} 1. καίω (κάτι) εντελώς 2. (µεσοπαθ. 
αποκαίγοµαι) (για φυτά) παγώνω εντελώς, καταστρέφοµαι από την 
παγωνιά. 

αποκαλυπτήριος, -α, -ο 1. (λόγ.) αυτός που αποκαλύπτε: ~ διδασκαλία 
| επιστολή ΣΥΝ. αποκαλυπτικός · 2. αποκαλυπτήρια (τα) [1887] 
{αποκαλυπτηρίων} (α) η τελετή αποκάλυψης τιµητικού µνηµείου: 
χθες έγιναν τα - τής προτοµής τού εθνοµάρτυρα (β) (ειρων.) η 
κοινολόγηση µυστικών ή προσωπικών υποθέσεων: χθες είχαµε ~· οι 
εφηµερίδες δηµοσίευσαν όλες τις λεπτοµέρειες για το σκάνδαλο. 
[ΕΤΥΜ Η φρ. αποκαλυπτήρια (αγάλµατος) είναι µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. dévoilement d'une statue]. 

αποκαλυπτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που φέρνει στο φως τής δη-
µοσιότητας κάτι άγνωστο ή κρυφό: σε µία ~ συνέντευξη ο πρώην 
υπουργός κατονοµάζει τους υπευθύνους τού σκανδάλου || ~ ρεπορτάζ | 
έρευνα | δηλώσεις 2. (συνήθ. για ένδυµα) αυτός που εκθέτει σε κοινή 
θέα µέλη τού σώµατος: ~ τουαλέτα | φόρεµα | ντεκολτέ | φωτο-γράφιση 
· 3. ΘΕΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την Αποκάλυψη τού Ιωάννη ή και 
µε κάθε µορφή θείας αποκάλυψης: αποκαλυπτική γραµµατεία (βλ. κ. 
λ. αποκαλυψιακός). — αποκαλυπτικά επίρρ. [ΕίΧΜ Η σηµ. 3 είναι 
µετάφρ. δάνειο από αγγλ. revealing]. 

αποκαλύπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {αποκάλυ-ψα, -φθηκα (λόγ. απεκαλύ-
φθην, -ης, -η..., µτχ. αποκαλυφθείς, -είσα, -έν), -µµένος} 1. (µτφ.) φέρ-
νω στο φως τής δηµοσιότητας (κάτι άγνωστο ή κρυφό): η εφηµερίδα 
αποκάλυψε ανάµειξη επιχειρηµατία σε οικονοµικό σκάνδαλο || ~ ένα 
µυστικό | ένα σχέδιο | άγνωστα στοιχεία από τη ζωή κάποιου | τη 
δράση σπείρας εγκληµατιών || το ντοκιµαντέρ αποκαλύπτει άγνωστες 
πτυχές από την ιστορία τού Γ Ράιχ || η σύλληψη του έγινε αιτία να 
αποκαλυφθούν και άλλες εγκληµατικές πράξεις ΣΥΝ. δηµοσιοποιώ 2. 
αφαιρώ το σκέπασµα, ξεσκεπάζω, φανερώνω 3. (ειδικότ. το µεσοπαθ. 
αποκαλύπτοµαι) (α) ΣΤΡΑΤ. βγάζω το καπέλο δείχνοντας σεβασµό ή 
αποδίδοντας τιµή (β) αναγνωρίζω την αξία, την ανωτερότητα κά-
ποιου: ~ µπροστά του- είναι ο καλύτερος τεχνίτης που έχω γνωρίσει! 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανακαλύπτω. 

αποκάλυψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -ύψεων ο πληθ. µόνο 
στις σηµ. 1-3} 1. η φανέρωση πράγµατος που πριν δεν ήταν ορατό 
(π.χ. µε αφαίρεση τού καλύµµατος του): η τελετή αποκαλύψεως ενός 
τιµητικού µνηµείου (βλ. κ. λ. αποκαλυπτήριος) 2. η γνωστοποίηση ή η 
δηµοσιοποίηση άγνωστων ή µυστικών στοιχείων: η εφηµερίδα προέ-
βη σε συγκλονιστικές - για τον ρόλο των µυστικών υπηρεσιών 3. η 
ανάδειξη κάποιου ο οποίος πριν ήταν άσηµος: το παιδάκι που έπαιζε 
στην ταινία ήταν πραγµατική ~ · ©EOA. 4. η φανέρωση στους αν-
θρώπους µυστικών θεϊκών αληθειών στον χριστιανισµό συνδέεται µε 
την ενανθρώπηση και την όλη επίγεια δράση τού Χριστού: εξ απο-
καλύψεως θρησκεία | αλήθεια 5. η αποκάλυψη τού θεού µε την εναν-
θρώπηση τού Ιησού Χριστού: ή έν Χριστώ άποκάλυψις 6. Αποκάλυ-
ψη (η) το τελευταίο βιβλίο τής Κ.∆., γραµµένο από τον Ευαγγελιστή 
Ιωάννη, στο οποίο περιγράφεται µε τη µορφή προφητικού οράµατος ο 
θρίαµβος τής Βασιλείας τού Θεού και η συντέλεια τού αιώνος 7. 
(µτφ.) για την περιγραφή µεγάλης καταστροφής, συνήθ. στο πλαίσιο 
πολεµικών συγκρούσεων: σκηνές Αποκάλυψης εκτυλίχθηκαν κατά τη 
διάρκεια των βοµβαρδισµών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανακαλύπτω. 

αποκαλυψιακός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στην Αποκάλυψη τού 
Ιωάννη: ~ προφητεία | αριθµός ΣΥΝ. αποκαλυπτικός. 

αποκαλώ ρ. µετβ. {αποκαλείς... | αποκάλ-εσα, -ούµαι, αποκλή-θηκα} 
δίνω όνοµα ή προσάπτω χαρακτηριστικό (σε κάποιον): τους αποκα-
λούν «χωριάτες» λόγω τής άξεστης συµπεριφοράς τους || οι Αµερικα-
νοί αποκαλούσαν τον Αϊζενχάουερ «Άικ» || ο περιβόητος τροµοκρά- 

της Κάρλος, ο αποκαλούµενος «τσακάλι»... || έφθασε στη Ρώµη, στην 
«αιωνία πόλη», όπως αποκαλείται ΣΥΝ. προσαγορεύω, χαρακτηρίζω, 
επονοµάζω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αποκαλώ (-έω), αρχική σηµ. «ανακαλώ (από την εξο-
ρία)» < άπο- + καλώ. Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 

αποκάµνω κ. αποκάνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {απόκαµ-α (λόγ. απέκα-µα), 
-ωµένος) ♦ 1. (αµετβ.) µε εγκαταλείπουν οι δυνάµεις µου: απόκαµα 
ανεβαίνοντας την ανηφόρα || έφτασε σπίτι αποκαµωµένη ΣΥΝ. 
κουράζοµαι, καταβάλλοµαι ♦ 2. (µετβ.) (λαϊκ.) φθάνω σε (συγκεκρι-
µένη κατάληξη) σχετικά µε κάτι: τι απόκαµες µε την υπόθεση µου; 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αποκάµνω < άπο- + κάµνω]. 

αποκάµωµα (το) {αποκαµώµατος | χωρ. πληθ.} η σωµατική εξάντλη-
ση, η κούραση: το ~ από τη δουλειά | την πορεία στο βουνό. 

αποκαρδιώνω ρ. µετβ. [1834] {αποκαρδίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (εκ-
φραστ.) αποθαρρύνω, ανακόπτω τον ενθουσιασµό, απογοητεύω: η συ-
νεχής υποµονόµευση των προσπαθειών του και τα κακόβουλα δηµο-
σιεύµατα τού Τύπου τον έχουν αποκαρδιώσει ΑΝΤ. εγκαρδιώνω 2. (η 
µτχ. αποκαρδιωµένος, -η, -ο) αποθαρρυµένος, απογοητευµένος. — 
αποκαρδίωση (η) [1834], αποκαρδιωτικός, -ή, -ό [1893]. 

αποκαρώνω ρ. µετβ. {αποκάρω-σα, -θηκα, -µένος) (λογοτ.) ρίχνω σε 
νάρκη, σε λήθαργο: καθόταν αποκαρωµένος δίπλα στο τζάκι. — απο-
κάρωµα (το) κ. αποκάρωση (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άποκαρώ (-όω) < άπο- + καρώ «πέφτω σε βαθύ ύπνο», 
βλ. κ. καρώνω]. 

αποκαταστάθηκα ρ. → αποκαθιστώ 
αποκατασταίνω ρ. ~» αποκαθιστώ 
αποκατάσταση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επα-

ναφορά στην προηγούµενη (οµαλή ή αρµόζουσα) κατάσταση ή θέση: 
η ~ των κακώσεων τής σπονδυλικής στήλης | των φυσιολογικών λει-
τουργιών τού οργανισµού | τής τάξης | τής οµαλότητας | τής κυκλο-
φορίας | των σχέσεων | τής υγείας (ανάρρωση από ασθένεια) || κοι-
νωνική ~ όσων αποφυλακίζονται (επανένταξη) || µερική ~ τής ηλε-
κτροδότησης || ~ στο ακέραιο || µέτρα αποκατάστασης των κατα-
στροφών 2. η επαναφορά (κάποιου) σε θέση που κατείχε: η ~ τής δυ-
ναστείας στον θρόνο || η ~ τής δηµοκρατίας 3. η µέριµνα για την πα-
ροχή των αναγκαίων σε όποιον έχει πληγεί από κάτι: ~ των σεισµο-
πλήκτων 4. η διόρθωση (βλάβης): η ~ των ζηµιών · 5. το να δίνεται σε 
κάτι παλαιό µορφή που πλησιάζει όσο το δυνατόν στην αρχική: ~ τού 
µνηµείου (αναπαλαίωση, συντήρηση) 6. (ειδικότ. για αρχαίο κείµενο) 
ΦΙΛΟΛ. η έκδοση του µε διόρθωση σφαλµάτων από αντιγραφές, συ-
µπλήρωση κενών κ.λπ. · 7. η οικονοµική ή επαγγελµατική εξασφάλι-
ση (κυρ. παιδιού µε τη βοήθεια τού γονέα) · 8. (για γυναίκα) ο γάµος 
ως µέριµνα προσωπική ή και των γονέων: επείγει η ~ της, γιατί είναι 
πια µεγαλοκοπέλα. 

αποκατεστηµένος, -η, -ο *→ αποκαθιστώ 
αποκατέστησα ρ. -+ αποκαθιστώ 
απόκειται ρ. απρόσ. [αρχ.] (+σε) εξαρτάται από (κάποιον), είναι στο 

χέρι (κάποιου): σε σένα ~ να κάνεις τη σωστή επιλογή ΣΥΝ. εναπό-
κειται. 

αποκεντροποίηση (η) → αποκέντρωση 
απόκεντρος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που βρίσκεται µακριά από το κέ-

ντρο µιας πόλης ή περιοχής ΣΥΝ. απόµερος ΑΝΤ. κεντρικός 2. απόκε-
ντρο (το) προάστιο µιας πόλης- ΦΡ. κέντρο απόκεντρο (i) για τόπο 
κοντά στο κέντρο ή σε πολυσύχναστο µέρος τής πόλης χωρίς τα χα-
ρακτηριστικά τού κέντρου: προτιµώ τις γειτονιές που είναι ~ (ii) (ως 
επίρρ.) σε µέση απόσταση από το κέντρο τής πόλης, στα όρια µεταξύ 
κεντρικών και αποµακρυσµένων σηµείων: άνοιξε ένα κατάστηµα ~. 
— απόκεντρα επίρρ. 

αποκέντρωση (η) [1834] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η απο-
µάκρυνση από το κέντρο 2. (συνήθ.-ειδικότ.) η µεταφορά εξουσιών 
και αρµοδιοτήτων από την πρωτεύουσα ή τις µεγάλες πόλεις στην 
περιφέρεια ή στις µικρές επαρχιακές πόλεις (κωµοπόλεις κ.λπ.) αντι-
στοίχως, µε σκοπό την ενίσχυση τής αυτοδιοίκησης ΑΝΤ. συγκέντρω-
ση (πβ. λ. αποσυγκέντρωση). Επίσης αποκεντροποίηση. — αποκε-
ντρωτικός, -ή, -ό [1834], αποκεντρώνω ρ. [1871]. [ΕΤΥΜ < 
αποκεντρώνω < µτγν. απόκεντρος, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
décentralisation]. 

αποκέντρωση - αποκεντροποίηση. Το αποκεντροποίηση είναι 
προϊόν µιας γενικότερης τάσεως να πλάσσονται αφειδώς λέξεις σε 
-ποίηση και εκεί όπου δεν χρειάζονται, όπως στην προκειµένη πε-
ρίπτωση, που υπάρχει ο δόκιµος όρος αποκέντρωση. Η κατάχρηση 
τέτοιων σχηµατισµών σε -ποίηση είναι καλό να αποφεύγεται, όταν 
υπάρχουν -ή µπορούν να σχηµατιστούν- λέξεις σε -ωση, -ηση, -ευ-
ση, -ιση, πβ. εκµηχάνιση (αντί µηχανοποίηση), αποβιοµηχάνιση 
(αντί αποβιοµηχανοποίηση κ.λπ.). 

αποκεφαλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {αποκεφάλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} 1. κόβω το κεφάλι (κάποιου) 2. (ειδικότ.) θανατώνω (κατάδι-
κο) κόβοντας του το κεφάλι (µε τσεκούρι, λαιµητόµο κ.λπ.): κατά τη 
Γαλλική Επανάσταση αποκεφαλίστηκαν πολλοί ευγενείς ΣΥΝ. καρα-
τοµώ 3. (µτφ.) παύω, απολύω ή καταργώ (τον επί κεφαλής σώµατος, 
οργάνου, αρχής κ.τ.ό.): ο δικτάτορας αποκεφάλισε την ηγεσία των 
Ενόπλων ∆υνάµεων και τοποθέτησε σε αυτή δικούς του ανθρώπους. 
— αποκεφαλισµός (ο) [µτγν.] κ. αποκεφάλιση (η) [1849], αποκεφαλι-
στής (ο) [µτγν.]. 

αποκηρύσσω ρ. µετβ. {αποκήρυ-ξα, -χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -γµέ-
νος} 1. απαρνούµαι δηµόσια (πρόσωπο ή ιδέα): αποκήρυξε δηµόσια 
την ιδεολογία του και προσχώρησε στην αντίπαλη παράταξη || στο 
κόµµα του όλοι τον έχουν αποκηρύξει µετά την αήθη επίθεση του 
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στον αρχηγό τού κόµµατος ΣΥΝ. αποδοκιµάζω ANT. οµολογώ · 2. (α) 
αρνούµαι µε δικαστική πράξη την πατρότητα (τέκνου µου) και κατά 
συνέπεια το αποκληρωνω (β) (γενικότ.) αρνούµαι να θεωρούµαι πα-
τέρας ή µητέρα (παιδιού µου): αν τολµήσει και παντρευτεί χωρίς τη 
συγκατάθεση µου, θα την αποκηρύξω! · 3. (ειδικότ.) αποβάλλω, εκ-
διώκω από το σώµα τής Χριστιανικής Εκκλησίας: η 1. Σύνοδος απο-
κήρυξε τους δύο επισκόπους για σοβαρές αντικανονικές πράξεις τους. 
Επίσης (αρχαιοπρ.) αποκηρύττω κ. (λαϊκ.) αποκηρύχνω. — 
αποκήρυξη (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αποκηρύσσω, αρχική σηµ. «βγάζω σε δηµόσιο πλει-
στηριασµό», < άπο- + κηρύσσω. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.], 

αποκλάδι (το) {χωρ. γεν.} το κοµµένο κλαδί δέντρου ή φυτού: έριξε 
τα ~ στη φωτιά, για να ζεσταθεί. Επίσης απόκλαδο. 

αποκλεισµός (ο) 1. η αδυναµία ή η απαγόρευση διέλευσης, εξόδου ή 
εισόδου: ο ~ των εθνικών οδών από µπλόκα αγροτών || ο ~ τού λι-
µανιού από διαµαρτυρόµενους λιµενεργάτες || εµπορικός ~· ΦΡ. απο-
κλεισµός εργατών η ανταπεργία, το λοκάουτ (βλ.λ.) 2. η διακοπή τής 
επικοινωνίας µε τον υπόλοιπο κόσµο: ο ~ των ορεινών χωριών από τα 
χιόνια 3. ΣΤΡΑΤ. (α) η παρεµπόδιση τού ανεφοδιασµού τού αντιπά-
λου: ναυτικός | χερσαίος -1| συµµαχικά πλοία έσπασαν τον ~ τού λι-
µανιού και µετέφεραν τρόφιµα και πολεµοφόδια στους πολιορκηµέ-
νους (β) (ειδικότ.) η αποµόνωση και περικύκλωση τού εχθρού: µε ένα 
τέχνασµα πέτυχαν τον - τού αντιπάλου στα στενά 4. η απαγόρευση 
συµµετοχής (σε διαγωνισµό, αγώνα, εκδήλωση κ.λπ.): ο δροµέας τι-
µωρήθηκε µε ~ από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις, επειδή βρέθηκε 
ντοπαρισµένος 5. η εξαίρεση κάποιου από συµµετοχή, η µη συµπερί-
ληψη του σε αποστολή: ο ~ ενός ποδοσφαιριστή από την αποστολή 
τής οµάδας 6. η απώλεια τού δικαιώµατος συµµετοχής στα επόµενα 
στάδια διαγωνισµού ή διοργάνωσης: ο ~ από τη δεύτερη φάση τού 
διαγωνισµού όσων δεν συγκέντρωσαν την προβλεπόµενη βαθµολογία 
|| ο — µιας µεγάλης οµάδας από τον πρώτο γύρο τού κυπέλλου 7. 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. κοινωνικός αποκλεισµός (α) η παρεµπόδιση από τα µέλη 
προνοµιούχου κοινωνικής οµάδας των µελών άλλων κοινωνικών οµά-
δων να έχουν πρόσβαση στα προνόµια τους (β) η παρεµπόδιση των 
µελών ορισµένων κοινωνικών οµάδων (π.χ. µεταναστών, προσφύγων 
κ.ά.) να συµµετάσχουν ισότιµα στις κοινωνικές δραστηριότητες και 
να ενταχθούν οµαλά στην κοινωνία, ωθώντας τα στο κοινωνικό πε-
ριθώριο 8. η θεώρηση εξέλιξης ως αδύνατης ή µη πιθανής: ο ~ τής πι-
θανότητας εκλογών 9. ΝΟΜ. (στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο) η απαγόρευση προ-
σεγγίσεως ή αποµακρύνσεως από µία συγκεκριµένη περιοχή ή κρά-
τος λόγω πολεµικών επεισοδίων, υγειονοµικών προβληµάτων ή απο-
δοκιµασίας συγκεκριµένης πολιτικής- η εφαρµογή τού αποκλεισµού 
συνήθ. επιτηρείται από στρατιωτικές δυνάµεις: ~ από ξηράς, θαλάσ-
σης και αέρος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αποκλείω. Ο κοινωνικός αποκλεισµός είναι µετά-
φρ. δάνειο από αγγλ. social closure]. 

αποκλειστικός, -ή, -ό [1836] 1. αυτός που ανήκει, που αναφέρεται ή 
που εξαρτάται περιοριστικά από κάποιον/κάτι και µόνο, αποκλειο-
µένων όλων των άλλων: ~ αντιπρόσωπος | δικαίωµα | κυριότητα | 
συµβόλαιο || έχει - απασχόληση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας || ~ εί-
δηση | συνέντευξη (την οποία θα βρει κανείς σε συγκεκριµένη µόνο 
εφηµερίδα, περιοδικό, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό) 2. απο-
κλειστική (η) νοσοκόµα που αναλαµβάνει τη φροντίδα ενός µόνο 
ασθενούς: πήραν ~, για να φροντίζει τον παππού στην κλινική. — 
αποκλειστικ-ά /-ώς [1833] επίρρ. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. exclusif]. 

αποκλειστικότητα (η) [1841] {αποκλειστικοτήτων (σηµ. 2)· χωρ. 
πληθ. στη σηµ. 1} 1. το να είναι κάτι δικαίωµα κάποιου, µε αποκλει-
σµό όλων των άλλων: έχει την ~ τής διάθεσης τού νέου προϊόντος 
στην Ελλάδα 2. η αποκλειστική είδηση, ρεπορτάζ που έχει µόνο ένας 
σταθµός ή έντυπο: το καινούργιο τεύχος περιέχει πολλές ~. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. exclusivisme]. 

αποκλείω ρ. µετβ. {απέκλεισα, αποκλείσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
καθιστώ αδύνατη τη διέλευση, την έξοδο ή την είσοδο (από ή σε κά-
τι): οι διαµαρτυρόµενοι αγρότες απέκλεισαν την εθνική οδό µε φορ-
τηγά ΣΥΝ. µπλοκάρω 2. (γενικότ.) αποκόπτω την επικοινωνία, καθι-
στώ αδύνατη την επικοινωνία (κάποιου µε άλλο σηµείο) ή τη µετά-
βαση του (προς κάπου): το χιόνι απέκλεισε το χωριό από τον υπόλοιπο 
νοµό 3. ΣΤΡΑΤ. (α) εµποδίζω τις µεταφορές και τον ανεφοδιασµό 
(εχθρικής δύναµης | εγκατάστασης | τόπου κ.λπ.): οι συµµαχικές δυ-
νάµεις απέκλεισαν τα λιµάνια τού εχθρού (β) αποµονώνω και περι-
κυκλώνω εχθρική δύναµη σε ορισµένο σηµείο 4. απαγορεύω (σε κά-
ποιον/κάτι) τη συµµετοχή: τους απέκλεισαν από τον διαγωνισµό, διότι 
δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συµµετοχής ΣΥΝ. εξαιρώ 5. ΑΘΛ. 
στερώ (από κάποιον) το δικαίωµα συµµετοχής σε επόµενο γύρο διορ-
γάνωσης νικώντας τον: η έκπληξη τού Μουντιάλ ήταν ότι η Βουλγα-
ρία απέκλεισε τη Γερµανία || (συχνά το µεσοπαθ. αποκλείοµαι) µετά 
την ήττα του αποκλείστηκε από τους τελικούς 6. δεν περιλαµβάνω, 
αφήνω εκτός συνόλου: ο προπονητής απέκλεισε δύο παίκτες από την 
αποστολή τής οµάδας ΣΥΝ. εξαιρώ ANT. (συµ)περιλαµβάνω · 7. θεωρώ 
αδύνατον: ~ την πιθανότητα εκλογών || (συχνά + δεν) ο υπουργός δεν 
απέκλεισε το ενδεχόµενο προσωπικής παρέµβασης τού πρωθυπουργού 
|| δεν απέκλεισε την περίπτωση η συνεργασία αυτή να πραγ-
µατοποιηθεί στο εγγύς µέλλον 8. βεβαιώνοµαι ότι δεν υπάρχει, δεν 
συµβαίνει (κάτι): δεν µπορούµε να προχωρήσουµε, αν δεν έχουµε 
αποκλείσει κάθε πιθανότητα λάθους || για να αποκλείσω κάθε πα-
ρανόηση, διευκρινίζω ότι... 9. εµποδίζω την ισχύ ή την ύπαρξη (άλ-
λου): το ένα δεν αποκλείει το άλλο ΣΥΝ. αναιρώ 10. (απρόσ. αποκλεί-
εται) (α) είναι αδύνατον: ~ να κάνω λάθος- είµαι απολύτως βέβαιος 
(β) δεν πρέπει: - να βγεις έξω µε τέτοια βροχή- ΦΡ. δεν αποκλείεται 

ίσως, µπορεί, είναι πιθανόν: είναι σχετικά καλός ο καιρός, αλλά ~ 
και να βρέξει. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άπο- + κλείω. Το απρόσ. αποκλείεται αποδίδει το γαλλ. 
c'est exclu]. 

αποκλήθηκα ρ. → αποκαλώ 
απόκληρος, -η, -ο 1. αυτός που τον έχουν αποκηρύξει από µέλος τής 

οικογένειας του, που έχει στερηθεί τού δικαιώµατος να έχει µερίδιο 
στην οικογενειακή κληρονοµιά 2. (συνεκδ.) αυτός που στερείται βα-
σικών υλικών αγαθών και ζει στο περιθώριο τής κοινωνικής ζωής: 
πολλοί άστεγοι, ρακένδυτοι και πεινασµένοι ~ τής ζωής, περιφέρονται 
στους δρόµους των µεγαλουπόλεων || ~ τής κοινωνίας | τής τύχης 
ΣΥΝ. εξαθλιωµένος, δύστυχος, κακόµοιρος. [ΕΤΥΜ αρχ. < άπο- + 
κλήρος «µερίδιο γης, κληρονοµιάς»]. 

αποκληρωνω ρ. µετβ. {αποκλήρω-σα, -θηκα, -µένος} αποκλείω µε 
διαθήκη (τον νόµιµο κληρονόµο) από το δικαίωµα κληρονοµιάς: απο-
κλήρωσε την κόρη του, επειδή παντρεύτηκε χωρίς τη συγκατάθεση 
του. — αποκλήρωση (η) [µτγν], αποκληρωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άποκληρώ (-όω) «διαλέγω µε κλήρο» < απόκληρος. Η 
σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

αποκληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η προσαγόρευση, το 
να αποκαλεί κανείς (κάποιον κάπως). 

αποκλιµακώνω ρ. µετβ. {αποκλιµάκω-σα, -θηκα, -µένος} οδηγώ σε 
σταδιακή µείωση, ύφεση: οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών 
προσπάθησαν να αποκλιµακώσουν την ένταση που προκλήθηκε || η 
κυβέρνηση έλαβε µέτρα, για να αποκλιµακωθεί ο πληθωρισµός ΣΥΝ. 
αµβλύνω ΑΝΤ. οξύνω. — αποκλιµάκωση (η). [ΕΤΥΜ Νεολογισµός, 
µετάφρ. δάνειο από αγγλ. deescalate], 

αποκλίνω ρ. αµετβ. {απέκλινα} 1. έχω πλάγια κλίση, γέρνω 2. (µτφ.) 
αλλάζω κατεύθυνση, παρεκκλίνω από την αρχική µου τοποθέτηση: 
τον κατηγόρησαν ότι άρχισε να αποκλίνει από τις αρχικές θέσεις του 
ΣΥΝ. λοξοδροµώ, εκτρέποµαι 3. δεν ακολουθώ την κυρίαρχη τάση, εµ-
φανίζω ιδιαιτερότητες: όσοι αποκλίνουν από τους συµβατικούς κα-
νόνες συµπεριφοράς, αντιµετωπίζουν την κοινωνική δυσπιστία 4. εκ-
φράζω προτίµηση ή τάση για κάτι: η παράταξη αποκλίνει υπέρ αυτής 
τής απόψεως 5. διαφέρω: οι γνώµες τους αποκλίνουν κατά πολύ ΑΝΤ. 
συγκλίνω 6. ΨΥΧΟΛ. αποκλίνουσα σκέψη | νόηση µορφή δηµιουργι-
κής σκέψης, που συνίσταται στο να σκέφτεται κανείς και να προτεί-
νει για την επίλυση ενός προβλήµατος πολλές εναλλακτικές και πρω-
τότυπες, ασυνήθιστες λύσεις ΑΝΤ. συγκλίνουσα σκέψη | νόηση (βλ. λ. 
σκέψη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω, ιδιαιτερότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπο- + 
κλίνω]. 

απόκλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η διαφοροποίηση από 
κάτι που λαµβάνεται ως µέτρο σύγκρισης: από µαγαζί σε µαγαζί οι 
τιµές των ίδιων προϊόντων παρουσιάζουν σηµαντικές ~ || «ο ανταγω-
νισµός και το ευκαιριακό κέρδος προκαλούν αποκλίσεις στις τιµές» 
(εφηµ.) 2. κάθε αλλαγή ή εξέλιξη που συνιστά αποµάκρυνση από κάτι 
που είχε αρχικώς συµφωνηθεί, οριστεί ή προβλεφθεί: τα έσοδα πα-
ρουσιάζουν ~ σε σχέση µε τις αρχικές εκτιµήσεις || η σηµερινή πολι-
τική τού κόµµατος εµφανίζει σηµαντικές - από τις ιδρυτικές του αρχές 
3. (ειδικότ.) η διαφοροποίηση από αυτό που θεωρείται κανονικό, 
αποδεκτό, δεδοµένο: η ~ από τους καθηµερινούς τετριµµένους γλωσ-
σικούς τύπους αποτελεί χαρακτηριστικό τού ποιητικού ύφους 4. ΝΑΥΤ. 
η γωνία µεταξύ αληθούς και µαγνητικού βορρά. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
άπόκλισις, αρχική σηµ. «η κλίση προς τα πλάγια», < αρχ. αποκλίνω. Η 
µτφ. σηµ. αποδίδει το γαλλ. déviation]. 

αποκόβω ρ. —> αποκόπτω 
αποκοιµιέµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αποκοιµ-ήθηκα} µε παίρνει ο ύπνος: 

εκεί που έβλεπε τηλεόραση, αποκοιµήθηκε. Επίσης αποκοιµάµαι κ. 
(σπάν.) αποκοιµούµαι [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άποκοιµώµαι (·άο-)< άπο- + κοιµώµαι]. 

αποκοιµίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {αποκοίµισ-α, -µένος} 1. προκαλώ σε (κά-
ποιον) υπνηλία, κάνω (κάποιον) να κοιµηθεί: αποκοίµισε το µωρό µε 
ένα νανούρισµα ΑΝΤ. αφυπνίζω, ξυπνώ 2. (µτφ.) αµβλύνω την κριτική 
σκέψη, εµποδίζω (κάποιον) να σκέφτεται: πολλοί κατηγορούν την τη-
λεόραση ότι αποκοιµίζει τους ανθρώπους και τους περνά τα µηνύµατα 
αυτών που την ελέγχουν. — αποκοίµιση (η) [1888] κ. αποκοίµι-σµα 
(το), αποκοιµιστικός, -ή, -ό [1891]. αποκοιµούµαι ρ. → 
αποκοιµιέµαι 
αποκόλληση (η) [1888] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η απόσπα-
ση πράγµατος από το σηµείο στο οποίο έχει κολλήσει ή από άλλο 
αντικείµενο, µε το οποίο είναι στενά συνδεδεµένο ή κολληµένο: η ~ 
ενός πλοίου από τα αβαθή || ~ τής σεληνακάτου από το διαστηµόπλοιο 
2. ΙΑΤΡ. (α) αποκόλληση αµφιβληστροειδούς η απόσπαση των 
περισσότερων στιβάδων τού αµφιβληστροειδούς από τους εξωτερι-
κούς χιτώνες τού µατιού (β) αποκόλληση πλακούντα η απόσπαση τού 
πλακούντα τής γυναίκας από τη µήτρα µε την οποία συνδέεται. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. décollement]. αποκολλώ ρ. µετβ. 
[µτγν.] {αποκολλάς... | αποκόλλ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} 
(λόγ.) 1. (κυριολ.) αποσπώ (κάτι) από το σηµείο στο οποίο έχει 
κολλήσει ή από άλλο αντικείµενο, µε το οποίο είναι στενά 
συνδεδεµένο ή κολληµένο: λόγω τού σεισµού κοµµάτια τσιµέντου 
αποκολλήθηκαν από την οροφή ΣΥΝ. (καθηµ.) ξεκολλώ 2. (µτφ.) 
αποχωρίζω, αποκόπτω (από στενή σχέση): µετά την πτώση τού 
κοµουνισµού οι χώρες τής Α. Ευρώπης αποκολλήθηκαν από τη σο-
βιετική επιρροή ΣΥΝ. αποσπώ, αποµακρύνω. αποκολοκύνθωση (η) {-
ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η αποβλάκωση ΣΥΝ. (λαϊκ.) ξεκούτιασµα. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. άποκολοκύντωσις < άπο- + κολοκύνθη | -ντη, λ. που 
πλάστηκε από τον Λατίνο ποιητή Σενέκα (Apocolocyntosis), προκει-
µένου να παρωδήσει την «αποθέωση» τού αυτοκράτορα Κλαυδίου]. 



αποκοµιδή 244 αποκρυπτογράφηση 
 

αποκοµιδή (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η µεταφορά από ένα µέρος σε άλλο: η 
συσκευασία σε πλαστικές σακούλες βοηθεί στην ~ των σκουπιδιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κοµίζω. [ΕΤΥΜ αρχ· < αποκοµίζω]. 

αποκοµιδή: οµόρριζα. Από το αρχ. ρ. κοµίζω «φέρω, µεταφέρω» πλάστηκε 
ως αντίστροφος σχηµατισµός (όνοµα από ρήµα αντί ρήµα από όνοµα) το 
αρχ. ουσ. κοµιδή. Μόνα τους τα κοµίζω και κο-µιδή δεν χρησιµοποιούνται 
σήµερα, αλλά σώζονται ως σύνθετα. Ειδικότερα, το αποκοµιδή δηλώνει 
µεταφορά (πραγµάτων) µακριά από τον τόπο τού οµιλητή (π.χ. «αποκοµιδή 
των σκουπιδιών»), ενώ η προσκοµιδή σηµαίνει, αντίθετα, τη µεταφορά 
στον τόπο τού οµιλητή, την προσαγωγή και, κατ' επέκτασιν, την προσφορά. 
Η λ. προσκοµιδή έχει περιοριστεί σχεδόν αποκλειστικά στην εκκλησιαστική 
χρήση, στην «προσκοµιδή των Τιµίων ∆ώρων», στην «πρόθεση» ή 
«προσφορά» (των Τιµίων ∆ώρων), δηλ. στη διαδικασία προετοιµασίας τού 
µυστηρίου τής Θείας Ευχαριστίας και τη µεταφορά τους στον τόπο (κόγχη) 
τού Αγίου Βήµατος, όπου επιτελείται αυτή η διαδικασία. Οµοίως, τα 
ανακοµιδή και µετακοµιδή έχουν προσλάβει ειδική σηµασία, δηλώνοντας 
«τη µεταφορά των οστών νεκρού από τον τάφο στο οστεοφυλάκιο» το 
ανακοµιδή ή «τη µεταφορά λειψάνων αγίων από έναν τόπο σε άλλον» το 
µετακοµιδή («η µετακοµιδή τής κάρας, των λειψάνων, τού σκηνώµατος τού 
αγίου...») και, λιγότερο, το ανακοµιδή. Αντίθετα προς τα προσκοµιδή, 
ανακοµιδή και µετακοµιδή, που έχουν αποκτήσει ειδική σηµασία 
περιορισµένη στη γλώσσα τής λατρείας ή τής αναφοράς σε ιερού 
περιεχοµένου έννοιες («λέξεις ταµπού»), τα διακοµιδή και συγκοµιδή (όπως 
και το αποκοµιδή) διατηρούν την καθηµερινή σηµασία τους. Το διακοµιδή 
σηµαίνει τη µεταφορά (ιδ. µε τη χρήση µεταφορικών µέσων), τη 
µετακίνηση από έναν τόπο σε άλλον («η διακοµιδή τραυµατιών από το 
µέτωπο στα µετόπισθεν», «διακοµιδή ασθενούς στο νοσοκοµείο»). Τέλος, το 
συγκοµιδή σηµαίνει τη συλλογή, το µάζεµα, ειδικότερα τη µεταφορά και 
συγκέντρωση προϊόντων τής γης σε γεωργικές αποθήκες, το σόδιασµα και 
τη σοδειά που ακολουθεί τον αµητό, τη συγκοµιδή καρπών µετά τον θε-
ρισµό. Σήµερα, όταν πρόκειται να τονιστεί περισσότερο η πράξη ή η 
ενέργεια τής µεταφοράς (παρά το αποτέλεσµα), χρησιµοποιούνται συχνά 
παράγωγα τού κοµίζω: µετακόµιση, διακόµιση, προσκόµιση, αποκόµιση 
κ.λπ. µε κυριολεκτική ή µεταφορική σηµασία, που συνήθως διαφέρει από 
τη σηµ. των συνθέτων τού κοµιδή. 

αποκοµίζω ρ. µετβ. {αποκόµισα (λόγ. απεκόµισα)} 1. κερδίζω, αποκτώ (κάτι) 
προς όφελος µου: από την εργασία αυτή αποκόµισε πολλά χρήµατα || µπορεί να 
µην πλούτισε από τα ταξίδια του, αποκόµισε όµως πολλές εµπειρίες 2. αποκτώ, 
διαµορφώνω (εντύπωση): από τη συνοµιλία µου µαζί του αποκόµισα άριστες 
εντυπώσεις. — αποκό-µιση (η) [1896]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποκοµιδή. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< απο- Λ- κοµίζω]. 

απόκοµµα (το) {αποκόµµ-ατος | -ατα, -άτων} κοµµάτι που έχει αποσπαστεί 
(συνήθ. από έντυπο): µάζευε τα ~ των εφηµερίδων που τον ενδιέφεραν ΦΡ. 
γραφείο αποκοµµάτων το γραφείο που συλλέγει για λογαριασµό πελατών του 
(ιδιωτών, επιχειρήσεων, πολιτικών κ.λπ.) και έναντι αµοιβής δηµοσιεύµατα 
από τον ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα καθενός. 
[ΕΤΥΜ, µτγν. < αρχ. αποκόπτω]. 

αποκοµµατικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η αφαίρεση κάθε 
κοµµατικού χαρακτήρα από τη λειτουργία ενός οργανωµένου συνόλου, ώστε 
να αποκλείεται οποιαδήποτε εκδήλωση κοµµατισµού: η ~ των ενόπλων 
δυνάµεων. — αποκοµµατικοποιώ ρ. {-είς...}. 

αποκοµµένος, -η, -ο αυτός που έχει αποκοπεί (αποµονωθεί ή αποσπαστεί) από 
το σύνολο στο οποίο κανονικά ανήκει: τα τελευταία χρόνια τής ζωής του ζούσε 
~ από τον κοινωνικό του περίγυρο || αν εξετάσουµε αυτή την απόφαση ~ από τις 
διεθνείς συνθήκες, θα οδηγηθούµε σε εσφαλµένα συµπεράσµατα ΣΥΝ. 
αποµονωµένος, αποσπασµατικός. _— αποκοµµένα επίρρ. 

από κοντά επίρρ. (καθηµ.) από µικρή απόσταση, διατηρώντας στενή επαφή: 
τους ισχυρούς ανθρώπους πρέπει να τους έχεις ~ (να µη χάνεις την επαφή µαζί 
τους) || τον πήρε ~ µην τον χάσει || τον ξέρω ~ (τον ξέρω καλά). Επίσης 
(σπάν.) απόκοντα [µεσν.]. 

αποκοπή (η) [αρχ.] 1. το κόψιµο µέλους από το σώµα όπου ανήκει 2. (µτφ.) η 
αποµάκρυνση ή η αποµόνωση κάποιου από το σύνολο στο οποίο ανήκει µε 
διακοπή των δεσµών που τον συνδέουν µε αυτό: η ~ των νέων από την 
οικογένεια || η ~ του από τη ζωή τής κοινότητας τον οδήγησε στο περιθώριο 3. 
ΠΛΗΡΟΦ. (ή κοπή) η δυνατότητα να κοπεί ένα τµήµα εργασίας από την αρχική 
του θέση, συνήθ. για να µεταφερθεί σε άλλη θέση σε άλλο πρόγραµµα 4. 
ΓΛΩΣΣ. το φωνητικό φαινόµενο τής σίγησης τού τελικού φωνήεντος µιας 
λέξης πριν από το αρχικό σύµφωνο τής εποµένης: πιάσε το > πιάσ' το, βάλε τα 
> βάλ' τα- στην αποκοπή ανήκει και η σίγηση φωνήεντος συλλαβής µέσα στη 
λέξη: (αρχ.) σκόροδον> σκόρδο(ν) · ΦΡ. κατ' ano κοπή ν για αµοιβή που 
υπολογίζεται εκ των προτέρων συνολικά για όλη την εργασία και 
καταβάλλεται εφάπαξ, όχι τµηµατικά σε ηµεροµίσθια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έκκρουση. 

αποκόπτω ρ. [αρχ.] {απέκοψα, αποκ-όπηκα, -οµµένος} 1. (λόγ.-σπάν.) αφαιρώ 
κόβοντας, κόβω (τµήµα από το σώµα στο οποίο ανήκει) 2. (ειδικότ.-σπάν.) 
σταµατώ τον θηλασµό (σε βρέφος): τ' απόκοψα το παιδί ΣΥΝ. απογαλακτίζω 3. 
(συνήθ. µτφ.) αποµακρύνω (κάποιον από χώρο στον οποίο άλλοτε ανήκε): 
προσπάθησαν µε κάθε τρόπο να αποκόψουν τον γιο τους από τις κακές του 
παρέες || µε την αιφνιδιαστική τους επίθεση απέκοψαν την εµπροσθοφυλακή 
από το κυ- 

ρίως στράτευµα ΣΥΝ. αποσπώ. Επίσης (καθηµ.) αποκόβω [µεσν.] (σηµ. 2). f 
αποκορύφωµα (το) [1895] {αποκορυφώµ-ατος | -ατα, -άτων} ο ύψιστος 

βαθµός, το ανώτατο σηµείο: το κέφι έφτασε στο ~, όταν η ορχήστρα άρχισε να 
παίζει το αγαπηµένο τους τραγούδι || στο ~ τής καριέρας | των προσπαθειών 
του ΣΥΝ. ζενίθ, έπακρο. 

αποκορυφώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {αποκορύφω-σα, -θηκα, -µένος} οδηγώ στο 
ανώτερο σηµείο (µια κατάσταση, ένα συναίσθηµα): η αναµονή αποκορύφωσε 
την αγωνία τους || η ένταση αποκορυφώθηκε στο συνέδριο κατά την οµιλία τού 
προέδρου. — αποκορύφωση (η) [µτγν.]. 

απόκοσµος, -η, -ο 1. αυτός που µοιάζει να µην είναι από αυτό τον κόσµο, 
αφύσικος, αλλόκοτος: ~ ήχος | φωνή | άνθρωπος 2. (σπάν.) αυτός που δεν 
πλησιάζει, που βρίσκεται µακριά από τους ανθρώπους: ~ µέρος. — απόκοσµα 
επίρρ. 

αποκοτιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) 1. το υπερβολικό θάρρος, που 
φθάνει µέχρι την απερισκεψία 2. (συνεκδ.) πράξη που χαρακτηρίζεται από 
θάρρος, το οποίο µπορεί και να βλάψει (αυτόν που την επιχειρεί): κάνεις 
καµιά -; — απόκοτος, -η, -ο [µεσν.], απόκοτα επίρρ. [µεσν.], αποκοτώ ρ. 
[µεσν.] {-άς...}. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άπόκοτος, αβεβ. ετύµ., πιθ. < απο- + αρχ. κότος «θυµός» ή < 
απο- + πρώιµο µεσν. κόττος «κύβος, ζάρι». Βλ. κ. κοτώ]. 

αποκούµπι (το) {χωρ. γεν.} η βοήθεια στην οποία µπορεί να καταφύγει κανείς: 
πάλευε ένας άνθρωπος µόνος να θρέψει την οικογένεια του, δίχως κανένα ~ 
ΣΥΝ. στήριγµα, έρεισµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. άποκουµπώ (υποχωρητ.) < άπακουµπώ < άπ(ο)- + 
ακουµπώ]. 

αποκουτιαίνω ρ. µετβ. {αποκούτιανα} αποβλακώνω (βλ.λ.). 
αποκουφαίνω ρ. µετβ. {αποκούφα-να, -θηκα} κουφαίνω εντελώς. 
αποκρατικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το πέρασµα 

(επιχείρησης, εταιρείας) από τα χέρια τού κράτους σε ιδιωτικό ιδιοκτησιακό 
καθεστώς ΣΥΝ. ιδιωτικοποίηση ΑΝΤ. κρατικοποίηση. 

αποκρατικοποιώ ρ. µετβ. {αποκρατικοποιείς... | αποκρατικοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} καταργώ την ιδιοκτησία τού κράτους (σε επιχείρηση, 
εταιρεία κ.λπ.) και τη µεταφέρω σε ιδιώτες: η κυβέρνηση προτίθεται να 
αποκρατικοποιήσει πολλές προβληµατικές επιχειρήσεις τού δηµόσιου τοµέα 
ΣΥΝ. ιδιωτικοποιώ ΑΝΤ. κρατικοποιώ. 

αποκρεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {απόκρεψα} (λαϊκ.) 1. (α) τρώω κρέας παραµονές 
νηστείας (β) (γενικότ.) τρώω πλούσια και χωρίς περιορισµούς εν όψει τής 
µακράς νηστείας που ακολουθεί 2. γιορτάζω την Αποκριά, γλεντώ. 

απόκρηµνος, -η, -ο (τόπος) ψηλός και εξαιρετικά δύσκολος στην ανάβαση, 
απότοµος: ~ βράχια ΣΥΝ. κρηµνώδης. [ΕΤΥΜ αρχ. < απο- + κρηµνός]. 

Αποκριά (η) οι τρεις τελευταίες εβδοµάδες πριν από την Καθαρά ∆ευτέρα, 
κατά τις οποίες επικρατεί το έθιµο τού µασκαρέµατος: την ~ ντύθηκε πιερότος. 
Επίσης Απόκριες κ. Αποκριές (οι) κ. (αρχαιοπρ.) Απόκρεως (η) {Απόκρεω}. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άποκρέα < επίθ. άπόκρεως (ηµέρα) < απο- στερητ. + κρέως, 
γεν. ενικού τού ουσ. κρέας στην αρχ. αττική διάλεκτο. Αρχική σηµ. «αποχή 
από την κρεοφαγία», ειδικά «η τελευταία µέρα (παραµονή) τής νηστείας από 
κρέας». 

αποκριάτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την Αποκριά, µε το 
µασκάρεµα: ~ µεταµφίεση | πάρτι | γλέντι | χορός | φορεσιά | µάσκα 2. 
αποκριάτικα (τα) (α) όλα όσα χρησιµοποιούνται για το µασκάρεµα κατά την 
Αποκριά (β) τολµηρά (αθυρόστοµα) τραγούδια που κατά παράδοση 
τραγουδιούνται την περίοδο τής Αποκριάς σε διάφορες περιοχές τής Ελλάδας. 
— αποκριάτικα επίρρ. 

αποκρίνοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {αποκρίθηκα} απαντώ: ρώτα τον, να δούµε 
τι θα σου αποκριθεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

απόκριση (η) {αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} (συνήθ. λογοτ.) η 
απάντηση: τον ρώτησα τι έχει να πει, αλλά καµιά ~. 

απόκρουση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων} 1.η απώθηση, η 
αποµάκρυνση µε βίαιο τρόπο: ~ τής εχθρικής επίθεσης 2. (ει-δικότ.) ΑΘΛ. το 
να διώχνει κανείς µακριά τη µπάλα που έρχεται στη δική του περιοχή: 
θεαµατική ~ τής µπάλας 3. (µτφ.) η εξουδετέρωση τής ισχύος, η αναίρεση: ~ 
επιχειρήµατος | κατηγορίας ΣΥΝ. ανασκευή, αντίκρουση 4. η έντονη 
απόρριψη: ~ πρότασης | προσφοράς ΣΥΝ. άρνηση ΑΝΤ. αποδοχή. 

αποκρουστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί συναισθήµατα έντονης 
αποστροφής ή ακόµη και φρίκης: οι γονείς ανησυχούσαν για τις ~ σκηνές βίας 
που έβλεπαν τα παιδιά τους στην τηλεόραση || ~ πρόσωπο | συµπεριφορά | 
χαρακτήρας ΣΥΝ. αηδιαστικός, φρικτός ANT. ελκυστικός, συµπαθητικός. — 
αποκρουστικά επίρρ., αποκρου-στικότητα (η). 

αποκρούω ρ. µετβ. {απέκρουσα, αποκρούστηκα) 1. απωθώ, αποµακρύνω µε 
βίαιο τρόπο (συνήθ. κάτι που έρχεται προς εµένα): ~ την εχθρική επίθεση 2. 
ΑΘΛ. διώχνω µακριά (τη µπάλα που έρχεται στην περιοχή µου): ο 
τερµατοφύλακας απέκρουσε θεαµατικά αποσοβώντας σίγουρο γκολ 3. (µτφ.) 
εξουδετερώνω την ισχύ, αναιρώ (κάτι που στρέφεται εναντίον µου): µε 
ατράνταχτα στοιχεία απέκρουσε τις εις βάρος του κατηγορίες ΣΥΝ. 
ανασκευάζω, αντικρούω 4. αρνούµαι µε έντονο τρόπο, απορρίπτω: ~ τον 
έρωτα κάποιου | πρόταση | προσφορά ΑΝΤ. δέχοµαι, αποδέχοµαι. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < απο- + κρούω «χτυπώ»]. 

αποκρυπτογράφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (κυ-ριολ.) η 
µεταφορά στον συµβατικό κώδικα επικοινωνίας (προφορικό ή γραπτό λόγο) 
και δυνατότητα ανάγνωσης µηνύµατος, που έχει συνταχθεί µε 
κρυπτογραφικούς χαρακτήρες: ήταν αδύνατη η ~ των απόρρητων εγγράφων 
τού εχθρού 2. (µτφ.) η αποκάλυψη τού βαθύτε- 
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ρου νοήµατος που κρύβει µια αόριστη δήλωση ή ένα υπαινικτικό κείµενο: η ~ 
των κρυπτικών δηλώσεωντοῦυπουργού || η φιλολογική ερµηνεία των 
µοντερνιστικών κειµένων µοιάζει µε ~ 3. ΓΛΩΣΣ. η ανάγνωση και κατανόηση 
ενός συστήµατος γραφής που δεν ήταν µέχρι τής ανάγνωσης του γνωστή η 
φωνητική αξία των γραµµάτων του: µέχρι τώρα στάθηκε αδύνατη η ~ τής 
Γραµµικής γραφής Α, αντίθετα προς την ~ τής Γραµµικής γραφής Β που 
πραγµατοποιήθηκε από τον Μ. Βέντρις το 1953. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. decipherment]. αποκρυπτογραφώ ρ. µετβ. 
{αποκρυπτογραφείς... | αποκρυπτογράφησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
ανακαλύπτω τον τρόπο αναγνώσεως (ενός κώδικα γραφής): ο πατέρας τής 
αιγυπτιολογίας Ζ.Φ. Σαµπολιόν αποκρυπτογράφησε το 1822 τα ιερογλυφικά τής 
στήλης τής Ροζέτας ANT. κρυπτογραφώ 2. (µτφ.-γενικότ.) µεταφέρω στον 
συµβατικό κώδικα επικοινωνίας, ερµηνεύω: οι εφηµερίδες προσπαθούσαν επί 
ηµέρες να αποκρυπτογραφήσουν τις νέες δηλώσειςτοῦπροέδρου. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. decipher]. 

αποκρυπτογραφώ - κρυπτογραφώ. Το αποκρυπτογραφώ είναι νεότερη λ. 
τού 19ου αι., οπότε πλάστηκε και η σειρά των κρυπτο-γράφος και 
κρυπτόγραφος, κρυπτογραφώ, κρυπτογραφία, κρυπτογραφικός, 
κρυπτογράφηµα και κρυπτογράφηση. Το αποκρυπτογραφώ αποδίδει τα 
γαλλ. déchiffrer και αγγλ. (από τα γαλλ.) decipher, ενώ το κρυπτογραφώ 
είναι αντιδάνειο ως προς το γαλλ. cryptographier (cryptographie, 
cryptogramme) και αντίστοιχα αγγλ. που πλάστηκαν τον 17ο αι. (τη ΙΟετία 
τού '80 πλάστηκε µε την ίδια σηµ. στα Γαλλικά και p. crypter). Αξίζει να 
σηµειωθεί σχετικά µε την προέλευση τού chiffrer (αγγλ. cipher) ότι 
συνδέεται µέσω τού chiffre «αριθµητικό ψηφίο» µε το µεσν. λατ. cifra, που 
σήµαινε «µηδέν» και που, µε τη σειρά του, ανάγεται στο αραβ. sifr «κενός - 
µηδέν». Το αξιοπερίεργο είναι ότι το αραβ. sifr θεωρείται βάσιµα ότι 
προέρχεται από το ελλην. ψήφος (από όπου ως υποκ. το ψη-φίον), έτσι και 
το ξενικό τζίφρα | τσίφρα (µεσν. τσίφρα), η υπογραφή, ανάγεται τελικά (ως 
αντιδάνειο) στο ελλην. ψήφος! 

αποκρύπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {απέκρυψα} κρατώ κρυφό, δεν αποκαλύπτω: ~ την 
αλήθεια ΑΝΤ. φανερώνω. Επίσης (λαϊκ.) αποκρύβω. 

αποκρυστάλλωµα (το) [1847] {αποκρυσταλλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (κυριολ.) 
η µετατροπή σώµατος σε κρύσταλλο 2. (συνεκδ.) το σώµα που µετατράπηκε 
σε κρύσταλλο 3. (µτφ.) η παγίωση (γνώµης, κατάστασης), η οριστική 
κατάληξη (σε κάτι): ήταν αναγκαίο το ~ των συµπερασµάτων ΣΥΝ. 
αποκρυστάλλωση 4. ΓΛΩΣΣ. παγιωµένη φράση που χρησιµοποιείται αυτούσια 
σήµερα στη Ν. Ελληνική και που προέρχεται από παλαιότερες περιόδους τής 
Ελληνικής (Αρχαία, Μεσαιωνική, λόγια), π.χ. εική και ως έτυχε, υπό την 
αιγίδα, εν τάξει (εντάξει), καθ' οδόν ΣΥΝ. απολίθωµα. 

αποκρυσταλλώνω ρ. µετβ. {αποκρυστάλλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. δίνω (σε 
σώµα) κρυσταλλική υφή 2. (συνήθ. µτφ.) καταλήγω οριστικά σε ξεκάθαρη 
θέση, άποψη: δεν έχουµε όλα τα στοιχεία, ώστε να αποκρυσταλλώσουµε την 
άποψη µας || έχει αποκρυσταλλωµένες απόψεις επί τού θέµατος. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. άποκρυσταλλοϋµαι (-όο-), αρχική σηµ. «γίνοµαι όλος από 
πάγο», < άπο- + κρυσταλλοϋµαι < κρύσταλλος. Η µτφ. σηµ. είναι απόδ. τού 
αγγλ. crystallise]. 

αποκρυστάλλωση (η) [1847] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να αποκτά 
ένα σώµα κρυσταλλική µορφή 2. (µτφ.) η οριστική διαµόρφωση σαφούς και 
ολοκληρωµένης θέσης σε ένα ζήτηµα: ~ απόψεων | ιδεών | σκέψεων. 

αποκρυφισµός (ο) {χωρ. πληθ.} το σύνολο θεωριών και πρακτικών που 
απορρέουν από την πίστη σε απόκρυφες ιδιότητες τού ανθρώπου και τής 
φύσης, οι οποίες δεν µπορούν να γίνουν αντιληπτές και κατανοητές λογικά 
και επιστηµο\Ίκά, αλλά µόνο µε διαλογισµό και άσκηση ΣΥΝ. 
αποκρυφολογία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. occultism]. 

αποκρυφιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον αποκρυφισµό: ~ φαινόµενα 
| τελετουργίες | µύηση | σύµβολα | βιβλία. 

αποκρυφολογία (η) {χωρ. πληθ.} ο αποκρυφισµός (βλ.λ.). 
απόκρυφος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που τηρείται µυστικός από τους 

περισσότερους ανθρώπους: ~ διασυνδέσεις · 2. (α) ΘΡΗΣΚ. απόκρυφα βιβλία 
τα κείµενα που αναφέρονται σε πρόσωπα τής Π.∆. και τής Κ.∆., που έχουν 
γραφεί συνήθως από αιρετικές οµάδες χριστιανών, µιµούνται το ύφος των 
συγγραφέων των αντίστοιχων κανονικών βιβλίων και τα οποία η Εκκλησία 
δεν εντάσσει στην Αγία Γραφή- ανάλογα µε το βιβλίο που µιµούνται, 
ονοµάζονται Απόκρυφα Ευαγγέλια, Απόκρυφες Πράξεις, Απόκρυφες Επιστολές, 
Αποκαλύψεις κ.λπ. (β) απόκρυφη επιστήµη διδασκαλία και πρακτική που 
αφορά σε πράξεις, οι οποίες ξεφεύγουν από κάθε λογική εξήγηση και 
στηρίζονται γενικώς στην πίστη ότι υφίστανται µαγικές αντιστοιχίες ανάµεσα 
στα πράγµατα (π.χ. αλχηµεία, µαγεία, µαντεία κ.λπ.). — απόκρυφα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. 

απόκρυψη (η) [αρχ.] {-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -ύψεων} (λόγ.) το κρύ-ψιµο: ~ 
στοιχείων | τής αλήθειας ΑΝΤ. φανέρωµα, αποκάλυψη. 

απόκτηµα [µεσν.] κ. (λαϊκ.) απόχτηµα (το) (αποκτήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ό,τι 
έχει αποκτήσει κανείς 2. (ειδικότ.) ό,τι πολύτιµο έχει αποκτήσει κανείς: το 
καινούργιο οινοποιείο ήταν ~ για το νησί. 

αποκτηνώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {αποκτήνω-σα, -θηκα, -µένος} οδηγώ στο επίπεδο 
τού κτήνους, κάνω (κάποιον) να χάσει την ανθρωπιά του: δεν έδειχναν 
κανέναν οίκτο στους αιχµαλώτους- ο πόλεµος τους είχε αποκτηνώσει. 

αποκτήνωση (η) [1852] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η µεταβολή κά- 

ποιου σε κτήνος, η απώλεια των ανώτερων ψυχικών, πνευµατικών και ηθικών 
του ιδιοτήτων και η εξοµοίωση του µε ζώο: η σκληρότητα και η βαρβαρότητα 
τού πολέµου τους είχαν οδηγήσει στην ~ ΣΥΝ. απανθρωπιά. — 
αποκτηνωτικός, -ή, -ό. 

απόκτηση [µτγν.] κ. (λαϊκ.) απόχτηση (η) [-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} το να 
αποκτά κανείς κάτι: ~ γνώσεων | περιουσίας | συνηθειών | παιδιών | παικτών 
από µια οµάδα. 

αποκτώ κ. (λαϊκ.) αποχτώ ρ. µετβ. (αποκτάς... | απέκτησα (λαϊκ. απόχτησα) 
αποκτ-ώµαι, -άται... (καθηµ. -ιέµαι), -ήθηκα, -ηµένος} 1. κάνω (κάτι) δικό 
µου, παίρνω υπό την κατοχή µου, γίνοµαι κύριος πράγµατος ή φορέας 
ιδιότητας: απέκτησε µεγάλη περιουσία µετά τον θάνατο τού πατέρα του || ~ την 
εύνοια κάποιου || - πείρα | αυτοπεποίθηση | δύναµη | γνώσεις 2. κάνω (παιδιά): 
από τον γάµο του µε τη Μαρία απέκτησε τρία παιδιά. 
[ΕΤΥΜ; < µεσν. αποκτώ < άπο- + κτώ (-άω) «κατέχω», βλ. κ. -κτώ | -ώµαι]. 

αποκτώ αντί αποκτώµαι! Επειδή το απλό ρ. ήταν κτώµαι (και όχι κτώ), θα 
περίµενε κανείς τ. αποκτώµαι αντί αποκτώ. Τύπος αποκτώµαι µαρτυρείται 
(Ησύχιος), αλλά µε άλλη σηµασία: «αποβάλλω | χάνω την κτήση», o 
µεταπλασµός από αποκτώµαι σε αποκτώ είναι ήδη των µεσαιωνικών 
χρόνων. Αρχική σηµ. τού αποκτώ θα µπορούσε να είναι η «παίρνω από 
κάποιον/κάτι και το κάνω δικό µου, προσπορίζοµαι και κάνω κτήµα µου» 
(πβ. αποφέρω, αποκοµίζω). Κατ' άλλους, πρώτα σχηµατίστηκε τ. κτω από 
το ρ. κτώµαι και µετά σύνθετα, όπως απο-κτώ. Ωστόσο, η άποψη αυτή θα 
διασπούσε την προφανή συνέχεια ρηµάτων όπως ανακτώµαι ή κατακτώ-
µαι, όπου οι τ. ανακτώ και κατακτώ δεν διαφέρουν σηµασιολογικά αλλά 
µορφολογικά µόνον από τους αντίστοιχους αρχαίους. 

→ ανακτώ 

αποκύηµα (το) {αποκυήµ-ατος | -ατα, -άτων} το δηµιούργηµα, το γέννηµα· 
κυρ. στη ΦΡ. αποκύηµα τής φαντασίας (κάποιου) το επινόηµα, ό,τι υπάρχει 
µόνο στη φαντασία κάποιου: όσα ισχυρίζεται δεν είναι παρά αποκύηµα τής 
νοσηρής του φαντασίας. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. άποκυώ (-έω) «γεννώ» < άπο- + κυώ, βλ. κ. κύηση. Η 
φρ. αποκύηµα τής φαντασίας είναι µετάφρ. δάνειο, πβ. γερµ. Schöpfung der 
Fantasie]. 

αποκωδικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ερµηνεία µηνύµατος 
που έχει διατυπωθεί σε ειδικό κώδικα, η µεταφορά του σε κατανοητό κώδικα 
2. (ειδικότ.) η επικοινωνιακή διαδικασία κατά την οποία ο δέκτης (ακροατής, 
αναγνώστης, θεατής) προσλαµβάνει και κατανοεί ένα µήνυµα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. decoding]. 

αποκωδικοποιητής (ο) 1. πρόσωπο που αποκωδικοποιεί (κωδικοποιηµένα) 
µηνύµατα 2. συσκευή αποκωδικοποίησης, η οποία µετατρέπει τα σήµατα που 
εκπέµπονται µε ειδικό κωδικό σε γράµµατα, λέξεις κ.λπ. 3. (ειδικότ.) συσκευή 
σε σχήµα µικρού κουτιού που προσαρµόζεται στην τηλεόραση και 
αποκωδικοποιεί το κωδικοποιηµένο σήµα που λαµβάνεται µέσω τής κεραίας 
από συνδροµητικό τηλεοπτικό σταθµό, ώστε να µπορεί µόνο ο κάτοχος τής 
συσκευής (συνδροµητής) να παρακολουθεί το πρόγραµµα. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. decoder]. 

αποκωδικοποιώ ρ. µετβ. (αποκωδικοποιείς... | αποκωδικοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} ερµηνεύω (κάτι που έχει διατυπωθεί σε ειδικό κώδικα), 
µεταφέρω (κάτι) σε κατανοητό κώδικα: αποκωδικοποιηµένο τηλεοπτικό σήµα. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. decode]. 

απολαβή (η) [1868] 1. το υλικό ή ηθικό όφελος που αποκοµίζει κανείς: η εύνοια 
τού εργοδότη τού απέφερε πολλές ~· όλοι φρόντιζαν να έχουν καλές σχέσεις µαζί 
του και ήταν πάντα ο πρώτος που έπαιρνε αύξηση ΣΥΝ. κέρδος 2. απολαβές 
(οι) ο µισθός εργαζοµένου: ικανοποιητικές ~ ΣΥΝ. αποδοχές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. < απολαµβάνω (υποχωρητ.), πβ. κ. λαµβάνω - λαβή]. 

απολαβή ή απολαυή; Το απολαβή (συνήθ. σε πληθ. απολαβές) είναι 
νεότερη λ. (πρωτοαπαντά στον Ιω. Περβάνογλου, 1868), παράγεται από το 
ano-λαµβάνω και σηµαίνει «αυτό που παίρνω από κάποιον (έναντι 
παρεχόµενης εργασίας), παίρνω πίσω ή σε αντάλλαγµα». ∆εν παράγεται 
από το απολαύω, για να γραφεί -όπως συνέβη παλαιότερα- ως απολαυή! 

απολακτίζω ρ. µετβ. (απολάκτισα} 1. διώχνω µε κλοτσιές (λακτίσµατα) 2. 
(µτφ.) απορρίπτω, αρνούµαι µε έντονο τρόπο.   — απολάκτιση (η). [ΕΤΥΜ- 
αρχ· < άπο- + λακτίζω «κλοτσώ» (βλ.λ.)]. 

απολαµβάνω ρ. µετβ. [απόλαυσα (λόγ. απήλαυσα), έχω απολαύσει) δοκιµάζω 
µεγάλη ευχαρίστηση από κάτι: ~ το γεύµα | τη συντροφιά | τη θέα ΣΥΝ. 
χαίροµαι, ευχαριστιέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«δέχοµαι, παίρνω από κάποιον», < άπο- + λαµβάνω. Η σηµ. «τέρποµαι, 
ευχαριστιέµαι» είναι µεσν. υπό την επίδραση τού ρ. απολαύω}. 

απολαµβάνω - απολαύω. Το απολαµβάνω, αρχαίο ρ. συντασσόµενο µε 
αιτ., ξεκινώντας από τη σηµ. τού «παίρνω πίσω προς ωφέλεια µου», 
εξελίχθηκε στη σηµ. τού «ευχαριστιέµαι µε κάτι, νιώθω χαρά για κάτι», 
πιθανότατα υπό την επίδραση τού απολαύω. 'Εφθασε µάλιστα να υπάρξει 
σύγχυση µεταξύ τού απολαµβάνω και τού απολαύω και έτσι άρχισε να 
χρησιµοποιείται καταχρηστικά και εσφαλµένα αντί τού απολαύω. Η χρήση 
«απολαµβάνει 
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τής εµπιστοσύνης» δεν πρέπει να προτιµάται έναντι τού «απολαύει 
τής εµπιστοσύνης». Οµοίως, είναι καλύτερα να λέµε «απολαύει 
τής εκτιµήσεως, τής φιλίας, τής αγάπης, τιµών» κ.ο.κ., και όχι 
«απολαµβάνει τιµών...». Αρα θα πούµε «απολαµβάνω τη θέα | το 
θέαµα | το φαγητό», αλλά «απολαύω εµπιστοσύνης | εκτιµήσεως | 
τιµής». Το ά σηµαίνει «ευχαριστιέµαι, µου αρέσει», το β' «είµαι 
αποδέκτης, µου παρέχεται, µε τιµούν µε...». Η σύγχυση στη 
χρήση οφείλεται και στο ότι το ουσ. απόλαυση ταιριάζει σηµα-
σιολογικά ως «ευχαρίστηση» περισσότερο στο απολαµβάνω παρά 
στο απολαύω. Και το κυριότερο: οι άλλοι (πλην τού ενεστ. και τού 
παρατ.) χρόνοι τού απολαµβάνω σχηµατίζονται από το απολαύω: 
να/θα απολαύσω - απήλαυσα - έχω απολαύσει (φαινόµενο «συ-
µπληρωµατισµού»): Απολαύσαµε τις διακοπές µας στη θάλασσα -
Απήλαυσα το χιούµορ τού ηθοποιού. Τέλος, ας σηµειωθεί ότι ο 
αόρ. τού απολαύω, αναλογικά προς άλλα ρήµατα (ίσως προς το -
ήλασα τού ελαύνω), σχηµατίστηκε ήδη στην Αρχαία ως απ-ήλαυ-
σα αντί απ-έλαυσα. 

απολαυή (η) (εσφαλµ.) → απολαβή 
απόλαυση (η) {-ης κ. -αύσεως | -αύσεις, -αύσεων) 1. η µεγάλη ευχα-

ρίστηση που δοκιµάζει κανείς από κάτι: η ~ τού πρωινού καφέ ΣΥΝ. 
τέρψη ΑΝΤ. στέρηση 2. (συνεκδ.) το αντικείµενο που προκαλεί µεγά-
λη ευχαρίστηση, η πηγή τής απόλαυσης: το τζάκι είναι µεγάλη ~! |] 
έχει απαρνηθεί τις υλικές ~ 3. για να δηλωθεί ότι κάποιος/κάτι προ-
καλεί ευχαρίστηση στους άλλους: αυτός ο κωµικός | αυτή η µελωδία 
είναι σκέτη ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηδονή. [ETYM < αρχ. άπόλαυσις < 
απολαύω]. 

απολαύσιµός (ο) [1840] αυτός τον οποίο είναι δυνατό να απολαύσει 
κανείς. 

απολαυστικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προσφέρει απόλαυση: ~ γεύµα | 
παρέα | κωµωδία | θεατρικό νούµερο | εµπειρία | διακοπές | οµιλητής | 
ερµηνεία ηθοποιού | γλώσσα κειµένου | τηλεοπτικό επεισόδιο | 
συνέντευξη. — απολαυστικά επίρρ., απολαυστικότητα (η) [1895], 

απολαύω ρ. µετβ. (+γεν.) (λόγ.) 1. είµαι αποδέκτης, δέχοµαι, µου πα-
ρέχεται, έχω: απολαύει τής εµπιστοσύνης τής Βουλής || απολαύει τι-
µών και αξιωµάτων 2. (σπάν.) χαίροµαι, ευχαριστιέµαι (µε αυτή τη 
σηµ. συµπληρώνει τους χρόνους τού απολαµβάνω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απολαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άπο- + λαύω < I.E. *law- «παίρνω κάτι ως λεία», πβ. 
σανσκρ. lötam «λεία», λατ. lucrum «κέρδος», γαλλ. lucratif «κερδοφό-
ρος», γερµ. Lohn «αποδοχές» κ.ά. Οµόρρ. λεία, αρχ. λήζοµαι «λη-
στεύω», ληστής κ.ά.]. 

απολείπω ρ. µετβ. [αρχ.] {απέλιπον, -ες, -ε...} (λόγ.-σπάν.) αφήνω, 
εγκαταλείπω: δεν µε απέλιπαν το θάρρος και η πίστη στον Θεό. 

απολείτουρνα επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) µετά τη λειτουργία τής Εκκλη-
σίας. 

απολειφάδι (το) {απολειφαδ-ιού | -ιών} 1. το υπόλειµµα από σαπούνι 
2. (µτφ.-σκωπτ.) ο µικρόσωµος άνθρωπος: κοίτα το ~ που θέλει να 
κάνει και τον άντρα! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπόλειµµα. 
[ΕΤΥΜ < απο- + *λειφάδιον «υπόλειµµα» < λείπω ή, κατ' άλλη άπο-
ψη, < *άπολοιπάδιον < µτγν. άπύλοιπον, ουδ. τού επιθ. άπόλοιπος ή, 
τέλος, < απ(ο)- + αλείφω]. 

απόλεµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει πολεµική πείρα ΣΥΝ. 
απειροπόλεµος, άκαπνος ΑΝΤ. µπαρουτοκαπνισµένος, εµπειροπόλε-
µος 2. αυτός στον οποίο δεν έχει γίνει πόλεµος: ~ χώρα | πληθυσµοί. 

απολεξικοποιηµένο ρήµα (το) ΓΛΩΣΣ. ρήµα (λ.χ. κάνω, βάζω κ.λπ.) 
το οποίο χρησιµοποιείται µε ουσιαστικά δηλώνοντας περιφραστικά 
αντίστοιχα µονολεκτικά ρήµατα, π.χ. κάνω ερώτηση → ερωτώ. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. delexical verb]. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. desquamation]. 
απολεσθείς, -είσα, -έν → απολλύω 
απολήγω ρ. αµετβ. [αρχ.] {απέληξα} (+σε) έχω το άκρο, το τέλος µου 

σε ορισµένο σηµείο, καταλήγω σε (κάτι): το δόρυ ήταν ένα µακρύ κο-
ντάρι, που απέληγε σε αιχµή, ώστε να χρησιµοποιείται ως όπλο || διά-
φορα νεύρα τού σώµατος απολήγουν στο σηµείο αυτό. 

απόληξη (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} άκρο, το τµήµα στο 
οποίο απολήγει ένα σώµα: αιχµηρή ~ || οι ~ καλωδίων | νεύρων. 

απολησµονώ ρ. µετβ. [µεσν] {απολησµον-είς κ. -άς... | απολησµόν-
ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (λαϊκ.-λογοτ.) ξεχνώ εντελώς: «µε τι 
καρδιά να σ' αρνηθώ, να σ' απολησµονήσω;» (λαϊκ. τραγ.). — απο-
λησµονιά (η). 

απολίθωµα (το) [1856] {απολιθώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (συνήθ. στον 
πληθ.) το αποµεινάρι ή το ίχνος πάνω στον γήινο φλοιό ζωντανού ορ-
γανισµού από παλαιότερη γεωλογική περίοδο (όστρακα, φύλλα, καρ-
ποί κ.λπ.) 2. (µτφ.-µειωτ.) το αποµεινάρι παλαιότερων αντιλήψεων, 
καταστάσεων: «σήµερα οι κοµµατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις 
τής νεολαίας αποτελούν πολιτικά ~ τού παρελθόντος» (εφηµ.) 3. 
ΓΛΩΣΣ. τύπος από παλαιότερες φάσεις τής γλώσσας, που χρησιµο-
ποιείται σε ορισµένες µόνο φράσεις και περιβάλλοντα: η δοτική δεν 
υπάρχει πια ως πτώση, διατηρούνται όµως τύποι της σε απολιθώµατα, 
όπως: δόξα τω θεώ, συν τω χρόνω, εν τούτοις (εντούτοις) κ.λπ. ΣΥΝ. 
αποκρυστάλλωµα. 

απολιθώνω ρ. µετβ. {απολίθω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (κάποιον/ 
κάτι) πέτρα ή σκληρό και άκαµπτο σαν πέτρα 2. (µεσοπαθ. απολιθώ-
νοµαι) γίνοµαι απολίθωµα (βλ.λ., σηµ. 1): το απολιθωµένο δάσος τής 
Μυτιλήνης αποτελεί µνηµείο τής φύσης. — απολίθωση (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άπολιθώ (-όω) < άπο- + -λιθώ < λίθος]. 

απολιόρκητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει πολιορκηθεί. 
απολίπαινω ρ. µετβ. [µτγν] {απολίπα-να, -νθηκα, -σµένος} αφαιρώ 

τις λιπαρές ουσίες, το λίπος από (κάτι). — απολίπανση (η). 
απολιτικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} το να γίνεται κανείς 

απολιτικός. 
απολίτικός, -ή, -ό αυτός που δεν σχετίζεται µε την πολιτική ζωή και 

τα κοινά ή δεν ενδιαφέρεται για αυτά: πολλοί παραπονούνται για 
τους σηµερινούς νέους ότι είναι - και ενδιαφέρονται µόνο για τη 
διασκέδαση τους (πβ. λ. ακοµµάτιστος) ΣΥΝ. αποπολιτικοποιηµένος 
ΑΝΤ. πολιτικοποιηµένος. Επίσης απολίτικος, -η, -ο. — απολιτικά κ. 
απολίτικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αταξικός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. apolitique]. 

απολίτικότητα (η) στάση ή αρχή που δεν λαµβάνει υπ' όψιν της την 
πολιτική τάξη πραγµάτων ή/και τους µηχανισµούς µέσω των οποίων 
ασκείται η εξουσία. 

απολίτιστος, -η, -ο [1826] µη πολιτισµέ\Ός, αυτός που δεν έχει ανα-
πτύξει πολιτισµό ή δεν έχει την ευεργετική επίδραση τού πολιτισµού: 
~ λαός | συµπεριφορά ΣΥΝ. βάρβαρος, άξεστος ΑΝΤ. πολιτισµένος. 

Απολλόδωρος (ο) {-ου κ. -ώρου} αρχαίος Αθηναίος γραµµατικός 
(2ος αι. π.Χ.(· κυριότερο έργο του τα Χρονικά, όπου περιγράφονται τα 
µετά την άλωση τής Τροίας γεγονότα. [ΕΤΥΜ υ,τγν. κύρ. όν. < 
'Απόλλων + -δωρος < δώρον]. 

απολλυω ρ. µετβ. {εύχρ. οι τύποι απώλ-εσα (να/θα απολέσω, έχω 
απολέσει), -έσθην, -ης, -η... (µτχ. απολεσθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) χάνω: 
απώλεσε την ψυχραιµία του || απωλέσθη χαρτοφύλακας µε σηµαντικά 
έγγραφα- ΦΡ. απολεσθέντα αντικείµενα (επιγραφή σε δηµόσιους 
χώρους, π.χ. αεροδρόµια, σχολεία κ.ά.) χώρος όπου εκτίθενται αντι-
κείµενα που έχουν χαθεί («απολεσθεί»), για να αποδοθούν στους κα-
τόχους τους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άπόλλυµι «καταστρέφω, σκοτώνω» < άπο- + ολλυµι < 
*δλ-νυ-µι, βλ. κ. λ. απώλεια, άπολωλός (πρόβατο), όλεθρος]. 

 

ΣΧΟΛΙΟ Στην Ελληνική και σε άλλες γλώσσες η σηµασία ενός ρή-
µατος, αντί να δηλώνεται µονολεκτικά µε τον ανάλογο λεξικό τύ-
πο | λέξηµα (π.χ. καταθέτω, κολυµπώ, προσέχω, αισθάνοµαι, ερω-
τώ, απαντώ, χρησιµοποιώ, ελέγχω, επιδρώ κ.λπ.), µερικές φορές δη-
λώνεται περιφραστικά µε τη βοήθεια ορισµένων ρηµάτων (κάνω, 
δίνω, έχω, παίρνω, γίνοµαι, ασκώ κ.ά.): κάνω κατάθεση, κάνω κο-
λύµπι, δίνω προσοχή, έχω την αίσθηση, κάνω ερώτηση, δίνω απά-
ντηση, κάνω χρήση, ασκώ έλεγχο, ασκώ επίδραση κ.λπ. Στις περι-
πτώσεις αυτές, το λεξικό (σηµασιολογικό) βάρος µεταφέρεται από 
το ρήµα στο ουσιαστικό. Έτσι, το ρήµα απολεξικοποιείται (> απο-
λεξικοποιηµένο ρήµατα) ή, από άλλη σκοπιά, το ουσιαστικό υπο-
στηρίζεται ρηµατικά (> ρηµατικώς υποστηριζόµενα ουσιαστικά 
[verb supported nouns]). Με τον τρόπο αυτόν προβάλλεται επικοι-
νωνιακά η πληροφορία που δίνει το ουσιαστικό, ενώ το ρήµα µέ-
νει να δηλώνει όχι λεξική αλλά γραµµατική σηµασία (χρόνο, πρό-
σωπο, ποιόν ενεργείας κ.λπ.), σαν να ήταν «βοηθητικό ρήµα». Συ-
ντακτικώς, εξάλλου, το ρήµα ως απολεξικοποιηµένο (περιφραστι-
κό) µεταβάλλεται σε ρήµα συντασσόµενο µε δύο αντικείµενα: 
Ελέγχω την επιχείρηση (1) - Ασκώ έλεγχο (1) στην επιχείρηση (2). 

απολεπίζω ρ. µετβ. {απολέπισ-α | -τηκα, -µένος} 1. αφαιρώ τα λέπια 
από (ψάρι) 2. (µεσοπαθ. απολεπίζοµαι) ΙΑΤΡ. (για την επιδερµίδα) ξε-
φλουδίζω: η επιδερµίδα των ηλικιωµένων συχνά απολεπίζεται. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άπο- + λεπίζω < λέπος «λέπι».]. 

απολέπιση (η) [1847] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η απόπτωση 
(ξεφλούδισµα) των επιφανειακών στρωµάτων τής κεράτινης στι-
βάδας τής επιδερµίδας υπό µορφήν λεπιών, που εµφανίζεται ως σύ-
µπτωµα δερµατοπαθειών και εξανθηµατικών νόσων 2. (καθηµ.) η 
αφαίρεση των νεκρών κυττάρων τής επιδερµίδας µε ειδικά καλλυ-
ντικά ή δερµατολογικά προϊόντα καθαρισµού ΣΥΝ. πίλινγκ. 

απολεσθέντα - απώλεσα - απώλεια - απολωλός. Τού αρχ. ρ. άπ-
όλλυµι | άπ-ολλύω µόνο µερικοί τύποι έχουν σωθεί και χρησιµο-
ποιούνται σε επίσηµο ή υψηλότερο ύφος: απ-ώλεσα και απ-ωλέ-
σθην (µε εσωτερ. αύξηση -ω-), αλλά να/θα απολέσω - έχω απολέ-
σει, να/θα απολεσθεί - έχει απολεσθεί (µε -ο-, δηλ. χωρίς εσωτε-
ρική αύξηση), o παρακείµενος είναι άπ-όλωλα (το β' -ο- είναι ω 
λόγω «αττικού αναδιπλασιασµού») και η µετοχή του στο ουδ. απ-
ολωλός (πρόβατο) (γεν. τού απολωλότος προβάτου). Τέλος, το απώ-
λεια (θ. ολ-) υπάγεται στον νόµο «τής εκτάσεως εν συνθέσει» των 
ονοµάτων, εξού και η γραφή του µε ω (πβ. όνοµα αλλά επ-ώνυµο, 
οδύνη αλλά επ-ώδυνος). Για τον ίδιο λόγο και από το ίδιο θέµα ολ-
γράφονται και παν-ώλης (πανούκλα), εξώλης και προώλης, πανω-
λεθρία. 

Απόλλων (ο) {Απόλλων-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. ένας από τους δώδεκα θε-
ούς τού Ολύµπου, γιος τού ∆ία και τής Λητούς, θεός τού φωτός, τής 
µουσικής, τής ποίησης και τής µαντικής 2. ανδρικό όνοµα 3. όνοµα 
διαφόρων αθλητικών σωµατείων. Επίσης Απόλλωνας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
'Απόλλων | δωρ. Άπέλλων | θεσσ. "Απλούν | κυπρ. Απειλών, αγν. ετύµου. 
Ίσως συνδέεται µε το *απελος «δύναµη» (πβ. οµηρ. όλιγηπελέων 
«ολιγοδύναµος, αδύναµος») ή µε το ουσ. άπέλλαι «ιερά» (< ά- 
αθροιστ. + πέλλα «λίθος», επειδή οι ιεροί λίθοι ήταν σηµαντικοί στη 
λατρεία τού Απόλλωνος), οπότε ο Απόλλων θα εθεωρείτο αστική, όχι 
ποιµενική θεότητα. Η άποψη ότι η λατρεία τού θεού έχει παλαιότατο 
κρητοµυκηναϊκό υπόβαθρο ενισχύεται από την αδυναµία 
ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής ερµηνείας τού ονόµατος, αν και αυτό 
δεν µαρτυρείται στα µέχρι τώρα διαθέσιµα κείµενα τής Γραµµικής 
Β']. 

Απολλώνιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. ο Ρόδιος· επικός ποιητής τής Αλε-
ξανδρινής εποχής (295-215 π.Χ.), διευθυντής τής Βιβλιοθήκης τής 
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Αλεξάνδρειας· κυριότερο έργο του τα Αργοναυτικά 2. ο ∆ύσκολος· 
Αλεξανδρινός γραµµατικός (2ος αι. µ.Χ.), συντάκτης τού περίφηµου έργου 
Περί συντάξεως των τού λόγου µερών, το οποίο αποτελεί τη θεωρητική βάση 
τής παραδοσιακής σύνταξης· λόγω των δυσκολιών και τής στρυφνότητας τού 
ύφους τού έργου του πήρε το παρατσούκλι «∆ύσκολος» 3. όνοµα µαρτύρων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < 
'Απόλλων (βλ.λ.)]. 

απολλώνιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Απόλλωνα 2. (µτφ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από ψυχοπνευµατική αρµονία, κατ' αντιδιαστολή 
προς τον διονυσιακό (βλ.λ.): ~ πνεύµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 

απολογητής (ο), απολογήτρια (η) (απολογητριών) 1. (γενικά) πρόσωπο που 
υπερασπίζεται µε τον λόγο του κάποιον/κάτι: ένας όψιµος - τού µαρξισµού 2. 
ΘΕΟΛ. χριστιανός συγγραφέας των πρώτων αιώνων, που µε το έργο του 
υπερασπίστηκε την αλήθεια τής χριστιανικής πίστης απέναντι στους διωγµούς 
τής ρωµαϊκής αρχής ή στις επιθέσεις των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών (πβ. 
λ. αντιρρητική). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Apologet. Το µεσν. 
απολογητής σηµαίνει «απολογούµενος σε δικαστήριο»]. 

απολογητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε απολογία: ~ υπόµνηµα | 
επιστολή 2. ΘΕΟΛ. απολογητική (η) ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο την 
υπεράσπιση τής ορθόδοξης χριστιανικής πίστης έναντι τής αµφισβήτησης ή 
τής παρερµηνείας της. — απολογητικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

απολογία (η) {απολογιών} 1. ο προφορικός ή γραπτός λόγος, µε τον οποίο 
προσπαθεί κανείς να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στις κατηγορίες 
που του προσάπτονται: µε την ~ του ο Σωκράτης δεν κατάφερε να πείσει τους 
δικαστές για την αθωότητα του 2. ΘΕΟΛ. το σύγγραµµα τού απολογητή (βλ.λ., 
σηµ. 2): ο Ιουστίνος συνέγραψε απολογίες για κατηγορίες κατά τής χριστιανικής 
διδασκαλίας από Ιουδαίους και ειδωλολάτρες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < απολογούµαι]. 

απολογισµός (ο) [αρχ.] 1. (γενικά) η έκθεση λογαριασµού, η λογοδοσία τής 
διαχείρισης για κάθε οικονοµική χρήση 2. (ειδικότ.) η έκθεση που 
περιλαµβάνει τα έσοδα και τα έξοδα, τα καθαρά κέρδη µιας επιχείρησης σε 
ορισµένο χρονικό διάστηµα: η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ~ τού 
οικονοµικού έτους 1996-73. (ειδικότ.) η παρουσίαση των αποτελεσµάτων τής 
εφαρµογής τού κρατικού προϋπολογισµού, ο οποίος καταρτίζεται από το 
Γενικό Λογιστήριο τού Κράτους κάθε οικονοµικό έτος 4. (µτφ.) η αξιολόγηση 
πεπραγµένων, η παρουσίαση και εκτίµηση (θετικών - αρνητικών, ωφελειών - 
ζηµιών κ.λπ.): ο ~ τής µάχης ήταν βαρύς για τους συµµάχους: δύο χιλιάδες 
νεκροί και άλλοι τόσοι τραυµατίες || έπειτα από τριών ετών προσπάθεια ήρθε η 
ώρα να κάνουµε τον ~ µας. 

απολογιστικά επίρρ.- κατ' απολογισµό, για τον υπολογισµό τού συνολικού 
κόστους σύµφωνα µε το πόσο κόστισε κάθε επιµέρους εργασία: η πληρωµή 
τού εργολάβου θα γίνει ~. Επίσης (λόγ.) απολογιστικά«; [1888]. 

απολογιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον απολογισµό ή µε απόδοση 
λογαριασµού: ~ γενική συνέλευση || ~ διαδικασία | έλεγχος. 

απολογούµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {απολογείσαι... | απολογήθηκα) ♦ 
(αµετβ.) 1. απαντώ προφορικώς ή γραπτώς σε κατηγορίες που διατυπώνονται 
εναντίον µου: ο δράστης τού εγκλήµατος απολογείται αύριο στον τέταρτο 
τακτικό ανακριτή 2. (εµφατ.) δικαιολογούµαι: δεν νιώθω ότι πρέπει να 
απολογηθώ για τις πράξεις µου ♦ 3. (µετβ.) (καταχρ.) λέω (κάτι) ως απολογία: 
σκεφτόταν τι θ' απολογηθεί ενώπιον τού Θεού, όταν έρθει η ώρα τής κρίσεως. 
Επίσης (λαϊκ.) απολογιέµαι κ. απολογιούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. απολογούµαι (-έο-) < άπόλογος «διήγηση, µύθος» < άπο- + 
λόγος]. 

απολογούµαι - ζητώ συγγνώµη. Πολύ συχνά στην Κύπρο, µερικές φορές 
και στον ελλαδικό χώρο, υπάρχουν οµιλητές που χρησιµοποιούν το 
απολογούµαι µε την καταχρηστική σηµ. τού «ζητώ συγγνώµη»: Άργησα 
γιατί είχε µεγάλη κίνηση στον δρόµο- απολογούµαι - Απολογούµαι που δεν θα 
µπορέσω να έλθω µαζί σας. Πρόκειται για µεταφορά στην Ελληνική τού 
αγγλ. apologise (δάνειο, από το ελλην. απολογούµαι), που χρησιµοποιείται 
στην Αγγλική κυρίως µε τη σηµ. τού «ζητώ συγγνώµη». Στην Κοινή Ν. 
Ελληνική, ωστόσο, η χρήση αυτή προσκρούει στο γλωσσικό αίσθηµα των 
οµιλητών και είναι καλό να αποφεύγεται. 

απολυµαίνω ρ. µετβ. {απολύµα-να, -νθηκα, -σµένος) καθαρίζω µε κατάλληλες 
ουσίες, καταστρέφοντας τους νοσογόνους παρασιτικούς οργανισµούς, τα 
µικρόβια: - διαµέρισµα | σχολικές αίθουσες | δηµόσιους χώρους. — 
απολυµαντής (ο), απολυµαντικός, -ή, -ό [1866], απολυµαντικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. άπολυµαίνοµαι < άπο- + λυµαίνοµαι < λύµα]. 

απολύµανση (η) [1876] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων) η καταστροφή µε 
ειδικά φάρµακα των νοσογόνων παρασιτικών οργανισµών, των µικροβίων: ~ 
χώρων | ρούχων || χηµική ~ || κάνω ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
désinfection]. 

απολυµαντηριος, -α, -ο {απολυµαντήρί-ου | -ων} 1. αυτός που απο-λυµαίνει, 
που δρα απολυµαντικά 2. απολυµαντήριο (το) [1892] {απο-λυµαντηρί-ου | -
ων} ο θάλαµος απολύµανσης. 

απόλυση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1.η παύση (υπαλλήλου, 
εργάτη) από την εργασία του: η επιχείρηση προχώρησε σε µαζικές ~ 
εργαζοµένων ANT. πρόσληψη 2. (συνεκδ.) το έγγραφο που αναφέρει την 
παύση (υπαλλήλου, εργάτη) από εργασία: ο διευθυντής 

υπέγραψε τις ~ 3. η αποφυλάκιση: ~ κρατουµένου 4. ΣΤΡΑΤ. η λήξη τής 
θητείας στρατευµένου: ηµεροµηνία απολύσεως στρατευσίµου ΑΝΤ. κατάταξη 
5. η αποφοίτηση µαθητή από το σχολείο: βαθµός απολύσεως από τη Γ' τάξη 
τού Λυκείου 6. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η ευχή που λέει ο ιερέας στο τέλος_ κάθε 
λειτουργίας (β) (συνεκδ.) η λήξη τής λειτουργίας. 

απολυταρχία (η) [1861] {απολυταρχιών} 1.ΠΟΛΙΤ. το καθεστώς στο οποίο ο 
ανώτατος άρχοντας έχει απεριόριστες εξουσίες ΣΥΝ. απόλυτη µοναρχία, 
δεσποτισµός 2. ΙΣΤ. το στάδιο εξέλιξης σε καθεστώτα ευρωπαϊκών κρατών, 
κατά το οποίο ο µονάρχης συγκέντρωνε στα χέρια του την απόλυτη εξουσία, 
αποδυναµώνοντας τις τοπικές αριστοκρατίες και την Εκκλησία, π.χ. µε τον 
Λουδοβίκο Ι∆' στη Γαλλία, την Ελισάβετ Α στην Αγγλία κ.ά. Επίσης 
απολυταρχισµός (ο) [1892]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. 
[ΕΤΥΜ < απόλυτος + -αρχία < άρχω. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
absolutisme]. 

απολυταρχικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε την απολυταρχία: ~ 
καθεστώς 2. (µτφ.) αυταρχικός, τυραννικός: πολλά στελέχη τού κόµµατος 
κατέκριναν την - συµπεριφορά τού αρχηγού. — απο-λυταρχικ-ά | -ώς [1886] 
επίρρ. 

απολυτήριο (το) {απολυτηρί-ου | -ων} έγγραφο που πιστοποιεί την περάτωση 
σπουδών ή στρατιωτικής θητείας: ~ ∆ηµοτικού | Γυµνασίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποφοίτηση. 

απολυτήριος, -α, -ο [1833] 1. (α) αυτός που γίνεται µε σκοπό την απόλυση ή 
την αποφοίτηση (β) απολυτήριες εξετάσεις οι γραπτές εξετάσεις που γίνονται 
µε τη συµπλήρωση των σπουδών σε σχολείο ή ανώτερη σχολή: στο τέλος τής 
Γ'Λυκείου δίνουν- ΑΝΤ. εισαγωγικές εξετάσεις 2. απολυτήριο (το) βλ.λ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποφοίτηση. 

απολυτηριούχος (ο/η) [1890] (λόγ.) πρόσωπο που έχει πάρει απολυτήριο (από 
σχολή ή τον στρατό). 

απολυτίκιο (το) {-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων} ΕΚΚΛΗΣ. το σύντοµο εκκλησιαστικό 
τροπάριο, που ψάλλεται προς τιµήν αγίου ή σηµαντικού γεγονότος τής 
εκκλησιαστικής ιστορίας πριν από την απόλυση (βλ.λ., σηµ. 6). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. άπολυτίκιον, υποκ. τού άπολυτικόν, ουδ. τού επιθ. άπολυτικός 
< απολύω. Το επίθ. άπολυτικός ουσιαστικοποιήθηκε εξαιτίας τής χρήσης του 
στην έκφραση άπολυτικός ύµνος]. 

απόλυτο (το) {απολύτ-ου | -ων} 1. η έννοια τού αυτοτελούς, πλήρους και 
απεριορίστου- (συνεκδ.) οτιδήποτε έχει αυτά τα χαρακτηριστικά: ουτοπιστής, 
µια ζωή επιδίωκε το ~ ΑΝΤ. σχετικό 2. ΦΙΛΟΣ, (α) το ανεξάρτητο από κάθε 
προσδιορισµό και περιορισµό, αυτό που δεν εξαρτάται από τίποτε, που 
αναγνωρίζεται χωρίς αναγωγή σε άλλο (β) (ειδικότ.) η αρχή, η βάση, ο 
γενεσιουργός παράγοντας τού κόσµου, τού παντός (το ιδεατό ή ο Θεός). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. absolu]. 

απολυτοποιω ρ. µετβ. {απολυτοποιείς... | απολυτοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} θέτω, εµφανίζω ή αποδέχοµαι (κάτι) ως απόλυτο: µην το 
απολυτοποιείς, υπάρχουν καλοί και κακοί σε όλες τις πλευρές. — 
απολυτοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. absolutise). 

απόλυτος, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που αφέθηκε ελεύθερος, που δεν είναι υπό 
επίβλεψη: είχε τον σκύλο ~. — απόλυτα επίρρ. 

απόλυτος, -η (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που δεν έχει όρια, που εµφανίζεται στην 
ολοκληρωµένη του µορφή και φύση, σε όλη του την ένταση, που δεν 
περιορίζεται (από κανέναν και τίποτα), δεν µετριάζεται: ~ ελευθερία | 
δικαιοσύνη | ησυχία | εξουσία | µονάρχης | τάξη | σκοτάδι | υπακοή || πρόσωπο 
τής απολύτου εµπιστοσύνης µου ΣΥΝ. πλήρης, τέλειος ΑΝΤ. περιορισµένος- ΦΡ. 
απόλυτη πλειοψηφία η πλειοψηφία που βασίζεται στο 50% + 1 των ψήφων 2. 
απόλυτο (το) βλ.λ. 3. (εµφατ.) πολύ µεγάλος: είναι ~ ανάγκη να έρθετε αµέσως 
στο χειρουργείο || ~ προτεραιότητα | δίκιο 4. ανεξάρτητος από εξωτερικά ση-
µεία αναφοράς, από οποιουσδήποτε συσχετισµούς ή προσµείξεις: ~ µουσική 
είναι αυτή που δεν συµπεριλαµβάνει κανένα στοιχείο εξω-µουσικό, δηλ. από 
άλλη τέχνη (δραµατικό, ποιητικό κ.τ.ό.) ΣΥΝ. καθαρός ΑΝΤ. σχετικός 5. 
ΓΛΩΣΣ. (α) (συντακτικός όρος) που υπάρχει στην πρόταση, χωρίς να συνδέεται 
µε άλλον όρο: ~ µετοχή είναι η µετοχή που δεν αναφέρεται σε κανέναν άλλο όρο 
τής πρότασης (β) χαρακτηρισµός τής πτώσης στην οποία βρίσκεται µια 
απόλυτη µετοχή: γενική απόλυτος, π.χ. «Θεού θέλοντος, όλα θα πάνε καλά» 6. 
(κ. για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από κατηγορηµατικότητα και 
ακαµψία, που δεν αφήνει περιθώρια για κριτική, αντίλογο ή για συµ-
βιβασµούς: οι εξτρεµιστές είναι ~ σε αυτά που πιστεύουν || Μην είσαι τόσο ~! 
Υπάρχουν και περιπτώσεις που τα πράγµατα δεν είναι έτσι · 7. ΦΥΣ. απόλυτο 
µηδέν (ή µηδέν Κέλβιν) η χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία, που ισοδυναµεί 
µε -273,160°C ή µε 0° Κ 8. ΜΑθ. απόλυτη τιµή η τιµή ενός πραγµατικού 
αριθµού που ισούται µε τον ίδιο, αν είναι θετικός ή µηδέν, και µε τον αντίθετο 
του, αν είναι αρνητικός-σύµβολο loti: η ~ τού -4 είναι 1-41 = +4 || η ~ τού +5 
είναι 151 = 5 9. ΧΗΜ. (συνήθ. για διαλύτες) καθαρή ουσία (χωρίς ακαθαρσίες 
ή προσµείξεις): ~ αιθανόλη | αιθέρας 10. ΜΟΥΣ. απόλυτη µουσική µουσική 
γραµµένη χωρίς αναφορά σε εξωµουσικό, «φιλολογικό πρόγραµµα»· 
προτάθηκε για πρώτη φορά στα µέσα τού 19ου αι., σε θεωρητικό κείµενο τού 
Ριχάρδου Βάγκνερ, και αποτέλεσε αισθητικό ιδεώδες κατά τον 19ο και τον 20ό 
αι., αντιτιθέµενο στην προγραµµατική µουσική (βλ. λ. προγραµµατικός). — 
απόλυτα | απολύτως επίρρ. [µτγν.], απο-λυτότητα κ. (προφορ.) απολυτοσύνη 
(η). 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «απελευθερωµένος, λυµένος από δεσµά», < αρχ. 
απολύω. Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη µτγν., ενώ ορισµένοι όροι είναι µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. απόλυτη πλειοψηφία (πβ. αγγλ. absolute majority), απόλυτο µηδέν 
(πβ. αγγλ. absolute zero), απόλυτη µοναρχία (πβ. γαλλ. monarchie absolue)]. 
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απόλυτος - απολύτως: διαβαθµιστικές λέξεις. Το απόλυτος, από 
τη σηµασιολογική του υφή, δεν επιδέχεται διαβάθµιση (αυξοµειώ 
σεις). Φράσεις τού τύπου «είµαι µάλλον απόλυτος σε αυτό το θέ 
µα» ή «είµαι αρκετά απόλυτος» ή «είµαι πολύ απόλυτος» είναι 
αντιφατικές προς την ίδια την έννοια τού απόλυτος και γι' αυτό 
πρέπει να αποφεύγονται. Αντίθετα, το επίρρ. απολύτως | απόλυτα 
χρησιµοποιείται συχνά -και σωστά- για να προσδιορίσει επίθετα 
ή άλλα επιρρήµατα διαβαθµιστικά, δηλ. εν είδει εµφάσεως ή υπερ 
θετικού βαθµού: Είµαι απολύτως βέβαιος ότι θα τα καταφέρει 
(= βεβαιότατος, πολύ βέβαιος) - απολύτως ορθό | απολύτως σύµ 
φωνος κ.ο.κ. _ εντελώς^ επιτατικός 

απολυτρώνω ρ. µετβ. {απολύτρω-σα, -θηκα, -µένος} απελευθερώνω 
(από εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση): ο Χριστός ήρθε στον κόσµο, 
για να απολυτρώσει τους ανθρώπους από την αµαρτία ΣΥΝ. σώζω, 
λυτρώνω. — απολυτρωτής (ο), απολυτρώτρια (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άπολυτρώ «απελευθερώνω καταβάλλοντας λύτρα» < άπο- + λυτρώ (-
όω) < λύτρον], 

απολύτρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η λύτρωση από κα-
κό: η ~ τού ανθρώπου από τα δεσµά τής αµαρτίας. — απολυτρωτι-
κός, -ή, -ό [µεσν.], απολυτρωτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ· Το µτγν. άπολύτρωσις (< αρχ. άπολυτρώ) χρησιµοποιήθηκε 
στην Κ.∆., για να δηλώσει τη θυσία τού Χριστού και την εξαγορά 
τού ανθρωπίνου γένους από τις αµαρτίες (λ.χ. Ρωµ. 3, 24). Χρησιµο-
ποιήθηκε µε την ίδια σηµασία -και επικράτησε τελικά- η επίσης 
µτγν. λ. λύτρωσις\. 

απολύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {απέλυσα, απολύ-θηκα, -µένος} ♦ 
(µετβ.) 1. παύω από εργασιακή θέση: η επιχείρηση απέλυσε εκατό 
υπαλλήλους ΣΥΝ. παύω, διώχνω, (λαϊκ.) σχολάω 2. απελευθερώνω 
(φυλακισµένο) µε τη λήξη τής ποινής του ΣΥΝ. αποφυλακίζω 3. απαλ-
λάσσω (κάποιον) από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις µε τη λήξη 
τής θητείας του ♦ 4. (αµετβ.) (για λειτουργία στην εκκλησία) τελειώ-
νω ΦΡ. νυν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα (νυν απολύεις τον 
δοϋλόν σου, δέσποτα' από την απόλυση τού εσπερινού) τώρα µπορώ 
να πεθάνω- συνήθ. για περιπτώσεις όπου κάποιος αισθάνεται ότι η 
ευτυχία του ολοκληρώνεται, το όνειρο του εκπληρώνεται. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < άπο- + λύω. Η φρ. «νυν απολύεις τον δοϋλόν σου, δέσποτα» 
(Κ.∆. Λουκ. 2, 29) ελέχθη από τον ηλικιωµένο Συµεών, ο οποίος 
ευτύχησε, προτού πεθάνει, να δει και να κρατήσει στην αγκαλιά του 
τον Χριστό]. 

απολωλαίνω ρ. µετβ. {απολώλα-να, -θηκα, -µένος} (εκφραστ.) απο-
τρελαίνω. 

απολωλός (το) {απολωλότ-ος | -α, -ων} χαµένο· στη ΦΡ. απολωλός 
πρόβατο(ν) (άπολωλός πρόβατον, Κ.∆. Λουκ. 15, 6 κ.α.) ο άνθρωπος 
που έφυγε από τον δρόµο τού Θεού, γενικότ. τον σωστό δρόµο- η φρά-
ση είναι ιδιαίτερα γνωστή από τη χρήση της στη νεκρώσιµη ακο-
λουθία: «Το άπολωλος πρόβατον εγώ είµι, ανακάλεσαν µε, Σωτήρ, 
και σώσόν µε». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απολλύω. 
[ΕΤΥΜ αρχ. µτχ. (άπ-ολωλώς, -υϊα, -ός) παθ. παρακ. τού ρ, άπόλλυµι 
«καταστρέφω», βλ. κ. απολλύω]. 

αποµαγνητισµός (ο) η αφαίρεση ή απώλεια τής µαγνητικής ιδιότητας 
(από αντικείµενο που έχει µαγνητιστεί). — αποµαγνητίζω ρ. [1852]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. démagnétisation (νόθο συνθ.)]. 

αποµαγνητοφωνώ ρ. µετβ. (αποµαγνητοφωνείς... | αποµαγνητο-φών-
ησα, -ούµαι. -ήθηκα, -ηµένος} µεταφέρω πιστά στη µορφή γραπτού 
κειµένου προφορικό λόγο, που εγγράφηκε σε µαγνητόφωνο: ~ 
συνοµιλία. — αποµαγνητοφώνηση (η). 

αποµαζικοποιώ ρ. µετβ. {αποµαζικοποιείς... | αποµαζικοποί-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} κάνω κάτι να χάσει τον µαζικό του χαρα-
κτήρα: «βρισκόµαστε στο τέλος τής κοινωνίας τής µαζικής κατανά-
λωσης και στην αρχή µιας νέας κατανάλωσης αποµαζικοποιηµένης 
και εξατοµικευµένης» (εφηµ.) ANT. µαζικοποιώ. — αποµαζικοποίηση 
(η), αποµαζικοποιητικός, -ή, -ό. 

αποµαζοποιώ ρ. µετβ. {αποµαζοποιείς... | αποµαζοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} κάνω (κάποιον) να πάψει να έχει τα χαρακτηριστικά 
τής µάζας, να είναι απρόσωπος, άβουλος και παθητικός δέκτης 
εντολών και ιδεών ANT. µαζοποιώ. — αποµαζοποίηση (η). 

αποµαθαίνω ρ. µετβ. {απόµαθα (λόγ. απέµαθα)} 1. µαθαίνω (κάτι) 
πολύ καλά, ολοκληρώνω τη µάθηση µου (σε κάτι) · 2. ξεχνώ κάτι που 
ξέρω, ξεµαθαίνω: ζώντας µακριά από την Ελλάδα βαθµηδόν απέµα-
θε την Ελληνική και χρησιµοποιούσε την Αγγλική. Επίσης (λόγ.) απο-
µανθάνω [αρχ.] (σηµ. 2). 

απόµακρος, -η, -ο 1. (για τόπους) αυτός που βρίσκεται σε µακρινή 
απόσταση (συνήθ. σε σχέση µε κεντρική περιοχή): ~ συνοικία ANT. 
κοντινός 2. αυτός που έρχεται ή φαίνεται να έρχεται από µακριά: ~ 
φωνές 3. (για πρόσ.) αυτός που ζει σε απόσταση από τους άλλους, 
που δεν ενθαρρύνει τους άλλους να τον πλησιάσουν: ήταν ~ άνθρω-
πος, δύσκολα µπορούσε κανείς να πιάσει φιλία µαζί του ΣΥΝ. µονα-
χικός, αποµονωµένος ΑΝΤ. κοινωνικός. — απόµακρα επίρρ. [µεσν.]. 

αποµάκρυνση (η) [1831] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. (α) η 
κίνηση µακριά από σηµείο µε αύξηση τής απόστασης από αυτό: η ~ 
τού πλοίου από το λιµάνι (β) η µεταφορά κάποιου µακριά από κά-
που: η ~ των αµάχων από την εµπόλεµη ζώνη || η ~ των διαδηλωτών 
από την είσοδο τής πρεσβείας ήταν δύσκολη υπόθεση για τους αστυ-
νοµικούς 2. η εκδίωξη, η αποποµπή: στη συνεδρίαση τού διοικητικού 
συµβουλίου αποφασίστηκε η ~ τού συµβούλου από την εταιρεία 3. 
(µτφ.) η εκούσια φυγή κάποιου από συγκεκριµένο περιβάλλον: η απο-
µάκρυνση της από την οικογένεια της οφειλόταν στη σκληρή συµπε- 

ριφορά των γονέων της 4. η διαφοροποίηση από κάτι που θεωρείται 
ως βάση ή αφετηρία: η ~ µιας χώρας από τις αρχές τού ∆ιεθνούς ∆ι-
καίου || η ~ τού µεταφραστή από το πρωτότυπο. 

αποµακρύνω ρ. µετβ. {αποµάκρυ-να, -νθηκα, -σµένος) 1. µεταφέρω 
µακριά, κάνω (κάποιον/κάτι) να πάει µακριά: ~ τα εύφλεκτα υλικά || 
οι αστυνοµικοί αποµάκρυναν τους περίεργους από τον τόπο τής 
έκρηξης || (κ. µεσοπαθ.) ο ύποπτος αποµακρύνθηκε µε γρήγορο βήµα 
|| το παιδί αποµακρύνθηκε από την ακτή κολυµπώντας || µην αποµα-
κρυνθείτε, σε λίγο φεύγουµε! 2. (µτφ.) εκδιώκω, αποπέµπω: µετά την 
αποτυχία στις εκλογές, τον αποµάκρυναν από την ηγεσία τού κόµ-
µατος || (παθ.) αποµακρύνθηκε από τη θέση του | το πόστο του | την 
επιτροπή- (ειδικότ το µεσοπαθ. αποµακρύνοµαι) 3. (µτφ.) εγκαταλεί-
πω (κάποιον/κάτι), φεύγω και ζω µακριά (από κάποιον/κάτι): αποµα-
κρύνθηκε από κοντά του, γιατί δεν µπορούσαν πια να συµβιώσουν || 
προσπαθεί να αποµακρυνθεί από τις κακές παρέες της 4. (µτφ.) δια-
φοροποιούµαι ή έρχοµαι σε αντίθεση µε κάτι που θεωρείται ως βάση 
ή αφετηρία: ~ από το πνεύµα µιας διδασκαλίας || η µετάφραση απο-
µακρύνεται πολύ από το πρωτότυπο || ο νέος υπουργός αποµακρύνε-
ται αισθητά από τη γραµµή του προκατόχου του || στην οµιλία του, 
αποµακρύνθηκε από το θέµα αρκετές φορές ΣΥΝ. ξεστρατίζω, ξεφεύ-
γω 5. (µτφ.) εγκαταλείπω µια δραστηριότητα, ασχολία κ.λπ. για ορι-
σµένο διάστηµα: αν αποµακρυνθείς από τις σπουδές σου για πολύ 
χρόνο, µετά δύσκολα θα επανέλθεις! ΣΥΝ. αποκόπτοµαι. [ΕΤΥΜ- 
µεσν. < µτγν. αποµακρύνοµαι < άπο- + µακρύνω | -οµαι]. 

αποµακρυσµένος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση, 
σε πολύ µακρινό µέρος: τα ~ χωριά τής ελληνικής επαρχίας. 

αποµανθάνω → αποµαθαίνω 
αποµαχικός, -ή, -ό [1839] αυτός που σχετίζεται µε αποµάχους: Ναυ-

τικό Αποµαχικό Ταµείο. 
απόµαχος (ο) [αρχ.] (αποµάχ-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που αποσύρθη-

κε από µάχη ή αγώνα, ή αποστρατεύθηκε λόγω σωµατικής ανικανό-
τητας 2. αυτός που αφυπηρέτησε από το στράτευµα, που δεν ανήκει 
πια στο µάχιµο δυναµικό τού στρατού ΣΥΝ. απόστρατος 3. αυτός που 
αποσύρθηκε από την εργασία: ~ ναυτικός ΣΥΝ. συνταξιούχος. 

απόµαχος - παλαίµαχος - βετεράνος. Το απόµαχος δηλώνει κυ-
ρίως τον πρώην µάχιµο στρατιωτικό, τον ευρισκόµενο (για λόγους 
ηλικίας, υγείας κ.τ.ό.) εκτός στρατεύµατος, τον παλαιό πολεµιστή, 
τον απόστρατο. Αντίθετα, το παλαίµαχος δηλώνει τον παλαιό και 
ακόµη εν ενεργεία ευρισκόµενο πολεµιστή, άρα τον έµπειρο και 
ικανό πολεµιστή, τον εµπειροπόλεµο, τον άξιο. Το ίδιο σηµαίνει το 
λατιν. veteranus (< veter «παλαιός» + κατάλ. -anus), το (µτγν.) βε-
τεράνος. Τόσο το παλαίµαχος όσο και το βετεράνος χρησιµοποι-
ούνται συχνά µεταφορικώς, για να δηλώσουν τον έµπειρο και ικα-
νό σ' έναν κλάδο (παλαίµαχος δηµοσιογράφος | βετεράνος τής δη-
µοσιογραφίας, παλαίµαχος | βετεράνος πολιτικός κ.ο.κ.). Ως προς 
τον τονισµό των λέξεων αυτών, παραγώγων τού µάχοµαι, το µεν 
απόµαχος κανονικώς τονίζεται στην προπαραλήγουσα ως σύνθετο 
µε πρόθεση ή στερητικό (πβ. σύµ-µαχος, πρό-µαχος, υπέρµαχος, ά-
µαχος κ.τ.ό.), ενώ το παλαίµαχος θα περίµενε κανείς να τονίζεται 
ως παλαίµαχος (πβ. πυγ-µάχος, µονο-µάχος, Μακεδονοµάχος, 
Μαραθωνο-µάχος κ.τ.ό.), όπως τα λοιπά ρηµατικά παράγωγα σε -
µάχος. 

αποµεινάρι κ. αποµεινάδι (το) (χωρ. γεν.} 1. ό,τι µένει ως υπόλειµµα 
από κάτι που αναλώνεται (ιδίως για φαγώσιµα): τα σκυλιά τού 
δρόµου τρέφονται από τα αποµεινάρια φαγητών που τους δίνουν οι 
περίοικοι ΣΥΝ. αποφάγια 2. (γενικότ.) ό,τι αποµένει από κάτι (αντι-
κείµενο, κτίσµα, καλλιτέχνηµα κ.λπ.) µέσα στο πέρασµα τού χρόνου: 
~ αρχαίου ναού ΣΥΝ. κατάλοιπο, λείψανο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπόλειµµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. άποµεινάρης «υπολειπόµε-
νος» < αρχ. αποµένω + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

αποµένω ρ. αµετβ. [αρχ.] {απόµεινα κ. απέµεινα} 1. µένω ως υπόλοι-
πο: µας αποµένουν πέντε λεπτά µέχρι το τέλος ΣΥΝ. µένω, υπολείπο-
µαι· (αρνητ.) ΦΡ. δεν αποµένει παρά (για υποχρεωτική επιλογή) το 
µόνο που µπορεί να κάνει κανείς: δεν (µας) αποµένει παρά να φωνά-
ξουµε την αστυνοµία || δεν αποµένει τίποτε άλλο, παρά ο θάνατος 
ΣΥΝ. µένω 2. καταλήγω να είµαι, βρίσκοµαι σε ορισµένη κατάσταση 
(µετά από ένα γεγονός): µετά την καταστροφή απέµεινε να κοιτάζει 
άφωνος τα ερείπια || ~ µόνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω, υπόλειµµα. 

απόµερος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται µακριά από το κέντρο, από 
πολυσύχναστα µέρη: - σπίτια ! δροµάκια | σοκάκια | στενά ΣΥΝ. από-
κεντρος, µακρινός. — απόµερα επίρρ. 

αποµεσήµερο (το) το τµήµα τής ηµέρας µετά το µεσηµέρι. — απο-
µεσήµερα επίρρ. 

αποµίµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η πιστή µί-
µηση πρωτοτύπου, η κατασκευή αντιγράφου ΑΝΤ. αυθεντικός, γνή-
σιος 2. (συνεκδ.) το αντίγραφο (συνήθ. πολύτιµου αντικειµένου): πρό-
κειται για φτηνές ~ προϊόντων αξίας ΣΥΝ. ιµιτασιόν 3. (ειδικότ.) η 
σκόπιµη και έντεχνη πιστή αντιγραφή πρωτότυπου προϊόντος, µεθό-
δων και εργασιών, µε σκοπό συνήθ. το κέρδος: θεµιτή | αθέµιτη ~. 

αποµιµουµα! ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] [αποµιµείσαι... | αποµιµήθηκα} µι-
µούµαι πιστά (κάτι), αντιγράφω: - το ύφος | την υπογραφή | τη φωνή 
κάποιου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αποµνηµονεύµατα (τα) {αποµνηµονευµάτων} η γραπτή αφήγηση 
αναµνήσεων και αυτοβιογραφικών στοιχείων που περιλαµβάνει και 
ιστορικά γεγονότα, γεγονότα ιδιαίτερα σηµαντικά, όπως τα έζησε ο 
συγγραφέας τους: τα ~ τού Μακρυγιάννη | τού Κολοκοτρώνη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αποµνηµονεύω, o όρος χρησιµοποιήθηκε για πρώτη 
φορά από τον Ξενοφώντα, όταν κατέγραψε τις αναµνήσεις του από 
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τον Σωκράτη]. αποµνηµόνευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} το να συ-
γκρατεί κανείς γνώσεις στη µνήµη του και να µπορεί να τις πει απέξω: το σχολείο 
πρέπει να ενθαρρύνει την κριτική ανάγνωση και όχι τη στείρα ~ πληροφοριών ΣΥΝ. 
αποστήθιση, (εκφραστ.) παπαγαλία. αποµνηµονεύω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{αποµνηµόνευ-σα, -θηκα, -µένος} συγκρατώ (γνώσεις) µε τη βοήθεια τής 
µνήµης, µαθαίνω απέξω: ~ τους αρχικούς χρόνους των ανωµάλων ρηµάτων ΣΥΝ. 
αποστηθίζω, (εκφραστ.) παπαγαλίζω. απόµονος, -η, -ο αυτός που ζει τελείως 
µόνος και αποµονωµένος ΣΥΝ. ολοµόναχος, κατάµονος- ΦΡ. µόνος κι απόµονος 
τελείως έρηµος, χωρίς συγγενείς και φίλους. αποµονώνω ρ. µετβ. {αποµόνω-σα, 
-θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ χωριστά, αποκόπτω (από ένα σύνολο): αυτά τα δύο 
θέµατα δεν µπορούν να αποµονωθούν το ένα από το άλλο, πρέπει να 
αντιµετωπιστούν από κοινού 2. διακόπτω την επαφή (ανθρώπου µε τους άλλους ή 
τόπου µε τους γειτονικούς τόπους): οι υπόλοιποι διαδηλωτές αποµόνωσαν τους 
ταραξίες || ζούσε αποµονωµένος σ' ένα ξερονήσι.  — απο-µονωµένα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άποµονοϋµαι (-όο) < άπο- + µονοϋµαι < µόνος]. αποµόνωση (η) 
[1846] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να κρατείται κανείς χωριστά ή να 
διακόπτεται η επικοινωνία του µε άλλους: µετά την εισβολή του στο Κουβέιτ το 
Ιράκ βρέθηκε σε διεθνή ~ 2. ο χώρος (συνήθ. στενό δωµάτιο) στον οποίο 
τοποθετείται κανείς, συνήθ. εν είδει ποινής, ώστε να µην επικοινωνεί µε άλλους: 
στις φυλακές, τους κρατουµένους που προκαλούν επεισόδια τους στέλνουν για 
µερικές µέρες στην ~ 3. νοσοκοµειακός χώρος, στον οποίο νοσηλεύονται και 
παρακολουθούνται οι πάσχοντες από βαριές µεταδοτικές ασθένειες. — 
αποµονωτικός, -ή, -ό [1861], αποµονωτικά επίρρ. αποµονωτήριο (το) [1886] 
{αποµονωτηρί-ου | -ων} ο χώρος αποµόνωσης τιµωρηµένων, καταδίκων ή 
ασθενών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. isolateur]. αποµονωτισµός (ο) η 
πολιτική τακτική µιας χώρας, η οποία αποφεύγει τις διεθνείς επαφές και 
εξαντλείται στην εθνική της αυτάρκεια: η Αλβανία ακολούθησε πολιτική πλήρους 
~ µετά τη διακοπή των σχέσεων της και µε την Κίνα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. isolationism]. αποµυζητήρας (ο) [1895] (λόγ.) το όργανο µε το οποίο 
γίνεται η αποµύζηση γάλακτος από τον µαστό τής µητέρας. αποµυζώ ρ. µετβ. 
{αποµυζάς... | αποµύζ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. αναρροφώ 
(θρεπτικό υγρό): τα κουνούπια αποµυζούν αίµα ΣΥΝ. (για µωρά) βυζαίνω 2. 
(µτφ.) εκµεταλλεύοµαι εξαντλητικά, καρπώνοµαι κάθε απόθεµα (οικονοµικό, 
δύναµης, ενέργειας) κάποιου: του αποµύζησε την περιουσία του και τον 
εγκατέλειψε ΣΥΝ. (λαϊκ.) µαδώ, ξεκοκκαλίζω, αρµέγω. — αποµύζηση (η), 
αποµυ-ζητικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αποµυζώ (-άω) < άπο- + µυζώ «ρουφώ, αντλώ», πιθ. από την 
ηχοποίητη λ. µΰ, η οποία αντιπροσωπεύει τη θέση και το σχήµα των χειλιών, 
όταν ρουφούν]. αποµυθοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η 
αφαίρεση των µυθικών στοιχείων (διήγησης, αντίληψης κ.ά.), η παρουσίαση 
(προσώπου, γεγονότος κ.λπ.) στις πραγµατικές τους διαστάσεις (χωρίς τα 
πλασµατικά ή εξιδανικευτικά στοιχεία που τα περιβάλλουν): η ~ των µεγάλων 
ανδρών || η ~ τής εικόνας που είχαν σχηµατίσει για τον πολιτικό ηγέτη. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. demythologisation (νόθο συνθ.)]. 
αποµυθοποιώ ρ. µετβ. {αποµυθοποιείς... | αποµυθοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} παρουσιάζω (πρόσωπο, γεγονός, διήγηση κ.λπ.) στις πραγµατικές τους 
διαστάσεις, αφαιρώντας τα µυθικά, πλασµατικά ή εξιδανικευτικά στοιχεία που 
τα περιβάλλουν: είναι ένα βιβλίο που ~ δυο µεγάλους αστέρες τού Χόλλυγουντ || 
η αποκάλυψη τής παραποι-ήσεως των γεγονότων στη Ρουµανία τού Τσαουσέσκου 
αποµυθοποίησε τον ρόλο τού Τύπου. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. demythologise]. αποµυθοποιητιΚΟς, -ή, 
-ό αυτός που σχετίζεται µε την αποµυθοποίηση: ~ διαδικασία. — 
αποµυθοποιητικά επίρρ. αποµωραίνω ρ. µετβ. [µτγν.] {αποµώραν-α, -θηκα} 
αποβλακώνω, καθιστώ (κάποιον) εντελώς µωρό ΣΥΝ. ξεκουτιαίνω. 
αποναρκώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {απονάρκω-σα, -θηκα, -µένος} ναρκώνω (κάποιον) 
εντελώς, προκαλώ υπνηλία ΣΥΝ. αποχαυνώνω, αποκοιµίζω. — απονάρκωση 
(η) [αρχ.], αποναρκωτικός, -ή, -ό [1891]. απονεκρώνω ρ. µετβ. [µτγν.] 
{απονέκρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (µέλος τού σώµατος) ανενεργό, 
αναίσθητο: η εγχείρηση απονέκρωσε το χέρι του || (µτφ.) λόγω τής οικονοµικής 
κρίσης η αγορά έχει απονεκρωθεί 2. (µτφ.) οδηγώ στην παρακµή, την αδράνεια: 
ο Πελοποννησιακός Πόλεµος απονέκρωσε την πνευµατική και πολιτική ακµή τής 
αρχαίας Αθήνας. — απονέκρωση (η). απονεµηµένος, -η, -ο → απονέµω 

απονέµω ρ. µετβ. (απένειµα, απονεµή-θηκα, -µένος} 1. προσφέρω σε 
(κάποιον/κάτι) σύµφωνα µε την αξία (κάποιου) ή το δίκαιο: του απένειµαν τιµές 
αρχηγού κράτους || ~ χάρη (σε κρατούµενο)· ΦΡ. απονέµω δικαιοσύνη δικάζω 
ως δικαστής, σύµφωνα µε το κρατούν δίκαιο 2. (συχνότ.) προσφέρω ιδιοχείρως 
(σε παρασηµοφορίες, βραβεύσεις κ.λπ.) ορισµένη τιµή (παράσηµο, βραβείο, 
τιµητικό δίπλωµα κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπο- + νέµω]. απονενοηµένος, -η, -ο 
αυτός που γίνεται σε στιγµή απελπισίας και απόγνωσης: ο αυτοτραυµατισµός 
του ήταν ένα ~ διάβηµα, για να τη συγκινήσει ΣΥΝ. απεγνωσµένος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. µτχ. παρακ. τού ρ. άπονοουµαι «είµαι απελπισµένος» < άπο- + 
νοούµαι, ρ. νοώ < νους. Η φρ. απονενοηµένο διάβηµα αποδί- 

δει το γερµ. vermessene Handlung]. απόνερα (τα) 1. τα υπολείµµατα ήδη 
χρησιµοποιηµένου νερού: τα ~ τής µπουγάδας 2. τα νερά που αποµένουν από τις 
χηµικές κατεργασίες στις βιοµηχανίες και που περιέχουν άχρηστα και χρήσιµα 
υλικά 3. τα ίχνη που αφήνει η αύλακα που σχηµατίζει στη θάλασσα το πλοίο 
καθώς πλέει. Επίσης απονέρια (σηµ. 1). απονευρώνω ρ. µετβ. {απονεύρω-σα, -
θηκα, -µένος} 1. ΙΑΤΡ. αφαιρώ ή αποτέµνω νεύρο από (µέρος τού σώµατος): ~ 
δόντι 2. (µτφ.) αποδυναµώνω αφαιρώντας βασικά στοιχεία για τη λειτουργία 
(θεσµού, επιχείρησης, κόµµατος κ.λπ.), οδηγώ στην εξασθένηση: η αποµά-
κρυνση των παλιών, έµπειρων στελεχών απονεύρωσε την οργάνωση. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. άπονευρούµαι (-όο-) < άπο- + νευροϋµαι < αρχ. νεϋρον]. απονεύρωση (η) 
{-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. η αφαίρεση ή η απότµηση νεύρου: ο 
οδοντίατρος έκανε ~ στο σάπιο δόντι 2. (µτφ.) η αποδυνάµωση που οφείλεται 
στην αφαίρεση βασικών για τη λειτουργία (θεσµού, επιχείρησης, κόµµατος 
κ.λπ.) στοιχείων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άπονεύρωσις (σηµ. 2) < άπονευρούµαι. Η σηµ. 1 αποτελεί 
αντιδάν. από νεολατ. aponeurosis]. απονήρευτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν 
έχει µάθει να σκέπτεται και να ενεργεί µε πονηριά, να καταλαβαίνει την 
πονηριά των άλλων: µόλις είχε έρθει από το χωριό και, ~ όπως ήταν, τον έπιασαν 
κορόιδο ΣΥΝ. αθώος, άδολος, αγαθός ANT. πονηρεµένος, καχύποπτος, δύσπι-
στος. — απονήρευτα επίρρ. απονήωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 
(στην αεροναυτική) η ανύψωση αεροσκάφους στον αέρα από το κατάστρωµα 
αεροπλανοφόρου πλοίου. 
[ΕΤΥΜ < απο- + -νήωση (κατά το απογείωση) < αρχ. ναύς, νηός | νε-ώς φλ. λ. 
ναυς)]. απονιά (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη κατανόησης και στοργής στη 
δυστυχία τού άλλου: «για την ~ σου µες στη γειτονιά σου κάθε βράδυ πίνω και 
µεθώ» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. αναλγησία. απονοµή (η) 1. το να απονέµει (βλ.λ.) 
κανείς κάτι: - χάριτος | δικαιοσύνης | βραβείου | τιµών ΣΥΝ. απόδοση 2. 
(συνεκδ.) η τελετή στην οποία απονέµει κανείς κάτι: στην ~ παρέστησαν πολλοί 
επίσηµοι. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. απονέµω]. άπονος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ευαισθησίας στη δυστυχία των άλλων, από έλλειψη 
συµπόνιας: ~ άνθρωπος || «~ ζωή µας πέταξες στού δρόµου την άκρη» (τραγ.) 
ΣΥΝ. άσπλαχνος, ανάλγητος ANT. σπλαχνικός, πονετικός. — άπονα επίρρ. 
[µεσν.]. απόντος, -η, -ο (στην αργκό των αθλητικογράφων) (παίκτης) που δεν 
σηµείωσε κανέναν πόντο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. αποξαρχής επίρρ. 
(λαϊκ.-λογοτ.) 1. ξανά από την αρχή: «να την πετιέται ~ κι αντρειεύει και 
θεριεύει» (Γ. Ρίτσος) 2. από την πρώτη στιγµή: το δήλωσε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αρχή. [ΕΤΥΜ. Συµφυρµός των απαρχής + εξαρχής]. αποξενώνω ρ. µετβ. 
{αποξένω-σα, -θηκα, -µένος} αποµακρύνω, καθιστώ (κάποιον) ξένο προς κάτι 
άλλοτε οικείο: η τηλεόραση συχνά αποξενώνει τους ανθρώπους || η µακρά του 
απουσία στο εξωτερικό είχε ως αποτέλεσµα να αποξενωθεί από τους φίλους του. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άποξενώ (-όω) < αρχ. άπόξενος]. αποξένωση (η) [µτγν.] {-ης κ. 
-ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η αποµάκρυνση από κάτι οικείο: ~ από γονείς | φίλους | 
συγγενείς 2. (ειδικότ.) η αποµάκρυνση τού ενός από τον άλλον άνθρωπο, η 
µοναξιά: η ~ των σύγχρονων µεγαλουπόλεων. αποξεραίνω ρ. → αποξηραίνω 
απόξεση κ. [µεσν.] αποξυση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. το να 
αποξέει (βλ.λ.) κανείς κάτι 2. ΙΑΤΡ. [1896] το ξύσιµο µε ειδικό ιατρικό εργαλείο 
(ξέστρο) κοιλότητας τού ανθρώπινου σώµατος για την αφαίρεση υλικού: ~ τής 
µήτρας (βλ. κ. λ. έκτρωση). [ΕΤΥΜ. < µτγν. άπόξεσις < αρχ. άποξέω. o ιατρ. όρ. 
είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. curettage < curette «ξέστρο»]. απόξεσµα (το) 
{αποξέσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. το υλικό που αφαιρείται µε απόξεση από 
κοιλότητες τού σώµατος. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. άποξέω]. αποξεχνιέµαι ρ. αµετβ. 
αποθ. [µεσν.] {αποξεχάσ-τηκα, -µένος} χάνω την προσοχή µου, αφαιρούµαι: 
αποξεχάστηκα κοιτάζοντας τη φύση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. άποξέω ρ. µετβ. 
{απέξεσ-α, αποξέσ-θηκα, -µένος} 1. τρίβω µε οξύ εργαλείο (επιφάνεια) για την 
αφαίρεση σωµατιδίων ή τη λείανση της, αφαιρώ ξύνοντας: στον Μεσαίωνα 
συνήθιζαν να αποξέουν το κείµενο από τις περγαµηνές, για να τις 
ξαναχρησιµοποιήσουν 2. ΙΑΤΡ. (για κοιλότητα τού ανθρώπινου σώµατος) κάνω 
απόξεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπο- + ξέω «ξύνω»]. αποξήλωση (η) {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η αποσυναρµολόγηση και η αποµάκρυνση µιας 
κατασκευής, π.χ. µιας µηχανολογικής εγκατάστασης, µιας εξέδρας εκδηλώσεων 
κ.λπ. — αποξηλώνω ρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. dismantling]. αποξηραίνω ρ. 
µετβ. [αρχ.] {αποξήρα-να, -νθηκα, -µµένος} κάνω (κάτι) να ξεραθεί, το αφήνω 
να αφυδατωθεί: οι σταφίδες είναι αποξη-ραµµένες ρώγες σταφυλιού || 
αποξηραµµένα σύκα || διακοσµητικά αποξηραµµένα άνθη. Επίσης αποξεραίνω. 
— αποξηραντής (ο). αποξήρανση (η) [1843] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -
άνσεων} η αφαίρεση τής υγρασίας από ένα σώµα, ωσότου ξεραθεί και µείνει 
χωρίς υγρασία ή νερό: ~ καρπών | λιµνών. αποξηραντήριο (το) [1886] 
{αποξηραντηρί-ου | -ων} ο τόπος στον οποίο γίνεται αποξήρανση διάφορων 
προϊόντων. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. sécherie]. αποξηραντικός, -ή, -ό [1801] 
αυτός που σχετίζεται µε την αποξή- 
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ρανση: ~ έργα, αποξύλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} BOT. η 
µετατροπή των 

κυτταρικών τοιχωµάτων των φυτών σε ξύλο. 
απόξυοη (η) → απόξεση απόξω επίρρ. → απέξω 
αποπαίδι (το) {χωρ. γεν.} 1. το αποκληρωµένο παιδί · 2. το παραµε-

ληµένο παιδί 3. (γενικότ.) το παραγκωνισµένο πρόσωπο: τον είχε για 
~, να του κάνει τα θελήµατα. Επίσης απόπαιδο. 

αποπαίρνω ρ. µετβ. [µεσν.] {αποπήρα} µιλώ επιθετικά, απότοµα σε 
(κάποιον), µε διάθεση να ψέξω: τον αποπαίρνουν συνεχώς, έτσι δεν 
τολµά να πει ελεύθερα τη γνώµη του ΣΥΝ. µαλώνω, κατσαδιάζω, 
(λόγ.) επιτιµώ. 

απόπατος (ο) [µτγν.] (λαϊκ.-παλαιότ.) ο χώρος όπου αποπατεί κανείς: 
στα παλιά σπίτια ο ~ ήταν σε εξωτερικό χώρο ΣΥΝ. αποχωρητήριο, 
µέρος, καµπίνες, (καθηµ.) τουαλέτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τουαλέτα. 

αποπατώ ρ. αµετβ. {αποπατείς... | αποπάτησα} αποβάλλω από τον ορ-
γανισµό περιττώµατα, κόπρανα ΣΥΝ. αφοδεύω, ενεργούµαι, κάνω την 
ανάγκη µου. — αποπάτηση (η) [µτγν], αποπάτηµα (το) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αποπατώ (-έω) «αποσύροµαι παράµερα για να αφο-
δεύσω» < απο- + πατώ]. 

απόπειρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η δοκιµαστική προσπάθεια: το δο-
κίµιο του ήταν µια πρώτη ~ προσέγγισης τού ζητήµατος 2. προσπάθεια 
να βλάψει κανείς τον εαυτό του ή τους άλλους: ~ αυτοκτονίας | 
ληστείας | βιασµού | κλοπής | εκβιασµού | φόνου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άπο- + πείρα]. 

αποπειρατικός, -ή, -ό [1866] 1. αυτός που σχετίζεται µε την απόπειρα 
κάποιου για κάτι 2. ΓΛΩΣΣ. αποπειρατικός ενεστώτας βλ. λ. 
ενεστώτας. [ETYM. Απόδ. τού γαλλ. canatifj. 

αποπειρώµαι ρ. µετβ. αποθ. {αποπειράσαι... | αποπειράθηκα} δοκι-
µάζω (να πράξω κάτι, που βλάπτει ή αποβαίνει εις βάρος άλλων ή 
και τού εαυτού µου): αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από 
τον τρίτο όροφο || οι ληστές αποπειράθηκαν να βιάσουν το θύµα τους 
|| τρεις κουκουλοφόροι αποπειράθηκαν να ληστέψουν το υποκατά-
στηµα τής τράπεζας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αποπειρώµαι (-άο-) < απόπειρα]. 

αποπεµπτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αποµακρύνει, διώχνει: - συ-
µπεριφορά | τρόπος | ενέργεια || (κ. ως ουσ.) τα ξόρκια λειτουργούν ως 
αποπεµπτικά τού κακού. 

αποπέµπω ρ. µετβ. [αρχ.] {απέπεµψα, αποπέµφθηκα} αποµακρύνω, 
διώχνω: κι από τη νέα του δουλειά τον απέπεµψαν κακήν κακώς, 
γιατί µάλωνε µε τους προϊσταµένους του || «άκουσαν από το θυρο-
τηλέφωνο να τους αποπέµπουν µε τη φράση "αφήστε µας ήσυχους, 
επιτέλους!"» (εφηµ.). 

αποπερατώνω ρ. µετβ. {αποπεράτω-σα, -θηκα, -µένος} φέρω εις πέ-
ρας, ολοκληρώνω: υποσχέθηκαν ότι σε έξι µήνες θα έχουν αποπερα-
τώσει το έργο ΣΥΝ. τελειώνω. [ETYM <µτγν. άποπερατώ (-όω) < 
άπο- + περατώ]. 

αποπεράτωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η ολοκλή-
ρωση: - έργου | ναού | έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ΣΥΝ. τε-
λείωµα ANT. έναρξη. 

αποπίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {απόπια} πίνω (κάτι) µέχρι την τελευταία 
σταγόνα, τελειώνω (κάτι που πίνω). 

απόπιοµα κ. απόπιµα (το) {αποπιόµ-ατος | -ατα, -άτων) τα υπο-
λείµµατα ποτού που µένουν στο ποτήρι µετά την πόση ΣΥΝ. αποπότι. 

αποπλάνηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η εξαπά-
τηση και η εκτροπή κάποιου από τον σωστό δρόµο 2. ΝΟΜ. αποπλά-
νηση παιδιών αξιόποινη πράξη την οποία διαπράττει όποιος ενεργεί 
ασελγή πράξη µε πρόσωπο νεότερο από 15 ετών ή το παραπλανά µε 
αποτέλεσµα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη. 

αποπλανώ ρ. µετβ. {αποπλανάς... | αποπλάν-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. χειραγωγώ µε δόλια µέσα ΣΥΝ. παρασύρω 2. (συνήθ.) 
παρασύρω (ανήλικο άτοµο, σεξουαλικά ανώριµο ή µη υπεύθυνο για 
τις πράξεις του) σε ασελγή πράξη. — αποπλανητής (ο) [1895], απο-
πλανήτρια (η), αποπλανητικός, -ή, -ό [1886]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αποπλανώ (-άω) < άπο- + πλανώ «πλανεύω, εξαπατώ»]. 

αποπλένω ρ. µετβ. κ αµετβ. [µεσν.] {απόπλυνα, αποπλύ-θηκα, -µένος} 
1. ολοκληρώνω, τελειώνω το πλύσιµο 2. ξεπλένω. 

αποπλέω ρ. µετβ. [αρχ.] {απέπλευσα} (για πλοίο) αναχωρώ από το 
λιµάνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

αποπληθωρισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. η εξουδετέρωση τού πληθωρισµού σε 
οικονοµικά µεγέθη, π.χ. το εθνικό εισόδηµα, και η αναφορά τους σε 
τιµές ενός έτους βάσεως για ευχερέστερη σύγκριση: µέσα | περίοδος 
αποπληθωρισµού. — αποπληθωριστικός, -ή, -ό, αποπληθωρίζω ρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. deflation]. 

απόπληκτος, -η, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που έχει προσβληθεί από αποπληξία. 
— αποπληκτικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άποπλήσσω | -ττω «παραλύω, χτυπώ κάποιον καθιστώ-
ντας τον ανάπηρο» < άπο- + πλήσσω | -ττω]. 

αποπληξία (η) {αποπληξιών} ΙΑΤΡ. η οργανική παράλυση λόγω µειω-
µένης αιµατώσεως τού εγκεφάλου: παθαίνω ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αποπληξία (ήδη στον Ιπποκράτη) < άποπλήσσω, βλ. κ. απόπληκτος]. 

αποπληρωµή (η) [1896] η ολοκληρωτική εξόφληση: η~ των χρεών. 
αποπληρώνω ρ. µετβ. {αποπλήρω-σα, -θηκα, -µένος) πληρώνω (κάτι) 

µέχρις εξοφλήσεως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άποπληρώ, αρχική σηµ. «γεµίζω, ικανοποιώ (προϋποθέ-
σεις, υποχρεώσεις)» < άπο- + πληρώ]. 

απόπλους (ο) {από-πλου, -πλουν | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η αναχώρηση 

(πλοίου): απαγορεύθηκε ο ~ λόγω θαλασσοταραχής ΣΥΝ. σαλπάρισµα 
ΑΝΤ. κατάπλους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. [ΕΤΥΜ αρχ. < αποπλέω]. 

απόπλυµα (το) [µτγν.] {αποπλύµ-ατος | -ατα, -άτων} (συνήθ. στον 
πληθ.) το ακάθαρτο νερό µετά από πλύση ΣΥΝ. απόνερα. 

απόπλυση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} το τελείωµα 
τού πλυσίµατος, το στράγγισµα των ρούχων. 

αποπνευµατώνω ρ. µετβ. {αποπνευµάτω-σα, -θηκα, -µένος} αφαιρώ 
την υλική διάσταση από (κάτι), διατηρώντας µόνο την πνευµατική: οι 
αποπνευµατωµένες µορφές των βυζαντινών εικόνων ΣΥΝ. εξαϋλώνω. 
— αποπνευµάτωση (η) [µεσν.]. 

αποπνέω ρ. µετβ. [αρχ.] {απέπνευσα} 1. αναδίδω (συγκεκριµένη 
οσµή), µυρίζω: οι κλειστοί χώροι αποπνέουν δυσάρεστη οσµή 2. 
(µτφ.) µεταδίδω (συγκεκριµένη αίσθηση): η έκφραση του απέπνεε χα-
ρά και αισιοδοξία. 

αποπνικτικός, -ή, -ό [1887] κ. αποπνιχτικός αυτός που εµποδίζει την 
αναπνοή, που προκαλεί δυσφορία: η αφόρητη ζέστη και οι καπνοί 
τού τσιγάρου έκαναν την ατµόσφαιρα στο δωµάτιο ~. 

απόπνοια (η) {χωρ. πληθ.} το να αναδίδεται οσµή ή αναθυµιάσεις. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αποπνέω]. 

αποποίηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το να αποποι-
είται (βλ.λ.) κανείς κάτι: - κληρονοµιάς ΣΥΝ. απόρριψη. 

αποποινικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η κατάργηση 
τού ποινικού χαρακτήρα (πράξεως): ~ των εκτρώσεων | τής µοιχείας 
ΣΥΝ. νοµιµοποίηση ΑΝΤ. ποινικοποίηση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. décriminalisation]. 

αποποινικοποιώ ρ. µετβ. {αποποινικοποιείς... | αποποινικοποί-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} καταργώ τον ποινικό χαρακτήρα (πράξεως), 
παύω να τη θεωρώ ως ποινικό αδίκηµα: στην Ολλανδία έχουν απο-
ποινικοποιήσει τη χρήση των ναρκωτικών ΑΝΤ. ποινικοποιώ. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. décriminaliser]. 

αποποιούµαι ρ. µετβ. αποθ. {αποποιείσαι... | αποποιήθηκα} (+αιτ.) 1. 
αρνούµαι να αποδεχθώ: ~ κάθε ευθύνη για το συµβάν ΣΥΝ. απορ-
ρίπτω 2. αρνούµαι (κάτι που δικαιωµατικά µου ανήκει): ~ τα δικαιώ-
µατα µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ < µτγν. αποποιούµαι (-
έο-) < άπο- + ποιούµαι, ρ. ποιώ]. 

αποποιούµαι τις ευθύνες ή των ευθυνών µου; Το (αρχαίο και αρ-
χαιοπρεπές) ρήµα αποποιούµαι σηµαίνει «αρνούµαι, απορρίπτω, 
δεν αποδέχοµαι» και συντάσσεται κανονικά µε αιτιατική: Ουδέ-
ποτε αποποιήθηκα τις ευθύνες µου - Αποποιήθηκε τα αξιώµατα που 
θέλησαν να του προσφέρουν - Αποποιούµαι την κατηγορία ότι... Η 
σύνταξη µε γενική είναι εσφαλµένη (δεν µπορούµε να πούµε 
«αποποιούµαι των ευθυνών µου»). 

αποπολιτικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. (για πρόσ.) η 
αποστασιοποίηση από την πολιτική, η αδιαφορία για τα πολιτικά: η 
~ των νέων υπονοµεύει τη λειτουργία τής δηµοκρατίας ΑΝΤ. πολιτι-
κοποίηση 2. η άρση τού πολιτικού χαρακτήρα: η ~ τής εκδήλωσης | 
τού λόγου ενός περιοδικού ΑΝΤ. πολιτικοποίηση (πβ. κ. λ. αποκοµµα-
τικοποίηση). — αποπολιτικοποιώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. depoliticisation]. 

αποποµπαίος, -α, -ο → αποδιοποµπαίος 
αποποµπή (η) (λόγ.) 1. η εκδίωξη: αποφασίστηκε η ~ του από τον δι-

κηγορικό σύλλογο 2. (ειδικότ.) η παύση από εργασιακή θέση ΣΥΝ. 
απόλυση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αποπέµπω]. 

αποπότι (το) {χωρ. γεν.} (συνήθ. στον πληθ.) το απόπιοµα (βλ.λ.): σε 
µερικά µπαρ δεν διστάζουν να σερβίρουν στους πελάτες και τα απο-
πότια άλλων. 

αποπροσανατολίζω ρ. µετβ. {αποπροσανατόλισ-α,-τηκα, -µένος} 1. 
δείχνω σε (κάποιον) εσφαλµένο δρόµο ΣΥΝ. παροδηγώ 2. (συνήθ. µτφ.) 
παραπλανώ στέλνοντας σε εσφαλµένη κατεύθυνση, αποσπώ την προ-
σοχή κάποιου από κάτι και τη στρέφω προς κάτι άλλο: η ενασχόλη-
ση µε την ιδιωτική ζωή των πολιτικών αποπροσανατολίζει την κοινή 
γνώµη από τα πραγµατικά προβλήµατα τής χώρας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. désorienter]. 

αποπροσανατολισµός (ο) η αποµάκρυνση από την ορθή κατεύθυνση, 
η σκόπιµη απόσπαση τής προσοχής κάποιου από κάτι και ο 
προσανατολισµός του προς κάτι άλλο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. désorientation]. 

αποπροσανατολιστικός, -ή, -ό αυτός που αποσκοπεί ή συµβάλλει 
στον αποπροσανατολισµό: ~ δηλώσεις || ο ~ ρόλος τής διαφήµισης. 
— αποπροσανατολιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

αποπροσωποποιώ ρ. µετβ. {αποπροσωποποιείς... | αποπροσωποποί-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} αφαιρώ τον προσωπικό χαρακτήρα 
από (κάτι): θα προσπαθήσω να αποπροσωποποιήσω τα θέµατα και 
να σταθώ σε ζητήµατα αρχών ΑΝΤ. προσωποποιώ. — αποπροσωπο-
ποίηση (η). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. depersonalise]. 

απόπτυσµα (το) [αρχ.] {αποπτύσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) αυτό 
που αποβάλλει κανείς από το στόµα του φτύνοντας ΣΥΝ. φτυσιά, 
πτύελο, ροχάλα. 

αποπτύω ρ. µετβ. {απέπτυσα} (λόγ.) αποβάλλω (κάτι) από το στόµα 
φτύνοντας. — απόπτυση (η) [1896]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπο- + πτύω 
«φτύνω»]. 

απόπτωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} (για φύλλα, τρίχες, 
φτέρωµα κ.ά.) η απόσπαση και πτώση: η ~ παρατηρείται περιοδικά 
σε διάφορα ζώα και φυτά. 

αποπυρηνικοποιηµένος, -η, -ο αυτός που δεν έχει πυρηνικά 
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όπλα: η Ανταρκτική έχει χαρακτηριστεί ως ~ ζώνη. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. denuclearised]. 

αποπυρηνικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η απαγόρευση χρήσεως 
πυρηνικών όπλων (σε ορισµένες περιοχές): διάφορες συνθήκες επιβάλλουν 
καθεστώς αποπυρηνικοποίησης για κράτη, περιοχές, θάλασσες κ.λπ. — 
αποπυρηνικοποιώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
denuclearisation]. 

αποπωµατίζω ρ. µετβ. {αποπωµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) αφαιρώ το 
πώµα (από µπουκάλι, δοχείο): ~ το µπουκάλι ΣΥΝ. ξεβουλ-λώνω. — 
αποπωµάτιση (η). [ΕΤΥΜ µτγν. < άπο- + πωµατίζω < πώµα]. 

απόρηµα (το) {απορήµ-ατος | -ατα, -άτων} το να απορεί κανείς, η έκφραση 
απορίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < απορώ]. 

απορηµατικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που εκφράζει απορία: στην πρόταση «να ζει 
κανείς ή να µη ζει;» έχουµε χαρακτηριστικό παράδειγµα ~ ερώτησης. [ΕΤΥΜ; 
µτγν. < αρχ. απορώ]. 

απορηµένος, -η, -ο αυτός που κυριαρχείται από απορία: προσπάθησα να του 
εξηγήσω, αλλά εκείνος συνέχιζε να µε κοιτάζει ~ ΣΥΝ. αµήχανος. — 
απορηµένα επίρρ. [ΕΤΥΜ < µεσν. απορηµένος | ηπορηµένος < αρχ. απορώ]. 

απορηµένος: µεσοπαθ. µετοχή ενεργητικών ρηµάτων! Μολονότι 
δεν υπάρχει µεσοπαθητική φωνή (*απορούµαι) τού απορώ, εντού 
τοις σχηµατίζει µεσοπαθητική µετοχή σε -µένος: απορηµένος! Αυ 
τό συµβαίνει και µε πολλά άλλα ενεργητικά στη φωνή ή στον τύ 
πο ρήµατα (δηλ. ρήµ. σε -ω | -ώ), τα οποία έχουν συνήθ. µέση διά 
θεση (σηµασία): ανεβάζω - ανεβασµένος, πονώ - πονεµένος, αν 
θώ - ανθισµένος, σπάζω - σπασµένος, χαλώ - χαλασµένος κ.ά. 
Στις περιπτώσεις αυτές, και γενικότερα στη Νεοελληνική, η µεσο 
παθ. µετοχή λειτουργεί ως ρηµατικής υφής επίθετο, που δηλώνει 
κάτι συντελεσµένο (που έχει τελειώσει και υπάρχει ως αποτέλε 
σµα) είτε πρόκειται για ενέργεια είτε για κατάσταση: πονεµένος 
άνθρωπος (αυτός που έχει πονέσει ή και που πονά ίσως ακόµη), 
ανθισµένο δέντρο (που έχει ανθίσει ή και που έχει ακόµη άνθη), 
σπασµένο τζάµι (που έχει σπάσει ή και που εξακολουθεί να είναι 
σπασµένο). → µετοχή 

απόρθητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι δυνατόν να κυριευθεί: ~ κάστρο 2. 
αυτός που δεν έχει κυριευθεί ΣΥΝ. απάτητος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + 
πορθώ, αρχική σηµ. «κυριεύω και καταστρέφω»]. 

απορία (η) {αποριών χωρ. πληθ. οι σηµ. 4, 5} 1. η αδυναµία ή δυσκολία 
κατανόησης συγκεκριµένης έννοιας ή ζητήµατος· (συνεκδ.) η ερώτηση που θα 
ήθελε να υποβάλει (γραπτώς ή προφορικώς) κάποιος: ο δάσκαλος έλυσε τις ~ 
των µαθητών || έχετε καµιά ~; || γράφω τις ~ µου στο τετράδιο 2. η κατάσταση 
τής έκπληξης και αµηχανίας, τού να µην µπορεί κάποιος να καταλάβει κάτι: 
κοιτάζω µε ~ ΦΡ. (σκωπτ.) απορία ψάλτου, βηξ βλ. λ. βηξ 3. ΦΙΛΟΣ, η 
κατάσταση τού να µην µπορεί κάποιος να βρει απάντηση σε ερώτηµα ή 
δύσκολο πρόβληµα, πράγµα που αποτελεί αφορµή για φιλοσοφική αναζήτηση 
· 4. η έλλειψη οικονοµικών πόρων, η ανέχεια, η φτώχια: πιστοποιητικό | βε-
βαίωση ~ · 5. η αδυναµία να κάνει κανείς κάτι, το αδιέξοδο στο οποίο έχει 
περιέλθει- κυρ. στη ΦΡ. εν απορία (εν απορία) σε αδιέξοδο, σε αδυναµία: «τα 
µεγάλα λόγια και οι εκφραστικές χειρονοµίες δεν είναι παρά φωνασκίες ~» 
(εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, φτώχια. [ΕΤΥΜ αρχ. < άπορος. Αρχικώς η 
λ. δήλωνε την έλλειψη διεξόδου (πόρου) από τοποθεσία ή κατάσταση. Στη 
συνέχεια, χαρακτήρισε τη συναισθηµατική κατάσταση τού ίδιου τού 
προσώπου που βρίσκεται σε αδιέξοδο, σε αµηχανία (αρχ. φρ. εν άπορίη 
εχεσθαι), και τελικά δήλωσε τη γλωσσική έκφραση αυτού τού αδιεξόδου (ως 
ερωτήσεως). Η σηµ. «φτώχια, ένδεια» είναι ήδη αρχ.]. 

απορίχνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {απόριξα} (λαϊκ.) (για εγκύους) αποβάλλω. — 
απόριγµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω. 

άπορος, -η, -ο αυτός που δεν έχει οικονοµικούς πόρους: (κ. ως ουσ.) τα 
φιλανθρωπικά ιδρύµατα βοηθούν τους ~ και τα ορφανά ΣΥΝ. φτωχός ΑΝΤ. 
εύπορος, ευκατάστατος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αδιέξοδος, αδιάβατος», < ά- στερητ. + πόρος 
«πέρασµα, διάβαση». Η σηµ. «φτωχός, ενδεής» είναι ήδη αρχ.]. 

απορρέω ρ. µετβ. (απέρρευσα) έρχοµαι ως αποτέλεσµα, προκύπτω: οι 
υποχρεώσεις του απορρέουν από τη σύµβαση που υπέγραψε ΣΥΝ. πηγάζω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπο- + ρέω]. 

απόρρητο (το) {απορρήτ-ου | -ων) η υποχρέωση ή το δικαίωµα να µη γίνεται 
κάτι γνωστό: το ~ τής αλληλογραφίας || το ~ τής εξοµολόγησης (το να µην 
κοινολογούνται από τον ιερέα όσα του εξοµολογούνται) || τα ~ των µυστικών 
υπηρεσιών (οι πληροφορίες που δεν πρέπει να γίνουν γνωστές) || παραβίαση 
τού -■ ΦΡ. (α) ιατρικό απόρρητο η υποχρέωση των γιατρών να µη 
δηµοσιοποιούν στοιχεία για την υγεία των ασθενών τους (β) επαγγελµατικό 
απόρρητο η υποχρέωση να µη δηµοσιοποιούνται στοιχεία σχετικά µε την 
επαγγελµατική δραστηριότητα κάποιου, ιδ. σε ανταγωνιστές του (γ) κρατικό 
απόρρητο η υποχρέωση να µην κοινοποιούνται στοιχεία σχετικά µε την ασφά-
λεια τού κράτους (δ) τραπεζικό απόρρητο η υποχρέωση των τραπεζών να µη 
δηµοσιοποιούν στοιχεία για τις καταθέσεις και τις συναλλαγές των πελατών 
τους. 

απόρρητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν πρέπει να δηµοσιοποιηθεί, που πρέπει να 
µείνει µυστικός: ~ συµφωνίες || άκρως ~ έγγραφο- ΦΡ. εξ απορρήτων (ενν. 
υποθέσεων) (ο) (ό επί των απορρήτων τού βασιλέ- 

ως, Πλουτ. Λούκουλλος 17) (i) ΙΣΤ. ο µυστικοσύµβουλος, το πρόσωπο που 
είχε πρόσβαση λόγω τού αξιώµατος του στα κρατικά µυστικά (ii) (µτφ.) 
πρόσωπο που έχει πολύ στενές σχέσεις µε κάποιον και γνωρίζει τα µυστικά 
του: ο ~ τού προέδρου τής εταιρείας 2. απόρρητο (το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µυστικός, -ρρ-. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπο- στερητ. + ρητός]. 

απόρριµµα (το) {απορρίµµ-ατος | -ατα, -άτων) (συνήθ. στον πληθ.) το 
αντικείµενο που πετιέται ως άχρηστο: ο κάδος των ~ ΣΥΝ. σκουπίδι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. απορρίπτω]. 

απορριµµατοδοχείο (το) δοχείο ή κάδος για απορρίµµατα. 
απορριµµατοφόρο (το) (επίσ.) το όχηµα που χρησιµοποιείται για τη συλλογή 

και αποµάκρυνση των σκουπιδιών από κατοικηµένες περιοχές ΣΥΝ. (καθηµ.) 
σκουπιδιάρικο. 

απορριπτικός, -ή, -ό [1889] αυτός που περιέχει απόρριψη: - απόφαση | 
εισήγηση. 

απορρίπτω ρ. µετβ. {απέρριψα, απορρίφθηκα (λόγ. απερρίφθην, -ης, -η..., µτχ. 
απορριφθείς, -είσα, -έν)} 1. αρνούµαι να (απο)δεχθώ: απέρριψε την πρόταση 
τους για συνεργασία || η αίτηση χάριτος απερρίφθη και ο κρατούµενος 
εκτελέστηκε 2. (ειδικότ.) δεν εγκρίνω την προαγωγή (µαθητή, φοιτητή): 
απορρίφθηκε στο µάθηµα τής ιστορίας. — απορριπτέος, -α, -ο [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ ρίχνω, -ρρ-. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπο- + ρίπτω]. 

απόρριψη (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίψεως | -ίψεις, -ίψεων) 1. (α) η άρνηση (κάποιου) 
να εγκρίνει, να αποδεχτεί (κάποιον/κάτι): ~ αίτησης | σχεδίου | πρότασης | 
αιτήµατος (β) η µη αποδοχή, αναγνώριση τής προσωπικότητας, τής αξίας, των 
αναγκών κ.λπ. (κάποιου): η ~ των πρώην κρατουµένων από την κοινωνία || η ~ 
τού παιδιού από την οικογένεια του 2. η αποτυχία σε εξετάσεις: η απόρριψη 
του στις προαγωγι-κές εξετάσεις τού στοίχισε πολύ ψυχικά ΣΥΝ. αποτυχία ANT. 
επιτυχία 3. ΙΑΤΡ. η αδυναµία τού οργανισµού να αφοµοιώσει ξένο σώµα ή 
ιστό που εισάγεται µε επέµβαση: ~ µοσχεύµατος · 4. (λόγ.) το πέταµα των 
απορριµµάτων. 

απορροή (η) 1. η ροή από συγκεκριµένη πηγή ΣΥΝ. εκροή 2. ΓΕΩΛ. η ροή των 
επιφανειακών νερών (από βροχή ή χιόνι) εξαιτίας πλευρικών επιφανειών µε 
κλίση, κλιτύων κ.λπ.: λεκάνη απορροής χειµάρρων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. απορρέω]. 

απόρροια (η) {χωρ. πληθ.) (µτφ.) η κατάσταση ή η διαδικασία που αποτελεί 
την αναγκαία και φυσική συνέπεια, το επακόλουθο συγκεκριµένου αιτίου: η 
επιτυχία του στον διαγωνισµό ήταν ~ µακράς και σκληρής προσπάθειας ΣΥΝ. 
αποτέλεσµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-, άγνοια, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < απορρέω]. 

απορρόφηση (η) [1817] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η διαδικασία κατά 
την οποία µια υγρή ή αέρια ουσία εισχωρεί στους πόρους ενός σώµατος ή 
οργανισµού και συγκρατείται στο εσωτερικό του: η ~ τού µελανιού από το 
στυπόχαρτο || η ~ νερού από τις ρίζες των φυτών || η ~ θρεπτικών ουσιών από 
τα κύτταρα 2. ΦΥΤΟΛ. η άντληση νερού από µη διαλυτές στο νερό ουσίες 3. 
ΦΥΣ. η µείωση τής ενέργειας (ακτινοβολίας, ηχητικού κύµατος) κατά τη 
διάδοση της µέσα στην ύλη 4. (µτφ.) η διαδικασία λήψης και χρησιµοποίησης 
(παροχών ή προσφερόµενων αγαθών ή υπηρεσιών): η έγκαιρη ~ των 
κονδυλίων τής Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα µας για αναπτυξιακά έργα || ~ 
πιστώσεων | κεφαλαίων | δανείων | προϊόντων | εργατών ΣΥΝ. αξιοποίηση, 
χρήση 5. (µτφ.) η διαδικασία ένταξης και ενσωµάτωσης (µιας οµάδας) σε ένα 
σύνολο (ώστε παράλληλα να χάνει τα ιδιαίτερα, δια-φοροποιητικά 
χαρακτηριστικά της): η - των µεταναστών από την ξένη κοινωνία ΣΥΝ. 
αφοµοίωση, ενσωµάτωση · 6. (µτφ.) η αποκλειστική αφοσίωση σε 
δραστηριότητα, που διακόπτει οποιαδήποτε επαφή µε τον περιβάλλοντα χώρο: 
ήταν τόση η ~ του στη δουλειά, που είχε ξεχάσει όλους τους φίλους του ΣΥΝ. 
προσήλωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. absorption]. 

απορροφητήρας (ο) 1. (γενικά) µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για την 
απορρόφηση αερίων ή σκόνης: ~ ηλεκτρικής σκούπας 2. (ειδικότ.) ηλεκτρική 
συσκευή που τοποθετείται πάνω από τη συσκευή µαγειρέµατος (κουζίνα, 
φούρνο) και απορροφά τις οσµές και τους ατµούς κατά την παρασκευή 
φαγητού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. air-extractor]. 

απορροφητικός, -ή, -ό [1861] αυτός που χρησιµοποιείται για την απορρόφηση: 
~ χαρτί | ηλεκτρική σκούπα. — απορροφητικά επίρρ. απορροφητικότητα (η) 
[1861] {χωρ. πληθ.} 1. η ικανότητα υλικού να απορροφά: υψηλή ~ 2. ο βαθµός 
αξιοποίησης παροχών ή προσφερόµενων υπηρεσιών: χαµηλή ~ κονδυλίων από 
την Ε.Ε.. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. absorptivité]. απορροφώ ρ. µετβ. 
{απορροφ-άς κ. -είς... | απορρόφ-ησα, -ώµαι, -άται... (κ. -ούµαι), -ήθηκα, -
ηµένος} 1. (για σώµατα, υλικά) κάνω (υγρή ουσία) να εισχωρήσει (από τους 
πόρους) στο εσωτερικό µου και τη συγκρατώ εντός µου: το σφουγγάρι 
απορροφά το νερό || το στυπόχαρτο απορροφά το µελάνι || το έδαφος απορροφά 
το νερό τής βροχής ΣΥΝ. (καθηµ.) πίνω, ρουφώ 2. ελαττώνω την ενέργεια 
(φωτεινής ακτινοβολίας, ηχητικού κύµατος) κατά τη διάχυση τους στο εσω-
τερικό µου: ένα υλικό που απορροφά θερµότητα 3. αφοµοιώνω (κάποιον/κάτι) 
στο εσωτερικό µου (ώστε να γίνεται ένα µε µένα): ο οργανισµός απορρόφησε τα 
υγρά που είχαν συσσωρευθεί || (µτφ.) η κοινωνία απορρόφησε τους µετανάστες 
ΣΥΝ. ενσωµατώνω 4. παίρνω και αξιοποιώ (παροχές ή προσφερόµενες 
υπηρεσίες): ~ κονδύλια | ανέργους σε θέσεις εργασίας 5. (µτφ.) προκαλώ την 
αποκλειστική συγκέντρωση και αφοσίωση (κάποιου), δεν αφήνω περιθώρια 
διαφυγής: η δουλειά του τον απορροφά και δεν βρίσκει ποτέ χρόνο για την οίκο- 
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γένειά του 6. (συνήθ. το µεσοπαθ. απορροφώµαι) αφοσιώνοµαι, συ-
γκεντρώνοµαι αποκλειστικά σε κάτι: δεν σε άκουσα, γιατί ήµουν 
απορροφηµένος µε το βιβλίο που διάβαζα ΣΥΝ. τραβώ, συνεπαίρνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. απορροφώ (-έω) < άπο- + ροφώ. Οι µτφ. σηµασίες αποδίδουν 
το γαλλ. absorber]. 

απορρύθµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η διατάραξη τού κανονικού 
ρυθµού λειτουργίας ενός συστήµατος (οργανισµού, µηχανής κ.λπ.)- ΦΡ. 
πτητική απορρύθµιση το τζετ-λάγκ (βλ.λ.) 2. (γενικά) η δηµιουργία 
συνθηκών αποδιοργάνωσης και γενικότερης αταξίας, που υπονοµεύουν την 
οµαλή εξέλιξη µιας κατάστασης: ~ τής οικονοµίας | τής κυκλοφορίας | τής 
λειτουργίας τού κρατικού µηχανισµού ΣΥΝ. αποδιοργάνωση, διάλυση. — 
απορρυθµίζω p., απορρυθµιστι-κός, -ή. -ό, απορρυθµιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ρρ-. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dérèglement]. 

απορρύπανση  (η)  {-ης κ. -άνσεως |  -άνσεις, -άνσεων}  η αποµάκρυνση 
ρυπαρών ουσιών από επιφάνεια µε τη χρήση ειδικών χηµικών µέσων: η ~ των 
ακτών τού Σαρωνικού. — απορρυπαίνω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ; 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. depolution]. 

απορρυπαντικός, -ή, -ό 1. αυτός που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό 
συγκεκριµένης επιφάνειας 2. απορρυπαντικό (το) χηµική ουσία σε σκόνη, 
υγρή ή στερεά µορφή, συνήθ. διαλυτή στο νερό, που χρησιµοποιείται για τον 
καθαρισµό επιφανειών, αντικειµένων, ρούχων ΣΥΝ. καθαριστικό. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. απορρυπαίνω, απόδ. τού αγγλ. detergent]. 

απορφανίζω ρ. µετβ. (απορφάνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. κάνω 
(κάποιον) ορφανό: ο πόλεµος απορφάνισε χιλιάδες παιδιά ΣΥΝ. ορφανεύω 2. 
(µεσοπαθ. απορφανίζοµαι) (µτφ.) χάνω τον προστάτη µου, στερούµαι τον 
καθοδηγητικό ρόλο κάποιου: το κόµµα απορφα-νίστηκε µε τον θάνατο τού 
αρχηγού του. — απορφάνιση (η) [1875] κ. απορφανισµός (ο) [1889]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < άπ(ο)- + όρφανίζω < ορφανός]. 

απορώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {απορείς... | απόρη-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) αδυνατώ 
να εξηγήσω (κάτι) µε πειστικό τρόπο, µου δηµιουργείται απορία: είναι να 
απορεί κανείς πού το βρίσκει τέτοιο θράσος ΣΥΝ. διερωτώµαι ♦ 2. (αµετβ.) 
βρίσκοµαι σε κατάσταση αµηχανίας, δεν ξέρω πώς να αντιδράσω: τον είδα να 
µπαίνει µέσα σαν να µη συµβαίνει τίποτα και απόρησα· ΦΡ. απορώ και 
εξίσταµαι (από το τροπάριο προς τη Θεοτόκο «Την ωραιότητα τής παρθενίας 
Σου... τί δέ ονοµάσω σε, απορώ και εξίσταµαι») δοκιµάζω κατάπληξη, δεν 
µπορώ να καταλάβω την αιτία ή τη σκοπιµότητα γεγονότος ή πράξης: «απορεί 
και εξίσταται για τη θρυλούµενη υποψηφιότητα του µε το κόµµα αυτό» (εφηµ.) || 
«"Μα τι άλλο πρέπει να κάνω για να περιληφθώ στη βασική οµάδα", απορεί και 
εξίσταται ο παίκτης...» (εφηµ.) 3. (η µτχ. απορηµένος, -η, -ο) (α) αυτός που 
βρίσκεται σε κατάσταση απορίας: τον κοιτούσε απορηµένος (β) έκπληκτος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. απορώ (-έω) < άπορος (βλ.λ.)]. 

αποσαθρώνω ρ. µετβ. {αποσάθρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. καθιστώ (κάτι) εντελώς 
σαθρό, ολότελα σάπιο, έτοιµο να διαλυθεί: ~ τα θεµέλια | τις βάσεις 
οικοδοµήµατος ΣΥΝ. σαπίζω, αποσυνθέτω 2. (µτφ.) προκαλώ ριζική φθορά, 
καταστρέφω τα θεµέλια, τις βάσεις: αποσαθρωµένη οικονοµία | κοινωνία. 
[ΕΤΥΜ. < απο- + σαθρώνω < σαθρός «ετοιµόρροπος, σάπιος»]. 

αποσάθρωση (η) [1845] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η πλήρης εξασθένηση 
και αποσύνθεση πράγµατος ή κατάστασης µε τη διάλυση των συνεκτικών του 
στοιχείων: η ~ των θεµελίων τής οικίας || (µτφ.) η - τού θεσµού τής οικογένειας 
ΣΥΝ. αποσύνθεση, διάλυση 2. (ει,δι-κότ.) η διαδικασία κατά την οποία 
διάφοροι φυσικοί παράγοντες, όπως ο αέρας ή το νερό, δρουν πάνω σε 
εκτεθειµένα πετρώµατα, προκαλώντας αποσύνθεση των συστατικών τους 3. 
το να γίνεται κάτι σαθρό, σάπιο, να αποσυντίθεται 4. ΙΑΤΡ. η διάλυση ενός 
δισκίου µετά την κατάποση του. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Verwitterung]. 

αποσαρίδι (το) {αποσαριδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το σκουπίδι που µαζεύει η 
σκούπα. 
[ΕΤΥΜ < αποσαρώνω (υποχωρητ.) < µεσν. άποσαρώ < άπο- + σαρώ (-όω) 
«σκουπίζω», βλ. κ. σαρώνω]. 

αποσαφηνίζω ρ. µετβ. {αποσαφήνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} καθιστώ 
(κάτι) απολύτως σαφές, διευκρινίζω: η κυβέρνηση πρέπει να αποσαφηνίσει τις 
προθέσεις της σχετικά µε την οικονοµική πολιτική ΣΥΝ. διασαφηνίζω, επεξηγώ, 
(λαϊκ.) κάνω λειανά ANT. συσκοτίζω. Επίσης αποσαφώ Ιαρχ.] {-είς...}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διασαφηνίζω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άπο- + σαφηνίζω < σαφηνής < σάφα 
«σαφώς»]. 

αποσαφήνιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) η διευκρίνηση κατά τρόπο 
σαφή, ώστε να µην υπάρχουν απορίες, παρεξηγήσεις, σκοτεινά σηµεία: σε 
πρόσφατη συνέντευξη του επιχείρησε την ~ των θέσεων τού κόµµατος του στο 
θέµα αυτό ΣΥΝ. διασαφήνιση ANT. συσκοτι-σµός. — αποσάφηση (η) [1893]. 

αποσβένω ρ. µετβ. {απόσβεσ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) 1. εξοφλώ 
βαθµιαία οφειλόµενο ποσό: χρειάζοµαι δύο χρόνια για να απο-σβέσω το δάνειο 
ΣΥΝ. ξεχρεώνω, αποπληρώνω 2. καλύπτω το κόστος (ενός πράγµατος) από τα 
έσοδα που προκύπτουν µε τη χρήση του: το µηχάνηµα τού κόστισε αρκετά, 
αλλά σε έναν χρόνο θα το αποσβέσει, αν πάνε καλά οι δουλειές. Επίσης 
(αρχαιοπρ.) αποσβεννύω ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόσβεση. 
[ΕΤΥΜ Μεταπλ. τ. τού µτγν. αποσβεννύω (πβ. κ. µεσν. άποσβήνω) < άπο- + 
αρχ. σβέννυµι | σβεννύω (βλ. λ. σβήνω)]. 

απόσβεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. η διαδικασία βαθµιαίας 
εξόφλησης οφειλόµενου ποσού: - χρέους | δανείου ΣΥΝ. εξόφλη- 

ση, αποπληρωµή 2. η κάλυψη τού ποσού που δαπανήθηκε για συγκεκριµένη 
αγορά, η κάλυψη τού κόστους, τής δαπάνης, η ανάκτηση των χρηµάτων που 
ξοδεύτηκαν µε την παραγωγική αξιοποίηση τού προϊόντος που αγοράστηκε: 
µπορεί να κοστίζει ακριβά το µηχάνηµα, αλλά, αν το δουλέψεις σωστά, σε δύο 
χρόνια θα κάνεις ~ 3. ΟΙΚΟΝ. η µείωση τής αξίας ενός οικονοµικού στοιχείου 
(λ.χ. των µηχανηµάτων εργοστασίου λόγω φθοράς, παλαίωσης, τεχνολογικής 
προόδου κ.ά.), η οποία αναπληρώνεται λογιστικά µε ετήσιες κρατήσεις επί 
των ακαθάριστων εσόδων, ανάλογες τής αξίας τού στοιχείου 4. ΦΥΣ. η 
µείωση τού πλάτους ταλάντωσης (λ.χ. εκκρεµούς) λόγω απώλειας ενέργειας 
5. (κυριολ.-σπάν.) το ολοσχερές σβήσιµο, η κατάσβεση. [ΕΤΥΜ < αρ%· 
άπόσβεσις < άποσβέννυµι, βλ. κ. σβήνω. Οι οικον. και νοµ. σηµ. αποδίδουν το 
γαλλ. amortissement]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το ρήµα αποσβεννύω και ο µεταπλασµένος τύπος τού αποσβένω 
έχουν πολύ περιορισµένη χρήση. Αντ' αυτών χρησιµοποιείται περισσότερο 
η περίφραση (ρήµα + ουσιαστικό) κάνω απόσβεση, το ίδιο όπως αντί τού 
παρατηρώ (κάποιον) λέµε κάνω παρατήρηση ή κάνω κατάθεση αντί τού 
καταθέτω κ.τ.ό. Για το ρ. σβεννύω | σβένω, βλ. το λ. σβήνω στο οποίο 
εξελίχθηκε. 

→ απολεξικοποιηµένα ρήµατα 

αποσβεστικός, -ή, -ό [1858] αυτός που σχετίζεται µε την απόσβεση: ~ 
προθεσµία (εντός τής οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωµα, αλλιώς θα 
αποσβεσθεί). 

αποσβεστήρας (ο) (ενν. κραδασµών) ΤΕΧΝΟΛ. το αµορτισέρ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. amortisseur]. 

αποσβολώνω ρ. µετβ. {αποσβόλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να 
βρεθεί σε κατάσταση αµηχανίας, να τα χάσει σε τέτοιον βαθµό, που να µη 
µπορεί να αρθρώσει λέξη 2. (συνήθ. η µτχ. αποσβολωµένος, -η, -ο) άφωνος 
από έκπληξη: ένας ολόκληρος κόσµος στεκόταν ~ µπροστά στο θέαµα τής 
έκρηξης ΣΥΝ. άλαλος, άναυδος, εµβρόντητος, κοκκαλωµένος. — αποσβόλωµα 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. [ΕΤΥΜ,. < µεσν. άπασβολώ (κατά τα συνθ. µε 
άπ(ο)-) < µτγν. άπασβο-λοϋµαι «µαυρίζω µε καπνιά» < άπ(ο)- + άσβολώ (-όω) 
«καταστρέφω, θαµπώνω, τυφλώνω» < άσβολος (ή) «καπνιά» < I.E. *as- 
«ξηρότητα, στεγνότητα», πβ. σανσκρ. âsah «στάχτη», λατ. ar-d-ere «καίω», 
γερµ. Asche «στάχτη», αγγλ. ash κ.ά. Οµόρρ. αρχ. άζ-οµαι «ξηραίνοµαι» (< 
*asd-), άζ-αλέος κ.ά. Το β' συνθ. τής λ. άσ-βολος πιθ. προέρχεται από το ρ. 
βάλλω. Η λ. περιγράφει τη συνήθεια που επικρατούσε στο Βυζάντιο, σύµφωνα 
µε την οποία άλειφαν µε καπνιά (άσβολον) το πρόσωπο τού διαποµπευοµένου, 
επιφέροντας του µεγάλη ντροπή]. 

απόσειση (η) [µτγν.] {-ης κ. -είσεως | χωρ. πληθ.} η διαδικασία απαλλαγής από 
δυσάρεστη κατάσταση, η ανατροπή: ~ κατηγορίας | ευθυνών ΣΥΝ. αποτίναξη, 
αναίρεση, ανασκευή. 

αποσείω ρ. µετβ. [αρχ.] {απέσεισα, αποσείστηκα (λογιότ. απεσεί-σθην, -ης, -
η...)) (λόγ.) 1. διώχνω από πάνω µου, απαλλάσσοµαι από (δυσάρεστη 
κατάσταση): απέσεισαν τον ζυγό τής σκλαβιάς ΣΥΝ. ξεφορτώνοµαι, 
αποτινάζω 2. (µτφ.) απαλλάσσοµαι από (ηθικό | νοµικό κ.λπ.) βάρος, 
κατηγορία: ο κατηγορούµενος προσπάθησε να αποσεί-σει τις κατηγορίες που 
διατυπώθηκαν εναντίον του || ~ συκοφαντία | υπόνοια | ευθύνη ΣΥΝ. αποκρούω. 

αποσιώπηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) το να µιλήσει κάποιος 
για κάτι, συνήθ. επιλήψιµο, η αποφυγή ώστε να µη γίνει γνωστό: ~ τής 
κατάχρησης | τής παρανοµίας. 

αποσιωπητικά (τα) [1888] ΓΛΩΣΣ. σχολιαστικό σηµείο στίξεως (βλ.λ.) που 
αποτελείται από τρεις τελείες (...) και δηλώνει είτε απλή παράλειψη είτε 
συνειδητή αποσιώπηση που επιτρέπει ποικίλα σχόλια από τον αναγνώστη. 

αποσιωπητικά: ελλειπτικότητα - παράλειψη. Σηµειολογικώς τα 
αποσιωπητικά δηλώνονται µε τρεις τελείες (...) και χρησιµοποιούνται για 
να δηλώσουν (ο) ελλειπτικότητα και (β) παράλειψη Όταν ο γράφων δεν 
θέλει να αναφέρει ρητά κάτι, είτε γιατί δεν θέλει να το σχολιάσει είτε για 
να αφήσει ελεύθερο τον αναγνώστη να λειτουργήσει συνειρµικά µε βάση 
τα συµφραζόµενα και να δώσει τη δική του ερµηνεία, τότε ο γράφων (ιδίως 
ο λογοτέχνης) καταφεύγει στην ελλειπτική γραφή (στα αποσιωπητικά), που 
δεν συνδέονται µε τη δοµή τής πρότασης (όπως η τελεία, το κόµµα ή το 
ερωτηµατικό), αλλά µε τον σχολιασµό των λεγοµένων (σχολιαστική στίξη). 
Η αποσιώπηση -όσο και αν φαίνεται οξύµωρο- είναι η µέγιστη µορφή 
σχολιασµού, γιατί λειτουργεί µε βάση τον ελεύθερο συνειρµό τού 
αναγνώστη και µπορεί να λάβει ποικίλη έκταση. Τόσο η ποίηση όσο και η 
πεζογραφία χρησιµοποιούν πολύ τα αποσιωπητικά. Το ίδιο σηµείο στίξεως 
(οι τρεις τελείες) δηλώνει και οποιαδήποτε παράλειψη λέξεων, φράσεων, 
προτάσεων (µεγάλη ή µικρή, συνεχή ή διακοπτόµενη) κάνει ο γράφων, 
όταν χρησιµοποιεί στο κείµενο του παραθέµατα ή αποσπάσµατα από 
κείµενα άλλων ή και δικά του (διακειµενική χρήση). Στην περίπτωση αυτή, 
για να µη συγχέεται η ελλειπτικότητα µε την παράλειψη, είναι προτιµότερο 
τα αποσιωπητικά να µπαίνουν σε ορθογώνιες αγκύλες ([...]). 

αποσιωπώ ρ. µετβ. [αρχ.] {αποσιωπάς... | αποσιώπ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, 
-ηµένος} 1. αποφεύγω σκόπιµα να µιλήσω για κάτι, συνήθ. επιλήψιµο, ώστε 
να µη γίνει γνωστό: αποσιώπησε το συµβάν από τους δικούς του, γιατί δεν 
ήθελε να ανησυχήσουν ΣΥΝ. αποκρύπτω, προσπερνώ 2. (ειδικότ. για 
αξιόποινες πράξεις) συγκαλύπτω µε τη σιωπή µου, δεν φέρνω σκόπιµα στην 
επιφάνεια την αλήθεια: καταβάλλονται προσπάθειες από πολιτικούς κύκλους 
να αποσιωπηθεί 



απόσκατα 253 Αποσπερίτης 
 

η υπόθεση τής δωροδοκίας υψηλά ισταµένων προσώπων ΣΥΝ. αποκρύπτω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σιωπώ. 

απόσκατα (τα) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-οικ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) 1. (επιτατ.) τα κόπρανα 2. τα υπολείµµατα κοπράνων ΦΡ. 
σκατά κι απόσκατα για να δηλωθεί εµφατικά η απογοήτευση, η αποτυχία 
κλπ.: -Πώς πήγαν οι δουλειές φέτος; —! 

αποσκελετωµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει αδυνατίσει σε υπερβολικό βαθµό, 
ώστε να φαίνονται τα κόκκαλά του· αυτός που θυµίζει σκελετό: ~ µορφές από 
τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως ΣΥΝ. αποστε-ωµένος, λιπόσαρκος, πετσί και 
κόκκαλο 2. (µτφ.) αυτός που έχει χάσει τη ζωτικότητα και τη δυναµικότητα 
του, που βρίσκεται σε κατάσταση µαρασµού. 

αποσκευή (η) (συνήθ. στον πληθ.) 1. το σύνολο των πραγµάτων που µεταφέρει 
κανείς όταν ταξιδεύει (βαλίτσες, δέµατα κ.λπ.): έλεγχος | βαγόνι | καροτσάκι | 
χώρος αποσκευών 2. (µτφ.) οι αποσκευές (κάποιου) το σύνολο των 
πραγµάτων που έχει επιτύχει κανείς στη ζωή του και τον χαρακτηρίζουν ως 
πρόσωπο: οι επιστηµονικές του ~ δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές || «τη 
βρίσκουµε µε ένα βραβείο Όσκαρ και τρεις διακρίσεις στις αποσκευές της» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. εφόδια, επιτεύγµατα, (µτφ.) οπλισµός. 
[ETYM. µτγν. < άπό- + σκευή. Η µτφ. σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο, λ.χ. γαλλ. 
son bagage littéraire est très mince «οι φιλολογικές του αποσκευές είναι 
ελάχιστες»]. 

απόσκιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) 1. αυτός που κάνει σκιά ή βρίσκεται σε σκιά ΣΥΝ. 
σκιερός 2. απόσκια (τα) {χωρ. γεν.} (α) µέρος που δεν το βλέπει ο ήλιος, που 
έχει σκιά (β) (µτφ.) το βάθος, µέρος στο οποίο δεν διακρίνεται κανείς: έπιασες 
τ'~ και δεν φαίνεσαι. 

αποσκιρτηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ξαφνική 
εγκατάλειψη τού χώρου (πολιτικού, στρατιωτικού κ.λπ.), στον οποίο είχε 
ενταχθεί κανείς (και η προσχώρηση σε άλλον): η ~ τού βουλευτή από τον 
κυβερνητικό συνασπισµό | το κόµµα του || η ~ µιας χώρας από τη συµµαχία 
στην οποία ανήκε ΣΥΝ. µεταπήδηση. 

αποσκιρτώ ρ. αµετβ. {αποσκιρτάς... | αποσκίρτησα} εγκαταλείπω τον χώρο στον 
οποίο είµαι ενταγµένος (και προσχωρώ σε άλλον): οµάδα βουλευτών 
αποσκίρτησε από το κόµµα παραµονές των εκλογών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αποσκιρτώ 
< απο- + σκιρτώ (-άω) «αναπηδώ»]. 

αποσκληρυντικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει την ιδιότητα να αποµακρύνει τα 
άλατα από το σκληρό νερό: ~ ουσίες 2. αποσκληρυντικό (το) η ουσία που 
χρησιµοποιείται για να αποµακρύνει τα άλατα από το σκληρό νερό. [ETYM. 
Απόδ. τού αγγλ. water-softener]. 

αποσκληρύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {αποσκλήρ-υνα κ. -ανα, -ύνθηκα κ. -άθηκα, -
υµµένος} 1. κάνω (κάτι) πιο σκληρό από όσο προηγουµένως 2. (µτφ.) κάνω 
(κάποιον) να δείχνει ακόµα µεγαλύτερη σκληρότητα, να συµπεριφέρεται µε 
εντελώς άπονο και σκληρόκαρδο τρόπο: τα προβλήµατα τής ζωής του τον 
έχουν αποσκληρύνει · 3. αφαιρώ τη σκληρότητα (τού νερού). Επίσης 
αποσκληραίνω. — αποσκλήρυνση (η) [1851], αποσκληρυντής (ο). 

αποσκοπώ ρ. µετβ. {αποσκοπείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (+σε) έχω ως 
σκοπό, αποβλέπω στην επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος: η εισαγωγή 
υπολογιστών στην εκπαίδευση αποσκοπεί στην εξοικείωση τού µαθητή µε τη νέα 
τεχνολογία ΣΥΝ. σκοπεύω, επιδιώκω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποβλέπω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αποσκοπώ, αρχική σηµ. «αποστρέφω το βλέµµα από όλα τα 
άλλα αντικείµενα και το προσηλώνω σε ένα, κοιτάζω σταθερά», < απο- + 
σκοπώ. Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

αποσκοπώ: συνώνυµα. Τόσο το αποσκοπώ όσο και το αποβλέπω είναι 
αρχαίες λέξεις, που -µε πιο εύχρηστο και παλιό στην Αρχαία το αποβλέπω- 
δήλωναν ότι «παύω να κοιτάζω οτιδήποτε άλλο και συγκεντρώνω το 
βλέµµα και την προσοχή µου σε κάτι, προσηλώνοµαι και επιδιώκω κάτι». 
Και τα δύο εξελίχθηκαν βαθµηδόν στη σηµ. τού «σκοπεύω σε κάτι, 
επιδιώκω να πετύχω ορισµένο σκοπό». Το στοχεύω είναι νεολογισµός τής 
δεκαετίας τού '80 και τονίζει την έννοια τού στόχου: «θέτω και προσπαθώ 
να πετύχω ορισµένο στόχο, δηλ. ορισµένο σκοπό». Είναι µάλλον προϊόν 
µεταφραστικής απόδοσης τού αγγλ. aim at (το aim προήλθε από το µέσ. 
γαλλ. aesmer, που ανάγεται στο λατ. aestimare «εκτιµώ»), το οποίο, όπως 
το ελλην. σκοπεύω (+αιτ. | +σε), σηµαίνει τόσο το «σηµαδεύω τον στόχο» 
όσο και «αποσκοπώ, επιδιώκω έναν σκοπό». Είναι ενδιαφέρον να 
σηµειωθεί ότι αυτό που σηµαίνει ο νεολογισµός στοχεύω δηλωνόταν στην 
Αρχαία µε το στοχάζοµαι! Συγκεκριµένα, το στοχάζοµαι, προτού φθάσει 
στην αφηρηµένη σηµ. τού «υπολογίζω - σκέπτοµαι - διανοούµαι», είχε 
(στην Αρχαία) τη σηµ. τού σκοπεύω («σηµαδεύω - αποσκοπώ»): άλλου 
στοχαζόµε-νος έτυχε τούτου (ρήτωρ Αντιφών) «άλλον σηµάδευε και πέτυχε 
αυτόν» - στοχάζοµαι τής σωτηρίας (Πλάτ., Νόµοι) «αποσκοπώ στη 
σωτηρία». 

αποσκορακίζω ρ. µετβ. {αποσκοράκισα} (λόγ.) 1. αποδιώχνω, στέλνω στο 
ανάθεµα · 2. (για αρχαία κείµενα) αφαιρώ, (εξ)οβελίζω (τα χωρία που 
θεωρούνται νόθα). — αποσκορακισµός (ο) [µτγν.] κ. απο-σκοράκιση (η) 
[1866]. 
[ETYM. µτγν. < απο- + σκορακίζω, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. ες 
κόρακας]. 

αποσµηξη (η) {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} ΙΑΤΡ. η πλύση και ο καθαρισµός 
πληγής ή σωµατικού οργάνου µε διάφορες φαρµακευτικές µεθόδους: ~ 
µήτρας.   — αποσµηκτικός, -ή, -ό [1782], αποσµήχω ρ. [µτγν.]. [ΕΤΎΜ. < 
µτγν. άπόσµηξις < αποσµήχω < άπο- + σµήχω «τρίβω, χτυ- 

πώ», βλ. κ. σµήγµα]. 
αποσµητικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει την ιδιότητα να αποµακρύνει δυσάρεστες 

οσµές: ~ ουσίες 2. αποσµητικό (το) (α) παρασκεύασµα σε υγρή, στερεά ή 
αέρια µορφή (σπρέι), που καταπολεµεί την κακοσµία τού ιδρώτα (λ.χ. στις 
µασχάλες) ή εµποδίζει την εφίδρωση (β) (κατ' επέκτ.) κάθε ουσία που 
καλύπτει τη δυσοσµία και αναδίδει ευχάριστη µυρωδιά: ~ χώρου. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. déodorant]. 

αποσόβηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αποτροπή 
δυσάρεστης και ανεπιθύµητης κατάστασης, εξέλιξης ή κινδύνου: η ~ τής 
πωλήσεως τής εταιρείας µε αδιαφανείς διαδικασίες ΣΥΝ. µαταίωση, 
εξουδετέρωση. 

αποσοβώ ρ. µετβ. {αποσοβείς... | αποσόβη-σα (λόγ. απεσόβησα), -θη-κα, -
µένος} προλαβαίνω να παρεµποδίσω την πραγµατοποίηση (ανεπιθύµητης ή 
δυσάρεστης εξέλιξης), αποτρέπω (κίνδυνο): ο κίνδυνος επέκτασης τής 
πυρκαγιάς αποσοβήθηκε χάρη στην έγκαιρη επέµβαση τής πυροσβεστικής || ο 
τερµατοφύλακας µε την επέµβαση του αποσόβησε βέβαιο γκολ ΣΥΝ. 
αποµακρύνω, µαταιώνω, εξουδετερώνω. [ΕΤΥΜ < αρχ- αποσοβώ (-έω) < 
άπο- + σοβώ' διαφορετική σηµ. είχε ως αµετβ. (βλ. λ. σοβώ)· (ως µετβ.) 
«αποµακρύνω, διώχνω»]. 

απόσπαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (λόγ.) ο αποχωρισµός 
κοµµατιού από το σώµα στο οποίο ανήκε ΣΥΝ. αποκόλληση 2. (λόγ.) η 
απόκτηση (πράγµατος που ανήκε σε άλλον): ~ µε τη βία || ~ εδαφών από 
γειτονικό κράτος 3. η απόκτηση (από κάποιον) πράγµατος που επιθυµεί, που 
του χρειάζεται 4. η αποµάκρυνση (κάποιου) από δραστηριότητα, το να κάνει 
κανείς κάποιον να αφαιρεθεί, να µειώσει την προσοχή του 5. (για 
υπαλλήλους) η προσωρινή µετακίνηση υπαλλήλου από την οργανική του θέση 
σε άλλη, κυρ. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών: κανονικτά εργάζοµαι στα 
κεντρικά γραφεία- είµαι | ήρθα εδώ µε ~ για όσον καιρό υπάρχει φόρτος 
εργασίας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άπόσπασις (σηµ. 1) < αρχ. αποσπώ (βλ.λ.). Η σηµ. 
«απόκτηση» αποδίδει το γαλλ. arrachement, ενώ η σηµ. «µετάταξη 
(υπαλλήλου)» αποδίδει το γαλλ. détachement]. 

απόσπαση - µετάθεση - µετάταξη. Οι τρεις αυτές εργασιακές ρυθµίσεις | 
σχέσεις διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους: απόσπαση (αποσπώ | 
αποσπώµαι) είναι η προσωρινή, για ένα προσδιορισµένο διάστηµα, 
µετακίνηση υπαλλήλου από τη µόνιµη θέση του σε άλλη (Αποσπάστηκε για 
πέντε µήνες στο Υπουργείο Παιδείας -Πήρε απόσπαση στο γραφείο τού 
υπουργού)· µετάθεση (µεταθέτω | µετατίθεµαι) είναι η αλλαγή εργασιακού 
χώρου ενός υπαλλήλου από µια υπηρεσία σε µιαν άλλη, που βρίσκεται 
συνήθως σε άλλη γεωγραφική περιοχή (µετάθεση από την πρωτεύουσα στην 
επαρχία - µετάθεση από τη Θεσσαλονίκη στα Γιάννενα - µετάθεση από το 
κεντρικό κατάστηµα τής Τράπεζας στο παράρτηµα τού Ψυχικού)· µετάταξη 
(µετατάσσω | µετατάσσοµαι) είναι η οριστικού χαρακτήρα µεταβολή τής 
εργασιακής σχέσης ενός υπαλλήλου από µια θέση σε µιαν άλλη 
(Μετατάχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης - 
Πήρε µετάταξη από τη ∆ηµόσια Εκπαίδευση στο Πανεπιστήµιο). Και οι τρεις 
σχέσεις υπάγονται στις δυνατές µετακινήσεις ενός υπαλλήλου (µε τη γενική 
έννοια τής λέξης µετακίνηση). 

απόσπασµα (το) {αποσπάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τµήµα ενός συνόλου 
(συνήθ. κειµένου), κοµµάτι που παρουσιάζεται αποκοµµένο από το σώµα στο 
οποίο ανήκει: λογοτεχνικό | ποιητικό ~ || ~ από το Ευαγγέλιο | από οµιλία | από 
άρθρο || γνωστά ~ από όπερες ΣΥΝ. κοµµάτι, τµήµα, µέρος· (γραπτού κειµένου) 
περικοπή, χωρίο, εδάφιο 2. ΦΙΛΟΛ. αποσπάσµατα (τα) (λατ. fragmenta) τα 
σωζόµενα τµήµατα από το έργο κλασικών (συνήθ. αρχαίων) συγγραφέων: τα 
~ των προσωκρατικών || γνωρίζουµε τη φιλοσοφική σκέψη τού Ηρακλείτου µέσα 
από τα σωζόµενα ~ 3. µικρό τµήµα (στρατιωτικό, αστυνοµικό) που αποσπάται 
από τη µονάδα του για την εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας: εκτελεστικό (που έχει 
ως αποστολή την εκτέλεση όσων έχουν καταδικαστεί σε θάνατο) | 
καταδιωκτικό ~ || -χωροφυλακής' ΦΡ. στο απόσπασµα για εκτέλεση (ενώπιον 
εκτελεστικού αποσπάσµατος): χιλιάδες πατριώτες στάλθηκαν ~ από τους 
κατακτητές || έλεγε αγανακτισµένος ότι τους εµπόρους ναρκωτικών πρέπει να 
τους στέλνουν ~. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τεµάχιο, τµήµα», < αποσπώ 
(βλ.λ.). Η σηµ. «τµήµα κειµένου» είναι µτγν. και πρωτοαπαντά στο υποκ. 
άποσπα-σµάτιον]. 

αποσπασµατάρχης (ο) [1833] {αποσπασµαταρχών} επί κεφαλής στρατιωτικού 
ή αστυνοµικού αποσπάσµατος. 

αποσπασµατικός, -ή, -ό [1898] αυτός που δεν διατηρεί την ενότητα των 
στοιχείων από τα οποία αποτελείται, που παρουσιάζεται σε αποσπάσµατα: η ~ 
µετάδοση τής συνέντευξης δεν επιτρέπει τον σχηµατισµό πλήρους και 
αντικειµενικής γνώµης || ~ λόγος | µέτρα (που δεν αντιµετωπίζουν το 
πρόβληµα στο σύνολο του) ΣΥΝ. τµηµατικός, κοµµατιαστός, ασυνεχής. — 
αποσπασµατικ-ά | -ώς [1880] επίρρ., αποσπασµατικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. fragmentarisch. Η λ. πρωτοαπαντά στη µετάφραση 
ενός γλωσσολογικού έργου των Whitney-Jolly από τον Γεώργιο Χατζιδάκι]. 

αποσπερίς επίρρ. (λαϊκ.) κατά το βράδυ, την ώρα που νυχτώνει. Επίσης 
αποσπέρας. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άποσπέρας < φρ. άπό εσπέρας (< εσπέρα) + κατάλ. -ίς, πβ. 
αποβραδίς}. 

Αποσπερίτης (ο) {χωρ. πληθ.} ο πλανήτης Έσπερος (Αφροδίτη), που 
εµφανίζεται πρώτος το βράδυ και εξαφανίζεται τελευταίος το πρωί (ως 
Αυγερινός). 



αποσπερµατίζω 254 αποστειρώνω 
 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < άποσπέρας (βλ.λ.)]. 
αποσπερµατίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {αποσπερµάτισα} (αρχαιοπρ.-σπάν.) 

(για άνδρα) εκχύνω σπέρµα ΣΥΝ. εκσπερµατίζω, χύνω. — απο-
σπερµατισµός (ο) [µεσν.], αποσπερµάτιση (η) [µτγν.]. 

αποσπερνός, -ή, -ό [µεσν.] κ. αποσπερινός αυτός που γίνεται κατά τις 
βραδινές ώρες: ~ ώρες || «διαβάτη αποσπερνέ» (Μ. Μαλακά-σης) 
ΣΥΝ. βραδινός, εσπερινός. 

αποσπόρι (το) {δύσχρ. αποσπορ-ιού | -ιών} (λαϊκ.-συνήθ. µειωτ.) το 
τελευταίο παιδί που γεννήθηκε από ηλικιωµένους (συνήθ.) γονείς 
ΣΥΝ. (λόγ.) υστερότοκος. 

αποσπώ ρ. µετβ. {αποσπάς... | απέσπασα, αποσπ-ώµαι, -άται..., -άστη-
κα (λόγ. -άσθηκα), -ασµένος (λόγ. απεσπασµένος)} 1. αποχωρίζω (ένα 
κοµµάτι) από το σύνολο στο οποίο ανήκει: µετά τον εκτροχιασµό τής 
αµαξοστοιχίας δύο βαγόνια αποσπάστηκαν από το τρένο ΣΥΝ. απο-
κολλώ, αποσυνδέω 2. (συνήθ. µε τη βία, µε αυθαιρεσία ή πλάγιες µε-
θόδους) κάνω δικό µου (κάτι που δεν µου ανήκει δικαιωµατικά): του 
αποσπούσαν µεγάλα χρηµατικά ποσά µε εκβιασµό 3. (µτφ.) αποµα-
κρύνω (κάποιον) από δραστηριότητα ή κάνω (κάποιον) να αφαιρεθεί, 
να µειώσει την προσοχή του: θέλουν µε κάθε τρόπο να αποσπάσουν 
τον γυιο τους από τα ναρκωτικά || µίλα σιγά, γιατί τον αποσπάς από τη 
µελέτη 4. κατορθώνω να κερδίσω (κάτι που επιθυµώ ή µου χρειά-
ζεται): απέσπασε το πρώτο βραβείο ερµηνείας για τον ρόλο της || η 
εθνική οµάδα απέσπασε ισοπαλία εκτός έδρας || απέσπασε τη θετική 
απάντηση που επιθυµούσε ΣΥΝ. κερδίζω, εκµαιεύω, πετυχαίνω 5. (για 
υπαλλήλους) παίρνω (κάποιον) από την οργανική θέση που κατέχει 
και (τον) τοποθετώ προσωρινά σε άλλη: τον απέσπασαν σε ένα νησί 
τής άγονης γραµµής || (συχνά η µτχ. αποσπασµένος, -η, -ο) είναι 
καθηγητής αποσπασµένος σε ακριτικό χωριό τής Β. Ελλάδας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. απόσπαση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αποσπώ < άπο- + σπώ (-άω), βλ. 
κ. σπάζω). 

απόσταγµα (το) {αποστάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το προϊόν (συνήθ. 
οινοπνευµατώδες υγρό ή αιθέριο έλαιο) απόσταξης διαφόρων ου-
σιών: ~ οίνου 2. (µτφ.) το βαθύτερο νόηµα µιας αξίας, το ουσιαστικό 
της περιεχόµενο: ~ τής ανθρώπινης σοφίας || τα λόγια του αποτελούν 
- πείρας ΣΥΝ. πεµπτουσία, καταστάλαγµα. 
[ETYM. ιιεσν. < αρχ. αποστάζω]. 

αποστάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {απέσταξα, αποστάχθηκα, αποσταγµένος 
(λόγ. απεσταγµένος)} υποβάλλω (ουσία) σε διαδικασία απόσταξης· 
ΦΡ. αττεστανµένο νερό το νερό που προέρχεται από την απόσταξη 
τού φυσικού νερού µε πλήρη απαλλαγή του από τις κάθε είδους προ-
σµείξεις. — αποστακπκός, -ή, -ό. 

αποσταθεροποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η σκόπιµη 
ανατροπή τής σταθερότητας (σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό 
επίπεδο): ξένοι κύκλοι απεργάζονται την ~ τής εθνικής µας οικονο-
µίας || εµπρηστικές δηλώσεις έχουν στόχο την - στα Βαλκάνια ΣΥΝ. 
υπονόµευση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. déstabilisation]. 

αποσταθεροποιητικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί αποσταθεροποίηση: 
η χώρα αυτή χαρακτηρίζεται συχνά ως ~ παράγοντας στην περιοχή 
της. — αποσταθεροποιητικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. destabilising]. 

αποσταθεροποιώ ρ. µετβ. (αποσταθεροποιείς... | αποσταθεροποίησα, 
-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} διαταράσσω ή ανατρέπω τη σταθερότητα 
µιας κατάστασης (σε πολιτικό, κοινωνικό ή οικονοµικό επίπεδο): η 
πρόσφατη κρίση αποσταθεροποιεί την κατάσταση στην αγορά ΑΝΤ. 
σταθεροποιώ. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. destabilise]. 

αποσταίνω ρ. αµετβ. {απόστασ-α, -µένος} (λαϊκ.-λογοτ.) αισθάνοµαι 
έντονα τα σηµάδια τής κούρασης: απόστασα και έκατσα να ξεκου-
ραστώ ΣΥΝ. κουράζοµαι, καταπονούµαι, αποκάµνω ΑΝΤ. ξαποσταίνω. 
— απόσταµα (το) [µεσν.] κ. αποσταµός (ο) [µεσν.]. 
[ETYM µεσν. < αρχ. άφίσταµαι, από τον µεσν. αόρ. άποστάθηκα, κατά 
το σχήµα ζεστάθηκα - ζεσταίνω, πικράθηκα - πικραίνω]. 

αποσταίνω ή αποστένω; Η γραφή µε -αι- (-αίνω), που είναι και η 
επικρατέστερη, προϋποθέτει ότι ο ενεστώτας σχηµατίστηκε ανα-
λογικά από τον νεότερο αόριστο απο-στάθηκα (άφίσταµαι), που 
συνέπιπτε µε τα ζεστάθηκα, πικράθηκα κ.λπ. Έτσι, όπως λέµε ζε-
στάθηκα - ζεστ-αίνω, πικράθηκα - πικρ-αίνω, είπαµε και κατα-
στάθηκα - καταστ-αίιιω, παραστάθηκα - παραστ-αίνω, συσταίνω 
και αποστ-αίνω, ξαποστ-αίνω. o Γ. Χατζιδάκις (ακολουθούµενος 
από τον Ν. Ανδριώτη) γράφει αποοτ-ένω, αναστ-ένω κ.ο.κ. µε -έιιω 
κατά το σχήµα (αν)έστεσα - (ανα)στένω, διότι µαρτυρείται τ. άνέ-
στεσεν από πολύ παλιά (2ος | 3ος αι. µ.Χ.) και τ. στένω ήδη τον 8ο 
αι. µ.Χ. Οπωσδήποτε, η ορθογράφηση µε -αι- όλων των ρηµάτων σε 
-αίνω (Μ. Τριανταφυλλίδης) και επιστηµονικής βάσεως δεν στε-
ρείται και αποτελεί γενικότερο µορφολογικό, άρα και ορθογραφι-
κό, σύστηµα. 

αποστακτήρας (ο) [1881] συσκευή χρησιµοποιούµενη για την από-
σταξη (βλ.λ.) διάφορων ουσιών. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
(appareil) distillatoire]. 

αποστάλθηκα ρ. → αποστέλλω 
αποσταλινοποιηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η αποµάκρυνση 
από τον σταλινισµό (βλ.λ.), η αποκήρυξη των αρχών και µεθόδων του. 
[ΕΤ_ΥΜ: Απόδ. τού αγγλ. destalinisation]. 

απόσταµα (το) → αποσταίνω 
αποσταµένος, -η, -ο → αποσταίνω 
αποσταµός (ο) → αποσταίνω 
απόσταξη (η) [αρχ.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. ΧΗΜ. µέθοδος 

διαχωρισµού ενός µείγµατος στα συστατικά του µε εξάτµιση και 
υγροποίηση, που βασίζεται στη διαφορά πτητικότητας των συστατι-
κών του 2. η εκροή υγρού κατά σταγόνες. — αποστάξιµος, -η, -ο. 
απόσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. το διάστηµα που 
µεσολαβεί µεταξύ δύο (τοπικών ή χρονικών) σηµείων: η ~ Αθηνών -
Κορίνθου || οι δύο πόλεµοι είχαν µεγάλη χρονική ~ µεταξύ τους- ΦΡ. 
(α) εξ αποστάσεως | από απόσταση από µακριά: παρακολουθούσα τις 
εξελίξεις ~ || εξ αποστάσεως εκπαίδευση (β) σε απόσταση µακριά, 
χωρίς να επιτρέπεται η προσέγγιση (γ) κρατώ (κάποιον) σε απόσταση 
δεν επιτρέπω την ανάπτυξη οικειότητας, δεν δίνω θάρρος (σε κάποιον) 
(δ) κρατώ | αφήνω απόσταση κρατώ µια διαφορά, αφήνω ένα διάστηµα 
(από τα προπορευόµενα οχήµατα) κατά την οδήγηση, ώστε να µειωθεί 
ο κίνδυνος τής σύγκρουσης (ε) σε απόσταση αναπνοής βλ. λ. 
αναπνοή (στ) απόσταση ασφαλείας απόσταση τέτοια που να επιτρέπει 
την ασφαλή κίνηση ή συναναστροφή, που να αποτρέπει οποιονδήποτε 
κίνδυνο: να τηρείς ~ από το προπορευόµενο όχηµα (ζ) σε απόσταση 
βολής (i) (κυριολ.) τόσο κοντά, ώστε να µπορεί ο στόχος να βληθεί από 
όπλο, εντός βεληνεκούς (ii) (µτφ.) αρκετά κοντά (η) απόσταση | ακτίνα 
ακοής βλ. λ. ακοή (θ) (µτφ.) κρατώ | τηρώ τις αποστάσεις κρατώ τυπική 
στάση χωρίς οικειότητα 2. (συνεκδ.) το µήκος τού παραπάνω 
διαστήµατος 3. (ειδικότ.) ΓΕΩΜ. (α) το µήκος τού ευθύγραµµου 
τµήµατος που συνδέει δύο σηµεία (β) απόσταση σηµείου από ευθεία 
(επίπεδο) το µήκος τού ευθύγραµµου τµήµατος που είναι κάθετο από 
το σηµείο στην ευθεία (στο επίπεδο) 4. ΦΥΣ. το µήκος τής διαδροµής 
που διανύει κινούµενο αντικείµενο 5. (ειδικότ.) η µεγάλη τοπική, 
χρονική, ποιοτική διαφορά µεταξύ σηµείων: οι δορυφόροι κατάργησαν 
τις ~ µεταξύ χωρών και λαών 6. (µτφ.) η διαφοροποίηση ανάµεσα σε 
ανθρώπους ή οµάδες ανθρώπων, καταστάσεις, διαδικασίες ή 
συστήµατα αξιών: δεν υπάρχει µεγάλη - στις αντιλήψεις τους. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. άπόστασις < άφίστηµι «αποµακρύνω» < άφ- (< άπο-) + ϊστηµι. Οι 
φρ. κρατώ τις αποστάσεις και κρατώ κάποιον σε απόσταση αποδίδουν 
αντιστοίχως τις γαλλ. garder les distances και tenir quelqu'un à 
distance]. αποστασία (η) {αποστασιών} (µειωτ.) 1. η εκούσια 
αποχώρηση µελών ενός κόµµατος | πολιτικού σχηµατισµού από αυτό 
(συχνά µε προσχώρηση τους σε αντίπαλη παράταξη), µε σκοπό την 
αποδυνάµωση του και την πολιτική φθορά του 2. ΙΣΤ. Αποστασία (η) η 
ανατροπή τής κυβέρνησης τής Ενώσεως Κέντρου το 1965 µε την 
αποχώρηση βουλευτών της και τα γεγονότα που ακολούθησαν (βλ. κ. 
Ιουλιανό, λ. Ιουλιανός). 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. αποστατώ (-έω) < *άποστατός < ρ. άφίστηµι 
«αποµακρύνω»]. αποστασιόµετρο (το) {αποστασιοµέτρ-ου | -ων} 
όργανο για τη µέτρηση τής απόστασης: ~ λέιζερ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. distance meter]. αποστασιοποίηση (η) {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (στο θέατρο) η αποευαισθητοποίηση και 
συναισθηµατική αποφόρτιση τόσο τού ηθοποιού από τον ρόλο που 
υποδύεται όσο και τού θεατή από τον σκηνικό ήρωα, αλλά και 
γενικότ. από κάθε έργο τέχνης που παρακολουθεί, ώστε να 
αναπτυχθεί απέναντι τους µια αντικειµενική και κριτική στάση, χωρίς 
την επίδραση τής συναισθηµατικής φόρτισης ή τής ταύτισης µε τον 
ρόλο 2. (γενικότ.) η δηµιουργία αποστάσεων που οδηγούν στη 
διαφοροποίηση και τη συναισθηµατική αποδέσµευση από µια 
κατάσταση πραγµάτων ή ένα πρόσωπο' η τήρηση συναισθηµατικής 
αποστάσεως από τα γεγονότα, η αποφυγή ταύτισης µε πρόσωπα και 
καταστάσεις: ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε την απόφαση του για 
~ από τις πολιτικές εξελίξεις. [ΕΤΥΜ o θεατρικός όρ. είναι απόδ. τού 
γερµ. Verfremdung, που πλάστηκε από τον Β. Brecht]. 
αποστασιοποιούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αποστασιοποιείσαι... | απο-
στασιοποιή-θηκα, -µένος} 1. αποµακρύνοµαι ή κρατώ αποστάσεις 
(από κάτι), ώστε να διαφοροποιηθώ (από αυτό) ή να αποφύγω τη συ-
ναισθηµατική δέσµευση µου (µε αυτό), αποφεύγω την εµπλοκή µου 
(σε µια κατάσταση): δεν έχει ακόµα αποστασιοποιηθεί από το οικο-
γενειακό του περιβάλλον, εξακολουθεί να ενεργεί ως παιδί και όχι ως 
ενήλικος 2. διαχωρίζω τη θέση µου (από κάτι): ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος αποστασιοποιήθηκε από τις δηλώσεις τού υπουργού ΣΥΝ. 
διαφοροποιούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. αποστάτης (ο) 
{αποστατών}, αποστάτισσα (η) {αποστατισσών} (κακόσ.) 1. 
πρόσωπο που εγκαταλείπει την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκει, 
µε σκοπό να πλήξει το κύρος και την ισχύ της και προσχωρεί σε 
αντίπαλο κόµµα ΣΥΝ. προδότης 2. (σπάν.) πρόσωπο που αρνείται την 
κατεστηµένη µορφή εξουσίας και κινείται στασιαστικά ή εξεγείρεται 
για την ανατροπή της: πνίγηκε στο αίµα το κίνηµα των αποστατών 
ΣΥΝ. κινηµατίας, στασιαστής 3. (γενικότ.) πρόσωπο που αρνείται τις 
αρχές του, εγκαταλείπει την ιδεολογία ή τη θρησκεία του 4. (ειδικότ. 
για ιερείς) πρόσωπο που εκούσια απέβαλε το ιερατικό σχήµα. Επίσης 
αποστάτρία (η) {αποστατριών}. — αποστατικός, -ή, -ό [µτγν.], 
αποστατώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αποστατώ (-έω), βλ. 
λ. αποστασία]. αποσταφυλα (τα) τα σταφύλια που αποµένουν στα 
κλήµατα µετά 
τον τρύγο. αποστεγνώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {αποστέγνω-σα, -µένος} 
♦ 1. (αµετβ.) στεγνώνω εντελώς ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) χάνω κάθε 
αίσθηση, διάθεση ή ενδιαφέρον, δεν έχω ζωτικότητα: η καθηµερινή 
ταλαιπωρία και η αγωνία να προλάβουµε τα πάντα, κάποια στιγµή µας 
απο-στεγνώνει. — αποστέγνωση (η), αττοστεγνωτικός, -ή, -ό. 
αποστειρώνω ρ. µετβ. [1896] {αποστείρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. απο-
λυµαίνω ουσία ή αντικείµενο από κάθε είδους µικροοργανισµό ή πα-
ράσιτο, εκθέτοντας τα σε υψηλή θερµοκρασία για ορισµένο χρονικό 
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διάστηµα: ~ τα σκεύη | τις γάζες | το µπιµπερό | τα ρούχα | τα χει-
ρουργικά εργαλεία ΣΥΝ. απολυµαίνω, παστεριώνω 2. (µτφ.) δεν έχω 
καµία επαφή µε το εξωτερικό µου περιβάλλον ζω και δηµιουργώ 
αποµονωµένος από τις κοινωνικές εξελίξεις: ο δηµιουργός µιας τέχνης 
αποστειρωµένης, που δεν λαµβάνει υπ' όψιν του τα γεγονότα, είναι σαν 
να ζει κλεισµένος σε γυάλινο πύργο. ΙΒΤΥΜ. < απο- + στειρώνω < 
στείρος, µετάφρ. δάνειο, απόδ. τού γαλλ. steriliser. To µτγν. άποστειρώ 
(-όω) είχε τη σηµ. «καθιστώ στείρο»]. αποστείρωση (η) {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η απολύµανση ουσίας ή αντικειµένου από 
κάθε µικροοργανισµό ή παράσιτο µε έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία: 
η ~ των οδοντιατρικών εργαλείων. — αποστειρωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. sterilisation. To µεσν. άποστείρωσις είχε τη 
σηµ. «στειρότητα»]. αποστειρωτήρας (ο) η συσκευή που 
χρησιµοποιείται για την αποστείρωση, π.χ. ιατρικών εργαλείων. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ τού γαλλ. stérilisateur]. αποστέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{απέστειλα, αποστάλθηκα (λόγ. απεστά-λην, -ης, -η...), 
απεσταλµένος} (λόγ.) 1. στέλνω: το Συµβούλιο Ασφαλείας απέστειλε 
διεθνή ειρηνευτική δύναµη στην εµπόλεµη ζώνη || ~ συγχαρητήριο 
µήνυµα στον νεοεκλεγέντα βουλευτή || ~ επιστολή | δέµα 2. (η µτχ. 
απεσταλµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. αποστένω ρ. → 
αποσταίνω 
αποστέργω ρ. µετβ. [αρχ.] {απέστερξα} (λόγ.) αποποιούµαι, δεν απο-
δέχοµαι (µε έντονο τρόπο): αποστέργει κάθε είδους τιµές και κολα-
κευτικές εκδηλώσεις. a posteriori λατ. (προφέρεται α ποστεριόρι) 
επίρρ.· ελλην. εκ των υστέρων για κάτι που γίνεται αφού έχει 
συντελεστεί πρώτα κάτι άλλο: ~ εκτίµηση τής κατάστασης || η γνώση 
δεν προϋπάρχει, αλλά προκύπτει από την εµπειρία των γεγονότων, 
δηµιουργείται ~ ANT. a priori, εκ των προτέρων. 
[ΕΤΥΜ < λατ. a posteriori < posterior, συγκρ. βαθµός τού επιθ. 
poster(us) «ύστερος» < επίρρ. post «ύστερα, µετά»]. αποστερώ ρ. 
µετβ. [αρχ.] {αποστερείς... | αποστέρ-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -ηµένος} 
(+από) 1. στερώ (κάποιον από κάτι), δεν επιτρέπω να έχει κάποιος 
(κάτι), του το αφαιρώ: τον αποστέρησε από όλες τις χαρές τής ζωής 
ΣΥΝ. απογυµνώνω 2. (µεσοπαθ. αποστερούµαι) χάνω χωρίς τη θέληση 
µου (κάτι που µου ανήκει): αποστερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώµατα 
ΣΥΝ. χάνω, στερούµαι. — αποστέρηση (η) [αρχ.]. αποστεώνοµαι ρ. 
αµετβ. αποθ. [1843] {αποστεώ-θηκα, -µένος} 1. αδυνατίζω 
υπερβολικά, µε αποτέλεσµα να διακρίνονται τα κόκκαλά µου: έχει 
αποστεωθεί από τη δίαιτα! ΣΥΝ. (λαϊκ.-εκφραστ.) µένω πετσί και 
κόκκαλο 2. (µτφ. η µτχ. αποοτεωµένος, -η, -ο) αυτός που είναι 
υπερβολικά συντηρητικός, που αδιαφορεί για τις εξελίξεις, που έχει 
αποκτήσει πνευµατική αγκύλωση: ~ αντιλήψεις ΣΥΝ. άκαµπτος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < απ(ο)- + οστό (< αρχ. όστούν), πληθ. οστά (ασυναίρετος τ. 
όστέα), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. s'ossifier]. αποστέωση (η) [1854] {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} το υπερβολικό αδυνάτισµα, ώστε να 
φαίνονται τα κόκκαλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. αποστηθίζω ρ. µετβ. 
{αποστήθισα} αποµνηµονεύω (κάτι), ώστε να µπορώ να (το) πω από 
µνήµης, «από στήθους» (πβ. λ. παπαγαλίζω). [ΕΤΥΜ. υ,τγν., συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. άπό στήθους]. αποστήθιση (η) {-ης κ. -ίσεως | 
χωρ. πληθ.} η αποµνηµόνευση (σε τέ-τοιον βαθµό), ώστε να µπορεί 
κανείς να πει κάτι από µνήµης (όπως ακριβώς είναι): η - τού 
µαθήµατος (πβ. λ. παπαγαλία). απόστηµα (το) {αποστήµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1.ΙΑΤΡ. η συσσώρευση πυώδους υγρού σε νεοσχηµατισµένη 
κοιλότητα (πβ. λ. εµπύηµα) 2. (µτφ.) κάθε σύµπτωµα κοινωνικής 
παθολογίας (εγκληµατικότητα, ναρκωτικά κ.λπ.): τα ναρκωτικά έχουν 
καταντήσει το µεγαλύτερο -τής κοινωνίας µας. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «απόσταση, διάστηµα», < άφίστηµι «απο-
µακρύνω», o ιατρ. όρ. απαντά ήδη στον Ιπποκράτη]. αποστηµατιΚΟς, 
-ή, -ό [µτγν] αυτός που αποτελεί ή σχηµατίζεται 

ως απόστηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάστηµα. απόστιχο (το) [µτγν.] ΕΚΚΛΗΣ. 
(συνήθ. στον πληθ.) τροπάριο που ψάλ- 
λεται στο τέλος τού εσπερινού ή τού όρθρου. αποστολέας (ο/η) 
{(θηλ. αποστολ-έως) | -είς, -έων) 1. πρόσωπο που στέλνει (επιστολή, 
τηλεγράφηµα, δέµα κ.λπ.) σε κάποιον αποδέκτη 2. (συνεκδ.) το 
αναγραφόµενο στην πάνω αριστερά ή στην πίσω πλευρά µιας 
επιστολής όνοµα, το οποίο δηλώνει την προέλευση της: γράµµα χωρίς 
~ ANT. παραλήπτης, αποδέκτης. Επίσης (λόγ.) αποστολέας (ο/η) 
[αρχ.] {αποστολέως}. [ΕΤΥΜ < αρχ. άποστολεύς < αποστέλλω]. 
αποστολή (η) 1. η πράξη ή η διαδικασία, µε την οποία στέλνεται (κάτι 
κάπου): δελτίο | έξοδα αποστολής || ~ συστηµένης επιστολής | δέµατος 
| στρατευµάτων | βοήθειας || η ~ διαστηµόπλοιου στον Αρη 2. 
(συνεκδ.) ό,τι αποστέλλεται, ιδίως οµάδα ή σύνολο ατόµων που απο-
στέλλονται αντιπροσωπευτικά για την εκτέλεση διατεταγµένης υπη-
ρεσίας ή την επιτέλεση συγκεκριµένου σκοπού: η ~ κυανοκράνων 
αφίχθη στη Βοσνία µέσω Ιταλίας || οι αθλητικές ~ έφθασαν στην πόλη 
τέλεσης των αγώνων 3. (συνεκδ.) το έργο ή η πράξη που ανατίθεται 
προς εκτέλεση: επικίνδυνη ~ || ~ υψηλού κινδύνου- ΦΡ. αποστολή | 
επιχείρηση αυτοκτονίας αποστολή µε ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας 
και κίνδυνο απώλειας τής ζωής των αποστελλοµένων 4. έργο 
ιδιαίτερης βαρύτητας, θεωρούµενο ως σκοπός, στόχος ή προορισµός: ~ 
τού σχολείου είναι η διάπλαση χαρακτήρων || δεν έχει συναίσθηση τής 
~ του ΣΥΝ. σκοπός, προορισµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αποστέλλω]. 
Αποστολια (η) γυναικείο όνοµα. 

αποστολικός, -ή, -ό [µτγν] 1. αυτός που ακολουθεί τις αρχές των 
Αποστόλων, που ιδρύθηκε από τους Αποστόλους ή συµφωνεί προς τα 
έργα και τη διδασκαλία τους: Αποστολική ∆ιακονία τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος || ~ κανόνες (συλλογή κανόνων γύρω από το εθιµικό δί-
καιο σχετικά µε τη λατρεία στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες) | 
ρήσεις | διδαχές | διαδοχή 2. αυτός που διέπεται από ιδιαίτερη θέρµη 
και ενθουσιασµό για την επιτέλεση συγκεκριµένου σκοπού: έφερε σε 
πέρας το έργο που του ανατέθηκε µε ~ πάθος. — αποστολικ-ά | -ώς 
[1876] επίρρ. 

Απόστολος (ο) {Αποστόλ-ου | -ων, -ους) 1. καθένας από τους δώδεκα 
µαθητές τού Χριστού, που κήρυξαν το Ευαγγέλιο: ο ~ Πέτρος- κατ' 
επέκτ. και για τον προσκληθέντα µε το όραµα τής ∆αµασκού Παύλο 
(Απόστολο των Εθνών), ο οποίος διέδωσε τη χριστιανική διδασκαλία 
στον ελληνορωµαϊκό κόσµο από τα Ιεροσόλυµα µέχρι τη Ρώµη 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. το εκκλησιαστικό βιβλίο που περιέχει περικοπές απο τις Επι-
στολές και τις Πράξεις των Αποστόλων για ανάγνωση στη Θεία Λα-
τρεία 3. (συνεκδ.) καθεµιά από τις παραπάνω περικοπές, που διαβά-
ζονται στην εκκλησία: φθάσαµε στην εκκλησία την ώρα που ο ψάλτης 
διάβαζε τον ~ 4. (µτφ. ως προσηγορικό) αυτός που µε ιδαίτερη 
θέρµη υποστηρίζει µια ιδέα, ιδεολογία και αγωνίζεται για τη διάδο-
ση της: ~ τής δηµοκρατίας | τής ειρήνης | τής αγάπης 5. ανδρικό όνο-
µα. Επίσης (καθηµ.) Αποστόλης (σηµ. 5). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αγγελιαφόρος, διαβιβαστής µηνυµάτων», < 
αποστέλλω. Στην Π.∆. οι Εβδοµήκοντα χρησιµοποίησαν τη λ. ως από-
δοση τού εβρ. saläh µε τη σηµ. «αγγελιαφόρος τού Θεού», αλλά η λ. 
έγινε ευρύτερα γνωστή λόγω τής συνδέσεως της µε τους δώδεκα 
Αποστόλους τού Χριστού στην Κ.∆., όπου η λ. χρησιµοποιείται για 
όσους επιλέχθηκαν από τον Ιησού Χριστό να συγκροτήσουν τον κύ-
κλο των µαθητών του- η σύνδεση τής λέξης µε τους µαθητές τού Χρι-
στού προέρχεται από την «αποστολή» τους στην οικουµένη για να 
κηρύξουν το ευαγγέλιο, πβ. Ματθ. 28, 19 (πορευθέντες µαθητεύσατε 
πάντα τα έθνη...). Η λ. απόστολος δεν χρησιµοποιήθηκε ως κύριο όνο-
µα παρά µόνο µετά τον 17ο αι.]. 

αποστοµώνω ρ. µετβ. {αποστόµω-σα, -θηκα, -µένος} φέρνω (κά-
ποιον) σε τόσο δύσκολη θέση, ώστε να µην ξέρει τι να πει, να µη µπο-
ρεί να ανοίξει το στόµα του: του έδωσε την κατάλληλη απάντηση και 
τον αποστόµωσε. — αποστόµωση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
άποστοµώ (-όω) < αρχ. άποστόµωσις (υποχωρητ.) < απο- + στόµα]. 

αποστοµωτικός, -ή, -ό [1893] αυτός που αποστοµώνει, που προκαλεί 
τόση αµηχανία, ώστε να είναι αδύνατη κάθε αντίδραση: ~ απάντηση 
| ειλικρίνεια ΣΥΝ. αφοπλιστικός. — αποστοµωτικ-ά | -ώς [1891] επίρρ. 

αποστραβώνω ρ. µετβ. {αποστράβω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (κά-
τι) πιο στραβό από όσο ήταν προηγουµένως · 2. (µτφ.) παρέχω σε 
(κάποιον) ερεθίσµατα τόσο κακής ποιότητας, που επαυξάνουν την 
άγνοια και την αµάθεια του: δεν έπαιρνε που δεν έπαιρνε τα γράµ-
µατα, έµπλεξε και µε κακές παρέες, που τον αποστράβωσαν 3. (µε-
σοπαθ. αποστραβώνοµαι) (α) χάνω εντελώς την όραση µου, δεν βλέ-
πω τίποτα (β) (µτφ.) χάνω την αληθινή γνώση, βυθίζοµαι στην άγνοια 
και την αµάθεια: αποστραβώθηκε όλη µέρα µπροστά στην τηλεόραση! 
ΑΝΤ. ξεστραβώνοµαι. 

αποστραγγίζω ρ. µετβ. [µτγν] {αποστράγγι-σα κ. -ξα, -στηκα, -σµέ-
νος κ. -γµένος} 1. αποξηραίνω επιφάνεια µε την ολική αφαίρεση τού 
υγρού που περιέχει: αποστραγγίζουν ελώδεις εκτάσεις, για να τις µε-
τατρέψουν σε καλλιεργήσιµες ΣΥΝ. στεγνώνω, αποξηραίνω 2. (µτφ.) 
εκµεταλλεύοµαι σε υπερβολικό βαθµό (κάποιον/κάτι) αφαιρώντας τα 
ζωτικά του στοιχεία: κατάφεραν να αποστραγγίσουν όλες τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές τού νησιού ΣΥΝ. αποµυζώ, ξεζουµίζω. — 
αποστράγγιση (η) [1879] κ. αποστράγγισµα (το) [µτγν], αποστραγγι-
στικός, -ή, -ό [1879]. 

αποστρατεία (η) [1833] {αποστρατειών} 1.η περίοδος που ακολουθεί 
την αποστράτευση, κατά την οποία ο εν ενεργεία αξιωµατικός καθί-
σταται απόστρατος {βλ. κ. λ. αποστρατεύω) 2. (συνεκδ.) η κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται στρατιωτικός που έχει αποµακρυνθεί από την 
ενεργό δράση· ιδίως στη ΦΡ. εν αποστρατεία (εν αποστρατεία): στρα-
τηγός ~ κ. µτφ. για περίοδο απραξίας, µη δηµιουργικής απασχόλη-
σης: ηθοποιός ~ 3. (µτφ.) η περίοδος κατά την οποία έχει αποχωρήσει 
κανείς από την ενεργό (επαγγελµατική) δράση, η περίοδος µετά τη 
συνταξιοδότηση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. retraite]. 

αποστράτευση (η) [1833] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η 
αποµάκρυνση από την ενεργό υπηρεσία (αξιωµατικού που καθίστα-
ται πλέον απόστρατος) 2. η λήξη κατάστασης επιστράτευσης ή έκτα-
κτης κινητοποίησης στρατιωτικών µονάδων ΑΝΤ. επιστράτευση. — 
αποοτρατευτικός, -ή, -ό [1833]. 

αποστρατεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {αποστράτευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τη-
κα), -µένος) 1. αποµακρύνω αξιωµατικό των Ενόπλων ∆υνάµεων και 
των Σωµάτων Ασφαλείας από την ενεργό υπηρεσία, κατόπιν αποφά-
σεως τού αρµόδιου οργάνου για τις κρίσεις των αξιωµατικών των 
Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας: κατά τις έκτακτες 
κρίσεις η κυβέρνηση αποστράτευσε τρεις υποστρατήγους || απο-
στρατεύθηκε µε τον βαθµό τού ταξιάρχου 2. (για εφεδρικά σώµατα) 
κηρύσσω τη λήξη τής εφεδρείας, τής επιστράτευσης (κάποιου) 3. (µε-
σοπαθ. αποστρατεύοµαι) (µτφ.-σκωπτ.) παύω να ασκώ το επάγγελµα 
µου, παίρνω σύνταξη. 

αποστρατιωτικοποίηση κ. (εσφαλµ.) αποστρατικοποίηση κ. (σπάν.) 
αποστρατοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η 
αποµάκρυνση ή η απαγόρευση τής παρουσίας στρατιωτικών δυνά-
µεων σε συγκεκριµένη περιοχή ΑΝΤ. στρατιωτικοποίηση. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. demilitarisation]. 
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αποστρατιωτικοποίηση ή αποστρατικοποίηση; Επειδή ο όρος δη 
λώνει την αποµάκρυνση στρατιωτικών δυνάµεων (στρατιωτών) 
από µια περιοχή, η σωστή λ. είναι αποστρατιωτικο-ποίηση. Το 
απο-στρατικοποίηση (µε θέµα στραπκο-!) είναι προφανώς εσφαλ 
µένο και είναι προϊόν ανοµοιωτικής απλολογίας, από την οποία 
δεν σιγήθηκε µόνο η β' συλλαβή -τι-, αλλά ολόκληρο το -ωτι-, κά 
νοντας τη λέξη αγνώριστη... Τα ίδια, φυσικά, ισχύουν και για τα 
αποστρατιωτικοποιώ και αποστρατιωτικοποιηµένη (ζώνη). Σπα 
νιότερα χρησιµοποιείται επίσης ο τύπος αποστρατοποίηση µε τη 
σηµασία «αποµάκρυνση τού στρατού». → ανοµοίωση 

αποστρατιωτικοποιώ ρ. µετβ. {αποστρατιωτικοποιείς... | αποστρα-τιωτικοποί-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} αποσύρω από µια περιοχή τις στρατιωτικές 
δυνάµεις που έχω εγκαταστήσει4 κυρ. στη µτχ. ano-στρατιωτικοποιηµένος, -
η, -ο: ~ νησί/ ζώνηΑΝΤ. στρατιωτικοποιώ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
demilitarise]. 

απόστρατος (ο/η) [1833] {αποστράτ-ου | -ων, -ους} 1. στρατιωτικός που έχει 
αποστρατευθεί: Ένωση Αποστράτων || (κ. ως επίθ.) ~ αξιωµατικός 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση στον επαγγελµατικό του 
χώρο (συνήθ. λόγω συνταξιοδότησης) ΣΥΝ. απόµαχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απόµαχος. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. retraité]. 

αποστρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {απέστρεψα, αποστράφηκα, απεστραµµέ-νος) 1. 
στρέφω (το πρόσωπο, το βλέµµα, την προσοχή) σε άλλη κατεύθυνση: οι δυο 
κατηγορούµενοι απέστρεφαν τα βλέµµατα τους από ντροπή · 2. (µεσοπαθ. 
αποστρέφοµαι) διαπνέοµαι από αισθήµατα αντιπάθειας και µίσους για 
(κάποιον/κάτι): ~ τη βία | την υποκρισία | τους δειλούς ΣΥΝ. απεχθάνοµαι, 
σιχαίνοµαι, µισώ. 

αποστρογγυλεύω ρ. µετβ. {αποστρογγύλε-ψα, -φθηκα, -µένος} κάνω (κάτι) 
εντελώς στρογγυλό. 

αποστροφή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η έντονη αντιπάθεια και απέχθεια ΣΥΝ. 
αποτροπιασµός, αηδία, (λαϊκ.) σιχαµάρα, (λόγ.) βδελυγµία 2. (σπάν.) η 
στροφή, το γύρισµα (προσώπου, βλέµµατος, προσοχής κ.λπ.) προς άλλη 
κατεύθυνση · 3. ΡΗΤΟΡ. το σχήµα λόγου κατά το οποίο ο οµιλητής 
διακόπτοντας τη ροή τού λόγου του στρέφεται προς συγκεκριµένο πρόσωπο 
(παρευρισκόµενο ή όχι), σε προσωποποιηµένο αντικείµενο ή σε αφηρηµένη 
ιδέα: σε µια ~ τού λόγου του απευθύνθηκε στη νεολαία || η οµιλία του περιείχε 
µια ~, ευθεία βολή κατά τού προκατόχου του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αποστρέφω. Η ρητορική σηµ. προήλθε από την τακτική τού 
οµιλητή να αποστρέφει την προσοχή του από το σύνολο τού ακροατηρίου, 
προκειµένου να απευθυνθεί αποκλειστικά σε ένα µέλος του, ασχολούµενος µε 
σηµεία που το περιλαµβάνουν]. 

απόστροφος (η) {αποστρόφ-ου | -ων, -ους} ΓΛΩΣΣ. το σηµείο (') που δηλώνει 
την απουσία φωνήεντος σε µια λέξη, το οποίο έχει σιγηθεί είτε στο τέλος 
(έκθλιψη) είτε στην αρχή της (αφαίρεση), π.χ. κατ'έτος | τ' άφησε | το 'δώσε | 
µου 'πε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκκρουση, πνεύµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αποστρέφω. Η 
γλωσσ. σηµ. είναι µτγν. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. κ. γαλλ. 
apostrophe, γερµ. Apostroph κ.ά.]. 

αποσυγκεντρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µεταφορά αρµοδιοτήτων 
από κεντρικές υπηρεσίες σε τοπικά κέντρα αποφάσεων, τα οποία υπόκεινται 
στον έλεγχο τής κεντρικής εξουσίας (πβ. λ. αποκέντρωση) · 2. η διάσπαση τής 
προσοχής (κάποιου): όσο δύσκολη µου είναι η συγκέντρωση, όταν διαβάζω, 
τόσο εύκολη είναι η ~ µε τον παραµικρό θόρυβο. — αποσυγκεντρώνω ρ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. déconcentration]. 

αποσυγχρονίζω ρ. µετβ. (αποσυγχρόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} κάνω 
(κάποιον/κάτι) να χάσει τον συγχρονισµό του. ΣΥΝ. απο-συντονίζω. — 
αποσυγχρονισµός (ο). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. désynchroniser 
(νόθο συνθ.)]. 

αποσυµπίεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η σταδιακή µείωση τής 
πίεσης τού αέρα 2. θάλαµος αποσυµπίεσης ο αεροστεγής χώρος στον οποίο η 
υψηλή πίεση τού αέρα µειώνεται σταδιακά στο επίπεδο τής ατµοσφαιρικής 
πίεσης, ώστε να αποφεύγονται ατυχήµατα σε όσους είχαν βρεθεί σε µεγάλο 
βάθος (δύτες, εργάτες σηράγγων κ.λπ.) υπό συνθήκες υψηλής πίεσης, µε 
αποτέλεσµα να κινδυνεύει σοβαρά η υγεία τους από την απότοµη επάνοδο 
τους στην ατµοσφαιρική πίεση. — αποσυµπιεστής (ο), αποσυµπιέζω ρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. decompression]. 

αποσύµπλεξη (η) j-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} (στα αυτοκίνητα) η διακοπή 
τής µετάδοσης τής κίνησης από τον κινητήρα προς τους πίσω τροχούς µέσω 
τού συµπλέκτη· το ντεµπραγιάζ (πβ. λ. αµπραγιάζ, συµπλέκτης). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. débrayage]. 

αποσυµφόρηση (η) {-ης κ, -ήσεως | χωρ. πληθ.} ο περιορισµός ή η απαλλαγή 
από στοιχεία που προκαλούν συνθήκες συµφόρησης (δυσκολία κυκλοφορίας, 
συνωστισµό κ.λπ.): το µετρό θα συµβάλει στην κυκλοφοριακή ~ τού κέντρου τής 
Αθήνας || «το ταµείο ανέλαβε το έργο τής ~ τού επαγγέλµατος, δηλ. τής 
βαθµιαίας µείωσης τού αριθµού των καπνεργατών...» (εφηµ.). — 
αποσυµφορητικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. decongestion]. 

αποσυµφορητικός, -ή, -ό 1. αυτός που επιφέρει αποσυµφόρηση: ~ δράση 2. 
ΙΑΤΡ. αποσυµφορητικά (το) το φάρµακο που ανακουφίζει από τη συµφόρηση 
τής ρινικής κοιλότητας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. decongestant]. 

αποσυµφορω ρ. µετβ. {αποσυµφορείς... | αποσυµφόρ-ησα, -ούµαι. -ήθηκα, -
ηµένος} 1. περιορίζω ή απαλλάσσω πλήρως από στοιχεία που έχουν 
συσσωρευθεί σε συγκεκριµένο σηµείο και δηµιουργούν συνθήκες 
συµφόρησης: η νέα γραµµή τού µετρό θα αποσυµφορήσει 

τις κεντρικές αρτηρίες των νότιων προαστίων 2. απαλλάσσω από την 
υπερβολική συγκέντρωση προσώπων ή εργασιών, µεταφέροντας σε άλλους: τα 
νέα παραρτήµατα στις συνοικίες θα αποσυµφορήσουν τις κεντρικές υπηρεσίες 
τής επιχείρησης. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. décongestionner]. 

αποσυνάγωγος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. (κυριολ.) αυτός που έχει εκ-διωχθεί από 
την εβραϊκή συναγωγή 2. (µτφ.) αυτός που έχει εκδιω-χθεί από την κοινωνική 
οµάδα στην οποία ανήκε, αυτός τον οποίο έχουν όλοι αποκηρύξει ΣΥΝ. 
αποκηρυγµένος, απόβλητος. 

αποσυναρµολογώ ρ. µετβ. {αποσυναρµολογείς... | αποσυναρµολόγησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} διαλύω (κάτι συναρµολογηµένο) σε µικρότερα κοµµάτια. 
— αποσυναρµολόγηση (η). 

αποσύνδεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. ο αποχωρισµός στοιχείων 
που ήταν συνδεδεµένα µεταξύ τους: η ~ τού καλωδίου από το κύκλωµα ΣΥΝ. 
απόζευξη, απόσπαση ANT. σύνδεση, συσχέτιση 2. (µτφ.) ο διαχωρισµός 
στοιχείων που είχαν άµεση σχέση, στενή σύνδεση: η ~ τού ονόµατος του από 
την υπόθεση φοροδιαφυγής δεν είναι εύκολη υπόθεση ANT. σύνδεση. — 
αποσυνδετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. disconnection 
(σηµ. 1), dis-sociation (σηµ. 2)]. 

αποσυνδέω ρ. µετβ. {αποσυν-έδεσα, -δέθηκα, -δεδεµένος) 1. αποχωρίζω 
στοιχεία που ήταν συνδεδεµένα µεταξύ τους: ~ την τηλεόραση | το τηλέφωνο 
2. (µτφ.) διαχωρίζω ως ξεχωριστά (πράγµατα που συγχέονται, ταυτίζονται): 
πρέπει να αποσυνδέσουµε τα τελευταία επεισόδια από το γενικότερο πρόβληµα 
εφαρµογής των νόµων και τήρησης τής τάξεως. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. disconnect (σηµ. 1), dissociate (σηµ. 2)]· 

αποσύνθεση (η) [1819] [-ης κ. -έσεως | -έσεις,-έσεων} 1.ΧΗΜ. η χηµική 
αντίδραση κατά την οποία ένα σώµα διασπάται στα χηµικά στοιχεία από τα 
οποία αποτελείται: θερµική ~ ΣΥΝ. διάσπαση 2. (ειδικότ.) η κατάσταση στην 
οποία περιέρχονται οι οργανικές ουσίες, όταν αρχίζει η σήψη, η αλλοίωση των 
στοιχείων τους: πτώµα σε ~ 3. (µτφ.) η κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης 
ενός συνόλου, η απουσία συνοχής και πειθαρχίας µεταξύ των µελών του: βία, 
ναρκωτικά, διαφθορά φανερώνουν την ~ τής σύγχρονης κοινωνίας ΣΥΝ. 
διαφθορά, παράλυση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. décomposition]. 

αποσυνθέτω ρ. µετβ. [1840] (αποσυν-έθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. αποσυ-ντίθ-εµαι, -
εσαι, -εται, -έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. αποσυ-νετιθ-έµην, -εσο, -
ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο, αποσυντέθηκα (λόγ. απο-συνετέθην, -ης, -η..., µτχ. 
αποσυντεθείς, -είσα, -έν), αποσυντεθειµένος} 1. διασπώ στα συστατικά από τα 
οποία αποτελείται κάτι (µε χηµική αντίδραση) 2. διασπώ, διαλύω κάτι- 
(µεσοπαθ. αποσυντίθεµαι) 3. παθαίνω σήψη, αλλοιώνονται τα στοιχεία που 
µε αποτελούν: το πτώµα είχε αποσυντεθεί ΣΥΝ. (καθηµ.) σαπίζω 4. (µτφ.) 
περιέρχοµαι σε κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης, ώστε να µην υπάρχει 
συνοχή µεταξύ των µερών µου: η κοµµατική οργάνωση αποσυντίθεται µέσα σε 
ένα κλίµα γενικευµένης αδιαφορίας χωρίς την προοπτική τής νίκης. — 
αποσυνθετικός, -ή, -ό [1840]. 

αποσυντονίζω ρ. µετβ. (αποσυντόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} κάνω 
(κάποιον/κάτι) να χάσει τον ρυθµό του ΣΥΝ. αποσυγχρονίζω. — 
αποσυντονισµός (ο), αποσυντονιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. incoordinate]. 

αποσυρραπτικό (το) µηχάνηµα που αφαιρεί τα συρραπτικά σύρµατα από 
χαρτιά ΣΥΝ. εξολκέας. 

αποσυρράπτω ρ. µετβ. (αποσυνέρραψα, αποσυρρά-φθηκα, -µµένος} αφαιρώ τα 
συρραπτικά σύρµατα από χαρτιά. — αποσυρραφή (η). [ΕΤΥΜ. < απο- στερητ. 
+ συρράπτω]. 

απόσυρση (η) [1885] {-ης κ. -ύρσεως | -ύρσεις, -ύρσεων} 1. η αποµάκρυνση 
(κάποιου) από ένα µέρος: η ~ των στρατευµάτων από τα κατεχόµενα εδάφη 2. 
(µτφ.) (α) η διακοπή τής νόµιµης κυκλοφορίας (στην αγορά): η ~ των 
επικίνδυνων για την υγεία φαρµάκων || η ~ των προϊόντων ενός γεωργικού 
κλάδου || η ~ ενός νοµίσµατος (β) η ακύρωση τής κατάθεσης (ενός πράγµατος) 
πριν από τη λήξη τής διαδικασίας αξιολόγησης του: η ~ ενός νοµοσχεδίου | 
µιας υποψηφιότητας (γ) πράξη προσωρινής ή οριστικής αναστολής ισχύος 
(νόµου, απόφασης κ.λπ.) µε πρωτοβουλία και ευθύνη αυτών που πρωταγωνί-
στησαν για την ισχύ της: «ζητείται από την κυβέρνηση η ~ τού νόµου για την 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση» (εφηµ.) 3. (ειδικότ.) µέτρο που παρέχει τη 
δυνατότητα σε κατόχους αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας (µη καταλυτικών) 
να αποσύρουν από την κυκλοφορία τα οχήµατα τους και να αγοράσουν σε 
συµφέρουσες τιµές καινούργια (καταλυτικά) 4. ΙΑΤΡ. η σταδιακή µείωση τής 
δόσης ενός φαρµάκου που δεν µπορεί, για βιολογικούς ή θεραπευτικούς 
λόγους, να γίνει απότοµα (αντιεπιληπτικά, κορτιζόνη κ.λπ.). 

αποσύρω ρ. µετβ. [αρχ.] (απέσυρα, αποσύρ-θηκα, -µένος} 1. παίρνω (κάτι) 
πίσω, αποµακρύνω, αποτραβώ: ύστερα από τις ειρηνευτικές προσπάθειες, οι 
δύο πλευρές απέσυραν τα στρατεύµατα τους || ο υπουργός µετά τις αντιδράσεις 
θα αποσύρει το νοµοσχέδιο || (µτφ.) αρκετοί βουλευτές απείλησαν ότι θα 
αποσύρουν την εµπιστοσύνη τους από τον κυβερνητικό συνασπισµό 2. (ειδικότ.) 
κάνω ανάληψη, παίρνω χρήµατα από τραπεζικό λογαριασµό: ~ κεφάλαια | 
καταθέσεις ΣΥΝ. (µτφ.) τραβώ, σηκώνω ANT. καταθέτω 3. βγάζω από την κυ-
κλοφορία, σταµατώ την κυκλοφορία προϊόντος: οι φαρµακοβιοµηχανίες θα 
αποσύρουν τις παρτίδες των επικίνδυνων φαρµάκων ΑΝΤ. προωθώ 4. (ειδικότ. 
για αυτοκίνητα) βγάζω από την κυκλοφορία το παλαιάς τεχνολογίας 
αυτοκίνητο µου (µη καταλυτικό) και παίρνω καινούργιο (καταλυτικό) σε 
συµφέρουσα τιµή· (µεσοπαθ. αποσύροµαι) 5. αποµακρύνοµαι, φεύγω από το 
σηµείο στο οποίο βρίσκοµαι 
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και πηγαίνω σε άλλο: το δικαστήριο αποσύρθηκε για την έκδοση τής 
απόφασης || µετά τη συνάντηση η βασίλισσα αποσύρθηκε στα ιδιαίτερα 
δώµατα της 6. (µτφ.) εγκαταλείπω την ενεργό δράση, παύω να έχω 
ενεργό συµµετοχή: µετά από µακρά κοινοβουλευτική θητεία, ήρθε η 
στιγµή να αποσυρθεί || αποσύρθηκε στο αγρόκτηµα του, για να ζήσει τα 
τελευταία του χρόνια ΣΥΝ. παραιτούµαι, αποτραβιέµαι 7. (ειδικότ.) 
εγκαταλείπω προσπάθεια που έχω αρχίσει, δεν συνεχίζω: δύο 
υποψήφιοι για το προεδρικό αξίωµα αποσύρθηκαν από τη διεκδίκηση 
τού χρίσµατος. αποσυσκευάζω ρ. µετβ. {αποσυσκεύασ-α, -τηκα, -
µένος) βγάζω (κάτι) από τη συσκευασία του ΑΝΤ. συσκευάζω. 
αποσφραγίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {αποσφράγισ-α, -τηκα, -µένος} 1. ανοίγω 
(κάτι) που ήταν ερµητικά κλειστό, σφραγισµένο: ~ το κιβώτιο ΣΥΝ. 
ξεσφραγίζω 2. (ειδικότ.) αφαιρώ το εξωτερικό περίβληµα (επίσηµου 
εγγράφου ή επιστολής): ~ διαθήκη | επιστολή | έγγραφο ΣΥΝ. ανοίγω. — 
αποσφράγιση (η) [1833]. αποσχηµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] 
{αποσχηµάτισ-α, -τηκα, -µένος} ΕΚΚΛΗΣ. καθαιρώ κληρικό ή µοναχό 
από το ιερατικό ή το µοναχικό σχήµα. — αποσχηµατισµός (ο). 
αποσχίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {αποσχίσ-τηκα (λόγ. -θηκα, απε-
σχίσθην, -ης, -η..., µτχ. αποσχισθείς, -είσα, -έν), -µένος} 1. (α) αποχω-
ρίζοµαι από την οµάδα (παράταξη, κόµµα κ.λπ.) στην οποία ανήκω 
και εντάσσοµαι σε άλλη ή συγκροτώ καινούργια: βουλευτές αποσχί-
στηκαν από την παράταξη τους ΣΥΝ. αποσκιρτώ, αποστατώ (β) απο-
χωρίζοµαι από το κράτος στο οποίο ανήκω: οι νότιες επαρχίες απει-
λούν να αποσχιστούν 2. ΕΚΚΛΗΣ. αποκόπτοµαι διοικητικά ή/και δογ-
µατικά από το Οικουµενικό Πατριαρχείο, παύω να υπάγοµαι στον 
έλεγχο του ΣΥΝ. αποχωρίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. απόσχιση (η) 
[αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η αποχώρηση (κάποιου} από τον 
χώρο (κόµµα, κράτος, Εκκλησία κ.λπ.) στον οποίο ανήκει: η ~ οµάδας 
βουλευτών από την κυβερνώσα παράταξη για τον σχηµατισµό νέου 
κόµµατος || η ~ µιας επαρχίας από το κράτος όπου ανήκε. — 
αποσχιστικός, -ή, -ό, αποσχιστικά επίρρ. απόσχω (να/θα) → απέχω 
αποσωνω ρ. µετβ. {απόσω-σα, -θηκα, -σµένος· συνήθ. στον αόρ.} 1. 

φθάνω στο τέλος ορισµένης πράξης ή διαδικασίας, αποτελειώνω (κά-
τι που έχω αρχίσει): δεν απόσωσε την κουβέντα του γι' αυτήν και την 
είδε ξαφνικά να στέκεται στην πόρτα ΣΥΝ. τελειώνω 2. προλαβαίνω: 
δεν απόσωσε να δει τον γυιο της επιστήµονα, όπως πάντα επιθυµούσε 
(ενν. πέθανε) · 3. κατασπαταλώ ό,τι έχω και δεν έχω, δεν αφήνω 
τίποτα στην άκρη: απόσωσε όλη την περιουσία του και άρχισε να 
ζητάει δανεικά ΣΥΝ. καταναλώνω, κατασπαταλώ. — απόσω-σµα 
(το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. άποσφζω, κατ' επίδρ. τού απλού σώνω]. 

αποτάθηκα ρ. → αποτείνω αποταθώ (να/θα) → αποτείνω 
απότακτος, -η, -ο ΣΤΡΑΤ. (για αξιωµατικό ή υπαξιωµατικό) αυτός που 
έχει αποβληθεί οριστικά από το στράτευµα εξαιτίας σοβαρού 
παραπτώµατος του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αποτάσσω]. αποταµίευµα (το) 
[1833] {αποταµιεύµ-ατος | -ατα, -άτων} ΟΙΚΟΝ. χρηµατικό ποσό ή υλικά 
αγαθά που δεν καταναλώνονται, αλλά φυλάσσονται για µελλοντική 
χρήση. αποταµίευση (η) [1833] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. 
(α) η συγκέντρωση χρηµάτων (συνήθ. σε τραπεζικό λογαριασµό) για 
ώρα ανάγκης, για τον σχηµατισµό κεφαλαίου κ.ά.: κάνω ~ (β) 
αποταµιεύσεις (οι) οι οικονοµίες κάποιου: χάθηκαν οι ~ µιας ζωής 2. 
ΟΙΚΟΝ. το ποσό τρέχοντος εισοδήµατος, το οποίο δεν διατίθεται για 
κατανάλωση: ~ αναγκαστική (που πραγµατοποιούν ορισµένες 
επιχειρήσεις, επειδή το επιβάλλει ο νόµος) || ~ αρνητική (όταν η 
καταναλωτική δαπάνη υπερβαίνει το διαθέσιµο εισόδηµα) || ~ δηµόσια 
| ιδιωτική 3. (µτφ.) η συγκέντρωση χρήσιµων στοιχείων: ~ γνώσεων 
ΣΥΝ. αποθησαύριση. — αποταµιευτικός, -ή, -ό [1833]. 
αποταµιευτής (ο) [1833], αποταµιεύτρια (η) {αποταµιευτριών} 
πρόσωπο που αποταµιεύει. αποταµιεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {αποταµίευ-
σα, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. συγκεντρώνω και εναποθηκεύω την 
πλεονάζουσα ποσότητα: κάθε πλεόνασµα θερµίδων αποταµιεύεται στο 
σώµα ΣΥΝ. αποθησαυρίζω, εναποθέτω 2. κάνω αποταµίευση (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. βάζω στην άκρη | στη µπάντα 3. (µτφ.) συγκεντρώνω, 
αποθηκεύω χρήσιµα στοιχεία: ~ γνώσεις | πληροφορίες ΣΥΝ. 
αποθησαυρίζω. αποτάνθηκα ρ. → αποτείνω 
απόταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) 1. ΣΤΡΑΤ. η οριστική απο-
βολή από το στράτευµα αξιωµατικού ή υπαξιωµατικού εξαιτίας σο-
βαρού παραπτώµατος 2. (συνεκδ.) η κατάσταση στην οποία περιέρ-
χεται ο απότακτος αξιωµατικός. [ΕΤΥΜ; < αρχ. άπόταξις < 
αποτάσσω]. αποτάσσω ρ. µετβ. {απέταξα, αποτά-χθηκα, -γµένος} 1. 
ΣΤΡΑΤ. αποβάλλω οριστικά αξιωµατικό ή υπαξιωµατικό από το 
στράτευµα εξαιτίας σοβαρού παραπτώµατος του 2. (µεσοπαθ. 
αποτάσσοµαι) δεν αποδέχοµαι, αποκηρύσσω: ~ τον Σατανά (βλ. κ. λ. 
απεταξάµην). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αποχωρίζω - αποσπώ», < 
άπο- + τάσσω. Το µέσ. αποτάσσοµαι έχει τη σηµερινή σηµ.]. 
αποτεθειµένος, -η, -ο → αποθέτω αποτέθηκα ρ. → αποθέτω 
αποτείνω ρ. µετβ. {απέτεινα, αποτάθηκα (να/θα αποταθώ)} απευθύνω 

(προς κάποιον), στρέφω προς συγκεκριµένη κατεύθυνση· (εύχρ. 
κυρ. το µεσοπαθ. αποτείνοµαι) απευθύνοµαι (προς κάποιον): αποτά-
θηκα στον αρµόδιο υπάλληλο, για να πληροφορηθώ τι συµβαίνει || σε 
ποιον πρέπει να αποταθώ; 

[ΕΤΥΜ αρλ· < άπο- + τείνω «απλώνω, τεντώνω». Η σηµ. «αναφέροµαι, 
απευθύνοµαι σε κάποιον» είναι µτγν.]. 

αποτάθηκα - αποταθώ ή αποτάνθηκα - αποτανθώ; Με ή χωρίς -ν-; 
Το σωστό είναι αποτάθηκα | αποταθώ (χωρίς -ν-). Το ρ. τείν-ω 
σχηµατίζεται από τη ρίζα τεν- (*τέν-jω > τείνω, µε αντέκταση και 
όχι επένθεση!), εξού και τ. τόν-ος (τον-: ετεροιωµένη βαθµίδα | ποι-
οτική µεταβολή ε> ο, πβ. λέγ-ω: λόγ-ος, µέν-ω: µόν-ος). Από τη συ-
νεσταλµένη βαθµίδα *tn (= τα-) τού θέµατος τεν- σχηµατίζονται 
διάφοροι ρηµατικοί τύποι και παράγωγα: τά-θηκα | τα-θώ: απο-τά-
θηκα (πβ. προ-τάθηκε, επεκ-τάθηκε, παρα-τάθηκε, εν-τάθηκε), απο-
ταθώ (προ-ταθώ, επεκ-ταθώ, παρα-ταθεί, εν-ταθεί κ.λπ.)· τα-µένος 
(µε ένα -µ-): τε-τα-µένος, παρατε-ταµένος, προτε-ταµένοςκ.λπ: τά-
ση: έκ-ταση, έν-ταση. 

αποτελειώνω ρ. µετβ. {αποτελείω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ολοκληρώνω 
(κάτι), φέρω εις πέρας, χωρίς να αφήσω εκκρεµότητες: ~ εργασία | οι-
κοδοµή | τον λόγο | τη φράση µου ΣΥΝ. περατώνω, τερµατίζω, συ-
µπληρώνω 2. (µτφ.) εξοντώνω (κάποιον), δίνω τη χαριστική βολή: τον 
αποτέλειωσε µ ' ένα χτύπηµα στο πίσω µέρος τού κεφαλιού. — απο-
τελείωµα κ. αποτέλειωµα (το), αποτελειωτικός, -ή, -ό, αποτελειωτικά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παύω. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. άποτελειώ «ωριµάζω, φέρνω σε ωριµότητα» < 
άπο- + τελειώ (-όω) < τέλειος]. αποτέλεσµα (το) {αποτελέσµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε προκύπτει από πράξη, δραστηριότητα· η 
έκβαση, η συνέπεια: το ~ των διαπραγµατεύσεων | µιας εκστρατείας | 
µιας πρωτοβουλίας | µιας διαδήλωσης | τής µάχης || η συµπεριφορά του 
είναι ~ τής κακής ανατροφής του || το ~ ήταν φυσιολογικό | 
αναµενόµενο | αναπάντεχο | απροσδόκητο || το καλύτερο δυνατόν | 
ευµενές ~ ΣΥΝ. επακόλουθο-ΦΡ. (α) δίχως | χωρίς αποτέλεσµα 
µάταια, άδικα: προσπάθησα πολύ, αλλά ~! (β) (το) αποτέλεσµα (είναι) 
µηδέν για δραστηριότητες που δεν καταλήγουν κάπου, που δεν έχουν 
την επιθυµητή κατάληξη: Ξόδεψε τόσα λεφτά γι ' αυτό το κατάστηµα, 
αλλά ~! ∆εν πατάει πελάτης! (γ) από το αποτέλεσµα | (λόγ.) εκ τού 
αποτελέσµατος (ενν. κρίνω, συµπεραίνω) για συµπέρασµα που 
συνάγεται από την έκβαση που είχε κάτι, µε βάση το τι ακολούθησε, 
το τι τελικώς προέκυψε: κρίνοντας ~ µπορούµε να πούµε ότι επρόκειτο 
για άστοχη ενέργεια || εκ τού αποτελέσµατος τεκµαίρεται δόλος τού 
κατηγορουµένου (δ) ως αποτέλεσµα (+γεν.) λόγω, εξαιτίας: ~ τής 
παραιτήσεως του επήλθε χάος (ε) και ποιο το αποτέλεσµα; για τη 
δήλωση απογοήτευσης ή πικρίας από προσπάθεια που δεν απέδωσε τα 
αναµενόµενα: Μια ζωή αγωνίστηκε για τα παιδιά του- ~; Ούτε που 
γυρνάνε να τον δουν! (στ) έχω ως αποτέλεσµα προκαλώ (κάτι), 
επιφέρω ως συνέπεια: η άρνηση µιας χώρας να συµµορφωθεί προς τους 
κανόνες τού ∆ιεθνούς ∆ικαίου έχει ως αποτέλεσµα την καταδίκη της 
από διεθνείς οργανισµούς 2. (ειδικότ.) (α) το σύνολο των στοιχείων 
που προκύπτουν από µια δραστηριότητα: το ~ των ερευνών για το έιτζ 
ΣΥΝ. πόρισµα (β) (συνήθ. στον πληθ) τα ποσοστά των κοµµάτων σε 
εκλογές: η έκδοση | ανακοίνωση των ~ || τα ~ των εκλογών (γ) ΑΘΛ. το 
σκορ αθλητικής συνάντησης: τα ~ τού ΠΡΟ-ΠΟ || το ~ τού ντέρµπι || 
στους χθεσινούς αγώνες σηµειώθηκαν τα εξής ~· ΦΡ. φέρνω 
αποτέλεσµα επιτυγχάνω συγκεκριµένη επίδοση: τον τελευταίο µήνα η 
οµάδα φέρνει καλά αποτελέσµατα (δ) (στον πληθ. για διαγωνισµούς, 
µαθητικές εξετάσεις κ.λπ.) (i) οι επιδόσεις των υποψηφίων: 
ανακοινώθηκαν τα - των υποψηφίων για τα Α.Ε.I. (ii) (συνεκδ.) ο 
κατάλογος που τις περιέχει: τα ~ τού διαγωνισµού αναρτήθηκαν στο 
υπουργείο (ε) ό,τι προκύπτει από µια αριθµητική πράξη, η λύση ενός 
προβλήµατος, το εξαγόµενο: το ~ µιας πρόσθεσης | των πράξεων | τής 
άσκησης || βρήκαµε το ίδιο ~; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίπτωση. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
αποτελώ «φέρνω εις πέρας, ολοκληρώνω»]. 
αποτελεσµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που µπορεί να επιφέρει το 

αναµενόµενο αποτέλεσµα: ~ θεραπεία | ενέργεια | προσπάθεια | δράση 
| τρόπος | µέθοδος | παρέµβαση ΣΥΝ. δραστήριος, ενεργός· ΦΡ. ΓΛΩΣΣ. 
αποτελεσµατικός ενεστώτας βλ. λ. ενεστώτας. — αποτελε-σµατικ-ά 
/-ώς [1871] επίρρ., αποτελεσµατικότητα (η) [1869]. 

αποτελµατώνω ρ. µετβ. [1886] {αποτελµάτω-σα, -θηκα, -µένος} (κυ-
ριολ.) µεταβάλλω (µια επιφάνεια) σε τέλµα, σε στάσιµη ελώδη έκταση· 
(συνήθ. µτφ.) προκαλώ στασιµότητα (πνευµατική, ηθική, οικονοµική), 
δεν ευνοώ την εξέλιξη, την πρόοδο- οδηγώ σε αποτελµάτωση (βλ.λ.): οι 
ειρηνευτικές συνοµιλίες έχουν ουσιαστικά αποτελµατωθεί από την ά-
καµπτη στάση των δύο πλευρών. 

αποτελµάτωση (η) [1886] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) η πλήρης στα-
σιµότητα, η απουσία εξέλιξης ή προόδου σε ένα θέµα, σε µια διαδι-
κασία: σε ~ έχουν οδηγηθεί τα έργα κατασκευής τού φράγµατος. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. stagnation]. 

αποτελώ ρ. αµετβ. {αποτελείς... | αποτέλ-εσα (λόγ. απετέλεσα), -ού-
µαι, -έστηκα} 1. είµαι µέρος συνόλου: δώδεκα µήνες αποτελούν ένα 
έτος || το νερό αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο ΣΥΝ. συνθέτω, 
απαρτίζω, σχηµατίζω · 2. ως συνδετικό ρήµα µε κατηγορούµενο σε 
αιτιατική πτώση και µε τη σηµασία «είµαι»: η ευγε'νεια αποτελεί 
δείκτη πολιτισµού || η συµπεριφορά του αποτελεί παράδειγµα προς 
µίµηση ΣΥΝ. συνιστώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελώ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αποτελώ, αρχική σηµ. «φέρω εις πέρας, ολοκληρώνω», 
< άπο- + τελώ (-έω) < τέλος. Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

αποτέτοιος, -α, -ο αντων. 1. αντί για όνοµα προσώπου είτε επειδή δεν 
το θυµούµαστε είτε επειδή δεν θέλουµε να το αναφέρουµε είτε µε 
υποτιµητική διάθεση: ήταν µαζί κι ο -· ξέρεις ποιον σου λέω! 2. (!-ευ-
φηµ.) (α) ο πρωκτός (β) αποτέτοια (τα) τα γεννητικά όργανα: τους 
έδειξε τ' αποτέτοια του (βλ. κ. λ. απαυτός, απαυτώνω). 



αποτεφρώνω 258 αποτρίχωση 
 

αποτεφρώνω ρ. µετβ. {αποτέφρω-σα, -θηκα, -µένος) µεταβάλλω σε 
τέφρα, καίω εντελώς αφήνοντας µόνο στάχτη: η φωτιά αποτέφρωσε 
εκατό στρέµµατα δασικής έκτασης ΣΥΝ. κατακαίω, απανθρακώνω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άποτεφρώ < άπο- + τεφρώ (-όω) < τέφρα]. 

αποτέφρωση (η) [1819] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η καύση 
(σώµατος) ωσότου γίνει τέφρα, καεί εντελώς: η ~ τού νεκρού ΣΥΝ. 
απανθράκωση. — αποτεφρωτικός, -ή, -ό [1897]. 

αποτεφρωτήρας (ο) η συσκευή που χρησιµοποιείται για την τέλεια 
καύση και καταστροφή άχρηστων αντικειµένων ή την αποτέφρωση 
νεκρών. 

αποτζιατούρα (η) ΜΟΥΣ. (στην αρµονία της µουσικής) είδος ξένου 
φθόγγου (βλ. λ.), η επέρειση (βλ. λ.). 

αποτήγανίδι (το) {δύσχρ. αποτηγανιδ-ιού | -ιών} (κυρ. στον πληθ.) τα 
υπολείµµατα των τροφών στο τηγάνι µετά το τηγάνισµα ΣΥΝ. ξερο-
τηγανίδι. 

αποτίµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ο προσδιορι-
σµός τής χρηµατικής αξίας, τής τιµής ενός πράγµατος: η ~ τής περι-
ουσίας κάποιου || ~ των ζηµιών | των καταστροφών ΣΥΝ. υπολογι-
σµός, εκτίµηση 2. (κατ' επέκτ.) η εκτίµηση σε γενικές γραµµές (τής 
φύσης, τής ποιότητας, τής σηµασίας πράξης, κατάστασης ή διαδικα-
σίας): η θετική - τής συνεισφοράς του στο τελικό αποτέλεσµα. 

αποτιµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {αποτιµάς... | αποτίµ-ησα, -ώµαι, -άται..., -
ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. προσδιορίζω (τη χρηµατική αξία, την τιµή 
πράγµατος): η τελευταία καταγραφή αποτιµά την περιουσία του στο 
ύψος τού ενός δισεκατοµµυρίου. ΣΥΝ. υπολογίζω, εκτιµώ, λογαριάζω 
2. (κατ' επέκτ.) εκτιµώ σε γενικές γραµµές (τη φύση, την ποιότητα, τη 
σηµασία πράξεως, κατάστασης ή διαδικασίας): αποτίµησαν θετικά τη 
συµβολή µας στην υπόθεση τους. 

αποτινάζω κ. (λόγ.) αποτινάσσω [αρχ.] ρ. µετβ. {αποτίνα-ξα, -χθη-κα, 
-γµένος} (κυριολ.) τινάζω (κάτι) από πάνω µου, πετώ µακριά- (συ-νήθ. 
µτφ.) απαλλάσσοµαι από (πρόσωπο, πράγµα ή κατάσταση που 
λειτουργούν καταπιεστικά, δηµιουργώντας συνθήκες τυραννίας, υπο-
δούλωσης): οι Έλληνες αποτίναξαν τον τουρκικό ζυγό. 

αποτίναξη (η) [1821] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} (µτφ.) η απαλ-
λαγή από (κάτι που λειτουργεί ως πίεση, καταπιεστικά, ως βάρος): η 
~ τού τουρκικού ζυγού από τους Έλληνες. 

αποτίνω κ. (εσφαλµ.) αποτίω ρ. µετβ. (απέτισα) (συνήθ. µτφ.) ξε-
πληρώνω (ηθικό κυρ. χρέος), αποδίδω (ηθική οφειλή): απέτισαν φόρο 
τιµής στο µνηµείο των πεσόντων κατά το έπος τού '40 || αποτίσαµε 
όλοι το χρέος µας προς την πατρίδα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· άποτίνω | άποτείω < άπο- + τίνω «πληρώνω» < *τί-νΕ-
ω < I.E. *kwei- «πληρώνω», πβ. λατ. poena «ποινή», γαλλ. peine, ισπ. 
pena, αγγλ. pain «πόνος» κ.ά. Οµόρρ. ποινή (βλ.λ.)]. 

αποτίνω ή αποτίω; εκτίνω ή εκτίω; Στην Αρχαία Ελληνική χρησι-
µοποιήθηκαν δύο διαφορετικά στη σηµασία τους ρήµατα: τα τίνω 
(τίσω, έτισα) και τίω (τίσω, έτισα)- το τίνω σήµαινε «πληρώνω, ξε-
πληρώνω, αποδίδω», το τίω (από όπου το τι-µή) σήµαινε «τιµώ». 
Από τον µέλλοντα και τον αόριστο των δύο ρηµάτων που συνέπι-
πταν (τίσω, έτισα), επήλθε από την αρχαία εποχή σύγχυση ανάµε-
σα στα δύο ρήµατα, που επεκτάθηκε και στους νεότερους χρό-
νους. Αυτά ως προς τα απλά ρήµατα τίνω και τίω. Από µόνο το ρ. 
τίνω σχηµατίστηκαν τα σύνθετα ρ. αποτίνω και εκτίνω - *αποτίω 
και *εκτίω δεν σχηµατίστηκαν ποτέ! Αρα, και σηµασιολογικώς 
και µορφολογικώς (από πλευράς σχηµατισµού) είναι ορθότερα τα 
αποτίνω φόρο τιµής (όχι αποτίω...) και εκτίνω ποινή (όχι εκτίω...), 
µε παράγωγα: απότιση και έκτιση. Ας σηµειωθεί εδώ και η γνωστή 
λ. τίσις, που ήταν «το ξεπλήρωµα, η ανταµοιβή, η εκδίκηση», αυτό 
που έπρεπε να πληρώσει όποιος διέπραττε την ϋβριν, όποιος προ-
καλούσε µε τα έργα ή µε τα λόγια του και έβλαπτε προκλητικά 
και µε έπαρση αθώα θύµατα. 

απότιση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) (λόγ.) η απόδοση 
(τού οφειλόµενου κυρ. ηθικού χρέους): η ~ χρέους τιµής εκ µέρους 
τής πολιτείας στους πεσόντες. 

αποτιτάνωση (η) [1766] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η εναπόθε-
ση σε κύτταρα, ιστούς κ.α. αλάτων ασβεστίου. — αποτιτανωµένος, -
η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < απο- + τιτάνωση < µτγν. τιτανοϋµαι «αλείφοµαι µε τιτά-
νιο»]. 

αποτίω ρ. → αποτίνω 
απότµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η απόσπαση τµή-

µατος από το σύνολο στο οποίο ανήκει µε τη διαδικασία τής τοµής· 
η αποκοπή ΣΥΝ. απότοµη. [ΕΤΥΜ. < u-τγν. άπότµησις < αρχ. 
άποτέµνω < άπο- + τέµνω]. 

αποτοιχίζω ρ. µετβ. {αποτοίχισ-α, -τηκα, -µένος} ΑΡΧΑΙΟΛ. αφαιρώ 
µια τοιχογραφία από τον τοίχο στον οποίο βρίσκεται, µε σκοπό να τη 
συντηρήσω ή να τη διασώσω. — αποτοίχιση (η). 

απότοκος, -ος/-η, -ο (λόγ.) αυτός που αποτελεί την απόρροια, το λο-
γικό επακόλουθο συγκεκριµένης κατάστασης ή γεγονότος: η οικονο-
µική κρίση που πλήττει τη χώρα µας θεωρείται ~ τής γενικότερης οι-
κονοµικής αστάθειας που µαστίζει ολόκληρο τον κόσµο ΣΥΝ. παρε-
πόµενος, επακόλουθος, αποτέλεσµα. [ΕΤΥΜ αρχ. < άπο- + τόκος < 
τίκτω (βλ. λ. τόκος)]. 

αποτολµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {αποτολµάς... | αποτόλµ-ησα, -ώµαι, -άται..., 
-ήθηκα} επιδεικνύω ξεχωριστό θάρρος και τόλµη (στην προσπάθεια 
για την επίτευξη ιδιαιτέρως επικίνδυνου στόχου), προβαίνω σε (ιδι-
αίτερο τόλµηµα, χωρίς να υπολογίζω τις συνέπειες): µια χούφτα πα-
τριωτών αποτόλµησαν την ανατίναξη των εχθρικών αποθηκών! 

απότοµη (η) [αρχ.] η απότµηση (βλ.λ.): η ~ τής κεφαλής τού Ιωάννη 

τού Βαπτιστή. 
απότοµος, -η, -ο 1. (α) (για τόπους) αυτός που έχει σχεδόν κατακό-

ρυφη κλίση από µεγάλο ύψος: ~ πλαγιά | κατηφοριά | ανηφόρα ΣΥΝ. 
κατακόρυφος, απόκρηµνος ΑΝΤ. επίπεδος, οµαλός (β) (για στροφή) (i) 
αυτός που σχηµατίζει οξεία γωνία: ο δρόµος προς την κορυφή τού 
βουνού ήταν ανηφορικός µε συνεχόµενες - στροφές (ii) αυτός που γί-
νεται µε ταχύτητα σε στενό χώρο: πήρε µια ~ στροφή || έκανε µια ~ 
στροφή και έφυγε προς την αντίθετη κατεύθυνση 2. (µτφ.) (α) (για 
γεγονότα ή φαινόµενα) αυτός που δεν είναι αναµενόµενος, που συµ-
βαίνει ξαφνικά, πέρα από κάθε προσδοκία: η ~ άνοδος τού δολαρίου 
ΣΥΝ. αιφνιδιαστικός, αναπάντεχος, ξαφνικός (β) (ειδικότ. για πράξη, 
ενέργεια) αυτός που επιτελείται γρήγορα και ξαφνικά, αιφνιδιάζο-
ντας και προκαλώντας φόβο: έκανε µια ~ µεταβολή και εξαφανίστηκε 
|| το ~ φρενάρισµα τού προπορευόµενου αυτοκινήτου προκάλεσε 
τρακάρισµα ΑΝΤ. αναµενόµενος, οµαλός, φυσιολογικός 3. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από κοφτό, άκοµψο τρόπο, χωρίς ευγένεια ή διακρι-
τικότητα: είναι πολύ ~ στις απαντήσεις του και συχνά προσβάλλει 
τους συνοµιλητές του || ~ κουβέντες | τρόπος | συµπεριφορά | αντί-
δραση ΣΥΝ. τραχύς, αγενής. — απότοµα | αποτόµως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αποκοµµένος» και κατ' επέκτ. «τραχύς, 
απόκρηµνος», < άποτέµνω «αποκόπτω» < άπο- + τέµνω (βλ. κ. τό-
µος)]. 

αποτοξικωση (η) → αποτοξίνωση 
αποτοξίνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΒΙΟΛ. η µεταβο-

λική διαδικασία κατά την οποία οι τοξίνες διασπώνται και µετατρέ-
πονται σε λιγότερο τοξικές και ευκολότερα αποβαλλόµενες από τον 
οργανισµό ουσίες: αυτή τη βδοµάδα θα φάµε µόνο φρούτα και λα-
χανικά για ~ 2. η ειδική θεραπεία για την απεξάρτηση (βλ.λ.) χρόνι-
ου τοξικοµανούς από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ ή άλλη τοξική ουσία: 
µπήκε σε κλινική για ~ || κάνω ~ || είµαι στο στάδιο τής ~ 3. (µτφ.) η 
απαλλαγή από κατάσταση ή συνήθεια που βλάπτει, που φορτίζει: 
στις διακοπές δεν διαβάζει εφηµερίδες, για ~ από την ειδησεογραφία || 
θα πάω να ζήσω στην εξοχή για ~. Επίσης αποτοξικωση (σηµ. 2). — 
αποτοξινωτικός, -ή, -ό, αποτοξινώνω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. 
< απο- + τοξίνη, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. detoxi(fi)cation]. 

αποτοξίνωση - αποτοξικωση. Την «αποβολή» τοξικών ουσιών προ-
σπάθησαν τα τελευταία χρόνια να τη διακρίνουν εννοιολογικά και 
ορολογιακά από την «απεξάρτηση» (τοξικοµανών) από τοξικές 
ουσίες. Έτσι έπλασαν για την απεξάρτηση τον όρο (αγγλ.) 
disintoxification, διατηρώντας για τη γενικότερη αποβολή των το-
ξικών ουσιών τον όρο (αγγλ.) detoxification. Αντιστοίχως πλάστη-
καν στην Ελληνική ο όρος αποτοξικωση (για το disintoxification) 
κοντά στον παλαιότερο όρο αποτοξίνωση (= detoxification). Ωστό-
σο, τόσο στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες όσο και στην Ελληνική 
οι αρχικοί όροι detoxification και αποτοξίνωση εξακολουθούν να 
χρησιµοποιούνται ευρύτερα και για τις δύο χρήσεις | σηµασίες. 

αποτραβώ ρ. µετβ. {αποτραβάς... | αποτράβ-ηξα, -ιέµαι, -ήχτηκα, -ηγ-
µένος} (κυριολ.) τραβώ έξω | µακριά- (συνήθ. µτφ.) βγάζω από (συνήθ. 
ανεπιθύµητη) κατάσταση, χώρο, περιβάλλον, αποµακρύνω: προσπά-
θησε µε κάθε τρόπο να τον αποτραβήξει από τα ναρκωτικά || γέρος 
πια αποτραβήχτηκε από την πολιτική ΣΥΝ. ξεκόβω, ξεµακραίνω. — 
αποτράβηγµα (το). 

αποτράπηκα ρ. → αποτρέπω 
αποτρελαίνω ρ. µετβ. {αποτρέλα-να, -θηκα, -µένος) 1. κάνω (κά-

ποιον που βρίσκεται ήδη σε διαταραγµένη ψυχική κατάσταση) να 
χάσει εντελώς τα λογικά του, να τρελαθεί εντελώς: ήταν που ήταν 
τρελός, µε αυτό που έπαθε αποτρελάθηκε ΣΥΝ. τα χάνω τελείως 2. 
(µτφ.) εκνευρίζω (κάποιον) σε υπερβολικό βαθµό, κάνω (κάποιον) έξω 
φρενών: µας έχει αποτρελάνει µε τα καινούργια του καµώµατα. 

αποτρεπτικός, -ή, -ό [αρχ.] (+γεν.) 1. αυτός που αποτρέπει, που δεν 
επιτρέπει να γίνει κάτι (βλ. κ. λ. αποτρέπω): η κρισιµότητα τής κατά-
στασης είναι αποτρεπτική κάθε εφησυχασµού || οι δεδοµένες συνθήκες 
είναι ~ ενός τέτοιου εγχειρήµατος 2. ΛΑΟΓΡ. αποτρεπτικό (το) φυ-
λαχτό ή ξόρκι, για να προφυλάσσεται κανείς από το κακό. — απο-
τρεπτικ-ά | -ώς επίρρ., αποτρεπτικότητα (η). 

αποτρέπω ρ. µετβ. [αρχ.] {απέτρεψα, αποτράπηκα (λόγ. απετράπην, -
ης, -η..., µτχ. αποτραπείς, -είσα, -έν)} 1. συµβουλεύω ή πείθω (κά-
ποιον) να µην κάνει (κάτι): ήθελε να εγκαταλείψει το σπίτι της, αλλά 
την απέτρεψα || σκεφτόταν να βάλει υποψηφιότητα, αλλά τον 
απέτρεψα 2. εµποδίζω, ώστε να µη γίνει (κάτι), δεν αφήνω να πραγ-
µατοποιηθεί (κάτι): χάρη στους χειρισµούς τού ειδικού διαµεσολα-
βητή απετράπη ο κίνδυνος σύρραξης || η έγκαιρη επέµβαση τού αµυ-
ντικού απέτρεψε το γκολ ΣΥΝ. αποµακρύνω, αποσοβώ, παρεµποδίζω 
ΑΝΤ. προτρέπω, ενθαρρύνω. 

αποτριβη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. η µείωση τού βάρους των 
(χρυσών ή αργυρών) νοµισµάτων λόγω τής µακροχρόνιας χρήσης 
τους, η οποία (ιδ. στα χρυσά νοµίσµατα), όταν υπερβεί συγκεκριµέ-
νο όριο, καθιστά το νόµισµα µη αποδεκτό. 

αποτρίβω ρ. µετβ. [αρχ.] {απέτριψα, αποτρίφθηκα) 1. φθείρω (κάτι) 
µε την τριβή 2. τρίβω (κάτι) εντελώς, σε όλη του την έκταση. 

απότριµµα (το) [µτγν.] {αποτρίµµ-ατος | -ατα, -άτων) (συνήθ. για τρο-
φές) αυτό που αποµένει µετά από τρίψιµο, κόψιµο κλπ.: ~ ψωµιού. 

αποτριχώνω ρ. µετβ. {αποτρίχω-σα, -θηκα, -µένος) αφαιρώ ανεπιθύ-
µητες τρίχες από διάφορα σηµεία τού σώµατος. 

αποτρίχωση (η) [1847] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η αφαίρεση 
των ανεπιθύµητων τριχών από διάφορα σηµεία τού σώµατος (π.χ. από 
το πρόσωπο, τα χέρια, τα πόδια, τις µασχάλες), για λόγους καλαι-
σθησίας: ριζική | τοπική ~ || ~ µε λέιζερ | µε κερί (πβ. κ. λ. χαλάουα). 



αποτρόπαιος 259 απουσιάζω 
 

— αποτριχωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. epilation]. 

αποτρόπαιος, -α, -ο αυτός που προκαλεί αποστροφή, αισθήµατα 
φρίκης· απεχθής, απαίσιος: TO ~ έγκληµα που είδε το φως τής δηµο-
σιότητας, συγκλόνισε την κοινή γνώµη ΣΥΝ. ανατριχιαστικός, απο-
κρουστικός. [ETYM. αρχ. < αποτροπή]. 

αποτροπή (η) 1. η συγκράτηση ή παρεµπόδιση (κάποιου) µε την πει-
θώ (µε λόγια, συµβουλές, χειρισµούς), ώστε να µην προβεί σε συγκε-
κριµένη πράξη, να µην ενεργεί κατά συγκεκριµένο τρόπο: η ~ των νέ-
ων από τις εύκολες λύσεις και η παρότρυνση τους προς τις ευγενείς 
ασχολίες είναι έργο των γονέων ANT. προτροπή, παρότρυνση 2. η πα-
ρεµπόδιση (µιας εξέλιξης), ώστε να µην υπάρξουν οι προϋπόθεσες ή 
οι αναγκαίες συνθήκη, για να γίνει (κάτι): όλοι εργάζονται για την ~ 
τού πολέµου ΣΥΝ. αποσόβηση ΑΝΤ. παρακίνηση 3. ΣΤΡΑΤ. η στρατη-
γική ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνάµεων που διαθέτει µια χώρα, 
ώστε αυτές να ενεργούν προς οποιονδήποτε επιβουλεύεται την ακε-
ραιότητα της ως παράγοντας µαταίωσης ή και παραίτησης από επι-
θετική ενέργεια: οι δύο υπερδυνάµεις ενίσχυαν τις δυνάµεις απο-
τροπής κατά τη διάρκεια τού Ψυχρού Πολέµου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
αποτρέπω]. 

αποτροπιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ.) αισθάνοµαι απο-
τροπιασµό (για κάτι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική 
σηµ. «προσφέρω αποτρεπτική θυσία», < αποτροπή]. 

αποτροπιασµός (ο) [µτγν.] το αίσθηµα έντονης απέχθειας και αηδίας 
µπροστά στη φρίκη θεάµατος ή είδησης κ.λπ.: αντίκρισαν µε ~ το 
φρικτό θέαµα. — αποτροπιαστικός, -ή, -ό [µεσν.]. 

απότρυνα επίρρ. (λαϊκ.) µετά τον τρύγο. 
αποτρυγια (τα) {αποτρυγιών} (λαϊκ.) τα αποστάφυλα (βλ.λ.). Επίσης 

αποτρυγίδια. 
αποτρυγώ [µτγν.] (κ. -άω) ρ. µετβ. {αποτρυγάς... | αποτρύγ-ησα, -ιέ-

µαι, -ήθηκα, -ηµένος) (λαϊκ.) τελειώνω τον τρύγο. 
αποτρώ(γ)ω ρ. αµετβ. [αρχ.] {απόφαγα} αποτελειώνω το φαγητό µου. 
αποτσίγαρο (το) το τµήµα τού τσιγάρου που έχει αποµείνει, αφού το 

καπνίσουν: αδειάζω το τασάκι από τ' αποτσίγαρα ΣΥΝ. γώπα. 
αποτυγχάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {απέτυχα, αποτυχηµένος) ♦ 1. (µετβ.) 

δεν καταφέρνω να πραγµατοποιήσω (τον σκοπό µου), δεν πετυχαίνω 
(ό,τι επιδιώκω): απέτυχα να τον πείσω ANT. επιτυγχάνω, πετυχαίνω ♦ 
(αµετβ.) 2. δεν έχω την επιδιωκόµενη έκβαση, δεν οδηγώ στο επι-
θυµητό αποτέλεσµα: οι συνοµιλίες για την ειρήνευση στην περιοχή 
απέτυχαν 3. (α) δεν εκπληρώνω τον προορισµό µου, δεν κατορθώνω 
να γίνω αυτό που θεωρείται αποδεκτό: απέτυχε στη ζωή του (β) (ει-
δικότ.) δεν καταφέρνω να καλύψω τα έξοδα µου ή να φέρω κέρδη: η 
συναυλία απέτυχε, επειδή δεν διαφηµίστηκε σωστά || το ακριβό εισι-
τήριο κράτησε τον κόσµο µακριά και η εκδήλωση απέτυχε. Επίσης 
(καθηµ.) αποτυχαίνω [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άπο- + τυγχάνω]. 

αποτύπωµα (το) {αποτυπώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σηµάδι που δηµι-
ουργείται πάνω σε αντικείµενο από την πίεση που ασκεί άλλο αντι-
κείµενο ή σώµα πάνω σε αυτό, λ.χ. ένα πέλµα πάνω στην άµµο, µια 
παλάµη πάνω σε (αχνισµένο) τζάµι κ.λπ.: οι διαρρήκτες φορούσαν 
γάντια, για να µην αφήσουν αποτυπώµατα ΣΥΝ. ίχνος (πβ. λ. στάµπα, 
χνάρι, πατηµασιά, δαχτυλιάΥ ΦΡ. (α) δακτυλικό αποτύπωµα το ίχνος 
που αφήνουν οι γραµµές τού δέρµατος τής εσωτερικής πλευράς των 
δαχτύλων τού χεριού, πάνω σε κάτι που πιάνει ή αγγίζει κανείς, που 
έρχεται σε επαφή µε αυτό, το οποίο ανιχνεύεται µε συγκεκριµένο 
τρόπο και χρησιµοποιείται κατά τις εγκληµατολογικές έρευνες για 
τον εντοπισµό των δραστών: πάνω στην πόρτα βρέθηκαν δακτυλικά 
αποτυπώµατα || παίρνω | εξετάζω | σβήνω τα ~ (β) παίρνω αποτυπώ-
µατα (κάποιου) (στο αστυνοµικό τµήµα) αποτυπώνω σε ειδικό χαρτί 
και µε ειδικό µελάνι τις γραµµές στο δέρµα τής εσωτερικής πλευράς 
τού δεξιού δείκτη (κάποιου), προκειµένου να διαπιστώσω αν κατα-
ζητείται ή για την έκδοση δελτίου ταυτότητας 2. (µτφ., συνήθ. στον 
πληθ.) ο τρόπος µε τον οποίο απεικονίζεται στα εξωτερικά χαρακτη-
ριστικά, στη µορφή (κάποιου), µια ψυχική κατάσταση: το πρόσωπο 
της είχε έντονα τα ~ τού πόνου ΣΥΝ. σηµάδια, σηµεία. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµασία «εντύπωση», < άποτυπώ. Το δακτυλικό αποτύπωµα 
είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. finger-print]. 

αποτυπώνω ρ. µετβ. {αποτύπω-σα, -θηκα, -µένος} 1. δηµιουργώ απο-
τύπωµα (βλ.λ.) µε ποικίλους τρόπους: αποτύπωσε τη µορφή του πά-
νω στον γύψο || ~ τα αρχικά µου σε δερµάτινη θήκη ΣΥΝ. σταµπάρω, 
τυπώνω 2. (µτφ.) (α) απεικονίζω πολύ εκφραστικά, µε ζωντανό τρόπο, 
πάρα πολύ έντονα: στον πίνακα του αποτυπώνει την πραγµατικότητα 
τής εποχής του || (κ. µεσοπαθ. αποτυπώνοµαι) η φρίκη τού πολέµου 
είχε αποτυπωθεί στο βλέµµα του || ο πόνος αποτυπωνόταν στο 
πρόσωπο του ΣΥΝ. αισθητοποιώ, (µτφ.) φωτογραφίζω (β) παρουσιάζω 
µε ορισµένο τρόπο: «η απόπειρα εξασθένισης τού προέδρου τού κόµ-
µατος στη Βουλή αποτυπώθηκε αρνητικά στον Τύπο» (εφηµ.) 3. (µε-
σοπαθ.) (στο µυαλό | στη µνήµη) συγκρατώ µε ακρίβεια (τα στοιχεία 
συγκεκριµένης εικόνας), εγγράφω στη συνείδηση: στο µυαλό τού 
παιδιού είχε αποτυπωθεί µε κάθε λεπτοµέρεια η σκηνή τού φόνου 
ΣΥΝ. εντυπώνω, χαράζω 4. ΤΟΠΟΓΡ. κάνω τις µετρήσεις που χρειάζο-
νται για τη χαρτογράφηση µιας περιοχής. [ΕΤΥΜ < αρχ. αποτυπώ < 
άπο- + τυπώ (-όω) < τύπος]. 

αποτύπωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο τρόπος µε τον 
οποίο αποτυπώνεται το ανάγλυφο µιας επιφάνειας σε άλλη ΣΥΝ. 
εκτύπωση, (καθηµ.) σταµπάρισµα 2. (συνεκδ.) το σχήµα που δηµι-
ουργείται, όταν µια ανάγλυφη επιφάνεια πιεστεί πάνω σε άλλη: σε 
εσωτερική σελίδα τού βιβλίου υπήρχε η ~ των αρχικών γραµµάτων 

τού ονόµατος του 3. (µτφ.) η λεπτοµερής αναπαράσταση ενός γεγο-
νότος, µιας κατάστασης: στο έργο του βρίσκει κανείς την ~ τής κα-
θηµερινής ζωής των χωρικών 4. η απεικόνιση µε εκφραστικό, έντονο 
τρόπο: η ~ τής θλίψης στη µατιά της 5. η ισχυρή εντύπωση, η πιστή 
εγγραφή στη µνήµη: η ~ τής σκηνής τού φόνου στο µυαλό | στη µνή-
µη του 6. µέθοδος διακόσµησης χρησιµοποιούµενη στην αγγειοπλα-
στική ΣΥΝ. στάµπα 7. ΤΟΠΟΓΡ. το σύνολο των µετρήσεων που εκτε-
λούµαι κατά τη χαρτογράφηση µιας περιοχής ΣΥΝ. υποτύπωση · 8. 
ΒΙΟΛ. η ικανότητα αποµνηµόνευσης, κατά τα πρώτα κρίσιµα στάδια 
τής ζωής µερικών νεαρών ζώων, τού σχήµατος, των ήχων ή τής µυ-
ρωδιάς κυρ. των γονέων τους ή τού τόπου γεννήσεως τους. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. άποτύπωσις < άποτυπώ. o βιολ. όρ. αποδίδει το αγγλ. 
imprinting]. 

αποτυφλώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {αποτύφλω-σα, -θηκα, -µένος} τυφλώνω 
εντελώς (κυρ. µεσοπαθ.): στην αρχή απλώς δεν έβλεπε καλά, τώρα 
πια όµως αποτυφλώθηκε. 

αποτυχαίνω ρ. → αποτυγχάνω 
αποτυχηµένος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει καταξιωθεί (κοινωνικά, 

οικονοµικά, καλλιτεχνικά κ.λπ.): ~ καλλιτέχνης | επιχειρηµατίας || (κ. 
ως ουσ.) είναι ένας -· δεν έχει κάνει τίποτε αξιόλογο στη ζωή του 2. 
αυτός που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι 
συνθήκες, που δεν συµβάλλει στην επιτυχία ή είναι ακατάλληλος 
(για συγκεκριµένο σκοπό): ~ επιλογή | εµφάνιση | ντύσιµο | πορεία 
διαµαρτυρίας ΑΝΤ. επιτυχηµένος. 

αποτυχία (η) {αποτυχιών} 1. το ανεπιτυχές αποτέλεσµα, η κατάληξη 
που είναι αντίθετη µε τις αρχικές προσδοκίες, που δεν δικαιώνει 
τους αρχικούς υπολογισµούς: η συγκέντρωση κατέληξε σε ~ λόγω τής 
µικρής προσέλευσης οπαδών || είχε µια ~ στις εξετάσεις (δεν πέρασε) 
|| η ~ τού κόµµατος στις εκλογές || η ~ του τον πείσµωσε ΑΝΤ. 
επιτυχία 2. (συνεκδ.) πρόσωπο ή πράγµα που δεν ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες ή στις απαιτήσεις που δηµιουργούν οι συνθήκες: το 
εγχείρηµα τους ήταν ~! || ο µουσακάς ήταν ~ || (οικ.) Αχ, αυτό το παιδί 
ήταν σκέτη ~! Σε τίποτα δεν έµοιασε τού πατέρα του. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
άποτυχής < αρχ. αποτυγχάνω (πβ. αόρ. β' όπ-έ-τυχ-ον)]. 

απούλητος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν έχει πουληθεί: ~ εµπορεύ-
µατα. Επίσης (λόγ.) απώλητος. 

αποϋλοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µετατροπή υλι-
κού αντικειµένου σε άυλο, συνήθ. ψηφιακής µορφής: εξαγγέλθηκε η 
~ των ενσήµων τού 1.Κ.Α. 2. (ειδικότ. στο Χρηµατιστήριο Αξιών) η 
αντικατάσταση των µετοχών, οι οποίες υπάρχουν σε έντυπη µορφή 
όπου αναγράφονται συγκεκριµένα στοιχεία, από άυλους τίτλους, 
δηλ. από εγγραφές (υπό µορφήν κωδικών) σε ηλεκτρονικά ή άλλα 
αρχεία. [ΕΤΥΜ- Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. dematerialisation]. 

απούντο επίρρ.· ελλην. ακριβώς· ακριβώς πάνω στην ώρα που είχε 
οριστεί: δώσαµε ραντεβού στις δύο και ήρθε ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
appunto «αµέσως, αυτοστιγµεί» (< punto «στιγµή, σηµείο» < λατ. 
punctum)]. 

απουράνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΓΛΩΣΣ. η τροπή 
ενός ουρανικού φθόγγου σε φατνιακό' άποουρανικοποίηση: είναι χα-
ρακτηριστική σε ελληνικές διαλέκτους η - τού «σ» πριν από το ηµί-
φωνο «ι», που σιγάται, όπως στη λέξη «κεράσια - κέρασα» ή τού «ζ» 
στο «µαγαζιά - µαγαζά» ANT. ουρανικοποίηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. dépalatalisation]. 

άπους, -ους, -ουν {άπ-οδος, -ουν | -οδες (ουδ. -οδα), -όδων} (λόγ.) αυ-
τός που δεν έχει πόδια. Επίσης άποδος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + πους, ποδός]. 

απουσία (η) {απουσιών} 1. η κατάσταση κατά την οποία κανείς είναι 
απών (βλ.λ.), δεν παρευρίσκεται (κάπου): χθες το βράδυ η ~ σου έγινε 
αισθητή ANT. παρουσία· ΦΡ. (κάποιος) λάµπει διά τής απουσίας του 
για περιπτώσεις στις οποίες η απουσία κάποιου γίνεται αισθητή, 
προκαλεί εντύπωση ή συχνότ. ειρων. για κάποιον που δεν παρευρί-
σκεται κάπου, αν και θα όφειλε: στην κρίσιµη αυτή σύσκεψη, όπως και 
άλλες φορές στο παρελθόν, ο υπουργός έλαµψε διά τής απουσίας του! 
2. (συνεκδ.) το πρόσωπο που δεν είναι παρόν (κάπου): για το κόµµα 
µας αποτελεί µια σηµαντική ~ || η οµάδα έχει τρεις ~ ΣΥΝ. απών, 
απώλεια 3. (συνεκδ.) η χρονική περίοδος κατά την οποία κανείς είναι 
απών: επέστρεψε ύστερα από ~ δύο χρόνων || πολλά προβλήµατα 
παρουσιάστηκαν κατά την ~ του 4. (ειδικότ. για µαθητές ή 
εργαζοµένους) η µη προσέλευση (στο µάθηµα ή στην εργασία): κάνω 
απουσίες || δικαιολογηµένη | αδικαιολόγητη ~ ΑΝΤ. παρουσία 5. (ει-
δικότ. για τα µαθήµατα) η γραπτή δήλωση σε απουσιολόγιο τής µη 
προσέλευσης µαθητή στην ώρα συγκεκριµένου µαθήµατος: παίρνω 
απουσίες || έχω πολλές ~ και κινδυνεύω να µείνω στην ίδια τάξη 6. η 
έλλειψη (πράγµατος): η ~ συγκινήσεων έκανε τη ζωή τους πληκτική || ~ 
ενοχοποιητικών στοιχείων ΣΥΝ. έλλειψη, ανυπαρξία ANT. ύπαρξη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < απειµι «είµαι απών» < άπ(ο)- + ειµί (βλ. κ. ουσία). Η 
φρ. έλαµψε διά τής απουσίας του αποδίδει τη γαλλ. il brilla par son 
absence]. απουσιάζω ρ. αµετβ. {απουσίασα} 1. (για πρόσ.) δεν 
παρευρίσκοµαι, δεν είµαι εκεί όπου έπρεπε να είµαι: ~ από το σχολείο 
| από τη δουλειά || «αυτή τη στιγµή απουσιάζουµε- αφήστε το µήνυµα 
σας...» (µήνυµα σε αυτόµατο τηλεφωνητή) ΣΥΝ. λείπω ΑΝΤ. είµαι 
παρών, παρί-σταµαι 2. δεν υπάρχω, παρουσιάζω έλλειψη: όταν 
απουσιάζουν οι αποδείξεις, η κατηγορία δεν µπορεί να στηριχθεί || όταν 
απουσιάζουν τα κατάλληλα στελέχη, είναι ευνόητο η επιχείρηση να 
παρουσιάζει προβλήµατα || από την ποίηση του απουσιάζουν οι 
περίτεχνες εκφράσεις ΣΥΝ. λείπω. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. 
«σπαταλώ την περιουσία µου», < απουσία 
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(µε τη σηµ. «σπατάλη»). Με τη σύγχρονη σηµ. η λ. µαρτυρείται από 
το 1871]. 

απουσιολόγιο (το) {απουσιολογί-ου | -ων} το ειδικό βιβλίο στο οποίο 
σηµειώνονται οι απουσίες των µαθητών από τα µαθήµατα τους. 

απουσιολόγος (ο/η) µαθητής στον οποίο έχει ανατεθεί να σηµειώνει 
τους µαθητές που απουσιάζουν από τα µαθήµατα στο απουσιολόγιο. 
[ΕΤΥΜ. < απουσία + -λόγος < λέγω «συλλέγω»]. 

αποφάγια (τα) {χωρ. γεν.} ό,τι έχει περισσέψει µετά το τέλος τού φα-
γητού και προορίζεται συνήθ. για τα σκουπίδια: ρίχνουν τα ~ στα 
αδέσποτα σκυλιά || (µτφ.) ζει µε τ' ~ των άλλων. [ΕΤΥΜ. Πληθ. τού 
αποφάι < απο- + -φάι < φα)γ)ί\. 

αποφαίνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {αποφάνθηκα (λογιότ. απεφάνθην, -ης, -
η..., µτχ. αποφανθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) 1. εκφέρω γνώµη, τοποθετού-
µαι (σε συγκεκριµένο θέµα): ως αναρµόδιος δεν µπορώ να αποφανθώ 
για ένα τόσο ειδικό ζήτηµα 2. (ειδικότ. για δηµόσια αρχή) εκδίδω κρί-
ση (για συγκεκριµένο ζήτηµα), αποφασίζω: το δικαστήριο θα απο-
φανθεί για την ενοχή τού κατηγορουµένου ΣΥΝ. γνωµοδοτώ, κρίνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση, αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < απο- + φαίνω | -οµαι. Το ενεργ. άποφαίνω είχε αρχικώς 
τη σηµ. «εκθέτω, φανερώνω, δηλώνω», από όπου προέκυψαν οι σηµ. 
«δείχνω µε αποδείξεις, διασαφηνίζω τη γνώµη µου», οι οποίες µαρ-
τυρούνται και για το µέσο αποφαίνοµαι. Η σηµ. «αποφασίζω» ήδη 
«ΡΧ·1· 

απόφανση (η) {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} η (συµβουλευτι-
κού, γνωµοδοτικού ή θεωρητικού χαρακτήρα) κρίση αρµόδιου οργά-
νου (για συγκεκριµένο θέµα) ΣΥΝ. απόφαση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ^. άπόφανσις < αποφαίνοµαι]. 

αποφαντικος, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που εκφράζει κατηγορηµατική 
γνώµη, που δεν επιδέχεται αµφισβήτηση ΣΥΝ. κατηγορηµατικός, 
απόλυτος· ΦΡ. αποφαντική πρόταση η πρόταση κρίσεως µε την οποία 
διαπιστώνονται, κρίνονται ή περιγράφονται από τον οµιλητή πραγ-
µατικά γεγονότα ή καταστάσεις. 

απόφαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η τελική γνώµη ή ε-
πιλογή (κάποιου), που διαµορφώνεται έπειτα από σκέψη και στάθµι-
ση των δεδοµένων: ήταν µια δύσκολη ~ || πήρε | έλαβε την ~ να κα-
τέβει υποψήφιος στις εκλογές || κρίσιµη | εσφαλµένη | έγκαιρη | σο-
βαρή | καθοριστική | προκλητική ~ || µας κοινοποίησε | έκανε γνωστή 
την ~ του || ειληµµένη | σταθερή | ορθή ~ || λήψη αποφάσεως (το να 
παίρνει κανείς µια απόφαση, να αποφασίζει κάτι) || καταλήγω | οδη-
γούµαι στην ~ να κάνω κάτι- ΦΡ. (α) το παίρνω απόφαση συµφιλιώ-
νοµαι µε την ιδέα, αποδέχοµαι µια κατάσταση (συνήθ. δυσάρεστη): 
ΤΟ πήρε απόφαση πως δεν τον ήθελε και σταµάτησε να την ενοχλεί (β) 
µια απόφαση είναι (προτρεπτικά) για περιπτώσεις στις οποίες αµ-
φιταλαντεύεται κανείς, δυσκολεύεται να αποφασίσει (κάτι): µην το 
πολυσκέφτεσαι, ~! 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. η δικαστική ετυµηγορία, η επί-
σηµη διατύπωση τής τελικής κρίσεως των δικαστικών αρχών για συ-
γκεκριµένη υπόθεση: η ~ ήταν αθωωτική || καταδικαστική | απαλ-
λακτική | οριστική | τελειωτική | τελεσίδικη | αµετάκλητη | αναγνω-
ριστική | καταψηφιστική | κατά πλειοψηφία | οµόφωνη ~ ΣΥΝ. κρίση, 
βούλευµα 3. (για την εκτελεστική εξουσία) επίσηµη διαταγή µε ισχύ 
νόµου και άµεση εφαρµογή χωρίς προηγούµενη έγκριση της από τη 
Βουλή: υπουργική ~ για καταβολή των δεδουλευµένων || ξαφνική ~ 
για µείωση των επιτοκίων ΣΥΝ. διάταγµα 4. (στην Ε.Ε.) νοµική πράξη 
που εκδίδεται από τα όργανα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δε-
σµευτική για τον αποδέκτη που αυτή ορίζει (π.χ. συγκεκριµένη κυ-
βέρνηση, επιχείρηση κ.ά.) (πβ. λ. οδηγία, κανονισµός). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άπόφασις < από + φά-σις (πβ. κατά-φασις, εµ-φασις κ.ά.) < ρίζα 
φα-, συνεσταλµ. βαθµ. τής ρίζας φα | φη- τού φα-µί | φη-µί «λέγω» 
(βλ. λ. φήµη) < I.E. *bha- «φωτίζω, λάµπω» και «εξηγώ, µιλώ». Η ίδια 
ρίζα (στη συνεσταλµένη µορφή της) εµφανίζεται και (πα-ρεκτεταµένη 
µε -ν) ως φαν-: *φαν^ω > φαίνω, φάν-σις (άπόφανσις), φαν-ερός, ά-
φαν-ής, εµ-φαν-τικός κ.ά.]. 

απόφαση - απόφανση, αποφασίζω - αποφαίνοµαι. Το απόφαση 
σηµασιολογικά διαφέρει πλήρως από το απόφανση. Το απόφαση, 
σε θεσµικό επίπεδο (απόφαση δικαστηρίου, απόφαση διοικητικών 
οργάνων κ.λπ.) σηµαίνει την κατόπιν συλλογισµών και εκτιµήσεων 
ρητή βούληση τού αποφασίζοντος να τελεσθούν συγκεκριµένες 
πράξεις ή ενέργειες. Σε ιδιωτικό επίπεδο, το αποφασίζω σηµαίνει 
επίσης την κατόπιν σκέψεως βούληση τού ιδιώτη να ενεργήσει ή 
να πράξει κάτι. Το απόφανση, αντιθέτως, σηµαίνει στη Ν. Ελληνι-
κή την κρίση που διατυπώνεται από ένα όργανο για συγκεκριµένο 
θέµα, κρίση η οποία µπορεί να αποτελεί απλή εκτίµηση ή να έχει 
συµβουλευτικό ή θεωρητικό χαρακτήρα· δηλ. να µην οδηγεί σε 
εκτέλεση πράξεως ή, αλλιώς, να µην έχει αποφασιστικό χαρα-
κτήρα. Με άλλα λόγια, το απόφαση έχει δεσµευτική λειτουργία, 
ενώ η απόφανση έχει δεοντική λειτουργία. Το ίδιο ισχύει και για 
τα ρήµατα αποφασίζω (που είναι νεότερο, µετονοµατικό παράγωγο 
τού απόφαση) και αποφαίνοµαι (που είναι αρχαίο). Αλλιώς έχουν 
τα πράγµατα στην Αρχαία Ελληνική, στην οποία το άπόφασις 
σήµαινε: (α) ό,τι και το σηµερινό απόφαση (β) ό,τι το σηµερινό 
απόφανση, δηλ. «γνώµη» (γ) άρνηση (πβ. αποφατικός, αντίθ. τού 
καταφατικός, και αποφάσκω, αντίθ. τού καταφάσκω) Το 
άπόφανσις, εξάλλου, τότε δεν σήµαινε «γνώµη», αλλά: (α) δήλωση 
(β) (λογικό) κατηγόρηµα. Η λ. αποφασίζω δεν υπήρχε στην Αρχαία· 
η σηµασία της δηλωνόταν µε ρήµατα όπως γιγνώσκω, δο-κεϊ, 
αποφαίνοµαι κ.ά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Αρχαία τα ρήµατα 
φαίνω «δείχνω» και φηµί «λέγω» ανέπτυξαν µια συµπληρωµατική 
σχέση µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα λέξεις που σχηµατίζο- 

νται από το θέµα τού φηµί (θ. φα- και φα-) να γίνονται αισθητές 
ως παράγωγα τού φαίνω: αποφαίνοµαι - απόφασις (αντί απόφαν-
ση), αλλά και αποφάσκω ή απόφηµι - απόφασις «άρνηση»· προ-
φαίνω - πρόφασις «πρώτη εµφάνιση» - «ισχυρισµός (ψευδής)» 
(από όπου το µετονοµατικό ρ. προφασίζοµαι | εµφαίνω | -οµαι1 -
έµφασις «εµφάνιση» - «σηµασία, έκφραση» - «έντονη έκφραση, 
έµφαση». 
απόφαση: συνώνυµα. Στη ρύθµιση των κοινωνικών, ιδίως, σχέσεων 
η έννοια τής αποφάσεως παίζει σηµαντικό ρόλο. Η πιο γνωστή 
µορφή αποφάσεως είναι η δικαστική απόφαση, η θεσµοποιηµένη 
διαδικασία για τη διατύπωση (εκ µέρους των δικαστών) κρίσεως 
δεσµευτικής για τους πολίτες, µε την οποία ρυθµίζονται ποικίλες 
σχέσεις (διαφωνίες, διεκδικήσεις, αδικήµατα κλπ.). Η δικαστική 
απόφαση έχει, κανονικώς, σκεπτικό και διατακτικό σκέλος. Οι δι-
καστές εκτιµούν τα πραγµατικά δεδοµένα, ακούν τους διαδίκους 
και τους συνηγόρους τους, κρίνουν και αποφασίζουν. Η έννοια τής 
κρίσεως είναι τόσο καθοριστική στη διαδικασία λήψεως µιας δι-
καστικής απόφασης, ώστε η κρίση -προκειµένου για δικαστήριο-
σηµαίνει και απόφαση. Βεβαίως, το δικαστήριο κατ' ουσίαν «απο-
φαίνεται γνώµη», διατυπώνει την κρίση του, αλλά ακριβώς η γνώ-
µη ή η κρίση του, η απόφανση του, δεν παραµένει στα όρια τής 
απλής γνώµης, αλλά, εφόσον έχει διατακτικό και εκτελεστικό χα-
ρακτήρα, αποτελεί απόφαση. Κύριο έργο κάθε σώµατος κρινόντων 
και κατεξοχήν τού θεσµοθετηµένου δικαστηρίου είναι να λάµψει 
η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και η έννοια ακριβώς τής 
αλήθειας είναι αυτή που τονίζεται στον όρο ετυµηγορία (< έτυµος 
«αληθής» + αγορεύω «µιλώ, λέγω»), που χρησιµοποιείται ιδίως 
για τις αποφάσεις ορκωτών διακαστηρίων («η ετυµηγορία των 
ενόρκων»). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ετυµηγορία σήµαινε στην 
Αρχαία ό,τι και το ετυµολογία (η ανεύρεση τής αληθούς προελεύ-
σεως των λέξων), η δε λέξη ανασύρθηκε στη χρήση -µε τη νέα της 
σηµασία- σε νεότερους χρόνους. Εφόσον µια διαδικασία κρίσεως 
βρίσκεται στο ανακριτικό ή το προδικαστικό στάδιο, η οποιαδή-
ποτε κρίση | απόφαση χαρακτηρίζεται ως βούλευµα («απαλλα-
κτικό | παραπεµπτικό βούλευµα»). Εφόσον µια απόφαση λαµβά-
νεται από ευρύτερης συνθέσεως σώµα ή από τον ίδιο τον λαό 
(οπότε και απαιτείται οπωσδήποτε ψηφοφορία), η απόφαση προ-
σλαµβάνει το κύρος ψηφίσµατος (πβ. κ. δηµοψήφισµα). Αποφάσεις 
που λαµβάνονται για διάφορα θέµατα από διάφορα σώµατα (Βου-
λή, εταιρείες, σωµατεία κ.τ.ό.) χαρακτηρίζονται συχνά ως ψηφί-
σµατα (ψήφισµα τής Βουλής για την Κύπρο, ψήφισµα ενός σωµα-
τείου, εταιρείας κ.λπ., όταν πεθαίνει κάποιο επιφανές µέλος τους, 
ψήφισµα υποστήριξης ή συµπαράστασης από κοινωνικούς ή πολι- 
τικούς φορείς κ.ο.κ.). Σήµερα χρησιµοποιείται, λιγότερο συγκριτι-
κά, ό,τι αποκαλείται θέσπισµα. Το θέσπισµα χρησιµοποιήθηκε, για 
να δηλώσει τις αποφάσεις προσώπων (αυτοκράτορος στο Βυζά-
ντιο) ή σωµάτων (Συγκλήτου στο Βυζάντιο) µε αυξηµένο κύρος 
και αποφασιστική εξουσία, που δεν µπορεί να αµφισβητηθεί. Για 
ένα διάστηµα και οι αποφάσεις τής Συγκλήτου τού Πανεπιστηµί-
ου αποκαλούνταν θεσπίσµατα. 

αποφασίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {αποφάσισ-α, -τηκα, -µένος} 1. καταλήγω 
σε απόφαση, διαµορφώνω τελική κρίση για την πραγµάτωση συγκε-
κριµένου στόχου: αποφάσισα να λάβω µέρος στον διαγωνισµό || η 
οµοσπονδία αποφάσισε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις || η Κοινότη-
τα αποφάσισε να στείλει αντιπρόσωπο στις διαπραγµατεύσεις || απο-
φασίστηκε η λήψη εκτάκτων µέτρων 2. (ειδικότ. για δικαστήριο) εκ-
δίδω απόφαση: στα µονοµελή δικαστήρια αποφασίζει ο δικαστής για 
τις υποθέσεις 3. (η µτχ. αποφασισµένος, -η, -ό) αυτός που έχει λάβει 
σταθερή και αµετακίνητη απόφαση, που θέλει µε κάθε τρόπο να 
πραγµατοποιήσει τις αποφάσεις του: φέρονται αποφασισµένοι να 
συνεχίσουν την απεργία || ο υπουργός είναι αποφασισµένος να πα-
τάξει τη φοροδιαφυγή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. 

αποφασιστικός, -ή, -ό [1683] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από στα-
θερή προσήλωση στην απόφαση του, από θαρραλέα και ανυποχώρη-
τη στάση: µε βλέµµα ~ απαίτησε να την εξυπηρετήσουν αµέσως || ~ 
λόγια | συµπεριφορά | ενέργεια ΑΝΤ. αναποφάσιστος, διστακτικός 2. 
(για πράξεις ή ενέργειες) αυτός που έχει µεγάλη και ιδιάζουσα ση-
µασία, που είναι εξαιρετικής κρισιµότητας, καθοριστικός: ένα ~ βή-
µα για τη σύναψη συµφωνίας ειρήνης έγινε χθες µεταξύ Ισραηλινών 
και Παλαιστινίων ΣΥΝ. κρίσιµος, σηµαντικός ΑΝΤ. επουσιώδης, ασή-
µαντος. — αποφασιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
décisif]. 

αποφασιστικότητα (η) [1821] {χωρ. πληθ.} η σταθερή και ανυποχώ-
ρητη προσήλωση (κάποιου) στην τήρηση, εφαρµογή των αποφάσεων 
του: ενεργώ µε ~ || διέκρινε ~ στα λόγια της ΑΝΤ. διστακτικότητα. 
[ΕΤΥΜ. Η λ. πρωτοαπαντά στην προκήρυξη τής Επαναστάσεως που 
συνέταξε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης]. 

αποφάσκω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.-σπάν.) αρνού-
µαι, απαντώ αρνητικά ΑΝΤ. καταφάσκω. 
[ETYM. αρχ. (µε παράλλ. τ. το άπόφηµι) < άπο- + φάσκω (βλ.λ.). Βα-
σική σηµ. «αρνούµαι»]. 

αποφατικός, -ή, -ό 1. αυτός που δηλώνει ή περιέχει άρνηση: ~ προ-
τάσεις (ιδ. στη λογική και τη γραµµατική) || - µόρια ΣΥΝ. αρνητικός 
ΑΝΤ. καταφατικός 2. ΘΕΟΛ. αποφατική θεολογία µέθοδος γνωσιολο-
γικής προσέγγισης τού Θεού από τον άνθρωπο, η οποία αξιοποιεί την 
πνευµατική εµπειρία τής πίστης µε τη στροφή τού νου προς τον έσω 
άνθρωπο, προς την καρδία (νήψις), η οποία οδηγεί µέσα από την 
αδιάλειπτη προσευχή και τη µυστηριακή ζωή τής Εκκλησίας, στη νο-
ερή αίσθηση τής παρουσίας τού Θεού µε τη µετοχή τού πιστού στις 
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άκτιστες ενέργειες τής Θείας Χάριτος (νηπτική θεολογία) ANT. καταφατική 
θεολογία (πβ. κ. καταφατική θεολογία, λ. καταφατικός).  — αποφατικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. [ETYM. αρχ. < άπόφηµι «δηλώνω 
ξεκάθαρα - αρνούµαι» (πβ. κ. φηµί - φατικός)]. 

αποφέρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {απέφερα} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) φέρω (θετικό) 
αποτέλεσµα: η προσπάθεια απέφερε καρπούς || δεν γνωρίζουµε τι θα µας 
αποφέρει η όλη διαδικασία || η επιχείρηση µας αποφέρει µεγάλα κέρδη ΣΥΝ. 
αποδίδω ♦ 2. (αµετβ.) είµαι προσοδοφόρος, εξασφαλίζω κέρδη: η καλλιέργεια 
τής γης µε παραδοσιακές µεθόδους δεν αποφέρει πια. 

αποφεύγω ρ. µετβ. [αρχ.] {απέφυγα, αποφεύχθηκα (λόγ. απεφεύχθην, -ης, -η..., 
µτχ. αποφευχθείς, -είσα, -έν)} 1. προσπαθώ να µένω µακριά, να κρατώ 
αποστάσεις από (κάποιον/κάτι), ώστε να µην έρχοµαι σε επαφή, να µην έχω 
σχέση: ~ τον Θανάση, δεν θέλω ούτε να τον βλέπω! || κάτι του έχει κάνει και 
όλο τον αποφεύγει 2. προσπαθώ να µην κάνω (κάτι): ~ τη δουλειά | τις 
µετακινήσεις | την πολυφαγία | ορισµένες τροφές | την έντονη ζωή | το 
ανθυγιεινό περιβάλλον 3. ξεφεύγω, σώζοµαι από (ανεπιθύµητη κατάσταση): 
µόλις την τελευταία στιγµή απέφυγε τη σύγκρουση || ~ έναν κίνδυνο | τη 
χρεωκοπία ΣΥΝ. διαφεύγω, γλυτώνω. 

απόφθεγµα (το) {αποφθέγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σύντοµη ρήση στην οποία 
διατυπώνονται κρίσεις ως αξιώµατα, απόψεις που θεωρούνται ότι έχουν 
αδιαµφισβήτητο κύρος και συνήθ. διδακτικό χαρακτήρα: το « ουκ εν τφ πολλώ 
το εύ» είναι ένα πολύ γνωστό αρχαίο ~ ΣΥΝ. ρήση 2. αποφθέγµατα (τα) το 
βιβλίο που περιέχει συλλογή µε σύντοµα, καθολικού κύρους ρητά σπουδαίων 
προσώπων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρητό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άπο- + -φθεγµα < φθέγγοµαι «παράγω ήχο, προφέρω», βλ. κ. 
φθόγγος]. 

αποφθεγµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που περιέχει απόφθεγµα, που διαθέτει 
επιγραµµατική διατύπωση, χαρακτήρα αποφθέγµατος: ~ φράση | διατύπωση. 
— αποφθεγµατικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

αποφθειρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η απαλλαγή ζώων και 
ανθρώπων από ψείρες ΣΥΝ. (καθηµ.) ξεψείρισµα. [ΕΤΥΜ. < απο- στερητ. + 
φθειρίαση < φθείρα «ψείρα», µετάφρ. δάνειο από γαλλ. épouillement]. 

αποφλοιώνω ρ. µετβ. {αποφλοίω-σα, -θηκα, -µένος} αφαιρώ τον φλοιό: 
αποφλοιωµένα τοµατάκια ΣΥΝ. ξεφλουδίζω.  — αποφλοίωση (η) [1833], 
αποφλοιωτικός, -ή, -ό [1861]. [ΕΤΥΜ < µτγν. άποφλοιώ < άπο- + φλοιώ (-όω) 
< φλοιός]. 

αποφλοιωτής (ο) συσκευή που χρησιµοποιείται για την αφαίρεση τού φλοιού 
φρούτων, λαχανικών κ.λπ. Επίσης αποφλοιωτήρας. 

αποφοιτήριο (το) {αποφοιτηρί-ου | -ων} 1.το επίσηµο εκπαιδευτικό 
πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο αναγράφονται όλα τα σχετικά µε τον χρόνο 
φοίτησης τού κατόχου σε συγκεκριµένη σχολή, καθώς και ο ακριβής χρόνος 
αποφοίτησης (διακοπής τής φοίτησης) 2. (καταχρ.) αποφυλακιστήριο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποφοίτηση. [ΕΤΥΜ. < [1833] αποφοιτη-τήριο (µε απλολογία) < 
αποφοιτώ]. 

αποφοίτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ο τερµατισµός τής φοίτησης 
σε εκπαιδευτικό ίδρυµα 2. (συνεκδ.) η επίσηµη τελετή µε την οποία 
πιστοποιείται το τέλος τής φοίτησης και απονέµονται τα πτυχία στους 
αποφοίτους. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άποφοίτησις, αρχική σηµ. «αναχώρηση», < αρχ. αποφοιτώ]. 

αποφοίτηση: απολυτήριο - ενδεικτικό - αποδεικτικό - αποφοιτήριο. Το 
τέλος τής φοίτησης στο σχολείο µπορεί να δηλώνει την περάτωση των 
σπουδών (ιδίως στο Λύκειο ή το παλαιό Γυµνάσιο), οπότε χαρακτηρίζεται 
απολυτήριο, ή τη διακοπή των σπουδών (αλλαγή σχολείου κ.λπ.), οπότε 
πρόκειται για αποδεικτικό (ενν. σπουδών). Ως ενδεικτικό χαρακτηριζόταν 
παλαιότερα το απολυτήριο τού ∆ηµοτικού, µια και οι σπουδές συνεχίζονται 
από αυτή τη βαθµίδα στην επίσης υποχρεωτική βαθµίδα τού Γυµνασίου και 
δεν πρόκειται για πραγµατική απόλυση και απολυτήριο. Αποφοιτήριο (µε 
απλολογία από το αποφοιτητήρΐΌ) είναι το πιστοποιητικό αποφοίτησης για 
σπουδές που γίνονται κυρ. σε A.E.I. (αφορά δηλ. κυρ. σε φοιτητές), ενίοτε 
όµως χρησιµοποιείται γενικότερα αντί τού αποδεικτικού φοιτήσεως 
ασχέτως βαθµίδας. Επειδή η λ. απόφοιτος, όπως και η λ. τρόφιµος, 
αναφέρονται (µε τη γενική σηµ. τού φοιτώ | στον τόπο όπου έχει διατελέσει 
κανείς (είτε σπουδάζοντας σε εκπαιδευτήρια είτε αναµορφούµενος 
κοινωνικώς σε σωφρονιστήρια | φυλακές), το αποφοιτήριο χρησιµοποιείται 
αντί τού τ. αποφυλακιστήριο και για τροφίµους φυλακών, οι οποίοι έχουν 
εκτίσει την ποινή τους σε σωφρονιστικό κατάστηµα. Ενίοτε, για την έξοδο 
από τη φυλακή χρησιµοποιείται και ο όρος εξιτήριο, που δηλώνει κυρ. την 
έξοδο από νοσοκοµείο. 

απόφοιτος (ο/η) [µεσν.] {-ου κ. -οίτου | -των κ. -οίτων, -ους κ. -οίτους} 1. 
πρόσωπο που ολοκλήρωσε τον κύκλο σπουδών (σε βαθµίδα τής εκπαίδευσης) 
και έλαβε τον αντίστοιχο τίτλο: ~ ελληνικού πανεπιστηµίου 2. (ειδικότ.) 
πρόσωπο που έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο, δεν έχει επιτύχει στις 
εισαγωγικές για την τριτοβάθµια εκπαίδευση εξετάσεις και προετοιµάζεται 
ξανά για αυτές: στα φροντιστήρια εκτός από τµήµατα µαθητών υπάρχουν και 
τµήµατα αποφοίτων 3. (καταχρ.) πρόσωπο που έχει πάρει αποφυλακιστήριο: ~ 
φυλακών. 

απόφοιτος - τελειόφοιτος - πτυχιούχος. Συνηθισµένο λάθος, στον 
προφορικό ιδίως λόγο, είναι η χρήση τού τελειόφοιτος αντί τού απόφοιτος: 
Είµαι τελειόφοιτος Λυκείου. Τελείωσα πριν από 

τρία χρόνια! Τελειόφοιτος, ωστόσο, είναι αυτός που φοιτά (όχι φοιτεί!) 
στην τελευταία τάξη µιας εκπαιδευτικής βαθµίδας: τελειόφοιτος Λυκείου (= 
µαθητής τής Γ Λυκείου), τελειόφοιτος Γυµνασίου (= µαθητής τής Γ 
Γυµνασίου), τελειόφοιτος ∆ηµοτικού (= µαθητής τής ΣΤ ∆ηµοτικού). 
Απόφοιτος, αντιθέτως, είναι αυτός που έχει ήδη αποφοιτήσει, έχει 
τελειώσει τη φοίτηση του σε µια εκπαιδευτική βαθµίδα, ιδίως στη βαθµίδα 
τού Λυκείου: απόφοιτος Λυκείου, απόφοιτος Γυµνασίου, απόφοιτος 
∆ηµοτικού. Προκειµένου για τη φοίτηση στο πανεπιστήµιο, ισχύουν τα 
ίδια: τελειόφοιτος τής Νοµικής είναι ο φοιτών στο τελευταίο έτος | εξάµηνο 
τής Νοµικής Σχολής, ενώ απόφοιτος τής Νοµικής είναι αυτός που έχει 
τελειώσει τις σπουδές του στη Νοµική, ο πτυχιούχος τής Νοµικής. Η λ. 
πτυχιούχος χρησιµοποιείται ειδικώς για την αποφοίτηση από το 
πανεπιστήµιο. 

αποφοιτώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {αποφοιτάς... | αποφοίτησα (λόγ. απεφοίτησα)} 
ολοκληρώνω τον κύκλο των σπουδών µου σε συγκεκριµένη εκπαιδευτική 
βαθµίδα, παίρνω το πτυχίο µου: αποφοίτησε το 1997 από τη Θεολογική. 

αποφορά (η) (λόγ.) δυσάρεστη οσµή προερχόµενη από αναθυµιάσεις: ~ 
πτώµατος ΣΥΝ. δυσωδία, κακοσµία, (λαϊκ.) µπόχα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οσµή. 
[ΕΤΥΜ αρχ-> αρχική σηµ. «φορολογική εισφορά», < αποφέρω. Η σηµερινή 
σηµ. είναι µτγν.]. 

αποφόρι (το) {αποφορ-ιού | -ιών} ρούχο παλιό και φθαρµένο, που δεν 
χρησιµοποιείται πλέον: τα µικρά παιδιά ντύνονταν παλιά µε τα ~ των 
µεγαλυτέρων. [ΕΤΥΜ. µεσν. < άπο- + φορώ]. 

αποφορτίζω ρ. µετβ. {αποφόρτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (για µηχανές ή 
γεννήτριες) αφαιρώ το ηλεκτρικό φορτίο ANT. φορτίζω 2. (µτφ.) εκτονώνω 
τεταµένη κατάσταση, ελαφρύνω βεβαρηµένη συναισθηµατικά ατµόσφαιρα: 
ήθελε µε τα αστεία του να αποφορτίσει το βαρύ κλίµα από το δυσάρεστο 
συµβάν. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ξεφορτώνω, αποβάλλω», < άπο- + φορτίζω < 
φόρτος. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. décharger]. 

αποφόρτιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η αφαίρεση τού ηλεκτρικού 
φορτίου ANT. φόρτιση 2. (µτφ.) η εκτόνωση (τεταµένης κατάστασης): η 
προσωπική του παρέµβαση αποσκοπούσε στην ~ τού κλίµατος. LETYM; 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. déchargement]. 

αποφράδα (η) µόνο στη ΦΡ. αποφράδα (η)µέρα (i) δυσοίωνη ηµέρα, η οποία 
θεωρείται ότι φέρνει κακό: στη λαϊκή αντίληψη η Τρίτη θεωρείται ~ (ii) 
καταραµένη ηµέρα (συνδεδεµένη µε θλιβερό γεγονός), που δεν θέλει κανείς να 
τη θυµάται: η 29η Μαΐου έχει µείνει ως ~ (λόγω τής άλωσης τής Πόλης στις 29 
Μαίου 1453). [ΕΤΥΜ < αρχ- αποφράς, -άδος «αυτός που δεν πρέπει ούτε καν 
να αναφέρεται» < άπο- + φράζω «µιλώ». Η λ. χρησιµοποιείται κυρ. κατά 
παράλειψη τού ουσ. στη φρ. αποφράς ηµέρα «απαίσια, δυσοίωνη ηµέρα»]. 

αποφράζω ρ. µετβ. {απέφραξα, αποφρά-χτηκα, -γµένος} 1. φράζω εντελώς, 
βουλλώνω και δεν επιτρέπω τη δίοδο από συγκεκριµένο άνοιγµα: 
αποφραγµένες αρτηρίες · 2. ανοίγω (κάτι) φραγµένο: του απέφραξαν την 
κλειστή αρτηρία µε παρακαµπτήρια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αποφράσσω < άπο- 
+ φράσσω]. 

απόφραξη (η) [αρχ.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} (λόγ.) 1. το κλείσιµο, 
βούλλωµα ανοίγµατος, ώστε να µη µπορεί κάτι να περάσει µέσα από αυτό: ~ 
αρτηριών | διόδου 2. το ξεβούλλωµα φραγµένου ανοίγµατος, φραγµένης 
διόδου: αποφράξεις βόθρων. — αποφρακτικός, -ή, -ό [µεσν.]. 

αποφυγή (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η σκόπιµη αποχή, αποστασιοποίηση ή 
αποµάκρυνση από κάτι, ώστε (αυτό) να µην ασκεί επίδραση, να µην επηρεάζει 
ή βλάπτει: η ~ τής συνάντησης µε κάποιον ||η~ τής καθιστικής ζωής και τής 
πολυφαγίας | τής ταλαιπωρίας 2. η σκόπιµη άρνηση ή καθυστέρηση (να κάνει 
κανείς κάτι): ~ σχολιασµού | εκδήλωσης δυσαρέσκειας 3. η ακύρωση 
(δυσάρεστης ή ανεπιθύµητης κατάστασης) πριν από την εκδήλωση (της), ώστε 
να µην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις: η ~ τής σύγκρουσης | τής 
αντιπαράθεσης | ενός κινδύνου. 

αποφυλακίζω ρ. µετβ. [1860] {αποφυλάκισ-α, -τηκα (λόγ. απεφυλα-κίσθην, -ης, 
-η..., µτχ. αποφυλακισθείς, -είσα, -έν), -µένος} βγάζω (κάποιον) από τη 
φυλακή, αφήνω (κρατούµενο) ελεύθερο (συνήθ. το µε-σοπαθ. 
αποφυλακίζοµαι): αποφυλακίστηκε προ ηµερών ΣΥΝ. απολύω, ελευθερώνω. — 
αποφυλάκιση (η) [1887]. 

αποφυλακιστέος, -α, -ο αυτός που έχει τις προϋποθέσεις, ώστε να διεκδικήσει 
την πρόωρη αποφυλάκιση του: κρίθηκε ~ λόγω καλής διαγωγής. [ΕΤΥΜ. < 
αποφυλακίζω + παραγ. επίθηµα -τέος]. 

αποφυλακιστήριο (το) {αποφυλακιστηρί-ου | -ων} το έγγραφο µε το οποίο 
πιστοποιείται η αποφυλάκιση κρατουµένου. [ΕΤΥΜ < αποφυλακίζω + παραγ. 
επίθηµα -τήριο]. 

απόφυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) 1. µη φυσιολογικό αλλά συνήθ. 
αβλαβές εξόγκωµα πάνω στο σώµα ενός φυτού ΣΥΝ. παραφυάδα, 
παραβλάστηµα, παρακλάδι 2. ΙΑΤΡ. µικρή προεξοχή ή εξόγκωµα σε όργανο τού 
ανθρώπινου σώµατος: σκωληκοειδής ~ τού εντέρου || µαστοειδής ~ τού 
κροταφικού οστού. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άπόφυσις < άποφύω «βγάζω ρίζες» < άπο- + 
φύω (βλ.λ.). Ως ιατρ. όρ. η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. apophysis, 
γαλλ. apophyse κ.ά.]. αποφώλιον τέρας (το) {αποφωλίου τέρατος} 
αποκρουστικό (και άχρηστο) τέρας· για τον χαρακτηρισµό εγκληµατία που έχει 
προβεί 
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σε ειδεχθή και αποτρόπαια εγκλήµατα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίθ. άποφώλιος «µάταιος, κενός, άχρηστος» αβεβ. ετύ-µου, 
ίσως συνδ. µε το ρ. άπαφίσκω «απατώ» (αόρ. β' άπαφείν). Η φρ. «άποφώλιον 
τρέφος» (και όχι τέρας) παραδίδεται από τον Ευριπίδη (Αποσπ. 996) ως 
χαρακτηρισµός τού Μινώταυρου: ξύµµικτον εϊδος κάποφωλιον τρέφος]. 

αποφώνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το κλείσιµο ενός λόγου, 
µιας οµιλίας µετά την κάθοδο τού οµιλητή από το βήµα ΑΝΤ. προσφώνηση 2. 
(ειδικότ.) τα λόγια (πληροφορίες περί των συντελεστών κ.λπ.), µε τα οποία 
τελειώνει µια (συνήθ. ραδιοφωνική) εκποµπή ή (τηλεοπτική) µετάδοση 
γεγονότος. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. άποφωνώ (-έω) «δηλώνω επίσηµα» < άπο- + -φωνώ < 
φωνή]. 

αποχαιρετίζω ρ. → αποχαιρετώ 
αποχαιρετισµός (ο) [µεσν.] ο τελευταίος χαιρετισµός τη στιγµή τής 

αναχώρησης: ήταν συγκινητικός ο - τους || ~ νεκρού (ο τελευταίος 
χαιρετισµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χαιρετώ. 

αποχαιρετισµοί: αντίο - γεια - εις το επανιδείν - χαίρετε. Μορφές 
χαιρετισµού, όταν φεύγει κανείς (αποχαιρετισµοί). Και τα µεν αντίο (σας), 
γεια (σας) και χαίρετε αποτελούν ευχές τού αποχαι-ρετίζοντος προς τον 
αποχαιρετιζόµενο, ενώ µε το εις το επανιδείν (που πολύ λίγο 
χρησιµοποιείται σήµερα) διατυπώνεται επιθυµία υπό µορφήν ευχής. 
Ξενικής προέλευσης το αντίο (ιταλ. addio < φρ. a dio «στον Θεό» < λατ. 
deus «θεός») θυµίζει ελληνικές αποχαιρετιστήριες ευχές όπως «(πήγαινε) 
στην ευχή τού Θεού». Το γειο, αποχαιρετιστήρια και χαιρετιστήρια 
συνάµα ευχή, προέρχεται από το υγεία (> υγειά > γεια) (πβ. και την ευχή 
εις υγείαν (σας) [ενν. πίνω]). Πιστή απόδοση τού γαλλ. au revoir είναι το 
εις το επανιδείν, που χρησιµοποιήθηκε στη λογιότερη γλώσσα. Κατεξοχήν 
ελληνικός χαιρετισµός, χρησιµοποιούµενος σήµερα και ως αποχαιρετισµός, 
παραµένει από τους χρόνους τού Οµήρου το χαίρετε (στην Αρχ. Ελληνική 
χαίρε και, στην επιστολογραφία ιδίως, χαί-ρειν [ενν. λέγω]). 

αποχαιρετιστήριος, -α, -ο [1889] αυτός που γίνεται ή λέγεται για 
αποχαιρετισµό: ~ πάρτι | λόγος. 

αποχαιρετώ [µεσν.] (κ. -άω) ρ. µετβ. {αποχαιρετάς... | αποχαιρέτ-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} δίνω τον τελευταίο χαιρετισµό πριν από την αναχώρηση· 
(γενικότ.) ξεπροβοδίζω (κάποιον) τη στιγµή τής αναχώρησης του: πήγε στο 
αεροδρόµιο, για να την αποχαιρετήσει. Επίσης αποχαιρετίζω [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χαιρετώ. 

αποχαλιναγώγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η αποχαλίνωση (βλ.λ.). 
αποχαλινώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {αποχαλίνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (λόγ.-κυριολ.) 

βγάζω το χαλινάρι 2. (συνήθ. µτφ.) αφήνω (κάποιον) ατελώς ελεύθερο, 
ασύδοτο, αίρω κάθε περιορισµό 3. (µεσοπαθ. αποχαλινώνοµαι) ξεπερνώ κάθε 
ηθικό φραγµό, ξεφεύγω από τα όρια τής ηθικής, αποθρασύνοµαι, διάγω 
έκλυτο βίο: από τότε που εγκατέλειψε την οικογένεια της, αποχαλινώθηκε 
τελείως ΣΥΝ. αφηνιάζω, εκτραχηλίζο-µαι, εξαχρειώνοµαι. 

αποχαλίνωση (η) [1897] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) η απώλεια κάθε (ηθικής) 
αναστολής, η αποθράσυνση πέρα από κάθε όριο: ηθική | πλήρης ~ ΣΥΝ. 
εκτραχηλισµός ΑΝΤ. χαλιναγώγηση. — αποχαλινωτι-κός, -ή, -ό. 

αποχαλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {αποχαλάς... | αποχάλασ-α, -τηκα, -
µένος} ♦ 1. (µετβ.) καταστρέφω, χαλώ εντελώς (κάτι που ήταν 
µισοχαλασµένο): αντί να φτειάξει το µηχάνηµα, το αποχάλασε ♦ 2. (αµετβ.) 
χαλώ εντελώς: είχε που είχε βλάβη το ρολόι, έπεσε στο νερό κι αποχάλασε. 

αποχαρακτηρίζω ρ. µετβ. {αποχαρακτήρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} αίρω 
χαρακτηρισµό (ταξινόµησης, επικινδυνότητας, εµπιστευτικότητας κ.λπ.) που 
έχω προσδώσει (σε πρόσωπο ή έγγραφο): όταν το Υπουργείο Εξωτερικών 
αποχαρακτηρίσει τα απόρρητα έγγραφα, θα µάθουµε όλη την αλήθεια ANT. 
χαρακτηρίζω. — αποχαρακτηρισµός (ο). [ΕΤΥΜ: Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
declassify], 

αποχαυνώνω ρ. µετβ. {αποχαύνω-σα, -θηκα, -µένος} κάνω (κάποιον) χαύνο 
(βλ.λ.), εξασθενίζω την ικανότητα (κάποιου) να αντιλαµβάνεται και να 
αντιδρά: κατηγορούν την τηλεόραση ότι αποχαυνώνει τους θεατές || 
αποχαυνωµένο βλέµµα ΣΥΝ. αποβλακώνω, ναρκώνω ΑΝΤ. διεγείρω. [ΕΤΥΜ 
< µεσν. άποχαυνώ < άπο- + χαυνώ (·όω) (βλ.λ.)]. 

αποχαύνωση (η) [1880] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η εξασθένηση τής 
αντιληπτικότητας και τής ζωντάνιας (κάποιου): η ~ από τα ναρκωτικά ΣΥΝ. 
αποβλάκωση, απονάρκωση. — αποχαυνωτικός, -ή, -ό [1888], αποχαυνωτικά 
επίρρ. 

αποχείµωνο (το) το τέλος τού χειµώνα. — αποχείµωνα επίρρ. 
αποχειροβίοτος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που ζει από χειρωνακτική εργασία. 

[ΕΤΥΜ, αρχ. < άπο- + χείρ + βίοτος < βιώ < βίος]. 
αποχειροτονω ρ. µετβ. [αρχ.] {αποχειροτονείς... | αποχειροτόν-ησα, -ούµαι, -

ήθηκα, -ηµένος} καθαιρώ από ιερατικό αξίωµα ΣΥΝ. απο-σχηµατίζω ANT. 
χειροτονώ. — αποχειροτονία (η) [αρχ.]. 

αποχερσώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {αποχέρσω-σα, -θηκα, -µένος) µετατρέπω µία 
γόνιµη έκταση γης σε χέρσα, την αφήνω ακαλλιέργητη. — αποχέρσωση (η) 
[1892], αποχερσωτικός, -ή, -ό. 

αποχέτευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η αποµάκρυνση οµβρίων 
ή ακάθαρτων υδάτων µε σύστηµα οχετών και υπονόµων: δίκτυο | αγωγοί 
αποχετεύσεως 2. (συνεκδ.) το σύστηµα οχετών και 

υπονόµων, µε το οποίο αποµακρύνονται τα όµβρια ή ακάθαρτα ύδατα, τα 
λύµατα τής πόλης: µια συνοικία που δεν διαθέτει ~. — (σπάν.) αποχετεύω ρ. 
[αρχ.]. 
[ETXM < µτγν. άποχέτευσις < αρχ. αποχετεύω < άπ(ο)- + όχετεύω < οχετός]. 

αποχετευτικός, -ή, -ό [1801] αυτός που σχετίζεται µε την αποχέτευση: ~ 
σύστηµα | σωλήνες | αγωγοί | δίκτυο. 

αποχή (η) 1. (α) η συνειδητή αποφυγή ενός πράγµατος, το να µην υποκύπτει 
κανείς σε πειρασµούς: ~ από κρέας | οινοπνευµατώδη (β) (ειδικότ.) η 
συνειδητή αποφυγή κάθε σεξουαλικής δραστηριότητας: µερικοί πιστεύουν ότι 
η ~ είναι ο µόνος αποτελεσµατικός τρόπος καταπολέµησης τού έιτζ (γ) ΦΙΛΟΣ, 
(στους στωικούς και στον χριστιανισµό) η συνειδητή αποφυγή απολαύσεων, η 
εγκράτεια που αποσκοπεί στη γαλήνη τής ψυχής και τη νηφαλιότητα τού 
πνεύµατος 2. (α) η συνειδητή άρνηση συµµετοχής κάποιου σε συλλογική 
δραστηριότητα: ~ από συζήτηση | ψηφοφορία | την πολιτική (β) ΠΟΛΙΤ. η 
εκούσια κυρ. άρνηση των εκλογέων να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα: 
σε αυτές τις εκλογές η - κινήθηκε σε φυσιολογικά επίπεδα (γ) (ειδικότ. για 
µαθητές | φοιτητές) η άρνηση συµµετοχής στα µαθήµατα ως έκφραση 
διαµαρτυρίας: κάνω | κατεβαίνω σε ~ || οι φοιτητές ψήφισαν ~ (να κάνουν 
αποχή) · 3. το σηµείο τού βυθού όπου τελειώνει ένας βράχος ή µια πλάκα και 
αρχίζει οµαλός αµµώδης ή χαλικώδης βυθός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. απέχω]. 

απόχη (η) {αποχών} όργανο για τη σύλληψη εντόµων (κυρ. πεταλούδων) ή 
µικρών ψαριών, το οποίο αποτελείται από ένα κοντάρι που έχει στη µία άκρη 
του µεταλλική στεφάνη µε δίχτυ: πιάνω µε την ~· ΦΡ. (µτφ.) στην απόχη για 
κάποιον που έχει συλληφθεί, που έχει πιαστεί σε παγίδα: ~ τής εφορίας 
επώνυµοι φοροφυγάδες. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ύποχή (µε αναβιβασµό τού 
τόνου και παρετυµο-λογική επίδραση τής πρόθ. άπό) < αρχ. υπέχω «κρατώ 
από κάτω»]. 

αποχιονισµός (ο) ο καθαρισµός από τα χιόνια: ~ των ορεινών δρόµων ΣΥΝ. 
εκχιονισµός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. déneigement]. 

αποχουντοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η επιχείρηση κάθαρσης τού 
κρατικού µηχανισµού (ή γενικότ. τής πολιτικής ζωής) από στελέχη που 
συνεργάστηκαν µε τη χούντα (τη δικτατορία τού 1967-74): ~ τής δηµόσιας 
διοίκησης | τού στρατού. 

απόχρεµµα (το) {αποχρέµµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. το φλέγµα που 
αποβάλλεται µε απόπτυση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άποχρέµπτοµαι, βλ. κ. απόχρεµψη]. 

αποχρεµπτικός, -ή, -ό [αρχ.] ΦΑΡΜ. αυτός που προκαλεί αποβολή φλέγµατος, 
απόχρεµψη: ~ σιρόπι. 

απόχρεµψη (η) {-ης κ. -έµψεως | -έµψεις, -έµψεων} ΙΑΤΡ. η αποβολή 
φλέγµατος µε απόπτυση (συνήθ. µετά από βήξιµο). — αποχρέµπτο-µαι ρ. 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άπόχρεµψις < άποχρέµπτοµαι < άπο- + χρέµπτοµαι «καθαρίζω 
τον λαιµό µου, φτύνω», που συνδ. µε το ρ. χρεµετίζω (βλ.λ.)]. 

αποχρωµατίζω ρ. µετβ. [1766] {αποχρωµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. 
αφαιρώ το χρώµα από (κάτι): το ηλιακό φως αποχρωµατίζει ορισµένα είδη 
υφασµάτων ΣΥΝ. ξεθωριάζω ANT. χρωµατίζω 2. (µτφ.) αφαιρώ ένα στοιχείο 
που χαρακτηρίζει κάτι: το έντυπο αρχικά είχε έντονα αριστερό 
προσανατολισµό, αργότερα όµως αποχρωµατίστηκε και τήρησε 
µετριοπαθέστερη στάση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. décolorer]. 

αποχρωµατισµός (ο) [1864] 1. (α) η αφαίρεση τού χρώµατος: ~ ρούχων (β) 
ΧΗΜ. µέθοδος καθαρισµού διαλύµατος ουσίας µε προσρόφηση έγχρωµων 
ακαθαρσιών σε στερεό προσροφητικό µέσον 2. η αφαίρεση ή απώλεια 
στοιχείου που χαρακτηρίζει κάτι: ο θρησκευτικός -τού κράτους || ο πολιτικός ~ 
ενός εντύπου || κακέµφατες αρχικώς λέξεις που η χρήση τις οδηγεί σε ~. Επίσης 
αποχρωµάτιση (η). 

αποχρών, -ώσα, -ών {αποχρ-ώντος (θηλ. -ώσης), -ώντα | -ώντες (ουδ. -ώντα), -
ώντων (θηλ. -ωσών)} (αρχαιοπρ.) επαρκής, αρκετός· ΦΡ. (α) αποχρών λόγος 
η επαρκής αιτιολογία: δεν συντρέχει ~, για να συγκληθεί εκτάκτως η Βουλή (β) 
ΦΙΛΟΣ, αρχή τού αποχρώντος λόγου λογική αρχή, σύµφωνα µε την οποία για 
κάθε «ακολουθία», δηλ. για κάθε διαβεβαίωση ή συµπέρασµα, υπάρχει ένας 
λογικά επαρκής λόγος (γ) αποχρώσες ενδείξεις οι ενδείξεις που επαρκούν για 
να σχηµατίσει κανείς άποψη και να λάβει απόφαση για την παραποµπή τού 
φεροµένου ως κατηγορουµένου στο δικαστήριο για να δικαστεί: λείπουν οι ~, 
για να στοιχειοθετηθεί κατηγορία εναντίον του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόδειξη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άποχρών, µτχ. ενεστ. τού ρ. άποχρώ (-άω) «επαρκώ» < άπο- + 
χρω | -µαι «χρησιµοποιώ» < χρή «πρέπει». Βλ. λ. χρήζω]. 

απόχρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η παραλλαγή βασικού 
χρώµατος: η κλωστή πρέπει να έχει την ίδια ~ µε το ύφασµα || διάφορες ~ τού 
κόκκινου || κόκκινη | µπλε | έντονη | φυσική ~ 2. (κατ' επέκτ.) η ελαφρά 
διαφοροποίηση (από κάτι κύριο, βασικό): µετά τους έντονους διαξιφισµούς 
των τελευταίων ηµερών, στις τελευταίες δηλώσεις διακρίνουµε κάποιες ~ 
συµβιβαστικής διάθεσης || όλες οι εφηµερίδες κατέληξαν στο ίδιο συµπέρασµα, 
έστω και µε αποχρώσεις (δηλ. µε ελαφρές διαφοροποιήσεις) || ηχητική | 
εννοιολογική | σηµασιολογική | αρνητική | συναισθηµατική ~. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άπόχρωσις < άποχρώννυµι < άπο- + αρχ. χρώννυµι 
«χρωµατίζω» < *χρώσ-νυ-µι < αρχ. χρως, χροός «δέρµα-χρώµα» < *χροΈ- < 
I.E. *ghrö[u]- < *ghrêu- «αγγίζω - κοµµατιάζω», πβ. λατ. rudus «ερείπιο», 
γαλλ. grésil «χαλάζι», αγγλ. great «µεγάλος» (αρχική σηµ. «τροµακτικός»), 
γερµ. Graus «φρίκη, τρόµος» κ.ά. Οµόρρ. χρώ-µα, χρωσ-τήρ, χρωσ-τικός, 
χροιά (< »χρωΕ-j'a), αρχ. χρο-ΐζω «αγγίζω» 



αποχρωστικός 263 απριλιανός 
 

κ.ά.]. 
αποχρωστικός, -ή, -ό [1872] αυτός που συµβάλλει στον αποχρωµα-

τισµό: ~ ουσίες. — αποχρωστικά επίρρ. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. décolorant]. 

αποχτενιδι (το) [µεσν.] {αποχτενιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) (συνήθ. στον 
πληθ.) οι τρίχες που µένουν στη χτένα µετά το χτένισµα. 

απόχτηµα (το) → απόκτηµα 
απόχτηση (η) → απόκτηση 
αποχτώ ρ. → αποκτώ 
αποχυµωτής (ο) η συσκευή για το στείψιµο των φρούτων και τη συ-
γκέντρωση τού χυµού τους. [ΕΤΥΜ; Απόδ. τού αγγλ. juicer]. 

αποχώρηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η εκούσια 
αποµάκρυνση (από ορισµένο χώρο, χώρα, περιοχή κ.λπ.): η ~ των σο-
βιετικών στρατευµάτων από το Αφγανιστάν || απρόβλεπτη | βαθµιαία 
| οριστική ~ ΑΝΤ. άφιξη, έλευση 2. (µτφ.) η παραίτηση (από θέση ή 
αξίωµα): η ~ τού γενικού γραµµατέα. 

αποχωρητήριο (το) [1888] {αποχωρητηρί-ου | -ων) ο χώρος στον 
οποίο γίνεται η αφόδευση ΣΥΝ. τουαλέτα, µέρος, αφοδευτήριο, κα-
µπίνες, απόπατος, βεσέ (W.C.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τουαλέτα. 

αποχωρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {αποχώρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
(λόγ.) (α) χωρίζω (πράγµατα στενά συνδεδεµένα): οι γιατροί κατόρ-
θωσαν να αποχωρίσουν µε επιτυχία τα σιαµαία (β) αποκόπτω, χωρί-
ζω (τµήµα από το σύνολο, από το σώµα στο οποίο ανήκε) ANT. ενώνω 
2. (µεσοπαθ. αποχωρίζοµαι) στερούµαι, αποµακρύνοµαι από (κάτι/ 
κάποιον µε τον οποίο συνδέοµαι στενά): δεν µου κάνει καρδιά ν'απο-
χωριστώ τους δικούς µου και να ξενιτευτώ. 

αποχωρισµός (ο) [µεσν.] 1. το να αποµακρύνεται κανείς από (κά-
ποιον/κάτι αγαπηµένο): σκληρός | συγκινητικός | σπαρακτικός ~ || η 
ώρα | πίκρα τού αποχωρισµού ΣΥΝ. αποµάκρυνση, χωρισµός ANT. σµί-
ξιµο 2. (λόγ.) ο διαχωρισµός ενός πράγµατος από ένα άλλο: ο ~ των 
σπόρων από τα άχυρα ΣΥΝ. (καθηµ.) ξεχώρισµα, ξεκαθάρισµα. 

αποχωρώ ρ. αµετβ. {αποχωρείς... | αποχώρησα} 1. φεύγω, αποµακρύ-
νοµαι µε τη θέληση µου (από τον χώρο όπου βρίσκοµαι): ~ σε ένδει-
ξη διαµαρτυρίας || αποχώρησε διακριτικά από το δωµάτιο ΣΥΝ. απο-
σύροµαι 2. (µτφ.) παραιτούµαι, εγκαταλείπω οριστικά (επαγγελµατι-
κή δραστηριότητα): αποχώρησε από τη θεατρική σκηνή | από την 
ενεργό δράση. [ΕΤΥΜ < αρχ. αποχωρώ (-έω) < άπο- + χωρώ (βλ.λ.)]. 

απόψε επίρρ. 1. σήµερα το βράδυ: έταξα στα παιδιά να τα πάω σινεµά 
~ 2. (εµφατ.) για τη δήλωση συγκεκριµένου χρονικού σηµείου ή 
διαστήµατος: ~ το βράδυ | τη νύχτα 3. το αµέσως προηγούµενο βρά-
δυ, το βράδυ που πέρασε: δεν κοιµήθηκα καθόλου ~, γι' αυτό είµαι 
τόσο κουρασµένος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. άποψέ < άπ' όψέ «αργά»]. 

άποψη (η) {-ης κ. -όψεως | -όψεις, -όψεων} 1. η θεώρηση (ζητήµατος, 
θέµατος): ακούγοντας όλες τις γνώµες θα µπορούµε να έχουµε µια 
συνολική ~ τού ζητήµατος || σφαιρική ~ 2. η θεώρηση ζητήµατος από 
συγκεκριµένη σκοπιά, η γνώµη: η ~ µου είναι ότι δεν πρέπει να βια-
στούµε' ΦΡ. (α) (λόγ.) είµαι της απόψεως | άποψης έχω τη γνώµη, νο-
µίζω: ~ ότι πρέπει να ληφθούν σκληρά µέτρα (β) έχω άποψη έχω δια-
µορφωµένη δική µου γνώµη: ποιος έχει άποψη επί τού θέµατος; (γ) 
από απόψεως | από την άποψη (+γεν.) από πλευράς, ως προς: από 
την άποψη τής θεωρίας είναι δυνατή µια τέτοια εξέλιξη || από από-
ψεως ορθογραφίας είναι σωστό (δ) από κάθε άποψη | (λόγ.) από πά-
ση*; απόψεως από κάθε πλευρά (και αν εξετάσουµε το ζήτηµα): το 
σχέδιο αυτό είναι συµφέρον ~ ΣΥΝ. σε κάθε περίπτωση, από κάθε 
πλευρά (ε) από µια άποψη από µια πλευρά | οπτική αγωνία | θεώρηση: 
~, θα µπορούσαµε να πούµε ότι έχεις δίκιο · 3. η εικόνα, η θέα: µια ~ 
τής πόλης σε φωτογραφία από ελικόπτερο · 4. ΓΛΩΣΣ. το ποιόν 
ενεργείας (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. ποιόν). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνώµη, ποιόν. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άποψις < άπ(ο)- + όψις. Η λ. σήµαινε γενικώς «την εποπτεία, την 
εξ αποστάστεως θέαση», η δε σηµ. «γνώµη» αποδίδει τα γαλλ. avis, 
point de vue. Μετάφρ. δάνεια είναι και οι φρ. είµαι τής απόψεως (< 
γαλλ. je suis d'avis), από απόψεως + γεν. (< γαλλ. du point de vue de...), 
από κάθε άποψη (< γαλλ. à tout point de vue)]. αποψιλώνω p. µετβ. 
{αποψίλω-σα, -θηκα, -µένος) 1. καθαρίζω ή καταστρέφω τη 
βλάστηση µιας περιοχής: αποψίλωσαν την έκταση και ετοιµάστηκαν 
για τη νέα καλλιέργεια || η τελευταία πυρκαγιά αποψίλωσε το βουνό 
από χιλιάδες στρέµµατα δάσους ΣΥΝ. απογυµνώνω 2. (µτφ.) στερώ: µε 
τις τελευταίες συνταγµατικές ρυθµίσεις αποψίλωσαν τον πρόεδρο τής 
∆ηµοκρατίας από κάθε εξουσία. [ΕΤΥΜ < αρχ. άποψιλώ (-όω) < άπο- 
+ -ψιλώ < ψιλός]. αποψίλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων} 1. η καταστροφή των δέντρων και ο καθαρισµός µιας 
περιοχής από κάθε είδους βλάστηση 2. (µτφ.) η στέρηση, η 
απογύµνωση: η ~ τού διευθυντή από σηµαντικές αρµοδιότητες του. — 
αποψιλωτικός, -ή, -ό [1888]. αποψινός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε 
το σηµερινό βράδυ: η ~ εκδήλωση. απόψυξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύξεως 
| -ύξεις, -ύξεων} 1. (α) το σταµάτηµα τής ψύξης, η διακοπή τής 
λειτουργίας ψυκτικού µηχανισµού: κάνω - στο ψυγείο (β) το 
ξεπάγωµα: - τροφών ANT. πάγωµα, ψύξη • 2. η ολοκλήρωση τής 
ψύξης. — αποψυκτικός, -ή, -ό [1888], αποψύχω ρ. [αρχ.]. Αππαλάχια 
(Όρη) (τα) {Αππαλαχίων Ορέων) οροσειρά τής Β. Αµερικής στις Α. 
ακτές των Η.Π.Α. 
[ETYM. < αγγλ. Appalachian (Mountains) < Apalachee, ονοµασία εκλι-
πούσης φυλής Ινδιάνων τής Β∆. Φλόριδας, < ινδιάν. apalatchi «οι άν-
θρωποι τής απέναντι πλευράς»]. οπραγία (η) -> άπραγος 

απραγµατοποίητος, -η, -ο [1888] αυτός που δεν έχει ή δεν είναι δυ-
νατόν να πραγµατοποιηθεί: ~ όνειρο | αξιώσεις | σχέδια | πόθοι ΣΥΝ. 
ανέφικτος, ανεκπλήρωτος ΑΝΤ. πραγµατοποιηµένος, εφικτός. 

απράγµων, -ων, -ον {απράγµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(λόγ.) αυτός που γενικά δεν ασχολείται µε τίποτα, που δεν φροντίζει 
για τίποτα ΣΥΝ. άπραγος, ράθυµος ANT. ρέκτης, δραστήριος, πολυ-
πράγµων. Επίσης απράγµονας (ο). — απραγµοσύνη (η) [αρχ.], 
απραγµονώ ρ. {-είς...). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ά- στερητ. + -πράγµων < πράγµα]. 

απράγµων: συνώνυµα. Το απράγµων (και η απραγµοσύνη) δηλώνει 
«αυτόν που δεν πράττει τίποτε», «τον ράθυµο». Την ίδια σηµ. εξέ-
φρασε το (µτγν. ήδη) άπραγος, που συνεκδοχικά δήλωσε περαιτέ-
ρω και «αυτόν που στερείται κάθε εµπειρίας, πράξεως», άρα «τον 
άπειρο, τον άµαθο» (άπραγο παιδί). Αντίθετα, το πολυπράγµων 
(και αυτό από το πράγµα < πράττω) δηλώνει «τον υπερβολικά δρα-
στήριο» (θετική σηµ.) και κατ' επέκτ., κυρίως, «τον σε πολλές α-
σχολίες διασπασµένο, τον από λίγο µε πολλά ασχολούµενο» (αρ-
νητ. σηµ.). Το άπρακτος, τέλος, χρησιµοποιούµενο ως κατηγορού-
µενο (δηλ. µε ρήµα: «έµεινε άπρακτος») και όχι ως επίθετο (µε ου-
σιαστικό: *«το άπρακτο παιδί»!), δηλώνει «αυτόν που δεν έπραξε 
κάτι που επιδίωκε, που δεν πέτυχε τον σκοπό του». Χρησιµοποιεί-
ται για πρόσωπα και συνοδεύεται από ρήµατα κινήσεως («φεύγω | 
έρχοµαι | γυρνώ... άπρακτος»). Το ουσ. απραξία δηλώνει, αντιθέ-
τως, όχι την αποτυχία, αλλά «το να µην πράττει κανείς τίποτε»· εί-
ναι δηλ. συνώνυµο τού απραγµοσύνη. Αντίθετο προς τη σηµ. τού α-
πράγµονος και τού άπραγου, αλλά και τού πολυπράγµονος, είναι το 
ρέκτης (από το αρχ. ρ. ρέζω «πράττω, ενεργώ»), που δηλώνει «τον 
ενεργητικό άνθρωπο, αυτόν που παίρνει πρωτοβουλίες και ανα-
πτύσσει δραστηριότητα». 

άπραγος, -η, -ο 1. αυτός που δεν δραστηριοποιείται, που δεν ενεργεί: 
Μην κάθεσαι ~! Βοήθησε και συ λίγο! ΣΥΝ. (λόγ.) απράγµων ANT. δρα-
στήριος 2. αυτός που δεν έχει εµπειρία: ~ παιδί ΣΥΝ. άπειρος, άβγαλ-
τος ΑΝΤ. έµπειρος. — απραγία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απράγµων. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + πράττω (πβ. κ. πράγ-µα)]. 

άπρακτος, -η, -ο κ. (καθηµ.) άπραχτος αυτός που δεν πέτυχε τον 
σκοπό του: παρά τις µακρές διαπραγµατεύσεις, τελικά έφυγαν άπρα-
κτοι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απράγµων. [ΕΤΥΜ αρχ· < ά- στερητ. + πράττω]. 

απρακτω ρ. αµετβ. [αρχ.] {απρακτείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) δεν 
κάνω τίποτα: οι συνεχείς προειδοποιήσεις δεν τάραξαν διόλου την 
απάθεια του- αυτός εξακολουθεί να απρακτεί ΣΥΝ αδρανώ ANT. δρα-
στηριοποιούµαι. 

απραξία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη δραστηριότητας και κίνη-
σης: περιπίπτω | βρίσκοµαι σε -1| εµπορική ~ ΣΥΝ. αδράνεια, ραθυµία 
ΑΝΤ. δράση. 

άπραχτος, -η, -ο → άπρακτος 
απρέπεια (η) [αρχ.] (απρεπειών) 1. η έλλειψη ευπρέπειας στη συ-

µπεριφορά 2. (συνεκδ.) η άκοµψη και ανάρµοστη συµπεριφορά: ήταν 
- εκ µέρους του να µη σου µιλήσει || διαπράττω ~ || φραστικές ~. 

άπρεπης, -ής, -ές {απρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- απρεπέστ-ερος, -ατός) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ευπρέπειας: του µίλησε µε ~ 
τρόπο και τον προσέβαλε || ~ συµπεριφορά | διαγωγή | υπαινιγµός 
ΣΥΝ. ανάρµοστος, αγενής ΑΝΤ. ευπρεπής, κόσµιος. Επίσης άπρεπος, -
η, -ο [µεσν.]. — άπρεπα | απρεπώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες, τύχη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + πρέπω]. 

απρεπής - άπρεπος. Για τον µεσν. σε -ος τύπο άπρεπος (κοντά στο 
αρχ. απρεπής), ο οποίος µπορεί να έχει παραχθεί απευθείας από το 
ρ. πρέπει ή, κατ' άλλους, από το ουσ. πρεπό (το) < πρέπον (το) (µτχ. 
τού πρέπει), βλ. στο λ. αβαφής - άβαφος το γενικότερο φαινόµενο 
τέτοιων διτυπιών σε -ης: -ος. 

Απρίλης ίο) → Απρίλιος 
απριλιανός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το πραξικόπηµα και τη 

δικτατορία τής 21ης Απριλίου 1967· κυρ. στις ΦΡ. (α) Απριλιανά (τα) το 
πραξικόπηµα τής 21ης Απριλίου 1967 (β) Απριλιανοί (οι) οι στρατιω-
τικοί και γενικότ. όσοι αναµίχθηκαν στη δικτατορία τού 1967: η δίκη 
των ~. 

Απριλιανά - ∆εκεµβριανά - Οκτωβριανά - Ιουλιανό - Αυγουστίνο. 
Τα επίθετα που παράγονται από ονόµατα µηνών, εφόσον δηλώνουν 
απλά χρονικά ή καιρικά χαρακτηριστικά των µηνών, σχηµα-
τίζονται σε -ιάτικος: αυγουστιάτικο φεγγάρι, απριλιάτικος καιρός, 
µαγιάτικα λουλούδια κ.ά. Εφόσον, όµως, δηλώνουν πολιτικά ή κοι-
νωνικά γεγονότα που συνέβησαν τους αντίστοιχους µήνες, σχηµα-
τίζονται σε Ιανός: Απριλιανοί και Απριλιανά (ενν. γεγονότα) ανα-
φέρονται στη δικτατορία τής 21ης Απριλίου 1967, Αυγουστιανά ή 
Τεταρταυγοιιστιανά αναφέρονται στη δικτατορία τής 4ης Αυγού-
στου τού 1. Μεταξά, τα ∆εκεµβριανά αναφέρονται στα γεγονότα 
τού ∆εκεµβρίου τού 1944 µεταξύ τού Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. και των δυ-
νάµεων τής κυβέρνησης και των Άγγλων, τα Οκτωβριανά αναφέ-
ρονται στη Ρωσική Επανάσταση τού Οκτωβρίου τού 1917, τα lou-
λιανά στα γεγονότα τής Γαλλικής Επανάστασης (14ης Ιουλίου 
1789), αλλά και στα δικά µας, τής απόπειρας δολοφονίας τού Βε-
νιζέλου στο Παρίσι (30 Ιουλίου 1920) και των ταραχών που ακο-
λούθησαν στην Αθήνα και που οδήγησαν στη δολοφονία τού Ίω-
νος ∆ραγούµη (31 Ιουλίου 1920), καθώς και στα νεότερα γεγονότα 
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τής Αποστασίας τού 1965' τέλος, τα Νοεµβριανά (17 Νοεµβρίου 1916) 
αναφέρονται στην απόβαση δυνάµεων τής Αντάντ στην Αθήνα, στις 
συγκρούσεις µε τις δυνάµεις τής κυβέρνησης των Αθηνών, που οδήγησαν 
στην αποποµπή τού βασιλιά Κωνσταντίνου. 

απριλιάτικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον Απρίλιο: οι -µέρες, 
γεµάτες φως και χρώµατα. — απριλιάτικα επίρρ. Απρίλιος (ο) {-ίου κ. (λαϊκ.-
σπάν.) -ιού} ο τέταρτος µήνας τού έτους και ο δεύτερος τής άνοιξης (µαζί µε τον 
Μάρτιο και τον Μάιο), ο οποίος έχει 30 ηµέρες. Επίσης (καθηµ.) Απρίλης 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άνοιξη, µήνας. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. aprilis «ο µήνας Απρίλιος» < aperio «ανοίγω» (πβ. 
άνοιξη) ή, κατ' άλλους, < µτγν. Άφρώ (ή) (συγκεκοµµένος τ. τού αρχ. 
Αφροδίτη), επειδή οι Ρωµαίοι θεωρούσαν τον µήνα αυτόν αφιερωµένο στη 
θεά Venus «Αφροδίτη»]. 

a priori λατ. (προφέρεται α πριόρι) επίρρ.· ελλην. εκ των προτέρων Λ. από πριν, 
χωρίς να περιµένει να δει κανείς τι πρόκειται να ακολουθήσει ή χωρίς να έχει 
σχηµατίσει πρώτα γνώµη για κάτι: γνώριζε -το αποτέλεσµα των συνοµιλιών || 
δεν µπορούµε να κρίνουµε ~ την αξία του· πρέπει να δούµε στην πράξη τι αξίζει 
|| οι φανατικοί καταδικάζουν ~ ό,τι φαίνεται να µη συµφωνεί µε τις προτιµήσεις 
τους ANT. a posteriori | εκ των υστέρων 2. ΦΙΛΟΣ, για γνώση που δεν στηρί-
ζεται στα δεδοµένα τής εµπειρίας, αλλά προϋπάρχει βασιζόµενη στην καθαρή 
λογική ANT. a posteriori, εκ των υστέρων. [ΕΤΥΜ. < λατ. a priori < prior 
«πρότερος», συγκρ. βαθµός τού επιθ. primus «πρώτος»]. 

απριορισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, το φιλοσοφικό σύστηµα που δέχεται ορισµένες έννοιες 
ως εκ των προτέρων δεδοµένες, χωρίς να λαµβάνεται υπ' όψιν η εµπειρία 
(αξιωµατική θεώρηση). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. apriorisme]. 

απρόβλεπτος, -η, -ο [1837] 1. αυτός που δεν έχει προβλεφθεί ή δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθεί: ~ γεγονός | κίνδυνος | δυσχέρεια | εξέλιξη | δαπάνες | 
διαστάσεις ΣΥΝ. απρόοπτος ΑΝΤ. προβλεφθείς, προβλέψιµος 2. (ειδικότ. για 
πρόσ.) αυτός τού οποίου οι αντιδράσεις δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν: ~ 
άνθρωπος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. imprévu]. 

απροβληµάτιστος, -η, -ο αυτός που δεν προβληµατίζεται (για ζητήµατα που θα 
έπρεπε να τον απασχολούν): είναι εντελώς ~ γύρω από πολιτικά και 
οικονοµικά θέµατα || ~ άτοµο. — απροβληµάτιστα επίρρ. 

απρογραµµάτιστος, -η, -ο 1. αυτός που συµβαίνει χωρίς να έχει 
προγραµµατιστεί: η ~ επίσκεψη τού πρωθυπουργού πανικόβαλε τους 
ανθρώπους τού υπουργείου ΣΥΝ. απροσχεδίαστος, απροειδοποίητος ΑΝΤ. 
προγραµµατισµένος, προσχεδιασµένος 2. αυτός που γίνεται χωρίς 
προγραµµατισµό: οι συνεχείς παλινωδίες είναι αποτέλεσµα τής ~ πολιτικής που 
ακολουθείται ΣΥΝ. πρόχειρος ΑΝΤ. προγραµµατισµένος. — απρογραµµάτιστα 
επίρρ. 

απροειδοποίητος, -η, -ο [1890] αυτός που γίνεται χωρίς προαναγγελία: η ~ 
εµφάνιση του εξέπληξε τους πάντες ΣΥΝ. απρόοπτος, απροσδόκητος ΑΝΤ. 
αναµενόµενος. — απροειδοποίητα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
inaverti]. 

απροετοίµαστος, -η, -ο [1859] αυτός που δεν έχει προετοιµαστεί (για κάτι): µε 
βρίσκετε ~ να απαντήσω σε µια τέτοια ερώτηση || πήγε στις εξετάσεις ~ ΣΥΝ. 
ανέτοιµος, απαράσκευος ΑΝΤ. προετοιµασµένος. — απροετοίµαστα επίρρ. 

απρόθετος, -η, -ο 1. αυτός που γίνεται χωρίς πρόθεση, χωρίς να το θέλει 
(κάποιος): ~ ενέργεια 2. ΓΛΩΣΣ. αυτός που δεν συντάσσεται µε πρόθεση: ~ 
ρήµα | εκφορά || στην πρόταση «θα έλθει τη ∆ευτέρα» η φράση «τη ∆ευτέρα» 
είναι απρόθετος επιρρηµατικός προσδιορισµός που δηλώνει χρόνο ΑΝΤ. 
εµπρόθετος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιρρηµατικός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
unintentional (σηµ. 1)]. 

απροθυµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη προθυµίας: έδειξε πλήρη ~ να µε 
εξυπηρετήσει. Επίσης (λαϊκ.) απροθυµία. 

απρόθυµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν είναι πρόθυµος, που δεν έχει διάθεση να 
κάνει (κάτι): ~ να βοηθήσει | να απαντήσει || δείχνω ~ 

rANT. πρόθυµος. — απρόθυµα | απροθύµως [αρχ.] επίρρ. 
άπροικος, -η, -ο [αρχ.] (γυναίκα) που δεν έχει προίκα. 
απροκαθόριστος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων: 

~ κίνηση | σχέδιο ΑΝΤ. προκαθορισµένος. 
απροκάλυπτος, -η, -ο [αρχ.] (κακόσ.) αυτός που γίνεται χωρίς να τηρούνται τα 

προσχήµατα, ή να δίνεται κάποια εξήγηση: οι δηλώσεις τού ξένου πρέσβη 
αποτελούν ~ επέµβαση στα εσωτερικά τής χώρας || ~ απειλή | βία ΣΥΝ. 
απροσχηµάτιστος, (µτφ.) ανοιχτός ΑΝΤ. συγ(κε)καλυµµένος. — απροκάλυπτα 
| απροκαλύπτως [µεσν.] επίρρ. 

απροκατάληπτος, -η, -ο αυτός που ενεργεί χωρίς προκαταλήψεις: ~ απόφαση | 
κριτική ΣΥΝ. αµερόληπτος, αντικειµενικός ΑΝΤ. προκατειληµµένος, 
µεροληπτικός. — απροκατάληπτα επίρρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. impartial]. 

απρόκλητος, -η, -ο [1841] αυτός που συµβαίνει χωρίς να έχει προϋπάρξει 
πρόκληση, χωρίς να έχει δοθεί αφορµή: η διεθνής κοινότητα εξεπλάγη από την 
~ επίθεση εναντίον µιας φτωχής και ανίσχυρης χώρας. — απρόκλητα | 
απροκλήτως [1896] επίρρ. 

απροµελέτητος, -η, -ο [1886] αυτός που δεν έχει προσχεδιαστεί: ~ έγκληµα 
ΣΥΝ. απροσχεδίαστος, αυθόρµητος ΑΝΤ. προµελετηµένος, εκ 

προµελέτης. — απροµελέτητα επίρρ. 
απρονοησία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη προνοητικότητας ΣΥΝ. 

απερισκεψία, αµυαλιά ΑΝΤ. προνοητικότητα, προβλεπτικότητα. 
απρόοπτος, -η, -ο 1. αυτός που συµβαίνει αιφνιδιαστικά, που δεν έχει ή δεν 

είναι δυνατόν να προβλεφθεί: ~ τροπή | γεγονός ΣΥΝ. αιφνίδιος, 
απροειδοποίητος, ξαφνικός, απρόβλεπτος ΑΝΤ. προειδοποιηµένος, 
αναµενόµενος 2. απρόοπτο (το) {απροόπτ-ου | -ων} το γεγονός που συµβαίνει 
αιφνίδια: η ζωή έχει πολλά ~· ΦΡ. (λόγ.) (α) εξ απρόοπτου (έξ απρόοπτου, 
Αίσωπος 330) απρόβλεπτα, αιφνίδια (όταν κάποιος δεν είναι προετοιµασµένος 
για κάτι): οι εξελίξεις τους κατέλαβαν εξ απρόοπτου και δεν µπόρεσαν να 
αντιδράσουν (β) εκτός απρόοπτου εκτός κι αν συµβεί κάτι απρόβλεπτο, 
έκτακτο: θα συναντηθούµε αύριο ~. — απρόοπτα | απροόπτως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + πρόοπτος (πβ. προοπτική) < προορώ «προβλέπω» 
< προ- + ορώ «βλέπω». Η φρ. εκτός απρόοπτου είναι µετάφρ. δάνειο (< γαλλ. 
sauf imprévu)]. 

απροπό επίρρ.- ελλην. επί τη ευκαιρία (ενν. αυτού που συζητούµε) (ως δείκτης 
αναφοράς στην επικοινωνία) για την παρεµβολή στον λόγο στοιχείου που 
σκεφτήκαµε ή θυµηθήκαµε κατά την οµιλία µε αφορµή το θέµα ή στοιχείο 
τού θέµατος τής συζήτησης: ~, τι απέγινε ο υπάλληλος που είχε συλληφθεί 
πέρυσι για την κατάχρηση; || ~, έχεις να µου προτείνεις κάποια καλή ταινία για 
το Σάββατο; ΣΥΝ. µια και το 'φέρε η κουβέντα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. à-propos < προθ. à (< λατ. ad) + propos «σκοπός, πρόθεση» < 
λατ. propositum (πβ. λατ. ad propositum)]. 

απροσανατολιστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει αίσθηση προσανατολισµού, 
που δεν µπορεί να προσδιορίσει τη θέση του στον χώρο (στη φύση, την πόλη 
κ.λπ.) ΑΝΤ. προσανατολισµένος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει βρει τι θέλει ή τι 
πρέπει να κάνει: ~ νεολαία | άτοµο. 

απροσάρµοστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν µπορεί να προσαρµοστεί (στο 
περιβάλλον): ~ άτοµο 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν έχει ή δεν θέλει ή δεν µπορεί 
να προσαρµοστεί (σε µορφές συµπεριφοράς που έχουν καθιερωθεί σε µια 
κοινωνία): ~ στα νέα δεδοµένα | στις εξελίξεις | στο κοινωνικό περιβάλλον. — 
απροσάρµοστα επίρρ. 

απροσάρµοστος - δυσπροσάρµοστος. Και τα δύο επίθετα χρησι-
µοποιούνται, κυρίως, για να χαρακτηρίσουν µορφές κοινωνικής 
συµπεριφοράς που αποκλίνουν από τα στερεότυπα και τους καθιερωµένους 
κανόνες. Έτσι, απροσάρµοστο είναι το άτοµο που δεν προσαρµόζεται 
καθόλου προς τους κανόνες αυτούς, ενώ ως δυσπροσάρµοστο 
χαρακτηρίζεται το άτοµο που µε δυσκολία προσαρµόζεται στους 
καθιερωµένους κανόνες. 

απροσάρτητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να προσαρτηθεί (βλ. λ. 
προσαρτώ) ΑΝΤ. προσαρτηµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + προσαρτώ}. 

απρόσβλητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει ή δεν είναι δυνατόν να υποστεί ζηµιά 
από εξωτερικό κίνδυνο: η πόλη έµεινε ~ από εχθρικές επιθέσεις || κανένας δεν 
έµεινε ~ από τον ιό τής γρίπης ΣΥΝ. άθικτος ΑΝΤ. προσβεβληµένος 2. αυτός 
τού οποίου η εγκυρότητα δεν έχει ή δεν είναι δυνατόν να αµφισβητηθεί: δεν 
θα αφήσει ~ τη διαθήκη 3. (σπάν. για πρόσ.) αυτός που δεν έχει υποστεί 
προσβολή ΑΝΤ. προσβεβληµένος. — απρόσβλητα επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- 
στερητ. + προσβάλλω]. 

απροσγειωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει προσγειωθεί: ~ σκάφος | αεροπλάνο 
ΑΝΤ. προσγειωµένος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει επαφή µε την 
πραγµατικότητα ΣΥΝ. (λόγ.) αιθεροβάµων ΑΝΤ. προσγειωµένος, ρεαλιστής. 

απροσδιονυσος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που δεν έχει σχέση µε τη λατρεία 
τού θεού ∆ιονύσου 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν έχει σχέση µε κάτι ΣΥΝ. 
άσχετος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + φρ. πρός ∆ιόνυσον. Ως προς την προέλευση των 
φρ. ουδέν προς τον ∆ιόνυσον, τι ταύτα προς ∆ιόνυσον έχουν διατυπωθεί 
ποικίλες απόψεις, o Ζηνόδοτος υποστήριξε ότι οφείλεται στην τάση των 
ποιητών να εισάγουν βαθµηδόν άσχετους προς τη λατρεία τού ∆ιονύσου 
µύθους. Κατά τον Στράβωνα (8,381), οφείλεται στην αποτυχηµένη 
απεικόνιση τού ∆ιονύσου από τον ζωγράφο Αριστείδη. Στο Λεξικό Σούδα και 
στον Πλούταρχο η φρ. αποδίδεται σε θεατές, οι οποίοι έκριναν εκτός 
διονυσιακού θέµατος ορισµένους ποιητές]. 

απροσδιοριστία (η) {χωρ. πληθ.} 1. [1801] η απουσία προσδιορισµένων 
στοιχείων σχετικά µε κάποιον/κάτι, συνεπώς η ύπαρξη αβεβαιότητας για 
κάποιον/κάτι 2. ΦΙΛΟΣ, µεταφυσική αρχή σύµφωνα µε την οποία δεν ισχύει ο 
ντετερµινισµός και εποµένως η ανθρώπινη βούληση είναι τελείως ελεύθερη 3. 
ΦΥΣ. αρχή τής απροσδιοριστίας (ή αβεβαιότητας) αρχή σύµφωνα µε την 
οποία δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί µε ακρίβεια µε την αυτή µέτρηση τόσο 
η θέση όσο και η ορµή ενός σωµατιδίου. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. indétermination, o όρος τής φυσικής (the 
uncertainty principle) εισήχθη το 1932 από τον Γερµανό φυσικό W. 
Heisenberg (1901-76)]. 

απροσδιόριστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός τού οποίου η φύση, η ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν: ~ 

 

α- | αν- στερητικό α-
προβίβαστος, -η, -ο α-
πρόβλητος, -η, -ο α-
προγύµναστος, -η, -ο α-
προίκιστος, -η, -ο α-
προξένευτος, -η, -ο 

α-προπονητος, -η, -ο α-
προσέγγιστος, -η, -ο α-
πρόσληπτος, -η, -ο α-
προσπέραστος, -η, -ο α-
προσχεδίαστος, -η, -ο 

α-προφερτος, -η, -ο α-
προφήτευτος, -η, -ο α-
προφύλακτος, -η, -ο α-
προφυλάκιστος, -η, -ο α-
πυροβόλητος, -η, -ο 

α-ττυροδότητος, -η, -ο 
α-πυρπόλητος, -η, -ο 
α-πύρωτος. -η, -ο α-
πωµάτιστος, -η, -ο α-
ράγιστος, -η, -ο 

α-ραντιστος, -η, -ο 
ά-ραφτος. -η, -ο α-
ρήµαχτος, -η, -ο 



απροσδόκητος 265 άπτωτος 
 

χρώµα | µυρωδιά || άνδρας απροσδιορίστου ηλικίας || - ποσότητα | χρόνος 
ΣΥΝ. ακαθόριστος ΑΝΤ. προσδιορισµένος. — απροσδιόριστα | 
απροσδιόριστος [µεσν.] επίρρ. 

απροσδόκητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν αναµενόταν, που αιφνιδίασε: η - 
συνάντηση τους γέµισε χαρά || ~ ήττα | τέλος ! είδηση | θάνατος ΣΥΝ. 
απρόβλεπτος, αναπάντεχος ΑΝΤ. αναµενόµενος. — απροσδόκητα | 
απροσδοκήτως [αρχ.] επίρρ. 

απρόσεκτος, -η, -ο [µεσν.] κ. (καθηµ.) απρόσεχτος αυτός που δεν προσέχει, που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη προσοχής (σε συγκεκριµένη περίπτωση ή 
γενικά): οι ~ οδηγοί είναι συχνά υπαίτιοι σοβαρών ατυχηµάτων || ~ µαθητής | 
κίνηση | ενέργεια ΣΥΝ. αφηρηµένος, απερίσκεπτος ΑΝΤ. προσεκτικός, 
απερίσπαστος. — απρόσεκτα κ. απρό-σεχτα επίρρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έχω. 

απροσεξία (η) [µτγν.] {σπάν. απροσεξιών) 1. η έλλειψη προσοχής: η - στην 
οδήγηση τιµωρείται ΑΝΤ. προσοχή 2. (συνεκδ.) το λάθος που οφείλεται σε 
έλλειψη προσοχής: κάνει πολλές ~ όταν γράφει. 

απρόσιτος, -η, -ο αυτός που δεν µπορείς να τον πλησιάσεις, µη προσιτός 
(βλ.λ.): οι ~ κορυφές των Ιµαλαΐων || πληροφορίες, που αποτελούν κρατικά 
µυστικά, είναι ~ στον πρώτο τυχόντα || το αυστηρό του ύφος σε κάνει να 
νοµίζεις ότι είναι ~ || ~ τιµές ΣΥΝ. απλησίαστος, απροσπέλαστος ΑΝΤ. 
προσιτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισιτήριο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < α- στερητ. + προσιτός 
(βλ.λ.)]. 

απρόσκλητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που πηγαίνει κάπου χωρίς να τον έχουν 
προσκαλέσει: ~ µουσαφίρης | επισκέπτης || ήρθε στη γιορτή ~ ΣΥΝ. ακάλεστος 
ΑΝΤ. καλεσµένος, προσκεκληµένος. Επίσης (καθηµ.) απροσκάλεστος. — 
απρόσκλητα επίρρ. 

απρόσκοπτος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που γίνεται χωρίς εµπόδια: ΤΟ 
Υπουργείο Παιδείας εγγυήθηκε την ~ λειτουργία τής Σχολής || τα µέτρα 
οικονοµικής σταθερότητας θα συµβάλουν στην - ανάπτυξη τής χώρας || η ~ 
διεξαγωγή των αγώνων ΣΥΝ. ανεµπόδιστος, απαρα-κώλυτος ΑΝΤ. µε 
προσκόµµατα, µετ' εµποδίων. — απρόσκοπτα | απροσκόπτως [µεσν] επίρρ. 

απροσµάχητος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που δεν µπορεί να τον νικήσει κανείς 
στη µάχη· κυρ. από τη φρ. «άλλ' ώς έχουσα το κράτος άπροσµάχητον» τού 
Ύµνου προς την «Υπέρµαχον Στρατηγόν», τη Θεοτόκο (Ακάθιστος Ύµνος), 
τής οποίας «το κράτος» (η δύναµη) χαρακτηρίζεται ως ακατάβλητο, ανίκητο 
ΣΥΝ. ακαταµάχητος. [ΕΓΥΜ µεσν. < ά- στερητ. + προσµάχοµαι < προς + 
µάχοµαι]. 

απρόσµενος, -η, -ο αυτός που γίνεται χωρίς να τον περιµένει κανείς: στο 
άκουσµα τού ~ νέου έµεινε εµβρόντητος || ~ συµπέρασµα | συνάντηση ΣΥΝ. 
απροσδόκητος, αναπάντεχος ΑΝΤ. προσδοκώµενος, αναµενόµενος. — 
απρόσµενα επίρρ. 

απροσµέτρητος, -η, -ο [1891] (λόγ.) αυτός που έχει πολύ µεγάλο µέγεθος ή 
διαστάσεις, ώστε δεν µπορεί να µετρηθεί- πάρα πολύ µεγάλος: ~ συνέπειες 
ΣΥΝ. ανυπολόγιστος, αµέτρητος. — απροσµέτρητα | απροσµετρήτως επίρρ. 

απρόσοδος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν είναι αποδοτικός. 
απροσπέλαστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µπορεί να τον πλησιάσει κανείς, στον 

οποίο δεν είναι δυνατή η πρόσβαση: ~ ορεινή περιοχή || (για πρόσ.) έδινε την 
εντύπωση ~ ανθρώπου, καθώς φρόντιζε να κρατά τους άλλους σε απόσταση 
ΣΥΝ. απρόσιτος, απλησίαστος ΑΝΤ. προσιτός, προσπελάσιµος 2. (για 
πνευµατικά έργα) εξαιρετικά δύσκολος στην κατανόηση, δυσνόητος: ~ 
κείµενο | ποίηση ΣΥΝ. απρόσιτος ΑΝΤ. προσιτός, βατός, κατανοητός. — 
απροσπέλαστα επίρρ. [EJXM µτγν. < ά- στερητ. + προσπελάζω «πλησιάζω, 
προσεγγίζω» (βλ.λ.)]. 

απροσποίητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν είναι αποτέλεσµα προσποίησης, που 
δεν εµπεριέχει υποκρισία: ~ άνεση | ενδιαφέρον | γέλιο ΣΥΝ. ανυπόκριτος, 
αυθόρµητος ΑΝΤ. προσποιητός, ανειλικρινής. — απροσποίητα επίρρ. 

απροστάτευτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει προστασία: άφησε τα παιδιά 
του µόνα και ~||~ γυναίκα | χήρα | ορφανό | πόλη ΣΥΝ. αβοήθητος, 
ανυπεράσπιστος ΑΝΤ. προστατευµένος. 

απρόσφορος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) ακατάλληλος, µη εξυπηρετικός, που δεν 
προσφέρεται για κάτι: οι συνθήκες είναι ~ για εποικοδοµητικό διάλογο ANT. 
πρόσφορος, κατάλληλος. 

απροσχηµάτιστος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που γίνεται χωρίς προσχήµατα, χωρίς να 
υπάρχει έστω και µια φαινοµενική δικαιολογία: ~ επέµβαση στα εσωτερικά 
άλλης χώρας || ~ πρόκληση ΣΥΝ. απροκάλυπτος. — απροσχηµάτιστα επίρρ. 

απροσωπόληπτος, -η, -ο [µτγν.] (σπάν.) αυτός που κρίνει αµερόληπτα, χωρίς να 
λαµβάνει υπ' όψιν του πρόσωπα: ~ κρίση ΣΥΝ. αµερόληπτος ANT. 
µεροληπτικός. — απροσωπόληπτα επίρρ., απροσωπολη-ψία (η) [µτγν.]. 

απρόσωπος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν παρουσιάζει ατοµικά χα-
ρακτηριστικά, ώστε να ξεχωρίζει, που δεν έχει προσωπικό, εξατοµικευµένο 
χαρακτήρα: η τυπικότητα κάνει τις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων απρόσωπες || 
~ σύνολο | πόλη ΣΥΝ. ουδέτερος ΑΝΤ. προσωπικός 2. αυτός που δεν 
αναφέρεται σε συγκεκριµένο πρόσωπο: γενικές και ~ κατηγορίες, χωρίς να 
κατονοµάζεται ο ένοχος 3. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που δεν δηλώνει τον δράστη τής 
ενέργειας τού ρήµατος (β) απρόσωπο ρήµα το ρήµα που χρησιµοποιείται µόνο 
σε τρίτο ενικό πρόσωπο και δεν δηλώνει ποιος είναι ο δράστης τής ενέργειας 
του (π.χ. βρέχει, φυσάει, χιονίζει, συννεφιάζει, νυχτώνει, καλοκαιριάζει κ.τ.ό., 
δεν έχουν δηλ. λεξικό υποκείµενο)· εκτός από αυτά τα «κατεξοχήν απρόσωπα 
ρήµατα», υπάρχουν και άλλα που χρησιµοποιούνται συχνά σε γ' πρόσωπο, 
όπου δεν ενδιαφέρει τον οµιλητή το υποκείµενο τους- π.χ. «έχει (= υπάρχει) 
καθόλου νερό στο ψυγείο;» αντί «έχει νερό το ψυγείο;»· τα απρόσωπα ρήµατα 
συγχέονται συχνά µε τα τριτοπρόσωπα (βλ. λ. τριτοπρόσωπος) (γ) απρόσωπη 
σύνταξη η σύνταξη 

απρόσωπου ή τριτοπρόσωπου ρήµατος (π.χ. έξω βρέχει και φυσάει δυνατά - 
πρέπει να φύγεις) (δ) απρόσωπη έκφραση σε φράσεις που δέχονται ως 
υποκείµενο προτάσεις µε το να ή ότι: είναι ανάγκη να προχωρήσει η 
µεταρρύθµιση || είναι κακό να φοβάσαι || είναι θετικό ότι δέχτηκε. — 
απροσώπως επίρρ. 

απροφάσιστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που γίνεται χωρίς προφάσεις, ανοιχτά και 
χωρίς κάποια δικαιολογία: ~ εχθρότητα ΣΥΝ. απροσχηµάτιστος, 
απροκάλυπτος. — απροφάσΐΌτα επίρρ. 

απροχώρητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει προχωρήσει· κυρ. στη ΦΡ. (φτάνω) στο 
απροχώρητο (φτάνω) σε οριακό σηµείο, δεν έχω ή δεν υπάρχουν άλλα 
περιθώρια (ανοχής, υποµονής κ.λπ.): υπέβαλε την παραίτηση του, δηλώνοντας 
ότι η κατάσταση έχει φτάσει ~|| η υποµονή µου έφτασε ~ ΣΥΝ. εκεί που δεν 
παίρνει | πάει άλλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρχάριος. 

απρωτοκόλλητος, -η, -ο [1896] αυτός που δεν έχει πάρει αριθµό πρωτοκόλλου, 
που δεν έχει καταχωρισθεί: ~ έγγραφα ΑΝΤ. πρωτοκολληµένος. 

άπταιστα επίρρ.· χωρίς κανένα γλωσσικό λάθος: µετά από έναν χρόνο στην 
Ελλάδα η Άννα µιλάει τα Ελληνικά ~, ενώ ο Ιγκόρ κάνει ακόµη λάθη ΣΥΝ. 
άψογα, τέλεια, (καθηµ.) φαρσί. Επίσης απταίστως Ιαρχ.1. 

άπταιστος, -η, -ο (λόγ.) αλάνθαστος, χωρίς σφάλµα: ~ προφορά | οµιλία | χρήση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + πταιστός < πταίω «φταίω»]. 

άπτερος, -ος/-η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που δεν έχει φτερά: ~ έντοµα || το άγαλµα 
τής Απτέρου Νίκης ANT. πτερωτός | φτερωτός. Επίσης (λαϊκ.) άφτερος 

απτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την αφή: οι τυφλοί έχουν ιδιαιτέρως 
ανεπτυγµένες τις ~ τους ικανότητες. [ΕΤΥΜ < αρχ. άπτικός < απτός < άπτοµαι]. 

απτόητος, -η, -ο αυτός που δεν πτοείται, δεν αποθαρρύνεται: συνέχισε ~ τον 
δρόµο του παρά τις αποδοκιµασίες τού κόσµου || υποσχέθηκε ότι θα προχωρούσε 
~, ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος ΑΝΤ. πτοηµένος. — απτόητα | απτοήτως 
[µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + πτοώ «αποθαρρύνω»]. 

άπτοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µόνο στον ενεστ.} (λόγ.) (+γεν.) σχετίζοµαι (µε κάτι): ο 
υπουργός χειρίζεται θέµατα που άπτονται τής Ευρωπαϊκής Ένωσης || το 
νοµοσχέδιο άπτεται αυτού τού συνταγµατικού άρθρου- ΦΡ. (α) (ως επίθ.) µη-
µου·άπτου (ως χαρακτηρισµός για πρόσ.) λεπτεπίλεπτος, αυτός που δεν 
ανέχεται την παραµικρή ενόχληση ή ταλαιπωρία: µε τις υπερβολικές φροντίδες 
της έχει κάνει την κόρη της ~ (β) µη-µου-άπτου (το) το φυτό «µιµόζα η 
αισχυντηλή», που έχει τη χαρακτηριστική ιδιότητα να ζαρώνει και να γέρνει 
προς τα κάτω, όταν το αγγίξει ή το κουνήσει κάτι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω, 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ < αρλ· άπτοµαι, τ. µέσης φωνής τού ρ. άπτω, αρχική σηµ. 
«ανάβω, αναφλέγω», οπότε πιθ. < I.E. *ap- | SO- «συνάπτω, συνδέω», πβ. λατ. 
ap-tus «συνδεδεµένος» (> γαλλ. apte «ικανός για κάτι, επαρκής», ισπ. apto, 
αγγλ. apt), ap-ud «παρά» (τοπικό). Οµόρρ. άφ-ή, άψ-ίς, άν-άπτ-ω κ.ά. Η 
συγκριτική εξέταση αποδεικνύει ότι η δασύτητα τού ρ. άπτω είναι µάλλον 
υστερογενής και οφείλεται πιθ. στην επίδραση τού ρ. επω «φροντίζω» (βλ. κ. 
όπλο)]. 

µη-µου-άπτου. Ενδιαφέρουσα όσο και απρόσµενη σηµασιολογική εξέλιξη 
από τη σηµ. τού «µη µε αγγίζεις», φράση που είπε ο Ιησούς στη Μαρία τη 
Μαγδαληνή, όταν εµφανίστηκε µπροστά της µετά την ανάσταση (Κ.∆. 
Ιωάνν. 20, 17: Μη µου απτού, οϋπω γαρ άναβέβηκα προς τον πατέρα), στη 
σηµ. τού «λεπτεπίλεπτος, ευαίσθητος, µυγιάγγιχτος»! Προφανώς η 
µεταπήδηση έγινε µεταφορικά για άτοµα που δεν ανέχονται ακόµη και να 
τα αγγίξει κανείς, άρα υπερβολικά ευαίσθητα και λεπτά. Στην όλη εξέλιξη 
συνέβαλε πιθανόν και το οµώνυµο φυτό «µη-µου-άπτου» ή, αλλιώς, 
«µιµόζα η αισχυντηλή», που όταν την πλησιάσει κανείς, συστέλλει τα φύλ-
λα της σαν από ντροπή! 

απτός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να τον αγγίξει κανείς µε τα χέρια του· (κατ' 
επέκτ.) όχι αφηρηµένος, συγκεκριµένος: έχω ~ αποδείξεις για όσα σου λέω || ~ 
πραγµατικότητα | δείγµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. απτός < 
άπτοµαι «εγγίζω, ψαύω»]. 

άπτω ρ. τής Αρχ. Ελληνικής που σήµαινε «συνδέω, προσκολλώ, φέρω σε 
επαφή» και σώζεται σε σύνθετα και παράγωγα τής σηµερινής Ελληνικής: συν-
άπτω, προσ-άπτω, εξ-άπτω κ.ά. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. άπτοµαι]. 

άπτω - άπτοµαι. Αρχαίο ρήµα που εξελίχθηκε προς δύο σηµασιολογικές 
κατευθύνσεις, τού «ανάβω» και τού «εγγίζω», και διατηρήθηκε µόνο στο 
µεσοπαθ. άπτοµαι, καθώς και σε πλήθος παραγώγων και συνθέτων άπτω | 
άπτοµαι: αφή, απτός, άφτρα (1. «ερεθισµός στο στόµα» < αφθρα < άφθα 2. 
φιτίλι < άπτρα), µη-µου-άπτου, αψίδα, αν-άπτω > ανάβω (άναµµα, 
προσάναµµα, αναπτήρας), συν-άπτω (επισυνάπτω, συναπτός, σύναψη, 
συνηµµένος), εξ-άπτω (έξαψη, εξηµµένος), προσ-άπτω (πρόσαψη), 
εφάπτοµαι (εφαπτοµένη, εφαψίας). 

άπτωτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (για ονόµατα) αυτός που δεν έχει πτώσεις, που δεν 
έχει καταλήξεις οι οποίες να δηλώνουν τις πτώσεις ΣΥΝ. άκλιτος ΑΝΤ. 
πτωτικός, κλιτός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + πτώσις < πίπτω]. 

άπτωτος - πολύπτωτος. Όροι που χρησιµοποιήθηκαν παλαιότερα στη 
γραµµατική, για να δηλώσουν ότι ορισµένα ονόµατα (ουσία- 
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στικά ή επίθετα) δεν έχουν πτώσεις (άπτωτα) ή έχουν πολλές πτώ-
σεις (πολύπτωτα). Οι όροι είναι δηλωτικώς ατυχείς, διότι στην 
πραγµατικότητα δεν υπάρχουν ονόµατα -ιδίως στην Ελληνική-
χωρίς (ή και µε πολλές) πτώσεις, αλλά µε ή χωρίς καταλήξεις (ή 
µορφήµατα), που να δηλώνουν τις πτώσεις. Έτσι, λ.χ. το ελλην. 
τόν-ος, τόν-ου, τόν-ο δηλώνει τις αντίστοιχες πτώσεις (ονοµαστική, 
γενική, αιτιατική ενικού) µε τρεις διαφορετικές καταλήξεις, ενώ 
το αγγλ. accent έχει µεν ανάλογες (συντακτικές) πτώσεις, αλλά δεν 
έχει καταλήξεις | µορφήµατα που να τις δηλώνουν είναι δηλ. 
άπτωτο, έναντι τού πολύπτωτου ελλην. τόνου! 

απύθµενος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι τόσο βαθύς, ώστε µοιάζει 
να µην έχει πυθµένα: στα ~ βάθη τού ωκεανού || (µτφ.) ~ µίσος | ζή-
λια | βλακεία ΣΥΝ. τεράστιος, µεγάλος. 

απύλωτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν είναι κλεισµένος µε πύλες ΣΥΝ. 
άφρακτος ANT. κλεισµένος, φραγµένος- ΦΡ. απύλωτο στόµα 
(άπύλωτον στόµα, Αριστοφ. Βάτραχοι 838) για άνθρωπο που βωµολο-
χεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ αθυρόστοµος. 

απύραυλος, -η, -ο αυτός που δεν έχει στο έδαφος του εγκατεστηµέ-
νους πυραύλους, πυρηνικά όπλα: οι διαδηλωτές ζητούσαν να γίνει η 
χώρα µας ~ ζώνη || ~ Βαλκανική. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. missile 
free]. 

απυρεξία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η περίοδος χωρίς πυρετό που µεσο-
λαβεί µεταξύ δύο κρίσεων πυρετού. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + -
πυρεξία < πυρέσσω]. 

απύρετος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που του έχει πέσει ο πυρετός, που δεν 
έχει πυρετό ΑΝΤ. εµπύρετος. 

απύρηνος, -η, -ο [αρχ.] ΒΙΟΛ. αυτός που δεν έχει πυρήνα: ~ κύτταρο. 
απυρόβλητος, -η, -ο (κυριολ.) αυτός που βρίσκεται σε τόση από-

σταση, ώστε δεν µπορεί να βληθεί από τα πυρά τού εχθρού: ~ περιο-
χή | ζώνη- ΦΡ. µένω | είµαι στο απυρόβλητο δεν υφίσταµαι καµία 
κριτική, καµία επίθεση ή επίπτωση: ενώ όλοι οι συνεργάτες του κα-
τηγορήθηκαν δριµύτατα, αυτός κατάφερε να µείνει στο απυρόβλητο. 
[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + πυρ + -βλητος < βάλλω]. 

Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε. (το) Ανώτατο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆η-
µοτικής Εκπαιδεύσεως. 

Α.Π.Υ.Σ.Μ.Ε. (το) Ανώτατο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο 
Μέσης Εκπαιδεύσεως. 

άπω επίρρ. {απώτ-ερα, -ατα} (αρχαιοπρ.) (για τόπο κ. χρόνο) 1. µα-
κριά, πέρα ΑΝΤ. κοντά, εγγύς 2. Άπω Ανατολή βλ. λ. ανατολή. [ΕΤΥΜ. 
Νεότερη λ., που πλάστηκε υποχωρητικά εκ των υστέρων ως θετικός 
βαθµός επιρρήµατος τόσο των αρχ. επιρρ. άπωτέρω, άπωτά-τω (που 
προέρχονται από το επίρρ. άπωθεν) όσο και των υστερογενών (από τα 
αντίστοιχα επιρρήµατα) επιθέτων απώτερος και απώτατος]. 

απωανατολικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται ή ανήκει στην Άπω 
Ανατολής 

απωθηµένο (το) (συνήθ. στον πληθ.) οτιδήποτε έχει αποµακρύνει 
κανείς από το µυαλό του, το έχει στείλει (µε απώθηση) στο ασυνεί-
δητο και δεν το αφήνει να εκδηλωθεί: οι απαγορευµένες επιθυµίες 
µένουν συνήθως ως απωθηµένα- ΦΡ. (α) έχω απωθηµένα έχω κατα-
πιεσµένες επιθυµίες ή συναισθήµατα, τα οποία δεν έχω µπορέσει ώς 
τώρα να εξωτερικεύσω· για πρόσωπο που συµπεριφέρεται ή αντιδρά 
µε άσχηµο τρόπο (επειδή έχει µέσα του καταπιεσµένες ιδέες, επιθυ-
µίες κ.λπ.): πρέπει να έχει πολλά απωθηµένα για να συµπεριφέρεται 
έτσι! (β) βγάζω τα απωθηµένα µου αφήνω ό,τι κρατούσα µέσα µου 
(συναισθήµατα, ορµές) να εκδηλωθεί· (ειδικότ.) εκτονώνω την οργή 
µου (εις βάρος άλλου): πολλοί οπαδοί βγάζουν τα απωθηµένα τους 
στο γήπεδο βρίζοντας και βιαιοπραγώντας ΣΥΝ. εκτονώνοµαι, (λαϊκ.) 
βγάζω το άχτι µου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. abgestoßen]. 

απώθηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (λόγ.-σπάν.) η ώθηση 
µακριά (προσώπου ή πράγµατος) 2. η αποµάκρυνση µε βίαιο τρόπο, 
το να διώχνεται (κάποιος/κάτι) µακριά: η ~ των εισβολέων ΣΥΝ. από-
κρουση 3. ΨΥΧΟΛ. ο αµυντικός µηχανισµός κατά τον οποίο σκέψεις, 
επιθυµίες ή συναισθήµατα που θεωρούνται επώδυνα, δυσάρεστα ή 
µη αποδεκτά από τη συνείδηση απωθούνται στο ασυνείδητο · 4. 
(µτφ.) η αρνητική διάθεση λόγω απαρέσκειας, αποστροφής· (συνεκδ.) 
η αποστροφή: µου προκαλεί ~ ΣΥΝ. απέχθεια ΑΝΤ. έλξη. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άπώθησις < απωθώ. Ο ψυχολογικός όρος είναι µετάφρ. δάνειο 
από^ γερµ. Verdrängung (όρος τού S. Freud)]. 

απωθητικός, -ή, -ό [1847] 1. αυτός που προκαλεί απώθηση, που κρα-
τεί (κάποιον) µακριά: ~ τροφές | αέρια (που απωθούν τα έντοµα) 2. 
(µτφ.) αυτός που προκαλεί αποστροφή: ~ συµπεριφορά | χαρακτήρας 
ΣΥΝ. αποκρουστικός ΑΝΤ. ελκυστικός. — απωθητικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. απωθώ (-έω) < άπ(ο)- + ωθώ]. 

απωθώ ρ. µετβ. {απωθείς... | απώθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. 
(λόγ.-σπάν.) σπρώχνω (κάτι) µακριά 2. αποµακρύνω µε βίαιο τρόπο, 
διώχνω από κοντά µου: κατόρθωσαν να απωθήσουν τον εχθρό ΣΥΝ. 
αποκρούω 3. ΨΥΧΟΛ. διώχνω, αποµακρύνω στο ασυνείδητο σκέψεις, 
επιθυµίες, συναισθήµατα τα οποία δεν θεωρούνται αποδεκτά από τη 
συνείδηση: ~ σκέψεις | επιθυµίες | συναισθήµατα 4. δεν ελκύω, προ-
καλώ αποστροφή: το αντιπαθητικό του πρόσωπο σε απωθεί µε την 
πρώτη µατιά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. abstoßen]. 

απώλεια (η) {-ας κ. (λόγ.) -είας | -ειών) (λόγ.) 1. (α) το χάσιµο, το να 
χάνεται (κάτι που κατέχει κάποιος): ~ εγγράφου | περιουσιακού στοι-
χείου | χρηµάτων (β) το να πάψει κανείς να έχει (προσωρινά ή ορι-
στικά) (ιδιότητα, δικαίωµα κ.λπ.): η ~ τής ψυχραιµίας | τής όρασης | 
ισορροπίας | υποµονής | µνήµης | συνειδήσεως | ελέγχου | γοήτρου | x 

η διαρροή: υπήρξε ~ ψήφων σε σηµαντικές εκλογικές περιφέρειες για 
το κόµµα µας (ε) η µη εκµετάλλευση, η αποτυχία αξιοποίησης: η -
µιας ευκαιρίας ΑΝΤ. ανάκτηση· (ειδικότ.) 2. η µείωση ποσότητας λό-
γω διαφυγής, διαρροής: ~ ατµού | ηλεκτρικού φορτίου 3. (συνεκδ.) η 
ζηµιά, το πλήγµα: ο τραυµατισµός τού τερµατοφύλακα ήταν µεγάλη ~ 
για την οµάδα || ασήµαντη ~|| ο θάνατος τού µεγάλου συνθέτη αποτελεί 
εθνική ~ || «οι µεγαλύτερες ~ παρουσιάζονται στον χώρο των 
αµοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού» (εφηµ.) 4. (ειδικότ. για πρόσ.) (α) 
το κενό που αφήνει κάποιος µε τον θάνατο του· ο θάνατος: πρόωρη | 
οδυνηρή - || η ~ συγγενούς | προσφιλούς προσώπου (β) απώλειες (οι) 
νεκροί σε πολεµική επιχείρηση: οι ~ τού εχθρού ανέρχονται σε αρκε-
τές δεκάδες · 5. η ηθική διαφθορά, κυρ. σε φρ. όπως (α) η οδός τής 
απώλειας ο διεφθαρµένος τρόπος ζωής, ο κακός δρόµος (β) οίκος 
απώλειας το πορνείο (γ) υιός τής απώλειας (i) χαρακτηρισµός τού 
Ιούδα (ii) (µτφ.) διεφθαρµένος άνθρωπος, καταδικασµένος να χαθεί. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απολλύω, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άπόλλυµι | -ύω «καταστρέφω» < άπ(ο)- + δλλυµι (βλ. 
λ. όλεθρος)]. 

απώλεσα ρ. → απολλύω 
απών, -ούσα, -όν {απ-όντος (θηλ. -ούσης), -όντα | -όντες (ουδ. -όντα), -

όντων (θηλ. -ουσών)} 1. (α) αυτός που απουσιάζει, που λείπει: οι ~ 
µαθητές παίρνουν απουσία || κανείς δεν πρέπει να είναι - από τον 
αγώνα || ήταν αδικαιολόγητα ~ και τον κάλυψα || ο στρατιώτης ήταν 
αδικαιολογήτως ~ στην αναφορά και τιµωρήθηκε || (κ. ως ουσ.) πό-
σους απόντες έχουµε σήµερα; || Απών! (ως απάντηση σε κάποιον που 
διαβάζει ονόµατα από κατάλογο, για να σηµειώσει ποιος απουσιάζει 
ή όχι) ΑΝΤ. παρών (β) (υποτιµητικά) αυτός που απουσιάζει από ση-
µαντικές στιγµές ή γεγονότα στα οποία η παρουσία του θεωρείται 
αυτονόητη: όταν χρειαζόµουν την ηθική του συµπαράσταση, ήταν -.'· 
ΦΡ. ο µεγάλος απών (i) για πρόσωπο που λόγω τής αξίας ή τής θετι-
κής του προσφοράς θα έπρεπε να παρίσταται κάπου αλλά απουσιά-
ζει για ποικίλους λόγους: στα εγκαίνια τού ιδρύµατος, ο εµπνευστής 
και ευεργέτης του ήταν ο - (γιατί είχε πεθάνει) (ii) για κάποιον που η 
απουσία του σε κρίσιµες στιγµές προκαλεί πικρία και απογοήτευση: 
στον κοινό αγώνα µας, εκείνος ήταν ο ~! 2. ΝΟΜ. απών (οικονοµικώς) 
ο διάδικος (ενάγων ή εναγόµενος) ο οποίος καίτοι παρίσταται στο 
ακροατήριο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόµος, ώστε να 
θεωρείται ότι παρίσταται νόµιµα (π.χ. δεν έχει καταβάλει τα προ-
βλεπόµενα από τον νόµο δικαστικά τέλη) µε αποτέλεσµα να ερηµο-
δικεί (βλ. κ. λ. ερηµοδικία). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. µτχ. ενεστ. τού ρ. άπειµι «απουσιάζω» (βλ. κ. -ων, -ούσα, -
ον)]. 

άπωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η δύναµη που αναπτύσ-
σεται µεταξύ δύο σωµάτων, ώστε να τείνει να αποµακρυνθεί το ένα 
από το άλλο. — απωστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ETYM. < αρχ. απωσις < 
απωθώ]. 

απώτατος, -η, -ο πάρα πολύ µακρινός στον χώρο ή τον χρόνο: ~ αρ-
χαιότητα | µέλλον || ~ άκρο τής επικράτειας || (µτφ.) ~ πρόγονος (πβ. 
λ. απώτερος) ΑΝΤ. εγγύτατος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. επίρρ. απωτάτω, υπερθ. βαθµός τού αρχ. επιρρ. 
άπωθεν < άπο- + -θεν, όπου το -ω- υπό την επίδραση τού πόρρωθεν]. 

απώτερος, -η, -ο 1. µακρινότερος στον χρόνο ή τον χώρο: ~ παρελθόν 
| µέλλον || (µτφ. ) - συγγενής ΑΝΤ. κοντινός, άµεσος 2. (µτφ.) βαθύτε-
ρος, πραγµατικός: φαινόταν διαλλακτικός στις διαπραγµατεύσεις, 
αλλά ο ~ σκοπός του ήταν να αναγκάσει τους άλλους να υποχωρήσουν 
|| ~ επιδίωξη | αίτιο ΑΝΤ. φαινοµενικός, άµεσος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
επίρρ. άπωτέρω, συγκρ. βαθµ. τού αρχ. επιρρ. άπωθεν < άπο- + θεν, 
όπου το -ω- υπό την επίδραση τού πόρρωθεν]. 

αρ. αριθµός: το τεύχος αρ. 5 τού περιοδικού. 
αρά (η) (αρχαιοπρ.) η κατάρα, το αναθεµάτισµα, το ανάθεµα ΑΝΤ. ευ-

χή, ευλογία (βλ. κ. λ. άρες-µάρες)- ΦΡ. αρά και κατάρα (επιτατ.) η επι-
τακτική εντολή, τής οποίας η δύναµη βασίζεται στον σεβασµό που 
αποπνέει το πρόσωπο που την απευθύνει (πβ. ευχή και κατάρα): πριν 
πεθάνει, άφησε - στην κόρη της να µην πουλήσει το πατρικό κτήµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *àpFa, αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *Γ-, πβ. λατ. oro «ικε-
τεύω, παρακαλώ» κ.ά. Οµόρρ. άρ-ύω «κραυγάζω», άρ-νοϋµαι]. 

άρα προτασιακό επίρρ.· (για τη δήλωση συµπεράσµατος) εποµένως, 
συνεπώς: [...] Άρα, έχουµε δίκιο ως αντιπολίτευση να υποστηρίζουµε 
ότι η κυβέρνηση διέπραξε ογκώδη σφάλµατα || [...] Άρα, απέτυχαν πα-
ταγωδώς τα µέτρα για τη µείωση τής εγκληµατικότητας || βλέπω φως 
αναµµένο, ~ είναι στο σπίτι || είναι έξυπνος, δραστήριος, ευσυνείδη-
τος, ~ ιδανικός γι'αυτή τη δουλειά || «ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει». 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άραγε, προτασιακός (προτασιακά επιρρήµατα). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < I.E. *r-. Οµόρρ. άρ-µός, äp-τι «µόλις, πρόσφατα». Η λ. αρχικώς 
δήλωνε την απλή σύνδεση και συσχέτιση προτάσεων ή και µερών 
τού λόγου ως αποτέλεσµα ακολουθίας γεγονότων. Η συµπερασµατική 
χρήση τού συνδέσµου είναι ήδη αρχ. (Πλάτων, Αριστοτέλης)]. 

-άρα 1. παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν: (α) γυναίκα συγκεκριµένης ηλικίας: εικοσ-άρα (γυναίκα είκοσι 
ετών) (β) συγκεκριµένη ποσότητα ή διάρκεια: εξηντάρα κασέτα 
(κασέτα ήχου ή εικόνας διάρκειας 60') || φάγαµε τεσσάρα (δεχθήκαµε 
τέσσερα γκολ) (γ) κυβισµό µηχανής: χιλιάρα µηχανή (µηχανή µε 
ιπποδύναµη χιλίων κυβικών) · 2. παραγωγικό µεγεθυντικό επίθηµα 
για τον σχηµατισµό: (α) µεγεθυντικών ουσιαστικών: γυναίκα > γυ-
ναικ-άρα, οικόπεδο > οικοπεδ-άρα, κορµί > κορµ-άρα, πόδι > ποδ-άρα, 
τρόµος > τροµ-άρα (β) µεγεθυντικών θηλυκών κυρίων ονοµάτων: Ελέ-
νη > Ελεν-άρα. 
[ΕΤΥΜ. Το επίθηµα -άρα (από το οποίο προήλθε το αντίστοιχο αρσ. -
άρας) προέρχεται από ουδ. υποκ. σε -άρι (βλ.λ.), π.χ. µουλάρι - µου- 
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λάρα, ποδάρι - ποδάρα, κατά το σχήµα: κεφάλι - κεφάλα, κοτσάνι -
κοτσάνα κ.ά.]. Άραβας (ο) {Αράβων}, Αράβισσα (η) (Αραβισσών (ως 
τ. θηλυκού χρησιµοποιείται και το «γυναίκα Αραβας», πβ. κ. Αραπίνα, 
Αράπισ-σα)} πρόσωπο που ανήκει στο σηµιτικής καταγωγής έθνος, 
που έχει τις ρίζες του στην Αραβία και επεκτάθηκε µε την εξάπλωση 
τού Ισλάµ στη Μέση Ανατολή, τη Β. Αφρική, τη Σαχάρα, στο Σουδάν 
και σε άλλες χώρες τής Αφρικής και τής Ασίας (βλ. κ. λ. Αραβία). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. "Αραψ, -βος < αρχ. 'Αραβία (βλ.λ.)]. αράβδιστος, -η, -
ο αυτός που δεν τον έχουν χτυπήσει µε ραβδί: ~ 
ελιές (που δεν έχουν ακόµη ραβδιστεί) ANT. ραβδισµένος. Αραβία (η) 
χερσόνησος τής Ν∆. Ασίας, που βρέχεται από την Ερυθρά Θάλασσα, 
τον Ινδικό Ωκεανό και τον Περσικό Κόλπο. Επίσης Αραβική 
Χερσόνησος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ· < αραβ. Arab, το οποίο πιθ. να σήµαινε αρχικά «έρηµος», 
αν ληφθεί υπ' όψιν το εβρ. arabäh «έρηµη πεδιάδα». Έχει διατυπωθεί 
και η υπόθεση ότι η αραβ. λ. σηµαίνει «διαµονή σε σκηνές»]. αραβίδα 
(η) ελαφρύ, βραχύκαννο αυτόµατο όπλο. Επίσης (επίσ.) αρα-βίς 
{αραβίδος}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άραβίς, -ίδος, θηλ. τού "Αραψ (ό). Στη νεότερη εποχή, η λ. 
χρησιµοποιήθηκε µε τη σηµ. «βραχύκαννο τουφέκι», επειδή οι ιππείς 
έφεραν το συγκεκριµένο όπλο στον αριστερό ώµο προς τη δεξιά 
πλευρά, ακολουθώντας τη συνήθεια των Αράβων]. Αραβική 
(Θάλασσα) (η) τµήµα τού Ινδικού Ωκεανού µεταξύ τής 
Ινδίας και τής Αραβικής Χερσονήσου. αραβικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τους Αραβες ή την Αραβία: ~ γλώσσα | έθνος 
| πολιτισµός | χώρες | άλογο 2. αραβικοί αριθµοί τα αριθµητικά ψηφία 
που χρησιµοποιούν σήµερα οι Ευρωπαίοι (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) 3. 
αραβικό κόµµι υδροδιαλυτή ύλη που βγαίνει από ορισµένα φυτά (κυρ. 
είδη ακακίας) και χρησιµοποιείται στην κατασκευή κόλλας, στη 
φαρµακευτική κ.λπ. 4. Αραβική (η) | Αραβικά (τα) η γλώσσα των 
Αράβων: Κλασική ~. αραβιστής (ο) [1843] πρόσωπο που ασχολείται 
µε τη µελέτη τής 

ιστορίας και τού πολιτισµού των Αράβων. αραβολόγος (ο/η) [1880] 
επιστήµονας που µελετά τη γλώσσα και 

τον πολιτισµό των Αράβων. — αραβολογία (η). αραβοµαθής, -ής, -
ές [1898] {αραβοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που γνωρίζει την αραβική γλώσσα. αραβοσιταλευρο (το) (λόγ.) το 
καλαµποκάλευρο (βλ.λ.). αραβοσιτελαιο (το) {-ου κ. -αίου} λάδι που 
παράγεται από τον αραβόσιτο ΣΥΝ. καλαµποκέλαιο. αραβόσιτος (ο) 
[1861] {αραβοσίτ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) το καλαµπόκι: άνθος 
αραβοσίτου ΣΥΝ. (λαϊκ.) αραποσίτι. 
[ΕΤΥΜ. < Αραψ, -βος + σίτος. Αν και το δηµητριακό είναι αµερικανι-
κής καταγωγής, ονοµάστηκε έτσι, επειδή εισήχθη στην Ελλάδα περί-
που τον 16ο αι. από τη Β. Αφρική]. αραβθύργηµα (το) [1842] 
{αραβουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. έργο αραβικής τέχνης, 
διακοσµητικού χαρακτήρα 2. ανεικονικό διακοσµητικό µοτίβο 
χαρακτηριστικό τής αραβικής τέχνης 3. (µτφ.) διακοσµητικό έργο µε 
ιδιαίτερη έµφαση στη λεπτοµέρεια, µε υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα 
ΣΥΝ. λεπτοδουλειά. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. arabesque]. 
αραβόφωνος, -η, -ο —> -φωνος 
άραγε µόρ. (δείκτης ερωτηµατικός) για την έκφραση απορίας, όταν 

ρωτά ή αναρωτιέται κανείς: ~ θα 'ρθει απόψε ή αύριο το πρωί; || γιατί 
~ αργεί τόσο πολύ; 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ερωτηµ. φρ. αρά γε, όπου το γε «βέβαια» συνέτεινε στο 
να αποκτά η ερώτηση πιο συγκεκριµένο και οριστικό χαρακτήρα]. 

άραγε = άρα; Η σηµασία τού άραγε ως καθαρώς ερωτηµατικού 
στοιχείου είναι σαφής και, εποµένως, η χρήση του ως συµπερα-
σµατικού αντί τού άρα είναι εσφαλµένη. Το άραγε δεν σηµαίνει 
άρα και χρήσεις όπως «Το ταξίδι κρατάει µόνο δύο ώρες, άραγε θα 
έχει φθάσει ήδη εκεί» δεν είναι σωστές. Το άραγε χρησιµοποιείται 
στη Ν. Ελληνική µόνο για ερωτήσεις «ολικής αγνοίας» (ερωτήσεις 
που απαντώνται µε «ναι» ή «όχι»): Άραγε πέτυχε στις εξετάσεις 
του; (απάντηση) Ναι, πέτυχε - Όχι, δεν πέτυχε. 

άραγµα (το) {αράγµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το αγκυροβόληµα, η προ-
σόρµιση 2. (µτφ. για πρόσωπα) το καθισιό, η τεµπελιά ή το βόλεµα. 

Αραγωνία (η) αυτόνοµη περιοχή τής ΒΑ. Ισπανίας. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού ισπ. Aragón, από οµώνυµο ποταµό τής περιοχής]· 

αράδα (η) 1. η σειρά, η ευθεία γραµµή: τους έβαλε σε δύο -, να τους 
µάθει βηµατισµό ΣΥΝ. στοίχος· ΦΡ. στην αράδα (i) αδιακρίτως, χωρίς 
διάκριση: βάδιζε στον δρόµο και χτυπούσε τις πόρτες - (ii) σε συνεχή 
διαδοχή, το ένα µετά το άλλο: τρεις µήνες ~ 2. (ως επίρρ.) σε συνεχή 
διαδοχή, χωρίς σταµατηµό, το ένα µετά το άλλο: γεννούσε -παιδιά || 
κατέβαζε τις ιδέες - || κάνει κουταµάρες ~ 3. η σειρά προτεραιότητας, 
η θέση σε σειρά αναµονής: (παροιµ.) «αν είσαι και παπ-πάς, µε την ~ 
σου θα πας» · 4. η γραµµή (γραπτού, τυπωµένου) κειµένου: στην 
τρίτη ~ τής σελίδας ΣΥΝ. στίχος, σειρά. [ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, 
πιθ. < βεν. arada «αλέτρια» ή < ούράδα < ούράδιον, υποκ. τού αρχ. 
ουρά]. 

αραδιάζω ρ. µετβ. {αράδιασ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. εκθέτω, το-
ποθετώ (σύνολο πραγµάτων) µε πρόχειρο τρόπο, χωρίς τάξη: ο µικρο-
πωλητής αράδιασε την πραµάτεια του πάνω στον πάγκο 2. (µτφ.-κα-
κόσ.) παραθέτω, λέω (σειρά πραγµάτων): αραδιάζει ό,τι του κατε-
βαίνει και περιµένει να τον παίρνουµε στα σοβαρά || ~ ένα σωρό δι-
καιολογίες | ψέµατα 3. (οικ.) γεννώ συνέχεια: αράδιασαν τόσα µωρά 

και τώρα δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα. — αράδιασµα (το), αρα-
διαστός, -ή, -ό, αραδιαστά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αράδα]. 

αράζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {άρα-ξα, -γµένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω τους απα-
ραίτητους χειρισµούς, ώστε να σταµατήσω και να ασφαλίσω (σκά-
φος) στο λιµάνι (αγκυροβόληµα, δέσιµο κ.λπ.): ~ τη βάρκα | το πλοίο 
ΣΥΝ. (λόγ.) προσορµίζω, ελλιµενίζω- ΦΡ. (λαϊκ.) την αράζω κάθοµαι, 
ξαπλώνω αναπαυτικά και βολεύοµαι, εγκαθίσταµαι κάπου χωρίς 
διάθεση να φύγω: την άραξε κάτω από ένα δέντρο και χάζευε τα 
σύννεφα ♦ (αµετβ.) 2. (για πλεούµενο και πρόσ.) φθάνω (στο λιµάνι), 
ρίχνω άγκυρα: σε λίγο αράζουµε στον Πειραιά || το πλοίο άραξε µετά 
από ένα δύσκολο ταξίδι 3. (αργκό) χαλαρώνω: Άραξε! Όλα θα πάνε 
καλά! (βλ. κ. λ. αραχτός). 
[ΕΤΥΜ; µεσν. < αρχ. άράσσω, αρχική σηµ. «επιτίθεµαι βίαια», αβεβ. 
ετύµου, ίσως ηχοποίητη λέξη. Από την ήδη αρχ. σηµ. «προσορµίζο-
µαι, αγκυροβολώ», που αναφερόταν σε πλοία τα οποία προσέγγιζαν 
την ακτή, η λ. κατέληξε να σηµαίνει «αναπαύοµαι, καταλήγω κάπου 
ύστερα από περιπλάνηση»]. 

α ράθυµος, -η, -ο 1. αυτός που οργίζεται εύκολα και γρήγορα· αψί-
θυµος ΣΥΝ. ευέξαπτος, οργίλος · 2. ράθυµος, νωθρός. — αραθυµία (η) 
[µεσν.], αραθυµώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. (σηµ. 1) < ά- στερητ. + ράθυµος- (σηµ. 2) < ά- προθεµ. + 
ράθυµος}. 

αραιά επίρρ. [µεσν.] 1. (α) σε αρκετή απόσταση ο ένας από τον άλλον: 
τα σπίτια ήταν χτισµένα ~ (β) µε κενό διάστηµα ανάµεσα: ο τίτλος 
ήταν τυπωµένος ~ (τα γράµµατα είχαν αραίωση) ΑΝΤ. πυκνά · 2. κατά 
χρονικά διαστήµατα που απέχουν αρκετά µεταξύ τους· όχι συχνά 
ΑΝΤ. τακτικά' ΦΡ. (λαϊκ.) αραιά και πού σπανίως: τον βλέπω ~. Επίσης 
(σπάν.-λαϊκ.) αριά (µε συνίζηση). 

αραία επίρρ.· αραιά- µόνο στη ΦΡ. αραία-αραία, να φαινόµαστε καµιά 
πενηνταρέα σκωπτ. για συγκέντρωση, διαδήλωση κ.λπ. που δεν έχει 
συγκεντρώσει πολύ κόσµο και τα µέλης της διασκορπίζονται, ώστε 
να φαίνονται περισσότεροι. 

αραιό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σηµαίνουν την 
ιδιότητα τού αραιού, την απουσία πυκνότητας: αραιο-κατοικηµένος, 
αραιο-σπαρµένος, αραιο-ϋφασµένος. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
αρχ. επίθ. αραιός, απαντά δε και σε ελληνογενή ξένα σύνθετα (λ.χ. 
γαλλ. aréomètre)]. 

αραιοκατοικηµένος, -η, -ο [1895] (τόπος) τού οποίου οι κάτοικοι 
µένουν σε απόσταση ο ένας από τον άλλον, τού οποίου ο πληθυσµός 
είναι δυσανάλογα µικρός σε σχέση µε την έκταση: στις βιοµηχανικές 
χώρες η ύπαιθρος είναι ~ || οι έρηµοι | οι αρκτικές περιοχές είναι ~ 
ΑΝΤ. πυκνοκατοικηµένος. 

αραιόµετρο (το) [1858] {αραιοµέτρ-ου | -ων) το όργανο για τη µέ-
τρηση τής πυκνότητας των υγρών ΣΥΝ. πυκνόµετρο, (λαϊκ.) γράδο. — 
αραιοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
aréomètre]. 

αραιός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που αποτελείται από στοιχεία τα οποία δεν 
είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο: ~ µαλλιά | γένια | δόντια | πλήθος 
| ύφανση | βλάστηση | δόµηση | αράδες κειµένου (β) αυτός που δεν 
έχει πυκνότητα, µεγάλη συνοχή· για µείγµα, διάλυµα, το οποίο έχει 
χαλαρή συνοχή, στο οποίο η ποσότητα µιας ουσίας που βρίσκεται σε 
αυτό διαλυµένη είναι πολύ µικρή: ~ γάλα | σούπα || ~ αίµα | οµίχλη | 
νέφωση ΑΝΤ. πυκνός, πηχτός · 2. αυτός που συµβαίνει κατά χρονικά 
διαστήµατα που απέχουν µεταξύ τους: ~ συναντήσεις ! διαστήµατα 
καλοκαιρίας | εµφανίσεις στο θέατρο | χιονοπτώσεις ΣΥΝ. σπάνιος, 
σποραδικός ΑΝΤ. συχνός, τακτικός 3. αυτός που γίνεται από λίγα µέλη 
ενός συνόλου, όχι από όλους µαζί ταυτόχρονα: ακούστηκαν κάποια ~ 
χειροκροτήµατα ΣΥΝ. σκόρπιος ANT. πυκνός. — αραιότητα (η) 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ΐαρασ-}ός, αγν. ετύµου, πιθ. συνδέεται µε το επίθ. 
ρψ,στος (< *Έράσ-ιστοζ). Στην Αρχ. η λ. προσδιόριζε ουσ. όπως χείρ, 
φάλαγξ κ.ά., προσδίδοντας τους το χαρακτηριστικό τού ισχνού και 
αδύναµου. Αργότερα, από τη σύνδεση της µε ουσ. όπως οµίχλη, νέ-
φος, σπόγγος η λ. δήλωσε επίσης και το χαρακτηριστικό τού µη πυ-
κνούως προς τη σύσταση]. 

αραιώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {αραίω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 
1. κάνω (κάτι) λιγότερο πυκνό· προσθέτω ουσία σε άλλη ουσία ή διά-
λυµα µε σκοπό τη µείωση τής πυκνότητας: ~ το γάλα | το κρασί | το 
ούζο µε την προσθήκη νερού ANT. πυκνώνω, (για υγρά) συµπυκνώνω, 
(για πλήθος) συµπτύσσω 2. κάνω (κάτι) µε µικρότερη συχνότητα από 
προηγουµένως: ~ τις επισκέψεις µου στο σπίτι ενός φίλου ΣΥΝ. πε-
ριορίζω, µειώνω ♦ (αµετβ.) 3. ΤΥΠΟΓΡ. µεγαλώνω την απόσταση ανά-
µεσα στα γράµµατα ή στις αράδες ΑΝΤ. πυκνώνω 4. γίνοµαι λιγότερο 
πυκνός ή συχνός· λιγοστεύω: αραιώνουν τα µαλλιά | οι βροχές | οι θε-
ατές || αραιώνει το σκοτάδι | το πλήθος || αραιώνουν οι παραστάσεις 
κλασικού ρεπερτορίου ΣΥΝ. περιορίζοµαι, µειώνοµαι. — αραίωση (η) 
[αρχ.] κ. αραίωµα (το) [µτγν.], αραιωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

αρακάς (ο) {χωρ. πληθ.} 1. το µπιζέλι (βλ.λ.) 2. (περιληπτ.) οι πλούσιοι 
σε πρωτεΐνες πράσινοι σπόροι τού παραπάνω φυτού και το φαγητό 
που τους έχει ως βάση του: κρέας κοκκινιστό µε αρακά. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
άρακος, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο ανατολικής προελ.]. -αράκι 
παραγωγικό υποκοριστικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων 
ουσιαστικών: φύλλο > φυλλ-αράκι, ξύλο > ξυλ-αράκι, πόδι > ποδ-
αράκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποκοριστικός. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. επίθηµα, που προήλθε από ουδ. σε -άρι)ον), λ.χ. χορτά-
ριον, µε το επίθηµα -ακ-]. -αράκος παραγωγικό επίθηµα που 
χρησιµοποιείται σε αρσενικά ουσιαστικά για τον σχηµατισµό 
υποκοριστικών µε συναισθηµατική 
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χροιά (χαϊδευτικά κ.λπ.): φίλος > φιλ-αράκος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποκοριστικός. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. επίθηµα, που προήλθε από αρσ. σε -άρης, λ.χ. κατεργάρης, µε 
το επίθηµα -ακ-]. 

Αραλη (η) υφάλµυρη λίµνη τής Κ. Ασίας µεταξύ τού Καζαχστάν και τού 
Ουζµπεκιστάν. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Aral < καζαχ. arai «νησί», αφού η Αράλη 
περιέχει περίπου χίλια νησάκια]. 

αραλικι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) η ανάπαυση, η αδράνεια, η 
νωθρότητα: το 'ρίξε στο ~ και δεν τον νοιάζει τίποτα! ΣΥΝ. απραξία, (καθηµ.) 
τεµπελιά. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. arahk «µεσοδιάστηµα, παύση» (< αραβ. 'ara, «ανοικτός 
τόπος»), µε παρετυµολ. και σηµασιολ. επίδραση τού αράζω]. 

αραµαϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Αραµαίους (βλ.λ.) 2. 
Αραµαϊκή (η) | Αραµαϊκά (τα) η γλώσσα των Αραµαίων, σηµιτική γλώσσα, 
πολύ διαδεδοµένη στην Εγγύς Ανατολή κατά την αρχαιότητα- Αραµαϊκά 
πιστεύεται ότι µιλούσαν ο Ιησούς και οι Απόστολοι και στα Αραµαϊκά έχουν 
γραφεί τµήµατα βιβλίων τής Π.∆. 

Αραµαίος (ο) µέλος σηµιτικής φυλής από την Αραβική Χερσόνησο-οι φυλές 
αυτές εξαπλώθηκαν στην Εγγύς Ανατολή κατά την αρχαιότητα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Άραµαϊοι. Με το όνοµα αυτό είναι γνωστοί στην Π.∆. οι 
απόγονοι τού Άράµ (< εβρ. Aram, η λ. σηµαίνει «ύψος»), εγγονού τού Νώε]. 

αραµπάς (ο) {αραµπάδες} (παλαιότ.) όχηµα, δίτροχο ή τετράτροχο, που το 
έσερναν βόδια ή άλογα, πιο αργό από άµαξα, για την πρόχειρη µεταφορά 
ανθρώπων ή προϊόντων: «~ περνά, σκόνη γίνεται» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. κάρρο. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. araba < περσ. 'araba]. 

αραµπατζής (ο) {αραµπατζήδες} (λαϊκ.) αυτός που έχει ή οδηγεί αραµπά. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. arabaci]. 

αραµπέσκ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει αραβική τεχνοτροπία: χαλιά ~ · 2. 
(στον κλασικό χορό) αραµπέσκ (το) χορευτική στάση κατά την οποία το 
σώµα στηρίζεται στο ένα ευθυγραµµισµένο πόδι, το ένα χέρι τεντώνεται 
µπροστά, ενώ το άλλο χέρι και το πόδι τεντώνονται προς τα πίσω. 
[ETYM. < γαλλ. arabesque < ιταλ. arabesco «κατά τον τρόπο των Αράβων]. 

αραξοβολι (το) {αραξοβολ-ιού | -ιών} 1. απάνεµος παράκτιος τόπος, 
κατάλληλος για να αράζουν τα πλοία ΣΥΝ. αγκυροβόλι, λιµάνι 2. (µτφ.) 
καταφύγιο που εξασφαλίζει ηρεµία µετά από περιπέτειες και ταλαιπωρίες. 
[ΕΤΥΜ. < θ. αορ. αραξ- τού αράζω, κατ' αναλογίαν προς το αγκυροβόλι 
(βλ.λ.)]. 

αράουτ (το) (στο ποδόσφαιρο) το πλάγιο άουτ (βλ. λ. άουτ). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
around «γύρω γύρω», κατά παρετυµολ. σύνδεση µε το άουτ]. 

Αραπάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρός Αράπης 2. (µτφ.) για παιδί πολύ 
µαυρισµένο από τον ήλιο 3. στρογγυλό γλύκυσµα καλυµµένο µε σοκολάτα. 
Επίσης Αραπόπουλο. 

Αράπης (ο) {Αράπηδες κ. (λαϊκ.-συχνά µειωτ.) Αραπάδες}, Αράπισ-σα (η) 
{δύσχρ. Αραπισσών} 1. (παλαιότ.-λαϊκ.) ο Άραβας- ΦΡ. καπνίζω σαν Αράπης 
καπνίζω πάρα πολύ, υπερβολικά 2. (γενικότ.) άνθρωπος από µελαµψή φυλή · 
3. (συχνά µειωτ.) ο µαύρος, ο νέγρος- ΦΡ. (παροιµ.) τον Αράπη κι αν τον 
πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς (Αιθίοπα σµήχειν, αρχ. παροιµία, Λουκιανός) 
είναι αδύνατον να αλλάξεις ριζικά τη φύση ενός ανθρώπου- (συνήθ. µτφ.) για 
κάποιον που δεν αλλάζει µε τίποτα: δεν παίρνει από λόγια ούτε από συµβουλές· 
ό,τι κι αν του πεις, ό,τι κι αν κάνεις, αυτός µένει ο ίδιος- ~! · 4. ΛΑΟΓΡ. 
(παλαιότ.) φανταστικό ον (δαιµόνιο, στοιχειό) που εµφανίζεται άλλοτε ως 
φύλακας οικιών πλουτίζοντας τον οικοδεσπότη (τρώγοντας όµως τους 
άπληστους), άλλοτε ως µελαµψός φύλακας κρυµµένων θησαυρών και άλλοτε 
ως ρωµαλέος αντίπαλος ήρωα τον οποίο υπηρετεί αφού νικηθεί από αυτόν 
(συχνά αναφερόταν ως φόβητρο για µικρά παιδιά): κάτσε ήσυχα, γιατί θα σε 
φάει ο ~! || φάε το φαγητό σου, γιατί θα φωνάξω τον ~! Επίσης Αραπίνα (η) 
(κυρ. σηµ. 1-3). [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. Arab, βλ. κ. Αραβία]. 

Αραπιά (η) (παλαιότ.-λαϊκ.) ο κόσµος τής Μέσης Ανατολής, οι τόποι, ο 
πολιτισµός, οι άνθρωποι- η Αραβία και η Β. Αφρική: «Θα πάω εκεί στην 
Αραπιά...» (λαϊκ. τραγ.). 

αράπικος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε αράπη (βλ.λ., κυρ. σηµ. 1): 
~ κορµί | χορός | τραγούδι- ΦΡ. αράπικα µάτια µαύρα µάτια και γλυκά 2. 
αράπικο φιστίκι ξηρός καρπός, που προέρχεται από την αραχίδα (ποικιλία 
φιστικιάς), έχει πολύ λεπτό και εύθρυπτο περίβληµα ρόδινου χρώµατος και 
διατίθεται στην κατανάλωση, αφού καβουρντιστεί και αλατιστεί 3. (µτφ.) 
πολύ µελαχρινός: ~ φάτσα ΣΥΝ. µελαµψός 4. Αράπικα (τα) η αραβική 
γλώσσα. 

αραποσίτι  (το) {αραποσιτ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το καλαµπόκι ΣΥΝ. (επίσ.-λόγ.) 
αραβόσιτος. Επίσης (λαϊκότ.) αραποσίταρο κ. αραπόστα-ρο. — αραποσιτιά 
(η), αραποσίτινος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < αραβόσιτος, µε την επίδραση τού Αράπης]. 

Αραράτ (το) {άκλ.} βουνό στην Α. Τουρκία, στα σύνορα µε το Ιράν και την 
Αρµενία, στο οποίο (κατά την Π.∆.) άραξε η κιβωτός τού Νώε µετά τον 
κατακλυσµό- αποτελεί το ιερό όρος των Αρµενίων, οι οποίοι πιστεύουν ότι 
είναι ο πρώτος λαός που εµφανίστηκε στη Γη µετά τον κατακλυσµό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αβεβ. ετύµου, ίσως από το όν. Urartu µιας ασσυριακής 
θεότητας ή από προ-IE. ρίζα ar- «βουνό»]. 

-αράς παραγωγικό µεγεθυντικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσια- 

στικών που δηλώνουν ότι κάποιος έχει µια ιδιότητα σε πολύ µεγάλο βαθµό: 
µύτη > µυτ-αράς, πόδι > ποδ-αράς || παίχτης > παιχτ-αράς, κλέφτης > κλεφτ-
αράς, ψεύτης > ψευτ-αράς. 
[ΕΤΥΜ. Το µεγεθ. επίθηµα -αράς (ήδη µεσν.) προήλθε από τα ουδ. σε -άρι 
κατά το σχήµα: παλληκάρι - παλληκαράς, ζωνάρι - ζωναράς]. 

-άρας παραγωγικό µεγεθυντικό επίθηµα για τον σχηµατισµό κυρίων ονοµάτων: 
Μήτσος > Μητσ-άρας, Γιώργος > (κλητ.) Γιωργ-άρα. [ΕΤΥΜ. < µεγεθ. 
επίθηµα -άρα (βλ.λ.) + αρσ. κατάλ. -ς]. 

αρασέ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. (στην άρση βαρών) άσκηση που συνίσταται στην άρση 
µε µία µόνο προσπάθεια των βαρών από το έδαφος µε τα χέρια τεντωµένα 
(πβ. λ. ζετέ). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. arracher «τραβώ µε δύναµη» < παλ. γαλλ. esrachier < δηµώδ. 
λατ. *ex-radicare < λατ. eradicare «ξεριζώνω»]. 

αρατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε ευχή ή κυρ. κατάρα (βλ. λ. 
αρά). 

Άραχθος (ο) (Αράχθου) ποταµός τής Ηπείρου, που πηγάζει από την Πίνδο και 
εκβάλλει στον Αµβρακικό Κόλπο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Άραχθος | "Αρατθος | 'Αραιθος, προελλην. τοπωνύµιο, αγν. 
ετύµου]. 

αραχίδα (η) το φυτό από το οποίο παράγονται τα αράπικα φιστίκια (βλ. λ. 
αράπικος). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. arachide < µτγν. άράχιδνα < αρχ. αρακος. Βλ. κ. 
αρακάς]. 

αραχιδέλαιο (το) {αραχιδελαίου | χωρ. πληθ.} το έλαιο που προέρχεται από την 
αραχίδα (βλ.λ.). 

άραχλος, -η, -ο → άραχνος 
αράχνη (η) {αραχνών} "Ι.αρθρόποδο σκουρόχρωµο ζωύφιο µε µακριά λεπτά 

πόδια, το οποίο κατασκευάζει ιστό για φωλιά, αλλά και για να παγιδεύει τη 
λεία του 2. (συνεκδ.) ο ιστός τού παραπάνω ζωυφίου, συνήθ. µέσα σε σπίτι 
(στις γωνίες): καθαρίζω το ταβάνι από τις ~ || (µτφ.) (κάτι) έχει πιάσει αράχνες 
(έχει παλιώσει πολύ, έχει µείνει αχρησιµοποίητο) 3. ΜΥΘΟΛ. Αράχνη (η) κόρη 
τού Λυδού βαφέα Ίδµο-να, φηµισµένη για την υφαντική της τέχνη, την οποία 
η Αθηνά µεταµόρφωσε λόγω τής υπεροψίας της στο γνωστό έντοµο · 4. 
διακοσµητικό φυτό, είδος σπαραγγιού. — (υποκ.) αραχνίτσα κ. αραχνούλα (η) 
κ. αραχνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *arak-sn-a, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδέεται µε το ουσ. άρκυς, -
υος «δίχτυ» και µε το λατ. aranea «αράχνη»]. 

αραχνιά (η) ο ιστός που υφαίνει η αράχνη. 
αραχνιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {αράχνιασ-α, -µένος} 1.γεµίζω µε ιστούς αράχνης, 

κυρ. λόγω εγκατάλειψης: το σπίτι έµεινε κλειστό τον χειµώνα κι αράχνιασε 2. 
(µτφ. η µτχ. αραχνιασµένος, -η, -ο) ξεπερασµένος, απηρχαιωµένος: ~ ιδέες/ 
συστήµατα. 

αραχνοδακτυλία (η) ΙΑΤΡ. συγγενής παθολογική κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται, µεταξύ άλλων, από µακριά και λεπτά δάκτυλα. [ETYM; 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. arachnodactyly]. 

αραχνοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {αραχνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} λεπτός σαν τον 
ιστό τής αράχνης ΣΥΝ. αραχνένιος, αράχνινος. 

αραχνοκεντηµένος, -η, -ο κεντηµένος µε πολλή λεπτότητα και τέχνη. Επίσης 
αραχνοκέντητος. 

άραχνος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) άραχλος γεµάτος αράχνες, εγκαταλελειµµένος- συνήθ. 
στη ΦΡ. µαύρος κι άραχνος εξαιρετικά δυσάρεστος: τα βλέπει όλα µαύρα κι 
άραχνα. [ΕΤΥΜ. < αραχνιάζω (υποχωρητ.) < αράχνη]. 

αραχνοΰφαντος, -η, -ο [1889] αυτός που έχει πολύ λεπτή ύφανση, όπως ο ιστός 
αράχνης: ~ πέπλο | µεταξωτό. 

Αράχοβα (η) (παλαιότ. ορθ. Αράχωβα) {-ας κ. -όβης} κωµόπολη τής Α. 
Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Βοιωτίας στις Ν. πλαγιές τού Παρνασσού, στον 
δρόµο προς τους ∆ελφούς. [ΕΙΥΜ < παλαιότ. σλαβ. Orechovo 
«καρυδότοπος»]. 

αραχτός, -ή, -ό (αργκό) αυτός που κάθεται αναπαυτικά- (συνεκδ.) αδρανής, 
αυτός που δεν έχει έγνοιες, άνετος: τον είδα ~ µπροστά στην τηλεόραση || είναι 
~ στο σπίτι και ούτε σκέψη για δουλειά. [ΕΤΥΜ. < αράζω]. 

Αρβανίτης (ο) {Αρβανιτών}, Αρβανίτισσα (η) {Αρβανιτισσών} 1. (παλαιότ.) 
αρβανιτόφωνος, πρόσωπο που µιλάει Αρβανίτικα ΣΥΝ. Αρναούτης, Κόλιας 2. 
(ως χαρακτηρισµός) για άνθρωπο επίµονο και ξεροκέφαλο. — 
αρβανιτόπουλο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρβανίτικος, εθνικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τόπων. Άρβανα < αλβ. Arbëna. H ονοµασία Άρβανα δόθηκε 
αρχικώς στην οροσειρά που εκτείνεται µεταξύ των ποταµών Mat και Ischmi 
(δυτικά τής Αχρίδας), οι δε κάτοικοι των περιοχών αυτών ονοµάστηκαν (από 
τους Έλληνες) Αρβανϊται, όνοµα που συνδέθηκε εσφαλµ. µε τον τ. 'Αλβανία 
(βλ.λ.), ο οποίος δεν έχει την ίδια ετυµολογική προέλευση]. 

Αρβανιτιά (η) [µεσν.] 1. (περιληπτ.) το σύνολο των Αρβανιτών 2. χώρος όπου 
κατοικούν Αρβανίτες. 

αρβανίτικος, -η/-ια, -ο [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Αρβανίτες 
(βλ.λ.)- ΦΡ. (µτφ.) κεφάλι αρβανίτικο ο πεισµατάρης άνθρωπος, ο 
ξεροκέφαλος ΣΥΝ. αγύριστο κεφάλι 2. Αρβανίτικα (τα) η γλωσσά που µιλούν 
οι Αρβανίτες. 

Αρβανίτικα - Αρβανίτες. Οι Αρβανίτες, απώτερης αλβανικής καταγωγής 
Έλληνες, βρίσκονται σε διάφορες περιοχές τής Ελλάδας (Κορινθία, 
Αργολίδα, Αττική, Βοιωτία, Θεσπρωτία, τµήµα τής Ευβοίας, στην Ανδρο, 
στον Πόρο, στη Σαλαµίνα κ.α.). Ζυµωµένοι µε τις τύχες τού Ελληνισµού 
και έχοντας πολεµήσει στον απελευθερωτικό αγώνα εναντίον των 
Τούρκων και άλλων κατακτητών, οι Αρβανίτες βρίσκονται στην Ελλάδα 
από τον 14ο και 15ο αιώνα, οπότε ήλθαν τµηµατικά ως έποικοι, ενίοτε µε 
την ενθάρρυνση ή 
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την υποστήριξη Βυζαντινών αυτοκρατόρων και ηγεµόνων. Εθνικά, 
πολιτισµικά και κοινωνικά οι Αρβανίτες αφοµοιώθηκαν πλήρως µε τους 
Έλληνες, µε µόνο υπόλειµµα τής απώτερης καταγωγής τους τα 
Αρβανίτικα. Πρόκειται για µια αλβανικής προέλευσης διάλεκτο, η οποία 
βαθµηδόν -µια και οι Αρβανίτες ήταν πάντοτε δίγλωσσοι, αν δεν ήταν 
µονόγλωσσοι (οµιλητές τής Ελληνικής)-υποχώρησε µπροστά στο γόητρο 
και στην επικοινωνιακή δύναµη τής επίσηµης γλώσσας (τής Ελληνικής). 
Σήµερα είναι πολύ λίγοι οι οµιλητές των Αρβανίτικων, µερικά µεγάλης 
ηλικίας άτοµα, τελευταία αποµεινάρια µιας διαλέκτου που µιλήθηκε πολύ 
περιορισµένα, σκόρπια και άτακτα επί πέντε και πλέον αιώνες, έχοντας 
διασωθεί για µακρό διάστηµα χρόνου µέσα από την προφορική παράδοση. 

Αρβανιτόβλαχος (ο) Βλάχος τής Β. Ηπείρου και τής Αιτωλοακαρνανίας (πβ. λ. 
Αρωµούνοι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Βλάχος, αρβανίτικος, εθνικός. 

αρβανιτόφωνος, -η, -ο -+ -φωνος 
αρβανιτοχώρι (το) χωριό στο οποίο κατοικούν Αρβανίτες. 
αρβύλα (η) {αρβύλων} 1. παπούτσι από χοντρό δέρµα, τού οποίου το ύψος 

µπορεί να φθάνει µέχρι πάνω από τον αστράγαλο ώς το µέσο τής κνήµης και 
το οποίο δένεται µε κορδόνια (κυρ. για στρατιωτική χρήση): καινούργιες | 
γυαλισµένες ~· ΦΡ. (καθηµ.-οικ.) ράδιο αρβύλα η αναξιόπιστη φήµη, η µη 
έγκυρη πληροφορία, το κουτσοµπολιό: µη δίνεις βάση σ' αυτά που ακούς- 
είναι ~ 2. (στρατιωτική αργκό) ως χαρακτηρισµός τού σκληρού κρέατος. 
Επίσης (λαϊκ.) άρβυλο (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. άρβύλη, αγν. ετύµου, τεχνικός 
όρ., πιθ. δάνειο από ανατολικές γλώσσες]. 

αργά επίρρ. [µεσν.] 1. (α) σε προχωρηµένη ώρα: επέστρεψα -χθες το βράδυ, 
γι'αυτό δεν σας τηλεφώνησα ΑΝΤ. νωρίς (β) (συνεκδ.) το βράδυ: γυρίζω σπίτι 
~ 2. ενώ έχει περάσει ο κατάλληλος χρόνος: ήταν πια ~, όταν κατάλαβε το 
λάθος του || (παροιµ.) «κάλλιο ~ παρά ποτέ» ΑΝΤ. εγκαίρως · 3. µε χαµηλούς 
ρυθµούς, χωρίς ταχύτητα: εργάζεται ~ αλλά σταθερά ΣΥΝ. βραδέως ANT. 
γρήγορα- ΦΡ. (α) αργά ή γρήγορα οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως τού πότε: ~ θα 
γυρίσει σπίτι, γιατί τα λεφτά του θα τελειώσουν (β) (ειρων.-µειωτ.) τα ζώα µου 
αργά (ως χαρακτηρισµός) για ανθρώπους που δρουν τεµπέλικα, νωχελικά, µε 
πολύ αργούς ρυθµούς: του ζήτησα να βιαστεί, αλλά αυτός ~. — (υποκ.) 
αρΥούτσικα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σιγά. 

αργάζω ρ. µετβ. {άργασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. κατεργάζοµαι 
δέρµατα' ΦΡ. (µτφ.) αργάζω το πετσί | το τοµάρι κάποιου (τον δέρνω 
ανελέητα) 2. (η µτχ. αργασµένος, -η, -ο) (µτφ.) ταλαιπωρηµένος από τη 
σκληρή δουλειά, τραχύς, ροζιασµένος: ~ χέρια | πρόσωπο. — άργαοη (η) κ. 
οργασµό (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αργάζω «επεξεργάζοµαι, πλάθω», που συνδ. µε το ουσ. 
έργον, αν προέρχεται από θ. *Ρε-Ροργ-]. 

αργαλειός (ο) το εργαλείο µε το οποίο γίνεται η ύφανση: παλιά ύφαιναν τα 
προικιά στον ~ || ξύλινος | µηχανικός ~. ΙΒΓΥΜ. < µτγν. άργαλεϊον (το) < αρχ. 
έργαλεϊον. o τ. αργαλειός (σε αρσενικό γένος) οφείλεται στην επίδραση τού 
ουσ. ίστός µε το οποίο επί µακρόν συνυπήρχε]. 

Αργείος (ο) [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που κατάγεται από το Αργός 2. (στην 
αρχαιότητα) Αργείοι (οι) οι Έλληνες· κυρ. στη ΦΡ. αιδώς Αργεί· οι βλ. λ. 
αιδώς. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Άργεϊος < *Άργεσ}ος < "Αργός, γεν. "Αργούς (< *"Αργεσ-ος)]. 

Αργεντινή (η) (ισπ. Republica Argentina = ∆ηµοκρατία τής Αργεντινής) κράτος 
τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα το Μπουένος Αιρες, επίσηµη γλώσσα την 
Ισπανική και νόµισµα το πέσο. — Αργεντινός κ. (προφορ.) Αργεντινός (ο), 
Αργεντινή κ. Αργεντινέζα (η), αργεντι-νέζικος, -η, -ο κ. (προφορ.) 
αργεντίνικος 
[ΕΤΥΜ- < ισπ. Argentina (οπτικό δάνειο) < λατ. argentum «άργυρος, ασήµι», 
ορυκτό που παράγει η χώρα και που προσείλκυσε το ενδιαφέρον των Ισπανών 
αποίκων τον 15ο αι.]. 

άργητα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) η καθυστέρηση. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αργός + -ητα, πβ. κ. µάνητα], 

αργία (η) {αργιών} 1. (λόγ.) η έλλειψη απασχόλησης ΣΥΝ. καθισιό, τεµπελιά 
ANT. απασχόληση, εργασία- ΦΡ. αργία µήτηρ πάσης κακίας (αργία µήτηρ 
πάσης κακίας) η έλλειψη απασχόλησης οδηγεί σε κακές σκέψεις και πράξεις: 
φρόντισε να τον κρατάς συνεχώς απασχοληµένο µε κάτι- ~! · 2. (α) η παύση 
εργασιών, κυρ. λόγω εορτής: µεσολάβησε η ~ και η δουλειά έµεινε πίσω || 
τριήµερη | υποχρεωτική | σχολική ~ || η 28η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως 
ηµέρα αργίας ΣΥΝ. σχόλη (β) (συνεκδ.) η ηµέρα κατά την οποία ο κόσµος δεν 
δουλεύει: η αγορά κινείται κυρίως τις ~ ANT. καθηµερινή, εργάσιµος (πβ. λ. 
ηµιαργία) · 3. η υποχρεωτική παύση εργασίας που επιβάλλεται σε δηµόσιο 
υπάλληλο, ιερέα κ.λπ., επειδή έχει καταδικαστεί ή είναι υπόδικος: τίθεµαι σε 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανεργία, δουλειά. [ΕΤΥΜ αρχ. < αργός (βλ.λ.)]. 

αργιλικος, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την άργιλο: ~ ορυκτά. 
αργίλιο (το) [1876] {αργιλίου} ΧΗΜ. ελαφρύ µέταλλο (σύµβολο ΑΙ) που 

απαντά στη φύση ενωµένο, κυρ. ως βοξίτης, κρυόλιθος ή άργιλος, ή 
παρασκευάζεται από βοξίτες µε ηλεκτρόλυση και χρησιµοποιείται σε 
µεταλλικές κατασκευές, στην αεροναυπηγική και για την παρασκευή ελαφρών 
και ανθεκτικών κραµάτων (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. αλουµίνιο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αργιλ(λ)ος, απόδ. τού νεολατ. aluminium «αλουµίνιο»]. 

αρΥΐλοπλαστική (η) [1878] η τέχνη τής κατασκευής αντικειµένων 
από άργιλο. άργιλος (η) {αργίλ-ου | -ων} ΟΡΥΚΤ. εδαφικό υλικό που 
αποτελείται από πάρα πολύ λεπτούς κόκκους (µικρότερους από 0,002 
χιλιοστά), 

έχει γαιώδη όψη και, όταν αναµιχθεί µε µικρές ποσότητες νερού, εµφανίζει 
πλαστικότητα: κεραµική | λευκή | ερυθρά | µαύρη ~. — αρ-Υΐλώδης, -ης, -ες 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άργιλ(λ)ος, πιθ. συνδέεται µε το αρχ. επίθ. αργός «στιλπνός, 
λαµπρός» (άσχετο µε το επίσης αρχ. αργός «βραδύς»). Βλ. κ. άργυρος}. 

αργιλόχωµα (το) [1897] {αργιλοχώµατος | χωρ. πληθ.) το χώµα που έχει 
µεγάλη περιεκτικότητα σε άργιλο. 

Αργίτης (ο) → Άργος 
αργίτικος, -η, -ο → Άργος 
αργκό (η) {άκλ.} ελλην. συνθηµατική γλώσσα- κάθε συνθηµατική γλώσσα που 

χρησιµοποιείται από κοινωνικές οµάδες και διαφοροποιείται από την κοινώς 
αποδεκτή και καθιερωµένη γλώσσα, κυρ. σε επίπεδο λεξιλογίου: η ~ τού 
υποκόσµου | των νέων | των στρατιωτών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάλεκτος. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. argot < παλαιότ. argoter «επαιτώ, ζητιανεύω», αγν. ετύµου. Η 
σηµ. «ιδίωµα των περιθωριακών και αγυρτών» παραδίδεται στη Γαλλική από 
το 1690, οπότε η λ. παρασυνδέθηκε µε το παλ. γαλλ. hargoter «λογοµαχώ». Η 
παλαιότερη Γαλλική χρησιµοποιούσε ήδη την ηχοµιµητ. λ. jargon (αρχική 
σηµ. «γλώσσα των πουλιών»)]. 

αργκό: συνθηµατική γλώσσα. Αργκό (argot) ή σλανγκ (slang) είναι 
οι όροι που χρησιµοποιούν οι ξένοι, για να χαρακτηρίσουν κάθε 
µορφής φτειαχτό ιδίωµα, εν χρήσει από διάφορες κοινωνικές οµά 
δες υπό µορφήν «κώδικα συνεννοήσεως» τής οµάδας, o ελληνικός 
όρος είναι συνθηµατική γλώσσα (ή συνθηµατικό ιδίωµα ή συνθη 
µατικός κώδικας). Χαρακτηριστικά τέτοιων µορφών επικοινωνίας 
είναι η ελευθεριάζουσα γλώσσα, που παρεκκλίνει από τον κώδικα 
τής κοινής γλώσσας, καταφεύγοντας σε ευρεία χρήση µεταφορών, 
εκφραστικών και πεποιηµένων (φτειαχτών) λέξεων, κατεξοχήν νε 
ολογισµών, µε περιορισµένη συµβατικότητα στη χρήση τους και 
γι' αυτό εφήµερων και παροδικών εν πολλοίς γλωσσικών κατα 
σκευών. Μορφές συνθηµατικής γλώσσας χρησιµοποιούνται από 
πολλά είδη κοινωνικών οµάδων, που χρειάζονται αυτού τού είδους 
την ιδιαίτερη συνεννόηση, για να εντυπωσιάσουν, να διαµαρτυ 
ρηθούν, να συγκαλύψουν ή και να κρυφτούν. Έτσι, ξεχωριστά συν 
θηµατικά ιδιώµατα χρησιµοποιούν οι νέοι, οι στρατιώτες, οι δια 
νοούµενοι, οι µαστόροι (παλαιότερα) και διάφορες περιθωριακές 
οµάδες (κακοποιοί, πόρνες, τοξικοµανείς, οµοφυλόφιλοι κ.ά.). Κοι 
νός στόχος όλων η ιδιαίτερη -µη προσιτή σε όλους- ή και κρυφή, 
µυστική συνεννόηση. → διάλεκτος 

αργκοτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την αργκό: ~ λέξη | έκφραση | οµιλία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. argotique < argot (βλ. λ. αργκό)]. 

αργό- κ. αργό- ά συνθετικό ονοµάτων, ρηµάτων, επιθέτων και επιρρηµάτων, το 
οποίο δηλώνει: 1. τη βραδύτητα, τον αργό ρυθµό: αργοσβήνω, αργο-κίνητος, 
αργο-κυλάω ΣΥΝ. σιγο-, βράδυ- ΑΝΤ. γρήγορο-, γοργό-, ταχύ- 2. την 
αδράνεια, την τεµπελιά: αργό-µισθος, αργό-σχο-λος 3. (χρονικό) προχωρηµένη 
ώρα: αργο-κοιµάµαι. [ΕΤΥΜ; Α συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από το αρχ. αργός}. 

αργοκίνητος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που κινείται µε αργό ρυθµό ΣΥΝ. αργός, 
βραδύς 2. (µτφ.) αυτός που δεν ενεργεί µε σβελτάδα και όρεξη, που 
καθυστερεί στην πραγµατοποίηση ενός στόχου· ΦΡ. αργοκίνητο καράβι (ως 
χαρακτηρισµός) για άνθρωπο αργό στις κινήσεις και τις αντιδράσεις του: η 
ουρά των πελατών όλο και µεγάλωνε, αφού ο υπάλληλος ήταν ~. 

Αργολίδα (η) {-ας κ. -ος} περιοχή και νοµός τής ΒΑ. Πελοποννήσου µε 
πρωτεύουσα το Ναύπλιο. — αργολικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. επίθ. 
Άργολίς (γη) < "Αργός}. 

αργολιθοδοµή (η) λιθοδοµή που χτίζεται χωρίς συνδετικό κονίαµα. [ΕΤΥΜ; < 
αρχ. αργός (στη σηµ. «ακατέργαστος», πβ. φρ. αργός άργυρος) + λιθοδοµή}. 

Αργολικός (Κόλπος) (ο) [µτγν.] κόλπος τής Α. Πελοποννήσου µεταξύ τής 
Αργολίδας και τής Αρκαδίας. 

αργόµισθος, -η, -ο [1822] αυτός που παίρνει µισθό, χωρίς να εργάζεται ή χωρίς 
να παράγει το αναµενόµενο έργο. — αργοµισθία (η) [1897]. 

αργόν (το) [1895] ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο Ar) που απαντά στον ατµοσφαιρικό 
αέρα ως άχρωµο, άοσµο και άγευστο· ευγενές αέριο (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < νεολατ. argon, από το ουδ. τού αρχ. αργός | άεργος}. 

Αργοναύτες (οι) {Αργοναυτών} ΜΥΘΟΛ. ήρωες, µέλη τού πληρώµατος τής 
Αργούς, οι οποίοι βοήθησαν τον Ιάσονα στην εκστρατεία του για την 
απόκτηση τού «χρυσόµαλλου δέρατος». — αργοναυτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ· < αρχ. 'Αργοναύτης «ναύτης τής Αργούς» < 'Αργώ (βλ.λ.) + ναύτης]. 

αργοπεθαίνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. (συνήθ. για αρρώστους) 
πεθαίνω µε αργό θάνατο, όχι ακαριαία, ψυχορραγώ 2. (µτφ.) χάνοµαι σιγά-
σιγά: η πόλη, εγκαταλειµµένη στην τύχη της, αργοπεθαίνει από οικονοµικό 
µαρασµό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

αργοπορία (η) [µεσν.] {αργοποριών} η καθυστέρηση στην άφιξη, την εκτέλεση 
ή την ολοκλήρωση έργου: η ~ τού τρένου οφείλεται σε µηχανική βλάβη || ~ 
στην παράδοση οδικού έργου. 

αργοπορώ ρ. αµετβ. {αργοπορείς... | αργοπόρη-σα, -µένος} 1. φθάνω µε 
καθυστέρηση: έφθασε στη δουλειά του αργοπορηµένος εξαιτίας τής µεγάλης 
κίνησης 2. (σπάν.) προχωρώ µε καθυστέρηση: αργοπορήσαµε κοιτάζοντας το 
τοπίο ΣΥΝ. βραδυπορώ ΑΝΤ. σπεύδω 3. (µτφ.) 
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δουλεύω αργά, µε καθυστέρηση: ~ στην εκπόνηση µιας εργασίας ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
χασοµερώ, (καθηµ.) καθυστερώ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. αργοπορώ < *άργοπόρος, κατά το σχήµα βραδυπόρος > 
βραδυπορώ, < αργό- + πόρος (βλ.λ.)]. 

αργός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει χαµηλούς ρυθµούς, που γίνεται χωρίς βιασύνη, 
µε µικρή ταχύτητα: ~ ρυθµός | βήµα | κινηµατογραφικά πλάνα (που δεν 
εναλλάσσονται γρήγορα) ΣΥΝ. βραδύς ANT. ταχύς· ΦΡ. (α) αργός θάνατος (i) 
οδυνηρή κατάσταση που καταβάλλει σταδιακά αυτόν που την υφίσταται (ü) 
(µτφ.) εθισµός που οδηγεί στη σωµατική φθορά, στον θάνατο: το τσιγάρο | τα 
ναρκωτικά είναι ~ (β) αργή κίνηση τεχνική τού κινηµατογράφου ή τής 
τηλεόρασης, κατά την οποία αναπαράγεται σε µικρότερη ταχύτητα η εικόνα, 
διευκολύνοντας τον θεατή να δει τη λεπτοµέρεια που τον ενδιαφέρει: βλέπο-
ντας τη φάση σε ~, βεβαιωθήκαµε ότι είχε γίνει φάουλ ANT. γρήγορη κίνηση 2. 
αυτός που δεν ενεργεί µε γρηγοράδα: ~ υπάλληλος ΣΥΝ. νωθρός ANT. 
σβέλτος, δραστήριος · 3. αυτός που δεν ασχολείται µε τίποτα: δεν της πάει να 
κάθεται αργή όλη µέρα, χωρίς να βοηθάει στο σπίτι ΣΥΝ. άεργος · 4. 
ακατέργαστος: ~ πετρέλαιο ANT. κατεργασµένος · 5. ΜΟΥΣ. (α) αργό ν (το) 
(στη βυζαντινή µουσική σηµειογραφία) σηµείο που υποδεικνύει τη διαίρεση 
τού µουσικού χρόνου σε δύο ίσα τµήµατα και εν συνεχεία την επαύξηση τού 
δεύτερου τµήµατος (β) αργόν µέλος (στη βυζαντινή µουσική) το µέλος στο 
οποίο µία συλλαβή τού κειµένου αντιστοιχεί σε περισσότερους µουσικούς 
φθόγγους, πολλές φορές σε εκτεταµένες µουσικές γραµµές. — (υποκ.) 
αρΥούτσικος, -η, -ο, αργούτσικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άεργος < ά- στερητ. + 
έργον. Στην Κ.∆. η λ. έχει τη σηµ. «ανώφελος, µάταιος» (Ματθ. 12,36: πάν 
ρήµα αργόν ο λαλήσουσιν οι άνθρωποι), άσχετο µε το αρχ. αργός «στιλπνός, 
λαµπρός» (για το οποίο βλ. λ. άργυρος). Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. 
αργός θάνατος (< γαλλ. mort lente) και αργή κίνηση (< αγγλ. slow motion)]. 

Αργός (το) {Αργούς} 1. πόλη τής ΒΑ. Πελοποννήσου στον νοµό Αργολίδας 2. 
ονοµασία διαφόρων πόλεων τής Ελλάδας: ~ Αµφιλοχικό | Ορεστικό. — 
Αργίτης κ. (λόγ.) Αρνείος (ο) [αρχ.], Αργίτισσα κ. (λόγ.) Αργεί- (η), 
αργίτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η άποψη τού γεωγράφου Στράβωνος (1ος αι. π.Χ.) 
ότι «αργός : πεδίον» καθιστά πιθ. την ερµηνεία "Αργός < αγρός (µε 
αντιµετάθεση). Αν, κατ' άλλους, η λ. προέρχεται απευθείας από το επίθ. αργός 
«λευκός - στιλπνός, λαµπρός» ("Αργός, µε αναβι-βασµό τού τόνου), τότε ίσως 
δηλώνει την όψη που παρουσιάζει η αργολική πεδιάδα (λευκή) την εποχή τού 
θερισµού]. 

αργοσαλεύω ρ. αµετβ. {αργοσάλεψα} (λογοτ.) κινούµαι αργά. — 
αργοσάλεµα (το). 

Αργοσαρωνικός (Κόλπος) (ο) η θαλάσσια περιοχή που περιλαµβάνει τον 
Αργολικό και τον Σαρωνικό Κόλπο. ' [ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των τόπων. 
Αργολικός και Σαρωνικός]. 

αργοσβήνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} είµαι στα πρόθυρα τού 
θανάτου: αργοσβήνει µόνη κι έρηµη || (µτφ.) ένα ιστορικό θέατρο που 
αργοσβήνει ΣΥΝ. αργοπεθαίνω, είµαι στα τελευταία µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πεθαίνω. 

Αργοστόλι (το) {Αργοστολίου} η πρωτεύουσα τής Κεφαλονιάς. [ΕΤΥΜ Πιθ. < 
αργός + -στόλι < στόλος, λόγω τού ασφαλούς λιµένα τής πόλης, η οποία 
κτίστηκε στις αρχές τού 16ου αι. µε το ιταλ. όνοµα Terra della scala di 
Cefalonia]. 

αργόστροφος, -η, -ο (καθηµ.-σκωπτ.) αυτός που δεν µπορεί να σκεφθεί µε 
ταχύτητα, που «δεν του κόβει» ΣΥΝ. (λόγ.) βραδύνους ΑΝΤ. (λόγ.) 
εύστροφος, (εκφραστ.) σπίρτο, αϊτός. 

αργοσυντοµο µέλος (το) ΜΟΥΣ. (στη βυζαντινή µουσική) το µέλος στο οποίο 
µια συλλαβή τού κειµένου αντιστοιχεί σε λίγους µουσικούς φθόγγους, δεν 
είναι ούτε σύντοµο ούτε αργό. 

αργόσυρτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει αργό ρυθµό: - τραγούδι | χορός 2. αυτός 
που γίνεται αργά ή δίνει τέτοια εντύπωση: ~ βήµατα. 

αργόσχολος, -η, -ο [1893] αυτός που δεν ασχολείται µε τίποτα, που τεµπελιάζει: 
τα πρωινά το καφενείο ήταν γεµάτο ~ θαµώνες ΣΥΝ. αργός, χασοµέρης ANT. 
εργατικός. [ETYMF< αργό- + σχολή «αργία, παύση εργασίας»]. 

αργοτάξιδος, -η, -ο αυτός που ταξιδεύει αργά: ~ καράβι ΑΝΤ. γοργο-τάξιδος. 
αργυραµοιβός (ο) (λόγ.) αυτός που εξαργυρώνει ξένα νοµίσµατα ΣΥΝ. (λαϊκ.) 

σαράφης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµείβω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άργυρος + -αµοιβός< αµείβω 
(βλ.λ.) «ανταλλάσσω»]. 

Αργυρή (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. Επίσης 
(καθηµ.) Αργυρά) [ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. όν., θηλ. τού ον. Αργύρης (βλ.λ.)]. 

αργύριο (το) {αργυρί-ου | -ων} (λόγ.) ΙΣΤ. ασηµένιο νόµισµα· ΦΡ. τριάκοντα 
αργύρια (ι) τα χρήµατα µε τα οποία αµείφθηκε ο Ιούδας, για να προδώσει τον 
Ιησού και µε τα οποία τελικά αγοράστηκε ο «αγρός αίµατος» ή «αγρός τού 
κεραµέως» (βλ. λ. αγρός) (ii) (µτφ.) το αντίτιµο προδοσίας: η θέση τού 
διοικητού τής τραπέζης ήταν τα ~ για την προσχώρηση του στο κυβερνών 
κόµµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άργυρος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άργύριον < άργυρος]. 

Αργύριος (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης 
(καθηµ.) Αργύρης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν., < 'Αργύρης (κατά το σχήµα Γρηγόριος - Γρηγόρης), 
συντοµευµένος τ. τού ον. Ανάργυρος (βλ.λ.)]. 

άργυρο- κ. αργυρό- [αρχ.] α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι είναι 
κατασκευασµένο από άργυρο, ασήµι ή έχει το χρώµα τού ασηµιού: αργυρο-
ποίκιλτος, αργυρό-χρωµος. 

Αργυρόκαστρο (το) {-ου κ. -άστρου} πόλη τής Ν. Αλβανίας στη Β. Ήπειρο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. Αργυρόκαστρον, από παράδοση κατά την οποία η πό- 

λη χτίστηκε από τη Βυζαντινή αρχόντισσα Αργυρή ή Άργυρίνη. Το αλβ. 
Gjirokaster < ελλην. Αργυρόκαστρο]. 

αργυροκέντητος, -η, -ο αυτός που έχει κεντηθεί ή στολιστεί µε ασηµένια 
κλωστή ΣΥΝ. αργυροΰφαντος. 

αργυρόλευκος, -η, -ο [1850] άσπρος σαν τον άργυρο. 
αργυροποίκίλτος, -η, -ο [1897] (λόγ.) στολισµένος µε ασήµι. 
άργυρος (ο) {αργύρου} ΧΗΜ. πολύτιµο ανθεκτικό µέταλλο (σύµβολο Ag), 

λευκού χρώµατος, το οποίο χρησιµοποιείται για την κατασκευή νοµισµάτων, 
πολύτιµων σκευών, κοσµηµάτων το ασήµι (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άργυρος | άργυφος < θ. *άργυ-, πιθ. < IE. *arg-u «φωτεινός, 
λευκός», πβ. λατ. arg-entum «άργυρος», γαλλ. argent «χρήµα», ιταλ. argento, 
αγγλ. argue «επιχειρηµατολογώ» (< µέσ. γαλλ. arguer < λατ. arguere «φωτίζω, 
διασαφώ») κ.ά. Οµόρρ. αρχ. αργός «στιλπνός, λαµπρός - λευκός», πιθ. 
άργιλ(λ)ος. Η λ. άργυρος προσδιόριζε αρχικά κάθε λευκό, φωτεινό µέταλλο. 
Επειδή οι γερµανικές και οι βαλτοσλα-βικές γλώσσες χρησιµοποιούν για το 
µέταλλο αυτό λ. προερχόµενες από δανεισµό (πβ. αγγλ. silver, γερµ. Silber, 
σερβοκρ. srebro κ.ά.), συµπεραίνουµε ότι η χρήση τού αργύρου δεν ήταν πολύ 
διαδεδοµένη στις γλώσσες που απαρτίζουν την I.E. οικογένεια]. 

άργυρος - ασήµι, αργύρια - άσπρα. Αν το άργυρος ανάγεται σε ρίζα που 
σήµαινε «φωτεινός, λευκός», το ασήµι, που ήρθε στους µεσαιωνικούς 
χρόνους να το υποκαταστήσει, έχει κυριολεκτικά «άσηµη» καταγωγή! 
Προέρχεται από το αρχ. άσηµος άργυρος (υπήρχε επίσης και άσηµος 
χρυσός), που σήµαινε (< α- στερητ. + σήµα) «τον µη σφραγισµένο, τον µη 
ενδεδειγµένο (λόγω βαθµού καθαρότητας σε άργυρο ή χρυσό) να κοπεί σε 
νοµίσµατα, τον µη επί-σηµο (άργυρο ή χρυσό)», o άσηµος άργυρος ή το 
άσηµον (ενν. άργύριον) στους µεταγενέστερους χρόνους δήλωνε το ασήµι, 
τον άργυρο που χρησίµευε στην κατασκευή αργυρών σκευών (όχι στην 
κοπή νοµισµάτων). Έτσι, βαθµηδόν το άσηµο άργύριον ως ασήµιον (> 
ασήµι) πέρασε να δηλώνει τον άργυρο. Εξάλλου, η χρήση τού αργύρου για 
νοµίσµατα έδωσε το άργύριον (ενν. νόµισµα) και σε πληθ. τα αργύρια 
«χρήµατα» (κατά λέξιν «αργυρά νοµίσµατα»). Έτσι έγινε και µε το λατ. 
argentum, που έδωσε το γαλλ. argent «χρήµα», και µε το επίσης λατ. 
asprum (< asperum, ουδ. τού asper «τραχύς»), που έδωσε τα άσπρα 
«χρήµατα» των Βυζαντινών και των µετέπειτα χρόνων τής Τουρκοκρατίας. 
Το ίδιο επίθετο έδωσε και το άσπρος, που υποκατέστησε το λευκός. 

αργυρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από ασήµι: ~ κοσµήµατα | 
νοµίσµατα | µετάλλιο ΣΥΝ. ασηµένιος 2. αυτός που έχει το χρώµα ή τη λάµψη 
τού ασηµιού: ~ φεγγάρι- ΦΡ. (α) αργυροί γάµοι η επέτειος είκοσι πέντε χρόνων 
γάµου (β) αργυρός αιώνας | αργυρούς αιών (λατ. aetas argentea) περίοδος 
µεγάλης άνθησης (σε ορισµένο τοµέα), όχι όµως ίσης αξίας µε την 
προηγούµενη (τον χρυσό αιώνα): ο ~ τής λατινικής | τής ρωσικής λογοτεχνίας. 
Επίσης (αρχαιοπρ.) αργυρούς, -ά, -ούν [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αργυρούς < άργυρος, κατά το σχήµα χρυσούς -χρυσός. 
Το άργυρος είναι µεταπλασµένος τ. τού αργυρούς (πβ. και χρυσούς > χρυσός, 
απλούς > απλός κ.ά.) από τις πλάγιες πτώσεις τού εν. και τις πτώσεις τού 
πληθ., που συνέπιπταν µε εκείνες των επιθ. σε -ος. Έτσι, από του αργυρού = 
τού καλού, τφ άργυρω = τώ καλφ κ.λπ. ελέχθη και αργυρός κατά το καλός. Η 
φρ. αργυροί γάµοι ανάγεται στο αγγλ. silver wedding], 

αργυροΰφαντος, -η, -ο [1760] αυτός που έχει υφανθεί ή στολιστεί µε ασηµένια 
κλωστή ΣΥΝ. αργυροκέντητος. 

αργυροχοία (η) (χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατεργασίας αργύρου. — αργυροχόος 
(ο/η) [µτγν.], αργυροχοείο (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. άργυροχόος < άργυρος + -
χόος < χέω «χύνω»]. 

αργυροχρυσοχοΐα (η) η τέχνη τής κατασκευής αργυρών και χρυσών 
κοσµηµάτων, σκευών κ.λπ. 

αργιιρόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει ασηµένιο χρώµα. 
αργυρώνητος, -η, -ο (λόγ.-κακόσ.) αυτός που έχει εξαγοραστεί µε χρήµατα: ~ 

πολιτικός ΣΥΝ. εξαγορασµένος, πουληµένος, δωροδοκηµέ-νος, εξωνηµένος 
ΑΝΤ. αδέκαστος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άργυρος + -ωνητος < ώνούµαι «αγοράζω» (βλ. λ. εξω-
νηµένος)]. 

αργυρωρυχείο (το) [µτγν.] µεταλλείο από το οποίο εξορύσσεται άργυρος. 
Αργώ (η) {-ώς κ. (λόγ.) -ούς} ΜΥΘΟΛ. το πλοίο µε το οποίο ο Ιάσων και οι 

Αργοναύτες ταξίδεψαν από την Ιωλκό στην Κολχίδα (βλ. κ. λ. Αργοναύτες). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίθ. αργός «στιλπνός, λαµπρός» (βλ. λ. Άργος, άργυρος)]. 

αργώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αργείς... | άργησα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) µε 
βραδύτητα, χωρίς ταχύτητα, χρειάζοµαι ακόµη χρόνο για να ετοιµαστώ ή για 
να κάνω κάτι: θ' αργήσεις να ετοιµαστείς; || δεν άργησαν να καταλάβουν τον 
σκοπό του- ΦΡ. (α) το καλό πράγµα αργεί να γίνει χρειάζεται χρόνος, για να 
επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσµα (β) όπου λαλούν πολλοί κοκόροι | πολλά 
κοκόρια, αργεί να ξηµερώσει βλ. λ. κόκορας 2. κάνω (κάτι) µετά τον χρόνο 
που θα έπρεπε: άργησα να ξυπνήσω, γι ' αυτό δεν πρόλαβα το πρωινό 
λεωφορείο ♦ (αµετβ.) 3. συντελούµαι ή φθάνω µετά τον χρόνο που θα έπρεπε: 
άργησε στη δουλειά του σήµερα ΣΥΝ. καθυστερώ 4. χρειάζεται πολύς χρόνος 
ακόµη για να συµβεί (κάτι), να έρθει (κάποιος), θέλω πολύ χρόνο ακόµη (για 
να γίνω, να έρθω, να πραγµατοποιηθώ(: Τι γίνεται; Αργεί ο καφές; || -Ήρθε ο 
Φίλιππος; -Μπα, αργεί ακόµη || αργούν πολύ οι διακοπές || το φαγητό αργεί 
ακόµα · 5. δεν εργάζοµαι, έχω αργία: κάθε 



Αρδέννες 271 Άρης 
 

∆ευτέρα τα θέατρα αργούν. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αργώ (-έω), αρχική σηµ. «είµαι άνεργος, αργός», < 
αργός]. 

Αρδέννες (οι) {Αρδεννών} ορεινή περιοχή τής ΒΑ. Ευρώπης, που 
εκτείνεται στο ΝΑ. τµήµα τού Βελγίου και το Λουξεµβούργο. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. Ardennes < παλαιότ. Ardenna < κελτ. ardu «υψηλός» 
ή ar duenn «χώρα | γη των δασών»]. 

άρδευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (για καλλιέρ-
γειες) το πότισµα µε νερό που παροχετεύεται µέσω δικτύου: ~ καλ-
λιεργήσιµης έκτασης. 

αρδεύω ρ. µετβ. {άρδευ-σα, -τηκα, -µένος} ποτίζω καλλιέργειες, ιδίως 
µε τεχνητό τρόπο, µέσω δικτύου που µεταφέρει και διοχετεύει σε αυ-
τές νερό. — αρδευτικός, -ή, -ό [1891]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., παρεκτεταµένος τύπος τού ρ. άρδω «ποτίζω» < *àFapôa>, 
αγν. ετύµου. Αν το ά- στον τ. *àFapô(a δεν είναι οπωσδήποτε µακρό, 
τότε το ά- µπορεί να θεωρηθεί στερητικό, οπότε ίσως το θέµα Fapô-
να σχετίζεται µε τη λ. αρδα (< *Fapö-a) «βροµιά, ακαθαρσία», άρα η 
αρχική σηµ. τού ρ. άρδω θα ήταν «καθαρίζω, περιποιούµαι»]. 

άρδην επίρρ. (λόγ.) εκ θεµελίων, ριζικά, εξ ολοκλήρου: οι ειδικοί εκτι-
µούν ότι την προσεχή δεκαετία η µορφή τής εγχώριας αγοράς θα αλ-
λάξει ~ ΣΥΝ. τελείως, εντελώς, συθέµελα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < θ. άρ- τού ρ. άείρω | αϊρω «σηκώνω, υψώνω» + παραγ. επίθηµα -
δην (πβ. φύρ-δην µίγ-δην)]. 

Αρδηττός (ο) λόφος τής Αθήνας, δίπλα στο Καλλιµάρµαρο Στάδιο, 
στην αριστερή όχθη τού Ιλισού. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. τοπωνύµιο· το επίθηµα -ηττός δηλώνει προελλην. (µη ΙΕ.) 
προέλευση (πβ. κ. Υµηττός)]. 

αρειανισµός (ο) [µεσν.] η θρησκευτική αίρεση τού Αρείου, λόγιου 
κληρικού από την Αλεξάνδρεια (260-336 µ.Χ.), σύµφωνα µε την οποία 
αµφισβητήθηκε το «οµοούσιον», η θεϊκή φύση τού Χριστού· η αίρεση 
καταδικάστηκε από την Ä Οικουµενική Σύνοδο (325). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
µτγν. "Αρειος < επίθ. άρειος < αρχ. άρείων «καλύτερος, ισχυρότερος, 
ευγενέστερος» (και όχι από το Άρης). Βλ. κ. άριστος]. 

αρειανός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον αρειανισµό (βλ.λ.) και 
ως ουσ. ο οπαδός τού Αρείου και τής διδασκαλίας του. 

Αρειανός (ο), Αρειανη (η) 1. πρόσωπο που προέρχεται από τον πλα-
νήτη Αρη, και γενικότ. ο εξωγήινος: υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρί-
ζονται ότι συνάντησαν Αρειανούς στη Γη || το θέµα τής ταινίας ήταν η 
επιδροµή Αρειανών κατά τής Γης · 2. ο οπαδός τού αθλητικού σω-
µατείου «Αρης» τής Θεσσαλονίκης. 

αρειµανίως επίρρ. [1868] (λόγ.) (κυριολ.) αγρίως, µε πολεµοχαρή τρό-
πο· κυρ. στη ΦΡ. καπνίζω αρειµανίως καπνίζω πάρα πολύ, συνεχώς 
και πολλά τσιγάρα. 

αρειµάνιος, -α, -ο (λόγ.) 1. άγριος, πολεµοχαρής: ~ ορεσίβιοι πληθυ-
σµοί 2. (ειρων.) αυτός που προσπαθεί να φανεί ανδρείος ή άγριος: τον 
κοίταξε µε ~ ύφος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αρειµάνιος < άρειος (< αρχ. θεωνύµιο "Αρης) + -µά-
νιος < µανία- αρχική σηµ. «µε πολεµικό µένος»]. 

-αρειό (σχολ. ορθ. -αριά) (καθηµ.-συνήθ. µειωτ.) παραγωγικό επίθηµα 
για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. το σύνολο αυτών που 
σηµαίνει το θέµα: σκουπιδ-αρειό, κηφην-αρειό, γυφτ-αρειό 2. τον τό-
πο όπου υπάρχει ή γίνεται κάτι: πλυστ-αρειό, καµπαν-αρειό. [ΕΤΥΜ 
< µεσν. -αρεϊο (µε καταβιβασµό τόνου και συνίζηση), από ουσ. σε -
άρης, που σχηµάτιζαν παράγωγα σε -είο | -ειό, λ.χ. καρβουνάρης - 
καρβουναρειό, φούρναρης - φουρναρειό κ.ά.]. 

Άρειος Πάγος (ο) {Αρείου Πάγου) 1. το ανώτατο πολιτικό και ποι-
νικό δικαστήριο, που χωρίζεται σε έξι τµήµατα (τέσσερα πολιτικά 
και δύο ποινικά) και στην ολοµέλεια (η οποία αίρει τις διαφωνίες 
µεταξύ των τµηµάτων)· δεν εκδικάζει υποθέσεις, αλλά, ως ακυρωτικό 
δικαστήριο, ελέγχει µετά από άσκηση τού ένδικου µέσου τής αναι-
ρέσεως (βλ.λ.) αν για την έκδοση αποφάσεως πολιτικού ή ποινικού 
δικαστηρίου εφαρµόστηκε και ερµηνεύθηκε σωστά ο νόµος 2. ΙΣΤ λό-
φος των Αθηνών, όπου συνεδρίαζε στην αρχαία Αθήνα το ανώτατο 
δικαστήριο. 
[ΕΤΥΜ apX·, αρχική σηµ. «λόφος τού Αρη» (δεν συνδέεται µε το κύ-
ριο όνοµα Αρειος, βλ. λ. αρειανισµός). Ονοµάστηκε έτσι, επειδή 
κατά τη µυθολογία εκεί δίκασαν οι θεοί τον Αρη, αφού σκότωσε τον 
γυιο τού Ποσειδώνα Αλιρρόθιο. Η νοµοθεσία τού Σόλωνα 
καθιέρωσε αργότερα (6ος αι. π.Χ.) τον Αρειο Πάγο ως Βουλή µε 
ισόβια µέλη, αρµόδια για την εφαρµογή των νόµων, την επίβλεψη 
τής χρηµατικής διαχείρισης και την εκδίκαση των υποθέσεων φόνου. 
Αργότερα, ο Αρει-ος Πάγος έχασε σχεδόν όλες τις διοικητικές του 
αρµοδιότητες (που αποδόθηκαν στη Βουλή των Πεντακοσίων και 
την Εκκλησία τού ∆ήµου), ενώ η προσπάθεια αποκαταστάσεως του 
τον 4ο αι. π.Χ. δεν είχε συνέχεια. Ως ανώτατο δικαστήριο τού 
σύγχρονου ελληνικού κράτους ο Αρειος Πάγος ιδρύθηκε τον 19ο 
αι.].  

-αρέλι (λαϊκ.) παραγωγικό υποκοριστικό επίθηµα για τον σχηµατισµό 
ουδέτερων ουσιαστικών: παιδί - παιδ-αρέλι, πόδι - ποδ-αρέλι. 
[ΕΤΥΜ Από ουδ. σε -άρ(ιον) + υποκ. επίθηµα -έλι, λ.χ. παιδάρ-ιον -
παιδαρ-έλι]. αρένα (η) {αρενών} 1. ο χώρος στον οποίο αγωνίζονταν 
οι µονοµάχοι κατά τη ρωµαϊκή εποχή- σήµερα, το στάδιο όπου 
γίνονται κυρ. ταυροµαχίες: στην ισπανική ~ θα εµφανίζονταν οι 
διασηµότεροι ταυροµάχοι 2. (µτφ.) το πεδίο δράσης, ο κοινωνικός 
χώρος στον οποίο κυριαρχεί ο ανταγωνισµός και η επιθυµία 
επικράτησης τού ενός εις βάρος των άλλων: στην ~ τής ζωής || στην 
επαγγελµατική | πολιτική | χρηµατιστηριακή ~ ΣΥΝ. κονίστρα, 
παλαίστρα. [ΕΤΥΜ < ισπ. arena < λατ. arena « άµµος», επειδή οι 
αγωνιστικοί χώροι τής αρχ. Ρώµης ήταν καλυµµένοι µε άµµο].  

Αρ-Εν-Έι (RNA) (το) ΒΙΟΛ. 1. ριβο)ζο)νουκλεϊκό οξύ που χειρίζεται 

τις πληροφορίες για τη δηµιουργία των πρωτεϊνών µαζί µε το DNA 
(βλ. λ. Ντι-Εν-Ει) αποτελούν το γενετικό υλικό των οργανισµών 2. αν-
νελιαφόρο Αρ-Εν-Έι (RNA) ειδικό ριβοζονουκλεϊκό οξύ (βλ.λ.) που 
µεταγράφει την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων τού DNA και τη µε-
ταφέρει από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασµα, όπου γίνεται η µετά-
φραση τού µηνύµατος σε πρωτεΐνη. 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. ribonucleic (acid) < ribo- (< ribose, βλ. κ. 
ριβόζη) + nucleic (βλ. λ. νουκλεϊκός). Το αγγελιαφόρο RNA αποτελεί 
µετάφρ. δάνειο από αγγλ. messenger RNA]. αρεοπαγίτης (ο) [αρχ.] 
{αρεοπαγιτών} το µέλος τού ανωτάτου πολιτικού, ποινικού 
δικαστηρίου τής χώρας, τού Αρείου Πάγου (βλ. λ. δικαστής, ΠίΝ.). — 
αρεοπαγιτικός, -ή, -ό [αρχ.]. αρέσκεια (η) [αρχ.] {αρεσκείας | χωρ. 
πληθ.} (λόγ.) η προτίµηση σε πρόσωπο ή πράγµα: δεν είναι τής ~ µου 
ΣΥΝ. γούστο ANT. απαρέσκεια. αρέσκοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. 
{µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ♦ 1. (µετβ.) (+να) µου αρέσει (να κάνω 
κάτι), θέλω: αρέσκεται να επιδεικνύει τον πλούτο του ♦ 2. (αµετβ.) (+σε) 
αντλώ ευχαρίστηση από (κάτι): αρέσκεται σε φιλοφρονήσεις και 
κολακείες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, δυσαρέσκεια. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν ο σωστός µορφολογικός χωρισµός είναι 
άρ-έσκω (όπου -έσκω είναι δευτερογενής κατάληξη), τότε ίσως η λ. 
συνδέεται µε το ρ. άραρ-ίσκω µε γενική σηµ. «προετοιµάζω, κατα-
σκευάζω, τακτοποιώ». Είναι χαρακτηριστικό ότι το ρ. άραρίσκω είχε 
προσλάβει τόσο γενικευµένη σηµασιολογική αξία, ώστε να θεωρού-
νται παράγωγα του λ. όπως αρέσκω, αριθµός, άρθρο(ν), αρµενίζω 
κ.ά.]. άρες-µάρες (οι) {άκλ.} ανοησίες, ασυναρτησίες: αυτά που λέει 
είναι ~· ΦΡ. άρες-µάρες-κουκουνάρε^; για λόγια χωρίς καµιά σηµα-
σία, κανέναν ειρµό, λογικό νόηµα. 
[ΕΤΥΜ; Αβεβ. ετύµου. Φαίνεται πως η φρ. είχε ως κεντρικό στοιχείο τη 
λ. άρες, η οποία πιθ. από το αρχ. άρά (η) «κατάρα, καταστροφή», 
όπου ο τόνος αναβιβάστηκε λόγω τής επίδρασης τού οµορρ. κατάρα. 
Στη λ. αυτή προστέθηκαν πιθ. αργότερα οι µάρες (µε την προσθήκη 
ενός µ- στις άρες), καθώς και οι κουκουνάρες, για να υπογραµµιστεί η 
κενότητα, η ανοησία των λόγων. Στο σηµασιολογικό περιεχόµενο τής 
φρ. συνέβαλαν επίσης λ. που λήγουν σε -µάρα, πβ. κουτα-µάρα, χαζο-
µάρα κ.τ.ό.]. αρεστός, -ή, -ό αυτός που αρέσει, που προκαλεί 
ευχάριστα συναισθήµατα: τον ενδιαφέρει να γίνεται ~ στους άλλους 
ΣΥΝ. ευάρεστος ANT. δυσάρεστος. — αρεστά επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ· < 
αρέσκω]. αρέσω ρ. αµετβ. {άρεσα} 1. είµαι ευχάριστος, ελκυστικός, 
κερδίζω τη συµπάθεια και την προτίµηση των άλλων: πρόκειται για 
τραγουδιστή ο οποίος αρέσει πολύ || µου αρέσεις || µου αρέσει η 
θάλασσα 2. (τρι-τοπρόσ. αρέσει) προκαλεί ευχαρίστηση, κερδίζει το 
ενδιαφέρον και τη συµπάθεια: η νέα ταινία άρεσε. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. αρέσκω (βλ. λ. αρέσκεια), από τον αόρ. ήρεσα (πβ. 
υποτ.άρέσω)]. Αρετή (η) γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < αρετή (βλ.λ.)]. αρετή (η) 1. (γενικά) η ηθική 
ανωτερότητα, η υπεροχή: έλεγε ο Π. Κανελλόπουλος ότι ο Βενιζέλος 
ήταν άνθρωπος τής ~ || η αρετή συγκρούεται µε την κακία ΣΥΝ. 
χρηστότητα ΑΝΤ. ανηθικότητα, κακία-ΦΡ. ο δρόµος τής αρετής ο 
δρόµος τού καλού, τού αγαθού ΑΝΤ. ο δρόµος τής κακίας, ο κακός 
δρόµος 2. (ειδικότ.) το προτέρηµα κάποιου, κάθε στοιχείο τής 
προσωπικότητας που αναγνωρίζεται κοινωνικώς ή ηθικώς ως υψηλό 
και σπουδαίο, ως ψυχικό και πνευµατικό «κόσµηµα»· (ιδ. στον πληθ.) 
τα παραπάνω γνωρίσµατα που κοσµούν την προσωπικότητα κάποιου: 
πολλοί εξύµνησαν τις - τού χαρακτήρα του || κατά την εκτέλεση τού 
καθήκοντος επέδειξε αξιοσηµείωτες ~ ΣΥΝ. χάρισµα, προσόν ΑΝΤ 
µειονέκτηµα, ελάττωµα 3. (καταχρ.) το πλεονέκτηµα (ενός προϊόντος): 
οι ~ ενός µηχανήµατος. [ΕΤΥΜ ,αρχ·» αβεβ. ετύµου. Αν θεωρήσουµε 
ότι το επίθηµα -τα | -τή (άρε-ταΙ-τή) ταυτίζεται προς εκείνο των 
αφηρηµένων ουσιαστικών (π.χ. τελε-τή, γενε-τή, λατ. juven-ta 
«νεότητα»), τότε η λ. θα µπορούσε να συνδ. µε το επίθ. άρείων 
«καλύτερος, ισχυρότερος» (< *άρέ-jων). Η λ. αρετή στον Όµηρο 
δήλωσε την πολεµική ανδρεία και το αίσθηµα υπεροχής (ύπείροχον 
εµµεναι), για το οποίο ο ήρωας θα µπορούσε να προσφέρει ακόµη και 
τη ζωή του. Στη φιλοσοφική σκέψη η λ. απέκτησε αξιολογικό 
χαρακτήρα. Έτσι, ο Πλάτων διδάσκει πως η αρετή αποτελεί ηθική 
αξία, ενώ οι σοφιστές τη συνέδεσαν µε την πολιτική τέχνη. Στον 
Αριστοτέλη διασαφηνίζεται ότι η αρετή είναι σύστηµα αξιών και ότι 
υπάρχουν αρετές που εξυψώνουν τον χαρακτήρα (ηθικές) και αρετές 
που καλλιεργούν το πνεύµα (πνευµατικές). Στην Κ.∆. η λ. διατήρησε 
εν µέρει τη σηµ. τής ηθικής πληρότητας, αλλά συνδέθηκε επίσης, 
όπως ήταν φυσικό, µε τις ιδιότητες τού Θεού (π.χ. Α' Πέτρ. 2, 9: 
ό'ττως τός άρετάς έξαγγείλητε του εκ σκότους υµάς καλέσαντος εις το 
θαυµαστόν αυτού φώς)]. αρετολογία (η) {αρετολογιών} λόγος περί 
αρετής· (ειδικότ.) ΦΙΛΟΣ. 

κλάδος τής ηθικής, που ασχολείται µε την αρετή. αρετσινωτος, -η, -
ο (κρασί) που δεν έχει ρετσίνι ANT. ρετσινάτος. αρζάν (το) {άκλ.} το 
ασηµί χρώµα: γκρι ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. argent < λατ. argentum]. αρζαντέ επίθ. {άκλ.} 1. 
αυτός που είναι επάργυρος 2. (για ζώα) αυτός που έχει γούνα γκρίζου 
χρώµατος µε ασηµένιες ανταύγειες. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. argenté < p. 
argenter < argent (βλ. λ. αρζάν)]. αρήγωτος, -η, -ο → αρίγωτος 
Άρης (ο) {-η κ. (λόγ.) -εως} 1. ΜΥΘΟΛ. ένας από τους δώδεκα θεούς τού 

Ολύµπου, γυιος τού ∆ία και τής Ήρας, ο θεός τού πολέµου 2. ΑΣΤΡΟΝ. 
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ένας από τους πλανήτες τού ηλιακού µας συστήµατος, γνωστός και 
ως «Ερυθρός | Κόκκινος Πλανήτης» λόγω τής ερυθροκίτρινης επιφά-
νειας του, ο οποίος συνδέθηκε µε την έρευνα για την ύπαρξη εξωγή-
ινης ζωής, ώστε να αποτελεί συνήθη τόπο αναφοράς στα έργα επι-
στηµονικής φαντασίας· ΦΡ. από τον Άρη κατέβηκε; για πρόσωπο που 
αγνοεί βασικά στοιχεία τής καθηµερινότητας ή τής επικαιρότητας 
και µοιάζει να µην έχει σχέση µε ό,τι γίνεται γύρω του: ∆εν ξέρει ότι 
έχουµε εκλογές; ~; · 3. αθλητικό σωµατείο τής Θεσσαλονίκης 4. (α) 
ανδρικό όνοµα (β) ως χαϊδευτ. άλλων ονοµάτων, όπως Αριστείδης, 
Αριστόβουλος κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. θεωνύµιο < άρή «βλάβη, απώλεια», οµηρικό ουσ. αβεβ. 
ετύµου, που ίσως συνδ. µε τη µτγν. «γλώσσα» άρος- βλάβος άκού-
σιον και µε το οµηρικό ουσ. άρειή «απειλή». Το θεωνύµιο µαρτυρεί-
ται ήδη στη Μυκηναϊκή: A-re = "Αρει (δοτική)]. 

Πεδίον τού Άρεως, o Στ. Κουµανούδης (Συναγωγή νέων λέξεων...) 
αναφέρει τα εξής: «Ούτω πολλοί των ηµετέρων άπα ετών µετέ-
φρασαν τον εν Παρισίοις champ de Mars, ενώ το ορθόν είναι "πε-
δίον τού Μαρτίου" (µηνός δηλ.), επειδή επί των Μεροβιγγίωνβα-
σιλέων των Φράγκων έγίνοντο τον Μάρτιον εκεί ai µεγάλαι τού 
λαού συνελεύσεις [...] "Οµως δέ κατά την κοινήν έκδοχήν τής λέ-
ξεως, την ένθυµίζουσαν τον έν Ρώµη ποτέ campus Martius, εχοµεν 
και ηµείς τώρα έν Αθήναις το προς αρκτον και ανατολάς τής Πό-
λεως, ένθα ό στρατών του ιππικού, πεδίον τού Άρεος, µιµούµενοι, 
όπως και έν άλλοις πολλοίς, τους ξένους». 

-άρης, -άρισσα κ. -άρα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέ-
ξεων που δηλώνουν: 1. πρόσωπο συγκεκριµένης ηλικίας: τριαντ-άρης 
- τριαντ-άρα (πρόσωπο τριάντα ετών) 2. αυτόν που έχει επιτύχει σε 
διαγωνισµό ή παιχνίδι συγκεκριµένο αριθµό σηµείων, αριθµών κ.λπ.: 
στο ΠΡΟΠΟ βρέθηκαν δύο δεκατριάρηδες || οι εξάρηδες τον ΛΟΤΤΟ 3. 
ενασχόληση (συνήθ. επαγγελµατική) µε κάτι: λυρ-άρης, αγελαδ-άρης, 
περιβολ-άρης - περιβολ-άρισσα 4. ιδιότητα: νοικ-άρης - νοικ-άρισσα | 
νοικ-άρα, κατεργ-άρης - κατεργ-άρισσα | κατεργ-άρα 5. δροµέα ορι-
σµένης απόστασης: διακοσ-άρης, τετρακοσ-άρης. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
µτγν. -άριος (< λατ. -arius), όπου αρχικώς απαντά µόνο σε 
λατινογενείς λ.· οπότε κατά τα λατινογενή καγκελ-άριος, κο-µισ-
άριος, λεγεων-άριος κ.τ.ό., σχηµατίστηκαν τ. µε το µεταπλ. επίθηµα 
-άρης, λ.χ. πενηντ-άρης, διαβατ-άρης κ.ά.]. 

Αρθούρος (ο) 1. µυθικός ήρωας τής Αγγλίας (τέλος 5ου - αρχές 6ου 
αι.)- ενέπνευσε τον κύκλο των διηγήσεων των «Ιπποτών τής Στρογγυ-
λής Τραπέζης» 2. όνοµα ηγεµόνων τής Αγγλίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Arthur < αρχ. αγγλ. Artur, αβεβ. ετύµου, 
πιθ. συνδ. µε κελτ. art «πέτρα» ή «αρκούδα»]. 

αρθραλγία (η) [1861] {αρθραλγιών} ΙΑΤΡ. Ο πόνος των αρθρώσεων 
ΣΥΝ. ρευµατισµοί. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
arthralgie]. 

αρθρίδιο (το) [1875] {αρθριδί-ου | -ων} (λόγ.) το περιορισµένης έκτα-
σης άρθρο σε εφηµερίδα ή περιοδικό: πολιτικό ~ ΣΥΝ. αρθράκι. 

αρθρικός, -ή, -ό [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τις αρθρώ-
σεις: ~ χόνδρος | κοιλότητα | υγρό. 

αρθρίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή των ιστών των αρθρώσεων: χρόνια | 
ρευµατική | πυώδης | παραµορφωτική ~. Επίσης (λόγ.) αρθρίτις [αρχ.] 
{αρθρίτιδος}. 

αρθριτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αρθρίτιδα: ~ 
πάθηση | πόνος 2. αρθριτικός (ο), αρθριτική (η) πρόσωπο που πάσχει 
από αρθρίτιδα: στους ~ συνιστάται ειδική θεραπεία 3. αρθριτικά (τα) 
(εσφαλµ.) η αρθρίτιδα (βλ.λ.). 

άρθρο (το) 1. ΓΛΩΣΣ. το κλιτό µέρος τού λόγου, που χρησιµοποιείται 
µόνο µπροστά από ονόµατα (ή ονοµατοποιηµένες εκφράσεις) και 
αναφέρεται σε πρόσωπα ή πράγµατα µε συγκεκριµένη και εξειδι-
κευτική ή µε γενική καθώς και µε αόριστη σηµασία· διακρίνεται σε 
οριστικό (ο, η, το) και αόριστο (ένας, µία, ένα) · 2. καθένα από τα µέ-
ρη νόµου, καταστατικού, κανονισµού, διοικητικού, θρησκευτικού ή 
άλλου επίσηµου κειµένου: τα ~ τού Συντάγµατος || το ~ 36 τού Αστι-
κού Κώδικα περί µειωµένης ικανότητας καταλογισµού || τα ~ τού 
Συµβόλου τής Πίστεως- ΦΡ. άρθρο πίστεως για αρχή, θεωρία, άποψη 
στην οποία εµµένει κάποιος δογµατικά: η αποκρατικοποίηση έχει γί-
νει ~ για τον νεοφιλελευθερισµό · 3. κείµενο σε εφηµερίδα ή περιο-
δικό, που πραγµατεύεται ειδικό θέµα: κύριο | ενυπόγραφο | ανώνυµο | 
σύντοµο | επιθετικό | συκοφαντικό | πρωτοσέλιδο | µεγάλο | µικρό ~ 4. 
λήµµα λεξικού ή εγκυκλοπαίδειας. — (υποκ.) αρθράκι (το) (σηµ. 3). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µελέτη, παραποµπή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άρθρον, αρχική σηµ. «άρθρωση, δεσµός», < θ. άρ- (συνδ. 
µε ρ. άραρίσκω «κατασκευάζω, τακτοποιώ», οµόρρ. αρέσκω, αριθµός, 
αρµενίζω κ.ά.) + επίθηµα -θρο- (πβ. βό-θρον, πλέ-θρον, µέλα-θρον 
κ.ά.). Η σηµ. τής γραµµατικής κατηγορίας είναι ήδη αρχ. (Αριστοτέ-
λης). Η φρ. άρθρο πίστεως είναι µετάφρ. δάνειο (< γαλλ. article de 
foi)]. 

άρθρο: οριστικό - αόριστο. Τα άρθρα, όπως και τα ουσιαστικά, 
χρησιµεύουν στη γλώσσα για να αναφερθούµε σε πρόσωπα και 
πράγµατα. Αν η αναφορά γίνεται σε πρόσωπο ή πράγµα γνωστό 
(από όσα έχουν λεχθεί, από τη γνώση τού περιβάλλοντος κ.τ.ό.), 
τότε είναι συγκεκριµένη και εξειδικευτική, αλλιώς είναι γενική 
αναφορά. Το λεγόµενο οριστικό άρθρο (ο, η, το) χρησιµοποιείται -
κατά τρόπο φαινοµενικά αντιφατικό- και στις δύο περιπτώσεις, 
δηλ. και σε συγκεκριµένες | εξειδικευµένες αναφορές, αλλά και 
σε αόριστες | γενικευµένες: Η γυναίκα σωριάστηκε κάτω αναί-
σθητη (συγκεκριµένη, γνωστή στον ακροατή) - ∆εν του άρεσε η 

ταινία (το άρθρο εξειδικεύει την αναφορά σε συγκεκριµένη ταινία 
γνωστή στους συνοµιλητές). Αλλά: Το κάπνισµα βλάπτει την καρ-
διά (γενική αναφορά· όχι τη συγκεκριµένη καρδιά, αλλά κάθε 
καρδιά, κάθε άνθρωπο) - o άνθρωπος χρειάζεται αγάπη και κα-
λοσύνη (κάθε άνθρωπος· γενική - αόριστη αναφορά) - Παίρνει 
εκατό χιλιάδες τον µήνα (κάθε µήνα· γενική µνεία). Τελευταία, 
στον προφορικό κυρίως λόγο, το οριστικό άρθρο χρησιµοποιείται 
(µε ή χωρίς το και), για να δηλώσει εµφατικά -ως ταύτιση και κα-
τεξοχήν αναφορά- ορισµένο πρόσωπο ή πράγµα: Είναι (και) ο για-
τρός - Μιλάµε για το γλυκό. 
Το αόριστο άρθρο (για µη συγκεκριµένες, αόριστες αναφορές) εί-
ναι το ένας, µια, ένα: Μου σύστησαν έναν γιατρό που χειρουργεί σε 
ιδιωτική κλινική (αόριστη αναφορά) - Μια γυναίκα µε τέτοια 
προβλήµατα υγείας δεν επιτρέπεται να εργάζεται. Ενίοτε και το 
αόριστο άρθρο χρησιµοποιείται µε γενική σηµασία: ένας γιατρός 
έχει τις γνώσεις να αντιµετωπίσει τέτοια περιστατικά. Τα τελευταία 
χρόνια επιδίδει όλο και περισσότερο η χρήση ως αορίστου άρθρου 
τής αόριστης αντωνυµίας κάποιος, κάποια, κάποιο: Εχω κάποια 
δουλειά στην Αθήνα και χρειάζοµαι το αυτοκίνητο -Ξέρεις κάποιον 
ηλεκτρολόγο να µας φτειάξει τη λάµπα; Η χρήση αυτή ισχύει ιδίως 
σε εκφορές κατά πληθυντικό, όπου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
το ένας, µια, ένα: Υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες που δεν πρέπει να 
χαθούν - Οι εργαζόµενοι διαφωνούν µε κάποιους χειρισµούς τής 
∆ιοίκησης. 
Μερικοί προφέρουν άθρο (!) αντί για άρθρο. Πρόκειται προφανώς 
για λανθασµένη προφορά (πβ. και αρθρώνω, άρθρωση, διάρθρωση, 
έναρθρος κ.τ.ό.). 

άρθρο οριστικό: κλίση | τύποι 
ο η το 
τού τής τού 
τον τη(ν) το 
οι οι τα 
των των των 
τους τις τα 

τον: Προκειµένου να αποφεύγεται η σύγχυση αρσενικού και ου-
δετέρου στην αιτιατική ενικού των έναρθρων ουσιαστικών (π.χ. το 
δάσκαλο = το δάσος), είναι καλό η αιτ. τού αρσενικού να χρησι-
µοποιείται πάντοτε µε το -ν (τον), για να διακρίνεται από το ου-
δέτερο: Συνάντησαν τον δάσκαλο (όχι: το δάσκαλο) - γνωρίζουν 
τον λόγο (όχι: το λόγο). Αυτή η διάκριση τηρείται στο παρόν λεξι-
κό, αλλά έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται ευρύτερα στον γραπτό 
λόγο. 
την/τη: Αφού ο τύπος αυτός δεν γεννά προβλήµατα σύγχυσης 
(όπως το αρσενικό σε σχέση µε το ουδέτερο), µπορεί να χρησιµο-
ποιείται ανάλογα µε το φωνητικό περιβάλλον: την + φωνήεν | π, τ, 
κ - τσ, τζ - ξ, ψ (την άνοιξη, την πόρτα, την τιµή, την κόρη - την 
τσάντα, την τζαµαρία -την ξαδέλφη, την ψυχή)' τη σε όλες τις άλ-
λες περιπτώσεις (+ φ, θ, χ - β, δ, γ - µ, ν - λ, ρ - σ, ζ): τη φωτιά, τη 
θυγατέρα, τη χώρα, - τη βίδα, τη δύναµη, τη γιορτή - τη µάννα, τη 
νόηση - τη λίµνη, τη ροή - τη συνέλευση, τη ζωή. Προβλήµατα εµ-
φανίζει η χρήση τού τελικού -ν προ των συµφώνων µπ, ντ, γκ. Φω-
νητικά το -ν στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι αισθητό στους οµι-
λητές, γι' αυτό είναι καλύτερο να αποφεύγεται η δήλωση του στη 
γραφή: τη µπόρα, τη ντουλάπα, τη γκρίνια. Παρά ταύτα, η σχολική 
γραµµατική διδάσκει τη γραφή τού -ν και στις περιπτώσεις αυτές 
τού - τής - τού: Στο παρόν λεξικό και σε πολλά άλλα κείµενα, για 
να αποφευχθεί η σύγχυση άρθρου και κτητικής αντωνυµίας και να 
διευκολυνθεί η ροή τής ανάγνωσης και κατανόησης τού γραπτού 
κειµένου, το άρθρο στη γενική ενικού (του/της/του) τονίζεται σε 
όλες τις περιπτώσεις, ώστε να µη διακόπτεται η ροή τής ανά-
γνωσης και να µην προκαλείται σύγχυση µε τις αντίστοιχες αντω-
νυµίες (προσωπικές - κτητικές): η τιµή τού δολαρίου, η ροή τής 
ανάγνωσης, η σηµασία τού γραπτού κειµένου (όχι: «η σηµασία του 
γραπτού κειµένου», όπου το του θα µπορούσε να εκληφθεί ως 
κτητικό). 
Τα ίδια ισχύουν και για τους αντίστοιχους τύπους τής προσωπι-
κής αντωνυµίας: τον γνωρίζω (διαφέρει από: το γνωρίζουν), την 
καταλαβαίνω - τη βλέπω - ο πατέρας τής έδωσε χρήµατα (διαφέρει 
από την κτητική αντωνυµία: ο πατέρας της έδωσε χρήµατα). 

άρθρο αόριστο: κλίση | τύποι 
ένας µια/µία ένα 
ενός µιας/µίας       ενός 
έναν µια/µία ένα 

µια | µία, µιας | µίας: Ως αόριστο άρθρο χρησιµοποιείται κανονικά 
ο άτονος τύπος (ο οποίος συνεκφέρεται συνήθως µε το όνοµα που 
ακολουθεί και αποτελεί µία τονική ενότητα): Τον συνάντησα µια 
µέρα έξω από το σχολείο - Ήλθε µια υπάλληλος και εξήγησε τι 
συµβαίνει. Οι τονούµενοι τύποι µία/µίας χρησιµοποιούνται κυρίως 
ως αριθµητικά: Αγοράσαµε µία µόνο συσκευή' δεν είχαν άλλη -
Απάντησε µόνο µία µαθήτρια - Είχαµε µία και µόνη επιλογή, να 
συνεργαστούµε ή να αποχωρήσουµε. Η χρήση τού µία ως αριθµη-
τικού, καθότι εµφατικότερη, απαιτεί και αυτοτελή τονισµό. Το 
έναν (µε -ν) χρησιµοποιείται πάντοτε στο παρόν λεξικό και σε 
πολλά άλλα γραπτά κείµενα αντί τού ένα, προκειµένου να επι-
τυγχάνεται ευχερέστερα η διάκριση αρσενικού και ουδετέρου (πβ. 
και τον: το): Αναφέρεται σ'έναν συµµαθητή του από το Παρίσι -
Χρειάζεται έναν φίλο- όχι ένα φίδι! (όχι: ένα φίλο). 
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αρθρογραφία (η) [1884] {χωρ. πληθ.} 1. η σύνταξη και η δηµοσίευση άρθρων 
σε εφηµερίδες και περιοδικά 2. (συνεκδ.) το σύνολο των άρθρων που 
δηµοσιεύονται: επίκαιρη | εµπρηστική ~ || η ~ τής ηµέρας. — αρθρογραφικός, 
ή, -ό [1895], αρθρογραφικά επίρρ. 

αρθρογράφος (ο/η) [1849] συντάκτης άρθρων, τα οποία δηµοσιεύονται σε 
εφηµερίδες και περιοδικά: επώνυµος | ανώνυµος | διάσηµος | έγκριτος | 
έγκυρος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 

αρθρογραφώ ρ. αµετβ. [1878] {αρθρογραφείς... | αρθρογράφησα} δηµοσιεύω 
άρθρα σε έντυπα (εφηµερίδες, περιοδικά κ.λπ.): αρθρογραφούσε σε πρωινή 
εφηµερίδα. 

αρθροπάθεια (η) [1888] {αρθροπαθειών} ΙΑΤΡ. κάθε πάθηση των αρθρώσεων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. arthropathie]. 

αρθροπλαστική (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική επέµβαση για την αντικατάσταση µιας 
κατεστραµµένης άρθρωσης και την αποκατάσταση τής κινητικότητας (µε 
τεχνητά εξαρτήµατα). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. arthroplasty]. 

αρθρόποδο (το) [1877] {αρθροπόδων} ΖΩΟΛ. κάθε ασπόνδυλο τού οποίου το 
σώµα είναι διαιρεµένο σε τµήµατα (δακτυλίους) και προ-στατεύεται από 
σκληρό αδιάβροχο περίβληµα (λ.χ. τα έντοµα, τα αραχνοειδή, οι σκορπιοί). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. arthropode]. 

αρθροσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση τής 
κοιλότητας µιας άρθρωσης µε αρθροσκοπιο (βλ.λ.). Επίσης αρ-θροσκοπία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. arthroscopy], 

αρθροσκοπιο (το) {αρθροσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. µικρός σωλήνας µε 
µικροσκοπική κάµερα στο άκρο του, µε τον οποίο εξετάζεται το εσωτερικό 
µιας άρθρωσης για τον εντοπισµό και τη διαπίστωση τής σοβαρότητας 
τραυµατισµού ή αρθρίτιδας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
arthroscope]. 

αρθρώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {άρθρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. συνδέω (τα µέρη ενός 
συνόλου) ΣΥΝ. συναρµολογώ 2. συνδυάζω ήχους και φθόγγους, για να 
σχηµατίσω λέξεις και φράσεις: δεν µπόρεσε να αρθρώσει λέξη ΣΥΝ. προφέρω, 
λέω 3. (µτφ.) διατυπώνω ή χρησιµοποιώ συγκεκριµένου τύπου εκφράσεις ή 
λόγο: κατηγορούν τους πολιτικούς ότι δεν αρθρώνουν λόγο σύγχρονο και 
πειστικό || µέσα από την ποίηση του αρθρώνει έναν αυστηρό, λιτό, δωρικό λόγο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άρθρώ (-όω) «συνδέω, συνάπτω - εκφωνώ» < άρθρον]. 

άρθρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (α) ο τρόπος µε τον 
οποίο συνδέονται τα µέρη συνόλου και συνεκδ. η ίδια η σύνδεση (β) κυρ. 
ΙΑΤΡ. η ένωση και τα σηµεία στα οποία συνδέονται µεταξύ τους τα οστά µε 
ινώδεις χορδές (συνδέσµους)· η κλείδωση: είχε πόνους στις ~ · 2. ΓΛΩΣΣ. η 
εκφώνηση φθόγγου που αντιστοιχεί σε ορισµένο αρθρωτικό σχήµα, δηλ. σε 
ορισµένη διάταξη των κινήσεων των φωνητηρίων οργάνων (γενικότ.) ο 
τρόπος προφοράς των φθόγγων µιας γλώσσας: είχε άριστη | καθαρή | σωστή ~ 
|| προβλήµατα αρθρώ-σεως (ελαττωµατικής προφοράς)· ΦΡ. (α) τόπος 
αρθρώσεως τρόπος κατηγοριοποιήσεως τής άρθρωσης των φθόγγων µε βάση 
το σηµείο όπου αρθρώνονται (στόµα, µύτη κ.λπ.) και τις συνδυαστικές 
κινήσεις των κινητών φωνητηρίων οργάνων (γλώσσας, χειλιών, κάτω 
σιαγόνας, φωνητικών χορδών κ.λπ.) σε σχέση µε τα ακίνητα (δόντια, φατνία, 
ουρανίσκος κ.ά.): ως προς τον τόπο αρθρώσεως, τα σύµφωνα τής Ελληνικής 
διακρίνονται σε χειλικά, οδοντικά, έρρινα κ.ά. (β) τρόπος αρθρώσεως τρόπος 
κατηγοριοποιήσεως τής άρθρωσης µε βάση το είδος τού φραγµού ή τού 
στενού που σχηµατίζεται στο στόµα (ή στη µύτη) από τα φωνητήρια όργανα 
κατά την παραγωγή ορισµένου φθόγγου: ως προς τον τρόπο αρθρώσεως, τα 
σύµφωνα τής Ελληνικής διακρίνονται σε κλειστά (π, τ, κ κ.λπ.) και σε διαρκή (β, 
γ, δ κ.λπ.). — αρθρωτικός, -ή, -ό. 

αρθρωτής (ο) ΓΛΩΣΣ. (συνήθ. στον πληθ.) καθένα από τα κινητά, τα κυρίως 
αρθρωτικά φωνητήρια όργανα, που είναι: η γλώσσα, τα χείλη, η κάτω 
σιαγόνα, η υπερώα, η σταφυλή και οι φωνητικές χορδές κατ' αντιδιαστολή 
προς τα ακίνητα φωνητήρια όργανα (δόντια, χείλια, φατνία, ουρανίσκο, 
φάρυγγα) που χαρακτηρίζονται ως «σύστηµα αναφοράς». [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. articulator]. 

αρθρωτός, -ή, -ό [1873] 1. αυτός που αποτελείται από διάφορα τµήµατα, που 
συνδέονται µεταξύ τους µε αρθρώσεις (βλ.λ., σηµ. l(: ~ διάταξη στοιχείων 2. 
ΠΛΗΡΟΦ. αυτός που απαρτίζεται από στοιχεία τα οποία έχουν αυτοτέλεια 
µεταξύ τους έτσι, ώστε οποιαδήποτε µεταβολή ή και υποκατάσταση ενός ή 
περισσοτέρων από αυτά να µη θίγει την αυτοτέλεια τού συνόλου: ~ σύστηµα · 
3. (λόγος) που προκύπτει από την άρθρωση (βλ.λ., σηµ. 2), έναρθρος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. articulé. H σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού 
αγγλ. modular]. 

-api παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. αριθµό: 
δεκατρία - δεκατρι-άρι, δώδεκα - δωδεκ-άρι, έξι - εξ-άρι 2. βαθµό αξιολόγησης 
µιας επίδοσης: πήρε οκτάρι στα µαθηµατικά 3. τραπουλόχαρτο που φέρει 
συγκεκριµένο αριθµό: έχω πεντάρι και δύο άσους 4. συγκεκριµένο µέγεθος: 
δωδεκάρια γράµµατα (τυπογραφικά στοιχεία δώδεκα στιγµών) || 
σαρανταπεντάρι περίστροφο (περίστροφο διαµετρήµατος σαρανταπέντε 
χιλιοστών) 5. σπίτι µε συγκεκριµένο αριθµό δωµατίων: νοίκιασε ένα δυάρι 
(διαµέρισµα δύο δωµατίων) 6. ποσότητα που ανέρχεται σε συγκεκριµένο 
αριθµό: αγόρασε ένα τριάρι κιλά µήλα 7. παίκτη αθλητικής οµάδας που παίζει 
στη θέση η οποία δηλώνεται µε συγκεκριµένο αριθµό: η οµάδα χρειάζεται ένα 
καλό δεκάρι 8. (λαϊκ.) νόµισµα συγκεκριµένης αξίας: εκατό - κατο-στ-άρι, 
πενήντα - πενηντ-άρι, πεντακόσια - πεντακοσ-άρι 9. ότι και η αρχική λέξη: 
ζεύγος - ζευγ-άρι, πόδι - ποδ-άρι, χαλινός - χαλιν-άρι 

10. υποκορισµό: λύχνος - λυχν-άρι, κλώνος - κλων-άρι, βλαστός -βλαστ-άρι, 
φανός - φαν-άρι, ζώνη - ζων-άρι 11. µια ιδιότητα σε µεγάλο βαθµό ή µεγάλη 
ποσότητα: γιοµάτος - γιοµατ-άρι, µακρύς - µα-κρυν-άρι 12. το αποτέλεσµα τής 
ενέργειας τού ρήµατος: αποµένω -αποµειν-άρι 13. (σε διάφορα τυχερά 
παιχνίδια) σύνολο σωστών προβλέψεων, επιτυχιών: δεκατριάρι στο ΠΡΟΠΟ || 
εξάρι στο ΛΟΤΤΟ κ.ά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποκ. επίθηµα -άριον (ζεύγος - 
ζευγάριον, δοκός - δο-κάριον), που ενισχύθηκε από το αντίστοιχο λατ. -arium 
(λ.χ. cell-arium, den-arium)]. 

άρια (η) το τραγούδι που ερµηνεύεται από µία µόνο φωνή και έχει ορ-χηστρική 
συνοδία (κυρ. σε όπερα, ορατόριο, καντάτα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν. < ιταλ. aria, αρχική σηµ. «ατµοσφαιρικός αέρας», < λατ. 
aera, αιτ. τού aer (< αρχ. αήρ, αέρος). Η σηµ. τής µελωδίας οφείλεται σε 
επίδραση τού παλαιού γαλλ. aire «τρόπος, σκοπός»]. 

-αριά παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. 
ηλικία κατά προσέγγιση: είναι καµιά σαρανταριά χρονών 2. ποσότητα κατά 
προσέγγιση: ήταν καµιά δωδεκαριά παιδιά || αγόρασε καµιά τριανταριά 
φακέλους 3. (α) τη συσκευή που λειτουργεί µε κάτι: κλειδί - κλειδ-αριά, ζύγι - 
ζυγ-αριά (β) τη συσκευή που προορίζεται για κάτι: ψηστ-αριά 4. φυτό: 
κουκουν-αριά, κληµατ-αριά, λυγαριά 5. σύνολο αντικειµένων τού ίδιου είδους: 
συκώτι - συκωτ-αριά. [ΕΤΥΜ. Ως προς τις σηµ. 1, 2, η λ. αποτελεί παράγωγο 
λ. σε -άρι (λ.χ. εικοσάρι - εικοσ-αριά), ενώ στις υπόλοιπες σηµ. πρόκειται για 
µεσν. επίθηµα, που αποσπάστηκε από λ. µε -ρ- ως µέρος τού θέµατος (λ.χ. 
κουµαρέα> κουµαριά, οπότε και κλειδί- κλειδ-αριά)]. 

-αρία (καθηµ.) παραγωγικό επίθηµα λέξεων που δηλώνουν: 1. σύνολο που 
αποτελείται από κάτι: αλήτης - αλητ-αρία, πιτσιρίκι - πιτσιρικ-αρία 2. ιδιότητα: 
σνοµπ - σνοµπ-αρία, κοκέτα - κοκετ-αρία 3. κατασκευή από ορισµένο υλικό: 
τζάµι - τζαµ-αρία 4. τον τόπο όπου σερβίρεται ή γενικότ. πωλείται κάτι: πιτσ-
αρία, µπιρ-αρία. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα που προήλθε από επίθ. σε -άρος ή -
άρης µε καταλ. -ία (λ.χ. αδέκαρος - αδεκαρία, απένταρος - απενταρία, όπου το 
-ρ- είναι µέρος τού θέµατος) και εµφανίζεται επίσης σε βεν. δάνεια ως 
µεταφορά τού βεν. -aria (λ.χ. γαλαρία < βεν. galaria, καβαλα-ρία < βεν. 
cavalaria). Εν συνεχεία αποσπάστηκε ως αυτοτελές επίθηµα και σε ελληνικής 
αρχής λέξεις, λ.χ. τραπεζ-αρία, αλητ-αρία]. 

Αριάδνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Κρήτης Μίνωα και τής Πασιφάης· 
σύµφωνα µε τον µύθο, βοήθησε τον Θησέα να βγει από τον λαβύρινθο 
δίνοντας του τον «µίτο» (νήµα)· ΦΡ. (µτφ.) µίτος τής Αριάδνης κάθε στοιχείο 
που οδηγεί στην επίλυση προβλήµατος, την εξιχνίαση µυστηρίου, δύσκολης 
υπόθεσης κ.λπ.: η αστυνοµία αναζητεί στο στενό περιβάλλον τού θύµατος τον 
µίτο τής Αριάδνης γι ' αυτή την παράξενη δολοφονία 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως µικρασιατικής αρχής ή < Άριάγνη 
«αγνότατη» < άρι- προθεµ. «πολύ» (βλ. κ. άριστος) + αγνή. Η φρ. µίτος τής 
Αριάδνης έχει περάσει και σε ξένες γλ., λ.χ. αγγλ. Ariadne's clue, γαλλ. le fil 
d'Ariane]. 

αριά vi Κ. αϊράνι (το) {αριαν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το ξινόγαλα · 2. η αραιή 
λάσπη των οικοδόµων, πολύ αραιό τσιµεντοκονίαµα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. ayran]. 

αριβάρω ρ. µετβ. {αριβάρισα} φθάνω (συνήθ. µε πλοίο) στον προορισµό µου: 
σε λίγο αριβάρουµε στη Βενετία. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. arrivare «φθάνω» < *adripare «πηγαίνω στην άκρη, φθάνω» 
< λατ. ad + ripa «ακτή, πλευρά»]. 

αριβισµός (ο) η χρησιµοποίηση κάθε µέσου (θεµιτού και αθέµιτου) για τη 
γρήγορη ανάδειξη σε διάφορους χώρους (πολιτική, οικονοµία κ.λπ.) ΣΥΝ. 
καιροσκοπισµός, τυχοδιωκτισµός. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. arrivisme < 
arriver «φθάνω»]. 

αριβίστας (ο) {αριβιστών}, αριβίστρια (η) {αριβιστριών} πρόσωπο που 
χρησιµοποιεί κάθε µέσο (θεµιτό και αθέµιτο), για να αναδειχθεί σε διάφορους 
χώρους (πολιτική, οικονοµία κ.λπ.): ~ πολιτικός ΣΥΝ. καιροσκόπος, 
τυχοδιώκτης. Επίσης αριβιστής. — αριβιστικός, -ή, -ό, αριβιστικά επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. arriviste, βλ. κ. αριβισµός]. 

α ριγωτός, -η, -ο (παλαιότ. ορθ. αρήγωτος) αυτός που δεν έχει ρίγες: ~ χαρτί. 
αρίδα (η) (λαϊκ.) 1. η κνήµη ή το πόδι ολόκληρο- κυρ. στη ΦΡ. απλώνω | 

τεντώνω την αρίδα µου (ή τις αρίδες µου) απλώνω τα πόδια µου, ξαπλώνω 
αναπαυτικά· (µτφ.) επαναπαύοµαι, τεµπελιάζω: τέντωσε την αρίδα του κι εννιά 
είχε ο µήνας! · 2. είδος τρυπανιού για ξυλουργικές κ.ά. εργασίες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άρίς, -ίδος, αρχική σηµ. «χειρουργικό τρυπάνι», αγν. ετύµου. 
Η σηµερινή σηµ. ίσως οφείλεται σε παρετυµολογική σύνδεση µε τη λ. αράδα]. 

Αριδαία (η) πόλη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Πέλλας. [ΕΤΥΜ Πιθ. 
ονοµάστηκε έτσι προς τιµήν τού Άριδαίου, Μακεδόνα πρίγκιπα, γυιου τού 
Φιλίππου Β'. Η πόλη ονοµαζόταν προηγουµένως Αρδέα λόγω των άφθονων 
υδάτων µε τα οποία αρδεύεται, ενώ σε νεότερα χρόνια ήταν εν χρήσει και οι 
σλαβ. ονοµασίες Σούµποσκο και Καρατζόβα. Η ονοµασία Αριδαία δόθηκε 
επισήµως το 1951]. 

αρίδι (το) {αριδ-ιού | -ιών} η µικρή αρίδα (βλ.λ., σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
άρίδιον, υποκ. τού αρχ. άρίς, -ίδος «τρυπάνι» (βλ. λ. αρίδα)]. 

αρίθµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η αριθµητική 
καταµέτρηση, το µέτρηµα: ξεκίνησε την ~ από τα κιβώτια τής αποθήκης 2. η 
κατάταξη µε αύξοντα αριθµό: η ~ των σελίδων βιβλίου || η ~ των 
εµπορευµάτων που υπάρχουν στην αποθήκη. 

αριθµήσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να µετρηθεί, να υπολογιστεί µε κάποιον 
αριθµό. 



αριθµητήρας 274 αριθµός 
 

αριθµήσιµος - αριθµητός - αναρίθµητος: µετρήσιµος - µετρητός - 
αµέτρητος. Χρήσιµη είναι η διάκριση ανάµεσα στο αριθµήσιµος | 
αριθµητός και µετρήσιµος | µετρητός. Η ζάχαρη, η θλίψη, η κατα-
στροφή κ.τ.ό. είναι µετρήσιµα (πολλή ζάχαρη, µεγάλη θλίψη, πε-
ριορισµένη καταστροφή κ.ο.κ.), αλλά όχι αριθµήσιµα. όπως είναι 
λ.χ. τρία µήλα, δύο αυτοκίνητα, δέκα µαθητές κ.λπ. (µέτρηση είναι 
και όταν λέµε «τρία κιλά ζάχαρη»). Κύρια διάκριση των ουσια-
στικών µιας γλώσσας είναι κατά πόσον είναι µετρήσιµα ή αριθ-
µήσιµα ή µη. Έτσι, λ.χ. τα αφηρηµένα ουσιαστικά {ειρήνη, ηρεµία, 
χάος, ευτυχία, τιµή, αγάπη, όλεθρος, µίσος κ.τ.ό.) είναι µετρήσιµα 
αλλά όχι αριθµήσιµα, γεγονός που δεν τους επιτρέπει, κατά κανό-
να, να σχηµατίζουν πληθυντικό (πλην περιστάσεων που παίρνουν 
συγκεκριµένη µορφή | αναφορά, οπότε επιδέχονται και πληθυντικό 
και αρίθµηση: Είχε δύο αγάπες στη ζωή του, τη γυναίκα του και το 
πιοτό). Τόσο το αριθµήσιµος | αριθµητός όσο και το µετρήσιµος | 
µετρητός αποτελούν σηµασιοσυντακτικώς ποσοτικούς 
προσδιορισµούς ή ποσοδείκτες (quantifiers). Σε περιπτώσεις που 
τα αριθµήσιµα ποσά ή οι µετρήσιµες ποσότητες είναι τόσο εκτε-
ταµένα, ώστε να µην επιδέχονται αρίθµηση ή µέτρηση αντιστοί-
χως, χρησιµοποιούνται τα αναρίθµητος και αµέτρητος. 

αριθµητήρας (ο) [1897] µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για την 
αποτύπωση ορισµένων αριθµών πάνω σε έντυπα, εισιτήρια κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. numéroteur]. 

αριθµητήριο (το) [1890] {αριθµητηρί-ου | -ων) (παλαιότ.) το σχολικό 
όργανο των δηµοτικών σχολείων, στο οποίο οι αριθµοί παριστάνο-
νταν µε χάντρες ή βώλους· άβακας: η δασκάλα µάθαινε στα παιδιά 
την πρόσθεση µε το ~. 

αριθµητής (ο) [1805] ΜΑ©, Ο αριθµός που τίθεται στο επάνω µέρος 
τής κλασµατικής γραµµής (κατ' αντιδιαστολή προς τον παρονοµα-
στή, τον αριθµό που τίθεται κάτω από την κλασµατική γραµµή)· π.χ. 
στο κλάσµα 5/10, αριθµητής είναι ο αριθµός 5 και παρονοµαστής ο 
αριθµός 10. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. numérateur. Το αρχ. αριθµητής σήµαινε «µε-
τρητής»]. 

αριθµητική (η) [αρχ.] 1. µάθηµα που διδάσκεται στη στοιχειώδη εκ-
παίδευση και αναφέρεται στη φύση και τις ιδιότητες των αριθµών, 
στις στοιχειώδεις αριθµητικές πράξεις και την επίλυση συναφών προ-
βληµάτων 2. (συνεκδ.) το βιβλίο που περιέχει τη θεωρία και τις ασκή-
σεις τού παραπάνω µαθήµατος. 

αριθµητική - µαθηµατικά. Η αριθµητική (ενν. τέχνη· πβ. και γραµ-
µατική τέχνη) πρωτοαπαντά στην Πολιτεία τού Πλάτωνα (525 a), 
ενώ ο όρος µαθηµατικά πρωτοχρησιµοποιείται στα Ηθικά Νικοµά-
χεια (1151a, 17) τού Αριστοτέλη. Η αριθµητική (από το αριθµός) εί-
χε πάντα και έχει µέχρι σήµερα περισσότερο πρακτικό | εφαρµο-
σµένο χαρακτήρα (αριθµητικοί υπολογισµοί, µέτρηση | καταµέ-
τρηση, στοιχειώδεις έννοιες τής θεωρίας των αριθµών), σε αντίθε-
ση προς τα µαθηµατικά, που καλύπτουν τον ευρύτερο χώρο τής 
µαθηµατικής επιστήµης και σκέψης, o όρος που χρησιµοποιήθηκε 
αρχικά για τα µαθηµατικά από τον φιλόσοφο Αρχύτα (4ος αι. π.Χ.) 
ήταν τα µαθήµατα, µε τη σηµ. οι «µαθηµατικές γνώσεις» ως κα-
τεξοχήν «επιστηµονική γνώση» (πβ. σύγχρονο όρο sciences = φυ-
σικοµαθηµατικές | θετικές επιστήµες ως κατεξοχήν «επιστήµες»). 
o Πλάτωνας (Νόµοι 817e) µιλάει για «τρία µαθήµατα» (αριθµητι-
κή, γεωµετρία και αστρονοµία), τα οποία αργότερα θα γίνουν «τα 
τέσσερα µαθήµατα» µε την προσθήκη τής αρµονικής (τής µαθη-
µατικής θεωρίας τής µουσικής). Γενικότερα, η σηµ. τού µαθηµατι-
κός ξεκίνησε από τη δήλωση «τού εραστή τής γνώσεως», για να 
περάσει στη σηµ. «επιστηµονικός» και να εξειδικευθεί στη σηµ. 
«ο των µαθηµατικών, ο αναφερόµενος στη µαθηµατική επιστήµη». 

αριθµητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους αριθµούς, 
την αρίθµηση ή την αριθµητική (βλ.λ.): είχε να λύσει ένα δύσκολο ~ 
πρόβληµα || ~ πράξεις | σύνολο | σύστηµα- ΦΡ. (α) αριθµητική πρόο-
δος βλ. λ. πρόοδος (β) αριθµητικά δεδοµένα δεδοµένα µε µορφή 
αριθµών, οι αριθµοί σε µια στατιστική: τα ~ µιλούν για αύξηση τού 
κατά κεφαλήν εισοδήµατος · 2. αυτός που σχετίζεται µε ποσότητα 
(µεγαλύτερη ή µικρότερη): ήταν φανερή η ~ υπεροχή τού αντιπάλου 
3. αριθµητικά (τα) ΓΛΩΣΣ. οι λέξεις που δηλώνουν ποσότητα, που εκ-
φράζουν αριθµητικές έννοιες ή σχέσεις, λ.χ. ένα, δέκα, πρώτος, δέκα-
τος, µονάδα, τριπλός, διπλάσιος, πολλαπλάσιος κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενάµισης, εννέα, παραποµπή και λ. αριθµός ΠΙΝ. 

αριθµητικά: µία ή δύο λέξεις; εικοσιδύο ή είκοσι δύο; τριανταπέ-
ντε ή τριάντα πέντε; δεκατέσσερα ή δέκα τέσσερα; Γράφονται ως 
µία λέξη τα (σύνθετα) αριθµητικά από το 11 ώς και το 19. Όλα τα 
άλλα (σύνθετα) αριθµητικά 21-29, 31-39,41-49... γράφονται ως δύο 
λέξεις. Ήτοι: (α) 11-19: έντεκα, δώδεκα, δεκατρία, δεκατέσσερα, δε-
καπέντε, δεκαέξι, δεκαεπτά, δεκαοκτώ, δεκαεννέα (δεκαεννιά) (β) 
21-29, 31-39 κ.τ.ό.: είκοσι ένα, όχι εικοσιένα! (Εικοσιένα γράφεται 
ως ουσιαστικοπονηµένο αριθµητικό µόνο η χρονολογία τής Ελλη-
νικής Επανάστασης), είκοσι δύο, είκοσι τρία κ.λπ., τριάντα ένα, 
τριάντα δύο... τριάντα οκτώ, τριάντα εννιά, σαράντα ένα, σαράντα 
δύο... σαράντα πέντε, σαράντα έξι κ.ο.κ. 

αριθµητός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που µπορεί να µετρηθεί ΣΥΝ. αριθµή- 
σιµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµήσιµος. αριθµοδείκτης (ο) 

{αριθµοδεικτών} αριθµός που δείχνει τη σχέση 

µεταξύ µεγεθών, φαινοµένων, καθώς και τις µεταβολές τους. 
αριθµολογία (η) [1877] µέθοδος µαντείας µε τον συνδυασµό αριθµών 
που προκύπτουν από την αριθµητική ανάλυση προσωπικών στοιχείων 
(π.χ. το όνοµα, την ηµεροµηνία γέννησης κ.λπ.) ΣΥΝ. αριθµοµαντεία. — 
αριθµολόγος (ο/η), αριθµολονικός, -ή, -ό [1891]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. numerologie (νόθο συνθ.)]. αριθµοµαντεία (η) [1815] 
{χωρ. πληθ.} η µαντεία που γίνεται µε τη 
βοήθεια αριθµών. αριθµοµηχανή (η) η υπολογιστική µηχανή µε την 
οποία εκτελούνται αυτόµατα αριθµητικές πράξεις ΣΥΝ. (καθηµ.) 
κοµπιουτεράκι (µικρή φορητή αριθµοµηχανή). αριθµοµνήµων, -ων, -ον 
{αριθµοµνήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) αυτός που 
είναι ικανός να κάνει δύσκολες αριθµητικές πράξεις από µνήµης, στο 
µυαλό του (χωρίς αριθµοµηχανή ή χαρτί και µολύβι). Επίσης 
αριθµοµνήµονας (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. < αριθµός 
+ µνήµων < µνήµη]. αριθµός (ο) 1. έννοια που δηλώνεται µε 
µαθηµατικά σύµβολα (λ.χ. 1, 2,3 κ.λπ.), γράµµατα (α', β', γ' κ.λπ.) ή 
λέξεις (λ.χ. ένα, δύο, τρία κ.λπ.), φανερώνει το πλήθος των πραγµάτων 
στα οποία αναφερόµαστε και µας χρησιµεύει στους υπολογισµούς και 
στις µετρήσεις, λ.χ. ένα και ένα κάνουν δύο (1+1 = 2), || έτος αωκα' 
(1821) κ.λπ. : ακέραιος (βλ.λ.) | ρητός (βλ.λ.) | φυσικός (βλ.λ.) | άρτιος 
(βλ.λ.) | περιττός (βλ.λ.) ~ || αριθµοί αραβικοί (1, 2, 3... κ.λπ.) | ελληνικοί 
(α', β', γ'... κ.λπ.) | λατινικοί (Ι, II, III... κ.λπ.) || (ΠΛΗΡΟΦ.) ~ χρήστη (βλ. λ. 
χρήστης) ΣΥΝ. (καθηµ.) νούµερο- ΦΡ. (α) κωδικός (αριθµός) ειδικός 
συνδυασµός αριθµών, ο οποίος καθορίζεται, προκειµένου να 
αναγνωρίζεσαι η ταυτότητα αυτού που τον φέρει ή για την ταξινόµηση 
αντικειµένου σε αρχείο, για λόγους ασφαλείας σε χρηµατοκιβώτια, 
βαλίτσες κ.λπ., για την τυποποίηση και αναγνώριση προϊόντος, την 
κρυπτογράφηση στοιχείων (πληροφοριών, δεδοµένων κ.λπ.) (β) αύξων 
αριθµός (συντοµ. α.α.) αριθµός που φανερώνει σειρά σε σύνολο οµοίων 
πραγµάτων (γ) ο υπ' αριθµόν... αυτός που φέρει τον αριθµό (που 
ακολουθεί): το ~ 10 όχηµα (δ) (ειδικότ.) ο υπ' αριθµόν ένα (i) ο 
πρώτος στη σειρά, σε µια ιεράρχηση, σε µια κλίµακα αξιολόγησης: ο ~ 
κίνδυνος για την υγεία || είναι ο ~ εχθρός τού κράτους (ii) ο 
πιθανότερος: θεωρείται ο ~ υποψήφιος για την ανάληψη τής προεδρίας 
(ε) αριθµός προτεραιότητας ο αριθµός που δηλώνει τη σειρά που έχει 
κανείς µεταξύ άλλων, κυρ. όταν πρόκειται να εξεταστεί ή να ελεγχθεί· 
(συνεκδ.) το χαρτί που φέρει τέτοιον αριθµό και που δίνεται σε πελάτες, 
λ.χ. τραπεζών, ή σε ασθενείς που πρόκειται να εξεταστούν, για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση τους σύµφωνα µε τη σειρά προσέλευσης: οι 
ασθενείς θα εξεταστούν σύµφωνα µε τον αριθµό προτεραιότητας τους 
(στ) αριθµός κυκλοφορίας ο αριθµός που αναγράφεται ανάγλυφα στην 
πινακίδα κυκλοφορίας οχήµατος και δίνεται σε κάθε όχηµα από το 
Υπουργείο Μεταφορών (ζ) αριθµός πλαισίου ο αριθµός που φέρει 
ξεχωριστά κάθε όχηµα (αυτοκίνητο, µοτοσυκλέτα κ.λπ.) στο αµάξωµα 
του και που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τού οχήµατος, 
λειτουργεί δε και ως στοιχείο αναγνώρισης (και γνησιότητας) τού 
οχήµατος (η) αριθµός κινητήρα ο αριθµός που αναγράφεται στη 
µηχανή κάθε οχήµατος (θ) (λόγ.) ων ουκ έστιν αριθµός (ων ούκ εστίν 
αριθµός, Π.∆. Ψαλµ. 103,25) για τα οποία δεν µπορούµε να 
προσδιορίσουµε τον ακριβή αριθµό τους, δηλ. πάρα πολλά, 
αναρίθµητα: έκανε καταχρήσεις και απάτες και άλλα ~! 2. (συνεκδ.) 
οτιδήποτε δηλώνεται µε αριθµό (πρόσωπο, διεύθυνση, λογαριασµός, 
τηλεφωνικός κωδικός κ.λπ.): ο ~ 40.107 κερδίζει εκατό εκατοµµύρια 
(δηλ. ο κάτοχος τού δελτίου µε τον συγκεκριµένο αριθµό) || σε ποιον ~ 
µένεις; (ποιον αριθµό έχει το σπίτι σου;) || πέρασε το 13 προ ολίγου 
(δηλ. το τρόλεϊ µε αυτό τον αριθµό) || παίρνω τον ~ του, αλλά µιλάει 
(ενν. στο τηλέφωνο) || να περάσει ο -10 (αυτός που έχει στη σειρά τον 
αριθµό 1θ) || οι ληστές διέφυγαν, αλλά τους πήραµε τον ~ (τής πινακίδας 
τού αυτοκινήτου τους) 3. συγκεκριµένο τεύχος | φύλλο εντύπου: θα 
ήθελα τον ~ 5 τού περιοδικού (δηλ. το πέµπτο τεύχος) 4. (συνήθ. στον 
πληθ.) ο στατιστικός | οικονοµικός δείκτης: ας δούµε τι λένε οι ~ || οι ~ 
µιλούν από µόνοι τους για την οικονοµία || ευηµερούν οι ~, αλλά 
δυστυχούν οι άνθρωποι 5. το σύνολο προσώπων ή πραγµάτων: ο ~ των 
νεκρών ξεπέρασε κάθε προηγούµενο || µεγάλος | εντυπωσιακός ~ 
ανθρώπων επισκέφθηκε την έκθεση ΣΥΝ. πλήθος 6. αδιευκρίνιστη 
ποσότητα: υπάρχει ένας ~ θεµάτων που εκκρεµούν ΦΡ. σε αριθµό σε 
ποσότητα, σε πλήθος: συγκέντρωση οπαδών, τεράστια ~ · 7. ΓΛΩΣΣ. 
γραµµατική υποκατηγορία των ονοµάτων και των ρηµάτων που 
δηλώνει το πλήθος (ένα ή περισσότερα από ένα ή, σπανιότερα, και δύο, 
τρία κ.λπ.: ενικός - πληθυντικός - δυ-ϊκός - τριικός κ.λπ.) προσώπων, 
πραγµάτων, αφηρηµένων εννοιών ή ενεργειών, καταστάσεων που 
δηλώνονται αντιστοίχως από τους ονοµατικούς ή ρηµατικούς τύπους, 
π.χ. παιδί - δέντρο - εγώ (ενικός ονοµάτων), παιδιά - δέντρα - εµείς 
(πληθυντικός)· βλέπω - κοιµάται (ενικός ρηµάτων), βλέπουµε - 
κοιµούνται (πληθυντικός) · 8. Αριθµοί (οι) βιβλίο τής Π.∆., το τέταρτο 
τής Πεντατεύχου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. àpi- + παραγ. επίθηµα -θµός (ρυ-θµός, βα-θµός). Το 
θ. àpi- απαντά πιθανότατα στη λ. νήριτος < ve- στερητ. + -άρι-τος 
«αναρίθµητος». Αν το ά- στο θ. àpi- θεωρηθεί προθεµατικό (κάτι ανα-
µενόµενο προ τού -Γ-), τότε θα µπορούσε να συσχετιστεί µε αρχ. γερµ. 
ri- «αριθµός, σειρά», µέσ. αγγλ. rime, κ.ά. Η σηµασιολογική σύνδεση 
µε το ρ. άραρίσκω «συνδέω, συνάπτω κ.ά.» φαίνεται πιθανή, αφού η 
λ. αριθµός ήδη από την Αρχ. προσέλαβε αρκετές σηµ., όπως «πλήθος, 
ρυθµός, λογαριασµός», ενώ επίσης αρχ. είναι και η χρήση τής λ. για 
απόδοση των αριθµητικών σηµείων. Το βιβλίο 'Αριθµοί τής Π.∆. ονο-
µάστηκε έτσι από τους Εβδοµήκοντα εξαιτίας τού περιεχοµένου του, 
ενώ η εβρ. ονοµασία είναι Bemidh-bar «στην έρηµο» και έχει ληφθεί 
από τα πρώτα λόγια τού βιβλίου. Ορισµένες φρ. και φραστικές λέξεις 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
(...) 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
101 

(...) 200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1.000 1.001 
(...) 2.000 
(...) 10.000 

(...) 
100.000 

(...) (...) 
1.000.000 

1.000.000.000 
1.000.000.000.000 (ΙΟ12) 

1.000.000.000.000.000 (ΙΟ15) 

ά 
ß' 
γ' δ' 
ε' 

στ' | ς' 
ζ' 
η' θ' 
ι' ιά 
νβ' 
ιγ' 
ιδ' 
ιε' 

ιστ' | ις' 
ιζ' ιη' 
ιθ' κ' 
κα' 
κβ' 
(...) λ' 
µ' 
ν' 
ξ' 
ο' 

π' V 
ρ' ρα' 

(...) 
σ' 

τ' 

υ' 

φ' χ' 

ψ' 
ω' 

>' 

,α ,αά 
(...) 
,β (...) 
,ι 

(...) 
Ρ 

(...) 

ένα- ένας, µία | µια, ένα 
δύο/δυο 
τρία· τρεις, τρία 
τέσσερα· τέσσερεις, -εις, -α 
πέντε 
έξι 
επτά/εφτά 
οκτώ/οχτώ 
εννέα/εννιά 
δέκα 
έντεκα/ένδεκα 
δώδεκα 
δεκατρία· δεκατρείς, -είς, -ία 
δεκατέσσερα· δεκατέσσερεις, -εις, -α 
δεκαπέντε 
δεκαέξι | δεκάξι 
δεκαεπτά | δεκαεφτά 
δεκαοκτώ | δεκαοχτώ 
δεκαεννέα | δεκαεννιά 
είκοσι 
είκοσι ένα· είκοσι ένας, είκοσι µία, είκοσι ένα 
είκοσι δύο 
(...) 
τριάντα 
σαράντα 
πενήντα 
εξήντα 
εβδοµήντα 
ογδόντα 
ενενήντα 
εκατό 
εκατόν ένα- εκατόν ένας, εκατόν µία 

εκατόν ένα (...) διακόσια· 
διακόσιοι, -ιες, -ια 

(κ. λαϊκ. -κόσοι, -κόσες, -κόσα) 
τριακόσια- τρ(ι)ακόσιοι, -ιες, -ια 

(κ. λαϊκ. τρα-κόσοι, -κόσες, -κόσα) 
τετρακόσια· τετρακόσιοι, -ιες, -ια 

(κ. λαϊκ. -κόσοι, -κόσες, -κόσα) 
πεντακόσια- πεντακόσιοι, -ιες, -ια 

(κ. λαϊκ. -κόσοι, -κόσες, -κόσα) 
εξακόσια· εξακόσιοι, -ιες, -ια 

(κ. λαϊκ. -κόσοι, -κόσες, -κόσα) επτακόσια | 
εφτακόσια· επτακόσιοι | εφτακόσιοι, 

-ιες, -ια (κ. λαϊκ. εφτα-κόσοι, -κόσες, -κόσα) 
οκτακόσια | οχτακόσια· οκτακόσιοι | οχτακόσιοι, 

-ιες, -ια (κ. λαϊκ. οχτα-κόσοι, -κόσες, -κόσα) 
εννιακόσια- εννιακόσιοι, -ιες, -ια 

(κ. λαϊκ. -κόσοι, -κόσες, -κόσα) 
χίλια- χίλιοι, -ιες, -ια 
χίλια ένα· χίλιοι ένας, χίλιες µία, χίλια ένα 
(...) 
δύο χιλιάδες (...) 
δέκα χιλιάδες 

(...) 
εκατό χιλιάδες 

(...) 
ένα εκατοµµύριο ένα 
δισεκατοµµύριο ένα 
τρισεκατοµµύριο 
ένα τετράκις εκατοµµύριο (κ. τετρακισεκατοµ-

µύριο) (βλ. ΠΙΝ. 5, -άκις) 

πρώτος 
δεύτερος 
τρίτος 
τέταρτος 
πέµπτος 
έκτος 
έβδοµος 
όγδοος 
ένατος 
δέκατος 
ενδέκατος 
δωδέκατος 
δέκατος τρίτος 
δέκατος τέταρτος 
δέκατος πέµπτος 
δέκατος έκτος 
δέκατος έβδοµος 
δέκατος όγδοος 
δέκατος ένατος 
εικοστός 
εικοστός πρώτος 
εικοστός δεύτερος 
(...) 
τριακοστός 
τεσσαρακοστός 
πεντηκοστός 
εξηκοστός 
εβδοµηκοστός 
ογδοηκοστός 
ενενηκοστός 
εκατοστός 
εκατοστός πρώτος 

(...) 
διακοσιοστός 

τριακοσιοστός 

τετρακοσιοστός 

πεντακοσιοστός 

εξακοσιοστός 

επτακοσιοστός | εφτακοσιοστός 

οκτακοσιοστός | οχτακοσιοστός 

εννιακοσιοστός 

χιλιοστός 
χιλιοστός πρώτος 
(...) 
δισχιλιοστός 
(...) 
δεκάκις χιλιοστός 

(κ. δεκακισχιλιοστός) 
(...) εκατοντάκις 
χιλιοστός 

(κ. εκατοντακισχιλιοστός) 
(...) 
εκατοµµυριοστός 
δισεκατοµµυριοστός 
τρισεκατοµµυριοστός τετράκις 
εκατοµµυριοστός 

(κ. τετρακισεκατοµµυριοστός) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

0,1 0,01 

32 
33 
34 
VÎ6 
VÎ6 

µηδέν κόµµα ένα | ένα δέκατο 
µηδέν κόµµα µηδέν ένα | ένα εκατοστό 
ένα δεύτερο | εν δεύτερον 
τρία πέµπτα 
τρία και ένα δεύτερο/τριάµισι 
τρία στο | εις το τετράγωνο 
τρία στον | εις τον κύβο 
τρία στην | εις την τετάρτη 
(τετραγωνική) ρίζα τού δεκαέξι 
κυβική ρίζα τού δεκαέξι 

VÏ6      τέταρτη ρίζα τού δεκαέξι 
+6        συν έξι 
-6 µείον | πλην έξι 
3+2=5 τρία συν δύο ίσον πέντε ή (καθηµ.) τρία και δύο πέντε 
5-3 =2 πέντε πλην/µείον τρία (ίσον | µας κάνει) δύο ή (προφορ.) πέ-

ντε έξω τρία δύο 
2x3 =6 δύο επί τρία ίσον έξι ή (καθηµ.) δύο φορές το τρία ίσον έξι ή 

δύο (οι) τρεις έξι 
6:2  =3 έξι διά δύο (ίσον) τρία 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Οι αριθµοί ως ουσιαστικά δηλώνουν: 
(α) µε άρθρο το, π.χ. το είκοσι (i) οτιδήποτε φέρει τον αριθµό 20, π.χ. 

λαχνό (Το 20 κερδίζει ένα ταξίδι στην Αίγυπτο), δωµάτιο (το κλει- 

δί τού 20) (ii) πρόσωπο που φέρει τον αριθµό 20 (Η επικρατέστερη 
υποψήφια είναι το 20) (iii) τον βαθµό 20, το «άριστα» στη Μέση 
Εκπαίδευση: µαθητής | εργασία | γραπτό τού 20 (iv) θερµοκρασία 

αραβικοί   λατινικοί   ελληνικοί   απόλυτα τακτικά 
αριθµοί      αριθµοί      αριθµοί    αριθµητικά αριθµητικά 

1 
II 
III 
IV 
ν 

VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 

XI 
XII 
XIII 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 

(...) 
XX
X 
XL 
L 

LX 
LXX 
LXXX 
XC C 
CI 

(...) 
ce 

ecc 

CD 

D 

DC 

DCC 

DCCC 

CM 

M 
MI 
(...) 
M
M 
(...) 
X 

(...
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είκοσι βαθµών: Το θερµόµετρο ανέβηκε στους ~ (ν) το µέγεθος 20 σε 
ενδύµατα ή υποδήµατα (Μεγάλωσε και το 20 δεν του κάνει πια) (vi) το έτος 
'20 (Έτσι ήταν η µόδα του '20 - η δεκαετία του '20) (vii) το σπίτι που φέρει 
σε δρόµο τον αριθµό 20: Είµαστε γείτονες, εγώ µένω στο ~ και αυτός στο 
είκοσι δύο (vin) γραµµή αστικού µέσου συγκοινωνίας, που φέρει τον 
αριθµό 20: Παίρνω το -για να πάω στο γραφείο- (για αριθµούς µέχρι το 
δέκα) (ix) το τρα- 

πουλόχαρτο που φέρει τον αντίστοιχο αριθµό (το δέκα κούπα) (β) µε άρθρο τα, 
π.χ. τα είκοσι (i) ηλικία 20 ετών (Εχω κλείσει τα 20) (ii) ταχύτητα 20 χλµ. την 
ώρα (Οταν πιάσω τα 20, βάζω δεύτερη ταχύτητα) (γ) µε άρθρο οι: µέλη 
συνόλου που ανέρχονται στον αντίστοιχο αριθµό (οι τριακόσιοι τής Βουλής, η 
οµάδα των τεσσάρων, η δίκη των έξι). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Ορισµένες βασικές χρήσεις (α) Η 
ΩΡΑ 
(οι ώρες δηλώνονται µε τους αριθµούς από το 0 ώς το 24 και τα λεπτά 
µε τους αριθµούς από το 0 ώς το 60) 
(i) H ώρα είναι:   12.00 δώδεκα (µεσηµέρι) 

12.15 δώδεκα και τέταρτο 
ή (επίσ.)   δώδεκα και δεκαπέντε 

12.30 δώδεκα και µισή 
ή   δωδεκάµισι ή (επίσ.)   δώδεκα 

και τριάντα (µονολεκτικά:      µιάµιση, 
δυόµισι... 
ώς δωδεκάµισι, αλλά 
δεκατρείς και τριάντα, δεκα 
πέντε και τριάντα κ.λπ., 
όχι *δεκατρεισήµισι, 
*δεκαπεντέµισι) 
12.45 µία παρά τέταρτο 

ή (επίσ.)   δώδεκα και σαράντα πέντε 
13.00 µία 

ή (επίσ.)   δεκατρείς 
00.00 δώδεκα (µεσάνυχτα) 

(σπάν.)  24.00 εικοσιτέσσερεις 
00.01 δώδεκα και ένα (ή ένα λεπτό µετά 
τα µεσάνυχτα) 

(ii) Ως απάντηση στην ερώτηση «πότε;» | «τι ώρα;» 
12.00 στις δώδεκα 

01.00 στη µία ή (εσφαλµ.) στις µία 

(β) Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
(Για τους µήνες χρησιµοποιούνται τα τακτικά αριθµητικά από το 1 

ώς το 12 και για τις ηµέρες τού µήνα τα απόλυτα ή τα τακτικά αριθ 
µητικά από το 1 ώς το 31) 
(i)   2/3 σήµερα έχουµε δύο Μαρτίου | δύο τρίτου 

1/3 σήµερα έχουµε πρώτη Μαρτίου | πρώτη τρίτου 
(ii) Ως απάντηση στην ερώτηση «πότε;» 

10/3 στις δέκα Μαρτίου | τρίτου ή (επίσ.) τη δεκάτη 
Μαρτίου (10η Μαρτίου) 

1/3 την πρώτη Μαρτίου | τρίτου (1η Μαρτίου) 
µε µία λέξη: την Πρωταπριλιά (1η Απριλίου), την Πρωτοµαγιά (1η 
Μαΐου) 

(γ) Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 
(i)    1998        χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ 

'98 ενενήντα οκτώ (τα θέµατα των εξετάσεων τού '98) 
2002        δύο χιλιάδες δύο (ii) Ως 

απάντηση στην ερώτηση «πότε;» 
1998        το χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ 

ή στα χίλια εννιακόσια ενενήντα οκτώ 
2/3/1998  στις δύο Μαρτίου | στις δύο τρίτου (τού) χίλια εννιακόσια 

ενενήντα οκτώ 
2/3/98      στις δύο Μαρτίου | τρίτου τού ενενήντα οκτώ 

(δ) Η ∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΗΓΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΟΝΟΜΑ Χρησιµοποιούνται τα 
τακτικά αριθµητικά, για να δηλώσουν τη σειρά µε την οποία ανέρχεται στην 
εξουσία ένας ηγεµόνας (αυτοκράτορας, βασιλιάς κ.λπ.) σε σχέση µε άλλους 
που φέρουν το ίδιο όνοµα µε αυτόν. Στον γραπτό λόγο αυτό αποδίδεται µε 
ελληνικά κεφαλαία γράµµατα (Α = πρώτος, Β' = ο δεύτερος...), π.χ. Φίλιππος 
Β' (Φίλιππος ο δεύτερος), Κωνσταντίνος Ζ' (Κωνσταντίνος ο έβδοµος) ο 
Πορφυρογέννητος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

(α) Τα αριθµητικά ως ά συνθετικά 
V2 (λόγ.) ηµι- ή (καθηµ.) µισό- | µισα- 

1 µονο- 
2 δι- (αλλά εικοσιδυάχρονος) 
3 τρι- 
4 τετρα- ή (καθηµ.) τεσσερα- 
5 πεντ(-α-)- ή (προ δασείας) πενθ- 
6 εξα- 
7 επτά- /εφτα- 
8 οκτα- | οχτα- ή (λόγ.) οκτω- 
9 εννιά- ή (λόγ.) εννεα- 

 

10 δεκα- 
11 ένδεκα- | εντεκα- 
12 δωδεκα- 
13 δεκατρια- 
14 δεκατετρα- ή (καθηµ.) δεκατεσσ- 
15 δεκαπεντα- 

 

20 εικοσα- 
21 εικοσιενα- 
22 εικοσιδυα- 
30 τριάντα- ή (λόγ.) τριακοντα- 
40 σαράντα- ή (λόγ.) τεσσαρακοντα- 

100 εκατοντα- ή εκατό- κ. (ε)κατοστ- 
200 διακοσιο-, διακόσια-, διακοσ- 

1000 χιλι)ο)- 

(β) Βασικά παραγωγικά επιθήµατα που συνδυάζονται µε τα παραπάνω ά 
συνθετικά: 
-άδσ πεντ-άδα (= σύνολο αποτελούµενο από πέντε µέλη) 
-αδικός δεκ-αδικό σύστηµα (= σύστηµα που έχει ως βάση 
τον αριθµό 10), τρι-αδικ:ή θεότητα (= θεότητα µε 
τριπλή υπόσταση) 
-άκις πεντ-άκις (= πέντε φορές) 

-άρα εικοσ-άρα (= 1. γυναίκα είκοσι ετών 2. αυτή που 
καθορίζεται από την αριθµητική τιµή «είκοσι»), χι- 
λι-άρα µηχανή (= µηχανή χιλίων κυβικών), φάγαµε 

τεσσ-άρα (= δεχθήκαµε τέσσερα γκολ) 
-άρης πενηντ-άρης (= άνδρας πενήντα ετών), κατοστ- 

άρης {— δροµέας εκατό µέτρων) 
-άρι πεντ-άρι (= 1. ο αριθµός «πέντε», π.χ. ως βαθµός: 

πήρα ~ στα µαθηµατικά 2. αυτό που φέρει τον αριθµό 
«πέντε», π.χ. τραπουλόχαρτο: Εχω ένα- και δύο άσους 3. 
αυτό που προσδιορίζεται από την αριθµητική τιµή 
«πέντε» σε ορισµένη κλίµακα, π.χ. τυπο- 

-αριά 
-αρίζω 
-άρικο 

-βαθµός 

-βάλβιδος 

-νωνος -
δυµος 

-δραχµο -

εδρικός -

εδρος 

-ετηρίδα 

-ετής 

-ετία -

ήµερος 
-ηχος 

-θεσιος 
-θυρος 
-ίππος 
-κέφαλος 
-κιλος 

-κλινος 

-κόρφος 
-κωπος 
-λεπτός 
-λιτρος 
-µελής 

-µέρα 

γραφικά στοιχεία πέντε ιντσών 4. σπίτι µε πέντε δωµάτια 
5. ποσότητα που ανέρχεται στον αριθµό «πέντε»: ένα ~ 
κιλά 6. πρόσωπο που φέρει τον αριθµό «πέντε», π.χ. 
παίκτης αθλητικής οµάδας, που παίζει στη θέση η οποία 
δηλώνεται µε τον αριθµό 5).  
καµιά εικοσ-αριά (— περίπου είκοσι) πενηντ-αρίζω (= 
γίνοµαι πενήντα ετών)  
εικοσ-άρικο (= κέρµα είκοσι δραχµών), χιλι-άρικο (= 
χαρτονόµισµα χιλίων δραχµών) 
δωδεκά-βαθµη κλίµακα (κλίµακα που αποτελείται από 12 
βαθµούς) 
δεκαεξα-βάλβιδος (= αυτός που έχει δεκαέξι βαλβίδες) 
 
οκτά-γωνος (= αυτός που έχει οκτώ γωνίες)  
δί-δυµοι (για δύο αδέλφια γεννηµένα µαζί από την ίδια 
µητέρα) 
εικοσά-δραχµο (= νόµισµα είκοσι δραχµών)  
οκτα-εδρικός (= αυτός που έχει οκτώ έδρες)  
οκτά-εδρος (= αυτός που αποτελείται από οκτώ έδρες) 
 
εκατοντα-ετηρίδα (= επέτειος ή περίοδος εκατό ετών) 
 
δεκα-ετής (= 1. αυτός που διαρκεί δέκα έτη 2. αυτός που 
έχει ηλικία δέκα ετών)  
δεκα-ετία (= περίοδος δέκα ετών)  
δεκα-ήµερος ) = αυτός που διαρκεί δέκα ηµέρες)  
οκτά-ηχος | οκτώ-ηχος (= αυτός που αποτελείται από 8 
ήχους ή ψάλλεται κατά 8 ήχους)  
δι-θέσιος (= αυτός που έχει δύο θέσεις)  
πεντά-θυρος (= αυτός που έχει πέντε θύρες)  
µόν-ιππος (= αυτός που έχει έναν ίππο)  
δι-κέφαλος (= αυτός που έχει δύο κεφάλια)  
πεντά-κιλος (= αυτός που ζυγίζει ή περιέχει πέντε κιλά) 
 
τρί-κλινο δωµάτιο (= δωµάτιο που περιλαµβάνει τρία 
κρεβάτια) 
τρί-κορφος (= αυτός που έχει τρεις κορυφές)  
οκτά-κωπος (= αυτός που έχει οκτώ κουπιά)  
πεντά-λεπτος (= αυτός που διαρκεί πέντε λεπτά)  
δί-λιτρος (= αυτός που περιέχει ή ζυγίζει δύο λίτρα)  
τετρα-µελής (= αυτός που αποτελείται από τέσσερα µέλη) 
 
εννιά-µερα (= η συµπλήρωση εννέα ηµερών από τον 
θάνατο κάποιου) 
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■µερής δι-µερής (= αυτός που αποτελείται από δύο µέρη) 
■µετρος δί-µετρος (= αυτός που έχει µήκος | ύψος /πλάτος    -στι/ος 

δύο µέτρων) 
■µηνιαίος τρι-µηνιαίος (= αυτός που διαρκεί τρεις µήνες ή εκ-    -στύλος 

δίδεται κάθε τρεις µήνες) -σύλλαβος 
■µηνίτικο εφτα-µηνίπκο (=  1. βρέφος που γεννήθηκε στον 

έβδοµο µήνα 2. βρέφος επτά µηνών) -σφαιρος 
■µηνός τρί-µηνος (= αυτός που διαρκεί τρεις µήνες) 
■πάτος δί-πατο (= σπίτι µε δύο ορόφους, πατώµατα) -τόµος 
■πλασιάζω τετρα-πλασιάζω (= αυξάνω κατά τέσσερεις φορές) 
■πλάσιο τετρα-πλάσιο (= αριθµός ή ποσότητα τέσσερεις φο-    -τροχός 

ρές µεγαλύτερη: Το 12 είναι το ~ τού 3) 
■πλάσιος τετρα-πλάσιος (= αυτός που είναι τέσσερεις φορές    -φωνος 

µεγαλύτερος ή περισσότερος) -φωνικός 
■πλευρος τετρά-πλευρος (= αυτός που αποτελείται από τέσ- 

σερεις πλευρές) -χορδος 
■πλός δι-πλός (= αυτός που υπάρχει ακριβώς ο ίδιος δύο    -χρονα 

φορές: Αυτά τα γραµµατόσηµα τα έχω διπλά) -χρόνος 
■ποδός τετρά-ποδος (= αυτός που έχει τέσσερα πόδια) 
-πορτος τρί-πορτος (= αυτός που έχει τρεις πόρτες) -ώνυµος 
-πρόσωπος δι-πρόσωπος (= αυτός που έχει δύο πρόσωπα, υπο- 

κριτής) -ωρο 
-πυλός δί-πυλος (= αυτός που έχει δύο πύλες) 
-σηµος δί-σηµος (= αυτός που έχει δύο σηµασίες) -ωρος 
-στηλος οκτά-στηλος τίτλος (= τίτλος εφηµερίδας που κατά-    -ώροφος 

λαµβάνει οκτώ στήλες) 
δί-στιχος (= αυτός που αποτελείται από δύο στί-
χους) 
τρί-στυλος (= αυτός που έχει τρεις στύλους) 
δεκαπεντα-σύλλαβος (= αυτός που αποτελείται από 
δεκαπέντε συλλαβές) 
εξά-σφαιρο πιστόλι (= πιστόλι που µπορεί να πάρει 
έξι σφαίρες) 
ενδεκά-τοµος (= αυτός που αποτελείται από ένδεκα 
τόµους) 
τετρά-τροχος (= αυτός που φέρει τέσσερεις τρο-
χούς) 
δί-φωνος (= αυτός που άδεται από δύο φωνές) 
δωδεκα-φωνικός (= αυτός που αποτελείται από δώ-
δεκα φωνές) 
εξά-χορδο όργανο (= όργανο που φέρει έξι χορδές) 
τα εννιά-χρονα (= περίοδος εννέα ετών) εκατό-
χρονος (= 1. αυτός που διαρκεί 100 έτη 2. αυτός που 
έχει ηλικία 100 ετών) 
µον-ώνυµο, δι-ώνυµο (σε ορισµένες αλγεβρικές πα-
ραστάσεις µεταβλητής χ) 
ηµί-ωρο | µισά-ωρο (= διάστηµα µισής ώρας), εξά-
ωρο 
τρί-ωρος (= αυτός που έχει διάρκεια τριών ωρών) 
τετρα-ώροφος (= αυτός που έχει τέσσερεις ορόφους) 

 

είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ο υπ' αριθµόν ένα (< αγγλ. the number one), 
αριθµός προτεραιότητας (πβ. αγγλ. priority number), αριθµός µητρώ-
ου (< γαλλ. numéro matricule), στρογγυλός | ακέραιος αριθµός (< 
γαλλ. nombre rond | entier)]. 

αριθµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {αριθµείς... | αρίθµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. (κυριολ.) καταµετρώ: ο έµπορος αριθµούσε κέρδη και ζηµίες 2. 
(κατ' επέκτ.) βάζω αριθµό σε (κάτι), κατατάσσω σε αριθµητική σειρά: 
~ τα αντικείµενα στο ράφι | τα δελτία παραγγελίας 3. περιλαµβάνω, 
έχω σύνολο µονάδων: το σωµατείο αριθµεί 150 τακτικά µέλη ΣΥΝ. συ-
γκαταλέγω. 

-αρίκο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν: 1. νόµισµα συγκεκριµένης αξίας: εικοσ-άρικο (νόµισµα είκοσι 
δραχµών), χιλι-άρικο (χαρτονόµισµα χιλίων δραχµών) · 2. παιδί συ-
γκεκριµένης ηλικίας: δεν µπορεί ένα δεκαπεντάρικο να µας κάνει ό,τι 
θέλει! 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τα επι-
θήµατα -άρι (< -άριο, βλ.λ.) και -ικο]. 

-αριό → αρειό 
-άριο παραγωγικό υποκοριστικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λόγιων 

ουσιαστικών ουδέτερου γένους: σωλην-άριο, πλοι-άριο, παιδ-άριο, 
αλφαβητ-άριο, πλανητ-άριο, γλωσσ-άριο. 
[ΕΤΥΜ. Το παραγ. επίθηµα -άριον είναι ήδη αρχ. και αρχικώς εµφανι-
ζόταν σε ουσ. µε θέµα -αρ-, έχοντας υποκοριστική λειτουργία. Οι τε-
χνικοί όροι που λήγουν σε -άριον, έχουν την προέλευση τους σε µεσν. 
επίθηµα, που ανάγεται σε λατ. -arium και απαντούσε αρχικώς σε λα-
τινογενείς λ., π.χ. cell-arium, den-arium]. 

αριόζο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. σύντοµο µελωδικό πέρασµα στη φωνητική ή 
την οργανική µουσική. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. arioso < aria, βλ. κ. άρια]. 

Άριος (ο) {Αρί-ου | -ων, -ους} 1. ο αρχαίος Ινδός ή Πέρσης (οι οποίοι 
θεωρούνταν ενιαία φυλή) 2. ο Ινδοευρωπαίος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
"Αριοί, αρχαία ονοµασία των Περσών, < σανσκρ. arya «ευγενής»]. 

άριος, -α (λόγ. -ία), -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Αρίους (βλ.λ.) 
2. αρία φυλή ο φυλετικός κλάδος που, σύµφωνα µε καταχρηστική πο-
λιτική εκµετάλλευση τού όρου άριος, περιελάµβανε το σύνολο των 
γερµανικής καταγωγής λαών, οι οποίοι θεωρήθηκαν από τους ναζι-
στές Γερµανούς ως «γνήσιοι εκπρόσωποι» των Ινδοευρωπαίων, και 
µάλιστα ως «ανώτερη φυλή» από όλους τους άλλους λαούς, ιδ. τους 
Σηµίτες και τους µη λευκούς (αφρικανικούς) λαούς. 

-άριος παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν: 1. επαγγελµατική ή άλλη ιδιότητα: βιβλιοθηκ-άριος, αποθηκ-ά-
ριος, πεζικ-άριος 2. (προφ.) είδος σπουδών ή ειδίκευσης κάποιου: νο-
µικάριος, πληροφορικ-άριος. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που έχει την αφε-
τηρία του σε λ. λατινογενούς προελ. µε επίθηµα -arius (λ.χ. µτγν. κα-
γκελλάριος < λατ. cancellarne, λεγιονάριος < λατ. legionarius), αργό-
τερα δε επεκτάθηκε και σε άλλες λ. (λ.χ. µεσν. άρχ-άριος)]. 

άριστα επίρρ. → άριστος 
άριστα (το) ο ανώτερος βαθµός επίδοσης: πέρασε µε - || πήρε ~ στις 

εξετάσεις (αρίστευσε). 
Αρισταγόρας (ο) 1. όνοµα τυράννων τής αρχαιότητας 2. αρχαίος 

Μιλήσιος πολιτικός (6ος-5ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «ο άριστος αγορητής», < άριστος + 
-αγοράς < αγορά (βλ.λ.)]. 

Αρισταρχος (ο) {-ου κ. -άρχου} Λ. ο Σάµιος µαθηµατικός και αστρο-
νόµος τής αρχαιότητας (αρχές τού 3ου αι. π.Χ.), πρωτοπόρος στην 
αστρονοµία· υποστήριξε πρώτος ότι η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο 
2. ο Σαµόθραξ- γραµµατικός τής αρχαιότητας (217-145 π.Χ.) 3. ανδρι-
κό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «άριστος άρχοντας», < άριστος + -άρχος < 
άρχω «εξουσιάζω»]. 

Αριστέα (η) γυναικείο όνοµα. 

αριστεία (η) [αρχ.] (αριστείων) η διάκριση ήρωα στη µάχη: ∆ιοµή-
δους ~ (ραψωδία Ε Ιλιάδας). 

Αριστείδης (ο) 1. αρχαίος Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός (540-
468 π.Χ.), ο επονοµαζόµενος «δίκαιος» 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. κύρ. όν. < Άριστεύς (< άριστος) + παραγ. επίθηµα -ίδης (πβ. κ. 
αρχ. Παρµεν-ίδης, Χαρµ-ίδης)]. 

αριστείο (το) [αρχ.] 1. (γενικά) τιµητική διάκριση (έπαθλο, βραβείο, 
υλικό ή ηθικό) που απονέµεται σε άτοµα µε εξαιρετική πνευµατική ή 
ευρύτερη κοινωνική προσφορά: ~ αγωνιστών | ανδρείας | Γραµµάτων 
και Τεχνών 2. (ειδικότ.) ειδικό βραβείο που απονέµεται σε αριστεύ-
σαντες µαθητές (αριστείο προόδου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άθλος. 

οριστείς (οι) {αριστέων} (λόγ.) οι άριστοι, οι καλύτεροι από τους 
οµοίους τους ως προς την υψηλή ποιότητα και την αξία: οι ~ τής πο-
λιτικής | τού πνεύµατος ΣΥΝ. κορυφαίοι, διαπρεπείς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άριστεϊς, πληθ. τού άριστεύς < αριστεύω]. 

Αριστερά (η) ΠΟΛΙΤ. 1. η παράταξη ή ο πολιτικός χώρος που εκφρά-
ζει την ανάγκη για µεταβολή τής κοινωνίας, την άρνηση τής φυσικής 
ανισότητας των ανθρώπων, την εµµονή στην προτεραιότητα τής δι-
καιοσύνης έναντι τής καθιερωµένης τάξεως· στον χώρο αυτόν ανή-
κουν συνήθ. τα σοσιαλιστικά και κοµουνιστικά κόµµατα: νίκη τής ~ 
στις εκλογές || η ~ έχασε πολλούς δήµους, τους οποίους είχε υπό τον 
έλεγχο της || συνασπισµός κοµµάτων τής ~|| η σύγκρουση Αριστεράς - 
∆εξιάς οδήγησε σε εµφύλιο πόλεµο ΑΝΤ. ∆εξιά (βλ.λ.) 2. (α) άκρα 
Αριστερά σύνολο των αριστερών πολιτικών οργανώσεων, που χαρα-
κτηρίζονται για τον έντονο ριζοσπαστισµό τους, την αµφισβήτηση 
τής κοινοβουλευτικής πρακτικής, την επαναστατικότητα και τον εξ-
τρεµισµό στον τρόπο δράσης (β) εξωκοινοβουλευτική Αριστερά το 
σύνολο των αριστερών πολιτικών οργανώσεων που δεν εκπροσωπού-
νται στο Κοινοβούλιο και ειδικότ. αυτών που αµφισβητούν τον ρόλο 
τού Κοινοβουλίου και τις καθιερωµένες πολιτικές µορφές δράσης (βλ. 
κ. λ. αριστερισµός) 3. (ειδικότ.) η ριζοσπαστική πτέρυγα µιας παρά-
ταξης, ενός κόµµατος, αυτή που αµφισβητεί την κρατούσα ιδεολο-
γία, δοµή και πρακτική και επιζητεί την ανατροπή και αντικατάστα-
ση τους. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. αριστερός]. 

αριστερίζω ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. αριστερίζων, -ούσα, -ον | αριστέρι-
σα} παρουσιάζω ιδεολογική ροπή, τάση προς τον αριστερό (σοσιαλι-
στικό και κοµουνιστικό) χώρο: ο συγγραφέας στο τελευταίο του βι-
βλίο εµφανώς αριστερίζει || αριστερίζουσα πολιτική. 

αριστερισµος (ο) η πολιτική θεωρία και πρακτική που αναπτύχθηκε 
στον κοµουνιστικό πολιτικό χώρο και είχε ως χαρακτηριστικά του τον 
αντικοινοβουλευτισµό και την εξωκοινοβουλευτική δράση, την άρνη-
ση τού συνδικαλισµού και τη θέση ότι το προλεταριάτο είναι µόνο 
του στον αγώνα του, αφού οι άλλες τάξεις συµµαχούν εναντίον του. 

αριστεριστής (ο), αριστερίστρια (η) {αριστεριστριών} οπαδός τού 
αριστερισµού. 

αριστερίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον αριστερισµό και 
τον αριστεριστή- (συχνά µειωτ.) για πρόσωπο ή µέθοδο που εκφράζει 
αριστερά αιτήµατα µε τρόπο µη ρεαλιστικό, συνθηµατολογικό ή επι-
δεικτικά µαχητικό: ~ νοοτροπία | πρακτική | οργάνωση. — αριστερί-
στικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

αριστεροδέξιος (ο), αριστεροδέξια (η) πρόσωπο που χρησιµοποιεί 
εξίσου το αριστερό και το δεξί χέρι στις ασχολίες του. 

αριστερόθεν επίρρ. (λόγ.) από τα αριστερά· (στην πολιτική) από τον 
αριστερό χώρο: οι θέσεις αυτές διατυπώθηκαν αριστερόθεν, ενώ η δε-
ξιά πολιτική είναι εντελώς αντίθετη. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αριστερά + 
παραγ. επίθηµα -θεν)βλ.λ.)]. 

αριστερός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. αυτός που βρίσκεται ή αναφέρεται στη 
διεύθυνση ή την πλευρά, η οποία ορίζεται από τη θέση τής καρδιάς 
στο ανθρώπινο σώµα ή από το σηµείο όπου ξεκινούµε να γράφουµε 
στα Ελληνικά: ~ µάτι | χέρι | πόδι || - πεζοδρόµιο | γωνία | παράθυρο 
| περιθώριο ΣΥΝ. (λαϊκ.) ζερβός ΑΝΤ. δεξιός 2. (ως ουσ.) αυτός που 
γράφει µε το αριστερό χέρι ΣΥΝ. αριστερόχειρ(ας), (λαϊκ.) ζερβός 3. 
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(α) (ειδικότ. στην πυγµαχία) αριστερό (το) η αριστερή γροθιά: του 
κατάφερε ένα φοβερό χτύπηµα µε το - και τον έριξε νοκ-άουτ (β) (λόγ.) 
αριστερά (η) το αριστερό χέρι· κυρ. στη ΦΡ. δεν γνωρίζει η αριστερά 
του τι ποιεί η δεξιά του (µή γνώτ<» ή αριστερά σου τι ποιεί ή δεξιά 
σου, Κ.∆. Ματθ. 6, 3) δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν ελέγχει τις κινήσεις 
του 4. ΠΟΛΙΤ. (α) αυτός που υποστηρίζει ή αναφέρεται σε σο-
σιαλιστικές ή κοµουνιστικές ιδέες: ~ ιδεολογία | πρακτική | απόψεις | 
κίνηµα | θεωρία | πολιτική | διανόηση || προέρχεται από ~ οικογένεια || 
έχει ~ καταβολές || ανέπτυξε σπουδαία δράση στον - χώρο || (κ. ως 
ουσ.) τότε συνέλαβαν τους ~ και τους έστελναν εξορία ΣΥΝ. µαρξι-
στικός ΑΝΤ. δεξιός· ΦΡ. βγαίνω (σε κάποιον) από (τα) αριστερά δια-
φωνώ µε κάποιον ή ασκώ κριτική υποστηρίζοντας θέσεις που προέρ-
χονται ή µοιάζουν να προέρχοµαι από την Αριστερά (χωρίς κατ' 
ανάγκην να ανήκω ο ίδιος στην Αριστερά) (β) Αριστερά (η) βλ.λ. ΑΝΤ. 
∆εξιά. — αριστερά επίρρ. [µτγν.] ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άριστος + -τερος (επίθηµα που δηλώνει σύγκριση ή διαφοροποίηση). 
Στην Αρχαία, για τη δήλωση τής αριστερής πλευράς υπήρχαν οι λ. 
αριστερός, ευώνυµος, σκαιός «αριστερός, άχρηστος, δυσοίωνος», 
λαιός «αριστερός, ασθενικός». Επειδή οι όροι αυτοί συνδέθηκαν 
σηµασιολογικά µε την οιωνοσκοπία, όπου η δεξιά πλευρά δήλωνε 
εύνοια, ενώ η αριστερή τη συµφορά, για τη δήλωση τής τελευταίας 
χρησιµοποιήθηκαν όροι σχηµατισµένοι κατ' ευφηµισµόν {ευώνυµος < 
ευ + όνυµα, αριστερός < άριστος), µε την αντίληψη ότι έτσι 
αποτρέπεται το κακό. Τέτοιοι σχηµατισµοί υπάρχουν και σε άλλες 
γλώσσες, πβ. σανσκρ. saniyän «χρησιµότερος, αριστερός», λατ. 
sinister, ιταλ. sinistro, αρχ. γερµ. winistar «πιο επιθυµητός, αρι-
στερός», σουηδ. vänster, δαν. venstre. Στην Κ.∆. η αριστερή πλευρά δη-
λώνει τη δυσµένεια τού θεού, όπως λ.χ. στην προφητεία των προβά-
των και των εριφίων (Ματθ. 25,31-46), όπου χρησιµοποιείται η λ. ευώ-
νυµος. Στο πολιτικό λεξιλόγιο ο όρος Αριστερά χρησιµοποιείται από 
την εποχή τής Γαλλικής Επανάστασης (1789), όταν τα ριζοσπαστικά 
κόµµατα κατέλαβαν τα αριστερά έδρανα τού Κοινοβουλίου εν σχέσει 
µε τον πρόεδρο τού σώµατος. Η φρ. δεν γνωρίζει η αριστερά του τι 
ποιεί η δεξιά του αποτελεί καταχρηστική σηµασία µιας οδηγίας τού 
Χριστού κατά την Επί τού Όρους οµιλία )...µή γνώτω ή αριστερά σου 
τί ποιεί ή δεξιά σου, Κ.∆. Ματθ. 6, 3), µε την οποία συµβούλευε να 
µην επιδεικνύει κανείς τις πράξεις ελεηµοσύνης του]. 
αριστερόστροφος, -η, -ο [1861] 1. αυτός που στρέφεται προς τα 
αριστερά, που στρίβει προς την αριστερή πλευρά: ~ κοχλίας · 2. (µτφ.) 
αυτός που σκέφτεται σύµφωνα µε τη µαρξιστική λογική, που 
συµφωνεί µε την αριστερή ιδεολογία. αριστερόχειρας (ο/η) 
{αριστεροχείρων} πρόσωπο που γράφει µε το αριστερό χέρι ΣΥΝ. 
ζερβός ANT. δεξιόχειρας. Επίσης (αρχαιοπρ.) ap!-στερόχειρ (ο/η^ 
[µτγν.] {αριστερόχειρος}. [EJYM; < µτγν. άριστερόχειρ < αριστερός + 
χείρ «χέρι»]. αριστεροχειρία (η) [1874] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η τάση να 
χρησιµοποιεί κανείς το αριστερό χέρι στις διάφορες ασχολίες του (λ.χ. 
στο γράψιµο, το φαγητό κ.α.). αριστεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {αρίστευσα 
(λόγ. µτχ. αριστεύσας, -ασα, -αν)} 1. ξεχωρίζω, διακρίνοµαι ανάµεσα 
σε πολλούς για τις σηµαντικές µου επιδόσεις, επιτυγχάνω ξεχωριστές, 
υψηλές διακρίσεις: αρί-στευσε σε ό,τι κι αν ασχολήθηκε ΣΥΝ. 
πρωτεύω, διαπρέπω 2. παίρνω βαθµό άριστα (βλ.λ.): αρίστευσε κατά 
τις πτυχιακές εξετάσεις ΣΥΝ. πρωτεύω. — αρίστευση (η) [I860]. 
αριστίνδην επίρρ. (αρχαιοπρ.) σύµφωνα µε την αξία τού αρίστου' για 
όσους επιλέγονται λόγω τής αξίας τους σε συγκεκριµένο αξίωµα ή 
θέση µε ελεύθερη επιλογή τής εκάστοτε (θρησκευτικής ή κρατικής) 
εξουσίας, που αναδεικνύονται µεταξύ αρίστων κατ' επιλογήν και όχι 
µε αρχαιρεσίες: ~ σύνεδροι | βουλευτές | µητροπολίτες | Σύνοδος (η 
Ιερά Σύνοδος που συγκροτείται από µητροπολίτες, σύµφωνα µε την 
επιλογή τού Οικουµενικού Πατριάρχη ή τής κρατικής εξουσίας). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άριστος + -ίνδην (επιρρηµατική παρέκταση)]. 
Αρίστιππος (ο) {-ου κ. -ίππου} ο Κυρηναίος- φιλόσοφος τής αρχαιό-
τητας (4ος αι. π.Χ.), ιδρυτής τής Κυρηναϊκής Σχολής- δίδασκε την 
ισορροπία µεταξύ τής εφικτής ηδονής και τού αναπόφευκτου πόνου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < άριστος + ίππος]. αριστοβάθµιος, -α, -ο [1884] 
(λόγ.) αριστούχος: -χηµικός. Αριστόβουλος (ο) {-ου κ. -ούλου) 1. 
άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ιδρυτής τής Εκκλησίας τής Μ. 
Βρετανίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ο 
χαρακτηριζόµενος από άριστη σκέψη, απόφαση», < άριστος + βουλή]. 
Αριστογείτων (ο) {Αριστογείτον-ος, -α} αρχαίος Αθηναίος, ο οποίος 
µαζί µε τον φίλο του Αρµόδιο σκότωσε το 514 π.Χ. τον Πεισιστρατί-
δη τύραννο Ίππαρχο·  γι' αυτό ονοµάστηκαν «τυραννοκτόνοι». Επίσης 
Αριστογείτονας 
[ΕΤΥΜ <*ρχ. κύρ. όν. < άριστος + γείτων, -όνος]. Αριστόδηµος (ο) {-
ου κ. -ήµου) 1. ΜΥΘΟΛ. εγγονός τού Ηρακλή, γενάρχης των 
βασιλικών οίκων τής Σπάρτης· γυιοι του ο Ευρυσθένης και ο Προκλής 
2. Αλεξανδρινός γραµµατικός και ιστοριογράφος (1ος αι. π.Χ.) 3. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ οφχ. κύρ. όν. < άριστος + δήµος]. 
αριστοκράτης (ο) {αριστοκρατών}, αριστοκράτισσα (η) {αριστο-
κρατισσών) 1. πρόσωπο που έχει τίτλους ευγενείας, που κατάγεται 
από ευγενείς ΣΥΝ. ευγενής, πατρίκιος, δανδής, ευπατρίδης· ΦΡ. ξεπε-
σµένος αριστοκράτης ευγενής που δεν έχει οικονοµική άνεση 2. (συ-
χνά ειρων.) πρόσωπο που συµπεριφέρεται όπως οι αριστοκράτες, µε 
τρόπο λεπτεπίλεπτο, κοµψό, διακριτικό και υπεροπτικό, ο σνοµπ: από 
πότε έγινες - και δεν µας καταδέχεσαι; ΣΥΝ. δανδής · 3. πρόσωπο που 
ανήκει στους εκλεκτούς, στους αρίστους ενός χώρου· εξέχουσα 
προσωπικότητα, άνθρωπος µε υψηλή ποιότητα: ~ τού πνεύµατος 

(υψηλής παιδείας) ΣΥΝ. ελίτ 4. (καταχρ.) πλούσιος άνθρωπος, και µά-
λιστα αυτός που ζει σε περιοχή όπου συχνάζουν ή κατοικούν πλού-
σιοι ή/και ευγενείς: όλοι οι ~ συχνάζουν στο Κολωνάκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αντιδάνειο, δηµοκράτης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άριστοκρατοϋµαι (υποχωρητ.) < άριστος + κρα-
τούµαι «εξουσιάζοµαι»]. 

αριστοκρατία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) 1. το σύνολο των 
ευγενών, όσοι έχουν τίτλους ευγενείας (βλ. λ. ευγένεια) 2. αυτοί που 
ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, άνθρωποι τού πλούτου 
και των αξιωµάτων, που διακρίνονται για την ιδιαιτέρως προσεγµέ-
νη εµφάνιση και τους λεπτούς, καθωσπρέπει τρόπους συµπεριφοράς: 
από το ντύσιµο και τους τρόπους τους φαίνονταν άνθρωποι τής ~ 
ΣΥΝ. ελίτ, υψηλή κοινωνία, τζετ σετ, βιπ ANT. λαουτζίκος, προλετα-
ριάτο 3. (συνεκδ.) το σύνολο των ανθρώπων που ξεχωρίζουν, που δια-
κρίνονται σε έναν τοµέα, που αποτελούν την αφρόκρεµα τής κοινω-
νικής ζωής: η ~ τού πνεύµατος | τού πλούτου | τής τέχνης · 4. (κατά 
την αρχαιότητα) το πολίτευµα στο οποίο κυβερνούν οι άριστοι, δηλ. 
αυτοί που κατάγονται από ευγενείς προγόνους ή διακρίνονται για 
την αξία τους (κατ' αντιδιαστολή προς τη δηµοκρατία και την τυ-
ραννία), και το οποίο ο Αριστοτέλης αντιδιαστέλλει στην ολιγαρχία, 
όπου κυβερνούν λίγοι, αλλά µε κριτήριο τον πλούτο που διαθέτουν. 

αριστοκρατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αρι-
στοκρατία και τους αριστοκράτες: ~ τάξη | πολίτευµα | συνήθειες | 
κώδικας τιµής | τρόπος ζωής | οικόσηµα ! τίτλος ευγενείας | έπαυλη 
2. αυτός που οι τρόποι του (λεπτότητα, ευγένεια) και η εµφάνιση του 
(κοµψότητα, χάρη, γούστο κ.λπ.) µοιάζουν µε των αριστοκρατών: ~ 
παράστηµα | τρόποι ΣΥΝ. αρχοντικός. — αριστοκρατικά επίρρ. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. δηµοκράτης. 

αριστοκρατικοτητα (η) [1888] {χωρ. πληθ.) 1. η ευγένεια τής κατα-
γωγής 2. ο τρόπος συµπεριφοράς τού αριστοκράτη (ευγένεια, καλοί 
τρόποι, αρχοντικό ύφος κ.ά.) 3. το σύνολο των ιδιοτήτων που δεί-
χνουν ότι κάποιος έχει συνείδηση ανώτερης καταγωγής, ότι είναι 
κληρονόµος ανώτερου πολιτισµού κ.λπ.: αν και αιχµάλωτοι, η όλη 
τους στάση απέπνεε µια ~ ΣΥΝ. αρχοντιά. 

αριστοκρατισµός (ο) [1835] 1. η θεωρία για το πολίτευµα τής αρι-
στοκρατίας · 2. η µίµηση τής συµπεριφοράς των αριστοκρατών. 

Αριστοµένης (ο) {-η κ. -ένους) 1. αρχηγός των Μεσσηνίων κατά τον 
Β' Μεσσηνιακό Πόλεµο (685-668 π.Χ.), όπου και διακρίθηκε για τον 
ηρωισµό του 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ. < άριστος + -µενης < 
µένος «έντονη επιθυµία, πάθος»]. 

άριστον (το) {αρίστ-ου | -ων) (λόγ.) το µεσηµεριανό γεύµα (πβ. λ. προ-
άριστον). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. άριστον, οµηρική σηµ. «πρόγευµα, πρωινό» - κλασική 
σηµ. «γεύµα, µεσηµεριανό», < *αίέρι-δ-τον < *αίερ-ι- (> *άρι | ή~ρι 
«νωρίς το πρωί») + -(ε)δ- (ρ. εδοµαι, βλ. λ. έδεσµα) + κατάλ. -τον]. 

Αριστόξενος (ο) {-ου κ. -ένου) 1. νεοπυθαγόρειος φιλόσοφος (4ος αι. 
π.Χ.), από τον Τάραντα, µαθητής τού Αριστοτέλη, ένας από τους 
σηµαντικότερους θεωρητικούς τής µουσικής 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο άριστος στη φιλοξενία», < άριστος + ξέ-
νος]. 

αριστοποίηση (η) [1888] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) η βελτιστοποίη-
ση (βλ.λ.). 

Αριστος (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα 
3. συνήθ. ως χαϊδευτ. ονοµάτων σύνθετων µε το Αριστ- | Αριστο-, π.χ. 
Αριστ-είδης, Αριστο-τέλης κ.ά. 
[ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. όν. < αρχ. άριστος], 

άριστος, -η (λόγ. αρίστη), -ο 1. (για πρόσ.) ο καλύτερος από όλους, αυ-
τός που βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο από πλευράς αξίας, ποιότη-
τας, επίδοσης κ.λπ.: ~ µαθητής | δάσκαλος | πολιτικός- ΦΡ. ΟΙ άριστοι 
των αρίστων οι καλύτεροι ανάµεσα στους αρίστους, οι κορυφαίοι 
των κορυφαίων 2. (για πράγµατα, συνθήκες κ.ά.) αυτός που έχει την 
καλύτερη ποιότητα, το υψηλότερο επίπεδο, τις καλύτερες προδιαγρα-
φές: ~ συνθήκες | όροι εργασίας | περιβάλλον/ κατάρτιση ΣΥΝ. κορυ-
φαίος. — άριστα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., υπερθ. βαθµός τού αρχ. συγκρ. άρείων «καλύτερος, ισχυ-
ρότερος, γενναιότερος». Πιθ. άριστος < api- προθεµ. (δηλώνει επαύ-
ξηση) + -ιστός (επίθηµα υπερθετικού), ενώ η σηµασιολογική, τουλά-
χιστον, σύνδεση µε το ρ. άραρίσκω «συνδέω, συνάπτω» δεν πρέπει 
να αποκλειστεί. Η οµηρική σηµ. δηλώνει τον ευγενή ως προς την κα-
ταγωγή, πολύ νωρίς όµως η λ. σήµανε τον «καλύτερο» σε όλους τους 
τοµείς]. 

Αριστοτέλης (ο) {-η κ. -ους) 1. ένας από τους µεγαλύτερους φιλο-
σόφους όλων των εποχών, από τα Στάγιρα τής Χαλκιδικής (384-322 
π.Χ.), µαθητής τού Πλάτωνα και ιδρυτής φιλοσοφικής σχολής στην 
Αθήνα, τού Περιπάτου, συγγραφέας πλήθους έργων, διετέλεσε και δά-
σκαλος τού Μεγάλου Αλεξάνδρου· συχνά αναφέρεται ως Σταγιρίτης 
2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που έχει άριστους σκοπούς ή που 
φέρει τον σκοπό του εις πέρας άριστα», < άριστος + τέλος «σκο-
πός»]. 

αριστοτελίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) ακολουθώ 
ή µιµούµαι τη_ φιλοσοφική διδασκαλία τού Αριστοτέλη. 

αριστοτελικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον φιλόσοφο 
Αριστοτέλη: - λογική | κατηγορίες | φιλοσοφία | συγγράµµατα 2. 
αριστοτελικός (ο) (α) πρόσωπο που το χαρακτηρίζει η αναλυτική 
σκέψη (β) οπαδός τής αριστοτελικής φιλοσοφίας. Επίσης (λόγ.) αρι-
στοτέλειος, -α, -ο [µτγν.]. 

αριστοτελισµός (ο) [1812] 1.η αριστοτελική παράδοση, κυρ. σε σχέ-
ση µε τη Σχολή τού Περιπάτου, την οποία ίδρυσε ο Αριστοτέλης: ο ~ 
διατηρήθηκε µέχρι τον 4ο αι. π.Χ. 2. η παραδοχή και αξιοποίηση θε- 
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ωριών που προέρχονται από τον Αριστοτέλη και τη Σχολή του σε διά-
φορες εποχές και από διάφορους φιλοσόφους: ο ~ στην αραβική φι-
λοσοφία 3. η παραδοχή ορισµένων θέσεων (για τον άνθρωπο, τον κό-
σµο κλπ.), που µπορούν να θεωρηθούν αριστοτελικές ή βασίζονται 
σε αυτόν: τα έργα του διακρίνει ένας επιλεκτικός ~. 

αριστοτέχνηµα (το) [1782] {αριστοτεχνήµ-ατος | -ατα, -άτων} το έρ-
γο που είναι φτειαγµένο µε άριστο τρόπο, που φανερώνει άριστη τε-
χνική ΣΥΝ. αριστούργηµα. 

αριστοτέχνης (ο) {αριστοτεχνών}, αριστοτέχνισσα (η) {αριστο-
τεχνισσών} πρόσωπο που είναι άριστο ως προς την τεχνική, πάρα πο-
λύ ικανό, επιδέξιο σε ό,τι κάνει: ανήκει στους ~ συνθέτες || (γενικότ.) 
είναι - στους πολιτικούς ελιγµούς ΣΥΝ. επιδέξιος, µαέστρος, (εκφρα-
στ.-οικ.) µαννούλα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άριστος + τέχνη, προσωνυµία που αρχικώς αποδιδόταν 
στον ∆ία]. 

αριστοτεχνικός, -ή, -ό [1886] αυτός που αποδίδεται ή εκτελείται µε 
δεξιοτεχνία: ήταν - η απόδοση τής προσωπικότητας τού ήρωα || ~ 
ενέργεια | µπαλιά | δοµή ενός έργου ΣΥΝ. αριστουργηµατικός. — αρι-
στοτεχνικ-ά | -ώς [1887] επίρρ., αριστοτεχνικότητα (η) [1889]. 

αριστούργηµα (το) {αριστουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. τέλειο έργο, 
αξεπέραστο έργο τέχνης: ο τελευταίος πίνακας του ήταν το ~ του || η 
Εκτη Συµφωνία υπήρξε το - τού Τσαϊκόφσκι ΣΥΝ. αριστοτέχνηµα 
ANT. τερατούργηµα · 2. οτιδήποτε φθάνει τα όρια τής τελειότητας: 
το γλυκύ που δοκιµάσαµε ήταν ~! ΣΥΝ. εξαίσιο 3. (ως επιφών.) υπέ-
ροχα, περίφηµα: ~! θα µαζευτούν όλοι οι παλιοί φίλοι! [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< άριστουργώ < άριστος + -ουργώ < έργον]. 

αριστουργηµατικός, -ή, -ό [1886] αυτός που χαρακτηρίζεται από τον 
ύψιστο βαθµό αρτιότητας (συνήθ. καλλιτεχνικής) και προκαλεί 
άριστη εντύπωση και θαυµασµό: - ταινία | πίνακας | ποιητική σύν-
θεση || το κοινό ενθουσιάστηκε από το ~ παίξιµο τού πιανίστα || ~ έρ-
γα τέχνης || είναι - η απόδοση των λεπτοµερειών στο τελευταίο του 
µυθιστόρηµα ΣΥΝ. εξαίσιος. — αριστουργηµατικά επίρρ., αριστουρ-
γηµατικότητα (η). 

αριστούχος, -ος (λαϊκ. -α), -ο [1892] αυτός που βαθµολογήθηκε µε 
άριστα (βλ.λ.): ~ µαθητής | φοιτητής | πτυχιούχος | διδάκτωρ ΣΥΝ. 
αριστοβάθµιος. 

Αριστοφάνης (ο) {-η κ. -ους} 1. κορυφαίος αρχαίος Αθηναίος κω-
µωδιογράφος (445-385 π.Χ.) 2. ο Βυζάντιος· Αλεξανδρινός γραµµατι-
κός (250-180 π.Χ.), διευθυντής τής Βιβλιοθήκης τής Αλεξανδρείας 
3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ο έχων άριστη όψη, εµφάνιση», < άριστος 
+ -φάνης < θ. φαν-, πβ. αόρ. β' έ-φάν-ην, ρ. φαίνοµαι]. 

αριστοφανικός, -ή, -ό [1813] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Αρι-
στοφάνη: ~ κωµωδίες | σκάµµα 2. αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά 
τού ύφους των κωµωδιών τού Αριστοφάνη· συχνά χρησιµοποιείται 
για να χαρακτηρίσει την αθυρόστοµη σάτιρα. Επίσης (λόγ.) αριστο-
φάνειος, -α, -ο [µτγν.]. 

αρίφνητος, -η, -ο (λαϊκότ.) αυτός που δεν µπορεί να µετρηθεί: ~ 
πλούτη ΣΥΝ. αµέτρητος, αναρίθµητος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αριθµητός (µε τροπή τού -θµ- σε -φν-), όπου το ά- και 
ο αναβιβασµός τού τόνου θεωρήθηκαν στερητικά]. 

Αρίων (ο) {Αρί-ωνος κ. -όνος, -ωνα κ. -ονα} 1. αρχαίος Έλληνας λυρι-
κός ποιητής, άκµασε στην Κόρινθο την εποχή τού Περίανδρου· πρώ-
τος συνέθεσε διθύραµβο και παρουσίασε χορό 2. ανδρικό όνοµα. Επί-
σης (καθηµ.) Αρίωνας κ. Αρίονας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < *Άρί-ιων< άρια «φελλόδρυς» (δωρ. τ. που µαρ-
τυρείται ως µτγν.)]. 

Αρκάδι (το) {Αρκαδίου} µονή στην Κρήτη κοντά στο Ρέθυµνο γνωστή 
από το ολοκαύτωµα των Ελλήνων υπερασπιστών της (1866), προκει-
µένου να µην παραδοθεί στους Τούρκους. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. τοπωνύµιο, που πιθ. οφείλεται σε κάποιον µοναχό Άρκά-
διο (13ος αι.)]. 

Αρκαδία (η) 1. περιοχή και νοµός τής Κ. Πελοποννήσου µε πρωτεύ-
ουσα την Τρίπολη 2. η παραπάνω περιοχή στην αρχαιότητα ως καλ-
λιτεχνικό σύµβολο τής βουκολικής απλότητας, τής ευτυχίας, τής 
αµεριµνησίας και τού έρωτα κοντά στη φύση· (γενικότ.) ειδυλλιακός 
τόπος και ατµόσφαιρα: για να δείξουν την ανυπέρβλητη ευτυχία, 
πολλοί καλλιτέχνες χρησιµοποιούσαν την έκφραση «έζησα κι εγώ στην 
Αρκαδία» (βλ. κ. λ. αρκαδισµός). — Αρκάς (ο) (βλ.λ.), αρκαδικός, -
ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < 'Αρκάς, -άδος, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. 
άρκτος]. 

αρκαδισµός (ο) καλλιτεχνικό κίνηµα που είχε ως σηµείο αναφοράς 
την Αρκαδία (βλ.λ., σηµ. 2) και το οποίο στη λογοτεχνία επεδίωξε τη 
φυσική απλότητα τού ύφους, έχοντας ως βάση την ελληνική και ρω-
µαϊκή βουκολική ποίηση, λειτούργησε δε ως αντίδραση στο περίπλο-
κο, παραφορτωµένο και επιτηδευµένο ύφος τού µπαρόκ (βλ.λ.). 

αρκαντάσης (ο) → καρντάσης 
Αρκάς (ο) [αρχ.] {Αρκάδ-ος, -α} πρόσωπο που κατάγεται από την 

Αρκαδία. 
αρκεβούζιο (το) {αρκεβουζί-ου | -ων} (παλαιότ.) το πρώτο φορητό 

πυροβόλο όπλο (εφευρέθηκε τον 15ο αι.), που εκτελούσε βολή στη-
ριγµένο στον ώµο τού πυροβολητή. Επίσης κ. αρκιµπούζι κ. αρκο-
µπούζι 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. archibugio | archibuso (πβ. µεσν. άρκοµπούζι) < παλ. 
γαλλ. hacquebuche < ολλ. kaakbus < µέσ. γερµ. hakebüsch «όπλο µε 
γάντζο»]. 

άρκεσα ρ. → αρκώ 
αρκετά επίρρ. [µεσν.] 1. σε επάρκεια, σε ικανοποιητικό βαθµό: δού-

λεψα ~, ήρθε ο καιρός να αποσυρθώ || είναι ~ εργατικός και έξυπνος 

• 2. (ως επιφών. δυσαρέσκειας) φτάνει, ώς εδώ, ώς εδώ και µη παρέ-
κει: ~! ∆εν θέλω ν' ακούσω τίποτε περισσότερο! 

αρκετά - πολύ. Το αρκετά στη διαβάθµιση των ποσοτικών χαρα 
κτηρισµών βρίσκεται πιο πάνω από το λίγο | κάπως και πιο κάτω 
από το πολύ: Είναι λίγο | κάπως εργατικός - Είναι αρκετά | αρ 
κούντως εργατικός - Είναι πολύ εργατικός - Ήλθε λίγο νωρίς - 
Ήλθε αρκετά νωρίς - Ήλθε πολύ νωρίς. Το αρκετά σηµαίνει «σε 
ικανοποιητικό βαθµό, επαρκώς, όσο χρειάζεται», ωστόσο υπολεί 
πεται από το πολύ. Έτσι, δεν είναι και τόσο κολακευτικό ή ευγε 
νικό να πούµε «Περάσαµε αρκετά ωραία απόψε στο σπίτι σας»! 
Θα πούµε -αν το εννοούµε- «Περάσαµε πολύ ωραία». Ούτε είναι 
κολακευτικό και καλό να πούµε για κάποιον «Είναι αρκετά έξυ 
πνος» ή «αρκετά προσεκτικός», που θα σήµαινε «όσο απαιτείται, 
όσο χρειάζεται, στα συνήθη µέτρα», δηλ. τίποτε το εξαιρετικό! Το 
ίδιο και σε φράσεις όπως «Είσαι αρκετά έξυπνος ώστε να κατα 
λάβεις...», που υπονοεί ότι «όση (όχι και πολλή!) εξυπνάδα χρειά 
ζεται για να καταλάβεις, τη διαθέτεις...». → υπερβολικά 

αρκετός, -ή, -ό 1. αυτός που υπάρχει σε επάρκεια, που ικανοποιεί µια 
ανάγκη: διαθέτει ~ χρήµατα ΣΥΝ. επαρκής ANT. ανεπαρκής, ελλιπής 
2. περισσότερος από το κανονικό, αλλά όχι σε υπερβολικό βαθµό: 
διαθέτει - χαρίσµατα || έχω ~ προβλήµατα, δεν θέλω άλλα! — (υποκ.) 
αρκετούτσικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
αρκώ]. 

άρκο επίρρ. ΜΟΥΣ. τρόπος παιξίµατος των εγχόρδων οργάνων µε το 
δοξάρι και όχι µε τα δάχτυλα: τα βιολοντσέλα παίζουν ~ ANT. πιτσι-
κάτο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. arco «δοξάρι» < λατ. arcus «τόξο»]. 

Αρκοί (οι) νησί των ∆ωδεκανήσων Β. των Λειψών. 
αρκοσόλιο (το) {αρκοσολί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. αψιδωτός χρι-

στιανικός τάφος που λαξευόταν στα τοιχώµατα των κατακοµβών σε 
µορφή λάρνακας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άρκοσόλιον < λατ. arcus «τόξο» + solium «θρόνος -
σαρκοφάγος»]. 

αρκούδα (η) (κοινό όν. και για το αρσ. και για το θηλ. ζώο) 1. µεγα-
λόσωµο παµφάγο θηλαστικό, δασύτριχο, µε µεγάλο κεφάλι και µικρά 
άκρα, µεγάλα νύχια και πολύ µικρή ουρά, που µπορεί να στέκεται 
και να κινείται ακόµη και όρθιο: λευκή | γκρίζα ~ || τριχωτός σαν -
ΣΥΝ. (λόγ.) άρκτος· ΦΡ. (α) πολική αρκούδα βλ. λ. πολικτός (β) (καθηµ.) 
το ξύλο τής αρκούδας άγριος ξυλοδαρµός: συναντήθηκαν οι οπαδοί 
των δύο οµάδων κι έπεσε ~ (γ) (καθηµ.) το γέλιο τής αρκούδας πολύ 
γέλιο: αν πιάσει η φάρσα, θα πέσει ~ 2. (συνεκδ.) η γούνα τής αρ-
κούδας · 3. (µτφ.) η Ρωσία: «η ~ ξαναµπαίνει στο πολιτικό παιχνίδι 
στα Βαλκάνια» (εφηµ.) || «η ~ βρυχάται ακόµη» (εφηµ.). — αρκου-
δήσιος, -ια, -ιο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άρκούδιον, υποκ. τού µτγν. άρκος < αρχ. άρκτος (η), µε 
απλοποίηση τού συµπλέγµατος -κτ- και πιθ. παρετυµολογική επίδρα-
ση τού ρ. αρκώ]. 

αρκουδάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. η µικρή αρκούδα 2. παιδικό λούτρινο 
παιχνίδι, οµοίωµα µικρής αρκούδας: αγόρασε για την κόρη της ένα ~. 

αρκούδι (το) [µεσν.] {αρκουδ-ιού | -ιών) (υποκ.) το αρκουδάκι· ΦΡ. 
(παροιµ.) νηστικό αρκούδι δεν χορεύει όποιος πεινά δεν µπορεί να 
δουλέψει. 

αρκουδιάρης (ο) {αρκουδιάρηδες}, αρκουδιάρα (η) πλανόδιος 
(συχνά τσιγγάνος) που εκγυµνάζει αρκούδες, ώστε να µιµούνται χο-
ρευτικές κινήσεις και τις παρουσιάζει σε δηµόσιο θέαµα χτυπώντας 
ο ίδιος ένα ντέφι ή τύµπανο. Επίσης αρκουδιάρισσα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.}. — αρκουδιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < αρκούδα + παραγ. 
επίθηµα -ιάρης]. 

αρκουδίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {αρκούδισα} (για µωρό) περπατώ µε τα 
τέσσερα, όπως τα αρκουδάκια πριν µπορέσουν να σταθούν όρθια στα 
πίσω τους πόδια: έβλεπαν το µωρό να αρκουδίζει ΣΥΝ. µπουσουλάω. 
— αρκούδισµα (το). 

αρκουδόβατος (ο) αναρριχώµενο φυτό µε λογχοειδή φύλλα και µι-
κρούς κόκκινους καρπούς. Επίσης αρκουδόβατο (το). 

αρκουδόγυφτος (ο) (λαϊκ.) 1. γύφτος αρκουδιάρης (βλ.λ.) 2. (µει-ωτ.) 
άνθρωπος άξεστος µε βρόµικη εµφάνιση. 

αρκούδος (ο) 1. αρσενική αρκούδα 2. µεγάλου µεγέθους λούτρινο 
παιδικό παιχνίδι, οµοίωµα αρκούδας. 

αρκουδοπούρναρο (το) αειθαλές µικρό δέντρο τού δάσους, µε 
οδοντωτά και αγκαθωτά φύλλα και µικρούς στρογγυλούς καρπούς 
κόκκινου χρώµατος. 

αρκουδοτόµαρο (το) το τοµάρι τής αρκούδας. 
αρκούντως επίρρ. (λόγ.) αρκετά, ικανοποιητικά, όσο πρέπει: είναι -

επιµελής ΣΥΝ. επαρκώς, ικανοποιητικά, ικανώς. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άρκεόντως < αρκώ]. 

Αρκπκή (η) η περιοχή γύρω από τον Βόρειο Πόλο, που καλύπτεται 
από πάγο και θεωρείται το τελευταίο όριο τής βλάστησης (βλ. κ. λ. 
αρκτικός2). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ξέν. όρ., πβ. αγγλ. Arctic < αρχ. αρκτικός < άρκτος 
«αρκούδα», από τον βόρειο αστερισµό τής Μεγάλης Αρκτου]. 

αρκτικόλεξο (το) {-ου κ. -έξου | -ων κ. -έξων} η συντοµογραφία που 
σχηµατίζεται από τα αρχικά γράµµατα λέξεων: λ.χ. ∆.Ε.Η. (∆ηµόσια 
Επιχείρηση   Ηλεκτρισµού),   Ο.Τ.Ε.   (Οργανισµός   Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος) κ.ά. ΣΥΝ. ακρωνύµιο. [ΕΤΎΜ; < αρκτικός' + λέξη]. 

αρκτικόλεξο | ακρωνύµιο - βραχυγραφία | συντοµογραφία. Οι α-
νάγκες εξοικονόµησης χώρου και χρόνου στον (έντυπο ή ηλεκτρο- 
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νικό ιδίως) κρατικό λόγο οδήγησαν στην όλο και αυξανόµενη χρήση 
συντοµογραφηµένων λέξεων και επωνυµιών. Το φαινόµενο αυτό 
βρίσκεται διεθνώς σε έξαρση τα τελευταία χρόνια, µε την επέ-
κταση τής γραφειοκρατίας, τού πολιτικού και, ιδίως στην Ελλάδα, 
τού κοµµατικοσυνδικαλιστικού λόγου, τής γλώσσας των µέσων ε-
νηµέρωσης και των νέων σχηµατισµών οικονοµικής και πολιτικής 
συνεργασίας, και κυρίως (για εµάς) τής γλωσσικής επικοινωνίας 
των χωρών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο -και γλωσσικά κακό-
γουστο- στην Ελλάδα (και αλλού) είναι η χρήση των συντοµογρα-
φιών ή αρκτικόλεξων ως... λέξεων, προφέροντας τις συγκεκοµµένα 
µε τα γράµµατα που γράφονται! «Το δον σου (∆.Σ. = ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο) τής γε σε ε (Γ.Σ.Ε.Ε. = Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών 
Ελλάδος) και η σίγµα έψιλον (Σ.Ε. = Συντονιστική Επιτροπή) των 
εργαζοµένων στη δε η (∆.Ε.Η. = ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού) 
αποφάσισαν...». Το γλωσσικό χαρακτηριστικό τέτοιων χρήσεων εί-
ναι «η γραπτότητα τού προφορικού λόγου», η προφορά των συντο-
µογραφιών ή ακρωνυµίων µε τα γράµµατα που τις δηλώνουν στον 
γραπτό λόγο και όχι µε την πραγµατική λεξική ονοµασία τους! Το 
ίδιο και όταν ακούµε ο κάππα βήτα ∆ηµαράς (= Κ.Θ. ∆ηµαράς), ο 
ιώτα µι Παναγιωτόπουλος (= 1.Μ. Παναγιωτόπουλος)! Η γραπτή 
συντοµευµένη ή βραχυγραφηµένη δήλωση των λέξεων και κυρίων 
ονοµάτων µιας γλώσσας γίνεται διττά: (α) Με τη συγκεκοµµένη 
γραφή τής λέξης, π.χ. αγγλ.(ικός), αρχ.(αίος), συ-νών.(νµο), 
νοµ.(ικός), οµηρ.(ικός), βλ.(έπε), κλπ. (= και λοιπά), δηλ.(αδή), 
κυρ.(ίως), πβ. (= παράβαλε). Αυτός ο τρόπος ονοµάζεται 
συντοµογραφία ή βραχυγραφία, (β) Με τη χρήση των αρκτικών 
γραµµάτων ή των «άκρων», των ακρινών στοιχείων τής λέξης ή τής 
φράσης (κυριωνυµίου, επωνυµίας κ.ά.): π.χ. = π(αραδείγµατος) χ(ά-
ριν), κ.τ.ό. = κ(αι) τ(α) ό(µοια), κ.(ύριος), λ.(έξη), ∆.Σ. = ∆(ιοικητικό) 
Σ)υµβούλιο) ή ∆(ιπλωµατικό) Σ)ώµα), Ο.Η.Ε. = θ(ργανισµός) Ηνω-
µένων) Ε)θνών), Ο.Τ.Ε. = θ(ργανισµός) Τηλεπικοινωνιών) Ε)λλά-
δος), Μ.Μ.Ε. = Μ(έσα) Μ(αζικής) Ε)νηµέρωσης). Αυτά χαρακτηρίζο-
νται ως αρκτικόλεξα ή (σύµφωνα µε µια διάκριση προκειµένου για 
σχηµατισµούς από τα άκρα λέξεων, λ.χ. ΠΡΟ.ΠΟ.) ακρωνύµια (πα-
ρά το γεγονός ότι µια τέτοια διάκριση δεν αντιµετωπίζει σχηµατι- 
σµούς, όπως Γ.Ε.ΕΘ.Α., ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ.ά.). Είναι προφανές ότι τα αρ-
κτικόλεξα | ακρωνύµια αποτελούν συντοµογραφίες, που δηλώνο-
νται µόνο µε τα αρχικά (αρκτικά ή άκρα) γράµµατα. Τα όρια δηλ. 
ανάµεσα στη συντοµογραφία και στο ακρωνύµιο δεν είναι πάντοτε 
ευδιάκριτα. Τέλος, είναι δυνατόν ένα ακρωνύµιο να εξελιχθεί 
σταδιακά σε λέξη, όταν ξεχαστεί (ή δεν είναι γνωστή) η ακρωνυ-
µική της προέλευση- π.χ. ραντάρ < αγγλ. radar < Ra(dio) D(etection) 
a(nd) R(anging), λέιζερ < αγγλ. laser < L(ight) A(mplification) (by) 
S(timulated) E(mission) (of) R(adiation). 

αρκτικός1, -ή, -ό 1. αυτός µε τον οποίο αρχίζει κάτι, αυτός που βρί-
σκεται στην αρχή: ~ φωνήεν | φθόγγος ΣΥΝ. αρχικός 2. ΓΛΩΣΣ. αρκτι-
κοί χρόνοι (τού ρήµατος) παλαιότερος µορφολογικός χαρακτηρισµός 
τού ενεστώτα, µέλλοντα και παρακειµένου, από τους οποίους θεω-
ρήθηκε ότι προέρχονται οι παράγωγοι ιστορικοί χρόνοι (παρατατικός, 
αόριστος, υπερσυντέλικος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προκαταρκτικός. [ETYM 
µτγν. < αρχ. άρχοµαι «αρχίζω»]. 

αρκτικός*, -ή, -ό ΓΕΩΓΡ. αυτός που σχετίζεται µε την Άρκτο (σηµ. 2), 
τον βορρά: ~ κλίµα | λαοί (Εσκιµώοι, Λάπωνες) | αλεπού | νησιά' ΦΡ. 
(α) αρκτική ζώνη το τµήµα τής γήινης ή τής ουράνιας σφαίρας γύρω 
από τον Βόρειο Πόλο ΑΝΤ. ανταρκτική ζώνη (β) αρκτικός κύκλος ο γε-
ωγραφικός κύκλος που διαχωρίζει την αρκτική ζώνη από την εύκρα-
τη ΣΥΝ. πολικός κύκλος ΑΝΤ. ανταρκτικός, νότιος, µεσηµβρινός. — 
αρκτικά επίρρ. [ΕΤΥΜ αρλ· < άρκτος]. 

Αρκτικός Ωκεανός (ο) ο µικρότερος από τους πέντε ωκεανούς τής 
Γης, που βρέχει τις ακτές τής Σιβηρίας, τής Β. Αλάσκας, τού Β. Κα-
ναδά και τής Γροιλανδίας, καλύπτεται από πάγους και µέσα σε αυ-
τόν βρίσκεται ο Βόρειος Πόλος τής Γης· αλλιώς Βόρειος Παγωµένος 
Ωκεανός. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. Arctic < αρχ. αρκτικός2 (βλ.λ.)]. 

άρκτος (η) 1. (αρχαιοπρ.) η αρκούδα · 2. Λρκτος (η) ο Βορράς και 
συνεκδ. ο Βόρειος Πόλος 3. ΑΣΤΡΟΝ. (α) Μεγάλη Άρκτος αειφανής 
αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου· είναι εύκολα αναγνωρίσιµη από τα 
επτά φωτεινά αστέρια που την απαρτίζουν (τα τέσσερα πρώτα σχη-
µατίζουν το σώµα τής άρκτου και τα τρία τελευταία την ουρά της 
(β) Μικρή Άρκτος σηµαντικός αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου- ο τε-
λευταίος αστέρας (Πολικός Αστέρας) τής ουράς της χρησιµεύει για 
τον εντοπισµό τού βορρά, επειδή ο Βόρειος Πόλος τού ουρανού βρί-
σκεται σήµερα πολύ κοντά του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *rksos «καταστροφέας (ενν. κυψελών µε µέλι)», πβ. 
σανσκρ. raksas- «καταστροφή, πληγή», λατ. ursus «αρκούδα» (> γαλλ. 
ours, ιταλ. orso, ισπ. oso κ.ά.). Χαρακτηριστική είναι η σηµ. άλλων 
ΙΕ. λ. για το ζώο, π.χ. αρχ. σλαβ. medvëdï «µελιφάγος», από όπου ρωσ. 
medved «αρκούδα», σερβοκρ. medvjed κ.ά., ενώ αρχ. γερµ. bero «κα-
φέ χρώµα», από όπου αγγλ. bear, γερµ. Bär, σουηδ. björn κ.ά., όλα µε 
τη σηµ. «αρκούδα». Στην επιστηµονική ορολογία η λ. χρησιµοποιή-
θηκε ήδη από την Αρχ. στην ονοµασία των αστερισµών Μεγάλη 
Άρκτος (Ursa Major) και Μικρή Άρκτος (Ursa Minor), παρότι το σχήµα 
τους δεν µοιάζει πολύ µε αρκούδα]. 

Αρκτουρος (ο) ένα από τα λαµπρότερα αστέρια, χρώµατος πορτο-
καλί, που βρίσκεται στην προέκταση τής ουράς τής Μεγάλης Αρκτου 
(βλ. κ. λ. άρκτος). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Άρκτοϋρος < άρκτος + -ορός < *δρος | ούρος «επιτη-
ρητής, επόπτης», πβ. δροµαι | όρούω «επιστατώ, επιτηρώ», παράλλ. 

τύπος τού ρ. ορώ «βλέπω». Στη διεθνή επιστηµ. ορολογία ο αστέρας 
αποκαλείται Arcturus. Η σύνδεση τού β' συνθ. µε τη λ. ουρά, ώστε η 
λ. να σηµαίνει τον αστέρα που βρίσκεται στην ουρά τής Μεγάλης 
Άρκτου, οφείλεται σε παρετυµολογία]. αρκώ ρ. αµετβ. {αρκείς... | 
άρκεσ-α (λόγ. ήρκεσα), -τηκα) 1. είµαι σε επάρκεια, είµαι αρκετός για 
την ικανοποίηση µιας ανάγκης: τα χρήµατα αυτά µου αρκούν για να 
ζήσω || άρκεσε µια κουβέντα του, για να µε εξυπηρετήσουν ΣΥΝ. φθάνω 
2. (τριτοπρόσ. αρκεί) (α) είναι αρκετό, φθάνει, δεν χρειάζεται άλλο: 
~, ευχαριστώ (β) συχνά αποτρεπτικά (προς κάποιον), για να µη 
συνεχίσει αυτό που κάνει ή λέει (φανερώνει ενόχληση, αγανάκτηση): 
~! Ούτε λέξη παραπάνω! ΣΥΝ. αρκετά 3. (µεσοπαθ. αρκούµαι) είµαι 
ικανοποιηµένος µε κάτι: ~ στα λίγα, δεν χρειάζοµαι πολλά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -εσα, τελώ. [ΕΤΥΜ < αρχ. αρκώ (-έω), αρχική σηµ. «αποκρούω, 
προφυλάσσω», < I.E. *ark- «διασφαλίζω, προφυλάσσω», λατ. arx 
«ακρόπολη, φρούριο», exercitus «στράτευµα», γαλλ. arche «κιβωτός», 
αγγλ. exercise «ασκώ» κ.ά. Από τις σηµ. «προφυλάσσω», «αποκρούω» 
(Οµηρος), η λ. αρκώ δήλωσε στους τραγικούς ποιητές και τη σηµ. 
«επαρκώ, φθάνω» και έκτοτε παρουσίασε µεγάλη επίδοση στη 
δηµιουργία συνθέτων (επαρκώ, δι-αρκώ κ.ά.)]. 

αρκώ - άρκεσα | ήρκεσα: -εσα, όχι -ησα. Το αρκώ σχηµατίζει το 
αοριστικό θέµα σε -εσ- | -εστ- (αρκέσω | άρκεσα | ήρκεσα - αρκε-
στώ | αρκέστηκα κ.ά.) και όχι σε -ησ | -ηθ-, όπως τα περισσότερα 
ρήµατα σε -ώ (πβ. αγαπώ - αγάπησα - αγαπήθηκα). Όµοια σχηµα-
τίζονται µερικά ρ. σε -ώ που το θέµα τους λήγει σε υγρό σύµφωνο 
(λ | ρ) ή έρρινο (µ | ν): τελώ - τέλεσα - τελέστηκε, καλώ - κάλεσα 
- καλέστηκα, φορώ - φόρεσα - φορέθηκε, µπορώ - µπόρεσα, χωρώ 
- χώρεσα (αλλά αποχώρησα'.), -αιρώ (δι-1 εξ-1 αφ-1 αιρώ...), -αί-
ρεσα, -αιρέθηκα, πονώ - πόνεσα κ.ά. 

αρλεκίνος (ο) 1. ο βασικός τύπος τού κατεργάρη τής παλιάς ιταλικής 
κωµωδίας 2. (στις Αποκριές) αυτός που έχει µεταµφιεστεί µε πο-
λύχρωµη αµφίεση, όπως τού αρλεκίνου 3. (µτφ.) αυτός που έχει αλ-
λοπρόσαλλο χαρακτήρα. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. arlecchino < παλ. γαλλ. hellequin «στοιχειό, κακοποιό 
πνεύµα» < µέσ. αγγλ. *Herle King, ονοµασία γερµανικής θεότητας. Η 
σηµ. «γελωτοποιός» οφείλεται στον γελωτοποιό ιταλικού θιάσου τού 
16ου αι., ο οποίος παρουσίασε στο Παρίσι τον ρόλο του µε τη µορφή 
τού κακού πνεύµατος hellequin διακωµωδώντας το]. 

αρλούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ανόητη κουβέντα, λόγος ρηχός, κενός 
νοήµατος· (συνήθ. στον πληθ.): είπε µια - ! || µη λες αρλούµπες ΣΥΝ. 
σαχλαµάρα, βλακεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αερολογίες, ανόητος. [ΕΤΥΜ. 
Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *αµπουρλα (µε αναγραµµατισµό) < ιταλ. burla 
«αστείο» ή από ιταλ. φρ. alla burla «στα αστεία»]. 

αρλοόµπας (ο) (οικ.) πρόσωπο που λέει αρλούµπες ΣΥΝ. σαχλαµά-
ρας. 

αρµ επιφών.· στο τέλος στρατιωτικών παραγγελµάτων για την εκτέ-
λεση ειδικών ασκήσεων µε όπλο: επ' ώµου, ~! (φέρτε το όπλο στον 
ώµο) || παρουσιάστε, ~! (προτάξτε το όπλο µε επίσηµο τρόπο) || παρά 
πόδα, ~! (τοποθετήστε το όπλο δίπλα στο πόδι). [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
arme «όπλο» (στη φρ. présentez armes! «παρουσιάστε όπλα») < λατ. 
arma «όπλα»]. 

άρµα (το) {άρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (στην αρχαιότητα) ακάλυπτο 
όχηµα δίτροχο ή τετράτροχο, που το έσερναν άλογα: δρεπανηφόρο ~· 
ΦΡ. (µτφ.) (α) προσδένοµαι στο άρµα (κάποιου) εξαρτώµαι από (κά-
ποιον): η κυβέρνηση είχε προσδεθεί στο άρµα τής πολιτικής των µε-
γάλων δυνάµεων (β) άρµα Θέσπιδος θίασος που περιοδεύει (από την 
εσφαλµένη πληροφορία ότι ο τραγωδός Θέσπις παρουσίαζε τα έργα 
του πάνω σε άρµα) 2. το τεθωρακισµένο στρατιωτικό όχηµα που κι-
νείται µε ερπύστριες και το οποίο διαθέτει πυροβόλο όπλο πάνω σε 
περιστρεφόµενο πυργίσκο: παρελαύνουν τα ~ µάχης ΣΥΝ. τανκς · 3. 
µεγάλο όχηµα κατάλληλα στολισµένο για εορταστικές παρελάσεις: 
στο καρναβάλι τής Πάτρας παρέλασαν πρωτότυπα άρµατα. — αρ-
µατικός, -ή, -ό [1845]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άρµα < I.E. *ar- «συνδέω, συναρµόζω», πβ. λατ. arma 
(πληθ.) «όπλα», articulus «άρθρωση», γαλλ. armée «στρατιά», αγγλ. 
arm «όπλο, µπράτσο», γερµ. Arm «µπράτσο» κ.ά. Οµόρρ. άρ-µός, 
αρµόζω, αρµονία, αρχ. άρ-αρ-ίσκω «συνάπτω» κ.ά. Η δασύτητα τής 
λ. άρµα πιθ. οφείλεται σε επίθηµα -smn, *ar-smn > sar-mn (µετάθεση 
δασύτητας) > *harmn > άρµα]. 

άρµα - άρµατα - αρµατολός. Και οι τρεις λέξεις ανάγονται στην 
ίδια I.E. ρίζα *ar-, που σήµαινε «συνδέω, συναρµόζω», ρίζα που 
σώζεται στα αρµός, αρµόζω, αρµονία κ.ά. Στην ίδια ρίζα ανάγεται 
το αρχ. άρµα (µε υστερογενή δασύτητα), συνήθ. σε πληθ. (Οµηρος) 
µε τις σηµ. «πολεµικό όχηµα» (πβ. σηµερινά «άρµατα µάχης») και 
«αγωνιστικό όχηµα». Αρχική σηµ. πιθ. «(όχηµα) συναρµοσµένο µε 
άλογα»· πβ. κ. άµαξα «µεταφορικό όχηµα» (< άµα + άξων), «(όχη-
µα) σε έναν άξονα, τροχοί συναρµοσµένοι σε έναν άξονα». Σε 
αντίθεση προς το αρχ. άρµα (µε δασεία), το νεότ. (σε πληθ.) άρµα· 
τα (µε ψιλή) είναι δάνειο (µεσν.), αναγόµενο στο λατ. arma «όπλα» 
(επίσης από τη ρίζα ar-). Αυτός που µαζεύει (και ασχολείται µε) 
άρµατα, ο *αρµατολόγος, έδωσε το επίσης νεότ. αρµατολός, ενώ ο 
Γ. Χατζιδάκις πίστευε πως και από τη σηµασία του το αρµατολός 
(«αρµατολοί και κλέφτες») συνδεόταν µε το αµαρτωλός (αµαρτία) 
σε συµφυρµό µε τα άρµατα: άρµατα + αµαρτωλός > αρµατολός (ή 
αρµατωλός, όπως γράφτηκε γι* αυτό τον λόγο παλαιότερα). Ωστό-
σο, η α' ετυµολογία (και η γραφή αρµατολός) έχει επικρατήσει. 



Αρµαγεδ(δ)ών 281 αρµοδιότητα 
 

Αρµαγεδ(δ)ών (ο) {-ος, -α} 1. ο τόπος στον οποίο, όπως αναφέρεται στην 
Αποκάλυψη τού Ιωάννη, θα συντριβούν οι εχθρικές προς τον Θεό δυνάµεις 
στη συντέλεια τού κόσµου 2. (µτφ.) καταστροφική µάχη, φονική σύγκρουση, 
σφαγή, αιµατοχυσία. 

[ΕΤΎΜ. < µτγν. Άρµαγεδ(δ)ών < εβρ. Har-Magedön «βουνό τής Μεγιδ-δώ». Η 
λ. απαντά µία και µοναδική φορά στην Κ.∆., δηλώνοντας τη µάχη µεταξύ τού 
Θεού και των «βασιλέων τής Γης» κατά τη συντέλεια τού κόσµου (Αποκάλ. 
16,14 και 16). Η σηµ. «ολοκληρωτικός πόλεµος, καταστροφή», µε την οποία 
επίσης χρησιµοποιείται σήµερα η λ., οφείλεται στις φονικές µάχες που είχαν 
λάβει χώρα στην περιοχή τής αρχ. Μεγιδδώ, µερικές από τις οποίες 
καταγράφονται στην Π.∆.]. αρµάδα (η) ο µεγάλος πολεµικός στόλος: 
απέπλευσε η τουρκική ~ από τον Βόσπορο. 
[ΕΤΎΜ. < βεν. armada «στόλος» ή < ισπ. armada < µτγν. λατ. armata, θηλ. τού 
armatus «οπλισµένος» < armare < arma (πληθ.) «όπλα»]. αρµαθιά (η) (λαϊκ.) το 
σύνολο όµοιων πραγµάτων που έχουν περαστεί από σπάγκο ή σύρµα: κρατούσε 
µια ~ κλειδιά || µας πρόσφερε µια - σύκα. Επίσης αρµάθα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άρµάθι (τό) < µτγν. όρµάθιον, υποκ. τού αρχ. όρµαθός (βλ.λ.)]. 
αρµαθιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {αρµάθιασ-α, -τηκα, -µένος} κάνω αρµαθιά µε 
όµοια πράγµατα. — αρµάθιασµα (το). αρµακάς (ο) (διαλεκτ.) σωρός^ από 
πέτρες. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ερµαξ, -ακος (η) (µε αφοµοίωση και αλλαγή γένους) < 
αρχ. έρµα (βλ.λ.)]. αρµάρι (το) → ερµάριο 
άρµατα (τα) {αρµάτων} το σύνολο τού οπλισµού, τα όπλα: «για να ζωστούµε τ'~ 
και τα χρυσά τσαπράζια» (Κ. Κρυστάλλης) || στ'άρµατα, στ' άρµατα! (στα όπλα!)·  
ΦΡ. ρίχνω τ' άρµατα παραδίδοµαι.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρµα, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
λατ. arma «όπλα»]. αρµαταγωγός, -ός, -ο (λόγ.) 1. αυτός που µεταφέρει άρµατα 
(µάχης) 2. αρµαταγωγό (το) το πολεµικό πλοίο που έχει κατασκευαστεί ειδικά 
για τη µεταφορά και αποβίβαση αρµάτων µάχης και γενικότ. στρατιωτικού 
υλικού και δυνάµεων. [ΕΤΥΜ, < άρµατα + -αγωγός < άγω]. αρµατηλάτης (ο) 
{αρµατηλατών} πρόσωπο που οδηγεί άρµα (βλ.λ., σηµ. 1.) ΣΥΝ. ηνίοχος. — 
αρµατηλασία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άρµατηλάτης < άρµα, -ατός, + -ηλάτης 
(µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ρ. έλαύνω, πβ. στρατ-ηλάτης, 
ιχνηλάτης κ.ά.]. αρµατοδροµία (η) [µτγν.] {αρµατοδροµιών} 1.ο αγώνας 
δρόµου µεταξύ αρµάτων (δηµοφιλής στην αρχαία Ελλάδα, τη Ρώµη και στο Βυ-
ζάντιο} · 2. η παρέλαση εορταστικών αρµάτων (βλ.λ., σηµ. 3): λαµπρή είναι 
κάθε χρόνο η ~ στο καρναβάλι τής Πάτρας.  — αρµατο-δρόµος (ο) [µτγν.]. 
αρµατολίκι (το) {αρµατολικ-ιού | -ιών} ΙΣΤ. (στην Τουρκοκρατία) 1. περιοχή υπό 
τον έλεγχο αρµατολών: οι Τούρκοι διαίρεσαν την Ελλάδα σε αρµατολίκια || το ~ 
των Αγράφων 2. (περιληπτ.) το σύνολο των αρµατολών 3. (συνεκδ.) το αξίωµα 
τού αρµατολού. [ΕΤΥΜ; < αρµατολός + -λίκι (βλ.λ.)]. αρµατολισµός (ο) ΙΣΤ. 
(στην Τουρκοκρατία) το σύστηµα προστασίας διαφόρων περιοχών από τους 
κλέφτες και γενικότ. τής τήρησης τής τάξεως από ένοπλα σώµατα αρµατολών 
(βλ.λ.). αρµατολός (ο) (παλαιότ. ορθ. αρµατωλός) ΙΣΤ. (στην Τουρκοκρατία) 
ένοπλος χριστιανός, που δεν ανήκε στον τακτικό στρατό, αλλά σε ειδικό σώµα, 
το οποίο είχε υπό την εποπτεία του ορισµένη περιοχή (αρµατολίκι), κυρ. για την 
προστασία της από τους ληστές, τους γνωστούς κλέφτες (πβ. λ. κλέφτης). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άρµα, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < *αρµατο-λόγος «ο ασχολούµενος µε τα 
άρµατα», µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -γ-, οπότε *αρµατολόος > 
αρµατολός]. αρµατώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {αρµάτω-σα, -θηκα, -µένος} (λογοτ.) 1. 
εφοδιάζω µε πολεµικό υλικό, εξοπλίζω: αρµατώθηκε σαν αστακός • 2. (λαϊκ.) (α) 
(για πλοίο) εξασφαλίζω τον εξαρτισµό ιστιοφόρου πλοίου (αρµατωσιά) για 
ταξίδι: βάρκα θ' αρµατώσω ANT. ξαρµατώνω (β) (για δίχτυ) προσαρµόζω στο 
δίχτυ τα σχοινιά, µαζί µε τους φελλούς και τα βαρίδια. — αρµάτωµα (το) 
[µεσν.]. αρµατωσιά (η) [µεσν.] 1. ο οπλισµός ενόπλου · 2. ο εξαρτισµός 
ιστιοφόρου πλοίου. αρµέ επίθ. {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. ενισχυµένος, οπλισµένος· µόνο 
για το µπετόν (σκυρόδεµα) (βλ. λ. µπετόν, σκυρόδεµα, οπλίζω). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
armé «οπλισµένος» < p. armer < arme «όπλο» (< λατ. arma)]. αρµέγω ρ. µετβ. 
{άρµε-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. πιέζω µε τα χέρια ή µε µηχανικό σύστηµα (στη 
βιοµηχανική παραγωγή) τους µαστούς θηλυκού θηλαστικού (λ.χ. αγελάδας) για 
την παραγωγή και συγκέντρωση γάλακτος 2. (καθηµ.-µτφ.) αποσπώ (συνήθ. 
κατ' εξακολούθηση) χρήµατα από κάποιον, µειώνω το εισόδηµα (κάποιου) 
αφαιρώντας του συνεχώς ποσά: τον βρήκε κορόιδο και τον άρµεξε ΣΥΝ. 
ξεζουµίζω. — άρµεγµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *άλµέγω < αρχ. άµέλγω (µε αντιµετάθεση) < ά- προ-θεµ. + 
I.E. *melg- «εκµυζώ, σκουπίζω», πβ. σανσκρ. mârs-mi «σκουπίζω», λατ. 
mulgere «αρµέγω», ρουµ. mulge, ιταλ. mungere, αγγλ. milk /<γάλα - αρµέγω», 
γερµ. melken «αρµέγω» κ.ά.]. άρµενα (τα) → άρµενο 
Αρµενία (η) 1. περιοχή τής Εγγύς Ανατολής, που κατανέµεται γεωπολιτικά 

µεταξύ τής Τουρκίας, τού κράτους τής Αρµενίας και τού Ιράν 2. (αρµ. 
Hayastani Hanrapetut' yun = ∆ηµοκρατία τής Αρµενίας) κράτος Ν. τού 
Καυκάσου, πρώην ∆ηµοκρατία τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα το Εριβάν ή 
Ερεβαν, επίσηµη γλώσσα την Αρµενική και νό- 

µισµα το ντραµ. — Αρµένιος κ. (λαϊκ.) Αρµένης (ο), Αρµενία κ. 
Αρµένισσα (η), αρµενιακός, -ή, -ό (βλ.λ.), Αρµενικά κ. (λαϊκ.) Αρµένικα 
(τα). 

[ΕΤΎΜ. µτγν. < αρµ. Aram, όνοµα ενός από τους γενάρχες τής φυλής, που 
έζησε στις αρχές τής 2ης χιλιετίας π.Χ. Στον προκάτοχο του Hayk | Haykân, 
ιδρυτή τής φυλής, οφείλεται η αρµ. ονοµασία Hayastan (< Haykazân)]. 
αρµενιακός, -ή, -ό [µτγν.] κ. αρµενικός [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την 
Αρµενία ή τους Αρµενίους· ΦΡ. αρµένικη επίσκεψη | βίζιτα επίσκεψη που 
διαρκεί πάρα πολύ (προκαλώντας συχνά ενόχληση). Επίσης (λαϊκ.) αρµένικος, -
η, -ο. 

αρµενιακός ή αρµενικός; Κανονικά τα επίθ. από ονόµατα 
µε -ι-, όπως -ία (Αρµενία) ή -ιος (Αρµένιος), σχηµατίζονται σε 
-ακός: αρµενι-ακός (πβ. ήλιος - ηλιακός, Πόντιος - ποντιακός [αλ 
λά Πόντος - ποντικός], Πελοποννήσιος - πελοποννησιακός, οικία 
- οικιακός, κοιλία - κοιλιακός, αιτία - αιτιακός κ.ο.κ.). Μαρτυρεί- 
ται αρχ. τύπος επιθέτου σε -κος (αρµενικός), ανάλογος προς άλλα 
(κανονικά) επίθ. σε -ικός (ελληνικός, αττικός, ινδικός κ.ά.). o τ. αρ- 
µέν-ικος είναι νεότ. από το Αρµένης. → ακός 

αρµενίζω ρ. αµετβ. {αρµένισα} 1. ταξιδεύω µε ανοιχτά πανιά στο πέλαγος: το 
καράβι αρµένιζε στ' ανοιχτά- ΦΡ. (α) (παροιµ.-ειρων.) ή στραβός ε/ν' ο γιαλός 
ή στραβά αρµενίζουµε για να δηλώσουµε πως για κάτι που δεν πάει καλά 
προφανώς φταίµε οι ίδιοι (και όχι το ίδιο το πράγµα) (β) (µτφ.) όπως τον 
βρίσκω τον καιρό, έτσι τον αρµενίζω ανάλογα µε τις περιστάσεις 
προσαρµόζω τη συµπεριφορά, τη στάση µου (γ) εδώ καράβια χάνονται, 
βαρκουλες αρµενίζουν βλ. λ. χάνω 2. (µτφ.) γυρίζω, περιφέροµαι χωρίς 
σκοπό: πού αρµενίζεις µέρα-νύχτα; ΣΥΝ. τριγυρνώ· ΦΡ. πού αρµενίζει | τρέχει ο 
νους σου; πού τρέχει το µυαλό σου, τι σκέφτεσαι και έχεις απορροφηθεί; — 
αρµένισµα (το). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αρµενον]. 

αρµενικός, -ή, -ό → αρµενιακός 
αρµενιστης (ο) (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. Ο ναυτικός που ασχολείται µε τα άρµενα και 

γενικότ. µε την αγκυροβόληση και όσα αφορούν στον πλου. 
άρµενο (το) (λαϊκ.) το πανί ιστιοφόρου πλοίου· (συνήθ. στον πληθ.) τα πανιά 

και γενικότ. ό,τι χρειάζεται ένα ιστιοφόρο πλοίο (ιστοί, σχοινιά, κεραίες, 
εξαρτήµατα αγκύρων κ.ά.) ΣΥΝ. ξάρτια. [ΕΤΥΜ < αρχ. άρµενα (πληθ.) από τη 
µτχ. παρακ. αρµενος «συνδεδεµένος, προσαρµοσµένος» τού ρ. άραρίσκω 
«κατασκευάζω, συνδέω». Οµόρρ. άρθρο(ν), άρµα, αριθµός κ.ά.]. 

αρµεξιά (η) κάθε κίνηση σύσφιξης των µαστών κατά το άρµεγµα για τη λήψη 
γάλακτος και συνεκδ. η ποσότητα γάλακτος που παίρνουµε κάθε φορά που 
αρµέγουµε: µε δέκα ~ είχε γεµίσει το καρδάρι γάλα. 

άρµη (η) → άλµη 
αρµίδι κ. αρµίθι (το) {αρµιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) σύνεργο που χρησιµοποιείται 

από ψαράδες και ναυτικούς· αποτελείται από λεπτό και πυκνοπλεγµένο σχοινί, 
στην άκρη τού οποίου σχηµατίζεται κόµπος από όπου κρεµιούνται αγκίστρια 
ή βαρίδια· χρησιµοποιείται επίσης για να σύρονται πίσω του οι χονδρότεροι 
κάβοι των πλοίων για την πρόσδεση τους κ.ά. ΣΥΝ. (ι)βιλάι. [ΕΤΥΜ. < 
ορµίδι, υποκ. τού αρχ. όρµιά < όρµος]. 

αρµό γη (η) 1.το σηµείο στο οποίο συνταιριάζονται δύο αντικείµενα: χάλασε η ~ 
τής πόρτας µε το κούφωµα ΣΥΝ. αρµός 2. (συνεκδ.) η σύνδεση, η 
συναρµολόγηση δύο ή περισσότερων στοιχείων: περίτεχνη ~ προτάσεων ΣΥΝ. 
συναρµογή, άρθρωση. [ΕΤΥΜ < µτγν. άρµογή < αρχ. αρµόζω]. 

Αρµόδιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. αρχαίος Αθηναίος, ο οποίος µαζί µε τον φίλο του 
Αριστογείτονα σκότωσε το 514 π.Χ. τον Πεισιστρατίδη τύραννο Ίππαρχο- γι' 
αυτό ονοµάστηκαν «τυραννοκτόνοι» 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. 'Αρµόδιος < επίθ. αρµόδιος (βλ.λ.)]. 

αρµόδιος, -α, -ο 1. αυτός που έχει δικαιοδοσία σε ένα θέµα, σε συγκεκριµένο 
τοµέα: ~ υπάλληλος | επιτροπή | αρχή || καθ' ύλη ν ~ δικαστήριο ΣΥΝ. ειδικός 
2. αρµόδιοι (οι) {αρµοδί-ων, -ους) οι πολιτειακοί λειτουργοί που έχουν την 
ευθύνη λήψης αποφάσεων για τα ποικίλα κοινωνικά θέµατα: οι ~ κλείνουν τ' 
αφτιά τους στις εκκλήσεις για λήψη µέτρων. — αρµοδίως επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αρµόδιος < αρµόζω (< *αρµόδ-ίω)]. 

αρµοδιότητα (η) [µεσν.] {αρµοδιοτήτων} 1. η νόµιµη εξουσία που έχει κάποιος 
να εκτελεί ορισµένα καθήκοντα και να προβαίνει σε συγκεκριµένες πράξεις: 
έχω | παραχωρώ την - || ξένη ~ || (ένα θέµα) υπάγεται | εµπίπτει | ανήκει στην ~ 
(κάποιου) || δεν είναι τής - µου || εκτός τής ~ µου ΣΥΝ. δικαιοδοσία ANT. 
αναρµοδιότητα 2. (συνεκδ.) (α) το (συνήθ. προκαθορισµένο) σύνολο θεµάτων 
για τα οποία κάποιος είναι αρµόδιος λόγω τής θέσεως ή τής ειδικότητας του: 
σφαίρα | κύκλος | έκταση | περιοχή | πεδίο τής ~ κάποιου (β) (στον πληθ.) τα 
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που έχει κανείς λόγω τής θέσης του σε 
ιεραρχική κλίµακα: συχνό είναι το φαινόµενο να παρατηρείται σύγχυση 
αρµοδιοτήτων ανάµεσα σε συναρµόδια υπουργεία || σύγκρουση αρµοδιοτήτων || 
έχουν περιοριστεί οι ~ τού προέδρου τής ∆ηµοκρατίας || ενήργησε µέσα στο 
πλαίσιο των ~ του ΣΥΝ. καθήκοντα 3. ΝΟΜ. (α) το ποσοστό δικαιοδοσίας που 
έχει κάθε δικαστήριο για την εκδίκαση διαφορών και υποθέσεων, το όριο µέσα 
στο οποίο κάθε δικαστήριο µπορεί να ασκήσει τις λειτουργίες του ως προς τη 
φύση τής εκδικαζόµενης υπόθεσης (καθ' ύλην ~), ως προς τη σχέση εδαφικής 
περιοχής για την εκδίκαση υποθέσεως (κατά τόπον ~) και ως προς τον χρόνο 
(κατά χρόνον ~) ή ως προς τις ειδικές εξουσίες του (κατά λειτουργίαν ~): το 
δικαστήριο δεν έχει - να εκδικάσει την υπόθεση (β) (για διοικητικό όργανο) η 
προβλεπόµενη στον νόµο ικανότη- 



αρµόζω 282 άρνηση 
 

τα τού οργάνου αυτού να εκδίδει διοικητικές πράξεις ή να τελεί άλ-
λες νοµικές ή ακόµη και υλικές πράξεις (γ) δέσµια αρµοδιότητα η 
αρµοδιότητα που έχει κάποιο διοικητικό όργανο όταν, εφόσον διαπι-
στώσει ότι συντρέχουν οι προβλεπόµενες από τους κανόνες δικαίου 
πραγµατικές ή νοµικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους, είναι 
υποχρεωµένο να προχωρήσει στην έκδοση τής διοικητικής πράξης η 
οποία εµπεριέχει ατοµική ρύθµιση µε προκαθορισµένο από τους κα-
νόνες αυτούς περιεχόµενο ANT. διακριτική ευχέρεια. 

αρµόζω ρ. µετβ. {ήρµοσ-α, αρµόσ-τηκα, -µένος} 1. συνταιριάζω, συ-
ναρµολογώ (δύο ή περισσότερα πράγµατα) ΣΥΝ. µοντάρω · 2. ται-
ριάζω (σε κάποιον), είµαι κατάλληλος γι' αυτόν: δεν σου αρµόζουν 
τέτοιοι φίλοι 3. (το τριτοπρόσ. αρµόζει, αρµόζουν) είναι σύµφωνο µε 
το σωστό και το πρέπον: δεν σου αρµόζει τέτοια συµπεριφορά || αυ-
τές οι εκφράσεις δεν αρµόζουν σε κυρία 4. (η µτχ. αρµόζων, -ούσα, -
ον) αυτός που είναι σύµφωνος µε το σωστό και το πρέπον: δεν είναι 
αυτός ο αρµόζων τρόπος να διεκδικήσεις τα δικαιώµατα σου. — άρ-
µοση (η) [µτγν.] (σηµ. 1).^ 
[ETYM. < αρχ. αρµόζω ! άρµόττω. o µορφολογικός σχηµατισµός των 
παράλληλων αυτών τύπων δείχνει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά 
θέµατα. Εποµένως, το άρµόττω < *άρµό-τάς (πβ. µυκ. a-mo-ta) < 
αρµός, ενώ το αρµόζω < *αρµόδ-jω | άρµόγ-jω < αρµός. Οµόρρ. αρµο-
στής, άρµα, αρµονία. Βλ. κ. αρµός]. 

αρµοκαλυπτρο (το) {αρµοκαλύπτρ-ου | -ων) πηχάκι από διάφορα 
υλικά, που χρησιµοποιείται στις κατασκευαστικές εργασίες για την 
κάλυψη των αρµών για διακοσµητικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. butt-strap]. 

αρµολογηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η συναρ-
µολόγηση, η κατάλληλη τοποθέτηση και σύνδεση των εξαρτηµάτων 
από τα οποία αποτελείται ένα σύστηµα, µηχάνηµα, όπλο κ.λπ., ώστε 
να σχηµατίσουν την ολοκληρωµένη µορφή του: οι στρατιώτες ασκού-
νταν στη λύση και την ~ των όπλων τους · 2. η έγχυση πρόσθετου 
(αραιού) κονιάµατος στους αρµούς µεταξύ των πλακών. Επίσης αρ-
µολόγηµα (το) [1889] (κυρ. σηµ. 2). 

αρµολογία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται 
µεταξύ τους επιµέρους στοιχεία, ώστε να αποτελέσουν ένα όλον: η ~ 
των µαδεριών κατά την κατασκευή ενός σκάφους. 

αρµολογώ ρ. µετβ. {αρµολογείς... | αρµολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) 1. συνδέω επιµέρους στοιχεία έτσι, ώστε να αποτελέσουν 
ένα όλον ΣΥΝ. συναρµολογώ, µοντάρω · 2. γεµίζω µε κονίαµα τους 
αρµούς τοιχοποιίας ή πλακών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. αρµολογώ (-έω) < 
αρµός + -λογώ < λόγος]. 

Αρµονία (η) ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Αρη και τής Αφροδίτης, σύζυγος τού 
Κάδµου. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < αρµονία (βλ.λ.)]. 

αρµονία (η) (χωρ. πληθ.} 1. η σύµµετρη διάταξη των µερών προς το 
σύνολο: η ~ των άκρων προς το σώµα | των νοηµατικών ενοτήτων κει-
µένου || η ~ τού σύµπαντος προκαλεί τον θαυµασµό ΣΥΝ. ευρυθµία, 
αναλογικότητα, συµµετρία ΑΝΤ. ασυµµετρία, δυσαναλογία 2. η οµα-
λή σχέση, η σχέση ισορροπίας, όπου κανείς δεν υπάρχει ή αναπτύσ-
σεται εις βάρος άλλου: ~ στις σχέσεις ενός ζεύγους | στη σχέση αν-
θρώπου και φύσης || οι σχέσεις των δύο πολιτικών βρίσκονται σε πλή-
ρη ~ ΑΝΤ. δυσαρµονία 3. ΜΟΥΣ. (α) η συνήχηση των µουσικών φθόγ-
γων, το συνηχητικό φαινόµενο (θεωρείται ότι µαζί µε τον ρυθµό και 
τη µελωδία αποτελούν τα τρία βασικά στοιχεία τής µουσικής) (β) ο 
κλάδος των µουσικών σπουδών που µελετά τις συγχορδίες και τον 
τρόπο τής γραφής τους και των συνδυασµών τους στο πλαίσιο τής 
µουσικής σύνθεσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµµετρία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αρµονία < αρµών < *arsmn- (µε πρόληψη τής δα-
σύτητας) < I.E. *ar- «συνάπτω, συναρµόζω». Οµόρρ. αρχ. άρ-αρ-ίσκω 
«συνδέω, συνάπτω», άρµα, αρµόζω κ.ά. Η λ. αρµονία χρησιµοποιή-
θηκε αρχικώς ως τεχνικός όρος, δηλώνοντας το µέσο συνδέσεως και, 
κατά συνέπεια, το ίδιο το αποτέλεσµα τής συναρµογής. Η σηµασιο-
λογική του επέκταση αργότερα περιέλαβε επίσης τη συµµετρική διά-
ταξη πραγµάτων, ήχων και φαινοµένων, τη γενικότερη εύτακτη ανα-
λογία. Η λ. πέρασε σε πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. harmony, γαλλ. 
harmonie, γερµ. Harmonie κ.ά.]. 

αρµόνικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρό µουσικό όργανο µε µεταλλικά 
γλωσσίδια, τα οποία παλλόµενα παράγουν µουσική, όπως η φυσαρ-
µόνικα (βλ.λ.), το ακόρντων (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. armonica < λατ. harmonicus < αρχ. αρµονι-
κός]. 

αρµονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από αρµονία: ~ 
σώµα || ο καλλιτέχνης είχε δηµιουργήσει ~ σύνολα από διάφορα υλικά 
|| η ~ ψυχοσωµατική ανάπτυξη τού παιδιού ΣΥΝ. σύµµετρος, 
κανονικός ANT. ασύµµετρος, δυσαρµονικός, δυσανάλογος 2. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από πνεύµα σύµπνοιας, συνεργασίας, αγάπης 
κ.λπ.: ~ συµβίωση ανάµεσα στα µέλη τής κοινωνίας | τής οικογένειας 
|| η ~ συνύπαρξη κοµµάτων | συζύγων | αντίθετων απόψεων | ιδεο-
λογιών ΣΥΝ. εύρυθµος, ευάρµοστος, κανονικός, απρόσκοπτος, ειρηνι-
κός ANT. διαταραγµένος, δυσαρµονικός 3. ΜΟΥΣ. (α) αυτός που σχετί-
ζεται µε την αρµονία (βλ.λ., σηµ. 3): ~ ήχος | ρυθµός ΣΥΝ. µελωδικός 
(β) αρµονικοί φθόγγοι ο πρώτος, ο τρίτος, ο πέµπτος και ο όγδοος 
φθόγγος µιας κλίµακας (γ) αρµονική (η) η συχνότητα που αποτελεί 
ακέραιο πολλαπλάσιο τής ίδιας (θεµελιώδους) συχνότητας και η 
οποία παράγεται όταν ένα σώµα (λ.χ. µια χορδή) δονείται (εκτελεί 
ταλάντωση). — αρµονικά επίρρ., αρµονικότητα (η) [1838]. 

αρµόνιο (το) {αρµονί-ου | -ων) 1. (παλαιότ.) µουσικό όργανο µε πλή-
κτρα, που µοιάζει µε το πιάνο (βλ.λ.) και παράγει ήχο µε ειδικό σύ-
στηµα, που διοχετεύει σε αυτό αέρα 2. το ηλεκτρονικό αντίστοιχο όρ-
γανο µε ενσωµατωµένο µεγάφωνο- αποτέλεσε πρόδροµο τού συνθετι- 

στή (συνθεσάιζερ, βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. armonio < armonia < λατ. harmonia < αρχ. 
αρµονία]. 

αρµός (ο) 1. (α) η γραµµή που σχηµατίζεται στα σηµεία επαφής δο-
µικών υλικών (πλακών, πλακιδίων, τούβλων κ.ά.) σε µια κατασκευή 
(β) (ειδικότ.) το κενό µεταξύ των στοιχείων που συναρµόζονται, το 
οποίο γεµίζει µε στεγανοποιητικό ή συνδετικό υλικό (κονίαµα) ΣΥΝ. 
αρµογή, ραφή 2. (συνεκδ.) η σύνδεση µεταξύ δύο ή περισσότερων 
στοιχείων 3. (ειδικότ.) το σηµείο συνάρθρωσης των οστών ΣΥΝ. άρ-
θρωση, κλείδωση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αρµός < *arsmn (µε πρόληψη τής δασύτητας) < I.E. *ar-
«συνάπτω, συναρµόζω», πβ.° σανσκρ. irmâs «µπράτσο», λατ. armus 
«ώµος», γαλλ. armer «οπλίζω», αγγλ. arm «µπράτσο», γερµ. Arm. 
Οµόρρ. άρµα, αρµόζω, αρµονία, αρχ. άραρίσκω «συνδέω, συνάπτω» 
κ.ά.]. 

άρµοση (η) → αρµόζω 
αρµοστεία (η) → αρµοστία 
αρµοστής (ο) ανώτατος αξιωµατούχος (κρατικός υπάλληλος, διπλω-

µάτης) που αποστέλλεται από τη χώρα του ως ανώτατος διοικητής 
εξαρτηµένης ή υποτελούς περιοχής: ο Άγγλος ~ των Ιονίων Νήσων 
ΦΡ. ϋιτατος αρµοστής (i) (παλαιότ.) ο αρµοστής που έχει την εντολή 
να κυβερνήσει ξένη (υποτελή, εξαρτηµένη) χώρα έχοντας όλες τις 
εξουσίες: οι ~ τής Μ. Βρετανίας στις αποικίες της (ii) ο διπλωµατικός 
εκπρόσωπος τής Μ. Βρετανίας σε χώρες τής Βρετανικής Κοινοπολι-
τείας (iii) αξιωµατούχος τού Ο.Η.Ε. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αρµοστής < 
άρµόττω (βλ. λ. αρµόζω)]. 

αρµοστία κ. (εσφαλµ.) αρµοστεία (η) {αρµοστιών} 1. το καθεστώς 
διοίκησης εξαρτηµένης περιοχής από αρµοστή (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το 
αξίωµα τού αρµοστή 3. (συνεκδ.) το κτήριο όπου εδρεύει ο αρµοστής. 
[ΕΤΥΜ. < αρµοστής- πβ. και παιδεραστής - παιδεραστία, ιεροτελε-
στής - ιεροτελεστία], 

αρµοστοκος (ο) στόκος που τοποθετείται στους αρµούς. 
αρµοστός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αρµόζει, ταιριάζει· ο ταιριαστός 

ΣΥΝ. κατάλληλος, αρµόζων ΑΝΤ. ανάρµοστος, αταίριαστος. 
αρµπαρόριζα κ. αµπαρόριζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) καλλω-

πιστικό και αρωµατικό φυτό που χρησιµοποιείται στον αρωµατισµό 
γλυκών τού κουταλιού και φαγητών και το αφέψηµα του διευκολύνει 
την πέψη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. erba rosa, κατά λέξη «φυτό ρόδινου χρώµατος», µε πα-
ρετυµολογική επίδραση τής λ. ρίζα]. 

αρµπιτράζ (το) {άκλ.} η αγορά αγαθών (καθώς και ξένου συναλλάγ-
µατος, τίτλου, χρυσού) σε χαµηλές τιµές και η ταυτόχρονη µεταπώ-
ληση τους σε άλλη αγορά, όπου τα αγαθά αυτά έχουν υψηλότερες τι-
µές, ώστε να επωφεληθεί ο έµπορος από τη διαφορά. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
arbitrage < παλ. γαλλ. arbitrer «δικάζω, κρίνω» < λατ. arbiter 
«διαιτητής, κριτής»]. 

άρµπουρο (το) → άλµπουρο 
αρµύρα (η) → αλµύρα 
αρµυρήθρα (η) {αρµυρηθρών} κάθε φυτό που φυτρώνει κοντά στη 

θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < αρµύρα + παραγ. επίθηµα -ήθρα, πβ. δαχτυλ-ήθρα, µπουρ-
µπουλ-ήθρα, κηρ-ήθρα κ.ά.]. 

αρµυρίζω ρ. -> αλµυρίζω 
αρµυρίκι (το) → αλµυρίκι 
αρµυρός, -ή, -ό → αλµυρός 
αρνάδα (η) η αµνάδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Κατά το αµνάδα µε 

παρετυµολ. επίδραση τής λ. αρνί]. 
αρνάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό αρνί: ~ γάλακτος || «~ άσπρο και 

παχύ, τής µάννας του καµάρι» (παλαιότ. παιδικό ποίηµα) 2. (µτφ.) ως 
χαρακτηρισµός για άνθρωπο πράο, αθώο και άκακο- ΦΡ. (α) κάνω 
(κάποιον) αρνάκι ηµερεύω, τιθασεύω (κάποιον), ώστε να γίνει υπά-
κουος και ήσυχος (β) η στρίγγλα που έγινε αρνάκι (από την κωµωδία 
τού Σαίξπηρ, The Taming of the Shrew «To ηµέρωµα τής στρίγγλας») 
για γυναίκα που µε κατάλληλη αντιµετώπιση απέβαλε την επιθετική 
της συµπεριφορά και έγινε υπάκουη (γ) αρνάκι τού Θεού ως χαρα-
κτηρισµός για πολύ ήσυχο και αγαθό άνθρωπο. 

Αρναούτης (ο) (Αρναούτηδες), Αρναοϋτισσα (η) {Αρναουτισσών} 
πρόσωπο αρβανίτικης καταγωγής. — αρναούτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. Arnavut < µεσν. 'Αρβανίτης (βλ.λ.)]. 

άρνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η απόρριψη, η µη απο-
δοχή (θέσεως, δόγµατος, πολιτικής, εντολής, υποχρέωσης κ.λπ.): ~ ψή-
φου | υπακοής | εργασίας | εκτελέσεως διαταγής ΣΥΝ. απόκρουση 2. 
στάση ή συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από συστηµατική αδια-
φορία ή αντίδραση σε εξωτερικές απαιτήσεις: πάντοτε προβάλλει ~ 
σε ό,τι του λες! 3. ΓΛΩΣΣ. ο τρόπος µε τον οποίο δηλώνουµε σε µια 
γλώσσα ότι κάτι δεν είναι αληθές ή δεν ισχύει- σε προτάσεις όπως 
π.χ. «Η αδελφή µου δεν χορεύει», ο οµιλητής δεσµεύεται ότι αληθεύει 
η αρνητική δήλωση | πληροφορία του ότι η αδελφή του δεν χορεύει 
ΑΝΤ. κατάφαση 4. ΦΙΛΟΣ, (α) το να αντιπαρατάσσεται σε κάτι που 
υπάρχει ένα άλλο που το αποκλείει ή το αναιρεί: το «µηδέν» είναι η - 
τού «είναι» (β) το να µη δέχεται κανείς την ύπαρξη ή τον τρόπο 
υπάρξεως (προσώπου ή πράγµατος): η ~ τού Θεού 5. ΣΤΡΑΤ. η ανυπα-
κοή σε ανώτερο: ~ εκτελέσεως διαταγής αξιωµατικού 6. η αποφυγή 
εκτελέσεως διατεταγµένης υπηρεσίας ή οφειλόµενης υποχρέωσης 
(που τιµωρείται ποινικώς). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκµηδενίζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άρνησις < αρνούµαι]. 

ΣΧΟΛΙΟ Από τις πιο συχνές ανάγκες στη γλωσσική µας επικοινω-
νία είναι να εκφραστούµε αρνητικά σε µια γνώµη ή κρίση µας για 
κάτι, σε µια διαπίστωση ή πληροφορία, επίσης σε κάτι που δεν θέ- 
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λουµε ή απαγορεύουµε να γίνει ή και σε ερώτηση µας. Η διαφω-
νία, η απόρριψη, η απαγόρευση, γενικά ό,τι δεν είναι θετικά (κα-
ταφατικά) ειπωµένο, ανήκει στη σφαίρα τής άρνησης- διατυπώνε-
ται αποφατικά ή αρνητικά. Η ελληνική γλώσσα (αρχαία, µεσαιω-
νική και νέα), αντίθετα προς πολλές άλλες, δήλωσε την άρνηση µε 
µια πρωτότυπη και εύστοχη διαφοροποίηση: άρνηση δεν (αρχ. 
ελλην. ου | ουκ) - άρνηση µη (και αρχ. µή). Το δεν χρησιµοποιεί-
ται στη διατύπωση αρνητικών κρίσεων (διαπιστώσεων, γνωµών, 
πληροφοριών κ.τ.ό.(: δεν ήλθε - δεν γνωρίζουν - δεν κατασκευά-
ζεται κ.λπ. Το µη στη διατύπωση αρνητικών επιθυµιών (απαγορεύ-
σεων, προσταγών, αµφιβολιών κ.τ.ό.): µην έλθεις - να µην απαντή-
σω; - ας µη νοµίζουµε - µη γνωρίζοντας - να µην το σκέφτεται. Γε-
νικά έχουµε: δεν + οριστική ρηµάτων - µη + υποτακτική | προ-
στακτική (συνήθως να | ας) | µετοχή: δεν γράφω | δεν έγραφα | δεν 
θα γράψω... - µη γράφεις | να µη γράφει | ας µη γράψει | µη γρά-
φοντας. Όταν η άρνηση απλώνεται σε δύο (αποφατικές | αρνητι-
κές) προτάσεις, τότε χρησιµοποιούνται για µεγαλύτερη έµφαση τα 
ούτε και µήτε: δεν ήλθε ούτε τηλεφώνησε - µη µιλάς µήτε να κου-
ράζεσαι - ούτε ήλθε ούτε (και) τηλεφώνησε - µήτε να µιλάς µήτε 
(και) να κουράζεσαι. 
Στους µεσαιωνικούς χρόνους, όπως το ουδέν (ουδέτερο τού ουδείς) 
εξελίχθηκε σε δεν, έτσι και τη θέση τού ουδείς, ουδεµία, ουδέν πή-
ρε βαθµηδόν η αρνητική φράση καν εις, καν µία, καν εν, που εξε-
λίχθηκε τελικά στις λέξεις (αντωνυµίες) κανείς, κα)µ)µία | 
κα)µ)µιά, κανέν)α) (από όπου µετά και κανένας κοντά στο κανείς). 
Η αρχική σηµ. των φράσεων αυτών (καν εις ✈  ούτε ένας) ρύθµισε 
και τη σύνταξη τους: κανείς | κανένας δεν ήλθε - κανείς | κανένας 
µη φύγει, ήτοι κανείς + δεν | µη. Το ίδιο ισχύει και µε την εκφορά 
τού τίποτε, καθώς και των αντίστοιχων επιρρηµάτων: τίποτε + δεν 
| µη, καθόλου + δεν | µη, πουθενά + δεν | µη, ποτέ + δεν | µη. 
Προσοχή! Οσάκις χρησιµοποιείται (για έµφαση ή σε επισηµότερο 
ύφος) το ουδείς, εξακολουθεί να συντάσσεται χωρίς άρνηση: 
ουδείς υπέγραψε τη συµφωνία (όχι *ουδείς δεν υπέγραψε..Α) ή κα-
νείς δεν υπέγραψε. Οµοίως: ουδέποτε θέλησε να εκµεταλλευθεί (όχι 
*ουδέποτε δεν προσπάθησε..λ) ή ποτέ δεν θέλησε... Όταν πρόκειται 
να δοθεί αρνητική απάντηση σε ολόκληρη πρότα- 
ση, χρησιµοποιείται ελλειπτικά το επίρρ. άχι: -Θα έλθεις; -Όχι 
(ενν. δεν θα έλθω). Το όχι (από το αρχ. ούχ-ί < ούχ | ουκ) χρησιµο-
ποιείται και µε ονόµατα: ήταν δώρο, όχι τιµωρία. Η άρνηση, 
προκειµένου για ονόµατα, δηλώνεται και µε σύνθετα και 
παράγωγα: έµπειρος - ά-πειρος - απειρία, ευγενής - α-γενής -
αγένεια, ισχυρός - αν-ίσχυρος, ικανός - αν-ίκανος - ανικανότητα. 
Τα αρνητικής σηµασίας ονόµατα είναι γνωστά ως στερητικά. Τέ-
λος, άρνηση δηλώνεται και λεξιλογικά µε ρήµατα και παράγωγα 
τους: αρνούµαι, διαφωνώ, απορρίπτω, αποκλείεται κ.τ.ό. 

→ α | αν- στερητικό 

αρνησίδικία (η) [1840] {χωρ. πληθ.) ΝΟΜ. η παράλειψη τού δικαστη-
ρίου να εκδώσει διαδικαστική πράξη την οποία έχει υπηρεσιακό κα-
θήκον να εκδώσει, και ιδίως δικαστική απόφαση αναφορικά προς αί-
τηµα δικαστικής προστασίας που εκκρεµεί. 

αρνησίθεος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν πιστεύει σε Θεό ή αρνείται 
την ύπαρξη τού Θεού ΣΥΝ. άθεος, ασεβής, αντίθεος. — αρνησιθεΐα 
(η) [µτγν.]. 

αρνησιθρησκος, -η, -ο [1856] αυτός που απαρνείται τη θρησκεία του 
ή δεν ανέχεται καµία θρησκεία. — αρνησιθρησκία (η) [1812]. 

αρνησικυρία (η) [1859] {χωρ. πληθ.) ΝΟΜ. 1. το δικαίωµα τού αρχη-
γού κράτους να µην κυρώνει έναν νόµο- το βέτο: απόλυτη | αναβλη-
τική ~ 2. (∆ιεθνές ∆ίκαιο) το δικαίωµα να αρνείται κράτος-µέλος διε-
θνούς οργανισµού (π.χ. τού Ο.Η.Ε.) την επικύρωση συλλογικής από-
φασης, µε αποτέλεσµα να αποτρέπει την εφαρµογή της ΣΥΝ. βέτο. 
[ΕΤΥΜ. < άρνηση + -κυρία < κύρος, απόδ. τού διεθνούς όρου veto (βλ. 
λ. βέτο)]. 

αρνήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε το αρνί ή (για κρέας) που 
είναι από αρνί: ~ παϊδάκια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοιρινός. 

αρνησίπατρις (ο/η) [1864] {αρνησιπάτριδ-ος | -ιδες, -ίδων} πρόσωπο 
που απαρνείται την πατρίδα του ΣΥΝ. προδότης, εξωµότης. — αρνη-
σιπατρία (η) [1832]. 

αρνησίχριστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αρνείται τον Χριστό. 
αρνητής (ο) [µτγν.], αρνήτρια (η) [1832] (αρνητριών) πρόσωπο που 

αρνείται κάτι: ~ τής πατρίδας | τής θρησκείας | τής ιδεολογίας του | 
τής αλήθειας ΣΥΝ. εξωµότης, προδότης. 

αρνητικός, -ή, -ό 1. αυτός που περιέχει άρνηση: ~ απάντηση | από-
φαση | στάση ΣΥΝ. απορριπτικός ANT. θετικός 2. ΓΛΩΣΣ. αυτός που πε-
ριέχει ή δηλώνει άρνηση: ~ πρόταση | µόριο | εκφορά ΣΥΝ. αποφατι-
κός ΑΝΤ. καταφατικός (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. άρνηση) 3. αυτός που αναφέρε-
ται στην άσχηµη, την κακή πλευρά των πραγµάτων: δεν ωφελεί η ~ 
αντιµετώπιση τής ζωής, πρέπει να βλέπεις την ευχάριστη πλευρά || -
αυτοσυναίσθηµα | διάθεση | αντίληψη ΣΥΝ. απαισιόδοξος, ηττοπα-
θής ΑΝΤ. θετικός, ευχάριστος, αισιόδοξος· ΦΡ. αρνητική διαφήµιση 
αυτή που προσπαθεί να επηρεάσει το κοινό υπέρ κάποιου προϊόντος, 
προβάλλοντας τα µειονεκτήµατα άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων 
(και όχι τα θετικά στοιχεία τού ιδίου) 4. αυτός που δεν οδηγεί σε αί-
σιο τέλος, αλλά σε αδιέξοδο, δυσµενής: ~ εξέλιξη στις διαπραγµα-
τεύσεις || ~ προοπτικές ΑΝΤ. ευµενής 5. (ειδικότ.) αυτός που δεν φα-
νερώνει πρόοδο, αύξηση, αλλά µείωση, πτωτική τάση: είναι - οι δεί-
κτες τής οικονοµίας ΑΝΤ. θετικός 6. ΜΑθ. αρνητικός αριθµός ο αριθ- 

µός που έχει πρόσηµο «πλην» (-), και είναι µικρότερος τού µηδενός 
ΑΝΤ. θετικός (πρόσηµο «συν» [+]) 7. ΦΥΣ. (α) αρνητικό φορτίο ηλε-
κτρικό φορτίο όµοιο µε τού ηλεκτρονίου, που αναπτύσσεται στα σώ-
µατα µε τριβή ΑΝΤ. θετικό φορτίο (β) αρνητικός πόλος (λ.χ. µπατα-
ρίας) ο πόλος τής ηλεκτρικής πηγής που έχει το µικρότερο δυναµικό 
8. ΙΑΤΡ. (ως χαρακτηρισµός αποτελέσµατος ιατρικής εξέτασης) αυτός 
που δείχνει ότι δεν βρέθηκε στον οργανισµό η ουσία, το στοιχείο, για 
την ύπαρξη τού οποίου έγιναν σχετικές εξετάσεις: το δείγµα βγήκε 
αρνητικό (δηλ. δεν βρέθηκε στο αίµα ασθενούς ιός ή µια γυναίκα δεν 
έχει συλλάβει ή δεν ανιχνεύθηκαν αναβολικές ουσίες στον οργανισµό 
αθλητή κ.λπ.) || (στο αίµα) ρέζους ~ (µε απουσία τού παράγοντα 
ρέζους) 9. αρνητικό (το) (α) ΦΩΤΟΓΡ. η εικόνα που αποτυπώνεται κατά 
τη φωτογράφιση στο φιλµ και εµφανίζει τα φωτεινά σηµεία σκοτεινά 
και τα σκοτεινά φωτεινά (β) (στην αργκό των οδηγών ραδιοτα-ξί) η 
µαταίωση (ερώτηση τηλεφωνικού κέντρου προς ταξί: ο 13 πήρε τη 
διαδροµή; Απάντηση ταξιτζή: κέντρο, αρνητικό). — αρνητικά επίρρ., 
αρνητικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρνηση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
άρνητής. Οι επιστηµονικοί όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. αρνητικός 
αριθµός | πόλος (< αγγλ. negative number | pole)]. αρνητισµός (ο) 1. 
(γενικά) η τάση να τηρεί κανείς αρνητική στάση, η συστηµατική 
άρνηση 2. ΨΥΧΟΛ. (α) η εναντίωση σε κάθε µορφή αυθεντίας | εξουσίας 
(β) ειδικότ.) η αντίσταση ασθενούς στις ιατρικές υποδείξεις και 
συµβουλές ή η διάπραξη τού αντιθέτου από αυτές • 3. ΦΙΛΟΣ, η θεωρία 
κατά την οποία δεν υπάρχει αντικειµενική γνώση τού κόσµου ούτε 
και τής ίδιας τής ύπαρξης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. 
negativism]. αρνί (το) {αρν-ιού | -ιών) 1. το νεαρό πρόβατο 2. 
(συνεκδ.) το κρέας τού αρνιού: στα ύψη η τιµή τού ~ τού Πάσχα || ~ 
ψητό | τής σούβλας | στον φούρνο µε πατάτες | τής κατσαρόλας | καπαµά 
· 3. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) αθώος, αγαθός και άκακος: ήταν καλό 
ανθρωπάκι, άκακος, ~. — (υποκ.) αρνάκι (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χοιρινός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. άρνίν< αρχ. άρνίον, υποκ. τού άρήν, άρνός 
«πρόβατο» < Ψαρήν, που συνδ. µε αρµ. garn «αρνί», περσ. barra (< 
*varnak(]. αρνόµαλλο (το) το µαλλί προβάτου µέχρι οκτώ µηνών. αρ 
νουβό (η) {άκλ.} ελλην. νεωτερική τέχνη·καλλιτεχνικό ρεύµα που 
εµφανίστηκε στο τέλος τού 19ου αι. στην Ευρώπη και επηρέασε κα-
θοριστικά την καλλιτεχνική ζωή (ζωγραφική, αρχιτεκτονική, γλυπτι-
κή, διακόσµηση), ακόµη και τις γραφικές τέχνες· χαρακτηρίζεται από 
τη χρήση φυτικών µοτίβων, τις συνθέσεις σε επίπεδο χώρο χωρίς βά-
θος, την υπερβολική χρήση διακοσµητικών στοιχείων κ.ά. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. art nouveau «νέα τέχνη»]. αρνούµαι ρ. µετβ. αποθ. {αρνείσαι... | 
αρνήθηκα) 1. δεν αποδέχοµαι, λέω «όχι» σε κάτι: ~ µια πρόσκληση | 
ένα δώρο | βοήθεια | να κάνω κάτι ΣΥΝ. απορρίπτω ΑΝΤ. 
συγκατατίθεµαι, αποδέχοµαι, συµφωνώ 2. εγκαταλείπω (κάποιον/κάτι), 
παύω να έχω σχέση µαζί τους: ~ γονείς | φίλους | την οικογένεια µου 3. 
παύω να πιστεύω σε (κάτι), αποκηρύσσω: ~ την πατρίδα | τη θρησκεία 
| τις ιδέες µου ΣΥΝ. απαρνούµαι 4. δεν δέχοµαι (ότι κάτι υπάρχει, 
ισχύει ή είναι αληθές): αρνήθηκε ότι είχαν συναντηθεί ΣΥΝ. 
διαψεύδω. Επίσης (καθηµ.) αρνιέµαι [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός, άρνηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αρνούµαι (-έο), αβεβ. ετύµου, πιθ. σχετίζεται µε αρµ. 
uranam «αρνούµαι»]. Αροάνια (τα) {Αροανίων} όρος τής Β. 
Πελοποννήσου στον νοµό Αχαΐας- αλλιώς Χελµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, προελλην. αρχής, αγν. ετύµου. Βλ. κ. Χελµός]. 
αρόδο επίρρ. (λαϊκ.) 1. (για πλοία) µακριά από την ακτή, στα ανοιχτά: 
το καΐκι στάθηκε ~ 2. (γενικότ.) σε µακρινή απόσταση: τράβα ~! 
(φύγε!, αποµακρύνσου!). 

[ΕΤΥΜ. < βεν. a roda «στα ανοιχτά (τής θάλασσας)»]. 
άρον ρ. → αίρω 
-αρος 1. παραγωγικό µεγεθυντικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρ-

σενικών ουσιαστικών που δηλώνουν ιδιότητα ή ιδιαίτερο χαρακτη-
ριστικό: κλέφτης > κλέφτ-αρος, ψεύτης > ψεύτ-αρος, παιδί > παίδ-
αρος 2. παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό µεγεθυντικών κυ-
ρίων ονοµάτων: Γιώργος > Γιώργ-αρος, Γιάννης > Γιάνν-αρος, Αντώ-
νης > Αντών-αρος. 

[ΕΤΥΜ. Το µεγεθ. επίθηµα -αρος (ήδη µεσν.) προήλθε από µεγεθυντικά 
σε -ος ουδετέρων υποκοριστικών σε -άρι, π.χ. σαλιγκάρι - σαλίγκα-
ρος, σκαθάρι - σκάθαρος]. άροση (η) {-ης κ. -όσεως^ | χωρ. πληθ.} 
(λόγ.) το όργωµα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άροσις < αρώ (-όω), για το θ. τού οποίου βλ. λ. άροτρο]. 
αρόσιµος, -η, -ο (λόγ.) (για έδαφος) αυτός που είναι κατάλληλος για 
όργωµα, για καλλιέργεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. άροσ- (πβ. αόρ. ήροσ-α, τού ρ. άρόω, -ώ «οργώνω», βλ. 
κ. άροτρο, άρουρα) + παραγ. επίθηµα -ιµος]. αροτριώ ρ. µετβ. 
{αροτρι-οίς κ. -άς... | αροτρί-ωσα, -ούµαι, -ούται, -ώθηκα, -ωµένος} 
(αρχαιοπρ.) σκάβω τη γη µε το άροτρο ΣΥΝ. οργώνω, ζευγαρίζω. 
Επίσης (σπάν.) αροτριώνω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. αροτριώ (-όω) < αρχ. 
αροτρον]. άροτρο (το) {αρότρ-ου | -ων) παραδοσιακό γεωργικό 
εργαλείο, ξύλινο (παλαιότ.) ή µεταλλικό, που απολήγει σε κυρτή αιχµή 
(υνί)· σύρεται από ζώα (βόδια ή άλογα) ή µε µηχανικό µέσο 
(τρακτέρ) και χρησιµοποιείται από τον γεωργό για να οργώνει τη γη 
ΣΥΝ. αλέτρι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αροτρον < *aro-tro- (µε παραγ. επίθηµα -tro-) 
< I.E. *aro-«καλλιεργώ (τη γη)», πβ. λατ. ara-trum, ιταλ. aratro, ισπ. 
arado κ.ά. Οµόρρ. äpo-σις (-η), αρουρα (< βλ.λ.) κ.ά.]. -αρούδι 
παραγωγικό υποκοριστικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ου- 

 

α- | αν- στερητικό α-
ροκάνιοτος, -η, -ο α-ρρυµοτόµητος, -η, -ο α-ρρυµούλκητος, -η, -ο α-ρρύπαντος, -η, -ο α-ρώτητος, -η, -ο 
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δέτερων ουσιαστικών: ξεπετ-αρούδι, µαθητ-αρούδι. 
[ΕΤΎΜ. Υποκ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τα υποκ. 
επιθήµατα -άρι και -ούδι (πβ. βυζαστ-άρι > βυζαστ-αρ-ούδί)]. 

άρουρα (η) {αρούρης} (αρχαιοπρ.) το καλλιεργηµένο ή καλλιεργήσιµο χωράφι· 
κυρ. στη ΦΡ. άχθος αρούρης (άχθος άρούρης, Οµήρ. ίλ. Σ 104) βάρος τής γης, 
για άνθρωπο που δεν είναι χρήσιµος, που παρασιτεί εις βάρος άλλων (βλ. κ. λ. 
άχθος). 
[ΕΤΥΜ. «ΡΧ· < *aroF-r-ja < I.E. *aro- «καλλιεργώ (τη γη)», πβ. κελτ. arbor 
«δηµητριακά»,°γοτθ. arjan «οργώνω» κ.ά. Οµόρρ. άρο-σις (-η), άρο-τρο(ν) 
κ.ά.]. 

αρουραίος (ο) 1. ο µεγαλύτερος σε µέγεθος ποντικός των αγρών, που ζει στα 
χωράφια και στις αποθήκες ή στα υπόγεια των αγροτικών περιοχών και 
προκαλεί ζηµιές στις καλλιέργειες (βλ. κ. λ. ποντικός) 2. (µτφ.) (α) ο πονηρός, 
πανούργος άνθρωπος (β) (ειδικότ.) ο διαρρήκτης σπιτιών: έκαναν θραύση οι ~ 
στα σπίτια τής περιοχής κατά τις διακοπές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίθ. αρουραίος < άρουρα «καλλιεργήσιµη γη» (βλ.λ). Η λ. 
αρουραίος προσδιόριζε αρχικά ως επίθ. τον ποντικό που ζει στους αγρούς (φρ. 
αρουραίος µυς) εν αντιθέσει µε εκείνον που συχνάζει ή προέρχεται από 
παραθαλάσσια µέρη (φρ. ποντικός µυς). Βλ. κ. ποντικός]. 

άρπα (η) {αρπών} µουσικό όργανο µε ποικίλο αριθµό χορδών, οι οποίες είναι 
τοποθετηµένες καθέτως σε τριγωνικό ηχείο- ο ήχος παράγεται µε κρούση των 
χορδών από τις άκρες των δακτύλων και των δύο χεριών. — αρπιστής (ο), 
αρπίστρια (η), αρπιοτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. arpa < 
γερµ. Harfe < αρχ. γερµ. harpha < αρχ. κόρφος «στεγνό ξυλώδες τµήµα 
φυτού, άχυρο, χορδή»]. 

άρπαγας (ο/η) {αρπάγων} (λόγ.) πρόσωπο που έχει αρπακτικές τάσεις, που 
αρπάζει πράγµατα τα οποία δεν του ανήκουν ο κλέφτης: Γίναµε ζούγκλα! 
Γεµίσαµε άρπαγες και δολοφόνους! [ΕΤΥΜ; < αρχ. άρπαξ, -άγος < αρπάζω]. 

αρπαγή (η) [αρχ.] 1. η απόσπαση µε παράνοµο, δόλιο τρόπο και συχνά µε τη 
χρήση βίας ή απάτης πράγµατος, περιουσιακού στοιχείου κ.λπ. από τον 
κάτοχο του ή προσώπου από την οικογένεια ή το στενό περιβάλλον του: η ~ 
τού κοπαδιού | τής Περσεφόνης | τής Ευρώπης | των Σαβίνων || η ~ ανηλίκου 
ΣΥΝ. κλοπή, απαγωγή 2. ΝΟΜ. αξιόποινη πράξη την οποία διαπράττει 
όποιος µε απάτη ή βία ή µε την απειλή βίας συλλαµβάνει, απάγει ή παράνοµα 
κατακρατεί κάποιον, έτσι ώστε να αποστερεί τον συλλαµβανόµενο από την 
προστασία τής Πολιτείας και ιδίως όποιος περιάγει κάποιον σε οµηρία ή σε 
άλλη παρόµοια κατάσταση στέρησης τής ελευθερίας (πβ. λ. απαγωγή). — άρ-
πανµα (το) [µτγν.]. 

αρπάγη (η) {αρπαγών} 1. ο γάντζος και (κατ' επέκτ.) κάθε εργαλείο µε γάντζο 2. 
(µτφ.) καθετί που αρπάζει µε βίαιο τρόπο: η ~ τής εφορίας | τού νόµου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αρπάγη < αρχ. αρπάζω]. 

αρπάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {άρπα-ξα, -χτηκα, -γµένος) ♦ (µετβ.) 1. πιάνω (κάτι) 
σφιχτά ή βίαια µε το χέρι, γραπώνω: τον άρπαξε απ'τα µαλλιά || του άρπαξε το 
µπράτσο και τον χτύπησε || ~ από τον λαιµό | γιακά' ΦΡ. τα αρπάζω 
δωροδοκούµαι: ο υπεύθυνος για τον έλεγχο τα 'χει αρπάξει και τους έδωσε 
άδεια λειτουργίας ΣΥΝ. τα παίρνω, λαδώνοµαι 2. αποσπώ, παίρνω (κάτι) από 
τον κάτοχο του µε τη βία: της άρπαξαν την τσάντα µέσ' από τα χέρια 3. (κατ' 
επέκτ.) κλέβω (για αντικείµενα), απάγω (πρόσωπα): κάποιος µου άρπαξε το 
πορτοφόλι χωρίς να πάρω είδηση || µας άρπαξαν ό,τι είχαµε και δεν είχαµε || οι 
πειρατές άρπαζαν γυναίκες και παιδιά- ΦΡ. αρπάζω (το) φιλί φιλώ στα κλεφτά, 
γρήγορα και ξαφνικά, πριν µπορέσει να αντιδράσει ο άλλος: στα σκοτεινά και 
ξαφνικά, της άρπαξε ένα φιλί 4. αποσπώ (κάτι) από τον κάτοχο του µε νόµιµη ή 
νοµιµοφανή κάλυψη, αδιαφορώντας για τις ανάγκες του: βρήκε παραθυράκι 
στον νόµο και µας άρπαξε όλη την περιουσία 5. (γενικότ.) αποσπώ (κάτι) από 
το σηµείο στηρίξεως του, από τη βάση του, από το σηµείο όπου είναι τοποθε-
τηµένο: τον άρπαξαν τα κύµατα από την κουπαστή || ο δυνατός αέρας άρπαξε τα 
απλωµένα ρούχα και τα σκόρπισε · 6. (µτφ.) συλλαµβάνω µε τον νου αµέσως, 
αντιλαµβάνοµαι εύκολα: ό,τι του πεις, το αρπάζει αµέσως 7. ακούω και 
αποµνηµονεύω (κάτι): τα µικρά παιδιά αρπάζουν πολύ εύκολα τις καινούργιες 
λέξεις · 8. (για µεταδοτική αρρώστια) προσβάλλοµαι, παθαίνω: ~ γρίπη- ΦΡ. 
την αρπάζω κρυολογώ: βγήκε ελαφρά ντυµένος έξω και την άρπαξε ♦ (αµετβ.) 
9. (συνήθ. στον αόρ.) καίγοµαι ελαφρά, συνήθ. στην επιφάνεια, από την 
υψηλή θερµοκρασία ή τον ήλιο: πρόσεχε το φαγητό στον φούρνο, µην αρπάξει || 
έχει ευαίσθητο δέρµα και αρπάζει πολύ γρήγορα στον ήλιο || Το κρέας άρπαξε! 
Βγάλ' το πριν γίνει κάρβουνο! (µεσοπαθ. αρπάζοµαι) · 10. οργίζοµαι εύκολα, 
είµαι ευέξαπτος: πρόσεξε τι θα του πεις, γιατί αρπάζεται µε το παραµικρό 11. 
(κατ' επέκτ.) έρχοµαι στα χέρια, συµπλέκοµαι, αρχίζω να µαλώνω: κουβέντα 
στην κουβέντα, στο τέλος αρπάχτηκαν 12. (+από) (α) πιάνοµαι από κάπου, 
στηρίζοµαι, συγκρατούµαι: γλίστρησε στη σκάλα, αλλά αρπάχτηκε από τα 
κάγκελα (β) βρίσκω λογικό έρεισµα, στήριγµα για τις θέσεις µου, τα επιχειρή-
µατα µου: αρπάχτηκε από την ευνοϊκή δήλωση τού υπουργού (γ) εµµένω ή 
περιορίζοµαι σε κάτι που µε συµφέρει, που µε εξυπηρετεί, αγνοώντας όλα τα 
άλλα στοιχεία: αρπάχτηκε από µια κουβέντα τής στιγµής και δεν µου µιλάει 
ΣΥΝ. βρίσκω αφορµή · ΦΡ. (α) τις αρπάζω τρώω ξύλο, µε δέρνουν (β) άρπα 
την! (i) λέγεται τη στιγµή που κάποιος ρίχνει γροθιά, δίνει χτύπηµα σε άλλον: 
~, για να µάθεις! (ii) (χαιρέκακα) προς κάποιον που έπαθε κάτι, το οποίο, κατά 
τη γνώµη τού λέγοντος, του άξιζε: τα 'θελες και τα 'παθες- ~ τώρα, να µάθεις! 
(γ) αρπάζω φωτιά αναφλέγοµαι: το σπίτι | τα ρούχα του άρπαξαν φωτιά ΣΥΝ. 
παίρνω | πιάνω φωτιά. — άρπανµα (το) [µτγν.] κ. αρπανµός (ο) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ < αρΧ- αρπάζω, αβεβ. ετύµου, πιθ. < άρπη «δρέπανο» < I.E. *ser-p- 
«δρέπανο», πβ. λατ. sarrio «σκαλίζω», σανσκρ. sr-ni «δρέπανο», γαλλ. 
sarcloir µε την ίδια σηµ., ίσως συγγενές προς αρχ. γερµ. 

sarf «κοφτερός» (αγγλ. sharp, γερµ. scharf) κ.ά. Οµόρρ. αρπαγή, αρπάγη, άρπαξ 
(-γας) κ.ά.]. άρπα-κόλλα (η) {άκλ.} (λαϊκ.) 1. η πρόχειρη, βιαστική και 
επιπόλαιη εργασία 2. (ως επίρρ.) µε µεγάλη προχειρότητα: έκανε τη δουλειά ~· 
ΦΡ. στο άρπα-κόλλα πρόχειρα, ανοργάνωτα: τα κάνει όλα ~ δεν µπορείς να τον 
εµπιστευθείς. — αρπακόλλας κ. αρπακολλατζής (ο). [ΕΤΎΜ Από την 
προστακτική των ρ. αρπάζω και κολλώ, που ο συνδυασµός τους προσέλαβε 
επιρρηµατική σηµ.]. αρπακτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. αρπαχτικός 1. αυτός που έχει 
την τάση να αρπάζει, να ιδιοποιείται ξένα πράγµατα: οι ~ διαθέσεις τής 
Τουρκίας στα Βαλκάνια 2. αρπακτικό (το) σαρκοφάγο πτηνό µε γρήγορο 
πέταγµα, γαµψό ράµφος και νύχια, οξεία όραση, που συχνά αρπάζει από το 
έδαφος το θήραµα του και το µεταφέρει στη φωλιά του: αρπακτικά είναι ο 
αετός, ο γύπας, το γεράκι κ.ά. — αρπακτικότητα (η) [1881]. 
αρπαξιά (η) η απότοµη και συχνά βίαιη κίνηση, µε την οποία αρπάζει κανείς 

κάτι. [ΕΤΥΜ < αρπάζω (αόρ. άρπαξ-α) + παραγ. επίθηµα -ιά]. 
αρπαχτά επίρρ.- βιαστικά- συνήθ. στη ΦΡ. ΟΤ' αρπαχτά βιαστικά, πρόχειρα, στα 

γρήγορα: έφαγα | τσίµπησα κάτι ~. 
αρπαχτή (η) (λαϊκ.) ό,τι αποκτήθηκε µε ξαφνικό και πονηρό (συχνά παράνοµο) 

τρόπο: κάνανε µια γερή ~ και την κοπάνησαν ΣΥΝ. µπάζα-ΦΡ. τής αρπαχτής 
για εύκολο, γρήγορο και συχνά παράνοµο κέρδος, που αποκτά κάποιος 
εκµεταλλευόµενος µια κατάσταση: µε τα κονδύλια για τα δηµόσια έργα έγινε ~ 
|| (ως χαρακτηρισµός) δεν είναι να τον εµπιστεύεσαι, αυτός είναι ~. 

άρπισµα (το) {αρπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΟΥΣ. η εκτέλεση των φθόγγων µιας 
συγχορδίας όχι ταυτόχρονα αλλά διαδοχικά, κατά κανόνα σε ανιούσα ή 
κατιούσα διάταξη, όπως παίζεται η άρπα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από ιταλ. 
arpeggio < arpa «άρπα» (βλ. λ. άρπα)]. 

αρπιστής (ο) → άρπα 
Άρπυιες (οι) {Αρπυιών} ΜΥΘΟΛ. κόρες τού Θαύµαντος και τής Ωκε-ανίδας 

Ηλέκτρας, φτερωτά κακοποιά πνεύµατα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. "Αρπυιαι | Άρέπυιαι, 
αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται στο ρ. έρέπτοµαι «βόσκω - τραγανίζω» µε 
παρετυµολ. προς το ρ. αρπάζω. Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται για δάνειο]. 

αρραβώνας κ. (λαϊκ.) αρρεβώνας [µεσν.] (ο) 1. η τελετή κατά την οποία 
επισηµοποιείται η σχέση ενός άνδρα και µιας γυναίκας µε την αµοιβαία 
υπόσχεση γάµου και την ανταλλαγή δαχτυλιδιών (βέρες)-τελείται είτε κατά τη 
διάρκεια τού µυστηρίου τού γάµου είτε σε χρονικό διάστηµα πριν από αυτό 
ΣΥΝ. µνηστεία 2. (συνεκδ.) το δαχτυλίδι, η βέρα που φορούν οι 
αρραβωνιασµένοι: δίνω | βάζω ~ (µνηστεύ-οµαι) · 3. σύµβαση η οποία 
καταρτίζεται στο πλαίσιο άλλης σύµβασης και κατά την οποία ο ένας από 
τους συµβαλλοµένους δίδει στον άλλο ένα περιουσιακό αντικείµενο (χρήµατα 
συνήθως) έτσι ώστε, αν δεν εκπληρωθεί η κύρια σύµβαση από τον δότη, ο 
λήπτης να το κρατήσει, ενώ, αν δεν εκπληρωθεί η κύρια σύµβαση από τον 
λήπτη, εκείνος να έχει την υποχρέωση να επιστρέψει διπλάσια ΣΥΝ. (καθηµ.) 
κα-πάρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άρραβών, -ώνος (αρχική η σηµ. 3) < εβρ. eräbön «εγγύηση, 
ενέχυρο». Η λ. εισήλθε στην Ελληνική από τις εµπορικές συναλλαγές των 
Ελλήνων µε τους Φοίνικες]. 

αρραβωνιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {αρραβώνιασ-α,-τηκα, -µένος) 1.τελώ τον 
αρραβώνα (κάποιου), µνηστεύω: ~ τον γιο | την κόρη 2. (µεσοπαθ. 
αρραβωνιάζοµαι) δίνω υπόσχεση γάµου κατά την επίσηµη τελετή τού 
αρραβώνα. Επίσης (λαϊκ.) αρρεβωνιάζω — αρραβώνιασµα [µεσν.] κ. (λαϊκ.) 
αρρεβώνιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 

αρραβωνιάρης κ. (λαϊκ.) αρρεβωνιάρης (ο) {αρραβωνιάρηδες}, αρραβωνιάρα 
κ. (λαϊκ.) αρρεβωνιάρα (η) (λαϊκ.) ο αρραβωνια-στικός | η αρραβωνιαστικιά. 

αρραβωνιαστικός (ο), αρραβωνιαστικιά (η) [µεσν.] πρόσωπο που έχει δώσει 
υπόσχεση γάµου, ο µνηστήρας. 

αρραγής, -ής, -ές {αρραγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που δεν ραγίζει, 
που δεν θρυµµατίζεται ΣΥΝ. αρράγιστος, αθρυµµάτιστος 2. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, από αδιάσπαστη ενότητα: ~ πολιτικό 
µέτωπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + θ. ραγ- (πβ. 
ερ-ράγ-ην, παθ. αόρ. β' τού ρ. ρήγνυµι). Οµόρρ. ρωγ-µή, ρήξη]. 

άρρεν → άρρην 
αρρεναγωγείο (το) [1889] (παλαιότ.) εκπαιδευτήριο στο οποίο φοιτούν µόνο 

αγώρια ANT. παρθεναγωγείο. 
αρρενογονια (η) {αρρενογονιών} η γέννηση αρσενικών τέκνων ΣΥΝ. 

αρρενοτοκία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άρρενογόνος < άρρην, 
άρρενος + γόνος]. 

αρρενοµορφισµός (ο) ΒΙΟΛ. η ανώµαλη κατάσταση θηλυκού ατόµου, το 
οποίο εµφανίζει αρσενικούς δευτερεύοντες φυλετικούς χαρακτήρες (λ.χ. 
δασυτριχία, αλλοίωση τής φωνής, ατροφία των µαστών κ.ά.) ΣΥΝ. 
ανδροµορφισµός. 

αρρενοπρεπής, -ής, -ές {αρρενοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· αρρενοπρε-πέστ-ερος, 
-ατός} 1. αυτός που ταιριάζει σε άνδρα: ~ τρόποι | φέρσιµο ΣΥΝ. 
ανδροπρεπής ANT. θηλυπρεπής 2. αυτός που έχει έντονα αρρενωπά 
χαρακτηριστικά: ~ πρόσωπο. — αρρενοπρεπώς επίρρ., αρρενο-πρέπεια (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-, -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άρρην, άρρενος + πρέπω]. 

αρρενοτοκία (η) {αρρενοτοκιών} η αρρενογονια (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ■ρρ-, 
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[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άρρενοτόκος < άρρην, άρρενος + τόκος «κύη-
µα»]. αρρενωπός, -ή, -ό αυτός που έχει έντονα ανδρικά 
χαρακτηριστικά: - παράστηµα | ήθος | πρόσωπο.  — αρρενωπότητα (η) 
[µεσν.].   * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. -pp-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αρρην, άρρενος + -ωπός (βλ.λ.)]. αρρευστοττοίητος, -
η,-ο [1895] 1. αυτός που δεν ρευστοποιήθηκε ή δεν µπορεί να 
ρευστοποιηθεί (βλ. λ. ρευστοποιώ) 2. (µτφ.) αυτός που δεν 
µετατράπηκε ή δεν µπορεί να µετατραπεί σε χρήµα: ένα µέρος τής 
περιουσίας του µένει ~ ΑΝΤ. ρευστοποιήσιµος. άρρηκτα επίρρ. (λόγ.) 
χωρίς ρωγµή ή ράγισµα, αδιάσπαστα· (συνήθ, µτφ.) απολύτως, χωρίς 
να µπορεί κάτι να νοηθεί χωριστά από κάτι άλλο: η οικονοµική 
ανάκαµψη είναι ~ συνδεδεµένη µε τη µείωση των ελλειµµάτων. Επίσης 
αρρήκτως [αρχ.]. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. άρρήκτως < άρρηκτος (βλ.λ.). Η µτφ. φρ. αρρήκτως συν-
δεδεµένος είναι απόδ. τού γαλλ. indissolublement lié]. 

άρρηκτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν σπάει ή δεν έχει σπάσει: ~ σχέση 
| σύνδεση ΣΥΝ. αρραγής, αδιάσπαστος ΑΝΤ. εύθραυστος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< ά- στερητ. + ρηκτός < ρήγνυµι (βλ. κ. ρήξη)]. 

άρρην, -ην, -εν {άρρ-ενος, -ενα | -ενες (ουδ. -ενα), -ένων) 1. (για αγώρι 
ή άνδρα) αυτός που είναι γένους αρσενικού: το θέµα αφορά κυρίως 
στον άρρενα πληθυσµό ΑΝΤ. θήλυ 2. άρρην (ο), άρρεν (το) το αγώρι ή 
ο άνδρας· ΦΡ. (α) (σχολείο) αρρένων το σχολείο τής πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που έχει µαθητές µόνο αγώρια ΑΝΤ. 
θηλέων, µικτό (β) µητρώα αρρένων ο επίσηµος κατάλογος όπου εγ-
γράφονται µε αύξοντα αριθµό όλα τα αγώρια που γεννιούνται σε µια 
πόλη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άρσην, -ενός < I.E. *ers- «αρσενικό φύλο», πβ. σανσκρ. 
rsa-bhâ- «ταύρος», αρχ. περσ. arsan «άνδρας»]. 

άρρητος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που δεν µπορεί να ειπωθεί: ~ συναί-
σθηµα ΣΥΝ. ανέκφραστος, ανείπωτος, άφατος· ΦΡ. άρρητα αθέµιτα 
ασυναρτησίες, βλακείες: φαινόταν σοβαρός, αλλά όταν άρχισε να µι-
λάει, άρχισε να λέει ~· συχνά λέγεται και άρρητ' αθέµιτα, κουκκιά 
µαγειρεµένα 2. αυτός που δεν µπορεί ή δεν πρέπει να αποκαλυφθεί: ~ 
µυστήριο | θαύµα ΣΥΝ. απόρρητος, µυστικός- ΦΡ. άρρητα ρήµατα (ότι 
ήρπάγη εις τον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήµατα, Κ.∆. Β' Κορ. 
12, 4, οπτασία τού Παύλου) λόγια που δεν λέγονται, απόρρητα: ο 
µυστικιστής φιλόσοφος τους µίλησε για όλα, για τον Θεό, για τη φύση, 
για τον άνθρωπο· τους φανέρωσε - που έκαναν όλους να απορούν και 
να θαυµάζουν · 3. ΜΑΘ. άρρητος αριθµός ο αριθµός που δεν ανήκει 
στους ρητούς (βλ.λ.), δηλ. αυτόςπου δεν γράφεται ως κλάσµα µε 
ακέραιους όρους, π.χ. ο αριθµός v2 ΣΥΝ. ασύµµετρος (κυρίως επί 
µεγεθών). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + ρητός). 

Αρριανός (ο) 1. αρχαίος Έλληνας ιστορικός και γεωγράφος (95-175 
µ.Χ.)· κυριότερα έργα του Περίπλους Ευξείνου Πόντου, Κυνηγετικός, 
Αλεξάνδρου ανάβασις 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., αβεβ. ετύµου, ίσως < λατ. *Arrianus < Arrius (ρω-
µαϊκό όν.) + παραγ. επίθηµα -anus]. 

άρριζος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει ρίζες: ~ φυτό. 
αρρυθµία (η) [αρχ.] {αρρυθµιών} 1.η έλλειψη κανονικού ρυθµού: η 

ζωή του χαρακτηρίζεται από ~ ΣΥΝ. αταξία, ασυµµετρία, ΑΝΤ. ευρυθ-
µία, συµµετρία 2. ΜΟΥΣ. η έλλειψη µουσικού ρυθµού ΣΥΝ. παραφωνία, 
κακοφωνία · 3. ΙΑΤΡ. η διαταραχή τού κανονικού ρυθµού λειτουργίας 
τής καρδιάς. 

αρρύθµιστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει ρυθµιστεί, τακτο-
ποιηθεί, διευθετηθεί: ~ υπόθεση | οφειλή ΣΥΝ. εκκρεµής · 2. (ειδικότ. 
για ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, βίντεο) αυτός που δεν έχει τοποθετηθεί 
στην κατάλληλη συχνότητα, που δεν έχει συντονιστεί, ώστε να λει-
τουργεί σωστά. — αρρύθµιστα επίρρ. 

άρρυθµος, -η, -ο [αρχ.] 1. (συνήθ. για στίχους) αυτός που δεν έχει 
ρυθµό, µέτρο 2. αυτός που δεν χαρακτηρίζεται από αρµονία, κανονι-
κότητα: ~ παλµοί τής καρδιάς. — άρρυθµα επίρρ. 

αρρυτίδωτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει ρυτίδες στο δέρµα 
ΣΥΝ. αζάρωτος, αγέραστος ΑΝΤ. ρυτιδιασµένος, ζαρωµένος, σουρωµέ-
νος 2. (µτφ.) αυτός τού οποίου η επιφάνεια είναι απολύτως ήρεµη, 
που δεν είναι καθόλου ταραγµένη: τα - νερά τής λίµνης ΑΝΤ. ρυτι-
δωµένος, ταραγµένος. 

αρρωσταίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {αρρώστη-σα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
προσβάλλοµαι από νόσο, παύω να είµαι υγιής: ~ βαριά ΣΥΝ. νοσώ, 
ασθενώ· ΦΡ. δεν θ' αρρωστήσουµε κιόλας! | όχι και ν' αρρωστήσου-
µε (για κάτι | κάποιον) για να δείξουµε ότι δεν πρέπει να αφήνουµε 
να µας παρασύρει η απογοήτευση ή η λύπη για κάτι/κάποιον ούτε 
πρέπει να υπερβάλλουµε σε προσπάθεια θέτοντας σε κίνδυνο την 
υγεία µας: είπαµε να δουλέψουµε σκληρά αυτή την περίοδο, αλλά όχι 
και ν'αρρωστήσουµε! || ό,τι έγινε έγινε, δεν θ'αρρωστήσουµε κιόλας! 
2. (ειδικότ. για φυτά) γίνοµαι καχεκτικός, µαραζώνω: αρρώστησαν οι 
ελιές του 3. αισθάνοµαι άσχηµα ψυχολογικά, υποφέρω: ~ µε το 
φέρσιµο του || όταν βλέπω τέτοιες εκποµπές, ~! ΣΥΝ. στενοχωριέµαι ♦ 
(µετβ.) 4. κάνω (κάποιον) να νοσεί, να πάσχει, να υποφέρει (σωµατικά 
ή ψυχικά): η συµπεριφορά του µε αρρωσταίνει || µας αρρώστησε αυτή 
η κατάσταση 5. (η µτχ. αρρωστηµένος, -η, -ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. 
Μεταπλασµένος τ. τού αρχ. αρρωστώ (< άρρωστος) κατά τα ρ. σε -
αίνω]. 

αρρωστηµένος, -η, -ο 1. καχεκτικός, ασθενικός: ~ δέντρα | πρόσωπο 
2. αυτός που δεν έχει ηθικές αρχές, φαύλος, διεστραµµένος, ανή-
θικος: ~ φαντασία | µυαλό | κατάσταση ΣΥΝ. διεφθαρµένος ΑΝΤ. φυ-
σιολογικός, ηθικός, υγιής. 

αρρώστια (η) (παλαιότ. ορθ. αρρώστειά) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ασθέ-
νεια (βλ.λ.): παιδική | σωµατική | ψυχική | σοβαρή | ύπουλη | µετα- 

δοτική ~· ΦΡ. (α) (καθηµ.) κακιά αρρώστια η φυµατίωση ή ο καρκίνος 
(β) (παλαιότ.) γαλλική αρρώστια η σύφιλη, µαλαφράντζα (βλ.λ.) · 2. 
(µτφ.-εµφατ.) το έντονο πάθος, η µεγάλη αδυναµία (σε κάτι): είσαι η 
~ µου, το πάθος µου! || ~ τού έγινε αυτή η συνήθεια! ΣΥΝ. βίτσιο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. 
[ΕΤΥΜ < άρρωστος {άρρωστος - αρρωσταίνω - αρρώστια) και όχι < 
αρχ. αρρώστια, που θα έδινε τ. *αρρωστιά. Βλ. κ. ρώµη. Η φρ. γαλλι-
κή αρρώστια ανάγεται στο γαλλ. maladie française]. 

ΣΧΟΛΙΟ Για τη δήλωση των διαφόρων παθολογικών καταστάσεων 
τού ανθρώπινου οργανισµού χρησιµοποιούνται διάφορες λέξεις. 
Παρόλο που τα όρια δεν είναι πάντα τόσο σαφή και απόλυτα, συ-
χνά δε υπάρχει εννοιολογική επικάλυψη, ορισµένες λέξεις δηλώ-
νουν συχνότερα ορισµένου τύπου βλάβες. Η λέξη ανωµαλία δηλώ-
νει συνήθως διάφορες συγγενείς διαµαρτίες περί τη διάπλαση 
(συγγενείς ανωµαλίες). Αλλωστε, η λέξη ανωµαλία δηλώνει την 
έλλειψη οµαλότητας ή οµοιοµορφίας, την απόκλιση δηλαδή από 
το σύνηθες. Έτσι, ως συγγενείς ανωµαλίες χαρακτηρίζονται διά-
φορες συγγενείς καρδιοπάθειες (µεσοκολπική επικοινωνία, τετρα-
λογία τού Fallot κ.λπ.), ο λαγώχειλος, το λυκόστοµα κ.ά. Η λέξη 
διαταραχή σηµαίνει συνήθως τη λειτουργική παρέκκλιση χωρίς 
υποχρεωτικά εµφανή ανατοµική βλάβη, λ.χ. διαταραχή τού µετα-
βολισµού ή τής καρδιακής λειτουργίας κ.λπ. Οι λέξεις αρρώστια 
και ασθένεια δηλώνουν αρχικά µακροχρόνια και διαρκή αδιαθε-
σία και ατονία, όπως συµπεραίνεται και ετυµολογικά (αρρώστια, 
α- στερητ. + ρώννυµαι [πβ. τη λέξη ρώµη· ασθένεια, α- στερητ. + 
σθένος]). Η λέξη νόσος χρησιµοποιείται αδιακρίτως και µε τη λέξη 
νόσηµα, µπορεί δε να δηλώνει τόσο την οξεία όσο και τη χρόνια 
παθολογική κατάσταση, ενώ χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά 
για τη δήλωση των λοιµωδών και επιδηµικών καταστάσεων. Η 
λέξη πάθηση προϋποθέτει οργανικό υπόστρωµα, συχνά δε ως 
δεύτερο συνθετικό (-πάθεια) δηλώνει αιτιολογική ασάφεια (ηττο-
πάθεια, νεφροπάθεια, χολοκυστοπάθεια, σπονδυλοαρθροπάθεια 
κ.λπ.). Η λέξη σκλήρυνση αναφέρεται σε συγκεκριµένου τύπου 
παθολογοανατοµικές βλάβες. Η λέξη σύνδροµο δηλώνει παθολογι-
κή κατάσταση µε σαφή και καθορισµένη κλινική εικόνα, που 
όµως µπορεί να προκαλείται από πλήθος διαφορετικών αιτίων (λ.χ. 
αιµολυτικό σύνδροµο, σύνδροµο άνω κοίλης φλέβας κ.λπ.). 

αρρωστιάρης, -α, -ικο {αρρωστιάρηδες} (κ. ως ουσ.) 1. αυτός που 
αρρωσταίνει εύκολα ΣΥΝ. φιλάσθενος, ευπαθής 2. (µειωτ.) αυτός που 
δίνει την εντύπωση ανθρώπου που πάσχει από αρρώστια· καχεκτι-
κός, αδύνατος ΑΝΤ. γερός, δυνατός, εύρωστος. Επίσης αρρωστιάρι-
κος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < άρρωστος + παραγ. επίθηµα -ιάρης]. 

άρρωστος, -η, -ο 1. (για πρόσ., όργανα τού ανθρώπινου σώµατος, 
ζώα, φυτά) αυτός που έχει προσβληθεί από αρρώστια: είµαι βαριά ~ 
|| σωµατικά | ψυχικά | διανοητικά ~|| ο Πέτρος έκανε τον ~, για να 
µην πάει στο σχολείο || ~ πνεύµονες | καρδιά || - δέντρο | άλογο ΣΥΝ. 
ασθενής ΑΝΤ. υγιής 2. αυτός που είναι αντίθετος µε ό,τι κοινωνικώς 
και ηθικώς θεωρείται υγιές, θεµιτό κ.λπ.: ~ µυαλό | ψυχή | φαντασία 
ΣΥΝ. νοσηρός, αρρωστηµένος ΑΝΤ. υγιής · 3. (καθηµ.-εµφατ.) αυτός 
που έχει έντονο πάθος (µε κάτι), µεγάλη αδυναµία σε κάτι: ~ µε το 
µπάσκετ | τη µουσική ΣΥΝ. παθιασµένος, (εκφραστ.) τρελός και πα-
λαβός 4. άρρωστος (ο) {-ου κ. -ώστου | -ων κ. -ώστων, -ους κ. -
ώστους}, άρρωστη (η) {-ων κ. -ώστων} πρόσωπο που έχει προσβληθεί 
από ασθένεια: επισκέπτοµαι | γιατρεύω | χειρουργώ έναν ~ || ψυχο-
λογία | θεραπευτική αγωγή αρρώστου || (παροιµ.) «παρηγοριά στον ~, 
µέχρι να βγει η ψυχή του». — (υποκ.) αρρωστούλης, -α, -ικο κ. αρ-
ρωστούτσικος, -ια, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + ρών-νυ-µαι «υγιαίνω» (πβ. απρφ. αορ. 
ρώσαι). Βλ. κ. ρώµη]. 

αροακειάδα (η) 1. η µαθήτρια τού Αρσακείου (βλ.λ.), εκπαιδευµένη 
µε ιδιαίτερη προσοχή σε θέµατα ήθους, αγωγής και τρόπων συµπερι-
φοράς 2. (µτφ.-ειρων.) αυτή που φέρεται δήθεν σαν αρσακειάδα (σηµ. 
1), που χαρακτηρίζεται από σεµνοτυφία: µας παρίστανε την ~. Επί-
σης (λόγ.) αρσακειάς [1887] {αρσακειάδος}. 

Αρσάκειο (το) {Αρσακείου} σειρά γνωστών υπό την επωνυµία αυτή 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (σχολείων όλων των βαθµίδων, Παιδαγω-
γικών Ακαδηµιών για δασκάλες και επαγγελµατικών Σχολών), που 
ιδρύθηκαν ανά την Ελλάδα από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για τη 
µόρφωση των Ελληνίδων το πρώτο Εκπαιδευτήριο ιδρύθηκε το 1836 
στην Αθήνα από τους ιδρυτές τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Ι. 
Κοκκώνη, Γ. Γεννάδιο και Μ. Αποστολίδη)· µε δωρεά τού εθνικού ευ-
εργέτη Αποστόλου Αρσάκη (1792-1874) τα εκπαιδευτήρια τής Φιλεκ-
παιδευτικής Εταιρείας ονοµάστηκαν Αρσάκεια (από το 1852), ενώ µε 
δωρεά των Μιχαήλ και Ελένης Τοσίτσα ιδρύθηκαν (από το 1867) και 
Τοσίτσεια Αρσάκεια Σχολεία. 

αρσανάς (ο) → ταρσανάς 
αρσενικό (το) 1. ΧΗΜ. επαµφοτερίζον στοιχείο (σύµβολο As) µε στα-

χτί χρώµα και µεταλλική λάµψη· οι ενώσεις του είναι ιδιαιτέρως το-
ξικές 2. (καθηµ.) το δηλητήριο (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. άρσενικόν, σηµιτ. δάνειο, πβ. συρ. zarn-ïka < περσ. *zarniq 
«αυτός που έχει το χρώµα τού χρυσού», µε παρετυµολ. σύνδεση προς 
το επίθ. αρσενικός]. 

αρσενικοβότανο (το) κ. (λαϊκότ.) σερνικοβότανο βότανο που, κατά 
τη λαϊκή αντίληψη, συµβάλλει στην αρρενογονία. 

αρσενικοθήλυκος, -η, -ο κ. (λαϊκότ.) σερνικοθήλυκος αυτός που έχει 
αρσενικά και θηλυκά χαρακτηριστικά ΣΥΝ. ερµαφρόδιτος. 

αρσενικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό κ. (λαϊκότ.) σερνικός 1. αυτός που έχει 
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τα γενετικά χαρακτηριστικά τού ανδρικού φύλου, κατ' αντιδιαστολή προς το 
γυναικείο, αυτός που γονιµοποιεί το θηλυκό κατά την αναπαραγωγή τού 
είδους: ~ παιδί | γουρούνι | σκυλί | πέστροφα | γάτα (γάτος) || ο ~ πληθυσµός (οι 
άνδρες) 2. (α) αυτός που ταιριάζει σε άνδρα, ανδρικός: - συνήθειες (β) ΓΛΩΣΣ. 
αρσενικό γένος βλ. λ. γένος 3. (µτφ.) ΤΕΧΝΟΛ. κάθε εξάρτηµα που 
προσαρµόζεται µε ένα τµήµα του που εξέχει σε άλλο, το οποίο έχει υποδοχή 
για αυτό (εσοχή): για να ενώσεις δύο κοµµάτια καλωδίου, χρειάζεσαι ένα ~ φις 
για το ένα κοµµάτι κι ένα θηλυκό για το άλλο 4. (λαϊκ.-εµφατ.) αρσενικός (ο) | 
αρσενικό (το) (i) ο άνδρας ή το ζώο αρσενικού γένους: όλοι οι - τής περιοχής 
έτρεχαν ξοπίσω της || το αιώνιο παιχνίδι τού - µε το θηλυκό (ii) άνδρας µε 
έντονα τα χαρακτηριστικά τού φύλου του, µε αρρε-νωπότητα: ήταν αρσενικό 
µε τα όλα του 5. ΧΗΜ. αρσενικό (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άρσην | 
αρρην]. 

Αρσένιος (ο) {Αρσενίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Αρσένης. [ΕΤΥΜ 
µτγν. κύρ. όν. < αρχ. αρρην/ άρσην (βλ. λ. άρρεν)]. 

αρσενοκοίτης (ο) {αρσενοκοιτών} (λόγ.) πρόσωπο που έχει σεξουαλικές σχέσεις 
µε άνδρες ΣΥΝ. κίναιδος, οµοφυλόφιλος. [ΕΤΥΜ µτγν. < άρσην, -ενός + κοίτη 
«κλίνη»]. 

άρση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων) (λόγ.) 1. η ανύψωση: ~ χειρών ΣΥΝ. (καθηµ.) 
σήκωµα 2. (α) ΓΥΜΝΑΣΤ. κάθε κίνηση χεριών ή ποδιών τελείως τεντωµένων 
στο ίδιο επίπεδο από την αρχή µέχρι το τέλος τής κίνησης (β) ΑΘΛ. άρση 
βαρών αγώνισµα τής κατηγορίας των βαρέων αθληµάτων, στο οποίο ο 
αθλητής (αρσιβαρίστας) πρέπει να σηκώσει πάνω από το κεφάλι του µε 
συγκεκριµένες κινήσεις (αρασέ, ζετέ, βλ.λ.) δύο µεταλλικά βάρη, που 
συνδέονται µεταξύ τους µε επίµηκες σίδερο (µπάρα), και να τα κρατήσει για 
λίγο πάνω από το κεφάλι του µε τα πόδια σε διάσταση · 3. (µτφ.) η ανάκληση, 
η ακύρωση: ~ τής λογοκρισίας | των περιοριστικών µέτρων | τής µονιµότητας | 
τού εµπάργκο · 4. ΜΟΥΣ. το µη τονιζόµενο µέρος τού µουσικού ποδός (µέ-
τρου}, το ασθενές µέρος (ή ασθενής χρόνος) τού µέτρου ANT. θέση 5. ΜΕΤΡ. 
η άτονη συλλαβή ΑΝΤ. θέση · 6. ΦΙΛΟΣ, η διαλεκτική αναίρεση µιας θέσης. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αρσις < αϊρω «σηκώνω»]. 

αρσιβαρίστας (ο) {αρσιβαριστών}, αρσιβαρίστρια (η) (αρσιβαρι-στριών} 
ΑΘΛ. Ο αθλητής | η αθλήτρια τής άρσης βαρών (βλ. λ. άρση). 

Αρσινόη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. παλαιά θεότητα τής Πελοποννήσου, κόρη τού 
Λευκίππου, µητέρα τού Ασκληπιού από τον Απόλλωνα 2. όνοµα γυναικών 
τής οικογενείας των Πτολεµαίων 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., 
θηλ. τού Άρσίνοος < άρσι- (< ρ. αϊρω, πβ. άρ-σις) + -νοος < νους)]. 

ars longa, vita brevis λατ. (προφέρεται αρς λόνγκα, βίτα µπρέβις) λατινική 
απόδοση τού αφορισµού τού Ιπποκράτη (Α, 1) ο βίος βραχύς, η δε τέχνη 
µακρή (η ζωή είναι σύντοµη, το [ιατρικό] επάγγελµα όµως έχει µακρά 
διάρκεια)' σήµερα λέγεται για τη διαχρονική αξία τής τέχνης ή για να δηλωθεί 
ότι η διάρκεια τής ζωής είναι µικρή για να ανταποκριθεί κανείς στις 
απαιτήσεις τής τέχνης· επίσης ότι το έργο τέχνης ζει και όταν ο δηµιουργός 
του δεν υπάρχει πια. 

Άρτα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ης} πόλη τής Ηπείρου, πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νοµού (νοµός Άρτας κ. Αρτης)' ΦΡ. το γεφύρι τής Άρτας (i) το ιστορικό 
γεφύρι τής οµώνυµης πόλης (1602-1606), το οποίο κατά τη λαϊκή παράδοση 
«οληµερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεµιζόταν» (ii) (µτφ.) για έργο που δεν 
ολοκληρώνεται ποτέ. — Αρτινός (ο), Αρτινή (η), αρτινός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Η σηµερινή πόλη είναι χτισµένη πάνω στα ερείπια τής αρχαίας 
'Αµβρακίας και ώς τον 11ο αι. έφερε αποκλειστικά την ονοµασία 'Ακαρνανία 
(βλ.λ.). Την εποχή εκείνη άρχισε να χρησιµοποιείται και η ονοµασία "Αρτα 
(επικράτησε κατά τον 17ο αι.), αλλά η ετυµολογία δεν είναι σαφής, o Γ. 
Χατζιδάκις συνέδεσε το τοπωνύµιο µε τον ποταµό "Αραχθος | Άρατθος | 
Άραθθος (τα δύο τελευταία διαλεκτικές ποικιλίες) > "Αραθθα > *'Άρθα > 
"Αρτα. o Γ. Τσούτσινος πρότεινε την αναγωγή στο λατ. επίθ. artus -a -um 
«στενός», άποψη που προσκρούει στη σχετική χρονολόγηση των τύπων. 
Πιθανότερη όλων φαίνεται η εκδοχή τού Γ. ∆ελόπουλου, ο οποίος έθεσε ως 
αφετηρία το σλαβικής προελ. τοπωνύµιο Balta «έλος - λίµνη» > Βάλτα > 
*Βάρτα > Άρτα, το οποίο απαντά σε οκτώ τέτοια τοπωνύµια, που ξεκίνησαν 
από ονόµατα ανοικτών όρµων ή λιµνών]. 

αρταίνω ρ. µετβ. {άρτυ-σα, -θηκα, -µένος) 1. νοστιµίζω (φαγητό) µε 
καρυκεύµατα · 2. δίνω σε κάποιον που νηστεύει να φάει φαγητό που δεν είναι 
νηστήσιµο: σε άρτυσα τώρα, αλλά η αµαρτία δική µου- (συ-νήθ. µεσοπαθ. 
αρταίνοµαι) 3. (σε περίοδο νηστείας) τρώω φαγητό το οποίο απαγορεύεται 4. 
(µτφ,-σκωπτ.) έρχοµαι σε σεξουαλική επαφή: είναι γενικά καλός σύζυγος, 
αλλά πού και πού αρταίνεται. Επίσης (σπάν.) αρτυνω. 
[ΕΤΥΜ Μεταπλ. τ. (κατά το σχήµα βαθύνω - βαθαίνω, σκληρύνω -σκληραίνω 
κ.ά.) τού αρχ. άρτύω «ετοιµάζω - καρυκεύω» < άρτύς «σύναξη, 
συγκέντρωση» < I.E. *ar-tu-, πβ. αρµ. ard «τάξη, σειρά», σαν-σκρ. rtu- 
«τάξη», λατ. artus «δεσµός, άρθρωση», ars, «τέχνη» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. àp-αρ-
ίσκω «κατασκευάζω, συνδέω», άρθρο(ν), αρµε-νο(ν) κ.ά.]. 

Αρτέµιος (ο) {Αρτεµίου} 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Αρτεµης. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν., που προέρχεται από το αρχ. θεωνύµιο "Αρτεµις και 
αποσπάστηκε από σύνθετα όπως Άρτεµί-δωρος]. 

Άρτεµις (η) {Αρτέµιδ-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις δώδεκα θεότητες τού 
Ολύµπου, κόρη τού ∆ία και τής Λητούς, θεά τού κυνηγιού 2. γυναικείο 
όνοµα. Επίσης Άρτεµη. [ΕΤΥΜ < αρχ. "Αρτεµις, αγν. ετύµου, ήδη µυκ., πιθ. 
προελλην.]. 

Αρτεµισία (η) 1. βασίλισσα τής Αλικαρνασσού· έλαβε µέρος µε τον Ξέρξη στη 
ναυµαχία τής Σαλαµίνας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ όν., θηλ. τού 
Άρτεµίσιος < "Αρτεµις]. 

αρτεµισια (η) {αρτεµισιών} αρωµατικό αειθαλές φυτό µε καφεκόκ-κινα 
λουλούδια και σκουροπράσινα φύλλα, που χρησιµοποιούνται ως καρύκευµα 
τού κρέατος. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. artemisia < λατ. artemisia < µτγν. αρτεµισια, λ. τού ∆ιο-
σκουρίδη (1ος αι. µ.Χ.), µε την οποία δηλώνεται το φυτό ως αφιερωµένο στην 
Αρτέµιδα]. 

Αρτεµίσιο (το) {Αρτεµισίου} ακρωτήριο στο ΒΑ. άκρο τής Εύβοιας, γνωστό 
από τη ναυµαχία µεταξύ Ελλήνων και Περσών (480 π.Χ.). [ΕΤΥΜ < °ΦΧ· 
'Αρτεµίσιον, που οφείλεται στον τοπικό ναό τής Αρτέµιδος]. 

αρτέµων (ο) {αρτέµ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (επίσ.) ΝΑΥΤ. το µικρό τριγωνικό 
πανί τού µικρού καταρτιού τής πλώρης ΣΥΝ. φλόκος. [ΕΤΥΜ µτγν., αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < άρτώ (-άω) «κρεµώ», πβ. κ. ξάρτι)α)]. 

αρτεργάτης (ο) {αρτεργατών}, αρτεργάτρια (η) {αρτεργατριών} πρόσωπο που 
εργάζεται σε αρτοποιείο ως ζυµωτής ή φουρνιστής. — αρτεργατικός, -ή, -ό. 

αρτεσιανό φρεαρ (το) [1861] {αρτεσιανού φρέατος) πηγάδι που επικοινωνεί µε 
υπόγειο υδροφόρο στρώµα και από το οποίο το νερό αναβλύζει χωρίς 
άντληση, λόγω φυσικής πιέσεως σύµφωνα µε την αρχή των συγκοινωνούντων 
δοχείων. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. artésien < Artois, περιοχή στην οποία για πρώτη 
φορά ανοίχτηκαν πηγές µε φυσική ανάβλυση νερού τον 12ο αι.]. 

αρτζιµπούρτζι και λουλάς ακατανόητα πράγµατα· άνω-κάτοτ για πλήρη 
ακαταστασία και διάλυση: το κείµενο αυτό είναι ~ || η κατάσταση σ' αυτή την 
επιχείρηση δεν θυµίζει εργασιακό χώρο·  είναι ~ ΣΥΝ. φύρδην-µίγδην, µαλλιά-
κουβάρια, αλαλούµ. [ΕΤΥΜ. < µεσν. άρτζιβούριον, εξελληνισµένος τύπος 
τού αρµ. arats-havóth «µηνυτής, αγγελιαφόρος», ονοµασία τής αυστηρής 
νηστείας που τηρούν οι Αρµένιοι κατά την πρώτη εβδοµάδα τού Τριωδίου, 
ενώ οι Ορθόδοξοι καταλύουν τη νηστεία τής Τετάρτης και τής Παρασκευής. 
Οι Βυζαντινοί συγγραφείς αντιµετώπισαν µε φανατική εχθρότητα αυτή τη 
συνήθεια (κατά το τυπικό τού Αγίου Σάββα αποκαλείται «πονηρόν εθος των 
'Αρµενίων») και, επειδή δεν γνώριζαν πώς καθιερώθηκε, θεωρούσαν ότι ήταν 
αποτέλεσµα συγχύσεως, επινόησαν δε τόσες παράλογες αιτίες για να την 
ερµηνεύσουν, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί κανείς να βρει άκρη!]. 

αρτηρία (η) {αρτηριών} 1. ΑΝΑΤ. το αγγείο που µεταφέρει από την καρδιά το 
αίµα στους ιστούς και στα όργανα τού σώµατος: τραχεία | κεντρική | 
πνευµονική | µηριαία | στεφανιαία ~ · 2. (µτφ.) ο δρόµος που αποτελεί 
κεντρική λεωφόρο: κυκλοφοριακή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *άΕερτηρία < άρτώ «κρεµώ, εξαρτώ» (< *άΡερτώ) < αεί-ρω 
«σηκώνω, συνάπτω» (< *àFép-jaì), παράλλ. τύπος τού ρ. αϊρω. Οµόρρ. 
αορτή]. 

αρτηριακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τις αρτηρίες: -αίµα | πίεση | 
σφυγµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

αρτηρίδιο (το) (αρτηριδί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. καθένας από τους µικρούς κλάδους 
στους οποίους διακλαδίζεται µια αρτηρία και οι οποίοι ρυθµίζουν την 
αιµάτωση των περιφερειακών οργάνων και την πίεση τού αίµατος. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. arteriole]. 

αρτηριοπάθεια (η) (αρτηριοπαθειών) ΙΑΤΡ. κάθε πάθηση αρτηρίας (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. arteriopathy]. 

αρτηριοσκλήρωση (η) [1895] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. ΙΑΤΡ. η 
απόφραξη των καρδιακών αρτηριών, κυρ. από λίπη ή εναποθέσεις ασβεστίου, 
µε συνέπεια να εµποδίζεται η απρόσκοπτη αιµάτωση τού οργανισµού (πβ. λ. 
αθηρωµάτωση) · 2. (µτφ.) η αντίδραση σε κάθε προοδευτική κίνηση: η ~ τού 
σκοταδιστικού καθεστώτος εµπόδιζε κάθε νεωτεριστική κίνηση ΣΥΝ. 
σκοταδισµός, αντίδραση. Επίσης αρτηριοσκλήρυνση [1896]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. arteriosclerosis]. 

αρτηριοσκλήρωση ή αρτηριοσκλήρυνση; o Ιπποκράτης χρησιµοποιεί το ρ. 
σκληρύνω (σκλήρυσµα, σκληρυσµός, σκληρυντικός) και όχι το σκληρώ (-
ώνω). Ωστόσο, το ουσ. που χρησιµοποιήθηκε είναι σκλήρωµα και, 
αργότερα (στους παπύρους), σκλήρωσις - και όχι σκλήρυνσις! Σύµφωνα µε 
αυτά, φαίνεται προτιµότερος ο τ. αρτηριοσκλήρωση, µιας και σχηµατίζεται 
µε το επίθηµα -ωσις (-ωση) που δηλώνει πάθηση (πβ. κίρρωση [τού 
ήπατος], νεύρωση, αφυδάτωση, κάκωση κ.λπ.). Στην Ελληνική µε τον όρο 
σκλήρωση δηλώθηκε σειρά ασθενειών: φλεβοσκλήρωση, καρδιοσκλήρωση, 
αγγείο· σκλήρωση, αδενοσκλήρωση, ωτοσκλήρωση, µυοσκλήρωση. 

→ -ωση 

αρτηριοσκληρωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την αρτηριοσκλήρωση 
2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από υπερσυντηρητική προσκόλληση σε 
πεπαλαιωµένα σχήµατα (αξίες, συνήθειες, αντιλήψεις κλπ.) ζωής: ~ πολιτικός/ 
νοοτροπία ΣΥΝ. αναχρονιστικός. 

αρτηριοστένωση (η) (-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η ελάττωση τής 
διαµέτρου µιας αρτηρίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

άρτι επίρρ. (λόγ.-συνήθ. µε λόγ. παθ. µτχ.) µόλις, πρόσφατα, προ ολίγου: ~ 
αφιχθείς | εκδοθέν | απολυθείς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «επακριβώς, πρόσφατα (δηλ. ακριβώς προ 
ολίγου)» < θ. *άρ-τι-, συνδ. µε ρ. àp-αρ-ίσκω «συνδέω, συνάπτω» και 
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το τελικό -ι ερµηνεύεται είτε ως τοπική πτώση είτε ως αιτιατική ου-
δετέρου. Η χρήση τού επιρρ. στις I.E. γλώσσες, σηµασιολογικά δια-
φοροποιηµένου, πιστοποιείται επαρκώς, πβ. αρµ. ard «µόλις τώρα», 
λιθ. arti «πλησίον», σανσκρ. rtâs «σωστός», λατ. ars, artis «δεξιοτε-
χνία, τέχνη» κ.ά.]. 

άρτι- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σηµαίνουν: 1. ότι 
κάτι έχει συµβεί πρόσφατα, πριν από λίγο: αρτι-γενής, αρτι-σύστα-
τος · 2. ότι κάτι είναι άρτιο, ακέραιο: αρτι-επής, αρτι-µελής. [ΕΤΥΜ. 
Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. άρτι-µελής), που 
προέρχεται από το επίρρ. άρτι «πρόσφατα, µόλις προ ολίγου» (βλ.λ.). 
Πβ. κ. άρτιος]. 

αρτινενής, -ής, -ές {αρτιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που µό-
λις γεννήθηκε, µόλις απέκτησε υπόσταση: ~ οργάνωση ΣΥΝ. νεοσύ-
στατος. Επίσης αρτιγέννητος, -η, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άρτι- + -
γενής < γένος]. 

αρτίδιο (το) → άρτος 
αρτιεπής, -ής, -ές {αρτιεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που εκφέ-

ρει άρτιο λόγο ΣΥΝ. ακριβολόγος. — αρτιέπεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άρτι- + -επής < έπος]. 

αρτιθανής, -ής, -ές {αρτιθαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που πέ-
θανε πρόσφατα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άρτι- + -θανής, από το θ. -θαν- τού ρ. θνήσκω (πβ. αόρ. 
β' ε-θαν-ον)]. 

αρτιµελής, -ής, -ές {αρτιµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που δια-
τηρεί τα µέλη τού σώµατος του ακέραια και υγιή, που δεν παρου-
σιάζει σωµατική αναπηρία: έφερε στον κόσµο ένα χαριτωµένο µωρό, 
αρτιµελές και υγιές ΣΥΝ. σώος ΑΝΤ. ανάπηρος, άτοµο µε ειδικές ανά-
γκες, (µειωτ.) σακάτης. — αρτιµελώς επίρρ., αρτιµέλεια (η) [1886]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άρτι- + -µελής < µέλος]. 

Αρτινός, -ή, -ό → Αρτα 
άρτιος, -α, -ο 1. αυτός που δεν παρουσιάζει ελλείψεις, ολοκληρωµέ-

νος: σκοπός τού σεµιναρίου είναι να προσφέρει ~ επαγ-γελµατική κα-
τάρτιση || όλες οι προσπάθειες µας συντελούν στη δηµιουργία ενός ~ 
συνόλου ΣΥΝ. ακέραιος, πλήρης ANT. ελλιπής, λειψός, ελαττωµατικός 
• 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από τελειότητα, που δεν 
έχει ελάττωµα: απέσπασε τα θερµά συγχαρητήρια όλων για την ~ ορ-
γάνωση τής εκδήλωσης ΣΥΝ. τέλειος, υποδειγµατικός, άψογος ΑΝΤ. 
ατελής 3. ΜΑΘ. άρτιος αριθµός ο ακέραιος αριθµός που είναι πολλα-
πλάσιο τού δύο (2), λ.χ. 4, 6, 8 ΣΥΝ. ζυγός ANT. περιττός, µονός 4. σρ-
τιο(ν) (το) (α) το συνολικό κόστος, η χρηµατική αξία πράγµατος: θα 
πληρώσω ό,τι οφείλω εις το ~ (β) η αξία στην οποία εκδόθηκαν χρε-
ώγραφα, η ονοµαστική τους αξία. — άρτια | αρτίως [αρχ.] επίρρ., αρ-
τιότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κατάλληλος, ακριβής», < επίρρ. άρτι «ακρι-
βώς - πρόσφατα» (βλ.λ.)]. 

αρτιστα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η γυναίκα που ασχολείται µε την τέ-
χνη, ιδίως µε το ελαφρό µουσικό θέατρο ΣΥΝ. θεατρίνα 2. (κακόσ.) η 
γυναίκα που διασκεδάζει πελάτες νυχτερινών κέντρων, ιδίως καµπαρέ 
ΣΥΝ. καµπαρετζού 3. (σπανιότ. ευφηµ.) η πόρνη. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. 
αρτίστας]. 

αρτίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} άνδρας που ασχολείται επαγγελµατι-
κά µε την τέχνη, ιδίως µε το ελαφρό µουσικό θέατρο ΣΥΝ. θεατρίνος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. artista «καλλιτέχνης» < arte «τέχνη» < λατ. ars, artis]. 

αρτίστικος, -η, -ο καλλιτεχνικός. 
αρτισύστατος, -η, -ο αυτός που µόλις συστάθηκε, που ιδρύθηκε 

πρόσφατα: ~ σωµατείο ΣΥΝ. νεοσύστατος, νεότευκτος. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< άρτι- (< άρτι) + -σύστατος < συνίσταµαι]. 

αρτιφισιελ (το) {άκλ.} είδος επιχρίσµατος τοίχων εξωτερικών κυρ. 
χώρων, που δηµιουργεί ανώµαλη επιφάνεια. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. artificiel 
«τεχνητός» < λατ. artificialis]. 

αρτιώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {αρτίω-σα, -θηκα, -µένος} (σπάν.) δίνω σε 
κάτι τέλεια µορφή, το καθιστώ άρτιο: αποφάσισε να παρακολουθήσει 
τα σεµινάρια αυτά, για να αρτιώσει την επαγγελµατική του κατάρτιση 
ΣΥΝ. τελειοποιώ, ολοκληρώνω. 

αρτίωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η τελειοποίηση, 
το να γίνεται ή να είναι κάτι άρτιο: η ποίηση του έχει µια τεχνική ~ 
που εξαντλεί τις δυνατότητες των παραδοσιακών µέτρων. 

αρτοβιοµηχανία (η) {αρτοβιοµηχανιών} η βιοµηχανία παρασκευής 
ψωµιού και αρτοσκευασµάτων, καθώς και ειδών ζαχαροπλαστικής 
µε βάση το αλεύρι. — αρτοβιοµήχανος (ο) [1888]. 

αρτοζαχαροπλαστείο (το) κατάστηµα στο οποίο πωλούνται ή/και 
παρασκευάζονται είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. 

αρτοκλασία (η) {αρτοκλασιών} ΕΚΚΛΗΣ. ειδική τελετή στις µεγάλες 
γιορτές, κατά την οποία ο ιερέας ευλογεί τους προσφερόµενους πέντε 
άρτους, που θα µοιραστούν στο εκκλησίασµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < άρτος + 
-κλασία < κλάσις < κλώ «κόβω, σπάζω». Βλ. κ. κλάσµα]. 
αρτοκλιβανος (ο) (-ου κ. -άνου | -ων κ. -άνων, -ους κ. -άνους} ειδικός 
κλίβανος που χρησιµοποιείται στην αρτοποιία: κτιστός ~. αρτοποιείο 
(το) [µτγν.] 1. το κατάστηµα στο οποίο παρασκευάζεται και πωλείται 
ψωµί ΣΥΝ. φούρνος 2. (συνεκδ.) το εργαστήριο στο οποίο 
παρασκευάζεται ψωµί. αρτοποιία (η) {χωρ. πληθ. στη σηµ. 1} 1. η 
παρασκευή ψωµιού και αρτοσκευασµάτων, καθώς και προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής µε βάση το αλεύρι των δηµητριακών 2. το 
αρτοποιείο.   — αρτοποιός (ο/η) [αρχ.], αρτοποιητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < αρτοποιός < άρτος + -ποιος < ποιώ]. αρτοπωλείο (το) 
[αρχ.] το κατάστηµα όπου πωλείται ψωµί ΣΥΝ. φούρνος, πρατήριο 
άρτου | ψωµιού. — αρτοπώλης (ο) [µτγν.], αρτο- 

πώλισσα (η). άρτος (ο) (λόγ.) 1. το ψωµί: ένζυµος | άζυµος | λευκός | 
κρίθινος | πι-τυρούχος ~· ΦΡ. (α) (ο άρτος) ο επιούσιος τα απαραίτητα 
αγαθά, κυρ. η βασική τροφή (από την Κυριακή προσευχή: τον άρτον 
ηµών τον επιούσιον δος ήµϊν σήµερον, Κ.∆. Ματθ. 6, 11) (β) (ειρων.) 
άρτος και θεάµατα τα µεγαλειώδη θεάµατα, ενδεχοµένως σε 
συνδυασµό µε επιπόλαιες απολαύσεις, που αποσκοπούν στον 
εντυπωσιασµό τού λαού: συχνά οι δικτάτορες παρέχουν στον λαό ~, 
για να κερδίσουν την εύνοια του (γ) ουκ ειτ' άρτω µόνω ζήσεται 
άνθρωπος (ουκ έπ' άρτφ µόνφ ζήσεται άνθρωπος, Κ.∆. Ματθ. 4,4) για 
την επισήµανση τού γεγονότος ότι ο άνθρωπος έχει και πνευµατικές 
ανάγκες παράλληλα µε τις υλικές 2. ΕΚΚΛΗΣ. το ψωµί που 
χρησιµοποιείται κατά την εκκλησιαστική λειτουργία (βλ. κ. λ. 
αρτοκλασία). — (υποκ.) αρτίδιο (το) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αήρ. 

[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *άρ-τός, ρηµατικό επίθ., < *άρ-τού ρ. 
àp-αρ-ίσκω «παρασκευάζω, συνδέω», οπότε η λ. άρτος θα υποδήλωνε 
τη διαδικασία (ζύµωµα, φούρνισµα) παρασκευής τού ψωµιού. Κατ' 
άλλη άποψη, επειδή η λ. άρτος περιγράφει τη βασικότερη ανθρώπινη 
τροφή, είναι πιθ. να συνδέεται µε το βασκ. arto «ψωµί αραβοσίτου» 
(> ισπ. artal «πίτα») και, ως εκ τούτου, να ανήκει στο προ-IE. γλωσ-
σικό υπόστρωµα αρχαιοτάτων λέξεων. Στην Π.∆. οι Εβδοµήκοντα 
χρησιµοποίησαν τη λ. άρτος ως απόδ. τού εβρ. léchem, δηλώνοντας 
όχι µόνο το ψωµί, αλλά και την τροφή γενικά. Η σηµ. αυτή (που δεί-
χνει τη σπουδαιότητα τού άρτου) διατηρείται και στην Κ.∆. (πβ. 
Ματθ. 6, 11: τον άρτον ηµών τον επιούσιον δός ήµϊν σήµερον), όπου 
χρησιµοποιείται επίσης (ειδικά ο άζυµος άρτος) ως σύµβολο τού Χρι-
στού και τού σώµατος του (πβ. Ιωάνν. 6, 48: εγώ είµι ό άρτος τής 
ζωής, Λουκ. 22, 19: και λαβών άρτον... εδωκεν αύτοϊς λέγων τούτο 
έστιν το σώµα µου...). Η φρ. άρτον και θεάµατα αποδίδει το λατ. 
panem et circenses, υποδηλώνοντας την τακτική τού ρωµαϊκού κρά-
τους να προσφέρει (ιδ. στους άπορους πολίτες) τροφή και διασκεδά-
σεις, προκειµένου να µην επαναστατούν]. 

αρτοσκεύασµα (το) {αρτοσκευάσµ-ατος | -ατα, -άτων} προϊόν αρτο-
ποιίας που παρασκευάζεται µε βάση το ζυµάρι τού ψωµιού, λ.χ. το 
παξιµάδι, τα βουτήµατα, τα κουλλούρια κ.λπ. 

αρτοσφραγίδα (η) ΕΚΚΛΗΣ. ξύλινη σφραγίδα µε ανάγλυφη παρά-
σταση σταυρού και την επιγραφή ΙΣΧΣ ΝΙΚΑ (δηλ. Ιησούς Χριστός Νι-
κά), µε την οποία σφραγίζεται το πρόσφορο (βλ.λ.). 

αρτοφόριο (το) {αρτοφορί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το λειτουργικό σκεύος 
στο οποίο φυλάσσεται ο αγιασµένος άρτος τής Θείας Ευχαριστίας 
για τη µετάληψη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άρτοφόριον, αρχική σηµ. «καλάθι ψωµιού», < άρτος + 
-φόριον < φέρω]. 

αρτύθηκα ρ. → αρταίνω 
άρτυµα (το) (αρτύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε προστίθεται στο 

µαγειρευµένο φαγητό, για να το νοστιµίσει, για να κάνει τη γεύση 
του πιο πικάντικη, π.χ. αλάτι, πιπέρι, µπαχαρικά κ.λπ. ΣΥΝ. καρύκευ-
µα 2. (µτφ.) το εκφραστικό µέσο που προστίθεται στον λόγο (κυρίως 
στην αφήγηση), για να καταστήσει το περιεχόµενο του σαφέστερο ή 
και να εντυπωσιάσει τον ακροατή | αναγνώστη · 3. το φαγητό που 
δεν καταναλώνεται τις ηµέρες τής νηστείας, το µη νηστήσιµο, π.χ. το 
κρέας, το αβγό κ.λπ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άρτυω « καρυκεύω». Βλ. κ. 
αρταίνω]. 

αρτύνω ρ. → αρταίνω 
αρτύσιµος, -η, -ο (για τροφή) αυτός που περιέχει κάτι από τις κατη-

γορίες τροφών από τις οποίες απέχει κανείς εκούσια κατά τη νηστεία 
ΑΝΤ. νηστήσιµος. [ΕΤΥΜ, < µτγν. άρτυσις < αρχ. άρτύω, βλ. κ. 
αρταίνω]. 

αρύβαλλος (ο) {αρυβάλλ-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΑΙΟΛ. µικρό αγγείο µε 
σφαιρικό σώµα και στενό λαιµό, όπου έβαζαν το λάδι µε το οποίο 
αλείφονταν οι αθλητές. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Κατά τον Ησύχιο, < άρύω «αντλώ» (πβ. 
άρύοµαι) + βάλλω, µολονότι το β' συνθ. ίσως συνδ. µε τη λ. βαλλά-
ντιον. Κατ' άλλους, η λ. αποτελεί δάνειο θρακο-φρυγικής προελ.]. 

αρύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {αρύσθηκα} (αρχαιοπρ.) αντλώ (συνήθ. ειδή-
σεις, στοιχεία) από πηγή: αρύεται τις πληροφορίες του από αξιόπι-
στες πηγές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *Έαρ-ύ-, αβεβ. ετύµου, πιθ. σχετίζεται µε το ρ. ευρίσκω 
(< *Fe-Fr-), βλ. λ. βρίσκω]. 

αρχάγγελος (ο) {αρχαγγέλ-ου | -ων, -ους) ΕΚΚΛΗΣ. Ο αρχηγός των αγ-
γέλων, ο άγγελος µε υψηλή θέση στην ουράνια ιεραρχία: ο ~ Μιχαήλ 
και ο ~ Γαβριήλ. — αρχαγγελικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
άρχω + άγγελος]. 

αρχαΐζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {αρχάισα} 1. µιµούµαι αρχαϊκά πρότυπα 2. 
(συνήθ. ειδικότ.) χρησιµοποιώ απηρχαιωµένη γλώσσα, τύπους που 
ανήκουν σε αρχαιότερα γλωσσικά στάδια 3. αρχαΐζουσα (η) λόγια 
µορφή γλώσσας, που χρησιµοποιεί συστηµατικώς στοιχεία από την 
Αρχαία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λόγιος. 

αρχαϊκός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που µιµείται πρότυπα τής αρχαιότη-
τας 2. αυτός που ανήκει σε πρώιµο στάδιο εξελίξεως 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. χα-
ρακτηριστικός τού σταδίου εξελίξεως τής ελληνικής τέχνης στον 7ο 
και 6ο αι. π.Χ. (πριν από την κλασική εποχή) στην αρχιτεκτονική, τη 
γλυπτική και την αγγειογραφία: ~ περίοδος | ρυθµός- ΦΡ. αρχαϊκό µει-
δίαµα το χαµόγελο που εµφανίζεται στα πρόσωπα των αρχαϊκών 
κούρων και κορών και δίνει την αίσθηση εσωτερικής γαλήνης και 
αταραξίας. — αρχαίκ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., αρχαϊκότητα (η) [1861]. 

αρχαϊκός < αρχαίος, αθηναϊκός < Αθήναι | Αθηναίος κοκ. Από 
αρχ. ονόµατα σε -αίος ή -at σχηµατίστηκαν επίθετα σε -α-ϊκός 
(αντί -αι-ικός «κατά προφύλαξιν», για να αποφευχθεί δηλ. η άλλε- 
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πάλληλη παρουσία δύο | στην αρχαία προφορά που θα ήταν 
-aiikós). Παραδείγµατα: αρχαίος > αρχαϊκός, Αθήναι | Αθηναίος > 
αθηναϊκός, Ρωµαίος > ρωµαϊκός, ελαία > ελαϊκός, (νεότ.) πετρέ 
λαιο > πετρελαϊκός, τροχαίος > τροχαϊκός, *ακαδηµαίος > ακα 
δηµαϊκός, Εβραίος > εβραϊκός, Πάτραι > πατραϊκός, Θήβαι > θη 
βαϊκός κ.ά. → Ακαδηµία 

αρχαίο- κ. αρχαιό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δη-
λώνουν ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε την αρχαιότητα (κυρ. την ελ-
ληνική και ρωµαϊκή): αρχαιο-λογία, αρχαιο-γνώστης, αρχαιο-µάθεια, 
αρχαιο-πρεπής, αρχαιο-κάπηλος. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. άρχαιο-πρεπής), 
που προέρχεται από το επίθ. αρχαίος]. 

αρχαιογνωσία (η) [1849] {χωρ. πληθ.} η συστηµατική γνώση τού κό-
σµου τής αρχαιότητας µε τη βοήθεια των επιστηµών που τον µελε-
τούν (κλασική φιλολογία, αρχαιολογία, ιστορία κ.λπ.).   — αρχαιο-
γνώοτης (ο), αρχαιογνώστρια (η), αρχαιογνωστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γερµ. Altertumskunde]. 

αρχαιοδίφης (ο) [1857] {αρχαιοδιφών} ο ερευνητής τής αρχαιότη-
τας, αυτός που µελετά συστηµατικά τον αρχαίο κόσµο, κυρ. ερευνώ-
ντας απευθείας τις πηγές. 
[ΕΤΥΜ < αρχαίος + -δίφης < αρχ. διφώ «ερευνώ», απόδ. τού γερµ. 
Altertumsforscher]. 

αρχαιοελληνικός, -ή, -ό [1894] αυτός που αναφέρεται στους αρχαίους 
Έλληνες ή στην αρχαία Ελλάδα: ~ πολιτισµός | πνεύµα | γλώσσα | 
µουσική | ιδεώδη. 

αρχαιοκαπηλία (η) [1886] {χωρ. πληθ.} το παράνοµο εµπόριο αρχαί-
ων αντικειµένων: προβλέπεται αύξηση τού αριθµού των φυλάκων για 
την πάταξη τής ~. — αρχαιοκαπηλικός, -ή, -ό [1888]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ειδωλολατρία. 

αρχαιοκάπηλος (ο/η) [1831] {αρχαιοκαπήλ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο 
που εµπορεύεται παράνοµα αρχαία αντικείµενα. 

αρχαιόκλιτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. αυτός που κλίνεται σύµφωνα µε αρχαία 
πρότυπα κλίσης, π.χ. τα ~ θηλυκά σε -ώ, -ούς: ηχ-ώ, -ούς. 

αρχαιολατρία (η) [1849] {χωρ. πληθ.} ο υπέρµετρος θαυµασµός προς 
τον πολιτισµό τής κλασικής αρχαιότητας, η µίµηση προτύπων εκεί-
νης τής εποχής. — αρχαιολάτρης (ο), αρχαιολάτρισσα (η), αρχαιο-
λατρικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ ειδωλολατρία. 

αρχαιολογία (η) [αρχ.] η επιστήµη που ερευνά τα ευρήµατα τής κα-
τασκευαστικής δραστηριότητας τού ανθρώπου τού παρελθόντος 
(µνηµεία, έργα τέχνης, αντικείµενα καθηµερινής ζωής κ.ά.(, τα µελε-
τά και εξάγει συµπεράσµατα για τον πολιτισµό του. 

αρχαιολογικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την επιστήµη 
τής αρχαιολογίας, γενικότ. µε τη µελέτη τής αρχαιότητας: ~ ανα-
σκαφές | ευρήµατα | ενδιαφέρον | µουσείο | θησαυρός | έρευνα- ΦΡ. (α) 
αρχαιολογική αξία η αξία αντικειµένου, η οποία πηγάζει από την 
αρχαιότητα και τη σπανιότητα ή τη µοναδικότητα του (β) αρχαιολο-
γικός χώρος ο συνήθ. υπαίθριος χώρος που περιλαµβάνει µνηµεία 
τής αρχαιότητας (γ) Αρχαιολογική Υπηρεσία η κρατική υπηρεσία που 
µεριµνά για την ανασκαφή και την προστασία των αρχαιοτήτων. — 
αρχαιολογικ-ά | -ώς [1833] επίρρ. 

αρχαιολόγος (ο/η) [µεσν.] 1. επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στην 
αρχαιολογία 2. (γενικότ.) ερευνητής καταλοίπων από πολιτισµούς 
τού παρελθόντος, κυρ. αυτός που κάνει ανασκαφές (όπως π.χ. ο Ε. 
Σλήµαν, ο οποίος έκανε αρχαιολογικές ανασκαφές και έφερε στο φως 
σηµαντικά µνηµεία, χωρίς να έχει σπουδάσει αρχαιολογία). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία. 

αρχαιοµαθής, -ής, -ές [1868] {αρχαιοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που γνωρίζει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό, κυρ. τη γλώσσα και τα 
κείµενα: ο Αδ. Κοραής υπήρξε πρότυπο αρχαιοµαθούς φιλολόγου 
ΣΥΝ. αρχαιογνώστης. — αρχαιοµάθεια (η) [1826]. 

αρχαιοµανης, -ής, -ές (αρχαιοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που τρέ-
φει υπερβολικό θαυµασµό και πάθος για την αρχαιότητα (ιδ. την 
κλασική) ΣΥΝ. αρχαιολάτρης. — αρχαιοµανία (η) [1889]. 

αρχαιοµετρία (η) ΑΡΧΑΙΟΛ. η εύρεση νέων και η προαγωγή παλαιο-
τέρων µεθόδων που χρησιµοποιεί η αρχαιολογία, προκειµένου να 
προαγάγει την έρευνα της και να τεκµηριώσει ακριβέστερα τα συ-
µπεράσµατα της (τρόποι έρευνας, µέσα χρονολόγησης κ.λπ.). — αρ-
χαιοµέτρης (ο/η). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
archaeometry]. 

αρχαιοπινής, -ής, -ές {αρχαιοπιν-ούς | -είς (ουδ. -ή) | αρχαιοπινέστ-
ερος, -ατός} (λόγ.) αυτός που διατηρεί πολλά αρχαϊκά στοιχεία: πολ-
λά συµπεράσµατα για την προφορά τής Αρχαίας Ελληνικής προκύ-
πτουν από τη µελέτη ~ διαλέκτων, όπως τής Ποντιακής, τής Κυπρια-
κής, τής Τσακωνικής κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που φέρει αρχαία σκουριά», < 
αρχαίος + -πινής < πίνος «ακαθαρσία»]. 

αρχαιοπληξία (η) {χωρ. πληθ.} (κακόσ.) η υπερβολική προσκόλληση 
στην αρχαιότητα, στον πολιτισµό των αρχαίων (συχνά µε παράλληλη 
υποτίµηση τού παρόντος) (πβ. λ. προγονοπληξία). — αρχαιόπληκτος 
(ο), αρχαιόπληκτη (η). [ΕΤΥΜ. < αρχαίο- + -πληξία < πλήττω]. 

αρχαιοπρεπής, -ής, -ές {αρχαιοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· αρχαιοπρε-
πέστ-ερος, -ατός} αυτός που αρµόζει στους αρχαίους τρόπους, έθιµα, 
γλώσσα κ.λπ.: ~ ένδυση | ύφος ΣΥΝ. αρχαϊκός ANT. νεωτεριστικός, µο-
ντέρνος. Επίσης αρχαιόπρεπος, -η, -ο. — αρχαιοπρεπώς επίρρ. 
[µτγν.], αρχαιοπρέπεια (η) [1861]. [ΕΤΥΜ αρ_χ· < αρχαίος + -
πρεπής < πρέπω]. 

αρχαιοπωλης (ο) [1887] {αρχαιοπωλών}, αρχαιοπώλισσα (η) {αρ-
χαιοπωλισσών} πρόσωπο που εµπορεύεται παλιά ή και αρχαία αντι- 

κείµενα ΣΥΝ. αντικέρ. — αρχαιοπωλείο (το). 
αρχαίος, -α, -ο 1. αυτός που υπήρξε ή δηµιουργήθηκε στο µακρινό 

παρελθόν (κυρ. µέχρι την εποχή από την οποία θεωρείται ότι ξεκινά 
ο Μεσαίωνας): ~ µύθος | τέχνη | ναός | τραγωδία | λογοτεχνία || ~ 
Έλληνες | Αιγύπτιοι ΑΝΤ. νεότερος, σύγχρονος, πρόσφατος 2. αυτός 
που σχετίζεται µε το µακρινό παρελθόν: ~ ιστορία 3. (ειδικότ.) (α) αυ-
τός που σχετίζεται µε τους Έλληνες τής προχριστιανικής κυρ. αρ-
χαιότητας: οι - ηµών πρόγονοι || νοσταλγοί τής - δόξας (β) (για την 
ελληνική γλώσσα) αυτός που συνδέεται ή αναφέρεται στην περίοδο 
τής ελληνικής γλώσσας από την πρώτη εµφάνιση των Ελλήνων µέχρι 
των χρόνων τής Αλεξανδρινής Κοινής (περ. 2.000 π.Χ.-300 π.Χ.): ~ 
γλώσσα 4. αυτός τού οποίου η ύπαρξη χρονολογείται από το µακρινό 
παρελθόν: οι κύκλιοι χοροί αποτελούν ~ παράδοση- ΦΡ. (λόγ.) από 
αρχαιοτάτων χρόνων από πάρα πολύ παλιά ΣΥΝ. από καταβολής κό-
σµου, ανέκαθεν 5. αρχαίοι (οι) (α) οι άνθρωποι που έζησαν κατά την 
αρχαιότητα, ειδικότ. οι αρχαίοι Έλληνες: η ζωή των ~ || θαυµάζει 
τους ~ (β) οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς και τα σηµαντικότερα πρό-
σωπα τής αρχαίας ελληνικής ιστορίας: µελετά τους ~ || η πολιτική 
σκέψη των ~ 6. αρχαία (τα) (α) τα µνηµεία τής αρχαιότητας, καταχρ. 
και πιο πρόσφατων περιόδων, όπως του Μεσαίωνα ΣΥΝ. αρχαιότητες 
(β) το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών (γλώσσας και γραµµατείας) 
• 7. (συγκρ. αρχαιότερος, -η, -ο) αυτός που εργάζεται σε συγκεκρι-
µένο χώρο περισσότερα χρόνια από τους συναδέλφους του και, ως εκ 
τούτου, προηγείται ιεραρχικά: κατά τις έκτακτες κρίσεις προήχθησαν 
οι δύο αρχαιότεροι ταξίαρχοι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρχαϊκός. [ΕΤΥΜ- < 
αρχ· αρχαίος < αρχή | άρχο + -ιος]. 

αρχαιοσυλλέκτης (ο) {αρχαιοσυλλεκτών}, αρχαιοσυλλέκτρια (η) 
{αρχαιοσυλλεκτριών} συλλέκτης αρχαίων αντικειµένων και έργων 
τέχνης. 

αρχαιότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ. | αρχαιοτήτων στη σηµ. 4} 1. η 
ιστορική περίοδος τού παρελθόντος, που φθάνει µέχρι τον Μεσαίωνα 
2. (ειδικότ. για την Ελλάδα) η ιστορική περίοδος που ξεκινά από την 
εµφάνιση των πρώτων δειγµάτων ελληνικού πολιτισµού και φθάνει 
µέχρι τα βυζαντινά χρόνια: πρώιµη | κλασική | ελληνιστική ~ 3. η 
ιδιότητα τού αρχαίου ή ο βαθµός στον οποίο είναι (κάτι) αρχαίο: δεν 
υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των επιστηµόνων ως προς την ~ τού αγάλ-
µατος 4. (συνήθ. στον πληθ.) τα µνηµεία τής αρχαιότητας, τα αντι-
κείµενα µε αρχαιολογική αξία· (γενικότ.) κάθε αντικείµενο που προ-
έρχεται από περίοδο τού παρελθόντος: βυζαντινές | εναλίες ~· ΦΡ. 
Εφορία Αρχαιοτήτων η δηµόσια υπηρεσία που είναι επιφορτισµένη 
µε την καταγραφή και επίβλεψη των αρχαιοτήτων, οι οποίες ανήκουν 
στον τοµέα αρµοδιότητας της · 5. (κυρ. για τις δηµόσιες υπηρεσίες 
και τη στρατιωτική ιεραρχία) η προτεραιότητα κάποιου έναντι των 
συναδέλφων του για άσκηση έργου ή προαγωγή µε βάση τα χρόνια 
υπηρεσίας: θα προτιµηθεί ο πρώτος κατά σειράν αρχαιότητας. 

αρχαιότροπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι φτειαγµένος σύµφωνα µε 
τον τρόπο των αρχαίων: ~ σχέδιο | περιδέραιο. — αρχαιότροπα 
επίρρ. 

αρχαιόφιλος, -η, -ο [1878] αυτός που αγαπά τις αρχαιότητες, καθετί 
αρχαίο ΣΥΝ. αρχαιολάτρης, αρχαιοµανής. 

αρχαιοφύλακας (ο/η) [1863] {(θηλ. αρχαιοφύλακος) | αρχαιοφυλά-
κων} φύλακας αρχαιολογικών χώρων και µουσείων. 

αρχαιρεοίες (οι) {αρχαιρεσιών} η εκλογική διαδικασία για την ανά-
δειξη αρχών (µελών προεδρείου, διοικητικού συµβουλίου κ.λπ.) ΣΥΝ. 
εκλογές, ψηφοφορία. [ΕΤΥΜ. αρ_χ. < άρχ- (< αρχή) + -αιρεσία < 
αϊρεσις «εκλογή»]. 

αρχαϊσµός (ο) [µτγν.] 1. η τάση να χρησιµοποιεί κάποιος στον λόγο 
του (γραπτό, προφορικό) αρχαία στοιχεία ή νεότερα κατά µίµηση των 
αρχαίων: ο ~ χαρακτηρίζει τα κείµενα του 2. (συνεκδ.) οποιοδήποτε 
στοιχείο είναι ενδεικτικό τής παραπάνω τάσης: το κείµενο είναι γε-
µάτο αρχαϊσµούς || το «ούτως ειπείν» αποτελεί αρχαϊσµό τής Ν. 
Ελληνικής._ — αρχαϊστής (ο) [1829], αρχαίστρια (η). 

αρχαϊστικός, -ή, -ό [1893] αυτός που µιµείται ή µοιάζει µε τα αρχαία 
πρότυπα, τον πολιτισµό ή τη γλώσσα: ~ ύφος | τεχνοτροπία | έκ-
φραση- ΦΡ. αρχαϊστική τέχνη η τέχνη η οποία χρησιµοποιεί συνειδη-
τά σχήµατα τής τέχνης των αρχαϊκών χρόνων εκφράζοντας ροµαντι-
σµό ή παράδοση- εκδηλώθηκε ήδη τον 5ο αι. π.Χ. και αναπτύχθηκε 
κατά τους ύστερους αρχαίους χρόνους. 

αρχάνθρωπος (ο) {αρχανθρώπ-ου | -ων, -ους} άνθρωπος που έζησε 
στην παλαιολιθική εποχή και έχουν βρεθεί οστά του. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
(αρχικώς για τον Αδάµ) < άρχ- (< αρχή) + άνθρωπος]. 

αρχάριος, -α, -ο αυτός που µόλις αρχίζει να µαθαίνει ή να εξασκεί 
κάτι και, κατά συνέπεια, του λείπει η σχετική πείρα και η τριβή: ~ 
οδηγός || (ως ουσ.) τµήµατα αρχαρίων (π.χ. σε φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών) || ΣΥΝ. πρωτάρης ANT. προχωρηµένος, έµπειρος. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχή + παραγ. επίθηµα -άριος (βλ.λ.). Η λ. προσδιόριζε 
αρχικώς τον µαθητή των αρχικών τάξεων. Η σηµ. «πρωτόπειρος» 
ήδη µτγν.]. 

αρχέγονος, -η, -ο 1. αυτός που υπάρχει από το πρώτο στάδιο τής 
εµφάνισης ενός όντος, που συνδέεται µε την ίδια τη φύση τού όντος: 
το - ένστικτο τής αυτοσυντήρησης | τής µητρότητας | τής διαιώνισης 
τού είδους 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν έχει εξελιχθεί, που χαρα-
κτηρίζεται από πρωτογονισµό: - λαός ΣΥΝ. πρωτόγονος, καθυστερη-
µένος ΑΝΤ. εξελιγµένος. — αρχέγονα επίρρ. [ΕΓΥΜι µτγν. < άρχε- 
(< αρχή) + γόνος]. 

αρχείο (το) 1. η ιδιωτική ή δηµόσια συλλογή εγγράφων ή άλλων 
αντικειµένων (φωτογραφιών, αποκοµµάτων, εφηµερίδων κ.λπ.), που 
κρίνεται σκόπιµο να φυλαχθούν για λόγους πρακτικούς, ιστορικούς 
ή συναισθηµατικούς: πλούσιο | ιστορικό | λαογραφικό ~ || το ~ τής 
εφηµερίδας 2. (κατ' επέκτ.) ο χώρος όπου συγκεντρώνονται και φυ- 
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λάσσονται οι παραπάνω συλλογές, είτε πρόκειται για απλό συρτάρι 
είτε για αίθουσα ή και ολόκληρο ίδρυµα· ΦΡ. στέλνω | βάζω (µια 
υπόθεση) στο αρχείο για υπόθεση για την οποία δεν γίνεται πλέον 
έρευνα, δεν υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον: η εξεταστική επιτροπή έστειλε 
την υπόθεση στο αρχείο 3. ΠΛΗΡΟΦ. (α) συλλογή οµοειδών πληρο-
φοριών ή στοιχείων µε ιδιαίτερο όνοµα, η οποία περιέχει σε ηλεκτρο-
νική µορφή, π.χ. πρόγραµµα, έγγραφο, εικόνα, λογιστικό φύλλο, ηχη-
τικό κοµµάτι, κινούµενη εικόνα (βίντεο) κ.λπ., και αποθηκεύεται συ-
νήθως στην περιφερειακή µνήµη ενός Η/Υ (β) αρχείο δεδοµένων 
ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται αποκλειστικώς δεδο-
µένα (και όχι προγράµµατα) (γ) αρχείο εντολών ηλεκτρονικό αρχείο 
στο οποίο αποθηκεύονται αποκλειστικά εντολές και προγράµµατα. 
— αρχειακός, -ή, -ό [1887]. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. άρχεϊον, αρχική σηµ. «κατοικία των αρχόντων», < αρχή 
«εξουσία». Η σηµ. «επίσηµο κρατικό έγγραφο» είναι µτγν. και οφεί-
λεται στο γεγονός ότι τέτοιου είδους έγγραφα φυλάσσονταν στα σπί-
τια των αρχόντων. Η σηµ. «αρχείο Η/Υ» αποδίδει το αγγλ. file, ενώ η 
σηµ. «αρχείο δεδοµένων» αποδίδει το αγγλ. data file]. 

αρχειοθετώ ρ. µετβ. (αρχειοθετείς... | αρχειοθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} ταξινοµώ υλικό (γραπτό, ηχητικό, οπτικό) µε τέτοιον τρόπο, 
ώστε να αποτελεί αρχείο, εντάσσω σε αρχείο: ~ φακέλους ! έγγραφα 
| δισκέτες | δελτία | καρτέλες. — αρχειοθέτηση (η), αρχειοθέτης (ο), 
αρχειοθέτρια (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. archiver]. 

αρχειοθήκη (η) [1833] {αρχειοθηκών} ειδική θήκη, συνήθ. ενσωµα-
τωµένη σε συρτάρι, όπου φυλάσσονται έγγραφα ή άλλα αντικείµενα 
αρχείου (βλ.λ.). 

αρχειοµαρξισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. παλαιότ. οργάνωση που ιδρύθηκε µέσα 
στους κόλπους τού Κ.Κ.Ε., η οποία αµφισβήτησε την επίσηµη 
γραµµή τού κόµµατος, θεωρώντας ότι η αφοµοίωση τής µαρξιστικής 
θεωρίας πρέπει να προηγείται τής επαναστατικής πολιτικής. — αρ-
χειοµαρξιστής (ο), αρχειοµαρξιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΎΜ. Η λ. ανάγεται στο περιοδικό Άρχεϊον του Μαρξισµού, το 
οποίο πρωτοεκδόθηκε τον Μάιο τού 1923 για την ιδεολογική επιµόρ-
φωση των κοµουνιστών. Αργότερα ιδρύθηκε η «Όργάνωσις των 
Άρχειοµαρξιστών», η οποία -ακολουθώντας γενικά τις αρχές τού Λ. 
Τρότσκι- ανήκε στη µειοψηφία τού κόµµατος και αντετίθετο στις 
κατευθύνσεις τής ηγεσίας]. 

αρχειονοµια (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο την 
αποκατάσταση και συστηµατοποίηση τού αρχειακού υλικού, καθώς 
και την οργάνωση τής έρευνας του. 

αρχειοφύλακας (ο/η) [µτγν.] {αρχειοφυλάκων} υπάλληλος επιφορ-
τισµένος µε την επιµέλεια αρχείου. 

αρχειοφυλακείο (το) [1854] το κτήριο που στεγάζει δηµόσιο αρχείο 
εγγράφων (λ.χ. δικαστικών αποφάσεων, συµβολαιογραφικών πράξεων 
κ.λπ.). Επίσης αρχειοφυλάκιο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φυλάκιο. 

Αρχέλαος (ο) {-ου κ. -άου} 1. αρχαίος Λακεδαιµόνιος βασιλιάς (9ος 
αι. π.Χ.) 2. όνοµα βασιλέων τής αρχαίας Μακεδονίας 3. όνοµα µαρ-
τύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 4. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ. 
κύρ. όν., αρχική σηµ. «η εξουσία τού λαού», < άρχε-(< αρχή) + 
λαός]. 

αρχέτυπος, -η, -ο 1. αυτός που διαµορφώθηκε ήδη από την αρχή και 
µπορεί να αποτελέσει πρότυπο 2. (α) ΨΥΧΟΛ. αρχέτυπο (το) {αρχε-
τύπ-ου | -ων} παγκόσµια συλλογική συµπαράσταση, ασυνείδητη ει-
κόνα ή ιδέα κοινή σε όλους τους ανθρώπους (π.χ. η γέννηση, ο θάνα-
τος, ο ήρωας, ο θεός κ.ά.) (βλ. κ. λ. ασυνείδητο) (β) ΦΙΛΟΛ. (στην πα-
λαιογραφία) το κείµενο που θεωρείται ότι βρίσκεται πιο κοντά στο 
αρχικό κείµενο ενός συγγραφέα και από το οποίο προέρχεται όλη η 
σωζόµενη χειρόγραφη παράδοση ενός έργου · 3. (έντυπο) που τυπώ-
θηκε στα πρώτα στάδια εµφανίσεως τής τυπογραφίας (1450-1501 πε-
ρίπου). Επίσης αρχετυπικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άρχε- (< αρχή) + τύπος. Στην ψυχολογία η λ. 
αποτελεί ελληνογενή ξέν. όρο, < αγγλ. archetype (όρος τού C. Jung)]. 

αΡχή (η) 1- το πρώτο σηµείο, τοπικό ή χρονικό, από το οποίο ξεκινά 
πράξη, ενέργεια, κατάσταση, γεγονός κ.λπ.: η ~ τού βιβλίου | τού δρό-
µου | µιας εκποµπής | τού µήνα (κ. αρχιµηνιά) | τού έτους (κ. αρχι-
χρονιά) | τού αιώνα || έργο µε ~, µέση και τέλος ΣΥΝ. αφετηρία ΑΝΤ. 
τέλος, τέρµα· ΦΡ. (α) στην αρχή την πρώτη φορά ή τις πρώτες στιγ-
µές: ~ δεν τον πίστεψα, αργότερα όµως είδα ότι είχε δίκιο || ~ ήταν 
µουδιασµένος, στη συνέχεια όµως ανέκτησε την αυτοπεποίθηση του 
ΑΝΤ. στο τέλος (β) κατ' αρχάς πρώτα-πρώτα, αρχικά: ~ πρέπει να σας 
συστηθώ || - υπάρχει το εξής πρόβληµα (γ) κατ' αρχήν | καταρχήν (i) 
στα βασικά σηµεία, στη γενική φιλοσοφία (που διέπει ένα κείµενο): 
η ~ ψήφιση τού νοµοσχεδίου || συµφωνώ ~, έχω όµως επιφυλάξεις για 
ορισµένα σηµεία (ii) (καταχρ.) πρώτα-πρώτα, αρχικά (δ) ευθύς εξαρ-
χής από την πρώτη κιόλας στιγµή: ~ του ξεκαθάρισα τη θέση µου (ε) 
φτου κι απ' την αρχή! για να δηλώσουµε την απογοήτευση µας για 
την αποτυχία µιας ενέργειας, η οποία µας αναγκάζει να ξεκινήσουµε 
εκ νέου: Άδικος κόπος τόση ώρα! Άντε, ~! (στ) από την αρχή από το 
πρώτο σηµείο ή από την πρώτη στιγµή: ~ κατάλαβα τι είδους άν-
θρωπος ήταν || ~ είχαµε προβλήµατα µεταξύ µας 2. (στον πληθ.) οι 
πρώτες ηµέρες (εβδοµάδας ή µήνα), οι πρώτοι µήνες (έτους), τα πρώτα 
χρόνια (περιόδου) κ.λπ.: τα µαθήµατα αρχίζουν (στις) ~ Οκτοιβρί-ου || 
τα γεγονότα των ~ τού 1998 || οι ~ τού 20ού αι. ANT. τέλη (τα) 3. 
(συνεκδ.) η έναρξη, η πράξη τού ξεκινήµατος (έργου, διαδικασίας 
κ.λπ.): έγινε ήδη η ~ τής προσέγγισης Καθολικών - Ορθοδόξων || εί-
µαστε ακόµη στην ~ (στο πρώτο στάδιο, στα πρώτα βήµατα)· ΦΡ. (α) 
κάνω την αρχή ξεκινώ: κάνε την αρχή και θα σε ακολουθήσω || εσύ 
έκανες την αρχή (ενν. τού κακού)· µη µε κατηγορείς λοιπόν που αντέ-
δρασα (β) κάθε αρχή και δύσκολη το ξεκίνηµα κάθε καινούργιας 

προσπάθειας ενέχει δυσκολίες (γ) (παροιµ.) η αρχή είναι το ήµισυ 
τού παντός (Πλάτ. Νόµοι VI 753e, ή αρχή τό ήµισυ τού παντός) για 
τη µεγάλη σηµασία που έχει το ξεκίνηµα, το πρώτο βήµα: Αν κάνεις 
το πρώτο βήµα, θα τα καταφέρεις! ~! (δ) αρχής γενοµένης λαµβάνο-
ντας ως σηµείο εκκινήσεως, ξεκινώντας από: το πρόγραµµα θα διαρ-
κέσει πέντε µήνες, ~ (από) τον Αύγουστο · 4. η πρώτη αιτία: η ~ τού 
τέλους τής παντοκρατορίας του || αυτός υπήρξε η ~ τού κακού ΣΥΝ. 
πηγή, ρίζα 5. οτιδήποτε θεωρείται η βάση, ο απαραίτητος όρος για 
κάτι: ~ τού ουσιαστικού διαλόγου αποτελεί η ειλικρίνεια || «~ σοφίας 
φόβος Κυρίου» (Π.∆. Παροιµ. 1, 7) || «αρχή επιστήµης ονοµάτων επί-
σκεψις» (Αντισθένης) ΣΥΝ. προϋπόθεση, θεµέλιο. · 6. ο θεµελιώδης 
κανόνας, που δεν υπόκειται σε αµφισβήτηση: η ~ τού Αρχιµήδη || η ~ 
τής απροσδιοριστίας τού Β. Χάιζενµπεργκ (βλ. κ. λ. αξίωµα, νόµος, 
δόγµα) 7. αρχές (οι) οι βασικές γνώσεις, οι θεµελιώδεις κανόνες που 
διέπουν τµήµα τού επιστητού: οι ~ τής φυσικής | τής νοµικής | τής φι-
λολογικής κριτικής 8. (συχνά στον πληθ.) ο κανόνας που διέπει τη 
στάση ζωής (κάποιου): ο Σωκράτης προτίµησε να πεθάνει, για να µην 
προδώσει τις ~ του || είχε ως αρχή του να µην κατηγορεί κάποιον που 
δεν γνώριζε προσωπικά || για µένα η εξόφληση των χρεών µου είναι 
ζήτηµα | θέµα αρχής ΣΥΝ. αξίες, πιστεύω (το) 9. (ειδικότ., µόνο στον 
πληθ.) οι αξίες, οι κανόνες συµπεριφοράς που υπαγορεύονται από 
την ηθική: στα νιάτα µας είχαµε αρχές και σεβόµαστε τους µεγαλύ-
τερους || µεγάλωσα µε αρχές || πολιτικός µε αρχές · 10. η εξουσία: 
ανέλαβε την ~· ΦΡ. (αρχαιοπρ.) αρχή άνδρα δείκνυσι (αρχή άνδρα 
δείκνυσι, πβ. Αριστοτ. Ηθικά Νικοµάχεια 1130a: αρχή άνδρα δείξεν η 
ρήση αποδίδεται στον Βιάντα τον Πριηνέα) η αξία ενός ανθρώπου 
(πολιτικού συνήθ.) και ο χαρακτήρας του θα φανούν όταν αναλάβει 
διοικητικά καθήκοντα, όταν ασκήσει εξουσία 11. (συνεκδ.) το κρατι-
κό όργανο που ασκεί εξουσία· (γενικότ.) κάθε φορέας εξουσίας: ανα-
κριτική | στρατιωτική | προξενική | δικαστική | αστυνοµική | τοπική ~ 
|| η αρµόδια | η ανώτατη ~ || αντίσταση κατά τής - (βλ. λ. αντίσταση) || 
άσκηση | σφετερισµός | περιύβριση αρχής 12. αρχές (οι) οι άνθρωποι 
που ασκούν την εξουσία, οι εκπρόσωποι καθενός από τους 
παραπάνω φορείς: οι ελληνικές ~ ερευνούν την υπόθεση || ο κακο-
ποιός βρίσκεται στα χέρια των διωκτικών ~ 13. τα βασικά σηµεία· 
ΦΡ. επί τής αρχής κατ' αρχήν, ολόκληρο, ως σύνολο (όχι ένα-ένα τα 
επιµέρους σηµεία): «όλα τα κόµµατα τής αντιπολίτευσης καταψήφι-
σαν ~ το νοµοσχέδιο» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «έναρξη - εξουσία», < άρχω (βλ.λ.). Η φρ. ή 
αρχή (εστί) τό ήµισυ τού παντός προέρχεται από τους Νόµους τού 
Πλάτωνος, ενώ η φρ. αρχή άνδρα δείξει, η οποία αποδίδεται στον 
Βίαντα τον Πριηνέα, αναγράφεται στα Ηθικά Νικοµάχεια (1130a) 
τού Αριστοτέλη]. 

κατ' αρχάς - κατ' αρχήν - αρχικά κ.ά. Η φρ. κατ' αρχήν αντιστοι-
χεί στο λατ. in principio (αγγλ. in principle) και σηµαίνει «ως θέµα 
αρχής, για λόγους αρχής» (Κατ' αρχήν διαφωνώ µε το σκεπτικό 
τής απόφασης) και «στα βασικά σηµεία» (Το νοµοσχέδιο ψηφί-
στηκε κατ' αρχήν). Εποµένως, το κατ'αρχήν δεν σηµαίνει «κατ' αρ-
χάς, στην αρχή, εν πρώτοις», όπως καταχρηστικά χρησιµοποιείται 
πολλές φορές. Με τη σηµ. «πρώτα-πρώτα, εν πρώτοις, αρχίζοντας» 
χρησιµοποιείται η φρ. κατ' αρχάς ή στην αρχή (Κατ' αρχάς νόµιζε 
πως ήταν σωστό, µετά τη συζήτηση όµως άλλαξε γνώµη). Το επίρρ. 
αρχικά | αρχικώς σηµαίνει (α) «στην αρχή, κατ' αρχάς» (Αρχικά 
πίστευα πως είχε δίκιο) και (β) «στο αρχικό στάδιο, στο ξεκίνηµα, 
παλιά» (Η λέξη σήµαινε αρχικά κάτι πολύ διαφορετικό). Η φρ. 
εξαρχής (αρχαιοπρεπώς αρχήθεν) συνδέει το σηµείο ενάρξεως µε 
τον χρόνο κατά τον οποίο λέγεται κάτι (Εξαρχής υποστήριζα ότι 
ακολουθούσαµε εσφαλµένη τακτική· τώρα δικαιώνοµαι). Το απαρ-
χής σηµαίνει (α) «εξαρχής», αλλά συχνότερα απαντά στη φρ. (β) 
απαρχής µέχρι τέλους ) Υποστήριζα αυτή την άποψη απαρχής µέ-
χρι τέλους, δηλ. συνεχώς, σταθερά). Από συµφυρµό των φρ. «απαρ-
χής» και «εξαρχής» προέκυψε το αποξαρχής, µε επιτατική σηµ. 
Επιτατική σηµ. έχει επίσης η φρ. εξυπαρχής. δηλώνοντας την 
έναρξη από τότε που υπάρχει κάτι. 

αρχηγείο (το) [1833] 1. το οίκηµα που αποτελεί την έδρα τού αρχη-
γού και στεγάζει τον ίδιο και τις υπηρεσίες του: εντοπίστηκε το ~ 
των τροµοκρατών 2. (ειδικότ.) τα γραφεία διοικήσεως και το επιτε-
λείο σωµάτων µε στρατιωτική δοµή και οργάνωση: ~ τού Μηχανικού 
| τού Πυροβολικού | των Τεθωρακισµένων | τής Χωροφυλακής | τής 
Αστυνοµίας | τής Πυροσβεστικής. 

°Ρχηγέτης (ο) {αρχηγετών}, αρχηγέτις (η) [µτγν.] {αρχηγέτιδος} 
πρόσωπο που κατέχει την ανώτατη θέση εξουσίας στην καθοδήγηση, 
πρώτος τη τάξει µεταξύ των ηγετών. — αρχηγεσία (η) [1892], αρχη-
γετικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αρχή + 
ηγέτης]. 

αρχηγειιω ρ. αµετβ. [1894] (λόγ.) είµαι αρχηγός. 
αρχηγία (η) [µεσν.] {αρχηγιών} 1. το αξίωµα και η εξουσία τού αρ-

χηγού: αναλαµβάνω | εγκαταλείπω την ~ ΣΥΝ. ηγεσία 2. (συνεκδ.) το 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο είναι κάποιος αρχηγός: κατά την ~ 
του διαπράχθηκαν σοβαρά λάθη. 

αρχή γίδα (η) [1898] το σκάφος στο οποίο επιβαίνει ο αρχηγός τού 
στόλου (πβ. λ. ναυαρχίδα). 

αρχηγικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον αρχηγό: ~ 
δήλωση | εξουσία | στυλ || ~ κόµµατα (βλ. λ. κόµµα) 2. αρχηγικός (ο), 
αρχηγική (η) οπαδός τού αρχηγού (συνήθ. κατ' αντιδιαστολή προς 
τους αντιπολιτευόµενους τον αρχηγό εντός τής ίδιας πολιτικής πα-
ρατάξεως): οι ~ αντέδρασαν στην κριτική που ασκήθηκε στον πρόε-
δρο τού κόµµατος. 
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αρχηγιλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το να είναι κανείς αρχηγός, η αρ-
χηγία: κάνει αµάν για ~. 

αρχηγισµός (ο) (κακόσ.) εξουσιαστική συµπεριφορά, ηγεµονική διά-
θεση ΣΥΝ. ηγεµονισµός, πατερναλισµός. 

αρχηγός (ο/η) 1. (πρόσ. ή ζώο) που ηγείται, που καθοδηγεί: υπακοή 
στις εντολές τού ~ || ο ~ τής οικογένειας || ο ~ των ληστών | τού κο-
παδιού || ο — τού κράτους (ο ανώτατος άρχοντας, πρόεδρος ή βασι-
λιάς) 2. πρόσωπο που οργανώνει µια οµάδα, που πρωτοστατεί στις 
δραστηριότητες της: ο ~ τής παρέας 3. (γενικότ.) πρόσωπο που έχει 
εκλεγεί ή επιλεγεί για να εκπροσωπεί και να καθοδηγεί σύνολο αν-
θρώπων: ο ~ τής οµάδας µπάσκετ. Επίσης (λαϊκ.) ~ρχηγίνα (η) [1897], 
— (υποκ.) αρχηγίσκος (ο) [1888], ✈  ΣΧΟΛΙΟ σύνθετος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άρχ- (< άρχω) + -ηγος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < άγω «οδηγώ ως ηγέτης»]. 

αρχηθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από την αρχή ΣΥΝ. εξαρχής, απαρχής, 
εξυπαρχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ αρχή. [ΕΤΥΜ < αρχ· όρχήθεν < αρχή + παραγ. 
επίθηµα -θεν]. 

■άρχης {(λόγ.) κλητ. -άρχα} λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. το πρό-
σωπο που αποτέλεσε το πρώτο και αρχαιότερο µέλος (γενιάς, πά-
τριας κ.λπ.): γεν-άρχης, πατρι-άρχης 2. το πρόσωπο που ασκεί καθο-
δήγηση, εξουσία ή διοίκηση σε έναν χώρο: γυµνασι-άρχης, θιασ-άρ-
χης, νοµ-άρχης, ταγµατ-άρχης 3. τον ιδιοκτήτη: εργοστασιάρχης, κα-
ταστηµατάρχης, αιθουσ-άρχης. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το άρχω]. 

-άρχης και -άρχος. Ένα πλήθος συνθέτων σε -άρχος και -άρχης 
σχηµατίζονται στην Ελληνική από την αρχαία εποχή µέχρι σήµε-
ρα. Η διάκριση στην Αρχαία, από όπου ξεκίνησαν τα συστήµατα, 
δεν είναι τόσο σηµασιολογική, όσο ζήτηµα κατανοµής σε διαλέ-
κτους: στην αττική διάλεκτο χρησιµοποιούσαν την -άρχος, στην 
ιωνική διάλεκτο και την Κοινή το -άρχης, που έδωσε και πολλά νε-
ότερα σύνθετα. Το -άρχος χρησιµοποιήθηκε κυρίως στη στρατιω-
τική και διοικητική ορολογία, δηλώνοντας τον αρχηγό, τον επί κε-
φαλής και, κατ' επέκταση, τον επιβλέποντα, τον επόπτη: ναυ-αρ-
χος, φρούρ-αρχος, ταξί-αρχος, πλοί-αρχος, σµήν-αρχος, δήµ-αρχος, 
ληξί-αρχος, φύλ-αρχος, έξ-αρχος κ.ά. Το -άρχης (που επικράτησε 
τελικά εις βάρος τού -άρχος, µιας και τα µεταρρηµατικά ονόµατα 
σε -ος τονίζονται κανονικά στη λήγουσα -στρατ-ηγός, ψυχο-πο-
µπός κ.τ.ό.-, πράγµα που δεν συνέβαινε µε τα -άρχος) σχηµάτισε 
πολλά σύνθετα µε την ίδια σηµασία («αρχηγός - επόπτης»): πατρι-
άρχης, εθν-άρχης, ποιµεν-άρχης, αυλ-άρχης, επιτελ-άρχης, εργο-
στασιάρχης, γυµνασι-άρχης, λυκει-άρχης, προσωπ-άρχης, θιασ-
άρχης, κοµµατ-άρχης, τελετ-άρχης, κοινοτ-άρχης κ.ά. Πολλά είναι 
και τα κύρια ονόµατα που σχηµατίστηκαν κυρίως σε -άρχος: Αρί-
σταρχος, Κλέαρχος, Πλούταρχος, Τίµαρχος κ.ά. 

α ρ χι- κ. αρχί- κ. αρχ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει: 1. υπεροχή, αρ-
χηγία, πρωτεία: αρχι-στράτηγος, αρχ-ίατρος 2. ότι κάτι βρίσκεται 
στην αρχή: αρχί-γραµµα 3. επίταση µιας ιδιότητας: αρχι-κλέφτης, 
αρχι-βλάκας, αρχι-βασανιστής. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το άρχω. Απαντά µε τις µορφές άρχ- (προ φωνήεντος), άρχε- (προ 
συµφώνου), αρχι- (προ συµφώνου), από τα οποία το τελευταίο ση-
µείωσε ιδιαίτερη επίδοση. Μέσω τής Λατινικής το αρχ-1 αρχι- εισή-
χθη και σε ξένες γλώσσες, πβ. αγγλ. architect, γαλλ. archiatre, γερµ. 
Architekt κ.ά.]. 

-αρχία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που δηλώνουν: 1. τρόπο άσκησης εξουσίας, σύστηµα διακυβέρνησης: 
ολιγ-αρχία, φεουδ-αρχία, µον-αρχία, µητρι-αρχία 2. (α) διοίκηση τµή-
µατος κράτους ή το κτήριο όπου στεγάζονται τα πρόσωπα που 
ασκούν τη διοίκηση: νοµ-αρχία, δηµ-αρχία (β) διοίκηση στρατιωτι-
κού σώµατος ή το ίδιο το στρατιωτικό σώµα: ταξι-αρχία, πλοι-αρχία, 
µερ-αρχία 3. (για τον σχηµατισµό αφηρηµένων θηλ. ουσ. που δηλώ-
νουν) φιλοσοφικό σύστηµα µε επίκεντρο ένα καθοριστικό στοιχείο: 
αισθησι-αρχία, νοησι-αρχία, βουλησι-αρχία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. µον-αρ-
χία), που προέρχεται από το ρ. άρχω και χρησιµοποιείται επίσης σε 
αποδόσεις ξέν. φιλοσ. όρων (λ.χ. βουλησι-αρχία, γαλλ. voluntarisme)]. 

αρχίατρος (ο/η) [µτγν.] {αρχιάτρ-ου | -ων, -ους} 1. ιατρός, υπεύθυνος 
σε νοσοκοµειακή κλινική ή ασφαλιστικό φορέα (για την έγκριση 
φαρµάκων, θεραπειών κ.λπ.) 2. ΣΤΡΑΤ. Ο στρατιωτικός ιατρός που 
αντιστοιχεί στον βαθµό τού αντισυνταγµατάρχη στον Στρατό Ξηράς. 

αΡχίγΡοµµα (το) {αρχιγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} ΤΥΠΟΓΡ. το πρώτο 
γράµµα έναρξης παραγράφου ή κεφαλαίου, µερικές φορές ειδικά 
σχεδιασµένο, µεγαλύτερων διαστάσεων από τα στοιχεία τού υπόλοι-
που κειµένου ΣΥΝ. αρχικό γράµµα. 

αρχιγραµµατέας (ο/η) [µτγν.] {-α κ. -έως | -είς, -έων} 1. προϊστάµε-
νος των γραµµατέων: ο ~ τής Ιεράς Συνόδου 2. (επί Όθωνος) ο πρω-
θυπουργός: ~ τής Επικράτειας. 

αρχιδατος (ο) [µεσν.] (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επι-
κοινωνίας) 1. αυτός που έχει µεγάλους όρχεις 2. αυτός που είναι ιδι-
αίτερα ικανός σε έναν τοµέα: γιατρός/ δικηγόρος ~ (πβ. λ. βαρβάτος). 

αρχιδεσµοφύλακας (ο/η) [µτγν.] {αρχιδεσµοφυλάκων} ο επί κεφα-
λής των δεσµοφυλάκων. 

αρχίδι (το) {αρχιδ-ιού | -ιών} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) 1. καθένας από τους όρχεις (βλ. λ. όρχις) ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
παπάρι, αµελέτητα (για σφάγια)· ΦΡ. (α) (λαϊκ.) µε αρχίδια για κά-
ποιον που έχει τη χαρακτηριστική του ιδιότητα στον ανώτατο βαθµό 
ή σε πολύ υψηλό επίπεδο: δικηγόρος ~ (β) (υβριστ.) γράφω (κάτι | κά- 

ποιον) στα αρχίδια µου δείχνω µεγάλη αδιαφορία, έντονη περιφρό-
νηση (για κάποιον/κάτι) ΣΥΝ. γράφω στα παλιά µου τα παπούτσια (γ) 
(!) (υβριστ.) στ' αρχίδια µου! δεν µε ενδιαφέρει ΣΥΝ. σκοτίστηκα, σκα-
σίλα µου, (λαϊκ.) χέστηκα (δ) (λαϊκ.) έχω (τ') αρχίδια έχω το σθένος, 
την τόλµη και τη δύναµη (για κάτι) (ε) (υβριστ.) πρήζω τ'αρχίδια (κά-
ποιου) εκνευρίζω πάρα πολύ, ενοχλώ υπερβολικά (κάποιον) (στ) 
(µτφ.) ξύνω τ' αρχίδια µου δεν ασχολούµαι µε κάτι παραγωγικά ή δη-
µιουργικά, περνάω την ώρα µου χωρίς να κάνω τίποτα: λένε ότι χρει-
άζονται περισσότερους υπαλλήλους στην υπηρεσία κι αυτοί που 
υπάρχουν κάθονται όλη µέρα και ξύνουν τ' αρχίδια τους 2. (υβριστ.) 
για άνθρωπο που συµπεριφέρεται µε άσχηµο τρόπο ΣΥΝ. τσόγλανος, 
κωλόπαιδο. — (υποκ.) αρχιδάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ µεσν. <: 
µτγν. ορχίδιον, υποκ. τού αρχ. δρχις (βλ.λ.). Το αρχικό ά- οφείλεται στη 
συνεκφορά τού πληθ. τά αρχίδια > τά 'ρχίδια > τ' αρχίδια > αρχίδι]. 
αρχιδιάκονος (ο) [µτγν.] {αρχιδιακόν-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. Ο πρώ-
τος στην ιεραρχία µεταξύ των διακόνων µιας επισκοπής, ο οποίος 
επικουρεί τον επιχώριο επίσκοπο. Επίσης αρχιδιάκος — αρχιδιακο-
νία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. αρχιδικαστής (ο) [µτγν.] ανώτατος 
δικαστικός λειτουργός στη Μεγάλη Βρετανία και στις Η.Π.Α. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ο επί κεφαλής των δικαστών», < άρχι- + 
δικαστής. Ως αξίωµα τού Ανωτάτου ∆ικαστηρίου των Η.Π.Α., η λ. 
αποδίδει το αγγλ. Chief Justice]. αρχιδούκας (ο) [1896] 
{αρχιδουκών} ο ευγενής µε θέση υψηλότερη από εκείνη τού δούκα· 
τίτλος ευγενείας που δινόταν κυρ. στα µέλη τού αυστριακού 
αυτοκρατορικού οίκου και ειδικότ. στους εξ αρρενο-γονίας συγγενείς 
τού αυτοκράτορα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. archiduc < archi- (< ελλην. άρχε-) + duc 
«δούκας»]. αρχιεπισκοπή (η) [µτγν.] ΕΚΚΛΗΣ. 1. το οίκηµα όπου 
στεγάζεται η κατοικία, τα γραφεία και οι υπηρεσίες τού 
αρχιεπισκόπου 2. η γεωγραφική περιοχή που ανήκει στη δικαιοδοσία 
τού αρχιεπισκόπου. αρχιεπίσκοπος (ο) [µτγν.] {αρχιεπισκόπ-ου | -ων, -
ους} ΕΚΚΛΗΣ. Ο πρώτος στην ιεραρχία µεταξύ των επισκόπων µιας   
αυτοκέφαλης Εκκλησίας ή και µιας εκκλησιαστικής περιφέρειας ή 
ακόµη και τίτλος απλού επισκόπου (Ρωσία, Ρουµανία): ~ Βορείου και 
Νοτίου Αµερικής | Αυστραλίας | Αλβανίας || ο ~ Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος. — αρχιεπισκοπικός, -ή, -ό [1869]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 
αρχιεπιστολέας (ο) [1886] {αρχιεπιστολ-είς | -έων} ΣΤΡΑΤ. τιµητικός 
τίτλος τού Υπαρχηγού Στόλου (προϊστάµενος τού Επιτελείου στο Πο-
λεµικό Ναυτικό). 
[EJYM < αρχι- + αρχ. επιστολεύς (στην αρχ. σηµ. «αντιναύαρχος», 
όπως απαντά στον Ξενοφώντα και αποδίδεται στους Λακεδαιµονί-
ους)]. αρχιερατεία (η) [µτγν.] το να είναι κανείς αρχιερέας και 
(συνεκδ.) η περίοδος άσκησης των αρχιερατικών καθηκόντων. Επίσης 
αρχιερο-σύνη [µτγν.]. αρχιερατεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {αρχιεράτευσα} 
ΕΚΚΛΗΣ. είµαι αρχιερέας (βλ.λ.), ασκώ αρχιερατικά καθήκοντα. 
αρχιερατικός, -ή, -ό [µτγν.] ΕΚΚΛΗΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
αρχιερέα (βλ.λ.): ~ θρόνος/ άµφια/ εγκύκλιος/ επιστολή2. αυτός που 
τελείται µε την παρουσία αρχιερέα: ~ λειτουργία | µνηµόσυνο 3. 
Αρχιερατικό(ν) (το) λειτουργικό βιβλίο, επιτοµή τού Ευχολογίου, που 
περιλαµβάνει τις ακολουθίες, οι οποίες τελούνται από αρχιερέα. 
αρχιεργάτης (ο) [1887] {αρχιεργατών},αρχιεργάτρια (η) {αρχιερ-
γατριών} πρόσωπο που επιβλέπει την εργασία των άλλων εργατών σε 
επιχείρηση, εργοστάσιο κ.λπ.· ο προϊστάµενος ΣΥΝ. αρχιµάστορας, 
πρωτοµάστορας, εργοδηγός. αρχιερέας (ο) [µεσν.] {αρχιερείς} 
ΕΚΚΛΗΣ. 1. Ο κληρικός µε ανώτατο βαθµό στην κλίµακα τής 
εκκλησιαστικής ιεραρχίας (επίσκοπος, µητροπολίτης, αρχιεπίσκοπος, 
πατριάρχης) 2. Μέγας Αρχιερευς (α) ο Χριστός (β) (συνεκδ.) η 
εικονογραφική παράσταση τού Χριστού µε µίτρα και άµφια αρχιερέα 
· 3. (σε άλλες θρησκείες, σύγχρονες και αρχαίες) ο ανώτατος ιερέας: ~ 
τού ισραηλιτικού ιερατείου. Επίσης (λόγ.) αρχιερεύς [αρχ.] 
{αρχιερέως}. — αρχιεροσύνη (η) [µτγν.]. αρχίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{άρχισα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω την αρχή (πράξης ή έργου): αυτός άρχισε 
τον καβγά || αρχίζει τη δουλειά του | να δουλεύει στις 7.00 το πρωί ΣΥΝ. 
βάζω µπρος, ξεκινώ, πιάνω (να), ανοίγω, (αρχαιοπρ.) άρχοµαι ΑΝΤ. 
τελειώνω, σταµατώ, τερµατίζω, φέρω εις πέρας ♦ (αµετβ.) 2. κάνω 
την αρχή (σε πράξη, δραστηριότητα µου): είναι καιρός ν' αρχίσουµε || 
αρχίζουµε νωρίς το πρωί 3. βρίσκοµαι στην πρώτη στιγµή ή στο 
πρώτο στάδιο τής εµφάνισης, τής εξέλιξης, τής δραστηριότητας, τής 
λειτουργίας µου: κανείς δεν ξέρει πότε άρχισε η σύγκρουση ανάµεσα 
στις δύο οικογένειες || η παράσταση | η ταινία | η εκποµπή | το µατς 
αρχίζει στις 20.30 4. (απρόσ. αρχίζει) για τη δήλωση έναρξης: άρχισε 
να βρέχει. Επίσης (λαϊκ.) αρχινώ [µεσν.] {-άς...} κ. αρχινίζω [µεσν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός, -ίζω. [ΕΤΥΜ; µεσν. < αρχή + -ίζω. o τ. 
αρχινώ (µεσν.) < αρχή + -ινώ, κατ' αναλογίαν προς τα ρ. κινώ, ξεκινώ. 
Κατ' άλλη, λιγότερο πιθανή άποψη, από συµφυρµό των αρχίζω και 
χερνώ (< εγχειρώ)]. αρχιθαλαµηπόλος (ο/η) [1862] ο πρώτος µεταξύ 
των θαλαµηπόλων, 

ο επί κεφαλής των καµαρότων πλοίου. αρχιθερµαστής (ο) ΝΑΥΤ. 
υπαξιωµατικός µηχανής τού Εµπορικού 
Ναυτικού ΣΥΝ. (λαϊκ.) ντοκουµάνης. αρχικά επίρρ.· στην αρχή, στο 
πρώτο στάδιο: ~ δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, τελικά όµως το δέχτηκε. 
Επίσης αρχικώς [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρχή. αρχικατάοκοπος (ο/η) 
[1895] {αρχικατασκόπ-ου | -ων, -ους} 1. ο πρώτος µεταξύ των 
κατασκόπων 2. πολύ σπουδαίος, πολύ ικανός κα- 
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τάσκοπος. αρχικελευστής (ο/η) [1833] ανώτερος υπαξιωµατικός τού 
Πολικού Ναυτικού ή τού Λιµενικού Σώµατος (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 
αρχικλέφτης (ο) [1888] {αρχικλεφτών}, αρχικλεφτρα (η) (αρχι- 

κλεφτρών) (εκφραστ.) µεγάλος απατεώνας, γενικότ. πολύ ανέντιµος 
άνθρωπος. — (µεγεθ.) αρχικλεφταράς κ. αρχικλέφταρος (ο). 
αρχικλητήρας (ο) [1895] ο προϊστάµενος των κλητήρων µιας υπηρε-
σίας. 
αρχικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (γενικά) αυτός που βρίσκεται χρονικώς ή το- 

πικώς στην αρχή, αυτός που εµφανίστηκε πρώτος: επανέρχοµαι στις 
~ µου προτάσεις || τοποθετώ τα εργαλεία στις ~ τους θέσεις || - σχέδιο 
| σκοπός | αιτία | σηµασία λέξεως || η ~ διατύπωση τού κειµένου ήταν 
διαφορετική || η ~ συµφωνία προέβλεπε µείωση των δαπανών || η ~ 
µου εντύπωση ήταν θετική- αργότερα όµως άλλαξα γνώµη || οι ~ 
προβλέψεις διαψεύστηκαν ΣΥΝ. πρώτος ΑΝΤ. τελικός 2. αυτός που 
σχετίζεται µε την έναρξη (αγώνα, διαδικασίας): η ~ ενδεκάδα τής 
οµάδας 3. αρχικά (τα) τα πρώτα γράµµατα ονοµατεπωνύµου, φράσης 
κ.λπ., τα οποία πολλές φορές χρησιµοποιούνται αντί υπογραφής ή ως 
συντοµογραφία: στα επιστολόχαρτα υπήρχαν τυπωµένα τα ~ του: 1. 
∆. (= λ.χ. Ιωάννης ∆ηµητρίου). 

αρχικτηνίατρος (ο/η) {αρχικτηνιάτρ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. στρατιω-
τικός κτηνίατρος τού υγειονοµικού σώµατος τού Στρατού Ξηράς µε 
βαθµό αντισυνταγµατάρχη. 

αρχίληοτής (ο) [µτγν.] 1. ο επί κεφαλής ληστών, ο αρχηγός ληστρικής 
συµµορίας ΣΥΝ. λήσταρχος 2. (εκφραστ.) ο πολύ ανέντιµος άν-
θρωπος. 

αρχιλογιστής (ο) [1844], αρχιλογίστρια (η) {αρχιλογιστριών} 
προϊστάµενος τού λογιστηρίου, λογιστής που επιβλέπει και κατευ-
θύνει το έργο των άλλων λογιστών. 

αρχιλοχίας (ο/η) {(θηλ. αρχιλοχίου) | αρχιλοχιών} υπαξιωµατικός 
τού Στρατού Ξηράς (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

Αρχίλοχος (ο) {-ου κ. -όχου} αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής (7ος 
αι. π.Χ.(, γνωστός για το σκωπτικό και δηκτικό ύφος του. — αρχιλό-
χειος, -α, -ο [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αρχηγός τού λόχου», < άρχι- (βλ.λ.) + λόχος 
«στρατιωτικό σώµα»]. 

αρχιµ. (ο) αρχιµανδρίτης. 
αρχιµάγειρας (ο) {αρχιµαγείρων} 1. ο επί κεφαλής των µαγείρων 

ΣΥΝ. σεφ 2. (µτφ.) ο κύριος οργανωτής µιας ενέργειας εναντίον κά-
ποιου (συνωµοσίας, επίθεσης, πλεκτάνης κ.λπ.). Επίσης αρχιµάγει-
ρας [µτγν.] (σηµ. 1). 

αρχιµανδρίτης (ο) {αρχιµανδριτών} ΕΚΚΛΗΣ. 1. ο ηγούµενος µονής 
(= µάνδρας) ή ο επόπτης οµάδας µοναστηριών µιας περιφέρειας 2. 
άγαµος ή χήρος πρεσβύτερος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. [ETYM. µτγν. < 
άρχι- (< άρχω) + µάνδρα «µονή», o όρος αυτός χρησιµοποιήθηκε 
αρχικά ως τίτλος τού επόπτη µοναστηριών. Η σηµερινή σηµ. είναι 
µεσν.]. 

αρχιµασόνος (ο) 1. κορυφαίο στέλεχος µασονικής στοάς 2. (κακόσ.) 
αυτός που θεωρείται ότι αναµειγνύεται σε κρυφές άνοµες δραστη-
ριότητες και σκοτεινές υποθέσεις· ο µηχανορράφος. 

α ρχι µάστορα ς (ο) {αρχιµαστόρων} ο επί κεφαλής των µαστόρων 
ΣΥΝ. πρωτοµάστορας. 

αρχιµαφιόζος (ο) 1. ο επί κεφαλής µαφιόζικης οργάνωσης ΣΥΝ. νον-
νός 2. (γενικότ.) άτοµο µε έντονη εγκληµατική δράση 3. (µτφ.) άν-
θρωπος που µονίµως ραδιουργεί. 

Αρχιµήδης (ο) {-η κ. -ήδους} 1. (α) αρχαίος Έλληνας µαθηµατικός, 
αστρονόµος και εφευρέτης (3ος αι. π.Χ.) (β) ΦΥΣ. αρχή τού Αρχιµήδη 
νόµος τής υδροστατικής, σύµφωνα µε τον οποίο κάθε σώµα που βυ-
θίζεται πλήρως ή µερικώς σε ρευστό (π.χ. νερό) δέχεται, όταν βρί-
σκεται σε ισορροπία, µια κατακόρυφη δύναµη, την άνωση, που κα-
τευθύνεται προς τα επάνω και έχει µέγεθος ίσο µε το βάρος τού ρευ-
στού που εκτοπίζει το σώµα ΣΥΝ. αρχιµήδειος αρχή 2. ανδρικό όνοµα. 
— αρχιµήδειος, -ος, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «άρχοντας, κυρίαρχος τής σκέψης», < άρχι-
(βλ.λ.) + -µήδης < µήδος (το) «σκέψη, τέχνασµα» (πβ. κ. ∆ιο-µήδης)]. 

αρχιµηνιά (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η πρώτη ηµέρα τού µήνα- κυρ. στη 
ΦΡ. αρχιµηνιά κι αρχιχρονιά, που αποτελεί τον πρώτο στίχο από τα 
κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς ΣΥΝ. πρωτοµηνιά. 

αρχιµηχανικός (ο/η) [1851] 1. ο επί κεφαλής των µηχανικών σε συ-
νεργείο, πλοίο, εργοστάσιο κ.λπ.· ο προϊστάµενος των τονικών υπη-
ρεσιών 2. ΝΑΥΤ. ο υπεύθυνος των µηχανικών επισκευών, τής συντή-
ρησης κ.λπ. των πλοίων µιας ναυτιλιακής εταιρείας. 

αρχιµουσικός (ο/η) [1833] 1. ο διευθυντής ορχήστρας, ο µαέστρος: 
τη Φιλαρµονική Ορχήστρα τής Βιέννης διηύθυνε τότε ο ~ Χέρµπερτ 
φον Κάραγιαν 2. ΣΤΡΑΤ.-ΝΑΥΤ. αρχιµουσικός ΑΙ Β' | Γ τάξεως αξιω-
µατικός τής Μουσικής τού Στρατού Ξηράς και τού Ναυτικού, που 
βαθµολογικώς αντιστοιχεί κατά σειρά σε λοχαγό, υπολοχαγό και αν-
θυπολοχαγό. 

αρχίνηµα (το) {αρχινήµατος} (λαϊκ.) το ξεκίνηµα, η αρχή (βλ.λ.). Επί-
σης αρχίνισµα [µεσν.]. 

αρχινίζω ρ. → αρχίζω 
αρχινώ ρ. → αρχίζω 
αρχιπελαγικος, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε αρχιπέλαγος 2. 

ΝΟΜ. αρχιπελανικό κράτος κράτος αποτελούµενο καθ' ολοκληρίαν 
από ένα ή περισσότερα αρχιπελάγη και ενδεχοµένως από άλλες νή-
σους. 

αρχιπέλαγος (το) [1728] {αρχιπελάγ-ους | -η, -ων} 1. η εκτεταµένη 
θαλάσσια περιοχή που περιλαµβάνει οµάδα ή οµάδες νησιών 2. ΝΟΜ. 
σύµπλεγµα νήσων, περιλαµβανοµένων και τµηµάτων νήσων, τα 
οποία είναι τόσο συνδεδεµένα µεταξύ τους, ώστε να σχηµατίζουν αυ- 

τοτελή γεωγραφική, οικονοµική ή πολιτική ενότητα ή που θεωρού-
νται ιστορικά ότι σχηµατίζουν µία τέτοια ενότητα 3. (ειδικότ.) τα ελ-
ληνικά νησιά τού Αιγαίου Πελάγους: ∆ιοίκηση Αρχιπελάγους. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < ιταλ. arcipelago]. 

αρχιπλοίαρχος (ο/η) [1896] {αρχιπλοιάρχ-ου | -ων, -ους} ΝΑΥΤ. 1. 
ανώτατος αξιωµατικός τού Πολεµικού Ναυτικού και τού Λιµενικού 
Σώµατος 2. πεπειραµένος πλοίαρχος τού Εµπορικού Ναυτικού, που 
εργάζεται στα γραφεία ναυτιλιακής επιχείρησης ΣΥΝ. αρχικαπετά-
νιος (βλ. κ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

αρχιπύραρχος (ο/η) {-ου κ. -άρχου | -ων κ. -άρχων, -ους κ. -άρχους} 
ανώτατος αξιωµατικός τής Πυροσβεστικής (βλ. κ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

αρχιπυροσβέστης (ο/η) {αρχιπυροσβεστών} υπαξιωµατικός τής 
Πυροσβεστικής (βλ. κ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

αρχιρραβίνος (ο) [1880] ο επί κεφαλής των ραβίνων σε µια περιοχή. 
αρχισµηνίας (ο/η) {αρχισµηνιών} υπαξιωµατικός τής Πολεµικής Αε-

ροπορίας (βλ. κ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.) 
αρχιστρατηγία (η) {αρχιστρατηγιών} η εξουσία τού αρχιστρατήγου 

και ο χρόνος κατά τον οποίο ασκείται.    . 
αρχιστράτηγος (ο) [µτγν.] {αρχιστρατήγ-ου | -ων, -ους} ο γενικός 

αρχηγός των ενόπλων δυνάµεων µιας χώρας ή και συµµαχικών στρα-
τευµάτων σε καιρό πολέµου. 

αρχισυντάκτης (ο) [1849] {αρχισυντακτών}, αρχισυντάκτρια (η) 
[1895] {αρχισυντακτριών} πρόσωπο που είναι επί κεφαλής των συ-
ντακτών περιοδικού, εφηµερίδας, συλλογικής έκδοσης κ.λπ., που εί-
ναι επιφορτισµένο µε το καθήκον τού συντονισµού, τής οργάνωσης, 
τής ταξινόµησης και τού ελέγχου τής προς δηµοσίευση ύλης. Επίσης 
(λόγ.) αρχισυντάκτις (η) [1889] {αρχισυντάκτιδος}. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ.τού γαλλ. rédacteur en chef]. 

αρχισυνταξία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η θέση τού αρχισυντάκτη, οι αρµο-
διότητες και το έργο του 2. (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο 
αρχισυντάκτης, το γραφείο του. 

αρχιτέκτονας (ο/η) {αρχιτεκτόνων} 1. επιστήµονας ειδικευµένος στη 
σχεδίαση οικοδοµηµάτων µε έµφαση στη λειτουργική και αισθητική 
πλευρά τού οικοδοµήµατος 2. (µτφ.) εµπνευστής και σχεδιαστής 
σηµαντικού (κοινωνικού, πολιτικού, οικονοµικού) έργου: ο ~ τής 
εθνικής συµφιλίωσης || ο Αντενάουερ υπήρξε από τους ~ τής ευρω-
παϊκής ενοποίησης ΣΥΝ. πρωτεργάτης, πρωτοµάστορας. Επίσης (λόγ.) 
αρχιτέκτων (ο/η) [αρχ.] {αρχιτέκτονος} κ. (λαϊκ.) αρχιτεκτόνισσα (η) 
[1895] {αρχιτεκτονισσών}. —αρχιτεκτόνηµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. αρχιτέκτων, -όνος < άρχι- (βλ.λ.) + τέκτων (βλ.λ.)]. 

αρχιτεκτονική (η) [αρχ.] 1. η επιστήµη και η τέχνη σχεδιασµού κτη-
ρίων µε βάση τις ανθρώπινες ανάγκες και την αισθητική πλευρά τού 
χώρου 2. (συνεκδ.) το σύνολο των επιλογών στον σχεδιασµό, στην αι-
σθητική και τη λειτουργική τής οικοδόµησης κτηρίων ή χώρων, που 
διαµορφώνουν ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ύφος (στυλ): παραδοσιακή | 
µοντέρνα | ρωµαϊκή ~ || εξετάζοντας την - τού ναού, συµπεραίνουµε 
ότι χτίστηκε τον 11ο αι. || ~ κήπων | τοπίων 3. (µτφ.) ο τρόπος µε τον 
οποίο είναι δοµηµένο κάτι: η ~ τού ποιήµατος || η ~ τής νέας Ευρώπης 
|| η ~ τού ηλεκτρονικού υπολογιστή ΣΥΝ. δοµή, διάρθρωση. 

αρχιτεκτονικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον αρχιτέκτονα 
ή/και την αρχιτεκτονική: ~ σχέδια | διάκοσµος. — αρχιτεκτο-νικ-ά | -
ώς επίρρ. 

αρχιτεµπέλης (ο) {αρχιτεµπέληδες}, αρχιτεµπέλα (η) (χωρ. γεν. 
πληθ.} (εκφραστ.) υπερβολικά τεµπέλης ΣΥΝ. ακαµάτης, ανεπρόκοπος, 
τεµπελχανάς ΑΝΤ. δουλευταράς. — (µεγεθ.) αρχιτεµπέλαρος (ο). 

αρχίτερα → αρχύτερα 
αρχιτεχνίτης (ο) [1840] {αρχιτεχνίτων} ο επί κεφαλής οµάδας τεχνι-

τών, αυτός που επιβλέπει τις εργασίες τους ΣΥΝ. πρωτοµάστορας. 
αρχιτροµοκράτης (ο) {αρχιτροµοκρατώνί,αρχιτροµοκράτισσα (η) 
{αρχιτροµοκρατισσών} 1. επί κεφαλής τροµοκρατικής οµάδας 2. 
(εκφραστ.) τροµοκράτης µε εκτεταµένη δράση, ο πολύ επικίνδυνος 
τροµοκράτης. αρχιφύλακας (ο/η) {αρχιφυλάκων} 1. προϊστάµενος 
των φρουρών σε δηµόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις, κρατητήρια 
κ.λπ. 2. υπαξιωµατικός τής αστυνοµίας πόλεων, τής αγροφυλακής και 
των φυλακών (βλ. κ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.) 3. ΣΤΡΑΤ. µόνιµος ή έφεδρος 
Υπαξιωµατικός ή και Αξιωµατικός που φέρει την ευθύνη τής 
υπηρεσίας «Φρουράς» σε στρατιωτικό κατάστηµα ή εγκατάσταση. 
Επίσης (λόγ.) αρχιφύλαξ [µτγν.] {αρ^ιφύλακος}. ορχιχρονία (η) 
{χωρ. πληθ.} η πρώτη ηµέρα τού χρόνου- κυρ. στη ΦΡ. αρχιµηνιά κι 
αρχιχρονιά... ο πρώτος στίχος από τα κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς. 
αρχιψεύτης (ο) [1889] {αρχιψευτών}, αρχιψεύτρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.) πρόσωπο που λέει πάρα πολλά ψέµµατα. — (µεγεθ.) αρχι-
ψεύταρος (ο), αρχιψευταρού (η). αρχολίπαρος (ο) (αρχαιοπρ.) 
πρόσωπο που επιθυµεί πάρα πολύ τα αξιώµατα, που επιδιώκει µε κάθε 
τρόπο την εξουσία ΣΥΝ. αρχοµανής, σπουδαρχίδης. — αρχολιπαρία 
(η) [1890], αρχολιπαρικός, -ή, -ό [1886]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < άρχο- (< αρχή) + -λιπαρός < λιπαρώ «επιθυµώ, επιζη-
τώ» (βλ. λ. εκλιπαρώ)]. άρχοµαι → άρχω 

αρχοµανής, -ής, -ές [1870] {αρχοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) (κ. ως 
ουσ.) αυτός που επιθυµεί σε παθολογικό βαθµό να ασκεί εξουσία 
ΣΥΝ. φίλαρχος. — αρχοµανία (η) [1865]. [ΕΤΥΜ. < άρχο- (< αρχή) 
+ -µανής < µαίνοµαι]. αρχοντάνθρωπος (ο) {αρχοντανθρώπ-ου | -ων, 
-ους} άνθρωπος µε επιβλητικό παρουσιαστικό, ευγενικό χαρακτήρα 
και συµπεριφορά που εµπνέει σεβασµό. αρχοντάρης (ο) [µεσν.] 
{αρχοντάρηδες} ο µοναχός που έχει καθή- 
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κον την υποδοχή και περιποίηση των επισκεπτών τής µονής. 
αρχονταρικι (το) {χωρ. γεν.} δωµάτιο σε µοναστήρι, που προορίζεται 
για την υποδοχή και την περιποίηση επισκεπτών. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
άρχονταρίκιον < άρχοντάρης < άρχοντας. Στη Μεσν. Ελληνική απαντά 
και η οµόρρ. λ. άρχονταρεϊον, η οποία αρχικώς προσδιόριζε την 
αίθουσα των βυζαντινών ανακτόρων, όπου ο αυτοκράτορας 
υποδεχόταν τους άρχοντες. Αργότερα ονοµάστηκε έτσι το καλύτερο 
διαµέρισµα µοναστηριών, που χρησίµευε ως ξενώνας]. άρχοντας (ο) 
{αρχόντων}, αρχόντισσα (η) {αρχοντισσών} 1. πρόσωπο που έχει στα 
χέρια του την εξουσία (κυρ. για παλαιότ. εποχές, οπότε η εξουσία 
πήγαζε από την αριστοκρατική καταγωγή ή το βασιλικό αξίωµα): ο - 
τού τόπον ΦΡ. Ο άρχοντας τού σκότους ο Σατανάς ΣΥΝ. εξουσιαστής, 
κυβερνήτης, προύχοντας 2. άρχοντες (οι) πρόσωπα που ασκούν πολιτική 
εξουσία και ιδ. όσοι συµµετέχουν στην κυβέρνηση: οι ~ και οι 
αρχόµενοι || το ήθος πρέπει να διακρίνει τους ~ 3. ΠΟΛΙΤ. ανώτατος 
άρχοντας (τού κράτους) πρόσωπο που κατέχει το υψηλότερο 
πολιτειακό αξίωµα (προκειµένου για την Ελλάδα, ο πρόεδρος τής 
∆ηµοκρατίας και παλαιότ. ο βασιλιάς) 4. πρόσωπο αριστοκρατικής 
καταγωγής που έχει µεγάλη περιουσία και πολλούς ανθρώπους στη 
δούλεψη του: ο - τού πύργου || µια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας 
πλούσιος ~ ΣΥΝ. κύριος, αφέντης 5. (µτφ.) πρόσωπο που κερδίζει τον 
σεβασµό των άλλων µε την εξαιρετικά αξιοπρεπή συµπεριφορά του 6. 
(λαϊκ. ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που ζει µέσα στις ανέσεις, που 
µπορεί να έχει ό,τι επιθυµήσει: εδώ µέσα είσαι ~! Επίσης (λόγ.) άρχων 
[αρχ.] {άρχοντ-ος, -α} (σηµ. 1-3). — αρχοντιλίκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. άρχων, ουσιαστικοπ. µτχ. ενεστ. τού ρ. άρχω]. αρχοντεύω ρ. αµετβ. 
[µτγν.] γίνοµαι ή κάνω τον άρχοντα. αρχοντιά (η) [µεσν.] {χωρ. 
πληθ.) 1. η ιδιότητα τού να είναι κανείς άρχοντας 2. οι τρόποι, η 
συµπεριφορά ή/και η εµφάνιση που ταιριάζει σε άρχοντα' η σεµνή 
µεγαλοπρέπεια: είχε µιαν - στους τρόπους του, που κέρδιζε τον 
σεβασµό || «...το πιο ταπεινό εκκλησάκι, το τέµπλο, το κιούπι, το χράµι, 
όλα τους αποπνέανε µιαν ~ κατά τι ανώτερη των Λουδοβίκων» (Οδ. 
Ελύτης) || (παροιµ.) «η καθαριότητα | η πάστρα είναι µισή ~» ΑΝΤ. 
κακοµοιριά, µιζέρια, βλαχιά, χοντροκοπιά. αρχοντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον άρχοντα, που διαθέτει τις ιδιότητες που 
χαρακτηρίζουν άρχοντα (επιβλητικότητα, µεγαλείο κ.λπ.): ~ 
παράστηµα | κορµοστασιά | εµφάνιση | τρόποι | κατοικία | αέρας ΣΥΝ. 
αριστοκρατικός ΑΝΤ. ταπεινός, τιποτένιος 2. αρχοντικό (το) (α) η 
κατοικία τού άρχοντα (β) (γενικότ.) το σπίτι πλουσίου, που ξεχωρίζει 
για τη µεγαλοπρέπεια ή και την οµορφιά του ΣΥΝ. αρχοντόσπιτο, 
πλουσιόσπιτο ΑΝΤ. φτωχόσπιτο, καλύβι, παράγκα (γ) φιλοφρονητικά 
για κάθε σπίτι: «Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ' ~ σας» (κάλαντα 
Χριστουγέννων). — αρχοντικά επίρρ. αρχόντισσα (η) → άρχοντας 
άρχο ντο- κ. αρχοντο- κ. αρχοντ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν: 1. αρχοντική καταγωγή ή σχέση µε αρχοντική 
οικογένεια: αρχοντο-θυγατέρα, αρχοντό-παιδο, αρχοντο-πα-ντρεύω 2. 
µεγαλοπρεπή, επιβλητικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες: αρ-χοντο-
γυναίκα, αρχοντ-άνθρωπος, αρχοντό-σπιτο. [ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Μεσν. 
και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. άρχοντό-που-λο(ν)), που προέρχεται από 
το αρχ. άρχων (µεσν. άρχοντας)}. α ρχο ντο γενιά (η) η αρχοντική 
γενιά, η αριστοκρατική καταγωγή. αρχοντογεννηµένος, -η, -ο αυτός 
που έχει γεννηθεί από άρχοντες. αρχοντογυναίκα (η) 
{αρχοντογυναικών} η γυναίκα που µε την εµφάνιση και τη 
συµπεριφορά της υποβάλλει τον σεβασµό· η γυναίκα µε επιβλητικό 
παράστηµα και ευγενείς τρόπους ΑΝΤ. γυναικούλα, (λαϊκ.) κατίνα. 
αρχοντολόι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) αυτοί που ανήκουν στην 
ανώτερη κοινωνικώς και οικονοµικώς τάξη, το σύνολο των αρχόντων 
(βλ.λ., σηµ. 1,4) ΣΥΝ. αριστοκρατία, προύχοντες ΑΝΤ. λαός, όχλος, πλέ-
µπα, πλεµπάγια. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < άρχοντας + -λό(γ)ι (βλ.λ.)]. αρχοντόπαιδο (το) {χωρ. 
γεν. πληθ.} παιδί ή γόνος αρχοντικής οικογένειας. αρχοντόπουλο (το), 
αρχοντοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το παιδί τού άρχοντα, 
αυτό που κατάγεται από αρχοντική γενιά- (κατ' επέκτ.) ο γόνος 
πλούσιας και ισχυρής οικογένειας. [ΕΤΥΜ µεσν. < άρχοντας + -
πουλο(ν) (υποκ. επίθηµα) < -πουλος < λατ. pullus «πώλος, νεοσσός»]. 
α ρχοντο ρεµπέτικο (το) 1. είδος τραγουδιού που άνθησε στην 
Ελλάδα στις δεκαετίες τού '50 και τού '60 και συνδυάζει ευρωπαϊκούς 
ρυθµούς µε το ύφος των ρεµπέτικων τραγουδιών 2. (συνεκδ.) κάθε 
τραγούδι που ανήκει στο παραπάνω είδος. αρχοντόσπιτο (το) 1. το 
σπίτι που ανήκει σε άρχοντες, το αρχοντικό ΑΝΤ. φτωχόσπιτο, καλύβι 
2. (συνεκδ.) η οικογένεια µε ευγενική καταγωγή, η γενιά αρχόντων. 
αρχοντοχωριάτης (ο) {δύσχρ. αρχοντοχωριατών}, αρχοντοχω-
ριάτισσα {δύσχρ. αρχοντοχωριατισσών} (η) πρόσωπο που πρόσφατα 
απέκτησε χρήµατα και ισχύ και προσποιείται τον αριστοκράτη, χωρίς 
να µπορεί να κρύψει την ταπεινή καταγωγή και τους άξεστους 
τρόπους του. Επίσης αρχοντοχωριάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. — αρχο-
ντοχωριατισµός (ο), αρχοντοχωριάτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Η χρήση τής 
λ. µε τη σηµ. τού νεόπλουτου χωριάτη, ο οποίος προσπαθεί ανεπιτυχώς 
να κρύψει την προέλευση του, οφείλεται στην κωµωδία τού Μολιέρου 
Le Bourgeois gentilhomme (1670), η οποία αποδόθηκε ως 
Αρχοντοχωριάτης]. -άρχος λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό 
αρσενικών ουσιαστικών 

που σηµαίνουν: 1. πρόσωπο µε πολιτική ή στρατιωτική εξουσία: ναύ-
αρχος, ταξί-αρχος, σµήν-αρχος, δήµ-αρχος, έπ-αρχος 2. τον υπεύθυνο 
σε υπηρεσία: ληξί-αρχος (βλ. κ. λ. -άρχης). 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. χιλί-αρ- 
χος), που προέρχεται από το ρ. άρχω]. αρχύτερα επίρρ.· πιο πριν, πιο 

µπροστά, πρωτύτερα· κυρ. στη ΦΡ. µια 
ώρα αρχύτερα όσο γίνεται νωρίτερα, το ταχύτερο δυνατόν: ας ξε-
µπερδέψουµε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύτερος. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχή + -ύτερος, κατά τον συγκριτικό βαθµό επιθέτων 
σε -ύς (π.χ. βαθύς - βαθύτερος, παχύς - παχύτερος κ.ά.)]. άρχω ρ. 
αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) 1. (+γεν.) ασκώ την εξουσία, 
κυβερνώ: επί χρόνια τώρα άρχει τού κόµµατος χωρίς να δίνει λόγο σε 
κανέναν 2. (µεσοπαθ. άρχοµαι) αρχίζω, κάνω την αρχή- κυρ. σε 
αρχαιοπρ. φράσεις, π.χ. άρχεται η συνεδρίασις (στο δικαστήριο), ήρ· 
ξατο χειρών αδίκων (βλ. λ. άδικος) 3. αρχόµενοι (οι) {αρχοµέν-ων, -
ους} ο λαός (σε αντιδιαστολή προς τους άρχοντες, τους βουλευτές 
και την κυβέρνηση). 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το οµηρ. ουσ. όρχα-µός «ηγέ-
της, προπορευόµενος», αν λάβουµε υπ' όψιν το ουσ. όρχα «αρχή» (πβ. 
µυκ. o-ka). Αρχαιότερη είναι η σηµ. «αρχίζω, ξεκινώ», ενώ παράγωγη 
είναι η σηµ. «ασκώ εξουσία», η οποία προφανώς προέκυψε από την 
ενδιάµεση έννοια «αναλαµβάνω την πρωτοβουλία» είτε κάνοντας 
την πρώτη κίνηση (στον χορό, σε θρησκευτική τελετουργία) είτε προ-
πορευόµενος των άλλων (στη µάχη)]. 

άρχων, -ούσα, -ον (αρχαιοπρ.) αυτός που άρχει, που έχει την εξουσία· 
µόνο στο θηλ. στη ΦΡ. άρχουσα τάξη η κοινωνική τάξη που έχει την 
πολιτική και οικονοµική ισχύ, ώστε να επιβάλει τη θέληση της. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. άρχω]. 

άρω (να/θα) → αίρω 
-α ρω παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων από ξένες 

λέξεις ή που αποδίδουν ξένες λέξεις µε ανάλογη κατάληξη: καµουφλ-
άρω, πακετ-άρω, ροµαντζ-άρω, κριτικ-άρω, κορνιζ-άρω, σιγουρ-άρω, 
κοτσ-άρω, κοµπλ-άρω, τρεν-άρω || λανσ-άρω, µαρσ-άρω, φρεν-άρω, 
(βλ. κ. λ. -έρνω). 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που εµφανίζεται 
αρχικώς σε ρήµατα ιταλ. προελ. (λ.χ. αριβάρω < ιταλ. arriv-are, µεσν. 
κουράρω < ιταλ. curare), αργότερα σε ρήµατα γαλλικής προελ. (λ.χ. 
µακιγι-άρω < γαλλ. maquiller), επεκτεινόµενο βαθµηδόν και σε άλλες 
λ. ως αυτόνοµο επίθηµα (λ.χ. σουτ-άρω < αγγλ. shoot, φλερτ-άρω < 
αγγλ. flirt κ.ά.)]. 

αρωγή (η) (λόγ.) 1. (α) η βοήθεια: παρέχω | προσφέρω πολύτιµη ~|| η 
~ τού κράτους προς τους σεισµοπαθείς ΣΥΝ. συνδροµή, επικουρία (β) 
ΝΑΥΤ. επιθαλάσσια αρωγή η βοήθεια που παρέχεται σε πλοίο που 
κινδυνεύει 2. (ειδικότ.) το χρηµατικό ποσό που δίδεται είτε συστη-
µατικά (λ.χ. στους συνταξιούχους δηµοσίους υπαλλήλους) είτε εφά-
παξ από επίσηµο φορέα προς ενίσχυση κατηγορίας πολιτών: Ταµείον 
Αρωγής ΣΥΝ. βοήθηµα, επιδότηση. — αρωγός, -ός, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < άρήγω «βοηθώ, συντρέχω», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. σαξ. 
rôkjan «φροντίζω», γερµ. ruchlos, αγγλ. reckless «απερίσκεπτος, 
παράτολµος»]. 

άρωµα (το) {αρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ευχάριστη µυρωδιά: το µε-
θυστικό ~ τής απριλιάτικης νύχτας || το πλούσιο ~ ενός κρασιού || 
έντονο | λεπτό | φίνο | βαρύ | ερεθιστικό | ευχάριστο ~ ΣΥΝ. µοσχοβο-
λιά, ευωδία ΑΝΤ. δυσοσµία, βρόµα, αποφορά 2. το παρασκεύασµα µε 
ευχάριστη µυρωδιά, που χρησιµοποιείται ως καλλυντικό: γυναικείο | 
φθηνό | λεπτό | διακριτικό | βαρύ | ξεθυµασµένο ~ ΣΥΝ. µυρωδικό. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αρωµατικό φυτό», αγν. ετύµου]. 

αρωµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {αρωµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
κάνω (κάτι) να µοσχοβολά προσθέτοντας σε αυτό άρωµα ή αρωµατι-
κή ουσία: το καινούργιο αποσµητικό χώρου αρωµατίζει το δωµάτιο 
µε άρωµα τριαντάφυλλου || ήρθε αρωµατισµένη ΣΥΝ. παρφουµαρίζω. 

αρωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που αναδίδει άρωµα: ~ ουσία | 
σαπούνι | µαντιλάκι ΣΥΝ. εύοσµος, µυρωδάτος, ευωδιαστός ΑΝΤ. δύ-
σοσµος, βροµερός 2. αρωµατικά (τα) ουσίες από τις οποίες παράγεται 
άρωµα. Επίσης αρωµατώδης, -ης, -ες [µτγν.]. 

αρωµατοποιείο (το) [1875] εργαστήριο παρασκευής αρωµάτων. 
αρωµατοποιία (η) [1875] {χωρ. πληθ.} 1.η επεξεργασία αρωµατικών 

ουσιών για την παρασκευή αρωµάτων και αρωµατισµένων καλλυ-
ντικών προϊόντων 2. το αρωµατοποιείο. — αρωµατοποιός (ο/η) 
[1807]. 

αρωµατοπώλης (ο) [µτγν.] {αρωµατοπωλών}, αρωµατοπώλισσα (η) 
{αρωµατοπωλισσών} πωλητής αρωµάτων ΣΥΝ. µυροπώλης. — 
αρωµατοπωλείο (το) [1849]. 

Αρωµούνος (ο) ο Βλάχος (βλ.λ.). — αρωµουνικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. Βλάχος. 
[ΕΤΥΜ < αρωµ. Armân < a- προθεµ. + λατ. Romani «Ρωµαίοι» (εξού 
και η ορθογραφία τής λ. µε -ω-)· πβ. κ. Ρωµιός, που αναφερόταν αρ-
χικά στον ελληνόφωνο Ρωµαίο πολίτη]. 

ας τροπικός δείκτης (παραδοσιακά χαρακτηριζόµενος ως µόριο), ο 
οποίος δηλώνει: 1. προτροπή: όποιος έχει αντίρρηση, ~ µιλήσει ελεύ-
θερα! || ~ καθίσουµε λίγο, να ξεκουραστούµε! 2. (+παρατ. ή υπερσυ-
ντ.) πράξη που έπρεπε να είχε γίνει στο παρελθόν συνήθ. µε διάθεση 
µοµφής: ~ φρόντιζες νωρίτερα, να µη σου πέφτανε τώρα όλα τα προ-
βλήµατα µαζί! || ~ πρόσεχες! Εγώ δεν φταίω σε τίποτε! 3. ευχή: ~ εί-
ναι καλά ο άνθρωπος! || ~ τον έχει ο Θεός καλά! || αχ, ~ έρθει όσο εί-
ναι καιρός!4. προτερόχρονο: -βγουν τ'αποτελέσµατα και βλέπουµε! 5. 
απειλή: ~ έρθει εδώ  και τα λέµε! 6. συγκατάβαση: ~ έρθει και ο 

α- | αν- στερητικό 
α-σαβάνωτος, -η, -ο α-σαγήνευτος,-η,-ο α-σακάτευτος, -η, -ο ο-οάλιωτος,-η,-ο α-σαµαρωτος. -η. -ο 



-άς 293 ασεβής 
 

Πέτρος (δεν έχω αντίρρηση) || -Τι κάνεις; — τα λέµε καλά! (όχι και 
τόσο καλά) || Πείτε τη γνώµη σας ελεύθερα· ~ κάνετε και λάθος! ∆εν 
πειράζει! 7. αδιαφορία: ~ θυµώσει όσο θέλει! Εγώ θα του τα πω έξω 
απ' τα δόντια! || φεύγω κι - κάνει ό,τι θέλει! 8. εναντίωση ή παραχώ-
ρηση: ~ είναι ισχυρός! Και οι πιο ισχυροί έχουν το αδύνατο τους ση-
µείο || θα έρθω και ~ είµαι αδιάθετος || τραβάτε µε κι - κλαίω! ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. προστακτικός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. (κατά συγκοπή ά[φε]ς) < αρχ. άφες, προστ. αορ. β' τού ρ. 
άφίηµι «αφήνω». Η προτρεπτική σηµ. µαρτυρείται ήδη στην Κ.∆., 
όπου το άφες συχνά συνοδεύεται από υποτακτική (πβ. Λουκ. 6, 42: 
αδελφέ, άφες έκβάλω το κάρφος το εν τω όφθαλµφ σου). Παράλληλη 
σηµασιοσυντακτική εξέλιξη εµφανίζεται και σε άλλες γλώσσες· πβ. 
αγγλ. let «αφήνω» > let him come «ας έλθει» (δείκτης σχηµατισµού 
ά και γ' προσ. προστ.)]. 

-άς παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώ-
νουν επάγγελµα: γαλατ-άς, αλευρ-άς, λαδ-άς, σιδερ-άς, κρασ-άς. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. όστρακ-
άς, κηλ-άς), που προήλθε από συναίρεση τής καταλ. -έας]. 

-ας κ. -άς, (θηλ. -ού) παραγωγικό µεγεθυντικό επίθηµα για τον σχη-
µατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν ότι κάποιος έχει µια ιδιότητα ή 
ένα χαρακτηριστικό σε µεγάλο βαθµό: µυταρ-άς - µυταρ-ού, ποδαράς 
- ποδαρ-ού, χειλ-άς - χειλ-ου, δοντ-άς - δοντ-ού, γλωσσ-άς -γλωσσ-
ού, λογ-άς - λογ-ού, λεφτ-άς - λεφτ-ού. [ΕΤΥΜ Μεγεθ. επίθηµα τής Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από την προσθήκη τής καταλήξεως -ς των 
αρσενικών σε θηλ. µεγεθ. µε -α (λ.χ. βαρέλ-α > βαρέλ-ας, χοντρέλ-α > 
χοντρέλ-ας)]. 

Α.Σ. (ο) Αθλητικός Σύλλογος. 
ασάλευτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν σαλεύει, που δεν έχει ή δεν 

µπορεί να κουνηθεί: µένω ~ || τα ~ νερά τής λίµνης || «Η ~ ζωή» (ποι-
ητ. έργο τού Κ. Παλαµά) ΣΥΝ. ακίνητος, ακούνητος, αµετακίνητος 2. 
(µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και διάρκεια: ~ 
πίστη | εµπιστοσύνη ΣΥΝ. απαρασάλευτος, ακλόνητος, σταθερός, 
αταλάντευτος. 

ασανσέρ (το) {άκλ.} 1. ο ανελκυστήρας (βλ.λ.) 2. (µτφ.) αυτός που 
παρουσιάζει διαδοχικά ανοδικές και πτωτικές τάσεις: ~ το Χρηµατι-
στήριο λόγω των φηµών για παραίτηση τού πρωθυπουργού. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. ascenseur < λατ. ascendere «ανεβαίνω»]. 

ασαράντιστος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που δεν έχει συµπληρώσει ακόµη 
σαράντα ηµέρες (για βρέφος από τη γέννηση του, για νεκρό από τον 
θάνατο του, για λεχώνα από την ηµέρα τού τοκετού). 

άσαρκος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει επαρκή ή καθόλου σάρκα, 
υπερβολικά λεπτός: ~ σώµα ΣΥΝ. λιπόσαρκος ANT. εύσαρκος. 

ασάφεια (η) [αρχ.] {ασαφειών} 1. η έλλειψη σαφήνειας: η ~ των απα-
ντήσεων του έδειχνε µια πρόθεση υπεκφυγής ΣΥΝ. αοριστία ΑΝΤ. σα-
φήνεια 2. (συνεκδ.) το σηµείο (σε λόγο ή κείµενο) που χαρακτηρίζε-
ται από έλλειψη σαφήνειας: µια έκθεση γεµάτη ασάφειες. 

ασαφής, -ής, -ές [αρχ.] {ασαφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ασαφέστ-ερος, -
ατός} 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σαφήνειας, που δεν 
ορίζεται µε τρόπο ξεκάθαρο και µονοσήµαντο: τα κίνητρα τής εξέ-
γερσης παραµένουν ~ || (για πρόσ.) σε αυτό το σηµείο είστε µάλλον ~· 
µήπως µπορείτε να µας το εξηγήσετε µε ένα παράδειγµα; ΣΥΝ. συ-
γκεχυµένος, αόριστος, δυσνόητος, αβέβαιος, αδιευκρίνιστος, αξεκα-
θάριστος, σκοτεινός, (αργκό) φλου ΑΝΤ. σαφής, καθαρός, ξεκάθαρος, 
συγκεκριµένος, προφανής 2. αυτός τού οποίου η µορφή δεν διακρίνε-
ται καθαρά και µε ευκολία: τα ~ περιγράµµατα των βουνών ΣΥΝ. δυσ-
διάκριτος, ακαθόριστος ΑΝΤ. ευκρινής, σαφής, έντονος, καθαρός. — 
ασαφώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ασβεστάδικο (το) 1. η ειδική εγκατάσταση στην οποία παρασκευά-
ζεται ασβέστης ΣΥΝ. ασβεστοκάµινος, ασβεστοποιείο 2. κατάστηµα 
στο οποίο πωλείται ασβέστης. 

ασβεστάς (ο) {ασβεστάδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα 
την επίχριση τοίχων ή οικοδοµικών επιφανειών µε ασβέστη ΣΥΝ. 
ασπριτζής, σοβατζής. 

άσβεστης (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. λευκή σκόνη, προϊόν τής πυράκτω-
σης τού ασβεστόλιθου, που χρησιµοποιείται ως οικοδοµικό υλικό 
(στην κατασκευή σκυροδέµατος, στην επίχριση τοίχων κ.λπ.) 2. (συ-
νεκδ.) ο πολτός που προκύπτει από την ανάµειξη ασβέστη µε νερό 3. 
(συνεκδ.) ο αποξηραµµένος ασβέστης που καλύπτει ως επίχρισµα την 
επιφάνεια τοίχου: «µια κάµαρα στενή, µικρή, σαν όλες βροµερή | οι 
ασβέστες απ' τους τοίχους της επέφτανε κοµµάτια» (Ν. Καββαδίας) 
ΣΥΝ. σοβάς. Επίσης (λόγ.) άσβεστος (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
άσβέστιν < άσβέστιον, υποκ. τού αρχ. επιθ. άσβεστος (βλ.λ.) «αυτός 
που δεν µπορεί να σβηστεί». Η σηµερινή σηµ. τής λ. οφείλεται στη 
φρ. άσβεστος τίτανος «το οξίδιο τού ασβεστίου που δεν σβήστηκε 
(µε νερό), ο γύψος»]. 

ασβέστιο (το) {ασβεστίου} ΧΗΜ. αργυρόλευκο µεταλλικό στοιχείο 
(σύµβολο Ca), που απαντά στον ασβεστίτη (βλ.λ.), βασικό για τη λει-
τουργία τού οργανισµού και δοµικό υλικό τού σκελετού (βλ. λ. πε-
ριοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. άσβέστιον «ασβεστόλιθος» < αρχ. άσβεστος. Η σηµε-
ρινή σηµ. αποδίδει το νεολατ. calcium]. 

ασβεστίτης (ο) [1897] {χωρ. πληθ.} ΟΡΥΚΤ. κρυσταλλικό ορυκτό από 
ανθρακικό ασβέστιο, βασικό συστατικό τού ασβεστόλιθου (βλ.λ.), 
τού µαρµάρου και τής κιµωλίας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. calcite], 

ασβεστόγαλα (το) [1897] {χωρ. πληθ.) 1. (λαϊκ.) υδροξίδιο τού ασβε-
στίου 2. αραιό διάλυµα ασβέστη (βλ.λ., σηµ. ΐ) σε νερό, που χρησι- 

µοποιείται για την επίχριση τοίχων και ως απολυµαντικό ΣΥΝ. ασβε-
στόνερο. ασβεστοκάµινος (η) [µεσν.] {ασβεστοκαµίν-ου | -ων, -ους} 
ειδική κάµινος για την παρασκευή ασβέστη (βλ.λ.) µε την πυράκτωση 
ασβεστόλιθου. Επίσης (λαϊκ.) ασβεστοκάµινο (το). ασβεστοκονίαµα 
(το) [1859] {ασβεστοκονιάµ-ατος | -άτα, -άτων} ΤΕΧΝΟΛ. µείγµα από 
ασβέστη (βλ.λ.), άµµο και νερό, που χρησιµοποιείται στην οικοδοµική 
ως συνδετικό υλικό και για σοβάτισµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γερµ. Mörtel]. ασβεστόλακκος (ο) 1. λάκκος γεµάτος από ασβέστη 
που έχει µορφή πολτού 2. ο λάκκος µέσα στον οποίο αναµειγνύεται ο 
ασβέστης µε το νερό. ασβεστόλιθος (ο) [1874] {-ου κ. -ίθου | -ων κ. -
ίθων, -ους κ. -ίθους} ΟΡΥΚΤ. ιζηµατογενές πέτρωµα που περιέχει 
κατά 50% ανθρακικό ασβέστιο, µε χρώµα που ποικίλλει ανάλογα µε 
τις προσµείξεις του' χρησιµοποιείται κυρ. στη βιοµηχανία για την 
παρασκευή τσιµέντου ΣΥΝ. ασβεστόπετρα. — ασβεστολιθικός, -ή, -ό 
[1881]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού νεολατ. calcaneum]. ασβεστόνερο (το) 
διάλυµα ασβέστη σε νερό, που χρησιµοποιείται ως στυπτικό φάρµακο, 
αλλά και για το άσπρισµα τοίχων καθώς και για προπαρασκευή 
γλυκών τού κουταλιού ΣΥΝ. ασβεστόγαλα. ασβεστόπετρα (η) {δύσχρ. 
ασβεστοπετρών} (λαϊκ.) ο ασβεστόλιθος 
(βλ.λ.). ασβεστοποιός (ο) [1897] (λόγ.) πρόσωπο που ασχολείται µε 
την παρασκευή ασβέστη (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.) ασβεστάς.  — 
ασβεστοποιείο (το) [1897], ασβεστοποιία (η) [1897]. ασβεστοπώλης 
(ο) {ασβεστοπωλών} πρόσωπο που πωλεί ασβέστη. 

— ασβεστοπωλείο (το). άσβεστος (η) [αρχ.] {άσβεστου | χωρ. πληθ.} 
(λόγ.) ο ασβέστης (βλ.λ.): 

σβησµένη | υδραυλική ~. 
άσβεστος, -η, -ο → άσβηστος 
ασβεστουχος, -ος, -ο [1884] (λόγ.) 1. αυτός που περιέχει ασβέστιο 2. 
ΓΕΩΛ. ασβεστούχος πηλός ανοιχτοκίτρινο ιζηµατογενές πέτρωµα, που 
έχει τη µορφή χαλαρά συγκολληµένων κόκκων και απαντά στα εδάφη 
τής εύκρατης ζώνης και στις παρυφές των ερήµων. [ΕΤΥΜ < 
ασβέστιο + -ούχος (< έχω)]. ασβεστόφιλος, -η, -ο (φυτό) που 
αναπτύσσεται σε ασβεστούχα εδάφη. ασβεστόφοβος, -η, -ο (φυτό) 
που δεν µπορεί να αναπτυχθεί σε 
ασβεστούχα εδάφη. ασβεστώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ασβεστώδ-ους | -εις 
(ουδ. -η), -ών} 1. όµοιος µε τον ασβέστη ως προς το χρώµα ή τη 
σύσταση   2. ασβεστούχος (βλ.λ.). ασβεστώνω ρ. µετβ. [µεσν.] 
{ασβέστω-σα, -θηκα, -µένος} επιχρίω επιφάνεια (τοίχου, δαπέδου, 
οροφής κ.λπ.) µε πολτό ασβέστη ΣΥΝ. ασπρίζω, σοβαντίζω. — 
ασβέστωµα (το). άσβηστος, -η, -ο κ. άσβεστος [αρχ.] (σηµ. 2) 1. 
αυτός που δεν έχει ή δεν είναι δυνατόν να σβηστεί: ~ φωτιά | λυχνία | 
πίνακας ΣΥΝ. αναµµένος ΑΝΤ. σβησµένος, σβηστός 2. (µτφ.-λογοτ.) 
αυτός που δεν µειώνεται, δεν εξασθενεί σε ένταση, δεν σβήνει µε την 
πάροδο τού χρόνου: ~ µίσος | πόθος || κράτησαν µέσα τους ~ την 
ελπίδα για λευτεριά ΣΥΝ. ασίγαστος · 3. αυτός που δεν τον έχουν 
σβήσει: οι µαθητές άφησαν τον πίνακα ~. — άσβηστα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- στερητ. + σβήνω, o τ. άσβεστος < ά- στερητ. + 
σβέννυµι «σβήνω». Βλ. κ. ασβέστης]. ασβόλη (η) {χωρ. πληθ.} η 
µαύρη σκόνη από καπνό φωτιάς, που επι-κάθεται στην καπνοδόχο, 
στους τοίχους, στα µαγειρικά σκεύη κ.λπ. ΣΥΝ. καπνιά, αιθάλη, 
µουντζούρα, φούµο. Επίσης (λαϊκότ.) ασβολή κ. ασβολιά   ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. εµβρόντητος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άσβόλη | άσβολος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *as- «καίω, 
ξηραίνω» (µε ριζικά προσφύµατα *az-d- ή *az-g-), πβ. σανσκρ. äsah 
«στάχτη», λατ. ardere «καίω», γαλλ. aride «ξερός», αγγλ. ash «στά-
χτη» κ.ά.]. ασβός (ο) µικρόσωµο νυκτόβιο παµφάγο θηλαστικό των 
αγρών µε δυνατά σαγόνια, πλούσιο τρίχωµα και γαµψά νύχια στα 
µπροστινά του πόδια· ζει µέσα σε υπόγειες φωλιές και ορισµένα είδη 
του εκκρίνουν ιδιαίτερα οξεία και δυσάρεστη οσµή. — (υποκ.-λαϊκ.) 
ασβούδι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. ασβός, αγν. ετύµου. Πιθ. φαίνεται η 
σύνδεση µε το αρχ. άσβολος «καπνιά, στάχτη», η οποία δεν σχετίζεται 
µόνο µε το χρώµα τού ζώου, αλλά και µε τη δυσάρεστη οσµή που 
αναδίδει. Κατ' άλλους πρόκειται για σλαβ. δάνειο, πβ. ρωσ. jasvo]. 
Α.Σ.∆.Ε.Ν. (η) Ανώτερη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Εσωτερικού - Νήσων. 
Α.Σ.∆.Υ. (το) Ανώτατο Συµβούλιο ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. άσε ρ. → 
αφήνω 
Α.Σ.Ε.Α.∆. (το) Ανώτατο Συµβούλιο Εκδίκασης Αθλητικών ∆ιαφορών. 
ασέβεια (η) [αρχ.] {ασεβειών} 1.η έλλειψη σεβασµού: διαπράττω ~|| 
ανήκουστη | πρωτοφανής ~ ΣΥΝ. αναίδεια ΑΝΤ. ευσέβεια, σεβασµός 2. 
(ειδικότ.) η έλλειψη σεβασµού προς τα θεία ΣΥΝ. βλασφηµία ΑΝΤ. ευ-
σέβεια, ευλάβεια 3. (συνεκδ.) λόγος, πράξη ή συµπεριφορά που φανε-
ρώνει έλλειψη σεβασµού ή ευλάβειας: η συµπεριφορά τού βουλευτή 
αποτελεί ~ προς το Κοινοβούλιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκυκλοπαίδεια. ασεβής, 
-ής, -ές (ασεβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ασεβέστερος, -ατός} 1. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη τού πρέποντος σεβασµού, από 
προσβλητική συµπεριφορά (σε αξιοσέβαστα πρόσωπα, καθιερωµένες 
αξίες, θεσµούς κ.λπ.): της µίλησε µε ασεβή και αυθάδη τρόπο ΣΥΝ. 
αναιδής, θρασύς 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν δείχνει τον προσήκοντα 
σεβασµό προς τα θεία ΣΥΝ. βλάσφηµος, ανευλαβής, ανίερος ΑΝΤ. ευ- 

α- | αν- στερητικό 
ο-οάπιστος, -η, -ο α-σαττούνιστος, -η, -ο α-σάρωτος, -η, -ο α-σατίριστος, -η, -ο α-σαφήνιστος, -η, -ο 
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σεβής, ευλαβής. Επίσης (λαϊκ.) άσεβος, -η, -ο.   — ασεβώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -σεβής < σέβας (τό(]. 

ασεβώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ασεβείς... | ασέβησα} εκδηλώνω έλλειψη σε-
βασµού, συµπεριφέροµαι υβριστικά και περιφρονητικά προς ό,τι θε-
ωρείται αξιοσέβαστο: ασέβησε προς τα θεία | τους θεσµούς | τις πα-
ραδόσεις ΣΥΝ. βλασφηµώ. 

ασεισµικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν παρουσιάζει σεισµική δραστη-
ριότητα, στον οποίο δεν θεωρείται πιθανόν να εκδηλωθεί σεισµός: ~ 
περιοχή ΑΝΤ. σεισµικός, σεισµογενής, σεισµοπαθής 2. αντισεισµικός. — 
ασεισµικότητα (η). 

άσειστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν µετακινείται από τη θέση του, 
που δεν είναι δυνατόν να σειστεί: ~ σαν βράχος ΣΥΝ. ασάλευτος, 
ακλόνητος · 2. (ειδικότ. για γεωγραφική περιοχή) αυτός που δεν προ-
σβάλλεται από σεισµούς ΣΥΝ. ασεισµικός. 

ασέλγεια (η) [αρχ.] {ασελγειών} 1. η αισχρή και ακόλαστη πράξη, η 
πράξη που αντίκειται πλήρως προς την ηθική, ιδ. όσον αφορά στα σε-
ξουαλικά ήθη: διαπράττω ~ 2. ΝΟΜ. πράξη που προσβάλλει την ελευ-
θερία, την αξιοπρέπεια ή την ηθική (κάποιου) σχετικά µε τη σεξουαλική 
ζωή του: εξαναγκασµός σε ~ || παρά φύσιν ~ (βλ. κ. λ. φύση) 3. η 
αισχρή και ακόλαστη συµπεριφορά ΣΥΝ. ακολασία, αισχρότητα. 

ασελγής, -ής, -ές {ασελγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για πρόσ. κ. ενέργειες) 
αυτός που σχετίζεται µε την ικανοποίηση τής σεξουαλικής επιθυµίας µε 
ανήθικο ή παράνοµο τρόπο: ~ πράξεις ΣΥΝ. ακόλαστος. — ασελγώς 
επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Παραµένει ατεκµηρίωτη η υπόθεση ασελ-
γής < *άθελγής < ά- αθροιστ. + θέλγω (εδώ το θέλγω ίσως έχει τη σηµ. 
«παραλύω, αποτρελαίνω»), όπου η λ. ασελγής προέρχεται από την 
αρχ. βοιωτική διάλεκτο (µε τροπή τού -θ- σε -σ-). Η λ. χρησιµοποιήθηκε 
αρχικώς µε τη σηµ. «βίαιος, ακραίος, ορµητικός», ενώ η σηµ. 
«ακόλαστος, ανήθικος» είναι µτγν.]. 

ασελγώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ασελγείς... | ασέλγησα} (λόγ.) διαπράττω 
ασέλγεια (βλ.λ.). 

ασέληνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν φωτίζεται από τη σελήνη: ~ νύχτα 
ΣΥΝ. αφέγγαρος ΑΝΤ. φεγγαρόφωτος. 

άσεµνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σε-
µνότητας και ευπρέπειας, κυρ. όσον αφορά στο γενετήσιο ένστικτο: ~ 
πράξη | χειρονοµία | στάση | πρόταση | ανάγνωσµα | φωτογραφία || 
νόµος περί ασέµνων ΣΥΝ. χυδαίος, αισχρός, πρόστυχος ΑΝΤ. σεµνός, 
ευπρεπής. — άσεµνα | ασέµνως [µεσν.] επίρρ. 

Α.Σ.Ε.Π. (το) Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού. 
ασετόν (το) {άκλ.} η ακετόνη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

< γαλλ. acétone, βλ. κ. ακετόνη]. 
ασετυλίνη [1896] κ. ασετιλίνη (η) {χωρ. πληθ.} το ακετυλένιο (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. acétylène. Βλ. κ. ακετυλένιο, που δικαιο-
λογεί τη γραφή µε -υ-]. 

ασήκωτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός τον οποίο δεν µπορεί να ανασηκώσει 
ή/και να µετακινήσει κανείς λόγω βάρους: ~ βάρος | βαλίτσα ΣΥΝ. 
βαρύς ΑΝΤ. ελαφρός 2. (µτφ.) πολύ βαρύς για να µπορεί κανείς να τον 
αντέξει, να τον υποφέρει: ~ φόροι ΣΥΝ. αβάσταχτος, δυσβάσταχτος, ε-
παχθής · ΦΡ. (µτφ.) (α) (λαϊκ.) βαρύς κι ασήκωτος (i) αυτός που δεν 
ανέχεται πειράγµατα ή αστεία, που δεν εκδηλώνει τα συναισθήµατα 
του ΣΥΝ. (λαϊκ.) βαρύ πεπόνι (ii) µάγκικος και βαρύθυµος: «ελαφρο-
λαϊκά σουξεδάκια και βαριά κι ασήκωτα λαϊκά» (εφηµ.) (β) κάνω 
(κάποιον) ασήκωτο από το | στο ξύλο δέρνω αλύπητα, ξυλοκοπώ. — 
ασήκωτα επίρρ. 

Ασηµάκης (ο) ανδρικό όνοµα. 
α ση µ οντολογία (η) (ασηµαντολογιών) το να µιλά κανείς για ασήµαντα 

πράγµατα. 
ασήµαντος, -η, -ο αυτός που δεν έχει µεγάλη σηµασία: ~ επεισόδιο | 

γεγονός | λεπτοµέρεια | ποσοστό | ζηµιές | αιτία | κέρδος | συµβολή | 
αποτέλεσµα | ρόλος | µειοψηφία ΣΥΝ. επουσιώδης ΑΝΤ. σηµαντικός, 
σπουδαίος, σηµαίνων ΦΡ. (λόγ.) δι' ασήµαντον αφορµήν χωρίς σο-
βαρό λόγο. — ασηµαντότητα (η) [1876]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + σηµαίνω «δείχνω µε σηµείο» < σήµα «ση-
µείο, σηµάδι»]. 

ασηµένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από ασήµι: ~ 
κορνίζα | δίσκος | κηροπήγιο | αλυσίδα | µαχαιροπίρουνα ΣΥΝ. αργυρός 
2. αυτός που έχει το χρώµα ή και τη λάµψη τού ασηµιού: ~ φεγγάρι | 
ανταύγεια | µαλλιά | κρόταφος ΣΥΝ. αργυρόλευκος, ασηµής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άργυρος. 

ασηµής, -ιά, -ί {ασηµ-ιού | -ιών} 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ασηµιού 
ΣΥΝ. αργυρός 2. ασηµί (το) το ίδιο το χρώµα τού ασηµιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. χρώµα. 

ασήµι (το) {ασηµ-ιού | -ιών} 1. πολύτιµο λευκό, στιλπνό, ανθεκτικό και 
εύκαµπτο µέταλλο, το οποίο χρησιµοποιείται για την κατασκευή 
κοσµηµάτων, διακοσµητικών αντικειµένων, ειδών σερβιρίσµατος κ.ά.' ο 
άργυρος 2. (συνεκδ.) πολύτιµα αντικείµενα από ασήµι (σηµ. 1): 
ντυµένη µες στ' ~ 3. (παλαιότ.-λαϊκ.) νόµισµα µεγάλης αξίας κατα-
σκευασµένο από ασήµι- (κατ' επέκτ.) το χρήµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ άργυρος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άσήµι(ν), υποκ. τού µτγν. ασηµον < αρχ. άσηµος (< ά-
στερητ. + σήµα) ενν. άργυρος, χρυσός, δηλώνοντας τον ασφράγιστο 
χρυσό ή άργυρο, δηλ. εκείνον που δεν προσφέρεται να κοπεί σε νοµί-
σµατα. Η λ. περιορίστηκε στη σηµ. «άργυρος» από τον 2ο αι. π.Χ.]. 

ασηµικό (το) [µεσν.] (συνήθ. στον πληθ.) κάθε πολύτιµο αντικείµενο που 
είναι κατασκευασµένο από ασήµι: γυαλίζω τα ~ || τα γνήσια ~ είναι 
σφραγισµένα. 

Ασηµίνα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < 
ασήµι +# παραγ. επίθηµα -ίνα]. 

άσηµο- κ. ασηµό- [µεσν.] α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι έχει το 
χρώµα τού ασηµιού ή είναι κατασκευασµένο από ασήµι: ασηµο-
σταυρός, ασηµο-κέντητος, ασηµό-σκονη. 

ασηµοκάντηλο (το) το ασηµένιο καντήλι σε ναό ή εικονοστάσιο, που 
πολλές φορές προσφέρεται ως τάµα. 

ασηµοκαπνίζω ρ. µετβ. {ασηµοκάπνισα, -τηκα, -µένος} καλύπτω 
(σκεύος, κόσµηµα, όπλο) µε λεπτή επίστρωση αργύρου ΣΥΝ. επαργυ-
ρώνω. — ασηµοκάπνισµα (το). 

ασηµοκεντηµένος, -η, -ο αυτός που έχει κεντηθεί µε ασηµένια κλωστή 
ΣΥΝ. αργυροκέντητος. 

ασηµοποίκιλτος, -η, -ο αυτός που έχει ασηµένια στολίδια· ασηµο-
στολισµένος: ~ υφάσµατα. 

άσηµος, -η, -ο (συνήθ. για πρόσ.) αυτός που δεν διακρίνεται µεταξύ των 
οµοίων του, δεν διαθέτει φήµη: ~ ποιητής | ηθοποιός | πόλη ΣΥΝ. 
αφανής, άγνωστος ΑΝΤ. διάσηµος, φηµισµένος, ξακουστός.  — ασή-
µως επίρρ. [αρχ.], ασηµότητα (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αργυρός. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < α- στερητ. + σήµα (βλ. κ. λ. ασήµι)]. 

ασηµόσκονη (η) {χωρ. πληθ.} λεπτή σκόνη από άργυρο ή άλλο αση-
µόχρωµο µέταλλο για την επαργύρωση πλαισίων µετά την ανάµειξη µε 
κολλητικό υγρό. 

ασηµόχαρτο (το) πολύ λεπτό χαρτί, ασηµένιου χρώµατος, που χρη-
σιµοποιείται για περιτύλιγµα ή διακόσµηση. 

ασηµώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ασήµω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 
1. (για σκεύη, επιφάνειες κ.λπ.) επενδύω µε λεπτό στρώµα ασηµιού ή 
στολίζω µε ασηµένια ελάσµατα και µικρά κοµψοτεχνήµατα: ~ την 
εικόνα τής Παναγίας || ασηµωµένο σεντούκι || ασηµωµένος καθρέφτης 
ΣΥΝ. επαργυρώνω, ασηµοκαπνίζω 2. (µτφ.) δίνω σε (κάτι) το χρώµα ή 
και τη λάµψη τού ασηµιού: το φεγγάρι ασήµωνε τη λεύκα (παλιό 
τραγούδι) · 3. (διαλεκτ.) χαρίζω συµβολικά ασηµένιο (ή χρυσό) νόµισµα 
σε (κάποιον), ιδ. σε νύφη ή νεογέννητο, για να φέρει καλή τύχη, για 
γούρι ♦ 4. (αµετβ.) (λαϊκ.) δίνω χρήµατα για να µάθω το µέλλον, τι 
πρόκειται να µου συµβεί: ασήµωσε, αφέντη, να σου πω τη µοίρα σου! 
— ασήµωµα (το), ασηµωτής (ο), ασηµώτρια (η). 

άσηπτος, -η, -ο 1. (λόγ.) αυτός που δεν έχει ή δεν είναι δυνατόν να 
σαπίσει: ~ ξύλο ΣΥΝ. ασάπιστος 2. ΙΑΤΡ. αυτός που έχει αποστειρωθεί ή 
απολυµανθεί έτσι, ώστε να µην υφίσταται κίνδυνος µόλυνσης: ~ γάλα | 
επίδεσµος ΣΥΝ. αποστειρωµένος, απολυµασµένος, ασηπτικός. — 
ασήπτως επίρρ. [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -σηπτος < σήπω «σαπίζω, κάνω να σαπίσει 
»]. 

ασηψία (η) (χωρ. πληθ.} 1. η µη ύπαρξη σήψης 2. ΙΑΤΡ. η θεραπευτική 
µέθοδος διά τής οποίας αφαιρούνται τα µικρόβια από οτιδήποτε έρ-
χεται σε επαφή µε εγχειρητικό τραύµα, νεογέννητο βρέφος κ.λπ. και 
διά τής οποίας προλαµβάνονται µολύνσεις. — ασηπτικός, -ή, -ό, αση-
πτΊκ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. asepsia]. 

ασθένεια (η) [αρχ.] {-ας κ. (λόγ.) -είας | -ειών} η αρρώστια, η νόσος: 
αθεράπευτη | βαριά | µεταδοτική ~· ΦΡ. παιδική ασθένεια (ειρων.) για 
συµπεριφορά ή κατάσταση που φανερώνει ότι κάποιος/κάτι βρίσκεται 
σε πρώιµο στάδιο σε σχέση µε µια διαδικασία εξέλιξης, ότι δεν έχει 
φθάσει σε ώριµη κατάσταση: «ο αριστερισµός, ~ τού κοµουνι-σµού» 
(Β.Ι. Λένιν) || «υπάρχουν ακόµη οι ~ τής µαζικής κατανάλωσης» 
(εφηµ.). 

ασθενής, -ής, -ές {ασθεν-ούς | -είς (ουδ. -ή) | ασθενέσ-τερος, -τατος} 1. 
άρρωστος: η πορεία τής υγείας τού ~ παρουσιάζει βελτίωση

-
 ΦΡ. (α) 

(ειρων.) κατά φαντασίαν ασθενής αυτός που ασχολείται διαρκώς µε 
την κατάσταση τής υγείας του, πιστεύοντας ότι πάσχει από διάφορες 
αρρώστιες, ενώ στην πραγµατικότητα είναι υγιής ΣΥΝ. υποχόνδριος (β) 
ασθενής και οδοιπόρος αµαρτίαν ουκ έχει βλ. λ. αµαρτία · 2. αυτός 
που δεν διαθέτει σθένος, ένταση, ισχύ: ~ άνεµος | αντίδραση | βούληση 
/δόνηση | άµυνα | µνήµη | επιχείρηµα ΣΥΝ. αδύναµος, ανίσχυρος, 
άτονος, άψυχος ΑΝΤ. ισχυρός, δυνατός, σθεναρός ■ ΦΡ. ΤΟ µεν πνεύµα 
πρόθυµον, η δε σαρξ ασθενής βλ. λ. σαρξ 3. αυτός που έχει 
περιορισµένη αντοχή: ~ οργανισµός || (µτφ.) τα νέα φορολογικά µέτρα 
θίγουν κατεξοχήν τις (οικονοµικά) ~ τάξεις ΣΥΝ. αδύναµος, ανίσχυρος, 
αδύνατος· ΦΡ. (α) ασθενές φύλο ως χαρακτηρισµός για το γυναικείο 
φύλο, τις γυναίκες (β) (µτφ.) ΠΟΛΙΤ. µεγάλος ασθενής χαρακτηρισµός 
για µεγάλη χώρα που βρίσκεται σε περίοδο κρίσεως ή παρακµής· ο 
όρος χρησιµοποιήθηκε κυρ. για την Οθωµανική Αυτοκρατορία: η 
Οθωµανική Αυτοκρατορία ήταν ο ~ των αρχών τού 20ού αι. και όλες οι 
ευρωπαϊκές δυνάµεις επιδίωκαν να επωφεληθούν από τη διάλυση της- 
ΦΡ. η εγχείρηση επέτυχε, αλλά ο ασθενής απέθανε όταν γίνονται 
σωστές ενέργειες για την καλή έκβαση µιας υπόθεσης, αλλά δεν 
καρποφορούν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, δύναµη. [ΕΤΥΜ, αρχ. < ά- 
στερητ. + -σθενής < σθένος «δύναµη». Η λ. δήλωνε αρχικά τον 
αδύναµο, τον ασήµαντο σε όλους τους τοµείς, περιορίστηκε δε στην 
έλλειψη σωµατικών δυνάµεων, στη φυσική αρρώστια από τον 
Ιπποκράτη (5ος αι. π.Χ). Η φρ. κατά φαντασίαν ασθενής οφείλεται στο 
φερώνυµο θεατρικό έργο τού Μολιέρου (Le Malade 

α- | αν- στερητικό 
α-σελιδοποίητος, -η, -ο ά-σιαχτος, -η, -ο α-σκάλιστος, -η, -ο α-σκέπαστος, -η, -ο α-σκιτσάριστος, -η, -ο 
α-σέλωτος, -η, -ο α-σιγούρευτος, -η, -ο α-σκανδάλιστος, -η, -ο α-σκηνοθέτητος, -η, -ο 
α-σερβίριστος, -η, -ο α-σιδέρωτος, -η, -ο ά-οκαστος, -η, -ο α-σκιαγράφητος, -η, -ο 
α-σηµάδευτος, -η, -ο α-σίτιστος, -η, -ο ά-σκαφτος, -η, -ο ά-σκιστος, -η, -ο 
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imaginaire, 1673), η δε φρ. ασθενές φύλο αποδίδε το γαλλ. le sexe 
faible]. 

ασθενικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που δεν είναι αρκετά υγιής και γε-
ρός, που είναι ευάλωτος σε κακουχίες, σε ασθένειες: παρά την - του 
φύση, έζησε µέχρι τα 85 του || ~ οργανισµός | σώµα ΣΥΝ. αρρωστιά-
ρης, φιλάσθενος, καχεκτικός, ατροφικός ANT. υγιής, γερός, εύρωστος 
(πβ. λ. εξασθενώ) · 2. (γενικότ.) αυτός που δεν διαθέτει δύναµη, έντα-
ση: ~ όραση | ακοή | φωνή ΣΥΝ. αδύναµος, αδύνατος ΑΝΤ. δυνατός, γε-
ρός. — ασθενικ-ά /-ώς [αρχ.] επίρρ., ασθενικότητα (η) [1878]. 

ασθενοφόρο (το) [1833] όχηµα µε ειδικό εξοπλισµό και εκπαιδευµένο 
προσωπικό, που µεταφέρει ασθενείς ή τραυµατίες σε νοσηλευτικό 
κατάστηµα ΣΥΝ. νοσοκοµειακό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
ambulance]. 

ασθενώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ασθενείς... | ασθένησα} (λόγ.) 1. αρρωσταί-
νω: χθες τη νύχτα ο παππούς ασθένησε αιφνιδιαστικά II ~ βαρέως | 
σοβαρά 2. υποφέρω από νόσο, είµαι άρρωστος, έχω κακή υγεία: ο 
παππούς ασθενεί χρόνια τώρα ΣΥΝ. νοσώ, υποφέρω ANT. υγιαίνω, χαί-
ρω άκρας υγείας. 

άσθµα (το) {άσθµατος | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. χρόνια νόσος τού αναπνευ-
στικού συστήµατος µε συµπτώµατα τους σποραδικούς παροξυσµούς 
δύσπνοιας, συνοδευόµενους από συριγµό και βήχα: βρογχικό | καρ-
διακό | αλλεργικό ~. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. άσθµα | άσθµα < *άν-σθµα < I.E. *ana- «φυσώ, πνέω», 
πβ. σανσκρ. ânilah «πνοή», λατ. animus «πνεύµα, ψυχή», γαλλ. animal 
«ζώο» κ.ά. Οµόρρ. άνεµος, ανεµώνη. Η λ. απαντά και σε ξέν. γλώσ-
σες, π.χ. αγγλ. asthma, γαλλ. asthme κ.ά.]. 

ασθµαίνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. αναπνέω δύ-
σκολα και ακανόνιστα, έχω δύσπνοια ΣΥΝ. ασφυκτιώ, πνίγοµαι, λα-
χανιάζω, αγκοµαχώ 2. (µτφ.) καταβάλλω πολύ µεγάλη προσπάθεια 
(ώστε να µου κόβεται η ανάσα), για να προλάβω· κυρ. η µτχ. ασθµαί-
νων, -ούσα, -ον. κατέφθασε ασθµαίνων || (εµφατ.) εµφανίστηκε 
ασθµαίνων και πνευστιών. 

ασθµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το άσθµα: ~ 
κρίση 2. (για πρόσ.) αυτός που πάσχει από άσθµα 3. αυτός που προ-
καλεί λαχάνιασµα, πολύ γρήγορος: ~ ρυθµοί. 

Ασία (η) η µεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσµό ήπειρος τής Γης, στο 
Β. Ηµισφαίριο, που ξεκινά από τα Α. παράλια τής Μεσογείου και 
φθάνει µέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό. — Ασιάτης (ο) [αρχ.], Ασιάτισσα 
(η), ασιατικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. ασιατικός, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < ασσυρ. asu «ανατολή» ή σανσκρ. usa (ίδια σηµ.). Στην 
Αρχ. η λ. χρησιµοποιήθηκε από τους Έλληνες για να δηλώσει όλες τις 
ανατολικές χώρες]. 

ασιανισµός (ο) [1830] 1. η µίµηση τής ζωής και τής συµπεριφοράς 
των Ασιατών κυρ. ως προς την τρυφηλή, γεµάτη χλιδή διαβίωση · 2. 
η µοιρολατρική αντιµετώπιση τής ζωής · 3. ΦΙΛΟΛ. λογοτεχνικό ύφος 
τής ελληνιστικής εποχής, που χαρακτηρίζεται από περίτεχνη και πο-
µπώδη έκφραση µε παρηχήσεις, ισόκωλα, οµοιοτέλευτα κ.λπ. — 
ασιανίζω ρ. [µεσν.]. 

ασιανολογία (η) [1890] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που µελετά τις εκ-
φράσεις τού πολιτισµού των λαών τής Ασίας. — ασιανολόγος (ο/η) 
[1863], ασιανολογικός, -ή, -ό [1890]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. asianologie]. 

ασιανός, -ή, -ό [αρχ.] (σπάν.) 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ασία 
ΣΥΝ. ασιατικός · 2. αυτός που παρουσιάζει γνωρίσµατα τού ασιανι-
σµού (βλ.λ.): ~ ρήτορας | ζήλος 3. Ασιανός (ο), Ασιανή (η) κάτοικος 
τής Ασίας ΣΥΝ. Ασιάτης | Ασιάτισσα. 

ασίγαστος, -η, -ο αυτός που δεν σβήνει, που δεν είναι δυνατόν να 
καταπραϋνθεί, να κατασιγαστεί: στα γράµµατα του εκφράζει τον ~ 
πόθο του να υπηρετήσει τη λογοτεχνία || - πάθος | φιλοδοξία ΣΥΝ. 
άσβεστος, ακατεύναστος, ακατασίγαστος ANT. κατασιγασµένος, κα-
τευνασµένος. Επίσης ασίγητος, -η, -ο [αρχ.]. — ασίγαστα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + θ. σιγασ- (αρχ. σιγάζω) + επίθηµα -τος των ρη-
µατικών επιθέτων]. 

άσιγµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν περιλαµβάνει το γράµµα σίγ-
µα (σ) ANT. ένσιγµος 2. ΓΛΩΣΣ. άσινµος αόριστος ο αόριστος που σχη-
µατίζεται χωρίς σίγµα, χωρίς το µόρφηµα -σ- (λ.χ. έµειν-α, έστειλ-α, 
είπ-α κ.λπ., αλλά έλυσ-α, έδωσ-α, έγραψ-α κ.λπ.) ANT. ένσιγµος αόρι-
στος (βλ. λ. ένσιγµος). 

ασίκης (ο) (ασίκηδες} 1. αυτός που έχει ωραία κορµοστασιά, λεβέ-
ντης ΣΥΝ. παλληκάρι 2. (γενικότ.-οικ.) ως φιλική προσφώνηση (σε κά-
ποιον): γεια σου, ασίκη µου! — ασίκικος, -η, -ο, ασίκικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. a§ik «εραστής - ερωτευµένος» < αραβ. 'aSiq]. 

ασίστ (η) {άκλ.} ΑΘΛ. βοηθητική µπαλιά που διευκολύνει παίκτη να 
επιτύχει καλάθι, πόντο, γκολ κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. assist «βοηθώ» < γαλλ. assister, αρχική σηµ. «στέκοµαι 
δίπλα σε κάποιον» < λατ. assistere < ad- + sistere «θέτω» (me sisto 
« παρευρίσκοµαι»)]. 

ασίτευτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει σιτέψει ΑΝΤ. σιτεµένος 2. (συ-
χνότ. για κρεατικά) αυτός που δεν έχει µείνει αρκετά χωρίς να µα-
γειρευτεί, προκειµένου να µαλακώσει και να γίνει τρυφερότερος: ~ 
κυνήγι | κρέας ΑΝΤ. σιτεµένος. 

ασιτία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη τροφής, το να τρέφεται κανείς 
ανεπαρκώς ή καθόλου: στις υπανάπτυκτες χώρες τής Αφρικής χιλιά-
δες παιδιά πεθαίνουν από ~ ΣΥΝ. αθρεψία, ατροφία, λιµοκτονία, πείνα 
ΑΝΤ. σίτηση, θρέψη 2. ΙΑΤΡ. η αποχή από τη λήψη τροφής ως θερα-
πευτικό µέσο για την παχυσαρκία ή άλλες ασθένειες. — άσιτος, -η, -
ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άσιτος < ά- στερητ. + σίτος], 

ασκαρδαµυκτί επίρρ. (αρχαιοπρ.) χωρίς να ανοιγοκλείνουν τα µάτια, 
µε ατενές βλέµµα: κοιτώ ~ ΣΥΝ. ατενώς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ι. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. άσκαρδάµυκτος < ά- στερητ. + σκαρδαµύσσω «ανοι-
γοκλείνω τα µάτια», αγν. ετύµου]. 

ασκαρίδα (η) ΙΑΤΡ. παράσιτο τού πεπτικού σωλήνα τού ανθρώπου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άσκαρίς, -ίδος < άσκαρίζω «αναπηδώ, πάλλοµαι» < ά-
προθεµ. + σκαρίζω < θ. σκαρ- τού ρ. σκαίρω «χορεύω, χοροπηδώ» (βλ. 
λ. σκαρίζω, σκιρτώ)]. 

ασκαρ(ιδ)ίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. παρασίτωση 
από ασκαρίδες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ascariasis]. 

άσκαυλος (ο) {ασκαύλ-ου | -ων, -ους} ΜΟΥΣ. (λόγ.) η γκάιντα. Επίσης 
(λαϊκ.) ασκαύλι (το). [ΕΤΥΜ. < ασκός + αυλός, απόδ. τού γερµ. 
Sackpfeife]. 

ασκεπής, -ής, -ές {ασκεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που δεν 
διαθέτει σκεπή ή σκέπασµα, που µένει ακάλυπτος ΣΥΝ. ξεσκέπαστος, 
αστέγαστος ΑΝΤ. σκεπασµένος, σκεπαστός, καλυµµένος 2. (ειδικότ. 
για πρόσ.) αυτός που έχει ακάλυπτο το κεφάλι του, που δεν φορά κα-
πέλο ή µαντήλι: απαγόρευσε στους στρατιώτες να κυκλοφορούν 
ασκεπείς (χωρίς καπέλο). Επίσης άσκεπος, -η, -ο [µτγν.]. — ασκεπώς 
επίρρ. [1888]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + -σκεπής < σκέπας]. 

ασκέρι (το) {ασκερ-ιού | -ιών} 1. (παλαιότ.) πολυπληθές στρατιωτικό 
σώµα που ανήκει είτε σε τακτικό είτε σε άτακτο στρατό: ο πασάς είχε 
στις διαταγές του ένα µεγάλο ~ 2. µεγάλο ανοργάνωτο πλήθος αν-
θρώπων ΣΥΝ. συρφετός, ορδή, όχλος· ΦΡ. ρεµπέτ ασκέρι αληταρία, 
συρφετός από ρεµπεσκέδες 3. (µτφ.) οικογένεια ή παρέα: ήρθε ο Γιώρ-
γος µε το ~ του || Αµάν! Πλάκωσε το ~. [ΕΤΥΜ. < µεσν. άσκέρι(ν) < 
τουρκ. asker «στρατιώτης» < αραβ. 'askar]. 

άσκεφτος, -η, -ο (λαϊκ.) απερίσκεπτος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ασκεπτος < ά- στερητ. + σκέπτοµαι]. 

ασκηµάδα (η) → ασχήµια 
άσκηµαίνω ρ. → ασχηµαίνω 
ασκήµια (η) → ασχήµια 
ασκηµίζω ρ. → ασχηµίζω 
ασκηµόθωρος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει άσχηµη θωριά, εµφάνιση, 

παρουσιαστικό. 
ασκηµοµούρης, -α, -ικο τ* ασχηµοµούρης 
άσκηµος, -η, -ο → άσχηµος 
ασκηµουλης, -α, -ικο -> άσχηµος 
άσκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να ασκεί (βλ.λ.) κα-

νείς κάτι: ~ επαγγέλµατος | βίας || η ~ των καθηκόντων µου 2. η εκ-
γύµναση τού σώµατος ή τού πνεύµατος µε τη συχνή επανάληψη πρά-
ξεων, που στοχεύουν στη βελτίωση και ενίσχυση τής λειτουργίας 
τους: για να κερδίσεις στους αγώνες, χρειάζεται ~, µόχθος και προ-
σπάθεια || γυµναστικές | πνευµατικές - ΣΥΝ. εξάσκηση, εκγύµναση, 
προπόνηση 3. η πρακτική εφαρµογή, ο έλεγχος όσων έχουν διδαχθεί 
θεωρητικώς µε την υποβολή των διδασκοµένων σε συγκεκριµένες δο-
κιµασίες: µαθηµατικές | γραµµατικές | συνδυαστικές ~||~ φυσικής | 
γεωµετρίας ΣΥΝ. πρόβληµα, τεστ 4. η συνεχής εφαρµογή γνώσεων 
ή/και δεξιοτήτων, µε στόχο την εµπέδωση τους: - πιάνου ΣΥΝ. εξά-
σκηση · 5. η εκούσια αποχή από κάθε είδους απολαύσεις, συνήθ. µε 
στόχο την ψυχική κάθαρση, τον εξαγνισµό: αποφάσισε να περάσει τη 
ζωή του µε - και προσευχή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άσκησις < ασκώ]. 

ασκήσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να ασκηθεί, να εκπαιδευθεί· (συ-
νήθ. ως ουσ.) το µέτριας διανοητικής καθυστέρησης πρόσωπο, που 
δεν έχει την ικανότητα να αποκτήσει τις στοιχειώδεις σχολικές γνώ-
σεις και η νοητική του ηλικία, ως ενηλίκου, αντιστοιχεί σε αυτή των 
παιδιών 4-7 χρόνων έχει την ικανότητα να επιτύχει κάποιον βαθµό 
αυτοεξυπηρέτησης και να λειτουργήσει επαγγελµατικά σε επιβλεπό-
µενο περιβάλλον (πβ. λ. εκπαιδεύσιµος). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. trainable]. 

ασκητεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ασκήτεψα} ζω ως ασκητής (βλ.λ.). — 
ασκητεία (η) [1889], ασκητευτής (ο). 

ασκητήριο (το) [µεσν.] {ασκητηρί-ου | -ων} ο τόπος όπου ασκητεύει 
κανείς (συνήθ. κελλί µοναχού). Επίσης (λαϊκ.) ασκηταρειό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 

ασκητής (ο), ασκήτρια (η) {ασκητριών} 1. πρόσωπο που απέχει 
εκουσίως από σαρκικές απολαύσεις, ζει απέριττα, συνήθ. σε µονή ή 
ερηµική τοποθεσία, µε στόχο την κάθαρση τής ψυχής από τα πάθη 
και την ένωση µε το θείο: οι ~ τής ερήµου των πρώτων χριστιανικών 
αιώνων 2. (ειδικότ.) ο µοναχός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «ο ασκών τέχνη ή επάγγελµα», < ασκώ. Η σηµ. 
«ερηµίτης, µοναχός» είναι µεσν.]. 

ασκητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που ταιριάζει σε ασκητή: ~ βίος | 
φυσιογνωµία 2. ασκητική (η) (α) ο τρόπος ζωής που βασίζεται στη λι-
τότητα, την αποφυγή των απολαύσεων και τής πολυτέλειας ΣΥΝ. 
ασκητισµός (β) (µτφ.) τρόπος άσκησης για την επίτευξη ορισµένου 
υψηλού στόχου: «καλλιέργησε στο παιδί του την ~ τής αυθυπέρβα-
σης, τής προσφοράς» (εφηµ). — ασκητικά επίρρ. 

ασκητισµός (ο) [1858] {χωρ. πληθ.} 1. ΘΕΟΛ. η επιδίωξη τής ψυχικής 
τελείωσης και τής ένωσης µε το θείο µέσω τής συνεχούς άσκησης 
(τής φυγής από τον κόσµο, τής προσευχής και τής αυστηρής εφαρ-
µογής των θρησκευτικών κανόνων, κυρ. τής στέρησης των σαρκικών 
απολαύσεων) ΣΥΝ. µοναχισµός 2. (µτφ.) το να ζει κανείς λιτά. 

ασκί (το) {ασκ-ιού | -ιών} δερµάτινος σάκος κατάλληλος για τη φύλαξη 
υγρών: ένα ~ µε κρασί ΣΥΝ. τουλούµι· ΦΡ. (µτφ.) φουσκωµένο ασκί (ί) 
κοντός και χοντρός άνθρωπος (ii) αλαζόνας. Επίσης ασκός (ο) 
(βλ.λ.) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. άσκί(ν) < αρχ. άσκίον, υποκ. τού αρχ. 
ασκός]. 

-ασκία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 



ασκίαστος 296 άσοφος 
 

που δηλώνουν: 1. χειρισµό όπλου και (συχνά) το αντίστοιχο άθληµα: ξιφ-
ασκία, σπαθ-ασκία, οπλ-ασκία 2. εξάσκηση (σε κάτι): σωµ-ασκία, (µτφ.) φων-
ασκία. 
[ETYM. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. φωνασκία), που 
προέρχεται από το ρ. ασκώ}. 

ασκίαστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν καλύπτεται από σκιά ANT. σκιερός 2. 
(µτφ.) αυτός που δεν έχει αµαυρωθεί από βάσανα ή στενοχώριες: ~ ευτυχία/ 
ζωή ΣΥΝ. καλότυχος, ευτυχής, ανθόσπαρτος 3. (για ζωγραφικούς πίνακες) 
αυτός που δεν έχει τις απαιτούµενες φωτοσκιάσεις. — ασκίαστα επίρρ. 

άσκιαχτος, -η, -ο αυτός που δεν σκιάζεται, που δεν τροµάζει µε τίποτα ΣΥΝ. 
ατρόµητος ΑΝΤ. δειλός, φοβητσιάρης. Επίσης άσκιαστος, -η, -ο. 

ασκλαβωτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν έχει σκλαβωθεί, που δεν έχει 
υποδουλωθεί: ~ πατρίδα | ψυχή ΣΥΝ. αδούλωτος, ελεύθερος ΑΝΤ. 
σκλαβωµένος, υποδουλωµένος. 

ασκληπιείο (το) [µτγν.] 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. το ιερό τού Ασκληπιού, κέντρο 
θρησκευτικό και συγχρόνως θεραπευτικό 2. Ασκληπιείο (το) ονοµασία 
σύγχρονων θεραπευτηρίων: το ~ τής Βούλας. 

Ασκληπιός (ο) ΜΥΘΟΛ. αρχαίος θεός, στον οποίο αποδίδονταν µεγάλες 
θεραπευτικές ικανότητες και τού οποίου η λατρεία γνώρισε σηµαντική 
διάδοση κατά τους χρόνους τής κλασικής αρχαιότητας. [ETYM. < αρχ. 
Ασκληπιός | Αίσχλαβιός | Άσχλαπιός, αγν. ετύµου, πιθ. προελληνική λ. ή 
δάνειο. Ωστόσο, η σύνδεση τού ονόµατος µε τις λ. σκάλοψ, άσπάλαξ 
«τυφλοπόντικας», κατά την οποία ο Ασκληπιός θεωρείται χθόνια θεότητα 
(εξού και η σχέση του µε χθόνια όντα, όπως το φίδι), δεν στερείται βάσεως]. 

ασκληραγώγητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει σκληραγωγηθεί: ~ νέος | σώµα 
ΣΥΝ. απαίδευτος, (µτφ.) άψητος ANT. σκληραγωγηµένος, (µτφ.) ψηµένος. 

ασκοειδής, -ής, -ές [1873] {ασκοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε ασκό: ~ κύστη. 

άσκοπος, -η, -ο 1. (α) αυτός που γίνεται χωρίς συγκεκριµένο σκοπό: ο 
υπάλληλος έκρινε - την προσκόµιση δικαιολογητικών (β) αυτός που γίνεται 
χωρίς να επιτευχθεί ο σκοπός του· µάταιος: µη χάνετε τον καιρό σας σε ~ 
συζητήσεις ΣΥΝ. άχρηστος, ανώφελος, περιττός ANT. σκόπιµος · 2. αυτός που 
γίνεται χωρίς σκέψη και προσοχή: (παροιµ.) ~ ο νους, διπλός ο κόπος ΣΥΝ. 
απερίσκεπτος, αστόχαστος. — άσκοπα | ασκόπως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «απερίσκεπτος, ανόητος, άστοχος - µη επι-
τυγχάνων τον στόχο του», < ά- στερητ. + σκοπός]. 

ασκός (ο) το ασκί (βλ.λ.)· ΦΡ. ανοίγω τους ασκούς (ορθότ. τον ασκό τού 
Αιόλου) προκαλώ αναστάτωση και σύγχυση, διαταράσσω, προξενώ «θύελλα»· 
για πράξη που επιφέρει δυσάρεστες συνέπειες: η επέµβαση τού στρατού άνοιξε 
~ και προκάλεσε γενική σύρραξη. [ETYM. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε 
σανσκρ. âtka- «ενδυµασία, περιβολή». Η αρχική σηµ. τής λ. ήταν «δέρµα 
γδαρµένου ζώου» και από αυτήν προέκυψε η σηµ. «τουλούµι». Η φρ. «ανοίγω 
τον ασκό τού Αιόλου» οφείλεται στην αφήγηση τής Οδύσσειας (κ 19-55), 
κατά την οποία οι σύντροφοι τού Οδυσσέα άνοιξαν από περιέργεια τον ασκό 
όπου ο Αίολος είχε συγκεντρώσει όλους τους ανέµους, µε αποτέλεσµα να 
προκληθεί µεγάλη θαλασσοταραχή: βουλή δε κακή νίκησεν εταίρων άσκόν µέν 
λϋσαν άνεµοι δ' εκ πάντες δρούσαν τους δ' αϊψ' άρπάξασα φέρεν πόντον δε 
θύελλα κλαίοντας, γαίης άπο πατρίδος (κ 46-49)]. 

ασκότιστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν σκοτίζεται ΣΥΝ. ξένοιαστος ANT. 
σκοτισµένος. — ασκότιστσ επίρρ. 

ασκουπιστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν σκουπίστηκε ή καθαρίστηκε: ~ δωµάτιο | 
αυλή | δρόµος ΣΥΝ. ασάρωτος ΑΝΤ. σκουπισµένος, σαρωµένος · 2. αυτός 
που βράχηκε ή λερώθηκε και δεν σκουπίστηκε µε πετσέτα: ~ χέρια | πιάτα | 
ποτήρια | µαχαιροπίρουνα. — ασκούπιστα επίρρ. 

Α.Σ.Κ.Τ. (η) Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 
ασκώ ρ. µετβ. {ασκείς... | άσκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. υποβάλλω 

(κάποιον/κάτι) σε άσκηση, ώστε να αποκτήσει ικανότητα (σε κάτι)· γυµνάζω, 
εκπαιδεύω: οι ερωτήσεις αποσκοπούν στην άσκηση τής κρίσης των µαθητών || 
οι αθλητές ασκούν συστηµατικά το σώµα τους ΣΥΝ. προπονώ, εξασκώ · 2. έχω 
ως επάγγελµα, ασχολούµαι συστηµατικά µε (κάτι): ~ την ιατρική/ τη δικηγορία 
|| οι δικαστές άσκησαν το λειτούργηµα τους υπεύθυνα και αµερόληπτα ΣΥΝ. 
επαγγέλλοµαι · 3. κάνω χρήση (δικαιώµατος, δύναµης ή εξουσίας): οι Έλληνες 
πολίτες καλούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα || η δίωξη θα 
ασκηθεί αυτεπάγγελτα από τον εισαγγελέα || ~ βέτο | αντιπολίτευση | καθήκοντα 
| δίωξη | έφεση | βία · 4. (σε φράσεις) κάνω αυτό που δηλώνει το ουσιαστικό: 
~ επίδραση (επιδρώ) | επιρροή (επηρεάζω) | γοητεία (γοητεύω) | έλξη (έλκω) | 
πίεση (πιέζω) | τροµοκρατία (τροµοκρατώ) | κριτική (κρίνω)■ (µεσοπαθ. 
ασκούµαι) 5. καταβάλ-λω προσπάθειες να βελτιώσω (σωµατικές ή 
πνευµατικές ικανότητες): - στο κολύµπι | στις ξένες γλώσσες ΣΥΝ. 
προπονούµαι, γυµνάζοµαι, εκπαιδεύοµαι, εξασκούµαι 6. εκπαιδεύοµαι (ως 
µαθητευόµενος) σε επάγγελµα, προετοιµάζοµαι για να εισέλθω σε 
επαγγελµατικό χώρο· κυρ. η µτχ. ασκούµενος, -η, -ο: ασκούµενος δικηγόρος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απολεξικοποιηµένα ρήµατα, µετοχή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ασκώ (-
έω), αγν. ετύµου. Φαίνεται πως το ρ. ασκώ 

προσδιόριζε αρχικά την επεξεργασία κάποιου (άγνωστου) πράγµατος µε 
ιδιαίτερη τεχνική (εξού και η σύνδεση του µε τη λ. ασκός στη σηµ. 
«ακατέργαστο δέρµα»). Από την παραπάνω σηµ. η λ. µεταπήδησε (ήδη στην 
Αρχ.) στη σηµ. τής άσκησης τού σώµατος, καθώς και τής θρησκευτικής και 
ηθικής εκδήλωσης, αναφερόµενη ακόµη και σε ιδιότητες (λ.χ. δικαιοσύνη, 
αρετή, κακία)]. 

Α.Σ.Μ. (ο) Αριθµός Στρατολογικού Μητρώου (στη στρατιωτική αργκό λέγεται 
ασιµί). 

άσµα (το) {άσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λόγ.) το τραγούδι (βλ.λ.), συνδυασµός 
στίχου και µουσικής που τραγουδιέται: ευχάριστο | λυπητερό | επαναστατικό | 
εκκλησιαστικό ~ ΣΥΝ. ωδή 2. (συχνά ειρων.) για τραγούδια που περνιούνται 
για σοβαρά, ενώ έχουν ελαφρό περιεχόµενο: σπαραξικάρδια ~ · 3. τµήµα 
ποιητικού κειµένου, λυρικού ή επικού, ή και ολόκληρη ποιητική σύνθεση: «~ 
ηρωικό και πένθιµο για τον χαµένο ανθυπολοχαγό τής Αλβανίας» (θ. Ελύτης) · 
4. ΕΚΚΛΗΣ. (α) ύµνος ή ψαλµός (β) Ασµα Ασµάτων ένα από τα πιο ποιητικά 
βιβλία τής Π.∆. · ΦΡ. κύκνειο άσµα το τελευταίο έργο κάποιου πριν από τον 
θάνατο του· θεωρείται προµήνυµα τού θανάτου του, όπως το τελευταίο 
τραγούδι των κύκνων: αυτή η αγόρευση του υπήρξε το ~ του ως πολιτικού 
ανδρός. — (υποκ.) ασµατάκι κ. (λόγ.) ασµάτιο (το), ασµατικός, -ή, -ό [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ςίσµα < *µδ-µα < µδω (βλ.λ.). Με τη φρ. ΤΑσµα 'Ασµάτων 
ονόµασαν οι Εβδοµήκοντα το γνωστό ποιητικό βιβλίο τής Π.∆., αποδίδοντας 
τον εβρ. τίτλο Sir haS-äirim «το εξοχότερο άσµα», ο οποίος έχει ληφθεί από 
τις δύο πρώτες λέξεις τού πρωτοτύπου. Η φρ. κύκνειο άσµα είναι µετάφρ. 
δάνειο (< γαλλ. le chant du chygne) και οφείλεται σε δηµοφιλή µύθο, κατά 
τον οποίο ο κύκνος τραγουδά ακριβώς πριν από τον θάνατο του]. 

ασµατογράφος (ο) [µεσν.] συνθέτης εκκλησιαστικών ύµνων ΣΥΝ. 
υµνογράφος, ψαλµογράφος. 

ασµένως επίρρ. (λόγ.) ευχαρίστως, µε µεγάλη χαρά: η Ευρωπαϊκή Ένωση 
υποδέχθηκε ~ την είσοδο τής Φινλανδίας στους κόλπους της. [ΕΤΥΜ Επίρρ. 
τού αρχ. επιθ. άσµενος «ευχαριστηµένος», αβεβ. ετύµου. Συνδέεται πιθ. µε τη 
λ. ήδοµαι (< *Ράδ-οµαι) «αισθάνοµαι ευχαρίστηση»: άσµενος < *Εάδ-σ-
µενος (η έλλειψη τού F και τής δα-σύτητας µας αναγκάζει να θεωρήσουµε τη 
λ. είτε επικό είτε ιωνικό τύπο, που έχει υποστεί ψίλωση). Βλ. κ. ηδονή, 
ήδοµαι]. 

Α.Σ.0.1. (οι) Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 2. (ο) Αυτόνοµος 
Σταφιδικός Οργανισµός. 

ασόδυο (το) (στα παιχνίδια που παίζονται µε δύο ζάρια) άσος και δύο: 
χρειαζόταν εξάρες αλλά έφερε ~. 

Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (η) Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών 
παλαιότ. ονοµασία τού Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Α.Σ.Ο.Π. (το) Ανώτατο Συµβούλιο Οικονοµικής Πολιτικής. 
ασορτί επίρρ. (για ενδύµατα) µε ταιριαστό και αρµονικό τρόπο: φορούσε άσπρο 

µεταξωτό φόρεµα και ~ ζακέτα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. assorti, µτχ. τ. τού p. assortir «ταιριάζω» < ad + sort «είδος, 
τρόπος»]. 

άσος (ο) {λαϊκ. ασαίοι} 1. το σύµβολο τής µονάδας, τού αριθµού «ένα» (1), 
όπως εικονίζεται πάνω στα τραπουλόχαρτα, τα ζάρια ή το ντόµινο 2. (συνεκδ.) 
το χαρτί τής τράπουλας όπου είναι σηµειωµένος ο άσος ή το ζάρι που έχει 
στην επάνω επιφάνεια του µία µαύρη κουκκίδα: βγήκε - σπαθί | µπαστούνι || 
έριξε τα ζάρια κι έφερε δύο κι άσο- ΦΡ. (α) (µτφ.) άσος στο µανίκι | κρυφός 
άσος το ισχυρό πλεονέκτηµα (συνήθ. σε διαπραγµατεύσεις), το οποίο δεν 
αποκαλύπτει κάποιος εξαρχής, αλλά περιµένει την κατάλληλη στιγµή, για να 
το χρησιµοποιήσει: η αδιάλλακτη στάση του φανερώνει πως έχει κάποιον άσο 
στο µανίκι (β) (µτφ.) µένω στον άσο χάνω όλα τα χρήµατα µου ή 
εγκαταλείποµαι από όλους 3. ο βαθµός «ένα», η µονάδα: πήρε ~ στο 
διαγώνισµα 4. άσοι (οι) συνδυασµός άσων (τραπουλόχαρτων) ή ζαριά όπου 
και τα δύο ζάρια δείχνουν άσο: φέρνω άσους 5. (συνεκδ.) το χαρτοπαίγνιο ή 
άλλο τυχερό παιχνίδι: έπαιξε όλη την περιουσία του στον ~ · 6. (ως 
χαρακτηρισµός) πρώτος σε ικανότητα, επιδεξιότητα ή επίδοση: - στο 
ποδόσφαιρο | στα µαθηµατικά || αποδείχθηκε ~ στην προπαγάνδα 7. Α6Λ. (α) ο 
αθλητής που ξεχωρίζει: ο διεθνής ~ τής Μίλαν (β) (στο βόλεϊ) πόντος από 
σερβίς (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. asso < λατ. as, assis, ρωµαϊκό νόµισµα»]. 

ασουλούπωτος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει σουλουπω-θεί, που είναι 
ατηµέλητος ΣΥΝ. απεριποίητος, κακοντυµένος ΑΝΤ. σου-λουπωµένος, 
κοµψός, περιποιηµένος 2. (για πράγµ.) αυτός που δεν είναι φτειαγµένος µε 
γούστο ή φροντίδα: φορούσε ένα ~ µαύρο φόρεµα ΣΥΝ. κακοφτειαγµένος. — 
ασουλούπωτα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 

α σουρωτός1, -η, -ο 1. (συνήθ. για υγρά) αυτός που δεν έχει σουρωθεί, 
αστράγγιστος: ~ χαµοµήλι ANT. σουρωµένος · 2. (για υφάσµατα) αυτός που 
δεν σχηµατίζει πτυχές ή σούρες· ίσιος, αζάρωτος. [ΕΤΥΜ < α- στερητ. + 
σουρώνω' (βλ.λ.)]. 

ασούρωτος2, -η, -ο αυτός που δεν έχει µεθύσει ΣΥΝ. ξεµέθυστος ΑΝΤ. 
σουρωµένος, µεθυσµένος. [ΕΤΥΜ < α- στερητ. + σουρώνω2 (βλ.λ.)]. 

άσοφος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που στερείται σοφίας· (γενικότ.) ανόητος, 
επιπόλαιος, απερίσκεπτος: θα ήταν άσοφο να παρέµβουµε || ~ πράξη | ενέργεια 
ΣΥΝ. άστοχος, άκριτος ANT. σοφός, εύστοχος. — άσοφα επίρρ. 

α- | αν- στερητικό 
α-σκόνιστος, -η, -ο α-σκούφωτος, -η, -ο ά-σµιχτος, -η, -ο α-σοκάριοτος. -η, -ο                      α-σούβλιατος, -η, -ο 
α-σκόρπιστος, -η, -ο ά-σκυφτος, -η, -ο α-σοβά(ν)τιστος, -η, -ο α-σόλιαστος,-η,-ο                        α-σούφρωτος, -η, -ο 
α-σκουλήκιαστος, -η, -ο α-σκύλευτος, -η, -ο α-οόβαρος, -η, -ο α-σορόπιαστος, -η, -ο                    α-σπάραχτος, -η, -ο 
α-σκούριαστος, -η, -ο α-σµίλευτος, -η, -ο α-σόδιαστος, -η, -ο α-σοτάριοτος, -η, -ο 
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Α.Σ.Π. (η) Ανωτέρα Σχολή Πολέµου. 
ασπάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ασπάσ-τηκα (λογιότ. -θηκα)} (λόγ.) 1. φιλώ, δίνω 

(σε κάποιον) ασπασµό: µπήκε στην εκκλησία και ασπάστηκε ευλαβικά τις 
εικόνες || τον ασπάστηκε σταυρωτά || ασπάζοµαι τη δεξιά σας (το δεξί χέρι) 2. 
χαιρετώ θερµά, αγκαλιάζω: ο οικοδεσπότης 
ασπάστηκε µε εγκαρδιότητα όλους τους καλεσµένους- ΦΡ. σε | σας 
ασπάζοµαι ως εγκάρδιος χαιρετισµός σε κλείσιµο επιστολής: «Σας 
ασπάζοµαι, Φαίδων» (Γρ. Ξενόπουλος) · 3. (µτφ.) (για θρησκείες, ιδεολογίες, 
γνώµες, θέσεις κ.λπ.) γίνοµαι οπαδός, αποδέχοµαι: ασπάστηκε τον 
χριστιανισµό || δεν µπορώ να ασπαστώ µια τέτοια θεωρία || αυτός ο 
ευρωβουλευτής ασπάζεται τις ελληνικές θέσεις για το Κυπριακό ΣΥΝ. 
ενστερνίζοµαι, εγκολπούµαι, υιοθετώ ΑΝΤ. απορρίπτω. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- προθεµ. + σπώ, όπου το ρ. σπώ σχηµατίζεται µε το 
ενεστωτικό επίθηµα -ζοµαι και έχει τη σηµ. «έλκω, προσελκύω». Η σηµ. 3 
ήδη αρχ.]. 

ασπαίρω ρ. αµετβ. (αρχαιοπρ.) σπαρταρώ, σπαράζω, σφαδάζω· συ-νήθ. στη µτχ. 
ενεστ. ασπαίρων, -ούσα, -ον. καρδιά ασπαίρουσα || σπλάγχνα ασπαίροντα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σπαίρω | ασπαίρω (βλ. λ. σπαρταρώ)]. 

ασπάλαθος (ο) (ασπαλάθ-ου | -ων, -ους} αγκαθωτός θάµνος που χρησιµοποιείται 
σε φράχτες ΣΥΝ. ασπραγκαθιά. Επίσης (λαϊκ.) σπάλαθο (το) κ. σπαλαθιά (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. δάνειο]. 

ασπάλακας (ο) {ασπαλάκων} 1. ο τυφλοπόντικας (βλ.λ.) 2. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που δεν έχει οξυδέρκεια, που βρίσκεται σε πνευµατικό σκοτάδι: οι - τής 
διπλωµατίας αδυνατούν να εκτιµήσουν ορθά τις διεθνείς εξελίξεις. 
[ETYM. < αρχ. άσπάλαξ | σπάλαξ | σφάλαξ, αβεβ. ετύµου. Τόσο το πρόσφυµα 
-ακ- όσο και οι καταλήξεις είναι συνηθισµένες στα αρχ. ονόµατα µικρών 
ζώων. Εµφανίζεται και παράλλ. τύπος σκάλοψ «τυφλοπόντικας», που ίσως 
συνδέεται µε το ρ. σκάλλω «σκάβω»]. 

ασπάραγός (ο) → σπαράγγι 
ασπαργανωτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει σπαργανωθεί, που δεν έχει τυλιχτεί 

ακόµη σε σπάργανα: ~ µωρό ΣΥΝ. αφάσκιωτος. 
άσπαρτος, -η, -ο 1. (για αγρούς) αυτός που δεν σπάρθηκε: ~ χωράφι ΑΝΤ. 

σπαρµένος 2. (για σπόρους) αυτός τον οποίο δεν έχουν σπείρει ακόµη 3. 
άσπαρτο (το) το φυτό που αναπαράγεται χωρίς σπορά, το αυτοφυές φυτό: 
γύρω από το δέντρο είχαν φυτρώσει άσπαρτα. — άσπαρτα επίρρ. [ETYM. αρχ. 
< ά- στερητ. + σπαρτός (< σπείρω)]. 

Ασπασία (η) 1. αρχαία Αθηναία εταίρα, σύζυγος τού Περικλή, εξέχουσα µορφή 
τής αθηναϊκής πολιτικής και πνευµατικής ζωής τού 5ου αι. π.Χ. 2. µάρτυρας 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. 
[ETYM. < αρχ. 'Ασπασία, θηλ. τού επιθ. άσπάσιος «χαρούµενος, ευτυχής» < 
ασπάζοµαι]. 

ασπασµός (ο) (λόγ.) 1. το φίληµα 2. (κατ' επέκτ.) εγκάρδιος χαιρετισµός που 
συνοδεύεται µε φίληµα ή και εναγκαλισµό: αντάλλαξαν αδελφικούς ~· ΦΡ. (α) 
τελευταίος ασπασµός ο ύστατος χαιρετισµός προς τον νεκρό µετά το πέρας 
τής νεκρώσιµης ακολουθίας (β) δεύτε τελευταίον ασπασµόν (δεύτε τελευταϊον 
άσπασµόν, δώµεν αδελφοί τω θανόντι, εύχαριστοϋντες θεώ) δώστε το 
τελευταίο φιλί (i) το καταληκτικό τροπάριο τής νεκρώσιµης ακολουθίας (ii) 
για περιπτώσεις στις οποίες πλησιάζει το τέλος, η συµφορά, η καταστροφή ή 
(ειρων.) όταν συνειδητοποιεί κανείς την αρνητική εξέλιξη µιας υπόθεσης: µε 
τους άστοχους πολιτικούς χειρισµούς, ας µη µιλάµε για ανάκαµψη τής 
οικονοµίας- ~ 3. (κατ' επέκτ.) (σε επιστολές, στον πληθ.) οι φιλοφρονήσεις, τα 
χαιρετίσµατα: «µε φιλικότατους ~, ∆ηµήτρης». [ΕΤΥΜ. αρχ. < ασπάζοµαι]. 

ασπαστος, -ή, -ό (λόγ.) αποδεκτός, παραδεκτός: µια τέτοια άποψη θα µπορούσε 
να γίνει ~ ΣΥΝ. ευπρόσδεκτος ΑΝΤ. απορριπτέος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ασπάζοµαι]. 

ασπερµατισµός (ο) ΙΑΤΡ. η απουσία εκσπερµάτισης από έλλειψη σπέρµατος ή 
απόφραξη των σπερµατικών οδών. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
aspermatism]. 

ασπερµία (η) BOT. η απουσία σπόρων στους καρπούς των φυτών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. aspermia]. 

άσπερµος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για φυτά) αυτός που δεν παράγει σπέρµα ή παράγει 
(εδώδιµους) καρπούς χωρίς σπόρους ΣΥΝ. άσπορος 2. (σπάν. για πρόσ.) (α) 
για άνδρα που δεν έχει σπέρµα, στείρος ΑΝΤ. γόνιµος, καρπερός (β) (κατ' 
επέκτ.) αυτός που δεν αφήνει απογόνους, άτεκνος ΣΥΝ. άκληρος, (λόγ.) 
άπαις. 

ασπίδα (η) 1. αµυντικό όπλο µε σχήµα και κατασκευή που ποικίλλει ανάλογα 
µε την εποχή και τού οποίου σκοπός είναι να καλύπτει και να προφυλάσσει το 
σώµα από τα εχθρικά βλήµατα ή χτυπήµατα τού σπαθιού: χάλκινη | δερµάτινη 
| ποδήρης ~ || οι ~ των ανδρών των Μ.Α.Τ. 2. (µτφ.) κάθε προστατευτικό και 
αµυντικό µέσο: η ελευθερία τού Τύπου θεωρείται η ~ τού λαού ενάντια στην 
αυθαιρεσία || «αυτή η οδοντόκρεµα αποτελεί την προστατευτική ~ των δοντιών 
σας» (διαφήµιση) || ~ προστασίας · 3. ΖΩΟΛ. δηλητηριώδες φίδι, η αιγυπτιακή 
νάγια ή η οχιά. Επίσης (λόγ.) ασπίς {ασπίδος}. [ΕΤΥΜ < αρχ. ασπίς, -ίδος, 
αβεβ. ετύµου, ίσως < *άν-σπίς (το β' συνθ. σπιδής «ευρύς, µακρύς», σπίζω 
«εκτείνω») µε τη σηµ. τού υλικού που 

απλώνεται κατά µήκος τού σώµατος τού πολεµιστή. Ωστόσο, οι ίδιες οι λ. 
σπιδής, σπίζω είναι αγν. ετύµου και αβεβ. σηµ. Στην Αρχ. ανάλογα µε το είδος 
τής ασπίδας χρησιµοποιήθηκαν οι λ. πύργος, σάκος, πέλτη (µτγν.), θυρεός 
κ.ά.]. 

ασπιδοφόρος (ο) [µτγν.] 1. (για πολεµιστές) αυτός που φέρει ασπίδα 2. (στον 
Μεσαίωνα) βοηθός τού πολεµιστή (ιππότη), που µετέφερε την ασπίδα του. 

άσπιλος, -η (λόγ. -ος), -ο 1. (κυριολ.) αυτός που δεν έχει σπίλο ή κηλίδα, 
ακηλίδωτος ΑΝΤ. σπιλωµένος 2. (α) (κυρ. µτφ.) αυτός που δεν έχει τίποτα το 
επιλήψιµο ή το µεµπτό, αγνός, αµόλυντος: «άσπιλε, αµόλυντε...» (ύµνος προς 
τη Θεοτόκο) ΣΥΝ. άµωµος, άµεµπτος, αµίαντος (β) ΘΕΟΛ. άσπιλη σύλληψη 
(τής Θεοτόκου) βλ. λ. σύλληψη. [ΕΤΎΜ. µτγν. < ά- στερητ. + σπίλος 
«κηλίδα, στίγµα»]. 

ασπιρίνη (η) {δύσχρ. ασπιρινών} 1. αναλγητικό και αντιπυρετικό φάρµακο σε 
µορφή µικρού δισκίου για την ανακούφιση πονοκεφάλων και µυϊκών ή 
αρθρικών πόνων το ακετυλοσαλικυλικό οξύ 2. (µτφ.) κάθε ελαφρός µορφής 
θεραπεία ή µέτρο για την αντιµετώπιση προβλήµατος: τέτοιες απαγορεύσεις 
στην κυκλοφορία είναι ~ για το κυκλοφοριακό- χρειάζονται ριζικά µέτρα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. Aspirin < νεολατ. a(cetylium) «ακετύλιο» + 
spir(aea), παλαιότ. ονοµασία τού σαλικυλικού οξέος, < spiraea (< αρχ. 
σπείρα)]. 

άσπλαχνος, -η, -ο αυτός που δεν δείχνει έλεος και συµπόνια· σκλη-ρόκαρδος: η 
~ µητέρα εγκατέλειψε το νεογέννητο παιδί της ΣΥΝ. άκαρδος, απάνθρωπος, 
άπονος, αναίσθητος ΑΝΤ. εύσπλαχνος, (ευ)-σπλαχνικός, φιλάνθρωπος, 
συµπονετικός. — άσπλαχνα επίρρ., ασπλαχνία (η) [µεσν.] κ. ασπλαχνιά (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άσπλαγχνος < ά- στερητ. + σπλάγχνον]. 

άσπονδος, -η, -ο αυτός που δεν δέχεται κανέναν συµβιβασµό: ~ εχθρός | µισός 
ΣΥΝ. αδιάλλακτος, σκληρός- ΦΡ. άσπονδος φίλος ο προσποιούµενος ότι 
είναι φίλος κάποιου, ενώ τον εχθρεύεται: στη Μικρασιατική Καταστροφή 
συνέβαλαν και οι ξένες δυνάµεις, άσπονδοι φίλοι τής Ελλάδας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + σπονδή «συνθήκη (φιλίας), που επικυρωνόταν µε 
έκχυση κρασιού προς τιµήν των θεών». Ήδη µεσν. είναι η σύναψη των λ. 
άσπονδος και φίλος (λ.χ. ό δε Καντακουζηνός συνθή-κας ποιήσας µετά τού 
κράλη και φιλίαν ασπονδον, ∆ούκας 55, 17), δηλώνοντας την υποκριτική 
φιλία, η οποία δεν επικυρωνόταν µε επίσηµη συνθήκη]. 

ασπόνδυλος, -η, -ο [1863] 1. (α) (για ζώα) αυτός που δεν έχει σπονδύλους ΑΝΤ. 
σπονδυλωτός (β) ΖΩΟΛ. ασπόνδυλα (τα) τα ζώα που δεν έχουν σπονδυλική 
στήλη (π.χ. έντοµα, µαλάκια κ.ά.) 2. (µτφ.-σπάν.) (α) (για πρόσ.) αυτός που 
δεν µπορεί να ορθώσει το ανάστηµα του, να αντιµετωπίσει µε θάρρος 
δύσκολες καταστάσεις: µε τέτοιους ψοφοδεείς και ~ διευθυντές πώς να 
επέλθουν ριζικές αλλαγές στην εταιρεία; (β) (για πράγµ.) αυτός που είναι σαν 
ζώο χωρίς σπονδύλους, ασταθής, χωρίς συνοχή: γράφουµε και µιλάµε µιαν ~ 
γλώσσα. 

άσπορος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός στον οποίο δεν έχουν ρίξει σπόρο, που δεν 
σπάρθηκε: ~ χωράφι ΣΥΝ. άσπαρτος ΑΝΤ. σπαρµένος, σπαρτός · 2. αυτός που 
δεν έχει σπόρους: ~ καρπός. 

ασπούδαστος, -η, -ο [αρχ.] κ. ασπούδαχτος [µεσν.] αυτός που δεν έχει 
σπουδάσει ΣΥΝ. απαίδευτος ΑΝΤ. σπουδασµένος. 

ασπραδα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού άσπρου: η ~ τού χιονιού 
ΣΥΝ. ασπρίλα, λευκότητα ΑΝΤ. µαυρίλα. 

ασπράδι (το) [µεσν.] {ασπραδ-ιού | -ιών} 1. το λευκό στίγµα ή κηλίδα • 2. το 
λεύκωµα τού αβγού: χτυπώ τα ~ µαρέγκα · 3. ο λευκός χιτώνας τού βολβού 
τού µατιού: το ~ τού µατιού του. — (υποκ.) ασπρα-δάκι (το). 

ασπρειδερός, -ή, -ό (σχολ. ορθ. ασπριδερός) αυτός τού οποίου το χρώµα τείνει 
προς το λευκό, σχεδόν άσπρος ΣΥΝ. υπόλευκος ΑΝΤ. µαυρειδερός. Επίσης 
(διαλεκτ.) σσπρουδερός 
[ΕΤΥΜ. < άσπρος + -ειδ- (< αρχ. είδος «µορφή») + παραγ. επίθηµα -ερός. Η 
γρ. ασπριδερός (µε -ι-) δεν δικαιολογείται ετυµολογικά]. 

άσπρη (η) {χωρ. πληθ.} (αργκό) η ηρωίνη ή η κοκαΐνη (βλ.λ.): παίρνει ~ (πβ. λ. 
µαύρο). 

ασπρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] [άσπρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 
1. κάνω (κάτι) άσπρο, δίνω (σε κάτι) άσπρο χρώµα (συνήθ. µε χρω 
στική ύλη): πρέπει να το ασπρίσεις λίγο, είναι ακόµη πολύ σκούρο 2. 
(ειδικότ.) βάφω µε ασβέστη, ασβεστώνω: ~ τα πεζούλια και τους τοί 
χους 3. κάνω (κάτι) να φαίνεται άσπρο: το χιόνι άσπρισε τις κορυφές 
των βουνών ♦ (αµετβ.) 4. γίνοµαι λευκός, αποκτώ λευκό χρώµα: πέ 
ρασε πολλές στενοχώριες και τα µαλλιά της άσπρισαν πρόωρα || «µη 
µε κοιτάς που γέρασα κι άσπρισαν τα µαλλιά µου» (δηµοτ. τραγ.) 5. 
(α) αποκτώ άσπρες τρίχες στο κεφάλι: άργησε ν' ασπρίσει || «Τόσα 
χρόνια πέρασα κι άσπρισα και γέρασα» (ζ. Παπαντωνίου) (β) (συ 
νεκδ.) γερνάω: άσπρισε και µυαλό δεν έβαλε 6. ξεθωριάζω, γίνοµαι 
άσπρος: άφησα το πουκάµισο στη χλωρίνη και άσπρισε 7. διακρίνο 
µαι χάρη στη λευκότητα µου, φαίνοµαι άσπρος: κάτι άσπριζε στο βά 
θος τού σκοτεινού διαδρόµου 8. χάνω το χρώµα µου, χλοµιάζω (συ 
νήθ. από φόβο ή θυµό): άσπρισε σαν πανί από τον φόβο του || άρχισε 
να τρέµει και τα χείλη της άσπρισαν. — άσπρισµα (το). 

ασπρίλα (η) (καθηµ.) 1. η λευκότητα: η ~ τού χιονιού ΣΥΝ. ασπράδα 
2. η αλλοίωση χρωµατισµού, η οποία τείνει προς το λευκό· το ξά- 
σπρισµα: έτριψα πολύ το πουκάµισο σε αυτό το σηµείο και δηµιουρ- 

α- | αν- στερητικό 
ά-σπαρτος, -η, -ο α-σπίλωτος, -η, -ο α-σπύριαστος. -η, -ο α-στάθµευτος, -η, -ο α-σταυροκόπητος, -η, -ο 
ά-σπαστος,-η,-ο α-σττίτωτος, -η, -ο α-στάβλιστος, -η, -ο ά-σταλτος, -η, -ο α-σταχυολόγητος,-η,-ο 
α-σπατάλητος, -η, -ο α-σπόριαστος, -η, -ο α-σταδιοδρόµητος, -η, -ο α-οταµττάριστος, -η, -ο α-στάχωτος, -η, -ο 
α-οπατουλάριστος, -η, -ο ά-σπρωχτος, -η, -ο α-σταθεροποίητος, -η, -ο α-στασίαστος, -η, -ο α-στέγνωτος, -η, -ο 



ασπριτζής 298 αστειεύοµαι 
 

γήθηκε µια - ΣΥΝ. ξεθώριασµα, ασπράδι. ασπριτζής (ο) 
{ασπριτζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που ασβεστώνει τοίχους ΣΥΝ. 
υδροχρωµατιστής, ασβεστάς. Επίσης ασπριστής. άσπρο1 (το) 1. το 
λευκό χρώµα, το χρώµα τού γάλακτος, τού χιονιού κ.λπ.: το - και το 
γαλάζιο είναι τα εθνικά χρώµατα τής Ελλάδας 
2. (λαϊκότ.) το ασπράδι τού αβγού. άσπρο2 (το) 1. ρωµαϊκό, βυζαντινό 
και παλαιότ. τουρκικό αργυρό νόµισµα 2. (στον πληθ.) τα λεφτά, το 
χρήµα, η περιουσία σε µετρητά: «Γ' άσπρα πρόδωσαν το Χριστό, τ' 
άσπρα πουλοΰν κι εσένα». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άργυρος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ασπρον< λατ. asprum < asperum, ουδ. τού asper «τρα-
χύς - αργυρός». Βλ. κ. άσπρος]. άσπρο- κ. ασπρό- [µεσν.] ά συνθετικό 
που δηλώνει λευκότητα, άσπρο χρώµα: ασπρο-δόντης, ασπρο-γένης, 
ασπρο-λαίµης, ασπρο-ντυµένο^, ασπρο-φορώ, Ασπρό-πυργος. 
ασπρογενης (ο) [µεσν.] {ασπρογένηδες} πρόσωπο που έχει άσπρα 

γένια: τα παιδάκια περιµένουν µε λαχτάρα τον ~ Aï-Βασίλη κάθε 
πρωτοχρονιά. 

Ασπροθαλασσίτης (ο) [µεσν.] {Ασπροθαλασσιτών}, Ασπροθα-
λασσίτισσα (η) {Ασπροθαλασσιτισσών} (παλαιότ.) ο Αιγαιοπελαγί-
της (κατ' αντιδιαστολή προς τον κάτοικο τού Εύξεινου Πόντου, τής 
«Μαύρης Θάλασσας», τον Μαυροθαλασσίτη) (βλ. κ. Ασπρη Θάλασ-
σα, λ. άσπρος). — ασπροθαλασσπΊΚος, -η, -ο [µεσν.]. 

ασπροµάλλης (ο) {ασπροµάλληδες}, ασπροµάλλα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. πρόσωπο που έχει άσπρα µαλλιά 2. (συνεκδ.) ο ηλικιωµέ-
νος, ο γέρος ΣΥΝ. γέροντας, παππούς ΑΝΤ. νεαρός, αµούστακος. Επί-
σης ασπροµαλλούσα (η). — ασπροµάλλικο (το). 

ασπρόµαυρος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τον χρωµατικό συνδυασµό 
τού άσπρου µε το µαύρο: ~ πουκάµισο 2. (α) (ειδικότ. για φιλµ) αυτός 
που καταγράφει τον φυσικό κόσµο µόνο σε τόνους τού άσπρου και 
τού µαύρου: ~ ταινία ΑΝΤ έγχρωµος (β) ασπρόµαυρη τηλεόραση η 
τηλεόραση που αναπαράγει µόνο ασπρόµαυρο σήµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πονόδοντος. 

ασπροντυµένος, -η, -ο αυτός που είναι ντυµένος µε άσπρα ρούχα. 
ασπροπρόσωπος, -η, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που έχει άσπρο πρόσωπο 

2. (µτφ.) αυτός που δεν ντροπιάστηκε (για κάτι), που δικαιώθηκε-στις 
ΦΡ. (α) βγάζω (κάποιον) ασπροπρόσωπο συµβάλλω ώστε να µη 
ντροπιαστεί (κάποιος), ενεργώ έτσι ώστε να µην εκτεθεί, να κερδίσω 
τον έπαινο ή την έγκριση των άλλων: όταν περιµένετε επισκέπτες και 
δεν έχετε προλάβει να µαγειρέψετε, τα έτοιµα φαγητά τής εταιρείας 
µας θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους (β) βγαίνω ασπροπρόσωπος 
αντιµετωπίζω µε επιτυχία δύσκολες περιστάσεις και δικαιώνοµαι: εί-
ναι αξιόπιστο και ικανό πρόσωπο· οσάκις του ανέθεσα κάτι, βγήκα 
ασπροπρόσωπος. 

ασπρόρουχο (το) 1. το λευκό εσώρουχο 2. λευκά ρούχα για οικιακή 
χρήση (σεντόνια, πετσέτες κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο, -ρρ-. 

άσπρος, -η, -ο 1. αυτός που έχει λευκό χρώµα: τα ~ σπίτια των Κυ-
κλάδων || το ~ χρώµα τού χιονιού || µια νέα οδοντόκρεµα για ~ δόντια 
(βλ. κ. λ. λευκός)· ΦΡ. (α) (µτφ.) άσπρη µέρα χαρούµενη και ευτυχι-
σµένη στιγµή: από τότε που χάσαµε τον πατέρα µας, δεν είδαµε - (β) 
άσπρα µαλλιά η µεγάλη, η γεροντική ηλικία: Πώς του µιλάς έτσι; ∆εν 
σέβεσαι τα ~ του; (γ) Άσπρη Θάλασσα (παλαιότ.) το Αιγαίο Πέλαγος 
σε αντιδιαστολή προς τη Μαύρη Θάλασσα (Εύξεινο Πόντο) 2. άσπρο 
(το) βλ.λ. 3. (συνεκδ.) χλοµός στο πρόσωπο λόγω έντονου δυσάρεστου 
συναισθήµατος (φόβου, τρόµου κ.λπ.): µόλις άκουσε το δυσάρεστο 
νέο, έγινε ~ σαν το πανί · 4. (παλαιότ.) άσπρο (το) βλ. λ. άσπρο2 · 5. 
(αργκό) άσπρη (η) βλ.λ. — (υποκ.) ασπρούλης, -α, -ι κ. αοπρούλικος, -
η, -ο κ. ασπρούτσικος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, χρώµα. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < λατ. asper «τραχύς», λ. που αρχικά χαρακτήριζε αργυρά 
χαραγµένα νοµίσµατα (πβ. λατ. nummi asperi «αργυρά νοµίσµατα»). 
Από το χρώµα τού νοµίσµατος προέκυψε η σηµ. «λευκός» ήδη από 
τους βυζαντινούς χρόνους]. 

ασπρουλιάρης (ο) {ασπρουλιάρηδεςί,ασπρουλιάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.) (µειωτ.) πρόσωπο µε αντιαισθητικά λευκό χρώµα δέρµατος: 
είχε ένα ~ ξεπλυµένο χρώµα στο δέρµα του, σαν να µην τον είχε δει 
ποτέ ο ήλιος. — ασπρουλιάρικος, -η, -ο. 

ασπρουλός, -ή, -ό αυτός που έχει σχεδόν άσπρο χρώµα. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. *άσπρουλός (όπως εικάζεται από το µεσν. επίθ. άσπρουλάτος) < 
άσπρος + υποκ. επίθηµα -ουλός (πβ. µακρ-ουλός)]. 

ασπρόχωµα (το) {ασπροχώµ-ατος | -ατα, -άτων} λευκό αργιλούχο 
χώµα ΣΥΝ. λευκάργιλος ΑΝΤ. µαυρόχωµα. 

ασπρόψαρο (το) µεγαλόσωµο ψάρι των µεγάλων ποταµών και λι-
µνών µε ασηµόχρωµα λέπια και εδώδιµο κρέας. 

άσσος (ο) → άσος 
Ασσυρία (η) περιοχή τής Β. Μεσοποταµίας, όπου αναπτύχθηκε ήδη 
από τη 2η χιλιετία π.Χ. αξιόλογος πολιτισµός και αυτοκρατορία, που 
άκµασε κυρ. από τον 9ο ώς τον 7ο αι. π.Χ. — Ασσύριος (ο) [αρχ.], 
Ασσύρια (η), ασσυριακός, -ή, -ό [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ασσυρ. AsSur «υδατώδης τόπος», όνοµα τής πρωτεύου-
σας, η οποία ήταν χτισµένη στη δεξιά όχθη τού Τίγρη ποταµού]. 

ασσυριολογία (η) [1819] η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τη 
γλώσσα και τον πολιτισµό των Ασσυρίων.   — ασσυριολόγος (ο/η) 
[1881]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. assyriologie]. 

αστάθεια (η) [µτγν.] η έλλειψη σταθερότητας ή ισορροπίας: η ~ τής 
απόδοσης ενός αθλητή || η ~ τού βήµατος || πολιτική ~ λόγω αδυνα-
µίας σχηµατισµού βιώσιµης κυβέρνησης || η κατασκευή αυτή δεν 
στηρίζεται καλά και εµφανίζει ~. 

ασταθής, -ής, -ές {ασταθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ασταθέστ-ερος, -ατός} 1. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σταθερότητας και ισορρο- 

πίας, άστατος: χώρα µε ~ οικονοµία || ~ βήµα | βάδισµα ΣΥΝ. ευµετά-
βλητος, ταλαντευόµενος, ρευστός ΑΝΤ. σταθερός, αµετάβλητος 2. (ει-
δικότ. για πρόσ.) αυτός που µεταβάλλει εύκολα τις αρχές ή τις ιδέες 
του: ~ χαρακτήρας ΣΥΝ. επιπόλαιος. — ασταθώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης,-ης,-ες. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < α- στερητ. + θ. σταθ- τού παθ. αορ. έ-στάθ-ην, ρ. ί'στη-
µι]· 

αστάθµητος, -η, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που δεν ζυγίστηκε, αζύγιστος 2. 
(µτφ.) αυτός που δεν µπορεί να υπολογιστεί ή να προβλεφθεί: ~ πα-
ράγοντες | συµπεριφορά ΑΝΤ. σταθµητός, σταθµήσιµος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< ά- στερητ. + σταθµώ < στάθµη]. 

αστάθµιστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να ζυγιστεί • 2. 
αυτός που δεν ευθυγραµµίστηκε µε τη στάθµη (βλ.λ.) · 3. (µτφ.) αυτός 
τού οποίου τα δεδοµένα ή οι συνέπειες δεν υπολογίστηκαν σωστά: ~ 
κίνηση ΑΝΤ. σταθµισµένος, µελετηµένος 4. ΨΥΧΟΛ. αυτός που δεν 
έχει υποβληθεί σε επιστηµονική στάθµιση, ώστε να αποκτήσει α-
ξιοπιστία στην εφαρµογή του: ~ τεστ ΑΝΤ. σταθµισµένος. 

αστακό ουρά (η) το κρέας τού αστακού, εκτός από τα πόδια και το κε-
φάλι, που τρώγεται συνήθ. αποξηραµµένο. 

αστακός (ο) µεγαλόσωµο καστανόχρωµο εδώδιµο µαλακόστρακο µε 
δυνατές ψαλίδες, που ζει στη θάλασσα και αλιεύεται για το κρέας 
του, το οποίο θεωρείται εκλεκτή τροφή και πωλείται ακριβά- ΦΡ. (α) 
αρµατωµένος | οπλισµένος σαν αστακός ισχυρά οπλισµένος, πάνο-
πλος (β) κόκκινος σαν αστακός για άνθρωπο που κοκκινίζει από ντρο-
πή ή θυµό σαν τον αστακό ή έχει υπερβολικά κόκκινο δέρµα. — (υ-
ποκ.) αστακουδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. αστακός < οστά (τά) + αρχ. παραγ. επίθηµα -κός· 
η λ. συµπίπτει µε το σανσκρ. συνθ. an-âstha-ka «χωρίς κόκκαλα» και 
οδηγεί σε: αστακός < I.E. *osthn-qo-s. H µεταβολή αστακός > αστακός 
οφείλεται σε προληπτική αφοµοίωση τού ό- σε α-]. 

αστακόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει το χρώµα τού αστακού· κόκ-
κινος. 

ασταµάτητος, -η, -ο 1. αυτός που διαρκεί συνεχώς, χωρίς διακοπή, 
αδιάκοπος: ~ βουητό | κουβεντολόι 2. αυτός τον οποίο δεν µπορεί κα-
νείς να συγκρατήσει, ορµητικός: όλοι ξέσπασαν σε ~ γέλια || ~ πλη-
µύρα. — ασταµάτητα επίρρ. 

αστάρι (το) {ασταρ-ιού | -ιών} 1. το ύφασµα που ράβεται στο εσωτε-
ρικό µέρος τού ενδύµατος, η φόδρα: ό,τι το ρούχο και το ~ (για την 
επίδραση κάποιου επί ενός άλλου) ΣΥΝ. εσώντυµα · 2. (α) η πρώτη 
επίστρωση χρωµατισµού σε αχρωµάτιστη επιφάνεια (β) το υλικό που 
χρησιµοποιείται στην πρώτη επίστρωση και που επιτρέπει στο επί-
χρισµα να δέσει µε την επιφάνεια ΣΥΝ. αστάρωµα, πρώτο χέρι. — 
αστάρωµα (το), αστάρωτος, -η, -ο, ασταρώνω ρ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
astar < περσ. astar (ίδια σηµ.)]. 

αστασία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η έλλειψη σταθερότητας, η αστάθεια ΑΝΤ. 
σταθερότητα, ευστάθεια 2. ΙΑΤΡ. η αδυναµία κάποιου να σταθεί όρ-
θιος, που συνοδεύεται συνήθως από αβασία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
ά- στερητ. + -στασια < στάσις. Η λ. πέρασε ως επι-στηµ. όρος και σε 
ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. astasia κ.λπ.]. 

άστατο (το) [άστατου} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο At) που ανήκει στα 
αλογόνα χωρίς σταθερά ισότοπα (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. astatum]. 

άστατος, -η, -ο αυτός που µεταβάλλεται εύκολα, ασταθής: ~ καιρός | 
άνθρωπος | χαρακτήρας | τύχη ΣΥΝ. ευµετάβλητος, ακατάστατος, αλ-
λοπρόσαλλος ΑΝΤ. σταθερός. — άστατα επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- 
στερητ. + στατός, ρηµατικό επίθ. τού ίστηµι], 

ασταυρία (η) {χωρ. πληθ.} (σε εκλογές) η µη τοποθέτηση σταυρού 
προτιµήσεως σε ψηφοδέλτιο. 

α σταυρωτός, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει σταυρωθεί, που δεν 
έχει καρφωθεί πάνω σε σταυρό ΑΝΤ. σταυρωµένος · 2. αυτός που 
δεν ευλογήθηκε µε το σηµείο τού σταυρού. 

αστέγαστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν καλύπτεται από στέγη, 
ασκέπαστος: ~ σπίτι | κτήριο ΑΝΤ. στεγασµένος. 

άστεγος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει κατοικία: εξαιτίας των 
τελευταίων σεισµών, εκατοντάδες άνθρωποι έµειναν ~ || (ως ουσ.) η 
περίθαλψη των αστέγων ΣΥΝ. (λόγ.) ανέστιος 2. (µτφ.) ανέντακτος: πο-
λιτικά | ιδεολογικά | κοµµατικά ~. 

αστεία επίρρ. 1. µε αστείο τρόπο: χορεύω | περπατώ - 2. µε διάθεση α-
στεϊσµού, όχι µε σοβαρή διάθεση: ~ το είπα· δεν το εννοούσα ΣΥΝ. στ' 
αστεία, για πλάκα ΑΝΤ. (στα) σοβαρά · ΦΡ. αστεία-αστεία χωρίς να το 
περιµένει κανείς· για κάτι που, ενώ στην αρχή το ειρωνεύεται ή το 
κοροϊδεύει κανείς, επειδή το θεωρεί απίθανο να συµβεί, στη συνέχεια 
πραγµατοποιείται: κανείς δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά στην αρχή, ό-
ταν έλεγε ότι θα διαπρέψει, αλλά ~ να τος τώρα µεγάλος και τρανός || 
-Νόµιζα ότι το 'λέγε αστεία ότι θα πουλήσει το σπίτι. —, να που το 
'κάνε τελικά! ΣΥΝ. πλάκα-πλάκα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αστείος. 

αστειεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αστειεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} 1. (+µε 
κάποιον/κάτι | -l-για κάτι) κάνω αστεία, χαριτολογώ: γεµάτος κέφι α-
στειευόταν µε όλους και για όλα || αστειευόταν µε τους χωρικούς για 
το πώς προφέρουν στο χωριό µερικές λέξεις ΣΥΝ. χωρατεύω, καλα-
µπουρίζω, παίζω, χαριεντίζοµαι, αστεΐζοµαι, κάνω πλάκα ΑΝΤ. σοβα-
ρολογώ 2. (µτφ. + άρνηση δεν) για κάποιον/κάτι που πρέπει να αντι-
µετωπίζεται µε µεγάλη προσοχή και όχι µε επιπόλαιο τρόπο: ο καθη-
γητής δεν αστειεύεται-µηδενίζει όποιον δεν διαβάζει || ντύσου καλά, 
γιατί ο καιρός δεν αστειεύεται 3. (µτφ.) αντιµετωπίζω (κάποιον/κάτι) 
περισσότερο αστεία από όσο θα έπρεπε: µην αστειεύεσαι µαζί του | 
µε τον πόνο του 4. (συνήθ. στο β' πρόσ. ρητορικών ερωτήσεων, για να 
εκφραστεί έντονη άρνηση ή κατάφαση): Αστειεύεσαι; Και βέβαια θα 
έρθω µαζί σου! || Αστειεύεσαι; Εγώ να πω τέτοιο πράγµα; ΣΥΝ. αστεία 
λες; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αστείος, αποθετικός. 



αστειζοµαι 299 αστερίσκος 
 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αστείος]. 
αστειζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) κάνω 

αστεία, αστειεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αστείος, αποθετικός. [ΕΤΎΜ. µτγν 
< αρχ. αστείος, o τ. αστειζοµαι αντί *άστειίζοµαι κατά «προφύλαξη», 
για να αποφευχθούν τα αλλεπάλληλα -ιι-, πβ. και *άρχαιικός > 
αρχαϊκός]. 

αστείο (το) λόγος ή πράξη που προκαλεί το γέλιο, χωρατό: καταπλη-
κτικό ~· γελούσαµε ασταµάτητα || µην το παίρνεις σοβαρά· το είπε για 
- ΣΥΝ. αστεϊσµός, ευφυολόγηµα, (καθηµ.) καλαµπούρι, πλάκα" ΦΡ. 
(α) µεταξύ σοβαρού και αστείου για κάτι σοβαρό που λέγεται µε 
ήπιο τρόπο: ~ τού έκανε παρατήρηση για τη συµπεριφορά του (β) ούτε 
γι' αστείο για πράγµατα που δεν επιθυµεί κανείς να ακούσει, να δει ή 
να πάθει ούτε εικονικά ούτε χάριν αστεϊσµού: ~ δεν θέλω ν' ακούσω 
κάτι τέτοιο (γ) το ρίχνω στο αστείο αρχίζω να µη µιλώ σοβαρά, κυρ. 
όταν διαπιστώνω ότι είχα άδικο σε κάτι που υποστήριζα, θέλοντας 
έτσι να δείξω ότι δήθεν δεν σοβαρολογούσα από την αρχή: µόλις 
κατάλαβε ότι είχε άδικο, το 'ρίξε στο αστείο (δ) όχι αστεία! (στο τέλος 
συνήθ. τού λόγου) για να δείξουµε πόσο σηµαντικό, σπουδαίο, µεγάλο 
ή έντονο είναι κάτι ή ότι υπάρχει ή γίνεται µε αυθεντικό τρόπο (σε 
σύγκριση µε άλλα που αποµιµούνται κάτι αυθεντικό ή υστερούν σε 
ποιότητα, αξία κ.λπ.): εκεί γινόταν πραγµατική µάχη, ~! || αυτό είναι 
γλέντι, ~! ΣΥΝ. όχι παίξε-γέλασε (ε) στ' αστεία για κάτι που γίνεται 
χωρίς σοβαρή διάθεση, χωρίς να το εννοεί κανείς: το είπα ~, µην 
παρεξηγείσαι! ΣΥΝ. για πλάκα (στ) άσε τ' αστεία! ως έκκληση σε 
κάποιον να σοβαρευτεί: ~ επιτέλους! Η κατάσταση απαιτεί 
σοβαρότητα! || δεν αφήνουµε τ' αστεία, να δούµε πώς θα προλάβουµε 
τις προθεσµίες τής παράδοσης τού έργου; (ζ) δεν σηκώνω | δεν 
παίρνω από αστεία δεν µπορεί να αστειευθεί κανείς µαζί µου, παίρνω 
τα πάντα στα σοβαρά: πρόσεξε πώς µου µιλάς, γιατί εγώ - (η) υπό 
τύπον αστείου ως αστείο: του το 'πε ~, αλλά εκείνος το πήρε στα 
σοβαρά. — (υποκ.) αστειάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αστείος. 

αστειολογώ ρ. αµετβ. {αστειολογείς... | αστειολόγησα} λέω αστεία, 
αστειεύοµαι ΣΥΝ. ευφυολογώ. — αστειολογία (η) [αρχ.]. 

αστείος, -α, -ο 1. αυτός που προκαλεί γέλιο, διασκεδαστικός: όταν είχε 
κέφι, ήταν πολύ -1| µας διηγήθηκε - ιστορίες ΣΥΝ. ευτράπελος, κω-
µικός ANT. σοβαρός, βαρύς 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που στερείται σοβα-
ρότητας, γελοίος: κατάντησε ~ µε τα καµώµατα του ΣΥΝ. για γέλια, 
καταγέλαστος, περιγέλαστος, καραγκιόζης ANT. σοβαρός, αξιοπρεπής 
3. (κατ' επέκτ.) ανάξιος λόγου, ασήµαντος: η επιχειρηµατολογία του 
είναι ~µην τη λαµβάνεις υπ'όψινΣΥΝ. αµελητέος ANT. υπολογίσιµος. 
— αστεία επίρρ. (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άστε-ΐος, αρχική σηµ. «ο σχετιζόµενος µε το άστυ», < 
άστυ, άστε-ως. Η λ. ήδη από την Αρχ. χρησιµοποιείται για να προσ-
διορίσει τον κάτοικο τού άστεως και γενικότερα τον πολιτισµένο και 
καλλιεργηµένο άνθρωπο, τον ευφυολόγο, ο οποίος διανθίζει την οµι-
λία του µε ευτράπελα, αστεία]. 

αστείος - χωρατατζής - ανροίκος - δηµώδης - χωριάτης | χωρικός, 
o τόπος όπου ζει κανείς (πόλεις - αστικά κέντρα, επαρχία -χωριό) 
προσδίδει, κατά την αντίληψη των ανθρώπων, και ανάλογες 
ιδιότητες σε πρόσωπα και σε µορφές συµπεριφοράς. Έτσι, αυτός 
που ζει ή προέρχεται από το άστυ, ο αστείος, προσέλαβε τη σηµ. 
«καλλιεργηµένος» και «πνευµατώδης, που µιλάει χαριτωµένα, µε 
αστεία». Το ίδιο και ο χωρατατζής, ο αστείος, που λέει χωρατά, εί-
ναι αυτός που προέρχεται επίσης από τη χώρα, το µεγάλο µέρος, 
την πόλη. Αντίθετα, ο προερχόµενος από το χωριό µπορεί να έχει 
και κακή σηµασία στη λ. χωριάτης «άξεστος, στερούµενος τρό-
πων, καλής συµπεριφοράς» ή ουδέτερη περιγραφική στη λ. χωρι-
κός «αυτός που ζει στο χωριό, στην επαρχία, αγρότης». Αυτός που 
ζει στους αγρούς, ο αγροίκος, δηλώνει συνεκδοχικά και τον «άξε-
στο, ακαλλιέργητο, χωρίς τους αστικούς τρόπους τής καλής λεγό-
µενης συµπεριφοράς». Το ίδιο και η λ. δηµώδης, ο ζων και ανήκων 
στον δήµο, στον λαό, σήµανε τον «λαϊκό, ακαλλιέργητο, απλοϊκό» 
(πβ. δηµώδης και δηµοτική γλώσσα), αλλά βεβαίως ο δήµος ήταν 
αυτός που έδωσε και τη δηµοκρατία! 

αστειότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ. (σηµ. 1), αστειοτήτων (σηµ. 2)} 1. 
η έλλειψη σοβαρότητας σε κάποιον/κάτι, το να προκαλεί κάποιος/κά-
τι το γέλιο 2. (κυρ. στον πληθ.) λόγια ή πράξεις χωρίς σοβαρότητα, 
ανάξια λόγου: Αυτά που λέει είναι αστειότητες! Κανένας σοβαρός 
άνθρωπος δεν τα λαµβάνει υπ'όψιν του! ΣΥΝ. γελοιότητες. 

αστείρευτος, -η, -ο κ. αστέρευτος αυτός που δεν στερεύει, ανε-
ξάντλητος: είναι µια ~ πηγή γνώσης | εµπνεύσεως. — αστείρευτα 
επίρρ. 

αοτεϊσµός (ο) [µτγν.] (λόγ.) το αστείο, το χωρατό (βλ. λ. αστειζοµαι). 
άστειφτος, -η, -ο (σχολ. ορθ. άστυφτος) αυτός που δεν έχει στειφτεί 

(βλ. λ. στείβω): ~ πορτοκάλια || ~ ρούχα ANT. στειµµένος. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. άστειπτος < ά- στερητ. + στείβω]. 

αστέρας (ο) 1. ΑΣΤΡΟΝ. (α) κάθε αυτόφωτο ουράνιο σώµα που ακτι-
νοβολεί χάρη στις εσωτερικές θερµοπυρηνικές πηγές ενέργειας τις 
οποίες έχει (βλ. λ. πλανήτης): ο γαλαξίας µας αποτελείται από ανα-
ρίθµητους ~ ΣΥΝ. αστέρι, άστρο (β) αστέρας νίνσντας (κόκκινος) πολύ 
λαµπρός αστέρας ερυθρής απόχρωσης, µεγάλης ακτίνας, µε χαµηλή 
επιφανειακή θερµοκρασία, που βρίσκεται στα τελευταία στάδια τής 
εξέλιξης του (γ) αστέρας νάνος (λευκός) αστέρας που έχει πολύ 
µικρότερη ακτινοβόλο επιφάνεια από τον αστέρα γίγαντα, καθώς και 

πολύ µικρή λαµπρότητα (δ) καινοφανής | υπερκαινοφανής αστέρας 
(νόβα | σουπερνόβα) βλ. λ. καινοφανής κ. υπερκαινοφανής (ε) αειφα-
νής αστέρας αστέρας τού οποίου η φαινόµενη τροχιά γύρω από τον 
άξονα περιστροφής τής ουράνιας σφαίρας είναι ορατή από τον επί-
γειο παρατηρητή συγκεκριµένου τόπου (στ) αµφιφανής αστέρας 
αστέρας τού οποίου µέρος τής φαινόµενης τροχιάς είναι ορατό από 
τον επίγειο παρατηρητή συγκεκριµένου τόπου (ζ) αφανής αστέρας 
αστέρας τού οποίου κανένα µέρος τής φαινόµενης τροχιάς δεν είναι 
ορατό από τον επίγειο παρατηρητή συγκεκριµένου τόπου· αλλιώς αό-
ρατος αστέρας (η) απλανής αστέρας (απλανής αστήρ, Αριστ. Μετεω-
ρολογικά 343b, 9) αστέρας που φαίνεται σαν να διατηρεί σταθερή θέ-
ση στο Σύµπαν ANT. πλανήτης (θ) διάττων αστήρ | διάττοντας αστέ-
ρας (i) το µετέωρο που διαγράφει τροχιά στον ουρανό τη νύχτα, δί-
νοντας την εντύπωση αστεριού που πέφτει ΣΥΝ. (λαϊκ.) πεφταστέρι 
(ii) (µτφ.) πρόσωπο µε φήµη η οποία αποδείχθηκε πρόσκαιρη, που εµ-
φανίστηκε και εξαφανίστηκε γρήγορα από το προσκήνιο: υπήρξε 
ένας ~ τού κινηµατογράφου (ι) πολικός αστέρας ο λαµπρότερος ορα-
τός από το Β. Ηµισφαίριο αστέρας, που φαίνεται να βρίσκεται σχεδόν 
ακριβώς πάνω από τον Βόρειο Πόλο, ο αστέρας α τής Μικρής Αρκτου 
2. (α) διακριτικό τού βαθµού πολυτελείας ξενοδοχείων: ξενοδοχείο 
τεσσάρων - (β) διακριτικό ποιότητας οινοπνευµατωδών ποτών: κο-
νιάκ: πέντε αστέρων · 3. (µτφ.) πρόσωπο µε ξεχωριστές ικανότητες 
και επιτυχηµένο στον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται: ~ τού κι-
νηµατογράφου | τού θεάτρου | τού ποδοσφαίρου ΣΥΝ. φίρµα, αστέρι, 
σταρ, βεντέτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστρο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. αστήρ, -έρος < ά- προθεµ + I.E. *ster- «διασκορπισµέ-
νος», πβ. σανσκρ. star-, λατ. stella (< *ster-la), γαλλ. étoile, ιταλ. stella, 
ισπ. estrella, αγγλ. star, γερµ. Stern κ.ά. Οµόρρ. α-στρ-ο(ν), αστραπή 
(< ά-στερ-οπή), ά-στερ-ίας κ.ά. Οι αστρονοµικοί όροι είναι µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. αστέρας γίγαντας | νάνος (< αγγλ. (red) giant | (white) 
dwarf), καινοφανής | υπερκαινοφανής αστέρας (< αγγλ. nova | 
supernova) κ.ά.]. αστεράτος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) 1. (κυρ. στο θηλ. κ. 
ουδ.) αυτός που ξεχωρίζει από τους άλλους, που προκαλεί τον 
θαυµασµό: ~ γυναίκα | αυτοκίνητο 2. (στο αρσ.) για αξιωµατικό τού 
στρατού (ο οποίος έχει αστέρια, δηλωτικά τού βαθµού του, στις 
επωµίδες). αστέρευτος, -η, -ο -> αστείρευτος 
αστέρι (το) (αστερ-ιού | -ιών} 1. ο αστέρας (βλ.λ.)- ΦΡ. (α) αστέρι τής 
Αυγής ο αυγερινός (β) αστέρι τού Βορρά ο πολικός αστέρας (γ) έχω 
αστέρι | άστρο όλα µου έρχονται ευνοϊκά 2. (χαιδευτ.) αστέρι µου! 
προσφώνηση τρυφερότητας 3. αστέρια (τα) το διάστηµα, ο έναστρος 
θόλος: ταξίδι στ' ~ 4. σχέδιο ή σύµβολο που έχει το σχήµα αστεριού: 
το φόρεµα της ήταν γεµάτο ασηµένια - || τα ~ τής σηµαίας των Η.Π.Α. 
|| το ~ τού σερίφη- ΦΡ. αστέρι τής Βεργίνας βλ. λ. Βεργίνα 5. 
διακριτικό τού βαθµού των αξιωµατικών, προσαρµοσµένο στις επω-
µίδες τους: ο υπολοχαγός φέρει δύο ~ στην επωµίδα || ο στρατηγός έχει 
τέσσερα χρυσά - 6. (µτφ. για πρόσ.) (α) πρόσωπο που ξεχωρίζει για τις 
ικανότητες και τις επιδόσεις του: είναι το ~ τής τάξης (β) πρόσωπο 
που ξεχωρίζει στον χώρο τού θεάµατος, στον καλλιτεχνικό χώρο 
γενικότ. (βλ. λ. αστέρας, σηµ. 2): ένα νέο χορευτικό ~ γεννιέται ΣΥΝ. 
πρωταγωνιστής, ταλέντο, διασηµότητα, φίρµα, σταρ 7. Αστέρας (ο) 
µέλος κλάδου τού οδηγισµού, ο οποίος περιλαµβάνει παιδιά ηλικίας 4 
έως 6 ετών (βλ. λ. οδηγισµός) 8. ονοµασία διαφόρων πολύτιµων λίθων: 
~ τής Ινδίας (µεγάλο ζαφείρι) || ~ τής Ν. Αφρικής (µεγάλο διαµάντι) || ~ 
τού Νότου (άσπρο διαµάντι µε ρόδινη λάµψη). — (υποκ.) αστεράκι 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστρο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. άστεριον, υποκ. τού 
αρχ. αστήρ]. Αστερία (η) γυναικείο όνοµα. 
αστερίας (ο) {αστεριών} εχινόδερµο που το σχήµα τού σώµατος του 
θυµίζει αστέρι µε πέντε ακτίνες ΣΥΝ. σταυρός τής θάλασσας. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < αστήρ, -έρος + παραγ. επίθηµα -ίας]. αστέρινος, -η, -ο [1849] 
1. αυτός που σχετίζεται µε τα αστέρια, σχηµατίζεται ή προέρχεται από 
αυτά: γύρω µας έλαµπε ένα ~ φως || ~ σύµπλεγµα ΣΥΝ. αστρικός 2. 
αυτός που έχει τη λάµψη και το φως των αστεριών: ~ βλέµµα. 
Αστέριος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. αστήρ, -έρος]. αστερίσκος (ο) 1. 
µικρός αστέρας, αστεράκι 2. ΤΥΠΟΓΡ. αστεροειδές σηµάδι, κυρ. για 
παραποµπή σε υποσηµείωση ή σχόλιο · 3. ΕΚΚΛΗΣ. µεταλλικό 
αντικείµενο σε σχήµα αστέρα που καλύπτει τον ιερό δίσκο και 
συµβολίζει την έναστρη νύχτα τής γέννησης τού Χριστού • 4. BOT. 
ποώδες φυτό µε κίτρινα άνθη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστρο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αστήρ, -έρος + υποκ. επίθηµα -ίσκος. Η χρήση του ως συµβόλου είναι 
ήδη µτγν.]. 

Σηµειολογία τού αστερίσκου (*). Η µορφική λιτότητα τού σχήµα-
τος τού αστερίσκου και η απήχηση τού άστρου ως συµβολικού 
στοιχείου συνέβαλαν ώστε το σηµείο τού µικρού αστεριού, ο αστε-
ρίσκος, να χρησιµοποιηθεί συµβολικά για ποικίλες αναφορές στη 
γλώσσα και στα κείµενα. Έτσι, πολύ πρώιµα οι αρχαίοι γραµµατι-
κοί χρησιµοποιούσαν τον αστερίσκο για να δηλώσουν τα γνήσια 
κείµενα, σε αντίθεση προς τον οβελό, που δήλωνε τα νόθα κείµε-
να, τα εξοβελιστέα, τα αποκλειόµενα από τον πίνακα των γνήσιων 
κειµένων. Όπου χρειαζόταν να σηµανθεί ότι µέσα σε ένα κείµενο 
λείπουν (λόγω φθοράς στην παράδοση τού κειµένου) µία ή περισ- 

α- | αν- στερητικό 
α-οτείρωτος, -η, -ο α-στένευτος, -η, -ο α-στενοχώρητος, -η, -ο α-στερέωτος, -η, -ο α-στέριωτος, -η, -ο 
α-στελέχωτος,-η,-ο α-στενογράφητος, -η, -ο α-στερεοποίητος,-η,-ο α-στέρητος, -η, -ο 
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σότερες λέξεις ή ένα ή περισσότερα γράµµατα, πάλι ο αστερίσκος 
χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει την έλλειψη. Κατ' επέκταση, 
όταν χρειάστηκε να δηλωθούν στην επιστήµη τής ιστορικής γλωσ 
σολογίας τύποι λέξεων που δεν µαρτυρούνται σε κείµενα (αµάρ 
τυροι), είτε γιατί ανήκουν στην υποθετική ινδοευρωπαϊκή µητέρα 
γλώσσα είτε γιατί προέρχονται από απώτερες περιόδους τής ιστο 
ρίας µιας γλώσσας, τύποι στους οποίους οι γλωσσολόγοι ανάγο 
νται υποθετικά µέσω τής επανασύνθεσης (re-construction), τότε 
πάλι ο αστερίσκος δηλώνει συµβατικά τέτοιους αµάρτυρους επα- 
νασυντεθειµένους τύπους· π.χ. I.E. *kwe, από όπου ελλην. τε, λατ. 
que, σανσκρ. ca- αρχ. έχω < *Λέχ-ω< *σέχ-ω. Τελευταία, χρησιµο 
ποιείται ο αστερίσκος στη γλωσσολογία για να δηλώσει και τις 
αντιγραµµατικές λεγόµενες προτάσεις· π.χ. *Γιάννης ο άσκηση 
έλυσε την. → αµάρτυρος 

αστερισµός (ο) [µτγν.] 1. ΑΣΤΡΟΝ. φαινοµενικά αµετάβλητος σχηµα-
τισµός και οµάδα αστέρων που παρατηρούνται στον ουρανό: ~ τής 
Μεγάλης Άρκτου 2. (µτφ.) το πεδίο δράσης ή το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο εκτυλίσσοµαι διάφορα γεγονότα: η χώρα ζει στον - τής ευρω-
παϊκής ενοποίησης · 3. ζώδιο τής αστρολογίας: ο ~ τής Παρθένου. 

αστεροειδής, -ής, -ές {αστεροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός 
που µοιάζει µε αστέρα 2. ΑΣΤΡΟΝ. αστεροειδής (ο) µικρών διαστάσε-
ων σώµα τού πλανητικού µας συστήµατος, τού οποίου η τροχιά 
εκτείνεται µεταξύ τής τροχιάς τού Αρη και τού ∆ία. — αστεροειδώς 
επίρρ. [µτγν.]. 
[ETYM. αρχ. < αστήρ, -έρος + -ειδής < εϊδος «µορφή», o επιστηµ. όρ. 
είναι αντιδάν. από αγγλ. asteroid]. 

αστερόεις, -εσσα, -εν {αστερό-εντος (θηλ. -έσσης), -εντα | -εντες 
(θηλ. -εσσες, ουδ. -εντα), -έντων (θηλ. -εσσών)} (αρχαιοπρ.) 1. γεµάτος 
αστέρια: ~ ουρανός ΣΥΝ. έναστρος 2. αστερόεσσα (η) (αγγλ. The stars 
and stripes) η σηµαία των Η.Π.Α., που έχει πάνω της σχεδιασµένα πε-
νήντα ένα αστέρια (όσες είναι οι πολιτείες τής χώρας). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< *άστερό-εντς (µε απλοποίηση τού συµφωνικού συµπλέγµατος και 
αντέκταση) < αστήρ, -έρος]. 

αστεροσκοπείο (το) [1848] ΑΣΤΡΟΝ. ίδρυµα στο οποίο παρατηρούνται 
και µελετώνται µε ειδικά όργανα τα ουράνια σώµατα, καθώς και 
διάφορα µετεωρολογικά, µαγνητικά κ.ά. φαινόµενα: σεισµική δόνηση 
κατέγραψε ο σεισµογράφος τού Εθνικού ~ Αθηνών. — αστερο-
σκόπος (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. άστεροσκόπος < αστήρ, -έρος + -
σκόπος < σκοπός]. 

αστεφάνωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει στεφανωθεί, που δεν έχει 
φορέσει το στεφάνι τού γάµου: η µεγάλη του κόρη έµεινε ~ ΣΥΝ. ανύ-
παντρος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν έχει νόµιµη συζυγική σχέση, 
που συζεί παράνοµα: ζουν µαζί τόσα χρόνια αστεφάνωτοι. — αστε-
φάνωτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «χωρίς στέµµα», < ά- στερητ. + στεφανώ < 
στεφάνη. Ήδη µτγν. η σηµ. «αυτή που δεν φόρεσε νυφικό στέµµα, 
ανύπαντρη»]. 

αστήρ (ο) [αρχ.] {αστέρ-ος, -α | -ες} (αρχαιοπρ.) ο αστέρας (βλ.λ.). 
αστήρικτος, -η, -ο [µτγν.] κ. αστήριχτος 1. αυτός που δεν στηρίζεται, 

που δεν έχει στήριγµα: άφησαν ~ τη σκεπή τής καλύβας και είναι 
έτοιµη να πέσει 2. χωρίς υποστήριξη, χωρίς βοήθεια: έµεινε ~ από 
παντού, µόνος απέναντι στις κατηγορίες των αντιπάλων του ΣΥΝ. 
ανυποστήρικτος 3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει λογική, δεν στηρίζεται 
στην αλήθεια, αβάσιµος: πρόκειται για απαράδεκτη και ~ κατηγορία 
|| ~ ισχυρισµός | συκοφαντία | επιχείρηµα | δικαιολογία ΣΥΝ. αβέβαιος, 
αναιτιολόγητος, αθεµελίωτος, αναπόδεικτος. — αστήρικτα κ. 
αστήριχτα επίρρ. 

αστίατρος (ο) -+ αστυΐατρος 
αστιγµατισµός (ο) [1896] 1. ΙΑΤΡ. ανωµαλία τής όρασης, κατά την 

οποία αλλοιώνεται η κυρτότητα τού κερατοειδούς χιτώνα τού µα-
τιού (ή σπάν. τού κρυσταλλοειδούς φακού) και δεν επιτρέπει στις πα-
ράλληλες ακτίνες τού φωτός να ενωθούν σε κοινή εστία, µε αποτέ-
λεσµα την ασάφεια τµήµατος τού ειδώλου που σχηµατίζεται στον 
αµφιβληστροειδή 2. ΦΥΣ. οπτική βλάβη φακού ή κατόπτρου, κατά την 
οποία το είδωλο τού σηµείου είναι ευθύγραµµο τµήµα. — αστιγµα-
τικός, -ή, -ό [1889]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < α- στερητ. + στίγµα, < γαλλ. astig-
matisme]. 

αστικοβιοµηχανικός, -ή, -ό (περιοχή) που είναι αστική (δηλ. συ-
γκεντρώνει αστικό πληθυσµό) και στην οποία είναι εγκατεστηµένες 
(πολλές) βιοµηχανίες: η µόλυνση τού περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα 
έντονη στις - περιοχές. 

αστικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η διαδικασία συ-
γκέντρωσης τού πληθυσµού σε πόλεις· επίσης η επέκταση και ανα-
διάρθρωση των αστικών κέντρων λόγω τής εγκατάστασης αγροτικών 
πληθυσµών στις πόλεις, καθώς και η µετατροπή µικρών πόλεων σε 
αστικά κέντρα µε παράλληλη εγκατάλειψη και ερήµωση τής υπαί-
θρου (πβ. λ. αστυφιλία, εξαστισµός | αστισµός) 2. η βαθµιαία µετα-
βολή τής ταξικής συνείδησης τής εργατικής τάξης, µείωση τής αγω-
νιστικότητας της και µετατροπής των µελών της σε αστούς. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. urbanisation]. 

αστικοποκί) ρ. µετβ. {αστικοποιείς... | αστικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. εντάσσοµαι σε αστικό κέντρο, αποκτώ αστικά χαρα-
κτηριστικά: οι επαρχιακοί πληθυσµοί, που αστικοποιούνται, συχνά 
εµφανίζουν σηµεία αλλοτρίωσης || περιοχές που αστικοποιήθηκαν 

βίαια- (κυρ. το µεσοπαθ. αστικοποιούµαι) 2. αποκτώ τα χαρακτηρι-
στικά τού µέλους τής αστικής τάξης, εντάσσοµαι σε αυτή: πολλοί 
άνθρωποι των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων βαθµιαία αστικο-
ποιήθηκαν. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. urbaniser], αστικός, -ή, -ό 1. 

αυτός που σχετίζεται µε το άστυ, την πόλη και τους 
κατοίκους της, κατ' αντιδιαστολή προς αυτόν που σχετίζεται µε την 
επαρχία και τις αγροτικές περιοχές: ~ πληθυσµός | περιοχή | µουσική- 
ΦΡ. αστικό κέντρο η σχετικά µεγάλη πόλη· (ειδικότ.) η πόλη που 
συγκεντρώνει την οικονοµική ζωή τής ευρύτερης περιοχής στην 
οποία ανήκει: τα µεγάλα ~ || ο υπερπληθυσµός στα ~ 2. αυτός που 
αναφέρεται στο εσωτερικό µιας πόλης, που γίνεται ή κινείται εντός 
των ορίων της: ~ τηλεφώνηµα | διαδροµή | γραµµή τρένου | λεωφορείο 
ANT. υπεραστικός 3. ΠΟΛίτ. (α) αστική τάξη (i) η κοινωνική κα-
τηγορία που συγκροτείται, κατά κύριο λόγο, από άτοµα των οποίων 
οι πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές αντιλήψεις καθορίζονται 
πρωταρχικά από κριτήρια που συνδέονται µε την περιουσιακή τους 
κατάσταση και την τοποθέτηση τους υπέρ τού σεβασµού των θε-
σµών, ενώ επαγγελµατικά αναδεικνύονται κυρίως στους τοµείς τού 
εµπορίου, τής βιοτεχνίας και των ελευθέριων επαγγελµάτων (στην 
Αγγλική χρησιµοποιείται ευρέως ο όρος «µεσαία» [middle] τάξη) (ii) 
(κατά τον µαρξισµό) η κοινωνική τάξη που κατέχει τα µέσα παραγω-
γής και εκµεταλλεύεται τη µισθωτή εργασία· στο πλαίσιο τού καπι-
ταλιστικού συστήµατος βρίσκεται σε σύγκρουση µε την εργατική 
τάξη ΣΥΝ. µπουρζουαζία (βλ.λ.) (β) αστική επανάσταση κάθε επανά-
σταση τής αστικής τάξης κατά των παρηκµασµένων φεουδαρχικών 
κοινωνιών (λ.χ. η Γαλλική Επανάσταση· η Επανάσταση τού Φεβρου-
αρίου τού 1917 στη Ρωσία, πριν από τα Οκτωβριανά) 4. αυτός που 
χαρακτηρίζει τους αστούς ή παράγεται από αυτούς: ~ συνήθειες | 
τρόποι || η υποκριτική ~ ηθική || το ~ µυθιστόρηµα τού Μεσοπολέµου 
5. ΝΟΜ. (α) Αστικό ∆ίκαιο το σύνολο των διατάξεων ιδιωτικού δικαί-
ου που ρυθµίζουν τις έννοµες σχέσεις ιδιωτών υποδιαιρείται σε επι-
µέρους κλάδους (Γενικές Αρχές, Εµπράγµατο, Ενοχικό, Οικογενειακό, 
Κληρονοµικό) (β) αστική ευθύνη (ι) η υποχρέωση τού ιδιώτη να απο-
καταστήσει ζηµία που προκάλεσε άλλο πρόσωπο µε παράνοµη (αντί-
θετη στον νόµο) ή αντισυµβατική (αντίθετη στη σύµβαση) πράξη ή 
παράλειψη (ii) υπεγγυότητα τής περιουσίας (γ) Λστικός Κώδικας 
(συντοµ. Α.Κ.) (i) βασικό νοµοθέτηµα τού Αστικού ∆ικαίου, νοµικό 
κείµενο που περιλαµβάνει τις διατάξεις τού Αστικού ∆ικαίου: τα άρ-
θρα τού ~ (ii) (συνεκδ.) το βιβλίο που περιέχει το παραπάνω κείµενο: 
ανοίγω τον ~. — αστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστυ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < αστός. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. αστική τάξη 
(< γαλλ. bourgeoisie, classe bourgeoise), αστική επανάσταση (< γαλλ. 
révolution civile), Αστικό ∆ίκαιο (< γαλλ. droit civil), Αστικός Κώδικας 
(< γαλλ. code civil) κ.ά.]. 

αστικότητα (η) [1801] APXIT.-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. το σύνολο των χαρακτηρι-
στικών ενός δοµηµένου, αστικού περιβάλλοντος, στο οποίο δηµιουρ-
γείται η αίσθηση τής πόλης και οι προϋποθέσεις για την οµαλή, ευ-
χάριστη και δηµιουργική συµβίωση των ατόµων µέσα σε αυτήν. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. civisme]. 

άστικτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει στίγµατα, που δεν έχει διακο-
σµηθεί µε στίγµατα · 2. (για γραφή) αυτός που δεν έχει σηµεία στί-
ξεως: ~ κείµενο. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + στικτός < στίζω]. 

αστιξία (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} η απουσία στίξεως στον γραπτό λόγο. 
αστισµός (ο) η διαµονή στα αστικά κέντρα, καθώς και το σύνολο των 

συνεπειών που αυτή συνεπάγεται επίσης, ο αστικός τρόπος ζωής (πβ. 
λ. αστικοποίηση, αστυφιλία, αστός) ΣΥΝ. εξαστισµός. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. urbanisme]. 

αστοιχείωτος, -η, -ο (µειωτ.) αυτός που αγνοεί τις βασικές αρχές, τα 
βασικά στοιχεία, τα στοιχειώδη· (συνηθέστ. κατ' επέκτ.) αγράµµατος 
και απαίδευτος άνθρωπος: είναι ~· ούτε το όνοµα του δεν µπορεί να 
γράψει ΣΥΝ. αµόρφωτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- 
στερητ. + στοιχειώ < στοιχεϊον]. 

άστοργος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν συµπεριφέρεται µε στοργή και 
αγάπη στους άλλους: η ~ µητέρα εγκατέλειψε το παιδί της ΣΥΝ. 
άσπλαχνος, άκαρδος, σκληρός ANT. στοργικός, φιλόστοργος. — 
άστοργα επίρρ., αστοργία (η) [µτγν.]. 

αστός (ο), αστή (η) 1. (γενικά) ο κάτοικος τής πόλης ANT. επαρχιώ-
της, αγρότης, χωριάτης 2. αυτός που ανήκει οικονοµικά, πολιτικά και 
κοινωνικά στην αστική τάξη (βλ. αστική τάξη, λ. αστικός): µορφωµέ-
νος | καλλιεργηµένος ~ || η ζωή | οι συνήθειες | οι τρόποι των ~||η συ-
γκέντρωση οικονοµικής δύναµης στα χέρια των ~ οδήγησε τον 18ο αι. 
σε πολιτικές και οικονοµικές µεταβολές ΣΥΝ. µπουρζουάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. άστυ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *ΡαστΡ-ός (πβ. µυκ. wa-to) < άστυ < *Εάστυ. Στην κοι-
νωνιολ. σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. bourgeois]. 

αστοχασιά (η) η απερισκεψία, η έλλειψη σύνεσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος, πρωτιά. 

αστόχαστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει ή γίνεται χωρίς σκέψη, 
σύνεση: ~ άνθρωπος | ενέργεια ΣΥΝ. άκριτος, απερίσκεπτος, ασυλλό-
γιστος ΛΝΤ. στοχαστικός, συνετός, λογικός. — αστόχαστα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

αστόχηµα (το) [µτγν.] {αστοχήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να µην επι-
τύχει κανείς τον στόχο· η αστοχία 2. η εσφαλµένη ενέργεια, πράξη ή 
λόγος που κακώς έγινε ή ειπώθηκε: τέτοια αστοχήµατα υπονοµεύουν 

α- | αν- στερητικό 
ά-στηθος, -η, -ο α-στιγµάτιστος, -η, -ο α-στοίβαχτος, -η, -ο α-στοίχιστος, -η, -ο α-στόλιστος, -η, -ο 
α-οτηλίτευτος, -η, -ο α-στίλβωτος, -η, -ο α-στοιχειοθέτητος, -η, -ο α-στοκάριστος, -η, -ο α-στράβωτος, -η, -ο 
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την επιτυχία τής προσπάθειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. 
αστοχία (η) [µτγν.] (αστοχιών (σηµ. 2)} 1. η αποτυχία στο να βρει κα-νείς τον 

στόχο: η ~ των στρατιωτών στη βολή || η ~ ενός παίκτη στα σουτ που επιχειρεί 
2. το σφάλµα: υπάρχουν διάφορες ~ στο κείµενο του ΣΥΝ. αστόχηµα. 

άστοχος, -η, -ο [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που δεν πετυχαίνει τον στόχο του, που 
σκοπεύει χωρίς επιτυχία: η βολή του ήταν ~ ΣΥΝ. αποτυχηµένος, 
λανθασµένος ΑΝΤ. εύστοχος 2. (µτφ.) αυτός που δεν επιτυγχάνει τον σκοπό 
για τον οποίο γίνεται ή λέγεται ή που δεν επαληθεύεται από τα πράγµατα: ~ 
διατύπωση | επιχείρηµα | πρόβλεψη · 3. απερίσκεπτος ή ακατάλληλος για την 
περίσταση: η παρέµβαση σας σ' αυτό το σηµείο ήταν ~|| η δήλωση σας είναι ~ 
ΣΥΝ. ασυλλόγιστος, ατυχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. 

αστοχώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {αστοχείς... | αστόχησα} 1. δεν πετυχαίνω τον στόχο 
µου: θα είχε σκοτωθεί, αν το εχθρικό όπλο δεν αστοχούσε || αστόχησε στην 
τελευταία προσπάθεια για καλάθι || η µπάλα | η σφαίρα αστόχησε ΑΝΤ. ευστοχώ 
2. (µτφ.) αποτυγχάνω (στους υπολογισµούς ή στις κρίσεις µου), σφάλλω, 
πέφτω έξω: ~ στον σχεδιασµό τής πολιτικής | στην επιλογή επαγγέλµατος | στον 
επιµερισµό ευθυνών ΣΥΝ. πλανώµαι ΑΝΤ. επιτυγχάνω. 

αστράγαλος (ο) {αστραγάλ-ου | -ων, -ους} 1. ΑΝΑΤ. το κεντρικότερο οστό τού 
ταρσού µεταξύ των σφυρών και τής φτέρνας· το οστό που εξέχει στην κάτω 
δεξιά µεριά τού ποδιού ανάµεσα στην κνήµη και στο πέλµα: παραπάτησε και 
στραµπούλιξε τον ~ του 2. αστράγαλοι (οι) (παλαιότ.) παιχνίδι που παίζεται µε 
τους αστραγάλους (τα κότσια) των ζώων ΦΡ. (λόγ.) άχρις αστραγάλων! (αχρις 
αστραγάλων, δηλ. µέχρι τους αστραγάλους) ώς εκεί, µη περαιτέρω- λέγεται 
προς κάποιον προκειµένου να αντιληφθεί ότι υπάρχουν όρια, ότι µπορεί να 
κρίνει κάτι/κάποιον ώς εκεί που του επιτρέπει η ειδικότητα του, µέχρις ενός 
σηµείου. 
[ETYM. αρχ. < *όστρά-γ-αλ-ος < θ. *όστρα- (< *ostr-, πβ. όστρα-κον < 
όστοϋν) + παρέκταση -γ- + παραγ. επίθηµα -αλός. Η µεταβολή *<3στράγαλος 
> αστράγαλος οφείλεται σε προληπτική αφοµοίωση ό-> ά (πβ. *όστακός > 
αστακός). Τη φρ. άχρις αστραγάλων είπε ο περίφηµος ζωγράφος Απελλής (4ος 
αι. π.Χ.) προς υποδηµατοποιό ο οποίος, εκτός από την κριτική του για τον 
τρόπο µε τον οποίο είχαν ζωγραφιστεί τα σανδάλια στο έργο του Απελλή, 
επιχείρησε να προχωρήσει σε εικαστική ανάλυση τού όλου έργου. Το 
περιστατικό αφηγήθηκε αργότερα ο Πλίνιος (Naturalis Historia 35), 
αποδίδοντας στον Απελλή τη φρ. ne supra crepidam «όχι πέρα από το 
παπούτσι»]. 

αστράγγιστος, -η, -ο κ. αστράγγιχτος 1. αυτός που δεν έχει στραγγιστεί, που 
δεν του έχουν αφαιρεθεί υγρά (µε διήθηση ή φιλτράρισµα): ~ γιαούρτι ΑΝΤ. 
στραγγισµένος · 2. αυτός που είναι βρεγµένος, που δεν του έχει αφαιρεθεί 
νερό µε συµπίεση (στείψιµο), σούρωµα κ.ά.: µην απλώσεις τα ρούχα ~ ΣΥΝ. 
ασούρωτος ΑΝΤ. στραγγισµένος, σουρωµένος. 

αστράκι (το) {χωρ. γεν.) 1. µικρό αστέρι 2. (συνεκδ.) ζυµαρικό σε σχήµα 
αστεριού. 

αστραλον (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. διαφανής αδιάσταλτη επιφάνεια επάνω στην 
οποία γίνεται το µοντάζ (βλ.λ.) των κειµένων, φωτογραφιών κ.λπ. που 
προορίζονται για εκτύπωση σε όφσετ ή βαθυτυπία- αλλιώς χρωµοφάν. 

αστραπή (η) 1. η αναλαµπή, η λάµψη που δηµιουργείται στον ουρανό (συνήθ. σε 
περίπτωση καταιγίδας), η οποία οφείλεται στη µεγάλη θέρµανση τού 
ατµοσφαιρικού αέρα στο σηµείο όπου παράγεται κεραυνός (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) 
ο κεραυνός: µια ~ αυλάκωσε τον γκρίζο ουρανό- ΦΡ. (παροιµ.) καθαρός 
ουρανός αστραπές δεν φοβάται ο τίµιος και ειλικρινής άνθρωπος δεν φοβάται 
τον έλεγχο και την κριτική των άλλων: τον κατηγόρησαν για ατασθαλίες στην 
επιχείρηση, αλλ'αυτός τους αντιµετώπισε ατάραχος- ~ 3. (κατ' επέκτ.) κάθε ζωη-
ρή λάµψη, σπιθοβόληµα: µας κοίταζε µε βλέµµα που πετούσε αστραπές · 4. (µτφ. 
µε επιρρ. χρήση) µε πολύ µεγάλη ταχύτητα: έφυγε ~ ΣΥΝ. βολίδα 5. σε φράσεις 
που δηλώνουν µεγάλη ταχύτητα, π.χ. µε ταχύτητα αστραπής, σαν αστραπή: τα 
νέα διαδόθηκαν ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ✈  αστραπή (< *astr-) (< άστεροπή < αστήρ, -
έρος + οπή < όπ-, από όπου και ό'ψ «µάτι, βλέµµα»), οπότε η λ. άστεροπή πιθ. 
σήµαινε «το βλέµµα τού αστεριού, η λάµψη τού αστεριού». Η άποψη αυτή 
ενισχύεται σηµασιολογικώς από το αρµ. p'ayl-akn «αστραπή» < pâyl «λάµψη» 
+ akn «µάτια»). Η µεταβολή -ο- > -α- στους τύπους *άστροπή > αστραπή 
οφείλεται µάλλον στην επίδραση τού ρ. αστράπτω (βλ.λ.)]._ αστραπηδόν επίρρ. 
(λόγ.-σπάν.) µε ταχύτητα αστραπής, αστραπιαία: έφυγε ~. 
[ΕΤΥΜ; µτχν. < αστραπή + παραγ. επίθηµα -ηδόν (βλ.λ.)]. αστραπιιαίος, -α, -ο 
[µτγν.] γρήγορος σαν αστραπή: όλες οι ενέργειες έγιναν µε ~ ταχύτητα ΣΥΝ. 
ταχύς. αστραποβολώ ρ. αµετβ. {αστραποβολείς... | αστραποβόλησα) 1. ρίχνω 
αστραπές, αστράφτω: ο ουρανός αστραποβολούσε, κι έριχνε ασταµάτητη βροχή · 
2. (µτφ.) λαµποκοπώ, ακτινοβολώ, εκπέµπω λάµψη: το πρόσωπο του 
αστραποβόλησε από χαρά.  — αστραποβό-ληµα (το) [1890], αστραποβόλος, -
ος, -ο [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. άστραπηβολώ (-έω) < άστραπηβόλος < αστραπή 
+ -βόλος < βάλλω]. αστραπόβροντο (το) [µεσν.] αστραπές και βροντές, δηλ. 
κακοκαιρία, θύελλα. αστραποκαµένος, -η, -ο αυτός που κάηκε από κεραυνό 
ΣΥΝ. κε- 

ραυνόπληκτος. — αστραποκαίω ρ. 
αστραποφεγγιά (η) η λάµψη που προέρχεται από µία ή περισσότερες αστραπές. 

— αστραπόφεγγο (το). 
αστράπτω ρ. → αστράφτω 
αστράτευτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει υπηρετήσει ακόµη τη 

στρατιωτική του θητεία ή δεν πρόκειται να την υπηρετήσει λόγω απαλλαγής 
από αυτήν ΑΝΤ. στρατευµένος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει στρατευτεί σε 
συγκεκριµένη ιδεολογία ή καλλιτεχνικό ρεύµα: ~ λογοτεχνία | ποίηση | τέχνη. 
— αστράτευτα επίρρ. 

αστρατολόγητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει στρατολογηθεί, που δεν κλήθηκε 
στον στρατό ΑΝΤ. στρατολογηµένος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει 
επιστρατευθεί, κινητοποιηθεί για έναν σκοπό. — αστρατο-λόγητα επίρρ. 

αστραφτερός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που αστράφτει, που λαµποκοπά: το φεγγάρι 
πρόβαλε µεγάλο και ~ σαν ασηµένιος δίσκος || ~ βλέµµα || το απορρυπαντικό 
κάνει τα ρούχα ~ || ~ χαµόγελο ΣΥΝ. λαµπερός, ακτινοβόλος, φωτεινός. 

αστράφτω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {άστραψα} ♦ (αµετβ.) 1. ρίχνω αστραπές, 
αστραποβολώ: ο ουρανός άστραψε κι αµέσως µετά ακούστηκε µια δυνατή 
βροντή- ΦΡ. αστράφτω και βροντάω βλ. λ. βροντώ 2. (συνεκδ.) (α) είµαι 
πεντακάθαρος, λάµπω από καθαριότητα: µισή µέρα το καθάριζα, αλλά τώρα το 
δωµάτιο αστράφτει (β) λάµπω, ακτινοβολώ: στη θύµηση του τα µάτια της 
άστραψαν από χαρά || άστραψε σαν ήλιος στον ουρανό ΣΥΝ. λαµποκοπώ, 
γυαλίζω, λαµπυρίζω ♦ 3. (µετβ.) σε φράσεις που δηλώνουν δυνατό και 
απότοµο χτύπηµα στο πρόσωπο µε το χέρι (µε την παλάµη ή την εξωτερική 
πλευρά του), π.χ. την αστράφτω (κάποιου) | αστράφτω (κάποιου) ένα 
χαστούκι | ένα σκαµπίλι | έναν φούσκο | αστράφτω (κάποιου) µια 
χαστουκίζω (κάποιον): πρόσεχε πώς µιλάς, γιατί θα σου την αστράψω! || του 
άστραψε µια, που τη θυµάται ακόµη! || (ως απειλή) θα σου αστράψω µια, να 
δεις αν θα ξαναπείς τέτοιες κουβέντες! 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *άστρόπτω (όπου η µεταβολή *ά-στρόπτω 
> αστράπτω κατ' αναλογίαν προς τα ρ. σε -άπτώ) < *άστρο-πή < άστεροπή 
(βλ. λ. αστραπή)]. 

αστραχάν κ. αστρακάν (το) {άκλ.} µαύρη ή γκρίζα γούνα µε σγουρό τρίχωµα, 
φτειαγµένη από το δέρµα νεογέννητων προβάτων τής φυλής καρακούλ- 
χρησιµοποιείται κυρ. για παλτά και καπέλα. [ΕΤΥΜ. < Astrakhan, πόλη τής 
Ρωσίας στις όχθες τού Βόλγα, όπου παραγόταν αυτό το δέρµα. Το όν. τής 
πόλης ανάγεται σε τουρκ. haci tarhan < haci «χατζής (προσκυνητής στη 
Μέκκα)» -Ι- tarhan «αφορολόγητος», επειδή η πόλη ιδρύθηκε από έναν 
προσκυνητή, πράγµα που την εξαίρεσε από φορολογία]. 

αστρί (το) {χωρ. γεν.) (λογοτ.) το αστέρι: «κοιµήσου αυγή, κοιµήσου ~, 
κοιµήσου νιο φεγγάρι» (δηµοτ. τραγ.). Επίσης άστρι [ΕΤΥΜ. < µτγν. άστριον, 
υποκ. τού αρχ. αστήρ, o τ. άστρι είτε προέρχεται από αµάρτυρο *άστρίον (πβ. 
παιδίον > παιδί) είτε οφείλεται στο µέτρο τού γνωστού δηµοτικού τραγουδιού 
(ίαµβος: άτονη - το-νούµενη συλλαβή: κοιµήΐσου αστρί)]. 

αστρικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τα άστρα, αποτελείται ή 
προέρχεται από αυτά: ~ ανταύγεια | ακτινοβολία | φως | σµήνος (σύνολο 
αστέρων µε όµοια χαρακτηριστικά) | ηµέρα (το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο 
διαδοχικών επιστροφών τού Ήλιου στον Ισηµερινό) | έτος (ο χρόνος µεταξύ δύο 
άνω µεσουρανήσεων τού Ήλιου στο ίδιο σηµείο τού ουρανού σε σχέση µε έναν 
αστέρα) | χρόνος (χρόνος που βασίζεται στην αστρική ηµέρα) | άνεµος (η ροή 
υλικών από έναν αστέρα προς τον περιβάλλοντα χώρο) | σκόνη. άστρινος, -η, -ο 
(λογοτ.) αυτός που προέρχεται ή σχηµατίζεται από 
τα αστέρια: ~ φως | σχέδιο. άστριοι (οι) {αστρί-ων, -ους} ΟΡΥΚΤ. οµάδα 
αργιλοπυριτικών ορυκτών µε µεγάλη διάδοση στη φύση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. (απαντά στον ∆ιοσκουρίδη) < αρχ. άστρο ν (στη σηµ. «πολύτιµο, 
λαµπρό»)]. αστρίτης (ο) {αστριτών} (λαϊκ.) η οχιά (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < άστρο, πβ. κ. αστερίας]. άστρο (το) 1. το αστέρι, ο αστέρας (βλ.λ.): 
«Ένα παιδί µετράει τ' άστρα» (τίτλος µυθιστορήµατος τού Μ. Λουντέµη)- ΦΡ. (α) 
άστρο τής ηµέρας ο Ήλιος (β) άστρο τής νύχτας η Σελήνη (γ) άστρο τής 
αυγής ο Αυγερινός (δ) άστρο τής τραµουντάνας ο Πολικός Αστέρας (ε) κου-
βεντιάζω | µιλώ µε τ' άστρα βρίσκοµαι εκτός πραγµατικότητας- αε-ροβατώ, 
ονειροπολώ (στ) κατεβάζω τ' άστρα | υπόσχοµαι τον ουρανό µε τ' άστρα δίνω 
µεγάλες υποσχέσεις, που είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθούν (ζ) βλέπω 
άστρα | αστράκια ζαλίζοµαι (από δυνατό χτύπηµα που δέχθηκα) 2. (µτφ.) 
καθετί που λάµπει σαν αστέρι (βλ. λ. αστέρας κ. αστέρι) 3. άστρα (τα) (α) ο 
έναστρος θόλος και γενικότ. το διάστηµα: ταξίδι στ'~- ΦΡ. πόλεµος των άστρων 
(αγγλ. Star Wars) αµυντικό πρόγραµµα των Η.Π.Α., που εισηγήθηκε ο πρόεδρος 
Ρήγκαν το 1983, το οποίο αποσκοπούσε στην ανάπτυξη σύγχρονης στρατιω-
τικής τεχνολογίας στο διάστηµα αρχικά για την προστασία των Η.ΠΑ. από 
εχθρικούς πυραύλους (κυρ. µε πυρηνικές κεφαλές) (β) τα ζώδια, οι αστερισµοί 
τού ζωδιακού κύκλου (βλ. κ. λ. ζώδιο): κάθε πρωί διαβάζει το ωροσκόπιο, για 
να µάθει τι λένε τα ~ || τα ~ σάς συµβουλεύουν ΦΡ. δεν ταιριάζουν τα άστρα 
τους (για ανδρόγυνα) δεν ταιριάζουν οι χαρακτήρες τους, δεν συµβιώνουν 
αρµονικά · ΦΡ. ανατέλλει | µεσουρανεί | δύει το άστρο (κάποιου) (ί) βρίσκεται 
στην αρχή | στο τέλος µιας µεγάλης σταδιοδροµίας: στο Βατερλό έδυσε το άστρο 
τού Βοναπάρτη || στη Σαλαµίνα ανέτειλε το άστρο τού Θεµι- 

α- | αν- στερητικό 
α-στραγγάλιστος, -η, -ο α-στραπατσάριστος, -η, -ο α-στρατώνιστος, -η, -ο α-στριφογύριοτος, -η, -ο α-στρίφωτος, -η, -ο 
α-στραµπούλιχτος, -η, -ο α-στρατοπέδευτος, -η, -ο α-στρέβλωτος, -η, -ο ά-στριφτος, -η, -ο 
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σότερες λέξεις ή ένα ή περισσότερα γράµµατα, πάλι ο αστερίσκος 
χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει την έλλειψη. Κατ' επέκταση, 
όταν χρειάστηκε να δηλωθούνστην επιστήµη τής ιστορικής γλωσ 
σολογίας τύποι λέξεων που δεν µαρτυρούνται σε κείµενα (αµάρ 
τυρο1), είτε γιατί ανήκουν στην υποθετική ινδοευρωπαϊκή µητέρα 
γλώσσα είτε γιατί προέρχονται από απώτερες περιόδους τής ιστο 
ρίας µιας γλώσσας, τύποι στους οποίους οι γλωσσολόγοι ανάγο 
νται υποθετικά µέσω τής επανασύνθεσης (re-construction), τότε 
πάλι ο αστερίσκος δηλώνει συµβατικά τέτοιους αµάρτυρους επα- 
νασυντεθειµένους τύπους· π.χ. I.E. *kwe, από όπου ελλην. τε, λατ. 
que, σανσκρ. ca- αρχ. έχω < *Λεχ-ω < *σέχ-ω. Τελευταία, χρησιµο 
ποιείται ο αστερίσκος στη γλωσσολογία για να δηλώσει και τις 
αντιγραµµατικές λεγόµενες προτάσεις- π.χ. *Γιάννης ο άσκηση 
έλυσε την. → αµάρτυρος 

αστερισµός (ο) [µτγν.] 1. ΑΣΤΡΟΝ. φαινοµενικά αµετάβλητος σχηµατισµός και 
οµάδα αστέρων που παρατηρούνται στον ουρανό: ~ τής Μεγάλης Άρκτου 2. 
(µτφ.) το πεδίο δράσης ή το πλαίσιο µέσα στο οποίο εκτυλίσσονται διάφορα 
γεγονότα: η χώρα ζει στον ~ τής ευρωπαϊκής ενοποίησης · 3. ζώδιο τής 
αστρολογίας: ο - τής Παρθένου. 

αστεροειδής, -ής, -ές {αστεροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που 
µοιάζει µε αστέρα 2. ΑΣΤΡΟΝ. αστεροειδής (ο) µικρών διαστάσεων σώµα τού 
πλανητικού µας συστήµατος, τού οποίου η τροχιά εκτείνεται µεταξύ τής 
τροχιάς τού Αρη και τού ∆ία. — αστεροειδώς επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αστήρ, -έρος + -ειδής < είδος «µορφή», o επιστηµ. όρ. είναι 
αντιδάν. από αγγλ. asteroid]. 

αστερόεις, -εσσα, -εν {αστερό-εντος (θηλ. -έσσης), -εντα | -εντες (θηλ. -εσσες, 
ουδ. -εντα), -έντων (θηλ. -εσσών)} (αρχαιοπρ.) 1. γεµάτος αστέρια: ~ ουρανός 
ΣΥΝ. έναστρος 2. αστερόεσσα (η) (αγγλ. The stars and stripes) η σηµαία των 
Η.Π.Α., που έχει πάνω της σχεδιασµένα πενήντα ένα αστέρια (όσες είναι οι 
πολιτείες τής χώρας). [ΕΤΥΜ. αρχ. < *άστερό-εντς (µε απλοποίηση τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος και αντέκταση) < αστήρ, -έρος]. 

αστεροσκοπείο (το) [1848] ΑΣΤΡΟΝ. ίδρυµα στο οποίο παρατηρούνται και 
µελετώνται µε ειδικά όργανα τα ουράνια σώµατα, καθώς και διάφορα 
µετεωρολογικά, µαγνητικά κ.ά. φαινόµενα: σεισµική δόνηση κατέγραψε ο 
σεισµογράφος τού Εθνικού - Αθηνών. — αστερο-σκόπος (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. άστεροσκόπος < αστήρ, -έρος + -σκόπος < σκοπός]. 

αστεφάνωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει στεφανωθεί, που δεν έχει φορέσει το 
στεφάνι τού γάµου: η µεγάλη του κόρη έµεινε - ΣΥΝ. ανύπαντρος 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που δεν έχει νόµιµη συζυγική σχέση, που συζεί παράνοµα: ζουν 
µαζί τόσα χρόνια αστεφάνωτοι. — αστε-φάνωτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ·> αρχική σηµ. «χωρίς στέµµα», < ά- στερητ. + στεφανώ < 
στεφάνη. Ήδη µτγν. η σηµ. «αυτή που δεν φόρεσε νυφικό στέµµα, 
ανύπαντρη»]. 

αστήρ (ο) [αρχ.] {αστέρ-ος, -α | -ες} (αρχαιοπρ.) ο αστέρας (βλ.λ.). 
αστήρικτος, -η, -ο [µτγν.] κ. αστήριχτος 1. αυτός που δεν στηρίζεται, που δεν 

έχει στήριγµα: άφησαν ~ τη σκεπή τής καλύβας και είναι έτοιµη να πέσει 2. 
χωρίς υποστήριξη, χωρίς βοήθεια: έµεινε - από παντού, µόνος απέναντι στις 
κατηγορίες των αντιπάλων του ΣΥΝ. ανυποστήρικτος 3. (µτφ.) αυτός που δεν 
έχει λογική, δεν στηρίζεται στην αλήθεια, αβάσιµος: πρόκειται για 
απαράδεκτη και ~ κατηγορία || ~ ισχυρισµός | συκοφαντία | επιχείρηµα | 
δικαιολογία ΣΥΝ. αβέβαιος, αναιτιολόγητος, αθεµελίωτος, αναπόδεικτος. — 
αστήρικτα κ. αστήριχτα επίρρ. 

αστίατρος (ο) → αστυΐατρος 
αστιγµατισµός (ο) [1896] 1. ΙΑΤΡ. ανωµαλία τής όρασης, κατά την οποία 

αλλοιώνεται η κυρτότητα τού κερατοειδούς χιτώνα τού µατιού (ή σπάν. τού 
κρυσταλλοειδούς φακού) και δεν επιτρέπει στις παράλληλες ακτίνες τού 
φωτός να ενωθούν σε κοινή εστία, µε αποτέλεσµα την ασάφεια τµήµατος τού 
ειδώλου που σχηµατίζεται στον αµφιβληστροειδή 2. ΦΥΣ. οπτική βλάβη 
φακού ή κατόπτρου, κατά την οποία το είδωλο τού σηµείου είναι ευθύγραµµο 
τµήµα. — αοτιγµα-τικός, -ή, -ό [1889]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < α- στερητ. + στίγµα, < γαλλ. astigmatisme]. 

αστικοβιοµηχανικός, -ή, -ό (περιοχή) που είναι αστική (δηλ. συγκεντρώνει 
αστικό πληθυσµό) και στην οποία είναι εγκατεστηµένες (πολλές) βιοµηχανίες: 
η µόλυνση τού περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα έντονη στις ~ περιοχές. 

αστικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η διαδικασία συγκέντρωσης 
τού πληθυσµού σε πόλεις- επίσης η επέκταση και αναδιάρθρωση των αστικών 
κέντρων λόγω τής εγκατάστασης αγροτικών πληθυσµών στις πόλεις, καθώς 
και η µετατροπή µικρών πόλεων σε αστικά κέντρα µε παράλληλη 
εγκατάλειψη και ερήµωση τής υπαίθρου (πβ. λ. αστυφιλία, εξαστισµός | 
αστισµός) 2. η βαθµιαία µεταβολή τής ταξικής συνείδησης τής εργατικής 
τάξης, µείωση τής αγωνιστικότητας της και µετατροπής των µελών της σε 
αστούς. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. urbanisation]. 

αστικοποιώ ρ. µετβ. {αστικοποιείς... | αστικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -
ηµένος} 1. εντάσσοµαι σε αστικό κέντρο, αποκτώ αστικά χαρακτηριστικά: οι 
επαρχιακοί πληθυσµοί, που αστικοποιούνται, συχνά εµφανίζουν σηµεία 
αλλοτρίωσης || περιοχές που αστικοποιήθηκαν 

βίαια- (κυρ. το µεσοπαθ. αστικοποιούµαι) 2. αποκτώ τα χαρακτηριστικά τού 
µέλους τής αστικής τάξης, εντάσσοµαι σε αυτή: πολλοί άνθρωποι των 
κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων βαθµιαία αστικοποιήθηκαν. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. urbaniser]. αστικός, -ή, -ό 1. αυτός που 

σχετίζεται µε το άστυ, την πόλη και τους 
κατοίκους της, κατ' αντιδιαστολή προς αυτόν που σχετίζεται µε την επαρχία 
και τις αγροτικές περιοχές: ~ πληθυσµός | περιοχή | µουσική- ΦΡ. αστικό 
κέντρο η σχετικά µεγάλη πόλη· (ειδικότ.) η πόλη που συγκεντρώνει την 
οικονοµική ζωή τής ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει: τα µεγάλα ~|| ο 
υπερπληθυσµός στα ~ 2. αυτός που αναφέρεται στο εσωτερικό µιας πόλης, που 
γίνεται ή κινείται εντός των ορίων της: ~ τηλεφώνηµα | διαδροµή | γραµµή 
τρένου | λεωφορείο ΑΝΤ. υπεραστικός 3. ΠΟΛΙΤ. (α) αστική τάξη (i) η 
κοινωνική κατηγορία που συγκροτείται, κατά κύριο λόγο, από άτοµα των 
οποίων οι πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές αντιλήψεις καθορίζονται 
πρωταρχικά από κριτήρια που συνδέονται µε την περιουσιακή τους κατάσταση 
και την τοποθέτηση τους υπέρ τού σεβασµού των θεσµών, ενώ επαγγελµατικά 
αναδεικνύονται κυρίως στους τοµείς τού εµπορίου, τής βιοτεχνίας και των 
ελευθέριων επαγγελµάτων (στην Αγγλική χρησιµοποιείται ευρέως ο όρος 
«µεσαία» [middle] τάξη) (ii) (κατά τον µαρξισµό) η κοινωνική τάξη που 
κατέχει τα µέσα παραγωγής και εκµεταλλεύεται τη µισθωτή εργασία· στο 
πλαίσιο τού καπιταλιστικού συστήµατος βρίσκεται σε σύγκρουση µε την 
εργατική τάξη ΣΥΝ. µπουρζουαζία (βλ.λ.) (β) αστική επανάσταση κάθε 
επανάσταση τής αστικής τάξης κατά των παρηκµασµένων φεουδαρχικών 
κοινωνιών (λ.χ. η Γαλλική Επανάσταση· η Επανάσταση τού Φεβρουαρίου τού 
1917 στη Ρωσία, πριν από τα Οκτωβριανά) 4. αυτός που χαρακτηρίζει τους 
αστούς ή παράγεται από αυτούς: ~ συνήθειες | τρόποι || η υποκριτική ~ ηθική || 
το ~ µυθιστόρηµα τού Μεσοπολέµου 5. ΝΟΜ. (α) Αστικό ∆ίκαιο το σύνολο των 
διατάξεων ιδιωτικού δικαίου που ρυθµίζουν τις έννοµες σχέσεις ιδιωτών 
υποδιαιρείται σε επιµέρους κλάδους (Γενικές Αρχές, Εµπράγµατο, Ενοχικό, 
Οικογενειακό, Κληρονοµικό) (β) αστική ευθύνη (i) η υποχρέωση τού ιδιώτη 
να αποκαταστήσει ζηµία που προκάλεσε άλλο πρόσωπο µε παράνοµη (αντί-
θετη στον νόµο) ή αντισυµβατική (αντίθετη στη σύµβαση) πράξη ή παράλειψη 
(ii) υπεγγυότητα τής περιουσίας (γ) Αστικός Κώδικας (συντοµ. Α.Κ.) (i) 
βασικό νοµοθέτηµα τού Αστικού ∆ικαίου, νοµικό κείµενο που περιλαµβάνει 
τις διατάξεις τού Αστικού ∆ικαίου: τα άρθρα τού ~ (ii) (συνεκδ.) το βιβλίο που 
περιέχει το παραπάνω κείµενο: ανοίγω τον ~. — αστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άστυ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αστός. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. 
αστική τάξη (< γαλλ. bourgeoisie, classe bourgeoise), αστική επανάσταση (< 
γαλλ. révolution civile), Αστικό ∆ίκαιο (< γαλλ. droit civil), Αστικός Κώδικας 
(< γαλλ. code civil) κ.ά.]. 

αστικότητα (η) [1801] ΑΡΧΙΤ.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός 
δοµηµένου, αστικού περιβάλλοντος, στο οποίο δηµιουργείται η αίσθηση τής 
πόλης και οι προϋποθέσεις για την οµαλή, ευχάριστη και δηµιουργική 
συµβίωση των ατόµων µέσα σε αυτήν. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
civisme]. 

άστικτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει στίγµατα, που δεν έχει διακοσµηθεί µε 
στίγµατα · 2. (για γραφή) αυτός που δεν έχει σηµεία στίξεως: ~ κείµενο. 
[ΕΤΥΜ °ΦΧ· < ά- στερητ. + στικτός < στίζω]. 

αστιξία (η) [µτγν] {χωρ. πληθ.} η απουσία στίξεως στον γραπτό λόγο. 
αστισµός (ο) η διαµονή στα αστικά κέντρα, καθώς και το σύνολο των 

συνεπειών που αυτή συνεπάγεται- επίσης, ο αστικός τρόπος ζωής (πβ. λ. 
αστικοποίηση, αστυφιλία, αστός) ΣΥΝ. εξαστισµός. [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. urbanisme]. 

αστοιχείωτος, -η, -ο (µειωτ.) αυτός που αγνοεί τις βασικές αρχές, τα βασικά 
στοιχεία, τα στοιχειώδη· (συνηθέστ. κατ' επέκτ.) αγράµµατος και απαίδευτος 
άνθρωπος: είναι ~- ούτε το όνοµα του δεν µπορεί να γράψει ΣΥΝ. αµόρφωτος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + στοιχειώ < στοιχεϊον]. 

άστοργος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν συµπεριφέρεται µε στοργή και αγάπη 
στους άλλους: η ~ µητέρα εγκατέλειψε το παιδί της ΣΥΝ, άσπλαχνος, άκαρδος, 
σκληρός ΑΝΤ. στοργικός, φιλόστοργος. — άστοργα επίρρ., αστοργία (η) 
[µτγν]. 

αστός (ο), αστή (η) 1. (γενικά) ο κάτοικος τής πόλης ΑΝΤ. επαρχιώτης, αγρότης, 
χωριάτης 2. αυτός που ανήκει οικονοµικά, πολιτικά και κοινωνικά στην 
αστική τάξη (βλ. αστική τάξη, λ. αστικός): µορφωµένος | καλλιεργηµένος ~||η 
ζωή | οι συνήθειες | οι τρόποι των ~ || η συγκέντρωση οικονοµικής δύναµης στα 
χέρια των ~ οδήγησε τον 18ο αι. σε πολιτικές και οικονοµικές µεταβολές ΣΥΝ. 
µπουρζουάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστυ. 
[ΕΤΥΜ αρλ· < *ΕαστΕ-ός (πβ. µυκ. wa-to) < άστυ < *Ράστυ. Στην κοι-νωνιολ. 
σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. bourgeois]. 

αστοχασιά (η) η απερισκεψία, η έλλειψη σύνεσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος, 
πρωτιά. 

αστόχαστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει ή γίνεται χωρίς σκέψη, σύνεση: ~ 
άνθρωπος | ενέργεια ΣΥΝ. άκριτος, απερίσκεπτος, ασυλλό-γιστος ANT. 
στοχαστικός, συνετός, λογικός. — αστόχαστα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

αστοχηµα (το) [µτγν.] {αστοχήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να µην επιτύχει 
κανείς τον στόχσ η αστοχία 2. η εσφαλµένη ενέργεια, πράξη ή λόγος που 
κακώς έγινε ή ειπώθηκε: τέτοια αστοχήµατα υπονοµεύουν 

α- | αν- στερητικό 
ά-στηθος, -η, -ο α-οτιγµάτιοτος, -η, -ο α-στοίβαχτος, -η, -ο α-στοίχιστος, -η, -ο α-στόλιστος, -η, -ο 
α-στηλίτευτος, -η, -ο α-στίλβωτος, -η, -ο α-οτοιχειοθέτητος, -η, -ο α-οτοκάριοτος, -η, -ο α-στράβωτος, -η, -ο 
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την επιτυχία τής προσπάθειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. 
αστοχία (η) [µτγν.] {αστοχιών (σηµ. 2)} 1. η αποτυχία στο να βρει κα-

νείς τον στόχο: η ~ των στρατιωτών στη βολή || η ~ ενός παίκτη στα 
σουτ που επιχειρεί 2. το σφάλµα: υπάρχουν διάφορες ~ στο κείµενο 
του ΣΥΝ. αστόχηµα. 

άστοχος, -η, -ο [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που δεν πετυχαίνει τον στόχο 
του, που σκοπεύει χωρίς επιτυχία: η βολή του ήταν ~ ΣΥΝ. αποτυ-
χηµένος, λανθασµένος ANT. εύστοχος 2. (µτφ.) αυτός που δεν επιτυγ-
χάνει τον σκοπό για τον οποίο γίνεται ή λέγεται ή που δεν επαληθεύ-
εται από τα πράγµατα: ~ διατύπωση | επιχείρηµα | πρόβλεψη · 3. α-
περίσκεπτος ή ακατάλληλος για την περίσταση: η παρέµβαση σας σ' 
αυτό το σηµείο ήταν ~||η δήλωση σας είναι ~ ΣΥΝ. ασυλλόγιστος, 
ατυχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. 

αστοχώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {αστοχείς... | αστόχησα} 1. δεν πετυχαίνω 
τον στόχο µου: θα είχε σκοτωθεί, αν το εχθρικό όπλο δεν αστοχούσε 
|| αστόχησε στην τελευταία προσπάθεια για καλάθι || η µπάλα | η 
σφαίρα αστόχησε ΑΝΤ. ευστοχώ 2. (µτφ.) αποτυγχάνω (στους υπολο-
γισµούς ή στις κρίσεις µου), σφάλλω, πέφτω έξω: ~ στον σχεδιασµό 
τής πολιτικής | στην επιλογή επαγγέλµατος | στον επιµερισµό ευθυνών 
ΣΥΝ. πλανώµαι ΑΝΤ. επιτυγχάνω. 

αστράγαλος (ο) {αστραγάλ-ου | -ων, -ους} 1. ΑΝΑΤ. το κεντρικότερο 
οστό τού ταρσού µεταξύ των σφυρών και τής φτέρνας- το οστό που 
εξέχει στην κάτω δεξιά µεριά τού ποδιού ανάµεσα στην κνήµη και 
στο πέλµα: παραπάτησε και στραµπούλιξε τον ~ του 2. αστράγαλοι 
(οι) (παλαιότ.) παιχνίδι που παίζεται µε τους αστραγάλους (τα κό-
τσια) των ζώων ΦΡ. (λόγ.) άχρις αστραγάλων! (αχρις αστραγάλων, 
δηλ. µέχρι τους αστραγάλους) ώς εκεί, µη περαιτέρω- λέγεται προς 
κάποιον προκειµένου να αντιληφθεί ότι υπάρχουν όρια, ότι µπορεί 
να κρίνει κάτι/κάποιον ώς εκεί που του επιτρέπει η ειδικότητα του, 
µέχρις ενός σηµείου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *όστρά-γ-αλ-ος < θ. *όστρα- (< *ostr-, πβ. όστρα-κον < 
όστοϋν) + παρέκταση -γ- + παραγ. επίθηµα -αλός. Η µεταβολή 
*όστράγαλος > αστράγαλος οφείλεται σε προληπτική αφοµοίωση ό-
> ά (πβ. *όστακός > αστακός). Τη φρ. άχρις αστραγάλων είπε ο πε-
ρίφηµος ζωγράφος Απελλής (4ος αι. π.Χ.) προς υποδηµατοποιό ο οποί-
ος, εκτός από την κριτική του για τον τρόπο µε τον οποίο είχαν ζω-
γραφιστεί τα σανδάλια στο έργο του Απελλή, επιχείρησε να προχω-
ρήσει σε εικαστική ανάλυση τού όλου έργου. Το περιστατικό αφηγή-
θηκε αργότερα ο Πλίνιος (Naturalis Historia 35), αποδίδοντας στον 
Απελλή τη φρ. ne supra crepidam «όχι πέρα από το παπούτσι»]. 

αστράγγιστος, -η, -ο κ. αστράγγιχτος 1. αυτός που δεν έχει 
στραγγιστεί, που δεν του έχουν αφαιρεθεί υγρά (µε διήθηση ή φιλ-
τράρισµα): ~ γιαούρτι ANT. στραγγισµένος · 2. αυτός που είναι βρεγ-
µένος, που δεν του έχει αφαιρεθεί νερό µε συµπίεση (στείψιµο), σού-
ρωµα κ.ά.: µην απλώσεις τα ρούχα ~ ΣΥΝ. ασούρωτος ANT. στραγγι-
σµένος, σουρωµένος. 

αστράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό αστέρι 2. (συνεκδ.) ζυµαρικό σε σχή-
µα αστεριού. 

αοτραλον (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. διαφανής αδιάσταλτη επιφάνεια επά-
νω στην οποία γίνεται το µοντάζ (βλ.λ.) των κειµένων, φωτογραφιών 
κ.λπ. που προορίζονται για εκτύπωση σε όφσετ ή βαθυτυπία- αλλιώς 
χρωµοφάν. 

αστραπή (η) 1. η αναλαµπή, η λάµψη που δηµιουργείται στον ουρανό 
(συνήθ. σε περίπτωση καταιγίδας), η οποία οφείλεται στη µεγάλη 
θέρµανση τού ατµοσφαιρικού αέρα στο σηµείο όπου παράγεται κε-
ραυνός (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) ο κεραυνός: µια - αυλάκωσε τον γκρίζο 
ουρανό- ΦΡ. (παροιµ.) καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται ο τί-
µιος και ειλικρινής άνθρωπος δεν φοβάται τον έλεγχο και την κριτική 
των άλλων: τον κατηγόρησαν για ατασθαλίες στην επιχείρηση, αλλ' 
αυτός τους αντιµετώπισε ατάραχος· ~ 3. (κατ' επέκτ.) κάθε ζωηρή 
λάµψη, σπιθοβόληµα: µας κοίταζε µε βλέµµα που πετούσε αστραπές · 
4. (µτφ. µε επιρρ. χρήση) µε πολύ µεγάλη ταχύτητα: έφυγε -ΣΥΝ. 
βολίδα 5. σε φράσεις που δηλώνουν µεγάλη ταχύτητα, π.χ. µε 
ταχύτητα αστραπής, σαν αστραπή: τα νέα διαδόθηκαν ~. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< *άστραπή (< *astr-) (< άστεροπή < αστήρ, -έρος + οπή < όπ-, από 
όπου και ό'ψ«µάτι, βλέµµα»), οπότε η λ. άστεροπή πιθ. σήµαινε «το 
βλέµµα τού αστεριού, η λάµψη τού αστεριού». Η άποψη αυτή 
ενισχύεται σηµασιολογικώς από το αρµ. p'ayl-akn «αστραπή» < pâyl 
«λάµψη» + akn «µάτια»). Η µεταβολή -ο- > -α- στους τύπους 
*άστροπή > αστραπή οφείλεται µάλλον στην επίδραση τού ρ. άστρά-
πτω (βλ.λ.)]. αστραπηδόν επίρρ. (λόγ.-σπάν.) µε ταχύτητα αστραπής, 
αστραπιαία: έφυγε ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αστραπή + παραγ. επίθηµα -ηδόν (βλ.λ.)]. 
αστραπιαίος, -α, -ο [µτγν.] γρήγορος σαν αστραπή: όλες οι ενέργειες 
έγιναν µε ~ ταχύτητα ΣΥΝ. ταχύς. αστραποβολώ ρ. αµετβ. 
{αστραποβολείς... | αστραποβόλησα} 1. ρίχνω αστραπές, αστράφτω: 
ο ουρανός αστραποβολούσε, κι έριχνε ασταµάτητη βροχή · 2. (µτφ.) 
λαµποκοπώ, ακτινοβολώ, εκπέµπω λάµψη: το πρόσωπο του 
αστραποβόλησε από χαρά.  — αοτραποβό-ληµα (το) [1890], 
αοτραποβόλος, -ος, -ο [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < µεσν. άστραπηβολώ (-έω) < 
άστραπηβόλος < αστραπή + -βόλος < βάλλω]. αστραπόβροντο (το) 
[µεσν.] αστραπές και βροντές, δηλ. κακοκαιρία, θύελλα. 
αστραποκαµένος, -η, -ο αυτός που κάηκε από κεραυνό ΣΥΝ. κε- 

ραυνόπληκτος. — αστραποκαίω ρ. 
αστραποφεγγιά (η) η λάµψη που προέρχεται από µία ή περισσότερες 

αστραπές. — αστραπόφεγγο (το). 
αστράπτω ρ. → αστράφτω 
αστράτευτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει υπηρετήσει ακόµη τη 

στρατιωτική του θητεία ή δεν πρόκειται να την υπηρετήσει λόγω 
απαλλαγής από αυτήν ΑΝΤ. στρατευµένος 2. (µτφ.) αυτός που δεν 
έχει στρατευτεί σε συγκεκριµένη ιδεολογία ή καλλιτεχνικό ρεύµα: ~ 
λογοτεχνία | ποίηση | τέχνη. — αστράτευτα επίρρ. 

αστρατολόγητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει στρατολογηθεί, που δεν 
κλήθηκε στον στρατό ANT. στρατολογηµένος 2. (µτφ.) αυτός που δεν 
έχει επιστρατευθεί, κινητοποιηθεί για έναν σκοπό. — αστρατο-
λόγητα επίρρ. 

αστραφτερός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που αστράφτει, που λαµποκοπά: το 
φεγγάρι πρόβαλε µεγάλο και ~ σαν ασηµένιος δίσκος || ~ βλέµµα || το 
απορρυπαντικό κάνει τα ρούχα ~ || ~ χαµόγελο ΣΥΝ. λαµπερός, 
ακτινοβόλος, φωτεινός. 

αστράφτω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {άστραψα} ♦ (αµετβ.) 1. ρίχνω αστραπές, 
αστραποβολώ: ο ουρανός άστραψε κι αµέσως µετά ακούστηκε µια 
δυνατή βροντή- ΦΡ. αστράφτω και βροντάω βλ. λ. βροντώ 2. (συνεκδ.) 
(α) είµαι πεντακάθαρος, λάµπω από καθαριότητα: µισή µέρα το κα-
θάριζα, αλλά τώρα το δωµάτιο αστράφτει (β) λάµπω, ακτινοβολώ: 
στη θύµηση του τα µάτια της άστραψαν από χαρά || άστραψε σαν ήλιος 
στον ουρανό ΣΥΝ. λαµποκοπώ, γυαλίζω, λαµπυρίζω ♦ 3. (µετβ.) σε 
φράσεις που δηλώνουν δυνατό και απότοµο χτύπηµα στο πρόσωπο µε 
το χέρι (µε την παλάµη ή την εξωτερική πλευρά του), π.χ. την 
αστράφτω (κάποιου) | αστράφτω (κάποιου) ένα χαστούκι | ένα σκα-
µπίλι | έναν φούσκο | αστράφτω (κάποιου) µια χαστουκίζω (κάποιον): 
πρόσεχε πώς µιλάς, γιατί θα σου την αστράψω! || του άστραψε µια, 
που τη θυµάται ακόµη! || (ως απειλή) θα σου αστράψω µια, να δεις αν 
θα ξαναπείς τέτοιες κουβέντες! 
[ΕΤΥΜ apX-> αβεβ. ετύµου, πιθ. < *άστρόπτω (όπου η µεταβολή *ά-
στρόπτω > αστράπτω κατ' αναλογίαν προς τα ρ. σε -άπτω) < *άστρο-
πή < άστεροπή (βλ. λ. αστραπή)]. 

αστραχάν κ. αστρακάν (το) {άκλ.} µαύρη ή γκρίζα γούνα µε σγουρό 
τρίχωµα, φτειαγµένη από το δέρµα νεογέννητων προβάτων τής φυλής 
καρακούλ- χρησιµοποιείται κυρ. για παλτά και καπέλα. [ΕΤΥΜ < 
Astrakhan, πόλη τής Ρωσίας στις όχθες τού Βόλγα, όπου παραγόταν 
αυτό το δέρµα. Το όν. τής πόλης ανάγεται σε τουρκ. haci tarhan < 
haci «χατζής (προσκυνητής στη Μέκκα)» + tarhan «αφορολόγητος», 
επειδή η πόλη ιδρύθηκε από έναν προσκυνητή, πράγµα που την 
εξαίρεσε από φορολογία]. 

αστρί (το) {χωρ. γεν.) (λογοτ.) το αστέρι: «κοιµήσου αυγή, κοιµήσου ~, 
κοιµήσου νιο φεγγάρι» (δηµοτ. τραγ.). Επίσης άστρι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
άστριον, υποκ. τού αρχ. αστήρ, o τ. άστρι είτε προέρχεται από 
αµάρτυρο *άστρίον (πβ. παιδίον > παιδί) είτε οφείλεται στο µέτρο 
τού γνωστού δηµοτικού τραγουδιού (ίαµβος: άτονη - το-νούµενη 
συλλαβή: κοιµή Ισου αστρί)]. 

αστρικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τα άστρα, αποτε-
λείται ή προέρχεται από αυτά: ~ ανταύγεια | ακτινοβολία | φως | σµή-
νος (σύνολο αστέρων µε όµοια χαρακτηριστικά) | ηµέρα (το χρονικό 
διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών επιστροφών τού Ήλιου στον Ιση-
µερινό) | έτος (ο χρόνος µεταξύ δύο άνω µεσουρανήσεων τού Ήλιου 
στο ίδιο σηµείο τού ουρανού σε σχέση µε έναν αστέρα) | χρόνος 
(χρόνος που βασίζεται στην αστρική ηµέρα) | άνεµος (η ροή υλικών 
από έναν αστέρα προς τον περιβάλλοντα χώρο) | σκόνη. 

άστρινος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που προέρχεται ή σχηµατίζεται από τα 
αστέρια: ~ φως | σχέδιο. 

άστριοι (οι) {αστρί-ων, -ους} ΟΡΥΚΤ. οµάδα αργιλοπυριτικών ορυκτών 
µε µεγάλη διάδοση στη φύση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. (απαντά στον ∆ιοσκουρίδη) < αρχ. άστρον (στη σηµ. «πο-
λύτιµο, λαµπρό»)]. 

αστρίτης (ο) {αστρντών} (λαϊκ.) η οχιά (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < άστρο, πβ. κ. αστερίας]. άστρο (το) 1. το αστέρι, ο αστέρας 
(βλ.λ.): «Ενα παιδί µετράει τ' άστρα» (τίτλος µυθιστορήµατος τού Μ. 
Λουντέµη)· ΦΡ. (α) άστρο τής ηµέρας ο Ήλιος (β) άστρο τής νύχτας η 
Σελήνη (γ) άστρο τής αυγής ο Αυγερινός (δ) άστρο τής τραµουντάνας 
ο Πολικός Αστέρας (ε) κουβεντιάζω | µιλώ µε τ' άστρα βρίσκοµαι 
εκτός πραγµατικότητας- αε-ροβατώ, ονειροπολώ (στ) κατεβάζω τ' 
άστρα | υπόσχοµαι τον ουρανό µε τ' άστρα δίνω µεγάλες υποσχέσεις, 
που είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθούν (ζ) βλέπω άστρα | αστράκια 
ζαλίζοµαι (από δυνατό χτύπηµα που δέχθηκα) 2. (µτφ.) καθετί που 
λάµπει σαν αστέρι (βλ. λ. αστέρας κ. αστέρι) 3. άστρα (τα) (α) ο 
έναστρος θόλος και γενικότ. το διάστηµα: ταξίδι στ'~- ΦΡ. πόλεµος 
των άστρων (αγγλ. Star Wars) αµυντικό πρόγραµµα των Η.Π.Α., που 
εισηγήθηκε ο πρόεδρος Ρήγκαν το 1983, το οποίο αποσκοπούσε στην 
ανάπτυξη σύγχρονης στρατιωτικής τεχνολογίας στο διάστηµα αρχικά 
για την προστασία των Η.Π.Α. από εχθρικούς πυραύλους (κυρ. µε 
πυρηνικές κεφαλές) (β) τα ζώδια, οι αστερισµοί τού ζωδιακού κύκλου 
(βλ. κ. λ. ζώδιο): κάθε πρωί διαβάζει το ωροσκόπιο, για να µάθει τι 
λένε τα ~ || τα ~ σάς συµβουλεύουν ΦΡ. δεν ταιριάζουν τα άστρα τους 
(για ανδρόγυνα) δεν ταιριάζουν οι χαρακτήρες τους, δεν συµβιώνουν 
αρµονικά · ΦΡ. ανατέλλει | µεσουρανεί | δύει το άστρο (κάποιου) (ι) 
βρίσκεται στην αρχή | στο τέλος µιας µεγάλης σταδιοδροµίας: στο 
Βατερλό έδυσε το άστρο τού Βοναπάρτη || στη Σαλαµίνα ανέτειλε το 
άστρο τού Θεµι- 

 

α-1 αν- στερητικό α-
στραγγάλιατος, -η, -ο α-
στραµττούλιχτος, -η, -ο 

α-στραπατοαριστος, -η, -ο 
α-στρατοπέδευτος, -η, -ο 

α-στρατωνιστος, -η, -ι 
α-στρέβλωτος, -η, -ο 

α-οτριφογυριστος, -η, -ο 
ά-στριφτος, -η, -ο 

α-οτριφωτος, -η, -ο 
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στοκλή (ϋ) ειδικότ. για τη ΦΡ. δύει το άστρο (κάποιου) παύει η καλή 
του τύχη, η εύνοια τής µοίρας. — (υποκ.) αστράκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ- άστρον < ά- προθεµ. + I.E. *str-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *ster-, το 
οποίο απαντά στη λ. αστήρ, ά-στέ-ρ-ος. Βλ. κ. αστέρας. Ο πόλεµος 
των άστρων αποδίδει το αγγλ. star wars, ενώ µετάφρ. δάνεια 
αποτελούν οι φρ. ανερχόµενο αστέρι (< γαλλ. une étoile montante), 
δύει το άστρο του (< γαλλ. son étoile pâlit)]. 

άστρο - αστέρι - αστέρας - αστήρ - σταρ. Η σηµασία των ουρα-
νίων σωµάτων και οι ποικίλη αντιλήψεις που έχουν δηµιουργηθεί 
σε σχέση µε αυτά, ευνόησαν τη χρήση περισσοτέρων τύπων τής 
αρχικής λ. αστήρ, η οποία παρέµεινε κυρίως ως όρος τής αστρο-
νοµίας. Από το θέµα αστερ- τής λ. αστήρ (αστέρ-ος) πλάστηκαν ο 
αστέρας, που αντικατέστησε ευρύτερα το αστήρ, και το (αρχικά 
υποκοριστικό) αστέρι (< αστέρ-ιον). Ήδη αρχαίο (ως πληθ. τού 
αστήρ) είναι το άστρα, που έδωσε τον πολύ εύχρηστο τ. άστρο (και 
τα σύνθετα του: αστρολόγος, αστρονόµος, αστρολάβος κ.ά.). Τόσο 
στην Αρχαία Ελλάδα όσο και σε νεότερους χρόνους και στις 
µέρες µας κατεξοχήν, τα άστρα και η µελέτη τους έπαιξαν και 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στις αντιλήψεις αρκετών ανθρώπων. 
Έτσι, ήδη στην Αρχαία δηµιουργήθηκαν η επιστηµονική µελέτη 
των άστρων, η αστρονοµία, και ο αστρονόµος, αλλά και η εµπει-
ρική (συχνά µαγική, µυστικιστική και παραπλανητική) ερµηνεία 
των άστρων, η αστρολογία, και ο αστρολόγος (αρχικά µάλιστα ο 
αστρολόγος σήµαινε ό,τι και ο αστρονόµος, που πρωτοαπαντά 
στον Πλάτωνα). Η σύγχρονη λ. σταρ ευδοκίµησε σε αναφορά µε 
τους λαµπερούς αστέρες τού θεάµατος (κινηµατογράφου - τηλεό-
ρασης) αποτελώντας δάνειο τής σύγχρονης Ελληνικής (< αγγλ. 
star). 

αστροβιολογία (η) ΒΙΟΛ. κλάδος τής διαστηµικής βιολογίας, που 
ασχολείται µε την αναζήτηση ζωής έξω από το ηλιακό σύστηµα ΣΥΝ. 
εξωβιολογία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. astrobiology]. 

αστροβολίδα (η) ο διάττων αστέρας (βλ. λ. αστέρας). 
αστροβολώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {αστροβολ-είς κ. -άς... | αστροβόλησα} 

(λογοτ.) 1. ακτινοβολώ, λάµπω: αστροβόλησε η µατιά του µόλις την 
είδε 2. (τριτοπρόσ. αστροβολάει) υπάρχει αστροφεγγιά λόγω τής 
ατµοσφαιρικής διαύγειας. — αστροβόληµα (το), αστροβολία (η). 
[ΕΤΥΜ. < άστρο + -βολώ < βάλλω]. 

αστρογράφος (ο) ΑΣΤΡΟΝ. συσκευή φωτογράφισης των αστρικών 
πεδίων για τη µελέτη των αστέρων (ιδ. των συντεταγµένων τους)· αλ-
λιώς αστρογραφικό τηλεσκόπιο. — αστρογραφία (η) [1889]. 

αστροειδής, -ής, -ές [µτγν] {αστροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυ-
τός που έχει το σχήµα άστρου. 

αστρολάβος (ο) ΑΣΤΡΟΝ. (παλαιότ.) όργα\Ό που χρησιµοποιήθηκε 
στη ναυσιπλοΐα για τον προσδιορισµό τού ύψους των αστέρων πάνω 
από τον ορίζοντα και που το αποτελούσαν ένας δίσκος µε υποδιαίρε-
ση σε µοίρες και ένα στερεωµένο περιστρεφόµενο γωνιόµετρο για τη 
σκόπευση τού αστέρα ή τού Ηλίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστρο. [ΕΤΥΜ µτγν. 
< άστρον + -λαβος < θ. λαβ-, πβ. αόρ. β' ε-λαβ-ον, ρ. λαµβάνω]. 

αστρολογία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η εµπειρική µελέτη των κινήσε-
ων των πλανητών, των αστέρων, τής σελήνης, µε σκοπό την αποκά-
λυψη στοιχείων για τη ζωή και τον χαρακτήρα των ανθρώπων και 
την πρόβλεψη τού µέλλοντος. — αστρολόγος (ο/η) [αρχ.], αστρολο-
γικός, -ή, -ό [αρχ.], ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστρο, φρασεολογία. 

αστροµαντεια (η) [µτγν.] η πρόγνωση τού µέλλοντος που βασίζεται 
στην παρατήρηση και τη µελέτη των άστρων. Επίσης αστροµαντική 
[µτγν.]. — αστροµάντης (ο) [µτγν.], αστροµάντισσα (η). 

αστροµαντεια ή αστροµαντία; Η παραδεδοµένη από την Αρχαία 
(∆ιόδωρος ο Σικελιώτης) γραφή τής λ. µε -ει- (αστροµαντεια) ση-
µαίνει ότι η λ. είναι προϊόν απευθείας συνθέσεως άστρο + µαντεία 
και όχι µετονοµατικό παράγωγο τού συνθέτου αστρόµαντις 
(Πολυδεύκης), οπότε θα έπρεπε να γράφεται µε -ι- (αστροµαντία) 
(πβ. πορεία, αλλά οδοιπόρος - οδοιπορία, ανδρεία, αλλά άνανδρος 
- ανανδρία). 

αστροµετρία (η) [1897] ΑΣΤΡΟΝ. Ο κλάδος που ασχολείται µε µετρή-
σεις σχετικά µε τις θέσεις και τις κινήσεις των ουρανίων σωµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. astrometry]. 

αστροναύτης (ο) {αστροναυτών}, αστροναύτισσα (η) {αστρο-
ναυτισσών} πρόσωπο που έχει εκπαιδευτεί, για να συµµετέχει σε 
αποστολές στο διάστηµα ως οδηγός ή µέλος πληρώµατος διαστηµο-
πλοίου ΣΥΝ. κοσµοναύτης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
astronaut]. 

αστροναυτική (η) η επιστήµη που µελετά την οργάνωση και πραγ-
µατοποίηση διαστηµικών ταξιδιών. — αστροναυτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελλτ)νογενής ξέν. όρ., < αγγλ. astronautics]. 

αστρονοµία (η) [αρχ.] η επιστήµη που µελετά όλα τα ουράνια σώ-
µατα µε τους διάφορους κλάδους της (αστροφυσική, κοσµολογία 
κ.ά.)- ερευνά τη θέση, τις διαστάσεις και τις κινήσεις τους, καθώς 
και τη φυσική και χηµική τους σύσταση, τη δηµιουργία τους και την 
εξέλιξη τους. — αστρονόµος (ο/η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστρο. 

αστρονοµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αστρο-
νοµία: ~ χάρτης | όργανα | µονάδα · 2. (µτφ.) υπερβολικός, αυτός που 
ξεπερνά τα συνηθισµένα όρια: - ποσό | αµοιβή | κέρδη ΣΥΝ. υπέρο-
γκος, ασύλληπτος. — αστρονοµικ-ά /-ώς [µτγν.] επίρρ. 

Αστροπαλιά (η) → Αστυπάλαια 
αστροπελέκι (το) {αστροπελεκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο κεραυνός. [ΕΤΥΜ 

µεσν. < άστραποπελέκι (µε απλολογία) < αστραπή + πελέκι (< πέλεκυς 
«τσεκούρι»)]. 

αστροφεγγιά (η) 1. η έντονη λάµψη των άστρων στον νυχτερινό ου-
ρανό 2. (συνεκδ.) νύχτα ξάστερη χωρίς φεγγάρι ΣΥΝ. ξαστεριά. — 
αστρόφεγγος, -η, -ο, αατροφέγγω ρ. 

αστροφυσική (η) [1893] ΑΣΤΡΟΝ. κλάδος τής αστρονοµίας που εξε-
τάζει τη χηµική σύνθεση και τη φυσική κατάσταση των ουράνιων 
σωµάτων. — αστροφυσικός (ο/η), αστροφυσικός, -ή, -ό [1890]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. astrophysique]. 

άστρωτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει στρωθεί (βλ. λ. στρώ-
νω): ~ τραπέζι | κρεβάτι | χαλί 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει στρώσει, 
δεν έχει έρθει σε κατάσταση καλής λειτουργίας, που δεν έχει συµ-
µορφωθεί: ~ αυτοκίνητο | µηχανή | άνθρωπος. 

άστυ (το) {άστ-εως | -η (κ. -εα), -εων} η κυρίως πόλη σε αντίθεση µε 
τα προάστια και την ύπαιθρο- ΦΡ. (λόγ.) (α) κλεινόν άστυ (= η ξα-
κουστή πόλη) η Αθήνα: οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν το - για το τριή-
µερο (β) ιοοτεφές άστυ (ίοστέφανοι... Άθάναι, Πίνδαρος, απ. 64) αυ-
τό το οποίο στέφεται από ία, µενεξέδες, που παίρνει µενεξεδί χρώµα 
την ώρα τής δύσης, η Αθήνα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Εάστυ (µυκ. wa-tu) < I.E. *wes- «διαµένω, κατοικώ», πβ. 
σανσκρ. vastu «τόπος κατοικίας», αρχ. γερµ. wesan «µένω, είµαι», αγ-
γλ. (I) was «ήµουν», γερµ. (ich) war «ήµουν» κ.ά. Το ελλην. Εάσ- (αντί 
*Εεσ- < *wes-), είναι µάλλον προϊόν αναλογικών επιδράσεων. Η λ. 
άστυ αντετίθετο ως προς τη χρήση στις λ. αγρός, πόλις, ακρόπολις, 
ειδικότ. δε δήλωνε την πόλη των Αθηνών]. 

άστυ - πόλη - αστός. Το άστυ είναι πανάρχαια ελληνική λ., που 
απαντά ήδη στις µυκηναϊκές επιγραφές: wa-tu = Εάστυ, wa-to = 
Έαστός. Το άστυ ως «αστικό κέντρο, αστική περιοχή, ανεπτυγµένη 
περιοχή κατοικούµενη από αστούς» αντετίθετο, στην αρχαιότητα, 
προς το αγρός | αγροί «αγροτική περιοχή, επαρχία», προς το ακρό-
πολις (ή άκρα πόλις) «το υψηλότερο τµήµα τής πόλης, οχυρό, 
φρούριο» και προς το πόλις «η πόλη ως πολιτική έννοια». Από το 
άστυ πλάστηκε το αστ-ός (< *ΕαστΕ-ός) και από αυτό το αστ-ικός 
(από όπου το σύγχρονο υπερ-αστικός). Ως άστυ («τό άστυ» ή «τό 
κλεινόν άστυ»), ως το κατεξοχήν άστυ θεωρήθηκε η πόλη των 
Αθηνών σε αντίθεση προς τις «προ-άστιες περιοχές», τα προάστια 
(ορθή γραφή προ-άστιο, όχι προ-άστειο), δηλ. τον Πειραιά κ.ά. Τε-
λικά, η λ. άστυ αντικαταστάθηκε από τη λ. πόλη, αφήνοντας πίσω 
της λίγα ευρέως γνωστά σύνθετα, όπως το αστυνόµος | αστυνο-
µία, και δίνοντας λαβή στη δηµιουργία αρκετών άλλων τον 19ο και 
20ό αι.: αστυφύλαξ (1892), αστυφιλία, αστυΐατρος | αστίατρος 
(περ. 1890), αστυµηχανικός (1894) κ.ά. Ότι το αστυνοµόανδρες και 
το αστυνοµογυναίκες, που πλάστηκαν (1894) για να αποδώσουν 
αντιστοίχως το αγγλ. policeman και policewoman, δεν επιβίωσαν, 
έχει σχέση και µε τη µορφή των συνθέτων και µε τις συνθήκες τής 
πραγµατικότητας. 

Αστυάναξ (ο) {Αστυάνακτ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Έκτορα και τής 
Ανδροµάχης· µετά την άλωση τής Τροίας ot Αχαιοί τον σκότωσαν ρί-
χνοντας τον από τα τείχη τής πόλης. Επίσης Αστυάνακτας. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «ο βασιλιάς τού άστεως», < άστυ + άναξ 
(βλ.λ.)]. 

αστυΐατρος [1833] κ. αστίατρος (ο/η) {αστυϊάτρ-ου | -ων, -ους) 
κρατικός γιατρός που ελέγχει την τήρηση των όρων υγιεινής στους 
δηµόσιους χώρους, όπως σε καταστήµατα, εστιατόρια κ.λπ. — αστυ-
ϊατρικός, -ή, -ό [1894] κ. αστιατρικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστυ. 

αστυκτηνίατρος (ο/η) [1833] {αστυκτηνιάτρ-ου | -ων, -ους} κτηνία-
τρος που ελέγχει την καταλληλότητα των τροφίµων ζωικής προελεύ-
σεως. — αστυκτηνιατρικός, -ή, -ό [1898]. 

αστυµηχανικός (ο/η) [1894] µηχανικός που επιβλέπει την τήρηση τής 
πολεοδοµικής και οικοδοµικής νοµοθεσίας. 

αστυνοµεύω ρ. µετβ. [1890] {αστυνόµευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -
µένος} 1. επιτηρώ, εποπτεύω την τήρηση τής τάξης (µε αστυνοµικές 
δυνάµεις ή µέτρα)· (κυρ. το µεσοπαθ. αστυνοµεύοµαι) επιτηρούµαι ή 
προστατεύοµαι από αστυνοµικούς, ελέγχονται οι κινήσεις µου: όλη η 
περιοχή αστυνοµεύεται λόγω αυξηµένης εγκληµατικότητας · 2. (µτφ.) 
ελέγχω, παρακολουθώ, προσπαθώ να ελέγξω το πνεύµα ή τις πράξεις 
(κάποιου): σε µια δηµοκρατία δεν επιτρέπεται να αστυνοµεύεται η 
προσωπική ζωή των πολιτών ΣΥΝ. παρακολουθώ. — αστυνόµευση^) 
[1888]. 

αστυνοµία (η) {χωρ. πληθ.) 1. (συνήθ. µε κεφ.) η κρατική υπηρεσία 
που µεριµνά για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, την 
εξασφάλιση τής δηµόσιας τάξης και γενικότ. την εφαρµογή των νό-
µων που θεσπίζει η πολιτεία, την καταπολέµηση τού εγκλήµατος και 
ενίοτε την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών: µυστική | στρα-
τιωτική | τουριστική ~|| ~ πόλεων 2. (περιληπτ.) (α) το σύνολο όσων 
υπηρετούν στην παραπάνω υπηρεσία, τα όργανα τής τάξεως: η ~ 
ερευνά τις συνθήκες τού µυστηριώδους θανάτου || κινητοποιήθηκε 

α- | αν- στερητικό 
α-στροβίλιστος, -η, -ο α-στύλωτος, -η, -ο α-συγκέραστος. -η, -ο α-σύγχιστος, -η, -ο α-συγχώνευτος, -η, -ο 
α-στρογγύλευτος, -η, -ο α-συγκέντρωτος, -η, -ο α-συγκλόνιστος, -η, -ο α-συγχρώτιστος, -η, -ο α-σύζευκτος, -η, -ο 
α-στρύµωχτος, -η, -Ο α-συγκεφαλαίωτος, -η, -ο α-συγκόλλητος, -η, -ο α-σύγχυτος, -η, -ο α-συζήτητος, -η, -ο 
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όλη η ~ (β) αστυνοµική δύναµη: φοιτητές συγκρούστηκαν µε την - 3. 
(συνεκδ.) το κτήριο όπου στεγάζεται αστυνοµική δύναµη, το αστυνοµικό 
τµήµα: κρατείται στην ~ || το σπίτι του βρίσκεται δίπλα στην -ΣΥΝ. τµήµα, 
Ασφάλεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστυ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αστυνόµος]. αστυνοµικός 
(ο/η), (λαϊκ.) αστυνοµικίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που υπηρετεί 
στην Αστυνοµία ΣΥΝ. αστυφύλακας (ο/η). αστυνοµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε την Αστυνοµία και τη δράση της: ~ τµήµα | µέτρο | 
µυθιστόρηµα | ταινία | διάταξη- ΦΡ. (α) αστυνοµική ταυτότητα ατοµικό 
δελτίο µε αύξοντα αριθµό, που εκδίδουν οι αστυνοµικές αρχές και που 
περιλαµβάνει όλα τα ατοµικά στοιχεία, καθώς και το δακτυλικό 
αποτύπωµα κάθε πολίτη (β) αστυνοµικό κράτος το κράτος στο οποίο η 
κυβέρνηση χρησιµοποιώ την Αστυνοµία ως µηχανισµό ελέγχου των 
πολιτών και καταπίεσης των πολιτικών της αντιπάλων, συνήθ. µε τρόπο 
βίαιο και αντισυνταγµατικό, παραβιάζοντας τις ατοµικές ελευθερίες· 
αλλιώς αστυ-νοµοκρατία (γ) αστυνοµική δύναµη οµάδα αστυνοµικών 
που επιστρατεύεται συνήθ. για την αντιµετώπιση έκτακτων και σοβαρών 
περιστατικών, τα οποία συνδέονται µε τη διατήρηση τής δηµόσιας 
ασφάλειας: ισχυρή ~ εµπόδισε τους διαδηλωτές να προχωρήσουν (δ) 
(αστυνοµικό) όργανο ο/η αστυνόµος, αστυφύλακας 2. αυτός τού οποίου 
το θέµα | η υπόθεση σχετίζεται µε ένα έγκληµα και την εξιχνίαση του: ~ 
µυθιστόρηµα | ταινία. αστυνοµοκρατία (η) το αστυνοµικό κράτος (βλ. λ. 
αστυνοµικός). αστυνοµοκρατούµαι ρ. αµετβ. {αστυνοµοκρατείσαι... | 
αστυνοµο-κρατήθηκα} ελέγχοµαι αυστηρά από την Αστυνοµία: η περιοχή 
γύρω από το Πολυτεχνείο αστυνοµοκρατείται. αστυνόµος (ο/η) 1. 
αξιωµατικός τής Αστυνοµίας (βλ. κ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.) 2. (γενικότ.) κάθε 
αστυνοµικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άστυ + νόµος. Στην αρχ. Αθήνα ο αστυνόµος ήταν δι-
οικητικός αξιωµατούχος, ο οποίος µεριµνούσε για την ασφάλεια δρόµων, 
δηµοσίων χώρων και κτηρίων. Η αντίστοιχη υπηρεσία στην αρχ. Ρώµη 
ονοµαζόταν Politia (< αρχ. πολιτεία), από όπου αγγλ. κ. γαλλ. Police, 
γερµ. Polizei, ιταλ. Polizia κ.τ.ό.]. Αστυπάλαια (η) 1. νησί των 
∆ωδεκανήσων Ν∆. τής Κω 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. 
Επίσης (διαλεκτ.) Αστυπαλιά κ. Αστρο-παλιά. 
[ΕΤΥΜ. apX· Η άποψη 'Αστυπάλαια < άστυ + παλαιός, επειδή οι ∆ωριείς 
που εγκαταστάθηκαν εκεί βρήκαν έναν παλαιότερο οικισµό, δεν φαίνεται 
πιθανή. Περισσότερο αξιόπιστη φαίνεται η άποψη ότι πρόκειται για 
µετασχηµατισµό ξένης ονοµασίας (µε παρετυµολογική σύνδεση προς τις 
λ. άστυ και παλαιός), η οποία σήµαινε «χαµηλός τόπος», αφού το νησί 
αποτελείται από δύο τµήµατα που συνδέονται µεταξύ τους µε χαµηλό 
ισθµό. Νεότ. ονοµασία: Αστυπαλιά και (παρετυ-µολογικά προς το άστρο) 
Αστροπαλιά]. αστυσία (η) [µτγν.] {αστυσιών} ΙΑΤΡ. η αδυναµία (κάποιου) 
να έχει 
στύση. αστυφιλία (η) {χωρ. πληθ.} η τάση των αγροτικών πληθυσµών για 
µετακίνηση και εγκατάσταση στα (µεγάλα) αστικά και βιοµηχανικά 
κέντρα: το µεγάλο κύµα | το πρόβληµα τής ~ (πβ. λ. αστικοποίηση, 
αστισµός, αστός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστυ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
urbanisme]. άστυφτος, -η, -ο → άστειφτος 
αστυφύλακας (ο/η) [1892] {αστυφυλάκων} (παλαιότ.) το κατώτερο 
αστυνοµικό όργανο τής Αστυνοµίας Πόλεων (βλ. κ. λ. βαθµός, ΠίΝ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. ασύγγνωστος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν µπορεί να 
συγχωρηθεί, ασυγχώρητος: ~ αµέλεια | σφάλµα | προχειρότητα | πλάνη 
ΣΥΝ. αδικαιολόγητος, ανεπίτρεπτος ANT. συγγνωστός. — ασυγγνώστως 
επίρρ. [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + συγγνωστός «επιτρεπτός, συγχωρητός» < 
συγγιγνώσκω]. ασυγκάλυπτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να 
συγκαλυ-φθεί, φανερός: ~ ψέµα ANT. συγ(κε)καλυµµένος.   — 
ασυγκάλυτιτα | ασυγκαλϊιπτως επίρρ. [µεσν.]. ασυγκίνητος, -η, -ο [µτγν.] 
αυτός που δεν συγκινείται, ο αδιάφορος, ο απαθής: η µεγάλη αµοιβή που 
του έταξαν δεν τον άφησε ~ || µένει ~ µπροστά στον ανθρώπινο πόνο 
ΣΥΝ. αµέτοχος, αναίσθητος, σκληρό-καρδος ANT. ευσυγκίνητος, 
ευαίσθητος. — ασυγκίνητα επίρρ., ασυ-γκινησία (η) [1898]. 
ασυγκράτητος, -η, -ο [1889] αυτός που δεν συγκρατείται ή δεν µπορεί να 
συγκρατηθεί: ~ γέλιο | κλάµα | αγανάκτηση | µίσος | µένος ΣΥΝ. 
ακατάσχετος, αχαλίνωτος, παράφορος, χειµαρρώδης ANT. συ-
γκρατηµένος. — ασυγκράτητα επίρρ. ασύγκριτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός 
που δεν επιδέχεται σύγκριση, απαράµιλλος: ~ πολιτικός ηγέτης | 
οµορφιά | χάρη | µεγαλείο ΣΥΝ. απα-ράβλητος, ασυναγώνιστος, 
άφθαστος, µοναδικός.   — ασύγκριτα | ασυγκρίτως [µτγν.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός. ασυγκρότητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει 
συγκρότηση, ανοργάνωτος: ~ επιστήµονας | υπηρεσία ANT. 
συγκροτηµένος 2. αυτός που δεν έχει ακόµη συγκροτηθεί: η επιτροπή 
είναι ακόµη ~.  — ασυγκρότητα επίρρ. ασυγύριστος, -η, -ο (καθηµ.) 
αυτός που δεν έχει τακτοποιηθεί, ακατάστατος ΣΥΝ. ατακτοποίητος, 
απεριποίητος, ασυµµάζευτος, ατηµέλητος. — ασυγυρισιά (η). 
ασυγχρόνιστος, -η, -ο αυτός που δεν είναι συγχρονισµένος, που 

δεν µπορεί να συγχρονιστεί µε κάτι άλλο: ~ βήµατα | κινήσεις ΑΝΤ. 
συγχρονισµένος, σύγχρονος. — ασυγχρόνιστα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. asynchronised]. 

ασύγχρονος, -η, -ο ΤΕΧΝΟΛ. ασύγχρονος κινητήρας ηλεκτρικός κινητήρας 
εναλλασσόµενου ρεύµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
asynchrone]. 

ασυγχώρητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν είναι δυνατόν να συγ-
χωρηθεί, που δεν µπορεί κανείς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικά και 
δικαιολογίες: θα είσαι -, αν ξανακάνεις το ίδιο λάθος || ~ σφάλµα | 
αµάρτηµα ΣΥΝ. αδικαιολόγητος, ασύγγνωστος, ανεπίτρεπτος ΑΝΤ. 
συγγνωστός · 2. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που δεν έχει συγχωρηθεί, δεν έχει λάβει 
συγχώρηση από ιερέα: ο ετοιµοθάνατος ζήτησε να εξοµολογηθεί, γιατί 
δεν ήθελε να πεθάνει ~ ΑΝΤ. συγχωρεµένος. — ασυγχώρητα επίρρ. 

ασυδοσία (η) [1805] {χωρ. πληθ.} η ελευθερία δράσεως και κινήσεων 
χωρίς κανένα µέτρο, χωρίς περιορισµούς και έλεγχο, η αυθαίρετη και 
ανεξέλεγκτη δράση: ~ επικρατεί στα σχολεία· ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, 
ΣΥΝ. αυθαιρεσία, αναρχία. [ΕΤΥΜ. < ασύδοτος (βλ.λ.)]. 

ασύδοτος, -η, -ο [1805] (κακόσ.) αυτός που δεν ελέγχεται, δεν περιο-
ρίζεται από κανέναν: ~ δράση εγκληµατιών || δεν επιτρέπεται οι κρα-
τικοί υπάλληλοι να αφήνονται ασύδοτοι να κάνουν ό,τι θέλουν ΣΥΝ. 
ανεξέλεγκτος. — ασύδοτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < *α-σύν-δοτος «αυτός που δεν συνεισφέρει, δεν φορολογεί-
ται» < α- στερητ. -Ι- µτγν. συν-δίδωµι]. 

Α.Σ.Υ.Ε. (η) Ανωτάτη Στρατιωτική Υγειονοµική Επιτροπή. 
ασυζητητί επίρρ. [1889] (λόγ.) χωρίς να προηγηθεί συζήτηση· (κατ' 

επέκτ.) αναντίρρητα: η πρόταση απορρίφθηκε ~ || έσπευσαν να συµ-
µορφωθούν ~ προς τις συστάσεις του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 

ασύλητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει συληθεί: ~ τάφος ΑΝΤ. συ-
ληµένος. 

ασυλία (η) 1. το δικαίωµα να έχει κανείς άσυλο (βλ.λ.) 2. ΝΟΜ. (α) 
βουλευτική ασυλία το προνόµιο των βουλευτών να µη διώκονται για 
ποινικά αδικήµατα όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος χωρίς την άδεια 
τής Βουλής: θα ζητήσουν άρση τής ~ του (β) διπλωµατική ασυλία το 
προνόµιο των διπλωµατών να µην υπάγονται πλήρως στο νοµικό 
καθεστώς τού κράτους όπου είναι διαπιστευµένοι, για να ασκούν 
ανεµπόδιστα τα διπλωµατικά τους καθήκοντα. [ΕΤΥΜ αρχ. < άσυλον 
(βλ.λ.). Οι όροι βουλευτική | διπλωµατική ασυλία είναι µετάφρ. δάνεια 
από γαλλ. immunité parlamentaire | diplomatique]. 

ασύλληπτος, -η, -ο 1. (για καταδιωκόµενο) αυτός που δεν έχει ή δεν 
µπορεί να συλληφθεί: ο δολοφόνος παραµένει ~ ΣΥΝ. άπιαστος · 2. 
(µτφ.) αυτός τον οποίο δεν µπορεί να συλλάβει κανείς µε τον νου του, 
που δεν µπορεί να τον καταλάβει ή να τον διανοηθεί κανείς: ~ απάτη | 
έννοια | εµπειρία ΣΥΝ. αδιανόητος, αφάνταστος 3. (µτφ.) εκπληκτικός σε 
ταχύτητα, επιδεξιότητα και έµπνευση, τέτοιος που κανείς δεν µπορεί να 
τον παρακολουθήσει, να τον αντιληφθεί εγκαίρως: µε µια ~ ενέργεια ο 
παίκτης ξέφυγε από τους αντιπάλους του. — ασύλληπτα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < ά- στερητ. + συλλαµβάνω]. 

ασυλλογιστος, -η, -ο [αρχ.] 1. (παθ.) αυτός που γίνεται χωρίς λογική και 
σύνεση, απερίσκεπτος: ~ φέρσιµο | ενέργεια ΣΥΝ. αστόχαστος, 
επιπόλαιος, άκριτος ΑΝΤ. συνετός 2. (ενεργ.) αυτός που ενεργεί επι-
πόλαια, αντίθετα προς τη λογική: ~ άνθρωπος! Κάνει πράξεις για τις 
οποίες ύστερα µετανιώνει ΣΥΝ. επιπόλαιος ΑΝΤ. µυαλωµένος. — 
ασυλλόγιστα επίρρ., ασυλλογισιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

άσυλο (το) {ασολ-ου | -ων} 1. ιερός και απαραβίαστος τόπος: οι αστυ-
νοµικές δυνάµεις παραβίασαν το άσυλο και συνέλαβαν τους αναρχικούς 
που είχαν µαζευτεί στο Πολυτεχνείο 2. ΝΟΜ. (α) άσυλο κατοικίας | 
οικογενειακό άσυλο το απαραβίαστο τής κατοικίας, η απαγόρευση 
εισόδου (και παραµονής) στην κατοικία χωρίς ή παρά τη θέληση τού 
ενοίκου, εκτός από εξαιρέσεις που ορίζει ο νόµος, µε παρουσία 
δικαστικής αρχής· ιστορικά αναφέρεται κυρ. σε εκπροσώπους τής 
δηµόσιας εξουσίας, αλλά αφορά και σε κάθε ιδιώτη (β) πανεπιστηµιακό 
άσυλο η απαγόρευση εισόδου και επέµβασης αστυνοµικών ή 
διοικητικών οργάνων στους πανεπιστηµιακούς χώρους χωρίς την 
έγκριση των πανεπιστηµιακών αρχών 3. ο χώρος όπου παρέχεται 
προστασία και ασφάλεια σε καταδιωκόµενα πρόσωπα: προσφέρω | 
χορηγώ | βρίσκω | ζητώ ~ ΣΥΝ. καταφύγιο, κατάλυµα 4. πολιτικό άσυ-
λο το δικαίωµα αλλοδαπού να γίνει δεκτός υπό ειδικούς όρους στη 
χώρα όπου ζητεί καταφύγιο, επειδή διώκεται ή αδυνατεί να ζήσει στη 
δική του χώρα λόγω πολιτικών συνθηκών · 5. φιλανθρωπικό ή 
νοσηλευτικό ίδρυµα που παρέχει στέγη, διατροφή, ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη και προστασία σε άτοµα που έχουν ανάγκη, όπως φτωχούς, 
αρρώστους, αναπήρους κ.ά.: ~ ανιάτων ΣΥΝ. ευαγές | κοινωφελές 
ίδρυµα. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. άσυλον, ουδ. τού επιθ. άσυλος «ασφαλής, απαραβία-
στος» < ά- στερητ. + συλώ «λεηλατώ». Η λ. πέρασε και σε άλλες 
γλώσσες, λ.χ. αγγλ. asylum, γερµ. Asylum κ.ά.]. ασύµβατος, -η, -ο 
[αρχ.] 1. αυτός που δεν µπορεί να υπάρξει παράλληλα µε κάποιον άλλο, 
που δεν µπορεί να συνυπάρξει 2. (ειδικότ. στην πληροφορική και στα 
ηλεκτρονικά) (σύστηµα) που δεν µπορεί να λειτουργήσει σε διαφορετικό 
περιβάλλον από αυτό που το δηµιούργησε ΑΝΤ. συµβατός 3. ΙΑΤΡ. 
(στοιχείο ή φάρµακο) που σε δεδοµένο οργανισµό δεν µπορεί να 
λειτουργήσει σωστά και προκαλεί ανε- 

α- | αν- στερητικό 
α-συκοφάντητος, -η, -ο α-αυµβόλιστος, -η, -ο σ-συµµέτοχος, -η, -ο α-συµπαθής, -ής, -ές α-συµπίλητος, -η, -ο 
α-ουλλάβιστος,-η.-ο α-συµβούλευτος, -η, -ο α-συµµόρφωτος, -η, -ο α-συµπάθητος, -η, -ο 



ασυµβίβαστος 304 ασύντακτος 
 

πιθύµητες αντιδράσεις: ~ µετάγγιση αίµατος · 4. ΜΑθ. ασύµβατες 
ευθείες οι ευθείες που δεν είναι παράλληλες ούτε τέµνονται, δηλ. 
δεν ανήκουν στο ίδιο επίπεδο. — ασυµβάτως επίρρ. [µτγν.], ασυµ-
βατότητα (η). 

ασυµβίβαστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που εµµένει στις θέσεις του, 
που δεν συµβιβάζεται: έµεινε ~ από την αρχή ώς το τέλος ΣΥΝ. αδιάλ-
λακτος, ανένδοτος, ανυποχώρητος, άκαµπτος 2. αυτός που δεν ται-
ριάζει, δεν µπορεί να συνυπάρξει µε (κάτι άλλο): ιδιότητα ~ προς το 
αξίωµα τον ΦΡ. προσπαθώ να συµβιβάσω τα ασυµβίβαστα προσπα-
θώ να βρω συµβιβαστική λύση σε πράγµατα που δεν γίνεται να συµ-
βιβαστούν, να συνυπάρξουν 3. ασυµβίβαστο (το) η απαγόρευση να 
ασκεί το ίδιο πρόσωπο ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα λειτουργήµα-
τα^ να κατέχει δύο θέσεις. — ασυµβίβαστα επίρρ. 

ασύµβλητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει συµβληθεί, δεν έχει συνάψει µε 
κάποιον σύµβαση ή συµβόλαιο ΑΝΤ. συµβεβληµένος. [ΕΤΎΜ. αρχ. < 
ά- στερητ. + συµβάλλω]. 

ασυµµάζευτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν συµµαζεύτηκε ή δεν µπορεί 
να συµµαζευτεί- ασυγύριστος, ατακτοποίητος: ~ δωµάτιο ΣΥΝ. απερι-
ποίητος, ακατάστατος 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που ζει ζωή χωρίς 
ηθικούς φραγµούς: ~ γυναίκα | παιδί ΑΝΤ. συµµαζεµένος, συµµορφω-
µένος. — ασυµµάζευτα επίρρ. 

ασύµµετρος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει συµµετρία, δυσανά-
λογος (προς κάτι ή προς τα µέρη του): ~ σωµατική διάπλαση | µέγε-
θος | αριθµός (αυτός που έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία) ΑΝΤ. σύµµε-
τρος, συµµετρικός 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. ασϋµετροι ζυγοί βλ. λ. ζυγός. — 
ασύµµετρα επίρρ., ασυµµετρία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµµετρία. 

ασυµπίεστος, -η, -ο [1861] αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να συ-
µπιεστεί: ~ ροή ΑΝΤ. συµπιεσµένος. — ασυµπίεστα επίρρ. 

ασυµπλήρωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει ή δεν είναι δυνατόν 
να συµπληρωθεί: ~ έντυπ-ο | κενό | θέση | αίτηση | έργο ΣΥΝ. ατελής, 
ηµιτελής, ελλιπής, ανολοκλήρωτος ΑΝΤ. συµπληρωµένος, πλήρης, 
τελειωµένος. — ασυµπλήρωτα επίρρ. 

ασυµπόνετος, -η, -ο 1. (ενεργ.) αυτός που δεν δείχνει συµπόνια 2. 
(παθητ.) αυτός τον οποίο δεν συµπονούν. 

ασυµπτωµατικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. (νόσος) που δεν εµφανίζει κλινικά συ-
µπτώµατα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. asymptomatique]. 

ασύµπτωτος, -η, -ο ΜΑΘ. ασύµπτωτη ευθεία ευθεία τού επιπέδου µιας 
καµπύλης, που πλησιάζει συνεχώς ένα τµήµα της χωρίς ποτέ να το 
τέµνει. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + συµπίπτω]. 

ασυµφιλίωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν συµφιλιώθηκε µε κάποιον: 
µάλωσαν, αλλά αποκλείεται να µείνουν ~ ΣΥΝ. αφίλιωτος ΑΝΤ. συµ-
φιλιωµένος 2. (για ιδέες, θεωρίες, συστήµατα, καταστάσεις) αυτός 
που είναι ριζικά διαφορετικός και ασυµβίβαστος µε κάποιον άλλο: 
κοµουνισµός και καπιταλισµός είναι δύο συστήµατα ~ µεταξύ τους. 

ασύµφορος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν συµφέρει: η άµεση προσφυγή 
στις εκλογές είναι ~ για το έθνος || η πρόταση απορρίφθηκε ως ~ || ~ 
τιµή | λύση | όρος | µέτρο ΣΥΝ. ανώφελος, επιζήµιος ΑΝΤ. συµφέρων, 
επωφελής. — ασύµφορα επίρρ. 

ασυµφωνία (η) [αρχ.] {δύσχρ. ασυµφωνιών} 1. η έλλειψη συµφωνίας, 
η διαφωνία: ~ χαρακτήρων ΣΥΝ. διαφορά, αντίθεση, διχογνωµία · 2. 
ΜΟΥΣ. η έλλειψη µουσικής αρµονίας, η παραφωνία. 

ασυναγώνιστος, -η, -ο [1885] αυτός που δεν µπορεί κανείς να τον 
συναγωνιστεί, να συγκριθεί µαζί του: ~ ποιότητα || ~ τιµές (εξαιρετι-
κά χαµηλές) ΣΥΝ. απαράβλητος, απαράµιλλος, εκτός συναγωνισµού 
ΑΝΤ. συναγωνίσιµος. — ασυναγώνιστα επίρρ. 

ασυναίρετος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. αυτός που δεν έχει υποστεί συ-
ναίρεση (βλ.λ.): ~ ρήµατα | καταλήξεις || «ποιέω» είναι στα Αρχαία 
Ελληνικά ο ~ τύπος τού συνηρηµένου «ποιώ». — ασυναίρετα | ασυ-
ναιρέτως [µεσν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

ασυναίσθητα επίρρ.· χωρίς επίγνωση, χωρίς συναίσθηση- για πράξεις 
που δεν γίνονται απολύτως συνειδητά: παραµέρισα ~ και απέφυγα το 
αυτοκίνητο. — ασυναίσθητος, -η, -ο [µτγν.]. 

ασυναρτησία (η) [µτγν.] {ασυναρτησιών} 1. η έλλειψη λογικού ειρ-
µού, ακολουθίας 2. (συνεκδ., συνήθ. στον πληθ.) ο λόγος που χαρα-
κτηρίζεται από έλλειψη λογικού ειρµού, που είναι ακατανόητος: όλη 
τη νύχτα παραµιλούσε κι έλεγε ασυναρτησίες. 

ασυνάρτητος, -η, -ο αυτός που δεν διέπεται από λογική συνοχή και 
ακολουθία, που του λείπει ο λογικός ειρµός: ~ σκέψεις | λόγια | κεί-
µενο ΣΥΝ. ασύνδετος, ανακόλουθος, (οικ.) ξεκάρφωτος.  — ασυνάρ-
τητα | ασυναρτήτως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, ανόητος. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < ά- στερητ. + συναρτώ]. 

ασύνδετος, -η, -ο [αρχ.] 1, (κυριολ.) αυτός που δεν έχει συνδεθεί: το 
κύκλωµα δεν λειτουργεί, γιατί τα καλώδια είναι ~ 2. (συνεκδ.) αυτός 
που δεν έχει επαφή, επικοινωνία: ~ στρατιωτικές δυνάµεις ΣΥΝ. απο-
κοµµένος 3. αυτός που δεν έχει λογικό ειρµό, εσωτερική συνοχή: ~ 
λόγια | σκέψεις ΣΥΝ. ασυνάρτητος 4. ΓΛΩΣΣ. (σχήµα) ασύνδετο η πα-
ράθεση οµοειδών συντακτικών όρων, που δεν συνδέονται µεταξύ 
τους µε συνδετικά στοιχεία, π.χ. «γοργά ντυθεί, γοργά αλλαχτεί, γορ-
γά να πάει το γιόµα» (δηµοτ. τραγ.) || «Άνέγνων, εγνων, κατέγνων» 
(βλ.λ.); — ασύνδετα | ασυνδέτως [µτγν.] επίρρ. 

ασυνείδητο (το) {ασυνειδήτου | χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. 1. το µέρος τής 

ψυχής στο οποίο βρίσκονται απωθηµένες µνήµες, επιθυµίες και λει-
τουργίες που δεν ελέγχονται από τη συνείδηση 2. συλλογικό ασυνεί-
δητο σύνολο κοινών κληρονοµιών στοιχείων (αρχετύπων) που εµφα-
νίζονται σε διάφορες ανθρώπινες εκδηλώσεις (π.χ. στην τέχνη). 
[ΕΤΥΜ. Η σηµ. 1 αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γερµ. Unbewußte (όρος 
τού S. Freud), ενώ η σηµ. 2 αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γερµ. 
kollektives Unbewußte (όρος τού C. Jung)]. ασυνείδητος, -η, -ο 1. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ηθικών φραγµών: ο ~ οδηγός 
άφησε αβοήθητο το θύµα του και εξαφανίστηκε || ~ εγκληµατίας | 
πατέρας || ~ πράξη | στάση | καπηλεία ΣΥΝ. ανεύθυνος ΑΝΤ. 
ενσυνείδητος · 2. αυτός που δεν πηγάζει από τη συνείδηση, που 
γίνεται χωρίς επίγνωση ΑΝΤ. συνειδητός, ενσυνείδητος 3. ΨΥΧΟΛ. 
ασυνείδητο (το) βλ.λ. Επίσης ασύνειδος, -η, -ο (σηµ. 2). — ασυνείδητα | 
ασυνειδήτως [µτγν.] επίρρ., ασυνειδησία (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ευθύνη, συνείδηση. 

[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που δεν έχει επίγνωση ενός πράγ-
µατος», < ά- στερητ. + συνειδητός, o τ. ασύνειδος προέρχεται από α-
στερητ. και αρχ. σύνοιδα «συναισθάνοµαι, έχω επίγνωση»]. 

ασυνείδητος - υποσυνείδητος - ενσυνείδητος | συνειδητός - συ-
νειδητοποιηµένος. Οι πράξεις, τα λόγια, γενικότ. οι αντιδράσεις 
και η συµπεριφορά µας κυµαίνονται από πλευράς συνειδητότη-
τας, συνειδητής γνώσεως. Μια ενέργεια ή αντίδραση µας µπορεί 
να είναι ασυνείδητη (ή ασύνειδη), να τελείται δηλ. χωρίς να έχουµε 
συνείδηση, χωρίς επίγνωση ή αίσθηση τού τι κάνουµε· µπορεί να 
είναι υποσυνείδητη (υποσυνείδητο), αν έχουµε ασαφή, συγκε-
χυµένη ή περιορισµένη συνείδηση τού τι κάνουµε' ενσυνείδητη ή 
συνειδητή είναι, αντιθέτως, η ενέργεια που γίνεται µε πλήρη συ-
νείδηση, επίγνωση και αίσθηση τού τι κάνουµε. Ας σηµειωθεί ότι 
κατά τους ειδικούς η ουσιαστική διαφορά έγκειται όχι τόσο στη 
γνώση όσο στην πρόθεση που έχουµε για κάτι, πόσο δηλ. οι προ-
θέσεις είναι σαφείς και ξεκάθαρες (συνειδητός | ενσυνείδητος), 
ασαφείς ή αδιαµόρφωτες (υποσυνείδητος) ή ανύπαρκτες (ασυ-
νείδητος). Τελευταία, µε τη σηµ. τού συνειδητός χρησιµοποιείται 
και το συνειδητοποιηµένος (πολίτης, καταστάσεις κ.ά.), ενώ για 
το ασυνείδητος χρησιµοποιείται το ασυναίσθητος και, λιγότερο, 
το ασυνειδητοποίητος. 

ασυνεννοησία (η) {χωρ. πληθ.} η κατάσταση σύγχυσης, κατά την 
οποία ο ένας δεν επικοινωνεί σωστά µε τον άλλον, δεν είναι δυνατή 
η συνεννόηση, παρότι η γλώσσα είναι κοινή: άλλα τους λες, άλλα 
κάνουν πλήρης ~! 

ασυνεννόητος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µπορεί να συνεννοηθεί: ~ 
οµάδα 2. αυτός µε τον οποίο δεν µπορεί να συνεννοηθεί κανείς. — 
ασυνεννόητα επίρρ. 

ασυνέπεια (η) [1888] {ασυνεπειών} 1. το να είναι κανείς ασυνεπής: 
δεν έχει δώσει µέχρι τώρα δείγµατα ασυνέπειας- είναι πολύ ευσυνεί-
δητος και εντάξει στα καθήκοντα του ΣΥΝ. συνέπεια 2. (συνεκδ.) κά-
θε πράξη ή παράλειψη χαρακτηριστική τής παραπάνω ιδιότητας: αν 
συγκρίνει κανείς τις προγραµµατικές δηλώσεις µε το κυβερνητικό 
έργο, θα εντοπίσει πολλές ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
incoséquence]. 

ασυνεπής, -ής, -ές [1846] {ασυνεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ασυνεπέ-στ-
ερος, -ατός} 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνέπειας, 
τού οποίου τα λόγια και οι πράξεις βρίσκονται σε αντίφαση: ~ πολι-
τική πορεία | θεωρία ΣΥΝ. ανακόλουθος, αντιφατικός, αυτοαναιρού-
µενος ΑΝΤ. συνεπής 2. αυτός που δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώ-
σεις του: ~ στην τήρηση υποσχέσεων | στις οικονοµικές του υποχρε-
ώσεις | στα ραντεβού του ΑΝΤ. συνεπής, (οικ.) εντάξει. — ασυνεπώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. inconséquant]. 

ασύνετος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σύ-
νεσης: ~ τόλµη | δαπάνη || ~ οδηγός ΣΥΝ. απερίσκεπτος, επιπόλαιος, 
άµυαλος, αστόχαστος ΑΝΤ. συνετός, µυαλωµένος, σώφρων. — ασύ-
νετα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

ασυνεχής, -ής, -ές [µτγν.] {ασυνεχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που χα-
ρακτηρίζεται από έλλειψη συνέχειας, που παρουσιάζει κενά: ~ προ-
σπάθεια ! πορεία ΣΥΝ. διακοπτόµενος, ανακόλουθος ΑΝΤ. συνεχής, 
αδιάκοπος. — ασυνεχώς επίρρ., ασυνέχεια (η) [1808]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες, έχω. 

ασυνήθης, -ης, ασύνηθες [αρχ.] {ασυνήθ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ.) 
αυτός που διαφέρει από το συνηθισµένο, το αναµενόµενο, το κοινό: η 
~ δραστηριότητα έξω από το κτήριο κίνησε τις υποψίες τής αστυνο-
µίας || ~ περίπτωση | καιρικές συνθήκες | θέαµα | φαινόµενο ΣΥΝ. 
ασυνήθιστος, πρωτοφανής, πρωτόγνωρος ΑΝΤ. συνήθης, κοινός, τε-
τριµµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ασυνήθιστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που διαφέρει από το συνηθι-
σµένο, το κοινό: ~ οµορφιά | φωνή | σχέδιο | όνοµα | επεισόδιο | ντύ-
σιµο | συµπεριφορά ΣΥΝ. (λόγ.) ασυνήθης ΑΝΤ. συνηθισµένος, κοινός, 
τετριµµένος · 2. µη εξοικειωµένος: ήταν ~ στο µεγάλο κοινό και είχε 
τρακ || ~ στις κακουχίες ΣΥΝ. ανεξοικείωτος, άµαθος, άπειρος ΑΝΤ. 
συνηθισµένος, έµπειρος. 

ασύντακτος, -η, -ο κ. (καθηµ.) ασύνταχτος 1. αυτός που βρίσκε- 
α- | αν- στερητικό 
α-συµπόρευτος, -η, -ο α-συνάθροιστος, -η, -ο α-συνόδευτος,-η,-ο α-συνταύτιστος, -η, -ο α-σύντριπτος,-η,-ο 
α-σύµπτυκτος, -η, -ο α-σύναχτος, -η, -ο α-σύνορος, -η, -ο α-ουντέλεστος, -η, -ο α-συντρόφευτος, -η, -ο 
α-συµπύκνωτος, -η, -ο α-συνθηκολόγητος, -η, -ο α-συνόψιστος, -η, -ο α-συντήρητος, -η, -ο 
α-συµφώνητος, -η, -ο α-συνίζητος, -η, -ο α-συνταίριαστος, -η, -ο α-σύντµητος, -η, -ο 
α-σύµφωνος, -η, -ο α-συννέφιαστος, -η, -ο α-συντάρακτος, -η, -ο α-ουντόµευτος, -η, -ο 
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ται σε κατάσταση αταξίας: ~ πλήθος ΣΥΝ. ανοργάνωτος, ασυγκρότη-
τος, άτακτος ANT. συγκροτηµένος 2. αυτός που ακόµη δεν έχει λάβει 
γραπτή µορφή: ~ έγγραφο ΣΥΝ. άγραφτος ANT. συντεταγµένος, γραµ-
µένος 3. ΓΛΩΣΣ. αυτός που δεν έχει σωστή σύνταξη, που δεν είναι συ-
ντακτικά αποδεκτός: ~ κείµενο | φράση | λόγος ΣΥΝ. αντιγραµµατι-
κός. — ασύντακτα | ασυντάκτως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + συντάσσω]. 

ασυνταξία (η) [µτγν.] (ασυνταξιών) 1. το να είναι κάτι ασύντακτο 
ΣΥΝ. σολοικισµός 2. κάθε παραβίαση των κανόνων τού συντακτικού: 
το γραπτό τον ήταν γεµάτο από ~. 

ασυντόνιστος, -η, -ο αυτός που δεν είναι εναρµονισµένος, που δεν 
ακολουθεί τον ίδιο ρυθµό ή τόνο µε κάποιον άλλον: ~ δράση | ενέρ-
γεια || ~ συσκευή | µουσικό όργανο ΑΝΤ. συντονισµένος. — ασυντό-
νιστα | ασυντονίστως επίρρ. 

ασυρµατιστής (ο), ασυρµατίστρια (η) (ασυρµατιστριών} χειριστής 
τού ασύρµατου τηλεγράφου: ο ~ εξέπεµψε σήµα κινδύνου || ~ 
εµπορικού πλοίου. 

ασύρµατος (ο) {ασυρµάτ-ου | -ων, -ους} η συσκευή που χρησιµοποι-
είται για τη µετάδοση σηµάτων µέσω των ηλεκτροµαγνητικών κυ-
µάτων τής ατµόσφαιρας, δηλ. χωρίς τη χρήση καλωδίων. [ΕΤΥΜ < 
ά- στερητ. + σύρµα, απόδ. τού αγγλ. wireless, πβ. κ. γερµ. Drahtlose]. 

ασύρµατος, -η, -ο 1. αυτός που δεν συνδέεται µε ηλεκτροφόρα σύρ-
µατα· (ιδ. στις τηλεπικοινωνίες, για τη µετάδοση σηµάτων) αυτός που 
συντελείται µε τη βοήθεια των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων τής 
ατµόσφαιρας και όχι µε τη χρήση καλωδίων που µεταφέρουν τα 
ηλεκτρικά φορτία: ~ επικοινωνία | τηλεγραφία | τηλεφωνία ΑΝΤ. εν-
σύρµατος 2. ασύρµατος (ο) βλ.λ. 

ασυρµατοφόρος, -ος, -ο 1. αυτός που φέρει ασύρµατο 2. (ειδικότ.) 
ασυρµατοφόρο (το) το στρατιωτικό όχηµα που φέρει ασύρµατο. 

ασύστατος, -η, -ο αυτός που στερείται υποστάσεως και σοβαρότητας: 
ο υπουργός κατήγγειλε την εφηµερίδα για τα ~ δηµοσιεύµατα της || ~ 
φόβος | ισχυρισµός | διάδοση ΣΥΝ. ανυπόστατος, αβάσιµος, 
αστήρικτος ΑΝΤ. βάσιµος, υπαρκτός, αδιαµφισβήτητος. — ασύστατα 
| ασυστάτως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + συνίσταµαι]. 

ασύστολος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ντροπής, 
που δεν περιορίζεται από ηθικούς φραγµούς: χρησιµοποιεί ~ ψεύδη 
εναντίον των αντιπάλων του || ~ δηµαγωγία | συκοφαντία | εκµετάλ-
λευση ΣΥΝ. αδιάντροπος. — ασύστολα | ασυστόλως [1815] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < α- στερητ. + συστολή, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. impudent]. 

ασυχώρετος, -η, -ο → ασυγχώρητος 
άσφαιρος, -η, -ο [1887] 1. αυτός που δεν έχει σφαίρες: εικονική εκτέ-

λεση µε ~ πυρά 2. (µτφ.) ανεπιτυχής, (επίθεση) που δεν πλήττει τελι-
κά τον βαλλόµενο: τα πυρά εναντίον τού υπουργού αποδείχθηκαν ~. 

ασφάκα (η) (φλοµίς η θαµνώδης) είδος θαµνώδους φυτού. 
[ΕΤΎΜ. < α- προθεµ. + µτγν. σφάκος (ό), βλ. λ. σφακελισµός]. 

ασφάλεια (η) [αρχ.] {-ας κ. (λόγ.) -είας | -ειών} 1. η κατάσταση στην 
οποία δεν υπάρχουν κίνδυνοι, όπου αισθάνεται κανείς ότι δεν απει-
λείται: η ~ τής χώρας στηρίζεται σε ένα ισχυρό οπλοστάσιο || παρέχω | 
εγγυώµαι την ~ κάποιου || φυλακές υψίστης ασφαλείας ΣΥΝ. σιγουριά 
ΑΝΤ. αβεβαιότητα, ανασφάλεια 2. η αποτροπή κινδύνου ή απειλής, 
η εξασφάλιση σιγουριάς και βεβαιότητας: του απαγορεύτηκε η 
είσοδος στη χώρα για λόγους ασφαλείας || πρόσωπο επικίνδυνο για τη 
δηµόσια ~ 3. (η γεν. ασφαλείας ως χαρακτηρισµός) αυτός που 
εξασφαλίζει σιγουριά, προφυλάσσει από κίνδυνο: απόσταση ~ (µετα-
ξύ των οχηµάτων) || ζώνη ~ (στο αυτοκίνητο) || διακόπτης ~ || δικλίδα 
~ (βλ. λ. δικλίδα) || καθορίστηκε τιµή ασφαλείας για τα εσπεριδοειδή 
(που να εξασφαλίζει τους παραγωγούς ή τους καταναλωτές) 4. Συµ-
βούλιο Ασφαλείας όργανο τού Ο.Η.Ε. που αποτελείται από ορισµένο 
αριθµό µονίµων και µη κρατών-µελών και έχει ως αρµοδιότητα τη 
διατύπωση συστάσεων ή και την επιβολή δυναµικών µέτρων µε σκο-
πό τη διατήρηση τής ειρήνης και τής διεθνούς έννοµης τάξης 5. Σώ-
µατα Ασφαλείας (i) τα κρατικά όργανα που είναι επιφορτισµένα µε 
την τήρηση τής δηµόσιας τάξης (η Αστυνοµία, η Πυροσβεστική, το 
Λιµενικό) (ii) (συνεκδ.) όσοι υπηρετούν στις παραπάνω υπηρεσίες 6. 
Ασφάλεια (η) (α) η υπηρεσία τής Αστυνοµίας, η οποία είναι υπεύθυνη 
για τη διατήρηση τής ησυχίας και τής δηµόσιας τάξης: θα καλέσω 
την ~ (β) (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η παραπάνω 
υπηρεσία: η ~ βρίσκεται επί τής Λεωφόρου Αλεξάνδρας || τον πάνε 
στην ~ 7. ΗΛΕΚΤΡ. η διάταξη που προκαλεί διακοπή τού ηλεκτρικού 
κυκλώµατος, όταν το διαπεράσει ηλεκτρικό ρεύµα υψηλότερης τά-
σεως από αυτήν που πρέπει, αποτρέποντας πιθανά ατυχήµατα: τα 
φώτα έσβησαν, γιατί έπεσε η ~ || κάηκε η ~ || αλλάζω την ~ ΣΥΝ. ρε-
λέ(ς) 8. µηχανισµός στην πόρτα τού αυτοκινήτου, που εµποδίζει το 
άνοιγµα από έξω: ηλεκτρονική ~ 9. ο µηχανισµός που ενισχύει την 
πόρτα αποτρέποντας την παραβίαση της (λ.χ. σύρτης, αλυσίδα, µπάρα 
κ.ά.): κλειδώνω και βάζω την ~ 10. ο µηχανισµός σε όπλο, που 
εµποδίζει την εκπυρσοκρότηση του · 11. (α) η συµφωνία µεταξύ 
ασφαλιστικής εταιρείας (ή ασφαλιστή) και πελάτη, µε την οποία ο 
πρώτος εγγυάται στον δεύτερο αποζηµίωση σε περίπτωση βλάβης ή 
ζηµίας που καλύπτεται από το συµβόλαιο: ~ πυρός | ατυχηµάτων | 
αυτοκινήτου | κλοπής | ζωής (για την οικονοµική ενίσχυση προσώ-
που που ορίζει ο συµβαλλόµενος σε περίπτωση θανάτου του) (β) (συ-
νεκδ.) η ίδια η ασφαλιστική εταιρεία: ποια ~ έχεις; (γ) το ποσό απο- 

ζηµιώσεως που προβλέπεται από την ασφάλεια: η ~ ανέρχεται σε 
2.000.000 δρχ. 12. η ασφάλιση, κυρ. ως ιατροφαρµακευτική περίθαλ-
ψη: -Τι ~ έχεις; -Ι.Κ.Α. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ασφαλής (βλ.λ.). Πολλές σύγχρονες σηµ. και φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ασφάλεια ζωής | πυρός | κλοπής (πβ. αγγλ. life | 
fire | theft insurance), Συµβούλιο Ασφαλείας (< αγγλ. Security Council), 
Σώµατα Ασφαλείας (< αγγλ. Public Security Forces), δηµόσια ασφά-
λεια (πβ. αγγλ. public security), οδική ασφάλεια (πβ. γαλλ. sécurité 
routière), ηλεκτρική ασφάλεια (πβ. αγγλ. electric fuse), κλειδαριά 
ασφαλείας (< αγγλ. safety lock) κ.ά.]. 

ασφαλειοµεσίτης (ο) (ασφαλειοµεσιτών), ασφαλειοµεσιτρια (η) 
{ασφαλειοµεσιτριών} πρόσωπο που µεσολαβεί µεταξύ τού ασφα-
λιστή ή πρακτόρων του και των ασφαλισµένων. 

ασφαλής, -ής, -ές {ασφαλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ασφαλέστ-ερος, -
ατος}1. (παθ.) αυτός που δεν βρίσκεται σε κίνδυνο: µόνον όταν µπήκα 
στο σπίτι, ένιωσα ~ από την καταιγίδα ANT. ανασφαλής, επισφαλής, 
ευάλωτος· ΦΡ. εκ τού ασφαλούς χωρίς κίνδυνο, από θέση που δεν 
ενέχει κινδύνους: έχει εξασφαλίσει τη θέση του, γι ' αυτό µπορεί και 
µιλά ~ 2. (ενεργ.) αυτός που δεν ενέχει κινδύνους, δεν εκθέτει κάποιον 
σε κίνδυνο: ~ τοποθέτηση χρηµάτων | επιχείρηση | επένδυση | 
µετακίνηση | λιµάνι | σηµείο ΣΥΝ. ακίνδυνος, βέβαιος, σίγουρος ΑΝΤ. 
επικίνδυνος 3. (ειδικότ.) αξιόπιστος, έγκυρος, ακριβής: δεν µπορώ να 
σας αποκαλύψω τις πηγές µου, ωστόσο σας διαβεβαιώ ότι είναι 
ασφαλείς || ~ πληροφορίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειλικρινής, -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ·> αρχική σηµ. «αυτός που δεν σφάλλει», < α- στερητ. + -
σφαλής < θ. σφαλ-, από όπου και παθ. αόρ. β' ε-σφάλ-ην, ρ. σφάλλω. 
Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

ασφαλής - επισφαλής, ασφαλίζω - διασφαλίζω - εξασφαλίζω, 
σφαλίζω - σφαλ(ν)ώ. Όλη η σειρά των λέξεων ανάγεται ετυµολο-
γικά στο αρχ. σφάλλω | σφάλλοµαι (από το θέµα σφαλ- που έχουµε 
στο ε-σφάλ-ην, σφάλ-µα κ.τ.ό.): α-σφαλής (α- στερητικό + 
σφάλλω) είναι «αυτός που δεν σφάλλει, που είναι βέβαιος, σταθε-
ρός», ενώ επι-σφαλής (επϊ + σφάλλω) είναι «ο επιρρεπής σε σφάλ-
µατα, ο αβέβαιος, ο ανασφαλής». Και οι δύο λέξεις είναι αρχαίες. 
Από το ασφαλής πλάστηκε το ρ. ασφαλ-ίζω και, µε επιτατική µορ-
φή («ασφαλίζω πλήρως»), τα σύνθετα ρήµατα δι-ασφαλίζω (στην 
Αρχαία ήταν δι-ασφαλίζοµαι) και εξ-ασφαλίζω (επίσης αρχ. εξ-
ασφαλίζοµαι). Από το ασφαλ-ίζω (τη θύρα), µε σίγηση τού αρχικού 
άτονου α-, προήλθε το σφαλίζω «κλείνω καλά την πόρτα, την 
ασφαλίζω», το οποίο σχηµάτισε και ενεστώτα σε -ώ, δηλ. σφαλώ 
(επειδή ο αόριστος σε -ισα συνέπιπτε φωνητικά µε τον αόριστο σε 
-ησα: σφάλισα — κίνησα, σχηµατίστηκε και σφαλώ όπως κινώ)' 
επίσης, κατά το θρήνησα - θρηνώ, κίνησα - κινώ σχηµατίστηκε 
και τύπος ενεστώτα σε -νώ: σφαλνώ παράλληλα προς το σφαλώ. 

ααφαΚίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {ασφάλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. 
(σπάν.) εξασφαλίζω (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) βάζω την ασφάλεια (σε όπλο, 
πόρτα, οποιονδήποτε µηχανισµό) (βλ.λ., σηµ. 5, 6, 7) ΣΥΝ. κλειδώνω 
ΑΝΤ. απασφαλίζω 3. συνάπτω είτε ως συµβαλλόµενος είτε ως ασφα-
λιστής συµβόλαιο, το οποίο αποζηµιώνει τον συµβαλλόµενο ή τον δι-
καιούχο στην περίπτωση τού προβλεπόµενου ατυχήµατος: ασφάλισε 
το αυτοκίνητο του για δύο εκατοµµύρια δραχµές σε περίπτωση κλοπής 
4. (µεσοπαθ. ασφαλίζοµαι) (α) συνάπτω ως εργαζόµενος υποχρεωτική 
σύµβαση µε δηµόσιο φορέα ή προαιρετικά µε ιδιωτικό, ο οποίος 
προσφέρει ιατροφαρµακευτική κάλυψη, αποζηµίωση σε περίπτωση 
ατυχήµατος και συνταξιοδότηση: ~ στο 1.Κ.Α. || οι ασφαλισµένοι τού 
| στο Τ.Ε.Β.Ε. (β) κάνω ασφάλεια ζωής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ασφαλής. 

ασφάλιση (η) [µεσν.] (-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η σύναψη συµ-
βολαίου, το οποίο αποζηµιώνει τον συµβαλλόµενο ή τον δικαιούχο 
στην περίπτωση τού προβλεπόµενου δυσάρεστου περιστατικού: ~ πυ-
ρός | ζωής | ατυχηµάτων | κατά τής κλοπής | αστικής ευθύνης || ιδιω-
τική ~ 2. η µέριµνα τής πολιτείας, η οποία καλύπτει υπό όρους τους 
πολίτες σε θέµατα υγείας, ατυχηµάτων και συνταξιοδότησης: κοινω-
νική | καθολική | αγροτική ~|| ο θεσµός τής υποχρεωτικής ασφάλισης 
των εργαζοµένων || χρηµατοδότηση ασφαλίσεων || Ίδρυµα Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων (συντοµ. 1.Κ.Α.). 

ασφαλιστήριο (το) [1894] {ασφαλιστηρί-ου | -ων) το συµβόλαιο 
ασφαλίσεως: ανανέωση ασφαλιστηρίου. 

ασφαλιστήριος, -α, -ο 1. αυτός µε τον οποίο γίνεται η ασφάλιση 
(βλ.λ.): ~ προµήθεια 2. ασφαλιστήριο (το) βλ.λ. 

ασφαλιστής (ο) [1817], ασφαλίστρια (η) (ασφαλιστριών) επαγγελ-
µατίας που συνάπτει ασφαλιστικά συµβόλαια (ασφάλειες) για λο-
γαριασµό τού ιδίου ή τής εταιρείας του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. assureur]. 

ασφαλιστικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που έχει ως προορισµό να 
ασφαλίζει, να προφυλάσσει από κινδύνους: ~ µηχανισµός | δικλίδα 
(βλ. λ. δικλίδα) 2. αυτός που σχετίζεται µε την ασφάλιση: - κίνδυνος 
| ∆ίκαιο | σύστηµα- ΦΡ. (α) ασφαλιστική εταιρεία η επιχείρηση που 
αναλαµβάνει την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή τής ζωής τού 
ασφαλιζοµένου (β) ασφαλιστικός οργανισµός ο κρατικός οργανισµός 
που µεριµνά για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τη συντα-
ξιοδότηση των εργαζοµένων που έχουν ασφαλιστεί σε αυτόν · 3. 
ΝΟΜ. ασφαλιστικά µέτρα µέτρα προσωρινής δικαστικής προστασίας 
τα οποία συνίστανται είτε στην εξασφάλιση τής µελλοντικής ανα- 

 

α- | αν- στερητικό α-
συρρίκνωτος, -η, -ο α-
συσκεύαστος, -η, -ο 
α-συσκότιστος, -η, -ο 

α-ουσπείρωτος, -η, -ο 
α-συσσώρευτος, -η, -ο 
α-συσχέτιστος, -η, -ο 

α-συχναστος, -η, -ο α-σφουγγαριστος, -η, -ο α-σφυροκοπητος, -η, -ο 
ά-σφαχτος, -η, -ο α-σφούγγιστος, -η, -ο α-σχεδίαστος, -η, -ο 
ά-σφιχτος, -η, -ο α-σφυρηλάτητος, -η, -Ο 
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γκαστικής εκτέλεσης, έτσι ώστε να µην αποξενωθεί ο οφειλέτης από 
τα κατασχετά περιουσιακά στοιχεία του (προσηµείωση υποθήκης, 
εγγυοδοσία, συντηρητική κατάσχεση, δικαστική µεσεγγύηση, σφρά-
γιση, δηµόσια κατάθεση), είτε στην προσωρινή ρύθµιση τής λειτουρ-
γίας τού επίδικου δικαιώµατος (προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, 
προσωρινή ρύθµιση τής κατάστασης). 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο, λ.χ. ασφαλιστική εταιρεία (< αγγλ. insurance 
company), ασφαλιστικό συµβόλαιο (< αγγλ. insurance contract), ασφα-
λιστική δικλίδα (< αγγλ. safety valve) κ.ά.]. 

ασφάλιστρο (το) [1833] {ασφαλίστρ-ου | -ων} 1. (συνήθ. στον πληθ.) 
το ποσό που πληρώνει ο συµβαλλόµενος για την ασφάλιση του ή την 
ασφάλιση περιουσιακών του στοιχείων: τα ~ για το αυτοκίνητο 2. 
εξάρτηµα που τοποθετείται σε πρίζες και καλύπτει τις υποδοχές της. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. prix d'assurance (σηµ. 1)]. 

ασφαλίτης (ο) (ασφαλιτών) (µειωτ.) 1. πρόσωπο που εργάζεται στην 
Ασφάλεια 2. πρόσωπο που συνεργάζεται µε την Ασφάλεια (συνήθ. 
έναντι χρηµατικής αµοιβής) παρέχοντας πληροφορίες κυρ. για τις πο-
λιτικές πεποιθήσεις και δραστηριότητες ορισµένων υπόπτων, κατά 
την Ασφάλεια, πολιτών ΣΥΝ. πληροφοριοδότης, (οικ.) χαφιές. — 
ασφαλίτικος, -η, -ο. 

ασφαλτοκονίαµα (το) {ασφαλτοκονιάµ-ατος | -ατα, -άτων) κονίαµα 
από άσφαλτο και άµµο. 

ασφαλτόπανο (το) µονωτικό υλικό που αποτελείται από ειδικό ύφα-
σµα εµποτισµένο µε άσφαλτο· χρησιµοποιείται αυτοτελώς ή σε επάλ-
ληλες στρώσεις εναλλάξ µε άλλα µονωτικά, στεγανωτικά υλικά, µε 
σκοπό να προστατέψει δώµατα, στέγες ή τοίχους από την υγρασία. 

ασφαλτόπισσα (η) [1840] {χωρ. πληθ.) ΧΗΜ. η φυσική ή κατεργα-
σµένη καθαρή άσφαλτος, που χρησιµοποιείται για την αδιαβροχο-
ποίηση επιφανειών και την επίστρωση οδών αλλιώς πισσάσφαλτος. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ελληνογενούς αγγλ. pissasphalt]. 

άσφαλτος (η) {ασφάλτου | χωρ. πληθ.} 1. µαύρο, στερεό κατάλοιπο 
τής απόσταξης τού πετρελαίου 2. µείγµα που αποτελείται από 
άσφαλτο (σηµ. 1) και άλλα υλικά και χρησιµοποιείται για την επί-
στρωση οδών ή για µονώσεις: το οδόστρωµα είχε κακής ποιότητας 
άσφαλτο, γι ' αυτό παρουσίασε προβλήµατα 3. (συνεκδ.) ο ασφαλτο-
στρωµένος δρόµος: ολισθηρή | βρεγµένη -1| στην ~ υπήρχαν λάδια, µε 
αποτέλεσµα να προκληθούν αρκετά ατυχήµατα || ο Μολώχ τής ~ (βλ. 
λ. Μολώχ) 4. (µτφ.) η οδήγηση και κατ' επέκτ. η ταχύτητα: δεκάδες 
θύµατα θυσιάστηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στον βωµό τής 
ασφάλτου. — ασφαλτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < ά- στερητ. + σφαλτός (ρηµατικό επίθ.) < σφάλλω. Η 
χρήση τής ασφάλτου ήταν ήδη γνωστή στους αρχαίους, οι οποίοι τη 
χρησιµοποιούσαν στην ενίσχυση των τειχών, ώστε να προφυλάσσο-
νται από την κατάρρευση {σφάλλοµαι «πέφτω, καταρρέω»). Η λ. πέ-
ρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. asphalt, γαλλ. asphalte, γερµ. 
Asphalt κ.ά.]. 

άσφαλτος, -η, -ο απαλλαγµένος από σφάλµατα, λάθη: ~ κριτήριο | 
συµπέρασµα ΣΥΝ. αλάθητος ANT. εσφαλµένος. — άσφαλτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- στερητ. + σφαλτός (ρηµατικό επίθ.) < σφάλλω]. 

ασφαλτοστρώνω ρ. µετβ. {ασφαλτόστρω-σα, -θηκα, -µένος) καλύπτω 
(επιφάνεια οδού, στέγης) µε άσφαλτο (βλ.λ., σηµ. 2). — ασφαλ-
τόστρωση (η) [1888], ασφαλτόστρωµα (το), ασφαλτόστρωτος, -η, -ο 
[1841]. 

ασφαλτώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {ασφάλτω-σα, -θηκα, -µένος) καλύπτω 
επιφάνεια µε άσφαλτο. — ασφάλτωση (η) [µτγν,] κ. ασφάλτωµα (το). 

ασφαλώς επίρρ. [αρχ.] 1. µε ασφαλή τρόπο: οδηγεί τη χώρα του -προς 
την ευηµερία 2. εµφατικά για καταφατική απάντηση: -Είσαι 
σίγουρος ότι ξέρεις τον δρόµο; —! Εχω ξαναέρθει, ΣΥΝ. σίγουρα, 
οπωσδήποτε, φυσικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειλικρινής, -ης, -ης, -ες. 

ασφόδελος (ο) {-ου κ. -έλου | -ων κ. -έλων, -ους κ. -έλους) ποώδες 
φυτό µε κίτρινα ή λευκά άνθη, το οποίο κατά την αρχαιότητα ήταν 
σύµβολο πένθους- (λαϊκότ.) σπερδούκλι. Επίσης ασφοδέλι κ. ασφοδίλι 
(το). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο], 

ασφράγιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν τον έχουν σφραγίσει: ~ 
έγγραφο | επιστολή | γραµµατόσηµο | επιταγή ΑΝΤ. σφραγισµένος · 2. 
αυτός που δεν έχει σφράγισµα: ~ δόντι ΑΝΤ. σφραγισµένος 3. αυτός 
που δεν έχει κλειστεί ερµητικά: ~ µπουκάλι | (παλαιότ.) τάφος. 

ασφυγµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η έλλειψη φυσιολογικού αριθ-
µού σφυγµών. 

ασφυκτικός, -ή, -ό [1886] κ. (λαϊκ.) ασφυχτικός 1. αυτός που εµπο-
δίζει την κανονική αναπνοή: ~ ατµόσφαιρα ΣΥΝ. αποπνικτικός, πνι-
γηρός 2. (µτφ.) αυτός που δεν αφήνει περιθώρια για ελευθερία κινή-
σεων: δεν άντεχε το ~ περιβάλλον τού χωριού || ~ πίεση | κλοιός | κα-
τάσταση. r — ασφυκπκ-ά | -ώς [1892] επίρρ. ασφυκτιώ ρ. αµετβ. 
[1890] (ασφυκτιάς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. δεν µπορώ να 
αναπνεύσω ΣΥΝ. πνίγοµαι, έχω δύσπνοια 2. (µτφ.) καταπιέζοµαι, 
αισθάνοµαι περιορισµούς στην ελευθερία µου: ασφυκτιά από τον 
υπερπροστατευτισµό των γονέων του. [ΕΤΥΜ < µτγν. ασφυκτος (κατ' 
αναλογίαν προς ρ. όπως αγωνιώ, ιλιγ-γιώ) < ά- στερητ. + σφύζω]. 
ασφυξία (η) (χωρ. πληθ.) 1. η εξασθένηση ή η διακοπή τής αναπνοής: 
κόντεψε να πάθει - από τον πολύ κόσµο || θάνατος από - 2. (µτφ.) η 
κατάσταση που προκαλεί αίσθηµα δυσφορίας, δυσκινησίας, στασι-
µότητας: πολιτική ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < άσφυκτος < ά- στερητ. + σφύζω. Η λ. πέρασε και σε 
ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. asphyxia, γαλλ. asphyxie κ.ά.]. ασφυξιογόνος, -
ος, -ο αυτός που προκαλεί πνίξιµο, δυσφορία- ΦΡ. ασφυξιογόνο 
αέριο αέριο που προκαλεί έντονη δυσφορία (κυρ. στην αναπνοή) και 
χρησιµοποιείται ως µέσο καταστολής (για τη διάλυση 

συγκεντρώσεων κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. asphyxiating (gas)]. 

άσχετα επίρρ. -· ασχέτως 
άσχετος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει καµία σχέση (µε κάτι άλλο): 

αυτό που λες είναι τελείως άσχετο µε την υπόθεση || λόγοι - τής θε-
λήσεως της την οδήγησαν στην παραίτηση ΣΥΝ. ασύνδετος ΑΝΤ. σχε-
τικός 2. (για πρόσ.-µειωτ.) αυτός που έχει παντελή άγνοια ή απειρία 
(σχετικά µε κάτι): οι υπάλληλοι του είναι ~· δεν ξέρουν ούτε τα βα-
σικά τής δουλειάς || (ως ουσ.) είναι λυπηρό να βλέπεις ότι διοικούν οι 
~ ΣΥΝ. αδαής ΑΝΤ. γνώστης, ειδικός. — ασχετοσύνη κ. (µειωτ.-οικ.) 
ασχετίλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 

[ΕΤΥΜ αρλ·. αρχική σηµ. «ασυγκράτητος, ακατανίκητος», < ά- στε-
ρητ. + *σχετός (ρηµατικό επίθ.) < θ. σχ-, από όπου και αόρ. β' ε-σχ-ον, 
ρ. έχω. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. ασχέτως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 
ανεξαρτήτως, χωρίς να ληφθεί υπ' όψιν: (+γεν.) ~ τού αποτελέσµατος, 
εµείς θα συνεχίσουµε να ακολουθούµε την ίδια τακτική || (+προς) ~ 
προς το αποτέλεσµα, η συµµετοχή του στον τελικό ήταν επιτυχία. 
Επίσης (καθηµ.) άσχετα (+από). άσχηµα κ. (λαϊκ.) άσκηµα επίρρ. 
[µεσν.] 1. µε τρόπο άσχηµο, αντιαισθητικό: τραγουδάει | ντύνεται ~ 
ΑΝΤ. όµορφα, ωραία 2. µε τρόπο που δεν αρµόζει: έκανες ~ που του 
µίλησες γι'αυτό το θέµα ΑΝΤ. καλά, σωστά 3. δυσάρεστα: αισθάνοµαι - 
εδώ µέσα ΑΝΤ. ευχάριστα, ωραία 4. σοβαρά, σε βαθµό επικίνδυνο: 
χτύπησε ~ || είναι στο νοσοκοµείο και απ' όσο ξέρω είναι -' ΦΡ. 
(καθηµ.) την έχω άσχηµα είµαι σε δύσκολη θέση, κινδυνεύω: τον 
παρέπεµψαν σε δίκη- τώρα την έχει άσχηµα 5. µε επιθετικές ή 
υβριστικές λέξεις: µιλάει ~ 6. µε κακή προφορά, µε λάθη: µιλάει ~ τα 
Γαλλικά 7. για αρνητική πορεία, µη ικανοποιητική εξέλιξη: οι δουλειές 
πάνε -1| η οικονοµία πάει ~· ΦΡ. (οικ,-καθηµ.) άσχηµα σου πέφτει; σε 
ωφελεί, έτσι δεν είναι; (σχολιαστικά σε κάποιον που διστάζει ή δεν 
µπορεί να αποφασίσει για κάτι που σε γενικές γραµµές τον βολεύει, 
τον εξυπηρετεί): Μην το πολυσκέφτε-σαι! - τέτοια δουλειά; ασχηµαίνω 
κ. (λαϊκ.) ασκηµαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] (ασχή-µυνα} ♦ 1. 
(µετβ.) κάνω (κάτι) άσχηµο: τα νέα κτήρια ασχήµυναν το κέντρο τής 
πόλης ΣΥΝ. ασχηµίζω, χαλώ ΑΝΤ. οµορφαίνω, φτειάχνω ♦ 2. (αµετβ.) 
γίνοµαι δύσµορφος, χάνω την οµορφιά µου: µε τα χρόνια γέρασε κι 
ασχήµυνε ΣΥΝ. χαλώ ANT. οµορφαίνω, φτειάχνω. ασχηµάνθρωπος κ. 
(λαϊκ.) ασκηµάνθρωπος (ο) (συνήθ. για άντρες) άνθρωπος µε άσχηµο 
παρουσιαστικό ΑΝΤ. οµορφάνθρωπος. ασχηµάντρας κ. ασκηµάντρας 
(ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ο άσχηµος 
άντρας. ασχηµάτιστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει λάβει ακόµα 
την τελική του µορφή: ~ σώµα | γνώµη | έµβρυο ΣΥΝ. αδιαµόρφωτος, 
αδιά-πλαστος ΑΝΤ. σχηµατισµένος, φορµαρισµένος. ασχηµία (η) 
[µεσν.] {ασχηµιών} 1. πράξη που µαρτυρεί έλλειψη ευπρέπειας: 
διαπράττω/ προβαίνω σε ασχήµιες ΣΥΝ. απρέπεια, έκτροπο, 
ασχηµοσύνη, ακοσµία 2. η έλλειψη οµορφιάς, η δυσµορφία: Όµορφη 
η Κατερίνα; Την έχεις δει; Αυτή, παιδί µου, είναι τέρας ασχηµίας (βλ. λ. 
ασχήµια). ασχήµια κ. (λαϊκ.) ασκήµια (η) η έλλειψη οµορφιάς, η 
ιδιότητα τού άσχηµου: παρά την ~ του, ήταν συµπαθητικός άνθρωπος 
ΣΥΝ. δυσµορφία, κακοµορφία ΑΝΤ. οµορφιά. Επίσης (λογοτ.-λαϊκ.) 
ασχηµάδα [µεσν.] κ. ασκηµάδα. ασχηµίζω κ. (λαϊκ.) ασκηµίζω ρ. 
µετβ. [µεσν.] (ασχήµισα) κάνω (κάτι) άσχηµο, αντιαισθητικό: η 
αρχιτεκτονική παρέµβαση ασχήµισε αντί να οµορφύνει την πλατεία ΣΥΝ. 
ασχηµαίνω, χαλάω ΑΝΤ. οµορφαίνω, φτειάχνω. ασχηµόλογα κ. 
ασκηµόλογα (τα) (χωρ. γεν.) τα κακά λόγια, οι 
βρισιές. ασχηµοµούρης, -α, -ικο κ. (λαϊκ.) ασκηµοµούρης 
(ασχηµοµού-ρηδες} (κ. ως ουσ.) αυτός που έχει άσχηµο πρόσωπο ΣΥΝ. 
(εκφραστ.) σκυλοµούρης, (λόγ.) δύσµορφος ΑΝΤ. όµορφος. οοχηµονω 
ρ. αµετβ. (ασχηµονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) διαπράττω 
απρέπειες, επιλήψιµες πράξεις, ασχήµιες: όσοι ~ εναντίον των 
συναδέλφων τους µέσω τού Τύπου θα κληθούν στη ∆ικαιοσύνη || 
συνελήφθη να ~ µέσα στο λεωφορείο- ΦΡ. έξεστι Κλαζοµε νιοις ασχη-
µονείν (εξεστι | έξέστω Κλαζοµενίοις άσχηµονεϊν, Αιλιανού Ποικίλη 
Ιστ. II 15) είναι αναµενόµενο να ασχηµονούν οι Κλαζοµένιον για 
ανθρώπους οι οποίοι είναι αναµενόµενο να συµπεριφέρονται άσχηµα. 
— ασχηµοσύνη (η) [αρχ.]. 
[jnYM < αΡλ- άσχηµονώ (-έω) < άσχηµων, βλ. κ. άσχηµος. Η φρ. οφεί-
λεται στη φήµη που είχαν αποκτήσει στην αρχαιότητα οι κλαζοµέ-νιοι 
ως άσεµνοι και ανήθικοι, φαίνεται δε ότι ξεκίνησε να λέγεται από την 
αρχ. Σπάρτη, όταν µερικοί Κλαζοµένιοι µέτοικοι µαύρισαν µε καπνιά 
τους θώκους των Εφόρων]. οσχηµόπαπο (το) (συνήθ. χαϊδευτ.) το 
πρόσωπο που ξεχωρίζει ανάµεσα σε άλλα για την ασχήµια του: ο Ζαν 
Πολ Μπελµοντό είναι γνω-r στός και ως το - τού γαλλικού 
κινηµατογράφου. άσχηµος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) άσκηµος [µεσν.] 1. αυτός 
που έχει δυσάρεστη εξωτερική εµφάνιση, που δεν είναι οπτικά 
αρεστός: ~ πρόσωπο | χαρακτηριστικά | πόλη | γούστο | ντϋσιµο ΣΥΝ. 
δύσµορφος, κα-κοφτειαγµένος ΑΝΤ. ωραίος, όµορφος, 
καλοφτειαγµένος 2. (γενικότ.) δυσάρεστος σε κάποια από τις 
αισθήσεις: ~ γεύση | µυρωδιά ΑΝΤ. ευχάριστος 3. (για δυσάρεστα 
πράγµατα) αυτός που εµφανίζεται σε έντονο βαθµό, σοβαρός: - 
τραύµα | ατύχηµα | µεθύσι | χάλι ΑΝΤ. επιπόλαιος, ελαφρός 4. αυτός 
που αντιτίθεται στην ευπρέπεια: ~ λόγια | συµπεριφορά ΣΥΝ. απρεπής, 
αγενής ΑΝΤ. ευπρεπής, κόσµιος 5. επικίνδυνος, απειλητικός: ~ τροπή || 
παίζεις - παιχνίδι και θα το πληρώσεις ακριβά 6. µη επιτυχηµένος: ~ 
διατύπωση (που δεν αποδίδει επακριβώς ή επαρκώς το νόηµα) | 
προσπάθεια 7. (γενικότ.) κακός: ~ ιδέα Ι 
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νέα | ειδήσεις | προαισθήµατα | προηγούµενο | διάθεση | υγεία | τέλος 
| θέση | στιγµή || το άσχηµο είναι πως τον είδαν να αντιγράφει ANT. 
καλός. — (υποκ.) ασχηµούλης, -α, -ικο, ασχηµούτσικος, -η/-ια, -ο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άσχηµων (από το ουδ. το άσχηµον) < ά- στερητ. 
+ -σχήµων < σχήµα. Από τη σηµ. τής ελλείψεως σχήµατος, η λ. χα-
ρακτήρισε και εκείνον που δεν έχει ωραία µορφή (πβ. επίσης ά-µορ-
φος, δύσ-µορφος) και εµφάνιση. Τόσο στην Ελλην. όσο και σε ξέν. 
γλώσσες οι λ. που εκφράζουν την έννοια άσχηµος έχουν σχηµατιστεί 
µε στερητικά προθήµατα προ των λ. που δηλώνουν µορφή, εµφάνιση· 
πβ. αρχ. δυσ-ειδής (< δυσ- + είδος), λατ. deformis (< de- + forma 
«µορφή»), ιταλ. deforme, λιθ. negraius (< ne- + graius «ωραίος»), 
γερµ. unschön κ.ά.]. 

ασχολία (η) {ασχολιών} το να ασχολείται κανείς µε κάτι· (συνεκδ.) το 
αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται κανείς: επαγγελµατική | κύρια | 
µόνιµη | γεωργική ~ || ευχάριστη | προσφιλής | εποικοδοµητική | κα-
θηµερινή - || βρίσκω ~ ΣΥΝ. ενασχόληση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απασχολώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ασχολος < ά- στερητ. + σχολή «αργία, απραξία»]. 

ασχολίαστος, -η, -ο [1761] 1. αυτός για τον οποίο δεν έχει γίνει σχό-
λιο, σχολιασµός: άφησε την πληροφορία ~ ANT. σχολιασµένος 2. 
ΦΙΛΟΛ. αυτός που δεν έχει ερµηνευθεί φιλολογικώς µε επεξηγηµατικά 
σχόλια: ~ κείµενα | συγγραφείς ANT. σχολιασµένος. 

ασχολούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ασχολείσαι... | ασχολήθηκα} (+µε) 
αφιερώνω ενεργά το ενδιαφέρον µου (σε κάτι), περνώ την ώρα µου 
(µε κάτι): η διάσκεψη ασχολήθηκε µε το Κυπριακό || ασχολείται µε το 
εµπόριο || ~ σοβαρά | συστηµατικά | επαγγελµατικά | επίµονα µε κάτι 
ΣΥΝ. ενασχολούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απασχολώ, αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ασχολούµαι (-έο-) < ασχολος < ά- στερητ. + σχολή «αργία, 
απραξία». Η χρήση τού ρ. απαντά από τον Αριστοτέλη και έπειτα, 
αφού οι κλασικοί συγγραφείς προτιµούσαν τις εκφράσεις άσχο-λός 
εΐµι (+ διά, περί, προς κ.ά.), διατρίβω (+ περί τι), έπιτηδεύω | -οµαι 
κ.ά.]. 

ασώµατος, -η (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει κορµό- ΦΡ. 
ασώµατος κεφαλή ζωντανό ανθρώπινο κεφάλι χωρίς σώµα (ειρων. 
για θαυµατοποιούς των τσίρκων που -µε διάφορα τρικ- παρουσιά-
ζουν τέτοια υπερφυσικά φαινόµενα) 2. αυτός που δεν έχει υλική υπό-
σταση: οι άγιοι ~ || ~ παρουσία ΣΥΝ. άυλος, πνευµατικός. 

Ασωπός (ο) 1. ποταµός τής Α. Στερεάς Ελλάδας, που πηγάζει από τον 
Ελικώνα, διαρρέει τον νοµό Βοιωτίας και εκβάλλει στον Ευβοϊκό 
Κόλπο 2. µικρός ποταµός τής Β. Πελοποννήσου, που εκβάλλει στον 
Κορινθιακό Κόλπο. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. τοπωνύµιο, αβεβ. ετύµου, προελλην. αρχής, που εµφανίζει 
το επίθηµα -ωπός (πβ. κ. Ταυρ-ωπός, Ώρ-ωπός). Έχει διατυπωθεί η 
υπόθεση ότι η λ. ανάγεται σε πελασγ. τ. ασις «ιλύς, λάσπη»]. 

ά σωστός1, -η, -ο αυτός που δεν τελειώνει: ~ συζήτηση | φλυαρία ΣΥΝ. 
ατελείωτος. [ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + θ. σωσ- (ρ. σώνω) + παραγ. 
επίθηµα -τος). 

άσωστος2, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν µπορεί να σωθεί, να γλυτώσει. 
άσωτος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έκλυση ηθών και έλ-

λειψη µέτρου στον τρόπο ζωής: ~ νέος | βίος ΣΥΝ. αχαλίνωτος, έκλυ-
τος, ακόλαστος, ANT. µετρηµένος, σεµνός, εγκρατής· ΦΡ. (α) άσωτος 
υιός (ειρων.) ο νέος που διάγει έκλυτο βίο σπαταλώντας την περιου-
σία του και αγνοώντας την οικογένεια του και τους κανόνες τής κοι-
νωνίας (β) η επιστροφή τού ασώτου για πρόσωπο που επανήλθε 
στον πρότερο έντιµο βίο ή που αποφάσισε να ζήσει έντιµα. — άσω-
τα επίρρ., ασωτία (η) [αρχ.], ασωτεύω ρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «αυτός που δεν είναι δυνατόν να σωθεί» (πβ. ο υιός τής 
απωλείας), < ά- στερητ. + -σωτος (ρηµατικό επίθ.) < σώζω. Η σηµ. 
«έκλυτος, διεφθαρµένος» είναι µτγν. Οι φρ. άσωτος υιός και 
επιστροφή τού ασώτου οφείλονται στην οµώνυµη παραβολή τού 
Ιησού Χριστού (Κ.∆. Λουκ. 15, 11-32), όπου όµως δεν χρησιµοποιείται 
το επίθ. άσωτος, αλλά το επίρρ. άσώτως: και έκεϊ διεσκόρπισεν την 
ούσίαν αυτού ζών άσώτως (15,13)]. 

Α/Τ ΣΤΡΑΤ. αντιτορπιλικός: ~ σκάφος. 
άτα (η) {άκλ.} (στη γλώσσα των νηπίων) η βόλτα: πάµε ~; 

[ΕΤΎΜ. Λ. τής παιδικής γλώσσας, ίσως κατά το στράτα]. 
Α.Τ.Α. (η) Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή. 
αταβάνωτος, -η, -ο (για το εσωτερικό κτίσµατος) αυτός που δεν έχει 

ταβάνι, οροφή. 
αταβισµος (ο) 1. ΒΙΟΛ. η εµφάνιση σε απόγονο ιδιοτήτων που δεν εµ-

φανίστηκαν για δύο ή τρεις γενεές και προέρχονται από απώτερους 
προγόνους 2. η µίµηση αρνητικών συµπεριφορών των προγόνων. — 
αταβιστικός, -ή, -ό, αταβιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. atavisme < λατ. atavus «προπάππος, πρό-
γονος»]. 

αταίριαστος, -η, -ο [µεσν.] κ. αταίριαχτος 1. αυτός που δεν µπορεί να 
συνδυαστεί, να ταιριάξει: ~ χρώµατα ΣΥΝ. παράταιρος ΑΝΤ. ται-
ριαστός 2. αυτός που δεν είναι ταιριασµένος, δεν συµφωνεί, που χα-
ρακτηρίζεται από έλλειψη αρµονίας: ~ γάµος | ζευγάρι 3. αυτός που 
δεν αρµόζει στην περίσταση: ~ λόγια | φέρσιµο | διαγωγή ΣΥΝ. ανάρ-
µοστος, ακατάλληλος ΑΝΤ. κατάλληλος. — αταίριαστα επίρρ. 

ατάιστος, -η, -ο αυτός στον οποίο δεν έδωσαν τροφή, δεν τον έχουν 
ταΐσει: ~ ζωντανά | µωρό ΣΥΝ. νηστικός ΑΝΤ. ταϊσµένος, φαγωµένος. 

ατάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1.ΜΟΥΣ. υπόδειξη που σηµαίνει ότι το επό- 

µενο κοµµάτι αρχίζει χωρίς να µεσολαβεί κενό και, εποµένως, ο µου-
σικός πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση ετοιµότητας · 2. (στο θέα-
τρο) µεµονωµένη φράση ηθοποιού σε στιχοµυθία: ο ρόλος του είναι 
εντελώς ασήµαντος· λέει µόνο µία - || γνωστή - 3. (κατ' επέκτ.) η µε-
µονωµένη φράση ή η φράση που έρχεται ως άµεση (ετοιµόλογη και 
συνήθ. ειρωνική) απάντηση στα λεγόµενα άλλου: πετυχηµένη ~· ΦΡ. 
ατάκα κι επί τόπου αµέσως και επιτακτικά: «του τα 'πα τού ανθρώ-
που | ~» (λαϊκ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. attacca, προστ. τού ρ. attaccare «συνάπτω, κολλώ» (πβ. 
γαλλ. attacher) < δηµώδ. λατ. »staccare < φρανκ. stakkön]. 

άτακτος, -η, -ο κ. (καθηµ.) άταχτος 1. αυτός που του λείπει η τάξη, η 
οργάνωση: τρέποµαι σε ~ φυγή || - στράτευµα ΣΥΝ. ανοργάνωτος 
ΑΝΤ. τακτικός · 2. (συνήθ. για παιδιά) αυτός που δεν υπακούει, δεν 
πειθαρχεί: ~ µαθητής | γατάκι | σκυλάκι ΣΥΝ. απειθάρχητος, ανυπά-
κουος ΑΝΤ. υπάκουος, ήσυχος, πειθαρχηµένος 3. αυτός που τσιλη-
µπουρδίζει. — (υποκ.) ατακτούλης, -α, -ικο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + τάσσω | -ττω «σχηµατίζω, τακτοποιώ»]. 

ατακτώ κ. αταχτώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ατακτείς... | ατάκτησα} 1. είµαι 
απείθαρχος: τον τιµώρησα γιατί ατάκτησε ΣΥΝ. κάνω αταξίες, απει-
θαρχώ ΑΝΤ. είµαι ήσυχος, υπακούω, πειθαρχώ 2. (µτφ.) παραβαίνω 
κοινωνικές συµβάσεις: όταν λείπει η γυναίκα του, ατακτεί λιγάκι. 

ατάκτως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) χωρίς τάξη, οργάνωση, πειθαρχία: υπο-
χώρησαν ~· ΦΡ. λίθοι, πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµένα βλ. λ. 
λίθος. Επίσης (καθηµ.) άτακτα κ. άταχτα. 

αταλάντευτος, -η, -ο [µτγν.] (κυρ. µτφ.) αυτός που δεν µετακινείται 
από τη θέση του: ~ στάση | πολιτική ΣΥΝ. αµετακίνητος, ακλόνητος 
ΑΝΤ. ταλαντευόµενος, ασταθής. — αταλάντευτα | αταλαντεύτως 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αδιαπραγµάτευτος. 

Αταλάντη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Σχοινέως ή τού Ιασίου και τής 
Κλυµένης, διακρινόταν για την ταχύτητα της και την αγάπη της για 
το κυνήγι· έλαβε µέρος στο κυνήγι τού Καλυδωνίου κάπρου και στην 
Αργοναυτική Εκστρατεία 2. δήµος τού νοµού Φθιώτιδας. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
κύρ. όν., θηλ. τού επιθ. ατάλαντος «ισοβαρής, παρόµοιος» < ά- 
αθροιστ. + τάλαντον «µονάδα συναλλαγής, βάρους»]. 

ατάλαντος, -η, -ο αυτός που δεν είναι προικισµένος µε ταλέντο, ιδίως 
καλλιτεχνικό: ~ µουσικός | ποιητής | ζωγράφος ΣΥΝ. απροίκι-στος 
ΑΝΤ. ταλαντούχος, προικισµένος. 
[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + τάλαντο, άσχετο προς το αρχ. ατάλαντος «ισο-
βαρής, όµοιος» (< ά- αθροιστ. + τάλα ντο ν «µονάδα συναλλαγής»)]. 

αταξία (η) {αταξιών} 1. η έλλειψη τάξης: πάνω στο γραφείο του επι-
κρατούσε µεγάλη ~ || στο πλήθος βασίλευε ~ ΣΥΝ. ακαταστασία, ανα-
κατωσούρα, αναταραχή, αναστάτωση ΑΝΤ. τάξη 2. (συνεκδ.) η πράξη 
που παραβιάζει την τάξη: πρόσεχε τον µικρό, γιατί είναι πολύ ζωη-
ρός- κάνει όλο αταξίες ΣΥΝ. παρεκτροπή, παράπτωµα 3. το τσιλη-
µπούρδισµα, ερωτική παρεκτροπή · 4. ΙΑΤΡ. (κινητήρια) αταξία η αδυ-
ναµία να ελέγχει κανείς τις εκούσιες µυϊκές κινήσεις του, που οφεί-
λεται σε νευρολογικές διαταραχές. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άτακτος, o ιατρ. 
όρ. είναι αντιδάν. από νεολατ. ataxia]. 

αταξικός, -ή, -ό αυτός που δεν διακρίνεται σε κοινωνικές τάξεις: ~ 
κοινωνία (η κοινωνία χωρίς τάξεις που προβλέπεται από την κοµου-
νιστική θεωρία ότι θα επικρατήσει στην ανθρωπότητα στο τελικό 
στάδιο τής ιστορικής της εξέλιξης) ΑΝΤ. ταξικός. — αταξικά επίρρ. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ΙΚός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ataxique]. 

αταξικός, αβάσιµος, αδόκιµος, αφύσικος, ακαταλαβίστικος. Τα 
επίθετα σε -ικος και -ιµος δεν σχηµατίζουν κανονικώς αρνητικό τ. 
µε το στερητικό α-: γενικός - µη γενικός, όχι *αγενικός, βασικός -
µη βασικός, όχι *αβασικός κ.τ.ό., υπολογίσιµος - µη υπολογίσιµος, 
όχι *ανυπολογίσιµος)αλλά αν-υπολόγιστος), εορτάσιµος - µη εορ-
τάσιµος, όχι *ανεορτάσιµος)αλλά αν-εόρταστος) κ.τ.ό. Αλλως έχει 
το θέµα µε τα ατονικός, αφασικός, αναιµικός κ.τ.ό., που περνούν 
µέσα από τα ατονία - ατονικός, αφασία - αφασικός, αναιµία -
αναιµικός, αποτελώντας είδος παραγώγων και όχι αρνητικό τύπο 
επιθέτου σε -ικός. Σύµφωνα µε αυτά, το αταξικός ως αρνητικό τού 
ταξικός δεν είναι ορθά σχηµατισµένο, αλλά έχει επιβληθεί από τη 
χρήση. Οµοίως, το αρνητικό τού φυσικός δεν µπορεί να είναι ♦αφύ-
σικος, ωστόσο στην απλούστερη γλώσσα σχηµατίστηκε -και επι-
κράτησε- τύπος αφύσικος. Το ίδιο ισχύει και για το ακαταλαβί-
στικος (βλ.λ.). Ως προς το αβάσιµος ως αντίθετο τού βάσιµος και 
το αδόκιµος ως αντίθετο τού δόκιµος, από παλιά παρατηρήθηκε 
ότι δεν έχουν σχηµατιστεί ορθώς (το επισήµανε ο λεξικογράφος ∆. 
Σκαρλάτος ο Βυζάντιος), ωστόσο και αυτά καθιερώθηκαν από τη 
χρήση, πράγµα που δεν συνέβη µε τα αρχαία ανόστιµος και αχρή-
σιµος. Άλλες καταχρηστικές χρήσεις στερητικών σε -ιµος είναι 
αγόνιµος (µη γόνιµος, άγονος) παρά το γόνιµος, αγνώριµος (µη 
γνώριµος, άγνωστος) παρά το γνώριµος κ.ά. 

αταραξία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η απουσία ψυχικής ταραχής, συγκι-
νήσεων, έντονων συναισθηµάτων: εσωτερική | ολύµπια - ΣΥΝ. απά-
θεια, ασυγκινησία, ηρεµία, ψυχραιµία. 

ατάραχος, -η, -ο αυτός που δεν φανερώνει συγκίνηση, που δεν έχει 
αναστατωθεί: παρά τα βαριά λόγια τού συνοµιλητή του, καθόταν και 
τον άκουγε ~ || φαινοµενικά - ΣΥΝ. απαθής, ασυγκίνητος, ήρεµος ΑΝΤ. 

 

α- | αν- στερητικό α-
σωφρόνιστος, -η, -ο ο-
τακτοποίητος, -η, -ο 
α-ταλαίπωρη τος, -η, -ο 
α-ταξίδευτος, -η, -ο 

α-ταξινόµητος, -η, -ο 
α-ταπείνωτος, -η, -ο 
α-ταρίχευτος, -η, -ο 
α-τεκµηρίωτος, -η, -ο 

α-τελειοποίητος, -η, -ο 
α-τέλεστος, -η, -ο α-
τελύνιοτος, -η, -ο α-
τεµάχιστος, -η, -ο 

α-τέντωτος, -η, -ο α-
τερµάτιστος, -η, -ο 
α-τηγάνιστος, -η, -ο 
α-τήρητος, -η, -ο 

α-τιθάσευτος, -η, -ο 



ατασθαλία 308 -άτης 
 

ταραγµένος. — ατάραχα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ά- στερητ. + ταραχή]. 

ατασθαλία (η) {ατασθαλιών} 1. η έλλειψη τάξης 2. η παραβίαση τής ηθικής 
τάξης, τού καθήκοντος: οικονοµικές ~ ΣΥΝ. παρεκτροπή. — ατάσθαλος, -η, -
ο [αρχ.], ατάσθαλα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ατάσθαλος, αβεβ. ετύµου, ίσως < φρ. άτας θάλλων «αυτός που 
προκαλεί άφθονες συµφορές», όπου το άτας αποτελεί αιτ. πληθ. τού ουσ. άτη 
«συµφορά»]. 

αταύτιστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να ταυτιστεί µε 
κάποιον ή κάτι, αυτός που δεν ξέρουµε ποιος ή τι είναι: στο ανάγλυφο 
εικονίζεται ο Ποσειδώνας να έχει στο χέρι ένα ~ αντικείµενο, το οποίο 
προσφέρει στη γυναίκα ΣΥΝ. άγνωστος. 

άταφος, -η, -ο αυτός που δεν έχει ταφεί: ~ νεκρός ΣΥΝ. άθαφτος ANT. 
θαµµένος, ενταφιασµένος. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < ά- στερητ. + θ. ταφ-, από όπου και παθ. αόρ. ε-τάφ-ην, ρ. 
θάπτω}. 

άταχτος, -η, -ο → άτακτος 
αταχτώ ρ. → ατακτώ 
Α.Τ.Ε. (η) Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος. 
άτεγκτος, -η, -ο αυτός που δεν εµφανίζει ελαστικότητα, διαλλακτικότητα: - 

στάση | εφαρµογή νόµων | κριτής ΣΥΝ. άκαµπτος, αλύγιστος, αδιάλλακτος, 
σκληρός ANT. διαλλακτικός, ελαστικός, χαλαρός. — άτεγκτα | ατέγκτως 
[µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + τέγγω «δακρύζω, υγραίνω, µαλακώνω» < I.E. 
*teng- «βρέχω», πβ. λατ. tingo «βρέχω», γαλλ. teindre «βάφω», ισπ. tenir, 
ιταλ. tingere, γερµ. Tinte «µελάνη» κ.ά.]. 

ατείχιστος, -η, -ο αυτός που δεν προστατεύεται από τείχος: ~ πόλη ΣΥΝ. 
ανοχύρωτος ΑΝΤ. τειχισµένος, οχυρός. 

ατέκµαρτος, -η, -ο αυτός που δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί βάσει λογικών 
συλλογισµών ΣΥΝ. άγνωστος, άδηλος ΑΝΤ. τεκµαρτός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- 
στερητ. + τεκµαίροµαι «ταξινοµώ, υπολογίζω»]. 

άτεκνος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που δεν έχει παιδιά: ~ ζευγάρι. — ατεκνία 
(η) [αρχ.]. 

ατέλεια (η) [αρχ.] {ατελειών} 1. η έλλειψη τελειότητας: η ~ είναι µέσα στην 
ανθρώπινη φύση ΣΥΝ. έλλειψη ΑΝΤ. τελειότητα, αρτιότητα, πληρότητα 2. 
(συνεκδ.) το ελάττωµα: σωµατική | πνευµατική ~ || ~ τής φύσης || ~ ενός 
καλλιτεχνικού έργου · 3. η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών, 
δασµών, φόρων: χορηγώ | αίρω την ~|| ~ χάρτου (οικονοµική διευκόλυνση 
που δικαιούνται οι εφηµερίδες στην τιµή τού χαρτιού). 

ατελείωτος, -η, -ο [αρχ.] κ. ατέλειωτος [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει τέλος, 
πέρας: η πρώτη µέρα στη δουλειά τής φάνηκε ~ ΣΥΝ. απεριόριστος, άπειρος 
ANT. περιορισµένος, πεπερασµένος 2. αυτός που φαίνεται να µην έχει τέλος, 
που έχει πολύ µεγάλη διάρκεια: ~ ώρες | ταξίδια | γλέντι | περιπέτειες | 
εφιάλτης || ~σκάλες | ανθρωποθάλασσα 3. (αργκό για πρόσ.) ανεξάντλητος 
(στον έρωτα, σε ενεργητικότητα, σε χιούµορ κ.ά.) 4. αυτός που δεν έχει 
ολοκληρωθεί, που έχει µείνει στη µέση: άφησε τις σπουδές της ~||~ οικοδοµή 
ΣΥΝ. ηµιτελής, µισοτελειωµένος ANT. ολοκληρωµένος. — ατελείωτα | 
ατέλειωτα επίρρ. 

ατελέσφορος, -η, -ο αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να φέρει αποτέλεσµα: 
αξιέπαινη η προσπάθεια, αλλά ~ || ~ µέτρα | φάρµακο ΣΥΝ. 
αναποτελεσµατικός, µάταιος, άσκοπος ANT. αποτελεσµατικός, λυσιτελής. 
Επίσης ατελεσφόρητος, -η, -ο. — ατελέσφορα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ά- 
στερητ. + τελεσφόρος, βλ. λ. τελεσφορώ]. 

ατελεύτητος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν έχει τέλος, πέρας: ~ διαξιφισµοί | 
συζητήσεις | διηγήσεις | αγωνία | σειρά ΣΥΝ. ατελείωτος ΑΝΤ. πεπερασµένος. 
Επίσης ατέλευτος [αρχ.]. — ατελεύτητα επίρρ. [ΕΤΥΜ; αρχ. < ά- στερητ. + 
τελευτώ < τελευτή]. 

ατελής, -ής, -ές {ατελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- ατελέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που 
δεν έχει ολοκληρωθεί: ~ µόρφωση 2. αυτός που παρουσιάζει ελαττώµατα, που 
δεν είναι τέλειος: - οργάνωση τής δηµόσιας ζωής || ~ ερµηνεία · 3. ΜΑΘ. 
ατελής διαίρεση η διαίρεση µεταξύ δύο αριθµών που αφήνει υπόλοιπο, λ.χ. 
7:2 · 4. αυτός που δεν επιβαρύνεται µε τέλη, δασµούς, φόρους: ~ εγγραφή | 
εισαγωγή. — ατελώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ανολοκλήρωτος», < ά- στερητ. + -τελής < τέλος. 
Η σηµ. «αφορολόγητος» είναι ήδη αρχ.]. 

ατελιέ (το) {άκλ.} το καλλιτεχνικό εργαστήρι: ~ ζωγράφου | γλύπτη | γραφίστα | 
φωτογράφου | υψηλής ραπτικής | εκδοτικού οίκου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. atelier < 
αρχ. γαλλ. astelle < δηµώδ. λατ. astula «κοµµάτι ξύλου» < assula, υποκ. τού 
λατ. assis «σανίδα». Η λ. δήλωνε αρχικά το υλικό στο οποίο ζωγράφιζε ο 
καλλιτέχνης]. 

α τέµπο επίρρ.· ΜΟΥΣ. ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο), δηλώνει την επάνοδο 
στο αρχικό τέµπο, µετά από επιτάχυνση (ατσελεράντο, βλ. λ.), επιβράδυνση 
(ριτενούτο ή ριταρντάντο, βλ. λ.), ή και αλλαγή τού τέµπο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. a 
tempo]. 

ατενής, -ής, -ές {ατεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (βλέµµα) προσηλωµένο σε σταθερό 
σηµείο ΣΥΝ. (καθηµ.) καρφωµένος. 
[ΕΤΥΜ αρχ·, αρχική σηµ. «τεντωµένος», < ά- αθροιστ. + -τενής < τείνω. Θα 
µπορούσε να θεωρηθεί ότι το αρχικό ά- αποτελεί συνεσταλµ. βαθµ. (*η-) τής 
προθ. εν]. 

ατενίζω ρ. µετβ. {ατένισα} προσηλώνω το βλέµµα µου, την προσοχή µου σε 
(κάποιον/κάτι): ~ τον ουρανό || (µτφ.) ~ το µέλλον µε αισιοδοξία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βλέπω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άτενής]. ατενώς επίρρ. [αρχ.] 1. µε το βλέµµα 
προσηλωµένο ΣΥΝ. ασκαρδαµυ-κτί 2. (στρατιωτικό, γυµναστικό παράγγελµα) 
για επάνοδο σε στάση προσοχής µε το βλέµµα προσηλωµένο ευθεία µπροστά. 
ατέρµων, -ων, -ον {ατέρµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} αυτός 

που δεν έχει τέλος: ~ διαπραγµατεύσεις | συζητήσεις | διενέξεις ΣΥΝ. 
ατελείωτος, απέραντος- ΦΡ. (α) ατέρµων (κοχλίας) κοχλίας που µεταδίδει 
συνεχή περιστροφική κίνηση σε ό,τι εφάπτεται σε αυτό, συ-νήθ. σε οδοντωτό 
τροχό (β) ατέρµονη κασέτα που όταν τελειώσουν τα τραγούδια της, 
ξαναρχίζει από την αρχή. Επίσης ατέρµονος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -
ον. [ΕΤΥΜ < αρχ. ατέρµων < ά- στερητ. + τέρµα]. 

ατέρµων ή ατέρµονος; o τ. ατέρµονος είναι παρεκκλίνουσα χρήση τού 
ατέρµων «χωρίς τέλος, χωρίς όρια, ατελείωτος». Πολύ συχνά 
χρησιµοποιείται ο λογιότερος τ. ατέρµων για το αρσενικό και το θηλυκό: ο 
ατέρµων πόλεµος, η ατέρµων ευτυχία. Τα παλαιά τρι-τόκλιτα ονόµατα σε -
ων, -ων, -ον µεταπλάστηκαν σε -ας (πβ. ο ευγνώµων! ευγνώµονας- η 
ευγνώµων). Το ατέρµων, όπως και το µα-κραίων. είχαν διαφορετική 
εξέλιξη και µεταπλάστηκαν σε τύπους σε -ος, -η, -ο (ατέρµονος, ατέρµονη, 
ατέρµονο, µακραίωνος, µακραίωνη, µακραίωνο) µε χρήση κυρ. στο 
θηλυκό: ατέρµονη διαδικασία, µακραίωνη παράδοση. o µεταπλασµός των 
παλαιών τριτο-κλίτων ονοµάτων σε δευτερόκλιτα σε -ος («κόρακος 
κοράκου µάτι» αντί κόραξ) είναι σπάνιος και δεν επέδωσε στη γλώσσα. 

→ -ων, -ων, -ον 

άτεχνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν είναι φτειαγµένος µε τέχνη ή µε τεχνική: - 
κατασκευή | στιχούργηµα | ποδοσφαιρικός αγώνας ΣΥΝ. κακοφτειαγµένος, 
άσχηµος ANT. περίτεχνος. — άτεχνα | ατέχνως [αρχ.] επίρρ., ατεχνία (η) 
[αρχ.]. 

ατζαµής (ο) {ατζαµήδες}, (σπάν.) ατζαµού (η) {ατζαµούδες} (λαϊκ.) πρόσωπο 
που χαρακτηρίζεται από αδεξιότητα: ~ οδηγός ΣΥΝ. αδέξιος, (λαϊκ.) 
ατσούµπαλος ΑΝΤ. επιδέξιος. — ατζαµοσύνη (η), ατζα-µήδικος, -η/-ια, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «χριστιανός επιστρατευµένος από τους 
Οθωµανούς- συνεπώς, ανεπαρκώς εκπαιδευµένος και ανεπιτήδειος στον 
πόλεµο», < τουρκ. acemi]. 

ατζέµ πιλάφι (το) κρέας κοκκινιστό µε πιλάφι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. acem pilâv «περσικό πιλάφι»]. 

ατζέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. βιβλιαράκι ή ηλεκτρονική συσκευή 
(ηλεκτρονική ~) που περιλαµβάνει ετήσιο ηµερολόγιο, σηµειωµατάριο και 
κατάλογο διευθύνσεων και τηλεφώνων: σηµείωσε στην ~ της το τηλέφωνο τού 
νέου συνεργάτη, καθώς και την επόµενη συνάντηση 2. (α) (συνεκδ.) 
προκαθορισµένος κατάλογος θεµάτων προς συζήτηση: το τέταρτο 
χρηµατοδοτικό πρωτόκολλο περιλαµβάνεται στην ~ των θεµάτων τής συνόδου 
κορυφής ΣΥΝ. ηµερήσια διάταξη (β) (γενι-κότ.) το πρόγραµµα (εκδηλώσεων, 
εργασιών, αγώνων κ.λπ.) συγκεκριµένης ηµέρας: η - τής τρίτης αγωνιστικής 
τού πρωταθλήµατος µπάσκετ περιλαµβάνει τους εξής αγώνες 3. (γενικότ.) κάθε 
κατάλογος πραγµάτων που πρέπει να γίνουν σε καθορισµένο χρόνο: «το πρό-
γραµµα αυτό παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συνδυάσουν τη δική τους 
επιστηµονική ~ µε την ~ συναδέλφων τους στις άλλες ανθρωπιστικές 
επιστήµες» (εφηµ.) || η ~ τής επόµενης αγωνιστικής τού πρωταθλήµατος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. agenda < λατ. agenda «πρακτέα, όσα πρέπει να γίνουν», 
πληθ. ουδ. τού γερουνδιακού agendus, p. ago «πράττω»]. 

ατζέντης (ο) {ατζέντηδες}, ατζέντισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. πράκτορας- 
πρόσωπο που µεσολαβεί για την επίτευξη εµπορικών κυρ. συµφωνιών 
(ειδικότ. στον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο) πρόσωπο που έχει αναλάβει 
την προώθηση των συµφερόντων καλλιτεχνών και αθλητών ΣΥΝ. 
(καλλιτεχνικός) πράκτορας, µεσολαβητής, µάνατζερ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
ιταλ. agente < λατ. agens, -ntis «πράττων», µτχ. τού ago «άγω, οδηγώ, 
πράττω»]. 

ατζιτατο (το) ΜΟΥΣ. ταραγµένο, ανήσυχο, τρικυµιώδες- ως ερµηνευτική 
ένδειξη για την εκτέλεση µουσικού κοµµατιού. [ΕΤΥΜ < ιταλ. agitato < ρ. 
agitare < λατ. agito «ταράζω, ανακινώ», άλλος τ. τού ago «άγω»]. 

Άτη (η) ΜΥΘΟΛ. θεότητα, προσωποποίηση τής πλάνης που βαδίζει πάνω στα 
κεφάλια των θνητών. [ΕΤΥΜ· αρχ. θεωνύµιο < άτη (βλ.λ.)]. 

άτη (η) {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΛ. (στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία) η πνευµατική 
τύφλωση που προκαλούν οι θεοί στον ήρωα τού έπους ή τής τραγωδίας, ώστε 
να οδηγηθεί µόνος του στην καταστροφή· το επακόλουθο τής ύβρεως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άάτη < *άΕάτη < ρ. άάω (< *άΕάω) «καταστρέφω, αµαρ-
τάνω», αγν. ετύµου]. 

άτηκτος, -η, -ο αυτός που δεν λειώνει ή δεν έχει λειώσει: - µέταλλο | υλικό ΣΥΝ. 
άλειωτος ANT. λειωµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + τήκω «λειώνω»]. 

ατηµέλητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει περιποιηµένη εµφάνιση: δεν είναι σωστό 
να πας έτσι ~ στον γάµο- θα νοµίσουν ότι θέλεις να τους σνοµπάρεις || ~ 
εµφάνιση | µαλλιά ΣΥΝ. απεριποίητος, αφρόντιστος, ακατάστατος ΑΝΤ. 
περιποιηµένος, καλοντυµένος. — ατηµέλητα επίρρ., ατηµελησία [µεσν.] κ. 
ατηµελησιά κ. ατηµέλεια (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + τηµελώ 
«προσέχω, φροντίζω», αβεβ. ετύµου, πιθ. < *τή-µελος | -µέλη < θ. τη- (πβ. τη-
ρω) + παραγ. επίθηµα -µέλη (πβ. αρχ. θυ-µέλη «θυσιαστήριο», πι-µελή 
«λίπος») < µέλω «φροντίζω»]. 

-άτης, -άτισσα- παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. καταγωγή ή εθνικότητα: Κορε-άτης - Κορε-άτισσα, Σπαρτι-άτης - 
Σπαρτι-άτισσα, 2. ιδιότητα: χωρι-άτης - χωρι-άτισσα, πελ-άτης - πελ-άτισσα, 
οµοϊδε-άτης - οµοϊδε-άτισσα. [ΕΤΥΜ αρχ. παραγ. επίθηµα (λ.χ. αρχ. Σπαρτι-
άτης, Τεγε-άτης), το οποίο αρχικώς δήλωνε καταγωγή. Ανάγεται σε I.E. *-ta-, 
όπως και το 



ατθιδογράφος 309 ατµόσφαιρα 
 

-της | -τής\. 
ατθιδογράφος (ο) [µτγν.] ΦΙΛΟΛ. ο αρχαίος ιστοριογράφος που είχε ως 

αντικείµενο την ιστορία των Αθηνών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άτθίς (βλ.λ.) + 
γράφω]. 

Ατθίς (η) {Ατθίδ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. κόρη τού αυτόχθονος βασιλιά τής 
Αττικής Κραναού, από την οποία πήρε το όνοµα της η Αττική. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. κυρ. όν. < 'Αθήναι, µε διπλασιασµό τού δασέος συµφώνου 
(*άθθ-) και ανοµοίωση (*άτθ-). Βλ. κ. Αττική]. 

άτι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.-λογοτ.) αρσενικό άλογο που δεν έχει ευνου-
χιστεί και είναι κατάλληλο για πόλεµο ή ιππασία: αγέρωχο ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. at «άλογο»]. 

Α.Τ.Ι.Α. (το) → ούφο 
ατίθασος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει ή δεν είναι εύκολο να δαµαστεί: 

~ ζώο ΣΥΝ. ατιθάσευτος, αδάµαστος, ανήµερος ΑΝΤ. τιθασευµένος, 
δαµασµένος, ήµερος 2. (µτφ.) αυτός που δεν υποτάσσεται, δεν 
υπακούει, δεν ακολουθεί την καθιερωµένη τάξη: ~ νιάτα | συµπερι-
φορά | χαρακτήρας | πλάσµα | γλώσσα ΣΥΝ. ανυπάκουος, άγριος, 
ανυπότακτος, απείθαρχος ΑΝΤ. υπάκουος, υποταγµένος, πειθαρχικός. 
— ατίθασα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + τιθασός «ήµερος». 
Βλ. κ. τιθασεύω]. 

ατιµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ατίµασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. προ-
σβάλλω την υπόληψη (κάποιου), σπιλώνω τη φήµη του: ατιµάστηκε 
µπροστά στα µάτια των άλλων || ~ το σπίτι µου | τη στολή µου | το 
όνοµα τής οικογένειας µου ΣΥΝ. εξευτελίζω, ντροπιάζω, ταπεινώνω 
ΑΝΤ. τιµώ 2. (ειδικότ.) προσβάλλω την τιµή (γυναίκας), διακορεύω, 
βιάζω. Επίσης (λαϊκ.) ατιµώνω. — ατίµαση (η) [1840] κ. ατιµασµός (ο) 
[µτγν.] κ. ατίµασµα (το), ατιµαστικός, -ή, -ό [1840]. 

ατίµητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει τιµηθεί · 2. αυτός τού 
οποίου η αξία είναι αδύνατον να υπολογιστεί, ανεκτίµητος: ~ πετρά-
δι | λόγια. 

ατιµία (η) {ατιµιών} 1. η κατάσταση τού να µην έχει κάποιος υπόλη-
ψη, να είναι ατιµασµένος: το στίγµα τής ~ ΣΥΝ. ανυποληψία, αίσχος, 
ντροπή, ανεντιµότητα ΑΝΤ. τιµή, δόξα 2. η ιδιότητα τού να είναι κα-
νείς άτιµος (βλ.λ.), ανήθικος- η έλλειψη εντιµότητας ΣΥΝ. ανεντιµό-
τητα ΑΝΤ. εντιµότητα 3. (συνεκδ.) η πράξη που στερείται τιµιότητας, 
ηθικής: οι ~ που έχει κάνει | διαπράξει ΣΥΝ. προστυχιά, βροµιά, βρο-
µοδουλειά. 
[ETYM. αρχ. < άτιµος < ά- στερητ. + τιµή. Η λ. χαρακτήριζε στον Όµηρο 
την κατάσταση εξευτελισµού στην οποία περιερχόταν ο πολεµιστής 
που έδειχνε δειλία ή δεν ανταπέδιδε την προσβολή. Στην αθηναϊκή 
κοινωνία η λ. προσδιόριζε τη στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων 
κάποιου. Στην Κ.∆. η λ. δήλωσε κυρ. την έλλειψη ή τη στέρηση τής 
θεϊκής εύνοιας (π.χ. Ρωµ. 1, 26: δια τοϋτο παρέδωκεν αυτούς ό Θεός 
εις πάθη ατιµίας...)]. 

άτιµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη εντι-
µότητας: ~ πράξη || (υβριστ.) άτιµε, θα µου το πληρώσεις! ΣΥΝ. αχρεί-
ος, αισχρός, επονείδιστος ΑΝΤ. έντιµος, τίµιος 2. αυτός που έχει χάσει 
την υπόληψη, την τιµή του ΣΥΝ. ανυπόληπτος ΑΝΤ. ευυπόληπτος · 3. 
(µε θαυµασµό) πονηρός, έξυπνος, ικανός: βρε τον ~, τι πήγε και σκέ-
φτηκε! · 4. (ειδικότ.-παλαιότ.) (γυναίκα) που ήρθε σε παράνοµη ερω-
τική επαφή (προγαµιαία, απατώντας τον σύζυγο της κ.τ.ό.) ΑΝΤ. τίµια 
5. (για άνδρα) αυτός τον οποίο απατά η σύζυγος του. — (υποκ.) ατι-
µούλης, -α, -ικο κ. ατιµούλικος, -η, -ο, άτψα επίρρ. 

ατιµωρητί επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) χωρίς τιµωρία: δεν µπορείς να παρα-
βιάζεις τους νόµους ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ι. 

ατιµώρητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός στον οποίο δεν έχει επιβληθεί τιµω-
ρία: οι δράστες τού εγκλήµατος παραµένουν ατιµώρητοι. — ατιµώ-
ρητα επίρρ., ατιµωρησία (η) [µεσν.]. 

ατίµωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η προσβολή τής υπολή-
ψεως: προτίµησε τον θάνατο από την ~ και αυτοκτόνησε. — ατιµω-
τικός, -ή, -ό, ατιµωτικ-ά | -ώς [1891] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ· ατίµωσις 
< άτιµώ (-άω) < άτιµος]. 

άτιτλος, -η, -ο [1889] αυτός που δεν έχει τίτλο: ~ κεφάλαιο | ποίηµα 
ΣΥΝ. ατιτλοφόρητος. 

ατλάζι (το) {ατλαζιού | χωρ. πληθ.} λείο, γυαλιστερό ύφασµα από µε-
τάξι καθαρό ή συνυφασµένο µε λινό, µαλλί ή βαµβάκι.  — ατλαζέ-
νιος, -α, -ο, ατλαζωτός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αραβ. atlas]. 

άτλαντας (ο) -> Ατλας 
Ατλαντίδα (η) µυθικό νησί στον Ατλαντικό Ωκεανό, που, σύµφωνα 

µε διηγήσεις σε διάλογους τού Πλάτωνα, καταποντίστηκε µαζί µε 
τους κατοίκους του πριν από χιλιάδες χρόνια («µύθος τής Ατλαντί-
δας»): η χαµένη ~. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ατλαντίς, -ίδος (πρωτοαπαντά στη Θεογονία 938 τού 
Ησιόδου) < Άτλας]. Ατλαντική Συµµαχία (η) → NATO ατλαντικός, -
ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον Ατλαντικό 
Ωκεανό. Ατλαντικός (Ωκεανός) (ο) ο δεύτερος σε µέγεθος ωκεανός 
τής Γης, ο οποίος χωρίζει την Αµερική από την Ευρώπη και την 
Αφρική. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 'Ατλαντίς, από φρ. όπως Άτλαντικόν πέλαγος 
(Πλάτων, Τίµαιος 24e) και 'Ατλαντική θάλασσα (Αριστοτέλης, Περί 
κόσµου 392b 22), οι οποίες περιέγραφαν τη µυθική νήσο Ατλαντίδα 
(βλ.λ.), την οποία οι αρχαίοι τοποθετούσαν µεταξύ τής ευρωπαϊκής 
και τής αµερικανικής ηπείρου]. Άτλας (ο) {Ατλαντ-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. 
γίγαντας, γυιος τού Ουρανού και τής Γαίας, ο οποίος τιµωρήθηκε από 
τον ∆ία να κρατά στους ώµους του τη γήινη σφαίρα 2. (µετωνυµ.) (α) 
πρόσωπο µε µεγάλη µυϊκή δύναµη, που µπορεί να σηκώνει πολύ 
µεγάλα βάρη, π.χ. ένας αρσιβαρίστας (β) η συλλογή που περιλαµβάνει 
επί µέρους χάρτες ευρύτερης 

περιοχής: παγκόσµιος | ευρωπαϊκός ~ (γ) (κατ' επέκτ.) κάθε συλλογή 
πινάκων, σχεδίων, εικόνων µε κοινό θέµα: ανατοµικός | διαλεκτικός 
~ · 3. οροσειρά τής ΒΑ. Αφρικής που εκτείνεται στο Μαρόκο (Μέγας 
Ατλας) και στην Αλγερία (Ατλας τής Σαχάρας). Επίσης Άτλαντας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. "Ατλας, -αντος, όνοµα µυθικού γίγαντα, < ά- αθροιστ. + 
θ. τλο- | τλη-, από όπου και απρφ. τλή-ναι «τολµώ» (βλ. κ. τόλµη, τά-
λαντο). Το όν. τού όρους από το όν. τού µυθικού Άτλαντος, ο οποίος 
συνδεόταν µε τη Β∆. Αφρική (ιδίως µε την περιοχή τού σηµερινού Γι-
βραλτάρ). Η σηµ. «συλλογή χαρτών» ανάγεται στο 1594, οπότε εκδό-
θηκε µια τέτοια συλλογή από τον Φλαµανδό G. Mercator, έχοντας στο 
εξώφυλλο απεικόνιση τού µυθικού Άτλαντος]. 

Α.Τ.Μ. (η) Αυτόµατη Ταµειολογιστική Μηχανή· µηχανή σε τράπεζα, 
από την οποία µπορεί ο πελάτης να κάνει ανάληψη ή κατάθεση χρη-
µάτων µε τη χρήση ειδικής κάρτας. 

ατµάκατος (η) [1889] {ατµακάτ-ου | -ων, -ους} το σκάφος που κινείται 
µε ενέργεια από ατµό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. chaloupe à 
vapeur]. 

ατµάµαξα (η) [1840] {ατµαµαξών} η µηχανή που κινείται µε ατµό και 
κινεί το τρένο·  (συνεκδ.) το ίδιο το τρένο. 

ατµήλατος, -η, -ο [1876] (λόγ.) αυτός που κινείται µε ενέργεια ατµού: 
~ πλοίο | ναυτιλία ΣΥΝ. ατµοκίνητος. 
[ΕΤΥΜ. < ατµός + -ήλατος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συν-
θέσει) < ελαύνω]. 

άτµητος, -η, -ο 1. αυτός που που δεν είναι δυνατόν να τεµαχιστεί ή 
δεν έχει τεµαχιστεί ακόµη ΣΥΝ. αδιαίρετος 2. (ειδικότ.) αυτός που εί-
ναι τόσο µικρός, ώστε δεν µπορεί να διαιρεθεί, να τεµαχιστεί άλλο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + τµητός < τέµνω]. 

ατµό- κ. ατµό- κ. ατµ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται µε τον ατµό: ατµο-µηχανή, ατµό-πλοιο, 
ατµ-άµαξα, ατµό-λουτρο, ατµο-λέβητας. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. άτµο-ειδής), που 
προέρχεται από το αρχ. ατµός και απαντά επίσης σε µετάφρ. δάνεια 
(λ.χ. ατµο-λέβητας < αγγλ. steam-boiler)]. 

ατµοηλεκτρικός, -ή, -ό αυτός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια µε τη 
δύναµη τού ατµού: ~ σταθµός. 

ατµόιππος (ο) [1884] {ατµοΐππ-ου | -ων, -ους} µονάδα µέτρησης τής 
ισχύος των ατµοµηχανών. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
cheval-vapeur]. 

ατµοκίνητος, -η, -ο [1825] αυτός που κινείται µε ατµό: ~ σιδηρόδρο-
µος | πλοίο ΣΥΝ. ατµήλατος. 

ατµολέβητας (ο) [1858] {ατµολεβητών} ο λέβητας µέσα στον οποίο 
παράγεται ο ατµός που προορίζεται για κινητήρια ενέργεια, το κα-
ζάνι τής µηχανής. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. steam-boiler]. 

ατµόλουτρο (το) [1876] 1. το λουτρό µε υδρατµούς ή ατµούς από µε-
ταλλικά ύδατα (βλ. λ. σάουνα, χαµάµ) 2. (συνεκδ.) η εγκατάσταση 
στην οποία γίνεται ατµόλουτρο (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. steam-bath]. 

ατµοµηχανή (η) [1812] η µηχανή που κινείται µε ατµό ΣΥΝ. ατµάµα-
ξα, λοκοµοτίβα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. steam-engine]. 

ατµοπλοία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} η συγκοινωνία που γίνεται µε 
πλοία τα οποία χρησιµοποιούν ατµό ως κινητήρια ενέργεια.   — 
ατµοπλοϊκός, -ή, -ό [1833], ατµοπλοϊκ-ά | -ώς [1896] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
ατµός + -πλοΐα < πλέω, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. steam navigation]. 

ατµόπλοιο (το) [1851] το πλοίο που κινείται µε ατµό.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλοίο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. steamship]. 

ατµοποίηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΦΥΣ. η µετα-
τροπή υγρού ή στερεού σε αέριο ΣΥΝ. εξάτµιση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. vaporisation]. 

ατµός (ο) 1. εξαερωµένη µορφή υγρών, ιδ. νερού σε κατάσταση βρα-
σµού· νερό υπό µορφήν ορατού αερίου ή αναθυµίασης: πυκνός | 
αποπνικτικός ~ ΣΥΝ. αέριο, αναθυµίαση· ΦΡ. (µτφ.-αργκό) βγάζω 
ατµούς ξεσπώ, συµπεριφέροµαι θυµωµένα και ασυγκράτητα 2. υγρο-
ποιηµένη µορφή αερίων ή αναθυµιάσεων σε σταγόνες ΣΥΝ. υδρατµός 
• ΦΡ. un' ατµόν (υπ' άτµόν) (ι) σε ετοιµότητα: ασθενοφόρα και πυ-
ροσβεστικά οχήµατα βρίσκονται ~ (ii) (ειδικότ.) σε ετοιµότητα για 
αναχώρηση: είµαι ~ για τις Βρυξέλλες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άετµός < *άΕε-τµός < ά- προθεµ. + I.E. *we- | wen-
«πνέω, φυσώ», πβ. σανσκρ. vâtah «φυσάει», λατ. ven-tus «άνεµος», 
γαλλ. vent, ισπ. viento, αγγλ. wind, γερµ. Wind κ.ά. Οµόρρ. αρχ. άήρ 
(< *άΡερ-), αρχ. άηµι (< *awe-) «φυσώ», αΰ-ρα (< *äF-pa) κ.ά. Η φρ. 
υπ'ατµόν είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. under steam]. 

ατµοσίδερο (το) συσκευή για σιδέρωµα ρούχων που λειτουργεί µε 
ατµό. 

ατµοστρόβιλος (ο) {ατµοστροβίλ-ου | -ων, -ους} ατµοκίνητος στρό-
βιλος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. steam-turbine]. 

ατµόσφαιρα κ. (παλαιότ.) ατµόσφαιρα (η) [1728] {χωρ. πληθ.· 
ατµοσφαιρών στη σηµ. 3} 1. η αεριώδης µάζα που περιβάλλει έναν 
πλανήτη ή δορυφόρο και τής οποίας η ύπαρξη επιτρέπει την επιβίωση 
όλων των φυτικών και ζωικών οργανισµών στη Γη· οι κυριότ. πε-
ριοχές της είναι η τροπόσφαιρα, η στρατόσφαιρα, η µεσόσφαιρα, η 
θερµόσφαιρα και η εξώσφαιρα ΣΥΝ. αέρας 2. κάθε αεριώδες περί-
βληµα συγκεκριµένου γεωγραφικού χώρου: η ~ τής εξοχής 3. ΦΥΣ. µο-
νάδα µετρήσεως τής πίεσης ατµών ή αερίων (1.033 γραµµάρια βά-
ρους ή ποντ κατά τετραγωνικό εκατοστόµετρο): πίεση 10 ατµοσφαι- 
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ρών 4. το σύνολο των µετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν σε 
έναν τόπο: διαυγής | ζεστή | υγρή | καθαρή - ΣΥΝ. κλίµα 5. ο αέρας 
σε συγκεκριµένο χώρο: η ~ στο δωµάτιο ήταν αποπνικτική από τα 
πολλά τσιγάρα 6. (µτφ.) το σύνολο των συναισθηµατικών, ψυχολογι-
κών επιδράσεων σε έναν χώρο ή περιβάλλον, η κυρίαρχη διάθεση: 
στο πάρτι δεν ήξερα κανέναν, ήταν όµως τόσο εύθυµη η ~, που πέ-
ρασα θαυµάσια || εορταστική | ευχάριστη | θερµή | παγερή | υποβλη-
τική | φιλική | ηλεκτρισµένη | τεταµένη | φορτισµένη ~· ΦΡ. περιρρέ-
ουσα ατµόσφαιρα βλ.λ. — ατµοσφαιρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. atmosphaera]. 

ατµόσφαιρα ή ατµόσφαιρα; Παρά τον παροξύτονο τύπο ατµό-
σφαιρα, που πήγε προσκαίρως να παγιωθεί από επιφανείς λογίους 
(µητροπολίτης Αθηνών Μελέτιος 1728, Ευγένιος Βούλγαρις, Ανθιµος 
Γαζής, Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, Σκαρλάτος Βυζάντιος κ.ά.), ο 
προπαροξύτονος τ. ατµόσφαιρα φαίνεται ορθότερος. ∆ικαιολογεί-
ται από πολλά σύνθετα που κανονικώς αναβιβάζουν τον τόνο λό-
γω συνθέσεως: υδρόσφαιρα, ιοντόσφαιρα, φωτόσφαιρα, γεώσφαι-
ρα, καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, λιθόσφαιρα, χειρόσφαιρα, στρα-
τόσφαιρα, χιονόσφαιρα κ.ά. 

-άτο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστι-
κών που σηµαίνουν: 1. αξίωµα ή τρόπο διακυβέρνησης· επίσης, το 
κράτος ή τη διοικητική περιφέρεια όπου επικρατεί συγκεκριµένο κα-
θεστώς: δουκ-άτο, εµιρ-άτο, σουλταν-άτο, χαλιφ-άτο, πριγκιπ-άτο, 
προτεκτορ-άτο, αδελφ-άτο 2. παλαιό νόµισµα χωρών, το όνοµα τού 
οποίου προέρχεται από τον ηγεµόνα (που συχνά παριστάνεται ανά-
γλυφα πάνω στο νόµισµα) ή από το είδος τής ηγεµονίας που ασκού-
σε: (Κωνσταντίνος) κωνσταντιν-άτο, (δούκας) δουκ-άτο 3. γλύκυσµα ή 
ποτό: καρυδ-άτο, αµυγδαλ-άτο, κιτρ-άτο 4. (στον πληθ.) τοπωνύµιο: 
Βλαχ-άτα, ∆ιλην-άτα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. δουκ-
άτον, µεσν. δεσποτ-άτον), που προέρχεται από το παραγ. επίθηµα -
άτος (βλ.λ.)]. 

άτοκος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν αποφέρει ή δεν επιβαρύνεται µε 
τόκο: - δάνειο | δόσεις ΑΝΤ. έντοκος. — άτοκα | ατόκως επίρρ. 

ατόλη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο δακτυλιοειδής κοραλλιογενής σχηµατι-
σµός που περικλείει λιµνοθάλασσα, είναι σκεπασµένος µε πλούσια 
βλάστηση και επικοινωνεί µε το ανοικτό πέλαγος µέσω καναλιών 
απαντά κυρ. στον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό. Επίσης ατόλ (το) 
{άκλ.}. 
[UXM < γαλλ. atoll < atolu (γλώσσα Ντιβέχι, που οµιλείται στα νησιά 
Μαλδίβες) «νησί»]. 

άτολµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει ή δεν χαρακτηρίζεται από 
τόλµη, αποφασιστικότητα: η ~ και χλιαρή διαµαρτυρία δεν έφερε 
αποτέλεσµα || ~ βήµατα ΣΥΝ. δειλός, διστακτικός, µαζεµένος, φοβι-
σµένος ΑΝΤ. τολµηρός, θαρραλέος. — άτολµα | ατόλµως [µτγν.] 
επίρρ., ατολµία (η) [αρχ.]. 

ατοµικεύω ρ. µετβ. [1888] {ατοµίκευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µέ-
νος} περιορίζω (κάτι) σε συγκεκριµένο άτοµο: µην ατοµικεύεις το 
πρόβληµα· δεν αφορά µόνο σε αυτόν, είναι ευρύτερο ΣΥΝ. προσωπο-
ποιώ. — ατοµίκευση (η) [1859]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξατοµικεύω. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. individualiser]. 

ατοµικεύω - εξατοµικεύω. Το ατοµικεύω σηµαίνει ό,τι και το προ-
σωποποιώ, δηλ. αφαιρετικά και από ένα ευρύτερο σύνολο (οµάδα) 
περιορίζω και επικεντρώνω την προσοχή ή τον λόγο σε ένα, συ-
γκεκριµένο ή µεµονωµένο άτοµο (∆εν χρειάζεται να ατοµικεύσου-
µε το θέµα στον συγκεκριµένο υποψήφιο). Το εξατοµικεύω σηµαί-
νει ότι δρω, ενεργώ, λαµβάνω υπ' όψιν, αναφέροµαι σε άτοµα και 
όχι στο σύλΌλο (εξατοµικευµένη διδασκαλία)' όχι σε ένα ή συγκε-
κριµένο άτοµο, αλλά «κατ' άτοµον», στον καθένα χωριστά (Οι ευ-
θύνες πρέπει να εξατοµικευθούν ανάλογα µε κάθε περίπτωση· δεν 
µπορούν να θεωρηθούν όλοι συλλογικά υπεύθυνοι). Από πλευράς 
παραγωγής και τα δύο ανάγονται στο επίθ. ατοµικός. Για τη γενι-
κότερη σηµ. τής εκ- | εξ- σε σύνθετα από -ικός, πβ. λαϊκός - εκλαϊ-
κεύω - εκλαΐκευση, ειδικός - εξειδικεύω - εξειδίκευση, ιδανικός - 
εξιδανικεύω - εξιδανίκευση κ.τ.ό. 

ατοµικισµός (ο) [1871] {χωρ. πληθ.} 1. η θεωρία και η στάση ζωής 
που προβάλλει την αξία τού ατόµου έναντι τού κοινωνικού συνόλου 
ΣΥΝ. ατοµοκρατία, ιντιβιντουαλισµός 2. (ειδικότ.) κοινωνική θεωρία 
που υποστηρίζει την πολιτική και οικονοµική ανεξαρτησία τού ατό-
µου και δίνει έµφαση στην ατοµική πρωτοβουλία και δράση 3. η 
υπερβολική και αποκλειστική ενασχόληση µε τον εαυτό µας: εγωπα-
θής | υπερβολικός | αχαλίνωτος ~ ΣΥΝ. εγωισµός, ατοµισµός, φιλοτο-
µαρισµός ΑΝΤ. αλτρουισµός. — ατοµικιστής (ο), ατοµικίστρια (η), 
ατοµικιστικός, -ή, -ό, ατοµικιστικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άτοµο. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. individualisme]. 

ατοµικός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον άνθρωπο ως 
ιδιαίτερη οντότητα κατ' αντιδιαστολή προς την οµάδα: ~ ασφάλιση | 
διαφορές | δικαιώµατα | έκθεση ζωγραφικής | χαρακτηριστικά | ψυ-
χολογία | συνείδηση | παιχνίδι | προσπάθεια | δηµιουργία | συµφέρον 
ΣΥΝ. προσωπικός ΑΝΤ. οµαδικός, συλλογικός 2. (ειδικότ.) αυτός που 

ανήκει σε συγκεκριµένο άτοµο: ~ βιβλιάριο | διαβατήριο | εισόδηµα | 
ιδιοκτησία | φάκελος ΣΥΝ. ιδιωτικός ΑΝΤ. οµαδικός, συλλογικός 3. 
(για τον προσδιορισµό µεγέθους, ποσότητας) αυτός που αναλογεί σε 
ένα άτοµο, µικρός: ~ µερίδα | συσκευασία · 4. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. αυτός που 
σχετίζεται µε το άτοµο, την ελάχιστη ποσότητα ύλης που διατηρεί 
τις µικροσκοπικές ιδιότητες τού χηµικού της στοιχείου: ~ φυσική 5. 
(α) ατοµική θεωρία η επιστηµονική θεωρία για τη φύση τής ύλης, 
που επισηµαίνει ότι αυτή αποτελείται από άτοµα (β) ατοµικός αριθ-
µός ο αριθµός των πρωτονίων ενός ατόµου ή των ηλεκτρονίων τού 
ουδετέρου ατόµου, που είναι χαρακτηριστικός για κάθε χηµικό στοι-
χείο (γ) µονάδα ατοµικής µάζας µονάδα µετρήσεως µάζας ατόµων, η 
οποία ισούται µε το 1/12 τής µάζας τού ισοτόπου τού άνθρακα-12 (δ) 
ατοµικό βάρος | ατοµική µάζα η µέση µάζα των ισοτόπων ενός χηµι-
κού στοιχείου µετρηµένη σε µονάδες ατοµικής µάζας (ε) ατοµική 
ενέργεια η πυρηνική ενέργεια (βλ. λ. πυρηνικός) 6. αυτός που σχετί-
ζεται µε την ατοµική ενέργεια: ~ αντιδραστήρας | υποβρύχιο | σταθ-
µός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- ορθότ. πυρηνικός 7. (όπλο) η 
ισχύς τού οποίου προέρχεται από τη σχάση ή τη σύντηξη τού πυρή-
να των ατόµων ορισµένων στοιχείων: ~ βόµβα. — ατοµικ-ά | -ώς 
[1824] επίρρ. (σηµ. 1-3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξατοµικεύω. [ETYM. H σηµ. 
«αυτός που αναφέρεται στο άτοµο» αποδίδει το γαλλ. personnel (βλ. κ. 
προσωπικός), ενώ η σηµ. που σχετίζεται µε την ατοµική ενέργεια είναι 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. atomic]. 

ατοµικότητα (η) [1818] {ατοµικοτήτων} 1. η ιδιαιτερότητα ή η αυτο-
τέλεια κάθε ανθρώπου ως προσώπου 2. ΦΙΛΟΣ, (α) η ιδιότητα ή το σύ-
νολο των ιδιοτήτων µιας οντότητας, ενός ατόµου, που το αντιδια-
στέλλουν προς τα άλλα άτοµα τού ίδιου είδους ή προς το σύνολο γε-
νικά (β) η ιδιότητα µιας «ενικής» έννοιας που βρίσκεται στο τέλος 
µιας σειράς γενών και ειδών και δεν επιδέχεται διαίρεση 3. ΧΗΜ. Ο 
αριθµός των ατόµων που συνιστούν το µόριο χηµικού στοιχείου. 
[ΕΤΥΜ Οι σηµ. 1, 2 αποτελούν µετάφρ. δάνειο από γαλλ. individualité, 
ενώ η σηµ. 3 είναι ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. atomicity]. 

ατοµισµός (ο) [1818] ο ατοµικισµός (βλ.λ.). — ατοµιστής (ο) [1842], 
ατοµίστρια (η), ατοµιστικός, -ή, -ό [1867], ατοµιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. άτοµο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. individualisme], 

άτοµο (το) {ατόµ-ου | -ων} 1. υποθετική απειροελάχιστη ποσότητα 
ύλης, που δεν επιδέχεται περαιτέρω κατάτµηση ΣΥΝ. στοιχείο, µόριο 
2. ΧΗΜ. το ελάχιστο σωµατίδιο ύλης χηµικού στοιχείου, που διατηρεί 
τις µικροσκοπικές ιδιότητες τού στοιχείου, αποτελείται από διαρκώς 
κινούµενα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια και απαντά ελεύθερο 
ή ενωµένο µε άλλα άτοµα: διάσπαση τού - (πυρηνική σχάση, βλ. λ. 
σχάση) 3. ΒΙΟΛ. κάθε απλός ή µεµονωµένος οργανισµός που µπορεί 
να αποτελεί ύπαρξη, σε αντιδιαστολή προς την αποικία, τον πληθυ-
σµό, το είδος 4. ο κάθε άνθρωπος χωριστά ΣΥΝ. πρόσωπο 5. ο άνθρω-
πος ως πρόσωπο, ως οντότητα ξεχωριστή από τους υπόλοιπους αν-
θρώπους: εγγυώµαι προσωπικώς για το άτοµο του || άγνωστο | γελοίο 
| καλλιεργηµένο | κοινωνικό | νεαρό | ύποπτο | ώριµο ~ ΣΥΝ. άνθρωπος, 
πρόσωπο ANT. σύνολο, οµάδα 6. (αργκό νέων) άνθρωπος: τι λέει, ρε, 
το ~; είναι καλά; || έχει µπλέξει µε ένα - που είναι φευγάτο || το ~ δεν 
είναι στα καλά του. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άτοµον, ουδ. τού επιθ. ατοµος «άτµητος» < ά- στερητ. + 
-τόµος < τοµή < τέµνω. Η σηµ. «πρόσωπο» απαντά από το 1804 ως 
απόδ. των γαλλ. individu (κατά λέξη «α-διαίρετος»), personne]. 

άτοµο, ατοµικισµός - ατοµισµός, ατοµικιστής - ατοµιστής. Στην 
προσπάθεια να αποδοθούν στα Ελληνικά οι έννοιες individu | 
personne και individualisme, individualiste, πλάστηκαν από τους 
λογίους τού 18ου και 19ου αι. αρκετές λέξεις: άτοµο, ως αναβίωση 
ή ενεργοποίηση τού αρχ. άτοµον, ουδ. τού επιθ. ατοµος «ο µη 
τµητός, αυτός που δεν επιδέχεται περαιτέρω κατάτµηση»· αυτού 
µετάφραση είναι το λατ. Individuum «το αδιαίρετο, το άτµητο», 
από το οποίο το γαλλ. individu, που αποδόθηκε µε το αρχ. ελλην. 
άτοµο (πατριαρχικά έγγραφα 1804), από όπου προέρχεται. Για την 
απόδοση τού individualisme πλάστηκε από το άτοµο ο ατοµισµός 
(πρωτοαπαντά στον Κωνσταντίνο Κούµα, 1818) και αργότερα από 
το ατοµικός ο όρος ατοµικισµός (Ι.Ν. Βαλέτας, 1871). Πάλι από το 
άτοµο πλάστηκε ο ατοµιστής (Χριστόδουλος Ακαρνάν, 1786) για το 
individualiste και σε νεότερους χρόνους το ατοµικιστής από το 
ατοµικός. Μεταξύ τους τα ζεύγη ατοµισµός - ατοµικισµός και ατο-
µιστής - ατοµικιστής δεν διαφέρουν σηµασιολογικώς. 

ατοµοκίνητος, -η, -ο αυτός που κινείται, που λειτουργεί µε ατοµική 
ενέργεια: ~ εργοστάσιο. 

ατοµοκρατία (η) {χωρ. πληθ.) ο ατοµικισµός (βλ.λ., σηµ. 1, 2).  — 
ατοµοκρατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. individualisme]. 

ατονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη έντασης και ζωντάνιας, η 
εξασθένηση των δυνάµεων: τον τελευταίο καιρό αισθάνοµαι ~· µάλ-
λον χρειάζοµαι ξεκούραση ΣΥΝ. αδυναµία ΑΝΤ. ευεξία, δύναµη 2. 
ΙΑΤΡ. η εξασθένηση τού κανονικού τόνου (βαθµού ελαστικότητας) 
ιστού ή µυώδους οργάνου. 

ατονικός, -ή, -ό [1847] 1. αυτός που σχετίζεται µε την έλλειψη ή τη 
µείωση τής δύναµης: ~ κατάσταση · 2. αυτός που σχετίζεται µε το 

 

α- | αν- στερητικό 
α-τόκιστος, -η, -ο α-
τοποθέτητος, -η, -α-
τόρνευτος, -η, -ο 
α-τορπίλιστος, -η, -e 

α-τουφέκιοτος, -η, -ο -
-τραγουδιστός, -η, -ο 
α-τρακάριστος, -η, -ο 
α-τρατάριστος, -η, -ο 

α-τραυµάτιοτος, -η, -ο 
α-τρικύµιστος, -η, -ο 
ά-τριφτος, -η, -ο 
ά-τριχος, -η, -ο 

α-τροµοκράτητος, -η, -ο 
α-τροποποίητος, -η, -ο 
α-τροφοδότητος, -η, -ο 
α-τρόχιστος. -η, -ο 

α-τρυγητος, -η, -ο 
α-τρύπητος, -η, -Ο 
α-τρύπωτος, -η, -ο 
α-τσάκιστος, -η, -ο 



ατόνιστος 311 άτσα 
 

σύστηµα γραφής κατά το οποίο οι λέξεις δεν τονίζονται: οι αρχαίοι 
Έλληνες χρησιµοποιούσαν µεγαλογράµµατη ~ γραφή ANT. πολυτονι-
κό, µονοτονικό · 3. ΜΟΥΣ. στονική µουσική η µουσική που δεν στη-
ρίζεται στους κλασικούς κανόνες τονικότητας· ειδικότ. η µουσική 
που χρησιµοποιεί ελεύθερα και τους δώδεκα φθόγγους τής χρωµατι-
κής κλίµακας. — ατονικότητα (η) (σηµ. 3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. atonal]. 

ατόνιστος, -η, -ο 1. αυτός που γράφεται χωρίς τόνο: ο µαθητής άφησε 
ατόνιστες όλες τις λέξεις τού κειµένου ΣΥΝ. άτονος ANT. τονισµένος, 
τονιζόµενος · 2. (σπάν.) αυτός που δεν έχει µελοποιηθεί. — ατό-νΐΌτα 
επίρρ. 

άτονος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που του λείπει η ζωντάνια, η θέρµη: ~ 
χρώµα | φωνή | βλέµµα | χαµόγελο || ~ ύφος | διαµαρτυρία || ~ αγορά 
(που δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη κίνηση συναλλαγών) ΣΥΝ. αδύναµος, 
ασθενικός ANT. έντονος, ζωντανός · 2. αυτός που δεν παίρνει γραµ-
µατικό τόνο: ~ συλλαβή | λέξη ΣΥΝ. ατόνιστος ΑΝΤ. τονισµένος. — 
άτονα | ατόνως [µτγν.] επίρρ. 

ατονώ ρ. αµετβ. {ατονείς... | ατόνη-σα, -µένος} 1. χάνω ένταση, δύνα-
µη: σύντοµα ατόνησε το ενδιαφέρον τού κοινού || ατονεί η συζήτηση | 
η επίδραση | η µνήµη ΣΥΝ. εξασθενώ, αδυνατίζω ΑΝΤ. εντείνοµαι 2. 
(για νόµους) ισχύω µόνο τυπικά, µένω στην πράξη ανεφάρµοστος: ο 
νόµος για τις ελληνόγλωσσες επιγραφές στα καταστήµατα έχει ου-
σιαστικά ατονήσει ΑΝΤ. ισχύω. — ατόνηση (η) [1891]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ατονώ (-έω) < άτονος]. 

ατόπηµα (το) {ατοπήµ-ατος | -ατα, -άτων) η ακατάλληλη για τις πε-
ριστάσεις ενέργεια ή πράξη: υπέπεσε σε σοβαρά ατοπήµατα κατά τον 
χειρισµό τής υποθέσεως ΣΥΝ. σφάλµα, παρεκτροπή, απρέπεια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άτοπος]. 

άτοπος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι αντίθετος προς τη λογική: ~ 
πράξη | συµπεριφορά | ενέργεια ΣΥΝ. παράλογος, ασυνάρτητος ANT. 
λογικός 2. ΦΙΛΟΣ, απαγωγή σε άτοπο | (λόγ.) εις άτοπον απαγωγή 
(εις άτοπον απαγωγή, λατ. deductio ad absurdum) (α) λογική µέθοδος 
µε την οποία αποδεικνύουµε ότι µια πρόταση είναι ψευδής, ξεκινώ-
ντας από τη συγκεκριµένη πρόταση και καταλήγοντας µε λογικούς 
συλλογισµούς σε πρόταση που γνωρίζουµε ότι είναι ψευδής (β) λο-
γική µέθοδος µε την οποία βεβαιώνεται εµµέσως η αλήθεια µιας πρό-
τασης µε τον αποκλεισµό µιας απο τις συνέπειες που προκύπτουν 
από αντιφατική πρόταση 3. αυτός που δεν αρµόζει σε συγκεκριµένη 
περίσταση: ~ πράξη | συµπεριφορά ΣΥΝ. ανάρµοστος, αταίριαστος. 
— άτοπα | ατόπως [αρχ.] επίρρ., ατοπία (η) [αρχ.]. 

ατός, -ή, -ό αντων. οριστ. (λογοτ.-λαϊκ. + προσ. αντων. µου, σου, του...) 
µόνος µου, εγώ ο ίδιος: ~ µου κατάφερα να ξεπεράσω κάθε εµπόδιο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τις πλάγιες πτώσεις τής αυτοπαθούς αντωνυµίας: 
αιτ. άτόν < µτγν. έατόν (µε σίγηση τού ατόνου αρχικού φωνήεντος) < 
αρχ. εαυτόν (βλ. κ. εαυτός)]. 

-άτος, -άτη, -άτο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων 
που σηµαίνουν: 1. υλικό από το οποίο παρασκευάστηκε έδεσµα ή το 
οποίο αποτελεί βασικό συστατικό του: κρασ-άτος, ξιδ-άτος, ριγαν-
άτος 2. ιδιότητα: καλοσυν-άτος, µυρωδ-άτος, µεσ-άτος, λουλουδ-άτος, 
σικ-άτος 3. συντελεσµένο γεγονός, ολοκλήρωση: γεµ-άτος, χορτ-άτος, 
φευγ-άτος 4. τρόπο: τρεχ-άτος, ποδαρ-άτος 5. κατάληξη οικογενεια-
κών ονοµάτων, συνήθ. από την Κεφαλονιά: Μαρκαντων-άτος, Λα-
σκαρ-άτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταγωγή. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που εµφανίζεται 
αρχικώς σε λατινογενείς λ. (λ.χ. µτγν. βαρβ-άτος < λατ. barb-atus), σύ-
ντοµα δε επεκτάθηκε και σε λ. µε ελλην. θέµα (λ.χ. µεσν. γεµ-άτος, 
καλοσυν-άτος κ.ά.(]. 

ατού (το) {άκλ.} ελλην. πλεονέκτηµα 1. το χαρτί τής τράπουλας που 
κερδίζει όλα τα άλλα, το ισχυρότερο χαρτί: ~ σ'αυτή την παρτίδα εί-
ναι τα σπαθιά 2. (µτφ.) ό,τι µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς για να 
υπερισχύσει: ~ τής οµάδας είναι η ισχυρή της άµυνα || το κύριο ~ τού 
υποψηφίου είναι ότι είναι νέος και επαγγελµατικά επιτυχηµένος ΣΥΝ. 
πλεονέκτηµα, προσόν, αβαντάζ ANT. µειονέκτηµα, ντεζαβαντάζ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. atout < à tout «σε όλα»]. 

ατόφυος, -α, -ο (σχολ. ορθ. ατόφιος) 1. αυτός που αποτελεί ενιαίο 
σύνολο, µε οµοιογένεια και συνοχή, από το οποίο δεν λείπει κάτι: ένα 
καρβέλι ~ || παρέλαβε - το στράτευµα µε ακµαίο ηθικό, αλλά δεν 
µπόρεσε να το αξιοποιήσει στρατηγικά ΣΥΝ. ακέραιος 2. αυτός που 
δεν έχει παραποιηθεί, νοθευτεί: - χρυσάφι ΣΥΝ. καθαρός, γνήσιος, 
ανόθευτος ΑΝΤ. νοθευµένος. [ΕΤΥΜ < µεσν. αΰτόφυος < αρχ. 
αυτοφυής]. 

ατόφυος ή ατόφιος; Η ετυµολ. προέλευση τής λ. (από το αρχ. 
αύτο-φυής µέσω τού µεταπλασµένου κατά τα επίθ. σε -ος µεσν. 
αύτόφυος) δικαιολογεί τη γραφή ατόφυος µε -υ- και όχι ατόφιος 
µε -ι- κατά τα επίθ. σε -ιος (ψόφ-ιος, κούφ-ιος, ίσ-ιος κ.ά.). 

άτρακτος (η) {ατράκτ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) το αδράχτι (βλ.λ.) 2. 
µεταλλικός µακρόστενος άξονας περιστροφής µηχανηµάτων · 3. το 
κύριο µέρος αεροπλάνου · 4. ΓΕΩΜ. τµήµα επιφανείας σφαίρας που 
περιλαµβάνεται µεταξύ δύο µέγιστων ηµικυκλίων µε κοινή διάµετρο 
5. ΑΣΤΡΟΝ. ωριαία άτρακτος καθεµιά από τις 24 νοητές ατράκτους 
πλάτους 15° (= 1 h) (σηµ. 4) στις οποίες χωρίζεται η γήινη επιφάνεια, 
τής οποίας όλα τα σηµεία έχουν συµβατικά την ίδια ώρα β. ΒΙΟΛ. (α) 
παροδικός κυτταροπλασµατικός σχηµατισµός, που εµφανίζεται κατά 
τη διαίρεση τού πυρήνα και διευκολύνει την ισοµερή κατανοµή των 
χρωµοσωµάτων στους θυγατρικούς πυρήνες (β) νευροµυϊκή άτρα-
κτος αισθητήριο των σκελετικών µυών, που οι υποδοχείς του ερεθί-
ζονται από το παθητικό τέντωµα τού µυός.   — (υποκ.) ατρακτίδιο 

(το), ατρακτοειδής, -ής, -ές [µτγν]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + trkw (συνεσταλµ. βαθµ.) < I.E. *ter-ekw 

«στρίβω», πβ. σανσκρ. tarkuh «αδράχτι», λατ. torqueo «στρίβω», γαλλ. 
tordre, ισπ. torcer, αγγλ. dis-tort, γερµ. drechseln «τορνεύω» κ.ά. Η λ. 
απαντά αρχικώς στο αρσενικό γένος µε τη σηµ. «αδράχτι», ενώ αρ-
γότερα κατέληξε να προσδιορίζει τον κεντρικό ιστό τού πλοίου]. 
ατράνταχτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να τρανταχτεί 
ΣΥΝ. αδόνητος, άσειστος 2. (µτφ.) αυτός που δεν είναι δυνατόν να 
αµφισβητηθεί, να ανατραπεί' ακλόνητος: ~ άλλοθι | επιχείρηµα | ατού 
| πειστήριο | απόδειξη | πίστη ΑΝΤ. σαθρός, ασταθής. — ατράνταχτα 
επίρρ. ατραξιόν (η) (άκλ.) ελλην. πόλος έλξεως 1. οτιδήποτε ελκύει το 
ενδιαφέρον: οι καινούργιες ~ τής µόδας- (ειδικότ.) ο καλλιτέχνης ή το 
νούµερο που σηµειώνει τη µεγαλύτερη επιτυχία σε µουσική, θεατρική 
παράσταση ή τηλεοπτικό πρόγραµµα: το νούµερο τού σχοινοβάτη 
ήταν η µεγάλη - τού τσίρκου 2. (µτφ.) για κατάσταση που προκαλεί 
έκπληξη, γέλιο, σύγχυση: η σηµερινή συνεδρία τής Σχολής ήταν µια 
πρώτης τάξεως ~! 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. attraction «έλξη» < λατ. attractio < ad + trahere «τραβώ, 
έλκω»]. ατραπός (η) (λόγ.) 1. δύσβατο µονοπάτι, πέρασµα 2. (µτφ.) ο 
δρόµος, η πορεία που ακολουθεί κανείς στον ιδιωτικό ή δηµόσιο βίο: 
κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους πως οδεύουν σε 
επικίνδυνες και σκοτεινές ~ || συνέστησε προσοχή στις ολισθηρές ~ τής 
ταραγµένης σκέψης ΣΥΝ. πορεία, κατεύθυνση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- αθροιστ. + I.E. *trep- «περπατώ µε µικρά βήµατα, 
τρέµω», πβ. σανσκρ. trprâh «ανήσυχος», λατ. trepidus «παλλόµενος, 
έντροµος», ισπ. trèpido «φοβισµένος» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. τραπώ «πα-
τώ»]. Ατρείδες (οι) {Ατρειδών} ΜΥΘΟΛ. γυιοι τού Ατρέα, ο 
Αγαµέµνονας και ο Μενέλαος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Άτρεϊδαι (ενικός: Άτρείδης) < Άτρεύς (µε επίθηµα -
ίδης)]. Ατρεΰς (ο) {Ατρέ-ως, -α} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Πέλοπα και τής 
Ιπποδάµειας, αδελφός τού Θυέστη, βασιλιάς των Μυκηνών παιδιά του 
ο Αγαµέµνων και ο Μενέλαος. Επίσης Ατρέας. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. 
< *Ά-τρε-εΕς < α- στερητ. + θ. τρε- τού ρ. τρέω «φοβούµαι, τρέµω, 
τρέποµαι σε φυγή» (οµόρρ. των τρέµω, τρόµος), οπότε το όν. θα είχε 
τη σηµ. «ατρόµητος, άφοβος»]. ατρησία (η) [1842] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η 
(συνήθ. εκ γενετής) απουσία ή απόφραξη φυσιολογικής διόδου ή 
κοιλότητας τού σώµατος: ~ πρωκτού | οισοφάγου | χοληφόρων οδών | 
πνευµόνων | αορτικού τόξου | καρδιακής βαλβίδας | νεφρών. 
[ΙΙΧΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < άτρητος (βλ. λ. διάτρητος), < γαλλ. 
atrésie]. άτρητος, -η, -ο αυτός που δεν έχει τρύπα, δεν έχει τρυπηθεί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + τρητός «τρυπηµένος», για το οποίο βλ. λ. 
διά-τρητος]. ατρόµητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν αισθάνεται 
τρόµο, που έχει γενναίο φρόνηµα: ~ µαχητής ΣΥΝ. άφοβος, άτροµος.  
— ατρόµητα | ατροµήτως [µτγν.] επίρρ. άτροµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός 
που δεν αισθάνεται τρόµο, ατρόµητος. ατροπίνη (η) [1867] 
{ατροπινών} ΦΑΡΜ. κρυσταλλική ουσία που χρησιµοποιείται στην 
ιατρική για τη διαστολή τής κόρης τού µατιού, καθώς και ως 
σπασµολυτικό. 
[ETYM. Αντιδάν., < γαλλ. atropine < νεολατ. atropa (όνοµα φυτού) < 
αρχ. "Ατροπος, µία από τις τρεις Μοίρες τής µυθολογίας (εκείνη που 
έκοβε το νήµα τής ζωής)]. ατροφία (η) {ατροφιών} 1. ΙΑΤΡ. η 
φυσιολογική ή παθολογική συρρίκνωση κυττάρου, οργάνου, ιστού ή 
µέλους τού σώµατος: η έλλειψη άσκησης και η ακινησία προκάλεσαν ~ 
των µυών || φυσιολογική | εκτεταµένη | γενικευµένη | γεροντική ~||~ 
των µυών | τού ήπατος | των οστών | τού νευρικού ιστού | τού 
λιπώδους ιστού | τού δέρµατος | τού οπτικού νεύρου | των αδένων ΑΝΤ. 
υπερτροφία 2. (µτφ.) η ελλιπής ή υποτυπώδης ανάπτυξη και 
λειτουργία: «η ~ τού κοινωνικού κράτους αντιστοιχεί στην υπερτροφία 
τού ποινικού κράτους» (εφηµ.) ΑΝΤ. υπερτροφία. 
[ΕΤΥΜ; αρχ., αρχική σηµ. «έλλειψη τροφής», < ά- στερητ. + τροφή. o 
ιατρικός όρ. ήδη αρχ.]. ατροφικός, -ή, -ό [1897] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε την ατροφία: ~ συµπτώµατα | µέλος | µυς ΑΝΤ. 
υπερτροφικός 2. (µτφ.) αυτός που δίνει την εντύπωση ανθρώπου που 
δεν τρέφεται καλά· καχεκτικός, κοκ-καλιάρης ΣΥΝ. υποσιτισµένος 
ΑΝΤ εύρωστος 3. (µτφ.) αυτός που έχει υποτυπώδη ανάπτυξη, που δεν 
λειτουργεί πλήρως, αλλά µε ελλείψεις και προβλήµατα: ο ~ ιδιωτικός 
τοµέας ΣΥΝ. υποτυπώδης, ανίσχυρος, ανεπαρκής ΑΝΤ. υπερτροφικός. 
— ατροφικ-ά | -ώς επίρρ. ατροφώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ατροφείς... | 
ατρόφησα} παθαίνω ατροφία, δεν αναπτύσσοµαι ή συρρικνώνοµαι: οι 
µύες που δεν ασκούνται ατροφούν. άτρωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν 
έχει ή δεν είναι δυνατόν να πληγωθεί ή να τραυµατιστεί: ο πολεµιστής 
βγήκε ~ από τα βέλη τού εχθρού ΣΥΝ. απλήγωτος, αλάβωτος, σώος 2. 
(µτφ.) αυτός που δεν µπορεί να πληγεί, να θιγεί, που διατηρείται 
αµετάβλητος και ακέραιος (υλικά και ηθικά): παρ'όλες τις 
ενορχηστρωµένες επιθέσεις των αντιπάλων του, έλαµψε τελικά η 
αλήθεια και παρέµεινε ~ ΣΥΝ. απρόσβλητος ΑΝΤ. τρωτός, 
ευπρόσβλητος. — άτρωτα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + τρωτός 
< τι-τρώ-σκω «τραυµατίζω, πληγώνω», βλ. κ. τρωτός]. άτσα επιφών. 
(λαϊκ.) για την έκφραση ευχάριστης έκπληξης ή επιδοκιµασίας για 
κάτι: ~! Ωραίο παλτό! Πόσο το πήρες; 
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[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. ατσαλάκωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει 
τσαλακωθεί: ~ ρούχο | χαρτί ΣΥΝ. αζάρωτος, ατσάκιστος, κολαριστός, 
(λαϊκ.) στην τρίχα | πένα | στο καντίνι 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει 
υποστεί καµία φθορά, ταλαιπωρία ή µείωση: τα καταφέρνει πάντα και 
βγαίνει ~ από τα χειρότερα µπερδέµατα και παρεξηγήσεις ΣΥΝ. 
αστραπατσάριστος 3. (µτφ.) σοβαρός και ευθυτενής: οι παλιοί 
καθηγητές έµπαιναν στην τάξη στητοί και ~ ΣΥΝ. κορδωµένος. — 
ατσαλάκωτα επίρρ. 
ατσαλένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που είναι φτειαγµένος από ατσάλι: για 

ασφάλεια έβαλαν βαριές - πόρτες ΣΥΝ. χαλύβδινος 2. (µτφ.) αυτός 
που είναι σκληρός και ανθεκτικός σαν το ατσάλι: ~ µπράτσα | νεύρα 
| θέληση | πυγµή | δύναµη. Επίσης ατσάλινος, -η, -ο. 

ατσάλι (το) {ατσαλιού} 1. κάθε µορφή καθαρού σιδήρου, που περιέχει 
ποσότητα άνθρακα (µερικές φορές και άλλα µέταλλα) και χρησιµο-
ποιείται, επειδή είναι σκληρότερο και ανθεκτικότερο, σε κατασκευές 
οικοδοµών, µαχαιριών, λεπίδων, µηχανών: ανοξείδωτο ~ || «Πώς δενό-
τανε τ'~» (τίτλος µυθιστορήµατος τού ΝΑ. Οστρόφσκι)- ΦΡ. (µτφ.-εκ-
φραστ.) θα φάει η µύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι θα γίνει σφο-
δρή σύγκρουση, δεν θα µείνει τίποτε όρθιο 2. (συνεκδ.-λογοτ.) οτιδή-
ποτε κατασκευάζεται από το συγκεκριµένο υλικό και ειδικότ. ο πο-
λεµικός εξοπλισµός 3. (µτφ.) αυτός που είναι πολύ σκληρός, όπως το 
ατσάλι, ή που δεν λυγίζει µπροστά στον πόνο ή στη δυσκολία: έχει 
γροθιά ~ || θέληση από ~ ΣΥΝ. πέτρα, σίδερο. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βεν. azzai < µτγν. λατ. aciarium (ενν. ferrum) «αιχµηρός 
σίδηρος» < λατ. acies «αιχµή»]. 

ατσάλια (η) [µεσν.] 1. η ακαταστασία, η τσαπατσουλιά 2. (συνεκδ.) 
αδέξια και άχαρη πράξη. 

ατσάλινα (η) {δύσχρ. ατσάλινων} 1. είδος πεπλατυσµένου, λεπτού 
σύρµατος που χρησιµοποιούν οι ηλεκτρολόγοι για να περάσουν κα-
λώδια µέσα σε σωλήνες · 2. λεπτή, εύκαµπτη σπάτουλα που χρησι-
µοποιούν κυρ. οι ελαιοχρωµατιστές. [ΕΤΥΜ < ατσάλι + παραγ. 
επίθηµα -ίνα]. 

ατσάλινος, -η, -ο → ατσαλένιος 
άτσαλος, -η, -ο 1. αυτός που στερείται επιδεξιότητας ή χάρης: ~ και 

απρόσεκτη κίνηση ΣΥΝ. αδέξιος, άγαρµπος 2. (ειδικότ.) αυτός που 
στερείται τάξεως και οργανώσεως: γράφει µε - τρόπο και δεν βγάζεις 
άκρη ΣΥΝ. ακατάστατος, τσαπατσούλης, πρόχειρος, ανοργάνωτος 
ANT. µεθοδικός, συστηµατικός, νοικοκυρεµένος, τακτοποιηµένος. — 
άτσαλα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. άτάσθαλος (µε ανοµοιωτική 
αποβολή τού -τ- και τροπή -σθ- > -στ-, οπότε *άσταλος > άτσαλος)]. 

ατσαλοσύνη (η) η ιδιότητα τού άτσαλου: η ~ του δεν περιγράφεται! 
ΣΥΝ. τσαπατσουλιά. 

ατσαλώνω ρ. µετβ. {ατσάλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. επενδύω το σύνολο 
ή τµήµα (επιφανείας) µε ατσάλι: ο σιδηρουργός είχε ατσαλώσει όλα 
του τα εργαλεία ΣΥΝ. χαλυβ(δ)ώνω 2. (µτφ.-λογοτ.) ενισχύω, προσδίδω 
(σε κάτι) εξαιρετική αντοχή και δύναµη: οι αναποδιές τής ζωής 
ατσάλωσαν τα νεύρα και τη θέληση του ΣΥΝ. ενδυναµώνω, ενισχύω, 
θωρακίζω, τονώνω, σκληραίνω. — ατσάλωση (η), ατσάλωµα (το). 

ατσελεράντο κ. αξελεράντο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. οδηγία βαθµιαίας 
επιτάχυνσης τής ρυθµικής αγωγής, αύξησης τής ταχύτητας κατά την 
εκτέλεση µουσικού κοµµατιού ΑΝΤ. ριταρντάντο, ραλεντάντο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. accelerando < accelerare «επιταχύνω» < λατ. accelerare 
< ad + celer, -eris «ταχύς»]. 

ατσιγαρία (η) (λαϊκ.) το να µην έχει κάποιος τσιγάρο να καπνίσει ή 
το να µην έχει καπνίσει για καιρό' συνήθ. στη ΦΡ. έχω ατσιναρίες 

ατσίγαρος, -η, -ο (αργκό) (συνήθ. ως ουσ.) αυτός που δεν έχει τσι-
γάρο να καπνίσει. 

Ατσιγγάνος, Ατσίγγανος (ο) → Τσιγγάνος 
ατσίδα (η) 1. (διαλεκτ.) το κουνάβι, η νυφίτσα (βλ.λ.) · 2. (µτφ.) (α) 

αυτός που είναι πολύ έξυπνος, που έχει οξεία αντίληψη: είναι -, τί-
ποτα δεν του ξεφεύγει ΣΥΝ. σπίρτο, ξ(ο)υράφι, αλεπού, πανούργος, τε-
τραπέρατος (β) αυτός που είναι εξαιρετικά επιδέξιος, καταφερτζής, 
καπάτσος: για τέτοια δουλειά χρειάζονται οι ~ τής επιχείρησης να τα 
βγάλουν πέρα! ΣΥΝ. σαΐνι, τσακάλι, µάρκα. Επίσης ατσίδας (ο) (σηµ. 
2). — ατσιδοσύνη (η) (σηµ. 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 1ETVM. µεσν. < 
αρχ. ίκτίδα, αιτ. ενικού τού ουσ. ϊκτίς (βλ.λ.) «νυφίτσα, κουνάβι»]. 

ατσούµπαλος, -η, -ο (για πρόσ.) (κ. ως ουσ.) αδέξιος ή ατηµέλητος, 
απεριποίητος. — ατσούµπαλα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < α- προθεµ. + αρχ. σιπαλός «άσχηµος, κα-
κοφτειαγµένος» (µε τσιτακισµό, πβ. τσίµπλα < σιπλή)]. 

Αττάλεια (η) (τουρκ. Antalya) ιστορική πόλη τής Ν∆. Μ. Ασίας. 
[ΕΤΥΜ µτγν. τοπωνύµιο, που οφείλεται στον βασιλιά τής Περγάµου 
"Ατταλο Β' (2ος αι. π.Χ.), ο οποίος ίδρυσε την πόλη], 

Άτταλος (ο) {-ου κ. -άλου} 1. όνοµα βασιλέων τής Περγάµου· ο Αττα-
λος Β' ο Φιλάδελφος (220-138 π.Χ.) ίδρυσε Στοά στην Αγορά τής αρ-
χαίας Αθήνας, η οποία φέρει το όνοµα του (Στοά τού Αττάλου) 2. 
όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., πιθ. < αρχ. Άττις | "Ατυς | "Αττης (φρυγικός θεός) 
+ παραγ. επίθηµα -αλός]. 

αττικάρχης (ο) [1895] {αττικαρχών} ο διοικητής των αστυνοµικών δι-
ευθύνσεων Αττικής. 

Αττική (η) χερσόνησος και νοµός τής ΝΑ. Στερεάς Ελλάδας µε πρω-
τεύουσα την Αθήνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Έλληνας. [ΕΤΥΜ < αρχ· 'Αττική 
(ενν. χώρα), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. αττικός 

< άτθικός < *άθθικός (µε εκφραστικό διπλασιασµό τού δασέος -θ-) < 
Αθήναι]. 

αττικισµός (ο) [αρχ.] ΦΙΛΟΛ. 1. η µίµηση τής γλώσσας και τού ύφους 
των αττικών συγγραφέων τής κλασικής αρχαιότητας από µεταγενέ-
στερους συγγραφείς (τού Ιου αι. π.Χ. κ.εξ., από Βυζαντινούς αλλά 
και Νεοέλληνες τού 18ου-19ου αι. - νεοαττικισµός), οι οποίοι τους 
θεωρούσαν ως πρότυπα 2. (συνεκδ.) οποιοδήποτε στοιχείο (λεξιλογι-
κό, γραµµατικό, συντακτικό) µέσα στη λόγια γλωσσική παράδοση 
θυµίζει τη γλώσσα ή το ύφος των αττικών συγγραφέων τής κλασικής 
αρχαιότητας: ο λόγος του ήταν γεµάτος αττικισµούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
Ελληνας. 

αττικιστής (ο) [αρχ.] συγγραφέας ο οποίος µιµείται τη γλώσσα και το 
ύφος των αττικών συγγραφέων τής κλασικής αρχαιότητας: οι -
ρήτορες και λεξικογράφοι τού 2ου αι. µ.Χ. — αττικιστικός, -ή, -ό, 
αττικίζω ρ. [αρχ.]. 

Αττικοβοιωτία (η) [1833] ευρύτερη περιοχή τής Α. Στερεάς Ελλάδας 
που περιλαµβάνει τους νοµούς Αττικής και Βοιωτίας. 

αττικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Αττική και ειδι-
κότ. µε την Αθήνα: ο γαλανός ~ ουρανός ||~ γη | φως 2. (συνεκδ.) (α) 
αυτός που σχετίζεται µε την αρχαία Αθήνα, ιδίως τής κλασικής πε-
ριόδου, και µε τον πολιτισµό που αναπτύχθηκε σε αυτήν: ~ αγγείο | 
επιγραφή | διάλεκτος (β) ΓΛΩΣΣ. αττική σύνταξη (στην Αρχαία Ελλη-
νική) συντακτικό φαινόµενο τής αττικής διαλέκτου, κατά το οποίο 
ρήµα ενικού αριθµού γ' προσώπου δέχεται υποκείµενο ουδετέρου γέ-
νους πληθυντικού αριθµού (παραβιάζοντας έτσι τον κανόνα τής συµ-
φωνίας ρήµατος και υποκειµένου τού ρήµατος, λ.χ. τά παιδία παίζει) 
(γ) (λόγ.) αττικόν άλας το ανάλαφρο, κοµψό και πνευµατώδες ύφος: 
τα κείµενα τού Ροΐδη ήταν πάντοτε διανθισµένα µε το περίφηµο ~. — 
αττικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

Αττίλας (ο) 1. βασιλιάς των Ούννων (407-453 µ.Χ.), γνωστός ως «Μά-
στιγα τού Θεού» λόγω τής σκληρότητας του, αλλά και των στρατιω-
τικών επιτυχιών του 2. ΠΟΛΙΤ. συνθηµατική ονοµασία τής στρατιωτι-
κής επιχείρησης, κατά την οποία τουρκικά στρατεύµατα εισέβαλαν 
στην Κύπρο το καλοκαίρι τού 1974 (σε δύο φάσεις: 20-22/7, γνωστή ως 
«Αττίλας Ι», και 14-16/8, γνωστή ως «Αττίλας II»)· ΦΡ. γραµµή Αττί-
λα η διαχωριστική γραµµή που επιβλήθηκε από τα τουρκικά στρα-
τεύµατα εισβολής στην Κύπρο το καλοκαίρι τού 1974 χωρίζοντας τα 
κατεχόµενα εδάφη από την ελεύθερη Κύπρο· το τµήµα της, που χωρίζει 
στα δύο την πρωτεύουσα Λευκωσία, ονοµάζεται «πράσινη γραµµή» 
και αποτελεί (µετά την πτώση τού διαχωριστικού «τείχους» ή 
«τείχους τού αίσχους» τού Βερολίνου, που χώριζε µέχρι το 1989 την 
Ανατολική από τη ∆υτική Γερµανία) το µοναδικό διαχωριστικό «τεί-
χος» στον κόσµο! [ΕΤΥΜ, < γοτθ. Attila «πατερούλης», υποκ. τού atta 
«πατέρας»]. 

άτυπος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται χωρίς τους καθιερωµένους 
τύπους: οι ηγέτες είχαν µια - συνάντηση στο πλαίσιο τής διεθνούς 
συνδιάσκεψης || ~ συνοµιλία | επαφή ΣΥΝ. ανεπίσηµος ΑΝΤ. επίσηµος 
2. (ειδικότ.) αυτός που δεν εµπίπτει στους νοµικούς τύπους, στα νό-
µιµα: η ~ σύµβαση δεν σου παρέχει καµία κάλυψη || - δικαιοπραξία | 
διαθήκη | συµφωνία ΑΝΤ. τυπικός, νόµιµος 3. IATP. αυτός που δεν εµ-
φανίζει τα τυπικά, συνήθη γνωρίσµατα σε φυσιολογικό ή παθολογι-
κό επίπεδο: οι γιατροί διέγνωσαν ~ πνευµονία || ~ κύτταρο | όγκος 
ΑΝΤ. χαρακτηριστικός, κανονικός, τυπικός. — άτυπα | ατύπως επίρρ. 

ατύπωτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει εκτυπωθεί, αποτυπωθεί 
µε γράµµατα στο χαρτί ΑΝΤ. τυπωµένος, εκτυπωµένος · 2. αυτός που 
δεν έχει εκδοθεί: το έργο του έµεινε - ώς τον θάνατο του ΣΥΝ. 
αδηµοσίευτος, ανέκδοτος. ατύχηµα (το) [αρχ.] {ατυχήµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. τυχαίο συµβάν που προκαλεί τραυµατισµό, θάνατο ή ζηµιά: 
σήµερα είχα ένα µικρό ~· έπεσε καυτό λάδι στο χέρι µου και το 
ζεµάτισε || ερευνάται αν ο θάνατος οφείλεται σε ~ ή ήταν 
προµελετηµένο έγκληµα ΣΥΝ. πάθηµα' ΦΡ. εργατικό ατύχηµα βλ. λ. 
εργατικός 2. (ειδικότ.) βλάβη, ανατροπή ή σύγκρουση µεταφορικού 
µέσου (κυρ. αυτοκινήτου) και οι αρνητικές της συνέπειες 
(τραυµατισµοί, ζηµιές κ.λπ.): τα περισσότερα ~ οφείλονται στην 
υπερβολική ταχύτητα ΣΥΝ. τροχαίο. 

ατύχηµα - δυστύχηµα. Και οι δύο λέξεις είναι αρχαίες και συνδέ-
ονται µε τη λ. τύχη. Το ατύχηµα και στην Αρχαία και στη Ν. Ελλη-
νική έχει την ευρύτερη σηµασία «κακοτυχία, ζηµιά, βλάβη ποικί-
λης αιτιολογίας», ενώ το δυστύχηµα στη µεν Αρχαία σήµαινε κυ-
ρίως την «ήττα στον πόλεµο», στη δε Ν. Ελληνική τείνει πάλι να 
περιοριστεί σε βλάβες (σωµατικές, υλικές, θανάτου κ.λπ.) που προ-
έρχονται από τροχαία, κυρίως, και άλλα ατυχήµατα µε µηχανικά 
µέσα. Έτσι µιλούµε για ατυχήµατα, αστοχήµατα δηλ. και κακοτυ-
χίες, στις ενέργειες και τις συνθήκες τής ζωής µας, στην εργασία 
µας (εργατικά ατυχήµατα), την κίνηση µας (τροχαία ατυχήµατα) 
κ.λπ. Ως προς τα δυστυχήµατα, τα τροχαία δυστυχήµατα και τα 
αυτοκινητικά δυστυχήµατα, αποτελούν κύρια χρήση τής λέξης, 
διακρίνονται δε συνήθως από τα αντίστοιχα τροχαία ατυχήµατα 
και τα αυτοκινητικά ατυχήµατα, καθώς τα πρώτα µπορεί να είναι 
θανατηφόρα, ενώ τα δεύτερα είναι συνήθ. λιγότερο σοβαρά (ζη-
µιές ή τραυµατισµοί), π.χ. «Το τελευταίο Σαββατοκύριακο σηµει-
ώθηκαν 15 αυτοκινητικά δυστυχήµατα στις εθνικές οδούς», αλλά 
«Χτες είχα ένα ατύχηµα µε τ' αµάξι κι έγδαρα λίγο το φτερό». 

ατυχής, -ής, -ές [αρχ.] {ατυχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ατυχέστ-ερος, -ατός} 
 

α- | αν- στερητικό 
α-τσεκάριστος, -η, 
α-τσιγάριστος, -η, 

α-τσικνιστος, -η, -ο 
α-τσίµπητος, -η, -ο 

α-τσουβάλιαστος, -η, -ο 
α-τσούγκριστος, -η, -ο 

α-τύλιχτος, -η, -ο α-
τυποττοίητος, -η, -ο 

α-τυραννητος, -η, -ο 
ο-τοράννιστος, -η, -ο 
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1. (λόγ.) αυτός που δεν έχει την εύνοια τής τύχης, που παθαίνει (κάτι) 
χωρίς να φταίει: ο - περαστικός δέχτηκε τη σφαίρα στο στήθος || η ~ 
υπάλληλος απολύθηκε, πληρώνοντας σφάλµατα συναδέλφων της ΣΥΝ. 
άτυχος, δυστυχής, αναξιοπαθών ΑΝΤ. ευτυχής, καλότυχος · 2. 
δυσάρεστος, αυτός που προκαλεί αρνητικές καταστάσεις, δυσάρεστα 
συναισθήµατα: ~ σύµπτωση | περίσταση | ηµέρα ΑΝΤ. ευτυχής, ευχά-
ριστος · 3. αυτός που δεν έχει αίσιο τέλος, που οδηγεί σε αποτυχία: 
έχει συνάψει δύο ~ γάµους || η ~ έκβαση τής µάχης || ~ εγχείρηση | 
έρωτας | πολεµική επιχείρηση | επεισόδιο | περιστατικό | απόπειρα | 
εξέλιξη ΣΥΝ. αποτυχηµένος, ανεπιτυχής ΑΝΤ. επιτυχής 4. ακατάλλη-
λος για την περίσταση, αυτός που δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό για 
τον οποίο επελέγη: ~ πρωτοβουλία τής αντιπολίτευσης οδήγησε σε 
φιάσκο || - έµπνευση | ενέργεια | χαρακτηρισµός | έκφραση | σχέδιο | 
παροµοίωση | σχόλιο | διατύπωση | παράδειγµα ΣΥΝ. απρόσφορος, 
άστοχος. — ατυχώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, τύχη, 
άβαφος. ατυχία (η) [αρχ.] {ατυχιών} 1. το να µην έχει κάποιος 
ευνοϊκή τύχη: µε δέρνει | κυνηγάει η ~ || τον τελευταίο καιρό έχω 
µεγάλη ~· όλα στραβά µου πάνε || τι ~! (ως σχόλιο τού προφορ. λόγου 
σε περιπτώσεις που συµβαίνει κάτι δυσάρεστο και απρόβλεπτο) ΣΥΝ. 
κακοτυχία ΑΝΤ. τύχη 2. (συνεκδ.) το ατυχές γεγονός: φέτος τον βρήκαν 
πολλές ~: αρρώστιες, προβλήµατα µε την οικογένεια || είχε την ~ να 
κάθεται δίπλα σε κάποιον που δεν πλενόταν ποτέ του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τύχη. άτυχος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει την εύνοια τής τύχης· 
ΦΡ. στάθηκα άτυχοι; απέτυχα, δεν ευτύχησα: ~ στον γάµο µου | στη 
ζωή | στις εξετάσεις 2. ευφηµιστικός χαρακτηρισµός που εκφράζει τη 
συµπάθεια τού λέγοντος και που χρησιµοποιείται συνήθως στον Τύπο 
για αναφορά σε θύµατα σοβαρών ατυχηµάτων: η σφαίρα βρήκε τον ~ 
αστυνόµο στο στήθος || ο επίδοξος ληστής εγκατέλειψε αιµόφυρτη την ~ 
γυναίκα και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τύχη. ατυχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ατυχείς... | ατύχησα (λόγ. µτχ. 
ατυχήσας, -ασα, -αν)} έχω ατυχία σε (κάτι), δεν τα καταφέρνω: 
ατύχησες- δεν πειράζει, την άλλη φορά θα τα πας καλύτερα || ατύχησε 
στον γάµο της ΣΥΝ. αποτυγχάνω ΑΝΤ. ευτυχώ, πετυχαίνω. Α.Υ. 
Αυτού | Αυτής Υψηλότης (-ητα). Α/Υ ΣΤΡΑΤ. ανθυποβρυχιακός: - 
βλήµατα. αυγαταίνω ρ. → αβγατίζω αυγατιζω ρ. → αβγατίζω 
Αυγείας (ο) {-α κ. -είου} ΜΥΘΟΛ. βασιλιάς τής Ήλιδας, τού οποίου 

τους στάβλους καθάρισε µέσα σε µία ηµέρα ο Ηρακλής, πραγµατο-
ποιώντας έναν από τους δώδεκα άθλους του· ΦΡ. (µτφ.) η κόπρος τού 
Αυγείου βλ. λ. κόπρος. 

[ETYM. < αρχ. Αυγείας | Αύγέας «φωτεινός, λαµπρός» < αυγή]. 
Αυγερινός (ο) (λαϊκ.) ο πλανήτης Αφροδίτη, όπως φαίνεται την αυγή, 
ως το τελευταίο άστρο τής νύχτας: «βάζει τον ήλιο πρόσωπο και το 
φεγγάρι στήθι | και τον καθάρειο ~ χρυσό δαχτυλιδάκι» (δηµοτ. τραγ.) 
(πβ. λ. Αποσπερίτης). 
[ETYM. µεσν. < επιθ. αυγερινός < αρχ. αυγή, κατά τα εσπερινός, ση-
µερινός, νυχτερινός κ.ά]. Αυγή (η) 1. ΜΥΘΟΛ. η Ηώς, αδελφή τού 
Ηλίου και προσωποποίηση τής αυγής 2. γυναικείο όνοµα. [ETYM αρχ. 
θεωνύµιο < αυγή (βλ.λ.)]. αυγή (η) 1. το χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο διαδέχεται η ηµέρα τη νύχτα ΣΥΝ. ξηµέρωµα, χάραµα, χαραυγή, 
(λόγ.) ηώς    ΦΡ. (παροιµ.-σκωπτ.) η νύχτα βγάζει επίσκοπο κι η αυγή 
µητροπολίτη για το παρασκήνιο και τον χρόνο διεργασιών που 
προηγούνται κρίσιµων αποφάσεων και αναδείξεως προσώπων σε 
αξιώµατα 2. (συνεκδ.) η λάµψη τού ηλίου που διαχέεται στον ορίζοντα 
πριν από την ανατολή του: η ~ ξεπρόβαλε σιγά-σιγά πίσω απ' τα 
νοτισµένα βουνά ΣΥΝ. λυκαυγές ΑΝΤ. σούρουπο, δειλινό 3. (µτφ.) το 
φανέρωµα µιας αρχής: η ~ τής νίκης ΣΥΝ. αρχή, ξεκίνηµα. — (υποκ.) 
αυγούλα (η), αυγινός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «το φως τού 
ηλίου», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε αλβ. agoj «ηµέρα»]. αυγό (το)^-
> αβγό αυγοειδής, -ής, -ές → αβγοειδής αυγοθήκη (η) → αβγοθήκη 
αυγοκόβω ρ. → αβγοκόβω αυγοτάραχο (το) → αβγοτάραχο 
αυγοτέµπερα (η) -> αβγοτέµπερα au γούλας (ο) -+ αβγουλάς 
αυγουλου (η) -+ αβγουλάς 
αυγού στια νός, -ή, -ό 1. αυτός που συµβαίνει τον Αύγουστο 2. Αυ-
γουστιανά (τα) (ενν. γεγονότα) τα γεγονότα τής 4ης Αυγούστου, τής 
κήρυξης τής δικτατορίας τού 1. Μεταξά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απριλιανός. 
αυγουστιάτικος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε τον Αύγου-
στο, που συµβαίνει κατά τον Αύγουστο: η Κοίµηση τής Θεοτόκου εί-
ναι ~ γιορτή || ~ φεγγάρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απριλιανός. Αυγουστίνος (ο) 1. 
άγιος τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (λαϊκ.) Αυγουστής. [ETYM. < λατ. Augustinus, υποκ. 
τού Augustus. Βλ. λ. Αύγουστος]. Αύγουστος (ο) {Αυγούστου} ο 
όγδοος µήνας τού έτους και ο τρίτος τού καλοκαιριού (µαζί µε τον 
Ιούνιο και τον Ιούλιο), ο οποίος έχει 31 ηµέρες   ΦΡ. (παροιµ.) (α) 
ΛΟνουστε, καλέ µου µήνα, να 'σουν δυο φορές τον χρόνο | µακάρι 
σαν τον Αύγουστο να 'ταν οι µήνες όλοι για την αφθονία καρπών, την 
οµορφιά τής φύσης, καθώς και την ανεµελιά των τελευταίων θερινών 
διακοπών, που κάνουν αγαπητό τον µήνα αυτόν (β) από Μάρτη 
καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειµώνα (i) για τις καλοκαιρίες τού 
Μαρτίου και τα προµηνύµατα τού χειµώνα, που γίνονται αισθητά ήδη 
κατά τον Αύγουστο (ii) (µτφ.) για έργο τού 

οποίου η ολοκλήρωση συνεχώς µετατίθεται χρονικά (γ) (να 'σαι καλά) 
τον Αύγουστο που 'ναι παχιές οι µύγες για την αφθονία τής φύσης 
τον µήνα τής ωρίµασης και συγκοµιδής των καρπών (δ) κάθε πράµα 
στον καιρό του κι ο κολοιός τον Αύγουστο βλ. λ. κολοιός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Augustus «σεβαστός», αρχική σηµ. «ευνοηµένος 
από τους οιωνούς», < augur «οιωνοσκόπος». o τίτλος Augustus δόθη-
κε το 27 π.Χ. στον Ρωµαίο αυτοκράτορα Οκταβιανό, όταν έγινε µονο-
κράτορας. Επειδή κατά τη διάρκεια αυτού τού µηνός ο Οκταβιανός 
αναγορεύθηκε ύπατος και σηµείωσε εξαιρετικές στρατιωτικές επιτυ-
χίες, ονοµάστηκε προς τιµήν του Αύγουστος (Augustus) ο έκτος µήνας 
τού χρόνου, που προηγουµένως ονοµαζόταν απλώς Sextilis «έκτος». Η 
λ. πέρασε από τη Λατ. σε ξένες γλώσσες, π.χ. αγγλ. August, γαλλ. août, 
ισπ. agosto, γερµ. August κ.ά.]. 

αυγωµένος, -η, -ο -+ αβγωµένος 
αυθάδεια (η) [αρχ.] {αυθαδειών} η αγενής και θρασεία συµπεριφο-

ρά: η ~ του δεν περιγράφεται ΣΥΝ. αναίδεια. 
αυθάδης, -ης, αύθαδες {αυθάδ-ους | -εις (ουδ. -η)· αυθαδέστ-ερος, -

ατός} αυτός που χαρακτηρίζεται από προκλητική αγένεια και θρά-
σος: ο ~ τρόπος του έφερε τους παριστάµενους σε δύσκολη θέση ΣΥΝ. 
αδιάντροπος, αναιδής, αναίσχυντος, θρασύς, ανάγωγος, (λόγ.) ιταµός 
ΑΝΤ. σεµνός, ευγενικός, καλότροπος. Επίσης (σπανιότ.) αυθάδικος, -
η/-ια, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *αΰτο-Ράδης < αυτός + -Εαδ- < άδος (< Εάδος) «ευχα-
ρίστηση, τέρψη», οµόρρ. των αρχ. ήδοµαι, ηδονή (βλ.λ.). Η αρχική 
σηµ. τού επιθ. ήταν «αυτός που δεν κάνει παρά ό,τι τον ευχαριστεί» 
και, κατ' επέκταση, «ο υπεροπτικός»]. 

αυθαδιάζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {αυθαδίασα} συµπεριφέροµαι µε αυθά-
δη τρόπο. 

αυθαιρεσία (η) [1856] {αυθαιρεσιών} 1.η αυθαίρετη συµπεριφορά: η 
~ ενός υπουργού || καταδικάζει την - τής εξουσίας 2. (συνεκδ.) η αυ-
θαίρετη ενέργεια: καταγγέλθηκαν οι ~ των διωκτικών αρχών. 

αυθαίρετος, -η, -ο 1. αυτός που δεν πραγµατοποιείται στο πλαίσιο 
που προβλέπουν οι νόµοι, αλλά σύµφωνα µε προσωπικές επιθυµίες 
και προτιµήσεις· (γενικότ.) αυτός που δεν υπακούει στις αρχές που 
ισχύουν σε δεδοµένο τόπο και χρόνο, αλλά ενεργεί κατά το δοκούν: 
~ ενέργεια | δήλωση | συµπεριφορά || ~ δόµηση | κτίσµα ΣΥΝ. ετσιθε-
λικός, καταχρηστικός, παράνοµος 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν στηρί-
ζεται σε λογικά ή πραγµατικά δεδοµένα: χωρίς αποδείξεις κάθε συ-
µπέρασµα είναι ~ || πρόκειται για - κρίση, χωρίς λογικά ερείσµατα 
ΣΥΝ. αναπόδεικτος, αθεµελίωτος ΑΝΤ. αποδεδειγµένος, ελεγµένος 3. 
αυθαίρετο (το) {αυθαιρέτ-ου | -ων} (ενν. κτίσµα) ακίνητο που χτί-
στηκε χωρίς να πληρούνται οι νόµιµοι όροι δόµησης (εκτός σχεδίου 
πόλεως ή χωρίς άδεια οικοδόµησης): οι ιδιοκτήτες των ~ ζητούν την 
ένταξη τους στο σχέδιο πόλεως. — αυθαίρετα | αυθαιρέτως [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβατικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο αυτοεκλεγόµενος - µε ελεύθερη επιλο-
γή», < αύθ- (< αυτός) + αιρετός < αίροϋµαι «εκλέγω». Στην Κ.∆. απα-
ντά η σηµ. «αυτοπροαίρετος» (2 Κορινθ. 8,3)]. 

αυθαιρετώ ρ. αµετβ. [1893] {αυθαιρετείς... | αυθαιρέτησα} ενεργώ 
αυθαίρετα: αυθαιρετεί συνεχώς· κάνει ό,τι του 'ρθει, χωρίς να ρωτή-
σει κανέναν. 

αυθέντης (ο) {αυθεντών} πρόσωπο που έχει απόλυτη εξουσία σε κάτι 
ή κάποιον, ο αφέντης: «Ο - τού Μορέως» (µυθιστόρηµα τού Α.Ρ. 
Ραγκαβή) ΣΥΝ. κυρίαρχος, άρχοντας, κύριος, αφεντικό. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «αυτός που επιτελεί κάτι µε τις δικές του µόνο 
δυνάµεις», < αύτοέντης < αυτός + *εντης «αυτός που επιτελεί, που 
φέρει εις πέρας» < I.E. ρίζα *sen-, τής οποίας συνεσταλµ. βαθµίδα 
απαντά στο ρ. άν-υω (< *sn-nu-) «πραγµατοποιώ, φέρω εις πέρας» 
(πβ. άνυσµα). Βλ. κ. δι-ανύω]. 

αυθεντία (η) {αυθεντιών} 1. η αδιαµφισβήτητη ισχύς γνώµης, το 
απόλυτο κύρος 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο τού οποίου οι απόψεις δεν 
µπορούν να αµφισβητηθούν από κανέναν, που όσα λέει έχουν ισχύ 
αξιώµατος: η ~ τού Αριστοτέλη κυριάρχησε κατά τον Μεσαίωνα (όσα 
είχε γράψει θεωρούνταν αδιαµφισβήτητα) 3. (εκφραστ.) πρόσωπο 
που γνωρίζει εις βάθος ένα θέµα: ~ στη ρωσική ιστορία | στη µορια-
κή βιολογία ΣΥΝ. εξπέρ, ειδικός. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. 
«απόλυτη κυριαρχία», < αρχ. αύθεντης]. 

αυθεντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που ανταποκρίνεται στην πραγ-
µατικότητα, που δεν είναι ψεύτικος: ο ήρωας τού διηγήµατος είναι ~ 
χαρακτήρας, υπαρκτό πρόσωπο || η ταινία περιέχει ~ σκηνές από επί-
καιρα τής εποχής ΣΥΝ. αληθινός, γνήσιος, πραγµατικός 2. αρχικός, 
πρωτότυπος, αυτός που δεν αποτελεί αποµίµηση ή αντίγραφο, που 
δεν έχει δεχθεί επέµβαση ή επεξεργασία: πρόκειται για τα - έγγραφα, 
όχι για αντίγραφα || ~ δηµιουργία τού Ντιόρ, όχι µαϊµού (βλ.λ., σηµ. 3) 
ΣΥΝ. πρωτότυπος 3. αυτός που φανερώνει γνησιότητα, ειλικρίνεια, 
έλλειψη προσποιήσεως ή υποκρισίας: είναι ~ άνθρωπος- ό,τι θα σου 
πει το εννοεί, δεν υποκρίνεται ΣΥΝ. πηγαίος, αληθινός, ατό-φυος, 
γνήσιος. — αυθεντικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. αυθεντικότητα (η) [1867] 
{χωρ. πληθ.) η γνησιότητα και εγκυρότητα: η ~ ενός πίνακα τού 
Ρέµπραντ || η ~ ενός χειρογράφου. αυθηµερόν επίρρ. (λόγ.) εντός των 
χρονικών πλαισίων µίας και τής αυτής ηµέρας: ο πρωθυπουργός τής 
Ιταλίας έφθασε σήµερα στη χώρα µας και αναχωρεί ~ για την Τουρκία. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < επίθ. αύθήµερος «αυτός που συµβαίνει την ίδια ηµέρα» 
< αύθ- (< αυτός) + ηµέρα. Το επίθηµα -όν (που προέρχεται από το 
ουδ. τού επιθ.) χρησιµοποιήθηκε επιρρηµατικώς κατ' αναλογίαν προς 
σχήµατα σε -(δ(όν (πβ. βαθµη-δόν, σχε-δόν, αναφαν-δόν κ.ά.)]. 
αυθορµητισµός (ο) 1. η τάση να εκδηλώνει κανείς πηγαία ό,τι αι-
σθάνεται, ό,τι σκέφτεται και να ενεργεί αναλόγως: σε µια έξαρση 
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αυθορµητισµού άρχισε να µιλάει για τον εαυτό του || η τεχνική και η 
πειθαρχία χαλιναγωγούν τον - των χορευτών ΣΥΝ. γνησιότητα, φυ-
σικότητα, απλότητα, ανυποκρισία, ειλικρίνεια, ευθύτητα 2. (συνεκδ., 
συνήθ. στον πληθ.) η αυθόρµητη πράξη, ενέργεια: όταν τα πνεύµατα 
είναι εξηµµένα, να αποφεύγετε τους - || τώρα χρειάζονται προσοχή 
και περίσκεψη- όχι ~. Επίσης αυθορµησία (η). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. spontanéité]. 

αυθόρµητος, -η, -ο 1. αυτός που εκδηλώνεται πηγαία, σύµφωνα µε τις 
παρορµήσεις, την ψυχική διάθεση τής στιγµής: ~ γέλιο | πράξη | 
κουβέντα | ξέσπασµα ΣΥΝ. αυτόµατος, ενστικτώδης, γνήσιος, πηγαίος, 
φυσικός 2. (ειδικότ.) αυτός που εκδηλώνεται χωρίς σχεδιασµό ή 
προετοιµασία, που προκύπτει από µόνος του, φυσικά, χωρίς υποκίνη-
ση | υπόδειξη: οι ~ εκδηλώσεις τού πλήθους τον συγκίνησαν || η ~ 
προσέλευση τού λαού στο συλλαλητήριο ΣΥΝ. απροµελέτητος, απρο-
σχεδίαστος, αβίαστος, ειλικρινής. — αυθόρµητα | αυθορµήτως 
[µεσν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αύθ- (< αυτός) + ορµώ]. 

αυθύπαρκτος, -η, -ο αυτός που υπάρχει ή µπορεί να υπάρξει από µόνος 
του, χωρίς τη συνδροµή άλλων ΣΥΝ. αυτοτελής, αυθυπόστατος, 
αυτόνοµος, ανεξάρτητος.   — αυθυπάρκτως κ. αυθύπαρκτα επίρρ., 
αυθυπαρξία (η) [1870], [ΕΤΥΜ µτγν. < αύθ- (< αυτός) + υπαρκτός < 
υπάρχω]. 

αυθυπερβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} το να υπερβαίνει 
κανείς τον ίδιο του τον εαυτό, κυρ. να ξεπερνά τις αδυναµίες του. — 
αυθυπερβατικός, -ή, -ό, αυθυπερβατικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-exceeding]. 

αυθυποβολή (η) [1891] η υποβολή συγκεκριµένων απόψεων, ιδεών ή 
ψυχολογικών στάσεων από το ίδιο το άτοµο στον εαυτό του, η ενσυ-
νείδητη ή ασυνείδητη δηµιουργία τέτοιων ιδεών ή στάσεων. — αυ-
θυποβάλλοµαι ρ. [1891]. 
[ΕΤΥΜ < οιυθ- (< αυτός) +  υποβολή, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
autosuggestion]. 

αυθυποστατος, -η, -ο(ν) (λόγ.) 1. αυτός που έχει ξεχωριστή και ανε-
ξάρτητη ύπαρξη, που έχει αυτοτέλεια: ~ πίστη | έννοια | ουσία | θε-
ωρία | οντότητα | ουσία ΣΥΝ. αυθύπαρκτος, αυτοτελής, ανεξάρτητος 
2. αυθυπόστατον (το) {αυθυποστάτου} η αυθύπαρκτη παρουσία, η 
αυτοτέλεια. — αυθυποοτάτως επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αύθ- 
(< αυτός) + υποστατός < υφίσταµαι]. 

αυθωρεί επίρρ. (αρχαιοπρ.) ευθύς αµέσως, την ίδια στιγµή ΣΥΝ. αµέ-
σως, παρευθύς, τάχιστα, αυτοστιγµεί, πάραυτα, παραχρήµα, µονο-
µιάς· κυρ. στη ΦΡ. (επιτατ.) αυθωρεί και παραχρήµα χωρίς καµία κα-
θυστέρηση, πάραυτα: εξετέλεσε τη διαταγή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. αύθωρός «αυτός που συµβαίνει την ίδια ώρα» < αύθ- (< 
αυτός) + -ωρός < ώρα]. 

αυλαία (η) {αυλαίων} 1. η µεγάλη και βαριά κουρτίνα τού θεάτρου, 
που καλύπτει τη σκηνή και η οποία µε ειδικό µηχανισµό υψώνεται ή 
σύρεται κατά την έναρξη τής παράστασης και κατεβαίνει ή σύρεται 
µετά τη λήξη της ΣΥΝ. κουρτίνα, παραπέτασµα· ΦΡ. (συνεκδ.) (α) 
ανοίγει | σηκώνεται η αυλαία (i) αρχίζει η παράσταση ή σειρά πα-
ραστάσεων: µε δεκάλεπτη καθυστέρηση άνοιξε η αυλαία (ii) (µτφ.) 
γίνεται έναρξη µιας διαδικασίας: ~ τού φεστιβάλ Αθηνών || ~ τής 
πρώτης αγωνιστικής ηµέρας τού πρωταθλήµατος (β) ανοίγω | σηκώνω 
την αυλαία εµφανίζω δηµόσια, φέρνω στο φως: η ειδησεογραφία 
σήκωσε την αυλαία ενός µικρού δράµατος, για να το µεταβάλει σε 
οδυνηρό δηµόσιο θέαµα ΣΥΝ. αποκαλύπτω, φανερώνω (γ) πέφτει | 
κλείνει η αυλαία (i) τελειώνει µια παράσταση ή σειρά παραστάσεων: 
το κοινό αποθέωσε τον εκλεκτό καλλιτέχνη, όταν έπεσε η αυλαία (ii) 
(µτφ.) φθάνει το τέλος, κλείνει ο κύκλος: µε την οµιλία του ~ των ερ-
γασιών τού Συνεδρίου || µε την καταδίκη του ~ στην πολύκροτη αυτή 
δίκη ΣΥΝ. τελειώνει, φθάνει στο τέρµα, κλείνει (δ) αίρω την αυλαία 
βλ. λ. αίρω 2. (συνεκδ.) η έναρξη ή η λήξη θεατρικής παράστασης ή 
πράξης ή σειράς παραστάσεων: τρία θέατρα έχουν - σήµερα το από-
γευµα (έναρξη των παραστάσεων) || έφτασε καθυστερηµένος πέντε 
µόλις λεπτά πριν από την ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλή. [ΕΤΥΜ,αρχ. θηλ. 
τού επιθ. αύλα-ϊος < αυλή | αύλά + -ιος (πβ. αρχαίος < άρχά + -ιος, 
ώρα-ϊος < ώρα + -ιος κ.ά.). Μετάφρ. δάνειο αποτελούν οι φρ. ανοίγω 
| κλείνω την αυλαία (< γαλλ. lever | baisser le rideau)]. 

αύλακα (η) {αυλακών} 1. ΑΝΑΤ. επιµήκης στενή σχισµή, που δίνει την 
εντύπωση αυλακιού στην επιφάνεια ανατοµικών οργάνων, όπως τού 
εγκεφάλου, και έχει λειτουργική σηµασία 2. ΤΕΧΝΟΛ. χάραξη στην 
επιφάνεια εξαρτήµατος για τη σωστή εφαρµογή άλλων επιφανειών 
και την καλή λειτουργία του. Επίσης (λόγ.) αύλαξ (ο/η). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. αύλαξ (ή | ό) < *ά-Ρλακ-ς < ά- προθεµ. + I.E. *welk-«τραβώ», 
πβ. λιθ. velkù «αυλάκι», αρχ. σλαβ. vlëkq. H σηµασιολογική σύνδεση 
µε το ρ. έλκω (< *selk-(, όσο και αν φαίνεται εύλογη, δεν µπορεί να 
ερµηνευθεί ικανοποιητικά]. 

αυλάκι (το) (αυλακ-ιού | -ιών} το φυσικό ή τεχνητό, στενό, επίµηκες 
και µικρού βάθους όρυγµα στο έδαφος (συνήθ. για άρδευση): άνοιξε 
~, για να φεύγει το νερό ΣΥΝ. χαντάκι- ΦΡ. (µτφ.) (α) βάζω ΤΟ νερό στ' 
αυλάκι δροµολογώ εξελίξεις, κάνω κάτι να αρχίσει να λειτουργεί σω-
στά: ο νέος υπουργός, πολύ δραστήριος και αποτελεσµατικός, έβαλε 
επιτέλους το νερό στ' αυλάκι για την πάταξη τής φοροδιαφυγής (β) 
µπαίνει το νερό στ' αυλάκι αρχίζει κάτι να λειτουργεί σωστά, να 
ακολουθεί τη σωστή πορεία: είναι δύσκολο για ένα νιόπαντρο ζευ-
γάρι να συνηθίσει στην καινούργια του ζωή' χρειάζεται να περάσει 
λίγος καιρός, µέχρι να µπει το νερό στ'αυλάκι (γ) κύλησε πολύ νερό 
στ' αυλάκι πέρασε πολύς καιρός ή έγιναν πολλά πράγµατα στο µεταξύ 
| από τότε: κάποτε ήµαστε νέοι και δυνατοί- από τότε ~ || «για να 
καθιερωθεί το σύστηµα αναγνώρισης εγκληµατιών µε τη µέθοδο τού 

DNA, πρέπει να κυλήσει πολύ νερό στ' αυλάκι» (εφηµ.) (δ) (σκωπτ.) 
κάτω απ' τ' αυλάκι (δηλ. τον Ισθµό τής Κορίνθου) στην ή από την Πε-
λοπόννησο, πελοποννησιακής καταγωγής- έκφραση κυρ. των Στερεο-
ελλαδιτών που αντανακλά ανταγωνισµό που υπήρχε ιδ. παλαιότερα 
µε τους Πελοποννησίους: εσείς, οι ~ (οι Πελοποννήσιοι). [ΕΤΥΜ < 
µτγν. αύλάκιον, υποκ. τού αρχ. αύλαξ. o τ. αυλάκι έχει χάσει την 
υποκοριστική | σµικρυντική λειτουργία. Βλ. κ. αύλακα]. 

αυλακιά (η) 1. το άνοιγµα (το αυλάκι) που δηµιουργείται κατά το όρ-
γωµα στο χωράφι από το υνί τού χειροκίνητου ή τού µηχανικού αρό-
τρου, η αράδα- (µτφ.) 2. κάθε επιµήκης γραµµή που δίνει την εντύ-
πωση ότι χαράζει, αυλακώνει τον χώρο στον οποίο βρίσκεται: οι 
αστραπές χάραζαν αυλακιές στον γκρίζο ουρανό 3. η ρυτίδα: το γε-
ρασµένο του µέτωπο χαραγµένο από τις ~ τής ζωής 4. βαθύ επίµηκες 
σηµάδι από βίαιο εξωτερικό χτύπηµα: η πλάτη του είχε γεµίσει αυ-
λακιές από το µαστίγιο ΣΥΝ. χαρακιά, ραβδιά. 

αυλακοειδής, -ής, -ές [µεσν.] {αυλακοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει αύλακες ή µοιάζει µε αύλακα (βλ.λ.). — αυλακοειδώς 
επίρρ. 

αυλακώνω ρ. µετβ. {αυλάκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ανοίγω αυλάκι ή 
αυλακιά σε (κάτι) 2. (µτφ.) χαράζω (σε µια επιφάνεια), σχηµατίζω 
επιµήκεις γραµµές σαν αυλάκια: τα δάκρυα του αυλακώνουν τα µά-
γουλα του || οι αστραπές αυλακώνουν τον ουρανό || βαθιές ρυτίδες 
αυλακώνουν το γερασµένο πρόσωπο της. Επίσης αυλακιαζω [αρχ.]. 
— αυλάκωµα (το), αυλάκιασµα (το) [µεσν.]. 

αυλάκωση (η) [1858] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η διάνοιξη αυλα-
κιών 2. η ράβδωση (βλ.λ.) 3. ΒΙΟΛ. η πρώτη φάση τής εµβρυογένεσης, 
κατά την οποία το ζυγωτό (βλ.λ.) υπόκειται σε διαδοχικές κυτταρικές 
διαιρέσεις, που εµφανίζονται στην επιφάνεια τού γονιµοποιηµένου 
ωαρίου σαν αύλακες. 

αυλακωτός, -ή, -ό [1897] αυτός που έχει χαραγµένα αυλάκια, ρα-
βδώσεις στην επιφάνεια του: οι ~ κολόνες τού ναού ΣΥΝ. ραβδωτός. 

αύλαξ (ο/η) → αύλακα, αυλάκι 
αυλάρχης (ο) [µτγν.] {κλητ. -άρχα | αυλαρχών) ανώτατος αξιωµα-

τούχος τής βασιλικής αυλής µε αρµοδιότητες προϊσταµένου. — αυ-
λαρχείο (το) [1897]. 

αύλειος, -α, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) αυτός που ανήκει στην αυλή: ~ θύ-
ρες | χώρος (κυρ. για σχολεία). 

αυλή (η) 1.ο ανοιχτός χώρος µπροστά ή πίσω από σπίτι που περι-
βάλλεται από τοίχους ή περιφράξεις ή στο κέντρο κτηριακού συ-
γκροτήµατος: πλακόστρωτη - || στην ~ µου έχω φυτέψει µια λεµονιά || 
τα παιδιά παίζουν στην ~ || γραφική | κάτασπρη ~ ΣΥΝ. περίβολος 
(πβ. λ. προαύλιο) · 2. η κατοικία τού βασιλιά ή άλλου ηγεµόνα, κα-
θώς και τα γραφεία και οι υπηρεσίες ασκήσεως τής εξουσίας του: 
Αθηναίοι σοφοί έζησαν στην ~ τού Ιέρωνα || ανακοινωθέν τής βασι-
λικής ~ ΣΥΝ. παλάτι, ανάκτορα 3. (συνεκδ.) το σύνολο των ανθρώπων 
που πλαισιώνουν τον βασιλιά, το ανώτατο προσωπικό των ανακτό-
ρων, το περιβάλλον τού βασιλιά: πολλά µυστικά τού Παλατιού διαρ-
ρέουν στις εφηµερίδες από τη βασιλική ~ ΣΥΝ. αυλικοί, ακόλουθοι 4. 
(κατ' επέκτ.) το σύνολο των ανθρώπων που πλαισιώνουν σηµαντικό 
δηµόσιο πρόσωπο (σε θέση εξουσίας): η ~ που σχηµατίστηκε γύρω 
από τον πρωθυπουργό επηρεάζει τις αποφάσεις του εις βάρος τού 
κοινωνικού συµφέροντος. 
[ΕΤΥΜ οφχ· < IE. *aw- «διανυκτερεύω, κοιµούµαι», πβ. αρµ. aut «κα-
τάλυµα για τη νύχτα», σανσκρ. vayami «κουράζοµαι», αγγλ. weary 
«εξαντληµένος». Οµόρρ. αρχ. ι-αύ-ω «κοιµούµαι, διανυκτερεύω». Η 
λ. προσδιόριζε αρχικά τον χώρο τού βασιλικού παλατιού, όπου δια-
νυκτέρευαν οι υπηρέτες ή τα ζώα]. 

αυλή - αυλαία - έπαυλη. Η λ. αυλή, ξεκινώντας από τη σηµ. «ο χώ-
ρος πέριξ τού παλατιού, περιβάλλων χώρος, Οπου περνούσαν τη 
νύχτα τους υπηρέτες ή και ζώα τού παλατιού», εξελίχθηκε στη 
σηµ. «ο χώρος που περιβάλλει το σπίτι», αυτού που και σήµερα 
ονοµάζεται από τους αρχιτέκτονες (ιδ. για σχολεία) αύλειος χώ-
ρος. Από την αυλή παράγονται το αυλαία «σκέπασµα» και το αυ-
λίζοµαι «έχω την είσοδο τής αυλής και, κατ' επέκτ., τού σπιτιού 
(από αυτόν ή εκείνο τον δρόµο)», το αυλόθυρα, το αυλόγυρος κ.ά. 
Οµόρριζα είναι και τα έπαυλη (έπαυλις), προαύλιο και καταυλι-
σµός. Από εδώ και το Αυλίς | Αυλίδα (από αρχ. αύλις, η ρίζα από 
όπου το έπ-αυλις). Από την αυλή των ανακτόρων, η αυλή σήµανε 
συνεκδοχικά «τον οίκο τού βασιλιά, τη βασιλική κατοικία, το πα-
λάτι (< λατ. palatium)». Με αυτή τη σηµ. χρησιµοποιήθηκαν τα αυ-
λικός, αυλάρχης, αυλοκόλακας κ.ά. o Στέφ. Κουµανούδης κατα-
γράφει ένα πλήθος λέξεων που πλάστηκαν (µέχρι το 1900) κατά 
την περίοδο τής τότε βασιλείας στην Ελλάδα: αυλοσύµβουλος 
(1844), αυλόφρων (1854), αυλοθεράπων (1896), αυλόδουλος (1843), 
αυλοκοπία, αυλοήθης (από τον Αναστάσιο Πολυζωίδη), αυλίτις, αυ-
λικοθεράποντες, αυλικεύοµαι, αυλικότης κ.ά., και Αυλικόπολις 
ακόµη, παραφθορά τής φιλοβασιλικής εφηµ. Ακρόπολις'. 

σύληση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το παίξιµο τού αυλού. 
αυλητής (ο) [αρχ.], αυλητρίδα (η) [αρχ.] πρόσωπο που εκτελεί µουσικές 

συνθέσεις µε αυλό. Επίσης αυλήτρια (η) [µτγν.] {αυλητριών}. — 
αυλητική (ενν. τέχνη) (η) [αρχ.]. 

αυλικός, -ή, -ό [µτγν.) 1. αυτός που ανήκει στην αυλή (βασιλιά, αυ-
τοκράτορα κ.λπ.): ~ αξίωµα | περιβάλλον | θαλαµηπόλος ΣΥΝ. βασιλι-
κός, δυναστικός 2. αυλικός (ο) πρόσωπο που ανήκει στη βασιλική αυ-
λή, στον κύκλο των προσώπων που περιβάλλουν τον βασιλιά ΣΥΝ. πα-
λατιανός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλή. 

αυλόγυρος (ο) 1. το περίφραγµα αυλής, κυρ. το κτισµένο: τα παιδιά 
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κάθονταν δίπλα-δίπλα πάνω στον ~ τής εκκλησίας, για να βλέπουν 
καλύτερα || ψηλός | πέτρινος - ΣΥΝ. αυλότοιχος, µάντρα, φράχτης, µα-
ντρότοιχος 2. (συνεκδ.) ο χώρος (κυρ. περιφραγµένος) που περιβάλλει 
ένα κτήριο, η περιφραγµένη αυλή: ο κόσµος που δεν χωρούσε στο εκ-
κλησάκι στεκόταν στον ~ || περάσαµε τον ~ προχωρώντας προς το 
κτήριο ΣΥΝ. περίβολος, αυλή, προαύλιο, γύρος. 

αυλόδουλος, -η, -ο [1843] (µειωτ.) αυτός που υποτάσσεται δουλικά 
στη θέληση και την εξουσία τού βασιλιά: το πλήθος αποδοκίµαζε 
τους ~ συνωµότες || - κυβέρνηση. 

αυλό θύρα (η) η αυλόπορτα (βλ.λ.). 
αυλοκόλακας (ο/η) [1865] {αυλοκολάκων} (µειωτ.) 1. κόλακας τού 

βασιλιά 2. (κατ' επέκτ.) κόλακας ισχυρού προσώπου, προσώπου που 
βρίσκεται στην εξουσία: οι ~ τού πρωθυπουργού ΣΥΝ. γλείφτης, τσαν-
νακογλείφτης, σφουγγοκωλάριος. — αυλοκολακεία (η) [1851]. 

αυλόπορτα (η) ίχωρ. γεν. πληθ.} η πόρτα τής αυλής, πόρτα που οδη-
γεί µέσα ή έξω από την αυλή. 

αυλός (ο) 1. ΜΟΥΣ. αρχαίο, πνευστό µουσικό όργανο διαφόρων ειδών 
(µόναυλος, πλαγίαυλος, άσκαυλος κ.ά.), που µοιάζει µε το κλαρινέτο 
ή το όµποε, και το οποίο είχε σηµαντική θέση στη διονυσιακή λα-
τρεία και γενικότ. στην κοινωνική και καλλιτεχνική ζωή τής ελληνι-
κής αρχαιότητας· περιελάµβανε διπλό καλάµι τοποθετηµένο µέσα σε 
κυλινδρικό ή ελαφρώς κωνικό σωλήνα µε µικρές οπές σε διάφορα ση-
µεία για την έξοδο τού αέρα 2. η φλογέρα, το σουραύλι · 3. ο σωλή-
νας τού φυσερού που χρησιµοποιεί ο σιδηρουργός 4. ΑΝΑΤ. το σωλη-
νώδες µέρος ενός κοίλου οργάνου, λ.χ. ο αυλός τού εντέρου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *awl- «κοιλότητα, σωλήνας», πβ. λιθ. aulas «περι-
κνήµιο», νορβ. aul «µίσχος φυτού», λατ. alvus «κοιλιά», ιταλ. alvo κ.ά. 
o ανατ. όρ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. tube]. 

αυλός - έναυλος - συναυλία - δίαυλος - πύραυλος. Η αρχαία λ. 
αυλός, σηµαίνοντας γενικά τον σωλήνα, δήλωσε όχι µόνο το µου-
σικό όργανο, αλλά και τεχνικές έννοιες. Κοντά στον αυλό χρησι-
µοποιούνται και συναφή µουσικά όργανα, τα πλαγίαυλος και 
άσκαυλος (ασκός + αυλός), οξύαυλος και βαρύαυλος. Εναυλος 
(στα αφτιά µας) είναι (ήδη από την Αρχαία) «αυτός που αντηχεί, 
που είναι γνωστός σαν το άκουσµα τού αυλού»· συν-αυλία είναι, 
στην αρχή, η συµφωνία λύρας και αυλού ή η συµφωνία αυλών, γε-
νικώς δε (ήδη στον Πλάτωνα) η συµφωνική οργανική µουσική. Με 
την τεχνική σηµ. τής λέξης πλάστηκαν το αρχ. δίαυλος «πέρασµα, 
δίοδος» και το νεότ. πύραυλος. Η κοιλάδα που µοιάζει µε αυλό 
λέγεται αυλών (αυλώνας). από όπου το συχνό τοπωνύµιο Αυλών | 
Αυλώνα. 

άυλος, -η, -ο 1. αυτός που δεν αποτελείται από ύλη: κατά τον χρι-
στιανισµό, ο Θεός έχει ~ υπόσταση || τα πνεύµατα είναι - ΣΥΝ. ασώ-
µατος ΑΝΤ. υλικός 2. (µτφ.) αυτός που είναι απαλλαγµένος από το βά-
ρος και τη φθορά τής ύλης: οι µορφές στις βυζαντινές εικόνες είναι ~, 
γεµάτες πνευµατικότητα ΣΥΝ. εξαϋλωµένος, πνευµατικός 3. ΟΙΚΟΝ. 
(οικονοµικό στοιχείο) που δεν έχει φυσική υπόσταση, π.χ. ο αέρας ερ-
γασίας, οι ευρεσιτεχνίες, τα εµπορικά σήµατα κ.λπ.: ~ τίτλοι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + ύλη]. 

αυλότοιχος (ο) ο τοίχος που περιβάλλει την αυλή. 
Αυλώνας (ο) πόλη και λιµάνι τής Ν. Αλβανίας (Β. Ηπείρου). [ΕΤΥΜ. 

< αρχ. Αυλών, -ώνος (< αυλών «πέρασµα µεταξύ λόφων ή ακτών - 
δίαυλος»), που κατελήφθη στις 28/11/1912 από τον Αλβανό µπέη 
Ισµαήλ Κεµάλ Βλιώρα (όπου οφείλεται η αλβ. ονοµασία Vlorë), ο 
οποίος κήρυξε εκεί την ανεξαρτησία τής Αλβανίας]. 

αυνανίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αυνανίσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 1. προκαλώ 
διέγερση των γεννητικών οργάνων έως τον οργασµό χωρίς συνεύρεση 
(συνουσία) µε ερωτικό σύντροφο, αλλά µε τεχνητό τρόπο (συνήθ. µε 
µάλαξη των γεννητικών οργάνων µε το χέρι) ΣΥΝ. αυτοϊκανοποιού-
µαι, αυτοερεθίζοµαι, (!) µαλακίζοµαι 2. (µτφ.-ειρων.) πράττω ή λέω 
ανοησίες (ευφηµ. τρόπος για να αποφευχθεί η λέξη µαλακίζοµαι). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αυνανισµός (ο) [1777] το να αυνανίζεται κανείς ΣΥΝ. αυτοϊκανοποί-
ηση, αυτοερωτισµός, αυτοερεθισµός, αυτοδιέγερση, (!) µαλακία. — 
αυνανιστικός, -ή, -ό, αυνανιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Αύνάν < εβρ. Onân «δυνατός, δραστήριος», o Αύνάν 
ήταν δευτερότοκος γυιος τού Ιούδα και, όταν πέθανε ο αδελφός του, 
ανέλαβε την υποχρέωση να εξασφαλίσει διάδοχο στο όνοµα τού 
αδελφού του, σύµφωνα µε το έθιµο τού ανδραδελφικού γάµου. Όµως, 
κατά τη διάρκεια τής συνουσίας εκείνος «όταν είσήρχετο προς τήν 
γυναίκα του αδελφού αύτοΰ, έξέχεεν επί τήν γήν, τού µή δούναι 
σπέρµα τφ άδελφφ αύτοΰ» (Π.∆. Γένεσις, 38, 9). Αρα ο όρος αυνανι-
σµός θα δήλωνε, µε βάση το βιβλικό χωρίο, την κατά τη συνουσία 
εκτός τού γυναικείου κόλπου εκσπερµάτιση και όχι τον αυτοερεθι-
σµότ\ την αυτοϊκανοποίηση, που δηλώνει η λ. σήµερα]. 

αυξάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αύξη-σα, -θηκα, -µένος (κ. λογιότ. ηυξηµέ-
νος)} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) µεγαλύτερο ή περισσότερο: ~ την ταχύ-
τητα || η κυβέρνηση αύξησε τους φόρους ΣΥΝ. µεγαλώνω, πληθαίνω, 
ανεβάζω ANT. µειώνω, ελαττώνω, κατεβάζω, µικραίνω ♦ 2. (αµετβ.) γί-
νοµαι µεγαλύτερος ή περισσότερος: µε την άνοδο τού βιοτικού επι-
πέδου αυξάνει ο µέσος όρος ζωής || τους θερινούς µήνες αυξάνει η 
κατανάλωση φρούτων και αναψυκτικών || καθώς κυλούν οι ώρες, η 
αγωνία αυξάνει κατακόρυφα ΣΥΝ. µεγαλώνω, ανεβαίνω, υψώνοµαι, 
πολλαπλασιάζοµαι ΑΝΤ. µειώνοµαι, ελαττώνοµαι 3. (µεσοπαθ. 
αυξάνοµαι) γίνοµαι µεγαλύτερος ή περισσότερος· ΦΡ. αυξάνεσθε και 
πλη· θύνεσθε (αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, Π.∆. Γένεσις 1, 28) 
προτροπή τού Θεού στο ανθρώπινο γένος να κάνει απογόνους. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ελεύθερος, εργαστικός, µετοχή. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., ιων.-αττ. τύπος τού αρχαιότ. αϋξω < *aug-s-ö < I.E. 
*aug-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *aweg- «αυξάνω», πβ. σανσκρ. vak-s-
âyati- «αναπτύσσοµαι», λατ. aug-eo, γαλλ. augmenter «αυξάνω», ισπ. 
aumentar, αγγλ. author «συγγραφέας» (< γαλλ. auteur < λατ. auctor 
«αυτός που αρχίζει, που αναπτύσσει κάτι»), γερµ. wachsen «αυξάνω» 
κ.ά.]. 

Αυξέντιος (ο) {Αυξεντίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Auxentius «αύξων» < θ. aux- (τού p. augeo 
«αυξάνω», πβ. auxilium «βοήθεια», αρχική σηµ. «στρατιωτικές ενι-
σχύσεις») + παραγ. επίθηµα -entius, λ.χ. Innoc-entius, Gaud-entius, 
Laur-entius]. 

αύξηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µεταβολή τής τιµής 
ενός µεγέθους προς το περισσότερο ή µεγαλύτερο, η ποσοτική άνο-
δος: ~ τής δηµοτικότητας ενός πολιτικού || ~ τού πληθυσµού τής γης || 
~ των κρουσµάτων καρδιοπάθειας || ~ τού διοξιδίου τού άνθρακα 
στην ατµόσφαιρα || ~ τής εγκληµατικότητας || ~ των τιµών στα τρό-
φιµα || ~ των πωλήσεων µιας επιχείρησης || ~ κεφαλαίου || ~ τής τα-
χύτητας οχήµατος ΣΥΝ. µεγάλωµα, άνοδος, πλήθυνση ΑΝΤ. µείωση, 
ελάττωση 2. (ειδικότ.) (α) η παροχή µεγαλύτερου µισθού, η µισθολο-
γική άνοδος: η εταιρεία έδωσε ~ 10% στους εργαζοµένους || δεν ανα-
µένονται αυξήσεις µέσα στον επόµενο χρόνο (β) (στον πληθ.· καταχρ. 
αντί τού ορθού ανατιµήσεις) σε φρ. όπως κύµα αυξήσεων στα είδη 
διατροφής (αντί ανατιµήσεων) 3. ΒΙΟΛ. η ιδιότητα των ζωντανών ορ-
γανισµών να µεγαλώνουν σε όγκο και βάρος µε τον πολλαπλασιασµό 
των κυττάρων τους 4. ΓΛΩΣΣ. (στη Ν. Ελληνική) η επέκταση τού θέ-
µατος των ρηµάτων στον ενεργητικό αόριστο και τον παρατατικό κατά 
µία συλλαβή (συλλαβική ~, λ.χ. παίζω, έ-παιζα, έ-παιξά), για να 
µπορεί ο τόνος, προκειµένου για δισύλλαβα ρήµατα (γράφω, τρέχω, 
παίζω κ.τ.ό.), να είναι στην τρίτη από τού τέλους συλλαβή (προπα-
ραλήγουσα· βλ. κ.λ. ε-), επίσης, σπάνια, η µεταβολή τού αρκτικού φω-
νήεντος τού θέµατος σε άλλο φωνήεν (χρονική ~, λ.χ. παρ-άγ-ω → 
παρ-ήγαγα, ελπίζω → ήλπισα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, εν-. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αϋξησις < αϋξω]. 

αύξηση ρηµάτων. Στην Αρχαία, τη Βυζαντινή και τη Λόγια Ελλη-
νική τα ρήµατα στους παρελθοντικούς χρόνους (παρατατικό, αό-
ριστο - παλαιότερα και υπερσυντέλικο), εφόσον άρχιζαν από σύµ-
φωνο, έπαιρναν ένα ε- (συλλαβική αύξηση) και, αν άρχιζαν από 
φωνήεν, έτρεπαν τα α/ε- σε η- και το ο- σε ω- (χρονική αύξηση): 
λύω - έ-λυον - ë-λυσα (έ-λελύκειν) - λύοµαι - έ-λυόµην - έ-λυ-
σάµηνΙ έ-λύθην (έ-λελύµην)· ακούω - ήκουον - ήκουσα - ήκου-
όµην - ήκουσάµην | ήκούσθην ελπίζω - ήλπιζον - ήλπισα -ήλπίζετο - 
ήλπίσατο - ήλπίσθη- ορίζω - ώριζον - ώρισα - ώρι-ζόµην - 
ώρισάµην - ώρίσθην. Η χρονική αύξηση εµφανιζόταν και στη 
µεσοπαθητική µτχ. τού παρακειµένου: αγαπώ - ήγαπηµένος, 
ελέγχω - (έλ-) ήλεγµένος, ορίζω - (ορισµένος. Στη Νέα Ελληνική η 
χρήση τής ρηµατικής αύξησης είναι διαφορετική: (α) ∆εν χρησι-
µοποιείται η χρονική αύξηση: αρχίζω - άρχιζα - άρχισα (όχι *ήρ-
χιζα, *ήρχισα)· ερµηνεύω - ερµήνευα - ερµήνευσα (όχι *ηρµή-νευα, 
*ηρµήνευσα)' ορίζω - όριζα - όρισα - οριζόµουν - ορίστηκα (όχι 
*ώριζα, *ώρισα, *ωριζόµουν, *ωρίστηκα)· ούτε οι µτχ. είναι πια 
*ηρµηνευµένος ή *ωρισµένος, αλλά ερµηνευµένος και ορισµένος 
(β) Συλλαβική αύξηση (έ-) παίρνουν στους παρελθοντικούς 
χρόνους τής ενεργητικής φωνής µόνο τα δισύλλαβα ρήµατα, για 
να µπορεί ο τόνος να είναι στην τρίτη από τού τέλους συλλαβή 
(προπαραλήγουσα): γρά-φω, έ-γρα-φα, έ-γρα-ψα (αλλά πληθ. γρά-
φα-µε, γρά-φα-τε χωρίς ε-, γιατί υπάρχουν ήδη -λόγω καταλήξε-
ως- τρεις συλλαβές και ο τόνος µπορεί να είναι στην προπαραλή-
γουσα χωρίς την παρουσία συλλαβικής αύξησης)· έτσι, στην πρά-
ξη, το ε- τής συλλαβικής αύξησης υπάρχει µόνο εφόσον τονίζεται: 
έ-γραφα, έ-γραφες, έ-γραφε (γράφαµε, γράφατε), έ-γραφαν (γρά-
φανε)·έ·γραψα, έ-γραψες, έ-γραψε (γράψα-µε, γράψατε), έ-γραψαν 
(γράψανε)· (γραφόµουν-α, γραφόσουν-α, γραφόταν-ε, γραφόµαστε, 
γραφόσαστε, γράφονταν - γράφτηκα, γράφτηκες, γράφτηκε, γρα-
φτήκαµε, γραφτήκατε, γράφτηκαν). Συλλαβική αύξηση παίρνουν 
(εσωτερικά) και τα δισύλλαβα ρήµατα, που είναι σύνθετα µε προ-
θέσεις, πάλι εφόσον η αύξηση ε- τονίζεται: περι-γράφω - περι-
έγραφα - περι-έγραψα, συγ-γράφω - συν-έγραφα - συν-έγραψα, δια-
γράφω - δι-έγραφα - δι-έγραψα, εγ-γράφω - εν-έγραφα - ενέγραψα, 
παρα-πέµπω - παρ-έπεµπα - παρ-έπεµψα, απο-στέλλω -απ-έστελλα - 
απ-έστειλα, συν-θέτω - συν-έθετα - συν-έθεσα. Ελάχιστα ρήµατα 
(τα οποία σηµειώνονται σε κάθε λήµµα) διατηρούν παραδοσιακά 
λογιότερους τύπους µε χρονική αύξηση σε απλά ή σύνθετα 
ρήµατα: ελέγχω - ήλεγξα (αλλά και έλεγξα), απευθύνω - απηύθυνα 
(αλλά και απεύθυνα), εξάγω - εξήγα -εξήγαγα. 

ι-    αυξητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αναφέρεται στην αύξηση, στη 
», µεγέθυνση ή διόγκωση: - ορµόνες (αυτές που συµβάλλουν στην ανά-

πτυξη µελών τού σώµατος ή στην αύξηση τού ύψους) || ~ τάσεις τού 
:-      τιµαρίθµου 2. ΒΙΟΛ. αυξητική ορµόνη η σωµατότροπος (βλ.λ.) ορµόνη. 
n      — αυξητικ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ. 
η    αυξοµείωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η εναλλαγή 
ι, αυξήσεως και µειώσεως, η περιοδική ή µη διακύµανση µεγεθών: ~ των 

συναισθηµατικών εντάσεων || η απελευθέρωση τής αγοράς οδήγησε 
σε µια περίοδο αυξοµειώσεως των τιµών ΣΥΝ. (δια)κύµανση, 

ή ανεβοκατέβασµα, προσθαφαίρεση ANT. σταθερότητα, µονιµότητα, 
παγίωση. — αυξοµειώνω ρ. [µτγν.], αυξοµειωτικός, -ή, -ό [µτγν.], αυ-
ξοµειωτικ-ά | -ώς επίρρ. 



αύξων 316 αυταξία 
 

αύξων, -ούσα, -ον {αύξ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -
ουσών)} (λόγ.) αυτός που αυξάνει, που έχει τάσεις ανόδου: η επενδυτική 
δραστηριότητα βαίνει µε αύξοντα ρυθµό || αύξουσα ένταση | σελήνη | κλίµακα | 
γεωµετρική ή αριθµητική πρόοδος | ανησυχία | πεποίθηση | σειρά ΣΥΝ. 
αυξανόµενος, ανοδικός, εντεινόµενος, ενι-σχυόµενος, προϊών ΑΝΤ. φθίνων, 
µειούµενος, καθοδικός- ΦΡ. αύξων αριθµός αριθµός ενδεικτικός σειράς 
κατατάξεως ή αρίθµησης: οι αιτήσεις θα εξεταστούν κατά τον - πρωτοκόλλου 
(συντοµ. α.α., βλ.λ.). [ETYM. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. αϋξω (βλ. λ. αυξάνω)). 

αϋπνία (η) [αρχ.] {αϋπνιών} 1.το να µην µπορεί κάποιος να κοιµηθεί: 
περιπτώσεις χρόνιας - απαιτούν θεραπεία µε ηρεµιστικά ή υπνωτικά χάπια || (κ. 
στον πληθ.) αϋπνίες έχουµε σήµερα; ΑΝΤ. υπνηλία 2. (γε-νικότ.) η έλλειψη 
ύπνου: καταβεβληµένος από την - ΣΥΝ. ξαγρύπνη-µα, αγρύπνια, ξενύχτι. 

άυπνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν κοιµήθηκε: είµαι ~· δεν κοιµήθηκα καθόλου 
όλη νύχτα. 

Αύρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τής Περίβοιας και τού Τιτάνα Λέλαντα- απέκτησε 
από τον ∆ιόνυσο δίδυµα, τα οποία µέσα στην τρέλα της κοµµάτιασε· ο ∆ίας τη 
µεταµόρφωσε σε πηγή 2. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < αύρα (βλ.λ.)]. 

αύρα (η) {αυρών} 1. το ελαφρό αεράκι: η πρωινή ~ µού χαϊδεύει το πρόσωπο || 
~ στεριανή | των κοιλάδων | των ορέων | θαλάσσια | γλυκιά 2. (µτφ.) η 
(ευχάριστη) αίσθηση την οποία αποπνέει κάποιος/κά-τι, η εντύπωση που δίνει, 
ο «αέρας» που έχει: µια ζωογόνος ~ νιότης και αισιοδοξίας ξεπηδά από κάθε 
σελίδα τού βιβλίου ΣΥΝ. αίσθηση, νότα, ατµόσφαιρα · 3. (µτφ.) η ακτινοβολία 
που πιστεύεται πως εκπέµπεται από το σώµα σχηµατίζοντας φωτεινό 
περίβληµα, αισθητή µόνο σε συγκεκριµένα πρόσωπα µε µεταφυσικές ή 
πνευµατιστικές δυνάµεις · 4. αύρες (οι) θωρακισµένα αστυνοµικά οχήµατα για 
την ταχεία µεταφορά αστυνοµικής δύναµης: έστειλαν τις- να διαλύσουν τη 
συγκέντρωση · 5. ΙΑΤΡ. τα συµπτώµατα που προηγούνται τής εκδήλωσης µιας 
κρίσης ηµικρανίας ή µιας επιληπτικής κρίσης. [ΕΙΧΜ αρχ. < *aFp-a, 
µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *άΡερ-, πβ. λατ. aer «αέρας», γαλλ. air (> αγγλ. air), 
ισπ. aire, ιταλ. aria κ.ά. Οµόρρ. αρχ. ά(Ε)είρω «σηκώνω» (< *àFép-jw), αήρ 
(< *άΡερ-). Η λ. αρχικά χρησιµοποιήθηκε για να προσδιορίσει το πρωινό 
αεράκι που ανεβαίνει από το νερό, από το ποτάµι ή τη θάλασσα. Για τη 
σηµασιολ. µεταβολή «ανύψωση» → «αέρας», βλ. λ. αέρας. Η σηµ. 5 είναι 
αντιδάν., < αγγλ. aura]. 

αυριανός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το αύριο, την επόµενη µέρα: ~ 
συγκέντρωση | καιρός | έκδοση (πβ. λ. χθεσινός, σηµερινός) 2. (συνεκδ.) αυτός 
που σχετίζεται µε το µέλλον: θέλουµε ο ~ κόσµος να είναι καλύτερος. [ΕΤΥΜ. 
< αύριο + παραγ. επίθηµα -ανός, πβ. µτγν. αύρινός]. 

αύριο επίρρ. 1. την ηµέρα µετά τη σηµερινή, το προσεχές εικοσιτετράωρο: 
τελειώσαµε για σήµερα· θα συνεχίσουµε ~ || σήµερα είναι Τρίτη- ~ είναι Τετάρτη 
|| µέχρι ~, γεια σας! || η συνάντηση αναβλήθηκε για ~ || από - πιάνουµε δουλειά 
|| Αφήστε τη δουλειά! ~ πάλι (~ συνεχίζουµε) (πβ. λ. σήµερα, χθες, µεθαύριο)- 
ΦΡ. (α) (παροιµ.) µην αναβάλλεις | αφήνεις για αύριο ό,τι µπορείς να κάνεις 
σήµερα βλ. λ. αναβάλλω (β) σήµερα-αύριο | αύριο-µεθαύριο (ί) στο αµέσως 
προσεχές µέλλον (χωρίς να καθορίζεται αυστηρά πότε), όπου να 'ναι: πε-
ριµένω απάντηση για τη δουλειά ~ || πρέπει να είσαι προετοιµασµένος- δεν 
ξέρεις τι µπορεί να συµβεί - (ii) ακαθόριστος µελλοντικός χρονικός 
προσδιορισµός που υποδηλώνει αναβλητική διάθεση: µην αγχώνεσαι, θα πάω 
κάποια στιγµή ~ || θα το στείλω ~· δεν µε κυνηγάει κανένας (γ) από αύριο σε 
αύριο από αναβολή σε αναβολή, από παράταση σε παράταση: Πότε θα 
κλείσουµε επιτέλους τη δουλειά; Όλο ~ µε πας! (δ) και αύριο µέρα είναι για 
κάτι που µπορεί να γίνει και σε άλλη χρονική στιγµή, να αναβληθεί: Άσε το 
διάβασµα και κοιµήσου! ~! (ε) και (γι') αύριο έχει ο Θεός ως καθησυχαστική 
προτροπή σε κάποιον να µη στενοχωριέται, επειδή δεν πρόκειται κάτι να χα-
θεί, να µαταιωθεί: Μην ανησυχείς! ~ (στ) σήµερα είµαι, αύριο δεν είµαι για το 
εφήµερο των ανθρώπινων πραγµάτων: γλεντάω τη ζωή µου τώρα, γιατί ~ (ζ) 
αύριο κλαίνε! για τα δυσάρεστα επακόλουθα µιας πράξης, τα οποία δεν 
λαµβάνει κάποιος υπ' όψιν του στο παρόν επίσης, για επικείµενη τιµωρία: Άσ' 
τον να χαίρεται και να πανηγυρίζει. ~! (η) (λόγ.) ες αύριον τα σπουδαία (ες 
αϋριον τά σπουδαία, Πλουτ. Πελοπίδας 1θ) φράση που λέγεται (σοβαρά ή 
ειρωνικά), όταν προτείνουµε την αναβολή τής διεκπεραίωσης ενός θέµατος 
για την επόµενη µέρα λόγω τής σοβαρότητας του: δεν είναι τώρα ώρα να 
µιλάµε για την αγορά τού σπιτιού- ~ 2. (συνεκδ.) στο µέλλον: τώρα είσαι µικρός 
και δεν έχεις έγνοιες-, που θα έχεις δουλειά και οικογένεια, τότε θα δεις τι είναι 
η ζωή || ποιος ξέρει πώς θα είναι ο κόσµος ~; 3. αύριο (το) το µέλλον: 
αγωνίζεται για ένα καλύτερο ~ || ποιος ξέρει τι µας επιφυλάσσει το ~; || ένα 
λαµπρό ~. 

[ΕΤΥΜ. < αρ^χ. αύριον, παρεκτεταµένος τύπος σε -ον (κατά το σήµερον) τού 
*αυρι (τοπική πτώση) < *aus-ri- < I.E. *aus- «αυγή», πβ. σαν-σκρ. us-âh, λατ. 
aurora (< *aus-osa), αγγλ. east «ανατολή», γερµ. Ost κ.ά. Οµόρρ. αρχ. αϋ-ως 
«αυγή». Η φρ. «ες αϋριον τά σπουδαία» ελέχθη από τον Θηβαίο πολέµαρχο 
Αρχία, ο οποίος, ενώ βρισκόταν σε ένα συµπόσιο, έλαβε επιστολή που τον 
προειδοποιούσε ότι κινδύνευε, o Αρχίας είπε ότι θα ασχολείτο την επόµενη 
µέρα («αύριο») µε την επιστολή, αλλά (σύµφωνα µε τον Πλούταρχο, Πελοπίδας 
10) την ίδια µέρα δολοφονήθηκε]. αυστηρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ελαστικότητας, επιείκειας: ο δάσκαλος τής τάξης 
ήταν πολύ ~- τιµω-.ρούσε πάντα τους µαθητές που ατακτούσαν στο µάθηµα || η 
επιτροπή άσκησε πολύ ~ κριτική || ~ τιµωρία | απόφαση (δικαστή) | κοινό | κρι- 

τής | στάση | βαθµολογία ΣΥΝ. ανεπιεικής, άτεγκτος ΑΝΤ. επιεικής, 
ελαστικός, µαλακός 2. αυτός που είναι πολύ σοβαρός, που εµπνέει φόβο: ~ 
µατιά | φωνή 3. σκληρός, σε έντονο ύφος: ~ απάντηση | σύσταση | γλώσσα ΑΝΤ. 
ήπιος 4. ΑΡΧΑΙΟΛ. αυστηρός ρυθµός τεχνοτροπία στην αρχαία ελληνική 
γλυπτική, που κυριαρχεί στην περίοδο η οποία µεσολαβεί µεταξύ τής αρχαϊκής 
και τής κλασικής (περίπου 480-450 π.Χ.) και χαρακτηρίζεται από τις σοβαρές 
εκφράσεις των προσώπων των αγαλµάτων 5. αυτός που τηρείται ή πρέπει να 
τηρείται απαρέγκλιτα, να έχει καθολική εφαρµογή χωρίς εξαιρέσεις: ως 
διπλωµατικός οφείλει να τηρεί ~ ουδετερότητα απέναντι στα κόµµατα || η στρα-
τιωτική δικτατορία επέβαλε ~ λογοκρισία στα µέσα ενηµέρωσης || ~ πρωτόκολλο 
| πειθαρχία | εφαρµογή | τήρηση | δίαιτα | λιτότητα | µυστικότητα | αποµόνωση | 
µεθοδολογία ΣΥΝ. πλήρης, απόλυτος 6. αυτός που τηρεί τις παραδόσεις, 
πιστός στις παραδοσιακές αξίες: άνθρωπος αυστηρών αρχών || ~ ανατροφή | 
ήθη ΣΥΝ. σοβαρός, ηθικός, συντηρητικός 7. αυτός που είναι απαιτητικός, 
λεπτολόγος, σχολαστικός: µια αυστηρότερη φιλολογική ανάλυση θα οδηγούσε 
σε άλλα συµπεράσµατα || ~ θεώρηση | προσέγγιση 8. αυτός που διαθέτει 
ακρίβεια και σαφήνεια: η ~ οριοθέτηση στόχων είναι αδύνατη για ένα τόσο πα-
ρορµητικό άτοµο || ~ διατύπωση | προσδιορισµός ΣΥΝ. ακριβής ΑΝΤ. 
γλαφυρός 9. αυτός που χαρακτηρίζεται από λιτότητα ύφους (απλές γραµµές ή 
χαρακτηριστικά): η ~ µεγαλοπρέπεια τής αίθουσας µε τους γυµνούς, 
µαρµάρινους τοίχους ΣΥΝ. λιτός, ανεπιτήδευτος, απέριττος. — αυστηρά 
επίρρ. κ. αυστηρώς [µτγν.] (βλ.λ.) επίρρ., αυστηρότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. *αύστ- (< ρηµατικό επίθ. *αύστός «ξηρός» < αϋω | αΰω < 
αύος (τό) «ξηρότητα» < I.E. *saus-os «ξηρός», πβ. λιθ. saüsas, αγγλ. sere κ.ά.· 
οµόρρ. αύχµ-ηρός) + παραγ. επίθηµα -ηρός (πβ. αυχµηρός, µοχθ-ηρός, τολµ-
ηρός κ.ά.). Η λ. αυστηρός είχε αρχικώς την κυ-ριολ. σηµ. «ξηρός, στυφός» 
(κατ' αντιδιαστολή προς το γλυκύς), ενώ η σηµ. «σοβαρός, τραχύς» είναι µτγν. 
(πβ. Κ.∆. Λουκ. 19, 21: εφοβού-µην γάρ σε, ότι άνθρωπος αυστηρός ει). 
Παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη («ξηρός» → «τραχύς, οξύς») εµφανίζει και το 
αρχ. επίθ. δριµύς (βλ.λ.)]. # 

αυστηρώς επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) µε τρόπο αυστηρό και απόλυτο, χωρίς επιείκεια 
ή ελαστικότητα (λ.χ. στην εφαρµογή µιας απόφασης, στην κριτική κ.λπ.): 
κινηµατογραφικό έργο - ακατάλληλο για ανηλίκους || απαγορεύεται ~ το 
κάπνισµα ΑΝΤ. επιεικώς, µετριοπαθώς. 

Αυστραλασία (η) ΓΕΩΓΡ. περιοχή τού Ειρηνικού Ωκεανού, που περιλαµβάνει 
την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Ν. Γουινέα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. Australasia], 

Αυστραλία (η) [1854] (αγγλ. Australia) 1. (καταχρ.) η Ωκεανία (βλ.λ.) 2. πολύ 
µεγάλο νησί στο Α. Ηµισφαίριο, Ν. τού Ισηµερινού, το οποίο θεωρείται 
ξεχωριστή ήπειρος, η µικρότερη σε έκταση από τις πέντε 3. (αγγλ. 
Commonwealth of Australia = Κοινοπολιτεία τής Αυστραλίας) κράτος που 
περιλαµβάνει το παραπάνω νησί και την Τασµανία µε πρωτεύουσα την 
Καµπέρα, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Αυστραλίας. 
— Αυστραλός [1894] κ. Αυστραλέζος (ο), Αυστραλή κ. Αυστραλέζα (η), 
αυστραλιανός, -ή, -ό κ. αυστραλέζικος, -η, -ο. 
[ETYM. < αγγλ. Australia < λατ. australis «νότιος». Η ήπειρος ήταν γνωστή 
ήδη από τον 2ο αι. µ.Χ. ως terra australis incognita «άγνωστη νότια χώρα», 
ενώ οι Ολλανδοί εξερευνητές τού Που αι. την ονόµασαν «Νέα Ολλανδία». Η 
σηµερινή ονοµασία καθιερώθηκε τον 19ο αι. από τον Αγγλο θαλασσοπόρο 
Matthew Flinders]. 

αυστραλοπίθηκος (ο) (αυστραλοπιθήκ-ου | -ων, -ους} ανθρωποειδές, συγγενές 
προς τον γορίλλα και τον χιµπατζή, το οποίο θεωρείται ότι έζησε τουλάχιστον 
στη Ν. και Α. Αφρική πριν από 1-4 εκατοµµύρια χρόνια και παρουσίαζε 
οµοιότητες προς τον άνθρωπο. Γ ETYM. Μεταφορά τού νεολατ. 
australopithecus, νόθο συνθ., < australis «νότιος» + pithecus «πίθηκος»]. 

Αυστρία (η) [1728] (γερµ. Republik Österreich = ∆ηµοκρατία τής Αυστρίας) 
κράτος τής Κ. Ευρώπης µε πρωτεύουσα τη Βιέννη, επίσηµη γλώσσα τη 
Γερµανική και νόµισµα το αυστριακό σελίνι (2002: ευρώ). — Αυστριακός (ο) 
[1728], Αυστριακή (η), αυστριακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < νεολατ. Austria < λατ. 
auster «νότος» (αρχική σηµ. «ανατολή, ανατολικός άνεµος», πβ. κ. 
Αυστραλία). Όταν ο Γερµανός αυτοκράτορας Καρλοµάγνος νίκησε τους 
Σλάβους και τους Αβάρους το 796 µ.Χ., ίδρυσε την επαρχία τής Α. 
Μαρκιωνίας, που το 996 ονοµάστηκε Österreich «ανατολικό βασίλειο». Το 
1281 ο Γερµανός βασιλιάς Ροδόλφος ∆' (των Αψβούργων) ονόµασε τον γυιο 
του Αλβέρτο ηγεµόνα τής Αυστρίας. Έκτοτε η Αυστρία θεωρήθηκε γερµανική 
επικράτεια (dominium Austriae), µέχρις ότου οι Αψβούργοι έχασαν τον 
γερµανικό θρόνο (1322). Η ονοµασία Αυστρία επικράτησε το 1915-18 ως 
Deutschösterreich «Γερµανική Αυστρία» και, µετά τη συνθήκη τού 1919, ως 
Republik Österreich «∆ηµοκρατία τής Αυστρίας»]. 

Αυστροουγγαρία (η) [1867] το διάδοχο σχήµα τής παλαιάς αυστριακής 
αυτοκρατορίας (1867-1918). 

αυτανάφλεξη (η) [1887] {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} ΧΗΜ. η καύση που 
αρχίζει ξαφνικά και χωρίς εξωτερική επίδραση: ο υγρός σανός µπορεί να 
υποστεί ~, αν ζεσταθεί πολύ εσωτερικά.  — αυτανα-φλέγοµαι ρ. [1891]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. self-ignition]. 

αύτανδρος, -η, -ο (για καταποντισθέντα σκάφη) µε το σύνολο τού πληρώµατος 
ή των επιβατών: το πλοίο βυθίστηκε ~. ΓΕΤΫΜ. µτγν. < αύτ(ο)- + -ανδρός < 
άνήρ, ανδρός]. 

αυταξία (η) 1. το να έχει κάποιος/κάτι αξία, που προέρχεται από εγγενείς 
ιδιότητες του: η έννοια τής αγάπης αποτελεί για τον χριστιανό ~ 2. η αξία την 
οποία αποδίδει κανείς στον εαυτό του ΣΥΝ. αυτοε-κτίµηση. 
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αυταπάρνηση (η) [1844] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η άρνηση και η υπέρβαση 
τού προσωπικού συµφέροντος, τής προσωπικής ευχαρίστησης ή άνεσης χάριν 
υψηλού σκοπού: ρίχτηκαν στον αγώνα µε ~ ΣΥΝ. αυτοθυσία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. abnégation]. 

αυταπάτη (η) [1885] {αυταπατών} 1. η δηµιουργία από τον ίδιο µας τον εαυτό 
εσφαλµένων ή φανταστικών κρίσεων σύµφωνα µε τις επιθυµίες µας, το να 
ξεγελούµε τον ίδιο µας τον εαυτό 2. κάθε διαµορφωµένη πίστη κάποιου, η 
οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα: (συνήθ. στον πληθ.) Μην 
έχεις αυταπάτες! ∆εν ζεις, αν δεν δουλέψεις! || τρέφεται | ζει µε αυταπάτες ΣΥΝ. 
ψευδαίσθηση. — αυταπατώµαι1 ρ. [1886] {-άσαι...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Selbsttäuschung]. 

αυταπόδεικτος, -η, -ο [µτγν.] κ. αυταπόδειχτος αυτός που από µόνος του φέρει 
ή εµπεριέχει την απόδειξη του, που δεν χρειάζεται επιπλέον αποδείξεις: ουδείς 
αµφισβητεί την- αλήθεια των λόγων του || ~ συλλογισµός ΣΥΝ. αυτονόητος, 
αυτόδηλος. — αυταπόδεικτα /αυ-ταποδείκτως επίρρ. 

αυτάρεσκος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αντλεί ευχαρίστηση από τον εαυτό του, 
που ικανοποιείται αυτοθαυµαζόµενος: ο - τόνος τής φωνής του φανέρωνε 
άνθρωπο που λατρεύει ν'ακούει τη φωνή του ΣΥΝ. ναρκισσευόµενος ΑΝΤ. 
σεµνός, µετριόφρων, ταπεινός. — αυτάρεσκα επίρρ., αυταρέσκεια (η) [µτγν.]. 

αυτάρκης, -ης, αύταρκες {αυτάρκ-ους | -εις (ουδ. -η)} 1. αυτός που µπορεί να 
καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του µόνος του, µε δικές του δυνάµεις, και 
ειδικότ. αυτός που δεν εξαρτάται οικονοµικά από άλλους: παίρνει έναν πολύ 
καλό µισθό που του επιτρέπει να είναι οικονοµικά ~ ΣΥΝ. αυτοσυντήρητος, 
ανεξάρτητος, αυτόνοµος 2. αυτός που αρκείται σε όσα έχει 3. ΟΙΚΟΝ. (για 
κρατική ή οικονοµική οργάνωση) αυτός που µπορεί να καλύπτει τις ανάγκες 
του µε δικούς του πόρους ή δική του παραγωγή: δεν είναι ακόµα ~, εφόσον 
εξαρτάται από την οικονοµική ενίσχυση των δικών του, για να πληρώσει το 
νοίκι || η Ελλάδα δεν είναι ~ αναφορικά µε την κάλυψη των ενεργειακών της 
αναγκών εισάγει ρεύµα από γειτονικές χώρες. — αυτάρκεια (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτ(ο)- + -αρκης < αρκώ]. 

αυταρχία (η) η εξουσία που ασκείται χωρίς έλεγχο, η απολυταρχία, ο 
δεσποτισµός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αϋταρχος (πβ. αρχ. αύταρχώ) < αύτ(ο)- + -άρχος < άρχω]. 

αυταρχικός, -ή, -ό [1850] 1. αυτός που προσπαθεί να επιβάλει τη θέληση του µε 
τρόπο απόλυτο, χωρίς να δέχεται αντιρρήσεις, αυτός που απαιτεί απόλυτη 
συµµόρφωση των άλλων στις επιθυµίες του: ~ γονείς | ηγέτης | δάσκαλος | 
διοίκηση 2. (συνεκδ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα, 
σκληρότητα και εγωκεντρισµό, που δεν λαµβάνει υπ' όψιν τους άλλους: ~ 
συµπεριφορά | χαρακτήρας ΣΥΝ. σκληρός, αυστηρός 3. (ειδικότ., για 
καθεστώς) που επιβάλλει τις επιλογές του αδιαφορώντας για τις αντίθετες 
απόψεις, µε τρόπο απόλυτο και αντιδηµοκρατικό ΣΥΝ. απολυταρχικός, 
αυθαίρετος, δικτατορικός, δεσποτικός. — αυταρχικ-ά /-ώς [1850] επίρρ., 
αυταρχικότητα (η) [1892] κ. αυταρχισµός (ο). [ΕΤΥΜ. < µτγν. αυταρχία < 
αρχ. αϋταρχος < αύτ(ο)- + -άρχος < άρχω]. 

αυτασφαλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η ασφάλιση εργαζοµένου σε 
ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, βασιζόµενη σε σύµβαση χωρίς συµµετοχή τού 
εργοδότη στην καταβολή των ασφαλίστρων (γενικότ.) κάθε ασφάλιση σε 
ασφαλιστική εταιρεία ή οργανισµό µε συµµετοχή µόνο τού ασφαλιζοµένου. 
Επίσης αυτασφάλεια (η) [1893]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-
insurance]. 

αυτεµβόλιο (το) {αυτεµβολί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. εµβόλιο που το αντιγονι-κό υλικό 
του προέρχεται από τον ίδιο τον άρρωστο, στον οποίο χορηγείται κατόπιν 
ειδικής επεξεργασίας µε ενέσιµη µορφή. — αυτεµβο-λιασµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. autovaccine, νόθο συνθ., < auto- (< αυτός) + 
vaccine «εµβόλιο»]. 

αυτενέργεια (η) {χωρ. πληθ.} το να ενεργεί κανείς χωρίς εξωτερική 
καθοδήγηση ή εξαναγκασµό, µε δική του πρωτοβουλία ΣΥΝ. αυτο-βουλία. — 
αυτενεργός, -ός, -ό [1812]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. αύτοενέργεια < αυτό- + 
ενέργεια]. 

αυτενεργώ ρ. αµετβ. {αυτενεργείς... | αυτενέργησα (κ. λογιότ. αυτε-νήργησα)} 
ενεργώ χωρίς εξωτερική καθοδήγηση ή εξαναγκασµό, µε δική µου 
πρωτοβουλία: το σχολείο πρέπει να ενθαρρύνει τους µαθητές να αυτενεργούν 
και όχι να αποστηθίζουν και να τα περιµένουν όλα από τον δάσκαλο. 

αυτεξούσιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν υπάγεται στην εξουσία άλλου, που 
είναι κύριος τού εαυτού του: µια ~ αρχή δικαιούται να λαµβάνει αποφάσεις 
χωρίς την επέµβαση άλλων οργάνων ΣΥΝ. ανεξάρτητος, αυτόνοµος ANT. 
υπεξούσιος 2. αυτεξουσιον (το) το δικαίωµα να διατηρεί κανείς την ελευθερία 
σκέψης και δράσης, το δικαίωµα να επιλέγει. — αυτεξούσια | αυτεξουσίως 
[µτγν.] επίρρ., αυτε-ξουσιότητα (η) [µτγν.]. 

αυτεπάγγελτος, -η (λόγ. -ος), -ο ΝΟΜ. αυτός που διενεργείται µε πρωτοβουλία 
δικαστικής αρχής χωρίς την υποβολή αιτήµατος: ~ δίωξη. — αυτεπάγγελτα | 
αυτεπαγγέλτως [µτγν] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυτοδικαίως. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτ(ο)- + επαγγέλλω «διακηρύσσω, καταγγέλλω»]. 
αυτεπαγωγή (η) ΗΛΕΚΤΡ. η ανάπτυξη εξ επαγωγής ηλεκτρεγερτικής δυνάµεως 
σε αγωγό, λόγω µεταβολής τής έντασης τού ηλεκτρικού ρεύµατος που τον 
διαρρέει. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-induction]. αιιτεπίγνωση (η) 
[1854] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η επίγνωση των 

χαρακτηριστικών ιδιοτήτων τής προσωπικότητας µας, η εις βάθος γνώση τού 
εαυτού µας, η αυτογνωσία ΣΥΝ. αυτοσυνείδηση, γνώθι σαυτόν. 

αυτεπιστασία (η) [µεσν.] {αυτεπιστασιών} η ανάληψη τής επιστασίας, τής 
παρακολούθησης τεχνικού έργου (λ.χ. ανέγερσης οικοδοµής) αυτοπροσώπως 
από τον ενδιαφερόµενο· κυρ. στη ΦΡ. δι' αυτεπιστασίας µε επίβλεψη από τον 
ίδιο τον ενδιαφερόµενο: το έργο θα εκτελεστεί ~. — αυτεπιστατώ ρ. [µεσν.] {-
είς...}. 

αυτεπίστροφος, -η (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός ο οποίος επιστρέφει µόνος του 
στο σηµείο εκκινήσεως: ~ έµβολο 2. αυτεπίστροφο (το) το µπούµερανγκ 
(βλ.λ.). — αυτεπίστροφα επίρρ. 

αυτήκοος, -η (λόγ. -ος), -ο αυτός που έχει προσωπική εµπειρία εξ ακοής, που 
άκουσε ο ίδιος (κάτι): υπήρξα ~ µάρτυς των απειλών που ο κατηγορούµενος 
εκτόξευσε εναντίον τού θύµατος. — αυτηκοΐα (η). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτ(ο)- + -ήκοος < ακούω. Η σηµ. τής λ. είναι «ακούω ο 
ίδιος, µόνος µου (όχι από άλλους)», συνδέεται δηλ. µε το αυτός- το α' συνθ. 
ενίοτε συσχετίζεται παρετυµολογικώς µε τη λ. αφτιά (µέσω τήςεσφαλµ. 
γραφής αυτιά, που παροδηγεί)]. 

αυτί (το) → αφτί 
αυτιάζοµαι ρ. → αφτιάζοµαι 
αυτισµός (ο) ΙΑΤΡ. η ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από εκούσια 

διακοπή τής ζωτικής επαφής µε την πραγµατικότητα και από περιορισµό, 
αποµόνωση τού ατόµου στον εσωτερικό του κόσµο. — αυτιστικός, -ή, -ό, 
αυτιστικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αυτ(ο)- + -ισµός, < 
αγγλ. autism]. 

αυτο- κ. αυτό- κ. αυτ- | αυθ- α' συνθετικό που δηλώνει γενικώς αυτό που 
χαρακτηρίζεται σηµασιοσυντακτικώς ως αυτοπάθεια (βλ.λ.)· ειδικότ. 
σηµαίνει: 1. τον εαυτό µου: αυτοδιαφηµίζοµαι ) = διαφηµίζω τον εαυτό µου) 
2. από µόνος µου, χωρίς εξωτερική επέµβαση: αυτοφυής (= που φύεται από 
µόνος του), αυτοκίνητο (= που κινείται από µόνο του) 3. ότι κάτι προέρχεται 
από ή ανήκει στο ίδιο το υποκείµενο τής δράσης: αυτόβουλος (= που έχει δική 
του βούληση), αυτοδύναµος (= που έχει δική του δύναµη, που αντλεί δύναµη 
από τον εαυτό του). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αυτός, α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το οποίο απαντά 
µε τις εξής µορφές: (α) αυτο-, όταν το β' συνθ. αρχίζει από σύµφωνο (π.χ. 
αύτο-κτονία, αύτο-σχέδιος κ.ά.), (β) αυτ-, όταν το β' συνθ. αρχίζει από 
ψιλούµενο φωνήεν (π.χ. αύτ-εξούσιος, αύτ-επί-στροφος κ.ά.), (γ) αυθ-, όταν το 
β' συνθ. αρχίζει από δασυνόµενο φωνήεν (π.χ. αύθ-όρµητος - ορµώ, αύθ-
ύπαρκτος - υπάρχω). Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις (ήδη από την Αρχ.) 
παρατηρείται διατήρηση τού -ο- (αυτο-) ακόµη και προ φωνήεντος, όταν 
υπάρχει χαλαρή σύνθεση (π.χ. αυτο-εξόριστος, αυτο-έλεγχος)]. 

αυτοάµυνα (η) {χωρ. πληθ.} το να προστατεύει κανείς τον εαυτό του από 
επίθεση µε δικές του ενέργειες ή µέσα: ασκήσεις αυτοάµυνας || υποστήριξε 
πως, όταν πυροβόλησε, βρισκόταν σε ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self 
defence]. 

αυτοαναιρούµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1895] (αυτοαναιρείσαι... | αυτοα-ναιρέθηκα} 
οδηγούµαι σε αναίρεση (βλ.λ.) όσων ο ίδιος έχω δηλώσει ή πράξει, διαψεύδω 
τον ίδιο τον εαυτό µου: µε όσα λέει αυτοαναιρείται ΣΥΝ. αυτοδιαψεύδοµαι, 
αντιφάσκω. — αυτοαναίρεση (η) [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αυτοανακηρύσσοµαι1 ρ. αµετβ. αποθ. [1896] {αυτοανακηρύ-χθηκα (καθηµ. -
χτηκα), -γµένος} 1. προβαίνω µόνος µου στην ανακήρυξη µου, απονέµω ο 
ίδιος στον εαυτό µου (αξίωµα ή τίτλο): αυτοανακηρύχθηκε βασιλιάς και 
ξεκίνησε ένοπλο αγώνα κατά τής νόµιµης εξουσίας 2. (ειρων.) αποδίδω στον 
εαυτό µου (αξία ή ιδιότητα) κατά τρόπο αυθαίρετο: αυτοανακηρύχθηκε 
προστάτης των αδυνάτων, για να πάρει την ψήφο των λαϊκών στρωµάτων ΣΥΝ. 
αυτοαποκαλούµαι. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αυτοαναφορά (η) 1. η αναφορά στον εαυτό µας 2. ΨΥΧΟΛ. η τάση τού ατόµου 
να συσχετίζει συνεχώς το υπό συζήτηση θέµα µε τον εαυτό του. — 
αυτοαναφορικός, -ή, -ό, αυτοαναφορικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. self reference]. 

αυτοάνοσος, -η, -ο ΙΑΤΡ. (για νόσηµα ή παθολογική κατάσταση) αυτός που 
προκαλείται, όταν ο οργανισµός αναπτύσσει αντισώµατα που αντιδρούν µε τα 
ίδια τα συστατικά του (λ.χ. αντισώµατα κατά των λείων µυϊκών ινών, 
αντιθυρεοειδικά αντισώµατα κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
autoimmune (νόθο συνθ.)]. 

αυτοαντίληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} η αντίληψη που έχει 
κάποιος για τον εαυτό του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-concept]. 

αυτοαπασχοληση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η επαγγελµατική εργασία 
κάποιου σε δική του επιχείρηση, σε δραστηριότητα που ανήκει στον ίδιο τον 
εργαζόµενο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-employment]. 

αυτοαπασχολούµενος, -η, -ο αυτός που δεν έχει εργοδότη, που εξασφαλίζει ο 
ίδιος εισόδηµα για τον εαυτό του (π.χ. ελεύθερος επαγγελµατίας, γεωργός 
κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-employed]. 

αυτοβιογραφία (η) [1859] {αυτοβιογραφιών} 1.το αφηγηµατικό έργο 
(λογοτεχνικού ή µη χαρακτήρα), στο οποίο ο συγγραφέας εκθέτει τα 
περιστατικά τής ζωής του, γράφει ο ίδιος τη βιογραφία του 2. (συνεκδ.) το 
λογοτεχνικό είδος στο οποίο εντάσσονται έργα όπως τα παραπάνω. — 
αυτοβιογραφικός, -ή, -ό [1877], αυτοβιογραφούµαι ρ. [1844] {-είσαι...}, 
αυτοβιογραφικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
autobiographie]. 

αυτόβουλος, -η, -ο 1. αυτός που ενεργεί µε ελεύθερη βούληση, χωρίς 
δεσµεύσεις και εξαρτήσεις: ως ~ πολίτης έχει την ευθύνη των επι- 
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λογών του ΣΥΝ. αυτενεργός 2. αυτός που έχει και εκφράζει ελευθερία 
βούλησης: η δηµοκρατία έχει ανάγκη από την ~ δράση των πολιτών 
ΣΥΝ. οικειοθελής. — αυτοβούλως επίρρ. [1877], αυτοβουλία (η). 
[ΕΤΥΜ. αρ_χ. < αυτό- + -βουλος < βούλοµαι «θέλω»]. 

αυτογαµία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. 1. η αυτογονιµοποίηση (βλ.λ.) στα 
φυτά 2. η διαδικασία αναπαραγωγής σε ορισµένα πρωτόζωα, κατά 
την οποία ο κυτταρικός πυρήνας διαιρείται σε δύο γενετικώς όµοιους 
πυρήνες, που στη συνέχεια συγχωνεύονται σε έναν οργανισµό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. autogamy]. 

αυτογκόλ (το) {άκλ.} ελλην. αυτοτέρµα- ΑΘΛ. το γκολ (βλ.λ.) που ση-
µειώνει ποδοσφαιριστής στο τέρµα τής δικής του οµάδας. [ETYM. < 
αυτό- +  γκολ (νόθο συνθ.), µετάφρ. δάνειο από γερµ. Selbsttor]. 

αυτογνωσία (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} η εις βάθος γνώση τού εαυτού 
µας, η επίγνωση των προτερηµάτων και των αδυναµιών µας: πνευ-
µατική | πολιτική | σωµατική | ηθική ~ ΣΥΝ. αυτεπίγνωση, αυτοσυ-
νειδησία, γνώθι σαυτόν. 

αυτογονιµοποίηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. (στα 
ερµαφρόδιτα) η γονιµοποίηση θηλυκού από αρσενικό γαµέτη τού ίδιου 
ατόµου ή κλώνου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
autofécondation]. 

αυτογραφία (η) {αυτογραφιών} µέθοδος µεταφοράς για λιθογραφική 
εκτύπωση, κατά την οποία µεταφέρονται επάνω στη λιθογραφική 
πλάκα, χωρίς τη χρήση φιλµ, κείµενα, σχέδια κ.λπ., προοριζόµενα για 
εκτύπωση, τα οποία έχουν χαραχτεί επάνω σε ειδικό χαρτί µε ειδική 
µελάνη. — αυτογραφικός, -ή, -ό [1888]. [ETYM, Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. autographie]. 

αυτόγραφος, -η (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός που είναι γραµµένος 
από το χέρι τού ίδιου τού συγγραφέα (συνήθ. σηµαντικής προσωπι-
κότητας): στη δηµοπρασία πωλήθηκαν σπανιότατες ~ σηµειώσεις τού 
µεγάλου ποιητή ΣΥΝ. ιδιόχειρος, ιδιόγραφος 2. αυτόγραφο (το) 
ιδιόχειρη υπογραφή, συνήθ. µε σύντοµη αφιέρωση, από δηµοφιλή 
προσωπικότητα, που δίνεται σε θαυµαστή ΣΥΝ. αφιέρωση. — αυτο-
Υράφως επίρρ. 

αυτόδηλος, -η (λόγ. -ος), -ο (λόγ.) αυτός που είναι από µόνος του 
φανερός: είναι ~ η ύπαρξη ενοχής, περιττεύουν οι αποδείξεις και οι 
ερµηνείες ΣΥΝ. πρόδηλος, ολοφάνερος. — αυτοδήλως επίρρ. [1888]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτο- + δήλος «προφανής»]. 

αυτοδηµιούργητος, -η (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] αυτός που δηµιούργησε 
περιουσία ή απέκτησε κύρος και φήµη στηριζόµενος αποκλειστικά 
στις δικές του δυνάµεις και προσπάθειες. 

αυτοδιάθεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} 1. η διάθεση των σω-
µατικών και πνευµατικών δυνάµεων (κάποιου) κατά την ελεύθερη 
βούληση του 2. ΠΟΛΙΤ. (α) το δικαίωµα ενός λαού να επιλέξει ελεύθε-
ρα το πολίτευµα του, να αυτοπροσδιοριστεί πολιτικά, καθώς και η 
αυτόνοµη οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του (β) 
ΑΡΧΠ τής αυτοδιάθεσης δόγµα πολιτικό που βασίζεται στις ιδέες τής 
Γαλλικής Επανάστασης και αναγνωρίζεται, κυρ. από το 1919, ως κρι-
τήριο καθοριστικό στη συγκρότηση των κρατών. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. self-determination]. 

αυτοδιαφηµίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1894] {αυτοδιαφηµίσ-τηκα (λόγ. -
θηκα), -µένος} κάνω διαφήµιση τού εαυτού µου, παρουσιάζω µε έµ-
φαση τα θετικά σηµεία µου, προβάλλω µια εξωραϊσµένη εικόνα µου: 
αυτοδιαφηµίζεται ως µαχητικός αρθρογράφος ΣΥΝ. αυτοπροβάλλο-
µαι. — αυτοδιαφήµιση (η) [1898]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αυτοδιαχείριση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} το σύστηµα συλλο-
γικής διαχείρισης, το οποίο συνίσταται στην άσκηση τής διαχειρι-
στικής εξουσίας από τους ίδιους τους παραγωγούς των αγαθών. — 
αυτοδιαχειριστικός, -ή, -ό, αυτοδιαχειρίζοµαι ρ. [ΕΤΥΜ.^Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. self-management]. 

αυτοδίδακτος, -η (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] κ. αυτοδίδαχτος αυτός που δεν 
διδάχθηκε από σχολείο ή δασκάλους, που διαµόρφωσε και ακο-
λούθησε δική του διδακτική µέθοδο, που έµαθε κάτι από µόνος του: 
δεν πήγε ποτέ του στο ωδείο, είναι ~ µουσικός ΣΥΝ. εµπειρικός, ερα-
σιτέχνης. — αυτοδίδακτα | αυτοδιδάκτως [µτγν.] επίρρ. 

αυτοδιδασκαλία (η) [1812] {χωρ. πληθ.) το να µαθαίνει κανείς µόνος 
του, χωρίς δάσκαλο: µέθοδος αυτοδιδασκαλίας. [ΕΤΥΜ#Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Selbstunterricht]. 

αυτοδίκαιος, -η, -ο ΝΟΜ. (για δικαίωµα ή έννοµη συνέπεια) αυτός 
που επέρχεται αυτόµατα εκ τού νόµου. 

αυτοδικαίως επίρρ. [1835] (λόγ.) (για κάτι που απορρέει) απευθείας 
από τον νόµο, από το ίδιο το δίκαιο ΣΥΝ. δικαιωµατικά. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού λατ. ipso jure]. 

αυτοδικαίως - αυτεπαγγέλτως. Το αυτοδικαίως δηλώνει κάτι που 
επέρχεται αυτόµατα εκ τού νόµου: η πράξη τού υπουργού είναι 
αυτοδικαίως άκυρη, γιατί αντιβαίνει στον νόµο και στο σύνταγµα. 
Το αυτεπαγγέλτως διαφέρει, κατά πολύ, δηλώνοντας ενέργεια νο-
µίµου οργάνου ή αρχής (εισαγγελέα, αστυνοµίας κ.λπ.), η οποία 
τελείται χωρίς να απαιτείται να ζητηθεί προηγουµένως από κά-
ποιον: ο εισαγγελέας άσκησε αυτεπαγγέλτως δίωξη κατά τού δη-
µοσιογράφου, επειδή διέσπειρε ψευδείς ειδήσεις. 

αυτοδικία (η) [1833] {αυτοδικιών} ΝΟΜ. 1.η ικανοποίηση τής αξίω- 

σης από τον ίδιο τον δικαιούχο αυτοδύναµα και χωρίς τη βοήθεια 
τής αρχής 2. αξιόποινη πράξη την οποία διαπράττει όποιος ασκεί αυ-
θαίρετα αξίωση σχετική µε δικαίωµα που είτε το έχει πραγµατικά εί-
τε από πεποίθηση το οικειοποιείται.  — αυτοδικώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. εκδίκηση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αύτοδικώ (-έω) < αρχ. αύτόδικος < αύτο- + -δικός < δί-
κη], 

αυτοδιοίκηση (η) [1892] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διοίκηση 
που ασκείται µε πλήρη ανεξαρτησία των οργάνων της, που υπάγεται 
µόνο σε εποπτεία των κρατικών οργάνων: η ~ των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων κατοχυρώνεται συνταγµατικά || ~ οργανισµού | 
υπηρεσίας || νοµαρχιακή ~· ΦΡ. τοπική αυτοδιοίκηση (ί) η διοίκηση 
µιας περιοχής (περιφέρειας, δήµου ή κοινότητας) µε όργανα εκλεγµένα 
από τους κατοίκους τής περιοχής αυτής: διεξάγονται δηµοτικές ε-
κλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων τής ~ στο σύνολο των δήµων 
και κτοινοτήτων τής επικράτειας || πρώτος | δεύτερος βαθµός τοπικής 
αυτοδιοίκησης (ii) (συνεκδ.) οι ελεγµένοι άρχοντες ή ot εκπρόσωποι 
των δηµοτικών ή κοινοτικών αρχών (νοµάρχες, δήµαρχοι, αντιδήµαρ-
χοι, κοινοτάρχες, δηµοτικοί/κοινοτικοί σύµβουλοι). — αυτοδιοικητι-
κός, -ή, -ό [1886], αυτοδιοικητικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. auto-administration]. 

αυτοδιοίκητος, -η, -ο [1888] αυτός που διοικείται ο ίδιος, διοικητικά 
ανεξάρτητος. 

αυτοδιορίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1892] {αυτοδιορίσ-τηκα (λόγ. -θη-
κα), -µένος} διορίζω ο ίδιος τον εαυτό µου σε θέση, αξίωµα κ.λπ.· (συ-
νήθ. µτφ.) αναλαµβάνω µε δική µου πρωτοβουλία και χωρίς να µου 
ζητηθεί να κάνω κάτι: από πότε αυτοδιορίστηκες υπερασπιστής µου; 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

αυτοδυναµία (η) {χωρ. πληθ.) 1.η στήριξη (κάποιου) στις προσωπικές 
(του) δυνάµεις (χωρίς εξωτερική ενίσχυση) 2. ΠΟΛΙΤ. η απόκτηση 
απόλυτης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από ένα κόµµα, ώστε να 
µπορεί να σχηµατίσει κυβέρνηση από µόνο του, χωρίς συνεργασία 
µε άλλο κόµµα. 

αυτοδύναµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που βασίζεται αποκλειστικά στις 
δικές του δυνάµεις, που δεν χρειάζεται εξωτερική ενίσχυση ή 
στήριξη: η εταιρεία έχει πετύχει - ανάπτυξη χωρίς δανειοδότηση 
ΣΥΝ. ανεξάρτητος, αδέσµευτος 2. ΠΟΛίτ. αυτοδύναµη κυβέρνηση µο-
νοκοµµατική κυβέρνηση, που διαθέτει απόλυτη κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία: στην Ελλάδα, για να σχηµατίσει ένα κόµµα ~, χρειάζεται 
τουλάχιστον 151 βουλευτές. — αυτοδύναµα | αυτοδυνάµως [1862] 
επίρρ. 

αυτοδύτης (ο) {αυτοδυτών}, αυτοδύτρια (η) {αυτοδυτριών} πρό-
σωπο που κάνει την κατάδυση µόνο του µε µέσα που φέρει επάνω 
του (σκάφανδρο, φιάλες οξυγόνου κ.λπ.). 

αυτοείδωλο (το) {αυτοειδώλ-ου | -ων} η εικόνα που έχει κανείς για 
τον εαυτό του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-image]. 

au το εκτίµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η εκτίµηση που τρέ-
φει κανείς για τον εαυτό του 2. η αξιολόγηση που κάνει κανείς στον 
εαυτό του: θετική | αρνητική ~. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. self-appreciation ή self-esteem (σηµ. 
1), πβ. αγγλ. self-evaluation (σηµ. 2)]. 

αυτοέλεγχος (ο) {αυτοελέγχου | χωρ. πληθ.} 1. το να ελέγχει κανείς 
µόνος του τις αντιδράσεις και αποφάσεις του ΣΥΝ. αυτοκριτική 2. το 
να συγκρατεί κανείς τις παρορµήσεις του, να ελέγχει τη συµπεριφο-
ρά του ΣΥΝ. αυτοσυγκράτηση. — αυτοελέγχοµαι ρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-control]. 

αυτοεξέταση (η) [1895] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} το να εξετάζει 
κανείς τον εαυτό του (λ.χ. ψηλαφώντας σηµεία τού σώµατος του για 
τον εντοπισµό όγκου). 

αυτοεξορία (η) {αυτοεξοριών} η εκούσια αποµάκρυνση από την πα-
τρίδα για προσωπικούς ή κοινωνικοπολιτικούς λόγους: την περίοδο 
τής δικτατορίας πολλοί επέλεξαν την ~ σε κάποια δηµοκρατική χώρα. 
— αυτοεξόριστος, -η, -ο [1890], αυτοεξορίζοµαι ρ. [1891]. 

αυτοεξυπηρέτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η δυνατότητα 
κάποιου να ικανοποιεί αυτόνοµα και επαρκώς τις καθηµερινές, άµε-
σες βιολογικές και βιοτικές ανάγκες του, να φροντίζει τον εαυτό του: 
η ~ είναι κάτι σηµαντικό για έναν ηλικιωµένο, γιατί του επιτρέπει να 
είναι ανεξάρτητος · 2. σύστηµα διάθεσης και πώλησης προϊόντων, 
στο οποίο την επιλογή, τη µεταφορά και το σερβίρισµα αναλαµβάνει 
ο πελάτης και όχι υπάλληλος τού καταστήµατος· σελφσέρβις (βλ.λ.) 
ΑΝΤ. κατά παραγγελία. — αυτοεξυπηρετούµαι ρ. {-είσαι...}. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. του αγγλ. self-service]. 

αυτοερωτισµός (ο) η πρόκληση και ικανοποίηση τής σεξουαλικής 
επιθυµίας χωρίς τη συµµετοχή ερωτικού συντρόφου ΣΥΝ. αυτοϊκανο-
ποίηση, αυνανισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. 
autoeroticism]. 

αυτόθι επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. στο ίδιο τοπικό σηµείο, στον ίδιο χώρο 2. 
(ειδικότ. για παραποµπές) στο προαναφερθέν σηµείο (έργο, σελίδα, 
χωρίο, παράγραφος)· συντοµ. αυτ. κ. λατ. ibid.(em): η λέξη απαντά 
στον Θουκυδίδη (αυτ.) (δηλ. στο ίδιο ακριβώς χωρίο τού Θουκυδίδη 
που είχε αναφερθεί και παραπάνω) || «Όσον ορθώς και αν σύνταξης, 
ποτέ δεν θέλεις γράψειν είς γλώσσαν, είς την οποίαν δεν συλλογί-
ζεσαι» (Κοραής αυτ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή. 

 

αυτ(ο)- α' συνθετικό 
αυτ-επικονίαση (η) 
αυτο-δεσµεύοµαι ρ. 
αυτο-δέσµευση (η) 
αυτο-δηλητηρίαση (η) 

αυτο-διαλύοµαι ρ. 
αυτο-διάλυση (η) 
αυτο-διεγείροµαι ρ. 
αυτο-διέγερση (η) 

αυτο-δοξάζοµαι ρ. 
αυτο-εξευτελίζοµαι ρ. 
αυτο-εξευτελισµός (ο) 
αυτο-εξοντώνοµοι ρ. 

αυτο-εξόντωση (η) 
αυτο-καταλύοµαι ρ. 
αυτο-κατάλυση (η) 
auTo-κατηγορία (η) 

αυτο-κατηνορουµαι ρ 



αυτοθυσία 319 αυτοκρατορικός 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < αΰτο- + παραγ. επίθηµα -θι, πβ. άλλο-θι, πανταχό-θι 
κ.ά.]. αυτοθυσία (η) [1816] {αυτοθυσιών} η ανιδιοτελής εκούσια 
προσφορά τής ζωής ή ιδιωτικών αγαθών χάριν αγαπητού προσώπου ή 
υψηλού σκοπού ΣΥΝ. εθελοθυσία. — αυτοθυσιαστικός, -ή, -ό [1887], 
αυ-τοθυσιάζοµαι ο. [1889], αυτοθυσιαστικά επίρρ. αυτοϊκανοποίηση 
(η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να αισθάνεται κανείς 
ικανοποίηση για τον εαυτό του ΣΥΝ. αυταρέσκεια, αυτο-θαυµασµός 2. 
(ειδικότ.) ο αυνανισµός (βλ.λ.). — αυτοϊκανοποιούµαι ρ. {-είσαι...}. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-satisfaction]. αυτοκάθαρση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -άρσεως | χωρ. πληθ.} η ικανότητα κάθε φυσικού 
υδάτινου όγκου να απαλλάσσεται από ξένες ή βλαβερές ουσίες χωρίς 
εξωτερική επέµβαση, µε αυτόµατες λειτουργίες: η διοχέτευση αστικών 
και βιοµηχανικών λυµάτων στις ακτές δυσχεραίνει την ~ των θαλασσών. 
αυτοκαλλιέργεια (η) [1889] {αυτοκαλλιεργειών} η καλλιέργεια κτή-
µατος ή έκτασης από τον ιδιοκτήτη της. αυτοκαταδικάζοµαι ρ. αµετβ. 
αποθ. [1893] {αυτοκαταδικάσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. επιβάλλω 
καταδίκη στον εαυτό µου, κρίνω ένοχο το\/ εαυτό µου: 
αυτοκαταδικάστηκε σε εξορία και µοναξιά υπό το βάρος των τύψεων 2. 
(µτφ.) οδηγούµαι λόγω των πράξεων ή παραλείψεων µου σε 
ψυχολογικό, συναισθηµατικό ή κοινωνικό αδιέξοδο: µε τις εσφαλµένες 
επιλογές του αυτοκαταδικάστηκε στην περιθωριοποίηση. — 
αυτοκαταδίκη (η) [1892]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. αυτοκατανάλωση 
(η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η κατανάλωση 
προϊόντος από τον ίδιο τον παραγωγό. αυτοκαταργούµαι ρ. αµετβ. 
αποθ. {αυτοκαταργείσαι... | αυτοκα-ταργή-θηκα, -µένος} καταργούµαι 
από µόνος µου είτε σύµφωνα µε όρο καταστατικού είτε λόγω των 
πράξεων µου ΣΥΝ. αυτοδιαλύοµαι. — αυτοκατάργηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. αυτοκαταστροφή (η) [1878] το να καταστρέφει κανείς 
τον εαυτό του: ένας άνθρωπος έχει τάσεις αυτοκαταστροφής, όταν 
βλάπτει σκόπιµα τον εαυτό του.  — αυτοκαταστροφικός, -ή, -ό, 
αυτοκατα-στρέφοµαι p., αυτοκαταστροφικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. self-destruction]. αυτοκατευθυνόµενος, -η, -ο (για 
όχηµα, µηχανισµό, πύραυλο) που κινείται χωρίς ανθρώπινη 
παρέµβαση µε σύστηµα αυτοκατεύ-θυνσης: ~ τορπίλη | πύραυλος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. autoguidé (νόθο συνθ.)]. 
αυτοκατεύθυνση (η) {-ης κ. -ύνσεως | χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. η µέθο-
δος που επιτρέπει την καθοδήγηση κινούµενου οχήµατος ή πυραύλου 
χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, χάρη σε διατάξεις εγκατεστηµένες στο 
εσωτερικό τους (πβ. λ. τηλεκατεύθυνση). [ΕΙΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. autoguidage (νόθο συνθ.)]. αυτόκαυστο (το) το αυτόκλειστο 
(βλ.λ.). 
αυτοκέφαλος, -η, -ο [µτγν.] 1. (Εκκλησία) στην οποία έχει αναγνω-
ριστεί διοικητική ανεξαρτησία (δηλ. το δικαίωµα εκλογής και χειρο-
τονίας τής δικής της διοικητικής κεφαλής, αρχιεπισκόπου ή πα-
τριάρχη): η Γ Οικουµενική Σύνοδος όρισε ως ~ την Εκκλησία τής Κύ-
πρου 2. αυτοκέφαλο (το) {αυτοκέφαλου | χωρ. πληθ.) η διοικητική 
ανεξαρτησία, η αυτοδιοίκηση χωρίς παραχώρηση ή δανεισµό αρµο-
διοτήτων: η ανακήρυξη τού ~ τής Εκκλησίας τής Ελλάδος το 1833. 
αυτοκίνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} κίνηση που συντελείται 
κατά αυτόµατο τρόπο ή εκούσια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. autokinesis]. αυτοκινητάδα (η) (καθηµ.) η βόλτα µε αυτοκίνητο. 
αυτοκινητάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό αυτοκίνητο, συνήθ. οικογενει-
ακό 2. αντίγραφο αυτοκινήτου σε διαστάσεις πολύ µικρότερες από τις 
κανονικές (συνήθ. σε µέγεθος τσέπης), που προορίζεται για παιδικό 
παιχνίδι ή για συλλέκτες. αυτοκινήτάµαξα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
αυτόνοµο ή συζευγµένο προς άλλα ανάλογα οχήµατα σιδηροδροµικό 
όχηµα µεταφοράς επιβατών ή εµπορευµάτων, που κινείται µε 
ηλεκτρική ενέργεια ή κινητήρα ντίζελ (συνήθ. χρήση για µικρές ή 
µεσαίες αποστάσεις). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. automotrice (νόθο 
συνθ.) < auto- (< ελλην. αυτός) + motrice, θηλ. τού moteur 
«κινητήρας»]. αυτοκινητικός, -ή, -ό → αυτοκίνητο 
αυτοκινητιστής (ο), αυτοκινητίστρια (η) {αυτοκινητιστριών} 1. 

πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε την οδήγηση αυτοκινή-
του (οδηγός λεωφορείου, πούλµαν, ταξί, φορτηγού, νταλίκας) 2. (κα-
ταχρ.) οδηγός αυτοκινήτου. — αυτο^νητιοτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. automobiliste (νόθο συνθ.)]. 

αυτοκινητιστικό ή αυτοκινητικό δυστύχηµα; Το σωστό είναι αυ-
τοκινητικό δυστύχηµα, εφόσον πρόκειται για δυστύχηµα προκα-
λούµενο από αυτοκίνητο ή αναφερόµενο σε αυτοκίνητο και όχι 
κατ' ανάγκην στον οδηγό τού αυτοκινήτου. Εξάλλου, το αυτοκινη-
τιστής σηµαίνει κυρ. τον επαγγελµατία οδηγό αυτοκινήτου και όχι 
κάθε οδηγό. 

αυτοκίνητο (το) {αυτοκινήτ-ου | -ων) τετράτροχο (ή σπανιότ. τρί-
τροχο) όχηµα, που χρησιµοποιείται για οδικές µεταφορές επιβατών ή 
εµπορευµάτων, κινούµενο µε δικό του κινητήρα και µε δυνατότητα 
αλλαγής κατευθύνσεως: ~ ιδιωτικής χρήσεως (συντοµ. I.X.) | δηµο-
σίας ΧΡήσεος (συντοµ. ∆.Χ.) || αγωνιστικό ~ (για αγώνες ταχύτητας) II 
σπορ | δίπορτο | τετράπορτο | διθέσιο | τεθωρακισµένο | φορτηγό ~ || 
επιβατικό (ορθότ. επιβατηγό) ~ (µε περιορισµένες θέσεις επιβατών) || 
µοντέλο | µάρκα αυτοκινήτου || συνεργείο αυτοκινήτων || ~ αντίκα || 
οδηγώ ~ || τρακάρω το ~ κάποιου.   — (υποκ.) αυτοκινητάκι (το) 

(βλ.λ.), (µεγεθ.) αυτοκινητάρα (η), αυτοκινητικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αυτοκινητιστής. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. επίθ. αυτοκίνητος < αύτο- + κινητός < κινούµαι (-έο-). 
Η σηµερινή σηµ. προέρχεται από τη φρ. αυτοκίνητον (όχηµα) ως 
απόδ. τού γαλλ. automobile (νόθο συνθ.)]. αυτοκινητοβιοµηχανία (η) 
{αυτοκινητοβιοµηχανιών} 1. η βιοµηχανία κατασκευής αυτοκινήτων 
2. (περιληπτ.) το σύνολο των βιοµηχανιών κατασκευής αυτοκινήτων 
(χώρας, περιοχής, ηπείρου κ.λπ.): η ιταλική | ευρωπαϊκή | παγκόσµια 
~. αυτοκινητοδροµία (η) {αυτοκινητοδροµιών} αγώνας ταχύτητας 
αυτοκινήτων. αυτοκινητοδρόµιο (το) {αυτοκινητοδροµί-ου | -ων} ο 
στίβος ειδικής κατασκευής που προορίζεται για τη δοκιµή τής 
απόδοσης και τον έλεγχο αυτοκινήτων, τα οποία βρίσκονται στο 
πειραµατικό στάδιο (πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά), ή για τη 
διεξαγωγή αγώνων ταχύτητας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. autodrome < auto(mobile) + -
drome (< δρόµος)]. αυτοκινητόδροµος (ο) {αυτοκινητοδρόµ-ου | -ων, -
ους} µεγάλου µήκους και πλάτους δρόµος προορισµένος αποκλειστικά 
για την κυκλοφορία αυτοκινήτων, µε πολλές λωρίδες κυκλοφορίας και 
µε περιορισµένες διασταυρώσεις, ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη 
µετάβαση από ένα σηµείο σε άλλο (συνήθ. από µια πόλη σε άλλη). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. γερµ. Autobahn, ιταλ. autostrada]. 
αυτοκίνητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που κινείται µόνος του, χωρίς επε-
νέργεια εξωτερικών δυνάµεων: ~ λέµβος ANT. ετεροκίνητος. 
αυτοκινούµενος, -η,-ο [1895] 1. αυτοκίνητος (βλ.λ.) 2.ΣΤΡΑΤ. αυτός 
που φέρεται πάνω σε αυτοκίνητο όχηµα ή ρυµουλκείται από όχηµα: ~ 
πυροβόλο (συντοµ. Α/Κ). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. automotive (νόθο συνθ.)]. 
αυτόκλειστο (το) [1856] {αυτοκλείστ-ου | -ων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. δοχείο συ-
νήθ. από χάλυβα, τού οποίου το πώµα κλείνει από µόνο του ερµητικά, 
µπορεί να διατηρεί υψηλές θερµοκρασίες και πιέσεις, χρησιµοποιείται 
δε για χηµικές αντιδράσεις, αποστειρώσεις ιατρικών οργάνων κ.λπ. 
ΣΥΝ. αυτόκαυστο 2. η χύτρα ταχύτητας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. autoclave (νόθο συνθ.)]. αυτόκλητος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που 
παρίσταται ή επεµβαίνει από µόνος του, χωρίς να του ζητηθεί: ~ 
µάρτυρας | συνήγορος ΣΥΝ. ακάλεστος, απρόσκλητος ANT. 
καλεσµένος, ΝΟΜ. κλητευµένος. — αυτόκλητα | αυτοκλήτως [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ετερόκλιτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτο- + κλητός < 
καλώ]. αυτοκόλλητος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί να επικολληθεί πάνω 
σε µια επιφάνεια από µία πλευρά του, η οποία έχει επαλειφθεί µε πο-
σότητα κολλητικής ουσίας: ~ ταινία 2. αυτοκόλλητο (το) χαρτί (συνήθ. 
σε µορφή φύλλου) ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που φέρει επάλειψη 
κολλητικής ουσίας στη µία πλευρά του, ώστε να επικολλάται σε 
επιφάνειες: είχε γεµίσει το πίσω µέρος τού αυτοκινήτου του µε αυ-
τοκόλλητα από τις πόλεις που είχε επισκεφθεί 3. (εµφατ. στην αργκό 
των νέων) αυτός που είναι πολύ στενός φίλος κάποιου, µε τον οποίο 
κάνει παρέα συνεχώς: από τότε που γνωριστήκαµε, έχουµε γίνει αυ-
τοκόλλητοι. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. self-sticking]. αυτοκράτορας (ο) 
{αυτοκρατόρων}, αυτοκράτειρα [µτγν.] {αυτοκρατειρών} (η) 1. 
ΠΟΛίτ. (ως τίτλος απόλυτου µονάρχη) ο ηγεµόνας αυτοκρατορίας: 
Βυζαντινός/ Ρωµαίος/ Γερµανός ~ 2. (µτφ.) πρόσωπο που κυριαρχεί 
στον χώρο του, που διαθέτει πολύ µεγάλη και αδιαµφισβήτητη ισχύ: ο 
~ των τηλεπικοινωνιών | τού Τύπου ΣΥΝ. κυρίαρχος. Επίσης (λόγ.) 
αυτοκράτωρ (ο) {αυτοκράτορ-ος, -α}, (λαϊκ.) αυτο-κρατόρισσα (η) 
[µεσν.] {αυτοκρατορισσών}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αυτοκράτωρ, -ορός, αρχική σηµ. «απόλυτος κυρίαρχος 
τού εαυτού του, εντελώς ανεξάρτητος», < αΰτο- + -κράτωρ, µετα-
πλασµ. τύπος (κατά τα ουσ. σε -ωρ, π.χ. αρχ. έστιάτωρ, επιβητωρ κ.ά.) 
τού β' συνθ. -κρατής (*αύτοκρατής) < κρατώ «εξουσιάζω». Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η λ. συνδέθηκε µε τις αντίστοιχες λατ. λέξεις dictator (< 
dicto «υπαγορεύω, διατάσσω», βλ. κ. δικτάτορας) και imperator (< 
impero «διατάσσω, επιβάλλω»), πράγµα που καταδεικνύει ότι οι λατ. 
λ. έδιναν έµφαση στη σχέση τού προσώπου (βασιλιά, κυβερνήτη) µε 
τους υποτελείς του και στη δύναµη επιβολής του σε αυτούς, ενώ η λ. 
αυτοκράτωρ έδινε έµφαση στο αυτεξούσιο αυτού τού προσώπου και 
στη δυνατότητα του να διαθέτει τον εαυτό του όπως επιθυµεί]. 
αυτοκρατορία (η) [µτγν.] {αυτοκρατοριών} 1.ΠΟΛΙΤ. θεσµός απολυ-
ταρχικής διακυβέρνησης, που ορίζει τον αυτοκράτορα ως κορυφή τής 
διοικητικής πυραµίδας 2. το συνήθ. πολυεθνικό και εκτεταµένο εδα-
φικά κράτος µε συγκεντρωτική και απολυταρχική διοίκηση: η Βυζα-
ντινή Αυτοκρατορία || η Ρωσία ανακηρύχθηκε ~ από τον τσάρο Πέτρο || 
ο Μωάµεo ο Πορθητής ήταν ο ιδρυτής τής Οθωµανικής ~ 3. (µτφ.) 
οικονοµικός οργανισµός, επιχείρηση κ.λπ. µε µεγάλο εύρος συναλλα-
γών, κύκλο εργασιών, υψηλότατα κέρδη και διεθνή επιρροή και ισχύ: 
µέσα σε µια δεκαετία δηµιούργησε µια - στον χώρο τής δορυφορικής 
τηλεόρασης ΣΥΝ. οικονοµικός κολοσσός, µεγαθήριο 4. (µτφ.) η κατά-
σταση στην οποία κυριαρχεί απόλυτα (κάτι): η ~ των χρωµάτων | των 
αισθήσεων ΣΥΝ. ρασίλειο. αυτοκρατορικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός 
που σχετίζεται µε τον αυτοκράτορα: ~ τιµές | θρόνος | αυλή | απόφαση | 
βούλλα | επίτροπος 2. αυτός που σχετίζεται µε την επιδίωξη κράτους να 
επεκταθεί κατά τα πρότυπα αυτοκρατορίας ΣΥΝ. ιµπεριαλιστικός, 
επεκτατικός · 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. αυτοκρατορικός ρυθµός χαρακτηριστικός 
ρυθµός νεοκλασικής τέχνης, εµπνευσµένος από το µεγαλείο τής 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, ο οποίος διαµορφώθηκε στα τέλη τού 18ου 
αι. (κυρ. στη Γαλ- 
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λία): η Αψίδα τού Θριάµβου τού Ετουάλ είναι δείγµα αυτοκρατορικού 
ρυθµού. — αυτοκρατορικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

αυτοκριτική (η) 1. η κριτική που ασκεί κανείς στον εαυτό του: δι-
εισδυτική | αυστηρή ~ ΣΥΝ. αυτοέλεγχος 2. η παραδοχή (συνήθ. δη-
µόσια) από πολιτικά πρόσωπα των λαθών που διέπραξαν κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους ή των ευθυνών που αναλογούν σε αυ-
τά και στο κόµµα τους για ορισµένη πολιτική κατάσταση: µετά την 
εκλογική ήττα ο πρόεδρος ζήτησε από τα στελέχη τού κόµµατος να 
κάνουν την ~ τους. — αυτοκριτικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. autocritique], 

αυτοκτονία (η) [µεσν.] {αυτοκτονιών} 1. το να προκαλέσει κανείς 
συνειδητά τον ίδιο του τον θάνατο, το να δώσει κανείς τέλος στη ζωή 
του: προτίµησε την ~ από τον εξευτελισµό || ~ µε περίστροφο || το χα-
ρακίρι είναι µορφή τελετουργικής ~ || κάνω απόπειρα αυτοκτονίας || 
έχω τάσεις αυτοκτονίας ΣΥΝ. αυτοχειρία· ΦΡ. επιχείρηση | αποστολή 
αυτοκτονίας βλ. λ. αποστολή 2. η πράξη που οδηγεί στην καταστρο-
φή αυτού που την τελεί, γενικότ. το να προκαλεί κανείς την κατα-
στροφή του: το να επιτεθείς σε εχθρό ισχυρότερο από κάθε άποψη εί-
ναι καθαρή ~ || η οµολογία τού υπουργού ότι είχε σχέσεις στο πα-
ρελθόν µε ναζιστικούς κύκλους ισοδυναµούσε µε πολιτική ~ ΣΥΝ. αυ-
τοκαταστροφή. 

αυτοκτονώ ρ. αµετβ. {αυτοκτονείς... | αυτοκτόνησα} 1. προκαλώ συ-
νειδητά τον θάνατο µου, τερµατίζω ο ίδιος τη ζωή µου: έχει ανέβει 
στην ταράτσα και απειλεί να αυτοκτονήσει || ~ µε περίστροφο | µε 
δηλητήριο ΣΥΝ. αυτοχειριάζοµαι 2. (µτφ.) ακολουθώ καταστροφική 
πορεία, προκαλώ την αυτοκαταστροφή µου (σε ορισµένο τοµέα δρα-
στηριότητας): αυτοκτόνησε πολιτικά υποστηρίζοντας εγκληµατίες 
πολέµου ΣΥΝ. αυτοκαταστρέφοµαι 3. (καταχρ. ως µετβ.: - κάποιον) 
οδηγώ κάποιον στην αυτοκτονία ή σχεδιάζω τη δολοφονία κάποιου, 
έτσι ώστε να µοιάζει µε αυτοκτονία: «Το καθεστώς τον έναν τον κρε-
µάει, τον άλλον τον φυλακίζει, τον άλλον τον αυτοκτονεί» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αυτοκτονώ (-εω) < αύτοκτόνος < αύτο- + -κτόνος < 
κτείνω «σκοτώνω», βλ. κ. -κτονία]. 

αυτοκυβέρνηση (η) [1843] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η αυτόνοµη, 
ανεξάρτητη διοίκηση, διοικητικό έργο απαλλαγµένο επεµβάσεων και 
εξωτερικών ελέγχων: η ~ αποτελεί την εγγύηση για την ανεξαρτησία 
µιας χώρας ΣΥΝ. αυτοδιοίκηση, αυτονοµία, αυτοδιαχείριση. — αυτο-
κυβέρνητος, -η, -ο [1852], αυτοκυβερνώµαι ρ. [1852] {-άται...}. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-governement]. 

αυτοκυριαρχία (η) [1849] {χωρ. πληθ.} η κυριαρχία στον εαυτό µας, 
το να έχουµε τον έλεγχο των πράξεων και αντιδράσεων µας: εκνευ-
ρίστηκε και έχασε την ~ του ΣΥΝ. αυτοπειθαρχία, αυτοσυγκράτηση, 
αυτοέλεγχος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Selbst-verwaltung]. 

αυτολεξεί επίρρ. (λόγ.) χρησιµοποιώντας την ίδια ακριβώς δια-
τύπωση, τα ίδια λόγια: έµαθε το κείµενο - ΣΥΝ. κατά λέξη, επί λέξει, 
λέξη προς λέξη, (καθηµ.) παπαγαλία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αύτο- + -λεξεί < λέξις, σχηµατισµένο µε την επιρρ. κατάλ. -ει, πβ. 
οιονεί, παµψηφεί, αύθωρεί κ.ά. Την ίδια σηµ. έχει και το αντίστοιχο 
λατ. verbatim], 

αυτολογοκρίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αυτολογοκρί-θηκα, -µένος} θέτω 
ο ίδιος δεσµεύσεις και περιορισµούς στην ελεύθερη έκφραση µου, 
λογοκρίνω τον εαυτό µου. — αυτολογοκρισία (η), ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
θετικός. 

αυτολοίµωξη (η) {-ης κ. -ώξεως | χωρ. πληθ.} η αυτοµόλυνση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ- Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. autoinfection (νόθο συνθ.)]. 

αυτόµατα επίρρ. —> αυτοµάτως 
αυτοµατικός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που συµβαίνει ή συντελείται µε 

αυτόµατο τρόπο: ~ ρύθµιση των φωτεινών σηµατοδοτών 2. αυτοµατι-
κή (η) ο αυτοµατισµός (βλ.λ.). — αυτοµατικότητα (η). [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < γαλλ. automatique. Βλ. λ. αυτόµατος]. 

αυτοµατισµός (ο) 1. η εκτέλεση των λειτουργιών (µηχανής ή συ-
στηµάτων µηχανών) µε τρόπο αυτόµατο, χωρίς την επέµβαση τού αν-
θρώπου, µέσω τής αλληλεξάρτησης των στοιχείων και των εντολών 
η διαδικασία παραγωγής έργου από τις ίδιες τις µηχανές χωρίς αν-
θρώπινη µεσολάβηση παρά µόνο για την αρχική εντολή: ~ γραφείου 
ΣΥΝ. αυτοµατική, αυτοµατοποίηση 2. η αυτόµατη εκτέλεση κινήσεων 
ή λειτουργιών από τον άνθρωπο, χωρίς ο ίδιος να τις έχει συνειδητο-
ποιήσει, η µηχανική κίνηση · 3. ΙΑΓΡ. η λειτουργική αυτοτέλεια ενός 
οργάνου, η δυνατότητα του να διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για τη λειτουργία του: ~ τής καρδιάς | τού εντέρου | των αναπνευ-
στικών ή αγγειοκινητικών κέντρων τού εγκεφάλου. [ΕΤΥΜ Το αρχ. 
αυτοµατισµός δήλωνε κάτι που συµβαίνει συµπτωµατικά, από µόνο 
του· οι σύγχρονες σηµ. ανάγονται στα ξένα αντιδάνεια, πβ. γαλλ. 
automatisme]. 

αυτόµατο (το) → αυτόµατος 
αυτοµατοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το αποτέλεσµα 

τού αυτοµατισµού (σηµ. ΐ(, η αντικατάσταση τού ανθρώπινου παρά-
γοντα στη λειτουργία ενός συστήµατος µε σκοπό τη βελτίωση τής 
λειτουργίας και µεγιστοποίηση τής παραγωγικότητας του: η εταιρεία 
προσέλαβε ειδικούς αυτόµατου ελέγχου και πληροφορικής, στατιστι-
κολόγους και αριθµητικούς αναλυτές για την ~ τού συστήµατος. — 
αυτοµατοποιηµένος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
automatisation]. 

αυτοµατοποίηση ή αυτοµατισµός; Στις περιπτώσεις που κοντά 
στους τύπους σε -ποίηση διαθέτουµε σχηµατισµούς σε -ισµός, είναι 
προτιµότερο να χρησιµοποιούµε αυτούς αντί τής υπερβολικής 
χρήσης σε -ποίηση που παρατηρείται: αυτοµατισµός δηλ. αντί αυ-
τοµατοποίηση οµοίως εξοµαλισµός αντί οµαλοποίηση, εξαµερι- 

I κανισµός αντί αµερικανοποίηση κ.τ.ό. 

αυτόµατος, -η, -ο 1. (α) αυτός που λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη πα-
ρέµβαση, που διαθέτει ειδικές ρυθµίσεις, οι οποίες τού επιτρέπουν να 
τίθεται σε λειτουργία ή να εκτελεί ορισµένες λειτουργίες µόνος του: 
~ αλλαγή ταχυτήτων | µετάδοση τής κίνησης | πλυντήριο | ανάφλεξη | 
πότισµα (β) αυτόµατος πιλότος (πλοηγός) ηλεκτρονικό σύστηµα 
που ελέγχει και διεκπεραιώνει την πτήση σύµφωνα µε προκαθορι-
σµένη πορεία, χωρίς τη µεσολάβηση φυσικού προσώπου (πιλότου) 
και το οποίο τίθεται σε λειτουργία όταν ο φυσικός πιλότος (πλοηγός) 
θέλει να συνεχίσει την πτήση µε το αυτόµατο σύστηµα (γ) αυτόµατος 
τηλεφωνητής βλ. λ. τηλεφωνητής (δ) αυτόµατη µετάφραση 
µετάφραση που γίνεται διά µέσου ηλεκτρονικών µηχανηµάτων 2. αυ-
τόµατο (το) φορητό πυροβόλο όπλο, που έχει τη δυνατότητα να επα-
νοπλίζεται µόνο του και να πυροβολεί επαναληπτικά, κατάλληλο για 
µάχη εκ τού συστάδην: του έριξε | τον πυροβόλησε µε το ~ 3. αυτός 
που συµβαίνει ή λειτουργεί ανεξάρτητα από νοητική διαδικασία 
(κυρ. λόγω µυϊκών συσπάσεων): η ~ κυκλοφορία τού αίµατος || η ~ 
λειτουργία τής καρδιάς || ~ αναπνοή 4. αυτός που γίνεται από µόνος 
του, που προκύπτει χωρίς ουσιαστική εξωτερική επέµβαση: ~ ανά-
φλεξη των πυροµαχικών 5. (για οχήµατα) (α) (µηχανή) χωρίς ταχύτη-
τες: τα ~ µηχανάκια κινούνται µόνο µε το γκάζι (β) αυτόµατο αυτο-
κίνητο αυτοκίνητο που κινείται µόνο µε γκάζι και φρένο, χωρίς συ-
µπλέκτη για την αλλαγή ταχυτήτων 6. αυτός που εκδηλώνεται χωρίς 
προηγούµενο λογικό έλεγχο, που δεν επηρεάζεται από τη βούληση: 
ΤΟ πάτηµα φρένου στο κόκκινο φανάρι είναι πια µια ~ κίνηση- είναι 
θέµα συνήθειας 7. (συνεκδ.) αυτός που προκύπτει ξαφνικά, αµέσως, 
χωρίς προετοιµασία ή προσυνεννόηση 8. ΦΙΛΟΛ. αυτόµατη γραφή το 
να γράφει κανείς αυτόµατα, χωρίς έλεγχο τής λογικής στο περιεχό-
µενο των γραφοµένων, ασυνείδητα, αυθόρµητα- υιοθετήθηκε ως λο-
γοτεχνική πρακτική από τους υπερρεαλιστές στο ξεκίνηµα τους µε 
σκοπό την προσέγγιση τής αυθεντικής πλευράς τής προσωπικότητας, 
τη γνήσια έκφραση 9. (παλαιότ.) αυτόµατο διαζύγιο διαζύγιο που 
προβλέπεται από τον νόµο ύστερα από την οριστική και µακροχρό-
νια εκούσια αποµάκρυνση ενός από τους συζύγους. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
αύτο- + -µατος < *mn-tos, συνεσταλµένη βαθµ. τού I.E. *men- (η οποία 
µαρτυρείται σε λ. που δηλώνουν πνευµατική ή ψυχική 
δραστηριότητα), πβ. σανσκρ. mân-yati «σκέφτεται», λατ. mens 
«νους», γαλλ. -ment (επιρρ. τροπικό επίθηµα), αγγλ. mind «µυαλό», 
γερµ. meinen «εννοώ, νοµίζω» κ.ά. Οµόρρ. µέν-ος, µνή-µη, µαν-ία, 
µαν-τεία κ.ά. Οι συνδέσεις αυτές οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η λ. 
αυτόµατος θα σήµαινε αρχικά «αυτός που ενεργεί αυτοβούλως, αφ' 
εαυτού». Η λ. (και τα παράγωγα της) διαδόθηκε ευρέως σε ξέν. γλώσ-
σες, π.χ. αγγλ. automatic, γαλλ. automatique, γερµ. automatisch κ.ά. Με-
τάφρ. δάνεια αποτελούν πολλοί όροι, λ.χ. αυτόµατος πιλότος (< αγγλ. 
automatic pilot), αυτόµατο όπλο (< γαλλ. arme automatique), αυτόµα-
τη µετάδοση (< αγγλ. automatic transmission), αυτόµατη µετάφραση 
(< γαλλ. traduction automatique) κ.ά.]. 

αυτοµάτως επίρρ. [αρχ.] 1. χωρίς εξωτερική παρέµβαση: οι λειτουρ-
γίες τού µηχανήµατος γίνονται ~, µε βάση τον προγραµµατισµό του 2. 
χωρίς να έχει προηγηθεί σκέψη, λογική επεξεργασία: όταν είδα το 
παιδί να πετάγεται µπροστά µου, πάτησα - το φρένο 3. αµέσως, την 
ίδια στιγµή: γνωρίστηκαν στο πάρτι τού Νίκου και - δηµιουργήθηκε 
µεταξύ τους µια έντονη έλξη. Επίσης αυτόµατα. 

αυτοµελο (το) {αυτοµέλ-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ.-ΜΟΥΣ. το τροπάριο που 
ψάλλεται µε ξεχωριστό µουσικό τρόπο και χρησιµοποιείται ως πρό-
τυπη µελωδία για άλλα τροπάρια, τα καλούµενα «προσόµοια» ANT. 
ιδιόµελο (βλ. λ.). [ΕΤΥΜ < (ΐεσν. αυτοµελο ν < αύτο- + µέλος]. 

αυτοµετάγγιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η µετάγγιση σε 
ασθενή ποσότητας δικού του αίµατος (αυτόλογου αίµατος), το οποίο 
είχε αποθηκευθεί πριν από την εγχείρηση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. autotransfusion]. 

αυτοµολία (η) {αυτοµολιών} 1. η εκούσια αλλαγή στρατοπέδου, η 
προσχώρηση σε εχθρική παράταξη 2. (µτφ.) η εγκατάλειψη προηγού-
µενης ιδεολογικής τοποθέτησης και η υιοθέτηση αντίθετης ιδεολο-
γίας ή προσχώρηση σε αντίπαλη παράταξη. Επίσης αυτοµόληση 
[µτγν.]. — αυτόµολος, -η, -ο [αρχ.], αυτοµολώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < αυτόµολος < αύτο- + -µόλος < θ. -µολ-, από όπου ο αόρ. 
β' ε-µολ-ον (πβ. µολών λαβε), ρ. βλώσκω «έρχοµαι» (< *µλώ-σκω < 
*ml-), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σερβοκρ. iz-möliti «εµφανίζοµαι, 
παρουσιάζοµαι» ή ακόµη και µε το ρ. µέλλω (< *µέλ-]ώ)]. 

αυτοµόλυνση (η) [1886] {-ης κ. -ύνσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µικροβια-
κή µόλυνση οργανισµού, οφειλόµενη σε µειωµένη ανοσολογική αντί-
σταση ΣΥΝ. αυτολοίµωξη. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. self-
contamination]. 

αυτονόητος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι από µόνος του νοητός, που 
γίνεται αντιληπτός χωρίς πρόσθετες εξηγήσεις, που εννοείται: είναι 
αυτονόητο ότι... (δεν χρειάζεται να το πω, το καταλαβαίνει κανείς 
και µόνος του) || να θεωρείτε ~ τη δική µου συµµετοχή ΣΥΝ. προ-
φανής, πρόδηλος. — αυτονόητα | αυτονοήτως επίρρ. 

αυτονόµηση (η) [1861] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η απόκτη-
ση ή διακήρυξη αυτονοµίας 2. η αποκοπή κάποιου µε τη θέληση του 
από έναν χώρο στον οποίο ανήκε ή η διαφοροποίηση κάποιου από 
την κυρίαρχη θέση. 

αυτονοµία (η) [αρχ.] {αυτονοµιών} 1. το καθεστώς ελεύθερης αυτο-
διοίκησης, σύµφωνα µε το οποίο ο καθορισµός και η διασφάλιση των 
θεσµών και τής λειτουργίας τους γίνεται από τα ίδια τα µέλη τής 
κοινότητας | κράτους κ.λπ. και όχι από εξωτερικούς παράγοντες ΣΥΝ. 
αυτοδιοίκηση, αυτοδιάθεση ANT. υποτέλεια, εξάρτηση, ετερονοµία 2. 



αυτονοµιστής 321 αυτός 
 

(ειδικότ.) καθεστώς που αναγνωρίζει σε περιοχές κυρίαρχου κράτους 
το δικαίωµα αυτοδιοικήσεως και θεσπίσεως κανόνων δικαίου, αλλά 
εντός τού πλαισίου τής κεντρικής ή οµοσπονδιακής εξουσίας: στην 
Οθωµανική Αυτοκρατορία η Αίγυπτος, η Σερβία, η Κρήτη και η Σάµος 
είχαν ~ || παραχωρώ ~ || χάνω την ~ µου · 3. ΦΙΛΟΣ, ο αυτοπροσδιορι-
σµός τής βούλησης, η δυνατότητα ελεύθερης απόφασης και δράσης 
ΣΥΝ. αυτεξούσιο 4. η δυνατότητα να λειτουργεί κάτι ανεξάρτητα από 
κάτι άλλο: διαµέρισµα µε ~ θέρµανσης || η µπαταρία αυτή έχει ~ έξι 
ωρών συνεχούς εγγραφής || το διαµέρισµα έχει - (δική του είσοδο, 
χωρίς κοινόχρηστους χώρους). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυτόνοµος. 

αυτονοµιστής (ο) [1881], αυτονοµίστρια (η) {αυτονοµιστριών} 
πρόσωπο που υποστηρίζει ή µάχεται για την αναγνώριση τής αυτο-
νοµίας µιας περιοχής: ~ αντάρτες χτύπησαν κυβερνητικά στρατεύµατα. 
— αυτονοµιστικός, -ή, -ό [1897], αυτονοµιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. autonomiste]. 

αυτόνοµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που διοικείται µε καθεστώς αυτο-
νοµίας: το Κοσσυφοπέδιο ήταν ~ περιοχή τής Σερβίας ΣΥΝ. αυτοδιοί-
κητος, αυτοκυβέρνητος ΑΝΤ. υποτελής, υπόδουλος 2. ΘΡΗΣΚ. αυτόνο-
µη Εκκλησία τοπική Εκκλησία στην οποία έχει αναγνωριστεί πλήρης 
εσωτερική διοικητική ανεξαρτησία σε θέµατα εκλογής και χειροτο-
νίας αρχιερέων, όχι όµως και στην εκλογή αρχιεπισκόπου, η οποία 
γίνεται ή επικυρώνεται από τον οικείο πατριάρχη: η αυτόνοµη Ορθό-
δοξη Εκκλησία τής Φινλανδίας 3. αυτόνοµον (το) {αυτονόµ-ου | -ων} 
το διοικητικό καθεστώς αυτόνοµης Εκκλησίας 4. (µτφ.) (α) (για 
πρόσ.) αυτός που µπορεί να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του 
(ενώ αποτελεί µέλος συνόλου) (β) αυτός που υπάρχει, γίνεται ή λει-
τουργεί χωρίς να εξαρτάται από άλλον: ο σύλλογος µας έχει ~ εκ-
προσώπηση στην οµοσπονδία || «µια εταιρεία µε ~ παρουσία στον το-
µέα τής κινητής τηλεφωνίας» (εφηµ.) || το διαµέρισµα έχει - θέρµανση 
|| ~ διαµέρισµα (µε δική του είσοδο, χωρίς κοινόχρηστους χώρους) || ~ 
σκέψη | κίνηµα. — αυτόνοµα | αυτονόµως [µεσν.] επίρρ. 

αυτόνοµος - αυτοτελής, αυτονοµία - αυτοτέλεια. Λέµε «αυτόνοµο 
κράτος», αλλά «αυτοτελής ιστορία». Αυτόνοµος είναι «αυτός που 
διέπεται από δικούς του νόµους, που δεν εξαρτάται ούτε ορίζεται 
από άλλους». Αυτόνοµο µπορεί να είναι ένα όργανο (σώµα, 
οργανισµός κ.τ.ό.) που «αποφασίζει µόνο του και µε βάση τις δι-
κές του αρχές (ή νόµους) για τον εαυτό του». Αυτόνοµο µπορεί να 
είναι και ένα άτοµο (ιδιώτης, πολίτης κ.τ.ό.) που «µπορεί να απο-
φασίζει για τον εαυτό του χωρίς να εξαρτάται ή να υπακούει σε 
άλλους». Τη µέχρι ακραίων µορφών διεκδίκηση αυτονοµίας επι-
διώκουν πολιτικά και κοινωνικά άτοµα που χαρακτηρίζονται 
αναρχοαυτόνοµα. Μορφή ανεξαρτησίας, υπό την έννοια ότι περι-
κλείει µέσα του την αρχή και το τέλος του, διεκδικεί και ο αυτο-
τελής. Έτσι µιλούµε, λ.χ., για αυτοτελή κείµενα {αυτοτελής διή-
γηση, αυτοτελής ιστορία, αυτοτελές επεισόδιο, αυτοτελές έργο 
κ.τ.ό.). Αυτοτελής εδώ σηµαίνει «πλήρης». Ωστόσο, αυτοτελής (από 
τη λ. τέλος «αρχές, εξουσία») ήδη στην Αρχαία σήµαινε και «αυ-
τεξούσιος», «αυτός που ενεργεί αυτοβούλως χωρίς εντολές άλ-
λων». Έτσι µιλούµε για την αυτοτέλεια τού πανεπιστηµίου, που 
αποφασίζει µεν µόνο του και αυτοδιοικείται, αλλά δεν διαθέτει 
και αυτονοµία, αφού διέπεται από τους νόµους τού κράτους και 
εποπτεύεται από την πολιτεία. 

αυτονοµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {αυτονοµείς... | αυτονόµ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. κάνω κάποιον/κάτι αυτόνοµο, του παρέχω αυτονοµία 
ή διαφοροποιώ κάτι από άλλα παρόµοια- (συνήθ. µεσοπαθ. αυτονο-
µούµαι) 2. έχω ή αποκτώ διοικητική αυτονοµία ΣΥΝ. αυτοδιοικούµαι, 
αυτοκυβερνώµαι 3. (συνεκδ.) εκφράζω τη διαφοροποίηση µου (ως 
προς συλλογικό όργανο ή συλλογική απόφαση): από τότε που απο-
χώρησε από το κόµµα, αυτονοµήθηκε πολιτικά ΣΥΝ. διαφοροποιού-
µαι, αποστασιοποιούµαι. 

αυτονυκτί επίρρ. (αρχαιοπρ.) την ίδια νύχτα: επέστρεψε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ.-ί. 
[ΕΤΥΜ µτγν., παράλλ. τ. τού αρχ. αύτονυχ(ε)ί «την ίδια νύχτα», < 
αύτο- + -νυχ(ε)ί < νύξ, νυκτός]. 

αυτοπαθεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η ιδιότητα λέξεων (αντω-
νυµιών ή ρηµάτων) να δηλώνουν ότι η ενέργεια επιστρέφει στον δρά-
στη ή, αλλιώς, ότι υπάρχει σχέση ταυτότητας αναφοράς µεταξύ υπο-
κειµένου και αντικειµένου τού ρήµατος: κοιτάζω τον εαυτό µου στον 
καθρέφτη - κοιτάζοµαι στον καθρέφτη (βλ. κ. λ. αυτοπαθής). 

αυτοπαθής, -ής, -ές {αυτοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΓΛΩΣΣ. (για ρήµα-
τα και αντωνυµίες) αυτός που δηλώνει επιστροφή τής ενέργειας στον 
δράστη: ~ αντωνυµία είναι «ο εαυτός µου» || ~ ρήµατα, είναι ρήµατα 
µέσης διαθέσεως, είτε απλά (π.χ. ξυρίζοµαι, πλένοµαι κ.λπ.) είτε σύν-
θετα µε α' συνθετικό το «αυτό→ (π.χ. αυτοσαρκάζοµαι, αυτοκατα-
στρέφοµαι κ.λπ.) (βλ. κ. λ. αυτοπαθεια). — αυτοπαθώς επίρρ. [µτγν]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ο οµιλών εξ ιδίας πείρας, αντιλήψεως», < 
αύτο- + -παθής < πάσχω. Οι Αλεξανδρινοί γραµµατικοί χρησιµοποί-
ησαν τον όρο αύτοπαθής (για αντωνυµίες και ρήµατα) κατ' αντίθεση 
προς τις άλλοπαθεϊς (αντωνυµίες) και τα µεταβατικά (ρήµατα), o 
αντίστοιχος ξέν. όρ. είναι (αγγλ.) reflexive «αντανακλαστικός»). 

αυτοπαθή ρήµατα. Όταν κάνω µια ενέργεια, η οποία έχει ως αντι-
κείµενο τον ίδιο τον εαυτό µου, τότε χρησιµοποιώ στην Ελληνική τα 
λεγόµενα (µέσα) αυτοπαθή ρήµατα: ξυρίζοµαι (= εγώ ξυρίζω 

τον εαυτό µου), βάφεται ) = αυτή βάφει τον εαυτό της), ντυνόµα-
στε (= εµείς ντύνουµε τους εαυτούς µας) κ.ο.κ. Τα ρήµατα αυτά 
δηλώνουν αυτοπαθεια (πβ. και αλληλοπαθή ρήµατα: αγαπιόµαστε 
[= αγαπούµε ο ένας τον άλλον], συναντιούνται [= συναντούν ο 
ένας τον άλλον | η µία την άλλη] κ.ο.κ., ρήµατα δηλ. που δηλώ-
νουν αλληλοπάθεια, ενέργεια που χαρακτηρίζεται από αµοιβαιό-
τητα). Η αυτοπαθεια δηλώνεται µε δύο ακόµη τρόπους: (α) µε 
ενεργ. ρήµα και αυτοπαθείς αντωνυµίες (τον εαυτό µου | σου | του | 
της | µας | σας | τους - τους εαυτούς µας | σας | τους): Με αυτά που 
κάνει τιµωρεί τον εαυτό του- Πρέπει πρώτα να κρίνουµε τους 
εαυτούς µας και µετά τους άλλους (β) µε ρήµατα σύνθετα µε το 
αυτό-: Όλα αυτά τα κατάφερε µε το να αυτοδιαφηµίζεται - Με αυ-
τά που κάνει αυτοτιµωρείται. Οι τρόποι αυτοί χρησιµοποιούνται 
για έµφαση ή αντιδιαστολή. 

αυτοπαιδεία (η) {χωρ. πληθ.} η αυτοµόρφωση (βλ.λ.). 
αυτοπαρατηρησια (η) [1884] {χωρ. πληθ.} το να παρατηρεί κανείς 

προσεκτικά τον εαυτό του ΣΥΝ. ενδοσκόπηση. Επίσης αυτοπαρατή-
ρηση. 

αυτοπειθαρχία (η) [1897] {χωρ. πληθ.} το να ελέγχει κανείς τις πρά-
ξεις του, να υπακούει στις αρχές που ο ίδιος έχει θέσει στον εαυτό 
του, να µπορεί να υλοποιεί ό,τι διακηρύσσει: έχει µεγάλη ~· συγκε-
ντρώνεται απόλυτα στη δουλειά του, χωρίς να αποσπάται σε περιττές 
και χρονοβόρες συζητήσεις ΣΥΝ. εγκράτεια, αυτοέλεγχος. — αυτο-
πειθαρχώ ρ. [1891] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
self-discipline]. 

αυτοπεποίθηση (η) [1845] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να εµπι-
στεύεται κανείς τον εαυτό του: αποκτώ ~ || µιλώ | κινούµαι | ενεργώ 
| αποφασίζω µε - 2. (συνεκδ.) η άνεση, η σιγουριά που εµπνέουν οι 
κινήσεις αυτού που έχει αυτοπεποίθηση: µπήκε στην αίθουσα συνε-
δριάσεων µε µια ~! ΣΥΝ. (µτφ.) αέρας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. 
αγγλ. self-confidence]. 

αυτοπραγµάτωση (η) [1874]  {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 
ΨΥΧΟΛ. η κατάσταση κατά την οποία το άτοµο έχει αναπτύξει πλή-
ρως ολόκληρο το δυναµικό του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. 
self-actualisation]. 

αυτοπροαίρετος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προκύπτει χωρίς εξανα-
γκασµό, µε ελεύθερη επιλογή του: ~ βοήθεια ΣΥΝ. εκούσιος, οικειο-
θελής ΑΝΤ. ακούσιος, αναγκαστικός, υποχρεωτικός. — αυτοπροαί-
ρετα | αυτοπροαιρέτως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αύτο- + -προαίρετος < προαιρούµαι «διαλέγω, αποφα-
σίζω»]. 

αυτοπροσδιορισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. το να προσδιορίζει κανείς τον 
εαυτό του µε συγκεκριµένο τρόπο 2. ΠΟΛΙΤ. η αυτοδιάθεση (βλ.λ.). — 
αυτοπροσδιορίζοµαι ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. self-determination]. 

αυτοπροστασία (η) [1844] {χωρ. πληθ.} η προστασία που παρέχει 
κάποιος στον ίδιο τον εαυτό του, τα µέτρα που λαµβάνει για την 
άµυνα και προφύλαξη του ΣΥΝ. αυτοάµυνα, θωράκιση. — αυτοπρο-
στατεύοµαι ρ. 

αυτοπροσωπογραφία (η) {αυτοπροσωπογραφιών} 1.η απεικόνιση από 
ζωγράφο τού εαυτού του 2. (συνεκδ.) έργο ζωγραφικής, στο οποίο ο 
ζωγράφος απεικονίζει τον εαυτό του. — αυτοπροσωπονραφούµα1 ρ. 
{-είσαι...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-portrait]. 

αυτοπρόσωπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που εµφανίζεται ο ίδιος (προ-
σωπικά) χωρίς τη µεσολάβηση αντιπροσώπου. 

αυτοπροσώπως επίρρ. [µτγν.] ο ίδιος (προσωπικά), χωρίς τη µεσο-
λάβηση αντιπροσώπου: πρέπει να παρουσιαστεί κανείς ~, για να πα-
ραλάβει το συστηµένο γράµµα. 

αυτόπτης (ο/η) {αυτόπτων} πρόσωπο που έχει δει κάποιο συµβάν µε 
τα ίδια του τα µάτια: ήταν ~ µάρτυρας τής ληστείας- βρισκόταν στην 
τράπεζα, όταν έγινε. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < αύτο- + -όπτης < θ. -οπ- (πβ. παρακ. όπ-ωπ-α), ρ. ορώ 
«βλέπω», πβ. έπ-όπτης, ύπερ-όπτης κ.ά. Οµόρρ. όψις (< *οπ-σις), 
οφθαλµός (< *όπθαλµός), (όµ)µάτι)ον) (< *δπ-µα) κ.ά.]. 

αυτός, -ή, -ό αντων. {αυτ-ού κ. -ουνού (θηλ. -ηνής) | -ών κ. -ωνών, -ους 
κ. -ουνούς | αδύνατοι τύποι των πλάγιων πτώσεων: του (θηλ. της), τον 
(θηλ. τη[ν](, των, τους (θηλ. τις | τες)} 1. (προσ. αντων. ως ισχυρός τύ-
πος γ' προσ.) (α) για την αναφορά σε πρόσωπο ή πράγµα, για το 
οποίο γίνεται λόγος: -Θα έρθει ο Τάκης σήµερα; -Όχι, αυτός δεν έρ-
χεται ποτέ την Τρίτη- ΦΡ. επ' αυτού (έπ' αυτού) για αυτό (που συζη-
τούµε, στο οποίο αναφερόµαστε): τώρα, τι έχεις να πεις ~; (β) (και οι 
αδύνατοι τ.) του ζήτησα να έρθει || -Έφερες τα λεφτά; -θα τα φέρω 
αύριο || την ξέρεις τη γυναίκα µου; (γ) (ο αδύνατος τ. τού ουδ. το, για 
αναφορά σε γεγονός ή σε κάτι που µόλις έχει αναφερθεί) -Το ήξερες 
ότι πέθανε ο Γιάννης; -∆εν το ήξερα (δ) για ιδιαίτερη έµφαση ή αντι-
διαστολή προσώπου ή πράγµατος προς κάποιον/κάτι άλλο: σ' αυτόν 
είπε τα αντίθετα απ' ό,τι σε σένα (ε) αντί για όνοµα που δεν έρχεται 
εύκολα στο µυαλό τού οµιλητή (συνήθ. έναρθρο): είχε έρθει και η αυτή 
... πώς τη λένε, µωρέ;... η Ελένη! (στ) (στην κλητ. αυτέ) (i) ε, εσύ! (ως 
προσφώνηση β' προσ.) (ii) όταν δεν γνωρίζουµε ή δεν µας έρχεται στο 
µυαλό το όνοµα τού ανθρώπου που καλούµε: Ε, αυτέ! Σε σένα 
µιλάω! ΣΥΝ. απαυτός 2. (οι αδύνατοι τ. του | της και το τους στον 
πληθ. για τη δήλωση κτήσης, ως κτητικές αντων. γ' προσ.): ο πατέρας 
του/της || οι φίλοι µου µε τις γυναίκες τους 3. τος, τη, το βλ. λ. τος · 

αυτ(ο)- α' συνθετικό 
αυτο-ρρυθµίζοµαι ρ. αυτο-τυφλώνοµαι ρ. αυτο-ΰπνωση (η) αυτο-ϋπονόµευση (η) αυτο-χαρακτηρίζοµαι ρ. 
αυτο-ρρύθµιση (η) αυτο-τύφλωση (η) αυτο-ϋπονοµεύοµαι ρ. αυτο-φωτογραφίζοµαι ρ. αυτο-χαρακτηρισµός (ο) 
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4. (δεικτική αντων.) για αναφορά («δείξη») σε πρόσωπα ή πράγµατα 
κοντινά προς τον οµιλητή και τον ακροατή (α) (i) για τη δήλωση προ-
σώπου ή πράγµατος ορατού στους οµιλητές ή για το οποίο µόλις έχει 
γίνει λόγος (αναφορά(: αυτός είναι ο αδελφός µου || δεν ακούω τίπο-
τα· θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ' ΦΡ. αυτός έφα αυτός το είπε-για 
τα λόγια σπουδαίου προσώπου, αυθεντίας σε κάτι· επίσης ειρων. (ii) 
µε έµφαση για αντιδιαστολή τής µοναδικότητας κάποιου (προσώπου 
ή πράγµατος) από όλα τα οµοειδή του, ως έπαινος: Μπράβο! Αυτός 
είναι καφές! || Μπράβο! Αυτός είσαι! || αυτό θα πει τύχη! || αυτό µας 
έλειπε! || είναι αυτό που ζητούσα- ΦΡ. αυτός κι αν είναι! για την 
εµφατική συµφωνία µε κάτι που λέχθηκε:, την ισχυρή επιβεβαί-ωση: 
-Είναι περίεργος ο Νίκος. Αλλά κι ο αδελφός του, νοµίζω. —·.' (iii) 
για περιφρονητική αναφορά σε κάποιον/κάτι που ο οµιλητής 
απόφευγα σκόπιµα να αναφέρε ονοµαστικά: µέσα είναι αυτή; (β) (ως 
επίθ. µε υποχρεωτική χρήση άρθρου πριν από το ουσιαστ.): δώσε µου ~ 
το βιβλίο · 5. γι' αυτό (ως συµπερασµατικός συνδ.) βλ.λ.· 6. κι αυτό 
γιατί | διότι για την εισαγωγή αιτιολόγησης µε έµφαση σε στοιχείο 
που προηγήθηκε στον λόγο: «∆εν θα χρησιµοποιήσω τους παίκτες 
που έχουν κίτρινες κάρτες στον επόµενο αγώνα. ~ τους χρειάζοµαι 
στον τελικό» (εφηµ.) 7. (λόγ. ως έναρθρο επίθ.) ο ίδιος ακριβώς: 
είµαστε όλοι τής αυτής γνώµης | ηλικίας · 8. για ευφηµιστική ανα-
φορά στα «απαγορευµένα µέλη» τού ανθρώπινου σώµατος· ΦΡ. (ευ-
φηµ.) (α) τα αυτά µου (για τα ανδρικά γεννητικά όργανα) (β) η αυτή 
µου (για το πέος) (γ) το αυτό µου (για το αιδοίο) · ΦΡ. (α) αυτό κι αυτό 
ή (ο αδύνατος τύπος) το και το σε διηγήσεις για τη µη επανάληψη 
όσων έχουν ήδη εκτεθεί: του λέω: «αυτό κι αυτό τρέχεν κάνε ό,τι 
µπορείς» || µόλις µε βλέπει, αρχίζει και µου διηγείται το και το τι συ-
νέβη (β) αυτά για να δηλωθεί ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο να ειπωθεί 
ή να γίνει: ~ για σήµερα' την άλλη βδοµάδα πάλι || (κ. ως έκφραση 
αµηχανίας, όταν δεν βρίσκουµε θέµα για να συνεχίσουµε µια συ-
ζήτηση) Αυτά, που λες... (γ) άλλος (κι) αυτός! βλ. λ. άλλος (δ) µ' αυτά 
και µ' αυτά ενεργώντας έτσι, µιλώντας έτσι, µε αυτό τον τρόπο: ~, το 
µόνο που καταφέρνει είναι να χαλάει τη συνολική εικόνα τής προ-
σπάθειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εαυτός, όµοιος, προσωπικός. [ETYM. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < αύ-τός < αύ «πάλι, ξανά» + τόν, από όπου 
δηµιουργήθηκε ονοµαστική αύ-τός. Την ετυµολογία αυτή ενισχύει η 
χρήση τής λ. ως επαναληπτικής αντωνυµίας, που φαίνεται να είναι 
και η παλαιότερη. Πβ. επίσης λατ. aut-em «πάλι, όµως», γοτθ. auk 
«επειδή, αλλά», γερµ. auch «επίσης» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. αύ-θι «οµοίως», 
αύ-τε «ξανά» κ.ά.]. 

αυτός καθαυτόν ή αυτός καθαυτού...; Η συνεκφορά τού αυτός µε 
την εµπρόθετη αυτοπαθή αντωνυµία καθ' εαυτόν | καθαυτόν γεννά 
δυσχέρειες και χρησιµοποιείται συχνά λανθασµένα. Είναι λάθος 
να πούµε «αυτός καθ' αυτού ο άνθρωπος δεν ανέχεται...» ή «αυτή 
καθ' αυτού η µοίρα...» ή «αυτό καθ' αυτού το ποδόσφαιρο...» κ.τ.ό. 
Το σωστό είναι αυτός καθαυτόν (καθ' εαυτόν): αυτός καθαυτόν ο 
άνθρωπος... - αυτή καθαυτή(ν) (καθ' εαυτήν): αυτή καθαυτήν η 
µοίρα... - αυτό καθαυτό (καθ' εαυτό): αυτό καθαυτό το 
ποδόσφαιρο..., γιατί µε την πρόθεση κατά χρησιµοποιείται αι-
τιατική (όταν δηλώνει συµφωνία). 

αυτοσεβασµός (ο) [1887] {χωρ. πληθ.} ο σεβασµός προς τον εαυτό 
µας· εκδηλώσεις του αποτελούν η αξιοπρεπής συµπεριφορά, η συνέ-
πεια σε αρχές και αξίες κ.ά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. self-
respect]. 

αυτοσκοπός (ο) [1869] {χωρ. πληθ.} ενέργεια ή διαδικασία που θεω-
ρείται ότι είναι το τελικό επιδιωκόµενο αποτέλεσµα (κυρ. αρνητ. για 
να δηλωθεί ότι κάτι δεν πρέπει να θεωρείται ως τέτοιο): η απόκτηση 
χρηµάτων δεν αποτελεί ~, αλλά µέσο για να ζήσει κανείς. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Selbstzweck]. 

αυτοστιγµεί επίρρ. [1883] (λόγ.) την ίδια στιγµή, χωρίς τη µεσολά-
βηση χρονικού διαστήµατος ΣΥΝ. αµέσως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 

αυτοσυγκέντρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) η διαδικασία εν-
δοσκοπήσεως και συγκεντρώσεως των νοητικών δυνάµεων τού ατό-
µου, η προσπάθεια για την αποφυγή κάθε περισπασµού, η διανοητι-
κή προσήλωση και συγκέντρωση σε ένα αντικείµενο. — αυτοσυ-
γκεντρώνοµαι ρ. 

αυτοσυγκράτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} το να συγκρατεί 
κανείς τον εαυτό του, κυριαρχώντας στα πάθη του και διατηρώντας 
τον αυτοέλεγχο του: συνιστώ ~ ΣΥΝ. αυτοκυριαρχία, ψυχραιµία. — 
αυτοσυγκρατούµαι ρ. {-είσαι...}. 

αυτοσύµβαση (η) [1893] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΝΟΜ. σύµ-
βαση που γίνεται από ένα µόνο άτοµο, το οποίο ενεργεί για λογαρια-
σµό του αλλά και ως εκπρόσωπος τού αντισυµβαλλοµένου. 

αυτοσυναισθηµα (το) {αυτοσυναισθήµατος | χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. Ο 
βαθµός εκτίµησης που έχει κάθε άτοµο για τον εαυτό του και τα 
ανάλογα συναισθήµατα που προκύπτουν από αυτήν: υψηλό | χαµηλό 
| θετικό | αρνητικό ~ ΣΥΝ. αυτοεκτίµηση. 

αυτοσυνείδηση (η) [1893] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. η επί-
γνωση που έχει κάθε άτοµο για τον εαυτό του ως φορέα νόησης και 
συναισθηµάτων, η συνείδηση τού εγώ, κατ' αντιδιαστολή προς τους 
άλλους (τα άλλα όντα και τον φυσικό κόσµο), η συνείδηση τής δια-
φοράς κάθε ατόµου από τα άλλα όντα (πβ. αυτογνωσία, η γνώση των 
χαρακτηριστικών τού ίδιου µας τού εαυτού) ΣΥΝ. αυτεπίγνωση. Επί-
σης αυτοσυνειδησία [1834]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Selbstbewußtsein]. 

αυτοσυντήρηση (η) [1878] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} το να συντη-
ρεί κανείς τον εαυτό του µε τα δικά του µέσα, να είναι αυτάρκης, 
ώστε να µην εξαρτάται από άλλους· ΦΡ. ΒΙΟΛ. ένστικτο αυτοσυντη- 

ρήσεως η έµφυτη φυσική ορµή που ωθεί κάθε ζωντανό οργανισµό 
στην εξασφάλιση µε τις δικές του δυνάµεις των απαραίτητων για 
την επιβίωση του. — αυτοσυντήρητος, -η, -ο [1858], αυτοσυντηρού- 
µαιρ. [1882] {-είσαι...}. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Selbsterhaltung]. 

αυτοσχεδιάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {αυτοσχεδίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} 1. ενεργώ αυθόρµητα, σύµφωνα µε την ανάγκη ή την έµπνευ-
ση τής στιγµής, χωρίς να ακολουθώ την τυπική ή συνήθη διαδικασία: 
οι µουσικοί τού συγκροτήµατος αυτοσχεδιάζουν επί σκηνής || ο ηθο-
ποιός αυτοσχεδίαζε επιτυχώς · 2. (κακόσ.) ενεργώ µε τρόπο πρόχειρο 
και χωρίς προσχεδιασµό: δεν δουλεύει προγραµµατισµένα, διαρκώς 
αυτοσχεδιάζει. — αυτοσχεδιασµός (ο) [µτγν,], αυτοσχεδιαστικός, -ή, 
-ό [αρχ.], αυτοσχεδ^σηκά επίρρ. 

αυτοσχέδιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που ακολουθεί την έµπνευση ή την 
απόφαση τής στιγµής, χωρίς συγκεκριµένο προγραµµατισµό ή 
προµελέτη: ~ ποίηµα | σύνθεση (γαλλ. impromptu) | τραγούδι || «Αυ-
τοσχέδιοι Στοχασµοί περί τής Ελληνικής Παιδείας και Γλώσσης» (οι 
διαφωτιστικές ιδέες τού Αδ. Κοραή, που περιλαµβάνονται στα Προ-
λεγόµενα των έργων του) ΣΥΝ. απρογραµµάτιστος, απροσχεδίαστος 2. 
(ειδικότ.) αυτός που γίνεται µε τα προς στιγµήν διαθέσιµα υλικά, που 
έχει σχεδιαστεί και εκτελεστεί από το ίδιο το άτοµο µε τρόπο πρό-
χειρο και βιαστικό: ~ εκρηκτικός µηχανισµός | παιχνίδια. — αυτο-
σχέδια | αυτοσχεδίως [µτγν.] επίρρ. 

αυτοτελής, -ής, -ές {αυτοτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει το 
αυτεξούσιο των ενεργειών του, που λειτουργεί χωρίς κανενός είδους 
εξάρτηση: η ίδρυση ενός ~ οργανισµού ελέγχου τής δηµοσιογραφικής 
δεοντολογίας µπορεί να συντελέσει στη µείωση των παρεκτροπών που 
παρατηρούνται στα ηλεκτρονικά ιδίως Μ.Μ.Ε. ΣΥΝ. ανεξάρτητος, 
αυτεξούσιος 2. (ειδικότ.) αυτός που υπάρχει ανεξάρτητος από άλ-
λους, που περιέχει από µόνος του ό,τι είναι απαραίτητο: ~ διαµέρι-
σµα · 3. αυτός που από µόνος του διαθέτει πληρότητα, που απαρτίζει 
µια πλήρη οντότητα: ~ νόηµα | έργο ΣΥΝ. τέλειος, πλήρης · 4. (ει-
δικότ.) αυτός που δεν συνεχίζεται, τού οποίου το περιεχόµενο ολο-
κληρώνεται σε µία και µόνη φορά: η νέα τηλεοπτική σειρά αποτε-
λείται από δέκα ~ επεισόδια. — αυτοτελώς επίρρ. [αρχ.], αυτοτέλεια 
(η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυτόνοµος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτο- + -τελής 
< τέλος]. 

αυτότροφος, -ος, -ο ΒΙΟΛ. κάθε οργανισµός που τρέφεται από ανόρ-
γανες µόνο ουσίες: τα φυτά είναι ~. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. autotrophe]. 

αυτού επίρρ. (λαϊκ.) σε αυτό το σηµείο: στάσου ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αύτοΰ, κατά τα επιρρ. σε -οΰ (πού, ούδαµοϋ, πανταχού κ.λπ.), πβ. άλλος 
- άλλου], 

αυτούθε επίρρ. {άκλ.} (λαϊκ.) από εκεί, εκεί. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
αύτοοθεν «εκεί ακριβώς» < αρχ, αύτόθεν (κατά το επίρρ. αύτοΰ) 
«από αυτό ακριβώς το σηµείο» < αύτο- + -θεν (βλ.λ.)]. 

αυτούνος, -η, -ο αντων. δεικτική (λαϊκ.) αυτός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
αύτοΰνος, από τη γεν. αύτουνοϋ, που πλάστηκε κατά το σχήµα εκείνος, 
εκείνου - έκεινοϋ]. 

αυτουργός, -ός, -ό 1. αυτός που ο ίδιος τέλεσε αξιόποινη πράξη, ο 
ίδιος ο δράστης: ο ~ τού εγκλήµατος 2. ηθικός αυτουργός αυτός που 
µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον (αυτουργό) την απόφαση να τελέσει 
την άδικη πράξη την οποία διέπραξε (πβ. λ. συνεργός, συναυτουργός). 
— αυτουργία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < αύτο- + -εργός < έργον]. 

αυτούσιος, -α, -ο αυτός που διατηρείται ακέραιος, ανέπαφος, χωρίς 
οποιαδήποτε ποιοτική ή ποσοτική µεταβολή ή εξωτερική επίδραση: 
έδωσε στη δηµοσιότητα ~ τα κείµενα τής συσκέψεως των πολιτικών 
ηγετών ΣΥΝ. ατόφυος. — αυτούσια επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αυτ(ο)- + ουσία < ούσα, θηλ. τ. µετοχής τού αρχ. ρ. είµί, πβ. 
έπι-ούσιος, άν-ούσιος, όµο-ούσιος κ.ά.]. 

αυτοφαγια (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η διατήρηση στη ζωή ενός ζωικού 
οργανισµού µε την κατανάλωση ουσιών που περιέχονται στους 
ιστούς του. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. autophagic]. 

αυτοφυής, -ής, -ές {αυτοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που φυτρώνει 
από µόνος του, χωρίς καλλιέργεια: ~ βλάστηση | φυτό. — αυτοφυώς 
επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < αύτο- + -
φυής < φύοµαι]. 

αυτόφυτος, -η, -ο αυτοφυής (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αύτο- + -φυτος < φύοµαι]. 

αυτόφωρος, -η, -ο ΝΟΜ. 1. (έγκληµα) τού οποίου ο δράστης συλ-
λαµβάνεται την ώρα που το πράττει (επ' αυτοφώρω) ή αµέσως µετά 
την τέλεση του· δεν θεωρείται ποτέ αυτόφωρο το έγκληµα εάν πα-
ρέλθει ολόκληρη η επόµενη ηµέρα από τη τέλεση τής πράξης· ΦΡ. επ' 
αυτοφώρω (έπ' αύτοφώρφ λαµβάνειν, Λυσίας 13, 85) τη στιγµή που 
τελείται ή τη στιγµή που µόλις έχει ολοκληρωθεί η αξιόποινη πράξη: 
έπιασε τους δύο κλέφτες - ΣΥΝ. (λαϊκ.) στα πράσα 2. (προφορ.) αυ-
τόφωρο (το) {αυτοφώρου} (α) δικαστήριο που έχει την εξουσία να δι-
κάσει τα σχετικά αδικήµατα: τον έστειλαν στο ~ || περνάει από - (β) 
(συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια τού οποίου, αν συλ-
ληφθεί ο δράστης, παραπέµπεται στο παραπάνω δικαστήριο: κρύ-
φτηκε στο σπίτι ενός συγγενή, µέχρις ότου παρέλθει το ~. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < αύτο- + -φωρος < φώρ (γεν. φωρός) «κλέφτης» < *bhör-, 
εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. *bher- > φέρ-ω, οπότε η λ. 
φώρ θα σήµαινε αρχικώς «αυτός που φέρει (µαζί του) το κλεµµένο 
αντικείµενο». Οµόρρ. κατάφωρος, φωρώµαι]. 

αυτόφωτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που εκπέµπει δικό του φως: ~ 
αστέρες ANT. ετερόφωτος 2. (µτφ.) αυτός που στηρίζεται στις δικές 
του ιδέες και γνώσεις, που δεν έχει βασιστεί σε άλλους, που ό,τι εί- 



αυτόχειρας 323 αφάλιση 
 

ναι το οφείλει στον εαυτό του: ~ πολιτικός ηγέτης. 
αυτόχειρας (ο/η) {αυτοχείρων} πρόσωπο που έχει αυτοκτονήσει: δεν 

έχουν γίνει ακόµα γνωστά τα στοιχεία τού τραγικού ~ || «Ιδανικοί ~» 
(ποίηµα τού Κ. Καρυωτάκη). [ΕΤΥΜ. < αρχ. αύτόχειρ, -ρος < αύτο- + 
χείρ «χέρι»]. 

αυτοχειρί επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) µε το ίδιο του το χέρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 
αυτοχειρία (η) [αρχ.] {αυτοχειριών} η αυτοκτονία. Επίσης αυτοχει-

ριασµός (ο) [1886]. — αυτοχειριάζοµαι ρ. [1845]. 
αυτοχθονισµός (ο) [1843] ΙΣΤ. πολιτική τάση που εκδηλώθηκε κατά 

τα πρώτα χρόνια τού νεοελληνικού κράτους και υποστήριζε ότι οι 
αυτόχθονες πρέπει να έχουν περισσότερα πολιτικά δικαιώµατα από 
τους οµογενείς, κυρ. τους Φαναριώτες. — αυτοχθονιστής (ο) [1852]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. autochthonism]. 

αυτόχθων (ο/η) (αυτόχθ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} πρόσωπο που κα-
τοικεί εξαρχής στη γη των προγόνων του, που δεν έχει έλθει στη γη 
όπου κατοικεί από άλλον τόπο1 ντόπιος, όχι έπηλυς ΣΥΝ. επιχώριος, 
ιθαγενής, γηγενής ANT. ετερόχθων. — αυτοχθονία (η) [1815]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ιθαγενής. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αυτόχθων < αύτο- + χθων, χθονός «γη». Οµόρρ. υπο-
χθόνιος, καταχθόνιος]. 

αυτόχρηµα επίρρ. (λόγ.) πραγµατικά· (κυριολ.) είναι το ίδιο πράγµα 
µε, εξισούται µε (από όπου η σηµασία «αληθινά, όντως»): η κατά-
σταση υδρεύσεως στο λεκανοπέδιο λόγω τής συνεχιζόµενης ανοµβρίας 
γίνεται ~ τραγική. [ΕΤΥΜ αρχ. < αύτο- + χρήµα «πράγµα - συµβάν», 
βλ. κ. παραχρήµα]. 

αυτοχρηµατοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η χρηµα-
τοδότηση επιχείρησης από δικούς της πόρους, από τα καθαρά κέρδη 
της, που διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση τους: το έργο θα κα-
τασκευαστεί µε ~ || η ~ των Α.Ε.Ι. — αυτοχρηµατοδοτούµαι ρ. {-εί-
ται...}, αυτοχρηµατοδοτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. autofinancement (νόθο συνθ.)]. 

αυτοψία (η) {αυτοψιών} 1. το να αποκτά κανείς προσωπική αντίληψη 
κάποιου συµβάντος, αντικρίζοντας µε τα ίδια του τα µάτια τα στοι-
χεία που έχουν άµεση σχέση µε αυτό 2. ΝΟΜ. το αποδεικτικό µέσο κατά 
το οποίο γίνεται από δικαστή ή αρµόδιο υπάλληλο υπό τους όρους τού 
νόµου άµεση αυτοπρόσωπη εξέταση σηµαντικών για τη δίκη κα-
ταστάσεων, π.χ. τού χώρου, των πραγµάτων ή και τού ανθρώπου που 
σχετίζεται µε την υπόθεση, προκειµένου να αποκτήσει άµεση αντί-
ληψη τής κατάστασης για τον σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης: το 
δικαστήριο διέταξε ~ για την εξακρίβωση των συνθηκών υπό τις ο-
ποίες τελέσθηκε το έγκληµα || (καταχρ.) συνεργείο τής Πολεοδοµίας 
διενήργησε - στα σπίτια των σεισµοπλήκτων, εξετάζοντας την κα-
ταλληλότητα τους. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. αυτόπτης]. 

αυτώνω ρ. µετβ. {αύτωσα} (προφορ.-οικ.) 1. κάνω (µε γενικότερη ση-
µασία, σε περιπτώσεις που ο οµιλητής δεν µπορεί να θυµηθεί το κα-
τάλληλο ρήµα ή δεν έχει συγκεκριµένη πράξη στο µυαλό του): πάει 
έρχεται, µαστορεύει, αυτώνει, δεν σταµατάει λεπτό 2. (ευφηµ. στην 
καθηµ. άτυπη οµιλία για αντικατάσταση ρήµατος -όπως το ρ. γαµώ-
που έχει χυδαίο περιεχόµενο): µη µας αυτώνεις τώρα και συ µ'αυτές 
τις αηδίες || φαίνεται ότι αθώα όπως ήταν, την παρέσυρε, την αύτω-σε 
και την εγκατέλειψε (βλ. κ. λ. απαυτώνώ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ απαυτός. 
[ΕΤΥΜ < αυτός, κατά τα ρ. σε -ωνω]. 

αυχένας (ο) 1. (επιστηµ.) το πίσω µέρος τού λαιµού: κάταγµα στον-
ΣΥΝ. τράχηλος, (καθηµ.) σβέρκος · 2. (µτφ.) στενή διάβαση ανάµεσα 
σε δύο κορυφογραµµές ΣΥΝ. διάσελο. — αυχενικός, -ή, -ό [1836]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· αύχήν (αιολ. άµφην | αύφην), αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
*άγχΈ-ην (µε πρόληψη τού F, οπότε *αΡγχ- > αύχ-) < ρ. αγχ-ω «πνίγω, 
σφίγγω τον λαιµό», πβ. σανσκρ. amhu- «στενός»]. 

αυχµηρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που έχει µαραθεί, ξεραθεί εντελώς 
από παρατεινόµενη ανοµβρία ή γενικότ. έλλειψη νερού: ~ έδαφος 
ΣΥΝ. ξηρός, άνυδρος · 2. (µτφ. για ύφος) ξηρός, σχολαστικός, χωρίς 
καλαισθησία: το ~ ύφος τού λόγου του κούρασε το ακροατήριο ΣΥΝ. 
στεγνός, τραχύς. — αυχµηρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αυχµός «ξηρασία, ανοµβρία» < *sauks-mos < αϋω | αϋω 
< αϋος (τό) «ξηρότητα» < I.E. *saus-os «ξηρός», πβ. σανσκρ. suska-, 
αγγλ. sere κ.ά. Οµόρρ. αύστ-ηρός (βλ.λ.)]. 

αφ' πρόθ. → από 
σφάγια κ. (λαϊκ.) αφαγίά (η) [µεσν.] η ολική στέρηση τής τροφής λό-
γω ανεπάρκειας τροφίµων ή η εκούσια περιορισµένη λήψη τροφής 
για λόγους διαιτητικούς: έµεινε πετσί και κόκκαλο από την ~. — 
άφανος, -η, -ο [µτγν.]. 

αφάγωτος, -η, -ο [µεσν.] (παθ.) 1. αυτός που δεν έχει φαγωθεί: έφυγαν 
οι καλεσµένοι και έµειναν τα πιο πολλά φαγητά - 2. (µτφ. για υλικά 
αγαθά) αυτός που δεν έχει ακόµα καταναλωθεί, ξοδευτεί µέχρι 
τέλους: τίποτε από την περιουσία των γονιών του δεν άφησε ~ · 3. 
(ενεργ.) αυτός που δεν έχει φάει, που έχει µείνει νηστικός: δεν του 
άρεσε το φαγητό και έφυγε πάλι - ΣΥΝ. νηστικός, άφαγος ANT. φα-
γωµένος, χορτάτος. Αφαία (η) ΜΥΘΟΛ. θεότητα τής Αίγινας που 
σχετίζεται µε τη θεά Αρτεµη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. θεωνύµιο, που απαντά και ως "Αφα, αγν. ετύµου]. 
αφαίµαξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. ΙΑΤΡ. η διαδικασία µε 
την οποία αφαιρείται ορισµένη ποσότητα αίµατος από οργανισµό για 
θεραπευτικούς ή διαγνωστικούς λόγους 2. (µτφ. για χρήµατα και 
υλικά αγαθά) η σηµαντική µείωση των περιουσιακών στοιχείων κά-
ποιου µέσω τής απόσπασης µέρους αυτών µε έµµεσο τρόπο, λ.χ. µε 
έµµεσους φόρους: νέα ~ θα υποστεί το εισόδηµα των εργαζοµένων 
µετά την εξαγγελία των νέων οικονοµικών µέτρων 3. (µτφ.) η αφαί-
ρεση από ένα σύνολο (έθνος, λαό, κοινότητα κ.λπ.) των πιο ζωτικών 

και παραγωγικών του δυνάµεων: πολιτιστική ~ τού έθνους µε τη µα-
ζική µετανάστευση ανθρώπων τού πνεύµατος ΣΥΝ. αποµύζηση.  — 
αφαιµακτικός, -ή, -ό [1867], αφαιµάσσω ρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ, < µτγν. 
άφαίµαξις < αφαιµάσσω < άφ- (< άπο-) + αίµάσσω < *αίµάτ-;'ω < αρχ. 
αίµα]. 

αφαιµαξοµετάγγιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ΙΑΤΡ. η µερική 
ή ολική αντικατάσταση τού αίµατος ασθενούς από ισοδύναµη πο-
σότητα αντίστοιχου φυσιολογικού αίµατος (µε ταυτόχρονη αφαίµα-
ξη τής προσβεβληµένης από συγκεκριµένη ασθένεια ποσότητας και 
µετάγγιση τής υγιούς) (βλ. κ. αλλαγή αίµατος, λ. αίµα). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. exsanguino-transfusion]. 

αφαίρεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (+από) 1. το να 
αποσπά κανείς (κάτι) από σύνολο ή σώµα: η ~ ενός φύλλου από το 
τετράδιο | τής πινακίδας κυκλοφορίας από το αυτοκίνητο | τού κα-
λύµµατος από ένα έπιπλο | επίµαχου άρθρου από το κείµενο νόµου | 
οργάνου ή όγκου µε εγχείρηση ΣΥΝ. (καθηµ.) βγάλσιµο, απόσπαση 
2. η εξάλειψη, η εξαφάνιση (ενοχλητικών) στοιχείων από µια επιφά-
νεια: η ~ των στιγµάτων 3. η στέρηση (δικαιώµατος) από τον νόµιµο 
κάτοχο του, λόγω µη νόµιµης ενέργειας του: - άδειας κυκλοφορίας 
από οδηγό | πινακίδων | ιθαγένειας | άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος 
4. η απόσπαση και ιδιοποίηση (ξένης περιουσίας): η ~ κοσµηµάτων 
από το θησαυροφυλάκιο | χρηµάτων από το ταµείο ΣΥΝ. αρπαγή, κλο-
πή, υπεξαίρεση 5. ΜΑΘ. η µαθηµατική πράξη µε την οποία βρίσκει 
κανείς τη διαφορά ανάµεσα σε δύο αριθµούς ή ποσά ή πίνακες ή 
διανύσµατα κ.λπ. και η οποία δηλώνεται µε το σύµβολο «πλην» ή 
«µείον» (-), π.χ. 10-7 = 3 6. ΓΛΩΣΣ. η αποβολή τού αρχικού φωνήεντος 
µιας λέξης, όταν η προηγούµενη τελειώνει σε φωνήεν (να έρθει -> να 
'ρθει)- είδος εκκρούσεως (βλ.λ.) κατ' αντιδιαστολή προς την έκθλιψη 
(το όνοµα → τ' όνοµα) 7. ΦΙΛΟΣ, η νοητική διαδικασία κατά την οποία 
αποµονώνονται τα κοινά στοιχεία συνόλου οµοειδών πραγµάτων, 
πράγµα που επιτρέπει τον καθορισµό τής γενικής έννοιας στην οποία 
υπάγονται αυτά 8. (ειδικότ. στις εικαστικές τέχνες) η αποµάκρυνση 
τού καλλιτέχνη από τη ρεαλιστική απεικόνιση τής πραγµατικότητας 
και η απόδοση τού αισθητικού αντικειµένου µε τρόπο αφηρηµένο, 
που βασίζεται στην προβολή αυθύπαρκτων µορφών, χρωµάτων κ.λπ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, απόστροφος, έκκρουση. 

αφαιρέσιµος, -η, -ο [1886] αυτός που είναι δυνατόν να αφαιρεθεί. 
αφαιρέτης (ο) {αφαιρετών} ΜΑΘ. Ο αφαιρετέος. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. αφαιρώ, πβ. κ. διαιρ-έτης]. 
αφαιρετέος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που πρέπει να αφαιρεθεί: ~ πο-

σότητα · 2. ΜΑΘ. αφαιρετέος (ο) ο δεύτερος όρος σε µια πράξη αφαί-
ρεσης α-β, δηλ. ο β (ο α λέγεται µειωτέος): στη διαφορά 12-4 µειωτέ-
ος είναι το 12 και ~ το 4. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

αφαιρετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αφαίρεση 
(σηµ. 8), την αποµάκρυνση από το συγκεκριµένο και την απόδοση 
µιας σχηµατοποιηµένης απεικόνισης: η ~ λειτουργία τής σύγχρονης 
τέχνης · 2. ΓΛΩΣΣ. αφαιρετική (η) (λατ. ablativus) πτώση που απαντά 
σε διάφορες γλώσσες για τη δήλωση τού σηµείου έναρξης µιας ενέρ-
γειας, τής προέλευσης και, ειδικότ., για τη δήλωση τού τρόπου, τού 
οργάνου ή τού δράστη µιας ενέργειας (π.χ. παιδιόθεν = από παιδί· 
πβ. γαλλ. la barque s'éloigne du rivage «η βάρκα αποµακρύνεται από 
την ακτή» [= ελλην. γεν.-αφαιρ.: αποµακρύνεται τής ακτής]). — 
αφαιρετικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

αφαιρετός, -ή, -ό [αρχ.] (για πράγµατα) αυτός που µπορεί να απο-
σπαστεί από εκεί όπου αρχικά ανήκε: ~ βάση ΣΥΝ. µετακινούµενος. 

αφαιρώ ρ. µετβ. {αφαιρείς... | αφαίρ-εσα (λόγ. αφήρεσα), -ούµαι, -έθη-
κα, (λόγ. µτχ. αφαιρεθείς, -είσα, -έν), αφηρηµένος (σπάν. αφαιρεµέ-
νος)} 1. παίρνω (ένα κοµµάτι) από ένα σύνολο, αποσπώ (κάτι) από το 
σύνολο όπου ανήκει: αν αφαιρέσεις ένα λιθάρι, καταρρέει όλο το οι-
κοδόµηµα ΣΥΝ. βγάζω, αποσπώ, αποσύρω, τραβώ 2. (για αφηρ. έν-
νοιες) στερώ (κάποιον) από κάτι, δεν του επιτρέπω να έχει κάτι που 
κατείχε: ~ την ελπίδα | την εµπιστοσύνη | το δικαίωµα | τη δυνατότητα 
| τον λόγο | την ιθαγένεια ΣΥΝ. στερώ, παίρνω πίσω 3. (ειδικότ.) 
αποσπώ (κάτι) από (άνθρωπο ή ζώο, µε ή χωρίς χειρουργική επέµβα-
ση για θεραπευτικούς λόγους): ~ όγκο | νεφρό ΣΥΝ. βγάζω· ΦΡ. αφαι-
ρώ τη ζωή (από κάποιον) σκοτώνω (κάποιον) 4. κάνω (κάτι) λιγότερο 
ή µικρότερο ποιοτικά ή ποσοτικά: αφαίρεσαν 5% από τους µισθούς 
των δηµοσίων υπαλλήλων || (κ. µτφ. ως προς την αξία ή τη σηµασία 
προσώπου ή πράγµατος) η ταραγµένη ζωή του δεν αφαιρεί τίποτε από 
την αξία τού συγγραφικού του έργου ΣΥΝ. µειώνω, ελαττώνω 5. 
εκτελώ την πράξη τής αφαίρεσης, βρίσκω τη διαφορά ανάµεσα σε 
δύο αριθµούς ή ποσά ή σύνολα: αν αφαιρέσουµε το ύψος τού πρώτου 
ορόφου από το ύψος τής οικοδοµής, θα βρούµε το ύψος τού ισογείου 
6. αποσπώ µε πλάγιους και επιλήψιµους τρόπους χωρίς να γίνω αντι-
ληπτός: αφαίρεσαν το περιεχόµενο τού χρηµατοκιβωτίου και εξαφα-
νίστηκαν ΣΥΝ. κλέβω, υπεξαιρώ 7. (µεσοπαθ. αφαιρούµαι) βυθίζοµαι 
στις σκέψεις µου, χάνω την αίσθηση τού χ(όρου και τού χρόνου, δεν 
προσέχω τι γίνεται γύρω µου: όταν διαβάζει κάτι που την ενδιαφέρει, 
αφαιρείται τελείως ΣΥΝ. ξεχνιέµαι, είµαι αφηρηµένος 8. (η µτχ. αφη-
ρηµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, εκπίπτω. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
αφαιρώ < άφ- (< άπο-) + αίρω (-έω) «κυριεύω, κατακτώ»]. 

αφαλάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η διαδικασία αφαί-
ρεσης τού αλατιού κυρ. από το θαλασσινό νερό, ώστε να καταστεί 
πόσιµο. — αφαλατωτής (ο), αφαλατώνω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < αφ- (< απο-) + -αλάτωση < αρχ. άλας (γεν. άλατος), µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. dessalement]. 

αφάλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η αφαίρεση τού αλατιού από 
παραθαλάσσιο έδαφος, για να γίνει καλλιεργήσιµο. Επίσης αφα-λισµός 
(ο). 
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[ΕΤΥΜ < αφ- (< απο-) + θ. αλι- (< αρχ. άλς, ό «αλάτι»), απόδ. τού 
γαλλ. dessalement]. αφαλοκόβω ρ. µετβ. {αφαλόκο-ψα, -πηκα, -µµένος) (λαϊκ.) 

1. κόβω 
το\> οµφάλιο λώρο σε έµβρυο · 2. προξενώ έντονο πόνο στην κοιλιά (κάποιου) 
από δυνατό κτύπηµα ή από υπερβολικό φορτίο. — αφαλο-κόψιµο (το). αφαλός 
(ο) 1. κοιλότητα πάνω στην επιφάνεια τής κοιλιάς, όπου ο οµφάλιος λώρος 
συνδέεται µε το έµβρυο κατά τη διάρκεια τής κύησης, ο οµφαλός- ΦΡ. (µτφ.) 
(µου) λύθηκε ο αφαλός (από κάτι) για κάτι που γίνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό: 
~ από τα γέλια (γέλασα πάρα πολύ) | από τον φόβο (φοβήθηκα πάρα πολύ) | από 
την κούραση (κουράστηκα πάρα πολύ) · 2. το κεντρικό σηµείο ή ο άξονας, στον 
οποίο καταλήγουν και συνδέονται τα διάφορα τµήµατα ενός τροχού ή ερ-
γαλείου, που λειτουργεί ως τροχός: ο ~ τής ρόδας | τού ψαλιδιού | τού έλικα. 
Επίσης (λαϊκότ.) αφάλι (το) [µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. οµφαλός (βλ.λ.), όπου η µεταβολή ό- > α- οφείλεται σε 
προληπτική αφοµοίωση]. 

αφάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. αγκαθωτός θάµνος που χρησιµοποιείται 
για προσάναµµα · 2. (µτφ. για τα µαλλιά) µαλλιά πολύ σγουρά, φουντωτά και 
απεριποίητα, που δίνουν την εικόνα θάµνου: έκανε ~ το µαλλί. [ΕΤΎΜ < α- 
προθεµ. + φάνα < φανός]. 

αφανάτιστος, -η, -ο [1892] αυτός που δεν φανατίστηκε: - οπαδός κόµµατος | 
ποδοσφαιρικής οµάδας ΑΝΤ. φανατισµένος, φανατικός. — αφανάτιστα επίρρ. 

αφάνεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη φήµης, ευρύτερης δηµοσιότητας: 
έµεινε για πολλά χρόνια στην ~ || ήθελε να παίξει σε µια σπουδαία ταινία, ώστε 
να βγει από την - ΣΥΝ. ασηµότητα 2. ΝΟΜ. η κατάσταση κάποιου, για τον 
οποίο πιθανολογείται ότι έχει πεθάνει, είτε διότι εξαφανίστηκε ευρισκόµενος 
σε κίνδυνο ζωής είτε διότι απουσιάζει για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς ο 
ίδιος να δώσει σηµεία ζωής- η κατάσταση αυτή κηρύσσεται από το δικαστήριο 
ύστερα από αίτηση προσώπου, τού οποίου δικαιώµατα (κληρονοµικά κ.ά.) 
εξαρτώνται από τον θάνατο τού παραπάνω ατόµου: (για δικαστήριο) κηρύσσω 
κάποιον σε ~. 

αφανέρωτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να φα-
νερωθεί, που µένει κρυφός: - µυστικό ΣΥΝ. ανείπωτος. — αφανέρω-τα 
επίρρ. 

αφανής, -ής, -ές {αφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που υπάρχει ή ενεργεί 
χωρίς να φαίνεται: ~ ήρωας | εργάτης των γραµµάτων | δυνάµεις 2. ΑΣΤΡΟΝ. 
αφανής αστέρας βλ. λ. αστέρας ✈  3. αυτός που δεν είναι ιδιαίτερα ένδοξος ή 
φηµισµένος ή που έχει λησµονηθεί, που δεν απέκτησε ιδιαίτερη αξία και 
φήµη: - ποιητής | πολιτικός | καταγωγή ΣΥΝ. άσηµος 4. ΝΟΜ. αφανής εταιρεία 
προσωπική εταιρεία χωρίς νοµική προσωπικότητα επί τής οποίας ο εταιρικός 
δεσµός λειτουργεί αποκλειστικά στις προς τα έσω σχέσεις των εταίρων, ενώ 
προς τα έξω (προς τους τρίτους) δρα στο δικό του όνοµα µόνον ο εµφανής 
εταίρος και όχι και οι υπόλοιποι (αφανείς) εταίροι. — αφανώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + -φανής < θ. φαν-, πβ. παθ. αόρ. β' εφάν-ην, ρ. 
φαίνοµαι]. 

αφανίζω ρ. µετβ. {αφάνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. καταστρέφω ολοκληρωτικά: οι 
φωτιές αφάνισαν τα δάση || ο πόλεµος αφάνισε χωριά ολόκληρα ΣΥΝ. ρηµάζω, 
καταστρέφω, ερηµώνω 2. (µτφ.) εξοντώνω (οικονοµικά, κοινωνικά ή 
πολιτικά): θέλει να αφανίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους από προσώπου 
γης ΣΥΝ. εξαλείφω, εξοντώνω, (λαϊκ.) κάνω σκόνη 3. (µεσοπαθ. αφανίζοµαι) 
(α) καταστρέφοµαι ολοσχερώς: στον πόλεµο πόλεις ολόκληρες αφανίστηκαν 
(β) παύω να υφίσταµαι και να φαίνοµαι: το κόµµα τους υπέστη τόσο µεγάλη 
ήττα στις εκλογές, που αφανίστηκε ως πολιτική δύναµη ΣΥΝ. χάνοµαι, 
εξαλείφοµαι, σβήνω. — αφανισµός (ο) [µτγν.], αφανιστής (ο) [µτγν.], 
αφανιστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΎΜ αρχ. < αφανής], 

αφάνταστα επίρρ.· σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό, πάρα πολύ: στις εκπτώσεις 
βρίσκει κανείς ρούχα σε ~ χαµηλές τιµές || ήταν ~ καλός µαζί µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
επιτατικός. 

αφάνταστος, -η, -ο [µτγν.] (για θετικές ή αρνητικές καταστάσεις) αυτός που δεν 
µπορεί να τον φανταστεί κανείς, πάρα πολύ µεγάλος: αγόρασα µια τηλεόραση 
µε ~ ευκολίες πληρωµής || στο πάρτι είχε ~ κέφι || έζησε µέσα σε ~ δυστυχία || 
πάλεψε µε ~ εµπόδια' τα κατάφερε όµως ΣΥΝ. απερίγραπτος, απίστευτος. 

άφαντος, -η, -ο 1. αυτός που έχει εξαφανιστεί και δεν δίνει σηµεία ζωής: οι δύο 
κουκουλοφόροι, που λήστεψαν την τράπεζα, έγιναν ~ • 2. ΝΟΜ. αυτός που έχει 
κηρυχθεί σε αφάνεια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + -φαντος < θ. φαν-, 
πβ. παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην, ρ. φαίνοµαι]. 

αφάρµακος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν περιέχει φάρµακα: ~ ιατρική (π.χ. 
βελονισµός κ.ά.). 

αφαρπαζω ρ. µετβ. {αφήρπασα, αφηρπά-χθην/-γην, -ης, -η..., (καθηµ. 
αφαρπάχθηκα), -σµένος} (λόγ.) 1. αποσπώ κάτι από κάπου βίαια και απότοµα 
2. (ειδικότ.) αρπάζω βίαια από κάποιον κάτι: οι εισβολείς αφήρπασαν από τους 
αιχµαλώτους οτιδήποτε πολύτιµο είχαν πάνω τους (πβ. λ. υφαρπάζω). — 
α<ραρπαγή (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < άφ- (< άπο-) + αρπάζω]. 

αφασία (η) {αφασιών} 1. ΙΑΤΡ. προσωρινή ή µόνιµη απώλεια τής ικανότητας 
για οµιλία, ακολουθούµενη και από απώλεια τής ικανότητας για κατανόηση 
τού προφορικού ή τού γραπτού λόγου, η οποία οφείλεται σε διαταραχή ή 
βλάβη των αντίστοιχων εγκεφαλικών κέντρων 2. (αργκό για πρόσ.) αυτός που 
δεν κινείται εντός των ορίων τής κοινής λογικής, που ενεργεί απρόβλεπτα και 
ασυνάρτητα: αυτό 

το άτοµο είναι σκέτη ~. — αφασικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < άφατος, o νευρολογικός όρ. είναι αντιδάν., < νεολατ. 
aphasia]. 

άφατος, -η, -ο (εµφατ.) αυτός που δεν µπορεί να ειπωθεί, να εκφραστεί µε λόγια: 
~ πόνος | θλίψη | δυστυχία | οδύνη | χαρά ΣΥΝ. ανείπωτος, απερίγραπτος. — 
άφατα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + -φατος < φα-
, συνεσταλµ. βαθµ. τού ρ. φη-µί«λέγω» (βλ. λ. φήµη)]. 

αφατρίαστος, -η, -ο [1876] (κυρ. σε πολιτικά κόµµατα) αυτός που δεν έχει 
ενταχθεί σε φατρία (βλ.λ.). 

Αφγανιστάν (το) {άκλ.} (πάστο Dowlet-e Eslämi-ye Afghänestän = Ισλαµικό 
Κράτος τού Αφγανιστάν) κράτος τής Κ. Ασίας µε πρωτεύουσα την Καµπούλ, 
επίσηµη γλώσσα την Πάστο και νόµισµα το αφ-γάνι. — Αφγανός (ο), Αφγανή 
(η), αφγανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < πάστο Afghanistan «χώρα των Αφγανών» < 
Afghan < σανσκρ. âsva-gan «χώρα των ιππέων». Η ονοµασία Αφγανιστάν δεν 
χρησιµοποιήθηκε παρά προς το τέλος τού 18ου αι.· υποστηρίζεται ότι η πε-
ριοχή ονοµαζόταν προηγουµένως Aryana «χώρα των Αρίων» και ότι 
µετακινήθηκαν σε αυτήν ινδικά φύλα κατά τη 2η χιλιετία π.Χ.]. 

αφέγγαρος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που δεν έχει φεγγάρι: ~ βράδυ ΣΥΝ. ασέληνος. 
αφέγγΐστος, -η, -ο αυτός που δεν είναι διαφανής και δεν φεγγίζει. 
άφεγγος, -η, -ο αυτός που δεν έχει φέγγος, που δεν φωτίζεται: ~ νύχτα ΣΥΝ. 

σκοτεινός. Επίσης α<ρεγγής, -ής, -ές [αρχ.]. — ά<ρεγγα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. άβαφος. 

αφεορώνας (ο) (λόγ.) 1. ο πρωκτός · 2. το αποχωρητήριο. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
άφεδρών, -ώνος «αποχωρητήριο» < άφ- (< άπο-) + έδρα]. 

αφέθηκα ρ. → αφήνω 
αφεθώ (να/θα) ρ. → αφήνω 
αφειδής, -ής, -ές {αφειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για άψυχα) αυτός που παρέχεται 

σε αφθονία (χωρίς περιορισµούς ή µέτρο): πολιτική αφει-δών υποσχέσεων και 
παροχών ΣΥΝ. άφθονος. [ΕΤΥΜ; αρχ. < ά- στερητ. + -φειδής < φείδοµαι]. 

αφειδώλευτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που παρέχεται απλόχερα, χωρίς φειδώ: ~ 
αγάπη. — αφειδώλευτα επίρρ. [ΕΤΥΜ,< OC- στερητ. + φειδωλεύοµαι < 
φειδωλός]. 

αφειδώς επίρρ. [αρχ.] 1. σε αφθονία, σε πολύ µεγάλο αριθµό, χωρίς φειδώ: 
προσφέρει ~ χρήµατα ΣΥΝ. απλόχερα 2. (κακόσ.) ασυλλόγιστα, χωρίς 
συναίσθηση τής αξίας τους: ξοδεύει ~ το βίος των δικών του ΣΥΝ. σπάταλα. 

αφέλεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ. | αφελειών (σηµ. 3)} 1. (κακόσ.) η έλλειψη 
κριτικής ικανότητας, η ευπιστία: εκµεταλλευόταν την ~ των χωρικών, 
πουλώντας τους ψευτογιατρικά ΑΝΤ. πονηριά, πανουργία 2. η απλοϊκότητα 
στους τρόπους και στη συµπεριφορά: εγώ από ~ έκανα την ερώτηση· δεν είχα 
πρόθεση να τον προσβάλω || παιδική ~ ΑΝΤ. υστεροβουλία, πονηρία 3. 
αφέλειες (οι) [1892] (α) χτένισµα στο οποίο τα µαλλιά πέφτουν ελεύθερα 
µπροστά, καλύπτοντας ελαφρά το µέτωπο: έκοψε τα µαλλιά της ~ (β) 
(συνεκδ.) τα ίδια τα µαλλιά που πέφτουν µπροστά από το µέτωπο: αφήνει ~. 

αφελής, -ής, -ές {αφελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· αφελέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που 
δεν κάνει πονηρές σκέψεις ή δεν υποψιάζεται εύκολα, που πιστεύει αµέσως 
ό,τι λέγεται, χωρίς να υποψιάζεται ότι µπορεί να κρύβεται κάτι κακό: πολλοί ~ 
παρασύρονται από επαγγελµατίες απατεώνες || αυτά είναι για τους -■ δεν 
φαντάζοµαι να τα πιστεύεις ΣΥΝ. αγαθός, αθώος, εύπιστος 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη εξυπνάδας, κυρ. επειδή δεν λαµβάνει υπ' όψιν τι 
κρύβεται πίσω από την πρώτη εντύπωση: - ερώτηση | ισχυρισµός | σκεπτικό | 
σκέψη | συλλογισµός ΣΥΝ. ανόητος, χαζός 3. απλοϊκός στους τρόπους και στη 
συµπεριφορά. — αφελώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, ανόητος. 
[ΕΤΥΜ αρχ.. αβεβ. ετύµου. Αν η αρχική σηµ. τής λ. είναι «οµαλός, χωρίς 
πέτρες» (πβ. Αριστοφ. Ίππής 527: διά τών αφελών πεδίων), τότε πιθ. αφελής < 
ά- στερητ. + -φελής < *φέλος, που συνδ. µε το ουσ. φελ-λεύς «πετρώδης» < 
φελλός (< *φελ-νός) (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ·]· 

αφελληνισµός (ο) η διαδικασία εξαφάνισης των ελληνικών χαρακτηριστικών, 
των στοιχείων (γλωσσικών, λαογραφικών, θρησκευτικών κ.λπ.) που 
συγκροτούν την ελληνική εθνική ταυτότητα: ο ~ τού Πόντου | τής 
Κωνσταντινούπολης ΑΝΤ. εξελληνισµός. — αφελληνίζω ρ. 

αφενός επίρρ. (λόγ.) από τη µια (πλευρά) (έχει απόδοση το αφετέρου): θα τον 
ψηφίσω, ~ γιατί είναι µαχητικός, αφετέρου γιατί είναι ευφυής. [ΕΤΥΜ < 
αφ'ενός, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. d'une part]. 

αφεντάνθρωπος (ο) {αφεντανθρώπων} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που έχει το 
παρουσιαστικό και τους τρόπους ανθρώπου ευγενούς καταγωγής ΣΥΝ. 
αρχοντάνθρωπος 2. (µτφ.) πρόσωπο που δεν τσιγγουνεύεται να προσφέρει 
στους άλλους ΣΥΝ. γενναιόδωρος. 

αφεντεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {αφέντευσα} εξουσιάζω, κυριαρχώ πάνω σε 
(κάποιον/κάτι), είµαι αφέντης ΣΥΝ. διαφεντεύω. 

αφέντης (ο) {-ες κ. -άδες}, αφέντρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που έχει 
εξουσία επιβολής τής βούλησης του σε άλλους, ο κυρίαρχος, ο εξουσιαστής: 
δεν έχουµε ανάγκη από αφέντες || οι ~ των λαών ΣΥΝ. δυνάστης, ηγεµόνας 2. 
(ειδικότ.) πρόσωπο που έχει εξουσία σε περιορισµένη τοπικά έκταση µε τη 
δύναµη τού πλούτου ή τής αριστοκρατικής του καταγωγής: ο ~ τού κάµπου 
ΣΥΝ, αυθέντης, άρχοντας, δεσπότης 3. πρόσωπο που έχει την απόλυτη 
κυριότητα και ευθύνη (για κάποιον/κάτι), το αφεντικό, ο ιδιοκτήτης: είµαι ~ 
τού εαυτού µου || ποιος είναι ο - τού σκύλου; || ο ~ τού σπιτιού ΣΥΝ. κύριος 4. 
(παλαιότ.) ως προσφώνηση, κυρ. σε κάποιον που αναγνώριζε- 
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ται ως ανώτερος: συµπάθα µε, αφέντη µου || πολυχρονεµένε µου αφέντη 5. ο 
κύριος τού σπιτιού, η κεφαλή τής οικογένειας, ο σύζυγος, ο πατέρας: ο άντρας 
µου κι ~ µου- ΦΡ. (α) πατέρας - αφέντης (ο) βλ. λ. πατέρας (β) (παροιµ.) η 
πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη η πολλή δουλειά καταστρέφει τον άνθρωπο, 
γιατί του στερεί όλες τις χαρές τής ζωής. Επίσης (λαϊκ.) εφέντης (ο), αφέντισσα 
(η) {αφεντισσών}. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *αφθέντης < αρχ. αύθέντης (βλ.λ.). Από τη 
λ. αφέντης προήλθε επίσης το τουρκ. efendi]. αφεντιά (η) [µεσν.] (συνήθ. µε τον 
αδύνατο τύπο τής γενικής των προσωπικών αντων.) η αφεντιά µου | σου | του 
κ.λπ. εγώ, εσύ, αυτός ο ίδιος κ.λπ.· ως προσφώνηση: (α) (παλαιότ.) για την 
έκφραση σεβασµού και υποταγής σε ανώτερο: ό,τι επιθυµεί η αφεντιά σας (β) 
(ει-ρων.) σε κάποιον προς τον οποίο έχουµε αρνητική ή κριτική στάση: να µας 
συγχωρεί η αφεντιά σου, που δεν σου κάναµε τη χάρη || µεγάλη ιδέα έχει για την 
αφεντιά της. αφεντικό (το), αφεντικίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο στο 
οποίο ανήκει (κάποιος/κάτι) και έχει την ευθύνη του, ιδιοκτήτης: το ~ του 
σκύλου || το ~ τού σπιτιού | τού µαγαζιού ΣΥΝ. κύριος, κάτοχος 2. πρόσωπο που 
προΐσταται ή εποπτεύει τους εργαζοµένους σε συγκεκριµένο τοµέα και 
συνδέεται µαζί τους µε την εργασιακή σχέση προϊσταµένου - υφισταµένου: το ~ 
τής επιχείρησης || το ~ τής έκανε παρατήρηση για την καθυστέρηση ΣΥΝ. 
διευθυντής 3. (ειδικότ.) ο οικοδεσπότης σε σχέση µε το υπηρετικό του 
προσωπικό ΣΥΝ. κύριος 4. αφεντικά (τα) (παλαιότ.) (α) ο κύριος και η κυρία 
τού σπιτιού σε σχέση µε το υπηρετικό προσωπικό (β) η τάξη των 
µεγαλοκεφαλαιούχων, των εργοδοτών σε σχέση µε τους εργαζοµένους: τα ~ δεν 
ενδιαφέρονται για τα προβλήµατα τού εργάτη || κάνει ό,τι του πουν τα µεγάλα ~ 
(αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή τής διοικητικής ιεραρχίας επιχειρήσεων, 
οργανισµών κ.τ.ό.) ΣΥΝ. εργοδοσία (γ) πρόσωπα που έχουν υπό την εξουσία ή 
την επιρροή τους τους άλλους: αυτοί είναι σήµερα τα ~ τού κόσµου. Επίσης 
(λαϊκότ.) αφεντικός (ο) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ, < µεσν. αφεντικός < µτγν. αυθεντικός, 
βλ. κ. λ. αφέντης]. αφεντοµουτσουνάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.-ειρων.) (+ 
µου, σου, του κ.λπ.) εγώ (εσύ, αυτός κ.λπ.), ο εαυτός: «βγάζει την ~ του στο 
γυαλί (= στην τηλεόραση)» (εφηµ.). αφεντοπουλο (το) [µεσν.], αφεντοπουλα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} το 
παιδί τού αφέντη, νεαρός αφέντης ΣΥΝ. αρχοντόπουλο. αφερέγγυος, -α, -ο 
[1871] αυτός που δεν εµπνέει εµπιστοσύνη, τον οποίο δεν µπορεί να εµπιστευθεί 
κανείς: ~ πολιτικός | µέσα ενηµέρωσης | πρόσωπο ΣΥΝ. αναξιόπιστος ΑΝΤ. 
φερέγγυος, αξιόπιστος. — αφερέγγυα επίρρ., αφερεγγυότητα (η) [1838]. άφεριµ 
κ. αφερίµ επιφών. (λαϊκ.) εύγε, µπράβο, καλώς· (συχνά ει-ρων.) για τη δήλωση 
αποδοκιµασίας προς τα λεγόµενα (κάποιου): ~! Ωραία τα κατάφερες πάλι! 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. aferim]. αφερµατίζω ρ. µετβ. [1858] {αφερµάτισ-α, -τηκα, -
µένος} αφαιρώ από ένα πλοίο το έρµα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ, < αφ- (< απο-) + -ερµατίζω (< αρχ. έρµα, -ατός), µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. délester]. άφεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (λόγ.) 1. η απαλλαγή 
από κάτι: -χρέους 2. ΕΚΚΛΗΣ. η συγχώρηση: ~ αµαρτιών ΦΡ. δίνω άφεση 
(αµαρτιών) κυρίως στα πλαίσια τής εξοµολόγησης (i) (για ιερέα) συγχωρώ 
αµαρτήµατα: αν δεν εξοµολογηθεί πρώτα, δεν του δίνεται άφεση (αµαρτιών) (ii) 
(κατ' επέκτ.) αθωώνω, απαλλάσσω από ευθύνη, ενοχή: δεν πρόκειται να δοθεί 
άφεση αµαρτιών σε όσους εµπλέκονται στο σκάνδαλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένεση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άφεσις, αρχική σηµ. «απελευθέρωση, απαλλαγή», < άφίηµι 
«αφήνω». Στην Κ.∆. η λ. απαντά πολύ συχνά στη φρ. άφεσις αµαρτιών (π.χ. 
Μάρκ. 1, 4: κηρύσσων βάπτισµα µετανοίας εις άφε-σιν αµαρτιών)]. αφέσιµος, -
η, -ο αυτός που µπορεί ή του αξίζει να συγχωρηθεί: ~ παράπτωµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άφεσις + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. εφέσ-ιµος]. αφετέρου 
επίρρ. (λόγ.) από την άλλη (πλευρά) (ως απόδοση τού αφενός): αφενός µεν τον 
συµπαθώ ιδιαίτερα, ~ δε είναι καθόλα άξιος || είσαι απαράδεκτος, αφενός γιατί 
άργησες, - γιατί θεώρησες έξυπνο να βάλεις και τις φωνές (πβ. λ. αφενός). 
[ΕΤΥΜ. < αφ'ετέρου, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. d'autre part]. αφετηρία (η) 
{αφετηριών} 1. (σε αγώνα δρόµου, ταχύτητας, ιπποδροµίες κ.λπ.) η διακριτή 
γραµµή µέσα στον αγωνιστικό χώρο, πίσω ακριβώς από την οποία παίρνουν 
θέση οι διαγωνιζόµενοι (δροµείς, άλογα, αυτοκίνητα κ.λπ.) και από όπου 
δίνεται το παράγγελµα για την εκκίνηση 2. (για µεταφορικά µέσα) το σηµείο 
από όπου ξεκινά σε τακτά χρονικά διαστήµατα το κάθε δροµολόγιο: η ~ των 
λεωφορείων ΑΝΤ. τέρµα 3. (ειδικότ. σε παιχνίδια) το διακριτό σηµείο από όπου 
αρχίζει να παίζει παίκτης, να τοποθετεί τα πιόνια του κ.λπ. • 4. (µτφ.) η αρχή 
(µιας ενέργειας ή κατάστασης), το πρώτο έναυσµα: ΤΟ γεγονός αυτό θα 
αποτελέσει ~ νέων εξελίξεων για την πολιτική ζωή τής χώρας µας || το συνέδριο 
θα αποτελέσει ~ για την αναγέννηση τού κόµµατος || αντιµετωπίζουµε τη νέα 
εποχή ως ~ κοσµογονικών αλλαγών ΣΥΝ. απαρχή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. αφετηρία (γραµµή), θηλ. τού επιθ. άφετήριος < άφετήρ, -
ήρος < αρχ. άφίηµι «αφήνω»]. αφετηριος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) κατάλληλος για 
ρίξιµο ή εκσφενδόνιση^ ~ όργανο (εκσφενδονιστική µηχανή) | έρµα. αφέτης (ο) 
{αφετών} πρόσωπο που δίνει το σύνθηµα εκκίνησης σε αγώνες (δροµέων, 
αλόγων, αυτοκινήτων κ.λπ.) και παρακολουθεί την οµαλή διεξαγωγή τους. 
[ΕΤΥΜ. (χτγν. < αρχ. άφίηµι «αφήνω»]. αφετικός1, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που 
σχετίζεται µε την άφεση, τη συγ- 

χώρηση. 
[ΕΤΥΜ. ιιτγν. < αρχ. άφεσις]. 

αφετικός2, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την εκκίνηση (βλ. κ. λ. αφέτης). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αφέτης]. 

αφετουόζο επίρρ. ΜΟΥΣ. µε αφοσίωση· ως εκφραστική ένδειξη κατά την 
εκτέλεση µουσικού κοµµατιού. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. affettuoso < affetto «αφοσίωση» < λατ. affectum, ουδ. τού 
επιθ. affectus «διάθεση - εύνοια» < ρ. affido (< ad + facio)]. 

άφευκτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν µπορεί να τον αποφύγει κανείς: τα ~ 
κτυπήµατα τής µοίρας ΣΥΝ. αναπόφευκτος, αναπόδραστος, αναπότρεπτος. — 
αφεύκτως επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + φευκτός < φεύγω]. 

αφέ||)Τ\µα (το) {αφεψήµ-ατος | -ατα, -άτων} ζεστό ρόφηµα από διάφορα 
φυτικά µέρη (άνθη, φύλλα, ρίζα, σπέρµατα κ.λπ.), τα οποία αφού τεµαχιστούν 
θερµαίνονται µέχρι βρασµού για λίγη ώρα και στη συνέχεια διηθούνται ενώ το 
παρασκεύασµα είναι ακόµη θερµό: ~ από χαµοµήλι | φασκόµηλο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. άφέψω «διυλίζω µε βρασµό» < άφ- (< απο-) + εψω 
«ψήνω, καίω, βράζω», βλ. κ. ψήνω]. 

αφέψηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η διαδικασία παρασκευής 
αφεψήµατος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άφέψησις < αρχ. άφέψω «διυλίζω µε βρασµό» (βλ. κ. 
αφέψηµα)]. 

αφή (η) 1. µία από τις πέντε αισθήσεις, κατά την οποία οτιδήποτε (πρόσωπο, 
ζώο ή πράγµα) γίνεται αντιληπτό µέσω τής φυσικής επαφής, τού αγγίγµατος, 
και η οποία έχει ως αισθητήριο όργανο το δέρµα: µαλακός στην - || ευχάριστο 
στην - ΣΥΝ. άγγιγµα, πιάσιµο, ψαύση · 2. (λόγ.) το άναµµα· κυρ. στις ΦΡ. (α) 
αφή τής ολυµπιακής φλόγας η τελετουργική διαδικασία κατά την οποία 
ανάβεται η ιερή φλόγα των Ολυµπιακών Αγώνων: η τελετή αφής τής 
ολυµπιακής φλόγας στην αρχαία Ολυµπία (β) (αρχαιοπρ.) περί λύχνων αφάς 
βλ. λ. λύχνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άφή < άπτω «αγγίζω - 
ανάβω» (βλ.λ.)]. 

αφήγηµα (το) [αρχ.] {αφηγήµ-ατος | -ατα, -άτων} η έκθεση ή εξιστόρηση 
πραγµατικών ή φανταστικών γεγονότων σε γραπτό συνήθ. λόγο: ιστορικό | 
πολεµικό ~ ΣΥΝ. ιστορία, αφήγηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

αφηγηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αφήγηση (κυρ. 
σηµ. 2): ~ τεχνικές | δοµή | χρόνος | επίπεδα | τρόπος | αρετές | είδη ΣΥΝ. 
διηγηµατικός 2. αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά (στη µορφή και στο 
περιεχόµενο) αφηγήµατος: - λόγος | κείµενο | ύφος. — αφηγηµατικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ., αφηγηµατικότητα (η) [1895]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

αφηγηµατολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΛ. η θεωρία τής αφήγησης (σηµ. 2). — 
αφηγηµατολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. narratology]. 

αφήγηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η (προφορική ή γραπτή) 
έκθεση σειράς γεγονότων (πραγµατικών ή φανταστικών) µε ορισµένο τρόπο 
(λογοτεχνικό, ιστορικό, παραµυθικό κ.ά.): έναρξη | διακοπή | τέλος τής - || η ~ 
ηρωικών πράξεων || η ~ τού γέρου διανθιζόταν από παροιµίες 2. ΦΙΛΟΛ. η 
γραπτή παρουσίαση σειράς γεγονότων, η αλληλουχία γεγονότων σε κείµενο (η 
οποία παρουσιάζεται µε συγκεκριµένη τεχνική): η δοµή τής ~ || τεχνικές τής ~|| 
ο χρόνος | τα πρόσωπα | η οπτική γωνία | η ροή τής - || εγκιβωτισµένη ~ (βλ. λ. 
εγκιβωτισµός) || έµµετρη | πεζή ~. — αφηγητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

αφηγητής (ο) [µτγν.], αφηγήτρια (η) [1888] {αφηγητριών} το πρόσωπο που 
εξιστορεί γεγονότα (κυρ. σε λογοτεχνικό ή άλλο έργο, ντοκιµαντέρ κ.λπ.): σε 
πολλά θεατρικά έργα ένας ~ εξιστορεί στους θεατές γεγονότα που δεν 
παριστάνονται στη σκηνή || ο ~ µιλάει σε πρώτο πρόσωπο, µε αποτέλεσµα το 
µυθιστόρηµα να αποκτά αυτοβιογραφικό χαρακτήρα || γοητευτικός | 
ενδιαφέρων | ταλαντούχος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

αφηγούµαι ρ. µετβ. αποθ. {αφηγείσαι... | αφηγή-θηκα, -µένος} διηγούµαι (κυρ. 
γεγονότα που αποτελούν την υπόθεση έργου, το θέµα ντοκιµαντέρ κ.λπ.): στον 
πρόλογο τής κωµωδίας ένας ηθοποιός αφηγείται στους θεατές όσα έχουν 
προηγηθεί || ~ παραστατικά | µε ζωντάνια ΣΥΝ. εξιστορώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός, ηγούµαι. [IIXM < αρχ. αφηγούµαι, αρχική σηµ. «οδηγώ, είµαι 
αρχηγός», < άφ-(< άπο-) + ηγούµαι (-έο-). Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

αφήλιο (το) [1825] {αφηλίου | χωρ. πληθ.} ΑΣΤΡΟΝ. το σηµείο τής ελλειπτικής 
τροχιάς ενός πλανήτη (ή κοµήτη), το οποίο βρίσκεται στη µεγαλύτερη 
απόσταση από τον Ήλιο, ο οποίος αποτελεί τη µία εστία τής έλλειψης ΑΝΤ. 
περιήλιο. 
[ΕΤΥΜ. < αφ- (< απο-) + -ήλιο < ήλιος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
aphélie]. 

αφηνιάζω ρ. αµετβ. {αφηνίασ-α (κ. αφή-νια-σα), -µένος} 1. (για άλογα) µε 
πιάνει µανία και δεν υπακούω στις εντολές τού αναβάτη: το άλογο αφήνιασε 
και έριξε κάτω τον αναβάτη του ΣΥΝ. αποχαλινώνοµαι 2. (µτφ. για πρόσ.) 
εξαγριώνοµαι, γίνοµαι έξω φρενών: ο πατέρας αφήνιασε, όταν είδε ότι ο γυιος 
του αγόρασε µηχανή χωρίς να τον ρωτήσει ΣΥΝ. λυσσώ, γίνοµαι εκτός εαυτού, 
βουρλίζοµαι, βγαίνω από τα ρούχα µου. — αφηνίαση (η) [µτγν.] κ. 
αφηνιασµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < άφ- (< άπο-) + -ηνιάζω < ηνία. Η λ. 
αρχικώς αναφερόταν σε άλογα που δεν συγκρατούνται από τα ηνία, που δεν 
υποτάσσονται στον αναβάτη]. 

αφήνω ρ. µετβ. {άφησα (προστ. άφησε κ. άσε, άστε), αφέθηκα (να/θα αφεθώ), 
αφηµένος} 1. παύω να έχω επαφή µε (κάποιον/κάτι), να κρατώ (κάτι): - τη 
χειρολαβή | το χέρι τού µωρού || άφησε το χέρι µου, µε πονάς! 2. (ειδικότ.) 
ακουµπώ (κάτι) πάνω σε επιφάνεια: ~ το κουτί στο τραπέζι ΣΥΝ. τοποθετώ · 3. 
(ειδικότ. για ανθρώπους) κατεβάζω 
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(κάποιον) από όχηµα σε συγκεκριµένο σηµείο: -ΠοΟ θέλεις να σε 
αφήσουµε; -Άσε µε στη γωνία ΣΥΝ. αποβιβάζω · 4. βγάζω από τη φυ-
λακή (κάποιον): άφησαν όλους τους πολιτικούς κρατουµένους || αφέ-
θηκε ελεύθερος µε εγγύηση ΣΥΝ. αποφυλακίζω, απελευθερώνω, απο-
λύω · 5. αλλάζω πορεία, στρέφοµαι προς άλλη κατεύθυνση ή εγκα-
ταλείπω κάτι ηµιτελές (ενώ έχει ήδη ξεκινήσει): άφησε την Ιατρική, 
για να γίνει ηθοποιός- ΦΡ. αφήνω τον γάµο και πάω για πουρνάρια 
εγκαταλείπω κάτι σηµαντικό για κάτι χωρίς ιδιαίτερη σηµασία ΣΥΝ. 
διακόπτω, σταµατώ 6. αποµακρύνοµαι από (κάποιον/κάτι), προσπαθώ 
να αποφύγω, να µην ασχολούµαι µε (κάποιον/κάτι): αν την αφήσει, 
θα αυτοκτονήσει || τον παρακαλούσαν να αφήσει τα χαρτιά (τη χαρ-
τοπαιξία) ΣΥΝ. παρατάω, απαρνούµαι, εγκαταλείπω 7. διακόπτω την 
επικοινωνία, την επαφή (προφορική | γραπτή | άµεση | έµµεση) µε κά-
ποιον: συγγνώµη, πρέπει να σ'αφήσω, γιατί µε περιµένουν ΣΥΝ. κλείνω 
(το τηλέφωνο), φεύγω 8. σταµατώ, παύω να ασχολούµαι µε κάτι: 
άφησε τις σπουδές του και το 'ρίξε στις διασκεδάσεις || µην αφήνεις τη 
δουλειά σου- δεν θα βρεις καλύτερη || ας αφήσουµε αυτό το θέµα-ΦΡ. 
(α) άσε | κόψε την πλάκα! σταµάτα να κάνεις αστεία (β) άσ' τ' αυτά 
σταµάτα τις πονηριές, τις εξυπνάδες, µην προσπαθείς να µε ξε-
γελάσεις: ~, δεν περνάνε σε µένα! 9. βγαίνω έξω ή φεύγω µακριά από 
συγκεκριµένο σηµείο: αφήσαµε τον σταθµό γύρω στις έξι ΣΥΝ. φεύ-
γω, αναχωρώ 10. (ειδικότ.) (α) εγκαταλείπω (κάποιον/κάτι) χωρίς προ-
στασία λόγω θανάτου ή αποχωρισµού: πέθανε και άφησε γυναίκα και 
τρία παιδιά- ΦΡ. (α) αφήνω (κάποιον) στον δρόµο | (εµφατ.) στους 
πέντε δρόµους εγκαταλείπω (κάποιον/κάτι) εντελώς απροστάτευτο 
(β) αφήνω την τελευταία µου πνοή πεθαίνω (β) εγκαταλείπω 
(κάποιον) σε ορισµένη κατάσταση: ο ασυνείδητος οδηγός άφησε τον 
πεζό που χτύπησε αβοήθητο κι έφυγε || ~ κάποιον στην τύχη του ΣΥΝ. 
παρατώ- ΦΡ. αφήνω (κάποιον) στο σκοτάδι δεν ενηµερώνω κάποιον 
για κάτι, τον κρατώ σε άγνοια για µια υπόθεση: τον κατηγορούν ότι 
επεδίωξε να αφήσει την κοινή γνώµη στο σκοτάδι για την υπόθεση τής 
αεροπειρατίας 11. κάνω (κάποιον) να δοκιµάσει ορισµένο 
συναίσθηµα, ή να βρεθεί σε συγκεκριµένη ψυχική κατάσταση: ~ 
κάποιον αδιάφορο | ασυγκίνητο | άναυδο | έκπληκτο- ΦΡ. αφήνω 
(καλές | κακές) εντυπώσεις | την εντύπωση ότι... δηµιουργώ στους 
άλλους καλές | κακές εντυπώσεις, προκαλώ την εντύπωση ότι..., επι-
τρέπω στους άλλους να νοµίζουν ότι...: παρότι δεν το επιδιώκει, 
ωστόσο αφήνει την εντύπωση ότι αδιαφορεί για το τι γίνεται γύρω του 
|| η διοργάνωση άφησε σε όλους καλές εντυπώσεις · 12. επιτρέπω: δεν 
µ ' αφήνει να έρθω µαζί 13. παρέχω τη δυνατότητα (να υπάρξει ή να 
γίνει κάτι): τον αφήσαµε να δουλέψει || δεν του άφησε κανένα 
περιθώριο αντίδρασης || στις δηλώσεις του άφηνε ανοιχτό το εν-
δεχόµενο στρατιωτικής επέµβασης- ΦΡ. (α) αφήνω (κάποιον) ήσυχο | 
στην ησυχία του παύω να ενοχλώ ή να απασχολώ κάποιον: θα τον 
αφήσεις επιτέλους ήσυχο να µελετήσει; || άσε µε στην ησυχία µου, δεν 
θέλω να µε ενοχλείς! (β) αφήνω τα πράγµατα να πάρουν τον δρόµο 
τους δεν παρεµβαίνω στην εξέλιξη µιας υπόθεσης (γ) αφήνω (κάτι) 
στην τύχη αποφεύγω να παρέµβω ώστε να επηρεάσω µια εξέλιξη: δεν 
θ' ασχοληθώ καθόλου µ' αυτή την υπόθεση, θα την αφήσω στην τύχη κι 
ό,τι γίνει! || δεν αφήνει τίποτα στην τύχη- σχεδιάζει τα πάντα µέχρι την 
τελευταία λεπτοµέρεια (δ) αφήνω κάποιον | κάτι στην τύχη του 
αφήνω κάποιον/κάτι αβοήθητο, χωρίς φροντίδα: οι στρατιώτες που 
ήταν σώοι αποµακρύνθηκαν γρήγορα από την περιοχή αφήνοντας τους 
τραυµατίες στην τύχη τους || η Πολιτεία εδώ και χρόνια έχει αφήσει 
αυτά τα µνηµεία στην τύχη τους · 14. αναθέτω (σε κάποιον) την 
ευθύνη και την επιµέλεια κάποιου ή συγκεκριµένης υπόθεσης: το 
δικαστήριο άφησε τα παιδιά στη µητέρα τους || αφήσαµε στους 
δικηγόρους να τακτοποιήσουν τις λεπτοµέρειες · 15. παραχωρώ (σε 
κάποιον κάτι) είτε ως κληρονοµιά είτε µε άλλη χαριστική πράξη: του 
άφησε µεγάλη περιουσία || µου άφησε την επικαρπία από το σπίτι ΣΥΝ. 
κληρονοµώ, χαρίζω, δίνω 16. (ειδικότ.) πουλώ (εµπόρευµα) σε τιµή 
καλύτερη από την αρχικά ζητούµενη: του το άφησε µισοτιµής ΣΥΝ. 
δίνω, πουλώ · 17. αποφέρω (ως κέρδος): µια τέτοια επιχείρηση αφήνει 
καθαρά ένα µε δύο εκατοµµύρια τον µήνα · 18. ορίζω (κάποιον) ως 
αντικαταστάτη ή αναπληρωτή στη θέση µου: για το διάστηµα τής 
απουσίας του άφησε τον γυιο του στο πόδι του | στη θέση του ΣΥΝ. 
εξουσιοδοτώ· (µεσοπαθ. αφήνοµαι) 19. σταµατώ να ασκώ υπερβολική 
πίεση στον εαυτό µου, χαλαρώνω: αφήσου λίγο-µη βρίσκεσαι συνεχώς 
σε τέτοια ένταση! 20. (+σε) εµπιστεύοµαι τον εαυτό µου (σε κάποιον): 
γιατρέ, αφήνοµαι στα χέρια σας 21. (ο τ. άσε τής προστακτικής) (i) ως 
επιτατικό των ήδη προαναφερθέντων στοιχείων: κουτσοµπόλης αυτός, 
~ η αδελφή του, όταν ανοίγει το στόµα της... (ii) ως εισαγωγή σε 
ενδιαφέρον θέµα: ~, το τι άκουσα γι'αυτόν και την οικογένεια του δεν 
περιγράφεται! · ΦΡ. (α) δεν αφήνω (κάποιον) από τα µάτια µου 
παρακολουθώ στενά (κάποιον) συνεχώς, τον έχω συνεχώς υπό τον 
έλεγχο µου (β) δεν αφήνω (κάποιον) σε χλωρό κλαρί δεν επιτρέπω σε 
(κάποιον) να ησυχάσει, κυνηγώ αµείλικτα προξενώντας προβλήµατα 
(γ) αφήνω εποχή | όνοµα (µε θετική συ-νήθ. σηµ.) γίνοµαι ευρύτερα 
γνωστός για τις πράξεις µου, αποκτώ φήµη (δ) αφήνω τη σφραγίδα | 
τη στάµπα µου (κάπου) ασκώ καθοριστική επίδραση σε 
κάποινον/κάτι: ένας σκηνοθέτης που άφησε τη σφραγίδα του στο 
θέατρο τής χώρας µας || άφησε τη σφραγίδα του στα πολιτικά πράγµατα 
τής εποχής του (ε) αφήνω (κάτι) στην άκρη βλ. λ. άκρη (στ) αφήνω 
γένια | µουστάκι | µαλλιά σκόπιµα δεν ξυρίζοµαι και δεν κουρεύοµαι, 
για να µεγαλώσουν ελεύθερα τα γένια, το µουστάκι ή τα µαλλιά µου 
(ζ) αφήνω γεια (i) αποχαιρετώ (ii) πεθαίνω: µας άφησε γεια (η) 
αφήνω χρόνους! πεθαίνω (θ) άσ' τα! | άσ' τα να πάνε! | άσ' τα, µην 
τα ρωτάς! ως έκφραση έκπληξης ή δυσαρέσκειας για την αποφυγή 
συγκεκριµένου θέµατος (συνήθ. στον προ-φορ. λόγο ως στοιχείο 
ύφους) (ι) άσ' τα, πού να σ' τα λέω! ως εισα- 

γωγή σε κάτι ενδιαφέρον που πρόκειται να διηγηθούµε: ~! Λήστεψαν 
την τράπεζα στη γειτονιά µου και είχαµε ανθρωποκυνηγητό σ' όλη την 
περιοχή! (ια) σσ' τον | δεν πά' να κουρεύεται (µειωτ.) για κάποιον 
που δεν αξίζει να ασχολείται κανείς µαζί του (ιβ) αφήνω που... για 
συµπλήρωση ή επανόρθωση των λεγοµένων (κάποιου): δεν µας 
κάλεσε- άσε που και να µας καλούσε, δεν θα πηγαίναµε || αργεί συ-
στηµατικά στη δουλειά και είναι αµελής- αφήνω που αδιαφορεί για 
τους πελάτες! (ιγ) (ευφηµ.) την αφήνω πέρδοµαι ΣΥΝ. την αµολάω, (!) 
κλάνω (ιδ) αφήνω (κάποιον) στον τόπο προκαλώ (συνήθ. µε χτύπη-
µα) τον ακαριαίο θάνατο κάποιου: του 'δώσε µια γροθιά στο κεφάλι 
και τον άφησε στον τόπο! || τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο και τον άφησε 
στον τόπο! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. άφίηµι < άφ- (< άπο-) + ίηµι «ρίχνω, βάλλω» < 
*ji-jemi (µε ενεστωτ. αναδιπλασιασµό) < I.E. *je- «ρίχνω», πβ. λατ. 
jacio, γαλλ. jeter, ιταλ. gettare, ισπ. echar, αγγλ. re-ject «απορρίπτω» 
κ.ά. Ορισµένες φράσεις είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. αφήνω την εντύ-
πωση (< γαλλ. laisser l'impression), άφησε µε ήσυχο (< γαλλ. laisse-
moi tranquille), αφήνω τα πράγµατα να πάρουν τον δρόµο τους (< αγ-
γλ. let things take their course), δεν αφήνω τίποτε στην τύχη (< αγγλ. 
leave nothing to chance), αφήνω κάποιον στο σκοτάδι (< αγγλ. leave 
someone in the dark) κ.ά.]. 

αφήνω ή αφίνω; άφες - ας - άσε. Το θέµα τού αρχ. ρ. άφ-ίηµι (< 
άφ-ί-η-µι) είναι το -η-, το δε -ι- είναι διπλασιασµός τού ενεστώτα 
(και παρατατικού). Εφόσον στηριχθούµε στο κυριότερο στοιχείο 
κάθε ρήµατος, στο θέµα του (ακριβέστερα, στη ρίζα του), µπορούµε 
να προτιµήσουµε τη γραφή αφήνω Έτσι υιοθετούµε, στην 
πραγµατικότητα, την άποψη ότι ο ενεστώτας αφήνω σχηµατίστη-
κε (υποχωρητικά) από τον µέλλοντα αφήσω κατά το σχήµα φθάσω 
- φθάνω, δέσω - δένω (αντί δέω), πληρώσω - πληρώνω (αντί πλη-
ρώ), κλείσω - κλείνω (αντί κλείω) κ.ο.κ. Η γραφή αφίνω (µε -ι-) 
προϋποθέτει διαφορετική προέλευση τού ενεστώτα: άφ-ίηµι > άφ-
ίω (µεταπλασµός τού ενεστώτα κατά τα βαρύτονα ρ. σε -ω) > αφί-
νω (κατά τα ρ. σε -νω). ∆ιάφοροι τύποι (άφίεις αντί άφίης, µτγν. 
άφίω) δικαιολογούν αυτή την άποψη. Ωστόσο, είναι ορθογραφικά 
απλούστερο και µορφολογικά συστηµατικότερο να γράψουµε το 
αφήνω µε -η-, στηριζόµενοι στο θέµα τής λ. και στην οµοιόµορφη 
γραφή του σε όλους τους χρόνους: αφήνω - αφήσω - άφησα. Από 
την προστακτική αορίστου αφες (πληθ. άφετε) σχηµατίστηκε µε 
συγκοπή το ας (ά[φε]ς > άς), από το οποίο σχηµατίστηκε αργότερα 
το άσε κατά τις προστακτικές σε -σε (λύσε, γράψε, δώσε). Η 
µετάβαση από ρήµα σε µόριο (δείκτη) παρακελευσµατικό (αφήνω 
> ας) παρατηρείται και σε άλλες γλώσσες (π.χ. αγγλ. let «αφήνω» 
> let «ας»). Η ερµηνεία τού ας από το αρχ. ρ. έώ (-άω) «αφήνω, επι-
τρέπω» (προστ. έασε > άσε > ας), χωρίς να είναι αδύνατη, είναι 
γλωσσικά λιγότερο πιθανή. 

αφηρηµάδα (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση τού αφηρηµένου 
(βλ.λ., σηµ. 1), το να µην είναι συγκεντρωµένος κάποιος (σε αυτό που 
κάνει): λάθη από - 2. (συνεκδ.) κάθε απρόσεκτη και επιπόλαιη ενέρ-
γεια: όλο αφηρηµάδες είσαι τελευταία ΣΥΝ. απροσεξία. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. abstraction]. 

αφηρηµένος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει εστιασµένη την 
προσοχή του εκεί όπου πρέπει, που σκέφτεται άλλα πράγµατα από 
αυτά που συζητούνται, που δεν παρακολουθεί τι συµβαίνει: συγ-
γνώµη, ήµουν ~· δεν πρόσεξα τι είπες || τον τελευταίο καιρό είναι ~ 
και κάνει πολλά λάθη ANT. συγκεντρωµένος, προσηλωµένος · 2. (α) 
αυτός που δεν είναι αισθητός, δεν γίνεται αντιληπτός µε τις αισθή-
σεις, που αποτελεί προϊόν τής διάνοιας: ~ έννοιες | ιδέες | σκέψη ANT. 
συγκεκριµένος (β) ΓΛΩΣΣ. αφηρηµένο ουσιαστικό το ουσιαστικό που 
δηλώνει έννοια όχι άµεσα αντιληπτή από τις αισθήσεις (π.χ. καλο-
σύνη, σοφία, αριθµός, λειτουργία κ.λπ.) ΑΝΤ. συγκεκριµένο ουσιαστι-
κό (γ) ΜΑΘ. αφηρηµένοι αριθµοί αριθµοί των οποίων δεν δηλώνεται 
είδος µονάδων, δηλ. δεν αντιστοιχούν σε δεδοµένη ποσότητα ή µέγε-
θος (π.χ. 3, 6, 20 σε αντιδιαστολή προς το 3 µπάλες, 6 βιβλία, 20 εκα-
τοστά) · 3. αυτός που χρησιµοποιεί κυρ. σχήµατα και γραµµές και 
δεν αναπαριστά την πραγµατικότητα πιστά: ~ τέχνη | ζωγραφική. — 
αφηρηµένα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αφηρηµένος, αρχική σηµ. «αυτός που έχει αφαιρεθεί, 
αυτός που έχει στερηθεί κάτι», < αφαιρούµαι. Η σηµερινή σηµ. απο-
δίδει το γαλλ. abstrait (βλ. κ. αφηρηµάδα). Η φρ. αφηρηµένη τέχνη εί-
ναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. art abstrait]. 

αφηρωισµός (ο) η αναγνώριση, η ανακήρυξη θνητού ως ήρωα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άφηρωίζω «αναγνωρίζω ως ήρωα» < άφ- (< άπο-) + 
ήρως, -ωος], 

αφηρωισµενος, -η, -ο ο θνητός που έχει ανακηρυχθεί ήρωας, στον 
οποίο συνήθως αποδίδεται και λατρεία. 

άφθα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης αλλοίωση που εντοπίζεται 
συνήθ. στη γλώσσα και γενικότ. στον βλεννογόνο τού στόµατος- εκ-
δηλώνεται µε τη µορφή στρογγυλωπών εξελκώσεων µεγέθους φακής 
και χρώµατος λευκόφαιου, εµφανίζει δε και άλλες µορφές σε άλλα 
µέρη τού σώµατος. Επίσης άφτρα ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αγν. ετύµου, ίσως συνδέεται µε το ρ. άπτω]. 

αφθαρσία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) το να µην υπόκειται (κάποιος/κάτι) 
στη φθορά, αλλά να διατηρεί ακέραιες τις αρχικές του ιδιότητες, µα-
κριά από κάθε επίδραση τού χρόνου ή µεταβολής των συνθηκών ΣΥΝ. 
αιωνιότητα, αθανασία· ΦΡ. µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας στο µε-
ταίχµιο, περίπου στη µέση (για να τονιστεί η κρισιµότητα ή ρευστό-
τητα µιας κατάστασης): όπως δείχνουν και οι βαθµοί του στο σχο-
λείο, βρίσκεται - και ίσως χρειαστεί να επαναλάβει την τάξη. 



άφθαρτος 327 αφιόνι 
 

άφθαρτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν φθείρεται (υλικά ή ηθικά), αυτός 
που δεν υπόκειται στη φθορά: το πνεύµα | η ύλη είναι - || ~ οµορφιά | 
δόξα || ~ µνηµεία του λόγου | τής τέχνης ΣΥΝ. άφθορος, αιώνιος, πα-
ντοτινός ANT. φθαρτός 2. αυτός που δεν έχει υποστεί φθορά, που δια-
τηρεί την ακεραιότητα του: «ο λαός αναζητεί νέους και άφθαρτους 
από την άσκηση τής εξουσίας πολιτικούς» (εφηµ.) ΣΥΝ. αλώβητος, 
ακέραιος, αδιάφθορος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + φθαρτός]. 

άφθαστος, -η, -ο [µτγν.] κ. άφταστος 1. αυτός που δεν µπορεί κανείς 
να τον προσεγγίσει, να τον φθάσει (λόγω αποστάσεως, ύψους ή 
αδυναµίας): ~ στόχοι | όρια οικονοµικής σύγκλισης ΣΥΝ. απρόσιτος, 
απλησίαστος 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που δεν µπορεί να τον συναγω-
νιστεί κανείς και να τον ξεπεράσει: ήταν ~ στην ερµηνεία του || στα 
ψέµατα είναι ~ || ~ στο κολύµπι | στα µαθηµατικά ΣΥΝ. αξεπέραστος, 
απαράµιλλος, ασύγκριτος, ασυναγώνιστος. 

αφθονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. (α) η πολύ µεγάλη ποσότητα (σε 
βαθµό που να καλύπτει εύκολα ή να υπερκαλύπτει τις όποιες ανά-
γκες): ~ αγαθών | προϊόντων | πόρων | χρηµάτων | τροφίµων ΣΥΝ. υπε-
ρεπάρκεια, πληθώρα (β) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. κοινωνία της αφθονίας (The 
Affluent Society, βιβλίο τού Καναδού οικονοµολόγου J.K. Galbraith, 
1958) κοινωνία στην οποία κυριαρχεί η τάση για υπερεπάρκεια αγα-
θών, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία πλαστών καταναλωτικών ανα-
γκών και προτύπων η σύγχρονη µεταβιοµηχανική κοινωνία: οι σύγ-
χρονες κοινωνίες τής αφθονίας ΣΥΝ. κοινωνία τής ευηµερίας, κατα-
ναλωτική κοινωνία 2. ΧΗΜ. φυσική αφθονία η ποσοστιαία περιεκτι-
κότητα τού στερεού φλοιού τής γης σε κάποιο στοιχείο. 

άφθονος, -η, -ο αυτός που παρέχεται σε υπερεπαρκή ποσότητα, που 
δεν εξαντλείται ή δεν στερεύει εύκολα: ~ τροφή | δάκρυα | γέλιο ΣΥΝ. 
πληθωρικός, πλουσιοπάροχος. — άφθονα | αφθόνως [αρχ.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδαψιλεύω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + φθόνος, Η λ. αρχικά σήµαινε «αυτός που 
δεν φθονεί | φθονείται, που δεν αρνείται» και εποµένως «αυτός που 
δεν διστάζει να δώσει, ο απλόχερος», άρα και «πολύς, επαρκής»]. 

αφθονώ ρ. αµετβ. {αφθονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} υπάρχω σε 
αφθονία: αφθονούν τα τρόφιµα | οι υποσχέσεις || αφθονούν οι απατε-
ώνες που τάζουν λαγούς µε πετραχήλια ΑΝΤ. ελλείπω. 

άφθορος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει φθαρεί 2. που είναι ηθι-
κά αγνός, αθώος (πβ. τον ύµνο προς τη Θεοτόκο, που αρχίζει µε το 
«Άφθορε, αµόλυντε...»). — αφθορία (η) [µτγν.]. 

αφθώδης, -ης, -ες [αρχ.] {αφθώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΙΑΤΡ. αυτός 
που προκαλείται από άφθα: ~ πυρετός | στοµατίτιδα. 

αφίδρωση (η) [αρχ.] (-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (σπάν.) η έκ-
κριση ιδρώτα από τους ιδρωτοποιούς αδένες, το ίδρωµα (βλ. κ. λ. εφί-
δρωση). — αφιδρωτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

αφιέρωµα (το) [µτγν.] {αφιερώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. αυτό που προ-
σφέρεται ως τάµα, προς ένδειξη ευχαριστίας στον θεό ή σε άγιο: η 
εικόνα τού αγίου ήταν γεµάτη αφιερώµατα ΣΥΝ. ανάθηµα, τάµα 2. 
(για βιβλία, εκποµπές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) τιµητική έκδοση ή 
εκδήλωση για πρόσωπο, γεγονός ή σύνολο γεγονότων µε τη συγκέ-
ντρωση στοιχείων γύρω από αυτά και την παρουσίαση ή δηµοσίευ-
ση τους: ~ στα εκατό χρόνια τού κινηµατογράφου µε προβολές ται-
νιών || στην εφηµερίδα θα βρείτε και ένα ένθετο ~ στη ζωή και στο 
έργο τού µεγάλου ποιητή || πλούσιο | εκτενές | µεγάλο | εικονογραφη-
µένο ~ || κάνω | προβάλλω | παρουσιάζω ~ προς τιµήν | στη µνήµη µε-
γάλου καλλιτέχνη | ευεργέτη | πολιτικού. — αφιερωµατικός, -ή, -ό 
11874], αφιερωµατικά επίρρ. 

αφιερώνω ρ. µετβ. {αφιέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. δίνω (κάτι) ως προ-
σφορά στον θεό ή σε άγιο | αγία σε ένδειξη λατρείας και ευγνωµο-
σύνης: αφιέρωσε µια χρυσή εικόνα στην εκκλησία τού χωριού || στα 
αρχαία χρόνια οι αγρότες αφιέρωναν µέρος τής σοδειάς τους στους 
θεούς 2. (α) κάνω µε επίσηµο τρόπο τιµητική προσφορά (βιβλίου, 
µουσικού έργου, των οποίων είµαι συνήθ. ο δηµιουργός) σε κάποιον 
σε ένδειξη αγάπης και σεβασµού (συνήθ. µε την τυπική αναγραφή ή 
αναφορά τού ονόµατος του): του αφιέρωσε ιδιογράφους το νέο βιβλίο 
του (β) (λαϊκότ.) προσφέρω σε ένδειξη σεβασµού, αγάπης, φιλίας 
κ.λπ.: - το επόµενο τραγούδι στους φίλους µου ΣΥΝ. χαρίζω 3. ανα-
λώνω για ορισµένο σκοπό: δύο εφηµερίδες αφιερώνουν σήµερα το 
κύριο άρθρο τους στην πορεία τής οικονοµίας || αφιερώνει πολύ χρόνο 
στο πήγαινε-έλα ΣΥΝ. ξοδεύω, διαθέτω 4. προσφέρω, θυσιάζω: 
αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα κατά των ναρκωτικών (µεσοπαθ. 
αφιερώνοµαι) 5. επιδίδοµαι ολοκληρωτικά, προσφέρω όλες µου τις 
δυνάµεις (στην πραγµατοποίηση ενός στόχου, σε κάτι αξιόλογο, στην 
ικανοποίηση αναγκών κ.λπ.): είναι αφιερωµένος στην οικογένεια του 
| στον κοινό αγώνα || αφιερώθηκε στην επιστήµη του ΣΥΝ. αφοσιώνο-
µαι 6. έχω ως κύριο ή αποκλειστικό µου θέµα (κάποιον/κάτι): κυκλο-
φορεί ο νέος δίσκος του αφιερωµένος στην Κύπρο || το δεύτερο τεύ-
χος είναι αφιερωµένο στη διονυσιακή λατρεία. — αφιερωτικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ. 

[ΕΤΥΜ, < µτγν. άφιερώ (-όω) < άφ- (< άπο-) + ίερώ < ιερός]. αφιέρωση 
(η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η προσφορά 
αφιερώµατος 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε λέγεται ή γράφεται (σε κάτι το 
οποίο προσφέρεται) σε ένδειξη σεβασµού, αγάπης, φιλίας κ.λπ. (προς 
κάποιον): στο βιβλίο υπάρχει ιδιόχειρη ~ τού συγγραφέα || έδωσε στον 
θαυµαστή του µία φωτογραφία του µε - || στα δώρα που κάνει 
συνηθίζει να γράφει την ~ «στον αγαπητό µου φίλο µε βαθιά εκτίµη- 

ση» 3. (ειδικότ.) το τραγούδι που παραγγέλλει ακροατής από ραδιο-
φωνική εκποµπή, αφιερώνοντας το σε συγκεκριµένο πρόσωπο. 

αφιερωτής (ο) [µτγν.], αφιερώτρια (η) {αφιερωτριών} πρόσωπο που 
αφιερώνει ή αφιέρωσε (κάτι). 

αφίκνούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αφικνείσαι... | αφίχθην, -ης, -η... (µτχ. 
αφιχθείς, -είσα, -έν)} (αρχαιοπρ.) φθάνω: η διπλωµατική αποστολή 
αναµένεται να αφιχθεί εντός ολίγου- ΦΡ. άρτι αφιχθείς αυτός που 
έφθασε πριν από λίγο, που µόλις αφίχθη: ~ εκ Θηβών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άφικνοϋµαι (-εο-) < άφ- (< άπο-) + ίκνοϋµαι «φθάνω» 
< ΐκ-νέ-οµαι, παράλλ. τύπος τού ϊκω < I.E. *seik-. Οµόρρ. ίκ-ανός, ίκ·-
έτης, προ-ίξ (-ίκα) κ.ά. Βλ. κ. άφιξη]. 

αφιλόκαλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν αγαπά το ωραίο, µη κα-
λαίσθητος ΣΥΝ. ακαλαίσθητος, κακόγουστος ΑΝΤ. φιλόκαλος, καλαί-
σθητος. — αφιλοκαλία (η) [µτγν.]. 

αφιλοκερδής, -ής, -ές [1856] {αφιλοκερδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που δεν αποβλέπει στην εξασφάλιση κέρδους, που δεν είναι ιδιοτε-
λής: ~ οργανισµός ΣΥΝ. ανιδιοτελής, µη κερδοσκοπικός. — αφιλο-
κέρδεια (η) [1829]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

αφιλοκερδώς επίρρ. [1856] χωρίς προσωπικό κέρδος: προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στο ίδρυµα ~ ΑΝΤ. ιδιοτελώς. 

αφιλόµουσος, -η, -ο [1887] αυτός που δεν αγαπά τη µουσική ή γε-
νικότ. την τέχνη ΣΥΝ. άµουσος ΑΝΤ. φιλόµουσος. 

αφιλόξενος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν συµπαθεί τους ξένους, που 
δεν είναι φιλόξενος: ~ λαός ΑΝΤ. φιλόξενος 2. (ειδικότ. για τόπους) 
αυτός που δεν παρέχει ευνοϊκές συνθήκες, στον οποίο δεν µπορεί να 
ζήσει κανείς ή να βρει καταφύγιο: ~ ακτή | γη | βουνά. — αφιλόξενα 
επίρρ., αφιλοξενία (η) [µτγν.]. 

αφιλόπατρις, -ις, -ι [1891] (αφιλοπάτρ-ιδος, -ι | -ιδες (ουδ. -ιδα), -
ίδων} (λόγ.) αυτός που δεν αγαπά την πατρίδα του, που δεν έχει πα-
τριωτικά αισθήµατα ΑΝΤ. φιλόπατρις. — αφιλοπατρία (η). 

αφιλόπονος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που δεν αγαπά την εργασία 
ΣΥΝ. τεµπέλης, φυγόπονος ΑΝΤ. φιλόπονος. — αφιλοπονία (η). 

άφιλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που στερείται φίλων, που δεν έχει φί-
λους · 2. αυτός που δεν έχει φιλικά αισθήµατα, άστοργος, εχθρικός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

αφιλοσόφητος, -η, -ο [µτγν.] 1. (σπάν.) αυτός που δεν έχει φιλοσο-
φική µόρφωση 2. αυτός που δεν διεισδύει στη βαθύτερη ουσία των 
πραγµάτων, αλλά µένει στην επιφάνεια τους: ~ σκέψη ΑΝΤ. φιλοσο-
φηµένος. — αφιλοσόφητα επίρρ. 

αφιλόστοργος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν δείχνει στοργή: ~ πατέρας 
| µάννα ΣΥΝ. άσπλαγχνος, άστοργος ΑΝΤ. φιλόστοργος. — αφ\-
λόστορνα επίρρ., αφιλοστοργία (η) [µτγν.]. 

αφιλότεχνος, -η, -ο [1896] αυτός που δεν είναι φιλότεχνος, που δεν 
ενδιαφέρεται για την τέχνη: η ~ στάση τού νέου υπουργού δεν τον τι-
µά καθόλου ΑΝΤ. φιλότεχνος. 

αφιλότιµος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει φιλότιµο, που δεν αισθάνεται 
ντροπή για ό,τι θίγει την υπόληψη και την τιµή του ΣΥΝ. αδιά-
ντροπος, αναίσχυντος ΑΝΤ. φιλότιµος · 2. (µτφ.-οικ.) αυτός που µπο-
ρεί να ελίσσεται και να τα βγάζει πέρα σε διάφορες καταστάσεις: 
πάλι τα κατάφερε ο ~! ΣΥΝ. (οικ.) µπαγάσας, κερατούκλης 3. (ως χα-
ρακτηρισµός) για κάποιον που έκανε κάτι το οποίο προκαλεί έκπληξη 
ή θαυµασµό: βρε κέφι που το έχει η ~! || έχει µια φωνή ο ~! — αφί1-
λότιµα επίρρ., αφιλοτιµία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατεργάρης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο στερούµενος φιλοδοξιών, ο αδιάφορος», 
< ά- στερητ. + φιλότιµος (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. προέρχεται από α-
στερητ. + φιλότιµο]. 

αφιλοχρήµατος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν αγαπά και δεν επιζητεί 
το χρήµα: ~ βοήθεια ΣΥΝ. ανιδιοτελής, αφιλοκερδής ΑΝΤ. φιλο-
χρήµατος. — αφιλοχρηµατία (η) [µτγν.]. 

άφιλτρος, -η, -ο αυτός που δεν έχει φίλτρο: ~ τσιγάρο ΑΝΤ. µε φίλτρο. 
αφίµωτος, -η, -ο [µεσν.] 1. (για ζώα) αυτός που δεν φοράει φίµωτρο 

2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δεν φιµώθηκε, που δεν του απαγορεύ-
θηκε η ελεύθερη έκφραση και δράση. 

αφίνω ρ. → αφήνω 
άφιξη (η) {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -ίξεων) 1. ο ερχοµός και η χρονική 

στιγµή κατά την οποία (κάποιος/κάτι) φθάνει (κάπου): η ~ των επι-
βατών | τής αποστολής | των τουριστών || ώρα | χρόνος αφίξεως ΣΥΝ. 
έλευση, φτάσιµο ΑΝΤ. αναχώρηση 2. (ειδικότ.) η χρονικά καθορισµένη 
ολοκλήρωση δροµολογίου οποιουδήποτε µέσου µαζικής µεταφοράς: 
το τρένο έχει άφιξη στις 10.00 3. αφίξεις (οι) (α) ηλεκτρονικός ή 
έντυπος πίνακας υπηρεσίας ή οργανισµού µεταφορών και συγκοινω-
νιών για την ενηµέρωση τού επιβατικού κοινού: κοίτα στις ~ να δεις 
αν προσγειώθηκε το αεροπλάνο || στις - αναγράφεται µικρή καθυ-
στέρηση τού αεροπλάνου (β) (συνεκδ.) ο χώρος (συνήθ. στεγασµένη 
αίθουσα) όπου προσέρχονται οι επιβάτες µετά την αποβίβαση τους 
από µέσα µεταφοράς: είχαν ραντεβού στο αεροδρόµιο έξω από τις ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. άφιξις < άφικνοΰµαι (-έο-) (βλ.λ.)]. 

αφιόνι (το) {αφιον-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) παπαρούνα από την οποία πα-
ράγεται το όπιο- (συνεκδ.) το ίδιο το όπιο (βλ.λ.) 2. (µτφ.) καθετί το 
οποίο µπορεί να προκαλέσει πνευµατικό λήθαργο, να στερήσει από 
κάποιον το δικαίωµα να σκέπτεται και να αποφασίζει ελεύθερα: χα-
ρακτήρισε την τηλεόραση ως ένα σύγχρονο κοινωνικύ ~ που ναρκώ-
νει συνειδήσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν, < µεσν. 
άφιόνιονκ τουρκ. afyon < αραβ. afyun < µτγν. 

 

α- | αν- στερητικό 
α-φίλευτος, -η, -ο 
α-φίλητος, -η, -ο 
α-φίλιωτος, -η, -ο 

σ-ψιλµάριστος, -η, -ο 
α-φιλοδώρητος, -η, -ο 
α-φίλοξένητος, -η, -ο 

α-φιλοφρόνητος, -η, -ο 
α-φίλτράριοτος, -η, -ο 
α-φίνΙριστος, -η, -ο 

ά-φκειαοτος, -η, -ο α-
φλερτάριστος, -η, -ο 
α-φόβιστος, -η, -ο 

α-φοδράριστος, -η, -ο 



αφιονίζω 328 αφορισµός 
 

ójrtovj. 
αφιονίζω ρ. µετβ. {αφιόνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) χορηγώ (σε κάποιον) 

αφιόνι, προκαλώντας τη νάρκωση του ΣΥΝ. ναρκώνω 2. (µτφ.) προξενώ 
φανατισµό σε (κάποιον), εµποδίζω (κάποιον) να σκεφτεί, να εκδηλώσει την 
κριτική του ικανότητα: αφιόνιζε το πλήθος µε δηµαγωγίες. — αφιόνισµα (το), 
αφιονισµένα επίρρ. 

αφιππεύω ρ. αµετβ. {αφίππευσα} (λόγ.) κατεβαίνω από το άλογο, ξε-
καβαλικεύω ΣΥΝ. ξεπεζεύω. — αφίππευση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική 
σηµ. «φεύγω έφιππος», < άφ- (< άπο-) + ιππεύω. Η σηµερινή σηµ. µαρτυρείται 
από το 1889]. 

αφίσα (η) {αφισών} 1. χαρτί µεγάλων διαστάσεων, το οποίο φέρει γραπτό 
µήνυµα ή και εικόνα, επικολλάται σε τοίχους ή τοποθετείται σε ειδικά 
διαφηµιστικά ταµπλό, ώστε να το δουν πολλοί άνθρωποι: προεκλογική | 
πολιτική | διαφηµιστική ~ 2. φωτογραφικό αντίτυπο σε χαρτί µεγάλων 
διαστάσεων, το οποίο φέρει εικόνα προσώπου, τοπίου, ζωγραφικού πίνακα 
κ.λπ. και χρησιµοποιείται για διακόσµηση: αγοράζει αφίσες µε έργα 
αγαπηµένων του ζωγράφων ΣΥΝ. πόστερ. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
affiche < λατ. affixus «κολληµένος, συνδεδεµένος» (ρ. affigere)]. 

αφισοκόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η κόλληση αφισών σε 
τοίχους, στύλους και γενικά σε εµφανή σηµεία· ειδικότ. η προεκλογική 
τοιχοκόλληση αφισών, που αναφέρονται σε υποψηφίους ή κόµµατα, από 
συνεργεία οπαδών ενός κόµµατος ή υποψηφίου: όλη νύχτα είχαµε πάει για ~. 
— αφισοκολλητής (ο), αφισοκολλήτρια (η), αφισοκολλώ ρ. |-άς...|. 

αφισορύπανση (η) {-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.} η ρύπανση δηµόσιων χώρων 
µε την κόλληση αφισών. 

αφίσταµαι ρ. µετβ. αποθ. {αφίστ-αµαι, -ασαι, -αται, -άµεθα, -ασθε, -ανται, 
παρατ. αφιστ-άµην, αφίστ-ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο | απέστην, -ης, -η... 
(να/θα αποστώ)} (λόγ.) (+γεν. | +από) βρίσκοµαι σε µεγάλη απόσταση, 
αποµακρύνοµαι: οι δύο αυτές απόψεις αφίστανται πολύ η µία τής άλλης || δεν 
θα αποστούµε των ευθυνών µας απέναντι στον λαό και τον τόπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < άφ- (< άπο-) + ϊσταµαι. Παράγ. από-σταση, απο-
στά-τηςί 

άφκ(ε)ιαστος, -η, -ο → άφτειαχτος 
α<ρλεγής, -ής, -ές [µτγν.] {αφλεγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που δεν παίρνει 

φωτιά, άφλεκτος: ~ Ολη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
άφλεκτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν µπορεί να πάρει φωτιά, αφλε-γής: ~ ύλες 

ΣΥΝ. άκαυστος. — άφλεκτα επίρρ. 
αφλογιστια (η) [1893] {χωρ. πληθ.} 1. (για όπλο) η µη ανάφλεξη τού 

καψουλιού ή τής γόµωσης όπλου έτοιµου να πυροβολήσει παρά την 
πυροδότηση τού αντίστοιχου µηχανισµού: το τουφέκι έπαθε ~ 2. (µτφ.) η 
έλλειψη αποτελεσµατικότητας ή ικανότητας επιτυχίας τού στόχου: η ~ τής 
οµάδας συνεχίστηκε και αυτή την εβδοµάδα, αφού οι επιθετικοί της δεν πέτυχαν 
κανένα τέρµα. 

αφλόγΐστος, -η, -ο Ιαρχ.] (για το δέρµα) αυτός που δεν παρουσιάζει φλεγµονές 
ή άλλους ερεθισµούς εξαιτίας τραυµατισµού ή αλλεργικών παθήσεων. 

αφλογιστώ ρ. αµετβ. [1897] {αφλογιστείς...· εύχρ. µόνο στον ενεστ.} (για 
όπλα) δεν εκπυρσοκροτώ, παθαίνω αφλογιστία (βλ.λ.). 

άφνίΌ (το) {αφνίου} ΧΗΜ. µέταλλο γκριζόλευκου χρώµατος (σύµβολο Hf), το 
οποίο χρησιµοποιείται ως υλικό κατασκευής των ράβδων ελέγχου στους 
πυρηνικούς αντιδραστήρες (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού νεολατ. hafnium < Hafnia, ονοµασία τής Κοπεγχάγης, όπου 
ανακαλύφθηκε το στοιχείο]. 

άφοβος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν φοβάται, που δεν διστάζει να ρι-
ψοκινδυνεύει: ~ παλληκάρι ΣΥΝ. αδείλιαστος, ατρόµητος, ανδρείος. — 
άφοβα επίρρ. [µεσν.], αφοβία [αρχ.] κ. (σπάν.) αφοβιά (η). 

αφόδευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το να αφοδεύει 
κανείς, να κάνει την ανάγκη του ΣΥΝ. (!) χέσιµο. — αφοδευτι-κός, -ή, -
ό^µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κένωση. 

αφοδευτήριο (το) [µτγν.] {αφοδευτηρί-ου | -ων} το µέρος όπου αφοδεύει κανείς 
ΣΥΝ. απόπατος, καµπίνες, τουαλέτα ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τουαλέτα. 

αφοδεύω ρ. αµετβ. {αφόδευσα} (λόγ.) αποβάλλω περιττώµατα από το έντερο, 
ενεργούµαι ΣΥΝ. αποπατώ, ('.) χέζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κένωση, οδός. [ΕΤΥΜ: αρχ. 
< άφ- (< άπο-) + οδεύω < οδός]. 

Αφοί (οι) συντοµ. (συνήθ. για ονόµατα επιχειρήσεων) αδελφοί (α[δελ]φοί): ~ 
Λαµπρόπουλοι. 

αφοµοιώνω ρ. µετβ. {αφοµοίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κατανοώ (ή αποδέχοµαι) 
πλήρως, κάνω κτήµα µου: ~ ιδέες | γνώσεις | τα µηνύµατα τής εποχής ΣΥΝ. 
απορροφώ 2. (ειδικότ. για πρόσ.) κάνω (κάποιον) να συµµορφωθεί προς τα 
έθιµα και τη στάση ζωής µιας κυρίαρχης πολιτιστικά ή εθνικά οµάδας, στην 
οποία εντάσσεται και το ξένο µέλος: η ανώτερη πολιτιστικά κοινωνία τού 
Βυζαντίου κατάφερε σταδιακά να αφοµοιώσει τα σλαβικά φύλα τού ελλαδικού 
χώρου ΣΥΝ. συγχωνεύω 3. (ειδικότ. για τις τροφές) µετατρέπω την 
εισερχόµενη στον πεπτικό σωλήνα τροφή σε ουσίες που µπορούν να 
ενσωµατωθούν και να απορροφηθούν από τον οργανισµό, καλύπτοντας λει-
τουργικές ανάγκες του ΣΥΝ. χωνεύω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άφοµοιώ (-όω) < άφ- 
(< άπο-) + όµοιώ < όµοιος]. 

αφοµοίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πράξη ή διαδικασία τής 
ενσωµάτωσης και τής ένταξης στοιχείων στα προϋπάρχοντα σχήµατα ενός 
συνόλου, έτσι ώστε να χάσουν την αυτοτέλεια τους και να γίνουν ένα µε τα 
υπόλοιπα ΣΥΝ. απορρόφηση 2. (ειδικότ.) η διαδικασία συγχώνευσης ατόµων 
ή οµάδων µε διαφορετικά εθνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά στην 
κυρίαρχη εθνικά και πολιτισµικά οµάδα όπου εντάσσονται: η - των Ελλήνων 
τής Αµερικής || η ~ 

των εθνικών µειονοτήτων αποτελεί στόχο κάθε εθνικού κράτους ΣΥΝ. 
συγχώνευση 3. ΒΙΟΛ. (α) (για τον ανθρώπινο οργανισµό) η µετατροπή των 
εισερχόµενων τροφών σε συστατικά απορροφήσιµα και αξιοποιήσιµα από τον 
οργανισµό ΣΥΝ. πέψη, (καθηµ.) χώνεµα (β) (για τα φυτά) βασική λειτουργία 
τού φυτικού οργανισµού για τη σύνθεση πολύπλοκων φυτικών συστατικών 
από άλλα απλούστερα µε τη βοήθεια τού ηλιακού φωτός και τής 
χλωροφύλλης ΣΥΝ. φωτοσύνθεση · 4. ΓΛΩΣΣ. το γλωσσικό φαινόµενο κατά 
το οποίο ένας φθόγγος εξοµοιώνεται πλήρως ή µερικώς µε άλλον που 
προηγείται ή ακολουθεί, µε αποτέλεσµα την ολική ή µερική ταύτιση τους: π.χ. 
σύν-λογος > σύλλογος, συν-χωρώ > συγ-χωρώ, οµφαλός > αφαλός (πβ. λ. 
ανοµοίωση). [ΕΤΥΜ < µτγν. άφοµοίωσις, αρχική σηµ. «προσοµοίωση, 
σύγκριση», < αρχ. άφοµοιώ. o γλωσσ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
assimilation]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η αφοµοίωση είναι ένα πολύ συχνό γλωσσικό φαινόµενο τής 
Ελληνικής και των άλλων γλωσσών, κατά το οποίο δύο διαφορετικοί 
φθόγγοι (φωνήεντα ή και σύµφωνα) εξοµοιώνονται µεταξύ τους: οµφαλός 
> αφαλός, σεισουράδα > σουσουράδα (αντίθετο φαινόµενο, επίσης συχνό, 
είναι η ανοµοίωση, η διαφοροποίηση δηλ. δύο όµοιων φθόγγων: *πεντήντα 
> πενήντα, *τετράπεζα > τράπεζα, κτίζω > χτίζω). Η αφοµοίωση εµφανίζει 
µεγάλη έκταση και ποικίλες µορφές, αφού αρθρωτικά διευκολύνει την 
προφορά των λέξεων. Παραδείγµατα: µέγας - *µέγαθος > µέγεθος, όστρακο 
- *οστράγαλος > αστράγαλος, Βύβλος (τοπωνύµιο) - βυβλίον > βιβλίο, θέλω 
να > θε να > θα να > θα, εύµορφος > όµορφος, γράφω →γραφ-µα > 
γράµµα, θάρσος > θάρρος, Πέλοπος νήσος > Πελοπόννησος, *εν-παίζω > 
εµ-παίζω, *εν-γράφω > εγ-γράφω. 

→ ανοµοίωση 

αφοµοιώσιµος, -η, -ο [1884] αυτός που µπορεί να υποστεί αφοµοίωση: ~ τροφή 
| ύλη | γνώση. 

αφοµοιωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που µπορεί να προκαλέσει αφοµοίωση: - 
ικανότητα. — αφοµοιωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

αφόντας σύνδ. (λογοτ.-λαϊκ.) αφότου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < άφ' οντα)ς) (< 
αρχ. όταν, µε µετάθεση τού -ν-) κατά το άφ' ότου]. 

αφοπλίζω ρ. µετβ. {αφόπλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. αφαιρώ από (κάποιον) τα 
όπλα: µε την έγκαιρη επέµβαση του κατόρθωσε να αφοπλίσει τον κακοποιό 
ΑΝΤ. οπλίζω 2. (µτφ.) εξουδετερώνω την ισχύ των επιχειρηµάτων (κάποιου), 
αφαιρώ από (κάποιον) τη δυνατότητα να υπερασπίσει και να υποστηρίξει τις 
ενέργειες του: κατά τη συζήτηση τον αφόπλισε µε τα επιχειρήµατα του 3. (µτφ.) 
εκτονώνω τα εχθρικά αισθήµατα (κάποιου) κερδίζοντας την αποδοχή και τη 
συµπάθεια του, γοητεύω (κάποιον), στερώ (από κάποιον) τη δυνατότητα 
δράσης: τον αφόπλισε µε την ειλικρίνεια του. — αφόπλιση (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
άφ- (< άπο-) + οπλίζω]. 

αφοπλισµός (ο) [µτγν.] 1. η αφαίρεση των όπλων κάποιου: ο ~ τού κακοποιού 
από τον αστυνοµικό ΣΥΝ. αφόπλιση 2. (για κράτη) ο προοδευτικός 
περιορισµός των στρατιωτικών εξοπλισµών µιας χώρας µε τη µείωση των 
ενόπλων της δυνάµεων και κυρ. την καταστροφή ορισµένων οπλικών 
συστηµάτων: αγωνιζόταν για την ειρήνη και τον ~ || µερικός | διεθνής ~ 3. 
(ειδικότ.) τα επιβαλλόµενα µέτρα από τους νικητές στους ηττηµένους στο 
τέλος ένοπλης σύρραξης για την πλήρη παράδοση και καταστροφή τού 
στρατιωτικού τους υλικού: ο ~ τής Γερµανίας µετά τη λήξη τού Β' Παγκοσµίου 
Πολέµου. 

αφοπλιστικός, -ή, -ό [1888] αυτός που έχει την ικανότητα να αφοπλίζει (βλ.λ., 
σηµ. 2, 3): ~ χαµόγελο | απάντηση | ειλικρίνεια | επιχείρηµα. — αφοπλιστικ-ά | 
-ώς επίρρ. 

αφορεσµός (ο) → αφορισµός 
αφόρετος, -η, -ο [µεσν.] (συνήθ. για είδη ένδυσης) αυτός που δεν έχει ακόµα 

φορεθεί: ~ παλτό | σακάκι ΣΥΝ. ολοκαίνουργιος, τού κουτιού, 
αµεταχείριστος. 

αφόρητος, -η, -ο αυτός που δεν µπορεί να τον υποφέρει κανείς, που ξεπερνά 
κατά πολύ τα όρια τού ανεκτού: ~ ζέστη | πόνοι | πίεση | µοναξιά || µου έκανε 
τη ζωή ~ ΣΥΝ. ανυπόφορος, αβάσταχτος. — αφόρητα επίρρ. [ΕΤΥΜ; αρχ. < 
ά- στερητ. + φορητός < φορώ «υποφέρω, ανέχοµαι»]. 

αφορία (η) {χωρ. πληθ.} η έλλειψη ευφορίας και γονιµότητας: η~ τής γης ΣΥΝ. 
ακαρπία, στειρότητα ΑΝΤ. ευφορία, ευκαρπία, γονιµότητα. — άφορος, -η 
(λόγ. -ος), -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άφορος < ά- στερητ. + φόρος < φέρω]. 

αφορίζω ρ. µετβ. {αφόρισ-α, -τηκα, -µένος (κ. λαϊκ. αφορεσµένος)} ΕΚΚΛΗΣ. 
1. εκδιώκω (κάποιον) από τους κόλπους τής Εκκλησίας, αποκλείω από τα 
µυστήρια µε εκκλησιαστική καταδικαστική απόφαση για ορισµένο ή για 
αόριστο χρόνο: η Εκκλησία είχε αφορίσει τον Λα-σκαράτο | τον Ροΐδη ΣΥΝ. 
αναθεµατίζω 2. (µτχ. αφορισµένος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) αφορεσµένος) (α) αυτός 
που έχει αφοριστεί από την Εκκλησία (β) (υβριστ.) καταραµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «καθορίζω, προσδιορίζω», < άφ- (< άπο-) + ορίζω. 
Η λ. προσέλαβε αργότερα τη σηµ. «ξεχωρίζω» και ειδικότ. «ξεχωρίζω 
δυσµενώς, προκειµένου να επιβάλω δυσµενή µεταχείριση» (πβ. Κ.∆. Ματθ. 
13,49: εξελεΰσονται οί άγγελοι και άφοριοϋσιν τους πονηρούς ε κ µέσου των 
δικαίων), ώστε να καταλήξει στη σηµ. «αποκόπτω, αποβάλλω από την 
Εκκλησία»]. 

αφορισµός [αρχ.] κ. (λαϊκ.) αφορεσµός (σηµ. 1) [µεσν.] (ο) 1. ΕΚΚΛΗΣ. η 
βαρύτερη εκκλησιαστική ποινή που επιβάλλει την πρόσκαιρη ή µόνιµη 
αποβολή ενός ατόµου από τους κόλπους τής Εκκλησίας: αίρεται ο ~ (βλ. κ. λ. 
ανάθεµα) · 2. λιτό, λακωνικό ρητό ή (γε-νικότ.) πολύ περιεκτική και 
επιγραµµατική φράση, που περιλαµβάνει 



αφορµάριστος 329 Αφρική 
 

µια αλήθεια (που για τον οµιλητή θεωρείται καθολικού κύρους) ή µια 
πνευµατώδη παρατήρηση: οι κριτικοί έχουν την τάση να διατυπώ-
νουν κάθε φορά γενικούς ~ για την αξία ενός έργου τέχνης || «Αφο-
ρισµοί και διαλογισµοί» (τίτλος βιβλίου τού Κ. Τσάτσου) ΣΥΝ. γνωµικό 
3. (ειδικότ.-κακόσ.) πρόταση διατυπωµένη µε τρόπο κατηγορηµατικό, 
απόλυτο (εκεί όπου κανονικά θα περίµενε κανείς τεκµηρίωση): στις 
εκθέσεις ιδεών ο µαθητής πρέπει να εκθέτει τις απόψεις του µε 
επιχειρήµατα και όχι µε αφορισµούς. — αφοριστικός, -ή, -ό [µτγν.], 
αφοριστικά επίρρ. 

αφορµάριστος, -η, -ο αυτός που δεν έχει πάρει ακόµα το σχήµα του, 
την τελική του µορφή, τη φόρµα του ΣΥΝ. αδιαµόρφωτος, ασχη-
µάτιστος. — αφορµάριστα επίρρ. 

αφορµή (η) 1. (α) οτιδήποτε µπορεί µόνο επιφανειακά να θεωρηθεί 
αιτία ενός γεγονότος (σε αντιδιαστολή προς τα βαθύτερα αίτια): η 
δολοφονία τού Αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου στο Σαράγεβο το 
1914 απετέλεσε την ~ για την έκρηξη τού Α Παγκοσµίου Πολέµου || 
αίτια και αφορµές (β) η πρόφαση, η δικαιολογία, το πρόσχηµα: βρήκε 
~ από την ακαταστασία, για να κάνει καβγά || µε ~ ένα σκηνοθετηµένο 
συνοριακό επεισόδιο η Γερµανία εισέβαλε το 1939 στην Πολωνία- ΦΡ. 
(α) δίνω αφορµή (σε κάποιον) δίνω (σε κάποιον) το δικαίωµα να 
κάνει (κάτι), επιτρέπω ή δικαιολογώ (κάποιον) µε τις πράξεις µου ή τη 
συµπεριφορά µου να στραφεί εναντίον µου: όσα χρόνια δούλεψε 
κοντά µας, δεν µας έδωσε ποτέ αφορµή (β) ζητώ | ψάχνω αφορµή 
προσπαθώ να βρω δικαιολογία για να κάνω κάτι, προσπαθώ να 
εκµεταλλευθώ τις πράξεις ή τη συµπεριφορά κάποιου για να προ-
καλέσω κάτι ή να τον βλάψω: τόσον καιρό ζητούσε αφορµή, για να 
τον καταγγείλει || µην του αντιµιλάς· αφορµή ζητάει να σου επιτεθεί 
ΣΥΝ. ψάχνω να βρω πάτηµα (γ) εξ αφορµής | εξαφορµής (+γεν.) | µε 
αφορµή έχοντας ως αφορµή, µε έναυσµα κάτι: εξ αφορµής τής µνεί-
ας σας στον εθνικό µας ποιητή, θα ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο... || 
µε αφορµή την πετρελαϊκή κρίση, έκανε λόγο για την ανάγκη µείωσης 
τού φόρου στα καύσιµα 2. καθετί που λειτουργεί ως αφετηρία, που 
δίνει την αιτία ή τα κίνητρα συγκεκριµένης πράξης: τον σκότωσε για 
ασήµαντη ~|| η αποµάκρυνση του από την κυβέρνηση έγινε ~ ποικίλων 
σχολίων || ~ για τη συζήτηση στάθηκε η απόφαση τού δικαστηρίου 
ΣΥΝ. αιτία, λόγος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άφορµώ]. 

αφορµίζω ρ. αµετβ. {αφόρµισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκότ.-συνήθ. για 
τραύµατα) κακοφορµίζω (βλ.λ.). — αφόρµισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., 
αρχική σηµ. «τρελαίνοµαι», < αρχ. αφορµή]. 

αφορµωµαι ρ. αµετβ. αποθ. {αφορµάσαι..., µτχ. αφορµώµενος, -η, -ο 
| αφορµήθηκα, λογ. µτχ. αφορµηθείς, -είσα, -έν) (αρχαιοπρ.) ξεκινώ, 
αρχίζω από (κάπου), έχω ως αφετηρία: αφορµώµενος από το σχόλιο 
σας, έχω να κάνω την εξής παρατήρηση || αφορµάται από προσωπι-
κούς λόγους. — αφόρµηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ < 
αρχ- αφορµωµαι (-άο-) < αφ- (< απο-) + ορµώ | -µαι]. 

αφορολόγητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν υπόκειται σε φορο-
λογία, που δεν φορολογείται: ~ ποσό | εισόδηµα (το οποίο, σύµφωνα 
µε απόφαση των οικονοµικών υπηρεσιών, δεν υπόκειται σε φορολο-
γία και αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα, για να φορολογηθεί το 
υπόλοιπο) || - όριο (το ανώτατο χρηµατικό όριο, µέχρι το οποίο δεν γί-
νεται φορολόγηση) | αποθεµατικό | αποδόσεις τίτλων | αποταµιευτικά 
οµόλογα | τόκοι ANT. φορολογητέος 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν 
υπόκειται σε δασµούς: ~ είδη ΣΥΝ. αδασµολόγητος ANT. φορολογήσι-
µος 3. αφορολόγητα (τα) (αγγλ. duty free) το εµπορικό κατάστηµα σε 
αεροδρόµιο ή στα σύνορα, όπου µπορεί κανείς να αγοράσει είδη, από 
τις τιµές των οποίων έχει αφαιρεθεί ο δασµός 4. (σπανιότ. για φορο-
λογουµένους) αυτός που δεν φορολογήθηκε, δεν υποχρεώθηκε να κα-
ταβάλει φόρους ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά. 

άφορος, -η (λόγ. -ος), -ο → αφορία 
αφορώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {αφοράς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ♦ 1. 

(αµετβ.) (+σε) έχω σχέση, αναφέροµαι, συνδέοµαι µε (κάποιον/κάτι): 
το ζήτηµα αυτό ~ στην ίδια την επιβίωση τού Ελληνισµού- ΦΡ. όσον | 
καθ' όσον | σε ό,τι αφορά σχετικά µε, ως προς: ~ στις µεταπτυχιακές 
σπουδές στην Ελλάδα, έχω να πω τα εξής... ♦ 2. (µετβ.) (τριτο-πρόσ. 
αφορά, αφορούν) (α) ενδιαφέρει, ανήκει στη σφαίρα τού εν-
διαφέροντος (κάποιου): Τι σε ~ τι λέει ο ένας κι ο άλλος; Εσύ να κοι-
τάς τη δουλειά σου! || δεν σε ~ αυτό που λέω- είναι καθαρά προσω-
πικό µου ζήτηµα (β) για κάτι που σχετίζεται µε τη δραστηριότητα, 
την αρµοδιότητα, την ιδιότητα (κάποιου): περάστε από την αστυνο-
µία για µια υπόθεση που σας αφορά || οι αυξήσεις στα σχολικά είδη µε 
αφορούν άµεσα ως πατέρα µαθητή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποβλέπω. [ETYM. 
< αρχ. αφορώ (-άω), αρχική σηµ. «αποστρέφω το βλέµµα µου από όλα 
τα άλλα και το προσηλώνω σε ένα», άρα «βλέπω, κοιτάζω 
προσεκτικά», < άφ- (< απο-) + ορώ «βλέπω». Οι φρ. «όσον αφορά 
σε...» και «σε ό,τι αφορά...» αποδίδουν το γαλλ. en ce qui concerne...]. 

αφορά: µε ή χωρίς σε; Η χρήση αφορά σε είναι λογιότερη και πιο 
προσεγµένη: ∆εν αφορά σ' αυτό το θέµα, αλλά σε άλλο - Αφορά 
στους χειρισµούς τής κυβέρνησης. Το αφορώ στην περίπτωση αυτή 
διατηρεί την αρχική του σύνταξη, όταν σήµαινε ό,τι και το 
αποβλέπω σε ή αποσκοπώ σε. Τώρα που έφθασε να σηµαίνει 
«αναφέροµαι σε», µπορεί να χρησιµοποιείται και χωρίς το σε 
(ιδίως µε τις προσωπικές αντωνυµίες εµένα, εσένα κ.λπ.): ∆εν αφο-
ρά εσένα, αφορά εµένα - Αφορά τους χειρισµούς τού Κυπριακού. Η 
β' χρήση (χωρίς το σε) εµφανίζεται κυρίως στη λιγότερο επίσηµη 
και περισσότερο καθηµερινή χρήση τής γλώσσας. 

Ας σηµειωθεί επιπροσθέτως ότι η φρ. ως αναφορά (!), που ακούγε 
ται ενίοτε αντί τού όσον αφορά, είναι εντελώς εσφαλµένη και 
οφείλεται σε παρανόηση. → 
αποβλέπω 

αφοσιώνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {αφοσιώ-θηκα, -µένος} 1. στρέφω το 
αποκλειστικό µου ενδιαφέρον σε (κάποιον ή κάτι), δίνοµαι ολοκλη-
ρωτικά στην επίτευξη (ενός στόχου): αφοσιώθηκε στην πολιτική µετά 
τον θάνατο τού άντρα της || ~ στα γράµµατα | στην οικογένεια µου 
ΣΥΝ. προσηλώνοµαι, επιδίδοµαι 2. (η µτχ. αφοσιωµένος, -η, -ο) (α) 
αυτός που είναι απολύτως προσηλωµένος, που έχει δοθεί (σε κά-τι): ~ 
στις σπουδές του (β) αυτός που είναι απολύτως πιστός (σε κάποιον), 
που είναι τής απολύτου εµπιστοσύνης (κάποιου): την έχουν χρόνια 
κοντά τους και τους είναι απόλυτα αφοσιωµένη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ; < αρχ. άφοσιοϋµαι (όο-) < άφ- (< απο-) + -οσιοϋµαι < όσιος]. 
αφοσίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η πλήρης και απο-
κλειστική στροφή τού ενδιαφέροντος (κάποιου) προς (κάποιον/κάτι): 
~ στα γράµµατα | στις σπουδές | στην οικογένεια | στην εργασία | στη 
θρησκεία ΣΥΝ. προσήλωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάπη. αφότου σύνδ.· από το 
χρονικό σηµείο που θεωρείται αφετηρία, από τότε που: ~ 
µετανάστευσε, δεν έδωσε σηµεία ζωής. [ΕΤΥΜ. µεσν., από τη 
συνεκφορά άφ' ότου < από + δτου (γεν. ενικού τής αντων. όστις). Πβ. 
επίσης έως ότου, µέχρις δτου]. αφού σύνδ. 1. για την εισαγωγή 
χρονικής πρότασης, που δηλώνει το προτερόχρονο, δηλώνει δηλ. µια 
ενέργεια που προηγήθηκε ή θα προηγηθεί µιας άλλης: ~ έφαγε, πήγε 
περίπατο || - ξαπλώσει, διαβάζει εφηµερίδα || ~ είχαν φύγει, έφτασε η 
πρόσκληση ΣΥΝ. αφότου · 2. για την εισαγωγή αιτιολογικής 
πρότασης: - επιµένεις, θα έρθω µαζί σας || ~ δεν ήρθες στην ώρα σου, 
έφυγα κι εγώ ΣΥΝ. επειδή, δεδοµένου ότι, µια που, µια και, από τη 
στιγµή που 3. για την εισαγωγή προτάσεων που δηλώνουν εναντίωση 
προς αυτό που δηλώνει η πρόταση (συνήθ. ερωτηµατική) η οποία 
ακολουθεί: ~ δεν διαβάζεις, πώς θέλεις να πετύχεις; || ~ δεν ξέρεις, 
τότε γιατί µιλάς; 4. για την εισαγωγή προτάσεως που αποτελεί την 
προϋπόθεση, προκειµένου να ισχύσει αυτό που δηλώνει η κύρια 
πρόταση: ~ εργάστηκε µεθοδικά, θα πετύχει || ~ δεν ήσουν παρών, δεν 
µπορεί να ξέρεις και τι συζητήθηκε εκεί ΣΥΝ. εφόσον · 5. (ειδικότ.) για 
την έκφραση αγανάκτησης και έντονης διαµαρτυρίας σε ελλειπτικές 
προτάσεις στον προφορικό λόγο: -Γιατί δεν έπλυνες τα πιάτα; — τα 
έπλυνα! || ~ ξέρεις τώρα- τι µε ρωτάς; ΣΥΝ. µα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία, 
γιατί. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. αφού < µτγν. άφ' ου < από + ου (γεν. ενικού τής αντων. 
ός). Πβ. επίσης εξ ου]. αφουγκράζοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. 
{αφουγκράστηκα} ♦ 1. (αµετβ.) στήνω αφτί, ακούω µε προσοχή ♦ 
(µετβ.) 2. ακούω (κάτι όχι εύκολα αντιληπτό) 3. (µτφ.) προσπαθώ µε 
προσοχή να συλλάβω και να αντιληφθώ (κάτι όχι εύκολα αντιληπτό): 
ο επιτυχηµένος πολιτικός πρέπει να αφουγκράζεται τον παλµό τής 
εποχής του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. < άφουκράζοµαι | άφουκροϋµαι (αφοµοίωση) < έφα-
κροϋµαι (όπου η µεταβολή άφ- < εφ- οφείλεται σε παρετυµολ. επί-
δραση τού άπό) < *επακρώµαι (η τροπή *επ- > εφ- ερµηνεύεται ως 
αποτέλεσµα τής επίδρασης των συγγενών άφοροϋµαι, ύφορώµαι) < 
αρχ. έπακροώµαι «ακούω προσεκτικά» < έπ(ι)- + άκροώµαι]. 
άφραγκος, -η, -ο αυτός που δεν έχει καθόλου χρήµατα, απένταρος: 
έµεινα ~" δεν έχω δεκάρα τσακιστή! ΣΥΝ. αδέκαρος, (λαϊκ.) στον άσο, 
ταπί, πανί µε πανί. — αφραγκιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. άφραστος, -
η (λόγ. -ος), -ο (λόγ.) αυτός που δεν µπορεί να εκφραστεί µε λόγια, 
που είναι αδύνατον να περιγραφεί ΣΥΝ. (λόγ.) ανέκφραστος, 
ανείπωτος, άρρητος, άφατος, απερίγραπτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. 
+ φράζω «λέγω, εκφράζω» (βλ. λ. φράση)]. αφράτος, -η, -ο 1. αυτός που 
έχει φουσκώσει και είναι µαλακός σαν αφρός: ~ ψωµί | ζύµη 2. 
(εκφραστ.) παχουλός µε µαλακό δέρµα, σαν ζύµη: ~ και στρουµπουλό 
κορίτσι || ~ µπράτσο 3. (για καρπούς) αυτός που είναι µαλακός ή έχει 
µαλακό περίβληµα (σε αντιδιαστολή προς τους αντίστοιχους 
σκληρούς): ~ αµύγδαλο | στραγάλι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αφρός]. 
άφραχτος, -η, -ο κ. άφρακτος [αρχ.] αυτός που δεν έχει κλειστεί 
γύρω-γύρω µε φράκτη, που δεν τον έχουν περιφράξει: ~ χωράφι ΣΥΝ. 
αµάντρωτος, απεριτείχιστος, ξέφραγος. αφρίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] 
{άφρισ-α, -µένος} 1. (για τη θάλασσα κ. γενικά για κάτι υγρό) 
σχηµατίζω αφρούς στην επιφάνεια µου, βρίσκοµαι σε κατάσταση 
αναταραχής: η θάλασσα αφρίζει || η µπίρα αφρίζει µόλις σερβίρεται · 2. 
(για πρόσ. ή ζώα) καταλαµβάνοµαι από κρίση µανίας ή από λύσσα και 
βγάζω αφρούς από το στόµα· ΦΡ. (µτφ.) αφρίζω από το κακό µου 
θυµώνω υπερβολικά, δεν µπορώ να ελέγξω την οργή µου ΣΥΝ. 
εξοργίζοµαι, λυσσώ. — άφρισµα (το). Αφρικάανς (τα) η µία από τις 
δύο επίσηµες γλώσσες (η άλλη είναι η Αγγλική) τής Ν. Αφρικής, η 
οποία έχει προέλθει από την εξέλιξη τής Ολλανδικής τού Που αι. 
[ΕΤΥΜ < °λλ. afrikaans < Afrikaan «Αφρικανός»]. αφρΐκανολόγος 
(ο/η) [1890] ο επιστήµονας που ασχολείται µε θέµατα (ιστορία, 
γλώσσα, πολιτισµό κ.λπ.) τής Αφρικής. — αφρικανο-λονικός, -ή, -ό. 
Αφρική (η) 1. ήπειρος στο Α. Ηµισφαίριο τής Γης Ν. τής Μεσογείου, 
που Α. συνδέεται µε την Ασία µε τον ισθµό τού Σουέζ- γνωστή και ως 
Μαύρη Ήπειρος λόγω τού χρώµατος τού δέρµατος των κατοίκων της 2. 
Νότια Αφρική βλ.λ. 3. κέρας τής Αφρικής περιοχή στο Α. τµήµα τής 

 

α- | αν- στερητικό 
α-φόρτιστος,-η,-ο α-φόρτωτος,-η,-ο α-φούρνιστος, -η,-ο α-φούσκωτος,-η,-ο α-φρεσκάριστος,-η,-ο 
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Αφρικής που µοιάζει µε κέρατο· βρίσκεται Ν. τού Κόλπου τού Αντεν 
και βρέχεται Α. και Ν. από τον Ινδικό Ωκεανό. — Αφρικανός κ. (προ-
φορ.) Αφρικανός (ο), Αφρικανή κ. (προφορ.) Αφρικάνα (η), αφρικανι-
κός, -ή, -ό κ. αφρικάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < λατ. Africa < aprica «ηλιόλουστη» < 
aperio «ανοίγω (προς τον ήλιο)» (πβ. κ. λ. Απρίλιος). Οι Ρωµαίοι χρη-
σιµοποιούσαν αρχικά τη λ. ως ονοµασία τής Β. Αφρικής και ειδικότ. 
τής Λιβύης. Στο λατ. Africa ανάγεται και το αραβ. Ifrikiya]. 

άφρισµα (το) → αφρίζω 
αφρίστός, -ή, -ό αυτός που έχει ή που δηµιουργεί αφρούς. 
αφρό-1 κ. αφρό- [µεσν.] ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει τον αφρό, 

την επιφάνεια, το πάνω µέρος ή µτφ. το εκλεκτότερο µέρος από κάτι: 
αφρό-γαλα, αφρό-κρεµα, αφρό-ψαρο. 

αφρό-2 λεξικό πρόθηµα λέξεων που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι έχει 
αφρικανική προέλευση ή σχέση µε την Αφρική: αφρο-ασιατικός, 
αφρο-κεντρισµός, αφρο-αµερικανός. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Afro- (< Africa), όπως απαντά στα συνθ., λ.χ. Afro-
centrism, Afro-american], 

Αφροαµερικανός (ο), Αφροαµερικανίδα (η) Αµερικανός µαύρου 
χρώµατος, που έχει αφρικανική καταγωγή ΣΥΝ. νέγρος, µαύρος, 
έγχρωµος. Επίσης Αφρικανοαµερικάνος (ο), Αφροαµερικανή κ. 
Αφροαµερικάνα (η). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Afroamerican | Aframerican. Η λ. πλάστηκε στις Η.Π.Α. 
τα τελευταία χρόνια, για να αποφευχθεί η χρήση των λ. µαύρος, νέ-
γρος, έγχρωµος (αγγλ. black, niger, coloured), που προσέκρουαν στο 
κίνηµα τής πολιτικής «ορθότητας» (political correctness)]. 

αφρογαλα (το) [µτγν.] η παχύρρευστη κρούστα που σχηµατίζεται 
στην επιφάνεια γάλακτος, όταν αυτό δεν είναι οµογενοποιηµένο ΣΥΝ. 
κρέµα, καϊµάκι. Επίσης αφρόγαλο. 

αφρογέννητος, -η, -ο [1897] (προσωνύµιο τής θεάς Αφροδίτης) αυτός 
που γεννήθηκε από τους αφρούς των κυµάτων. 

αφροδίσια (τα) → αφροδίσιος 
αφροδισιάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {αφροδισίασα} (λόγ.) έρχοµαι σε σε-

ξουαλική επαφή, συνουσιάζοµαι. 
αφροδισιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (για φάρµακα ή τροφές) αυτός που 

προκαλεί αύξηση τής ερωτικής επιθυµίας και υποβοηθεί την εκτέλε-
ση τής σεξουαλικής πράξης: το πιπέρι, η καννέλα, τα µύδια, το αλ-
κοόλ σε µικρές ποσότητες θεωρούνται αφροδισιακά 2. (γενικότ.) αυ-
τός που σχετίζεται µε τις σαρκικές απολαύσεις ή τα αφροδίσια νο-
σήµατα: ~ επαφή | πράξη | ακολασίες | παθήσεις. 

αφροδισιασµος (ο) [αρχ.] 1. η σεξουαλική επαφή, η συνουσία 2. η 
λατρεία των σαρκικών απολαύσεων, η φιληδονία. 

αφροδισιαστής (ο) [µτγν.] πρόσωπο που παρουσιάζει έντονη ροπή 
προς τις σαρκικές απολαύσεις ΣΥΝ. φιλήδονος, λάγνος. — αφροδι-
σιαστικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

αφροδισιολογία (η) [1840] ο κλάδος τής Ιατρικής που έχει ως αντι-
κείµενο τη θεραπεία των αφροδίσιων νοσηµάτων (σύφιλη, βλεννόρ-
ροια κ.λπ.). — αφροδισιολόγος (ο/η), αφροδισιολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. venereology (νόθο συνθ.) < vénéréal 
(< λατ. Venus «Αφροδίτη») + -logy < ελλην. -λογία]. 

αφροδίσιος, -α, -ο [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που σχετίζεται µε τη θεά 
Αφροδίτη 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που σχετίζεται µε τη σεξουαλική επι-
θυµία ή επαφή: ~ ηδονές | ορµές | έλξη· ΦΡ. αφροδίσιο (νόσηµα) λοι-
µώδης ασθένεια που µεταδίδεται µε τη σεξουαλική επαφή (π.χ. σύ-
φιλη, βλεννόρροια, A.I.D.S. κ.λπ.) 3. αφροδίσια (τα) τα αφροδίσια νο-
σήµατα. 

Αφροδίτη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις δώδεκα θεότητες τού Ολύµπου, 
θεά τού έρωτα και τής οµορφιάς 2. (µετωνυµ.) ως χαρακτηρισµός για 
πολύ όµορφη γυναίκα 3. ΑΝΑΤ. όρος τής Αφροδίτης το εφηβαίο 
(βλ.λ.) 4. ΑΣΤΡΟΝ. ο δεύτερος σε απόσταση από τον Ήλιο πλανήτης 
τού ηλιακού µας συστήµατος, το λαµπρότερο φυσικό σώµα στον ένα-
στρο ουρανό µετά τη Σελήνη ΣΥΝ. (την αυγή) Αυγερινός, (το βράδυ) 
Αποσπερίτης 5. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, λ. προελλην. (µη I.E.). Η συσχέτιση µε τον 
αφρό και το ρ. δύοµαι (π.χ. Πλάτ. Κρατύλος 406 d: δια τηντοῦαφρού 
γένεσιν) είναι προϊόν παρετυµολογίας. Οι ερευνητές θεωρούν βέβαιη 
την προέλευση τής θεάς από την Εγγύς Ανατολή. Τα επίθ. Κύπρις και 
Κυθέρεια τής θεάς Αφροδίτης υποδηλώνουν ξενική προέλευση και 
διάδοση τής λατρείας της στον ελληνικό χώρο µέσω τής Κύπρου και 
των Κυθήρων]. 

αφρόδιχτο (το) δίχτυ επιφανείας που χρησιµοποιείται για την αλί-
ευση αφρόψαρων. 

αφροκεντρισµός (ο) κίνηµα που επικεντρώνει το ενδιαφέρον των 
ερευνών και τής δράσης του στην επανασύνδεση των αφρικανικής 
καταγωγής κατοίκων τής αµερικανικής ηπείρου µε την Αφρική και 
τους πολιτισµούς της· αντιτίθεται στον λεγόµενο ευρωκεντρισµό, τη 
θεώρηση τής ιστορίας και τού κόσµου υπό το πρίσµα τής «λευκής», 
ευρωπαϊκής κουλτούρας και επιστήµης. — αφροκεντριστής (ο). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. afrocentrism]. 

αφροκοπώ ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λογοτ.-κυρ. για τη 
θάλασσα) αφρίζω υπερβολικά. [ΕΤΥΜ. < µεσν. αφροκοπώ < αφρός + 
-κοπώ (βλ.λ.)]. 

αφρόκρεµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αφρώδης κρέµα γλυκυσµάτων 
από ζάχαρη και αβγά 2. (µτφ.) το εκλεκτότερο κοµµάτι ενός συνόλου: 
στη Ρόδο θα συγκεντρωθεί η ~ τού διεθνούς τζετ-σέτ || στην Ιατρική 
εισάγεται η - των µαθητών ΣΥΝ. αφρός ΑΝΤ. (λαϊκ.) σαβούρα 3. (συ-
νεκδ.) η ανώτερη οικονοµικοκοινωνικά τάξη µιας κοινωνίας, η αρι- 

στοκρατία: στον χορό έδωσε το «παρών» η ~ τής Αθήνας. 
αφρολέξ (το) {άκλ.} αφρώδες πορώδες υλικό, που παρασκευάζεται 

από φυσικό ή συνθετικό ελαστικό και αποκτά σπογγώδη µορφή µε 
την προσθήκη ουσιών, το οποίο χρησιµοποιείται στην κατασκευή 
στρωµάτων, µαξιλαριών, ως µονωτικό υλικό κ.ά. [ΕΤΥΜ. Εµπορική 
επωνυµία (< αφρός + ελαστικός, κατά συµφυρµό) κατά τα πολλά σε -
έξ, πβ. σπορτέξ]. 

αφρόλουτρο (το) 1. καλλυντικό παρασκεύασµα σε υγρό ή σκόνη, το 
οποίο αφρίζει, αρωµατίζει, µαλακώνει το νερό τού µπάνιου και χρη-
σιµοποιείται για τη σωµατική υγιεινή 2. (συνεκδ.) το µπάνιο που γί-
νεται µε την προσθήκη τού παραπάνω παρασκευάσµατος στο νερό 
τής µπανιέρας: κάνω ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. bubble bath]. 

άφρονας (ο/η) → άφρων 
αφροντισιά (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη φροντίδας, περιποίη-

σης^ 
αφροντιστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει παραµεληθεί, που δεν έχει 

γίνει αντικείµενο φροντίδας: αφήνει το σπίτι της αφρόντιστο || η -
εµφάνιση της έκανε εντύπωση σε όλους ΣΥΝ. παραµεληµένος, ατη-
µέλητος, απεριποίητος. — αφρόντιστα επίρρ. 

αφροντούς κ. αφροντούζ (το) {άκλ.} ντους µε αφρόλουτρο. 
αφροξυλιά (η) θάµνος ή µικρό φυλλοβόλο δέντρο, που σε νεαρή ηλι-

κία έχει κλαδιά µε πολύ µαλακό και ελαφρό ξύλο. 
αφρόξυλο (το) το ξύλο τής αφροξυλιάς. 
αφρός (ο) 1. οι λευκές φυσαλλίδες που εµφανίζονται στην επιφάνεια 

υγρού που βράζει ή αναταράσσεται ή ουσίας που βρίσκεται σε ζύ-
µωση: όταν το κρέας βράζει, βγάζει ~ || ο - των κυµάτων || αν ανακι-
νήσεις το αναψυκτικό, θα κάνει ~ || ρίχνοντας τη µπίρα από ψηλά στο 
ποτήρι, σχηµατίζει πλούσιο ~ 2. (συνεκδ.) η επιφάνεια ενός υγρού και 
ειδικότ. η επιφάνεια τής θάλασσας: τα ψάρια βγήκαν στον - ΑΝΤ. 
βυθός, πάτος 3. φυσαλλίδες από σάλιο, που σχηµατίζονται στο στό-
µα, όπως σε περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων ή λύσσας: κυλίστηκε 
στο χώµα βγάζοντας αφρούς από το στόµα- ΦΡ. (µτφ.) βγάζω αφρούς 
από το κακό µου είµαι υπερβολικά θυµωµένος, σε σηµείο που δεν 
µπορώ να ελέγξω τον εαυτό µου 4. ΧΗΜ. (α) σύστηµα δύο σωµάτων, 
ενός υγρού και ενός αερίου, στο οποίο πολύ µικρά τεµάχια τού αερίου 
βρίσκονται διάσπαρτα στη µάζα τού υγρού· συνήθ. παρασκευάζεται 
µε ισχυρή ανάδευση ή βρασµό υγρών που περιέχουν κατάλληλες 
ουσίες (τα αφριστικά(· χρησιµοποιείται ως καλλυντικό για την 
περιποίηση ή τον καθαρισµό τού δέρµατος, τού προσώπου, τού σώ-
µατος, των µαλλιών κ.λπ.: ~ για φυσικό γερό κράτηµα των µαλλιών || 
ο - ξυρίσµατος µαλακώνει τα γένια και διευκολύνει το ξύρισµα (β) ως 
υλικό πυρόσβεσης, ουσία που εκτοξεύεται στις φλόγες καιόµενης 
επιφάνειας, σχηµατίζοντας ένα λεπτό προστατευτικό στρώµα, απο-
µονώνοντας την εστία τής φωτιάς από το ατµοσφαιρικό οξυγόνο · 5. 
(µτφ.) το εκλεκτότερο µέρος ενός συνόλου: διάλεξε, όπως πάντα, τον 
- κι άφησε σε µας τα µπαγιάτικα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. αβεβ. ετύµου, πιθ. < ά- προθεµ. + I.E. *mbh-ro, πβ. σαν-
σκρ. abhrâ- «σύννεφο», λατ. imber «βροχή» κ.ά. Οµόρρ. όµβρος (βλ.λ.). 
o σηµασιολογικός συσχετισµός των λ. αυτών µε το αφρός στηρίζεται 
στο γεγονός ότι όλες αναφέρονται σε υγρά, είναι δε χαρακτηριστικό 
ότι η λ. αφρός προσδιόριζε αρχικά τις φυσαλλίδες που σχηµατίζο-
νται σε κάθε είδους υγρά (θάλασσες, ποταµούς, κρασί κ.ά.)]. 

αφροσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη φρόνησης ΑΝΤ. σύνεση, 
φρόνηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

αφρουρητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν επιτηρείται από προστα-
τευτική φρουρά, που δεν φρουρείται: µετά την τελευταία δολοφονική 
επίθεση, κανένας πιθανός στόχος δεν µένει πλέον ~ || ~ κατοικία | 
σύνορα ΣΥΝ. έκθετος, απροστάτευτος, ανεπιτήρητος, ανυπεράσπι-
στος. — αφρούρητα επίρρ. 

αφρόψαρο (το) ψάρι που ζει σε µικρό βάθος κάτω από την επιφάνεια 
τής θάλασσας, το ψάρι τού αφρού (λ.χ. κέφαλος). 

άφρυκτος, -η, -ο (για σπόρους, κόκκους) ακαβούρντιστος, άψητος: ~ 
καφές. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + φρύγω (βλ.λ.)]. 

αφρώδης, -ης, -ες [αρχ.] {αφρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
είναι γεµάτος αφρούς 2. (για ποτά) αυτός που παράγει αφρό· ΦΡ. 
αφρώδης οίνος η σαµπάνια 3. αυτός που η σύσταση του θυµίζει 
αφρό: ~ υλικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

άφρων, -ων, -ον {άφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) αυ-
τός που δεν ενεργεί µε φρόνηση, που δεν είναι συνετός: ~ ενέργειες | 
πολιτικός | δικτάτορας | πολιτική || η παραβολή τού άφρονος πλουσίου 
ΣΥΝ. ασύνετος. Επίσης άφρονας (ο/η). — αφρόνως επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, ανόητος, λογικός. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + -φρων, µεταπτωτ. βαθµ. τού φρήν, φρενός 
(βλ.λ.)]. άφταστος, -η, -ο → άφθαστος 
άφτειαχτος, -η, -ο κ. άφτειαστος [µεσν.] κ. (λαϊκότ.) άφκεια-στος 

(σχολ. ορθ. άφτιαχτος) 1. αυτός που δεν έχει κατασκευαστεί, που 
δεν έχει δηµιουργηθεί ακόµη, ώστε να αποτελεί ολοκληρωµένο 
σύνολο: πριν από τρία χρόνια το σπίτι τους ήταν ακόµη - ΣΥΝ. ακα-
τασκεύαστος · 2. αυτός που δεν έχει επισκευαστεί: ~ αυτοκίνητο | 
πλυντήριο ΑΝΤ. επισκευασµένος 3. αυτός που δεν έχει φροντίσει την 
εξωτερική του εµφάνιση: παρουσιάστηκε στη δεξίωση άφτειαχτη 
ΣΥΝ. ατηµέλητος, απεριποίητος ΑΝΤ. περιποιηµένος 4. (για χώρους) 
αυτός που δεν έχει συγυριστεί: ~ σπίτι | σαλόνι ΣΥΝ. ασυγύριστος 
ΑΝΤ. συγυρισµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτειάχνω. 

α- | αν- στερητικό 
α-φρονηµάτιστος, -η, -ο α-φρυγάνιστος, -η, -ο α-φτειασίδωτος, -η, -ο a-φυγάδευτος, -η, -ο α-φυλάκιατος, -η, -ο 



άφτερος 331 αφύπνιση 
 

άφτερος, -η, -ο → άπτερος 
άφτερ-σέιβ (το) {άκλ.} ανδρικό καλλυντικό προσώπου που χρησιµο-

ποιείται µετά το ξύρισµα. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. after-shave]. 
αφτί (το) (σχολ. ορθ. αυτί) {αφτ-ιού | -ιών} 1. το αισθητήριο όργανο 

τής ακοής: καθαρίζω τα - µου || τρύπησε τ' αφτιά της για να φοράει 
σκουλαρίκια- ΦΡ. (µτφ.) (α) παίρνω τα αφτιά (σε κάποιον | κάποιου) 
ενοχλώ (κάποιον) έντονα και συνεχώς: από το πρωί κάνουν τόση φα-
σαρία και οι δυο τους, που µου 'χουν πάρει τα αφτιά (β) (κάτι) παίρνει 
| πιάνει το αφτί µου (κάτι) υποπίπτει στην αντίληψη µου: κάτι πήρε τ' 
αφτί µου τώρα τελευταία γι ' αυτή την υπόθεση, αλλά δεν είµαι 
σίγουρος (γ) είµαι όλος | γεµάτος αφτιά ακούω µε µεγάλη προσοχή: 
πες µου τι έγινε, ~ (δ) στήνω | βάζω αφτί κρυφακούω: έστησε αφτί 
πίσω από την πόρτα και τ' άκουσε όλα (ε) και οι τοίχοι έχουν αφτιά 
ως προειδοποίηση για να προσέχει κανείς όταν µιλάει για κάτι που 
δεν πρέπει να ακούσουν οι άλλοι: µη µιλάς δυνατά, γιατί ~ (στ) δεν 
ιδρώνει τ' αφτί µου βλ. λ. ιδρώνω (ζ) από το ένα αφτί µπαίνει και 
από το άλλο βγαίνει για άνθρωπο που δεν δίνει καµιά προσοχή σε 
ό,τι του λένε ΣΥΝ. µπαινάκης-βγαινάκης (η) από το στόµα σου και 
στού Θεού τ' αφτί βλ. λ. στόµα (θ) βάζω ψύλλους στα αφτιά 
(κάποιου) δηµιουργώ (σε κάποιον) υποψίες (ότι κάτι συµβαίνει) (ι) 
µπαίνουν ψύλλοι στ' αφτιά (κάποιου) (κάποιος) αρχίζει να υποψιά-
ζεται: της µπήκαν ψύλλοι στ'αφτιά ότι ο άντρας της την απατά (ια) 
ρίχνω | κατεβάζω | πέφτουν τα αφτιά (µου) ταπεινώνοµαι (ιβ) (αργκό) 
ρίχνω (σε κάποιον) στ' αφτιά (i) κάνω αυστηρή κριτική, επι-πλήττω 
(κάποιον), τον βάζω στη θέση του (ii) ξεπερνάω κάποιον/κάτι, είµαι 
καλύτερος: το αυτοκίνητο σου του ρίχνει στ' αφτιά τού δικού του (ιγ) 
χρεωµένος ώς τα αφτιά για κάποιον που έχει πάρα πολλά χρέη (ιδ) 
τραβάω (κάποιου) το αφτί επιπλήττω (κάποιον), του κάνω 
παρατήρηση, τιµωρώ, (από την ίδια την πράξη µε την οποία επέ-
πλητταν παλιότερα τα παιδιά και τους µαθητές): δεν βρέθηκε κανένας 
αρµόδιος να τραβήξει τ' αφτί σ' αυτούς τους αγενείς υπαλλήλους; || µε 
ευχολόγια δεν λύνονται τα προβλήµατα· πρέπει να τραβήξει και κάνα 
αφτί ο κ. υπουργός (ιε) δεν πιστεύω στα αφτιά µου για κάτι ξαφνικό 
και αναπάντεχο: Ο γυιος µου να µπλέξει σε καβγά! ~! (ιστ) γελούν και 
τα αφτιά (κάποιου) για κάποιον πολύ χαρούµενο, που δεν µπορεί να 
κρύψει τη χαρά του: γελούν και τ'αφτιά του, που κέρδισε η οµάδα του 
(ιζ) κοκκινίζω ώς τα αφτιά ντρέποµαι πολύ (ιη) τρώω τ' αφτιά 
(κάποιου) ασκώ (σε κάποιον) πίεση (προκειµένου να γίνει κάτι): µου 
έφαγε τ' αφτιά να του πάρω αυτοκίνητο (ιθ) τεντώνω τ' αφτιά µου 
κάνω έντονη προσπάθεια να ακούσω µε προσοχή: τε-ντώστε τ' αφτιά 
σας ν' ακούσετε καταπληκτικά νέα! (κ) (υπερήφανος στ' αφτιά βλ. λ. 
υπερήφανος (κα) ανοίγω τ' αφτιά µου βλ. λ. ανοίγω (κβ) έχω Τ' αφτιά 
µου | τα µάτια µου ανοιχτά βλ. λ. ανοιχτός (κγ) ζαλίζω Τ' αφτιά 
(κάποιου) ενοχλώ κάποιον µιλώντας του συνέχεια ή θορυβώντας (κδ) 
ακούω (κάτι) µε τ' αφτιά µου | µε τα ίδια µου τ' αφτιά εµφατ. για την 
απόλυτη διαβεβαίωση κάποιου ότι υπήρξαµε αυτήκοοι µάρτυρες 
αυτού που λέµε: όπως σου το λέω είναν το άκουσα µε τα ίδια µου τ' 
αφτιά! (κε) χαϊδεύω τ' αφτιά κολακεύω, λέω σε κάποιον αυτό που 
θέλει να ακούσει ή του λέω µόνο ευχάριστα πράγµατα, ώστε να έχω 
την εύνοια του: είναι ένας πολιτικός που ποτέ δεν χάιδεψε τ' αφτιά τού 
λαού' πάντοτε έλεγε τα πράγµατα µε τ' όνοµα τους (κστ) άλλα λέει η 
Θεια µου, άλλα ακούν τ' αφτιά µου για να δηλωθεί ότι δεν υπάρχει 
συνεννόηση µεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, άλλα λέει ο 
ένας και άλλα καταλαβαίνει ο άλλος 2. (συνεκδ.) η ακοή: έχει ένα ~, 
δεν του ξεφεύγει το παραµικρό! 3. (ειδικότ.) η ικανότητα αντιλήψεως 
των διαφόρων µουσικών ήχων, η µουσική αντίληψη: έχει καλό ~ || 
βγάζει τα κοµµάτια στο πιάνο µε το ~ 4. (α) το γλωσσικό αισθητήριο: 
σωστό είναι συντακτικά, αλλά δεν µου ακούγεται καλά στο ~ (β) το 
σύνολο των ακουστικών παραστάσεων, οι προσλαµβάνουσες που 
έχει κανείς: το ~ µας είναι ασυνήθιστο στο άκουσµα τέτοιων ειδήσεων 
5. κάθε τµήµα το οποίο προσοµοιάζει ως προς τη θέση ή τη µορφή σε 
αφτί, όπως το χερούλι δοχείου ή η λαβή σακιδίου: το ~ τής κούπας | 
τού αγγείου · 6. αφτιά (τα) τα άκρα τού εξωφύλλου βιβλίου ή σκληρού 
φακέλου, που γυρίζουν προς τα µέσα. — (υποκ.) αφτάκι (το), (µεγεθ.) 
αφτάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άφτίον, από τη συνεκφορά τά ώτία (µτγν.) > *ταουτία 
> *ταφτία > τ' αφτιά > αφτί. Η γρ. µε -υ- (αυτί) δεν έχει ετυµολογική 
βάση. Πβ. επίσης αβγό. Για το αρχ. ούς βλ.λ. Πλήθος φράσεων απο-
τελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. βάζω ψύλλους στα αφτιά (< γαλλ. mettre 
la puce à l'oreille), κατεβάζω τα αφτιά (< γαλλ. avoir l'oreille basse), οι 
τοίχοι έχουν αφτιά (< γαλλ. les murs ont des oreilles), είµαι όλος 
αφτιά (< αγγλ. to be all ears), ρίχνω στα αφτιά (< γαλλ. frotter les 
oreilles(, δεν πιστεύω στα αφτιά µου (< γαλλ. ne pas en croire mes 
oreilles(, από το ένα αφτί µπαίνει και από το άλλο βγαίνει (< γαλλ. 
cela lui entre par une oreille et lui sorte par l'autre), χρεωµένος ως τα 
αφτιά (< αγγλ. up to the ears in dept)]. 

αφτί ή αυτί; Όπως από παλιά απέδειξε ο µέγας γλωσσολόγος Γ. Χα-
τζιδάκις, το αρχ. ούς δεν θα µπορούσε ποτέ να δώσει τύπο αυτί. 
Το νεοελλ. αφτί προήλθε, όπως δίδαξε ο ίδιος, ως εξής: από το 
υποκ. ώτίον (ούς, γεν. ώτός, υποκ. ώτ-ίον) και ειδικότ. από τον πλη-
θυντικό του τα ώτία προήλθε στη συµπροφορά τ. *ταουτία, ο οποί-
ος φωνητικώς εξελίχθηκε σε *ταφτία (το ου [u] προφέρθηκε φ [f] 
περνώντας πιθ. από ενδιάµεσο φθόγγο β [ν] στον οποίο µπορούσε 
ευκολότερα, να εξελιχθεί το ου [u] στη γρήγορη προφορά: tautia > 
tavtia > taftia). Από τον τύπο *ταφτία περάσαµε στο τ' αφτιά (πβ. 
φωτία > φωτιά), από όπου µετά ο ενικός τ' αφτί. o αρχ. τύπος ους 
(προφορά αρχαία ήδη [us]) δεν µπορεί να δικαιολογήσει τον τύπο 
αυτί = afti! Παρόµοια εξέλιξη παρατηρήθηκε και στη δηµιουργία 

τής λ. αβγό (µε -β-) -και όχι αυγό- από το αρχ. τα ώά (ώόν). 
→ αβγό 

αφτιάζοµαι ρ. µετβ. {αφτιάστηκα} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. στήνω αφτί να 
ακούσω, ακούω µε προσοχή: αφτιάζεται ό,τι λέµε και πάει και τα λέει 
αλλού 2. (για άλογα) ορθώνω τα αφτιά: «Τ άλογο αφτιάζεται, δεν 
ανασαίνει, τα πόδια εστύλωσε...» (Α. Βαλαωρίτης) · 3. τροµάζω από 
την υπόνοια ότι πλησιάζει κίνδυνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

άφτιαχτος, -η, -ο -· άφτειαχτος 
άφτρα^ (η) -+ άφθα 
άφτρα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το φιτίλι: η - τού κεριού ΣΥΝ. θρυαλ-

λίδα 2. πολεµική εκρηκτική ύλη: πυροδότησε την ~ τής δυναµίτιδας 
και κατέστρεψε τα πάντα ΣΥΝ. πυροδοτική θρυαλλίδα, εµπύρευµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άπτρα < αρχ. άπτω «ανάβω»]. 

αφόγρανση (η) {-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.} η αφαίρεση τής υγρασίας 
από έναν χώρο. — αφυγραντικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αφ- (< απο-) + 
ύγρανση < υγραίνω, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. dehumidification]. 

α<ρυγραντήρας (ο) συσκευή που αφαιρεί την υγρασία από έναν 
χώρο. 
[ΕΤΥΜ. < αφ- (< απο-) + υγραντήρας (< υγραίνω), µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. dehumidifier]. 

αφυδατώνω ρ. µετβ. {αφυδάτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ το νερό 
(από οργανισµό ή τρόφιµο) 2. (µτφ.) αφαιρώ από κάτι το στοιχείο που 
του δίνει ζωντάνια: η ποίηση του, έχοντας χάσει τους χυµούς της, τη 
φρεσκάδα που της έδιναν οι διαλεκτικοί εκφραστικοί τρόποι, αφυ-
δατώθηκε και κατέληξε κοινότοπη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς 
γαλλ. déshydrater (νόθο συνθ.)]. 

αφυδάτωση (η) [1847] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) η αφαί-
ρεση µε διάφορους τρόπους ποσότητας νερού από ένα σώµα- (ειδι-
κότ.) η µέθοδος αφαίρεσης τής υγρασίας από συσκευασµένα τρόφι-
µα, ώστε να διατηρούνται επί µακρόν 2. ΙΑΤΡ. η απώλεια µεγάλης πο-
σότητας νερού από το σώµα, η οποία συνοδεύεται από διαταραχές 
τού οργανισµού: σε περίοδο καύσωνα η κατανάλωση υγρών επιβάλ-
λεται, ώστε να αποφευχθεί η ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ < αφ- (< 
απο-) + -υδάτωση < αρχ. ύδωρ, ύδατος, απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
déshydratation (νόθο συνθ.)]. 

αφυής, -ής, -ές {αφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που στερείται 
ευφυΐας, µη ευφυής ΣΥΝ. µωρός, ανόητος, ηλίθιος ANT. ευφυής. — 
αφυώς επίρρ. [αρχ.], αφυΐα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -φυής < φυή «ανάπτυξη, διανοητική κα-
τάσταση». Βλ. κ. ευφυής], 

αφύλακτος, -η, -ο [αρχ.] κ. αφύλαχτος 1. αυτός που δεν φυλάσσεται, 
που δεν φρουρείται: ~ σκοπιά | διάβαση | πύλη | παίκτης (δεν τον 
φυλάει, που δεν τον µαρκάρει αντίπαλος) ANT. φυλασσόµενος, 
επιτηρούµενος 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν αποτελεί αντικείµενο προ-
στασίας ή µέριµνας από άλλα πρόσωπα: άφησαν το παιδί ~ και το 
χτύπησε αυτοκίνητο ΣΥΝ. απροστάτευτος, απροφύλακτος ΑΝΤ. επιτη-
ρούµενος. — αφυλαξία (η) [αρχ.]. 

άφυλλος, -η, -ο [αρχ.] (δέντρο ή φυτό) που δεν έχει φύλλα ΑΝΤ. φυλ-
λοφόρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

άφυλος, -η, -ο [µεσν.] (έµβιο ον) που δεν έχει φύλο, δεν µπορεί δηλ. 
να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ένα από τα δύο φύλα (ανδρικό - γυναι-
κείο) ή στην κατηγορία των ερµαφρόδιτων. 

αφυπηρετώ ρ. µετβ. [1833] {αφυπηρετείς..., µτχ. αφυπηρετών, -ούσα, 
-όν | αφυπηρέτησα} (λόγ.) 1. απολύοµαι από τις τάξεις τού στρατού 
µετά την ολοκλήρωση τής στρατιωτικής µου θητείας 2. αποσύροµαι 
µετά τη συµπλήρωση των προβλεπόµενων ετών εργασίας από θέση 
στο δηµόσιο- συνταξιοδοτούµαι: αφυπηρέτησε πέρυσι µετά από 35 
συναπτά έτη υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών || ο αφυπηρετών 
υπουργός (που αποσύρεται από την ενεργό δράση). 

αφυπνίζω ρ. µετβ. {αφύπνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (λόγ.) 1. 
(κυριολ.) ξυπνώ (κάποιον που κοιµάται) ΑΝΤ. αποκοιµίζω- (µτφ.) 2. ξυ-
πνώ (κάποιον), τον βγάζω από τον λήθαργο τής πλάνης, τής άγνοιας, 
τής αµορφωσιάς, των προλήψεων και δεισιδαιµονιών, τον κάνω να 
σκέφτεται, να κρίνει και να κατανοεί τον εαυτό του και το περιβάλλον 
του: προσπάθησαν να αφυπνίσουν τις κοιµισµένες συνειδήσεις ΣΥΝ. 
ανοίγω τα µάτια (σε κάποιον), διαφωτίζω ΑΝΤ. αποχαυνώνω, κοιµίζω 3. 
ενεργοποιώ (κάτι που είχε καταστεί ανενεργό), φέρω πάλι στην 
επιφάνεια, το ξαναζωντανεύω: συχνά η τηλεόραση αφυπνίζει τα βίαια 
ένστικτα των τηλεθεατών ΣΥΝ. ξυπνώ 4. αποµακρύνω (κάποιον) από 
ουτοπίες και µάταιες ελπίδες, προσγειώνοντας τον στην 
πραγµατικότητα: οι δυσκολίες τής ζωής τον αφύπνισαν και τον έκα-
ναν µαχητικό και ρεαλιστή 5. κάνω (κάποιον) να ανακτήσει τη ζωτι-
κότητα του, τη δύναµη του: µε φωνές και χειρονοµίες προσπαθούσε να 
τους αφυπνίσει || (κ. µεσοπαθ. αφυπνίζοµαι) όταν αφυπνίστηκαν οι 
παίκτες, ήταν ήδη αργά για τη νίκη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < άφ- (< απο-) + -
υπνίζω < ύπνος]. αφύπνιση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 
(λόγ.) 1. (α) το ξύπνηµα, το να σηκώνει κανείς κάποιον από τον ύπνο 
(β) υπηρεσία αφυπνίσεως και υποµνήσεων τού Ο.Τ.Ε. υπηρεσία που 
αναλαµβάνει κατόπιν συνεννοήσεως να ξυπνήσει µε τηλεφωνική 
ειδοποίηση κάποιον την ώρα που επιθυµεί· (µτφ.) 2. το πνευµατικό 
ξύπνηµα, το να βγαίνει κανείς από την κατάσταση τής αµάθειας και 
τής πνευµατικής εξάρτησης (πβ. λ. αφυπνίζω, σηµ. 2, 3): η ~ τού 
έθνους ήταν προϋπόθεση τής εξέγερσης του ΣΥΝ. ξύπνηµα, 
(δια)φωτισµός ΑΝΤ. νάρκωση, αποκοίµισµα, αποχαύνωση 3. 
(γενικότ.) η ανάκτηση τής ζωτικότητας, τής δύναµης και τής ευεξίας, 
το να επανέρχεται κανείς στην καλή του κατάσταση: η ~ των παικτών 
µιας οµάδας || η ~ των κουρασµένων από τη ρουτίνα πολιτών και η 
επαναδραστηριοποίηση 
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τους 4. το να αποκτά κάτι την ένταση που είχε κάποτε, η αναζωπύρωση: η ~ 
των ενστίκτων | των κοιµισµένων παθών ανάµεσα στους δύο λαούς. — 
αφυπνιστικός, -ή, -ό, αφυπνιστικά επίρρ. αφύσικος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που 
δεν είναι φυσικός, που δεν ταιριάζει στη συνηθισµένη φυσική διαδικασία: - 
ανάπτυξη | καιρικά φαινόµενα | ζέστη ΑΝΤ. φυσικός, φυσιολογικός, κανονικός 
2. (ειδικότ.) αυτός που υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια: ~ δύναµη | διαστάσεις ! 
µέγεθος ANT. φυσιολογικός 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
φυσικότητας, που δεν θυµίζει την πραγµατικότητα: ~ συµπεριφορά | χαµόγελο | 
πόζα | παίξιµο ενός ηθοποιού ΣΥΝ. προσποιητός ANT. φυσικός. — αφύσικα 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. αφωνία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η πλήρης 
απώλεια τής φωνής από παθολογικά ή ψυχολογικά αίτια. 
αφωνόληκτος, -η, -ο [1889] ΓΛΩΣΣ. παλαιότερος γραµµατικός όρος για ονόµατα 

ή ρήµατα, των οποίων το θέµα λήγει σε άφωνο φθόγγο (βλ. λ. άφωνος)· π.χ. 
φύλακ-ας, τόπ-ος, λόφ-ος, ναύτ-ης, λάθ-ος- γράφω, πλέκ-ω, πείθ-ω, ράβ-ω. 

άφωνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που στερείται τής ικανότητας οµιλίας (πβ. λ. 
αφωνία): ένα παιδί που γεννήθηκε ~ ΣΥΝ. άλαλος 2. αυτός που σιωπά από 
κατάπληξη: έµειναν ~ από το απρόσµενο αποτέλεσµα τής ψηφοφορίας || τους 
άφησε άφωνους µε το θράσος του || ~ σαν ψάρι | ως ιχθύς ΣΥΝ. άναυδος · 3. 
ΓΛΩΣΣ. (α) άφωνο σύµφωνο (παλαιότ.) γραµµατικός όρος που δηλώνει τα 
ουρανικά (κ, ζ, χ, γκ), τα χειλικά (π, β, φ, µπ) και τα οδοντικά (τ, δ, θ, ντ) 
σύµφωνα τής Ελληνικής (β) άφωνο γράµµα το γράµµα που δεν προφέρεται σε 
ορισµένες λέξεις: (i) το υ στο ευ, όταν ακολουθεί β ή φ (λ.χ. εύφορος) (ii) το 
ένα από τα δύο όµοια σύµφωνα (λ.χ. άλλος) (iii) το π στο συµφωνικό 
σύµπλεγµα µπτ (λ.χ. Πέµπτη). — άφωνα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 

αφώτιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν φωτίζεται: ~ δωµάτιο ΣΥΝ. 
αφωταγώγητος, σκοτεινός ΑΝΤ. φωτισµένος · 2. (µτφ.-σπάν.) αυτός που δεν 
έλαβε τα φώτα τής γνώσης, που δεν έχει γνώση ενός θέµατος ΣΥΝ. 
αδιαφώτιστος ΑΝΤ. διαφωτισµένος · 3. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που δεν έχει ακόµη 
βαπτισθεί ΣΥΝ. αβάπτιστος. 

άφωτος, -η, -ο [1893] αυτός που δεν έχει φως, αφώτιστος (βλ.λ.). 
αχ! επιφών.· δηλώνει παράπονο, πόνο, δυστυχία ή ευχαρίστηση, ανακούφιση, 

ευχή ή επιθυµία και γενικότ. έντονο συναίσθηµα: ~ δυστυχία µας! || ~! Τι 
ανακούφιση! || ~, τι ωραία δροσιά! || ~, τι καλά που θα 'τανε! || -, χτύπησα το 
πόδι µου! || ~ και να τον είχα τώρα µπροστά µου- θα τον έπνιγα! || ~! Το 
ξέχασα! || ~! Εσύ ήσουν; Με τρόµαξες! || ~! Συγγνώµη! ΦΡ. αχ και βαχ βαθύς 
αναστεναγµός που δηλώνει ψυχικό βάρος: µετά τη συµφορά που τον βρήκε 
ήταν όλο ~! || αρχίζω τα ~. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ. (πβ. αρχ. α) από τον ήχο 
τού αναστεναγµού]. 

Αχαΐα (η) περιοχή και νοµός τής Β∆. Πελοποννήσου µε πρωτεύουσα την 
Πάτρα. — Αχαιός (ο) [αρχ.], Αχαιή (η), αχαϊκός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< 'Αχαιός, κυρ. πληθ. 'Αχαιοί < *ΆχαιΡοί. Πρόκειται για αρχαιότατη 
ονοµασία, η οποία ήταν γνωστή και στους Χετταίους ως Ahhijava «Αχαΐα». 
Σχετικά µε τον τόπο που προσδιόριζε αρχικώς η λ. στη µυκηναϊκή εποχή, 
έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις, οι επικρατέστερες των οποίων 
υποδεικνύουν» την Κνωσό (L. Palmer) και τη Ρόδο (D. Page). Από την 
κλασική εποχή ο όρος 'Αχαΐα περιορίστηκε στη Β∆. Πελοπόννησο. Το όνοµα 
'Αχαιοί < *ΆχαιΡοί είναι αγν. ετύ-µου, ο δε συσχετισµός του µε σανσκρ. 
sakhä και αρχ. περσ. haxä «φίλος, σύντροφος» προσκρούει στο ότι η ελλην. λ. 
δεν εµφανίζει δασύ φθόγγο. Έχει προταθεί ωστόσο η σύνδεση µε αρχικό θ. 
*αχα, παράλληλο τής ρίζας που εµφανίζεται στο λατ. aqua, το οποίο αρχικά 
σήµαινε τα έµψυχα και θεοποιηµένα ύδατα ως αντικείµενο λατρείας]. 

αχάιδευτος, -η, -ο αυτός που δεν τον έχουν χαϊδέψει, που δεν του έχουν δείξει 
τρυφερότητα ANT. χαϊδεµένος. 

αχαϊκός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους Αχαιούς και την Αχαΐα: ~ 
Συµπολιτεία || ~ οµάδα | πρωτεύουσα. 

Αχαιός (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. ο γενάρχης των Αχαιών 2. Αχαιοί (οι) το πρώτο ελληνικό 
φύλο που είχε ως κοιτίδα την αρχαία Φθιώτιδα και αναφέρεται στα οµηρικά 
έπη ως ταυτόσηµο τού όρου «Έλληνες» · 3. αυτός που κατάγεται από την 
Αχαΐα (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Έλληνας. [ΕΤΧΜ αρχ·. βλ. λ. Αχαΐα]. 

αχαΐρευτος, -η, -ο (κακόσ.-εκφραστ.) αυτός που δεν έχει χαίρι, προκοπή: 
παντρεύτηκε έναν ~, που την οδήγησε στην εξαθλίωση ΣΥΝ. ανεπρόκοπος ANT. 
προκοµµένος, εργατικός. [ETYM < α- στερητ. + χαίρι]. 

αχάλαστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν τον έχουν χαλάσει, φθείρει ή 
καταστρέψει: ~ κτήριο | συσκευή ΣΥΝ. ανέπαφος, σώος, άθικτος 2. αυτός που 
δεν τον έχουν ξοδέψει: ~ χρήµατα | περιουσία | βίος ΣΥΝ. αξόδευτος, 
ακατανάλωτος, ασπατάλητος · 3. (νόµισµα) που δεν το έχουν χαλάσει, δεν το 
έχουν κάνει ψιλά, που δεν έχει ανταλλαγεί µε άλλα µικρότερης αξίας: του 
έµεινε το χιλιάρικο ~ · 4. (συνήθ. για τρόφιµα) αυτός που δεν χάλασε, που 
έµεινε αναλλοίωτος. 

αχαλιναγώγητος, -η, -ο [µτγν.] (κυριολ.) αυτός που δεν χαλιναγωγείται, που δεν 
ελέγχεται µε χαλινάρια- (κυρ. µτφ.) αυτός που έχει αφεθεί εντελώς ελεύθερος, 
που δεν έχει ηθικούς φραγµούς ή αναστολές, που συµπεριφέρεται µε αυθάδεια 
και θράσος ΣΥΝ. ανεξέλεγκτος, ανάγωγος, ατίθασος. — αχαλιναγώγητα 
επίρρ. 

αχαλίνωτος, -η, -ο [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που δεν συγκρατείται από 
χαλινάρια: ~ άλογο 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει φραγµούς, όρια: ~ φαντασία | 
φιλοδοξία 3. (ειδικότ.) αυτός που δεν έχει ηθικούς φραγµούς: η σηµερινή 
νεολαία είναι - ΣΥΝ. ανήθικος, ανάρµοστος ΑΝΤ. 

ηθικός, σεµνός. 
αχαµναίνω ρ. αµετβ. {αχάµνυν-α, -θηκα) (λαϊκ.) γίνοµαι αχαµνός (βλ.λ.), 

αδύνατος: αχάµνυνε απ' την αναφαγιά και την αρρώστια. 
αχαµνός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. (σπάν.) αυτός που είναι πολύ αδύνατος ΣΥΝ. άπαχος, 

λιπόσαρκος 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει ασθενική κράση· (ειδικότ. για φυτά) 
αυτός που είναι καχεκτικός · 3. (µτφ.) αυτός που είναι ταπεινής καταγωγής: ~ 
οικογένεια 4. (συνεκδ.) µικρός, λίγος, µικρής σηµασίας: ~ περιουσία/ δουλειά/ 
δυνάµεις · 5.αχαµνά (τα) τα γεννητικά όργανα τού άνδρα: «κι ο γέρος έλιαζε 
ακαµάτης τ'~ του» (Ν. Καββαδίας). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ό- προθεµ. + µτγν. χαµνός < *χαυνός < αρχ. χαΰνος 
«καχεκτικός, ελαττωµατικός» (βλ.λ.). Για την τροπή -αυν- < -αµν-, πβ. και 
ελαύνω > λάµνω]. 

αχανής, -ής, -ές {αχαν-ούς | -είς (ουδ -ή)} 1. αυτός που εκτείνεται σε απέραντη 
έκταση: ατένιζε το ~ πέλαγος 2. αχανές (το) το άπειρο Σύµπαν, το διάστηµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + -χανής < χαίνω «χάσκω» (βλ.λ.)]. 

αχόραγα επίρρ. (λαϊκ.) πριν χαράξει. 
αχαρακτήριστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν έχει χαρακτηριστεί, που δεν 

του έχουν αποδώσει συγκεκριµένο χαρακτηρισµό: ~ φαινόµενο | σύνδροµο || 
ως προς τα πολιτικά τους φρονήµατα η αστυνοµία τους είχε αχαρακτήριστους · 
2. απρεπής και αξιοκατάκριτος: ~ συµπεριφορά | φέρσιµο ΣΥΝ. χυδαίος, 
απαίσιος, επαίσχυντος. — αχαρακτήριστα επίρρ. 

αχάρακτος, -η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) αχάραχτος κ. (λαϊκ.) αχά-ραγος αυτός 
που δεν τον έχουν χαράξει: ~ ξύλο. 

αχαράκωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει χαραχτεί µε γραµµές: τετράδιο ~ 
ΑΝΤ. γραµµωτός, ριγωτός. 

άχαρις, -ις, -ι [αρχ.] {αχάρ-ιτος, -ι | -ιτες (ουδ. -ιτα), -ίτων) (λόγ.) 1.αυτός που 
δεν έχει καλαισθησία και χάρη ΣΥΝ. άχαρος, άκοµψος 2. (σπάν.) αυτός που 
δεν προκαλεί ευχαρίστηση: µου ανετέθη το άχαρι έργο να διενεργήσω τη 
διοικητική ανάκριση ΣΥΝ. δυσάρεστος. — αχαρίτως επίρρ. [µτγν.]. 

αχαριστία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να µην αναγνωρίζει ή να µην εκτιµά 
κανείς την ευεργεσία, το καλό που του έγινε: η ~ δείχνει κακή ποιότητα 
ανθρώπου || η - του έχει στρέψει τους πάντες εναντίον του ΣΥΝ. αγνωµοσύνη 
ΑΝΤ. ευγνωµοσύνη 2. η πράξη που δείχνει αγνωµοσύνη: η µια ~ µετά την 
άλλη. 

αχάριστος, -η, -ο αυτός που δεν αναγνωρίζει και δεν εκτιµά την ευεργεσία που 
του έγινε ΣΥΝ. αγνώµων. — αχάριστα επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < ά- στερητ. + 
χαρίζοµαι]. 

άχαρος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει χάρη, κοµψότητα: ~ πλάσµα | ντύσιµο · 2. 
αυτός που προκαλεί δυσαρέσκεια ή ανία: ~ απασχόληση | ζωή | 
καθηµερινότητα || τον ~ αυτό ρόλο ανέλαβε ο πατέρας του. — άχαρα επίρρ. ✈  
άβαφος. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. άχαρις]. 

αχαρτοσήµαντος, -η, -ο [1895] (έγγραφο) στο οποίο δεν έχει επικολληθεί 
χαρτόσηµο. 

αχάτης (ο) {αχατών} ηµιπολύτιµος πολύχρωµος λίθος, ποικιλία τού χαλαζία. 
[ΕΤΥΜ υ,τγν., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

αχαχουχα! επιφών.- εκφράζει µειωτική, επιτιµητική, ειρωνική και περιπαικτική, 
γενικότ. αρνητική στάση τού οµιλητή έναντι αυτού προς τον οποίο απευθύνει 
τον λόγο: ~! Πώς είναι έτσι ντυµένος! || ~! Τώρα πετύχαµε! || -! Φεύγεις για 
διακοπές παραµονές εξετάσεων! [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητική λ. από τον ήχο τού 
γέλιου]. 

Α.Χ.Ε. (η) Ανώνυµη Χρηµατιστηριακή Εταιρεία. 
αχείλι (το) → χείλι 
αχείµαντος, -η, -ο κ. αχείµαστος 1. (κυριολ.) αυτός που δεν ταράζεται από 

τρικυµία 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που δεν έχει δοκιµαστεί από δυστυχίες: 
πέρασε ~ ζωή, χωρίς βάσανα και δυστυχίες ΣΥΝ. ήρεµος, γαλήνιος ΑΝΤ. 
ταραγµένος. 
[ΕΤΥΜ Το αρχ. αχείµαντος < ά- στερητ. + χειµαίνω «ταράζω, προκαλώ 
τρικυµία» (βλ. κ. χειµώνας), ενώ το µτγν. αχείµαστος < ά- στερητ. + χειµάζω, 
-οµαι «ταράζω, φέρνω θύελλα» (βλ.λ.)]. 

αχειροποίητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν έχει κατασκευαστεί από ανθρώπινα 
χέρια' (ειδικότ.) (α) (για θρησκευτική εικόνα) που εµφανίστηκε στην 
Εκκλησία µε θαυµατουργό τρόπο (β) (στην αγιογραφία) (εικόνα τής 
Θεοτόκου) που εµφανίζεται να κάνει δέηση (δεοµέ-νη) ή να κρατά τον Χριστό 
στο δεξί χέρι (δεξιοκρατούσα). — αχει-ροποίητα επίρρ. 

Αχελώος (ο) ποταµός τής Ηπείρου, που πηγάζει από τη Ν. Πίνδο και εκβάλλει 
στο Ιόνιο Πέλαγος. [ΕΤΥΜ < αρχ. 'Αχελώος, αγν. ετύµου, λ. προελλην. (µη 
I.E.)]. 

ΑΧΕ Π Α (η) (αγγλ. American-Hellenic Educational Progressive Association) 
Αµερικανο-Ελληνική Μορφωτική Προοδευτική Ένωση. 

άχερο (το) → άχυρο 
αχερόντεΐΌς, -α, -ο [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον ποταµό Αχέροντα και κατ' 

επέκταση µε τον Αδη, αφού διά µέσου τού µυθικού αυτού ποταµού 
διακοµίζονταν οι νεκροί στον Αδη: ~ διάπλους || ~ πλοίο | ταξίδι (το τελευταίο, 
τού θανάτου). Αχερουσία (η) όνοµα που δόθηκε σε διάφορες ελώδεις περιοχές 
ή λίµνες (µε γνωστότερη αυτή τής Ηπείρου), οι οποίες θεωρούνταν στην 
αρχαιότητα ότι οδηγούσαν στον Αδη (βλ. κ. λ. Αχέρων). [ΕΤΥΜ αρχ., 
ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. Άχερούσιος < *Άχερόντ-ιος 

α- | αν- στερητικό 
α-φύτευτος, -η, -ο α-φωτογράφιστος, -η, -ο α-χαράτσωτος, -η, -ο α-χαστούκιστος, -η, -ο α-χειροκρότητος, -η, -ο 
α-φωνογράφητος, -η, -ο α-φωτοτύπητος, -η, -ο α-χαρτζιλίκωτος, -η, -ο α-χειραγώγητος, -η, -ο α-χειροτόνητος, -η, -ο 
α-φωταγώγητος, -η, -ο α-χαιρέτιστος, -η, -ο α-χαρτογράφητος, -η, -ο α-χειραφέτητος, -η, -ο α-χειρούργητος, -η, -ο 
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< Άχέρων, -οντος (βλ.λ.)]. 
Αχέρων (ο) {Αχέροντ-ος, -α} ονοµασία διαφόρων ποταµών (συνήθ.) ο ποταµός 

τής Ηπείρου, από τον οποίο, κατά τη µυθολογία, µεταφέρονταν οι ψυχές στον 
Άδη. Επίσης (καθηµ.) Αχέροντας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Άχέρων, αβεβ. ετύµου, πιθ. 
< *αχερος «λίµνη, έλος», οπότε συνδ. µε συνώνυµες βαλτικές λ., λ.χ. αρχ. 
σλαβ. jezero «λίµνη», αρχ. πρωσ. assaran]. 

αχερώνας (ο) → αχυρώνας 
αχηβάδα (η) 1. εδώδιµο συνήθ. οστρακοειδές µαλάκιο, τα δύο όστρακα τού 

οποίου σχηµατίζουν ελλειψοειδή κοιλότητα (µέσα στην οποία ζει το µαλάκιο 
αυτό) 2. (γενικότ.) το κοχύλι. 
[ΕΤΥΜ. < α- προθεµ. + χηβάδα < µεσν. χηµάδα < αρχ. χήµη | χάσµη < χαίνω 
«χάσκω», που ερµηνεύεται από το ανοιχτό όστρακο τής αχη-βάδας]. 

άχθηκα ρ. → άγω 
άχθος (το) {άχθ-ους | -η, -ών} (λόγ.) 1. το βαρύ φορτίο 2. (µτφ.) το ψυχικό 

φορτίο που προκαλεί δυσάρεστες συναισθηµατικές καταστάσεις (ανησυχία, 
δυσφορία, λύπη κ.λπ.): επί πολλά χρόνια έφερε βαρέως το ~ τού κακού του 
παρελθόντος- ΦΡ. άχθος αρούρης βλ. λ. άρουρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν το -θος αποτελεί παραγ. επίθηµα (πβ. πλή-θος 
κ.ά.) και αν αρχικώς η λ. δήλωνε «βάρος, φορτίο», τότε πιθανώς: άγ-ω «φέρω, 
µεταφέρω (φορτίο)» > *ag-thos > άχθος. Η σύνδεση µε το ρ. όχθώ 
«στενοχωρώ, λυπώ» δεν ικανοποιεί φωνητικώς, επειδή το όχθώ σχετίζεται 
µάλλον µε το έχθω | εχθοµαι. Η φράση άχθος άρούρης είναι οµηρική (1λ. Σ 
104) και µε αυτήν χαρακτήρισε τον εαυτό του ο Αχιλλέας µετά τον θάνατο 
τού Πατρόκλου, θέλοντας να δείξει ότι η ζωή του ήταν πλέον µάταιη, ότι 
αποτελούσε απλώς «βάροςτής γης»]. 

αχθοφόρος (ο) πρόσωπο που µεταφέρει αποσκευές ή φορτία: ~ τού λιµανιού || ~ 
ξενοδοχείου ΣΥΝ. (λαϊκ.) ο χαµάλης.  — αχθοφορικός, -ή, -ό [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < άχθος + -φόρος < φέρω]. 

αχιβάδα (η) → αχηβάδα 
Αχιλλέας (ο) 1. βασιλιάς των Μυρµιδόνων, γυιος τού Πηλέα και τής Θέτιδος, ο 

γενναιότερος ήρωας των Ελλήνων κατά τον Τρωικό Πόλεµο και κεντρικό 
πρόσωπο τής Ιλιάδας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (λόγ.) Αχιλλέας (Αχιλλέ-ως,-
α}. 
[ELYM < αρλ· Άχιλ(λ)εύς, αβεβ. ετύµου, πιθ. < άχος (τό) «θλίψη, πόνος» (< 
όχεω | άχεύω «θρηνώ, λυπούµαι») µε τη µεσολάβηση υποκ. τ. σε -λος {άχος > 
*άχ-ίλος > Άχιλ(λ)εύς) ή µέσω ενός τ. µε β' συνθ. λαΕός)πβ. Άγησί-λαος, Άρχέ-
λαοςκ.τ.ό.)· ήτοι: άχος> *Άχί-λαΡος> (υποκ. σε -εύς) Άχι-λ(λ)εύς, οπότε πιθ. 
αρχική σηµ. τού Άχιλλευς «αυτός που προξενεί θλίψη/πόνο στους 
ανθρώπους». Έχει ακόµη προταθεί η σύνδεση µε υποτιθέµενο τ. *άχα 
«ύδατα» (βλ. λ. Αχαΐα), εφόσον ο Αχιλλέας ήταν γυιος τής Θέτιδος, κόρης τού 
Νηρέα]. 

αχίλλειος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τον µυθικό ήρωα Αχιλλέα· ΦΡ. 
αχίλλειοι; πτέρνα το τρωτό, αδύνατο σηµείο (κάποιου), σηµείο στο οποίο 
είναι κανείς ευπρόσβλητος, ευάλωτος: ~ τής εταιρείας είναι το σωστό σέρβις 
πριν και µετά την πώληση των προϊόντων.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -IOÇ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Άχιλ(λ(εύς. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, η Θέτις, µητέρα τού 
Αχιλλέα, όταν γεννήθηκε ο γυιος της, προκειµένου να τον προστατεύσει από 
κάθε πλήγµα, τον βύθισε στα νερά τής Στύγας ολόκληρο εκτός από τη φτέρνα, 
από όπου τον κρατούσε. Αυτή η «αχίλλειος πτέρνα» αποδείχθηκε το αδύνατο 
του σηµείο, όταν δέχτηκε εκεί το θανατηφόρο τραύµα προς το τέλος τού 
Τρωικού πολέµου], 

αχινός (ο) θαλάσσιος οργανισµός, τού οποίου το σώµα είναι σφαιρικό και 
περιβάλλεται από πλήθος µαύρων αγκαθιών. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έχϊνος 
(βλ.λ.)]. 

αχιόνιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός στον οποίο δεν έχει πέσει χιόνι: ~ 
βουνοκορφές 2. (λογοτ.-µτφ.) αυτός που δεν έχει ασπρίσει, δεν έχει άσπρες 
τρίχες: ~ µαλλιά | κεφάλι. αχλάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το µεγάλο αχλάδι· κυρ. 
στη ΦΡ. πίσω έχει η αχλάδα την ουρά για την αποτροπή συναγωγής εύκολων ή 
πρόωρων συµπερασµάτων ως προειδοποίηση ότι στο τέλος θα φανούν τα 
άσχηµα αποτελέσµατα: άσ' τον τώρα να χαίρεται-. [ΕΤΥΜ < µτγν. άχλάς, -άδος 
< αρχ. άχράς «αγριαχλαδιά», βλ. κ. αχλάδι]. # αχλάδι (το) {αχλαδ-ιού | -ιών} ο 
καρπός τής αχλαδιάς· µικρός, µε πρασινωπή φλούδα και µαλακή γλυκιά σάρκα, 
µε χαρακτηριστικό σχήµα (φαρδιά βάση και στενό λαιµό στο ύψος τού 
κοτσανιού). [ΕΤΥΜ < µεσν. αχλάδιον < *άχράδιον, υποκ. τού αρχ. άχράς, -άδος 
«αγριαχλαδιά», πιθ. δάνειο ανατολ. προελεύσεως]. αχλάδια (η) οπωροφόρο 
δέντρο που καλλιεργείται σε χώρες µε εύκρατο κλίµα, καρπός τής οποίας είναι 
το αχλάδι (βλ.λ.)· ΦΡ. (αργκό) την κούνησα την αχλαδιά βλ. λ. κουνώ. 
αχλαδόσχηµος, -η, -ο αυτός που έχει το χαρακτηριστικό σχήµα τού 
αχλαδιού: - λύρα. αχλύς (η) {αχλ-ύος, -ύ | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η ελαφρά 
οµίχλη: µια λεπτή ~ σκέπαζε την περιοχή || (µτφ.) το θέµα έχει περιβληθεί σε µια 
~ µυστηρίου ΣΥΝ. καταχνιά, πούσι 2. (µτφ.) η κατήφεια τού προσώπου: σκίαζε 
~ την όψη του ΣΥΝ. σκυθρωπότητα, συνοφρύωση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. άχλύς, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. πρωσ. agio «βροχή». Στον Όµηρο η λ. 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει την καταχνιά, 

τη θολούρα που εµποδίζει την όραση, ειδικότ. την οµίχλη που σκεπάζει τα 
µάτια ενός ετοιµοθάνατου πολεµιστή. Εξειδικευµένη σηµ. προσέλαβε η λ. 
στον Ιπποκράτη («ασθένεια των µατιών»), τον Κριτία («θολούρα λόγω 
µέθης»), τον Αρχίλοχο («ερωτική συγκίνηση που προκαλεί σύγχυση») και τον 
Οππιανό («το µελάνι τής σουπιάς»)]. 

άχλωρος, -η, -ο [µεσν] 1. αυτός που δεν είναι χλωρός ΣΥΝ. ξερός ΑΝΤ. χλωρός 
2. (για φυτά) αυτός που δεν έχει αρκετή χλωροφύλλη · 3. αυτός που δεν είναι 
νωπός: ~ τυρί ΑΝΤ. χλωρός. 

άχνα (η) {χωρ. πληθ.] 1. ο ατµός που αναδίδει το νερό, όταν βράζει: γέµισε ~ η 
κουζίνα ΣΥΝ. υδρατµός 2. (ειδικότ.) ο αέρας που εξέρχεται κατά την εκπνοή 
σε περιβάλλον µε χαµηλή θερµοκρασία (δίνοντας την εντύπωση ατµού, 
ειδικότ. τις ψυχρές χειµερινές ηµέρες) ΣΥΝ. αναπνοή, χνότο ΦΡ. µη βγάζεις 
άχνα | µην ακούσω άχνα µη µιλήσεις, µη σου ξεφύγει ούτε φθόγγος ΣΥΝ. µη 
βγάλεις κιχ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αχνίζω (υποχωρητ.)]. 

αχνάδα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η θαµπότητα, το να φαίνεται κάτι θολά, 
αµυδρά. 

αχνά pi (το) → χνάρι 
άχνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο ατµός, η άχνα 2. (γενικότ.) κάθε λεπτή από τη φύση 

της ουσία ή λεπτοκοµµένη µορφή ύλης, ελαφριά και σε µορφή σκόνης που 
αιωρείται ή µεταφέρεται από τον αέρα: ~ µαρµάρου (λεπτή σκόνη που 
αποµένει από την λειοτρίβηση των άχρηστων κοµµατιών των µαρµάρων τού 
λατοµείου)· ΦΡ. (α) ζάχαρη άχνη κοπανισµένη ζάχαρη (σκόνη), που 
χρησιµοποιείται στη ζαχαροπλαστική (β) άχνη αλεύρου πολύ ψιλοκοµµένο 
αλεύρι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «η φλούδα τού σιταριού, η αιχµηρή του απόληξη», 
< *ak-sna < I.E. *ak- «οξύς, αιχµηρός», πβ. λατ. ac-us «η φλούδα τού 
σιταριού», γερµ. Ähre «στάχυ» κ.ά. Οµόρρ. άχ-υρο(ν), ακµή, άκ-τή, κ.ά. Στην 
Αρχαία η λ. προσέλαβε κατά καιρούς εξειδικευµένες σηµ., όπως «λεπτότατο 
ύφασµα, χνούδι», ενώ στην ποιητική γλώσσα χρησιµοποιήθηκε και µε τη σηµ. 
«αφρός». Βλ. κ. λ. άχυρο]. 

αχνίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {άχνισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) βγάζω ατµούς: 
το φαγητό αχνίζει ♦ 2. (µετβ.) ψήνω (κάτι) στον ατµό ή το κάνω να βγάζει 
ατµούς. — άχνισµα (το). 

αχνιστός, -ή, -ό αυτός που είναι πολύ ζεστός και βγάζει ατµούς: ~ σούπα. 
αχνό- κ. αχνό- α' συνθετικό λέξεων (ονοµάτων και ρηµάτων) που δηλώνουν 

έννοιες κυρ. χρωµάτων ή φωτισµού, στις οποίες προσδίδεται η σηµασία τής 
ωχρότητας, τού µετριασµού ή τής λεπτότητας ή τής θαµπάδας: αχνο-τρέµω, 
αχνο-λάµπω, αχνο-φέγγω. 

αχνογελώ ρ. αµετβ. {αχνογέλασα} (λαϊκ.-λογοτ.) χαµογελώ ελαφρά. 
αχνοκέρι (το) {αχνοκερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το κερί που φέγγει αµυδρά, κεράκι: 

ένα ~ µόλις που φώτιζε το δωµάτιο. 
αχνός (ο) 1. ο ατµός που σχηµατίζεται κατά το βράσιµο νερού 2. η άχνα (σηµ. 

2). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *άφνός (µε τροπή -φ- < -χ-, πβ. ρίχνω < ρίφνω) < *άθνός < 
αοχ. ατµός]. 

αχνός, -ή, -ό 1. αυτός που διακρίνεται αµυδρά, που δεν φαίνονται µε ακρίβεια 
λεπτοµέρειες τού σχήµατος του: µόλις διακρίνονταν στο βάθος τα ~ φώτα 
ΣΥΝ. αµυδρός 2. αυτός τού οποίου το πρόσωπο είναι χλοµό ΣΥΝ. ωχρός · 3. 
(λογοτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από απα-λότητα και τρυφερότητα: ~ χέρια. 

αχνοτρέµω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. δονούµαι ελαφρά: ~ από το 
κρύο ΣΥΝ. σιγοτρέµω, τρεµουλιάζω 2. (για πράγµατα) τρέµω ελαφρώς: οι 
φλόγες των κεριών αχνοτρέµουν στο κηροπήγιο ΣΥΝ. τρεµουλιάζω. 

αχνοφεγγω ρ. αµετβ. {αχνόφεξα} φέγγω αµυδρά, µόλις που φέγγω: τα 
φωτισµένα σπιτάκια αχνόφεγγαν στο βάθος τού ορίζοντα ΣΥΝ. θα-µποφέγγω, 
(λόγ.) υποφώσκω. — αχνοφεννιά (η). 

αχνόφωτος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που δεν είναι έντονα φωτισµένος. 
αχολογώ ρ. αµετβ. {αχολογ-είς κ. -άς... | αχολόγησα} (λογοτ.) 1. βγάζω αχό, 

ήχο που έχει διάρκεια: το κύµα αχολογούσε 2. κάνω αντήχηση, αντιλαλώ ΣΥΝ. 
αντηχώ. — αχολό(γ)ηµα κ. αχολόι (το). [ΕΤΥΜ. < αχός (< ήχος) + -λογώ]. 

άχορδος, -η, -ο [αρχ.] (µουσικό όργανο) που δεν έχει χορδές ΑΝΤ. έγχορδος. 
αχόρταγος, -η, -ο [µεσν] 1. αυτός που δεν χορταίνει από το φαγητό ΣΥΝ. 

αδηφάγος, λαίµαργος ΑΝΤ. ολιγαρκής 2. (µτφ.) αυτός που δεν αρκείται στα 
απαραίτητα αγαθά, αλλά επιδιώκει να αποκτά ολοένα και περισσότερα: ~ για 
υλικές απολαύσεις ΣΥΝ. άπληστος, ακόρεστος, ανικανοποίητος. Επίσης 
ανεχόρταγος — αχόρταγα επίρρ., αχορτα-σιά κ. αχορταγιά (η). 

αχός (ο) (λαϊκ.-λογοτ.) 1. ο ήχος: «~ βαρύς ακούεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν» 
(δηµοτ. τραγ.) 2. (γενικότ.) ο θόρυβος ΣΥΝ. βοή, αντάρα. [ΕΤΥΜ < µεσν άχώ 
(υποχωρητ.) < αρχ. ηχώ]. 

άχου επιφών (καθηµ.) χρησιµοποιείται για να δηλώσει: 1. ικανοποίηση από 
ευχάριστο άκουσµα, ευγενική χειρονοµία κ.λπ.: ~, τι ωραίο δώρο! || ~, δεν 
ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω! 2. την ευχάριστη εντύπωση που προκαλεί κάτι: 
~, τι όµορφο µωρό! 3, τρυφερότητα, στοργή (+ αδύνατο τ. προσ. αντων): ~ το 
µωρούλι µου, κοίτα το πώς κοιµάται! 4. απογοήτευση (συνήθ. για κάτι που 
ξέχασε κάποιος να κάνει): ~, το ξέχασα εντελώς ότι είχαµε ραντεβού! Με 
συγχωρείς! 5. στενοχώρια, ψυχικό βάρος: ~ τι έπαθα η καηµένη! [ΕΤΥΜ. 
Ηχοµιµητ. λ.]. 

 

α- | αν- στερητικό 
α-χλεύαστος, -η, -ο 
ά-χνουδος,-η,-ο α-
χνούδωτος, -η, -ο 

α-χορευτος, -η, -ο α-
χορήγητος, -η, -ο 
α-χορογράφητος, -η, -ο 

α-χόρταστος, -η, -ο α-
χρησιµοποίητος, -η, -ο 
α-χρησµοδότητος, -η, -ο 

α-χρησµολόγητος. -η, -ο 
α-χρονογράφητος. -η, -ο 
α-χρονοµέτρητος. -η, -ο 

α-χτενιστος, -η, -ο 
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αχούρι (το) {αχουρ-ιού | -ιών} 1. ο τόπος στον οποίο διαµένουν ζώα 
ΣΥΝ. στάβλος 2. (µτφ.) ο χώρος που είναι ακατάστατος, που δεν αρ-
µόζει σε άνθρωπο αλλά σε ζώα ΣΥΝ. στάβλος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
άχούριον< τουρκ. ahir < περσ. äxür «στάβλος αλόγων, ιπποφορβείο»]. 

άχραντος, -η (λογιότ. -ος), -ο (λόγ.) 1. αυτός που δεν έχει υποστεί 
ηθική µόλυνση ΣΥΝ. αδιάφθορος, αµίαντος, άσπιλος, αµαγάριστος, 
αµόλυντος 2. ΕΚΚΛΗΣ. άχραντα µυστήρια η Θεία Κοινωνία: την περα-
σµένη Κυριακή κοινώνησε των αχράντων µυστηρίων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ά- στερητ. + χραίνω «αγγίζω - µολύνω», ίσως συνδ. µε το ρ. χραΰω 
«έρχοµαι σε επαφή, αγγίζω» µέσω τού αορ. ί-χραF-ον< I.E. *ghreu- 
«αγγίζω», πβ. λατ. in-gruo «επιτίθεµαι». Οι φράσεις άχραντος 
Θεοτόκος και άχραντα µυστήρια είναι µεσν.]. 

αχρείαστος, -η, -ο [µεσν.] 1. κυρ. για τη δήλωση απευχής | αποτροπής 
στη ΦΡ. αχρείαστος να 'ναι: γνωρίσαµε έναν γιατρό καρκινολόγο -
αχρείαστος να 'ναι- που θεωρείται από τους καλύτερους στην Ελλάδα 
|| µ'αυτό το όπλο -αχρείαστο να 'ναι-µπορείς να σκοτώσεις και 
ελέφαντα! 2. αυτός που δεν είναι απαραίτητος και αναγκαίος: πολλά 
από αυτά που αγόρασες, µας είναι ~ ΣΥΝ. περιττός. 

αχρειολονώ ρ. αµετβ. [1837] {αχρειολογείς... | αχρειολόγησα} χρησι-
µοποιώ χυδαία γλώσσα: µια παρέα νέων αχρειολογούσε και ασχη-
µονούσε ΣΥΝ. βωµολοχώ, χυδαιολογώ, βρίζω. — αχρειολογία (η) 
[1761], αχρειολόγος (ο/η) [1889]. 

αχρείος, -α, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη κακία: ήταν - 
άνθρωπος, γεµάτος µίσος και φθόνο ΣΥΝ. ελεεινός, φαύλος, άθλιος 
ΑΝΤ. καλός, ευγενής, αγαθός 2. αυτός που δεν ενεργεί σύµφωνα µε 
την ηθική ΣΥΝ. ανήθικος, κακοήθης, αισχρός· (συνήθ. ως ουσ.): δεν 
φτάνει που µου 'φάγε τα λεφτά, ήθελε να βγει κι από πάνω ο ~! ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφθείρω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. αχρείος, αρχική σηµ. «άχρηστος», < ά- στερητ. + 
χρεία]. 

αχρειόστοµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που χρησιµοποιεί χυδαίο λεξιλόγιο 
ΣΥΝ. αισχρόλογος, αθυρόστοµος, βωµολόχος, βρωµόστοµος. 

αχρειότητα (η) [µτγν.] {αχρειοτήτων} λόγος ή συµπεριφορά που χα-
ρακτηρίζεται από µεγάλη κακία ή ανηθικότητα: ξεστόµισε αχρειό-
τητες || δεν περίµενε κανείς εκ µέρους του τέτοια συµπεριφορά, τόση ~ 
ΣΥΝ. ελεεινότητα, αισχρότητα ΑΝΤ. ηθικότητα. 

άχρεος, -η, -ο αυτός που δεν έχει χρέος, που δεν οφείλει χρήµατα. 
αχρέωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν επιβαρύνεται µε χρέη 2. αυτός που 

δεν έχει επιβαρυνθεί µε υποθήκη: ~ κτήµα ΣΥΝ. ανυποθήκευτος ΑΝΤ. 
ενυπόθηκος 3. αυτός που δεν έχει εγγραφεί σε χρεωστικό έγγραφο: ~ 
ποσό | τόκος. — αχρέωτα επίρρ. 

αχρηµάτιστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν χρηµατίστηκε ή δεν χρη-
µατίζεται (βλ.λ.): ~ υπάλληλος ΣΥΝ. αδωροδόκητος. 

οχρηοία (η) {χωρ. πληθ.)η µη χρησιµοποίηση: «ο κώδικας δεοντολο-
γίας θεσπίστηκε προσφάτως, αλλά παραµένει, εν πολλοίς, σε ~» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. αχρηστία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- 
στερητ. + χρήσις]. 

αχρηστεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {αχρήστεψα κ. αχρήστευ-σα, -θηκα (κα-
θηµ. -τηκα), -µένος) 1. καθιστώ (κάτι) άχρηστο, µη χρησιµοποιήσιµο: 
~ µια συσκευή | ένα έπιπλο | οπλικά συστήµατα 2. (µτφ.) καθιστώ 
(κάποιον) ανίκανο ως προς βασική του λειτουργία, προκαλώντας του 
αθεράπευτη (κυρ. σωµατική ή ψυχική) βλάβη: τον χτύπησαν τόσο βά-
ναυσα, που τον αχρήστευσαν για την υπόλοιπη ζωή του: δεν µπορεί 
πια ούτε να περπατήσει ούτε να αυτοεξυπηρετηθεί 3. (µτφ.) καταδι-
κάζω (κάποιον) σε απραξία, δεν τον χρησιµοποιώ, τον φθείρω κρατώ-
ντας τον σε αδράνεια: αχρήστευσε ένα µεγάλο ταλέντο, γιατί δεν του 
έδωσε ούτε µία ευκαιρία. — αχρήστευση (η). 

αχρηστία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} · 1. η µη χρησιµότητα, το να είναι 
κάτι άχρηστο · 2. η µη χρησιµοποίηση (κάποιου), αχρησία: είµαι | 
βρίσκοµαι | περιέρχοµαι σε ~ || προµηθευτήκαµε ακριβούς υπολογι-
στές, αλλά τους καταδικάσαµε σε ~, αφήνοντας τους στις αποθήκες || 
µετά από χρόνια εντατικής χρήσεως, τώρα έχει περιπέσει σε ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

αχρηστία ή αχρηστεία; Το σωστό είναι αχρηστία από το άχρηστος 
(πβ. άσωτος - ασωτία, πρόεδρος - προεδρία, άµνηστος - αµνηστία 
κ.τ.ό.). Το αχρηστεύω είναι νεότερο (όπως αντιστοίχως και τα 
ασωτεύω, προεδρεύω, αµνηστεύω κ.λπ.) και δεν επηρεάζει την ορ-
θογραφία τής λ., ώστε να γραφεί αχρηστεία. 

→ αµνηστία, ανανδρία 

άχρηστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι χρήσιµος: αποθήκευε πολλά - 
αντικείµενα 2. (σπάν.) αυτός που δεν χρησιµοποιείται 3. (µειωτ.) 
αυτός που δεν είναι ικανός να εκτελέσει σωστά ένα έργο: ~ άνθρω-
πος, µια δουλειά δεν µπορεί να κάνει σωστά ΣΥΝ. ανίκανος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «ασήµαντος, ανώφελος», < ά- στερητ. + χρηστός 
(βλ.λ.) < χρώµαι. Η λ. κατά τον Μεσαίωνα προσέλαβε ηθική σηµ. (ο 
µη χρηστός), όπως και το αχρείος. Όταν η λ. αχρείος περιορίστηκε στη 
σηµ. «ευτελής, φαύλος», η λ. άχρηστος την αντικατέστηκε στις 
κυριολεκτικές της χρήσεις]. 

άχρι πρόθ. (αρχαιοπρ.) µέχρι· κυρ. στη ΦΡ. άχρι τούδε µέχρι τώρα, µέ-
χρι στιγµής: ∆εν εστάλη απάντηση στο έγγραφο µας ~. Ελπίζουµε, 
πάντως, να λάβουµε απάντηση εντός των ηµερών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άχρι)ς) < *m-ghri, µηδενισµ. βαθµ. τού µέχρι (βλ.λ.). Το άχρι 
λειτούργησε αρχικά" ως επίρρηµα και κατόπιν ως πρόθεση συ-
ντασσόµενη µε γενική (άχρις ου, άχρι τούδε)- υστερογενής είναι η 
χρήση του ως συνδέσµου (εν αντιθέσει µε το έως)]. 

Αχρίδα (η) λίµνη στα σύνορα τής Αλβανίας και τού κράτους των 
Σκοπίων αλλιώς Οχρίδα. 

[ΕΤΥΜ < µεσν. Άχρίς, -ίδος (9ος αι.), αγν. ετύµου. Στην πρώιµη µεσν. 
περίοδο ονοµαζόταν Λυχνίς]. αχρόνιαστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν 
συµπλήρωσε χρόνο από τότε που γεννήθηκε: το βρέφος ήταν ~ · 2. 
αυτός τού οποίου ο θάνατος δεν έκλεισε χρόνο από τότε που επήλθε: ο 
παππούς είναι ακόµη ~. Επίσης αχρόνιστος [µεσν.]. αχρονολόγητος, -
η, -ο [1836] 1. αυτός που δεν έχει χρονολογία: ~ γράµµα | έγγραφο | 
έκδοση ΑΝΤ. χρονολογηµένος 2. αυτός που δεν είναι δυνατόν να 
οριοθετηθεί χρονικώς: ~ ανακαλύψεις | ευρήµατα (αµφορείς, 
κοσµήµατα, τοιχογραφίες, εικόνες κ.λπ.) ΑΝΤ. χρονολογηµένος. 
άχρονος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν υπόκειται σε χρονικούς περιο-
ρισµούς, αλλά εκτείνεται στην αιωνιότητα: ο - Θεός. Επίσης αχρο-
νικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχρονικός. άχρους, -ους, -ουν {άχρ-ου | -
οες (ουδ. -οα), -όων} (λόγ.) αυτός που δεν έχει χρώµα ΣΥΝ. άχρωµος 
ΑΝΤ. έγχρωµος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -χροος < *-χροΡος < χρως 
(βλ.λ.) «δέρµα -χρώµα»]. αχρωµάτιστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν 
έχει χρωµατιστεί ΑΝΤ. χρωµατιστός, χρωµατισµένος 2. (µτφ.) αυτός 
που δεν αποκαλύπτει ή δεν διαδηλώνει τις ιδεολογικές και πολιτικές 
του θέσεις: πολιτικά ~ ΣΥΝ. ακοµµάτιστος, ουδέτερος. αχρωµατοψία 
(η) [1883] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αδυναµία διάκρισης ενός ή 
περισσοτέρων από τα τρία βασικά χρώµατα (πράσινο, κόκκινο, µπλε) 
ΣΥΝ. δαλτονισµός. Επίσης αχρωµατωπία. [ΕΤΥΜ < αχρώµατος + -
οψία < όψη, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. achromatopsie]. αχρωµία 
(η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η έλλειψη χρωστικής στο δέρµα, είτε εκ γενετής 
(αλφισµός) είτε επίκτητη (λευκοδερµία). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. achromie]. άχρωµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει 
χρώµα: το νερό είναι ~, άοσµο και άγευστο ΣΥΝ. (λόγ.) άχρους ΑΝΤ. 
έγχρωµος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει δικό του «χρώµα», που δεν 
διακρίνεται ανάµεσα στους άλλους, που δεν έχει τίποτε το ξεχωριστό, 
το ενδιαφέρον: είχε µια ~ παρουσία στην εκδήλωση ΣΥΝ. κοινός, 
ουδέτερος ΑΝΤ. ξεχωριστός. αχταρµάς (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (παλαιότ.) η 
µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών από πλοίο σε πλοίο ή από πλοίο 
προς την προκυµαία µε βάρκες ΣΥΝ. διαµετακόµιση, µετεπιβίβαση, 
µεταφόρτωση 2. (µτφ.) το ανακάτωµα διαφορετικών µεταξύ τους 
αντικειµένων ή προσώπων: ο κόσµος στο µαγαζί ήταν ένας - από όλες 
τις φυλές τής Γης || ένας µουσικός ~ από ήχους και ρυθµούς κάθε 
προέλευσης ΣΥΝ. συνονθύλευµα, ανακατωσούρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εκφραστικός. [ΕΤΥΜ < τουρκ. aktarma «αλλαγή κατευθύνσεως, 
µεταβίβαση»]. άχτι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} ο διακαής πόθος, η έντονη 
επιθυµία: είχε µεγάλο ~ να γίνει δάσκαλος ΣΥΝ. καηµός, µεράκι· ΦΡ. (α) 
βγάζω το άχτι µου εκτονώνοµαι, ικανοποιώ µια έντονη και βαθιά 
επιθυµία µου: πήγε στα µπουζούκια και έβγαλε το άχτι του (β) έχω 
(κάποιον) άχτι έχω µεγάλη επιθυµία να εκδικηθώ (κάποιον): τον είχε ~ 
από τότε που την είχε προσβάλει δηµόσια. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. ahit «υποχρέωση, υπόσχεση», πβ. φρ. έχω άχτι (τουρκ. 
ahdim var)]. αχτίδα (η) → ακτίνα αχτιδωτος, -ή, -ό → ακτινωτός 
αχτίνα (η) → ακτίνα άχτιστος, -η, -ο → άκτιστος 
αχτύπητος, -η, -ο κ. (λόγ.) ακτύπητος [µεσν.] 1. αυτός που δεν χτυ-
πήθηκε ή δεν είναι δυνατόν να δεχτεί χτύπηµα και γενικότ. αυτός που 
δεν είναι δυνατόν να τραυµατιστεί ΑΝΤ. χτυπηµένος 2. (συνήθ. µτφ.) 
αυτός που κανείς δεν µπορεί να τον συναγωνιστεί, ο µοναδικός και 
ασυναγώνιστος ΣΥΝ. άπιαστος, ακαταµάχητος, αξεπέραστος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. απίθανος. άχυµος, -η, -ο [αρχ.] (σπάν.) 1. αυτός που δεν 
έχει χυµό, ζουµί: ~ φρούτα ΑΝΤ. ζουµερός 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει 
γεύση ΣΥΝ. άγευ-στος, άνοστος ΑΝΤ. εύχυµος. αχυρανθρωπος (ο) 
[1895] {αχυρανθρώπ-ου | -ων, -ους) 1. ανθρώπινο οµοίωµα που έχει 
κατασκευαστεί από άχυρα ΣΥΝ. σκιάχτρο 2. (συνήθ. µτφ.) πρόσωπο 
που προβάλλεται ως πρωταγωνιστής ενεργειών, πρωτοβουλιών, 
επιχειρήσεων στον πολιτικό και οικονοµικό κυρ. χώρο, αλλά στην 
πραγµατικότητα ενεργεί εξ ονόµατος άλλων, διότι πίσω του 
κρύβονται οι πραγµατικοί πρωταγωνιστές των γεγονότων: ο δι-
κτάτορας ήταν ~ που εξυπηρετούσε συµφέροντα µεγάλων εταιρειών 
ΣΥΝ. µαριονέτα, πιόνι. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. homme de paille]. 
αχυραποθήκη (η) [1894] {αχυραποθηκών} αποθήκη για άχυρα. 
αχυρένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από άχυρο: ~ 
καλύβα | στρώµα 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει ξανθό χρώµα, όπως το 
άχυρο: ~ µαλλιά · 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ασηµα-
ντότητα και χαµηλή διανοητική στάθµη: µυαλό ~ ΣΥΝ. ασήµαντος. 
άχυρο κ. (λαϊκότ.) άχερο (το) το υπόλειµµα των σιτηρών κατά το 
αλώνισµα µε τον αποχωρισµό τού καρπού ΣΥΝ. σανός· ΦΡ. (γυρεύω | 
ψάχνω) ψύλλους | βελόνες στ' άχυρα για πολύ δυσεύρετα πράγµατα, 
για να δείξουµε πόσο µάταιη είναι η αναζήτηση τους: αναζητεί µιαν 
απόφαση δικαστηρίου για το θέµα, χωρίς να ξέρει ποιος, πού και πότε 
την εξέδωσε· πραγµατικά γυρεύει ψύλλους στ' άχυρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αχυρον < *άκ-υρ-ον (όπου η τροπή -κ- > -χ- κατ' ανα-λογίαν προς το 
συνώνυµο άχ-νη «η φλούδα τού σιταριού») < I.E. *ak-«οξύς, 
αιχµηρός», πβ. λατ. ac-us «η φλούδα τού σιταριού», γερµ. Ähre 
«στάχυ», αγγλ. ear «στάχυ» κ.ά. Οµόρρ. άχ-νη, άκ-µη, άκ-τή κ.ά. Στην 
Αρχ. η λ. προσέλαβε διάφορες σηµ. «φλοιός σιτηρών - σανός - πί-
τουρο» κ.ά.]. 



αχυρόδεµα 335 αψυχολόγητος 
 

αχυρόδεµα (το) {αχυροδέµ-ατος | -ατα, -άτων} το δέµα από άχυρα. 
αχυροκαλύβα (η) [1839] {αχυροκαλυβών} καλύβα από άχυρο. 
αχυροσκεπή (η) σκεπή από άχυρα. 
αχυροστρωµα (το) {αχυροστρώµ-ατος | -ατα, -άτων) το στρώµα από 

άχυρα. Επίσης (λόγ.) αχυροστρωµνή (η) [1867]. 
αχυρώνας (ο) [µτγν.] ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται άχυρα. Επί-

σης (λαϊκ.) αχερώνας (ο) κ. αχυρώνα (η). 
αχώ ρ. αµετβ. {αχείς...· µόνο στον ενεστ.} (λογοτ.-λαϊκ.) δηµιουργώ 

ηχώ, αντίλαλο: στον κάµπο αχούσαν τα κανόνια ΣΥΝ. αντιλαλώ, 
αντηχώ. [ΕΤΎΜ. < µεσν. άχώ < αρχ. ήχώ (-έω)]. 

αχώνευτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν χωνεύεται κατά την πέψη: 
τροφές ~ ΣΥΝ. δύσπεπτος ΑΝΤ. εύπεπτος 2. (µτφ.) αυτός που δεν κα-
τανοήθηκε ή δεν µπορεί να κατανοηθεί (να αφοµοιωθεί διανοητικά): 
~ νοήµατα | µαθήµατα ΣΥΝ. αναφοµοίωτος ΑΝΤ. χωνεµένος · 3. αυτός 
που δεν έχει συµπαθητικό χαρακτήρα, αντιπαθητικός ΣΥΝ. απωθητι-
κός, αποκρουστικός. 

αχώρητος, -η, -ο αυτός που δεν χωράει ή δεν µπορεί να χωρέσει κά-
που. Επίσης αχώρετος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ά- στερητ. + χωρώ]. 

αχώριστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει χωριστεί, δεν χωρίζε-
ται, δεν αποσπάται από ένα σύνολο ΣΥΝ. αδιαίρετος, αδιάσπαστος, 
αδιάρρηκτος 2. ΓΛΩΣΣ. αχώριστα µόρια λέξεις µε επιρρηµατική ση-
µασία, που απαντούν µόνο στη σύνθεση ως προθηµατικά στοιχεία, 
λ.χ. ξε-, αµφι- κ.τ.ό. 3. (συνήθ. στον πληθ.) για δύο ή περισσότερα πρό-
σωπα που έχουν στενή φιλική σχέση και εµφανίζονται συχνά µαζί: ~ 
φίλοι | συµµαθητές | συνάδελφοι | σύντροφοι. 

άχωστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει χωθεί στο έδαφος ή δεν έχει 
καλυφθεί από χώµα: πάσσαλοι ~ ΑΝΤ. χωµένος, χωστός 2. (κατ' επέ-
κτ.) αυτός που έχει µείνει άταφος ΣΥΝ. άθαφτος. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- 
στερητ. + χωστός (< χώννυµι), βλ. κ. χώνω]. 

άψα (η) {χωρ. πληθ.) 1. το άναµµα και η προερχόµενη από αυτό θερ-
µότητα · 2. η αψάδα (βλ.λ.). Επίσης άψη (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άψις < άπτω «ανάβω» (πβ. κ. άν-άπτω)]. 

αψάδα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) 1. η έξαψη, η οξύτητα, η κατάσταση 
τού ευέξαπτου: φοβόταν την ~ του ΣΥΝ. άψα, αψιθυµία, αραθυµιά · 
2. η καυστική, τσουχτερή γεύση: η ~ τής τσικουδιάς | τού ξιδιού | τού 
κρεµµυδιού ΣΥΝ. άψα, καυστικότητα. [ΕΤΥΜ. < αψύς (βλ.λ.)]. 

άψαλτος, -η, -ο [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ . 1. αυτός που δεν τον έχουν ψάλει: ~ 
ύµνος | τροπάριο | ακολουθία ΣΥΝ. ανύµνητος · 2. (για νεκρούς) αυτός 
για τον οποίο δεν εψάλη η νεκρώσιµη ακολουθία: θάφτηκε ~ ΣΥΝ. 
αδιάβαστος. 

άψαχτος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που δεν τον έχουν ψάξει · 2. αυτός 
που δεν έχει αυτογνωσία, άτοµο χωρίς ανησυχίες και σχέδια για το 
µέλλον ΑΝΤ. ψαγµένος. 

αψεγάδιαστος, -η, -ο αυτός που δεν έχει κανένα ελάττωµα (ψεγάδι): 
ήταν ένα κείµενο ~ || η όλη του συµπεριφορά και δράση ήταν- ΣΥΝ. ά-
ψογος, τέλειος, ανεπίληπτος. 

αψεντι (το) {αψεντ-ιού | -ιών} οινοπνευµατώδες ποτό, το οποίο παρα-
σκευάζεται µε απόσταξη από τα φύλλα τής αψίνθου (βλ.λ.) και άλ-
λων αρωµατικών συστατικών ΣΥΝ. αψίνθιο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. absinthe < λατ. absinthium < αρχ. άψίνθιον, 
υποκ. τού ουσ. αψινθος (βλ.λ.)]. 

άψε-σβήσε επίρρ. ταχύτατα, αµέσως, πάρα πολύ γρήγορα- στη ΦΡ. 
στο άψε-σβήσε: έλυσε τις ασκήσεις ~ ΣΥΝ. πει και φει, ώσπου να 
πεις κύµινο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άψε, προστ. τού αφτω (< αρχ. άπτω «αγγίζω - ανάβω», 
βλ.λ.) + σβήσε]. 

αψευδής, -ής, -ές [αρχ.] {αψευδ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | αψευδέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που δεν εµπεριέχει ψεύδος, που δεν µπορεί να δια-
ψευσθεί: τα έργα του είναι οι ~ µάρτυρες τού ταλέντου του ΣΥΝ. αλη-
θινός, πραγµατικός, αναµφισβήτητος. — αψευδώς επίρρ. [αρχ.]. 

άψη (η) → άψα 
αψηλός, -ή, -ό (λαϊκότ.) ψηλός: ~ άντρας. — αψηλά επίρρ. 

[ΕΤΥΜ < α- προθεµ. + ψηλός]. 
αψηλού επίρρ. (λαϊκ.-λογότ.) ψηλά· στη ΦΡ. τ' αψήλου; «να 'µουν 

πουλί να πέταγα, να πήγαινα ~». [ΕΤΥΜ < (α)ψηλός + επιρρ. κατάλ. -
ου, πβ. κ. λαϊκ. απάν-ού]. 

άψητος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει ψηθεί καλά: ~ κρέας ΣΥΝ. 
ωµός ΑΝΤ ψηµένος 2. αυτός που δεν έχει υποστεί ζύµωση: ~ µπίρα 3. 
(µτφ.) αυτός που δεν έχει σκληραγωγηθεί και αποκτήσει πείρα από 
τη ζωή: ήταν ακόµη ~ στη δουλειά ΣΥΝ. άπειρος, αµάθητος ΑΝΤ. ψη-
µένος. — άψητα επίρρ. 

αψήφιστα επίρρ. [µεσν.] χωρίς να δοθεί η πρέπουσα σηµασία, µε επι-
πολαιότητα· κυρ. στη ΦΡ. το παίρνω αψήφιστα δεν δίνω την απαραί-
τητη προσοχή. 

αψήφιστος, -η, -ο 1. (κυρ. για πράξεις) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
απερισκεψία και επιπολαιότητα: ~ ενέργεια | κίνηση ΣΥΝ. ασυλ-
λόγιστος, απερίσκεπτος, αστόχαστος 2. (σπάν.) αυτός που δεν λογα-
ριάζει, δεν ψηφά τον κίνδυνο ΣΥΝ. άφοβος, θαρραλέος · 3. αυτός που 
δεν έχει ψηφιστεί: το νοµοσχέδιο είναι ακόµη ~. — αψηφισιά (η). 
[ΕΤΥΜ. Η λ. στη σηµ. 3 είναι αρχ. < α- στερητ. + ψηφίζω. Η λ. στις 
σηµ. 1-2 προέρχεται από < α- στερητ. + ψηφώ ή απευθείας από το ρ. 
αψηφώ, αντί *αψήφητος, κατά τα πολλά επίθ. σε -ιστός από ρ. σε -ίζω 
(αµύριστος - µυρίζω) και κατά το κανονικό αψήφιστος τής σηµ. 3]. 

αψηφώ ρ. µετβ. {αψηφάς... | αψήφησα} 1. δεν λογαριάζω, δεν υπολο-
γίζω κάτι, το αντιµετωπίζω άφοβα, θαρραλέα: ~ τα σχόλια τού κό-
σµου | τον κίνδυνο | τις δυσκολίες | τις απαγορεύσεις ΣΥΝ. παραβλέπω, 
αδιαφορώ 2. δείχνω περιφρόνηση: αψήφησε τους ανθρώπους που 
ήλθαν να τον υποδεχτούν ΣΥΝ. υποτιµώ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. αψηφώ < µτγν. άψηφος «ανάξιος λόγου, περιφρονηµέ-
νος», αρχική σηµ. «αυτός που δεν έχει ψήφο», < ά- στερητ. + ψήφος]. 

αψίδα (η) 1. (αρχ.) µνηµείο τής ρωµαϊκής αρχιτεκτονικής προς τιµήν 
προσώπου ή σε ανάµνηση σηµαντικού γεγονότος (λ.χ. στρατιωτικής 
νίκης), σχήµατος τοξοειδούς πύλης (µε ένα, δύο ή τρία ανοίγµατα), το 
οποίο έφερε πάνω του αγάλµατα και διακοσµητικά ανάγλυφα και λει-
τουργούσε αρχικά ως δίοδος των νικητών: ~ θριάµβου || ο στρατός πέ-
ρασε κάτω από τις ~ τού θριάµβου 2. κάθε τοξοειδής κατασκευή από 
πέτρες ή τούβλα ΣΥΝ. καµάρα, τόξο, ψαλίδωµα · 3. (στον ορθόδοξο 
ναό) η κόγχη τού Αγίου Βήµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άψίς, -ϊδος < θ. άψ- (πβ. αόρ. ήψα), ρ. άπτω. Στην Αρχαία η λ. 
προσέλαβε εξειδικευµένες σηµ., όπως «δίχτυ» (Οµηρος), «τροχός» 
(Ηρόδοτος, Ευριπίδης), «κύκλος ηλίου, ίριδα» (Ευριπίδης). Η σηµερινή 
σηµ. οφείλεται πιθ. στο λατ. absis/apsis (< ελλην. άψίς), που 
χρησιµοποιήθηκε για να προσδιορίσει την καµάρα, το τοξοειδές κα-
τασκεύασµα]. 

αψίδωµα (το) {αψιδώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κλίση κτίσµατος σε 
σχήµα καµπύλης, αψίδας: το - τής πόρτας ΣΥΝ. καµπύλωµα, καµάρα 
2. η αψίδα (βλ.λ.). 

αψιδωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σχήµα αψίδας ή που αποτε-
λείται από αψίδες. 

αψιθιά (η) → άψινθος 
αψίθυµος, -η, -ο αυτός που θυµώνει και εξάπτεται εύκολα ΣΥΝ. ευέ-

ξαπτος, θυµώδης. — αψιθυµία (η) [1888], ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κουτσός. 
[ΕΤΥΜ. < αψι- + θυµός, κατά το αρχ. άψίκορος]. 

αψίκορος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που χορταίνει γρήγορα, που φθάνει 
σύντοµα στον κορεσµό · 2. αυτός που συχνά ή γρήγορα µεταβάλλει 
διάθεση. — αψίκορα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κουτσός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
άψίκορος < άψι- (< άπτω) + κόρος < κορέννυµι «χορταίνω» (βλ. λ. 
κορεσµός)]. 

αψιλία (η) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) (συνήθ. στον πληθ.) η έλλειψη χρηµά-
των, το να είναι κανείς αδέκαρος: έχει αψιλίες ΣΥΝ. αδεκαρία, απε-
νταρία. Επίσης αψιλιά. — άψιλος, -η, -ο. 

αψιµαχία (η) {αψιµαχιών} 1. ΣΤΡΑΤ. η ανταλλαγή πυρών χωρίς ου-
σιαστική εµπλοκή των δυνάµεων: µετά τις σύντοµες ~ ακολούθησε 
σφοδρή σύγκρουση 2. (µτφ.) φιλονικία λεκτική, διαπληκτισµός: αψι-
µαχίες και ανταλλαγή ύβρεων µεταξύ βουλευτών ΣΥΝ. λογοµαχία, 
διαξιφισµός. — αψψαχώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
αψιµαχία < άψι- (< άπτω) + -µαχία < µάχη]. 

αψιµυθίωτος, -η, -ο [1875] (αρχαιοπρ.) αυτός που δεν έχει περιττά 
στολίδια: γυναίκα ~ || λόγος ~ ΣΥΝ. αστόλιστος ANT. ψιµυθιωµένος. 
[ΕΤΥΜ. < α- στερητ. + ψιµυθιώ «στολίζω» (βλ.λ.)]. 

αψίνθιο (το) {αψινθί-ου | -ων} το αψέντι (βλ.λ.). 
άψινθος (η) {αψίνθ-ου | -ων, -ους) ποώδες αρωµατικό φυτό που χρη-

σιµοποιείται στη φαρµακευτική, τη λαϊκή θεραπευτική (εκτρωτικό, 
εµµηναγωγό κ.ά.) και την ποτοποιία (βλ. λ. αψέντι). Επίσης (λαϊκ.) 
αψιθιά. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αγν. ετύµου, προελλην. (µη I.E.) λ., όπως συµβαίνει µε 
όσες λ. χαρακτηρίζονται από το επίθηµα -νθ-, π.χ. Ζάκυνθος, λαβύ-
ρινθος, ασάµινθος κ.ά.]. 

αψίχολος, -η, -ο αψίθυµος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< αψι- (< αψύς) + -χόλος < χολή]. 

άψογος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει κανένα λάθος ή ελάττωµα: ~ γρα-
πτό | εµφάνιση | οµιλία | τεχνική ΣΥΝ. τέλειος, αψεγάδιαστος 2. αυτός 
που δεν µπορεί να τον ψέξει κανείς, να του αποδώσει ηθική κατηγο-
ρία: η συµπεριφορά του υπήρξε ~ ΣΥΝ. άµεµπτος, ανεπίληπτος, αψε-
γάδιαστος. — άψογα επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + ψόγος < 
ψέγω]. 

αψού (το) {άκλ.} ο ήχος τού φταρνίσµατος. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

άψυκτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δεν έχει ή δεν είναι δυνατόν να πα-
γώσει ΣΥΝ. απάγωτος. 

αψύς, -ιά, -ύ {-ύ κ. -ιού | -είς κ. -ιοί, -ιών, -είς κ. -ιούς) 1. αυτός που εί-
ναι οξύς, τσουχτερός, πικάντικος στη γεύση: ~ ξίδι | τσίπουρο 2. αυ-
τός που οργίζεται πολύ εύκολα ΣΥΝ. οξύθυµος, ευέξαπτος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς, κουτσός. 
[ΕΤΎΜ, < µεσν. αψύς, που πλάστηκε µε απόσπαση και λεξικοποίηση 
τού ά συνθ. λ. όπως άψί-κορος, άψι-µαχία κ.ά. (όπου < άψι- < άπτω) 
κατά τα επίθ. σε -ύς, όπως δριµύς, ευθύς κ.ά.]. 

αψύς: επίθετα σε -ύς. Το αψύς ανήκει σε έναν µικρό αριθµό επι-
θέτων σε -ύς, που η κλίση τους στο αρσενικό είναι ακόµη ρευστή: 
ο αψύς, τού αψύ | αψιού, τον αψύ - οι αψείς | αψιοί, των αψιών, 
τους αψείς | αψιούς. Όµοια σχηµατίζονται τα επίθετα: βαθύς, ελα-
φρύς, µακρύς, τραχύς, πλατύς, φαρδύς. Τα επίθετα παχύς, βαρύς 
κ.ά. εµφανίζουν σε ορισµένες λογιότερες χρήσεις και τύπους γε-
νικής σε -έος | -έων. βαρέων όπλων, παχέος εντέρου, ακολουθώ-
ντας την κλίση λογιότερων επιθέτων σε -ύς τού τύπου ταχύς. 

→ -ύς 

αψυχολόγητος, -η, -ο [1893] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από απώ- 
 

α- | αν- στερητικό 
α-ψαλίδιστος, -η, -ο 
ά-ψαυστος, -η, -ο 

α-ψαχούλευτος, -η, -
α-ψείριαστος, -η, -ο 

α-ψείριστος, -η, -ο 
α-ψέκαστος, -η, -ο 

α-ψηλάφητος, -η, -ο 
α-ψηλάφιστος, -η, -ο 

α-ψυχαγώγητος, -η, -ο 
α-ψώνιστος, -η, -ο 



άψυχος 336 άωτος 
 

λεία τής ψυχραιµίας: ~ κίνηση | ενέργεια 2. αυτός που δεν µπορεί 
κανείς να τον ψυχολογήσει εύκολα, που έχει απρόβλεπτες αντιδρά-
σεις. — αψυχολόγητα επίρρ. 

άψυχος, -η, -ο [αρχ.] 1. (α) αυτός που δεν έχει ψυχή: τα πράγµατα θε-
ωρούνται - ΑΝΤ. έµψυχος (β) αυτός που δεν έχει µέσα του ζωή, νε-
κρός: τα σώµατα τους κείτονταν άψυχα στο έδαφος || ~ κουφάρι 2. 
αυτός που δεν έχει ζωηρότητα, δύναµη: ~ παρέλαση/ κίνηση || ~ 
σουτ || το παίξιµο τού ηθοποιού ήταν ~, άνευρο ΣΥΝ. άτονος, χαλαρός 
3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει πυγµή και γενναιότητα ΣΥΝ. δειλός, 
άτολµος ΑΝΤ. ψυχωµένος. — άψυχα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νεκρός. 

Αώος (ο) ο µεγαλύτερος σε µήκος ποταµός τής Ηπείρου, που πηγάζει 
από τη Β. Πίνδο και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. [ΕΤΥΜ < αρχ· 
Ά(δος, αβεβ. ετύµου. o οµώνυµος κυπριακός ποταµός, καθώς και το 
κυπριακό όρος Άωον, δείχνουν ότι η λ. πιθ. αποτελεί εξελληνισµένη 
µορφή τής φοιν. λ. Άώ (πβ. εβρ. ädön «κύριος»), η οποία 
χρησιµοποιήθηκε ως επίκληση τού Αδώνιδος (βλ.λ.) και ως τίτλος 
Κυπρίων βασιλέων], 

άωρος, -η (λόγ. -ος), -ον 1. αυτός που γίνεται πριν από τον καθορι-
σµένο χρόνο: ~ σπορά ΣΥΝ. πρώιµος ΑΝΤ. έγκαιρος 2. (για καρπούς) 
αυτός που δεν έχει ωριµάσει ακόµα ΣΥΝ. άγουρος, αµέστωτος ΑΝΤ. 
ώριµος. — άωρα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγώρι. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ά- στερητ. + -ωρος < ώρα. Βλ. κ. άγουρος]. 

άωρος: οµόρριζα. Το άωρος εµφανίζει ενδιαφέρουσα σηµασιολο-
γική εξέλιξη, που έδωσε ήδη στους όψιµους µεσαιωνικούς χρόνους 
τη λ. αγώρι. Το αρχ. ά-ωρος (< α- στερητ. + ώρα) µε τη σηµ. τού 
«αν-ώριµος», αυτού που δεν είναι στην ώρα του, που δεν είναι ώρ-
ιµος (< ώρα + -ιµος), εξελίχθηκε στο µτγν. άγωρος (ανάπτυξη συ-
νοδίτη φθόγγου -γ- ανάµεσα στα φωνήεντα), που έδωσε το υποκο-
ριστικό αγώρ-ιον > αγώρι (όπως πρέπει να γράφεται ετυµολογικά 
η λ.). Αγώρι. δηλ. το ανώριµο σε ηλικία άτοµο, ο νεαρός που δεν 
έχει ακόµη ωριµάσει. Το άγωρος έδωσε φωνητικά (ω > ου [u]) τον 
τύπο άγουρος, που σήµαινε «νέος» και που αναφερόµενο στους 
καρπούς των δέντρων, είχε την αρχική σηµ. «άωρος, αγίνωτος». 
Τέλος, αυτός που είναι στην ώρα του, ο ωρα-ίος, είναι αυτός που 
θεωρήθηκε από τους Έλληνες ως εύ-µορφος (> όµορφος). 

άωτον (το) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. άκρον άωτον (το) βλ. λ. άκρον 
άωτον. άωτος, -ος, -ον 1. αυτός που δεν έχει αφτιά 2. (αγγείο) που 

δεν έχει 
λαβές. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ά- στερητ. + -ωτος < ους, ώτός]. 



 

Β, β: βήτα, το δεύτερο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Οι γνώσεις µας για το φωνολογικό σύστηµα τής Αρχαίας δείχνουν ότι αρχική 
(αρχαία) προφορά τού γράµµατος βήτα ήταν το σηµερινό µπ. Ήτοι, η φωνολογική αξία τού β δεν ήταν ενός διαρκούς ηχηρού τριβόµενου 
χειλικού συµφώνου, όπως το προφέρουµε σήµερα (βήµα = /vima/), αλλά ενός κλειστού ηχηρού χειλικού συµφώνου (αρχ. βήµα = /béèma/). 
Ωστόσο, η σηµερινή προφορά δεν είναι καθόλου νέα, αφού ήδη από τον 4ο-3ο αι. π.Χ. άρχισε να αλλάζει η προφορά τού αρχαίου β και να 
γίνεται αυτή που έχουµε µέχρι σήµερα. ∆ύο παρατηρήσεις: α) Στα αρχαία συλλαβογραφικά αλφάβητα (Γραµµική γραφή Β -που προηγήθηκε 
τού φθογγολογικού αλφαβήτου τής Ελληνικής- και κυπριακό συλλαβάριο) δεν γίνεται διάκριση στη γραφή µεταξύ π - β - φ (το ίδιο 
συλλαβόγραµµα δηλώνει και τα τρία είδη συµφώνων -ψιλό, µέσο και δασύ- σε συνδυασµό πάντα και µε ένα φωνήεν, π.χ. πε-βε-φε ή πο-βο-
φο) β) Λέξεις που προφέρονται στη Ν. Ελληνική µε -µπ- είτε είναι ξένης προελεύσεως (µπίρα, µπετόν, µπλούζα, κάµπος, καµπίνα κ.ά.) είτε 
προέρχονται από αρχ. -µβ- (εµ-βαίνω > µπαίνω, γαµβρός > γαµπρός) ή από αρχ. -µπ- (έµ-πορος, συµ-περαίνω). Η ονοµασία τού γράµµατος 
(βήτα) ανάγεται, κατά τους µελετητές τής ελληνικής γραφής, σε εξελληνισµένη µορφή τού βορειοσηµιτικού bêt, που σήµαινε «το σπίτι» και 
που χρησιµοποιήθηκε ακροφωνικά (µε βάση την προφορά τού αρχικού γράµµατος β-), για να δηλώσει το αρχ. ελληνικό β (= µπ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αλφάβητο, γραφή. 

Β, β βήτα- το δεύτερο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. βή-
τα, αριθµός). 

Β συµπληρωµατική σειρά διεθνούς µεγέθους χαρτιού, που περιλαµ-
βάνει µεγέθη από το ΒΟ έως το ΒΙΟ (βλ. λ. χαρτί, ΠΙΝ.). 

Β. βορράς, βόρειος, -α, -ο, βόρεια. 
ΒΑ. βορειοανατολικός, -ή, -ό, βορειοανατολικά. 
βαβα κ. βάβα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.) (διαλεκτ.) η γιαγιά. 
βαβά (το) {άκλ.} (στη νηπιακή γλώσσα) η πληγή, το τραύµα. 
Βαβαρία (η) [1728] (γερµ. Bayern) (παλαιότ. ορθ. Βαυαρία) οµόσπονδο 
κράτος τής Γερµανίας, στο ΝΑ. τµήµα της, µε πρωτεύουσα το Μό-
ναχο, ανεξάρτητο βασίλειο µέχρι το 1871. — Βαβαρός (ο) [1728], Βα-
βαρή (η), βαβαρικός, -ή, -ό [1728]. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Bavaria < Baiuvarii, ονοµασία κελτ. φυλών, που κατοίκη-
σαν στην περιοχή µεταξύ τού 500 και τού 800 µ.Χ. Η ονοµασία αυτή 
ίσως έχει δεχθεί την επίδρ. τού αρχ. γερµ. warjan «πολεµώ, υπερα-
σπίζω» (πβ. αγγλ. warrior «πολεµιστής»)]. 

Βαβαροκρατία (η) [1852] (παλαιότ. ορθ. Βαυαροκρατία) {χωρ. πληθ.} 
ΙΣΤ. η περίοδος βασιλείας τού Όθωνα µέχρι την παραχώρηση τού Συ-
ντάγµατος (1833-43), κατά την οποία οι Βαβαροί είχαν εκτεταµένες 
εξουσίες στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. 

Βαβέλ (η) {άκλ.} στη ΦΡ. πύργος τής Βαβέλ κατάσταση ασυνελνοη-
σίας, δυσκολίας στην επικοινωνία, κυρ. λόγω τής ύπαρξης διαφορε-
τικών γλωσσών. 
[ΕΤΥΜ. < εβρ. Bavel | Babel. Σύµφωνα µε την παραδεδοµένη άποψη, η 
λ. αποτελεί παράγωγο τού εβρ. ρ. babài «συγχέω» και σηµαίνει «σύγ-
χυση». Η ετυµ. αυτή αιτιολογεί την αφήγηση περί τού πύργου τής 
Βαβέλ, κατά την οποία ο θεός προκάλεσε ασυνεννοησία, σύγχυση 
στη γλώσσα των ανθρώπων που αποπειράθηκαν µε έπαρση να υψώ-
σουν έναν πύργο που θα έφθανε ώς τους ουρανούς (Π.∆. Γένεσις 11, 
9: διά τοϋτο εκλήθη το όνοµα αυτής Σύγχυσις, δτι εκεί συνέχεεν Κύ-
ριος τά χείλη πάσης τής γής). Από τη διαφοροποίηση τής γλώσσας 
των ανθρώπων µαταιώθηκε η ανέγερση τού οµώνυµου πύργου. Κατ' 
άλλους η λ. προέρχεται από το ακκαδ. Bab-ilu «πύλη τού θεού», ονο-
µασία ναού τού θεού Μαρντούκ]. 

βαβίζω ρ. αµετβ. {βάβισα} (σπάν. για σκύλο και λύκο) γαβγίζω.  — 
βάβισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ηχοµιµητική λ. βαβ (γάβγισµα σκύλου)]. 

βαβουίνος (ο) → µπαµπουίνος 
βαβούλι (το) {βαβουλ-ιού | -ιών) το άνθος τού βαµβακιού και γενι-

κότ. το περίβληµα τού καρπού. [ΕΤΥΜ. < µεσν. *βαβούλιον (µε 
ανοµοίωση) < λατ. valvulus]. 

βαβούρα (η) {χωρ. πληθ.} ο συνεχής και υπόκωφος θόρυβος, η φα-
σαρία: γίνεται πολλή ~, όταν οι συνάδελφοι µιλούν µεταξύ τους στο 
γραφείο ΣΥΝ. βουητό, βόµβος. [ΕΤΥΜ. µεσν., ηχοµιµητική λ.]. 

Βαβυλώνα (η) αρχαιότατη πόλη τής Μεσοποταµίας, πρωτεύουσα τής 
Βαβυλωνίας, χτισµένη στις όχθες τού Ευφράτη, γνωστή για τους 
κρεµαστούς της κήπους, ένα από τα επτά θαύµατα τής αρχαιότητας. 
Επίσης (αρχαιοπρ.) Βαβυλών [αρχ.] {Βαβυλών-ος, -α}. — Βαβυλώ-
νας (ο) [αρχ.], Βαβυλώνα (η), βαβυλωνιακός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Βαβυλών, -ώνος < ακκαδ. Bab-ilu «πύλη τού θεού», ονοµασία 
ναού τού θεού Μαρντούκ, βλ. κ. Βαβέλ]. 

Βαβυλωνία (η) [αρχ.] 1. ΙΣΤ. αρχαία χώρα τής Μεσοποταµίας, που 
είχε πρωτεύουσα τη Βαβυλώνα 2. (µετωνυµ.) η απόλυτη σύγχυση και 
ασυνεννοησία: η συζήτηση µετατράπηκε σε ~ ΣΥΝ. οχλαγωγία, πύρ-
γος τής Βαβέλ. 
[ΕΤΥΜ Στη σηµ. τής απόλυτης σύγχυσης, εκτός από την αφήγηση για 
τον «πύργο τής Βαβέλ», συνέβαλε και η οµώνυµη κωµωδία τού ∆. Βυ-
ζαντίου (1836), η οποία προέβαλλε και σατίριζε την ασυνεννοησία 
µεταξύ τα>ν οµιλητών διαφόρων διαλέκτων τής Ελληνικής. Το έργο 

έφερε τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Βαβυλωνία ή ή κατά τόπους δια-
φθορά τής ελληνικής γλώσσης»]. 

βάβω κ. µπάµπω (η) {χωρ. πληθ.} (διαλεκτ.) η γιαγιά· (κατ' επέκτ.) η 
γριά. [ΕΤΥΜ. < σλαβ. babo, κλητ. τού baba «γριά». Βλ. κ. µπάµπω]. 

βαγαπόντης (ο) -+ µπαγα)µ)πόντης 
Βαγγέλης (ο) → Ευάγγελος 
βαγγέλιο (το) → ευαγγέλιο 
Βαγγελίστρο (η) (ως προσφώνηση) η Παναγία, η οποία κατά τον 
Ευαγγελισµό δέχτηκε το µήνυµα τής γέννησης τού Σωτήρα: σώσε 
µας, ~ µου! Επίσης (λόγ.) Ευαγγελίστρια. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ευαγγελίστρια, αρχική σηµ. «η κήρυκας των καλών 
νέων», < ευαγγελίζοµαι. Η σηµερινή σηµ. νεότ.]. 

Βαγδάτη (η) η πρωτεύουσα τού Ιράκ, στις όχθες τού Ευφράτη. 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. Baghdad, πιθ. αρχ. περσ. τοπωνύµιο που σηµαίνει «δώρο 
Θεού»]. 

βαγένι (το) {βαγεν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το βαρέλι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βαγένιον < σλαβ. vagan]. 

Βάγια (η) → Βάί'α 
βάγια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η γυναίκα που φροντίζει και µεγαλώνει τα 

παιδιά, η νταντά, η παραµάννα ΣΥΝ. γκουβερνάντα 2. (γενικότ.-λαϊκ.) 
η υπηρέτρια: µια ~ έφερε κρασί στους ξένους. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. βαΐα < *βαϊούλα (όπου το -ούλα θεωρήθηκε 
υποκ. επίθηµα), θηλ. τού επιθ. βαΐουλος «παιδαγωγός, υπηρέτης» < 
λατ. bajulus «βαστάζος, αχθοφόρος»]. 

βάγιο (το) {βάγια, βαΐων} κλαδί από φοίνικα, δάφνη, µυρτιά κ.λπ., 
που δίνεται στους εκκλησιαζοµένους κατά την Κυριακή των Βαΐων: 
έβαλαν τα - στο εικονοστάσι- ΦΡ. (α) Κυριακή των Βαΐων η Κυριακή 
πριν από το Πάσχα, σε ανάµνηση τής θριαµβευτικής εισόδου τού 
Χριστού στα Ιεροσόλυµα, κατά την οποία τον υποδέχθηκε ο λαός µε 
κλαδιά φοινίκων ΣΥΝ. Βαϊοφόρος (β) µετά βαΐων και κλάδων βλ. λ. 
κλάδος. Επίσης βάι [µεσν.] κ. βάιο 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βαγί < µτγν. βαΐον | βάιον, υποκ. τού βάις (ή) < αιγυ-
πτ. b'j (πβ. κοπτ. bai)]. 

βαγιοβδοµάδα (η) (λαϊκ.) η εβδοµάδα πριν από την Κυριακή των 
Βαΐων. 

βαγκόν-λι (το) {άκλ.} ελλην. κλινάµαξα- βαγόνι τρένου µε κλίνες. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. wagon-lit < wagon «βαγόνι» (< αγγλ. wagon) + lit «κρε-
βάτι» (< λατ. lectus)]. 

βαγκόν-ρεστοράν (το) {άκλ.} εστιατόριο που λειτουργεί µέσα σε 
κατάλληλα διαµορφωµένο βαγόνι τρένου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. wagon-
restaurant]. 

βαγονέτο (το) το µικρό ανοικτό ή επίπεδο βαγόνι, συνήθ. για µετα-
φορά υλικών σε µικρές αποστάσεις (από τις τεχνικές υπηρεσίες των 
σιδηροδρόµων), ορυκτών στα λατοµεία, ορυχεία ή εµπορευµάτων 
ΣΥΝ. βαγονάκι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. vagonetto < γαλλ. wagonnet, υποκ. τού wagon < αγγλ. 
wagon (βλ. λ. βαγόνι)]. 

βαγόνι (το) {βαγον-ιού | -ιών} σιδηροδροµικό όχηµα και γενικότ. κάθε 
όχηµα που κινείται σε ράγες: µια αµαξοστοιχία αποτελείται από τη 
µηχανή και τα ~. — (υποκ.) βαγονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. vagone < αγγλ. wagon < µέσ. ολλ. wagen 
«άµαξα, άρµα» < αρχ. γερµ. wegan «κινώ», πβ. λατ. veho «µεταφέρω, 
ιππεύω»]. 

vade mecum λατ. (προφέρεται βάντε µέκουµ) ελλην. πήγαινε µαζί 
µου- (συνήθ.) για εγχειρίδια (βιβλία, λεξικά) των οποίων η χρήση εί-
ναι συχνή και απαραίτητη: ο Παυσανίας είναι το - των αρχαιολόγων 
|| το λεξικό αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει το ~ κάθε ανθρώπου µε 
γλωσσικά ενδιαφέροντα. [ΕΤΥΜ. < λατ. vade mecum «πήγαινε µαζί 
µου» < vade, προστ. τού 
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vadere «πηγαίνω, βαδίζω» + mecum < cum me «µαζί µου» (µε ανα-
στροφή προθέσεως)]. 

Βάδη (η) κρατίδιο τής Ν∆. Γερµανίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. 
Baden «λουτρά», λόγω τού µεγάλου αριθµού φυσικών πηγών τής 
περιοχής]. 

βάδην επίρρ. 1. µε κανονικό βήµα: προχωρούσε - ΣΥΝ. περπατητά, 
αργά 2. ΣΤΡΑΤ. (ως παράγγελµα) για βήµα πορείας: ~, εµπρός, µαρς! 
ANT. τροχάδην 3. ΑΘΛ. βάδην (το) αγώνας δρόµου κατά τον οποίο ένα 
πόδι τού αθλητή πρέπει να βρίσκεται πάντα σε επαφή µε το έδαφος 
καθώς κννείται µε γρήγορο ρυθµό κινώντας ανάλογα τα χέρια: ολυ-
µπιονίκης στα 50.000 µέτρα ~. [ΕΤΥΜ; αρχ., από αιτ. αµάρτυρου ουσ. 
*βάδ-η < βαίνω (βλ.λ.)]. 

βαδίζω ρ. αµετβ. {βάδισα} 1. προχωρώ µε κανονικό βήµα: ~ αργά | 
σταθερά ΣΥΝ. περπατώ, βηµατίζω 2. (µτφ.) κατευθύνοµαι, οδεύω: η οι-
κονοµία βαδίζει προς την καταστροφή || ~ στα ίχνη κάποιου. — βά-
δισµα (το) [αρχ.] κ. βάδιση (η) [αρχ.] κ. βαδισµός (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < βάδην]. 

βαδιστής (ο) [αρχ.], βαδίστρια (η) {βαδιστριών} ο αθλητής | η 
αθλήτρια τού βάδην. 

βαζέλας (ο) (στην ποδοσφαιρική αργκό) ο οπαδός τού Παναθηναϊκού 
Αθλητικού Οµίλου (Π.Α.Ο.). Επίσης βάζελος [ΕΤΥΜ. Σύµφωνα µε 
µια εκδοχή, η λ. ανάγεται στη δεκαετία τού 1960, Οταν οπαδοί τού 
ολυµπιακού άλειψαν µε βαζελίνη τον πάγκο τού Παναθηναϊκού πριν 
από τον µεταξύ τους αγώνα. Βαθµηδόν οι τελευταίοι υιοθέτησαν την 
ονοµασία. Βλ. κ. γαύρος]. 

βαζελίνη (η) [1893] {χωρ. πληθ.} παράγωγο τού πετρελαίου, µε υπό-
λευκο χρώµα και µαλακτικές ιδιότητες, που κυκλοφορεί στο εµπόριο 
υπό µορφήν αλοιφής ή ελαίου. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. vaseline, νόθο συνθ., < vas- (< γερµ. 
Wasser «νερό») + -el- (< αρχ. έλαιον) + παραγ. επίθηµα -ine]. 

βαζιβουζούκος (ο) → βασιβουζούκος 
βάζο (το) 1. δοχείο, συνήθ. γυάλινο ή πορσελάνινο, µε στόµιο στο άνω 

άκρο του, κυρ. για την τοποθέτηση λουλουδιών ή για διακόσµηση: 
έχει συλλογή κινέζικων - ΣΥΝ. ανθοδοχείο 2. δοχείο, συνήθ. γυάλινο, 
που σφραγίζει µε πώµα, για τη διατήρηση τροφίµων (π.χ. ελιών, τουρ-
σιών, γλυκών κουταλιού κ.ά.). — (υποκ.) βαζάκι (το). [ΕΤΥΜ µεσν, 
< ιταλ. vaso < λατ. vas «αγγείο»]. 

βάζω ρ. µετβ. {έβαλα (να/θα βάλω), βάλ-θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ 
(κάτι) µέσα σε (κάτι άλλο): ~ το µπουκάλι στο ψυγείο | τα ρούχα στη 
βαλίτσα | τις ελιές στο λαδόξιδο | τα χέρια στις τσέπες ΑΝΤ. βγάζω· 
ΦΡ. (α) βάζω ψυχή (σε κάτι) ασχολούµαι µε όρεξη, µεράκι, δηµιουρ-
γική διάθεση (µε κάτι): έχει βάλει ψυχή σ' αυτούς τους πίνακες (β) 
(οικ.) βάζω (κάποιον) στο βρακί µου βλ. λ. βρακί (γ) βάζουµε (κάποι-
ον) στη µέση κυκλώνουµε (κάποιον): τον έβαλαν στη µέση και τον 
ξυλοφόρτωσαν 2. (γενικότ.) τοποθετώ: ~ τα πιάτα | τα µαχαιροπίρουνα 
στο τραπέζι || ~ τα ρούχα στις κρεµάστρες- ΦΡ. (α) (µτφ.) βάζω τη 
σφραγίδα µου επιδρώ καθοριστικά σε κάτι: ο υπουργός έβαλε τη 
σφραγίδα του στη διαµόρφωση τού τελικού κειµένου τής συµφωνίας 
(β) βάζω κάτω (κάποιον) βλ. λ. κάτω (γ) (µτφ.) τα βάζω κάτω κάνω 
υπολογισµούς: αν τα βάλεις κάτω, η αγορά αυτή σε συµφέρει (δ) δεν 
το βάζω κάτω δεν εγκαταλείπω µια προσπάθεια, δεν πτοούµαι: παρά 
τις δυσκολίες, δεν το έβαλε κάτω (ε) (µτφ.) βάζω (κάποιον/κάτι) στη 
θέση του απαντώ σε (κάποιον) όπως πρέπει, ώστε να καταλάβει ή να 
του δείξω το σφάλµα του: του µίλησε σωστά και τον έβαλε στη θέση 
του ΣΥΝ. τακτοποιώ (κάποιον) (στ) (µτφ.) βάζω τα γυαλιά (σε κάποιον) 
αποδεικνύοµαι ανώτερος (κάποιου), τον ξεπερνώ: αν και µικρότερος, 
του 'βαλε τα γυαλιά στον διαγωνισµό (ζ) βάζω τα δυο πόδια (κάποι-
ου) σ' ένα παπούτσι υποχρεώνω (κάποιον) να συµµορφωθεί µε µια 
κατάσταση, τον τιθασεύω, τον κάνω ό,τι θέλω: στην αρχή ήταν ατί-
θασος, µέσα σε δύο µήνες όµως του έβαλε τα δυο πόδια σ' ένα πα-
πούτσι (η) βάζω τη Θηλιά στον λαιµό (κάποιου) (i) (κυριολ.) περνάω 
στον λαιµό (κάποιου) το σκοινί τής κρεµάλας, οδηγώ (κάποιον) στην 
αγχόνη (ii) (µτφ.) πιέζω (κάποιον) ασφυκτικά, τον φέρνω σε αδιέξοδο, 
σε απόγνωση: θα σε ξεχρεώσω αργότερα- µη µου βάζεις τώρα τη θη-
λιά στον λαιµό! (θ) (µτφ.) βάζω το κεφάλι µου στον ντορβά | στο 
στόµα τού λύκου διακινδυνεύω, θέτω σε κίνδυνο τη ζωή µου: έβαλαν 
το κεφάλι τους στο στόµα τού λύκου διεισδύοντας στο µεγαλύτερο 
στρατόπεδο τού εχθρού || δεν βάζω το κεφάλι µου στον ντορβά για 
ασήµαντο λόγο (ι) βάζω ro χέρι µου στη φωτιά | στο Ευαγγέλιο ορ-
κίζοµαι ότι λέω αλήθεια, πιστοποιώ µε όρκο κάτι: δεν βάζω το χέρι 
στο Ευαγγέλιο, αλλά είµαι σχεδόν σίγουρος πως τον είδα (ια) (µτφ.) 
βάζω φέσι (i) (σε κάποιον) δεν του πληρώνω όσα του χρωστώ: έφυγε 
από την εταιρεία βάζοντας τους φέσι αρκετών εκατοµµυρίων (ii) χρε-
ώνοµαι, µπαίνω µέσα (ιβ) (µτφ.) βάζω καπέλο (σε κάτι) αυξάνω την 
τιµή προϊόντος: οι έµποροι βάζουν καπέλο στο αρνί ενόψει τού Πάσχα 
(ιγ) (µτφ.) βάζω την ουρά στα σκέλια βλ. λ. σκέλια (ιδ) (µτφ.) βάζω το 
νερό στ' αυλάκι δροµολογώ υπόθεση (βλ. κ. λ. αυλάκι) (ιε) (µτφ.) 
βάζω φτερά στα πόδια (κάποιου) εµψυχώνω (κάποιον), αναπτερώνω 
το ηθικό του (ιστ) (εκφραστ.) βάζω τα πόδια στον ώµο | στην πλάτη 
το βάζω στα πόδια, φεύγω τρέχοντας (ιζ) (µτφ.) βάζω τα πράγµατα 
στη θέση τους διευθετώ µια κατάσταση, τη φέρνω στη θέση που 
πρέπει: ας βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους- ποιος ευθύνεται για 
το λάθος; (ιη) (αρνητ.) βάζω το δάχτυλο στην πληγή ανακινώ 
δυσάρεστο θέµα: µη βάζεις το δάχτυλο στην πληγή- πρόκειται για 
δυσάρεστη υπόθεση (ιθ) (µτφ.) βάζω το µαχαίρι στον λαιµό (κά-
ποιου) πιέζω ασφυκτικά, εξαναγκάζω (κάποιον) να ενεργήσει (βλ. κ. 
βάζω τη θηλιά στον λαιµό) (κ) βάζω το µαχαίρι στο κοκκαλο οδηγώ 
την έρευνα µιας υπόθεσης σε βάθος, στον εντοπισµό και την τιµωρία 
των υπευθύνων (για κάτι), όποιοι κι αν είναι αυτοί: στην υπόθεση τού 
τραπεζικού σκανδάλου ο υπουργός είναι αποφασισµένος να βά- 

λει το µαχαίρι στο κόκκαλο (κα) (µτφ.) βάζω το χέρι στην καρδιά 
προτίθεµαι να µιλήσω ειλικρινώς: βάλε το χέρι στην καρδιά και απά-
ντησε µου (κβ) (µτφ.) βάζω το χέρι στην τσέπη δίνω χρήµατα, γίνο-
µαι γενναιόδωρος: αν θέλουµε να χτίσουµε µια ισχυρή επιχείρηση, 
πρέπει να βάλουµε όλοι βαθιά το χέρι στην τσέπη (κγ) βάζω κατά 
µέρος | στην άκρη αφήνω προσωρινά στην άκρη: ~ τις προσωπικές 
διαφορές ΣΥΝ. αφήνω κατά µέρος | στην άκρη, παραβλέπω, αντιπα-
ρέρχοµαι 3. (για φαγητά και ποτά) ρίχνω ή γενικότ. προσθέτω: ~ λάδι 
στη σαλάτα | κρασί στα ποτήρια | νερό στο φαγητό || βάλε µου να πιω || 
- τυρί στα µακαρόνια | ρίγανη στις ντοµάτες | παγάκια στο ουίσκι- ΦΡ. 
(µτφ.) βάζω νερό στο κρασί µου παύω να είµαι αδιάλλακτος, 
υποχωρώ: µην είσαι απόλυτος- βάλε λίγο νερό στο κρασί σου! Λ. φορώ: 
~ τη µπλούζα | το σακάκι | το κοστούµι || ~ τα καλά µου (τα γιορτινά, 
επίσηµα ρούχα) 5. (α) ωθώ (κάποιον) να κάνει (κάτι): εσύ τον βάζεις 
να µας ενοχλεί; || ποιος σε έβαλε να το κάνεις; ΣΥΝ. παρακινώ (β) 
αναθέτω (σε κάποιον) να κάνει (κάτι): έβαλε ανθρώπους του να 
παρακολουθούν τις κινήσεις της || έβαλε ιδιωτικό αστυνοµικό να 
ψάξει για τον χαµένο γυιο του- ΦΡ. (α) βάζω λυτούς και δεµένους 
χρησιµοποιώ όλα τα µέσα: έβαλε λυτούς και δεµένους, για να βγάλει 
το παιδί του απ' τη φυλακή (β) θα βάλω τη σκούπα µου να κλαίει 
αδιαφορώ πλήρως για κάτι: Θα τα βάλει µαζί µου; Κι εγώ ~! (γ) βάζω 
µέσον | (αργκό) βύσµα χρησιµοποιώ τις γνωριµίες που έχω για να 
επιτύχω κάτι, παρακάµπτοντας τις προβλεπόµενες νόµιµες διαδικα-
σίες: έβαλε µέσον και του διόρισαν την κόρη στο ∆ηµόσιο 6. ορίζω, 
καθορίζω: ~ κανόνες | τους όρους τού παιχνιδιού | προθεσµία εξό-
φλησης || το νοµοσχέδιο βάζει φραγµό στην ασυδοσία των καταπα-
τητών 7. επενδύω: ~ όλα µου τα λεφτά σε µία επιχείρηση || ~ κεφάλαια 
για την υλοποίηση τού σχεδίου 8. διορίζω: τον έβαλε στο δηµόσιο µε 
µέσον || ο υπουργός τον έβαλε σε αυτή τη θέση 9. εισάγω (κάποιον) ως 
µέλος σε οµάδα ανθρώπων µε κοινή δράση: τους έχουν βάλει κι 
αυτούς στο κύκλωµα || ~ κάποιον σε µια οργάνωση || τον έβαλαν στο 
κόλπο 10. ΑΘΛ. επιτυγχάνω: ~ γκολ | καλάθι || συναγωνίζονταν ποιος 
θα έβαζε τους περισσότερους πόντους 11. επιβάλλω: ~ φόρους | 
πρόστιµο || ~ τιµωρία σε µαθητή 12. συµπεριλαµβάνω: θα βάλει και 
εξωκοινοβουλευτικούς στην κυβέρνηση || στο ψηφοδέλτιο έβαλαν 
πρόσωπα όλων των κοινωνικών τάξεων 13. (για παραγγελίες, συχνότ. 
στην προστ.) φέρνω: βάλε δύο µερίδες µουσακά, µία γίγαντες... || -να 
βάλω και µια (ενν. µερίδα) πατάτες; 14. (+για) θέτω υποψηφιότητα: ~ 
για βουλευτής | για δήµαρχος || έβαλε για πρόεδρος τού συλλόγου 15. 
(για συγκεκριµένη δουλειά) αρχίζω να κάνω: ~ σίδερο | πλυντήριο ! 
µπουγάδα || έχω βάλει φαγητό και δεν µπορώ να φύγω 16. (για 
ηλεκτρική συσκευή) ανάβω, θέτω σε λειτουργία: βάλε την τηλεόραση 
|| ~ το στερεοφωνικό, για ν' ακούσω µουσική || - το κασετόφωνο στο 
τέρµα (τον ήχο στον µεγαλύτερο βαθµό) | την καφετιέρα στην πρίζα- 
ΦΡ. (µτφ.) βάζω το µυαλό (µου) να δουλέψει βλ. λ. µυαλό 17. (για 
εκδηλώσεις συναισθηµάτων, αντιδράσεις κ.λπ.) αρχίζω να κάνω (κάτι) 
(συνήθ. µε ένταση): ~ τα γέλια (αρχίζω να γελώ) | τα κλάµατα | τις 
φωνές σε κάποιον 18. (για βαθµούς) βαθµολογώ: ~ µηδέν/ άριστα || 
του έβαλαν όλοι οι κριτές δέκα! 19. εντάσσω (κάποιον) σε σύνολο ή 
τον κλείνω σε ίδρυµα: οι δικοί της την έβαλαν σε οικοτροφείο || τον 
έβαλε ο πατέρας του σε ιδιωτικό σχολείο- ΦΡ. βάζω (κάποιον) µέσα | 
(λαϊκ.) στο φρέσκο | (λαϊκ.) στη στενή κλείνω (κάποιον) στη φυλακή 
ANT. βγάζω 20. ΑΘΛ. (για παίκτη, αθλητή) χρησιµοποιώ (παίκτη) σε 
αγώνα: ο προπονητής του δεν τον βάζει στους τελευταίους αγώνες || 
τον έβαλε ως αλλαγή στο ηµίχρονο 21. συνεισφέρω, συµµετέχω: 
βάλαµε όλοι από λίγα χρήµατα και του αγοράσαµε ένα δώρο || όσα 
βάζεις, τόσα παίρνεις- ΦΡ. βάζω ένα χέρι | ένα χεράκι δίνω κάποια 
βοήθεια: βάλε ένα χεράκι να στρώσουµε τα χαλιά 22. (για οικιακές 
εγκαταστάσεις) εγκαθιστώ: ~ ρεύµα | ηλεκτρικό | τηλέφωνο | τα 
ηλεκτρικά | τα υδραυλικά 23. (για τις ταχύτητες αυτοκινήτου) επιλέγω: 
~ πρώτη | δευτέρα || ~ ταχύτητα 24. (για την ώρα) ρυθµίζω: ~ το ρολόι 
µια ώρα µπροστά || τι ώρα έβαλες το ρολόι; 25. (για θέµατα 
εξετάσεων) συντάσσω και δίνω προς εξέταση: φέτος έβαλαν δύσκολα 
θέµατα || ποιος βάζει τα θέµατα στις εξετάσεις; ΦΡ. βάζω θέµα (αντί 
θέτω θέµα | ζήτηµα) προτείνω για συζήτηση: σχετικά µε το θέµα που 
έβαλε ο συνάδελφος, έχω να πω τα εξής 26. (µε-σοπαθ. βάλθηκα | έχω 
βαλθεί +να) αποφάσισα | έχω αποφασίσει να επιτύχω (κάτι) και 
καταβάλλω κάθε προσπάθεια (γι' αυτό): βάλθηκε να αποδείξει ότι 
έχουµε άδικο || έχει βαλθεί να τον κάνει άριστο µαθητή || βάλθηκες να 
µε τρελάνεις µε τα καµώµατα σου; 27. για να δηλωθεί ότι κάνουµε 
κάποιον να σκεφτεί, να υποψιαστεί ή, γενικά, να αντιληφθεί (κάτι), 
όπως στις ΦΡ. (α) βάζω ψύλλους στ' αφτιά (κάποιου) δηµιουργώ 
υποψίες, καλλιεργώ την αµφιβολία (για κάτι): οι συχνοί ψίθυροι και 
τα σχόλια εις βάρος του, του έβαλαν ψύλλους στ' αφτιά (β) βάζω ιδέες 
(σε κάποιον) βλ. λ. ιδέα (γ) βάζω (κάποιον) σε έγνοια προκαλώ 
ανησυχία, σκοτούρες: η είδηση για απεργία τού προσωπικού των 
αεροδροµίων την έβαλε σε έγνοια για το ταξίδι που σχεδίαζε (δ) βάζω 
(κάποιον) στο νόηµα βοηθώ (κάποιον) να κατανοήσει κάτι: για να σε 
βάλω στο νόηµα, θα σου πω το εξής... (ε) βάζω (κάποιον) σε σκέψεις 
κάνω (κάποιον) να προβληµατιστεί (για κάτι) 28. σε φράσεις που 
δηλώνουν ότι κάποιος σκέφτεται ή φαντάζεται (κάτι), π.χ. (α) βάζω 
κακό στον νου µου (i) σκέφτοµαι την πιθανότητα να έχει συµβεί κάτι 
κακό (δυσάρεστο): µη βάζεις κακό µε τον νου σου-µπορεί να βρήκαν 
πολλή κίνηση και γι'αυτό άργησαν τόσο (ii) αποκτώ υποψίες (για 
κάτι/κάποιον) (β) βάζω µε τον νου µου βλ. λ. νους (γ) το βάζει ο νους 
(κάποιου) µπορεί να το διανοηθεί, να το φανταστεί (κανείς): δεν ~ 
τού ανθρώπου τι βάσανα περάσαµε! || ~ σου τι µπορεί να µου είπε για 
σένα; (δ) (αρνητ.) δεν το βάζει ο νους µου για απίθανα ή απίστευτα 
πράγµατα: ~ τι πήγε και έκανε το παλιόπαιδο! 29. ενεργώ ώστε να 
προκύψει κάτι- ΦΡ. βάζω φωτιά ανάβω 
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φωτιά: έβαλαν φωτιά σε ξερά χόρτα || ποιοι βάζουν τις φωτιές στα 
δάση; 30. αντιµετωπίζω (κάποιον), του συµπεριφέροµαι µε ορισµένο 
τρόπο- ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον) πόστα µαλώνω (κάποιον), κάνω παρα-
τηρήσεις (σε κάποιον): ο διευθυντής του τον έβαλε πόστα για τις συ-
χνές απουσίες του ΣΥΝ. επιπλήττω (β) βάζω (κάποιον/ κάτι) στην ίδια 
µοίρα (µε κάποιον | κάτι) αντιµετωπίζω (κάποιον/κάτι) µε τον ίδιο 
τρόπο που αντιµετωπίζω κάποιον άλλον | κάτι, σαν να πρόκειται για 
τις ίδιες περιπτώσεις: είναι απαράδεκτο να βάζεις εµένα στην ίδια 
µοίρα µε εκείνον! 31. για την έναρξη πράξης, διαδικασίας κλπ.· ΦΡ. 
(α) βάζω µπρος βλ. λ. εµπρός (β) βάζω (κάποιον) µπρος βλ. λ. εµπρός 
(γ) βάζω πλώρη (i) κατευθύνοµαι (κάπου): έβαλε πλώρη για τη Χίο 
(ii) (µτφ.) αρχίζω να ενεργώ για συγκεκριµένο σκοπό, αρχίζω να 
εφαρµόζω (κάτι): έβαλε πλώρη για το χρυσό µετάλλιο (δ) βάζω σε 
ενέργεια αρχίζω να υλοποιώ: έβαλαν σε ενέργεια το σχέδιο τους 32. 
φέρνω (κάποιον/κάτι) σε ορισµένη κατάσταση, όπως στις ΦΡ. (α) βά-
ζω (κάποιον | κάτι) σε κίνδυνο κάνω κάποιον/κάτι να κινδυνεύει: 
έβαλε σε κίνδυνο ακόµη και τη ζωή του για χάρη της (β) βάζω σε 
µπελάδες (κάποιον) προκαλώ (σε κάποιον) προβλήµατα: µας έβαλε 
σε µπελάδες µε τους επιπόλαιους χειρισµούς της · ΦΡ. (α) βάζω αφτί 
ακούω κρυφά ΣΥΝ. στήνω αφτί (β) βάζω γνώση | µυαλό βλ. λ. µυαλό 
(γ) βάζω | κάνω (κάποιον) στην άκρη βλ. λ. άκρη (δ) βάζω λόγια (σε 
κάποιον) βλ. λ. λόγια (ε) βάζω λόγια στο στόµα (κάποιου) ισχυρίζο-
µαι ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε στην πραγµατικότητα: µη βά-
ζεις στο στόµα µου λόγια που δεν είπα! (στ) βάζω σε πειρασµό σκαν-
δαλίζω: κορίτσια που βάζουν σε πειρασµό (ζ) βάζω στον πειρασµό 
δηµιουργώ (σε κάποιον) την επιθυµία να κάνει κάτι, παρακινώ: τον 
έβαλαν στον πειρασµό να αρπάξουν τα λεφτά (η) βάζω τάξη | σε τάξη 
τακτοποιώ, διευθετώ: κάποιος πρέπει να βάλει τάξη εδώ µέσα (θ) 
βάζω σηµάδι (κάποιον | κάτι) σκοπεύω: έβαλαν σηµάδι µια πινακίδα 
(ι) βάζω (κάποιον) | µπαίνω στα αίµατα βλ. λ. αίµα (ια) το βάζω στα 
πόδια τρέχω γρήγορα και εξαφανίζοµαι, υποχωρώ ταχέως µπροστά σε 
κίνδυνο- δειλιάζω, λιποψυχώ: µόλις είδαν τα Μ.Α.Τ., το 'βαλαν στα 
πόδια (ιβ) βάζω στεφάνι παντρεύοµαι, συνάπτω γάµο: βάλανε στεφάνι 
στον Aï-Γιώργη (ιγ) βάζω | πάω στοίχηµα βλ. λ. στοίχηµα (ιδ) βάζω 
στον κλήρο (i) διανέµω µε κλήρο (iì) κληρώνω: έβαλαν τα πράγµατα 
του στον κλήρο (ιε) βάζω στο χέρι (κάτι | κάποιον) (i) κάνω (κάτι) 
δικό µου, οικειοποιούµαι: έβαλε στο χέρι την περιουσία τής γυναίκας 
του (ii) εκµεταλλεύοµαι, εξαπατώ, κοροϊδεύω (κάποιον): µε κολακείες 
και υποσχέσεις τον έβαλαν τελικά στο χέρι (ιστ) βάζω χέρι (σε 
κάποιον) βλ. λ. χέρι (ιζ) βάζω τα δυνατά µου επιστρατεύω όλες µου 
τις δυνάµεις: ~ να τελειώσω νωρίς (ιη) βάζω τις φωνές (i) φωνάζω 
δυνατά (συνήθ. από οργή, αγανάκτηση, απελπισία κλπ.): µόλις είδε το 
σπίτι άνω-κάτω, έβαλε τις φωνές (ii) (σε κάποιον) του φωνάζω 
επιπλήττοντάς τον (για κάποιο σφάλµα του) (ιθ) βάζω τέλος στη ζωή 
µου αυτοκτονώ (κ) βάζω φρένο ανακόπτω, διακόπτω: η εκλογική ήττα 
έβαλε φρένο στις φιλοδοξίες του (κα) βάζω σε σειρά ταξινοµώ, 
προγραµµατίζω (κβ) βάζω στο µάτι (κάποιον | κάτι) (i) επιθυµώ να 
αποκτήσω (κάτι που δεν µου ανήκει): έβαλαν στο µάτι την περιουσία 
της (ii) θέτω ως στόχο: τον έβαλαν στο µάτι και γυρεύουν ευκαιρία να 
τον δυσφηµίσουν ΣΥΝ. εποφθαλµιώ, επιβουλεύοµαι (κγ) βάζω 
(κάποιον) στο παιχνίδι τον εµπλέκω σε δραστηριότητα: έβαλαν στο 
παιχνίδι τής διαδοχής κι άλλους βουλευτές τού κόµµατος (κδ) (καθηµ.) 
και βάλε (µετά από δήλωση ποσότητας) και ακόµη περισσότερο: Σου 
είπε ότι είναι 25 ετών κι εσύ την πίστεψες; Αυτή είναι 30 ~ (κε) το 
βάζω για (κάπου) πηγαίνω, κατευθύνοµαι (κάπου): για πού το βαλες 
νυχτιάτικα; (κστ) τα βάζω µε κάποιον | µαζί (µε κάποιον) (i) 
στρέφοµαι εναντίον κάποιου, τον θεωρώ υπεύθυνο για κάτι: ο προ-
πονητής τα έβαλε µε τους παίκτες του για την ήττα || µην τα βάζεις µαζί 
µου, δεν φταίω εγώ! (ii) αντιµετωπίζω κάποιον: δεν µπορώ να τα 
βάλω µαζί του, είναι πιο δυνατός από µένα (κζ) βάζω τραπέζι βλ. λ. 
τραπέζι. Επίσης (λαϊκ.) βάνω [µεσν.]. — βάλσιµο (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. βιβάζω «ανυψώνω, ανεβάζω» (µε ανοµοιωτική αποβολή 
τής συλλαβής βι-) < *βι-βάδ-jω (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό) < θ. *βαδ-
, από όπου και επίρρ. βάδ-ην, ρ. βαίνω (βλ.λ.). Το µεσν. βάνω < βάλνω 
< αρχ. βάλλω, κατά το σχήµα σφάλλω - σφάλνω. Η φρ. βάζω τα 
πράγµατα στη θέση τους είναι µετάφρ. δάνειο από το γαλλ. (re)mettre 
les choses à leur place. Επίσης γαλλισµούς συνιστούν φρ. όπως βάζω 
στην άκρη (< mettre de l'argent de côté), βάλθηκα va... (< se mettre 
à...), βάζω τάξη (< mettre de l'ordre), βάζω τραπέζι (< mettre la table), 
τον έβαλα στη θέση του (< je l'ai mis à sa place) κ.ά.]. βαθαίνω ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. {βάθυνα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) βαθύ ή βαθύτερο 2. 
(µτφ.) πηγαίνω εις βάθος, διεισδύω, εµβαθύνω: ο συγγραφέας µάς 
βοηθεί να βαθύνουµε τη σκέψη µας ♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι βαθύς, 
αποκτώ βάθος: όσο προχωρείς, η θάλασσα βαθαίνει 4. (µτφ.) 
οξύνοµαι, εντείνοµαι, µεγαλώνω: βαθαίνει η κρίση στις σχέσεις των 
βουλευτών τού κόµµατος || βαθαίνει το ρήγµα στις σχέσεις των µελών 
τής οργάνωσης || µε τον καιρό το χάσµα των γενεών βαθαίνει όλο και 
πιο πολύ · 5. (για χρώµατα) παίρνω πιο σκούρα απόχρωση. Επίσης 
βαθύνω [αρχ.]. — βάθεµα (το) (εκτός τής σηµ. 4). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
αίνω. 
[ΕΤΎΜ. µεσν., µεταπλ. τύπος τού αρχ. βαθύνω < βαθύς, κατά το σχή-
µα βαρύνω - βαραίνω, πληθύνω - πληθαίνω]. βαθµηδόν επίρρ. (λόγ.) 
σταδιακά, λίγο-λίγο: η αιθρία ~ µετατράπηκε σε κακοκαιρία || 
οδηγήθηκαν - σε σύγκρουση ΣΥΝ. βαθµιαία, κλιµακωτά, προοδευτικά 
ΑΝΤ. αµέσως, άρδην. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < βαθµός + παραγ. επίθηµα -ηδόν (πβ. άγεληδόν, σωρη-
δόν)]. βαθµιαίος, -α, -ο [1897] αυτός που συντελείται σταδιακά: η 
Ε.Μ.Υ. προβλέπει ~ πτώση | µεταβολή τής θερµοκρασίας || ~ βελτίωση 
τής υγείας τού ασθενούς ΣΥΝ. κλιµακωτός, προοδευτικός, σταδιακός 
ΑΝΤ. 

άµεσος. — βαθµιαί-α | -ως [1896] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. graduel (< λατ. gradus «βαθµός»)]. 

βαθµίδα (η) 1. (λόγ.) το σκαλί, το σκαλοπάτι 2. (µτφ.) η θέση σε σύ-
στηµα αξιών, σε ιεραρχία: ανήλθε σταδιακά, περνώντας µία-µία όλες 
τις ~ || ανώτατη στρατιωτική ~ ΣΥΝ. κλιµάκιο 3. ΓΛΩΣΣ. καθεµιά από 
τις µορφές που παίρνει η ρίζα κατά τις µεταπτώσεις (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. βαθµίς, -ίδος «σκαλοπάτι» < βαθµός]. 

βαθµιδωτός, -ή, -ό αυτός που έχει βαθµίδες ή διαρθρώνεται σε βαθ-
µίδες. — βαθµιδωτά επίρρ. 

βαθµοθήρας (ο) {βαθµοθηρών} (κακόσ.) ο µαθητής που επιδιώκει 
µεγάλους βαθµούς, µαθητής προσηλωµένος στη συγκέντρωση υψη-
λής βαθµολογίας, ασχέτως προς το ουσιαστικό περιεχόµενο τής µά-
θησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. [ΕΤΥΜ < βαθµός + -θήρας < θήρα 
«κυνήγι», πβ. κ. προικο-θήρας]. 

βαθµοθηρία (η) {χωρ. πληθ.} η επιδίωξη υψηλής βαθµολογίας στα 
µαθήµατα, το να κυνηγά κανείς τους καλούς βαθµούς (συνήθ. χωρίς 
να ενδιαφέρεται για την ουσία των µαθηµάτων). — βαθµοθηρικός, 
-ή, -ό, βαθµοθηρικά επίρρ. 

βαθµολόγηση (η) → βαθµολογώ 
βαθµολογητής (ο), βαθµολογήτρια (η) {βαθµολογητριών} πρόσωπο 

που βαθµολογεί, που κρίνει την αξία (προσώπου/πράγµατος) και 
δίνει τον αντίστοιχο βαθµό: ~ των γραπτών των υποψηφίων στις 
γενικές εξετάσεις. 

βαθµολογία (η) [1790] {βαθµολογιών} 1. ο βαθµός ή το σύνολο των 
βαθµών που παίρνει υποψήφιος σε διαγωνισµό: δεν συγκέντρωσε 
στις Γενικές Εξετάσεις την απαιτούµενη ~ και δεν πέρασε || υψηλή | 
χαµηλή | επαρκής ~ 2. (µτφ.) ο υποθετικός βαθµός µε τον οποίο αξιο-
λογείται µια κατάσταση, τα αποτελέσµατα µιας προσπάθειας, η επί-
δοση σε οποιοδήποτε επίπεδο δραστηριότητας: η κυβέρνηση παίρνει 
πολύ καλή βαθµολογία 3. το έντυπο στο οποίο αναγράφεται σε βαθ-
µούς η επίδοση ή η αξιολόγηση (µαθητών, διαγωνιζοµένων κ.λπ.) 4. 
ΑΘΛ. ο πίνακας στον οποίο φαίνεται η κατάταξη των οµάδων ενός 
πρωταθλήµατος, ανάλογα µε το σύνολο των βαθµών που συγκέντρω-
σαν: η ~ των οµάδων τής Α Εθνικής. 

βαθµολογικός, -ή, -ό [1841] αυτός που σχετίζεται µε ή αναφέρεται 
στη βαθµολογία: ~ θέση | διαφορά | κατάταξη | πίνακας | ανακατά-
ταξη | κατάσταση. — βαθµολογικ-ά | -ώς [1848] επίρρ. 

βαθµολόγιο (το) [1895] {βαθµολογί-ου | -ων} 1. το ειδικό βιβλίο στο 
οποίο σηµειώνονται οι βαθµοί των µαθητών 2. η κατανοµή των βαθ-
µών στον χώρο των υπαλλήλων: τροποποιήσεις στο ~ των δηµοσίων 
υπαλλήλων. 

βαθµολογώ ρ. µετβ. [1833] {βαθµολογείς... | βαθµολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. αξιολογώ µε βαθµό (κάποιον/κάτι), εντάσσω σε 
σχετική κλίµακα σύµφωνα µε τους βαθµούς που απονέµω: ~ επιεικώς 
| αυστηρά | ακριβοδίκαια | µε άριστα || - µαθητές | υποψηφίους | γρα-
πτά εξετάσεων | την επίδοση | τους εργαζοµένους 2. σηµειώνω µε ει-
δικό τρόπο βαθµούς πάνω σε αντικείµενο (ώστε να χρησιµοποιείται 
για µετρήσεις) ΣΥΝ. βαθµονοµώ. — βαθµολόγηση (η) [1880]. 

βαθµονοµώ ρ. µετβ. {βαθµονοµείς... | βαθµονόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} διαιρώ σε βαθµούς την κλίµακα (οργάνου µέτρησης): βαθ-
µονοµηµένη κλίµακα πάνω σε κανόνα. — βαθµονόµηση (η). [ΕΤΥΜ. 
< βαθµός + -νοµώ < νέµω]. 

βαθµός (ο) 1. (α) µονάδα µέτρησης (π.χ. τής θερµοκρασίας) που ση-
µειώνεται σε κλίµακα οργάνου µέτρησης (π.χ. στο θερµόµετρο): η 
θερµοκρασία έφτασε τους σαράντα ~ υπό σκιάν || σεισµός πέντε βαθ-
µών τής κλίµακας Ρίχτερ || πλένω τα χρωµατιστά στους τριάντα ~ || 
θερµαίνουµε τον φούρνο στους διακόσιους ~ || βάζω το ψυγείο στους 
τέσσερεις - για τη συντήρηση τροφίµων (β) αλκοολικός βαθµός ο 
αριθµός που δηλώνει το ποσοστό αλκοόλης που περιέχεται στα αλ-
κοολούχα ποτά: ο ~ αυτής τής µπίρας είναι 5% 2. (για έγκαυµα) κα-
θένα από τα επίπεδα στα οποία διακρίνεται ανάλογα µε τη σοβαρό-
τητα του: έγκαυµα πρώτου ~ (ελαφρό κάψιµο µόνο στο δέρµα) || δευ-
τέρου ~ (κάψιµο τής επιφάνειας τού δέρµατος, µε φουσκάλες, συ-
γκέντρωση αίµατος και υγρού) || τρίτου ~ (µε καταστροφή τής επι-
φάνειας τού δέρµατος, ίσως και των υποδόριων ιστών, αφυδάτωση ή 
και καταπληξία) 3. (για τη δικαιοδοσία δικαστηρίου) το επίπεδο τής 
εξουσίας που έχει το δικαστήριο να δικάσει µια υπόθεση, ανάλογα 
µε τη θέση που έχει το εν λόγω δικαστήριο στην ιεραρχική διαβάθ-
µιση: δικαστήρια πρώτου ~ || δικάστηκε ξανά, σε δεύτερο ~, ύστερα 
από έφεση τού εισαγγελέα (βλ. κ. λ. δικαιοδοσία) 4. κάθε γέννηση σε 
γενεαλογική σειρά: πατέρας και γυιος είναι συγγενείς πρώτου ~· ΦΡ. 
βαθµός συγγενείας βλ. λ. συγγένεια 5. η σειρά που κατέχει κανείς σε 
ιεραρχία: έχει υψηλό ~ στον στρατό || εκκλησιαστικός ~ || αξιω-
µατούχος υψηλού βαθµού (υψηλόβαθµος) 6. (συνεκδ.) το αξίωµα που 
λαµβάνει υπάλληλος, στρατιωτικός κ.λπ. κατά τις κρίσεις για προα-
γωγή: πήρε - (προήχθη) ΣΥΝ. γαλόνι 7. το σηµείο στο οποίο φθάνει 
µια κατάσταση ή ιδιότητα: η εγκληµατικότητα έχει αυξηθεί σε µεγάλο 
~ ΣΥΝ. επίπεδο- ΦΡ. (α) ώς έναν βαθµό µέχρις ενός σηµείου: έµεινα 
ικανοποιηµένος ~ από τη λύση που έδωσε (β) στον βαθµό που όσο: ~ 
µε αφορά, θα κάνω ό,τι µπορώ ΣΥΝ. στο µέτρο που (γ) σε τέ-τοιον 
βαθµό (εµφατ.) σε τόσο (µεγάλο) σηµείο: η εγκληµατικότητα έχει 
φτάσει ~, ώστε οι κάτοικοι φοβούνται να κυκλοφορούν το βράδυ στον 
δρόµο 8. αριθµητικό συνήθ. ή άλλο σύµβολο (λ.χ. γράµµα), µε το οποίο 
δηλώνεται η επίδοση σε κλίµακα αξιολόγησης: ο ~ του στις εξετάσεις 
ήταν 15 9. βαθµοί (οι) το σύνολο των βαθµών (σηµ. 8) τους οποίους 
συγκέντρωσε µαθητής ή υποψήφιος σε εξετάσεις και συνεκδ. το 
έντυπο που περιέχει τους βαθµούς αυτούς: πήγαν στο σχολείο, να 
πάρουν τους - || υψηλοί | χαµηλοί | εντυπωσιακοί | άριστοι ~ 10. ο 
αριθµός που αντιστοιχεί στην επίδοση ή το αποτέλεσµα που φέρνει 
διαγωνιζόµενος, αθλητής ή οµάδα σε αγώνα: το µουσικό συ- 
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ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 

 Γ.Ε.Σ. 
Στρατηγός* 

Γ.Ε.Ν. 
Ναύαρχος* 

Γ.Ε.Α. 
Πτέραρχος* 
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οί

 
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--

Αντιστράτηγος 
Υποστράτηγος 
Ταξίαρχος 

Αντιναύαρχος 
Υποναύαρχος 
Αρχιπλοίαρχος 

Αντιπτέραρχος 
Υποπτέραρχος 
Ταξίαρχος 

Α
νώ

τε
ρο

ι 
αξ

/κ
οί

 

Συνταγµατάρχης 
Αντισυνταγµατάρχης 
Ταγµατάρχης** 

Πλοίαρχος 
Αντιπλοίαρχος 
Πλωτάρχης 

Σµήναρχος 
Αντισµήναρχος 
Επισµηναγός 

Κ
ατ

ώ
τε

ρο
ι 

αξ
/κ

οί
 Λοχαγός** 

Υπολοχαγός** 
Ανθυπολοχαγός** 

Υποπλοίαρχος 
Ανθυποπλοίαρχος 
Σηµαιοφόρος 

Σµηναγός 
Υποσµηναγός 
Ανθυποσµηναγός 

 Ανθυπασπιστής Ανθυπασπιστής Ανθυπασπιστής 

Υ
πα

ξ/
κο

ί 

Αρχιλοχίας 
Επιλοχίας 
Λοχίας 
∆εκανέας 

Αρχικελευστής 
Επικελευστής 
Κελευστής ∆ίοπος 

Αρχισµηνίας 
Επισµηνίας 
Σµηνίας 
Υποσµηνίας 

 (Υποδεκανέας)*** 
Στρατιώτης 

Ναύτης Σµηνίτης 

*     τον βαθµό φέρει ο εκάστοτε αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α., εφόσον 
προέρχεται από τον Στρατό Ξηράς, την Πολεµική Αεροπορία ή το 
Πολεµικό Ναυτικό αντιστοίχως- ωστόσο, στην καθηµερινή 
πρακτική, «στρατηγός» «ναύαρχος» ή «πτέραρχος» 
προσφωνούνται και οι ανώτατοι αξιωµατικοί τού Στρατού Ξηράς, 
τής Πολεµικής Αεροπορίας και τού Πολεµικού Ναυτικού 
αντιστοίχως. 
**   στα Τεθωρακισµένα οι βαθµοί αυτοί είναι: ανθυπίλαρχος 
(ανθυπολοχαγός), υπίλαρχος (υπολοχαγός), ίλαρχος (λοχαγός), 
επίλαρχος (ταγµατάρχης). 
*** δεν αποτελεί βαθµό, αλλά διάκριση. 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
(ΕΛ.ΑΣ.) 

πρώην ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ 

Α
νώ
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ι α
ξ/
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ί 

Αντιναύαρχος 
(Αρχηγός Λ.Σ.) 
Υποναύαρχος 
Αρχιπλοίαρχος 

Αντιστράτηγος 
(Αρχηγός) 

Υποστράτηγος 
Ταξίαρχος 

Αντιστράτηγος 

Υποστράτηγος 

Ταξίαρχος 

Αντιστράτηγος 
(Αρχηγός) 
Υποστράτηγος 
(Υπαρχηγός) 
Αρχιπύραρχος 

Α
νώ
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ι α
ξ/
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ί 

Πλοίαρχος 

Αντιπλοίαρχος 

Πλωτάρχης 

Αστυνοµικός 
∆ιευθυντής 
Αστυνοµικός 
Υποδιευθυντής 
Αστυνόµος Α 

Συνταγµατάρχης 

Αντισυνταγµατάρχης 

Ταγµατάρχης 

Πύραρχος 

Αντιπύραρχος 

Επιπυραγός 

Κ
ατ

ώ
τε

ρο
ι 

αξ
/κ

οί
 Υποπλοίαρχος 

Ανθυποπλοίαρχος 
Σηµαιοφόρος 

Αστυνόµος Β' 
Υπαστυνόµος Α 
Υπαστυνόµος Β' 

Μοίραρχος 
Υποµοίραρχος 
Ανθυποµοίραρχος 

Πυραγός 
Υποπυραγός 
Ανθυποπυραγός 

 Ανθυπασπιστής Ανθυπαστυνόµος Ανθυπασπιστής Πυρονόµος 

Υ
πα

ξ/
κο

ί Αρχικελευστής 
Επικελευστής 
Κελευστής 

Αρχιφύλακας Ενωµοτάρχης 
Υπενωµοτάρχης 

Αρχιπυροσβέστης 

 Λιµενοφύλακας Αστυφύλακας Χωροφύλακας Πυροσβέστης 

Γενικός διευθυντής 
Αγροφυλακής* 
Επιθεωρητής 
Αγροφυλάκων* 

∆ιοικητής 
Αγροφυλακής* 
Αγρονόµος* 
Αρχιφύλακας 
Αγροφυλακής* 

Αγροφύλακας** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  χωρίς στολή  

** ένστολος 

γκρότηµα που µας εκπροσώπησε στον διεθνή διαγωνισµό, συγκέ-
ντρωσε πολλούς ~ || για κάθε νίκη στο πρωτάθληµα µια οµάδα παίρ-
νει τρεις ~ ΣΥΝ. πόντος 11. ΓΛΩΣΣ. καθεµιά από τις τρεις µορφές επι-
θέτων και επιρρηµάτων, που δηλώνουν ποσοτική κλιµάκωση τής ση-
µασίας τους (ιδιότητας κ.λπ.), λ.χ. ωραίος (θετικός βαθµός), ωραιότε-
ρος (συγκριτικός βαθµός), ωραιότατος (υπερθετικός βαθµός) - ωραία 
(θετικός βαθµός), ωραιότερα (συγκριτικός βαθµός), ωραιότατα (υπερ-
θετικός βαθµός) 12. ΜΑΘ. (α) µονάδα µέτρησης τόξων ή γωνιών (σύµ-
βολο grad ή g), λ.χ. 1008 (β) βαθµός πολυωνύµου ο µεγαλύτερος εκ-
θέτης τής µεταβλητής σε ένα πολυώνυµο 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «σκαλοπάτι», < ρ. βαίνω (βλ.λ.) Η σηµερινή 
σηµ. «αξιολογικό στοιχείο», ήδη µτγν., απαντά για πρώτη φορά στην 
Κ.∆. στη µοναδική φορά που χρησιµοποιείται αυτή η λ. (Α' Τιµόθ. 
3,13: oi γαρ καλώς διακονήσαντες βαθµόν έαυτοίς καλόν περιποι-
ούνται...). Η φρ. ώς έναν βαθµό είναι µετάφρ. δάνειο (< γαλλ. jusqu' à 
un certain degré), όπως και η φρ. σε τέτοιον βαθµό (< γαλλ. à un tel 
degré)]. 

-βαθµός, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένους βαθµούς: 
δωδεκάβαθµη κλίµακα. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. δεκά-βαθµος 
[κρηπίςβ, που προέρχεται από το αρχ. βαθµός]. 

βαθµουχος, -ος, -ο [1883] (λόγ.) αυτός που φέρει βαθµό σε ιεραρχική 
κλίµακα. 

βαθµοφόρος, -ος, -ο [1868] αυτός που φέρει βαθµό, συνήθ. στέλεχος 

των Ενόπλων ∆υνάµεων µε διακριτικά βαθµού (λοχαγού, συνταγµα-
τάρχη κ.λπ.). 

βαθοµέτρηση (η) [1891] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέτρηση 
τού βάθους (κυρ. θαλασσών). — βαθοµετρικός, -ή, -ό. 

βάθος (το) {βάθ-ους | -η, -ών} 1. η απόσταση ανάµεσα στην επιφάνεια 
και στον πυθµένα: το ~ ενός ορύγµατος | τού πηγαδιού | τής θάλασσας 
2. (συνεκδ.) ο αριθµός που δηλώνει την απόσταση τού πυθµένα από 
την επιφάνεια: σε αυτό το σηµείο η θάλασσα έχει ~ εκατό µέτρα 3. 
(συνεκδ.) η απόσταση κατά την οποία αποµακρύνεται κανείς από 
την επιφάνεια, κινούµενος προς τον πυθµένα: ο δύτης έφτασε σε µε-
γάλο- 4. (στον πληθ.) ο ίδιος ο πυθµένας, ο βυθός: τα ~ τού πελάγους 
|| αρχαία ναυάγια βρίσκονται στα ~ των θαλασσών ΦΡ. (α) ή τού 
ύψους ή τού βάθους βλ. λ. ύψος (β) χαίρε βάθος αµέτρητον! (χαίρε 
βάθος αµέτρητον!, από τον Ακάθιστο Ύµνο- φράση που απευθύνεται 
προς την Παναγία) (µτφ.) για καταστάσεις χαώδεις, ανεξέλεγκτες 5. 
(για τρισδιάστατα αντικείµενα, που έχουν κενό το εσωτερικό τους, 
ώστε να δέχονται πράγµατα, ή για εσοχές στον χώρο) η διάσταση τού 
µήκους (κατ' αντιδιαστολή προς το ύψος και το πλάτος τους): το ~ 
τού συρταριού | τής ντουλάπας 6. (α) το τελευταίο σηµείο απέναντι 
µας, το απέναντι άκρο: τον είδε στο ~ τού δρόµου || τα παιδιά παίζουν 
στο ~ τής πλατείας- ΦΡ. (µτφ.) φως στο βάθος | στην άκρη τού 
τούνελ βλ. λ. τούνελ (β) το εσωτερικό ή το πίσω µέρος ενός χώρου, 
κατ' αντιδιαστολή προς συγκεκριµένο σηµείο που νοείται ως µπρο-
στινό (λ.χ. η είσοδος): προχωρήστε στο ~ τού λεωφορείου || στέκονταν 
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στο ~ τής αίθουσας || «στο ~ κήπος» (επιγραφή εστιατορίων) 7. ΣΤΡΑΤ. 
η απόσταση από την κεφαλή (αρχή) µέχρι την ουρά (τέλος) µιας φά-
λαγγας: το ~ τής παράταξης || ~ µετώπου αµυντικών δυνάµεων || ~ 
αµυντικής τοποθεσίας 8. (µτφ.) το πιο ουσιαστικό µέρος µιας υπόθε-
σης, ενός θέµατος κ.λπ., η ουσία του: ας εξετάσουµε το ~ τού προ-
βλήµατος, ας µη µείνουµε στην επιφάνεια || άνθρωπος µε ~ (µε ου-
σιαστικό περιεχόµενο, µε προβληµατισµό που δεν µένει στην επιφά-
νεια)· ΦΡ. (α) εις | σε βάθος (εις βάθος, Αριστοτ. Μετεωρολογικά 
386a) εισχωρώντας στα πιο ουσιώδη σηµεία, στον πυρήνα: κάνω 
έρευνα ~ || το θέµα θα µελετηθεί ~ (β) κατά βάθος στην ουσία, στην 
πραγµατικότητα (αντίθετα από ό,τι φαίνεται): ~ είναι ευαίσθητος άν-
θρωπος, άλλο αν δείχνει ανιαρός και κυνικός µερικές φορές 9. (για 
συναισθήµατα, ψυχικές ή νοητικές λειτουργίες) το κέντρο από όπου 
εκπηγάζουν, ο πυρήνας τους: σου εύχοµαι κάθε καλό απ' τα ~ τής 
καρδιάς µου || ποιος ξέρει τι συµβαίνει στο ~ τού µυαλού ενός τρελού- 
ΦΡ. (λόγ.) εκ βάθους καρδίας (λατ. ab imo pectore) από το βάθος τής 
καρδιάς µου, δηλ. από τον πυρήνα των συναισθηµάτων µου· (µτφ.) 
απολύτως ειλικρινά, γνήσια: εύχοµαι -10. (µτφ.) το πολύ απο-
µακρυσµένο σηµείο: (για χρόνο) η ιστορία τής γενιάς του χάνεται στα 
~ των αιώνων || (για χώρο) το πλοίο χάθηκε στο ~· ΦΡ. σε βάθος 
χρόνου µε προοπτική, υπολογίζοντας το µέλλον: «αυτή η πολιτική 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση ~ περισσότερων θέσεων εργασίας» 
(εφηµ.) 11. η προοπτική (στην Τέχνη), το φόντο (βλ.λ.)- ΦΡ. βάθος πε-
δίου η µέγιστη απόσταση µεταξύ ενός αντικειµένου και τού φακού 
(µικροσκοπίου, κάµερας, φωτογραφικής µηχανής κ.λπ.), µέσα στα 
όρια τής οποίας εξασφαλίζεται η ευκρίνεια τού ειδώλου 12. ΦΙΛΟΣ, το 
σύνολο των βασικών χαρακτηριστικών µιας έννοιας (πβ. κ. λ. πλά-
τος)· ΦΡ. σε βάθος και σε πλάτος πλήρως, από όλες τις πλευρές: ανα-
λύω έναν όρο ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, παράλλ. τ. τού αρχ. βένθος, πιθ. από το 
επίθ. βαθύς, πβ. παχύς - πάχος, ευρύς - εύρος, βαρύς - βάρος κ.ο.κ. 
Το ουσ. βάθος δεν απαντά παρά µόνο µετά τον Όµηρο, οπότε χρησι-
µοποιείται για να δηλώσει τον Τάρταρο (Αισχύλος) ή τον αιθέρα (Ευ-
ριπίδης)]. 

βαθοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΕΩΛ. η ανίχνευση 
και εξέταση των διαφόρων γεωλογικών στρωµάτων µιας περιοχής µε 
ειδικό όργανο (βλ. λ. γεωραντάρ). 

βαθουλός, -ή, -ό [µεσν.] κάπως βαθύς, σχετικά βαθύς: έτρωγαν όλοι 
σε - πιάτα. Επίσης βαθουλωτός. 

βαθούλωµα (το) {βαθουλώµ-ατος | -ατα, -άτων} το κοίλωµα ή το µι-
κρό βάθος: στην επιφάνεια τού δρόµου υπήρχε ένα - || το τραπέζι 
έκανε ένα ~ στο κέντρο. 

βαθουλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βαθούλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) κάνω (κάτι) κοίλο, βαθουλό ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι βαθουλός: 
βαθούλωσαν τα µάτια του απ' τα γηρατειά. 

βάθρακας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) ο βάτραχος. Επίσης βάθρα-
κος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βάθρακος < αρχ. βάτραχος, µε µετάθεση τής δασύτη-
τας]. 

βάθρο (το) 1. (α) η βάση στην οποία στηρίζεται υλική κατασκευή 
(συνήθ. µεγάλου µεγέθους): κατέστρεψαν το ~ τού αγάλµατος ΣΥΝ. 
θεµέλιο, υποστήριγµα (β) ΑΘΛ. βάση µε σκαλοπάτια όπου στέκονται 
οι τρεις πρώτοι αθλητές σε κάθε αγώνισµα, για να παραλάβουν τα 
µετάλλια τους (χρυσό, αργυρό και χάλκινο αντίστοιχα): η Γερµανίδα 
πήρε το πρώτο µετάλλιο, αλλά και στα άλλα δύο σκαλοπάτια τού 
βάθρου ανέβηκαν δύο συµπατριώτισσες της 2. (µτφ.) θεµέλιο, στή-
ριγµα, βάση: η Βουλή είναι το ~ τής δηµοκρατίας- ΦΡ. (λόγ.) εκ βά-
θρων (εκ βάθρων, Ευριπ. Ηλέκτρα 608) από τα θεµέλια, συθέµελα: τα 
σπίτια σείστηκαν ~ || (µτφ.) ~ πολιτική αλλαγή | αναδιάρθρωση | ανα-
συγκρότηση ΣΥΝ. άρδην. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βάθρον < ρ. βαίνω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -θρον (πβ. 
κ. µέλα-θρον). Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να δηλώσει τη βάση, 
πάνω στην οποία πατάει κανείς ή στηρίζεται κάτι. Οµόρρ. βά-σις, βή-
µα, βω-µός κ.ά.]. 

βαθύ- κ. βαθύ- ά συνθετικό που προσδίδει σε κάποιον/κάτι την ιδιό-
τητα: 1. τού βάθους: βαθύ-ρριζος, βαθύ-λακκος 2. τού ουσιαστικού, 
κατ' αντιδιαστολή προς τον επιφανειακό: βαθυ-στόχαστος, βαθύ-γνω-
µος 3. τής µεγάλης ποσότητας ή έκτασης: βαθύ-πλουτος, βαθύ-σκιω-
τος 4. τής σκοτεινότερης (σκούρας) απόχρωσης: βαθυ-γάλαζος, βα-
θυ-κόκκινος, βαθυ-πράσινος. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. βαθύς]. 

βαθυγάλαζος, -η, -ο κ. βαθύ γαλανός [1890] 1. αυτός που έχει έντονο 
γαλάζιο χρώµα: ~ µάτια 2. βαθυνάλαζο (το) το ίδιο το έντονο 
γαλάζιο χρώµα. 

βαθύγνωµος, -η, -ο αυτός που στοχάζεται σε βάθος ΣΥΝ. βαθυστό-
χαστος, βαθύνους. 

βαθυκόκκινος, -η, -ο [1840] 1. αυτός που έχει έντονο κόκκινο χρώµα 
2. βαθυκόκκινο (το) το ίδιο το έντονο κόκκινο χρώµα. 

βαθυκύανος, -η, -ο [1847] 1. αυτός που έχει έντονο κυανό χρώµα 2. 
βαθυκύανο (το) το ίδιο το έντονο κυανό χρώµα. 

βαθυµετρία (η) {βαθυµετριών} η µέτρηση τού βάθους θαλασσών. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bathymétrie]. 

βαθύµετρο (το) {βαθυµέτρ-ου | -ων} 1. η συσκευή που χρησιµοποι-
είται για τη µέτρηση τού βάθους τού πυθµένα, για τον εντοπισµό ψα-
ριών, για τη µέτρηση τού πάχους τού πάγου σε αρκτικές περιοχές, 
για ωκεανογραφικούς χάρτες κ.ά. 2. ΤΕΧΝΟΛ. όργανο ακριβείας για 
τη µέτρηση τού βάθους διαφόρων µηχανικών κοιλοτήτων (εγκοπών, 
αυλακών, οπών κ.ά.) 3. το οπτικό όργανο µε το οποίο προσδιορίζεται 
το βάθος τού ορίζοντα. — βαθυµετρικός, -ή, -ό [1890]. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bathymètre]. 
βαθύνους, -ους, -ουν [αρχ.] {βαθύν-οος | -οες (ουδ. -οα), -όων) (λόγ.) 

αυτός που σκέπτεται εις βάθος, µε τρόπο διεισδυτικό και στοχαστι-
κό ΣΥΝ. βαθυστόχαστος, εµβριθής. — βαθύνοια (η) [1831]. 

βάθυνση (η) {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} το βάθεµα (βλ. λ. βα-
θαίνω). 

βαθύνω ρ. → βαθαίνω 
βαθύπεδο (το) [1850] {βαθυπέδ-ου | -ων} 1. πεδιάδα που βρίσκεται 

πιο κάτω από την επιφάνεια τής θάλασσας (πβ. αλίπεδο, υψίπεδο) 2. 
πεδιάδα που βρίσκεται ανάµεσα σε βουνά. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. βαθύπεδος < βαθύ- + -πεδος, 
για το οποίο βλ. λ. γή-πεδο, πεδίο]. 

βαθύπλουτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι πάρα πολύ πλούσιος ΣΥΝ. 
πάµπλουτος, ζάπλουτος. 

βαθόρριζος, -η, -ο [αρχ.] (για φυτό) αυτός που έχει βαθιές ρίζες. 
βαθύς, -ιά (λόγ. -εία), -ύ {βαθ-ιού κ. λόγ. -έος | -ιοί κ. λόγ. -είς (ουδ. -

ιά κ. λόγ. -έα), -ιών κ. λόγ. -έων (θηλ. κ. λόγ. -ειών)} 1. αυτός που έχει 
σχετικά µεγάλο βάθος: ~ πηγάδι | χαντάκι | πληγή ΑΝΤ. ρηχός· ΦΡ. 
στα βαθιά (ι) µακριά από την ακτή, εκεί όπου η θάλασσα έχει βάθος: 
είναι µικρός ακόµη και δεν τον αφήνω να κολυµπάει ~ (ii) στα δύ-
σκολα: «πήγε σε µεγάλη οµάδα από µια ερασιτεχνική κι έπεσε αµέσως 
στα βαθιά» (εφηµ.) 2. αυτός που προχωρεί σε βάθος: ~ ρίζα- ΦΡ. 
βαθιά εισπνοή εισπνοή µεγάλης διάρκειας και µεγάλης ποσότητας 
αέρα 3. (για έπιπλο) αυτός στον οποίο µπορεί κανείς να καθίσει ανα-
παυτικά (που κατασκευάζεται συνήθ. από µαλακό παχύ υλικό, που 
δίνει την αίσθηση σε αυτόν που κάθεται ότι βυθίζεται σε αυτό): ~ 
πολυθρόνα 4. (α) αυτός που προχωρεί πέρα από την επιφάνεια, στο 
βάθος (των πραγµάτων) µε λεπτοµερή και τεκµηριωµένο τρόπο: ~ 
ανάλυση ΣΥΝ. ουσιαστικός, λεπτοµερής ΑΝΤ. επιφανειακός, πρόχει-
ρος, επιδερµικός (β) αυτός που προχωρεί στην ουσία, που αναζητεί 
απάντηση σε δύσκολα ερωτήµατα: ~ σκέψη || ταινία µε ~ περιεχόµενο 
|| έχει ~ µόρφωση ΑΝΤ. επιφανειακός, επιδερµικός, ρηχός 6. για τη δή-
λωση τού µεγάλου βαθµού στον οποίο γίνεται αισθητή µια κατάστα-
ση ή βιώνεται ένα συναίσθηµα: ~ έρωτας | σιγή | πόνος | µελαγχολία-
ΦΡ. βαθύς ύπνος ο ύπνος από τον οποίο ξυπνά κανείς δύσκολα 7. αυ-
τός που ακούγεται σαν να προέρχεται από µεγάλο βάθος: ~ φωνή | 
αναστεναγµός 8. για την περιγραφή κίνησης τού σώµατος- ΦΡ. (α) βα-
θιά υπόκλιση η υπόκλιση µε µεγάλη κλίση τού κεφαλιού προς τα κά-
τω (β) ΓΥΜΝΑΣΤ. βαθύ κάθισµα όταν κάποιος ισορροπεί στις κνήµες 
του, έχοντας λυγίσει τα γόνατα και σκύβοντας ελαφρά την πλάτη. — 
βαθιά | βαθέως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. [ΕΤΥΜ αρχ.» αβεβ. 
ετύµου, πιθ. από αρχικό τ. *βαφύς (I.E. *gwmbh-u-) µε ανοµοίωση τού -
φ- σε -θ-. Οµόρρ. βάπτω (βλ.λ.), αρχ. βένθος «βάθος» (< *jgwembh-), 
βόθρος, βυθός κ.ά.]. 

βαθυσκάφος (το) {βαθυσκάφ-ους | -η, -ών} το επανδρωµένο υπο-
βρύχιο σκάφος, που καταδύεται σε µεγάλα βάθη για την εξερεύνηση 
των ωκεάνιων βυθών (βλ. λ. βαθύσφαιρα). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. bathyscaphe]. 

βαθύσκιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πυκνή, παχιά σκιά. Επίσης 
βαθύσκιωτος, -η, -ο. 

βαθυστόχαστος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που σκέπτεται σε βάθος, 
όχι επιφανειακά: ~ µελετητής ΣΥΝ. βαθύνους, εµβριθής 2. αυτός που 
προήλθε από διεισδυτικό στοχασµό: ~ δοκίµια | κρίσεις | απόψεις | 
λόγια ΣΥΝ. εµβριθής. 

βαθύσφαιρα (η) {βαθυσφαιρών} το σφαιρικό υποθαλάσσιο σκάφος 
που χρησιµοποιείται για υποβρύχιες παρατηρήσεις (βλ. λ. βαθυσκά-
φος). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bathysphere]. 

βαθύτητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} το βάθος, η απόσταση µεταξύ τής 
επιφάνειας και τού πυθµένα. βαθυτυπία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. 
µέθοδος εκτύπωσης κατά την οποία κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες 
κ.λπ. που προορίζονται για εκτύπωση, είναι εσώγλυφα (βλ.λ.) πάνω σε 
χάλκινη εκτυπωτική πλάκα µε εσοχές (κυψέλες), που το βάθος τους 
σκοπίµως ποικίλλει για να δέχεται την ανάλογη ποσότητα µελάνης 
προς απόδοση των διαφόρων τόνων κατά την εκτύπωση. βαθύφωνος, 
-η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει βαθιά φωνή· ΜΟΥΣ. 2. βαθύφωνος (ο) 
{-ου κ. -ώνου | -ων κ. -ώνων, -ους κ. -ώνους} τραγουδιστής µε βαθιά 
φωνή στη χαµηλότερη βαθµίδα τής φωνητικής κλίµακας: µεγάλοι ~ 
τής όπερας υπήρξαν οι Μπ. Χριστόφ, Ν. Ρόσι-Λεµέ-νι, Ν. Ζαχαρίου 
κ.ά. ΣΥΝ. µπάσος 3. (για όργανα) αυτός που παράγει βαθείς, µπάσους 
ήχους: οι µακριές χορδές τής βάρµου | βαρβίτου την καθιστούσαν 
σχετικά βαθύφωνο όργανο 4. βαθύφωνο (το) ξύλινο πνευστό µουσικό 
όργανο. βαθύχορδο (το) το κοντραµπάσο (βλ.λ.). βαθύχρωµος, -η, -ο 
[1897] αυτός που έχει σκούρο χρωµατισµό ή 

σκοτεινή απόχρωση ΣΥΝ. σκούρος ANT. ανοιχτόχρωµος. 
βάι1 (το) -> βάγιο 
βάι2 επιφών. (συχνά επαναλαµβανόµενο βάι-βάι) (λαϊκ.) 1. για έκ-

φραση απελπισίας, λύπης, πόνου ΣΥΝ. αλίµονο 2. για έκφραση θαυ-
µασµού. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. vay]. Βαΐα (η) γυναικείο 

όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βάγια 
[ΕΤΥΜ. Θηλ. τού Βάιος, βλ.λ.]. Βαϊκάλη (η) λίµνη τής ΒΑ. Ρωσίας 
στη Σιβηρία, η βαθύτερη στον κόσµο. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Bajkal < τουρκ. bol «άφθονος» + göl «λίµνη», που ανα-
φερόταν στην πλούσια ιχθυοπαραγωγή της]. Βαϊµάρη (η) πόλη τής 
Κ. Γερµανίας, γνωστή από το Σύνταγµα τής Γερµανικής 
∆ηµοκρατίας, που δηµοσιεύθηκε εκεί το 1919. 
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[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Weimar < αρχ. γερµ. win «λιβάδι» + mari 
«λίµνη - πηγή»]. 

βαίνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. προχωρώ, εξελίσ-
σοµαι (προς κάποια κατεύθυνση): πώς βαίνουν τα πράγµατα στη χώρα 
σας; || η κατάσταση του βαίνει προς βελτίωση ΣΥΝ. πάω· ΦΡ. (α) 
βαίνω επί τα ίχνη ακολουθώ ή παρακολουθώ κάποιον από δίπλα, βή-
µα προς βήµα: η αστυνοµία - τού δολοφόνου (β) βαίνω καλώς (για 
ενέργειες, επιδιώξεις κ.λπ.) εξελίσσοµαι ικανοποιητικά, ευοδώνοµαι: 
διαβεβαίωσε τους γονείς του ότι όλα βαίνουν καλώς µε τις σπουδές 
του ΣΥΝ. πάω καλά (γ) βαίνω κατά κρηµνών εξελίσσοµαι πολύ άσχη-
µα: ο γάµος της βαίνει κατά κρηµνών ΣΥΝ. πάω κατά δια)β)όλου (δ) 
βαίνω κατ' ευχήν | συν Θεώ (για ενέργειες, επιδιώξεις κ.λπ.) εξελίσ-
σοµαι κατά τρόπο ευνοϊκό και επιθυµητό: ∆εν υπάρχει λόγος ν' ανη-
συχείτε! Όλα βαίνουν κατ'ευχήν 2. (+ µτχ. ενεστ.) εξελίσσοµαι βαθ-
µιαία αλλά σταθερά: η ανεργία βαίνει µειούµενη. [ΕΤΎΜ. αρχ. < 
*βάν-jω | βάµ-}ω < I.E. gwm-, συνεσταλµ. βαθµ. τής ρίζας gwem- 
«πηγαίνω, έρχοµαι», πβ. σανσκρ. gâm-ati «έρχεται», λατ. venio 
«έρχοµαι», γαλλ. venir, ισπ. venir, ιταλ. venire, αγγλ. come, γερµ. 
kommen κ.ά. Η ρίζα βαµ- συνδέεται µε τη µακρόφωνη ρίζα βά- | βη-, 
από όπου παράγονται οι λοιπές οµόρριζες λέξεις: βή-µα | βά-µα, βά-
σις (-η), βα-τός, βά-δην, βιβάζω (< *βι-βάδ-;'ω), βα-τήρ(ας), βά-θρο(ν), 
βα-θµός κ.ά.]. 

βάιο (το) → βάγιο 
Βάιος (ο) {-ου κ. -ίου} ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. < µτγν. βαΐον | 

βάιον (βλ. λ. βάγιο) στην εκκλησ. χρήση]. 
Baio φόρος (η) 1. η Κυριακή των Βαΐων (βλ. λ. βάγιο) 2. το εικονο-
γραφικό θέµα που αναπαριστά τη θριαµβευτική είσοδο τού Χριστού 
στα Ιεροσόλυµα. 

βακαλάος (ο) → µπακαλιάρος 
βακελίτης (ο) {βακελιτών} ΧΗΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. συνθετικό σκληρό πλαστι-

κό από ρητίνη, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή ηλεκτρικών µο-
νωτήρων, αλλά και χυτών ή πρεσαριστών αντικειµένων (δίσκων, 
εξαρτηµάτων µηχανών, ποτηριών κ.ά.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. bakélite, από το όνοµα τού Βέλγου χηµι-
κού Leo Η. Backeland, ο οποίος ανακάλυψε το συγκεκριµένο είδος ρη-
τινών]. 

βακέτα (η) {βακετών} 1. το κατεργασµένο δέρµα µοσχαριού 2. (συ-
νεκδ.) τα υποδήµατα που είναι κατασκευασµένα από κατεργασµένο 
δέρµα µοσχαριού. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. vacchetta «δαµάλι», υποκ. τού vacca 
«αγελάδα»]. 

βάκιλος (ο) {βακίλ-ου | -ων, -ους) βακτηρίδιο σε σχήµα ράβδου, που 
µπορεί να προκαλέσει µόλυνση: ~ τού άνθρακα | τού Κοχ (το µικρό-
βιο τής φυµατίωσης). — (υποκ.) βακίλιο (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. 
bacillus < λατ. bacillum «ραβδί», υποκ. τού baculum «ράβδος». Για 
τη σηµασιολογική µεταβολή «ράβδος - βα-κτήριρ», βλ. λ. βακτήριο}. 

βακούφι (το) {βακουφ-ιού | -ιών} (επί Τουρκοκρατίας) αφιέρωµα, συ-
νήθ. κτήµα που είχε παραχωρηθεί από ιδιώτη σε ναό, µοναστήρι ή 
κοινωφελές ίδρυµα, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για κοινωφελείς 
σκοπούς, για να εξασφαλιστούν µέσω αυτού πρόσοδοι για δηµόσια 
έργα ή για να αποφευχθεί η δήµευση ή κατάσχεση του. Επίσης (λόγ.) 
βακούφιο. — βακουφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. vakif 
«αφιέρωµα»]. 

βακτηρία (η) {βακτηριών} (λόγ.) το µπαστούνι, η µαγκούρα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *βακτήρ < βάκτρον (βλ.λ.), κατά το σχήµα άροτήρ -άροτρον]. 

βακτηριαιµία (η) {βακτηριαιµιών} ΙΑΤΡ. η παρουσία και η κυκλοφορία 
βακτηριδίων στο αίµα, που προκαλεί διάφορες παθολογικές εκ-
δηλώσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bacteraemia]. 

βακτηρίαση κ. βακτηρίωση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ασθένεια 
των φυτών, που προκαλείται από την επίδραση βακτηριδίων. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bacteriosis]. 

βακτηρίδιο (το) [1879] {βακτηριδί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. µονοκύτταρος µι-
κροοργανισµός ραβδοειδούς, σπειροειδούς, νηµατοειδούς ή σφαιρι-
κής µορφής, που απαντά σε όλα σχεδόν τα περιβάλλοντα, συµπερι-
λαµβανοµένων των οργανισµών φυτών και ζώων, και ασκεί µεγάλης 
σηµασίας επιδράσεις σε αυτά (ανακύκληση οργανικών υλών, ασθέ-
νειες κ.λπ.). 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < ξέν. όρ. (πβ. αγγλ. bacteroid) < µτγν. βακτηρίδιον 
«µικρό ραβδί», υποκ. τού αρχ. βακτήριον]. 

βακτήριο (το) [1897] {βακτηρί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. το βακτηρίδιο (βλ.λ.). 
— βακτηριακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. bactère < αρχ. βακτήριον, υποκ. τού ουσ. βα-
κτηρία «ράβδος». Η ονοµασία δόθηκε στους µικροοργανισµούς, επει-
δή πολλοί από αυτούς (ιδίως οι βάκιλοι) φαίνονται στο ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο σαν µικρά µπαστούνια]. 

βακτηριοθεραπεία (η) {βακτηριοθεραπειών} ΙΑΤΡ. προληπτική ή 
θεραπευτική µέθοδος, συνήθ. λοιµωδών ασθενειών, η οποία βασίζε-
ται στη χρήση βακτηριδίων. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
bactériothérapie]. 

βακτηριοκτόνος, -ος, -ο [1885] αυτός που καταστρέφει τα βακτήρια: 
~ φάρµακα. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. bactéricide (νόθο συνθ.) < bacteri- (< βακτή-
ριον) + -cide (< λατ. caedo «σκοτώνω»)]. 

βακτηριολογία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} ο ειδικός επιστηµονικός κλά-
δος τής µικροβιολογίας, που µελετά τα βακτηρίδια. — βακτηριολό-
γος (ο/η) [1885], βακτηριολογίας, -ή, -ό [1897]. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. bactériologie]. Βακτριανή (η) [µτγν.] ΙΣΤ. αρχαία 
περιοχή τής Κ. Ασίας µεταξύ τού 

σηµερινού Β. Αφγανιστάν και τού Τουρκεστάν, την οποία κατέκτησε 
ο Μ. Αλέξανδρος. 

βακτριανή (η) ΖΩΟΛ. η ασιατική καµήλα, βασικό χαρακτηριστικό 
τής οποίας είναι ότι φέρει δύο ύβους (καµπούρες) σε αντίθεση προς 
τη δροµάδα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Bactrian < µτγν. Βακτριανή, αρχ. περιοχή 
τής Ν∆. Ασίας, τής οποίας οι κάτοικοι ονοµάζονταν Βάκτρ(ι)οι (αρχ.), 
ίσως περσ. αρχής]. 

βάκτρο (το) 1. (λόγ.) η βακτηρία, το µπαστούνι, η ράβδος 2. ΤΕΧΝΟΛ. 
κυλινδρικός άξονας, εξάρτηµα µηχανών, που προορίζεται να κινεί 
παλινδροµικώς το έµβολο αντλίας ή διάταξης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
βάκτρον < *βάκω (πβ. αόρ. ε-βακ-ον) «καταπονούµαι, 
καταβάλλοµαι» (κατά το σχήµα σκήπτω - σκήπτρον), το οποίο προ-
έρχεται από I.E. *bak- «ραβδί, µπαστούνι», πβ. λατ. baculum «ρά-
βδος», αγγλ. peg «ράβδος», ιρλ. bac κ.ά.]. 

βακχεία (η) [αρχ.] {βακχειών} 1. (στην αρχαιότητα) η διονυσιακή 
µανία 2. βακχείες (οι) (α) οι οργιαστικές τελετές προς τιµήν τού Βάκ-
χου, τού θεού ∆ιονύσου (β) (µτφ.-λόγ.) οι οργιαστικές εκδηλώσεις 
ΣΥΝ. ακολασία, κραιπάλη. 

βάκχειος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Βάκχο, τον θεό 
∆ιόνυσο: ~ χορός | τελετή | εορτή ΣΥΝ. διονυσιακός 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που σχετίζεται µε οργιαστικές λατρείες: - τελετές 3. ΜΕΤΡ. Ο 
µετρικός πους που αποτελείται από δύο µακρές συλλαβές και µία 
βραχεία (- - -). 

βακχεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {βάκχευσα} 1. συµµετέχω στις οργιαστικές 
τελετές τού Βάκχου 2. καταλαµβάνοµαι από οργιαστική µανία ΣΥΝ. 
διονυσιάζω, κορυβαντιώ. — βακχευτής (ο) [µτγν.], βακχεύτρια (η). 

βακχικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Βάκχο, τον θεό 
∆ιόνυσο: ~ όργια | εορτή 2. (κατ' επέκτ.) ο σχετικός µε οργιαστικές, 
παράφορες εκδηλώσεις. — βακχικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

Βάκχος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. Ο θεός ∆ιόνυσος (βλ.λ.) 2. όνοµα αγίων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο 
ανατολικής προελεύσεως]. 

Βακχυλίδης (ο) αρχαίος Έλληνας χορικός ποιητής (5ος αι. π.Χ.)· συ-
νέθεσε παιάνες, διθυράµβους, επινίκια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Βάκχος (βλ.λ.) + επίθηµα -υλ- (πβ. Αίσχ-ύλος, 
Κρατ-ύλος) + παραγ. επίθηµα -ίδης]. 

βαλανίδι κ. βελανίδι (το) {βαλανιδ-ιού | -ιών} ο καρπός τής βαλα-
νιδιάς, που αποτελείται εσωτερικά από το κάρυο και εξωτερικά από 
ηµισφαιρικό κύπελλο µε µεγάλα γλωσσοειδή λέπια, το οποίο χρησι-
µεύει ως τροφή των χοίρων. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού αρχ. βάλανος (βλ.λ.). Η τροπή τού -α- σε -ε- (βαλα-
νίδι > βελανίδι) οφείλεται σε ανοµοίωση, που ενισχύεται και από το 
ενδοφωνηεντικό υγρό -λ-]. 

βαλανιδιά κ. βελανιδιά (η) ψηλό δέντρο τής Α. Μεσογείου µε σκλη-
ρά, µυτερά στις άκρες φύλλα, που απαντά σε ευήλιες περιοχές και 
καρπός τής οποίας είναι το βαλανίδι. 

βαλανιτιδα (η) [1879] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τής βαλάνου τού 
πέους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ. < αγγλ. balanitis]. 

βαλανοποσθικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται ανάµεσα στη 
βάλανο και την πόσθη ή σχετίζεται µε αυτές: ~ αύλακα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. balanoposthic]. 

βάλανος (η) {βαλάν-ου | -ων, -ους} ΑΝΑΤ. η κεφαλή, το πρόσθιο διο-
γκωµένο τµήµα τού ανδρικού γεννητικού οργάνου, που έχει κωνοει-
δές σχήµα και καλύπτεται από την ακροποσθία. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «ο καρπός τής βαλανιδιάς», < I.E. *gwel-«βαλανίδι», λατ. glans, 
γαλλ. gland, ιταλ. ghianda, όλα µε τη σηµ. «βαλανίδι, βαλανιδιά». Η 
σηµ. «κεφαλή τού πέους» είναι ήδη αρχ. και µαρτυρείται στον 
Αριστοτέλη]. 

Βαλάντης (ο) → Χρυσοβαλλάντης 
βαλάντιο (το) → βαλλάντιο 
βαλαντώνω ρ. → βαλλαντώνω 
βαλβίδα (η) 1. το µηχανικό εξάρτηµα που ρυθµίζει τη ροή ρευστών 

(συνήθ. µεταξύ δύο χώρων): ~ αντλίας | ασφαλείας 2. ΑΝΑΤ. Ο ανατο-
µικός σχηµατισµός, κυρ. τής καρδιάς και των αιµοφόρων αγγείων, 
που ρυθµίζει την κυκλοφορία των υγρών τού οργανισµού: οι βαλβί-
δες τής καρδιάς (διγλώχια, τριγλώχια, µηνοειδής, µετροειδής) 3. ΑΘΛ. 
η περιορισµένη κυκλική έκταση, µέσα από την οποία µπορεί ο αθλη-
τής να εκτελέσει ρίψη στα αντίστοιχα αγωνίσµατα (σφαιροβολία, δι-
σκοβολία, σφυροβολία). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. βαλβίς, -ίδος, τεχν. όρ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. Η λ. πε-
ριέγραφε αρχικώς το σχοινί ή νήµα που όριζε την αφετηρία και το 
τέρµα σε αγώνα δρόµου, από όπου προέκυψε και η σηµ. «σηµείο εκ-
κινήσεως, αφετηρία». Η σηµ. τού (µηχανικού) εξαρτήµατος και τού 
ανατοµικού σχηµατισµού τής καρδιάς αποτελεί απόδ. τού γαλλ. valve 
(εξαιτίας τής φωνητικής προσέγγισης) < λατ. valva (κυρ. πληθ. valvae 
«διπλά θυρόφυλλα») < p. volvere «κυλώ»]. 

βαλβιδικός, -ή, -ό [1879] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τις βαλβίδες 
τής καρδιάς: ~ ανεπάρκεια | στένωση. 
[ΕΤΥΜ Οι φρ. βαλβιδική ανεπάρκεια | στένωση είναι µετάφρ. δάνεια 
από αγγλ. valvular insufficiency | stenosis]. 

βαλβιδοπλαστική (η) η χειρουργική επέµβαση για την αποκατάσταση 
τής οµαλής λειτουργίας τής καρδιακής βαλβίδας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. valvuloplasty < valvulo- (< αγγλ. valve) + -plasty (< 
ελλην. πλαστική)]. 

βαλβολίνη (η) {βαλβολινών} λιπαντικό έλαιο, πτητικό κλάσµα τού 
πετρελαίου, που χρησιµοποιείται στα οχήµατα, κυρ. για τη λίπανση 
των διαφορικών και των κιβωτίων ταχυτήτων. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού αγγλ. valvolin < valve «βαλβίδα»]. 



Βαλεαρίδες 343 βάλλω 
 

Βαλεαρίδες (οι) συστάδα νησιών τής ∆. Μεσογείου (Ίµπιζα, Μα-
γιόρκα, Μινόρκα, Φορµεντέρα), που ανήκουν στην Ισπανία. [ΕΤΥΜ. 
< ισπ. (Islas) Baléares < µτγν. λατ. Baliares < µτγν. Βαλιάρεις, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε προ-Ι.Ε. *bal- «λευκός - λαµπρός»]. 

Βαλένθια (η) πόλη τής Α. Ισπανίας στις ακτές τής Μεσογείου. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Valencia, ρωµαϊκή πόλη τού 2ου αι. π.Χ., γνωστή ως 
Valentia Edetanorum «οχυρό των Ηδητανών» (λαού τής Β∆. Ισπα-
νίας)]. 

Βαλεντίνη (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης Βαλεντίνο. 
Βαλεντίνος (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Valentinus «εύρωστος, υγιής» < µτχ. valens τού ρ. valeo 
«υγιαίνω, είµαι ισχυρός, ικανός». Η γιορτή τού «Αγίου Βαλεντίνου» 
(14 Φεβρουαρίου), που θεωρείται γιορτή των ερωτευµένων, δεν έχει 
σχέση µε τη ζωή των δύο µαρτύρων που έφεραν το όνοµα Βαλεντίνος 
(η µνήµη τους εορτάζεται στις 14 Φεβρουαρίου), αλλά συνδέεται µε 
τα ρωµαϊκά Lupercalia, γιορτή τής γονιµότητας (15 Φεβρουαρίου). Σε 
παρετυµολογία οφείλεται η συσχέτιση µε το όνοµα τού αστέρα τού 
αµερικανικού κινηµατογράφου, ιταλικής καταγωγής, Ροντόλφο Βα-
λεντίνο, ο οποίος έγινε το ίνδαλµα των γυναικών στη δεκαετία τού 
1920, ενσαρκώνοντας ρόλους µεγάλου εραστή σε αισθηµατικά δρά-
µατα]. 

Βαλέρια (η) γυναικείο όνοµα. 
βαλεριάνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. BOT. δικοτυλήδονο φυτό, τού οποίου εί-

δη χρησιµοποιούνται στη φαρµακευτική αλλά και ως καλλωπιστικά 
2. ΦΑΡΜ. ηρεµιστικό φάρµακο, που παράγεται από την αποξηραµµένη 
ρίζα τού παραπάνω φυτού. 
[ETYM. < νεολατ. valeriana, θηλ. τού λατ. valerianus < Valeria, περιοχή 
τής Ιταλίας όπου φύτρωνε το φυτό]. 

Βαλέριος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Valerius < valeo 
«υγιαίνω, είµαι ισχυρός, ικανός»]. 

βαλές (ο) {βαλέδες} 1. φιγούρα τής τράπουλας που στην ακολουθία 
των τραπουλόχαρτων ακολουθεί το δέκα και προηγείται τής ντάµας 
ΣΥΝ. φάντης · 2. (παλαιότ.) υπηρέτης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. valet «νεαρός υπηρέτης» < δηµώδ. λατ. 
♦vassellitus < vassallus < κελτ. vassus]. 

Βαλέττα (η) η πρωτεύουσα τής Μάλτας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Valetta, 
ονοµασία που οφείλεται στον Jean Parisot de la Valette, αρχηγό τού 
τάγµατος των Ιπποτών τού Αγίου Ιωάννου (Ιερουσαλήµ), ο οποίος 
υπεράσπισε τη Μάλτα κατά την πολιορκία της από τους 
µουσουλµάνους το 1565]. 

Βάλια Κάλντα (η) κλειστή κοιλάδα στη Β. Πίνδο στον νοµό Γρεβε-
νών, που ανακηρύχθηκε το 1966 σε εθνικό δρυµό. [ΕΤΥΜ. < παλ. 
ιταλ. vallea calda «θερµή κοιλάδα»]. 

βαλίτσα (η) {βαλιτσών} ταξιδιωτικός σάκος παραλληλεπίπεδου σχή-
µατος, µε σκληρά συνήθ. τοιχώµατα και λαβή, που χρησιµοποιείται 
για τη µεταφορά ατοµικών ειδών σε ταξίδια: ετοιµάζω τις ~ µου- ΦΡ. 
πάει µακριά η βαλίτσα για διαδικασία που φαίνεται να χρονίζει, να 
τραβάει σε µάκρος: Γι θα γίνει επιτέλους, θα ~; Τρεις ώρες περιµένω! 
— (υποκ.) βαλιτσάκι (το) κ. βαλιτσούλα (η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
valigia, πιθ. < λατ. bilix «δέµα»]. 

Βαλκάνια (τα) (Βαλκανίων} 1. χερσόνησος τής ΝΑ. Ευρώπης που ορί-
ζεται ∆. από την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, Α. από τη 
Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο Πέλαγος και Β. από τον ∆ούναβη και 
τον παραπόταµο του Σάβο ΣΥΝ. Βαλκανική Χερσόνησος, Χερσόνησος 
τού Αίµου 2. (περιληπτ.) οι χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, πρώην Γιου-
γκοσλαβία, Ελλάδα, Ρουµανία και Ευρωπαϊκή Τουρκία: τα ταραγµέ-
να - || πολλοί διπλωµάτες λένε ότι τα - είναι η πυριτιδαποθήκη τής 
Ευρώπης- ΦΡ. (σκωπτ.) εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε-νέλασε 
(Ν. Εγγονόπουλος) για δυσάρεστες καταστάσεις, χαρακτηριστικές 
των βαλκανικών χωρών (π.χ. δυσλειτουργία τού κρατικού µηχανι-
σµού, έλλειψη οργάνωσης, αστάθεια, απειθαρχία κ.ά.), σε αντιδια-
στολή προς τις προηγµένες ευρωπαϊκές χώρες. — Βαλκάνιος (ο), 
Βαλκάνια (η), βαλκανικός, -ή, -ό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. balkan «όρος» (κυρ. «δασώδης οροσειρά»), ονοµασία 
που δόθηκε από τους Τούρκους στο όρος Αίµος, κεντρική οροσειρά 
τής χερσονήσου]. 

Βαλκάνια, Βαλκανική - Ιλλυρική - Ελληνική Χερσόνησος. Προτού 
η Χερσόνησος τού Αίµου ονοµαστεί Βαλκανική (από την τουρκική 
ονοµασία τού Αίµου ως «ψηλού όρους» Koca Balkan), είχαν χρη-
σιµοποιηθεί για τη δήλωση της δύο άλλα ονόµατα, που τελικά δεν 
επικράτησαν: η ονοµασία Ιλλυρική (ή Ελληνοϊλλυρική) Χερσόνη-
σος (πλάσµα ιστορικών τής ∆ύσης) και η ονοµασία Ελληνική Χερ-
σόνησος (από τον Στ. Σταθόπουλο, Γεωγραφία, 1850). Είναι χαρα-
κτηριστικά -για το περιεχόµενο και το ύφος τους- όσα αναφέρει ο 
Στ. Κουµανούδης για το Βαλκανικός: «Ούτως από δεκαετηρίδων 
τινών πολλοί των παρ' ήµϊν έφηµεριδογραφούντων καί γεωγρα-
(ροπολιτειογραφούντων κατά µίµησιν των Φράγκων καλοϋσιν 
απότοῦΤουρκικού ονόµατος τού ορούς Αίµου (Κοτζιά Μπαλκάµ) 
τήν προς νότον των ποταµών Σαύου καί ∆ουνάβεως µεγάλην χερ-
σόνησον µέχρι Ταινάρου άκρου, ένί περιληπτικά) ονόµατι Βαλκα-
νικήν. έτι καί Βαλκανικά κράτη καί λαούς, τους Βουλγάρους δηλ., 
Σέρβους, Βοσνίους, Μαυροβουνιώτας, Άρβανίτας, Μικροβλάχους 
καί "Ελληνας. 'Αλλ' ούχ ούτως ό Στ. Σταθόπουλος, δστις ουδέ τήν 
όνοµασίαν Ιλλυρικής ή Ελληνοίλλυρικής χερσονήσου, ύπό Φρά-
γκων καί αυτήν πλασθεΐσαν καί είσχωρήσασαν καί εις τά παρ' 
ηµϊν βιβλία [...] παρεδέχθη, ώς άτοπον αληθώς, άτε εκλιπόντος 
ήδη πρόπαλαιτοῦιλλυρικού έθνους, άλλα Ελληνικής, άποτοῦκατά 
πολιτισµόν, ειµή κατά άνθρωποπλήθειαν επικρατέστερου 

έν ταΐς χώραις ταύταις έθνους, την χερσόνησον άπεκάλεσεν [...]. 
Ούτω και ό Άν. Πολυζωίδης τφ 1859 και ό Γ. Βακαλόπουλος τφ 
1867 Ελληνική ν αυτήν ώνόµασαν, ιδίως δ' Έλληνικήν τα νοτιώ-
τατα αυτής. Παρατηρηθήτω δε και τούτο, δτι και τα ϋψη των ορέ-
ων τής ιδίως Βαλκανικής έν Βουλγαρία σειράς, είνε κατά τε τον 
Kiepert και τον Andrée, πολύ µικρότερα τού έν τή βορείω 'Αλβα-
νία Σκάρδου και των Ελληνικών Όλύµπου, Παρνασσού κ.τ.λ.». 

Βαλκανιάδα (η) ΑΘΛ. η ετήσια αθλητική διοργάνωση αγωνισµάτων 
στίβου, στην οποία συµµετέχουν οι χώρες των Βαλκανίων. Επίσης 
Βαλκανικοί (Αγώνες) (οι). 

Βαλκανική (Χερσόνησος) (η) η χερσόνησος των Βαλκανίων, τα 
Βαλκάνια (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Βαλκάνια. 

βαλκανικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τα Βαλκάνια: ~ πόλεµοι 
| χώρες | λαοί | διάσκεψη 2. Βαλκανική (Χερσόνησος) η χερσόνησος 
των Βαλκανίων (βλ. λ. Βαλκάνια) 3. ΑΘΛ. Βαλκανικοί (Αγώνες) η 
Βαλκανιάδα (βλ.λ.). 

βαλκανιολογία κ. (εσφαλµ.) βαλκανολογία (η) η συστηµατική 
επιστηµονική µελέτη τής ιστορίας και τού πολιτισµού των λαών των 
Βαλκανίων. — βαλκανιολόγος κ. (εσφαλµ.) βαλκανολόγος (ο/η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Balkanologie (νόθο συνθ.)]. 

βαλκανιονίκης (ο/η) {βαλκανιονικών} ο αθλητής που νίκησε σε 
Βαλκανιάδα. 

βαλκανιοποιηση (η) (εσφαλµ. βαλκανοποίηση) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, 
-ήσεων} η διαίρεση µεγάλων πολυεθνικών επικρατειών σε µεγάλο 
αριθµό εθνών-κρατών, κυρ. µε κριτήριο την ιστορικότητα τού 
εδάφους. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. balkanisation]. 

Βαλκυρίες (οι) {Βαλκυριών} γυναικείες πολεµικές θεότητες τής 
σκανδιναβικής µυθολογίας, οι οποίες επέλεγαν κατά τη διάρκεια τής 
µάχης τους πολεµιστές που θα σκοτωθούν. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Walküre < αρχ. σκανδ. valkyrja «αυτός 
που επιλέγει για σφαγή» < val- (πβ. αρχ. σκανδ. valr «η σφαγή τής µά-
χης») + -kyrja (πβ. αρχ. σκανδ. köri «διαλέγω»)]. 

βαλλάντιο (το) (σχολ. ορθ. βαλάντιο) {βαλλαντί-ου | -ων} 1. (παλαι-
ότ.) το σακούλι που γεµίζουµε µε χρήµατα ΣΥΝ. πουγκί, πορτοφόλι 2. 
(µτφ.) οι οικονοµικές δυνατότητες: αυτές οι πολυτέλειες δεν είναι για 
το δικό µας ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. βαλλάντιον, αγν. ετύµου]. 

βαλλαντώνω ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. βαλαντώνω) {βαλλάντω-σα, -θη-
κα, -µένος} (λαϊκ.) 1. κουράζοµαι, καταπονούµαι υπερβολικά: βαλλά-
ντωσε απ' τη δουλειά ΣΥΝ. ταλαιπωρούµαι 2. υποφέρω συναισθηµα-
τικά: βαλλάντωσε από έρωτα 3. καταλαµβάνοµαι από συναίσθηµα 
πικρίας, στενοχώριας: «...µη βαλλαντώνεις, και την καρδούλα σου 
µην τη χαλάς» (τραγ.) ΣΥΝ. πλαντάζω, σκάω· ΦΡ. βαλλαντώνω στο 
κλάµα σκάω από το πολύ κλάµα, πλαντάζω στο κλάµα. — βαλλά-
ντωµα (το) (σχολ. ορθ. βαλάντωµα). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βαλλάντιον «πορτοφόλι, χρηµατικό ποσό». Η ση-
µασιολογική µεταβολή οφείλεται πιθ. στη στενοχώρια που προκα-
λούν οι οικονοµικές δυσχέρειες, δηλ. η έλλειψη βαλλαντίου]. 

βαλλισµός (ο) ΙΑΤΡ. η ασθένεια κατά την εκδήλωση τής οποίας ο 
ασθενής κάνει ακούσιες σπασµωδικές κινήσεις. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
βαλλίζω «χοροπηδώ», παρεκτεταµένος τ. τού αρχ. βάλλω, o ιατρ. όρ. 
είναι αντιδάν., < αγγλ. ballism], 

βαλλιστικός, -ή, -ό [1857] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον βαλλισµό 
• 2. ΣΤΡΑΤ. βαλλιστική (η) η επιστήµη που µελετά την κίνηση των βλη 
µάτων ΣΥΝ. βλητική 3. αυτός που σχετίζεται µε τη βαλλιστική· ΦΡ. (α) 
βαλλιστικό όπλο το όπλο που ακολουθεί βαλλιστική τροχιά (βλ. πα 
ρακάτω), όταν περατωθεί η προώθηση (β) βαλλιστική τροχιά η τροχιά 
την οποία ακολουθεί ένα σώµα µετά το πέρας τής προωθητικής δύ 
ναµης, οπότε το σώµα κινείται µόνο µε την επίδραση τής βαρύτητας 
και τής αεροδυναµικής αντίστασης. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. balistique < µτγν. βαλλίζω, παρεκτεταµένος τ. 
τού αρχ. βάλλω]. βαλλίστρα (η) {βαλλιστρών} (στην αρχαιότητα και 

µέχρι τον 15ο αι.) 
πολεµικό όπλο που εκσφενδόνιζε βλήµατα (βέλη, πέτρες, ακόντια). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < βαλλίζω, παρεκτετ. τ. τού αρχ. βάλλω]. Βαλλόνος (ο) 

ο γαλλόφωνος κάτοικος τού Βελγίου. — Βαλλονία (η). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. Βλάχος. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Wallon < αρχ. γερµ. walhon < κελτ. Volcae, 
που οι Γερµανοί ονόµασαν Valah, προσδιορίζοντας τους λατινόφω-
νους υπηκόους τού ρωµαϊκού κράτους]. βάλλω ρ. αµετβ. {έβαλα (να/θα 
βάλω), βλήθηκα (λόγ. εβλήθην, -ης, -η..., µτχ. βληθείς, -είσα, -έν), 
βεβληµένος} (λόγ.) 1. ρίχνω, κατευθύνω πυρά: αγορά πυροβόλων που 
βάλλουν βλήµατα νέου τύπου || οι εχθροί βάλλουν από παντού ΣΥΝ. 
πυροβολώ 2. (µτφ.) εκτοξεύω κατηγορίες: βάλλουν κατά τού προέδρου 
|| ο βουλευτής έβαλε κατά τού νέου προγράµµατος εκπαίδευσης- ΦΡ. ο 
αναµάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω βλ. λ. αναµάρτητος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος, εφεσιβάλλω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *βάλ-./-ω, 
συνεσταλµ. βαθµίδα τής I.E. ρίζας *gwel- «ρίχνω, πετάω», βλ. λ. βέλος. 
Οµόρρ. βέλ-ος, βολ-ή, βόλ-ος, (και από δισύλλαβη ρίζα *βελη-) βλή-
µα, βλη-τός, βέλε-µνον «βέλος» κ.ά. Η λ. απαντά στον Όµηρο µε τη 
σηµ. «πλήττω εξ αποστάσεως» (κατ' αντιδιαστολή προς το τύπτω 
«χτυπώ από κοντά, εκ τού συστάδην»), ενώ ήδη οµηρική είναι η σηµ. 
«τοποθετώ»]. 

βάλλω: το ρήµα µε όλες τις προθέσεις! Όπως ο οµηρικός στίχος 
»προς δ' εµέ τον δύστηνον έτι φρονέοντ' έλέησον» περικλείει, κατά 
τον αρχαίο γραµµατικό, όλα τα µέρη τού λόγου, έτσι θα µπο-
ρούσαµε να πούµε για το βάλλω ότι συντίθεται -και διατηρείται 
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στη χρήση µέχρι σήµερα- και µε τις 18 (κύριες) προθέσεις (ή προρ-
ρηµατικά) τής Αρχαίας, τις 6 µονοσύλλαβες και τις 12 δισύλλαβες: εισ-
βάλλω, εµ-βάλλω, εκ-βάλλω, προ-βάλλω, προσ-βάλλω, συµβάλλω, ανα-
βάλλω, δια-βάλλω, κατα-βάλλω, µετα-βάλλω, παραβάλλω, αντι-βάλλω, 
αµφι-βάλλω, επι-βάλλω, περι-βάλλω, απο-βάλ-λω, υπο-βάλλω, υπερ-βάλλω. 
Συχνά και µε δύο προθέσεις: προ-υπο-βάλλω, προσ-επι-βάλλω, αντι-κατα-
βάλλω κ.ά. Επίσης (παρά τον κανόνα) και µε ονόµατα: εφεσι-βάλλω, 
πανικο-βάλλω. o αόριστος γράφεται µε ένα -λ-: υπ-έβαλα - να/θα υπο-βάλω 
(µία φορά, χωρίς διάρκεια ή επανάληψη), ενώ υπέ-βαλλα (ο παρατατικός) 
και να/θα υπο-βάλλω (πολλές φορές, επανειληµµένως, µε διάρκεια). Για να 
αποφεύγεται η σύγχυση ανάµεσα σε παρατατικό και αόριστο και ανάµεσα 
σε τύπους µε το να/θα, ως ενεστώτας και παρατατικός τού απλού ρήµατος 
χρησιµοποιείται το βάζω (< βιβάζω): βάζω, έβαζα, να/θα βάζω - έβαλα, 
να/θα βάλω. o αρχαίος ενεστώτας και ο παρατ. (βάλλω | έβαλλα) 
χρησιµοποιούνται µε τη σηµ. «ρίχνω, επιτίθεµαι, πλήττω» (βάλλω εναντίον 
κάποιου). 

βάλθηκα ρ. -+ βάζω 
βαλµένος, -η, -ο → βάζω 
Βαλπούργεια Νύχτα (η) 1. η νύχτα τής 30ής Απριλίου προς την 1η Μαΐου 

(γιορτή τής Αγίας Βαλπούργης), κατά την οποία, σύµφωνα µε γερµανικούς 
θρύλους, γίνονταν οργιαστικές τελετές µαγισσών 2. (µτφ.) οργιαστικές 
τελετές, νύχτα οργίων. 
[ΕΤΎΜ. < γερµ. Walpurgisnacht < Walpurgis, όνοµα Αγγλίδας µοναχής 
(710-779 µ.Χ.) που ανακηρύχθηκε αγία. Κατά την παραµονή τού εορτασµού 
τής µνήµης της (1η Μαΐου), σύµφωνα µε τις γερµ. παραδόσεις, οι δαίµονες 
και οι µάγισσες συγκεντρώνονται σε βουνό, όπου πραγµατοποιούν 
οργιαστικές τελετές]. 

βαλς (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. χορός σε µέτρο 3/4, που αναπτύχθηκε στη Γερµανία 
και την Αυστρία, στο τέλος τού 18ου αι., ως εξέλιξη τού γερµ. Ländler· ειδική 
περίπτωση, και πιο γνωστή παγκοσµίως, είναι το βιενέζικο βαλς: τα ~ τού 
Γιόχαν Στράους 2. (συνεκδ.) µουσική που χορεύεται σαν βαλς ή σε ρυθµό 
βαλς: τα ~ τού Σοπέν. — (υποκ.) βαλ-σάκι (το). [ΕΤΎΜ. < γαλλ. valse < 
γερµ. Walzer < ρ. walzen «στροβιλίζοµαι»]. 

βάλσαµο κ. (λαϊκ.) µπαλσαµο (το) ί.η αρωµατική ρητίνη τού βαλ-σαµόδεντρου, 
η οποία έχει φαρµακευτικές ιδιότητες 2. (µτφ.) οτιδήποτε έχει ανακουφιστική 
ή ευχάριστη επίδραση: κρασί— || τα παρηγορητικά του λόγια ήταν - για µένα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βάλσαµον, σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. bâsâm, αραβ. bäsäm]. 

βαλσαµόδεντρο (το) BOT. δέντρο µεγάλου ύψους, που απαντά σε τροπικές 
περιοχές· το ξύλο του, ιδιαίτερα ελαφρύ και ανθεκτικό, περιέχει διάφορες 
βαλσαµώδεις ρητίνες και χρησιµοποιείται ως µονωτικό υλικό και σε διάφορες 
κατασκευές. 

βαλσαµόχορτο (το) BOT. κοινή ονοµασία διαφόρων αρωµατικών φυτών: το ~ 
κατευνάζει το νευρικό σύστηµα. 

βαλσαµώνω κ. (λαϊκ.) µπαλσαµώνω ρ. µετβ. {βαλσάµω-σα, -θηκα, -
µένος} ταριχεύω (βλ.λ.). — βαλσάµωµα κ. µπαλσάµωµα (το) κ. βαλ-
σάµωση (η), βαλσαµωτής (ο) [1892]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βάλσαµον. Η χρήση τού βάλσαµου ως ιατρικού και 
αντισηπτικού συνέβαλε ώστε η λ. βαλσαµώνω να αποκτήσει τη σηµ. 
«ταριχεύω»]. 

βάλσιµο (το) → βάζω 
Βαλτέτσι (το) {Βαλτετσίου} χωριό τής Αρκαδίας Ν∆. τής Τρίπολης, γνωστό 

από τη νικηφόρα µάχη των Ελλήνων κατά των Τούρκων (1821), η οποία 
προηγήθηκε τής αλώσεως τής Τρίπολης. [ΕΤΎΜ < σλαβ. *Boltice 
«βαλτότοπος»]. 

Βαλτική (η) η περιοχή γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. 
Βαλτική Θάλασσα]. 

Βαλτική (Θάλασσα) (η) κλειστή θάλασσα τού Ατλαντικού Ωκεανού, που 
βρέχει τις ακτές τής Σουηδίας, τής Φινλανδίας, τής Εσθονίας, τής Λεττονίας, 
τής Λιθουανίας, τής Πολωνίας, τής Γερµανίας και τής ∆ανίας. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. γαλλ. Baltique (mer) < λατ. mare balticum < 
Baiti (αγν. ετύµου, παρ' ότι ορισµένοι το συνδέουν µε λιθ. λ. που σηµαίνει 
«λευκός» ή µε σλαβ. λ. που σηµαίνει «έλος»), ονοµασία φυλών που 
κατοίκησαν στην Α. Ευρώπη κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. και µιλούσαν τις 
βαλτικές γλώσσες. Ωστόσο, η ίδια η θάλασσα έχει προσλάβει διάφορα 
ονόµατα από τους λαούς των χωρών που βρέχονται από αυτήν, π.χ. γερµ. 
Ostsee, σουηδ. Östersjön «Ανατολική Θάλασσα», πολ. Morze Baltyckie, ρωσ. 
Baltiyskoye More «Βαλτική Θάλασσα» κ.ά.]. 

βαλτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη Βαλτική Θάλασσα: οι ~ χώρες (η 
Εσθονία, η Λεττονία και η Λιθουανία). [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Βαλτική Θάλασσα]. 

Βαλτιµόρη (η) πόλη στο ΒΑ. τµήµα των Η.Π.Α. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
Baltimore. H πόλη οφείλει την ονοµασία της στον Βρετανό λόρδο Cecilius 
Calvert, βαρόνο τού Baltimore (1605-1675), ο οποίος έλαβε στην κατοχή του 
την πολιτεία Μέριλαντ στις Βρετανικές αποικίες στην Αµερική, o τίτλος 
Baltimore ανάγεται στο ιρλ. Baile na Tighe Mor «πατρίδα τού µεγάλου 
οίκου», όπως ονοµάζονταν τα κτήµατα τού λόρδου στη Ν. Ιρλανδία]. 

βαλτόνερα (τα) τα νερά των βάλτων που λιµνάζουν. Επίσης βαλτονέρια 
βάλτος (ο) τόπος µε λιµνάζοντα νερά ΣΥΝ. έλος, βούρκος, τέλµα, τέναγος. — 

βαλτώδης, -ης, -ες [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < σλαβ. blato]. 
βαλτός, -ή, -ό αυτός που παρακινείται και κατευθύνεται από άλλον µε ιδιοτελή 

κίνητρα· ΦΡ. (οικ.) βαλτός είσαι; επίτηδες το κάνεις; (για περιπτώσεις που 
κάποιος λέει ή κάνει πράγµατα που µας εκνευρί- 

ζουν, µας ενοχλούν ή είναι αντίθετα προς τα συµφέροντα µας, συ- 
νήθ. χωρίς να έχει πρόθεση γι' αυτό). 
[ΕΤΥΜ < βάλλω + επίθηµα -τός (ρηµατ. επιθέτων)]. 

βαλτότοπος (ο) περιοχή µε βάλτους. Επίσης βαλτοτόπι1 (το). 
βαλτώνω ρ. αµετβ. {βάλτω-σα, -θηκα, -µένος} περιέρχοµαι σε στασιµότητα, 

δεν προχωρώ παραπέρα: η υπόθεση έχει βαλτώσει εδώ και χρόνια, καθώς 
κανείς δεν δείχνει ενδιαφέρον ΣΥΝ. αποτελµατώνοµαι. — βάλτωµα (το). 

βάλω (να/θα) ρ. -> βάζω, βάλλω 
βαµβακέλαιο (το) [1897] (βαµβακελαίου | χωρ. πληθ.} η ανοικτοκί-τρινη 

ελαιώδης ουσία που εξάγεται από σπέρµατα βαµβακιού- χρησιµοποιείται στη 
φαρµακευτική και την παρασκευή καλλυντικών. 

βαµβακέµπορος (ο) [1886] {βαµβακεµπόρ-ου | -ων,-ους} ο έµπορος 
βαµβακιού.^ 

βαµβακερός -ή, -ό [µεσν.] κ. µπαµπακερός [µεσν.] αυτός που έχει ως πρώτη 
ύλη κατασκευής το βαµβάκι: ~ φανέλα | εσώρουχο | πουκάµισο | παντελόνι || 
(κ. ως ουσ.) πλένει χωριστά τα ~ από τα µάλλινα. Επίσης βαµβακένιος, -ια, -ιο. 

βαµβάκι κ. µπαµπάκι (το) (βαµβακ-ιού | -ιών} 1. η λευκή, µαλακή, ινώδης 
απορροφητική ουσία, που χρησιµοποιείται συνήθ. για την επάλειψη τού 
δέρµατος µε υγρά, κυρ. για την επάλειψη πληγής µε οινόπνευµα, ιώδιο κ.λπ.· 
ΦΡ. σφάζω µε το βαµβάκι | µπαµπάκι βλ. λ. σφάζω 2. η κλωστική ινώδης ύλη 
που προέρχεται από το χνούδι τού φυτού βαµβάκια και χρησιµοποιείται στην 
κατασκευή υφασµάτων 3. το φυτό βαµβάκια (βλ.λ.). — (υποκ.) βαµβακάκι κ. 
µπαµπακάκι (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. βαµβάκιον | παµπάκιον, υποκ. τού βάµβαξ | 
βάµπαξ < περσ. pambak | pamba]. 

βαµβάκια κ. µπαµπακιά (η) το φυτό που απαντά σε µορφή πόας, θάµνου ή 
δέντρου και καλλιεργείται για τις ίνες του, που σχηµατίζουν χνούδι γύρω από 
τον καρπό του. 

βαµβακίαση (η) [1894] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ασθένεια διαφόρων 
φυτών και δέντρων, η οποία προέρχεται από τη δράση εντόµων που εκκρίνουν 
κηρώδεις ουσίες που µοιάζουν µε βαµβάκι και έχουν τη µορφή σκόνης ή 
νηµάτων (για αµπέλι) ο περονόσπορος. 

βαµβακοκαλλιέργεια (η) {βαµβακοκαλλιεργειών} 1.η καλλιέργεια βαµβακιού 
2. το χωράφι όπου καλλιεργείται βαµβάκι. 

βαµβακοµάλλινος, -η, -ο [1833] (ρούχο, ύφασµα κ.λπ.) που έχει σύνθεση από 
µαλλί και βαµβάκι. 

βαµβακοµηχανή (η) µηχανή που διαχωρίζει το βαµβάκι από τον σπόρο. 
βαµβακοπαραγωγή (η) [1894] η παραγωγή βαµβακιού. — βαµβακοπαραγωγός 

(ο) [1889]. 
βαµβακόπιτα κ. µπαµπσκόπιτα (η) [δύσχρ. βαµβακοπιτών} ο συµπιεσµένος 

σπόρος βαµβακιού, από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το βαµβακέλαιο και 
χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή. 

βαµβακόσπορος κ. µπαµπακόσπορος (ο) ο σπόρος τού βαµβακιού. 
βαµβακοσυλλέκτης (ο) {βαµβακοσυλλεκτών}, βαµβακοσυλλέ-κτρία (η) 

{βαµβακοσυλλεκτριών} 1. πρόσωπο που µαζεύει βαµβάκι σε βαµβακοφυτεία 
2. το ειδικό µηχάνηµα για τη συλλογή τού βαµβακιού στα χωράφια- αλλιώς 
βαµβακοσυλλεκτική µηχανή. — βαµβακοσυλ-λεκτικός, -ή, -ό. 

βαµβακούλα (η) ονοµασία διαφόρων παραλλαγών τού φυτού πε-λαργόνι. 
βαµβακουργία (η) [1850] (χωρ. πληθ.} η τεχνική επεξεργασίας των νηµάτων 

βαµβακιού, κυρ. για την παραγωγή υφασµάτων. 
βαµβακοφυτεία (η) [1871] {βαµβακοφυτειών} η έκταση όπου καλλιεργείται 

βαµβάκι. 
βάµβαξ (ο) [µεσν.] {βάµβακος | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το βαµβάκι (βλ.λ.): 

εξαγωγές βάµβακος. 
βάµµα (το) {βάµµ-ατος | -ατα, -άτων} το υγρό µείγµα που προκύπτει από την 

εµβάπτιση φυτικών ή ζωικών ουσιών σε διάλυµα αλκοόλης σε νερό: ~ τού 
στρύχνου | τού οπίου. [ΕΤΥΜ αρχ. < βάπτω «βυθίζω»]. 

βαµπ (η) {άκλ.} η γοητευτική γυναίκα που εκµεταλλεύεται ή και καταστρέφει 
τους άνδρες που την ερωτεύονται. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. vamp, συγκεκοµµένος τύπος τού vampire, βλ. λ. βαµπίρ]. 

βαµπίρ (το) {άκλ.} ο βρικόλακας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. vampire 
< γερµ. Vampir < σερβοκρ. vampir «νυχτερίδα»]. 

βάµπιρος (ο) νυχτερίδα τής τροπικής Αµερικής που ρουφά το αίµα άλλων 
ζώων και είναι φορέας µολυσµατικών ασθενειών. [ΕΤΎΜ. Βλ. λ. βαµπίρ]. 

Β.Α.Ν. (το) µέθοδος για την πρόγνωση των σεισµών και η αντίστοιχη συσκευή 
(από τα αρχικά των ονοµάτων Βαρώτσος, Αλεξόπουλος, Νοµικός, οι οποίοι 
την εφηύραν). 

βάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η βαλβίδα που ρυθµίζει τη ροή νερού σε σωλήνες. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. vanne < δηµώδ. λατ. venna < λατ. vena «φλέβα»]. 

βανάδιο (το) {βαναδίου} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο V) που ανήκει στα µέταλλα 
και έχει αργυρό χρώµα (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. < νεολατ. vanadium 
< Vanadis, σκανδιναβική θεότητα τού έρωτα και τής οµορφιάς, ονοµασία που 
αποδόθηκε στο µέταλλο λόγω τής χρωµατικής ποικιλίας των χηµικών του 
ενώσεων]. 

βάναυσος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη λεπτότητας, από 
τραχύτητα, βίαιους τρόπους: ~ άνθρωπος | συµπεριφορά ΣΥΝ. τραχύς, 
άξεστος, σκαιός. — βάναυσα | βαναύσως [µτγν.] επίρρ., βαναυσότητα (η) 
[1889]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *βαύνασος (µε ανοµοίωση) < βαϋνος «κλίβανος, φούρ- 
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νος», αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. Η αρχική σηµ. τής λ. βάναυσος ήταν «τεχνίτης, 
χειρώναξ», ενώ ήδη αρχ. είναι η µειωτική σηµ. «αγροίκος, τραχύς», η οποία 
οφείλεται στην αρνητική στάση που τηρούσαν οι αρχ. Αθηναίοι απέναντι στα 
χειρωνακτικά επαγγέλµατα, αφού τα θεωρούσαν αταίριαστα για ελεύθερους 
ανθρώπους. Παρόµοια σηµα-σιολ. εξέλιξη εµφανίζεται και στις λ. πονηρός, 
µοχθηρός, πανούργος, άθλιος κ.ά.]. 

βαναυσούργηµα (το) (βαναυσουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} έργο ιδιαίτερα κακής 
καλλιτεχνικής ποιότητας. 

βανδαλισµός (ο) [1861] 1. η σκόπιµη πρόκληση φθοράς ή καταστροφή 
καλλιτεχνικών δηµιουργηµάτων: πολλά έργα τέχνης καταστράφηκαν κατά 
καιρούς από βανδαλισµούς φανατικών 2. (γενικότ.) η σκόπιµη φθορά ή 
προσβολή τής αισθητικής κτισµάτων, µνηµείων κ.λπ. µε αναγραφή 
συνθηµάτων σε τοίχους, καταστροφή ταφικών µνηµείων κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κύριος, -α, -ο. [ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. vandalisme (βλ. κ. βάνδαλος)]. 

βάνδαλος (ο) {βανδάλ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που φθείρει ή καταστρέφει 
σκόπιµα έργα τού πολιτισµού· (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που προκαλεί 
καταστροφές, χωρίς να ενδιαφέρεται για την αξία όσων καταστρέφει: η 
καταστροφή αυτού τού µνηµείου αποτελεί έργο βανδάλων 2. (γενικότ.) ο 
άξεστος, ο βάρβαρος, ο απολίτιστος. — βανδαλι-κός, -ή, -ό [1835]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Vandale < λατ. Vandalus < γερµ. *Wandal (< 
αρχ. γερµ. wandjan «περιπλανώµαι»), ονοµασία γερµανικών λαών 
(Βάνδαλοι), οι οποίοι εισέβαλαν στη Ρώµη και τη Γαλατία (4ος-5ος αι. µ.Χ.) 
δηµεύοντας την περιουσία τής Εκκλησίας και των συγκλητικών και 
προκαλώντας καταστροφές σε µνηµεία τέχνης]. 

βανίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. BOT. αναρριχητικό φυτό των τροπικών χωρών, 
που καλλιεργείται για τους καρπούς του, οι οποίοι, αφού υποβληθούν σε 
ζύµωση, αποκτούν χαρακτηριστικό άρωµα και χρησιµοποιούνται στη 
φαρµακευτική, την αρωµατοποιία και τη ζαχαροπλαστική 2. το γλυκό τού 
κουταλιού που παρασκευάζεται µε ζάχαρη και άρωµα τού παραπάνω φυτού 
ΣΥΝ. υποβρύχιο 3. η αρωµατική σκόνη βανίλιας που χρησιµοποιείται στη 
ζαχαροπλαστική· (συνεκδ.) η αντίστοιχη γεύση: παγωτό βανίλια-σοκολάτα. 
Επίσης (παλαιότ.) βανίλλη. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. vaniglia < ισπ. vainilla «το 
οµώνυµο φυτό και ο καρπός του», υποκ. τού vaina «περίβληµα, 
περικάλυµµα» < λατ. vagina «κάλυκας»]. 

Βανουάτου (το) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Vanuatu, γαλλ. République de 
Vanuatu = ∆ηµοκρατία τού Βανουάτου) νησιωτικό κράτος τού Ν. Ειρηνικού 
Ωκεανού, κοντά στα νησιά Φίτζι, µε πρωτεύουσα τη Βίλα, επίσηµες γλώσσες 
την Αγγλική και τη Γαλλική και νοµίσµατα το βατού· (παλαιότ.) Νέες 
Εβρίδες. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Vanuatu, λ. τής γλώσσας Μπισλαµά, που σηµαίνει «η χώρα 
µας». Η χώρα ονοµαζόταν Νέες Εβρίδες (αγγλ. New Hebrides) µέχρι το 1980]. 

βάνω ρ. → βάζω 
Β.Α.Ο. (ο) Βυζαντινός Αθλητικός Όµιλος. 
βαποράκι (το) {χωρ. γεν.) (αργκό) το πρόσωπο που προµηθεύει ναρκωτικά 

στους χρήστες. 
βαπόρι κ. παπόρι (το) {βαπορ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το ατµόπλοιο· ΦΡ. (α) γίνοµαι 

βαπόρι χάνω την αυτοκυριαρχία µου, εξοργίζοµαι (β) κάνω (κάποιον) βαπόρι 
εξοργίζω (κάποιον). Επίσης παπόρο. — (υποκ.) βαποράκι (βλ.λ.) κ. παποράκι 
κ. (λαϊκότ.) βαπορέτο (το), βαπορήσιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. vapore 
«ατµός - ατµόπλοιο» < λατ. vapor «ατµός»]. 

βαπόρια (η) (λαϊκ.) το φορτίο, το βάρος που µπορεί να µεταφέρει ένα 
ατµόπλοιο. 

βαποριζατέρ (το) {άκλ.} συσκευή µικρού µεγέθους, που χρησιµοποιείται για 
τον ψεκασµό φαρµακευτικών ουσιών ή προϊόντων κοµµωτικής και 
αισθητικής. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vaporisateur < vaporiser «εξατµίζω» < λατ. vapor «ατµός»]. 

βαπτίζω κ. βαφτίζω [µεσν.] ρ. µετβ. {βάπτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
καθιστώ (κάποιον) µέλος µιας θρησκείας µε το µυστήριο τής βάπτισης: οι 
χριστιανοί βαφτίζουν τα παιδιά τους σε πολύ µικρή ηλικία- ΦΡ. τρελός παππάς 
σε βάφτισε προς κάποιον µε παράξενη ή παράλογη συµπεριφορά ή που 
υποστηρίζει παράλογα πράγµατα 2. δίνω όνοµα σε (κάποιον) κατά το 
µυστήριο τού βαπτίσµατος: το µωρό το βάφτισαν Ελένη 3. (κατ' επέκτ.) δίνω 
όνοµα, τίτλο ή παρατσούκλι (σε κάποιον/κάτι): βάφτισε το καΐκι του «Παναγιά 
Θαλασσινή» || βάφτισε το καινούργιο του κρασί «Οία» από το όνοµα τής 
ιδιαίτερης πατρίδας του 4. δίνω σε (κάτι) διαφορετικό όνοµα (για λόγους 
σκοπιµότητας, ώστε να εξυπηρετούνται τα σχέδια µου): στην προπαγάνδα ο 
ιδεολογικός αντίπαλος βαφτίζεται συχνά «εχθρός τού έθνους» || την ηθική 
ασυδοσία τη βάφτισαν πρόοδο και χειραφέτηση ΣΥΝ. ονοµάζω, αποκαλώ, 
προσαγορεύω 5. (λόγ.) βυθίζω (κάτι) σε νερό, γενικότ. σε υγρό ΣΥΝ. 
εµβαπτίζω 6. (µεσοπαθ. βαπτίζοµαι | βαφτίζοµαι) γίνοµαι µέλος µιας 
θρησκείας µε το µυστήριο τής βάπτισης: βαφτίστηκε χριστιανός || βαφτίστηκε 
στη Μητρόπολη Ξάνθης. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «βυθίζω, βουτώ», 
µεταρρηµατικός σχηµατισµός από το ρ. βάπτω (βλ. λ. βάφω). Η σύσταση τού 
χριστιανικού βαπτίσµατος (όπου η λ. βαπτίζω έλαβε τη σηµ. «βυθίζω κάποιον 
στο νερό και τον καθιστώ µέλος τής χριστιανικής εκκλησίας») ανάγεται στον 
ίδιο τον Χριστό και στην εντολή που έδωσε στους µαθητές του, πβ. Κ.∆. 
Ματθ. 28, 19: πορευθέντες ουν µαθητεύσατε πάντα τα έ'θνη, βαπτίζοντες 
αυτούς...]. 

βάπτιοη [µτγν.] κ. βάφτιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. ένα από τα 
επτά µυστήρια τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, κατά το οποίο ο ιερέας βυθίζει 
τρεις φορές στο αγιασµένο νερό κολυµβήθρας το βρέφος 

ή γενικότ. αυτόν που δέχεται στους κόλπους της, δίνοντας του το κύριο όνοµα 
του (βαπτιστικό) 2. (συνεκδ.) η θρησκευτική τελετή κατά την οποία γίνεται το 
παραπάνω µυστήριο: ήρθε πολύς κόσµος στη ~ || αρχίζει | τελειώνει η ~ 3. (µε 
κεφ.) το εικονογραφικό θέµα που αναπαριστά τη Βάπτιση τού Ιησού Χριστού 
από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Επίσης (λαϊκ.) βαφτίσια (τα) (σηµ. 2). 

βάπτισµα [µτγν.] κ. βάφτισµα (το) {βαπτίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η βάπτιση 
(βλ.λ.)· ΦΡ. βάπτισµα τού πυρός (ι) η πρώτη συµµετοχή σε µάχη: πήρε το ~ 
στην απόβαση στη Σικελία (ii) (γενικότ.) η πρώτη σηµαντική εµπειρία 2. η 
βύθιση αντικειµένου σε νερό, γενικότ. σε υγρό ΣΥΝ. εµβάπτιση. 

βαπτιστή pio (το) [µτγν.] {βαπτιστηρί-ου | -ων) 1. οικοδόµηµα ή µέρος ναού 
που χρησιµοποιήθηκε για την τέλεση τής βάπτισης 2. (λόγ.) η κολυµπήθρα. 

βαπτιστής [µτγν.] κ. (λαϊκ.) βαφτιστής (ο) 1. (κυριολ.) το πρόσωπο που 
βαπτίζει, που αναλαµβάνει τη βάπτιση 2. ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τού Αγ. 
Ιωάννη τού Προδρόµου: «Άγιε µου Γιάννη και Βαφτιστή, έλα να βαφτίσεις 
Θεού παιδί» (από τα κάλαντα των Θεοφανίων) 3. Βαπτιστής (ο) ο πιστός 
χριστιανικού προτεσταντικού δόγµατος (Βαπτιστές), που θεωρεί αναγκαίο να 
είναι ώριµος αυτός που βαπτίζεται, ώστε να έχει συνείδηση τής σηµασίας τής 
βάπτισης. 

βαπτιστικός, -ή, -ό [µεσν.] κ. βαφτιστικός, -ή/-ιά, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε 
τη βάπτιση: ~ σταυρός | ρούχα 2. βαφτιστικός (ο), βα-φτιστικιά (η) ο 
βαφτισιµιός | η βαφτισιµιά (βλ.λ.) ΣΥΝ. αναδεκτός 3. (µτφ. ο τ. βαφτιστικός 
για ρούχο) αυτός που είναι πολύ µικρός σε µέγεθος: αυτό το παντελόνι σου 
είναι βαφτιστικό (πολύ κοντό). 

βάραθρο (το) {βαράθρ-ου | -ων} το βαθύ και απόκρηµνο χάσµα τής γης ΣΥΝ. 
χαράδρα, γκρεµός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· βάραθρον | βέρεθρον < *βάρεθρον (µε αφοµοίωση) µε-ταπτωτ. 
βαθµ. δισύλλαβου I.E. *gwere- (και µονοσύλλαβου *gwer-) «καταβροχθίζω» 
µε επίθηµα -θρον)πβ. ελκη-θρον, βά-θρον), πβ. σαν-σκρ. gir-âmi, λατ. voro, 
γαλλ. gorge (< λατ. gurges) «λάρυγγας, λαιµός», ισπ. gorja, γερµ. Gurgel κ.ά. 
Οµόρρ. αρχ. βι-βρώ-σκω «τρώγω, καταβροχθίζω», βρώ-σις, βορ-ά, πιθ. κ. 
βρόγχος (βλ.λ.). Σύµφωνα µε την ετυµ. η λ. βάραθρον θα είχε αρχικώς τη σηµ. 
αυτού «που καταβροχθίζει ό,τι πέφτει µέσα»]. 

βαραθρώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {βαράθρω-σα, -θηκα, -µένος} (σπάν.) 1. σπρώχνω 
(κάποιον) ώστε να πέσει σε βάραθρο ΣΥΝ. γκρεµίζω 2. (µτφ.) καταστρέφω 
ΣΥΝ. (καθηµ.) χαντακώνω. — βαράθρωση (η) [1890]. 

βαραίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {βάρυνα} ♦ (αµετβ.) 1. αποκτώ περισσότερο βάρος, 
γίνοµαι πιο βαρύς: από το πολύ φαγητό έχω βαρύνει τον τελευταίο καιρό 2. 
γίνοµαι λιγότερο ευκίνητος: µε το πέρασµα των χρόνων άρχιζε να βαραίνει 3. 
(µτφ.) έχω ξεχωριστή σηµασία και σπουδαιότητα: τα λόγια του βαραίνουν 
πολύ για τις αποφάσεις που θα πάρω ΣΥΝ. έχω βαρύτητα, (µτφ.) µετράω ♦ 
(µετβ.) 4. επιβαρύνω, βάζω πρόσθετο βάρος: νέες αυξήσεις στις τιµές ήρθαν να 
βαρύνουν τον ελληνικό λαό 5. προκαλώ ψυχική πίεση, άγχος, τύψεις κ.ά., 
προκαλώ ψυχικό βάρος: πες µου τι σε βαραίνει, να ξαλαφρώσεις || πολλές 
αµαρτίες βαραίνουν την ψυχή του || τη βαραίνει η συνείδηση της για όσα έχει 
κάνει 6. προκαλώ δυσάρεστο κλίµα, βαριά ατµόσφαιρα: η απερισκεψία µε την 
οποία χειρίστηκαν το θέµα είχε βαρύνει πολύ την ατµόσφαιρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
αίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., µεταπλ. τύπος τού αρχ. βαρύνω < βαρύς, κατά το σχήµα 
βαθύνω - βαθαίνω, πληθύνω - πληθαίνω κ.ά. Η ορθογραφία σε -αίνω κατά τα 
ρ. σε -αίνω, π.χ. κραδαίνω, ολισθαίνω, υγιαίνω κ.ά.]. 

βαρά κι1 (το) {χωρ. γεν.} ΑΘΛ. όργανο µε το οποίο εκτελούνται ασκήσεις για 
την εκγύµναση τού σώµατος και το οποίο αποτελείται από δύο µικρού βάρους 
όγκους, που (συνήθ.) συνδέονται µεταξύ τους µε µεταλλική ή πλαστική 
µπάρα, η οποία λειτουργεί ως λαβή- (συνήθ. στον πληθ.) ζεύγος τέτοιων 
οργάνων ίσου βάρους, µε τα οποία γυµνάζεται κανείς σηκώνοντας από ένα 
στο κάθε χέρι· ΦΡ. κάνω βα-ράκια γυµνάζοµαι µε τα παραπάνω όργανα. 

βαρά κι2 (το) {χωρ. γεν.) πολύ λεπτό φύλλο χρυσού, που χρησιµοποιείται για 
επιχρυσώσεις (βιβλίων, επίπλων κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < αραβ. varak]. 

βαράω κ. (σπανιότ.) βαρώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βαράς... | βάρε-σα, -µένος) 
(καθηµ.) ♦ (µετβ.) 1. χτυπώ δυνατά: ~ τον τοίχο | την πόρτα- ΦΡ. βαράω µύγες 
(i) δεν ασχολούµαι µε κάτι σοβαρό, είµαι αργόσχολος, τεµπελιάζω: όλη µέρα 
βαράει µύγες αντί να κάτσει να διαβάσει (ii) δεν έχω πελατεία: όλο άδειο το 
βλέπω το µαγαζί του, βαράει µύγες 2. κάνω (κάτι) να πέσει µε δύναµη (σε 
κάποιο σηµείο): ~ τη γροθιά στο τραπέζι 3. (για µέλος τού σώµατος) χτυπώ 
(ώστε να πονέσει ή να αποκτήσει σηµάδι): πού το βάρεσες το γόνατο σου και 
µελάνιασε; || βάρεσε τον ώµο του στη γωνία τού τοίχου- ΦΡ. βαράω | χτυπώ το 
κεφάλι µου (στον τοίχο) βλ. λ. κεφάλι 4. χτυπώ (κάποιον), τον δέρνω: τον 
βαρούσαν όλοι µαζί µε γροθιές και κλοτσιές || τον βάρεσε στο κεφάλι µ ' ένα 
µπουκάλι || (και ως απειλή) κάτσε καλά, γιατί θα σε βαρέσω! || τη βαράει 
αλύπητα ΣΥΝ. ξυλοκοπώ 5. κάνω, πραγµατοποιώ: ~ σουτ || βάρεσε τη µπάλα µε 
δύναµη || ~ κεφαλιά 6. (α) κάνω (κάτι) να ηχήσει: ~ την καµπάνα | το κουδούνι 
(β) (ειδικότ. για µουσικά όργανα, συνήθ. κρουστά) παίζω: ~ το ντέφι | τα 
τύµπανα || (κ. αµετβ.) βαράτε βιολιτζήδες! (= παίξτε βιολί) 7. πυροβολώ και 
τραυµατίζω ή σκοτώνω (κάποιον): τον βάρεσαν µε πιστόλι 8. (στο κυνήγι) 
σκοτώνω: βάρεσε δυο λαγούς και µια µπεκάτσα 9. (για ποτό) επιδρώ έντονα 
στον εγκέφαλο, στις αισθήσεις, προκαλώ πονοκέφαλο, ζαλάδα: µε βάρεσε το 
κρασί που ήπιαµε- δεν πρέπει να ήταν καλό || το ούζο µε βαράει στο κεφάλι! || 
(κ. αµετβ.) δεν πίνω ρακί- βαράει στο κεφάλι ♦ (αµετβ.) 10. χτυπώ (σε σηµείο 
τού σώµατος µου), τραυµατίζοµαι: κάπου βάρεσα και πονάω 11. ρίχνω 
πυροβολισµό: στα πανηγύρια βαράνε στον αέρα µε διάφορα όπλα και γίνεται 
χαλασµός κόσµου || ~ 
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στον γάµο τού Καραγκιόζη (δεν ρίχνω σε συγκεκριµένο στόχο ή ρί-
χνω άστοχες βολές) · 12. (η µτχ. βαρεµένος, -η, -ο) βλ.λ. · ΦΡ. (α) 
(αργκό) µου τη βαράει (i) παθαίνω κάτι ανεξήγητο, µου συµβαίνει 
κάτι που µε οδηγεί στη συνέχεια σε παράξενη, ανεξήγητη ή παράλο-
γη συµπεριφορά: ώρες-ώρες τού τη βαράει κι αρχίζει να βρίζει δυ-
νατά µες στον κόσµο! || του την έχει βαρέσει τώρα τελευταία και δεν 
µιλάει σε κανέναν ΣΥΝ. µου τη δίνει (ii) (στον αόρ. µου τη βάρεσε) 
νευρίασα, θύµωσα: όταν έµαθε πως τον απέρριψαν, του τη βάρεσε 
και άρχισε να βρίζει θεούς και δαίµονες! || είναι να µην του τη βα-
ρέσει, γιατί τότε δεν λογαριάζει κανέναν! ΣΥΝ. µου την έδωσε (β) (κα-
θηµ.-εκφραστ.) βαράω διάλυση (i) (για επιχείρηση) χρεωκοπώ: το 
µαγαζί του βάρεσε διάλυση (ii) αποσυντονίζοµαι πλήρως: µε τις 
απεργίες και τις καταλήψεις τα σχολεία έχουν βαρέσει διάλυση! ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, -εσα. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. βαρώ (-έω) «πιέζω µε το βάρος µου» (πβ. αρχ. µτχ. βε-
βαρηώς) < αρχ. βαρύς. Η σηµ. «χτυπώ» οφείλεται στο θηλ. βαρεία 
(τού επιθ. βαρύς), το οποίο κατέληξε να προσδιορίζει τη βαριά (βλ.λ.), 
είδος σφυριού που χρησιµοποιείται για θρυµµατισµό ανθεκτικοί 
υλικών. Αυτή η σηµ. επεκτάθηκε από τους µεσν. χρόνους και στο ρ. 
βαρώ]. Βαρβάρα (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, προστάτιδα 
τού Πυροβολικού 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
βάρβαρος], Βαρβαρέζος κ. Μπαρµπαρέζος (ο) ο κάτοικος τής 
Μπαρµπαριάς (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Barbarese, βλ. κ. Μπαρµπαριά]. βαρβαρίζω ρ. αµετβ. 
[αρχ.] {βαρβάρισα} 1. µιλώ παραβιάζοντας τους γραµµατικούς κανόνες 
ή/και την αισθητική τής γλώσσας (πβ. λ. σο-λοικίζω) · 2. φέροµαι σαν 
βάρβαρος. — βαρβαρισµός (ο) [αρχ.]. βαρβαρίστί επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 
1. σε ξένη γλώσσα: του απάντησε ~ 2. µε τρόπο που παραβιάζει τους 
γραµµατικούς κανόνες ή την αισθητική τής γλώσσας. βάρβαρος, -η, -
ο (κακόσ.) 1. αυτός που δεν έχει εκπολιτιστεί: ~ λαός | φυλή || (κ. ως 
ουσ.) έφερε τον πολιτισµό στους βαρβάρους ΣΥΝ. απολίτιστος, άξεστος 
ΑΝΤ. πολιτισµένος 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ανθρωπιάς, ευγένειας, λεπτότητας: πολλοί θεωρούν την πυγµαχία ~ 
σπορ || το ~ θέαµα τής ταυροµαχίας || ~ έθιµο | συνήθεια | συµπεριφορά 
ΣΥΝ. σκαιός, βάναυσος 3. (στην αρχαιότητα) ο µη ελληνόφωνος, ο 
ξένος (και αργότερα ο µη Ρωµαίος) (πβ. πας µη Έλλην βάρβαρος). — 
βαρβαρικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ονοµατοποιηµένη λ., < βαρ-βαρ, ήχος µε τον οποίο απέ-
δωσαν οι αρχ. 'Ελληνες το ακατανόητο γι' αυτούς άκουσµα από τις 
γλώσσες άλλων λαών. Παρόµοιες ονοµατοποιηµένες λ. συναντούµε 
και σε άλλες αρχ. γλώσσες, πβ. σουµερ. bar-bar- «ξένος», ακκαδ. 
barbariu «εχθρός». Η λ. βάρβαρος είχε αρχικώς τη σηµ. εκείνου που 
µιλάει µιαν ακατανόητη γλώσσα· ο Όµηρος, άλλωστε, πρώτος µνηµο-
νεύει τους «βαρβαροφώνους» Κάρες (ίλ. Β 867). o Θουκυδίδης σηµει-
ώνει εύστοχα (1, 3, 3) ότι ο Όµηρος δεν χρησιµοποίησε τη λ. µε πολι-
τική σηµ., αφού άλλωστε ούτε το όνοµα Έλληνες δήλωνε τότε το σύ-
νολο των ελληνοφώνων, ώστε να παγιωθεί η αντίθεση Έλληνες - βάρ-
βαροι. Συν τω χρόνω, η λ. απέκτησε πολιτική σηµ., δηλώνοντας τους 
µη Έλληνες γενικά (Ηρόδοτος, Πλάτων) µε µειωτική χροιά]. 
βαρβαρότητα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.· βαρβαροτήτων στη σηµ. 3} 1. 
η ιδιότητα τού βαρβάρου 2. η έλλειψη πολιτισµού, η κατάσταση στην 
οποία δεν παρατηρείται πολιτισµική εξέλιξη, αλλά επικρατούν η 
απαιδευσία, οι προλήψεις και οι δεισιδαιµονίες, η βία κ.λπ.: ο Με-
σαίωνας χαρακτηρίστηκε ως εποχή βαρβαρότητας 3. (συνεκδ.) η πρά-
ξη που χαρακτηρίζεται από σκληρότητα, βία: οι - που διέπραξε ο 
στρατός κατοχής εις βάρος τού ντόπιου πληθυσµού. βαρβατεύω ρ. 
αµετβ. {βαρβάτε-ψα, -µένος} (για ζώα) καταλαµβάνοµαι από^ 
γενετήσια ορµή. Επίσης βαρβατιάζω. βαρβατίλα (η) {χωρ. πληθ.} 
(λαϊκ.) 1. η δυσάρεστη µυρωδιά αρσενικού ζώου (κυρ. τράγου) την 
περίοδο τής αναπαραγωγής 2. (για άνδρες) η κακοσµία από την 
έλλειψη καθαριότητας, κυρ. των γεννητικών οργάνων 3. η επίδειξη 
ανδρισµού, αρρενωπότητας. Επίσης βαρ-βατιά. βαρβάτος, -η, -ο 
(λαϊκ.) 1. (αρσενικό ζώο) που έχει αναπαραγωγική ικανότητα (που 
δεν είναι ευνουχισµένο): ~ άλογο | ταύρος 2. (για άνδρα) αυτός που 
έχει έντονες γενετήσιες ορµές· (κατ' επέκτ.) ιδιαίτερα αρρενωπός· 
(µτφ.-οικ.) 3. αυτός που παρουσιάζει ιδιαίτερη ικανότητα στον τοµέα 
του: ~ δικηγόρος | επιστήµονας ΣΥΝ. ικανός, επιτήδειος, άξιος 4. αυτός 
που εντυπωσιάζει µε το µέγεθος, τη δύναµη του: ~ βιοµηχανία | 
περιουσία. — βαρβάτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βαρβάτος «αυτός που δεν έχει ευνουχιστεί» < λατ. 
barbatus «γενειοφόρος» < barba «γένι»]. βάρβιτος (ο/η) {βαρβίτ-ου | -
ων, -ους} αρχαίο έγχορδο µουσικό όργανο, συγγενές προς την αρχαία 
ελληνική λύρα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, ίσως δάνειο φρυγικής 
προελ.]. βαρβιτουρικά (τα) οµάδα χηµικών ενώσεων µε 
φαρµακευτική δράση, οι οποίες παράγονται από την οργανική ένωση 
«βαρβιτουρικό οξύ» και χρησιµοποιούνται ως κατευναστικά, 
αντιεπιληπτικά και αναισθητικά υπνωτικά· η συστηµατική του χρήση 
µπορεί να εξελιχθεί σε τοξικοµανία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. barbituric (acid) < γερµ. Barbitursäure 
«βαρβιτουρικό οξύ» < νεολατ. (Usnea) barbata «χνουδωτά (βρύα), 
µούσκλια» + -ur- (< νεολατ. urea < ελλην. ουρία) + säure «οξύ»]. 
βαργεστηµαρα (η) {χωρ. πληθ.} η πλήξη, η ανία και η νωθρότητα 
που οφείλονται στην απώλεια τού ενδιαφέροντος. βαργεστηµένος, -
η, -ο γεµάτος πλήξη, ανία: ~ έκφραση. — βαρνε-στηµένα επίρρ. 

βα.ργεστώ κ. (εσφαλµ.) βαριεστώ ρ. αµετβ. {βαργεστείς... | βαργέ-
στ-ησα, -ηµένος} 1. χάνω την υποµονή µου, τη διάθεση, το ενδιαφέ-
ρον µου 2. (η µτχ. βαρνεστηµένος, -η, -ο) βλ.λ. Επίσης βαρνεοτίζω 
[ΕΤΥΜ. < βαζγεστώ | -ίζω < τουρκ. vazgeçtim, αόρ. τού p. vazgeçmek 
«παραιτούµαι, εγκαταλείπω», o τύπος βαργεστώ οφείλεται σε επίδρ. 
τού βαριέµαι, εξού και η γραφή τής λ. και ως βαριεστώ]. 

βαρνωµώ ρ. → βαρυγγωµώ 
βάρδα επιφών. (λαϊκ.) πρόσεξε, φυλάξου: βάρδα από όσους σου κά-

νουν τον φίλο! [ΕΤΥΜ < βεν. varda, προστ. τού p. vardar (βλ. κ. 
βάρδια)]. 

Βαρδάρης (ο) 1. ο ποταµός Αξιός (βλ.λ.) στο γιουγκοσλαβικό τµήµα 
του 2. (συνεκδ.) ο σφοδρός και ψυχρός βόρειος άνεµος που πνέει στη 
Μακεδονία κατά µήκος τής κοιλάδας τού ποταµού Αξιού. [ΕΤΥΜ < 
σλαβ. Vardar «Αξιός»]. 

Βαρδής (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. Πιθ. µεσν. κύρ. όν. < βεν. Baldin (πβ. 
αγγλ. Baldwin) < αρχ. γερµ. Baldawin < bald «θαρραλέος» + wine 
«φίλος»]. 

βάρδια (η) (χωρ. γεν. πληθ.) 1. καθεµιά από τις οµάδες εργατών ή 
υπαλλήλων που εναλλάσσεται µε άλλες για την εκτέλεση συγκεκρι-
µένου έργου: ζητήθηκαν ευθύνες από τη νυχτερινή - για το ατύχηµα || 
η πρωινή ~ έθεσε σε λειτουργία τις γεννήτριες 2. (συνεκδ.) η χρονική 
διάρκεια κατά την οποία η παραπάνω οµάδα ή ένα πρόσωπο είναι 
επιφορτισµένα µε συγκεκριµένο καθήκον: έχω τρεις ώρες - || σε λίγο 
τελειώνει η βάρδια µου 3. η φρούρηση χώρου· ΦΡ. (α) κάνω | είµαι 
βάρδια (i) είµαι σκοπός, φυλάσσω (ii) βρίσκοµαι σε υπηρεσία 4. 
(ειδικότ.) ΝΑΥΤ. (α) το σύνολο των ωρών κατά τις οποίες εκτελούνται 
υπηρεσίες σε πλοίο ΣΥΝ. φυλακή (β) (συνεκδ.) η διαίρεση των εργα-
ζοµένων σε πλοίο ανάλογα µε τις ώρες υπηρεσίας: έφυγε η µία ~ κι 
ήρθε η άλλη || η πρώτη | τελευταία ~ || στη γέφυρα έκαναν ~ ένας 
αξιωµατικός και δύο ναύτες (γ) (λαϊκ.) σκσντζα βάρδια η αλλαγή 
βάρδιας (υπηρεσίας ή σκοπιάς) πάνω σε πλοίο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. 
vardia < αρχ. γερµ. warda (πβ. γερµ. Warte «σκοπιά»)]. 

βαρδιάνος (ο) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) ο σκοπός, ο φρουρός. 
[ΕΤΥΜ < βεν. vardiano < vardia «βάρδια» (βλ.λ.)]. 

βάρδος (ο) 1. ο συνθέτης και τραγουδιστής ύµνων (συνήθ. για τα κα-
τορθώµατα των ηρώων τής φυλής) στους αρχαίους Κέλτες 2. (κατ' 
επέκτ.-λογοτ.) (α) σπουδαίος ποιητής που υµνεί µε τους στίχους του 
κάτι: Κ. Παλαµάς, ο ~ τού νέου ελληνισµού (β) σπουδαίος τραγουδι-
στής ή συνθέτης: ~ τής λαϊκής µας παράδοσης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
βάρδοι (οί) «κέλτες ποιητές και τραγουδιστές» < κελτ. bardd 
«ποιητής»]. 

βάρδουλο (το) λωρίδα από δέρµα που τοποθετείται γύρω από το πέλ-
µα τού υποδήµατος και που πάνω της ράβεται ή καρφώνεται η σόλα. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. *vardolo < vardar «προσέχω, επιτηρώ - συγκρατώ» (πβ. 
ιταλ. guardare) < φρανκον. *wardon]. 

Βαρδουσία (τα) {Βαρδουσίων} όρος τής Στερεάς Ελλάδας, που εκτεί-
νεται στους νοµούς Φωκίδας και Φθιώτιδας. [ΕΤΥΜ. < αλβ. (maie) 
Bardushë «λευκά όρη»]. 

βαρειά (η) → βαριά 
βαρεία (η) {βαρειών} ΓΛΩΣΣ. 1. (στην Αρχ. Ελληνική) προσωδιακός 

τόνος κατά την προφορά τού οποίου ο τόνος τής φωνής δεν ανεβαί-
νει σε ύψος (όπως στην οξεία), αλλά είτε κατεβαίνει (αν η προηγού-
µενη συλλαβή οξύνεται) είτε παραµένει ουδέτερος 2. (στο πολυτονι-
κό σύστηµα) το τονικό σηµείο C) που σηµειωνόταν στη λήγουσα αντί 
τής οξείας, όταν δεν ακολουθούσε σηµείο στίξεως ή εγκλιτική λέξη 
(π.χ. συµφωνεί µέ την γενικήν σκέψιν) ΑΝΤ. οξεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τό-
νος1, τονισµός, -ύς. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. βαρεία, θηλ. τού επιθ. βαρύς. Η λ. χρησιµοποιήθηκε 
(κατ' αντιδιαστολή προς την όξεϊα) από τον Πλάτωνα ως µέρος τής 
φρ. βαρεία τάσις | χορδή (επειδή χαρακτηριζόταν ως χαµηλότερης 
κλίµακας µουσική αρµονία). Οι Αλεξανδρινοί γραµµατικοί την τοπο-
θετούσαν αρχικά σε κάθε άτονη συλλαβή (δηλ. χωρίς οξεία, π.χ. 
σοφώτέρος). Τελικά δήλωνε στη γραφή µόνο την τονιζοµένη λήγουσα 
µιας λ. µέσα στη φρ., λ.χ. τήν όδό Έρµου την ήξεραν όλοι]. 

βαρέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. βαρέλι µεγάλης χωρητικότητας 2. η 
υδρία 3. (µτφ.-σκωπτ.) η γυναίκα που είναι υπερβολικά παχιά. Επίσης 
βαρέλω (σηµ. 3). [ΕΤΥΜ. _µεσν. < ιταλ. barella, υποκ. τού bara 
«βαρέλι, κάσα»]. 

βαρελάδικο (το) (λαϊκ.) ο χώρος όπου κατασκευάζονται βαρέλια 
ΣΥΝ. βαρελοποιείο. [ΕΤΥΜ. < βαρέλι + παραγ. επίθηµα -άδικο]. 

βαρελάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό βαρέλι 2. βαρελάκια (τα) παι-
χνίδι στο οποίο οι συµµετέχοντες αφήνουν τα σώµατα τους να κυλή-
σουν στο έδαφος µε το πλάι, προστατεύοντας µε τα χέρια το κεφάλι-
επίσης, παρόµοια στρατιωτική άσκηση: κάνουν ~ (κατρακυλούν). 

βαρελάς (ο) {βαρελάδες} πρόσωπο που κατασκευάζει βαρέλια ΣΥΝ. 
βαρελοποιός. 

βαρέλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (σκωπτ.) ο άνδρας που είναι υπερβολι-
κά παχύς. 

βαρελησιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. βαρελίσιος) (για τρόφιµα ή υγρά) 
αυτός που προέρχεται από βαρέλι, που φυλασσόταν σε βαρέλι: ~ 
κρασί | φέτα | µπίρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

βαρέλι (το) {βαρελ-ιού | -ιών} 1. µεγάλο κυλινδρικό δοχείο, συνήθ. 
από ξύλινες κυρτές σανίδες που συγκρατούνται µε µεταλλικές στε-
φάνες, πλατύτερο στη µέση και στενότερο στα άκρα, για την αποθή-
κευση υγρών (π.χ. κρασιού, λαδιού, πετρελαίου) ή στερεών (π.χ. τυ-
ριού) προϊόντων ΣΥΝ. βυτίο 2. (συνεκδ.) η ποσότητα υγρού που χωρά 
σε ένα βαρέλι 3. (σκωπτ.-µτφ.) πρόσωπο πολύ παχύ: έγινε ~ απ' το πο-
λύ φαγητό. 



βαρελιάζω 347 βαροµετρικός 
 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < βαρέλα (βλ.λ.), το οποίο θεωρήθηκε µεγεθυντικό]. 
βαρελιάζω ρ. µετβ. {βαρέλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) τοποθετώ σε 

βαρέλι: ~ το κρασί | το τυρί. 
βαρελοποιειο (το) [1892] (λόγ.) το βαρελάδικο (βλ.λ.). 
βαρελοποιός (ο) (λόγ.) ο κατασκευαστής βαρελιών ΣΥΝ. βαρελάς. — 

βαρελοποιία (η). 
βαρελοσανίδα (η) η κυρτή σανίδα που χρησιµοποιείται στην κατα-
σκευή βαρελιών. Επίσης (λαϊκότ.) βαρελοσάνιδο (το). 

βαρελότο (το) η µικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης που τυλίγεται σε 
χαρτί και εκρήγνυται προκαλώντας ισχυρό κρότο· συνηθίζεται η 
χρήση του σε µεγάλες γιορτές, πανηγύρια κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
barilotto «βαρελάκι», υποκ. τού barile «βαρέλι», λόγω τού κυλινδρικού 
σχήµατος που έχουν ορισµένα πυροτεχνήµατα ή λόγω τής επιδρ. τού 
συνωνύµου µπουρλότο]. 

βαρελόφρων (ο) {βαρελόφρ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (σκωπτ.) πρό-
σωπο που του αρέσει πολύ το ποτό· (γενικότ.) ο µπεκρής: «το τούνελ 
τής Μάγχης έχει µετατραπεί σε παράδεισο των εν γένει βαρελοφρό-
νων, αφού εκεί οι τιµές των αφορολόγητων ποτών έχουν πέσει στο 
25%» (εφηµ.) ΣΥΝ. πότης, κρασοπατέρας. [ΕΤΥΜ. < βαρέλι + -
φρων < φρην, φρενός]. 

βαρέλω (η) -> βαρέλα 
βάρεµα (το) {βαρέµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) 1. η κρούση, το χτύ-

πηµα · 2. (αργκό) η βαρεµάρα. [ΕΤΥΜ. υ.εσν. < µτγν. βάρηµα < αρχ. 
βαρώ (-έω) (βλ.λ.)]. 

βαρεµάρα (η) {χωρ. γεν πληθ.) (καθηµ.) 1. η έλλειψη διάθεσης για 
εργασία, για δραστηριότητα: ήταν στις ~ του και δεν ήθελε να µελε-
τήσει ούτε σελίδα! ΣΥΝ. τεµπελιά, νωθρότητα 2. η πλήξη, η βαργε-
στηµάρα. [ΕΤΥΜ. < βάρεµα, κατά τα χαζο-µάρα, κουτα-µάρα, σαχλα-
µάρα κ.ά.]. 

βαρεµένος, -η, -ο 1. (λαϊκ.) αυτός που έχει δεχθεί χτύπηµα ΣΥΝ. 
τραυµατισµένος 2. (αργκό-µτφ.) αυτός που δεν έχει ψυχική ή δια-
νοητική ισορροπία, που έχει πρόβληµα κοινωνικής συµπεριφοράς ή 
δείχνει παράλογη εµµονή σε κάτι ΣΥΝ. βλαµµένος, κολληµένος. 

βάρεσα ρ. -· βαράω 
βα ρετός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί πλήξη: ~ άνθρωπος | οµιλία | ται-

νία ΣΥΝ. ανιαρός, πληκτικός ANT. ενδιαφέρων. — βαρετά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βαραίνω]. 

βαρέως επίρρ. (λόγ.) βαριά· ΦΡ. φέρω (κάτι) βαρέως αισθάνοµαι 
έντονη δυσαρέσκεια, ενόχληση ή µείωση τής αξιοπρέπειας µου (από 
κάτι), δεν µπορώ να το ξεπεράσω εύκολα (ψυχολογικά): έφερε βαρέ-
ως την αποτυχία του στις εξετάσεις. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βαρύς. Ήδη στον Ηρόδοτο µαρτυρείται η φρ. φέρειν βα-
ρέως (5, 19) µε τη σηµ. «υποφέρω, υφίσταµαι κάτι χωρίς υποµονή», 
ενώ στον ∆ιόδωρο Σικελιώτη η φρ. βαρέως φέρειν (26, 3) σηµαίνει 
«ανέχοµαι κάτι αξιοπρεπούς»]. 

βαρηκοΐα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η µειωµένη ακουστική ικανό-
τητα: ακουστικά βαρηκοΐας (βλ. λ. ακουστικό)· πβ. λ. κώφωση. 

βαρήκοος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν διαθέτει επαρκή ακουστική 
ικανότητα ΣΥΝ. κουφός, (σκωπτ.) περήφανος στα αφτιά. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. βαρυήκοος < βαρύς + -ήκοος (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < ακούω]. 

Βαρθολοµαίος (ο) 1. ένας από τους δώδεκα Αποστόλους και τους 
πρώτους µαθητές τού Χριστού· ΦΡ. νύχτα τού Αγίου Βαρθολοµαίου 
(γαλλ. la nuit du saint Barthélémy) (i) ΙΣΤ. η µεγάλη σφαγή των Προτε-
σταντών Ουγενότων στο Παρίσι από τους Ρωµαιοκαθολικούς στις 
24/8/1572 κατόπιν διαταγής τού βασιλιά Καρόλου θ' (ii) (µτφ.) για κα-
ταστάσεις µαζικών και βίαιων εκκαθαρίσεων 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Βαρθολοµαίος < αραµ. Bar-tolmai «γυιος τού Τολµάι». 
Η σύγκριση των χωρίων τής Κ.∆. (Λουκ. 6, 14: Φίλιππον και Βαρθο-
λοµαΐον, Ιωάνν. 1, 46: ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ), όπου τα 
ονόµατα Βαρθολοµαίος και Ναθαναήλ συσχετίζονται στην ίδια αφή-
γηση µε τον Φίλιππο, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι επρόκειτο για τον 
ίδιο Απόστολο, ο οποίος έφερε το όνοµα Ναθαναήλ Βαρθολοµαίος 
(< Nathanâel Bar-tolmai). Βλ. κ. Ναθαναήλ]. 

βαριά (η) το βαρύ και µεγάλο σιδερένιο σφυρί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βαρεά (µε συνίζηση) < βαρέα, θηλ. τού αρχ. επιθ. βα-
ρύς (Βλ.λ.)]. 

βαριά επίρρ. [µεσν.] 1. µε δύναµη, ισχυρά: ~ χτυπούν τα σήµαντρα 2. 
επικίνδυνα, πολύ άσχηµα: ~ άρρωστος | τραυµατισµένος 3. µε ψυχι-
κή οδύνη, µε πάθος: αναστενάζω ~ 4. µε δυσκολία: αναπνέω | ανα-
σαίνω - 5. µε δυσαρέσκεια: µην το παίρνεις τόσο ~ αυτό που έπαθες! 
6. (για ύπνο) χωρίς να µπορεί κανείς να ξυπνήσει εύκολα ή να αντι-
ληφθεί (κάτι): κοιµάται πολύ '-· δεν ξυπνάει εύκολα! ΣΥΝ. βαθιά 7. 
(για ακοή) ανεπαρκώς, όχι καθαρά, όχι ευκρινώς: ακούει ~ 8. αργά 
και µε όλο το βάρος (κάποιου): πατάει ~ || έσερνε τα βήµατα του -
στον χορό 9. κουρασµένα, µε κόπο: περπατούσε ~ µετά τη δουλειά. 

βαριακούω ρ. αµετβ. {βαριακού-ς, -ει, -µε, -τε -ν)ε)· µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} έχω πρόβληµα ακοής, δεν ακούω καλά. 

βαριανασαίνω ρ. αµετβ. {βαριανάσανα} (εκφραστ.) ανασαίνω βαθιά, 
λαχανιάζω. 

βαριαναστενάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {βαριαναστέναξα} (εκφραστ.) 
βγάζω βαθύ αναστεναγµό, αναστενάζω µε πόνο. 

βαριαρρωσταίνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {βαριαρρώστη-σα, -µένος) αρρω-
σταίνω βαριά, σοβαρά. βαρίδι (το) {βαριδ-ιού | -ιών} 1. (γενικά) 
µικρό κοµµάτι από βαρύ µέταλλο, που χρησιµοποιείται για να 
προσθέτει βάρος- (ειδικότ.) το αντίβαρο τής ζυγαριάς ή τής 
πλάστιγγας ΣΥΝ. αντιζύγιο 2. µικρό βάρος που κρέµεται από το νήµα 
τής στάθµης (τού αλφαδιού) των οικοδόµων (συνεκδ.) το ίδιο το 
αλφάδι (βλ.λ.) 3. καθένα από τα δύο µεταλλικά βάρη τού 
ωρολογιακού εκκρεµούς 4. το βάρος που τεντώνει 

το στηµόνι τού αργαλειού 5. το βάρος που δένεται µαζί µε τα αγκί-
στρια σε πετονιά, ώστε να βυθίζεται στη θάλασσα. [ΕΤΥΜ. Υποκορ. 
τού επιθ. βαρύς, άσχετο προς το µτγν. βαρύδιον (εσφαλµ. γρ. αντί 
βαρύλλιον), επίσης υποκ. τού βαρύς]. 

βαριέµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βαρέθηκα} ♦ (µετβ.) 1. αισθάνοµαι πλήξη, 
ανία (για κάποιον/κάτι): ~ να τον ακούω· είναι τόσο ανιαρός οµιλη-
τής! || ~ τις δεξιώσεις 2. δεν µπορώ να υποφέρω, να ανεχθώ άλλο (κά-
ποιον/κάτι), αισθάνοµαι ότι µε έχει κουράσει, ότι έχω κορεστεί (από 
αυτόν/αυτό): τα 'χω βαρεθεί όλα, θέλω ν' αλλάξω ζωή || (παροιµ.) το 
πολύ το «Κύριε ελέησον» το βαριέται κι ο Θεός | ο παππάς || έχω βα-
ρεθεί ν' ακούω από τους πολιτικούς κάθε τέσσερα χρόνια τις ίδιες 
υποσχέσεις || (εκφραστ.) τον έχει βαρεθεί η ψυχή µου (δεν τον αντέχω 
άλλο) ♦ 3. (αµετβ.) αισθάνοµαι πλήξη, ανία: ψάρευα όλο το πρωί, 
αλλά στο τέλος βαρέθηκα και τα παράτησα- ΦΡ. (α) βαριέµαι που ζω 
δεν έχω κανένα ενδιαφέρον, αισθάνοµαι αφόρητη πλήξη (β) δεν βα-
ριέσαι.' για να δηλωθεί ότι δεν πρέπει ή δεν αξίζει να στενοχωριέται 
ή να ανησυχεί κάποιος για συγκεκριµένο πρόβληµα: -Κι αν σε απο-
λύσουν; —! Κάτι άλλο θα βρεθεί να κάνω. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. βαριοϋµαι, µεταπλ. τύπος τού αρχ. βαροΰµαι (-έο-) 
«δυσανασχετώ», κατά το σχήµα αρνούµαι - αρνιούµαι - αρνιέµαι 
κ.ά.]. 

βαριεστίζω, βαριεστώ ρ. → βαργεστώ 
βαριετέ (το) {άκλ.} το ψυχαγωγικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει 

ποικιλία θεαµάτων και ακροαµάτων (κωµικά σκετς, ελαφρά µουσική, 
τραγούδια, ακροβατικά, ταχυδακτυλουργικά κ.ά.). [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
variété «ποικιλία» < λατ. varietas]. 

βάριο (το) [1840] {βαρίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο αργυρόλευκου 
χρώµατος (σύµβολο Ba), που βρίσκει εφαρµογές στην εξόρυξη πετρε-
λαίου, τη µεταλλουργία, την πυροτεχνουργία κ.α. (βλ. λ. περιοδικός, 
ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. barium < ελλην. βάρος + νεολατ. 
-ium, ονοµασία που δόθηκε στο στοιχείο από τον Βρετανό χηµικό Sir 
Humphry Davy, ο οποίος το ανακάλυψε]. 

βαριοκοιµάµαι ρ. αµετβ. {βαριοκοιµάσαι... | βαριοκοιµ-ήθηκα, -ισµέ-
νος} κοιµάµαι βαριά, δεν ξυπνάω εύκολα. Επίσης βαριοκοιµούµαι 

βαριόµοιρος, -η, -ο (εκφραστ.) δυστυχισµένος, κακότυχος. 
βαριοπουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η µικρή βαριά (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < βαριά + υποκ. επίθηµα -πούλα]. 
βαριούχος, -ος, -ο ΧΗΜ.-ΙΑΤΡ. αυτός που περιέχει βάριο. 

[ΕΤΥΜ < βάριο + -ούχος < έχω]. 
βάρκα (η) {βαρκών} µικρό ανοιχτό θαλάσσιο σκάφος που κινείται µε 

κουπιά, ιστία ή µηχανή ΣΥΝ. (λόγ.) λέµβος, άκατος. — (υποκ.) βαρ-
κούλα (η) κ. βαρκάκι (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βραχίονας. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., µεσν. < λατ. barca < *bärica < baris < αρχ. βάρις 
«πλοιάριο», δάνειο αιγυπτιακής προελ., πβ. κοπτ. bari]. 

βαρκάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η βόλτα µε βάρκα: πηγαίνω ~. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. barcada < barca «βάρκα»]. 

βαρκάρης (ο) {βαρκάρηδες}, βαρκάρισσα (η) {δύσχρ. βαρκαρισ-
σών} 1. κάτοχος βάρκας ΣΥΝ. (λόγ.) λεµβούχος 2. κυβερνήτης βάρκας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βάρκα + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

βαρκαρόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ροµαντικό τραγούδι βαρκάρη 
(κυρ. Βενετσιάνου γονδολιέρη), που συνοδεύει τη βόλτα µε βάρκα 2. 
ΜΟΥΣ. µουσική σύνθεση, οργανική ή φωνητική, συνήθως σε µέτρο 2/4 
ή 4/4, που θυµίζει τα τραγούδια των γονδολιέρηδων τής Βενετίας, 
[ΕΤΥΜ < βεν. barcarola < barcarolo «βαρκάρης, γονδολιέρης» < barca 
«βάρκα»]. 

Βαρκελώνη (η) πόλη και σηµαντικό λιµάνι τής ΝΑ. Ισπανίας στη 
Μεσόγειο Θάλασσα, πρωτεύουσα τής Καταλονίας. [ΕΤΥΜ < ισπ. 
Barcelona (οπτικό δάνειο) < µαυριτ. Barjalunah, που ανάγεται στον 
Καρχηδόνιο στρατηγό Hamilcar Barca, ο οποίος θεωρείται ότι την 
ίδρυσε τον 3ο αι. π.Χ. Το προσωνύµιο Barca είναι σηµιτικής προελ., 
πβ. εβρ. baraq «αστροπελέκι»]. 

Βάρκιζα (η) ΝΑ. προάστιο τής Αθήνας, γνωστό από τη συµφωνία που 
υπεγράφη µεταξύ τής ελληνικής κυβερνήσεως και τού Ε.Α.Μ. -
Κ.Κ.Ε. µε τη λήξη των ∆εκεµβριανών για θέµατα συνταγµατικών 
ελευθεριών, δηµιουργία εθνικού στρατού, δηµοψήφισµα, εκλογές και 
αµνηστία για πολιτικά αδικήµατα (Συµφωνία τής Βάρκιζας). [ΕΤΥΜ 
Αντιδάν., < αλβ. Varkëza < varkëa < ελλην. βάρκα]. 

Βαρλαάµ (ο) {άκλ.} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ο 
Καλαβρός· θεολόγος και φιλόσοφος (1290-1350), καθηγητής στο Πα-
νεπιστήµιο τής Κωνσταντινουπόλεως, γνωστός για τις θέσεις του κα-
τά τού ησυχασµού 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν., πιθ. < συρ. Barula, κατ' επίδρ. τού µτγν. ον. Βα-
λαάµ (< εβρ. Bileam)]. 

Βάρνα (η) πόλη και λιµάνι τής ΒΑ. Βουλγαρίας στον Εύξεινο Πόντο. 
[ΕΤΥΜ. < βουλγ. Varna < αρχ. σλαβ. vran(a) «µαύρος», λόγω τής θέσε-
ως τής πόλης στη Μαύρη Θάλασσα. Κατ' άλλη άποψη, < I.E. *ver-a-
«νερό». Η πόλη είχε αρχικώς ιδρυθεί τον 6ο αι. π.Χ. µε το αρχ. όνοµα 
'Οδησσός]. 

Βαρνάβας (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ο Απόστο-
λος -, ο ιδρυτής τής Εκκλησίας τής Κύπρου 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αραµ. Bar-nebhü'ä «γυιος παρηγοριάς»]. 

βαροµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής Φυσικής που ασχολείται 
µε φαινόµενα ατµοσφαιρικής πίεσης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. barometry], 

βαροµετρικός, -ή, -ό [1812] ΜΕΤΕΩΡ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τα 
φαινόµενα ατµοσφαιρικής πίεσης 2. (α) βαροµετρικό χαµηλό κάθε 
περιοχή χαµηλών πιέσεων όπου η πίεση ελαττώνεται από την περι-
φέρεια προς το κέντρο (πβ. κ. λ. ύφεση)· προκαλεί επιδείνωση τού 
καιρού (β) βαροµετρικό υψηλό ο αντικυκλώνας (βλ.λ.) (γ) βαροµε- 
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τρική πίεση η ατµοσφαιρική πίεση. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. barométrique]. 

βαρόµετρο (το) [1799] {βαροµέτρ-ου | -ων} 1. το όργανο µετρήσεως 
τής ατµοσφαιρικής πίεσης: υδραργυρικό | µεταλλικό ~ 2. (µτφ.) οτι-
δήποτε µπορεί να εκληφθεί ως δείκτης γενικότερων εξελίξεων: πολ-
λοί έλεγαν παλιά ότι το Παρίσι µε τις επαναστάσεις και τις εξεγέρσεις 
του είναι το - των διεθνών πολιτικών ανακατατάξεων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. baromètre]. 

βαρονία (η) {βαρονιών} 1. ο τίτλος τού βαρόνου 2. τα εδάφη που ανή-
κουν στον βαρόνο. 

βαρόνος (ο) [1782] (παλαιότ. ορθ. βαρώνος), βαρόνη (η) 1. τίτλος 
ευγενών τής ∆. Ευρώπης 2. (µτφ.-κακόσ.) πρόσωπο που διαθέτει ση-
µαντική δύναµη, επιρροή σε ειδικό πεδίο δράσεως ή επιχειρήσεων: οι 
- τής πολιτικής | τού Τύπου | τής κοκαΐνης (οι Κολοµβιανοί µεγαλέ-
µποροι αυτού τού ναρκωτικού). Επίσης βαρονέσσα (η). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. baron < γαλλ. baron < µτγν. λατ. baro «άνδρας, 
ελεύθερος άνθρωπος» < αρχ. γερµ. baro «ελεύθερος»]. 

βάρος (το) {βάρ-ους | -η, -ών} 1. ΦΥΣ. η δύναµη µε την οποία έλκει η 
Γη προς το κέντρο της τα υλικά σώµατα: το - κάθε υλικού σώµατος 
είναι ανάλογο µε τη µάζα του 2. (συνεκδ.) (α) η ιδιότητα σώµατος να 
"έλκεται από τη Γη και να ασκεί ορισµένη πίεση σε ό,τι βρεθεί από 
κάτω του: έπεσε πάνω του µε όλο του το ~ και τον έριξε κάτω || το ~ 
τής πέτρας || (µτφ.) υπό το - των νέων εξελίξεων (υπό την πίεση των 
νέων εξελίξεων, όπως επιβάλλουν οι νέες εξελίξεις) || δεν αισθανό-
σουν ποτέ το βάρος τής παρουσίας του ANT. ελαφρότητα (β) κέντρο 
βάρους βλ. λ. κέντρο (γ) ειδικό βάρος το πηλίκο τού βάρους ενός σώ-
µατος προς τον όγκο του 3. ΧΗΜ. (α) ατοµικό βάρος βλ. λ. ατοµικός 
(β) µοριακό βάρος βλ. λ. µοριακός 4. (συνεκδ.) ο βαθµός στον οποίο 
είναι κάποιος/κάτι βαρύ(ς): ως µονάδα βάρους χρησιµοποιείται το χι-
λιόγραµµο (κιλό) 5. (ειδικότ.) η µάζα σώµατος εκφρασµένη σε κιλά 
και γραµµάρια: το ~ µου είναι εξήντα κιλά || πόσο ~ έχεις; || παίρνω ~ 
(παχαίνω) || χάνω ~ (αδυνατίζω) || απώλεια βάρους λόγω ασθενείας || 
επιστολή βάρους 20 γραµµαρίων || ειδικό | µικτό | καθαρό ~· ΦΡ. (α) 
ιδανικό βάρος το πόσο πρέπει να ζυγίζει κανείς µε βάση τον συν-
δυασµό σωµατικών στοιχείων (ύψους, τύπους σκελετού) και τού φύ-
λου: υπολόγισαν το ~ του µε βάση το ύψος του και το βάρος τού σκε-
λετού του (β) ρίχνω όλο µου το βάρος (σε κάτι) αφιερώνοµαι µε όλες 
µου τις δυνάµεις (σε κάτι), προσανατολίζω όλες µου τις ενέργειες (σε 
κάτι): έχει ρίξει όλο του το βάρος στην προώθηση τού καινούργιου του 
βιβλίου 6. (συνεκδ.) κάθε βαρύ σώµα: είναι έγκυος και δεν πρέπει να 
σηκώνει βάρη 7. ΑΘΛ. βάρη (τα) µεταλλικές ράβδοι που έχουν στα 
δύο άκρα προσαρµοσµένες σφαίρες ή δίσκους από χυτοσίδηρο και 
χρησιµοποιούνται ως µέσο εκγύµνασης ή στο αντίστοιχο αγώνισµα 
(άρση βαρών) (βλ. κ. λ. βαράκι)· (µτφ.) 8. (α) η υποχρέωση που 
επωµίζεται κανείς: αναλαµβάνω τα οικογενειακά ~ (β) η υπαιτιότητα· 
κυρ. στη ΦΡ. ρίχνω το βάρος (σε κάποιον) κατηγορώ (κάποιον) ως 
υπαίτιο: ο πλοίαρχος έριξε το βάρος για την προσάραξη στον αξιω-
µατικό γέφυρας 9. ΝΟΜ. (α) συµπεριφορά η οποία επιβάλλεται από 
τον νόµο, χωρίς όµως να είναι δυνατός ο δικαστικός εξαναγκασµός 
τού βαρυνόµενου σε τήρηση της ο οποίος υφίσταται απλώς άλλες 
δυσµενείς συνέπειες οι οποίες συνιστούν έναν έµµεσο καταναγκα-
σµό, π.χ. όποιος έχει κάνει ασφάλεια ζωής έχει το βάρος να ενηµε-
ρώσει τον ασφαλιστή για ασθένειες που έχει περάσει, αλλιώς χάνει 
το δικαίωµα αποζηµιώσεως (β) βάρος αποδείξεως (i) (υποκειµενικό) 
στο πλαίσιο τού συζητητικού συστήµατος, το υποκειµενικό βάρος 
αποδείξεως φέρει εκείνος ο διάδικος στον οποίο ανήκει η πρωτοβου-
λία προσκοµιδής των µέσων αποδείξεων στο δικαστήριο (ii) (αντικει-
µενικό) το αντικειµενικό βάρος αποδείξεως το φέρει ο διάδικος ο 
οποίος βαρύνεται µε τις αρνητικές συνέπειες τής µη αποδείξεως των 
αποδεικτέων πραγµατικών περιστατικών, δηλ. εκείνος ο οποίος φέρει 
τον κίνδυνο 10. το δυσάρεστο αίσθηµα που έχει κανείς σε µέρος τού 
σώµατος του, σαν να δέχεται πίεση από βαρύ σώµα: έχω ένα ~ στο 
στοµάχι (βαρυστοµαχιά) | στο κεφάλι 11. η ψυχική επιβάρυνση, το 
δυσάρεστο αίσθηµα στην ψυχή ή τη συνείδηση (κάποιου): όταν εξό-
φλησα και τα τελευταία µου χρέη, έφυγε ένα ~ από πάνω µου- ΦΡ. 
(κάτι) το 'χω βάρος (στην ψυχή µου, τη συνείδηση µου) αισθάνοµαι 
ενοχή για κάτι: ~ στη συνείδηση µου που δεν τον βοήθησα όταν είχε 
ανάγκη 12. η ιδιαίτερη σηµασία, η σπουδαιότητα: εφόσον είναι 
υπουργός, ο λόγος του έχει ~ || το ~ των λεγοµένων | των αποδείξεων 
| των ενεργειών του || πάντα είχε συνείδηση τού βάρους τής προσω-
πικότητας του 13. πρόσωπο, πράγµα ή υποχρέωση που προκαλεί πρό-
βληµα (σε κάποιον)- ΦΡ. (α) γίνοµαι βάρος (σε κάποιον) προκαλώ 
ενόχληση (σε κάποιον), τον επιβαρύνω µε την παρουσία µου: -Ελα 
να µείνεις µαζί µας το Σαββατοκύριακο! -∆εν θέλω να σας γίνω βάρος 
(β) σε | εις βάρος (κάποιου) προς ζηµία µου ή εναντίον µου: γελούν 
~ || το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση εις βάρος του || ο αγώνας έληξε 
µε σκορ 3-1 εις βάρος τής Αγγλίας. —- (υποκ.) βαράκι (το) (σηµ. 7) 
(βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. αρχ., συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. θ. *gwer-u- «βαρύς», πβ. σαν-
σκρ. guruh, λατ. grav-is, γαλλ. grave (> αγγλ. grave), αγγλ. grief «θλίψη» 
κ.ά. Οµόρρ. βαρ-ύς. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. καθαρό | 
µικτό | ειδικό βάρος (πβ. γαλλ. le poids net | brut | spécifique), έχω ένα 
βάρος στη συνείδηση µου (< γαλλ. avoir un poids sur la conscience), 
έχω ένα βάρος στο στοµάχι (< γαλλ. avoir un poids sur l'estomac) κ.ά.]. 
βαρούλκο (το) το µηχάνηµα που µε ειδικές τροχαλίες καθιστά δυνατή 
την έλξη ή την ανύψωση βαρών ΣΥΝ. βίντσι. fΕΤΥΜ. < µτγν. 
βαρουλκόν (τό) < βαρουλκός (ή) (ενν. µηχανή) < βάρος + -ουλκός < 
έλκω, µηχανή που εφευρέθηκε από τον Αρχιµήδη, στού οποίου τα 
συγγράµµατα µνηµονεύεται για πρώτη φορά]. 

Βαρσοβία (η) η πρωτεύουσα τής Πολωνίας. [ΕΤΥΜ; < πολ. Warszawa, 
αγν. ετύµου. Κατά τον 9ο αι. µ.Χ. ο δούκας Κονράδος (τής Μαζοβίας) 
ίδρυσε ένα φρούριο κοντά σε ένα µικρό ψαροχώρι, που ονοµαζόταν 
Βαρσόβα (Warszowa). To 1610 ο αυτοκράτορας Σιγισµούνδος 
Αύγουστος όρισε τη Βαρσοβία πρωτεύουσα τού Πολωνο-Λιθουανικού 
βασιλείου αντί τής Κρακοβίας]. βαρύ- | βαρύ κ. βαρ- | βάρ- κ. βάριο- | 
βαριό- κ. βαρι- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σηµαίνουν: 1. ότι κάποιος/κά-τι έχει µεγάλο βάρος: βαρυ-κόκκαλος 2. 
ότι κάτι γίνεται ή υπάρχει σε µεγάλο βαθµό, ότι είναι ιδιαίτερα έντονο: 
βαρι-αναστενάζω, βαρυ-πενθής, βαρυ-σήµαντος, βαριο-κοιµάµαι, βαρυ-
χειµωνιά 3. (στην ιατρική) ότι κάτι δεν λειτουργεί κανονικά: βαρ-
ηκοΐα 4. άσχηµη, βαριά διάθεση, δυσάρεστα συναισθήµατα: βαρύ-
θυµος, βαρυ-καρδίζω. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. 
αρχ. βαρύ-τονος, βαρύτιµος), που προέρχεται από το επίθ. βαρύς, απαντά 
δε και σε ελληνο-γενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. bary-sphère)]. 
βαρύαυλος (ο) [1856] {βαρυαύλ-ου | -ων, -ους} ΜΟΥΣ. (λόγ.) το φα-
γκότο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. fagot (βλ. λ. φαγκότο)]. βαριιγγωµώ ρ. 
αµετβ. {βαρυγγωµάς... | βαρυγγώµ-ησα, -ισµένος} εκφράζω την 
απελπισία µου, παραπονούµαι για την τύχη µου: αντί να βαρυγγωµάς 
και να τα βάζεις µε την τύχη σου, είναι καλύτερο να κάνεις κάτι για να 
την αλλάξεις ΣΥΝ. δυσανασχετώ, δυσφορώ, κλαίγοµαι. Επίσης 
(λαϊκότ.) βοργωµώ. — βαρυνγώµια (η) [µεσν.] κ. βα« ρυγγώµισµα 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βαρυγγωµώ < βαρυγνωµώ (-έω) (µε αναδροµική αφο-
µοίωση -γν- > -γγ-) < βαρύγνωµος < βαρύς + -γνωµος < γνώµη. Η γρ. 
βαρυγκωµώ δεν έχει ετυµολογική στήριξη, αφού πρόκειται για αφο-
µοίωση τού -ν- και όχι για ηχηροποίηση τού -γ-]. βαρύγδουπος, -η, -ο 
1. αυτός που προκαλεί έντονο (βαρύ) ήχο (γδούπο) κατά την πτώση 
του ΣΥΝ. βροντερός 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί µεγάλη εντύπωση 
(αλλά συνήθ. είναι κενός περιεχοµένου): ~ λόγια | ονόµατα | 
διακηρύξεις ΣΥΝ. ηχηρός, ποµπώδης. — βαρύγδουπα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βαρύδουπος < βαρύς + δοϋπος «βαρύς, υπόκωφος 
ήχο<^» (βλ. κ. γδούπος)]. βαρυθυµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που 
διακατέχεται από δυσάρεστα συναισθήµατα, όπως λύπη, µελαγχολία 
κ.λπ. ΣΥΝ. µελαγχολικός, περίλυπος, σκυθρωπός. — βαρυθυµία (η) 
[αρχ.], βαρύθυµα επίρρ., βα-ρυθυµώ ρ. [µτγν.] {-εις...}. 
βαρυκαρδιζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {βαρυκάρδισ-α, -µένος} 
(λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) προκαλώ (σε κάποιον) άσχηµα (δυσάρεστα) συ-
ναισθήµατα: µη µε βαρυκαρδίζεις µε δυσάρεστες ειδήσεις ΣΥΝ. στε-
νοχωρώ, λυπώ ♦ 2. (αµετβ.) βρίσκοµαι σε άσχηµη ψυχολογική κατά-
σταση: - στην ξενιτειά, όταν θυµάµαι τους γονείς µου ΣΥΝ. στενοχω-
ριέµαι, αθυµώ. βαρύµανκας (ο) (συνήθ. ειρων.) αυτός που έχει ύφος 
σκληρού µάγκα, που κάνει τον ζόρικο. βάρυνα ρ. → βαρύνω, 
βαραίνω βαρύνοια (η) [1898] {χωρ. πληθ.} η αµβλύνοια (βλ.λ.). 
βαρύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {µτχ. ενεστ. βαρύνων, -ούσα, -ον, βάρ-υνα, -ύν-
θηκα, βεβαρυµµένος} 1. (µετβ.) επιβαρύνω κάποιον µε κάτι: η ευθύνη 
τής αεράµυνας βαρύνει αποκλειστικά την αεροπορία- (ηθικά ή νοµικά): 
τον βαρύνουν κατηγορίες για καταχρήσεις || οι ευθύνες για την 
καθυστέρηση τής αναδάσωσης είναι εµφανές ότι βαρύνουν κυρίως το 
Υπουργείο Γεωργίας- (µεσοπαθ. βαρύνοµαι) (+µε) 2. έχω εις βάρος µου 
(κάτι): το πολιτικό του παρελθόν βαρύνεται µε πλήθος σκανδάλων 3. 
έχω την υποχρέωση να κάνω (κάτι): ~µε την απόδειξη τής κατηγορίας 
4. έχω την επιβάρυνση: ~ µε τα έξοδα µεταφοράς τού φορτίου 5. (η 
µτχ. βαρύνων, -ούσα, -ον) αυτός που έχει ιδιαίτερη σηµασία, 
σπουδαιότητα: ~ γνώµη | σηµασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω, µετοχή. 
βαρυπενθώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {βαρυπενθείς..., µτχ. βαρυπενθών, -ού-
σα, -ούν µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} πενθώ βαριά, είµαι βυθισµένος στο 
πένθος: η βαρυπενθούσα χήρα. — βαρυπενθής, -ής, -ές [µτγν.]. 
βάρυπΥος, -η, -ο [1868] (λογοτ.) 1. αυτός που κοιµάται βαριά 2. αυ-
τός που σηκώνεται κακόκεφος από τον ύπνο. — βάρυπνα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < βαρ(υ)- + ύπνος, πβ. µτγν. βαρύυπνος]. βαρυποινίτης (ο) 
[1890] {βαρυποινιτών}, βαρυποινίτισσα (η) {βα-ρυποινντισσών} 
πρόσωπο που έχει καταδικαστεί σε µεγάλη ποινή κάθειρξης, δηλ. 
πολυετή φυλάκιση ή ισόβια: η πτέρυγα των ~. βαρύς, -ιά (λόγ. -εία), -
ύ {βαρ-ιού κ. λόγ. -έος | βαρ-ιοί κ. λόγ. -είς (ουδ. -ιά κ. λόγ. -έα), -ιών 
κ. λόγ. -έων, θηλ. -ειων} 1. αυτός που έχει µεγάλο βάρος και 
µεταφέρεται ή σηκώνεται δύσκολα: είναι πολύ βαρύ, για να το 
σηκώσω µόνος µου || αυτό το δέµα είναι δύο κιλά πιο βαρύ || ~ φορτίο 
ANT. ελαφρύς- (µτφ.) 2. έντονος λόγω τής δύναµης του, δυνατός: ~ 
χτύπηµα || (απειλητικά) πρόσεξε, γιατί έχω ~ χέρι! (δηλ. µη µε 
αναγκάσεις να σε δείρω) 3. αυτός που υποφέρεται δύσκολα: ~ ποινή | 
εργασία- ΦΡ. (µτφ.) είναι βαριά η καλογερική για απαιτητική δουλειά, 
για οτιδήποτε απαιτεί ιδιαίτερο µόχθο και θυσίες 4. έντονος (και 
συνήθ. δυσάρεστος): ~ µυρωδιά 5. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
µεγάλες διαστάσεις, επιβλητικότητα ή και υπερβολή: ~ διακόσµηση/ 
αρχιτεκτονική 6. αυτός που βιώνεται σε βάθος, πολύ έντονος: ~ 
µελαγχολία ΣΥΝ. βαθύς 7. (φαγητό) που δεν χωνεύεται εύκολα ή που 
έχει πολλά µπαχαρικά: το φαΐ τού έπεσε βαρύ στο στοµάχι || του αρέσει 
η ~ κουζίνα 8. (µέρος τού σώµατος) στο οποίο αισθάνεται κανείς 
βάρος, πίεση: νιώθω το στοµάχι µου - || αισθάνοµαι - το κεφάλι µου || 
από την κούραση τα πόδια µου είναι - 9. (ρόφηµα) που έχει σε µεγάλη 
αναλογία το βασικό του συστατικό, που είναι πυκνό στη σύσταση του: 
(λαϊκ.) έναν καφέ πολλά βαρύ! || ~ τσάι 10. (τσιγάρο) µε µεγάλη 
περιεκτικότητα σε πίσσα και νικοτίνη ΣΥΝ. σέρτικος 11. 
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(ύπνος) που έχει παρατεταµένη διάρκεια ή που δεν διακόπτεται εύκολα: κάνει 
βαρύ ύπνο- δεν ξυπνά ούτε µε κανονιές ΣΥΝ. βαθύς 12. (φωνή) χαµηλή 
(µπάσα) και καθόλου διαπεραστική: η ~ φωνή θεωρείται σηµάδι ανδροπρέπειας 
|| απ' τα πολλά τσιγάρα η φωνή του έγινε ~ 13. ΜΟΥΣ. ήχος βαρύς ο πλάγιος 
τρίτος ήχος τής βυζαντινής µουσικής 14. (για κλίµα, καιρικές συνθήκες) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από δριµύτητα και δεν γίνεται εύκολα ανεκτός: - κρύο | 
χειµώνας· ΦΡ. (α) βαρύ κλίµα (ί) το ανθυγιεινό κλίµα (ii) (µτφ.) η ατµόσφαιρα 
που χαρακτηρίζεται από επιθετική διάθεση, από ένταση στις σχέσεις: η 
συνάντηση έγινε σε ~ (β) βαριά ατµόσφαιρα (i) η πνιγηρή ατµόσφαιρα: από 
τον καπνό των τσιγάρων υπήρχε ~ στο µαγαζί (ii) η καταθλιπτική ατµόσφαιρα: 
ο στρατός των ηττηµένων επέστρεψε µέσα σε ~ 15. (ενδυµασία) που έχει 
µεγάλο όγκο ή/και κρατά το σώµα πολύ ζεστό (κυρ. χειµωνιάτικη): ~ ρούχα | 
κουβέρτα 16. σοβαρός, σηµαντικός (λόγω των δυσάρεστων συνεπειών του): ~ 
κόστος | σφάλµα | ατόπηµα | συνέπειες | απώλειες | νόσος | γρίπη 17. (γενικότ.) 
σηµαντικός: ~ ευθύνη 18. (λόγος) που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα, από 
προσβλητική διάθεση: αντάλλαξε ~ λόγια | χαρακτηρισµούς || µεταχειρίστηκε | 
εκτόξευσε ~ εκφράσεις ΣΥΝ. οξύς ΑΝΤ. ήπιος 19. αυτός που έχει πολύ σοβαρό 
ύφος, που συµπεριφέρεται µε αυστηρότητα, που δεν αφήνει περιθώρια 
οικειότητας: ~ ύφος-(µτφ.-οικ., ως χαρακτηρισµός) (α) (κάποιος) κάνει τον 
βαρύ (κάποιος) συµπεριφέρεται σαν να είναι θυµωµένος µε κάποιον, δεν 
πολυµιλάει, έχει αυστηρό ύφος κ.λπ. (β) βαρύς κι ασήκωτος (εµφατ.) για 
κάποιον που κάνει τον βαρύ (βλ. παραπάνω)· επίσης, για το ύφος του: έχει 
ύφος βαρύ κι ασήκωτο! (γ) βαρύ πεπόνι αυτός που δεν δείχνει φιλική 
συµπεριφορά, που δεν επιτρέπει τις οικειότητες ή που είναι τσατισµένος: πολύ 
το ~ µας κάνει ΑΝΤ. φιλικός, προσηνής 20. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
κακή διάθεση: συνήθως δεν είναι τόσο ~, σήµερα όµως δεν είναι στα κέφια του 
|| «όσο βαριά είν' τα σίδερα, είν' η καρδιά µου σήµερα» (λαϊκ. τραγ.)· ΦΡ. µε 
βαριά καρδιά απρόθυµα: ~ αναγκάστηκε να δεχτεί ΑΝΤ. µε ελαφριά καρδιά, 
ελαφρά τη καρδία 21. δύσκολα κατανοητός, όχι προσιτός στο ευρύ κοινό: η 
τελευταία του ταινία ήταν πολύ ~ για το κοινό 22. αυτός που συνεπάγεται 
µεγάλες ευθύνες και υποχρεώσεις: έχουµε ~ κληρονοµιά ως έθνος και πρέπει να 
την τιµήσουµε || έχει αναλάβει ~ καθήκοντα 23. αυτός που έχει ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα, που πρέπει να εκπληρωθεί, να τηρηθεί οπωσδήποτε: έδωσα 
όρκο ~ 24. επικίνδυνος, που µπορεί να οδηγήσει σε άσχηµες καταστάσεις: ~ 
αρρώστια | τραύµα 25. (για µουσική, τραγούδι, χορό) (α) αυτός που είναι 
αργός, σχεδόν τελετουργικός, κατ' αντιδιαστολή προς τον γρήγορο και 
χαρούµενο: ~ ζεϊµπέκικο (β) (τραγούδι) που το θέµα του είναι δυσάρεστο, που 
προκαλεί δυσθυµία, µελαγχολία: πως µπορεί και ακούει πρωί- πρωί - λαϊκά; 
26. δυσκίνητος, που του λείπει η ευκινησία και η ταχύτητα: ένας ψηλός, ~ 
άνδρας || ο αµυντικός παίκτης είναι πολύ - και δεν µπορεί να φυλάξει τον νεαρό 
αντίπαλο του 27. ΣΤΡΑΤ. (όπλο) µεγάλου βάρους και διαµετρήµατος: ~ πυροβό-
λο || εκπαίδευση στα βαρέα όπλα- ΦΡ. βαρύ πυροβολικό (ί) η µονάδα που έχει 
πυροβόλα µεγάλου βάρους και διαµετρήµατος (ii) (µτφ.-ως χαρακτηρισµός) 
πρόσωπο ή πράγµα που θεωρείται το καλύτερο και ισχυρότερο στον χώρο του 
και στο είδος του: το ~ τής οµάδας, ο παίκτης που κάνει τη διαφορά 28. βοριά 
βιοµηχανία βλ. λ. βιοµηχανία 29. ΧΗΜ. βαρύ ύδωρ | νερό {βαρέος ύδατος} 
νερό το οποίο, σε αντίθεση µε το φυσικό, περιέχει στη σύσταση του δευτέριο 
(βαρύ υδρογόνο | ισότοπο υδρογόνου) αντί υδρογόνου και χρησιµοποιείται ως 
επιβραδυντής σε πυρηνικούς αντιδραστήρες, καθώς και στην παρακολούθηση 
τού µηχανισµού χηµικών και βιοχηµικών φαινοµένων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *gwr-u-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. θ. *gwer-u- «βαρύς», πβ. 
σανσκρ. guruh, λατ. grav-is, γαλλ. grave, γαλλ. grief «θλίψη» (> αγγλ. grief) 
κ.ά. Οµόρρ. βάρ-ος. Η λ. βαρύς προσδιορίζει ήδη από την Αρχ. τόσο τον 
χαρακτηριζόµενο από φυσικό βάρος και σωµατική ισχύ (π.χ. χείρα βαρεϊαν, 
Οµήρ. Ιλ. Α 129) όσο και εκείνον που διακατέχεται από ισχυρά αρνητικά 
συναισθήµατα, π.χ. «βαρεία ξυµφο-ρά» (Αισχύλ. Πέρσαι 1044), «βαρεία οργή» 
(Σοφοκλ. Φιλοκτ. 368), «βαρεϊαι άπέχθειαι» (Πλάτ. 'Απολογία 23a). Ως αντίθετο 
τού επιθ. οξύς η λ. χρησιµοποιήθηκε ως χαρακτηρισµός µουσικού τόνου (π.χ. 
βαρύτατη χορδή, Πλάτ. Φαιδρός 268e) και ως σηµείο τονισµού (βλ. κ. βαρεία). 
Ορισµένες φρ. και επιστηµονικοί όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. βαρύς ήχος 
(πβ. γαλλ. un son grave), βαρύ ύδωρ (πβ. γαλλ. l'eau lourde), βαριά φωνή (< 
γαλλ. voix grave), βαρύς ζυγός (< γαλλ. joug pesant), βαριά βιοµηχανία | 
φορολογία (< αγγλ. heavy industry | taxation), βαριά ατµόσφαιρα (< αγγλ. heavy 
atmosphere), βαρύ πυροβολικό (πβ. αγγλ. heavy artillery), µε βαριά καρδιά (< 
αγγλ. with a heavy heart) κ.ά.]. βαρυσήµαντος, -η, -ο [1885] αυτός που έχει 
ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία: ~ πολιτικές δηλώσεις ΑΝΤ. ασήµαντος. — 
βαρυσήµαντα επίρρ. [ΕΤΥΜ < βαρύς + -σήµαντος < σηµαίνω, απόδ. τού γερµ. 
schwerwiegend]. βαρυστοµαχιάζω ρ. αµετβ. {βαρυστοµάχιασα} αισθάνοµαι 
βάρος στο στοµάχι, συνήθ. λόγω δύσπεπτης τροφής. — βαρυστοµαχιά (η), 
βαρυστοµάχιασµα (το), βαρυστόµαχος, -η, -ο. βαρύτητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. 
ΦΥΣ. η παγκόσµια ελκτική δύναµη µεταξύ των µαζών των υλικών σωµάτων: η 
θεωρία τού Νεύτωνα για τη ~ 2. (µτφ. για λόγια και ενέργειες) η σηµασία, η 
αξία: οι απόψεις του δεν έχουν ιδιαίτερη ~, αφού δεν είναι αρµόδιος για τέτοια 
θέµατα 3. η προσοχή, η φροντίδα για κάτι: θα δοθεί ιδιαίτερη - στη ρύθµιση των 
χρεών 4. ο όγκος, η σοβαρότητα: η ~ ενός καλλιτεχνήµατος ΑΝΤ. κοµψότητα, 
ελαφράδα, απλότητα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < βαρύς. Η σηµ. τής έλξης τής Γης είναι µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. gravity]. 

βαρυτικός -ή, -ό [1887] ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη βαρύτητα: ~ πεδίο | 
µάζα. 

βαρύτιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει σηµαντική, υλική κυρ., αξία: ~ 
διάκοσµος | κοσµήµατα ΣΥΝ. πολύτιµος ΑΝΤ. ευτελής. 

βαρύτονος, -η, -ο 1. αυτός που ηχεί δυνατά, έντονα ΑΝΤ. οξύφωνος 2. ΜΟΥΣ. 
(α) βαρύτονος (ο) ο τραγουδιστής (κυρ. στην όπερα) που έχει φωνή µεταξύ 
τενόρου και µπάσου (βαθύφωνου): µεγάλοι ~ τής όπερας υπήρξαν οι Τ. 
Γκόµπι, Ντ.Φ. Ντίσκαου, Γ. Αγγελόπουλος κ.ά. (β) βαρύτονο (το) χάλκινο 
πνευστό όργανο που χρησιµοποιείται σε µπάντες 3. ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που δεν 
τονίζεται στη λήγουσα: τα ~ ρήµατα (π.χ. γράφω) αντιδιαστέλλονται προς τα 
συνηρηµένα ή περισπώ-µενα (π.χ. τιµώ, αρχαία ελληνική και λόγια γλώσσα 
τιµώ). [ΕΤΥΜ. αρχ. < βαρύς + τόνος. Η σηµ. «µη οξύτονος, µη τονιζόµενος 
στη λήγουσα» είναι µτγν., ενώ ως χαρακτηρισµός τού τραγουδιστή όπερας η 
λ. είναι αντιδάν. από ιταλ. baritono]. 

βαρυφαινεται, βαρυφαίνονται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. {βαρυφάνη-κε, 
βαρυφάνηκαν) (λαϊκ.) προκαλείται άσχηµη εντύπωση (από κάτι): του 
βαρυφάνηκε όταν έµαθε τι συζητούσαν εις βάρος του ΣΥΝ. κακοφαίνεται. 
Επίσης βαριοφαίνεται. 

βαρυφορτώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {βαρυφόρτω-σα, -θηκε, -µένος} φορτώνω µε 
βαρύ φορτίο. 

βαρυχειµωνιά (η) [µεσν.] ο βαρύς χειµώνας, το χρονικό διάστηµα τού χειµώνα 
όπου το ψύχος είναι δριµύτερο. 

βαρώ ρ.→ βαράω 
βαρωνος (ο) → βαρόνος 
βασάλτης (ο) [1861] {βασαλτών} πέτρωµα που έχει χρώµα µαύρο ή σκούρο 

και µεγάλη ανθεκτικότητα και απαντά σε εδάφη µε ηφαιστειογενή 
διαµόρφωση. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. basalte < µτγν. λατ. basalten, από την αιτ. 
basaniten, λ. basanites < µτγν. βασανίτης (λίθος) < βάσανος «λυδία λίθος» 
(βλ.λ.)]. 

βασανάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό βάσανο: «~, ~ η ζωή µάς γέρασε» (τραγ.) 2. 
(µτφ.) αγαπηµένο πρόσωπο που µας προκαλεί συχνά ανησυχία ή µας 
ταλαιπωρεί 3. (ειδικότ.) ο ερωτικός καηµός και το πρόσωπο που τον 
προκαλεί. 

βασανίζω ρ. µετβ. {βασάνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. υποβάλλω 
(κάποιον) σε βασανιστήρια: καταγγέλλεται συχνά ότι βασανίζουν κρατουµένους 
σε φυλακές || ~ σκληρά | απάνθρωπα ΣΥΝ. κακοποιώ 2. (µτφ.) προκαλώ σε 
(κάποιον) ενοχλήσεις ή υποβάλλω σε ταλαιπωρίες: τον βασάνιζαν οι τύψεις || 
ήταν ένας άνθρωπος βασανισµένος από τη ζωή ΣΥΝ. ταλαιπωρώ, τυραννώ 3. 
απασχολώ έντονα (κάποιον): τον βασανίζει µήνες τώρα µια έµµονη ιδέα || τον 
βασανίζει ένα πρόβληµα ΣΥΝ. προβληµατίζω · 4. υποβάλλω σε αυστηρό 
έλεγχο, εξετάζω σχολαστικά: βασάνιζε ενδελεχώς τα στοιχεία ενοχής τού 
κατηγορουµένου || βασάνιζε το κείµενο του πριν το δηµοσιεύσει ΣΥΝ. εξετάζω, 
αναδιφώ, λεπτολογώ- (µεσοπαθ. βασανίζοµαι) 5. υφίσταµαι ταλαιπωρίες, 
βάσανα: ~ για να ζήσω την οικογένεια µου || κορµί βασανισµένο 
(ταλαιπωρηµένο) ΣΥΝ. τυραννιέµαι, υποφέρω ΑΝΤ. καλοπερνώ 6. 
ταλαιπωρούµαι (ψυχικά) εξαιτίας ενός προβλήµατος: Γιατί βασανίζεσαι γι' 
αυτόν; ∆εν αξίζει τον κόπο || µη βασανίζεσαι πια- έχεις βλάψει την υγεία σου. 
— βασάνισµα (το) [µεσν.] κ. βασανισµός (ο) [µτγν.]. 
[ETYM αρχ., αρχική σηµ. «ελέγχω εξονυχιστικά, εξετάζω», < βάσανος (βλ.λ.). 
Η σηµερινή σηµ. (ήδη αρχ.) οφείλεται στη σύνδεση τού ρ. µε την ανάκριση 
αιχµαλώτων, η οποία συνήθ. συνοδευόταν και από σωµατική ταλαιπωρία, π.χ. 
«δούλους πάντας παραδίδωµι βασανίσαι» (Αντιφών 2.4.8)]. 

βασανιστήριο (το) [αρχ.] {βασανιστηρί-ου | -ων) 1.η µέθοδος κακο-ποιήσεως 
κάποιου µέσω υποβολής του σε σωµατική ή/και ψυχική δοκιµασία, συνήθ. µε 
σκοπό την τιµωρία ή την ψυχική του κατάρρευση και τον εξαναγκασµό του σε 
πράξη: γνωστά ~ είναι η µαστίγωση, η φάλαγγα, η εικονική εκτέλεση κ.ά. || 
υποβάλλω σε βασανιστήρια 2. (καταχρ.) η ταλαιπωρία και η κακοπάθεια που 
τυχαίνουν στη ζωή· τα βάσανα: πέρασε ίσαµε τώρα πολλά - ΣΥΝ. δοκιµασία, 
βασανιστής (ο) [αρχ.], βασανίστρια (η) [αρχ.] {βασανιστριών} πρόσωπο που 
εκτελεί βασανιστήρια, που υποβάλλει (κάποιον) σε βασανιστήρια. — 
βασανιστικός, -ή, -ό [µτγν.], βασανιστικά επίρρ. βάσανο (το) 1. οτιδήποτε 
προκαλεί ταλαιπωρία, δοκιµασία, καθετί εξαιτίας τού οποίου υποφέρει κανείς: 
αυτό το παιδί είναι µεγάλο ~! || «ω, πόσο ~ µεγάλο το ~ είναι τής ζωής!» (Κ. 
Βάρναλης) 2. (συνεκδ.) η ίδια η ταλαιπωρία, κάθε δυσάρεστη κατάσταση ή 
εµπειρία: της διηγήθηκε τα ~ του || περάσαµε πολλά ~ στην ξενιτειά ΣΥΝ. 
πάθηµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. βάσανον < αρχ. βάσανος (ή) (βλ.λ.)]. βάσανος (η) 
{βασάν-ου | -ων, -ους} η σε βάθος εξέταση στοιχείων, µε στόχο την 
εξακρίβωση τής αλήθειας ή τής αξίας: δικαστική | επιστηµονική | 
δηµοσιογραφική ~ || το έργο του πέρασε επιτυχώς από τη ~ τής κριτικής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «η λυδία λίθος για την εξακρίβωση τού γνήσιου 
χρυσού», < αιγυπτ. bah.an «είδος σχιστολίθου που χρησιµοποιήθηκε ως λυδία 
λίθος»]. βάσει πρόθ. (λόγ.) (+γεν.) σύµφωνα µε, µε βάση: ~ τού άρθρου 28 παρ. 
1 τού Συντάγµατος, η Ελλάδα οφείλει να σέβεται τους κανόνες τού ∆ιεθνούς 
∆ικαίου || οι ληστές έδρασαν ~ σχεδίου. [ΕΤΥΜ. ∆οτ. εν. τού αρχ. βάσις (πβ. κ. 
επί τη βάσει)]. βάση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. οτιδήποτε πάνω στο οποίο 
στέκεται κάτι, το στήριγµα, το βάθρο: η ~ τού αγάλµατος | τού κτηρίου || (µτφ.) 
η οικογένεια είναι η - τής κοινωνίας ΣΥΝ. θεµέλιο, έρεισµα, κρηπίδα, 
υποστήριγµα 2. (µτφ.) το θεωρητικό στήριγµα, η λογική προϋπόθεση 
(συλλογισµού, σκέψης ή πράξης): οι κατηγορίες στερούνται νοµικής βάσεως || οι 
επιφυλάξεις του έχουν λογική ~ || θα τοποθετή- 
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σουµε την εξωτερική πολιτική σε νέες ~ || έχει στηρίξει τη ζωή του σε 
υγιείς -' ΦΡ. (α) στη βάση (+γεν.) | (+ότι) έχοντας ως προϋπόθεση, θε-
ωρώντας ως προϋπόθεση: ο κρατικός µηχανισµός θα πρέπει να λει-
τουργεί ~ τής εξυπηρέτησης τού πολίτη (β) µε βάση (+αιτ.) | βάσει 
(+γεν.) (λόγ.) | επί τη βάσει (-(-γεν) σύµφορα µε, κατά το πρότυπο: µε 
βάση αυτό το σκεπτικό, οι µέχρι τώρα ενέργειες µας ήταν εσφαλµένες 
|| «σας προσκαλώ επί τη βάσει των κοινών αισθηµάτων µας απέναντι 
στον κοινό µας εχθρό να χαράξουµε κοινή στρατηγική...» (εφηµ.) || η 
εισαγωγή στο δηµόσιο θα γίνει βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων (γ) 
κατά βάση | βάσιν βασικά, κατά κύριο λόγο, κυρίως: ~ δεν έχει άδικο- 
ωστόσο, πρέπει να λάβει υπ'όψιν του και κάποια επιπλέον δεδοµένα 
(δ) δίνω βάση σε (κάτι) δίνω σηµασία σε (κάτι), προσέχω: δώσε βάση 
σε ό,τι σου πω! (ε) στη βάση του στο κύριο µέρος του: το επιχείρηµα 
σου είναι σωστό -' χρειάζεται όµως καλύτερη τεκµηρίωση 3. βάσεις 
(οι) (α) οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η ύπαρξη ενός οργανωµένου 
συνόλου: σείονται εκ θεµελίων οι ~ τής κοινωνίας || οι ~ τής 
οικογένειας (β) (ειδικότ.) το σύνολο των γνώσεων, εµπειριών, 
δεξιοτήτων (κάποιου), που αποτελούν προϋποθέσεις για την πρόοδο 
του: για να γίνεις καλός επιστήµονας, δεν αρκεί ν' αποστηθίσεις 
κάποια βιβλία- πρέπει να έχεις ~! || έχει | πήρε γερές ~ από το σχολείο 
ΣΥΝ. υποδοµή 4. κάθε στοιχείο ή κατάσταση όπου µπορεί κανείς να 
στηριχθεί για να προχωρήσει, να εξελιχθεί: είχε κάποια ~ οικονοµική 
και µπόρεσε να καλύψει τα πρώτα έξοδα 5. η άποψη, η πλευρά από 
την οποία εξετάζεται κάτι: θέτω το ζήτηµα σε οικονοµική -1| ας το 
εξετάσουµε πάνω σε άλλη ~ || τοποθετώ το πρόβληµα σε ιστορική και 
πολιτική ~ 6. η παραδοχή, το σταθερό και ακλόνητο στοιχείο από 
όπου ξεκινά κανείς (σκέψη, συλλογισµό): ξεκινώ από αυτή τη ~, για 
να αναλύσω το θέµα || έχοντας αυτά ως ~, µπορούµε να επεκταθούµε 
σε άλλες ενδιαφέρουσες πτυχές ΣΥΝ. αφετηρία, δεδοµένο 7. το 
σταθερό σηµείο αναφοράς, η έδρα (κάποιου): µετά από χρόνια 
περιπλάνησης στο εξωτερικό, γυρίζω στη - µου (στην πατρίδα µου, 
στην πόλη µου κ.λπ.) || µετά τη λήξη τής απόσπασης του, ο 
υπάλληλος ξαναγύρισε στη ~ του || πού είναι η ~ τής εταιρείας; 8. (ει-
δικότ.) το σηµείο από το οποίο ξεκινά κανείς και που αποτελεί τον 
µόνιµο τόπο διαµονής ή το κέντρο τής δραστηριότητας του: τώρα 
που τέλειωσαν οι διακοπές, ξαναγυρίζουµε στη ~ µας (στο σπίτι) 9. το 
χρονικό διάστηµα στο οποίο συµβαίνει κάτι ή ως προς το οποίο 
υπολογίζεται κάτι: το κατάστηµα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη ~ | επί 
εικοσιτετραώρου βάσεως || πληρώνεται σε µηνιαία -1| αντιδρά σε κάθε 
καινοτοµία σε µόνιµη ~ | επί µονίµου βάσεως · 10. ΓΛΩΣΣ. το κύριο 
τµήµα µιας λέξης, αυτό που (στις κλιτές γλώσσες) εµφανίζεται πριν 
από τις καταλήξεις, δηλ. η ρίζα ή το θέµα, π.χ. άνθρωπ(-ος), δώς)-
αµε) · 11. ΙΑΤΡ. το τεχνητό στήριγµα που χρησιµοποιείται για τη 
στήριξη ξένου δοντιού · 12. (γενικότ.) το κύριο στοιχείο: ο χυµός 
ντοµάτας χρησιµοποιείται ως ~ για τη δηµιουργία κάθε λογής σάλτσας 
13. (στην τέχνη) το υπόστρωµα πάνω στο οποίο συνθέτει κανείς 
(κάτι): ο ρυθµός αποτελεί τη ~ στην οποία αναπτύσσονται οι µε-
λωδικές φράσεις || πάνω σε µια ~ ώχρας σχεδίασε το τοπίο 14. το κα-
τώτατο τµήµα (κτίσµατος, γλυπτού κ.λπ.), πάνω στο οποίο στηρίζεται: 
η ~ τής πυραµίδας | τής κολόνας ANT. κορυφή 15. ΓΕΩΜ. η επιφάνεια 
που υπάρχει στο κάτω µέρος σχήµατος, κατ' αντιδιαστολή προς την 
κορυφή του: η ~ τού τριγώνου 16. οι πρόποδες: η ~ ενός ορεινού όγκου 
17. (µτφ.) το σύνολο των µελών (συνήθ. κόµµατος) ή των ψηφοφόρων 
του, κατ' αντιδιαστολή προς την ηγεσία του: οι τελευταίες επιλογές 
τής ηγεσίας δυσαρέστησαν τη ~ τού κόµµατος · 18. (στον µαρξισµό) το 
σύνολο των δοµών τού τρόπου παραγωγής, οι οικονοµικές δοµές, κατ' 
αντιδιαστολή προς το εποικοδόµηµα (δηλ. τους θεσµούς, το δίκαιο, 
την τέχνη κ.λπ.) που εξαρτάται από αυτές · 19. η κατώτατη δυνατή 
βαθµολογία που εξασφαλίζει επιτυχία: άριστα είναι το 20 και ~ το 10 
|| παίρνω | πιάνω τη ~ στα µαθηµατικά 20. (ειδικότ.) (α) η κατώτερη 
βαθµολογία (σύνολο µορίων) που απαιτείται να έχει επιτύχει 
τελειόφοιτος ή απόφοιτος λυκείου, για να εισαχθεί σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.· 
η βαθµολογία τού τελευταίου από όσους εισάγονται κατά σχολή: η ~ 
τής Ιατρικής είναι πολύ υψηλή- επίσης στον πληθ.: οι ~ τής Αρχιτε-
κτονικής (β) (στον πληθ.) το σύνολο των παραπάνω βαθµολογιών, που 
καθορίζουν την εισαγωγή υποψηφίου σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. : τη ∆ευτέρα 
ανακοινώνονται οι ~ για την τριτοβάθµια εκπαίδευση || οι - θα αναρ-
τηθούν στα σχολεία (οι πίνακες µε τις βάσεις) || στα ύψη εκτινάχθη-
καν οι φετινές ~ στη φιλολογία · 21. στρατιωτική περιοχή µε τις 
αναγκαίες εγκαταστάσεις για την παραµονή στρατιωτικών δυνάµεων 
χρησιµοποιείται ως έδρα ή και ορµητήριο στρατιωτικών επιχει-
ρήσεων: ναυτική | αεροπορική | πυραυλική ~||~ επιχειρήσεων | ανε-
φοδιασµού 22. (ειδικότ. στον πληθ.) το σύνολο των στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων µεγάλης δύναµης σε άλλη χώρα για την εξασφάλιση 
των πολιτικών και στρατηγικών της συµφερόντων: οι αµερικανικές ~ 
στην Ελλάδα || «έξω οι ~» (πολιτικό σύνθηµα τής Αριστεράς) · 23. 
ΧΗΜ. κάθε χηµική ένωση που κατά τις αντιδράσεις της παρουσιάζει 
την τάση να διαθέτει ένα τουλάχιστον ζεύγος ηλεκτρονίων προς σχη-
µατισµό χηµικού δεσµού· τέτοιες είναι ενώσεις που, όταν διαλυθούν 
ή λειώσουν, έχουν την τάση να παρέχουν ανιόντα υδροξυλίου ή να 
προσλαµβάνουν κατιόντα υδρογόνου: ασθενής | ισχυρή ~. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. βάσις < *βά-τις, συνεσταλµ. βαθµ. τού θ. βά- | βη- (< I.E. *gw-ä). 
Οµόρρ. βή-µα, αρχ. αόρ. έ'-βη-ν, βω-µός. Το ρ. βαίνω (βλ.λ.) από συγγενή 
ρίζα. Ορισµένες σύγχρονες επιστηµ. σηµ. αποδίδουν το αγγλ. base. Η 
φρ. επί τη βάσει (+γεν.) αποδίδει το γαλλ. sur la base de...]. 

βάσει - µε βάση - επί τη βάσει - βασιζόµενος. Η λ. βάσει είναι πα-
γιωµένος τ. δοτικής, που χρησιµοποιείται ιδίως σε επισηµότερου 
χαρακτήρα κείµενα (νοµικά, διοικητικά κ.ά.). Σε απλούστερες δια-
τυπώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί η φρ. µε βάση: Με βάση τα 

λόγια και τις πράξεις του, συµπεραίνουµε ότι ψεύδεται, αλλά Βάσει 
των διατάξεων τού νόµου περί ιδιωτικής εκπαιδεύσεως, οφείλουν 
να συµµορφωθούν µε την εγκύκλιο τού Υπουργείου. Όπως το βάσει, 
χρησιµοποιείται λιγότερο και η φρ. επί τη βάσει: Το πόρισµα 
συντάχθηκε επί τη βάσει των µαρτυριών αυτόπτων µαρτύρων. 
Συχνά, όταν χρειάζεται να υπάρχει εναλλαγή στη φράση κ.λπ., 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η µετοχή βασιζόµενος, -η, -ο (τού ρ. 
βασίζοµαι): Βασιζόµενοι στις υποσχέσεις και τις διαβεβαιώσεις 
του, συναινέσαµε στην υπογραφή τής συµφωνίας. 

-βασία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που σηµαίνουν: 1. το βάδισµα πάνω (σε κάτι): πυρο-βασία, σχοινο-
βασία, ορει-βασία, (µτφ.) αερο-βασία 2. το βάδισµα σε ορισµένο χρο-
νικό διάστηµα ή µε συγκεκριµένο τρόπο: υπνο-βασία 3. σεξουαλική 
πράξη: κτηνο-βασία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. ορει-βα-
σία), που προέρχεται από το αρχ. βαίνω (βλ. λ. βάση)]. 

βασιβουζούκος κ. βαζιβουζούκος (ο) 1. ΙΣΤ. άτακτος Τούρκος 
στρατιώτης, που τροµοκρατούσε µε τα εγκλήµατα και τις αγριότητες 
του τους χριστιανικούς πληθυσµούς 2. (κατ' επέκτ.) ο άνθρωπος που 
χαρακτηρίζεται από αυθαιρεσία και σκληρότητα. — βασιβουζουκι-
σµός κ. βαζιβουζουκισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. basibozuk «ανεξάρτητος, άτακτος» (< bas «κεφάλι» + 
bozuk «φθαρµένος, διεφθαρµένος»), ονοµασία που δόθηκε τον 19ο αι. 
σε Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι στρατολογούνταν και διέπρατταν 
ωµότητες και λεηλασίες]. 

βασίζω ρ. µετβ. [1833] {βάσισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. στηρί-
ζω (άποψη, προσδοκία, φόβο κ.λπ.): πού βασίζεις την τόση αισιοδοξία 
σου; || όσα λέω βασίζονται σε γεγονότα και όχι σε υποθέσεις ΣΥΝ. 
εδράζω, θεµελιώνω· (µεσοπάθ. βασίζοµαι) (+σε) 2. έχω κάτι ως βάση: 
το έργο είναι βασισµένο σε µια πολύ γνωστή νουβέλα 3. στηρίζοµαι: 
~ στην οικονοµική βοήθεια που µου παρέχεις || βασίζεται πάντα στις 
δυνάµεις του 4. δείχνω εµπιστοσύνη: βασίζοµαι στην ευσυνειδησία 
σας || βασίσου σε µένα και θα δεις ότι θα τα καταφέρω 5. (η µτχ. βα-
σιζόµενος, -η, -ο) (α) έχοντας ως βάση κάτι, ως δεδοµένο: ~ στα προ-
γνωστικά των δηµοσκοπήσεων, ακολούθησε εσφαλµένη στρατηγική 
(β) δείχνοντας εµπιστοσύνη: βασιζόµενοι στα λόγια του, του δώσαµε 
το ποσό που µας ζήτησε. 

βασικά επίρρ. 1. κατά κύριο λόγο, κατ' αρχήν: -Συµφωνείτε µαζί µου; 
-~, ναν έχω όµως και µερικές επιφυλάξεις ΣΥΝ. κυρίως, σε γενικές 
γραµµές, χονδρικά, αδροµερώς, κατά βάθος 2. (καταχρ.) στην αρχή 
τού λόγου, για να δείξει ότι κάποιος θα διατυπώσει άποψη, γνώµη: ~, 
νοµίζω ότι... || ~, πιστεύω πως... Επίσης (λόγ.) βασικώς 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. βασικά χρησιµοποιήθηκε καταχρηστικά -και επικρί-
θηκαν γι' αυτό οι χρήστες της- στην αρχή προτάσεων µε τις οποί-
ες η σηµασία τής λ. δεν είχε καµιά νοηµατική σχέση (Βασικά, νο-
µίζω πως δεν βρέχει συχνά στην Ελλάδα! - Βασικά, δεν µπορώ να 
απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις! κ.τ.ό.). Το βασικά, όπως και η συ-
νώνυµη φρ. κατά βάση, δηλώνει την κατ' αρχήν στάση τού οµιλη-
τή στα λεγόµενα, τις γενικές και κύριες γραµµές τής στάσης του, 
χωρίς να προχωρεί ο οµιλητής σε εξειδίκευση ή σε λεπτοµέρειες. 
Γενικά, είναι µια δέσµευση τού οµιλητή έναντι των λεγοµένων, η 
οποία µπορεί και να σχολιαστεί περαιτέρω και να αναπτυχθεί 
στην πορεία τού λόγου. 

βασικός, -ή, -ό [1876] 1. αυτός που συνιστά προϋπόθεση, θεµέλιο, 
αφετηρία: ο εισηγητής τόνισε τις ~ αρχές για τη σωστή λειτουργία τής 
δηµόσιας διοίκησης ΣΥΝ. θεµελιώδης, πρωταρχικός· ΦΡ. βασική 
εκπαίδευση (i) η υποχρεωτική εκπαίδευση (το ∆ηµοτικό και το Γυ-
µνάσιο), που παρέχει στους µαθητές τις κύριες γνώσεις για τη µετέ-
πειτα εκπαιδευτική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία (ii) ΣΤΡΑΤ. 
η εκπαίδευση που παρέχεται στα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσύλλε-
κτων και προηγείται αυτής που παρέχεται για τη στρατιωτική ειδι-
κότητα: αφού πέρασε από τη ~ στην Τρίπολη, τον µετέθεσαν στον 
Έβρο 2. αυτός που έχει µεγάλη σηµασία: τα ~ σηµεία εγγράφου || -
στέλεχος εταιρείας || κάλυψε το θέµα στις ~ του γραµµές ΣΥΝ. κύριος, 
ουσιώδης 3. (σε οµαδικά αθλήµατα) αυτός που ανήκει στην κύρια 
οµάδα, κατ' αντιδιαστολή προς την αναπληρωµατική: την περασµένη 
χρονιά αγωνίστηκε ~ στα περισσότερα µατς τής οµάδας του || στην 
προπόνηση οι - παίκτες αντιµετώπισαν τους αναπληρωµατικούς · 4. 
ΧΗΜ. αυτός που σχετίζεται µε βάση: ~ διάλυµα | αντίδαση. — 
βασικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δραστικός. 

βασιλέας (ο) → βασιλιάς 
Βασιλεία (η) 1. πόλη τής Β∆. Ελβετίας κοντά στα σύνορα µε τη Γαλλία 

και τη Γερµανία 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Basel < µτγν. λατ. Basileia < αρχ. βασιλεία. Η πόλη ονο-
µάστηκε έτσι το 374 µ.Χ., όταν οχυρώθηκε από τον Ρωµαίο αυτοκρά-
τορα Βαλεντινιανό. Όµοια προέλευση έχει και η γαλλ. ονοµασία 
Bale]. 

βασιλεία (η) {βασιλειών} 1. το αξίωµα και η εξουσία τού βασιλιά 2. 
το πολίτευµα στο οποίο ανώτατος άρχοντας είναι ο βασιλιάς ΣΥΝ. µο-
ναρχία 3. η χρονική περίοδος κατά την οποία ασκεί συγκεκριµένος 
βασιλιάς την εξουσία: επί βασιλείας τού Μεγάλου Κωνσταντίνου 
υπογράφηκε το διάταγµα των Μεδιολάνων || κατά τη - του παρατη-
ρήθηκε δυσλειτουργία των θεσµών 4. (µτφ.) η απόλυτη κυριαρχία: η 
~ του τρόµου 5. το χρονικό διάστηµα τής ακµής κάποιου: η εµφάνιση 
τού δίσκου µουσικής σήµανε το τέλος τής ~ των πλανόδιων ορ-
γανοπαικτών 6. ΘΕΟΛ. βασιλεία των ουρανών η αποκατάσταση τής 
κοινωνίας τού ανθρώπου µε τον Θεό που άρχισε µε την ενανθρώπη- 



βασίλειο 351 βασίλισσα 
 

ση τού Χριστού και θα τελειωθεί στη µέλλουσα κρίση. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < βασιλεύς. Από την Κ.∆. προέρχονται οι φρ. ελθέτω η βα-
σιλεία σου (Ματθ. 6,10), βασιλεία τού Θεού (π.χ. Ματθ. 6, 33: ζητείτε 
πρώτον την βασιλείαν τού Θεού), βασιλεία των ουρανών (π.χ. Ματθ. 
4,17: µετανοείτε- ήγγικεν γαρ ή βασιλεία των ουρανών)]. 

βασίλειο (το) {βασιλεί-ου | -ων} 1. το κράτος στο οποίο επικρατεί ως 
πολίτευµα η βασιλεία: Ηνωµένο - (η Μεγάλη Βρετανία) || (παλαιότ.) 
Βασίλειον τής Ελλάδος- ΦΡ. (α) (ειρων.-σκωπτ.) σόι πάει το βασίλειο 
για περιπτώσεις στις οποίες: (i) οι απόγονοι ακολουθούν το επάγγελ-
µα ή τις τάσεις και τις συνήθειες των προγόνων τους (ii) τα µέλη µιας 
οικογένειας επαναλαµβάνουν τα λάθη ή έχουν τα ελαττώµατα των 
προγόνων τους (β) κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο τής ∆ανιµαρκίας 
(= τής ∆ανίας) (αγγλ. something is rotten in the state of Denmark, από 
τον Άµλετ τού Ουίλ. Σαίξπηρ) για να δηλωθεί η υποψία ότι µια κα-
τάσταση κρύβει κάτι νοσηρό 2. τα εδάφη που υπάγονται στην εξου-
σία συγκεκριµένου βασιλιά 3. (µτφ.) ο χώρος όπου κυριαρχεί κανείς: 
το δωµάτιο µου είναι το ~ µου 4. ο χώρος όπου κυριαρχεί συγκεκρι-
µένο στοιχείο, ο κόσµος συγκεκριµένων όντων: το ζωικό | το φυτικό ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βασίλειον, ουδ. τού επιθ. βασίλειος < βασιλεύς, το 
οποίο ουσιαστικοποιήθηκε από φρ. όπως βασίλειον διάδηµα | γένος | 
µέλαθρον κ.ά., καθώς και από τη συχνή του χρήση στον πληθυντικό 
τά βασίλεια]. 

Βασίλειος (ο) {Βασιλείου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκό-
πων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ ο Μέγας (ένας από τους τρεις Ιε-
ράρχες και Πατέρας τής Εκκλησίας 2. όνοµα Βυζαντινών αυτοκρα-
τόρων: ~ ΒΌ Βουλγαροκτόνος 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βα-
σίλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. βασίλειος 
< βασιλεύς]. 

Βασιλεύουσα (η) η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα τής Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας. 
[ΕΤΥΜ. θηλ. µτχ. ενεστ. τού ρ. βασιλεύω από τη µεσν. συνεκφορά βα-
σιλεύουσα πόλις]. 

βασιλεύς (ο) -> βασιλιάς 
βασιλεύω ρ. αµετβ. {βασίλε-ψα, -µένος) 1. (α) (+σε) κυβερνώ µια χώ-

ρα ως βασιλιάς: εκείνη την εποχή βασίλευαν στο Βυζάντιο οι Κο-
µνηνοί ΦΡ. (α) ζει και βασιλεύει είναι ζωντανός και υγιέστατος, ευ-
τυχής (από τη λαϊκή παράδοση, σύµφωνα µε την οποία η Γοργόνα 
(βλ.λ.), αδελφή τού Μεγαλέξανδρου, σταµατούσε τα πλοία και ρω-
τούσε αν «ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος»· αν οι ναυτικοί απαντούσαν 
«ζει και βασιλεύει (και τον κόσµο κυριεύει)», το πλοίο σωζόταν, αλ-
λιώς η Γοργόνα το βύθιζε) (β) διαίρει και βασίλευε βλ. λ. διαιρώ (γ) (η 
λόγ. µεσοπαθ. µτχ. βασιλευόµενος, -η, -ο) µόνο στη ΦΡ. βασιλευοµέ-
νη δηµοκρατία κοινοβουλευτική δηµοκρατία όπου το Σύνταγµα προ-
βλέπει κληρονοµικό βασιλιά στη θέση τού ανώτατου άρχοντα 2. 
(µτφ.) επικρατώ, κυριαρχώ σε συγκεκριµένη περιοχή, χώρο: στη µικρή 
κοινωνία τού χωριού βασίλευε το κουτσοµπολιό- ΦΡ. (παροιµ.) στους 
τυφλούς | στραβούς βασιλεύει ο µονόφθαλµος βλ. λ. µονόφθαλµος • 
3. (για τον ήλιο) δύω: «ο ήλιος βασιλεύει κι η ηµέρα σώνεται» (δη-
µοτ. τραγ.) || βασίλεψε ο ήλιος και απλώθηκε παντού η νύχτα ANT. 
ανατέλλω 4. (για τα µάτια) κλείνω από νύστα ή κούραση: «βασίλε-
ψαν τα µάτια µου, θέλουν να κοιµηθούνε» (δηµοτ. τραγ.) || «βασιλε-
µένα τα µατάκια του, σαν λυχναράκια µες στη νύχτα» (τραγ.) 5. (µτφ.) 
πεθαίνω: «βασίλεψες αγόρι µου, βασίλεψε όλη η πλάση» (επιτύµβια 
επιγραφή). — βασίλεµα (το) [µεσν.] (σηµ. 3, 4). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
βασιλεύς. Για τη σηµ. «δύει (ο ήλιος)» (ήδη µεσν.), την οποία απέκτησε 
η λέξη, έχουν προταθεί οι ακόλουθες ερµηνείες: (α) Οφείλεται στο 
ότι ο ήλιος στο ηλιοβασίλεµα έχει την πιο όµορφη όψη σε σχέση µε 
κάθε άλλο σηµείο τής διαδροµής του, οπότε µπορεί να παρουσιαστεί 
το «βασιλεύει» στην παλαιότ. σηµ. «ζω ως βασιλιάς, επικρατώ, 
κυριαρχώ» (β) Προήλθε από την παλαιότ. σηµ. τού βασιλεύω 
«αυξάνω, προοδεύω», γιατί «ο ήλιος δύοντας παίρνει δύναµη, για να 
ανατείλει και πάλι»]. 

βασιλιάς (ο) {βασιλιάδες} 1. ο ανώτατος άρχοντας σε καθεστώς, στο 
οποίο παίρνει την εξουσία µε κληρονοµική διαδοχή και την ασκεί είτε 
µε απόλυτο τρόπο είτε σύµφωνα µε το σύνταγµα: τυραννικός | έκ-
πτωτος | λαοφιλής ~ || διώχνω | επαναφέρω τον ~|| ο ~ στα σύγχρονα 
δηµοκρατικά πολιτεύµατα έχει συµβολικό ρόλο || η κορώνα | το στέµ-
µα | το σκήπτρο τού ~ ΣΥΝ. µονάρχης, (λόγ.) άναξ· ΦΡ. (α) σαν βασι-
λιάς πλουσιοπάροχα, άνετα: ζει ~, χωρίς προβλήµατα και σκοτούρες 
(πβ. λ. αγάς, πασάς, µπέης) (β) ο βασιλεύς απέθανε, ζήτω ο βασι-
λεύς! (λατ. Augustus mortus est, habemus novum Augustum | γαλλ. le 
roi est mort, vive le roi) η ζωή συνεχίζεται παρά τις όποιες απώλειες 
ή αναποδιές (γ) µαρµαρωµένος βασιλιάς ο τελευταίος αυτοκράτο-
ρας τού Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος· βλ. κ. λ. µαρµαρώ-
νω (δ) βασιλιάς τού Κόσµου ο Θεός ως δηµιουργός και ανώτατη δύ-
ναµη 2. (µτφ.) (α) ο κυρίαρχος σε ένα σύνολο: το ποδόσφαιρο αποκα-
λείται ~ των σπορ || το λιοντάρι είναι ο ~ των ζώων (β) ο πιο χαρα-
κτηριστικός σε τοµέα ή είδος, ο πιο εντυπωσιακός ή ο καλύτερος: 
αυτός ο ηθοποιός θεωρείται ~ τού γέλιου || το τριαντάφυλλο είναι ο ~ 
των λουλουδιών 3. (ειδικότ.) το πρόσωπο που κυριαρχεί ή ελέγχει 
έναν χώρο δραστηριότητας, αυτός που παράγει και πουλάει τα πε-
ρισσότερα προϊόντα σε έναν οικονοµικό τοµέα: ο ~ των διαµαντιών | 
τής µπίρας | τού καφέ · 4. το σηµαντικότερο πιόνι στο σκάκι, το 
οποίο κινείται προς κάθε κατεύθυνση τής σκακιέρας, αλλά κατά ένα 
µόνο τετράγωνο (βλ. κ. λ. µατ). Επίσης βασιλέας [µεσν.] κ. (λόγ.) βα-
σιλεύς {βασιλέως}. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βασιλέας < αρχ. βασιλεύς < *βασιλ-ηύ-ς, αγν. ετύµου, 
πιθ. δάνειο. Η λ. µαρτυρείται ήδη στη µυκηναϊκή ως qa-si-re-u «κα-
τώτερος υπάλληλος», αλλά στους ιστορικούς χρόνους είναι νεότερη 
των συνωνύµων άναξ, τύραννος και κοίρανος. Ωστόσο, τόσο το αρ- 

χικό επίθηµα -eF- (*βασιλ-ήΡ-5 > ιων. βασιληύς κ.ά.) όσο και ο σχη-
µατισµός τού θηλ. βασίλ-ισσα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι πρόκει-
ται για δάνειο ανατολικής προελ., όπως άλλωστε και ο ίδιος ο θε-
σµός τής βασιλείας (ας σηµειωθεί ότι το επίθηµα -ισσα στο βασί-
λισσα είναι κατ' αναλογίαν προς εθνωνύµια ανατολικής προελ., όπως 
Φοίν-ισσα, Κίλ-ισσα, πράγµα που οδήγησε τους αττικιστές να κατα-
δικάσουν τον τύπο βασίλισσα, προκρίνοντας τους τ. βασίλεια και βα-
σιλίς, βασιληΐς). Στον Όµηρο η λ. περιγράφει όλους τους Αχαιούς αρ-
χηγούς και δεν χρησιµοποιείται για θεότητες, ενώ στην κλασική 
γλώσσα χαρακτηρίζει γενικά θεούς, τυράννους και κληρονοµικούς 
άρχοντες (αντικαθιστώντας έτσι τις λ. άναξ και κοίρανος). Κατά τη 
Μτγν. Ελλην. η λ. βασιλεύς έχει ολοκληρωτικά επικρατήσει των συ-
νωνύµων της και αυτήν χρησιµοποίησαν οι Εβδοµήκοντα (µεταφρά-
ζοντας την εβρ. λ. melekh) καθώς και οι συγγραφείς τής Κ.∆., αποδί-
δοντας την τόσο στον Θεό όσο και σε ανθρώπινους άρχοντες. Βλ. λ. 
άναξ, τύραννος]. 

βασιλίδα (η) η βασίλισσα· αυτή που επικρατεί ανάµεσα στις όµοιες 
της: η Κωνσταντινούπολη ήταν γνωστή και ως «~ των πόλεων». 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βασιλίς, -ίδος, βλ. λ. βασιλιάς]. 

Βασιλική (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
επίθ. βασιλικός < βασιλεύς]. 

βασιλική (η) ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. 1. (στη ρωµαϊκή εποχή) µεγαλοπρεπής 
ορθογώνια αίθουσα που χωρίζεται σε κλίτη (βλ. λ. κλίτος) µε σειρές 
κιόνων ή πεσσών χρησίµευε για τις συγκεντρώσεις πλήθους 2. χρι-
στιανικός ναός ορθογώνιου σχήµατος που χωρίζεται µε κίονες ή πεσ-
σούς σε κλίτη: τρίκλιτη ~ || η ~ τού Αγ. ∆ηµητρίου στη Θεσσαλονίκη. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φρ. βασιλική (στοά), θηλ. τού αρχ. επιθ. βασιλικός, o 
όρος οφείλεται στην αρχ. βασίλειον στοάν, όπου ο άρχων βασιλεύς 
τής αθηναϊκής δηµοκρατίας διηύθυνε τις δίκες. Τα κτήρια αυτής τής 
µορφής (υπόστυλες στοές) ονόµαζαν οι Ρωµαίοι «basilica», από όπου 
προήλθε τόσο η ονοµασία όσο και το αρχικό σχέδιο των ναών αυτού 
τού ρυθµού, που άρχισαν να εµφανίζονται από το 312 µ.Χ.]. 

βασιλίκι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) το αξίωµα και η εξουσία τού 
βασιλιά ΣΥΝ. βασιλεία. 

βασιλικόνερο (το) µείγµα υδροχλωρικού και νιτρικού οξέος, που έχει 
την ιδιότητα να διαλύει τον χρυσό και τον λευκόχρυσο. [ΕΤΥΜ. < 
βασιλικός + νερό]. 

βασιλικός (ο) {βασιλικοί κ. βασιλικά (τα)} 1. αρωµατικό ποώδες φυ-
τό µε πλούσια κόµη σε πολλά κλαδάκια και µικρά ωοειδή πράσινα 
φύλλα, που καλλιεργείται σε γλάστρες και τα αποξηραµµένα φύλλα 
του χρησιµοποιούνται στη µαγειρική και για αφέψηµα: πλατύφυλλος 
| φουντωτός | µυρωδάτος | σγουρός ~ ΦΡ. µαζί µε τον | κοντά στον 
βασιλικό ποτίζεται κι η γλάστρα βλ. λ. γλάστρα 2. (λαϊκ.) κάθε 
όµορφο και εξαιρετικό πρόσωπο (κυρ. γυναίκα): «σγουρέ ~ µου και 
µατζουράνα µου» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. βασιλικόν 
(φυτόν), ουδ. τού αρχ. επιθ. βασιλικτός]. 

βασιλικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον βασιλιά: ~ 
ανάκτορα | εξουσία | οικογένεια || οι ~ τάφοι τής Βεργίνας 2. αυτός 
που προέρχεται από τον βασιλιά: ~ διάταγµα | εντολή | πραξικόπηµα-
ΦΡ. (α) (παροιµ.) βασιλική διαταγή (ή ο δρόµος είναι ανοιχτός) και τα 
σκυλιά δεµένα για παραγγελία ή διαταγή που δεν επιδέχεται αναβο-
λή ή αντίρρηση (β) βασιλική οδός | βασιλικός δρόµος (µη είναι βα-
σιλικήν άτραπον επί γεωµετρίαν, Ευκλείδης) ο πιο ένδοξος, εντυπω-
σιακός ή ο καλύτερος τρόπος για να φτάσει κανείς σε κάτι 3. (ως 
ουσ.) πρόσωπο που υποστηρίζει το πολίτευµα τής βασιλείας ή τής 
βασιλευοµένης δηµοκρατίας ΣΥΝ. βασιλόφρων, µοναρχικός· ΦΡ. βα-
σιλικότερος τού βασιλέως για κάποιον που δείχνει περισσότερη 
αυστηρότητα, σχολαστικότητα, ενδιαφέρον, ζήλο ή προθυµία από 
όσο απαιτούν τα πράγµατα ή το πρόσωπο υπέρ τού οποίου δραστη-
ριοποιείται 4. αυτός που ταιριάζει σε βασιλιά, αυτός που χαρακτη-
ρίζεται από πολυτέλεια, από λαµπρότητα: η υποδοχή που του επεφύ-
λαξαν ήταν ~ || ~ γεύµα ΣΥΝ. µεγαλειώδης 5. αυτός που ξεχωρίζει από 
τα όµοια του για τις ιδιότητες του: ~ αετός | τίγρη- ΦΡ. (α) βασιλικός 
πολτός η πλούσια σε πρωτεΐνες και βιταµίνες θρεπτική ουσία, µε την 
οποία τρέφονται οι νύµφες των µελισσών (β) βασιλικός κάβουρας 
κάβουρας µε τριγωνικό κέλυφος και οξύ ρύγχος, που ζει στον Ειρη-
νικό Ωκεανό και αλιεύεται συστηµατικά ως εδώδιµο είδος (γ) βασι-
λικό σύκο ποικιλία σύκου µε σκουρόχρωµη φλούδα, το οποίο διακρί-
νεται για την ιδιαίτερα γλυκιά και ευχάριστη γεύση του 6. ΧΗΜ. βα-
σιλικό ύδωρ ισχυρά οξιδωτικό µείγµα υδροχλωρικού µε νιτρικό οξύ, 
το οποίο διαλύει τα ευγενή µέταλλα, όπως ο χρυσός και ο λευκόχρυ-
σος ΣΥΝ. (καθηµ.) βασιλικόνερο. — βασιλικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρλ- < βασιλεύς (βλ.λ.). Η φρ. βασιλικότερος τού βασιλέως 
αποδίδει τη γαλλ. plus royaliste que le roi]. 

βασιλίσκος (ο) 1. (µειωτ.) ο µικρός και ασήµαντος βασιλιάς · 2. µυ-
θικό φίδι που έφερε στο κεφάλι λοφίο και παριστάνεται στο στέµµα 
των Φαραώ 3. σαύρα που ζει στην Κ. Αµερική και ξεχωρίζει για το 
λοφίο της, που θυµίζει στέµµα · 4. ωδικό πουλί µε σώµα µικρό και 
στρογγυλό- φέρει κίτρινο ή πορτοκαλί λοφίο, που θυµίζει στέµµα · 5. 
ΑΣΤΡΟΝ. ο λαµπρότερος αστέρας τού αστερισµού τού Λέοντος. 
[ΕΤΥΜ αρχ·. υποκ. τού ουσ. βασιλεύς]. 

βασίλισσα (η) {βασιλισσών} 1. (α) η σύζυγος βασιλιά (β) η γυναίκα 
που ασκεί βασιλική εξουσία: η ~ Ελισάβετ Β' τής Αγγλίας- ΦΡ. έχω 
(κάποια) σαν βασίλισσα περιποιούµαι, φροντίζω (κάποια) πάρα πολύ, 
της ικανοποιώ όλες τις επιθυµίες: τη γυναίκα του την έχει σαν βασί-
λισσα 2. (α) γυναίκα που κυριαρχεί ή ξεχωρίζει σε έναν χώρο, τοµέα, 
δραστηριότητα ή που έχει µια ιδιότητα σε εξαιρετικό βαθµό: η ~ τής 
βραδιάς | τής οµορφιάς (β) (γενικότ. για καθετί θηλ. γένους) που κυ-
ριαρχεί σε έναν χώρο: η οµάδα κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελλο κι 
έγινε ~ τής Ευρώπης · 3. το µόνο γόνιµο θηλυκό αποικίας εντόµων 



βασιλοθυγατέρα 352 βατήρας 
 

(π.χ. µυρµηγκιών, µελισσών) · 4. το ισχυρότερο κοµµάτι στο σκάκι, 
το οποίο µπορεί να κινείται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση τής σκα-
κιέρας (µπροστά, πίσω, πλαγίως και διαγωνίως) χωρίς περιορισµό 
στον αριθµό των τετραγώνων. [ΕΤΥΜ. αρχ. θηλ. τού ουσ. βασιλεύς 
(βλ.λ.)]. 

βασιλοθυγατέρα (η) [µεσν.] (λαϊκ.) η κόρη τού βασιλιά. 
βασιλοκόρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η βασιλοθυγατέρα. 
βασιλοκτονος (ο/η) πρόσωπο που έχει σκοτώσει βασιλιά. [ΕΤΥΜ. < 

βασιλο- (< βασιλεύς) + -κτόνος < κτείνω «σκοτώνω», βλ. κ. -κτονία]. 
βασιλοµήτωρ (η) [1868] {βασιλοµήτ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων} (λόγ.) 
η µητέρα τού βασιλιά. 

βασιλόπιτα (η) {δύσχρ. βασιλοπιτών} η πίτα που παρασκευάζεται για 
την ηµέρα τής γιορτής τού Αγίου Βασιλείου (1η Ιανουαρίου), ειδικά 
για την εορτή τής Πρωτοχρονιάς, µέσα στην οποία τοποθετείται 
τυχερό νόµισµα (φλουρί): η κοπή | το φλουρί τής ~. [ΕΤΧΜ Το έθιµο 
τής βασιλόπιτας προέρχεται από τα ρωµαϊκά Saturnalia (Κρόνια), 
αγροτική γιορτή, κατά τη διάρκεια τής οποίας προσφέρονταν στους 
θεούς οι απαρχές των γεννηµάτων και ταυτόχρονα αναδεικνυόταν µε 
κλήρωση ο «βασιλιάς των Σατουρναλίων», που χαρακτηριζόταν ως 
το τυχερό πρόσωπο τής ηµέρας και του αποδίδονταν τιµές. Παρόµοια 
έθιµα συναντούµε στις αρχ. ελλην. εορτές των Θαλυσίων και 
Θαργηλίων (αγροτικές γιορτές). Η λαϊκή παράδοση συνέδεσε 
αργότερα το έθιµο µε τον Μ. Βασίλειο]. 

βασιλοπούλα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} η κόρη τού βασιλιά ΣΥΝ. 
πριγκίπισσα, πριγκιπέσα, (λογοτ.) ρηγοπούλα. 

βασιλόπουλο (το) ο γυιος τού βασιλιά ΣΥΝ. πρίγκιπας, (λογοτ.) ρη-
γόπουλο   ΦΡ. το βασιλόπουλο τού παραµυθιού βλ. λ. παραµύθι. 
[ETYM. µεσν. < βασιλο- (< βασιλεύς) + -πουλο(ν) (υποκ. επίθηµα) < -
πουλος < λατ. pullus «πώλος, νεοσσός»]. 

βασιλόφρων, -ων, -ον [1869] {βασιλόφρ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων) 
(λόγ.) αυτός που υποστηρίζει το πολίτευµα τής βασιλείας ΣΥΝ. βασι-
λικός, φιλοβασιλικός, φιλοµοναρχικός. Επίσης βασιλόφρονας (ο/η). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. < βασιλο- (< βασιλεύς) + -φρων< 
φρήν, φρενός (βλ.λ.)]. 

βασιλοχουντικός, -ή, -ό (µειωτ.) αυτός που υποστηρίζει τη βασιλεία 
και τη χούντα (τού 1967-74) ΣΥΝ. ακροδεξιός. 

βάσιµος, -η, -ο αυτός που έχει λογικό έρεισµα, που µπορεί να δικαι-
ολογηθεί: ~ φόβος | κατηγορίες | υποψίες | ανησυχίες | υπόνοιες | 
αποδείξεις ΣΥΝ. δικαιολογηµένος ANT. αστήρικτος. — βασιµότητα (η) 
[1815], βάσιµα | βασίµως [1889] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «βατός, διαβατός», < αρχ. βάσις. Η σηµερινή 
σηµ. είναι µεσν.]. 

βασκαίνω κ. αβασκαίνω ρ. µετβ. {βάσκα-να, -νθηκα, -µένος} (λαϊκ.) 
προξενώ µε την επήρεια τού βλέµµατος ή τής σκέψης µου (λόγω ζή-
λιας, φθόνου κ.λπ.) βλάβη σε άλλον (βλ. κ. κακό µάτι, λ. µάτι) ΣΥΝ. 
µατιάζω- ΦΡ. (φτου σου) να µην αβασκαθείς βλ. λ. αβασκαίνω. — 
βασκανπκός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < βάσκανος]. 

βάσκαµα (το) {βασκάµ -ατός | -ατα, -άτων} η βασκανία (βλ.λ.). 
βασκανία [αρχ.] κ. (λαϊκ.) αβασκανία (η) {χωρ. πληθ.} το µάτιασµα 

(κάποιου), η πρόκληση (σε κάποιον) βλάβης ή ενοχλητικών συµπτω-
µάτων (λ.χ. πονοκεφάλου), που προκαλείται, όπως πιστεύεται, όταν 
κάποιος κοιτάξει άλλον µε ζήλια ή φθόνο ή σκεφτεί κακό γι' αυτόν: 
του διάβασε την ευχή κατά τής ~. 

βάσκανος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προκαλεί βλάβη µε την επίδραση 
τού βλέµµατος του (κακό µάτι) ή τής σκέψης του ή απλώς αυτός που 
προξενεί κακό: ~ µοίρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν η λ. δήλωνε αρχικά το περιεχόµενο µα-
γικών επικλήσεων, τότε ίσως συνδ. µε θρακοϊλλυρική λ. (πβ. λατ. for 
«αρθρώνω, µιλώ», µτχ. fatus), αντίστοιχη των ρ. φηµί, φάσκω «λέγω», 
πράγµα που ενισχύεται από τον παράλληλο τ. φασκαίνω (τού βα-
σκαίνω). Το λατ. fascinum «βασκανία - πέος» είναι δάνειο από την 
Ελλην.]. 

βασκαντήρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το φυλακτό που θεωρεί-
ται ότι αποτρέπει τη βασκανία (κυρ. γαλάζια χάντρα): παλιά στα χω-
ριά κρεµούσαν µια ~ στα ζώα για να µη µατιαστούν 2. φυτό για το 
οποίο πιστεύεται ότι θεραπεύει τη βασκανία. 

Βάσκος (ο) 1. το µέλος φυλετικής οµάδας που κατοικεί στη Β. Ισπα-
νία και τη Ν. Γαλλία κατά µήκος τού Βισκαϊκού Κόλπου και οµιλεί 
γλώσσα µε άγνωστη προέλευση (µη ινδοευρωπαϊκή) 2. Χώρα των Βά-
σκων η περιοχή που περιλαµβάνει τµήµα τής Β. Ισπανίας και τής Ν. 
Γαλλίας και στην οποία µιλιέται η γλώσσα των Βάσκων. — βασκι-
κός, -ή, -ό κ. βάσκικος, -η, -ο, Βασκική (η) κ. Βασκικά κ. Βάσκικα (τα). 
[ETYM. Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. γαλλ. Basque | ισπ. Vasca < λατ. 
Vasconia (> γαλλ. Gasconie «Γασκονία»), αγν. ετύµου, µη I.E. εθνωνύ-
µιο. Το ίδιο ισχύει και για τη βασκική ονοµασία Eskualduna «Βά-
σκοι». Έχει ωστόσο διατυπωθεί η υπόθεση ότι το πρόσφυµα -sk-, που 
απαντά και στο εθνωνύµιο Ετρούσκοι, χαρακτήριζε γενικά λαούς 
προϊνδοευρωπαϊκής καταγωγής]. 

βασµούλος (ο) → γασµούλος 
Βασόρα (η) πόλη τού ΝΑ. Ιράκ στις όχθες τού Τίγρη. [ΕΤΥΜ. < 
αραβ. Basra < επίθ. al-basrah «µαλακός», λόγω τού είδους τού 
χώµατος και τού εδάφους τής περιοχής]. 

βασταγερός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που δεν σπάει εύκολα, που χαρα-
κτηρίζεται από στερεότητα και ανθεκτικότητα ΣΥΝ. ανθεκτικός, στε-
ρεός ΑΝΤ. εύθραυστος. [ΕΤΥΜ. <βασταγή + παραγ. επίθηµα -ερός, µε 
επίδρ. τού επιθ. γερός]. 

βάσταγα (το) ~» αβασταγό 
βαστάζος (ο) ο εργάτης (συχνά ιθαγενής αχθοφόρος σε εξερευνητι- 

κές αποστολές) που µεταφέρει αποσκευές, φορτίο ΣΥΝ. χαµάλης, 
αχθοφόρος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µτχ. ενεστ. βαστάζων (ρ. βαστάζω), κατά το σχήµα γέ-
ρος < γέρων, δράκος < δράκων κ.ά.]. 

βαστάζω ρ. µετβ. {βάστ-αξα κ. -ηξα} 1. φέρω (αντικείµενο) ως φορτίο 
ΣΥΝ. κουβαλώ 2. (µτφ.) αντέχω, υποµένω: δεν µπόρεσε να βαστάξει 
τον χαµό τού γυιου της και µαράζωσε απ' την πίκρα της. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου. Η συσχέτιση του µε τα µτγν. λατ. bastum «µπαστούνι» 
και basterna «φορείο» φαίνεται πιθ., η δε έλλειψη ικανοποιητικών 
συνδέσεων µε άλλες γλώσσες ίσως σηµαίνει πως η λ. αποτελεί 
δάνειο µεσογειακής αρχής. Στον Όµηρο η λ. βαστάζω σήµαινε 
«σταθµίζω, ζυγίζω στα χέρια µου» (πβ. Οδ. λ 594: λάαν βαστάζοντα 
πελώριον), από όπου προέκυψε η σηµ. «σηκώνω, εγείρω» και, εν 
συνεχεία, «κρατώ, υποφέρω». Τη σηµ. «παίρνω στην πλάτη µου, 
σηκώνω, κρατώ» έχει το ρ. στην Κ.∆. (π.χ. Γαλ. 6, 2: αλλήλων τά βάρη 
βαστάζετε...)]. 

βάσταξα ρ. → βαστάζω, βαστώ 
βάστηξα ρ. → βαστάζω, βαστώ 
Βαστίλλη (η) φρούριο τού Παρισιού που εχρησιµοποιείτο ως φυλακή 
και γκρεµίστηκε κατά τη Γαλλική Επανάσταση (1769). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. Bastille (οπτικό δάνειο) < προβηγκ. bastide < 
παλ. γαλλ. bastir «κτίζω». Το τοπωνύµιο θα είχε αρχικώς απλώς τη 
σηµ. «κτήριο»]. 

βαστώ (κ. -άω) ρ. µετβ. και αµετβ. {βαστάς... | βάστ-αξα κ. -ηξα, -ιέ-
µαι, -ήχτηκα, -ηγµένος} ♦ (µετβ.) 1. κρατώ, σηκώνω βάρος: βαστούσε 
δύο βαλίτσες στα χέρια || (µτφ.) ~ την κοιλιά µου από τα γέλια (ξε-
καρδίζοµαι, γελώ πάρα πολύ, ασταµάτητα) || (παροιµ.) «δεν µπορείς 
να βαστήξεις δύο καρπούζια κάτω απ' την ίδια µασχάλη» (δεν µπορεί 
να κάνει κάποιος πολλές δουλειές το ίδιο καλά ταυτόχρονα) 2. 
εµποδίζω (κάποιον/κάτι) να εκδηλωθεί, να φανεί ή να κάνει (κάτι): ~ 
την περιέργεια | τον θυµό | τα γέλια µου || δεν µπόρεσα να βαστήξω τα 
δάκρυα µου || βαστάτε µε, γιατί θα τον σκοτώσω! || τον βάστηξα µε τα 
χίλια ζόρια, για να µην τους ορµήσει! ΣΥΝ. συγκρατώ, περιορίζω- ΦΡ. 
βαστώ | κρατώ την αναπνοή µου βλ. λ. αναπνοή 3. παρέχω στήριγµα 
σε (κάποιον/κάτι): δύο νεαροί βαστούσαν την ηλικιωµένη κυρία, για 
να περάσει απέναντι || δεν µε βαστούν τα πόδια µου από την κούραση 
ΣΥΝ. υποβαστάζω 4. έχω (κάτι) επάνω µου, το φέρω µαζί µου: δεν ~ 
χρήµατα σήµερα, να σας πληρώσω αύριο; 5. έχω την ευθύνη και τη 
φροντίδα: τόσο νέα γυναίκα και βαστάει και σπίτι και µαγαζί; || ~ 
(λογιστικά) βιβλία | λογαριασµούς | το ταµείο ΣΥΝ. κρατώ 6. τηρώ, 
φυλάγω (κάτι): ~ όρκο | µυστικό' ΦΡ. ΤΟ βαστώ (κάποιου) θυµάµαι 
συνεχώς την προσβολή που µου έκανε (κάποιος), έχω στο µυαλό 
µου την εκδίκηση: του το βαστάει από παλιά, τότε που είχαν 
τσακωθεί για κτηµατικές διαφορές 7. αντέχω, υποµένω (κάποιον/κά-
τι): δεν το ~ τέτοιο ρεζιλίκι- ΦΡ. (ΓΟ) βαστάει η καρδιά µου (κάτι) έχω 
την ψυχική δύναµη να αντέξω (κάτι): (το) βαστάει η καρδιά σου να 
βλέπεις µικρά παιδιά να πεθαίνουν απ' την πείνα; 8. τολµώ, στη ΦΡ. 
µου βαστάει (να κάνω κάτι): βγες έξω, αν σου βαστάει, και θα δεις τι 
θα πάθεις ♦ (αµετβ.) 9. (α) αντέχω, υποµένω: πώς βαστάς ακόµη και 
δεν αντιδράς; || δεν ~, θα του τα πω κι ό,τι γίνει! (β) έχω αντοχή (ως 
στήριγµα): έβαλες πολλά πράγµατα πάνω του, θα βαστήξει; 10. (ειδι-
κότ.) συγκρατούµαι: για βάστα λίγο, µην είσαι τόσο επιθετικός! (πε-
ρίµενε, συγκρατήσου) 11. διαρκώ: τα παλιά χρόνια το γλέντι τού γά-
µου βαστούσε µερόνυχτα ολόκληρα || θα βαστάξει πολύ ακόµη αυτή η 
κατάσταση; ΣΥΝ. κρατώ 12. (ειδικότ.) διατηρούµαι σε καλή κατά-
σταση: τα καλά υλικά βαστούν πολλά χρόνια 13. κατάγοµαι: ~ από 
καλή οικογένεια || βαστάει από γενιά µακεδονοµάχων (µεσοπαθ. βα-
στιέµαι) 14. συγκρατούµαι: το πώς βαστήχτηκα εκείνη την ώρα και 
δεν τον έβρισα είναι άξιον απορίας! ΣΥΝ. κρατιέµαι 15. διατηρούµαι 
σε ορισµένη (σωµατική) κατάσταση ΣΥΝ. κρατιέµαι- ΦΡ. καλά βα-
στιέται (i) (κυρ. για ηλικιωµένο πρόσωπο) διατηρείται, βρίσκεται σε 
καλή (κυρ. σωµατική) κατάσταση: για την ηλικία του καλά βαστιέται 
|| πώς τα καταφέρνουν µερικοί και βαστιούνται τόσο καλά σε τέτοια 
ηλικία; (ii) έχει χρήµατα, είναι σε καλή οικονοµική κατάσταση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βαστώ < αρχ. βαστάζω, µεταπλασµένος τ. κατά το σχήµα 
κοιτώ - κοιτάζω, αρπώ - αρπάζω]. 

βατ (το) {άκλ.} ΗΛΕΚΤΡ. η µονάδα µέτρησης τής ισχύος (σύµβολο W). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. watt (οπτικό δάνειο), από το όνοµα τού Βρετανού µη-
χανικού και εφευρέτη James Watt (1736-1819), που εφεύρε την ατµο-
µηχανή και άλλες πρωτοποριακές για την εποχή µηχανές]. 

βάτα (η) {δύσχρ. βατών} 1. το βαµβακερό υλικό που µπαίνει στους 
ώµους των ρούχων κάτω από το ύφασµα, για να τονίζει τους ώµους 
και να κρατάει το σχήµα τού ρούχου: πουκάµισο | σακάκι µε βάτες 2. 
το ρολό επεξεργασµένου βαµβακιού ή µαλλιού. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
ovatta < γαλλ. ouate < µεσν. λατ. wadda, αγν. ετύµου]. 

Βατερλώ (το) {άκλ.} 1. κωµόπολη τού Βελγίου, γνωστή από την µάχη, 
στην οποία ηττήθηκε ο Ναπολέων (το 1815) από τις ενωµένες δυ-
νάµεις των Άγγλων, Πρώσων και Ολλανδών υπό την αρχηγία τού 
λόρδου Ουέλλιγκτον 2. (µτφ.) κάθε συντριπτική ήττα: οι εκλογές 
υπήρξαν ~ για το κόµµα || το ~ µιας οµάδας στο Κύπελλο Ευρώπης. 
[ΕΤΥΜ. < φλαµανδ. Waterloo (γαλλ. προφορά) < water «νερό» + loo 
«ιερό^ δάσος»]. 

βατεύω ρ. µετβ. {βάτευ-σα, -τηκα, -µένος} (για αρσενικό ζώο) συνευ-
ρίσκοµαι σεξουαλικά µε θηλυκό ζώο ΣΥΝ. (!) πηδώ, µαρκαλίζω. — 
βάτεµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < βατώ (-έω) < αρχ. βαίνω. Το ρ. βατώ αποσπάστηκε µάλ-
λον από αρχ. σύνθετες λ., στις οποίες ήταν β' συνθ., π.χ. αΐθερο-βατώ, 
άκρο-βατώ, άερο-βατώ]. 

βατήρας (ο) το βάθρο πάνω στο οποίο πατά κανείς πριν εκτελέσει 
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άλµα (συνήθ. σε αθλήµατα γυµναστικής, αλλά και σε πισίνες για βουτιές ή 
εκκινήσεις). [ΕΤΥΜ. < αρχ. βατήρ, -ήρος < βαίνω (βλ.λ.)]. -βάτης, βάτισσα | -
βάτιδα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που σηµαίνουν το 
πρόσωπο που: 1. βαδίζει, περπατάει πάνω σε κάτι: σχοινο-βάτης, ορει-βάτης, 
ακρο-βάτης 2. βαδίζει σε ορισµένη χρονική διάρκεια ή µε συγκεκριµένο τρόπο: 
υπνο-βάτης. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. επι-
βά-της, άνα-βάτης), που προέρχεται από το ρ. βαίνω (θ. βα- | βη- + επίθηµα -
της). Βλ. κ. βατήρας]. 
Βατικανό (το) (ιταλ. Stato della Città del Vaticano = Κράτος τής Πόλης τού 

Βατικανού) κρατίδιο στο κέντρο τής Ρώµης, έδρα τού Πάπα και τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας µε νόµισµα τη λιρέτα Βατικανού ΣΥΝ. Αγία 
Έδρα (ιταλ. Santa Sede). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Vaticano < λατ. Vaticanus (Collis), όνοµα λόφου τής Ρώµης 
(ίσως συνδέεται µε το ρ. vaticinor «χρησµωδώ, µαντεύω» < vates 
«προφήτης»). Η σηµερινή επίσ. ονοµασία δόθηκε το 1929, οπότε και 
αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος]. 

βατίστα (η) {δύσχρ. βατιστών} λεπτό λινό ύφασµα µε πυκνή ύφανση. Επίσης 
µπατίστα 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. batista < γαλλ. batiste, ίσως από το όνοµα τού εργοστασιάρχη 
Baptiste de Cambrais (13ος αι.), που ανέπτυξε και οργάνωσε τη βιοµηχανία 
λινών]. 

βάτο (το) η βάτος (βλ.λ.): έπεσε µες στα ~ || κόβω τα ~ για ν' ανοίξω τον δρόµο. 
βατόµετρο (το) {βατοµέτρ-ου | -ων} όργανο για τη µέτρηση τής ισχύος τού 

ρεύµατος σε βατ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. wattmeter (νόθο συνθ.)]. 
βατόµουρο (το) ο µαύρος ή κόκκινος φαγώσιµος καρπός τής βάτου· 

χρησιµοποιείται και στη ζαχαροπλαστική. — βατοµουριά (η). 
βατός, -ή, -ό 1. (για τόπους) αυτός που µπορεί να τον βαδίσει, να τον διαβεί 

κάποιος, χωρίς να συναντήσει εµπόδια ANT. αδιάβατος 2. (µτφ.) αυτός που 
βρίσκεται µέσα στα όρια των δυνατοτήτων (κάποιου): τα θέµατα των 
εξετάσεων ήταν ~ για τους µαθητές || το αρχαίο κείµενο ήταν ~· δεν είχε πολλές 
δυσκολίες ΣΥΝ. προσπελάσιµος, προσιτός. — βατότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < ρ. 
βαίνω (βλ.λ.)]. 

βάτος (ο/η) 1. αγκαθωτός θάµνος, συνηθισµένος σε δάση, πολλά είδη τού 
οποίου παράγουν εδώδιµους καρπούς (βατόµουρα) 2. ΘΡΗΣΚ. και-οµένη βάτος 
ο θάµνος που, κατά τη Βίβλο, είδε ο Μωυσής να φλέγεται, χωρίς να καίγεται. 
[ETYM. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. µεσογειακό δάνειο. Ήδη µτγν. η συνύπαρξη 
αρσενικού και θηλυκού γένους. Η φρ. καιοµένη βάτος οφείλεται στην 
αφήγηση τής Π.∆., σύµφωνα µε την οποία ο Μωυσής είδε στο όρος Χωρήβ 
µια βάτο που καιγόταν, χωρίς να καταστρέφεται (Έξοδος 3, 2: και ορά δτι ό 
βάτος καίεται πυρί, ό δέ βάτος ου κατε-καίετο), πράγµα που οφειλόταν στην 
παρουσία τού Θεού]. 

βατραχάνθρωπος (ο/η) {βατραχανθρώπ-ου | -ων, -ους} 1. δύτης τού Πολεµικού 
Ναυτικού, ειδικά εκπαιδευµένος σε αποστολές υποβρύχιων επιχειρήσεων: οι ~ 
των υποβρύχιων καταστροφών 2. (γενικότ.) κάθε δύτης: σχολή 
βατραχανθρώπων. ÎETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. frogman]. 

βατράχι (το) {βατραχ-ιού | -ιών} 1. ο βάτραχος (βλ.λ.) 2. (αργκό) ο βα-
τραχάνθρωπος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρρζ. βατράχιον, υποκ. τού βάτραχος]. 

βατραχοπεδιλο (το) υπόδηµα κολύµβησης από ελαστικό υλικό και σε σχήµα 
πτερυγίου (πλατύ στην άκρη), το οποίο επιτρέπει στον κολυµβητή να κινείται 
γρηγορότερα µέσα στο νερό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. flipper]. 

βατραχοπόδαρο (το) καθένα από τα πίσω πόδια τού βατράχου, που σε πολλές 
χώρες (π.χ. Γαλλία) τρώγονται ως έδεσµα. 

βάτραχος (ο) {βατράχ-ου | -ων, -ους} 1. αµφίβιο χωρίς ουρά µε χα-
ρακτηριστικά του τη διχοτοµηµένη γλώσσα, τα ισχυρά πίσω πόδια που 
φέρουν µεµβράνη µεταξύ των δακτύλων και µε τη βοήθεια των οποίων 
πραγµατοποιεί άλµατα, καθώς και την ιδιαίτερη κραυγή (κόασµα) ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
βάθρακας, µπάκακας· ΦΡ. πίνει σαν βάτραχος πίνει πολύ νερό · 2. το 
αυτοκίνητο µε υδροπνευµατικές αναρτήσεις (κυρ. Citroen, παλαιό µοντέλο). 
— (υποκ.) βατραχάκι (το), βατραχο-ειδής,-ής,-ές [1861]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. botrax «σαύρα»]. 

βατσιµάνης (ο) {βατσιµάνηδες} ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) φύλακας τού πλοίου στο λιµάνι. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. watch-man (µε ατελή προφορά)]. 

βατσίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) 1. ο δαµαλισµός, ο εµβολιασµός κατά 
τής ευλογιάς 2. (συνεκδ.) η ουλή που µένει στο σηµείο όπου έγινε εµβόλιο 
δαµαλισµού. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. vaccina < λατ. vaccinus < vacca «αγελάδα»]. 

βατσινιά (η) (λαϊκ.) 1. η βάτος 2. έκταση γεµάτη από βάτους. 
βατσινιαζω ρ. µετβ. {βατσίνιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) εµβολιάζω µε 

δαµαλίδα (βλ.λ., σηµ. 3) ΣΥΝ. δαµαλίζω. Επίσης βατσινάρω κ. βα-τσινώνω 
βάτσινο (το) (λαϊκ.) ο καρπός που παράγει η βάτος ΣΥΝ. βατόµουρο. [ETYM. < 

µεσν. βάτσινον < µτγν. βάτινον < αρχ. βάτος]. 
βατταρίζω ρ. αµετβ. {βαττάρισα} (αρχαιοπρ.) 1. µιλώ έχοντας κακή άρθρωση 

ΣΥΝ. τραυλίζω, τσευδίζω 2. (µτφ.) µιλώ σαν µωρό, µωρολο-γώ ΣΥΝ. 
βαττολογώ. — βατταρισµός (ο) [µτγν.] κ. βαττάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
ηχοµιµητική λ., όπως φαίνεται και από το διπλό -ττ-, το οποίο µαρτυρείται 
επίσης στη λ. βαττολογώ (βλ.λ.). Παρόµοιοι σχηµατισµοί απαντούν και σε 
άλλες I.E. γλώσσες, π.χ. λατ. butubatta «ανοησίες, µπούρδες», balbus 
«τραυλός» κ.ά.]. 

βαττολογώ ρ. αµετβ. {βαττολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) 
µιλώ ακατάσχετα, αναµασώ τα ίδια και τα ίδια, χωρίς να αναφέρω κάτι 
ουσιαστικό και χρήσιµο ΣΥΝ. φλυαρώ, µωρολογώ. — βαττολονία (η) 
[µτγν.], βαττολόγος (ο/η). 
ίΕΤΎΜ. < µτγν. βαττολογώ (-έω), ηχοµιµητική λ. (µε β' συνθ. -λογώ < -
λόγος), όπως φαίνεται και από το διπλό -ττ -, το οποίο µαρτυρείται και στο 
συνώνυµο βατταρίζω (βλ.λ.). Το γεγονός ότι η λ. µαρτυρείται για πρώτη φορά 
στην Κ.∆. κατά την Επί τού Όρους Οµιλία (Ματθ. 6, 7: προσευχόµενοι δέ µή 
βαττολογήσητε ώσπερ οί εθνικοί, µε τη σηµ. «επαναλαµβάνω τα ίδια και τα 
ίδια, κενολογώ»), έχει οδηγήσει στην άποψη ότι το ρ. βαττολογώ είναι πιθ. 
νόθο συνθ.: < αραµ. battal «κενός, µάταιος» + -λογώ]. 

-βατω λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που σηµαίνουν: 1. το 
βάδισµα πάνω σε κάτι: ακρο-βατώ, σχοινο-βατώ 2. το βάδισµα σε ορισµένο 
χρονικό διάστηµα ή µε συγκεκριµένο τρόπο: υπνο-βατώ. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. άερο-βατώ, µτγν. άκρο-βατώ), 
που προέρχεται από το ρ. βαίνω µέσω των συνθέτων σε -βάτης (βλ.λ.)]. 

Βαυαρία (η) → Βαβαρία 
βαυαρικός, -ή, -ό → Βαβαρία 
Βαυαροκρατία (η) → Βαβαροκρατία 
βαυκαλίζω ρ. µετβ. {βαυκάλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εξαπατώ ή 

καθησυχάζω (κάποιον) µε ψεύτικες υποσχέσεις ή καλλιεργώντας µάταιες 
προσδοκίες: βαυκαλίζει τον λαό µε υποσχέσεις και µεγαλοστοµίες || (µεσοπαθ.) 
βαυκαλιζόταν µε την ιδέα ότι θα του παρείχαν υποστήριξη, όταν θα τη 
χρειαζόταν. — βαυκάλισµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν., παράλλ. τ. τού 
συνωνύµου βαυκαλώ (-άω), αβεβ. ετύµου, προφανώς συνδ. µε το αρχ. βαυβώ 
«κοιµίζω, νανουρίζω», < βαΰ βαϋ [αρχ. προφορά bau bau], µίµηση τού 
γαβγίσµατος τού σκύλου (λ. τής παιδικής γλώσσας), πβ. λατ. baubor 
«γαβγίζω». Η ενδιαφέρουσα άποψη ότι βαυκαλώ < βαϋ + κηλώ «µαγεύω, 
τέρπω», προσκρούει στο βραχύ -α- τού ρ. βαυκαλώ]. 

βαφέας (ο) {βαφ-είς, -έων} 1. πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα τη βαφή: ~ 
υφασµάτων | αυτοκινήτων 2. (λόγ.) ο µπογιατζής (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
βαφεύς < βαφή]. 

βαφείο (το) [µτγν.] ο χώρος εργασίας τού βαφέα. 
βαφή (η) 1. ο χρωµατισµός αντικειµένου: η βαφή τής πόρτας | τού αυτοκινήτου · 

2. η χρωστική ύλη: βαφή µαλλιών | αβγών ΣΥΝ. µπογιά · 3. (στη µεταλλουργία) 
η θέρµανση ενός µεταλλικού αντικειµένου σε ορισµένη θερµοκρασία και στη 
συνέχεια η απότοµη ψύξη του µε βύθιση σε νερό ή λάδι, ώστε να βελτιωθούν 
οι ιδιότητες του (λ.χ. να αυξηθεί η σκληρότητα τού χάλυβα). [ΕΤΥΜ, αρχ. < 
βάπτω]. 

βαφιάς (ο) {βαφιάδες} (λαϊκ.) 1. ο βαφέας (βλ.λ.) 2. (ειρων.) ο ζωγράφος. 
βαφικος, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη βαφή 2. αυτός που είναι 

κατάλληλος για βαφή 3. βαφική (η) η τέχνη και το επάγγελµα τού βαφέα. 
βαφτίζω ρ. → βαπτίζω 
βάφτιση (η) → βάπτιση 
βαφτίσια (τα) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) η τελετή τής βάπτισης: στα ~ τού 

µωρού είχαν έρθει όλοι οι συγγενείς. [ETYM. < µτγν. βάπτισις, µε αλλαγή 
γένους]. 

βαφτισιµιός (ο), βαφτισιµιά (η) πρόσωπο το οποίο έχει βαφτίσει κάποιος ΣΥΝ. 
βαφτιστήρι · ΦΡ. από βαφτισιµιου µου από τη βάφτιση µου, από µωρό: αυτό 
το 'χω ~. 
[ΕΤΥΜ. < *βαπτισιµαΐος < *βαπτίσιµος (< µτγν. βάπτισις) + -αϊος, πβ. 
αναδεξιµιός, γεννησιµιός κ.ά.]. 

βάφτισµα (το) → βάπτισµα 
βαφτιστήρα (η) [µεσν.] η βαφτισιµιά (βλ.λ.). 
βαφτιστήρι (το) {βαφτιστηρ-ιού | -ιών} ο βαφτισιµιός (βλ.λ.). — (υποκ.) 

βαφτιστηράκι (το). 
βαφτιστής (ο) → βαπτιστής 
βαφτιστικός, -ή/-ιά, -ό → βαπτιστικός 
βάφω ρ. µετβ. {έβαψα, βάφτηκα, βαµµένος) 1. χρωµατίζω µε χρωστική ύλη 

(µπογιά, βερνίκι, βαφή κ.λπ.(: έβαψε πράσινα τα κάγκελα τού σπιτιού || ~ τα 
νύχια | τα µαλλιά | πασχαλινά αβγά || ο δρόµος βάφτηκε µε αίµα- ΦΡ. (α) τα 
βάφω µαύρα βλ. λ. µαύρος (β) (!) (παροιµ.) µε πορδές δεν βάφουν αβγά µε 
ελάχιστες προϋποθέσεις, µε περιορισµένα µέσα ή χωρίς την απαραίτητη 
εργασία δεν µπορεί να γίνει σωστά µια δουλειά, να εκτελεστεί ένα έργο: αν 
δεν δουλέψεις σκληρά, µην περιµένεις τίποτα- ~! (γ) (καθηµ.-οικ.) την έβαψα | 
την έχω βαµµένη είµαι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, δεν τη γλυτώνω µε τίπο-
τε: αν σε πιάσουν, την έβαψες! · 2. (στη µεταλλουργία) θερµαίνω µεταλλικό 
αντικείµενο σε ορισµένη θερµοκρασία και στη συνέχεια το ψύχω βυθίζοντας 
το σε υγρό, ώστε να σκληρύνει: - τη λάµα τού σπαθιού 3. (µεσοπαθ. βάφοµαι) 
αλείφω το πρόσωπο µε καλλυντικές βαφές, κάνω µακιγιάζ: οι ηθοποιοί 
βάφονται πριν βγουν στη σκηνή || βάφτηκε, στολίστηκε και πήγε στο πάρτι- ΦΡ. 
βάφοµαι µε αίµα (κυρ. στον αόρ.) καταστέλλοµαι βιαίως, µε αποτέλεσµα την 
αιµατοχυσία: η εξέγερση των κρατουµένων | η διαδήλωση βάφτηκε µε αίµα 4. 
(η µτχ. βαµµένος, -η, -ο) ο φανατικός οπαδός κόµµατος ή αθλητικού σω-
µατείου: ~ δεξιός | πασοκτζής | κοµουνιστής | ολυµπιακός | αεκτζής ΣΥΝ. µέχρι 
το κόκκαλο. — βάψιµο (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. [ΕΤΥΜ. µεσν., µεταπλ. 
τ. από τον αόρ. έβαψα τού ρ. βάπτω, κατά το σχήµα άλειψα - αλείφω, έγραψα - 
γράφω κ.τ.ό. Το αρχ. βάπτω < *βάφ^ω < I.E. *gwmbh «βαθύς, βυθός», πβ. 
αρχ. σουηδ. kvaf «βυθός». Οµόρρ. βαθ-ύς, αρχ°. βένθος «βάθος», βόθ-ρος, 
βυθ-ός, βαπτ-ίζω κ.ά. Το ρ. βάπτω αρχικώς είχε τη σηµ. «βυθίζω» (κυρ. σε 
υγρό ή αίµα), π.χ. Αισχύλος (,Προµηθ. ∆εσµ. 863) «εν σφαγαϊσι βάψασα 
ξίφος». Η σηµ. 



βαχ 354 βγαίνω 
 

«χρωµατίζω» είναι ήδη αρχ. και αναφέρεται κυρ. σε υφάσµατα, υλι-
κά οικοσκευής και µαλλιά]. 

βαχ επιφών. (συνήθ. αχ, ~!) για την έκφραση πόνου, απελπισίας: άρ-
χισε πάλι τα «αχ» και «~»! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. vah!]. 

βγάζω κ. (λαϊκ.) βγάνω ρ. µετβ. {έβγαλα, βγάλ-θηκα, -µένος} 1. το-
ποθετώ ή µεταφέρω (κάτι) έξω από το εσωτερικό σηµείο όπου βρί-
σκεται: ~ από την τσέπη το πορτοφόλι || ~ τα σκουπίδια στον δρόµο || ~ 
το γάλα από το ψυγείο || - τα ρούχα απ' τη ντουλάπα ΣΥΝ. (λόγ.) εξάγω 
ΑΝΤ. βάζω, εισάγω- ΦΡ. βγάζω από την τσέπη µου δίνω από τα 
χρήµατα µου, πληρώνω ο ίδιος: αυτόν δεν τον νοιάζει αν ξοδεύει πολλά 
λεφτά- άλλωστε, µήπως τα βγάζει απ' την τσέπη του; 2. µεταφέρω από 
εσωτερικό σε εξωτερικό χώρο, οδηγώ (κάποιον) σε εξωτερικό χώρο: 
τον έβγαλε στον κήπο, να πάρει λίγο αέρα || ~ τα πρόβατα στη βοσκή- 
ΦΡ. (α) βγάζω το φίδι από την τρύπα βλ. λ. φίδι (β) βγάζω λαγό (i) 
µου τυχαίνει κάτι που µε συµφέρει: «οι προσφορές για τα καζίνα 
έβγαλαν λαγό» (εφηµ.) (ii) ανακαλύπτω κάτι σηµαντικό για µια υπό-
θεση: η αστυνοµική έρευνα στα δύο καταστήµατα έβγαλε λαγό 3. 
στέλνω (κάτι) σε άλλη χώρα, κάνω εξαγωγή: - λαθραίο συνάλλαγµα || 
έβγαλε τα λεφτά του στην Ελβετία 4. (ειδικότ.) αφαιρώ από το σώµα 
µου (ρούχα ή εξαρτήµατα που φορώ): ~ τη µπλούζα | το ρολόι µου-ΦΡ. 
(α) βγάζω (σε κάποιον) το καπέλο βλ. λ. καπέλο (β) βγάζω (κάποιον) 
από τα ρούχα του κάνω (κάποιον) να αγανακτήσει: τον έβγαλε απ' τα 
ρούχα του τον άνθρωπο µ' αυτά που του έλεγε! 5. αποσπώ, 
αποχωρίζω: µου έβγαλαν το χαλασµένο δόντι (µου έκαναν εξαγωγή) 
6. αποµακρύνω (κάποιον/κάτι) από κατάσταση στην οποία βρίσκεται: 
~ κάποιον από αδιέξοδο | από την αφάνεια- ΦΡ. βγάζω (κάποιον) από 
τα σκοτάδια διαφωτίζω (κάποιον): οι διδάσκαλοι τού Γένους έβγαλαν 
τον αµαθή λαό από τα σκοτάδια 7. εξαφανίζω, εξαλείφω: ~ τον λεκέ 
από το πουκάµισο- ΦΡ. βγάζω (κάποιον) από τη µέση εξουδετερώνω 
(κάποιον) 8. αφαιρώ από σύνολο, βάζω χωριστά: αν από τα πέντε µήλα 
βγάλουµε τα δύο, θα µας µείνουν τρία ΣΥΝ. αφαιρώ 9. αποµακρύνω, 
διώχνω, κάνω (κάποιον/κάτι) να βγει, να φύγει από εκεί όπου 
βρίσκεται: η δασκάλα τον έβγαλε από την τάξη, επειδή έκανε φασαρία- 
ΦΡ. βγάζω (κάτι | κάποιον) απ' το µυαλό µου (i) επινοώ µε τη 
φαντασία µου (κυρ. κάτι που παρουσιάζω σαν πραγµατικό): απ'το 
µυαλό του την έβγαλε αυτή την ιστορία (ii) παύω να σκέφτοµαι (κά-
τι/κάποιον): αυτό βγάλ' το απ'το µυαλό σου! (ούτε να το σκέφτεσαι!) 
10. αποµακρύνω, παίρνω (κάτι) από εκεί όπου βρίσκεται: βγάλε τα 
πράγµατα σου απ' το κρεβάτι να ξαπλώσω- ΦΡ. βγάζω τα κάστανα 
από τη φωτιά βλ. λ. κάστανο 11. πηγαίνω (κάποιον) βόλτα, συνοδεύω 
(κάποιον) σε έξοδο για ψυχαγωγία: η γυναίκα του παραπονιέται ότι 
δεν τη βγάζει συχνά έξω 12. παθαίνω ατύχηµα (σε µέλος τού σώµατος 
µου): Μην παίζετε µε τα ξύλα! Θα βγάλετε κανένα µάτι (θα πλη-
γωθείτε ή θα πληγώσετε κάποιον στο µάτι) || ~ TO χέρι µου (παθαίνω 
εξάρθρωση στο χέρι µου)· ΦΡ. (α) (κάτι) βγάζει µάτι βλ. λ. µάτι (β) το 
γινάτι βγάζει µάτι βλ. λ. γινάτι (γ) (κάποιος) βγάζει µάτια βλ. λ. µάτι 
(δ) βγάζω τα µάτια µου βλ. λ. µάτι (ε) βγάζω τα µάτια µου (µε κά-
ποιον) βλ. λ. µάτι 13. (εκφραστ.) καταπονώ (µέλος τού σώµατος µου) 
καταβάλλοντος υπερβολικό κόπο, σε ΦΡ. όπως: τόσα χρόνια έβγαζα 
τα µάτια µου διαβάζοντας || κάθε µέρα πρέπει να βγάζω τα σωθικά 
µου στην τάξη, µέχρι να µε καταλάβουν (κουράζοµαι υπερβολικά, 
ταλαιπωρούµαι) 14. οδηγώ, καταλήγω (κάπου): αυτό το µονοπάτι 
βγάζει ίσια στο ποτάµι || όπου µας βγάλει ο δρόµος (δεν έχουµε συ-
γκεκριµένο προορισµό) || (µτφ.) αναρωτιέµαι πού θα µας βγάλει αυτή 
η ιστορία || δεν βγάζω άκρη µ' αυτό το θέµα (βλ. λ. άκρη) 15. εκ-
φράζω, αφήνω να εκδηλωθεί (κάτι που έχω µέσα µου): - τ'απωθηµέ-
να µου | το άχτι µου 16. (ειδικότ.) αφήνω (κάτι) να ακουστεί, παράγω 
(ήχο): ~ κραυγή | στριγγλιά || (για απόλυτη σιωπή) δεν ~ µιλιά | κιχ | 
άχνα | τσιµουδιά | κουβέντα- ΦΡ. (οικ.) βγάζω τον σκασµό βλ. λ. 
σκασµός 17. εκφωνώ δηµόσια: ~ λόγο 18. προκαλώ (συναισθηµατική 
εκδήλωση), έχω ως αποτέλεσµα (κάτι): αυτή η κωµωδία θα βγάλει 
πολύ γέλιο || ~ κλάµα | δάκρυ 19. εµφανίζεται (κάτι) βγαίνοντας από 
µέσα µου: το µωρό θα βγάλει σε λίγο τα πρώτα του δοντάκια || η πλη-
γή κακοφόρµισε και άρχισε να βγάζει πύον || οι αµυγδαλιές βγάζουν τα 
άνθη τους τον Ιανουάριο || «τώρα π' ανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η 
γης χορτάρι»- ΦΡ. βγάζω σπυριά (i) µου παρουσιάζεται ακµή (ii) (µτφ.) 
αποστρέφοµαι (κάποιον/κάτι): ~ µε τέτοιους ανθρώπους || ~ όταν 
ακούω αυτή τη µουσική 20. παράγω: τα δέντρα βγάζουν καρπούς || το 
εργοστάσιο βγάζει έτοιµα ενδύµατα 21. σκέφτοµαι (κάτι καινούργιο), 
επινοώ: ~ ανέκδοτα | εύθυµες ιστορίες || έβγαλε µια νέα πατέντα || (µε 
θαυµασµό) για δες, τι βγάζουν! (τι σκέφτονται) 22. (ειδικότ. για 
µηχανήµατα) παράγω µηχανικά: το κλιµατιστικό βγάζει ζεστό και 
κρύο αέρα 23. παράγω (κάτι) από (κάτι άλλο) µε ειδική διαδικασία: ~ 
µετάλλευµα από το υπέδαφος || ~ λάδι απ' τις ελιές | κρασί απ' τα 
σταφύλια- ΦΡ. βγάζω απ' τη µύγα ξίγγι για άνθρωπο που προσπαθεί 
να αποκοµίσει κέρδος απ' το παραµικρό 24. αναδεικνύω: η Ιταλία 
έβγαλε πολλούς µεγάλους µουσικούς || το σχολείο µας έβγαλε πολλούς 
επιστήµονες 25. κυκλοφορώ στο εµπόριο: ο Σαββόπουλος έβγαλε τον 
πρώτο του δίσκο το 1966 || ~ εφηµερίδα- ΦΡ. (α) βγάζω (κάτι) στο 
σφυρί βλ. λ. σφυρί (β) βγάζω (κάτι) στην αγορά κυκλοφορώ (κάτι) στο 
εµπόριο: οι αυτοκινητοβιοµηχανίες βγάζουν νέα µοντέλα στην αγορά 
26. δηµοσιοποιώ, κοινοποιώ: το υπουργείο έβγαλε τα αποτελέσµατα 
των εξετάσεων ΦΡ. (α) (οικ.) βγάζω βρόµα κυκλοφορώ, διαδίδω 
(κακή, ύποπτη) φήµη: έβγαλε βρόµα για σένα ότι θα πουλήσεις την 
επιχείρηση, επειδή δεν πάει καλά (β) βγάζω στον αέρα βλ. λ. αέρας (γ) 
βγάζω (τα άπλυτα κάποιου) στη φόρα βλ. λ. φόρα (δ) βγάζω (κάτι) 
προς τα έξω εξωτερικεύω, λέω δηµόσια: δεν δίστασε να βγάλει προς 
τα έξω όσα πιστεύει για τους συναδέλφους του || έβγαλε προς τα έξω τα 
εσωτερικά προβλήµατα τού κόµµατος 

του 27. εκλέγω: εδώ και τρεις τετραετίες η πόλη βγάζει τον ίδιο δή-
µαρχο || τον έβγαλαν βουλευτή 28. δίνω σε (κάποιον) όνοµα: τον έβγα-
λαν Ηλία 29. αποδίδω σε (κάποιον) ιδιότητα, παρουσιάζω (κάποιον) 
(ως κάτι): πήγαν να τον βγάλουν τρελό, επειδή έλεγε την αλήθεια-ΦΡ. 
(α) (ευχετ.) ο Θεός να µε βγάλει ψεύτη µακάρι να διαψευστώ, να µη 
γίνουν ποτέ όσα λέω· για δυσάρεστες προβλέψεις: ~, αλλά αυτά που 
κάνετε δεν θα σας βγουν σε καλό! (β) βγάζω όνοµα αποκτώ φήµη (για 
κάτι): έχει βγάλει όνοµα για τις ατιµίες του (γ) βγάζω (σε κάποιον) το 
όνοµα διαδίδω συγκεκριµένη κακή φήµη (για κάποιον): καλύτερα να 
µη σε βλέπουν µαζί του, γιατί θα σου βγάλουν το όνοµα ότι είσαι κι εσύ 
ένας απ' αυτούς (δ) βγάζω (κάποιον) ψεύτη εµφανίζω (κάποιον) ως 
ψεύτη, τον παρουσιάζω έτσι ώστε να φαίνεται ότι λέει ψέµατα: 
Αρνείσαι ότι έγιναν έτσι τα πράγµατα; ∆ηλαδή, πας να µε βγάλεις 
ψεύτη; 30. καταλήγω µετά από σκέψη (σε κάτι): ~ απόφαση 
(αποφασίζω) | συµπέρασµα (συµπεραίνω) 31. υπολογίζω (κάτι) σε 
συγκεκριµένο αριθµό: οι καλεσµένοι είναι πέντε- εσύ πώς τους βγάζεις 
εφτά; 32. διακρίνω, µπορώ να διαβάσω: δεν ~ τα γράµµατα σου- είναι 
πολύ δυσανάγνωστα 33. αποκτώ ως κέρδος: ~ 180.000 δραχµές τον 
µήνα (αυτός είναι ο µισθός µου) || ~ το ψωµί µου (βλ. λ. ψωµί) || ~ τον 
επιούσιο µε τον ιδρώτα τού προσώπου µου || εγώ τι θα βγάλω απ' αυτή 
τη δουλειά; 34. προσφέρω (φαγητό ή ποτό σε φιλοξενούµενο ή 
επισκέπτη): µου έβγαλαν γλυκό τού κουταλιού 35. τελειώνω (κάτι που 
κάνω): µέσα σε έναν µήνα έβγαλε δουλειά τριών µηνών 36. διανύω 
µέχρι τέλους: µε αυτά τα λεφτά µπορούµε να βγάλουµε ίσα-ίσα αυτό 
τον µήνα 37. τελειώνω τις σπουδές µου (σε συγκεκριµένο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα): ~ το δηµοτικό | το λύκειο | το πανεπιστήµιο 38. 
παθαίνω (αρρώστια): ~ την ιλαρά | τη χρυσή (βλ.λ.)· ΦΡ. βγάζω τη 
µπέµπελη βλ. λ. µπέµπελη · 39. περιφέρω: στην εκκλησία βγάζουν 
δίσκο, για να συγκεντρώσουν χρήµατα για την αγιογράφηση τού ναού || 
σε λίγη ώρα θα βγάλουν την εικόνα για τη λιτανεία 40. εµφανίζω ροή 
υγρού: η µύτη του βγάζει αίµα ΣΥΝ. τρέχω 41. προβάλλω, 
παρουσιάζω (σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση): τον έβγαλε στην εκποµπή 
του || θα σας βγάλω στην τηλεόραση | στο γυαλί (θα σας προωθήσω ως 
ηθοποιούς, παρουσιαστές κ.λπ.) 42. εµφανίζω (κάτι κρυµµένο): - άσο 
απ' το µανίκι µου 43. κάνω εµετό: µέθυσε κι έβγαλε όλα όσα είχε φάει- 
ΦΡ. (εµφατ.) βγάζω τ' άντερα µου | τα συκώτια µου ξερνώ 44. αντλώ: 
~ νερό απ' το πηγάδι || ~ πετρέλαιο- ΦΡ. βνόζω τα λόγια (κάποιου) µε 
το τσιγγέλι | µε την τσιµπίδα για κάποιον που δεν είναι οµιλητικός 
και για να πει κάτι πρέπει να του υποβληθούν πολλές ερωτήσεις 45. 
αποβιβάζω: το καΐκι τους έβγαλε στο λιµάνι 46. αναδίδω: ο βασιλικός 
~ ωραία µυρωδιά 47. εκπέµπω ή διαχέω: η σόµπα βγάζει καπνό 48. 
απολύω (κάποιον) ή του αλλάζω καθήκοντα: τον έβγαλαν από 
διευθυντή 49. παίρνω (έγγραφο, χρήµατα κ.λπ.) από δηµόσια 
υπηρεσία: ~ σύνταξη | δικαιολογητικό | πιστοποιητικό 50. καταφέρνω 
(να ανταποκριθώ σε κάτι δύσκολο): ~ τον ανήφορο 51. σε φράσεις 
που δηλώνουν ταλαιπωρία, εξουθένωση, όπως: βγάζω το λάδι 
κάποιου (π.χ. στη δουλειά), του βγάζει την Παναγία | τον Χριστό | την 
πίστη, µου 'βγάλε την ψυχή (ανάποδα) 52. τελειώνω (κάτι που έχω 
αναλάβει), παράγω: ~ αρκετή δουλειά στο οκτάωρο µου 53. τραβάω ή 
σύρω (κάτι) από µέσα προς τα έξω: - τη βάρκα στη στεριά || ~ τον κάδο 
απ' το πηγάδι 54. ΑΘΛ. (α) αντί τού «κάνω» ή τού «επιτυγχάνω»: ~ 
σέντρα | µπαλιά || ~ γκολ (β) φέρνω κάποιον παίκτη σε ορισµένη θέση: 
οι αµυντικοί τραβήχτηκαν και έβγαλαν τον επιθετικό οφσάιντ || µε 
έξοχη µπαλιά έβγαλε τον συµπαίκτη του τετ-α-τέτ µε τον 
τερµατοφύλακα · ΦΡ. (α) βγάζω την ουρά µου απέξω αποφεύγω να 
αναµιχθώ ή να εµπλακώ (σε κάτι), αποφεύγω την ευθύνη: µόλις 
κατάλαβε ότι θα είχε πολλή δουλειά, έβγαλε την ουρά του απ'έξω (β) 
βγάζω (κάτι) (κάποιου) ξινό | απ' τη µύτη για κάτι τού οποίου η 
πραγµατοποίηση έχει τόση ταλαιπωρία, ώστε, αντί να ευχαριστιέται 
κανείς, στο τέλος δυσαρεστείται: αν δεν φτειάξει σύντοµα ο καιρός, 
θα µας το βγάλει ξινό το ταξίδι (γ) βγάζω φωτογραφία (i) 
φωτογραφίζω (κάποιον): να σε βγάλω µια φωτογραφία; (ii) 
ασχολούµαι µε τη φωτογραφία: µου αρέσει να βγάζω φωτογραφίες (δ) 
βγάζω (κάποιον) στο κλαρί | στο πεζοδρόµιο εκπορ-νεύω: φέρνουν 
κοπέλες από το εξωτερικό και τις βγάζουν στο κλαρί (ε) (λαϊκ.) τη 
βγάζω καλύπτω τις ανάγκες µου, περνάω τη ζωή µου: εσύ πώς τη 
βγάζεις; || ~ µε ελάχιστα χρήµατα || δεν έχω λεφτά για ψώνια- θα τη 
βγάλω µε τα περσινά µου ρούχα (στ) τη βγάζει δεν τη βγάζει είναι 
αµφίβολο αν θα επιζήσει (ζ) τη βγάζω καθαρή γλυτώνω, χωρίς να 
υποστώ δυσάρεστες συνέπειες από µια δύσκολη, επικίνδυνη 
κατάσταση: τον συνέλαβαν µαζί µε τους άλλους, αλλά, τελικά, την 
έβγαλε καθαρή (η) τα βγάζω πέρα τα καταφέρνω, ξεπερνώ τα 
προβλήµατα: αν δω ότι δεν τα βγάζει πέρα, θα του αναθέσω κάτι ευ-
κολότερο || δεν ~ µε τόσο χαµηλή σύνταξη (δεν µου φτάνει η σύνταξη 
για να ζήσω) || είναι πανέξυπνος και στη συζήτηση δεν τα βγάζεις 
εύκολα πέρα µαζί του (θ) τα βγάζουµε (σε παιδικά οµαδικά παιχνίδια) 
κανονίζουµε µε συγκεκριµένο τρόπο τη σειρά στο παιχνίδι ή ποιος θα 
αναλάβει συγκεκριµένο ρόλο ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. [ΕΤΥΜ. µεσν. < εβγάζω 
< *εγβάζω (µε συγκοπή τής συλλαβής βι- κατ' απλολογίαν) < 
*εγβιβάζω < αρχ. έκβιβάζω < εκ + βιβάζω. Το βγάνω (µεσν.) < 
έβγάνω < εβγάζω < αρχ. έκβιβάζω, µε την επίδραση τού αντιθ. βάνω. 
Ορισµένες φρ. είναι ήδη µεσν. (λ.χ. βγάζω όνοµα, βγάζω από τον νου 
µου), όπως ισχύει και µε αρκετές σηµ., λ.χ. «αποµακρύνω, ανασύρω», 
«ξεριζώνω», «αναδίδω», «εκτελώ έργο, εργασία», «εξάγω», ενώ 
υπάρχουν και µετάφρ. δάνεια, λ.χ. βγάζω από τη µέση (< αγγλ. put 
somebody out of the way)]. βγαίνω ρ. αµετβ. {βγήκα (να/θα βγω, 
προστ. βγες κ. (λαϊκ.) έβγα, βγείτε κ. (λαϊκ.) βγάτε, βγαλµένος} 1. 
κινούµαι προς τα έξω (από κάπου), πηγαίνω έξω, έρχοµαι έξω: ~ (έξω) 
να πάρω λίγο αέρα || ~ από το σπίτι || ο λαός βγήκε στους δρόµους || το 
αυτοκίνητο βγαίνει απ' το γκα- 
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ράζ || (µτφ.) έκλεισε ο λαιµός µου και δεν βγαίνει φωνή ΣΥΝ. (λόγ.) 
εξέρχοµαι ΑΝΤ. µπαίνω- ΦΡ. (α) βγαίνω από τα όρια ξεπερνώ το επι-
τρεπτό ή ανεκτό σηµείο (β) βγαίνω στο βουνό βλ. λ. βουνό (γ) βγαίνω 
στο πεζοδρόµιο βλ. λ. πεζοδρόµιο (δ) βγαίνω στο κλαρί βλ. λ. κλαρί 2. 
µετακινούµαι ή αποσπώµαι (από τη θέση µου), µε βγάζουν: το καρφί 
έχει χωθεί βαθιά στον τοίχο και δεν βγαίνει εύκολα || βγαίνει το χέρι 
µου (εξαρθρώνεται) 3. (εκφραστ.) (για µέλος τού σώµατος) 
καταπονούµαι: µου βγήκαν τα µάτια µέχρι να διαβάσω αυτά τα ορ-
νιθοσκαλίσµατα 4. (+από) παύω να συµµετέχω (σε κάτι): η Ελλάδα 
είχε βγει προσωρινά από το στρατιωτικό σκέλος τού NATO || ~ απ'το 
παιχνίδι 5. (+από) (α) παύω να είµαι (σε συγκεκριµένη κατάσταση): 
~ από την αδράνεια | το τέλµα | την αφάνεια (β) βρίσκοµαι σε ορι-
σµένη κατάσταση στο τέλος περιστατικού, σηµαντικού γεγονότος 
κ.λπ.: ο πρωθυπουργός βγήκε ενισχυµένος από το συνέδριο τού κόµ-
µατος του || βγήκε ανέπαφος από το αυτοκινητικό ατύχηµα 6. µε απο-
µακρύνουν ή µε διώχνουν (από εκεί όπου βρίσκοµαι): αν ξαναµιλή-
σεις, θα βγεις έξω! (από την τάξη) || ο διαιτητής τού έδειξε κόκκινη 
κάρτα και ο παίκτης βγήκε απ' τον αγώνα 7. εξαφανίζοµαι, εξαλεί-
φοµαι: αυτοί οι λεκέδες βγαίνουν δύσκολα· ΦΡ. βγαίνω από τη µέση 
εξουδετερώνοµαι 8. πηγαίνω (σε πιο ανοιχτό χώρο): το καράβι βγαίνει 
απ' το λιµάνι | στο ανοιχτό πέλαγος 9. (α) πηγαίνω σε διασκέδαση, 
πηγαίνω (κάπου) να ψυχαγωγηθώ: ~ τα βράδια || της ζήτησε να βγουν 
µαζί (β) (µε | µαζί µε κάποιον) πηγαίνω παρέα µε κάποιον κάπου ή 
έχω ερωτικό δεσµό µε κάποιον: χθες βγήκε µε τον διευθυντή του || 
έβγαινε µαζί του επί µήνες 10. φθάνω (κάπου) ακολουθώντας 
συγκεκριµένο δρόµο: απ' αυτό το µονοπάτι θα βγείτε στη θάλασσα 11. 
καταλήγω: αυτός ο δρόµος βγαίνει στο σχολείο || (µτφ.) πού θα βγει 
αυτή η ιστορία; 12. εκδηλώνοµαι, εκφράζοµαι: σε αυτά τα τραγούδια 
βγαίνει ο πόνος τής ξενιτειάς 13. προέρχοµαι: τα λόγια αυτά βγαίνουν 
από τα βάθη τής καρδιάς µου || από πού βγαίνει αυτή η λέξη; || το 
«Κούλα» βγαίνει από το «Αγγελικούλα» 14. γίνοµαι αισθητός: όταν το 
ψυγείο χαλάει, βγαίνει ένας εκνευριστικός θόρυβος 15. αναδίδοµαι: 
από πού βγαίνει αυτή η µυρωδιά; 16. φυτρώνω: την άνοιξη βγαίνουν 
πολλά λουλούδια || (κατ' επέκτ.) βγαίνουν τρίχες στο στήθος µου || 
βγήκε ένα σπυρί στο µάγουλο σου 17. εµφανίζοµαι: βγες στο 
παράθυρο, να σε δω! || ~ στο σανίδι (στο θέατρο) | στο γυαλί (στην 
τηλεόραση) | στο πανί | στη σκηνή (στον κινηµατογράφο) || στον αέρα 
(σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκποµπή)· ΦΡ. βγαίνω | έρχοµαι στο 
φως βλ. λ. φως 18. εµφανίζοµαι ξαφνικά: εγώ οδηγούσα κανονικά, 
όταν µου βγήκε από τα δεξιά ένα µηχανάκι 19. αναδεικνύοµαι 
(καταγόµενος από κάπου): από τη Χίο βγήκαν πολλοί εφοπλιστές 20. 
παράγοµαι: οι καλύτερες φωτογραφικές µηχανές βγαίνουν στην 
Ιαπωνία 21. επινοούµαι: πώς βγήκε αυτή η ιστορία; 22. κυκλοφορώ 
(στο εµπόριο): βγήκε καινούργια εφηµερίδα | νέα µόδα-ΦΡ. βγαίνω 
στο σφυρί βλ. λ. σφυρί 23. (α) γνωστοποιούµαι: βγήκαν τα 
αποτελέσµατα των εξετάσεων || κάθε βδοµάδα βγαίνει κι ένα και-
νούργιο σκάνδαλο (β) διαδίδοµαι: βγήκαν κακές φήµες γι'αυτόν ΦΡ. 
(α) βγαίνει βρόµα κυκλοφορεί (κακή, ύποπτη) φήµη: βγήκε βρόµα ότι 
τα θέµατα τού διαγωνισµού ήταν από πριν γνωστά σε πολλούς (β) 
βγαίνω στη φόρα βλ. λ. φόρα 24. (α) εκλέγοµαι: ~ βουλευτής (β) κερ-
δίζω στις εκλογές: στις εκλογές τού 1993 βγήκε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. (γ) βγαί-
νω προς τα έξω (i) δηµοσιοποιούµαι: η είδηση βγήκε προς τα έξω πα-
ραφουσκωµένη (ii) εκδηλώνοµαι, γίνοµαι αντιληπτός από τους άλ-
λους µε ορισµένο τρόπο: η εικόνα που βγήκε προς τα έξω σχετικά µε 
το θέµα ήταν παραπλανητική 25. (συνήθ. στον αόρ. βγήκα) (σε ορι-
σµένα χαρτοπαίγνια) κερδίζω, καταφέρνω να σχηµατίσω τον απαι-
τούµενο συνδυασµό φύλλων: «βγήκα!» φώναξε χαρούµενος ο παί-
κτης 26. αποδεικνύοµαι: τα λόγια του βγήκαν αληθινά || νοµίζαµε ότι 
ήταν 200, αλλά στο µέτρηµα µάς βγήκαν 220 27. επαληθεύοµαι: είδες 
που βγήκα αληθινός σε όσα σού έλεγα; || το όνειρο µου βγήκε πραγ-
µατικό! 28. προκύπτω: τι κέρδος θα βγει απ' αυτή τη δουλειά; || από 
τη συζήτηση βγήκαν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα || από τα λεγόµενα 
του βγαίνει µια είδηση- ΦΡ. δεν βγαίνει τίποτα δεν υπάρχει απο-
τέλεσµα: ό,τι και να κάνουµε τώρα πια, -29. αποβαίνω: αυτή η ιστο-
ρία µού βγήκε σε καλό | κακό 30. παρατίθεµαι, προσφέροµαι: σε λίγο 
θα βγει και η τούρτα 31. (α) (για κάτι που ολοκληρώνει κανείς, που 
φθάνει στο τέρµα του) τελειώνω: δεν βγαίνει πτυχιακή εργασία µε 
τόσο λίγο διάβασµα || δεν βγαίνει τόσο εύκολα η παραγγελία | η 
διδακτέα ύλη | αυτή η δουλειά (β) (για σπουδαστές | φοιτητές) τελει-
ώνω µια σχολή, αποφοιτώ: ο γυιος µου βγαίνει δικηγόρος 32. (για 
χρονικό διάστηµα) διανύοµαι, φθάνω στο τέλος: µέχρι να βγει αυτός 
ο χρόνος ΦΡ. µήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει βλ. λ. µήνας 33. (για εκ-
παιδευτικό ίδρυµα) σε φράσεις που δηλώνουν το βαθµό δυσκολίας 
µε τον οποίο τελειώνει κανείς τις σπουδές του σε αυτό: η Ιατρική 
βγαίνει δύσκολα 34. καταφέρνω να αντιµετωπίσω τις οικονοµικές δυ-
σκολίες, µου φθάνουν τα λεφτά: δεν βγαίνει σήµερα ένας οικογενει-
άρχης µε 200.000 δρχ. τον µήνα 35. απαλλάσσοµαι: ~ από την υπο-
χρέωση 36. παρεµβάλλοµαι: βγήκε στη µέση κι άλλος διεκδικητής τής 
ηγεσίας 37. προκύπτω σε κλήρωση: βγήκε ο αριθµός τού λαχείου που 
διάλεξα 38. αποπατώ, ενεργούµαι, χέζω: το παιδί χτες βγήκε τρία χέρια 
(τρεις φορές, βλ. λ. χέρι σηµ. 8) · ΦΡ. (α) µου βγαίνει το όνοµα 
αποκτώ συγκεκριµένη κακή φήµη: του βγήκε το όνοµα ότι κλέβει (β) 
(παροιµ.) κάλλιο να σου βγει το µάτι παρά το όνοµα για το πόσο κα-
κό είναι να κυκλοφορήσει κακή φήµη για κάποιον (γ) βγαίνω στη 
σύνταξη αποσύροµαι από την εργασία µου και γίνοµαι συνταξιούχος 
(δ) (αργκό) τη βγαίνω (σε κάποιον) (i) συµπεριφέροµαι επιθετικά και 
µε θρασύτητα (σε κάποιον) ή του κάνω τον έξυπνο: πήγε να µου τη 
βγει χθες αλλά τον έβαλα στη θέση του! (ii) φέροµαι µε συγκεκριµένο 
τρόπο (σε κάποιον): γιατί µου τη βγαίνεις έτσι; (ε) TIJ βγαίνω από 
(τα) αριστερά (σε κάποιον) βλ. λ. αριστερός (στ) (αργκό) δεν 

µου (τη) βγαίνει κανείς κανείς δεν µπορεί να τα βάλει µαζί µου: στο 
τάβλι ~! (ζ) βγαίνω (έξω) απ' τα ρούχα µου αγανακτώ: όταν ακούω 
τέτοιες απόψεις από νέα παιδιά, ~! (η) µου βγαίνει η ψυχή | το λάδι | 
η Παναγία | η πίστη εξαντλούµαι, καταταλαιπωρούµαι: κάθε φορά 
που έχω µάθηµα σ' αυτό το τµήµα, ~! (θ) (κάτι) µου βγαίνει ξινό | από 
τη µύτη (κάτι) µε ταλαιπωρεί πάρα πολύ αντί να µε ευχαριστήσει, 
όπως θα περίµενε κανείς: µου βγήκε ξινή η εκδροµή, µ'όλες αυτές τις 
αναποδιές που µου έτυχαν στον δρόµο (ι) φτου και βγαίνω φράση 
που λέει το παιδί το οποίο «τα φυλάει» στο παιχνίδι «κρυφτό» όταν 
τελειώσει ο χρόνος κατά τον οποίο δεν κοιτάζει πού κρύβονται τα 
άλλα παιδιά και τα ειδοποιεί ότι ξεκινά το ψάξιµο, για να τα βρει 
(ια) (κάτι) µου βγαίνει (i) αισθάνοµαι ότι µπορώ να κάνω κάτι, ότι 
έχω τη διάθεση: µη µου ζητάς να του κάνω πλάκα- δεν µου βγαίνει! 
(ii) αισθάνοµαι κάτι ως αποτέλεσµα συγκεκριµένου ερεθίσµατος: 
όποτε τη συναντάω, µου βγαίνει να τη βρίσω! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γδύνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < εβγαίνω < *εγβαίνω < έκβαίνω < έκ + βαίνω. Ορισµέ-
νες φρ. είναι ήδη µεσν., λ.χ. βγαίνω στο φως, βγαίνω από τη µέση, 
βγαίνουν τα µάτια µου, ενώ το ίδιο συµβάλει και µε τις σηµ. «φεύ-
γω», «ανατέλλω, αναβλύζω», «αναδίδοµαι», «προέρχοµαι», «φυτρώ-
νω», «προκύπτω», «πραγµατοποιούµαι» κ.ά.]. 

βγαλµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει βγει από κάπου: µια φωνή 
~ απ' την ψυχή µας- ΦΡ. απ' τα κόκκαλα βγαλµένος (από τον στίχο 
«απ' τα κόκκαλα βγαλµένη των Ελλήνων τα ιερά...» τού εθνικού 
ύµνου) ως χαρακτηρισµός για κάποιον πολύ αδύνατο · 2. εξαρθρω-
µένος: ~ χέρι | ώµος. 

βγάλσιµο (το) [µεσν.] {βγαλσίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να βγάλει 
κανείς (κάτι) από εκεί όπου βρίσκεται: το ~ τού δοντιού · 2. η εξάρ-
θρωση: το ~ τού ώµου 3. (λαϊκ.-σπάν.) η αφόδευση: πρώτη φορά βλέ-
πω τέτοια ~. 

βγήκα ρ. → βγαίνω 
Β∆. βορειοδυτικός, -ή, -ό, βορειοδυτικά. 
βδέλλα κ. (λαϊκότ.) αβδέλλα (η) {βδελλών} 1. υδρόβιο σκουλήκι που 

ζει αποµυζώντας το αίµα άλλων ζώων παλαιότ. χρησιµοποιόταν για 
θεραπευτικούς σκοπούς σε αφαιµάξεις· (µτφ.) 2. πρόσωπο που 
προσκολλάται ενοχλητικά σε άλλους: µου έγινε ~ ΣΥΝ. κολλητσίδα, 
τσιµπούρι 3. πρόσωπο που ζει παρασιτικά, εις βάρος άλλων. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *βδέλ-jα < I.E. *bdel-, τής οποίας η συνεσταλµ. βαθµ. απαντά 
στο ρ. βδάλλω < *bdl- «αρµέγω, αποµυζώ», που συνδ. µε γερµ. tullen 
«πίνω, µεθώ», tulken «ρουφώ, αποµυζώ»]. 

βδέλυγµο (το) {βδελύγµ-ατος | -ατα, -άτων) οτιδήποτε προκαλεί αη-
δία, αποτροπιασµό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. βδελύττοµαι (βλ.λ.). Η λ. χρησιµοποιείται για πρώτη 
φορά στην Π.∆. (µετάφραση των Εβδοµήκοντα) αποδίδοντας το 
εβρ. Siqquts «αηδιαστικό πράγµα» και αναφέρεται κυρ. σε είδωλα και 
σε οτιδήποτε αηδιαστικό ενώπιον τού Θεού (π.χ. ∆ευτερονόµιον 29, 
16: και ε'ίδετε τα βδελύγµατα αυτών και τα είδωλα αυτών...)]. 

βδελυγµΐ'α (η) {χωρ. πληθ.} το αίσθηµα τής ηθικής αποστροφής, τής 
αηδίας ΣΥΝ. σιχασιά- ΦΡ. µετά βδελυγµίας µε αποτροπιασµό: παλιό-
τερα οι κοµουνιστές υποχρεώνονταν από τις αρχές να αποκηρύσσουν 
εγγράφως τον κοµουνισµό «µετά βδελυγµίας». [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
βδελύττοµαι (βλ.λ.)]. 

βδελυγµος (ο) → βδελύττοµαι 
βδελυρός, -ή (λογιότ. -ά), -ό (λόγ.) αυτός που προκαλεί αηδία και 

αποστροφή: ~ έγκληµα ΣΥΝ. αποτρόπαιος, απαίσιος, αποκρουστικός, 
απεχθής, σιχαµερός. — βδελυρότητα (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*βδε-λυ-λός (µε ανοµοίωση -λός > -ρός) < βδ-έω «πέρ-δοµαι» < *bzd- < 
*pzd-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *pezd- «πέρδοµαι», πβ. λατ. pedo, 
γαλλ. péter, ιταλ. peto κ.ά.]. 

βδελύττοµαι ρ. µετβ. αποθ. {εύχρ. στον ενεστ.} (λόγ.) αισθάνοµαι 
αποστροφή και αηδία (προς κάτι)· σιχαίνοµαι: ~ τη συκοφαντία ΣΥΝ. 
απεχθάνοµαι, αποστρέφοµαι. — βδελυγµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ✈  βδελύττοµαι < βδελυρός (βλ.λ.)]. 

βδοµάδα (η) → εβδοµάδα 
βδοµαδιάτικος, -η, -ο (καθηµ.) 1. αυτός που αναφέρεται ή αναλογεί 
σε µία εβδοµάδα, εβδοµαδιαίος 2. βδοµαδιάτικο (το) η χρηµατική 
αµοιβή για την εργασία µιας εβδοµάδας: παίρνω το ~ || ζω µε το ~. 

β ε (το) {άκλ.} 1. οτιδήποτε έχει το σχήµα τού λατινικού V: το κέντη-
µα στην άκρη σχηµατίζει ~ 2. το άνοιγµα για τον λαιµό σε µπλούζες, 
φορέµατα, που έχει κοπεί σε σχήµα V: το φόρεµα έχει ένα βαθύ ~ || 
µπλουζάκι µε ~ 3. (συνεκδ.) µπλούζα ή φόρεµα που έχει άνοιγµα στον 
λαιµό µε σχήµα V: φέτος είναι στη µόδα τα ~ 4. το σήµα τής νίκης 
που σχηµατίζεται µε τη γροθιά κλειστή και όρθιους και ανοιχτούς 
τον δείκτη και το µεσαίο δάχτυλο (V = Victory, χειρονοµία τού Βρε-
τανού πρωθυπουργού Ου. Τσώρτσιλ κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο). 

Βεατρίκη (η) 1. όνοµα ηγεµονίδων τής Ευρώπης 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Béatrice < µτγν. λατ. beatrix < λατ. επίθ. 
beatus «ευτυχισµένος, µακάριος»]. 

βέβαια επίρρ. [µεσν.] 1. (απολύτως, ως προτασιακό επίρρ., ως απά-
ντηση σε ερώτηση) χωρίς αµφιβολία, οπωσδήποτε: -Θα σας δούµε 
στη δεξίωση; —1| -Πιστεύετε ότι θα έχουµε τελειώσει µέχρι τον Αύ-
γουστο; —! ΣΥΝ. αναµφίβολα, ασφαλώς, σίγουρα 2. (ειδικότ. στην αρχή 
περιόδου) για να δηλωθεί ότι ακολουθεί πρόταση που περιέχει 
επιφύλαξη ή συµπληρωµατική σκέψη τού οµιλητή: ~, η επιλογή αυτή 
εγκυµονεί κινδύνους || ~, µια τέτοια αντιµετώπιση τού θέµατος µπορεί 
να µας απαλλάξει από ορισµένα προβλήµατα || ~, θα µπορούσε να πει 
κανείς ότι υπερβάλλω... 3. (κυρ. για κάτι αντίθετο ή αρνητικό προς 
τη δική µας άποψη | θέση) όπως είναι φυσικό, αναµενόµενο: θα 
υπάρξουν, ~, αντιδράσεις- εµείς όµως, θα συνεχίσουµε || όλες οι αντί-
θετες απόψεις πρέπει, ~, να ληφθούν υπ' όψιν 4. (+και) (εµφατ.) για 
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βεβαίωση τού περιεχοµένου τής πρότασης που ακολουθεί: και ~ θα έρθω || - 
και θα σε βοηθήσω ΣΥΝ. ασφαλώς. Επίσης (λόγ.) βεβαίως [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ειλικρινά, ευχάριστος, προηγουµένως. 

βέβαιος, -η (λόγ. -αία), -ο 1. αυτός για τον οποίο δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία 
ή αµφισβήτηση: η ψήφιση τού νοµοσχεδίου θεωρείται ~ || τον έσωσε από ~ 
θάνατο ΣΥΝ. σίγουρος, αναµφίβολος, αναµφισβήτητος, αναντίρρητος ΑΝΤ. 
αβέβαιος, αµφίβολος· ΦΡ. το βέβαιο(ν) είναι... αυτό που µπορεί να πει κανείς 
µε σιγουριά, αυτό που δεν επιδέχεται αµφισβήτηση: ~ ότι έχει τη διάθεση να 
µας βοηθήσει 2. (για πρόσ.) αυτός που γνωρίζει κάτι καλά, που είναι 
πεπεισµένος για κάτι: είσαι απολύτως ~ για την ειλικρίνεια του; || είµαι ~ ότι θα 
πετύχεις- ΦΡ. είµαι βέβαιος για τον εαυτό µου έχω εµπιστοσύνη στις 
ικανότητες, στις δυνάµεις µου, έχω αυτοπεποίθηση, σιγουριά για τον εαυτό 
µου. [ΕΤΥΜ αρχ. < *βεβα-υσ-ιος, µε αναδιπλασιασµένο θ. *βεβα-, το οποίο 
απαντά και στον µτχ. τ. τού παρακ. βεβα-ώς (ρ. βαίνω). Σύµφωνα µε την 
ετυµ., το επίθ. βέβαιος θα σήµαινε αρχικώς «αυτόν που προχωρεί σταθερά, 
που βαδίζει µε σιγουριά», από όπου προήλθε και η σηµ. «αναµφισβήτητος, 
σίγουρος»]. 

βεβαιότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η απουσία αµφιβολίας (για κάτι), η 
σιγουριά (ότι κάτι ισχύει, θα συµβεί οπωσδήποτε κ.λπ.): εκφράζω τη ~ ότι όλα 
θα εξελιχθούν όπως τα προβλέψαµε || έχω τη ~ ότι θα νικήσουµε στις εκλογές || 
µε απόλυτη ~ για την ορθότητα των θέσεων του... || υπήρχε σε όλους η ~ για την 
πρόκριση ΑΝΤ. αβεβαιότητα, αµφιβολία, επιφύλαξη. 

βεβαιώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {βεβαίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάτι) βέβαιο· 
πιστοποιώ (προφορικώς ή εγγράφως): βεβαίωσε ενόρκως τις κατηγορίες || 
φρόντισε να βεβαιώσεις την πληροφορία (να την εξακριβώσεις) ΣΥΝ. 
επιβεβαιώνω, επικυρώνω 2. (κατ' επέκτ.) πείθω (κάποιον για κάτι): τον 
βεβαίωσε πως όλα θα πάνε καλά ΣΥΝ. διαβε-βαιώ, εγγυώµαι, δίνω τον λόγο 
µου 3. (µεσοπαθ. βεβαιώνοµαι) (+για) γίνοµαι βέβαιος, πείθοµαι για κάτι: - 
για την επάρκεια των στοιχείων ΣΥΝ. σιγουρεύοµαι. Επίσης (λόγ.) βεβαιώ {-
οίς, -οί...}. 

βεβαίωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η δήλωση µε την 
οποία παρουσιάζει κανείς (κάτι) ως βέβαιο: έλαβε τη ~ ότι το αίτηµα του θα 
ικανοποιηθεί || υπήρξε - για την τήρηση τής αναπτυξιακής πολιτικής ΣΥΝ. 
πιστοποίηση 2. (συνεκδ.) το έγγραφο µε το οποίο βεβαιώνει κανείς (κάτι): 
χορηγώ ~ || υπογράφω τη ~ || υποβάλλω ~ ιατρού για την κατάσταση τής υγείας 
µου || αίτηση για χορήγηση βεβαιώσεως || για τη θεώρηση των δελτίων 
απαιτείται ~ εγγραφής στο Τ.Ε.Β.Ε. || υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως (βλ. λ. 
ψευδής) ΣΥΝ. πιστοποιητικό 3. (σπανιότ.) η επιβεβαίωση, η δήλωση ότι 
(κάτι) ισχύει πράγµατι: δεν υπήρξε ~ τής πληροφορίας ΣΥΝ. εξακρίβωση. 

βεβαιωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που βεβαιώνει, επικυρώνει: ~ έγγραφο | 
απόδειξη | στοιχείο ΣΥΝ. επικυρωτικός 2. ΓΛΩΣΣ. βεβαιωτικό επίρρηµα 
άκλιτη λέξη που επιβεβαιώνει αυτό που δηλώνει το ρήµα ή η πρόταση, λ.χ. 
βεβαίως, σωστά, πράγµατι. 

βεβαρηµένος, -η, -ο 1. αυτός που βαρύνεται από νοµικό ή ηθικό παράπτωµα: ~ 
συνείδηση | παρελθόν | ιστορικό- ΦΡ. βεβαρηµένο ποινικό µητρώο το ποινικό 
µητρώο στο οποίο έχουν καταγραφεί πολλές καταδίκες 2. αυτός που έχει 
υποστεί πολλά, που την κατάσταση του βαρύνουν πολλά προβλήµατα: αυτή η 
αρρώστια επιδείνωσε την ήδη ~ υγεία του 3. φορτωµένος (µε ευθύνες, µε 
πιεστικά πράγµατα): έχει ~ πρόγραµµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. βαρώ (-έω) «πιέζω µε το βάρος µου» µε 
παράλληλη σηµασιολ. επίδραση τού βαρύνω]. 

βεβαρηµένος ή βεβαρυµένος; Επειδή η λ. είναι µετοχή τού αρχ. 
συνηρηµένου ρ. βαρώ (βαρείς, -εί...), γράφεται κανονικά µε -η- (πβ. ωφελώ 
- ωφεληµένος, κτυπώ - κτυπηµένος, νικώ - νικηµένος κ.λπ.). Το βαρώ 
σήµαινε «καταπιέζω µε το βάρος µου, επιβαρύνω», οπότε και βεβαρηµένος 
θα πει «φορτωµένος, πιεζόµενος από υποχρεώσεις». Η συσχέτιση µε το ρ. 
βαρύνω και η σηµασιακή επίδραση τού ρ. επιβαρύνω συντελεί ώστε να 
γράφεται ενίοτε και ως βεβαρυµένος. 

βέβηλος, -η, -ο 1. αυτός που δεν δείχνει τον απαιτούµενο σεβασµό και 
καταπατεί κάτι όσιο και ιερό· µιαρός, ανόσιος: ~ χέρια έκλεψαν µια πολύτιµη 
εικόνα τής Παναγίας ΣΥΝ. ανίερος, βδελυρός, ασεβής, ιερόσυλος ΑΝΤ. όσιος, 
ιερός 2. (µτφ. ως ουσ.) αυτός που µε τη δραστηριότητα του σε τέχνη, 
επιστήµη, εργασία κ.λπ. προσβάλλει τον ίδιο τον χώρο στον οποίο 
δραστηριοποιείται: ποιος επέτρεψε σε αυτούς τους ~ να δώσουν συναυλία στον 
ναό τής µουσικής; ΦΡ. (αρ-χαιοπρ.) εκάς οι βέβηλοι! (έκάς οί βέβηλοι) µακριά 
οι βέβηλοι! (για περιπτώσεις στις οποίες διαµαρτύρεται ή αγανακτεί κανείς 
για την παρουσία ή την ελευθερία δράσεως που δίνεται σε ανθρώπους οι 
οποίοι προσβάλλουν, κατά τη γνώµη του, µε τις πράξεις και τα έργα τους κάτι 
που θεωρείται ιερό, λ.χ. τέχνη, επιστήµη, θρησκεία κ.ά.): «~» ήταν ο τίτλος 
τού άρθρου που αναφερόταν στην προσεχή εκδήλωση µοντέρνας τέχνης σε 
βυζαντινό ναό τής συµπρωτεύουσας. — βέβηλα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µη ιερός τόπος, όπου µπορεί κανείς να πατήσει» 
(επειδή έτσι ερµηνευόταν η στάση των ασεβών ανθρώπων), αβεβ. ετύµου. 
Έχουν προταθεί οι εξής ετυµ.: (α) < βεβη- | βέβάλος < *βεβα-λός, όπου το 
αναδιπλασµένο θ. βεβη- απαντά και στον παρακ. βέβη-κα, ρ. βαίνω (βλ. κ. 
βέβαιος) (β) < βέ-βηλος < *βέ βηλοϋ «έξω από το κατώφλι», όπου *βέ 
«χωρίς» (πβ. λιθ. be «χωρίς») και βηλός «κατώφλι» (< βαίνω), πβ. λατ. 
profanus «ασεβής» < pro fanum «προ τού ναού»]. 

βεβηλώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {βεβήλω-σα, -θηκα, -µένος} προσβάλλω την 
ιερότητα προσώπου, τόπου, αντικειµένου, γεγονότος κ.λπ.: ~ ναό 

Ι άσυλο | τάφο || τη µνήµη κάποιου ΣΥΝ. µιαίνω, µολύνω, σπιλώνω, ατιµάζω, 
ιεροσυλώ, (λαϊκ.) µαγαρίζω ΑΝΤ. καθαγιάζω, εξαγιάζω. βεβήλωση (η) [µτγν.] {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η προσβολή τής ιερότητας (προσώπου, τόπου, 
αντικειµένου, γεγονότος κ.λπ.): ~ ναού | τάφου από σατανιστές || η κριτική αυτή 
αποτελεί πράξη βεβήλωσης στη µνήµη τού µεγάλου ηγέτη ΣΥΝ. ιεροσυλία ΑΝΤ. 
καθα-γιασµός, εξαγιασµός. βεβιασµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που γίνεται 
βιαστικά, χωρίς προηγούµενη σκέψη και σχεδιασµό: Μην κάνεις ~ ενέργειες! 
Σκέψου πρώτα και µετά αποφάσισε || στην πολιτική δεν πρέπει να κάνει κανείς ~ 
κινήσεις || οι ~ αποφάσεις οδηγούν σε αποτυχία ΣΥΝ. βιαστικός, πρόχειρος, 
σπασµωδικός ΑΝΤ. µελετηµένος, σχεδιασµένος, προγραµµατισµένος. — 
βεβιασµένα επίρρ. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. βιάζω (< βία)]. Βεγγάζη 
(η) πόλη τής ΒΑ. Λιβύης στη Μεσόγειο Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. < αραβ. Benghazi 
«γυιοι τού κατακτητή». Η πόλη συµπίπτει µε την αρχ. περιοχή των Εσπερίδων 
(όπου, κατά τη µυθολογία, φυλάσσονταν τα χρυσά µήλα), ενώ αργότερα έλαβε 
το όνοµα Βερενίκη από τη σύζυγο τού Πτολεµαίου Γ], Βεγγόλη (η) περιοχή τής 
ΒΑ. Ινδίας στις εκβολές τού Γάγγη. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Bengal < χίντι 
Bangäh" (βλ. το οµόρρ. Μπα-γκλαντές)]. βεγγαλικά (το) πυροτέχνηµα που, όταν 
αναφλέγεται, παράγει πολύχρωµες, λαµπρές φλόγες: συνηθίζεται να ρίχνουν 
βεγγαλικά µόλις ακουστεί το «Χριστός Ανέστη». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < 
Βεγγάλη, περιοχή των ΒΑ. Ινδιών, πβ. αγγλ. bengal light, γαλλ. feux de bengale, 
γερµ. bengalisches Licht κ.ά.]. βεγκέρο (η) {δύσχρ. βεγκερών} ελλην· εσπερίδα- 
η βραδινή συγκέντρωση σε σπίτι ή στο ύπαιθρο για συναναστροφή και 
διασκέδαση ΣΥΝ. σουαρέ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. veggheria < µτγν. λατ. vigulare < vigul | vigil «άγρυπνος, 
φύλακας»]. βεγόνια (η) → µπιγκόνια 
Βεγορίτις (η) {Βεγορίτιδ-ος, -α} λίµνη τής ∆. Μακεδονίας µεταξύ τής 
Φλώρινας και τής Έδεσσας. Επίσης Βεγορίτιδα. [ΕΤΥΜ < αρχ· Βεγορίτις 
(λίµνη), αγν. ετύµου, που παραδίδεται και µε τη λατ. ονοµασία Begoritis lacus]. 
Βέδες (οι) [1864] [Βεδών) ΘΡΗΣΚ. θρησκευτικά κείµενα που συνετέθησαν στην 
Ινδία στη σανσκριτική γλώσσα κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και 
περιλαµβάνουν τέσσερεις συλλογές λειτουργικού περιεχοµένου και τρία 
υποµνήµατα των συλλογών. — βεδικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού σανσκρ. veda «σοφία» < I.E. *weid- «βλέπω -
γνωρίζω», πβ. λατ. videre «βλέπω» (> γαλλ. voir, ισπ. ver), αγγλ. wise «σοφός», 
γερµ. wissen «γνωρίζω». Οµόρρ. εΓδος, εϊδον | ϊδω, οϊδα]. βεδισµός (ο) {χωρ. 
πληθ.} ΘΡΗΣΚ. η θρησκεία των Ινδών µέχρι την επικράτηση τού βραχµανισµού, 
κύριο χαρακτηριστικό τής οποίας είναι η πίστη ότι η λύτρωση επιτυγχάνεται διά 
των έργων (δηλ. τής θυσίας, τής άσκησης, τής επιτέλεσης ηθικών καθηκόντων 
κ.λπ.) και όχι λ.χ. µέσω τής γνώσης (όπως στον βραχµανισµό). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. vedism. Βλ. κ. Βέδες]. Βεδουίνος (ο), Βεδουίνα (η) 
(δύσχρ. Βεδουίνων} κάθε µέλος των νοµαδικών πληθυσµών που περιπλανώνται 
στις έρηµους τής Μέσης Ανατολής και τής Β. Αφρικής. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. bédouin < αραβ. badawi «περιπλανώµενος, 
νοµάς» (< badw «έρηµος»)]. Β.Ε.Ε. (το) Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
Βελζεβούλ -> Βεελζεβούλ 
βεζίρης (ο) {βεζίρηδες}, βεζίρισσα (η) {δύσχρ. βεζιρισσών) 1. ανώτατος 

διοικητικός και πολιτικός άρχοντας των µουσουλµανικών κρατών τής 
Ανατολής, µε ποικίλες αρµοδιότητες ανά εποχή· ΦΡ. (µτφ.) θα σε κάνω βεζίρη 
θα σε ανταµείψω πλουσιοπάροχα 2. Μέγας Βεζίρης βεζίρης µε αυξηµένες 
αρµοδιότητες σε διοικητικό, στρατιωτικό και νοµοθετικό επίπεδο· 
πρωθυπουργός. — βεζιρόπουλο (το), βεζιρο-πούλα (η). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. vezir < αραβ. vasir «αχθοφόρος - ο επιφορτισµένος µε 
κρατικές υποθέσεις», πβ. κ. υπουργός]. Βεζούβιος (ο) ηφαίστειο τής Ιταλίας Ν. 
τής Νάπολης. [ΕΤΥΜ. < λατ. Vesuvius, αβεβ. ετύµου, πιθ. ανάγεται σε προ- 
I.E. ρίζα *ves «βουνό»]. βελάδα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} επίσηµο ανδρικό µαύρο 
ένδυµα, παρόµοιο µε το φράκο. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. velada < λατ. velata, ρ. velo «καλύπτω, ενδύω», πβ. κ. βέλο]^ 
βελάζω ρ. {βέλασα} (για πρόβατο, κατσίκι) βγάζω τη χαρακτηριστική φωνή 
των προβάτων (το «µπε-µπε»). — βέλασµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., ηχοµιµητική 
λ.]. βελανίδι (το) → βαλανίδι βελανιδιά (η) → βαλανιδιά 
βελατούρα (η) {χωρ. πληθ.} µορφή ασταριού (βλ.λ.) για λαδοµπογιές. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. velatura, αρχική σηµ. «επίστρωµα (χρώµατος, υφάσµατος)», < λατ. 
velatus, µτχ. τ. τού ρ. velare «καλύπτω»]. Βέλγιο (το) (Βελγίου) (ολλ. 
Koninkrijk België, γαλλ. Royaume de Belgique = Βασίλειο τού Βελγίου) 
κράτος τής ∆. Ευρώπης µε πρωτεύουσα τις Βρυξέλλες, επίσηµες γλώσσες τη 
Φλαµανδική (Ολλανδική), τη Βαλλονική (Γαλλική) και τη Γερµανική και 
νόµισµα το βελγικό φράγκο (2002: ευρώ). — Βέλγος (ο), Βέλγα κ. Βελγίδα (η) 
[1896], βελγικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) βελγικός, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Belgique | ολλ. België < λατ. Belgium, αβεβ. ετύµου. Η 
πρώτη µνεία περί Βελγίου γίνεται το 57 µ.Χ., όπου το όνοµα Belgae 
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(ίσως < κελτ. volca «ενεργός, ευµετάβλητος») προσδιόριζε µια φυλή κελτικής 
καταγωγής, η οποία κατοικούσε µεταξύ των ποταµών Σηκουάνα και Ρήνου. 
Κατά τον 3ο αι. η σηµερινή έκταση τής χώρας αποκαλείται Gallia Belgica. Η 
επίσ. ονοµασία «Βασίλειο τού Βελγίου» υιοθετήθηκε το 1831, οπότε το 
Βέλγιο αποσχίσθηκε από το Βασίλειο των Κάτω Χωρών και έγινε ανεξάρτητο 
κράτος]. 

βελέντζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} βαρύ µάλλινο κλινοσκέπασµα µε ή χωρίς 
φλόκια. 
[ΕΤΥΜ. µεσν· < τουρκ. velence, ίσως < ιταλ. valencienne(s), από την 
οµώνυµη πόλη τής Φλάνδρας, που ήταν φηµισµένη για τα κεντήµατα της]. 

Βελζεβουλ κ. Βεελζεβουλ (ο) {άκλ.} 1. ο άρχοντας των δαιµόνων, ο Σατανάς 
2. (µτφ.) (α) ο πανούργος και δόλιος χαρακτήρας ΣΥΝ. διάβολος, σατανάς (β) 
(σπάν.) ζωηρό και άτακτο παιδί. Επίσης Βε)ε)λζε-βούλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διάβολος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Baal-zebub «άρχοντας των µυγών». Με το όνοµα αυτό 
είναι γνωστή στην Π.∆. µια φιλισταϊκή θεότητα, τής οποίας η λατρεία 
καταδικαζόταν. Είναι πιθ. ότι η ονοµασία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο 
Βεελζεβουλ συνήθιζε να χρησµοδοτεί δίνοντας οιωνούς ή οράµατα µέσω των 
µυγών. Ίσως όµως η εβρ. ονοµασία Baal-zebub είναι υποτιµητική παραλλαγή 
τής ονοµασίας Baal-zebul «άρχοντας των αρχόντων», κάτι που συνήθιζαν οι 
Εβραίοι, όταν ήθελαν να δείξουν την περιφρόνηση τους προς τους ψεύτικους 
θεούς. Στην Κ.∆. ο Βεελζεβουλ ταυτίζεται µε τον Σατανά ως άρχοντα των 
δαιµόνων, π.χ. Λουκ. 11, 15: τινές δέ εξ αυτών εϊπον εν Βεελζεβουλ τω άρχοντι 
των δαιµονίων έκβάλλει τα δαιµόνια]. 

βεληγκέκος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ήρωας τού θεάτρου σκιών (Καραγκιόζη)· 
Τουρκαλβανός στην υπηρεσία τού πασά (ή τού µπέη ή τού σουλτάνου) 2. 
(µτφ.) πρόσωπο που τροµοκρατεί µε τη συµπεριφορά του ή προσπαθεί να 
επιβληθεί µε βίαιο τρόπο (πβ. λ. δερβέναγας, γκιουλέκας). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. Veli-Gek < veli «προστάτης, κηδεµόνας - συγγενής» + Gek 
«Γκέκας, µέλος αλβανικής φυλής» (< αλβ. gegë)]. 

βεληνεκές (το) [1870] {βεληνεκ-ούς | -ή, -ών} 1. η απόσταση από το σηµείο 
βολής ώς το σηµείο πτώσεως τού βλήµατος πυροβόλου όπλου: µέσο | µικρό | 
µεγάλο ~ || το µέγιστο ~ ενός πυροβόλου 2. (µτφ.) η απήχηση, η επιρροή στο 
κοινωνικό σύνολο: ηγέτης µεγάλου πολιτικού ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβέλεια. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. *βεληνεκής < βέλος + -ηνεκής (µε 
έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < θ. ενεκ-, πβ. αόρ. β' ήνεγκ-ον 
(ρ. φέρω), αρχ. δι-ηνεκ-ής (βλ.λ.)]. 

Βελιγράδι (το) {Βελιγραδίου} η πρωτεύουσα τής Σερβίας. [ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. 
Beograd «λευκή πόλη» < beo «λευκός» (συνδ. ετυµολογικά µε το Άλβιών) + 
grad «πόλη». Η πόλη χτίστηκε τον 11ο αι. πάνω σε ένα αρχ. κελτικό φρούριο 
τού 4ου αι π.Χ., που ήταν γνωστό µε τη λατ. ονοµασία Singidunum «φρούριο 
των υδάτων». Το 1402 το Βελιγράδι έγινε πρωτεύουσα τής Σερβίας]. 

Βελλεροφοντης (ο) ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Γλαύκου (ή τού Ποσειδώνα) και τής 
Ευρυµέδης (ή Ευρυνόµης)· ιππεύοντας τον Πήγασο σκότωσε τη Χίµαιρα και 
κατατρόπωσε τις Αµαζόνες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αγν. ετύµου, που από τους αρχαίους ερµηνευόταν 
παρετυµολογικά ως «φονέας τού Βελλέρου (τυράννου τής Κορίνθου)». Το β' 
συνθ. -φόν-της ανάγεται πιθ. στο θ. τής λ. φόνος (βλ.λ.), πβ. κ. αρχ. άνδρο-
φόντης]. 

βέλο (το) 1. λεπτό δικτυωτό ύφασµα που καλύπτει τα γυναικεία καπέλα ή και 
µέρος από το πρόσωπο: η κυρία φορούσε καπέλο µε βέλο και γάντια 2. 
(ειδικότ.) το πέπλο τής νύφης. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. velo < λατ. velum «κάλυµµα, παραπέτασµα», πβ. κ. βε-λάδα]. 

βελοειδής, -ής, -ές [1852] {βελοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το 
σχήµα τού βέλους. 

βελοθηκη (η) [µτγν.] {βελοθηκών} η θήκη για βέλη ΣΥΝ. φαρέτρα. 
βελόνα (η) {βελονών} 1. λεπτή µεταλλική ράβδος (διαφόρων µεγεθών) που το 

ένα άκρο της είναι αιχµηρό, ενώ το άλλο είναι πλατύτερο και συχνά φέρει 
οπή, ώστε να περνά κλωστή· χρησιµοποιείται για ράψιµο, κέντηµα ή πλέξιµο 
(βλ. κ. λ. σακοράφα): µεγάλη | µικρή | χοντρή - || περνάω την κλωστή στη ~ || 
τρυπώ µπαλόνι µε ~· ΦΡ. (α) (µτφ.) κάθοµαι (πάνω) σε βελόνες έχω έντονη 
ανησυχία και αγωνία (για κάτι) ΣΥΝ. κάθοµαι στα καρφιά | σε αναµµένα 
κάρβουνα (β) (γυρεύω | ψάχνω) ψύλλους | βελόνες στ' άχυρα βλ. λ. άχυρο 2. 
(συνεκδ.) το επάγγελµα τής µοδίστρας: την έριξαν από µικρή στη ~ · 3. ενέσι-
µα ναρκωτικά (κυρ. ηρωίνη): δυστυχώς έπεσε κι αυτός στη ~ 4. (γε-νικότ.) 
κάθε όργανο ή αντικείµενο που έχει αιχµηρή άκρη ή σχήµα βελόνας, λ.χ. τα 
φύλλα τού πεύκου (οι πευκοβελόνες), ο δείκτης τού ρολογιού και τής πυξίδας 
κ.ά. 5. (ειδικότ.) η απόληξη τού βραχίονα στα στερεοφωνικά συγκροτήµατα, η 
ακίδα τού πικάπ, η οποία έρχεται σε επαφή µε τον δίσκο καθώς αυτός 
περιστρέφεται και συµβάλλει στην αναπαραγωγή τού ήχου 6. ΙΑΤΡ. (α) λεπτός 
αιχµηρός σωλήνας σε διάφορα σχήµατα, στερεωµένος σε σύριγγα, για ενέσεις, 
αφαιµάξεις ή παρακεντήσεις (β) αιχµηρή µεταλλική ράβδος που χρη-
σιµοποιείται στη χειρουργική για τη ραφή ιστών τού ανθρώπινου σώµατος. 
Επίσης (λόγ.) βελόνη [αρχ.]. — (υποκ.) βελονίτσα κ. βελο-νούλα (η) κ. 
βελονάκι (βλ.λ.) κ. βελόνι (βλ.λ.) (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. βελόνη< I.E. *gwel- 
«ρίχνω, πετάω» (πβ. βέλ-ος,βάλ-λω) + παραγ. επίθηµα -όνη, το οποίο απαντά 
σε εργαλεία και σκεύη, π.χ. άκ-όνη, σφενδ-όνη κ.ά. Η λ. βελόνη είναι σχετικά 
νεότερη (απαντά στον Αριστοφάνη και τον Αισχίνη) εν συγκρίσει µε την 
αρχαιότατη λ. βέλος (οµηρική), πράγµα που δικαιολογεί τη σηµασιολογική 
µεταβολή από τη σηµ. «βέλος, εκσφενδονιζόµενο αντικείµενο» στη σηµ. 
«αιχµηρό αντικείµενο, όργανο ραφής»]. 

βελονάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. βελόνα µεγαλύτερη σε ύψος και χοντρότερη σε 
πάχος σε σχέση µε αυτήν τού ραψίµατος, που καταλήγει σε αγκιστρωτό άκρο 
και χρησιµοποιείται στο πλέξιµο: έπλεκε µια κουβέρτα µε ~ 2. (συνεκδ.) το 
πλέξιµο µε τη βελόνα αυτή: µαθαίνει ~. 

βελόνι (το) [µεσν.] {βελον-ιού | -ιών} 1. µικρή βελόνα· ΦΡ. (α) (για πρόσ.) 
περασµένος απ' τού βελονιού την τρύπα βασανισµένος και πολύπαθος 
άνθρωπος (β) θα χάσει | σιγά µη χάσει η Βενετία βελόνι (από πληρέστερη φρ. 
θα χάσει η Πόλη πέρπερο κι η Βενετία βελόνι) για ασήµαντη, ανάξια λόγου 
απώλεια: Γιατί διαµαρτύρεται; ∆εν θα βγει µια µέρα βόλτα και ~! 2. εργαλείο 
για την κατεργασία τής πέτρας 3. (µτφ.) το ενέσιµο ναρκωτικό. 

βελονιά (η) 1. το τρύπηµα µε βελόνα 2. (συνεκδ.) η απόσταση ανάµεσα σε δύο 
διαδοχικά τρυπήµατα τής βελόνας: πυκνές | αραιές - 3. ραφή ή κέντηµα µε 
βελόνα (βλ. κ. λ. σταυροβελονιά) 4. (µτφ. συνήθ. στον πληθ.) ξαφνικός και 
οξύς πόνος, που µοιάζει µε τσίµπηµα βελόνας: αισθάνοµαι βελονιές στα πόδια 
µου ΣΥΝ. τσίµπηµα. 

βελονιάζω ρ. µετβ. {βελόνιασ-α, -µένος} 1. περνώ (την κλωστή) στην τρύπα 
τής βελόνας 2. ράβω αραιά και πρόχειρα, τρυπώνω 3. τσιµπώ µε τη βελόνα, 
αγκυλώνω: βελόνιασε από τη βιασύνη της το δάχτυλο της · 4. αρµαθιάζω τον 
καπνό. — βελόνιασµα (το). 

βελονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} αρχαιότατη κινεζική θεραπευτική µέθοδος που 
εισήχθη και στην Ευρώπη από τον 18ο αι. και συνίσταται στην τοποθέτηση 
βελονών ποικίλης διαµέτρου, σχήµατος και µήκους σε συγκεκριµένα σηµεία 
τού σώµατος (κυρ. απολήξεις νευρικών ινών), τα οποία αντιστοιχούν στις 
θέσεις των πασχόντων εσωτερικών οργάνων ενδείκνυται κυρ. στις οξείες και 
χρόνιες παθήσεις των οστών, των αρθρώσεων και των περιφερικών νεύρων. 
— βελονιστής (ο), βελονίστρια (η). [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. 
acupuncture]. 

βελονοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {βελονοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που το 
σχήµα του µοιάζει µε τής βελόνας: ~ φύλλο ΣΥΝ. βελονωτός. 

βελονοθεραπεία (η) {βελονοθεραπειών} ο βελονισµός (βλ.λ.). — 
βελονοθεραπευτής (ο), βελονοθεραπεύτρια (η), βελονοθεραπευτι-κός, -ή, -ό. 

βελονοθήκη (η) [µτγν.] {βελονοθηκών} θήκη για βελόνες. 
βελονωτος, -ή, -ό [1858] αυτός που µοιάζει µε βελόνα ΣΥΝ. βελονοειδής. 
βέλος (το) {βέλ-ους | -η, -ών} 1. µικρό και λεπτό (παλαιότ. ξύλινο) ακόντιο που 

εκσφενδονίζεται από το τόξο και φέρει µπροστά µετάλ-λινη ή οστέινη αιχµή 
και πίσω φτερά, τα οποία προσδίδουν σταθερότητα στην κατεύθυνση τής 
τροχιάς του: πετώ | ρίχνω | εξακοντίζω ~ || τέντωσε το τόξο του και σηµάδεψε 
µε το ~ το θήραµα ΣΥΝ. (λογοτ.) σαΐτα· ΦΡ. (α) εξ οικείων τα βέλη (λατ. telis 
nostrorum, Βιργιλ. Αινείας II 410-2) για περιπτώσεις στις οποίες η κριτική ή οι 
κατηγορίες προέρχονται από πρόσωπα τού συγγενικού ή φιλικού 
περιβάλλοντος (β) πάρθιον βέλος βλ. λ. πάρθιος2. (συνεκδ.) καθετί που έχει 
το σχήµα βέλους· (ειδικότ.) η καµπύλη ή ευθεία γραµµή µε αιχµή στην άκρη, 
που δείχνει την κατεύθυνση τής πορείας: για να πάτε στην πόλη, ακολουθήστε 
τα βέλη || στις πινακίδες υπάρχουν ~ που θα σας βοηθήσουν να στρίψετε εκεί 
όπου πρέπει ΣΥΝ. (καταχρ.) τόξο 3. (µτφ.) για πράξη ή συναίσθηµα που 
επιδρά έντονα σε αυτόν προς τον οποίο κατευθύνεται, που πληγώνει 
συναισθηµατικά, ψυχικά: τα βέλη τού έρωτα | τής ζήλιας | τής συκοφαντίας || 
τα ~ τής κριτικής στράφηκαν εναντίον του 4. το σύµβολο → που δηλώνει 
κατεύθυνση προς, ότι κάτι οδηγεί σε κάτι άλλο ή ότι το τµήµα λόγου που 
ακολουθεί παράγεται ή προκύπτει από αυτό που προηγείται. — (υποκ.) βελάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *gwel- «ρίχνω, πετάω», πβ. σανσκρ. gâlati «στάζει», 
αρχ. γερµ. quellan «αναβλύζω, ξεπηδώ» (> γερµ. Quelle «πηγή») κ.ά. Οµόρρ. 
βάλ-λω, βόλ-ος, από δισύλλ. ρίζα *βελη-: βλή-µα, βλη-τός και αρχ. βέλε-µνον]. 

βέλος - τόξο. Συχνή είναι η σύγχυση ανάµεσα στις δύο αυτές λέξεις. Λέµε 
π.χ. εσφαλµένως «Το τόξο δείχνει προς εκείνη την κατεύθυνση» αντί να 
πούµε «Το βέλος δείχνει...». Τόξο είναι το όπλο που εκτοξεύει βέλη. Αρα 
τόξο είναι αυτό που ρίπτει και βέλος αυτό που ρίπτεται, εκτοξεύεται από το 
τόξο. 

βελούδινος, -η, -ο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από βελούδο: ~ ύφασµα | 
πολυθρόνα | µαξιλάρι 2. (µτφ.) µαλακός και απαλός στην αφή σαν βελούδο: ~ 
δέρµα | χείλια | χάδι 3. ΠΟΛΙΤ. Βελούδινη Επανάσταση (αγγλ. velvet 
revolution) (α) η αναίµακτη κίνηση που εκδηλώθηκε το 1989 στην πρώην 
Τσεχοσλοβακία και οδήγησε στην πτώση τού κοµουνιστικού καθεστώτος (β) 
(γενικότ.) για κάθε επανάσταση που επιτυγχάνει τους σκοπούς της αναίµακτα. 
Επίσης βελουδένιος,-ια, -ιο. 

βελούδο (το) πολυτελές ύφασµα, στιλπνό και χνουδωτό στη µία του πλευρά: 
έπιπλο επενδυµένο µε ~ || ήταν ντυµένη στο ~ (σε ρούχα από βελούδο). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βελούδο < βεν. veludo < µτγν. λατ. villutus < λατ. villus 
«τρίχωµα, µαλλί»]. 

βελουτέ επίθ. {άκλ.} 1. µαλακός, απαλός στην αφή σαν το χνούδι, σαν το 
βελούδο: χαρτί - 2. (συνεκδ.) ευχάριστο στην αφή ή (προκειµένου για 
εδέσµατα) στη γεύση: γιαούρτι ~ 3. (στη µαγειρική) πλούσια λευκή σάλτσα 
που παρασκευάζεται από βούτυρο και αλεύρι (συχνά µε την προσθήκη 
αβγού). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. velouté < p. velouter < velours «βελούδο» < παλ. προ-βηγκ. 
vélos < λατ. villus «τρίχωµα, µαλλί»]. 

βελούχι (το) {βελουχ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) πηγή µε άφθονο νερό ή 
εγκατάσταση κοντά σε πηγή ή ποτάµι. [ΕΤΥΜ < µεσν. *βελοϋχι (πβ. τόπων. 
Βελούχι), αγν. ετύµου]. 



βελτιοδοξία 358 βεντέτα2 
 

βελτιοδοξία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η φιλοσοφική θεωρία σύµφωνα 
µε την οποία ο κόσµος, όσο κακός και αν είναι, µπορεί να βελτιωθεί 
ΣΥΝ. µελιορισµός. 
[ΕΤΥΜ. < βελτιο- (< βελτίων «καλύτερος») + -δοξία < δόξα «γνώµη, 
άποψη», απόδ. τού αγγλ. meliorism < λατ. melior «καλύτερος»]. 

βελτιστοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η επίτευξη τού κα-
λύτερου δυνατού, τού άριστου αποτελέσµατος: η ~ τής απόδοσης | 
τής παραγωγής ΣΥΝ. τελειοποίηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. optimisation]. 

βελτιστοποιώ ρ. µετβ. {βελτιστοποιείς... | βελτιστοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} κάνω (κάτι) βέλτιστο, άριστο, φέρνω (κάτι) στο κα-
λύτερο δυνατό επίπεδο: ~ την παραγωγική διαδικασία | τις συνθήκες 
εργασίας ΣΥΝ. τελειοποιώ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. optimise (< λατ. optimus «βέλτιστος, 
άριστος»)]. 

βέλτιστος, -η, -ο (λόγ.) ο καλύτερος δυνατός: ~ απόδοση | αποτέλεσµα 
ΣΥΝ. άριστος, τέλειος ANT. χωριστός, κάκιστος· ΦΡ. (α) (παροιµ.) το 
µη χείρον βέλτιστον (αρχ. παροιµία δυοίν κακοΐν προκειµένοιν, το 
µη χείρον βέλτιστον) για περιπτώσεις συγκαταβάσεως σε µια όχι και 
τόσο ευνοϊκή κατάσταση, µε το επιχείρηµα ότι θα µπορούσαν να 
συµβούν και χειρότερα ή όταν κανείς, έχοντας να επιλέξει ανάµεσα 
σε δύο πράγµατα, καταστάσεις κ.λπ., διαλέγει τελικά το λιγότερο κακό 
(επιζήµιο, βλαπτικό): προκειµένου να µείνω χωρίς δουλειά, προτίµησα 
να δουλέψω, έστω και µε λίγα χρήµατα- ~! (β) εύχοµαι τα βέλτιστα 
εύχοµαι ό,τι καλύτερο. — βέλτιστα επίρρ. [ΕΤΥΜ, αρχ., υπερθ. 
βαθµός τού συγκρ. βελτίων | βέλτερος, αβεβ. ετύ-µου, πιθ. < *βελ-τός 
«επιθυµητός», πβ. σανσκρ. baia- «δύναµη», λατ. de-bil-is «ανίσχυρος» 
κ.ά. Οι λ. βελτίων | βέλτερος και βέλτιστος χρησιµοποιήθηκαν 
αντίστοιχα στην Αρχαία ως συγκρ. και υπερθ. βαθµός τού επιθ. 
αγαθός µε ηθική σηµασία]. 

βελτιώνω ρ. µετβ. {βελτίω-σα, -θηκα, -µένος} φέρω (κάτι) σε καλύτε-
ρη κατάσταση, καθιστώ (κάτι) καλύτερο από ό,τι είναι: ~ την απόδο-
ση | την κατάσταση | τη θέση | την υγεία | τις σχέσεις µου µε κάποιον || 
ο καιρός αναµένεται προοδευτικά να βελτιωθεί || - τα Αγγλικά | τα 
Ελληνικά µου || νέα έκδοση βελτιωµένη ΣΥΝ. καλυτερεύω, 
αναβαθµίζω ANT. χειροτερεύω, επιδεινώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βελτίω (-όω) < αρχ. βελτίων «καλύτερος». Βλ. κ. βέλτι-
στος]. 

βελτίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η εξέλιξη 
προς το καλύτερο, η µεταβολή προς καλύτερη κατάσταση: ~ συνθη-
κών ζωής | τού καιρού | τής απόδοσης µαθητή | τής υγείας ασθενούς | 
των σχέσεων || βλέπω | σηµειώνω | παρουσιάζω ~ ΣΥΝ. καλυτέρευση 
ΑΝΤ. επιδείνωση· ΦΡ. βελτίωση βαθµολογίας η δυνατότητα που έχει 
µαθητής, σπουδαστής, φοιτητής ο οποίος δίνει εξετάσεις, να επανε-
ξεταστεί σε µάθηµα και να βελτιώσει την απόδοση του: δίνω για ~ 
ΣΥΝ. αναβαθµολόγηση 2. (συνήθ. στον πληθ.) η αλλαγή, η τροποποίη-
ση που αποσκοπεί στο να γίνει κάτι καλύτερο: επιφέρω τις απαραί-
τητες - σε κείµενο | χώρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός. 

βελτιώσιµος, -η, -ο [1861] αυτός που µπορεί να βελτιωθεί. 
βελτιωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που συντελεί στη βελτίωση: ~ 
µέτρα | παρέµβαση 2. βελτιωτικό (το) καθεµιά από τις χηµικές ου-
σίες που προστίθεται σε τρόφιµα, ποτά, καύσιµα κ.ά. για τη βελτίω-
ση των ιδιοτήτων τους (π.χ. τής γεύσης), για τη συντήρηση τους κ.λπ. 
(πβ. κ. λ. πρόσθετα, πρόσθετος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός. 

βενεδικτίνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κιτρινόχρωµο γαλλικό ηδύποτο (λι-
κέρ), που παρασκευάζεται από διάφορα αρωµατικά φυτά. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. bénédictine, ηδύποτο που παρασκευαζόταν από Βενεδικτίνους 
µοναχούς, < λατ. Benedictinus < benedictum «ευλογία» < bene «ευ, 
καλώς» + dictum «λόγος»]. 

Βενεδικτίνος (ο), Βενεδικτίνη (η) µοναχός τού τάγµατος τού Αγίου 
Βενεδίκτου. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Bénédictin < εκκλησ. λατ. benedictinus (βλ. κ. βενεδι-
κτίνη)]. 

Βενεζουέλα (η) (ισπ. Republica de Venezuela = ∆ηµοκρατία τής Βε-
νεζουέλας) κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα το Καράκας, επί-
σηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το µπολιβάρ. — Βενεζουε-
λανός (ο), Βενεζουελανή (η), βενεζουελανός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ισπ. 
Venezuela «µικρή Βενετία» (οπτικό δάνειο) < Venezia «Βενετία», από 
τους πρώτους Ισπανούς εξερευνητές, που συνέδεσαν τις ινδιάνικες 
καλύβες, χτισµένες σε πασσάλους πάνω στο νερό, µε τη Βενετία]. 

Βενετία (η) (ιταλ. Venezia) 1, πόλη και λιµάνι τής ΒΑ. Ιταλίας, κτι-
σµένη στην οµώνυµη λιµνοθάλασσα, µε µεγάλη καλλιτεχνική παρά-
δοση, παγκοσµίως γνωστή για τα κανάλια της- ΦΡ. θα χάσει η Βενε-
τία βελόνι βλ. λ. βελόνι 2. γυναικείο όνοµα. Επίσης (λαϊκ.-λογοτ.) Βε-
νετό (σηµ. 1) κ. (καθηµ.) Βενέτα (σηµ. 2). — Βενετός [µεσν.] κ. 
Βενετς)ι)άνος (ο) [µεσν.], Βενετή κ. Βενετς)ι)άνα (η), βενετικός, -ή, -
ό [µεσν.] κ. βενετικός, -η, -ο κ. βενετς)ι)άνικος (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < λατ. Venetia < Veneti (αγν. ετύµου, ίσως σηµαίνει «λευκοί»), 
ονοµασία λαών ιλλυρικής καταγωγής, τµήµα των οποίων µε-
τακινήθηκε στη ΒΑ. Ιταλία κατά τον 9ο αι. π.Χ.]. 

βενετικό (το) νόµισµα από τη Βενετία: φλουρί ~. 
Βένετοι (οι) ΙΣΤ. η µία από τις δύο ισχυρές αντίπαλες οµάδες (φα-
τρίες) που µετείχαν στις αρµατοδροµίες τού ιπποδρόµου στο Βυζά-
ντιο (η άλλη ήταν οι Πράσινοι), µε έντονη ανάµειξη και επιρροή στις 
πολιτικές εξελίξεις (πβ. λ. Πράσινοι). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. venetus < Venetia «Βενετία». Με τη λ. αυτή κατο-
νοµαζόταν µερίδα τού ρωµαϊκού και τού βυζαντινού ιπποδρόµου, τής 
οποίας οι αµαξηλάτες φορούσαν γαλάζιες ενδυµασίες και κράνη, που 
προέρχονταν από τη Βενετία]. 

βενζίνα (η) → βενζίνη 
βενζινάδικο (το) κατάστηµα όπου προµηθεύονται οι οδηγοί οχηµάτων 

καύσιµη ύλη (βενζίνη, πετρέλαιο κ.λπ.) ΣΥΝ. πρατήριο βενζίνης. 
[ΕΤΥΜ. < βενζίνη + παραγ. επίθηµα -άδικο]. 

βενζινάκατος (η) {βενζινακάτ-ου | -ων, -ους} µικρό βενζινοκίνητο 
σκάφος ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπενζίνα, (ναυτ.) λάντζα. 

βενζιναντλία (η) {βενζιναντλιών} συσκευή ή εγκατάσταση άντλησης 
στα πρατήρια καυσίµων για την αποθήκευση και αυτόµατη παροχή 
βενζίνης στα οχήµατα. 

βενζινάροτρο (το) άροτρο που λειτουργεί µε βενζινοµηχανή. 
βενζίνη (η) [1861] {χωρ. πληθ.} πτητικό και εύφλεκτο υγρό, προϊόν τής 

επεξεργασίας τού αργού πετρελαίου, µε χαρακτηριστική και έντονη 
οσµή, που χρησιµοποιείται κυρ. ως καύσιµο σε µηχανές εσωτερικής 
καύσεως (ιδ. στα αυτοκίνητα, όπου, ανάλογα µε την ποιότητα της, 
διακρίνεται σε απλή και σούπερ): αµόλυβδη - (χωρίς ενώσεις τού µο-
λύβδου για αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας) || αυξάνεται η 
τιµή τής ~ || γεµίζω το ρεζερβουάρ τού αυτοκινήτου µε ~ || περιέβρε-
ξαν µε ~ το δάπεδο τού κτηρίου και του έβαλαν φωτιά || πρατήριο 
βενζίνης (το βενζινάδικο). Επίσης (λαϊκ.) βενζίνα κ. µπενζίνα. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Benzin (πλάστηκε το 1833 από τον Γερµανό χηµικό Ε. 
Mitscherlich) < benz-, το οποίο απαντά και στο ουσ. βενζόη (βλ.λ.)]. 

βενζινοκινητήρας (ο) η βενζινοµηχανή (βλ.λ.). 
βενζινοκίνητος, -η, -ο αυτός που κινείται µε βενζίνη. 
βενζινόκολλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κόλλα που παρασκευάζεται µε 

βάση τη βενζίνη. 
βενζινοµηχανή (η) µηχανή εσωτερικής καύσεως που λειτουργεί µε 

βενζίνη ΣΥΝ. βενζινοκινητήρας. 
βενζινόπλοιο (το) {-ου κ. -πλοίου | -ων κ. -πλοίων} πλοίο που κινείται 

µε βενζινοµηχανή ή ιστιοφόρο που έχει βοηθητική βενζινοµηχανή. 
βενζινοπώλης (ο) {βενζινοπωλών}, βενζινοπώλισσα (η) {βενζινο-

πωλισσών} ιδιοκτήτης πρατηρίου βενζίνης: ο πρόεδρος τής Οµοσπον-
δίας Βενζινοπωλών. 

βενζόη (η) [1876] {χωρ. πληθ.} παχύρρευστη ουσία που εκκρίνουν ορι-
σµένα δέντρα τής Α. Ινδίας και χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία 
και τη φαρµακευτική. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. benzoe < *lobenjui (όπου το Ιο- θεωρήθηκε εσφαλµ. 
ως άρθρο) < αραβ. lubân djâwi «λιβάνι τής Ιάβας»]. 

βενζολίο (η) {βενζολίου} εύφλεκτο, άχρωµο και δηλητηριώδες υγρό, 
προϊόν τής απόσταξης λιθανθράκων, που χρησιµοποιείται στη χηµική 
και τη φαρµακευτική βιοµηχανία, τη βυρσοδεψία, τη βιοµηχανία 
χρωµάτων και παρασκευής πλαστικών υλών κ.λπ. Επίσης βενζόλη 
(η) κ. βενζέλαιο (το) [1887]. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. benzol < benz-, το οποίο απαντά και στο ουσ. βενζόη 
(βλ.λ.)]. 

βένθος (το) {βένθ-ους | -η, -ών} (λόγ.) ο βυθός των θαλασσών, των πο-
ταµών και των λιµνών και (συνεκδ.) το σύνολο των ζωικών και φυτι-
κών οργανισµών που ζουν στους βυθούς των θαλασσών, των ποτα-
µών και των λιµνών. — βενθικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «βάθος», < I.E. *gwembh-, πβ. αρχ. νορβ. kvefja 
«βυθίζω», αρχ. σουηδ. kvaf «βυθός». Οµόρρ. βάπτω (< *gwipgh-), βαθ-
ύς, βόθ-ρος, βάθ-ος, βυθ-ός, βαπτ-ίζω κ.ά. Η λ. πέρασε ως επιστηµ. όρ. 
και σε ξένες γλώσσες, π.χ. αγγλ. benthos κ. benthon κ.ά.]. 

βενιαµίν (ο) {άκλ.} το µικρότερο και χαϊδεµένο παιδί τής οικογένειας 
ΣΥΝ. υστερότοκος, στερνοπαίδι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Binjâmin «γυιος τού δεξιού χεριού» (δηλ. γυιος 
που βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση, που χαίρει ευνοίας). Στην Π.∆. ο Βε-
νιαµίν ήταν το τελευταίο και το πιο αγαπηµένο από τα δώδεκα αγώ-
ρια τού Ιακώβ]. 

veni, vidi, vici λατ. (προφέρεται βένι, βίντι, βίκι) ελλην. ήλθον, είδον, 
ενίκησασε περιπτώσεις ταχύτατης και επιδέξιας επίλυσης ενός σύν-
θετου προβλήµατος. 
[ΕΤΥΜ. Η παροιµιώδης αυτή φρ. ελέχθη από τον Ιούλιο Καίσαρα το 47 
π.Χ., µετά την αστραπιαία νίκη του στη Μ. Ασία επί τού βασιλιά τού 
Πόντου Φαρνάκη, τον οποίο συνέτριψε ολοσχερώς µέσα σε πέντε 
ηµέρες. Γραµµατικώς η φρ. αποτελείται από τρία ρήµατα σε παρελ-
θοντικό χρόνο: venio «έρχοµαι», video «βλέπω», vinco «νικώ»]. 

βενιζελικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο 
(1864-1936): ~ κόµµα | κυβέρνηση | νόµος | παράταξη 2. αυτός που 
υποστήριζε το κόµµα, τις ιδέες και τους πολιτικούς στόχους τού Ελ. 
Βενιζέλου: ~ εφηµερίδα | δηµοσιογράφος | αξιωµατικός | ιστορικός 3. 
βενιζελικός (ο), βενιζελική (η) οπαδός τού κόµµατος τού Ελ. 
Βενιζέλου: πιστός | φανατικός ~ ΑΝΤ. αντιβενιζελικός. 

βεντάλια κ. βεντάγια (η) {δύσχρ. βενταλιών) µικρό αντικείµενο, 
πτυσσόµενο ή µη, κατασκευασµένο από φτερά, χαρτί ή λεπτό ύφα-
σµα, σχήµατος συνήθ. ηµικυκλικού, που προκαλεί ελαφρό ρεύµα αέ-
ρος καθώς το κινούµε ρυθµικά µε το χέρι: του έκανε αέρα µε -1| χρω-
µατιστή | γυναικεία - ΣΥΝ. (λόγ.) ριπίδιο(ν). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. ventaglio < λατ. ventilo «ανεµίζω, λικνίζω» < ventus 
«άνεµος»]. 

βεντέτα1 (η) {βεντετών} ελλην. εκδίκηση 1. έθιµο κατά το οποίο, σε 
περίπτωση προσβολής τής τιµής ή φόνου, αυτός που υπέστη την προ-
σβολή ή κάποιος συγγενής τού θύµατος ανταποδίδει την προσβολή 
µε παρόµοια ή βαρύτερη πράξη κατά τού δράστη ή συγγενικού του 
προσώπου: µανιάτικη | κρητική ~ || υπάρχει από παλιά ~ ανάµεσα 
στις δύο οικογένειες ΣΥΝ. αντεκδίκηση 2. (κατ' επέκτ.) κάθε περίπτω-
ση έχθρας ανάµεσα σε δύο άτοµα ή πλευρές: υπάρχει ~ µεταξύ τους 
από τον καιρό που διοικούσαν δύο ανταγωνιστικές εταιρείες. [ΕΤΥΜ, 
µεσν. < ιταλ. vendetta < λατ. vindicta < vindico «εκδικούµαι» < vindex 
«τιµωρός, εκδικητής»]. 

βεντέτα2 (η) {βεντετών} 1. πρόσωπο διάσηµο για τις επιδόσεις του 



βεντετίζω 359 βερµούτ 
 

στην τέχνη, στο επάγγελµα του, στον αθλητισµό ή σε άλλο πεδίο δράσης: µια 
~ τού διεθνούς θεάτρου || η οµάδα παρατάχθηκε µε όλες τις ~ της ΣΥΝ. φίρµα, 
αστέρι, σταρ 2. πρόσωπο που υπερεκτιµά τις ικανότητες του και έχει 
υπεροπτικές τάσεις: πήρε ύφος βεντέτας || (αργκό) το παίζει ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φηµισµένος. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. vedetta, παράλλ. τ. τού ουσ. veletta «υπερυψωµένος τόπος, 
στρατιωτική σκοπιά, παρατηρητήριο» < ισπ. vela < velar «παρατηρώ, 
φρουρώ» < λατ. vigilo < vigil «άγρυπνος»]. 

βεντέτα: προφορά. Και ετυµολογικά και σηµασιολογικά έχουµε δύο ειδών 
βεντέτες: βεντέτα (προφ. µε -ν-: βενάέτα) «αντεκδίκηση, αντίποινα» και 
βεντέτα (προφ. χωρίς -ν-: βεύέτα) «διασηµότητα». Και αυτό γιατί το α' 
προέρχεται από ιταλ. vendetta (< λατ. vindicta < vindico «εκδικούµαι»), 
ενώ το β' από ιταλ. vedetta (< veletta «υπερυψωµένος τόπος», από όπου η 
σηµ. «εµφανής, περίοπτος»). Αρα οι δύο λέξεις διαφέρουν στην προφορά 
τους (βενάέτα - βεάέ-τα), κάτι που δεν είναι εµφανές λόγω τού ντ που 
χρησιµοποιείται, κατ' ανάγκην, στα Ελληνικά και για τα δύο (βεντέτα = 
βεντέτα). 

→ εκδίκηση 

βεντετίζω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} συµπεριφέροµαι σαν βεντέτα, 
υπεροπτικά και αυτάρεσκα. 

βεντετισµός (ο) υπεροπτική και αυτάρεσκη νοοτροπία και συµπεριφορά: ο ~ 
γνωστών ηθοποιών | τραγουδιστών. Επίσης (λαϊκ.) βεντε-τιλίκι (το). 

βεντιλατέρ (το) {άκλ.} ανεµιστήρας που ενεργοποιείται µε θερµοστάτη, για να 
διατηρεί σε αυτοκίνητο σταθερή τη θερµοκρασία τού νερού τού ψυγείου. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. ventilateur < αγγλ. ventilator < λατ. ventilator, -oris < 
ventilare «σείω, λικνίζω» < ventus «άνεµος»]. 

βεντούζα (η) {δύσχρ. βεντουζών} 1. ΙΑΤΡ. µικρό, συνήθ. γυάλινο δοχείο µε 
µεγάλο στόµιο (συνήθ. ποτήρι), που εφαρµόζεται στο δέρµα, αφού πρώτα 
θερµανθώ ο εσωτερικός του αέρας, µε σκοπό να συγκε-ντρωθεί αίµα στο σηµείο 
επαφής και το οποίο χρησιµοποιείται στη λαϊκή ιατρική ως θεραπευτικό µέσο 
για τα κρυολογήµατα: κούφια | κοφτή ~ 2. µαλακή, επίπεδη επιφάνεια από 
λάστιχο, καουτσούκ ή παρόµοιο υλικό, που έχει την ιδιότητα να επικολλάται 
σε άλλη επιφάνεια απορροφώντας το ενδιάµεσο στρώµα αέρος και που 
χρησιµοποιείται ως απόληξη σε πολλές καθηµερινές εφαρµογές, λ.χ. σε κρε-
µάστρες, αντικείµενα τοίχου κ.λπ. 3. βεντούζες (οι) οι µυζητήρες τού 
χταποδιού (και γενικότ. των µαλακίων), µε τους οποίους απορροφάται η 
τροφή του και µε τους οποίους µπορεί να κολλά στα τοιχώµατα βράχων κ.α. 4. 
(µτφ. για πρόσ.) άνθρωπος φορτικός και ενοχλητι-κός: µου 'χει γίνει ~· όπου 
πάω µπροστά µου τον βρίσκω· στη ΦΡ. κολλάω (σε κάποιον) σαν βεντούζα 
γίνοµαι (σε κάποιον) ενοχλητικός, κολλητσίδα ΣΥΝ. βδέλλα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. ventouse < λατ. ventosa (cucurbita) «κολοκυθιά γεµάτη 
αέρα» (< ventus «άνεµος»)]. 

Β.Ε.Π. (το) Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιώς. 
Βέρα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Vera, από το επίθ. vero < λατ. verus 

«αληθινός, σωστός»]. 
βέρα (η) {σπάν. βερών} 1. το (συνήθ. χρυσό) δαχτυλίδι αρραβώνα ή γάµου: 

βάζω | φορώ ~· ΦΡ. αλλάζω βέρες | δαχτυλίδια βλ. λ. αλλάζω 2. (συνεκδ.) η 
µνηστεία ή ο γάµος: τιµώ | σέβοµαι | ατιµάζω τη ~ µου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. 
vera < µτγν. λατ. viria «δαχτυλίδι, βραχιόλι»]. 

βεραµάν επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει ανοιχτό πράσινο χρώµα: ~ µπλούζα | 
κουβέρτα | τοίχος 2. βεραµάν (το) το ίδιο το ανοιχτό πράσινο χρώµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vert-amande «πράσινος σαν χλωρό αµύγδαλο» < vert 
«πράσινος» + amande «αµύγδαλο»]. 

βεράντα (η) {βεραντών} ευρύχωρος εξώστης σπιτιού, στεγασµένος ή όχι, το 
µπαλκόνι: µεγάλη | ευρύχωρη ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. veranda(h) < χίντι baranda | barämdä < περσ. bar ämadah 
«βγαίνει έξω, προεξέχει». Κατ' άλλη άποψη η λ. τής Χίντι προέρχεται από 
πορτ. varanda < λατ. vara «στύλος, υποστύλωµα»]. 

βεράτιο(ν) (το) → µπεράτι 
βερβένα (η) ποώδες αυτοφυές φυτό µε φαρµακευτικές ιδιότητες. [ΕΤΥΜ. < 

ιταλ. verbena < λατ. verbena (συνηθ. πληθ. verbenae), λ. που 
χρησιµοποιήθηκε κατ' επέκτ. για τον χαρακτηρισµό κάθε ιερού φυτού ή 
δέντρου από τους αρχαίους, λ.χ. τής µυρσίνης, τής ελιάς ή τής δάφνης]. 

βερβερίτσα (η) {δύσχρ. βερβεριτσών} (διαλεκτ.) ο σκίουρος (βλ.λ.). Επίσης 
βερβέρα. [ΕΤΥΜ. < σλαβ. ververitsa]. 

βέργα (η) {βεργών} 1. µακρύ, λεπτό και ευλύγιστο κλαδί από το οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα φύλλα ΣΥΝ. βίτσα 2. (κατ' επέκτ.) κάθε µακριά και λεπτή 
ράβδος από µέταλλο ή άλλη ύλη: ~ χρυσού | πλατίνας || σιδερένια ~ ΣΥΝ. 
ράβδος 3. (ειδικότ.) το ραβδί (βλ.λ.) ΣΥΝ. µπαστούνι 4. (παλαιότ.) χάρακας ή 
επίµηκες ξύλινο ραβδί για σχολική χρήση (δείκτης) ή για ραβδισµό των 
άτακτων ή αδιάβαστων µαθητών: τον έτσουξε µε τη ~ στην παλάµη. — (υποκ.) 
βεργούλα κ. βεργίτσα (η), βεργί (το) [µεσν.], βεργίζω ρ. (σηµ. 4) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, ξόβεργα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. verga < λατ. virga 
«ράβδος, κλωνάρι»]. 

βεργιά (η) το χτύπηµα µε βέργα (βλ.λ., σηµ. 4). 
Βεργίνα (η) 1. κωµόπολη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Ηµαθίας, όπου µετά 

από αλλεπάλληλες ανασκαφές ανακαλύφθηκαν ερείπια µακεδόνικου 
ανακτόρου και βασιλικοί τάφοι µοναδικής αρχαιολογικής αξίας: ο τάφος τού 
Φιλίππου στη ~ 2. το αστέρι | ο ήλιος τής 

Βεργίνας έµβληµα τής αρχαίας µακεδόνικης δυναστείας που παριστάνει έναν 
ήλιο µε δεκαέξι ακτίνες· από τη δεκαετία τού '90 επιχείρησαν να το 
σφετεριστούν οι Σκοπιανοί ως έµβληµα τού κράτους τους. 
[ΕΤΥΜ Η ονοµασία τής κωµόπολης δόθηκε το 1922, όταν πρόσφυγες από τον 
Πόντο εγκαταστάθηκαν εκεί όπου προηγουµένως υπήρχαν δύο µικροί 
οικισµοί (Κούτλες και Μπάρµπες). Το όνοµα Βεργίνα (πιθ. < λατ. virginea < 
virgo «παρθένος») οφείλεται σε λαϊκό µύθο, κατά τον οποίο µια βασίλισσα µε 
αυτό το όνοµα ζούσε στο παλάτι που υπήρχε στη θέση των αρχ. ερειπίων]. 

βεργολυγερή (η) [µεσν] (εκφραστ.) ψηλή, λεπτή και ευκίνητη γυναίκα. 
βερέµης (ο)  {βερέµηδες}, βερέµισσα  (η)  {δύσχρ. βερεµισσών} (λαϊκ.) 

ασθενικός και καχεκτικός άνθρωπος. — βερέµικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
verem «φθίση»]. 

Βερενίκη (η) 1. ΑΣΤΡΟΝ. κόµη τής Βερενίκης αµφιφανής αστερισµός τού Β. 
Ηµισφαιρίου, που αποτελείται από 43 αµυδρούς αστέρες τής ίδιας 
λαµπρότητας, σε σχήµα τριγωνικό 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ. 
µακεδόνικο κύρ. όν. (κ. Φερενίκη) < Βέρε- (< φέρω, µε τη µακεδόνικη τροπή 
τού I.E. *bh- σε β- αντί τού αναµενόµενου φ-) + νίκη]. 

βερεσέ επίρρ. (λαϊκ.) χωρίς άµεση πληρωµή, µε πίστωση: αγόρασε λάδι ~ || 
έτρωγε και γλεντούσε ~ ΣΥΝ. (λόγ.) επί πιστώσει ΑΝΤ. τοις µετρητοίς- ΦΡ. 
(µτφ.) (α) ακούω βερεσέ (κάτι) δεν λαµβάνω σοβαρά υπ' όψιν µου (κάτι), δεν 
υπολογίζω (κάτι): «αυτά που λες εγώ τ'~» (λαϊκ. τραγ.) (β) τζάµπα και βερεσέ 
χωρίς σοβαρό λόγο, αναίτια: µαλώνετε - ΣΥΝ. αδίκως, µαταίως. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. veresiye]. 

βερεσεδικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που πωλείται µε πίστωση. 
βερεσές (ο) {βερεσέδες κ. βερεσέδια (τα)} (λαϊκ.) 1. η πώληση ή η αγορά µε 

πίστωση: «φίλοι αν µε αγαπάτε βερεσέ µη µου ζητάτε» (επιγραφή στις παλιές 
ταβέρνες) 2. βερεσέδια (τα) τα χρήµατα που οφείλονται (σε κάποιον) από 
πώληση µε πίστωση: «έχω πάντα τη συνήθεια να πληρώνω, - δεν αφήνω 
πουθενά» (λαϊκ. τραγ.). Επίσης βερεσέ (το) {άκλ.}. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. βερεσέ]. 

Βερίγγειος Πορθµός (ο) στενή λωρίδα θάλασσας µεταξύ τής ΒΑ. Ρωσίας και 
τής ∆. Αλάσκας, το κοντινότερο σηµείο µεταξύ τής Ασίας και τής Αµερικής. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού ∆ανού εξερευνητή V. Bering (1681-1741), ο οποίος 
διέπλευσε τη λωρίδα αυτή και ανακάλυψε µικρά νησιά της]. 

βερικοκιά (η) οπωροφόρο φυλλοβόλο δέντρο, µε πλατιά φύλλα σε σχήµα 
καρδιάς, λευκά ή ρόδινα άνθη, καρπός τού οποίου είναι το βερίκοκο (βλ.λ.). 

βερίκοκο (το) (παλαιότ. ορθ. βερύκοκο) πορτοκαλοκίτρινος µικρός και 
στρογγυλός καρπός µε σαρκώδη, χυµώδη και εύγευστη σάρκα, χνουδωτή 
φλούδα µε αυλακωτή χάραξη και ξυλώδη πυρήνα (κουκούτσι) ΣΥΝ. καϊσί· ΦΡ. 
τι εστί βερίκοκο για την επισήµανση τής ιδιαίτερης δυσκολίας εγχειρήµατος ή 
και ως απειλή: για προσπάθησε και θα σου δείξω εγώ ~ || ας τολµήσει να µας 
επιτεθεί και θα δει ~! [ΕΤΥΜ < µτγν. βερίκοκ(κ)ον, µεταπλ. τ. τού ουσ. 
πραικόκιον < λατ. praecox (persicum) «πρώιµο ρωδάκινο», επειδή το 
βερίκοκο ωριµάζει γρηγορότερα από το ρωδάκινο. Η γρ. µε δύο -κκ- 
(βερίκοκκο) οφείλεται σε παρετυµολ. σύνδεση µε τη λ. κόκκος. Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι οι λ. των ευρωπ. γλωσσών για το βερίκοκο (πβ. αγγλ. 
apricot, γαλλ. abricot, γερµ. Aprikose κ.ά.) προέρχονται από την Ελλην. µέσω 
τής Αραβικής, π.χ. γαλλ. abricot < πορτ. albricoque < αραβ. al-barqüq < 
πραικόκιον]. 

βερισµός (ο) 1. ΜΟΥΣ. αισθητικό ρεύµα τού τέλους τού 19ου αι. και των αρχών 
τού 20ού, που εισήγαγε στην ιταλική όπερα στοιχεία ρεαλισµού· κύριοι 
εκπρόσωποι είναι οι Πουτσίνι, Μασκάνι και Λεονκα-βάλλο 2. ΛΟΓΟΤ. µορφή 
τού λογοτεχνικού ρεαλισµού που επικρατούσε στην Ιταλία στα τέλη τού 19ου 
και στις αρχές τού 20ού αι. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. verismo (< vero 
«αληθής»)]. 

βεριτάµπλ επίθ. {άκλ.} γνήσιος, αληθινός. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. véritable 
< vérité «αλήθεια» < λατ. Veritas]. 

βερµιγιόν (το) {άκλ.} έντονο κόκκινο χρώµα µε πορτοκαλί αποχρώσεις· (κ. ως 
επίθ.): ένα ~ κραγιόν. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. vermillon < vermeil < λατ. vermiculus «σκουλήκι» (από τη 
σηµ. «έντονο κόκκινο χρώµα που παράγεται από έλµινθες, σκουλήκια»)]. 

Βέρµιο (το) {Βερµίου} όρος τής ∆. Μακεδονίας στον νοµό Ηµαθίας. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. Βέρµιον | Βέρµεον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο θρακικής προελ., αφού η 
περιοχή αποτελούσε αρχικώς την κοιτίδα των Θρακών Φρυγών]. 

βερµούδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κοντό παντελόνι που το µήκος του φτάνει λίγο 
πάνω από το γόνατο: ανδρική | γυναικεία | καλοκαιρινή | φαρδιά ~. — (υποκ.) 
βερµουδίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. φρ. bermuda (short) «κοντό παντελόνι (σορτ) από τις 
Βερµούδες»]. 

Βερµούδες (οι) {Βερµούδων αντί τού ορθότ. Βερµούδων} 1. νησιά τού Β∆. 
Ατλαντικού Ωκεανού κοντά στις Α. ακτές των Η.Π.Α., που αποτελούν 
αποικία τής Μ. Βρετανίας 2. το τρίγωνο των Βερµούδων περιοχή τού Β. 
Ατλαντικού Ωκεανού, όπου δεκάδες πλοία και αεροπλάνα έχουν εξαφανιστεί 
κατά µυστηριώδη και ανεξήγητο τρόπο. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Bermuda. Η 
ονοµασία οφείλεται στον Ισπανό εξερευνητή Juan Bermudez, ο οποίος 
θεωρείται ότι ανακάλυψε τα νησιά το 1503]. 

βερµούτ (το) {άκλ.} οινοπνευµατώδες ποτό που παρασκευάζεται από λευκό 
κρασί, βότανα και άλλες αρωµατικές ουσίες. 



verba volant scripta marient 360 βήµα 
 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. vermouth < γερµ. Wermut «αγριαψιθιά» < αρχ. γερµ. 
wer(i)muota, αγν. ετύµου]. verba volant scripta manent λατ. 
(προφέρεται βέρµπα βόλαν-τ σκρίπτα µάνεν-τ) ελλην. τα λόγια πετούν, τα 
γραπτά µένουν για την αξία, τη βαρύτητα τού γραπτού λόγου. βερµπαλισµός (ο) 
1. η χρησιµοποίηση στον λόγο ηχηρών λέξεων και εντυπωσιακών εκφραστικών 
σχηµάτων, χωρίς την απαιτούµενη σαφήνεια και ουσία ΣΥΝ. ρητορισµός, 
µεγαλοστοµία 2. (κατ' επέκτ.) η άσκοπη φλυαρία. — βερµπαλιστής (ο), 
βερµπαλίστρια (η), βερµπαλιστικός, -ή, -ό, βερµπαλιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. verbalism < verbal «λεκτικός, προφορικός» < λατ. 
verbum «λόγος, λέξη»]. Βερνάρδος (ο) 1. άγιος τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας 2. όνοµα ηγεµόνων τής Ευρώπης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Bernard ανάγεται σε αρχ. γερµ. ber «αρκούδα» 
και hard «σκληρός»]. Βέρνη (η) η πρωτεύουσα τής Ελβετίας. [ΕΤΥΜ < γερµ. 
Bern, πιθ. < αρχ. γερµ. bero «αρκούδα» (πβ. γερµ. Bär). Θεωρείται ότι η 
ονοµασία αυτή δόθηκε στην περιοχή τον Ιο αι. µ.Χ., όπως µαρτυρείται σε κελτ. 
επιγραφή, όπου η θεά Artio απεικονίζεται µεταµορφωµένη σε αρκούδα. 
Εξάλλου, το έµβληµα (θυρεός) τόσο τής πόλεως όσο και τού οµώνυµου 
καντονίου απεικονίζει µέχρι και σήµερα µιαν αρκούδα. Σύµφωνα µε άλλη 
άποψη, η λ. ανάγεται σε I.E. *ber «ελώδης τόπος» και συνδ. µε την ιταλ. πόλη 
Verona. Η πόλη ιδρύθηκε το 1191 από τον δούκα Berthold von Zähring στη 
θέση ενός αρχ. πύργου]. βερνίκι (το) {βερνικ-ιού | -ιών} ρευστό ή στερεό, 
λιπαρό παρασκεύασµα µε το οποίο αλείφονται ξύλινες, µεταλλικές ή 
δερµάτινες επιφάνειες για προστασία, στίλβωση ή χρωµατισµό: περνάω το 
έπιπλο µε ~ || ~ για τα νύχια ΣΥΝ. λούστρο. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. βερενίκιον« είδος φυτού - νίτρο αρίστης 
ποιότητας» < αρχ. Βερενίκη (βλ.λ.), όνοµα τής συζύγου τού βασιλιά τής 
Αιγύπτου Πτολεµαίου Γ]. βερνικώνω ρ. µετβ. {βερνίκω-σα, -θηκα, -µένος} 
αλείφω (επιφάνεια) µε βερνίκι, στιλβώνω ΣΥΝ. λουστράρω, γυαλίζω· ΦΡ. 
(µειωτ. ως χαρακτηρισµός) κέρατο βερνικωµένο δύστροπος και σκληρός 
άνθρωπος. — βερνίκωµα (το), βερνικωτής (ο), βερνικωτός, -ή, -ό. Βέρνον (το) 
όρος τής Β∆. Μακεδονίας στον νοµό Καστοριάς· αλλιώς Βίτσι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. τ. τού αρχ. Βέρµιον | Βέρµεον (βλ.λ.) µε διαφορετικό πα-ραγ. 
επίθηµα (-νον)]. Βέροια (η) πόλη τής Κ. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού νοµού 
Ηµαθίας. — Βεροιώτης (ο), Βεροιώτισσα (η), βεροιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < Βέρ(ρ)οια < *Φέρροια < Φέρων, όνοµα Μακεδόνα 
στρατηγού, ο οποίος φέρεται ως ιδρυτής της (πβ. Στεφάνου Βυζαντίου: Βέρροια· 
πόλις Μακεδονίας, ην Φέρων κτίσαι φα-σίν, αυτούς δέ τό φ εις β µεταποιεϊν, ως 
Βαλακρόν και Βίλιππον). Επειδή η ερµηνεία αυτή δεν εξηγεί την κατάλ. -οια, η 
λ. Βέροια έχει συσχετιστεί και µε το ρ. ρέω ή µε το παράγωγο ουσ. ροία (πβ. κ. 
Νάουσα)]. Βερολίνο (το) η πρωτεύουσα τής ενωµένης (και πάλι από το 1990) 
Γερµανίας· µέχρι το 1989 ήταν χωρισµένο µε τείχος σε δύο ανεξάρτητους 
τοµείς, το Α. και το ∆. Βερολίνο. — Βερολινέζος (ο), Βερολινέ-ζα (η), 
βερολινέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. Berlin, αγν. ετύµου]. 
Βερονίκη (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης και τής Ρω-
µαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. Επίσης Βερόνικα [ΕΤΥΜ. < 
Βερενίκη (βλ.λ.), κατ' επίδρ. τού µεσν. λατ. Veronica (οµοίας προελ.), το οποίο 
παρετυµολογήθηκε προς τη φρ. vera icon «αληθινή εικόνα (τού Χριστού)». 
Σύµφωνα µε δηµοφιλή µύθο, δόθηκε από τη Βερονίκη στον Χριστό ένα 
µαντήλι, για να σκουπίσει τον ιδρώτα και το αίµα του, ύφασµα πάνω στο οποίο 
αποτυπώθηκε η εικόνα τού προσώπου του]. βέρος, -α, -ο (καθηµ.-εκφραστ.) 
αληθινός, γνήσιος: ~ δεξιός | Αθηναίος (δηλ. αυτόχθων, ντόπιος) ΣΥΝ. αµιγής, 
πραγµατικός, καθαρόαιµος ANT. πλαστός, νόθος. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. vero «αληθινός, γνήσιος» < λατ. verus]. Βερσαλλίες (οι) 
{Βερσαλλιών} Ν∆. προάστιο τού Παρισιού, γνωστό για τα πολυτελή ανάκτορα 
που έκτισε εκεί ο Λουδοβίκος Ι∆'. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Versailles 
(οπτικό δάνειο), αβεβ. ετύµου, ίσως < λατ. *vers-alia < versus «πλαγιά»]. 
βερσιόν (η) {άκλ.} παραλλαγή, εκδοχή: ~ λογοτεχνήµατος || η αµερικανική ~ 
µιας ιταλικής ταινίας. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. version, αρχική σηµ. «αλλαγή», < λατ. *versio (πβ. a-versio 
«αποστροφή») < vertere «στρέφω, µεταβάλλω»]. βέρσο (το) {άκλ.} ΦΙΛΟΛ. η 
πίσω όψη τυπωµένου ή χειρόγραφου φύλλου ΑΝΤ. ρέκτο. 
[ΕΤΥΜ- < νεολατ. (folio) verso «µε τη σελίδα γυρισµένη (στην πίσω όψη)» < 
λατ. versus «αντίθετος, ανάποδος», µτχ. τ. τού ρ. vertere «γυρίζω, στρέφω»]. 
βερόκοκο (το) → βερίκοκο 
βεσέ κ. βε-σε (το) [άκλ.} (καθηµ.) η τουαλέτα, το αποχωρητήριο (συ-νήθ. 
µικρών διαστάσεων). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τουαλέτα. [ΕΤΥΜ. Εκγαλλισµένη προφορά 
των αγγλ. αρχικών W.C. = Water Closet «τουαλέτα» (κατά λέξη «θάλαµος 
νερού»)]. βέσπα (η) {δύσχρ. βεσπών} µοτοσυκλέτα µικρού κυβισµού, ευέλικτη 
και κατάλληλη για µικρές αστικές διαδροµές: οδηγώ ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. vespa 
«σφήκα», µάρκα µοτοσυκλέτας ιταλ. κατασκευής]·   , βεστιάριο (το) 
{βεστιαρί-ου | -ων) 1. ο χώρος θεάτρου ή άλλης αί- 

θουσας, όπου φυλάσσονται πανωφόρια, καπέλα κ.λπ. των θεατών ή των 
καλεσµένων 2. το σύνολο των ενδυµάτων που διαθέτει ηθοποιός ή θέατρο 
(για τους ηθοποιούς του) ΣΥΝ. ιµατιοθήκη, γκαρνταρόµπα. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
βεστιάριον < λατ. vestiarium < vestis «ένδυµα»]. 

Βεστφαλία (η) περιοχή τής Κ∆. Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. 
Westfalen (νεολατ. Westphalia) < West «δυτικός» + -falen < αρχ. γερµ. falaho 
«κάτοικος πεδιάδας»]. 

βετέξ (το) {άκλ.} απορροφητικό πανί για το καθάρισµα συνήθ. βρεγµένων 
επιφανειών. [ΕΤΥΜ Εµπορική ονοµασία Wettex]. 

βετεράνος (ο) 1. παλιός, πεπειραµένος πολεµιστής, παλαίµαχος: οι ~ τού 
πολέµου στο Βιετνάµ ΣΥΝ. παλιά καραβάνα 2. ο εξασκηµένος και έµπειρος 
άνθρωπος, πρόσωπο µε µακρά θητεία σε έναν χώρο, που συνήθ. έχει 
αποσυρθεί λόγω ηλικίας: ~ τής πολιτικής | δηµοσιογράφος | παίκτης | 
ηθοποιός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόµαχος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. βετεράνος < λατ. 
veteranus < veteres (πληθ.) «πρόγονοι, παλαιοί» < vêtus «παλαιός, αρχαίος»]. 

βέτο (το) {άκλ.} η αρνησικυρία (βλ.λ.): το δικαίωµα τού ~ || ασκώ ~ σε απόφαση 
| στη διάσκεψη. [ΕΤΥΜ < λατ. veto «απαγορεύω»]. 

βετούλι (το) {βετουλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το χρονιάρικο κατσίκι (πβ. λ. ζυγούρι). 
[ΕΤΥΜ. < αρωµ. vinili < λατ. vitulus «µοσχάρι»]. 

Βηθλεέµ (η) {άκλ.} 1. πόλη τής Κ. Παλαιστίνης, Ν. τής Ιερουσαλήµ, όπου 
γεννήθηκε ο Χριστός· ΦΡ. άστρο τής Βηθλεέµ το αστέρι που οδήγησε τους 
µάγους στον τόπο γεννήσεως τού Χριστού (Κ.∆. Ματθ. 2, 1-10) 2. γυναικείο 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «οίκος άρτου», < εβρ. bëth «οίκος» (που ήταν, 
λόγω τού σχήµατος τού γράµµατος, και η αρχική ονοµασία τού γράµµατος 
βήτα < bëth) + lehem «άρτος». Κατ' άλλη άποψη, λιγότερο πιθ., η εβρ. 
ονοµασία σηµαίνει «οίκος τής (ασσυριακής θεότητας) Λαχµού (Lahmu)»]. 

βήµα (το) {βήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η µετατόπιση τού ενός ποδιού σε σχέση 
µε το άλλο που µένει σταθερό, µέχρι να πατήσει αυτό που κινήθηκε στο 
έδαφος: έκανε ένα ~ µπρος και ένα ~ στο πλάν ΦΡ. (α) ακολουθώ (κάποιον) 
βήµα προς βήµα | κατά βήµα µιµούµαι πιστά (κάποιον)· παρακολουθώ από 
κοντά όλες τις κινήσεις (κάποιου) (β) δεν κάνω (ούτε) βήµα (i) δεν 
µετακινούµαι καθόλου, παραµένω στη θέση µου: δεν πρόκειται να κάνω βήµα, 
αν δεν µου δώσεις εξηγήσεις (ii) (µτφ.) δεν παίρνω πρωτοβουλίες: δεν κάνει 
βήµα χωρίς την έγκριση τού πατέρα της (βλ. κ. σηµ. 8) (γ) τα βήµατα µου µε 
οδηγούν (κάπου) κατευθύνοµαι (κάπου), συχνά χωρίς να το έχω 
προγραµµατίσει, ενστικτωδώς (δ) παίρνω βήµα αρχίζω να περπατώ 
συντονίζοντας το βήµα µου µε οµάδα που παρελαύνει ή ασκείται στον 
βηµατισµό 2. η παραπάνω κίνηση ως προς την ταχύτητα µε την οποία γίνεται η 
εναλλαγή θέσης των ποδιών: πηγαίνω µε ~ ταχύ || πλησίασε µε αργά ~ || 
επιταχύνω το ~ µου (περπατώ γρηγορότερα)' ΦΡ. βήµα-βήµα (i) σιγά-σιγά, 
πολύ αργά, προσεκτικά: περπατούσε ~ (ii) (κ. βήµα προς βήµα) µε προσεκτική 
και προοδευτική αλλαγή των δεδοµένων, χωρίς ριζοσπαστικές αποφάσεις και 
µέτρα: ~ επίλυση τής κρίσης στις σχέσεις των δύο χωρών 3. (συνεκδ.) η 
απόσταση που καλύπτει η παραπάνω κίνηση των ποδιών, ιδίως στο 
περπάτηµα: κάνει µεγάλα | µικρά ~ || ανοίγω το ~ µου (κάνω µεγαλύτερα 
βήµατα) ΣΥΝ. δρασκελιά · 4. η απόσταση τού ανοίγµατος των ποδιών στο 
περπάτηµα, που λαµβάνεται και ως µονάδα µήκους: θα το βρεις δέκα βήµατα 
πιο κάτω- ΦΡ. (α) δυο βήµατα πολύ κοντά: δεν είναι µακριά, ~ από εδώ (β) ένα 
βήµα (από κάπου) πάρα πολύ κοντά, σε απόσταση αναπνοής: ~ από την 
κορυφή | την επιτυχία | την καταστροφή 5. η ιδιαίτερη κίνηση των ποδιών 
(µπροστά, πίσω, στο πλάι) στον χορό: του έµαθα τα - τού βαλς | τού συρτού | 
τού τσάµικου 6. ο τρόπος βαδίσµατος: τον γνωρίζω από το ~ του || ρυθµικό | 
βαρύ ~ ΣΥΝ. περπατησιά, βάδισµα, βηµατισµός 7. (συνεκδ.) ο ήχος από την 
κίνηση των ποδιών κατά το περπάτηµα: ακούω βήµατα· ποιος να 'ναι τέτοια 
ώρα; 8. η ενέργεια, η προσπάθεια ή η πρωτοβουλία για κάτι: ~ προσέγγισης | 
προόδου- ΦΡ. (α) τα πρώτα βήµατα η πρώτη προσπάθεια ή εµπειρία: η 
υπόθεση αυτή είναι ~ στη σταδιοδροµία του ως δικηγόρου (β) κάνω το πρώτο 
βήµα κάνω την πρώτη κίνηση (για συµφιλίωση ή για να αποκτήσω σχέσεις µε 
κάποιον) (γ) κάνω τα σωστά βήµατα ενεργώ µε τον σωστό τρόπο: «για να 
βρείτε ποιες σπουδές ταιριάζουν στο παιδί σας, κάντε τα σωστά ~» (εφηµ.) 9. 
(µτφ.) το στάδιο σε µια διαδικασία, στην πορεία προς έναν στόχο: η 
τεχνολογία έχει κάνει µεγάλα βήµατα στον 20ό αιώνα || η διακοπή των 
εχθροπραξιών αποτελεί ~ προς την ειρήνευση || βρισκόµαστε ένα - πριν από την 
κατάκτηση τού κυπέλλου 10. η πιο ψηλή θέση ενός χώρου, από όπου µιλούν οι 
οµιλητές, οι βουλευτές κ.λπ.: κοινοβουλευτικό | δικαστικό - ΣΥΝ. βάθρο, έδρα· 
ΦΡ. (λόγ.) από βήµατος | από τού βήµατος από το σηµείο στο οποίο στέκεται 
ο οµιλητής, ο αγορητής: ο υπουργός από τού βήµατος τής Βουλής ανέφερε ένα 
νέο στοιχείο για την υπόθεση 11. (γενικότ.) ο χώρος (σε αίθουσα, έντυπο, µέσο 
µαζικής επικοινωνίας) που προσφέρεται για έκφραση απόψεων: η εκποµπή 
αυτή αποτελεί ελεύθερο ~ για τους ακροατές · 12. η απόσταση µεταξύ δύο 
συνεχόµενων στροφών σπείρας, π.χ. βίδας ΣΥΝ. πάσο · 13. ΕΚΚΛΗΣ. το 
εσώτατο και άδυτο µέρος χριστιανικού ναού, ο «χώρος τού αχώρητου» (δηλ. 
τού Ιησού Χριστού), όπου βρίσκεται η Αγία Τράπεζα: το άγιο | ιερό ~. — 
(υποκ.) βηµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. 
[ΕΤΥΜ- < αρχ. βήµα | βαµα < ρίζα βα- < I.E. *gwä-, παράλλ. τ. τού *gwem- 
«πηγαίνω, έρχοµαι», από όπου κ. βαίνω (< *βάµ-_/ω), πβ. σαν-σκρ. a-ga-m 
«πήγα», λατ. venio «έρχοµαι», γαλλ. venir, γερµ. kommen, αγγλ. come κ.ά. 
Οµόρρ. βά-σις (-η), βα-τός, βάδ-ην, βα-τήρ(ας), βά-θρο(ν), βω-µός κ.ά. Το 
βήµα σήµαινε αρχικά « τόπος από όπου εκφω- 
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νεί κανείς οµιλίες», αφού η λ. αναφερόταν κυρίως στο βήµα τής Πνύ-
κας. Πολλές φρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια: βήµα προς βήµα (< γαλλ. 
pas à pas), τα πρώτα βήµατα (< γαλλ. les premiers pas), κάνω το πρώτο 
βήµα (< γαλλ. faire le premier pas), κάνω εσφαλµένο βήµα (< γαλλ. 
faire un faux pas), είναι µόνο δύο βήµατα (< γαλλ. c'est seulement à 
deux pas), κάνω βήµα σηµειωτόν (< γαλλ. marquer le pas) κ.ά.]. 

βηµατίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {βηµάτισα} κινούµαι κάνοντας βήµατα, 
βαδίζω: - νευρικά! σκεφτικός/ ανήσυχος ΣΥΝ. περπατώ, προχωρώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. 

βηµατισµός (ο) [µεσν.] 1. το βάδισµα, το περπάτηµα 2. ο τρόπος βα-
δίσµατος: την αναγνώρισε από τον - της || στρατιωτικός ~ (ειδικός 
τρόπος βαδίσµατος των στρατιωτών) 3. (συνεκδ.) ο ήχος των βηµά-
των: ακούγονταν βηµατισµοί στον επάνω όροφο. 

βηµατοδότης (ο) {βηµατοδοτών} 1.ΦΥΣΙΟΛ. µηχανισµός τής καρδιάς 
τού ανθρώπου, αλλά και κάθε έµβιου οργανισµού, που προκαλεί τους 
καρδιακούς παλµούς 2. ΙΑΤΡ.-ΤΕΧΝΟΛ. η ηλεκτρονική συσκευή που εµ-
φυτεύεται στον θώρακα των καρδιοπαθών και διεγείρει το µυοκάρδιο 
µε τη ρυθµική παραγωγή ηλεκτρικών διεγέρσεων. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού αγγλ. pacemaker]. 

βηµόθυρο (το) [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. 1. η µεσαία από τις τρεις πύλες τού 
Ιερού, η Ωραία Πύλη τού χριστιανικού ναού 2. βηµόθυρα (τα) τα δύο 
φύλλα τής Ωραίας Πύλης. 

βηξ (ο) {βηχός | χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο βήχας (βλ.λ.)· στη ΦΡ. (σκωπτ.-ει-
ρων.) απορία ψάλτου, βηξ ο ψάλτης που δεν µπορεί να ψάλει, προ-
σποιείται ότι βήχει· για πρόσωπο που επινοεί διάφορα τεχνάσµατα 
όταν βρίσκεται σε αµηχανία ή αδυναµία να κάνει κάτι, που χρονο-
τριβεί όταν δεν µπορεί να απαντήσει. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. βήχας]. 

βήξιµο (το) {βηξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να βήχει κανείς 2. ο ίδιος 
ο βήχας και ο τρόπος µε τον οποίο βήχει κανείς- ΦΡ. (λαϊκ.) άλλο το 
βήξιµο κι άλλο το κλάσιµο για προφανή διαφορά τής ποιότητας: δεν 
είναι όλα τα πράγµατα ίδια- -!. 

βηρύλλιο (το) {βηρυλλίου} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο Be) που περι-
λαµβάνεται στις αλκαλικές γαίες, µε εφαρµογές στη µεταλλουργία 
και την πυρηνική τεχνολογία (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < 
µτγν. βηρύλλιον < πρακριτ. veruliya- < velurija < Vêlur, πόλη τής Ν. 
Ινδίας, πατρίδα των πολύτιµων λίθων]. 

βήρυλλος (η) {βηρύλλου} πυριτικό ορυκτό από το οποίο εξάγεται το 
βηρύλλιο και που µερικές ποικιλίες του αποτελούν πολύτιµους λί-
θους (η ακουαµαρίνα, το σµαράγδι κ.ά.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < βηρύλλιον 
(υποχωρητ.)]. 

Βηρυτός (η) η πρωτεύουσα τού Λιβάνου. Επίσης (λαϊκ.-παλαιότ.) 
Μπερούτι (το). 
[ΕΤΥΜ < λατ. Berytus < αραβ. BayrOt < εβρ. Beeroth «πηγές» (πληθ. 
τού beer «πηγή»), λόγω τού ότι η πόλη χρησιµοποιούσε για ύδρευση 
τον πλούσιο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της]. 

Βησσαρίων (ο) {Βησσαρίων-ος, -α} 1. αρχιεπίσκοπος Νικαίας και 
καρδινάλιος τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας (1403-1472)· µαθητής 
τού Πλήθωνα, από τους σηµαντικότερους πλατωνικούς φιλοσόφους 
τής υστεροβυζαντινής περιόδου, ο οποίος, αν και υπέρµαχος των ορ-
θοδόξων θέσεων, τάχθηκε για λόγους πολιτικούς υπέρ τής ενώσεως 
των Εκκλησιών 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βησσαρίωνας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Βησσαρίων | 
Πασσαρίων, όν. αιγυπτ. προελ.]. 

βήτα το {άκλ.} Β, β το δεύτερο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου- ΦΡ. 
(α) βήτα κατηγορίας | διαλογής κατώτερης ποιότητας: ταινία | θέση 
| µουσική | πολίτης ~ (β) ο άλφα και ο βήτα ο ένας και ο άλλος, ο κα-
θένας: να µην ακούς τι λέει ~· να παίρνεις τις αποφάσεις µόνος σου 
ΣΥΝ. ο τάδε και ο δείνα (βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ; < αρχ. βήτα < 
εβρ. bêth «σπίτι»]. 

βητάκι (το) (εκφραστ.-υποκ.) ο µαθητής τής Β' τάξης (όλων των βαθ-
µίδων τού σχολείου). 

βητάς (ο) {βητάδες} (αργκό) σπουδαστής στρατιωτικής σχολής που 
βρίσκεται στο δεύτερο έτος. 

βήχας (ο) {χωρ. πληθ.) η απότοµη και σπασµωδική εκπνοή αέρα από 
τους πνεύµονες, που συνοδεύεται από χαρακτηριστικό τραχύ ήχο: 
δυνατός | συνεχής | ξερός (ξερόβηχας) | µαλακός | ώριµος ~ || (πα-
ροιµ.) «ο βήχας κι ο έρωτας δεν κρύβονται»- ΦΡ. κόβω τον βήχα (κά-
ποιου) θέτω τέλος στις απαιτήσεις (κάποιου) ή επαναφέρω (κάποιον) 
στην τάξη: κοίταξε να του κόψεις τον βήχα, γιατί, αν πάρει κι άλλο 
θάρρος, δεν θα υπολογίζει κανέναν! Επίσης (λόγ.) βηξ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βήξ, -χός, αγν. ετύµου, ίσως ονοµατοποιηµένη λ.]. 

βήχω ρ. αµετβ. {έβηξα} 1. έχω βήχα λόγω οργανικών αιτιών: ~ δυνατά 
|| είναι κρυωµένος και βήχει συνέχεια 2. προκαλώ βήχα: ~ ελαφρά, 
για να καθαρίσω τη φωνή µου || ~ για να δηλώσω την παρουσία µου. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ. έβηξα τού αρχ. ρ. βήσσω | -ττω (< *βήχ-(ω 
< βήξ, βηχ-ός), κατά το σχήµα έτρεξα - τρέχω, έβρεξα - βρέχω κ.τ.ό.]. 

βία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η άσκηση σωµατικής ή άλλης δύναµης ή η χρη-
σιµοποίηση απειλών µε σκοπό την επιβολή τής θέλησης (κάποιου): 
ασκώ ~ || προσφεύγω στη - || ένοπλη | ωµή | κτηνώδης | σωµατική | 
φυσική | παράνοµη ~ || πράξη | χρήση βίας || εκλογές βίας και νοθείας 
|| κράτος | καθεστώς που στηρίζεται στη ~ ΣΥΝ. εξαναγκασµός, κα-
ταναγκασµός· ΦΡ. (α) ψυχολογική βία βλ. λ. ψυχολογικός (β) ανωτέ-
ρα βία βλ. λ. ανώτερος (γ) διά τής βίας | µε τη βία µε την άσκηση πιέ-
σεων, αναγκαστικά: κατέλαβε την εξουσία ~ || κατόρθωσε να απο-
σπάσει ~ από τον κατηγορούµενο την οµολογία των πράξεων του || 
τον ανάγκασαν ~ να υπογράψει | να συναινέσει (δ) (µόλις και) µετά 
βίας (οριακά και) µε δυσκολία, (ίσα-ίσα και) κατόπιν πολλής προ-
σπάθειας ή πιέσεων: - πέρασε την τάξη || ~ καλύπτει τις βασικές του 
ανάγκες 2. η πίεση, η ανάγκη (να γίνει κάτι): ας µην πιεζόµαστε άδι- 

κα- δεν υπάρχει ~ 3. η δύναµη: έπεσε µε ~ επάνω του ΣΥΝ. σφοδρότη-
τα, ορµή · 4. (σπάν.) η βιασύνη: για ποιον λόγο τόση ~; ΣΥΝ. σπουδή, 
βιάση. Επίσης βια [µεσν.] (σηµ. 4). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *gwiyâ- (δισύλλ. ρίζα), πβ. σανσκρ. j(i)ya- «κυριαρ-
χία». Οµόρρ. βινώ (-έω) «συνουσιάζοµαι». Η φρ. ανωτέρα βία αποδί-
δει τη γαλλ. force majeure]. 

βιάζω (βι-άζω) ρ. µετβ. {βίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. εξαναγκάζω (κά-
ποιον) µε τη χρήση βίας ή µε απειλή άµεσου κινδύνου σε συνουσία, 
κακοποιώ σεξουαλικά: οδήγησε σε ερηµικό µέρος την κοπέλα και τη 
βίασε 2. (µτφ.) προσβάλλω βάναυσα: τέτοιου είδους εκφράσεις βιά-
ζουν το γλωσσικό µας αίσθηµα 3. ασκώ βία σε (κάποιον), ώστε να 
πράξει (κάτι) που δεν επιθυµεί: µην το βιάζεις το παιδί, θα φάει µόνο 
του ΣΥΝ. πιέζω. 
[ΕΤΥΜ; αρλ·, αρχική σηµ. «ενεργώ βίαια, χρησιµοποιώ βία», < βία. Η 
σηµ. «εξαναγκάζω σε συνουσία» είναι µεσν.]. 

βιάζω (βιά-ζω) ρ. µετβ. {βιάστηκα, βεβιασµένος} 1. (γενικά) επισπεύ-
δω (κάτι) ασκώντας πίεση: δεν είναι σοφό να βιάζουµε τις εξελίξεις-
όλα θα γίνουν στην ώρα τους- ΦΡ. βιάζω τον εαυτό µου | τη µνήµη 
µου καταβάλλω τη µέγιστη προσπάθεια για να επιτύχω ή να θυµηθώ 
(κάτι)· (µεσοπαθ. βιάζοµαι) ♦ 2. (αµετβ.) επείγοµαι, δεν έχω χρόνο στη 
διάθεση µου: ~ πολύ και πρέπει να φύγω || πρέπει να βιαστούµε, γιατί 
έχουµε αρκετό δρόµο ακόµη- ΦΡ. (παροιµ.) όποιος βιάζεται, σκο-
ντάφτει οι βιαστικές και πρόχειρες δουλειές συνήθ. καταλήγουν σε 
αποτυχία ♦ (µετβ.) 3. (+να) (α) προτρέχω, σπεύδω: µη βιαστείτε να 
βγάλετε συµπεράσµατα (β) ανυποµονώ; ~ να βρεθώ κοντά σας 4. (κα-
ταχρ.) (α) επισπεύδω (κάτι): µην το βιαστείς το άρθρο- πρέπει να κά-
νεις καλή δουλειά (β) έχω άµεση ανάγκη (από κάτι): δώσε αµέσως 
την παραγγελία, γιατί τον βιάζοµαι τον υπολογιστή 5. (η λόγ. µτχ. 
βεβιασµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. Το ρ. βιάζοµαι (παρεκτεταµ. τ. τού αρχ. βιώµαι < βιά-οµαι < 
βία) είχε αρχικώς τη σηµ. «χρησιµοποιώ βία», από όπου µετέπεσε στη 
σηµ. «επείγοµαι» (µεσν.) από την ταχύτητα και τη σπουδή µε την 
οποία ενεργεί όποιος καταβάλλει έντονη προσπάθεια]. 

βιά-ζοµαι και βι-ά-ζοµαι. Όπως διαφέρουν στην προφορά και τη 
σηµασία τους λ.χ. τα ά-δει-α (η) και ά-δεια (κουτιά) (βλ. λ. άδεια) 
ή τα έ-ννοι-α (η) και έ-ννοια (σου), έτσι και το βιά-ζοµαι «είµαι 
βιαστικός» διαφέρει από το βι-ά-ζοµαι «υφίσταµαι βιασµό». Και 
στην περίπτωση αυτή η συµπροφορά σε µία συλλαβή (η συνίζηση, 
βλ.λ.) τού βιά-ζοµαι το διαφοροποιεί από το ασυνίζητο βι-ά-ζοµαι, 
που προφέρεται ως δύο συλλαβές. Συνίζηση έχουµε και στον γνω 
στό στίχο τού Εθνικού Ύµνου τού ∆. Σολωµού προκειµένου για τη 
λ. βί-α, που για µετρικούς λόγους προφέρεται εκεί ως µονοσύλλα 
βη (σηµαίνοντας όµως «βιασύνη»): Σε γνωρίζω από την όψη που 
µε βια µετράει τη γη (βια όχι βί-α). → µετοχή, συνίζηση 

βιαιοπραγία (η) [1833] {βιαιοπραγιών} 1.η άσκηση και η επιβολή 
βίας, η βίαιη πράξη ΣΥΝ. βιαιότητα 2. ΝΟΜ. κάθε επίθεση εναντίον 
προσώπου ή πράγµατος µε χρησιµοποίηση φυσικής δύναµης. — βι-
αιοπραγώ ρ. [1888] {-είς...}. [ΕΤΥΜ < βίαιος + -πραγία < θ. πραγ- 
(πβ. ά-πραγ-ος), ρ. πράττω]. 

βίαιος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από τη χρήση βίας ή 
ιδιότητες της (επιθετικότητα, απειλητικότητα, δύναµη κ.λπ.): ~ χα-
ρακτήρας | εκδήλωση | επεισόδιο | επίθεση | σύγκρουση | αντίδραση | 
θάνατος ΣΥΝ. βάναυσος, άγριος, απότοµος ΑΝΤ. ήπιος 2. ΝΟΜ. βίαιη 
προσαγωγή βλ. λ. προσαγωγή 3. (για καιρικά φαινόµενα) ορµητικός, 
σφοδρός: - άνεµος | χιονοθύελλα. — βίαια | βιαίως [µτγν.] επίρρ., βι-
αιότητα (η) [αρχ.]. 

Βίας (ο) {Βίαντ-ος, -α} ο Πριηνεύς- ένας από τους επτά σοφούς τής 
αρχαιότητας (6ος αι. π.Χ.), γνωστός για τα αποφθέγµατα και τα γνω-
µικά του. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., πιθ. < βία, κατά το κλιτικό παράδειγµα των Αϊας, 
Κάλχας, "Ατλας (-ας, -αντος)]. 

βιάση (η) {χωρ. πληθ.} η βιασύνη ΣΥΝ. σπουδή, βία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βιάζω, πβ. κ. βράζω - βράση]. 

βιασµός (ο) [µτγν.] 1. ΝΟΜ. αξιόποινη πράξη την οποία διαπράττει 
όποιος µε σωµατική βία ή µε απειλή σπουδαίου και άµεσου κινδύνου 
εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία ή σε ασελγή πράξη: κατηγορείται 
για απόπειρα βιασµού || ~ ανηλίκου 2. ο εξαναγκασµός (κάποιου) να 
κάνει ή να υποστεί (κάτι) παρά τη θέληση του µε την άσκηση ή απει-
λή βίας εις βάρος του: ψυχολογικός ~ || ~ τής προσωπικότητας κά-
ποιου 3. (µτφ.) η βάναυση µεταχείριση ή κακοποίηση: ο ~ τής φύσης 
είχε ως αποτέλεσµα τη διατάραξη τής οικολογικής ισορροπίας 4. 
(µτφ.) η κατάφωρη παραβίαση των αρχών στις οποίες βασίζεται (κά-
τι): ~ τής δηµοκρατίας | τής ελευθερίας || συχνά η γλώσσα µας υφί-
σταται ~ στις διάφορες τηλεοπτικές εκποµπές. 

βιαστής (ο) [µτγν.] πρόσωπο που διαπράττει βιασµό. 
βιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (ενεργ.) αυτός που βιάζεται, που δεν θέλει 

να χάσει χρόνο: είµαι | φεύγω | περπατώ - 2. (παθ.) (για λόγους, σκέ-
ψεις, πράξεις, κινήσεις κ.λπ.) αυτός που γίνεται µε βιασύνη· γρήγο-
ρος: έριξε µια ~ µατιά || ~ επίσκεψη | γράµµα | δουλειά | βάδισµα | 
ανάσα || πάµε για έναν βιαστικό καφέ ΣΥΝ. βεβιασµένος, επείγων 3. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που στερείται επιµέλειας και φροντίδας- πρόχει-
ρος: µην παίρνετε ~ αποφάσεις || - συµπέρασµα ΣΥΝ. επιπόλαιος. — 
βιαστικά επίρρ. [µεσν.]. 

βιασύνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η κατάσταση κατά την οποία κάποιος 
επείγεται, κινείται γρήγορα, µε βιάση: πάνω στη ~ του ξέχασε να 
κλειδώσει την πόρτα ΣΥΝ. βιάση, ανυποµονησία· ΦΡ. µε πιάνει βια-
σύνη αρχίζω να επείγοµαι, αισθάνοµαι ότι δεν έχω χρόνο, ότι πρέπει 
να βιαστώ. 



βίβα 362 βιβλιστής 
 

βίβα επιφών. → εβίβα 
βιβάρι κ. διβάρι (το) {βιβαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο περιφραγµένος θαλάσσιος 

χώρος, στον οποίο εκτρέφονται ψάρια· το ιχθυοτροφείο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
βιβάριον < λατ. vivarium «ζωοτροφείο, ιχθυοτροφείο» < vivus «ζωντανός, 
έµβιος»]. 

βίβερε περικολοζαµέντε (το) {άκλ.}- ελλην. ζην επικινδύνως- το να ζει κανείς 
ριψοκίνδυνα. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. vivere pericolosamente. Η χρήση τής φρ. οφείλεται και στο 
ακουστικό αίσθηµα τής παρήχησης που δηµιουργούν οι υγροί φθόγγοι]. 

βιβλιακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τα βιβλία: ~ παραγωγή | 
κυκλοφορία. 

βιβλιάριο (το) {βιβλιαρί-ου | -ων} πιστοποιητικό σε σχήµα βιβλίου µε τα 
ατοµικά στοιχεία τού κατόχου (ονοµατεπώνυµο, φωτογραφία κ.λπ.), µε το 
οποίο µπορεί κανείς να ασκήσει δικαίωµα ή να εξυπηρετηθεί: ατοµικό (όπου 
καταχωρίζονται τα στοιχεία και οι µεταβολές κατά τη στρατιωτική θητεία 
κάποιου) | εκλογικό (µε το οποίο ψηφίζει κανείς) | ασφαλιστικό (για τις 
υποθέσεις που αφορούν στον ασφαλιστικό φορέα) ~ || ~ υγείας (για τις 
επισκέψεις σε γιατρό) | ταµιευτηρίου | καταθέσεων | ενσήµων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
βιβλιάριον, υποκ. τού αρχ. βιβλίον]. 

βιβλιεκδότης (ο) {βιβλιεκδοτών}, βιβλιεκδότρια (η) {βιβλιεκδο-τριών) 
εκδότης βιβλίων, πρόσωπο που αναλαµβάνει την έκδοση και την κυκλοφορία 
βιβλίων. — βιβλιεκδοτικός, -ή, -ό [1895]. 

βιβλιεµπόριο (το) {βιβλιεµπορί-ου | -ων) το εµπόριο βιβλίων. Επίσης 
βιβλιεµπόρια (η) [1833]. — βιβλιέµπορος (ο/η) [1844], βιβλιεµπορι-κός, -ή\ -
ό [1868]. 

βιβλικός, -ή, -ό [1834] αυτός που σχετίζεται µε τη Βίβλο, δηλ. την Αγία 
Γραφή: ~ όνοµα | ρητό | ύφος | χρόνοι | προφητεία | διδασκαλία· ΦΡ. (α) 
βιβλική µορφή σεβάσµιο πρόσωπο, που θυµίζει µορφές τής Βίβλου (β) 
βιβλική καταστροφή πολύ µεγάλη καταστροφή. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. 
biblical < µεσν. λατ. biblicus < λατ. biblia < αρχν Βίβλος (βλ.λ.)]. 

βιβλίο (το) 1. το σύνολο χειρόγραφων ή τυπωµένων φύλλων χαρτιού ίδιων 
διαστάσεων, που είναι συρραµµένα στη µία πλευρά και καλύπτονται από 
εξώφυλλα, το οποίο συνήθ. εκδίδεται σε πολλά αντίτυπα: δερµατόδετο | 
χαρτόδετο | πανόδετο | σκληρόδετο ~ || εγκυκλο-παιδικό | λογοτεχνικό | παιδικό 
| κλασικό ~|| ~ τσέπης (µικρού µεγέθους, συνήθ. χαρτόδετο, και τις 
περισσότερες φορές µε θεµατολογία που προσφέρεται για µαζική 
κατανάλωση) || διαβάζω | ξεφυλλίζω | ανοίγω | εκδίδω | τυπώνω - || εκτύπωση | 
διακίνηση | διαφήµιση βιβλίου || έφαγε τη ζωή του στα ~ (δαπάνησε το 
µεγαλύτερο µέρος τής ζωής του στη µελέτη) || θα τον δεις πάντα µε ένα - στα 
χέρια (για µελετηρό και φιλοµαθή άνθρωπο) || χωµένος στα - (για άνθρωπο 
που αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο στο διάβασµα) ΣΥΝ. τόµος· ΦΡ. (α) ιερά 
βιβλία τα θρησκευτικά και λειτουργικά βιβλία µιας θρησκείας και (ειδικότ.) τα 
βιβλία τής Παλαιάς και τής Καινής ∆ιαθήκης (β) τρώω | καταβροχθίζω | 
ρουφάω ένα βιβλίο διαβάζω ένα βιβλίο µε γρήγορο ρυθµό από τη µεγάλη µου 
επιθυµία να το τελειώσω (γ) δεν ανοίγω βιβλίο | δεν πιάνω βιβλίο στα χέρια 
µου δεν διαβάζω καθόλου, δεν µελετώ (δ) ξέρω | διαβάζω (κάποιον) σαν 
ανοιχτό βιβλίο γνωρίζω πολύ καλά τον χαρακτήρα (κάποιου) (ε) βιβλίο | έργο 
αναφοράς βλ. λ. αναφορά (στ) απόκρυφα βιβλία βλ. λ. απόκρυφος 2. 
(συνεκδ.) κάθε γραπτή εργασία που έχει εκδοθεί υπό µορφήν βιβλίου (σηµ. 1): 
έχει γράψει δύο ~ 3. (ειδικότ.) σύνολο φύλλων χαρτιού καλυµµένων µε 
εξώφυλλα και συρραµµένων στη µία πλευρά, που προορίζονται για 
καταγραφή λογαριασµών, πρακτικών συνεδρίων κ.λπ.: λογιστικό ~||~ 
πρακτικών | συλλυπητηρίων | ευχών || ~ επισκεπτών (στο οποίο οι επισκέπτες 
µουσείου, έκθεσης, εκδήλωσης κ.λπ. σηµειώνουν τις εντυπώσεις τους) ΣΥΝ. 
κατάστιχο 4. µέρος, τµήµα εκτεταµένου συγγράµµατος: το έργο τού Ηροδότου 
αποτελείται από εννέα ~ 5. (µτφ.) καθετί που διδάσκει και διαφωτίζει τον 
άνθρωπο: το ~ τής φύσης (δηλ. η φύση) || το ~ τής ζωής (δηλ. η ζωή). — 
(υποκ.) βιβλιαράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, παραποµπή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βιβλίον < βυβλίον (µε προληπτική αφοµοίωση τού -υ- σε -ι-) 
< βύβλος, από το όνοµα τής φοινικικής πόλεως Βύβλου, από όπου εισαγόταν ο 
κατεργασµένος πάπυρος. Το ίδιο το Βύβλος είναι σηµιτ. προελ. (πβ. εβρ. 
Gébal «περιοχή, σύνορο»), το δε αρχικό Β- (αντί τού αναµενόµενου Γ-) ίσως 
οφείλεται σε αφοµοίωση]. 

βιβλιογνώστης (ο) [1843] {βιβλιογνωστών}, βιβλιογνώστρια (η) 
{βιβλιογνωστριών} πρόσωπο που γνωρίζει την ιστορία, το περιεχόµενο, την 
αξία κ.λπ. των βιβλίων. — βιβλιογνωστικός, -ή, -ό, βιβλιο-Υνωσία (η). 
βιβλιογραφία (η) {βιβλιογραφιών} ο κατάλογος βιβλίων και γενικότ. 
δηµοσιευµάτων που αναφέρονται σε ορισµένο αντικείµενο µελέτης και όπου 
αναγράφονται το όνοµα τού συγγραφέα, ο τίτλος τού δηµοσιεύµατος, ο τόπος 
και η χρονολογία εκδόσεως του κ.λπ.: υπάρχει πλούσια - για το θέµα αυτό || 
εκτενής | ξένη | διεθνής | επιλεγµένη ~ || συµβουλεύοµαι τη σχετική ~ || στο τέλος 
τού συγγράµµατος παρατίθεται αναλυτικά η ~. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bibliographie. Το µτγν. βιβλιογραφία 
είχε τη σηµ. «συγγραφή βιβλίων»]. βιβλιογραφίας, -ή, -ό [1851] αυτός που 
σχετίζεται µε τη βιβλιογραφία: ~ τεκµηρίωση | παραποµπή | αναφορά | 
υποστήριξη.  — βι-βλιογραφικ-ά /-ώς [1854] επίρρ. βιβλιογράφος (ο/η) 
πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά µε τη σύνταξη βιβλιογραφιών. — 
βιβλιογραφώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bibliographe]. 
βιβλιοδεσία (η) [1866] {βιβλιοδεσιών} η συρραφή των φύλλων χειρογράφου ή 
εντύπου και η ένωση τους µε προστατευτικό κάλυµµα 

(εξώφυλλο), ώστε να πάρουν τη µορφή βιβλίου ή άλλου εντύπου (λ.χ. 
περιοδικού): καλλιτεχνική | µηχανική ~ || έξοδα βιβλιοδεσίας ΣΥΝ. δέσιµο, 
στάχωση. Επίσης βιβλιοδέτηση [1892] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων}. — 
βιβλιοδετώ ρ. [1856] {-είς...}. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Buchbinderei]. 

βιβλιοδετείο (το) [1852] το εργαστήριο όπου γίνεται η βιβλιοδεσία. — 
βιβλιοδέτης (ο/η) [µεσν.], βιβλιοδετικός, -ή, -ό [1886]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
βιβλιοδέτης < βιβλίον + -δέτης < δένω]. 

βιβλιοθηκάριος (ο/η) [µεσν.] (-ου κ. -αρίου | -ων κ. -αρίων} υπάλληλος τής 
βιβλιοθήκης, υπεύθυνος για την ταξινόµηση, τη συντήρηση, τη φύλαξη των 
βιβλίων και την παροχή πληροφοριών σχετικά µε αυτά στους αναγνώστες 
ΣΥΝ. βιβλιοφύλακας. 

βιβλιοθήκη (η) [µτγν.] {βιβλιοθηκών} 1. έπιπλο ειδικά κατασκευασµένο για την 
τοποθέτηση και τη φύλαξη βιβλίων: βάζω το βιβλίο στη ~ || µεγάλη | µικρή ~· 
ΦΡ. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) ζωντανή | κινητή βιβλιοθήκη πολυµαθής 
άνθρωπος, που αποτελεί ανεξάντλητη πηγή γνώσεων ΣΥΝ. κινητή 
εγκυκλοπαίδεια 2. (συνεκδ.) η συλλογή βιβλίων που διαθέτει (ιδιώτης, ίδρυµα 
κ.λπ.): πλούσια | αξιόλογη | προσωπική | πανεπιστηµιακή | σχολική ~ || δηµόσια 
| κοινοτική | δανειστική | Εθνική | δηµοτική ~ 3. το κτήριο όπου στεγάζονται 
και φυλάσσονται συλλογές βιβλίων: θα σε περιµένω έξω από την Εθνική ~ 4. 
σειρά βιβλίων που αναφέρονται σε ορισµένο κλάδο τής επιστήµης ή τής 
τέχνης,ή εκδίδονται από τον ίδιο εκδότη: λαογραφική ~||~ Φωτίου || η ~ τού 
Φιλολόγου. — (υποκ.) βιβλιοθηκούλα (η) (σηµ. 1). 

βιβλιοθηκονοµία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που ασχολείται µε την 
οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των βιβλιοθηκών: σχολή 
βιβλιοθηκονοµίας. — βιβλιοθηκονόµος (ο/η), βιβλιοθηκονο-µικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < βιβλιοθήκη + -νοµία < νέµω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
bibliothéconomie]. 

βιβλιοκαπηλία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} η παράνοµη ανατύπωση και πώληση 
βιβλίων. — βιβλιοκάπηλος (ο/η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. 

βιβλιοκλόπος (ο/η) [1893] πρόσωπο που οικειοποιείται, αντιγράφει ή εκδίδει 
χωρίς νόµιµη άδεια βιβλία άλλων ή αποσπάσµατα τους. — βιβλιοκλοπή κ. 
βιβλιοκλοπία (η) [1870]. 

βιβλιοκρισία (η) [1861] {βιβλιοκρισιών} η κριτική βιβλίου ή άλλου 
δηµοσιευµένου κειµένου από ειδικό, η οποία δηµοσιεύεται σε εφηµερίδα, 
περιοδικό ή αυτοτελώς: εκτενής | κατατοπιστική | αντικειµενική - ΣΥΝ. 
βιβλιοκριτική. 

βιβλιοκριτικός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη βιβλιοκρισία: ~ 
δοκίµιο | σηµείωµα 2. βιβλιοκριτικός (ο/η) πρόσωπο που ασκεί κριτική 
βιβλίων σε εφηµερίδες 3. βιβλιοκριτική (η) η βιβλιοκρισία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bibliocritique]. 

βιβλιολάτρης (ο) {βιβλιολατρών}, βιβλιολάτρισσα (η) {βιβλιολα-τρισσών} 
πρόσωπο που αγαπά υπερβολικά τα βιβλία ΣΥΝ. βιβλιόφιλος. — βιβλιολατρία 
(η) [1889]. 

βιβλιολογία (η) [1857] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των γνώσεων σχετικά µε τον 
τρόπο δηµιουργίας ενός βιβλίου και προώθησης του στο εµπόριο. 

βιβλιοµανής, -ής, -ές [1831] (βιβλιοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. µανιώδης 
συλλέκτης βιβλίων (κυρ. σπάνιων και πολύτιµων) 2. φανατικός αναγνώστης 
βιβλίων ο βιβλιοφάγος. — βιβλιοµανία (η) [1854]. 

βιβλιοπαραγωγή (η) [1893] {χωρ. πληθ.} το σύνολο τής παραγωγής των 
βιβλίων που εκδίδονται µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

βιβλιοπαρουσίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η παρουσίαση 
νέου βιβλίου στο κοινό. 

βιβλιοπωλείο (το) [µτγν.] το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται βιβλία: κεντρικό | 
συνοικιακό | νοµικό ~. — βιβλιοπώλης (ο) [αρχ.], β\-βλιοπώλισσα (η) [1826], 
βιβλιοπωλικός, -ή, -ό [1782]. 

βιβλιόσηµο (το) {βιβλιοσήµ-ου | -ων} 1.το έντυπο σήµα ιδιοκτησίας ενός 
βιβλίου, που τυπώνεται από τον εκδοτικό οίκο στο εσώφυλλό του · 2. ειδικό 
ένσηµο (φορόσηµο) που επικολλάται στο εσωτερικό των σχολικών βιβλίων. 

βιβλιοστάτης (ο) {βιβλιοστατών} στήριγµα για τα βιβλία, ώστε να στέκονται 
όρθια στα ράφια. [ΕΤΥΜ < βιβλίο + -στάτης < ί-στα-µαι]. 

βιβλιοσυλλέκτης (ο) [1898] {βιβλιοσυλλεκτών}, βιβλιοσυλλέ-κτρια (η) 
{βιβλιοσυλλεκτριών} συλλέκτης βιβλίων. — βιβλιοσυλλε-κτικός, -ή, -ό. 

βιβλιοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των διαφόρων τεχνικών διαδικασιών 
τής ηλεκτρονικής και τής παραδοσιακής τυπογραφίας (στοιχειοθεσία, 
εκτύπωση, βιβλιοδεσία κ.λπ.) που συντελούν στη στερεή κατασκευή και 
καλαίσθητη εµφάνιση των βιβλίων. 

βιβλιοφάγος (ο/η) [1871] 1. έντοµο που τρέφεται µε χαρτί, δέρµα ή ξύλο και 
καταστρέφει τα βιβλία ΣΥΝ. βιβλιόψειρα 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) 
πρόσωπο που διαβάζει πολλά βιβλία. 

βιβλιόφιλος, -η, -ο [1831] αυτός που αγαπά τα βιβλία, που τα συλλέγει και τα 
µελετά ΣΥΝ. βιβλιολάτρης. — βιβλιοφιλία (η) [1888], βιβλιοφιλικός, -ή, -ό. 

βιβλιοφύλακας (ο) [µεσν.] {βιβλιοφυλάκων} ο υπάλληλος δηµόσιας 
βιβλιοθήκης ΣΥΝ. βιβλιοθηκάριος. 

βιβλιοχαρτοπωλείο (το) [1887] το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται βιβλία, 
περιοδικά κ.λπ. έντυπα, χαρτικά και είδη γραφικής ύλης. — 
βιβλιοχαρτοπώλης (ο) [1894], βιβλιοχαρτοπώλισσα (η), βιβλιοχαρτο-πωλικός, 
-ή, -ό. 

βιβλιόψειρα (η) {δύσχρ. βιβλιοψειρών} ο βιβλιοφάγος (βλ.λ., σηµ. 1). 
βιβλιστής (ο) ο µελετητής και ερµηνευτής τής Βίβλου. 



Βίβλος 363 Βίκτωρ ία 
 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biblicist]. Βίβλος (η) 1. 
ΘΡΗΣΚ. η Αγία Γραφή, δηλ. η Παλαιά και η Καινή ∆ιαθήκη ΣΥΝ. Ιερά 
Γράµµατα, Ιερά Κείµενα, Ιερές Γραφές, ο Λόγος τού Θεού · 2. (α) η 
συλλογή επίσηµων εγγράφων που αναφέρονται σε εσωτερικά ή 
διεθνή ζητήµατα, η οποία εκδίδεται από τις κυβερνήσεις κρατών ή 
διεθνείς οργανισµούς και χαρακτηρίζεται από το χρώµα τού 
εξωφύλλου που υιοθετείται από κάθε χώρα (β) Λευκή Βίβλος (i) 
επίσηµη δέσµη προτάσεων και µέτρων για συγκεκριµένη πολιτική που 
θα ακολουθήσει (η Ε.Ε. ή ένα κράτος): ~ για την ολοκλήρωση τής 
εσωτερικής αγοράς τής Ε.Ε. (ii) (γενικότ.) κάθε επίσηµος κανονισµός 
που προβλέπει τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί 
ένας στόχος σε διάφορα επίπεδα: ~ στον στρατό || ~ για την οικονοµία 
| την παιδεία (γ) Μαύρη Βίβλος βιβλίο στο οποίο καταγράφονται όλα 
τα κατακριτέα έργα καθεστώτος, προσώπου κ.ά. (λ.χ. οι διώξεις, οι 
δολοφονίες, οι παραβιάσεις δικαιωµάτων κ.τ.ό.): η ~ τού φασισµού 
(δ) Χρυσή Βίβλος επίσηµο βιβλίο στο οποίο αναγράφονταν παλαιό-
τερα µε χρυσά γράµµατα τα ονόµατα των ευγενών και ισχυρών αν-
θρώπων µιας επικράτειας (ε) Πράσινη Βίβλος σύνολο διάφορων ιδεών 
οι οποίες χρησιµεύουν ως βάση συζήτησης προκειµένου να ληφθεί 
κάποια απόφαση 3. βίβλος γενέσεως (Κ.∆. Ματθ. 1,1) βιβλίο που 
περιέχει γενεαλογία· για λεπτοµερή εξιστόρηση γεγονότων ή ατέ-
λειωτη πολυλογία. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. βύβλος < Βύβλος, όνοµα φοινικικής πόλεως, από 
όπου εισήχθη ο κατεργασµένος πάπυρος (βλ. λ. βιβλίο). Μετάφρ. δά-
νεια αποτελούν οι φρ. Λευκή Βίβλος (< αγγλ. White Paper) και Χρυσή 
Βίβλος (< ιταλ. libro d'oro)]. 

Βίβλος - Αγία Γραφή. Και οι δύο όροι αναφέρονται στο σύνολο 
των βιβλίων τής Παλαιάς και τής Καινής ∆ιαθήκης και χρησιµο-
ποιούνται ευρύτερα και εναλλακτικά από όλες τις χριστιανικές 
Εκκλησίες και οµολογίες. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι ο µεν όρος 
Αγία Γραφή είναι αυτός που επικράτησε κυρίως στην παράδοση 
τής Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, ενώ ο Ορος Βίβλος χρη-
σιµοποιήθηκε περισσότερο και καθιερώθηκε στη θεολογική γλώσ-
σα των ρωµαιοκαθολικών και των προτεσταντών. 

βιγλα (η) {βιγλών} ψηλό σηµείο από όπου µπορεί κανείς να ελέγχει 
µια περιοχή- σκοπιά, παρατηρητήριο: « 'Ρηλά στη ~ που αγρυπνώ σαν 
τον καλό τσοµπάνο» (Αγγ. Σικελιανός) ΣΥΝ. καραούλι. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< λατ. vigilia «φυλακή, σκοπιά»]. 

βιγλάτορας (ο) {βιγλατόρων} (λογοτ.) πρόσωπο που βιγλίζει: «κι 
έχουµε στο κατάρτι µας ~ | παντοτινό τον ήλιο τον ηλιάτορα» (Οδ. 
Ελύτης) ΣΥΝ. φρουρός, παρατηρητής. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. vigilator 
< vigilia «φυλακή, σκοπιά»]. 

βιγλιζω ρ. µετβ. [µεσν.] {βίγλισα} (λογοτ.) 1. εποπτεύω (ως σκοπός) µε 
το βλέµµα τη γύρω περιοχή: «επήγε το βλαχόπουλο στη βίγλα να βι-
γλίσει» (ακριτικό τραγ.) ΣΥΝ. φρουρώ, επιθεωρώ 2. (συνεκδ.) ενεδρεύω, 
παραµονεύω ΣΥΝ. καιροφυλακτώ 3. κοιτάζω από µακριά, διακρίνω 
ΣΥΝ. ξεχωρίζω. 

βιγόνια (η) → µπιγκόνια 
βίδα (η) {βιδών} 1. επίµηκες µεταλλικό καρφί, στού οποίου το στέλε-

χος έχουν χαραχθεί βόλτες (σπείρωµα), ώστε να έχει ελικοειδείς αυ-
λακώσεις στην επιφάνεια του και να µπορεί να εισέρχεται µε περι-
στροφική κίνηση σε οπές· ΦΡ. (α) κάνω βίδες (i) (για µηχανική κα-
τασκευή, κυρ. αυτοκίνητα και µηχανές) διαλύω (κάτι), καταστρέφω: 
τράκαρε το αυτοκίνητο και το έκανε βίδες ΣΥΝ. κάνω κοµµάτια, 
σµπαραλιάζω (ii) (για πρόσ.) κατατροπώνω (κάποιον): τα επιχειρή-
µατα του και τα στοιχεία του ήταν ακαταµάχητα· έκανε τον αντίπαλο 
του βίδες! (β) (µτφ.) γίναµε βίδες µαλώσαµε πολύ άσχηµα 2. (συ-
νεκδ.) κάθε µεταλλικό αντικείµενο που έχει αντίστοιχη λειτουργία 3. 
(µτφ.) το λογικό, το µυαλό· κυρ. στη ΦΡ. µου 'στρίψε | 'φύγε | λάσκαρε 
η βίδα τρελάθηκα, έχασα τα λογικά µου 4. (µτφ.) η τρέλα: έχει κάποια 
~ στον εγκέφαλο 5. (στον πληθ.) ζυµαρικό τού οποίου κάθε κοµµάτι 
θυµίζει στο σχήµα τη βίδα. — (υποκ.) βιδίτσα κ. βιδούλα (η) κ. 
βιδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. vida < λατ. vitis «αµπέλι, κλήµα», µε τη σηµ. «έλικα κλή-
µατος»]. 

βιδάνιο (το) {βιδαν-ιού | -ιών) (διαλεκτ.) 1. ό,τι αποµένει από τα πο-
τά στα ποτήρια (το οποίο συχνά αναµείγνυαν και πουλούσαν ξανά) 
ΣΥΝ. απόπιοµα · 2. το ποσοστό των κερδών από χαρτοπαίγνιο που δί-
νεται στη χαρτοπαικτική λέσχη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. guadagno «κέρδος» < ρ. guadagnare «κερδίζω» (πβ. 
γαλλ. gagner) < µεσν. λατ. guadaniare < φρανκον *waidanjan «βόσκω, 
τρέφω»]. 

βιδέλο (το) (διαλεκτ.) το µοσχάρι. [ΕΤΥΜ. µεσν· < ιταλ. vitello < λατ. 
vitellus, υποκ. τού ουσ. vitulus «µοσχάρι»]. 

βιδολόγος (ο) 1. ΤΕΧΝΟΛ. κοπτικό εργαλείο µε πολλές κόψεις, µε το 
οποίο δηµιουργούµε (κόβουµε) εξωτερικά σπειρώµατα 2. (γενικά) ερ-
γαλείο κατάλληλο για το σφίξιµο ή το χαλάρωµα των βιδών το κα-
τσαβίδι ΣΥΝ. βιδωτήρι, (λόγ.) κοχλιοστρόφιο. 

βίδρα (η) {βιδρών} η ενυδρίδα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < σλαβ. vidrä]. 

βιδώνω ρ. µετβ. {βίδω-σα, -θηκα, -µένος) 1. στερεώνω (κάτι) µε βίδα 
περιστρέφοντας την ANT. ξεβιδώνω· ΦΡ. (α) (αργκό) µου τη βιδώνει (i) 
µου δηµιουργείται έµµονη ιδέα, µου µπαίνει (κάτι) στο µυαλό: στα 
καλά καθούµενα του τη βίδωσε να γυρίσει πίσω (ii) χάνω τα λογικά 
µου, παρουσιάζω ανεξήγητη, παράξενη συµπεριφορά: ώρες-ώρες του 
τη βιδώνει κι αρχίζει να φωνάζει (iii) µου προκαλεί αντίδραση, µε 
εκνευρίζει: δεν τον µπορώ αυτό τον τύπο, - ΣΥΝ. µου τη δίνει (β) (αρ- 

γκό) είµαι βιδωµένος (i) είµαι ακίνητος: είναι βιδωµένος στην καρέ-
κλα και δουλεύει ασταµάτητα (ii) είµαι προσκολληµένος (σε κάτι): ~ 
µε την αστρολογία ΣΥΝ. είµαι κολληµένος | πωρωµένος µε 2. τοποθε-
τώ (κάτι που έχει σπείρωµα) σε (κάτι άλλο) περιστρέφοντας το ΣΥΝ. 
(λόγ.) κοχλιώνω. — βίδωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. 

βιδωτήρι (το) {δύσχρ. βιδωτηρ-ιού | -ιών} (καθηµ.) το κατσαβίδι. 
βιδωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει στερεωθεί ή µπορεί να στερεωθεί µε 

βίδες 2. (α) αυτός που έχει εξωτερικό σπείρωµα και µε περιστροφή 
µπορεί να τοποθετείται σε υποδοχή µε εσωτερικό σπείρωµα: ~ λάµπα 
ΣΥΝ. κοχλιωτός (β) ΙΑΓΡ. βιδωτά δόντια τεχνητά δόντια, βιδωµένα στα 
φατνία τής γνάθου 3. (κατ' επέκτ.) αυτός που εύκολα διαλύεται σε 
µέρη, τα οποία συναρµολογούνται µε βίδες: µεταφέραµε εύκολα τη 
βιβλιοθήκη, γιατί ήταν ~. 

Βιένη (η) η πρωτεύουσα τής Αυστρίας. — Βιενέζος (ο), Βιενέζα (η), 
βιενέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Wien < αρχ. γερµ. Wenia < κελτ. Vedunia 
«χείµαρρος», ίσως λόγω τού ότι την πόλη διαρρέουν τα ορµητικά νε-
ρά τού ∆ούναβη. Στη θέση τής σηµερινής πόλης υπήρχε η κελτική πό-
λη Vindobona (πιθ. σηµ. «λευκό φρούριο»), την οποία κατέκτησαν οι 
Ρωµαίοι τον Ιο αι. π.Χ. Η ονοµ. Wenia µαρτυρείται από το 881 µ.Χ.]. 

Βιετνάµ (το) {άκλ.} (βιετν. Nuóc Công Hòa Xä Hôi Chu Nghîa Viêt-
Nam = Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία τού Βιετνάµ) κράτος τής ΝΑ. Ασίας 
µε πρωτεύουσα το Ανόι, επίσηµη γλώσσα τη Βιετναµική και νόµισµα 
το νέο ντονγκ. — Βιετναµέζος (ο), Βιετναµέζο (η), βιετναµικός, -ή, -
ό κ. (καθηµ.) βιετναµέζικος, -η, -ο, Βιετναµικά κ. (καθηµ.) Βιετναµέ-
ζικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. < βιετν. Viet-Nam | Nam-Viet < κινεζ. Nam-Yue «ξένοι λαοί τού 
Νότου». Θεωρείται ότι κατά τον 3ο αι. π.Χ. µετανάστες τής κινεζικής 
φυλής Βιέτ (κινεζ. Yue) ήλθαν σε επαφή και επιµιξία µε τους ιθαγε-
νείς λαούς τής περιοχής, που ήταν κυρ. ινδονησιακής ή µελανησια-
κής καταγωγής. Το 207 π.Χ. ιδρύθηκε το βασίλειο Nam-Viet, όπου εν-
σωµατώθηκαν µικρότερα βασίλεια µε κατοίκους µικτής καταγωγής, 
ενώ το 939 µ.Χ. το Nam-Viet απαλλάχθηκε εντελώς από την κινεζική 
κυριαρχία. Η επίσηµη ονοµασία «Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία τού 
Βιετνάµ» δόθηκε το 1976 µε την ενοποίηση τού Βόρειου και τού Νό-
τιου τµήµατος τής χώρας]. 

βίζα (η) {δύσχρ. βιζών} 1. η θεώρηση και η επικύρωση διαβατηρίων, 
πιστοποιητικών ή ναυτιλιακών εγγράφων αλλοδαπών από τις αρµό-
διες αρχές ενός κράτους 2. (συνεκδ.) το έγγραφο που εκδίδεται από 
επίσηµη αρχή ξένης χώρας (πρεσβεία, προξενείο) και που θεωρείται 
απαραίτητο για να επιτραπεί η είσοδος (αλλοδαπού) στη χώρα: έκ-
δοση | χορήγηση βίζας. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. visa < λατ. visa «θεωρηµένα» (ενν. sunt), πληθ. ουδ. τής 
µτχ. visus, p. video «βλέπω, θεωρώ»]. 

βιζαβί επίρρ.· αντίκρυ, απέναντι, πρόσωπο µε πρόσωπο· ΦΡ. βιζαβί ΚΙ 
απεναντίας (λαϊκ.-εµφατ.) ο ένας απέναντι στον άλλον ΣΥΝ. φάτσα 
(µε φάτσα). [ΕΤΥΜ < γαλλ. vis-à-vis]. 

βίζιτα (η) {δύσχρ. βιζιτών} (λαϊκ.) 1. η φιλική ή επαγγελµατική επί-
σκεψη· ΦΡ. αρµένικη βίζιτα επίσκεψη µεγάλης διάρκειας, που κατα-
ντά κουραστική για τον οικοδεσπότη 2. (συνεκδ.-κακόσ.) η αµοιβή 
για κάθε επαγγελµατική επίσκεψη, κυρ. για την επίσκεψη πόρνης 
στο σπίτι τού πελάτη: ζει από τις ~. — (λαϊκ.) βιζιτατζού κ. βιζιτού 
(η) (σηµ. 2), βιζιτάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. visita < λατ. visito «επισκέπτοµαι» < viso «παρατηρώ, 
επισκέπτοµαι», παράλλ. τ. τού p. video «βλέπω»]. 

βιζόν (το) {άκλ.} 1. µικρό σαρκοφάγο θηλαστικό µε πυκνό καστανό 
τρίχωµα, από το οποίο προέρχεται η οµώνυµη πολύτιµη γούνα 2. (συ-
νεκδ.) η γούνα που φτειάχνεται από το τρίχωµα τού παραπάνω ζώου: 
αγόρασε ένα ακριβό ~ || φοράω ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vison «νυφίτσα» < µτγν. λατ. vissio «πολύ άσχηµη µυ-
ρωδιά, βροµιά», από τη δυσάρεστη οσµή που αναδίδει το ζώο. Η 
γαλλ. λ. παρετυµολογήθηκε προς το γερµ. Wiesel «νυφίτσα»]. 

Βιθυνία (η) περιοχή τής Β∆. Μικράς Ασίας µε έντονο ελληνικό στοι-
χείο από την αρχαιότητα µέχρι το 1922. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που έχει την αφετηρία του στο θρακικό φύλο 
των Βιθυνών, αγν. ετύµου]. 

βικάριος (ο) {βικαρί-ου | -ων, -ους} ο αναπληρωτής ή τοποτηρητής 
επισκόπου στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. vicarius «αναπληρωτής, τοποτηρητής» < vicis (τ. 
γενικής) «εναλλαγή, διαδοχή» (απαντά συνήθ. ο πληθ. vices)]. 

Βίκινγκ (ο) {πληθ. Βίκινγκς) 1. Σκανδιναβός πειρατής ή επιδροµέας, 
κυρ. κατά την περίοδο 800-1050 µ.Χ. 2. (λογοτ.) ο Σκανδιναβός: οι ξαν-
θοί - τού Βορρά κατέκλυσαν τις παραλίες τού Νότου. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
Viking (οπτικό δάνειο) < αρχ. σκανδ. vikingr «πειρατής» (πβ. αρχ. 
γερµ. wichinc «ναυτικός»). Ως προς την περαιτέρω ερµηνεία, δύο 
απόψεις έχουν προταθεί: (α) Αναγωγή στο αρχ. σκανδ. vik «ακτή, 
ορµίσκος», µε αναφορά στα νορβηγικά φιόρδ, από όπου έρχονταν οι 
εισβολείς (β) Σύνδεση µε το αρχ. αγγλ. wie «κατασκήνωση, 
κατοικία», µε αναφορά στο είδος των εγκαταστάσεων που χρη-
σιµοποιούσε ο λαός αυτός]. 

βίκος (ο) αυτοφυές χνουδωτό φυτό µε έρποντα ή αναρριχώµενο βλα-
στό, που καλλιεργείται για την παραγωγή χλωρού χόρτου και σανού 
(για ζωοτροφή). [ΕΤΥΜ. < µτγν. βικία (ή) | βικίον (τό) < λατ. vicia 
«κουκκί, κύαµος»]. 

Βίκτωρ (ο) {Βίκτ-ορος κ. -ωρος, -ορα κ. -ωρα} 1. όνοµα αγίων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βίκτορας 
κ. Βίκτωρας [ΕΤΥΜ. < λατ. victor «νικητής» < vinco «νικώ»]. 

Βικτωρία (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης Βικτώρια 



βικτωριανός 364 βιογεωγραφία 
 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Victoria < λατ. victoria «νίκη»]. βικτωριανός, -ή, -ό 1. αυτός 
που σχετίζεται µε την περίοδο βασιλείας τής βασίλισσας Βικτωρίας στην Αγγλία 
2. (µτφ.) πουριτανός, σεµνότυφος, αυτός που χαρακτηρίζεται από αυστηρή 
εξωτερική ηθική: ~ εποχή | ήθη | αντιλήψεις. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Victorian < Victoria, βασίλισσα τής Αγγλίας 
(1837-1901)]. Βικτωρίας Λίµνη (η) λίµνη τής Α. Αφρικής µεταξύ τής Κένυας, 
τού Μπουρούντι και τής Ουγκάντας. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. (Lake) Victoria, ονοµασία που δόθηκε προς τιµήν τής 
βασίλισσας Βικτωρίας τής Αγγλίας (1837-1901)]. βίλα (η) {βιλών} (συνήθ. 
εξοχική) πολυτελής κατοικία, έπαυλη. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. villa < λατ. villa 
«εξοχική κατοικία» < *vicula, υποκ. τού vicus «χωριό, συνοικία» (πβ. αρχ. 
οίκος)]. βιλαετι (το) {βιλαετ-ιού | -ιών) ΙΣΤ. µεγάλη διοικητική περιφέρεια στα 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας: το ~ τού Αϊδινίου. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. vilâyet < αραβ. 
wiläya]. βιλάι (το) µακρύ λεπτό σχοινί (διαµέτρου συνήθ. 8-10 χιλιοστών), το 
οποίο ρίχνεται µε ένα βαρίδι στην άκρη από το πλοίο στην προκυµαία, για να 
ρυµουλκηθεί ο κάβος που δένεται στην άκρη του και να δεθεί στη δέστρα τής 
προκυµαίας. Επίσης ιβιλάι. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. heaving-line (µε 
ατελή προφορά) < ρ. heave «υψώνω, ρυµουλκώ» + line «γραµµή - σχοινί»]. 
βιλανέλα (η) ΜΟΥΣ. είδος φωνητικής µουσικής- τον 16ο αι. ήταν δηµοφιλές 
τραγούδι χορευτικού χαρακτήρα το οποίο στη συνέχεια εξελίχθηκε σε είδος 
πολυφωνικού τραγουδιού. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. villanella < villano «χωρικός» (αφού η villanella ήταν 
τραγούδι των χωρικών τού 16ου αι.) < υστερολατ. villanus < λατ. villa (στην 
ποιητ. σηµ. «χωριό»)]. Βίλνιους (η) η πρωτεύουσα τής Λιθουανίας. [ΕΤΥΜ. < 
λιθ. Vilnius < Vilnija (< vilnis «κύµα»), όνοµα ποταµού στις Οχθες τού οποίου 
χτίστηκε η πόλη]. βιµπράτο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. ελλην. παλλόµενο 1. η ελαφρά 
διακύµανση τού τονικού ύψους ενός µουσικού φθόγγου, η οποία δεν µετα-
βάλλει την ταυτότητα τού φθόγγου (εάν µεταβάλλεται η ταυτότητα τού 
φθόγγου, έχουµε τρίλο ή τρέµολο, βλ.λ.) 2. η τεχνική τής παραγωγής 
«παλλοµένου» ήχου, η οποία διαφέρει ανάλογα µε το µουσικό όργανο (είναι 
διαφορετική στα έγχορδα, στα πνευστά ή στο τραγούδι, ενώ δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί στο πιάνο) 3. ένδειξη τής µουσικής παρτιτούρας, κατά την 
οποία ζητείται να παιχτούν ένας ή περισσότεροι φθόγγοι µε παλλόµενη τεχνική 
(κυρ. για λόγους εκφραστικούς, παραγωγής εµπλουτισµένου ή 
χαρακτηριστικού ήχου κλπ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. vibrato, µτχ. τού ρ. vibrare 
«πάλλω, δονώ» < λατ. vibro]. βιµπράφωνο (το) {βιµπραφών-ου | -ων} ΜΟΥΣ. 
κρουστό µουσικό όργανο αποτελούµενο από ελάσµατα αλουµινίου, που 
πάλλονται καθώς ο εκτελεστής τα χτυπά µε ειδικές µπαγκέτες. Επίσης 
βιµπραφόν {άκλ.}. — βιµπραφωνίστας (ο). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vibraphone (νόθο συνθ.) < vibrer «πάλλω, δονώ» + -phone < 
ελλην. φωνή]. βινενκρέτ (η) {άκλ.} ελαφριά σάλτσα από λάδι, λεµόνι ή ξίδι, µε 
ή χωρίς την προσθήκη αρωµατικών χόρτων. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vinaigrette < vinaigre «ξίδι» < vin «κρασί» + aigre «ξινός»]. 
βινιέτα (η) {βινιετών} 1. ΤΥΠΟΓΡ. µικρή ξυλογραφία που απεικόνιζε 
κληµατόφυλλα και κοσµούσε συνήθ. κεφαλίδες σελίδων βιβλίων σήµερα ο 
όρος δηλώνει κάθε διακοσµητικό βιβλίου ή εντύπου 2. διακοσµητικό 
ζωγραφικό ή γραµµικό σχέδιο, που τίθεται στην αρχή ή στο τέλος των 
κεφαλαίων ενός βιβλίου 3. (ειδικότ. στα κόµικς) καθένα από τα τετράγωνα 
πλαίσια (κάδρα, καρέ) στα οποία σχεδιάζονται οι σκηνές τής ιστορίας που 
αφηγείται µε σκίτσα ο σχεδιαστής. [ΕΤΥΜ < γαλλ. vignette < vigne «κλήµα», 
επειδή από τον 16ο αι. διακοσµητικά σχέδια µε σχήµα κλήµατος στόλιζαν την 
αρχή των κεφαλαίων ενός βιβλίου]. βίντεο (το) {άκλ.} ελλην. µαγνητοσκόπιο 1. 
η ηλεκτρονική συσκευή που έχει τη δυνατότητα να καταγράφει σε ειδικές 
κασέτες και να αναπαράγει σε οθόνη οπτικό και ηχητικό σήµα που προέρχεται 
από κεραία τηλεόρασης, βιντεοκάµερα ή άλλη παρόµοια συσκευή 2. (συνεκδ.) 
η βιντεοκασέτα και το περιεχόµενο της: βλέπω | παρακολουθώ ~ || µια νέα 
ταινία βγήκε σε ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. video (< λατ. video «βλέπω»), από την πλήρη ονοµασία 
videotape recorder «οπτικό µαγνητοσκόπιο». Είναι αξιοσηµείωτο ότι η γαλλ. 
ονοµασία τής συσκευής είναι η ελληνογενής λ. magnétoscope « µαγνητοσκόπιο 
»]. βιντεογκέιµ (το) {άκλ.} το βιντεοπαιχνίδι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. video game]. βιντεογουολ (το) {άκλ.} σύστηµα που 
περιλαµβάνει πολλές µικρές οθόνες, που σχηµατίζουν µια πολύ µεγάλου 
µεγέθους ενιαία οθόνη στην οποία προβάλλονται εικόνες από βίντεο ή 
τηλεόραση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. video wall]. βιντεογραφώ ρ. µετβ. 
{βιντεογραφείς... | βιντεογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} εγγράφω (κάτι) 
σε βίντεο, µαγνητοσκοπώ.   — βι-ντεογραφία (η). βιντεοδίσκος (ο) οπτικός 
δίσκος που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση εικόνων βίντεο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. videodisk. Βλ. κ. D.V.D.]. βιντεοθήκη (η) 
{βιντεοθηκών} 1. κατασκευή µε ράφια για την τοποθέτηση και φύλαξη 
βιντεοκασετών 2. (συνεκδ.) το βιντεοκλάµπ (βλ.λ.). βιντεοκάµερα (η) 
{βιντεοκαµερών} φορητή συσκευή, η οποία έχει τη δυνατότητα να εγγράφει σε 
βιντεοκασέτα εικόνα και ήχο µε σκοπό την τηλεοπτική τους αναπαραγωγή. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. video camera]. 
βιντεοκασέτα (η) (βιντεοκασετών) κασέτα στην ταινία τής οποίας εγγράφονται 

εικόνα και ήχος. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. video cassette]. 
βιντεοκλάµπ (το) {άκλ.} το κατάστηµα στο οποίο διατίθενται προς ενοικίαση ή 

πώληση βιντεοκασέτες ΣΥΝ. βιντεολέσχη, βιντεοθήκη. [ETYM. < αγγλ. video 
club]. 

βιντεοκλαµπάς (ο) {βιντεοκλαµπάδες) (λαϊκ.) ο ιδιοκτήτης βιντεοκλάµπ. 
βιντεοκλίπ (το) {άκλ.} µικρής διάρκειας ταινία που περιέχει συνήθ. µια 

οπτικοποιηµένη παρουσίαση µουσικού θέµατος ή τραγουδιού και 
προβάλλεται κυρ. για διαφηµιστικούς λόγους σε τηλεοπτικά µουσικά, 
ψυχαγωγικά προγράµµατα, σε µεγάλες οθόνες στα καταστήµατα πώλησης 
δίσκων µουσικής κ.α. ΣΥΝ. κλιπ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. video clip < video + clip 
«κοµµάτι, απόσπασµα - συνδετήρας»]. 

βιντεολέσχη (η) (βιντεολεσχών) το βιντεοκλάµπ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. video club]. 

βιντεοµανής (ο/η) {βιντεοµαν-ούς | -είς} πρόσωπο που παρακολουθεί 
συνεχώς ταινίες στο βίντεο. — βιντεοµανία (η). 

βιντεοοθόνη (η) {βιντεοοθονών} οθόνη στην οποία αναπαράγεται εικόνα από 
βίντεο. 

βιντεοπαιχνίδι (το) {βιντεοπαιχνιδ-ιού | -ιών} παιχνίδι εγγεγραµµένο ψηφιακά 
σε βιντεοκασέτα, το οποίο αναπαράγεται σε οθόνη µέσω ειδικής συσκευής 
(τύπου βίντεο) και παίζεται από έναν ή περισσότερους παίκτες ΣΥΝ. 
βιντεογκέιµ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. video game]. 

βιντεοπειρατεία (η) {βιντεοπειρατειών} η παράνοµη αναπαραγωγή και εµπορία 
βιντεοκασετών. — βιντεοπειρατής (ο). 

βιντεοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η απαθανάτιση γεγονότων 
µε βιντεοκάµερα, η µαγνητοσκόπηση: ~ γάµων | βαφτίσεων. — βιντεοσκοπώ 
ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < βίντεο + σκοπώ, πβ. µαγνητο-σκόπηση]. 

βιντεοταινία (η) {βιντεοταινιών} 1. η ταινία τής βιντεοκασέτας, στην οποία 
έχουν εγγραφεί εικόνα και ήχος 2. (συνεκδ.) το περιεχόµενο τής παραπάνω 
ταινίας (συνήθ. γυρισµένης µε κινηµατογραφική µηχανή ή βιντεοκάµερα) 3. 
(συνεκδ.) έργο γυρισµένο µε βιντεοκάµερα και προορισµένο για προβολή σε 
συσκευή βίντεο, κατ' αντιδιαστολή προς τις κινηµατογραφικές ταινίες 
(γυρισµένες σε κινηµατογραφικό φιλµ και προορισµένες για τις αίθουσες 
κινηµατογράφου): η τηλεόραση µετέδωσε µια ~ τού 1985. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. videotape]. 

βιντεοτέξτ κ. βιντεοτέξ (το) {άκλ.} καθένα από τα ποικίλα ηλεκτρονικά 
συστήµατα για τη διανοµή δεδοµένων µέσω τηλεφωνικών γραµµών ή 
τηλεοπτικών εκποµπών και την αναπαραγωγή τους σε βι-ντεοοθόνες, που 
επιτρέπουν συχνά στον χρήστη να παρέµβει. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Videotext < 
video + text «κείµενο»]. 

βιντεοτηλεφωνο (το) {βιντεοτηλεφών-ου | -ων} το εικονοτηλέφωνο (βλ.λ.). — 
βιντεοτηλεφώνηµα (το). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. videophone (νόθο συνθ.)]. 

βίντσι (το) {βιντσ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) το βαρούλκο (βλ.λ.). [EJYM < αγγλ. winch 
< αρχ. αγγλ. wince < I.E. *weng- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. γερµ. winken 
«νεύω»]. 

βινυλιο (το) {βινυλίου) 1. ΧΗΜ. µονοσθενής οργανική ρίζα που χρησιµοποιείται 
στην παραγωγή εύκαµπτων πλαστικών 2. (συνεκδ.) ο δίσκος πικάπ, ο οποίος 
κατασκευάζεται από υλικό που περιέχει βινυλιο (βινυλίτη). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. vinyle < vin- (< λατ. vinum «κρασί») + -yle 
(ελλην. ύλη), επειδή από το χηµικό αυτό στοιχείο προέρχεται η βι-νυλική 
αλκοόλη]. 

βιθ- κ. βιό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι έχει σχέση: 1. µε τη ζωή: βιο-
γραφία 2. µε τα έµβια όντα και τη µελέτη τους: βιο-λογία, βιο-κοινωνιολογία, 
βιό-τοπος 3. µε παραγωγικούς τοµείς χρήσιµους για τον άνθρωπο: βιο-
µηχανία, βιο-τεχνία. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. βίος 
και απαντά κυρ. σε ελληνογενείς ξέν. όρ., πβ. αγγλ. bio-logy, bio-sphere, 
γαλλ. bio-masse, bio-métrie κ.ά.]. 

βιοαεριο (το) {βιοαερίου | χωρ. πληθ.} αέριο µείγµα πλούσιο σε µεθάνιο που 
παράγεται από αναερόβια διάσπαση οργανικών αποβλήτων και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως πηγή ενέργειας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. biogas 
(νόθο συνθ.)]. 

βιοανάδραση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) η τεχνική µε την οποία 
εκπαιδεύεται κανείς να συνειδητοποιεί και να ελέγχει µε τη δύναµη τού νου 
του ασυνείδητες ή µη αντιληπτές ακούσιες (φυσιολογικές) σωµατικές 
λειτουργίες (λ.χ. τους παλµούς τής καρδιάς, την αρτηριακή πίεση κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. biofeedback (νόθο συνθ.)]. 

βιοαστροναυτική (η) κλάδος τής αστροναυτικής που µελετά τις βιολογικές 
συνθήκες στο διάστηµα και τη δυνατότητα διαβίωσης τού ανθρώπου σε αυτές. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bioastronautics]. 

βιογένεση (η) [1893] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) ΒΙΟΛ. η παραγωγή 
ζωντανών οργανισµών από άλλους ζωντανούς οργανισµούς κατ' αντιδιαστολή 
προς την αυτόµατη γένεση, την αβιογένεση ΣΥΝ. βιογο-νία. — βιογενετικός, -
ή, -ό [1890], βιογενετικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
biogenesis]. 

βιογενετική (η) [1890] ΒΙΟΛ. το σύνολο των θεωριών που ερευνούν τις πηγές 
τής ζωής και την εξέλιξη των οργανισµών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. biogénétique]. 

βιογεωγραφία (η) (χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. κλάδος που ασχολείται µε τη 
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µελέτη και τη γεωγραφική κατανοµή ζώων και φυτών.   — βιονεω- 
Υραφικός, -ή, -ό, βιογεωγραφικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biogeography]. 

βιογονία (η) η βιογένεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. biogony]. 

βιογραφία (η) [µεσν.] {βιογραφιών} η γραπτή εξιστόρηση τής ζωής και τού 
έργου ενός (συνήθ. σηµαντικού) προσώπου: αφηγηµατική | µυθιστορηµατική 
~. 

βιογραφικός, -ή, -ό [1812] αυτός που σχετίζεται µε τη βιογραφία: -λεξικό | 
εγκυκλοπαίδεια | στοιχεία· ΦΡ. βιογραφικό (σηµείωµα) το κείµενο στο οποίο 
αναγράφονται όλα τα ατοµικά στοιχεία κάποιου, οι σπουδές και τα πτυχία του, 
οι σηµαντικότερες δραστηριότητες του, η επαγγελµατική του προϋπηρεσία- 
ζητείται συνήθ. για την επιλογή προσωπικού για την κάλυψη εργασιακής 
θέσεως κ.ά.: σύντοµο | πλήρες | πλούσιο ~ || συντάσσω ~ ΣΥΝ. (λατ.) 
curriculum vitae. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. biographique]. 

βιογράφος (ο/η) [1856] συγγραφέας βιογραφίας. — βιογράφηση (η), βιογραφώ 
ρ. [1829] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. biographe]. 

βιοδιασπώ ρ. µετβ. {βιοδιασπάς... | βιοδιάσπ-ασα, -ώµαι, -άται..., -άστηκα, -
ασµένος} διασπώ µε βιολογικές διαδικασίες· (συνήθ. η µτχ. µεσοπαθ. ενεστ. 
βιοδιασπώµενος, -η, -ο): - φυτοφάρµακα | απορρυπαντικά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. biodegrade (νόθο συνθ.)]. 

βιοδυναµικη (η) η βιοενεργητική (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biodynamics]. 

βιοενέργεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. η ενέργεια που προέρχεται από τον 
χηµικό µετασχηµατισµό τής βιοµάζας (βλ.λ.) · 2. ΨΥΧΟΛ. θεραπεία η οποία 
αποβλέπει στην αποκατάσταση τής ψυχοσωµατικής ισορροπίας τού ατόµου, 
βοηθώντας το να απελευθερώσει τη ζωτική του ενέργεια. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bioenergy]. 

βιοενεργητική (η) ΦΥΣΙΟΛ. Ο κλάδος που µελετά τις µεταβολές τής ενέργειας 
στους ζωντανούς οργανισµούς ΣΥΝ. βιοδυναµικη. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. bioénergétique]. 

βιοηθική (η) {χωρ. πληθ.} η µελέτη των ηθικών προβληµάτων που γεννά η 
σύγχρονη τεχνολογία, η ιατρική και η γενετική και κυρ. η ανθρώπινη 
παρέµβαση στη βιολογική διαδικασία (λ.χ. η κλωνοποίηση, η ευθανασία, ο 
έλεγχος των γεννήσεων κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
bioethics]. 

βιοηλεκτρισµός (ο) (χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η παραγωγή ή η δράση ηλεκτρικού 
ρεύµατος ή ηλεκτρικής τάσης από τους οργανισµούς. [ETYM. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. bioelectricity]. 

βιοθεραπεία (η) {βιοθεραπειών} ΙΑΤΡ. 1. θεραπευτική µέθοδος κατά την οποία 
χρησιµοποιούνται καλλιέργειες ζωντανών µικροοργανισµών 2. η αντιβίωση.  
— βιοθεραπευτικός, -ή, -ό, βιοθεραπευτικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. biothérapie]. 

βιοθεωρία (η) {βιοθεωριών} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία περί τού βίου, για τη ζωή: έχει 
αναπτύξει µια ιδιότυπη ~ || η ~ του στηρίζεται στην πείρα (πβ. λ. κοσµοθεωρία). 
— βιοθεωρητικός, -ή, -ό. 

βιοϊατρικη (η) ΙΑΤΡ. επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται κυρ. µε την 
ικανότητα τού ανθρώπου να επιβιώνει και να λειτουργεί σε περιβάλλοντα που 
προκαλούν υπέρµετρη εκδήλωση άγχους, καθώς επίσης και µε το πώς τέτοια 
περιβάλλοντα µπορούν να µεταβληθούν, ώστε να ελαχιστοποιούν το άγχος 
αυτό. — βιοϊατρικός, -ή, -ό, βιοϊ-ατρικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. biomedicine (νόθο συνθ.)]. 

β !o καταλύτη ς (ο) {βιοκαταλυτών} ΒΙΟΛ. ουσία που καταλύει βιολογικές 
αντιδράσεις· το ένζυµο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biocatalyst]. 

βιοκλίµα (το) {βιοκλίµατος | χωρ. πληθ.} η σχέση µεταξύ κλίµατος και έµβιων 
όντων. — βιοκλψατικός, -ή, -ό, βιοκλιµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. bioclimat]. 

βιοκλιµατισµός (ο) ο κλιµατισµός που επιτυγχάνεται µε την κατανάλωση των 
διαθέσιµων ενεργειακών πηγών (λ.χ. τής ηλιακής ακτινοβολίας, τής ενέργειας 
από τους ζωντανούς οργανισµούς κλπ.) και τη φυσική κυκλοφορία τού αέρα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bioclimatisme]. 

βιοκλιµατολογία (η) ο κλάδος τής κλιµατολογίας και τής οικολογίας που 
ασχολείται µε την επίδραση τού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των ζωντανών 
οργανισµών και στην κατανοµή τους στη Γη. — βιοκλιµατολογικός, -ή, -ό, 
βιοκλιµατολογία επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
bioclimatologie]. 

βιοκοινωνία (η) {βιοκοινωνιών} ΒΙΟΛ. το σύνολο των φυτικών και ζωικών 
οργανισµών που ζουν σε έναν βιότοπο. Επίσης βιοκοινότητα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. biocénose < παλ. biocœnose < bio- (< βίος) + 
carnose (< κοινός)]. 

βιοκοινωνιολογία (η) ΒΙΟΛ. η µελέτη µιας οµάδας ή κοινωνίας οργανισµών και 
των σχέσεων που αναπτύσσονται τόσο µεταξύ των οργανισµών αυτών όσο 
και προς το κοινό τους περιβάλλον. [ΕΤΥΜ.Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
biosociology (νόθο συνθ.)]. 

βιόλα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} καθένα από διάφορα καλλωπιστικά φυτά, όπως η 
βιολέτα. [ΕΤΥΜ.< λατ. viola «µενεξές»]. 

βιΟλα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. έγχορδο όργανο τής οικογένειας των 
βιολιών, που είναι µεγαλύτερο από το βιολί κατά το ένα έβδοµο τού µεγέθους 
του και κουρδίζεται µία πέµπτη χαµηλότερα ΣΥΝ. άλτο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ιταλ. viola < αρχ. προβηγκ. viola | viula < µεσν. λατ. vidula, αγν. ετύµου]. 

Βιολέτα (η) γυναικείο όνοµα. 
βιολέτα (η) {βιολετών} καλλωπιστικό φυτό, µε µικρά λουλούδια χα-

ρακτηριστικού µοβ χρώµατος (που απαντά όµως και σε ποικίλους άλλους 
χρωµατισµούς, όπως λευκό, ρόδινο κ.ά.). — βιολετής, -ιά, -ί. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
violetta, υποκ. τού viola < λατ. viola «µενεξές»]. 

βιολί (το) {βιολ-ιού | -ιών} 1. ΜΟΥΣ. µικρό τετράχορδο µουσικό όργανο, που 
κουρδίζεται σε διαστήµατα πέµπτης και παίζεται στερεωµένο µεταξύ τού 
ώµου και τής κάτω γνάθου τού µουσικού και µε τη βοήθεια δοξαριού 2. 
(συνεκδ.) ο βιολιστής: πόσο πληρώνονται τα - τής ορχήστρας; ΦΡ. (α) πρώτο 
βιολί (i) ο πρώτος βιολιστής, ο «εξάρχων» τής ορχήστρας, που έχει τον πρώτο 
ρόλο στα ορχηστρικά έργα (ii) (µτφ.) ο πρωταγωνιστής σε µια κατάσταση, 
αυτός που πρωτοστατεί, που παίζει τον πρώτο ρόλο (β) βιολιά (τα) (i) οι 
βιολιστές συµφωνικής ορχήστρας, που κάθονται στα αριστερά τού 
αρχιµουσικού: πρώτα | δεύτερα ~ (ii) µικρή ορχήστρα από διάφορα µουσικά 
όργανα, ανάµεσα στα οποία και βιολιά: πήγαν σε ένα ακριβό εστιατόριο µε ~ 3. 
(µτφ.) µονότονη και ενοχλητική συµπεριφορά ή συνήθεια: πόσο θα κρατήσει 
αυτό το ~; κυρ. στις ΦΡ. (α) το βιολί βιολάκι! | αυτός το βιολί του! | το ίδιο 
βιολί! για κάτι (συµπεριφορά, συνήθεια, ισχυρισµό κ.ά.) που επαναλαµβάνεται 
(προκαλώντας δυσφορία, ενόχληση): τον έχω µαλώσει τόσες φορές, αλλ' αυτός 
το βιολί βιολάκι! || εδώ έχουν έρθει τα πάνω κάτω κι αυτός το βιολί του! || Ξανά 
το ίδιο βιολί! Πόσο θα σε ανέχοµαι ακόµη; ΣΥΝ. τον χαβά του (β) αλλάζω 
βιολί βλ. λ. αλλάζω. — (υποκ.) βιολάκι κ. (σπανιότ.) βιολίνο (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν., υποκ. τού ουσ. βιόλα2 (βλ.λ.)]. 

βιολιστής (ο), βιολίστρια (η) {βιολιστριών} µουσικός που παίζει βιολί (πβ. λ. 
βιολιτζής). [ΕΤΥΜ. < βιολί + παραγ. επίθηµα -ιστής]. 

βιολιτζής (ο) {βιολιτζήδες} (λαϊκ.) ο βιολιστής· συνήθ. αυτοδίδακτος βιολιστής 
που παίζει σε κοινωνικές εκδηλώσεις, λ.χ. πανηγύρια, γάµους κ.λπ.· ΦΡ. 
βαράτε βιολιτζήδες! παίξτε βιολιτζήδες, ας αρχίσει η διασκέδαση! [ΕΤΥΜ. < 
βιολί + παραγ. επίθηµα -(ι)τζής]. 

βιολογία (η) [1836] η επιστήµη που ερευνά τα κοινά φαινόµενα τής οργανικής 
ζωής: µοριακή | ιατρική ~. — βιολόγος (ο/η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. biologie]. 

ΣΧΟΛΙΟ Αξιοπερίεργη λέξη. Αρχαία και νεότερη, χωρίς σηµασιακή σχέση 
µεταξύ τους. Το αρχ. βιολογία, παράγωγο τού βιολόγος, σήµαινε την 
ενασχόληση µε τα ήθη των ανθρώπων και µάλιστα για διακωµώδηση, κάτι 
σαν «κωµική ηθογραφία». Το νεότ. βιολογία πρωτοπλάστηκε, µε βάση τα 
Ελληνικά, από τον Γάλλο Lamarck το 1802 (στο έργο του Hydro-logie) ως 
biologie, ενώ το ίδιο έτος εκδίδεται το έργο Biologie τού Γερµανού G. 
Reinhold. Με τη νεότερη αυτή σηµασία η λ. χρησιµοποιήθηκε από τον 
A.A. Μαυροκορδάτο το 1836 και αργότερα από τον Σπ. Ζαµπέλιο (1859) 
κ.ά. Έτσι, ενώ το αρχ. βιολογία συνδεόταν µε το ηθο-ποιία, το νεότ. 
βιολογία συνδέθηκε εξαρχής µε τα αφορώντα στον βίο (το φαινόµενο τής 
ζωής) και στα έµβια όντα. 

βιολογικός, -ή, -ό [1885] αυτός που σχετίζεται µε τη βιολογία: ~ έρευ-να | 
ανάγκη | φαινόµενο | εργαστήριο | φάρµακο | προϊόν ΦΡ. (α) βιολογικό όπλο 
όπλο που µε τη χρήση ζωντανών οργανισµών (εντόµων, µικροβίων) προκαλεί 
ασθένειες ή και θάνατο σε ανθρώπους, ζώα, φυτά (β) βιολογικός πόλεµος ο 
πόλεµος που διεξάγεται µε βιολογικά όπλα (γ) βιολογικός καθαρισµός η 
χηµική επεξεργασία υγρών αποβλήτων, ώστε να µη ρυπαίνονται οι αποδέκτες 
των λυµάτων (θάλασσες, ποταµοί κλπ.) (δ) βιολογικό ρολόι βλ. λ. ρολόι (ε) 
βιολογικός κύκλος βλ. λ. κύκλος (στ) βιολογικός έλεγχος ο έλεγχος τού 
πληθυσµού ενός επιβλαβούς ζωικού ή φυτικού είδους µε βιολογικούς ή 
άλλους τρόπους (λ.χ. τη χρήση ζωντανών οργανισµών εχθρικών προς αυτό) 
(ζ) βιολογική ασπίδα περίβληµα από σκυρόδεµα γύρω από πυρηνικό 
αντιδραστήρα για την προστασία από διαρροή ραδιενέργειας (η) βιολογικό 
φίλτρο φίλτρο που συγκρατεί τους µικροοργανισµούς σε πορώδες υλικό και 
χρησιµοποιείται στον βιολογικό καθαρισµό (θ) βιολογική καλλιέργεια βλ. λ. 
καλλιέργεια. — βιολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
biologique]. 

βιολονίστας (ο) {βιολονιστών}, βιολονίστρια (η) {βιολονιστριών} βιολιστής 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. violoniste < violon «βιολί»]. 

βιολοντσελιστας (ο) {βιολοντσελιστών}, βιολοντσελίστρια (η) 
{βιολοντσελιστριών} µουσικός που παίζει βιολοντσέλο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού ιταλ. violoncellista]. 

βιολοντσέλο (το) ΜΟΥΣ. όργανο µε βαθύ ήχο, τής οικογένειας των βιολιών, το 
δεύτερο σε µέγεθος µετά το κοντραµπάσο· έχει τέσσερεις χορδές, στηρίζεται 
στο δάπεδο και παίζεται κρατηµένο ανάµεσα στα γόνατα ΣΥΝ. τσέλο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. violoncello < violon- (µεγεθ. τού viola) + υποκ. επίθηµα -
cello]. 

βιόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ο θάνατος ενός οργανισµού και η 
αποσύνθεση των ιστών του. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biolysis]. 

βιοµαγνητισµός (ο) η µελέτη τής επίδρασης τού µαγνητισµού στους ζωντανούς 
οργανισµούς. — βιοµαγνητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
biomagnétisme]. 

βιοµάζα (η) {βιοµαζών} ΒΙΟΛ. 1. το βάρος ή η µάζα των ζωντανών οργανισµών 
ενός φυτικού ή ζωικού είδους ανά µονάδα επιφανείας εδάφους ή όγκου νερού 
2. (περιληπτ.) σύνολο υποπροϊόντων τής φυσικής, ζωικής, δασικής και 
αλιευτικής παραγωγής, καθώς και τής βιοµηχανικής τους επεξεργασίας 
(αστικά λύµατα, σκουπίδια, απόβλη- 
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τα), τα οποία αποτελούν σηµαντική πηγή ενέργειας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξεν. όρ., < αγγλ. biomass]. 

βιοµετεωρολογία (η) ΜΕΤΕΩΡ. κλάδος που µελετά τις επιδράσεις των 
ατµοσφαιρικών συνθηκών στους ζωντανούς οργανισµούς. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biometeorology]. 

βιοµετρία (η) ΒΙΟΛ. 1. ο υπολογισµός τής πιθανής διάρκειας τής αν-
θρώπινης ζωής 2. ο κλάδος που µελετά και αναλύει τα µετρικά χα-
ρακτηριστικά των ζώων και τού ανθρώπου· συγγενεύει µε τη βιο-
στατιστική (βλ.λ.) 3. δασική βιοµετρία ο επιστηµονικός κλάδος που 
έχει ως αντικείµενο την ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων στατιστι-
κής ανάλυσης στη δασοπονία και στον σχεδιασµό πειραµάτων, την 
ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων µέτρησης ή εκτίµησης βασικών πα-
ραµέτρων ή µεταβλητών των δασικών δένδρων και δασικών συστά-
δων ή δασών. Επίσης βιοµετρική. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. biométrie]. 

βιοµηχανία (η) {βιοµηχανιών} 1. ο τοµέας τής παραγωγής που µετα-
σχηµατίζει πρώτες ύλες και ηµικατεργασµένα προϊόντα σε κατανα-
λωτικά αγαθά µε τη χρήση µηχανών κυρ. και λιγότερο µε την αν-
θρώπινη εργασία: πρόοδος | εξέλιξη | ανάπτυξη | µαρασµός τής ~· ΦΡ. 
(α) ελαφρά βιοµηχανία η βιοµηχανία που παράγει προϊόντα τελικής 
καταναλώσεως, λ.χ. ποτά, υφάσµατα, είδη διατροφής (β) βαριά βιο-
µηχανία η βιοµηχανία που παράγει προϊόντα, τα οποία θα χρησιµο-
ποιηθούν για νέα επεξεργασία ή ως υλικά για την εκτέλεση άλλων 
παραγωγικών δραστηριοτήτων (βλ. κ. κεφαλαιουχικά αγαθά, λ. κε-
φαλαιουχικός) 2. καθένας από τους επιµέρους κλάδους τού παραπά-
νω τοµέα παραγωγής, ανάλογα µε το προϊόν που παράγει: ~ τροφίµων 
γάλακτος | αυτοκινήτων | οπλικών συστηµάτων | επίπλων | υποδηµά-
των || γεωργική | φαρµακευτική ~ 3. (συνεκδ.) το συγκρότηµα ή το 
κτήριο στο οποίο παράγονται προϊόντα µε τον παραπάνω τρόπο: 
υπάρχουν δύο βιοµηχανίες δίπλα σε οικισµούς ΣΥΝ. εργοστάσιο 4. 
(µτφ.) (α) κάθε µηχανισµός που παράγει προϊόντα για µαζική κατα-
νάλωση: το Χόλλυγουντ υπήρξε µια - ονείρων || η σύγχρονη τηλεό-
ραση είναι µια ~ παραγωγής ιδεών και ειδώλων για κατανάλωση (β) 
(κακόσ.) κάθε οργανωµένη δραστηριότητα που παράγει κάτι παρά-
νοµα σε µεγάλες ποσότητες: είχαν στήσει - παραγωγής πλαστών δια-
βατηρίων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιοµήχανος. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. industrie < λατ. industria «φιλοπονία, ενεργη-
τικότητα». Σχηµατίστηκε µε βάση το αρχ. επίθ. βιοµήχανος «αυτός 
που δείχνει ευφυΐα στην αντιµετώπιση των βιοτικών µερίµνων»]. 

-βιοµηχανία β' συνθετικό για την παραγωγή λέξεων που δηλώνουν 
βιοµηχανία ορισµένου προϊόντος: αλλαντο-βιοµηχανία, γαλακτοβιο-
µηχανία, καπνο-βιοµηχανία, αυτοκινητο-βιοµηχανία. 

βιοµηχανικός, -ή, -ό [1840] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη βιοµηχανία 
ή παράγεται από αυτήν: ~ προϊόντα | παραγωγή | µονάδες | επι-
χειρήσεις | εργάτης | κεφάλαιο | επενδύσεις | κολοσσός | υποδοµή | 
περιοχή | κλάδος | τοµέας | απόβλητα | έκθεση | οργανισµός | χώρα || 
Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης || Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πει-
ραιώς- ΦΡ. (α) ΙΣΤ. Βιοµηχανική Επανάσταση η οικονοµική και κοι-
νωνική µεταβολή που ξεκίνησε τον 18ο αι. στη Μ. Βρετανία και 
απλώθηκε ώς τις αρχές τού 19ου αι. στις άλλες χώρες και η οποία εί-
χε ως κύρια χαρακτηριστικά τον καταµερισµό τής εργασίας, την αυ-
ξηµένη ειδίκευση, τη µαζική παραγωγή και την κατανάλωση νέων 
µορφών ενέργειας (άνθρακα, πετρελαίου, ηλεκτρισµού) (β) βιοµηχα-
νική κοινωνία η κοινωνία που διαµορφώθηκε από τις οικονοµικές, 
κοινωνικές και πολιτικές µεταβολές που επέφερε η βιοµηχανική επα-
νάσταση και παραγωγή (γ) βιοµηχανική ζώνη η περιοχή που ορίζεται 
από το κράτος για την αποκλειστική εγκατάσταση βιοµηχανιών, υπό 
τον όρο ότι θα ικανοποιούνται ορισµένοι όροι δόµησης και λειτουρ-
γίας (δ) βιοµηχανική κατασκοπία η προσπάθεια µιας βιοµηχανικής 
επιχείρησης να αποσπάσει µε διάφορους τρόπους πληροφορίες για 
τα προϊόντα (σχέδια, προδιαγραφές, νέες ιδέες, επαγγελµατικά µυ-
στικά κ.λπ.) µιας ανταγωνίστριας επιχείρησης 2. (α) αυτός που πα-
ράγεται στη βιοµηχανία, κατ' αντιδιαστολή προς τον χειροποίητο ή 
τον φυσικό: ~ έπιπλο | υφαντό (β) βιοµηχανικά φυτά διαφορετικά είδη 
φυτών (σιτάρι, ελιά, βαµβάκι, λινάρι), τα οποία µετά από επεξερ-
γασία διαφόρων µερών τους (ριζών, φύλλων, ανθέων) µετατρέπονται 
σε προϊόντα απαραίτητα για τη διατροφή ή την ένδυση τού ανθρώ-
που. — βιοµηχανικ-ά/-ώς [1862] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιοµήχανος. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. industriel]. 

βιοµηχανισµός (ο) [1811] 1. η βιοµηχανοποίηση (βλ.λ.) 2. η συστη-
µατική επιδίωξη αναπτύξεως τής βιοµηχανίας µιας χώρας· ο εκβιο-
µηχανισµός. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. industrialisme]. 

βιοµηχανοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µετατροπή 
βιοτεχνίας ή άλλης χειρωνακτικής εργασίας σε βιοµηχανία: ~ τής 
παραγωγής ψωµιού | τής υποδηµατοποιίας ΣΥΝ. εκβιοµηχάνιση 2. η 
µετατροπή µιας χώρας από γεωργική σε βιοµηχανική 3. η εκµετάλ-
λευση πρώτης ύλης µε βιοµηχανικά µέσα: η ~ τής παραγωγής απο-
φέρει τεράστια κέρδη 4. (µτφ.) η τυποποίηση και µαζική προσφορά 
(κοινωνικών ή πνευµατικών) αγαθών: η εισβολή τής τεχνολογίας στη 
ζωή µας έχει οδηγήσει στη - τής διασκέδασης. — βιοµηχανοποιώ ρ. 
{-εις...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιοµήχανος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
industrialisation]. 

βιοµηχανοποιήσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να τύχει βιοµηχα-
νοποίησης (σηµ. 3): ~ λάδι. 

βιοµήχανος (ο/η) {βιοµηχάν-ου | -ων, -ους} 1. ιδιοκτήτης βιοµηχα-
νίας, ενός ή περισσοτέρων εργοστασίων µαζικής παραγωγής αγαθών 
ΣΥΝ. εργοστασιάρχης 2. (µτφ.) πολύ πλούσιος άνθρωπος: δεν είµαι 
κανένας - για να ξοδεύω τόσα λεφτά σε αγορές και διασκεδάσεις. 
[ΕΤΥΜ. < βιοµηχανία (υποχωρητ.)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. βιοµήχανος είναι αρχαία και σήµαινε «αυτόν που µη 
χανεύεται τρόπους να ζήσει», άρα τον έξυπνο που τα βγάζει πέρα 
στη ζωή. Η λέξη ξαναχρησιµοποιήθηκε µε διαφορετική σηµασία 
-µε τη σηµασία που την ξέρουµε σήµερα- τον 19ο αι. Τότε πλά 
στηκαν και τα βιοµηχανία, βιοµηχανικός κ.ά. Το 1890 πλάστηκε 
και ρήµα βιοµηχανώ, που θα µπορούσε να χρησιµοποιείται και 
σήµερα αντί τού βιοµηχανοποιώ (και βιοµηχάνηση, βιοµηχανηµέ- 
νος αντί βιοµηχανοποίηση, βιοµηχανοποιηµένος), όπως και λ. βιο- 
µηχάνηµα (από τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο), που θα µπο 
ρούσε να αποδώσει µονολεκτικά την περίφραση βιοµηχανικό προϊ 
όν (produit d'industrie). → 
βιοτέχνης 

βιονικός, -ή, -ό ΒΙΟΛ. 1. αυτός τού οποίου ορισµένες λειτουργίες επι-
τελούνται από τεχνητά ηλεκτρονικά µέλη: ~ γυναίκα 2. βιονική (η) η 
εφαρµογή δεδοµένων τής βιολογίας στον σχεδιασµό και στην κατα-
σκευή ηλεκτρονικών συστηµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bionics < bio(logy) + (electro)-
nics, λ. που πλάστηκε από τον Αµερικανό αξιωµατικό Jack Steele το 
1958]. 

βιονοµία (η) ΒΙΟΛ. ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά την κατανοµή 
των οργανισµών στο περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά αυτής τής 
κατανοµής. — βιονοµικός, -ή, -ό, βιονοµικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bionomics], 

βιοοικολογία (η) η οικολογία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bioecology]. 

βιοπαλαιστής (ο) [1888], βιοπαλαίστρια (η) {βιοπαλαιστριών} 
πρόσωπο που αγωνίζεται σκληρά για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα 
για τη ζωή: είναι ένας φτωχός ~· εργάζεται από το πρωί ώς το βράδυ 
ΣΥΝ. µεροκαµατιάρης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. struggleforlifer]. 

ΣΧ0ΛΙ0 Γύρω στο 1890, για να αποδοθεί στα Ελληνικά το αγγλικό 
«σύνθετο εκ συναρπαγής» (από φράση) struggleforlifer (< struggle 
for life), πλάστηκε το βιοπαλαιστής και λίγο αργότερα το βιοπα-
λαίω και το βιοπάλη Το βιοµαχητής, που πλάστηκε αντί τού βιο-
παλαιστής, αν και καλύτερα σχηµατισµένο, δεν επικράτησε. Είναι 
απορίας άξιον πάντως πώς δεν ενεργοποιήθηκε η αρχ. λ. βιοπόνος, 
που ετυµολογικά θα απέδιδε καλύτερα τον αγώνα για την εξα-
σφάλιση πόρων ζωής. Η εξασφάλιση των προς το ζην αποδόθηκε 
και µε το βιοπορισµός (1868), το δε 1896 εµφανίζεται και η λ. βΐΌ-
ποριστής Και τα δύο ανάγονται στην εξεύρεση «πόρων τού βίου». 

βιοπάλη (η) [1896] {χωρ. πληθ.} ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος για 
να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την επιβίωση του: ρίχτηκε από 
µικρός στη ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιοπαλαιστής. 

βιοποικιλοτητα (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η ιδιότητα µιας βιοκοινωνίας 
(βλ.λ.) να έχει πολλά είδη ζώων, φυτών, των οποίων η αφθονία δεν 
παρουσιάζει µεγάλες διαφορές. Επίσης βιοποικιλία [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. biodiversity (νόθο συνθ.)]. 

βιοπορισµός (ο) [1868] η εξασφάλιση µε προσωπική εργασία των 
απαραιτήτων για τη ζωή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιοπαλαιστής. [ΕΤΥΜ. < 
βιο- + πορισµός < πορίζω «παρέχω»]. 

βιοποριστικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται για βιοπορισµό: ~ επάγγελµα | 
λόγοι | δραστηριότητα. — βιοποριστικά επίρρ. 

βιοπτικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε βιοψία: ~ υλικό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biopsie]. 

βιόρρυθµος κ. βιορρυθµός (ο) {βιορρύθµ-ου | -ων, -ους} (συνήθ. 
στον πληθ.) (α) το φαινόµενο κατά το οποίο λειτουργίες που σχετίζο-
νται µε τη φυσιολογία και τη συµπεριφορά των ζωντανών οργανι-
σµών παρουσιάζουν περιοδικούς κύκλους κατά την εµφάνιση τους, 
ανάλογα µε τις εξωτερικές µεταβολές ή τους εσωτερικούς µηχανι-
σµούς ελέγχου τού οργανισµού (β) οι αριθµοί τής περιοδικής µεταβο-
λής στη συµπεριφορά, τη συναισθηµατική και φυσική κατάσταση 
των ανθρώπων, σύµφωνα µε διαδεδοµένη (επιστηµονικώς µη αξιόπι-
στη) θεωρία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biorhythm]. 

βιόρρυθµος ή βιορρυθµός; Τα αρχαίας και λόγιας προέλευσης 
σύνθετα µε βραχύ φωνήεν στην κατάληξη κανονικά αναβίβαζαν 
τον τόνο: βαθµός - ισόβαθµος, οµοιόβαθµος- αριθµός - τιµάριθµος, 
υπεράριθµος, ευάριθµος, πολυάριθµος, ολιγάριθµος· λαιµός - πο-
νόλαιµος- δήµος - πάνδηµος, απόδηµος κ.τ.ό. Αρα και ρυθµός -
βιόρρυθµος, όπως ιδιόρρυθµος, οµόρρυθµος, ετερόρρυθµος, ταχύρ-
ρυθµος, εύρυθµος, έκρυθµος, βραδύρρυθµος κ.ά. Το σύνθετο βιορ-
ρυθµός θα αποτελούσε ένα είδος «χαλαρού συνθέτου», πβ. θεός -
χαµοθεός, αλλά ισόθεος, ηµίθεος, φιλόθεος- φλοιός - πευκοφλοιός, 
αλλά λεπτόφλοιος, ξηρόφλοιος, δασύφλοιος κ.λπ. 

βίος (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η περιουσία, τα υπάρχοντα κάποιου: 
έχασε όλο το ~ του 2. (συνεκδ.) ο πλούτος, η αφθονία αγαθών.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. περιουσία. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βίος (ο) «ζωή»]. 

βίος (ο) 1. η ανθρώπινη ζωή· ΦΡ. (α) διά βίου (διά βίου, Αριστοτ. Πο-
λιτικά 1272a) για ολόκληρη τη ζωή: ενώθηκαν ~ µε τα δεσµά τού γά-
µου || η ~ παιδεία (β) κάνω τον βίο αβίωτο βλ. λ. αβίωτος 2. (ειδικότ.) 
ο τρόπος µε τον οποίο ζει και συµπεριφέρεται ένας άνθρωπος ή οµά-
δα ανθρώπων σε ορισµένο τοµέα τής ζωής: ιδιωτικός/ πολιτικός/ δη-
µόσιος | κοινωνικός ~ || έγγαµος | ηθικός | θεωρητικός | πρακτικός | 
πολυτάραχος | έκλυτος ~ || βίον ανθόσπαρτον (ως ευχή σε νεονύµ- 
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φους) || του επεβλήθη η κατώτερη ποινή λόγω προτέρου εντίµου βίου-
ΦΡ. βίος και πολιτεία (i) τίτλος µυθιστορηµατικών βιογραφιών, π.χ. «~ 
τού Αλέξη Ζορµπά» τού Ν. Καζαντζάκη (ii) (ειδικότ.) για πολύπαθη ή 
περιπετειώδη ζωή: δεν του φαίνεται, αλλά είναι - 3. (συνεκδ.) η διάρ-
κεια ζωής ή ύπαρξης: ο ~ τής κυβερνήσεως υπήρξε βραχύς 4. η βιο-
γραφία (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) βίοι αγίων τα συναξάρια (βλ. λ. συναξάρι) (β) 
βίοι παράλληλοι (i) τίτλος βιβλίου τού Πλουτάρχου, στο οποίο αφη-
γείται συγκριτικά σε ζεύγη τη ζωή επιφανών ανδρών (ενός Έλληνα 
και ενός Ρωµαίου) (ii) για πρόσωπα που ζουν παρόµοιες καταστά-
σεις ή που έχουν ανάλογη εξέλιξη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βί/-ος < I.E. *gwiy-a- «ζωτικότητα, ενέργεια» (δισύλλ. 
ρίζα), πβ. σανσκρ. jivah «ζωντανός», λατ. viv-us, γαλλ. vif, αγγλ. quick 
«γρήγορος» (αρχική σηµ. «ζωντανός»), γερµ. er-quicken «ζωογονώ», 
σερβοκρ. iiv «ζωντανός» κ.ά. Οµόρρ. βιώ, ζώ (< *gwyö-), ζωή, υγιής 
(βλ.λ.) κ.ά.]. 

βίος - ζωή. Σήµερα η λ. βίος θεωρείται λόγια και χρησιµοποιείται 
σε παγιωµένες λόγιες εκφράσεις (ζει έκλυτον βίο - εύχοµαι βίον 
ανθόσπαρτον κ.ά.) και σε σταθερές χρήσεις (πολιτικός | δηµόσιος | 
ιδιωτικός | έγγαµος | έντιµος | οµαλός | ηθικός | πολυτάραχος βίος). 
Η κυρίως χρησιµοποιούµενη λ. σε όλες τις χρήσεις είναι η λ. ζωή. Η 
αρχική και αρχαία διάκριση, κατά την οποία το µεν βίος δήλωνε 
κυρίως τον «τρόπο ζωής» και τη «διάρκεια τής ζωής», ενώ το ζωή 
«το βίος, την περιουσία» και την ίδια τη ζωή, «τη βιολογική 
πλευρά τής ζωής», ξεπεράστηκε µε το πέρασµα τού χρόνου από τη 
λ. ζωή, που δήλωσε όλες τις σηµασίες. Στη γλώσσα τού Ευαγ-
γελίου και στη χριστιανική αντίληψη γενικότερα επικρατεί η λ. 
ζωή. Αυτή είναι η λ. που χρησιµοποιείται για να δηλώσει την 
«αιώνιον ζωήν» και η ίδια λ. χρησιµοποιείται συχνά στα λόγια 
τού Χριστού «έκ τού θανάτου εις την ζωήν» (Ιωάνν. 5, 24), «εγώ 
είµι ό άρτος τής ζωής» (Κ.∆. Ιωάνν. 6, 48), «εγώ είµι ή άνάστασις 
και ή ζωή» (Ιωάνν. 11,25), «εγώ είµι [...] ή αλήθεια και ή ζωή» (Ιω-
άνν. 14, 60) κ.α. 

-βίος, -βια, -βιο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό επιθέτων που ση-
µαίνουν: 1. (κ. στον πληθ.) φυσικό περιβάλλον ή χρονικό διάστηµα 
στο οποίο ζει (ένα ζώο): υδρό-βιος, λιµνό-βιος, νυκτό-βιος 2. διάρκεια 
ζωής: αιωνό-βιος, βραχύ-βιος, µακρό-βιος3. τρόπο διαβίωσης: λαθρό-
βιος 4. (για πρόσ.) ιδιαίτερη ενασχόληση (µε κάτι), συνήθεια να συ-
χνάζει (κάποιος) σε ένα µέρος: µηχανό-βιος, µπαρό-βιος, καφενό-βιος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. βραχύ-βιος, µτγν. 
αΐωνό-βιος), που προέρχεται από το ουσ. βίος]. 

βιοσοφία (η) [1881] ΦΙΛΟΣ, το σύνολο των θεωριών που αναφέρονται 
στο φαινόµενο και στον τρόπο τής ζωής. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Lebensweisheit]. 

βιοστατιστική (η) ΒΙΟΛ. η εφαρµογή τής στατιστικής σε βιολογικά και 
ιατρικά δεδοµένα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. biostatistics (νόθο 
συνθ.)]. 

βιοσύνθεση (η) {-ης κ. -έσεως [ -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. Ο τρόπος σχη-
µατισµού των οργανικών ενώσεων (λ.χ. τής πρωτεΐνης) µε την επί-
δραση ενζύµων στους ζωντανούς οργανισµούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. biosynthesis]. 

βιόσφαιρα (η) [1891] {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. 1. το εξωτερικό λεπτό στρώ-
µα τής επιφάνειας τής Γης (έδαφος, θάλασσες, τµήµα τής ατµόσφαι-
ρας) στο οποίο αναπτύσσονται ζωντανοί οργανισµοί από τα ανόργα-
να στοιχεία µε την επίδραση τής ενέργειας 2. (συνεκδ.) το σύνολο 
των ζωντανών οργανισµών που βρίσκονται στην επιφάνεια τής Γης. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. biosphère]. 

βιοτέχνης (ο/η) [1884] {βιοτεχνών} ιδιοκτήτης βιοτεχνίας, πρόσωπο 
που ασχολείται µε τη βιοτεχνία. 

βιοτέχνης - βιοτεχνία - βιοτεχνικός. Νεότερες λέξεις. Η λ. βιοτε-
χνία πρωτοεµφανίζεται στον Κωνσταντίνο Ασώπιο (το 1856), ενώ 
το βιοτέχνης στον Γεώργιο Βιζυηνό και το βιοτεχνικός στον Ανα-
στάσιο Χρηστοµάνο (1884). Το δίδυµο βιοτεχνία - βιοµηχανία πλά-
στηκε για να αποδώσει τη δυάδα industry - manufacture µε καθα-
ρώς ελληνικές λέξεις, που καθιερώθηκαν στη χρήση. 

βιοτεχνία (η) [1856] {βιοτεχνιών} 1. ΟΙΚΟΝ. ο κλάδος τής παραγωγής 
που ασχολείται µε τη µετατροπή (µεταποίηση) πρώτων υλών σε προϊ-
όντα· απασχολεί µικρό αριθµό εργατών και χρησιµοποιεί σε περιορι-
σµένη έκταση απλά µηχανικά µέσα, τα δε προϊόντα που παράγει συ-
νήθ. δεν είναι τυποποιηµένα 2. κάθε επιχείρηση που παράγει µε τον 
παραπάνω τρόπο συγκεκριµένα προϊόντα: - ετοίµων ενδυµάτων 3. 
(συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζεται µια βιοτεχνία: πυρκαγιά 
εκδηλώθηκε σε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιοτέχνης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
manufacture]. 

βιοτεχνικός, -ή, -ό [1884] ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε τη βιοτε-
χνία: ~ παραγωγή | προϊόντα || Βιοτεχνικό Επιµελητήριο. 

βιοτεχνολογία (η) {βιοτεχνολογιών} ΒΙΟΛ. η χρησιµοποίηση ζωντα-
νών οργανισµών ή άλλων βιολογικών συστηµάτων για την παραγω-
γή φαρµάκων ή άλλων προϊόντων: ~ τροφίµων.   — βιοτεχνολόγος 
(ο/η), βιοτεχνολογικός, -ή, -ό, βιοτεχνολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biotechnology]. 

βιοτή (η) {χωρ. πληθ.} η ζωή, ο βίος και οι ανάγκες τού βίου: οι 
έγνοιες τής ~. [ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού βίοτος < βίος]. 

βιοτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ζωή και ειδικότ. µε τις 
υλικές ανάγκες τής ζωής: ~ µέριµνες | ασχολίες | συνθήκες- ΦΡ. 
ΟΙΚΟΝ. βιοτικό επίπεδο το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που 

µπορεί να αγοράσει κανείς µε το µέσο εισόδηµα του· (γενικότ.) το 
σύνολο των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών διαβίωσης ενός 
ατόµου ή συνόλου ατόµων: υψηλό | χαµηλό ~ 2. βιοτικά (τα) (α) τα 
υλικά αγαθά που είναι απαραίτητα για τη ζωή (β) οι υλικές µέριµνες 
κατ' αντιδιαστολή προς την πνευµατική ζωή: η συζήτηση ξεκινά µε 
τα ~ και περνά στα πνευµατικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < βίοτος (µε παραγ. επίθηµα -τος, πβ. κ. θάνα-τος) < βίος. Η φρ. 
βιοτικό επίπεδο αποδίδει το αγγλ. standard of living]. 

βιοτικός ή βιωτικός; Έχει διδαχθεί από παλιά ότι, αφού η λ. ση 
µαίνει «αυτόν που αναφέρεται στον βίο», παράγεται από το αρχ. 
βίοτος «ζωή» ή το αρχ. βιοτή «ζωή» (βιοτ-ικός) και όχι από το βιώ 
Ι βιώνω, που δίνει ρηµατικό επίθ. σε -τος (βιωτός, από όπου και 
αβίωτος· πβ. τον βίον αβίωτον). Αν σχηµατιζόταν από το ρήµα βιώ 
Ι βιώνω επίθ. βιωτικός, θα σηµαίνε «αυτόν που βιώνει» (πβ. δηλώ 
νω - δηλωτικός, τονώνω - τονωτικός, µειώνω - µειωτικός, ανανε 
ώνω - ανανεωτικός κ.τ.ό.). → 
παρώνυµο 

βιότοπος (ο) {βιοτόπ-ου | -ων, -ους} ΒΙΟΛ. το φυσικό περιβάλλον που 
διαθέτει όλες τις απαραίτητες συνθήκες για την εκπλήρωση µέρους ή 
ολόκληρου τού κύκλου τής ζωής των φυτικών ή ζωικών οργανισµών 
ΣΥΝ. οικότοπος (πβ. λ. υδροβιότοπος). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. biotope]. 

βιότυπος (ο) {βιοτύπ-ου | -ων, -ους} ΒΙΟΛ. οµάδα ατόµων που αποτε-
λούν υποσύνολο ενός είδους, έχουν ίδια ή παραπλήσια γενετική σύ-
σταση και διαφέρουν από τις άλλες οµάδες τού ίδιου είδους ως προς 
ορισµένα χαρακτηριστικά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
biotype]. 

β io υλικό (το) υλικό που χρησιµοποιείται για την κατασκευή τεχνη-
τών µελών τού σώµατος και για τεχνητές εµφυτεύσεις. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. biomaterial (νόθο συνθ.)]. 

βιοφιλµογραφία (η) {βιοφιλµογραφιών} βιογραφικό σηµείωµα προ-
σώπων από τον χώρο τού κινηµατογράφου (λ.χ. ηθοποιών, σκηνοθε-
τών κ.ά.), στο οποίο αναφέρεται η ζωή και το έργο τους. 

βιοφυσική (η) ΒΙΟΛ. κλάδος που ασχολείται µε την επίλυση βιολογι-
κών προβληµάτων χρησιµοποιώντας τις αρχές τής φυσικής. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. biophysics]. 

βιοφωσφορισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η εκποµπή φωτός (χωρίς θερµό-
τητα) από ζωντανούς οργανισµούς (λ.χ. από πυγολαµπίδες, ψάρια 
των βαθιών νερών κ.ά.) ΣΥΝ. βιοφωτισµός, βιοφωταύγεια. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. bioluminescence (νόθο συνθ.)]. 

βιοφωταύγεια (η) {χωρ. πληθ.) ο βιοφωσφορισµός. 
βιοφωτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ο βιοφωσφορισµός. 
βιοφωτογραφία (η) {βιοφωτογραφιών} ΒΙΟΛ. η φωτογράφιση ζωντα-

νών οργανισµών, όταν βρίσκονται σε φυσική κίνηση. 
βιοχηµεία (η) η επιστήµη που µελετά τις χηµικές διαδικασίες τού 

κύκλου τής ζωής στα φυτά και τα ζώα. — βιοχηµικός, -ή, -ό [1891]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. biochimie]. 

βιοψία (η) (βιοψιών) ΙΑΤΡ. η µέθοδος διαγνώσεως ανωµαλιών τού ορ-
γανισµού, κατά την οποία εξετάζονται σε µικροσκόπιο κύτταρα ή 
ιστοί που έχουν αφαιρεθεί από ζωντανό οργανισµό, για να διαπι-
στωθεί το είδος εξαλλαγής που έχουν υποστεί: ~ σε τµήµα όγκου, για 
να διαπιστωθεί αν είναι κακοήθης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < βι-
(ο) + -οψία < όψη, < αγγλ. biopsy]. 

βΐπ (ο/η) {άκλ.} πρόσωπο πλούσιο και διάσηµο: αίθουσα ~ σε αερο-
δρόµιο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. αρκτικόλεξο V.I.P. (Very Important Person «πολύ σπου-
δαίο πρόσωπο»)]. 

ΒΙ.ΠΕΡ. κ. βίπερ (το) {άκλ.} 1. βιβλίο περιπτέρου, δηλ. βιβλίο που 
πωλείται σε περίπτερα 2. (γενικότ.) κάθε βιβλίο τσέπης, κυρ. αστυνο-
µικού ή αισθηµατικού περιεχοµένου. — (υποκ.) βιπεράκι (το). 

βίρα επιφών. ΝΑΥΤ. τράβα!, σήκωσε!: ~ τις άγκυρες! 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. vira, προστ. τού ρ. virare «στρέφω»]. 

βιράρω ρ. µετβ. {βίραρα} ΝΑΥΤ. 1. περιστρέφω, χρησιµοποιώ βαρούλ-
κο, για να σηκωθεί άγκυρα ή βάρκα 2. (γενικότ.) τραβώ, σηκώνω. — 
βιράρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν. < ιταλ. virare «στρέφω», µε τη σηµ. «στρέφω τον τρο-
χό (εργάτη), για να σηκωθεί η άγκυρα», < µτγν. λατ. gyrâre (< αρχ. 
γύρος) µε την επίδρ. τού λατ. vibrare «πάλλω»]. 

Βιργίλιος κ. Βεργίλιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. Πόπλιος Βεργίλιος Μά-
ρων ένας από τους σηµαντικότερους Ρωµαίους ποιητές (70-19 π.Χ.)· 
έργα του Βουκολικά, Γεωργικά, Αινείας 2. όνοµα αγίων τής Ρωµαιο-
καθολικής Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Vergilius, αγν. ετύµου. o τ. Virgilius κατά παρετυµολ. 
προς τις λ. virgo «παρθένος» ή virga «ράβδος»]. 

Βιργινία (η) γυναικείο όνοµα. [ΙΪΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Virginia < 
λατ. Virginia < virgo «παρθένος»]. 

Βιρµανία (η) → Μυανµάρ 
βιρτουόζος (ο), βιρτουόζα (η) 1. πρόσωπο που κατέχει άριστα την 

τέχνη συγκεκριµένου µουσικού οργάνου ή τού τραγουδιού: ~ τού βιο-
λιού | τού τραγουδιού ΣΥΝ. αριστοτέχνης, δεξιοτέχνης, µετρ 2. (γενι-
κότ.) πρόσωπο που διαθέτει ξεχωριστές δεξιότητες σε ορισµένο το-
µέα ΣΥΝ. δεξιοτέχνης. — βιρτουόζικος, -η, -ο, βιρτουόζικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. virtuoso < virtu «αρετή, χάρισµα» < λατ. virtus]. 

Βισκαϊκός Κόλπος (ο) κόλπος τού Α. Ατλαντικού Ωκεανού µεταξύ 
τής Γαλλίας και τής Ισπανίας. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. Golfo de Vizcaya < Vizcaya, επαρχία των Βάσκων στη Β. 
Ισπανία, < βασκ. Bizkâr «ορεινή χώρα»]. 

βισκόζ (το) {άκλ.} ύφασµα που περιέχει βισκόζη (βλ.λ.). 
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[ETYM. < γαλλ. viscose < µτγν. λατ. viscosus < λατ. viscum «ιξός»]. 
βισκόζη (η) υλικό που προέρχεται από την κατεργασία τής κυτταρίνης (βλ.λ.) 

και το οποίο χρησιµοποιείται στην κατασκευή ινών, υφασµάτων, σωλήνων 
κ.ά. (βλ. λ. βισκόζ). 

βισµούθιο (το) {βισµούθιου} ΧΗΜ. εύθραυστο, αργυρόλευκο µέταλλο 
(σύµβολο Bi), µε ρόδινες αποχρώσεις, που χρησιµοποιείται για τη σύνθεση 
ενώσεων ποικίλων χρήσεων (στη φαρµακευτική, την υαλουργία κ.λπ.) (βλ. κ. 
λ. περιοδικός, ΠίΝ). 
[ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. bismuth < αρχ. γερµ. bismut, αβεβ. ετύ-µου, 
πιθ. < *wismut < wisa «λιβάδι» (πβ. γερµ. Wiese) + -mut «δικαίωµα 
εκµεταλλεύσεως» < muten «απαιτώ, διεκδικώ»]. 

Βιστονίς (η) {Βιστονίδ-ος, -α} λίµνη τής Θράκης µεταξύ τής Ξάνθης και τής 
Κοµοτηνής. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού αρχ. θρακ. φύλου Βίστονες | Βίστωνες, αγν. ετύ-µου]. 
Βιστούλας (ο) ποταµός τής Πολωνίας που πηγάζει από τα Καρπάθια Όρη και 
εκβάλλει στη Βαλτική Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Vistula (πολ. Wista), αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται σε I.E. 
*weik- «ρέω»]. 

βίοωνας (ο) {βισώνων} µεγαλόσωµο βοοειδές µε τραχύ τρίχωµα, κυρτούς 
ώµους, κοντά κέρατα στραµµένα προς τα πάνω και πιγούνι µε γένι, το οποίο 
είναι περιζήτητο για το δέρµα του: το κυνήγι τού ~ στις αµερικάνικες πεδιάδες. 
Επίσης βόνασος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. βίσων, -ωνος < λατ. bison < αρχ. γερµ. 
wisant]. 

βιταλισµός (ο) ελλην. ζωτικοκρατία- ΒΙΟΛ. θεωρία που αποδίδει τα φαινόµενα 
τής ζωής στην ύπαρξη µιας ζωτικής αρχής, η οποία διαφοροποιείται από τις 
φυσικές και χηµικές δυνάµεις που παρεµβαίνουν στις διαδικασίες τής ζωής. — 
βιταλιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. vitalisme < vital 
«ζωτικός»]. 

βιταµίνη (η) {βιταµινών} 1. καθεµιά από διάφορες οργανικές ενώσεις, που σε 
µικρές ποσότητες συµβάλλουν στη ρύθµιση τού ζωικού µεταβολισµού, οι 
οποίες παρέχονται στον οργανισµό είτε φυσιολογικά µε το φαγητό και των 
οποίων η έλλειψη (αβιταµίνωση) προκαλεί ποικίλες δυσλειτουργίες, είτε µε 
φάρµακα: η - C βρίσκεται στα εσπεριδοειδή και η έλλειψη της προκαλεί 
σκορβούτο 2. (συνήθ. στον πληθ.) (α) τροφές µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
βιταµίνες, οι υγιεινές τροφές: τον τελευταίο µήνα κάνω δίαιτα πλούσια σε -' 
όλο φρούτα και λαχανικά (β) ειδικές κάψουλες ή δισκία που περιέχουν 
βιταµίνες και χορηγούνται κατόπιν ιατρικής εντολής για την αντιµετώπιση 
οργανικών προβληµάτων: παίρνω ~. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Vitamine (νόθο συνθ.) < λατ. vita «ζωή» + 
amine «αµίνη» (βλ. κ. αµινοξύ). Ο όρ. πλάστηκε το 1912 από τον Πολωνό 
βιοχηµικό C. Funk, λόγω τής παλαιότερης πεποίθησης ότι οι ουσίες αυτές 
περιείχαν αµινοξέα]. 

βιταµινοθεραπεία (η) {βιταµινοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η θεραπεία µε τη λήψη 
βιταµινών. 

βιταµινούχος, -ος, -ο αυτός που περιέχει βιταµίνες: ~ τροφές. [ΕΤΥΜ. < 
βιταµίνη + -ούχος < έχω]. 

βιτρίνα (η) {δύσχρ. βιτρινών} 1. η προθήκη, χώρος καταστήµατος µε τζάµι ή 
κρύσταλλο, όπου εκτίθεται δειγµατοληπτικά το εµπόρευµα 2. (ειδικότ.) 
οικιακό έπιπλο µε κρύσταλλο στη µπροστινή πλευρά, όπου τοποθετούνται 
ποτήρια, ασηµικά ή αξιόλογα διακοσµητικά αντικείµενα 3. (γενικότ.) κάθε 
προθήκη που έχει προστατευτικό τζάµι: - µουσείου ΣΥΝ. σκευοθήκη 4. (µτφ.) 
καθετί που εντυπωσιάζει, που προβάλλεται προς τα έξω ως το καλύτερο 
στοιχείο ενός χώρου, αυτό που αντιπροσωπεύει, που αντανακλά το 
περιεχόµενο (όπως η προθήκη καταστήµατος προβάλλει ό,τι καλύτερο 
διαθέτει): η εθνική οµάδα είναι η ~ τού ποδοσφαίρου µας- ΦΡ. έργο βιτρίνας το 
δηµόσιο έργο που γίνεται για εντυπωσιασµό και ψηφοθηρία, χωρίς να υπάρχει 
άµεση ανάγκη (λ.χ. σιντριβάνια, αισθητικές παρεµβάσεις κ.λπ., κατ' 
αντιδιαστολή προς τα έργα υποδοµής). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. vitrine < vitre 
«τζάµι» < λατ. vitrum «γυαλί»]. 

βιτριολι (το) {βιτριολ-ιού | χωρ. πληθ.} (καθηµ.) το θειικό οξύ: τον τύφλωσε 
ρίχνοντας του ~. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. vitriol < µεσν. λατ. vitriolum < µτγν. λατ. 
vitreolum, ουδ. τού επιθ. vitreolus «υαλώδης» < λατ. vitrum «γυαλί». Η 
ονοµασία οφείλεται στην υαλώδη όψη, την οποία παρουσιάζουν συχνά τα 
θειικά άλατα]. 

βιτρό (το) {άκλ.} το υαλογράφηµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < γαλλ. vitraux, πληθ. 
τού vitrail < λατ. vitrum «γυαλί»]. 

βίτσα (η) {δύσχρ. βιτσών} 1. λεπτή και ευλύγιστη βέργα από κλαδί δέντρου ή 
θάµνου, συνήθ. λεία και καθαρισµένη: η ~ του δασκάλου 2. (κατ' επέκτ.) 
µαστίγιο που είναι φτειαγµένο από κοντό ξύλινο ραβδί και σχοινί ΣΥΝ. 
καµτσίκι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < σλαβ. vitsa < λατ. vitea, θηλ. τού επιθ. viteus < vitis 
«αµπέλι»]. 

Βίτσι (το) {άκλ.} το όρος Βέρνον (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < βουλγ. BiC < bice «µοσχάρι»]. 

βιτσιά (η) [µεσν.] χτύπηµα µε βίτσα: «δίνει τού µαύρου του ~, στη χώρα 
κατεβαίνει» (ακριτικό τραγ.). 

βιτσίζω ρ. µετβ. {βίτσισα} χτυπώ (κάποιον) µε βίτσα. — βίταισµα (το). 
βίτσιο (το) 1. το ηθικό ελάττωµα και ειδικότ. η σεξουαλική απόκλιση από ό,τι 

θεωρείται φυσιολογικό· διαστροφή 2. (οικ.) η ιδιαίτερη αδυναµία (σε κάτι), 
µανία (για κάτι): έχει ~ µ'αυτή τη µουσική. [ΕΤΥΜ; < µεσν. βίτσιον < ιταλ. 
vizio < λατ. Vitium «αµάρτηµα»]. 

βιτσιόζος (ο), βιτσιόζα (η) (οικ.) πρόσωπο που έχει βίτσιο (κυρ. σεξουαλική 
διαστροφή). — βιτσιόζικος, -η, -ο, βιτσιόζικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < ιταλ. vizioso < 
vizio (βλ. λ. βίτσιο)]. 

βίωµα (το) {βιώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΨΥΧΟΛ. η προσωπική εµπειρία από κάτι 
(κατάσταση, σχέση κ.λπ.), καθώς και η γνώση που αυτή πα- 

ρέχει και η οποία επιδρά έντονα στη ζωή τού ανθρώπου, στη διαµόρφωση τής 
νοοτροπίας του και τής συµπεριφοράς του: στο έργο του αποτυπώνει τα 
προσωπικά ~ του από τον πόλεµο || θετικό | αρνητικό | έντονο | θρησκευτικό ~. 
[ΕΤΥΜ < βιώνω < βίος, απόδ. τού γερµ. Erlebnis]. 

βίωµα - βιωµατικός. Και οι δύο λέξεις είναι νεότερες, παραγόµε 
νες από το βιώνω. Βίωµα είναι το αποτέλεσµα τής βίωσης, κάτι 
που έχει ζήσει κανείς έντονα, άρα η εµπειρία (πβ. γερµ. Erlebnis < 
erleben). Το βιωµατικός (από το βίωµα) δηλώνει «τον αναφερόµε 
νο σε (προσωπικά) βιώµατα, σε εµπειρίες» και, κατ' επέκταση, τον 
«υποκειµενικό, τον συναισθηµατικό». Με τη διευρυµένη του ση 
µασία χρησιµοποιείται για να αποδώσει το αγγλ. emotive (ενίοτε 
και το emotional), ιδίως όταν αναφέρεται στη γλώσσα- π.χ. βιωµα 
τική σηµασία (emotive meaning), βιωµατική χρήση, βιωµατική λει 
τουργία κ.ο.κ. → βιώνω 

βιωµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στο βίωµα ή περιέχει βιώµατα 2. 
αυτός που περιέχει προσωπικά, υποκειµενικά στοιχεία, που αντανακλούν 
προσωπικές εµπειρίες: - χρήση τής γλώσσας || το ~ φορτίο µιας λέξης ANT. 
αντικειµενικός, λογικός. — βιωµατικ-ά | -ώς επίρρ., βιωµατικότητα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βίωµα, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. emotive]. 

βιώνω ρ. µετβ. {βίω-σα, -θηκα, -µένος} ζω µε έντονο και ενσυνείδητο τρόπο 
(καταστάσεις ή γεγονότα): δεν αρκεί να γνωρίζεις την πίστη σου, πρέπει και να 
τη βιώνεις || αυτές τις καταστάσεις δεν τις βγάλαµε απ' το µυαλό µας- τις 
βιώσαµε. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βιώ (-όω) < I.E. *gwiy-ö- (δισύλλ. ρίζα), πβ. αόρ. β' έ-βίων. 
Οµόρρ. βίος (βλ.λ.), ζώ, υγιής κ.ά. Ενώ το ρ. ζώ δήλωνε απλώς την κα-
τάσταση τής ύπαρξης (εν αντιθέσει µε τον θάνατο), το ρ. βιώ δήλωσε εξαρχής 
τον τρόπο ζωής, το περιεχόµενο τού βίου]. 

βιώνω - ζω. Αντίθετα προς το ρ. ζω, που δηλώνει (µε ή χωρίς αντικείµενο, 
δηλ. τόσο ως αµετάβατο όσο και ως µεταβατικό) την ενέργεια τού ζην, τής 
ζωής, το ρ. βιώνω (που αντικατέστησε το αρχ. βιώ) δεν σηµαίνει «περνώ τη 
ζωή µου» ή «βρίσκοµαι στη ζωή», αλλά είναι πάντοτε µεταβατικό και 
σηµαίνει «ζω κάτι ως έντονη και συνειδητή εµπειρία»· δηλώνει µια 
επιτατική σηµ. τού ζω: Εβίωσε την αγάπη και το µίσος όσο κανείς άλλος. Το 
ρ. βιώνω χρησιµοποιείται πολύ στη λογοτεχνία, τη δηµοσιογραφία, σε 
πολιτικά και κοινωνιολογικά κείµενα κ.α. Το ίδιο και τα παράγωγα βίωση, 
βίωµα και βιωµατικός, πολύ περισσότερο που το ζω εκτός από το ζωή δεν 
σχηµάτισε ισχυρά παράγωγα λόγω τού σηµασιολογικού εύρους τής λ. ζωή 
(το ζήσιµο και η ζήση είναι περιορισµένης χρήσεως, το δε ζωτικός έχει 
κυρ. µεταφορική σηµασία). Πολύ ισχυρά στη χρήση είναι και τα σύνθετα 
τού βιώνω: το αναβιώνω και το επιβιώνω. Και τα δύο είναι ήδη αρχαία. Το 
αναβιώνω (και στην Αρχαία) χρησιµοποιείται ως αµετάβατο (χωρίς 
συµπλήρωµα) και ως µεταβατικό (µε συµπλήρωµα): Πολλά έθιµα 
αναβίωσαν σε νεότερους χρόνους - Θα προσπαθήσουν να αναβιώσουν την 
αίγλη που είχε η περιοχή στο παρελθόν. Το επιβιώνω «διατηρούµαι στη 
ζωή, συνεχίζω να ζω» χρησιµοποιείται ως αµετάβατο p.: Χωρίς την 
υποστήριξη σας δεν θα µπορέσει να επιβιώσει µέσα σε τόσες δυσκολίες που 
αντιµετωπίζει. Παράλληλα προς το επιβιώνω υπάρχει το επιζώ µε την ίδια 
σηµασία, ενώ δεν υπάρχει αναζώ παράλληλα προς το αναβιώνω. 

βίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ο τρόπος µε τον οποίο 
βιώνει κανείς (κάτι): η ~ τής δυστυχίας και τής εξαθλίωσης στη διάρκεια τού 
πολέµου τον έκανε ν' αλλάξει ζωή || η ~ τής αλήθειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιώνω. 

βιώσιµος, -η, -ο αυτός που έχει τη δυνατότητα ή µεγάλες πιθανότητες να 
επιζήσει, να επιβιώσει· (συνήθ. µτφ.) αυτός που µπορεί να συνεχίσει να 
υπάρχει σε καλή κατάσταση: θα ενισχυθούν οι βιώσιµες επιχειρήσεις || ~ 
κυβέρνηση || πρέπει να βρεθεί µια - και δίκαιη λύση για το Κυπριακό ANT. (κυρ. 
για επιχειρήσεις) προβληµατικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < βιώ «ζω»]. 

βιωσιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. η εκτίµηση των δυνατοτήτων ή 
πιθανοτήτων (υψηλών ή χαµηλών) επιβίωσης ζωντανών οργανισµών (π.χ. 
είδους ζώων, κατηγορίας πληθυσµού, παιδιών, πασχόντων από ασθένεια 
κ.λπ.) ANT. θνησιµότητα 2. (µτφ.) η δυνατότητα ή οι µεγάλες πιθανότητες 
επιβίωσης: η ~ τής επιχείρησης | τού κυβερνητικού σχήµατος | ενός οργανισµού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. viability]. 

βιωτικός, -ή, -ό → βιοτικός 
βλαβερός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προκαλεί βλάβη (στην υγεία, τη φύση, την 

κοινωνία κ.λπ.), ο επιζήµιος: ~ συµπεριφορά | φάρµακο | έντοµο | ηθική | ιδέα 
ΣΥΝ. επιβλαβής, βλαπτικός. — βλαβερ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., βλαβερότητα (η) 
[1889]. 

βλάβη (η) {βλαβών} 1. (γενικά) η ζηµιά, η φθορά- (ειδικότ.) κάθε φθορά που 
προκαλεί διακοπή τής λειτουργίας και συνεπάγεται επισκευή ή αντικατάσταση 
(µηχανήµατος, εργαλείου κ.λπ.): το ηλεκτρικό δίκτυο υπέστη ~ λόγω τής 
κακοκαιρίας || το αυτοκίνητο έπαθε ~ στη µέση τού δρόµου 2. ΙΑΤΡ κάθε 
κάκωση ή αλλοίωση, µεταβολή προς το χειρότερο: η καρδιά του υπέστη 
ανεπανόρθωτη ~ κατά τη διάρκεια τής εγχείρησης 3. η πρόκληση ζηµίας 
(υλικής ή ηθικής), που προκύπτει είτε από µη εκπλήρωση συµβατικής 
υποχρέωσης είτε από συµπεριφορά που αντίκειται σε νοµικό κανόνα: 
περιουσιακή ~ || σωµατική ~ εξ αµελείας ή εκ προθέσεως- ΦΡ. (α) ηθική βλάβη 
βλ. λ. ηθικός (β) σωµατική βλάβη η σωµατική κάκωση ή βλάβη τής υγείας τού 
πα- 
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θόντος που προκαλείται από βίαιη εξωτερική ενέργεια: κατηγορείται για την 
πρόκληση σωµατικής βλάβης σε ανήλικο (γ) (λόγ.) ανήκεστος βλάβη η 
αθεράπευτη ζηµία, φθορά: αποφυλακίστηκε λόγω ανήκεστου βλάβης τής υγείας 
του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βλαπ- (µε αφοµοίωση τού -π- προς το προηγούµενο β-), θ. 
που απαντά στο ρ. βλάπ-τω (βλ.λ.). Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να 
δηλώσει σωµατικά ελαττώµατα (π.χ. εν δµµασιν βλάβας έχω, Αισχύλ. 
Αγαµέµνων 889)]. 

Βλαδίµηρος (ο) 1. όνοµα ηγεµόνων τού Κιέβου 2. άγιος τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Vladimir < παλαιότ. Vladimer | Volodimer < γερµ. Waldemar 
«φηµισµένος εξουσιαστής» < αρχ. γερµ. waltan «εξουσιάζω» + mari 
«περίφηµος, φηµισµένος»]. 

βλαισοποδία (η) [µτγν.] ΙΑΤΡ. δυσµορφία των ποδιών (κυρ. στην παιδική 
ηλικία), κατά την οποία τα γόνατα προσεγγίζουν το ένα το άλλο, ενώ οι 
αστράγαλοι αποκλίνουν µεταξύ τους. 

βλαισόπους, -ους, -ουν {βλαισόπ-οδος, -οδα | -οδες (ουδ. -οδα), -όδων} ΙΑΤΡ. 
αυτός που παρουσιάζει βλαισοποδία (βλ.λ.). [ETYM. µτγν. < βλαισός «κυρτός, 
στραβός» (βλ.λ.) + πους, ποδός]. 

βλαισός, -ή, -ό 1. ΙΑΤΡ. (µέλος τού σώµατος) που παρουσιάζει κύρτωση µε 
γωνία ανοικτή προς τα έξω: ~ γόνατο || ~ µεγάλος δάκτυλος τού ποδιού 2. 
αυτός τού οποίου τα γόνατα συγκλίνουν, ενώ οι αστράγαλοι του είναι σε 
απόσταση µεταξύ τους ΣΥΝ. βλαισόπους, (λαϊκ.) στραβοπόδης, στραβοκάννης. 
— βλαισότητα [αρχ.] κ. βλαίσωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Το επίθηµα -σός παρουσιάζεται και σε άλλα επίθ. 
που δηλώνουν ελαττώµατα, π.χ. λοξός, γαµψός κ.ά. Το λατ. επίθ. blaesus 
«τραυλός» προέρχεται από την Ελλην., όπως µαρτυρεί το φωνηεντικό 
σύµπλεγµα -ae-]. 

βλάκας (ο) {δύσχρ. βλακών} 1. ΙΑΤΡ. πρόσωπο που πάσχει από βλακεία (σηµ. 
1) 2. (µειωτ.) πρόσωπο που ενεργεί και συµπεριφέρεται µε ανόητο τρόπο, ο 
ηλίθιος: είναι ~, δεν καταλαβαίνει τίποτα! ΣΥΝ. κουτός, ανόητος, χαζός, 
κρετίνος, (σκωπτ.) κουτορνίθι ANT. ξύπνιος, έξυπνος, ατσίδας· ΦΡ. (α) (ειρων.) 
έξυπνος βλάκας ο βλάκας που έχει εκλάµψεις εξυπνάδας (β) βλάκας µε 
περικεφαλαία | µε πατέντα | µε λοφίο πολύ ανόητος, χαρακτηριστικά ηλίθιος 
(γ) (εµφατ.) ένας βλάκας και µισός χαζός σε βαθµό που ξεπερνά το 
συνηθισµένο- σε περιπτώσεις στις οποίες θέλει να εκφράσει κανείς την έντονη 
απογοήτευση του για τις ενέργειες είτε τού ίδιου είτε τρίτου: ∆εν περίµενα 
ποτέ να την πάθω µ' αυτό τον τρόπο! Είµαι ~! 3. (σκωπτ.-εκφραστ. ο τ. βλαξ) 
σε χαρακτηρισµούς, αναφωνήσεις κ.λπ.: τι έκανα ο ~! || έτσι είπαµε να το 
φτειάξεις, βρε ~; || ασφαλώς, πρόκειται περί βλακός! Επίσης (λόγ.) βλαξ 
{βλακός}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. βλάξ, -κός < *µβλάξ < 
*µλάξ < *ml-äk- < I.E. *mel- «µαλακός», πβ. σανσκρ. mrdun, λατ. mollis, 
γαλλ. mou/mol, αγγλ. mild κ.ά. Οµόρρ. µαλ-ακ-ός, µαλ-θ-ακ-ός κ.ά. Η λ. βλάξ 
χρησιµοποιήθηκε αρχικώς µε τη σηµ. «µαλακός», από όπου προήλθε η σηµ. 
«ανόητος, χαζός»]. 

βλακεία (η) {βλακειών (σηµ. 3)} 1. (α) ΙΑΤΡ. διανοητική καθυστέρηση µέσου 
βαθµού (µεταξύ τής µωρίας -ελαφρά µορφή- και τής ιδιωτείας - βαριά µορφή) 
ΣΥΝ. ηλιθιότητα, χαζοµάρα, κουταµάρα, µωρία ΑΝΤ. εξυπνάδα (β) (καθηµ.) η 
αδυναµία να αντιλαµβάνεται κανείς σωστά τα πράγµατα· (γενικότ.) η 
δυσκολία αντίληψης: η ~ του δεν περιγράφεται! || τόση - δεν έχω ξαναδεί! || 
µην τον κατακρίνεις- αυτός απαλλάσσεται λόγω βλακείας! 2. (συνεκδ.) κάθε 
επιπόλαιος λόγος ή πράξη και γενικότ. ενέργεια την οποία δεν δικαιολογείται 
να κάνει ένας λογικός άνθρωπος: µην κάνεις καµιά ~ και της πεις όσα συζη-
τήσαµε! || έκανα τη - να µην αγοράσω εκείνο το οικόπεδο τότε που ήταν φτηνό 
ΣΥΝ. χαζοµάρα, κουταµάρα ΑΝΤ. εξυπνάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < βλακεύω < βλάξ]. 

βλακέντιος (ο) (λόγ.-σκωπτ.) ο βλάκας ΣΥΝ. κουτεντές. [ΕΤΥΜ. < βλάκας +  -
έντιος, ίσως παρωδία των λατ. επιθηµάτων -entius ή -entior (συγκρ. βαθµ.)]. 

βλακεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {βλάκεψα} γίνοµαι βλάκας. 
βλακίστατος, -η, -ο [µτγν.] υπερβολικά βλάκας. 
βλακόµετρο (το) [1889] (σκωπτ.) ο πολύ ανόητος άνθρωπος, αυτός που µπορεί 

να χρησιµεύσει ως µέτρο βλακείας. 
βλακόµουτρο (το) (υβριστ.) ο βλάκας ΣΥΝ. χαζός, ηλίθιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 

ανόητος. 
βλακοφερνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} δίνω την εντύπωση ότι είµαι 

βλάκας. 
βλακώδης, -ης, -ες [αρχ.] {βλακώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών βλακωδέ-στ-ερος, -

ατός} αυτός που αρµόζει σε βλάκα, που είναι χαρακτηριστικός τού βλάκα: ~ 
αστείο | ύφος | συµπέρασµα | γέλιο | έκφραση | στάση | αντίληψη | ενέργεια | 
απαγόρευση ΣΥΝ. ανόητος, χαζός, κουτός, ηλίθιος ANT. έξυπνος, ευφυής. — 
βλακωδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

βλάµης (ο) {βλάµηδες}, βλάµισσα (η) {βλαµισσών} (λαϊκ.) (παλαιότ.) 1. ο 
αδελφοποιτός (βλ.λ.) 2. πρόσωπο που χαρακτηρίζεται από γενναιότητα, που 
δείχνει λεβεντιά ΣΥΝ. γενναίος, λεβέντης, ασίκης. — βλάµικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ, < αλβ. vlam «αδελφοποιτός»]. 

βλαµµένος, -η, -ο [µεσν.] (υβριστ.) αυτός που έχει διανοητική βλάβη· ανόητος, 
χαζός: ~ είσαι; Τόση ώρα σου µιλάω και δεν καταλαβαίνεις τίποτε! || τι λέει 
αυτό το ~; ΣΥΝ. ανισόρροπος, ηλίθιος, (σκωπτ.) πειραγµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τρελός. 

βλαπτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί ή επιφέρει βλάβη, ζηµία: ~ 
παράγοντας | επίδραση || αυτός είναι ~ για τα συµφέροντα µας || τα καυσαέρια 
είναι ~ για το αναπνευστικό σύστηµα ΣΥΝ. βλαβε- 

ρός, επιβλαβής, επιζήµιος ΑΝΤ. αβλαβής, ακίνδυνος, ωφέλιµος. — 
βλαππκότητα (η) [1891], βλαπτικ-ά /-ώς [µτγν.] επίρρ. βλάπτω κ. (λαϊκ.) 
βλάφτω [µεσν.] ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έβλαψα, βλάφτηκα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω κακό 
σε (κάποιον/κάτι), προξενώ σε (κάποιον/κάτι) ζηµιά, βλάβη (υλική, ηθική 
κ.λπ.): ~ τα εθνικά συµφέροντα | τον οργανισµό | τη χώρα | τις καλλιέργειες | την 
υπόληψη | την ανάπτυξη | το γόητρο κάποιου | την εξέλιξη | την κοινωνία || το 
κάπνισµα βλάπτει σοβαρά την υγεία ΣΥΝ. ζηµιώνω, πειράζω ΑΝΤ. ωφελώ, 
ευνοώ 

* 2. (αµετβ.) κάνω κακό: το πολύ φαγητό βλάπτει || λίγο περισσότερη 
ευγένεια δεν βλάπτει 3. (απρόσ. βλάπτει) κάνει κακό: (αρνητ.) δεν ~ 
να ζητάς συγγνώµη καµιά φορά! ΣΥΝ. πειράζει, ενοχλεί. — βλάψιµο 
(το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βλάπ-jω, που συνδ. µε σανσκρ. markâ- «βλάβη, κατα-
στροφή», λατ. mulcare «βλάπτω - µαστιγώνω». Το ρ. χρησιµοποιείται στον 
Όµηρο µε τη σηµ. «παρεµποδίζω την πορεία, κόβω τον δρόµο κάποιου», όπου 
απαντά επίσης η σηµ. «καθιστώ τα πόδια τού αλόγου ανίκανα για πορεία». Η 
σηµερινή σηµ. είναι µεθοµηρική]. 

Βλάσιος (ο) {Βλασίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βλάσης. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., αγν. ετύµου]. 

βλασταίνω ρ. αµετβ. {βλάστησα} 1. (για φυτά) αναπτύσσω βλαστούς, βγάζω 
(νεαρά) βλαστάρια ΣΥΝ. αναβλαστάνω, εκβλαστάνω, θάλλω 2. (κατ' επέκτ.) 
ριζώνω στο χώµα και αποκτώ βλαστούς, άνθη και καρπούς: σ' αυτό τον 
αγριότοπο τίποτα δεν βλασταίνει ΣΥΝ. φυτρώνω, ξεφυτρώνω, αναφύοµαι, 
ευδοκιµώ 3. (µτφ.) κάνω την εµφάνιση µου, έρχοµαι στο προσκήνιο ή φθάνω 
σε σηµείο ακµής: τα λόγια του έκαναν να βλαστήσει ο σπόρος τής ελευθερίας 
ΣΥΝ. γεννιέµαι, εµφανίζοµαι, αναδύοµαι, ευδοκιµώ, ακµάζω. Επίσης 
βλαστάνω κ. βλαστίζω. — βλάστεµα (το) (σηµ. 1,2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. βλαστάνω, αβεβ. ετύµου. Αν ο αόρ. β' βλαστ-
εϊν προέρχεται από τ. *βλαθ-τεϊν, τότε η λ. θα µπορούσε να συνδεθεί µε το 
επίθ. βλωθ-ρός «ψηλός» (για δέντρα) < *µλωθ-ρός < *mlödh-, µετα-πτωτ. 
βαθµ. δισύλλαβου I.E. θ. *melôdh- «ύψωµα, κεφάλι», πβ. σανσκρ. mûrdh-ân- 
«κορυφή - κεφάλι»]. 

βλαστάρι (το) {βλασταρ-ιού | -ιών} 1. ο βλαστός που µόλις έχει αναπτυχθεί, ο 
µικρός βλαστός 2. ο βλαστός ποώδους φυτού ΣΥΝ. εκβλά-στηµα, φυντάνι, 
φύτρο 3. (µτφ.-θωπευτ.) το παιδί: (σε προσφώνηση) ~ µου! — (υποκ.) 
βλασταράκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. βλαστάριον, υποκ. τού αρχ. βλαστός]. 

βλάστη (η) {χωρ. πληθ.} ο βλαστός· κυρ. το τµήµα τού φυτικού εµβρύου που 
µετατρέπεται σε σπέρµα µετά τη γονιµοποίηση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < βλαστάνω 
(υποχωρητ.)]. 

βλάστη µα (το) {βλαστήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ευδοκίµηση και η ανάπτυξη 
των φυτών ΣΥΝ. βλάστηση, φύτρωµα 2. (συνεκδ.) ο βλαστός (βλ.λ.) 3. ΒΙΟΛ. 
το αρχικό στάδιο τού αναγεννήµατος (βλ.λ.) ενός οργάνου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
βλαστάνω]. 

βλαστήµια (η) (λαϊκ.) ο έντονα υβριστικός λόγος (πβ. λ. βλασφηµία). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. βλασφηµία (µε ανοµοίωση τού συµπλέγµατος -σφ- και 
αναβιβασµό τού τόνου κατά το σχήµα αγρυπνώ - αγρύπνια, στενοχωρώ - 
στενοχώρια κ.ά.) < βλασφηµώ]. 

βλάστηµος, -η, -ο → βλάσφηµος 
βλαστηµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {βλαστηµάς... | βλαστήµησα} (εκφραστ.) βρίζω 

(βλ. κ. λ. βλασφηµώ)· ΦΡ. (α) βλαστηµώ την ώρα και τη στιγµή (λ.χ. που 
γεννήθηκα, που ήρθα κ.λπ.)· καταριέµαι την ώρα που έκανα κάτι· για 
περιπτώσεις που µετανιώνουµε έντονα για κάτι (β) (καθηµ.) βλαστήµα τα! 
για να εκφραστεί έντονη στενοχώρια και απογοήτευση: «κι αρχίζουν τα 
παραπατήµατα και τότε πια βλαστήµα τα» (καντάδα) ΣΥΝ. άστα να πάνε, (!-
λαϊκ.) χέστα κι άστα (πβ. λ. βλασφηµώ). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίζω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βλαστηµώ < αρχ. βλασφηµώ (βλ.λ.), µε τροπή τού -σφ-σε -στ- 
είτε µε φωνολογική ανοµοίωση είτε µε παρετυµολ. συσχέτιση προς τα τιµή | 
τιµώ]. 

βλάστηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να βλαστάνει ένα φυτό και 
συνεκδ. ο χρόνος κατά τον οποίο συντελείται αυτή η διαδικασία: τον καιρό 
τής ~ ΣΥΝ. εκβλάστηση 2. (κατ' επέκτ.) το σύνολο των φυτών σε ένα 
οικοσύστηµα: τροπική | πλούσια | αραιή ~ ΣΥΝ. χλωρίδα. — βλαστητικός, -ή, 
-ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. βλάστησις < βλαστάνω (βλ. λ. βλασταίνω)]. 

βλαστίδιο (το) {βλαστιδί-ου | -ων} το φυτικό ή ζωικό έµβρυο που σχηµατίζεται 
λίγες µέρες µετά τη γονιµοποίηση. 

βλαστικοτητα (η) [1899] {χωρ. πληθ.} η φυσική ικανότητα τού σπόρου ή τού 
φυτού για βλάστηση (βλ.λ.). 

βλαστοειδής, -ής, -ές {βλαστοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
βλαστό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βλαστολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {βλαστολογείς... | βλαστολόγ-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος) αποκόπτω νεαρούς βλαστούς (από τα φυτά) ΣΥΝ. 
κορφολογώ. — βλαστολόγηµα (το) [1809]. 

βλαστοµύκητας (ο) {βλαστοµυκήτων} ΒΙΟΛ. µονοκύτταρος µικροοργανισµός, 
συνήθως παθογόνος για τον άνθρωπο και τα ζώα, που πολλαπλασιάζεται µε 
εκβλάστηση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. blastomycete]. 

βλαστοµυκητίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. λοιµώδης ασθένεια 
που προσβάλλει το δέρµα και τα σπλάχνα των ανθρώπων και προκαλείται από 
βλαστοµύκητες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. blastomycosis]. 

βλαστός (ο) 1. BOT. τµήµα τού φυτού πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι 
οφθαλµοί, τα φύλλα και τα λουλούδια (βλ. κ. λ. βλαστάρι): ο ~ τού δέντρου 
ονοµάζεται κορµός || αναρριχώµενος | ξυλώδης ~ 2. (ειδικότ.) 



βλασφηµία 370 βλέπω 
 

ο βλαστός (σηµ. 1) ποώδους φυτού ΣΥΝ. βλαστάρι 3. (µτφ.) νεαρό µέλος 
οικογένειας (ή και ευρύτερης οµάδας ανθρώπων), τέκνο: οι - τού έθνους (η 
νέα γενιά) || µονάκριβος - τής οικογένειας || νεαρός - ΣΥΝ. γόνος, απόγονος, 
γέννηµα, βλαστάρι, παιδί, θρέµµα. — βλαστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< βλαστάνω (υποχωρητ.)]. 

βλασφηµία (η) [αρχ.] {βλασφηµιών} (λόγ.) 1. ο ανόσιος και ασεβής λόγος 
εναντίον τού Θεού, ιερών προσώπων και πραγµάτων: είναι ~ να αµφισβητείς 
την ύπαρξη τού Θεού 2. (κατ' επέκτ.) ο υβριστικός λόγος· ΦΡ. άπαγε της 
βλασφηµίας βλ. λ. άπαγε. 

βλάσφηµος, -η, -ο [αρχ.] κ. βλάστηµος [µεσν.] 1. αυτός που βρίζει τα θεία 2. 
(κατ' επέκτ. για πρόσ. και πράξεις) απρεπής (απέναντι σε κάτι σεβαστό), 
ασεβής. 

βλασφηµώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βλασφηµείς... | βλασφήµησα} προσβάλλω, κυρ. 
µε τα λόγια (ιερό πρόσωπο ή πράγµα): (µετβ.) µη βλασφηµείτε τα θεία! || 
(αµετβ.) Μη βλασφηµείς! ∆εν πρέπει να µιλάς έτσι για τον Θεό! (πβ. λ. 
βλαστηµώ). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βλασφηµώ, (-έω), αβεβ. ετύµου. Το β' συνθ. (-φηµώ) προ-
έρχεται από τη λ. φήµη. Αν το ά συνθ. βλασ- αναχθεί στο ρ. βλάπτω, 
µπορούµε να θεωρήσουµε ότι *βλα)ψ)-φηµώ > βλασ-φηµώ (µε ανο-µοίωση). 
Στην Αρχ. η λ. αναφέρεται σε µειωτ. λόγια που εκστοµίζο-νται εναντίον 
κάποιου (π.χ. όσα εις ηµάς εβλασφήµησαν, ∆ηµοσθ. Περί τού στεφάνου 3), 
ενώ ο περιορισµός τής λ. σε υβριστικές εκφράσεις ή τρόπους συµπεριφοράς 
έναντι τού Θεού είναι µτγν. και απαντά µόνο στη βιβλική γλώσσα (π.χ. Κ.∆. 
Αποκάλ. 16, 9: και εβλασφήµησαν το όνοµατοῦΘεού)]. 

βλαττι (το) {βλαττί-ου | -ων} (λαϊκ.) πολύτιµο µεταξωτό ύφασµα, συ-νήθ. σε 
κόκκινο χρώµα (µε το οποίο κατασκευάζονται επικαλύµµατα τής Αγίας 
Τράπεζας}. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. βλαττίον < βλάττα < λατ. blatta «µεταξοσκώληκας -
πορφύρα»]. 

βλαττίδα (η) ΙΑΤΡ. µικρό σκληρό δερµατικό εξάνθηµα, µε χρώµα ερυθρό ή 
ρόδινο και σχήµα στρογγυλό ή ακανόνιστο, που εµφανίζεται και υποχωρεί 
αυτοµάτως, χωρίς να αφήνει σηµάδια, αποτελεί δε χαρακτηριστικό σύµπτωµα 
πολλών δερµατοπαθειών. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < *βλαττίδα, υποκ. 
τού µτγν. βλάττα < λατ. blatta «µεταξοσκώληκας - πορφύρα»]. 

βλάφτω ρ. → βλάπτω 
βλαχαδερό κ. βλαχαντερό (το) (µειωτ.) ο επαρχιώτης, αυτός που 

συµπεριφέρεται σαν αγροίκος. [ΕΤΥΜ. < βλάχος + άντερο, µε καταβιβασµό τού 
τόνου]. 

βλαχάκι (το) {χωρ. γεν.} το βλαχόπουλο (βλ.λ.). 
βλαχάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (µειωτ.) η άξεστη γυναίκα. 
Βλαχία (η) (περιληπτ.) το σύνολο των Βλάχων. 
βλαχιά (η) 1. σύνολο άξεστων ανθρώπων: έφυγε απ'το σπίτι της, που είχε όλα τα 

καλά, και πήγε να ζήσει µες στη ~ 2. η άξεστη, απολίτιστη συµπεριφορά 3. 
(συνεκδ.) οποιαδήποτε πράξη ή συµπεριφορά ταιριάζει σε αγροίκο, 
απολίτιστο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρωτιά. 

Βλαχία (η) περιοχή και διοικητική περιφέρεια τής Ν. Ρουµανίας· πα-λαιότ. από 
τις σηµαντικότερες παραδουνάβιες ηγεµονίες. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Βλάχος]. 

βλάχικος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Βλάχους (βλ.λ.): ~ 
γάµος | γλώσσα | τραγούδι | φορεσιά 2. Βλάχικα (τα) λατινογενής γλώσσα 
συγγενής προς τη Ρουµανική, που οµιλείται από ορισµένες πληθυσµικές 
οµάδες δίγλωσσων Ελλήνων η Αρωµουνική, η Κουτσοβλαχική 3. (µτφ.-
µειωτ.) αυτός που ταιριάζει σε αγροίκο, τραχύς και άξεστος: ~ φέρσιµο | 
συµπεριφορά ΣΥΝ. επαρχιώτικος, χωριάτικος, απολίτιστος ΑΝΤ. πολιτισµένος, 
εκλεπτυσµένος, ραφινάτος. — βλάχικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλάχος. 

βλάχο- κ. βλαχό- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. ότι κάτι σχετίζεται µε τους 
Βλάχους: βλαχο-χώρι, βλαχο-καλύβα, βλαχο-τσάρουχο, βλαχό-φωνος 2. 
(µειωτ.-ειρων.) επαρχιώτικη και κακού γούστου ιδιότητα: βλαχο-τράγουδο, 
βλαχο-µπαρόκ, βλαχο-σαλέ, βλαχο-ευρωπαίοι. 

βλαχοδήµαρχος (ο) [1896] {βλαχοδηµάρχ-ου | -ων, -ους} (µειωτ.) πρόεδρος 
κοινότητας ή δήµαρχος µικρού δήµου που συµπεριφέρεται σαν σπουδαίο 
πρόσωπο, ως φορέας σηµαντικής εξουσίας. 

βλαχοµπαρόκ (το) {άκλ.} (κακόσ.) 1. ΜΟΥΣ. Ο ανεπιτυχής συνδυασµός 
στοιχείων τής παραδοσιακής µουσικής µε στοιχεία τής σύγχρονης 
ηλεκτρονικής µουσικής 2. (ως επίθ.-κατ' επέκτ.) οτιδήποτε προσπαθεί άκοµψα 
και µε ποµπώδη τρόπο να συνταιριάξει ετερόκλιτα στοιχεία. 

βλαχοντίσκο (η) {άκλ.} (σκωπτ.) ΜΟΥΣ. το είδος ελαφράς µουσικής που 
συνδυάζει σύγχρονους ευρωπαϊκούς ρυθµούς µε στοιχεία δηµοτικής ή λαϊκής 
µουσικής. 

βλαχόπουλο (το), βλαχοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το παιδί τού Βλάχου, 
νεαρός Βλάχος (βλ.λ.) ΣΥΝ. βλαχάκι 2. (κατ' επέκτ.) νεαρός βοσκός ή νεαρός 
χωρικός ΣΥΝ. βοσκόπουλο, τσοπανόπουλο, χωριατόπουλο, χωριατόπαιδο. 
[ΕΤΥΜ. < Βλάχος + -πουλο (βλ.λ.)]. 

Βλάχος (ο), Βλάχα (η) [µεσν.] 1. ο δίγλωσσος Έλληνας που µιλά Βλάχικα (βλ. 
κ. λ. Αρωµούνοι, Κουτσόβλαχος, Καραγκούνης) 2. (γενι-κότ.) κάθε ορεσίβιος 
βοσκός τής ηπειρωτικής Ελλάδας. [ΕΤΥΜ µεσν. < Vlah < αρχ. γερµ. Valah < 
λατ. Volcae (Ουάλκαι), όνοµα εκλατινισµένου φύλου κελτικής καταγωγής, το 
οποίο ζούσε στα εδάφη τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την κάθοδο των 
γερµανικών φύλων. Οι Γερµανοί συνήθιζαν να αποκαλούν Valah τους 
υποτελείς σε αυτούς λαούς, που ήταν λατινόφωνοι. Κατ' άλλη άποψη, η λ. 
ανάγεται σε αµάρτυρο *Βαλάχος < αραβ. fellah «γεωργός», επειδή οι Ρω-
µαίοι, αφού κατέκτησαν την Αίγυπτο, χρησιµοποιούσαν ντόπιους γεωργούς 
ως φύλακες]. 

Βλάχοι - Ουαλοί - Βαλλόνοι. Αντίθετα προς ό,τι πήγαν να επιβάλουν 
παλαιότερα ξένα συµφέροντα και πολιτικές σκοπιµότητες (έφτασε να 
λειτουργήσει ρουµανικό σχολείο στα Γιάννενα, για να µάθουν οι Βλάχοι... 
ως «µειονότητα» τη «µητρική» τους γλώσσα, που ήταν τάχα τα 
Ρουµανικά!), σήµερα η επιστηµονική έρευνα έχει αποκαταστήσει την 
αλήθεια, που είναι και ευρύτερα αποδεκτή. Οι Έλληνες, στην καταγωγή και 
τη συνείδηση, Βλάχοι (γνωστοί και ως Κουτσόβλαχοι και Αρωµούνοι, 
επίσης κατά περιοχές και ως Αρβανιτόβλαχοι, Καραγκούνηδες, 
Φρασαριώτες κ.λπ.) είναι δίγλωσσοι Έλληνες ποιµένες και κτηνοτρόφοι (Κ. 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Αιτωλοακαρνανίας), που παράλληλα προς τα 
Ελληνικά µιλούν µια λατινογενή διάλεκτο, τα Βλάχικα ή Κουτσοβλάχικα ή 
Αρωµουνικά. Η γλωσσική τους συγγένεια (όχι εθνολογική!) µε τους 
Ρουµάνους οφείλεται στο ότι τόσο τα Αρωµουνικά όσο και τα Ρουµανικά 
ανάγονται σε κοινή γλωσσική πηγή, την Ανατολική ή Βαλκανική Λατινική. 
Εκλατινισθέντες γλωσσικά Έλληνες οι Βλάχοι µίλησαν την Αρωµουνική, 
µε έντονη την επίδραση και τής Αρχαίας Ελληνικής (στα Βλάχικα 
σώζονται λέξεις ελληνικές, όπως urma < οδµή | οσµή ή udare < ούθαρ 
«µαστός, στήθος» κ.ά. που δεν διατηρήθηκαν στην Κοινή Ελληνική), ενώ η 
γλώσσα των Ρουµάνων έχει επηρεαστεί από τη Γετοδακική. Η ονοµασία 
Βλάχοι ανάγεται γλωσσικά στο όνοµα γαλατικού φύλου Volcae (εκλατινι-
σµένου από τις επιδροµές του σε ρωµαιοκρατούµενες περιοχές), που οι 
Γερµανοί ονόµασαν Valah, χαρακτηρίζοντας µε αυτό όλους τους 
λατινόφωνους υπηκόους τού ρωµαϊκού κράτους. Από το γερµ. Valah 
προήλθαν οι εθνικές ονοµασίες Ουαλοί (Βρετανία), Βαλλόνοι (Βέλγιο), 
Γκωλουά (πβ. ντε Γκωλ) (Γαλλία) και Valah > vlan > Βλάχ-ος (Βυζάντιο). 

βλάχος (ο), βλάχα (η) (ως µειωτ. χαρακτηρισµός) 1. επαρχιώτης, πρόσωπο που 
έχει εµφάνιση, συµπεριφορά και οµιλία χωριάτη, ο άξεστος· ΦΡ. (σκωπτ.) (α) 
εµείς οι βλάχοι όπως λάχει οι ανοικοκύρευτοι άνθρωποι ενεργούν µε 
πρόχειρο, ανοικοκύρευτο τρόπο· συχνά λέγεται αυτοειρωνικά από κάποιον 
που θέλει να δείξει ότι βολεύεται εύκολα παντού, σε οποιεσδήποτε συνθήκες: 
Μην ψάχνεις τώρα για κάθισµα! Κάτσε χάµω! ~! (β) πονηρός ο βλάχος! κυρ. 
για επαρχιώτη, που αποδεικνύεται έξυπνος, πονηρός, ενώ τον θεωρούσαν 
αφελή · 2. εδώδιµο µεγάλο ψάρι (µέχρι και 40 κιλά), συγγενικό µε τον ροφό, 
µε ανοιχτό γκρίζο-καφέ χρώµα, που ζει κατά κανόνα σε µεγάλα βάθη. 

βλαχουριά (η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) 1. (λαϊκ.) το σύνολο των Βλάχων 2. 
(µτφ.-µειωτ.) σύνολο άξεστων ανθρώπων. [ΕΤΥΜ. < βλάχος + παραγ. 
επίθηµα -ουριά (< µεσν. -ούρα < λατ. -ura), πβ. κ. κλεφτ-ουριά]. 

βλαχόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
βλαχοχώρι (το) {βλαχοχωρ-ιού | -ιών) 1. (λαϊκ.) χωριό Βλάχων 2. (µτφ.-µειωτ.) 

αποµακρυσµένο, αποµονωµένο χωριό. 
βλάψιµο (το) → βλάπτω 
βλέµµα (το) {βλέµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. στροφή ή/και προσήλωση των 

µατιών σε (κάτι/κάποιον): έριξε το ~ του στο µεγάλο ρολόι τού σταθµού || 
στρέφω | καρφώνω | σηκώνω | παίρνω | αποστρέφω | υψώνω το - µου ΣΥΝ. 
µατιά· ΦΡ. υπό το βλέµµα κάποιου (για κάτι που γίνεται) ενώ κάποιος βλέπει 
απλώς ή προσέχει ή επιβλέπει 2. ο τρόπος µε τον οποίο κοιτά κανείς, η 
ιδιαίτερη εντύπωση που δίνει η µατιά του: ψυχρό | άγριο | αδιάφορο | 
διαπεραστικό | βλοσυρό | τροµαγµένο | απλανές | επίµονο | λοξό | ύπουλο | 
περιφρονητικό | τολµηρό | σατανικό | εχθρικό | στοχαστικό ~||~ γεµάτο οίκτο | 
ικεσία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *βλέπ-µα < βλέπω]. 

βλέννα (η) {βλεννών} 1. ΒΙΟΛ. το πυκνόρρευστο, ηµιδιαφανές και γλοιώδες 
έκκριµα ορισµένων αδένων: τραχηλική ~ 2. (ειδικότ.) η πυ-κνόρρευστη ουσία 
που εκκρίνεται και συγκεντρώνεται στη µύτη ΣΥΝ. µύξα 3. BOT. ιξώδης ουσία 
που απαντά σε ορισµένα φυτά, λ.χ. στο λι-νάρι. Επίσης βλέννη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βλεννός < *µλεδ-σ-νός, όπου *µλεδ- επεκτεταµένος τ. τού 
I.E. *mel «µαλακός», πβ. σανσκρ. mrdnâti «µαλακώνει», λατ. mollis 
«µαλακός». Βλ. κ. µαλακός]. 

βλεννογόνος, -ος, -ο [1867] 1. ΒΙΟΛ. αυτός που παράγει και εκκρίνει βλέννα 
(βλ.λ.): ~ αδένας 2. βλεννογόνος (ο) η επιθηλιακή µεµβράνη που σχηµατίζεται 
κοντά στα φυσικά στόµια τού σώµατος και επενδύει την εσωτερική επιφάνεια 
των κοίλων οργάνων του για την καλύτερη προστασία τους: αναπνευστικός/ 
στοµατικός/ πεπτικός/ γεννητικός ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. muqueuse]. 

βλεννορραγία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξείας µορφής βλεννόρ-ροια 
(βλ.λ.), που ως κύριο σύµπτωµα έχει τη ρύση βλέννας από τα γεννητικά 
όργανα. — βλεννορραγικός, -ή, -ό [1854]. [ΕΤΥΜ. < βλέννα + -ρραγία, πβ. 
παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην, ρ. ρήγ-νυ-µι, βλ. κ. ρήγµα]. 

βλεννόρροια (η) [1853] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το αφροδίσιο νόσηµα που 
προσβάλλει το ουρογεννητικό σύστηµα, προκαλώντας πυώδη φλεγµονή στην 
ουρήθρα και ρύση πύου από αυτήν στους άνδρες και κάψιµο, κολπικό 
έκκριµα ή µόλυνση τού τραχήλου τής µήτρας και των σαλπίγγων στις 
γυναίκες ΣΥΝ. (λαϊκ.) σκουλαµέντο. — βλεννορροϊ-κός, -ή, -ό [1853]. 
[ΕΤΥΜ. < βλέννα + -ρροια < ροή, απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. gonorrhée < 
gono- (< γόνος) + -rhée (< -ροια < ροή)]. 

βλεννώδης, -ης, -ες [αρχ.] {βλεννώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΒΙΟΛ. αυτός που 
έχει τη µορφή βλέννας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βλέπω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {είδα (να/θα δω, προστ. δες, δείτε κ. δέστε κ. (λαϊκ.) 
ιδέστε), ειδώθηκα, ιδωµένος) ♦ (µετβ.) 1. αντιλαµβάνοµαι (κά- 
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ποιον/κάτι) µέσω τής όρασης: ~ το βουνό στο βάθος || από αυτή τη θέ-
ση δεν - τίποτα || τα είδα όλα µε τα ίδια µου τα µάτια || τι είδες και 
τρόµαξες; ΦΡ. (α) βλέπω το φως (τού ήλιου) γεννιέµαι: είδε για πρώτη 
φορά το φως τής ηµέρας σε µια µικρή πόλη τής Μεσογείου (β) βλέπω 
το φως τής δηµοσιότητας έρχοµαι στη δηµοσιότητα, αποκαλύπτοµαι 
µέσω τού Τύπου: συνταρακτικά στοιχεία για τη δράση παρακρατικών 
οργανώσεων είδαν το φως τής δηµοσιότητας ΣΥΝ. δηµοσιεύοµαι, 
κυκλοφορούµαι (γ) όπως σε βλέπω και µε βλέπεις για να δηλώσουµε 
τη βεβαιότητα µας για κάτι που λέγεται: τα πράγµατα έγιναν έτσι 
ακριβώς, ~! ΣΥΝ. αλήθεια, ειλικρινά, πράγµατι (δ) δεν βλέπω την 
ώρα να... (µεσν. φρ.) διακατέχοµαι από µεγάλη ανυποµονησία για 
(κάτι): ~ γυρίσω σπίτι ΣΥΝ. ανυποµονώ, λαχταρώ (ε) να το δω και να 
µην το πιστέψω! βλ. λ. πιστεύω {στ) δεν βλέπω (ούτε) τη µύτη µου 
για περίπτωσης στις οποίες δεν µπορεί να διακρίνε κανείς τίποτα (λ.χ. 
όταν έχει οµίχλη, σκοτάδι κ.λπ.) (ζ) ποιος είδε τον Θεό και δεν (τον) 
φοβήθηκε! για έκρηξη παράφορου θυµού, έντονης οργής και µανίας: 
µόλις έµαθε τι έγραψαν οι εφηµερίδες για την ιδιωτική του ζωή, ~! (η) 
είδα πολλά | έχω δει πολλά έχω περάσει πολλά στη ζωή και έχω 
µεγάλη πείρα: ~ στη ζωή µου, γι' αυτό ν' ακούς τι σου λέω! ΑΝΤ. δεν 
έχω δει τίποτε (θ) βλέπω τον Χάρο µε τα µάτια µου κινδυνεύω σοβαρά 
να χάσω τη ζωή µου (ι) βλέπω κατάµατα (κάποιον | κάτι) αντικρίζω 
µε θάρρος, χωρίς φόβο: ας δούµε κατάµατα την πραγµατικότητα κι ας 
µην εθελοτυφλούµε! (ια) (παροιµ.) ακόµη δεν τον είδαµε (και) Γιάννη 
τόνε βγάλαµε | τον βαφτίσαµε για όσους καταστρώνουν 
µεγαλεπήβολα σχέδια, χωρίς να στηρίζονται σε θετικές και βάσιµες 
προϋποθέσεις ή για όσους προτρέχουν των εξελίξεων, συζητούν ή 
αναφέρονται σε κάτι θεωρώντας το ως δεδοµένο, ενώ ακόµη δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί (ιβ) (λόγ.) βλέπω διό τής τεθλασµένης διαθέτω 
διορατικότητα και µπορώ να διαβλέψω µελλοντικές εξελίξεις (ιγ) τι 
έχουν να δουν τα µάτια µας! πόσα πολλά φοβερά ή περίεργα 
πράγµατα πρόκειται ακόµη να παρακολουθήσουµε ή να ζήσουµε! (ιδ) 
βλέπω άσπρη µέρα | Θεού πρόσωπο βελτιώνεται η κατάσταση µου, 
βρίσκω επιτέλους ησυχία, ευηµερία και ευτυχία: µακάρι να 
κερδίσουµε το λαχείο, να δούµε κι εµείς µιαν άσπρη µέρα ΣΥΝ. ευ-
ηµερώ, ευτυχώ (ιε) βλέπω φως διακρίνω την πιθανότητα θετικής 
εξέλιξης: ~ στο βάθος τού τούνελ || δεν ~ σ' αυτή την υπόθεση (ιστ) 
βλέπω καλό ευεργετούµαι ή βελτιώνεται η κατάσταση µου: δεν είδα 
καλό µαζί σου τόσα χρόνια ΣΥΝ. ωφελούµαι (ιζ) (ειρων.) κάνε παιδιά, 
να δεις καλό! τα παιδιά πολλές φορές αποδεικνύονται αχάριστα και 
δεν αναγνωρίζουν στους γονείς τους τις θυσίες που κάνουν για αυτά 
(ιη) δεν µε βλέπω καλά δεν αισθάνοµαι ασφαλής, διαισθάνοµαι ότι 
κάτι κακό θα µου συµβεί: ~µ'αυτούς τους ανθρώπους που έµπλεξα! || 
(και ως απειλή ή προειδοποίηση) αν συνεχίσεις να συµπεριφέρεσαι 
έτσι, δεν σε βλέπω καλά! (ιθ) τα βλέπω (σε χαρτοπαιξία από παίκτη 
προς άλλον παίκτη) δείξε µου τα χαρτιά σου (κ) το 'χω δει | ξαναδεί 
αυτό το έργο (οικ.) για να δηλώσουµε ότι µια κατάσταση ή γεγονός 
(συνήθ. αρνητ.) µας είναι γνώριµο, γιατί το έχουµε βιώσει ήδη: εγώ 
δεν τους πιστεύω πια- ~ και ξέρω καλά ότι όλοι τους είναι µόνο λόγια! 
(κα) (αργκό) τα είδα όλα! ως σχόλιο για κάτι εντυπωσιακό, 
µοναδικό, που προκαλεί τη µέγιστη εντύπωση (κβ) να σε δω (i) (µε 
έµφαση στο «να», προτρεπτικά) στάσου να σε παρατηρήσω, συνήθ. 
να σε θαυµάσω: ~! Γι ωραία που είσαι µε αυτό το φόρεµα! (ii) (+ 
πρόταση, ως έκφραση αµφιβολίας) να διαπιστώσω (κάτι που σχε-
τίζεται µε εσένα): ~ τι θα κάνεις, τώρα που αρχίζουν τα δύσκολα! || 
(κ. απολύτως) -Θα πετύχω οπωσδήποτε στον διαγωνισµό! —! (κγ) (...) 
και τι να δω; (παρενθετικά σε αφήγηση) για να εξάψουµε το ενδια-
φέρον τού ακροατή για αυτό που θα ακολουθήσει: Ανοίγω την πόρτα, 
~; Όλο το σπίτι ήταν άνω-κάτω! (κδ) µην είδατε τον Πανα)γ)ή για πε-
ριπτώσεις στις οποίες κάποιος αθετεί υπόσχεση του, δεν ανταποκρί-
νεται σε προγενέστερη δέσµευση και εξαφανίζεται 2. κατευθύνω τη 
µατιά µου προς (κάτι/κάποιον), παρακολουθώ µε το βλέµµα (αντικεί-
µενα, θεάµατα, περιστατικά κ.λπ.(: έβλεπα τα δάχτυλα του να τρέµουν 
πάνω στο γραφείο || ~ την παρέλαση από το µπαλκόνι τού σπιτιού µου 
ΣΥΝ. παρακολουθώ, παρατηρώ, κοιτάζω, ατενίζω, αγναντεύω, θωρώ 
3. (κατ' επέκτ.) σχηµατίζω φανταστικές εικόνες και παραστάσεις: ~ 
όνειρο | όραµα | οπτασία ΣΥΝ. ονειρεύοµαι, οραµατίζοµαι- ΦΡ. βλέπω 
(κάποιον | κάτι) στον ύπνο µου (µεσν. φρ.) (ι) (κυριολ.) ονειρεύοµαι 
(κάποιον/κάτι) (ii) (µτφ.) σε ερωτήσεις προς κάποιον που επιθυµεί 
(κάτι) πάρα πολύ: -Θες παγωτό πρωινιάτικα; Καλά, στον ύπνο σου το 
έβλεπες; 4. (µτφ.) (για άποψη, εκτίµηση) θεωρώ, διαµορφώνω 
συγκεκριµένη στάση (θετική, αρνητική): - δύσκολη την ικανοποίηση 
τού αιτήµατος ΣΥΝ. κρίνω· ΦΡ. (α) βλέπω µε καλό µάτι (κάτι) 
αντιµετωπίζω (κάτι) µε ευνοϊκή διάθεση: ~ τη συνεργασία µας µε τη 
γαλλική εταιρεία ΣΥΝ. ευνοώ, συµπαθώ, καλοβλέπω ΑΝΤ. βλέπω µε 
κακό µάτι (β) βλέπω (κάτι | κάποιον) µε άλλο µάτι υιοθετώ διαφορε-
τική συµπεριφορά, αλλάζω αντιµετώπιση: πρώτα τον περιφρονούσε, 
αλλά µετά την επιτυχία του άρχισε να τον βλέπει µε άλλο µάτι (γ) τα 
βλέπω ρόδινα | µαύρα αντιµετωπίζω τον κόσµο και το µέλλον µε αι-
σιοδοξία | απαισιοδοξία: είναι στην αρχή ακόµα και τα βλέπει όλα 
ρόδινα || είναι απαισιόδοξος και τα βλέπει όλα µαύρα ΣΥΝ. αισιοδοξώ | 
απαισιοδοξώ (δ) τα βλέπω σκούρα για δύσκολη κατάσταση, για τις 
δυσκολίες που αντιλαµβάνεται κανείς ότι θα συναντήσει: ~ τα 
πράγµατα- φοβάµαι ότι δεν θα τα καταφέρουµε (ε) βλέπω (κάποιον | 
κάτι) αφ' υψηλού αντιµετωπίζω (κάποιον/κάτι) ως κατώτερο µου, του 
συµπεριφέροµαι µε υπεροψία και περιφρόνηση: από τότε που πήρε 
προαγωγή, µας βλέπει αφ' υψηλού ΣΥΝ. σνοµπάρω (στ) (λαϊκ.) πώς 
την έχεις δει (τη δουλειά) | πώς το βλέπεις το πράγµα; τι νοµίζεις 
ότι είσαι (ή κάνεις), πού το πας;: ∆ηλαδή, πώς την έχεις δει τη δου-
λειά; Εσύ θα αναλαµβάνεις ό,τι σε βολεύει και όλα τα δύσκολα θα 
πέφτουν σε µας; (ζ) (λαϊκ.) την έχω δει (π.χ. σπουδαίος) νοµίζω, θεω- 

ρώ τον εαυτό µου (π.χ. σπουδαίο): την έχει δει βεντέτα και δεν µας 
δίνει σηµασία! (η) (αργκό) την έχω δει κάπως νοµίζω ότι είµαι κάτι 
σπουδαίο: την έχει δει κάπως και µας σνοµπάρει 5. (µτφ.) διαπιστώ-
νω, αντιλαµβάνοµαι: µετά τις τελευταίες εξελίξεις είδα το λάθος µου 
ΣΥΝ. διαπιστώνω, αναγνωρίζω· ΦΡ. (α) να δεις που... (i) για να εκ-
φράσουµε µε βεβαιότητα τον φόβο ότι θα γίνει κάτι που δεν θέλουµε: 
~ ότι τώρα που δεν τον θέλουµε, θα εµφανιστεί µπροστά µας! (ii) για 
να ενθαρρύνουµε κάποιον που ανησυχεί για κάτι: ~ όλα θα πάνε καλά 
|| ~ δεν θα µας αφήσει έτσι στο τέλος, κάτι θα κάνει! (β) εγώ να δεις! 
προς επίρρωσιν αυτών που λέγονται από τον συνοµιλητή (συνήθ. για 
δυσάρεστη κατάσταση): -Φοβάµαι πολύ! —! || -Τρέµω απ'το κρύο. -~! 
6. καταλαβαίνω (γιατί έγινε ή υπάρχει κάτι): δεν έβλεπε τον λόγο 
ύπαρξης τριών διαφορετικών ιδρυµάτων για τον ίδιο σκοπό ΣΥΝ. 
κατανοώ· ΦΡ. άκου να δεις (i) άκου να καταλάβεις, πρόσεξε να µά-
θεις ή να αντιληφθείς τι γίνεται: ~ τι µου συνέβη σήµερα (ii) (απολύ-
τως, συνήθ. ως σχόλιο για κάτι που είπε κάποιος, πληροφορηθήκαµε 
κ.λπ.) για φαντάσου! τι λες!: Ώστε τέτοια πράγµατα συµβαίνουν εκεί 
µέσα! ~!ΣΥΝ. για δες! 7. υποβάλλω σε εξέταση και έρευνα (κάτι): όλα 
αυτά θα τα δούµε καλύτερα στην επόµενη συνεδρίαση || ας δούµε όµως 
και την άλλη πλευρά τού ζητήµατος ΣΥΝ. εξετάζω, ερευνώ, αναζητώ 8. 
(για ιατρούς) υποβάλλω σε ιατρική εξέταση (κάποιον) ή κάνω 
ιατρική επίσκεψη: πρέπει να τον δει κατεπειγόντως γιατρός || ο γιατρός 
βλέπει καθηµερινά γύρω στους δεκαπέντε ασθενείς ΣΥΝ. εξετάζω· ΦΡ. 
(ειρων.) πρέπει να σε δει γιατρός! δεν είσαι λογικός, δεν λειτουργείς 
σωστά: δεν είναι λογικά πράγµατα αυτά που λες- ~! 9. προβλέπω, 
προλέγω: «Εξόριστε Ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις» (Οδ. 
Ελύτης) || τον - µια µέρα να γίνεται µεγάλος και τρανός 10. εκτιµώ 
(µια κατάσταση): Πώς τα βλέπεις τα πράγµατα; Θα έχουµε εκλογές; 
ΦΡ. για να δούµε... για να δηλώσουµε συγκρατηµένη επιφύλαξη ή 
απαισιοδοξία: -Πιστεύω πως θα κρατήσει τον λόγο του. —11. 
σκέφτοµαι (για κάτι), προκειµένου να πάρω απόφαση: να δούµε τι θα 
κάνουµε µε τη συµφορά που µας βρήκε || (κ. αµετβ.) πήγαινε τώρα να 
κοιµηθείς και αύριο βλέπουµε || φτειάξε πρώτα αυτό και µετά βλέπουµε 
ΣΥΝ. αποφασίζω· ΦΡ. (α) βλέποντας και κάνοντας για ενέργειες που 
γίνονται ανάλογα µε τις περιστάσεις, που προσαρµόζονται στις 
εκάστοτε συνθήκες: ας µη βιαστούµε να πούµε από τώρα πώς θα 
δράσουµε- θα προχωρήσουµε ~ (β) θα δούµε ως απάντηση, για να 
δηλωθεί επιφύλαξη για το µέλλον που κλίνει προς την άρνηση: -Θα 
πάµε µαζί τους, τελικά; —, δεν ξέρω 12. προσέχω, για να 
προφυλαχθώ ή να αποφύγω (κάποιον/κάτι): βλέπε πού πατάς! ΣΥΝ. 
έχω τον νου µου 13. (α) παρακολουθώ (κάτι) µε προσοχή και συνέ-
πεια (για να προλάβω πιθανές αρνητικές εξελίξεις): βλέπε το φαγητό, 
ώσπου να γυρίσω (β) (κατ' επέκτ.) προσηλώνω τη σκέψη µου (κάπου), 
µε απασχολεί (κάτι): µόνο το προσωπικό του συµφέρον βλέπει και 
τίποτε άλλο ΣΥΝ. σκέπτοµαι, υπολογίζω 14. (α) έχω επαφή ή επι-
κοινωνία µε πρόσωπο, συναντώ (κάποιον): χαίροµαι ιδιαιτέρως που 
σας βλέπω || χρόνια και ζαµάνια έχω να τον δω || τον βλέπω κάθε 
πρωί στο λεωφορείο- (ειδικότ. για επίσηµη επαφή): είδα τον πρόεδρο 
χθες και συζήτησα µαζί του το θέµα σας || θέλει να σε δει ο διευθυντής- 
ΦΡ. δεν θέλω να δω (κάποιον) στα µάτια µου για να εκφραστεί 
έντονη αντιπάθεια, αποστροφή ή οργή για ανεπιθύµητο πρόσωπο: Εί-
ναι αχάριστος, δεν θέλω να τον δω στα µάτια µου! (β) επισκέπτοµαι 
(κάποιον): πήγα να τους δω, προτού φύγω για διακοπές 15. σε φράσεις 
που δηλώνουν έκπληξη, απορία, θαυµασµό, π.χ. (α) για δες... (εµ-φατ.) 
(i) για µεγάλο θαυµασµό: για δες τον πόσο µεγάλωσε! || «για δέστε τον 
αµάραντο σε τι βουνό φυτρώνει!» (δηµοτ. τραγ.) (ii) (απολύτως ως 
σχόλιο) για φαντάσου!: -Ήρθε και µου µίλησε ο ίδιος! — ! (β)... να 
δουν τα µάτια σου! για να δείξουµε πλήθος από κάτι: λεφτά ~, µε τον 
σωρό! || κόσµο ~ στη συγκέντρωση 16. σε φράσεις που δηλώνουν 
απειλή προς κάποιον ότι θα υποστεί συνέπειες: τώρα θα δεις τι θα 
πάθεις! || (κ. απολύτως) κάνε πως µου αντιµιλάς και θα δεις! ΦΡ. (α) 
αυτό θα το δούµε! ως απειλή µε χροιά αµφισβήτησης αυτού που 
ισχυρίζεται κάποιος: -Εγώ θα κάνω ό,τι νοµίζω! —! (β) µε βλέπεις 
καλά; ως απειλή για να δείξουµε σε κάποιον ότι δεν αστειευόµαστε, 
ότι δεν πρέπει να αψηφά τις αντιδράσεις µας: Για πρόσεξε- ~ ; Θα την 
πληρώσεις άσχηµα, αν συνεχίσεις! (γ) Καλά, θα δεις! ή Θα δεις κι 
εγώ! ως απειλή, παράπονο ή και χάριν αστεϊσµού: ∆εν θα µου πεις; 
Καλά, θα δεις κι εγώ άλλη φορά αν θα σου ξαναπώ τίποτα! ♦ (αµετβ.) 
17. (α) αντιλαµβάνοµαι µέσω τής όρασης (β) (ειδικότ.) έχω την 
ικανότητα τής όρασης: µετά την επέµβαση µπορεί πλέον και βλέπει 
ΑΝΤ. είµαι τυφλός· ΦΡ. (α) όποιος έχει µάτια βλέπει για κάτι που 
είναι ολοφάνερο και µπορεί να διαπιστωθεί από τον οποιονδήποτε 
(λέγεται συχνά και για όσους προσποιούνται ότι δεν καταλαβαίνουν, 
για όσους εθελοτυφλούν): δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω τίποτα-! || ~ 
γιατί σ' αγάπησα ΣΥΝ. ο νοών νοείτω (β) κάνω πως δεν βλέπω 
προσποιούµαι τον ανήξερο ή συµπεριφέροµαι σκοπίµως µε ανοχή: 
ένας µαθητής προσπαθούσε να αντιγράψει, αλλά ο επιτηρητής έκανε 
πως δεν έβλεπε ΣΥΝ. κάνω τα στραβά µάτια (γ) βλέπω µακριά έχω 
διορατικότητα, είµαι οξυδερκής (δ) (µτφ.) δεν βλέπω πέρα από τη 
µύτη µου βλ. λ. µύτη (ε) (µτφ.) βλέπω µπροστά έχω στραµµένη την 
προσοχή µου στο µέλλον, δεν είµαι προσκολληµένος στο παρελθόν: 
στο κόµµα µας βλέπουµε πάντα µπροστά! 18. (για άψυχα) είµαι 
στραµµένος (προς κάποια κατεύθυνση, προς συγκεκριµένο σηµείο): 
το παράθυρο έβλεπε στην αυλή ΣΥΝ. έχω θέα 19. (προφορ. βλέπεις, 
βλέπετε · συχνά παρενθετικά στον λόγο) για τη δήλωση τής στάσης 
τού οµιλούντος (ειρωνείας, απολογίας κ.λπ.), την παρουσίαση τής αι-
τίας µιας κατάστασης κ.ά.: έχει ανάγκη, βλέπεις, το αφεντικό µου από 
χρήµατα! || θέλω να σας εξυπηρετήσω, αλλά είναι αδύνατον, βλέπετε, 
να διακόψω τώρα τη σύσκεψη || δεν περνάει καλά- βλέπεις, δεν 
γνωρίζει κανέναν σ' αυτή την πόλη... 20. σε επικοινωνιακά στοιχεία 
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(εισαγωγικά ή παρενθετικά), στον λόγο, π.χ. κοίτα να δεις: ~, εγώ αυτά δεν τα 
πιστεύω, δέστε | δείτε | δείτε κάτι: ∆είτε κάτι· αυτό που µε ρωτάτε απαιτεί 
εκτενή ανάλυση..., ∆έστε... Άλλο πράγµα η δηµοκρατία κι άλλο η ασυδοσία- 
(µεσοπαθ. βλέποµαι) 21. συναντιέµαι (µε κάποιον): βλεπόµαστε αρκετά συχνά 
|| δεν βλεπόµαστε καθόλου τελευταία || (παροιµ.) «µάτια που δεν βλέπονται, 
γρήγορα λησµονιούνται» (για πρόσωπα που δεν έρχονται σε οπτική επαφή, που 
δεν συ-ναντιούνται) 22. είµαι σε ανεκτό επίπεδο, αποδεκτός (ούτε καλός ούτε 
για απόρριψη): -Είναι καλή η ταινία; -Βλέπεται || είναι πολύ άσχηµος στο 
πρόσωπο, δεν βλέπεται! · ΦΡ. (α) (εκφραστ.) είδα κι απόειδα για κάτι που 
επιτυγχάνει κανείς µετά από µεγάλη αναµονή και προσπάθεια: ~ µέχρι να τον 
ξεµπλέξω από τις κακές παρέες (β) (εµφατ.) είδα κι έπαθα κουράστηκα πάρα 
πολύ ή πέρασα από ταλαιπωρίες µέχρις ότου επιτύχω κάτι: είδε κι έπαθε να 
τους ξεφορτωθεί ΣΥΝ. βασανίστηκα, ταλαιπωρήθηκα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *γλέπω < *gwlep-, αγν. ετύµου. Εν αντιθέσει µε το συνώνυµο 
ορώ (-άω), που σήµαινε κυρ. «κοιτάζω, αντιλαµβάνοµαι», το ρ. βλέπω είχε 
αρχικά τη σηµ. «έχω την ικανότητα τής οράσεως» (π.χ. µή βλέπων ό µάντις ή, 
Σοφοκλ. Οίδ. Τύραννος 747(, ενώ αργότερα προσλαµβάνει και τη σηµ. 
«κοιτάζω», αντικαθιστώντας έτσι το ορώ. Ενώ στην Αρχ. χρησιµοποιείται είτε 
ως αµετβ. είτε ακολουθούµενο από πρόθ., στην Κ.∆. απαντά η σηµερινή 
χρήση µε άµεσο αντικείµενο (π.χ. Εβρ. 2, 9: βλέποµεν Ίησοϋν... δόξη και τιµή 
εστεφανωµένον). Αξιοσηµείωτο είναι ότι η σηµασιολ. διάκριση βλέπω - 
κοιτάζω απαντά σε διάφορες ευρωπ. γλώσσες, π.χ. αγγλ. see-look, γαλλ. voir-
regarder, γερµ. sehen-schauen κ.ά. Η φρ. τα βλέπω όλα µαύρα είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. je vois tout en noir. Οµοίως και οι φρ. δεν βλέπω πέρα από τη 
µύτη µου (γαλλ. je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez), δεν βλέπω 
γιατί (γαλλ. je ne vois pas pourquoi)]. 

βλέπω: συνώνυµα. Το βλέπω είναι το λέξηµα που εκφράζει γενικά ότι έχει 
κανείς την ικανότητα τής όρασης, ότι χωρίς συγκεκριµένο σκοπό ή 
πρόθεση ή ιδιαίτερη προσπάθεια χρησιµοποιεί την αίσθηση τής όρασης. 
Μια σειρά από άλλα ρήµατα προϋποθέτουν την πρόθεση, τον σκοπό να 
γίνει αυτό που δηλώνει η λέξη, µε εξαίρεση το χαζεύω που δηλώνει σαφώς 
την απουσία συγκεκριµένου σκοπού. Περισσότερο συνδεδεµένα µε την 
έννοια τού τρόπου µε τον οποίο βλέπει κανείς είναι τα κοιτάζω, θεωρώ, 
ατενίζω, παρατηρώ, προσέχω, παρακολουθώ, χαζεύω και διακρίνω. Τα 
αντικρίζω, αγναντεύω, επισκοπώ συνδέονται περισσότερο µε τον έννοια τού 
τόπου. Συγκεκριµένα, το κοιτάζω και το (λογοτεχνικότερο) θωρώ 
σηµαίνουν «στρέφω το βλέµµα µου για να δω». Το ατενίζω σηµαίνει 
«καρφώνω και κρατώ το βλέµµα µου στραµµένο κάπου». Όταν αυτό 
γίνεται µε κάποια προσπάθεια, δηλώνεται µε το διακρίνω, ενώ όταν γίνεται 
µε συγκέντρωση, προσοχή και σταδιακό τρόπο δηλώνεται από τα ρήµ. 
προσέχω, παρατηρώ και παρακολουθώ. Αν βλέπω απέναντι ή µπροστά µου, 
αν προσδιορίζεται δηλ. ο συγκεκριµένος τόπος (ή κατεύθυνση), 
χρησιµοποιείται το αντικρίζω- αν βλέπω µακριά, σε απόσταση, τότε, το 
αγναντεύω- και αν βλέπω από πάνω κι εποπτεύω, τότε το επισκοπώ. 

βλεφαρίδα (η) 1. (συνήθ. στον πληθ.) καθεµιά από τις µικρές, λεπτές τρίχες 
στις άκρες των βλεφάρων των ανθρώπων και ορισµένων ζώων, χρήσιµες για 
την προστασία των µατιών: ψεύτικες ~ || «δυο πράσινα µάτια µε µπλε 
βλεφαρίδες» (τραγ.) ΣΥΝ. µατόκλαδο, µατοτσίνορο 2. (περιληπτ.-οικ.) το 
σύνολο από τις λεπτές τρίχες στις άκρες των βλεφάρων τού κάθε µατιού: 
«αυτά τα µάτια κάπου τα 'χω ξαναδεί, αυτή την ίδια βελουδένια βλεφαρίδα» 
(τραγ.) 3. ΒΙΟΛ. κυτταρικό οργανίδιο µε µορφή τριχιδίου (βλ.λ.), που καλύπτει 
σε µεγάλο αριθµό το σώµα πρωτόζωων (βλ. λ. βλεφαρίδοφορα) και την 
επιφάνεια ορισµένων κυττάρων µεταζώων ΣΥΝ. κροσσός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βλεφαρίς, -ίδος < βλέφαρον. o βιολ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. cilium]. 

βλεφαρίδοφορα (τα) ΒΙΟΛ. κατηγορία πρωτόζωων τα οποία σε όλες σχεδόν τις 
φάσεις τού κύκλου ζωής τους φέρουν πολυάριθµες βλεφαρίδες, µε τον 
συγχρονισµένο παλµό των οποίων κινούνται. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. 
ciliata]. 

βλεφαρίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {βλεφάρισα} (συνήθ. για γυναίκα) ανοιγοκλείνω 
διαρκώς τα βλέφαρα κοιτώντας (κάποιον), κυρ. για να του εκφράσω το 
(ερωτικό) ενδιαφέρον µου. — βλεφάρισµα (το). 

βλεφαρίτιδα (η) ΙΑΤΡ. χρόνια φλεγµονή τού χείλους των βλεφάρων: ελκώδης ~. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βλεφαρϊτις < βλέφαρον. o ιατρ. όρ. είναι αντιδάν., < γαλλ. 
blepharite]. 

βλέφαρο (το) {βλεφάρ-ου | -ων} 1. (συνήθ. στον πληθ.) καθεµιά από τις κινητές 
δερµάτινες πτυχές που καλύπτουν και προστατεύουν τους βολβούς των 
οφθαλµών: τα ~ τρεµοπαίζουν | βαραίνουν | ανοίγουν | πέφτουν | κλείνουν | 
πεταρίζουν || µισοκλείνω | σφαλώ | ανοιγοκλείνω | χαµηλώνω | παίζω | κλείνω 
τα ~ || κλειστά | βαριά (όταν κάποιος νυστάζει) | κουρασµένα ~ || βάφω τα ~ µε 
σκιές ΣΥΝ. µατόφυλλο· ΦΡ. (αργκό) ρίχνω ένα βλέφαρο κοιτάζω βιαστικά, 
ρίχνω µια µατιά 2. (καταχρ.) η βλεφαρίδα. — βλεφαρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βλέφαρον, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *βλέφαρ < *βλέπ-αρ (µε 
εκφραστική δάσυνση -π- > -φ-) < βλέπω, πράγµα που θα δικαιολογούσε τη 
συχνή αρχ^. σηµ. «µάτι» τής λ. βλέφαρον]. 

βλεφαροπλαστικη (η) [1895] ΙΑΤΡ. πλαστική εγχείρηση στα βλέφαρα. [ETYM. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. blépharoplastie]. 

βλεφαρόπτωση (η) [1876] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η χαλάρωση 
και πτώση τού άνω βλεφάρου. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. blépharoptose]. βλεφαρόσπασµος (ο) 
[1873] ΙΑΤΡ. η ακούσια σύσπαση των βλεφάρων, που έχει ως αποτέλεσµα να 
ανοιγοκλείνουν είναι αντανακλαστικός ή οφείλεται σε παθήσεις τού νευρικού 
συστήµατος, σε υστερία κλπ. και παρατηρείται κυρ. σε νευρικούς ανθρώπους ή 
γέροντες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. blepharospasmus]. βλέψεις 
(οι) {βλέψεων} οι επιδιώξεις (κάποιου), ο στόχος που προσπαθεί να επιτύχει: η 
χώρα αυτή τρέφει | έχει επεκτατικές - εναντίον γειτονικών χωρών || ηγεµονικές | 
αρχηγικές | πολιτικές | εδαφικές ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. βλέψις «βλέµµα, κοίταγµα» < 
αρχ. βλέπω. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο, λ.χ. εδαφικές βλέψεις (< 
γαλλ. visées territoriales)]. βλήθηκα ρ. → βάλλω 
βλήµα (το) {βλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) (γενικά) κάθε αντικείµενο που 

ρίχνεται εναντίον στόχου: τα πρώτα ~ ήταν λίθοι ή βέλη που ρίχνονταν µε το 
χέρι, µε τόξο ή µε σφεντόνα (β) (ειδικότ.) κάθε αντικείµενο (σφαίρα, βολίδα, 
βόµβα, πύραυλος κ.λπ.) που εκτοξεύεται από βλητικό µηχανισµό όπλου και 
κατευθύνεται εναντίον στόχου, µε σκοπό την πρόκληση βλάβης ή 
καταστροφής: - πυροβόλου | όλµου | αυτόµατου || βαλλιστικό | κατευθυνόµενο | 
καπνογόνο | αντιαρµατικό | άσφαιρο | διατρητικό | εµπρηστικό ~ || έκρηξη | 
εκτόξευση | βροχή | εξαπόλυση βληµάτων || κίνηση | πορεία | τοποθέτηση | 
σχήµα | διάµετρος βληµάτων || ~ αέρος - εδάφους ΣΥΝ. βόλι, βολίδα 2. (υβρι-
στ.) ανόητος άνθρωπος, βλάκας. — βληµατικός, -ή, -ό (σηµ. 1). [ΕΤΎΜ. < 
αρχ. βλήµα < *gwlê-, µηδενισµένη (ως προς το α' µέρος) βαθµ. δισύλλαβης 
ρίζας *gwelë-, η οποία απαντά κυρ. µε τη µονοσύλλαβη µορφή I.E. *gwel- 
«ρίχνω, πετάω», πβ. σανσκρ. gâlati «στάζει», αρχ. γερµ. quellan «αναβλύζω, 
ξεπηδώ» (> γερµ. Quelle «πηγή») κ.ά. Οµόρρ. αρχ. βέλε-µνον«βέλος», βάλ-
λω, βολ-ή, βέλ-ος, βόλ-ος, βλη-τός κ.ά.]. 

βλητικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε βολή: ~ σωλήνας | πίνακας | άσκηση 
| τροχιά 2. βλητική (η) η επιστήµη που ερευνά τους νόµους κίνησης των 
βληµάτων, ιδ. αυτών που εκτοξεύονται από πυροβόλα όπλα ΣΥΝ. βαλλιστική. 
— βλητικότητα (η) [1895]. [ΕΤΎΜ. µτγν. < θ. βλη-, πβ. βλή-µα (βλ.λ.). o 
επιστηµ. όρ. βλητική είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. balistique (< ελλην. 
βάλλω)]. 

βλητος, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να εξακοντιστεί, να ριφθεί 2. αυτός που 
µπορεί να χτυπηθεί, να βληθεί: ~ στόχος. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. βλη- (πβ. βλή-µα), 
ρηµατικό επίθ. τού βάλλω]. 

βλίτο (το) (εσφαλµ. βλήτο) 1. χορταρικό που τρώγεται ως σαλατικό ή αποτελεί, 
σε άγρια κατάσταση, ζιζάνιο 2. (µτφ.-υβριστ.) ανόητος άνθρωπος, κουτός· ΦΡ. 
τρώω βλίτα είµαι ανόητος ΣΥΝ. τρώω άχυρο | κουτόχορτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βλίτον, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *µλ-ίτον, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*mel-9 «αλέθω», πβ. λατ. molo, γαλλ. moudre (< παλ. γαλλ. moldre < λατ. 
molere), αγγλ. meal «αλεύρι», γερµ. Mehl κ.ά. Οµόρρ. µύλ-η, α-µυλ-ο(ν) κ.ά. 
Η σηµ. «ανόητος, ευήθης» είναι µτγν. (Ησύχιος)]. 

βλογηµένος, -η, -ο → ευλογηµένος 
βλογιά (η) → ευλογιά 
βλογιοκοµµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει σηµαδευτεί στο πρόσωπο από τις 

χαρακτηριστικές ουλές τής ευλογιάς (βλ.λ.). Επίσης βλογιάρης, -α, -ικο. 
βλογάω ρ. → ευλογώ 
βλοσυρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει εχθρικό βλέµµα, που η µατιά του εµπνέει 

φόβο: µε κοιτούσε ~|| ~ ύφος ΣΥΝ. αγριωπός 2. (γενικότ.) αυτός που δεν έχει 
φιλική διάθεση ή έκφραση ANT. γλυκός, µειλίχιος, προσηνής. — βλοσυρ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ., βλοσυρότητα (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. 
αποσπάστηκε από το συνθ. βλοσυρώ-πις «µε µάτι γύπα», οπότε το α' συνθ. 
βλοσυρ- οδηγεί σε I.E. *gwltur-, πβ. λατ. voltur «γύπας»]. 

βλωµός (ο) (λόγ.) η στερεά τροφή, αφού µασηθεί και αναµιχθεί µε σάλιο µέσα 
στο στόµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, ίσως σχηµατισµένο σύµφωνα µε το συνώνυµο 
ψωµός, οπότε συνδ. µε λατ. gula «οισοφάγος»]. 

βόας (ο) [1825] {δύσχρ. βοών} µεγαλόσωµο φίδι που έχει ως βασικό του 
χαρακτηριστικό το ότι δεν είναι ιοβόλο, αλλά σφίγγει το θύµα του µέχρι 
θανάτου· ζει στην Κ. και Ν. Αµερική, τη ΝΑ. Ασία και την Ωκεανία: - ο 
συσφιγκτήρας || «δεν είναι ~, δεν είναι κροταλίας, είναι το φιδάκι ο ∆ιαµαντής» 
(φράση που συνήθιζαν οι κράχτες σε περιοδεύοντα τσίρκα, για να 
προσελκύσουν κόσµο). [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. boa < λατ. boa 
«υδρόβιο ερπετό», αγν. ετύµου]. 

βογγητό κ. (εσφαλµ.) βογκητό (το) 1. ο βαρύς στεναγµός που εκφράζει πόνο 
ΣΥΝ. γογγυσµός, µούγγρισµα 2. (µτφ.) κάθε υπόκωφη βοή ή πνιχτός ήχος: το 
~ τής θάλασσας. Επίσης βόγγος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βογγώ. 

βογγίζω ρ. → βογγώ 
βόγγος (ο) → βογγητό 
βογγώ (κ. -άω) κ. (εσφαλµ.) βογκώ ρ. αµετβ. {βογγάς... | βόγγ-ησα κ. -ηξα} 1. 

βγάζω βογγητό λόγω σωµατικού ή ψυχικού πόνου ΣΥΝ. (ανα)στενάζω, 
γογγύζω, µουγγρίζω 2. (µτφ.-σπάν.) αντηχώ υπόκωφα: δυο µέρες 
λυσσοµανούσε ο αέρας κι η θάλασσα βογγούσε. Επίσης βογγίζω. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. γογγώ (µε ανοµοίωση) < µτγν. γογγύζω (βλ.λ.)]. 

βογγώ ή βογκώ, βογγητό ή βογκητό; Από την ετυµολογία τής λ. (< γογγώ) 
είναι φανερό ότι η ορθή γραφή είναι µε ·γγ- (βογγώ). Με -γκ- γράφονται 
είτε οι παραδεδοµένες µε ·γκ- λέξεις (άγκυρα, αγκαλιά, εγκαταλείπω, 
έγκυρος, όγκος κ.λπ.) είτε δάνειες (ξενικής 
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προελεύσεως) λέξεις µε (n)g ή ne (αγκαζέ < engagé, µπαγκάζια < 
bagages, Φράγκος < Franc κ.ά.). Βεβαίως, στην αρχή τής λ. κάθε γκ 
γράφεται µε -γκ-, αφού στην Ελληνική δεν µπορούν οι λέξεις να 
αρχίζουν µε -γγ- (γκρεµός < κρηµνός, γκαρίζω, < ογκαρίζω < ογκώ-
µαι, γκόλ(ρ)φι < εγκόλπιο, γκαµήλα < καµήλα κ.τ.ό.). Το 
αοριστικό θέµα σχηµατίζεται σε -ξ (βογγήξω - βόγγηξα) (πβ. 
φυσώ - φύσηξα, βουτώ - βούτηξα, ρουφώ - ρούφηξα, ζουλώ - ζού-
ληξα κ.τ.ό.). 

βογιάρος (ο) ΙΣΤ. το µέλος τής ρωσικής φεουδαρχικής αριστοκρατίας 
µέχρι την εποχή τού τσάρου Πέτρου Α (αρχές 18ου αι.). — βο-
γιάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ρωσ. boyare, πληθ. τού boyarin «άρχοντας, ευγενής» < 
αρχ. σλαβ. bolyarinu, αγν. ετύµου]. 

βογκητό (το) → βογγητό 
βογκώ ρ. -r* βογγώ 
βογόµιλος (ο) {-ου κ. -ίλου | -ων κ. -ίλων, -ους κ. -ίλους} ΙΣΤ. Ο οπα-

δός χριστιανικής δυαρχικής αίρεσης που διαδόθηκε από την περιοχή 
τής Βουλγαρίας στον σλαβικό κόσµο τής Βαλκανικής Χερσονήσου 
κατά τον 10ο και 1 Ιο αι.· απέρριπτε την εκκλησιαστική πρακτική και 
τα µυστήρια και κήρυσσε την ανυπακοή σε κάθε µορφή εξουσίας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βουλγ. bog «Θεός» + mil «αγαπητός, φίλος»]. 

βοδάµαξα (η) → βοϊδάµαξα 
Βοδενά (τα) η Έδεσσα (βλ.λ.): κεράσια Βοδενών. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 

Βόδας (< σλαβ. voda «νερό»), παλαιότ. ονοµασία τού ποταµού 
Εδεσσαίου, ο οποίος διαρρέει την πόλη. Βλ. κ. Έδεσσα]. 

βόδι κ. (λαϊκ.) βόιδι (το) {βοδ-ιού | -ιών} (κοινό όν. και για το αρσ. 
και για το θηλ. ζώο) 1. µεγαλόσωµο µηρυκαστικό κατοικίδιο ζώο που 
εκτρέφεται για το κρέας ή/και το γάλα του, ενώ σε πολλές περιοχές 
τού κόσµου χρησιµοποιείται και σε γεωργικές εργασίες- το αρσενικό 
ονοµάζεται ταύρος (βλ.λ.), το θηλυκό αγελάδα (βλ.λ.) και το νεαρό 
µοσχάρι (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) τρώω σαν (το) βόδι τρώω πάρα πολύ (β) κοι-
µάµαι σαν (το) βόδι κοιµάµαι πάρα πολύ (γ) (µτφ.) φάγαµε το βόδι, 
στην ουρά Θα σταµατήσουµε; | θα κολλήσουµε | θα κουραστούµε; | 
δεν θα κουραστούµε στην ουρά βλ. λ. ουρά 2. το αρσενικό βοοειδές 
που ευνουχίστηκε σε νεαρή ηλικία, για να γίνει καταλληλότερο για 
πάχυνση και εργασία· (µτφ.-µειωτ.) 3. αυτός που δεν έχει σβελτάδα 
και άνεση στις κινήσεις εξαιτίας των µεγάλων διαστάσεων του ΣΥΝ. 
βαρύς, δυσκίνητος, νωθρός 4. ο άξεστος άνθρωπος, αυτός που δεν συ-
µπεριφέρεται µε ευγένεια και διακριτικότητα 5. ο πνευµατικά νω-
θρός, ο ανόητος ΣΥΝ. βραδύνους, βλάκας. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βόδιν | βόιδιν < αρχ. βοΐδιον, υποκ. τού αρχ. βοϋς, βο-
ός < *βώ-υς < I.E. *gwo-u- «βόδι», σανσκρ. gâuh, λατ. bos (γεν. bov-is), 
γαλλ. bœuf, αρχ. γερµ. kuh «αγελάδα», αγγλ. cow, γερµ. Kuh, σερβοκρ. 
goveda «αγέλη» κ.ά. Οµόρρ. βού-βαλος, βου-κόλος, έκατόµ-βη (βλ.λ.), 
βού-τυρο(ν) κ.ά.]. 

βοδινός, -ή, -ό κ. βοϊδινός 1. αυτός που σχετίζεται µε το βόδι: ~ 
γλώσσα ΣΥΝ. βόειος 2. βοδινό (το) το κρέας τού βοδιού. Επίσης 
(λαϊκ.) βοϊδήσιος, -ια, -ιο. 

βοεβόδας (ο) ΙΣΤ. 1. ο στρατιωτικός διοικητής ή πολιτικός αξιωµα-
τούχος σλαβικών λαών 2. (α) (στην Οθωµανική Αυτοκρατορία) ο ηγε-
µόνας τής Μολδαβίας, τής Βλαχίας ή, αργότερα, κάθε ευρωπαϊκής 
επαρχίας (β) (γενικότ.) ανώτερος διοικητικός υπάλληλος. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < σλαβ. wojewode «αρχηγός στρατού» (< woj «στρατός» + woditi 
«οδηγώ»), τίτλος που κατά τους µέσους βυζαντινούς χρόνους 
χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει τον αξιωµατούχο ή τον διοικητή 
σλαβικού στρατού]. 

βόειος, -εία, -ο(ν) (βοεί-ου | -ων, -ους} (λόγ.) βοδινός: παραγωγή ~ 
κρέατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < βοΰς «βόδι»]. 

βοερός, -ή, -ό κ. βουερός αυτός που παράγει ή εκπέµπει δυνατή βοή, 
γεµάτος θόρυβο: ~ ποτάµι ΣΥΝ. θορυβώδης. — βοερά κ. βουερά 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < βοή + παραγ. επίθηµα -έρος, πβ. θλιβ-ερός, ζοφ-ερός, τροµ-
ερός κ.ά.]. 

βοή κ. βουή (η) {χωρ. πληθ.) 1. ο συνεχής, υπόκωφος και συγκεχυµέ-
νος ήχος µε µεγάλη ένταση: η ~ τού ανέµου | των κυµάτων || υπόκω-
φη ~ ΣΥΝ. βουητό 2. δυνατός, ισχυρός και ακαθόριστος θόρυβος, ιδ. 
αυτός που προέρχεται από πλήθος ανθρώπων: η ~ τού πλήθους- ΦΡ. 
(για µαζικές αποφάσεις, εκλογές κ.λπ.) διά βοής µε κριτήριο την προ-
φορική δήλωση των µετεχόντων σε σώµα που αποφασίζει, χωρίς τη 
χρήση ψηφοδελτίων ή άλλων παρόµοιων µέσων: η εκλογή προέδρου 
στο συνέδριο τού κόµµατος έγινε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «πολεµική κραυγή», < βοώ (υποχωρητ.)]. 

βοήθεια (η) {βοηθειών} 1. η ενέργεια που έχει σκοπό να υποστηρίξει, 
να ενισχύσει, να προστατεύσει ή να ανακουφίσει (κάποιον/κάτι): 
προσφέρω | δίνω τη ~ µου || καλώ σε ~ || σπεύδω προς - κάποιου || µε 
τη ~ τού θεού || παρέχω υλική | ηθική | οικονοµική | στρατιωτική | 
έµπρακτη | συστηµατική | άµεση | αµυντική | αποτελεσµατική | πο-
λύτιµη ~ || «µήπως θέλετε -;», ρώτησε η πωλήτρια τον πελάτη ΣΥΝ. 
επικουρία, (λόγ.) αρωγή ΑΝΤ. παρακώλυση, παρεµπόδιση· ΦΡ. (α) βοή-
θεια µου, σου... (ι) ευχετ. έκφραση που λέγεται σε κάποιον που µόλις 
παρακολούθησε ιερή ακολουθία, αγιασµό κ.λπ. ή µετά την απλή ανα-
φορά ενός αγίου για επίκληση τής βοήθειας του: αύριο είναι τού Αγί-
ου ∆ηµητρίου, βοήθεια µας! (ii) (λαϊκ.) όταν σε κάποιον συµβαίνει 
κάτι ανεπιθύµητο: Ήρθε ο θείος σου από το χωριό. Βοήθεια σου! (β) 
χείρα βοηθείας βλ. λ. χειρ 2. (συνεκδ.) ό,τι προσφέρεται προς ενίσχυ-
ση ή επικουρία, το ηθικό ή/και υλικό µέσο αρωγής ή συνδροµής: άρ-
χισε η διανοµή τής ανθρωπιστικής ~ σε τρόφιµα στους πρόσφυγες 
ΣΥΝ. βοήθηµα, επικουρία, αρωγή, έρανος·  ΦΡ. (α) (ως επιφών.) (µια) 

βοήθεια! ικετευτική φρ. ζητιάνων, για να τους δοθεί ελεηµοσύνη (β) 
πρώτες βοήθειες η άµεση και στοιχειώδης ιατρική περίθαλψη που 
παρέχεται σε τραυµατίες και γενικότ. σε επείγοντα περιστατικά πριν 
από την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυµα για συστηµατική θερα-
πεία: δεν βρήκαν κανέναν να του δώσει τις ~ (γ) σταθµός πρώτων 
βοηθειών ειδική ιατρική µονάδα, όπου παρέχονται πρώτες βοήθειες 
και άµεση περίθαλψη σε τραυµατίες και επείγοντα περιστατικά: κά-
λεσαν τον σταθµό πρώτων βοηθειών, αλλά δεν απαντούσε κανείς 3. 
(κλητ. ως επιφών. βοήθεια!) εκφωνείται από άνθρωπο που διατρέχει 
κίνδυνο· έκκληση για προστασία, ενίσχυση κ.λπ.: ~, κλέφτες! [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *βοήθοια < βοηθό-ος (µε µεταπλασµό κατά τα ουσ. σε -εια). 
Βλ. λ. βοηθός. Κατ' άλλη άποψη, βοήθεια < *βοήθεF-jα < βοηθώ (-έω). 
Η φρ. πρώτες βοήθειες αποδίδει το αγγλ. first-aid]. 

βοήθηµα (το) [αρχ.] {βοηθήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε συµ-
βάλλει στην αντιµετώπιση κάποιας ανάγκης, παρέχει ενίσχυση, υπο-
στήριξη, διευκόλυνση κ.λπ.: χρηµατικό | έκτακτο | τακτικό | οικονο-
µικό | γενναίο ~ || οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν σηµαντικό 
- για όλες τις επιστήµες ΣΥΝ. βοήθεια · 2. (α) κάθε έντυπη έκδοση 
που αποσκοπεί στη διευκόλυνση µαθητή, σπουδαστή ή µελετητή 
κατά τη µελέτη (β) (ειδικότ. για σχολικά µαθήµατα) βιβλίο µε απα-
ντήσεις και λύσεις των ασκήσεων σχολικών βιβλίων ΣΥΝ. λυσάρι. 

βοηθητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προσφέρει βοήθεια, επικουρία: 
~ στοιχείο | µέσο | παράγοντας ΣΥΝ. επικουρικός, ενισχυτικός ΑΝΤ. 
παρεµποδιστικός, κωλυσιεργός 2. (α) αυτός που έχει δευτερεύοντα 
ρόλο, που καθήκον του είναι να υποβοηθεί· αυτός που εµφανίζει 
δευτερεύουσα σηµασία: ~ προσωπικό | υπηρεσία | σκάφος | ρόδες 
ποδηλάτου ΣΥΝ. δευτερεύων, επικουρικός, εφεδρικός ΑΝΤ. βασικός, κύ-
ριος- ΦΡ. βοηθητικοί χώροι χώροι σπιτιού οι οποίοι εξυπηρετούν δευ-
τερεύουσες ανάγκες, λ.χ. αποθήκευσης και φύλαξης αντικειµένων (β) 
ΑΘΛ. βοηθητικό (το) δευτερεύων αγωνιστικός χώρος που χρησιµοποι-
είται από τις οµάδες για προπονήσεις αντί τού γηπέδου στο οποίο δί-
νονται οι επίσηµοι αγώνες 3. ΣΤΡΑΤ. βοηθητικός (ο) στρατιώτης που 
λόγω παθήσεως δεν κρίνεται κατάλληλος να υπηρετήσει ως µάχιµος, 
αλλά αναλαµβάνει µόνο δευτερεύουσες υπηρεσίες ΣΥΝ. (αργκό) γιω-
τάς 4. ΓΛΩΣΣ. βοηθητικό ρήµα βλ. λ. ρήµα. — βοηθητικ-ά | -ώς επίρρ. 

βοηθός (ο/η) 1. το πρόσωπο που προσφέρει βοήθεια: σε ό,τι προσπά-
θησα είχα πολύτιµο ~ τη γυναίκα µου ΣΥΝ. συµπαραστάτης· ΦΡ. (ευ-
χετ.) (και) ο Θεός βοηθός (µεσν. φρ.) είθε ο Θεός να παράσχει βοή-
θεια (λέγεται συνήθ. όταν πρόκειται να επιχειρηθεί κάτι δύσκολο ή 
παράτολµο): ας ξεκινήσουµε κι ~! · 2. πρόσωπο που εργάζεται υπό 
την εποπτεία ή/και τη διεύθυνση προϊσταµένου: προσλαµβάνω | 
παίρνω ~||~ λογιστή | δικηγόρου || οικιακή ~ 3. αυτός που εργάζεται 
κοντά σε τεχνίτη (µάστορα), για να µάθει µια τέχνη ΣΥΝ. µαθητευό-
µενος, παραγυιός, κάλφας, τσιράκι · 4. (παλαιότ.) ειδικός επιστήµο-
νας που εργαζόταν σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, πανεπιστηµια-
κή κλινική ή ερευνητικό κέντρο κοντά σε καθηγητή και υπό την επο-
πτεία του · 5. (στο αρσ.) (στα κοµµωτήρια) τροχήλατο έπιπλο στο 
οποίο τοποθετούνται διάφορα υλικά και µικροαντικείµενα που χρη-
σιµοποιούν οι κοµµωτές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος, πανεπιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βοηθόος < *βοη-θόΡος < βοή + -θόΐος < θέω «τρέχω», 
συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. (επί) βοήν θέω «σπεύδω στην κραυ-
γή (για βοήθεια)»]. 

βοηθώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βοηθ-άς κ. -είς... | βοήθ-ησα, -ιέµαι 
κ. -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. δίνω βοήθεια σε (κάποιον/κά-
τι): ~ τη µητέρα µου να κουβαλήσει τα ψώνια || ~ κάποιον να σταθεί 
στα πόδια του | να συνέλθει || ο θεός να µας βοηθήσει! || µπορώ να 
σας βοηθήσω; ΣΥΝ. ενισχύω, συντρέχω ΑΝΤ. εµποδίζω, (παρα)κωλύω 2. 
(ειδικότ.) επιφυλάσσω ειδική µεταχείριση σε (κάποιον), ευνοώ: τον 
βοήθησαν οι καθηγητές, αλλιώς δεν θα περνούσε την τάξη 3. καθιστώ 
(κάτι) ευκολότερο: η µείωση τού πληθωρισµού βοηθεί την οικονοµική 
ανάπτυξη || ~ την κατάσταση ♦ 4. (αµετβ.) κάνω ευκολότερη την 
κατάσταση: δεν βοηθάς καθόλου µ' αυτά που κάνεις || προσφέροµαι 
να βοηθήσω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βοηθώ < βοηθέω < βοηθοέω (µε υφαίρεση) < βοηθόος, 
βλ. λ.βοηθός]. 

Βοηµία (η) ιστορική επαρχία τής Τσεχίας µε πρωτεύουσα την Πράγα· 
γνωστή για τα περίφηµα προϊόντα τής υαλουργίας της (κρύσταλλα 
Βοηµίας). — Βοηµός (ο), Βοηµή κ. Βοηµίδα (η), βοηµικός, -ή, -ό. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, τσιγγάνος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. Bohemia < λατ. Boii (< κελτ. bhoi «µά-
χη»), ονοµασία κελτ. λαού που κατοικούσε στην περιοχή κατά τα µέ-
σα τής 1ης χιλιετίας π.Χ. και απωθήθηκε αρχικώς από τους Γερµα-
νούς (ΐος αι. µ.Χ.) και εν συνεχεία από τους Σλάβους (5ος αι.). Το β' 
τµήµα τής ονοµασίας ανάγεται σε ρίζα *haimoz «σπίτι» (πβ. γοτθ. 
heim-s), οπότε το τοπωνύµιο θα σήµαινε «κατοικία των Βοηµών 
(Boii)». Για την τσεχ. ονοµασία Cechy βλ. λ. Τσεχία. Βλ. κ. µποέµ]. 

βοθρατζής (ο) {βοθρατζήδες} (λαϊκ.) ο καθαριστής βόθρων συνήθ. ο 
ιδιοκτήτης βυτείου εκκενώσεως βόθρων ή ο εργαζόµενος στην εκκέ-
νωση βόθρων ΣΥΝ. βοθροκαθαριστής. [ΕΤΥΜ < βόθρος + παραγ. 
επίθηµα -ατζής]. 

βοθροκαθαριστής (ο) [1885] ο καθαριστής βόθρων ΣΥΝ. (λαϊκ.) βο-
θρατζής. 

βοθρολύµατα (τα) {βοθρολυµάτων} τα λύµατα βόθρου. βόθρος (ο) 
(καθηµ.) 1. βαθύς, υπόγειος λάκκος, στον οποίο διοχετεύονται και 
συγκεντρώνονται οι ακαθαρσίες κάθε σπιτιού, στις περιοχές όπου δεν 
υπάρχει οργανωµένο δίκτυο αποχέτευσης ΣΥΝ. οχετός 2. (µτφ.) (ως 
χαρακτηρισµός) πρόσωπο που λέει συνεχώς βωµολοχίες, χυδαίες 
λέξεις: το στόµα του είναι ~ 3. ΑΝΑΤ. κοίλος σχηµατισµός, συνήθως 
σε οστό, στον οποίο βρίσκεται κάποιος ανατοµικός σχηµατισµός ή 
αδένας, λ.χ. ο βόθρος τού τουρκικού εφιππίου στο κρανίο, 
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µέσα στον οποίο βρίσκεται η υπόφυση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βόφ-ρος (µε ανοµοίωση τού δεύτερου χειλικού -φ-) < 
*gwobh-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwembh- | *gwmbh- «βαθύς, βυθός», πβ. 
λατ. fodio «σκάβω», fossa «όρυγµα, βόθρο°ς», γαλλ. fosse κ.ά. Οµόρρ. αρχ. 
βάπτω, βυθός, βαθύς κ.ά. Η λ. σήµαινε αρχικά το όρυγµα ή τον λάκκο που 
προοριζόταν για θυσίες ζώων, πλύσιµο ρούχων κ.τ.ό. Η σηµεοινή σηµ. είναι 
µτγν.]. 

Βοϊβοδίνα κ. Βοϊβοντίνα (η) αυτόνοµη περιοχή τής ΒΑ. Γιουγκοσλαβίας µε 
ουγγρική µειονότητα. 
[ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. Vojvodina, αρχική σηµ. «χώρα τού βοεβόδα (βλ.λ.)»]. 

βοϊδάµαξα (η) {δύσχρ. βοϊδαµαξών} άµαξα που τη σέρνουν βόδια. 
βοϊδήσιος, -ια, -ιο → βοδινός 
βόιδι (το) ~» βόδι 
βοϊδινός, -ή, -ό → βοδινός 
βοϊδοκεφαλή (η) (λαϊκ.-µειωτ.) 1. κεφάλι βοδιού 2. κεφάλι άσχηµου ανθρώπου, 

πρόσωπο µε χοντροκοµµένα χαρακτηριστικά. 
βοϊδολάτης (ο) {βοϊδολατών} (λαϊκ.) πρόσωπο που βόσκει βόδια ΣΥΝ. 

γελαδάρης, (λόγ.) βουκόλος. 
[ΕΤΥΜ. < βοϊδο- (< βό(ι)δι) + -λάτης < ελαύνω «οδηγώ, άγω» (πβ. αρχ. βοη-
λάτης)]. 

βοϊδοµάτης, -α/-ισσα, -ικο 1. αυτός που έχει µάτια µεγάλα και στρογγυλά σαν 
τού βοδιού 2. βοϊδοµάτης (ο) ποικιλία σταφυλιού µε χοντρές ρώγες. 

βθϊδόµυγα (η) {δυσχρ. βοϊδοµυγών} (λαϊκ.) έντοµο πάρα πολύ ενοχλητικό για 
τα ζώα (βλ. λ. οίστρος, σηµ. 2). 

βοϊδόνευρο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) το καµουτσίκι. 
Βοιωτία (η) περιοχή και νοµός τής Α. Στερεάς Ελλάδας µε πρωτεύουσα τη 

Λιβαδειά. — Βοιωτός (ο) [αρχ.], Βοιωτή (η), βοιωτικός, -ή, -ό [µτγν]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. Βοιωτός | Βοιώτιος < Βόιον | Βοϊον (ορός), βουνό τής 
Πίνδου (µεταξύ Ηπείρου και Μακεδονίας), από όπου κατέβηκαν οι Βοιωτοί 
προς τις νότιες πεδιάδες]. 

βολά (η) (λαϊκ.) η φορά: πρώτη ~ έρχεται σπίτι µας. [ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < 
αρχ. βολή, υπό την επίδρ. τού ουσ. φορά]. 

βολάν (το) {άκλ.} 1. το στρογγυλό και περιστρεφόµενο τµήµα τού πηδαλίου 
διευθύνσεως αυτοκινήτου· το τιµόνι: κάθοµαι στο ~ 2. (συνεκδ.) η οδήγηση: 
είναι άσος τού - · 3. (για ενδύµατα) ταινία από ύφασµα ή δαντέλα που 
τοποθετείται για διακοσµητικούς λόγους, κυρ. στο κατώτατο τµήµα 
γυναικείου ενδύµατος (πβ. λ. φραµπαλάς, φεστόνι, γιρλάντα). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
volant < ρ. voler «πετάω - οδηγώ» < λατ. volare]. 

Βόλβη (η) λίµνη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Θεσσαλονίκης. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. τοπωνύµιο < βολβός (βλ.λ.)]. 

βολβοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {βολβοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών} βολ-βόσχηµος 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βολβόρριζο (το) [1873] BOT. κάθε φυτό τού οποίου η ρίζα αποτελεί βολβό 
(βλ.λ.). 

βολβός (ο) 1. BOT. στρογγυλεµένος και υπόγειος βλαστός, ο οποίος αποτελείται 
από ένα κεντρικό στέλεχος που περιβάλλεται από σαρκώδη, 
αλληλεπικαλυπτόµενα λεπτά φύλλα και ρίζες (όπως ένα κρεµµύδι)· µέσα σε 
αυτόν αποταµιεύονται θρεπτικές ουσίες τις οποίες καταναλώνει κατά την 
ανάπτυξη του ο βλαστός 2. (α) φυτό τού οποίου οι στρογγυλεµένοι υπόγειοι 
βλαστοί διατηρούνται σε ξίδι, για να καταναλωθούν ως έδεσµα (β) (στον 
πληθ.) οι καθαρισµένοι, βρασµένοι και διατηρηµένοι σε ξίδι υπόγειοι βλαστοί 
τού παραπάνω φυτού ως έδεσµα 3. ΑΝΑΤ. (α) το στρογγυλόσχηµο τµήµα τού 
µατιού που περιέχει τα αισθητήρια όργανα τής όρασης (β) µοίρα τού 
δωδεκαδάκτυλου, όπου µπορεί να αναπτυχθεί έλκος. — βολβικός, -ή, -ό 
[1867]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αναδιπλασιασµένος τ., που συνδ. µε άλλες ονοµατοποι-
ηµένες I.E. λ., οι οποίες δηλώνουν στρογγυλά αντικείµενα, πβ. λατ. bulla 
«φυσαλλίδα», γαλλ. bulle, λιθ. burbulas, bûlbé «πατάτα» κ.ά. Βλ. κ. 
(ς)βώλος]. 

βολβόσχηµος, -η, -ο αυτός που έχει σχήµα βολβού. 
βολβώδης, -ης, -ες [µτγν.] {βολβώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) βολβόσχηµος 

(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
Βόλγας (ο) ποταµός τής ∆. Ρωσίας που εκβάλλει στην Κασπία Θάλασσα, ο 

µεγαλύτερος σε µήκος ποταµός τής Ευρώπης. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. Volga < παλ. 
ρωσ. wologa «υγρασία» (> ρωσ. vlaga). Ήδη στην αρχαιότητα ο ποταµός 
ήταν γνωστός µε το όνοµα 'Ρα (∆ιοσκουρίδης), το οποίο ανάγεται στους 
Φιννο-Ούγγρους κατοίκους τής περιοχής (µτγν. 'Ρα < αρχ. φινλ. Raw «ρεύµα 
νερών»)]. 

βολέ (το) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο) το χτύπηµα τής µπάλας όταν βρίσκεται 
στον αέρα (δεν ακουµπάει στο έδαφος) µε το πάνω µέρος τού ποδιού: σουτ ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. volée < ρ. voler «πετάω, ρίχνω»]. 

βολεί ρ. απρόσ. (διαλεκτ.) 1. είναι δυνατόν 2. είναι εύκολο, βολετό. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. βολεί< µτγν. εύβολεϊ< εύβολος«καλότυχος, τυχερός» (ιδ. στη ρίψη τού 
ζαριού) < ευ + -βόλος < βολή]. 

βόλεϊ κ. βολεϊ-µπολ (το) (παλαιότ. ορθ. βόλλεϋ) {άκλ.} ελλην. πετό-σφαιρα κ. 
πετοσφαίριση· αθλητικό παιχνίδι µεταξύ δύο οµάδων από έξι παίκτες, οι 
οποίοι προσπαθούν να περάσουν τη µπάλα στην αντίπαλη περιοχή πάνω από 
ένα ψηλό δίχτυ, που βρίσκεται στη µέση τού γηπέδου, χρησιµοποιώντας τα 
δάχτυλα, τους καρπούς ή τους βραχίονες. — βολεϊµπολίοτας (ο), 
βολεϊµπολίστρια (η). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. volley-ball < volley «πτήση, ρίψη» (< 
γαλλ. voler < λατ. volare) + ball «µπάλα»]. 

βόλεµα (το) {βολέµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η τακτοποίηση αντικειµένων στον 
χώρο ΣΥΝ. διευθέτηση 2. (συνήθ. µτφ.) η ευνοϊκή µεταχείριση και 
ικανοποίηση αιτηµάτων ή αναγκών κάποιου µε πλάγιους τρό- 

πους, κυρ. η επαγγελµατική αποκατάσταση του: όλοι κοιτούν το -τους στην 
εποχή µας! 

βολεµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τακτοποιηθεί, που κάθεται άνετα στη θέση 
του: τον βρήκε βολεµένο στον καναπέ' (µτφ.) 2. αυτός που έχει εξυπηρετηθεί 
µε πλάγια µέσα 3. αυτός που έχει επαναπαυ-θεί σε µια κατάσταση, που ζει 
άνετα και µε ασφάλεια: εσύ είσαι ~ και µιλάς εκ τού ασφαλούς. 

βολετός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.-λογοτ.) 1. αυτός που µπορεί να γίνει, να 
επιτευχθεί: να ήταν ~ να πήγαινα να τον βρω! ΣΥΝ. µπορετός, δυνατός, 
εφικτός ANT. αδύνατος, ακατόρθωτος, ανέφικτος 2. αυτός που ευνοεί, που 
βολεύει όταν γίνεται: σου είναι ~ να συναντηθούµε σήµερα; ΣΥΝ. βολικός 
ANT. άβολος. 

βολεύω ρ. µετβ. {βόλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. τακτοποιώ (αντικείµενα), κάνω 
(κάτι) να χωρέσει σε ορισµένο χώρο: βόλεψα τα χειµωνιάτικα στο πατάρι ΣΥΝ. 
διευθετώ 2. βοηθώ (κάποιον) να είναι άνετα, παρέχω σε (κάποιον) άνεση: 
τακτοποιήσου τώρα πρόχειρα εδώ και θα έρθω µετά να σε βολέψω- ΦΡ. (α) 
(κάτι) µε βολεύει θεωρώ (κάτι) ευνοϊκό για µένα, κρίνω ότι µε εξυπηρετεί: η 
ηµεροµηνία που ορίσατε δεν µε βολεύει καθόλου! ΣΥΝ. µε εξυπηρετεί (β) τα 
βολεύω (i) αντεπεξέρχοµαι σε ανάγκες και δυσκολίες, κατορθώνω να 
επιβιώσω: δουλεύουν όλοι στην οικογένεια και τα βολεύουν ΣΥΝ. τα καταφέρνω, 
τα φέρνω βόλτα, τα βγάζω πέρα (ii) έρχοµαι σε συµφωνία, σε συµβιβασµό: ο 
δικηγόρος αγωνίζεται να τα βολέψει µε τους πιστωτές τού πελάτη του ΣΥΝ. 
συµβιβάζοµαι, τα βρίσκω (γ) (µτφ.) τη βολεύω (καλά) τακτοποιούµαι, 
εξυπηρετούµαι µε τρόπο που µε συµφέρει, συνήθ. διορίζοµαι σε θέση µε 
πλάγια µέσα: είχε έναν γνωστό στο Υπουργείο και τη βόλεψε || αυτός καλά τη 
βόλεψε' εµείς να δούµε... 3. (τριτο-πρόσ. βολεύει, βολεύουν) εξυπηρετεί, δεν 
προκαλεί πρόβληµα: βολεύει αυτή η ηµεροµηνία 4. (µτφ.) εξασφαλίζω σε 
(κάποιον) (συνήθ. µε πλάγιους τρόπους) θέση εργασίας, προνόµιο, αξίωµα 
κ.λπ.: τον βόλεψε ο θείος του στην τράπεζα ΣΥΝ. τοποθετώ, διορίζω 5. (µτφ.) 
βάζω (κάποιον) στη θέση του, του συµπεριφέροµαι όπως του αξίζει, τον κα-
νονίζω- συνήθ. απειλητικά: θα τον βολέψω καλά αυτόν που τόλµησε να σε 
πειράξει! · 6. (!) γαµώ ΣΥΝ. πηδώ' (µεσοπαθ. βολεύοµαι) 7. (α) τακτοποιούµαι 
σε κατοικία, κάθισµα κ.λπ.· αισθάνοµαι οικεία και άνετα (β) εξυπηρετούµαι 
προσωρινά (µε κάτι): βολέψου για σήµερα µε αυτά τα ρούχα και αύριο θα σου 
φέρω καινούργια 8. (κατ' επέκτ.) βρίσκοµαι σε ευνοϊκή θέση, έχω εξασφαλίσει 
καλή οικονοµική, κοινωνική κ.λπ. θέση: έχει βολευτεί καλά µετά την 
κληρονοµιά τής θείας του ΣΥΝ. τακτοποιούµαι 9. (η µτχ. βολεµένος, -η, -ο) 
βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. < *ευβολεύω < µτγν. εϋβολος «καλότυχος, τυχερός» (ιδ. στη ρίψη τού 
ζαριού) < εύ + -βόλος < βολή]. 

βολεψάκιας (ο) {βολεψάκηδες} (οικ.) 1. πρόσωπο που επιδιώκει τη βόλεψή 
του, την άνεση και την καλοπέραση του 2. πρόσωπο που προσπαθεί να 
εξυπηρετείται µε πλάγιους τρόπους. [ΕΤΥΜ < βόλεψη + παραγ. επίθηµα -άκιας, 
πβ. κ. γυαλ-άκιας, µατάκιας]. 

βόλεψη (η) {χωρ. πληθ.} η βολή, το βόλεµα. 
βολή* (η) 1. (α) η ρίψη αντικειµένου από µεγάλη απόσταση: ~ λίθου | σφαίρας | 
ακοντίου | δίσκου ΣΥΝ. ρίψη, εκσφενδόνιση, εξακοντισµός, ριξιά (β) ΑΘΛ. 
(στο µπάσκετ) η ρίψη τής µπάλας προς το καλάθι από συγκεκριµένο σηµείο: 
εκτέλεση βολών 2. (ειδικότ. για πυροβόλο όπλο) η εκτόξευση βλήµατος και ο 
παραγόµενος ήχος: µέχρι την πόλη ακούστηκαν οι - από την άσκηση τού 
πυροβολικού || εύστοχη | δοκιµαστική | επιτυχηµένη | προειδοποιητική ~ ΣΥΝ. 
πυροβολισµός, ριξιά· ΦΡ. (α) βολή κατά βολή | κατά ριπάς τρόπος βολής των 
πυροβόλων όπλων, είτε µε ένα βλήµα (σφαίρα) σε κάθε πάτηµα τής σκανδάλης 
είτε µε πολλά µαζί (ριπές) (β) χαριστική βολή βλ. λ. χαριστικός (γ) απόσταση 
βολής βλ. λ. απόσταση 3. (µτφ.) λόγος που έχει στόχο να προσβάλει, να θίξει 
κάποιον: στη χθεσινή του συνέντευξη εξαπέλυσε βολές κατά των συνυποψήφιων 
του || η δήλωση του υπήρξε ευθεία ~ κατά τού αντιπροέδρου ΣΥΝ. επίθεση, 
κατηγορία. [ΕΤΥΜ αρχ. < *gwol-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwel- «ρίχνω, 
πετώ». Βλ. λ. βάλλω. Οι Γάλλοι εκπαιδευτές που οργάνωσαν τον ελληνικό 
στρατό στις αρχές τού 20ού αι., εισήγαγαν αρκετούς νέους όρους, οι οποίοι 
αποδόθηκαν στην Ελληνική: εκτός βολής (< γαλλ. hors de portée), πεδίο βολής 
(γαλλ. champ de tir), γραµµή βολής (< γαλλ. ligne de tir), χαριστική βολή (< 
γαλλ. coup de grâce) κ.ά.]. βολή' (η) (λαϊκ.) η άνεση, η απουσία κόπου και 
δυσκολίας: θέλει τη ~ της και στην πόλη και στην εξοχή || βρήκε τη ~ του εδώ κι 
έµεινε ΣΥΝ. ευκολία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βολεύω 
(υποχωρητ.)]. βόλι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) το βλήµα πυροβόλου όπλου: τον 
βρήκαν τα ~ των εχθρών κατάστηθα || «δεν µας τροµάζουν των Γερµανών τα 
βόλια» (τραγ. τής Αντίστασης) ΣΥΝ. βολίδα, σφαίρα, µπάλα, οβίδα· ΦΡ. καλό 
βόλι! ευχετ. σε κάποιον που πάει στη µάχη, να είναι εύστοχες οι βολές του. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βόλιν < µτγν. βόλιον, υποκ. τού αρχ. βόλος (βλ.λ.), πβ. κ. 
βάλλω]. -βολία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
σηµαίνουν: 1. εκποµπή, διάχυση: ακτινο-βολία, φεγγο-βολία 2. ρίψη: δισκο-
βολία, τοξο-βολία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. ακτινοβολία, 
αρχ. πετρο-βολία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -βόλος (βλ.λ.)]. Βολιβία (η) 
(ισπ. Republica de Bolivia = ∆ηµοκρατία τής Βολιβίας) κράτος τής Ν. 
Αµερικής µε πρωτεύουσα τη Σούκρε και διοικητικό κέντρο τη Λα Πας, 
επίσηµες γλώσσες την Ισπανική, την Κέτσουα και την Αϊµάρα και νόµισµα το 
µπολιβιάνο. — Βολιβιανός (ο), Βολιβία- 
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νή (η), βολιβιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Bolivia, ονοµασία που δόθηκε στη χώρα στις 6 Αυγούστου 
1825 προς τιµήν τού Νοτιοαµερικανού ελευθερωτή Simon Bolivar (1783-
1830), που έγινε και ο πρώτος πρόεδρος της. Μέχρι τότε ονοµαζόταν Άνω 
Περού, αφού οι δύο χώρες (Βολιβία και Περού) ήταν ενωµένες στην τότε 
ισπανική αυτοκρατορία]. 

βολίδα (η) 1. οτιδήποτε εκτοξεύεται από απόσταση εναντίον στόχου, λ.χ. 
βέλος, ακόντιο κ.λπ. 2. (ειδικότ.) η σφαίρα πυροβόλου όπλου · 3. ΝΑΥΤ. ειδικό 
όργανο µε µορφή βαριδιού, που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση τού βυθού 
των θαλασσών (ώς 50 µέτρα) και για τη µελέτη τής διαµόρφωσης του- 
διακρίνουµε την κοινή βολίδα, που αποτελεί-ται από βαθµολογηµένο σχοινί 
και βαρίδι για µέτρηση µικρών βαθών και τη µηχανική βολίδα που είναι 
συσκευή µέτρησης µεγαλυτέρων βαθών · 4. (µτφ.) (α) (στο ποδόσφαιρο) πολύ 
δυνατό σουτ: «µε ~ από 30 µέτρα σηµείωσε το 2-1» (εφηµ.) (β) (ως επίρρ.) µε 
πολύ µεγάλη ταχύτητα: µόλις του είπα τα νέα, έφυγε - να προλάβει · 5. ΑΣΤΡΟΝ. 
µικρό, φωτεινό ουράνιο σώµα που βρίσκεται σε τροχιά διαρκείας και εκπέµπει 
έντονη λάµψη· είδος διάττοντος αστέρος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. βολίς, -ίδος < αρχ. 
βολή < βάλλω]. 

βολιδοσκοπώ ρ. µετβ. [1889] {βολιδοσκοπείς... | βολιδοσκόπ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. (κυριολ.) µετρώ το βάθος τής θάλασσας µε τη βοήθεια 
βολίδας (βλ.λ., σηµ. 3) ή εξετάζω τη διαµόρφωση τού βυθού ΣΥΝ. 
βυθοµετρώ, βυθοσκοπώ, βολίζω 2. (συνήθ. µτφ.) προσπαθώ µε έµµεσο τρόπο 
να ανακαλύψω τις σκέψεις, τις διαθέσεις (κάποιου). — βολιδοσκόπηση (η). 
[ΕΤΥΜ. < βολίδα + σκοπώ (-έω) «σκοπεύω». Η σηµ. «ανιχνεύω τις 
προθέσεις κάποιου» αποδίδει το αγγλ. sound out]. 

βολίζω ρ. µετβ. {βόλισ-α, -τηκα, -µένος} εξετάζω το βάθος (θάλασσας) ή/και τη 
σύσταση τού βυθού της µε τη βοήθεια βολίδας (βλ.λ., σηµ. 3) ΣΥΝ. 
βολιδοσκοπώ, βυθοσκοπώ, βυθοµετρώ. — βόλισµα (το) κ. βό-λιση (η) [1887], 
βολιστής (ο) [1887]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. βολή < βάλλω]. 

βολικός, -ή, -ό 1. αυτός που προσφέρει άνεση: ~ πολυθρόνα | κάθισµα ΣΥΝ. 
άνετος, αναπαυτικός, εύχρηστος, πρακτικός ANT. άβολος 2. αυτός που 
βολεύει, που δεν προκαλεί πρόβληµα: ~ σηµείο | ώρα | σύστηµα ΣΥΝ. ευνοϊκός 
3. αυτός που υποχωρεί εύκολα στις επιθυµίες των άλλων και γίνεται συχνά 
αντικείµενο εκµετάλλευσης: τον βρήκαν ~ και του φόρτωσαν τις αγγαρείες 
ΣΥΝ. καλόβολος ANT. δύσκολος. — βολικά επίρρ. [ΕΤΎΜ. < βολή < 
βολεύω]. 

βόλιση (η) → βολίζω 
βόλισµα- (το) → βολίζω 
βολιστής (ο) → βολίζω 
βόλλεϋ (το) → βόλεϊ 
βολοβάν (το) (παλαιότ. ορθ. βολ ω βαν) (άκλ.) µικρό, στρογγυλό πα-

ρασκεύασµα από ζύµη σφολιάτας που το εσωτερικό του γεµίζεται µε 
κοµµατάκια τυριών, κρέατος, ψαριού ή θαλασσινών και µε διάφορες σάλτσες. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vol-au-vent (κατά λέξη «πέταγµα στον αέρα»), εξαιτίας τής 
ελαφριάς ζύµης του]. 

βολοδέρνω ρ. → βολοδέρνω 
βολοκόπηµα (το) → βωλοκοπώ 
βολοκόπος (ο) → βωλοκοπώ 
βολοκοπώ ρ. → βωλοκοπώ 
βολονταρισµός (ο) ελλην. βουλησιαρχία- ΦΙΛΟΣ, αντίληψη σύµφωνα µε την 

οποία αναγνωρίζεται στη βούληση πρωταρχική θέση σε σχέση µε τις άλλες 
ανθρώπινες λειτουργίες ή ιδιότητες, λ.χ. τη σκέψη (βλ. κ. λ. βουλησιαρχία). — 
βολονταριστής (ο), βολονταρίστρια (η), βολονταριστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. volontarisme < volonté «θέληση» < λατ. 
voluntas]. 

Βόλος (ο) πόλη και λιµάνι τής Θεσσαλίας, πρωτεύουσα τού νοµού Μαγνησίας. 
— Βολιώτης (ο), Βολιώτισσα (η), βολιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΎΜ. Αβεβ. ετύµου, 
πιθ. < µεσν. Γόλος < τουρκ. Yolkaz < αρχ. Ίωλκός. Η µεταβολή Γόλος > 
Βόλος οφείλεται στην προσπάθεια λογίων τού 19ου αιώνα να συνδέσουν την 
πόλη µε τα αρχ. ουσ. βόλος | βολή «δίχτυ ψαρέµατος» ή βώλος «σβώλος 
χώµατος» (από όπου και η εσφαλµ. γρ. Βώλος)]. 

βόλος (ο) → βώλος 
-βόλος λεξικό επίθηµα ονοµάτων τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής που δηλώνουν 

αυτόν που ρίχνει, πετά κάτι: δισκο-βόλος, κεραυνο-βόλος. [ΕΤΥΜ Λεξικό 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. δισκο-βόλος, κεραυνο-βόλος, τοξο-
βόλος κ.ά.), που προέρχεται από µεταπτωτ. βαθµ. τού ρ. βάλλω (βλ. λ. βολή)]. 

-βόλος. Ένα πλήθος ονοµατικών συνθέτων τής Ελληνικής από το βάλλω 
δηλώνουν «αυτόν ο οποίος βάλλει», είτε πρόκειται για πρόσωπα είτε για 
πράγµατα. Τα ονόµατα αυτά ως µεταρρηµατικά (ρηµατικά σύνθετα) µε 
ενεργητική σηµασία τονίζονται κανονικά στην παραλήγουσα. Τέτοια 
σύνθετα είναι: δισκο-βόλος, σφαιρο-βόλος, φυλλο-βόλος, ακτινο-βόλος, 
κεραυνο-βόλος, σπινθηρο-βό-λος, µυρο-βόλος, φωτο-βόλος, ταχυ-βόλος, 
ευθυ-βόλος, ιο-βόλος, ανθο-βόλος, φεγγο-βόλος κ.ά. Συχνά τέτοια ονόµατα 
χρησιµοποιούνται σε ουδέτερο γένος (κατά παράλειψη τής λ. όπλο) και δη-
λώνουν διαφόρων ειδών όπλα: πυρο-βόλο, πολυ-βόλο, ταχυ-βόλο, φλογο-
βόλο, τηλε-βόλο, µυδραλιο-βόλο, οπλοπολυ-βόλο κ.ά. 

βολπλανέ (το) {άκλ.} τρόπος πτήσης µε πλάγια-καθοδική φορά. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. vol plané]. βολτ (το) {άκλ.} ΗΛΕΚΤΡ. (συντοµ. V) η διεθνής 

µονάδα µετρήσεως τής 

ηλεκτρικής τάσης, η οποία ισούται µε τη διαφορά ηλεκτρικού δυναµικού 
µεταξύ δύο σηµείων αγωγού που µεταφέρει συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα έντασης 
ενός αµπέρ (βλ.λ.), όταν η ισχύς που καταναλίσκεται σε αυτά τα σηµεία είναι 
ίση µε ένα βατ (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. volt, από το όνοµα τού Ιταλού φυσικού Α. Volta, ο οποίος 
εφεύρε την ηλεκτρική στήλη]. 

βόλτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πλήρης περιφορά γύρω από άξονα (υπαρκτό ή 
νοητό): πόσες ~ το λεπτό παίρνει ο έλικας τού βαποριού; || έφερε δύο - το σκοινί 
γύρω από το κατάρτι ΣΥΝ. περιστροφή, γύρος, γυροβολιά· ΦΡ. (λαϊκ.) φέρνω | 
ρίχνω τις βόλτες µου κάνω χορευτικές περιστροφές τού σώµατος µου σε 
λαϊκούς χορούς 2. (συνεκδ.) καθεµιά από τις σπείρες µιας βίδας: έχουν χαλάσει 
οι ~ και δεν βιδώνεται 3. το να περιφέρεται κανείς σε συγκεκριµένο τόπο· στις 
ΦΡ. φέρνω | κόβω βόλτες: έξω απ' την πόρτα µου εδώ και µία ώρα κόβει βόλτες 
ένας άγνωστος 4. η µικρή διαδροµή µε τα πόδια ή µε όχηµα για ψυχαγωγία, η 
µικρής διάρκειας έξοδος από το σπίτι: πάω - στην ακροθαλασσιά | στα µαγαζιά 
|| κάνω ~ µε τα πόδια | µε τ' αµάξι ΣΥΝ. (µε τα πόδια) περίπατος, (λαϊκ.) 
σουλάτσο, τσάρκα · ΦΡ. (α) παίρνω την κάτω βόλτα αρχίζω να πηγαίνω προς 
το χειρότερο ΣΥΝ. χειροτερεύω, επιδεινώνοµαι, παρακµάζω (β) παίρνω την 
πάνω βόλτα πηγαίνω προς το καλύτερο, εµφανίζω ανοδική πορεία ΣΥΝ. 
καλυτερεύω, βελτιώνοµαι (γ) φέρνω (κάποιον) βόλτα κάνω (κάποιον) να 
ενεργεί όπως θέλω, τον φέρνω στα νερά µου, τον τουµπάρω: δεν είναι εύκολο 
να φέρεις βόλτα τέτοιον άνθρωπο (δ) τα φέρνω βόλτα κατορθώνω να 
εξοικονοµήσω τα προς το ζην (γενικότ.) καταφέρνω να υπερβώ τις δυσκολίες 
και τα εµπόδια ΣΥΝ. τα καταφέρνω, τα βγάζω πέρα. — (υποκ.) βολτίτσα κ. 
βολτούλα (η). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. volta «στροφή, γύρος» < λατ. volutus, p. volvere 
«στρέφω, κυλώ»]. 

βολτάζ (το) {άκλ.} ΗΛΕΚΤΡ. η ηλεκτρική τάση µετρηµένη σε βολτ: υψηλό ~. 
[ΕΤΥΜ < ,γαλλ. voltage < volt (βλ. κ. βολτ)]. 

βολταϊκός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που έχει σχέση µε την ηλεκτρική ενέργεια 2. 
ΦΥΣ. (α) βολταϊκή στήλη | βολταϊκό στοιχείο συσκευή για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας (β) βολταϊκό τόξο φωτεινό ηλεκτρικό τόξο που 
σχηµατίζεται ανάµεσα σε δύο αιχµηρές ράβδους άνθρακα (ηλεκτρόδια), οι 
οποίες βρίσκονται σε ικανή διαφορά δυναµικού' χρησιµοποιείται ως φωτεινή 
πηγή στους προβολείς, ως πηγή θερµότητας στους κλιβάνους και στη 
συγκόλληση µετάλλων. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. voltaic < volt. H φρ. 
βολταϊκή στήλη είναι µετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. voltaic pile]. 

βολτόµετρο (το) [1870] {βολταµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. ηλεκτρολυτική συσκευή 
για τη µέτρηση ποσότητας ηλεκτρισµού. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
voltamètre (νόθο συνθ.)]. 

βολτάρω ρ. αµετβ. {βόλταρ-α κ. -ισα} κάνω βόλτα (βλ.λ., σηµ. 3), περίπατο 
ΣΥΝ. βγαίνω βόλτα | τσάρκα, (λαϊκ.) σουλατσάρω. Επίσης (λαϊκ.) βολτέρνω. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. voltare < volta], 

βολτόµετρο (το) {βολτοµέτρ-ου | -ων) ΦΥΣ. όργανο µετρήσεως ηλεκτρικής 
τάσης. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. voltmeter (νόθο συνθ.)]. 

βολφράµιο (το) [1891] {βολφραµίου} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο W) που ανήκει 
στα µέταλλα και χρησιµοποιείται στην κατασκευή τού νήµατος ηλεκτρικών 
λαµπτήρων καθώς και στην παρασκευή ανθεκτικών κραµάτων και σκληρών 
εργαλείων κοπής (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. 
Wolfram, αβεβ. ετύµου, πιθ. < Wolf «λύκος» + -ram < µέσ. άνω γερµ. ram 
«καπνιά, ακαθαρσία». Η λ. σχηµατίστηκε κατά το πρότυπο κυρίων ονοµάτων 
µε α' συνθ. Wolf- µε µειωτική σηµ., αφού το µέταλλο αυτό θεωρείται 
κατώτερης ποιότητας]. 

-βολώ λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν: 
1. ότι (κάποιος/κάτι) χαρακτηρίζεται από µια κατάσταση επαναλαµβανόµενη 
ή ιδιότητα µόνιµη: γεννο-βολώ, φεγγο-βολώ, µοσκο-βολώ 
2. ότι (κάποιος) ρίχνει απλώς ή κατ' επανάληψη (κάτι): λιθο-βολώ, πε-τρο-
βολώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. αγκυροβολώ, 
µτγν. άκτινο-βολώ), που προέρχεται από τα σύνθετα σε -βόλος (βλ.λ.)]. 

βολ ω βαν (το) → βολοβάν 
βόµβα κ. (λαϊκ.) µπόµπα (η) {βοµβών} 1. θήκη γεµάτη µε εκρηκτική γόµωση 

που εκρήγνυται µε µηχανισµό εκπυρσοκρότησης ή µε πρόσκρουση: 
ωρολογιακή (η οποία εκρήγνυται σε καθορισµένο χρονικό σηµείο) | 
δακρυγόνος | εµπρηστική | ατοµική | αυτοσχέδια | βραδυφλεγής ~ || ~ υδρογόνου 
| βυθού | νετρονίου 2. βόµβα µολότοφ αυτοσχέδια βόµβα η οποία 
κατασκευάζεται από µια φιάλη στην οποία τοποθετείται εύφλεκτο υλικό και 
στουπί στο στόµιο 3. (ειδικότ.) ελλειψοειδές κυλινδρικό βλήµα µε πτερύγια 
που περιέχει εκρηκτική γόµωση και έχει µεγάλη εµβέλεια καταστροφής: τα 
αεροπλάνα έριξαν βόµβες κατά τού εχθρικού στόχου 4. (µτφ. ως 
χαρακτηρισµός) για οτιδήποτε απροσδόκητο και αναπάντεχο που προκαλεί 
πολύ µεγάλη έκπληξη: είδηση-βόµβα για τον απροσδόκητο θάνατο τού ηγέτη- 
ΦΡ. (α) βόµβα µεγατόνων για κάτι που προκαλεί πολύ µεγάλη έκπληξη και 
αναστάτωση (β) σκάω | πέφτω σαν βόµβα (συνήθ. για νέο, είδηση) προκαλώ 
µεγάλη έκπληξη, αίσθηση: η είδηση τής δολοφονίας του έπεσε σαν βόµβα στη 
µικρή κοινωνία τού χωριού 5. (µτφ.) οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει 
αναταραχή, πόλεµο ή ανατροπή µιας κατάστασης: ~ στα θεµέλια τής παιδείας 
χαρακτηρίστηκαν από την αντιπολίτευση οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις. — 
(υποκ.) βοµβίτσα (η) κ. βοµβίδιο (το). 
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[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. bomba < λατ. bombus < αρχ. βόµβος. Η λ. επι-
κράτησε µε τη µορφή βόµβα (αντί µπόµπα) λόγω τού συσχετισµού της µε το 
αρχ. βόµβος από την προσπάθεια των λογίων να «διορθώσουν» τη φωνητική 
απόδ. τού ιταλ. bomba]. 

βόµβα ή µπόµπα; Στην προσπάθεια των λογίων να εξελληνίσουν, κατά το 
δυνατόν, τις ξένες (δάνειες) λέξεις και φθογγικά, συχνά παρατηρείται η 
απόδοση των ξένων φθόγγων όχι µε τους αντίστοιχους ελληνικούς (το b ως 
µπ, το d ως ντ κ.τ.ό.), αλλά µε λογιότερους φθόγγους: β αντί µπ, δ αντί ντ 
κ.λπ. Έτσι πλάστηκαν το βόµβα αντί τού µπόµπα (< ιταλ. bomba), 
βοµβαρδίζω αντί µπο-µπαρντίζω (< ιταλ. bombardare) το µοδέρνος (που 
δεν επικράτησε) αντί τού µοντέρνος (< ιταλ. moderno), κορδόνι αντί 
κορντόνι (< ιταλ. cordone) κ.ο.κ. Το φαινόµενο είναι γνωστό ως 
υπερδιόρθω-ση ή υπεραστισµός, ως υπερβολική χρήση µιας αστικής 
προφοράς, που δεν ανταποκρίνεται όµως στην πραγµατικότητα· πβ. τις 
πολλές ξενικές λέξεις µε µπ, ντ, γκ~. µπαλλέτο (ιταλ. balletto), µαραγκός 
(ιταλ. marangone), καµπίνα (< γαλλ. cabine), ντεκολτέ (γαλλ. décolleté) 
κ.λπ. 

Βοµβάη (η) πόλη τής ∆. Ινδίας στην Αραβική Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Bombay < χίντι Mumbai, συντετµ. τ. τού ον. Mumbadevi 
«η θεά Μούµπα», τοπική ινδουιστική θεότητα]. βοµβαρδίζω ρ. µετβ. [1897] 

{βοµβάρδισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. ΣΤΡΑΤ. βάλλω εναντίον (στόχου) µε βόµβες και κατ' επέκτ. κατα 
στρέφω µε ρίψη βοµβών (από πυροβόλο όπλο ή αεροπλάνο): συµµα 
χικά αεροπλάνα βοµβάρδισαν στόχους τού εχθρού 2. (µτφ.) απευθύ 
νω ακατάπαυστα (ειδήσεις, ερωτήσεις, πληροφορίες κ.λπ.) προς κά 
ποιον, βάλλω συνεχώς: οι δηµοσιογράφοι άρχισαν να βοµβαρδίζουν 
τον υπουργό µε ερωτήσεις || τα µέσα ενηµέρωσης βοµβαρδίζουν τους 
τηλεθεατές µε διαφηµίσεις 3. ΦΥΣ. κατευθύνω ταχέως κινούµενα σω 
µατίδια υψηλής ενέργειας προς κάποιον στόχο: ~ πυρήνες ουρανίου 
µε νετρόνια. — βοµβαρδιστής (ο) [1897]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. bombarder < µτγν. λατ. bombarda «κατα-
πέλτης» < λατ. bombus < αρχ. βόµβος]. 

βοµβαρδισµός (ο) [1897] 1. ΣΤΡΑΤ. η βολή εναντίον (στόχου) µε βόµβες και 
κατ' επέκτ. η καταστροφή µε ρίψη βοµβών: αεροπορικός ~|| ο ~ µιας πόλης 2. 
οι ακατάπαυστες (ειδήσεις, ερωτήσεις, πληροφορίες κ.λπ.) που απευθύνει 
κάποιος σε κάποιον 3. ΦΥΣ. η ταχεία προώθηση κινούµενων σωµατιδίων 
υψηλής ενέργειας προς κάποιον στόχο. 

βοµβαρδιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ρίψη βοµβών 
2. βοµβαρδιστικό (το) πολεµικό αεροσκάφος µε κατάλληλο εξοπλι 
σµό για ρίψη συµβατικών ή ατοµικών βοµβών. 

βοµβητης (ο) ΤΕΧΝΟΛ. ηλεκτροµαγνητική συσκευή, τµήµα τού τηλεγραφικού 
εξοπλισµού, που εκπέµπει χαρακτηριστικό βόµβο, ο οποίος ερµηνεύεται ως 
µήνυµα: στα νοσοκοµεία κάθε γιατρός έχει τον ~ του. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
βοµβώ (-έω) < βόµβος]. 

βοµβίδα (η) [1847] µικρή βόµβα. 
βοµβιδοφόρος, -α, -ο [1847] ΣΤΡΑΤ. (για όπλα) αυτός που φέρει και εκτοξεύει 

βοµβίδες (βλ.λ.): ~ πυροµαχικά. 
βοµβιστής (ο) [1839], βοµβίστρια (η) {βοµβιστριών} πρόσωπο που τοποθετεί 

βόµβες. 
βοµβιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τοποθέτηση βόµβας (κάπου): - 

επίθεση κατά των εγκαταστάσεων τής εταιρείας || ~ ενέργεια µιας 
τροµοκρατικής οργάνωσης. 

βόµβος (ο) {χωρ. πληθ.} συνεχής ήχος σε χαµηλή κλίµακα που είναι βαρύς και 
υπόκωφος, όπως αυτός που παράγεται από ορισµένα έντοµα όταν πετούν: από 
ψηλά ακουγόταν ο ~ των αεροπλάνων ΣΥΝ. βοή, βουητό, βούισµα. —βοµβώ ρ. 
[αρχ.] {-είς...}. 
[ETYM αρχ., ηχοµιµητική λ., η οποία ανήκει σε µια µεγάλη οµάδα εκ-
φραστικών όρων που σηµαίνουν «κάνω θόρυβο, ηχώ, στροβιλίζω», πβ. ολλ. 
bommen «θορυβώ», αρχ. σλαβ. bubenü «τύµπανο», πολ. beben, σανσκρ. 
bimba «δίσκος, σφαίρα» κ.ά.]. 

βοµβύκιο (το) {βοµβυκί-ου | -ων} το περίβληµα τής προνύµφης σε ορισµένα 
είδη εντόµων το κουκούλι τού µεταξοσκώληκα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. βοµβύκιον, 
υποκ. τού βόµβυξ (βλ.λ.)]. 

βοµβυκοτροφειο (το) οι εγκαταστάσεις στις οποίες εκτρέφονται 
µεταξοσκώληκες. 

βοµβυκοτροφία (η) [1801] {χωρ. πληθ.} η εκτροφή µεταξοσκωλήκων. 
βόµβυξ (ο) {βόµβ-υκος, -υκα | -υκες, -ύκων} (λόγ.) ο µεταξοσκώληκας (βλ.λ.). 

Επίσης βόµβυκας. [ΕΤΥΜ. αρχ., δάνειο ανατολικής προελ., πβ. περσ. pambak 
«βαµβάκι»]. 

βοναπαρτισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. 1. πολιτικό σύστηµα που εφαρµόστηκε από τη 
δυναστεία την οποία ίδρυσε στη Γαλλία ο Ναπολέων Βοναπάρτης και 
σύµφωνα µε το οποίο η διακυβέρνηση έχει απολυταρχικό χαρακτήρα, ο 
µονάρχης ωστόσο ασκεί την εξουσία µε την εξουσιοδότηση τού έθνους · 2. η 
αλαζονική στάση αυτού που ασκεί την εξουσία. — βοναπαρτιστής (ο). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. bonapartisme]. 

βόνασος (ο) ο ευρωπαϊκός βίσωνας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ· < 
αρχ. βόνας)σ)ος, δάνειο αγν. προελ.]. 

Βόνιτσα (η) πόλη τού νοµού Αιτωλοακαρνανίας στον Αµβρακικό Κόλπο. — 
Βονιτσιώτης (ο), Βονιτσιώτισσα (η), βονιτσιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
Βόνδιτζα < σλαβ. voda «νερό»]. 

Βόννη (η) πόλη τής ∆. (ενωµένης) Γερµανίας στις όχθες τού Ρήνου, 
πρωτεύουσα τής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας τής Γερµανίας µέχρι την 
επανένωση (1991). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Bonn, πιθ. < κελτ. bona «θεµέλιο, οχυρό -
πόλη», από όπου ίσως και η ιταλ. πόλη Bologna, καθώς και η γαλλ. 
Boulogne]. 

βοντβίλ (το) {άκλ.} 1. είδος λαϊκού τραγουδιού µε σατιρικό περιεχόµενο 2. 
(στο τέλος τού Που αι.) θεατρικό είδος, συνδυασµός τραγουδιών και 
µπαλλέτου 3. (κατά τον 19ο αι.) ελαφρά κωµωδία µε κύρια στοιχεία την 
ίντριγκα και τα απροσδόκητα επεισόδια. [ΕΤΥΜ < γαλλ. vaudeville < παλ. 
γαλλ. vaudevire «ευκαιριακό τραγούδι, εποχής», από συµφυρµό των p. vauder 
«γυρίζω» και virer «στρίβω»]. 

βοξίτης (ο) (παλαιότ. ορθ. βωξίτης) {βοξιτών} ΟΡΥΚΤ. το πηλώδες πέτρωµα που 
αποτελείται από οξίδια και υδροξίδια αλουµινίου µε διάφορες προσµείξεις, το 
κύριο µετάλλευµα για την παραγωγή αλουµινίου. — βοξιτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. bauxite < Baux, από την ονοµασία τής 
περιοχής Baux-de-Provence, όπου βρέθηκαν κοιτάσµατα τού ορυκτού]. 

βοοειδή (τα) ΖΩΟΛ. 1. οικογένεια µεγαλόσωµων µηρυκαστικών θηλαστικών 
που περιλαµβάνει τα κατοικίδια βόδια (ταύρους, αγελάδες, µοσχάρια), 
πρόβατα και κατσίκια και τους άγριους συγγενείς τους (αντιλόπες, γαζέλες 
κ.λπ.) 2. (συνήθ. ειδικότ.) η υποοικογένεια που περιλαµβάνει τους ταύρους, 
τις αγελάδες, τα µοσχάρια, τα βουβάλια και τους άγριους συγγενείς τους. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. πληθ. τού µτγν. επιθ. βοοειδής, -ής, -ές]. 

βοοτροφία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} η εκτροφή βοοειδών. [ΕΤΥΜ. 
< βοο- (< αρχ. βοϋς) + -τροφία < τροφή]. 

βορά (η) (χωρ. πληθ.} 1. η τροφή, κυρ. των σαρκοφάγων ζώων: έµεινε άταφος, - 
στα όρνια ΣΥΝ. λεία 2. (µτφ.) ό,τι πέφτει θύµα κάποιου ή γίνεται αντικείµενο 
εκµετάλλευσης: πολλές παραµεθόριες περιοχές αφέθηκαν ~ στις ορέξεις 
βάρβαρων επιδροµέων || αφελείς πολίτες έγιναν ~ αδίστακτων κερδοσκόπων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwer- «καταβροχθίζω, καταπίνω», 
πβ. σανσκρ. girami, λατ. voro, γαλλ. vorace «αδηφάγος» (< λατ. vorax), γερµ. 
Köder «δόλωµα» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. βι-βρώ-σκω «καταβροχθίζω, τρώγω», 
βρώ-σις (-η), βάρα-θρο(ν) (βλ.λ.), πιθ. κ. βρόγχος]. 

βόρακας (ο) ΧΗΜ. (ένυδρο βορικό άλας τού νατρίου) άχρωµο κρυσταλλικό 
στερεό σώµα που χρησιµοποιείται στη µεταλλουργία (αφαίρεση σκουριάς, 
διακόσµηση κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. borax < µεσν. λατ. borax < αραβ. buraq «νιτρικό 
κάλιο» < περσ. burah]. 

Βόρας (ο) όρος τής Β∆. Μακεδονίας στα σύνορα µε τη Γιουγκοσλαβία (βλ. κ. λ. 
Καϊµακτσαλάν). [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

βορβόλακας (ο) ~+ βρικόλακας 
βόρβορος (ο) {βορβόρου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. ακάθαρτη και δύσοσµη λάσπη 

που σχηµατίζεται κυρ. στον πυθµένα λιµανιών, ποταµών, λιµνών, ελών, 
δεξαµενών κ.λπ. ΣΥΝ. βούρκος, ακαθαρσία 2. (µτφ.) το έσχατο όριο τής 
ηθικής κατάπτωσης και τής διαφθοράς: η δυσοσµία από τον - των παράνοµων 
δραστηριοτήτων || κυλιέµαι στον ~ τής ανοµίας | τής αµαρτίας ΣΥΝ. σαπίλα. — 
βορβορώδης, -ης, -ες [αρχ.]. [ΕΤΥΜ- αρχ., ονοµατοποιηµένη λ., όπως 
φαίνεται από τον αναδιπλα-σιασµό (βόρ-βορ-ος). Πιθ. < I.E. *gwor-, αν συνδ. 
µε αρµ. kork «βροµιά, ρύπος»]. 

βόρεια επίρρ. (συντοµ. Β.) στον βορρά ή προς τον βορρά: η Λάρισα κι ο Βόλος 
είναι στη Θεσσαλία, η Έδεσσα είναι πιο ~, στη Μακεδονία || πηγαίνω - || 
άνεµοι που φυσούν από τα ~ || βρίσκεται στα ~ τής Αθήνας. Επίσης (λόγ.) 
βορείως (+γεν.). 

Βόρεια (λόγ. -ος) Θάλασσα (η) τµήµα τού Ατλαντικού Ωκεανού µεταξύ τής Μ. 
Βρετανίας, τής Β∆. Ευρώπης και τής Σκανδιναβικής Χερσονήσου. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. North Sea (πβ. ολλ. Noordzee), την οποία οι 
Ρωµαίοι αποκαλούσαν Oceanus Germanicus]. 

Βόρεια Σινική Θάλασσα (η) τµήµα τής Σινικής Θάλασσας µεταξύ τής Κίνας 
και τής Κορέας· αλλιώς Κίτρινη Θάλασσα. 

βορεινός, -ή, -ό [µτγν.] (σχολ. ορθ. βορινός) (συνήθ. για κατοικίες ή χώρους 
κατοικιών) αυτός που βλέπει προς βορρά: ~ διαµέρισµα | µπαλκόνι | 
παράθυρο. 

βορεινός ή βορινός; o ισχυρότερος τύπος τού επιθέτου στην Αρχαία 
(µεταγενέστερων χρόνων) είναι βορεινός έναντι τού συνήθους επιθ. βόρειος 
(< βόρε-ιος). Τόσο το επίθ. βόρειος όσο και το ουσιαστικό βορέας (µε -ε-) 
φαίνεται ότι επέδρασαν στον σχηµατισµό (και στη γραφή) τού επιθ. 
βορεινός µε -ει-. Από το βορεινός προήλθε ήδη στην Αρχαία 
(µεταγενέστερους χρόνους) ο σχηµατισµός βορινός από τη σύγχυση (στην 
προφορά) -ει- και -ι- και κατά το πρότυπο των πολλών επίθ. σε -ινός 
(χειµερινός, εαρινός, περυσινός, πρωινός, σηµερινός, χθεσινός κ.λπ.). 
Αντιθέτως, τα επίθ. σε -εινός προέρχονται από σιγµόληκτα ουσιαστικά σε -
ος: άλγος -αλγεινός, σκότος - σκοτεινός, έλεος - ελεεινός, όρος - ορεινός, 
κλέος - κλεινός κ.τ.ό. 

βορειοανατολικός, -ή, -ό (συντοµ. ΒΑ.) [1809] 1. αυτός που βρίσκεται ή είναι 
στραµµένος προς το σηµείο τού ορίζοντα ανάµεσα στον βορρά και την 
ανατολή: ~ πλευρά | πρόσοψη | τοίχος | δωµάτιο 2. (ειδικότ. για άνεµο) αυτός 
που έχει διεύθυνση ανάµεσα στον βορρά και την ανατολή, που πνέει από το 
ανάλογο µέρος τού ορίζοντα (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) µέσης, (λαϊκ.) 
γραίγος. — βορειοανατολικά/-ώς [1850] επίρρ. 

βορειοατλαντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Βόρειο Ατλαντικό 2. 
Βορειοατλαντική Συµµαχία το NATO (βλ.λ). 

βορειοδυτικός, -ή, -ό (συντοµ. Β∆.) [1812] 1. αυτός που βρίσκεται ή είναι 
στραµµένος προς το σηµείο τού ορίζοντα ανάµεσα στον βορρά και τη δύση: ~ 
ακτή | παράθυρο | πρόσοψη 2. (ειδικότ. για άνεµο) αυτός που έχει διεύθυνση 
ανάµεσα στον βορρά και τη δύση, που πνέει 
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από το ανάλογο µέρος τού ορίζοντα (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) 
σκίρων, (λαϊκ.) µαΐστρος. — βορειοδυτικ-ά | -ώς [1831] επίρρ. 

βορειοελλαδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη Β. Ελλάδα: ~ 
συνήθεια | έθιµο | φαγητό. Επίσης βορειοελλαδίτικος, -η, -ο. — βο-
ρειοελλαδικά κ. βορειοελλαδίτικα επίρρ. 

Βορειοελλαδίτης (ο) (Βορειοελλαδιτών), Βορειοελλαδιτισσα (η) 
(Βορειοελλαδιτισσών) πρόσωπο που κατάγεται από τη Βόρειο 
Ελλάδα. 

Βορειοηπειρώτης (ο) {Βορειοηπειρωτών), Βορειοηπειρωτισοα (η) 
{Βορειοηπειρωτισσών} πρόσωπο που κατάγεται από τη Βόρειο 
Ήπειρο. — βορειοηπειρωτικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) βορειοηπειρωτι-
κός, -η, -ο. 

βόρειος, -α (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] {-ου κ. (λόγ.) βορεί-ου | -ων κ. (λόγ.) 
-είων, -ους κ. (λόγ.) -είους) 1. αυτός που βρίσκεται στον βορρά ή είναι 
στραµµένος προς βορρά: ~ πλευρά | πρόσοψη | ακτή | παραλία | τοίχος 
|| ~ Θεσσαλία | ηµισφαίριο | σέλας | Ήπειρος ΑΝΤ. νότιος, µεσηµβρινός 
2. αυτός που προέρχεται από τον βορρά: αύριο θα πνεύσουν ~ ισχυροί 
άνεµοι και η θερµοκρασία θα σηµειώσει πτώση 3. (ειδικότ.) αυτός 
που σχετίζεται µε τις χώρες τής Β. Ευρώπης (λ.χ. Γερµανία, 
σκανδιναβικές χώρες): ~ ιδιοσυγκρασία (χαρακτηριστικά: σοβαρότη-
τα, αυτοπειθαρχία έως και ψυχρότητα) | ψυχοσύνθεση 4. Βόρειος (ο), 
Βόρεια (η) (α) αυτός που κατοικεί στις βόρειες χώρες τής Ευρώπης ή 
κατάγεται από αυτές: οι ~ είναι πιο συγκρατηµένοι στις εκδηλώσεις 
τους από τους µεσόγειους (β) αυτός που κατοικεί στις βόρειες 
επαρχίες µιας χώρας: ο εµφύλιος πόλεµος µεταξύ Βορείων και Νο-
τίων στις Η.Π.Α. Επίσης βορεινός, -ή, -ό [µτγν.] (σηµ. 1, 2) (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βορεινός. 

Βόρειος Ήπειρος (η) (Βορείου Ηπείρου} το βόρειο τµήµα τής Ηπεί-
ρου, το οποίο σήµερα περιλαµβάνεται στο κράτος τής Αλβανίας και 
στο οποίο ζει ελληνική µειονότητα. 

Βόρειος Παγωµένος Ωκεανός (ο) ο Αρκτικός Ωκεανός (βλ.λ.). 
Βόρειος Πόλος (ο) 1. το βορειότερο σηµείο τής Γης, το προς Β. ση-
µείο στο οποίο καταλήγει ο νοητός άξονας γύρω από τον οποίο περι-
στρέφεται η Γη ΑΝΤ. Νότιος Πόλος 2. (συνεκδ.) η Αρκτική (βλ.λ.): η 
κατάκτηση τού ~. 

βοριαδάκι (το) {χωρ. γεν.) άνεµος µικρής εντάσεως που πνέει από 
τον βορρά, συνήθ. ψυχρός: φύσηξε ~ και δρόσισε. 

βοριάς (ο) [µεσν.] 1. ο δυνατός και ψυχρός άνεµος που πνέει από βό-
ρεια διεύθυνση: ο ~ φυσά | σφυρίζει | µαίνεται | θερίζει | ουρλιάζει | 
λυσσοµανά || άγριος | τρελός ~ (βλ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.) τρα-
µουντάνα ΑΝΤ. νοτιάς 2. (κατ' επέκτ.) ο σχετικά ψυχρός καιρός που 
επικρατεί όταν πνέει βόρειος άνεµος: σήµερα έχει ψύχρα είναι ~ 3. 
(συνεκδ.) ο βορράς: τράβηξε κατά τον ~ ΑΝΤ. νότος. — (υποκ.) βο-
ριαδάκι (το) (σηµ. 1). 

βοριάς - βορράς. Σήµερα το µεν βοριάς χρησιµοποιείται στον κα-
θηµερινό λόγο για να δηλώσει τον άνεµο, το δε βορράς το αντί-
στοιχο σηµείο τού ορίζοντα, µολονότι τόσο το βορράς στην επίση-
µη ναυτική ορολογία όσο και το αρχ. βορέας (από όπου το βορράς 
και το βοριάς) δηλώνουν και τον άνεµο και το σηµείο τού ορίζο-
ντα, o νεοελλ. τύπος βοριάς είναι ήδη µεσαιωνικός και είναι προϊ-
όν συνιζήσεως (συµπροφοράς σε µία συλλαβή) τού βορέας (πβ. µη-
λέα > µηλιά, νέος > νιος κ.τ.ό.). Το αρχ. βορράς οφείλει τα δύο ρ είτε 
σε συµφωνική προφορά τού ε ως | ή y και αφοµοίωση τού y µε το 
ρ σε δύο ρρ φορέας > ßopyac > βορράς- πβ. αρχ. περιέχοισα > 
περρέχοισα) είτε σε εκφραστικό διπλασιασµό τού ρ (πβ. πάππος, 
όκκος «µάτι», τιττυβίζω κ.ά.). 

βορικός, -ή, -ό [1887] ΧΗΜ. (οξίδιο ή άλας) που περιέχει βόριο (βλ.λ.): 
~ ορυκτό | άλας· ΦΡ. βορικό οξύ ανόργανη, λευκή, κρυσταλλική ου-
σία που χρησιµοποιείται υπό µορφήν διαλύµατος ως αντισηπτικό και 
ως συντηρητικό προϊόντων που αλλοιώνονται εύκολα· περιλαµβάνε-
ται ακόµη στη σύνθεση των σµάλτων και ορισµένων ανθεκτικών γυα-
λιών (λ.χ. στα πυρέξ). 

βορινός, -ή, -ό → βορεινός 
βόριο (το) [1876] (βορίου) ΧΗΜ. αµέταλλο στοιχείο (σύµβολο Β) που 

απαντά ως µαύρο, κρυσταλλικό και πολύ σκληρό στερεό, το οποίο 
χρησιµοποιείται στη µεταλλουργία για την προστασία από την οξί-
δωση, καθώς και στην πυρηνική τεχνολογία και την τεχνολογία των 
υψηλών θερµοκρασιών ΦΡ. οµάδα τού βορίου η τρίτη οµάδα τού πε-
ριοδικού συστήµατος, που περιλαµβάνει τα στοιχεία βόριο, αργίλιο, 
γάλλιο, ίνδιο και θάλλιο (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. bore < bor[ax] «βόραξ» (< αραβ. büraq «ορυκτό άλας»), 
ονοµασία που οφείλεται στην προέλευση τού βορίου από τον 
βόρακα]. 

βορράς (ο) (συντοµ. Β.) {χωρ. πληθ.) 1. ένα από τα τέσσερα σηµεία 
τού ορίζοντα, αυτό που στρέφεται προς τον Βόρειο Πόλο- είναι το ση-
µείο που δείχνει η βελόνα κάθε πυξίδας και το οποίο βρίσκεται στην 
αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση από τον νότο: το παράθυρο βλέπει 
στον ~ || οι άνεµοι από τον ~ είναι ψυχροί- ΦΡ. (α) βορράς πυξίδας εί-
ναι η κατεύθυνση που δείχνει η βελόνη τής µαγνητικής πυξίδας που 
είναι εγκατεστηµένη σε πλοίο και που επηρεάζεται από τα µαγνητι-
κά πεδία τής Γης και τού πλοίου (β) αληθής βορράς είναι ο βόρειος 
γεωγραφικός πόλος τής Γης (γ) µαγνητικός βορράς είναι η κατεύ-
θυνση που δείχνει ελεύθερη µαγνητική βελόνη τοποθετηµένη στην 
ξηρά ή σε ξύλινο πλοίο και που επηρεάζεται µόνο από το µαγνητικό 
πεδίο τής Γης 2. το βόρειο τµήµα νοµού, επαρχίας, χώρας κ.λπ.· (γε-
νικότ.) εκτεταµένη γεωγραφική περιοχή, όχι επακριβώς καθορισµένη, 
µε κύρια χαρακτηριστικά το ψύχος και τις δυσµενείς καιρικές συν-
θήκες: κατάγεται από τη Μακεδονία, τον ελληνικό ~ || οι χώρες τού ~ 

3. (ειδικότ.) Βορράς (ο) οι ανεπτυγµένες και ισχυρές χώρες (ιδ. στην 
Ευρώπη) που βρίσκονται στον βορρά (σηµ. 2), κατ' αντιδιαστολή προς 
τον νότο, τις φτωχές και αναπτυσσόµενες χώρες: το χάσµα Βορρά-
Νότου || πλούσιος Βορράς - φτωχός Νότος 4. (επίσ.) η τραµουντάνα 
(βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βοριάς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βορράς < βορέας (κατά το σχήµα στερεός - στερρός), 
αβεβ. ετύµου. Το διπλό -ρρ- στο βορράς είτε από συµφωνική προφορά 
τού -ε- (ως y) και αφοµοίωση (βορέας > *βοργας > βορράς) είτε από 
απλό εκφραστικό διπλασιασµό τού -ρ-. Αν η αρχική σηµ. τής λ. ήταν 
«βόρειος άνεµος, άνεµος τού βουνού», τότε ίσως συνδ. µε σανσκρ. 
giri «βουνό», αρχ. σλαβ. gora, λιθ. gire «δάσος» κ.ά.]. 

βοσκή (η) [αρχ.] 1. τόπος µε φυσική, χαµηλή βλάστηση, χωρίς ανθρώ-
πινη παρέµβαση (λ.χ. σπορά, καλλιέργεια κ.λπ.), στον οποίο βόσκουν 
τα κατοικίδια, αλλά και µη εξηµερωµένα φυτοφάγα ζώα: το κοπάδι 
βρήκε - ΣΥΝ. βοσκότοπος, λιβάδι, (λόγ.) λειµών 2. (συνεκδ.) χόρτο κα-
τάλληλο για ζωοτροφή: την άνοιξη έχει καλή ~ για τα ζώα 3. το να 
οδηγείται (ζώο) να βοσκήσει σε βοσκοτόπι: πηγαίνω το κοπάδι για ~. 

βόσκηµα (το) [αρχ.] (βοσκήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η βόσκηση, το να 
βοσκεί ένα ζώο: τα γίδια παράτησαν το ~ 2. (συνεκδ.) ο βοσκότοπος. 

βόσκηση (η) -+ βόσκω 
βοσκήσιµος, -η, -ο [1833] κατάλληλος για τη βοσκή ζώων: ~ εκτά-

σεις. 
βοσκόπουλο (το), βοσκοπούλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) 1. νεαρός βοσκός 

ΣΥΝ. τσοπανόπουλο, (µ)πιστικός 2. παιδί βοσκού. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
βοσκός + -πούλο(ν) (υποκ. επίθηµα) < -πουλος < λατ. pullus 
«νεοσσός» < αρχ. πώλος «πουλάρι»]. 

βοσκός (ο) πρόσωπο που βόσκει κοπάδι, που το οδηγεί σε βοσκή 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. τσοπάνος, ποιµένας, (µ)πιστικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµπιστος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. ουσ. που αποσπάστηκε ως αυτοτελής λ. από συνθ. όπως 
ανθο-βοσκός, λωτο-βοσκός, µηλο-βοσκός, πολυ-βοσκός (κ.ά.), τα 
οποία παρουσιάζουν στο β' τµήµα ένα παράγωγο τού αρχ. βόσκω 
(βλ.λ.). Εκτός τής λ. βοσκός, η οποία δήλωνε κυρ. τον βοσκό αιγοπρο-
βάτων, στην Αρχ. χρησιµοποιούνταν επίσης οι λ. ποιµήν (για πρόβα-
τα και βόδια, αργότερα κ. γενικά), αίπόλος και αίγοβοσκός (για γί-
δια), βουκόλος (για βόδια) και οίοπόλος (για πρόβατα). Η συχνή σή-
µερα λ. τσοµπάνης (< τουρκ. çoban) έχει γενική χρήση]. 

βοσκοτόπι (το) {δύσχρ. βοσκοτοπ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) τόπος που παρέ-
χει βλάστηση κατάλληλη για βοσκή φυτοφάγων ζώων ΣΥΝ. βοσκή, λι-
βάδι. Επίσης βοσκότοπος (ο). 

βόσκω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βόσκη-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) οδηγώ 
κοπάδι σε βοσκότοπο και το επιτηρώ ενώ βόσκει: ~ τα πρόβατα | τα 
γίδια ♦ 2. (αµετβ.) (για χορτοφάγο ζώο) περιφέροµαι σε βοσκοτόπι 
και τρώω χορτάρι: τα πρόβατα βόσκουν αµέριµνα · ΦΡ. (µτφ.-σκωπτ.) 
πού βόσκεις; (ποϋ βόσκουσι; Π.∆. Γένεσις 37,16, ερώτηση τού Ιωσήφ 
σχετικά µε το πού µπορούσε να βρει τους ποιµένες αδελφούς του και 
τα κοπάδια τους) (i) πού περιφέρεσαι, πού συχνάζεις;: πού έβοσκες 
τόσον καιρό και δεν ήρθες να µας δεις; (ii) σε κάποιον που είναι αφη-
ρηµένος, που δεν προσέχει: τόση ώρα σου µιλάω- ~. Επίσης βοσκώ (κ. -
άω) [µεσν.] {-εις... κ. -άς...}. — βόσκηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. 
*gwo-. Αν η λ. σχετίζεται µε λιθ. ganjà «αγέλη», τότε προέρχεται από 
συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *gwö-us «βους, βόδι», βλ. κ. λ. βόδι]. 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη κ. Βοσνία (η) [1897] (σερβοκρ. Republika Bosna 
i Hercegovina = ∆ηµοκρατία τής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης) κράτος στο Β. 
τµήµα τής Βαλκανικής Χερσονήσου, πρώην ∆ηµοκρατία τής 
Γιουγκοσλαβίας, µε πρωτεύουσα το Σαράγεβο, επίσηµη γλώσσα τη 
Σερβοκροατική και νόµισµα το δηνάριο Βοσνίας. — Βόσνιος (ο), 
Βόσνια (η), βοσνιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία Βοσνία είναι µεταφορά τού σερβοκρ. Bosna (ιλ-
λυρ. αρχής ή < I.E. *bhog- «ρεύµα») από τον οµώνυµο ποταµό (λέγε-
ται και Savo) που διαρρέει το βόρειο µέρος της. Η ονοµασία Ερζεγο-
βίνη αποτελεί µεταφορά τού σερβοκρ. Hercego-vina < αρχ. γερµ. 
herzég (πβ. γερµ. Herzog) «δούκας», τίτλος τού τοπικού ηγεµόνα 
Stjepan Vukcic (15ος αι.)]. 

Βόσπορος (ο) {Βοσπόρου} πορθµός που συνδέει τον Εύξεινο Πόντο 
µε την Προποντίδα και χωρίζει την Ευρώπη από την Ασία. — Βο-
σπορίτης (ο), Βοσπορίτισσα (η), βοσπόρειος, -α, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *Βοόσ-πορος, θρακικό τοπωνύµιο, τού οποίου το β' συνθ. -
πόρος προέρχεται από το αρχ. πόρος «διάβαση, πέρασµα». Το α' 
συνθ. *Βοοσ- (θρακικό, αγν. ετύµου) συνδέθηκε παρετυµολογικά µε το 
ουσ. βοΰς (γεν. βοός), προκειµένου να αιτιολογηθεί ο µύθος τής 
Ιούς, που µεταµορφώθηκε σε βόδι και πέρασε τον πορθµό. Η τουρκ. 
ονοµ. Karadeniz Bogaziçi σηµαίνει «στενό τής Μαύρης Θάλασσας»]. 

βοστρυχίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {βοστρύχισ-α, -µένος} 1. κάνω τα µαλλιά 
µου µπούκλες, τα κατσαρώνω 2. (µτφ. για κείµενο) επεξεργάζοµαι 
γλωσσικά, χτενίζω. Επίσης βοστρυχώνω. — βοστρύχισµα κ. βο-
στρύχωµα (το) [µεσν.] κ. βοστρύχωση (η). βόστρυχος (ο) {βοστρύχ-
ου | -ων, -ους) (λόγ.) η µπούκλα. — βο-στρυχωτός, -ή, -ό, 
βοστρυχοειδής, -ής, -ές [µτγν.], βοστρυχώδης, -ης, -ες [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. βότρυχος (ίδια σηµ.) < 
βότρυς «αµπέλι, σταφύλι», το οποίο όµως µπορεί απλώς να οφείλεται 
σε σύγχυση µεταξύ των δύο θεµάτων. Κατ' άλλη άποψη, η λ. συνδ. µε 
αρχ. σουηδ. kwaster «κλαδί», µέσ. άνω γερµ. quast «φύλλωµα»]. 
Βοστώνη (η) πόλη και λιµάνι στο ΒΑ. τµήµα των Η.Π.Α. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. Boston, που οφείλει το όνοµα του στο οµώνυµο λιµάνι τής 
περιοχής Λίνκολνσερ στη Μ. Βρετανία, από όπου προέρχονταν οι 
αρχικοί Πουριτανοί άποικοι τής Βοστώνης]. βοτάνη (η) (χωρ. πληθ.) 
1. χορτάρι κατάλληλο κυρίως για ζωοτροφή 2. φαρµακευτικό βότανο. 



βοτάνι 378 βουκόλος 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. βότανο]. 
βοτάνι (το) {βοταν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το βότανο (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) 

φυτό στο οποίο η λαϊκή αντίληψη αποδίδει µαγικές ιδιότητες: το ~ 
τής αγάπης || µαγικό ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. βοτάνων, υποκ. τού αρχ. 
βοτάνη. Βλ. λ. βότανο]. 

βοτανίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {βοτάνισα} ξεριζώνω άγρια χόρτα και ζιζά-
νια από (καλλιεργηµένο χωράφι): ~ το αµπέλι | το χωράφι ΣΥΝ. ξε-
χορταριάζω, ξεβοτανίζω. — βοτάνισµα (το). 

βοτανικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) (επιστηµ.) αυτός που σχετίζεται µε τα 
φυτά: ~ παρασκευάσµατα (β) βοτανικός κήπος κήπος που περιλαµ-
βάνει επιστηµονικώς επιλεγµένα είδη φυτών και χρησιµοποιείται για 
συλλεκτικούς και διδακτικούς σκοπούς ή ως χώρος αναψυχής 2. 
ΒΙΟΛ. βοτανική (η) κλάδος που έχει ως αντικείµενο µελέτης τα φυτά 
και ειδικότ. τη µορφή, τη λειτουργία, τη γεωγραφική εξάπλωση και 
τις ιδιότητες τους. 

βοτάνισµα (το) → βοτανίζω 
βότανο (το) {βοτάν-ου | -ων) ποώδες φυτό, κυρ. αυτό που έχει φαρ-

µακευτικές ιδιότητες (βλ. κ. βοτάνι). 
[ETYM. < µεσν. βότανον < αρχ. βοτάνη < βοτόν «βόσκηµα» < θ. βο-, 
από όπου και το ρ. βό-σκω (βλ.λ.)]. 

βοτανοθεραπεια (η) {χωρ. πληθ.} η θεραπεία διαφόρων παθήσεων 
µε τη βοήθεια βοτάνων. 

βοτανολόνιο (το) [1856] {βοτανολογί-ου | -ων} το βιβλίο που περι-
λαµβάνει κατάλογο φυτών, τα οποία αναφέρονται µε αλφαβητική 
σειρά και µε αντίστοιχο σχέδιο ή εικόνα ΣΥΝ. φυτολόγιο. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. herbier], 

βοτανολόγος (ο/η) [µεσν.] 1. επιστήµονας που συλλέγει φαρµακευ-
τικά βότανα, ερασιτέχνης ή επαγγελµατίας, για ιδιωτική χρήση ή για 
εµπορική εκµετάλλευση 2. επιστήµονας που ασχολείται µε τη βοτα-
νική ΣΥΝ. βοτανικός. — βοτανολογία (η), βοτανολογικός, -ή, -ό 
[1847], βοτανολογώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

βότκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} άχρωµο ποτό µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
οινόπνευµα, που παράγεται κυρ. από σπόρους δηµητριακών (σίκαλη, 
σιτάρι κ.λπ.)· θεωρείται το εθνικό ποτό των Ρώσων: ~ πορτοκάλι (µε 
χυµό πορτοκαλιού). [ΕΤΥΜ. < ρωσ. vodka, υποκ. τής λ. voda 
«νερό»]. 

βότρυς (ο) {βότρ-υος | -υες, -ύων} (αρχαιοπρ.-επιστηµ.) η διάταξη 
που σχηµατίζουν οι καρποί τού αµπελιού, οι οποίοι συγκεντρώνονται 
γύρω από κύριο άξονα ΣΥΝ. τσαµπί. — βοτρυώδης, -ης, -ες [αρχ.] κ. 
βοτρυοειδής, -ής, -ές [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. 
προελλην. δάνειο]. 

βότσαλο (το) µικρή, στρογγυλεµένη από την τριβή τού νερού πέτρα, 
που βρίσκει κανείς σε διάφορα χρώµατα στις παραλίες και στις 
όχθες των λιµνών και των ποταµών. — (υποκ.) βοτσαλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. bozzolo «σβώλος, κουκούλι» < µτγν. λατ. *bottia | 
*boccia «κάλυκας, µπουµπούκι»]. 

βοτσαλωτός, -ή, -ό αυτός που έχει πολλά βότσαλα. 
βου (το) {άκλ.} φθόγγος τής βυζαντινής µουσικής κλίµακας, που 

αντιστοιχεί στο µι τής ευρωπαϊκής. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πα]. 
βουάλ (το) {άκλ.} λεπτό, ηµιδιαφανές ύφασµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. voile 

«ύφασµα, πέπλο» < παλ. γαλλ. veil < λατ. velum], 
βουαλάζ επίθ. {άκλ.} αυτός που είναι κατασκευασµένος από βουάλ 

(βλ.λ.): ~ κουρτίνα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. voilage < voile «πέπλο, ύφασµα» < παλ. γαλλ. veil < 
λατ. velum]. 

βούβα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (λαϊκ.-οικ.) η βουβαµάρα 2. (ως προσταγή 
βούβα!) σταµάτα να µιλάς, σιωπή!: όταν µιλάει ο αδελφός σου, ~ 
εσύ! ΣΥΝ. πάψε!, µιλιά!, τσιµουδιά!, µούγγα!, σκάσε!, σκασµός! 
[ΕΤΥΜ.< βουβαίνω (υποχωρητ.), πβ. κ. µούγγα]. 

βουβαίνω ρ. µετβ. [µεσν.] {βούβα-να, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (κά-
ποιον) να µη µπορεί να µιλήσει, να αρθρώσει κουβέντα: η θλιβερή εί-
δηση τους βούβανε όλους 2. (συνήθ. το µεσοπαθ. βουβαίνοµαι) µένω 
βουβός, σιωπηλός, σταµατώ να µιλώ και σιωπώ: στο άκουσµα τής 
συµφοράς βουβάθηκαν µονοµιάς 3. (η προστ. βουβάσου ως επιφών.) 
σταµάτα να µιλάς ή µη λες τίποτε. — βουβαµός (ο). 

βουβάλι (το) → βούβαλος 
βούβαλος (ο) (κοινό όν. και για το αρσ. και για το θηλ. ζώο) 1. κάθε 

µεγαλόσωµο βοοειδές µε τρίχωµα κοντό και αραιό και µεγάλα κέρα-
τα, κυρ. αυτό που ζει στην Αφρική και την Ασία 2. (µτφ.-µειωτ.) άν-
θρωπος παχύς, άχαρος και δυσκίνητος ΣΥΝ. χοντρός, χοντροµπαλάς, 
άκοµψος. Επίσης βουβάλι (το) [µεσν.]. — βουβάλα (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη λ. βοΰς και µε το συνώνυµο 
λατ. bübulus]. 

βουβαµάρα (η) {χωρ. πληθ.} το να µη µιλά κανείς: µετά τον καβγά, 
έπεσε - στο σπίτι ΣΥΝ. µουγγαµάρα, σιωπή, σιγή. [ΕΤΥΜ. < βουβός 
+ παραγ. επίθηµα -µάρα (βλ.λ.)]. 

βουβός, -ή, -ό κ. (λόγ.) βωβός [µτγν.] 1. αυτός που δεν µιλά, που µέ-
νει σιωπηλός: έµεινε ~ µπροστά στο µέγεθος τής συµφοράς ΣΥΝ. αµί-
λητος, άφωνος· ΦΡ. (στο θέατρο) βουβό πρόσωπο κάθε πρόσωπο τού 
θεατρικού έργου που δεν µιλά κατά τη διάρκεια τής παράστασης, 
αλλά έχει µόνο διακοσµητικό ή υποβοηθητικό ρόλο (λ.χ. το Κράτος 
και η Βία στον Προµηθέα ∆εσµώτη) 2. βουβός | βωβός κινηµατο-
γράφος το σύνολο των ταινιών των πρώτων δεκαετιών τού κινηµα-
τογράφου, όταν δεν ήταν δυνατή η αναπαραγωγή τού ήχου µαζί µε 
την εικόνα: ταινίες τού ~ µε τον Σαρλώ 3. (µτφ.) αυτός που συγκρα-
τείται, που δεν εκφράζεται έντονα, που δεν ακούγεται: ~ κλάµα | θλί-
ψη | πόνος | παράπονο | αγανάκτηση | διαµαρτυρία. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. βωβός, αγν. ετύµου, πιθ. ονοµατοποιηµένος σχηµατισµός σε -
βός]. 

βουβώνας (ο) ΑΝΑΤ. τµήµα τού σώµατος ανάµεσα στους άνω µηρούς 
και τα γεννητικά όργανα, η κοιλότητα που σχηµατίζεται µεταξύ τού 
ανώτερου τµήµατος των ποδιών και τής κοιλιάς ΣΥΝ. (λαϊκ.) ελιά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βουβών, -ώνος, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. 
gavini (ίδια σηµ.) ή µε το αρχ. βουνός (ό) «λόφος», οπότε η αρχική 
σηµ. θα ήταν «οίδηµα στη βουβωνική χώρα»]. 

βουβωνικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τους 
βουβώνες: - πόρος | αύλακα | δακτύλιος | χώρα || - πόνος | κήλη | κοκ-
κίωµα 2. ΙΑΤΡ. βουβωνική πανώλης η πανώλης κατά την οποία εµφα-
νίζεται επώδυνο οίδηµα των λεµφαδένων στις µασχάλες, στον βου-
βώνα και τον λαιµό. 

βουβωνοκήλη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η συχνότερη µορφή κή-
λης, η οποία σχηµατίζεται στη βουβωνική χώρα και ειδικότ. στην 
έξοδο των κοιλιακών σπλάχνων, στον βουβωνικό πόρο· θεραπεύεται 
κυρ. µε χειρουργική επέµβαση. — βουβωνοκηλικός, -ή, -ό. 

Βουδαπέστη (η) η πρωτεύουσα τής Ουγγαρίας. [ΕΤΎΜ. < ουγγρ. 
Budapest. Η πόλη δηµιουργήθηκε από την ένωση (το 1872) των πόλεων 
Buda και Pest, οι οποίες βρίσκονται στις όχθες τού ∆ούναβη. Το 
τόπων. Buda πιθ. ανάγεται σε λ. µε τη σηµ. «νερό», ενώ το Pest 
προέρχεται από σλαβ. pest «φούρνος, καµίνι, κλίβανος»]. 

Βούδας (ο) [1830] ο Ινδός ευγενής Σιντάρτα Γκαουντάµα (563-483 
π.Χ.), που σε ηλικία 29 ετών εγκατέλειψε την πολυτελή ζωή του και 
έγινε περιπλανώµενος ασκητής, για να ιδρύσει ένα από τα σηµαντι-
κότερα φιλοσοφικά και θρησκευτικά συστήµατα τού κόσµου (τον 
βουδισµό). — βουδικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού σανσκρ. buddha «φωτισµένος». Πρόκειται για 
τίτλο και όχι για κύριο όνοµα, όπως άλλωστε και η λ. θεός]. 

βουδισµός (ο) [1847] φιλοσοφικό σύστηµα και θρησκεία µε µεγάλη 
διάδοση στην Α. και Κ. Ασία, βασισµένο στη διδασκαλία τού Βούδα, 
σύµφωνα µε την οποία η θλίψη, ο πόνος, η δυστυχία που επικρατούν 
στη ζωή οφείλονται στον εγωισµό, από τον οποίο πρέπει κανείς να 
απαλλαγεί, για να φθάσει στη λύτρωση, τη νιρβάνα (βλ.λ.). — βου-
διστής (ο) [1864], βουδίστρια (η), βουδιστικός, -ή, -ό [1878]. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. buddhisme]. 

βουερός, -ή, -ό αυτός που παράγει ή χαρακτηρίζεται από µεγάλη βοή: 
~ µελίσσι | πόλη. [ΕΤΥΜ < βουή + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. τροµ-
ερός, γο-ερός]. 

βούζουνας (ο) (λαϊκ.) σπυρί µε πύον ΣΥΝ. καλόγερος, (λόγ.) δοθιή-
νας, µαυρή. Επίσης βούζουνα (η) κ. βουζούνι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
βούζουνα | βουζούνι < βυζούνι < βυζί + παραγ. επίθηµα -ούνι]. 

βουή (η) → βοή 
βουητό (το) 1. υπόκωφος, βαρύς και συγκεχυµένος ήχος (βλ. και λ. 
βοή): το ~ τής θάλασσας 2. (γενικότ.) δυνατός και διαπεραστικός θό-
ρυβος: από µακριά ακουγόταν το χαρωπό ~ των πραµατευτάδων ΣΥΝ. 
σαµατάς, φασαρία, αντάρα ANT. ησυχία. 

βουίζω ρ. αµετβ. {βούι-ξα κ. σπάν. -σα} 1. παράγω βοή: το µελίσσι | η 
µηχανή | το ποτάµι | η θάλασσα | το δάσος | ο αέρας βουίζει ΣΥΝ. 
βοµβώ, ηχώ 2. αντηχώ, αντιλαλώ: όλη η περιοχή βούιζε από τα τρα-
γούδια 3. (µτφ.) ασχολούµαι και συζητώ έντονα για (κάτι), δηµιουρ-
γώ θόρυβο (γύρω από µια υπόθεση): το χωριό βουίζει απ' τις ποµπές 
της || βούιξε η γειτονιά | ο τόπος κι εσύ δεν έµαθες τίποτα; · 4. (για το 
κεφάλι και τα αφτιά) αισθάνοµαι ενοχλητικό βόµβο: βουίζουν τα 
αφτιά µου.Ι το κεφάλι µου 5. (τριτοπρόσ. βουίζει) το ακουστικό τής 
τηλεφωνικής συσκευής µεταδίδει ειδικό σήµα, το οποίο πληροφορεί 
ότι η γραµµή που καλέσαµε είναι κατειληµµένη ΣΥΝ. µιλάει. — βού-
ισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < βουή | βοή ή < αρχ. βοώ (βλ.λ.), κατά τα ρ. -ίζω, από τον αόρ. 
-ησα, που συνέπιπτε φωνητικά µε εκείνον των ρ. σε -ίζω]. 

βουκαµβίλια κ. µπουκαµβίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} διακοσµητικό 
φυτό µε τη µορφή θάµνου ή µικρού δέντρου, τού οποίου τα βράκτια 
(βλ.λ.) έχουν υφή χαρτιού και έντονα χρώµατα (φούξια, ροζ, κίτρινα, 
πορτοκαλί). 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. bougainvillaea < γαλλ. bougainville, όν. Γάλλου θα-
λασσοπόρου]. 

βούκεντρο (το) {βουκεντρών} (παλαιότ.) µακρύ, ξύλινο ραβδί µε σι-
δερένια αιχµή στο ένα άκρο, που το χρησιµοποιούσαν για να κεντρί-
ζονται τα βόδια, ώστε να προχωρούν γρηγορότερα κατά το όργωµα. 
Επίσης βουκέντρα (η). 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. βούκεντρον < βοϋς + κέντρον «κεντρί, σπιρούνι, οξύ 
άκρο»]. 

Βουκεφάλας (ο) το άλογο τού Μ. Αλεξάνδρου, το οποίο δάµασε µι-
κρός και χρησιµοποίησε σε όλες τις µάχες του. [ΕΤΥΜ. µτγν. < επίθ. 
βουκέφαλος < βοϋς + -κέφαλος < κεφαλή]. 

βούκινο (το) το κέρατο που χρησιµοποιείται ως σάλπιγγα· ΦΡ. (µτφ.) 
(α) κάνω (κάτι | κάποιον) βούκινο διαδίδω σε πολλούς, κοινολογώ κάτι: 
εγώ όλα αυτά του τα είπα εµπιστευτικά' πού να φανταστώ ότι θα τα 
κάνει βούκινο! || τον έκανε βούκινο (διέδωσε κάποιο µυστικό σχετικά 
µε κάποιον) ΣΥΝ. διαλαλώ, κοινοποιώ (β) γίνοµαι βούκινο διαδίδεται 
σε πολλούς µυστικό ή σφάλµα µου. 
[ΕΤΥΜ, < µεσν. βούκινον < λατ. bucina < bu- (ηχοµιµητικό πρόθεµα) + 
-cina < p. cano «τραγουδώ»]. 

βουκολικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον βουκόλο: ~ 
ζωή | τραγούδι | έθιµο ΣΥΝ. ποιµενικός 2. ΦΙΛΟΛ. βουκολική ποίηση εί-
δος ποίησης, που αντλεί τα θέµατα της από τη ζωή των ποιµένων. 

βουκόλος (ο) (λόγ.) πρόσωπο που οδηγεί ζώα, και ιδ. βόδια, στη βο-
σκή ΣΥΝ. γελαδάρης, αγελαδοβοσκός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βοϋς + -κόλος «αυτός που φροντίζει (τα βόδια)» (< 
*gwou-kwolos). To β' συνθ. από I.E. *kwel- «περιφέροµαι - ασχολούµαι, 
φροντίζω», (πβ. αρχ. πέλωΙ-οµαι), πβ. ουαλ. bugail, βλ. κ. βοσκός 
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(για το ά συνθ.), τέλος (για το β' συνθ.)]. βουκολώ ρ. µετβ. {βουκολείς... | 
βουκόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} (λόγ.) βόσκω βόδια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βουκολώ (-έω) < βουκόλος (βλ.λ.)]. Βουκουρέστι (το) 
{Βουκουρεστίου} η πρωτεύουσα τής Ρουµανίας. [ΕΤΥΜ. < ρουµ. 
Bucuresti, αβεβ. ετύµου, πιθ. < Bucur, όνοµα τοπικού βοσκού που 
θεωρείται ο ιδρυτής τής πόλης (14ος αι.)]. βούλα (η) → βούλλα 
Βουλγαρία (η) (βουλγ. Republika Bâlgarija = Βουλγαρική ∆ηµοκρα-

τία) κράτος τής ΝΑ. Ευρώπης στη Βαλκανική Χερσόνησο µε πρωτεύ-
ουσα τη Σόφια, επίσηµη γλώσσα τη Βουλγαρική και νόµισµα το λεβ. 
— Βούλγαρος (ο), Βουλγάρα (η), βουλγαρικός, -ή, -ό [I860] κ. (κα-
θηµ.) βουλγάρικος, -η, -ο, Βουλγαρικά κ. (καθηµ.) Βουλγάρικα (τα). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 

[ΕΤΎΜ. µεσν. < Βούλγαρος, αβεβ. ετύµου. Κατά την επικρατέστερη 
άποψη, το όνοµα Βούλγαροι (σε πληθ. και ως Βουργάριοι) προέρχεται 
από το λατ. burgarii «φρουροί, φύλακες πύργων» < burgus «µικρό 
φρούριο, πύργος», ίσως εξαιτίας τού ότι οι πρώτοι κάτοικοι τής πε-
ριοχής χρησιµοποιήθηκαν ως φύλακες των συνόρων µετά την επιδρο-
µή των Ούννων. Η µεταβολή τού ονόµατος σε Βούλγαροι (αντί Βούρ-
γαροι), αν δεν οφείλεται σε ανοµοίωση, ίσως ανάγεται στην αρχ. 
γερµ. λ. bulgha «ανάµειξη», την οποία χρησιµοποιούσαν οι Γότθοι για 
τους Βουλγάρους, επειδή προέρχονταν από επιµιξία των ντόπιων λαών 
µε τους εισβολείς Ούννους]. βουλγαροφωνος, -η, -ο → -φωνος 
Βουλγκάτα (η) η λατινική µετάφραση τής Αγίας Γραφής, που έγινε 
κυρ. από τον Αγ. Ιερώνυµο στα τέλη τού 4ου αι. και υιοθετήθηκε από 
τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία. 

[ΕΤΥΜ. < λατ. Vulgata (Latina) «κοινή (Λατινική)», επειδή µεταφρά-
στηκε στη µεταγενέστερη Λατινική τού 4ου αι. µ.Χ.]. βουλεβαρτο (το) 
1. πλατιά και δενδροφυτευµένη λεωφόρος αστικού κέντρου, 
κατάλληλη για περιπάτους · 2. (α) είδος ελαφρού θεάτρου µε 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα, το οποίο απευθύνεται στο ευρύ κοινό (β) 
(συνεκδ.) κάθε κωµωδία τού παραπάνω είδους ΣΥΝ. µπουλβάρ. — 
βουλεβαρδιέρικος, -η, -ο (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. boulevard, αρχική σηµ. «έπαλξη οχυρού», 
αργότερα «φαρδύς δρόµος κατά µήκος τού οποίου υπάρχουν δέντρα», 
< µέσ. ολλ. bolwerc «φράχτης, τείχος» < bole «ξύλινη σανίδα» + were 
«έργο». Το θεατρικό είδος οφείλει την ονοµασία του στις κεντρικές 
λεωφόρους τού Παρισιού, όπου από τα µέσα τού 19ου αι. ανέβαιναν 
παραστάσεις που αναφέρονταν σε δραµατικές και κωµικές 
καταστάσεις τής µεγαλοαστικής τάξεως. Από τις παραστάσεις των 
εµπορικών θεάτρων των κεντρικών λεωφόρων τού Παρισιού δη-
µιουργήθηκε το ιδιαίτερο θεατρικό είδος, που αρχικά σήµαινε «θεα-
τρικά έργα των λεωφόρων»]. βούλευµα (το) {βουλεύµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. η υποβολή έγκυρης γνώµης ή αποφάσεως κατόπιν σκέψεως 
και συστηµατικής έρευνας: ΤΟ συµβούλιο θα ανακοινώσει αύριο το ~ 
του ΣΥΝ. γνωµοδότηση, ψήφισµα, κρίση 2. ΝΟΜ. απόφαση εκδιδόµενη 
από το δικαστικό συµβούλιο στο πλαίσιο τής λειτουργικής του 
αρµοδιότητας κατά το στάδιο τής ποινικής προδικασίας: 
παραπεµπτικό ~ (µε το οποίο ο κατηγορούµενος εις βάρος τού οποίου, 
κατά τη κρίση τού δικαστικού συµβουλίου, προέκυψαν επαρκείς 
ενδείξεις ενοχής, παραπέµπεται στο ακροατήριο να δικαστεί) || 
απαλλακτικό ~, (µε το οποίο το δικαστικό συµβούλιο είτε αποφαίνεται 
ότι δεν πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία, γιατί δεν προέκυψαν 
καθόλου ή υπάρχουν µόνον ανεπαρκείς ενδείξεις ενοχής, είτε παύει 
οριστικά την ποινική δίωξη, γιατί πέθανε ο κατηγορούµενος ή το 
έγκληµα έχει παραγραφεί, είτε κηρύσσει την ποινική δίωξη 
απαράδεκτη, γιατί δεν υπάρχει έγκληση όπου αυτή απαιτείται, είτε, 
τέλος, παύει προσωρινά την ποινική δίωξη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < βουλεύω < βουλή]. βουλεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο 
σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) 1. κάνω σκέψεις, σχέδια: «Ο στρατός 
δεν βουλεύεται (µόνο πολεµά)» (Στρ. Τσίρκας) ΣΥΝ. σκέπτοµαι 2. 
συσκέπτοµαι, διασκέπτοµαι (ιδ. για σώµατα βουλευτών, δικαστών 
κ.ά.), προκειµένου να καταλήξω σε αποφάσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < βουλή]. βουλευτήριο (το) [αρχ.] 
{βουλευτηρί-ου | -ων} (κυρ. στην αρχαιότητα) το µέγαρο όπου 
συνέρχονται και συνεδριάζουν οι βουλευτές ΣΥΝ. βουλή, κοινοβούλιο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βουλή. βουλευτής (ο/η) {θηλ. βουλευτού} ο 
εκλεγµένος αντιπρόσωπος τού έθνους (τού λαού) στο Κοινοβούλιο, το 
µέλος τής Βουλής: θέτω υποψηφιότητα για ~ || εκλέγοµαι ~ || 
υποψήφιος ~ || ~ επικρατείας (δεν εκλέγεται σε συγκεκριµένη 
περιφέρεια, αλλά βάσει τού συνολικού ποσοστού τού κόµµατος του 
σε όλη την επικράτεια, ανάλογα µε τη σειρά που έχει στο οµώνυµο 
ψηφοδέλτιο) ΣΥΝ. µέλος τού Κοινοβουλίου, κοινοβουλευτικός. Επίσης 
(λαϊκ.) βουλευτίνα (η) [1853] {χωρ. γεν. πληθ.}. — βουλευτικός, -ή, -ό 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ, αρχ. < βουλεύω | -οµαι < βουλή]. βουλευτιλίκι (το) 
{χωρ. γεν.} 1. το αξίωµα τού βουλευτή: το ~ τον χάλασε· έγινε 
αλαζόνας, υπερόπτης 2. (συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο 
κατέχει κανείς το αξίωµα τού βουλευτή ΣΥΝ. βουλευτική θητεία. 
[ΕΤΥΜ. < βουλευτής + -λίκι (βλ.λ.)]. βουλευτοκρατία (η) [1870] 
{χωρ. πληθ.} η κατάσταση κατά την οποία οι βουλευτές επεµβαίνουν 
µε αθέµιτο τρόπο στη δηµόσια ζωή και διοίκηση. βουλή (η) 1. (µε 
κεφ.) (α) το σώµα των αιρετών αντιπροσώπων τού λαού που έχει ως 
κύρια αρµοδιότητα την άσκηση τής νοµοθετικής 

εξουσίας, αποτελεί ένα από τα κύρια όργανα τού κράτους στο δηµο-
κρατικό πολίτευµα και βασίζεται στην αρχή τού αντιπροσωπευτικού 
συστήµατος: η ~ των Ελλήνων || οι συνεδριάσεις τής ~ || η ~ συνέρχε-
ται | εγκρίνει | απορρίπτει | διακόπτει | αρχίζει | επαναλαµβάνει τις 
εργασίες της | ψηφίζει | διαλύεται | αποφασίζει || διάλυση | ολοµέλεια 
τής - || πρόεδρος τής ~ ΣΥΝ. Κοινοβούλιο, εθνική | λαϊκή αντι-
προσωπία, νοµοθετικό σώµα (β) Βουλή των Κοινοτήτων (αγγλ. House 
of Commons) η Βουλή των αιρετών αντιπροσώπων τού λαού τού Ηνω-
µένου Βασιλείου, η οποία αποτελεί ένα από τα δύο νοµοθετικά σώ-
µατα στο βρετανικό κοινοβουλευτικό σύστηµα (το άλλο είναι η Βου-
λή των Λόρδων), ουσιαστικά όµως ταυτίζεται µε ό,τι είναι γνωστό ως 
κοινοβούλιο (βλ.λ.) και έχει αρµοδιότητες ελεγκτικές των δηµόσιων 
οικονοµικών και των ενεργειών τής κυβέρνησης (γ) Βουλή των Λόρ-
δων | Άνω Βουλή (αγγλ. House of Lords | Upper Chamber) αριστο-
κρατικό σώµα από Βρετανούς ευπατρίδες, κληρικούς και ανώτατους 
δικαστικούς που µαζί µε τη Βουλή των Κοινοτήτων συγκροτεί το Βρε-
τανικό Κοινοβούλιο· σήµερα διαθέτει πολύ περιορισµένες αρµοδιότη-
τες, λ.χ. τη λεπτοµερή επεξεργασία και θεώρηση νοµοσχεδίων που 
έχουν διαµορφωθεί αδρώς από τη Βουλή των Κοινοτήτων, την πρώτη 
ακρόαση νοµοσχεδίων που δεν θεωρούνται επίµαχα κ.λπ. (δ) Βουλή 
των Αντιπροσώπων (House of Representatives) το ένα από τα δύο σώ-
µατα από τα οποία αποτελείται το Κονγκρέσο των Η.Π.Α.· τα µέλη 
του εκλέγονται ανάλογα µε τον πληθυσµό κάθε πολιτείας (ε) Βουλή 
των Εφήβων εκπαιδευτικός θεσµός κατά τον οποίο κάθε χρόνο επι-
λέγονται (κατόπιν αξιολογήσεως) µαθητές τής Β' Λυκείου ως εκπρό-
σωποι των µαθητών από όλη την Ελλάδα και άλλων περιοχών όπου 
υπάρχουν ελληνικά σχολεία, προκειµένου να συζητήσουν τα προ-
βλήµατα που απασχολούν τη νέα γενιά και να προτείνουν λύσεις για 
αυτά σε καθορισµένες συνεδριάσεις κατά τα πρότυπα τής Βουλής 
(στ) Κάτω Βουλή η βουλή που συνήθως παίρνει τις κύριες αποφά-
σεις και εκλέγεται απευθείας, στις δηµοκρατίες που υπάρχει Άνω και 
Κάτω Βουλή, όπου η Άνω είναι συνήθως η Γερουσία 2. (συνεκδ.) το 
κτήριο στο οποίο συνεδριάζουν οι βουλευτές (βλ.λ.): µπροστά στη ~ 
γίνονται συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας ΣΥΝ. κοινοβούλιο · 3. οριστική 
και τελεσίδικη κρίση- ό,τι προβάλλεται ως εξαγόµενο τής βούλησης 
και τής επιθυµίας: σταθερή | θεία | ανεξιχνίαστη ~ ΣΥΝ. απόφαση, 
θέληση, επιθυµία, σκέψη- ΦΡ. άλλαι µεν βαυλα'ι ανθρώπων άλλα δε 
Θεός κελεύει άλλα θέλουν οι άνθρωποι κι άλλα προστάζει ο Θεός- 
για περιπτώσεις στις οποίες η εξ,έλ,ιξη των πραγµάτων είναι αντίθετη 
προς την επιθυµία µας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βολ-σά | *βολ-να, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwel- «ρί-
χνω, πετώ», από όπου και το ρ. βάλλω (βλ,λ.). Η σηµασιολ. µετάβαση 
εξηγείται από φρ. όπως βάλλοµαι έν θυµφ | µετά φρεσί «βάζω στο 
µυαλό µου, σκέφτοµαι» (βλ. κ. βούλοµαι)]. 

Βουλή - Κοινοβούλιο - Βουλευτήριο - Παρλαµέντο. Η Ελλάδα, 
κατεξοχήν κοιτίδα των δηµοκρατικών θεσµών, χρησιµοποίησε νω-
ρίς, ήδη στην αρχαιότητα, τους όρους Βουλή, Βουλευτήριο και Κοι-
νοβούλιο, για να δηλώσει τον χώρο συνάντησης και σύσκεψης για 
τα κοινά. Κοινή ρίζα και των τριών όρων είναι η βουλή, που δηλώ-
νει τη «σκέψη», τη διαδικασία τού «συσκέπτεσθαι» και «διαλέγε-
σθαι», έναντι λ.χ. τού αγγλ. Parliament (Που αι.) που σήµαινε τον 
«χώρο συζητήσεων, συνοµιλιών» (ανάγεται στο αρχ. γαλλ. 
parlement από το p. parler «µιλώ, συζητώ» < όψιµο λατ. parabolare). 
Στη νεότερη Ελλάδα αναβίωσαν το Βουλή και το Βουλευτήριο και 
αργότερα το Κοινοβούλιο, αφού πήγε στις πρώτες δεκαετίες τού 
19ου αι. να χρησιµοποιηθεί το Κοινοβουλευτήριο. o όρος κοινο-
βουλευτισµός χρησιµοποιήθηκε από το 1887 για να αποδώσει το 
ξέν. parlamentarisme. 

βούληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1.(λόγ.) η επιθυµία: τον 
κράτησε στη ζωή η ισχυρή του ~ να συνεχίσει το έργο του || πολιτική | 
θεία | ανθρώπινη | λαϊκή | ελεύθερη | ασθενής ~ ΣΥΝ. θέληση, προ-
αίρεση- ΦΡ. (α) κατά βούλησιν σύµφωνα µε αυτό που επιθυµεί κα-
νείς: ενεργώ - || πυρ - (β) (αρχαιοπρ.) ιδία | οικεία βουλήσει µε τη θέ-
ληση µου, χωρίς εξαναγκασµό: προσήλθε ~ στο δικαστήριο (γ) ελευ-
θερία βουλήσεως βλ. λ. ελευθερία (δ) ΝΟΜ. δήλωση βουλήσεως βλ. λ. 
δήλωση 2. ΨΥΧΟΛ. η ψυχική ενέργεια - λειτουργία που εκδηλώνεται 
ως συνειδητή προσπάθεια για την επίτευξη συγκεκριµένου σκοπού. 
— βουλητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. βούλησις < βούλοµαι (βλ.λ.). Η φρ. κατά βούλησιν απο-
δίδει το γαλλ. à volonté]. 

βουλησιαρχία (η) ΦΙΛΟΣ. 1. µεταφυσική θέση που θεωρεί τη βούλη-
ση υπέρτατη αρχή τού σύµπαντος και ουσία κάθε όντος (βλ. κ. λ. βο-
λονταρισµός) 2. θεωρία τής φιλοσοφίας κατά την οποία η σκέψη 
εξαρτάται όχι µόνο από τη νόηση, αλλά και από τη βούληση. Επίσης 
βουλησιοκρατία. — βουλησιαρχικός, -ή, -ό κ. βουλησιοκρατικός 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. voluntarisme. Βλ. κ. βολονταρισµός]. 

βουλησιοκρατία (η) -> βουλησιαρχία 
βουλησιοκρατικός, -ή, -ό → βουλησιαρχία 
βουλητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη βούληση: ~ 

ενεστώτας (βλ. λ. ενεστώτας). 
βουλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βούλια-ξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. 

κάνω (κάτι) να πάει στον πυθµένα, βυθίζω: τεράστια κύµατα βού-
λιαξαν τη βάρκα ΣΥΝ. βυθίζω, (κατα)ποντίζω 2. (ειδικότ.) προκαλώ 
καθίζηση (σε κτίσµα, περιοχή κ.λπ.): το χιόνι βούλιαξε τη σκεπή ΣΥΝ. 
κατακρηµνίζω, καταρρίπτω 3. (µτφ.) καταστρέφω (κυρ. οικονοµικά): 
οι αλόγιστες σπατάλες βούλιαξαν το ταµείο ♦ (αµετβ.) 4. υποχωρώ 
προς τον πυθµένα, βυθίζοµαι στο νερό: ελληνικό φορτηγό πλοίο βού-
λιαξε στα ανοιχτά τής Κορσικής ΣΥΝ. βυθίζοµαι, καταποντίζοµαι 5. 
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υφίσταµαι καθίζηση: µετά τις τελευταίες πληµύρες βούλιαξαν δρόµοι 
και γέφυρες ΣΥΝ. υποχωρώ, κατακαθίζω 6. σχηµατίζω βαθούλωµα, 
υποχωρώ προς τα µέσα (κυρ. µετά από πίεση): η πόρτα τού αυτο-
κινήτου βούλιαξε µετά τη σύγκρουση 7. (µτφ.) αφήνοµαι να παρα-
συρθώ από (δυσάρεστες καταστάσεις) ή αισθάνοµαι να κυριεύοµαι 
από (δυσάρεστο συναίσθηµα): µετά την τελευταία αποτυχία βούλιαξε 
στην ηττοπάθεια ΣΥΝ. βυθίζοµαι 8. (µτφ.) καταστρέφοµαι (κυρ. στον 
οικονοµικό τοµέα), αποτυγχάνω: η επιχείρηση βούλιαξε στα χρέη || 
«βούλιαξε το σχέδιο για τη σωτηρία τής Βενετίας» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
πτωχεύω, πέφτω έξω, φαλιρίζω. — βούλιαγµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
βουλίζω < µτγν. βολίζω «ρίχνω τη βολίδα, για να εξετάσω το βάθος τής 
θάλασσας» < αρχ. βολή]. 

βουλιµία (η) {χωρ. πληθ.} 1. αίσθηµα εντονότατης πείνας που απαιτεί 
άµεση ικανοποίηση: όρµησε στο τραπέζι και άρχισε να καταβροχθίζει 
το φαγητό µε ~ ΣΥΝ. αδηφαγία, λαιµαργία ΑΝΤ. κορεσµός, κόρος, 
χορτασµός 2. ΙΑΤΡ. ακατάσχετη πείνα που οφείλεται σε ψυχοπαθολο-
γικά αίτια: η ~ είναι συνηθισµένη στις νοικοκυρές που µένουν κλει-
σµένες στο σπίτι ΑΝΤ. νευρική (ψυχογενής) ανορεξία 3. (µτφ.) η ακό-
ρεστη επιθυµία για απόκτηση: η εισπρακτική ~ τού Υπουργείου Οι-
κονοµικών ΣΥΝ. απληστία, αδηφαγία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < βούλιµος < βου- (< αρχ. βοϋς) + λιµός «πείνα», οπότε 
η λ. θα σήµαινε αρχικά αυτόν που πεινάει σαν βόδι· πβ. νεοελλ. πει-
νάω σαν λύκος, γαλλ. j'ai une faim de loup κ.τ.ό.]. 

βουλιµικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τη βουλιµία: ~ τάσεις 
|| (κ. ως ουσ.) οι ~ καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες τροφίµων ΑΝΤ. 
ανορεκτικός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ελληνογενούς αγγλ. bulimic]. 

βουλκανιζατέρ (το) {άκλ.} συσκευή (ή και ολόκληρο συνεργείο) για 
τη συγκόλληση, επισκευή και αντικατάσταση φθαρµένων ελαστικών 
αυτοκινήτων. 
[ΕΤΥΜ.· < Ύαλλ. vulcanisateur < vulcaniser < αγγλ. p. vulcanise < λατ. 
Vulcanus «Ήφαιστος, ο θεός τής φωτιάς»]. 

βουλκανισµός (ο) ΤΕΧΝΟΛ. 1. χηµική επεξεργασία τού καουτσούκ µε 
θείο, που αποσκοπεί στη βελτίωση των φυσικών και µηχανικών 
ιδιοτήτων του (λ.χ. τής ελαστικότητας, τής στεγανότητας του κ.λπ.) 
ΣΥΝ. θείωση 2. (ειδικότ.) η αναγόµωση ελαστικών. — βουλκανίζω ρ. 
[ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. vulcanisation. Βλ. κ. βουλκανιζατέρ]. 

βούλλα (η) (σχολ. ορθ. βούλα) {χωρ. πληθ.} 1. η σφραγίδα 2. (συνεκδ.) 
το αποτύπωµα τής σφραγίδας: η προέλευση των εµπορευµάτων ανα-
γνωρίζεται, αν διαβάσει κανείς τη - τους ΣΥΝ. αποτύπωµα, σήµα· ΦΡ. 
(µτφ.) µε τη βούλλα (ως χαρακτηρισµός) για προϊόν εγγυηµένης ποι-
ότητας: καρπούζι µε δοκιµή και µε τη ~ 3. (κατ' επέκτ.) επίσηµο έγ-
γραφο (λ.χ. άδεια, εξουσιοδότηση κ.λπ.) που φέρει σφραγίδα | σφρα-
γίδες, για να πιστοποιεί τη γνησιότητα του: παπική ~ 4. η στρογγυ-
λόσχηµη κηλίδα, το στρογγυλόσχηµο σηµάδι µε χρώµα που διαφέρει 
από την υπόλοιπη επιφάνεια: τα σκυλιά τής ∆αλµατίας είναι άσπρα 
µε µαύρες - ΣΥΝ. στίγµα, σηµάδι 5. λακκάκι στο σαγόνι ή στα µά-
γουλα 6. ΑθΛ. άσπρη βούλλα το σηµείο τού ποδοσφαιρικού γηπέδου, 
ασβεστωµένο ή βαµµένο µε άσπρη µπογιά, όπου τοποθετείται η µπά-
λα, για να χτυπηθεί πέναλτι. [UXM < µτγν. βούλλα < λατ. bulla 
«κόσµηµα θύρας ή ζώνης»]. 

βούλλα ή βούλα; Με τη γενικότερη αρχή τής απλογράφησης των 
ξένων (δάνειων) λέξεων -γράφονται µε ένα αντί για δύο όµοια 
σύµφωνα κ.λπ.- η λ. γράφεται ως βούλα. Ωστόσο, για δάνειες λέ-
ξεις που είναι ήδη αρχαίες, όπως η λ. βούλλα που προέρχεται από 
το λατ. bulla, ή όπως το κολλήγας από το λατ. collega, η αρχαιότητα 
τής χρήσης τους θα δικαιολογούσε περισσότερο τη γραφή µε διπλό 
σύµφωνο, ήτοι βούλλα. Ανάλογα θα πρέπει να γραφούν και τα 
βουλλώνω, βούλλωµα, βουλλοκέρι. 

βουλλοκέρι (το) [µεσν.] (σχολ. ορθ. βουλοκέρι) {δύσχρ. βουλλοκερ-
ιού | -ιών} είδος κεριού, ρητινώδης ύλη ισπανικής προελεύσεως, που 
χρησιµοποιούσαν παλαιότερα για το σφράγισµα εγγράφων, επιστο-
λών κ.λπ. ΣΥΝ. (λόγ.) σφραγιδόκηρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βούλλα. 

βούλλωµα (το) [µεσν.] (σχολ. ορθ. βούλωµα) {βουλλωµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. το να βουλλιόνει κανείς κάτι ΣΥΝ. σφράγισµα, σφράγιση, 
πωµατισµός, κλείσιµο ΑΝΤ. αποσφράγιση, απόφραξη, άνοιγµα 2. το 
αντικείµενο µε το οποίο κλείνονται ερµητικά οπές ή δοχεία: το ~ τού 
µπουκαλιού | τού βαρελιού ΣΥΝ. πώµα, τάπα, σκέπασµα, µπούλι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βούλλα. 

βουλλώνω (σχολ. ορθ. βουλώνω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βούλλω-σα, -θη-
κα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κλείνω (κάτι) ερµητικά, εφαρµόζοντας πώµα ή 
καπάκι: ~ δοχείο | µπουκάλι | βαρέλι ΣΥΝ. φράσσω, ταπώνω, πωµατί-
ζω, στουµπώνω, καπακώνω, σφραγίζω ΑΝΤ. ανοίγω, αποφράσσω, απο-
σφραγίζω- ΦΡ. (µτφ.) (α) το βουλλώνω σιωπώ, δεν βγάζω κουβέντα, 
αποστοµώνοµαι: όταν µε είδε και σηκώθηκα, το βούλλωσε || Βούλ-
λωσ' το επιτέλους! Μας ζάλισες! (β) βουλλώνω τ' αφτιά (µου) αρ-
νούµαι να ακούσω (γ) βουλλώνω τρύπες καλύπτω έξοδα, τακτοποιώ 
εκκρεµείς λογαριασµούς: περιµένουµε το δώρο των Χριστουγέννων, 
για να βουλλώσουµε µερικές τρύπες (δ) διαβάζω βουλλωµένο γράµ-
µα έχω την ικανότητα να διαβλέπω σκέψεις, προθέσεις, προβληµατι-
σµούς, µελλοντικές ενέργειες κ.λπ. ♦ 2. (αµετβ.) παθαίνω απόφραξη, 
κλείνω: βούλλωσε ο νιπτήρας | ο νεροχύτης | η τρύπα || βουλλωµένη 
µύτη (από κρυολόγηµα) || βούλλωσαν τ' αφτιά µου ΣΥΝ. φράσσοµαι 
ΑΝΤ. ξεβουλλώνω, αποφράσσοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βούλλα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. βούλλα]. 

βουλλωτήρι (το) [µεσν.] (σχολ. ορθ. βουλωτήρι) {βουλλωτηρ-ιού | -
ιών} µηχάνηµα για την τοποθέτηση πωµάτων στο στόµιο φιάλης. 

βούλοµαι ρ. µετβ. αποθ. (βουλήθηκα) (αρχαιοπρ.-διαλεκτ.) θέλω. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. θέλω, αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βόλ-σ-οµαι, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwel- «ρίχνω, πε-
τάω», από όπου και το ρ. βάλλω (βλ.λ.). Οµόρρ. βουλή, βουλευτής, 
βούλευµα κ.ά. Εκφράσεις όπως βάλλεσθαι εν θυµφ | µετά φρεσί κ.τ.ό. 
δείχνουν ότι η σηµασιολ. µεταβολή «ρίχνω → θέλω» στηρίχθηκε κυρ. 
σε φράσεις που σήµαιναν «βάζω στο µυαλό (µου), ρίχνοµαι σε 
κάτι»]. 

βούλωµα (το) → βούλλωµα 
βουλώνω ρ. → βουλλώνω 
βουλωτήρι (το) -> βουλλωτήρι 
βουναλάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό σε ύψος και όγκο βουνό ΣΥΝ. 
λόφος 2. (µτφ.) αυτός τού οποίου ο όγκος ή το σχήµα µοιάζει µε µι-
κρό βουνό: τα παιδιά έφτειαχναν βουναλακια στην άµµο. Επίσης 
βουνάκι [µεσν.] κ. βουνί [µεσν.]. 

βούνευρο (το) µαστίγιο για την κατασκευή τού οποίου χρησιµοποι-
είται το δέρµα ή το αυχενικό νεύρο τού βοδιού ΣΥΝ. βούρδουλας. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βούνευρον< βους«βόδι» + νεϋρον«µαστίγιο»]. 

βουνήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. βουνίσιος) 1. αυτός που σχετίζεται µε 
το βουνό: ~ αέρας | αεράκι | πνοή | όγκος ΣΥΝ. ορεινός 2. (για πρόσ.) 
αυτός που κατοικεί στο βουνό ή σε τοποθεσία κοντά σε βουνό ΣΥΝ. 
ορεσίβιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

βουνήσιος - ορεινός. Το βουνήσιος σηµαίνει περισσότερο αυτόν 
που κατάγεται ή ζει σε βουνά (και αντιστοιχεί προς το λόγιο ορει- 
βίσιος), µεταφορικά τον άξεστο και, λιγότερο, χρησιµοποιείται για 
αναφορές στο βουνό γενικότερα (βουνήσιος αέρας). Το ορεινός 
χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά µε γεωγραφική σηµασία 
(ορεινή περιοχή, ορεινό έδαφος, ορεινή έκταση κ.τ.ό.). Ως προς την 
ορθογραφία τού βουνήσιος η κανονική γραφή των επιθ. σε -ήσιος 
είναι µε -η- (πβ. ηµερήσιος, καµπήσιος, ετήσιος, παραπανήσιος 
κ.λπ.) και όχι µε -ι-. → -
ήσιος 

βουνό (το) 1. φυσικό ύψωµα τής επιφάνειας τής Γης, το οποίο φθάνει 
σε µεγάλο ύψος (πβ. κ. λ. όρος): «Ο Όλυµπος κι ο Κίσσαβος, τα δυο ~ 
µαλώνουν» (δηµοτ. τραγ.) || κακοτράχαλο | ψηλό | απότοµο | χιονι-
σµένο | φαλακρό | απάτητο ~ ΣΥΝ. όρος· ΦΡ. (α) παίρνω τα βουνά φεύ-
γω, πηγαίνω µακριά, κυρ. επειδή αισθάνοµαι απόγνωση και απελπι-
σία (β) βγαίνω στο βουνό γίνοµαι αντάρτης (γ) η τρέλα δεν πάει στα 
βουνά η τρέλα είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων (λέγεται ως 
σκωπτ. σχόλιο για πράξεις παράλογες) (δ) βουνό µε βουνό δεν σµί-
γει δύο άνθρωποι δεν αποκλείεται ποτέ να συναντηθούν, µόνο τα 
βουνά δεν συναντώνται (λέγεται σε περίπτωση συνάντησης µετά από 
πολύ καιρό) (ε) µαθηµένα | συνηθισµένα τα βουνά από | στα χιόνια για 
ανθρώπους συνηθισµένους στις ταλαιπωρίες και ως εκ τούτου 
ανθεκτικούς στις κακουχίες και τις συµφορές (στ) αϊτό το βουνό κα-
τέβηκε για αγροίκο και άξεστο άνθρωπο (ζ) (να ζήσεις) σαν τα ψη-
λά βουνά ευχετ. για µακροζωία (η) στα όρη, στ' άγρια βουνά (ρήση 
τού ξεµατιάσµατος) πολύ µακριά από τους ανθρώπους (θ) (παροιµ.) 
αν | όταν | άµα δεν πάει ο Μωάµεo στο βουνό, πάει το βουνό στον 
Μωάµεo για περιπτώσεις στις οποίες αναγκάζεται να πάρει κανείς 
την πρωτοβουλία να συναντήσει κάποιον, επειδή αλλιώς δεν θα γίνει 
η συνάντηση 2. (συνεκδ.) η τοποθεσία που βρίσκεται σε µεγάλο υψό-
µετρο, ορεινή περιοχή: γεννήθηκε και µεγάλωσε στο - || (παροιµ.) «οι 
κάµποι τρέφουν άλογα και τα ~ λεβέντες» 3. (µτφ.) για κάτι που εµ-
φανίζεται µεγάλο σε όγκο: αντίκρισαν ένα ~ σκουπίδια || ~ οι δυσκο-
λίες ΣΥΝ. πληθώρα, αφθονία, πλήθος, σωρός· ΦΡ. τύχη βουνό πολύ µε-
γάλη τύχη: µετά από τέτοιο τρακάρισµα είναι θαύµα πώς γλύτωσε-
είχε ~! 4. (µτφ.) οτιδήποτε θεωρείται πολύ δύσκολο ή ανυπέρβλητο: 
αυτή η δουλειά µού φαινόταν ~ και δεν αποφάσιζα ποτέ να αρχίσω || 
θέλαµε να θέσουµε σε λειτουργία το εργοστάσιο, αλλά η αντίσταση των 
κατοίκων ορθώθηκε ~ µπροστά µας ΣΥΝ. σκόπελος, φραγµός, 
δυσχέρεια. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βουνόν < αρχ. βουνός (ό), αγν. ετύµου, λ. τής δωρικής 
διαλέκτου, που συνδ. µε το ουσ. βουβών]. 

βουνό - όρος - λόφος - γήλοφος - ύψωµα. Η λ. όρος (το), που δή-
λωνε στην Αρχαία γενικά το βουνό, χρησιµοποιείται σήµερα πε-
ρισσότερο ως γεωγραφικός τεχνικός όρος, ιδίως µε ονοµασίες 
βουνών (το όρος Όλυµπος, Αραράτ, τα Ιµαλάια όρη). Τη γενική ση-
µασία «φυσικό ύψωµα τής επιφάνειας τής Γης» τη δηλώνει σήµε-
ρα η λ. βουνό. Πρόκειται για αρχαία λ. (ο βουνός), που αρχικά δή-
λωνε «το χαµηλό όρος, τον λόφο», και που άλλαξε γένος µε πρό-
τυπο το ουδέτερο γένος τής λ. όρος (το βουνό όπως το όρος). Κάθε 
υπερυψωµένη επιφάνεια τής γης χαρακτηρίζεται γενικότερα µε τη 
λ. ύψωµα. Μικρότερου ύψους βουνά χαρακτηρίζονται ως λόφοι ή, 
µε έναν πιο τεχνικό όρο, ως γήλοφοι. Η λ. γήλοφος και γεώλοφος 
είναι ήδη αρχαία και δήλωνε τον λόφο, µια που η λ. λόφος, επίσης 
αρχαία, δήλωνε κυρίως τον αυχένα και (για ζώα) τον τράχηλο και 
τη χαίτη (πβ. τη λ. λοφίο) και, δευτερευόντως µόνο, τον λόφο. 

βουνοκορφή (η) η κορυφή τού βουνού: απάτητη | χιονισµένη | µυτερή 
~ ΣΥΝ. κορφοβούνι, ακρώρεια. 

βουνοπλαγιά (η) η πλαγιά βουνού (συνήθ. οµαλή και σχεδόν επίπεδη, 
όχι απότοµη): χιονισµένη | καταπράσινη - ΣΥΝ. (λόγ.) κλιτύς. 

βουνοσειρά (η) [1890] σειρά από βουνά, από χαµηλά κυρ. όρη ΣΥΝ. 
οροσειρά, λοφοσειρά. 

βουντού (το) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. παραδοσιακή µαγικοθρησκευτική λα-
τρεία τής Αϊτής, η οποία αναπτύχθηκε από τους µαύρους τής Αφρι-
κής που µεταφέρθηκαν στην Αϊτή ως σκλάβοι· έχει ως ιδιαίτερο χα-
ρακτηριστικό της την έκσταση στην οποία φθάνουν οι πιστοί σε ει- 
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δικές τελετές και την «κυρίευση» τους από τους θεούς που επικα-
λούνται: κάνω σε κάποιον ~ (κάνω µάγια βουντού εναντίον κάποιου). 
[ΕΤΥΜ. Ξέν. όρ., πβ. αγγλ. voodoo < γαλλ. voudou (Λουιζιάνα, Η.Π.Α.) < 

γλώσσα Έβε (Αφρική) vo'du «δαίµονας, φετίχ»]. βουρ επιφών.· 
δηλώνει παραίνεση και προτροπή για δράση, για κίνηση: ~ σου λέω 
και µη φοβάσαι! ΣΥΝ. πάµε, µπρος, φύγαµε-  ΦΡ. (οικ.-µτφ.) βουρ στον 
πατσά! όρµησε να πιάσεις την ευκαιρία! [ΕΤΥΜ· Ηχοµιµητική λ.]. 
βουρβόλακας κ. βουρβούλακας (ο) → βρικόλακας Βουργουνδία (η) 
περιοχή τής Α. Γαλλίας µε µεγάλη παράδοση στην παραγωγή κρασιού. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. λατ. Burgundia (γαλλ. Burgogne) < Burgundi, γερµ. φύ-
λο που εγκαταστάθηκε στην περιοχή κατά τον 4ο και 5ο αι. µ.Χ. (< 
γοτθ. baurgjan «κάτοικος οχυρού»]. 

βούρδουλας (ο) {χωρ. πληθ.} 1. το µαστίγιο (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) η βία 
ως µέθοδος επιβολής: σου χρειάζεται ~, για να βάλεις µυαλό || χωρίς 
~ δεν υπάρχει πειθαρχία. — βουρδουλιά (η), βουρδουλιάζω ρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < βούρδολος < *βούρδορος < αρχ. βου-
δορος«εργαλείο εκδοράς τού βοδιού» < βοϋς «βόδι» + -δορος < δέρω 
«γδέρνω, χτυπώ». Κατ' άλλη εκδοχή, περισσότερο πιθ. φαίνεται η 
αναγωγή στο τουρκ. vurdum (αόρ. τού vurmak «χτυπώ) + επίθηµα -
ουλας (πβ. δράκ-ουλας, ζήτ-ουλας)]. 

βουρκάρι (το) {βουρκαρ-ιού | -ιών} λασπώδης περιοχή, βούρκος 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού βούρκος]. 

βουρκόλακας (ο) → βρικόλακας 
βουρκονέρι (το) {δύσχρ. βουρκονεριού | -ιών} 1. νερό από βάλτο και 
γενικότ. βρόµικο, λασπωµένο νερό 2. βουρκονέρια (τα) βαλτώδης τό-
πος, περιοχή µε έλη ΣΥΝ. τέλµα, βάλτος, βόρβορος, βούρκος. Επίσης 
βουρκόνερο. 

βούρκος (ο) 1. στάσιµα, ακάθαρτα και δύσοσµα νερά, λάσπες 2. (συ-
νεκδ.) η έκταση στην οποία συγκεντρώνονται ακάθαρτα νερά και 
λάσπες ΣΥΝ. βάλτος, τέλµα, έλος, (λόγ.) τέναγος, βόρβορος 3. (µτφ.) η 
ηθική κατάπτωση, η διαφθορά στο έσχατο σηµείο: κατρακυλώ | πα-
ρασύροµαι στον ~ τής αµαρτίας | τής διαφθοράς | τής ατιµίας | των 
σκανδάλων ΣΥΝ. βόρβορος, σαπίλα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βούρκος, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. *βρύξ, βρυ-
χός (πβ. ύπο-βρύχιος) «βυθός» µέσω αιτ. βρύχα < βρούκα | βούρκο]. 

βουρκότοπος (ο) τόπος γεµάτος βούρκο, βαλτώδης έκταση ΣΥΝ. 
βαλτότοπος. Επίσης βουρκοτόπι (το). 

βουρκώνω ρ. αµετβ. (βούρκω-σα, -µένος} 1. (σπάν.) γίνοµαι θολός ή 
µεταβάλλοµαι σε βούρκο, γίνοµαι λασπώδης ΣΥΝ. θολώνω, τελµατώ-
νοµαι, τελµατώνω 2. (συνήθ. µτφ.) γίνοµαι θολός από τα δάκρυα: τα 
µάτια του βούρκωσαν απ' τη συγκίνηση 3. (για πρόσ.) αισθάνοµαι 
έντονη συγκίνηση, σε βαθµό που µόλις κατορθώνω να συγκρατήσω 
τα δάκρυα µου ΣΥΝ. δακρύζω, συγκινούµαι. — βούρκωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βούρκος]. 

βουρλίζω ρ. µετβ. {βούρλισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. τρελαίνω, φέρ-
νω (κάποιον) σε κατάσταση τρέλας ή απελπισίας 2. εξοργίζω, κάνω 
(κάποιον) έξω φρενών: µε βούρλισαν µε τα πειράγµατα τους. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βοϋρλον, οπότε η αρχική σηµ. τού ρ. θα ήταν «κάνω 
κάποιον να τρέµει, να δέρνεται σαν βούρλο», εποµένως «τον ερεθίζω, 
τον τρελαίνω»]. 

βούρλο (το) 1. ποώδες, υδροχαρές φυτό που αναπτύσσεται στις όχθες 
λιµνών, ποταµών κ.λπ. ή σε βάλτους και από τα φύλλα τού οποίου 
κατασκευάζονται καλάθια, ψάθες, σχοινιά κ.λπ. 2. (συνεκδ.) κάθε 
κλαδί τού παραπάνω φυτού, που χρησίµευε παλαιότερα και για τη 
µεταφορά µικρής ποσότητας ψαριών, κηπουρικών προϊόντων κ.λπ. 3. 
(µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος ανόητος, χαζός: τίποτε δεν καταλαβαίνει το 
~! ΣΥΝ. ζώον, βλάκας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
βοϋρλον < µτγν. βροΰλον | βροϋλος, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

βούρτσα (η) {δύσχρ. βουρτσών} 1. εργαλείο που αποτελείται από 
ισοµήκεις τρίχες, φυτικές ίνες ή συρµάτινα ελάσµατα, προσαρµο-
σµένα σε κατάλληλη βάση, και χρησιµοποιείται στον καθαρισµό ή 
τη στίλβωση αντικειµένων, επιφανειών κ.λπ.: τρίβω τα παπούτσια | 
το παντελόνι µε τη ~|| ~ για τα µαλλιά 2. εργαλείο µε µακριές, µα-
λακές τρίχες, στερεωµένες σε κατάλληλη βάση, και µε χειρολαβή, 
που χρησιµοποιείται για το βάψιµο τοίχων ή άλλων επιφανειών. — 
(υποκ.) βουρτσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. βύρσα «κατεργασµένο δέρµα ζώου» 
(πβ. µεσν. βυρτσίζω) ή δάνειο (πβ. αρχ. γερµ. burstja «βούρτσα»). Κατ' 
άλλους, από το τουρκ. firça ή από το αλβ. vurcë]. 

βουρτσιά (η) {χωρίς γεν. πληθ.} 1. κάθε κίνηση που γίνεται µε τη 
βούρτσα για καθάρισµα ή βάψιµο 2. το σηµάδι από βούρτσα που 
αποµένει σε επιφάνεια, συνήθ. τοίχου µετά το βάψιµο, ιδ. όταν ξεχω-
ρίζει από την υπόλοιπη (βαµµένη) επιφάνεια. 

βουρτσίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {βούρτσισ-α, -τηκα, -µένος} τρίβω ή περ-
νώ (µια επιφάνεια, µαλλιά, ρούχο κ.λπ.) µε βούρτσα: ~ τα ρούχα || µε-
τά από κάθε γεύµα ~ τα δόντια. — βούρτσισµα (το). 

βους (ο) → βόδι 
Βουσµάνος (ο) πυγµαίος νέγρος τής Κ. και Ν. Αφρικής που ανήκει σε 
νοµαδικό λαό τής ερήµου Καλαχάρι. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
bushman «άνθρωπος των θάµνων»]. 

βουστάσιο (το) {βουστασί-ου | -ων} (λόγ.) στάβλος βοοειδών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βουστάσιον < βοϋς «βόδι» + -στάσιον < θ. στα-, από 
όπου και ρ. ϊ-στη-µι «στήνω»]. 

βουστροφηδόν επίρρ. (για τρόπο γραφής σε αρχαίες ελληνικές επι-
γραφές) κατά τον τρόπο µε τον οποίο κινούνται τα βόδια στο όργω-
µα, δηλαδή από τα αριστερά προς τα δεξιά στην πρώτη σειρά τού 

κειµένου, από τα δεξιά προς τα αριστερά στη δεύτερη, πάλι από τα 
αριστερά προς τα δεξιά στην τρίτη κ.ο.κ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < βούστροφος (< βοϋς + -στροφός < στρέφω) + -ηδόν 
(πβ. άγελ-ηδόν, σωρ-ηδόν, βαθµ-ηδόνκ.ά.)]. βούτα (η) 

{χωρ. γεν. πληθ.) (αργκό) η κλεψιά, η αρπαγή. 
[ΕΤΥΜ. < βουτώ (υποχωρητ.), πβ. κ. µάσα - µασώ]. βουτάνιο (το) 
{βουτανίου} ΧΗΜ. αέριος υδρογονάνθρακας µε τέσσερα άτοµα 
άνθρακα, που χρησιµοποιείται ως οικιακό καύσιµο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γερµ. Butan < λατ. butyrum (< αρχ. βούτυρον) + παραγ. επίθηµα -an]. 
βούτηνµα (το) → βουτώ 
βουτηγµένος, -η, -ο 1. αυτός που τον έχουν βουτήξει µέσα σε ρευστό: 
~ σε λάδι | σιρόπι | σάλτσα | νερό 2. γεµάτος από, βυθισµένος σε: ~ στη 
λάσπη | στο αίµα || (µτφ.) ~ στα χρέη | στην απάτη. βουτήµατα (τα) 
{βουτηµάτων} αρτοσκευάσµατα και γλυκύσµατα (λ.χ. παξιµάδια, 
κουλλούρια κ.λπ.) που συνοδεύουν ροφήµατα στα οποία τα βυθίζουµε 
(µουσκεύουµε). — (υποκ.) βουτηµατάκια (τα). βουτηχτης (ο) [µεσν.] 
{βουτηχτ-άδες κ. -ήδες} 1. πρόσωπο που βουτά στη θάλασσα µε 
ειδικό εξοπλισµό, κυρ. για λόγους επαγγελµατικούς 2. (ειδικότ.) 
πρόσωπο που ασχολείται µε τη σπογγαλιεία: Καλύ-µνιος ~ ΣΥΝ. 
δύτης. 
βουτηχτός, -ή, -ό (ιδ. για τα βουτήµατα) αυτός που έχει βυθιστεί σε 

νερό ή άλλο υγρό ΣΥΝ. βουτηγµένος, βρεγµένος. — βουτηχτά επίρρ. 
βουτιά (η) 1. η κατάδυση: κάνω ~ || ~ µε το κεφάλι 2. (συνεκδ.) το 

χρονικό διάστηµα κατά το οποίο κολυµπά κανείς κάτω από την επι-
φάνεια τού νερού: µε µια ~ βρέθηκε στον βράχο απέναντι! ΣΥΝ. µα-
κροβούτι 3. το άλµα που κάνει κανείς πέφτοντας κάτω: µε µια θεα-
µατική ~ ο τερµατοφύλακας απέκρουσε τη µπάλα 4. (µτφ.) η κατακό-
ρυφη πτώση, η απότοµη µείωση: ~ των µετοχών τού χρηµατιστηρίου. 
[ΕΤΥΜ. < βουτώ (υποχωρητ.)]. 

βουτσί (το) {χωρ. πληθ.} (διαλεκτ.) το βαρέλι. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. βουτσίον < µτγν. βουτίον (βλ. λ. βυτίο)]. 

βουτυράς (ο) {βουτυράδες} πρόσωπο που κατασκευάζει ή πωλεί 
βούτυρο ΣΥΝ. βουτυροποιός, βουτυρέµπορος, βουτυροπώλης. — βου-
τυράδικο (το). 

βουτυράτος, -η, -ο 1. κατασκευασµένος µε βούτυρο, αυτός που πε-
ριέχει βούτυρο: ~ παξιµάδι | µπακλαβάς 2. αυτός που θυµίζει βούτυρο 
στην υφή, τη γεύση, την οσµή κ.λπ.· (ειδικότ.) µαλακός σαν βούτυρο: 
~ αχλάδια | µπιζέλια. Επίσης βουτυρένιος, -ια, -ιο κ. βουτυρώ-δης, -
ης, -ες [1766]. 

βουτυρέµπορος (ο) ο έµπορος βουτύρου. 
βουτυριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το σκεύος στο οποίο τοποθετούµε 

το βούτυρο. [ΕΤΥΜ < βούτυρο + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. 
συρταρ-ιέρα]. 

βούτυρο (το) {βουτύρ-ου | -ων} 1. η στερεή, λιπώδης και µαλακή τρο-
φική ουσία, υπόλευκου ή υποκίτρινου χρώµατος, που παρασκευάζε-
ται µε ανατάραξη (απόδαρση) γάλακτος ή αφρογάλακτος (κρέµα) ή 
µείγµατος τους και προορίζεται για µαγειρική και επιτραπέζια χρή-
ση: ~ νωπό | φρέσκο (που µόλις παρασκευάστηκε) | αλατισµένο (στο 
οποίο έχει προστεθεί αλάτι ως συντηρητικό) | λειωµένο 2. λιπαρή ου-
σία που εξάγεται από ορισµένα φυτά και προορίζεται για µαγειρική 
και επιτραπέζια χρήση: φυτικό ~|| ~ από κακάο. — (υποκ.) βουτυ-
ράκι (το), βουτυρικός, -ή, -ό [1888]. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· βούτυρον | βούτυρος < βοϋς «βόδι» + τυρός «τυρί». Μέ-
σω τού λατ. butyrum (< ελλην. βούτυρον) η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες, πβ. αγγλ. butter, γαλλ. beurre, γερµ. Butter, ιταλ. burro κ.ά.]. 

βουτυρόγαλα (το) [1897] {βουτυρογάλακτος | χωρ. πληθ.} το θρεπτι-
κό υγρό που αποµένει µετά την αποβουτύρωση τού γάλακτος, δηλ. 
µετά την αποµάκρυνση των λιπαρών στερεών συστατικών του. 

βουτυροκοµία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} η παρασκευή βουτύρου και το 
αντίστοιχο επάγγελµα ΣΥΝ. βουτυροποιία.   — βουτυροκοµείο (το) 
[1889], βουτυροκόµος (ο/η) [1897], βουτυροκοµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
βούτυρο + -κοµία < αρχ. κοµώ «φροντίζω» (βλ. λ. -κοµία)]. 

βουτυροµπεµπές (ο) {βουτυροµπεµπέδες} το βουτυρόπαιδο (βλ.λ.). 
βουτυρόπαιδο (το) (µειωτ.) παιδί από εύπορη οικογένεια, παραχαϊ-
δεµένο, ασκληραγώγητο, που µεγαλώνει χωρίς στερήσεις ΣΥΝ. µαµ-
µόθρεφτο, βουτυροµπεµπές, σοκολατόπαιδο. 

βουτυροποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η διαδικασία σχη-
µατισµού βουτύρου από συγκεντρωµένο γάλα (βλ. κ. λ. απόδαρση). 

βουτυροποιία (η) [1888] {χωρ. πληθ.} η βουτυροκοµία. — βουτυρο-
ποιός (ο/η) [1856], βουτυροποιείο (το) [1856]. 

βουτυροπωλείο (το) [1852] το κατάστηµα στο οποίο πωλείται βού-
τυρο ΣΥΝ. βουτυράδικο. — βουτυροπώλης (ο) [1835]. 

βουτυρώδης, -ης, -ες [1766] {βουτυρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που θυµίζει βούτυρο στην υφή, τη γεύση ή την εµφάνιση ΣΥΝ. 
βουτυράτος, βουτυρένιος 2. αυτός που περιέχει πολύ βούτυρο: ~ φα-
γητό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βουτυρώνω ρ. µετβ. {βουτύρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. επαλείφω µε 
βούτυρο: ~ τη φρυγανιά | το ψωµί | το ταψί 2. προσθέτω βούτυρο σε 
(φαγητό ή γλύκυσµα που φτειάχνω): ~ τα µακαρόνια. 

βουτώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βουτάς... | βούτη-ξα, -χτηκα, -γµέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. βυθίζω (κάτι) µέσα σε υγρό: ~ το ψωµί στο λάδι | στη 
σάλτσα | το κεφάλι στο δροσερό νερό || ~ την πένα στο µελάνι ΣΥΝ. 
βυθίζω, µουσκεύω · 2. πιάνω µε ξαφνική κίνηση, αρπάζω (κάποιον) 
από µέλος τού σώµατος ή από την ενδυµασία του: τη βούτηξε απ' τα 
µαλλιά κι άρχισαν τον καβγά 3. (οικ.) συλλαµβάνω: τον βούτηξαν 
µαζί µε τα κλοπιµαία ΣΥΝ. πιάνω, (οικ.) τσιµπώ · 4. (οικ.) κλέβω: βού-
τηξε το παραδάκι κι έγινε καπνός 5. (κατ' επέκτ.) παίρνω (κάτι που 
µου προσφέρεται) µε πολύ µεγάλη προθυµία: µόλις του είπα ότι του 
χαρίζω  τον  αναπτήρα µου,  τον βούτηξε  αµέσως ΣΥΝ. αρπάζω 
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♦ (αµετβ.) 6. κάνω βουτιά: ~ στη θάλασσα | στη λάσπη ΣΥΝ. κολυµπώ, 
πέφτω 7. κάνω κατάδυση: ~ και ανασύρω κάτι από τον βυθό 8. (µτφ.) 
πέφτω από ύψος σε βάθος: - στο κενό ΣΥΝ. πηδώ · 9. (µτφ.) χάνοµαι, 
εξαφανίζοµαι (µέσα σε κάτι): ο ήλιος βούτηξε στο πέλαγος ΣΥΝ. δύω, 
βασιλεύω. — βούτηγµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλέβω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
βουτώ < αρχ. βυθώ (-άω) < βυθός]. 

βοώ ρ. αµετβ. {βοάς... | βόησα} 1. βγάζω δυνατή φωνή, κραυγή: το πλή-
θος βοά ΣΥΝ. κραυγάζω, φωνάζω, ξεφωνίζω· ΦΡ. εν τη παλάµη και ού-
τω βοήσοµεν βλ. λ. παλάµη 2. (µτφ.) καταγγέλλω µε έντονο τρόπο: 
ακόµη και οι πέτρες βοούν για τα σκάνδαλα που διεπράχθησαν || βοά 
το πανελλήνιο για τις χαριστικές προσλήψεις- ΦΡ. φωνή βοώντος εν 
τη ερήµω (φωνή βοώντος εν τή έρήµφ, Κ.∆. Ματθ. 3, 3) για κάποιον 
που δεν τον λαµβάνουν οι άλλοι υπ' όψιν, που η γνώµη του ή οι επι-
σηµάνσεις του δεν εισακούονται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βοώ (-άω), αβεβ. ετύµου, πιθ. παράλλ. τ. τού συνωνύµου 
γοώ < *γοΨέω < I.E. *gwou- «κραυγάζω, θορυβώ», πβ. σανσκρ. jó-gu-ve 
«φωνάζω δυνατά», περσ. burn «κουκουβάγια», βουλγ. buh «µπούφος» 
κ.ά. Οµόρρ. γό-ης, βο-ή, βοη-θός (βλ.λ.) κ.ά. Η φρ. «φωνή βοώντος έν 
τή έρήµφ» προέρχεται από την Κ.∆. (πβ. Ματθ. 3, 3) και αναφέρεται 
στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που κήρυττε στην έρηµο τής Ιουδαίας], 

βραβείο (το) 1. η τιµητική διάκριση ή το δώρο που προσφέρεται σε 
όσους αριστεύουν σε διαγωνισµό ή διακρίνονται για τις ικανότητες, 
το ήθος, το έργο τους κ.λπ.: ~ Νόµπελ | Όσκαρ (κινηµατογράφου) | 
Πούλιτζερ (κυρ. για δηµοσιογράφους και λογοτέχνες) || απονέµω ~ || 
τιµώµαι µε ~ || παίρνω το πρώτο ~ σε διαγωνισµό || ειδικό | κρατικό | 
διεθνές ~||~ αρετής | ανδρείας | καλύτερου µυθιστορήµατος ΣΥΝ. έπα-
θλο, αριστείο- ΦΡ. (ειρων.) παίρνω το βραβείο τής ανοιχτής παλάµης 
για κάποιον που, ενώ κοπίασε για κάτι, δεν ανταµείφθηκε ή και πε-
ριφρονήθηκε 2. (συνεκδ.) το αντικείµενο που χορηγείται ως σύµβολο 
τιµητικής διακρίσεως (λ.χ. µετάλλιο, δίπλωµα, κύπελλο, αγαλµατίδιο 
κ.ά.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άθλος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. βραβεϊον < αρχ. 
βραβεύω]. 

βράβευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η επίδοση βρα-
βείου σε όσους αριστεύουν ή διακρίνονται σε οτιδήποτε τρεις συγ-
γραφείς κρίθηκαν άξιοι για ~ και µοιράστηκαν τα αντίστοιχα βραβεία 
ΣΥΝ. επιβράβευση 2. (ειδικότ.) η τελετή κατά την οποία απονέµονται 
βραβεία: στη ~ θα παραστούν πολλοί επίσηµοι. 

βραβεύω ρ. µετβ. {βράβευ-σα, βραβεύ-θηκα | -τηκα, -µένος} 1. απο-
νέµω βραβείο σε (κάποιον που αρίστευσε ή διακρίθηκε): η Ακαδηµία 
Αθηνών θα βραβεύσει την πλουσιότερη λαογραφική συλλογή 2. (κατ' 
επέκτ.) αποδίδω σε (κάποιον/κάτι) την κατάλληλη επιβράβευση ή/και 
ανταµοιβή: το νέο νοµοσχέδιο θα βραβεύει τη σύνεση και την παρα-
γωγικότητα ΣΥΝ. επιβραβεύω, ανταµείβω. — βραβεύσιµος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βραβεύς «κριτής αγώνων, δικαστής», αβεβ. ετύµου, πιθ. 
προελλην. δάνειο. Η γεωγραφική και χρονολογική παρουσία τής λ. 
καθιστά µη αληθοφανή την άποψη ότι προέρχεται από αρχ. περσ. 
*mrava- «αυτός που λέει το σωστό, το δίκαιο», πβ. σανσκρ. braviti «µι-
λώ»]. 

β ραγιά (η) τµήµα κήπου φυτεµένου µε άνθη ή λαχανικά, που περι-
βάλλεται από ποτιστικό αυλάκι ΣΥΝ. πρασιά. [ΕΤΥΜ, < µεσν. λατ. 
bra(g)ida < bradia < γερµ. breit «φαρδύς»]. 

βράγχια (τα) {βραγχίων} ΖΩΟΛ. τα αναπνευστικά όργανα των ψαριών 
και γενικότ. όσων ζωντανών οργανισµών αναπνέουν οξυγόνο διαλυ-
µένο στο νερό (δηλ. των υδρόβιων και αµφίβιων ζώων), τα οποία απο-
τελούνται τις περισσότερες φορές από σχισµές προσαρµοσµένες στις 
δύο πλευρές τού κεφαλιού ΣΥΝ. σπάραχνα. — βραγχιακός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βράγχιον, υποκ. τού ουσ. βράγχος «βραχνάδα», αγν. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. ιρλ. brong(a)ide «βραχνάδα». Η σηµασιολ. 
µεταβολή οφείλεται στον συσχετισµό µε το ουσ. βρόγχος «τραχεία»]. 

βραδέως επίρρ. [αρχ.] (βραδύτ-ερα,-ατα} (αρχαιοπρ.) µε βραδύτητα, 
µε αργό ρυθµό, χωρίς σπουδή και επίσπευση: κινούµαι ~ ΣΥΝ. αργά, 
σιγά, χωρίς βία ΛΝΤ. γρήγορα, γοργά, βιαστικά, εσπευσµένως· ΦΡ. 
σπεύδε βραδέως (σπεύδε βραδέως, φράση των Πυθαγορείων) ως 
συµβουλή σε κάποιον να προχωρεί σε ό,τι έχει σκοπό να κάνει αλλά 
χωρίς βιασύνη και µε σύνεση. 

βραδι (co) → βράδυ 
βραδιά (η) 1. το βράδυ (βλ.λ.): φεγγαρόλουστη | ήσυχη | γλυκιά | µα-

γευτική | βροχερή | χειµωνιάτικη - ΣΥΝ. εσπέρα 2. (συνεκδ.) η δρα-
στηριότητα στην οποία είναι αφιερωµένο το βράδυ, αυτό που συµ-
βαίνει σε συγκεκριµένο βράδυ: ~ όπερας | κινηµατογράφου || επίση-
µη | καλλιτεχνική | αξέχαστη - || µεξικάνικη ~ απόψε στη Θεσσαλο-
νίκη (µε µουσική, χορούς και φαγητά από το Μεξικό)· ΦΡ. (α) λογο-
τεχνική βραδιά βραδινή εκδήλωση κατά την οποία απαγγέλλονται 
ποιήµατα, διαβάζονται πεζογραφήµατα και συνήθ. ακολουθεί σχετική 
συζήτηση (β) µουσική βραδιά βραδινή εκδήλωση στην οποία εκτε-
λούνται µουσικές συνθέσεις 3. (κατ' επέκτ.) ολόκληρο το χρονικό διά-
στηµα από τη δύση τού ηλίου ώς την εποµένη ανατολή: έχω τρεις ~ 
να κλείσω µάτι! ΣΥΝ. νύχτα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *βραδέα < αρχ. 
βραδεία, θηλ. τού επιθ. βραδύς]. 

βραδιά ή βραδυά; βραδινός ή βραδυνός; Το θηλ. βραδιά προερχό-
µενο, όπως όλα τα συναφή θηλυκά (πβ. βαθιά, βαριά, παχιά κ.λπ.), 
από το θηλ. βραδέα στο οποίο µεταβλήθηκε τον Μεσαίωνα το θηλ. 
βραδεία, γράφεται κανονικώς µε -ι- και όχι µε -υ-: βραδεία > βρα-
δέα > βραδιά (όπως µηλέα > µηλιά). Η συµπροφορά τού -έα σε -ιά 
λέγεται συνίζηση. Προκειµένου περί τού βραδινός, πάλι η σωστή 
γραφή είναι µε -ι- (-ινός), διότι το επίθ. σχηµατίζεται µε ολόκληρη 
την κατάληξη -ινός που προστίθεται στο θέµα τής λ. βράδ-υ: βραδ- 

I ινός (και όχι βράδυ: βραδυ-νός). → συνίζηση, βαθύς (βαθιά) Ι 

βραδιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {βράδιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) (σπάν.) οδηγώ την ηµέρα προς το τέλος της, κάνω να πέσει το 
βράδυ: κι όταν βράδιασε ο Θεός τη µέρα, πήγαµε να κοιµηθούµε ΣΥΝ. 
νυχτώνω ANT. ξηµερώνω, φωτίζω ♦ (αµετβ.) 2. (απρόσ. βραδιάζει) έρ-
χεται η νύχτα, πέφτει το βράδυ: µόλις βραδιάζει, οι κάτοικοι κλείνο-
νται στα σπίτια τους ΣΥΝ. νυχτώνει, σκοτεινιάζει, σουρουπώνει ANT. 
ξηµερώνει, χαράζει, φωτίζει 3. µε βρίσκει το βράδυ, µε πιάνει το σκο-
τάδι (στη δουλειά, στον δρόµο κ.λπ.): «πού 'σουν ∆ιαµάντω κι άργη-
σες και νύχτωσες και βράδιασες;» (δηµοτ. τραγ.)' ΦΡ. (ειρων.) θα 
βραδιάσουµε για περιπτώσεις που κάποιος αργεί πάρα πολύ: ~ µέχρι 
να έρθει ΣΥΝ. νυχτώνοµαι, καθυστερώ, αργώ. — βράδιασµα (το). 

βραδιάτικα επίρρ. (καθηµ.) κατά το βράδυ, όταν νυχτώνει: βρήκε την 
ώρα να πάει βόλτα ~! Επίσης βραδιάτικο. 

βραδινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το βράδυ, που 
ανήκει στο βράδυ ή γίνεται, παρουσιάζεται κ.λπ. κατά τη διάρκεια 
του: ~ φαγητό | περίπατος | διασκέδαση | δροσιά | παράσταση | φό-
ρεµα | ένδυµα | τουαλέτα | εµφάνιση | προβολή ΣΥΝ. νυχτερινός, εσπε-
ρινός, νυχτιάτικος ANT. πρωινός 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε 
το προηγούµενο βράδυ, το απόγευµα τής προηγούµενης ηµέρας: τα ~ 
νέα τα έχουν και οι πρωινές εφηµερίδες ΣΥΝ. χθεσινοβραδινός 3. βρα-
δινή (η) η τελευταία κινηµατογραφική προβολή ή θεατρική παρά-
σταση: πάµε σινεµά βραδινή; 5. βραδινό (το) το δείπνο. Επίσης βρα-
διάτικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βραδιά. 

βράδυ (το) {βραδ-ιού | -ιών} 1. το χρονικό διάστηµα από τη δύση τού 
ηλίου ώς την έλευση τής νύχτας και κατ' επέκτ. ώς την ώρα τού 
ύπνου: βροχερό | ψυχρό | µονότονο | υπέροχο | φεγγαρόλουστο | εορ-
ταστικό | µοιραίο | θερµό | ατέλειωτο | γαλήνιο | ευχάριστο ~ || προς 
το | κατά το ~ || νωρίς το | αργά το ~ || πέφτει | έρχεται | ζυγώνει το ~ 
|| µε βρίσκει το - ΣΥΝ. βραδιά ANT. πρωί' ΦΡ. (α) καλό βράδυ! αποχαι-
ρετισµός µετά το απόγευµα (β) από το πρωίώς το βράδυ | πρωί-βρά-
δυ καθ' όλη τη διάρκεια τής ηµέρας ΣΥΝ. συνέχεια, διαρκώς, κάθε 
στιγµή (γ) να µη µε βρει το βράδυ! για την επιβεβαίωση των όσων 
λέει κανείς παίρνοντας όρκο στη ζωή του: ~ αν σου λέω ψέµατα! (δ) 
που να µη σε βρει το βράδυ! ως κατάρα προς κάποιον να πεθάνει 
πριν το βράδυ (ε) µε παίρνει το βράδυ καθυστερώ, αργώ πολύ να τε-
λειώσω κάτι: θα µας πάρει το βράδυ έτσι που πάµε! 2. (κατ' επέκτ.) 
το χρονικό διάστηµα από τη δύση τού ηλίου ώς την επόµενη ανατο-
λή: (λογοτ.) αξηµέρωτα ~ 3. (ως επίρρ.) κατά το σούρουπο, τη νύχτα: 
µην ξεκινήσεις ~, γιατί ο δρόµος είναι επικίνδυνος- ΦΡ. (α) βράδυ-
βράδυ µόλις πέσει το σούρουπο, πριν προχωρήσει η νύχτα (β) (πα-
ροιµ.) φάε λάδι κι έλα βράδυ βλ. λ. λάδι. — (υποκ.) βραδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βραδύ, ουδ. τού επιθ. βραδύς, αφού το βράδυ, ως 
το τελευταίο τµήµα τής ηµέρας, είναι εκείνο που φαίνεται να καθυ-
στερεί, εκείνο από το οποίο υπάρχει ακόµη αρκετή χρονική απόστα-
ση (πβ. κ. άπ-όψε). Η γρ. µε -ι (κατά τα ουδ. λάδι, φίδι, ξίδι, χάδι κ.ά.) 
δεν έχει ετυµολογική στήριξη]. 

βράδυ- κ. βραδύ- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. τη βραδύτητα: βρα-
δυ-κίνητος, βραδύ-πλους, βραδυ-φλεγής, βραδύ-καυστος 2. τη δυσχέ-
ρεια: βραδύ-γλωσσος, βραδύ-νους. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
αρχ. βραδύς, ενώ έχει περάσει και στην ξένη επιστηµονική ορολογία 
σε ελληνογενείς λ., π.χ. αγγλ. bradycardia, γαλλ. bradyglossie, γερµ. 
Bradypnoe κ.ά.]. 

βραδυγλωσοία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δυσχέρεια στην οµιλία που 
οφείλεται σε ψυχοπαθολογικά αίτια και εµφανίζεται κατά την πρώτη 
παιδική ηλικία ή αργότερα ΣΥΝ. τραύλισµα, βατταρισµός. — βρα-
δύγλωσσος, -η, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
bradyglossie]. 

βραδυκαής, -ής, -ές {βραδυκα-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) βραδύκαυ-
στος (βλ.λ.) ΣΥΝ. βραδυφλεγής. [ΕΤΥΜ < βραδύς + -καής < καίω 
(πβ. αρχ. παθ. αόρ. β' έ-κάην)]. 

βραδυκαρδία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η µείωση των παλµών τής καρ-
διάς, η επιβράδυνση τού καρδιακού ρυθµού κάτω από τις εξήντα συ-
στολές (παλµούς) το λεπτό ΣΥΝ. βραδυπαλµία ANT. ταχυκαρδία, τα-
χυπαλµία. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. bradycardia]. 

βραδύκαυστος, -η, -ο [1897] αυτός που καίγεται αργά: ~ φιτίλι | πυ-
ρίτιδα ΣΥΝ. βραδυφλεγής, βραδυκαής. 

βραδυκίνητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που κινείται αργά ΣΥΝ. αργο-
κίνητος ANT. γοργοκίνητος, γρήγορος, σβέλτος 2. (µτφ.) αυτός που χα-
ρακτηρίζεται από νωθρότητα και οκνηρία στις ενέργειες και στη συ-
µπεριφορά του ΣΥΝ. νωθρός, νωχελικός. 

βραδύνοια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1.η ελαφρά διανοητική καθυστέ-
ρηση, βραδύτητα στη σκέψη και την αντίληψη ΣΥΝ. αµβλύνοια, 
ανοησία ΑΝΤ. οξύνοια, αγχίνοια 2. ΙΑΤΡ. µείωση τής αντιληπτικής 
ή/και µαθησιακής ικανότητας, που οφείλεται σε ποικίλα παθολογικά 
αίτυχ — βραδύνους, -ους, -ουν [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

βραδύνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {βράδυνα} ♦ 1. (αµετβ.) κινούµαι µε 
βραδύτητα, συντελούµαι µε αργό ρυθµό, µένω πίσω: είχε βραδύνει 
πολύ και ήταν καιρός να ξεκινήσει ΣΥΝ. αργοπορώ, αργώ, καθυστερώ 
ΑΝΤ προφθάνω, προλαµβάνω ♦ 2. (µετβ.) µειώνω την ταχύτητα σε 
(κάτι): - το βήµα ΣΥΝ. επιβραδύνω, καθυστερώ ΑΝΤ. επιταχύνω, επι-
σπεύδω. — βράδυνση (η). 

βραδυπαλµία (η) {βραδυπαλµιών} η βραδυκαρδία (βλ.λ.). 
βραδυπορια (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο αργός ρυθµός πορείας 2. η καθυ-

στέρηση στην άφιξη ΣΥΝ. αργοπορία. — βραδυπορώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βραδυπόρος < βράδυ- + πόρος «πέρασµα»]. 

βραδύς, -εία, -ύ {βραδ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)} (λόγ.) 1. 



βραδυσφυγµία 383 βραστήρας 
 

αυτός που πραγµατοποιείται µε µικρή ταχύτητα, µικρότερη από την 
επιθυµητή ή κανονική: οι χώρες τού Τρίτου Κόσµου έχουν βραδείς 
ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης || ~ εξέλιξη ΣΥΝ. αργός, σιγανός ANT. 
ταχύς, γρήγορος, επιταχυνόµενος 2. (ειδικότ.) αυτός που σκέφτεται 
αργά, που δεν είναι εύστροφος: είναι λίγο -, χρειάζεται να του λέω τα 
πάντα δύο φορές! ΣΥΝ. βραδύνους, αργόστροφος ΑΝΤ. εύστροφος. 
— βραδέως επίρρ. [αρχ.] (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ϋς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *gwrd-us, πβ. λιθ. gurdùs «κουρασµένος», ίσως και 
λατ. gurdus «ανόητος, βραδύνους». Βλ. κ. βράδυ], 

βραδυσφυγµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η κατάσταση που αποτελεί έκ-
φραση βραδυκαρδίας (βλ.λ.), κατά την οποία ο ρυθµός σφύξεων των 
περιφερειακών αρτηριών είναι βραδύτερος από το αναµενόµενο. Επί-
σης βραδυσφυξία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
bradysphygmia]. 

βραδύτητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. ο αργός ρυθµός, η µικρή ταχύ-
τητα (που δεν είναι η επιθυµητή ή κανονική): τα δηµόσια έργα προ-
χωρούν µε ~ ANT. ταχύτητα, γρηγοράδα, σβελτάδα 2. (συνεκδ.) η κα-
θυστέρηση: η ~ στην εκτέλεση των αποφάσεων µάς έχει φέρει πίσω 
ΣΥΝ. αργοπορία 3. η έλλειψη ευστροφίας, γρήγορης σκέψης ή αντίλη-
ψης: εµφανίζει ~ στη σκέψη, κυρίως σε σύνθετους συλλογισµούς 4. η 
νωθρότητα στις κινήσεις, η νωχελική κίνηση ΑΝΤ. (λαϊκ.) σβελτάδα. 

βραδυφλεγής, -ής, -ές {βραδυφλεγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυ-
τός που έχει αργό ρυθµό ανάφλεξης: ~ βόµβα | οβίδα 2. (µτφ.) αυτός 
που αντιδρά αργά, που αργεί να εκδηλωθεί: ~ αντίδραση τής κυβέρ-
νησης στην τουρκική πρόκληση ΑΝΤ. άµεσος. Επίσης βραδύφλεκτος, -
η, -ο. — βραδυφλεγές επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < 
βράδυ- + -φλεγής < φλέγω]. 

βραδυψυχισµός (ο) ΙΑΤΡ. σύµπτωµα ψυχικών νόσων που χαρακτη-
ρίζεται από βραδύτητα στην έκφραση συναισθηµάτων και λόγου· 
µπορεί να εµφανισθεί και µετά τη λήψη κατασταλτικών φαρµάκων. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bradypsychia]. 

Βραζιλία (η) (πορτ. Republica Federativa do Brasil = Οµόσπονδη ∆η-
µοκρατία τής Βραζιλίας) κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα τη 
Μπραζίλια, επίσηµη γλώσσα την Πορτογαλική και νόµισµα το ριάλ. 
— Βραζιλιάνος (ο), Βραζιλιανά (η), βραζιλιάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού πορτ. Brasil < brasa «είδος δέντρου τής περιο-
χής, τού οποίου η κόκκινη χρωστική χρησίµευε ως κρέµα προσώπου 
στις γυναίκες» < µέσ. γερµ. bras «µέταλλο, κασσίτερος». Στην περιο-
χή έφτασε (µεταξύ άλλων εξερευνητών) ο Πορτογάλος Pedro Alvares 
Cabrai το 1499, ο οποίος την ονόµασε Ilha da vera cruz «νησί τού τι-
µίου σταυρού». Η ονοµασία Βραζιλία δόθηκε το 1549, όταν οι περιο-
χές τού γεωγραφικού της χώρου ανακηρύχθηκαν επίσηµα πορτογα-
λικές αποικίες]. 

βράζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έβρασα, βρασµένος} ♦ (µετβ.) 1. (κυρ. για 
υγρά) θερµαίνω στο σηµείο βρασµού' µετατρέπω ή µετατρέποµαι από 
υγρό σε άεριο µε απορρόφηση θερµότητας: ~ το νερό, για να ρίξω τα 
µακαρόνια 2. µαγειρεύω κάτι θερµαίνοντας το µέσα σε νερό που 
φθάνει στο σηµείο βρασµού, ώσπου να γίνει κατάλληλο για βρώση: 
~ αβγά | τα χόρτα | τα µακαρόνια | το κρέας | το γάλα 3. (α) σε ΦΡ. 
όπως να σε βράσω!, να τη βράσω τέτοια που είναι! κ.λπ., για την έκ-
φραση έντονης απόρριψης προς πρόσωπο ή πράγµα που αποδεικνύε-
ται άχρηστο, ανεπιθύµητο ή ανάξιο λόγου: Να σε βράσω, έτσι που τα 
κατάφερες! || αν είναι να είµαι πλούσιος και να µην έχω χρόνο να 
βλέπω την οικογένεια µου, να τα βράσω τα πλούτη! (β) βράσε ρύζι | 
όρυζα! ή βράσ' τα κι άσ' τα για να δείξουµε ότι δεν πρόκειται να γί-
νει τίποτα καλό: αν χάσουµε κι αυτές τις εκλογές, τότε ~! ΣΥΝ. άσ' τα 
να πάνε! ♦ (αµετβ.) 4. (για υγρά) φθάνω στο σηµείο βρασµού: το νερό 
βράζει στους 100°C ΣΥΝ. (λόγ.) ζέω 5. (για φαγητά, µαγειρικά υλικά) 
µαγειρεύοµαι µε βρασµό: βάζω | αφήνω τα µακαρόνια να βράσουν || 
το κρέας δεν έχει βράσει ακόµα καλά (πβ. λ. σιγοβράζω)· ΦΡ. (α) 
βράζω στο ζουµί µου βλ. λ. ζουµί (β) όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουµε 
βλ. λ. καζάνι 6. (για ποτά) υφίσταµαι ζύµωση: βράζει ο µούστος στο 
βαρέλι ΣΥΝ. ζυµώνοµαι 7. (σπάν. για µέταλλα) λειώνω, µειώνεται η 
συνοχή µου λόγω τής υπερθέρµανσης, γίνοµαι ρευστός, 
µορφοποιήσιµος, κατάλληλος για επεξεργασία: βράζει ο σίδηρος ΣΥΝ. 
τήκοµαι, πυρακτώνοµαι 8. (συνεκδ.-εκφραστ.) έχω µεγάλη θερµοκρα-
σία, καίω (από τον καύσωνα, τον ήλιο κ.λπ.): το κέντρο τής Αθήνας 
βράζει από τη ζέστη || βράζει το σύµπαν | το σπίτι ΣΥΝ. ζεµατάω 9. 
(µτφ.-εκφραστ.) βρίσκοµαι σε έντονη αναταραχή, είµαι σε έκρυθµη 
κατάσταση: όλη η επικράτεια βράζει και απειλούνται εξεγέρσεις || ~ 
απ' ΤΟ κακό µου (είµαι έξαλλος)· ΦΡ. βράζει το αίµα µου βλ. λ. αίµα 
10. παράγω ήχο, όπως όταν κοχλάζει το νερό: «έβραζε το κύµα τού 
γαρµπή» (Ν. Καββαδίας). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
παράλλ. τ. τού αρχ. βράσσω | -ττω, αρχική σηµ. «κουνώ βίαια, 
αναταράζω», αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε λιθ. mùrdyti «κουνώ µέσα 
στο νερό», λετ. murdêt «βράζω»]. 

Βραΐλα (η) πόλη και περιοχή τής Α. Ρουµανίας στον ∆ούναβη. 
[ΕΤΥΜ. < ρουµ. Bräila], 

βράκα (η) {δύσχρ. βρακών} 1. ευρύχωρο ρούχο, όπως το παντελόνι, 
που καλύπτει το σώµα από τη µέση ώς τα γόνατα, χαρακτηριστικό 
κυρ. λαϊκών, τοπικών ενδυµασιών: γέρος νησιώτης µε τη ~ και το ζω-
νάρι || η κρητική ~ ΣΥΝ. σαλβάρι 2. (οικ.-σκωπτ.) το µεγάλο βρακί, 
φαρδύ εσώρουχο ή παντελόνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < πληθ. βράκαι «περισκελίδες» < λατ. braccae, δάνειο κελτ. 
προελ.]. 

βρακάς (ο) {βρακάδες}, βρακού (η) {βρακούδες} (λαϊκ.) πρόσωπο 
που φοράει βράκα ΣΥΝ. βρακοφόρος. 

βρακί (το) {βρακ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. κοντό και εφαρµοστό γυναικείο 
ή ανδρικό εσώρουχο ΣΥΝ. σώβρακο, σλιπ, κιλότα· ΦΡ. (α) κατεβάζω τα 
βρακιά δείχνω ανανδρία, ανεπίτρεπτη υποχωρητικότητα, αφήνοντας 

άλλον να µε κάνει ό,τι θέλει: εντάξει, να συµβιβαστούµε, αλλά όχι 
και να κατεβάσουµε τα βρακιά ΣΥΝ. υποχωρώ, (!) στήνω κώλο (β) δεν 
έχει (δεύτερο) βρακί να φορέσει για ανθρώπους εξαιρετικά φτω-
χούς, για περιπτώσεις εξευτελιστικής ένδειας (γ) την πήρε µε το 
βρακί της για γυναίκα που την παντρεύτηκε κάποιος, χωρίς αυτή να 
έχει περιουσία ως προίκα (δ) βάζω (κάποιον) στο βρακί µου για γυ-
ναίκα που έχει απόλυτη επιρροή και εξουσία στον σύζυγο της, που 
έχει τον πλήρη έλεγχο του: από τότε που τη γνώρισε, τον έχει βάλει 
στο βρακί της και τον κάνει ό,τι θέλει ΣΥΝ. τον σέρνω από τη µύτη (ε) 
(παροιµ.) τα µεταξωτά βρακιά θέλουν κι επιδέξιους κώλους για κά-
ποιον που, ενώ θέλει πολυτελή ή δύσκολα πράγµατα, δεν έχει τη διά-
θεση ή τη δυνατότητα να υποστεί το ανάλογο κόστος (στ) (!) κώλος 
και βρακί βλ. λ. κώλος (ζ) πούλησε και το βρακί του βρέθηκε σε µε-
γάλη ανάγκη, πούλησε τα πάντα, για να καλύψει τα έξοδα 2. το πα-
ντελόνι, κυρ. ως ανδρικό ρούχο. — (υποκ.) βρακάκι (το) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. 

[ΕΤΥΜ < µεσν. βρακίον, αρχική σηµ. «εσωτερικό παντελόνι», υποκ. 
τού µτγν. βράκα (βλ.λ.)]. βρακοζώνα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.) η 
ζώνη που συγκρατεί ή δένει στη θέση της τη βράκα. Επίσης 
βρακοζώνη. βρακοφόρος, -α, -ο αυτός που φορά βράκα: οι ~ νησιώτες 
|| ~ Κρητικός ΣΥΝ. βρακάς. Επίσης βρακοφορεµένος, -η, -ο. βράκτιο 
(το) {βρακτί-ου | -ων} BOT. καθένα από τα µικρά φύλλα που 
βρίσκονται στη βάση άνθους ή ανθοταξίας για την προστασία τού 
νεαρού άνθους και τα οποία συχνά λειτουργούν και ως πέταλα: στις 
µπουκαµβίλιες τα - έχουν έντονα χρώµατα, ενώ τα πραγµατικά τους 
άνθη δύσκολα διακρίνονται. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. bractea < λατ. bractea (lamina) «λεπτό φύλλο µετάλ-
λου»]. βρακώνοµαι ρ. αµετβ. {βρακώ-θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. φορώ 
βρακί ή παντελόνι ΑΝΤ. ξεβρακώνοµαι 2. (µτφ.-σπάν.) ξεφεύγω από 
την απόλυτη (ρτώχια, αποκτώ τα στοιχειώδη. βρακωνω ρ. µετβ. 
{βράκωσα} βάζω βρακιά σε κάποιον: βράκωσε το 
παιδί να φύγουµε. βράση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η 
κατάσταση κατά την οποία το νερό (ή άλλο υγρό) βράζει: πάνω στη ~ 
ρίχνεις τα µακαρόνια στο νερό ΣΥΝ. βρασµός· ΦΡ. (α) παίρνει βράση 
(για θερµαινόµενο νερό ή άλλο υγρό) φθάνει στο σηµείο βρασµού, 
αρχίζει να κοχλάζει: το ανακατεύετε χωρίς να το αφήνετε να πάρει 
βράση (β) (παροιµ.) στη βράση κολλάει το σίδερο για περιπτώσεις 
στις οποίες απαιτείται άµεση απόφαση, αντίδραση (ενώ τα πράγµατα 
βρίσκονται ακόµη σε εξέλιξη): έπρεπε να ζητήσεις αύξηση την ώρα 
που σε ρώτησε αν είσαι ευχαριστηµένος- ~! 2. (συνεκδ.) ο χρόνος που 
εµπειρικά υπολογίζεται ότι χρειάζεται, λ.χ. κατά το µαγείρεµα, για να 
βράσει το νερό: να πάρει δυο-τρεις ~ και µετά το κατεβάζεις από τη 
φωτιά 3. (για αλκοολούχα ποτά) η κατάσταση ζύµωσης: η ~ τού 
µούστου 4. (µτφ.) η ηλικία ή η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 
σφριγηλότητα, δύναµη, υγεία: εγώ ήµουν παιδί, στη ~ µου απάνω 
ΣΥΝ. νιότη. βρασιά (η) η ποσότητα υλικών (κυρ. τροφίµων) που 
χωρά να βράσει σε κατσαρόλα ή άλλο µαγειρικό σκεύος: έκανε µια ~ 
χόρτα για έξι άτοµα || µια ~ φακές ΣΥΝ. µαγειριά. Βρασίδας (ο) 1. 
αρχαίος Σπαρτιάτης στρατηγός (5ος αι. π.Χ.) 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., πιθ. < Βρασιαί (< ρ. βράσσω), παραθαλάσσια πόλη 
των Ελευθερολακώνων, κοντά στα όρια τής Κυνουρίας + αρχ. επίθηµα 
-ίδας (ιων. -ίδης), που δηλώνει καταγωγή από τόπο]. βρασικα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} φυτό που ανήκει στο ίδιο γένος µε τα λάχανα, τις 
λαχανίδες, τα γουλιά, τα κουνουπίδια, τα µπρόκολα και τα σινάπια 
(βλ. κ. λ. κράµβή). [ΕΤΥΜ. < λατ. brassica «κράµβη»]. βράσιµο (το) 
{βρασίµ-ατος | -ατα, -άτων} το να βράζει κάτι, να θερµαίνεται µέχρι 
βρασµού: το ~ των χόρτων | των ζυµαρικών. βρασµός (ο) [µτγν.] 1. (α) 
η κατάσταση υγρού που κοχλάζει, βγάζει φυσαλλίδες και εξαερώνεται 
σε όλη τη µάζα του συγχρόνως· πραγµατοποιείται όταν η τάση ατµών 
τού υγρού γίνει ίση µε την εξωτερική πίεση ΣΥΝ. βράση, βράσιµο, 
κοχλασµός (β) ΦΥΣ. σηµείο βρασµού η θερµοκρασία τού υγρού κατά 
τη διάρκεια τού βρασµού· είναι διαφορετική για κάθε υγρό και η τιµή 
της εξαρτάται από την εξωτερική πίεση: το - τού νερού είναι 100°C, 
όταν η εξωτερική πίεση είναι µία ατµόσφαιρα ΣΥΝ. σηµείο ζέσεως 2. 
(για αλκοολούχα ποτά) το στάδιο τής ζύµωσης: έβαλαν τον µούστο σε 
βαρέλια για ~ στις πλέον κατάλληλες συνθήκες ΣΥΝ. ζύµωση 3. (µτφ.) 
(α) η βαθιά εσωτερική αναταραχή, κατάσταση έντονων, καταλυτικών 
εσωτερικών διεργασιών ΣΥΝ. αναβρασµός, αναταραχή (β) ΝΟΜ. 
ενβρασµώ ψυχικής ορµής (εν βρασµφ ψυχικής ορµής) σε κατάσταση η 
οποία παρεµποδίζει τη σκέψη και η οποία οφείλεται σε ψυχική 
υπερδιέγερση προκαλούµενη από την αιφνίδια υπερένταση 
συναισθήµατος ή πάθους: διέπραξε τον φόνο ευρισκόµενος -· καθηµ. 
λέγεται εν βρασµώ ψυχής. βραστάρι (το) {βρασταρ-ιού | -ιών} 
(διαλεκτ.) το ζεστό ρόφηµα: να 

σου φτειάξω ένα - για το κρύωµα; βραστερός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός 
που βράζει εύκολα και γρήγορα: ~ 
φασόλια ΣΥΝ. ευκολόβραστος. βραστήρας (ο) 1. οποιοδήποτε σκεύος 
µε αυξηµένη αντοχή τοιχωµάτων (κυρ. σε µορφή λέβητα ή 
εξατµιστήρα) χρησιµοποιείται για τον βρασµό υγρών 2. (ειδικότ.) 
συσκευή που αποτελείται από αντίσταση, η οποία συνδέεται µε 
καλώδιο και τοποθετείται µέσα σε (συ-νήθ. µικρό) δοχείο µε νερό, 
θερµαίνοντας το νερό µε την παροχή ρεύµατος και προκαλώντας τον 
βρασµό του. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. βραστήρ, -ήρος < αρχ. βράσσω. Η σηµ. 2 αποτελεί 
απόδ. τού ρωσ. garjelSik]. 
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βραστός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει υποστεί βρασµό, που έχει µαγειρευτεί 
σε βρασµένο νερό: ~ πατάτες | κάστανα | χόρτα | κρέας ΣΥΝ. βρασµένος ANT. 
άβραστος 2. αυτός που έχει θερµοκρασία βρασµού: έπεσε στο καζάνι µε το ~ 
νερό || το γάλα του το ήθελε - ΣΥΝ. ζεµατιστός· ΦΡ. (α) γλυκύς βραστός καφές 
µε δοσολογία µιάµιση κουταλιά καφέ και τρεις ζάχαρη (β) βραστός, κλαστός 
και στη µέση κρύος (για τον καφέ) όπως να 'ναι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 

βρατσέρα (η) —> µπρατσέρα 
βράχηκα ρ. -> βρέχω 
βράχια (τα) {χωρ. γεν.} έκταση βράχων στην ξηρά, την ακτή ή µέσα στη 

θάλασσα: τα κύµατα χτυπούσαν στα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βράχος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
βράχος (τό), από όπου πληθ. τά βράχη (πβ. ορός - όρη) και βράχεα > βράχια. 
Βλ. κ. βράχος]. 

βραχιόλι (το) {βραχιολ-ιού | -ιών} 1. δακτυλιοειδές κόσµηµα που περνιέται 
γύρω από τον καρπό ή τον βραχίονα: στα χέρια της κουδουνίζουν τα ~ || 
ασηµένιο | φτηνό | χειροποίητο ~ 2. (κατ' επέκτ.) οποιοσδήποτε πλατύς 
δακτύλιος, κυρ. από µέταλλο ή άλλο ανθεκτικό υλικό, που συνδέει δύο 
τµήµατα σε µηχανές, συσκευές, µηχανισµούς, όπλα κ.λπ. 3. (ευφηµ.) 
βραχιόλια (τα) οι χειροπέδες: του πέρασαν τα ~. — (υποκ.) βραχιολάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. βραχιόλιν < λατ. bracchiolum, υποκ. τής λ. 
bracchium < αρχ. βραχίων, βλ. και λ. µπράτσο, µπρασελέ]. 

βραχίονας (ο) {βραχιόνων} 1. ΑΝΑΤ. το άνω τµήµα τού χεριού (άνω άκρου) 
που περιλαµβάνεται µεταξύ ώµου και αγκώνα: ιπποτικά προσέφερε τον ~ του 
στην κυρία που συνόδευε ΣΥΝ. µπράτσο 2. (κατ' επέκτ.) ολόκληρο το χέρι 
από την ωµοπλάτη ώς τον καρπό ΣΥΝ. χέρι 3. ΖΩΟΛ. το µπροστινό άκρο κάθε 
σπονδυλωτού ζώου, κυρ. το τµήµα από τον ώµο ώς τον αγκώνα των 
τετραπόδων 4. ΤΕΧΝΟΛ. τµήµα ή εξάρτηµα µηχανισµού µε σχήµα που θυµίζει 
ανατοµικό βραχίονα: ο ~ τού φωνογράφου | τού πικάπ | τού εκσκαφέα | τού 
γερανού | τού οδοντιατρικού εργαλείου 5. οτιδήποτε έχει σχήµα ευθύγραµµο ή 
καµπύλο και τέµνει έναν βασικό άξονα: οι δύο - τής άγκυρας || οι ~ τού 
λιµανιού προστατεύουν από τη θαλασσοταραχή ΣΥΝ. ακτίνα 6. (ειδικότ.) ένα 
από τα διακλαδιζόµενα ρεύµατα ποταµού, ειδικότ. στις εκβολές του, στον 
σχηµατισµό δέλτα: οι ~ τού Νείλου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βραχίων, -όνος. Αν η αρχική σηµ. τής λ. ήταν «ωµοπλάτη», 
τότε πιθ. ισχύει η άποψη ενός γραµµατικού τού 2ου αι. µ.Χ., ο οποίος 
υποστήριξε πως η λ. αποτελεί συγκριτικό βαθµό τού επιθ. βραχύς, επειδή η 
ωµοπλάτη είναι µικρότερη από τον πήχυ («ότι εστί τού πήχεως βραχύτερος»). 
Βλ κ. µπράτσο}. 

βραχίονας - µπράτσο. Το τµήµα ανάµεσα στον ώµο και στον αγκώνα, που 
µαζί µε τον πήχυ (το τµήµα ανάµεσα στον αγκώνα και τον καρπό) και τον 
καρπό αποτελούν το χέρι ή άνω άκρο, ονοµάζεται βραχίονας (βραχίων). 
∆εν είναι βέβαιο, όπως πιστεύει ένας αρχαίος γραµµατικός, αν η λ. σήµαινε 
αρχικά «βραχύτερος, µικρότερος», αποτελώντας συγκριτικό βαθµό τού 
βραχύς σε -ίων (πβ. καλλίων, µείζων < *µεγ-_/ων κ.ά.) και δηλώνοντας 
πιθ. ότι το τµήµα αυτό τού χεριού είναι βραχύτερο (µικρότερο) από το υπό-
λοιπο τµήµα τού χεριού (πήχυ και καρπό). Βέβαιο είναι, αντιθέτως, ότι από 
το αρχ. ελλ. βραχίων πλάστηκε το λατ. brachium, από όπου σχηµατίστηκε 
το βενετσιάνικο brazzo, που πήραµε στα Ελληνικά ως µπράτσο\ Αρα το 
µπράτσο δεν είναι παρά αντιδάνειο τής Ελληνικής (δάνεια λ. που, µε τη 
σειρά της, είναι δάνειο από την Ελληνική, όπου ξαναγύρισε µε άλλη 
µορφή· πβ. βάρκα < λατ. barca < ελλ. βάρις). 

βραχιόνιος, -α, -ο [1836] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον βραχίονα: ~ οστό 
| µυς. 

Βράχµα (ο) {άκλ.} ένας από τους σηµαντικότερους ινδουιστικούς θεούς, µέλος 
τής τριάδας (µαζί µε τον Κρίσνα και τον Σίβα) που αποτελεί την ύψιστη 
θεότητα. [ΕΤΥΜ. < σανσκρ. Brahma (προφ. Μπράµα), βλ. κ. βράχµαν]. 

βράχµαν (το) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. (στην ινδουιστική φιλοσοφία) το υπέρτατο ον, η 
αιώνια, ενσυνείδητη, άφθαρτη και πανταχού παρούσα πνευµατική πηγή τού 
σύµπαντος. [ΕΤΥΜ. < σανσκρ. brahman «προσευχή»]. 

βραχµανισµός (ο) [1847] ΘΡΗΣΚ. αρχαία ινδική θρησκεία, που διαδέχεται τον 
βεδισµό και αποδίδει µεγάλη σηµασία σε ατοµικές θεότητες και στη 
θρησκευτική λατρεία ΣΥΝ. ινδουισµός. — βραχµανι-κός,-ή,-ό [1867]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. brahmanisme < σανσκρ. brahman «προ-
σευχή»]. 

βραχµάνος (ο) {βραχµάν-ες κ. -οι} µέλος τής ανώτερης τάξης (κάστας} των 
ινδουιστών, από την οποία προέρχονται και τα µέλη τού ιερατείου. 

βραχνάδα (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η χαρακτηριστική αλλοίωση τής χροιάς τής 
φωνής, µείωση τής οξύτητας και τής διαύγειας της, λόγω πάθησης των 
φωνητικών χορδών ή ψύξης: το κρύωµα έφυγε, αλλά του άφησε µια ~ για λίγες 
µέρες. Επίσης βράχνα. 

βραχνάς (ο) {βραχνάδες} 1. ο νυχτερινός εφιάλτης που, κατά τη λαϊκή 
παράδοση, προκαλείται από δαιµονικό, το οποίο κατά τη διάρκεια τού ύπνου 
κάθεται πάνω στο στήθος τού κοιµισµένου 2. (µτφ.) οτιδήποτε (κυρ. πρόσωπο 
ή κατάσταση) προκαλεί άγχος, έντονη ψυχολογική πίεση και στενοχώρια· 
κυρ. στη ΦΡ. (κάτι | κάποιος) µου έγινε βραχνάς: τα γραµµάτια που πρέπει να 
εξοφλώ κάθε µήνα, µου έχουν γίνει µεγάλος ~ ΣΥΝ. µπελάς. 
[ΕΤΥΜ. < *βαρχνάς (µε αντιµετάθεση) < µεσν. βαρυχνάς < *βαρυφνάς < 
*βαρυ-υπνάς (< βαρύς + ύπνος), µε την επίδρ. τού βραχνός]. 

βραχνιάζω ρ. αµετβ. {βράχνιασ-α, -µένος} αποκτώ βραχνάδα (κυρ. 

λόγω κρυώµατος ή καταπόνησης τής φωνής): βράχνιασε απ' τις φωνές χθες 
στο γήπεδο. — βράχνιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. βραγχιάζω «πνίγω» < αρχ. βραγχιώ (-άω) < βρόγχος, 
βλ. κ. βραχνός]. 

βραχνοκοκορας (ο) {βραχνοκοκόρων} 1. ο κόκορας (που η φωνή του είναι 
χαρακτηριστικά βραχνή) 2. (µτφ.-σκωπτ. για πρόσ.) άνθρωπος µε έντονα 
βραχνή φωνή. 

βραχνός, -ή, -ό 1. (φωνή) που έχει βραχνάδα, που είναι τραχιά είτε εκ φύσεως 
είτε από κρυολόγηµα ή καταπόνηση των φωνητικών χορδών 2. (κατ' επέκτ.) 
(ήχος) που θυµίζει βραχνή φωνή: ο ~ ήχος τού ξε-κούρδιστου βιολιού 3. (για 
πρόσ.) αυτός που έχει βραχνάδα στη φωνή του: ήταν - απ' το χθεσινό ξενύχτι | 
από το κάπνισµα ΣΥΝ. βρα-χνιασµένος. — βραχνά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. βραγχός < αρχ. βράγχος, αγν. ετύµου. Η λ. συ-
σχετίστηκε σηµασιολογικά και µε το ουσ. βρόγχος «τραχεία, θηλιά»]. 

βραχογραφία (η) {βραχογραφιών} εικόνα ζωγραφισµένη ή χαραγµένη σε 
βράχο (συνήθ. στα εσωτερικά τοιχώµατα σπηλαίων): οι περίφηµες ~ των 
σπηλαίων Αλταµίρα στη Β. Ισπανία. 

βραχονήσι (το) {δύσχρ. βραχονησ-ιού | -ιών} το άγονο νησί µε άγρια και 
βραχώδη διαµόρφωση ΣΥΝ. ξερονήσι. 

βραχονησίδα (η) το µικρό και ακατοίκητο βραχώδες νησί. 
βράχος (ο) {βράχοι κ. βράχια (τα)} 1. µεγάλος πέτρινος όγκος: κατά την 

ενεργοποίηση τού ηφαιστείου τεράστιοι ~ εκσφενδονίζονταν στον αέρα || 
πηδώντας από ~ σε ~ 2. (ειδικότ.) πέτρινος όγκος που σχηµατίζει λόφο ή 
απότοµο ύψωµα πάνω στην επιφάνεια τής γης: ο ιερός ~ τής Ακροπόλεως 3. ο 
πέτρινος όγκος σε ακτή ή και µέσα στη θάλασσα: πάνω απ' τη θάλασσα 
υψώνονταν ~ θεόρατοι || «βράχο-βρά-χο τον καηµό µου, τον µετράω και 
πονώ...» (τραγ.) 4. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
σταθερότητα και ψυχική δύναµη, που δεν υποχωρεί από τις θέσεις ή τα 
πιστεύω του: στάθηκε ~ ακλόνητος στην άρνηση του || ~ ηθικής. — (υποκ.) 
βραχάκι (το) (σηµ. 1-3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. βράχος (τό) (που έγινε αρσ. γένους και έλαβε έτσι 
µεγεθ. σηµ.), από τον πληθ. βραχέα (ενν. ύδατα) τού αρχ. επιθ. βραχύς. Η λ. 
σήµαινε αρχικά τα ρηχά νερά, αργότερα όµως δήλωσε και τις απόκρηµνες 
πετρώδεις ακτές, o πληθ. βράχια < αρχ. βραχέα (µε αναβιβασµό τόνου και 
συνίζηση)]. 

βράχος - βράχοι | βράχια, o πληθυντικός τής λ. βράχος (ο) σχηµατίζεται µε 
δύο τρόπους ή κατά δύο γένη και ανήκει στα λεγόµενα «διπλόκλιτα» ή 
«διπλοσχηµάτιστα» ή «ετερόκλιτα»: ενικός ο βράχος (αρσενικό) - 
πληθυντικός οι βράχοι και τα βράχια (ενικός «το βράχι» δεν υπάρχει!). 
Όµοια σχηµατίζονται και ουσιαστικά όπως: ο λόγος - οι λόγοι | τα λόγια, ο 
χρόνος - οι χρόνοι | τα χρόνια, ο ουρανός - οι ουρανοί | τα ουράνια, ο 
φάκελος - οι φάκελοι | τα φάκελα, ο/η βάτος - οι βάτοι | τα βάτα, ο αδελφός - 
οι αδελφοί | τα αδέλφια, ο ξάδελφος - οι ξάδελφοι | τα ξαδέλφια κ.ά. Των 
ουσιαστικών αυτών δεν απαντά κανονικώς ενικός σε ουδέτερο γένος («το 
λόγι», «το χρόνι», «το ουράνι» κ.τ.ό.!). Υποχωρητικά µπορεί σπανιότερα 
στον προφορικό λόγο ή στη λογοτεχνία να σχηµατιστεί και τύπος ενικού: 
το φάκελο, το αδέλφι, το ξαδέλφι. Σε µερικά από αυτά θα µπορούσε να 
διακρίνει κανείς και σηµασιακή διαφορά µεταξύ αρσενικού και ουδετέρου 
πληθυντικού: οι χρόνοι (τού ρήµατος) - τα χρόνια (τής ζωής)· οι λόγοι (που 
εξεφώνησε ή οι αιτίες) - τα λόγια (οι λέξεις), οι φάκελοι (των υπόπτων) - τα 
φάκελα (των επιστολών). Ωστόσο, η διαφορά αυτή δεν είναι τόσο απόλυτη 
(µπορεί να λεχθεί: Χρησιµοποίησε πολλούς φακέλους για τις επιστολές) και 
µπορεί να αρθεί σπανιότερα σε λογιότερες φράσεις (Οι λόγοι του γέννησαν 
ελπίδες στους πολίτες - Στους µακρούς χρόνους τής δοκιµασίας τού Γένους). 

βραχότοπος (ο) (βραχοτόπων) ο βραχώδης, άγονος και ξερός τόπος ΣΥΝ. 
αγριότοπος, ξερότοπος. Επίσης (λαϊκ.) βραχοτοπιά (η) κ. βραχο-τόπι (το). 

βραχύ- κ. βραχύ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι: 1. είναι µικρό, έχει 
µικρές διαστάσεις: βραχύ-σωµος 2. έχει µικρή διάρκεια: βραχύ-βιος, βραχύ-
χρονη (συλλαβή), βραχύ-λογος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. βραχύς (π.χ. βραχύ-βιος, βραχυ-λογία) 
και απαντά επίσης σε ελληνογενή ξέν. σύνθετα (π.χ. γαλλ. brachy-graphie]. 

βραχύβιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει σύντοµο διάστηµα ζωής: ~ 
οργανισµός ΣΥΝ. ολιγόζωος, ολιγόβιος ANT. µακρόβιος 2. (µτφ.) αυτός που 
έχει σύντοµη διάρκεια: η ~ δηµοκρατία τής Βαϊµάρης κατέρρευσε µε την άνοδο 
τού Χίτλερ || η συµφωνία αποδείχθηκε τελικά -ΣΥΝ. ολιγόχρονος, σύντοµος. — 
βραχυβιότητα (η) [αρχ.]. 

βραχυγραφία (η) [1833] {βραχυγραφιών} συντοµευµένη γραφή λέξης µε 
παράλειψη των περισσότερων γραµµάτων της για λόγους εξοικονόµησης 
χρόνου και χώρου: το »µτφ.» αποτελεί ~ τού «µεταφορικά» || πίνακας 
βραχυγραφιών ΣΥΝ. συντοµογραφία, σύντµηση. — βραχυγράφος (ο/η), 
βραχυγραφίας, -ή, -ό [1857], βραχυγραφικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αρκτικόλεξο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. brachygraphie]. 

βραχυδακτυλία (η) {χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. κληρονοµική πάθηση κατά την οποία 
ένα ή περισσότερα δάχτυλα (των χεριών ή των ποδιών) εµφανίζονται πιο 
κοντά από το φυσιολογικό.   — βραχυδάκτυλος, -η, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. brachydactylia]. 

βραχύκαννος, -η, -ο [1893] (όπλο) που έχει κάννη µικρού µήκους: ~ τουφέκι | 
καραµπίνα ΣΥΝ. κοντόκαννος ANT. µακρύκαννος. 

βραχυκατάληκτος, -η, -ο [µτγν.] 1. ΦΙΛΟΛ. (στην Αρχ. Ελληνική) (λέ- 
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ξη) που έχει βραχεία λήγουσα: η λέξη «τέλος» είναι ~ ANT. µακροκα-
τάληκτος 2. ΜΕΤΡ. (µέτρο) στο οποίο λείπει ο τελευταίος πους τού στίχου. — 
βραχυκατάληκτα επίρρ., βραχυκαταληξία (η) [µτγν.]. 

βραχυκεφαλία (η) [1874] {χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. ανθρωποµετρικός χαρακτήρας 
ατόµων, των οποίων το κρανίο έχει πλάτος που αντιστοιχεί στα 4/5 τού µήκους 
του (πβ. λ. δολιχοκεφαλία).  — βραχυκέφαλος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. brachycéphalie]. 

βραχυκύκλωµα (το) {βραχυκυκλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η σύνδεση µε αγωγό 
αµελητέας αντίστασης σηµείων ηλεκτρικού κυκλώµατος που έχουν 
διαφορετική τάση, η οποία µπορεί (υπό ορισµένες προϋποθέσεις) να 
προκαλέσει καταστροφή τού κυκλώµατος λόγω υπερβολικής αύξησης τής 
έντασης τού ρεύµατος 2. (συνεκδ.) η καταστροφή τού κυκλώµατος από την 
παραπάνω αιτία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. short-circuit]. 

βραχυκυκλώνω ρ. µετβ. {βραχυκύκλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προκαλώ 
βραχυκύκλωµα (σε ηλεκτρικό κύκλωµα) 2. (µτφ.) εµποδίζω την απρόσκοπτη 
λειτουργία (συστήµατος, θεσµού κ.λπ.): οι συνεχείς αλλαγές διοικήσεως και 
προγραµµάτων εργασίας έχουν βραχυκυκλώσει τη λειτουργία τής εταιρείας 3. 
(αργκό για πρόσ.) προκαλώ σύγχυση ή αµηχανία, µπερδεύω (κάποιον), τον 
κάνω να µην ξέρει πώς να αντιδράσει: του έκανε ξαφνικά µια δύσκολη 
ερώτηση και τον βραχυκύκλωσε ΣΥΝ. (λαϊκ.) κοµπλάρω. 

βραχυκύκλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η αποκατάσταση τής 
σύνδεσης βραχυκυκλώµατος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα. 

βραχυλογία (η) [αρχ.] {βραχυλογιών} 1.ΓΛΩΣΣ. το σχήµα λόγου που συνίσταται 
στην παράλειψη των ευκόλως εννοουµένων όρων µιας πρότασης χάριν 
συντοµίας: στη φράση «αυτός δεν ακούει τον θόρυβο, εγώ όµως ναι» υπάρχει 
—, γιατί παραλείπεται το «ακούω τον θόρυβο» ΣΥΝ. έλλειψη 2. (γενικότ.) ο 
λόγος που χαρακτηρίζεται από οικονοµία και συντοµία διατύπωσης ΣΥΝ. 
ολιγολογία, λακωνικότητα, επιγραµµατικότητα ΑΝΤ. πλατειασµός, πολυλογία, 
µακρηγορία. — βραχύλογος, -η, -ο [αρχ.] κ. βραχυλογικός, -ή, -ό, βραχυλογώ 
ρ. [αρχ.] {-είς...}, βραχυλογικ-ά | -ώς επίρρ. 

βράχυνση (η) {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} (λόγ.) 1.ο περιορισµός των 
διαστάσεων µεγέθους ΣΥΝ. µείωση, ελάττωση, σµίκρυνση ΑΝΤ. επιµήκυνση, 
διεύρυνση 2. ΓΛΩΣΣ. το φαινόµενο κατά το οποίο µια µακρά συλλαβή 
µετατρέπεται σε βραχεία: µετρική ~ || βράχυνση φωνήεντος προ άλλου 
φωνήεντος (π.χ. *βασιλήων > βασιλέων) 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. προοπτική βράχυνσης 
η απεικόνιση πρωτοτύπου σε µικρότερες διαστάσεις. — βραχυντικός, -ή, -ό 
[µτγν.], βραχύνω ρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. βράχυνσις < αρχ. βραχύνω < 
βραχύς, o γλωσσ. όρ. αποδίδει το γερµ. Kürzung]. 

βραχυπρόθεσµος, -η, -ο [1874] αυτός τού οποίου η λειτουργία, η ισχύς, η 
αποτελεσµατικότητα γίνονται αισθητές σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα: ~ 
δάνειο | µέτρα | οφέλη | χρέος ΑΝΤ. µακροπρόθεσµος. — βραχυπρόθεσµα | 
βραχυπροθέσµως [1833] επίρρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. short term]. 

βραχύς, -εία, -ύ {βραχ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)- βραχύτ-ερος -
ατός) (λόγ.) 1. αυτός που έχει µικρές διαστάσεις και ειδικότ. µικρό µήκος ή 
ύψος: ~ σκέλος || στενή και - πάροδος ΣΥΝ. κοντός ΑΝΤ. µακρύς, επιµήκης 2. 
χρονικά σύντοµος: η ισχύς τού εµβολίου τής γρίπης είναι βραχείας διαρκείας || 
«η τέχνη µακρά, ο βίος βραχύς» (λατ. ars longa, vita brevis) ΣΥΝ. ολιγόχρονος 
ΑΝΤ. µακρόχρονος- ΦΡ. (αρχαι-οπρ.) διά βραχέων µε συντοµία, µε λίγα λόγια, 
χωρίς περιττές διατυπώσεις: δεν προτίθεµαι να µακρηγορήσω' θα εκθέσω ~ τις 
απόψεις µου ΣΥΝ. σύντοµα, µε λίγα λόγια, γκρόσο µόντο, λακωνικά 3. βραχύ 
(το) η συντοµία τής έκφρασης: επαινέθηκε το - και λακωνικόν τής εισηγήσεως 
ΣΥΝ. βραχύτητα, συντοµία, λακωνικότητα 4. ΓΛΩΣΣ. αυτός που έχει 
σύντοµη διάρκεια στην προφορά του: τα ~ φωνήεντα τής Αρχαίας Ελληνικής 
είναι το «ο» και το «ε» || ~ συλλαβή ΣΥΝ. βραχύχρονος ΑΝΤ. µακρός 5. ΦΥΣ. 
βραχέα (κύµατα) τα ραδιοκύµατα µε µήκος κύµατος 10-100 µέτρα, που 
χρησιµοποιούνται σε ραδιοφωνικές κυρ. µεταδόσεις για υπεραστικές λήψεις ή 
εκποµπές. — βραχέως επίρρ. [αρχ.], βραχύτητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς, 
βραχίονας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *mrghu- «βραχύς», πβ. σανσκρ. miihu 
«ξαφνικά», ίσως και λατ. brevis (< *mreghu-i), γαλλ. bref, ισπ. breve]. 

βραχύσωµος, -η, -ο [1897] αυτός που έχει σώµα µικρού ύψους ΣΥΝ. 
βραχύκορµος, κοντός ΑΝΤ. µεγαλόσωµος, υψηλόσωµος. 

βραχυχρόνιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που διαρκεί για σύντοµο χρονικό διάστηµα, 
που στερείται χρονικής εκτάσεως: η εξαγγελία µας δεν αποτελεί ~ προεκλογικό 
πυροτέχνηµα, αλλά ηθική δέσµευση || ~ αποτέλεσµα | διάρκεια | εµπειρία ΑΝΤ. 
µακροχρόνιος. Επίσης βραχύχρονος, -η, -ο (βλ. κ. λ. βραχύς, σηµ. 2). 

Βραχώδη Όρη (τα) {Βραχωδών Ορέων} οροσειρά τού Α. τµήµατος τής Β. 
Αµερικής. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Rocky Mountains]. 

βραχώδης, -ης, -ες [µτγν.] {βραχώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (για τόπο, 
περιοχή) αυτός που είναι γεµάτος βράχια: ~ έδαφος | ακτή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 

βράχωµα (το) {βραχώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σκαρφάλωµα κυρίως των 
γιδιών σε βραχώδη, εξαιρετικά δύσβατα µέρη (από όπου δεν µπορούν να 
κατέβουν) 2. περιοχή µε πολλά βράχια. 

βρε µόριο 1. (κλητικό) (α) για έκφραση οικειότητας, συναισθηµατικής 
προσέγγισης: ~ παιδάκι µου, γιατί δεν µε ακούς λιγάκι; || ~ ψυχή µου, γιατί 
βασανίζεσαι; (β) στην αρχή υποτιµητικών εκφράσεων: ~ κάθαρµα, σ' εµένα θα 
µιλήσεις έτσι! || ~ παλιάνθρωπε! 2. για να δηλωθεί έκπληξη, αρνητική ή 
θετική, αιφνιδιασµός από τις εξελίξεις: - τι ήταν αυτό που πάθαµε στα καλά 
καθούµενα! || ~ τον Σταύρο! Πώς και µας θυµήθηκες; || ~ τον αθεόφοβο τι 
έκανε! || ~ συ, κοίτα τι ωραία 

που ζωγραφίζει! ΦΡ. (α) (µε κατάλληλο επιτονισµό) βρε καλέ µου, βρε χρυσέ 
µου... για την έκφραση τής προσπάθειας κάποιου να πείσει άλλον: τον 
παρακάλεσα, τον ικέτεψα, -, αυτός τίποτα! (β) βρε αµάν, βρε ζαµάν βλ. λ. αµάν 
(βλ. κ. λ. ρε, µωρέ). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µρε (από όπου και µπρε µε 
ηχηροποίηση) < µωρέ (από όπου και ωρέ µε αποβολή τού αρχικού 
συµφώνου), κλητ. τού αρχ. επιθ. µωρός, από φρ. όπως µωρέ άνθρωπε, όπου το 
επίθ. έλαβε επι-φωνηµατική χρήση· πβ. κ. καλέ]. 

βρε - µωρέ - ωρέ - ρε. Ήδη στους µεταγενέστερους χρόνους, αρχίζοντας 
από τους κλασικούς, χρησιµοποιείται η κλητική πτώση τού επιθ. µωρός, ο 
τύπος µωρέ και µώρε (µε αναβιβασµό τού τόνου), για να προσφωνήσει 
κανείς κάποιον επιτιµητικά ή µειωτικά: «φαίη γαρ αν, ω µώρε, ουκ ιατρεία 
εις τον νοσούντα;» (Πλάτ. Νόµοι 9, 857d)· «πυθοϋ µου και ει αρξεν πάλιν 
έρώ σοι, µωρέ, ποίαν αρχήν µείζονα ης άρχει;» (Αρριανού Επικτ. ∆ιατρ. Γ 
κβ' 85) και στο Ευαγγέλιο: «'Εγώ δέ λέγω ύµϊν ότι πάς ό όργιζόµενος τω 
άδελφφ αυτού ένοχος έσται τη κρίσεν δς δ' αν εϊπη τω άδελφω αυτού "Ρακά", 
ένοχος εσται τω συνεδρία)· ος δ' αν εϊπη "µωρέ", ένοχος έσται εις την 
γέενναν τού πυρός» (Ματθ. 5, 22). Το µωρέ αρχικά θα σήµαινε «ανόητε, 
χαζέ». Με την πάροδο τού χρόνου εξελίχθηκε σε απλό επιφώνηµα (πβ. 
καλέ: τι λες, καλέφίΚε: άκου, φίλε). Από το µωρέ προήλθαν τα ωρέ (µε 
σίγηση τού µ-) και ρε (σί-γηση τού ω-): µωρέ > ωρέ > ρε. Παράλληλα, µε 
συγκοπή τού -ω-στο µωρέ προήλθε το *µρέ, από όπου (µε ανάπτυξη τού 
χειλικού β) το *µβρέ, που εξελίχθηκε σε βρε (απλοποίηση τού αρκτικού 
συµφωνικού συµπλέγµατος µε σίγηση τού µ-) και διαλεκτικό µπρε (πβ. 
εµβαίνω > µπαίνω). Η επίδοση τού ρε στη σύγχρονη προφορική οµιλία 
ιδίως των νέων τείνει να καθιερώσει το ρε σε απλό εισαγωγικό επιφώνηµα 
«οικείων» προσφωνήσεων. Τελευταία, το ρε τείνει να συνοδεύεται και από 
την κλητική τού ουσιαστικού µαλάκας, που βαθµηδόν χάνει την αρχική 
σηµασία του και εξελίσσεται σε «προσφώνηση οικειότητας» στην οµιλία 
αρκετών νέων (Πες µου, ρε µαλάκα, θα 'ρθεις µαζί ή όχι;). Τέτοιες 
προσφωνήσεις θεωρούνται ακόµη χυδαίες και αποφεύγονται στον κοινό 
λόγο. 

βρένµα (το) {βρέγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΝΑΤ. το µέρος τού κρανίου που 
αποτελεί το σηµείο συνάντησης των µετωπιαίων και των βρεγ-µατικών οστών 
του (βλ. κ. βρεγµατικός). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βρέγµα | βρέχµα | βρεχµός, αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *bhregh- 
«κρανίο», γερµ. Brägen, αρχ. αγγλ. brœgen (> αγγλ. brain). Η σύνδεση µε το 
ρ. βρέχω (ήδη από τον Ιπποκράτη και τον Αριστοτέλη) λόγω τού ότι αυτό το 
τµήµα τού κρανίου αργεί να σκληρυνθεί, οφείλεται µάλλον σε 
παρετυµολογία]. 

βρεγµατικός, -ή, -ό [1843] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε την περιοχή τού 
βρέγµατος: ~ όργανο | οφθαλµός- ΦΡ. βρεγµατικό οστό καθένα από τα οστά 
που σχηµατίζουν το πλάγιο και επάνω τµήµα τού σκελετού τής κεφαλής από 
κάθε πλευρά. 

βρεγµένος, -η, -ο → βρέχω 
βρέθηκα ρ. → βρίσκω 
βρεκεκέξ ως µίµηση τού κοάσµατος τού βατράχου· λέγεται επίσης και βρεκεκέξ 

κοάξ κοάξ. [ΕΤΥΜ. αρχ., ηχοποιηµένη λ.]. 
Βρέµη (η) πόλη τής Β∆. Γερµανίας στη Βόρεια Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 

τού γερµ. Bremen < αρχ. γερµ. brem «ελώδης τόπος»]. 
βρέξιµο (το) [µεσν.] {βρεξίµ-ατος | -ατα, -άτων} το να βραχεί (κάτι) ή να 

βρέξει κανείς (κάτι): το ~ τού υφάσµατος, για να σιδερωθεί ΣΥΝ. µούσκεµα. 
βρεσίδι (το) {βρεσιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το τυχαίο εύρηµα. [ΕΤΥΜ. < 

*εύρεσίδιον, υποκ. τού αρχ. εϋρεσις]. 
Βρέστη (η) πόλη τής Β∆. Γαλλίας στον Ατλαντικό Ωκεανό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 

τού γαλλ. Brest < κελτ. bre «λόφος», καθώς η πόλη κείται µεταξύ δύο λόφων]. 
Βρετάνη (η) περιοχή τής Β∆. Γαλλίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Βρετανία. [ΕΤΥΜ. 

< γαλλ. Bretagne, βλ. κ. Βρετανία]. 
Βρετανία (η) 1. η γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται σήµερα από τη Μεγάλη 

Βρετανία 2. (καταχρ.) το Ηνωµένο Βασίλειο (βλ.λ.). — Βρετανός (ο), 
Βρετανή (η), βρετανικός, -ή, -ό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Britain, 
που ανάγεται στο κελτ. φύλο των Βρετανών (αγγλ. Britons). Οι Ρωµαίοι 
αποκαλούσαν Britannia το σύνολο των Βρετανικών Νήσων. Όταν, όµως, 
µέρος των Βρετανών αναγκάστηκε να διασχίσει τη Μάγχη, για να αποφύγει τις 
επιδροµές των Αγγλοσαξόνων (5ος αι. µ.Χ.), και ίδρυσε στη Β∆. Γαλλία (τότε 
Γαλατία) την περιοχή που είναι σήµερα γνωστή ως Βρετάνη (γαλλ. Bretagne), 
ήταν αναγκαίο να δοθεί η ονοµασία Μεγάλη Βρετανία στα Βρετανικά Νησιά, 
προκειµένου να διαφοροποιείται από τη γαλατική Βρετάνη. Σε ό,τι αφορά 
στην καθ' εαυτήν ετυµ. τού ονόµατος Britannia, υποστηρίζεται ότι συνδ. µε το 
αρχ. εθνωνύµιο Πρεττανοί (µαρτυρείται σε ελλην. κείµενα τού 4ου αι. π.Χ.), 
το οποίο είναι αγν. ετύµου. Βλ. κ. Ηνωµένο Βασίλειο]. 

Βρετανία - Βρετανός - Βρετανικός: µε -ττ- ή µε -νν-; Στην Αρχ. Ελληνική 
(στον Αριστοτέλη κ.α.) απαντά µόνον η λ. Βρετανικός | Βρεττανικός µε ένα 
ή και µε δύο τ. Επειδή σε περιπτώσεις διπλής γραπτής παράδοσης 
προτιµάται η απλούστερη γραφή, το Βρετανία - Βρετανός - Βρετανικός 
µπορούν να γράφονται µε ένα τ. Με -νν- (Βρεταννία κ.λπ.) γράφτηκε η λ. 
από τη λατινική της ονοµασία (Britannia), πράγµα που δεν υποχρεώνει να 
γραφεί και στα Ελληνικά µε δύο -ν-, αφού η ελληνική ονοµασία -που είναι 
και 
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παλαιότερη- δεν εµφανίζεται µε δύο -ν-. Η ονοµασία τής Βρετανίας 
προήλθε ως εξής: ελλην. Βρετ(τ)ανοί πιθ. από αρχ. Πρετ(τ)ανοί -ίσως 
συγγενές προς το βρέτας- που σήµαινε πιθ. «τους ζωγραφισµένους, τους 
φέροντες τατουάζ», (από τη συνήθεια των αρχαίων Βρετανών να στολίζουν 
το σώµα τους µε χρώµατα) > λατ. Brit(t)anni > λατ. Bri(t)annia > αρχ. 
γαλλ. Bretaigne > µέσ. αγγλ. Bretayne > νεότ. αγγλ. Britain (13ος αι.). 
Παράλληλα προς τη Βρετανία υπήρχε και η Βρετάνη (Bretagne) στη Β∆. 
Γαλλία, απέναντι από την Αγγλία. Η Βρετάνη ιδρύθηκε τον 5ο αι. από 
Βρετανούς τής Ν. Βρετανίας, που κατά τις επιδροµές των γερµανικών 
φύλων (Αγγλων, Σαξόνων κ.ά.) κατέφυγαν προς νότον, περνώντας τη Μάγ-
χη, και ίδρυσαν τη Βρετάνη (αγγλ. Brittany). Σε αντίθεση προς τη µικρή 
αυτή Βρετανία (Little Britain), τη γαλλική Βρετάνη, η αγγλική Βρετανία 
ονοµάστηκε Μεγάλη Βρετανία («More Brutaine» τον 13ο αι. και 
«Bretaygne the grete» > Great Britain τον 14ο αιώνα). Οι κάτοικοι τής 
γαλλικής Βρετάνης ονοµάζονται Βρετανοί. 

Βρετανικές Ονδούρες (οι) → Μπελίσε 
βρετανικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Μεγάλη Βρετανία (βλ.λ.): ~ 

κοινή γνώµη | κυβέρνηση | στέµµα | Κοινοπολιτεία | αποικίες || το - λιοντάρι (η 
~ Αυτοκρατορία)· ΦΡ. βρετανικά Αγγλικά τα Αγγλικά που οµιλούνται στη 
Βρετανία (αλλά, σε γενικές γραµµές, και στην Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία, 
καθώς και σε πρώην αποικίες), κατ' αντιδιαστολή κυρ. προς τα αµερικανικά 
Αγγλικά 2. αυτός που είναι αντιπροσωπευτικός τής ψυχοσύνθεσης των 
κατοίκων τής Βρετανίας: ~ φλέγµα | χιούµορ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Βρετανία. 

βρετίκια (τα) {βρετικιών} (λαϊκ.) τα χρήµατα ή γενικότ. οτιδήποτε προσφέρεται 
ως ανταµοιβή σε αυτόν που βρήκε και παρέδωσε χαµένο αντικείµενο στον 
νόµιµο κάτοχο του ΣΥΝ. (λόγ.) εύρετρα. Επίσης βρετικά [ΕΤΥΜ. < βρετός < 
αρχ. εύρετός < ευρίσκω + παραγ. επίθηµα -ίκια]. 

βρετονικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη Βρετάνη (βλ.λ.). 
βρεφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα βρέφη, που προορίζεται 

για τα βρέφη: ~ ηλικία | ανάπτυξη | αθωότητα | ασθένειες | τροφές | ρούχα | 
σταθµός 2. (µτφ.) αυτός που αναφέρεται στην αρχή, το ξεκίνηµα έργου ή 
προσπάθειας: η εκποµπή αυτή είχε µεγάλη απήχηση ήδη από τα - της βήµατα 
ΣΥΝ. πρώιµος, αρχικός. — βρε-φικά επίρρ. 

βρεφοδόχος (η) [1866] (παλαιότ.) η ειδική θήκη που τοποθετούσαν έξω από 
βρεφοκοµεία για την υποδοχή έκθετων βρεφών. [ETYM. < βρέφος + -δόχος < 
δέχοµαι]. 

βρεφοζυγός (ο) η ειδική ζυγαριά για τη ζύγιση βρεφών. 
βρεφοκοµείο (το) [1862] το κοινωφελές ίδρυµα, κυρ. δηµόσιου χαρακτήρα, για 

την περίθαλψη βρεφών που στερούνται µητρικής φροντίδας (εκθέτων) (πβ. λ. 
ορφανοτροφείο). 

βρεφοκοµία (η) {χωρ. πληθ.} η περίθαλψη και ανατροφή βρέφους και οι 
γνώσεις που απαιτούνται σχετικά. Επίσης βρεφοκοµική   — βρεφοκόµος 
(ο/η) [1888], βρεφοκοµώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < µεσν. βρεφοκοµώ < 
βρέφος + κοµώ (-έω) «φροντίζω» (βλ. κ. -κοµία)]. 

βρεφοκοµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη βρεφοκοµία: -αντίληψη | 
περίθαλψη | έλεγχος. 

βρεφοκρατούσα (η) [µεσν.] αγιογραφικό προσωνύµιο τής Θεοτόκου- στην 
εικόνα αναπαριστάται η Παναγία µε τον Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της. 

βρεφοκτονία (η) {βρεφοκτονιών} ο φόνος βρέφους. — βρεφοκτό-νος (ο/η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτονία. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βρεφοκτόνος < βρέφος + -κτόνος < αρχ. κτείνω «σκοτώνω»]. 

βρεφονηπιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ιατρική και παιδαγωγική 
φροντίδα βρεφών και νηπίων: ~ σταθµός. 

βρεφονηπιοκόµος (ο/η) αυτός που έχει ειδικευθεί στην περιποίηση, 
απασχόληση και φύλαξη βρεφών και νηπίων. — βρεφονηπιοκο-µία (η), 
βρεφονηπιοκοµικός, -ή. -ό. 
[ΕΤΥΜ. < βρέφος + νήπιο + -κόµος < αρχ. κοµώ (-έω) «φροντίζω, πε-
ριποιούµαι» (βλ. λ. -κοµία)]. 

βρέφος (το) {βρέφ-ους | -η, -ών} 1. το παιδί κατά τους πρώτους µήνες µετά τη 
γέννηση του, στο πρώτο στάδιο τής ανάπτυξης του: θηλάζω το - ΣΥΝ. µωρό, 
µπέµπης | µπέµπα· ΦΡ. (α) θείο(ν) βρέφος (i) ο νεογέννητος Χριστός (ii) κάθε 
εικονογραφική παράσταση τού νεογέννητου Χριστού (β) εµπόριο βρεφών η 
κακουργηµατική πράξη τής διάθεσης βρεφών προς υιοθεσία κατά παράνοµο 
τρόπο και επί πληρωµή 2. (µειωτ.) ο πολύ νεαρός στην ηλικία και άπειρος: δεν 
µπορώ να συνεννοηθώ µε βρέφη! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *gwr-ebh- | *gwer-bh- «βρέφος», πβ. σανσκρ. garbha-« 
µήτρα»]. 

βρέφος: συνώνυµα. Τα στάδια τής ηλικίας τού ανθρώπου είναι πολύ 
χρήσιµα στην επικοινωνία και απαιτούν ακρίβεια στη χρήση τους. Ωστόσο, 
συχνά παρατηρείται σύγχυση στη χρήση των λέξεων, ανάµεσα λ.χ. στις λ. 
έµβρυο και νεογνό ή βρέφος και νήπιο κ.ο.κ. Από τη σύλληψη µέχρι τη 
γέννηση ενός παιδιού (προγεννητική περίοδος) µιλάµε για το έµβρυο 
(ξεκινάει µε το γονιµοποιηµένο ωάριο και φθάνει στην απαλλαγή από το 
εµβρυακό περίβληµα κατά τον τοκετό). Τις τέσσερεις πρώτες εβδοµάδες 
από τη γέννηση του, δηλ. µέχρι να συµπληρώσει το παιδί έναν (1) µήνα 
ζωής χαρακτηρίζεται ως νεογνό ή νεογέννητο. Από ενός µηνός (για την 
ακρίβεια από την 17η ηµέρα από τη γέννηση του) µέχρι και ηλικίας 12 
µηνών ονοµάζεται βρέφος ή µωρό (στην καθηµερινή γλώσσα). Κατά την 
περίοδο από ενός έτους µέχρι 6 ετών χαράκτη- 

ρίζεται ως νήπιο («πρώτη παιδική» ηλικία = νηπιακή). Από 6 ετών µέχρι 12 
(για τα κορίτσια) και 14 (για τα αγόρια) χαρακτηρίζεται ως παιδί («δεύτερη 
παιδική» ηλικία = σχολική). Από την ηλικία των 12 και 14 ετών 
αντιστοίχως για τα κορίτσια και τα αγόρια αρχίζει η εφηβεία ή ήβη, η 
οποία φθάνει τα 18 (στα κορίτσια) και τα 20 (για τα αγόρια). Κατά την 
περίοδο αυτή µιλάµε για εφήβους. Μέχρι και την εφηβεία τους οι νέοι 
θεωρούνται (νοµικώς) ανήλι-κοι. Η ενηλικίωση (στην ελληνική νοµοθεσία) 
αρχίζει µετά τη συµπλήρωση τού 18ου έτους τής ηλικίας ενός ατόµου, 
οπότε και χαρακτηρίζεται ενήλικος. Η προέλευση των λέξεων για την 
παιδική ηλικία είναι ενδιαφέρουσα. Το έµβρυο, αρχαία λ. που πέρασε ως 
όρος σε πολλές γλώσσες, είναι, όπως παρατηρεί ήδη ο Ευστάθιος (12ος 
αι.), «τό εντός τής γαστρός βρύον» (αυτό που φύεται µέσα στην κοιλιά [τής 
µητέρας]), συνδεόµενο µε το ρήµα βρύω «φύοµαι, φυτρώνω» (πβ. τα 
βρύα). Οι λέξεις µωρό και νήπιο ξεκινούν (στην Αρχαία) από τη σηµασία 
τού «ανόητου», αυτού που δεν έχει ανεπτυγµένη νοητική ικανότητα, 
βιολογική ιδιότητα που προσιδιάζει κυρίως στα µωρά (βρέφη) αλλά και 
στα νήπια. Το νήπιο (από αρχ. νήπιος) παράγεται πιθ. από το νη- 
(στερητικό) + έπος «λόγος» ή από το νη- + ήπύω «φωνάζω» και σήµαινε 
ίσως αρχικά «αυτό που δεν µιλάει» (πβ. λατ. infans «νήπιο» < in- 
στερητικό + fans, µετοχή τού ρ. fari «µιλώ»). Η λ. παιδί (< αρχ. παιδ-ίον < 
παις, παιδός) ανάγεται σε αρχική I.E. ρίζα που σήµαινε «µικρός, λίγος» 
(πβ. αρχ. ελλην. παϋρος «µικρός, λίγος», λατ. parvus «µικρός», λατ. 
paucus «λίγος», pauper «φτωχός» και puer, -eri «παιδί»): *naF-iè-ç > παϊς. 
Το έφηβος (< επί + ήβη «νεότητα»), µέσω τού ήβη, ίσως συνδέεται 
ετυµολογικά µε τη σηµ. «δύναµη» (πβ. λιθ. jega «δύναµη»). 

βρεχάµενα (τα) ΝΑΥΤ. τα ύφαλα τού πλοίου: «σάπια ~, τσιµέντο και σκουριά» 
(Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. γάστρα, ύφαλα. 

βρεχτάδια (τα) {χωρ. γεν.} τα βρεχτοκουκκια. 
βρεχτοκουκκια (τα) {χωρ. γεν.} τα ξερά κουκκιά που τρώγονται αφού 

µουλιάσουν στο νερό, για να είναι µαλακά. 
βρεχτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}1. καταβρεχτήρι, ραντιστήρι. 2. (ειδι-κότ.-

λαϊκ.) ΕΚΚΛΗΣ. η αγιαστούρα. [ΕΤΥΜ. < βρεχτός + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. 
κ. αγιαστ-ούρά]. 

βρέχω ρ. αµετβ κ. µετβ. {έβρεξα, βράχηκα βρε)γ)µένος) ♦ 1. (αµετβ.) ρίχνω 
βροχή: βρέχει ο θεός || έβρεχε ασταµάτητα ο ουρανός ♦ (µετβ.) 2. ρίχνω σε 
µορφή βροχής· ΦΡ. (α) (παροιµ.) αν βρέξει ο Μάρτης δυο νερά κι ο Απρίλης 
άλλο ένα, χαρά σ' εκείνον τον ζευγά που 'χει πολλά σπαρµένα για τη 
χρησιµότητα των βροχών κατά εποχή και την αναγκαιότητα τους για τις 
καλλιέργειες (β) βρέχει (ενν. ο Θεός) ειτι δικαίους και αδίκους βλ. λ. άδικος 
3. (τριτοπρόσ. βρέχει) ό,τι βρέξει ας κατεβάσει για την έκφραση αδιαφορίας 
ως προς το τι πρόκειται να συµβεί: δεν µ'ενδιαφέρει πώς θ'αντιδράσει- θα θέσω 
το ζήτηµα κι -! ΣΥΝ. ό,τι ήθελε προκύψει 4. εκθέτω ή βυθίζω σε υγρό, κάνω 
κάτι να υγρανθεί ή να µουσκέψει: ~ το παξιµάδι στο νερό || ~ τα χείλη µε τη 
γλώσσα µου || ~ τα µαλλιά µου ΣΥΝ. µουσκεύω· ΦΡ. (α) είµαι βρεγµένος ώς 
το κόκκαλο βλ. λ. κόκκαλο (β) (παροιµ.) ο βρεγµένος τη βροχή δεν τη 
φοβάται για περιπτώσεις στις οποίες κάτι δυσάρεστο δεν προκαλεί περαιτέρω 
φόβο, διότι το ζούµε ήδη, είµαστε συνηθισµένοι σε αυτό: εκεί που χρωστάω 
σ'άλλους δέκα, θα χρωστάω τώρα και σ' αυτόν ~ ΣΥΝ. συνηθισµένα τα βουνά 
απ' τα χιόνια (γ) βρε)γ)µένη σανίδα βλ. λ. σανίδα (δ) έχω (κάποιον) µη βρέξει 
και µη στάξει για περιπτώσεις στις οποίες κανείς είναι το αντικείµενο υπερ-
βολικής φροντίδας και προστασίας: είναι κακοµαθηµένος, γιατί από µικρό οι 
γονείς του τον είχαν - (ε) σαν (τη) βρεγµένη γάτα για κάποιον που εµφανίζεται 
χωρίς άνεση στη συµπεριφορά του, συνεσταλµένος, συνήθ. λόγω αισθηµάτων 
ενοχής: µετά από µία βδοµάδα γύρισε - ζητώντας συγγνώµη (στ) (παροιµ.) αν 
δεν βρέξεις κώλο, ψάρι δεν τρως αν δεν κοπιάσεις, δεν επιτυγχάνεις τον 
σκοπό σου (ζ) µαζεύω τα βρε)γ)µένα µου υποχωρώ µετά από ήττα, ηθική 
µείωση: µάζεψε τα βρεµένα του κι έφυγε (η) τις βρέχω σε κάποιον δέρνω κά-
ποιον: κάτσε φρόνιµα, γιατί θα σου τις βρέξω 5. ρίχνω νερό (ή γενικότ. υγρό) 
σε (κάτι): ~ τον δρόµο | το πεζοδρόµιο | την αυλή | τη χλόη ΣΥΝ. καταβρέχω, 
ποτίζω 6. (για υγρά) κινούµαι, ρέω πάνω σε επιφάνεια, καθιστώντας την υγρή: 
ο ιδρώτας έβρεχε το µέτωπο | το σώµα του 7. (ευφηµ.) κατουρώ: το µωρό 
έβρεξε το σεντόνι στον ύπνο του 8. (για θάλασσα) περιβρέχω: το Ιόνιο Πέλαγος 
βρέχει τις ακτές τής Ηπείρου 9. (απρόσ. βρέχει) πέφτει βροχή: ~ 
καταρρακτωδώς | ραγδαία | δυνατά | συνεχώς || (παροιµ.) «στον καταραµένο 
τόπο Μάη µήνα →■ ΦΡ. (α) βρέχει καρεκλοπόδαρα | µε το τουλούµι | µε το 
κανάτι πέφτει καταρακτώδης βροχή (β) πέρα βρέχει για κάποιον που δείχνει 
αδιαφορία, που αδρανεί: εγώ του λέω ότι τα παιδιά του κινδυνεύουν κι αυτός -- 
λες και πρόκειται γι ' αλλουνού παιδιά! (γ) βρέξει-χιονίσει υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες: αύριο θα 'ρθω ~! ΣΥΝ. ό,τι κι αν γίνει, οπωσδήποτε (δ) (σκωπτ.) 
ράβδος εν γωνία άρα βρέχει βλ. λ. άρα· (µεσοπαθ. βρέχοµαι) 10. εκτίθεµαι 
πλήρως ή µερικώς στη βροχή: βρήκαµε θέσεις στη στεγασµένη εξέδρα και έτσι 
δεν θα βρεχόµαστε- ΦΡ. ούτε βρέχεται ούτε λιάζεται για περιπτώσεις στις 
οποίες κάποιος αδιαφορεί πλήρως για κάτι, επειδή ο ίδιος είναι εξα-
σφαλισµένος: Γι τον νοιάζει αυτόν; -/11. περιβάλλοµαι από νερά (θάλασσας ή 
λίµνης): η Τουρκία στον βορρά βρέχεται από τη Μαύρη θάλασσα 12. (ευφηµ.) 
κατουριέµαι: πάλι βράχηκε το µωρό! · ΦΡ. το βρέχω συµπληρώνω ευχάριστη 
περίσταση εορταστικά µε οινοποσία, µε κατανάλωση οινοπνευµατωδών: όταν 
αγοράσεις το αυτοκίνητο, θα το βρέξουµε φυσικά! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *mregh- «βρέχω», πβ. ρωσ. morositi, σερβοκρ. mokar 
«βρεγµένος» κ.ά. Ήδη αρχ. η σηµ. τής υπερκατανάλωσης οινοπνευ- 



βρήκα 387 βρίσκω 
 

µατωδών ποτών, πβ. µέθη βρεχθείς (Ευριπ. 'Ηλέκτρα 326)]. 
βρήκα ρ. → βρίσκω 
βρίζα (η) {βριζών} η σίκαλη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µτγν., αγν. ετύµου, λ. 

µακεδόνικης ή θρακικής προελ.]. 
βρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έβρισ-α, βρίσ-τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) επιτί-

θεµαι σε (κάποιον) µε προσβλητικά και χυδαία λόγια: ~ θεούς και 
δαίµονες || ~ χυδαία | άσχηµα | για τα καλά ΣΥΝ. εξυβρίζω ♦ 2. 
(αµετβ.) χρησιµοποιώ υβριστικούς χαρακτηρισµούς, χυδαία λόγια: 
υπάρχουν εφηµερίδες που ασκούν σοβαρή κριτική και εφηµερίδες που 
απλώς βρίζουν ΣΥΝ. αισχρολογώ. Επίσης (λόγ.) υβρίζω [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. υβρίζω < ύβρις (βλ.λ.)]. 

βρίζω - βλαστηµώ. Και οι δύο λέξεις δηλώνουν προσβλητική συ-
µπεριφορά, όντας και οι δύο αρχαίες (υβρίζω - βλασφηµώ). Αρχι-
κή σηµασία τού (υ)βρίζω (από το ϋβρις) είναι η «προσβολή», που 
ξεκινάει από την αίσθηση τής υπεροχής ή τής εξουσίας έναντι τού 
άλλου. Έτσι, άλλοι συνδέουν ετυµολογικά τη λ. µε το ίιπέρ κι 
άλλοι µε το ύ (= επί) και το βρι- «µεγάλος, ισχυρός» (βριαρός). Το 
βλασφηµώ, εξάλλου, αναγόµενο ετυµολογικά στα βλάπτω | βλάβη 
και το φηµί | φήµη, που θα δικαιολογούσε ως αρχική τη σηµασία 
«µιλώ άσχηµα για κάποιον, κακολογώ, βλάπτω την καλή φήµη, την 
υπόληψη, το όνοµα του», νωρίς χρησιµοποιήθηκε για προσβολή 
σχετιζόµενη µε τα θεία κατά τις ιερές τελετές. Έτσι, το µεν βλα-
σφηµώ έφτασε να σηµαίνει σήµερα «προσβάλλω, µειώνω κάποιον 
θίγοντας τα θεία, δηλ. ό,τι ιερότερο για τον άνθρωπο (άρα και για 
τον υβριζόµενο)», ενώ το βρίζω «προσβάλλω, µειώνω κάποιον θί-
γοντας ιδιότητες τού ίδιου τού υβριζοµένου, ή πρόσωπα τού στε-
νού του περιβάλλοντος ή αξίες τις οποίες σέβεται». 

βρίθω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (+γεν. | +από) είµαι γεµά-
τος από κάτι: η Ιστορία βρίθει παραδειγµάτων µεγάλων ανδρών µε 
άδοξο τέλος || το µουσείο βρίθει από πίνακες µεγάλων ζωγράφων || το 
κείµενο βρίθει λαθών ΣΥΝ. (λόγ.) γέµω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «είµαι βαρύς, φορτωµένος», < I.E. *gwri-dh-, 
πβ. γερµ. Krieg «πόλεµος» (< αρχ. γερµ. krëg «επιµονή»), που θα δι-
καιολογούσε τη συσχέτιση του µε τη λ. βαρύς (βλ.λ.) και µε το σαν-
σκρ. grï-smâ- «στην καρδιά τού καλοκαιριού». Οµόρρ. αρχ. βρι-αρός 
«στιβαρός, ισχυρός»]. 

βρίθω + γεν.: Το ρ. βρίθω «είµαι γεµάτος» συντάσσεται κυρίως 
µε γενική: Το κείµενο βρίθει λαθών - Η αίθουσα έβριθε κόσµου 
κ.τ.ό. Πρόκειται για αρχαία λ., ήδη οµηρική: τράπεζαι σίτου και 
κρειών (κρεάτων), ήδ' οϊνου βεβρίθασι (οµήρ. Οδ. ο 334). Στη λό-
για γλώσσα πλάστηκαν περί τα τέλη τού 19ου αι. αρκετά επίθετα 
σε -βριθής που δηλώνουν «πλησµονή», «τον γεµάτο από»: κοσµο-
βριθής, χαριτο-βριθής, ανθο-βριθής, µικροβιο-βριθής, εντοµο-βρι-
θής, αστερο-βριθής κ.ά. Αρκετά εύχρηστο είναι σήµερα το επίθ. εµ-
βριθής και το παράγωγο ουσ. εµβρίθεια, που σηµαίνουν αντιστοί-
χως «σοβαρός, βαρύνων, περισπούδαστος» και «σοβαρότητα, βα-
ρύτητα»: Πρόκειται για εµβριθή µελέτη - Με εξέπληξε η επιστη-
µονική του εµβρίθεια- ενίοτε χρησιµοποιείται και ειρωνικά: Είναι 
εµβριθής βλαξ! 

βρικόλακας κ. (εσφαλµ.) βρυκόλακας (ο) [1873] {βρικολάκων} 1. ο 
νεκρός που, κατά τις λαϊκές δοξασίες, βγαίνει τη νύχτα από τον τά-
φο του και τρέφεται µε αίµα ζωντανών ΣΥΝ. βαµπίρ, δράκουλας 2. 
(µτφ.) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε αντιπροσωπεύει δυσάρεστες κατα-
στάσεις τού παρελθόντος ή αποτελεί αποµεινάρι από ένα δυσάρεστο 
παρελθόν: οι ~ τής χούντας 3. (σπάν.-γενικότ.) το αποµεινάρι από ένα 
δυσάρεστο παρελθόν: «Οι ~» (δράµα τού Ε. Ίψεν). Επίσης βουρβό-
λακας κ. βορβόλακας κ. βουρβούλακας κ. βουρκόλακας [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < βουρκόλακας < σλαβ. vrukolak (ή 
βουλγ. vïrkolak) < velkü «λύκος», πράγµα που εξηγείται από τον εντο-
πισµό πολλών τέτοιων ιστοριών (π.χ. Καρπάθια, Τρανσυλβανία). Κατ' 
άλλη άποψη, < βούρκος + λάκκος, επειδή φωσφορισµοί παρουσιάζο-
νται και πάνω από τους βούρκους (αλλά τότε η σύνθεση θα παρου-
σιαζόταν ταυτολογική). ∆εν ευσταθεί η αναγωγή σε *βρίκολος< αρχ. 
βρίκελος «τραγικό προσωπείο»]. 

βρικολακίαζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {βρικολάκιασ-α, -µένος) 1. γίνοµαι 
βρικόλακας, καταδικάζοµαι στη µετά θάνατον ζωή τού βρικόλακα 2. 
(µτφ.) (για δυσάρεστες καταστάσεις) επανέρχοµαι στη ζωή: µε την 
παρουσία τού νεοναζιστή ηγέτη βρικολάκιασαν οι σκοτεινές ηµέρες 
τού πολέµου και τής Κατοχής ΣΥΝ. ξαναζωντανεύω, νεκρανασταίνο-
µαι. — βρικολάκιασµα (το). 

βρισιά (η) 1. η λέξη ή φράση που χρησιµοποιείται µε στόχο την ηθική 
µείωση αυτού προς τον οποίο απευθύνεται: ξεστόµισε χυδαίες ~ || 
περιέλουσε τους αντιπάλους του µε ακατονόµαστες ~ ΣΥΝ. (λόγ.) 
ύβρις 2. (κατ' επέκτ.) απρεπής λέξη ή φράση: δεν είναι σωστό µικρό 
παιδί να µαθαίνει τέτοιες ~ || οι πρώτες λέξεις που ρωτά σε µια ξένη 
γλώσσα είναι οι ~ ΣΥΝ. κακιά λέξη, παλιοκουβέντα, βροµόλογο, (λόγ.) 
αισχρολογία, βωµολοχία. [ΕΤΥΜ. µεσν. < υβρισία < αρχ. υβρίζω < 
ύβρις]. 

βρισίδι (το) {χωρ. γεν.} η διαδοχή ή ανταλλαγή ύβρεων: έπεσε γερό ~ 
στον καβγά τους || ρίχνω | τραβάω | τρώω ~ ΣΥΝ. (λόγ.) υβρεολόγιο. 

βρίσιµο (το) {βρισίµ-ατος | -ατα, -άτων) η εξύβριση, το να βρίσει κα-
νείς (κάποιον/κάτι): µετά από τέτοιο ~ που έφαγε, πώς να τολµήσει 
να ξαναπατήσει στο γραφείο! || τρώω | ρίχνω ~ ΣΥΝ. χυδαιολόγηµα, 
βρισιά. — (υποκ.) βρισιµατάκι (το). 

βρίσκοµαι ρ. αµετβ. {βρέθηκα (λόγ. ευρέθην, -ης, -η..., µτχ. ευρεθείς, -
είσα, -έν)) 1. (α) ανακαλύπτοµαι: βρέθηκε το φάρµακο για µια σο- 

βαρή ασθένεια || βρέθηκε εµβόλιο κατά τού έιτζ(β) εντοπίζοµαι (από 
αυτούς που µε αναζητούν): βρέθηκε ο ληστής τής τράπεζας || ακόµη 
να βρεθεί ο τυχερός τού ΛΟΤΤΟ || βρέθηκε ο νέος που είχε εξαφανιστεί 
(γ) (για κάτι που είναι αναγκαίο) αποκτώµαι: πού να βρεθούν τόσα 
λεφτά; (δ) (για κάτι που επιδιώκεται) επιτυγχάνοµαι: βρέθηκε η λύση 
τού προβλήµατος 2. (α) είµαι σε συγκεκριµένο τόπο, εντοπίζοµαι σε 
ένα σηµείο: η Τουρκία βρίσκεται ανατολικά τής Ελλάδας || ο πύργος 
τού Άιφελ βρίσκεται στο Παρίσι || αυτή την εποχή ο διευθυντής 
βρίσκεται στο Μιλάνο για δουλειές- ΦΡ. αλλού πατώ κι αλλού 
βρίσκοµαι βλ. λ. αλλού (β) είµαι σε συγκεκριµένο σηµείο στην πο-
ρεία µιας εργασίας, έργου κ.λπ.: πού βρισκόµαστε στην κατασκευή 
τής γέφυρας; || το σπίτι βρίσκεται στα µπετά || βρισκόµαστε στη µέση 
τής δουλειάς || ~ στο τελικό στάδιο | σε εξέλιξη | στην αρχή 3. 
(τριτοπρόσ. βρίσκεται, βρίσκονται) (α) (συνήθ. αρνητ.) για κάποιον 
/κάτι συνήθ. πολύ καλό, που συναντά κανείς σπάνια: δεν βρίσκονται 
πια τέτοιοι άνθρωποι σαν τον πατέρα σου || δεν βρίσκεται κάθε µέρα 
τέτοια ευκαιρία || βρίσκονται, νοµίζεις, πολλοί που να νοιαστούν έτσι 
για σένα, όπως αυτός; (β) (ως υπαρκτικό) (i) υπάρχω (σε κάποιον), µε 
έχει (κάποιος): µήπως σου βρίσκεται ένα κατοστάρικο; (ii) υπάρχω: 
βρέθηκε κανείς που να ενδιαφέρθηκε για την προσφορά µας; 5. είµαι 
σε ορισµένη κατάσταση (συναισθηµατική, οικονοµική, σωµατική 
κ.λπ.(: ~ σε δύσκολη θέση | στο ζενίo | σε νόµιµη άµυνα | σε κρίση | σε 
εκκρεµότητα | σε αµηχανία | σε καλή φόρµα | στο χείλος τής κα-
ταστροφής ΣΥΝ. διατελώ, είµαι· ΦΡ. (α) βρίσκοµαι στην ανάγκη (κά-
ποιου) έχω την ανάγκη τής βοήθειας (κάποιου), εξαρτώµαι από τη 
βοήθεια (κάποιου): είναι τέτοιος εκµεταλλευτής, που ποτέ να µη βρε-
θείς στην ανάγκη του! (β) σε δουλειά να βρισκόµαστε να έχουµε κάτι 
για να ασχολούµαστε, για εργασία ή γενικότ. ασχολία που δεν είναι 
επιβλεβληµένη ή αναγκαία 6. (+σε) συµπαραστέκοµαι σε κάποιον, 
του προσφέρω υποστήριξη: µόνο αυτός τού βρέθηκε στην ανάγκη • 
ΦΡ. (α) βρίσκοµαι (µε κάποιον) (µεσν. φρ.) συναντώ (κάποιον): θα 
βρεθούµε κατά το απογευµατάκι || βρεθήκαµε µε την παρέα και το 
γλεντήσαµε! (β) βρίσκοµαι µε (κάτι) αποκτώ ξαφνικά: µετά τον θά-
νατο τού πατέρα της βρέθηκε µε µια τεράστια περιουσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βρίσκω. [ΕΤΥΜ. µεσν., βλ. λ. βρίσκω]. 

βρισκούµενος, -η, -ο (καθηµ.) 1. αυτός που χρησιµεύει ως πρόχειρο 
απόθεµα, που συµβαίνει σε δεδοµένη στιγµή να βρίσκεται στην κα-
τοχή κάποιου: πάρε δέκα χιλιάρικα να τα 'χεις βρισκούµενα, κι αν δεν 
τα χρειαστείς, τα επιστρέφεις αύριο 2. βρισκούµενα (τα) τα χρήµατα 
που έχει κανείς µαζί του ή στη διάθεση του σε συγκεκριµένη στιγµή, 
ό,τι διαθέτει κανείς ως περιουσία: ο καθένας δίνει στον έρανο από τα 
~ του ΣΥΝ. υπάρχοντα. 
[ΕΤΥΜ. < βρίσκω + -ούµενος (ενεστ. µεσοπαθ. φωνής), πβ. κ. χαρ-ού-
µενος, τρεχ-ούµενος κ.ά.]. 

βρίσκω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βρήκα (να/θα βρω), βρέθηκα (να/θα βρε-
θώ)} ♦ (µετβ.) 1. ανακαλύπτω (κάτι που έχω χάσει): ευτυχώς, βρήκα 
τα κλειδιά µου εγκαίρως, πριν φωνάξω τον κλειδαρά! || δεν µπορώ να 
βρω πουθενά την ταυτότητα µου και δεν ξέρω πού την άφησα ΣΥΝ. 
ανευρίσκω ANT. χάνω- ΦΡ. (α) τα βρίσκω (όλα) στο πιάτο τα έχω (όλα) 
έτοιµα από άλλους, χωρίς ο ίδιος να καταβάλλω προσπάθεια: πώς να 
εκτιµήσει τον κόπο των γονιών του, αφού τα βρίσκει όλα στο πιάτο; 
(β) πού το βρήκες γραµµένο; για να εκφραστεί ότι κάτι δεν ισχύει, 
ότι κακώς γίνεται: µα ~ ότι µπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις! (γ) βρίσκω 
το κουµπί (κάποιου) βλ. λ. κουµπί (δ) πού τον χάνεις, πού τον βρί-
σκεις... για κάποιον που συχνάζει διαρκώς, συνέχεια (κάπου): ~, στα 
µπιλιάρδα! (ε) οτον ουρανό σε γύρευα και στη γη σε βρήκα βλ. λ. γη 
(στ) (καθηµ.) βρίσκω και τα κάνω φέροµαι µε τρόπο δυσάρεστο, εκ-
µεταλλευόµενος την ατολµία ή την ανεκτικότητα των άλλων: βρίσκει 
και τα κάνει το διαβολάκι- γι'αυτό σας έχει βάλει τα δύο πόδια σ' ένα 
παπούτσι! (ζ) (κάτι | κάποιος) βρίσκει θέση (κάπου) (κάτι/κάποιος) 
γίνεται αποδεκτός: «στη χώρα µας το καινούργιο δεν βρίσκει εύκολα 
θέση» (εφηµ.) 2. εντοπίζω (κάτι κάπου): ~ µια πόλη στον χάρτη | ένα 
λήµµα στο λεξικό 3. συναντώ τυχαία ή προσυνεννοηµένα: βρήκε τον 
άνθρωπο που χρειαζόταν γι' αυτή τη θέση || εκεί που κάναµε βόλτα, 
βρήκαµε ένα συµπαθητικό ταβερνάκι- ΦΡ. (ευχετ.) καλώς σε | σας 
βρήκα', (µεσν. φρ.) ως χαιρετισµός αυτού/αυτών που συναντά κανείς 
φτάνοντας σε έναν τόπο, κυρ. µετά το ταξίδι· συνήθ. ως απάντηση, 
απόκριση στο «καλώς όρισες | ορίσατε» 4. (α) µου συµβαίνει κάτι (σε 
περιφράσεις αντί τού κανονικού ρήµατος, βλ. κ. λ. απολεξικο-ποιώ): 
~ τραγικό θάνατο (β) σε περιφράσεις που δηλώνουν το αποτέλεσµα 
ενεργειών µας, τη στάση των άλλων απέναντι µας κ.λπ.: ~ 
ανταπόκριση | µεγάλη απήχηση | στοργή | έντονη αντίδραση | κατα-
φύγιο κι αποκούµπι 5. επιτυγχάνω (κάτι που επιδιώκω): βρήκαµε τρό-
πους εξοικονόµησης ενέργειας || το τέλειο δεν το βρίσκεις πουθενά || ~ 
την εξήγηση µιας συµπεριφοράς || ~ δουλειά- ΦΡ. (α) (µτφ.) βρίσκω 
τον δρόµο µου διαµορφώνω την πορεία µου, παίρνω τις αποφάσεις 
µου για τη ζωή επιλέγοντας συνειδητά και αυτόνοµα: µην τον πιέ-
ζεις, θα βρει τον δρόµο του- κανείς δεν χάνεται (β) δεν βρίσκω λόγια 
βλ. λ. λόγια (γ) τα βρίσκω µε (κάποιον) έρχοµαι σε συµφωνία, συνεν-
νοούµαι, λύνω τις διαφορές µου (µε κάποιον): συζήτησαν και τα βρή-
καν, οπότε λύθηκε η παρεξήγηση (δ) βρίσκω άκρη επιλύω πρόβληµα 
ή περιπλεγµένη κατάσταση: άντε να δούµε ποιος θα βρει την άκρη 
τώρα! || δεν µπορώ να βρω άκρη έτσι όπως µου τα λες, ξαναπές τα 
αργά και καθαρά, να καταλάβω ΣΥΝ. καταλαβαίνω 6. επινοώ, εφευ-
ρίσκω, ανακαλύπτω: βρήκα ένα σχέδιο για να γλυτώσουµε || (κατα-
χρ.) ο Φλέµινγκ βρήκε την πενικιλίνη- ΦΡ. (α) βρίσκω πάτηµα βρίσκω 
αφορµή, πρόφαση για να κάνω κάτι (β) βρίσκω (την) αφορµή χρησι-
µοποιώ ως πρόσχηµα: µε το πραξικόπηµα κατά τού Μακαρίου η 
Τουρκία βρήκε αφορµή να εισβάλει στην Κύπρο 7. θεωρώ, αξιολογώ, 



βρογχεκτασία ΟΟΟ βρόµικος 
 

κρίνω: δεν το ~ σωστό | δίκαιο | λογικό | φρόνιµο | πιθανό || της ταιριάζει πολύ 
το κίτρινο, δεν βρίσκεις; || όλα αυτά τα ~ υπερβολικά || εγώ τον ~ µια χαρά 
άνθρωπο- ΦΡ. (οικ.) (α) τα βρίσκω σκούρα | µπαστούνια αντιµετωπίζω 
µεγάλες δυσκολίες: τα βρήκε µπαστούνια µε την τελευταία άσκηση || τώρα µε τα 
νέα µέτρα πολλοί θα τα βρουν σκούρα µε τη φορολογία (β) βρίσκει (κάποιον) ο 
Χάρος πεθαίνει (κάποιος): τον βρήκε ο Χάρος στον ανθό τής νιότης του 8. (α) 
(µτφ.) (για δυσάρεστες καταστάσεις) πλήττω (κάποιον): µε βρήκε συµφορά || 
τον βρήκε µεγάλο κακό τον άµοιρο! (β) (συνήθ. σε περιφράσεις) υφίσταµαι 
(µια αρνητική κατάσταση), έρχοµαι αντιµέτωπος µε (κάτι/κάποιον)· ΦΡ. (α) 
βρίσκω τον µπελά µου | τον διάβολο µου µπλέκοµαι σε δυσάρεστη και 
επιζήµια για µένα κατάσταση: πήγες να βοηθήσεις, αλλά βρήκες τον µπελά σου 
(β) βρίσκω τον µάστορη | τον δάσκαλο µου συναντώ αυτόν που µπορεί να µε 
νικήσει, να µε φέρει σε δύσκολη θέση: είναι κακοµαθηµένος και απειθάρχητος, 
αλλά κάποτε θα βρει τον µάστορη του (γ) (λαϊκ.) απ' τον Θεό να το 'βρεις (ενν. 
το καλό ή το κακό) η ανταπόδοση τής πράξης σου (τής ευεργεσίας ή τής 
βλάβης που µου προξένησες) να έρθει από τον Θεό: ~ το καλό που µου έκανες, 
παιδί µου! || ~ παλιάνθρωπε! 9. χτυπώ (κάτι): τον βρήκε στο µπράτσο µια 
αδέσποτη σφαίρα 10. (ειδικότ.) ευστοχώ, χτυπώ έχοντας εστιάσει σε 
συγκεκριµένο σηµείο: ~ τον στόχο µου | το κέντρο 11. ανακαλύπτω (τη λύση, 
την ερµηνεία): µπορείς να βρεις αυτό το αίνιγµα; || (επιφών.) το βρήκα! (πβ. 
αρχ. εϋρηκα) 12. αναγνωρίζω (σε κάποιον ιδιότητα, αρετή, ελάττωµα, 
ασθένεια κ.λπ.): τι του βρήκε και τον παντρεύτηκε; || ο γιατρός τού βρήκε 
ακροαστικά ♦ (αµετβ.) 13. (καθηµ. για κάτι που βρίσκεται σε κίνηση) συναντώ 
εµπόδιο καθώς κινούµαι: το γρανάζι, καθώς γυρίζει, βρίσκει στον άξονα 14. 
(για κινούµενα οχήµατα) χτυπώ, τρακάρω, συγκρούοµαι (µε κάτι) ελαφρά: το 
αυτοκίνητο βρήκε λίγο στο φτερό (χτύπησε, τρά-καρε) || Πρόσεξε! Η ρόδα 
βρίσκει στο πεζοδρόµιο (ακουµπάει, χτυπάει) · ΦΡ. (αργκό) τη βρίσκω µου 
αρέσει πολύ: - να κοιτώ το ηλιοβασίλεµα ΣΥΝ. γουστάρω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εύρ-ίσκ-ω, παρεκτεταµένος τ. θέµατος εύρ-, που απαντά 
στον αόρ. β' εύρ-είν< I.E. *swer- | *wer- «βρίσκω», πβ. αρµ. ge-rem 
«συλλαµβάνω, καταλαµβάνω»]. 

ευρίσκω - βρίσκω - βρίσκοµαι. Το ευρίσκω, ήδη οµηρικό, ανήκει στην 
κατηγορία των ρηµάτων που µεταπλάστηκαν στον ενεστώτα µε σίγηση τού 
άτονου προτακτικού φωνήεντος: ευρίσκω > υρίσκω > βρίσκω (πβ. ερωτώ 
> ρωτώ, εξοδεύω > ξοδεύω, ερηµάζω > ρηµάζω, εξοφλώ > ξοφλώ κ.ά.). 
Οµοίως και εύρω (évro) > υρω (vro) > βρω, εύρηκα (évrika) > υρηκα 
(vrika) > βρήκα. Παράγωγα: εύρεση, εύρηµα (ευρηµατικός, 
ευρηµατικότητα), ευρετήριο, εύρετρα- (κι από το βρίσκω) βρετικά, βρετίκια. 
Σύνθετα τού ευρίσκω: αν-ευρί-σκω (ανεύρεση, ανευρετικός), εφ-ευρίσκω 
(εφεύρεση, εφευρέτης, εφευρετικός), εξ-ευρίσκω (εξεύρεση), παρ-ευρίσκοµαι, 
συν-ευρί-σκοµαι «συνουσιάζοµαι» (συνεύρεση). 
Εύρηκα. Αυτός ο (αρχαίος) παρακείµενος τού ρ. ευρίσκω έγινε διεθνώς 
γνωστός όρος (πβ. αγγλ. eureka, γαλλ. eureka κ.ά.) από την περίφηµη 
φράση «εϋρηκα-εϋρηκα» που κραύγασε ο Αρχιµήδης (περ. 287-212 π.Χ.) 
βγαίνοντας από το... µπάνιο του, όταν τυχαία εκεί µέσα, παρατηρώντας την 
άνωση τού σώµατος του από το νερό, συνέλαβε την υδροστατική αρχή (τα 
σώµατα που βυθίζονται στο νερό δέχονται ώθηση προς τα πάνω [άνωση] 
ίση µε το βάρος τού νερού που εκτοπίζουν) και µαζί τη λύση τού 
προβλήµατος που του είχε θέσει ο βασιλιάς των Συρακουσών: πώς µπορεί 
να ελέγξει αν το στέµµα που του είχαν κατασκευάσει ήταν από καθαρό 
χρυσάφι ή αν ήταν νοθευµένο µε άργυρο. Η φράση/λέξη χρησιµοποιείται 
σήµερα για να δηλώσουµε τη χαρά µας για κάτι που µας απασχολεί πολύ 
και τού οποίου βρίσκουµε ξαφνικά τη λύση. Το µεσοπαθητικό βρίσκοµαι 
λειτουργεί και ως συνδετικό-υπαρκτι-κό ρήµα: Ο άρρωστος βρίσκεται (= 
είναι) στο νοσοκοµείο - Βρέθηκε (= υπήρξε) κάποιος βουλευτής, που 
υποστήριξε το αίτηµα µας - Μήπως σου βρίσκονται (= υπάρχουν, έχεις) 
καθόλου ψιλά; 

βρογχεκτασία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. χρόνια ασθένεια των βρογχικών 
πόρων, που χαρακτηρίζεται από διεύρυνση τους και πα-ροξυσµικό βήχα, 
πυώδη απόχρεµψη κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
bronchectasie]. 

βρόνχιο (το) [αρχ.] {βρογχί-ου | -ων} το βρογχιόλιο (βλ.λ.). 
βρογχικός, -ή, -ό [1836] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους βρόγχους: ~ αναπνοή | 

δίοδος 2. βρογχικά κ. (καθηµ.) βροχικά (τα) πάθηση των βρόγχων: έχω ~. 
βρογχιόλιο (το) {βρογχιολί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. καθένας από τους µικρούς 

βρογχικούς κλάδους στη συνέχεια των τµηµατικών βρόγχων, που 
χρησιµεύουν για τη µεταφορά τού αέρα στις κυψελίδες των πνευµόνων ΣΥΝ. 
βρόγχιο. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. bronchiole, υποκ. τού bronche < λατ. bronchia < 
αρχ.βρόγχια < βρόγχος]. 

βρογχίτιδα (η) [1841] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού βλεννογόνου των 
βρόγχων, η οποία προκαλείται από οίδηµα ή εισπνοή ερεθιστικών ουσιών: 
οξεία | χρονία ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. bronchitis]. 

βρογχοδιασταλτικός, -ή, -ό (για φάρµακα) αυτός που συντελεί στη διαστολή 
των βρόγχων, ώστε να διευκολύνεται η αναπνοή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. bronchodilator (νόθο συνθ.)]. 

βρογχοκηλη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ η παθολογική αύξηση των 
διαστάσεων τού θυρεοειδούς αδένα στην εµπρόσθια και στις πλάγιες πλευρές 
τού λαιµού. 

βρογχοπνευµονία  (η) [1876]  {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πνευµονία που 

εστιάζεται στις βρογχικές διόδους. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bronchopneumonie]. 

βρόγχος (ο) ΙΑΤΡ. καθεµιά από τις δύο διακλαδώσεις τής τραχείας, οι οποίες 
εκτείνονται µέσα στους πνεύµονες: άνω λοβιαίος | κάτω λο-βιαίος ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *βρόχω «καταπίνω» (µε εκφραστ. έρ-ρινο -
γχ-) < *gwrogh-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwer- «καταπίνω», πβ. µέσ. γερµ. 
krage «λαιµός» (> γερµ. Kragen «γιακάς»), αγγλ. crawe «στοµάχι (πουλιού)». 
Οµόρρ. κατα-βροχθ-ίζω, ίσως και βι-βρώ-σκω (βλ. λ. βρώση)]. 

βρογχοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση µε 
βρογχοσκόπιο. Επίσης βρογχοσκόπια. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
bronchoscopy]. 

βρογχοσκόπιο (το) (βρογχοσκοπί-ου | -ων} αυτοφωτιζόµενο, εύκαµπτο 
κυλινδρικό όργανο, που εισάγεται µέσα στην τραχεία και στους βρόγχους για 
εξέταση τους και λήψη πτυέλων ή βιοψίας για διαγνωστικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. bronchoscope]. 

βρογχοτοµία (η) [1853] {βρογχοτοµιών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική επέµβαση για τη 
διάνοιξη βρόγχου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. bronchotomie]. 

βρόµα (η) (συχνή ορθ. βρώµα) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. η δυσάρεστη 
οσµή (από τρόφιµα, ακαθαρσίες, γενικότ. από ακάθαρτο χώρο ή πρόσωπο): 
µας έχει πνίξει η ~ από τα σκουπίδια || η ~ απ' την απλυ-σιά ΣΥΝ. δυσοσµία, 
δυσωδία ANT. ευωδία- ΦΡ. (α) (επιτατ.) βρόµα και δυσωδία (από σύγχυση φρ. 
τής νεκρώσιµης ακολουθίας «σκωλήκων βρώµα και δυσωδία», όπου βρώµα 
«φάγωµα, βρώση») (i) για πολύ µεγάλη δυσοσµία, για ανυπόφορη κακοσµία 
ΣΥΝ. µπόχα (ii) (µτφ.) για µεγάλη ηθική κατάπτωση, για µεγάλη διαφθορά: - 
από τις αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα ΣΥΝ. σήψη (β) (µτφ.) βγάζω βρόµα βλ. 
λ. βγάζω (γ) βγαίνει βρόµα βλ. λ. βγαίνω- (συνεκδ.) 2. κάθε ακαθαρσία ή 
βροµιά: ένα πουκάµισο µαύρο απ' τη ~ || ζει µες στη ~ ΣΥΝ. ρύπος, λέρα 3. 
(µτφ.-υβριστ.) γυναίκα µε αισχρό, πρόστυχο χαρακτήρα και ανέντιµη 
συµπεριφορά ΣΥΝ. παλιογυναίκα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οσµή. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. 
βροµώ (υποχωρητ.). Η εσφαλµ. γρ. µε -ω- (βρώµα) οφείλεται σε παρετυµολ. 
σύνδεση µε το ουσ. βρώµα (τό) < βιβρώσκω «τρώγω». Σηµειωτέον ότι 
γραµµατικοί όπως ο Φρύνιχος καταδίκαζαν ήδη από την Αρχ. τη γρ. µε -ω-. 
Όλες οι σηµ. τής λ. είναι ήδη µεσν. Βλ. κ. βροµώ]. 

βρόµα ή βρώµα, βροµώ ή βρωµώ; Το ουσ. βρόµα είναι παράγωγο 
τού ρ. βροµώ, το οποίο παράγεται από το βρόµος (ο) και αυτό από 
το αρχ. ρ. βρέµω. Και τα τρία (βρέµω - βρόµος - βροµώ) δήλωναν 
κρότο, θόρυβο και είναι οµόρριζα τού βροντή - βροντώ. Όπως φαί 
νεται από την ετυµολογική προέλευση των λέξεων, η σωστή τους 
γραφή είναι µε -ο- (βρόµα, βροµώ). Το -ω- εµφανίστηκε πρώτα στο 
ουσ. βρώµα από παρετυµολογική σύγχυση τής λ. βρόµα µε το ουσ. 
βρώµα «φάγωµα, η βρώση» (< βιβρώσκω) εξαιτίας τής εκκλησια 
στικής φράσης «σκωλήκων βρώµα και δυσωδία» (νεκρώσιµη ακο 
λουθία). Από το βρώµα (η) γράφτηκε και βρωµώ. Άρα, η ορθή γρα 
φή είναι (η) βρόµα και ρ. βροµώ, που καµιά σχέση δεν έχουν µε τη 
λ. (το) βρώµα (< βιβρώσκω). → παρώνυµο 

βροµάνθρωπος (ο) {βροµανθρώπ-ου | -ων, -ους} (υβριστ.) άνθρωπος µε 
αισχρή, πρόστυχη συµπεριφορά ΣΥΝ. παλιάνθρωπος. 

βροµερός, -ή, -ό [µεσν] βρόµικος (βλ.λ.). — βροµερότητα (η) [1889]. 
βρόµη κ. (εσφαλµ.) βρώµη (η) {χωρ. πληθ.} ποώδες δηµητριακό των εύκρατων 

περιοχών, που χρησιµοποιείται κυρ. για τη διατροφή των ζώων (ειδικότ. 
αλόγων, πουλερικών και νεαρών ζώων). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βρόµος < βρέµω «κροτώ µε πάταγο - θορυβώ (για 
ανέµους και θύελλες)», πιθ. επειδή το συγκεκριµένο φυτό τρέµει µε την 
παραµικρή ριπή τού ανέµου]. 

βροµιά (η) (συχνή ορθ. βρωµιά) (καθηµ.) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. οτιδήποτε 
επιβαρύνει την καθαριότητα και την υγιεινή: τόση ~ που είχε µαζέψει αυτό το 
σπίτι, δύο µέρες καθαρίζαµε ΣΥΝ. βρόµα ΑΝΤ. πάστρα, καθαριότητα 2. (µτφ.) 
κάθε ανήθικη, πρόστυχη ενέργεια, η οποία καταδικάζεται ως ασυµβίβαστη µε 
την ηθική αντίληψη: έπρεπε να ντρέπονται για τις ~ τους ΣΥΝ. ανοµία 3. 
(µτφ.) γενικευµένη κατάσταση διαφθοράς και ανηθικότητας: η σκοτεινή αυτή 
υπόθεση κρύβει πολλή ~ ΣΥΝ. σήψη, δυσωδία, διαφθορά. 

βροµιάρης, -α, -ικο [µεσν.] (συχνή ορθ. βρωµιάρης) {βροµιάρηδες} (εκφραστ.) 
1. αυτός που είναι βρόµικος, που δεν πλένεται, δεν καθαρίζεται: ~ ρούχα 2. 
(µτφ.) αυτός που έχει πρόστυχη και χυδαία συµπεριφορά 3. βροµιάρης (ο), 
βροµιάρα (η) (υβριστ.) το αποκρουστικά βρόµικο ή (µτφ.) πρόστυχο 
πρόσωπο ΣΥΝ. (µτφ.) αχρείος, παλιάνθρωπος. Επίσης βροµιάρικος, -η/-ια, -ο 
[µεσν.]. — βροµιάρικα επίρρ. 

βροµίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] (συχνή ορθ. βρωµίζω){βρόµισ-α, -τηκα, -
µένος} ♦ 1. (αµετβ.) γίνοµαι βρόµικος: τόσο γρήγορα που βροµίζει αυτό το 
ρούχο, δεν προλαβαίνω να πλένω ♦ (µετβ.) 2. κάνω (κάποιον/κάτι) βρόµικο: 
έχυσε κρασί και βρόµισε το τραπεζοµάντηλο ΣΥΝ. λερώνω ΑΝΤ. ξεβροµίζω, 
καθαρίζω 3. (µτφ.) στιγµατίζω ηθικά: δεν ήθελε µε ανοµίες να βροµίσει το 
όνοµα τής οικογένειας του ΣΥΝ. σπιλώνω, µαγαρίζω, στιγµατίζω. — 
βρόµισµα (το), βροµισιά (η). 

βρόµικος, -η (λαϊκ. -ια), -ο (συχνή ορθ. βρόµικος) 1. αυτός που στερείται 
καθαριότητας ή υγιεινής: είσαι ~· πάλι στις λάσπες έπαιζες; || ~ ρούχα | δρόµοι 
| σπίτι | νύχια | τετράδιο ΣΥΝ. ακάθαρτος, λερωµένος ΑΝΤ. καθαρός 2. αυτός 
που αναδίδει δυσάρεστη µυρωδιά, κυρ. λόγω ελλιπούς καθαριότητας ή 
υγιεινής: η ατµόσφαιρα ήταν τόσο ~ στο κλειστό δωµάτιο, που βγήκε αµέσως 
έξω ΣΥΝ. δυσώδης ANT. ευ- 
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ωδιαστός 3. (µτφ.) αυτός που είναι ηθικά επιλήψιµος: ~ χρήµα | δου-
λειές | άνθρωπος | λεξιλόγιο | πόλεµος || µια ~ ιστορία πορνείας και 
ναρκωτικών ΣΥΝ. ανήθικος, αισχρός, αχρείος, ανέντιµος, φαύλος ANT. 
καθαρός, τίµιος. — βρόµικα επίρρ. 

βρόµιο (το) [1876] {βροµίου} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο Br) που ανήκει 
στα αλογόνα, βρίσκεται κυρ. σε αποθέµατα ορυκτού αλατιού ή στο 
θαλασσινό νερό και έχει χαρακτηριστικά δυσάρεστη οσµή (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). — βροµιούχος, -ος, -ο [1876]. [ETYM. Αντιδάν., < 
γαλλ. brome < µτγν. βρόµος | βρώµος «δυσάρεστη οσµή», εξαιτίας τής 
δυσωδίας που χαρακτηρίζει το αέριο]. 

βροµο- κ. βροµό- κ. βροµ- [µεσν.] α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει 
ότι κάποιος/κάτι έχει την ιδιότητα: 1. τού βρόµικου, τού ρυπαρού: 
βροµό-νερο, βροµό-σπιτο 2. τού χυδαίου, τού ανήθικου, τού ανέντι-
µου: βροµ-άνθρωπος, βροµο-θήλυκο 3. αυτού που προκαλεί απαρέ-
σκεια, αποστροφή, εκνευρισµό' γενικά, µε υβριστ. διάθεση: βροµο-
στυλό, βροµό-σκυλο, βροµό-παιδο! ΣΥΝ. παλιό-, (!) κώλο-, σκατό-. 

βροµόγλωσσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.-οικ.) 1. ο τρόπος έκ-
φρασης που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ευγένειας, ευπρέπειας και 
κοµψότητας: έχει αυτός µια ~, που αν σε πιάσει στο στόµα του, δεν 
ξέρεις πού να κρυφτείς! ΣΥΝ. βροµοστοµα 2. (συνεκδ.) ο άνθρωπος 
που εκφράζεται µε ανάλογο τρόπο: µερικές ~ λένε πάλι ένα σωρό 
πράγµατα γι'αυτήν! ΣΥΝ. βροµόστοµος. — βροµόνλωσσος, -η, -ο. 

βροµογυναίκα (η) {βροµογυναικών} υβριστικά για γυναίκα ΣΥΝ. 
παλιογυναίκα. Επίσης βροµογύναικο (το). 

βροµοδουλειά (η) (εκφραστ.-οικ.) 1. εργασία που γίνεται υπό επα-
χθείς (κυρ. µισθολογικούς) όρους: γιατί κάνεις αυτή τη ~ και ταλαι-
πωρείσαι άσκοπα; ΣΥΝ. παλιοδουλειά 2. πράξη ή υπόθεση που χαρα-
κτηρίζεται από ανεντιµότητα και ανηθικότητα: είναι καλό και τίµιο 
παιδί· δεν ανακατεύεται σε βροµοδουλειές || σκαρώνω ~ ΣΥΝ. πονη-
ριά, απατεωνιά, ατιµία, βροµιά. 

βροµοθήλυκο (το) υβριστικά για νεαρή γυναίκα ΣΥΝ. βροµογύναικο, 
παλιοθήλυκο. 

βροµόκαιρος (ο) (εκφραστ.-οικ.) ο πολύ άσχηµος και άστατος και-
ρός: Αµάν πια αυτός ο ~! Μια βρέχει, µια φυσάει ΣΥΝ παλιόκαιρος. 

βροµοκοπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {βροµοκοπάς... | µόνο σε ενε-
στ. κ. παρατ.} (εκφραστ.-οικ.) ♦ 1. (µετβ.) αναδίδω (απωθητική οσµή): 
βροµοκοπούσε ολόκληρος τσιγάρο και ουίσκι ♦ 2. (αµετβ.) µυρίζω 
άσχηµα, έχω δυσάρεστη µυρωδιά: βροµοκοπά ολόκληρος! || Θα βά-
λεις καθαρό πουκάµισο και θα βροµοκοπάς; Κάνε ένα µπάνιο πρώτα! 
[ΕΤΥΜ. < βρόµα + -κοπώ (βλ.λ.)]. 

βροµοκουβέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.-καθηµ.) η χυδαία, 
απρεπής λέξη ή φράση: µην ξαναπείς τέτοιες ~! ΣΥΝ. βροµόλογο. 

βροµ άλογο (το) (συνήθ. σε πληθ.) λέξη ή φράση υβριστική και χυ-
δαία ΣΥΝ. βρισιά, παλιόλογο, βωµολοχία. 

βροµόνερο (το) (εκφραστ.-οικ.) το µολυσµένο ή ακάθαρτο νερό: τι 
πίνεις αυτό το ~, ξέρεις από πού είναι; Επίσης βροµονέρι. 

βροµοξυλο (το) (εκφραστ.-οικ.) το δυνατό ξυλοκόπηµα: θα του ρίξω 
ένα ~, να µάθει να βγάζει γλώσσα το παλιόπαιδο! 

βροµόπαιδο (το) (εκφραστ.-οικ.) 1. το βρόµικο, ακάθαρτο παιδί 2. το 
ζωηρό και άτακτο παιδί' (γενικότ.) το κακό παιδί ΣΥΝ. παλιόπαιδο. 

βροµοποδαράς (ο) Ιβροµοποδαράδες). βροµοποδαροίι (η) {βρο-
µοποδαρούδες} (µειωτ.-ως χαρακτηρισµός) για πρόσωπο που τα πό-
δια του µυρίζουν άσχηµα. 

βροµόσκυλο (το) [µεσν.] (εκφραστ.-οικ.) 1.το ακάθαρτο σκυλί: αυτό 
το ~ τού γείτονα όλη νύχτα γαβγίζει! ΣΥΝ. παλιόσκυλο· (υβριστ.) 2. το 
κακό και δύστροπο σκυλί 3. (µτφ.) άνθρωπος χωρίς ευγένεια ψυχής ή 
τρόπους ΣΥΝ. παλιάνθρωπος, παλιόσκυλο. 

βροµοστοµα (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (εκφραστ.-οικ.) 1. ο αγενής και 
άκοµψος, ο προσβλητικός τρόπος έκφρασης ΣΥΝ. βροµόγλωσσα 2. 
(συνεκδ.) το πρόσωπο που εκφράζεται µε προσβλητικό και άσχηµο 
τρόπο: είναι ένα ~, ο Θεός να σε κρατά µακριά του! ΣΥΝ. βροµό-
γλωσσος, βωµολόχος, αθυρόστοµος. — βροµόστοµος, -η, -ο [µεσν.]. 

βροµούσα (η) [µεσν.] {δύσχρ. βροµουσών} 1. δύσοσµο φυτό 2. έντο-
µο που έχει τη χαρακτηριστική ιδιότητα να εκκρίνει δύσοσµο υγρό, 
όταν ενοχληθεί. 

βροµόχερο (το) (συνήθ. στον πληθ.) το βρόµικο χέρι- (µειωτ.) σε φρ. 
όπως µάζεψε | πάρε τα βροµόχερά σου! για να δηλωθεί έντονη ενό-
χληση από τα χέρια (κάποιου). 

βροµυλος (ο) (σκωπτ.) ο ακάθαρτος, ο πολύ βρόµικος. [ETYM. < 
βρόµα + παραγ. επίθηµα -ύλος, κατά τα επίθ. στρογγ-ύλος, αγκ-ύλος 
κ.ά.]. 

βροµώ (κ. -άω) (συχνή ορθ. βρωµώ) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {βροµάς... | βρό-
µησα} ♦ (αµετβ.) 1. αναδίδω απωθητική, δυσάρεστη οσµή: τα ρούχα 
του βροµάνε ΣΥΝ. µυρίζω, (λόγ.) όζω ΑΝΤ. µοσχοβολώ, ευωδιάζω· ΦΡ. 
(α) το ένα µου βροµά και τ' άλλο µού µυρίζει | ξινίζει κ. όλα µου 
βροµάνε είµαι παράξενος και ιδιότροπος άνθρωπος, βρίσκω ελαττώ-
µατα στα πάντα (β) (ειρων.) ώσπου να κουνήσει το ένα πόδι, βροµά-
ει το άλλο για ανθρώπους εξαιρετικά αργούς στις κινήσεις τους ή 
στη λήψη αποφάσεων: αν περιµένεις από αυτόν να σου κάνει τη δου-
λειά, σώθηκες- ~! (γ) το ψάρι βροµάει απ' το κεφάλι για να δείξουµε 
ότι η δυσλειτουργία ή η διαφθορά σε έναν τοµέα | χώρο ξεκινά από 
την κορυφή τής ιεραρχίας, από τους διοικούντες (δ) (εκφραστ.) βρό-
µησε η υπόθεση για περιπτώσεις στις οποίες µια υπόθεση καθυστε-
ρεί υπερβολικά, αποτελµατώνεται: από αναβολή σε αναβολή ~! (ε) 
πέρσι ψόφησε, φέτος βρόµησε πράγµατα για τα οποία διαµαρτυρό-
µαστε, δυσανασχετούµε ή καταλαβαίνουµε πολύ καθυστερηµένα 2. 
(για ύποπτη υπόθεση, συναλλαγή κ.λπ.) περιέχω ύποπτα, παράνοµα 
στοιχεία: η ιστορία αυτή βροµάει ♦ 3. (µετβ.) αναδίδω (συγκεκριµένη 
δυσάρεστη οσµή): καπνίζει µανιωδώς και τα ρούχα του βροµάνε τσι-
γαρίλα || ~ απλυσιά | ποδαρίλα || τα χνότα τους βροµούν ουίσκι. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. βρόµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βροµώ (-έω), αρχική σηµ. «θορυβώ, κροτώ», < βρόµος 
«δυνατός θόρυβος, βροντή» < βρέµω «κροτώ µε πάταγο, βουίζω», 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *mrem- «κάνω υπόκωφο θόρυβο», πβ. σανσκρ. 
marmarah «µουρµουρίζω», λατ. fremo «θορυβώ», γαλλ. frémir, γερµ. 
brummen «µουρµουρίζω», πολ. brzmiec «ηχώ, θορυβώ» κ.ά. Οµόρρ. 
βροντή, µουρµουρίζω (< αρχ. µορµύρώ). Η σηµασιολογική µεταβολή 
«θορυβώ» → «µυρίζω άσχηµα» οφείλεται στο γεγονός ότι ορισµένοι 
χαρακτηριστικοί κρότοι ακολουθούνται από δυσοσµία. Βλ. λ. βρόµα]. 

βροντερός, -ή, -ό αυτός που δίνει την ηχητική εντύπωση βροντής· 
(συνήθ. µτφ.) ηχηρός, που γίνεται έντονα αισθητός: ~ φωνή | γέλιο || 
ο λαός έδωσε ένα ~ «παρών» στη διαδήλωση ΣΥΝ. τρανταχτός, βρο-
ντώδης. — βροντερά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < βροντή + παραγ. επίθηµα -ερός, 
πβ. κ. τροµ-ερός]. 

βροντή (η) 1.0 έντονος θόρυθος που συνοδεύει τον κεραυνό: ακού-
στηκε µια -1| αστραπές και βροντές ΣΥΝ. µπουµπουνητό 2. (συνεκδ.) 
κάθε ισχυρός ήχος, κρότος µεγάλης έντασης: η ~ τού καννονιού ΣΥΝ. 
κρότος, βρόντος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρόµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *βροµ-τή, ετεροιωµ. βαθµ. τού βρέµω «κροτώ µε πάτα-
γο; βουίζω». Βλ. κ. βροµώ]. 

βρόντηµα (το) [αρχ.] {βροντήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο ήχος τής βρο-
ντής ΣΥΝ. µπουµπούνισµα 2. (γενικότ.) οποιοσδήποτε έντονος, εκ-
κωφαντικός θόρυβος που συνοδεύεται συνήθ. από τράνταγµα: έδωσε 
τέτοιο ~ στην πόρτα, που παραλίγο να σπάσει. 

βροντοκοπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. [1816] {βροντοκοπάς... | βρο-
ντοκόπησα} ♦ 1. (αµετβ.) προκαλώ δυνατό θόρυβο, κάνω κρότο ♦ 2. 
(µετβ.) χτυπώ (κάτι) δυνατά, ώστε να ακουστεί δυνατός κρότος.  — 
βροντοκόπηµα (το) [1812]. [ΕΤΥΜ. < βροντώ + -κοπώ (< κόπτω), πβ. 
κ. µεθο-κοπώ, σφυρο-κοπώ]. 

βρόντος (ο) ο κρότος τής βροντής και γενικότ. κάθε δυνατός ήχος, 
τού οποίου η ένταση µπορεί να προκαλέσει ελαφρά δόνηση: η πόρτα 
έκλεισε µε ~|| ο άγριος - τον κατατρόµαξε ΣΥΝ. πάταγος, θόρυβος· 
ΦΡ. στον βρόντο (i) στην τύχη, χωρίς συγκεκριµένο στόχο: πυροβολώ 
| ρίχνω ~ (ii) χωρίς αποτέλεσµα, µαταίως: µιλούσε ~, κανείς δεν του 
έδινε σηµασία || πετάει λεφτά ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ. 
< βροντώ (υποχωρητ.). Η φρ. στον βρόντο προήλθε από τη συνήθεια 
πολεµιστών να πυροβολούν προς την κατεύθυνση από όπου 
ακουγόταν ο πυροβολισµός, χωρίς να έχουν εντοπίσει τον στόχο]. 

βροντόσαυρος (ο) [1891] {βροντοσαύρ-ου | -ων, -ους) φυτοφάγος 
δεινόσαυρος που έζησε κατά την ιουρασική περίοδο· από τα µεγαλύ-
τερα χερσαία ζώα που έζησαν, µε βάρος 30 περίπου τόνων και µήκος 
γύρω στα 21 µέτρα, µακρύ λαιµό και ουρά, ογκώδη πόδια και συ-
γκριτικά πολύ µικρό κεφάλι. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
brontosaurus]. 

βροντοφωνάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {βροντοφώναξα} ♦ 1. (αµετβ.) βγά-
ζω δυνατή, βροντερή φωνή ♦ 2. (µετβ.) (συνεκδ.) διακηρύσσω µε έντο-
νο και κατηγορηµατικό τρόπο, φωνάζω (κάτι) δυνατά: ~ το όνοµα µου 
|| σύσσωµο το πλήθος βροντοφώναξε την πίστη του στον ηγέτη του 
ΣΥΝ. διαλαλώ, διακηρύσσω. Επίσης βροντοφωνώ [µεσν.] {-είς...}. 

βροντόφωνος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διαθέτει βροντερή φωνή ΣΥΝ. 
τρανταχτός, ηχηρός. — βροντόφωνα | -ώνως [1825] επίρρ. 

βροντοχτυπώ (κ. -άω) ρ. {βροντοχτυπάς... | βροντοχτύπησα} (εκ-
φραστ.) χτυπώ προκαλώντας δυνατό κρότο ή ενοχλητικά δυνατό θό-
ρυβο: ~ τα ζάρια | την πόρτα ΣΥΝ. βροντοκοπώ. 

βροντώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {βροντάς... | βρόντη-σα κ. -ξα} ♦ 
(αµετβ.) 1. παράγω βροντή: «βροντά κι αστράφτει ο ουρανός και 
σειέται ο απάνω κόσµος» (δηµοτ. τραγ.) 2. (απρόσ. βροντά) ρίχνει 
βροντές: όλη νύχτα βροντούσε και χαλούσε ο κόσµος || έξω αστρά-
φτει και ~ ΣΥΝ. µπουµπουνίζεν ΦΡ. αστράφτω και βροντάω (µεσν. 
φρ.) για πρόσωπο που εκφράζεται µε έντονο και επιθετικό τρόπο: 
άστραψε και βρόντηξε στην αγόρευση του ο εισαγγελέας 3. παράγω 
εξαιρετικά ισχυρό θόρυβο: όλη νύχτα βροντούσαν τα πυροβόλα || τα 
βραχιόλια της βροντούν ΦΡ. (παροιµ.) οτού κουφού την πόρτα όσο 
θέλεις βρόντα για πρόσωπο που δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για 
όσα του λέµε, που αδιαφορεί πλήρως για συµβουλές ή παρακλήσεις 
4. (για κλειστούς ή ανοικτούς χώρους) αντηχώ: τα βουνά βροντού-
σαν από τον καννονιοβολισµό ♦ (µετβ.) 5. χτυπώ (κάτι) µε δύναµη, 
παράγοντας δυνατό ήχο, προκαλώντας θόρυβο: βρόντηξε πίσω του 
την πόρτα κι έφυγε ΣΥΝ. βαρώ 6. ρίχνω (κάτι/κάποιον) µε δύναµη κά-
τω: µε µία λαβή τον σήκωσε πάνω από τον ώµο του και τον βρόντηξε 
στο πάτωµα || (µτφ.) τους βρόντηξε στο γραφείο την παραίτηση της· 
ΦΡ. τα βροντώ (κάτω | χάµω) (i) εγκαταλείπω µια προσπάθεια, 
προτού την ολοκληρώσω· τα παρατάω: µόλις κουράστηκε, τα βρό-
ντηξε κι έφυγε (ii) (για εργαζόµενο) παραιτούµαι, διακόπτω από µό-
νος µου επαγγελµατική συνεργασία: αν δεν αλλάξουν οι όροι εργα-
σίας, θα τα βροντήξω όλα κάτω και θα φύγω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρόµα, 
υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ < αρχ. βροντώ (-άω) < βροντή (βλ.λ.)]. 

βροντώδης, -ης, -ες [µτγν.] {βροντώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (κυρ. 
για ήχους) αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη ένταση και δύνα-
µη: ~χειροκροτήµατα | γέλια/ φωνές ΣΥΝ. βροντερός. — βροντωδώς 
επίρρ. [1883]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βρούβα (η) {δύσχρ. βρούβων} 1. ποώδες φυτό, που για πολλές καλ-
λιέργειες θεωρείται ζιζάνιο, αλλά αξιοποιείται στην παρασκευή κα-
ταπλασµάτων, εµπλάστρων, καθώς και φαρµάκων 2. (συνεκδ.) ο εδώ-
διµος βλαστός τού φυτού: τρώω βρούβες· ΦΡ. (σκωπτ.) (πάω | µε στέλ-
νουν) για βρούβες για άσκοπες και ανώφελες πράξεις, χωρίς πρα-
κτικό σκοπό ή αποτέλεσµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < *βούλβα (µε µετάθεση φθόγγου και τροπή λ 
> ρ) < λατ. bulbus < αρχ. βολβός]. 



βρουκέλλα 390 βρύση 
 

βρουκέλλα (η) {βρουκελλών} ΙΑΤΡ. βακτήριο που προκαλεί τη βρου-
κέλλωση (τον µελιταίο πυρετό). 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. brucella, από το όνοµα τού Βρετανού φυσικού Sir 
David Bruce (1855-1931), ο οποίος ανακάλυψε το βακτήριο αυτό]. 

βρουκέλλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πάθηση που οφεί-
λεται σε είδη τού βακτηρίου βρουκέλλα (βλ.λ.) ΣΥΝ. µελιταίος πυρε-
τός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. brucellosis]. 

Βρούτος (ο) Μάρκος Ιούνιος Βρούτος- Ρωµαίος επιφανής, που συµ-
µετείχε στη δολοφονία τού Ιουλίου Καίσαρα· ΦΡ. και συ (τέκνον) 
Βρούτε; για περιπτώσεις στις οποίες δέχεται κανείς πλήγµα µεταξύ 
άλλων και από πρόσωπο που θεωρούσε φίλο. [ΕΤΥΜ. < λατ. Brutus 
< brutus «βαρύς, δυσκίνητος». Η φρ. και συ Βρούτε; (λατ. Et tu, 
Brute?) ελέχθη από τον Ιούλιο Καίσαρα κατά τη στιγµή τής 
δολοφονίας του, όταν αντελήφθη ότι µεταξύ των δολοφόνων ήταν και 
ο Βρούτος, ο οποίος ήταν στενός φίλος του, τιµηµέ\Ός από τον 
Καίσαρα]. 

βροχερός, -ή, -ό [µεσν.] (για κλιµατολογικές συνθήκες, εποχές) αυτός 
που σταθερά χαρακτηρίζεται από συχνές βροχοπτώσεις: τα -τροπικά 
κλίµατα ευνοούν την οργιώδη βλάστηση || ο ~ καιρός τού Λονδίνου 
ΣΥΝ. υγρός. 

βροχή (η) 1. νερό που παράγεται από υγροποιηµένους ατµούς στην 
ατµόσφαιρα και πέφτει στη γη σε σταγόνα η πτώση νερού από τα 
σύννεφα στη γη µε µορφή σταγόνων: αύριο θα σηµειωθούν βροχές 
στα βόρεια τού νοµού || η ~ χτυπούσε το τζάµι || τοπική | παροδική | 
ραγδαία | καταρρακτώδης | φθινοπωρινή | ψιλή | ξαφνική | δυνατή | 
σιγανή ~ || άρχισε | έπιασε | πέφτει | ρίχνει ~ || ~ µε το τουλούµι- ΦΡ. 
(α) (καθηµ.) µε πιάνει η βροχή αρχίζει να βρέχει, ενώ βρίσκοµαι στον 
δρόµο: η βροχή µάς έπιασε στο ύψος τής Κηφισιάς (β) ο βρεγµένος 
τη βροχή δεν τη φοβάται βλ. λ. βρέχω (γ) σαν τη βροχή στ' αλώνι βλ. 
λ. αλώνι (δ) τεχνητή βροχή (i) η τεχνητή πρόκληση βροχής ύστερα 
από ραντισµό κατάλληλων βροχοφόρων νεφών µε µόρια ιωδιούχου 
αργύρου από αεροπλάνο ή ειδικές συσκευές εδάφους (ii) σύστηµα 
αρδεύσεως που χρησιµοποιείται για πότισµα (ε) όξινη βροχή βλ. λ. 
όξινος 2. (στον πληθ.) η εποχιακή βροχόπτωση, η βροχερή εποχή: τώ-
ρα µε τις ~ θ' ανοίξουν και τα σχολεία || η περίοδος των βροχών στις 
τροπικές περιοχές 3. (µτφ.-σπάν.) οποιαδήποτε εκροή υγρού (κυρ. σω-
µατικού) σε µεγάλες ποσότητες: έτρεχαν τα δάκρυα ~ ΣΥΝ. ποτάµι 4. 
(µτφ.) πλήθος πραγµάτων που ρίχνονται ή γίνονται διαδοχικά: ~ πλη-
ροφοριών | εικόνων | τηλεγραφηµάτων | µηνύσεων || οι σφαίρες έπε-
φταν ~ || τα κέρµατα έπεφταν - στο παρκέ τού γηπέδου || ύστερα από 
την επιτυχία τής ταινίας δέχεται ~ προτάσεων για συνεργασία || ~ από 
σχόλια | ερωτήσεις | καταγγελίες | παράπονα | φιλοφρονήσεις | 
αντιρρήσεις || ~ µετεωριτών ΣΥΝ. πλήθος, καταιγισµός. — (υποκ.) 
βροχούλα (η) [µεσν.] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ αρχ. < βρέχω]. 

βροχή και άλλα κατακρηµνίσµατα. Ό,τι πέφτει από τα σύννεφα 
τού ουρανού σε υγρή ή και στερεή µορφή αποτελεί τα λεγόµενα 
υδατώδη ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα (αγγλ. precipitation). 
Την πιο λεπτή µορφή κατακρηµνίσµατος αποτελεί το ψιχάλισµα (ή 
ψιλόβροχο). Η λ. είναι νεότερη (ψιχάλα < ψίχαλο «ψίχουλο» + ψε-
κάδα «σταγόνα βροχής»· πβ. ψιχία «ψίχουλα», ψίχα, ψίχουλο | ψί-
χαλο-όλα από το αρχ. ψίξ, ψιχός, «ψίχουλο»). Οι αρχαίοι χρησιµο-
ποιούσαν το ψακάδες | ψεκάδες «ψιχάλες» και το ρ. ψακάζει «ψι-
χαλίζει» (ο Αριστοτέλης στα Μετεωρολογικά του [3.4.5] λέει: «όταν 
µέν κατά µικρά µόρια φέρηται, ψακάδες, δταν δέ κατά µείζω µόρια, 
ύετός καλείται»). Αλλο κατακρήµνισµα, το κυριότερο, είναι η 
βροχή, από το ρ. βρέχω. Και οι δύο λέξεις είναι αρχαίες: το βροχή 
απαντά στον ∆ηµόκριτο, το βρέχει στον Ξενοφώντα. Ωστόσο, οι δύο 
λ. χρησιµοποιούνται συστηµατικά από τους µεταγενεστέρους 
χρόνους (Π. ∆ιαθήκη, Κ. ∆ιαθήκη κ.λπ.). Αρχαιότερη -ήδη οµηρι-
κή- και συνήθης στην Αρχαία είναι η λ. υετός (από το ρ. ϋει «βρέ-
χει»), η οποία χρησιµοποιείται περιορισµένα στη µετεωρολογική 
ορολογία ως συνώνυµο τού βροχή, ενώ για πολλή βροχή -και σε 
µεταφορική χρήση- χρησιµοποιείται η αρχαία λ. κατακλυσµός, 
που σήµαινε την πληµύρα (πβ. τη φράση «βροχή πληµύρα»). Προ-
κειµένου για καταρρακτώδη, ραγδαία βροχή, οι αρχαίοι χρησιµο-
ποίησαν τη λ. όµβρος (ο), που πέρασε εν µέρει στη λόγια γλώσσα 
και στην αντίστοιχη επιστηµονική ορολογία. Από τη λ. χρησιµο-
ποιείται το παράγ. επίθετο όµβριος «βρόχινος» (όµβρια ύδατα «τα 
νερά τής βροχής») και το ουσ. ανοµβρία «έλλειψη βροχής, ανα-
βροχιά». Ας σηµειωθεί ακόµη ότι το οµπρέλα (και λόγιο οµβρέλ-
λα) δεν έχει σχέση µε το όµβρος, αλλά προέρχεται από το ιταλ. 
ombrella (< λατ. umbrella < umbra «σκία»). Η καταρρακτώδης βρο-
χή λέγεται κυρίως νεροποντή (< νερό + ποντίζω «καταποντίζω, 
βυθίζω») και κατεβασιά (< κατεβάζω), εφόσον δε συνοδεύεται από 
αστραπές, βροντές και ισχυρό άνεµο, χαρακτηρίζεται ως καταιγί-
δα και µπόρα. Το καταιγίδα είναι αρχαίο από το ρ. καταιγίζω «κα-
τεβαίνω ορµητικός» (πβ. καταιγιστικός) < αιγίς «οργή, θύελλα». Το 
µπόρα είναι αντιδάνειο: < βεν. bora < λατ. boreas < ελλην. βορέας 
(βοριάς). Όταν τα κατακρηµνίσµατα παίρνουν στερεή µορφή, εµ-
φανίζονται ως χαλάζι, χιόνι ή ανάµικτη µορφή βροχής και χιονιού, 
χιονόνερο ή χιονόβροχο Στη γλώσσα των µετεωρολογνκών δελ-
τίων χρησιµοποιείται συχνά και η λ. βροχόπτωση («θα σηµειω-
θούν βροχοπτώσεις» αντί «βροχές»), ενώ η κύρια σηµ. τής λ. είναι 
το ποσό τής βροχής που καταµετρείται ότι έπεσε σε µια περιοχή. 

βροχηδόν επίρρ. [1845] (αρχαιοπρ.) σε µεγάλη ποσότητα και πυκνό-
τητα: οι καταθέσεις γνωστών και αγνώστων έρχονται ~ || οι ερωτή- 

σεις άρχισαν να πέφτουν ~ ΣΥΝ. συνεχώς, σωρηδόν. [ΕΤΥΜ. 
< βροχή + επιρρ. επίθηµα -ηδόν, πβ. κ. βαθµ-ηδόν]. 

βρόχι (το) (συνήθ. στον πληθ.-λαϊκ.) 1. µικρή θηλιά (κυρ. από τρίχες 
αλογοουράς) που χρησιµοποιείται για τη σύλληψη πουλιών ή µικρών 
ζώων από τον λαιµό: πιάνω λαγό στα ~ (µτφ.) 2. οτιδήποτε λειτουρ-
γεί ως θέλγητρο για την παγίδευση κάποιου: πιάστηκε στα ~ τού 
έρωτα! ΣΥΝ. δόλος, πλεκτάνη 3. κάθε είδους παγίδα: πιάστηκε στα ~ 
τού νόµου ΣΥΝ. δόκανο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. βρόχιν, υποκ. τού αρχ. 
βρόχος]. 

βροχικά (τα) → βρογχικός 
βρόχινος, -η, -ο 1. αυτός που προέρχεται από τη βροχή:- νερό 2. 

ΟΙΚΟΛ. βρόχινο δάσος πυκνό, τροπικό δάσος µε ψηλά, πλατύφυλλα, 
αειθαλή δέντρα σε περιοχές µε υψηλή ετήσια βροχόπτωση: η κατα-
στροφή των ~ τού Αµαζονίου αποτελεί οικολογική απειλή για ολό-
κληρο τον πλανήτη. 
[ΕΤΥΜ Η φρ. βρόχινο δάσος αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. rain 
forest]. 

βροχονράφος (ο) ΜΕΤΕΩΡ. όργανο µέτρησης τού ύψους και τής 
διάρκειας τής βροχόπτωσης, µε επιπλέον καταγραφή των ωρών ενάρ-
ξεως και λήξεως, καθώς και των εντάσεων της ΣΥΝ. βροχόµετρο. — 
βροχονραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. pluviograph 
(νόθο συνθ.)]. 

βροχόµετρο (το) {βροχοµέτρ-ου | -ων} ΜΕΤΕΩΡ. όργανο για τον ογκο-
µετρικό υπολογισµό τού ύψους βροχοπτώσεως ΣΥΝ. βροχογράφος. — 
βροχοµετρικός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
pluviomètre (νόθο συνθ.)]. 

βροχόνερο (το) το νερό τής βροχής. 
βροχοποιός (ο) 1. πρόσωπο στο οποίο αποδίδονται µαγικές ικανό-

τητες, το οποίο προσπαθεί µε διάφορες τελετουργίες και ξόρκια (µα-
γικά λόγια και χορούς) να προκαλέσει βροχή 2. οποιοσδήποτε επιφέ-
ρει ή προσπαθεί να προκαλέσει βροχόπτωση µε τεχνητές µεθόδους. 
— βροχοποιητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. rain 
maker]. 

βροχόπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η πτώση βροχής: η ~ 
ήταν ευεργετική για τη γεωργία || συνεχείς ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. rainfall]. 

βρόχος (ο) 1. θηλιά µε µετακινούµενο κόµπο, που σφίγγει όσο τρα-
βιέται το σχοινί: ο ~ τής κρεµάλας 2. θηλιά που χρησιµοποιείται για 
τη σύλληψη µικρών θηραµάτων ΣΥΝ. βρόχι, παγίδα 3. (µτφ.) οτιδήπο-
τε προξενεί ασφυκτική πίεση, δεσµεύοντας τις ενέργειες ή την έκ-
φραση κάποιου: ο ~ τού νόµου || µη µου βάζεις ~ στον λαιµό, άσε µε 
ν' αποφασίσω µε ψυχραιµία 4. οποιοδήποτε κενό ανάµεσα στα κα-
λώδια, τα σχοινιά κ.λπ. ενός διχτύου · 5. ΤΕΧΝΟΛ. σύνολο κλάδων δι-
κτύου, που η διαδοχή τους αποτελεί κλειστή διαδροµή: ~ ανατροφο-
δότησης 6. ΙΑΤΡ. ανθεκτική κατασκευή (συνήθ. ταινία ή πλέγµα) που 
χρησιµοποιείται για περιτύλιξη και ακινητοποίηση σπασµένου ή 
εξαρθρωµένου µέλους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*µρό-χος (< I.E. *mer-egh- «δένω, πλέκω»), που πιθ. συνδ. µε σερβοκρ. 
mreza «δίχτυ», λιθ. maräka «διχτάκι»]. 

βρόχος - βρόγχος. Οι δύο λέξεις, διαφορετικές στην ετυµολογική 
προέλευση και τη σηµασία τους, συχνά συγχέονται σηµασιολογι-
κά. Σηµειώνεται ότι το µεν βρόγχος (µε -γ-), οµόρριζο τού κατα-
βροχθίζω, δηλώνει τη διακλάδωση τής τραχείας σε κάθε έναν από 
τους δύο πνεύµονες (εξού και συνήθως µιλούµε, κατά πληθυντικό, 
για τους βρόγχους των πνευµόνων), ενώ το βρόχος (< *µρό-χος) δη-
λώνει τη θηλιά που σφίγγει τον λαιµό τού ανθρώπου και τον οδη-
γεί στον θάνατο (ό,τι συµβαίνει µε τον απαγχονισµό). 

βροχοσταλίδα (η) (λογοτ.) σταγόνα βροχής. 
[ΕΤΥΜ < βροχή + -σταλίδα < στάλα]. 

βρύα (τα) τα φυτά που αποτελούν τα βρυόφυτα (βλ.λ.) ΣΥΝ. µού-σκλια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βρύον< βρύω (υποχωρητ.) «ανθίζω, αφθονώ», αβεβ. ετύ-
µου, πιθ. συνδ. µε λατ. frutex «θάµνος, κλαδί», αρχ. γερµ. krüt «χόρτο, 
λάχανο» (> γερµ. Kraut). Οµόρρ. βρύ-σις (-η). Η λ. απαντά ως β' συνθ. 
και στο εµ-βρυον (βλ.λ.)]. 

βρυγµός (ο) το τρίξιµο των δοντιών. [ΕΤΥΜ. αρχ. < βρύκω | βρύχω 
«µασώ µε θόρυβο, κατασπαράζω» (βλ. λ. βρυχώµαι)]. 

βρυκόλακας (ο) → βρικόλακας 
Βρυξέλλες (οι) {Βρυξελλών} 1. η πρωτεύουσα τού Βελγίου και έδρα 
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης- ΦΡ. λαχανάκια Βρυξελλών βλ. λ. λαχανάκι 
2. (συνεκδ.) τα κέντρα εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: οι αποφά-
σεις των Βρυξελλών. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. Bruxelles (οπτικό δάνειο) < αρχ. γερµ. Broca-sella (µαρ-
τυρείται και ως Bruoc-sella) «οικισµός στους βάλτους» < broca «βάλ-
τος, έλος» + sali/sella (< λατ. cella «δωµάτιο, κτήριο», πβ. κελλί), επει-
δή ο οικισµός ιδρύθηκε τον 6ο αι. σε νησίδα τού ποταµού Σένα 
(Senne)]. 

βρυόφυτα (τα) [1889] BOT. µικρά πράσινα φυτά χωρίς ρίζες, βλα-
στούς και φύλλα, που φυτρώνουν σε υγρές και σκιερές θέσεις· βρί-
σκονται στο έδαφος, στις πέτρες, στους βράχους, στα δέντρα ή µέσα 
σε ρυάκια (βλ. κ. λ. βρύα). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού νεολατ. muscinea]. 

βρύση (η) {βρυσών} 1. µεταλλικό κατασκεύασµα, συνήθ. κυλινδρικού 
σχήµατος, που προσαρτάται ως εξάρτηµα στην απόληξη υδροδοτι-
κού σωλήνα εγκατάστασης παροχής νερού, µε το οποίο είναι δυνατή 
η διακοπή ή αυξοµείωση τής ροής τού παρεχόµενου νερού: ανοίγω | 
κλείνω τη ~ || τον Αύγουστο δεν µπορείς να πιεις νερό τής ~, µόνο τού 
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ψυγείου! ΣΥΝ. στρόφιγγα 2. φυσική πηγή µε πόσιµο νερό: ξεδίψασε 
από µια ~ στο δάσος ΣΥΝ. πηγή 3. (µτφ. ως επίρρ.) µε άφθονη ροή: 
έτρεξαν ~ τα δάκρυα της ΣΥΝ. ποτάµι. — (υποκ.) βρυσάκι (το) κ. βρυ-
σούλα (η) [µεσν.] (σηµ. 1-2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. βρύσις, αρχική σηµ. «πηγή, ανάβλυση νερού», < αρχ. 
βρύω «ανθίζω, αφθονώ - αναβλύζω» (βλ. λ. βρύο)]. 

βρυσοµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) µεγάλη φυσική πηγή ΣΥΝ. 
κεφαλάρι, νεροµάννα. 

βρυχηθµός (ο) [αρχ.] (λόγ.) ο ήχος που παράγει ζώο που βρυχάται· το 
µουγκρητό: ο ~ των λιονταριών. 

βρυχώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {βρυχάται... | βρυχήθηκα}1. (για λιοντάρια 
κ. ά. άγρια ζώα) παράγω δυνατό, βαθύ και παρατεταµένο ήχο ΣΥΝ. 
µουγκρίζω 2. (µτφ.) κάνω αισθητή την παρουσία µου, κυρ. µιλώντας 
µε επιθετικό, έντονο τρόπο: το ποντίκι που βρυχάται (βλ. λ. ποντίκι) || 
βρυχάται µαινόµενος στις συνεδριάσεις 3. παράγω δυνατό και βαθύ 
θόρυβο: το κύµα βρυχόταν πάνω στα βράχια || το τρακτέρ βρυχήθηκε 
στην ανηφόρα. Επίσης (καθηµ.) βρυχιέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βρυχώµαι (-άο-) < θ. βρυχ- (πβ. παρακ. βέ-βρυχ-α), πα-
ράλλ. τ. τού ρ. βρύκω «µασώ µε θόρυβο, κατασπαράζω» < I.E. 
*gwrüg(h)o, πβ. αρχ. σλαβ. gryzq «µασώ»]. 

βρυώδης, -ης, -ες [αρχ.] {βρυώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που εί-
ναι γεµάτος βρύα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βρω (να/θα) ρ. -> βρίσκω 
βρώµα (η) → βρόµα 
βρώµα (το) {βρώµ-ατος | -ατα, -άτων} (σπάν.) οτιδήποτε καταναλώνε-
ται ως τροφή και προέρχεται κυρ. από κυνήγι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. βρώµα 
< θ. βρω-, πβ. βι-βρώ-σκω «τρώγω». Βλ. λ. βρώση]. 

βρωµατολογία (η) [1837] {χωρ. πληθ.} η συστηµατική και µε επι-
στηµονικές βάσεις µελέτη τής παρασκευής και τής σύστασης των 
τροφίµων. [ΕΤΎΜ. < βρώµα (το) «φαγώσιµο, βρώση» + -λογία < λέγω]. 

βρωµατοχηµεία (η) ΧΗΜ. Ο κλάδος τής χηµείας που έχει ως αντι-
κείµενο έρευνας τη σύσταση, παρασκευή και συντήρηση τροφίµων 
µε τον πλέον υγιεινό τρόπο· η χηµεία τροφίµων. [ΕΤΥΜ < βρώµα 
(το) «φαγώσιµο, βρώση» + χηµεία]. 

βρωµερός, -ή, -ό → βροµερός 
βρώµη (η) → βρόµη 
βρωµιά (η) → βροµιά 
βρωµίζω ρ. → βροµίζω 
βρώµικος, -η, -ο → βρόµικος 
βρώµιο (το) → βρόµιο 
βρωµώ ρ. → βροµώ 
βρώση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η κατανάλωση (κάποιου 

πράγµατος) ως τροφίµου, το να τρώει κανείς· κυρ. στη ΦΡ. προς βρώ-
σιν, τα είδη ήταν τελείως ακατάλληλα προς βρώσιν || (ως εκκλησ. ευ-
χή) «ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν» (εύλόγησον την βρώσιν 
και την πόσιν) ΣΥΝ. φάγωµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βρώσις < θ. βρω- < *gwr- < I.E. *gwer- «καταπίνω, κατα-
βροχθίζω», πβ. σανσκρ. girami, λατ. voro, γαλλ. vorace «αδηφάγος» 
(< λατ. vorax), γαλλ. gorge «λαιµός» (< λατ. gurges «δίνη, στρόβιλος»), 
γερµ. Köder «δόλωµα» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. βι-βρώ-σκω «τρώγω, κατα-
βροχθίζω», βορ-ά, βάραθρο(ν) (βλ.λ.), βρώµα (τό(, βρώ-σιµος, -βόρος 
κ.ά.]. 

βρώσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να καταναλωθεί ως τροφή ΣΥΝ. 
φαγώσιµος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < βρώσις]. 

βόας (ο) {βυών} (λόγ.) ο µπούφος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
ονοµατοποιηµένη λ., που απαντά και σε άλλες I.E. γλ., πβ. αρµ. bu, 
περσ. burn, λατ. bubo]. 

βύβλος (η) 1. (στην παλαιογραφία) ελληνική ονοµασία τού παπύρου, 
γνωστή ήδη στον Αισχύλο (Ικέτιδες 947) 2. (µε κεφ.) πλούσια πόλη 
τής Φοινίκης, η οποία πρέπει να ήταν το κυριότερο κέντρο εµπορίας 
παπύρου. 

βυζαγµα (το) {βυζάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο θηλασµός 2. το ρού-
φηγµα µε το στόµα: το ~ τού δαχτύλου. 

βυζαίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {βύζα-ξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
ρουφώ γάλα από τη θηλή τού µητρικού µαστού: το µωρό σταµάτησε 
να κλαίει και βύζαινε λαίµαργα || βυζαίνει ακόµα, αφού δεν έχει δο-
ντάκια για να µασάει ΣΥΝ. γαλουχούµαι, θηλάζω 2. (κατ' επέκτ.) βρί-
σκοµαι στην ηλικία κατά την οποία τρέφοµαι αποκλειστικά µε µη-
τρικό γάλα, είµαι σε ηλικία θηλασµού: πώς να θυµάται τι είχε γίνει 
πριν από είκοσι χρόνια, τότε ακόµα βύζαινε! ♦ (µετβ.) 3. πίνω θηλά-
ζοντας: δεν πρόλαβε να βυζάξει το γάλα τής µάννας του ΣΥΝ. θηλά-
ζω 4. (για µητέρες ή παραµάννες) προσφέρω το στήθος µου για θη-
λασµό, παρέχω γάλα (σε νεογνό για να θηλάσει): βύζαξε το µωρό της 
έναν χρόνο ΣΥΝ. γαλουχώ, θηλάζω 5. µιµούµαι τις κινήσεις τού θη-
λασµού, ρουφώντας ή βάζοντας (κάτι) στο στόµα: δέκα χρονών και 
βυζαίνει ακόµα το δάχτυλο! ΣΥΝ. πιπιλίζω. 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. βυζάνω < µτγν. µυζώ (µε ανοµοίωση β- < µ-) < αρχ. µύ-
ζω < µυ, ονοµατοποιηµένη λ. από την ήχο και το σχήµα των χειλιών 
τού βρέφους κατά τον θηλασµό]. 

βυζανιάρικο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. το νεογνό ή το βρέφος που βυζαί-
νει ακόµα, που τρέφεται ακόµα µε µητρικό γάλα ΣΥΝ. βυζασταρούδι 
2. (µτφ.-µειωτ.) το πολύ νεαρό ή ανώριµο και άπειρο άτοµο: µην κά-
νεις σαν -■ φέρσου όπως αρµόζει στην ηλικία σου. 

βυζαντινισµός (ο) [1872] 1. το σύνολο αντιλήψεων και πολιτισµικών 
αξιών που ιστορικά αποδίδονται στην περίοδο τής Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας: «ο νους µου πηγαίνει σε τιµές µεγάλες τής φυλής µας, στον 
ένδοξο µας ~» (Κ. Καβάφης) 2. (συνεκδ.-κακόσ.) η έλλειψη πρα- 

κτικού πνεύµατος και η ανάλωση σε περίπλοκες και άσκοπες, σχο-
λαστικές συζητήσεις και διαδικασίες· ο στείρος σχολαστικισµός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Byzantinismus]. 

βυζαντινολογία (η) [1895] {βυζαντινολογιών} 1. η επιστηµονική µε-
λέτη όλων των εκφάνσεων τής βυζαντινής ζωής, τής τέχνης και γενι-
κότ. τού βυζαντινού πολιτισµού 2. (κακόσ.) ο βυζαντινισµός (βλ.λ., 
σηµ. 2). — βυζαντινολόγος (ο/η) [1886], βυζαντινολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. byzantinologie]. 

βυζαντινολογω ρ. αµετβ. {βυζαντινολογείς... | βυζαντινολόγησα} 
(κακόσ.) συζητώ χωρίς πρακτικό πνεύµα, επιµένοντας στους τύπους 
και τις λεπτοµέρειες (βλ. λ. βυζαντινισµός). — βυζαντινολόγηµα (το). 

βυζαντινοπρεπής, -ής, -ές {βυζαντινοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· βυ-
ζαντινοπρεπέστ-ερος, -ατός) αυτός που ταιριάζει στα βυζαντινά πρό-
τυπα, που εκφράζει τη βυζαντινή νοοτροπία: ~ τελετή | ύφος. — βυ-
ζαντινοπρεπούς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

βυζαντινός, -ή, -ό [1807] 1. αυτός που σχετίζεται µε το Βυζάντιο και 
τον πολιτισµό του: ~ ναός | µουσική | εικόνα | αρχαιολογία | φιλολο-
γία 2. Βυζαντινή Αυτοκρατορία το ανατολικό τµήµα τής Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας από την ίδρυση τής Νέας Ρώµης (Κωνσταντινούπο-
λης) το 324 µ.Χ. ώς την άλωση της το 1453 από τους Οθωµανούς 3. 
Βυζαντινός (ο), Βυζαντινή (η) κάθε υπήκοος τής Βυζαντννής Αυτο-
κρατορίας: η καθηµερινή ζωή των ~. 

Βυζάντιο (το) {Βυζαντίου} 1. αρχαία πόλη τής ΝΑ. Θράκης στον Βό-
σπορο, αποικία των Μεγαρέων από το 657 π.Χ., στη θέση τής οποίας 
ιδρύθηκε το 324 µ.Χ. η νέα πρωτεύουσα τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατο-
ρίας µε το όνοµα Κωνσταντινούπολη 2. (συνεκδ.) η Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία (βλ. λ. βυζαντινός, σηµ. 2): η ιστορία τού ~. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
Βυζάντιον, ονοµασία µικρής πόλης στις όχθες τού Βοσπόρου, όπου το 
324 µ.Χ. ο Μ. Κων/νος ίδρυσε τη Νέα Ρώµη (λατ. Nova Roma), τη 
µετέπειτα ΚωνΙπολη, ως πρωτεύουσα τού Ανατολικού Ρωµαϊκού 
Κράτους, τού οποίου οι υπήκοοι αυτοαποκαλούνταν µέχρι τέλους 
Ρωµαίοι, o όρος πρωτοχρησιµοποιήθηκε µε τη σηµερινή σηµ. από τον 
Γερµανό J. Wolf το 1562 (αντί των µέχρι τότε όρων Ρωµαϊκή 
Αυτοκρατορία κ. Ρωµανία)]. 

βυζαρού (η) {βυζαρούδες} (λαϊκ.) γυναίκα που έχει µεγάλους µα-
στούς ΣΥΝ. βυζού. 

βυζασταρούδι (το) το βυζανιάρικο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού 
µεσν. βυζαστάρης < βυζαστής < βυζάνω]. 

βυζάστρα [µεσν.] κ. βυζαχτρα (η) {δύσχρ. βυζαστρών} η παραµάν-
να ΣΥΝ. τροφός. 

βυζί (το) {βυζ-ιού | -ιών} 1. ο ανθρώπινος µαστός και γενικότ. ο µα-
στός των θηλυκών θηλαστικών (πβ. λ. στήθος) 2. (ειδικότ.) ο γυναι-
κείος µαστός· ΦΡ. απ" το βυζί τής µάννας (κάποιου) (εκφραστ.) από 
βρέφος, από πολύ µικρή ηλικία: έµαθε να υπολογίζει τα λεφτά ~ του' 
πώς να µην είναι τσιγγούνης! ΣΥΝ. από τα γεννοφάσκια του, µε το γάλα 
τής µάννας του. — (υποκ.) βυζάκι (το), (µεγεθ.) βυζάρα (η). [ΕΤΥΜ 
< µεσν. βυζίον < βυζάνω (υποχωρητ.)]. 

βυζού (η) [µεσν.] (βυζούδες) η βυζαρού (βλ.λ.). 
βυθίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {βύθισ-α, -τηκα, -µένος) 1. προκαλώ κατάδυση, 

κάνω (κάτι/κάποιον) να βουλιάξει στον βυθό' (ειδικότ. για πλοία) 
προκαλώ την καταστροφή, τον καταποντισµό: τα γερµανικά υποβρύ-
χια βύθισαν πολλά συµµαχικά πλοία στον Β'Παγκόσµιο Πόλεµο || το 
πλοίο βυθίστηκε αύτανδρο ΣΥΝ. βουλιάζω, καταποντίζω 2. (για µικρά 
αντικείµενα, σώµατα) πιέζω (κάτι), ώστε να καλυφθεί µερικώς ή 
πλήρως από υγρό, κυρ. νερό: ~ τα χέρια στο νερό ΣΥΝ. βουτώ 3. (γενι-
κότ.) πιέζω (κάτι), ώστε να εισχωρήσει στη µάζα άλλου σώµατος, χώ-
νω βαθιά στο εσωτερικό: το λιοντάρι βύθισε τα νύχια του στον λαιµό 
τού ζώου || (κ. µεσοπαθ. βυθίζοµαι) κουρασµένος βυθίστηκε στη 
µεγάλη πολυθρόνα! ΣΥΝ. µπήγω, καρφώνω, βάζω· (µτφ.) 4. παραδίδω 
ολοκληρωτικά σε συγκεκριµένη ψυχική, πνευµατική ή συναισθηµα-
τική κατάσταση, απορροφώ πλήρως: τα τελευταία γεγονότα τον βύ-
θισαν σε µαύρες σκέψεις || βυθίστηκε σε µελαγχολία | βαθύ πένθος | 
ονειροπόληση | απελπισία 5. κυριεύω, καλύπτω ολοκληρωτικά: η 
απεργία τής ∆.Ε.Η. βύθισε τη χώρα στο σκοτάδι. 

βυθιοτητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. βαθµίδα τού κώµατος κατά την 
οποία παρατηρείται έκπτωση των ανώτερων κινητικών και νοητικών 
λειτουργιών: «είχε τραυµατιστεί από πτώση και βρισκόταν σε ~» 
(εφηµ.) 2. η εξασθενηµένη ένταση των καρδιακών τόνων, όπως σε πε-
ρικαρδίτιδα και πνευµονικό εµφύσηµα. [ΕΤΥΜ. < βύθος (το)]. 

βύθιση (η) [1833] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. η σταδιακή πτώση, 
διείσδυση σε κατώτερα επίπεδα, η κατάδυση: η ~ τού σώµατος στη 
θάλασσα ΣΥΝ. καταβύθιση, βύθισµα, (λόγ.) εµβάπτιση 2. (µτφ.) η κα-
τάσταση βαθύτατου ύπνου, λήθαργου: ύστερα από το ατύχηµα έπεφτε 
συχνά σε - ΣΥΝ. νάρκη, λήθαργος 3. (για σκάφη) ο καταποντι-σµός 
που οφείλεται σε ατύχηµα ή σε εχθρική επίθεση: η ~ οφείλεται σε 
ρήγµα που προκλήθηκε από τη σφοδρή θαλασσοταραχή || ~ δύο 
εχθρικών υποβρυχίων ΣΥΝ. βούλιαγµα, ναυάγιο, (λόγ.) καταποντι-
σµός, (λαϊκ.) φουντάρισµα. 

βύθισµα (το) [1887] {βυθίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να πιέζεται (κάτι 
µέσα σε κάτι άλλο), ώστε να καλυφθεί: το ~ τού πινέλου στη µπογιά 
ΣΥΝ. βύθιση, καταβύθιση 2. η βύθιση (πλοίου, υποβρυχίου κ.λπ.), ο 
καταποντισµός 3. ΝΑΥΤ. το αριθµητικά µετρηµένο τµήµα σκάφους, 
που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια τής θάλασσας: - φόρτωσης || 
πλοίο µε ~ 10 ποδιών 4. ΓΕΩΛ. η περιοχή τού γήινου φλοιού που βρί-
σκεται σε χαµηλότερο επίπεδο από τις γύρω περιοχές: όταν τα ~ δεν 
έχουν τη δυνατότητα αποστράγγισης, γεµίζουν νερό και µετατρέπονται 
σε λίµνες. 
[ΕΤΥΜ o ναυτ. όρ. αποδίδει το αγγλ. draught, ενώ ο γεωολ. όρ. αποδί-
δει το αγγλ. depression]. 



βυθοκόρηση 392 βωλοδέρνω 
 

βυθοκόρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η χρήση βυθοκόρου για την 
αποµάκρυνση άµµου, βούρκου ή µολυσµατικών προσµείξεων από τον βυθό 
ποταµών, ακτών κ.ά. — βυθοκοριστής (ο), βυθοκορώ ρ. {-είς.;.}. 

βυθοκόρος (η) [1897] το πλωτό µηχανικό σύστηµα που χρησιµοποιείται σε 
υποβρύχιες εκσκαφές για την εκσκαφή τού βυθού και τη διατήρηση τού 
βάθους καναλιών, ποταµών και λιµανιών, την αποκοµιδή υλικών, την 
κατασκευή έργων και την περισυλλογή αντικειµένων αξίας. 
[ΕΤΥΜ. < βυθός + -κόρος < αρχ. κορώ (-έω) «καθαρίζω» (πβ. νεω-κό-ρος), 
απόδ. τού γαλλ. bateau draguer. Βλ. κ. λ. κόρος]. 

βυθοµέτρηση (η) [1888] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. ο υπολογισµός µε 
κατάλληλες µετρήσεις τού βάθους φυσικού υδάτινου όγκου (θάλασσας, 
ποταµού, λίµνης) ΣΥΝ. βαθοµέτρηση, βυθοσκόπηση 2. (µτφ.) η εκτίµηση και 
διάγνωση (συνήθ. κατόπιν αναλυτικών διερ-γασιών) µιας κατάστασης: δεν 
χρειάζονται, είπε, φροϊδικές µελέτες και ψυχολογικές ~ ΣΥΝ. ανάλυση, 
αναζήτηση, διερεύνηση. — βυθοµετρώ ρ. {-είς...}. 

βυθόµετρο (το) {βυθοµέτρ-ου | -ων} όργανο που µετρά το βάθος φυσικών 
υδάτινων όγκων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. bathomètre]. 

βυθός (ο) 1.0 πυθµένας, το χαµηλότερο επίπεδο εδάφους κάτω από υδάτινη 
µάζα (θάλασσα, λίµνη, ποταµό): βατραχάνθρωποι ερευνούν τον - τής λίµνης || 
το υποβρύχιο προσέκρουσε στον ~ από εσφαλµένους χειρισµούς || αµµώδης ~ 
ΣΥΝ. πυθµένας, πάτος 2. (συνεκδ.) το σύνολο των βαθύτερων στρωµάτων 
νερού που προσεγγίζουν τον πυθµένα, καθώς και η υποβρύχια πανίδα και 
χλωρίδα που ζει σε αυτά, τα βάθη τής θάλασσας: ο - έχει ασύλληπτες οµορφιές, 
παράξενα φυτά και ζώα || ψάρι τού ~ 3. (µτφ.) το χαµηλότερο σηµείο, αυτό 
που τίθεται ως κατώτατο όριο (υπαρκτό ή επιτρεπτό): φθάσαµε στον ~ τής 
ηθικής κατάπτωσης ΣΥΝ. πυθµένας, πάτος, έσχατο σηµείο, τέρµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
[Ε1ΥΜ αρχ. < *gwudh- (< I.E. *gwadh- > βάθος), που συνδ. µε τα οµόρρ. 
βαθύς, βάπτω, βόθρος, ά-βυσσος κ.ά.]. 

βυθός - πυθµένας - πάτος. Η λ. βυθός χρησιµοποιείται αποκλειστικά για 
την κατώτατη επιφάνεια χώρων σκεπασµένων µε νερό (ο βυθός τής 
θάλασσας, τής λίµνης, τού πελάγους κ.τ.ό.). Αντιθέτως, τόσο ο πυθµένας 
(που συνδέεται ίσως ετυµολογικά µε το βυθός) όσο και η λ. πάτος 
χρησιµοποιούνται για οποιαδήποτε κατώτατη επιφάνεια (δοχείων κ.λπ.) 
και για υδάτινους χώρους. Από το βυθός σχηµατίστηκε στην Αρχαία και 
τύπος βυσσός (< *βυθ-γός ή *βυθ-σός), από όπου το ά-βυσσος (αρχική 
σηµασία: αυτός που δεν έχει βυθό, που δεν έχει προσπελάσιµη κατώτατη 
επιφάνεια, άρα ο εξαιρετικού βάθους) και το Ανά-βυσσος (ά-βυθος, ά-
πατος). 

~» παρώνυµο 

βάθος (το) {βύθους | βύθη κ. βύθια, βυθών} (σπάν.) 1. ο βυθός, κυρ. τής 
θάλασσας: στο ~ τού πελάγου ΣΥΝ. βυθός 2. το βαθύτερο σηµείο τής Γης, τα 
έγκατα τής Γης: τα ~ τού βουνού 3. (µτφ.) ο εξαιρετικά βαθύς ύπνος, ο 
λήθαργος: αµέσως ύστερα έπεσε σε ~ ΣΥΝ. νάρκη, κώµα, βύθιση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βυθός, µε αλλαγή γένους]. 

βυθοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η συστηµατική και µε 
επιστηµονικά µέσα παρατήρηση τού βυθού (θαλασσών, ποταµών, λιµνών), η 
εξέταση µε βυθοσκόπιο. — βυθοσκοπικός, -ή, -ό, βυθοσκοπώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < βυθοσκοπώ < βυθός + σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω»]. 

βυθοσκόπιο (το) {βυθοσκοπί-ου | -ων} όργανο παρατηρήσεως τού βυθού 
(συνήθ. ρηχών ή αβαθών θαλασσών)- αποτελείται από κύλινδρο µε γυαλί 
προσαρµοσµένο στη µία του βάση. [ΕΤΥΜ < βυθός + -σκόπιο < σκοπώ 
«παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω»]. 

βύνη (η) {χωρ. πληθ.} προϊόν που προκύπτει µε κατεργασία των σπερµάτων 
των δηµητριακών, κυρ. τού κριθαριού (µε φρύξη), και χρησιµοποιείται ως 
βάση ζυµώσεων, κατά κύριο λόγο στη βιοµηχανία µπίρας και τροφίµων: 
εκχύλισµα | ξηραντήριο βύνης. [ΕΤΥΜ < µτγν. βύνη | βύνι)ς) (γεν. -εως), αγν. 
ετύµου]. 

βύρσα (η) {βυρσών} το µεγάλης αντοχής κατεργασµένο δέρµα, που 
χρησιµοποιείται κυρ. ως κάλυµµα εξαρτηµάτων, µηχανών ή σκευών που 
φθείρονται λόγω τριβής. — βύρσινος, -η, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρλ·, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. burra «πυκνόµαλλο ρούχο» κ.ά., οπότε θα 
µπορούσε να θεωρηθεί ότι προέρχεται από I.E. *bhrs- < *bhers- «δασύ 
τρίχωµα»]. 

βυρσοδεψείο (το) [µτγν.] η βιοµηχανική ή βιοτεχνική µονάδα κατεργασίας 
δερµάτων µε στόχο τη διατήρηση τής ευκαµψίας τους και την αύξηση τής 
αντοχής τους ΣΥΝ. (λαϊκ.) ταµπάκικο. 

βυρσοδέψης (ο) {βυρσοδεψών} ο τεχνίτης ή ο ιδιοκτήτης βυρσοδεψείου ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) ταµπάκης. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < βυρσο- (< βύρσα, βλ.λ.) + -δέψης < δέφω «τρίβω, κα-
τεργάζοµαι», αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. διφθέρα «κατεργασµένο 
δέρµα»]. 

βυρσοδεψία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τεχνική επεξεργασίας ακατέργαστου 
δέρµατος κυρ. θηλαστικών, για την παραγωγή κατεργασµένου εύκαµπτου 
δέρµατος µε µεγάλη αντοχή 2. ο τοµέας τής βιοµηχανίας που ασχολείται µε 
την παραγωγή κατεργασµένου δέρµατος. Επίσης βυρσοδεψική [µτγν.]. 

βύρσωµα (το) {βυρσώµ-ατος | -ατα, -άτων) η επένδυση επιφάνειας µε δέρµα 
ΣΥΝ. πέτσωµα. 

[ΕΤΥΜ < βύρσα (βλ.λ.)]. 
Βυρτεµβέργη (η) περιοχή τής Ν∆. Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. 

Württemberg, από οµώνυµη δυναστεία κοµητών που ιδρύθηκε κατά τον 12ο 
αι.]. 

Βύρων (ο) {Βύρων-ος, -α} 1. ο Αγγλος ροµαντικός ποιητής Τζωρτζ Γκόρντον 
λόρδος Μπάυρον 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βύρωνας. 
[ΕΤΥΜ Εξελληνισµένη µεταφορά τού αγγλ. Byron, από το επώνυµο τού 
Αγγλου ποιητή και φιλέλληνα George Gordon Byron (1788-1824), γνωστού 
ως λόρδου Βύρωνα. Το αγγλ. όν. Byron < αρχ. αγγλ. byrum «στάβλος»]. 

βυρωνισµός (ο) [1861] το καλλιτεχνικό και ιδεολογικό ρεύµα που προέκυψε ως 
αποτέλεσµα τής επιρροής τού έργου και τού παραδείγµατος ζωής τού λόρδου 
Βύρωνα σε επίπεδο θεµατολογίας και εκφραστικών τρόπων: από το 
ιδεολογικό ρεύµα τού - επηρεάστηκαν ο Γκαίτε, ο Ουγκώ, ο Μπωντλαίρ, ο 
Πούσκιν κ.ά. ΑΝΤ. αντιβυρωνισµός. — βυρωνιστής (ο) [1887], βυρωνίστρια 
(η), βυρώνειος, -α, -ο [1887] κ. βυρωνικός, -ή, -ό [1861], βυρωνικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ· Μεταφορά τού αγγλ. byronism]. 

βύσµα (το) {βύσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΗΛΕΚΤΡ. εξάρτηµα σε άκρο 
ηλεκτρικού αγωγού, που επιτρέπει την εισαγωγή του σε κατάλληλη υποδοχή 
(πρίζα, κυψέλη), ώστε να συνδέεται µε τους αγωγούς που καταλήγουν σε αυτή 
την υποδοχή ΣΥΝ. φις 2. κοµµάτι ξύλου ή άλλου υλικού, που χρησιµοποιείται 
για να βουλλώνει τρύπες ή ανοίγµατα ΣΥΝ. πώµα, βούλλωµα, έµφραγµα 3. 
ΙΑΤΡ. συσσωρευµένη κυψελίδα που φράζει τον έξω ακουστικό πόρο τού 
αφτιού και εµποδίζει τη δίοδο ήχου προς τον τυµπανικό υµένα · 4. (αργκό) το 
µέσο- πρόσωπο ή σύνολο προσώπων, που µπορεί να παρεµβαίνει 
επηρεάζοντας εξελίξεις και αποφάσεις υπέρ των συµφερόντων συγκεκριµένου 
προσώπου: είχε µεγάλο ~ και τον διόρισαν σε καλή θέση στο ∆ηµόσιο || ποιον 
έχει ~ και παίρνει µετάθεση όπου θέλει; — (αργκό) βυσµατούχος κ. βυσµατίας 
(ο) (σηµ. 4). 
[ΕΤΥΜ αρλ· < βύω «κλείνω, αποφράσσω» < *βύσ-ω (µε σίγηση τού εν-
δοφωνηεντικού -σ-) < I.E. *b(h)u- | *p(h)u- «φυσώ, φουσκώνω», πβ. αλβ. m-
bush «γεµίζω», µέσ. ιρλ. büas «θήκη, κοιλιά» (< I.E. *bousto-), αρχ. γερµ. 
pfoso «συνάχι», αρχ. αγγλ. pusa (> αγγλ. pose) κ.ά.]. 

βυσµατώνω ρ. µετβ. {βυσµάτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. συνδέω µε βύσµα · 2. 
(αργκό) (α) στερώ κάτι από κάποιον άλλο χρησιµοποιώντας πλάγια µέσα υπέρ 
µου: τον βυσµάτωσαν και τελικά πήγε άλλος στη θέση του (β) έχω γνωριµίες τις 
οποίες χρησιµοποιώ για να ευνοούµαι: είναι πολύ βυσµατωµένος και παίρνει 
συνεχώς άδειες. 

βυσσινάδα (η) [1889] αναψυκτικό ποτό από σιρόπι βύσσινου, που πίνεται 
διαλυµένο σε κρύο νερό. 

βυσσινής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού βύσσινου: ~ φόρεµα | κραγιόν 
2, βυσσινί (το) το ίδιο το χρώµα τού βύσσινου ΣΥΝ. κερασί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χρώµα. 

βυσσινιά (η) φυλλοβόλο δέντρο, συγγενές προς την κερασιά, αλλά µικρότερο 
σε µέγεθος, το οποίο καλλιεργείται στις εύκρατες ζώνες για τον καρπό του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

βύσσινο (το) ο καρπός τής βυσσινιάς ο οποίος έχει σχήµα όµοιο µε τού 
κερασιού, σάρκα µαλακή και χυµώδη, σκούρο κόκκινο χρώµα και ξινή γεύση, 
δεν τρώγεται ωµός, αλλά χρησιµοποιείται λόγω τού χυµού του στην 
ποτοποιία, κυρ. για την παρασκευή βυσσινάδας, και στη ζαχαροπλαστική: 
γλυκό -1| σιρόπι ~ ΣΥΝ. ξινοκέρασο- ΦΡ. (λαϊκ.) να µένει | να λείπει το 
βύσσινο για την απόρριψη χειρονοµίας ή προσφοράς, η οποία κρίνεται 
ασύµφορη, ύποπτη ή επικίνδυνη: και µετά από τέτοιο τσακωµό µάς καλεί στο 
εξοχικό του' ~! [ΕΤΥΜ. < µτγν. βύσσινον, ουδ. τού αρχ. επιθ. βύσσινος < 
βύσσος «είδος λινού υφάσµατος», σηµιτ. προελ., πβ. εβρ. bus, φοιν. bs]. 

βυσσινοκηπος (ο) µεγάλη έκταση µε βυσσινιές. 
βυσσοδοµώ ρ. αµετβ. {βυσσοδοµείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 

(κακόσ.) ασχολούµαι µε παρασκηνιακά σχέδια και µεθοδεύσεις υπονόµευσης 
ή συκοφάντησης κάποιου: οι κύκλοι τής ανωµαλίας βυσσοδοµούν κατά των 
ελευθεριών τού λαού ΣΥΝ. µηχανορρα-φώ, σκευωρώ, ραδιουργώ, δολοπλοκώ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βυσσοδοµώ < βυσσο- (< αρχ. βυσσός < *βυθ-σός < βυθός) + 
-δοµώ (-έω) < δέµω «χτίζω, οικοδοµώ». Η λ. απαντά στην Αρχ. ως 
βυσσοδοµεύω µε τη σηµ. «µηχανεύοµαι εναντίον κάποιου, καταστρώνω 
κρυφά σχέδια»]. 

βυτίο (το) µεγάλης αντοχής και χωρητικότητας µεταλλικό δοχείο ή ανάλογη 
κατασκευή συνήθ. κυλινδρικού σχήµατος, κατάλληλο για την ασφαλή 
συγκέντρωση και φύλαξη ή µεταφορά υγρών (κυρ. καυσίµων) ή αερίων ΣΥΝ. 
βαρέλι. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < *βυτίον < λατ. buttis «βαρέλι» < µτγν. βοϋττις «δοχείο, 
κάδος», αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

βυτιοφόρο (το) [1893] όχηµα εφοδιασµένο µε βυτίο για τη µεταφορά υγρών 
(κυρ. νερού ή καυσίµων) ή λυµάτων σε µεγάλες ποσότητες: η µεταφορά 
βενζίνης γίνεται µε βυτιοφόρα. 

βωβός, -ή, -ό (λόγ.) βουβός (βλ. λ). [ΕΤΥΜ µτγν., αγν. ετύµου, πιθ. 
ονοµατοπ. σχηµατισµός σε -βός]. 

βωλοδέρνω ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. βολοδέρνω) {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
υφίσταµαι βάσανα και ταλαιπωρίες, περιφερόµενος εδώ και εκεί: δέκα χρόνια 
βωλόδερνε στην ξενιτειά ΣΥΝ. τυραννιέµαι, δεινοπαθώ, παραδέρνω. [ΕΤΥΜ 
< βώλος «σβώλος, χώµα» + δέρνω]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. παράγεται από το βώλος (ο) «µικρό κοµµάτι χώµατος από 
οργωµένο χωράφι» και το ρ. δέρνω. Είναι νεότερη λ. µε εµφανή τη 
σηµασιολογική εξέλιξη από την έννοια τού «εργάζοµαι στη γη, σπάζω τους 
χωµάτινους βώλους οργωµένου χωραφιού» σε αυ- 



βωλοκοπώ 393 βωξίτης 
 

τήν τού «κουράζοµαι πολύ, ταλαιπωρούµαι, υποφέρω».   → βώλος 

βωλοκοπώ ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. βολοκοπώ) {βωλοκοπ-άς κ. -είς... | βω-
λοκόπ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος) σπάζω τους βώλους χώµατος που 
έχουν δηµιουργηθεί από το όργωµα, διαλύω τους βώλους, κάνοντας 
το έδαφος λείο: βωλοκοπά το χωράφι, για να είναι ευκολότερο το 
πιάσιµο των σπόρων. — βωλοκόπος (ο) [µτγν.], βωλοκόπηµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βωλοκοπώ (-έω) < βώλος + -κοπώ < κόπτω]. 

βώλος (ο) (σχολ. ορθ. βόλος) 1. η οµογενής µάζα σφαιρικού σχήµατος, 
σφαιρικός όγκος οποιουδήποτε υλικού: διακόσµηση µε γυάλινους ~ || 
~ ασβέστη | ζύµης ΣΥΝ. σφαιρίδιο, σφαίρα, µπαλάκι, σβώλος, µπίλια 2. 
ο µικρός χωµάτινος όγκος που σχηµατίζεται, κυρ. κατά το όργωµα και 
το σκάλισµα, από το χώµα που αποσπάται σε κοµµάτια από το έδα-
φος ΣΥΝ. σβώλος 3. (ειδικότ.) µικρό (γυάλινο ή πορσελάνινο) σφαιρί-
διο διαφόρων χρωµάτων, που χρησιµοποιείται σε παιδικά παιχνίδια: 
αντάλλαξαν βώλους για τα παιχνίδια τους! 4. βώλοι (οι) παιδικό παι-
χνίδι στο οποίο οι παίκτες συναγωνίζονται για το ποιος θα χτυπήσει 
µε το δικό του περισσότερα από τα γυάλινα σφαιρίδια που υπάρχουν 
µέσα σε καθορισµένη περιοχή: παίζουν βώλους στην αυλή ΣΥΝ. µπί-
λιες · 5. ΟΡΥΚΤΟΛ. άργιλος που έχει τη χαρακτηριστική ιδιότητα να 
σχηµατίζει κόκκινο ή καφέ γυαλί όταν λειώνει. — (υποκ.) βωλάκος 
(ο) κ. βωλάκι (το) (σηµ. 1-3). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. βώλος, αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε το αρχ. βολβός και µε 
αρµ. bolk «ραπανάκι»]. 

βώλος - σβώλος - βόλος. Το βώλος (ο) από αρχ. βώλος (ο/η) ίσως 
συνδέεται ετυµολογικά µε το βόλος, αν ανάγεται και αυτό, όπως 
το βόλος, στο ρ. βάλλω. Βόλος σηµαίνει «ρίψη, ρίξιµο, ριξιά, ριπτό-
µενο» από το ρ. βάλλω «ρίχνω». Αν το βώλος είχε ως αρχική σηµ. 
«το σπάσιµο τής γης σε κοµµάτια µε χτυπήµατα», τότε συνδέεται 

και αυτό µε το ρ. βάλλω, o τύπος σβώλος είναι νεότερος, απο-
σπασµένος από φράσεις όπως «τους βώλους», όπου το -ς θεωρή-
θηκε ότι ανήκει στο όνοµα που ακολουθεί. 

βωµολοχία (η) {βωµολοχιών} η χυδαία και υβριστική λέξη ή φράση: 
ορισµένοι κωµικοί καταφεύγουν στις ~, για να εκβιάσουν το γέλιο τού 
κοινού ΣΥΝ. αισχρολογία, χυδαιολογία, βροµόλογο, βρισιά. — 
βωµολόχος (ο/η) [αρχ.], βωµολοχικός, -ή, -ό [µτγν.], βωµολοχώ ρ. 
[µτγν.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < βωµολόχος «αυτός που παραµονεύει κοντά στους βω-
µούς, για να κλέψει αφιερωµένο σε αυτούς κρέας» < βωµός + λόχος 
«ενέδρα». Επειδή ήταν απρεπές ακόµη και να µιλά κανείς για την 
ασεβή πράξη τού βωµολόχου, η λ. συνδέθηκε µε την αισχρολογία και 
µε τα υβριστικά λόγια]. 

βωµός (ο) 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. (α) τόπος, λάκκος ή υπέργεια κατασκευή ενός 
ή περισσοτέρων επιπέδων µε τετράγωνο, ορθογώνιο ή κυκλικό εµβα-
δόν για την τέλεση θυσιών: ο ~ τής θεάς Ήρας (β) µικρό ή µεγαλύτε-
ρο αναθηµατικό οµοίωµα των ανωτέρω 2. ΕΚΚΛ. η Αγία Τράπεζα τού 
χριστιανικού ναού ΣΥΝ. θυσιαστήριο 3. (µτφ.) οτιδήποτε (θεσµός ή 
σκοπός κυρ.) απαιτεί ή εξαναγκάζει σε θυσίες στο όνοµα του ή για 
χάρη του: δεν µπορεί να θυσιάζεται η παιδεία στον ~ των πολιτικών 
σκοπιµοτήτων || θυσίασε τη ζωή του στον ~ τής ελευθερίας- ΦΡ. (αρ-
χαιοπρ.) υπέρ βωµών και εστιών για το ύψιστο ιδανικό, για ό,τι πιο 
ιερό έχει κάποιος, κυρ. για την προάσπιση τής εθνικής ανεξαρτησίας 
και ελευθερίας: αµύνοµαι ~ ΣΥΝ. για τα ιερά και όσια. [ΕΤΥΜ αρχ· 
< *gwo-mo-, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τής ρίζας βα-/ βη- (αρχ. έ-
βη-ν, βή-µα). Οµόρρ. βαίνω (βλ.λ.), βά-σις, βά-θρο(ν), βατός, βά-δην, 
βα-τήρ(ας) κ.ά. Η λ. δήλωνε εξαρχής την υπερυψωµένη βάση τού 
θυσιαστηρίου, αργότερα δε ολόκληρο το θυσιαστήριο]. 

βωξίτης (ο) → βοξίτης 



 

Γ, γ: γάµµα, το τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Όπως γνωρίζουµε από το φωνολογικό σύστηµα τής Αρχαίας, το αρχ. γράµµα γ 
προφερόταν ως -γκ- (π.χ. γένος - /génos/), δηλ. ως κλειστό ουρανισκόφωνο σύµφωνο και όχι ως διαρκές ουρανισκόφω\Ό σύµφωνο που 
προφέρεται σήµερα (γένος = /γέηοβ/). Στους χρόνους τής Αλεξανδρινής Κοινής και πιθανότατα στους τελευταίους προχριστιανικούς αιώνες 
το γ έπαυσε να δηλώνει τον φθόγγο -γκ- και δήλωσε από τότε µέχρι και σήµερα τον φθόγγο -y-. Προ τής ελληνικής αλφαβητικής γραφής, στα 
συλλαβογραφικά αλφάβητα (Γραµµική γραφή Β και κυπριακό συλλαβάριο) το γ (προφορά /g/) δηλωνόταν το ίδιο όπως και τα άλλα 
ουρανισκόφωνα σύµφωνα (κ και χ)· ήτοι, το ίδιο συλλαβόγραµµα δήλωνε και τους τρεις φθόγγους κ-γ-χ. Από πλευράς γραφικής παράστασης, 
ας σηµειωθεί ότι µε καµπύλωση των δύο κεραιών που απάρτιζαν το (κεφαλαίο) Γ, ήτοι µε τη µορφή τού C, σχηµατίστηκε το τρίτο γράµµα 
τού λατινικού αλφαβήτου (C), το οποίο -όπως είναι γνωστό- είναι το δυτικό ελληνικό αλφάβητο (το αλφάβητο τής Χαλκίδας). Μάλιστα, 
επειδή το λατ. γράµµα C χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει στην προφορά τον φθόγγο [κ], για το γκ ([g]) επινοήθηκε νέο γράµµα, το G, που 
απαρτίστηκε από το C και µία διαφοροποιητική γραµµή στο κάτω άκρο (G). Ως προς την ονοµασία τού γράµµατος γάµµα, οι ιστορικοί τής 
ελληνικής γραφής υποστηρίζουν ότι προήλθε από το βορει-οσηµιτικό γράµµα gimel που σήµαινε την καµήλα (εβρ. gâmâl, αραµαϊκό gamia) -
ο Ησύχιος αναφέρει γαµάλ- ή κάµηλος παρά Χαλ-δαίοις-, η δε ελλην. λ. κάµηλος είναι δάνειο σηµιτικό. Από την προφορά τού αρχικού 
γράµµατος τού σηµιτ. gimel, από το g-, προήλθε «ακροφωνικά» η προφορά γκ [g] τού αρχαίου ελληνικού γ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Γ, γ γάµµα κ. γάµα· το τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. 
λ. γάµµα, αριθµός). 

γα (το) {άκλ.} φθόγγος τής βυζαντννής µουσικής κλίµακας, που αντι-
στοιχεί στο φα τής ευρωπαϊκής. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πα]. 

γθβ ως µίµηση τής φωνής τού σκύλου (πβ. λ. γάβγισµα). 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. 

Γαβάθα (η) {χωρ. γεν πληθ.} 1. το πρόχειρο παραδοσιακό σκεύος µε-
γάλων' διαστάσεων και χωρητικότητας, κυρ. για προσφορά φαγητού 
2. (συνεκδ.) η µεγάλη ποσότητα φαγητού που αντιστοιχεί στο περιε-
χόµενο τού παραπάνω σκεύους: είναι ικανός να φάει µόνος του µια ~ 
ρύζι. — γαβαθωτός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. gabatha < µτγν. 
γαβαθόν (τό) < σηµιτ. *kabbât]. 

γαβγίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {γάβγισα} 1. (για σκύλους) παράγω σύντο-
µους, συνήθ. επαναλαµβανόµενους και δυνατούς, ήχους: το σκυλί, 
µόλις βλέπει κάποιον να πλησιάζει, αρχίζει να γαβγίζει ΣΥΝ. αλυχτώ· 
ΦΡ. (παροιµ.) (µτφ.) σκύλος που γαβγίζει δεν δαγκώνει ο άνθρωπος 
που εξωτερικεύει την οργή του ή φωνάζει και απειλεί, είναι λιγότερο 
επικίνδυνος από εκείνον που δεν εκδηλώνει τέτοια αντίδραση 2. 
(µτφ.) µιλώ µε ενοχλητικά δυνατή φωνή και επιθετικό τόνο: αντί να 
γαβγίζεις, κάτσε να µιλήσουµε σαν άνθρωποι! 

γάβγισµα (το) {γαβγίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ο ήχος που παράγει ο 
σκύλος όταν γαβγίζει: το δυνατό ~ τού σκυλιού ξεσήκωσε τη γειτονιά 
ΣΥΝ.(λόγ,) υλακή, (λαϊκ.) αλύχτηµα. 

γαβιάλης (ο) {γαβιάληδες} κροκόδιλος που απαντά στην Ινδία και τη 
ΝΑ. Ασία- έχει ιδιαίτερα µακρύ σώµα και χαρακτηριστικό ραβδό-
σχηµο ρύγχος. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. gavial < χίντι ghaviyäl]. 

γαβριάς (ο) {γαβριάδες} (παλαιότ.) έξυπνος και ζωηρός αλητάκος. 
[ΕΤΥΜ. < κύρ. όν. Γαβριάς, µεταφορά τού γαλλ. ονόµατος Gavroche, 
παιδικού ήρωα τού µυθιστορήµατος Οι Άθλιοι (Les Misérables) τού V. 
Hugo]^ 

Γαβριέλα (η) γυναικείο όνοµα. 
Γαβριήλ (ο) {άκλ.} 1. ένας από τους Αρχαγγέλους, αυτός που µετέ-
φερε στην Παρθένο Μαρία το µήνυµα τής γέννησης τού Χριστού (βλ. 
κ. λ. ευαγγελισµός) 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (λαϊκ.) Γαβρήλης κ. 
Γαβρήλος (σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Gabhriél «ο Θεός είναι η ισχύς µου» < géver «ικα-
νός (για στρατ. υπηρεσία)» + -el «Θεός»]. 

γάβρος (ο) → γαύρος 
Γόγγης (ο) ποταµός τής Ινδίας και τού Μπανγκλαντές, που πηγάζει 
από τα Ιµαλάια και εκβάλλει στον Ινδικό Ωκεανό· θεωρείται ιερός 
από τους ινδουιστές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
Ganges < σανσκρ. ganga «ποταµός»]. 

γάγγλιο (το) {γαγγλί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. καθένα από τα στρογγυλά ή επι-
µήκη ογκίδια που παρατηρούνται σε ορισµένα λεµφαγγεία και νεύ-
ρα: λεµφικά | νευρικά ~ || τα ~ τού εγκεφάλου. — γαγγλιακός, -ή, -ό. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γαγγλίον, αβεβ. ετύµου, ίσως αναδιπλασιασµένος τ. θε-
µάτων που απαντούν στις λ. άγλις, γέλγις (και τα δύο σηµαίνουν 
«σκελίδα σκόρδου»). Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. 
ganglion]. 

γάγγραινα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η νέκρωση ή ο θάνατος µαλακού 
ιστού λόγω παρεµπόδισης τής κυκλοφορίας τού αίµατος, η οποία 
ακολουθείται συνήθ. από αποσύνθεση και σήψη 2. (µτφ.-εκφραστ.) 
κατάσταση επεκτεινόµενης φθοράς και αποσύνθεσης (κυρ. σε κοινω-
νικό και ηθικό επίπεδο): η ~ των ναρκωτικών απειλεί τη νεολαία µας 

|| η ~ τής γραφειοκρατίας ΣΥΝ. συµφορά, µάστιγα, καρκίνωµα. — 
γαγγραινικός, -ή, -ό [µτγν.], γαγγραινώδης, -ης, -ες [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -γκ-, γρασσίδι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *γαγγραίνω < *γαγγράω, αναδιπλασιασµένος τ. τού ρ. 
γράω «ροκανίζω, κατατρώγω» < *γράσ-ω < *grs-, συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *gres- «τρώγω, κοµµατιάζω», πβ. σανσκρ. grâsate «τρώγω, κα-
ταβροχθίζω», λατ. grämen «χλόη» (> αγγλ. grass, γερµ. Gras) κ.ά. Η λ. 
πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. γαλλ. gangrène]. 

γαγγραινιάζω ρ. αµετβ. (συνήθ. για µέλος τού σώµατος) προσβάλ-
λοµαι από γάγγραινα (βλ.λ.). 

γαδολίνιο (το) {γαδολινίου} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο Gd) που ανήκει 
στα µέταλλα και το οποίο χρησιµοποιείται στην κατασκευή πυρίµα-
χων υλικών, στη βιοµηχανία ηλεκτρονικών, σε κράµατα κ.α. (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Φινλανδού χηµικού J. Gadolin (1760-1852), 
προς τιµήν τού οποίου ονοµάστηκε έτσι το µέταλλο από τους Γάλ-
λους J. Marignac και P. de Boisbaudran, οι οποίοι το ανακάλυψαν]. 

γάδος (ο) ο µικρός βακαλάος µε µήκος έως και 40 εκατοστά, που αλι-
εύεται συνήθ. σε αβαθή νερά κοντά στις ακτές ΣΥΝ. γαϊδουρόψαρο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο µεσογειακής προελ. Συµπτωµα-
τική θεωρείται η µορφολ. οµοιότητα µε τις λ. γάδαρος, γάιδαρος 
(βλλ.)}. 

γαελικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους Κέλτες των Βρετανικών 
Νήσων. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Gaelic < Gael, ονοµασία των Κελτών στις Βρετανικές 
Νήσους, < ιρλ. Gaedheal, πιθ. αρχική σηµ. «λευκός»]. 

Γάζα (η) πόλη τού ΝΑ. Ισραήλ στη Μεσόγαο Θάλασσα· η Λωρίδα τής 
Γάζας περιοχή γύρω από την πόλη τής Γάζας υπό αιγυπτιακή κυ-
ριαρχία µέχρι το 1967, οπότε την κατέλαβαν οι Ισραηλινοί. [ΕΤΥΜ. 
< εβρ. 'Azza | αραβ. Gazzah < αραβ. 'az «ισχύς, δύναµη», αρχικώς 
ονοµασία ενός οχυρού τής περιοχής]. 

γάζα (η) {γαζών} 1. αποστειρωµένο αραχνοΰφαντο βαµβακερό ύφα-
σµα για φαρµακευτική χρήση (κυρ. κατασκευή επιδέσµων και επίδε-
ση τραυµάτων) σε µορφή ταινίας: καθάρισε το τραύµα τού παιδιού 
και το έδεσε µε - 2. (γενικότ.) οποιοδήποτε λεπτό και διαφανές ύφα-
σµα αραιής ύφανσης (κυρ. από µετάξι, λινό, βαµβάκι): (µτφ.) «ω τής 
αυγής κροκάτη ~, γαρούφαλλα του δειλινού» (Κ. Βάρναλης) ΣΥΝ. τού-
λι, τουλπάνι. 
{ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. gaze < Gaza, η πόλη Γάζα (εβρ. Azza), 
όπου καλλιεργείται βαµβάκι και λινάρι]. 

Γαζέλα (η) {γαζελών} αντιλόπη τής Αφρικής και τής Ασίας, γνωστή 
για την ταχύτητα και τη χάρη της. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
gazelle < αραβ. ghazâl]. 

γαζί (το) {γαζ-ιού | -ιών} πυκνή και λεπτή ραφή, κυρ. εξωτερική, που 
γίνεται µε ραπτοµηχανή: το πέρασε διπλό ~, για να µη σκιστεί απ' το 
βάρος- ΦΡ. δουλεύω (κάποιον) ψιλό γαζί θεωρώ και µεταχειρίζοµαι 
(κάποιον) συστηµατικά ως αντικείµενο κοροϊδίας, χωρίς αυτός να το 
αντιλαµβάνεται: τον δουλεύουν όλοι ψιλό γαζί κι αυτός δεν παίρνει 
χαµπάρι! — (υποκ.) γαζάκι (το). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < γάζα 
(βλ.λ.) ή < αραβ. kazz «µετάξι»]. 

γαζία (η) {γαζιών} 1. µικρό θαµνώδες αγκαθωτό καλλωπιστικό φυτό, 
που καλλιεργείται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές και είναι 
γνωστό κυρ. για τα κιτρινωπά αρωµατικά άνθη του, που χρησιµοποι-
ούνται κατεξοχήν στην αρωµατοποιία ή ως καλλωπιστικά 2. (συ-
νεκδ.) το χαρακτηριστικό άνθος τού παραπάνω φυτού: οι γαζίες µο-
σχοβολούσαν στον κήπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< βεν. gazia < ιταλ. acacia < µτγν. ακακία]. 

γαζώνω ρ. µετβ. {γάζω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ράβω µε ραπτοµηχανή: ~ 

Γ 



γαζωτής 395 γαϊδουρολάτης 
 

το φόρεµα ΣΥΝ. ράβω 2. (µτφ.) διαπερνώ µε ριπή σφαιρών (µε πολυ-
βόλο, αυτόµατο κ.τ.ό.): οι τροµοκράτες γάζωσαν το αυτοκίνητο στο 
οποίο επέβαινε ο δικαστής.  — γάζωµα (το) [µεσν.], γαζωτός, -ή, -ό 
[µεσν.], γαζωτά επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < γαζί]. 

γαζωτής (ο), γαζώτρια (η) {γαζωτριών} πρόσωπο που έχει ως επάγ-
γελµα του το γάζωµα. 

γαία (η) {γαιών} 1. (λόγ.-συνήθ. στον πληθ.) έκταση γης που προορίζε-
ται για καλλιέργεια ή για οικοδόµηση: αποφασίστηκε η απαλλο-
τρίωση γαιών για την ανέγερση τού νοσοκοµείου || υπερασπιζόταν τη 
δήµευση των µεγάλων κτηµάτων και τη διανοµή των - στους χωρικούς 
2. (αρχαιοπρ.) το χώµα· κυρ. στη ΦΡ. γαία πυρί µιχθήτω (εµού 
θανόντος γαία µιχθήτω πυρί, Τραγ. Αδέσπ. 513) ας γίνει ό,τι θέλει· 
για να δηλώσουµε την πλήρη αδιαφορία µας για το τι πρόκειται να 
συµβεί: όσο διοικώ εγώ, δεν θέλω αλλαγές· µόλις φύγω, ~! || ας πάρω 
τη σύνταξη µου και µετά ~! 3. ΧΗΜ. αλκαλικές γαίες βλ. λ. αλκαλιΐίός. 
✈  ΣΧΟΑίο λ. γη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γαία, ποιητ. τ. τού γη (βλ.λ.)]. 

γαιάνθρακας (ο) [1846] {γαιανθράκων} ΟΡΥΚΤ. ορυκτός άνθρακας, 
όπως ο ανθρακίτης, ο λιγνίτης, η τύρφη κ.λπ.: άκαπνος ~ || ~ σε σκόνη 
|| κοιτάσµατα γαιανθράκων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. charbon de terre]. 

γαιανθρακοφόρος, -ος, -ο [1892] αυτός που περιέχει κοιτάσµατα 
γαιανθράκων: ~ περιοχή | έκταση. 

γαιανθρακωρυχείο (το) [1855] ορυχείο εξόρυξης γαιανθράκων. 
γαϊδάρα (η) → γαϊδούρα 
γάιδαρος (ο) {γαϊδάρ-ου | -ων, -ους) 1. θηλαστικό κατοικίδιο ζώο 

συγγενές προς το άλογο, αλλά πιο µικρόσωµο, µε χαρακτηριστικά 
µακριά αφτιά' χρησιµοποιείται στη µεταφορά φορτίων και ανθρώπων 
και σε γεωργικές εργασίες· ΦΡ. (α) (οικ.) σκάω γάιδαρο εξαντλώ και 
τα πιο µεγάλα περιθώρια υποµονής: αυτή σκάει γάιδαρο- κατέβασε 
ολόκληρο µαγαζί για ένα µέτρο ύφασµα και τελικά δεν το πήρε! (β) 
(παροιµ.) είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα για κάποιον που 
κατηγορεί άλλους για ελαττώµατα που ο ίδιος έχει σε µεγαλύτερο 
βαθµό (γ) (µειωτ. ή οικ.) κατά φωνή κι ο γάιδαρος! για κάποιον που 
εµφανίζεται τη στιγµή που γίνεται λόγος γι' αυτόν: πάνω που µι-
λούσαµε γι' αυτόν, να σου εµφανίζεται- ~! ΣΥΝ. πάνω στην ώρα (δ) 
δένω τον γάιδαρο µου εξασφαλίζω τη θέση µου: µονιµοποιήθηκε στη 
δουλειά του κι έδεσε τον γάιδαρο του (ε) όποιος δεν µπορεί να δείρει 
τον γάιδαρο, δέρνει το σαµάρι (µεσν. παροιµία: έλάκτισεν ό 
γάιδαρος και δέρουσι το σάγµα) για κάποιον που επειδή δεν µπορεί 
να αντιµετωπίσει τους ισχυρότερους ή ανωτέρους του και πραγµα-
τικά υπεύθυνους για κάτι, τα βάζει µε τους ιεραρχικά κατώτερους ή 
µε άλλους, που ευθύνονται λιγότερο ή δεν έχουν τη δύναµη να αντι-
δράσουν (στ) (µειωτ.) δεν µπορεί να µοιράσει δύο γαϊδάρων άχυρα 
για κάποιον που είναι ανίκανος και για τις πλέον απλές και αυτο-
νόητες εργασίες (ζ) (παροιµ.) ήταν στραβό το κλήµα, το 'φάγε κι ο 
γάιδαρος για κάτι που έρχεται ως τελειωτικό χτύπηµα, καταστροφι-
κό τέλος µιας ήδη προβληµατικής κατάστασης: δεν φτάνει που χρω-
στούσε σε όλους, τράκαρε και το αυτοκίνητο- ~! ΣΥΝ. ήρθε κι έδεσε 
(η) φάγαµε τον γάιδαρο, στην ουρά θα σταµατήσουµε | σταθούµε; 
βλ. λ. ουρά (θ) (ειρων.) δυο γάιδαροι µαλώνανε σε ξένον αχυρώνα 
για πρόσωπα που φιλονικούν για πράγµατα που δεν τους ανήκουν (ι) 
(παροιµ.) κάποιου (του) χάριζαν γάιδαρο και τον κοίταζε στα δόντια 
για κάποιον που δεν καταλαβαίνε την αξία µιας προσφοράς και 
µεµψιµοιρεί για τις λεπτοµέρειες: του αγόρασαν αυτοκίνητο κι αυτός 
παραπονιόταν για τη µάρκα- ~! (ια) (παροιµ.) αν δεν κλοτσήσει ο 
γάιδαρος, δεν τον ξεφορτώνουν ο αδικούµενος ή καταπιεζόµενος 
πρέπει να αντιδρά, προκειµένου να βελτιωθεί η κατάσταση του: µα 
κάθεται µε δεµένα χέρια και περιµένει να τον λυπηθούν ~! (ιβ) γάι-
δαρος αµολητός, κύρης και νοικοκύρης για αναιδές πρόσωπο που 
κάνει κατάχρηση τής παρεχόµενης ελευθερίας, που υπερβαίνει τα 
όρια ανοχής των υπολοίπων (ιγ) (παροιµ.) ο γάιδαρος ε/ν' γάιδαρος 
και ας φορεί και σέλα ούτε η στολή ούτε το αξίωµα εξευγενίζουν αυ-
τόν που είναι από τη φύση του χυδαίος, ο άξεστος άνθρωπος δεν γί-
νεται ευγενής, αν τον ντύσεις καλά ΣΥΝ. τον αράπη κι αν τον πλένεις 
το σαπούνι σου χαλάς (ιδ) γαϊδάρου λύρα παίζανε κι αυτός τ' αφτιά 
του τάραζε για την αδυναµία άµουσου και ακαλλιέργητου ανθρώπου 
να συναισθανθεί και να εκτιµήσει υψηλές αισθητικές αξίες: τον 
πήραν αστοιχείωτο άνθρωπο να τον πάνε στην Όπερα- ~! (ιε) (ειρων.) 
(σιγά) µη στάξει η ουρά τού γαϊδάρου βλ. λ. στάζω (ιστ) -Πετάει ο 
γάιδαρος; -Πετάει! (i) για περιπτώσεις στις οποίες αναγκάζεται κα-
νείς να δέχεται ή να υποχωρεί σε παράλογες απόψεις ή καταστάσεις: 
ό,τι σου λέει, «ναι» θα του λες εσύ- «~»! (ii) για πρόσωπα ανόητα ή 
εύπιστα που δέχονται ως αληθινά τα πιο απίθανα πράγµατα: Ό,τι της 
πεις το χάφτει! «~»! (ιζ) γάιδαρος ξεσαµάρωτος | ξέστρωτος | ξεκα-
πίστρωτος βλ. λ. γαϊδούρι (ιη) µαντζουράνα στο κατώφλι, γάιδαρος 
στα κεραµίδια για πράγµατα παράδοξα (τα οποία συνήθ. προσποιού-
µαστε ότι τα πιστεύουµε για να µη φέρουµε αντίρρηση σε αυτόν που 
τα λέει) 2. (µτφ.-υβριστ.) άνθρωπος που χαρακτηρίζεται αρνητικά 
από ιδιότητες που κατά σύµβαση αποδίδονται στη συµπεριφορά τού 
παραπάνω ζώου, όπως η έλλειψη ευαισθησίας, ευγένειας ή φιλότι-
µου: δεν ντρέπεται ο ~ να µην πει ένα «ευχαριστώ»! ΣΥΝ. αναίσθητος, 
ανάγωγος· ΦΡ. γάιδαρος µε περικεφαλαία (ως χαρακτηρισµός) πάρα 
πολύ ανάγωγος, αναιδής και αναίσθητος. — (υποκ.) γαίδαράκος (ο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γαίδάριον < αραβ. gadar | gaidar «σκληρότητα, κατα-
πίεση». Είναι πιθ. ότι η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς για να χαρα-
κτηρίσει τον τρόπο συµπεριφοράς έναντι τού ζώου και στη συνέχεια 
το ίδιο το ζώο. Συµπτωµατική είναι η µορφολ. οµοιότητα µε το ουσ. 
γάδος «µπακαλιάρος» (που ονοµάζεται λαϊκ. και γαϊδουρόψαρο), 

αφού είναι γνωστή η συνήθεια τής ονοµασίας θαλάσσιων ζώων σύµ-
φωνα µε τα ζώα τής ξηράς]. 

γάιδαρος - όνος. Το συµπαθές τετράποδο, ξενικής προέλευσης, 
δηλώθηκε στην Ελληνική, Αρχαία και Νέα, µε δάνειες λέξεις: τις 
λ. όνος και γάιδαρος. Και το µεν όνος, ήδη αρχαίο, ανάγεται σε 
µια ανατολική σουµεριακή λ. anäU, από όπου το ελλην. όνος (< 
*osonos), το λατ. asinus και το αρµενικό iSoy (5s). Ας σηµειωθεί ότι 
η λ. όνος µαρτυρείται ήδη στα Μυκηναϊκά (τύπος: o-no). H νεότερη 
δε ονοµασία γάιδαρος (από µεσν. γαϊδάριον) ανάγεται στο 
αραβικό ga(i(dar, που σηµαίνει «σκληρότητα, καταπίεση», αυτήν 
που ασκούσαν οι άνθρωποι συχνά σε αυτό το ζώο, τόσο που να 
γραφεί «γάειδαρος» και να παρετυµολογηθεί η ονοµασία του από 
το «άεί δέρεσθαι» (που πάντα τον δέρνουν)! Μια σειρά µειωτικών 
και υποτιµητικών σηµασιών και σηµασιακών αποχρώσεων ποικί-
λης υφής (δήλωση άξεστου, αγενούς, αναιδούς, ασήµαντου, ανί-
κανου, ανάξιου, µάταιου κ.λπ.) συνδέθηκε µε εκφράσεις που λέγο-
νταν γι' αυτό το ζώο, τόσο στην αρχαία όσο και στη νεότερη γλώσ-
σα µας: αρχ. «περί όνου σκιάς», «övov κείρεις» (µαταιοπονείς), 
«όνου πόκους ζητείς» (ασήµαντη επιδίωξη), «όνος ϋεται» («γάι-
δαρος βρέχεται», δεν συµβαίνει τίποτε), «άνω τις έλεγε µϋθον, ό δε 
τά ώτα έκίνει», «όνων υβριστότερος», «δνος εις Αθήνας» (για πε-
ρίεργα πράγµατα), «όνος έν πιθήκοις» (υπερβολικά άσχηµος), «είς 
όνους αφ' ίππων» (από τα καλά στα άσχηµα), «όνος λύρας άκού-
ων» (εντελώς αδαής), «όνος µε έλάκτισεν κάγώ άντιλακτίσω 
αυτόν;» κ.ά.· νεότ. «δεν µπορεί να µοιράσει δυο γαϊδάρων άχυρα» 
(ανίκανος), «γάιδαρος αµολητός, κύρης και νοικοκύρης», «ο γάι-
δαρος είν' γάιδαρος και ας φορεί και σέλα», «γάιδαρος ακάλεστος», 
«ξέστρωτος | ξεσαµάρωτος γάιδαρος», «γαϊδάρου λύρα παίζανε κι 
αυτός τ' αφτιά του τάραζε», «σιγά µη στάξει η ουρά τού γαϊδάρου», 
«σκάει γάιδαρο», «είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα», «όταν δεν 
µπορεί να δείρει τον γάιδαρο, δέρνει το σαµάρι». 

γαϊδούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το θηλυκό γαϊδούρι 2. (υβριστ.) γυ-
ναίκα αγενής και ανάγωγη · 3. µακριά γαϊδούρα οµαδικό παιχνίδι, 
στο οποίο µερικοί παίκτες σχηµατίζουν µια σειρά σκυµµένοι ο ένας 
πίσω από τον άλλον και οι υπόλοιποι παίρνοντας φόρα πηδούν µε 
ορµή πάνω στις πλάτες των σκυµµένων παικτών καβαλώντας τους. 
Επίσης γαϊδάρα [µεσν.]. 

γαϊδουράγκαθο (το) αγκαθωτό φυτό ξηρών κλιµάτων, συνήθ. µε 
έντονα µοβ^ άνθη. 

γαϊδουρεύω ρ. αµετβ. {γαϊδούρεψα} γίνοµαι αναίσθητος, αγενής, 
επιδεικνύοντας θράσος και γαϊδουριά: πολύ γαϊδούρεψε ο µικρός, 
έτσι που τον καλόµαθες! ΣΥΝ αποθρασύνοµαι. 

γαϊδούρι (το) {γαϊδουρ-ιού | -ιών} (κοινό όν. για το αρσ. και το θηλ. 
ζώο) 1. ο γάιδαρος (βλ.λ.) 2. (υβριστ.) ανάγωγος και άξεστος άνθρω-
πος: Το ~! Κοίτα πώς µιλάει σε γέρον άνθρωπο! || (κ. επιτατ.) ~ ξέ-
στρωτο | ξεσαµάρωτο | ξεκαπίστρωτο (µεσν. φρ.). — (υποκ.) γαϊδου-
ράκι (το) [µεσν.] κ. γαϊδουράκος (ο), γαϊδουρήσιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. γαϊδούριον< γαϊδάριον, βλ. λ. γάιδαρος]. 

γαϊδουριά (η) {χωρ. πληθ.} οποιαδήποτε πράξη ή συµπεριφορά χα-
ρακτηρίζεται από αναισθησία και έλλειψη ντροπής, ευγένειας ή φι-
λότιµου: ήταν µεγάλη ~ εκ µέρους του να πάρει τα δώρα και να µην 
πει ένα «ευχαριστώ» ΣΥΝ. αγένεια, απρέπεια, χοντροκοπιά. 

γαϊδουρινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον γάιδαρο: ~ 
µάτια | ουρά | αφτιά (µεγάλα) ΣΥΝ. γαϊδουρήσιος· ΦΡ. γαϊδουρινή 
υποµονή πολύ µεγάλη υποµονή 2. (µειωτ.) απρεπής, χωρίς ευγένεια, 
χωρίς ευαισθησίες: ~ συµπεριφορά. — γαϊδουρινά επίρρ. 

γαϊδουρο- κ. γαϊδουρό- κ. γαϊδουρ- [µεσν.] (λαϊκ.) λεξικό πρό-θηµα 
που δηλώνει ότι κάτι: 1. σχετίζεται µε τον γάιδαρο: γαϊδουρο-
µούλαρο, γαϊδουρο-βοσκός, γαϊδουρό-γαλα 2. (υβριστ.) έχει τα αρνη-
τικά χαρακτηριστικά που συµβατικά αποδίδονται στον γάιδαρο (κυρ. 
αναισθησία, αγένεια, θράσος, αµορφωσιά): γαϊδουρ-άνθρωπος, (εκ-
φραστ.) γαϊδουρο-γάιδαρος. 

γαϊδουρόβηχας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ξερός, βασανιστικός βήχας. 
γαϊδουρογάιδαρος (ο) (επιτατ.) υπερβολικά αγενής και ανάγωγος 

άνθρωπος. 
γαϊδουρογυρεύω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ψάχνω για τον 

γάιδαρο µου- µόνο στη ΦΡ. κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδου-
ρογύρευε βλ. λ. γαϊδουροδένω. 

γαϊδουροδένω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} δένω τον γάιδαρο 
µου· στη ΦΡ. (παροιµ.) κάλλιο γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύ-ρευε 
καλύτερα να παίρνει κανείς µέτρα και προφυλάξεις εκ των προτέρων, 
παρά να προσπαθεί εκ των υστέρων να αντιµετωπίσει το πρόβληµα 
που δηµιουργήθηκε: όσο κι αν σου φαίνεται τίµιος και σωστός, να 
υπογράψετε συµβόλαιο- ~! ΣΥΝ. όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα 
µισά. 

γαϊδουροκαβαλαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η βόλτα πάνω σε γάι-
δαρο 2. παιδικό παιχνίδι στο οποίο ο ένας παίρνει τον άλλον στην 
πλάτη καβάλα και συναγωνίζονται στο τρέξιµο άλλους που κάνουν 
το ίδιο 3. (ως επίρρ.) καβάλα σε γάιδαρο: απ' το λιµάνι ανέβηκαν 
στην πόλη ~! Επίσης ναϊδουροκαβάλα 

γαϊδουροκαλόκαιρο (το) η περίοδος των ηµερών µε καλοκαιρία το 
φθινόπωρο, κυρ. τον Οκτώβριο. 

γαϊδουροκεφαλή (η) κεφάλι γαϊδάρου. 
γαϊδουροκέφαλος, -η, -ο (οικ.) 1. αυτός που δεν αντιλαµβάνεται 

εύκολα (κάτι) 2. ισχυρογνώµονας, ξεροκέφαλος. 
γαϊδουρολάτης (ο) {γαϊδουρολατών} (λαϊκ.) ονηλάτης (βλ.λ.) ΣΥΝ. 

(λόγ.) ονηγός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < γαϊδούρι + -λάτης < έλαύνω, πβ. κ. 
βοϊδο-λάτης]. 
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γαϊδουροµούλαρο (το) υβριστ. για πολύ αγενή άνθρωπο. 
γαϊδουροτόµαρο (το) 1. το δέρµα τού γαϊδάρου, που διακρίνεται για τη µεγάλη 

σκληρότητα και αντοχή του 2. (µτφ.-υβριστ.) ο αναίσθητος και αφιλότιµος 
άνθρωπος, ο σκληρόπετσος. 

γαϊδουρότριχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. τρίχα γαϊδάρου 2. η πολύ χοντρή και 
σκληρή τρίχα µαλλιών. 

γαϊδουροφωνάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) φωνή άγρια, δυ-
νατή ή χωρίς µουσική καλλιέργεια: µας ξεκούφανε µε τις - του. 

γαϊδουρόψαρο (το) ο γάδος (βλ.λ.). 
γαίµα (το) →αίµα [ΕΤΥΜ. < µεσν. γαϊµα < αρχ. αίµα (το -γ- αναπτύχθηκε από 

συνεκφορά µε το άρθρο: τά αίµατα > τα γαίµατα > το γαϊµα)]. 
γαιο- κ. γαιο- κ. γαι- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που έχουν 

σχέση: 1. µε καλλιέργεια γης ή µε έκταση γης: γαιο-κτή-µονας, γαιο-κτησία 2. 
µε κάτι που προέρχεται από τη γη: γαι-άνθρα-κας 3. µε κάτι που είναι 
φτειαγµένο από χώµα: γαιό-τοιχος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. αρχ. γαιο-νό-µος), που προέρχεται από το ουσ. γη | γαία 
(βλ.λ.)]. 

γαιοκτήµονας (ο/η) [1862] {γαιοκτηµόνων} πρόσωπο που διαθέτει τη νόµιµη 
ιδιοκτησία (συνήθ. µεγάλης) έκτασης γης ΣΥΝ. τσιφλικάς, κτηµατίας. 
[ETYM. < γαιο- (< αρχ. γαία ) + -κτήµων< κτήµα, µετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Landbesitzer]. 

γαιοκτησία (η) {γαιοκτησιών} η νόµιµα αναγνωρισµένη κατοχή (συνήθ. 
µεγάλων) εκτάσεων γης, η ιδιοκτησία τού γαιοκτήµονα: στην Αυστραλία 
συναντά κανείς ακόµα µεγάλες ~ || ατοµική | κρατική | συλλογική ~. — 
γαιοκτητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < γαιο- (< αρχ. γαία) + -κτησία < κτήση]. 

γαιοραµα (το) {γαιοράµ-ατος | -ατα, -άτων} η παράσταση τής επιφάνειας τής 
Γης σε χάρτη µεγάλης κλίµακας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. georama, κατά το panorama (ελ-λην. 
πανόραµα)]. 

γα ιό σάκος (ο) [1847] {γαιοσάκ-ου | -ων, -ους) σάκος γεµισµένος χώµα και 
ειδικότ. άµµο, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή πρόχειρων οχυρωµάτων 
(κυρ. σε πολεµικές επιχειρήσεις). 

γαιότοιχος (ο) {γαιοτοίχ-ου | -ων, -ους} τοίχος κατασκευασµένος από 
συµπιεσµένη σε καλούπια αργιλώδη λάσπη (χρησιµοποιούµενος κυρ. σε 
προσωρινές οχυρωµατικές εγκαταστάσεις). 

γαϊτανάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το γαϊτάνι (βλ.λ.) 2. αποκριάτικος χορός 
κατά τον οποίο οι µεταµφιεσµένοι χορεύουν γύρω από κοντάρι, κρατώντας 
κορδέλες δεµένες στην κορυφή του, ώστε αυτές µε την περιστροφή των 
χορευτών να τυλίγονται στο κοντάρι: στήνω ~ 3. (µτφ.) οποιαδήποτε 
µπερδεµένη ή άναρχη κατάσταση συνεχούς εναλλαγής προσώπων και ρόλων 
σχετικά µε δεδοµένο θέµα ή πρόσωπο: αυτό το - δηλώσεων, διευκρινίσεων, 
απαντήσεων και επανατοποθετήσεων στο επίµαχο ζήτηµα πρέπει να πάψει! 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µεσν. γαϊτάνιν (βλ.λ.)]. 

γαϊτάνι (το) {γαϊταν-ιού | -ιών) (λαϊκ.) κορδόνι από λεπτό ύφασµα (µετάξι, 
βαµβάκι, µαλλί), που χρησιµοποιείται ως διακοσµητικό φορέµατος- ΦΡ. (α) 
παίρνω | δένω (κάτι) σκοινί-γαϊτάνι βλ. λ. σχοινί (β) φρύδι γαϊτάνι φρύδι 
καλοσχηµατισµένο και τοξωτό ΣΥΝ. γραµµένο φρύδι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -
α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γαϊτάνιν < λατ. gaitanus, εθνικό όνοµα από την πόλη Gaeta, 
κελτ. προελ.]. 

γαϊτανοφρύδης, -α, -ικο [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} αυτός που έχει καµπυλωτά 
φρύδια, που τα φρύδια του σχηµατίζουν αρµονική καµπύλη πάνω από την 
κόγχη των µατιών: ~ κόρη | γυναίκα. Επίσης γα'ί-τανοφρυδάτος, -η, -ο. 

γαιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {γαιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που έχει τη 
σύσταση ή το χρώµα τού εδάφους: τα ~ χρώµατα συνηθίζονται στη βυζαντινή 
αγιογραφία ΣΥΝ. γήινος, χωµάτινος 2. αυτός που περιέχει πολύ χώµα, που 
αποτελείται από χώµα: ~ όγκοι ΣΥΝ. χωµα-τώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
γη. 

γάλα (το) (γάλ-α)κ)τος | γάλ-ατα, χωρ. γεν.} 1. υπόλευκο ώς υποκίτρι-νο 
θρεπτικό υγρό µε ελαφρά γλυκιά γεύση, που εκκρίνεται από τους µαστούς των 
θηλυκών θηλαστικών µετά από εγκυµοσύνη για τη θρέψη των µικρών τους: το 
µητρικό ~ || πρόβειο | αγελαδινό | κατσικήσιο ~· ΦΡ. (α) (καθηµ. για γυναίκα ή 
θηλυκό ζώο που θηλάζει) µου κόβεται το γάλα χάνω την ικανότητα να 
παράγω γάλα, να τρέφω παιδί µε θηλασµό (συνήθ. λόγω σοκ) (β) βγάζω | 
κατεβάζω γάλα (για γυναίκες ή θηλυκά θηλαστικά µετά από εγκυµοσύνη) 
αποκτώ την ικανότητα να θηλάσω, να γαλουχήσω παιδί: ο γιατρός τής έγραψε 
ειδική δυναµωτική δίαιτα, γιατί δεν µπορούσε να κατεβάσει αρκετό γάλα (γ) 
(µτφ.-λαϊκ.) µε το γάλα τής µάννας του από πολύ µικρή ηλικία (ως 
καθοριστικό στοιχείο τής αγωγής του): - είχε θηλάσει το µίσος και την 
εκδίκηση για τους δολοφόνους τού πατέρα του ΣΥΝ. µε τα πρώτα του βήµατα, 
από την κούνια του, από τα γεννοφάσκια του (δ) (εκφραστ.) φτύνω τής 
µάννας µου το γάλα υφίσταµαι τροµερές ταλαιπωρίες, κακουχίες ή τιµωρίες: 
θα τον κάνω να µετανιώσει για ό,τι µου 'κάνε- θα φτύσει τής µάννας του το 
γάλα! (ε) (εκφραστ.) άσπρος σαν το γάλα για άνθρωπο µε υπερβολικά λευκή 
επιδερµίδα ANT. ηλιοκαµένος (στ) σαν τη µύγα µες στο γάλα βλ. λ. µύγα 2. το 
παραπάνω υγρό που υφίσταται επεξεργασία στις γαλακτοβιοµηχανίες για 
κατανάλωση ή για παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων η παραγωγή 
γάλακτος || ~ παστεριωµένο | εβαπορέ | ζαχαρούχο | συµπυκνωµένο | 
αποβουτυρωµένο | νωπό | οµογενοποιηµένο | σοκολατούχο | τού κουτιού | 
άπαχο | χωρίς λιπαρά- ΦΡ. (α) γάλα (σε) σκόνη ειδικά επεξεργασµένο γάλα, 
από το οποίο έχει αφαιρεθεί το νερό, σε ξηρή και κονιορτοποιηµένη µορφή, 
από την οποία επανέρχεται στην υγρή του κατάσταση µε προσθήκη νερού σε 
συγκεκριµένη αναλογία (β) 

γάλα µακράς διαρκείας ειδικά επεξεργασµένο γάλα, που µπορεί να 
συντηρηθεί εκτός ψυγείου για µεγάλο χρονικό διάστηµα (γ) σοκολάτα 
γάλακτος σοκολάτα µε σηµαντική περιεκτικότητα σε γάλα, κατ' αντιδιαστολή 
κυρ. προς τη σοκολάτα υγείας ή την πικρή σοκολάτα (δ) (όλα πάνε) µέλι-γάλα 
για να δηλωθεί αρµονική συνύπαρξη, συνεργασία κ.λπ. (ε) και τού πουλιού το 
γάλα οι µεγαλύτερες πολυτέλειες, τα σπανιότερα και πολυτιµότερα αγαθά- 
(γενικότ.) για ζωή γεµάτη χλιδή και πολυτέλεια: της έταξε ότι κοντά του θα 
έχει ~ (στ) (ει-ρων.) πιες το γάλα σου σε κάποιον που είναι υπερβολικά 
άπειρος, για να παρεµβαίνει στις υποθέσεις εµπείρων: ~ πρώτα και µετά έλα 
να µας µιλήσεις για πολιτική 3. (η γεν. γάλακτος ως χαρακτηρισµός) για κρέας 
που προέρχεται από ζώο πολύ νεαρής ηλικίας, από ζώο που θήλαζε, οπότε 
είναι πολύ τρυφερό: αρνάκι | µοσχαράκι | κατσικάκι ~ · 4. χυµός φυτού µε 
γαλακτώδη υφή και χρώµα: - καρύδας | συκιάς. — (υποκ.) γαλατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ. (µε συνεχή παρουσία από τον Όµηρο µέχρι σήµερα) < 
*γαλακτ-1 *γλακτ- (πβ. γεν. γάλακτ-ος) < I.E. *glakt- (µε ανάπτυξη εν-
δοσυµφωνικού -α- στο *γάλακτ-), πβ. λατ. lac (γεν. lactis), γαλλ. lait, ισπ. 
lèche, ιταλ. latte κ.ά. Η λ. απαντά ως α' συνθ. µε τις µορφές γα-λα)κ)το-, (π.χ. 
γαλακτο-κοµία), γαλ(ο)- (π.χ. γαλο-τύρι) και ως β' συνθ. µε τις µορφές -γάλα 
(π.χ. αφρό-γαλα), -γάλα)κ)τος (π.χ. οµο-γάλα-κτος). Ορισµένες φρ. αποτελούν 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. γάλα αποβουτυρωµένο | συµπυκνωµένο | εβαπορέ (< γαλλ. 
lait écréme/ condensé | évaporé), γάλα µακράς διαρκείας (< αγγλ. long-life 
milk)]. 

(λαϊκ.) η αδελφή από την ίδια µάννα, αυτή που µοιράστηκε µε άλλον το γάλα 
τής ίδιας µητέρας ΣΥΝ. οµογάλακτη. 

γαλαδελφος κ. γαλαδερφός (ο), γαλαδελ<ρή κ. γαλαδερ<ρή (η) πρόσωπο που 
θήλασε από την ίδια τροφό, συνήθ. για το παιδί τής τροφού ως προς ξένο 
παιδί που θήλασε από αυτή ΣΥΝ. οµογάλακτος. 

γαλάζιος, -α, -ο 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ανέφελου ουρανού ή τής 
ήρεµης θάλασσας: ~ ύφασµα | µάτια | θάλασσα || ντύνεται στα γαλάζια (= φορά 
ρούχα γαλάζιου χρώµατος) ΣΥΝ. γαλανός, µαβής, θαλασσής, γλαυκός 2. 
γαλάζιο (το) το χρώµα τού ανέφελου ουρανού και τής ήρεµης θάλασσας, το 
ανοιχτό µπλε: βαθύ | απέραντο ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *γαλάιζος < γαλαϊζων, µτχ. 
τού ρ. γαλαΐζω < *κα-λαΐζω < µτγν. κάλαϊς «πολύτιµος λίθος µε 
γαλαζοπράσινο χρώµα». Βλ. λ. κάλαϊς. Κατ' άλλη άποψη, από συµφυρµό των 
γαλανός + κα-λάσιος < καλαισιος (< µτγν. κάλαϊς)]. 

γαλαζοαίµατος, -η, -ο [1895] αυτός που σχετίζεται µε την αριστοκρατία, που 
έχει αριστοκρατική καταγωγή: έχει ~ καταγωγή || (κ. ως ουσ.) στη δεξίωση 
παρευρίσκονταν πολλοί - ΣΥΝ. αριστοκράτης, ευγενής, ευπατρίδης ΑΝΤ. 
λαϊκός. 
[ΕΤΥΜ. < φρ. γαλάζιο αίµα, µετάφρ. δάνειο από ισπ. sangre azul (αγγλ. blue 
blood). Η έκφραση αυτή οφείλεται στους Ισπανούς ευγενείς τής µεσν. εποχής, 
επειδή κάτω από τη λευκή επιδερµίδα τους διακρίνονταν οι φλέβες µε γαλάζιο 
χρώµα, κάτι που δεν συνέβαινε µε τους Αραβες εισβολείς λόγω τού µελαµψού 
τους δέρµατος]. 

γαλαζοπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κοινή ονοµασία τού ένυδρου θειικού 
χαλκού 2. διάλυµα θειικού χαλκού και ασβέστη, µε το οποίο ραντίζονται οι 
αµπελώνες για την καταπολέµηση τού περονόσπορου. 

γαλαζοπράσινος, -η, -ο αυτός που έχει χρώµα ανάµεσα στο γαλάζιο και το 
πράσινο: ~ µάτια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

γαλαζωπός, -ή, -ό αυτός που πλησιάζει προς το γαλάζιο χρώµα, ο ελαφρώς 
γαλάζιος. [ΕΤΥΜ. < γαλάζιος + παραγ. επίθηµα -ωπός (βλ.λ.)]. 

γαλαθηνός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που ακόµα θηλάζει- κατ' επέκτ. νεαρός, 
τρυφερός: ~ βρέφος | αρνί ΣΥΝ. (καθηµ.) βυζανιάρικος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γάλα 
+ -θηνός < απρφ. θήσθαι «θηλάζω», βλ. λ. θηλή]. 

γαλακταγωγός, -ός, -ό [1847] αυτός που προκαλεί έκκριση γάλακτος ή 
συµβάλλει στην αύξηση τής παραγωγής γάλακτος: ~ φάρµακα ΣΥΝ. 
γαλακτοποιός, γαλακτοφόρος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
galactagogue]. 

γαλακτερός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει παρασκευαστεί µε γάλα: ~ γλυκό 2. 
γαλακτερά (τα) (α) τα προϊόντα τού γάλακτος (β) φαγητά ή γλυκά που 
γίνονται µε γάλα 3. αυτός που είναι γεµάτος γάλα ή γαλακτώδη χυµό: ~ 
καρπός 4. αυτός που έχει άσπρο χρώµα σαν το γάλα ΣΥΝ. γαλακτώδης. 
Επίσης γαλατερός. 

γαλακτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το γάλα: ~ ζύµωση 2. 
ΧΗΜ. γαλακτικό οξύ οργανική ένωση που βρίσκεται σε ορισµένους φυτικούς 
χυµούς, στο αίµα και στους µυς ορισµένων ζώων και τού ανθρώπου (κυρ. 
µετά από µυϊκό κάµατο), στο έδαφος, καθώς και στο τυρί, το γιαούρτι, το 
ξινόγαλα. 

γαλακτο- | γαλατο- κ. γαλακτό- | γαλατά- κ. γαλακτ- λεξικό πρόθηµα για τον 
σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται µε το γάλα ή τα 
προϊόντα του ή το έχει ως κύριο συστατικό: γαλακτοβιοµηχανία, γαλακτο-
κοµία, γαλακτο-µπούρεκο, γαλατό-πιτα. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και 
Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. γαλακτο-πότης, µτγν. γαλακτο-πώλης), που προέρχεται 
από το ουσ. γάλα, -ακτος]. 

γαλακτοβιοµηχανία (η) [1896] {γαλακτοβιοµηχανιών} 1. η βιοµηχανία 
επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων 2. 
(συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο γίνεται η βιοµηχανική επεξεργασία τού 
γάλακτος. 

γαλακτογόνος, -ος, -ο [1873] (επιστηµ.) 1. (αδένας) που εκκρίνει γάλα 2. αυτός 
που προκαλεί την έκκριση γάλακτος: ~ φάρµακο. 

γαλακτοζαχαροπλαστείο (το) κατάστηµα στο οποίο πωλείται γάλα και 
σερβίρονται γλυκά. 

γαλακτοκοµία (η) [1881] {χωρ. πληθ.} η διαδικασία συντήρησης και 
επεξεργασίας τού γάλακτος και των προϊόντων του: διαδικασίες γα-
λακτοκοµίας || προϊόντα γαλακτοκοµίας (βούτυρο, τυρί, γιαούρτι 
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κ.ά.). — γαλακτοκόµος (ο/η) [µτγν.], γαλακτοκοµείο (το) [1831], γα-
λακτοκοµικός, -ή, -ό [1898]. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. γαλακτοκόµος < γαλακτο- (< γάλα) + -κόµος < αρχ. κοµώ (-
έω) «φροντίζω, περιποιούµαι»]. 

γαλακτοµπούρεκο (το) γλυκό που φτειάχνεται µε γάλα, φύλλο κρούστας και 
σιρόπι. Επίσης γαλατοµπούρεκο κ. (προφορ.-σπάν.) γαλακτοµπούρικο. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < γαλακτο- (< γάλα) + µπουρέκι (βλ.λ.)]. 

γαλακτοπαραγωγή (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 1. η παραγωγή γάλακτος ΣΥΝ. 
γαλακτοποίηση 2. η ποσότητα τού παραγόµενου γάλακτος: χαµηλή ~. — 
γαλακτοπαραγωγός (ο/η) [1888], γαλακτοπαραγωγικός, -ή, -ό [1891]. 

γαλακτόπιτα (η) → γαλατόπιτα 
γαλακτοποίηση (η) [1895] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1.η γαλακτοπαραγωγή 

(βλ.λ.)· 2. η µετατροπή σε γαλακτώδη ουσία. — γαλα· κτοποιός (ο/η), 
γαλακτοποιός, -ός, -ό [µτγν.] κ. γαλακτοποιητικός, -ή, -ό [µεσν.], 
γαλακτοποιώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. 

γαλακτοπωλείο (το) [1856] κατάστηµα στο οποίο πωλούνται γαλακτοκοµικά 
προϊόντα. 

γαλακτοπώλης (ο) [µτγν.] {γαλακτοπωλών}, γαλακτοπώλισσα (η) 
{γαλακτοπωλισσών} πρόσωπο που πουλάει γάλα (είτε σε δικό του χώρο είτε 
από σπίτι σε σπίτι) ΣΥΝ. γαλατάς. 

γαλακτόρροια (η) [1849] {χωρ. πληθ.} η αυτόµατη έκκριση γάλακτος από τους 
µαστούς, που δεν συνδέεται µε τις φυσιολογικές συνθήκες γαλουχίας (µερικές 
φορές έπειτα από έκτρωση ή αποβολή και µετά από λήψη ορισµένων 
φαρµάκων). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλακτο- (< γάλα) + -ρροια < ρέω, < αγγλ. 
galactorrhea]. 

γαλακτοσάκχαρο (το) [1885] {γαλακτοσακχάρου | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ.-ΧΗΜ. το 
σάκχαρο που περιέχεται στο γάλα ανθρώπων και ζώων. 

γαλακτοτροφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η δίαιτα µε γάλα και µε παράγωγα του. 
γαλακτούχος, -ος (καθηµ. -α), -ο αυτός που περιέχει γάλα: ~ παρασκευάσµατα | 

τροφές | ουσίες. [ΕΤΎΜ. < µτγν. γαλακτοϋχος < γάλα, -ακτος + -οϋχος < έχω]. 
γαλακτοφόρος, -ος, -ο [µτγν.] 1. αυτός που µεταφέρει γάλα: ~ πόροι 2. αυτός 

που παράγει γάλα ΣΥΝ. γαλακταγωγός, γαλακτοποιός • 3. αυτός που αυξάνει 
την έκκριση γάλακτος. 

Γαλακτώδης, -ης, -ες [αρχ.] {γαλακτώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που 
µοιάζει µε γάλα, κυρ. ως προς το λευκό χρώµα: ~ απόχρωση | χροιά | χυµός 
ΣΥΝ. γαλακτερός 2. αυτός που είναι γεµάτος γάλα: ~ προϊόντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 

γαλάκτωµα (το) [1889] {γαλακτώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΧΗΜ. οµοιογενές 
µείγµα, συνήθ. νερού µε µια ουσία που διαλύεται στα λίπη, όπου το ένα 
συστατικό έχει διασπαρεί στο άλλο υπό µορφή µικρών σταγονιδίων: φυσικό | 
τεχνητό - 2. καλλυντικό που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό προσώπου 
(την αποµάκρυνση βαφών ή άλλων ξένων ουσιών από το πρόσωπο) και την 
ενυδάτωση τού δέρµατος. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. emulsion]. 

γαλανόλευκος, -η, -ο [1868] 1. αυτός που έχει γαλανό και λευκό χρώµα 2. 
γαλανόλευκη (η) η ελληνική σηµαία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

γαλανοµάτης, -α/-ισσα, -ικο {γαλανοµάτηδες} αυτός που έχει γαλανά µάτια 
ΣΥΝ. γαλανός. 

γαλανός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ανέφελου ουρανού ή τής 
ήρεµης θάλασσας: -µάτια/ νερά ΣΥΝ. γαλάζιος 2. γαλανό (το) το χρώµα τού 
ανέφελου ουρανού, το ανοιχτό µπλε 3. (σπάν.-λαϊκ., λο-γοτ.) αυτός που έχει 
γαλανά µάτια: «Τι να σε κάνω γαλανή; Να γίνεις µαυροµάτα» (δηµοτ. τραγ.) 
ΣΥΝ. γαλανοµάτης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < καλανός < µτγν. καλάινος < κάλαϊς 
«είδος πολύτιµου λίθου µε γαλαζοπράσινο χρώµα». ∆εν είναι πειστική η 
άποψη περί παρετυµολ. σχηµατισµού από τη λ. γάλα}. 

γαλαντόµος, -α, -ο αυτός που φέρεται µε ευγένεια, αβρότητα, γενναιοδωρία. — 
γαλαντοµία (η). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. galantomo «γενναιόδωρος», πβ. γαλλ. galant homme, ιταλ. 
galantuomo < galante «ειλικρινής, έντιµος» + uomo «άνθρωπος»].^ 

γαλαξίας (ο) {γαλαξιών} 1. ΑΣΤΡΟΝ. (α) τεράστια συγκέντρωση αστέρων, 
αερίων, σκόνης και ακτινοβολίας, όπου η βαρυτική έλξη αλληλεπιδρά µεταξύ 
των υλικών σωµάτων: ~ τής Ανδροµέδας || σπειροειδείς - (β) (µε κεφ.) ο 
γαλαξίας στον οποίο ανήκει ο Ήλιος και το πλανητικό µας σύστηµα · 2. το 
σύνολο διάσηµων προσώπων, µεγάλων εταιρειών, οργανισµών κ.λπ.: ένας - 
κινηµατογραφικών αστέρων στο φεστιβάλ των Καννών || «συγχώνευση ενός ~ 
67 οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης» (εφηµ.). — γαλαξίακός, -ή, -ό (σηµ. 
1). [ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. γαλαξίας (κύκλος) < *γαλακτ-ίας < αρχ. γάλα, γά-
λακτος. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. galaxy, γαλλ. galaxie κ.ά. 
Κατά τη µυθολογία, η ονοµασία οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ηρακλής θήλαζε 
από το στήθος τής θεάς Ήρας, η οποία τον απώθησε, µε αποτέλεσµα το 
χυµένο γάλα να διαγράψει τροχιά στον ουρανό (εξού και οι ξέν. φρ., λ.χ. αγγλ. 
milky way, γαλλ. voie lactée, ιταλ. via lattea κ.ά.)]. 

Γαλαξίδι (το) {-ιού κ. (λόγ.) -ίου} κωµόπολη τού νοµού Φωκίδας στον κόλπο 
τής Ιτέας. — Γαλαξιδιώτης (ο), Γαλαξιδιώτισσα (η), γαλαξιδιώ-τικος, -η, -ο. 
[ΕΤΎΜ. Αγν. ετύµου]. 

γαλαρα (η) (λαϊκ.) προβατίνα ή κατσίκα που κατεβάζει άφθονο γάλα και 
αρµέγεται. [ΕΤΎΜ. < γάλα + παραγ. επίθηµα -άρα (βλ.λ.)]. 

γαλάρι (το) (σπάν. γαλαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρό αρνί που ακόµη 

θηλάζει 2. γαλαρα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < γάλα + παραγ. επίθηµα -àpi (βλ.λ.)]. 

γαλαρία (η) {γαλαριών} 1. οι τελευταίες και φθηνότερες σειρές τού εξώστη 
ενός θεάτρου και κατ' επέκτ. οι τελευταίες σειρές οποιουδήποτε χώρου: 
παρακολούθησαν το έργο από τη ~ 2. (συνεκδ.) όσοι κάθονται στις τελευταίες 
θέσεις (θεάτρου, κινηµατογράφου, αίθουσας, λεωφορείου κ.λπ.· συνήθ. 
πρόκειται για τους νεότερους ή/και ζωηρότερους από ένα σύνολο): όλοι οι 
σκηνοθέτες φοβούνται τις αποδοκιµασίες τής - στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
Θεσσαλονίκης || η - στο πούλµαν έκανε φασαρία · 3. η στοά ορυχείου: αρκετοί 
ανθρακωρύχοι παγιδεύτηκαν στις - 4. (σπάν.) µεγάλη στοά οικήµατος. [ΕΤΥΜ. 
< βεν. galaria < µεσν. λατ. galeria (βλ. λ. γκαλερί)]. 

Γαλατάς (ο) εµπορική περιοχή τής Κωνσταντινούπολης µε έντονη ελληνικής 
παρουσία µέχρι και τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. 

γαλατάς (ο) {γαλατάδες} ο πωλητής γάλακτος ή αυτός που κάνει διανοµή 
γάλακτος κατ' οίκον: ο ~ τής γειτονιάς || λέγεται ότι δηµοκρατία υπάρχει όταν 
ξέρεις πως, αν σου χτυπήσει κάποιος την πόρτα χαράµατα, θα είναι ο - (και όχι 
η αστυνοµία για να σε συλλάβει ως αντίπαλο τού καθεστώτος) ΣΥΝ. 
γαλακτοπώλης. — γαλατάδικο (το). 

Γαλάτεια (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Νηρέα και τής ∆ωρίδας· εµφανίζεται στους 
σικελικούς µύθους ως η αγαπηµένη τού Κύκλωπα Πολύφηµου 2. γυναικείο 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, όν. που παρετυµολογήθηκε προς το ουσ. γάλα 
(«λευκή σαν το γάλα»)]. 

γαλατένιος, -α, -ο 1. (για τροφές) αυτός που είναι φτειαγµένος από ή έχει ως 
βασικό συστατικό του το γάλα 2. αυτός που έχει το χρώµα τού γάλακτος, ο 
πολύ άσπρος. 

γαλατερός, -ή, -ό → γαλακτερός 
Γαλάτης (ο) {Γαλατών}, Γαλατισσα (η) {Γαλατισσών} ΙΣΤ. ο Κέλτης τής 

Γαλατίας: ο Ιούλιος Καίσαρ υπέταξε τους ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Γαλάται < λατ. 
Galli, λ. κελτ. που σηµαίνει «δυνατοί, ισχυροί» (πβ. ιρλ. gal «ανδρεία»). 
Κελτούς (λατ. Celtae) αποκαλούσαν οι αρχαίοι τα κελτικά φύλα που 
κατοίκησαν στον Βορρά (ιδ. στη Βρετανία) και Γαλάτες εκείνα τα φύλα που 
κατοίκησαν στη Γαλλία και στην Κ. Ευρώπη, περιοχές οι οποίες έλαβαν την 
περιληπτική ονοµασία Γαλατία. Βλ. λ. Κέλτες]. 

Γαλατία (η) [µεσν.] ΙΣΤ. 1. (κατά την αρχαιότητα) περιοχή τής ∆. Ευρώπης που 
εκτεινόταν µεταξύ των Πυρηναίων, των Αλπεων και τού Ρήνου, περιελάµβανε 
τη σηµερινή Γαλλία, το Βέλγιο, τη Β. Ιταλία (κοιλάδα τού Πάδου) και το Ν. 
τµήµα τής σηµερινής Ολλανδίας· οι Ρωµαίοι τη διέκριναν στο τµήµα Ν. των 
Αλπεων (εντεύθεν των Άλπεων ~) και στο τµήµα Β. των Άλπεων (εκείθεν των 
Άλπεων ~) 2. επαρχία τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας που περιελάµβανε τα 
εδάφη τής σηµερινής Γαλλίας, τού Βελγίου, τής Ελβετίας, τής Β. Ιταλίας, τής 
Ν. Ολλανδίας και τού τµήµατος τής Γερµανίας ∆. τού Ρήνου 3. περιοχή τής Κ. 
Μικράς Ασίας στην οποία από τον 3ο αι. π.Χ. ήταν εγκατεστηµένοι Γαλάτες. 

γαλατιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το σκεύος που χρησιµοποιείται για τη 
µεταφορά, το ζέσταµα ή το σερβίρισµα τού γάλακτος. 

γαλατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους Γαλάτες ή τη Γαλατία: -
χωριό | επιδροµή | συνήθειες | πόλεµοι- ΦΡ. γαλατική ευγένεια οι λεπτοί 
τρόποι, που αρµόζουν στην κοµψότητα των Γάλλων. 

Γαλατίλα (η) {χωρ. πληθ.) η µυρωδιά τού γάλακτος. 
γαλατόπιτα κ. γαλακτόπιτα (η) {δύσχρ. γαλατοπιτών} πίτα που 

παρασκευάζεται µε κύριο συστατικό το γάλα. 
Γαλάτσι (το) {Γαλατσίου} 1. δήµος τής ευρύτερης Περιφέρειας Αθηνών 2. 

πόλη τής Ρουµανίας στις όχθες τού ∆ούναβη. [ΕΤΥΜ o δήµος ονοµάστηκε έτσι 
από την οµώνυµη πόλη τής Ρουµανίας (ρουµ. Galati), επειδή εκεί υπήρχε 
σηµαντικός πυρήνας Ελλήνων µεταναστών, οι οποίοι προετοίµασαν την 
Ελληνική Επανάσταση. Το ρουµ. Galaji, εσωτερικό λιµάνι τής χώρας, 
αποτελεί συντοµευµένη µορφή τής σλαβ. λ. Galafiscela «τόπος όπου 
φορτοεκφορτώνουν τα πλοία» ή, κατ' άλλη άποψη, < λατ. Galatia, αν 
επιβεβαιωθεί η εκδοχή ότι σε εκείνο τον χώρο είχαν εγκατασταθεί Ρωµαίοι 
άποικοι. Κατ' άλλη άποψη, το τοπωνύµιο ανάγεται σε οικιστή γαιοκτήµονα 
ονόµατι Γαλάκη)µε τσιτακισµό τής παλαιάς αθηναϊκής διαλέκτου)]. 

γαλατσιδα (η) ποώδες φυτό τού οποίου ο γαλακτώδης χυµός είναι 
δηλητηριώδης ΣΥΝ. φλόµος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. γαλακτίς, -ίδος (µε τσιτακισµό, πβ. κ. ατσίδα < αρχ. 
ίκτίς,ς -ίδος) < αρχ. γάλα, -ακτος]. 

γαλβάνιζε επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει γαλβανιστεί: -ρολόι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
galvanisé]. 

γαλβανίζω ρ. µετβ. [1847] {γαλβάνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
καλύπτω µεταλλικό σώµα µε στρώµα άλλου µετάλλου, συνήθ. ψευδαργύρου, 
υπό την επίδραση ηλεκτρικού ρεύµατος, µε σκοπό την προφύλαξη από τη 
διάβρωση: γαλβανισµένος σίδηρος (µε επικάλυψη ψευδαργύρου για προστασία 
από τη σκουριά) 2. (µτφ.) (α) µεταδίδω ενθουσιασµό, ενδιαφέρον: ~ τα πλήθη 
ΣΥΝ. ηλεκτρίζω, ενθουσιάζω ANT. ηρεµώ, καταπραΰνω (β) (σπάν.) εξάπτω, 
οξύνω: ~ το ενδιαφέρον | την περιέργεια κάποιου. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. galvaniser, από το όνοµα τού Ιταλού γιατρού και 
φυσικού Luigi Galvani, που πρώτος περιέγραψε το φαινόµενο το 1792]. r 

γαλβανιοµός (ο) [1812] η επιµετάλλωση, η επικάλυψη ενός µεταλλικού 
σώµατος µε στρώµα άλλου µετάλλου, συνήθ. ψευδαργύρου, υπό την επίδραση 
ηλεκτρικού ρεύµατος, µε σκοπό την προφύλαξη από τη διάβρωση. Επίσης 
γαλβάνιση (η) [1889] κ. γαλβάνισµα (το). — γαλβανικός,-ή,-ό [1889]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. galvanisme. Βλ. κ. γαλβανίζω]. 
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γαλβανοµετρο (το) [1861] {γαλβανοµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. όργανο που 
ανιχνεύει τα ασθενή ηλεκτρικά ρεύµατα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
galvanomètre (νόθο συνθ.)].  
γαλβανοπλαστική (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η τεχνική τής επικάλυψης 
ενός µεταλλικού σώµατος µε στρώµα άλλου µετάλλου υπό την επί-
δραση ηλεκτρισµού. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. galvanoplastie (νόθο συνθ.)].  
γαλέος (ο) γένος σκυλόψαρων µε επίµηκες σώµα, δύο ραχιαία πτε-
ρύγια και µυτερό ρύγχος, που ζει στις τροπικές και εύκρατες θάλασσες 
και αλιεύεται για το κρέας του: ~ σκορδαλιά (φαγητό από τηγανισµένο 
κρέας γαλέου, σερβιρισµένο µε σκορδαλιά}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γαλέος < 
γαλέη | γαλή (βλ.λ.). Η χρήση τού ονόµατος τής γαλής για τον γαλέο 
οφείλεται πιθ. στη µορφή του και στον τρόπο διατροφής του].  
γαλέρα (η) {δύσχρ. γαλέρων} ΙΣΤ. µεγάλο πολεµικό ή εµπορικό σκά-
φος µε κουπιά και ιστία, που χρησιµοποιήθηκε κυρ. στη Μεσόγειο 
(πβ. λ. κάτεργο). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. galera | ισπ. galera < µεσν. λατ. galea < µεσν. γαλαία, 
πιθ. ιλλυρ. αρχής, από θέµα µε σηµ. «χελώνα»].  
γαλέτα (η) {δύσχρ. γαλετών} 1. κοµµάτι ή φέτα ψωµιού που έχει ξα-
ναψηθεί και δίνεται ως ξηρά τροφή σε στρατιώτες και ναυτικούς· 
αλλιώς διπυρίτης άρτος ΣΥΝ. παξιµάδι 2. η τριµµένη φρυγανιά που 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική: αναµειγνύουµε τα ψαχνά τού κρέατος, 
το µείγµα µανιταριών, γαλέτα και αλατοπιπερώνουµε. [ΕΤΥΜ. < βεν. 
galeta < γαλλ. galette < galet «µικρή στρογγυλεµένη πέτρα» < παλ. γαλλ. 
gal (κελτ. αρχής)].  
γαλή (η) (αρχαιοπρ.) η γάτα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γαλέη | γαλή, πιθ. αρχική 
σηµ. «το δέρµα τής γάτας», αβεβ. ετύµου, πιθ. < *γαλίς, που συνδ. µε 
λατ. glîs «είδος ποντικού», σανσκρ. giri- «ποντικός». Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι η λ. γαλή δεν δήλωνε εξαρχής τη γάτα (αφού η γάτα 
δεν ήταν στην αρχή κατοικίδιο ζώο), αλλά αιλουροειδή όπως η 
αγριόγατα και η νυφίτσα, τα οποία χρησιµοποιούνταν για τη σύλληψη 
των ποντικών].  
γαληνεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {γαλήνε-ψα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
κάνω (κάποιον) να ησυχάσει, να πάψει να είναι ταραγµένος: µε λόγια 
γλυκά τον γαλήνεψε ΣΥΝ. ηρεµώ, ησυχάζω, καταπραΰνω ΑΝΤ. αναστα-
τώνω ♦ 2. (αµετβ.) παύω να είµαι ταραγµένος: η θάλασσα γαλήνεψε || 
γαλήνεψε το πρόσωπο του στο άκουσµα των καθησυχαστικών της λό-
γων ΣΥΝ. ηρεµώ, καλµάρω ANT. αναστατώνοµαι, εκνευρίζοµαι. — γα· 
λήνεµα (το).  
Γαλήνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. Νηρηίδα, κόρη τού Νηρέα και τής ∆ωρίδας 2. (κ. 
Γαληνή) µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < γαλήνη (βλ.λ.)].  
γαλήνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση τής ακύµαντης θάλασσας: 
όταν έχει -, ακόµα και οι µικρές βάρκες ανοίγονται στο πέλαγος ΣΥΝ. 
ηρεµία, νηνεµία, κάλµα, µπουνάτσα ΑΝΤ. τρικυµία, φουρτούνα 2. 
(µτφ.) ψυχική και πνευµατική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη ταραχής και παθών: προτίµησε επάγγελµα ήρεµο, προκειµένου 
να εξασφαλίσει την ψυχική του ~ || διατάραξη τής ψυχικής ~ ΣΥΝ. 
πραότητα, ηρεµία, αταραξία ΑΝΤ. ταραχή, αναστάτωση.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. άπνοια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *γαλάσνά < *glas-na, συνεσταλµ. βαθµ. τού θ. που απα-
ντά στις λ. γελώ, γελαστός]. γαλήνιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που 
χαρακτηρίζεται από γαλήνη, από 
ηρεµία: ~ θάλασσα | έκφραση. — γαλήνια επίρρ.  
Γαληνός (ο) ένας από τους σηµαντικότερους αρχαίους Έλληνες για-
τρούς (129-200) µε πλούσιο συγγραφικό έργο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. γαληνός (που αναφερόταν κυρίως 
στη γαλήνη τής θάλασσας, στη νηνεµία) < γαλήνη (βλ.λ.)].  
γαληνός, -ή, -ό {υπερθ. γαληνότ-ατος, -άτη} 1. (αρχαιοπρ.) αυτός που 
δεν ταράζεται 2. (στον υπερθ.) (α) ως τίτλος ευγενών στο Βυζάντιο (β) 
ΙΣΤ. Γαληνότατη (η) (ιταλ. La Serenissima) το ενετικό κράτος, η Βενε-
τία: η ~ ∆ηµοκρατία τής Βενετίας ΣΥΝ. ∆ηµοκρατία τού Αγ. Μάρκου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γαλήνη (βλ.λ.). o βυζαντινός τίτλος αποτελεί µετάφρ. 
δάνειο από ιταλ. serenissimo].  
γαλιάντρα (η) {δύσχρ. γαλιαντρών} (λαϊκ.) 1. ο κορυδαλλός (βλ.λ.) • 
2. (µτφ.) (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που µιλά ακατάπαυστα ΣΥΝ. 
φλύαρος ANT. σιωπηλός, λιγοµίλητος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. calandra < µτγν. κάλανδρος, λ. προελλην. o τ. 
γαλιάντρα οφείλεται πιθ. σε παρετυµολ. επίδραση των λ. γάλος, γα-λί, 
που αναφέρονται σε ζώα τα οποία είναι επίσης συνδεδεµένα µε 
άναρθρες φωνές].  
Γαλικία (η) αυτόνοµη περιοχή τής Β∆. Ισπανίας στα σύνορα µε την 
Πορτογαλία. — γαλικιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Galicia (οπτικό δάνειο) < λατ. Gallaecia «χώρα των Γα-
λατών»^, λ. Γαλάτης)].  
Γαλιλαίο (η) περιοχή τής Β. Παλαιστίνης (το σηµερινό Β. Ισραήλ), 
που συνδέεται ιδιαίτερα µε τη ζωή, τη διδασκαλία και τη δράση τού 
Ιησού Χριστού. — Γαλιλαίος (ο) [µτγν.], Γαλιλαίο (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< εβρ. Galil «κύκλος, περιοχή»].  
γάλιο (το) ονοµασία ποωδών φυτών µε µακριά φύλλα και µικρά άν-
θη, µε πιο γνωστό την κολλητσίδα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γάλιον, αβεβ. ετύµου. o ∆ιοσκουρίδης το συνέδεε µε το 
αρχ. γάλα, ενώ ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος µε το αρχ. γαλή].  
γαλίφης, -α (λαϊκ. -ω), -ικο αυτός που κολακεύει τους άλλους, για να 
επιτύχει τους στόχους του: ~ γυναίκα ΣΥΝ. κόλακας ΑΝΤ. ευθύς. — 
γαλιφιά (η) [µεσν.], γαλίφικος, -η, -ο [µεσν.], γαλίφικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. γαλίφος < ιταλ. gaglioffo «αχρείος, ανίκανος» < µεσν. λατ. 
gaiufus, αγν. ετύµου].  
Γαλλία (η) (γαλλ. République Française = Γαλλική ∆ηµοκρατία) κρά- 

τος τής ∆. Ευρώπης µε πρωτεύουσα το Παρίσι, επίσηµη γλώσσα τη 
Γαλλική και νόµισµα το γαλλικό φράγκο (2002: ευρώ). — Γάλλος (ο), 
Γαλλίδα (η), γαλλικός, -ή, -ό (βλ.λ.), Γαλλικά (τα). [ΕΤΥΜ. < λατ. 
Gallia «Γαλατία» (βλ. λ. Γαλάτες). Η γαλλ. ονοµασία France ανάγεται 
στο λατ. Francia (γερµ. προελ.), που συνδ. µε αρχ. αγγλ. franca, αρχ. 
σκανδ. frakka, τα οποία σηµαίνουν «λόγχη, ακόντιο». Άλλοι 
µελετητές, ωστόσο, θεωρούν ότι η ονοµασία ανάγεται στο αρχ. γερµ. 
wrang < wringen «σφίγγω, στρίβω, τραβώ (βίαια)», µε αναφορά 
στους Φράγκους που ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους]. 

Γαλλίζω ρ. αµετβ. [1805] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µιµούµαι τη γαλ-
λική γλώσσα ή χρησιµοποιώ γαλλισµούς, όταν µιλώ στη µητρική µου 
γλώσσα. 

Γαλλικός (ο) ποταµός τής Κ. Μακεδονίας που εκβάλλει στον Θερ-
µαϊκό Κόλπο. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. τοπωνύµιο, που αντικατέστησε την αρχ. ονοµασία 
Έχε)ί)δωρος (< έχω + -δωρος < δώρον)]. 

γαλλικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε τη Γαλλία ή τους 
Γάλλους: ~ τυρί | κρασί | σηµαία | φινέτσα | αποικία/ πολιτισµός· ΦΡ. 
(α) (λαϊκ.) φεύνω | το σκάω | (το) στρίβω | την κάνω αλά γαλλικά 
φεύγω κρυφά, χωρίς να µε αντιληφθούν: µας την έσκασε ~ (β) γαλλι-
κό κλειδί εργαλείο που µοιάζει µε µεγάλη τανάλια και χρησιµοποι-
είται για να σφίγγα ή να χαλαρώνω κανείς βίδες (γ) γαλλικό φιλί 
ερωτικό φιλί κατά το οποίο οι γλώσσες έρχονται σε επαφή (δ) γαλλι-
κή αρρώστια η σύφιλη, η µαλαφράντζα (βλ.λ.) (ε) Γαλλική Επανά-
σταση επανάσταση που ξεκίνησε το 1789 στη Γαλλία µε την κατάλη-
ψη των φυλακών τής Βαστίλλης και κατέληξε στην ανακήρυξη τής 
Γαλλικής ∆ηµοκρατίας. — γαλλικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελληνικός. 

γάλλιο (το) [1885] {γαλλίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Ga) 
αργυρόλευκου χρώµατος και στιλπνό, το οποίο τήκεται στους 30°C 
και χρησιµοποιείται στην κατασκευή ηµιαγωγών (βλ. κ. λ. περιοδικός, 
ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. gallium < λατ. gallus «πετεινός», που 
αποδίδει το επώνυµο τού Γάλλου χηµικού Paul Lecoq (< γαλλ. le coq 
«ο πετεινός»), ο οποίος αποκάλυψε το στοιχείο το 1875. Κατ' άλλη 
άποψη, απευθείας από την πατρίδα (Γαλλία) τού P. Lecoq]. 

γαλλισµός (ο) [1805] 1. ΓΛΩΣΣ. (α) ιδιωµατισµός (βλ.λ.) τής γαλλικής 
γλώσσας (β) η χρησιµοποίηση σε άλλη γλώσσα φράσεων ή συντάξεων 
τής γαλλικής γλώσσας 2. η µίµηση τού γαλλικού τρόπου ζωής. 
(ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. gallicisme]. 

ΣΧΟΛΙΟ Οι γαλλισµοί (φράσεις ή συντάξεις) εισήλθαν στην ελλη-
νική γλώσσα, κυρίως µέσω µεταφράσεων γαλλικών λογοτεχνικών 
και επιστηµονικών έργων, τον 19ο και το α' ήµισυ τού 20ού αι. µε 
την άνθηση των γαλλικών γραµµάτων και την επίδραση που άσκη-
σαν στην Ελλάδα. Μεγάλος αριθµός δάνειων λέξεων από τη Γαλ-
λική, αλλά και πλήθος όρων που πλάστηκαν για να αποδώσουν 
στα Ελληνικά γαλλικούς όρους, ανήκουν σε αυτή την περίοδο. 
Στην ίδια περίοδο, λόγω των µεταφράσεων αλλά και τού ότι οι πε-
ρισσότεροι µορφωµένοι Έλληνες γνώριζαν τη Γαλλική, ανάγονται 
και πολλοί γαλλισµοί φράσεων ή συντάξεων. Τέτοια παραδείγµατα 
είναι: στο πλαίσιο των... = dans le cadre des..., σε τελευταία 
ανάλυση = en dernière analyse, στο µέτρο τού δυνατού = dans la 
mesure du possible, αξίζει τον κόπο = ça vaut la peine, είµαι τής 
γνώµης = je suis d'avis, επωφελούµαι τής ευκαιρίας = profiter de 
l'occasion, έχω λόγον υπάρξεως = avoir raison d'être, δίνω σηµεία 
ζωής = donner signe de vie, ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα 
= cela correspond à la réalité, θέλω va πω = je veux dire, κάνω έρωτα 
= faire l'amour, έλαµψε δια τής απουσίας του = il brilla par son 
absence, παίζω µε τις λέξεις = jouer avec les mots, τηρώ σιγήν = 
garder le silence, απ' άκρου εις άκρον = d'un bout à l'autre, από 
καιρού εις καιρόν = de temps en temps, κατά πάσαν πιθανότητα = 
selon toute probabilité, εκ πρώτης όψεως = de première vue, εκ δια-
µέτρου αντίθετο = diamétralement opposé, µε µία λέξη = en un 
mot, άνευ προηγουµένου = sans précédent, φθάνω σε συµφωνία = 
arriver à un accord, βγάζω τα κάστανα από τη φωτιά = tirrer les 
marrons du feu, το καλώς εννοούµενο συµφέρον = l'intérêt bien 
compris. 

γαλλιστί επίρρ. [µεσν.] (αρχαιοπρ.) στη γαλλική γλώσσα: µας χαιρέ-
τισε ~!  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 

γαλλοµαθής, -ής, -ές [1890] {γαλλοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
γνωρίζει τη γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισµό. — γαλλο-
µαθές (η) [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

γαλλοφέρνω ρ. αµετβ. {σε ενεστ. κ. παρατ.} µιµούµαι τον γαλλικό 
τρόπο συµπεριφοράς. 

γάλλο φίλος, -η, -ο [1866] αυτός που συµπαθεί τους Γάλλους, τη 
γλώσσα τους και τον πολιτισµό τους ή ακολουθεί πολιτική που ευνο-
εί τα συµφέροντα τους: το ~ κόµµα τού Κωλέττη. 

γαλλόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
γαλονάς (ο) {γαλονάδες} (µειωτ.) πρόσωπο που φέρει γαλόνια, 

δηλαδή διακριτικά τού βαθµού του σε στρατιωτικό σώµα ή σε σώµα 
ασφαλείας· (ειδικότ.) ο αξιωµατικός: οι ~ αδιαφορούν για τα προβλή-
µατα των φαντάρων ΣΥΝ. αξιωµατικός, βαθµοφόρος. 

γαλόνι1 (το) {γαλον-ιού | -ιών} (καθηµ.) το διακριτικό τού βαθµού α-
ξιωµατικού σε στρατιωτικό σώµα ή σε σώµα ασφαλείας ΣΥΝ. σιρίτι, 
(αργκό) σαρδέλα ΦΡ. (α) ξηλώνω σε (κάποιον) τα γαλόνια καθαιρώ 
στρατιωτικό από το αξίωµα του (β) µε πλάκα τα γαλόνια µε διακριτι-
κά ανώτατου αξιωµατικού: ονειρευόταν να γίνει στρατηγός, ~. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. galloni, πληθ. τού gallone, πιθ. < λατ. galea 
« περικεφαλαία »]. 



γαλόνι2 399 γαµώ 
 

γαλόνι2 (το) {γαλον-ιού | -ιών} αγγλική και αµερικανική µονάδα χω-
ρητικότητας· ισοδυναµεί µε 4,546 λίτρα και 3,75 λίτρα αντιστοίχως. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. gallon < µέσ. αγγλ. galon < µτγν. λατ. 
galeta «µονάδα µετρήσεως υγρών»]. 

γαλοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το θηλυκό τού γάλου· συνήθ. στη 
µαγειρική: γεµιστή | χριστουγεννιάτικη | καπνιστή ~. [ΕΤΎΜ. < γάλος 
+ υποκ. επίθηµα -πούλα]. 

γάλος (ο) κατοικίδιο πτηνό µε πλούσιο µαύρο φτέρωµα, γυµνό λαιµό 
και κόκκινες σαρκώδεις προεξοχές στο κεφάλι και κάτω από το ράµ-
φος· εκτρέφεται για το κρέας και τα φτερά του ΣΥΝ. διάνος. — 
(υποκ.) γαλοπούλα κ. γαλί (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < βεν. 
gaio (πβ. ιταλ. gallo) < λατ. gallus «πετεινός», αβεβ. ετύ-µου, πιθ. συνδ. 
µε την ονοµασία Gallia (οπότε «πτηνό τής Γαλατίας»)]. 

γαλοτσα (η) {δύσχρ. γαλοτσών} αδιάβροχη µπότα που φθάνει τουλά-
χιστον ώς το µέσον τής κνήµης και είναι φτιαγµένη από δέρµα ή 
καουτσούκ. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. galozza < µεσν. λατ. *calopia < λατ. calopus < 
αρχ. καλόπους «καλαπόδι»]. 

γαλουχώ ρ. µετβ. {γαλουχείς... | γαλούχ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. (για µητέρα) δίνω γάλα ως τροφή σε (παιδί) ΣΥΝ. θηλάζω 2. (µτφ.) 
ανατρέφω (κάποιον) µε ορισµένες (ηθικές και πνευµατικές) αρχές: τα 
παιδιά γαλουχήθηκαν µε φιλελεύθερες ιδέες ΣΥΝ. ανατρέφω. — γα-
λούχηση [µεσν.] κ. γαλουχία (η) [µτγν.] κ. γαλούχηµα (το). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. γαλουχώ (-έω) < γάλα + -ουχώ < έχω]. 

γάµα (το) → γάµµα 
γαµάτος, -η, -ο (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 

αυτός που έχει σπουδαία προσόντα· εκπληκτικός: έχει ένα ~ αυ-
τοκίνητο || έφτειαξε ένα ~ σπίτι. — γοµάτα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < γαµώ + 
παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. γεµ-άτος]. 

Γαµβίας (ο) ποταµός τής ∆. Αφρικής που εκβάλλει στον Ατλαντικό 
Ωκεανό. Επίσης Γκάµπια. 

γαµβρός (ο) → γαµπρός 
γαµέτης (ο) {γαµετών} ΒΙΟΛ. το εξειδικευµένο κύτταρο για τη φυλε-

τική αναπαραγωγή των µονοκύτταρων και πολυκύτταρων οργανι-
σµών. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. gameta < αρχ. γαµέτης «σύζυγος» < γαµώ 
«νυµφεύοµαι»]. 

γαµήλιος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον γάµο: ~ τελετή | δώρο | 
δεξίωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαµώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. σχηµατισµού επίθετο, που προέρχεται από το ρ. 
γαµώ «νυµφεύοµαι»]. 

γαµηλιότητα (η) {χωρ. πληθ.) η αναλογία γάµων ανά χίλιους κατοί-
κους ορισµένης περιοχής σε έναν χρόνο: δείκτης γαµηλιότητας. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. nuptialité]. 

γαµήσι (το) {γαµησ-ιού | -ιών} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορ-
φές επικοινωνίας) 1. η σεξουαλική πράξη ΣΥΝ. (!) πήδηµα 2. (µτφ.) 
πολύ δύσκολο έργο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαµώ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γαµήσει, από το απρφ. µέλλ. γαµήσειν τού αρχ. ρ. 
γαµώ (-έω) (πβ. κοιµήσι, γιορτάσι)]. 

γαµηστερός, -ή, -ό (οικ.) αυτός που θεωρείται εξαιρετικός στο είδος 
του: ~ µηχάνηµα ΣΥΝ. γαµάτος. — γαµηοτερά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
γαµώ (θ. γαµησ-) + -τερός]. 

γαµιάς (ο) {γαµιάδες} (!) 1. άνδρας µε πολλές ερωτικές περιπέτειες 2. 
ο άνδρας που θεωρείται επιδέξιος στη σεξουαλική πράξη και γενικότ. 
ο επιβήτορας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαµώ. [ΕΤΥΜ. < µεσν. γαµέας < αρχ. 
γαµώ (-έω)]. 

γαµικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τον γάµο: ~ συ-
µπόσιο | συµβόλαιο. 

γαµιόλης (ο) {γαµιόληδες}, γαµιόλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) (!) υβριστ. 
για ανήθικο άνδρα ή γυναίκα. [ΕΤΥΜ. < γαµώ, κατά το επίσης 
υβριστ. καριόλης (βλ.λ.)]. 

γάµµα κ. γάµα (το) {άκλ.} Γ, γ 1. το τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλ-
φαβήτου 2. (συνεκδ.) (α) οτιδήποτε έχει το σχήµα τού κεφαλαίου 
γάµµα (Γ): «τα τέσσερα δωµάτια υποδοχής σχηµάτιζαν ένα ~» 
(εφηµ.) (β) (ειδικότ. στο ποδόσφαιρο) καθένα από τα δύο τµήµατα τής 
εστίας (τέρµατος), που ορίζονται από τη συµβολή τής οριζόντιας δο-
κού µε καθεµιά από τις δύο κάθετες: έστειλε τη µπάλα στο - ΣΥΝ. 
παραθυράκι (βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ. < αρχ. γάµµα < αραµ. gamia 
< εβρ. gimel «καµήλα»]. 

γάµος (ο) 1. η νόµιµη ένωση και συµβίωση δύο ετερόφυλων (σε κά-
ποιες χώρες και οµόφυλων) προσώπων: ο θεσµός τού ~ αποτελεί το 
θεµέλιο τής κοινωνίας || αγωνίζονται να σώσουν τον ~ τους || βρίσκε-
ται σε ηλικία γάµου || ζητώ (κάποια) σε ~ || κάνω πρόταση γάµου || τα 
βάρη | τα δεσµά | τα θεµέλια | η διάλυση | η λύση | η σύναψη τού ~ || 
άκυρος | ελαττωµατικός | ακυρώσιµος | ανυπόστατος | µοργανατικός 
(µεταξύ ηγεµόνα ή µέλους ηγεµονικής οικογένειας µε γυναίκα χωρίς 
τίτλο ευγενείας) | µικτός | ιδανικός | ευτυχισµένος | αταίριαστος - || 
πρώτη νύχτα τού ~|| ~ από συµφέρον ΣΥΝ. παντρειά· ΦΡ. (α) λευκός 
γάµος συµβατική νοµική ένωση ζευγαριού, χωρίς να έχουν συζυγικές 
σχέσεις µεταξύ τους, προκειµένου να φαίνονται παντρεµένοι: ορι-
σµένες αλλοδαπές, για να µπορέσουν να εγκατασταθούν µόνιµα στην 
Ελλάδα, συνάπτουν ~ µε Έλληνες πολίτες (β) πολιτικός γάµος η 
νόµιµη ένωση δύο ετερόφυλων προσώπων µε ληξιαρχική πράξη στο 
δηµαρχείο ενώπιον εκπροσώπου τής δηµοτικής αρχής (γ) θρησκευτι-
κός γάµος η νόµιµη ένωση δύο ετερόφυλων προσώπων µε ιερολογία, 
σύµφωνα µε τους κανόνες τού θρησκεύµατος ή τού δόγµατος στο 
οποίο πιστεύουν οι µελλόνυµφοι 2. (α) ΘΕΟΛ. ένα από τα επτά µυ-
στήρια τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε το οποίο εξυψώνεται και εξα-
γιάζεται η συζυγική ένωση άνδρα και γυναίκας, η οποία πλέον απο- 

σκοπεί στην πνευµατική και ηθική τελείωση των συζύγων και στην 
τεκνογονία (β) (συνεκδ.) η τελετή κατά την οποία νοµικά ή θρησκευ-
τικά δύο ετερόφυλα πρόσωπα ενώνονται ως σύζυγοι, καθώς και η 
γιορτή που ακολουθεί: συνάπτω | τελώ | ευλογώ | αναβάλλω τον ~ || 
χριστιανικός | πλούσιος | λαµπρός | βλάχικος | παραδοσιακός | σεµνός 
| µυστικός | βασιλικός ~|| η άδεια | η τελετή | τα στέφανα | οι βέρες τού 
~ ΣΥΝ. στέψη, στεφάνωση, στεφάνωµα, στεφανώµατα, χαρές· ΦΡ. (α) 
ανοικτός γάµος τελετή γάµου µε πλήθος καλεσµένων (β) κλειστός 
γάµος τελετή γάµου µε περιορισµένο αριθµό προσκεκληµένων (γ) 
(παροιµ.) ούτε γάµος δίχως κλάµατα ούτε κηδεία δίχως γέλια για 
την έντονη συγκινησιακή φόρτιση αυτών των τελετών που οδηγεί σε 
αντίθετες σε καθεµιά συναισθηµατικές αντιδράσεις (δ) θ' αφήσουµε 
τον γάµο, να πάµε για πουρνάρια; (για ζητήµατα αξιολόγησης 
προτεραιοτήτων) θα αφήσουµε κάτι σηµαντικό χάριν ενός 
ασήµαντου; (ε) (παροιµ.) όλα τού γάµου δύσκολα κι η νύφη γκα-
στρωµένη για περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάζονται συσσωρευ-
µένα προβλήµατα ή που εµφανίζεται ένα πρόβληµα το οποίο κάνει 
ακόµη πιο δύσκολη µια ήδη δύσκολη κατάσταση (στ) (παροιµ.) πάρ' 
τον στον γάµο σου, να σου πει «και τού χρόνου» βλ. λ. παίρνω (ζ) 
τού Κουτρούλη ο γάµος βλ. λ. κουτρούλης (η) (λόγ.) έρχοµαι εις γά-
µου κοινωνίαν παντρεύοµαι: ήλθαν εις γάµου κοινωνίαν προ µηνός 
(θ) (παροιµ.) όπου γάµος και χαρά η Βασ'ιλω πρώτη για πρόσωπο που 
παρίσταται κατά σύστηµα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδή-
λωση η οποία του δίνει τη δυνατότητα να προβληθεί 3. (συνεκδ.) η έγ-
γαµη συµβίωση, ο χρόνος που ζουν µαζί οι σύζυγοι ως παντρεµένοι: 
ο ~ τους κρατάει ακόµη || ευτύχησαν στον ~ τους (όλα πήγαν καλά 
στον έγγαµο βίο τους) || ατύχησε στον γάµο της (δεν πήγε καλά ο γά-
µος, π.χ. χώρισε)· ΦΡ. (α) αργυροί γάµοι η επέτειος των 25 χρόνων έγ-
γαµης συµβίωσης (β) χρυσοί γάµοι η επέτειος των 50 χρόνων έγγαµης 
συµβίωσης (γ) αδαµάντινοι γάµοι η επέτειος των 60 χρόνων έγγαµης 
συµβίωσης 4. (µτφ.) η συγχώνευση εταιρειών: «το περιοδικό είχε σχο-
λιάσει µε χιούµορ την αναγγελία αυτού τού - των δύο τραπεζών» 
(εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαµώ. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < γαµώ «νυµφεύοµαι» (υποχωρητ.). Η φρ. τού Κουτρούλη ο 
γάµος ανάγεται στο οµώνυµο θεατρικό έργο τού Αλεξάνδρου Ρίζου-
Ραγκαβή (1809-92). Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. πολιτικός 
| θρησκευτικός | λευκός γάµος (< αγγλ. civil | religious | white 
wedding), αργυροί | χρυσοί | αδαµάντινοι γάµοι (< γαλλ. des noces 
d'argent | d'or | de diamant)].  
γάµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) το πίσω σαρκώδες µέρος τής κνήµης (ιδ. 
για γυναίκες): λεπτή | παχουλή | τορνευτή | χυτή ~. — (υποκ.) γα· 
µπίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καµπή. 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < ιταλ. gamba < µτγν. λατ. gamba < αρχ. κάµπη, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ρ. κάµπτω και µε σανσκρ. kapanâ «γάµπα», 
λατ. campus «κάµπος» (αρχικώς «καµπή, χαµηλός τόπος»)].  
Γάµπαρη (η) µεγάλη γαρίδα γκρίζου χρώµατος µε µαύρες ραβδώσεις. 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < ιταλ. gambero (µέσω τού πληθ. gamberi) < µτγν. λατ. 
gambarus < λατ. cammarus < αρχ. κάµµαρος, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 
γάµπια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) το τετράγωνο πανί πάνω 
από τη µαΐστρα τού µεγάλου καταρτιού των ιστιοφόρων. [ΕΤΎΜ. < 
ιταλ. gabbia < µεσν. λατ. gabia < λατ. cavea «κοιλότητα (κοίλο µέρος 
θεάτρου, κλουβί ζώων ή πτηνών)»].  
γαµπριάτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον γαµπρό: ~ φο-
ρεσιά | κοστούµι 2. γαµπριάτικα (τα) τα επίσηµα ρούχα τού γαµπρού. 
[ΕΤΥΜ. < γαµπρός + παραγ. επίθηµα -ιάτικος, πβ. κ. νυφ-ιάτικος]. 
γαµπρίζω ρ. αµετβ. {γάµπρισα} παρουσιάζοµαι ως υποψήφιος γα-
µπρός ή ως επίδοξος εραστής.  
γαµπρός κ. (λόγ.) γαµβρός (ο) 1. ο άνδρας που νυµφεύεται ή µόλις 
έχει νυµφευθεί ή πρόκειται να νυµφευθεί: ο ~ έφθασε στην εκκλησία 
πριν από τη νύφη ΣΥΝ. νεόνυµφος, µελλόνυµφος, µνηστήρας· ΦΡ. σαν 
θέλει η νύφη κι ο γαµπρός, τύφλα να 'χει ο πεθερός βλ. λ. νύφη 2. ο 
άνδρας που συγκεντρώνει όλα τα προσόντα που απαιτούνται για τον 
γάµο ή/και τον επιδιώκει: υπήρξε περιζήτητος ~ 3. ο άνδρας που έχει 
νυµφευθεί την κόρη ή την αδελφή κάποιου: ο ~ µου µου έκανε ένα 
ωραίο δώρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συγγένεια, γαµώ, µπολιάζω. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< αρχ. γαµβρός < *γαµ-β-ρός < ρίζα γαµ- (πιθ. < γαµώ «νυµφεύοµαι») + 
επίθηµα -ρος (πβ. ίσχυ-ρός, αίχµη-ρός, πον-ηρός), µε ευφωνικό 
ένθηµα -β- (< *-mr-)].  
γαµψός, -ή, -ό αυτός που είναι κυρτός και µυτερός στην άκρη του: ~ 
νύχια | µύτη | ράµφος.  — γαµψότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντι-
δάνειο, κουτσός. 
ΙΕΤΥΜ. αρχ. < *γναµψός (µε απόσπαση από σύνθετες λ. όπως 
γαµψώνυξ < *γναµψώνυξ, µε ανοµοίωση των ερρίνων) < γνάµπτω 
«κάµπτω, λυγίζω», αγν. ετύµου, µε κατάλ. κατά το συνώνυµο κά-
µπτω].  
γαµψώνυχος, -η, -ο αυτός που έχει κυρτά, καµπυλωτά νύχια: ~ αρ-
πακτικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κουτσός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γαµψώνυχος | γαµψώνυξ < γαµψός + όνυξ «νύχι» (µε 
έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει)].  
γαµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {γαµ-άς κ. -είς... | γάµ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} (!) 1. (για άνδρα) έρχοµαι σε σεξουαλική επαφή µε (άλλο άτοµο), 
επιτελώ τη γενετήσια πράξη ως ενεργητικό µέλος ΣΥΝ. (!) πηδάω· ΦΡ. 
(α) (αργκό) (και) γαµώ για την έκφραση θαυµασµού, για να δηλωθεί 
ότι κάτι είναι πολύ ωραίο, αξεπέραστο: το µαγαζί του είναι ~! || (+αιτ.) 
είναι - τους άντρες (είναι πολύ ωραίος άνδρας) (β) (λαϊκ.) γάµα τα | 
γάµησε τα για την έκφραση έντονης δυσαρέσκειας, απελπισίας (γ) 
γαµάει και δέρνει για κάποιον/κάτι ασυναγώνιστο, πανίσχυρο, 
ακατανίκητο 2. (µτφ.) υπερνικώ, κατανικώ µε ταπεινωτικό τρόπο 3. 
(µεσοπαθ. γαµιέµαι) (λαϊκ.) καταπονούµαι: ~ στη δουλειά' ΦΡ. (α) 
(υβριστ.) δεν γαµιέται! (για έκφραση αγανάκτησης, αδιαφο- 
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ρίας κ.λπ.) δεν µε ενδιαφέρει, δεν ασχολούµαι µαζί του (β) (υβριστ.) ά(ι) | 
άντε (και) γαµήσου! για την έκφραση αγανάκτησης, δυσαρέσκειας προς 
αυτόν στον οποίο λέγεται 4. (η µτχ. γαµηµένος, -η, -ο) υβριστ. για αυτόν στον 
οποίο αποδίδεται καταραµένος, αναθεµατισµένος: το ~ το µοτέρ πάλι χάλασε! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γαµώ (-έω) «νυµφεύοµαι», αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ουσ. 
γαµβρός (βλ.λ.) και µε το σανσκρ. jämä-tar «γαµπρός». Η σηµ. 
«συνουσιάζοµαι» είναι ήδη αρχ. (λ.χ. Ευριπ. Τρωάδες 44: γαµεϊν βιαίως 
σκότιον λέχος). Είναι αξιοσηµείωτο ότι δεν υπάρχει κοινή I.E. λ. για τον γάµο 
και για τα πρόσωπα που σχετίζονται µε αυτόν]. 

γαµώ - γαµπρός - γαµήλιος κ.ά. Το ρήµα γαµώ από τη σηµ. τού 
«παντρεύω» και «παντρεύοµαι» (γαµοϋµαι) που είχε στην Αρχαία (λεγόταν 
αρχικά για άνδρες, ύστερα και για γυναίκες) πέρασε στη σηµ. τού 
«συνουσιάζοµαι, συνευρίσκοµαι», σηµασία που αρχίζει να εµφανίζεται 
από τους µεταγενέστερους χρόνους. Η αρχική σηµ. έχει διατηρηθεί στις 
επίσης αρχαίες και σήµερα χρησιµοποιούµενες λέξεις γαµπρός (*γαµ-ρός 
> γαµ-β-ρός > γαµπρός), γάµος (< γαµώ), γαµήλιος, γαµικός κ.ά. Με τη 
νεότερη σηµ. σχηµατίστηκαν τα ουσιαστικά γαµήσι (ήδη µεσαιωνικό, από 
το απαρέµφατο γαµήσειν) και γαµιάς (µεσαιωνικό γαµέας < αρχ. γαµώ). 
Στα χρόνια µας µια άλλη λέξη, η λ. πηδώ ξεκίνησε ευφηµιστικά (για να 
αποφευχθεί η κακόσηµη λ. γαµώ) να υποκαθιστά σταδιακώς τη λ. γαµώ µε 
µεταφορική επέκταση τής σηµασίας της («κάνω άλµα, περνώ πάνω από» > 
« συνουσιάζοµαι»). Ανάλογη σηµασιολογική µεταβολή έχουµε στο ρ. 
καβαλώ. 

γαµώ το/τη επιφών. (οικ.) 1. για την έκφραση δυσαρέσκειας, αγανάκτησης ή 
παράπονου: Γι να κάνω, (ρε) ~; ∆εν καταλαβαίνει ό,τι και να του πω || ~! Πάλι 
ξέχασα να σβήσω το φως! || για την Ελλάδα, ρε ~! (ενν. έγινε ή αξίζει να γίνει 
κάτι) 2. γαµώτο (το) {άκλ.} το φιλότιµο, η αξιοπρέπεια, ο (καλώς 
εννοούµενος) εγωισµός: ∆εν πρέπει ν' αφήσεις την πρόκληση αναπάντητη. Κάν' 
το για το ~ τής υπόθεσης! 

γάνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η πρασινωπή σκουριά που εµφανίζεται σε σκεύη ή 
αντικείµενα που δεν έχουν γαλβανιστεί 2. η µουντζούρα που δηµιουργείται 
στα σκεύη µε τα οποία µαγειρεύουµε πάνω σε φωτιά • 3. λευκό επίχρισµα που 
εµφανίζεται πάνω στη γλώσσα από δίψα ή αρρώστια. Επίσης γανά5α. 
[ΕΤΥΜ. < γανώνω (υποχωρητ.)]. 

Γάνδη (η) πόλη τού Ν∆. Βελγίου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Gand (ολλ. 
Gent) < µεσν. λατ. Ganda < κελτ. condate «συµβολή (ποταµών)», επειδή η 
πόλη βρίσκεται στη συµβολή των ποταµών Λυς και Σκάλδη]. 

γανιαζω ρ. αµετβ. {γάνιασ-α, -µένος} 1. εµφανίζω γάνα (βλ.λ.) · 2. διψώ 
υπερβολικά: ~ για νερό · 3. (µτφ.) υφίσταµαι ταλαιπωρίες · 4. µαυρίζω: 
γάνιασε το πουκάµισο. 

γόνος (το) η γάνα (βλ.λ., σηµ. 1, 3). 1ETYM. 
αρχ. < γανώ (-όω), βλ.λ. γανώνω}. 

γάντζος (ο) σιδερένιο καµπυλωτό σίδερο που χρησιµεύει για το κρέ-µασµα ή το 
πιάσιµο πραγµάτων: πέρασε τους γάντζους στα σκοινιά τού κιβωτίου και µε τη 
βοήθεια τού µοχλού το σήκωσε ψηλά || ο πειρατής αντί για χέρι είχε έναν ~ 
ΣΥΝ. τσιγκέλι. — (υποκ.) γαντζάκι (το), γαντζωτός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. ganzo < αρχ. γαµψός]. 

γαντζώνω ρ. µετβ. {γάντζω-σα, -θηκα, -µένος} 1. πιάνω µε γάντζο ΣΥΝ. 
αγκιστρώνω 2. κρεµάω από γάντζο 3. (µτφ.) πιάνω σφιχτά, αρπάζω µε το χέρι 
(κάποιον/κάτι) και δεν το(ν) αφήνω να φύγει: τον γάντζωσε µε τα χέρια του- 
(µεσοπαθ. γαντζώνοµαι) 4. κρατιέµαι µε δύναµη, αρπάζοµαι από κάπου: 
γαντζώθηκε σε µια σανίδα και προσπάθησε να βγει στη στεριά · 5. (µτφ.) 
δηµιουργώ σχέση εξάρτησης, προσκολλώµαι σε (κάποιον): µετά το ατύχηµα 
έχει γαντζωθεί πάνω του- περιµένει τα πάντα απ' αυτόν ΣΥΝ. αγκιστρώνοµαι 
ANT. απαγκιστρώνοµαι. — γάνι-ζωµα (το). 

γαντζωτός, -ή, -ό αυτός που έχει το σχήµα γάντζου, που έχει γαµψή άκρη. 
γάντι (το) {γαντ-ιού | -ιών} κάλυµµα τού κάτω µέρους τού χεριού (καρπού, 

παλάµης και δαχτύλων): δερµάτινα | υφασµάτινα | µεταξωτά ~ || τα ~ για τις 
εργασίες τού κήπου | τής κουζίνας || τα ~ τού µποξ | τού µπέιζµπολ ΣΥΝ. (λόγ.) 
χειρόκτιο· ΦΡ. (α) µε το γάντι διακριτικά, ευγενικά: του φέρεται ~ (β) ρίχνω | 
πετάω το γάντι (σε κάποιον) προκαλώ, απαιτώ απάντηση, εξήγηση ή 
ξεκαθάρισµα λογαριασµών: η αντιπολίτευση πέταξε το γάντι στην κυβέρνηση 
για το θέµα τής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας (γ) µου έρχεται | πάει γάντι µου 
ταιριάζει πάρα πολύ: η καινούργια µπλούζα ~! || του πάει γάντι αυτό το παρα-
τσούκλι. — (υποκ.) γαντάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. gant < φρανκον. want, το οποίο πιθ. χρη-
σιµοποιήθηκε ως νοµ. όρ., επειδή οι Φράγκοι προσέφεραν το γάντι ως 
σύµβολο τής χώρας τους, όταν παραδίδονταν. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι 
φρ. ρίχνω το γάντι (< γαλλ. jeter le gant), του πάει γάντι (το καπέλο) (< γαλλ. 
le chapeau lui va comme un gant)]. 

γαντοφορεµένος, -η, -ο αυτός που φορά γάντια. 
Γανυµήδης (ο) ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Τρώα και τής Καλλιρρόης, θεωρείτο ο 

ωραιότερος των θνητών γι' αυτό τον απήγαγε ο ∆ίας, ώστε να γίνει οινοχόος 
του στον Όλυµπο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < γανυ- (τού ρ. γάνυµαι «αστράφτω, λάµπω - χαί-
ροµαι», για το οποίο βλ. λ. γανώνω) + -µήδης < µήδος «σκέψη, σχέδιο 
αποφάσεως» (βλ. κ. ∆ιο-µήδης, Μήδεια). Αρχική σηµ. τού ον. πιθ. «αυτός που 
προκαλεί ευχάριστες σκέψεις»]. 

γανώµατος (ο) {γανωµατάδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που γανώνει τα σκεύη. Επίσης 
γανωµ~τής κ. γανωτής κ. γανωτζής. — γανωµατάδι- 

κο (το). 
γανώνω ρ. µετβ. {γάνω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) επικαλύπτω (χάλκινο 

σκεύος) µε κασσίτερο, µε σκοπό την προφύλαξη από τη διάβρωση: ~ τις 
κατσαρόλες ΣΥΝ. επικασσιτερώνω ΦΡ. γανώνω το κεφάλι (κάποιου) ζαλίζω 
(κάποιον), του κάνω το κεφάλι καζάνι. — γάνωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
γανώ (-όω), παράλλ. τ. τού ρ. γάνυµαι «αστράφτω, λάµπω» < *γά-νυ-µαι, πιθ. 
< *γάΡ-νυ-µαι, που ίσως συνδ. µε τις λ. γηθώ (< *γάΕ-εθ-εω) «χαίροµαι», 
γαύρος (βλ. λ. γαυριώ)]. 

γαρ σύνδ. (αρχαιοπρ.) (δεν τίθεται ποτέ στην αρχή τού λόγου) διότι: ήταν 
αναµενόµενο να αναλάβει αυτός την υπόθεση- δικός του άνθρωπος ~ || 
«µοιάζουν να τα βρίσκουν µεταξύ τους οι αντίπαλες πλευρές στο κυβερνών 
κόµµα- εκλογές ~!» (εφηµ.) || «το ~ πολύ τού έρωτος, γεννά παραφροσύνη» 
(συχνά παραφράζεται, π.χ. «το ~ πολύ τής θλίψεως γεννά παραφροσύνη, που 
λέει κι ο λαός» [εφηµ.]). [ΕΤΥΜ αρχ. < γέ (βεβαιωτικό µόριο) + άρα 
(συµπερασµατικό µόριο), σύνδ. που εκφράζει επεξήγηση ή αιτιολόγηση και 
τίθεται αµέσως µετά το στοιχείο που αιτιολογείται]. 

γαργαλητό (το) το να γαργαλάει κανείς (κάποιον), να του προκαλεί ακούσιο 
γέλιο. Επίσης γοργάλεµα κ. γαργόληµα κ. γαργάλισµα [µεσν.]. 

γαργαλιστικός, -ή, -ό [1887] 1. αυτός που προκαλεί αθέλητο γέλιο µε 
γαργάληµα 2. αυτός που διεγείρει τις αισθήσεις: ~ µυρωδιά 3. (µτφ.) αυτός 
που προκαλεί το ενδιαφέρον, που αναφέρεται σε ζητήµατα ιδιωτικής ζωής 
γνωστών προσώπων, παρασκηνίων κ.λπ.: ~ λεπτοµέρειες από την ερωτική ζωή 
τής ηθοποιού || περιγραφή µε ~ αναφορές στα ήθη τής εποχής. — γαργαλιστικά 
επίρρ. 

γαργαλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {γαργαλάς... | γαργάλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. προκαλώ σε (κάποιον) αντανακλαστικό γέλιο, αγγίζοντας µε τα δάχτυλα ή 
µε κάποιο αντικείµενο ευαίσθητα σηµεία τού σώµατος (µασχάλες, πατούσες, 
πλευρά): τον γαργάλησε µέχρι δακρύων 
2. (µτφ.) προκαλώ διέγερση των αισθήσεων: η µυρωδιά τού φαγητού µού 
γαργαλούσε το στοµάχι || θεάµατα που γαργαλούν τις αισθήσεις (τολµηρά, 
πονηρά) ΣΥΝ. ερεθίζω- ΦΡ. µε γαργαλάει ο λαιµός µου µε ενοχλεί ο λαιµός 
µου, αισθάνοµαι ελαφρό ερεθισµό στον λαιµό µου 
3. (µεσοπαθ. γαργαλιέµαι) γελώ εύκολα όταν µε αγγίζει κανείς σε ευαίσθητα 
σηµεία τού σώµατος (πβ. σηµ. 1): µη µ'ακουµπάς εκεί, ~! || ~ εύκολα. Επίσης 
(σπάν.) γαργαλειιω κ. γαργαλίζω [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γαργαλώ < αρχ. γαργαλίζω, ονοµατοποιηµένη λ. µε εκ-
φραστικό αναδιπλασιασµό (*γαλ-γαλ-) και ανοµοίωση τού -λ-]. 

γαργαντούας (ο) (µετωνυµ.) πρόσωπο που τρώει πάρα πολύ, φαγάς. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. Gargantua, όνοµα ήρωα δύο σατιρικών µυθιστορηµάτων 
τού Γάλλου συγγραφέα François Rabelais (l483-1553)]. 

γαργάρα (η) {δύσχρ. γάργαρων} η πλύση τού λάρυγγα µε διάλυµα το οποίο 
δεν καταπίνει κανείς, αλλά έχοντας το κεφάλι γερµένο πίσω το κρατά µέχρι το 
ύψος τής σταφυλής και το ανακινεί δηµιουργώντας φυσαλλίδες και, στη 
συνέχεια, το φτύνει: κάνει ~ για τον πονόλαιµο || (συνεκδ.) ο γιατρός µού 
έγραψε γαργάρες (δηλ. να πάρω φαρµακευτικό διάλυµα, για να κάνω 
γαργάρες)· ΦΡ. (λαϊκ.-οικ.) κάνω (κάτι) γαργάρα αφήνω κάτι αρνητικό (που 
ειπώθηκε ή συνέβη και που συνήθως µε αφορά) ασχολίαστο, συµπεριφέροµαι 
σαν να µην το άκουσα ή σαν να µη συνέβη. [ΕΤΥΜ. < γαργαρίζω 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

γαργαρίζω ρ. αµετβ. (γαργάρισα) 1. κάνω γαργάρα (βλ.λ.) · 2. κυλώ µε θόρυβο. 
— γαργάρισµα (το) κ. γαργαρισµός (ο) [µεσν.] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. µτγν., 
ηχοµιµητική λ. µε αναδιπλασιασµό γαρ-γαρ-]. 

γάργαρος, -η, -ο (νερό) που κυλά παράγοντας χαρακτηριστικό ήχο· (συνεκδ.) 
αυτός που είναι καθαρός, διαυγής: ~ νερά || (µτφ.) ~ γέλιο ΣΥΝ. κελαρυστός, 
τρεχούµενος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. γαργαρίζω (βλ.λ.)]. 

γαρδέλι (το) {γαρδελ-ιού | -ιών} η καρδερίνα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
ιταλ. gardello < µτγν. λατ. cardellus < λατ. carduelis < Carduus, αγν. ετύµου]. 

γαρδένια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. φυτό από τις τροπικές περιοχές µε στιλπνά 
πράσινα φύλλα και λευκά άνθη εξαιρετικού αρώµατος· καλλιεργείται ως 
καλλωπιστικό 2. το άνθος τού παραπάνω φυτού: στα νυχτερινά κέντρα ο 
κόσµος συνηθίζει να ραίνει τους τραγουδιστές µε γαρδένιες || κοπέλες που 
πουλούν γαρδένιες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λουλούδι, κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. gardenia, από το όν. τού Βρετανού βοτανολόγου 
Alexander Garden (1728-91)]. 

γαρδούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ορεκτικό από δεµένα σε µικρές πλεξίδες 
εντόσθια αµνοεριφίων. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γαρδούµιον < λατ. caldumen < caldus | calidus «θερµός»]. 

γαριάζω ρ. αµετβ. {γάριασ-α, -µένος} χάνω τη λαµπερή και καθαρή µου όψη, 
δεν είµαι απόλυτα καθαρός: γαριασµένος γιακάς | ρούχα. — γάριασµα (το) 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ < µεσν. γαρίζω < αρχ. γάρος «άλµη, σάλτσα ψαριών» 
(βλ.λ.)]. 

γαρίδα (η) 1. µαλακόστρακο µε διαφανές ή ροδαλό χρώµα, δέκα πόδια και 
εύγευστη σάρκα: γαρίδες σαγανάκι | βραστές 2. (µτφ.) για µάτι επίµονα 
ανοιχτό, που κοιτάζει µε προσοχή και επιµονή (ή και αδιακρισία): ~ το µάτι 
του! — (υποκ.) γαριδούλα (η) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ < αρχ. καρίς, -ίδος, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. υποκ. τού ουσ. κάραβος «µαλακό οστρακόδερµο». Από τις 
υπόλοιπες απόψεις, αξιοσηµείωτη είναι η σύνδεση µε αρµ. karic «σκορπιός», 
που θεωρείται δάνειο από ασιατική γλώσσα. Βλ. κ. καραβίδα]. 

γαριδάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. η µικρή γαρίδα (βλ.λ.)· (κ. περιληπτικά): ένα κιλό 
ψιλό ~ · 2. (συνεκδ.) καθένα από τα µικρά κοµµάτια (σε σχήµα συνήθ. µικρής 
γαρίδας) έτοιµης και πρόχειρης βιοµηχανοποι- 



γαριδοσαλάτα 401 γαστρορραγία 
 

ηµένης τροφής από τυρί, ντοµάτα, τεχνητές και χρωστικές ουσίες, η οποία 
κυκλοφορεί στην αγορά σε πλαστικά σακουλάκια και καταναλώνεται κυρ. 
από παιδιά ή προσφέρεται συνοδευτικά µε ποτό. [ΕΤΎΜ. Υποκ. τού ουσ. 
γαρίδα. Η ονοµασία τής παιδικής λειχουδιάς οφείλεται στο γεγονός ότι το 
σχήµα και η γεύση που είχαν αρχικά τα γαριδάκια έµοιαζε µε τη γαρίδα]. 

γαριδοσαλάτα (η) {δύσχρ. γαριδοσαλατών} σαλάτα µε γαρίδες. 
γαρίφαλο (το) → γαρύφαλλο 
γαρµπής (ο) {χωρ. πληθ.} ο νοτιοδυτικός άνεµος (βλ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. 

(επίσ.) λίβας. [ΕΤΎΜ. µεσν. < βεν. garbin < αραβ. garbi «δυτικός»]. 
γαρµπίλι (το) {γαρµπιλ-ιού | χωρ. πληθ.} χαλίκι ορισµένου µεγέθους, που 

χρησιµοποιείται στις οικοδοµικές εργασίες. [ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < ιταλ. 
garbuglio «ανακάτωµα, σύγχυση» < παλαιότ. garbugliare, από συµφυρµό των 
bugliare «κοχλάζω» και gargagliare «θορυβώ»]. 

γαρµπιλοσκυροδεµα (το) {γαρµπιλοσκυροδέµ-ατος | -ατα, -άτων} σκυρόδεµα 
από άµµο και γαρµπίλι. 

γαρνίρω ρ. µετβ. {γαρνίρισ-α, -τηκα, -µένος} προσθέτω (κάτι) για γαρνιτουρα· 
(γενικότ.) οµορφαίνω την παρουσίαση, την εικόνα, διακοσµώ: ~ ΤΟ φαγητό µε 
ψιλοκοµµένο µαϊντανό || ~ την τούρτα µε σαντιγί || ~ τον λόγο µου µε γλαφυρές 
περιγραφές ΣΥΝ. στολίζω, διανθίζω. — γαρνίρισµα (το). 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. garnir «εφοδιάζω - προειδοποιώ», γερµ. 
προελ., πβ. αρχ. γερµ. warnOn «προσέχω», αγγλ. warn «προειδοποιώ»]. 

γαρνιτουρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ό,τι προστίθεται για να κάνει κάτι 
οµορφότερο, για διακόσµηση (κυρ. φαγητού αλλά και κειµένου, λόγου}: ψάρι 
µε ~ από σέλινο, πατάτες και ψιλοκοµµένα καρώτα ΣΥΝ. γαρνίρισµα, 
διάκοσµος. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. garniture < παλ. γαλλ. garnesture «εφόδια». Βλ. 
κ. γαρνίρω]. 

γάρος (ο) 1. αλατισµένο νερό µέσα στο οποίο διατηρούνται ελιές, ψάρια, 
λαχανικά κ.λπ. ΣΥΝ. άλµη, σαλαµούρα · 2. σάλτσα αποτελούµενη από µικρά 
ψάρια ή εντόσθια ψαριών, λεµόνι και λάδι · 3. ο ρύπος, το λέκιασµα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

γαρούφαλλο (το) → γαρύφαλλο 
γαρυφαλλέλαιο (το) {γαρυφαλλελαίου | χωρ. πληθ.} αιθέριο έλαιο το οποίο 

παράγεται από το γαρύφαλλο και χρησιµεύει ως παυσίπονο ΣΥΝ. 
γαρυφαλλόλαδο. 

Γαρυφαλλιά (η) γυναικείο όνοµα. 
γαρυφαλλιά κ. (λαϊκ.) γαρουφαλλιά (η) (σχολ. ορθ. γαριφαλιά) καλλωπιστικό 

πολυετές ποώδες φυτό, µε βλαστό ξυλώδη στη βάση και αρωµατικά άνθη µε 
σωληνωτό κάλυκα, για τα οποία και καλλιεργείται. — (υποκ.) Γαρυφαλλίτσα 
(η). 

γαρύφαλλο κ. (λαϊκ.) γαρούφαλλο (το) (σχολ. ορθ. γαρίφαλο) {-ου κ. -άλλου | -
ων κ. -άλλων} 1. το άνθος τής γαρυφαλλιάς που εµφανίζεται σε διάφορα 
χρώµατα (κυρ. κόκκινο και άσπρο), έχει λεπτό άρωµα και πολύ πυκνά πέταλα 
· 2. µπαχαρικό που µοιάζει µε µικρό καρφί και έχει έντονα αρωµατική γεύση· 
ο αποξηραµµένος καρπός τού τροπικού δέντρου «καρυόφυλλος ο 
αρωµατικός» ΣΥΝ. µοσχοκάρφι. — (υποκ.) γαρυφαλλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. γαρύφαλλον < βεν. garofolo < µτγν. λατ. 
*garofulum < καρυόφυλλον (βλ.λ.)]. 

γαρύφαλλο ή γαρίφαλο; Επειδή η λ. είναι αντιδάνειο (την πήραµε από τους 
ξένους (Βενετούς), που µε τη σειρά τους την πήραν από τα Ελληνικά), 
είναι σωστό να γράφεται όπως η αρχική ελληνική λ., ήτοι µε -υ- και -λλ-: 
αρχ. καρυό-φυλλον > λατ. *garofulum > βεν. garofolo (πβ. γαλλ. girofle) > 
γαρύφαλλο. Η γραφή µε -ι- προϋποθέτει ότι το βεν. -ο- ετράπη (στα 
Ελληνικά) σε -i- και το απλογρα-φούµε µε -ι-. Όπως κατ' απλογραφία 
δικαιολογείται και η γραφή µε ένα -λ-. Προτιµότερη, ωστόσο, είναι η 
γραφή που θυµίζει το «ετυµολογικό ίνδαλµα» τής αρχικής µορφής τής 
λέξης (άλλωστε και η επιστηµονική ονοµασία τού άνθους είναι «δίανθος 
καρυόφυλλος», λατ. dianthus caryophyllus). 

γαρυφαλλόλαδο (το) το γαρυφαλλέλαιο. 
Γασκονία κ. Γασκωνία (η) περιοχή τής Ν∆. Γαλλίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 

γαλλ. Gascogne < λατ. Vasconia «(περιοχή) των Βάσκων», βλ. λ. Βάσκοι]^ 
γασµούλος κ. βασµούλος (ο) ΙΣΤ. (στην Πελοπόννησο κατά τη Φραγκοκρατία) 

αυτός τού οποίου ο ένας γονέας ήταν φραγκικής καταγωγής και ο άλλος 
ελληνικής. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. γασµοϋλος (νόθο συνθ.) < διαλεκτ. γαλλ. gas (= garçon 
«αγώρι») + λατ. mulus «µούλος, νόθος - ηµίονος, µουλάρι»]. 

γαστέρα (η) η κοιλιακή χώρα ΣΥΝ. κοιλιά, υπογάστριο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γαστήρ, 
-έρος < *γρασ-τήρ < ρ. γράω «ροκανίζω, κατατρώγω» < *γράσ-ω < *grs-, 
συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *gres- «τρώγω, κοµµατιάζω», πβ. σανσκρ. grâsate 
«τρώγω, καταβροχθίζω», λατ. grämen «χλόη» κ.ά. Οµόρρ. γάγγραινα, 
γλάστρα, γρώνη (> γούρνα) κ.ά.]. 

γαστέρα: οµόρριζα. Η αρχαία λ. για το «κοιλιά» είναι γαστήρ (η) (τής 
γαστέρος | γαστρός, τη γαστέρι | γαστρί, την γαστέρα, από όπου νεότ. 
ονοµαστική η γαστέρα)· η ίδια λ. σήµαινε το «κοίλωµα», τη «γλάστρα», τη 
«µήτρα» και την «κυοφορία», καθώς και, µεταφορικά, τη «λαιµαργία». ∆εν 
δήλωνε το «στοµάχι» ούτε τα «κοιλώµατα τού σώµατος», την κοιλία (< 
κοίλος), που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι για να δηλώσουν τα σπλάχνα, τα 
εντόσθια, τα 

σωθικά. Από τις σηµασίες και τους τύπους τού γαστήρ σχηµατίστηκαν ήδη 
στην Αρχαία πλήθος συνθέτων γαστρ(ο)- | γαστρι-, που εµπλουτίστηκαν µε 
νεότερα σύνθετα και πέρασαν και σε άλλες γλώσσες (πβ. γαλλ. gastr(o), 
αγγλ. gastro- κ.ά.): γαστρονοµία (στην Αρχαία λεγόταν κυρίως 
γαστρολογία), γαστριµαργία, γαστρορραγία, γαστραλγία, γαστρεκτοµή, 
γαστρεντερίτιδα, γαστρο-πάθεια, γαστροσκόπηση, υπογάστριο, επιγάστριο 
κ.λπ. Από το γάστρα προήλθε το γλάστρα: γάστρα > *γράστα > *γράστρα > 
γλάστρα. Στους χρόνους τής Κοινής η λ. κοιλία αντικατέστησε βαθµηδόν το 
γαστέρα, που παρέµεινε κυρίως στη γλώσσα τής υµνογρα-φίας («και την 
σήν γαστέρα πλατυτέραν ουρανών...», «δν εν γαστρι ετεκε υίόν», αλλά και 
«ευλογηµένος ό καρπός τής κοιλίας σου»). 

γαστερόποδο (το) [1859] {γαστεροπόδων} (κυρ. στον πληθ.) ΖΩΟΛ. κάθε 
µαλάκιο που ανήκει στην κατηγορία η οποία περιλαµβάνει είδη όπως το 
σαλιγκάρι, την πεταλίδα, τον γυµνοσάλιαγκα- κυριότερο χαρακτηριστικό τους 
είναι η σαρκώδης απόληξη (το πόδι) κάτω από την κοιλιά τους (γαστέρα), µε 
το οποίο έρπουν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. gasteropoda]. 

Γαστούνη (η) κωµόπολη τής ∆. Πελοποννήσου στον νοµό Ηλείας. [ΕΤΥΜ. < 
Gaston, όνοµα Φράγκου άρχοντα, ο οποίος κατοίκησε στην περιοχή κατά τον 
10ο αι.]. 

γάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πήλινο ή µεταλλικό µαγειρικό σκεύος µε 
καπάκι, το οποίο τοποθετείται στη φωτιά, για να ψηθεί το φαγητό: αρνάκι µε 
πατάτες στη ~ 2. (α) δοχείο ή αγγείο τού οποίου το κοίλο µέρος εξέχει (β) 
(συνεκδ.) µεγάλο αγγείο, το οποίο γεµίζουν µε χώµα και στο οποίο φυτεύουν 
λουλούδια· η γλάστρα · 3. ΝΑΥΤ. το µέρος τού πλοίου που βρίσκεται κάτω από 
την ίσαλο γραµµή ΣΥΝ. ύφαλα, βρεχάµενα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γαστήρ (γεν. -έρος κ. γαστρός, πβ. δοτ. πληθ. γαστρά-σί), βλ. κ. 
γαστέρα]. 

γαστραλγία (η) [1814] {γαστραλγιών} ΙΑΤΡ. ο πόνος στο κεντρικό ανώτερο 
τµήµα τής κοιλιάς ΣΥΝ. επιγαστραλγία, (καθηµ.) κοιλόπο-νος, πονόκοιλος, 
στοµαχόπονος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
gastralgie]. 

γαστρεκτοµή (η) η µερική ή ολική αφαίρεση τού στοµάχου.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γαστέρα. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gastrectomie]. 

γαστρεντερικός, -ή, -ό [1876] αυτός που σχετίζεται µε την κοιλιά και τα 
έντερα. 

γαστρεντερίτιδα (η) [1841] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού στοµάχου και 
τού λεπτού εντέρου, που µπορεί να προκληθεί από τροφική δηλητηρίαση, 
βακτήρια, καταχρήσεις οινοπνευµατωδών ποτών κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gastroentérite]. 

γαστρεντερολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κλάδος που εξετάζει τις παθήσεις τού 
στοµάχου και των εντέρων.   — γαστρεντερολόγος (ο/η). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gastroenterologie]. 

γαστρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την κοιλιά: ~ πυρετός | ίλιγγος- ΦΡ. 
γαστρικό υγρό µείγµα πεπτικών εκκρίσεων τού στοµάχου, που συµβάλλει 
στην πέψη και την καταστροφή µολυσµατικών οργανισµών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gastrique]. 

γαστριµαργία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η λαιµαργία ή η υπερβολική 
αγάπη για το εκλεκτό φαγητό. — γαστριµαργικός, -ή, -ό [µεσν.], 
γαστριµαργικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. 

γαστρίµαργος, -η, -ο αυτός που του αρέσει πολύ το φαγητό ΣΥΝ. λαίµαργος, 
φαγάς, κοιλιόδουλος, λειχούδης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γαστρι- (< γαστήρ «κοιλιά») -Ι- -µαργος < µάργος «αδη-
φάγος», βλ. κ. λαίµαργος]. 

Υαστρίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. ορµόνη που διεγείρει την έκκριση τού 
γαστρικού υγρού διευκολύνοντας την πέψη· παράγεται στον πυθµένα τού 
στοµάχου και εκκρίνεται από τον βλεννογόνο τού στοµάχου και τού 
δωδεκαδάκτυλου στο ύψος τού πυλωρού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. gastrin]. 

γαστρίτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η οξεία ή χρόνια, χηµική συ-νήθ., 
φλεγµονή τού ενδοθηλίου τού στοµάχου, που οφείλεται σε υπε-ρέκκριση 
γαστρικού υγρού ή σε λήψη φαρµάκων: φαρµακευτική ~. [ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. gastritis]. 

γαστρο- κ. γαστρ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε την 
κοιλιακή χώρα: γαστρ-εντερίτιδα, γαστρο-ρραγία. [ΕΤΎΜ. Λεξικό πρόθηµα 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. γαστρο-νο-µία), που προέρχεται από το ουσ. 
γαστήρ (βλ. λ. γαστέρα) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. 
γαλλ. gastro-rrhagie)]. 

γαστροκνηµία (η) [αρχ.] ΑΝΑΤ. η µυϊκή περιοχή στο οπίσθιο µέρος τής κνήµης. 
γαστροκνήµιος (ο) [1883] ΑΝΑΤ. µυς τής γαστροκνηµίας. 
γαστρονοµία (η) [χωρ. πληθ.} η τέχνη τής υψηλής µαγειρικής· το σύνολο των 

κανόνων για την επιλογή των κατάλληλων υλικών και την παρασκευή των 
εδεσµάτων µε στόχο τη γευστική (και οπτική) απόλαυση· (γενικότ.) κάθε 
δραστηριότητα σχετικά µε τη µαγειρική και την απόλαυση τού φαγητού. — 
γαστρονόµος (ο/η) [1899], γαστρονοµικός, -ή, -ό [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γαστέρα. [ΕΤΥΜ µτγν. < γαστρο- (< αρχ. γαστήρ «κοιλιά») + -νοµία < νέµω]. 

γαστρορραγία (η) [1889] {γαστρορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία τού στοµάχου 
κατόπιν ρήξεως αγγείου από έλκος ή από λήψη φαρµάκων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γαστέρα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαστρο- (< αρχ. γαστήρ «κοιλιά») + 
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-ρραγία < θ. pay- (πβ. αρχ. ερ-ράγ-ην, ρ. ρήγ-νυ-µί), < γαλλ. gastro-
rrhagie]. γαστροσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΙΑΤΡ. η 
εξέταση τού εσωτερικού τού στοµάχου µε ειδικό όργανο που 
εισάγεται από το στόµα. Επίσης γαστροσκοπία [1865] 
{γαστροσκοπιών}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gastroscopie].  
γαστροσκόπιο (το) {γαστροσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. όργανο για την εξέ-
ταση τού εσωτερικού τού στοµάχου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. gastroscope]. 
γάτα (η) {γατών} (κοινό όν. κ. για το αρσ. κ. για το θηλ. ζώο) 1. κατοι-

κίδιο αιλουροειδές µε ευλύγιστο και ελαστικό σώµα, στρογγυλό κε-
φάλι, µακριά ουρά και γαµψά νύχια, χρήσιµα για την αναρρίχηση 
και τη σύλληψη τού θηράµατος: πονηρή | περσική | παιχνιδιάρα ~ || ~ 
τού δρόµου | τού σαλονιού | Αγκύρας | τού Σιάµ ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) 
γαλή, (θωπευτ.) ψιψίνα· ΦΡ. (α) σαν βρεγµένη γάτα µε τρόπο που δεί-
χνει ότι κάποιος έχει συνείδηση τού σφάλµατος ή των ευθυνών του: 
τώρα που αποκαλύφθηκε η απάτη του, τα µάζεψε κι έφυγε - (β) ούτε 
γάτα ούτε ζηµιά όλα τακτοποιήθηκαν και δεν συντρέχει λόγος 
ανησυχίας: αντικατέστησε το βάζο που έσπασε µε ένα όµοιο κι έτσι ~! 
ΣΥΝ. δεν τρέχει τίποτε (γ) (παροιµ.) όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα 
ποντίκια όταν απουσιάζει ο υπεύθυνος, αυτός που ελέγχει κάποιους, 
αυτοί παραµελούν τα καθήκοντα τους ή συµπεριφέρονται 
ανεξέλεγκτα: µόλις έφυγαν οι γονείς τους, έκαναν το σπίτι άνω-κάτω-

~! (δ) παίζω (µε κάποιον) όπως η γάτα µε το ποντίκι βλ. λ. παίζω (ε) 
σκίζω τη γάτα (για άνδρα) καταφέρνω να επιβληθώ στη γυναίκα µου: 
αν δεν σκίσεις απ' την αρχή τη γάτα, το 'χάσες το παιχνίδι! (στ) σαν 
τον σκύλο µε τη γάτα βλ. λ. σκύλος (ζ) γάτα µε τις εννιά ουρές βλ. 
λ. ουρά (η) όσο πατάει η γάτα πάρα πολύ λίγο, ελάχιστα · 2. (µτφ.-
οικ.) ο άνθρωπος που µπορεί να ξεφεύγει από δυσάρεστες καταστά-
σεις, χωρίς να υποστεί βλάβη ή µπορεί να ξεγελά τους άλλους προς 
όφελος του: είναι ~ το αφεντικό· τα κανόνισε στο άψε-σβήσε και δεν 
θα πληρώσει πρόστιµο ΣΥΝ. µαφία· ΦΡ. γάτα µε πέταλα (ως χαρα-
κτηρισµός) πολύ ικανός, έξυπνος και επιτήδειος. — (υποκ.) γατάκι 
(το) κ. γατίτσα κ. (χαϊδευτ.) γατούλα (η) (βλ.λ.), (µεγεθ.) γατάρο (η). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
{ΕΤΥΜ, µεσν. < µτγν. κάττα < µτγν. λατ. catta, από όπου και γαλλ. chat, 
καθώς επίσης και αρχ. γερµ. kazza (> γερµ. Katze, αγγλ. cat). Η λατ. λ. 
είναι κελτ. αρχής, πβ. ιρλ. catt, ουαλ. cath (< *kattos). Ορισµένες πα-
ροιµίες ή φρ. µε θέµα τη γάτα είναι γνωστές και σε άλλες γλώσσες, 
λ.χ. σαν τον σκύλο µε τη γάτα (πβ. γαλλ. comme chien et chat), όταν 
λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια (γαλλ. quand le chat n'est pas là, 
les souris dansent, γερµ. wenn die Katze nicht zu Hause ist, tanzen die 
Mäuse), παίζω µαζί του όπως η γάτα µε το ποντίκι (γαλλ. jouer au chat 
et à la souris, γερµ. ich spiele mit ihm wie die Katze mit der Maus)]. 

γάταρος (ο) → γάτος 
γατήσιος, -ια, -io (σχολ. ορθ. γατίσιος) αυτός που σχετίζεται µε γάτα, 

που ανήκει σε γάτα: ~ µάτια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 
γατί (το) [µεσν.] {γατ-ιού | -ιών} 1. η γάτα 2. η µικρή γάτα, το γατάκι. 
γατίλα (η) {χωρ. πληθ.} (κακόσ.) η µυρωδιά τής γάτας, ιδ. των εκκρί-

σεων της. 
γατόπαρδος (ο) αιλουροειδές τής Αφρικής και τής Αµερικής µε µα-

λακή ανοιχτόχρωµη γούνα µε σκούρες ραβδώσεις, µικρό κεφάλι και 
ψηλά πόδια, που αναπτύσσει µεγάλη ταχύτητα ΣΥΝ. τσιτάχ. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. gattopardo (νόθο συνθ.) < gatto «γάτα» + pardo «πάρδαλη»]. 

γάτος (ο) 1. η αρσενική γάτα: «ο παπουτσωµένος ~» (γνωστό παρα-
µύθι) · 2. σκυλόψαρο µε σώµα στο χρώµα τής άµµου ή στικτό, το 
οποίο κινείται στον πυθµένα (συνήθ. σε ανώµαλους βυθούς) και αλι-
εύεται για το νόστιµο κρέας του. — (µεγεθ.) γάταρος (ο), (υποκ.-χαϊ-
δευτ.) γατούλης (ο) (σηµ. 1). [ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. κάττος (βλ. λ. 
γάτα)]. 

γατούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (υποκ.) η µικρή γάτα 2. (µτφ.) η χα-
διάρα γυναίκα. 

γατοψαρο (το) 1. είδος µικρού ψαριού 2. (ως χαρακτηρισµός) µικρό 
και φτηνό ψάρι που είναι κατάλληλο µόνο για γάτες. 

Γαυγάµηλα (τα) (Γαυγαµήλων) αρχαία πόλη τής Ασσυρίας στις 
όχθες τού Τίγρη, όπου ο Μ. Αλέξανδρος νίκησε τον στρατό τού ∆α-
ρείου (331 π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ µτγν. τοπωνύµιο, αγν. ετύµου. o γεωγράφος Στράβων παραδί-
δει την άποψη ότι το τοπωνύµιο σήµαινε «καµήλου οίκος», επειδή 
εκεί διέµενε ο φροντιστής τής βασιλικής καµήλας τού ∆αρείου Υστά-
σπου]. 

γαυγίζω ρ. → γαβγίζω 
Γαύδος (η) νησί στο Λυβικό Πέλαγος Ν. των Σφακιών τής Κρήτης- το 
νοτιότερο άκρο τής Ελλάδας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Γαύδος, αγν. ετύµου. Στις Πράξεις 27, 17 αναφέρεται 
ως Κλαύδη (ή), το νησί από όπου πέρασε ο Απόστολος Παύλος µετα-
φερόµενος στη Ρώµη. Παραφθορά τού Γαύδος ή Κλαΰδος είναι το 
Καϋδος, που χρησιµοποιήθηκε επίσης]. 

γαυριάζω ρ. αµετβ. {γαυρίασ-α, -µένος} 1. (α) εξαγριώνοµαι (β) υπε-
ρηφανεύοµαι µε επιδεικτικό τρόπο 2. έχω σφοδρή επιθυµία για ερω-
τική συνεύρευση ΣΥΝ. (για ζώα) βαρβατεύω. — γαύριασµα (το). 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. γαυριώ (-άω) < γαύρος «υπερήφανος, ασυγκρά-
τητος» < *γάΡ-ρος < I.E. *gau- «χαίροµαι», πβ. λατ. gaudeo, gaudia 
«χαρά» (> γαλλ. joie, ιταλ. gioia, αγγλ. joy). Οµόρρ. αρχ. γηθέω, γάνυ-
µαι «αστράφτω, λάµπω» (βλ. λ. γανώνω)]. 

γαυριώ ρ. αµετβ. {γαυριάς... | γαυρίασα} (λόγ.) υπερηφανεύοµαι, κα-
µαρώνω, κορδώνοµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ γαυριώ (-άω) < γαύρος 
«υπερήφανος, ασυγκράτητος» 

(βλ. λ. γαυριάζω)]. 
γαύρος (ο) 1. µικρό ψάρι τής ανοιχτής θάλασσας, που κινείται σε 

κοπάδια, έχει πρασινογάλαζο χρώµα στην πλάτη και ασηµί στην κοι-
λιά και αλιεύεται µε δίχτυα · 2. (στην ποδοσφαιρική αργκό) ο οπα-
δός τού Ολυµπιακού (Ο.Σ.Φ.Π.). — (υποκ.) γαυράκι (το). [ΕΤΥΜ < 
*γλαύρος (µε ανοµοιωτική σίγηση τού -λ-) < *γραύλος < *γγραύλος < 
*εγγραύλος < µτγν. εγ-γραυλις (µε την ίδια σηµ.), αγν. ετύµου. Ως 
προς τη χρήση τής λ. στην ποδοσφαιρική αργκό, σύµφωνα µε µια 
εκδοχή, η ονοµασία αυτή ανάγεται στη δεκαετία τού 1960, όταν 
οπαδοί τού Παναθηναϊκού υποδέχθηκαν τους οπαδούς τού Ολυ-
µπιακού µε ψαροκασέλες από γαύρους πριν από τον µεταξύ τους 
αγώνα. Βαθµηδόν οι οπαδοί τού ολυµπιακού υιοθέτησαν την προ-
σφώνηση. Βλ. κ. βαζέλας]. 

"γγ" συµφωνικό σύµπλεγµα τής Αρχαίας και Νέας Ελληνικής. 

-γγ-: προφορά. Πώς προφέρονται λέξεις όπως εγγενής, έγγαµος, 
εγγράφω,  έγγραφο,  εγγεγραµµένος,  εγγράµµατος,  εγγραφή 
(σύνθετα µε την πρόθεση εν) ή συγγνώµη, συγγράφω, συγγραφέας, 
σύγγραµµα, συγγνωστός (σύνθετα µε την πρόθεση συν); Προ-
φέρονται µε έρρινο + γ (-Πγ-(, ήτοι έ"γραφο. συπγραφέας ή µε -ng-
, όπως στο εγγονός ή το συγγενής; Η αναµενόµενη προφορά, αν 
ληφθούν υπ' όψιν λέξεις µε -γγ- (άγγελος, αγγείο, αγγίζω, Αγγλία, 
αγγούρι) που δεν είναι σύνθετα µε τις προθέσεις εν ή συν, θα ήταν 
-ng-, δηλ. éngpa<po και oungpa(péaq, όπως εγγονός (ε^ονός) και 
συγγενής (συ^ενής). Αυτό που συνέβη όµως στην πράξη, είναι ότι 
λέξεις όπως αυτές που αναφέραµε στην αρχή (εγγενής, έγγαµος..., 
συγγνώµη, συγγραφέας...), προφέρονται έτσι όπως γράφονται, ή, 
καλύτερα, έτσι όπως ετυµολογούνται: έν+γάµος, εν+γε-νής..., 
συν+γνώµη, συν + γραφέας... Εποµένως, χωρίς να είναι 
«λανθασµένη» η προφορά µε -ng- (έ"αραφο, συ^ραφέας) στις λέ-
ξεις αυτές είναι αντίθετη προς την προφορά που έχει επικρατήσει 
στην ευρύτερη χρήση (στην «ετυµολογική», ας την πούµε έτσι, 
προφορά). Άρα, για να µην προσκρούουµε στο ευρύτερο γλωσσικό 
αίσθηµα (να µην ακούγεται «περίεργη» η προφορά µας), είναι προ-
τιµότερο να προφέρουµε αυτές τις λέξεις, έτσι όπως τις έχει κα-
θιερώσει η χρήση. ∆υστυχώς, κανόνας δεν υπάρχει για τις λέξεις 
αυτές. Πρέπει να θυµόµαστε απλώς ποιες είναι, και σε αυτό, βέ-
βαια, συµβάλλει το γλωσσικό αίσθηµα που έχει επικρατήσει στην 
προφορά αυτών των λέξεων. Οι λέξεις που προφέρονται µε -"γ- εί-
ναι: (α) εν: έγγαµος, εγγαστρίµυθος εγγενής και εγγράφω µε τα 
παράγωγα του (εγγεγραµµένος, έγγραµµα, εγγράµµατος, εγγραφέας, 
εγγραφή, έγγραφο, έγγραφος, εγγράψιµος) (β) συν: συγγνώµη, 
συγγνωστός και συγγράφω µε τα παράγωγα του (σύγγραµµα, συγ-
γραφέας, συγγραφή, συγγραφικός). Όλες οι άλλες προφέρονται µε 
_ng.: έγγειος (εγγειοβελτιωτικός), εγγίζω, εγγύς (εγγύτερος, εγγύ-
τατος), Εγγλέζος, εγγονός-ή, εγγόνι, εγγυώµαι (εγγύηση, εγγυητής, 
εγγυητικός) - συγγενής (συγγένεια, συγγενικός, συγγενεύω). 

Γ.Γ. (ο/η) Γενικός Γραµµατέας. 
Γ.Γ.Α. (η) Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 
Γ.Γ.Α.Ε. (η) Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού. 
Γ.Γ.Ε.Τ. (η) Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 
Γ.Γ.Ν.Γ. (η) Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς. 
Γ.Γ.Τ.Π. (η) Γενική Γραµµατεία Τύπου και Πληροφοριών. 
γδάρτης (ο) {γδαρτών) (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που γδέρνει ζώα ΣΥΝ. 

(λόγ.) εκδορέας 2. πρόσωπο που εκµεταλλεύεται τις οικονοµικές ανά-
γκες των συνανθρώπων του, που τους χρεώνει µε περισσότερα χρή-
µατα από όσα πρέπει ή τους αποσπά χρηµατικά ποσά 3. πρόσωπο 
που ταλαιπωρεί, που βασανίζει µε τη δριµύτητα του: (παροιµ.) «Μάρ-
της ~ και κακός παλουκοκαύτης». [ΕΤΥΜ. < γδέρνω (πβ. αόρ. έ-γδαρ-
α) + παραγ. επίθηµα -της]. 

Γ.∆.Ε. (η) Γενική ∆ιεύθυνση Εξοπλισµών. 
γδέρνω ρ. µετβ. {έγδαρα, γδάρ-θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ το δέρµα από 

(κάποιον/κάτι): ~ το κατσίκι | το σφαγµένο πρόβατο || οι Τούρκοι 
έγδαραν τον ∆ασκαλογιάννη ζωντανό || (ως απειλή) θα σε γδάρω, αν 
το τολµήσεις! · 2. προκαλώ εκδορές, γρατζουνίσµατα στην επιφάνεια 
τού δέρµατος: γδάρθηκε πέφτοντας στ'αγκάθια · 3. προκαλώ πληγή: 
γδάρθηκε ο λαιµός µου από τον βήχα · 4. (µτφ.) χρεώνω (κάποιον) µε 
υπερβολικά µεγάλο ποσό: τον έγδαραν οι µαυραγορίτες ΣΥΝ. καταλη-
στεύω. — γδάρσιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γδύνω, εγγονός. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< έγδέρνω < έκδέρνω < αρχ. έκδέρω. Βλ. εκδορά]. 

γδικιέµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. (λαϊκ.) εκδικούµαι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. γδικούµαι < αρχ. εκδικούµαι]. 

γδικιωµός (ο) [µεσν.] (λαϊκ.) η εκδίκηση (βλ.λ.). 
γδούπος (ο) ο απότοµος, υπόκωφος θόρυβος, π.χ. από σώµα ανθρώ-

που που πέφτει κάτω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θόρυβος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γδούπος, παραλλ. τ. τού ουσ. δοϋπος, πιθ. ηχοµιµητική 
λ. (πβ. κτύπος), που ίσως συνδ. µε το συνώνυµο σερβοκρ. dupiti κ.ά.]. 

γδυµνός, -ή, -ό → γυµνός 
γδύνω ρ. µετβ. {έγδυσα, γδύ-θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ τα ρούχα, ώστε 

να αφήσω (κάποιον) γυµνό: έγδυσε το παιδί ΣΥΝ. γυµνώνω, ξεντύνω· 
ΦΡ. (µτφ.) γδύνω µε τα µάτια κοιτάζω επίµονα και εξεταστικά 2. 
(µτφ.) κάνω (κάποιον) να πληρώσει πολύ µεγάλα ποσά, να ξοδέψει ή 
να µου δώσει πολλά χρήµατα: η εφορία τον έγδυσε 3. παίρνω από 
(κάποιον) όλα όσα έχει: µπήκαν κλέφτες, όταν έλειπαν, και τους 
έγδυσαν ΣΥΝ. κατακλέβω· (µεσοπαθ. γδύνοµαι) 4. αφαιρώ τα ρούχα 
µου, ώστε να µείνω γυµνός: γδύθηκε και µπήκε στο ντους 5. αφαιρώ 
τα εξωτερικά µου ρούχα, µένω µε τα εσώρουχα: πάω να γδυθώ και 
να πέσω για ύπνο || γδύσου και βάλε τη φόρµα γυµναστικής. — γδύ-
σιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγγονός, κλέβω. 



γδυτός 403 γελαδάρης 
 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < έγδύνω < αρχ. έκδύνω, ιων. τ. τού έκδύω (βλ.λ.)]. 

εκ-: γδύνω - γδέρνω - γλείφω - γλιστρώ - γλυτώνω - βγαίνω κ.ά. 
Αυτά και άλλα ρήµατα συνδέονται µεταξύ τους κατά το ότι είναι 
σύνθετα µε την πρόθεση (προρρηµατικό) εκ, που δεν φαίνεται από 
τις µεταβολές που έγιναν στις λέξεις: εκ-δύω > εκ-δύνω > *κδύνω 
> γδύνω' εκ-δέρω > εκ-δέρνω > *κδέρνω > γδέρνω' εκ-λείχω > 
*κλείχω > *γλείχω > γλείφω (αναλογικά προς ρήµατα, όπως το 
αλείφω)· *εκ-λυτώνω > *κλντώνω > γλυτώνω· εκ-βαίνω > *γβαίνω 
> βγαίνω κ.τ.ό. 

γδυτός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν φορά ρούχα ΣΥΝ. γυµνός ANT. ντυµέ-
νος 2. (καταχρ.) αυτός που φοράει λίγα ρούχα: πού πας ~ στο κρύο; 

Γ.Ε.Α. (το) Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. 
γεγός κ. γιεγιές (ο) {γεγέδες} (παλαιότ.) πρόσωπο µε µακριά µαλλιά, 
χίπικο τρόπο ντυσίµατος και ανάγωγη συµπεριφορά. [ΕΤΥΜ. 
Ονοµατοποιηµένη λ. µε έκφραστ. διπλασιασµό (γε-γε-)· πιθ. απόδ. τού 
αµερ. gee-gee]. 

γέγονε ρ. *→ γίνοµαι 
γεγονός (το) {γεγονότ-ος | -α, -ων} 1. κάτι που έχει συµβεί: τα αιµα-

τηρά - οδήγησαν σε πολιτικές αλλαγές || απροσδόκητο | ασήµαντο | 
δυσάρεστο | ευχάριστο | κοσµοϊστορικό | λυπηρό | πρωτοφανές ~ || 
υπό την πίεση των ~ || κατά τη φυσική πορεία των ~ ΣΥΝ. συµβάν, πε-
ριστατικό 2. (ειδικότ.) αυτό που έχει συµβεί και δεν είναι δυνατόν να 
αµφισβητηθεί ή να αλλάξει: τετελεσµένο ~ || η αναχώρηση του ήταν 
πλέον ~ || η ήττα είναι ~ || είναι ~ ότι δεν υπάρχει περίπτωση µετα-
στροφής του || λαµβανοµένου υπ'όψιν τού ~ ότι τα αποθέµατα νερού 
µειώνονται, πρέπει να µειωθεί αισθητά η κατανάλωση· ΦΡ. (α) από 
το γεγονός ότι | (λόγ.) εκ τού γεγονότος ότι από το αναµφισβήτητο 
δεδοµένο ότι...: ~ δεν φέρει τραύµατα εικάζεται... (β) είναι γεγονός 
είναι αλήθεια, είναι αναµφισβήτητο: ~ ότι του φέρθηκα σκληρά || (κ. 
απολύτως) ο θρίαµβος τού κόµµατος µας ~! (γ) παρά το γεγονός ότι 
µολονότι: ~ είχε ειδοποιηθεί εγκαίρως, δεν προσήλθε τελικά. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ουσιαστικοπ. ουδ. µτχ. παρακ. τού ρ. γίγνοµαι. Η ουσια-
στικοποιηµένη χρήση τής λ. είναι ήδη αρχ. Ορισµένες φρ. αποτελούν 
µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική, λ.χ. είναι γεγονός ότι... (le fait est 
que...(, εκ τού γεγονότος ότι... (du fait que...), υπό την πίεση των γεγο-
νότων (sous la pression des événements), λαµβανοµένου υπ' όψιν τού 
γεγονότος ότι... (compte tenu du fait que...), τετελεσµένο γεγονός (fait 
accompli) κ.ά.]. 

γεγονός - συµβάν - περιστατικό - επεισόδιο. Το γεγονός υπο-
γραµµίζει τον πραγµατικό και αναπότρεπτο χαρακτήρα µιας πρά-
ξης· το ότι αποτελεί πραγµατική κατάσταση, η οποία δεν µπορεί 
να διαψευσθεί ή να αλλάξει («τα γενόµενα ουκ απογίνονται»). 
Αντιθέτως, το συµβάν τονίζει περισσότερο τον τυχαίο και συγκυ-
ριακό χαρακτήρα µιας πράξης· το ίδιο και το περιστατικό, που δη-
λώνει το αποτέλεσµα ορισµένων συνθηκών ή περιστάσεων, το προ-
σωρινό, το µη κανονικό ή αναµενόµενο. Από τα τρία, µόνο το γεγο-
νός σχηµατίζει φράσεις τού τύπου «είναι γεγονός», που ταυτίζο-
νται µε το «είναι αλήθεια, είναι αληθές, είναι πραγµατικότητα», o 
συγκυριακός χαρακτήρας των άλλων δύο (συµβάν, περιστατικό) 
τα εξισώνει σηµασιολογικά µε το επεισόδιο, που ξεκινά ως «πα-
ρένθεση» ή «παρεµβολή», ως κοµµάτι λόγου παρεντιθέµενο στα 
κανονικά, για να φθάσει (ήδη στον Πολύβιο, 2ος αι. π.Χ.) να χρη-
σιµοποιείται µεταφορικά («επεισόδια τύχης»), δηλώνοντας τυχαία 
συµβάντα. Η λ. γεγονός (µετοχή ενεργ. παρακειµένου τού ρ. γίγνο-
µαι, γεγονός = αυτό που έχει γίνει, που έχει συντελεστεί και απο-
τελεί πραγµατικότητα) µέσω τού λατ. factum (από το p. facio «κά-
νω») οδήγησε στις αντίστοιχες λ. των σύγχρονων γλωσσών (αγγλ. 
fact, γαλλ. fait κ.ά.). Μέσα από ξενισµούς, ιδίως γαλλισµούς, επι-
κράτησαν στη Ν. Ελληνική φράσεις όπως είνα! γεγονός ότι (= le 
fait est que...), εκ τού γεγονότος ότι (= du fait que...), λαµβανοµέ-
νου un' όψιν τού γεγονότος ότι (= compte tenue du fait que...) 
κ.λπ. Ωστόσο, όπως έχει από παλιά διδαχθεί, αντί να λέµε «το γε-
γονός ότι )...αποδεικνύει)», µπορούµε να χρησιµοποιούµε απλώς 
την έναρθρη (συµπληρωµατική) πρόταση «το ότι )...αποδεικνύει)». 

γεγονοτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε γεγονός, που δηλώνει 
γεγονός: ο ~ χαρακτήρας τής πράξης. 

γεγωνυία τη φωνή (γεγωνυία τη φωνή) (αρχαιοπρ.) µε πολύ δυνατή 
φωνή: απάντησε - ΣΥΝ. µεγαλόφωνα ΑΝΤ. χαµηλόφωνα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. µτχ. (δοτ. ενικού τού τ. γεγωνυία) τού ρ. γέγωνα «φωνάζω 
δυνατά» (παρακ. µε σηµ. ενεστώτα) < θ. γων-, εκτεταµένη - ετε-
ροιωµένη βαθµ. τού θ. *gen-, για το οποίο βλ. λ. γνώ-µη, γνώ-σις]. 

Γ.Ε.ΕΘ.Α. (το) Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αµυνας. 
γεεννα (η) {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. η περιοχή όπου ειδωλολάτρες Ισραη-

λίτες θυσίαζαν τα παιδιά τους στον Μολώχ· ΦΡ. γεεννα (πυρός) η 
κόλαση, ο τόπος όπου πιστεύεται ότι τιµωρούνται οι αµαρτωλοί. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. geh hinnóm «κοιλάδα Χινόµ». Η κοιλάδα Χινόµ 
ήταν ο σκουπιδότοπος τής Ιερουσαλήµ, όπου έκαιγε µονίµως µια µε-
γάλη φωτιά για την καύση των απορριµµάτων και των πτωµάτων 
εγκληµατιών. Η φρ. γεεννα (τού πυρός) απαντά στην Κ.∆., π.χ. Μάρκ. 
9,43: ...άπελθείν εις τήν γέενναν, εις το πϋρ το ασβεστον]. 

Γεθσηµανή κ. (λαϊκ.) Γεσθηµανή (η) (άκλ.) 1. Κ.∆. κήπος στους 
πρόποδες τού Όρους των Ελαιών κοντά στην Ιερουσαλήµ, όπου συ-
νελήφθη ο Ιησούς 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Γεθσηµανή < 
αραµ. gath Semanéh «ελαιοτριβείο»]. 

γεια (η/το) (λαϊκ.) (κυρ. ως επιφών.) 1. (α) ως φιλικός χαιρετισµός: (συ-
νήθ. + σου | σας) ~ σου, τι κάνεις; || ~ σας, ήρθα να σας δω || πέρασα 

να σου πω ένα ~ (πβ. λ. καληµέρα, καλησπέρα) (β) ως φιλικός απο-
χαιρετισµός: -Λοιπόν, φεύγω. —. (κυρ. εµφατ. στις φρ. γεια χαρά | 
γεια και χαρά | γεια σου και χαρά σου κ. άντε γεια) (πβ. λ. αντίο)' ΦΡ. 
αφήνω γεια αποχαιρετώ: «~ στις όµορφες και γεια στις µαυροµάτες» 
(δηµοτ. τραγ.) 2. ως χαιρετισµός που συνοδεύει το τσούγκρισµα των 
ποτηριών, όταν κάποιοι πίνουν µαζί: ~ µας! Να πάνε κάτω τα φαρ-
µάκια! || ~ σου! Άσπρο πάτο! ΣΥΝ. (ε)βίβα, στην υγειά µας 3. ως ευχή 
προς κάποιον που φταρνίστηκε: ~ σου! ΣΥΝ. γείτσες' ΦΡ. (α) γεια στα 
χέρια σου! για να εκφράσουµε την ικανοποίηση µας για καλοµαγει-
ρεµένο φαγητό ή γενικότ. για καλοφτειαγµένη δουλειά: ~, γιαγιά! Το 
φαγητό ήταν θαύµα! (β) γεια στο στόµα σου! µπράβο, καλά τα λες 
(πβ. ν' αγιάσει το στόµα σου!) (γ) µε γεια (σου)! µε υγεία' ευχετ. για 
καινούργιο πράγµα που απέκτησε κάποιος: ~ τα καινούργια παπού-
τσια! || µε γεια σου και χαρά σου! (να το χαίρεσαι αυτό που έχεις) (δ) 
«έχετε γεια βρυσούλες» (εκφραστ.) για να δηλωθεί η οριστική απο-
τυχία επίτευξης προσδοκώµενου στόχου, η οριστική εγκατάλειψη 
σχεδίου κ.λπ.: «αν δεν νικήσετε στον επόµενο αγώνα, πάλι θα πείτε 
"~"» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξενιτειά. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < υγειά < αρχ. υγεία. Η χρήση τής λ. ως χαιρετισµού εί-
ναι µεσν.]. γειρτός, -ή, -ό κ. γερτός [µεσν.] κ. (εσφαλµ.) γυρτός 1. 
αυτός που παρουσιάζει κλίση προς τα πλάγια: ~ επιφάνεια ΣΥΝ. 
επικλινής, κεκλιµένος 2. (για πρόσ.) αυτός που γέρνει προς τα κάτω: ~ 
ώµοι ΣΥΝ. καµπούρης, σκυφτός, κυρτωµένος 3. (ειδικότ. για πόρτες ή 
παράθυ-ρα) µισόκλειστος: άφησε τα παράθυρα ~, να µπαίνει λίγος 
αέρας. — γειρτά | γερτά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < θ. γειρ-, από τον αόρ. έγειρα 
τού ρ. γέρνω}. 

γειρτός ή γυρτός; Το γειρτός ως ρηµ. επίθετο τού γέρνω από το 
θέµα τού αορ. έγειρα γράφεται µε ει: έγειρα - γειρτός (το ίδιο το ρ. 
γέρνω είναι µεταπλασµένος τ. τού εγείρω). Η γραφή γυρτός είναι 
λανθασµένη (από παρετυµολογική σύνδεση µε το γύρος). Το γερτός 
από προφορά τού /i/ ως /e/ κοντά σε υγρό (ρ/λ), πβ. σίδηρο > 
σίδερο, ξηρός > ξερός, θηλιά > θελιά κ.τ.ό. 

γείρω (να/θα) ρ. → γέρνω 
γείσο (το) 1. το µέρος τής στέγης που εξέχει από τους τοίχους: στο ~ 

έκαναν φωλιά τα χελιδόνια || πλατύ | προστατευτικό | στενό | φαρδύ ~ 
· 2. το µέρος τού πηληκίου που εξέχει πάνω από το πρόσωπο: το ~ 
σκίαζε το πρόσωπο τού αξιωµατικού. Επίσης γείσωµα [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. γεϊς)σ)ον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

γειτνιάζω ρ. αµετβ. {γειτνίασα} (λόγ.) βρίσκοµαι κοντά σε (κά-
ποιον/κάτι): περιοχές που γειτνιάζουν || γειτνιάζουσες χώρες ΣΥΝ. γει-
τονεύω, συνορεύω. — γειτνίαση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
παρεκτεταµένος τ. τού αρχ. γειτνιώ (-άω) < γείτων]. 

γείτονας (ο) {γειτόνων}, γειτόνισσα (η) [µεσν.] {γειτονισσών} πρό-
σωπο που βρίσκεται ή κατοικεί δίπλα σε άλλον: ο ~ έσπευσε σε βοή-
θεια του || ήσυχος | καλός ~. — (υποκ.) γειτονάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. γείτων -όνος, αγν. ετύµου]. 

γειτονεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. είµαι γείτο-
νας (µε κάποιον) 2. βρίσκοµαι κοντά, συνορεύω: η Ελλάδα γειτονεύ-
ει µε την Τουρκία. — γειτόνεµα (το) [µτγν.]. 

γειτονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η κατάσταση κατά την οποία 
είναι κανείς γείτονας µε κάποιον συνήθ. για χώρες: οικοδόµηση σχέ-
σεων καλής ~ ΣΥΝ. γειτνίαση. 

γειτονιά (η) 1. σύνολο από γειτονικά µεταξύ τους σπίτια, τµήµα συ-
νοικίας: µικροί, κατοικούσαµε στην ίδια ~ || «Στις γειτονιές τού κό-
σµου» (Τ. Λειβαδίτης) ΣΥΝ. (λαϊκ.) µαχαλάς 2. (η γεν. τής γειτονιάς ως 
χαρακτηρισµός) συνοικιακός, περιφερειακός (συχνά µειωτ.): δεν 
εµπιστεύεται τα φροντιστήρια ~, προτιµά τα κεντρικά (στο κέντρο τής 
πόλης) || µπορεί να βρεις καλύτερες τιµές στα µαγαζιά ~ 3. (συνεκδ.) 
το σύνολο των γειτόνων: τους πήρε χαµπάρι η ~, αλλά κάνουν όλοι τα 
στραβά µάτια || δεν τους νοιάζει τι θα πει η ~ ΣΥΝ. γείτονες 4. το 
σύνολο των όµορων ή κοντινών χωρών: ο πόλεµος στη ~ µας 
ανησυχεί την κυβέρνηση. — (υποκ.) γειτονίτσα (η). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. γειτονιά < γείτων, -όνος]. 

γειτονικός, -ή, -ό αυτός που γειτονεύει µε κάποιον: το ~ σπίτι | δάσος 
| περιοχή | χώρα (µε την οποία συνήθ. έχουµε κοινά σύνορα). 

γειίονόπουλο (το), γειτονοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} νεαρός 
γείτονας: µικροί ήταν γειτονοπούλα και παίζανε µαζί. [ΕΤΥΜ. < 
γείτονας + -πουλο (υποκ. επίθηµα) < -πουλος < λατ. pullus «πώλος, 
νεοσσός»]. 

γείτσες επιφών. (εκφραστ.) ως ευχή σε κάποιον που φτερνίστηκε 
ΣΥΝ. γεια σου! 
[ΕΤΥΜ. Πληθ. τού γείτσα < *υγείτσα, υποκ. τού υγεία | υγειά (µε απο-
βολή τού άτονου αρκτικού φωνήεντος)]. 

γείτων (ο/η) [αρχ.] {γείτ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων) (λόγ.) ο γείτονας, ο 
γειτονικός· ειδικότ. στο θηλ. η γείτων η γειτονική χώρα: οι πολιτικές 
εξελίξεις στη γείτονα. 

γειώνω ρ. {γείω-σα, -θηκα, -µένος} ΗΛΕΚΤΡ. κάνω γείωση σε (κάτι) 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γη (βλ.λ., ΣΧΟΛΙΟ), απόδ. τού αγγλ. earth]. 

γείωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΗΛΕΚΤΡ. η σύνδεση ηλε-
κτρικής συσκευής ή κυκλώµατος µε τη γη, έτσι ώστε το δυναµικό να 
παραµένει πάντοτε σταθερό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. earthing]. 

γελάδα (η) → αγελάδα 
γελαδάρης κ. αγελαδάρης (ο) (γελαδάρηδες), γελαδάρισσα (η) 

{δύσχρ. γελαδαρισσών} πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του ή 
εκτρέφει βοοειδή ΣΥΝ. βουκόλος. 



γελαδήσιος 404 γέµισµα 
 

[ΕΤΥΜ. < (α)γελάδα + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

γελαδάρης - cowboy! Νεότερη λ. που χρησιµοποιήθηκε για να αποδώσει 
τη γνωστή αµερικανική λ. cowboy (< αγγλ. cow «αγελάδα» + boy 
«αγόρι»). Η αντίστοιχη αρχαία ελληνική λ. είναι η λ. βουκόλος «αυτός που 
φροντίζει τα βόδια (< βοΰς + κάλος = πόλος), σε αντίθεση προς το αίπόλος 
(< αίξ «αίγα, κατσίκα» + πόλος) ή αϊγοβοσκός «αυτός που φροντίζει τις 
αίγες, τα γίδια». 

γελαδήσιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) αυτός που σχετίζεται µε τις αγελάδες ΣΥΝ. 
αγελαδινός. 

γελάδι (το) [µεσν.] {γελαδ-ιού | -ιών} 1. αγελάδα µικρής ηλικίας 2. το βόδι: 
πήγε να βοσκήσει τα ~. 

γελαδινός, -ή, -ό → αγελαδινός 
γελασίνος (ο) (συνήθ. στον πληθ.) 1. τα δόντια που φαίνονται όταν γελάµε, οι 

κοπτήρες · 2. καθένα από τα λακκάκια που σχηµατίζονται στα µάγουλα 
µερικών ανθρώπων, όταν γελούν. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. γελασίνοι (οδόντες) < θ. 
γελασ- τού αρχ. γελώ]. 

γέλαοµα (το) [αρχ.] {γελάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. το γέλιο · 2. 
η εξαπάτηση (κάποιου): τον έριξαν µε τερτίπια και γελά-σµατα ΣΥΝ. 
ξεγέλασµα, κοροϊδία 3. (συνεκδ.) το άτοµο που κοροϊδεύουν οι άλλοι, που 
είναι αντικείµενο χλευασµού: το ~ τού χωριού ΣΥΝ. κορόιδο, περίγελως. 

γελασµένος, -η, -ο αυτός που πλανάται, που έχει λανθασµένη αντίληψη (για 
κάτι)- ΦΡ. είσαι γελασµένος απατάσαι, κάνεις λάθος: ~ αν νοµίζεις ότι θα σ' 
αφήσω να κάνεις ό,τι θέλεις! 

γελαστής (ο) [αρχ.] 1. ο άνθρωπος που έχει σαρκαστική διάθεση ΣΥΝ. είρων · 2. 
ο άνθρωπος που εξαπατά ΣΥΝ. απατεώνας. 

γελαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που συνηθίζει να γελά- γελαστός 2. αυτός 
που προκαλεί γέλιο ΣΥΝ. αστείος. 

γελαστός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει χαρωπή όψη: τον υποδέχθηκαν τα ~ 
προσωπάκια των παιδιών ΣΥΝ. χαρωπός ANT. σκυθρωπός 2. (µτφ.) αυτός που 
προκαλεί ευχάριστη διάθεση. — γελαστά επίρρ. 

γελέκο (το) → γιλέκο 
γέλιο (το) η ταυτόχρονη σύσπαση των µυών (των χειλικών και των παρειακών) 

σε έκφραση ευχαρίστησης, ευθυµίας, ειρωνείας, χλευασµού, καθώς και οι 
ηχηρές εκπνοές που τις συνοδεύουν: ειρωνικό | εκνευριστικό | σαρδόνιο | 
επιτηδευµένο | νευρικό | θριαµβευτικό ~ || (στον πληθ.) δυνατά | τρανταχτά ~· 
ΦΡ. (α) σκάω οτα γέλια (i) ξεσπώ σε ασυγκράτητο γέλιο, αρχίζω ξαφνικά να 
γελώ: δεν κρατήθηκε κι έσκασε στα γέλια (ii) γελώ τόσο πολύ, που δεν µπορώ 
να πάρω ανάσα (β) πεθαίνω | λύνοµαι στα γέλια | κατουριέµαι | πιάνω την 
κοιλιά µου απ' τα γέλια γελώ πάρα πολύ, ασυγκράτητα (γ) είναι για γέλια για 
πράγµατα γελοία ή ανάξια λόγου (δ) για γέλια και για κλάµατα για 
κατάσταση γελοία και τραγική ταυτόχρονα ή για περιπτώσεις στις οποίες δεν 
ξέρει κανείς αν πρέπει να κλάψει ή να γελάσει (ε) τής Παρασκευής τα γέλια, 
τού Σαββάτου κλάµατα για πρόωρη εκδήλωση χαράς (στ) κάνω πολλά γέλια 
γελώ πάρα πολύ: έλα στο θέατρο- θα κάνουµε πολλά γέλια (ζ) µε πιάνουν | 
βάζω (τα) γέλια αρχίζω να γελάω (µε κάτι): µόλις είδα πώς ήταν ντυµένος, µ ' 
έπιασαν κάτι γέλια! || µ' έπιασε νευρικό γέλιο απ'την αµηχανία µου (η) το γέλιο 
τής αρκούδας βλ. λ. αρκούδα (θ) ρίχνω κάτι γέλια! (εµφατ.) γελώ πολύ: έριξα 
κάτι γέλια µόλις τον είδα µ'αυτό το απίστευτο καπέλο στο κεφάλι. — (υποκ.) 
γελάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γελώ (υποχωρητ.)]. 

γελοιογραφία (η) [1856] {γελοιογραφιών} 1. σχέδιο που συνοδεύεται µερικές 
φορές από λόγια ή σχόλια, µε στόχο τον χιουµοριστικό σχολιασµό 
κατάστασης ή προσώπου: στις εφηµερίδες βρίσκει κανείς γελοιογραφίες 
σχετικές µε την πολιτική επικαιρότητα ΣΥΝ. σκίτσο 2. (ειδικότ.) το 
χιουµοριστικό σχέδιο γνωστού προσώπου, στο οποίο τονίζονται υπερβολικά 
ορισµένα χαρακτηριστικά του ΣΥΝ. καρικατούρα 3. η τέχνη τής δηµιουργίας 
των παραπάνω σχεδίων: στη σχολή του διδάσκει ~. — γελοιογράφηµα (το) 
[1856], γελοιογραφικός, -ή, -ό [1856], γελοιογραφώ ρ. [1856]{-είς...}, 
γελοιογράφηση (η) [1868]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. caricature]. 

γελοιογράφος (ο/η) [1854] σχεδιαστής γελοιογραφιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πολυγράφος. 

γελοιοποιώ ρ. µετβ. {γελοιοποιείς... | γελοιοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. αντιµετωπίζω (κάποιον/κάτι) µε ευτελή τρόπο, χωρίς τη σοβαρότητα που 
αρµόζει: αυτή η συµπεριφορά τού υπουργού γελοιοποιεί τους θεσµούς || τον 
κατηγόρησαν ότι στην παράσταση του γελοιοποιεί τα εθνικά σύµβολα ΣΥΝ. 
(εξ)ευτελίζω, διακωµωδώ 2. προκαλώ κακή εντύπωση για κάποιον/κάτι, 
ρεζιλεύω: γελοιοποίησε την οικογένεια της µε τα καµώµατα της ΣΥΝ. διασύρω 
3. κάνω κάποιον να φανεί ανεπαρκής, κατώτερος τού αναµενόµενου: ο νεαρός 
χάκερ γελοιοποίησε τα συστήµατα ασφαλείας των κρατικών υπηρεσιών || ο 
παίκτης αυτός γελοιοποίησε την άµυνα τής αντίπαλης οµάδας. — γελοιοποίηση 
(η) [1878]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδία. 

γελοίος, -α, -ο 1. (κακόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
σοβαρότητας: ~ καµώµατα | θέαµα || µη γίνεσαι ~! ΣΥΝ. κωµικός, φαιδρός, 
(λαϊκ.) σούργελο 2. γελοίο(ν) (το) η έλλειψη σοβαρότητας και σπουδαιότητας: 
δεν µπορούσε να αντιληφθεί το ~ τής υποθέσεως || συναίσθηση τού ~|| το ~ τού 
πράγµατος (η γελοία όψη µιας κατάστασης) · 3. αυτός που είναι άξιος 
περιφρόνησης: ~ υποκείµενο | υπόθεση | συµπεριφορά | ποσόν (ασήµαντο). — 
γελοία επίρρ., γελοιότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γελοίος | γελοίος < 
γέλως, πβ. αιδώς - αίδοϊος]. 

γελοιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {γελοιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών γελοιω-δέστ-ερος, 
-ατός} (λόγ.) ο γελοίος (βλ.λ.): (συνήθ. στον συγκριτικό βαθµό) δεν έχω 
ακούσει γελοιωδέστερη δικαιολογία! — γελοιωδώς 

επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
γελώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γελάς... | γέλ-ασα, -ιέµαι, -άστηκα, -ασµένος} 

♦ (αµετβ.) 1. εκφράζω έντονη ευχαρίστηση, ευθυµία, χαρά ή ειρωνεία µε 
γέλιο, ξεσπώ σε γέλιο: ο ηθοποιός έκανε τον κόσµο να γελάει || µόλις τους είδε, 
άρχισε να γελάει || ~ δυνατά || µη γελάς, δεν αστειεύοµαι || ευτυχώς που µας λες 
κάνα ανέκδοτο και γελάµε- ΦΡ. (α) γελώ µε την καρδιά µου | µε την ψυχή µου | 
µέχρι δακρύων γελώ πάρα πολύ: ήταν πολύ αστεία επιθεώρηση και γελάσαµε 
µε την ψυχή µας! (β) γελούν και τα µουστάκια µου | και τα αφτιά µου είναι 
φανερό ότι είµαι πολύ χαρούµενος (γ) γελάω κάτω από τα µουστάκια µου βλ. 
λ. µουστάκι (δ) θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι βλ. λ. κατσίκι (ε) παίξε-
γέλασε βλ. λ. παίζω (στ) (παροιµ.) γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος 
η τελική έκβαση των πραγµάτων θα δείξει ποιος πρέπει να χαίρεται (ζ) γελώ 
σε βάρος (κάποιου) περιγελώ (κάποιον) ή αντιµετωπίζω (κάποιον) ως 
καταγέλαστο πρόσωπο (η) είναι να γελάει κανείς! για γελοίες καταστάσεις: ~ 
µ' αυτά που γίνονται στην πολιτική σκηνή αυτής τής χώρας (θ) γελάει (κι) ο 
κάθε πικραµένος ως σχόλιο για κάτι προφανώς γελοίο, το οποίο 
παρουσιάζεται ως σοβαρό, πράγµα που θα έκανε να γελάσει ακόµη και 
κάποιος που αισθάνεται πίκρα: «βγήκε ο υπουργός, ο οποίος έχει σφετεριστεί 
κάθε προσπάθεια µας, και είπε ότι εµείς οικειοποιηθήκαµε το έργο, προ-
σβάλλοντας τον κοινό νου- και, φυσικά, γέλασε ο κάθε πικραµένος» (εφηµ.) (ι) 
γελάει το χειλάκι (κάποιου) (κάποιος) χαίρεται, αισθάνεται ικανοποίηση, ότι 
τα πράγµατα πηγαίνουν καλά: του βρήκε µια δουλίτσα και γέλασε κι αυτουνού 
το χειλάκι (ια) γελά ο µωρός καν τι µη γελοίον η (γελά ò µωρός καν τι µη 
γελοίον η) ο ανόητος γελά κι όταν κάτι δεν είναι αστείο 2. (µε κάποιον/κάτι) 
κάποιος/κάτι µου προκαλεί γέλιο: - πολύ µε τα αστεία τού θείου σου- έχει πολύ 
χιούµορι || (κακόσ.) έχουµε καταντήσει να γελάνε όλοι µαζί µας (έχουµε γίνει 
καταγέλαστοι) ♦ (µετβ.) 3. (σε κάποιον) χαµογελώ: το µωρό µού γέλασε, όταν 
του έδειξα το παιχνιδάκι- ΦΡ. η τύχη µού γελάει ευνοούµαι από την τύχη, 
αποδεικνύοµαι τυχερός: του γέλασε κι αυτουνού η τύχη κι έβγαλε µερικά 
λεφτουδάκια 4. παραπλανώ, εξαπατώ: εσύ είσαι ή µε γελούν τα µάτια µου; || 
γελάστηκα από το αθώο ύφος της και την εµπιστεύθηκα ΣΥΝ. ξεγελώ, 
κοροϊδεύω- ΦΡ. (α) σε γελά· σανε κάνεις λάθος, έχεις άδικο: ~, αν νοµίζεις ότι 
θα ανεχτώ αυτή τη συµπεριφορά! (β) θα σε γελάσω για να δηλώσουµε την 
αβεβαιότητα ή την άγνοια µας για κάτι και ότι ο άλλος δεν µπορεί να βασιστεί 
σε µας: δεν θυµάµαι ακριβώς τι του είπε, ό,τι και να σου πω, ~ 5. (µε-σοπαθ. 
γελιέµαι) κάνω λάθος, πέφτω έξω: γελάστηκα και πήρα άλλη διαδροµή || είσαι 
γελασµένος, αν νοµίζεις ότι θα υποχωρήσει! || αν δεν γελιέµαι, σας έχω 
ξανασυναντήσει εδώ- ΦΡ. ας µη γελιόµαστε ας µην έχουµε αυταπάτες: ~, δεν 
πρόκειται να λυθεί το κυκλοφοριακό µε ηµίµετρα ΣΥΝ. λαθεύω, απατώµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γελώ (-άω) < I.E. *gele- «λάµπω, γελώ» (δισύλλ. ρίζα), πβ. 
αρµ. calli «γέλια», ουαλ. galw «καλώ», αρχ. γερµ. kleini «λαµπρός», αγγλ. 
clean «καθαρός» κ.ά. Οµόρρ. γαλήνη (< *γαλάσ-να), αρχ. γλαϋξ (βλ.λ.), αρχ. 
γλη-νή «κόρη οφθαλµού» κ.ά. Μερικές φρ. απαντούν και σε ξέν. γλώσσες, λ.χ. 
γελώ κάτω από τα µουστάκια µου (πβ. γαλλ. rire dans ma barbe), γελώ µέχρι 
δακρύων (πβ. γαλλ. rire aux larmes), γελά καλύτερα όποιος γελά τελευταίος 
(πβ. γαλλ. rira bien cjui rira le dernier, αγγλ. he laughs best who laughs last) 
κ.ά.]. 

γελως (ο) {γέλ-ωτος, -ωτα | -ωτες, -ώτων} (λόγ.) το γέλιο: προπετής ~. [ΕΤΥΜ < 
ap5ç. γέλως, -ωτος < γελώ]. 

γελωτοποιός (ο) [αρχ.] ο επαγγελµατίας που στοχεύει στη διασκέδαση τού 
κοινού µε τις κωµικές κινήσεις και εκφράσεις του: ο ~ τού βασιλιά ΣΥΝ. 
παλιάτσος. — γελωτοποιία (η) [αρχ.]. 

γεµάτος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) γιοµάτος [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει χώρο κενό ή 
διαθέσιµο: ~ δρόµοι | αίθουσα | λεωφορείο | δοχείο || ~ δίχτυα (από ψάρια) || 
ασφυκτικά ~ δωµάτιο || δεν πρέπει να µιλάς µε το στόµα ~ ΣΥΝ. πλήρης ΑΝΤ. 
άδειος, κενός · 2. (ευφηµ.) παχουλός, ευτραφής: δεν είναι χοντρός, απλώς λίγο 
~! ΣΥΝ. εύσωµος. — (χαϊ-δευτ.) γεµατούλης, -α, -ι/-ικο κ. γεµατούτσικος, -η/-
ια, -ο (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ < µεσν. γεµάτος < αρχ. γέµω, που συνδ. µε τον οµηρικό 
αόρ. γέ-ντο «έλαβε» < *γέµ-στο < I.E. *gem- «λαµβάνω - γεµίζω», πβ. αρχ. 
σλαβ. zeti «κρατώ σφιχτά» κ.ά. Οµόρρ. γόµ-ωσις (-η)]. 

γεµίζω κ. (λαϊκ.) γιοµίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γέµισ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάτι) πλήρες, να είναι γεµάτο από (κάτι): ~ το ποτήρι νερό || (µτφ.) ~ το 
κεφάλι του ιδέες || τον γέµισε φιλοφρονήσεις | δώρα | ψευτιές ΣΥΝ. (λόγ.) πληρώ 
ΑΝΤ. αδειάζω- ΦΡ. (α) γεµίζω την κοιλιά µου (i) τρώω, χορταίνω (ii) 
ικανοποιώ τις υλικές µου ανάγκες: τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι δεν 
ενδιαφέρονται παρά πώς να γεµίσουν την κοιλιά τους (β) δεν µου γεµίζει το 
µάτι δεν µου εµπνέει εµπιστοσύνη: ο νέος συνάδελφος ~ · 2. ικανοποιώ, δίνω 
σε (κάποιον) το αίσθηµα τής πληρότητας: αυτή η δουλειά δεν µε γεµίζει · 3. 
βάζω σε (πυροβόλο όπλο) βλήµατα: ~ το τουφέκι ♦ 4. (αµετβ.) γίνοµαι 
γεµάτος (από κάτι): βάλε νερό στη στάµνα, µέχρι να γεµίσει || το ξενοδοχείο 
έχει γεµίσει (είναι πλήρες) || ~ ασφυκτικά από κόσµο || (µτφ.) ~ πίκρα | χαρά | 
αγαλλίαση | αυτοπεποίθηση | αγανάκτηση || ο αέρας γέµισε ιαχές || ο κόσµος 
έχει γεµίσει απατεώνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γέµω, βλ. 
λ. γεµάτος]. 

γέµιση (η) [1851] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το υλικό µε το οποίο γεµίζει 
κανείς (κάτι, κυρ. φαγητό): η ~ τής γαλοπούλας | για τις ντοµάτες (βλ. κ. λ. 
γεµιστός) ΣΥΝ. γέµισµα 2. η διαδικασία κατά την οποία γεµίζει κανείς (κάτι): η 
~ τού όπλου 3. (για όπλο) η τοποθέτηση βληµάτων ΑΝΤ. απογέµιση 4. γέµιση 
τού φεγγαριού η δεύτερη φάση τής περιόδου τής Σελήνης, κατά την οποία η 
ορατή από τη Γη επιφάνεια τής Σελήνης αυξάνεται ΣΥΝ. φέξη ΑΝΤ. χάση. 

γέµισµα (το) [µεσν.] {γεµίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η διαδικασία τού να γεµίζει 
κανείς (κάτι): το ~ τής βαλίτσας 2. το υλικό που τοποθε- 



γεµιστήρας 405 Γενεύη 
 

τούµε µέσα σε (κάτι): το ~ τής πίτας ΣΥΝ. γέµιση. 
γεµιστήρας (ο) [1840] 1. ειδική µεταλλική θήκη που περιέχει σφαίρες και η 

οποία τοποθετείται σε ειδική υποδοχή των φορητών πυροβόλων όπλων 2. το 
όργανο που χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση των βληµάτων µέσα στα 
πυροβόλα όπλα: κυλινδρικός | περιστρεφόµενος ~ ΣΥΝ. γοµωτήρας. Επίσης 
γεµιστήρα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. chargeoir]. 

γεµιστής (ο) [1858] ο στρατιώτης που είναι επιφορτισµένος µε την τοποθέτηση 
των βληµάτων µέσα στα πυροβόλα όπλα. 

γεµιοτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (φαγητό) που παρασκευάζεται µε γέµιση: ντοµάτες | 
µελιτζάνες | κολοκύθια | κοτόπουλο ~ 2. γεµιστά (τα) ψητά στον φούρνο 
ζαρζαβατικά (κυρ. ντοµάτες, κολοκύθια, µελιτζάνες και πιπεριές), που έχουν 
γεµιστά µε: ρύζι και µυρωδικά. 

γεµιτζής (ο) {γεµιτζήδες} (λαϊκ.) 1. παλιός και έµπειρος ναυτικός ΣΥΝ. 
θαλασσόλυκος 2. (ειρων.) πρόσωπο που δεν έχει σχέση µε τη θάλασσα και 
προσποιείται τον πολύξερο. {ETYM. < τουρκ. gemici «ναυτικός» < gemi 
«πλοίο»]. 

γεµολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την πιστοποίηση τής γνησιότητας 
πολύτιµων λίθων: ~ πιστοποιητικό. 

γεµολόγος (ο/η) ειδικός που ασχολείται µε την προέλευση, τις ιδιότητες, τη 
γνησιότητα των πολύτιµων λίθων. — νεµολονία (η). [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. gemmologist (< gem «πολύτιµος λίθος» < παλαιότ. γαλλ. gemme < λατ. 
gemma), νόθο συνθ.]. 

γεµοφεγγαρια (η) (λαϊκ.) η φάση τού κύκλου τής Σελήνης που είναι κοντά στην 
πανσέληνο ΑΝΤ. χασοφεγγαριά, λειψοφεγγαριά. Επίσης γεµοφέγγαρο (το). 
[ΕΤΎΜ. < γέµω (βλ.λ.) + φεγγάρια]. 

γέµω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (+γεν. | +από) είµαι γεµάτος από κάτι: 
η έκθεση που έγραψες γέµει λαθών ΣΥΝ. βρίθω. [ΕΤΎΜ. αρχ., βλ.λ. γεµάτος]. 

Γ.Ε.Ν. (το) Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. 
γεν (το) (συχνή ορθ. γιεν) {άκλ.} η νοµισµατική µονάδα τής Ιαπωνίας. [ΕΤΥΜ. 

< αγγλ. yen < ιαπων. 'en < κινεζ. yuan «στρογγυλός»]. 
Γενάρης (ο) (λαϊκ.) ο Ιανουάριος. —γεναριάτικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 

[ΕΤΥΜ. < Ιανουάριος, µε παρετυµολ. επίδραση τής λ. γέννα]. 
γενάρχης (ο) {γεναρχών} ο πρόγονος από τον οποίο ξεκινά ένα γένος 

ανθρώπων: 7ων, ο ~ των Ιώνων || Αβραάµ, ο ~ των Εβραίων ΣΥΝ. προ-πάτωρ. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < γένος + -άρχης < άρχω]. 

γενάτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει γενειάδα ΣΥΝ. µουσάτος, γενειοφόρος 
ΑΝΤ. αγένειος. 

Γ.Ε.Ν.Ε. (το) Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. 
γενεά (η) (λόγ.) η γενιά (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) περνάω (κάποιον) γενεές δε-

κατέσσερεις λέω πολλά πράγµατα εις βάρος κάποιου µε επιθετικό τρόπο (β) 
χάσµα γενεών βλ. λ. χάσµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεννώ, έθνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*gena- (δισύλλ. ρίζα) < I.E. *gen-, που µαρτυρείται στα οµόρρ. γέν-ος, γί-γνο-
µαι, γέν-να, γόν-ος κ.ά. Η λ. δήλωνε αρχικώς το σύνολο των µελών ενός 
γένους, που αναφερόταν κυρίως στους προγόνους και λιγότερο στους 
απογόνους. Έτσι, στη λ. γενεά συναντούµε και τις σηµ. «έθνος, φυλή - είδος», 
ενώ ήδη µτγν. είναι η χρονική χρήση της, ώστε να προσδιορίζει το σύνολο 
των ανθρώπων που ζουν σε ορισµένη χρονική περίοδο. Η φρ. γενεές 
δεκατέσσερεις ανάγεται στην Κ.∆., όπου στο πρώτο κεφάλαιο τού Ευαγγελίου 
τού Ματθαίου καταγράφεται η «Βίβλος γενέσεως Ίησοϋ Χριστού» χωρισµένη 
σε τρία τµήµατα, εκ των οποίων το καθένα αποτελείται από δεκατέσσε-ρεις 
γενεές]. 

γενεαλογία (η) [αρχ.] {γενεαλογιών} 1. η καταγραφή τής χρονικής διαδοχής 
των γενεών 2. ο κατάλογος όπου καταγράφεται η διαδοχή των γενεών. — 
γενεαλόγος (ο/η) [µτγν.], γενεαλογώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φρασεολογία. 

γενεαλογικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη γενεαλογία- ΦΡ. 
γενεαλογικό δέντρο | γενεαλογικός πίνακας το διάγραµµα που απεικονίζει τη 
γενεαλογία µιας οικογένειας. 

γενέθλιος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γέννηση: ~ ηµέρα | δώρα | πόλη | 
γη 2. γενέθλια (τα) {γενεθλίων} η επέτειος τής γέννησης και ο εορτασµός της: 
στα ~ του µαζεύτηκαν όλα τα παιδιά τής γειτονιάς || έχω ~ || τα ~ µου είναι τον 
Μάιο || δώρο | κάρτα γενεθλίων. [ΕΤΎΜ. αρχ. < γενέθλη «οικογένεια - 
γέννηση» < γενε- (<*gen~- (δισύλλ. ρίζα) < I.E. *gen-, βλ. κ. γίνοµαι, γένος) + 
-θλη (παραγ. επίθηµα)]. # 

γενειάδα (η) το µακρύ γένι: λευκή ~. [ΕΤΎΜ. < 
αρχ. γενειάς, -άδος < γένειον]. 

γενειάζω ρ. αµετβ. [µτγν.] 1. βγάζω γένια 2. (συνεκδ.) γίνοµαι άντρας, 
ενηλικιώνοµαι. 

γενειοφόρος, -ος, -ο [1874] αυτός που έχει γένια ή γενειάδα ΣΥΝ. γενάτος ANT. 
αγένειος. 

γένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η δηµιουργία: η ~ τού Σύµπαντος | 
ενός έργου τέχνης || «Η ~ τής τραγωδίας» (γερµ. Die Geburt der Tragödie, 
έργο τού Φρ. Νίτσε) ΣΥΝ. σχηµατισµός, γενεσιουργία· ΦΡ. εν τη γενέσει (έν 
τη γενέσει) την ώρα που γεννιέται (κάτι), κατά τη δηµιουργία του: το κακό 
πρέπει να χτυπιέται ~! 2. ΒΙΟΛ. η δηµιουργία οργανισµών από οργανική ή 
ανόργανη ύλη 3. Γένεσις (η) το πρώτο βιβλίο τής Π.∆., που αναφέρεται στη 
δηµιουργία τού ανθρώπου και τού κόσµου από τον θεό. Επίσης (αρχαιοπρ.) 
γένεσις ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γένεσις < γενε- < *gen~- (δισύλλ. ρίζα) < I.E. *gen, βλ. κ. γέν-
ος, γί-γνο-µαι. Η λ. Γένεσις χρησιµοποιήθηκε από τους Εβδοµή-κοντα ως 
ονοµασία τού πρώτου βιβλίου τής Α.Γ., ενώ η εβρ. ονοµασία είναι Bere'Sith 
«στην αρχή», από τις αρχικές λ. τού κειµένου: έν αρχή 

έποίησεν ό Θεός τον ούρανον και την γήν]. 
γενέσθαι (αρχαιοπρ.) να γίνει· στις ΦΡ. (α) τι µέλλει γενέσθαι (Κ.∆. Αποκάλ. 

1,19: γράψον ούνα είδες και α είσίν και α µέλλει γενέσθαι µετά ταύτα) τι 
πρόκειται να γίνει: ουδείς γνωρίζει ~ σε αυτή την υπόθεση (β) δεν είναι 
δυνατόν άλλως γενέσθαι δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά: πρέπει να δεχθούµε 
τους όρους που έθεσαν ~ (γ) το δέον γενέσθαι αυτό που πρέπει να γίνει. 
[ΕΤΥΜ. Απρφ. αορ. β' τού ρ. γίγνοµαι (βλ.λ.)]. 

γενεσιουργός, -ός, -ό αυτός που προκαλεί ή παράγει, που γεννά (κάτι): ~ αιτία.   
— γενεσιουργία (η) [µτγν.], γενεσιουργικός, -ή, -ό [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ουργός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < γένεσις + -ουργός < έργον]. 

γενέτειρα (η) {γενετειρών} η πόλη όπου κάποιος έχει γεννηθεί: το Μεσολόγγι 
ήταν η - τού Κ. Παλαµά || επέστρεψε στη ~ του πλούσιος και διάσηµος ΣΥΝ. 
ιδιαίτερη πατρίδα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *γενέ-τερ-_/α < *γενε- (δισύλλ. ρίζα) < I.E. *gen-, που απαντά 
και στις λ. γέν-ος, γί-γνο-µαι (βλ.λ.)]. 

γενετή (η) η γέννηση· ΦΡ. εκ γενετής (έκ γενετής, Οµήρ. ίλ. Ω 535) από τη 
στιγµή τής γέννησης: έχει αυτό το σηµάδι ~ || είναι ~ τυφλός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
γενε- (δισύλλ. ρίζα) < I.E. *gen-, που µαρτυρείται και στις λ. γέν-ος, γί-γνο-µαι 
(βλ.λ.)]. 

γενετήσιος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη διαδικασία αναπαραγωγής: ~ ορµές 
| ένστικτα | επιθυµία | πράξη | προσβολή τής - αξιοπρέπειας κάποιου µε ασελγείς 
πράξεις ΣΥΝ. σεξουαλικός, αφροδίσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. [ΕΤΎΜ. µτγν. < 
αρχ. γενετής «πατέρας», βλ. κ. γενετή]. 

γενετική (η) ΒΙΟΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος τής βιολογίας που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης τους µηχανισµούς και τις δοµές των κληρονοµικών 
χαρακτηριστικών και τής διαφοροποίησης των οργανισµών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. genetics]. 

γενετικός, -ή, -ό 1. ΒΙΟΛ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη γένεση (βλ.λ., σηµ. 2): 
~ υλικό | κύτταρο | τροποποίηση | αλλοιώσεις | ανάλυση | χαρακτηριστικά | 
µετάλλαξη | εξέταση (β) γενετική (η) βλ.λ. (γ) /ενετικός κώδικας η ακολουθία 
από βάσεις στην αλυσίδα τού D.N.A. και τού R.N.A., η οποία καθορίζει το 
είδος και τη σειρά των αµινοξέων κατά την πρωτεϊνοσύνθεση, λειτουργώντας 
έτσι ως γενετική πληροφορία, ως βιοχηµική βάση τής κληρονοµικότητας (δ) 
γενετική µηχανική ο επιστηµονικός κλάδος ο οποίος περιλαµβάνει τις 
τεχνικές που σχετίζονται µε τις µεταβολές στα χαρακτηριστικά ενός 
οργανισµού µε µεταφορά γονιδίων άλλου οργανισµού 2. ΓΛΩΣΣ. γενετική - 
µετασχηµατιστική γραµµατική γλωσσολογική θεωρία κατά την οποία οι 
προτάσεις που εµφανίζονται στον λόγο (επιφανειακή δοµή) είναι, µε µια πολύ 
γενική και αφηρηµένη έννοια, προϊόντα µετασχηµατισµών (> 
«µετασχηµατιστική γραµµατική») από άλλες βασικές προτάσεις (βαθεία δοµή) 
µε βάση γλωσσικούς µηχανισµούς και κανόνες που χαρακτηρίζονται για τον 
δηµιουργικό και παραγωγικό (> «γενετική γραµµατική») χαρακτήρα τους, που 
είναι έµφυτοι στην ανθρώπινη συνείδηση. — γενετΊΚ-a | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. génétique, άσχετο προς το µεσν. γενετικός «ο 
αναφερόµενος στη γενική πτώση», o όρ. γενετικός κώδικας είναι µετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. genetic code, όπως και οι όρ. γενετική - µετασχηµατιστική 
γραµµατική (< αγγλ. generative - transformational grammar), γενετική 
µηχανική (< αγγλ. genetic engineering)]. 

γενετική - µετασχηµατιστική γραµµατική. Έτσι αποδόθηκε στα Ελληνικά η 
«generative - transformational grammar» τού Αµερικανού γλωσσολόγου 
Noam Chomsky (γενν. 1928), που πρωτοεµφανίστηκε το 1957 µε το βιβλίο 
του Συντακτικές ∆οµές (Syntactic Structures). Η βάση τής θεωρίας τού 
Chomsky (Τσόµσκυ), που έκτοτε έχει κατά πολύ αλλάξει, είναι ότι η 
γλώσσα είναι ένας µηχανισµός έµφυτος στον άνθρωπο, ο οποίος 
ενεργοποιείται, συστηµατοποιείται και βελτιώνεται µε την πρακτική πείρα 
και αποσκοπεί στην παραγωγή και πρόσληψη των προτάσεων που 
χρειάζεται ο άνθρωπος στην επικοινωνία του. Πρόκειται για µια 
δηµιουργική γλωσσική ικανότητα που διακρίνει βιολογικά τον άνθρωπο 
από τα ζώα, µε την οποία γεννά, παράγει, δηµιουργεί (generative) ό,τι χρει-
άζεται στην επικοινωνία του. Η βασική δοµή τής πρότασης δεν είναι αυτή 
που τελικά εµφανίζεται στην οµιλία («επιφανειακή δοµή»), αλλά αυτή από 
την οποία ξεκινάει µια πρόταση («βαθεία δοµή» ή «υποκείµενη δοµή»), 
για να φτάσει να πάρει τη µορφή µε την οποία εµφανίζεται τελικά· π.χ. η 
φράση «η αντιµετώπιση τού προβλήµατος» ξεκινά από µια αρχική δοµή «ο 
Χ αντιµετωπίζει | αντιµετώπισε το πρόβληµα», η οποία και 
µετασχηµατίζεται (µετασχηµατιστική γραµµατική) στην τελική 
επιφανειακή δοµή. Με τον καιρό, η θεωρία τού Chomsky έγινε όλο και πιο 
αφηρηµένη, όλο και πιο επιφανειακή, περισσότερο σηµασιολογική από ό,τι 
ήταν στην αρχή, µε έντονα φορµαλιστικό (τυποκρατικό) χαρακτήρα, αλλά 
και µε µεγάλες δυνατότητες να φωτίσει και να ερµηνεύσει βασικά 
φαινόµενα τής (συντακτικής ιδίως) δοµής και λειτουργίας τής γλώσσας. 

γενετιστής (ο), γενετίστρια (η) {γενετιστριών} ΒΙΟΛ. επιστήµονας που έχει ως 
αντικείµενο τη γενετική (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
genetist]. 

Γενεύη (η) πόλη τής ∆. Ελβετίας στα σύνορα µε τη Γαλλία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
Genève < λατ. Geneva | Genava, αβεβ. ετύµου, πιθ. < κελτ. gan «εκβολή», 
επειδή βρίσκεται στο σηµείο όπου ξεκινά ο Ροδα-νός (Rhône). Ορισµένοι 
θεωρούν, ωστόσο, ότι το όνοµα συνδ. µε I.E. *gen- «καµπή» (> λατ. genu 
«γόνατο») εξαιτίας τού σχήµατος τής φε- 



γενηθήτω 406 γενναίος 
 

ρώνυµης λίµνης]. γενηθήτω ρ. να γίνει- µόνο στις ΦΡ. (α) γενηθήτω το θέληµα 
σου 
(από την Κυριακή προσευχή, βλ.λ.) να γίνει το θέληµα σου, ας πραγ-
µατοποιηθεί αυτό που θέλεις· συχνά σκωπτ. ή ειρων. προς κάποιον που 
εκφράζει µια επιθυµία ή απαίτηση (β) γενηθήτω φως! (Π.∆. Γέ-νεσις 1, 3: 
γενηθήτω φως και έγένετο φως) συχνά σκωπτ. σε περιπτώσεις συσκότισης λόγω 
διακοπής τού ηλεκτρικού ρεύµατος ή όταν ανάβει κάποιος ένα φως σε σκοτεινό 
χώρο· επίσης, ως προτροπή για διαλεύκανση µιας υπόθεσης. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
προστ. παθ. αορίστου τού ρ. γίγνοµαι]. ·γενής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό επιθέτων που σηµαίνουν: 1. προέλευση, σύσταση, τρόπο 
δηµιουργίας: ηφαιστειο-γε-νής, κοραλλιο-γενής, σεισµο-γενής 2. χρονική σειρά 
εµφάνισης, δηµιουργίας: πρωτο-γενής, δευτερο-γενής, υστερο-γενής. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πρωτο-γενής, συγ-γενής), 
που προέρχεται από το θ. γεν- τού ρ. γίγνοµαι (αόρ. έ-γεν-όµην), απαντά δε και 
σε ελληνογενή σύνθετα (λ.χ. γαλλ. endogène)]. 

·γενής: -γόνος. Τα παράγωγα των δύο αυτών λεξικών επιθηµάτων τής 
Ελληνικής είναι πολλά. Από µερικούς οµιλητές συγχέεται η χρήση τους, 
ενώ η σηµασία τους είναι διαφορετική (ετυµολογικώς είναι οµόρριζα, 
συνδεόµενα µε το γί(γ)νοµαι και µε άλλα παράγωγα, όπως γέν-ος, γεν-ικός, 
γένε-σις, γενε-ά, γόν-ος, γον-εύς κ.ά.): το -Υενής δηλώνει «αυτόν/αυτό που 
γίνεται/έγινε, που προκαλείται από κάτι», π.χ. ηφαιστειογενής σεισµός είναι 
ο σεισµός που προκαλείται από έκρηξη ηφαιστείου, λατινογενείς γλώσσες 
είναι οι γλώσσες (Ιταλική, Γαλλική, Ισπανική κ.ά.) που προήλθαν από τη 
Λατινική, πυριγενής (για πετρώµατα) αυτός που γίνεται από τη φωτιά, 
φαρµακογενής (για ασθένεια) αυτός που προέρχεται από φάρµακα· πβ. κ. 
εκρηξιγενής, σεισµογενής, ψυχογενής, εξωγενής, θεογενής, υστερογενής, 
ιζηµατογενής κ.λπ. Το -γόνος δηλώνει «αυτόν/αυτό που προκαλεί κάτι, που 
κάνει κάτι»: καρκινογόνες ουσίες είναι αυτές που προκαλούν καρκίνο, 
δακρυγόνος και ασφυ-ξιογόνος (βόµβες | αέρια) είναι αυτά που προκαλούν 
αντιστοίχως δάκρυα και ασφυξία· πβ. κ. παθογόνος, ζηµιογόνος, 
παραισθησιογόνος, σιελογόνος, βλεννογόνος κ.λπ. Με άλλα λόγια, το -γόνος 
έχει ενεργητική σηµασία (κάνω), ενώ το -γενής παθητική (γίνοµαι). 

γένι (το) {γεν-ιού | -ιών} 1. το σύνολο των τριχών τού προσώπου (κυρ. στα 
µάγουλα και στο πιγούνι των ανδρών), οι οποίες έχουν αφεθεί να µακρύνουν: 
άσπρο - || (κ. στον πληθ.) τον έπιασε από τα γένια || αφήνω γένια ΣΥΝ. µούσι 
2. (στον πληθ.) οι τρίχες που φυτρώνουν στο πρόσωπο: θέλεις ξύρισµα-έχεις 
~||~ τριών ηµερώνι || βγάζω ~|| του πάνε τα ~ || αραιά | σκληρά | ξανθά ~· ΦΡ. 
(παροιµ.) (α) όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια αυτός που έχει ευθύνες 
και προνόµια είναι εκείνος που πρέπει να αντιµετωπίζει τα ενδεχόµενα 
προβλήµατα (β) µόνο τού σπανού τα γένια δεν γίνονται βλ. λ. σπανός (γ) 
(παροιµ.) ο παππάς πρώτα τα γένια του βλογάει ο καθένας κοιτάζει 
(φροντίζει) πρώτα τον εαυτό του. — νενάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γένιν < αρχ. γένειον < *γενέΡ-ιον < γένυς, -υος «σαγόνι» < 
I.E. *genu- «πιγούνι», πβ. σανσκρ. januh, λατ. gena «µάγουλο», αγγλ. chin 
«πιγούνι», γερµ. Kinn κ.ά. Οµόρρ. γνά-θος (βλ.λ.). Η ετυµ. υπαγορεύει ως 
ορθότ. τη γρ. µε -ει (γένει). Ωστόσο, η ένταξη τής λ. στο ευρύτερο 
µορφολογικό παράδειγµα των ουδ. ουσ. σε -ι- (λ.χ. χέρι) οδήγησε στην 
ορθογράφησή του µε -ι-·πβ. κ. φιλί (αντί φιλεί < φίλε Γν)]. 

γενιά κ. γενεά (η) 1. οι άνθρωποι που έχουν κοινή οικογενειακή καταγωγή: 
αριστοκρατική | αρχοντική | βασιλική | εκλεκτή | ένδοξη | καταραµένη | 
ξεπεσµένη | υπερήφανη | ταπεινή ~ ΣΥΝ. σόι· ΦΡ. δεύτερη | τρίτη γενιά (i) τα 
εγγόνια | τα δισέγγονα: η δεύτερη γενιά των Ελλήνων τής Αµερικής (ii) (στην 
τεχνολογία) µηχανήµατα (Η/Υ, αυτοκίνητα κ.ά.) νεότερης ή παλαιότερης 
τεχνολογίας: κυκλοφόρησαν οι HI Υ τρίτης γενιάς 2. οι άνθρωποι που έχουν 
γεννηθεί την ίδια χρονική περίοδο και σε γενικές γραµµές έχουν ζήσει τα ίδια 
ιστορικά γεγονότα: η ~ τού '501 τού Πολυτεχνείου || η επαναστατικότητα τής ~ 
τού '601| διαφορετική | ελπιδοφόρα | νέα | χαµένη ~ || η (λογοτεχνική) ~ τού '30 
(Σεφέρης, Θεοτοκάς, Καραντώνης κ.ά.) || οι παραδόσεις τού λαού περνούν από 
~ σε ~ | από τη µια - στην ~ 3. χρονική περίοδος τριάντα περίπου χρόνων, όσο 
χρειάζεται δηλ. για να διαδεχθούν τα παιδιά τους γονείς τους στην ενεργό 
δράση: πέρασαν τρεις ~ και η ιστορία δεν ξεχάστηκε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γενεά (βλ.λ.)]. 

γενικά επίρρ. 1. χωρίς να λαµβάνονται υπ' όψιν λεπτοµέρειες ή εξαιρέσεις, 
σύµφωνα µε τα πιο βασικά σηµεία: ~ κοιµάµαι νωρίς· χθες έτυχε να κοιµηθώ 
µετά τα µεσάνυχτα || ~ δεν διαφωνώ- έχω µόνο ορισµένες επιφυλάξεις || βλέπω 
ένα θέµα ~ (όχι στις λεπτοµέρειες του) ΣΥΝ. σε γενικές γραµµές 2. σε σχέση µε 
το σύνολο, µε όλους: ~ αποδεκτό (αποδεκτό από όλους) || -Σου αρέσουν τα 
τριαντάφυλλα; — τα λουλούδια µού αρέσουν πολύ 3. όχι συγκεκριµένα, χωρίς 
να λαµβάνονται υπ' όψιν µεµονωµένες περιπτώσεις: ~ µιλάω- δεν έχω κανένα 
συγκεκριµένο πρόσωπο στον νου µου || ~ κι αόριστα. Επίσης γενικώς [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 

γενίκευση (η) [1849] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. το να γενικεύει 
κανείς, να θεωρεί (κάτι που παρατηρείται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις) ως 
γενικό, καθολικό γνώρισµα (όλων των αντίστοιχων περιπτώσεων): µην κάνεις 
γενικεύσεις- δεν εξελίσσονται τα πάντα µε τον ίδιο τρόπο σε όλες τις 
περιπτώσεις || το να λες ότι όλοι οι άντρες είναι ίδιοι κρίνοντας από µια-δυο 
περιπτώσεις αποτελεί αφελή ~ 2. η επέκταση: η ~ τού πολέµου | τής συζήτησης 
3. λειτουργία τής νόησης 

η οποία µαζί µε την αφαίρεση οδηγεί στην εύρεση κοινών γνωρισµάτων σε 
έναν γνωστικό τοµέα σχηµατίζοντας έτσι έννοιες, θεωρίες, νόµους, αρχές 
κ.λπ. — γενικευτικός, -ή, -ό [1862], γενικευτικ-ά 
/-ως επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. généralisation].  
γενικεύω ρ. µετβ. [1837] {γενίκευ-σα, -τηκα | -θηκα, -µένος} 1. θεωρώ (κάτι) 
που παρατηρείται σε µια συγκεκριµένη περίπτωση ως καθολικό 
χαρακτηριστικό όλων των αντίστοιχων καταστάσεων: µη γενικεύεις- ό,τι ισχύει 
για σένα δεν ισχύει για όλους! ΑΝΤ. ειδικεύω, εξειδικεύω 2. επεκτείνω: η 
συζήτηση | ο πόλεµος γενικεύτηκε ΣΥΝ. διευρύνω ΑΝΤ. περιορίζω 3. (µτχ. 
γενικευµένος, -η, -ο) αυτός που έχει γενικευτεί, που έχει επεκταθεί παντού: ~ 
σύγκρουση | πόλεµος σε ολόκληρη την περιοχή. — γενικεύσιµος, -η, -ο [1889]. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. généraliser]. 
γενικολογία (η) {γενικολογιών} λόγος που περιέχει γενικότητες, που δεν 

αναφέρεται σε κάτι µε συγκεκριµένο τρόπο: η απάντηση του ήταν γεµάτη 
γενικολογίες. 

γενικολόγος, -η, -ο αυτός που περιέχει γενικολογίες: ~ απάντηση ΑΝΤ. 
συγκεκριµένος, σαφής. — γενικόλογα) ρ. {-είς...}. 

γενικός, -ή, -ό 1. αυτός που ισχύει για όλες τις σχετικές περιπτώσεις, αυτός που 
αναφέρεται σε όλους: ~ κανόνας | αίτηµα | χαρακτηριστικά | αναστάτωση | 
εικόνα | διάλυση | πτώση τιµών | αµνηστία | πρόσταγµα | εποπτεία ΣΥΝ. 
καθολικός, κοινός, οικουµενικός ΑΝΤ. ειδικός, µερικός 2. αυτός που σχετίζεται 
µε το σύνολο οµάδας: το ~ συµφέρον || ~ επιστράτευση | απεργία 3. αυτός που 
δεν δίνεται µε λεπτοµέρειες, αυτός που αναφέρεται στα πιο βασικά: σε ~ 
γραµµές περάσαµε καλά || του έδωσε το ~ σχεδιάγραµµα για τις εργασίες 4. αυ-
τός που στερείται σαφήνειας: έχω απλώς - εικόνα τής κατάστασης ΣΥΝ. 
ασαφής, αόριστος ΑΝΤ. λεπτοµερής, συγκεκριµένος · 5. (για πρόσ.) (α) αυτός 
που είναι υπεύθυνος για τη συνολική λειτουργία εργασιακού ή άλλου 
οργανωµένου χώρου: ~ διευθυντής | γραµµατέας (β) Γενικός (ο) ο γενικός 
διευθυντής ή ο γενικός γραµµατέας · 6. ΓΛΩΣΣ. γενική (η) η πτώση των 
ονοµάτων, η οποία χρησιµοποιείται κατεξοχήν για να δηλώσει διάφορα είδη 
σχέσεων µεταξύ ονοµάτων, όπως την κτήση (~ κτητική: η τσάντα τής Όλγας), 
την προέλευση (~ τής προέλευσης: τσάι Κεϋλάνης), την αναφορά (~ τής 
αναφοράς (τα προβλήµατα τής κυκλοφορίας) κ.ά., καθώς και το έµµεσο 
αντικείµενο (δίνω τού Γιάννη το ποτήρι) και, σπα\ΊΟτερα, το άµεσο αντικείµε-
νο (της µοιάζει, µου χαµογέλασε). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικος, χοντρικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< γένος. Η λ. δήλωνε αρχικώς αυτόν που αναφέρεται στο γένος, που 
συγκεντρώνει τα βασικά χαρακτηριστικά τού γένους. Η σηµερινή σηµ. είναι 
µτγν. Η γενική πτώση ονοµάστηκε έτσι πιθ. επειδή δηλώνει µεταξύ άλλων το 
γένος. Κατ' άλλη άποψη, η ονοµασία της οφείλεται στο ότι παρέχει το θέµα 
τής λ., από όπου σχηµατίζονται όλα τα παράγωγα. Με αυτή τη σηµ. η λ. 
πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. genitive, γερµ. Genitiv κ.ά., µέσω τού 
λατ. genitivus, εσφαλµ. απόδοση αντί τού ορθοτ. generalis]. 

γενικότητα (η) {γενικοτήτων} 1. η αναφορά στο σύνολο, το να είναι κάτι 
γενικό: η ~ τού θέµατος | τού ζητήµατος ΣΥΝ. καθολικότητα 2. (συνεκδ.) ο 
λόγος που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σαφήνειας, συγκεκριµένης αναφοράς 
(σε κάτι): µου απάντησε µε γενικότητες και αοριστολογίες ΣΥΝ. ασάφεια ΑΝΤ. 
σαφήνεια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. généralité]. 

γενίτσαρος (ο) {γενιτσάρων} 1. ΙΣΤ. εξισλαµισµένος διά τής βίας χριστιανός, 
που εκπαιδευόταν για να γίνει στρατιώτης τού τουρκικού πεζικού κατά την 
Τουρκοκρατία 2. (µτφ.) άγριος διώκτης ή φανατικός αντίπαλος αυτών από 
τους οποίους προέρχεται. — γενιτσα-ρισµός (ο). [ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. 
yeniçeri «νέος στρατός»]. 

γέννα (η) {δύσχρ. γεννών} 1. η διαδικασία µε την οποία έρχεται στη ζωή, 
γεννιέται ένας νέος οργανισµός: εύκολη | κανονική | πρόωρη | πρώτη | 
φυσιολογική ~ ΣΥΝ. γέννηση, τοκετός 2. (συνεκδ.) το παιδί, ο γόνος: ~ σου 
είναι, φρόντισε το ΣΥΝ. γέννηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεννώ. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. 
ετύµου, πιθ. υποχωρητικός σχηµατισµός < *γεν-νά-ω (όπου το -να- αποτελεί 
πρόσφυµα, πβ. δάµ-νη-µι «δαµάζω»). Βλ. κ. γεννώ, γενναίος]. 

ΓεννάδΊος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ο 
Σχολάριος (1405-1472)· ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως µετά την 
Αλωση, ενάντιος τής ενώσεως Ανατολικής και ∆υτικής Εκκλησίας και 
συγγραφέας πολλών έργων ρητορικών, φιλοσοφικών, θεολογικών 3. όνοµα 
αρχιεπισκόπων, µητροπολιτών, κληρικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < αρχ. γεννάδας «ευγενής - γενναιόδωρος» (δωρ. τ.) < 
γέννα (βλ.λ.)]. 

γενναιοδωρία (η) [1866] {χωρ. πληθ.} 1. η προθυµία να προσφέρει κανείς 
απλόχερα, χωρίς υπολογισµούς ή φειδώ: η ~ του µας συγκίνησε ΑΝΤ. 
τσιγγουνιά 2. η διάθεση προσφοράς, βοήθειας προς τους άλλους: η ~ των 
αισθηµάτων του | τής ψυχής του. 

γενναιόδωρος, -η, -ο [1885] αυτός που είναι πρόθυµος να προσφέρει ή που 
προσφέρεται απλόχερα: ~ άνθρωπος | δωρεά | προσφορά ΣΥΝ. ανοιχτοχέρης, 
χουβαρντάς ΑΝΤ. τσιγγούνης, µίζερος. — γενναι-όδωρα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. généreux]. 

γενναιόκαρδος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει θαρραλέα ψυχή, γενναίο 
φρόνηµα: - παλληκάρι | πολεµιστής | αγωνιστής ΣΥΝ. γενναίος, παλληκαρήσιος 
ΑΝΤ. δειλός, λιγόψυχος. 

γενναίος, -α, -ο 1. αυτός που τον χαρακτηρίζει το θάρρος: ~ ψυχή | στρατιώτης | 
στάση | απόφαση | µέτρα ΣΥΝ. θαρραλέος, ανδρείος, εύ-ψυχος ΑΝΤ. δειλός · 2. 
αυτός που παρέχεται σε µεγάλη ποσότητα: ~ αµοιβή | χρηµατοδότηση | αύξηση 
ΣΥΝ. πλουσιοπάροχος ΑΝΤ. πενι- 
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χρός. — γενναί-α | -ως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεννώ, ειλικρινά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γενναίος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < γεννα-Γος < γέννα. Η λ. 
προσδιόριζε αρχικώς εκείνον που φέρει τα γνωρίσµατα τού γένους 
του· πβ. Αριστοτ. Ζώων 'Ιστορία 488b 19: ευγενές µεν έστι το εξ αγα-
θού γένους, γενναῖον δε τό µή έξιστάµενον (= που δεν αποµακρύνε-
ται, δεν αποκλίνει) εκ της αύτοϋ φύσεως. Βλ. κ. γέννα, γεννώ]. 

γενναιότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού γενναίου, η θαρ-
ραλέα στάση, το ψυχικό σθένος: η ~ των πολεµιστών ΣΥΝ. ανδρεία, 
παλληκαριά ANT. δειλία. 

γενναιόφρων, -ων, -ον {γενναιόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -
όνων) (λόγ.) αυτός που διαθέτει ευγενές φρόνηµα, που επιδεικνύει 
µεγαλοψυχία, ανωτερότητα: αποδείχθηκε - απέναντι στους αντιπά-
λους του ΣΥΝ. µεγαλόψυχος, γενναιόψυχος ANT. µικρόψυχος, µικρο-
πρεπής. — γενναιοφρόνως επίρρ. [1858], γενναιοφροσύνη (η) [1858]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γενναίος + -φρων, µεταπτωτ. βαθµ. τής λ. φρήν, φρε-
νός, πβ. ä-φρων, ταπεινό-φρων, σώ-φρωνκ.ά.]. 

γενναιόψυχος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που διακρίνεται από γενναιότητα, 
θάρρος ψυχής: ~ στάση ΣΥΝ. γενναίος, ανδρείος ΑΝΤ. µικρόψυχος, 
δειλός, φοβητσιάρης. — γενναιοψυχία (η) [1871]. 

γέννηµα (το) [αρχ.] {γεννήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ό,τι έχει γεννηθεί 
ή δηµιουργηθεί: ~ τής φαντασίας του ΣΥΝ. προϊόν, πλάσµα, αποκύη-
µα, δηµιούργηµα 2. ο γόνος, το τέκνο- ΦΡ. γέννηµα (και) θρέµµα βλ. 
λ. θρέµµα 3. (συνεκδ., συνήθ. στον πληθ.) ό,τι παράγει η γη, κυρ. τα 
σιτηρά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεννώ. 

γέννηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. ο ερχοµός στη 
ζωή ενός νέου οργανισµού, η γέννα: οι ~ ξεπέρασαν φέτος τους θα-
νάτους || έλεγχος των - για την καταπολέµηση τού υπερπληθυσµού (βλ. 
κ. λ. µαλθουσιανισµός) || έτος | τόπος | ηµεροµηνία | χρονολογία 
γεννήσεως || (ειδικότ. για τα θεία πρόσωπα) η ~ τού Κυρίου | τής Θε-
οτόκου || η θεία - 2. (µε κεφ.) (α) εικονογραφικό θέµα που αναπαρι-
στά τη Γέννηση τού Ιησού Χριστού (β) (συνεκδ.) ναός αφιερωµένος 
στη Γέννηση τού Κυρίου 3. (συνεκδ.-µε κεφ.) (η) τα Χριστούγεννα: 
τροπάρια τής Γεννήσεως 4. (µτφ.) η εµφάνιση καινούργιου πράγµα-
τος: η ~ τού ναζισµού στην Ευρώπη || η ~ µιας νέας καλλιτεχνικής τά-
σης || η ~ ενός έθνους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

γεννησιµιό (το) (λαϊκ.) η γέννηση· στη ΦΡ. από γεννησιµιού από τη 
στιγµή που γεννήθηκε, εκ γενετής: είναι τυφλός ~ του. [ΕΤΥΜ. < 
*γεννησιµ-αίος < αρχ. γέννησις, πβ. κ. αναδεξιµιός]. 

γεννητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διαδικασία αναπαρα-
γωγής και γέννησης ενός είδους: ~ αδένες | όργανα | µόρια | ορµόνες 
| σύστηµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γεννώ, o όρ. γεννητικά όργανα είναι ελληνογενής (< 
γαλλ. organes génitaux), ενώ ο όρ. γεννητικές ορµόνες είναι µετάφρ. 
δάνειο (< γαλλ. hormones sexuelles), o όρ. γεννητικό σύστηµα είναι 
απόδ. τού γαλλ. appareil génital (de l'homme)]. 

γεννητικότητα (η) [1889] {χωρ. πληθ.} 1. η δυνατότητα ενός είδους 
να αναπαράγεται · 2. ο αριθµός γεννήσεων (σε περιοχή ή χώρα): 
απογοητευτική | χαµηλή | υψηλή ~. [ΕΤΥΜ. o δηµογραφικός όρ. είναι 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. natalité]. 

γεννήτορας (ο) {γεννητόρων} αυτός που γεννά, που δηµιουργεί νέα 
ζωή, ο γονέας. Επίσης (αρχαιοπρ.) Υεννήτωρ [αρχ.] {γεννήτορος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γεννήτωρ, -ορός < γεννώ}. 

γεννητούρια (τα) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.-εκφραστ.) η γέννηση: είχαµε ~ 
χθες- η αδελφή µου έκανε γυιο! ΣΥΝ. γέννα, τοκετός. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
*γεννητήρια < αρχ. γεννώ]. 

γεννήτρα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) αυτή που γεννά, η µη-
τέρας ~ γη (βλ. λ. γεννήτορας). 

γεννήτρια (η) {γεννητριών} µηχανή που µετατρέπει τη µηχανική 
ενέργεια σε ηλεκτρική: ~ παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος | χαρα-
κτήρων (που παράγει και τυπώνει γράµµατα | χαρακτήρες σε φιλµ). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. génératrice]. 

γεννοβολώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {γεννοβολάς... | γεννοβόλησα) (εκφρα-
στ.) γεννώ συνέχεια παιδιά. — γεννοβόληµα (το). [ΕΤΥΜ. < γεννώ 
+ -βολώ < βολή, πβ. ρ. βάλλω]. 

γεννοφάσκια (τα) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) τα πανιά µε τα οποία 
τυλίγουν τα µωρά µόλις γεννηθούν ΣΥΝ. σπάργανα, φασκιές· ΦΡ. από 
τα γεννοφάσκια του από πολύ µικρή ηλικία, από τότε που γεννήθη-
κε: τον ξέρω ~. 

γεννώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {γεννάς... | γένν-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 
1. φέρω στον κόσµο (νέο οργανισµό): ~ παιδιά || η κότα γεννάει αβγά 
ΣΥΝ. τίκτω· ΦΡ. (α) ο άνδρας γεννά και η γυναίκα τίκτει ο άνδρας γο-
νιµοποιεί και η γυναίκα φέρει στον κόσµο το παιδί (β) (εµφατ.) όπως 
τον | τη γέννησε η µάννα του | της γυµνός, χωρίς ρούχα: στάθηκε 
µπροστά του γυµνή, όπως τη γέννησε η µάννα της (γ) (µτφ.) έχω γεν-
νήσει (κάποιον) καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά (κάποιον): ξέρω πού 
το πας- σ' έχω γεννήσει εγώ! (δ) (µτφ.) αλλού τα κακαρίσµατα κι αλ-
λού γεννούν οι κότες βλ. λ. κότα 2. (µτφ.) κάνω (κάτι) να υπάρξει, 
δηµιουργώ, προκαλώ: η φτώχια γεννά γκρίνια || η στάση του µου γεννά 
υποψίες 3. (ειδικότ.) συλλαµβάνω νοητικά- παράγω µε τη σκέψη 
(κάτι νέο): το µυαλό του γεννά έξυπνες ιδέες ΣΥΝ. δηµιουργώ, επινοώ-
(µεσοπαθ. γεννιέµαι) 4. έρχοµαι στον κόσµο, αποκτώ υπόσταση: ο Ν. 
Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 18 Φεβρουαρίου 18831| ~ 
µε καισαρική τοµή || γεννήθηκε µε ένα ανατοµικό πρόβληµα 5. (µτφ.) 
προκύπτω: τα κράτη που γεννήθηκαν από τη διάλυση τής Σοβιετικής 
Ένωσης || τα προβλήµατα που γεννήθηκαν µε την επανεµφάνιση τού 
εθνικισµού ΣΥΝ. δηµιουργούµαι 6. είµαι από τη φύση µου: γεννιέσαι 
έξυπνος· δεν γίνεσαι. 7. (µτχ. γεννηµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει 
έµφυτη συγκεκριµένη ιδιότητα, ικανότητα: ~ µουσικός (β) (κατ' επέ-
κτ.) αυτός που φέρει σε µεγάλο βαθµό συγκεκριµένη ιδιότητα, ικα- 

νότητα, πολύ επιδέξιος: ~ απατεώνας || ~ να γοητεύει (γ) αυτός που 
από τη φύση του (φαίνεται να) προορίζεται για κάτι: ~ να χάνει (αυ-
τός που διαρκώς χάνει) || ~ νικητής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηµιουργώ. [ΕΤΥΜ 
< αρχ· γεννώ (-άω), αβεβ. ετύµου, πιθ. < *γεν-να-ω (όπου το -vö- 
αποτελεί πρόσφυµα, πβ. δάµ-νη-µι «δαµάζω») < γέννα < I.E. *gen-, 
που απαντά και στη λ. γέν-ος. Βλ. κ. γέννα, γενναίος]. 

γεννώ - γίνοµαι - τίκτω. Υπάρχει ετυµολογική σχέση ανάµεσα στη 
ρίζα τού ουσιαστικού γέν-ος (έ-γεν-όµην, γί-γν-οµαι > γί-ν-οµαι) 
και στο ρήµα γεννώ, που µε εξαίρεση το -νν- φαίνεται να έχουν 
µορφολογική και σηµασιολογική σχέση; Βάση τού όλου συστήµα-
τος πρέπει να είναι η ρίζα γεν-. Από το γενεά προήλθε πιθ. η εξής 
εξέλιξη: *γενεα-ιος > γενναίος (ο διπλασιασµός τού -νν- από συµ-
φωνική προφορά τού -ε-) > γέννα > γεννώ. Ίσως να σχηµατίστηκε 
και γεν-νά-ω, όπως δαµ-νά-ω | δάµνηµι «δαµάζω» ή ακόµη να πρό-
κειται για εκφραστικό διπλασιασµό τού -ν- (γεν- > γενν-). Οπωσ-
δήποτε, ήδη στους µεταγενέστερους χρόνους επήλθε ορθογραφική 
σύγχυση ανάµεσα στους δύο σχηµατισµούς: γέννηµα και γένηµα, 
εγενήθην και εγεννήθην κ.λπ. Κανονικά µε -νν- γράφεται ό,τι προ-
έρχεται από το γεννώ και µε -ν- ό,τι προκύπτει από το γί(γ)νοµαι - 
γένος. 
γεννώ - τίκτω. Αρχικά (στην αρχαία και τη λόγια γλώσσα) γινό-
ταν διάκριση στη χρήση των δύο ρηµάτων. Το τίκτω χρησιµοποιό-
ταν για τις γυναίκες (Η κ. Γεωργίου έτεκε χθες άρρεν), ενώ το γεν-
νώ για τους άνδρες (o πατέρας του ενέννησε δύο παιδιά που δεν 
ζουν σήµερα). Σήµερα η χρήση τού τίκτω έχει σχεδόν εκλείψει, 
χρησιµοποιείται δε το γεννώ και για τις δύο περιπτώσεις. 

Γένοβα κ. Γένουα [µεσν.] (η) πόλη και λιµάνι τής Β∆. Ιταλίας. — 
Γενοβέζος κ. Γενουάτης (ο), Γενοβέζα κ. Γενουάτισσα (η), γενοβέζι-
κος, -η, -ο κ. γενουάτικος 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. Γένουα | Γένουβα < ιταλ. Genoa | Genova (παλαιότ. 
Genua), αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται σε I.E. *gen- «κάµπτω, λυγίζω»]. 

γενοκτονία (η) {γενοκτονιών} η προσχεδιασµένη, συστηµατική και 
ολοκληρωτική εξόντωση φυλής ή έθνους: η ~ των Αρµενίων από τους 
Τούρκους || η ~ των Εβραίων από τους Ναζί. [ΕΤΥΜ. < γένος + -
κτονία < κτείνω «φονεύω»]. 

γένοµαι ρ. → γίνοµαι 
ΓΕΝ.Ο.Π.-∆.Ε.Η. (η) Γενική Οµοσπονδία Προσωπικού - ∆.Ε.Η. 
γένος (το) {γέν-ους | -η, -ών} 1. η οικογενειακή καταγωγή: βασιλικό | 

ένδοξο ~ ΣΥΝ. σόι, γενιά, καταγωγή 2. (κατ' επέκτ.) το σύνολο των αν-
θρώπων που έχουν κοινή καταγωγή: ελληνικό ~ (έθνος) 3. (ειδικότ.) 
Γένος (το) η φυλή των Ελλήνων: η µεγάλη τού Γένους Σχολή (βλ. λ. 
σχολή) || οι αγώνες | οι θυσίες | οι διδάσκαλοι τού ~ ΣΥΝ. ελληνισµός 
4. κατηγορία ανθρώπων που µοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό: 
το ~ των εµπόρων | των ποιητών ΣΥΝ. (κακόσ.) σινάφι 5. ΒΙΟΛ. κατη-
γορία για την ταξινόµηση των ζωντανών οργανισµών, υποδιαίρεση 
τής οικογένειας, η οποία περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα όµοια ή 
συγγενικά είδη: το ανθρώπινο ~ || το γιασεµί (γιάσµινον το φαρµα-
κευτικόν) είναι είδος φυτού που ανήκει στο ~ Γιάσµινον (Jasminum) 
6. ΓΛΩΣΣ. (α) γραµµατικό γένος γραµµατική υποκατηγορία τού ονό-
µατος (ουσιαστικών, επιθέτων, άρθρων, µετοχών, αντωνυµιών) βάσει 
τής οποίας τα ονόµατα διακρίνονται µορφολογικώς σε αρσενικά, θη-
λυκά και ουδέτερα: η λέξη «τοίχος» είναι αρσενικού γένους, η λέξη 
«αυλή» θηλυκού γένους και η λέξη «µολύβι» ουδετέρου γένους (β) 
φυσικό γένος διάκριση φύλου που υπάρχει µόνο στα έµψυχα ονό-
µατα, τα οποία διακρίνονται σε άρρενα (αρσενικά) και θήλεα (θηλυ-
κά) 7. ΦΙΛΟΣ, (α) έννοια γένους κάθε ευρύτερη έννοια σε σχέση µε 
τις στενότερες, τις οποίες περιέχει στο πλάτος της (β) προσεχές γέ-
νος βλ. λ. προσεχής · ΦΡ. εν γένει γενικά, συνολικά: η ~ απόδοση του 
στα µαθήµατα είναι ικανοποιητική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< I.E. *gen-, πβ. σανσκρ. jânas, λατ. genus, γαλλ. genre, ισπ. genero, 
hermano «αδελφός» (< λατ. germanus), γοτθ. kuni, αγγλ. kind «είδος», 
kin «φυλή», γερµ. Kind «παιδί» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γί-γν-οµαι, γένε-σις 
(-η), γενε-ά, γενέ-θλιος, γεν-νώ, γεν-ναῖος, γεν-ικός, γόν-ος, γον-εύς 
(-έας), γνή-σιος, νεο-γνό(ν)]. 

γένος φυσικό - γένος γραµµατικό. Κύριο χαρακτηριστικό των 
ονοµάτων τής Ελληνικής (ουσιαστικών, επιθέτων, άρθρων και επι-
θετικών αντωνυµιών) είναι ότι προσδιορίζονται ως προς το γένος. 
Υπάρχουν δύο είδη γένους: το φυσικό γένος (sexus) και το γραµ-
µατικό γένος (genus). ∆ιάκριση φυσικού γένους υπάρχει µόνο στα 
έµψυχα ονόµατα, τα οποία και διακρίνονται σε άρρενα (αρσενικά) 
και θήλεα (θηλυκά): πατέρας - µητέρα, άντρας - γυναίκα, γυιος -
κόρη, θείος - θεία, διευθυντής - διευθύντρια, σκύλος - σκύλα, λέ-
οντας - λέαινα, βασιλιάς - βασίλισσα, φιλόλογος (ο) - φιλόλογος 
(η), επιστάτης - επιστάτισσα, δικηγόρος (ο) - δικηγορίναΙδικηγόρος 
(η). Προκειµένου για τα άψυχα ονόµατα, ισχύει η διάκριση 
γραµµατικού γένους, η διάκριση σε αρσενικά, θηλυκά και ουδέ-
τερα. Λέµε ο ουρανός, η θάλασσα, το δέντρο· ο πίνακας, η πόρτα, 
το παράθυρο· ο κήπος, η αυλή, το σπίτι· ο µήνας, η µέρα, το λεπτό' 
ο θόρυβος, η σιωπή, το άγχος· ο θώρακας, η καρδιά, το αίµα- ο χα-
ρακτήρας, η αγάπη, το µίσος· ο γενναίος, η γενναία, το γενναίο- ο 
καλός, η καλή, το καλό κ.ο.κ. Η διάκριση σε αρσενικά, θηλυκά και 
ουδέτερα είναι εγγενής στα άψυχα ονόµατα (ενυπάρχει σε αυτά, 
όντας συµβατικά προκαθορισµένη), δεν παίζει δε κανέναν άλλο 
ρόλο από το να διευκολύνει τη συµφωνία των συντακτικών όρων 
µέσα στην πρόταση: συµφωνία προσδιορισµού και ονόµατος (ο νέ-
ος διευθυντής - η νέα εφηµερίδα - το νέο φάρµακο· αυτός ο πίνα-
κας - εκείνη η µέρα - το δικό του σπίτι· χρήσιµες πληροφορίες - 



γενότυπος 408 γέρνω 
 

γρήγορα αυτοκίνητα - αυστηρούς νόµους - εκείνες τις δύσκολες εποχές - αυτούς 
τους υπέροχους ανθρώπους κ.λπ.). 

γενότυπος (ο) → γονότυπος 
Γένουα (η) → Γένοβα 
γεντιανή (η) ποώδες φυτό µε άνθη κίτρινα, γαλάζια ή πορφυρά, που φυτρώνει 

σε ορεινές περιοχές και έχει φαρµακευτικές ιδιότητες. [ETYM. αρχ. (ήδη στον 
Ηρόδοτο). Οι αρχαίοι πίστευαν ότι το φυτό οφείλει την ονοµασία του στον 
βασιλιά τής Ιλλυρίας Γένθιο, αφού ευδοκιµούσε κυρ. στις Αλπεις. Η άποψη 
αυτή δεν στερείται βάσεως]. 

γενώ (να/θα) ρ. → γίνοµαι 
γένωµα (το) {γενώµατος | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το γονιδίωµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Genom < gen- (< αρχ. γένος) + -om (< επίθηµα 
-ώµα)]. 

γεράζω ρ. → γερνώ 
Γεραίρω ρ. µετβ. (λόγ.-σπάν.) αποδίδω τιµές σε (κάποιον): κάθε γενεά γεραίρει 

τους αγωνιστές που έχυσαν το αίµα τους για την ελευθερία τής χώρας ΣΥΝ. 
δοξάζω, τιµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άθλος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *γεράρ-jω, βλ. κ. γεραρός]. 

γερακάρης (ο) {γερακάρηδες} ο εκγυµναστής γερακιών για το κυνήγι. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. ίερακάριος < αρχ. ίέραξ «γεράκι»]. 

γέρακας (ο) → γεράκι 
γεράκι (το) {γερακ-ιού | -ιών} (κοινό όν. κ. για το αρσ. κ. το θηλ. πτηνό) 1. 

αρπακτικό πουλί µε κοντό γαµψό ράµφος, µακριές µυτερές φτερούγες και 
µακριά γαµψά νύχια: κυνήγι µε - 2. (µτφ.) ο κρατικός αξιωµατούχος που είναι 
υπέρ τής φιλοπόλεµης πολιτικής. Επίσης γέρακας (ο), γερακίνα (η) [µεσν.]. — 
γερακήσιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. γεράκων < µτγν. *ίεράκιον, υποκ. τού 
αρχ. ίέραξ | ϊρηξ < *FipOtK-ç, που ίσως συνδ. µε το ρ. (Ε)ίεµαι «εξορµώ, 
ρίχνοµαι», o τ. ίέραξ (µε δασεία και -έ-) πιθ. οφείλεται σε παρετυµολ. 
επίδραση τού ιερός. Η χρησιµοποίηση από παλιά των γερακιών στο κυνήγι 
και η απεικόνιση τους στα διακριτικά των στρατιωτικών στολών οδήγησε στη 
ση_µ. τού «φιλοπόλεµου αξιωµατούχου»]. 

γεραλεος, -α, -ο → γηραλέος 
γεράµατα (τα) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) η γεροντική ηλικία: βαθιά | έρηµα | µαύρα 

— ΦΡ. (α) (µε) παίρνουν τα γεράµατα φθάνω στη γεροντική ηλικία ή γίνοµαι 
ανήµπορος (β) καλά γεράµατα! ευχετ. για ήσυχα γηρατειά και µε τα λιγότερα, 
κατά το δυνατόν, προβλήµατα (γ) τώρα στα γεράµατα, µάθε γέρο γράµµατα 
για κάποιον που σε µεγάλη ηλικία χρειάζεται να αλλάξει συνήθειες και τρόπο 
ζωής ή αποφασίζει να µορφωθεί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γηράµατα, πληθ. τού γήραµα < αρχ. γηρώ (-άω) «γερνώ» < 
γήρας]. 

Γεράνεια (τα) [αρχ.] {Γερανείων} όρος τής ΝΑ. Στερεάς Ελλάδας µεταξύ των 
νοµών Αττικής και Κορινθίας. 

γεράνι (το) {γεραν-ιού | -ιών} ποώδες φυτό µε ποικιλόµορφα φύλλα και 
διάφορες χρωµατικές αποχρώσεις τού άνθους του (ροζ, κόκκινα, λευκά), ο 
καρπός τού οποίου µοιάζει µε το ράµφος τού πτηνού γερανός και 
καλλιεργείται σε κήπους και γλάστρες ως καλλωπιστικό ΣΥΝ. πελαργόνι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γεράνιον < αρχ. γερανός, επειδή ο καρπός τού φυτού µοιάζει 
µε το ράµφος τού γερανού]. 

γερανογέφυρα (η) {δύσχρ. γερανογεφυρών} ανυψωτική και µεταφορική 
συσκευή που µπορεί να µετακινεί βαριά αντικείµενα οριζοντίως και καθέτως 
στις ακµές υποθετικού παραλληλεπιπέδου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Kranbrücke]. 

γερανός (ο) 1. µεγάλο υδρόβιο αποδηµητικό πουλί µε µακριά πόδια, µακρύ 
ράµφος και λαιµό · 2. µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για την ανύψωση και 
µετακίνηση βαρέων αντικειµένων, ενώ αυτά αιωρούνται από ειδικό άγκιστρο 
(βίντσι) ΣΥΝ. βαρούλκο- (συνεκδ.) 3. το όχηµα που περιλαµβάνει και 
µεταφέρει το παραπάνω µηχάνηµα: ο ~ τής Τροχαίας σήκωσε τα αυτοκίνητα 
που είχαν σταθµεύσει παράνοµα 4. µηχάνηµα που χρησιµοποιείται από τις 
πυροσβεστικές αντλίες για την εκτόξευση από ψηλά ποσοτήτων νερού πάνω 
στη φωτιά. — (υποκ.) γερανάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γερανός< I.E. *ger- «κραυγάζω», πβ. σανσκρ. jâratê «θο-
ρυβεί», λατ. grus «γερανός», γαλλ. grue, αγγλ. crane, crow «κουρούνα, 
κράζω», γερµ. Kran «γερανός», krähen «κραυγάζω» κ.ά. Η ονοµασία 
προσδιορίζει και το ανυψωτικό µηχάνηµα λόγω τής οµοιότητας τού βραχίονα 
του µε το ράµφος τού πτηνού]. 

γερανοφόρος, -ος, -ο 1. αυτός που µεταφέρει γερανό (σηµ. 2) 2. γερανοφόρο 
(το) το όχηµα που µεταφέρει γερανό. 

Γεραρός, -ά, -ό (αρχαιοπρ.) αυτός που αξίζει τον σεβασµό: οι καθηγητές τής 
γεραράς των Φιλοσόφων Σχολής ΣΥΝ. αξιοσέβαστος.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άθλος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *γέραρ, παράλλ. τ. τού ουσ. γέρας (βλ.λ.)]. 

γέρας (το) (γέρα-ος κ. -ως | χωρ. γεν. κ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) το βραβείο, το 
έπαθλο: πολύτιµο ~ για την προσφορά του στο έθνος ΣΥΝ. αριστείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. άθλος. 
[ETYM. αρχ. < I.E. *ger- «γηράσκω, ωριµάζω», πβ. σανσκρ. jiryati «γερνάει, 
εξασθενεί», αρχ. σλαβ. zirëti «ωριµάζω», γερµ. kerl «ανθρωπάκος», αγγλ. 
churl «γεωργός, αγροίκος». Οµόρρ. γέρ-ων (-ος), γερ-αρός, γήρ-ας, γραία κ.ά. 
Εκτός από τη σηµ. τής µεγάλης ηλικίας, η λ. γέρας περιέγραψε επίσης και την 
τιµητική θέση που επιφυλασσόταν στους ηλικιωµένους. Η σηµ. «αριστείο, 
έπαθλο» είναι ήδη οµηρική]. 

Γεράσιµος (ο) {-ου κ. -ίµου) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: Αγιος 
~ ο νέος ασκητής ο εν Κεφαλληνία 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
Γεράσιµος «τιµηµένος, βραβευµένος» < αρχ. γέρας «αριστείο, έπαθλο»]. 

Γερασιµούλα (η) γυναικείο όνοµα. 
γερατειά (τα) → γηρατειά 
γέρικος, -η, -ο (όχι για πρόσ.) 1. αυτός που έχει γεράσει, που είναι µεγάλης 

ηλικίας: ~ ζώο | πλάτανος ΣΥΝ. γηραλέος 2. αυτός που έχει τα 
χαρακτηριστικά τής προχωρηµένης ηλικίας, αυτός πάνω στον οποίο φαίνονται 
τα σηµάδια τού χρόνου: ~ δέρµα | πρόσωπο. 

γέρµα (το) {γέρµ-ατος | -ατα, -άτων} (λογοτ.) η δύση τού ηλίου, το 
ηλιοβασίλεµα ΑΝΤ. χάραµα. [ΕΤΥΜ. < γέρνω}. 

γερµαναράς (ο) {γερµαναράδες} (µειωτ.) ο Γερµανός. 
Γερµανία (η) (γερµ. Bundesrepublik Deutschland = Οµοσπονδιακή 

∆ηµοκρατία τής Γερµανίας) οµοσπονδιακό κράτος τής Κ. Ευρώπης µε 
πρωτεύουσα το Βερολίνο, επίσηµη γλώσσα τη Γερµανική και νόµισµα το 
γερµανικό µάρκο (2002: ευρώ). — Γερµανός (ο) [µτγν.], Γερµανίδα (η), 
γερµανικός, -ή, -ό (βλ.λ.), Γερµανικά (τα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Germania < Germani «Γερµανοί», κελτ. προελ. (συνδ. 
µε σανσκρ. gharmâ- «θερµός») και ίσως οφείλεται στην προέλευση των 
Κελτών (που πρώτοι κατέκτησαν τα σηµερινά γερµ. εδάφη) από περιοχές µε 
θερµά κλίµατα. Έχει επίσης προταθεί η αναγωγή σε κελτ. λ. µε τη σηµ. 
«γειτονικοί λαοί» (πβ. αρχ. ιρλ. gair «γείτονας» + maon «λαός») ή ακόµη και 
στις αρχ. γερµ. λ. gerì «ακόντιο», man «άνθρωπος». Η γερµ. ονοµασία 
Deutschland «χώρα των Γερµανών» προέρχεται από το εθνωνύµιο 
Deutsche(r) «Γερµανός» < επίθ. deutsch (πβ. ελλην. Τεύτων) < µέσ. γερµ. 
diutsch < αρχ. γερµ. diot «λαός» και χρησιµοποιείται ήδη από τον 12ο αι.] 

γερµανικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Γερµανία ή τους 
Γερµανούς: ~ γλώσσα | πόλη | αυτοκίνητο | ενοποίηση || ~ κατοχή (η περίοδος 
1941-44, κατά την οποία η Ελλάδα ήταν υπό την κατοχή των Γερµανών) 2. 
αυτός που χαρακτηρίζει τους Γερµανούς: ~ πειθαρχία | ακρίβεια | οργάνωση- 
ΦΡ. (αργκό) ΣΤΡΑΤ. γερµανικό νούµερο η βάρδια σκοπού ή θαλαµοφύλακα 
στις δυσκολότερες ώρες (2-4 π.µ.) · 3. ΓΛΩΣΣ. γερµανικές γλώσσες κλάδος 
των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την 
Αγγλική, τη Γερµανική, την Ολλανδική/Φλαµανδική, τα Αφρικάανς, τις 
σκανδιναβικές γλώσσες (∆ανική, Νορβηγική, Σουηδική, Ισλανδική), τη 
Φριζική, καθώς και νεκρές γλώσσες (π.χ. Γοτθική, Παλαιά Σαξονική κ.ά.) 4. 
ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα και την πρώιµη µεσαιωνική περίοδο) αυτός που 
σχετίζεται µε τους λαούς που µιλούσαν κάποια από τις γερµανικές γλώσσες: ~ 
φύλα (π.χ. Βησιγότθοι, Οστρογότθοι, Βάνδαλοι κ.ά.). 

γερµάνιο (το) [1887] {γερµανίου} ΧΗΜ. στοιχείο (σύµβολο Gè) αργυ-
ρόγκριζου χρώµατος, το οποίο χρησιµοποιείται σε ηλεκτρονικές κατασκευές 
λόγω των ιδιοτήτων του ως ηµιαγωγού (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού νεολατ. Germanium, από το όνοµα τής πατρίδας 
(Γερµανία) τού χηµικού C. Winkler, ο οποίος πρώτος αποµόνωσε και 
µελέτησε το στοιχείο αυτό]. 

γερµανοτσολιάς (ο) {γερµανοτσολιάδες} (κακόσ.) ο ταγµατασφα-λίτης (βλ.λ.). 
γερµανόφιλος, -η, -ο [1859] 1. αυτός που θαυµάζει τη Γερµανία και τον 

πολιτισµό της 2. (για πολιτικούς σε θέσεις εξουσίας) αυτός που εφαρµόζει 
πολιτική που εξυπηρετεί τα συµφέροντα τής Γερµανίας. — γέρµανοφιλία (η) 
[1892]. 

γερµανόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
γερµάς (ο) -> γιαρµάς 
γερνώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γερνάς... | γέρασ-α, -µένος} ♦ (α-µετβ.) 1. 

γίνοµαι γέρος: γέρασε πριν (απ') την ώρα του ΣΥΝ. µε παίρνουν τα χρόνια 2. 
(συνεκδ. για κράτη) παρουσιάζω πρόβληµα δηµογραφικό, αυξάνεται ο 
αριθµός των ηλικιωµένων ατόµων µε αντίστοιχη µείωση των γεννήσεων: η 
Ελλάδα γερνάει τα τελευταία 50 χρόνια • 3. γίνοµαι παλιός και ξεπερασµένος, 
δεν συµβαδίζω µε τις απαιτήσεις τής εποχής µου- κυρ. στη µτχ. γερασµένος, -
η, -ο: γερασµένες ιδέες || γερασµένη πολιτική ΣΥΝ. παλιώνω ♦ 4. (µετβ.) κάνω 
(κάποιον) να µοιάζει και να αισθάνεται γέρος: «µε γέρασαν τα βάσανα, τής 
φυλακής οι πόνοι» (δηµοτ. τραγ.). Επίσης (λαϊκ.) γεράζω. — γέρασµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γειρτός, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ. (έ)γέρασα < αρχ. εγήρασα (ρ. γηράσκω, βλ.λ.) 
κατά το σχήµα ξέχασα - ξεχνώ, πέρασα - περνώ]. 

γέρνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έγειρα (να/θα γείρω), γερµένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
παρουσιάζω κλίση προς τα κάτω ή προς τα πλάγια: τα κλαδιά γέρνουν από το 
βάρος τού χιονιού || έγειρε στο πλάι αναίσθητος ΣΥΝ. κάµπτοµαι, λυγίζω, 
σκύβω, κλίνω- ΦΡ. η πλάστιγγα | η ζυγαριά γέρνει υπέρ | προς το µέρος 
(κάποιου) η κατάσταση διαµορφώνεται ευνοϊκά για (κάποιον/κάτι) 2. πέφτω 
για ύπνο, ξαπλώνω: έγειρε και αποκοιµήθηκε ΣΥΝ. πλαγιάζω, κατακλίνοµαι, 
κοιµάµαι · 3 (ειδικότ. για τον ήλιο) πλησιάζω στη δύση µου, εξαφανίζοµαι 
πίσω από τα βουνά: περίµενε να γείρει πρώτα ο ήλιος ΣΥΝ. δύω, βασιλεύω · 4. 
ακουµπώ (κάπου): ~ πάνω στο τραπέζι || έγειρε στον ώµο του ♦ (µετβ.) 5. κάνω 
(κάτι) να πάρει κλίση προς τα κάτω ή προς τα πλάγια, αφήνω (κάτι) να πέσει 
προς τα κάτω: γείρε το βαρέλι, για να αδειάσει ΣΥΝ. κατεβάζω 6. µισοκλείνω 
(κάτι που ήταν προηγουµένως ανοικτό): γείρε λίγο το παράθυρο, γιατί κάνει 
κρύο || η πόρτα ήταν γερµένη-ΦΡ. γέρνω το κεφάλι (µου) (i) κατακλίνοµαι, 
πέφτω για ύπνο: έγειρε το κεφάλι στο πλάι κι αποκοιµήθηκε (ii) χαµηλώνω τα 
µάτια (από ντροπή): µόλις συνειδητοποίησε το σφάλµα του, έγειρε το κεφάλι 
ντροπιασµένος (iii) (µτφ.) υποκύπτω, υποτάσσοµαι: δεν έγειραν το κεφάλι στον 
κατακτητή. — γέρσιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < έγέρνω, 
από τον αόρ. έγειρα τού αρχ. εγείρω κατά το σχήµα έσπειρα - σπέρνω, έδειρα - 
δέρνω. Η σηµασιολ. µεταβολή «ανυψώνω» → «παρουσιάζω κλίση, πλαγιάζω» 
(ήδη µεσν.) ερµηνεύ- 
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εται από καταστάσεις στις οποίες οι δύο σηµ. συνυπάρχουν, όπως συµβαίνει 
π.χ. µε τις πλάστιγγες µιας ζυγαριάς]. 

γερο- κ. γερό- [µεσν.] 1. λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων: γερο-Νι-κόλα, τού 
γερο-Παντελή 2. λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάποιος έχει 
χαρακτηριστικά γέρου, ηλικιωµένου άνδρα: γερο-παράξενος, γε-ρο-
γκρινιάρης, γερο-τσιφούτης, γερο-φαφούτης, γερο-καµπούρης, γε-ρο-σαλιάρης. 

γεροδεµένος, -η, -ο 1. (κυρ.) αυτός που έχει αθλητική σωµατική κατασκευή, 
εύρωστος, δυνατός: ~ σώµα ΣΥΝ. λεβεντόκορµος, ρωµαλέος 2. (σπανιότ. για 
πράγµ.) αυτός που έχει δεθεί ή συναρµολογηθεί µε στερεό τρόπο, που είναι 
δύσκολο να διαλυθεί ΣΥΝ. στερεός, γερός. 

γεροδιάολος (ο) µόνο στη ΦΡ. άι στον γεροδιάολο! υβριστ. προς κάποιον άντε 
στον διάβολο! 

γεροκοµείο (το) → γηροκοµείο 
γεροκοµώ ρ. → γηροκοµώ 
γεροκουσαλο (το) (εκφραστ.) άνθρωπος που έχει καταβληθεί από τα γηρατειά 

και τα έχει χαµένα, ώστε να µη θυµάται και να µην επικοινωνεί οµαλά µε το 
περιβάλλον του ΣΥΝ. ραµολιµέντο, χούφταλο. [ΕΤΎΜ. < γέρος + κούσαλο < 
µεσν. κουσοϋλιον «παλιόρουχο»]. 

γερόλυκος (ο) 1. ο γέρικος λύκος 2. (συνήθ. µτφ.) πρόσωπο που έχει γεράσει 
µέσα σε κινδύνους και έχει αποκτήσει πολλές εµπειρίες ΣΥΝ. πολύπειρος. 

γεροµπαµπαλής (ο) {γεροµπαµπαλήδες} (µειωτ.-εκφραστ.) γέρος ανόητος και 
ξεµωραµένος ΣΥΝ. χούφταλο. 
[ΕΤΥΜ. < γέρος + µπάµπαλο «κουρέλι», πιθ. < πάµπαλο < αρχ. παµπάλαιος]. 

γεροµπισµπίκης (ο) {γεροµπισµπίκηδες} (µειωτ.-εκφραστ.) δύστροπος, κακού 
χαρακτήρα γέρος ΣΥΝ. γεροπαράξενος. [ΕΤΎΜ. < γέρος + µπισµπίκης, ίσως < 
τουρκ. begbiyik «µούσµουλο»]. 

γέρονταµατα (τα) τα γεράµατα: τώρα στα ~ ξαναµωράθηκε. [ΕΤΎΜ. Από 
συµφυρµό των λ. γέροντας και γεράµατα]. 

γέροντας (ο) {γερόντων}, γερόντισσα (η) {γεροντισσών} 1. (εκφραστ.) άτοµο 
προχωρηµένης ηλικίας (που εµπνέει ιδιαίτερο σεβασµό και αγάπη), ο 
ηλικιωµένος: σεβάσµιος ~ ΣΥΝ. γέρος, ηλικιωµένος, παππούς · 2. (ειδικότ.) (α) 
προσφώνηση για σεβάσµιους κληρικούς ή µοναχούς, που φαίνονται ή είναι 
προχωρηµένης ηλικίας (β) ο ηγούµενος µονής ή σκήτης (γ) ο ηγούµενος που 
µετέχει στη γερόντια (βλ.λ.) (δ) (σε κελλί, βλ.λ., σηµ. 1β) ο πρεσβύτερος 
µοναχός (ε) ο πνευµατικός πατέρας και καθοδηγητής µοναχού ή κληρικού 
(στ) ο πρώτος τη τάξει αρχιερέας τού Οικουµενικού Πατριαρχείου µετά τον 
Πατριάρχη · 3. (παλαιότ.) γέροντες | γερόντοι (οι) πρόσωπα που κατέχουν 
ανώτατο αξίωµα σε χωριό και χαίρουν τής γενικής εκτιµήσεως, οι προύχοντες 
τού τόπου: µαζεύτηκαν οι ~ ν' αποφασίσουν ΣΥΝ. προεστοί, δηµογέροντες, 
πρόκριτοι. — (υποκ.) γεροντάκος (ο) κ. γεροντάκι (το) [µεσν.] (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. γέρων, -οντος < I.E. *ger-ont- «γέρος, ώριµος», πβ. σαν-σκρ. 
jârant- «γέρος», αρµ. cer, αρχ. σλαβ. zirëti «ωριµάζω» κ.ά. Οµόρρ. γέρ-ας, 
γερ-αρός, γηρ-αλέος, γρανς (γεν. *γραΕ-ός), γήρ-ας, γραϊα, Γερ-άσιµος κ.ά.]. 

γεροντι (το) {χωρ. γεν.} ο γέροντας: (συνήθ. στον πληθ.) τα γερόντια κάθονταν 
στο καφενείο και συζητούσαν. [ΕΤΎΜ. < αρχ. γερόντιον, υποκ. τού γέρων]. 

γερόντια (η) {γερόντιων} το σύνολο των γερόντων, των προϊσταµένων µονής ή 
σκήτης, οι οποίοι συγκροτούν το βασικό όργανο τής εσωτερικής διοίκησης και 
αποφασίζουν για όλα τα θέµατα· αλλιώς γεροντική σύναξις. [ΕΤΎΜ. αρχ., 
δωρ. όρ. αντί τού συνήθους γερουσία, < γέρων, -οντος]. 

γεροντίαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ο γεροντοµορφισµός (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
προγηρία. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. geromorphism. Βλ. κ. ορθότ. γε-
ροντοµορφισµός]. Γεροντικό (το) βιβλίο το οποίο περιέχει διηγήσεις και 
αποφθέγµατα των γερόντων, των ασκητών τής ερήµου, τα οποία αναφέρονται 
σε σηµαντικές πτυχές τής ασκητικής πνευµατικότητας. 
γεροντικός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζει τους γέροντες και την κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται λόγω τής ηλικίας τους: ~ ιδιοτροπία | άνοια 2. 
Γεροντικό (το) βλ.λ. — γεροντικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γέρων, o όρ. 
γεροντική άνοια είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. senile dementia]. γερόντιο (το) 
[αρχ.] {γεροντί-ου | -ων} (µειωτ.) ο γέρος. γεροντισµός (ο) [1891] 1. η αύξηση 
των ατόµων προχωρηµένης ηλικίας αναλογικά προς τους νέους: η αύξηση τής 
µετανάστευσης µπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό και οικονοµικό ~ 2. (ειδικότ.) 
τα συναισθήµατα µαρασµού και εγκατάλειψης που αισθάνονται τα άτοµα 
γεροντικής ηλικίας 3. (µειωτ.) η ιδιότητα τού γέρου, το να βρίσκεται κανείς σε 
προχωρηµένη ηλικία 4. η γεροντίαση (βλ.λ.). γεροντίστικος, -η, -ο [µεσν.] 
(µειωτ.) αυτός που ταιριάζει σε γέρο: 
~ ντύσιµο. — γεροντίστικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. γεροντο- κ. γέροντα- 
κ. γεροντ- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που σηµαίνουν: 1. 
σχέση µε πρόσωπα γεροντικής ηλικίας ή µε την ίδια τη γεροντική ηλικία: 
γεροντο-κρατία, γεροντο-λο-γία, γεροντο-φιλία, γεροντο-φοβία 2. 
χαρακτηριστικό τής γεροντικής ηλικίας: γεροντ-ίαση, γεροντο-µορφισµός, 
γεροντό-παχα. [ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. 
γεροντο-µανία), που προέρχεται από το ουσ. γέρων, -οντος, απαντά δε και σε 
ελληνογενή σύνθετα (λ.χ. αγγλ. geronto-logy)]. γεροντοκόρη (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (µειωτ.) 1. ανύπαντρη γυναίκα προχωρηµένης ηλικίας ΣΥΝ. άγαµη 2. 
(µτφ.) ιδιότροπη γυναίκα µε παραξενιές στη συµπεριφορά της.   — (ειρων.) 
γεροντοκόρος (ο).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. 

γεροντοκοριάζω ρ. αµετβ. {γεροντοκόριασα} 1. (για γυναίκες) µένω ανύπαντρη 
2. (µτφ.) αποκτώ δύστροπη συµπεριφορά (όπως οι γεροντοκόρες). 

Γεροντοκορισµός (ο) [1885] 1. η ιδιότροπη συµπεριφορά που ταιριάζει σε 
γεροντοκόρη 2. (συνεκδ.) κάθε ιδιότροπη συνήθεια ή πράξη που προκαλεί 
ενόχληση στους άλλους· ιδιοτροπία, παραξενιά: σταµάτα πια τους ~ και 
φέρσου σαν φυσιολογικός άνθρωπος ΣΥΝ. παραξενιά. Επίσης 
γεροντοκοριλίκι (το). 

Γεροντοκρατία (η) [1897] {χωρ. πληθ.} η επικράτηση ατόµων προχωρηµένης 
ηλικίας στην πολιτική και κοινωνική ζωή µιας χώρας. 

γεροντολογία (η) {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
τη βιολογική και ψυχολογική συµπεριφορά και τα προβλήµατα των 
ηλικιωµένων. — γεροντολόγος (ο/η), γεροντολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. gerontology]. 

γεροντόµαγκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ηλικιωµένος µάγκας ή γέρος µε µάγκικη 
συµπεριφορά. 

γεροντοµορφΐσµός (ο) ΙΑΤΡ. η πρόωρη εµφάνιση γεροντικών χαρακτηριστικών 
(άσπρισµα µαλλιών, ρυτίδιασµα τού δέρµατος), που εµφανίζεται σε νεαρά 
άτοµα, οφειλόµενη σε ενδοκρινικές ή άλλες παθολογικές αιτίες ΣΥΝ. 
γεροντίαση, προγηρία. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geromorphism]. 

γεροντοπαλλήκαρο (το) άγαµος άνδρας προχωρηµένης ηλικίας ΣΥΝ. εργένης, 
µπεκιάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. 

γεροντόπαχα (τα) η πλαδαρότητα τού δέρµατος και το πάχος που αποκτά κανείς 
στη γεροντική ηλικία. 

γεροντόπιασµα (το) {γεροντοπιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το παιδί τού οποίου οι 
γονείς είναι σε προχωρηµένη για τεκνοποίηση ηλικία 2. (µτφ.-µειωτ.) 
άνθρωπος δύσθυµος και καχεκτικός. [ΕΤΥΜ. < γέροντας + -πιασµα < πιάνω]. 

γεροντοφέρνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) µοιάζω µε γέρο ή έχω 
γεροντίστικες συνήθειες και τρόπους. 

γεροντοφιλία (η) {χωρ. πληθ.} η ερωτική επιθυµία νεαρών ατόµων για άτοµα 
µεγάλης ηλικίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. gerontophilia]. 

γεροντοφοβία (η) [1890] ο φόβος για τον ερχοµό τού γήρατος. 
γεροξεκούτης, -α, -ικο (µειωτ.) ο γέρος που λόγω ηλικίας τα έχει χαµένα, δεν 

θυµάται και κάνει ανοησίες ΣΥΝ. ξεκούτης. 
γεροξούρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.-εκφραστ.) ο γέρος ΣΥΝ. πα-λιόγερος, 

γεροµπισµπίκης, ραµολιµέντο, χούφταλο. [ΕΤΥΜ. < γέρος + ξούρας 
«ξαναµωραµένος» (βλ.λ.)]. 

γεροπαραλυµένος (ο) (υβριστ.) ο µεγάλης ηλικίας έκφυλος άνδρας. 
γεροπαράξενος, -η, -ο 1. γέρος µε ιδιότροπη συµπεριφορά, που γκρινιάζει µε 

το παραµικρό ΣΥΝ. γερογκρινιάρης, γεροµπισµπίκης 2. (κατ' επέκτ.) αυτός 
που έχει ιδιοτροπίες, δύστροπη συµπεριφορά. 

γερός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) αυτός που είναι απολύτως υγιής και αρτιµελής: δεν 
µας νοιάζει αν γεννηθεί αγώρι ή κορίτσι, αρκεί να είναι ~ παιδί! || (σε 
χαιρετισµό) Γι κάνεις, καλά είσαι; ~, δυνατός; ΣΥΝ. υγιής ΑΝΤ. άρρωστος 2. 
(ειδικότ.) αυτός που διαθέτει σωµατική και ψυχική δύναµη και ακµή, 
εύρωστος: µετά την προηγούµενη ταλαιπωρία του νιώθει και πάλι - και έτοιµος 
να προσφέρει || ~ άντρας ΣΥΝ. ρωµαλέος, δυνατός 3. αυτός που αντέχει σε 
οποιαδήποτε πίεση ή δυσµενή επίδραση: ταινία για - νεύρα || ~ κράση | στοµάχι 
ΣΥΝ. ανθεκτικός 4. (για µη έµψυχα) αυτός που παρέχει ασφάλεια, αντέχει και 
δεν φθείρεται εύκολα: ~ σπίτι | θεµέλια | παπούτσι ΣΥΝ. στερεός, ανθεκτικός • 
5. (αρνητ.) αυτός που δεν έχει καταστραφεί ή δεν έχει φθαρεί: δεν έχει αφήσει 
ποτήρι ~ µε την απροσεξία της (τα έχει σπάσει όλα) 6. (για καρπούς) αυτός που 
δεν έχει σαπίσει ή χαλάσει, που δεν είναι κούφιος εσωτερικά: ~ αµύγδαλα · 7. 
(εκφραστ.) ο εξαιρετικά ικανός: ~ επιστήµονας || (συνεκδ.) ~ µυαλό 8. (για 
χρηµατικά ποσά) αυτός που είναι µεγάλης αξίας, καθόλου ευκαταφρόνητος: ~ 
µεροκάµατο | κο-µπόδεµα | λεφτά- ΦΡ. γερή µπάζα µεγάλο χρηµατικό ποσό 
(συχνά αποκτηµένο µε πλάγιο και αθέµιτο τρόπο) 9. έντονος, σφοδρός: ~ βρο-
χή | τρικυµία | καβγάς 10. σπουδαίος, σηµαντικός: ~ γλέντι | φαΐ | ευκαιρία | 
απάτη- ΦΡ. (µτφ.) (α) γερό ποτήρι | πιρούνι | κουτάλι για κάποιον που πίνει | 
τρώει πολύ (β) έχω γερές πλάτες | γερό δόντι | µέσον έχω ισχυρές γνωριµίες, 
µε υποστηρίζουν άνθρωποι µε ισχύ (γ) ένα γερό χέρι ξύλο δυνατό και συνεχές 
ξυλοκόπηµα (ως τιµωρία) (δ) γερό σκαρί (i) (για πλοίο) ανθεκτικό στη 
θαλασσοταραχή και στις κακουχίες (ii) (µτφ.) άνθρωπος µε ισχυρή κράση. — 
γερά επίρρ., γε-ροσύνη (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, τονισµός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ύγιερός < αρχ. ΰγιηρός < υγιής]. 

γέρος (ο) 1. άνδρας προχωρηµένης ηλικίας: ανήµπορος | ανισόρροπος | 
καλοστεκούµενος ~ || (κ. ως επίθ.) θ' αφήσεις τον ~ πατέρα σου µόνο του; || Γι 
να σου κάνει ~ άνθρωπος; Μπορεί να τα καταφέρει µόνος του; ΣΥΝ. 
ηλικιωµένος, γέροντας, παππούς ΑΝΤ. νέος (πβ. λ. µεγάλος)- ΦΡ. (παροιµ.) (α) 
τώρα στα γεράµατα, µάθε γέρο γράµµατα βλ. λ. γεράµατα (β) (παροιµ.) 
άκουε γέρου συµβουλή και παιδεµένου γνώµη για να τονιστεί πόσο χρήσιµες 
είναι οι συµβουλές των ηλικιωµένων 2. (οικ.) (α) ο πατέρας: ο ~ µου µού 
άφησε κληρονοµιά αυτό το σπίτι (β) γέροι (οι) οι γονείς (κυρ. στην αργκό των 
νέων): οι ~ της δεν την άφησαν να έρθει · 3. θαµνώδες φυτό µε µικρά λευκά 
άνθη και φαρµακευτικές ιδιότητες. — (υποκ.) γεράκος (ο) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο, τονισµός. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γέρων, µεταπλασµένος τ. από τριτόκλιτο σε δευ-
τερόκλιτο όνοµα, πβ. κ. δράκων-δράκος, χάρων-χάρος. Βλ. κ. γέροντας]. 
γερουνδιακό (το) λατινικό ρηµατικό επίθετο, µε καταλήξεις -ndus, -nda, -
ndum, αντίστοιχο προς τα ρηµατικά επίθετα σε -τέος, -τέα, -τέο 



γερούνδιο 410 γεφυροποιός 
 

τής Ελληνικής, που δηλώνει ότι η πράξη που εκφράζει το θέµα τού 
επιθέτου πρέπει ή αξίζει να γίνει· π.χ. legendus, -a, -um (που πρέπει να 
διαβαστεί), détendus, -a, -um (που πρέπει να καταστραφεί). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού λατ. gerundivum < gerundium. Βλ. κ. γερούνδιο]. 
γερούνδιο (το) {γερουνδί-ου | -ων} ρηµατικός τύπος τής Λατινικής µε 
καταλήξεις -ndi, -ndo, -ndum, -ndo, αντίστοιχος προς τις πλάγιες 
πτώσεις τού έναρθρου απαρεµφάτου τής Αρχαίας Ελληνικής. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού λατ. gerundium < gerundus, γερούνδιο τού ρ. gerere 
«φέρω»]. 

γερούνδιο - απαρέµφατο - µετοχή. Το απαρέµφατο (βλ.λ.) ήταν 
και είναι, όπου υπάρχει, ο ρηµατικός σχηµατισµός, «που δεν πα- 
ρεµφαίνει» (α-παρέµφατος), δεν δηλώνει ρητά πρόσωπο, αριθµό, 
έγκλιση και χρόνο, όπως οι παρεµφατικοί τύποι τού ρήµατος (πβ. 
το απαρέµφατο τής Αρχ. Ελληνικής «γράφειν» έναντι λ.χ. τού πα- 
ρεµφατικού τύπου «γράφω»). Η ελληνική γλώσσα µε τη χρήση τού 
άρθρου σχηµάτισε νωρίς και το έναρθρο απαρέµφατο, που λει 
τουργούσε ως ρηµατικό ουσιαστικό: το γράφειν - το γράψιµο. Η 
Λατινική, µη έχοντας άρθρο, προκειµένου να σχηµατίσει τύπους 
αντίστοιχους προς το έναρθρο απαρέµφατο | ρηµατικό ουσιαστικό, 
χρησιµοποίησε το γερούνδιο (gerundium): scribere = (το) γράφειν 
- scribendi = τού γράφειν - scribendo = στο γράφειν (δοτική) - 
scribendum = το γράφειν (αιτιατική), scribendo = από το γράφειν 
(αφαιρετική). Με αυτό δήλωσε τις πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτι 
κή, αιτιατική, αφαιρετική) έναρθρου απαρεµφάτου. Αντίστοιχοι 
σχηµατισµοί, που λειτουργούν ως ρηµατικά ουσιαστικά, είναι οι 
άκλιτοι τύποι σε -ing τής Αγγλικής (writing, walking), που επίσης 
χαρακτηρίζονται ως γερούνδια: writing is difficult «το γράφειν | το 
γράψιµο είναι δύσκολο». Οι ίδιοι τύποι στην Αγγλική λειτουργούν 
περισσότερο ως άκλιτες µετοχές (µολονότι συχνά χαρακτηρίζο 
νται ως γερούνδια) και αντιστοιχούν µε τις δικές µας άκλιτες 
επιρρηµατικές µετοχές σε -οντάς | -ώντας (γράφοντας | µιλώντας), 
που και αυτές ονοµάζονται από µερικούς γραµµατικούς γερούν 
δια τής Ελληνικής. → απαρέµφατο 

γερουσία (η) {γερουσιών} 1. συνέλευση ή συµβούλιο που διαθέτει 
τις υψηλότερες νοµοθετικές αρµοδιότητες σε µια κυβέρνηση, η νο-
µοθετική συνέλευση ΣΥΝ. σύγκλητος 2. Γερουσία (η) το νοµοθετικό 
σώµα που λειτουργεί ως «άνω Βουλή», σύµφωνα µε τα Συντάγµατα 
ορισµένων κρατών (Η.Π.Α., Γαλλία κ.λπ.) · 3. (µειωτ.) σύνολο γερό-
ντων: Τι να κάνω εγώ µε τη ~; Θα πλήξω! ΑΝΤ. νεολαία. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. γερούσιος < *γερόντ-ιος < γέρων. Στον 
λατ. όρο senatus έχουν στηριχθεί οι ονοµασίες τού θεσµού αυτού σε 
άλλες γλώσσες, λ.χ. αγγλ. senate, γαλλ. sénat]. 

γερουσιαστής (ο/η) [µτγν.], γερουσιαστίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) το 
µέλος τής Γερουσίας. — γερουσιαστικός, -ή, -ό [1766]. 

γεροφτειαγµένος, -η, -ο γεροδεµένος (βλ.λ.). 
γέρσιµο (το) → γέρνω 
γερτός, -ή, -ό → γειρτός 
γέρων (ο) {γέρ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων} (λόγ.) 1. ο γέρος · 2. (ει-

δικότ.) ο γέροντας µοναχός ή ασκητής ή ηλικιωµένος ιερέας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πρέσβης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. γέροντας. Η λ. γέρων µε την σηµασία «πνευµατικός 
πατέρας τής ερήµου» φαίνεται ότι απαντά ήδη τον 4ο αι. και καθιε-
ρώθηκε στην ασκητική παράδοση τής Ορθοδοξίας (πβ. παλαιοσλαβ. 
στάρετς)]. 

Γ.Ε.Σ. (το) Γενικό Επιτελείο Στρατού. 
Γεσθηµανή (η) → Γεθσηµανή 
γεσµαν κ. γιέσµαν (ο) {άκλ.} ελλην. µαλιστάς- αυτός που πάντα 

συµφωνεί και δέχεται τη γνώµη των ανωτέρων του, ανεξαρτήτως των 
προσωπικών του πεποιθήσεων, ο κόλακας, αυτός που λέει πάντοτε 
«ναι», «µάλιστα». [ΕΤΥΜ. < αγγλ. yes-man]. 

Γέτι (το) {άκλ.} ζώο πολύ µεγάλων διαστάσεων, που, κατά τον θρύλο, 
ζει στις ψηλές κορυφές των Ιµαλαΐων και έχει τη µορφή πιθήκου ή 
αρκούδας· ο χιονάνθρωπος των Ιµαλαΐων. [ΕΤΥΜ. <αγγλ. yeti, 
Θιβέτ, προελ.]. 

Γευγελή (η) πόλη τού Κράτους των Σκοπίων στο ΝΑ. άκρο τής χώρας 
στα σύνορα µε την Ελλάδα. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. αντιδάν., < σερβοκρ. Djevdjelija < µεσν. Ζεύγλη (βλ. λ. ζεύ-
χλα)]. 

γεύµα (το) {γεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ποσότητα τής τροφής που 
παρέχεται και καταναλώνεται σε συγκεκριµένη ώρα: τρία κύρια ~ || 
λιτό | λουκούλλειο ~ ΣΥΝ. φαγητό 2. (ειδικότ.) το µεσηµεριανό φαγη-
τό 3. επίσηµη συνεστίαση µε φαγητό που παρατίθεται προς τιµήν κά-
ποιου ή για συγκεκριµένη αιτία: ο πρωθυπουργός θα παραθέσει ~ 
στους ξένους επισήµους || το ~ των αρραβώνων ΦΡ. γεύµα εργασίας 
γεύµα, κατά τη διάρκεια τού οποίου συζητούνται διάφορα (συνήθ. 
επαγγελµατικά) θέµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
γεύµα < γεύοµαι. Το γεύµα εργασίας αποτελεί µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. working lunch]. 

γεύµα - δείπνο - πρόγευµα κ.λπ. Η λ. γεύµα (< γεύοµαι) αποτελεί 
τον γενικό όρο για τη λήψη τροφής σε διάφορα διαστήµατα τής 
ηµέρας (Τρώει δύο | τρία γεύµατα την ηµέρα - Τρώει µόνο ένα γεύ-
µα την ηµέρα, συνήθως το βράδυ). Το πρωινό γεύµα ονοµάζεται 
συνήθ. πρόγευµα ή (απλώς) πρωινό Παλαιότερα το πρόγευµα σή-
µαινε και το (µεσηµεριανό) γεύµα, αυτό που προηγείται τού βρα-
δινού. Και σήµερα στην εθιµοτυπική γλώσσα των επίσηµων γευ- 

µάτων «η παράθεση προγεύµατος» σηµαίνει «παράθεση γεύµα-
τος», ενίοτε ελαφρότερου γεύµατος και νωρίς το µεσηµέρι. Ανάµε-
σα στο πρόγευµα και στο (µεσηµεριανό) γεύµα παρεµβάλλεται 
συχνά ένα «πρόχειρο γεύµα» που ονοµάζεται και κολατσιό (µεσν. 
κολάσιον < ιταλ. colazione). Ακολουθεί το (κύριο παλαιότερα) γεύ-
µα ή µεσηµεριανό Στο πρώτο διάστηµα τής εσπέρας, νωρίς το 
βράδυ (βραδάκι) υπήρχε το απογευµατινό (γεύµα) ή δειλινό, που 
επισηµότερα ονοµαζόταν πρόδειπνο. Ακολουθεί το (βραδινό) γεύ-
µα, το λεγόµενο δείπνο ή βραδινό Στην παλιά δε Αθήνα µε τις 
κοινωνικές συγκεντρώσεις, µιλούσαν και για σουπέ, για µεταµε-
σονύκτιο (ελαφρό) δείπνο. 

γευµατίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {γευµάτισα} 1. παίρνω ένα πλήρες γεύ-
µα, τρώω 2. (ειδικότ.) τρώω για µεσηµέρι: λόγω δουλειάς γευµατίζει 
αργά το απόγευµα 3. παρακάθοµαι σε επίσηµο γεύµα ΣΥΝ. συντρώγω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. 

γεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {γεύτηκα (λόγ. -θηκα)} 1. δοκιµάζω τη γεύση 
ή την ποιότητα (φαγητού ή ποτού), βάζοντας λίγη ποσότητα από αυ-
τό στο στόµα µου: γεύτηκε ένα πρώτης ποιότητας ιταλικό κρασί 2. 
(µτφ.) αποκτώ την ευχάριστη ή δυσάρεστη εµπειρία (κατάστασης): ~ 
τις χαρές τής ζωής | τα αγαθά τής γνώσης ΣΥΝ. απολαµβάνω, γνωρί-
ζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *γεύσ-οµαι < I.E. *geus- «γεύοµαι, δοκιµάζω», πβ. σαν-
σκρ. jusate, λατ. gustus «γούστο», ιταλ. gusto, γαλλ. goûte, αγγλ. choose 
«διαλέγω» (< γαλλ. choisir < γοτθ. kausjan «γεύοµαι») κ.ά. Οµόρρ. 
γεύ-µα, γεϋ-σις (-η), γούστο κ.ά.]. 

γεύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. µία από τις πέντε αισθήσεις, µε 
την οποία γίνεται αντιληπτή η ποιότητα των στερεών και υγρών ου-
σιών που εισέρχονται στη στοµατική κοιλότητα, ανάλογα µε το είδος 
τού ερεθισµού που προκαλούν στο αισθητήριο όργανο, τη γλώσσα 
(π.χ. αν κάτι είναι γλυκό, αλµυρό, πικρό κ.λπ.) 2. (ειδικότ.) η ειδική 
εντύπωση που αποµένει στο γευστικό αισθητήριο από κάτι που δο-
κιµάζουµε: γλυκιά | πικρή | στυφή | πικάντικη ~ || καραµέλα µε -
φράουλα | λεµόνι 3. (ειδικότ.) το ευχάριστο αίσθηµα που αποκοµί-
ζουµε από τη δοκιµή ενός εδέσµατος, η νοστιµιά: το φαγητό αυτό δεν 
έχει ~ ΣΥΝ. νοστιµιά 4. (ειδικότ.) φαγητό µαγειρεµένο µε ορισµένο 
τρόπο: παραδοσιακές | ελληνικές | ανατολίτικες ~ 5. (µτφ.) το αίσθηµα 
ή η εντύπωση που προκύπτει από ευχάριστη ή δυσάρεστη εµπειρία: 
µας έµεινε µια ~ απογοήτευσης || πήραµε µία πρώτη ~ τού και-
νούργιου προγράµµατος τού σταθµού ΣΥΝ. εµπειρία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
γεϋσις < *γεϋσ-τις < γεύοµαι (< *γεύσ-οµαι)]. 

γευσιγνώστης (ο) {γευσιγνωστών}, γευσιγνώστρια (η) {γευσι-
γνωστριών} ειδικός στην αξιολόγηση τής γεύσης των φαγητών (ο 
οποίος συχνά επισκέπτεται εστιατόρια και δηµοσιεύει κριτική για 
την ποιότητα των εδεσµάτων, των ποτών κ.λπ.). — γευσιγνωσία (η). 
[ΕΤΥΜ < γεύση- + γνώστης]. 

γευστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αίσθηση τής 
γεύσης: οι βασικές ~ κατηγορίες είναι η όξινη, η αλµυρή, η γλυκιά και 
η πικρή || ~ αισθητήριο | όργανα | κάλυκες · 2. (ειδικότ.) αυτό που 
έχει ευχάριστη γεύση: ~ φαγητό ΣΥΝ. νόστιµος, εύγευστος, απο-
λαυστικός. — γευστικότητα (η) [1887]. 

γέφυρα (η) {γεφυρών} 1. κατασκευή µόνιµη ή µετακινούµενη που 
συνδέει δύο σηµεία, παρέχοντας πέρασµα πάνω από ποταµό, χάσµα, 
δρόµο κ.λπ. ΣΥΝ. γεφύρι, διάβαση, ζεύγµα 2. (µτφ.) οτιδήποτε χρησι-
µεύει ως µέσο προσεγγίσεως για τη µείωση ή εξάλειψη διαφορών 
ανάµεσα σε µεµονωµένα άτοµα, οµάδες ατόµων ή κράτη: η παρέµ-
βαση του αποτέλεσε µια ~ επικοινωνίας µεταξύ των δύο αντιπάλων 
ΦΡ. (µτφ.) (α) κόβω | γκρεµίζω τις γέφυρες καταστρέφω κάθε σηµείο 
επαφής, διακόπτω τις σχέσεις, την επικοινωνία (µε κάποιον): µε τις 
εµπρηστικές δηλώσεις του έκοψε τις γέφυρες µε τους άλλους συνο-
µιλητές για την επίτευξη ειρήνης (β) χτίζω γέφυρες συµβάλλω στην 
επίτευξη προσέγγισης, συνεννόησης µεταξύ αντίπαλων µερών: ο δια-
µεσολαβητής τού Ο.Η.Ε .προσπαθεί να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας 
µεταξύ των δύο εµπόλεµων πλευρών · 3. (στην οδοντιατρική) κατα-
σκευή που αποτελείται από ελάσµατα, γεφυρώµατα και συνδέσµους 
και χρησιµοποιείται για τη λειτουργική ή αισθητική αποκατάσταση 
ενός ή περισσότερων απολεσθέντων δοντιών · 4. το µεταβατικό στά-
διο ανάµεσα σε δύο µέρη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράµµα-
τος, που καλύπτεται από διαφηµιστικά µηνύµατα ή µουσικά κοµµά-
τια: µουσική ~ · 5. άσκηση γυµναστικής κατά την οποία ο κορµός 
τού σώµατος λυγίζει προς τα πίσω, ώστε τα χέρια να ακουµπήσουν 
στο έδαφος και το σώµα να πάρει το σχήµα γέφυρας · 6. ΝΑΥΤ. (στα 
πλοία) το υπερυψωµένο επίπεδο πάνω από το κατάστρωµα, από όπου 
γίνεται η διακυβέρνηση τού πλοίου · 7. ΑΝΑΤ. περιοχή τού εγκεφά-
λου κοντά στην παρεγκεφαλίδα. — (υποκ.) γεφυρούλα (η) κ. γεφυ-
ράκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *γέφύρ-}α, αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *gweb(h)-, πβ. αρµ. 
kamurj «γέφυρα». Η γέφυρα των πλοίων αποδίδει το αγγλ. bridge]. 

γεφύρι κ. γιοφύρι (το) [µεσν.] {γεφυρ-ιού | -ιών} η µικρή γέφυρα· 
(γενικότ.) η γέφυρα· ΦΡ. (µτφ.) γεφύρι τής Άρτας έργο το οποίο χρο-
νίζει, που η ολοκλήρωση του καθυστερεί ή που οδηγείται από ανα-
βολή σε αναβολή: η κατασκευή τού µετρό κατάντησε ~. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. γεφύριον, υποκ. τού αρχ. γέφυρα (βλ.λ.). Από τον θρύλο και το 
δηµοτικό τραγούδι για το γεφύρι τής Άρτας, που «οληµερίς το 
χτίζανε, τη νύχτα γκρεµιζόταν», προήλθε η µτφ. σηµ. τής φρ.]. 

γεφυροπλάστιγγα (η) ΤΕΧΝΟΛ. µεγάλη πλάστιγγα σε σχήµα πλατ-
φόρµας για το ζύγισµα βαρέων οχηµάτων (π.χ. φορτηγών αυτοκινή-
των και των φορτίων τους). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Brückenwage]. 

γεφυροποιός (ο) [µτγν.] 1. πρόσωπο που κατασκευάζει γέφυρες 2. 
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(µτφ.) πρόσωπο που αναλαµβάνει να συµβιβάσει δύο αντιµαχόµενες 
πλευρές δηµιουργώντας σηµεία επαφής ανάµεσα τους ΣΥΝ. ειρηνοποιός. — 
γεφυροποιία (η) [1833]. γεφυροσκευή (η) [1847] ΣΤΡΑΤ. το σύνολο των υλικών 
που είναι 
απαραίτητα για την κατασκευή γεφυρών. γεφυρώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {γεφύρω-
σα, -θηκα, -µένος) 1. ενώνω µε γέφυρα 2. (συνήθ. µτφ.) φέρνω σε επαφή 
(αντιτιθέµενες ή εχθρικές πλευρές, ανθρώπους, ιδέες κ.λπ.), µειώνοντας τις 
αποστάσεις, αίροντας ή περιορίζοντας τις αντιθέσεις ή τις διαφορές, δηµιουργώ 
τις προϋποθέσεις προσέγγισης και επικοινωνίας ή συµφιλίωσης: η νέα 
κυβέρνηση προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσµα πλουσίων και φτωχών || µια άποψη 
που γεφυρώνει τις αντιθέσεις ανάµεσα στις δύο κοσµοθεωρίες. — γεφύρωµα (το) 
[µτγν.] κ. γεφύρωση (η) [µτγν.], γεφυρω-τικός, -ή, -ό. 
γεω- κ. γεώ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε τη Γη 

ή τη γη (ως έδαφος κ.λπ.): γεω-κεντρικός, γεω-φυσικός, γεώ-µηλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. γη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γηο- < γη. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και τής Ν. Ελληνικής, 
που προήλθε πιθ. από τη σύνθεση τής λ. γη µε β' συνθ. που άρχιζαν από 
φωνήεν (π.χ. γεωργός, γεωρύχος) και εν συνεχεία επεκτάθηκε και σε εκείνα 
που αρχίζουν από σύµφωνο (π.χ. γεω-µετρία, γεωγραφία). Βλ. κ. γη-]. 

γεωγονία (η) [1844] {γεωγονιών} θεωρία ή υπόθεση σχετικά µε τη γένεση και 
τη διαµόρφωση τής Γης. — γεωγονικός, -ή, -ό [1840]. [ΕΤΥΜ. < γεω- + -
γονία < γόνος]. 

γεωγραφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο την 
κατά τόπους διαφοροποίηση τής επιφάνειας τής Γης, όπως αυτή εµφανίζεται 
στον χαρακτήρα και στις σχέσεις αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται 
ανάµεσα σε στοιχεία όπως το κλίµα, το υψόµετρο, η βλάστηση, ο πληθυσµός 
και η χρησιµοποίηση τού Τάφους 2. (ειδικότ.) τα τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά µιας περιοχής 3. το σχολικό µάθηµα που έχει ως αντικείµενο 
την περιγραφή τής γήινης επιφάνειας, τα φαινόµενα που συµβαίνουν πάνω 
της, καθώς και τα διάφορα κράτη τού κόσµου και την πατριδογνωσία: 
πολιτική | οικονοµική ~. 

γεωγραφικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη γεωγραφία: ~ όρια | ζώνη | 
υπηρεσία | πλαίσιο- ΦΡ. (α) γεωγραφική θέση η θέση συγκεκριµένου τόπου σε 
σχέση µε την ευρύτερη περιοχή, στην οποία ανήκει (β) γεωγραφικό µήκος η 
γωνία που σχηµατίζεται από τον µεσηµβρινό συγκεκριµένου τόπου σε σχέση 
µε τον µεσηµβρινό τού Γκρήνουιτς, µετρούµενη σε µοίρες αριστερά ή δεξιά 
από τον πρώτο µεσηµβρινό (γ) γεωγραφικό πλάτος η γωνιακή απόσταση 
συγκεκριµένου σηµείου τής επιφάνειας τής Γης, που µετριέται βόρεια ή νότια 
από τον Ισηµερινό και εκφράζεται σε µοίρες (δ) γεωγραφικές συντεταγµένες 
το γεωγραφικό µήκος και πλάτος ενός τόπου, το συγκεκριµένο στίγµα του. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < γεωγράφος (βλ.λ.). o όρ. γεωγραφικό µήκος είναι απόδ. τού 
αγγλ. longitude, ενώ ο όρ. γεωγραφικό πλάτος αποδίδει το αγγλ. latitude, o όρ. 
γεωγραφικές συντεταγµένες αποτελεί απόδ. τού αγγλ. geographic coordinates]. 

γεωγράφος (ο/η) επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη γεωγραφική έρευνα, 
περιγραφή και µελέτη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη, πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < γεω- 
(βλ.λ.) + -γράφος < γράφω]. 

γεωγράφο) ρ. µετβ. [αρχ.] {γεωγραφείς... | γεωγράφησα} 1. ΓΕΩΓΡ. πε-
ριγράφω επιστηµονικά ολόκληρη ή µέρος τής επιφάνειας τής Γης 2. 
περιγράφω τη θέση, πού πρέπει να τοποθετηθεί κάτι: πρέπει να γεω-
γραφήσουµε την περιοχή και να καταγράψουµε ό,τι περιλαµβάνεται σ' αυτή || 
(µτφ.) ~ ένα θέµα | αντικείµενο (επιστηµονικής εξέτασης). — γεωγρά<ρηση 
(η). 

γεωδαισία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος των εφαρµοσµένων µαθηµατικών, που 
ασχολείται µε τη µέτρηση τού εµβαδού και τού σχήµατος µεγάλων εκτάσεων 
µιας χώρας, τον ακριβή προσδιορισµό των γεωγραφικών συντεταγµένων και 
την καµπυλότητα, το σχήµα και τις διαστάσεις τής γήινης σφαίρας. — 
γεωδαίτης (ο/η) [αρχ.], γεωδαιτικός, -ή, -ό, γεωδαιτικώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < γεωδαίτης < γεω- (< γη) + -δαιτης < δαίοµαι «διαµοιράζω, 
χωρίζω». Βλ. λ. συν-δαιτυµών]. 

γεώδης, -ης, -ες → γαιώδης 
γεωδυναµική (η) κλάδος τής γεωλογίας που έχει ως αντικείµενο τις µεταβολές 

στη διαµόρφωση τού γήινου φλοιού, τις δυνάµεις που τις προκάλεσαν και τις 
επιπτώσεις τους. — γεωδυναµικός, -ή, -ό [1844], γεωδυναµικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geodynamics]. 

γεωειδές (το) {γεωειδ-ούς | -ή, -ών} το σχήµα προς το οποίο πλησιάζει 
περισσότερο η Γη, που δεν είναι απόλυτα σφαιρικό, αλλά µάλλον 
ελλειψοειδές. 
[ΕΤΥΜ < γεω- (< γη) + -ειδές < είδος, ελληνογενής ξέν. όρ. < γαλλ. geoide]. 

γεωθερµία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των θερµικών φαινοµένων, που 
έχουν ως έδρα τους το εσωτερικό τής Γης 2. η γεωθερµική (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géothermie]. 

γεωθερµική (η) ο κλάδος τής γεωφυσικής, που έχει ως αντικείµενο έρευνας τις 
συνθήκες θερµότητας που επικρατούν στη Γη (κατανοµή των θερµοκρασιών, 
µεταβολές θερµότητας κ.λπ.).   — γεωθερµικός, -ή, -ό, γεωθερµικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géothermique]. 

Γεωκαρπία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το φαινόµενο κατά το οποίο οι καρποί 
ορισµένων φυτών ωριµάζουν κάτω από την επιφάνεια τής γης. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geocarpy]. 

γεωκεντρικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που έχει ή απεικονίζει τη Γη ως 

το κέντρο τού σύµπαντος: ~ θεωρία | σύστηµα · 2. αυτός που µετριέται ή 
λαµβάνεται µε βάση το κέντρο τής Γης: η ~ θέση τής σελήνης. — γεωκεντρικ-ά 
| -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géocentrique]. 

γεωλογία (η) [1799] {χωρ. πληθ.} 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο 
έρευνας τη φυσική ιστορία τής Γης, τη σύσταση των πετρωµάτων από τα 
οποία αποτελείται, τις φυσικές, χηµικές και βιολογικές µεταβολές που έχει 
υποστεί ή εξακολουθεί να υφίσταται η γήινη σφαίρα- ΦΡ. τεχνική γεωλογία η 
γεωτεχνική (βλ.λ.) 2. τα γεωλογικά χαρακτηριστικά ή οι διαδικασίες που 
λαµβάνουν χώρα σε συγκεκριµένη έκταση ή περιοχή: η - των Ανδεων. — 
γεωλόγος (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
géologie]. 

γεωλογικός, -ή, -ό [1871] αυτός που σχετίζεται µε τη γεωλογία (βλ.λ.): ~ 
καταγραφή | επιστήµη | φαινόµενα | αιώνας (βλ.λ., σηµ. 2) | περίοδος. — 
γεωλογικώς επίρρ. [1878]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géologique]. 

γεωµαγνητισµός (ο) κλάδος τής γεωφυσικής, που µελετά το γήινο µαγνητικό 
πεδίο και τα σχετιζόµενα µε αυτό φαινόµενα. — γεωµα· γνητικός, -ή, -ό, 
γεωµαγνητικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
géomagnétisme]. 

Γεωµέτρης (ο/η) [αρχ.] {γεωµετρών} επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη 
γεωµετρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. 

γεωµετρία (η) {χωρ. πληθ.) 1. κλάδος των µαθηµατικών, που ασχολείται µε τις 
ιδιότητες, τη µέτρηση και τις σχέσεις των διαφόρων µορφών (σχηµάτων ή 
σωµάτων) µε τον χώρο, µέσα στον οποίο εντάσσονται 2. κάθε θεωρητικό 
σύστηµα σχέσεων των διαφόρων µορφών (σχηµάτων ή σωµάτων) µε τον 
χώρο, το οποίο λειτουργεί σε συµφωνία µε συγκεκριµένο σύνολο υποθέσεων 
για την υπόσταση τού χώρου και των στοιχείων που βρίσκονται µέσα σε 
αυτόν: ευκλείδειος ~ || αναλυτική ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < γεωµέτρης < γεω- (βλ.λ.) + -µέτρης < µετρώ. Η λ. πέρασε και 
σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. geometry, γαλλ. geometrie, γερµ. Geometrie κ.ά.]. 

γεωµετρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γεωµετρία: 
- παράσταση | σχήµα | όργανο 2. ΜΑΘ. (α) γεωµετρική πρόοδος βλ. 
λ. πρόοδος (β) γεωµετρική κατασκευή η κατασκευή (χάραξη) ενός 
γεωµετρικού σχήµατος µε τον κανόνα και τον διαβήτη 3. ΙΣΤ. Γεωµε 
τρικοί Χρόνοι | Γεωµετρική Εποχή περίοδος τής ελληνικής αρχαιότη 
τας µεταξύ 1100 και 700 π.Χ. 4. ΑΡΧΑΙΟΛ. γεωµετρική τέχνη η τέχνη 
που κυριάρχησε στην Ελλάδα κατά τους γεωµετρικούς χρόνους µε 
κύριο χαρακτηριστικό της τη διακόσµηση των αγγείων µε γεωµετρι 
κά και γραµµικά σχήµατα. — γεωµετρικά επίρρ. 

γεώµηλο (το) [1828] {γεωµήλ-ου | -ων} (επιστηµ.) η πατάτα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. pomme de terre, προκειµένου να αποφευχθεί η χρήση τής ξέν. λ. 
πατάτα (βλ λ.)]. 

γεώµορο (το) {γεωµόρ-ου | -ων} (λόγ.) το τµήµα τής συγκοµιδής που δίνει ο 
καλλιεργητής ως µίσθωµα στον ιδιοκτήτη τού κτήµατος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
γεώµορον< αρχ. γεωµόρος «αυτός που κατέχει µερίδιο γης» < γεω- (< γη) + -
µόρος < µείροµαι «µοιράζω, παίρνω το µερίδιο µου»]. 

γεωµορφολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. Ο κλάδος που εξετάζει τον σχηµατισµό 
και τη δοµή των χαρακτηριστικών τής επιφάνειας τής Γης ή τής επιφάνειας 
άλλου πλανήτη. — γεωµορφολόγος (ο/η), γε-ωµορφολογικός, -ή, -ό, 
γεωµορφολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
geomorphology]. 

γεωοικονοµία (η) {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης την επίδραση που ασκεί η γεωγραφία στη διαµόρφωση 
τής τοπικής ή τής παγκόσµιας οικονοµικής κατάστασης. 
— γεωοικονοµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geoeconomy]. 

γεωπλαοια (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ.-ΑΣΤΡΟΝ. η διαδικασία κατά την οποία 
διαµορφώνονται οι φυσικές συνθήκες ενός πλανήτη, ώστε µελλοντικά να είναι 
κατοικήσιµος από ανθρώπους. [ΕΤΥΜ. < γεω- (βλ.λ.) + -πλασία < πλάσσω]. 

γεωπολιτική (η) η µελέτη τής επίδρασης τής γεωγραφίας, τής οικονοµίας και 
των δηµογραφικών δεδοµένων στην πολιτική και κυρίως στις διεθνείς σχέσεις. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geopolitics]. 

γεωπολιτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γεωπολιτική: ~ χώρος | 
σηµασία | πλάνο | δεδοµένα 2. γεωπολιτική (η) βλ.λ. — γεωπολιτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geopolitical]. 

γεωπονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που περιλαµβάνει τις απαραίτητες 
πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις για την αποτελεσµατικότερη καλλιέργεια 
και αξιοποίηση τής γης. — γεωπονικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

γεωπόνος (ο/η) επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη γεωπονία, που ασχολείται 
µε τον προγραµµατισµό τής ανάπτυξης και βελτίωσης τής γεωργικής 
παραγωγής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «εργάτης τής γης», < γεω- (< γή) + πόνος 
«µόχθος, κόπος»]. 

Γεωραντάρ (το) {άκλ.} ειδικό όργανο χρησιµοποιούµενο για βαθο-σκοπήσεις, 
το οποίο ανιχνεύει την εικόνα των διαφόρων γεωλογικών στρώσεων 
συγκεκριµένης περιοχής και την ανακλά µε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα πάνω 
σε ειδικά προσαρµοσµένη στο σύστηµα οθόνη. 

γεωργήσιµος, -η, -ο [αρχ.] καλλιεργήσιµος (βλ.λ.). 
Γεωργία (η) (γεωργ. Sak art'vélos Respublika = ∆ηµοκρατία τής Γεωργίας) 

κράτος τής Κ. Ασίας µεταξύ τού Καυκάσου και τού Ευξείνου Πόντου, πρώην 
∆ηµοκρατία τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα την Τιφλίδα, 
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επίσηµη γλώσσα τη Γεωργιανή και προσωρινό νόµισµα το λάρι. — 
Γεωργιανός (ο), Γεωργιανή (η), γεωργιανός, -ή, -ό, Γεωργιανά (τα). [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. Georgia < ρωσ. Gruziya < περσ. gurgian < virc-an, ονοµασία των 
Γεωργιανών στη γλώσσα των Πάρθων, αγν. ετύµου. Στους αρχαίους Έλληνες 
η περιοχή ήταν γνωστή ως Κολχίς]. 

Γεωργία κ. (καθηµ.) Γιωργια (η) γυναικείο όνοµα. 
γεωργία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η συστηµατική καλλιέργεια και αξιοποίηση 

τής γης για την παραγωγή προϊόντων που καλύπτουν συγκεκριµένες βιοτικές 
ανάγκες τού πληθυσµού: στα πεδινά οι κάτοικοι ασχολούνται µε τη ~ 2. 
(ειδικότ.) το σύνολο των µεθόδων και των ειδικών εργασιών που αναφέρονται 
στην καλλιέργεια τής γης και τη συγκέντρωση τής σοδειάς 3. (συνεκδ.) τα 
προϊόντα που παράγονται µε την καλλιέγεια τής γης. 

γεωργικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τη γεωργία ή µε τον γεωργό: ~ 
επιστήµη | εργασίες | απόβλητα | συνεταιρισµοί | µηχάνηµα | χώρα. 

Γεώργιος (ο) {Γεωργίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας: Άγιος - ο Τροπαιοφόρος 2. όνοµα ηγεµόνων: ο 
βασιλιάς - ο Α (1863-1913) 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Γιώργος.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -IOC. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. γεωργός. Το όνοµα γνώρισε διάδοση µετά τον 
4ο αι. µ.Χ. λόγω των οµώνυµων αγίων, που η δράση τους τοποθετείται σε 
εκείνη την εποχή]. 

γεωργοκτηνοτροφικος, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη γεωργία και την 
κτηνοτροφία: ~ προϊόντα. 

γεωργός (ο) πρόσωπο που ασχολείται µε την καλλιέργεια τής γης και τη 
συγκοµιδή τής παραγωγής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη, -ουργός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
γηοργός (µε αντιµεταχώρηση) < *γαΨοργός < γά/ γή + -Γοργός < έργον (< 
*Ρέργον)]. 

γεωσεισµική (η) [1894] ΓΕΩΛ. η έρευνα των στρωµάτων τής Γης µε τη µελέτη 
των σεισµικών κυµάτων που προκαλούνται από τεχνητή έκρηξη σε βάθος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géoséismique]. 

γεωσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. η εξέταση τής σύστασης τής Γης και των 
φυσικών φαινοµένων που σχετίζονται άµεσα µε αυτήν και συντελούνται στο 
εσωτερικό της (µαγνητισµός, πίεση κλπ.). [ΕΤΥΜ. < γεω- (< γη) + -σκοπία < 
σκοπώ, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geoscopy]. 

γεωοκώληκας (ο) [1873] {γεωσκωλήκων} σκουλήκι µε µακρύ, κυλινδρικό 
σώµα, γλοιώδη επιφάνεια δέρµατος ανοιχτού ή κοκκινωπού χρώµατος, το 
οποίο σκάβοντας συµβάλλει στον αερισµό και στην ανανέωση τού εδάφους 
ΣΥΝ. σκουληκαντέρα. Επίσης (λόγ.) γεωσκώ· ληξ {γεωσκώληκος}. [ETYM. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. earthworm]. 

γεωστατική (η) ΓΕΩΛ. κλάδος που εξετάζει τη στατική (βλ.λ.) τής γήινης 
σφαίρας. — γεωστατικός, -ή, -ό, γεωστατικ-ά | -ως επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géostatique]. 

γεωστρατηγικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γεωστρατη-γική: ~ 
σχεδιασµός | σηµασία | θέση | εκτιµήσεις 2. γεωστρατηγική (η) η µελέτη τής 
γεωπολιτικής για στρατηγικούς λόγους.   — γεω· στρατηγικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geostrategic]. 

γεωσόγκλινο (το) {γεωσυγκλίν-ου | -ων} ΓΕΩΛ. βαθιά επιµήκης ενεργός ζώνη, η 
οποία βυθίζεται συνεχώς και στην οποία λαµβάνει χώρα ιζηµατογένεση και 
εκδηλώνεται µαγµατική δραστηριότητα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. géosynclinal]. 

γεώσφαιρα (η) [1896] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. η γήινη σφαίρα και η τεχνητή 
σφαίρα που παριστάνει τη Γη. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
geosphere]. 

γεωτεκτονική (η) [1889] ΓΕΩΛ. Ο κλάδος που µελετά τις τεκτονικές σχέσεις των 
ηπείρων ή των ωκεανών µεταξύ τους ή των ηπείρων και των ωκεανών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geotectonics]. 

γεωτεχνική (η) ΓΕΩΛ. κλάδος που εξετάζει τις ιδιότητες τού εδάφους σε σχέση 
µε τα σχέδια κατασκευής οικοδοµηµάτων πάνω σε αυτό ΣΥΝ. τεχνική 
γεωλογία.   — γεωτεχνικός, -ή, -ό, γεωτεχνικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géotechnique]. 

γεώτρηση (η) [1890] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διάνοιξη βαθιάς οπής 
στο έδαφος για τη θεµελίωση µεγάλων τεχνικών έργων ή για την εξόρυξη και 
αξιοποίηση κοιτασµάτων τού υπεδάφους 2. (ειδικότ.) σύνολο τεχνικών για τη 
διάνοιξη φρέατος µέχρι το βάθος που είναι απαραίτητο για την ανακάλυψη 
και εκµετάλλευση νερού, που χρησιµοποιείται ως πόσιµο ή για άρδευση. 
[ΕΤΥΜ. < γεω-(< γη) + τρήση < αρχ. τρήσις (βλ. λ. διά-τρηση)]. 

γεωτροπισµός (ο) [1890] {χωρ. πληθ.} η επίδραση που ασκεί η δύναµη τής 
βαρύτητας στον καθορισµό τής διεύθυνσης που παίρνει ένας φυτικός 
οργανισµός ως προς την επιφάνεια τής γης κατά την ανάπτυξη του. — 
γεωτροπικός, -ή, -ό, γεωτροπικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
géotropisme]. 

γεωτρύπανο (το) [1891] [-ου κ. -άνου | -ων κ. -άνων} εργαλείο που 
χρησιµοποιείται για τη διάτρηση τού εδάφους κατά τις γεωτρήσεις. 

γεωφυσική (η) [1895] ΓΕΩΛ. κλάδος που εξετάζει τις φυσικές ιδιότητες τής Γης 
και τής ατµόσφαιρας της και περιλαµβάνει την ωκεανο-λογία, τη 
σεισµολογία, την ηφαιστειολογία και τον γεωµαγνητισµό. — γεωφυσικός 
(ο/η), γεωφυσικός, -ή, -ό, γεωφυσικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. geophysics]. 

γεώφυτα (τα) {γεωφύτων} BOT. φυτά µε υπόγεια όργανα (βολβούς, κονδύλους, 
ριζώµατα και οφθαλµούς) για την αντιµετώπιση δυσµενών συνθηκών. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géophyte]. 
γεωχηµεία (η) 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο έρευνας τις χηµικές 

µεταβολές και τη σύσταση τής γήινης σφαίρας ή άλλων ουράνιων σωµάτων 2. 
(ειδικότ.) τα γεωλογικά και χηµικά χαρακτηριστικά µιας έκτασης: η ~ τής 
επιφάνειας τής Σελήνης. — γεωχηµικός (ο/η), γεωχηµικός, -ή, -ό, γεωχηµικ-ά 
| -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. géochimie]. 

γεωχρονολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΕΩΛ. η εύρεση τής 
ηλικίας (σχετικής ή απόλυτης) ενός γεωλογικού σχηµατισµού. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geochronology]. 

γη (η) 1. (µε κεφ.) ο τρίτος σε σειρά απόστασης από τον Ήλιο πλανήτης τού 
ηλιακού συστήµατος, που έχει σχήµα ελλειψοειδές και πάνω στον οποίο 
κατοικούν οι άνθρωποι: η περιστροφή τής - γύρω από τον Ήλιο || οι πόλοι τής ~ 
2. (συνεκδ.) το σύνολο των κατοίκων τού παραπάνω πλανήτη, οι άνθρωποι: 
ολόκληρη η ~ πανηγύρισε τη λήξη τού πολέµου ΣΥΝ. ανθρωπότητα 3. (ειδικότ.) 
ολόκληρος ο υπαρκτός κόσµος, η οικουµένη: το όνοµα του έφθασε στα πέρατα 
τής ~ || (χάθηκε) από προσώπου γης (από την ανθρώπινη κοινωνία, τον 
υπαρκτό κόσµο) 4. η επιφάνεια τής Γης (σηµ. 1), συνήθ. κατ' αντιδιαστολή 
προς τον ουρανό ή τον κάτω κόσµο: σ' αυτή τη ~ όλα ξεπληρώνονται || ο 
Χριστός ήλθε στη ~, για να διδάξει την αγάπη || δεν πατάει στη ~ (αε-ροβατεί, 
πετάει στα σύννεφα, δεν έχει συναίσθηση τής πραγµατικότητας)· ΦΡ. (α) στον 
ουρανό σε | τον | το κ.λπ. γύρευα και στη γη σε | τον | το κ.λπ. βρήκα για κάτι 
που έρχεται χωρίς να το περιµένουµε, αν και αρχικά ήταν πολύ δύσκολη η 
πραγµατοποίηση του (β) κινώ γη και ουρανό κάνω τα αδύνατα δυνατά, 
χρησιµοποιώ κάθε µέσο θεµιτό ή µη για να φθάσω στον σκοπό µου 5. η 
επιφάνεια, ο εξωτερικός φλοιός τής Γης (σηµ. 1): ο µετεωρίτης προσέκρουσε 
στη ~, πέφτοντας σε έρηµη περιοχή των δυτικών ακτών των Η.Π.Α. 6. (ειδικότ.) 
το έδαφος: η ~ υποχώρησε κάτω από τα πόδια της || «τούτ' η γης που την 
πατούµε, όλοι µέσα θε να µπούµε» (δηµοτ. τραγ.) || του έδωσε ένα χτύπηµα και 
τον ξάπλωσε στη -· ΦΡ. (α) να ανοίξει η γη να (µε) καταπιεί για περιπτώσεις 
µεγάλης ντροπής -όταν ντρέπεται κανείς να αντικρίζει τους άλλους- ή µεγάλης 
λύπης -όταν δεν θεωρεί ότι αξίζει να ζει (β) άνοιξε η γη και τον κατάπιε για 
κάποιον που δεν άφησε πίσω του ίχνη, εξαφανίστηκε µε τρόπο µυστηριώδη 
και ανεξήγητο ΣΥΝ. έδαφος, χώµα 7. (συνεκδ.) το χώµα: άρωµα από βρεγµένη 
-µετά τη βροχή || διψασµένη ~ από την αναβροχιά · 8. η ξηρά, η στεριά σε 
αντίθεση µε τη θάλασσα, το ηπειρωτικό κοµµάτι τού πλανήτη: έπειτα από δέκα 
µέρες στη θάλασσα, επιτέλους αντικρίσαµε ~ ✈  9. (γενικότ.) µια οριοθετηµένη 
περιοχή ή χώρα: αφιλόξενη | άγνωστη | ελληνική ~· ΦΡ. Γη τής Επαγγελίας 
(εις την γήν της επαγγελίας, Κ.∆. Εβρ. 11, 9) (για τους Ισραηλίτες) η Χαναάν 
(κατ' επέκτ.) κάθε νοητός επίγειος παράδεισος, η αναµενόµενη εκπλήρωση 
των προσδοκιών (κάποιου) 10. (εκφραστ.) ο τόπος (κυρ. αυτός µε τον οποίο 
συνδέεται κανείς µε συναισθηµατικούς δεσµούς): η ~ των πατέρων µας- ΦΡ. 
(α) όπου γης και πατρίς θεωρεί κανείς πατρίδα του τον τόπο στον οποίο περνά 
καλά (β) µάννα γη η γενέθλια χώρα ή περιοχή: «η εφετινή επανένωση τού 
Χονγκ-Κόνγκ µε τη ~ τής Κίνας» (εφηµ.) •11. έκταση που δεν καλύπτεται από 
κτίσµατα: η υπερτίµηση τής ~ οφείλεται στο υπάρχον νοµοθετικό καθεστώς || 
κάνει αγορές σε -ΣΥΝ. οικόπεδο 12. (ειδικότ.) έκταση προσφερόµενη για 
καλλιέργεια και αξιοποίηση, το χωράφι, ο αγρός: καλή | παρθένα - · ΦΡ. (α) 
(δίνω) γη και ύδωρ (γήν και ϋδωρ αίτεϊν | διδόναι, Ηροδ. 5,18) παραδίδοµαι 
άνευ όρων, δεν προβάλλω την παραµικρή αντίσταση (β) γης Μαδιάµ 
(λανθασµένη παρετυµολογική εκφορά: γης Μαριάµ) άνω-κά-τω, χωρίς τίποτα 
να µείνει όρθιο· για πολύ µεγάλη αναστάτωση ή καταστροφή (γ) καµένη γη 
βλ. λ. καίω. Επίσης (λαϊκ.) γης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γή | γαΓα, αγν. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε τη λ. aia «γη», τής οποίας η προέλευση και η αρχική σηµ. δεν έχει 
προσδιοριστεί. Η φρ. γήν και ϋδωρ διδόναι αναφέρεται αρχικώς στην αξίωση 
των Περσών κηρύκων για άνευ όρων παράδοση των Αθηναίων πρώτα και 
κατόπιν των Λακεδαιµονίων (αφού η γη και το ϋδωρ αποτελούσαν τα βασικά 
σύµβολα εξουσίας µιας επικράτειας). Η γή τής επαγγελίας αποκλήθηκε έτσι, 
επειδή κατά τη διαθήκη που συνήφθη στο όρος Σινά ο Θεός υποσχέθηκε 
(επαγγελία: αρχικώς «υπόσχεση») ότι οι Ισραηλίτες θα κληρονοµούσαν τη γη 
Χαναάν. Βιβλική αφετηρία (αν και δεν αναφέρεται στην Π.∆.) έχει και η φρ. 
γης Μαδιάµ, η οποία περιγράφει την ολοσχερή εξολόθρευση των Μαδιανιτών 
από τους Ισραηλίτες υπό τον Μωυσή (Αριθµοί 31, 7-12). Η φρ. κινώ γη και 
ουρανό αποδίδει το γαλλ. remuer ciel et terre]. 

γη - γαία, γη- | γεω- | γαιο- | -γειος | -γαιος. Στον Όµηρο η κύρια λ. που 
χρησιµοποιείται για το «γη, πατρίδα» είναι η λ. αϊα (φυσίζω-ος aia 
«ζωογόνος γη»). Χρησιµοποιείται, πολύ λιγότερο, και η λ. γαία, 
πιθανότατα προϊόν συµφυρµού: γή + aia > γαία (µε επίδραση τού µαϊα, 
που σήµαινε «µητέρα» (πβ. Γά µατηρ > ∆αµάτηρ > ∆ήµητρα). Το γη 
χρησιµοποιήθηκε ως ά συνθ. (γή-πεδο, γη-γενής, γή-λοφος κ.λπ.). Από 
περιπτώσεις που µετά το γη- ακολουθούσε β' συνθ. από φωνήεν ο- (π.χ. 
*γη-ορύχος, *γη-Ροργός) κατά τον νόµο «τής εκτάσεως εν συνθέσει» το ο- 
τού β' συνθ. εκτάθηκε σε ω-(-ωρύχος, -ωργός) το δε η- βραχύνθηκε προ 
µακρού φωνήεντος (*γη-ωρύχος > γε-ωρύχος, *γη-ωργός> γε-ωργός) Έτσι 
προήλθε α' συνθ. γεω- (γεω-λόγος, γεω-γράφος, γεω-µέτρης, γεω-πόνος 
κ.λπ.). Από το ίδιο στοιχείο σχηµατίστηκε και β' συνθ.: -γε-ιος > -γειος 
(unó-γειος, έγ-γειος, επί-γειος κ.ά.). Από το γαία σχηµατίστηκε 
(σπανιότερα) α' συνθ. γαιο- (γαιο-κτήµων, γαι-άνθραξ κ.ά.) και αρχ. 
σύνθετα µε β' συνθ. -γαιος (αρχ. έν(ν)οσίγαιος). Η σύµπτωση στην 
προφορά των αι και ε και των ο και ω στους χρόνους τής Κοινής 
προκάλεσε εναλλαγή στην ορθογραφική παράδοση των 



 

γηγενής 413 γιαγιά 
 

τύπων και αβεβαιότητα για τη γραφή τους: άνώγαιον και άνώγε-ον (και 
ανώ-γειο) κ.τ.ό. Στην περίπτωση των γαιο- και γεω- (γαιο-κτήµων ή γεω-
κτήµων, γαιώδης - γεώδης) η γραφή γεω- θεωρείται (λόγω τής συχνότητας 
της) προτιµότερη. 

γηγενής, -ής, -ές {γηγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που κατοικεί στον ίδιο 
τόπο στον οποίον έχει γεννηθεί: οι ~ (κάτοικοι) τής Αυστραλίας ΣΥΝ. 
αυτόχθων, ιθαγενής 2. (ειδικότ. για φυτά ή ζώα) (είδος) ιθαγενές τής χλωρίδας 
ή τής πανίδας συγκεκριµένης περιοχής 3. ΓΕΩΛ. γηγενής θερµότητα τα 
µεγάλα ποσά θερµότητας τού εσωτερικού τής Γης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
γη, ιθαγενής, ντόπιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γη + -γενής < γένος]. γήινος, -η, -ο [αρχ.] 
1. αυτός που σχετίζεται µε τον πλανήτη Γη: ~ σφαίρα | ατµόσφαιρα 2. γήινος 
(ο), γήινη (η) κάτοικος τού πλανήτη Γη, κατ' αντιδιαστολή προς οποιαδήποτε 
µορφή ζωής υπάρχει έξω από αυτόν ANT. εξωγήινος 3. αυτός που αποτελείται 
από ύλη και φθείρεται εύκολα, που µένει προσκολληµένος στα εγκόσµια και 
δεν έχει πνευµατικές προεκτάσεις: ~ αγαθά | κόσµος ΣΥΝ. υλικός, χοϊκός, 
εγκόσµιος, κοσµικός, φθαρτός. 
γήλοφος (ο) {γηλόφ-ου | -ων, -ους} χαµηλό χωµάτινο ύψωµα, λοφίσκος. ✈  

ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γη + λόφος]. 
γήπεδο (το) {γηπέδ-ου | -ων} 1. ειδικά διαµορφωµένη έκταση, αποτελούµενη 

από κερκίδες για τους θεατές και ειδικές εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή 
αθλητικών συναντήσεων: ~ ποδοσφαίρου | τένις | γκολφ | µπάσκετ ΣΥΝ. 
στάδιο 2. (συνεκδ.) το σύνολο των θεατών που παρακολουθούν τον 
διεξαγόµενο εντός τού γηπέδου αγώνα: όλο το ~ πανηγύριζε µε έξαλλο 
ενθουσιασµό τη νίκη τής οµάδας · 3. (σπα-νιότ.) έκταση ανοικτή, που δεν έχει 
καλυφθεί από κτίσµατα και παρέχεται ως ελεύθερη γη: ~ για κτίσιµο || ~ 
προσγειώσεως ΣΥΝ. οικόπεδο, αλάνα. — (υποκ.) γηπεδάκι (το), (µεγεθ.) 
γητιεδάρα (η), γηπε· δικός, -ή, -ό [1840]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
γήπεδον < γη + πέδον «έδαφος», βλ. κ. πεδίο]. 

γηπεδούχος, -ος, -ο ΑΘΛ. (οµάδα) που αγωνίζεται στην έδρα της, αυτός που 
αντιµετωπίζει τον αντίπαλο του στο δικό του γήπεδο: στον πρώτο γύρο είµαστε 
γηπεδούχοι και στον δεύτερο θα παίξουµε εκτός έδρας ANT. φιλοξενούµενος. 
[ΕΤΥΜ. < γήπεδο + -ούχος < έχω]. 

γηραιός, -ά, -ό (λόγ.) 1. ο ηλικιωµένος, αυτός που βρίσκεται σε προχωρηµένη 
ηλικία: ~ κύριος | πολιτικός || «Η επίσκεψη τής ~ κυρίας» (θεατρικό έργο τού 
Ελβετού συγγραφέα F. Dürrenmatt)· ΦΡ. (α) γηραιά Αλβιών βλ. λ. Αλβιών (β) 
γηραιά ήπειρος η Ευρώπη · 2. ΑΘΛ. Γηραιός (ο) το αθλητικό σωµατείο 
«Ηρακλής» τής Θεσσαλονίκης. [ΕΤΥΜ αρχ. < γήρας]. 

γηραλέος, -α, -ο κ. γεραλέος (συνηθ. µειωτ.) 1. αυτός που έχει γεράσει και τα 
γηρατειά τού έχουν αφήσει άσχηµα σηµάδια 2. αυτός που εµφανίζει πρόωρα 
την όψη ηλικιωµένου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γήρας + παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ.)]. 

γήρανση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.} οι συνεχείς αλλοιώσεις που 
υφίσταται ένας οργανισµός στην πορεία του προς τα γηρατειά: - τής 
επιδερµίδας. Επίσης γηρασµός (ο). 

γήρας (το) {γήρατος | χωρ. πληθ.} η προχωρηµένη βιολογικά ηλικία ενός 
οργανισµού µε τις συνακόλουθες αλλοιώσεις που επιφέρει σε αυτόν: πρόωρο 
- || «το γήρας ουκ έρχεται µόνον» (βλ. λ. ου). [ΕΤΥΜ. < αρχ. γήρας, παράλλ. τ. 
τού ουσ. γέρας «αριστείο, έπαθλο» (βλ.λ.). Το -η- στη λ. γήρας ίσως οφείλεται 
στην επίδραση των αντω-νύµων ήβη, ήβώ ή στον αρχ. αθέµατο αόρ. ε-γηρ-α]. 

γηράσκω αεί διδασκόµενος (γηράσκω δ' αεί πολλά διδασκόµενος, Πλουτ. Σόλων 
31.7) γερνάω µαθαίνοντας, δεν σταµατώ να µαθαίνω µέχρι τα βαθιά µου 
γεράµατα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γήρας (βλ.λ.)]. 

γηρασµος (ο) → γήρανση 
γηρατειά κ. γερατειά (τα) 1. η γεροντική ηλικία, τα γεράµατα: «να 'ταν τα νιάτα 

δυο φορές, τα ~ καµία» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. γεράµατα, γήρας, στερνά ΑΝΤ. 
νιάτα 2. (συνεκδ.) οι ηλικιωµένοι άνθρωποι: περήφανα ~ ΑΝΤ. νιάτα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γήρας, -ατός, κατά το πρωτεία ή από τον πληθ. γήρατα]. 

γηριατρική (η) 1. ΙΑΤΡ. κλάδος που ασχολείται µε τις ασθένειες, τα 
προβλήµατα, την ψυχολογική στήριξη και φροντίδα των ατόµων προ-
χωρηµένης ηλικίας 2. η µελέτη των φυσικών διαδικασιών και των 
προβληµάτων που επιφέρει στους διαφόρους οργανισµούς το πέρασµα τού 
χρόνου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. geriatrics]. 

γηροκοµείο (το) [µτγν.] το ίδρυµα στο οποίο διαµένουν και περιθάλπονται 
ηλικιωµένα άτοµα ΣΥΝ. (ευφηµ.) οίκος ευγηρίας. 

γηροκοµία (η) [µτγν.] η φροντίδα που παρέχεται σε γέροντες. — γη· 
ροκοµικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

γηροκοµώ [µτγν.] κ. (λαϊκ.) γεροκοµώ ρ. µετβ. (γηροκοµείς... | γη-ροκόµ-ησα, 
-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} προσφέρω φροντίδα και περίθαλψη (σε γέροντα, 
κυρ. στους ηλικιωµένους γονείς): µόνη κι έρηµη, χωρίς κανέναν στον κόσµο, 
ποιος θα βρεθεί να τη γηροκοµήσει; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γηροκοµώ (-έω) < γηρο- (< αρχ. γήρας) + κοµώ «φροντίζω» 
(βλ. λ. -κοµία)]. 

γης (η) → γη 
γητειά (η) 1. µαγική ενέργεια ή λόγος, που αποσκοπεί στην πρόκληση ή την 

αποτροπή τού κακού ή στην ερωτική έλξη ΣΥΝ. ξόρκι 2. η γοητεία, η έλξη 
(που ασκεί κάποιος/κάτι) ΣΥΝ. σαγήνη. Επίσης (λόγ.) γητειά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ξενιτειά. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < γητεία (µε καταβιβασµό τόνου και συνίζηση) < γητεύω 
(βλ.λ.)]. γητεµα (το) → γητεύω γητευτής (ο) [µεσν.], γητεύτρα (η) 

{γητευτρών} 1. πρόσωπο που 
θεωρείται ότι κατέχει µαγικές, υπερφυσικές δυνάµεις για την αποτροπή ενός 
δεινού ή για την επίτευξη ενός στόχου 2. (µτφ.) πρόσωπο που πλανεύει µε τη 
γοητεία του, που σαγηνεύει τους άλλους. γητεύω ρ. µετβ. {γήτε-ψα, -µένος} 1. 
κάνω µάγια σε (κάποιον), ασκώ µαγική επίδραση µε ξόρκια 2. (µτφ.) ασκώ 
εξαιρετική γοητεία σε (κάποιον), θέλγω: τον γήτεψε µε τη µατιά της. — γητεµα 
(το). [ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < αρχ. γοητεύω, από τον αόρ. έγοήτευσα > έγήτευ-σα, 
µε έκκρουση τού -ο- από το τονιζόµενο -ή-]. για'' κ. γΓ (πριν από α) πρόθ. 
δηλώνει: 1. (α) τον σκοπό για τον οποίο γίνεται κάτι (+αιτ., +ονοµ. όταν 
αναφέρεται στο υποκ. τού ρήµατος): ερχόµαστε ~ τη γιορτή || πάει στη βρύση ~ 
νερό || πάει ~ γιατρός || σπουδάζει ~ δάσκαλος (β) το αντικείµενο επιθυµίας: έχω 
δίψα ~ ζωή || έχω όρεξη ~ φασαρία || η µάννα τα κάνει όλα ~ το καλό των 
παιδιών της || υποχώρησε, σε παρακαλώ, ~ το καλό σου! ΦΡ. (α) για τα µάτια 
(τού κόσµου) για να µη γίνουν σχόλια ή για να σταµατήσουν τα σχόλια τού 
κοινωνικού περίγυρου: ο γάµος έγινε για τα µάτια τού κόσµου, επειδή η κοπέλα 
είχε µείνει έγγυος (β) για καλό και για κακό για κάθε ενδεχόµενο, για κάθε 
περίπτωση που µπορεί να προκύψει: αφού πάµε εκδροµή στο βουνό, ~ πάρε µαζί 
σου και ένα µπουκάλι νερό να έχουµε 2. αιτία (+αιτ.): κατηγορείται για φόνο- ΦΡ. 
για ψύλλου πήδηµα για ασήµαντο λόγο, για ασήµαντη αφορµή: της έβαλε τις 
φωνές ~ 3. τόπο: κατεύθυνση | προορισµό (+αιτ., +επίρρ. -Ι-γεν. (εννοείται ο 
χαρακτηριστικός τόπος: σπίτι, γραφείο, µαγαζί, κ.λπ. κάποιου): αύριο φεύγω ~ 
το Λουξεµβούργο || φεύγω ~ µακριά || ξεκίνησα νωρίς ~ τού θείου µου 4. χρόνο: 
(α) διάρκεια (+αιτ., +επίρρ.): έµεινε ~ δυο ώρες || φεύγω ~ πάντα (β) χρονικό 
προσδιορισµό (+αιτ., +επίρρ.): αυτά τα θέλω ~ αύριο || παραγγελία ~ την Πέµπτη 
|| σωπαίνω ~ την ώρα, µα θα κάνω τις αποκαλύψεις µου αργότερα 5. χάριν 
κάποιου, βοήθεια, ευεργεσία, υπεράσπιση (+αιτ.): το κάνω µόνο - σένα || αγώνας 
~ την πατρίδα || δεν το κάνω ~ την ψυχή τής µάννας µου, αλλά γιατί θα έχω 
συγκεκριµένα οφέλη 6. αναφορά (=σχετικά µε) (+αιτ.): µιλούσαν συνεχώς ~ 
πολιτικά 7. τίµηµα | αξία (+αιτ.): τρία κιλά ~ ένα κατοστάρικο || το πουλάω ~ 
10.000 δρχ. || έδωσε το οικόπεδο ~ ένα κοµµάτι ψωµί (πολύ φτηνά) 8. αντίτιµο, 
ανταµοιβή | ανταπόδοση (+αιτ.): τι να σου δώσω ~ την καλή είδηση που µου 'φε-
ρες; || σου το χαρίζω ~ µια βόλτα µε τη βάρκα 9. αντικατάσταση, 
αντιπροσώπευση (=αντί) (+αιτ.): ήρθε ο γυιος ~ τον πατέρα || να πάω εγώ ~ 
σένα; 10. απόλυτη άρνηση (όλα ανεξαιρέτως) ή απόλυτη κατάφαση (σε µεγάλο 
βαθµό ή εντελώς) (µε επανάληψη τού ουσ. ή επιρρ.): δεν άφησαν σπίτι ~ σπίτι 
που να µην το έκλεψαν || είµαι πέρα ~ πέρα ικανοποιηµένος από τη δουλειά µου· 
ΦΡ. (α) ντιπ για ντιπ εντελώς: είναι - µουρλός || είσαι ~ ερωτευµένος! (β) για τα 
καλά πάρα πολύ: έβρεξε ~ 11. επίκληση, ευχή ή απόγνωση (+αιτ.): ~ (το) όνοµα 
τού Θεού! 12. καταλληλότητα | ικανότητα | ιδιότητα (+αιτ., +ονοµ. όταν 
αναφέρεται στο υποκ. τού ρήµατος): δεν κάνει - δάσκαλος || ιατρική ~ 
ηλικιωµένους || ρούχα - τον χειµώνα || η κατάσταση είναι πραγµατικά - γέλια || η 
περίπτωση ήταν ~ γέλια και ~ κλάµατα || αυτός είναι τρελός ~ δέσιµο! || πράγµατα 
~ πέταµα· ΦΡ. (άνθρωπος) για τα πανηγύρια φαιδρός, που δεν µπορεί κανείς να 
τον πάρει σοβαρά 13. οµοιότητα (+αιτ., +ονοµ. όταν αναφέρεται στο υποκ. τού 
ρήµατος): δεν µοιάζει ~ υπουργός 14. µη υπαρκτή ή ψεύτικη ιδιότητα | κατά-
σταση (+αιτ., +ονοµ. όταν αναφέρεται στο υποκ. τού ρήµατος): περνάει ~ 
ωραίος || την είχαν ~ πεθαµένη. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. διά, 
µε συµπροφορά τού -ι- µε το -α- (συνίζηση) και ηµιφωνοποίησή του fj]: διά > 
δγιά > για «για»]. 
για2 σύνδ. (διαζευκτικός) (διαλεκτ.) 1. µε απλή ή διπλή εκφορά, είτε... είτε, ή: ~ 

σήµερα ~ αύριο θα φύγει 2. (εισάγει ερώτηση) ή µήπως: έλα να πάµε, ~ δεν 
θες; [ΕΤΥΜ. < τουρκ. ya]. 

για3 µόρ. 1. (προτρεπτικά +να) ας: ~ να δούµε τι θα κάνουµε! 2. (µε 
προστακτική) δηλώνει (α) προτροπή: ~ έλα εδώ! (β) ειρωνεία: ~ φαντάσου! (γ) 
προσταγή ή παράκληση: ~ στάσου! || ~ σταµάτα λίγο! (δ) απειλή: ~ ξαναπές το 
και τα λέµε! [ΕΤΥΜ. µεσν. < ίά < ϊα < αρχ. εια (επιφών.)]. 

για4 σύνδ. (διαλεκτ.) 1. (εισάγει ερώτηση) για ποιον λόγο: ~ δεν µας ήρθες χτες; 
ΣΥΝ. γιατί 2. (εισάγει αιτιολογική πρόταση) γιατί, επειδή: «Στράτες µου, 
καθαρίσετε, µηλιές µου, φουντωθείτε, ~ θα περάσει ο γαµπρός!» (δηµοτ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < γιατί, αρχικώς όταν αυτό συνοδευόταν από το αρνητ. δεν: γιατί 
δεν... > για δέν...]. 

για5 µόρ. (διαλεκτ.) ως βεβαιωτικό, για επιβεβαίωση των ήδη προα-
ναφερθέντων: -Θα έρθεις ή όχι; -Θα έρθω ~! || δεν έγινε και τίποτα, δεν θα 
πεθάνουµε -.' [ΕΤΥΜ. < τουρκ. επιφών. ya!]. 

γιαβάς-γιαβάς επίρρ. (λαϊκ.-σπάν.) αργά-αργά. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. yavas «αργά»]. 

νιαβάσικος, -η, -ο (λαϊκ.-σπάν.) (συνήθ. για καπνά ή για καφέ) αυτός που είναι 
ελαφρύς: ~ καφές ΑΝΤ. σέρτικος. 

γιαβρί (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (εκφραστ.-λαϊκ.) κυρ. στην προσφώνηση 
γιαβρί µου ή γιαβρούµι µωρό µου, αγάπη µου! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. yavru 
«νεογνό ζώο»]. 

γιαβρούµ επιφών. (λαϊκότ.) (ως προσφώνηση) µωρό µου, παιδί µου. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. yavrum]. 

γιαγιά (η) {-ές κ. -άδες) 1. η µητέρα τού πατέρα ή τής µητέρας (ως προς τα 
παιδιά τους) 2. (γενικότ. σε ένδειξη σεβασµού) κάθε γυναίκα προχωρηµένης 
ηλικίας, γριούλα. — (υποκ.) γιαγιάκα κ. γιαγιούλα (η). 



γιαίνω 414 γιατί 
 

[ΕΤΎΜ. Ηχοµιµητική λ. τής παιδικής γλώσσας]. γιαίνω ρ. αµέτβ. κ. 
µετβ. {έγιανα (να/θα γιάνω)} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) γίνοµαι καλά, 
θεραπεύοµαι: µέχρι να πεις κύµινο, θα γιάνει το χτύπηµα  ΣΥΝ. 
γιατρεύοµαι ♦ 2. (µετβ.) θεραπεύω: (µτφ.) ποιος θα του γιάνει τον 
καηµό και την πίκρα; ΣΥΝ. γιατρεύω. [ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. υγιαίνω]. 
γιακάς (ο) {γιακάδες} το κοµµάτι υφάσµατος που περιβάλλει τον 
λαιµό τού ενδύµατος (πουκαµίσου, φορέµατος, µπλούζας κ.λπ.) και 
είναι µόνιµα ραµµένο πάνω σε αυτό, ώστε να διπλώνει ή να ανοίγει: 
ψηλός | µαλακός - || πιάνω κάποιον απ' τον ~ (σε καβγά) ΣΥΝ. περι-
λαίµιο, κολάρο·   ΦΡ. (µτφ.) τινάζω τον γιακά (µου) αποστρέφοµαι, 
αποφεύγω κάποιον ως απατεώνα και, γενικότ., ως επικίνδυνο άνθρω-
πο: είναι να τον βλέπεις και να τινάζεις τον γιακά σον δεν ξέρεις ποτέ τι 
µπορείς να πάθεις απ'αυτόν. Επίσης (υποκ.) γιακαδάκι (το). [ΕΤΎΜ. < 
τουρκ. yaka]. 
Γιακουµής (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ < Γιάκουµος < βεν. Giacomo < 

υστερολατ. Jacomus | Jacobus < µτγν. 'Ιάκωβος (βλ.λ.)]. 
γιαλαντζί επίθ. {άκλ.} (λαϊκ.) ψεύτικος, όχι γνήσιος-  ΦΡ. νισλσντζι 

ντολµάς («ψευτοντολµας») νηστήσιµος ντολµάς αποτελούµενος µόνο 
από ρύζι και µυρωδικά, που έχουν τυλιχθεί σε αµπελόφυλλα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yalanci «ψεύτικος»]. 

γιαλός (ο) το τµήµα τής ξηράς που βρίσκεται κατά µήκος τής θά-
λασσας και (συνεκδ.) τα ρηχά νερά (βλ. κ. λ. αιγιαλός) ΣΥΝ. ακρο-
γιάλι, ακτή, ακροθαλασσιά, περιγιάλι, ακρογιαλιά' ΦΡ. (α) γιαλό-για-
λό (ως επίρρ.) κατά µήκος τής γραµµής τής ακτής: «~ πηγαίναµε κι 
όλο για σένα λέγαµε» (β) κάνε το καλό και ρίξ' το στον γιαλό κάνε 
µια καλή πράξη χωρίς να περιµένεις ανταµοιβή (γ) ή στραβός είν' ο 
γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε βλ. λ. αρµενίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακτή, 
θάλασσα, παρώνυµο, συγκοπή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αιγιαλός < αίγες «µεγάλα κύµατα» (πιθ. µεταφορικώς 
από την ορµητικότητα των αιγών, βλ. κ. Αιγαίο) + αλός, γεν. τού άλς 
«θάλασσα», από τη φρ. εν αίγί αλός «στην ακροθαλασσιά». Το για-
λός < αιγιαλός κατά τα πάνω < επάνω, λεύτερος < ελεύθερος κ.ά. Η 
φρ. κάνε το καλό και ρίξ' το στον γιαλό αποτελεί ελαφρώς παρηλ-
λαγµένη απόδ. τής τουρκ. παροιµίας: eyligi yap, denize at «κάνε το 
καλό, ρίξ' το στη θάλασσα». Η τουρκ. παροιµία συνεχίζει: balik 
bilmez ise, halik biliyor «αν το ψάρι δεν το ξέρει, το ξέρει ο ∆ηµιουρ-
γός»]. 

Γιαλτα (η) πόλη τής Ν. Ουκρανίας στη Χερσόνησο τής Κριµαίας, γνω-
στή από τη συµφωνία που υπογράφτηκε εκεί το 1945 µεταξύ των νι-
κητών τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου (Αγγλων, Αµερικανών και Ρώσων), 
η οποία καθόριζε τα νέα σύνορα ορισµένων χωρών και τις ζώνες 
επιρροής των δυνάµεων αυτών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Yalta < ουκρ. Djalita, πιθ. < µεσν. (αί)γιαλός, καθώς πι-
στεύεται ότι ιδρύθηκε από Έλληνες εποίκους τής Κριµαϊκής Χερσο-
νήσου]. 

γιάµπολη (η) το εκχύλισµα τής γλυκόρριζας. 
[ΕΤΥΜ. < Yambol, όν. πόλεως τής ΝΑ. Βουλγαρίας]. 

για να σύνδ. [µεσν.] 1. εισάγει τελικές προτάσεις· µε τον σκοπό να: 
ήρθα ~ σε δω 2. εισάγει αιτιολογικές προτάσεις· για τον λόγο ότι, 
επειδή, αφού: ~ σ' ακούσω, κοίτα τι έπαθα! 3. εισάγει συµπε-
ρασµατικές προτάσεις· µε αποτέλεσµα να, ώστε να: δεν είναι δα και 
µωρό παιδί ~ φοβάται! || είναι πολύ βαρύ, ~ το σηκώσω 4. εισάγει χρο-
νικές προτάσεις που δηλώνουν το υστερόχρονο· µέχρις ότου, µέχρι 
να: πέρασε πολύς καιρός ~ µε προσέξει. 

Γιάνκης (ο) {Γιάνκηδες} (µειωτ.) 1. ο Αµερικανός των βόρειων Πολι-
τειών τής Αµερικής 2. (γενικότ.) κάθε πολίτης των Η.Π.Α. [ΕΤΎΜ. < 
αµερ. yankee < Jan Kees < αγγλ. John Cheese. Η ονοµ. Jan Kees δόθηκε 
αρχικώς υποτιµητικά από Ολλανδούς κατοίκους τής Αµερικής σε 
Αγγλους αποίκους τής Πολιτείας Κονέκτικατ]. 

Γιάννενα (τα) → Ιωάννινα 
Γιάννης (ο) {λαϊκ. γεν. Γιαννιού (πβ. τ'Αϊ-Γιαννιού)} Ιωάννης (βλ.λ.)· 

ΦΡ. (α) σαρανταπέντε Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση βλ. λ. κόκο-
ρας (β) -Τι κάνεις Γιάννη; | -Γεια σου Γιάννη'. -Κουκκιά σπέρνω! βλ. 
λ. κουκκί (γ) Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει βλ. λ. κερνώ (δ) Τι 'χες 
Γιάννη, τι 'χα πάντα βλ. λ. έχω (ε) όχι Πάννης, Παννάκης | δεν είναι 
Πάννης, είναι Γιαννάκης το ίδιο πράγµα είναι, δεν υπάρχει διαφορά 
(στ) να σε κάψω Γιάννη, να σ' αλείψω µέλι βλ. λ. µέλι (ζ) απ/τι χωρίς 
Γιάννη, προκοπή δεν κάνει όταν θέλουµε να πούµε καλά λόγια για 
κάποιον που λέγεται Γιάννης. 

Γιάννινα (τα) → Ιωάννινα 
Γιαννιτσά (τα) πόλη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Πέλλας. [ΕΤΥΜ. 

Ίσως < Γιαννιτσάς, διαλεκτ. τ. τού ονόµατος Γιάννης, που πιθ. 
χρησίµευσε ως επώνυµο σηµαίνοντος προσώπου τής πόλεως επί 
Τουρκοκρατίας (πρόταση Γ. Χατζιδάκι). Οι Τούρκοι ονόµαζαν την πό-
λη Yenice, το οποίο (αν δεν προέρχεται από την Ελληνική) ίσως ανά-
γεται σε τουρκ. yeni «νέος» (δηλ. «νέα πόλη»)]. 

γιάντες (το) {άκλ.} 1. παιχνίδι µνήµης, κατά το οποίο χάνει ο παίκτης 
που, όταν πάρει κάτι από τα χέρια τού συµπαίκτη του, παραλείπει να 
αναφέρει τη συγκεκριµένη φράση τού παιχνιδιού («το ξέρω» ή «το 
θυµάµαι»), οπότε ο νικητής κάνει γιάντες 2. το διχαλωτό κοκκαλάκι 
από το στήθος τού κοτόπουλου, που χρησιµοποιείται σε παιχνίδι, κα-
τά το οποίο καθένας από τους δύο παίκτες τραβά ένα σκέλος τής δι-
χάλας και νικητής (κάνει γιάντες) είναι αυτός στο χέρι τού οποίου θα 
µείνει το µεγαλύτερο κοµµάτι. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. yades < p. 
yadetmek «θυµούµαι»]. 

γιάνω (να/θα) ρ. → γιαίνω 
γιαουρτάς (ο) {γιαουρτάδες}, γιαουρτού (η) {γιαουρτούδων} πρό-

σωπο που φτειάχνει ή πουλάει γιαούρτι. 

γιαούρτι (το) {γιαουρτ-ιού | -ιών} κρεµώδες παρασκεύασµα από γάλα 
που πήζει σε χαµηλή θερµοκρασία µε τη δράση ειδικών βακτη-
ριακών καλλιεργειών και εµπλουτίζεται πολλές φορές µε ειδικές γλυ-
καντικές ή αρωµατικές ουσίες (φρούτα ή ξηρούς καρπούς): ~ σακού-
λας | µε ή χωρίς λιπαρά | βελουτέ | πρόβειο σε τσανάκα· ΦΡ. (πα-
ροιµ.) όποιος καεί µε τον | στον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι αυτός 
στον οποίο συνέβη κάτι κακό, προσέχει και φυλάγεται στη συνέχεια 
ακόµη και από πράγµατα τελείως ακίνδυνα, προφυλάγεται σε βαθµό 
συχνά υπερβολικό. Επίσης γιαούρτη (η). — (υποκ.) γιαουρτάκι (το). 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. yogurt]. 

γιαουρτλού (το) → γιογουρτλού 
γιαουρτώνω ρ. µετβ. {γιαούρτω-σα, -θηκα, -µένος} ρίχνω στο πρόσωπο 

(κάποιου) γιαούρτι, για να τον εξευτελίσω. — νιαούρτωµα (το). 
γιάπης (ο) {γιάπηδες}, γιαπισσα (η) {γιαπισσών} νέος στην ηλικία 

αστός επαγγελµατίας (τεχνοκράτης), που ασχολείται (συνήθ.) µε τη 
διοίκηση επιχειρήσεων, και αποσκοπεί στην επαγγελµατική κατα-
ξίωση και την οικονοµική επιτυχία και χαρακτηρίζεται από την τάση 
να περιβάλλει τον εαυτό του µε σύµβολα πλούτου και αδιαµφι-
σβήτητου κοινωνικού κύρους. — γιάπικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < αµερ. 
yuppy | yuppie, ακρωνύµιο από τις αγγλ. λ. young (= νέος) urban (= 
αστικός) professional (= επαγγελµατίας) + -ie. H λ. πλάστηκε στις 
Η.Π.Α. το 1983 (κατ' αντιδιαστολή προς τη λ. hippie «χίπι», στην 
οποία οφείλονται τα δύο -ρρ- τού yuppie), αλλά γνώρισε ιδιαίτερη 
διάδοση το 1984, όταν οι δηµοσιογράφοι τη χρησιµοποίησαν για να 
χαρακτηρίσουν τους οπαδούς ενός υποψηφίου για τις προεδρικές 
εκλογές εκείνου τού έτους]. 

γιαπί (το) {γιαπ-ιού | -ιών} 1. η οικοδοµή που δεν έχει ακόµα τελειώ-
σει 2. (ειδικότ.) ο σκελετός οικοδοµής που είναι υπό κατασκευή. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yapi]. 

γιαπιτζής (ο) {γιαπιτζήδες} χτίστης, οικοδόµος. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yapici). 

γιαπράκι (το) ντολµαδάκι µε κιµά, ρύζι και µυρωδικά τυλιγµένα σε 
αµπελόφυλλα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. yaprak «φύλλο»]. 

Γιαπωνέζος (ο) → Ιαπωνία 
γιαραµπης (ο) ο Αλλάχ, ο Θεός. [ΕΤΎΜ. < αραβ. επιφών. ya rabbi «Θεέ 

µου» < εβρ. rabbi «ραββίνος, δάσκαλος»]. 
γιάρδα (η) {γιαρδών} µονάδα µέτρησης µήκους, χρησιµοποιούµενη 

κυρ. σε αγγλοσαξονικές χώρες, ίση προς 0,9144 µέτρα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. yard < αρχ. γερµ. gart(e)a «µπαστούνι»]. 

γιαρµάς κ. γερµός (ο) {γιαρµάδες} ρωδάκινο που, όταν είναι ώριµο, 
έχει κιτρινοκόκκινη φλούδα (η οποία βγαίνει εύκολα µε το χέρι), γλυ-
κιά, ιδιαίτερα µαλακή και εύχυµη σάρκα και µεγάλο κουκούτσι που 
αφαιρείται εύκολα από αυτήν. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. yarma < p. yarmak 
«σχίζω, κόβω στα δύο»]. 

γιασεµί (το) {γιασεµ-ιού | -ιών} 1. αναρριχώµενο φυτό µε αρωµατικά 
λευκά ή σπανιότ. ροζ ή κίτρινα άνθη, ο οποίος καλλιεργείται ως καλ-
λωπιστικός και για το ωραίο άρωµα των λουλουδιών του 2. (συνεκδ.) 
το άνθος τού παραπάνω θάµνου 3. (συνεκδ.) το άρωµα τού παραπά-
νω άνθους: τσάι | κολόνια ~. Επίσης γιασεµιά (η) (σηµ. 1). — (υποκ.) 
γιασεµάκι (το) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. ya§emin < περσ. 
jasâmin]. 

γιασεµολαδο (το) (λόγ.) το ιασµέλαιο (βλ.λ.). 
γιασµάκι (το) {χωρ. γεν.} καλύπτρα που σκεπάζει το κεφάλι και το 

µεγαλύτερο µέρος τού προσώπου των µουσουλµανίδων, για να µην 
εκτίθεται αυτό σε δηµόσια θέα (πβ. λ. φερετζές, τσαντόρ). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. yasmak]. 

γιαταγάνι (το) {γιαταγαν-ιού | -ιών} σπαθί των Τούρκων και των 
Αράβων, µακρύ, πλατύ και καµπύλο στο µέρος τής αιχµής.  — (µε-
γεθ.) γιαταγάνα (η). [ΕΤΥΜ < τουρκ. yatagan]. 

γιατακι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-παλαιότ.) 1. το στρώµα στο οποίο ξα-
πλώνει κανείς, το κρεβάτι ΣΥΝ. κλίνη 2. (συνεκδ.) τόπος κατάλληλος 
για ύπνο ή ανάπαυση και κατ' επέκτ. τόπος διαµονής ΣΥΝ. κατάλυµα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yatak]. 

γιατί σύνδ. 1. (εισάγει ευθεία ή πλάγια ερώτηση) (α) για ποιον λόγο ή 
αιτία: ~ σου µίλησε απότοµα; (β) µε ποιον σκοπό: τον ρώτησες ~ ήρ-
θε; 2. (εισάγει αιτιολογική πρόταση) για τον λόγο ότι, επειδή, διότι: 
δεν διαβάζει πολύ, - δεν προλαβαίνει 3. γιατί (το) (α) η ερώτηση που 
αναφέρεται στην αιτία ενός πράγµατος: τα ατελείωτα ~ των παιδιών 
ΣΥΝ. ερώτηµα, απορία (β) (συνεκδ.) η αιτία: θέλουµε να βρούµε το -
αυτής τής σύγκρουσης. ✈ ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτιολογικός. [ΕΤΎΜ. Το 
ερωτηµατικό µόριο γιατί (µεσν.) προέρχεται από την αρχ. φρ. δια τί, 
ενώ ο αιτιολογικός σύνδ. γιατί προέρχεται από τη φρ. για ότι (πβ. 
αρχ. διότι < δια ότι)]. 

γιατί - διότι - επειδή. Το γιατί χρησιµοποιείται σήµερα τόσο σε ε-
ρωτήσεις (Γιατί έφυγε;) όσο και σε αιτιολογικές προτάσεις (Εφυ-
γε, γιατί είχε δουλειά). Και στις δύο περιπτώσεις δηλώνει αιτία: αι-
τία συνδυασµένη µε ερώτηση («ερώτηση µερικής αγνοίας») ή αι-
τία συνδυασµένη µε απάντηση ή µε τη διατύπωση µιας γνώµης | 
κρίσης («αιτιολογική πρόταση»). Το ερωτηµατικό γιατί προήλθε α-
πό το «δια τί», το αιτιολογικό γιατί προήλθε από το «για ότι» (ό-
πως και το διότι < δια δτι). Τα συµφραζόµενα, κανονικά, συντελούν 
στο να αποφεύγεται ενδεχόµενη σύγχυση από τη διπλή σηµασία 
και λειτουργία τής λέξης. Ωστόσο, για λόγους υφολογικούς περισ-
σότερο (ποικιλίας τού λόγου και αποφυγής ενοχλητικών ή άσκο-
πων επαναλήψεων), µπορεί κανείς να χρησιµοποιεί το διότι στη θέ-
ση τού (αιτιολογικού) γιατί, εφόσον η αιτιολόγηση ακολουθεί, ή το 



γιατρειά 415 γιδάρης 
 

επειδή, εφόσον η αιτία προηγείται: ∆εν µπορεί να συµµετάσχει, 
διότι θα απουσιάζει - Επειδή θα απουσιάζει, δεν µπορεί να συµ-
µετάσχει. Συχνά, η χρήση τού ενός ή τού άλλου αιτιολογικού είναι 
ζήτηµα ρυθµού στον λόγο ή και προσωπικών επιλογών τού οµιλη-
τή. Γενικά, πάντως, όταν η αιτία αποτελεί το σκεπτικό στη διατύ-
πωση ενός συλλογισµού δηλώνεται µε το επειδή (ή και µε τα αφού, 
µια και | που σε απλούστερο ύφος), ενώ όταν η αιτία αποτελώ το ε-
πακόλουθο ενός συλλογισµού, δηλώνεται µε το διότι. 

γιατρειά (η) (λαϊκ.) 1. η θεραπεία: η αρρώστια αυτή δεν έχει ~ (είναι 
αθεράπευτη) ΣΥΝ. θεραπεία, ίαση 2. (µτφ.) παρηγοριά και ανακούφι-
ση, για χα ξεπεραστεί µια δύσκολη κατάσταση: ο χρόνος είναι η κα-
λύτερη - ΣΥΝ. φάρµακο, γιατρικό. [ΕΤΥΜ. µεσν < Ιατρεία < αρχ. 
ιατρεία < ίατρεύω]. 

γιατρεύω ρ. µετβ. {γιάτρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) 1. θεραπεύω: 
~ αρρώστους 2. (µτφ.) ανακουφίζω: ο χρόνος γιατρεύει τις πληγές 
ΣΥΝ. παρηγορώ, διορθώνω 3. (µεσοπαθ. γιατρεύοµαι) θεραπεύοµαι, 
αναρρώνω ΣΥΝ. αναλαµβάνω, γιαίνω. — γιάτρεµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ίατρεύω < ιατρός]. 

γιατρικό (το) (λαϊκ.) το φάρµακο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
ΐατρικόν, ουδ. τού επιθ. ιατρικός]. 

γιατρίνα (η) (λαϊκ.) η γυναίκα γιατρός. Επίσης (λαϊκ.) γιάτρισσα κ. 
γιάτραινα   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυναικείος. 

γιατρίνα - γιατρός - γιάτρισσα - γιάτραινα. Κοντά στον όρο η ια-
τρός (κάρτες, τηλεφωνικός κατάλογος, συνταγολόγιο κ.λπ.), χρη-
σιµοποιείται ως κύρια λ. το ουσιαστικό η γιατρός για όλες τις 
προφορικές και γραπτές (πλην των αναφεροµένων) χρήσεις τής 
γλώσσας. Η λ. γιατρίνα, που παλιότερα ήταν µόνο ανδρωνυµικό (η 
σύζυγος γιατρού), σήµερα χρησιµοποιείται σε απλούστερο προφο-
ρικό λόγο και στη θέση τού «η γιατρός». Αντιθέτως, τόσο το γιά-
τρισσα όσο και το γιάτραινα αποτελούν τύπους τής λογοτεχνίας 
και των διαλέκτων και κατάλοιπα µιας προφορικής λαϊκότερης 
παράδοσης, που χρωµατίζει ενίοτε τις λ. µε τις σηµασιολογικές 
αποχρώσεις τής λαϊκής, εµπειρικής θεραπεύτριας, τής κοµπογια-
νίτισσας ή ακόµη και τής µάγισσας! 

γιατροπορεύω ρ. µετβ. {γιατροπόρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (διαλεκτ.) 
παρέχω σε (κάποιον) πρώτες βοήθειες µε πρόχειρα µέσα, µέχρι να έρ-
θει ο γιατρός. 

γιατρός κ. (επίσ.) ιατρός (ο/η) 1. πρόσωπο που έχει κάνει τις απα-
ραίτητες σπουδές και διαθέτει τη σχετική άδεια για την άσκηση τής 
ιατρικής επιστήµης ΣΥΝ. θεραπευτής 2. (µτφ.) πρόσωπο που λειτουρ-
γεί ανακουφιστικά και καταπραϋντικά στην ένταση των ψυχικών 
παθών: ο χρόνος είναι ο καλύτερος -. — (υποκ.-µειωτ.) γιατρουδάκι 
(το), γιατρουδάκος κ. γιατρουλάκος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιατρίνα, γυιος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. (µε συνίζηση, πβ. εορτή > γιορτή, καρδία > καρδιά) < 
αρχ. ιατρός < θ. ία- (< ρ. ίάοµαι «προσφέρω ιατρική φροντίδα, θερα-
πεύω») + επίθηµα -τρός (µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *-ter: πα-τέρ-α, θυ-
γα-τέρ-α). Το ρ. ίά-οµαι είναι αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το αρχ. ίαί-
νω «ευφραίνω, δροσίζω», οπότε ίά-οµαι < *isä-jo-mai, πβ. σανσκρ. 
isanyâti «προτρέπω, παρακινώ», λατ. ira «οργή» (< *eis-a). ∆εν απο-
κλείεται J] σύνδ. µε το επίθ. ιερός (βλ.λ.)]. 

γιατροσόφι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} 1. πρακτικό εµπειρικό φάρµακο, 
παρασκευαζόµενο σύµφωνα µε προφορικές συνταγές για τη θερα-
πεία ασθενειών: τα ~ τής γιαγιάς ΣΥΝ. γιατρικό, φάρµακο 2. (συνεκδ.) 
εµπειρικός τρόπος θεραπείας: τα ~ δεν θεραπεύουν τις αρρώστιες 
ΣΥΝ. βάλσαµο. Επίσης (λόγ.) ιατροσόφιο. 

γι' αυτό επίρρ.· για τον λόγο, για την αιτία που µόλις αναφέρθηκε: 
χτες έβρεχε, ~ δεν βγήκα έξω || ~ σου λέω, πρέπει να πας οπωσδήποτε 
|| ) + και) δεν του συγχωρώ την προσβολή που µου έκανε, ~ και δεν του 
µίλησα, όταν τον είδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτιολογικός. 

γιάφκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κρησφύγετο για τη συγκέντρωση υλικού 
και τον σχεδιασµό παράνοµων πράξεων από τα µέλη αντικαθεστωτι-
κών ή τροµοκρατικών οργανώσεων: στη ~ των τροµοκρατών βρέθη-
καν περίστροφα και προκηρύξεις. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. javka]. 

γιαχνί (το) {άκλ.} τρόπος µαγειρέµατος για κρέας, ψάρι, λαχανικά ή 
όσπρια, µε κρεµµύδια τσιγαρισµένα µέσα σε λάδι και σάλτσα ντο-
µάτας: (κ. ως επίθ.) φασόλια | πατάτες ~. — γιαχνιοτός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yahni < περσ. yahni «µαγειρευµένος (ιδ. για κρέας)»]. 

γίββωνας (ο) {γιββώνων} είδος πιθήκου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
gibbon < γαλλ. gibbon, λ. τοπικής ινδικής γλ., την οποία έφερε στην 
Ευρώπη (µαζί µε το φερώνυµο ζώο) ο Γάλλος J.F. Dupleix]. 

Γιβραλτάρ (το) (αγγλ. Colony of Gibraltar = Αποικία τού Γιβραλτάρ) 
{άκλ.} 1. ακρωτήριο στο Ν. άκρο τής Ιβηρικής Χερσονήσου, που µαζί 
µε την απέναντι βορειοαφρικανική ακτή ορίζει στενό πορθµό (Πορ-
θµός τού Γιβραλτάρ), ο οποίος συνδέει τον Ατλαντικό Ωκεανό µε τη 
Μεσόγειο Θάλασσα και χωρίζει την Ευρώπη από την Αφρική· αλλιώς 
Στενά τού Γιβραλτάρ (τα) κ. (αρχ.) Ηράκλειες Στήλες (οι) 2. αυτόνο-
µη πόλη και λιµάνι στο παραπάνω ακρωτήριο, που αποτελεί βρετα-
νική αποικία. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Gibraltar < αραβ. Gibel al-Tarik «Όρος τού Ταρίκ», από 
τον φύλαρχο Gabal ibn Tarik, που κατέλαβε το ακρωτήριο και την πό-
λη το 711 µ.Χ. Το Γιβραλτάρ αναγνωρίστηκε ως βρετανική αποικία το 
1713]. 

γιγα- λεξικό πρόθηµα το οποίο πολλαπλασιάζει µια ποσότητα επί ένα 
δισεκατοµµύριο: γιγα-µπάιτ, γιγα-χέρτς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενές λεξικό 
πρόθηµα, < αγγλ. giga- (< ελλην. γίγας)]. 

γιγάκυκλος (ο) {-ου κ. -ύκλου | -ων κ. -ύκλων, -ους κ. -ύκλους} ΦΥΣ-
ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα µέτρησης συχνότητας που ισούται µε ένα δισεκα-
τοµµύριο χερτς (βλ.λ.)· το γιγαχέρτς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. gigacycle]. 

γιγαµπάιτ (το) {άκλ.} ΠΛΗΡΟΦ. η γιγαψηφιολέξη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gigabyte (νόθο συνθ.). Βλ. λ. γιγα-, µπάιτ]. 

γίγαντας (ο) {γιγάντων}, γιγάντισσα (η) {γιγαντισσών} 1.ον µε αν-
θρώπινη µορφή, αλλά µε υπεράνθρωπο µέγεθος και δύναµη 2. (µτφ.) 
αυτός που ξεχωρίζει για το µεγάλο του µέγεθος ή και τη µεγάλη του 
δύναµη: αγώνας µεταξύ γιγάντων || οι γίγαντες τής υψηλής τεχνολο-
γίας || οικονοµικός ~ || ο ~ τής αυτοκινητοβιοµηχανίας ΣΥΝ. κολοσσός, 
µεγαθήριο ANT. νάνος 3. (µτφ.) πρόσωπο που ξεχωρίζει για την υψί-
στης σηµασίας προσφορά του και το αξεπέραστο έργο του: ο ~ τής 
έβδοµης τέχνης | τού πνεύµατος 4. ΑΣΤΡΟΝ. ονοµασία πολύ λαµπρού 
αστέρα ερυθρής απόχρωσης (κόκκινος γίγαντας), βλ. λ. αστέρας ANT. 
νάνος 5. (µε κεφ.) ΜΥΘΟΛ. καθένας από τους γυιους τής Γαίας και τού 
Ουρανού, που είχαν τεράστιες διαστάσεις και εξοντώθηκαν από τους 
θεούς τού Ολύµπου, όταν στράφηκαν εναντίον τους (κατά τη Γιγα-
ντοµαχία) · 6. γίγαντες (οι) µεγάλα ξερά φασόλια συνήθ. µαγειρε-
µένα στον φούρνο ως λαδερό φαγητό. Επίσης (λόγ.) γίγας {γίγαντος}. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιγαντιαίος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γίγας, -αντος < *γί-γαντ-ς, αναδιπλασιασµένος τ. προ-
ελλην. θέµατος, αγν. ετύµου. Η λ. πέρασε ως δάνειο σε ξέν. γλώσσες, 
π.χ. αγγλ. giant, γαλλ. géant, γερµ. Gigant κ.ά.]. 

γιγάντειος, -α, -ο (σχολ. ορθ. γιγάντιος) [µτγν.] γιγαντιαίος (βλ.λ.): -
διαστάσεις || (µτφ.) ~ έργο | επίτευγµα || ~ κινητοποίηση τής αστυνο-
µίας | προσπάθεια. Επίσης γιγάντινος, -η, -ο κ. γιγαντένιος, -ια, -ιο. 

γιγάντειος ή γιγάντιος; Τα επίθετα σε -ios από πρόσωπα γρά-
φονται µε -ει- (-ειος): Όµηρος - Οµήρειος, Πυθαγόρας - Πυθαγό-
ρειος, Επίκουρος - Επικούρειος κ.λπ. Έτσι και από το Γίγας (όνο-
µα αρχαίων µυθικών όντων) πλάστηκε στην Αρχαία το Γιγάντειος 
(Η γραφή µε -ι- γίγαντος δεν είναι ορθή). Ήδη αρχαίο και µε την 
ίδια σηµασία είναι το γιγαντιαίος, ενώ τα γίγάνΉνος και γιγα-
ντένιος είναι νεότεροι σχηµατισµοί. 

γιγάντεµα (το) → γιγαντώνω 
γιγαντεύω ρ. → γιγαντώνω 
γιγαντιαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που ταιριάζει ως προς το µέγεθος 

ή τα εξωτερικά χαρακτηριστικά σε γίγαντα' γιγάντειος: - ανάστηµα | 
κτήριο | διαστάσεις ΣΥΝ. πελώριος, θεόρατος, πανύψηλος 2. πάρα 
πολύ µεγάλος, αυτός που ξεπερνά τα ανθρώπινα µέτρα: ~ πρόοδος 3. 
(για έργα ή ενέργειες) αυτός που απαιτεί υπεράνθρωπη δύναµη για 
την πραγµάτωση του: - κινητοποίηση | επιχείρηση 4. πολύ µεγάλης 
σηµασίας, που βρίσκεται στην κορυφή µεταξύ των οµοίων του: ~ 
µορφή τού θεάτρου. — γιγαντιαία επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιγάντειος. 

γιγαντισµός (ο) 1. ΙΑΤΡ. παθολογική υπερανάπτυξη τού αναστήµατος 
ή τού µεγέθους ορισµένων τµηµάτων τού ανθρώπινου σώµατος 2. 
(µτφ.) η υπερβολική ανάπτυξη ή επέκταση πέρα από τα φυσιολογικά 
όρια: ο - των σύγχρονων αστικών κέντρων || «κολοσσιαίοι επιχειρη-
µατικοί όµιλοι ενθαρρύνονται προς τον ~» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. gigantism]. 

γιγαντοαφίσα (η) {γιγαντοαφισών} η πολύ µεγάλου µεγέθους δια-
φηµιστική αφίσα (που τοποθετείται συνήθ. σε περίοπτα σηµεία). 

γιγαντοµαχία (η) [αρχ.] {γιγαντοµαχιών} 1. ΜΥΘΟΛ. Ο πόλεµος των 
Γιγάντων εναντίον των θεών τού Ολύµπου 2. (συνήθ. µτφ.) ο αγώνας 
µεταξύ δύο εξίσου ισχυρών αντιπάλων. 

γιγαντοοθόνη (η) {γιγαντοοθονών} η πολύ µεγάλων διαστάσεων 
οθόνη για την προβολή θεαµάτων σε ανοικτό χώρο: τον µεγάλο τελι-
κό παρακολούθησε πλήθος κόσµου σε ~ στην κεντρική πλατεία τού 
Μιλάνου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. giant screen]. 

γιγαντόσωµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που µοιάζει µε γίγαντα ως προς 
τις σωµατικές του διαστάσεις, ο υπερβολικά µεγαλόσωµος ANT. µι-
κρόσωµος. 

γιγαντώνω ρ. µετβ. [1887] {γιγάντω-σα, -θηκα, -µένος} δίνω (σε κάτι) 
γιγαντιαίες διαστάσεις, µεγαλώνω πάρα πολύ: γιγαντώθηκε ο πόθος 
τους για λευτεριά. Επίσης γιγαντεύω [1896]. — γιγάντεµα (το) κ. γµ 
γάντωση (η). 

γίγαχέρτς (το) (συνήθ. γράφεται και προφέρεται γιγαχέρτζ) {άκλ.} 
ΦΥΣ,-ΠΛΗΡΟΦ. ο γιγάκυκλος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. gigahertz (νόθο 
συνθ.). Βλ. λ. γιγα-, χερτς]. 

γιγαψηφιολέξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα 
χωρητικότητας των αποθηκευτικών µέσων που αντιστοιχεί σε ένα δι-
σεκατοµµύριο χαρακτήρες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. gigabyte], 

γίγνεσθαι (το) {άκλ.} 1. ΦΙΛΟΣ, η προοδευτική κίνηση στην οποία 
υποβάλλεται ο κόσµος και τα στοιχεία που τον απαρτίζουν περνώ-
ντας από τη στατική κατάσταση τού «είναι» στη δυναµική εξελικτι-
κή πορεία των µεταβολών και των νέων γενέσεων ΦΡ. εν τω γίγνε-
σθαι (ἐν τῷ γίγνεσθαι) σε διαδικασία εξέλιξης, µεταβολών και 
διαµόρφωσης νέων καταστάσεων 2. η εξελικτική διαδικασία σε 
κάποιον τοµέα: το ιστορικό | πολιτικό | λογοτεχνικό ~. [ΕΤΥΜ αρχ., 
ουσιαστικοπ. απρφ. ενεστώτα τού ρ. γίγνοµαι]. 

γίδα (η) {γιδών} ευκίνητο µηρυκαστικό ζώο µε χοντρά κέρατα, συγγε-
νές µε το πρόβατο, που ζει σε ορεινές περιοχές και εµφανίζεται εξη-
µερωµένο σε πολλές κατοικίδιες ποικιλίες ως το θηλυκό τού τράγου 
ΣΥΝ. κατσίκα. — (υποκ.) γιδούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοιρινός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., µεγεθ. τού ουσ. γίδι (βλ.λ.)]. 

γιδάρης (ο) {γιδάρηδες} πρόσωπο που βόσκει γίδια, ο γιδοβοσκός. 



γιδήσιος 416 γιορτή 
 

γιδήσιος, -ια, -ιο αυτός που προέρχεται από γίδα: ~ προβιά. Επίσης γίδινος, -η. -ο 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος, χοιρινός. 

γίδι (το) {γιδ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. το νεογνό τής γίδας, το κατσικάκι-ΦΡ. (µτφ.) 
κουρεµένο γίδι αυτός που έχει πολύ κοντά, στραβοκοµµέ-να µαλλιά 2. γίδια (τα) 
κοπάδι αποτελούµενο από γίδες και τράγους ανεξαρτήτως ηλικίας: µπήκαν τα ~ στο 
µαντρί · 3. (µτφ.-υβριστ.) πρόσωπο που δεν έχει τρόπους, που είναι άξεστος και 
αγροίκος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αίγίδιον, υποκ. τού αϊξ, αΐγός. Βλ. κ. αίγα]. 

γιδοβοσκός (ο) [µεσν.] αυτός που βόσκει γίδια, ο γιδάρης ΣΥΝ. αι-γοβοσκός. 
γιδόµαλλο (το) (λαϊκ.) µαλλί γίδας ΣΥΝ. (λόγ.) αιγότριχα. 
γιδοπροβατα (τα) {γιδοπροβάτων} (περιληπτ.) σύνολο από γίδια και πρόβατα ΣΥΝ. 

αιγοπρόβατα. 
γιδόστρατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ορεινός δρόµος, στενός, ανηφορικός και απότοµος, 

που µόνο κατσίκια µπορούν να διασχίσουν ΣΥΝ. κατσικόδροµος. Επίσης γιδόστρατο 
(το). 

γιδοτόµαρο (το) το δέρµα γίδας ή τράγου ΣΥΝ. κατσικόδερµα, (λόγ.) αιγόδερµα. 
γιδότοπος (ο) {γιδοτόπων} τόπος ορεινός και ανώµαλος, κατάλληλος για τη βοσκή 

γιδιών, ακατάλληλος να κατοικηθεί από ανθρώπους. Επίσης γιδοτόπι (το). 
γιεγιές (ο) → γεγές 
Γιεν (το) → γεν 
γιέσµαν (ο) → γέσµαν 
γιλέκο κ. γελέκο (το) ανδρικό ή γυναικείο ένδυµα χωρίς µανίκια, µε µήκος µέχρι το ύψος 

τής µέσης, που συνήθ. κουµπώνει µπροστά και φοριέται κάτω από σακάκι ή µόνο του 
πάνω από πουκάµισο.   — (υποκ.) γιλεκάκι κ. γελεκάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yelek]. 

γινάτι κ. ινάτι (το) {γινατ-ιού | -ιών} 1. το πείσµα, η ισχυρογνωµοσύ-νη: έλα, άσε τώρα 
τα ~ ΣΥΝ. καπρίτσιο 2. (ειδικότ.) η εχθρική διάθεση απέναντι σε κάποιον, που 
προέρχεται από πείσµα· ΦΡ. (α) (πα-ροιµ.) το γινάτι βγάζει µάτι το πείσµα µπορεί να 
πλήξει τελικά τον ίδιο τον ισχυρογνώµονα, αυτόν που δεν υποχωρεί (β) (κάποιος) το 
κρατάει γινάτι (κάποιος) τηρεί εχθρική στάση απέναντι σε άλλον από πείσµα για κάτι 
που του έκανε. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. inat]. 

γίνοµαι ρ. συνδετ. αποθ. {έγινα (να/θα γίνω) κ. (λαϊκ.) γίνηκα (να/θα γινώ | γενώ), 
γινωµένος} 1. αποτελώ το τελικό αποτέλεσµα µιας διαδικασίας παραγωγής, αποκτώ 
συγκεκριµένη ύπαρξη, υπόσταση, µορφή: η Νιγηρία έγινε ανεξάρτητο κράτος στα 1960 || 
διάφορες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί για το πώς έγινε ο κόσµος || το φαγητό δεν έγινε 
ακόµα || πότε έγινε αυτό το σπίτι; ΣΥΝ. δηµιουργούµαι, (ειδικά για προϊόντα) 
παράγοµαι, κατασκευάζοµαι, φτειάχνοµαι · 2. εµφανίζω συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 
ή ιδιότητες, περιέρχοµαι σε ορισµένη κατάσταση: ~ κόκκινος από τον θυµό | πρώτης 
τάξεως επαγγελµατίας | χρήσιµος | µεγάλος και τρανός ΣΥΝ. είµαι, καθίσταµαι, δια-
µορφώνοµαι· ΦΡ. (α) γίνοµαι άλλος άνθρωπος αλλάζω ριζικά: µετά τη θεραπεία που 
έκανε, έγινε άλλος άνθρωπος! || το πάθηµα του τον ωφέλησε: έγινε άλλος άνθρωπος (β) 
γίνοµαι βαπόρι | Τούρκος | θηρίο (ανήµερο) | µπαρούτι | µπουρλότο | έξω φρενών 
εξοργίζοµαι (γ) γίνοµαι πετσί και κόκκαλο αδυνατίζω πάρα πολύ (δ) γίνοµαι βάρος (σε 
κάποιον) επιβαρύνω κάποιον (µε την παρουσία µου, τις απαιτήσεις µου κ.λπ.): να µη 
σας γίνοµαι βάρος, θα µείνω σε ξενοδοχείο (ε) γίνοµαι καπνός | άφαντος | λούης το 
βάζω στα πόδια, εξαφανίζοµαι, χάνοµαι: µόλις είδε τους αστυνοµικούς να έρχονται, έγινε 
καπνός ΣΥΝ. µην τον είδατε 3. µεταβάλλοµαι σε (κάτι), παίρνω άλλη, καινούργια µορφή: 
όταν βράζει το νερό, γίνεται ατµός || ο πύργος έγινε ξενοδοχείο || (παροιµ.) το αίµα νερό 
δεν γίνεται (οι συγγενικοί δεσµοί διατηρούνται πάντα ισχυροί) ΣΥΝ. µετατρέποµαι, 
αλλάζω, εξελίσσο-µαι 4. (κακόσ.) καταλήγω σε κατάσταση ή µορφή υποδεέστερη τής 
αρχικής: πώς έγινες έτσι; || ~ από δήµαρχος κλητήρας ΣΥΝ. καταντώ • 5. συµβαίνω, 
λαµβάνω χώρα: Γι γίνεται εδώ πέρα; Γιατί τόση φασαρία; || έγινε τίποτε; || το κακό δεν 
θέλει πολύ να γίνει || πότε θα γίνουν οι γάµοι; || έγινε µεγάλη φασαρία | σεισµός | ένα 
σοβαρό ατύχηµα || γίνεται τής τρελής | τής κακοµοίρας (για µεγάλη αναστάτωση, 
παράλογη κατάσταση) || ό,τι γίνεται δεν ξεγίνεται (δεν µπορεί να αλλάξει κάτι που έχει 
ήδη συµβεί) || κάτι γίνεται µ' αυτούς τους δύο || τι γίνεται; (σε χαιρετισµό αντί τού τι 
κάνεις;) ΣΥΝ. πραγµατοποιούµαι, συντελούµαι, διεξάγοµαι· ΦΡ. (α) κουβέντα | λόγος να 
γίνεται γίνονται άσκοπες συζήτησες, χωρίς κανένα αποτέλεσµα (β) δεν έγινε τίποτα (i) 
δεν πειράζει: µη στενοχωριέσαι, ~! (ii) δεν υπήρξε αποτέλεσµα: προσπαθήσαµε πολύ, 
αλλά τελικά ~ (γ) τι να γίνει; για την έκφραση αµηχανίας ή αδιεξόδου: ~; Ετσι είναι η 
ζωή! (δ) ό,τι έγινε έγινε | ο γέγονε γέγονε (δ γέγονε γέγονε) για κάτι που έχει συντελεστεί 
και δεν µπορεί να αλλάξει πλέον ως σχόλιο για να µην ασχολείται πλέον κάποιος µε ό,τι 
συνέβη, για να δοθεί τέρµα σε συζήτηση σχετικά µε κάτι που συνέβη κ.λπ.: ~, από 'δώ 
και µπρος να δούµε τι θα κάνουµε (ε) τι θα γίνει; για να δηλωθεί ανυποµονησία ή αγα-
νάκτηση: ~, θα φύγουµε καµιά φορά; || ~, θα κρατήσει για πολύ αυτή η ιστορία; (στ) και 
τι έγινε; για να δηλώσουµε ότι κάτι δεν µας ενδιαφέρει ή δεν το θεωρούµε σηµαντικό: 
Εντάξει, δεν ήρθε· ~; Θα πάµε οι δυο µας (ζ) (και) κάτι έγινε για κάτι ασήµαντο: Σιγά το 
έξοδο! Θα δίνεις δύο χιλιάρικα τον µήνα και ~! ΣΥΝ. σιγά το πράµα 6. βρίσκοµαι σε 
συγκεκριµένη κατάσταση, σε φρ. όπως τι µου γίνεσαι; - τι έγινες τόσα χρόνια; ΣΥΝ. 
είµαι, κάνω · 7. (για καρπούς) ωριµάζω: πότε γίνονται οι φράουλες; || φρούτα γινωµένα 
ΣΥΝ. µεστώνω · 8. (για αριθµητικά µεγέθη) φθάνω σε συγκεκριµένη αριθµητική 
µονάδα: µαζί µε τον αδελφό σου γινόµαστε πέντε · 9. (απρόσ. γίνεται) (+να) (α) αρµόζει, 
είναι πρέπον, ταιριάζει να: ~ κορίτσι πράγµα να είναι 

έξω από το σπίτι τέτοια ώρα; (β) είναι δυνατόν, είναι πραγµατοποιήσιµο: ~ να 
έρθετε λίγο νωρίτερα; ΦΡ. δεν ξέρω τι µου γίνεται (α) βρίσκοµαι σε πλήρη 
άγνοια (β) βρίσκοµαι σε σύγχυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, γεννώ, θυµώνω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. γίγνοµαι, αναδιπλασιασµένος τ. (γί-γν-οµαι) θέµατος -
γν-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gen-, πβ. λατ. gigno «γεννώ», σανσκρ. Janas 
«γένος», γαλλ. génération «γενεά», ισπ. gente «άνθρωποι» (περιληπτ.), αγγλ. 
kin «γένος» κ.ά. Οµόρρ. γέν-ος, γεν-ικός, γόνος, γον-εύς (-έας), γενε-ά (< 
*gene-, δισύλλ. ρίζα), γένε-σις (-η), γενέθλιος, γνή-σιος (βλ.λ.), γέν-να, γεν-
νώ, γεννα-ϊος κ.ά. Η µεταβολή γίνοµαι < γίγνοµαι οφείλεται σε ανοµοιωτική 
αποβολή τού -γ- και αντέκταση τού -ι-. Οι φρ. γίνοµαι άφαντος και γίνεται 
λόγος (για κάτι) είναι ήδη µεσν.].  

γινόµενο (το) {γινοµέν-ου | -ων} ΜΑΘ. το αποτέλεσµα τού πολλαπλασιασµού 
δύο ή περισσοτέρων αριθµών, πινάκων κ.λπ.: στον πολλαπλασιασµό 3 χ 5 το- 
είναι 15 || - πολλών παραγόντων || ~ αριθµού επί διάνυσµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γινόµενον, ουσιαστικοπ. ουδ. µτχ. ενεστ. τού αρχ. γίγνοµαι]. 

Γίντίς (η/τα) {άκλ.} η γερµανοεβραϊκή γλώσσα. [ΕΤΥΜ. < γίντις yidish 
(daytsch) < γερµ. Jüddisch Deutsch «Γερµανο-εβραϊκά»].  
γίνωµα (το) {γινώµατος | χωρ. πληθ.} το ωρίµασµα (καρπού). [ΕΤΥΜ. < 

γίν)οµαι) + παραγ. επίθηµα -ωµα (που ξεκίνησε από ρ. σε -ώνω < αρχ. -όω, 
πβ. κ. σάρ-ωµα - σαρ-ώνω].  

γίνωµένος, -η, -ο (για καρπό) αυτός που έχει ωριµάσει: ~ γιαρµάς. [ΕΤΥΜ. < 
γίν)οµαι) + επίθηµα µτχ. -ωµένος (που ξεκίνησε από ρ. σε -ώνω, βλ. κ. 
γίνωµα)].  

γιογιό1 (το) {άκλ.} το καθοίκι (βλ.λ.).[ΕΤΥΜ.Ηχοµιµητική λ. τής παιδικής 
γλώσσας].  

γιογιό2 (το) παιχνίδι που αποτελείται από ένα ξύλινο ή πλαστικό µα-σούρι µε 
ένα νήµα περασµένο γύρω από αυτό, ώστε κρατώντας το κανείς από την άκρη 
του και τινάζοντας το ρυθµικά, να το τυλίγω και να το ξετυλίγει 
ανεβοκατεβάζοντας το µασούρι. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως από εµπορική 
ονοµασία παιχνιδιού που έχει την αφετηρία του στις Φιλιππίνες].  

γιόγκα (η) {άκλ.} 1. ινδικό φιλοσοφικό σύστηµα, που δίδασκα την ένωση τού 
Εγώ µε το Υπέρτατο Ον µε την κυριαρχία τού ανθρώπου στις σωµατικές και 
πνευµατικές του λειτουργίες 2. (ειδικότ.) σειρά ασκήσεων αναπνοής, 
σωµατικών στάσεων και (ατοµικού ή οµαδικού) διαλογισµού για την 
αυτεπιβολή τού ανθρώπου στο σώµα και το πνεύµα του.[ΕΤΥΜ. < αγγλ. yoga 
< σανσκρ. yoga «ζεύξη, ένωση», p. yunakti «ενώνει»].  

γιόγκι(ο/η) {άκλ.} πρόσωπο που έχει ασπαστεί το φιλοσοφικό σύστηµα τής 
γιόγκα και το εφαρµόζει στην πράξη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. yogi]. γιογουρτλθύ κ. 
γιαουρτλού (το) {άκλ.} φαγητό τουρκικής προέλευσης, που παρασκευάζεται 
από κρέας, το οποίο τοποθετείται πάνω σε ψηµένες πικάντικες πίτες µέσα σε 
ποσότητα γιαουρτιού και γαρ-νίρεται µε ψητές ντοµάτες, κρεµµύδι και 
διάφορα µυρωδικά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. yogurtlu]. γιοκ επίρρ.· όχι, τίποτα- 
συνήθ. εµφατ. σε οικείο λόγο για τη δήλωση τής έλλειψης, απουσίας ή 
ανυπαρξίας κάποιου πράγµατος ή προσώπου: σήµερα δεν πρόλαβα να 
µαγειρέψω- συνεπώς, φαγητό ~! || «στη φωτογράφισή της υπήρχε πολύ 
επαγγελµατική φωτογραφία, καλά φωτισµένη, σωστά ρούχα, αλλά φυσικότητα... 
~!» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ < τουρκ. yok]. γιόκας (ο) → γυιόκας 
γιόµα (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λογοτ.) 1. το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στο 
πρωί και το µεσηµέρι ή και το µεσηµέρι: «γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά 
να πας το ~» (δηµοτ. τραγ.) 2. (συνεκδ.) το γεύµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γεύµα]. 
γιοµατάρι (το) {χωρ. γεν.} βαρελήσιο κρασί που ανοίχτηκε πρόσφατα. 

[ΕΤΥΜ. < γιοµάτος + επίθηµα -api]. 
γιοµάτος, -η, -ο → γεµάτος γιοµίζω ρ. → 
γεµίζω 

γιορντάνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) περιδέραιο αποτελούµενο από αλυσίδα µε 
χρυσά ή ασηµένια νοµίσµατα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. gerdan «λαιµός» (πβ. κ. gerdanlik «περιδέραιο») < περσ. 
gardan]. γιορτάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γιόρτασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) 
(συνήθ. για την ονοµαστική εορτή κάποιου ή την επέτειο γεγονότος) έχω 
γιορτή: µετά τη µεγάλη νίκη γιορτάζει όλη η χώρα ♦ 2. (µετβ.) τιµώ την επέτειο 
γεγονότος σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία µε πανηγυρικές και ειδικές κατά 
περίπτωση τελετές: στις 25 Μαρτίου γιορτάζουµε την Επανάσταση τού 1821 
και τον Ευαγγελισµό τής Θεοτόκου (βλ. κ. λ. εορτάζω). [ΕΤΥΜ; µεσν. < αρχ. 
εορτάζω]. γιορτάσι (το) {γιορτασ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το γλέντι, το πανηγύρι σε 
ανάµνηση επετείου χαρµόσυνου γεγονότος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έορτάσειν, απρφ. 
µέλλ. τού ρ. εορτάζω]. γιορτασµός (ο) → εορτασµός 
γιορταστής (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που συµµετέχει σε γιορτή, σε εορταστική 
εκδήλωση (βλ. κ. λ. εορταστής). γιορταστικός, -ή, -ό αυτός που ταιριάζει και 
εκφράζει τον πανηγυρικό χαρακτήρα µιας γιορτής: ~ εκδηλώσεις | ατµόσφαιρα 
| όψη (βλ. κ. λ. εορταστικός). — γιορταστικά επίρρ. γιορτή (η) 1. ηµέρα 
καθορισµένη σύµφωνα µε τον νόµο ή ανάλογα 



γιορτινός 417 -γκ- 
 

προς τα κατά τόπους έθιµα, που είναι αφιερωµένη στον πανηγυρισµό επετείου: 
εθνική | σχολική | τοπική ~ 2. (ειδικότ.) ηµέρα καθορισµένη σύµφωνα προς το 
θρησκευτικό εορτολόγιο, αφιερωµένη στη µνήµη αγίου ή αγίας ή στην 
ανάµνηση θρησκευτικού γεγονότος: η ~ τού Αγίου Νικολάου είναι στις 6 
∆εκεµβρίου 3. (συνεκδ.) η ονοµαστική εορτή (κάποιου): η ~ τής Μαρίας, τής 
φίλης µου, είναι τον ∆εκαπενταύγουστο 4. τελετή, πανηγυρική εκδήλωση που 
γίνεται σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή για τον εορτασµό γεγονότος, χωρίς να 
επαναλαµβάνεται σε περιοδικά διαστήµατα: έγινε µια µεγάλη - για τον 
αρραβώνα των παιδιών τους ΣΥΝ. τελετή, φιέστα 5. (µτφ.) κατάσταση 
µεγάλης χαράς και εσωτερικής αγαλλίασης: ο έρωτας είναι ~ των αισθήσεων 
ΣΥΝ. πανηγύρι · 6. η αργία: δεν δουλεύουµε σήµερα, είναι ~· ΦΡ. Κυριακή 
κοντή γιορτή (ι) για να δηλωθεί ότι η Κυριακή είναι µια σύντοµη αργία (ii) για 
γεγονός µε αβέβαιο αποτέλεσµα, τού οποίου πλησιάζει σύντοµα η επαλήθευση 
ή η διάψευση (εποµένως δεν χρειάζεται να απλώνεται κανείς σε συζητήσεις γι' 
αυτό): την Παρασκευή που µας έρχεται, βγαίνουν τα αποτελέσµατα των γενικών 
εξετάσεων-! 7. γιορτές (οι) (συνηθ.) η εορταστική περίοδος των Χρι-
στουγέννων, τής Πρωτοχρονιάς και τού Πάσχα: πού θα πάτε φέτος τις ~; || τις 
~ οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ (βλ. κ. λ. εορτή). — (υποκ.) 
γιορτούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυιος, συνίζηση. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εορτή < 
*Εε-Εορτά (µε ανοµοίωση τού δεύτερου -F- και µετατροπή τού πρώτου F- σε 
δασεία), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. έρανος}. 

γιορτινός, -ή, -ό 1. αυτός που ταιριάζει στο κλίµα των γιορτών: ~ ατµόσφαιρα | 
τραπέζι 2. γιορτινά (τα) ρούχα επίσηµα, που δεν φοριούνται κάθε µέρα ΣΥΝ. 
επίσηµα, τα καλά. Επίσης γιορτιάτικος, -η, -ο. 

γιος (ο) → γυιος 
γιστ (το) {άκλ.} ελλην. θαλαµηγός- ιδιωτικό πολυτελές σκάφος αναψυχής 

µεγάλων διαστάσεων. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. yacht < παλαιότ. ολλ. jaght, που αποσπάστηκε από το ουσ. 
jaghtschiff «καταδιωκτικό πλοίο»]. 

γιουβαρλακια κ. γιουβαρελακια (τα) {χωρ. γεν.} φαγητό από µείγµα κιµά µε 
ρύζι και καρυκεύµατα πλασµένο σε µικρές µπάλες και µαγειρεµένο στην 
κατσαρόλα: ~ αβγολέµονο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. yuvarlak «σφαιρικός»]. 

γιουβέτσι κ. γκιουβέτσι (το) {γιουβετσ-ιού | -ιών} 1. πλατύ και ρηχό πήλινο 
σκεύος για φαγητά φούρνου 2. φαγητό που ψήνεται στον φούρνο και 
αποτελείται από κρέας κοκκινιστό µε ζυµαρικά.   — (υποκ.) νιουβετσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. giiveç]. 

Γιουγκοσλαβία (η) (σερβ. Federativna Republika Jugoslavija = Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία τής Γιουγκοσλαβίας) 1. οµοσπονδιακό κράτος τής ΝΑ. Ευρώπης 
στη Βαλκανική Χερσόνησο, αποτελούµενο από τη Σερβία και το 
Μαυροβούνιο, µε πρωτεύουσα το Βελιγράδι, επίσηµη γλώσσα τη Σερβική και 
νόµισµα το δηνάριο 2. (παλαιότ.) η Σοσιαλιστική Οµόσπονδη ∆ηµοκρατία τής 
Γιουγκοσλαβίας, που την αποτελούσαν έξι οµόσπονδες δηµοκρατίες: Σερβία, 
Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, «Μακεδονία» (τα Σκόπια), 
Μαυροβούνιο. — Γιουγκοσλάβος (ο), Γιουγκοσλάβα (η), γιουγκοσλαβικός, -
ή, -ό κ. (κα-θηµ.) γιουγκοσλάβικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. Jugoslavija «Νοτιοσλαβία» < jug «νότος» + slavija 
«Σλαβία»]. 

γιουκαλίλι κ. γιουκαλέλι (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. έγχορδο µουσικό όργανο στο σχήµα 
κιθάρας, µε µακρύ µπράτσο και τέσσερεις χορδές, ιδιαίτερα διαδεδοµένο στα 
νησιά τής Χαβάης. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. ukulele < χαβανέζ. 'ukulele «ψύλλος» (< 'uku «ψύλλος» + 
lele «πηδώ»), προσωνυµία τού Βρετανού αξιωµατικού Ε. Purvis, ο οποίος 
διέδωσε το όργανο αυτό]. 

γιούκος1 (ο) στοίβα από σεντόνια, κουβέρτες, στρώµατα, παπλώµατα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. yük «φορτίο, σωρός»]. 

γιούκος2 (ο) χώρος σε κοίλωµα τοίχου, όπου τοποθετείται ο γιούκος1. Επίσης 
γιούκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. oyuk «κοίλος, εσκαµµένος»]. 

Γιούλης (ο) → Ιούλιος 
γιούλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-λογοτ.) ο µενεξές. [ΕΤΥΜ. < ιούλι, µε συνίζηση 

και ανάπτυξη ευφωνικού fj-], υποκ. τού αρχ. ϊον (βλ.λ.)]. 
Γιουνης (ο) → Ιούνιος 
γιοόνισεξ επίθ. {άκλ.} (κυρ. για ρούχα) αυτός που είναι κοινός και για τα δύο 

φύλα: µπλούζα ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. unisex]. 
γιούπι! επιφών.· δηλώνει ενθουσιασµό και συχνά συνοδεύεται από έντονες 

κινήσεις των χεριών που δηλώνουν χαρά και ικανοποίηση. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
youpi | yupi < youp, µε την επίδρ. τού αγγλ. whoopee < whoop «αναφωνώ από 
ενθουσιασµό» < µέσ. αγγλ. whopen < µέσ. γαλλ. houper, ηχοµιµητικής 
προελ.]. 

Γιούρα (η) η Γυάρος (βλ.λ.). 
γιούργια (η) {άκλ.} (λαϊκ.) η έφοδος, η επίθεση. [ΕΤΥΜ. Πιθ. συνδέεται µε το 

τουρκ. yürüyüs «περπάτηµα, πεζοπορία -έφοδος»]. 
Γιουροβίζιον (η) 1. (αγγλ. Eurovision | E.B.U. = European Broadcasting 

Union) το οργανωτικό και τεχνικό κέντρο τής Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής 
Ένωσης, µέλη τής οποίας αποτελούν οι δηµόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί 
τής Ευρώπης και η οποία έχει ως σκοπό την ανταλλαγή ραδιοτηλεοπτικών 
προγραµµάτων µεταξύ των µελών της 2. (συνεκδ.) ο διαγωνισµός τραγουδιού 
που διοργανώνεται από την παραπάνω Ένωση: η ελληνική συµµετοχή στη ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Eurovision < Euro- (< Europe «Ευρώπη) + vision «όψη, 

θέαση»]. 
Γιουροπόλ (η) {άκλ.} (αγγλ. Europol) η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία, η 

οποία αποτελεί έναν υπερεθνικό οργανισµό που έχει συσταθεί σε 
διακυβερνητικό πλαίσιο µε στόχο την πρόληψη και την καταπολέµηση όλων 
των σοβαρών µορφών εγκληµατικότητας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Europol(ice) «Ευρω-
αστυνοµία»]. 

Γιουροστατ (η) {άκλ.} (αγγλ. Eurostat) η Στατιστική Υπηρεσία τής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Eurostat(istics) «Ευρω-στατιστική»]. 

γιουρούσι (το) {γιουρουσ-ιού | -ιών} σφοδρή έφοδος, βίαιη εφόρµηση ΣΥΝ. 
επίθεση. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. yürüyüs «περπάτηµα, πεζοπορία - έφοδος»]. 

γιούσουρι (το) {άκλ.} µαύρο κοράλλι. [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. yusur]. 

γιουσουρούµ (το) {άκλ.} περιοχή στην οποία βρίσκονται συγκεντρωµένα 
πολλά παλαιοπωλεία: το ~ στο Μοναστηράκι. [ΕΤΥΜ. Από το επώνυµο τού 
Εβραίου παλαιοπώλη Ηλία Γιουσουρούµ, ο οποίος ήλθε στην Αθήνα από τη 
Σµύρνη στα τέλη τού 19ου αι. και µαζί µε τους αδελφούς του ίδρυσε το πρώτο 
παλαιοπωλείο στο Μοναστηράκι]. 

γιούχα επιφών. 1. έκφραση αποδοκιµασίας και κοροϊδίας ΑΝΤ. ζήτω 2. γιούχα 
(τα) οι γιουχαϊσµοί. [ΕΤΥΜ < τουρκ. yuha]. 

γιοιιχαίζω ρ. µετβ. {γιουχάισ-α, -τηκα, -µένος} αποδοκιµάζω (κάποιον) µε 
φωνές και σφυρίγµατα, τον κοροϊδεύω και δεν τον αφήνω να µιλήσει: 
γιουχαΐστηκε από τους ίδιους τους οπαδούς τού κόµµατος του ΣΥΝ. σφυρίζω, 
αποδοκιµάζω. Επίσης γιουχάρω. — γιουχάισµα (το) κ. γιουχαϊσµός (ο). 

γιοφύλλι (το) {χωρ. γεν.} η αγριοβιολέτα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ϊον 
(µε ανάπτυξη ευφωνικού γ-) + φύλλο]. 

γιοφύρι (το) → γεφύρι 
γιρλάντα (η) {γιρλαντών} 1. στεφάνι ή ταινία από λουλούδια, φύλλα ή άλλο 

υλικό, που φοριέται ως στολίδι ή κρεµιέται από ορισµένο σηµείο για τη 
διακόσµηση µιας επιφάνειας 2. σχηµατική απεικόνιση σειράς από άνθη ή 
άλλα φυτικά στοιχεία πάνω σε κέντηµα ως διακοσµητική µπορντούρα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. ghirlanda < µεσν. γαλλ. garlande, αγν. ετύµου]. 

Γιώργος (ο) → Γεώργιος 
γιωτ (το) → γιοτ 
γιώτα κ. (λόγ.) ιώτα (το) {άκλ.} Ι, ν το ένατο γράµµα τού ελληνικού 

αλφαβήτου- ΦΡ. δεν αλλάζω ούτε ένα γιώτα δεν κάνω την ελάχιστη αλλαγή 
σε κάτι που έχω ήδη πει ή γράψει (βλ. κ. λ. αριθµός).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυιος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιώτα < σηµιτ. yöd «χέρι»]. 

ΣΧΟΛΙΟ Τα γράµµατα τού αλφαβήτου είναι κανονικώς ουδετέρου γένους, 
παίρνοντας το γένος τής λ. γράµµα, µε την οποία συνεκ-φέρονται: το 
γράµµα άλφα > το άλφα, το γράµµα βήτα > το βήτα κ.ο.κ. Στους 
βυζαντινούς χρόνους από το ή άλφάβητος ελέχθησαν τα γράµµατα και σε 
θηλυκό γένος (η άλφα, η βήτα κ.λπ.). Έτσι ελέχθη και η γιώτα σε θηλυκό 
γένος. Συνεπεία αυτού ελέχθη (σε γένος θηλυκό) και η υπογεγραµµένη 
(ιώτα) αντί τού παλαιοτέρου τό ύπογεγραµµένον ιώτα. Πρόκειται για το | 
των διφθόγγων στο τέλος κυρ. των λέξεων -στη δοτική κυρ. των ονοµάτων 
και την υποτακτική τού ρήµατος- που αρχικά «παρεγράφετο» (γραφόταν 
δίπλα) και αργότερα (τον 12ο αιώνα) υπεγράφετο: τήι ήµέραι > τη ηµέρα, 
ίνα γράφηι > ϊνα γράφη. 

γιωτακισµός (ο) → ιωτακισµός 
γιωτάς (ο) {γιωτάδες} (στη στρατιωτική αργκό) αυτός που έχει κριθεί 

ακατάλληλος να υπηρετήσει ως µάχιµος και κάνει συνήθως βοηθητικές 
εργασίες. 
[ΕΤΥΜ < γιώτα, από το αρχικό γράµµα | τής λ. ικανός, µε την οποία 
σηµειώνεται ο βαθµός ικανότητας κάθε στρατευσίµου (Ι,, Ι2, = πλήρης 
ικανότητα· Ι,, Ι4 = βοηθητικές υπηρεσίες· Ι5 = απαλλαγή) ανάλογα µε την 
ύπαρξη προβληµάτων υγείας]. 

γιωταχής (ο) {γιωταχήδες} πρόσωπο που διαθέτει επιβατικό αυτοκίνητο 
ιδιωτικής χρήσεως (που δηλώνεται µε τα αρχικά 1.Χ.): ο δακτύλιος αποτελεί το 
µόνιµο πρόβληµα των Αθηναίων ~. 

γιωταχί (το) {άκλ.} αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως (από τα αρχικά 1.Χ.), κατ' 
αντιδιαστολή προς τα οχήµατα δηµοσίας χρήσεως (∆.Χ.). 

-γκ- συµφωνικό σύµπλεγµα τής Αρχαίας και Νέας Ελληνικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βογγώ. 

-γκ- ή -γγ-; ορθογραφία, (α) Οι ελληνικής προελεύσεως λέξεις 
που προφέρονται µε /ng/, γράφονται είτε µε -γγ- είτε µε -γκ- ανάλογα µε 
την ετυµολογική τους προέλευση. Παραδείγµατα -γγ-: άγγελος 
(παραγγέλλω, αναγγέλλω κ.λπ., ευαγγέλιο κ.ά.), αγγούρι, γάγγλια, γογγύζω, 
γάγγραινα, εγγίζω, εγγυώµαι, ίλιγγος, λάρυγγας, µάγγανο, µηλίγγι, σπόγγος, 
σφίγγω, στραγγίζω, σύριγγα, σάλπιγγα, σπαράγγι, φέγγω (φεγγάρι), φθόγγος, 
φάλαγγα κ.ά. -γκ-: αγκάθι, άγκυρα, αγκαλιά, αγκινάρα, αγκύλη, αγκίστρι, 
αγκώνας, έγκατα, όγκος κ.ά. Επίσης µε -γγ- ή -γκ- γράφονται πολλές 
σύνθετες λέξεις τής Ελληνικής µε τις προθέσεις εν και συν. Παραδείγµατα 
-γγ-: έγγαµος, έγγειος, εγγίζω, εγγόνι, εγγράφω (έγγραφο, εγγραφή), εγ-
γράµµατος, εγγυώµαι (εγγύηση, εγγυητής) - συγγενής, συγγνώµη, σύγγραµµα, 
συγγραφέας κ.ά. -γκ-: εγκάθετος, εγκαθιστώ, εγκαίνια, έγκαιρος, εγκαλώ, 
εγκάρδιος, εγκάρσιος, εγκαταλείπω, έγκαυµα, έγκειται, εγκέφαλος, έγκληµα 
(εγκληµατίας), έγκληση, έγκλιση, εγκόλπιο, εγκόσµια, εγκρατής, εγκρίνω, 
εγκύκλιος, εγκυκλοπαι- 
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δεία, έγκυος, έγκυρος, εγκώµιο - σύγκαφος, συγκαλά, αυγκαλώ, 
σύγκαµα, συγκαταβαίνω, συγκάτοικος, συγκεκριµένος, συγκε-
ντρώνω, συγκινώ, σύγκληση, συγκλίνω, συγκλονίζω, συγκοινωνώ, 
συγκοµιδή, συγκοπή, συγκρατώ, συγκρίνω, συγκροτώ, συγκρούω, 
σύγκρυο, συγκυρία κ.ά. (β) Οι ξένης προελεύσεως λέξεις µε /ng/ 
γράφονται µε -γκ-: αγκαζέ, αγκούσα, καραγκιόζης, µαγκούφης, 
τσιγκέλι, µαραγκός, πάγκος, πουτίγκα, τσίγκος, µάγκας, µαγκάλι, 
παράγκα, ρέγκα κ.λπ. Εξαίρεση: Αγγλία, Βεγγάλη - βεγγαλικά, Γάγ-
γης, Ουγγαρία. Οι λέξεις βεγγέρα και µαγγιόρος, επειδή δεν προ-
έρχονται από ng αλλά από gg (veggheria, maggiore), γράφονται συ-
χνά µε -γγ-. Ωστόσο, µε τον γενικότερο κανόνα τής απλούστευσης 
τής γραφής των ξένων λέξεων, είναι προτιµότερο να γράφονται κι 
αυτές ως βεγκέρα και µαγκιόρος. Στην αρχή των λέξεων το /g/ ξέ-
νης συνήθ. προέλευσης λέξεων γράφεται µε γκ γκέτο, γκέτα, 
γκαρνταρόµπα, γκάµµα, γκαζόζα, γκρίνια, γκόµενα, γκάζι, γκίνια, 
γκαλερί, γκάφα, γκουβερνάντα, γκριµάτσα, γκιλοτίνα, γκοφρέτα, 
γκαρσόνι, γκρουπ, γκι, γκιαούρης, γκάιντα, γκέµι, γκιουβέτσι κ.ά. 
Με γκ- (επειδή δεν µπορεί να αρχίζει λέξη τής Ελληνικής µε δύο 
όµοια σύµφωνα) γράφονται και οι ελληνικές λέξεις: γκάστρι (< 
έγγάστριον), γκαστρώνω (< εγγαστρώνω). 

γκαβίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (λαϊκ.) αλληθωρίζω, 
δεν βλέπω καλά. 

γκαβός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν βλέπει καλά, που αλληθωρίζει 2. αυ-
τός τού οποίου η όραση είναι τόσο ασθενής, ώστε δεν µπορεί να ξε-
χωρίσει τίποτα µέσα στο οπτικό του πεδίο ΣΥΝ. στραβός, τυφλός, θε-
όστραβος 3. (υβριστ.) γκαβό (τα) τα µάτια (λέγεται σε περίπτωση 
εκνευρισµού για κάποιον που δεν βλέπει αυτό που του υποδεικνύε-
ται): άνοιξε επιτέλους τα - σου! ΣΥΝ. στραβά (τα). [ΕΤΥΜ. < αρωµ. 
gavù < λατ. cavus «κοίλος»]. 

γκαβούλιακας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) στραβός (µύωπας) σε 
µεγάλο βαθµό ή πολύ αλλήθωρος ΣΥΝ. στραβούλιακας. [ΕΤΎΜ. < 
γκαβός + -ούλιακας, πβ. κ. µπεκρ-ούλιακας]. 

νκαβωµάρα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) (υβριστ.) η στραβωµάρα. 
[ΕΤΥΜ. < γκαβός + παραγ. επίθηµα -µάρα, κατά το σχήµα στραβός -
στραβώνω - στραβωµάρα]. 

γκογκ (το) {άκλ.} (στον κινηµατογράφο) κωµικό εύρηµα, σύντοµο 
αστείο. [ΕΤΥΜ;< αγγλ. gag < µέσ. αγγλ. gaggen «γρυλίζω», ηχοµιµητ. 
λ.]. 

γκαγκό επίθ. {άκλ.} (αργκό) βλάκας, πρόσωπο που δεν καταλαβαίνει 
τι του λέει κανείς ή τι συµβαίνει γύρω του: να του τα λες πιο απλά, 
γιατί είναι ~ ο άνθρωπος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. gaga, ονοµατοπ. λ.]. 

Γκαγκαούζος (ο) χριστιανός ορθόδοξος τουρκικής καταγωγής. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. Gagavuz, αβεβ. ετύµου, ίσως < gök «ουρανός» + ok 
«βέλος». Οι Γκαγκαούζοι αριθµούν περί τα 170.000 άτοµα στη Μολ-
δαβία, την Ουκρανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία]. 

γκάγκάρο (το) βαρύ ξύλο κρεµασµένο µε σχοινί πίσω από την αυλό-
πορτα, ώστε να την κλείνει αυτόµατα µε το βάρος του. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < ιταλ. ganghero «στρόφιγγα» < µεσν. λατ. gangarus < 
cancanus < µτγν. κάγχαλος («γλώσσα» τού Ησυχίου: κάγχαλος- κρίκος 
ό επί τάς θύρας. Σικελοί)]. 

γκάγκαρος (ο) {-οι κ. -αίοι} γνήσιος, αµιγής· µόνο στη ΦΡ. Αθηναίος 
γκάγκαρος ο γνήσιος, ο αµιγής Αθηναίος. 

[ΕΤΥΜ. Ονοµασία των αριστοκρατών Αθηναίων επί 
Τουρκοκρατίας, επειδή έκλειναν τις πόρτες τους µε το γκάγκαρο 
(βλ.λ.)]. 

γκάγκοτερ (ο) → γκάνγκστερ 
γκαγκστερισµός (ο) → γκανγκστερισµός 
γκοζά (η) (λαϊκ.) το γκαζάκι, η µπίλια· κυρ. στη ΦΡ. παίζω νκαζές παί-

ζω µε γκαζάκια, µικρές µπίλιες. 
[ΕΤΥΜ. Απαντά κυρ. ως γκαζάκι < γκεζάκι (µε αφοµοίωση), υποκ. τού 
γκέζι «περίπατος, κύκλος - βώλος» < τουρκ. gezi(ci) «περιπατητής»]. 

γκαζάδικο (το) (λαϊκ.) το πετρελαιοφόρο πλοίο· (γενικά) πλοίο που 
µεταφέρει καύσιµα ΣΥΝ. τάνκερ, δεξαµενόπλοιο. [ΕΤΥΜ < γκάζι + 
παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. ρολογ-άδικο, ραφτ-άδικο κ.τ.ό.]. 

γκαζάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρή συσκευή θερµάνσεως φαγητού ή πα-
ρασκευής αφεψηµάτων, που λειτουργεί µε γκάζι · 2. µικρή µπίλια, 
συνήθ. πολύχρωµη, µε την οποία παίζουν τα παιδιά: είχαν µαζευτεί 
οι πιτσιρικάδες και παίζανε γκαζάκια ΣΥΝ. γκαζά (η). 

γκάζι (το) {γκαζ-ιού | -ιών} 1. το φωταέριο (βλ.λ.) 2. το εργοστάσιο πα-
ρασκευής φωταερίου: µια ζωή ολόκληρη δούλεψε στο ~ · 3. ο µηχα-
νισµός που λειτουργεί µε πίεση τού ποδιού (στα αυτοκίνητα) και 
ρυθµίζει την παροχή καυσίµου και την ταχύτητα τού οχήµατος: πά-
τησε το ~ και πήρε µπρος η µηχανή 4. (αργκό) γκάζια (τα) οι µεγάλες 
ταχύτητες: µε τα - στο φουλ || τέρµα τα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΎΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. gaz. Η γαλλ. λ. πλάστηκε τον 12ο αι. από το αρχ. 
χάος, δηλώνοντας µάζα απροσδιόριστης ποσότητας και συνθέσεως]. 

γκάζια (η) (λαϊκ.) το πάτηµα τού µοχλού τού γκαζιού στα οχήµατα 
και γενικότ. η ανάπτυξη µεγάλης ταχύτητας: άρχισε τις ~, για να κά-
νει φιγούρα. 

γκαζιέρα (η) {σπάν. γκαζιερών) συσκευή για θέρµανση ή µαγείρεµα, 
η οποία λειτουργεί µε φωταέριο ή πετρέλαιο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
gazière < gaz «γκάζι»]. 

γκαζόζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αεριούχο αναψυκτικό µε ανθρακικό και 
εκχύλισµα λεµονιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. gasosa, θηλ. τού επιθ. gasoso «αεριούχος» < gas «αέριο» 
(βλ. λ. γκάζι)]. 

γκαζοζέν (το) {άκλ.} (κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο) µικρό αυτοκί- 

νητο, κινούµενο µε συσκευή παραγωγής αερίων (κατ' επέκτ.) κάθε 
µικρό, παλιό και γενικά, δυσκίνητο αυτοκίνητο. [ETYM. < γαλλ. 
gazogène (νόθο συνθ.) < gaz «αέριο» (βλ. λ. γκάζι) + -gène < -γενής]. 

γκαζόλαµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) λάµπα πετρελαίου. 
γκαζόν (το) {άκλ.} ελλην. χλόη· λεπτό στρώµα από χλόη για τη δια-

κόσµηση κήπων ή την κάλυψη τής επιφάνειας τού αγωνιστικού χώ-
ρου γηπέδου (χλοοτάπητας). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γρασσίδι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
gazon < φρανκον. woso < αρχ. γερµ. waso «χλόη»]. 

γκαζο(ν)τενεκές (ο) {γκαζο(ν)τενεκέδες} (λαϊκ.) ο τενεκές πετρε-
λαίου. [ΕΤΥΜ. < γκάζι «πετρέλαιο» + (ν)τενεκές]. 

γκαζοφονιάς (ο) {γκαζοφονιαδες} (αργκό) οδηγός (αυτοκινήτου ή 
συνήθ. µηχανής) που αναπτύσσει µεγάλη ταχύτητα οδηγώντας συ-
νήθ. επικίνδυνα. 

γκαζώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γκάζω-σα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) πατάω 
γκάζι, αναπτύσσω µεγάλη ταχύτητα ♦ 2. (µετβ.) (αργκό) (α) επιταχύ-
νω όχηµα (β) κάνω (κάποιον) να τρέχει (συνήθ. υφιστάµενο ή άν-
θρωπο τού χεριού µου): µας έχουν γκαζώσει για την επιθεώρηση και 
τρέχουµε και δεν φτάνουµε. 

γκαιµπελικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε παραπληροφόρηση, µε 
συκοφαντίες και αθέµιτη προπαγάνδα: ~ µέθοδοι. [ΕΤΥΜ. Από το 
όνοµα τού J.P. Goebbels (1897-1945), υπουργού προπαγάνδας τού Χίτλερ, 
υπευθύνου για πλήθος συκοφαντιών εναντίον των πολιτικών του 
αντιπάλων και των Εβραίων. Ακόµη και όταν ο πόλεµος είχε φανερά 
χαθεί για το Γ' Ράιχ, ο Γκαίµπελς επεκαλείτο ιστορικά παράλληλα και 
«νόµους», για να τεκµηριώσει το ακατάλυτο τής Γερµανίας και να 
αναπτερώσει το ηθικό τού λαού]. 

γκαιµπελισκος (ο) άθλιος προπαγανδιστής, τιποτένιος και ανάξιος 
λόγου για τις πράξεις του: ~ δηµοσιογράφος. [ΕΤΥΜ. < Γκαίµπελς 
(βλ. λ. γκαιµπελικός) + υποκ. επίθηµα -ίσκος]. 

γκάιντα (η) {σπάν. γκαϊντών} λαϊκό πνευστό µουσικό όργανο, αποτε-
λούµενο από έναν µελωδικό σωλήνα (αυλό) και από έναν ή περισσό-
τερους συνοδευτικούς αυλούς, που προεξέχουν από δερµάτινο ασκό, 
µέσα στον οποίο διοχετεύεται ο αέρας µε το στόµα ή µε ειδικό φυ-
σερό ΣΥΝ. τσαµπούνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. gayda]. 

γκαϊντατζής (ο) {γκαϊντατζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που παίζει γκάι-
ντα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. gaydaci]. 

γκαλά (το) {άκλ.} επίσηµη βραδινή δεξίωση (συνήθ. σε αριστοκρατι-
κούς κύκλους ή προς τιµήν υψηλών προσωπικοτήτων). [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. gala < ισπ. gala «γιορτή» < παλ. γαλλ. gale «διασκέδαση» < 
φρανκον. *wala «καλά»]. 

γκαλερί (η) {άκλ.} ελλην. εκθετήριο, αίθουσα τέχνης· µία ή περισσό-
τερες αίθουσες ή ολόκληρο κτήριο που είναι αφιερωµένα στην έκθε-
ση και συχνά στην πώληση έργων τέχνης: σε αυτή τη ~ εκτίθενται 
έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. galerie < ιταλ. galleria < µεσν. λατ. galena «ο πρόναος µεσν. 
ναών όπου παρέµεναν οι κατηχούµενοι, οι µη βαπτισµένοι χριστιανοί 
(άρα εθνικοί)», πιθ. < galilaea < λατ. Galilea «Γαλιλαία, περιοχή τού 
Ισραήλ, όπου διέµεναν πολλοί εθνικοί, σε αντίθεση µε την Ιουδαία». 
Η σηµ. «αίθουσα εκθέσεως έργων τέχνης» απαντά µετά τον 18ο 
αι.]. 

γκαλερίστας (ο), γκαλερίστα (η) ελλην. εκθέτης (έργων τέχνης) 1. 
ιδιοκτήτης εκθετηρίου έργων τέχνης (γκαλερί) 2. συλλέκτης και 
έµπορος έργων τέχνης. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. gallerista, βλ. κ. γκαλερί]. 

γκάλοπ (το) {άκλ.} ελλην. δηµοσκόπηση, σφυγµοµέτρηση· δειγµατο-
ληπτική απεικόνιση τής κοινής γνώµης, τής στάσης και τής συµπε-
ριφοράς της σε συγκεκριµένα θέµατα, που πραγµατοποιείται µε διά-
φορες µεθόδους και συνηθέστερα µε συνεντεύξεις από τυχαίο ή σε 
προκαθορισµένη βάση επιλεγµένο δείγµα ανθρώπων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αµερ. gallup, από τον Αµερικανό δηµοσιογράφο G.H. Gallup 
(1901-1984), ιδρυτή και εισηγητή µεθόδου σφυγµοµετρήσεως τής κοι-
νής γνώµης, καθώς και σχετικών ινστιτούτων]. 

γκαµήλα (η) → καµήλα 
γκάµµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πλήρης σειρά στοιχείων (µουσικών 

φθόγγων σε κλίµακα, χρωµατικών αντιθέσεων στη ζωγραφική, συ-
ναισθηµάτων κ.λπ.): πλούσια ~ χρωµάτων || όλη η ~ των συναισθη-
µάτων από τη λύπη ώς τη χαρά 2. (γενικότ.) η µεγάλη ποικιλία: µε-
γάλη - τιµών | χρωµάτων | φαγητών | ρόλων ρεπερτορίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. gamma < αρχ. γάµµα]. 

Γκάµπια (η) (αγγλ. Republic of the Gambia = ∆ηµοκρατία τής Γκά-
µπιας) κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Μπανγιούλ, επίση-
µη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το νταλάσι. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Gambia, από τον οµώνυµο ποταµό που διασχίζει όλη τη χώρα. Με το 
όν. αυτό αποκαλούσαν οι Πορτογάλοι τού 15ου αι. τον ποταµό Ba-
Dimma, που σηµαίνει (στην τοπική γλώσσα) «ποταµός»]. 

Γκαµπόν (η) {άκλ.} (γαλλ. République Gabonaise = ∆ηµοκρατία τής 
Γκαµπόν) κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Λιµπρεβίλ, επί-
σηµη γλώσσα τη Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικα-
νικής Κοινότητας (CFA). — Γκαµπονέζος (ο), Γκαµπονέζα (η), γκα· 
µπονέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Gabon, από τον οµώνυµο κόλπο, που βρίσκεται στο ∆. 
µέρος τής χώρας, o κόλπος εξερευνήθηκε το 1470 από Πορτογάλους 
θαλασσοπόρους, οι οποίοι του έδωσαν την ονοµασία Gabâo «κου- 
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κούλα»]. 
Γκάνα (η) (αγγλ. Republic of Ghana = ∆ηµοκρατία τής Γκάνας) κράτος τής ∆. 

Αφρικής µε πρωτεύουσα την Ακρα, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και 
νόµισµα το νέο σέντι. — Γκανέζος (ο), Γκανέζα (η), γκα· νέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Ghana < ghana «πολέµαρχος» (λ. τής γλώσσας Μάντε), 
τίτλος τού βασιλιά τής µεγάλης µεσν. αυτοκρατορίας τής Γκάνας, η οποία 
τότε εξουσίαζε περιοχές τής Β∆. Αφρικής. Μέχρι το 1957 η χώρα ονοµαζόταν 
Χρυσή Ακτή (< αγγλ. Gold Coast) εξαιτίας τού χρυσού που ανακάλυψαν οι 
Πορτογάλοι τον 15ο αι.]. 

γκάνγκοτερ (ο) {άκλ.} ελλην. κακοποιός- µέλος συµµορίας κακοποιών, η οποία 
κινείται στον υπόκοσµο αναπτύσσοντας παράνοµες δραστηριότητες 
(δολοφονίες, εκβιασµό, λαθρεµπόριο) και ασκώντας ένοπλη βία. — 
γκανγκστερικός, -ή, -ό, γκανγκστερικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρεπόρτερ. 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. gangster < gang «συµµορία» + επίθηµα -ster, λ. που άρχισε 
να χρησιµοποιείται στις Η.Π.Α. κυρ. κατά την περίοδο τής ποτοαπαγόρευσης 
(1920-1933)]. 

γκανγκστερισµός (ο) σύνολο από τακτικές, συνήθειες και τρόπους δράσεως 
που ταιριάζουν σε γκάνγκστερ, δηλ. βίαιες και παράνοµες µέθοδοι: πολιτικός 
~. 

γκανιάν (το) {άκλ.} (στον ιππόδροµο) το φαβορί για τη νίκη. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
gagnant, µτχ. τ. τού p. gagner «κερδίζω» < αρχ. γαλλ. gaignier < φρανκον. 
*waidanjan «εργάζοµαι, κερδίζω»]. 

γκανιοτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (στα τυχερά παιχνίδια) το ποσοστό από το 
κερδισµένο ποσό, που καταβάλλεται υπέρ τής χαρτοπαικτικής λέσχης. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cagnotte < προβηγκ. cagnotto «καλαθάκι, µικρό δοχείο» 
(όπου τοποθετείται το συµφωνηθέν ποσοστό κέρδους) < cagna «θηλυκός 
σκύλος» (λ. που τον Μεσαίωνα περιέγραφε διάφορα δοχεία) < λατ. canina, 
υποκ. τού canis «σκύλος»]. 

γκαντέµης (ο), γκαντέµισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που δεν έχει την 
τύχη µε: το µέρος του και προκαλεί κακοτυχία και στους άλλους: σε ~ 
άνθρωπο και τα πιο απίθανα µπορούν να συµβούν ΣΥΝ. κακότυχος, 
γρουσούζης ANT. γουρλής. Επίσης (λαϊκ.) γκοντέµω (η). — γκαντέµικος, -η, -
ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. 
[ΕΤΥΜ. πιθ. < τουρκ. kademesiz «άµοιρος, γρουσούζης». Σε παρετυµολογία 
οφείλεται η δηµοφιλής σύνδεση µε το αγγλ. goddamn «θεοκα-τάρατος»]. 

γκαντεµιά (η) {δύσχρ. γκαντεµιών} (καθηµ.) η κακοτυχία, η γρουσουζιά ΑΝΤ. 
γούρι. 

γκαντεµιάζω ρ. µετβ. {γκαντέµιασα} (οικ.) γρουσουζεύω (βλ.λ.). — 
γκαντέµιασµα (το). 

γκαπ γκουπ (το) {άκλ.} ο ήχος τού επαναλαµβανόµενου έντονου κτυπήµατος 
πάνω σε µια επιφάνεια: Σταµάτα τα ~ µε το σφυρί! Θέλω να κοιµηθώ! Επίσης 
γκάπα γκούπα. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

γκαράζ (το) {άκλ.} ελλην. αµαξοστάσιο 1. ειδικά διαµορφωµένος χώρος 
(ιδιόκτητος ή επαγγελµατικός) στεγασµένος ή υπαίθριος για τη στάθµευση και 
φύλαξη των αυτοκινήτων · 2. εργαστήριο για την επισκευή ή συντήρηση των 
αυτοκινήτων. Επίσης (λαϊκ.) γκαράζι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. garage < garer 
«σταθµεύω, υποστεγάζω» < φρανκον. warôn, πβ. αρχ. γερµ. waren 
«προστατεύω»]. 

γκαράζ - γκαράζι. Η λ. γκαράζ (< γαλλ. garage) είναι µία από τις ελάχιστες 
δάνειες (από τη Γαλλική) λέξεις σε -αζ (< γαλλ. -age) που εντάχθηκαν στο 
µορφολογικό σύστηµα τού ονόµατος τής Ελληνικής και κλίνονται: το 
γκαράζι, τού γκαραζιού, τα γκαράζια- το γρανάζι (< γαλλ. engrenage), τού 
γραναζιού, τα γρανάζια- τα µπα)γ)κάζια (< γαλλ. bagages(, των 
µπα)γ)καζιών. Αντίθετα, τα περισσότερα δάνεια τής Ελληνικής σε -αζ δεν 
κλίνονται: αβαντάζ (γαλλ. avantage), µποϊκοτάζ (γαλλ. boycottage), 
µακιγιάζ (γαλλ. maquillage), µασάζ (γαλλ. massage), πλαζ (γαλλ. plage) 
κ.τ.ό. Βεβαίως, τις περισσότερες φορές παράλληλα προς τη δάνεια λέξη 
χρησιµοποιείται και η ελληνική: αβαντάζ - πλεονέκτηµα, προτέρηµα, 
υπεροχή, σαµποτάζ - δολιοφθορά κ.λπ. 

γκαραζιέρης (ο) {γκαραζιέρηδες} (καθηµ.) ο υπάλληλος σε γκαράζ. [ΕΤΥΜ. < 
γκαράζ + παραγ. επίθηµα -ιέρης, πβ. κ. πορτ-ιέρης]. 

γκαραζάπορτα (η) {δύσχρ. γκαραζοπορτών} η πόρτα τού γκαράζ. 
Γκαραντί (το) {άκλ.} 1. η εγγύηση 2. εγγυηµένος, που έχει εγγύηση: ψυγείο ~. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. garantie < παλ. γαλλ. guarantie < µέσ. κάτω γερµ. warent < 
αρχ. γερµ. waren «προστατεύω»]. 

γκαρδιακός, -ή/-ιά, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός µε τον οποίο µας συνδέουν ιδιαίτεροι 
συναισθηµατικοί δεσµοί: φίλοι ~ ΣΥΝ. επιστήθιος, κολλητός 2. (για ευχές, 
σχέσεις ή συναισθήµατα) εγκάρδιος (βλ.λ).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός. [ΕΤΎΜ. 
µεσν. < έγκαρδιακός < αρχ. εγκάρδιος]. 

γκαρίζω ρ. αµετβ. {γκάρι-ξα κ. -σα} 1. βγάζω τη χαρακτηριστική κραυγή τού 
γαϊδάρου ΣΥΝ. ογκανίζω- (µτφ.-µειωτ.) 2. βγάζω αγριο-φωνάρα, φωνάζω µε 
άσχηµο τρόπο: µίλα σαν άνθρωπος και πάψε να γκαρίζεις! || στα νεύρα του 
είναι σήµερα· είναι απ' το πρωί εδώ και γκαρίζει 3. τραγουδώ µε φοβερές 
παραφωνίες ή φωνάζω πολύ δυνατά. — γκάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < όγκαρίζω < αρχ. όγκώµαι ή < αρχ. γαρύω 
«φωνάζω»]. 

γκαρίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η πολύ άγρια και δυνατή φωνή (σαν γκάρισµα 
γαϊδάρου) ΣΥΝ. γαϊδουροφωνάρα. [ΕΤΥΜ. < γκαρίζω + παραγ. επίθηµα -
ίλα]. 

γκαρνταρόµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. ιµατιοθήκη 1. ο χώρος όπου 
φυλάσσονται τα ενδύµατα (συνήθ. για τα επανωφόρια σε χώρους 
συγκεντρώσεως πολλών ατόµων έναντι µικρού αντιτίµου): αφήστε τα παλτά 
στη ~ ΣΥΝ. βεστιάριο 2. το σύνολο των ρούχων που έχει κανείς στη διάθεση 
του και τα οποία φορά: έχει µεγάλη | πλούσια ~. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. garde-robe < garder «κρατώ, φυλάγω» + robe 
«ρουχισµός»]. 

γκάρντεν πάρτι (το) {άκλ.} γιορτή, εκδήλωση κ.λπ. που γίνεται σε κήπο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. garden party]. 

γκαρσόν (το) {άκλ.} ο άνδρας σερβιτόρος · ΦΡ. α λα νκαρσόν (i) αντρικά, σε 
αντρικό στυλ: έκοψε τα µαλλιά της ~ (ii) µόνο για άντρες, χωρίς συνοδία 
γυναικών: βγήκαν ~. Επίσης γκαρσόνι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. garçon «σερβιτόρος - αγώρι», αιτ. τού παλ. γαλλ. gars 
«αγώρι» (< φρανκον. *wrakjo «µισθοφόρος στρατιώτης»)]. 

γκαρσόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η σερβιτόρα. 
γκαρσονιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} διαµέρισµα µε ένα κύριο δωµάτιο· συνήθ. 

εργένικο διαµέρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < πεπαλαιωµένο γαλλ. garçonnière «κατοικία για εργένη» < garçon 
«αγώρι»]. 

γκασταρµπάιτερ (ο) {άκλ.} ο ξένος εργάτης στη Γερµανία. [ΕΤΥΜ. < 
γερµ. Gastarbeiter]. 

γκαστρώνω ρ. µετβ. {γκάστρω-σα, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. καθιστώ (άτοµο 
θηλυκού γένους) έγκυο: τη γκάστρωσε και την παράτησε 2. γκαστρωµένη (η) 
γυναίκα ή θηλυκό ζώο σε εγκυµοσύνη: (παροιµ.) «όλα τού γάµου δύσκολα κι η 
νύφη ~» (βλ. λ. γάµος) · 3. (µτφ.-οικ.) ενοχλώ πάρα πολύ (κάποιον) 
επιµένοντας υπερβολικά (σε κάτι): µας γκάστρωσες µε τις ερωτήσεις σου! ΣΥΝ. 
πρήζω 4. (µτφ.-οικ.) αφήνω (κάποιον) σε µεγάλη ανυποµονησία, κάνω 
(κάποιον) να αδηµονεί: Θα µας πεις επιτέλους, τι έγινε; Μας γκάστρωσες! — 
γκάοτρωµα (το). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. εγγαστρώνω < µτγν. έγγάστριος < έγ- (< εν) + γαστήρ 
(βλ.λ.)]. 

γκάτζετ (το) {άκλ.} µικρή µηχανική ή ηλεκτρονική συσκευή για πρακτική 
χρήση που συνήθ. θεωρείται νεωτερισµός: υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικά ~, 
π.χ. φορητά DVD, υπολογιστές παλάµης κ.ά. || ~ για το αυτοκίνητο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gadget, ίσως < γαλλ. gâchette «σκανδάλη», υποκ. τού gâche 
«γάντζος» (< φρανκον. *gaspia)]. 

G.A.T.T. (η) (ΓΚΑΤΤ) πολυµερής συµφωνία, τής οποίας οι κανόνες διέπουν τη 
λειτουργία τού εµπορίου σε διεθνές επίπεδο και συνοψίζονται κυρίως στην 
αποφυγή τού οικονοµικού προστατευτισµού και στην όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη µείωση των δασµών στη διακίνηση των εµπορευµάτων 
αντικαταστάθηκε από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (Π.Ο.Ε.). 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τής αγγλ. ονοµασίας General Agreement on Tarriffs and 
Trade «Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου»]. 

γκάφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η απερίσκεπτη και επιπόλαιη κουβέντα ή ενέργεια, 
η οποία εκθέτει αυτόν που την κάνει: διαπράττω | κάνω ~ || ~ πρώτου µεγέθους 
|| κάνω τη µια - πάνω στην άλλη.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, λάθος. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
gaffe < προβηγκ. gaf < γοτθ. gafah «πιάνω, αρπάζω»]. 

γκαφατζής (ο) {γκαφατζήδες}, γκαφατζού (η) {γκαφατζούδες} πρόσωπο που 
έχει την τάση να διαπράττει διαρκώς γκάφες. Επίσης γκαφαδόρος (ο). 

γκέι (ο) {άκλ.} 1. ο οµοφυλόφιλος 2. (ως επίθ.) οµοφυλοφιλικός: ~ κουλτούρα | 
µπαρ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gay «εύθυµος, χαρούµενος» < παλ. γαλλ. gai < αρχ. γερµ. 
gähi «αιφνίδιος, γρήγορος». Η σηµ. «οµοφυλόφιλος» απαντά µετά τον Β' 
Παγκόσµιο Πόλεµο και οφείλεται στη σηµ. «αυτός που αχαλίνωτα επιδιώκει 
ιδιοτελείς ηδονές», την οποία είχε από τον 17ο αι. η λ. gay]. 

γκέισα (η) {δύσχρ. γκεϊσών) η νεαρή Γιαπωνέζα που έχει εκπαιδευθεί στο να 
κρατά ευχάριστη συντροφιά σε άνδρες, η παλλακίδα. [ΕΤΎΜ < ιαπων. geïSa 
«καλλιτέχνις» < gei «τέχνη» + Sa «πρόσωπο»]. 

Γκέκας (ο) {Γκέκηδες) 1. το µέλος αλβανικής φυλής, που κατοικεί στη Β. 
Αλβανία · 2. (µτφ.-υβριστ.) ο σωµατώδης, άξεστος άνθρωπος µε βάναυσους 
τρόπους και µεγάλο πείσµα · 3. σκύλος κυνηγετικής ράτσας µε µεγάλη 
αντοχή. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού αλβ. Gegë, γλωσσικός κυρ. χαρακτηρισµός των 
κατοίκων τής Β. Αλβανίας (Γκέκηδες) εν αντιθέσει προς τους νότιους 
Αλβανούς (Τόσκηδες)]. 

γκελ (το) {άκλ.} ελλην. αναπήδηση- το αναπήδηµα (τής µπάλας ή άλλου 
αντικειµένου όταν χτυπάει στο έδαφος): το τόπι έσκασε κάτω, έκανε ~ και 
χτύπησε στο ταβάνι. — γκελάρω ρ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. gel]. 

γκέλα (η) {σπάν. γκελών) 1. (στο τάβλι) κακή ζαριά, κατά την οποία ο παίκτης 
φέρνει αριθµούς που αντιστοιχούν σε θέσεις κατειληµµένες από τα πούλια τού 
αντιπάλου 2. (συχνότ.) η κάθε είδους αποτυχία ή αναποδιά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
gelé]. 

γκέµι (το) {γκεµ-ιού | -ιών} 1. (συνήθ. στον πληθ.) το χαλινάρι για τη 
συγκράτηση και την καθοδήγηση τού αλόγου 2. (µτφ.) η επιβολή, η κυριαρχία 
σε κάποιον, η συγκράτηση και χαλιναγώγηση των παθών ή η αποτροπή 
ενεργειών που ξεφεύγουν από το µέτρο: κρατάει | βαστάει τα - (κρατάει τον 
έλεγχο) || έχασε τα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. gem]. 

γκεµπελικός, -ή, -ό → γκαιµπελικός 



γκεµπελίσκος 420 γκολ 
 

γκεµπελίσκος (ο) → γκαιµπελίσκος 
γκεσέµι (το) {γκεσεµ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) τράγος ή κριάρι που προπορεύεται 

και οδηγεί το κοπάδι. Επίσης γκεοέµης (ο). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kösem]. 
γκεστάπο (η) {άκλ.} η µυστική αστυνοµία κατά την περίοδο τής ναζιστικής 

Γερµανίας, περιώνυµη για την αγριότητα της και τα βασανιστήρια στα οποία 
υπέβαλλε τους κρατουµένους. — γκεοταπίτης (ο), γκεσταπίτισσα (η), 
γκεσταππΊΚος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Gestapo, αρκτικόλεξο από την ονοµασία Ge(heime) Sta(ats) 
Po(lizei) «Μυστική Κρατική Αστυνοµία»]. 

γκεστ-στάρ (ο) {άκλ.} διάσηµο πρόσωπο, συνήθως ηθοποιός, που συµµετέχει 
εκτάκτως σε σόου, ταινία, παράσταση κ.λπ. πέραν των µόνιµων συντελεστών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. guest star]. 

γκέτα (η) {σπάν. γκετών} ελλην. περικνηµίδα- δερµάτινο ή υφασµάτινο 
περίβληµα τής κνήµης που φοριέται εσωτερικά ή εξωτερικά προσαρµοσµένο 
στο ένδυµα ή το παπούτσι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. ghetta 
«περικνηµίδα» < µτγν. λατ. gleta < λατ. gutta]. 

γκέτο (το) {άκλ.} 1. (παλαιότ. σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις) περιτειχισµένη 
και αποµονωµένη συνοικία, στην οποία κατοικούσαν αποκλειστικά Εβραίοι: 
το ~ τής Βαρσοβίας 2. (ειδικότ.) τα ειδικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, στα 
οποία υποχρεώθηκαν από τους Ναζί να µείνουν αποµονωµένοι από τον 
υπόλοιπο κόσµο οι αιχµάλωτοι κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο · 3. (µτφ.) 
τµήµα πόλεως, όπου µια κοινωνική µειονότητα για λόγους προκαταλήψεων ή 
αποκλεισµού της κατοικεί περιθωριοποιηµένη, µακριά από τις υπόλοιπες 
κοινωνικές οµάδες: τα ~ των µαύρων στη Ν. Αφρική || το Μπρονξ είναι ένα ~ 
στην καρδιά τής Ν. Υόρκης. (Βλ. κ. λ. απαρτχάιντ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. 
Αβεβ. ετύµου, πιθ. < διαλεκτ. ιταλ. ghetto «χυτήριο» < ρ. ghettare «ρίχνω, 
πετώ» < µτγν. λατ. *jectâre < jacio. H σηµερινή σηµ. οφείλεται στο όνοµα 
ενός µικρού νησιού κοντά στη Βενετία, όπου υπήρχε ένα χυτήριο και εκεί 
είχαν υποχρεωθεί να διαµένουν οι Εβραίοι το 1516. Το εν λόγω γκέτο 
αποτέλεσε πρότυπο για όλα τα επόµενα, που κατασκευάζονταν τον Μεσαίωνα 
κυρ. από την Εκκλησία για τον περιορισµό και τη φρούρηση των Εβραίων]. 

γκετοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αποµόνωση σε γεωγραφικό 
ή κοινωνικό πλαίσιο µιας εθνικής ή κοινωνικής οµάδας: οι µετανάστες, µη 
γνωρίζοντας τη γλώσσα και διαφέροντας εµφανώς από τους ντόπιους, 
οδηγούνται στη - και την αποξένωση. — γκετο-ποιώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. ghettoisation]. 

γκι (το) {άκλ.} παρασιτικό φυτό µε λογχοειδή φύλλα, πυκνά κλαδιά, που 
σχηµατίζουν διχάλες και µικρούς στρογγυλούς άσπρους καρπούς· στην 
Ελλάδα φυτρώνει πάνω στα έλατα και χρησιµοποιείται για τον στολισµό των 
σπιτιών την περίοδο των Χριστουγέννων (βλ. κ. λ. ιξός).  * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. gui < λατ. viscum]. 

γκιαούρης (ο) {γκιαούρηδες}, γκιαοόρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (κατά τους 
µουσουλµάνους) ο αλλόθρησκος και ειδικότ. ο χριστιανός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, 
άθεος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. gâvur «άπιστος» < περσ. gäbr «πυρολάτρης»]. 

γκιλοτίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ειδικός µηχανισµός που χρησιµοποιήθηκε 
παλαιότερα για τον αποκεφαλισµό καταδίκων αποτελείται από ισχυρή λεπίδα, 
η οποία αφήνεται να πέσει σε ειδικά διαµορφωµένη θέση, όπου 
προσαρµόζεται η κεφαλή τού εκτελούµενου θύµατος ΣΥΝ. λαιµητόµος, 
καρµανιόλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ < γαλλ. guillotine, από το 
όνοµα τού Γάλλου φυσικού J. Guillotin, ο οποίος επέβαλε τη χρήση της κατά 
τη δεκαετία 1785-95. o J. Guillotin δεν εφεύρε τη λαιµητόµο· υποστήριξε 
όµως τη χρήση της για λόγους ισότητας, επειδή ο αποκεφαλισµός ήταν αρχικά 
ο συνήθης τρόπος εκτελέσεως µόνο των ευγενών. Η λαιµητόµος εφευρέθηκε 
νωρίτερα από τον Γάλλο χειρουργό Α. Louis και είχε αρχικώς ονοµαστεί 
Louisette, ονοµασία που δεν επικράτησε]. 

γκινέα (η) {σπάν. γκινεών) παλαιό χρυσό αγγλικό νόµισµα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
guinea < Guinea «Γουινέα», όπου πιστεύεται ότι οφείλεται το σχέδιο και ο 
τύπος τού αγγλ. νοµίσµατος]. 

Γκίνες (το) {άκλ.} βιβλίο που βγαίνει κάθε χρόνο µε τις καλύτερες επιδόσεις 
που έχουν σηµειωθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή σε διάφορα παράδοξα ή και 
παράτολµα εγχειρήµατα, σε ποικίλους τοµείς δραστηριότητας: γράφοµαι | 
µπαίνω | περνώ στο βιβλίο ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Guinness, ονοµασία βιβλίου 
που πρωτοδηµοσιεύθηκε το 1955 ως λαϊκό ανάγνωσµα των µπιραριών, 
οφείλει δε το όνοµα του στη φερώνυµη ιρλανδική µπίρα]. 

γκίνια (η) {χωρ. πληθ.) 1. η κακή τύχη, η χασούρα (ειδικά στα τυχερά 
παιχνίδια) 2. (γενικότ.) η γρουσουζιά, η αναποδιά, όταν όλα έρχονται στραβά 
ΑΝΤ. ρέντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. guigne < φρανκον. wingjan 
«χάνω»]. 

γκινίσι (το) {γκινισ-ιού | -ιών} ξυλουργικό εργαλείο για τη δηµιουργία 
αυλακιού στο ξύλο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. genis «φαρδύς, αυλακωτός»]. 

γκινισιά (η) αυλάκι µικρού βάθους που σχηµατίζεται µε ειδικό εργαλείο στην 
επιφάνεια τού ξύλου. 

Γκιόνα (η) → Γκιώνα 
γκιόνης (ο) {γκιόνηδες} µικρή κουκουβάγια, αποδηµητικό πτηνό µε 

ανοιχτόχρωµο φτέρωµα µε µικρές κηλίδες και γραµµώσεις και χαρα-
κτηριστική µονότονη φωνή. [ΕΤΥΜ. < αλβ. gjon]. 

γκιόσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (λαϊκ.) γίδα ή προβατίνα µεγάλης ηλικίας, που 
δεν γεννά πλέον · 2. (µτφ.-µειωτ.) γυναίκα γερασµένη, κα-κοφτειαγµένη και 
στριµµένη: κοίτα τη ~, που πήγε να απλώσει τα 

ρούχα της πάνω από τα δικά µου! 
[ΕΤΥΜ. < αρωµ. ghes(u) | ghesâ «µαύρη γίδα µε καφετιές ραβδώσεις», 
θηλ. τού ghios(u) | ghes(u), πιθ. < λατ. aegyptius < αρχ. Αιγύπτιος].  

γκιουβέτσι (το) → γιουβέτσι γκιουλέκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) αυτός που 
παριστάνει τον νταή, τον σκληρό, τον παλληκαρά-  ΦΡ. µη µου κάνεις | 
παριστάνεις τον γκιουλέκα! µη µου παριστάνεις τον γενναίο, τον παλληκαρά! 

[ΕΤΥΜ, Παρεφθαρµένος τ. τού ονόµατος τού Γκιόνη Λέκκα, Αλβανού 
οπλαρχηγού, ο οποίος ηγήθηκε (1847) ισχυρού ανταρτικού σώµατος 
εναντίον τού Σουλτάνου].  

γκιπουρ (το) {άκλ.} 1. είδος δαντέλας (φτειαγµένης µε βελόνα ή στη 
µηχανή) από µετάξι ή βαµβάκι µε διάτρητα διακοσµητικά µοτίβα χωρίς 
φόντο- (συνεκδ.) 2. δικτυωτό ύφασµα που µιµείται τη δαντέλα και 
χρησιµοποιείται κυρίως για κουρτίνες 3. σχέδιο (τρυπητό) που θυµίζει την 
παραπάνω δαντέλα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. guipure < guiper < φρανκον. wipan «περιβάλλω µε µετάξι»]. 

γκισέ (το) {άκλ.} παράθυρο ή άνοιγµα, που συνήθ. κλείνει µε κιγκλίδωµα ή 
άλλο διαχωριστικό, όπως σε µια θυρίδα, και σχηµατίζει δίοδο επικοινωνίας 
και συναλλαγής µεταξύ πελάτη και αρµόδιου υπαλλήλου συνήθ. σε ταµείο 
(τράπεζας, ταχυδροµείου, θεάτρου ή σταθµού): για την αγορά γραµµατοσήµων 
περιµένετε στο διπλανό ~ ΣΥΝ. θυρίδα, ταµείο. Επίσης γκισές (ο). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. guichet < αρχ. σκανδ. vik «κρύπτη», µε την επίδρ. τού παλ. 
γαλλ. uisset «πορτούλα»]. 

Γκιώνα (η) (ορθότ. Γκιόνα) όρος τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Φωκίδας. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού πουλιού γκιόνης (βλ.λ.)]. 

γκιώνης (ο) → γκιόνης 
γκλόβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το κεφάλι, το µυαλό: κόβει η ~ του (είναι 

έξυπνος) || ό,τι κατεβάσει η ~ του (ό,τι του έρθει στο µυαλό) ΣΥΝ. κεφάλα, 
κούτρα. 
[ΕΤΥΜ < σλαβ. glava (< I.E. *ghebh(e)l- «κεφάλι»), που συνδ. µε αρχ. γερµ. 
gebal «κρανίο», αρχ. σκανδ. gafl «µέτωπο», καθώς και µε αρχ. κεφαλή 
(βλ.λ.)]. 

γκλαβανή κ. κλαβανή (η) (λαϊκ.-σπάν.) πόρτα στο πάτωµα ή στην οροφή και 
συνεκδ. ο χώρος στον οποίο οδηγεί. [ΕΤΥΜ < σλαβ. klavanije «κρύπτη»]. 

γκλάµουρ (το) {άκλ.} ελλην. αίγλη, λάµψη-(αργκό) η γοητεία, η ακτινοβολία 
που εκπέµπει (κάποιος/κάτι): η χτεσινή δεξίωση είχε πολύ ~· παρέλασαν ένα 
σωρό µοντέλα και διασηµότητες ΣΥΝ. ακτινοβολία, σαγήνη, (γαλλ.) πρεστίζ. 
Επίσης γκλάµορ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίγλη. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. glamour < 
σκωτσ. glammar < αγγλ. grammar «γραµµατική - αίγλη από την κατάκτηση 
τής γνώσης, τής σοφίας και µάλιστα τής απόκρυφης» < ελλην. γραµµατική]. 

γκλαµουριά (η) (αργκό) η αίγλη, η λάµψη και η γοητεία. [ΕΤΥΜ. < 
γκλάµουρ (βλ.λ.) + -ιά]. 

γκλαοάρω ρ. → γλάσο 
γκλαοέ επίθ. (άκλ.) (για γλυκό ή φρούτο) αυτός που έχει επάλειψη 

καραµελωµένης ζάχαρης ή σοκολάτας: κερασάκι | µαρόν ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
glacé < p. glacer «µετατρέπω σε πάγο» < λατ. glaciare < glacies, -ei «πάγος»]. 

γκλάσνοστ (η) (άκλ.) ελλην. διαφάνεια- ΠΟΛΙΤ. η διαφάνεια στην οικονοµική και 
πολιτική πραγµατικότητα τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης την οποία είχε θέσει 
ως βασικό στόχο τής ανανεωτικής πολιτικής του ο Μιχαήλ Γκορµπατσώφ (πβ. 
κ. λ. περεστρόικα). [ΕΤΥΜ. < ρωσ. glasnost «δηµοσιότητα, διαφάνεια»]. 

γκλάσο (το) -> γλάσο 
γκλιθάντο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. τεχνικός όρος που δηλώνει την ολίσθηση τού 

τονικού ύψους µιας µουσικής γραµµής κατά τρόπον ώστε να ακούγονται όλοι 
οι συνεχόµενοι φθόγγοι, σε ανιούσα ή σε κατιούσα κατεύθυνση· η τεχνική και 
το άκουσµα του διαφέρουν ανάλογα µε το µουσικό όργανο στο οποίο 
εκτελείται (έγχορδο, πνευστό, πληκτροφόρο, κρουστό). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. glissando (οπτικό δάνειο), γερούνδ. τού ρ. glissare «γλιστρώ» 
< γαλλ. glisser < φρανκον. glidan]. 

γκλίτσα (η) κ. (λαϊκότ.) αγκλίτσα {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το ραβδί τού 
βοσκού. 
[ΕΤΥΜ < αγκλίτσα < αγκυλίτσα, υποκ. τού επιθ. αγκύλος, λόγω τού σχήµατος 
που συνήθ. έχει η άκρη τού ποιµενικού ραβδιού]. 

γκλοµπ (το) → κλοµπ 
γκλόρια (το) {άκλ.} δοξολογία, το δεύτερο τυπικό µέρος τής λατινικής 

λειτουργίας (Κύριε, γκλόρια, κρέντο, σάνκτους-µπενεντίκτους, άγκνους ντέι)· 
µελοποιείται πάνω σε λατινική απόδοση τής «µεγάλης δοξολογίας» «δόξα εν 
υψίστοις Θεώ» (gloria in excelsis Deo): το ~ τής λειτουργίας σε σι τού Μπαχ. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. gloria «δόξα»]. 

γκλου-γκλου (το) {άκλ.} ο ήχος τής κατάποσης υγρού. [ΕΤΥΜ 
Ηχοµιµητ. λ.]. 

γκλουπ (το) {άκλ.} ο ήχος τής κατάποσης στερεάς τροφής ή µεγάλης µπουκιάς. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

γκογκ (το) → γκονγκ 
γκολ (το) {άκλ.} ελλην. τέρµα 1. (σε οµαδικά αθλήµατα µε µπάλα, όπως 

ποδόσφαιρο, χαντµπολ κ.ά.) η επιτυχία τής παραβίασης τής αντίπαλης εστίας, 
το να µπει η µπάλα στο τέρµα τής αντίπαλης οµάδας: (επίσ.) σηµειώνω | 
(καθηµ.) βάζω | (οικ.) ρίχνω ~ || (επίσ.) δέχοµαι | (καθηµ.) τρώω - || το ~ δεν 
µετράει (είναι άκυρο) ΣΥΝ. τέρµα • 2. (αργκό) σε κατάσταση αδυναµίας να 
ελέγξει κανείς τον εαυτό του, να αντιδράσει, κυρ. υπό την επήρεια αλκοόλ ή 
εκνευρισµού: 
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ήπιε χθες δέκα ποτήρια κι έγινε ~.  — (υποκ.) γκολάκι (το) (σηµ. 1), 
(µεγεθ.) γκολάρα (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. goal < µέσ. αγγλ. gol «σύνορο, όριο» < αρχ. αγγλ. gaelan 
«εµποδίζω»]. 

γκολκίπερ (ο) {άκλ.} ο τερµατοφύλακας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. goalkeeper < 
goal «τέρµα» + keeper < keep «κρατώ, φυλάσσω»]. 

γκολπόστ (το) {άκλ.} ελλην. τέρµα· (στον πληθ.) καθένα από τα δύο τέρµατα 
ποδοσφαιρικού γηπέδου: η έξοδος τού τερµατοφύλακα από τα ~ απέτρεψε την 
παραβίαση τής εστίας του ΣΥΝ. δοκάρια, εστία, καρέ (τα). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
goalpost < goal «τέρµα» + post «στύλος, κολόνα»]. 

γκολτζής (ο) {γκολτζήδες} (καθηµ.) ο ποδοσφαιριστής που σηµειώνει πολλά 
γκολ. 

γκολφ (το) {άκλ.} άθληµα στο οποίο ο αθλητής κατευθύνει µε µπαστούνι µικρή 
µπάλα σε διαδοχικές τρύπες (συνήθ. 9 ή 18), που βρίσκονται σε διαφορετικές 
αποστάσεις σε διαµορφωµένο ανισόπεδο φυσικό γήπεδο, µε στόχο να µπει η 
µπάλα σε κάθε τρύπα µε όσο το δυνατόν λιγότερα κτυπήµατα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. golf, αβεβ. ετύµου, πιθ. < µέσ. ολλ. kolf «ρόπαλο» ή < 
σκωτσ. gowf «χτυπώ»]. 

γκολφι κ. γκόρφι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το εγκόλπιο ΣΥΝ. φυλαχτό. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < έγκόλπιον «φυλαχτό», ουδ. τού αρχ. επιθ. έγκόλπιος (βλ.λ.)]. 

Γκόλφω (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < γκόλφι (βλ.λ.) + κατάλ. -ω, από την 
κλητ. κυρίων ονοµάτων σε σλαβ. γλώσσες, που µεταφέρθηκε ως ονοµαστική 
στην Ελληνική, λ.χ. Μάρ-ω, Λέν-ω, Φώτ-ω κ.τ.ό.]. 

γκόµενα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-οικ.) 1. η ερωτική σύντροφος: την έχει - 
εδώ και δύο χρόνια ΣΥΝ. ερωµένη, αγαπητικιά· ΦΡ. πιάνω | βρίσκω γκόµενα 
δηµιουργώ ερωτικό δεσµό µε γυναίκα 2. (συνεκδ.) η ωραία και ελκυστική 
γυναίκα, που προκαλεί ερωτική επιθυµία ΣΥΝ. κούκλα, κόµµατος, µαννούλι, 
µαννάρι 3. η νέα γυναίκα ως ερωτικό αντικείµενο: η Ελένη είναι πολύ ωραία 
~. — (υποκ.) γκοµενίτσα (η) κ. γκοµενάκι (το), (µεγεθ.) γκοµενάρα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ETYM. < γκόµενος < ιταλ. gommeno < γαλλ. gommeux 
«όµορφος νέος, κοµψευόµενος», κυριολ. «αρωµατισµένος», < gomme (βλ. κ. 
γόµµα). Ορισµένοι θεωρούν ότι αφετηρία τής λ. υπήρξε µια λακ για τα µαλλιά, 
που εισήχθη το 1935 από την Αργεντινή µε την ισπ. ονοµασία gèmina (< 
gomma «γόµµα») και ήταν αρχικώς διαδεδοµένη στις ηθοποιούς].^ 

γκοµενάκιας (ο) {γκοµενάκηδες} (οικ.) ο άνδρας που επιζητά να έχει πολλές 
γυναίκες, πολλές γκόµενες. 

γκοµενιάρης (ο) (γκοµενιάρηδες), γκοµενιάρα (η) (οικ.) πρόσωπο που έχει 
πολλές ερωτικές σχέσεις, που κυνηγά το αντίθετο φύλο ΣΥΝ. ερωτύλος. — 
γκοµενιάρικος, -η, -ο, γκοµενιάρικα επίρρ. 

γκοµενίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (οικ.) 1. δηµιουργώ πολλές 
ερωτικές σχέσεις: στα νιάτα του γκοµένιζε κι αυτός, πότε µε τη µια, πότε µε την 
άλλη! || δεν είναι πιστός και γκοµενίζει ΣΥΝ. τσι-ληµπουρδίζω, παίζω 2. 
προσαρµόζω τη συµπεριφορά και την εξωτερική µου εµφάνιση, επιδιώκοντας 
να προκαλώ έλξη και θαυµασµό: δεν πρόλαβε να µπει στην εφηβεία κι άρχισε 
να γκοµενίζει- κάθε µέρα κι άλλο ντύσιµο! Επίσης γκοµενιαρίζω. — 
γκοµένισµα κ. γκοµε-νιάρισµα (το). 

γκοµενιλίκι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.) η επιδίωξη κατάκτησης γυναικών ΣΥΝ. 
γκοµένισµα. 

γκοµενοδουλε!ά (η) η ερωτική περιπέτεια κάποιου µε γυναίκα, γυ-
ναικοδουλειά ΣΥΝ. τσιληµπούρδισµα. 

γκόµενος (ο) (λαϊκ.-οικ.) ο άνδρας µε τον οποίο έχει µια γυναίκα ερωτική 
σχέση. — (υποκ.) γκοµενάκος (ο). [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. γκόµενα]. 

γκοµπλέν (το) {άκλ.} 1. εθνική χειροτεχνία ταπητουργίας στη Γαλλία που 
κατασκεύαζε τάπητες µεγάλων διαστάσεων, πορτρέτα και ταπετσαρίες για 
καθίσµατα, χρησιµοποιώντας σχέδια και διακοσµητικά µοτίβα ζωγράφων 2. 
(συνεκδ.) είδος ταπητουργίας που θυµίζει την παραπάνω τεχνοτροπία. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Gobelins, ονοµασία οίκου ταπητουργίας που ίδρυσαν τον 
17ο αι. οι αδελφοί Γκοµπλέν]. 

γκονγκ (το) {άκλ.} ασιατικής προέλευσης µεγάλος, κρεµαστός µπρούντζινος 
δίσκος µε κυρτό χείλος, που όταν κρούεται από ειδικό σφυρί µε καλυµµένη 
από µαλλί ή δέρµα άκρη, παράγει χαρακτηριστικό, δυνατό, παλλόµενο και 
υπόκωφο ήχο· χρησιµοποιείται ως κρουστό όργανο συνοδίας στον χορό και 
στο τραγούδι, στο θέατρο προς δήλωση έναρξης τής παράστασης και γενικότ. 
ως µέσο ειδοποίησης: ο χτύπος τού ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gong, λ. µαλαϊκής ή ινδονησιακής προελ., προφανώς 
ηχοµιµητική].; 

γκοργκοντζόλα (η) ιταλικό τυρί που µοιάζει στην εµφάνιση και τη γεύση µε το 
ροκφόρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. gorgonzola, ονοµασία λοµβαρδικής πόλεως (η οποία έφερε 
το ρωµαϊκό όν. Concordia), όπου παρασκευάζεται η συγκεκριµένη ποικιλία 
τυριού]. 

γκορτσιά κ. γκοριτσιά (η) (διαλεκτ.) η αγριαχλαδιά ΣΥΝ. αγριαπι-διά. [ΕΤΥΜ. < 
αλβ. goricë]. 

γκόρτσο (το) (διαλεκτ.) ο καρπός τής αγριαχλαδιάς ΣΥΝ. αγριάπιδο, 
αγριαχλάδι. Επίσης γκόρτσι. 

γκόρφι (το) → γκόλφι 
γκόσπελ (το) (άκλ.} είδος θρησκευτικών τραγουδιών, που τραγουδούν συνήθ. 

µαύροι Αµερικανοί τραγουδιστές. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gospel, αρχική σηµ. «ευαγγέλιο», < αρχ. αγγλ. gödspel < göd 
«καλός» + spell «άγγελµα, µήνυµα»]. 

γκουάς (το) {άκλ.} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 1. παρασκεύασµα από χρωστικές ουσίες σε 
διάλυµα κόλλας και µελιού 2. (συνεκδ.) (α) η ζωγραφική στην οποία 
χρησιµοποιείται το παραπάνω παρασκεύασµα (β) το ζωγραφικό έργο στο 
οποίο έχει χρησιµοποιηθεί το παραπάνω παρασκεύασµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ζωγραφική. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. gouache < ιταλ. guazzo < λατ. aquatio 
«ποτίστρα»]. 

γκουβερνάντα κ. κουβερναντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η γυναίκα που αναλαµβάνει 
επί πληρωµή τη φροντίδα και την ανατροφή παιδιού ΣΥΝ. νταντά, τροφός, 
νόνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. gouvernante, θηλ. τού gouvernant, 
µτχ. τ. τού ρ. gouverner < λατ. guvernare «κυβερνώ, διοικώ»]. 

γκουβέρνο κ. κουβέρνο (το) (παλαιότ.) 1. η κυβέρνηση 2. (µτφ.) διαχείριση: 
ποιος έχει το ~ εδώ µέσα; 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. governo < governar < λατ. guvernare «κυβερνώ, δι-
οικώ»]. 

γκουλάγκ (το) {άκλ.} (στην πρώην Σοβιετική Ένωση) το σύστηµα των 
στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας στα οποία έστελνε το σοβιετικό 
καθεστώς τους αντιφρονούντες: «Το αρχιπέλαγος ~» (τίτλος µυθιστορήµατος 
τού Αλεξ. Σολζενίτσιν). 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Gulag, ακρωνύµιο των λ. Glavnoe Upravienie Ispravitel'no - 
trudorykh Lagerei «Γενική ∆ιεύθυνση Αναµορφωτικών Στρατοπέδων 
Εργασίας»]. 

γκούλας (το) {άκλ.} φαγητό κατσαρόλας ουγγρικής προέλευσης από χοιρινό ή 
µοσχαρήσιο κρέας, καρυκευµένο µε κόκκινο πιπέρι (πάπρι-κα): σερβίρουµε το 
~ µε κόκκινο κρασί. 
[ΕΤΥΜ. < ουγγρ. gulyâs, συντετµηµένος τ. τού gulyâshus «η σούπα τού 
βοσκού»]. 

γκούντα (το/η) {άκλ.} ηµίσκληρο αγελαδινό τυρί τής Ολλανδίας µε µαλακή 
υφή και κίτρινο χρώµα. 

γκουπ (το) {άκλ.} ο ήχος τού στιγµιαίου δυνατού χτυπήµατος, συνήθ. µε κάποιο 
όργανο, ή τού ήχου από το πέσιµο αντικειµένου από κάποιο ύψος: το ~ 
βιβλίων που έπεσαν απ' το ράφι. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 

γκουρµε (ο/η) {άκλ.} πρόσωπο που εκτιµά την καλή ποιότητα στο ποτό και στο 
φαγητό ΣΥΝ. καλοφαγάς. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. gourmet < παλ. γαλλ. gromet «υπηρέτης (εµπόρου κρασιών) 
και δοκιµαστής τους» < αρχ. αγγλ. grom (σύγχρ. groom), αρχική σηµ. 
«ιπποκόµος (στο παλάτι)]. 

γκουρού (ο) {άκλ.} 1. ο διδάσκαλος που δηµιουργεί προσωπική θρησκεία ή 
παρέχει πνευµατική καθοδήγηση, κυρ. στον Ινδουισµό 2. (µτφ.) κάθε 
πρόσωπο κύρους, που σε δεδοµένο χώρο τέχνης ή πνεύµατος ασκεί 
καθοριστική επίδραση συµβουλεύοντας και καθοδηγώντας: η καταδίκη τής 
ατοµικής βόµβας από έναν ~ των φυσικών επιστηµών, όπως ο Οπενχάιµερ, είχε 
ξεχωριστή βαρύτητα || ο Νικόλας Νεγρεπόντης θεωρείται ο ~ των δικτύων τής 
πληροφορικής. [ΕΤΥΜ < χίντι guru < σανσκρ. guru «βαρύς - σεβάσµιος»]. 

γκουχ-γκουχ (το) {άκλ.} ο ήχος που κάνει κάποιος όταν βήχει. Επίσης γκούχου-
γκούχου. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 

γκοφρέ επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει ανάγλυφη επιφάνεια, η οποία σχηµατίζει 
οµοιόµορφους ελαφρούς κυµατισµούς: ~ χαρτί/ τετράδιο | ύφασµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. gaufré < gaufre «είδος γλυκού, κέικ φόρµας» < φραν-κον. 
walfa, πβ. αγγλ. waffle]. 

γκοφρέτα (η) {γκοφρετών} λεπτό και τραγανό γλύκυσµα, συνήθ. µε γέµιση σε 
µία ή περισσότερες στρώσεις και σε διάφορες γεύσεις (κυρ. σοκολάτας): ~ µε 
σοκολάτα γάλακτος.  — (υποκ.) γκοφρετάκι (το) κ. γκοφρετούλα κ. 
γκοφρετίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. gaufrette, υποκ. τού ουσ. 
gaufre, βλ. κ. γκοφρέ]. 

γκρα (το) → γκρας 
Γκράβαρα (τα) → Κράβαρα 
γκράβε επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο), ή εκφραστική· δηλώνει 

µουσικό κοµµάτι ή τµήµα µουσικού κοµµατιού, που παίζεται αργά και 
σοβαρά. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. grave < λατ. gravis «βαρύς, σοβαρός»]. 

γκραβούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. χαρακτική απεικόνιση σε στερεά, σκληρή 
ύλη (συνήθ. µέταλλο ή ξύλο) για την παραγωγή άτυπων αντιγράφων τής 
χαραγµένης εικόνας ΣΥΝ. χαρακτικό 2. κάθε έντυπο αντίγραφο έργου τού 
παραπάνω τύπου: το βιβλίο περιλαµβάνει γκραβούρες τού 17ου αι. || αυθεντική 
~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. gravure < graver «χαράσσω» < φρανκον. graban «σκάβω» < 
αρχ. γερµ. graban, πβ. αγγλ. grave «λάκκος, τάφος»]. 

γκραν επίθ. {άκλ.} (λαϊκ.) πολυτελής, αυτός που αρµόζει σε επίσηµες 
περιστάσεις: µια ~ τουαλέτα || (ως επίρρ.) θα ντυθούµε ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
grand «µεγάλος, σπουδαίος» < λατ. grandis]. 

γκραν-γκινιόλ (το) {άκλ.} 1. (κυρ. για κινηµατογραφικά και θεατρικά έργα) 
δραµατικό είδος διακρινόµενο από έµφαση στα στοιχεία τής φρίκης και τού 
τρόµου, τόσο σε επίπεδο θεµατολογίας όσο και σκηνοθεσίας: (µειωτ.) ιστορίες 
| ταινία ~ 2. (µτφ.) κάθε κατάσταση που προκαλεί συναισθήµατα καταλυτικής 
αγωνίας και τρόµου σε όσους την υφίστανται ή µετέχουν σε αυτή: σε ~ 
µετατράπηκε ο αγώνας, όταν οι Γάλλοι πέτυχαν την ισοφάριση πέντε λεπτά πριν 
από τη λήξη, για να δεχθούν τελικά γκολ στο τελευταίο λεπτό ΣΥΝ. θρίλερ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. grand guignol, όνοµα θεάτρου στη Γαλλία (Παρίσι 1897), 
που παρουσίαζε σκηνές τρόµου. Ωστόσο, το Guignol, την περίοδο τής 
Γαλλικής Επανάστασης, ήταν η ονοµασία που έδωσε στις κούκλες του ο 
Γάλλος Mourguet, δηµιουργώντας ένα θέατρο µαριονέτων (στη Λυών) µε 
κοινωνικό και σατιρικό χαρακτήρα. Η ονοµασία 



γκρανκάσα 422 γκρίνια 

Guignol οφείλεται στον τόπο καταγωγής (Chinolo) ενός Ιταλού, φίλου 
τού Mourguet, ο οποίος του χάρισε την πρώτη του κούκλα]. 

γκρανκάσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. κρουστό όργανο που µοιάζει 
µε το τύµπανο, αλλά διαφέρει από αυτό γιατί είναι πιο ογκώδες και 
παράγει ήχο χωρίς ορισµένο τονικό ύψος· αποτελείται από κυλινδρι-
κό κορµό και δύο µεµβράνινες κεφαλές (στα Ελληνικά έχει χρησιµο-
ποιηθεί -από τον Ν. Σκαλκώτα- ο όρος «µεγάλη κάσα»). [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. grancassa < gran(de) cassa «µεγάλο κιβώτιο»]. 

γκραν-npi (το) {άκλ.} 1. (γενικά) µεγάλος διαγωνισµός 2. (ειδικότ.) το 
παγκόσµιο πρωτάθληµα αυτοκινητικών αγώνων ταχύτητας 3. (συ-
νεκδ.) κάθε επίσηµος αυτοκινητικός αγώνας ταχύτητας, η επίδοση 
στον οποίο επηρεάζει την τελική κατάταξη στο παγκόσµιο πρωτά-
θληµα οδηγών και κατασκευαστών (εργοστασίων): αγώνες ~ || το ~ 
τής Φόρµουλα 1. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. grand prix «µεγάλο βραβείο»]. 

γκρας (ο) {γκράδες} ΣΤΡΑΤ. οπισθογεµές ντουφέκι παλαιού τύπου· 
χρησιµοποιήθηκε από τον ελληνικό στρατό, κυρ. στα τέλη τού 19ου 
αι. και στις αρχές τού 20ού. Επίσης γκρα (το) {άκλ.}. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
gras (οπτικό δάνειο), από τον Γάλλο στρατηγό Β. Gras (1836-1901), 
εφευρέτη τού όπλου, πβ. κ. καριοφίλι]. 

γκρατινέ επίθ. {άκλ.} για φαγητό παρασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να δηµιουργείται χρυσοκόκκινη κρούστα στην επιφάνεια του ύ-
στερα από το ψήσιµο στον φούρνο και αφού το φαγητό έχει περιχυθεί 
µε διάφορα υλικά, συνήθ. αβγά ή µπεσαµέλ: αβγά ~ µε κρεµµύδια || 
(ως επίρρ.) κάνω τα µακαρόνια ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. gratiné < gratin < gratter «ξύνω, αποξέω (ενν. την κρού-
στα που έχει τσιγαριστεί)» < φρανκον. krattön]. 

γκρατσΐόζο επίρρ. ΜΟΥΣ. εκφραστική ένδειξη, εκτέλεση τής µουσι-
κής «µε χάρη». [ΕΤΥΜ. < ιταλ. grazioso < λατ. gratiosus «χαριτωµένος, 
ευγενικός»]. 

γκράφιτι (το) {άκλ.} ελλην. τοιχογράφηµα- κάθε σχέδιο (ζωγραφικών 
παραστάσεων, αρχικών γραµµάτων ή συνθηµάτων) που ζωγραφίζε-
ται µε ψεκαστήρα (σπρέι), κυρ. πάνω σε χτισµένες επιφάνειες, τοί-
χους ή πεζοδρόµια και αποτελεί συνήθ. τρόπο προσωπικής έκφρασης 
ή διαµαρτυρίας: τα ~ στο τείχος τού Βερολίνου. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
ιταλ. graffiti, υποκ. τού graffio «επιγραφή, χάραγµα» < λατ. graphium 
< αρχ. γραφεϊον]. 

γκρέιντερ (το) {άκλ.} είδος σκαπτικού µηχανήµατος που χρησιµο-
ποιείται για την ισοπέδωση επιφανειών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. grader < grade (στη σηµ. «ισοπεδώνω») < ουσ. grade 
«βαθµίδα» (< λατ. gradus)]. 

γκρέιπ-φρουτ (το) {άκλ.} 1. εδώδιµο εσπεριδοειδές, µεγαλύτερο από 
το πορτοκάλι, στρογγυλωπό και λείο, µε κίτρινο φλοιό, µαλακή και 
χυµώδη ανοιχτοκίτρινη σάρκα, έντονο άρωµα και γεύση πικρόξινη 
2. (συνεκδ.) δέντρο των τροπικών ή ηµιτροπικών περιοχών, που παρά-
γει τον παραπάνω καρπό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. grape fruit < grape 
«σταφύλι» + fruit «φρούτο»]. 

γκρέκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} διακοσµητικό σχήµα µαιάνδρου ΣΥΝ. 
µαίανδρος. [ETYJVL < ιταλ. greca, θηλ. τού επιθ. greco «ελληνικός»]. 

γκρεµίζω ρ. µετβ. {γκρέµισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προκαλώ την κατα-
στροφή (τοίχου ή γεν. οικοδοµικής κατασκευής): οι αρχαίες ελληνικές 
πόλεις γκρέµιζαν µέρος των τειχών τους για να τιµήσουν τους νικητές 
των Ολυµπιακών Αγώνων || γκρέµισαν το σπίτι, για να χτίσουν 
πολυκατοικία ΣΥΝ. κατεδαφίζω 2. ρίχνω (κάποιον) από µεγάλο ύψος, 
πετάω σε γκρεµό: τον έσπρωξε από πίσω και τον γκρέµισε στο φα-
ράγγι ΣΥΝ. (κατα)κρηµνίζω 3. (εκφραστ.) ρίχνω στο έδαφος ΣΥΝ. ρί-
χνω κάτω 4. (µτφ.) ανατρέπω: οι επαναστάτες γκρέµισαν τον δικτά-
τορα από την εξουσία 5. (ειδικότ.) (για κάτι σηµαντικό, υψηλό) παύω 
να εκτιµώ, να σέβοµαι και να υπολογίζω: το κοινό αναδεικνύει αλλά 
και γκρεµίζει τα είδωλα του- (µεσοπαθ. γκρεµίζοµαι) 6. πέφτω στον 
γκρεµό: δεν µπόρεσε να ελέγξει το αυτοκίνητο και γκρεµίστηκε στη 
χαράδρα 7. πέφτω κάτω (από ύψος και µε κίνδυνο τραυµατισµού^ ο 
αναβάτης γκρεµίστηκε από το άλογο 8. (µτφ.) καταρρέω, κα-
ταστρέφοµαι: «η αυτοκρατορία που µε τόσο κόπο έχτισε κινδυνεύει 
να γκρεµιστεί» (εφηµ.)- ΦΡ. γκρεµίζεται ο κόσµος | γκρεµίζονται τα 
πάντα γύρω µου αισθάνοµαι να καταρρέουν τα πάντα γύρω µου (ό,τι 
πίστευα, ό,τι υπολόγιζα κ.λπ.)· για πολύ µεγάλη απογοήτευση και 
διάψευση: όταν έµαθε το παρελθόν τού πατέρα της, ένιωσε να 
γκρεµίζεται ο κόσµος γύρω της 9. (στην προστ. γκρεµίσου µε επιθε-
τική διάθεση) (µεσν.) αποµακρύνσου, φύγε αµέσως· κυρ. σε προστ.: 
γκρεµίσου από 'δώ αµέσως- και να µη σε ξαναδώ στα µάτια µου! ΣΥΝ. 
γκρεµοτσακίσου, τσακίσου, ξεκουµπίσου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < γκρεµνίζω 
< µτγν. κρηµνίζω < αρχ. κρηµνός, βλ. κ. γκρεµός]. 

γκρέµισµα (το) {γκρεµίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να γκρεµίζει κα-
νείς (κάτι): το - τού εργοστασίου κράτησε µήνες 2. γκρεµίσµατα (τα) 
τα αποµεινάρια, τα ερείπια που αφήνει µια κατεδάφιση, µια κατα-
στροφή: περπατούσε µέσα στα - τού πατρικού του µε δάκρυα ΣΥΝ. 
ερείπια, χαλάσµατα, συντρίµµια, ρηµάδια 3. (µτφ.) πτώση, διάλυση: 
το ~ τού κοµουνισµού στην πρώην Ε.Σ.Σ.∆. προκάλεσε ανακατατάξεις 
στον ευρωπαϊκό χάρτη 4. (εκφραστ.) η πτώση από µεγάλο ύψος. 

γκρεµός κ. γκρεµνος κ. (λόγ.) κρηµνός (ο) το επικίνδυνα απότοµο 
και βαθύ χάσµα, το βάραθρο: ο ~ έχασκε κάτω από τα πόδια τους || 
το αµάξι έπεσε στον - ΣΥΝ. βάραθρο, άβυσσος· ΦΡ. (α) στο χείλος τού 
γκρεµού (i) (κυριολ.) στην άκρη µιας απότοµης, βραχώδους επι-
φάνειας (ii) (µτφ.) στα πρόθυρα τής καταστροφής, λίγο πριν από την 
ολοκληρωτική συντριβή: όταν ανέλαβε την εξουσία η οικονοµία βρι-
σκόταν ~ (β) (µτφ.) µπρος γκρεµός | βαθύ και πίσω ρέµα για οριακές 
καταστάσεις αδιεξόδου, όταν έχει κανείς να επιλέξει µεταξύ δύο εξί- 

σου δυσάρεστων εναλλακτικών λύσεων | δεδοµένων κ.λπ.: Και τώρα 
τι να κάνω; ~! Ή πληρώνω και µένω αδέκαρος ή δεν πληρώνω και 
πάω φυλακή! 
[ΕΤΥΜ µεσν. < γκρεµνός (το γκ- αντί κ- από τη συνεκφορά τής λ. µε 
την αιτ. τού άρθρου: τόν κρηµνό) < αρχ. κρηµ-νός < θ. krëm-, εκτετα-
µένη βαθµ. πρώτης συλλαβής τής δισύλλαβης ρίζας krema-, η οποία 
απαντά στο ρ. κρέµαµαν βλ. κ. κρεµώ]. 

γκρεµός - γκαµήλα - γκαρδιακός. Οι σχηµατισµοί γκρεµ(ν)ός 
αντί κρηµνός, γκαµήλα αντί καµήλα, γκαρδιακός αντί καρδιακός 
κ.τ.ό. προέρχονται από την ηχηρή προφορά τού κ ως γκ µετά από 
το -ν τού άρθρου: τον κρεµ(ν)ό > τον γκρεµ(ν)ό > ο γκρεµ(ν)ός (το -
ε- από τροπή τού -η- σε -ε- λόγω τού παρακειµένου -ρ-· πβ. σίδη-
ρος > σίδερο, ξηρός > ξερός, θηρίο > θεριό κ.τ.ό.)· την καµήλα > τη 
γκαµήλα > η γκαµήλα- τον καρδιακό > τον γκαρδιακό > ο γκαρ-
διακός 

γκρεµοτσακίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {γκρεµοτσακίσ-τηκα, -µένος} 
(εκφραστ.) 1. πέφτω στο έδαφος και τραυµατίζοµαι: γλίστρησε από 
τη σκάλα και γκρεµοτσακίστηκε! || θα γκρεµοτσακιστείς καµιά ώρα µ' 
αυτά τα πατίνια · 2. σπεύδω, κοπιάζω, κυρ. για τη γρήγορη εξυ-
πηρέτηση άλλου: µόλις ζητήσει κάτι, γκρεµοτσακίζονται να του το 
φέρουν ΣΥΝ. τσακίζοµαι 3. φεύγω αµέσως, εξαφανίζοµαι: γκρεµο-
τσακίστηκε στο δωµάτιο του, να κρυφτεί || ~ να φύγω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

γκρενά επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει την κόκκινη απόχρωση τού 
εσωτερικού τού ροδιού: ~ πουλόβερ | ταγέρ 2. γκρενά (το) η ίδια η 
κόκκινη απόχρωση τού ροδιού. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. grenat < λατ. 
grenatum «ρόδι»]. 

Γκρήνουιτς (το) {άκλ.} 1. δήµος τής περιφέρειας τού Λονδίνου, στο 
αστεροσκοπείο τού οποίου καθορίστηκε το σύστηµα µέτρησης τού 
γεωγραφικού µήκους και τής ώρας 2. (α) µεσηµβρινός τού Γκρήνου-
ιτς ο µεσηµβρινός 0°, νοητή γραµµή που περνά από το Γκρήνουιτς, 
συνδέοντας τον Βόρειο µε τον Νότιο Πόλο, ανατολικά και δυτικά τής 
οποίας µετριέται το γεωγραφικό µήκος (β) ώρα Γκρήνουιτς ο τοπικός 
µέσος ηλιακός χρόνος που ισχύει στον παραπάνω µεσηµβρινό και 
χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς για τον προσδιορισµό τής 
ώρας στα διάφορα σηµεία τής Γης. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Greenwich «πράσινο λιµάνι» (< αρχ. αγγλ. gr6ne «πρά-
σινος» + wie «λιµάνι»), επειδή βρίσκεται σε µια καταπράσινη όχθη 
τού ποταµού Τάµεση]. 

γκρι επίθ. {άκλ.} 1. γκρίζος (βλ.λ.) 2. γκρι (το) το ίδιο το γκρι χρώµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. gris < φρανκον. *gris, πβ. αρχ. γερµ. gräo, αγγλ. grey 
κ.ά.]. 

γκριζάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γκριζάρισ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. απο-
κτώ γκρίζο χρώµα, γίνοµαι γκρίζος: οι κρόταφοι του άρχισαν να 
γκριζάρουνί. (συνεκδ.) αρχίζουν να ασπρίζουν τα µαλλιά µου: νωρίς 
γκριζάρισε ο Κώστας ♦ 3. (µετβ.) (σπάν.) κάνω κάτι γκρι: ~ το φόντο 
τού σκίτσου. 

γκριζοµάλλης (ο) {γκριζοµάλληδες}, γκριζοµάλλα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο που έχει γκρίζα µαλλιά, µαλλιά που αρχίζουν να 
ασπρίζουν.— γκριζοµάλλικος, -η, -ο. 

γκρίζος, -α, -ο 1. αυτός που έχει χρώµα µεταξύ λευκού και µαύρου, 
το χρώµα τής στάχτης: ~ µαλλιά | σύννεφα | πινελιά | οµίχλη | κρό-
ταφοι | µάτια | τρίχωµα ΣΥΝ. γκρι 2. γκρίζο (το) το παραπάνω χρώµα 
• 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ισοπεδωτική µονοτονία, 
που στερείται ζωντάνιας ή ενδιαφέροντος: η ~ καθηµερινότητα ΣΥΝ. 
µουντός, πληκτικός, ουδέτερος, καταθλιπτικός · 4. αυτός που έχει 
ακαθόριστο χαρακτήρα (π.χ. ως προς το νοµικό καθεστώς που τον 
διέπει)· ΦΡ. γκρίζες ζώνες (ί) γεωγραφικές περιοχές που αλληλο-
διεκδικούνται ή που είναι πληθυσµιακά µικτές (ii) (συνεκδ.) οποιεσ-
δήποτε καταστάσεις νοούνται σε έναν ενδιάµεσο χώρο, όπου είναι 
δυσχερής ο ακριβής προσδιορισµός τής κατηγορίας στην οποία ανή-
κει κάποιο αντικείµενο: υπάρχουν δηµοκρατικά και ολοκληρωτικά 
καθεστώτα, υπάρχουν όµως και ~ · ΦΡ. γκρίζα διαφήµιση βλ. λ. δια-
φήµιση. — (υποκ.) Υκριζούλης, -α, -ικο, (υποκ.) γκριζάκι (το) (σηµ. 2), 
γκριζωπός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. grigio, βλ. κ. γκρι. Η σηµ. 4 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
grey (area)]. 

γκριλ (το) {άκλ.} αντίσταση που βρίσκεται στην οροφή τού εσωτερι-
κού θαλάµου ηλεκτρικής κουζίνας και χρησιµοποιείται για να παίρ-
νουν χρώµα τα φαγητά καθώς ψήνονται: µπιφτέκι ψηµένο στο ~ || 
φούρνος µε διπλό ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. gril < grille «κιγκλίδωµα, κάγκελο» < παλ. γαλλ. 
gradilie < λατ. craticula, υποκ. τού crates «πλέγµα»]. 

γκριµάτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) στιγµιαία παραµόρφωση 
των χαρακτηριστικών τού προσώπου (µε σύσπαση των µυών του): ~ 
πόνου | δυσφορίας || ειρωνική | πονηρή ~ ΣΥΝ. µορφασµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΎΜ < vc^.grimazza < γαλλ. grimace < φρανκον. 
grima «µάσκα»]. 

γκρίνια κ. γρίνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. η συνεχής έκφρα-
ση δυσαρέσκειας µε αρνητικά σχόλια, χαρακτηρισµούς, παράπονα: 
δεν του φτάνει η κούραση, έχει και τη ~ τής γυναίκας του κάθε φορά 
που αργεί ΣΥΝ. µεµψιµοιρία, κλάψα, µουρµούρα 2. (κυρ. για µωρά) ο 
διαπεραστικός ήχος σαν κλάµα, που εκφράζει ενόχληση, δυσαρέ-
σκεια: το µωρό τους ξυπνούσε µε τη ~ του µες στα άγρια µεσάνυχτα 
3. η συνεχής διχόνοια, εριστική διάθεση: (παροιµ.) «η φτώχια φέρνει 
γκρίνια». — γκρινιάζω ρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
διαλεκτ. ιταλ. grigna < γαλλ. grigne < φρανκον. grinän «τρίζω τα 
δόντια µου»]. 



γκρινιάρης 423 γλαφυρός 
 

γκρινιάρης, -α, -ικο κ. γρινιάρης {γκρινιάρηδες} (καθηµ.) 1. αυτός 
που αρχίζει εύκολα τη γκρίνια: συνήθως όσο µεγαλώνουν οι άνθρω-
ποι, γίνονται και πιο -, καθώς όλα τους ενοχλούν ΣΥΝ. µουρµούρης, 
παραπονιάρης, δύστροπος, ανάποδος, δύσκολος, γρουσούζης · 2. 
γκρινιάρης (ο) δηµοφιλές, επιτραπέζιο παιδικό παιχνίδι. — γκρινιά-
ρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < γκρίνια + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. 
παραπον-ιάρης]. 

γκριφόν (το) {άκλ.} σκύλος ράτσας µε τραχύ, συνήθ. γκρίζο τριχώµα-
τα σκυλιά τής ράτσας αυτής διακρίνονται σε κυνηγετικά, δροµείς 
και συνοδούς. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν, < γαλλ. griffon < παλ. γαλλ. grif < λατ. gryphus < αρχ. 
γρύψ, -πός «γρυπαετός», παράλλ. τ. τού επιθ. γρυπός}. 

γκρο (το) {άκλ.} ύφασµα από βαρύ µετάξι. {ETYM. < γαλλ. 
gros «παχύς, φαρδύς» < δηµώδ. λατ. grossus]. 

γκροπλαν κ. γκρο-πλαν (το) {άκλ.} η σκηνοθετική τεχνική λήψης 
εικόνας από κοντινή απόσταση και εστίασης σε λεπτοµέρεια ή τµήµα 
γενικότερου πλάνου: η ταινία ξεκινά µε ~ στο πρόσωπο τής πρω-
ταγωνίστριας ΣΥΝ. ζουµ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. gros plan]. 

γκρόσο µόντο επίρρ.· σε γενικές γραµµές, χωρίς αναφορά σε λε-
πτοµέρειες: η εργασία του κρίνεται ~ ικανοποιητική ΣΥΝ. χοντρικά. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. grosso modo]. 

γκροτέσκος, -α, -ο 1. αυτός που προκαλεί την αίσθηση τού αλ-
λόκοτου, τού εξαιρετικά περίεργου 2. γκροτέσκο (το) το καλλιτεχνι-
κό | αισθητικό είδος, που µέσα από τον συνδυασµό αταίριαστων 
στοιχείων προκαλεί την αίσθηση τού αλλόκοτου, τού γελοίου, συνήθ. 
µε σκοπό τη διακωµώδηση ή τη σάτιρα. Επίσης νκροτέσκ {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. grotesque < παλ. ιταλ. grottesca (pittura) «ζω-
γραφιά των σπηλαίων», θηλ. τού επιθ. grottesco «σπηλαιώδης» < 
grotta «σπηλιά» < λατ. crypta < αρχ. κρύπτη]. 

γκρουµ (ο) {άκλ.} υπάλληλος ξενοδοχείου που µεταφέρει τις απο-
σκευές των πελατών και κάνει θελήµατα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. groom < 
µέσ. αγγλ. grom «αγώρι»]. 

γκρουπ (το) {άκλ.} µικρή οµάδα ανθρώπων: παραδίδει µαθήµατα σε ~ 
των πέντε ατόµων || ~ µαθητών/ τουριστών/ επιχειρηµατιών/ επεν-
δυτών. — (υποκ.) γκρουπάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. groupe < ιταλ. gruppo «κόµπος», < αρχ. γερµ. *kruppa, 
πβ. αρχ. γερµ. kröpf «λαιµός πτηνού», αγγλ. craw]. 

γκρουπαρω ρ. µετβ. {γκρούπ-αρα κ. -άρισα} σχηµατίζω γκρουπ: 
γκρουπάρισε τους µαθητές σε τρία µικρά γκρουπ. 

γκρουπούσκουλo (το) (από το πολιτικό λεξιλόγιο τής Αριστεράς) 
µικρή οµάδα οργανωµένων στελεχών κόµµατος, οργάνωσης, που λει-
τουργεί αυτόνοµα (αποκλίνει συχνά από την επίσηµη γραµµή)· (γενι-
κότ.-µειωτ.) οµαδούλα: πολιτικά ~ || το κόµµα διαλύθηκε σε γκρου-
πούσκουλα. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. gruppuscolo «οµαδούλα»]. 

γκυ (το) → γκι 
γλαδιόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} καλλωπιστικό φυτό µε όρθια, στητά 

φύλλα σε σχήµα σπαθιού, άνθη που αναπτύσσονται σε ταξιανθία και 
στάχυ µε εξαιρετική ποικιλία χρωµάτων. Επίσης γλαδίολος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. gladiolus (µε αλλαγή γένους κατά το βιόλα), υποκ. 
τού λατ. gladius «ξίφος»]. 

γλαρόνι (το) {γλαρον-ιού | -ιών} υδρόβιο και παρυδάτιο πουλί, που 
µοιάζει µε τον γλάρο, αλλά είναι µικρότερο, πιο λεπτό, µε διχαλωτή 
ουρά και νηκτική µεµβράνη στα πόδια- κατά την περίοδο τής ανα-
παραγωγής έχει µαύρο κάλυµµα στο κεφάλι. [ΕΤΥΜ. < γλάρος + 
παραγ. επίθηµα -όνι, πβ. κ. ψαρ-όνι]. 

γλαροπούλι (το) {γλαροπουλ-ιού | -ιών} ο γλάρος. 
γλαρός, -ή, -ό 1. (για µάτια, βλέµµα) αυτός που ακτινοβολεί ζωντάνια 

ή εκπέµπει ηδυπάθεια: «µόν' κλαίω τα µάτια τα ~, το λυγερό κορµάκι» 
(Β. Ρώτας) ΣΥΝ. φωτεινός, ακτινοβόλος, ζωηρός, ηδυπαθής 2. 
αυτός που αποπνέει γαλήνη και ηρεµία: ~ φωνή | µατιά ΣΥΝ. γαλή-
νιος, ήρεµος. — γλαρά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *βλαρός < *βλααρός < µτγν. βλαδαρός 
«αδύναµος, νωθρός, µαλακός»]. 

γλάρος (ο) υδρόβιο ή παρυδάτιο πουλί µικρού ή µετρίου µεγέθους, µε 
µακριές µυτερές φτερούγες που έχουν λευκό, γκρίζο ή µαύρο φτέρω-
µα στο πάνω µέρος τους- ζει κυρ. σε βράχους και παραθαλάσσιες πε-
ριοχές ΣΥΝ. γλαροπούλι- ΦΡ. (λαϊκ.) (α) σαν γλάρος µε εξαιρετική 
λαιµαργία και ταχύτητα: τρώει ~ (β) µη φας, θα 'χουµε γλάρο οι 
προσπάθειες σου θα αποτύχουν, δεν θα έχεις αποτέλεσµα (επειδή ο 
γλάρος δεν τρώγεται). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λάρος < *la-ro- < I.E. *la-, ονοµατοποιηµένη ρίζα 
που αναπαριστάνει κραυγή, φωνή ή οµιλία, πβ. σανσκρ. räyati «φω-
νάζει», λατ. lallo «νανουρίζω τραγουδώντας», αγγλ. lull «νανουρίζω», 
γερµ. lullen κ.ά. Οµόρρ. λα-λώ, αρχ. λή-ρος «ανοησία»]. 

γλαρώνω ρ. αµετβ. {γλάρω-σα, -µένος} 1. πέφτω σε κατάσταση υπνη-
λίας: από τις δώδεκα είχε αρχίσει να γλαρώνει και ήταν έτοιµος για 
ύπνο 2. (συνεκδ.) γίνεται το βλέµµα µου απλανές, κοιτάζω χωρίς νεύ-
ρο: πολλές φορές µε τα ηρεµιστικά που έπαιρνε γλάρωνε || την κοι-
τούσε γλαρωµένος- ήταν φανερό ότι την είχε ερωτευθεί ΣΥΝ. χαζεύω. 
[ΕΤΥΜ < γλαρός]. 

γλασάρω ρ. → γλάσο 
γλασέ επίθ. {άκλ.} 1. (χαρτί) µε λεία και γυαλιστερή επιφάνεια, συ-

νήθ. σε διάφορα χρώµατα, κυρ. για χρήση από παιδιά στο µάθηµα 
τής χειροτεχνίας 2. (α) ρύζι γλαοέ ρύζι κατάλληλο για χρήση κυρ. σε 
σούπες και γεµιστά ANT. σπυρωτό (β) φρουί-γλασέ βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. glacé < glace «πάγος» < λατ. glacies]. 

Γλασκώβη (η) η µεγαλύτερη πόλη και λιµάνι τής Σκωτίας. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Glasgow < κελτ. Glas Ghu «πράσινο λα- 

γκάδι»]. 
γλάσο κ. γκλάσο (το) 1. παχύρρευστο σιρόπι από ζάχαρη και ασπράδι 

αβγών, µε το οποίο καλύπτονται διάφορα γλυκά ή τούρτες, 
αποκτώντας γεύση και χρώµα: άσπρο ~ πάνω από κέικ και µπισκότα 
|| ~ σοκολάτα | καφέ | ρουαγιάλ 2. παχύρρευστη πηχτή σάλτσα, που 
παρασκευάζεται από τον ζωµό τού κύριου φαγητού και προσθήκη 
αλευριού ή αρωµατικών για περισσότερη γεύση ΣΥΝ. σάλτσα. — 
Υλασάρω κ. γκλαοάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < γκλασάρω (υποχωρητ.) < γαλλ. glacer «παγώνω, µεταβάλλω 
σε πάγο» < glace «πάγος» < λατ. glacies]. 

γλάστρα (η) {γλαστρών} 1. οποιοδήποτε δοχείο, κυρ. από πηλό, µέσα 
στο οποίο καλλιεργείται φυτό, συνήθ. καλλωπιστικό: η ~ µε το γερά-
νι || (συνεκδ.) ποτίζω τις ~ (δηλ. τα φυτά που είναι στις ~)· ΦΡ. (πα-
ροιµ.) κοντά στον | µαζί µε τον βασιλικό ποτίζεται κι η γλάστρα για 
περιπτώσεις στις οποίες επωφελείται κανείς από κάτι καλό που τυ-
χαίνει σε κάποιον άλλο 2. (µτφ.-µειωτ.) πρόσωπο (συνήθ. όµορφη κο-
πέλα) που σε δηµόσια εµφάνιση (κυρ. τηλεοπτικές εκποµπές ή επί-
σηµες εκδηλώσεις) περιορίζεται σε διακοσµητική και συνοδευτική 
παρουσία και επίδειξη των εµφανισιακών του προσόντων: σε κάθε 
τηλεπαιχνίδι βάζουν και δυο-τρεις ~, για ν' ανεβάζουν τη θεαµατι-
κότητα. — (υποκ.) γλαστράκι (το) κ. γλαστρούλα (η) (σηµ 1). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. [ΕΤΥΜ. < *γράστρα (µε ανοµοίωση) < *γράστα < 
αρχ. γάστρα (βλ.λ.)]. 

γλαύκα (η) {γλαυκών} (λόγ.) η κουκουβάγια- ΦΡ. (αρχαιοπρ.) κοµίζω 
γλαύκα ες | εις Αθήνας (κοµίζω γλαΰκ' ες 'Αθήνας, Αριστοφ. Όρνιθες 
301) παρουσιάζω ως καινούργιο ή πρωτοποριακό κάτι ήδη γνωστό. 
Επίσης (αρχαιοπρ.) γλουξ [αρχ.] {γλαυκός}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. γλαϋξ, γλαυκός, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το επίθ. 
γλαυκός (βλ.λ.) εξαιτίας τού σπινθηροβόλου βλέµµατος τού πτηνού. 
Η φρ. γλαΰκ' είς 'Αθήνας, ήδη αρχ., οφείλεται στο γεγονός ότι τα νο-
µίσµατα τής αρχ. Αθήνας ονοµάζονταν γλαύκες (επειδή έφεραν πα-
ράσταση γλαύκας, συµβόλου τής θεάς Αθηνάς) και, εποµένως, το να 
τα φέρνει κανείς στην Αθήνα ήταν εντελώς άσκοπο και περιττό]. 

Γλαύκη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. (α) µία από τις Νηρηίδες (β) κόρη τού βασιλιά 
τής Κορίνθου Κρέοντα, δεύτερη σύζυγος τού Ιάσονα 2. γυναικείο όνο-
µα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. γλαυκή, θηλ. τού γλαυκός µε αναβιβασµό 
τού τόνου, βλ. κ. Γλαύκος]. 

γλαυκός, -ή, -ό (λόγ.-λογοτ.) 1. ο αστραφτερά γαλάζιος, αυτός που 
έχει λαµπερό γαλάζιο χρώµα ΣΥΝ. γαλανός, γαλαζωπός, κυανός, θα-
λασσής 2. γλαυκό (το) το ίδιο το αστραφτερό γαλάζιο χρώµα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *γλαΡ- < *glF-, που ίσως συνδ. µε το επίθ. ά-
γλα)Έ)-ός «λαµπρός» (< *a-glF-oç)]. 

Γλαυκός: η έννοια των χρωµάτων. Η σύλληψη και η δήλωση των 
χρωµάτων, όπως δεν θα το περίµενε κανείς, αφού η αντίληψη τού 
χρώµατος αποτελεί εµπειρικό γεγονός, διαφέρει όχι µόνον από 
γλώσσα σε γλώσσα, αλλά συχνά και µέσα στην ίδια γλώσσα, όταν 
τη δει κανείς διαχρονικά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τού 
γλαυκός. Στην Αρχαία σήµαινε αρχικά «αστραφτερός, σπινθηροβό-
λος»- έτσι η Αθηνά ονοµάζεται γλαυκώπις «µε αστραφτερό βλέµµα, 
µε µάτια που πετούν φωτιές». Αργότερα παίρνει τη σηµ. χρώµατος, 
δηλώνοντας διάφορες αποχρώσεις τού κυανού (µπλε), o Πλάτων 
(Τίµαιος 68c) περιγράφει το γλαυκός «κυανούς λευκφ κεραννύµε-
νος», κάτι σαν «ασπρογάλανος». Σε άλλες χρήσεις όµως δήλωσε το 
«γαλαζοπράσινο» χρώµα, το «πράσινο» ή και το «γκρίζο». Προκει-
µένου για τα µάτια, δήλωσε το «ανοιχτό γαλάζιο» χρώµα, όπως δε 
αναφέρει ο Αριστοτέλης (Περί γενέσεως ζώων5.1.2θ(, η χρωµατική 
κλιµάκωση τού γαλανού από το πιο σκούρο στο πιο ανοιχτό ήταν: 
µέλας - χαροπός - γλαυκός. Ας σηµειωθεί ότι και η (ήδη αρχαία) 
ονοµασία τής γνωστής οφθαλµικής πάθησης γλαύκωµα συνδέεται 
µε το χρώµα που παίρνουν τα µάτια τού πάσχοντος από αυτή την 
ασθένεια. 

Γλαύκος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. (α) γυιος τού Ποσειδώνα και µιας ναϊάδας ή 
τού Ανθηδόνα και τής Αλκυόνης· γεννήθηκε θνητός αλλά κατά τύχη 
ανακάλυψε ένα φυτό που χάριζε την αθανασία· έγινε θαλάσσιος θε-
ός (β) εγγονός τού Βελλεροφόντη, εξάδελφος τού Σαρπηδόνα, πολέ-
µησε µαζί του στην Τροία 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ.< αρχ. Γλαύκος (οµηρικό όν.) < γλαυκός «λαµπρός, στιλπνός» 
(βλ.λ.), πβ. Λάµπρος < λαµπρός, Φαίδρα < φαιδρά]. 

γλαύκωµα (το) {γλαυκώµ-ατος | -ατα, -άτων } ΙΑΤΡ. ασθένεια των µα-
τιών, που χαρακτηρίζεται από αυξηµένη ενδοφθάλµια πίεση και προ-
καλεί τη σταδιακή απώλεια τής όρασης, αν δεν τύχει έγκαιρης θε-
ραπείας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γλαυκοϋµαι (-6ο-) < γλαυκός. Η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες, πβ. αγγλ. glaucoma, γαλλ. glaucome, κ.ά.]. 

γλαϋξ (η) → γλαύκα 
γλαφυρός, -ή, -ό 1. (για ύφος, κείµενο, οµιλία) αυτός που χαρακτη-

ρίζεται από παραστατική, κοµψή και λογοτεχνική διατύπωση: ~ 
γλώσσα | ύφος | περιγραφή | εξιστόρηση | έκφραση | ανάγνωσµα ΣΥΝ. 
κοµψός, χαριτωµένος, ποιητικός ΑΝΤ. ακαλαίσθητος, άκοµψος 2. (για 
οµιλητή, συγγραφέα) αυτός που εκφράζεται µε άνεση και κοµψότη-
τα: ~ ρήτορας. — γλαφυρά επίρρ., γλαφυρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *γλαφύς < *γλυφυ- (µε ανοµοίωση τού πρώτου -υ-) < I.E. *glubh- | 
*gleubh- «χαράσσω, ξύνω», πβ. λατ. glQbö «αποφλοιώνω», αρχ. γερµ. 
klioban «σχίζω», βουλγ. glob «κοιλότητα τού µατιού», αγγλ. cleave 
«σχίζω», γερµ. Kluft «χαράδρα, βαθούλωµα» κ.ά. Οµόρρ. γλύφω, 
γλυπτός κ.ά. Η λ. γλαφυρός απαντά αρχικώς µε τη σηµ. «βα-
θουλωµένος», προσδιορίζοντας οικιακά σκεύη, αλλά και πλοία ή λι- 
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µάνια. Από τον Αριστοτέλη και µετά η λ. χρησιµοποιήθηκε µε τη σηµ. 
«γυαλισµένος, κοµψός», αναφερόµενη σε αντικείµενα, αλλά και µτφ. σε 
προϊόντα τού πνεύµατος]. 

ΣΧΟΛΙΟ Μερικοί χρησιµοποιούν το γλαφυρός µε τη σηµ. τού «αστείος, 
φαιδρός», ήτοι µε αρνητική έννοια. Πρόκειται για εσφαλµένη χρήση. Το 
γλαφυρός αποτελεί θετικό, κολακευτικό σχόλιο για την ικανότητα κάποιου 
να διανθίζει τον λόγο του µε ενδιαφέρουσες, ωραία δοσµένες πληροφορίες 
και, προπάντων, για την ικανότητα να εκφράζεται κανείς µε καλλιέπεια, 
ευφράδεια και ευστοχία. 

Γ.Λ.∆. (η) Γερµανική Λαοκρατική ∆ηµοκρατία (παλαιότερη ονοµασία τής 
Ανατολικής Γερµανίας). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τής γερµ. ονοµασίας Deutsche 
Demokratische Republik]. 

γλειφιτζούρι (το) {δύσχρ. γλειφιτζουρ-ιού | -ιών} γλύκυσµα για παιδιά, που 
αποτελείται από σκληρό κοµµάτι καραµέλας στερεωµένο σε ξυλάκι στη µια 
άκρη του, για να µπορούν τα παιδιά να το γλείφουν κρατώντας το στο χέρι. — 
(υποκ.) γλειφιτζουράκι (το). [ΕΤΥΜ. < γλείφω (µέσω τ. γλειφίτσης | -τζής 
«αυτός που γλείφει») + παραγ. επίθηµα -ούρι, πβ. κ. µνηµ-ούρι]. 

γλείφτης (ο) (δύσχρ. γλειφτών}, γλειφτρα (η) {γλειφτρών} (µειωτ.) πρόσωπο 
που συστηµατικά κολακεύει δουλοπρεπώς άλλους, για να κερδίζει την εύνοια 
τους ΣΥΝ. κόλακας, οσφυοκάµπτης. — (µεγεθ.) γλειφτρόνι (το). 

γλείφω ρ. µετβ. {έγλειψα, γλείφτηκα, γλειµµένος} 1. περνώ, σύρω τη γλώσσα 
µου πάνω σε (κάτι), συνήθ. για να το υγράνω ή να το γευθώ: το σκυλί έγλειφε 
την πληγή του || ~ το παγωτό µου || η γάτα έγλειφε στοργικά τα µικρά της 2. 
αποµακρύνω (κάτι) µε τη γλώσσα, κυρ. υπολείµµατα φαγητού: έγλειψε τη 
σαντιγί από τα χείλη του · 3. (µτφ. για κύµατα, φλόγες) κινούµαι πλησιάζοντας 
και αγγίζοντας ελαφρά και για λίγο µια επιφάνεια: τα κύµατα έγλειφαν τα 
βράχια τής ακτής || οι φλόγες άρχισαν να γλείφουν τις στέγες των σπιτιών ΦΡ. 
(εκ-φραστ.) να γλείφεις τα δάχτυλα σου! για φαγητό εξαιρετικά νόστιµο: είναι 
εξαιρετική µαγείρισσα- κάνει κάτι φαγητά ~! ΣΥΝ. µπουκιά και συχώριο · 4. 
(µτφ.-µειωτ.) µιλώ και συµπεριφέροµαι σε (κάποιον) µε κολακευτική 
δουλοπρέπεια, επιδιώκοντας την εύνοια του: γλείφει συνέχεια το αφεντικό, 
µήπως και πάρει προαγωγή! ΣΥΝ. κολακεύω-ΦΡ. (µειωτ.) γλείφω εκεί όπου 
έφτυνα υποστηρίζω, εγκωµιάζω αυτόν που άλλοτε απέρριπτα, πολεµούσα: 
Μην κοιτάς που τους βρίζει! Αν κερδίσουν τις εκλογές, µε το µέρος τους θα 'ναν 
το συνηθίζει να γλείφει εκεί όπου έφτυνε· (µεσοπαθ. γλείφοµαι) 5. περνώ τη 
γλώσσα µου πάνω από τα χείλη µου ή (για ζώα) και πάνω από το σώµα µου: 
γλείφεται, γιατί έχει µείνει σιρόπι στα χείλη του || η γάτα ~, για να καθαριστεί 6. 
(µτφ.) (α) εκδηλώνω την ανυποµονησία και την όρεξη µου (για φαγητό ή 
φαγώσιµο): µε το που θ'ακούσει γιαµουσακά, αρχίζει και γλείφεται ΣΥΝ. 
λιγουρεύοµαι (β) (γενικότ.) αδηµονώ για µελλοντική επιθυµητή εξέλιξη ή 
κατάσταση: Μη γλείφεσαι! ∆εν πρόκειται να πάρετε πρωτάθληµα! — γλείψιµο 
(το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γδύνω, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εκλείχω (η µεταβολή -χ- > -φ- οφείλεται στην ανα-
λογική επίδρ. τού αλείφω) < εκ + λείχω «γλείφω». Το αρχ. λείχω < I.E. 
*leigh-, πβ. σανσκρ. lihati, λατ. linguo, ιταλ. leccare, γαλλ. lécher, αγγλ. lick, 
γερµ. lecken κ.ά., όλα µε τη σηµ. «γλείφω». Οµόρρ. λειχ-ήν (-ας), λειχ-ούδης 
κ.ά.]. 

γλείφω ή γλύφω; Η ετυµολογία τής λ. γλείφω από το αρχ. εκλείχω 
(εκ + λείχω- πβ. και περι-λείχω, λειχούδης. λειχήν) δείχνει ότι η 
ορθή γραφή είναι µε -ει-: εκ-λείχω > *κλείχω > *γλείχω > γλείφω 
(το -φ- από αναλογική επίδραση ρηµάτων όπως το αλείφω). Είναι 
προφανές ότι το γλείφω δεν συνδέεται µε το οµόηχο γλύφω «λα 
ξεύω, χαράσσω» (πβ. γλύπτης), το οποίο ετυµολογείται από άλλη 
ρίζα (I.E. *glubh- > ελλ. γλυφ-). → γλύφω 

γλεντζές (ο) {γλεντζέδες}, γλεντζού (η) {γλεντζούδες} ο ανοιχτόκαρδος και 
κεφάτος άνθρωπος, που διασκεδάζει συχνά µε γλέντια: γεννηµένος | γνήσιος ~ 
ΣΥΝ. γλεντοκόπος, χαροκόπος, ξεφαντωτής. — Υλεντζέδικος, -η, -ο, 
γλεντζέδικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. eglence]. 

γλέντι (το) {γλεντ-ιού | -ιών} 1. η αυθόρµητη και έντονη διασκέδαση, κυρ. σε 
γιορτές µε συνδυασµό φαγοποτιού, τραγουδιού και χορού: ~ τρικούβερτο 
στήσανε | έκαναν στον γάµο || το - άναψε | άρχισε || πάνω στο - τους έκανε 
παρατήρηση η αστυνοµία για τον θόρυβο ΣΥΝ. ξεφάντωµα, πανηγύρι 2. (κατ' 
επέκτ.) κάθε έντονη κατάσταση (πανηγυρισµοί, ευτράπελα, επεισόδια, καβγάς 
κ.ά.): τώρα να δεις - που 'χει να γίνει, όταν το µάθει η γυναίκα του. — (υποκ.) 
γλεντάκι (το), γλε-ντίΌτής (ο). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. eglenti «διασκέδαση»]. 

γλέντι - λεβέντης - µεράκι. Αξίζει, για την ιστορία των λέξεων, να 
παρατηρηθεί ότι µερικές λέξεις κατεξοχήν χαρακτηριστικές τής ελληνικής 
ζωής είναι δάνεια, που πέρασαν τόσο βαθιά στη γλώσσα, ώστε να µη 
φανταζόµαστε την ξενική τους προέλευση. Έτσι το γλέντι παράγεται από 
το γλεντώ | γλεντίζω, που προέρχεται από το τουρκ. ëglenmek. Το µεράκι 
είναι το τουρκ. merak. To ίδιο το λεβέντης πέρασε στην Ελληνική από το 
τουρκ. levend, το οποίο, µε τη σειρά του, πλάστηκε από το ιταλ. leventi. 
Leventi ονόµαζαν τους «τυφεκιοφόρους ναύτες», ενώ παλιότερα λεβένται 
ονοµάστηκαν από τους Έλληνες «οι πειρατές από την Ανατολή» (Levante 
= Ανατολή). Η ανδρεία, η αλληλεγγύη, η ελευθεροφροσύνη και τα θετικά 

στοιχεία τού χαρακτήρα αυτών των πολεµιστών οδήγησαν στην «εύσηµη» 
σηµασία που απέκτησε η λ. στην Ελληνική. 

γλεντοκοπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {γλεντοκοπάς... | γλεντοκόπησα} περνώ τον 
καιρό µου µε διασκεδάσεις: επί τρεις µέρες γλεντοκοπούσαν για τη νίκη! || όλη 
µέρα µού γλεντοκοπάς, δεν κάθεσαι να δεις πώς βγαίνει το ψωµί! ΣΥΝ. 
ξεφαντώνω, γλεντώ. — γλεντοκόπος (ο), γλε· ντοκόπηµα κ. γλεντοκόπι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γλεντώ + -κοπώ (< κόπτω)]. 

γλεντώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γλεντάς... | γλέντησα} ♦ 1. (αµετβ.) 
διασκεδάζω σε γλέντι: γλέντησαν ως τα ξηµερώµατα µε τραγούδια και χορούς 
ΣΥΝ. ξεφαντώνω, διασκεδάζω, ξεσκάω ♦ (µετβ.) 2. περνώ όσο γίνεται πιο 
ευχάριστα (µια κατάσταση): για να γλεντήσεις τη ζωή σου, πρέπει να έχεις 
λεφτά || ~ τα νιάτα µου 3. διασκεδάζω µε αφορµή συγκεκριµένο γεγονός: - τη 
νίκη µου ΣΥΝ. γιορτάζω· ΦΡ. ΓΟ γλεντώ (α) διασκεδάζω, γλεντώ: κάθε 
Σάββατο βγαίνουµε έξω και το γλεντάµε (β) διασκεδάζω, απολαµβάνω (τη 
δεδοµένη περίσταση): εγώ ~, όταν ο διευθυντής µού βάζει τις φωνές- χαίροµαι 
να τον βλέπω νευριασµένο! 4. ξοδεύω σε διασκεδάσεις: όσα βγάζει τα γλεντά 
και γι ' αύριο έχει ο Θεός! (για πρόσ.) 5. πηγαίνω κάποιον σε γλέντι, σε έντονη 
ψυχαγωγία: θα σε πάω στα µπουζούκια, να σε γλεντήσω 6. αναπτύσσω 
ερωτικές σχέσεις µε (κάποιον) χωρίς σοβαρό αίσθηµα, αποκλειστικά για την 
πρόσκαιρη ευχαρίστηση: θα τη γλεντήσει για λίγους µήνες κι ύστερα θα την 
παρατήσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλέντι. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού τουρκ. eglenmek 
(πβ. αόρ. eglendim)]. 

γλεύκος (το) {γλεύκ-ους | -η, -ών} (λόγ.) ο χυµός που βγαίνει από το πάτηµα 
των σταφυλιών, ο µούστος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γλεύκος < o *gleuk-, τού οποίου η µηδενισµ. βαθµ. *gluk-
απαντά στο επίθ. γλυκ-ύς (βλ.λ.)]. 

γλήγορος, -η, -ο → γρήγορος 
γλίνα (η) {γλινών} 1. (σπάν.) το λίπος κρέατος, κυρ. χοιρινού, το οποίο µε τον 

βρασµό αποβάλλεται ως ζωική, λιπαρή και γλοιώδης ουσία: το κρέας έβγαλε 
πολλή ~ στο βράσιµο || η κατσαρόλα είχε ~ 2. (κατ' επέκτ.) κάθε λεκές ή 
συσσωρευµένη βροµιά ΣΥΝ. λίγδα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. γλίνη < θ. *gli-nâ, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *glei- < *gel-j- «κολλώ», πβ. λατ. glus «κόλλα», 
γαλλ. glu (> αγγλ. glue), ισπ. gluten, ρωσ. glina «άργιλος», αρχ. γερµ. klenan 
«κολλώ», γερµ. kleben, αγγλ. clammy «κολλώδης, γλοιώδης» κ.ά. Οµόρρ. 
γλοι-ώδης, γλίσχρος (βλ.λ.) κ.ά]. 

γλινί (το) εδώδιµο ψάρι τού γλυκού νερού µε µαύρο χρώµα και µικρά λέπια. 
[ΕΤΥΜ < γλίνα | -η (βλ.λ.) στη σηµ. των στάσιµων υδάτων, τής λάσπης των 
λιµνών. Ίσως συνδ. µε αρωµ. klenï «κυπρίνος τής λίµνης»]. 

γλιστερός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να κάνει κάποιον να γλιστρήσει, αν πατήσει 
πάνω του: το πάτωµα είναι ~, γιατί χύθηκαν νερά ΣΥΝ. ολισθηρός. 
[ΕΤΥΜ. < *γλιστρ-ερός (µε ανοµοιωτική αποβολή τού -ρ-) < γλιστρά < 
γλιστρώ]. 

γλιστρά (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) το γλίστρηµα, οποιαδήποτε 
πτώση λόγω ολισθηρότητας τού εδάφους: πάτησα στα χυµένα λάδια κι έφαγα 
µια ~! 

γλιστρίδα (η) χαµηλό, αναρριχητικό φυτό µε κίτρινα άνθη, τα φύλλα τού 
οποίου τρώγονται ως σαλατικό ΣΥΝ. αντράκλα· ΦΡ. (σκωπτ.) έφαγα γλιστρίδα 
µιλώ ακατάπαυστα, φλυαρώ: γλιστρίδα έφαγες και δεν µπορείς να σταµατήσεις; 
ΣΥΝ. δεν βάζω γλώσσα µέσα µου. [ΕΤΥΜ µεσν. < γλιστρώ]. 

γλιστρώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γλιστράς... | γλίστρησα} ♦ (αµετβ.) 1. χάνω 
την ισορροπία µου λόγω τής ολισθηρότητας τού εδάφους: γλίστρησε στο χιόνι 
κι έπεσε κάτω ΣΥΝ. ολισθαίνω· ΦΡ. (ειρων.) φέξε µου και γλίστρησα για 
βοήθεια που προσφέρεται µε καθυστέρηση: ~! Το δάνειο το ήθελα πριν µου 
κάνουν την κατάσχεση 2. κινούµαι διαρκώς (κυρ. πάνω σε λεία ή υγρή 
επιφάνεια), χωρίς να αποσπώνται τα πόδια µου από το έδαφος: ο πατινέρ 
γλιστρούσε µε χάρη πάνω στον πάγο || η βάρκα γλίστρησε απαλά στη λίµνη 3. 
(τριτοπρόσ. γλιστράει) (για επιφάνειες) έχει µεγάλη ολισθηρότητα: το πάτωµα 
γλιστράει, γιατί το πέρασα µε παρκετίνη 4. (απρόσ. γλιστράει) για ολισθηρό 
έδαφος: πρόσεχε, γιατί γλιστράει εδώ- έχουν χυθεί λάδια- ΦΡ. ΤΟ έδαφος 
γλιστράει κάτω από τα πόδια µου για καταστάσεις ραγδαίας ανατροπής 
δεδοµένων, µεγάλης αβεβαιότητας και ανασφάλειας: όταν έµαθε ότι έχασε τη 
δουλειά του ένιωσε το έδαφος να γλιστράει κάτω απ' τα πόδια του · (µτφ.) 5. (α) 
διέρχοµαι µέσα από πλαίσιο ή πλέγµα, που θα µπορούσε να σταµατήσει ή να 
περιορίσει την κίνηση µου: το φως γλίστρησε από τα παραθυρόφυλλα στη σκο-
τεινή κάµαρα (β) ξεφεύγω από κάτι που µε κρατάει ή µε συγκρατεί: το ποτήρι 
τής γλίστρησε µέσα από τα χέρια 6. κινούµαι ή µετατοπίζοµαι (κυρ. µπαίνω ή 
βγαίνω) χωρίς να γίνω αντιληπτός, µε µυστικότητα: γύρισε σιγά-σιγά το 
πόµολο τής πόρτας και γλίστρησε έξω από το δωµάτιο || το βλέµµα του 
γλίστρησε διακριτικά στον διπλανό του 7. (για πρόσ.) ξεφεύγω επιτήδεια, µε 
πονηριά: ως δικηγόρος καταφέρνει πάντα να γλιστρά ξέροντας τα παραθυράκια 
τού νόµου || ~ σαν χέλι ΦΡ. γλιστρώ µέσ' από τα χέρια (κάποιου) ξεφεύγω από 
κάποιον, χάνοµαι: άφησε την ευτυχία να του γλιστρήσει µέσ' από τα χέρια || ενώ 
ήταν σίγουροι ότι δεν θα κατάφερνε να δραπετεύσει, αυτός τους γλίστρησε 
µέσ'από τα χέρια ♦ 8. (µετβ.) χώνω κρυφά, επιδέξια: ο πορτοφολάς γλίστρησε το 
χέρι του στην τσέπη τού επιβάτη. — γλίστρηµα (το), (υποκ.) γλιστρηµατάκι 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γδύνω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. γλιστρώ < εγλιστρώ < έκλιστρώ < 
εκ + λιστρώ (-όω) < αρχ. λίστρον«ξέστρο, γυαλιστήρι», αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
*λίτ-τρον, που συνδ. µε το επίθ. λιτός]. 

γλίσχρθς, -α, -ο (λόγ.) 1. (για χρηµατικά ποσά) αυτός που δεν επαρ- 
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κεί για την κάλυψη των δεδοµένων αναγκών: ~ µέσα | επίδοµα | αποδοχές 
ΣΥΝ. ανεπαρκής, πενιχρός, ισχνός ΑΝΤ. πλουσιοπάροχος, αδρός 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη πολυτέλειας, αφθονίας, από οικονοµική 
στενότητα: ~ γεύµα ΣΥΝ. λιτός. — νλίσχρα [αρχ.] επίρρ., Υλισχρότητα (η) 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κολλώδης, γλοιώδης», < *γλίσχω < *γλίχ-σκω, 
µηδενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση -χ-) τού I.E. *glei- < *gel-j- «κολλώ», πβ. 
λατ. glus «κόλλα», αγγλ. clay «άργιλος», γερµ. kleben κ.ά. Οµόρρ. γλί-νη (-
να), γλοι-ώδης κ.ά. Η λ. έλαβε αργότερα τη σηµ. εκείνου που προσκολλάται 
επίµονα σε κάποιον ζητώντας χρήµατα]. 

γλίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. η λιπαρή και γλοιώδης λάσπη από 
σκόνη ή καπνιά, που προσκολλάται ή σφηνώνεται ανάµεσα σε επιφάνειες: το 
σύντοµο ψιλόβροχο γέµισε ~ τους δρόµους, µε αποτέλεσµα να είναι επικίνδυνα 
ολισθηροί 2. (γενικότ.) η βρόµα, η ακαθαρσία: τα ρούχα του είναι µέσ' στη ~ 
ΣΥΝ. βροµιά, λίγδα. — γλι-τσερός, -ή, -ό κ. γλιτσιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
Αβεβ. ετύµου, πιθ. < βουλγ. glinza ή < αρχ. γλίνη (βλ.λ.)]. 

γλιτσιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γλίτσιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) βροµίζω (κάτι) µε 
γλίτσα: έτσι όπως γλίτσιασε τα ρούχα του, να δούµε πώς θα καθαρίσουν! ΣΥΝ. 
βροµίζω, λερώνω ♦ 2. (αµετβ.) καλύπτοµαι µε γλίτσα, γεµίζω γλίτσα: µε τη 
σκόνη από τα φουγάρα και την υγρασία τού λιµανιού, έχουν γλιτσιάσει τα 
πεζοδρόµια! ΣΥΝ. βροµίζω, λερώνοµαι, ρυπαίνοµαι. — γλίτσιασµα (το). 

γλιτωµός (ο) → γλυτώνω 
γλιτώνω ρ. → γλυτώνω 
γλοιώδης, -ης, -ες {γλοιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών γλοιωδέστ-ερος, -ατός) 1. 

αυτός που καλύπτεται από παχύρρευστη και κολλώδη ουσία και είναι 
αηδιαστικός στην αφή: ο γυµνοσάλιαγκας είναι ~ στην αφή ΣΥΝ. κολλώδης 2. 
(µτφ.) αυτός που διακρίνεται από δουλοπρέπεια και ανεντιµότητα, γενικότ. 
αηδιαστικά απεχθής: ~ συµπεριφορά || ~ υποκείµενο! ΣΥΝ. αναξιοπρεπής, 
αηδιαστικός, χαµερπής. — γλοι-ωδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γλοιός «κόλλα, λιπαρή ουσία» (βλ.λ.)]. 

γλοίωµα (το) {γλοιώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κακοήθης όγκος που 
εµφανίζεται σε νευρικό όργανο ξεκινώντας από τον συνεκτικό ιστό των 
νευρικών κυττάρων (νευρογλοία) και που ποικίλλει ως προς τον ρυθµό τής 
ανάπτυξης του. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. glioma]. 

γλόµπος (ο) 1. το γυάλινο περίβληµα φωτιστικής λάµπας: χρωµατιστοί ~ 2. 
(µτφ.-σκωπτ.) αυτός που στερείται µαλλιών, ο εντελώς κα-ραφλός ή ο 
υπερβολικά κουρεµένος. — (υποκ.) γλοµπάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
globo < λατ. globus «σφαίρα»]. 

γλουταµίνη (η) {γλουταµινών} ΧΗΜ. ένα από τα βασικά αµινοξέα, µε 
κρυσταλλική µορφή και ευδιάλυτο στο νερό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. glutamin < glut-en (< λατ. glus «κόλλα») + 
amine (βλ. κ. αµινοξύ)]. 

γλουτός (ο) η καθεµιά από τις σαρκώδεις προεξοχές που σχηµατίζουν το κάτω 
και πίσω µέρος τού κορµού τού σώµατος: αριστερός | δεξιός ~ ΣΥΝ. (!-λαϊκ.) 
κωλοµέρι. — γλουτιαίος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν ο σωστός 
χωρισµός τής λ. είναι γλουτός (µε επίθηµα -τος), τότε πιθ. < *glou- | *glu-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gla-u- «στρογγυλός», πβ. σανσκρ. glaus «σβώλος», 
λατ. globus «σφαίρα», γαλλ. globe, ισπ. globo, αγγλ. cloud «σύννεφο», γερµ. 
klumpen «σβώλος» κ.ά.]. 

γλύκα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (για τροφές, συστατικά) η ιδιότητα τού 
γλυκού: βάλε και ντοµάτα, για να πάρει το φαγητό λίγη ~· ΦΡ. (ειρων.) (α) 
βλέπω | καταλαβαίνω τη γλύκα συνειδητοποιώ µε προσωπική εµπειρία (µια 
άσχηµη κατάσταση): τώρα που θα µπει στην ανεργία, θα δει κι αυτός τη ~ 
ΣΥΝ. µπαίνω στον χορό (β) µένω µε τη γλύκα για αναπάντεχη µαταίωση 
προσδοκώµενων εξελίξεων: πάνω που είχε πιστέψει πως θα πήγαινε εκδροµή, 
χάλασε ο καιρός κι έµεινε µε τη γλύκα! · 2. (µτφ.) η ιδιότητα τού γαλήνιου και 
ευχάριστου, αυτού που προκαλεί αισθήµατα τρυφερότητας, ηρεµίας, ευχα-
ρίστησης: η ~ τού ανοιξιάτικου καιρού || παραδόθηκε στη ~ τού ύπνου! || η 
µάννα του τον κοίταζε µ' απέραντη ~! ΣΥΝ. γαλήνη, τρυφερότητα, ζεστασιά 3. 
(ως χαρακτηρισµός για πρόσ.) ο χαριτωµένος, αυτός που γεννά έντονα 
αισθήµατα τρυφερότητας και συµπάθειας: να δεις το µωρό τής Σούλας, µια - 
είναι || ∆ες το σκυλάκι µου! ∆εν είναι ~; 4. (ειρων.) γλύκες (οι) τα 
καλοπιάσµατα, η γεµάτη τρυφερότητα και ευγένεια συµπεριφορά: στην αρχή 
ήταν όλο γλύκες µαζί µου, τις αγριάδες τις άρχισε µετά || αρχίζω τις ~. Επίσης 
(λαϊκ.) γλιικάδα [µεσν.] (σηµ. 1). 

γλυκάδι (το) [µεσν.] (δυσχρ. γλυκαδ-ιού | -ιών} 1. νλυκάδια (τα) οι εσωτερικοί 
αδένες που έχουν τα αρνάκια και τα µοσχαράκια γάλακτος στον λαιµό και τα 
οποία µαγειρεµένα θεωρούνται εξαιρετικός µεζές ή ορεκτικό: έβρεχε πάντα µε 
ούζο τα ~ || τηγάνισε µερικά ~ για µεζέ 2. (ευφηµ.) το ξίδι. 

γλυκαιµία κ. (ορθότ.) γλυχαψία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το επίπεδο παρουσίας 
τής γλυκόζης στο αίµα ενός οργανισµού, τα φυσιολογικά όρια τού οποίου 
βρίσκονται περίπου στο ένα γραµµάριο ανά λίτρο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. glycaemia]. 

γλυκαιµία ή γλυχαιµία, υπογλυκαιµία ή υπογλυχαιµία; Το ορθό είναι 
προφανώς το γλυχ-αιµία και υπογλυχ-αιµία λόγω τής δάσυν-σης τού β' 
συνθετικού (-αιµία < αίµα), όπως και λευχ-αιµία (λευκός + αίµα), 
αφαιµάσσω | αφαίµαξη (από + αίµάσσω). Οι ξένοι που έπλασαν τον όρο, 
δεν έλαβαν υπ' όψιν τη δάσυνση τής λ. αίµα. 

γλυκαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {γλύκα-να, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 

1. κάνω (κάτι/κάποιον) γλυκό: ~ τον καφέ µε ζάχαρη || (µτφ.) ~ τον τόνο τής 
φωνής µου· (µτφ.) 2. (για καταστάσεις άγχους ή ψυχικού πόνου) καθιστώ πιο 
υποφερτό, πιο απαλό: ο χρόνος γλύκανε σιγά-σιγά τον πόνο ΣΥΝ. 
καταπραΰνω, ανακουφίζω ♦ 3. (αµετβ.) βελτιώνοµαι, γίνοµαι γλυκός, πιο 
ήπιος: έκοψε ο βοριάς και ο καιρός γλύκανε 4. (µε-σοπαθ. γλυκαίνοµαι) 
συνηθίζω (σε κάτι ευχάριστο), καλοµαθαίνω: γλνκάθηκε από το κέρδος και 
τώρα όλο στα λεφτά έχει τον νου του. — γλύκανση (η) [µτγν.]. 

γλυκανάλατος, -η, -ο 1. αυτός που δεν έχει αρκετά αλµυρή γεύση, που µοιάζει 
να είναι γλυκός, ενώ θα έπρεπε να είναι αλµυρός: δεν έβαλε πολύ αλάτι στο 
φαΐ κι έγινε -· (µτφ.) 2. (µειωτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από επιτηδευµένο, 
κούφιο συναισθηµατισµό: ~ ταινία όλο πάθος και δάκρυ ΣΥΝ. µελό 3. αυτός 
που είναι άχαρος στην προσπάθεια του να φανεί χαριτωµένος: - ηθοποιός | 
χαµόγελο. 

γλυκάνισο (το) {-ου κ. -ίσου | -ων κ. -ίσων} 1. ετήσιο ποώδες φυτό, οι 
αρωµατικοί καρποί τού οποίου χρησιµοποιούνται ως καρύκευµα (ιδίως στο 
ψωµί), στη φαρµακευτική (στην παρασκευή αντιβηχικών) και τα σπέρµατα 
του ως αρωµατικό στο ούζο, στη ρακή κ.α. 2. (συνεκδ.) το συστατικό που 
προσδίδει σε φαγητά, ποτά ή ροφήµατα άρωµα γλυκανίσου: ορισµένοι 
συνηθίζουν να βάζουν στο ψωµί ~. Επίσης Υλυκάνισος (ο) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γλυκάνισον < γλυκύς + άνισον. o τ. ανισον προέρχεται (πιθ. 
µε ιωτακισµό) από την αρχ. λ. άν(ν)ηθον | άνησον (βλ. κ. άνηθο). Πρόκειται 
πιθανώς για δάνειο]. 

γλυκαντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που γλυκαίνει (κάτι) 2. γλυκαντική ύλη 
φυσική ή συνθετική ύλη που χρησιµοποιείται για να προσδίδει γλυκιά γεύση 
σε τροφές, υποκαθιστώντας τη ζάχαρη, όπως η σακχαρίνη, η ασπαρτάµη, η 
φρουκτόζη, η γλυκόζη κ.ά. 

γλύκας (ο) (για άντρες) πολύ συµπαθητικός στην εµφάνιση και στους τρόπους. 
γλυκασµός (ο) [µτγν.] 1. (α) το να γλυκαίνει κανείς (κάτι) (β) ΕΚΚΛΗΣ. 

γλυκασµός των αγγέλων (ευχαρίστηση, αγαλλίαση των αγγέλων) ως 
προσφώνηση τής Θεοτόκου 2. (κακόσ.) (για ύφος, έκφραση, διατύπωση) η 
υπερβολική και ανούσια συναισθηµατολογία, ο ψεύτικος συναισθηµατισµός: 
η ουσία στην ποίηση δεν βρίσκεται στους περιττούς και εύκολους ~ ΣΥΝ. 
γλυκερότητα. 

γλυκατζής (ο) {γλυκατζήδες}, γλυκατζου (η) {γλυκατζούδες} πρόσωπο που του 
αρέσουν πολύ και καταναλώνει πολλά γλυκά. 

Γλυκερία (η) 1. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < αρχ. γλυκερός]. 

Γλυκερία (η) [1889] πόα των εύκρατων περιοχών µε λείο βλαστό και φύλλα 
πλατιά ή στριφτά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γλυκερός (βλ.λ.)]. 

γλυκερίνη (η) [1875] {χωρ. πληθ.} άχρωµο υγρό που χρησιµοποιείται ως 
γλυκαντική ουσία (υποκατάστατο τής ζάχαρης για τους διαβητικούς) και 
συντηρητικό, καθώς και για την παρασκευή φαρµάκων, καλλυντικών, 
βερνικιών, ρητινών κ.ά.: σαπούνι γλυκερίνης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. glycérine]. 

γλυκερός, -ή, -ό (κακόσ.) 1. υπερβολικά γλυκός 2. (µτφ.) γεµάτος επιτηδευµένο 
και κούφιο συναισθηµατισµό: ένα ~ σενάριο όλο χωρισµούς και δάκρυα || ~ 
µουσική ΣΥΝ. µελό, γλυκανάλατος. — γλυκερά επίρρ., γλυκερότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γλυκύς + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. τροµ-ερός]. 

γλυκίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] (µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (για ποτά, τροφές) έχω 
γεύση που τείνει προς το γλυκό. 

γλύκισµα (το) → γλύκυσµα 
γλυκό (το) οποιοδήποτε ζαχαροπλαστικό παρασκεύασµα έχει γλυκιά γεύση, 

µεγάλη δοσολογία γλυκαντικών ουσιών στη σύσταση του: γλυκά είναι οι 
πάστες, οι τούρτες, τα αµυγδαλωτά, τα λουκούµια, οι σοκολάτες κ.ά. || ~ ταψιού 
ΣΥΝ. γλύκυσµα· ΦΡ. (α) τού γλυκού (ως χαρακτηρισµός) για µέρος σερβίτσιου 
(κουτάλι, µαχαίρι, πιρούνι, πιάτο) που χρησιµοποιείται στην προσφορά και 
κατανάλωση γλυκών και είναι µικρότερου µεγέθους από τα αντίστοιχα που 
χρησιµοποιούνται για φαγητό: κουταλάκι | πιατάκι ~ (β) (συνεκδ.) κουταλάκι | 
κουταλιά τού γλυκού η ποσότητα υλικού που αντιστοιχεί στη χωρητικότητα 
µικρού κουταλιού, µε το οποίο τρώει κανείς γλυκό: ένα ~ ζάχαρη και δύο καφέ 
ΑΝΤ. κουτάλι τής σούπας (γ) έχω φάει κάτι µε το κουτάλι | µε το κουταλάκι 
τού γλυκού για δύσκολη περίσταση την οποία βιώνει κανείς πολύ έντονα ή για 
κάτι το οποίο το έχει γνωρίσει πάρα πολύ καλά: έχει φάει τη θάλασσα µε το 
κουταλάκι τού γλυκού || την έφαγα την ταλαιπωρία µε το κουταλάκι τού γλυκού 
(δ) γλυκό τού κουταλιού βλ. λ. κουτάλι. — (υποκ.) γλυκάκι [µεσν.] κ. 
γλυκουλάκι κ. γλυκούλι (το). 

γλυκό- κ. γλυκό- κ. γλυκ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι: 1. έχει γλυκιά 
γεύση: γλυκο-πατάτα, γλυκό-πιοτος, γλυκ-ανάλατος 2. (µτφ.) είναι όµορφο, 
τρυφερό, ευχάριστο, απαλό ή γαλήνιο: γλυκό-ηχος, γλυκό-λογο. 
[ΕΤΥΜ. Ä συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. 
επίθ. γλυκύς (βλ. κ. γλυκός)]. 

γλυκοαίµατος, -η, -ο (εκφραστ.) ο ιδιαίτερα ελκυστικός λόγω τής ευγενικής και 
γλυκιάς συµπεριφοράς του. 

γλυκογόνο (το) [1863] ΒΙΟΛ. πολυσακχαρίτης που συντίθεται από µονοµερή 
γλυκόζης και αποτελεί κατηγορία υδατάνθρακα, που εναποθηκεύεται στο 
σώµα των ζώων, κυρ. στο ήπαρ, και µετατρέπεται ανά πάσα στιγµή σε 
γλυκόζη, όταν απαιτείται χρήση ενέργειας ΣΥΝ. ζωικό άµυλο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. glycogéne]. 

γλυκόζη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. το πλέον διαδεδοµένο σάκχαρο που παράγεται 
µε φωτοσύνθεση και αποτελεί την πρωταρχική πηγή ενέρ- 



γλυκοµίλητος 426 γλύφω 
 

γειας των ζωντανών οργανισµών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. glycose]. 

γλυκοµίλητος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που µιλά µε γλυκό τρόπο: καλός 
άνθρωπος και ~. 

γλυκόξινος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει γεύση γλυκιά και ξινή µαζί: 
οι ~ σάλτσες συνηθίζονται στην κινέζικη µαγειρική. 

γλυκοπατάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πολυετές ποώδες φυτό που προ-
έρχεται από τη Ν. Αµερική και καλλιεργείται για την εδώδιµη, βολ-
βώδη και κονδυλόµορφη ρίζα του, η οποία έχει πλούσια αλευρώδη 
σύσταση 2. ο εδώδιµος κόνδυλος τού παραπάνω φυτού. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sweet potato]. 

γλυκόπικρος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει γεύση γλυκιά και πικρή 
µαζί: ~ σιρόπι | φάρµακο 2. (µτφ.-εκφραστ.) αυτός που γεννά 
αντικρουόµενα, αντιφατικά συναισθήµατα πόνου και χαράς, που εκ-
φράζει ψυχική οδύνη και αγαλλίαση συγχρόνως: διασκέδαζε πάντα 
το ~ βάρος τής ζωής. — γλυκόπικρα επίρρ. 

γλυκόπικρος: αντιθετικά σύνθετα. Το γλυκόπικρος ανήκει στα 
αντιθετικά λεγόµενα σύνθετα, δηλ. σε σύνθετα µε σηµασιολογι-
κώς αντίθετα το ά και το β' συνθετικό τους: γλυκός + πικρός > 
γλυκόπικρος, άσπρος + µαύρος > ασπρόµαυρος | µαυρόασπρος, 
ανεβαίνω + κατεβαίνω > ανεβοκατεβαίνω, πηγαίνω + έρχοµαι > 
πηγαινοέρχοµαι κ.τ.ό. 

γλυκόπιοτος, -η, -ο (για ποτό) που έχει γλυκιά γεύση ή που πίνεται 
ευχάριστα: ~ κρασί. 

γλυκορριζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ποώδες φυτό τού οποίου οι ρίζες 
έχουν γλυκιά γεύση και χρησιµοποιούνται στη φαρµακοποιία, ζαχα-
ροπλαστική, αρτοποιία κ.α. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. γλυκύρριζα < γλυκύς 
+ ρίζα]. 

γλυκός, -ιά, -ό {γλυκύτ-ερος, -ατός} 1. αυτός που έχει τη χαρακτηρι-
στική γεύση τής ζάχαρης, που προκαλεί τη µία από τις τέσσερεις βα-
σικές γεύσεις, η οποία δεν είναι αλµυρή, πικρή ή ξινή: ~ σαν µέλι || µη 
βάζεις πολλή ζάχαρη στον καφέ- θα γίνει πολύ ~! (βλ. κ. λ. γλυκύς)· 
ΦΡ. (µτφ.) γλυκό ψωµί για κατάσταση ευτυχίας, ευδαιµονίας: «να τον 
παντρευτείς, να νοικοκυρευτείς | ~, κορούλα µου, κοντά του να γευ-
τείς» (τραγ.) 2. αυτός τού οποίου η γεύση δεν πλησιάζει την αλµυρή: 
το βούτυρο να είναι γλυκό, όχι αλατισµένο || ~ ψωµί | αµύγδαλο ΣΥΝ. 
ανάλατος· ΦΡ. (α) γλυκά νερά τα νερά πηγών, ποταµών, λιµνών, που 
δεν είναι γλυφά και (συνεκδ.) κάθε φυσική υδάτινη συγκέντρωση 
εκτός τής θάλασσας (β) (µτφ.) τού γλυκού νερού (ως χαρακτηρι-
σµός) (i) για υδρόβιο οργανισµό που ζει και αναπτύσσεται σε ποτά-
µια και λίµνες: ψάρι | φύκια ~ (ii) (µειωτ.) για κάποιον/κάτι που δεν 
αξίζει την ιδιότητα που φέρει: στρατηγός ~· δεν έχει βρεθεί ποτέ του 
σε µάχη! || καπετάνιος ~! ΣΥΝ. τής πλάκας 3. (για ποτά και ειδικότ. 
για κρασιά) αυτός που δεν είναι ξηρός, που περιέχει αζύµωτες γλυ-
καντικές φυσικές ύλες: ~ κόκκινο κρασί || ~ σαµπάνια· (µτφ.) 4. αυτός 
που µεταδίδει την αίσθηση τού ευχάριστου και απαλού, τού τρυφε-
ρού και γαλήνιου: τραγουδούσε ένα - χαρµόσυνο σκοπό || η ~ φθινο-
πωρινή δροσιά || ανατρίχιασε στο - άγγιγµα τής θαλασσινής αύρας || ~ 
ησυχία | µελαγχολία ΣΥΝ. ευχάριστος, τερπνός, ευφραντικός, µει-
λίχιος· ΦΡ. όνειρα γλυκά! ευχετ. πριν από τον ύπνο: καληνύχτα κι -! 
5. γεµάτος απολαύσεις: ~ ζωή µε διασκεδάσεις και ξενύχτια 6. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από χάρη, ευγένεια, τρυφερότητα, που γεννά συ-
ναισθήµατα τρυφερότητας: ~ παιδάκι | γατάκι | βλέµµα | φιλί | χα-
µόγελο || «Το ~ πουλί τής νιότης» (θεατρικό έργο τού Τ. Ουίλλιαµς)-

ΦΡ. κάνω τα γλυκά µάτια (σε κάποιον) προσπαθώ να προσελκύσω 
ερωτικά (κάποιον) µε τη συµπεριφορά µου ΣΥΝ. φλερτάρω, κορτάρω 
7. πολύ αγαπητός, συνήθ. σε προσφωνήσεις: γλυκέ µου! || γλυκιά µου! 
II η - πατρίδα. — γλυκά κ. γλυκούλικα κ. γλυκούτσικα επίρρ., (υποκ.) 
γλυκούλης, -α, -ικο κ. γλυκούτσικος, -η/-ια, -ο [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. γλυκύς (βλ.λ.)]. 

νλυκοχαράζω ρ. αµετβ. {γλυκοχάραξα} (εκφραστ.) 1. (απρόσ. γλυ· 
κοχαράζει) ξηµερώνει, χαράζει (για να εκφραστεί το αίσθηµα γαλή-
νης που νιώθει αυτός που το βλέπει) 2. φωτίζοµαι απαλά από το χά-
ραµα: «γλυκοχαράζουν τα βουνά | µα εγώ τα βλέπω σκοτεινά» (λαϊκ. 
τραγ.). — γλυκοχάραµα (το). 

γλυκύ (το) (λαϊκ.-ευφηµ.) παροξυσµική εκδήλωση ασθένειας, οφειλο-
µένης κυρ. σε νευρική διαταραχή (π.χ. δυσκολία ούρησης, επιληψία, 
κοιλόπονος): τον έπιασε το - του πάλι κι έχασε τελείως τον έλεγχο-
ούτε ήξερε τι έλεγε. 

γλυκύς, -εία, -ύ {γλυκ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)· γλυκύτ-
ερος, -ατός} (λόγ.) γλυκός· ΦΡ. (α) γλυκύς βραστός (καφές) µε µεγά-
λη αναλογία ζάχαρης, γλυκός (β) ΕΚΚΛΗΣ. ω γλυκύ µου έαρ (ω γλυ-
κύ µου εαρ) η αρχή τής γ' στάσης των Εγκωµίων τής Μεγάλης Πα-
ρασκευής (επιτάφιος θρήνος τής Παναγίας). — γλυκύτητα (η) [αρχ.] 
(βλ. λ. γλυκός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δλυκ-ύς, που συνδ. µε το λατ. dulcis (> ισπ. dulce, γαλλ. 
doux). Κατ' άλλη άποψη, η λ. αποτελεί τη µηδενισµ. βαθµ. θέµατος 
*gluk-, που απαντά στη λ. γλεϋκ-ος (βλ. λ)]. 

γλύκυσµα (το) {γλυκύσµ-ατος | -ατα, -άτων} (σχολ. ορθ. γλύκισµα) 1. 
κάθε παρασκεύασµα µε γλυκιά γεύση· το γλυκό: σπιτικά - 2. (µτφ.) 
(φαγητό) που είχε ιδιαίτερη επιτυχία στην παρασκευή του: ένα ψωµί 
~, όχι σαν αυτά τ'άνοστα τού φούρνου! [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. γλυκύς]. 

γλύπτης (ο) {γλυπτών}, γλύπτρια (η) [1889] {γλυπτριών} καλλιτέ-
χνης που δηµιουργεί έργα γλυπτικής: µεγάλοι - τής κλασικής αρχαι-
ότητας υπήρξαν οι Φειδίας, Πολύκλειτος, Πραξιτέλης, Σκόπας κ.ά. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. < γλύφω «λαξεύω, σκαλίζω» (βλ.λ.)]. 

γλυπτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τέχνη τού 
γλύπτη ή µε τον ίδιο τον γλύπτη: ~ διάκοσµος 2. γλυπτική (η) η τέχνη 
τής απόδοσης των εµπνεύσεων τού δηµιουργού σε σκληρό υλικό (συ-
νήθ. µάρµαρο, πέτρα, ξύλο ή µέταλλο) µε την παραγωγή τρισδιάστα-
του έργου (ανάγλυφου ή αγάλµατος): η ζωγραφική και η ~ είναι ει-
καστικές τέχνες || έκθεση γλυπτικής. 

γλυπτοθήκη (η) [1891] {γλυπτοθηκών} στεγασµένος χώρος που προο-
ρίζεται για τη φύλαξη ή έκθεση έργων γλυπτικής. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Glyptothek], 

γλυπτός, -ή, -ό 1. αυτός τού οποίου η επιφάνεια έχει υποστεί επε-
ξεργασία µε µεθόδους τής γλυπτικής τέχνης: ~ διάκοσµος µε παρα-
στάσεις ζώων, φυτών και πουλιών ΣΥΝ. ανάγλυφος, σκαλιστός 2. γλυ-
πτό (το) το τρισδιάστατο καλλιτέχνηµα τού γλύπτη, κάθε έργο γλυ-
πτικής τέχνης (ανάγλυφο, άγαλµα). — γλυπτ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. γλύφω (βλ.λ.)]. 

γλυσίνα (η) {γλυσινών} αναρριχώµενο φυτό µε µοβ άνθη που σχηµα-
τίζουν τσαµπιά και έχουν ωραίο άρωµα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. 
glycine < νεολατ. glycina < αρχ. γλυκύς]. 

γλυστρώ ρ. → γλιστρώ 
γλυτώνω κ. (εσφαλµ.) γλιτώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γλύτωσα} ♦ (α-

µετβ.) 1. (+από) ξεφεύγω (από κίνδυνο, δυσάρεστη κατάσταση), απο-
τρέπω ή αποφεύγω (κάτι δυσάρεστο ή επιβλαβές): θα φύγουν τα παι-
διά για την εξοχή και θα γλυτώσω για λίγο από τη φασαρία τους ΣΥΝ. 
απαλλάσσοµαι 2. σώζοµαι: κανείς δεν γλύτωσε από την έκρηξη 3. 
(+µε) ξεφεύγω, σώζοµαι (µε συγκεκριµένο τίµηµα): γλύτωσε από την 
έκρηξη µε µερικά εγκαύµατα || ~ µε δύο µήνες (καταδικάζοµαι σε δύο 
µόνο µήνες φυλάκισης)· ΦΡ. γλυτώνω παρά τρίχα | στο παρά πέντε | 
στο τσακ σώζοµαι ή ξεφεύγω από κάτι δυσάρεστο ή επικίνδυνο την 
τελευταία στιγµή ♦ (µετβ.) 4. βοηθώ αποφασιστικά κάποιον να 
αποφύγει, να απαλλαγεί (από κάτι δυσάρεστο ή επικίνδυνο): οι κα-
τηγορίες που τον βαραίνουν είναι τέτοιες που δεν γλυτώνει µε τίποτε! 
ΣΥΝ. σώζω, λυτρώνω, απαλλάσσω 5. αποφεύγω (κάτι δυσάρεστο): αν 
συνεχίσει έτσι, δεν θα το γλυτώσει το ξύλο! || όπου και να πας, δεν θα 
µου γλυτώσεις! ΣΥΝ. αποφεύγω· ΦΡ. (α) τη γλυτώνω σώζοµαι, 
απαλλάσσοµαι από (κάτι δυσάρεστο, επικίνδυνο): η σύγκρουση ήταν 
σφοδρή αλλά, ευτυχώς, τη γλυτώσαµε και δεν πάθαµε τίποτα || ο δι-
ευθυντής έβαλε άλλον να κάνει αυτή τη δουλειά· εγώ τη γλύτωσα! (β) 
φθηνά τη γλύτωσα πέρασα ή απέφυγα µια δυσάρεστη κατάσταση 
χωρίς συνέπειες, χωρίς να πάθω κάτι κακό ή κάποια σηµαντική 
ζηµιά: ~! Έχασα µόνο λίγα χρήµατα, ενώ µπορεί να είχα χάσει τη ζωή 
µου! 6. εξοικονοµώ προς όφελος µου, κερδίζω: αν πας απ' αυτό το 
στενό, γλυτώνεις χρόνο και δρόµο! — γλυτωµός (ο) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γδύνω. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < έΥλυτώνω < έκλυτώνω < αρχ. έκλυτος «χαλαρός, ελεύ-
θερος». Η γρ. µε -ι- (γλιτώνω) είναι εσφαλµ. και δεν έχει καµιά ετυ-
µολογική στήριξη]. Γλυφάδα (η) παραθαλάσσιος δήµος τής 
Περιφέρειας Πρωτευούσης στις Ν∆. υπώρειες τού Υµηττού. [ΕΤΥΜ. 
< γλυφός]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το συχνό τοπωνύµιο Γλυφάδα χρησιµοποιήθηκε πιθανώς 
αρχικά για τοποθεσίες µε γλυφό νερό. Το γλυφάδα προήλθε από το 
γλυφός, που ανάγεται σε αρχικό αµάρτυρο τύπο *βλυχός «γλυ-
φός», συναγόµενο από το παράγωγο του βλυχώδης. 

γλυφαίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γλύφανα} ♦ 1. (αµετβ.) αποκτώ γλυφή 
γεύση ♦ 2. (µετβ.) προσδίδω γλυφή γεύση, κάνω (κάτι) γλυφό. 

γλύφανο (το) {γλυφάν-ου | -ων} σφηνοειδές εργαλείο µε κοφτερή κό-
ψη στην άκρη τής λεπίδας του, που κατασκευάζεται από ατσάλι και 
χρησιµοποιείται για κόψιµο ή σµίλευση ξύλου, πέτρας κ.λπ. ΣΥΝ. 
γλυφίδα, σµίλη. Επίσης γλύφανος (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
γλύφανος < αρχ. γλύφω (βλ.λ.)]. 

γλυφή (η) 1. η λάξευση σκληρής ύλης, η χάραξη σκληρής επιφάνειας, 
κυρ. για τη δηµιουργία γλυπτής παράστασης 2. (συνεκδ.) η ίδια η 
γλυπτή παράσταση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. γλύφω]. 

γλυφίδα (η) αιχµηρό εργαλείο που χρησιµοποιείται στη λάξευση 
ΣΥΝ. γλύφανο, σµίλη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γλυφίς, -ίδος < γλύφω]. 

γλυφίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} έχω γεύση που τείνει 
προς το γλυφό: δεν πρέπει να πίνεις νερό που γλυφίζει. 

γλυφός, -ή, -ό αυτός που έχει τη χαρακτηριστική γεύση τής θαλασ-
σινής αλµύρας, που είναι ελαφρώς αλµυρός: «διψάσαµε το µεσηµέρι, 
µα το νερό γλυφό» (Γ. Σεφέρης) ΣΥΝ. (λόγ.) υφάλµυρος, (καθηµ.) 
αλµυρούτσικος. — γλυφάδα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Γλυφάδα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < *βλυχός (όπως πιστοποιείται από το µτγν. βλυχώδης), αγν. 
ετύµου]. 

γλύφω ρ. µετβ. (έγλυψα} (αρχαιοπρ.) λαξεύω σε σκληρή ύλη (συνήθ. 
µε τις τεχνικές τής γλυπτικής τέχνης) ΣΥΝ. σµιλεύω.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γλείφω, µετοχή, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *glubh-, µηδενισµ. βαθµ. τού 
I.E. *gleubh- «χαράσσω, 

γλυκό- α' συνθετικό 
γλυκόηχος, -η, -ο γλυκοκοίταγµα (το) γλυκόλαλος, -η, -ο γλυκοµιλώ ρ. γλυκοφίληµα (το) 
γλυκοκελάηδηµα (το) γλυκοκοιτάζω ρ. γλυκολαλώ ρ. γλυκοτραγουδώ ρ. γλυκόφωνος, -η, -ο 
γλυκοκελαηδώ ρ. γλυκοκουβεντιάζω ρ. γλυκόλογο (το) γλυκοφέγγει ρ. 
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ξύνω», πβ. λατ. glubö «αποφλοιώνω», γαλλ. glume «φλοιός», αγγλ. 
cleft «χαράδρα, σχισµή» κ.ά. Οµόρρ. γλυπτός, γλαφυρός (< *γλυφυ-) 
κ.ά.].  
γλώσσα (η) {γλωσσών} 1. το ευκίνητο, σαρκώδες και µυώδες όργανο 
τού κάτω µέρους τής στοµατικής κοιλότητας, που χρησιµεύει ως αι-
σθητήριο όργανο για τη γεύση, το µάσηµα και την κατάποση τής 
τροφής, καθώς και την παραγωγή ανθρώπινης οµιλίας κατά την άρ-
θρωση των φθόγγων: δαγκώνω | πλαταγίζω τη ~ µου- ΦΡ. (α) βγάζω τη 
γλώσσα µου (σε κάποιον | κάτι) κάνω κοροϊδευτική γκριµάτσα 
δείχνοντας τη γλώσσα µου (σε κάποιον)- (συνεκδ.) αντιµετωπίζω µε 
κοροϊδευτικό και υποτιµητικό τρόπο, χωρίς σεβασµό (πρόσωπο ή κα-
τάσταση): η γενιά που τόλµησε να βγάλει τη γλώσσα σε πολλές προ-
καταλήψεις τού παρελθόντος ΣΥΝ. κοροϊδεύω, περιγελώ (β) µου βγαίνει 
η γλώσσα λαχανιάζω· (µτφ.) κουράζοµαι υπερβολικά: µου βγήκε η 
γλώσσα από χθες να ετοιµάσω το σπίτι || ~ στο τρέξιµο ΣΥΝ. ξεθε-
ώνοµαι (γ) δεν βάζω γλώσσα στο στόµα µου | µέσα µου µιλώ αστα-
µάτητα: γλώσσα δεν έβαλε στο στόµα του απ'το πρωί· µε ζάλισε! (δ) η 
γλώσσα µου πάει ροδάνι | ψαλίδι είµαι πολύ ή υπερβολικά οµιλητικός, 
µε πιάνει φλυαρία: η γλώσσα της πάει ροδάνν ξέρει τα νέα ολονών ΣΥΝ. 
δεν βάζω γλώσσα µέσα µου (ε) κόβει και ράβει η γλώσσα (κάποιου) 
είµαι επιδέξιος στον χειρισµό τής οµιλίας µου, καταφέρνω να οδηγήσω 
τη συζήτηση εκεί όπου θέλω: ~ του και πάντα ξεγλιστράει απ' τα 
δύσκολα (στ) βάζω χαλινάρι στη γλώσσα µου περιορίζοµαι σε αυτά 
που λέω, µιλώ λιγότερο ή προσεκτικότερα: δεν βάζει κι αυτή χαλινάρι 
στη γλώσσα της κι όλο παρεξηγείται! (ζ) δεν πάει η γλώσσα µου να... 
δυσκολεύοµαι να πω (κάτι), διστάζω να εκφράσω, να δηλώσω (κάτι): ~ 
πω κακό για τον Παναγιώτη, µου 'χει σταθεί τόσες φορές! (η) έχω (κάτι) 
στην άκρη τής γλώσσας µου είµαι πολύ κοντά στο να πω ή να θυµηθώ 
ακριβώς (κάτι)· ετοιµάζοµαι να το πω: Περίµενε λίγο! Θα το θυµηθώ· 
στην άκρη τής γλώσσας µου το 'χω! (θ) (µτφ.) η γλώσσα (κάποιου) στάζει 
µέλι | φαρµάκι µιλώ µε γλυκύτητα | κακεντρέχεια, εκφράζοµαι µε ήπια 
καλοσύνη | επιθετική εχθρότητα: µέλι στάζει η γλώσσα της, όταν µιλά 
για τα παιδιά της (ι) λύνεται | δένεται η γλώσσα µου γίνοµαι οµιλητικός 
| µένω άφωνος (µετά από συγκεκριµένο ερέθισµα): συνήθως δεν µιλάει 
καθόλου, αλλά όταν ακούσει για ποδόσφαιρο, του λύνεται η γλώσσα || 
µε τους γονείς παρόντες, του είχε δεθεί η γλώσσα (ια) (παροιµ.) η 
γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει για τη µεγάλη 
δύναµη που έχουν τα λόγια, κυρ. ο κακόβουλος και κακεντρεχής 
σχολιασµός (ιβ) µε τρώει η γλώσσα µου αισθάνοµαι την επιθυµία να 
πω (κάτι): ~ να το πω, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρει (ιγ) γλώσσα 
λανθάνουσα τ' αληθή λέγει βλ. λ. λανθάνων (ιδ) κακές γλώσσες όσοι 
διαδίδουν αρνητικά ή ψεύτικα σχόλια εις βάρος άλλων: οι - τους 
θέλουν στα µαχαίρια || οι ~ λένε πως έφυγε µόνος του, για να µην τον 
διώξουν πρώτοι (ιε) (µτφ.) δάγκωσε | φάε | κατάπιε τη γλώσσα σου! 
σταµάτα να µιλάς· για όσους γίνονται δυσάρεστοι αναφέροντας ή 
προλέγοντας κακά: -Κι αν πεθάνεις, τι θα γίνουν τα παιδιά σου; —, 
χριστιανέ µου, που θα πεθάνω! ΣΥΝ. κουνήσου από τη θέση σου (ιστ) 
καταπίνω τη γλώσσα µου βλ. λ. καταπίνω (ιζ) µπερδεύω τη γλώσσα 
µου χάνω τα λόγια µου, κάνω λάθη στην οµιλία µου, κυρ. 
µπερδεύοντας συλλαβές και φθόγγους (π.χ. λερωµένη παγονάδα αντί 
παγωµένη λεµο-νάδα) 2. οτιδήποτε έχει σχήµα παρόµοιο µε τη γλώσσα 
(σηµ. 1), αποτελώντας ανεξάρτητο, επίµηκες τµήµα κυρ. σώµατος ή 
όγκου· κάθε επιµήκης προέκταση, προεξοχή: η ~ τού παπουτσιού || 
πύρινες ~ φωτιάς || ~ στεριάς που προχωρεί στη θάλασσα 3. ΑΡΧΙΤ. 
αναλόγου σχήµατος διακοσµητικό µοτίβο µε διχαλωτή απόληξη · 4. 
οποιοδήποτε σύνολο ή σύστηµα τυποποιηµένων συµβόλων, σηµείων, 
ήχων ή κινήσεων, που συνθέτει έναν κώδικα επικοινωνίας, που 
αποτελεί µέσο ανταλλαγής µηνυµάτων: η ~ τής παντοµίµας | των 
λουλουδιών | των µατιών | τού χορού | τού σώµατος || η ~ των 
κωφαλάλων || η ~ τής αλήθειας | τής αλληλεγγύης | τής µαζικής πάλης | 
τού χρήµατος || µε τη ~ τού σπαθιού και τής φωτιάς (µε ένοπλη βία) 5. 
(ειδικότ.) ο κατά οµάδες, κυρ. έθνη, καθιερωµένος κώδικας 
επικοινωνίας, που συνίσταται στην απόδοση συγκεκριµένων σηµασιών 
µε λέξεις και εκφράσεις (τόσο ως εσωτερικό οργανωµένο γραµµατικό, 
συντακτικό και λεξιλογικό σύστηµα, ως «λόγος», όσο και ως πράξη, 
εφαρµογή, δηλ. ως «οµιλία»): ελληνική | ξένη ~ || φυσική | µητρική ~ || 
τεχνητή ~ (που επινοείται για συγκεκριµένους πρακτικούς σκοπούς, 
όπως στη διεθνή επικοινωνία ή στον προγραµµατισµό υπολογιστών, 
γλώσσα που δεν έχει φυσικούς οµιλητές) || µεταφέρω | αποδίδω σε µια ~ 
(µεταφράζω κείµενο) || κακοποιώ τη ~ (εκφράζοµαι µε πολλά λάθη) || 
«Χυδαία ~ δεν υπάρχει, υπάρχουν µόνο χυδαίοι άνθρωποι» (Λορέ-ντζος 
Μαβίλης) 6. (ειδικότ.) κάθε επιµέρους διάλεκτος (επαγγελµατική, 
κοινωνική, γεωγραφική) ή µορφή (π.χ. βάσει δεδοµένης ιστορικής 
εξέλιξης) αυτού τού κώδικα: η ~ τής νοµικής | τής ιατρικής | τής δη-
µοσιογραφίας | των ναυτικών | των νέων | τού συρµού | τής εποχής | των 
πατέρων µας ! τού κράτους || ~ επίσηµη | συνθηµατική | δηµοτική | τού 
λαού- ΦΡ. (µτφ.) µιλάµε άλλη γλώσσα δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε, 
να βρούµε τρόπο επικοινωνίας, έχουµε διαφορετικό τρόπο αντίληψης, 
προσέγγισης των πραγµάτων: είναι φανερό πως µεγαλώσαµε 
διαφορετικά και ~ 7. ΠΛΗΡΟΦ. γλώσσα προγραµµατισµού σύνολο 
κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο δηµιουργίας ακολουθιών 
συµβόλων, που ονοµάζονται «εντολές», και µπορούν να εκτελεστούν 
στον Η/Υ 8. (συνεκδ.) η γνώση ξένης γλώσσας: οι ~ σήµερα είναι ση-
µαντικό προσόν || ζητείται γραµµατέας µε τρεις τουλάχιστον ~ 9. (κατ' 
επέκτ.) ο λόγος που διέπεται από θρασύτητα, έλλειψη λεπτότητας ή 
ευγένειας: έχει µια ~, που ο Θεός να σε φυλάει || µε τέτοια ~ πώς να 
είναι συµπαθής; ΣΥΝ. βροµόγλωσσα1 ΦΡ. (α) έχω µακριά | µεγάλη 
γλώσσα είµαι αυθάδης: αυτό το πιτσιρίκι έχει µεγάλη γλώσσα! (β) 
βγάζω γλώσσα γίνοµαι αυθάδης, µιλώ µε αγένεια: ν'άκουγες µια 

γλώσσα που έβγαλε! || δεν ντράπηκε να βγάλει γλώσσα στον πατέρα 
του! (γ) µάζεψε | κράτησε τη γλώσσα σου! πρόσεχε τι λες, µη γίνεσαι 
θρασύς: σε παρακαλώ ~, µην τσακωθούµε || για µάζεψε τη γλώσσα 
σου! · 10. ΦΙΛΟΛ. η σπάνια και δύσχρηστη λέξη, που χρειάζεται εξή-
γηση, το γλώσσηµα (βλ.λ.) · 11. µικρού µεγέθους ψάρι µε χαρακτη-
ριστικό αγκιστροειδές ρύγχος, που αλιεύεται για το άπαχο, εύπεπτο 
και νόστιµο κρέας του. — (υποκ.) γλωσσάκι (το) κ. γλωοσίτσα (η) 
(σηµ. 1,2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αργκό, γλωσσάριο, γλωσσικός, διάλεκτος, 
διγλωσσία, έθνος, Έλληνας, κατάκτηση, λεξικό, µακεδόνικος, οµιλία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γλώσσα < *γλώχ-}&, όπως µαρτυρείται στο ουσ. γλώξ 
(πληθ. γλώχ-ες) «το γένι τού σταχυού, το άγανο», το οποίο είναι αγν. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. σλαβ. glogü «αγκάθι». Με βάση τη λ. 
γλώσσα έχουν δηµιουργηθεί πολλοί ελληνογενείς ξέν. όρ., π.χ. αγγλ. 
gloss, γαλλ. glossaire, polyglotte κ.ά. Ορισµένες φρ. αποτελούν µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. δαγκώνω τη γλώσσα µου (< γαλλ. se mordre la langue), 
κρατώ τη γλώσσα µου (< γαλλ. garder sa langue), έχω κάτι στην άκρη 
τής γλώσσας µου (< γαλλ. avoir quelquechose sur le bout de la langue), 
καταπίνω τη γλώσσα µου (< γαλλ. avaler sa langue), βγάζω (τη) γλώσσα 
(< γαλλ. tirer la langue(, γλώσσες φωτιάς (< γαλλ. des langues de feu), 
ξένη | µητρική | νεκρή | γραπτή γλώσσα (< γαλλ. langue étrangère | 
maternelle | morte | écrite) κ.ά.]. 

Γλώσσα - lingua - language - Sprache - Jazyk κ.λπ. To γλώσσα τής 
Ελληνικής συνδέεται ετυµολογικά µε τις αρχαίες λέξεις γλω-χίν 
και γλώξ, που και τα δύο σήµαιναν κάτι µυτερό, αιχµηρό (γλώξ = 
το γένειο τού στάχυος, η άκρη τού σταχυού· γλωχίν = αιχµή, 
µυτερή απόληξη): γλώσσα | γλώττα < *γλώχ-β. Το σχήµα τής γλώσ-
σας (ως ανατοµικού οργάνου τού στόµατος) φαίνεται ότι οδήγησε 
στη σύνδεση (µεταφορική ή εκφραστική) τής γλώσσας µε την έν-
νοια τής αιχµής, τού άγανου (γένι τού σταχυού), τής αιχµής τού 
βέλους κ.τ.ό. Από τη σηµ. «γλώσσα τού στόµατος» αναπτύχθηκε η 
σηµ. «λόγος, γλωσσική επικοινωνία» ήδη στον Όµηρο. Και οι δύο 
σηµασίες τής λ. γλώσσα χρησιµοποιούνται από τότε µέχρι σήµερα. 
Μια τρίτη σηµ. τής λ. γλώσσα, «σπάνια, διαλυτική λέξη», δεν σώ-
ζεται σήµερα. Από µια άλλη I.E. ρίζα (*dnghwa) προήλθαν οι πε-
ρισσότερες από τις λέξεις που δήλωσαν τη γλώσσα ως όργανο τού 
σώµατος και, κατ' επέκταση, ως όργανο επικοινωνίας, όπως και 
στα Ελληνικά. Τέτοιες είναι η λατινική λ. lingua (από αρχικό τ. 
dingua, συνδεόµενη µε το Ungere «γλείφω»), από όπου τα ιταλ. 
lingua, γαλλ. langue και langage (από όπου και αγγλ. language), ισπ. 
lengua, ρουµ. limba, αγγλ. tongue, δαν. tunge, σουηδ. lunga, γερµ. 
Zunge, ολλ. tong και (µε διάφορες µεταβολές τής ρίζας) λιθ. 
lieiuvis, ρωσ. jazyk, πολ. jezuk κ.ά. Στην Ελληνική, Αρχαία και Νέα, 
για τη γραπτή και προφορική γλωσσική επικοινωνία χρησιµοποιή-
θηκε η λ. λόγος (προφορικός - γραπτός λόγος), που δείχνει πως 
εξαρχής οι Έλληνες συνέλαβαν τον στενό σύνδεσµο νόησης και 
γλώσσας (πβ. Πλάτ. Σοφιστής 263e: «Ούκοϋν διάνοια [σκέψη, νόη-
ση] µέν και λόγος [γλώσσα] ταύτόν πλην ò µεν εντός τής ψυχής 
προς αυτήν διάλογος άνευ φωνής γιγνόµενος [...] το δε γ' άπ' εκείνης 
ρεύµα δια τού στόµατος ιόν µετά φθόγγου κέκληται λόγος;»). Οι 
Ρωµαίοι χρησιµοποίησαν το oratio «γλώσσα, λόγος» (από το oro 
«προσεύχοµαι, παρακαλώ, επικοινωνώ µε τον θεό»· οµόρριζο τού 
ελλην. άρά «ευχή, προσευχή - κατάρα») και το sermo (πιθ. από το 
sero «συνδέω, ενώνω, συνθέτω» ή από ρίζα *swer-, από όπου και 
το αγγλ. swear «ορκίζοµαι»). Από ρίζες που σήµαιναν «µιλώ» ή 
«λέγω» προήλθαν: αγγλ. speech, γερµ. Sprache, ολλ. spraak, δαν. 
sprog, σουηδ. sprâk και γαλλ. parole (parler «µιλώ»), γερµ. Rede 
(reden «µιλώ»), σερβοκρ. govor, ολλ. taal, λιθ. ualba, ιρλ. uriabhra 
κ.ά. 

γλωσσαλγια (η) {δυσχρ. γλωσσαλγιών} (λόγ.) 1. ΙΑΤΡ. Ο πόνος στη 
γλώσσα (συνήθ. από ασαφή και όχι σοβαρά αίτια) 2. (µτφ.-σπάν.) η 
ενοχλητική, κουραστική και υπερβολική σε διάρκεια οµιλία, η περιτ-
τή πολυλογία: αποφεύγει τη ~ των ατέρµονων και αδιέξοδων συνε-
δριάσεων τους! ΣΥΝ. φλυαρία. — γλωσσαλγικός, -ή, -ό, γλωσσαλγια ρ. 
[µτγν.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γλώσσα + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 

γλωσσαµυντορας (ο/η) {γλωσσαµυντόρων} (ειρων.) αυτός που θε-
ωρεί τον εαυτό του υπερασπιστή τής γλώσσας του, ειδικότ. ο µαχη-
τικός υπερασπιστής τής καθαρεύουσας (πβ. λ. δηµοτικισµός). Επίσης 
γλωσσαµύντωρ {γλωσσαµύντορος}. — γλωσσαµυντορισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < γλώσσα + αµύντωρ «βοηθός, υπερασπιστής» (< αµύνω | -
οµαι)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Στον «γλωσσικό εµφύλιο» τής χώρας µας, στην περίοδο 
δηλ. τού γλωσσικού ζητήµατος, λόγιοι αλλά και απλοί άνθρωποι, 
χωρισµένοι σε γλωσσικά στρατόπεδα, εκτόξευαν ύβρεις και χαρα-
κτηρισµούς οι µεν εναντίον των δε. Έτσι οι οπαδοί τής καθαρεύ-
ουσας ή και τής αρχαΐζουσας αποκαλούν αρχικώς τους υποστη-
ρικτές τής δηµοτικής ή τής απλούστερης γλώσσας αγελαίους (από 
το αγέλη «κοπάδι»). Λέει ο πολύς Κωνσταντίνος Κόντος («Γλωσσι-
καί παρατηρήσεις», περ. Αθηνά 2, 1890, σ. 114 κ.εξ.): «"Αν οί'Αγε-
λαίοι δοξάζωσιν ότι µουσικώτερον ί) έµµελέστερον διαλέγονται 
άποσκευαζόµενοι την αϋξησιν και τον άναδιπλασιασµον επί τής 
µετοχής του παθητικού παρακειµένου, ουδέν θαυµαστόν διότι 
άθλιώτατοι ούτοι άνθρωπίσκοι δντες διαφερόντως αρέσκονται 
πάση άτοπία και πάση βδελυρία»\ Τους ονοµάζουν, επίσης, χυ-
δαϊστές, ως υποστηρικτές τής χυδαίας (απλής δηµοτικής) γλώσ-
σας. Γράφει ο φανατικός και ακραίος στις γλωσσικές απόψεις του 
Γ. Μιστριώτης: «"Αν όλιγωρήσωµεν και δια την όλιγωρίαν έπι- 
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κρατήσωσιν οἱ χυδαϊσταί. ή µεν γλώσσα διασπάται εις διαλέκτους, ή δέ 
φυλή εις κεχωρισµένας οµάδας και τµήµατα προκαλούντα νέους 
κατακτητάς»\ (Ρητορικοί Λόγοι, τ. Ε', 1911, σ. 60 κ.εξ.). Τους αποκαλούν, 
τέλος, µαλλιαρούς («από τα µακριά µαλλιά των πρώτων δηµοτικιστών 
ποιητών»· Ν. Ανδριώτης, Ετυµολ. Λεξικό, λ. µαλλιαρός), δηλ. ακραίους 
δηµοτικιστές, προσδίδοντας τους, κατά τον Μ. Τριανταφυλλίδη, πλήθος 
κατηγοριών: «Οι οπαδοί τής δηµοτικής, οι µαλλιαροί, είναι ή µισοειναι 
άθεοι, ανήθικοι, προδότες, αναρχικοί, µασόνοι, όργανατοῦπανσλαβισµού, 
πού διαστρέφουν επίτηδες και συστηµατικά τήν κοινή γλώσσα τού έθνους» 
(Νεοελλ. Γραµµατική, Ιστορική Εισαγωγή, Θεσ/νίκη 1938, σ. 128-9). Τότε 
είναι που ο Κ. Παλαµάς βγαίνει δηµόσια να υπερηφανευτεί πως είναι 
µαλλιαρός: «Ξέρω πως ο Μαλλιαρισµός βασιλεύει. Ξέρω πως από τη 
στενοχώρια τού φαντασµένου καθαρευουσιάνου κι από την αλαφροσύνη τού 
ανίδεου [...] µαλλιαροί λέγονται όσοι, δέξια ή αδέξια, δυνατά ή αδύνατα, 
[...] δεν περιορίζονται να τη µιλάνε [...] µα και τη γράφουνε πιο 
σπουδασµένα και πιο προσεχτικά τη ζωντανή µας τη γλώσσα, την κοινή, την 
εθνική [...] Κι απάνου απ' όλα ξέρω πως είµαι, στρογγυλά και χτυπητά, 
µαλλιαρός απολύτως, και πως, βλέποντας ποιοι σηµαδεύονται µε την ετικέτα 
τούτη, το θεωρώ έπαινο µου και το λογαριάζω δόξα µου µαλλιαρός να 
κράζωµαι. Και ο µαλλιαρισµός, το είπα και το ξαναλέω, είναι η αρετή µου». 
Αντίθετα, οι δηµοτικιστές αποκαλούν τους καθαρευουσιάνους 
νλωσσαµύντορες, απρόσκλητους υπερασπιστές τής γλώσσας (γλώσσα + 
αρχ. άµυντωρ «υπερασπιστής, πρόµαχος»), αλλά και σκοταδιστές, 
αρχαιόπληκτους, συντηρητικούς κ.ά. 

γλωσσάριο (το) {γλωσσαρί-ου | -ων} 1. σύντοµος κατάλογος όρων 
εξειδικευµένης θεµατολογίας ή κλάδου µε συνοδευτικούς προσδιορισµούς: ~ 
τεχνικών όρων 2. κάθε συνοπτικό λεξικό (συνήθ. στο λεξιλόγιο 
συγκεκριµένου βιβλίου ή συγγραφέα): στο τέλος τής συλλογής δηµοτικών 
τραγουδιών υπάρχει - µε τις διαλεκτικές λέξεις. Επίσης (καθηµ.) γλωσσάρι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λεξικό. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < λατ. glossarium < αρχ. γλώσσα «σπάνια λέξη» + παραγ. 
επίθηµα -άριον (λατ. -arium)]. 

γλωσσάριο - λεξικό. Η λ. γλωσσάριο δεν είναι το µτγν. ελληνικό 
γλωσσάριον, υποκοριστικό τού γλώσσα (γλωσσάριον = γλωσσίδι, µικρή 
γλώσσα). Ανάγεται στο λατινικό glossarium (από αρχ. γλώσσα «σπάνια ή 
διαλεκτική λέξη» + λατ. κατάλ. -arium | -arius «-ικός»), που σήµαινε 
«συλλογή γλωσσών (= λέξεων σπάνιων ή διαλεκτικών)», όπως ήταν λ.χ. 
για την Ελληνική το περίφηµο λεξικό τού Ησυχίου (5ος µ.Χ. αι.). Από το 
λατ. glossarium πλάστηκαν το αγγλ. glossary (15ος αι.), το γαλλ. glossaire 
(16ος αι.) κ.ά., από όπου και το ελλ. γλωσσάριο, για το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε αρχαία λέξη µε νέα σηµασία. Αντίθετα προς το 
γλωσσάριο, που αναφέρεται σε ειδικό (διαλεκτικό ή σπάνιο) λεξιλόγιο, το 
λεξικό αναφέρεται σε ολόκληρο το λεξιλόγιο µιας γλώσσας και γενικότ. σε 
κάθε συστηµατικό έργο που δίνει πληροφορίες για λέξεις. Τέλος, ας 
σηµειωθεί πως ό,τι ονοµάστηκε στη Λατινική glossarium, οι αρχαίοι 
Έλληνες το αποκαλούσαν λέξεις (σε πληθυντικό)· π.χ. 'Ροδιακοί λέξεις 
(«γλωσσάριο διαλεκτικών λέξεων → λεξικό από τη Ρόδο»). 

γλωσσάς (ο) [µεσν.] {γλωσσάδες}, γλωσσού (η) [µεσν.] {γλωσσού-δες} 
(εκφραστ.-οικ.) 1. πρόσωπο που φλυαρεί ασταµάτητα, ο κουραστικά 
οµιλητικός ΣΥΝ. φλύαρος, πολυλογάς, φαφλατάς 2. πρόσωπο που µιλά µε 
αυθάδεια ΣΥΝ. θρασύς 3. ο κουτσοµπόλης. 

γλώσοηµα (το) {γλωσσήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η λέξη που έχει περιπέσει σε 
αχρηστία ως παλαιά και δυσνόητη, που απαιτεί ερµηνεία 
2. ΓΛΩΣΣ. η ελάχιστη γλωσσική µονάδα που είναι φορέας σηµασίας, 
π.χ. το θέµα τής λέξης, ο επιτονισµός κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ηµα. — 
Υλωσσηµατικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «πεπαλαιωµένη ή σπάνια λέξη» < γλώσσα. o 
γλωσσ. όρ. είναι αντιδάν. από αγγλ. glosseme < αρχ. γλώσσηµα, που εισήχθη 
ως γλωσσ. όρ. από τον ∆ανό γλωσσολόγο L. Hjelmslev (1899-1965)]. 

-γλωοσία | ·γλωττία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που σχετίζονται µε τη γλώσσα ή τον τρόπο οµιλίας: διγλωσσία, πολυ-γλωσσία, 
οµο-γλωσσία, βραδυ-γλωσσία, ευ-γλωττία. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. κακο-γλωσσία, αρχ. παγ-γλωσία), που προέρχεται 
από συνθ. σε -γλωσσος (βλ.λ.) ή από το µορφολογικό σχήµα τους, απαντά δε 
και σε ελληνο-γενή σύνθετα (λ.χ. γαλλ. di-glossie)]. 

γλωσσίδα (η) → γλωττίδα 
γλωσσίδι (το) {γλωσσιδ-ιού | -ιών} 1. κάθε όργανο ή αντικείµενο που έχει 

σχήµα γλώσσας: το - τής κλειδαριάς | τής καµπάνας | τού κεντήµατος 2. 
(ειδικότ.) τµήµα πολλών αερόφωνων οργάνων, από το οποίο ρυθµίζεται και 
παράγεται ο ήχος: ελεύθερο | µονό | διπλό ~ 
3. ΖΩΟΛ. καθένα από τα δύο συµµετρικά στοµατικά τµήµατα συγκε 
κριµένων εντόµων, που βρίσκονται µπροστά στα χείλη και ενωµένα 
σχηµατίζουν τη γλώσσα τους. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. γλωσσίδιον κ. γλωττίδιον, υποκ. τού γλωττίς]. γλωσθικΟς, -ή, -
ό [1859] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γλώσσα (βλ.λ., σηµ. 5): ~ λάθη | 
πρόβληµα (η κακή χρήση τής γλώσσας) | µελέτες | στοιχείο | σύστηµα | δοµή | 
κατάρτιση | ιδίωµα | µαθήµατα (στο σχολείο, π.χ. τα Νέα Ελληνικά, τα Αρχαία 
Ελληνικά, η Έκθεση κ.λπ.) 2. ΓΛΩΣΣ. (α) γλωσσικό ζήτηµα το ζήτηµα που 
απασχόλησε σε διάφορες ιστορικές περιόδους τους Έλληνες λογίους ως προς το 
ποια µορφή 

τής Ελληνικής θα πρέπει να χρησιµοποιείται· ειδικότ. η διαµάχη µεταξύ των 
οπαδών τής δηµοτικής και των οπαδών τής καθαρεύουσας (β) γλωσσικός 
άτλας η συλλογή χαρτών στους οποίους καταγράφονται οι γλώσσες, οι 
µορφές γλώσσας ή γενικότ. κάθε είδους φαινόµενα σχετικά µε τη γλώσσα, 
όπως εµφανίζονται και κατανέµονται ανά περιοχή, π.χ. ποιες διάλεκτοι 
οµιλούνται σε ποιες περιοχές (γ) γλωσσική γεωγραφία η γλωσσογεωγραφία 
(βλ.λ.) (δ) γλωσσική ικανότητα ο λόγος, ο µηχανισµός παραγωγής και 
πρόσληψης µηνυµάτων που διαθέτει ο άνθρωπος (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. οµιλία) (ε) 
γλωσσική εφαρµογή η οµιλία, η εφαρµογή τής γλωσσικής ικανότητας (βλ. 
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµιλία) 3. γλωσσική (η) (παλαιότ.) η γλωσσολογία: ο γ' τόµος των 
Ακαδηµει-κών Αναγνωσµάτων τού γλωσσολόγου Γεωργίου Χατζιδάκι επιγράφε-
ται «Γενική ~» · 4. αυτός που σχετίζεται µε τη γλώσσα ως ανατοµικό όργανο: 
~ µύες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσολογία, τεχνητός. 

γλωσσικό ζήτηµα. Κατά το πρότυπο τού «ανατολικού ζητήµατος» 
ονοµάστηκε «γλωσσικό ζήτηµα» τον 19ο αιώνα η διαµάχη για το ποια 
πρέπει να είναι η επίσηµη (στον προφορικό και ιδ. στον γραπτό λόγο) 
γλώσσα τού έθνους, η απλούστερη προφορική γλώσσα (η δηµοτική) ή η 
γραφοµένη λογιότερη γλώσσα (η καθαρεύουσα). Το θέµα -ως διπλή 
γλωσσική επικοινωνία- είναι πολύ παλιό- αρχίζει στην πραγµατικότητα τον 
Ιο αιώνα π.Χ., όταν παράλληλα προς την απλούστερη Αλεξανδρινή Κοινή, 
που µιλούσαν και έγραφαν όλοι, ορισµένοι λόγιοι τής εποχής (οι 
αποκληθέντες «αττικιστές») άρχισαν να µιµούνται στον γραπτό και στον 
προφορικό τους λόγο την Αττική των κλασικών χρόνων. Έκτοτε ξεκινά και 
παγιώνεται βαθµηδόν µια διάσχιση τής γλωσσικής επικοινωνίας των 
Ελλήνων σε προφορική απλούστερη γλώσσα (συνέχεια τής Αλεξανδρινής 
Κοινής) και σε λογιότερη, γραπτή κυρ., αποµίµηση τής κλασικής 
Ελληνικής. Η διάσχιση αυτή επί αιώνες γίνεται σιωπηρώς αποδεκτή ως 
διπλή παράδοση και χρήση και µόνον σποραδικά από τον 17ο αιώνα αρχίζει 
η αµφισβήτηση τής µιας ή τής άλλης µορφής και ανακύπτει το αίτηµα για 
ενιαία µορφή επίσηµης γλώσσας. Γλωσσική διαµάχη αρχίζει στην πράξη 
στα τέλη τού 18ου αιώνα ανάµεσα στον Ευγένιο Βούλγαρι (1716-1806), 
υποστηρικτή τής λόγιας παράδοσης, και µάλιστα τής αρχαΐζουσας, και τον 
Ιώσηπο Μοισιόδακα (1725-1800), υποστηρικτή τής απλούστερης προφορι-
κής παράδοσης. Η αντιπαράθεση εδραιώνεται µε τη διαµάχη Αδάµ. Κοραή 
(1748-1833), υποστηρικτή τής κοινής προφορικής γλώσσας, µε παράλληλο 
καθαρµό (καθαρεύουσα) από το πλήθος των ξένων λέξεων (τουρκικών και 
βενετσιάνικων), αλλά και από τα «χυδαία» στοιχεία (τα πολύ λαϊκά και 
διαλεκτικά), και Παναγ. Κοδρικά (1762-1867), που υποστήριζε τη λόγια 
φαναριώτικη γλώσσα τής Κωνσταντινούπολης. Η διαµάχη φουντώνει µε 
τους υποστηρικτές τής δηµοτικής Ρήγα, Χριστόπουλο, Βηλαρά, Σολωµό 
και τους υπέρµαχους τής καθαρεύουσας Σούτσους και λοιπούς Φα-
ναριώτες, κορυφώνεται δε µε τη διαµάχη δύο µεγάλων γλωσσολόγων, τού 
Γιάννη Ψυχάρη (1854-1929), µαχητή υπέρ τής δηµοτικής, και τού Γεωργίου 
Χατζιδάκι (1848-1941), ιδρυτή τής γλωσσολογίας στην Ελλάδα και 
υπέρµαχου τής λόγιας γλώσσας. Την περίοδο 1888-1917, την ηρωική-
µαχητική περίοδο τού δηµοτικισµού, το γλωσσικό ζήτηµα εξελίσσεται σε 
«γλωσσικό εµφύλιο» µε ακραίες µορφές τις ταραχές (και αιµατοχυσίες) µε 
τα Ευαγγελι)α)κά (1901) -τη µετάφραση τού Ευαγγελίου στη δηµοτική- και 
τα Ορεστειακά (1903), τη µετάφραση και παράσταση τής Ορέστειας από το 
Εθνικό Θέατρο στη δηµοτική. Το 1917 διδάσκεται για πρώτη φορά στο 
σχολείο (στις πρώτες τάξεις τού ∆ηµοτικού) η δηµοτική γλώσσα και έκτοτε, 
ανάλογα µε την εκάστοτε κυβέρνηση, διδάσκεται ή δεν διδάσκεται στην 
εκπαίδευση (στο ∆ηµοτικό πάντοτε) η δηµοτική γλώσσα. Βασικό ρόλο 
στην προώθηση τής δηµοτικής παίζει η τριάδα τού εκπαιδευτικού 
δηµοτικισµού: ο (µετριοπαθής έναντι τού Ψυχάρη) γλωσσολόγος Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης (1883-1959) και οι παιδαγωγοί Αλέξανδρος ∆ελµούζος 
(1880-1956) και ∆ηµήτριος Γληνός (1882-1943). Έτσι, από το 1918 
περνούµε στον κρατικό δηµοτικισµό, που υποστηρίζεται από έργα 
υποδοµής, όπως είναι η (Μεγάλη ή Κρατική) Γραµµατική τής δηµοτικής 
τού Μ. Τριανταφυλλίδη. Η διαµάχη συνεχίζεται µέχρι το 1976, οπότε επί 
κυβερνήσεως Κ. Καραµανλή και µε υπουργό Παιδείας τον Γ. Ράλλη θεσπί-
ζεται (Ν. 309/1976) ότι «γλώσσα διδασκαλίας, άντικείµενον διδασκαλίας και 
γλώσσα των διδακτικών βιβλίων εις ολας τάς βαθµίδας τής Γεν. 
'Εκπαιδεύσεως είναι άπατοῦσχολικού έτους 1976-77 ή Νεοελληνική. Ώς 
Νεοελληνική γλώσσα νοείται ή διαµορφωθείσα εις πανελλήνιον έκφραστικον 
όργανον υπότοῦελληνικού λαού και των δοκίµων συγγραφέωντοῦέθνους 
∆ηµοτική, συντεταγµένη άνευ ιδιωµατισµών και ακροτητών». Το 1982, επί 
κυβερ- 
νήσεως Ανδρέα Παπανδρέου και µε υπουργό Παιδείας τον Ελευθ. 
Βερυβάκη, καθιερώνεται (Π.∆. 207/1982) η χρήση τού µονοτονικού 
συστήµατος γραφής (κατάργηση τής διάκρισης των τόνων -οξείας και 
περισπωµένης- και των πνευµάτων -ψιλής και δασείας- και η 
χρησιµοποίηση ενός µόνο τονικού σηµείου -τής οξείας-, που δηλώνει τη 
θέση τού τόνου σε υπερµονοσύλλαβες λέξεις). 

γλωσσίτιδα (η) [1837] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής γλώσσας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. glossite]. 

γλωσσο- κ. γλωσσ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων ποι αναφέρονται: 
1. στη γλώσσα ως όργανο τής στοµατικής κοιλότητας γλωσσ-αλγία, γλωσσ-
εκτοµή 2. στη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας στον προφορικό ή τον γραπτό 
λόγο: γλωσσο-λογία, γλωσσο-µαθής γλωσσο-γεωγραφία. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. γλωττο-ειδής 
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µτγν. γλωσσό-κοµον), που προέρχεται από τη λ. γλώσσα | γλώττα (βλ.λ.)]. 
γλωσσογεωγραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. Ο κλάδος που ερευνά την 

κατανοµή των διαφόρων διαλέκτων και γλωσσών κατά περιοχές µιας χώρας, 
την ταξινόµηση αυτής τής κατανοµής και τη συσχέτιση της µε την ιστορική 
εξέλιξη τής γλωσσικής κοινότητας τής χώρας ΣΥΝ. γλωσσική γεωγραφία. — 
γλωσσογεωγραφικός, -ή, -ό, γλωσσο-γεωγραφικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Sprachgeographie (νόθο συνθ.)]. 

γλωσσογονια (η) [1893] {χωρ. πληθ.} η γένεση µιας γλώσσας.   — 
γλωσσογονικός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. 
Glottogonie]. 

γλωσσο γραφιά (η) [1782] {δύσχρ. γλωσσογραφιών) 1. η σύνταξη γλωσσάριου, 
η συγκέντρωση και η ερµηνεία δύσχρηστων λέξεων («γλωσσών») 2. η µελέτη 
για γλωσσικά ζητήµατα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. glossographie]. 

γλωσσο γράφος (ο/η) [µτγν.] 1. ο συλλέκτης και ερµηνευτής δύσχρηστων 
λέξεων («γλωσσών») 2.ΦΙΛΟΛ. πρόσωπο που υποµνηµατίζει κείµενα 
διευκολύνοντας την κατανόηση τους· ειδικότ. ο σχολιαστής χωρίων τού 
Ρωµαϊκού ∆ικαίου τον 12ο αι. ΣΥΝ. νοµοδιδάσκαλος, υπο-µνηµατιστής. — 
γλωσσογραφικός, -ή, -ό [1829]. 

γλωσσοδέτης (ο) {γλωσσοδετών} 1. σύνθετη λέξη ή ακολουθία λέξεων, που 
είναι δύσκολο να προφερθούν, ειδικότ. µε ταχύτητα, λόγω παρηχήσεων ή 
ελαφρών παραλλαγών συµφώνων και φωνηέντων λεκτικό παιγνίδι, κυρ. 
παιδικό, για εξάσκηση στη σωστή προφορά, π.χ. άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι 
απ'τον ήλιο ξεξασπρότερη ή µια πάπια µα ποια πάπια κ.ά. 2. (µτφ.) κάθε 
δυσπρόφερτη λέξη ή φράση: ο πρώην υπουργός Εξωτερικών τής Ε.Σ.Σ.∆. είχε 
ένα επώνυµο σκέτο ~: Μπε-σµέρτνιχ- ΦΡ. παθαίνω γλωσσοδέτη | µε πιάνει 
γλωσσοδέτης για καταστάσεις στις οποίες σιωπά κανείς λόγω αµηχανίας ή 
άγνοιας: µην ανησυχείς και δεν την πιάνει γλωσσοδέτης· ποτέ της δεν τα χάνει! 
[ΕΤΥΜ < γλωσσο- + -δέτης < δένω]. 

γλωσσοδίφης (ο) {γλωσσοδιφών} πρόσωπο που µελετά επιστηµονικά κάποια 
γλώσσα (πβ. γλωσσολόγος). 
[ΕΤΥΜ < γλώσσα + -δίφης < αρχ. διφώ (-άω) «ερευνώ» (βλ. κ. αρχαιο-
δίφης)]. 

γλωσσοκοπανα (η) (λαϊκ.-σκωπτ.) (για πρόσ. και ειδικότ. γυναίκες) αυτός που 
φλυαρεί κουραστικά και ασταµάτητα: Τι ~ είναι αυτή! Μας πήρε τ' αφτιά! || 
δεν βάζει γλώσσα µέσα, η - ΣΥΝ. γλωσσού. 

γλωσσοκοπανα) (κ. -άω) ρ. αµετβ. {γλωσσοκοπανάς... | γλωσσοκο-πάνησα} 
γλωσσοκοπώ (βλ.λ.). Επίσης γλωσσοκοπανίζω. 

γλωσσοκοπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {γλωσσοκοπάς... | γλωσσοκόπησα} 1. 
πολυλογώ, φλυαρώ 2. κακολογώ, βρίζω κάποιον ΣΥΝ. γλωσσοκοπανώ, 
γλωσσοκοπανίζω. 
[ΕΤΥΜ. < γλώσσα + -κοπώ (< κόπτω), άσχετο από το µεσν. γλωσσοκοπώ 
«κόβω τη γλώσσα»]. 

γλωσσολαλια (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΘΕΟΛ. το φαινόµενο που συνέβη την ηµέρα 
τής Πεντηκοστής, όταν το κήρυγµα των Αποστόλων µετά την επιφοίτησή τους 
από το Αγ. Πνεύµα έγινε κατανοητό από τους συγκεντρωµένους αλλοεθνείς 
και αλλόγλωσσους ως οµιλία στη γλώσσα τού καθενός 2. (κατ' επέκτ.) η 
παραγωγή συνήθ. ακατάληπτου λόγου σε κατάσταση έκστασης. Επίσης 
γλωσσολαλια. 

γλωσσολογία (η) [1809] {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική σπουδή και έρευνα τής 
γλώσσας ως συστήµατος («λόγος») και ως εφαρµογής τού συστήµατος 
(«οµιλία») σε προφορικό και γραπτό επίπεδο, καθώς και στη συγχρονική και 
διαχρονική της διάσταση· ΦΡ. (α) θεωρητική | γενική γλωσσολογία ο κλάδος 
τής γλωσσικής επιστήµης που µελετά τη δοµή, τις λειτουργίες, τις µεθόδους 
και τα προβλήµατα αναλύσεως τής γλώσσας τού ανθρώπου (β) εφαρµοσµένη 
γλωσσολογία ο κλάδος τής γλωσσικής επιστήµης που µελετά τους τρόπους, 
τις µεθόδους εφαρµογής των διδαγµάτων τής θεωρητικής γλωσσολογίας σε 
επιµέρους γλώσσες, στη διδασκαλία τής γλώσσας (µητρικής και ξένης), καθώς 
και σε διάφορους άλλους τοµείς, όπως στη λεξικογραφία, τη µετάφραση κ.α. 
(γ) διακλαδική γλωσσολογία η επιστηµονική σπουδή τής γλώσσας σε 
συνδυασµό µε τα πορίσµατα άλλων επιστηµονικών κλάδων η οποία οδηγεί 
στη δηµιουργία επιµέρους κλάδων τής γλωσσικής επιστήµης, όπως την 
ψυχογλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία, την εθνογλωσσολογία, τη 
φιλοσοφία τής γλώσσας, την υπολογιστική γλωσσολογία κ.ά. (δ) 
ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία η διαχρονική σπουδή επιµέρους εθνικών 
γλωσσών σε σχέση µε την προέλευση (οικογένειες γλωσσών), τις µεταξύ τους 
σχέσης και την ιστορία τους (βλ. λ. ιστορικοσυγκριτικός) (ε) λειτουργική 
γλωσσολογία βλ. λ. λειτουργικός. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. linguistique]. 

γλωσσολογία - γλωσσική - γλωσσολόγος. Η λ. γλωσσολογία ως 
δηλωτική τής αντίστοιχης επιστήµης εµφανίζεται ήδη (1809) στον 
Γρηγόριο Ζαλίκογλου, για να δηλώσει το ξένο (γαλλ.) linguistique. Η λ. 
γλωσσολογία (ως λόγος περί τής γλώσσας) είναι ήδη βυζαντινή. Απαντά, 
όπως βρήκε ο Στέφ. Κουµανούδης (Συναγωγή λέξεων αθησαύριστων εν τοις 
ελληνικοίς λεξικοίς, Αθήναι 1883), στον χριστιανό συγγραφέα και ρήτορα 
Προκόπιο τον Γαζαίο (περ. 465-529). Στην Αγγλική χρησιµοποιήθηκε 
παλαιότερα για το γλωσσολογία ο όρος glossology (18ος αι.) και glottology 
(19ος αι.), επικράτησε όµως ο όρος linguistics (ΐ9ος αι.) από το ουσ. 
linguist «γλωσσολόγος» (< λατ. lingua «γλώσσα»), που απαντά από τον 
16ο αι. Αντιστοίχως στη Γαλλική το µεν linguiste «γλωσσολόγος» χρη-
σιµοποιείται από το 1660, ενώ το linguistique «γλωσσολογία» είναι επίσης 
τού 19ου αι. Προς απόδοση τού ξένου όρου χρησιµοποιήθηκε στην 
Ελληνική το γλωσσολογία, ενώ ο Γ. Χατζιδάκις έπλασε 

και τον όρο γλωσσική (ενν. επιστήµη, πβ. φυσική, ιατρική, νοµική κ.τ.ό.)· 
γράφει «Γενική Γλωσσική» αντί «Γενική Γλωσσολογία». Στη Γερµανική, 
αντί τού λατινογενούς όρου (linguisticus «γλωσσικός» < lingua 
«γλώσσα»), πλάστηκε το Sprachwissenschaft «επιστήµη τής γλώσσας» 
(1721). Το γλωσσολόγος πρωτοαπαντά στον Σπυρ. Ζαµπέλιο το 1859. 

γλωσσολογικός, -ή, -ό [1836] αυτός που σχετίζεται µε τη γλωσσολογία: ~ µελέτη 
| έρευνα | σχολή.   — γλωσσολογικ-ά | -ώς [1892] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τεχνητός, 
δοµή. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. linguistique]. 

γλωσσολόγος (ο/η) [1859] επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη γλωσσολογία. — 
γλωσσολόγο) ρ. [1891] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσολογία. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού γαλλ. linguiste]. 

γλωσσοµαθής, -ής, -ές [1843] {γλωσσοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· γλωσ-
σοµαθέστερος | -ατός} αυτός που γνωρίζει ξένες γλώσσες. — γλωσσοµάθεια 
(η) [1857]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

γλωσσοπλαστης (ο) [1890] {γλωσσοπλαστών}, γλωσσοπλάστρια (η) 
{γλωσσοπλαστριών} πρόσωπο που δηµιουργεί νέες λέξεις· (γενι-κότ.) αυτός 
που επεµβαίνει στην εξέλιξη τής γλώσσας: ο µεγαλύτερος - είναι ο λαός! — 
γλωσσοπλαστία [1861] κ. γλωσσοπλασία (η), γλωσσοπλαστικός, -ή, -ό 
[1861]. 

γλωσσοπλαστία ή γλωσσοπλασία; Και οι δύο λέξεις χρησιµοποιούνται· 
ωστόσο, αν κρίνουµε από τους συναφείς σχηµατισµούς, ορθότερο κρίνεται 
το γλωσσοπλαστία: γλωσσοπλάστ-ης, γλωσσο-πλαστ-ία, όπως και αρχ. 
εύπλαστος - ευπλαστία, αρχ. άπλαστος -απλαστία, παιδεραστής - 
παιδεραστία, κηδεστής - κηδεστία, άπληστος - απληστία κ.τ.ό. 

-γλωσσος | -γλωττος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 
δηλώνουν: 1. πρόσωπο που οµιλεί συγκεκριµένη γλώσσα ή συγκεκριµένο 
αριθµό γλωσσών: ελληνό-γλωσσος, δί-γλωσσος, τετρά-γλωσσος, ξενό-γλωσσος 
2. τον τρόπο οµιλίας ή το περιεχόµενο των λόγων (κάποιου): γλυκό-γλωσσος, 
κακό-γλωσσος, εύ-γλωττος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(πβ. αρχ. πολύγλωσσος, εϋ-γλωττος), που προέρχεται από τη λ. γλώσσα | -ττα, 
απαντά δε και σε ελληνογενή συνθ. (λ.χ. γαλλ. hétèro-glotte)]. 

γλωσσοτρώγω κ. γλωσσοτρώω ρ. µετβ. {γλωσσόφαγα} (λαϊκ.) 1. προκαλώ 
κακό σε κάποιον µιλώντας γι' αυτόν, κάνοντας αρνητικά σχόλια: δεν µιλά και 
πολύ για τις επιτυχίες του από φόβο µην αρχίσουν να τον γλωσσοτρώνε ΣΥΝ. 
γρουσουζεύω, βασκαίνω, µατιάζω 2. (γενικότ.) εκφράζοµαι αρνητικά για 
κάποιον: τον γλωσσοτρώει απ'το πρωί ώς το βράδυ µε τη γκρίνια της ΣΥΝ. 
κακολογώ. 

γλωσσοϋφολογία (η) η υφολογία (βλ.λ.). 
γλωσσοφαγιά (η) (χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο αρνητικός ή ζηλόφθονος σχολιασµός 

(κάποιου) (που στη λαϊκή αντίληψη θεωρείται ότι φέρνει κακοτυχία σε αυτόν 
που σχολιάζεται). 

γλωττίδα κ. γλωσσίδα (η) 1. ΑΝΑΤ. το άνοιγµα στο άνω τµήµα τού λάρυγγα, 
ανάµεσα στις φωνητικές χορδές 2. (γενικότ.) όλο το σύστηµα παραγωγής 
φωνής τού λάρυγγα, που περιλαµβάνει τις γνήσιες φωνητικές χορδές και τη 
σχισµή που τις χωρίζει 3. ΜΟΥΣ. (κοιν. «καλάµι») λεπτή µακρόστενη πλάκα 
από καλάµι, ξύλο, ή µέταλλο που εφαρµόζεται στο στόµιο πνευστών οργάνων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γλωττίς, -ίδος, υποκ. τού αρχ. γλώσσα | γλώττα]. 

γλωττιδικός, -ή, -ό 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη γλωττίδα 2. ΓΛΩΣΣ. 
(φθόγγος) που παράγεται µε το κλείσιµο τής γλωττίδας: τα ~ σύµφωνα τής 
Αραβικής. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ελληνογενούς γαλλ. glottal]. 

Γ.Ν.Α. (το) Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας. 
γνάθος (η) ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο οστέινα τµήµατα των σιαγόνων: άνω | 

κάτω ~ ΣΥΝ. σιαγόνα. — γναθιαίος, -α, -ο κ. γναθικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*gn~-dho-, µεταπτ. βαθµ. τού I.E. *genu- (δισύλλ. ρίζα) «πιγούνι», πβ. 
σανσκρ. januh, γοτθ. kinnus, αγγλ. chin, γερµ. Kinn κ.ά. Οµόρρ. αρχ. 
γένειον)> γένι)]. 

γναθοχειρουργός (ο/η) ΙΑΤΡ. χειρουργός ειδικευµένος στις επεµβάσεις τής 
γνάθου. — γναθοχειρουργικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. maxillofacial 
surgeon]. 

γνάφαλλο κ. γνέφαλλο (το) {γναφάλλ-ου | -ων} (συνήθ. στον πληθ.) τα 
υπολείµµατα από τρίχες ή µαλλιά ζώων, που είναι ακατάλληλα για κλώσιµο 
και χρησιµοποιούνται για γέµισµα παπλωµάτων, µαξιλαριών, στρωµάτων 
κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γνάφαλλον < γνάφω | γνάπτω < αρχ. κνάπτω «τρίβω, ξύνω» < 
*kns-bh-, µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *ken- «ξύνω, τρίβω», πβ. ουαλ. cnaif 
«πούπουλο», cneifio «κόβω σύρριζα», γερµ. kneifen «τσιµπώ» κ.ά. Οµόρρ. 
αρχ. κνϊψ (> σκνίπα), κνίσα κ.ά.]. 

γνέθω ρ. µετβ. {έγνεσα, γνέστηκα, γνε)σ)µένος) φτειάχνω κλωστή ή νήµα από 
τις ίνες οποιουδήποτε υλικού (κυρ. µαλλιού, βαµβακιού κ.ά.) τραβώντας, 
στρίβοντας και τυλίγοντας τες: η γιαγιά έγνεθε το µαλλί στη ρόκα- ΦΡ. 
(παροιµ.) η καλή νοικοκυρά µε το κουτάλι γνέθει ο πραγµατικά ικανός 
αντεπεξέρχεται σε κάθε δυσκολία, βρίσκει πάντα τρόπους να πετυχαίνει τον 
σκοπό του, ακόµα και µε ελάχιστα µέσα. — γνέσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν., από συµφυρµό των αρχ. νέω «συσσωρεύω, γεµίζω» και νήθω 
«γνέθω, κλώθω». Το αρχ. νήθω < νέω (πβ. παθ. αόρ. νηθήναι). Βλ. κ. νήµα]. 

γνέµα1 (το) {γνέµ-ατος | -ατα, -άτων} το νήµα, η κλωστή που παράγει κανείς 
γνέθοντας: «τώρα σου σπάω το γνέµα» (Αγγ. Σικελιανός) ΣΥΝ. κλώσµα, νήµα. 



γνέµα2 430 γνωρίζω 
 

γνέµα2 (το) [µεσν.] {γνέµ-ατος | -ατα, -άτων) (λαϊκ.) το νεύµα (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. γνέψιµο, γνεψιά. 

γνέφω ρ. µετβ. {έγνεψα} κάνω νόηµα µε το κεφάλι, το χέρι ή τα µάτια 
ΣΥΝ. νεύω. — γνέψιµο (το) κ. (λαϊκ.) γνεψιά (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
γνεύω < *έγνεύω < αρχ. έκνεύω < εκ + νεύω (βλ.λ.). o ενεστ. γνέφω 
από τον αόρ. έγνεψα κατά το σχήµα έκλεψα - κλέβω, έβαψα - βάφω]. 

γνέφαλλο (το) → γνάφαλλο 
γνήσιος, -α, -ο 1. αυτός που έχει πράγµατι τη φύση, τον χαρακτήρα, 

την ποιότητα ή την προέλευση που του αποδίδεται: ~ χειρόγραφο | 
αντίκα | σφραγίδα | υπογραφή | δέρµα | µετάξι | χρυσάφι | έρωτας | 
δηµοκρατία ΣΥΝ. αυθεντικός, πρωτότυπος, πραγµατικός ΑΝΤ. φατι-
κός, συνθετικός, πλαστός, (λαϊκ.) µαϊµού 2. (για πρόσ.) αυτός που 
ανταποκρίνεται πλήρως στην ιδιότητα µε την οποία είναι γνωστός: 
µε την αυτοθυσία του έδειξε ότι είναι ~ απόγονος τού ηρωικού του 
πατέρα || στάθηκε στο ύψος ενός - πνευµατικού ανθρώπου || ~ ποιη-
τής | επαναστάτης | δηµοκράτης | καλλιτέχνης | Έλληνας ΣΥΝ. αλη-
θινός, ακραιφνής 3. απαλλαγµένος από υποκρισία, επιτήδευση ή προ-
σποίηση: υπάρχουν ακόµη µέρη, όπου οι άνθρωποι παραµένουν ~|| -
χιούµορ ΣΥΝ. πηγαίος, αγνός, ανεπιτήδευτος. — γνήσια | γνησίως 
[αρχ.] επίρρ., γνησιότητα (η) [αρχ.]. 
[ETYM. αρχ. < *γνήτ-ιος < *γνη-τός «γεννηµένος» (πβ. δηµόσιος < δη-
µότιος < *δηµότ-ης) < δισύλλ. ρίζα *γενη- τού I.E. *gen-, πβ. λατ. gens 
«έθνος, γένος», gigno «γεννώ», σανσκρ. jânah «γένος», γαλλ. και ισπ. 
gentil «ευγενικός», αγγλ. kind κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γί-γν-οµαι, γέν-ος, γόν-
ος, γον-εύς (-έας), γενε-ά (< *gena-, δισύλλ. ρίζα), γενέ-θλιος, γένε-σις 
κ.ά.]. 

γνοιάζοµαι ρ. → νοιάζοµαι 
γνώθι σαυτόν (γνώθι σαύτόν) γνώρισε τον εαυτό σου· ρητό για την 

ανάγκη τής αυτογνωσίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γνώθι σαύτόν, φρ. που αποδίδεται στον Χίλωνα τον Λα-
κεδαιµόνιο (∆ιόδωρος Σικελιώτης Θ' 10)]. 

γνωµάτευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) η γνώµη που δί-
νεται από ειδικό σχετικά µε ζητήµατα τής ειδικότητας του: ~ από 
γιατρό | δικηγόρο | εµπειρογνώµονα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνώµη. 

γνωµατεύω ρ. µετβ. {γνωµάτευσα} εκφέρω άποψη επί θέµατος ως ει-
δικός, αποφαίνοµαι ως εµπειρογνώµων: το συµβούλιο γνωµάτευσε 
ότι δεν υπήρχε κίνδυνος κατάρρευσης τού κτηρίου ΣΥΝ. γνωµοδοτώ, 
αποφαίνοµαι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διακρίνω, ξεχωρίζω», < γνώµα, -ατός «γνώ-
µη, κρίση» (βλ. λ. γνώµη). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

γνώµη (η) {γνωµών} 1. αυτό που πιστεύει, που νοµίζει κανείς για συ-
γκεκριµένο ζήτηµα: έχω τη ~ ότι... || θέλω ν' ακούσω µερικές ~ πριν 
αποφασίσω || κατά τη ~ µου, δεν υπάρχει πρόβληµα || η ~ µου είναι 
ότι... || εκφράζω | υποστηρίζω | επιβάλλω τη ~ µου || θέλω και τη -σου 
γι' αυτό το θέµα || αν δεν έχεις επαρκείς πληροφορίες, δεν µπορείς να 
διαµορφώσεις σαφή ~ για το πρόβληµα || ζήτησε τη - ενός ειδικού 
ΣΥΝ. άποψη, κρίση, θέση, στάση, εκτίµηση· ΦΡ. (α) έχω το θάρρος τής 
γνώµης µου εκφράζω χωρίς δισταγµούς ή φόβους την προσωπική 
µου άποψη (β) µια δεύτερη γνώµη γνώµη, άποψη που έρχεται να 
στηρίξει ή να αµφισβητήσει προηγούµενη: δεν θα αρκεστούµε στη 
διάγνωση αυτού τού γιατρού- θα πάµε και σε άλλον, για να έχουµε ~ 
(γ) κοινή γνώµη βλ. λ. κοινός (δ) είµαι τής γνώµης ότι | να... έχω την 
άποψη, πιστεύω ότι... 2. ΝΟΜ. η γνωµοδότηση (βλ. λ. γνωµοδοτώ) 3. 
(αρχαιοπρ.-σπάν.) η αποφθεγµατική ρήση: γνώµες αρχαίων 
φιλοσόφων ΣΥΝ. γνωµικό, απόφθεγµα, ρήση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. γνω- (πβ. ρ. γι-γνώ-σκω), όπου η µακρότητα τού φω-
νήεντος (*gnö-) για να αποφευχθεί η φωνητική σύµπτωση µε το θ. 
*gno- τού ρ. γί-γνο-µαι (προφύλαξη). Το θ. *gnö- | gno- ανάγεται πιθ. 
σε I.E. δισύλλ. ρίζα *genë- «γνωρίζω, ξέρω», πβ. σανσκρ. janati «γνω-
ρίζει», λατ. notio «γνώση», ισπ. conocer «γνωρίζω» (< λατ. co-
gnosces), γαλλ. ignorer «αγνοώ», αγγλ. know «γνωρίζω, ξέρω», γερµ. 
kennen «γνωρίζω» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γι-γνώ-σκω, γνώσις (-η), α-γνο-
ια, γνωρ-ίζω κ.ά. Στην Αρχ. η λ. γνώµη δήλωνε τη γνώση, την άποψη 
και την απόφαση που λαµβάνεται µε βάση αυτή τη γνώση. Η φρ. εί-
µαι τής γνώµης αποδίδει το γαλλ. être d'avis, πβ. γερµ. ich bin der 
Meinung]. 

γνώµη: συνώνυµα. Το τι σκέπτεται, πώς εκτιµά, πώς βλέπει κανείς 
κάτι ή κάποιον είναι µια συνήθης εκδήλωση στην ανθρώπινη συ-
µπεριφορά, που συνιστά το σηµασιολογικό πεδίο τής «γνώµης». 
Ετυµολογικά η λ. γνώµη συνδέεται µε το γι-γνώ-σκω «γνωρίζω»· 
έτσι δηλώνει υποκειµενική εκτίµηση, στηριγµένη σε γνώση (πραγ-
µάτων και προσώπων) και γι' αυτό βαρύνουσα. Εφόσον η γνώµη 
στηρίζεται σε αυστηρά λογική θεµελίωση (µε σκεπτικό και συ-
µπέρασµα), συνιστά κρίση, αν δε, πέρα από τη λογική θεµελίωση, 
στηρίζεται και σε µια γενικότερη θεώρηση ή στάση, τότε αποτελεί 
θέση. Εφόσον δε η θέση, η γνώµη ή η κρίση αποτελεί αµετακίνητη 
πίστη τού λέγοντος ως προς την ορθότητα ή την αξιοπιστία της, 
συνιστά πεποίθηση. Αν µια γνώµη διατυπώνεται από εντεταλµέ-
νους εµπειρογνώµονες (ειδική επιτροπή, οριζόµενα πρόσωπα που 
προβλέπονται θεσµικά κ.τ.ό.), τότε αποτελεί βαρύνουσα γνωµά-
τευση, που δεσµεύει, εν πολλοίς, όσους καλούνται να αποφασί-
σουν για κάτι. Λιγότερο δεσµευτική είναι η γνωµοδότηση, η οποία 
στηρίζεται στη γνώση που έχουν για δεδοµένα θέµατα έγκριτοι ει-
δικοί (καθηγητές κ.ά.(, οι οποίοι βοηθούνται στη διαµόρφωση τής 
δικής τους γνώµης, εκτιµώντας κατά την κρίση τους όσα διαλαµ-
βάνονται στη γνωµοδότηση. Εφόσον µια γνώµη στηρίζεται σε 
εµπειρικά (όχι λογικώς επεξεργασµένα και θεµελιωµένα) δεδοµέ-
να, συνιστά απλή αντίληψη ή, εφόσον ο οµιλητής αποσκοπεί συ- 

νειδητά να δηλώσει την οπτική γωνία από την οποία βλέπει ο 
ίδιος -κατ' ανάγκην υποκειµενικά- τα πράγµατα, πρόκειται για 
απλή άποψη. Τελευταία, µάλιστα, από επίδραση τής αγγλικής 
φράσης «I have the feeling» πέρασε στην Ελληνική (από µεταφρά-
σεις) η λ. αίσθηση, που τείνει να αποτελέσει ευρύτατα χρησιµο-
ποιούµενη (στον προφορικό κυρ. λόγο) λέξη, η οποία υπερκαλύπτει 
σηµασιολογικές αποχρώσεις, αυτές που δηλώνουν οι λέξεις γνώ-
µη, αντίληψη και εντύπωση. Η λ. εντύπωση, η πιο ασθενής µορφή 
γνώµης, αφού στηρίζεται κανονικά σε εξωτερικά, εµπειρικά και 
συνήθ. επιφανειακά και λογικώς ανεπεξέργαστα δεδοµένα, πήγε 
για ένα διάστηµα να λειτουργήσει όπως σήµερα η αίσθηση, ως 
µια γενική έκφραση γνώµης, αλλά σήµερα έχει, κατά πολύ, επα-
νέλθει στην πραγµατική της σηµασία. 

γνωµικό (το) [µτγν.] η σύντοµη και περιεκτική διατύπωση, µε απο-
φθεγµατικό και διδακτικό χαρακτήρα, π.χ. «µέτρον άριστον» (Κλεό-
βουλος ο Ρόδιος Ι, 63, 2) || «όποιος πάει σιγά, φτάνει µακριά» ΣΥΝ. 
απόφθεγµα, ρήση. — γνωµικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρητό, ει-
σαγωγικά. 

γνωµοδότης (ο) [µτγν.] {γνωµοδοτών}, γνωµοδότρια (η) {γνωµο-
δοτριών} πρόσωπο που έχει την αρµοδιότητα να γνωµοδοτεί. 

γνωµοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} πράξη διοικητικού 
οργάνου στο πλαίσιο τής άσκησης τής γνωµοδοτικής ή συµβουλευ-
τικής του αρµοδιότητας µε την οποία διατυπώνει την άποψη του 
(γνώµη) για το αν η διοικητική πράξη, την οποία µπορεί ή οφείλει να 
εκδώσει το διοικητικό όργανο που ασκεί την αποφασιστική αρµο-
διότητα, είναι σκόπιµη ή νόµιµη· διακρίνεται σε «απλή γνωµοδότη-
ση», όταν δεν δεσµεύει το όργανο που έχει την αποφασιστική αρµο-
διότητα, και σε «σύµφωνη γνωµοδότηση», όταν το δεσµεύει. (Βλ. κ. λ. 
πρόταση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνώµη, δίνω. 

γνωµοδοτικός, -ή, -ό [1851] αυτός που σχετίζεται µε τη γνωµοδότηση 
ή µε τον γνωµοδότη: ~ αρµοδιότητα. 

γνωµοδοτώ ρ. αµετβ. {γνωµοδοτείς... | γνωµοδότησα} διατυπώνω 
έγκυρη και υπεύθυνη γνώµη για ζήτηµα τής αρµοδιότητας, της ειδι-
κότητας µου: εκλήθησαν και άλλοι εµπειρογνώµονες να γνωµοδοτή-
σουν ΣΥΝ. αποφαίνοµαι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. γνωµοδοτώ (-έω) < γνώµη + -
δοτώ < δότης]. 

γνώµονας (ο) {γνωµόνων} 1. το γεωµετρικό όργανο που χρησιµοποι-
είται στη χάραξη ορθών γωνιών και κάθετων ευθειών ΣΥΝ. γωνία 2. 
(µτφ.) το κριτήριο βάσει τού οποίου λαµβάνονται αποφάσεις ή γίνο-
νται ενέργειες: η κυβέρνηση ενεργεί µε ~ την εξυπηρέτηση τού κοι-
νωνικού συνόλου ΣΥΝ. αρχή 3. ΜΟΥΣ. άλλη ονοµασία των κλειδιών 
τού πενταγράµµου. Επίσης (λόγ.) γνωµών [αρχ.] {γνώµονος}. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. γνώµων, αρχική σηµ. «εκείνος που γνωρίζει, που εξετάζει», < 
θ. γνω- τού ρ. γι-γνώ-σκω. Βλ. κ. γνώση]. 

γνώρα (η) (διαλεκτ.-σπάν.) η γνωριµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γνωρίζω (υποχωρητ.)]. 

γνωρίζω ρ. µετβ. {γνώρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} 1. ξέρω: ~ τα πάντα 
για τον πόλεµο τού '401| ~ τρεις ξένες γλώσσες || τόσα χρόνια διπλω-
µάτης, γνωρίζει πώς να αποφεύγει τις κακοτοπιές στις συζητήσεις 
ΑΝΤ. αγνοώ 2. είµαι πληροφορηµένος, ενήµερος (για κάτι): δεν ~ το 
περιεχόµενο των δηλώσεων τού υπουργού || -Η περίπτωση αυτή έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. -Το ~. · 3. έρχοµαι σε επαφή, αποκτώ γνώση 
για (κάτι): στα ταξίδια του γνώρισε ξένους λαούς και πολιτισµούς 
ΣΥΝ. µαθαίνω 4. (για πρόσ.) κάνω γνωριµία, γίνοµαι γνωστός (µε κά-
ποιον): τον γνώρισε σε ένα ταξίδι και τρεις µήνες µετά τον παντρεύ-
τηκε 5. βιώνω, αποκτώ εµπειρία (πράγµατος, κατάστασης): - προνο-
µιακή µεταχείριση | ανάπτυξη | άνθηση | πίκρα | χαρά | απογοήτευση || 
το έργο γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία 6. καταλαβαίνω την ταυτότητα 
(κάποιου), αναγνωρίζω: τον γνώρισα εύκολα από το τρανταχτό γέλιο 
και το περίεργο περπάτηµα || τον άνθρωπο τον γνωρίζεις στις 
δύσκολες στιγµές 7. έχω επίγνωση, συναισθάνοµαι: ~ την κρισι-
µότητα τής κατάστασης και είµαι πρόθυµος να βοηθήσω · 8. (κατα-
χρ.) παρέχω µια πληροφορία, γνωστοποιώ: σας γνωρίζουµε ότι οι ποι-
νές που ορίζει ο νόµος είναι αυστηρές ΣΥΝ. πληροφορώ 9. (για πρόσ.) 
κάνω (κάποιον) γνωστό σε (κάποιον άλλο), συστήνω: πότε θα µου 
γνωρίσεις τη µητέρα σου; 10. (µεσοπαθ. γνωρίζοµαι) (α) γίνοµαι 
αµοιβαία γνωστός (µε κάποιον): γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι (β) είµαι 
αµοιβαία γνωστός (µε κάποιον): γνωριζόµαστε εδώ και δέκα χρόνια. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *γνώ-ρον < *gnö- | *gno-, πιθ. < I.E. δισύλλ. ρίζα *gene-
«γνωρίζω, ξέρω», πβ. σανσκρ. jajnau «γνώρισα», λατ. cognosco «γνω-
ρίζω», γαλλ. connaître, ισπ. conocer, αγγλ. know «ξέρω», can «µπορώ», 
γερµ. können κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γι-γνώ-σκω, γνώ-µη, γνώ-σις, γνώ-µων, 
α-γνο-ια κ.ά.]. 

γνωρίζω - ξέρω. Τρία βασικά ρήµατα τής Αρχαίας που σήµαιναν 
«γνωρίζω», το γιγνώσκω. το έπίσταµαι και το οιδα, δεν χρησιµο-
ποιούνται στη σύγχρονη Ελληνική, έχοντας αφήσει πίσω τους 
τρεις βασικές λέξεις τής Ελληνικής: τη λ. γνώση το γιγνώσκω, τη 
λ. επιστήµη το έπίσταµαι και τη λ. ιστορία το οίδα (από τη ρίζα ιδ-
: *ιδ-τωρ > ϊσ-τωρ «γνώστης» > ιστορία). Ένα αρχαίο ρήµα, το 
γνωρίζω (που σήµαινε κυρ. «γνωρίζοµαι µε κάποιον, τον γνωρίζω, 
τον συστήνω σε άλλους»), και ένα νέο που δηµιουργήθηκε, το ξέ-
ρω (< εξεύρω < εξεϋρον < εξευρίσκω) αποτελούν δύο συνώνυµα 
σήµερα ρήµατα, που δηλώνουν όλες τις σηµασίες τού «έχω γνώση 
(για κάποιον ή κάτι)». Η διαφορά ανάµεσα στα γιγνώσκω | έπί-
σταµαι | οιδα και γνωρίζω, που υπήρχε στην Αρχαία («έχω γνώ-
ση» - «κάνω γνωριµία», αντίστοιχη µε τη διαφορά µεταξύ «savoir» 
και «connaître» τής Γαλλικής), δεν υπάρχει σήµερα µεταξύ ξέρω 
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και γνωρίζω αντιστοίχως, o Στέφ. Κουµανούδης (Συναγωγή νέων 
λέξεων..., λ. γνωρίζω) παρατηρεί: «Το ρήµα τούτο [ενν. το γνωρίζω] 
öv κοινον τη τε παλαιή και τη σηµερινήτοῦλαοϋ γλώσση κατά την 
κνρίαν του σηµασίαν, τήν του Γαλλικού connaître, αντικαθιστά 
παρ' ήµΐν, από δεκαετηρίδων τινών [ο Κουµανούδης γράφει το 
1900!], ώς δεν έπρεπε, τα παλαιά είδέναι (οίδα, είδώς), έπίστα-
σθαι, επειδή ταύτα µέν µας έφάνησαν, ώς καί εϊναι, στρυφνά και 
αρχαϊκότερα, οί δε πολλοί των γραφόντων δεν κατεδέχοντο το 
κοινολαϊκον ξέρω, ξεύρω η τό εξεύρω, ήξεύρω, είξεύρω, ίξεύρω 
των γραµµατισµένων, καί λέγουν λοιπόν και γράφουν αηδέστατοι- 
γνωρίζω γλώσσαν, γράµµατα, κολύµβι κ.τ.λ.». ∆ύο σηµασίες τού 
γνωρίζω, οι σηµ. «αναγνωρίζω» και «συνιστώ κάποιον σε άλλον», 
δηλώνονται αποκλειστικά και µόνον από το γνωρίζω («Σε 
γνωρίζω από την κόψη τού σπαθιού την τροµερή» - Με γνώρισε 
στον διευθυντή τής εταιρείας). 

γνωριµία [µεσν.] κ. (λαϊκ.) γνωριµία (η) {γνωριµιών} 1. το να γνω-
ρίσει κανείς ένα πρόσωπο άγνωστο ή ξένο (συνήθ. στο πλαίσιο κοι-
νωνικής συνάντησης): δήλωσε γοητευµένος από τη ~ || χάρηκα για τη 
~! (τυπικός αποχαιρετισµός σε πρόσωπο, µε το οποίο µόλις γνωρι-
στήκαµε) ΣΥΝ. συνάντηση 2. (συνεκδ.) η σχέση που προκύπτει µετα-
ξύ αυτών που έχουν γνωριστεί: η ~ µας δεν κράτησε πολύ ΣΥΝ. σχέ-
ση, διασύνδεση, φιλία 3. (µτφ.) η οικειότητα (µε γνωστικό χώρο): η 
στενή ~ µε τη σύγχρονη µεθοδολογία ΣΥΝ. εξοικείωση, τριβή 4. το 
γνωστό πρόσωπο, ο γνώριµος: έχει πολλές ~ ανάµεσα στους διπλω-
µάτες || σηµαντική ~ ΣΥΝ. γνωστός. 

γνώριµος, -η, -ο αυτός που είναι οικείος, που δεν είναι άγνωστος (σε 
κάποιον): σ'αυτή την τάξη βλέπω ~ πρόσωπα- πολλούς από σας τους 
είχα µαθητές και παλιότερα || ~ φωνή, αλλά δεν µπορώ να καταλάβω 
τίνος είναι. — γνώριµα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
γνωρ(ίζω) + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. τρόφ-ιµος]. 

γνώρισµα (το) [αρχ.] {γνωρίσµ-ατος | -ατα, -άτων) το χαρακτηριστι-
κό και διαφοροποιητικό σηµάδι, σηµείο ή ιδιότητα: ο έναρθρος λόγος 
είναι - τού ανθρώπου ΣΥΝ. χαρακτηριστικό, διακριτικό. 

γνώση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να γνωρίζει κανείς 
(κάτι), να είναι ενήµερος (για κάτι): ούτε - ούτε ευθύνη είχε για τα 
δηµοσιεύµατα || έχω σαφή ~ τού προβλήµατος- ΦΡ. (α) (επίσ.) φέρω 
εις γνώσιν (κάποιου) παρέχω πληροφορία, ενηµέρωση: φέρεται εις 
γνώσιν των ενδιαφεροµένων ότι η είσοδος θα µείνει ελεύθερη ΣΥΝ. 
πληροφορώ, ενηµερώνω (β) λαµβάνω γνώση (+γεν.) ενηµερώνοµαι 
(για κάτι), µου γνωστοποιείται (κάτι): ο υπουργός δεν έλαβε ακόµα 
γνώση των δηµοσιευµάτων ΣΥΝ. πληροφορούµαι (γ) είµαι | τελώ εν 
γνώσει (+γεν.) είµαι γνώστης, είµαι ενήµερος (σχετικά µε κάτι): ο 
πρωθυπουργός τελεί εν γνώσει των προθέσεων τής τουρκικής κυβέρ-
νησης ΣΥΝ. γνωρίζω (δ) εν γνώσει (+γεν.) µε συνείδηση, επίγνωση: 
ενεργώ ~ των συνεπειών τού νόµου || οι µαζικές εκκαθαρίσεις Εβραίων 
γίνονταν - των πολιτικών ηγετών τής Γερµανίας ΣΥΝ. συνειδητά (ε) 
περιέρχοµαι εις γνώσιν (κάποιου) υποπίπτω στην αντίληψη (κά-
ποιου): περιήλθαν εις γνώσιν τής αστυνοµίας ύποπτες κινήσεις (στ) 
(λόγ.) προς γνώση και συµµόρφωση | προς γνώσιν και συµµόρφωσιν 
για οτιδήποτε έχει χαρακτήρα παραδείγµατος προς αποφυγήν, για 
αποτροπή τής συνέχισης ή τής επανάληψης εσφαλµένων επιλογών: 
αυτά τα ρεζιλίκια να τα βλέπουν οι υπόλοιποι ~ (ζ) (παροιµ.) κοντά 
στον νου κι η γνώση για πράγµατα αυτονόητα: Μα γίνεται να πας σε 
ξένο σπίτι χωρίς να ειδοποιήσεις πριν; ~, καηµένε! 2. το σύνολο των 
πληροφοριών που αποκτά κανείς και των παραστάσεων που σχηµα-
τίζει µέσω των αισθήσεων και τής νοητικής επεξεργασίας των δεδο-
µένων τους- ό,τι γνωρίζει κανείς για τον κόσµο και τα πράγµατα: µε 
ταξίδια και διαβάσµατα απέκτησε βαθιά ~ τής ανθρώπινης φύσης || 
βιωµατική ~ (αυτή που βασίζεται στις άµεσες εµπειρίες και τις αι-
σθήσεις) || νοητική ~ (αυτή που θεµελιώνεται στην κρίση και προκύ-
πτει από τις πολλές και αλλεπάλληλες εµπειρίες· η λογική µορφή τής 
γνώσης) || επιστηµονική ~ (αυτή που παράγεται από την επιστηµονι-
κή διαδικασία: παρατήρηση, έρευνα - πείραµα, επαλήθευση) || ακρι-
βής | βαθιά | ειδική | τεχνοκρατική | εµπειρική | πρακτική | αληθής ~ || 
θεωρία τής ~|| τα όρια τής ~|| ο καρπός τής ~)η ίδια η γνώση)· ΦΡ. 
δέντρο τής γνώσεως βλ. λ. δέντρο 3. γνώσεις (οι) ό,τι γνωρίζει κα-
νείς, οι πληροφορίες που έχουν εγγραφεί στον νου του: έχει πολλές ~ 
|| εγκυκλοπαιδικές ~ 4. ΦΙΛΟΣ, (α) σύνολο έγκυρων προτάσεων, µε τις 
οποίες κατανοείται και ερµηνεύεται η πραγµατικότητα (εµπειρική ~) 
(β) η σύλληψη τής ουσίας και των αιτίων ενός συµβάντος (ορθολογι-
κή ~): σκοπός τού φιλοσόφου είναι να φθάσει στη ~ 5. (σπάν.) οτιδή-
ποτε γνωρίζει κανείς µέσα από την παιδεία ή/και τις εµπειρίες του 6. 
(σπάν.) το να είναι κανείς συνετός, φρόνιµος: γερόντου ~· ΦΡ. (α) βά-
ζω γνώση (i) συνετίζοµαι: γέρασες, αλλά γνώση δεν έβαλες! (ii) (σε 
κάποιον) συνετίζω: βάλε του γνώση, γιατί δεν συµπεριφέρεται σωστά 
(β) (παροιµ.) στερνή µου γνώση να σ' είχα πρώτα για λανθασµένες 
επιλογές, που αναγνωρίζονται εκ των υστέρων: ~· αν δεν είχα 
παρατήσει τότε τις σπουδές, τώρα θα ήµουν επιστήµονας (γ) έχουν | 
έχουσι γνώσιν οι φύλακες (εχουσιν γνώσιν οί φύλακες) για περι-
πτώσεις στις οποίες οι αρµόδιοι, οι επιφορτισµένοι µε ένα καθήκον 
έχουν λάβει τα µέτρα τους, είναι προετοιµασµένοι και ξέρουν πώς 
πρέπει να ενεργήσουν: στις φήµες για ενδεχόµενο πραξικόπηµα η 
υπεύθυνη ηγεσία απαντά: ~! (δ) σαράντα πέντε Γιάννηδες ενός κο-
κόρου γνώση βλ. λ. κόκορας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνωρίζω, γνωστικός, ειδη-
σεογραφία, εµπειρογνώµονας, ενόραση. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. γνώσις < *gnö-ti- < o *gnö- | gno- (για τη διτυπία βλ. κ. 
γνώµη), από δισύλλ. I.E. ρίζα *gene- «γνωρίζω, ξέρω», πβ. σανσκρ. 
janati «γνωρίζει», λατ. nobilis «γνωστός, ευγενής», γαλλ. connaissance 
«γνώση», ισπ. conocimiento, γερµ. Kunst «τέχνη», kennen «γνωρίζω» 

κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γι-γνώ-σκω, γνώ-µη, γνώ-µων, γνωρ-ίζω, ά-γνο-ια 
κ.ά. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι εξής φρ. και συνταγµατικές κατα-
σκευές: φέρω εις γνώσιν (σας) (< γαλλ. porter a votre connaissance), 
λαµβάνω γνώσιν (< γαλλ. prendre connaissance), εν γνώσει µου (< 
γαλλ. à mon escient), (περι)ήλθε εις γνώσιν µου (< αγγλ. it came to my 
knowledge)]. 

γνωσιολογία (η) [1879] ΦΙΛΟΣ, Ο κλάδος που µελετά θέµατα σχετικά 
µε τη γνώση και ειδικότερα τις δυνατότητες, την πηγή και το αντι-
κείµενο της. — γνωσιολόγος (ο/η) [1889], γνωσιολογικός, -ή, -ό 
[1890], γνωσιολογικ-ά /-ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία, φρα-
σεολογία. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. epistemology, το οποίο µερικές φο-
ρές αποδίδεται εσφαλµένα ως επιστηµολογία]. 

γνωστής (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, γνώστρια (η) {γνωστριών} (+γεν.) 
πρόσωπο που κατέχω ένα ζήτηµα, που έχει βαθιά γνώση ενός θέµα-
τος: είναι µεγάλος ~ τής γυναικείας ψυχολογίας || βαθύς ~ τού Μπαχ 
ΣΥΝ. ειδήµονας, (λόγ.) επαΐων ANT. ανίδεος. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < γνώ-σ-της < αρχ. θ. γνω- τού ρ. γι-γνώ-σκω, βλ. κ. γνώ-
ση, γνωστός]. 

γνωστικισµός (ο) [1872] ΘΡΗΣΚ. φιλοσοφικοθρησκευτική κίνηση των 
πρώτων χριστιανικών χρόνων, προϊόν τού θρησκευτικού συγκρητι-
σµού, που δεν δεχόταν την πραγµατική αλλά τη φαινοµενική εναν-
θρώπηση τού θεού στον Ιησού Χριστό και έδινε έµφαση στη γνώση 
ως εσωτερική εµπειρία εις βάρος τής πίστης. — γνωσπκιστής (ο), 
γνωστικίστρια (η), γνωστικιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. gnosticisme]. 

γνωστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τη γνώση: ~ 
διαδικασία | δύναµη | ενδιαφέρον | ικανότητα || ~ ρήµατα (τα ρήµατα 
που έχουν την έννοια τής γνώσης, π.χ. ξέρω, γνωρίζω, µαθαίνω κ.λπ.) 
|| εµπλουτίζει τις γνώσεις του σε νέα ~ αντικείµενα- (καθηµ.) 2. (για 
πρόσ.) αυτός που διακρίνεται από λογική και σύνεση: πάντα µε-
τρηµένος και ~, απέφευγε τις ακρότητες και τις υπερβολές ΣΥΝ. συ-
νετός, µυαλωµένος, φρόνιµος, εχέφρων, σώφρων ΑΝΤ. απερίσκεπτος, 
άτακτος, άµυαλος 3. (συνεκδ. για πρόσ.) αυτός που οι νοητικές του 
λειτουργίες δεν έχουν διαταραχθεί, που διατηρεί τη συνοχή τής σκέ-
ψης του: καιρός να ξεχωρίσουν οι τρελοί από τους ~ ΣΥΝ. λογικός 
ΑΝΤ. παλαβός, παράφρων, τρελός · 4. γνωστικός (ο), γνωστική (η) 
οπαδός τού γνωστικισµού (βλ.λ.). — γνωσπκ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βιωµατικός. 

γνωστικός (cognitive). Με την εξέλιξη που έχουν πάρει οι σπουδές 
που αφορούν στη γνώση (cognitive studies), στο πώς γνωρίζουµε 
τον κόσµο γύρω µας, πώς η εµπειρική πληροφορία από τις αισθή-
σεις µας µετατρέπεται νοητικά σε γνώση, πώς γνωρίζουµε τη 
γλώσσα, το σηµειακό σύστηµα µε το οποίο µιλάµε για τον κόσµο 
και µαθαίνουµε τον κόσµο κ.τ.ό., επέδωσε και η χρήση τού επιθ. 
γνωστικός, για να δηλώνει ό,τι το αγγλ. cognitive. Χρησιµοποιείται 
στην ψυχολογία, τη γλωσσολογία, την πληροφορική και τη γνω-
στική επιστήµη (cognitive science). Ιδιαίτερα στη γλώσσα χρησι-
µοποιείται συχνά, για να γίνει αντιδιαστολή µεταξύ γνωστικής 
σηµασίας (cognitive meaning) και βιωµατικής σηµασίας (emotive 
meaning), ήτοι µεταξύ τής βασικής, κεντρικής, αντικειµενικής (ή 
«λογικής», όπως επίσης χαρακτηρίζεται) σηµασίας και τής προ-
σωπικής, υποκειµενικής, σχολιασµένης και εξατοµικευµένης 
πλευράς τής σηµασίας, που προσλαµβάνει σε κάθε άτοµο σύµφω-
να µε τα βιώµατα, τις εµπειρίες, την ψυχοσύνθεση και τη στάση 
του στον κόσµο τής πραγµατικότητας. Η γνωστική ψυχολογία 
(cognitive psychology), εξάλλου, ασχολείται συστηµατικά µε τη θε-
ωρία τής γνώσης, όχι τόσο ως προς την υφή και την αντικειµενι-
κότητα τής γνώσης (που απασχολεί τη γνωσιολογία, κλάδο τής φι-
λοσοφίας}, όσο ως προς τη διαδικασία απόκτησης των γνώσεων 
µέσα από τη νόηση τού ανθρώπου. Τέλος, το γνωστικό τής ψυχής 
χρησιµοποιήθηκε ως συνώνυµο τού «λογικό», για να αντιπαρατε-
θεί προς το θυµικό (τα συναισθήµατα) τού εσωτερικού κόσµου τού 
ανθρώπου, αντίθεση η οποία αντιστοιχεί προς την προαναφερθείσα 
διάκριση γνωστικής (ή λογικής) και βιωµατικής (ή συναισθη-
µατικής | υποκειµενικής) σηµασίας. 

γνωστοποιώ ρ. µετβ. [1851] {γνωστοποιείς... | γνωστοποί-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} καθιστώ (κάτι) γνωστό: µας γνωστοποίησε τον αρ-
ραβώνα της || σας γνωστοποιούµε ότι η αίτηση σας θα συζητηθεί αύ-
ριο ΣΥΝ. κοινοποιώ, ανακοινώνω, δηµοσιεύω. — γνωστοποίηση (η) 
[1856]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδοποιώ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. faire 
connaître]. 

γνωστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει ήδη κατακτηθεί ως γνώση, ως πλη-
ροφορία: τα γεγονότα είναι ~ και δεν χρειάζεται να µας τα ξαναθυ-
µίζετε- ΦΡ. (λόγ.) ως γνωστό(ν) όπως είναι γνωστό, όπως όλοι ξέρουν. 
η οικονοµία αυτής τής χώρας, ~, διέρχεται κρίση 2. αυτός που τον 
γνωρίζουν πολλοί, που είναι εύκολα αναγνωρίσιµος και ανακλήσι-
µος στη µνήµη: είναι γνωστοί αυτοί που προκαλούν τα επεισόδια || 
έγινε ~ µε τη δεύτερη ταινία του || η ~ φωνή που συγκλόνιζε τα πλήθη 
|| ο Ηρόδοτος, - και ως «ο πατέρας τής Ιστορίας» ΣΥΝ. γνώριµος, 
διάσηµος· ΦΡ. γνωστός και µη εξαιρετέος (συνήθ. ειρων.) πασίγνω-
στος· συνήθ. για γνωστά δηµόσια πρόσωπα, τα οποία τα συναντά συ-
χνά κανείς σε εκδηλώσεις: στη δεξίωση ήταν και ο κ. Χ, ~! 3. γνω-
στός (ο), γνωστή (η) (+µου, σου...) αυτός µε τον οποίο έχει κανείς 
σχέση γνωριµίας: συνάντησα έναν - µου || έχω πάρα πολλούς ~, αλλά 
κανένα φίλο ΣΥΝ. γνωριµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< γνω-τός (το -σ- κατ' αναλογίαν προς το αρχ. γνωστήρ «γνώστης») < 
*gnö- | *gno- (για τη διτυπία βλ. λ. γνώµη) µεταπτωτ. 



γόβα 432 γονατίζω 
 

βαθµ. τού I.E. *genê- «γνωρίζω, ξέρω», πβ. σανσκρ. jnâtâ- «γνωστός», 
λατ. nötus, γαλλ. connu «γνωστός» (< λατ. cognitus), ιταλ. cognito, αγ-
γλ. acquaint «εξοικειώνω» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γι-γνώ-σκω, γνώ-µη, γνώ-
σις (-η), γνωρ-ίζω, ä-γνο-ια, άνα-γνώ-σ-της κ.ά. Από τυπικές φρ. των 
συµβολαίων προήλθε η φρ. γνωστός και µη εξαιρετέος, αφού ο συµ-
βολαιογράφος δηλώνει ότι ενώπιον του προσήλθαν λ.χ. ο πωλητής 
και ο αγοραστής, οι οποίοι είναι γνωστοί και µη εξαιρετέοι εκ τού 
νόµου, δηλ. δεν υπόκεινται σε δικαστική αντίληψη ούτε είναι ανίκα-
νοι προς δικαιοπραξία]. 

γόβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) κλασικό, κλειστό γυναικείο παπούτσι: ψη-
λοτάκουνη ~ || ~ στιλέτο. — (υποκ.) γοβάκι (το) κ. γοβίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. goba]. 

γογγύζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {γόγγυξα} βγάζω βαθύ ήχο πόνου (σωµατι-
κού ή ψυχικού) ή δυσφορίας, βογγώ: ο τραυµατίας γόγγυζε από τον 
TTÓVOJI κάνει όλες τις βαριές εργασίες χωρίς να γογγύζει. 

γογγυλι (το) {γογγυλ-ιού | -ιών) 1. η εδώδιµη σαρκώδης ρίζα (λευκή 
ή κίτρινη) των φυτών 2. καθένα από τα φυτά που έχουν τέτοια ρίζα. 
Επίσης γογγύλη (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γογγύλιν, υποκ. τού µτγν. γογγύλη < αρχ. γογγύλος 
«στρογγυλός» < I.E. *gong- | *geng-, πβ. λατ. gingira «ούλο», αρχ. νορβ. 
kokkr «όγκος», γερµ. Kanker κ.ά.]. 

γογγυσµός (ο) 1. ο βαθύς, άναρθρος ήχος που εκφράζει πόνο (σω-
µατικό ή ψυχικό): ~ τού αρρώστου | τού τραυµατία ΣΥΝ. µουγγρητό, 
βογγητό 2. (µτφ.) η έκφραση έντονης δυσφορίας και αντίθεσης, το 
βαθύ παράπονο για δυσβάσταχτη κατάσταση: ο ~ σιγά-σιγά γινόταν 
επανάσταση! Επίσης γογγητό (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, -ίζω. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < γογγύζω, αβεβ. ετύµου, ηχοµιµητική λ., που ίσως συνδ. µε το ρ. 
γαγγαίνω «γελώ, εµπαίζω»]. 

Γ.Ο.∆. (η) Γερµανική Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Bundesrepublik Deutschland]. 

γοερός, -ή (λόγ. -ά), -ό (για θρήνο) ηχηρός και έντονα θρηνητικός: το 
παιδί ξέσπασε σε ~ λυγµούς || ~ κλάµα | παρακάλια | θρήνος ΣΥΝ. δυ-
νατός, θρηνητικός. — γοερ-ά | -ως [µεσν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
γόος «θρήνος, σπαραγµός» (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ερόςΐ 

γοερός - κραυγαλέος. Η λ. γοερός χρησιµοποιείται µερικές φορές 
λανθασµένα αντί τού κραυγαλέος, από το οποίο διαφέρει σηµα-
σιολογικούς. ∆εν είναι σωστό να πούµε γοερά αντίθεση ή µε γοερό 
τρόπο αντί «κραυγαλέα ή έντονη αντίθεση» ή «µε κραυγαλέο ή 
έντονο τρόπο» κ.τ.ό. Γοερός σηµαίνει «έντονα θρηνητικός» και 
χρησιµοποιείται για κραυγές θρήνου, για µεγάλο θρήνο. ∆εν µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί µε γενική σηµ. «έντονος, δυνατός» ή και 
«κραυγαλέος». Η εντύπωση αυτή γεννήθηκε πιθανόν από παρερ-
µηνεία (λαϊκή ερµηνεία) των λόγων τού γνωστού τροπαρίου τής 
Μ. Πέµπτης: «Σήµερον σε θεωρούσα, ή αµεµπτος Παρθένος έν 
Σταυρώ, Λόγε, άναρτώµενον, όδυροµένη µητρφα σπλάγχνα, έτέ-
τρωτο την καρδίαν πικρώς- και στενάζουσα όδυνηρώς εκ βάθους 
ψυχής, παρειάς συν θριξι καταξαίνουσα, κατετρύχετο- διό και τό 
στήθος τύπτουσα, άνέκραζε γοερώς Οίµοι, θείον τέκνον! Οίµοι, τό 
φως του κόσµου [...]». 

γόης (ο) {γό-ητες κ. -ηδες, -ήτων}, γόησσα (η) [1869] {γοησσών} 1. 
πρόσωπο που ασκεί γοητεία, που συναρπάζει τους άλλους: Μην τον 
βλέπεις τώρα που γέρασε! Στα νιάτα του ήταν µεγάλος ~ || ακατα-
µάχητος - 2. πρόσωπο που επιδρά υπνωτιστικά στη βούληση των άλ-
λων: ~ φιδιών ΣΥΝ. γητευτής. Επίσης γόητας [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρασύρω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γοώ «βγάζω κραυγή πόνου, θρηνώ» < *γοF-άω < I.E. 
*gwou- «κραυγάζω, θορυβώ», πβ. αρχ. γερµ. gi-kewen «ονοµάζω», αρχ. 
αγγλ. degan, ίσως και σανσκρ. jó-gu-ve «φωνάζω δυνατά» κ.ά. Στην 
Αρχ. η λ. γόης σήµαινε κυρ. τον µάγο, ο οποίος προσπαθεί να σαγη-
νεύσει το θύµα του ή να επικαλεστεί ένα πνεύµα µε κραυγές και 
θρήνους. Η λ. χρησιµοποιείται µε ιδιαιτέρως αρνητικό περιεχόµενο 
στην Κ.∆., Β' Τιµόθ. 3, 13: πονηροί δε άνθρωποι και γόητες προκό-
ψουσιν επί το χείρον... Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

γοητεία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιαίτερη δύναµη που εκπέµπει η οµορ-
φιά, η ακτινοβολία προσώπου ή πράγµατος και η έλξη που προκαλεί: 
της προσέδιδαν µεγάλη ~ τα µαύρα εκφραστικά της µάτια || οι γκρίζοι 
κρόταφοι χαρίζουν ~ || υποκύπτω στη ~ κάποιου || η ~ τής εξουσίας 
ΣΥΝ. σαγήνη 2. (συνεκδ.) κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα που 
χαρίζει αυτή τη δύναµη: το εκτυφλωτικό λευκό είναι η ~ των Κυκλά-
δων! ΣΥΝ. θέλγητρο 3. (σπάν.) η πράξη που θεωρείται µαγική, που επι-
δρά στη βούληση των άλλων ΣΥΝ. γητειά, µάγεµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίγλη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µαγεία, σαγήνη», < γόης (βλ.λ.)]. 

γοητευτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που µε τα προσόντα του (οµορφιά, 
εξυπνάδα, στυλ) γοητεύει τους άλλους: είναι ένας ιδιαίτερα - άν-
θρωπος || µια νεαρή µε ~ παρουσία || διαθέτει - φωνή || ~ βιβλίο | οµι-
λητής. — γοητευτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

γοητεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {γοήτ-ευσα (λαϊκ. -εψα), -εύθηκα (καθηµ. -εύ-
τηκα), -ευµένος} 1. ασκώ γοητεία σε (κάποιον), υποτάσσω στη γοη-
τεία µου: γοήτευε πάντα όσους τον γνώριζαν ΣΥΝ. θέλγω, σαγηνεύω 
2. γοητευµένος! (γαλλ. enchanté) ως φιλοφρόνηση, όταν πρωτογνω-
ρίζει κάποιος µια γυναίκα και συνήθ. προχωρεί σε χειροφίληµα. 

γόητρο (το) [1888] {γοήτρου | χωρ. πληθ.} η φήµη, η ακτινοβολία που 
εκπορεύεται από επιτυχία, επίτευγµα, αξίωµα ή άλλο τιµητικό γνώ-
ρισµα: το - του κλονίστηκε | επλήγη ανεπανόρθωτα από τις πρόσφα-
τες κυβερνητικές ανακατατάξεις || αγώνας χωρίς βαθµολογικό ενδια-
φέρον οι οµάδες παίζουν µόνο για το ~ ΣΥΝ. αίγλη, κύρος, πρεστίζ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίγλη. 

[ΕΤΥΜ_. < γόης + -τρο, κατά τα θέλγητρο, φόβητρο]. 
Γ.Ο.Κ. (ο) Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός. 
Γολγοθάς (ο) 1. λόφος τής Ιερουσαλήµ, που από τους Ευαγγελιστές 
µαρτυρείται ως τόπος σταυρώσεως των καταδικασµένων σε θάνατο, 
όπου σταυρώθηκε και ο Ιησούς Χριστός 2. (µτφ. ως προσηγορικό) κάθε 
πορεία µεγάλου πόνου ή εξευτελισµού: όλη της η ζωή ήταν ένας 
ατέλειωτος ~. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Γολγοθάς < αραµ. Golgoltâ < εβρ. Gulgoltâ «κρανίο», 
πβ. Κ.∆. Ματθ. 27, 33: ...έλθόντες εις τόπον λεγόµενον Γολγοθά, δ 
εστίν Κρανίου Τόπος (= εβρ. Gulgolét) λεγόµενος]. 

γολέτα (η) {γολετών} ΝΑΥΤ. ιστιοφόρο που διαθέτει πρωραίο και κε-
ντρικό ιστό και πρωραία και πρυµναία πανιά ΣΥΝ. (επίσ.) ηµιολία. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. goleta < γαλλ. goélette < κελτ. gwelan «γλάρος»]. 

Γολιάo (ο) {άκλ.} 1. Π.∆. ο Φιλισταίος γίγαντας, τον οποίο σκότωσε ο 
∆αβίδ µε πέτρα που του έριξε µε σφεντόνα 2. (µετωνυµ.) (α) ο γιγα-
ντόσωµος (βλ. ∆αβίδ και Γολιάθ, λ. ∆αβίδ) (β) άµυαλος µε κτηνώδη 
δύναµη. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Goljâth, αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη Γαo (Gath), 
µία από τις πέντε φιλισταϊκές πόλεις, από την οποία καταγόταν ο Γο-
λιάθ]. 

γόµα (η) → γόµµα 
γόµα λάκα (η) → γοµµαλάκα 
γοµάρα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η γαϊδούρα 2. (µτφ.-

υβριστ.) γυναίκα παχιά ή άξεστη, αναίσθητη. 
γοµάρι (το) {γοµαρ-ιού | -ιών} 1. (σπάν.) το φορτίο που φορτώνεται σε 

ζώο: τρία - ξύλα ΣΥΝ. φορτίο 2. (συνεκδ.) ο γάιδαρος ή το µουλάρι· 
(γενικότ.) το µεγαλόσωµο ζώο· (µτφ.-µειωτ.) 3. ο µεγαλόσωµος άν-
θρωπος 4. άνθρωπος χωρίς αγωγή και ευαισθησία· ΦΡ. γοµάρι ξεκα-
τιίστρωτο (εµφατ.) για άξεστο και χωρίς ευαισθησία άνθρωπο ΣΥΝ. 
γαϊδούρι ξεσαµάρωτο. — (υποκ.) γοµαράκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
γοµάριον, υποκ. τού αρχ. γόµος «φορτίο» < γέµω «γεµίζω»]. 

γόµµα (η) (σχολ. ορθ. γόµα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κοµµάτι από καου-
τσούκ επεξεργασµένο και τυποποιηµένο, που διατίθεται στο εµπόριο 
σε µεγάλη ποικιλία για το σβήσιµο γραπτών από µελάνι ή µολύβι 
ΣΥΝ. γοµµολάστιχα, σβηστήρας, σβηστήρι 2. κόλλα ή κολλώδης επι-
κάλυψη από κόµµι. — (υποκ.) γοµµίτσα κ. γοµµούλα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. gomma < λατ. gummi < αρχ. 
κόµµι (βλ.λ.)]. 

γοµµαλάκα (η) 1. ρητίνη που βρίσκεται σε κλαδιά δέντρων τής ΝΑ. 
Ασίας και κυκλοφορεί στο εµπόριο σε φύλλα και χρησιµοποιείται 
για την κατασκευή βερνικιών 2. το βερνίκι που κατασκευάζεται δια-
λύοντας το παραπάνω υλικό σε οινόπνευµα ή παρόµοιο διαλυτικό. 
[ΕΤΥΜ- < ιταλ. gomma lacca]. 

γοµµολάστιχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επεξεργασµένο κοµµάτι καου-
τσούκ, που χρησιµοποιείται για να σβηστεί κάτι που έχει γραφτεί µε 
µελάνι ή µολύβι ΣΥΝ. γόµµα, σβηστήρας. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. 
gomma elastica, βλ. λ. γόµµα, ελαστικός]. 

Γόµορρα (τα) → Σόδοµα και Γόµορρα 
γόµος (ο) (διαλεκτ.) 1. οτιδήποτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως γέµι-

σµα: ~ φαγητού | όπλου | κλινοστρωµάτων | µαξιλαριών ΣΥΝ. γέµιση 
2. κάθε είδους φορτίο (για υποζύγια ή πλοία) ΣΥΝ. φορτίο, βάρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γέµω «γεµίζω»]. 

γοµφίος (ο) καθένα από τα δόντια µε στρογγυλεµένη ή επίπεδη επι-
φάνεια, που χρησιµεύουν στο µάσηµα τής τροφής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
γοµφίος (ενν. οδούς) < γόµφος (βλ.λ.)]. 

γόµφος (ο) (αρχαιοπρ.) το καρφί. [ΕΤΥΜ αρχ. < *gombh-, ετεροιωµ. 
βαθµ. τού I.E. *gembh- «δαγκώνω», πβ. σανσκρ. jâmbhah «δόντι», αρχ. 
γερµ. kamb «χτένα» (που έχει δηλ. δόντια), αγγλ. comb, γερµ. Kamm 
κ.ά.]. 

γόµφωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) 1. η σύνδεση µε 
γόµφους (βλ.λ.) 2. ΑΝΑΤ. είδος συνάρθρωσης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
γόµφωσις < αρχ. γοµφώ (-όω) < γόµφος (βλ.λ.)]. 

γοµώνω ρ. µετβ. {γόµω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (για όπλα) βάζω µέσα 
σφαίρα, τοποθετώ την απαιτούµενη ποσότητα εκρηκτικής ύλης ΣΥΝ. 
γεµίζω 2. γεµίζω σκεύος ή άνοιγµα (σε φαγητό), κυρ. στοιβάζοντας 
µείγµα διαφόρων υλικών. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. γοµώ (-όω) «γεµίζω, φορτώνω» < αρχ. γόµος «φορτίο» 
< γέµω «γεµίζω». Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. charger]. 

γόµωση (η) [1871] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (για όπλα) το γέ-
µισµα µε εκρηκτική ύλη 2. η εκρηκτική ύλη που απαιτείται για το γέ-
µισµα όπλου. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. γόµωσις < γοµώ (-όω) (βλ. λ. γοµώνω). Οι σηµερινές 
σηµ. αποδίδουν το γαλλ. charge]. 

γοµωτήρας (ο) όργανο για τη γόµωση (όπλου). [ΕΤΥΜ- < γοµώνω + 
παραγ. επίθηµα -τήρας, απόδ. τού γαλλ. chargeur]. 

γόνα (το) → γόνατο 
γονάδα (η) ΒΙΟΛ.-ΦΥΣΙΟΛ. (συνήθ. στον πληθ.) αδένας που παράγει τα 

αναπαραγωγικά κύτταρα των ζώων οι όρχεις είναι οι αρσενικές γο-
νάδες και οι ωοθήκες οι θηλυκές. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gonade (< αρχ. γονή «το σύνολο 
των απογόνων»)]. 

γοναδοτροπινη (η) ΦΥΣΙΟΛ. ορµόνη τής υπόφυσης που κινητοποιεί 
τους γεννητικούς αδένες για την έκκριση των ορµονών τους. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. gonadotrop(h)in]. 

γονατιά (η) χτύπηµα µε το γόνατο. 
γονατίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µτγν.] {γονάτισ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. 

λυγίζω το ένα ή και τα δύο πόδια, ώστε να ακουµπώ µε το γόνατο 
στο έδαφος: γονάτισε µπροστά στο εικονοστάσι και άρχισε να προ-
σεύχεται- (µτφ.) 2. υποκλίνοµαι εκφράζοντας θαυµασµό ή σεβασµό: ~ 



γονατιστός 433 -γόνος1 
 

µπροστά στη γυναικεία οµορφιά! || ~ ευλαβικά µπροστά στον Θεό 3. λυγίζω, 
κλονίζοµαι αδυνατώντας να αντεπεξέλθω, φθάνω στην ταπείνωση, την 
εξάντληση: οι πρόσφυγες είχαν γονατίσει από την πείνα και τις κακουχίες ΣΥΝ. 
καταβάλλοµαι, ηττώµαι ♦ (µετβ.) 4. κάνω (κάποιον) να προσπέσει στα γόνατα 
5. (συνήθ. µτφ.) οδηγώ στην εξάντληση ή την ταπείνωση, στην εξαθλίωση: η 
οικονοµική κρίση γονάτισε πολλές επιχειρήσεις || η αρρώστια δεν τον γονάτισε 
ακόµα, κρατάει γερά ΣΥΝ. καταβάλλω, νικώ. — γονάτισµα (το) [µτγν.]. 
γονατιστός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει γονατίσει: την ικέτευε ~. 
— γονατιστά επίρρ. [µεσν.].  
γόνατο (το) {γονάτ-ου | -ων} 1. η άρθρωση τού ανθρώπινου ποδιού µεταξύ 

µηρού και κνήµης, που επιτρέπει στο πόδι να λυγίζει· ΦΡ. πέφτω στα γόνατα 
(εµφατ.) παίρνω θέση ικεσίας, ικετεύω: τον θερµο-παρακάλεσα, έπεσα στα 
γόνατα, αλλά αυτός τίποτα· ανένδοτος! 2. (γενικότ.) η κεντρική περιοχή τού 
ποδιού ανάµεσα στον µηρό και στη γάµπα: η φούστα σταµατούσε περίπου στο 
~ || παίρνω το παιδί στα ~ µου || παίζω το µωρό στα ~ µου (πάνω στα γόνατα 
µου)· ΦΡ. (µτφ.) (α) λύνονται | κόβονται τα γόνατα (κάποιου) (γούνατά τίνος 
λύειν, Όµηρος) για περιπτώσεις µεγάλης και καταλυτικής συγκίνησης ή 
κλονισµού (συνήθ. από είδηση απρόσµενη ή δυσάρεστη): µου κόπηκαν τα 
γόνατα απ' την τροµάρα (β) (γραµµένος) στο γόνατο | στο πόδι για 
περιπτώσεις που κάτι γίνεται µε µεγάλη προχειρότητα ή βιασύνη: αυτή η 
εργασία φαίνεται πως είναι γραµµένη ~ ΣΥΝ. στο πόδι (γ) µεγαλώνω 
(κάποιον) στα γόνατα µου αναλαµβάνω την επίβλεψη και τη φροντίδα 
(κάποιου) από πολύ µικρή ηλικία: έχει µεγάλο δέσιµο µε την αδελφή της, στα 
δικά της γόνατα µεγάλωσε! 3. (συνεκδ.) (σε παντελόνια) το τµήµα τού 
υφάσµατος που καλύπτει την περιοχή τού γονάτου: το τζιν ξέβαψε στα ~. 
Επίσης (λαϊκ.) γόνα. — (υποκ.) γο-νατάκι (το) (σηµ. 1). 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. γόνατον, από τον πληθ. γόνατα τού αρχ. γόνυ, -ατός, κατά το 
σχήµα πρόβατα - πρόβατο. Το αρχ. γόνυ, γόνατος < *γόνF-ατος < θ. *yovF-, 
ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gen-u- «γόνατο», πβ. σαν-σκρ. jänu, λατ. genu, γαλλ. 
genou, γοτθ. kniu, αγγλ. knee, γερµ. Knie κ.ά. Η συνήθεια που είχαν οι αρχαίοι 
γεννήτορες να δείχνουν ότι αναγνωρίζουν την πατρότητα τού νεογνού 
τοποθετώντας το στα γόνατα τους, οδήγησε στον σχηµατισµό των λατ. genuinus 
«γνήσιος» (< genu «γόνατο»), εξού και ισπ. genuino. Οµόρρ. γων-ία (< *γον-Ρ-
ία). o µεσν. τ. γόνα, από τον πληθ. (τά) γόνατα, όπου η κατάλ. -τα θεωρήθηκε 
άρθρο (κατά το πράγµα - πράγµατα)].  
γόνδολα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µακρόστενη µε ανασηκωµένη πλώρη, αβαθής και 

µε επίπεδο πάτο βάρκα, που χρησιµοποιείται για σύντοµες µετακινήσεις στα 
κανάλια τής Βενετίας και οδηγείται από έναν κωπηλάτη που κινεί το κουπί 
όρθιος πάνω στην πρύµνη. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. gondola, πιθ. < µεσν. 
κοντούρα «µικρό πλοίο που περιέπλεε τις ακτές», θηλ. τού επιθ. κόντουρος < 
κοντός + -ουρος < ούρα]. γονδθλΐέρης (ο) {γονδολιέρηδες} ο κωπηλάτης 
γόνδολας. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. gondoliere].  
γονέας (ο/η) {γον-είς, -έων} 1. ο πατέρας ή η µητέρα παιδιού 2. γονείς (οι) ο 

πατέρας και η µητέρα ενός παιδιού: ενηµέρωση γονέων και κηδεµόνων στο 
σχολείο- ΦΡ. (α) αµαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα βλ. λ. αµαρτία (β) 
(εκφραστ.-λαϊκ.) πείνα και των γονέων για περιπτώσεις πολύ µεγάλης 
φτώχιας και στέρησης: εδώ δεν είχαν να φάνε-! Επίσης (λαϊκ.) γονιός [µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. γονεύς < θ. *gon-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gen-, όπως 
εµφανίζεται στις λ. γεν-νώ, γέν-ος (βλ.λ.). Το µεσν. γονιός < γονεός (< οί 
γονέοι, µεταπλ. τ. από τη γεν. πληθ. γονέων) < αρχ. γονεύς. Η φρ. και των 
γονέων προέρχεται από την επιµνηµόσυνη ακολουθία (µνή-σθητι Κύριε 
αδελφών, πάππων, προπάππων και των γονέων), όπου η τελευταία θέση 
εξασφάλιζε έµφαση].  

γονεϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον γονέα (πβ. λ. γονικός). [ΕΤΥΜ. 
Εσφαλµ. τ. που προέρχεται από απόσπαση τού γονέ- (αντί τού θ. γον-) από το 
ουσ. γον-έας. o κανονικός σχηµατισµός είναι γον-ικός (αρχ.), πβ. κ. εισαγγελ-
έας - εισαγγελ-ικός]. γονεωνυµικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που ονοµάζεται από 
το όνοµα τού γονέα του 2. ΓΛΩΣΣ. γονεωνυµικά (τα) κατηγορία 
µετονοµατικών ουσιαστικών σε -ιδεύς, -όπουλο κ.λπ. που δηλώνουν το νεογνό 
ζώου: λέων - λεοντιδεύς, λύκος - λυκόπουλο, κότα - κοτόπουλο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
γονεύς + -ωνυµικός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αρχ. 
όνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. γονή (η) {χωρ. πληθ.} 1. καθένας από τους 
απογόνους (κάποιου) ΣΥΝ. παιδί, γέννηµα 2. (περιληπτ.) το σύνολο των 
απογόνων (κάποιου): όλοι τους είναι άτιµη φάρα, ~ τού αρχικλέφτη ΣΥΝ. 
γενιά, φύτρα·   ΦΡ. (µτφ.) γονή διαβόλου (για πρόσωπα, γενιές) ο εξαιρετικά 
έξυπνος, πονηρός και πανούργος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. γον-, ετεροιωµ. βαθµ. τής ρίζας γεν- (I.E. *gen-), που απαντά 
και στο ουσ. γέν-ος (βλ.λ.)]. -γονία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό 
θηλυκών ουσιαστικών που σηµαίνουν: 1. γέννηση: αρρενο-γονία, θηλυ-γονία 2. 
δηµιουργία: κοσµο-γονία, ορεο-γονία 3. βιολογική εξέλιξη: φυλο-γονία. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. θεο-γονία, θηλυ-γονία), 
που προέρχεται από τα συνθ. σε -γόνος (βλ.λ.) ή από το µορφολογικό σχήµα 
τους, απαντά δε και σε ελληνογενή ξένα σύνθετα (λ.χ. γαλλ. spermato-gonie)]. 
γονίδιο (το) {γονιδί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. η βασική φυσική µονάδα κλη-
ρονοµικότητας, που περιέχεται στα χρωµοσώµατα, αποτελείται από D.N.A. ή 
R.N.A. (βλ.λ.) και µεταδίδεται κληρονοµικά στον απόγονο, καθορίζοντας τα 
εγγενή χαρακτηριστικά του ΣΥΝ. γόνος. — γονιδια-κός, -ή, -ό, γονιδιακά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. ΙΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. gonidium, 
αγγλ. gene]. 

γονιδίωµα (το) {γονιδιώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ. το σύνολο των γονιδίων 
ενός οργανισµού ΣΥΝ. γένωµα. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Genom, που αποσπάστηκε από το συνθ. Genotvpus 
(βλ. λ. γενότυπος, γένωµα)]. 

γονικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους γονείς: πήρε ~ άδεια από την 
εργασία του 2. αυτός που προέρχεται ή παρέχεται από τους γονείς: το ένα σπίτι 
το έχτισε πρόσφατα- το άλλο είναι το ~ του 3. ΝΟΜ. (α) γονική παροχή η 
µεταβίβαση ακίνητου περιουσιακού στοιχείου από γονέα στο παιδί του µε 
συµβολαιογραφική πράξη (β) γονική µέριµνα βλ. λ. µέριµνα 4. γονικά (τα) (α) 
οι γονείς: πριν παντρευτούν, έπρεπε να του γνωρίσει τα - της (β) η 
κληρονοµηµένη από τους γονείς ακίνητη περιουσία: κάθε λίγο πηγαίνει στο 
χωριό του να επιθεωρήσει τα ~ του. [ΕΤΥΜ. αρ^. < γονή (βλ.λ.)]. 

γονιµοποίηση (η) [1845] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων] 1. ΒΙΟΛ. η ένωση δύο 
ειδικών αναπαραγωγικών κυττάρων (γαµετών) για τον σχηµατισµό ενός 
ζυγωτού, τού πρώτου κυττάρου ενός νέου οργανισµού· η βιολογική λειτουργία 
µε την οποία παράγεται ένας νέος οργανισµός: εξωσωµατική - (βλ. λ. 
εξωσωµατικός) 2. (ειδικότ.) (α) η βιολογική λειτουργία που οδηγεί στην 
παραγωγή καρπών (β) τεχνητή γονιµοποίηση (i) η πρόκληση εγκυµοσύνης µε 
τεχνητά µέσα, κυρ. για την επίτευξη εκλεκτής ράτσας ζώων και τη 
διευκόλυνση τής µαζικής αναπαραγωγής ειδών που αποδίδουν οικονοµικό 
όφελος (ii) ΙΑΤΡ. (για ζευγάρια που αντιµετωπίζουν πρόβληµα τεκνοποίησης) 
µέθοδος γονιµοποίησης (σηµ. 1) µε τεχνητά µέσα που συνίσταται στην 
εισαγωγή σπέρµατος (που προέρχεται από δότη) στον γυναικείο κόλπο ή στην 
κοιλότητα τής µήτρας (σπερµατέγχυση) κατά τις ηµέρες τής ωορρηξίας: δεν 
µπορούσαν να κάνουν παιδί και κατέφυγαν στην ~. — γονιµοποιητικός, -ή, -ό. 

γονιµοποιός, -ός, -ό [1856] αυτός που καθιστά (κάποιον/κάτι) γόνιµο: ~ 
δύναµη | γύρη. 

γονιµοποιώ ρ. µετβ. [1845] {γονιµοποιείς... | γονιµοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. (για ζώα και φυτά) καθιστώ (κάτι) γόνιµο· συντελώ έτσι, ώστε από 
κάτι να γεννηθεί | να παραχθεί κάτι άλλο συνήθ. µέσω τής φυσικής 
διαδικασίας τής αναπαραγωγής: (για γεννητικά κύτταρα αντίθετου φύλου) το 
σπερµατοζωάριο (τού άνδρα) γονιµοποιεί το ωάριο (τής γυναίκας) || η γύρη των 
λουλουδιών γονιµοποιεί τα φυτά ΣΥΝ. (για φυτά) καρποφορώ ΑΝΤ. στειρώνω 
2. (µτφ.) επηρεάζω ή επενεργώ σε (κάτι) µε τρόπο που να λειτουργεί 
δηµιουργικά, να παράγει νέα και πρωτότυπα στοιχεία (στον χώρο τής 
διανόησης, τής τέχνης κ.λπ.): ο Γαλλικός ∆ιαφωτισµός γονιµοποίησε τη σκέψη 
πολλών Ελλήνων λογίων || η επαφή µε διάφορα αισθητικά ρεύµατα γονι-
µοποίησε την καλλιτεχνική φαντασία τού ζωγράφου. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
féconder]. 

γόνιµος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί και αποδίδει καρπούς: ~ χωράφια | εκτάσεις 
| εδάφη ΣΥΝ. εύφορος, καρποφόρος, παραγωγικός ΑΝΤ. άγονος, στείρος- ΦΡ. 
(µτφ.) γόνιµο έδαφος οι ευνοϊκές συνθήκες: στην Αθήνα τού Περικλή οι 
φιλόσοφοι έβρισκαν ~ για να αναπτύξουν τις θεωρίες τους 2. (µτφ.) (α) αυτός 
που ευνοεί τη δηµιουργία ή την απόδοση άφθονων αποτελεσµάτων, που 
προσφέρει πολλά: ~ συνεργασία | προβληµατισµός | κριτική | σταδιοδροµία 
ΣΥΝ. δηµιουργικός, αποτελεσµατικός (β) αυτός που είναι κατάλληλος για 
αναπαραγωγή: µια γυναίκα µπορεί να συλλάβει όταν βρίσκεται στις ~ µέρες της. 
— γό-νψα | γονίµως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γόνος]. 

γόνιµος: συνώνυµα. Οι λέξεις διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τα πεδία 
όπου εµφανίζουν παραγωγικότητα: υλικό, πνευµατικό, κοινωνικό. Το 
γόνιµος έχει την ευρύτερη από όλα σηµασία: γόνιµο έδαφος (ύλη) - γόνιµη 
φαντασία (πνεύµα) - γόνιµη συνεργασία (κοινωνία). Στον αντίποδα 
βρίσκεται το εύφορος, που χρησιµοποιείται µόνο υλικά (εύφορη γη). 
Ενδιαµέσως χρησιµοποιούνται τα: καρποφόρος - για ύλη (καρποφόρα 
δέντρα) και κοινωνικό πεδίο (καρποφόρα συνεργασία | εργασία)- 
δηµιουργικός - στο πνευµατικό και κοινωνικό πεδίο (δηµιουργική σκέψη | 
φαντασία - δηµιουργικός διάλογος | αναζήτηση)- παραγωγικός - στο υλικό 
και κοινωνικό πεδίο (παραγωγικές περιοχές - παραγωγική εργασία | 
επιχείρηση | δυνάµεις). 

γονιµότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού γόνιµου, η ικανότητα 
απόδοσης καρπών ή αναπαραγωγηής: αρχαία θεά τής -2. (µτφ.) η ικανότητα 
για δηµιουργία, για απόδοση ευνοϊκών αποτελεσµάτων: ~ φαντασίας. 

γονιός (ο) → γονέας 
γονόκοκκος (ο) [1894] ΒΙΟΛ.-ΙΑΤΡ. βακτήριο που προκαλεί γονόρροια. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γόνος + κόκκος, < νεολατ. gonococcus]. 
γονόρροια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µεταδοτική, πυώδης φλεγµονή τής 

ουρήθρας ή τού κόλπου, που προκαλείται από βακτηρίδιο ΣΥΝ. βλε-νόρροια, 
γονοκοκκική ουρηθρίτιδα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < γόνος + -ρροια < ρέω]. 

γόνος (ο) (λόγ.) 1. ο απόγονος (συνήθ. οικογένειας µε κύρος): ~ καλής 
οικογενείας || ~ ξεπεσµένης αριστοκρατικής οικογένειας ΣΥΝ. παιδί, τέκνο, 
απόγονος 2. κάθε σπέρµα ικανό να δηµιουργήσει ζωντανό οργανισµό ΣΥΝ. 
σπέρµα, σπόρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. *γον-, ετεροιωµ. βαθµ. τής ρίζας γεν- (I.E. *gen), που 
απαντά και στο ουσ. γέν-ος (βλ.λ.)]. 

-γόνος1 λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που σηµαίνουν την 
καταγωγή ενός προσώπου, τη θέση του στη διαδοχή των γενεών: από-γόνος, 
επί-γονος, πρό-γονος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γενής. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. έπί-γονος, 



-γόνος2 434 γουδοκοπάνισµα 
 

άπό-γονος), που προέρχεται από το θ. γον- τού ρ. γίγνοµαι (παρακ. γέ-γον-α). Βλ. 
κ. γόνος]. -γόνος2, -α (λόγ. -ος), -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων 
και ουσιαστικών (σε ουδ.) που δηλώνουν ότι κάτι παράγει ή προκαλεί κάτι: 
σιελογόνος αδένας || καρκινογόνα τρόφιµα || (κ. ως ουσ.) η χρήση δακρυγόνων 
από την αστυνοµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γενής. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και 
Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. τέκνο-γόνος, µτγν. τερατο-γόνος), που προέρχεται από θ. 
τού ρ. γίγνοµαι (βλ. λ. -γόνος) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους 
(λ.χ. γαλλ. antigène «αντιγόνο» µε εσφαλµ. χρήση τού -gène < -γενής, γαλλ. oo-
gone «ωογόνος» κ.ά.)]. γονότυπος κ. γενότυπος (ο) {γονοτύπ-ου | -ων, -ους} 
ΒΙΟΛ. το σύνολο των γονιδίων που µεταβιβάζονται από τον γονέα και καθορί-
ζουν τα χαρακτηριστικά τού απογόνου.  — γονοτυπικός, -ή, -ό, γονοτυπικά 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. απόδ. τού ελληνογενούς γερµ. Genotyp. Ορθότ. είναι η απόδ. 
γενότυπος]. γονυ (το) {uòvo σε ονοµ. κ. αιτ.} (λόγ.) το γόνατο' κυρ. στη ΦΡ. 
κλίνω το γονυ (επί γόνυ κέκλιται, Αισχύλ. Πέρσαι 931) (α) γονατίζω (β) (µτφ.) 
εκφράζω τον βαθύ µου σεβασµό: ~ στους ένδοξους νεκρούς. [ΕΤΥΜ. apjr;., βλ. 
λ. γόνατο]. γονυκλινης, -ής, -ές {γονυκλιν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) γονυπετής 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < γόνυ «γόνατο» + -κλινής < 
κλίνω]. γονυκλισια (η) [µτγν.] {γονυκλισιών} (λόγ.) το να πέφτει κανείς στα 
γόνατα για ικεσία ή ως ένδειξη ταπεινότητας: τον ικέτευε µε γονυ-κλισίες και 
κλάµατα ΣΥΝ. γονάτισµα.  
γονυπετής, -ής, -ές {γονυπετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται 
πεσµένος στα γόνατα (για ικεσία ή λόγω ταπεινότητας): προσευχήθηκε ~ 
µπροστά στην εικόνα ΣΥΝ. γονυκλινής, γονατιστός 2. αυτός που εκδηλώνεται µε 
γονυκλισία: ~ προσευχή | ικεσία ΣΥΝ. γονυκλινής.   — γονυπετώς επίρρ., 
γονυπετώ ρ. [µτγν.] {-είς...}.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γόνυ «γόνατο» + -πετής < πίπτω (πβ. απρφ. αορ. β' πε-σείν)]. 
γόος (ο) (σπάν.) η θρηνητική και έντονη φωνή που βγάζει κανείς από έντονο 
ψυχικό πόνο, η σπαρακτική κραυγή ΣΥΝ. οιµωγή, οδυρµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
γοώ «βγάζω κραυγή πόνου, θρηνώ» < *γοΡ-άω < I.E. *gwou- «κραυγάζω, 
θορυβώ», πβ. αρχ. γερµ. gi-kewen «ονοµάζω», ίσως σανσκρ. jó-gu-ve «φωνάζω 
δυνατά». Οµόρρ. γό-ης, γο-ερός, γο-ητεία, βο-ώ (βλ.λ.) κ.ά.]. γόπα (η) → γώπα 
Γοργίας (ο) ένας από τους σηµαντικότερους αρχαίους Έλληνες σοφιστές και 

ρήτορες (5ος αι. π.Χ.)· αµφισβητούσε τη γνωστική ικανότητα τού νου και την 
ύπαρξη τού αληθινού, τη θέση τού οποίου έπαιρνε το εύλογο· έδινε σηµασία 
στην εύστοχη εκµετάλλευση τής κατάλληλης ευκαιρίας και στον λόγο του 
έδινε έµφαση στα σχήµατα (γοργίεια σχήµατα). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. γοργός (βλ.λ.), πβ. κ. Λυσ-ίας, Κριτ-ίας, Άγαθ-ίας]. 
γοργό- ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει ταχύτητα: γοργο-τάξιδος, γοργο-
κίνητος, γοργο-φτέρουγος, γοργο-πόδαρος. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. γοργός (βλ.λ.)]. γοργόν (το)ΜθΥΣ. (στη 
βυζαντινή µουσική σηµειογραφία) σηµείο που ανήκει στις «έγχρονες 
υποστάσεις», υποδεικνύει τη διαίρεση τού µουσικού χρόνου σε δύο ίσα 
τµήµατα (ως αποτέλεσµα, µε όρους τής ευρωπαϊκής µουσικής, εάν ο µουσικός 
«χρόνος» αντιστοιχεί στο «τέταρτο», µε τη χρήση τού «γοργού» εκτελούνται 
«όγδοα»). γοργόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. µυθικό θαλασσινό πλάσµα µε 
µορφή γυναίκας από τη µέση και πάνω (κεφάλι, χέρια, κορµός) και ψαριού από 
τη µέση και κάτω (ουρά): στη λαϊκή παράδοση η - εµφανίζεται ως αδελφή τού 
Μεγαλέξαντρου (βλ. κ. λ. βασιλεύω) 2. (συνεκδ.) ακρόπρωρο (βλ.λ.) µε την 
παραπάνω µορφή, που πίστευαν πως προστάτευε το πλοίο από το κακό µάτι. 
[ETYM. < αρχ. Γοργών, από τον πληθ. Γοργόνες (ai) τού ονόµατος Γορ-γώ 
(βλ.λ.), το οποίο δήλωνε ένα τέρας τής ελλην. µυθολ.]. γοργοπόδαρος, -η, -ο 
[µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που µπορεί να τρέχει µε µεγάλη ταχύτητα, που έχει 
γρήγορα πόδια ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) ωκύπους. Γοργοπόταµος (ο) ποταµός τής Α. 
Στερεάς Ελλάδας που πηγάζει από την Οίτη και πριν από τις εκβολές του 
συµβάλλει στον Σπερχειό· γνωστός για την ανατίναξη τής γέφυρας του (ΐ942) 
από τις δυνάµεις τής Εθνικής Αντίστασης, η οποία συνέβαλε στην επιτυχή 
έκβαση τού αγώνα κατά των Γερµανών. γοργός, -ή, -ό (λαϊκ.) γρήγορος, 
σβέλτος: έφυγε µε ~ βήµατα || ~ ρυθµοί ΦΡ. (παροιµ.) το γοργόν και χάριν έχει 
για τη χρησιµότητα τής λήψης ή επικύρωσης αποφάσεων ή τέλεσης πράξεως σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, χωρίς καθυστέρηση: µια και τ'αποφασίσαµε, ας 
υπογράψουµε και τα συµβόλαια- ~! ΣΥΝ. στη βράση κολλάει το σίδερο. — 
γοργά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φοβερός, τροµακτικός», < Γοργώ (βλ.λ.), τέρας τής 
µυθολ., σύµφωνα µε την οποία όποιος την αντίκριζε κατά πρόσωπο γινόταν 
µάρµαρο. Έτσι η λ. γοργός χρησιµοποιήθηκε αρχικώς ως χαρακτηρισµός τού 
βλέµµατος, τής όψης κάποιου, π.χ. «οµµασι γοργός» (Ευριπ. Φοίνισσαι 146), 
«γοργότεροι ίδεϊν» (Ξενοφ. Κύρου Άνάβ. 4.4.3.) κ.ά. Η σηµερινή σηµ. «ταχύς» 
είναι µτγν.]. Γοργώ (η) {-ως κ. -ούς} ΜΥΘΟΛ. η Μέδουσα- µία από τις Γοργόνες 
(οι άλλες Σθενώ και Ευρυάλη)· αντίθετα από τις αδελφές της ήταν θνητή, είχε 
τερατώδη εµφάνιση και µεταµόρφωνε σε πέτρα όποιον την κοίταζε· τη 
σκότωσε ο Περσέας. Επίσης Γοργόνα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., οµόρριζο τού επιθ. γοργός (βλ.λ.), αγν. ετύµου. 
Ορισµένοι ανάγουν τις δύο λ. σε I.E. τ. *gareg- «τροµακτικός, φρικαλέος» 
(πβ. αρχ. ιρλ. garg «άγριος», αρχ. σλαβ. groza «φρίκη») ή τις συνδέουν µε τη 
«γλώσσα» τού Ησυχίου γέργερος- βρόγχος. Καµία από τις προτάσεις δεν 
ευσταθεί], 

γόρδιος δεσµός (ο) 1. ο άλυτος κόµπος που βρισκόταν στο Γόρδιο τής Φρυγίας 
και που, κατά τους χρησµούς, όποιος τον έλυνε θα κατακτούσε όλη την Ασία· 
ο Μ. Αλέξανδρος, αντί να τον λύσει, τον έκοψε µε το σπαθί του 2. (µτφ.) κάθε 
πολύπλοκο και δυσεπίλυτο πρόβληµα, µπερδεµένη κατάσταση: ο ~ τής 
εθνικής οικονοµίας απαιτεί δραστικές λύσεις- ΦΡ. λύνω | κόβω τον γόρδιο 
δεσµό επιλύω τολµηρά και αποφασιστικά ένα περίπλοκο πρόβληµα: 
χρειάζονται τολµηρές αποφάσεις για να λυθεί ο - των σηµερινών αδιεξόδων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Γόρδιον, πόλη τής Φρυγίας, < Γόρδιος, βασιλιάς και ιδρυτής 
τού φρυγικού κράτους, αγν. ετύµου]. 

γορίλλας (ο) {γοριλλών} 1. ο µεγαλύτερος ανθρωποειδής πίθηκος τής Αφρικής· 
βαρύ και δυνατό ζώο µε µαύρο τρίχωµα και δέρµα, πλα-τιούς ώµους, µακριά 
δυνατά χέρια και κοντά πόδια, άτριχο στήθος και πρόσωπο 2. (µτφ.) άνθρωπος 
µε θηριώδη και πρωτόγονη εµφάνιση, που προκαλεί φόβο ή απαρέσκεια στους 
άλλους ΣΥΝ. αγριάνθρω-πος, ουρακοτάγκος 3. (µτφ.-µειωτ.) ο 
σωµατοφύλακας: έχει προσλάβει και δύο ~, για να κάθονται στην είσοδο. — 
(υποκ.) γοριλλάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Γορίλλαι (ai), ονοµασία φυλής δήθεν τριχωτών γυναικών 
(προφανώς πιθήκων) τής Αφρικής, αγν. ετύµου]. 

Γ.Ο.Σ. (οι) Γενικοί Όροι Συναλλαγών όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των 
προτέρων για απροσδιόριστο αριθµό µελλοντικών συµβάσεων (συνήθ. µεταξύ 
προµηθευτών και καταναλωτών). 

γοτθικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Γότθους: -αλφάβητο | 
γράµµα | επιδροµή | επίδραση 2. (για εικαστικές τέχνες, κυρ. αρχιτεκτονική) 
αυτός που σχετίζεται µε την τεχνοτροπία που άνθησε και επικράτησε στη ∆. 
Ευρώπη µεταξύ 1150 και 1500 και χαρακτηρίζεται από περίπλοκη και 
πλούσια διακόσµηση, οξυκόρυφα τόξα, θόλους µε ραβδώσεις και προοδευτική 
εκλέπτυνση και ελάφρυνση τής κατασκευής 3. γοτθικό µυθιστόρηµα το 
µυθιστόρηµα που χαρακτηρίζεται από σκοτεινή, µελαγχολική ή και 
απειλητική ατµόσφαιρα, γεµάτη µυστήριο και γεγονότα που προκαλούν 
φρίκη. 

Γότθος (ο) ΙΣΤ. µέλος γερµανικού λαού, κλάδοι τού οποίου είναι οι Βησιγότθοι 
και οι Οστρογότθοι, γνωστοί για τις συγκρούσεις τους µε τη Ρωµαϊκή 
Αυτοκρατορία και το Βυζάντιο (κατά τους πρώιµους χρόνους τής σύστασης 
του). 
[ΕΙΥ_Μ µεσν. < µτγν. λατ. Gothi < γοτθ. gutös, gutans, αγν. ετύµου. Ανε-
πιβεβαίωτες παραµένουν οι προσπάθειες συνδέσεως µε αρχ. γερµ. got «θεός» 
ή µε ρίζα *gaut- «ρέω»]. 

Γουαδελούπη (η) συστάδα νησιών των Μικρών Αντιλλών στην Καραϊβική 
Θάλασσα, που υπάγεται στη Γαλλία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Guadeloupe, που οφείλεται στον Χρ. Κολόµβο, 
ο οποίος το 1493 έδωσε στα νησιά το όνοµα τού ισπανικού µοναστηριού 
Santa Maria de Guadalupe (ποταµός τής Ισπανίας, < αραβ. wädl «ποταµός» + 
λατ. lupus «λύκος»)]. 

Γουατεµάλα (η) (ισπ. Republica de Guatemala = ∆ηµοκρατία τής Γουατεµάλας) 
κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα την πόλη τής Γουατεµάλας, επίσηµη 
γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το κετζάλ. [ETYM. < ισπ. Guatemala < 
quaütematlan «χώρα τού αετού», λ. των Αζτέκων, ή < uhatzmalha «βουνό µε 
αναβλύζοντα νερά», που θα αναφερόταν στο ηφαίστειο Αγουα (Agua) δίπλα 
στην πρωτεύουσα τής χώρας]. 

γούβα (η) {δύσχρ. γουβών} 1. (λαϊκ.) κάθε µικρό κοίλωµα γήινης επιφάνειας 
ΣΥΝ. λακκούβα, λάκκος 2. (µτφ.-συνήθ. κακόσ.) κατοικηµένη περιοχή που 
βρίσκεται χαµηλότερα από τις γύρω περιοχές: η συνοικία τους ήταν µια ~. — 
(υποκ.) γουβίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. κύβη «κεφάλι» (βλ. κ. κυβίστηση) 
ή < αλβ. guve], 

γουβώνω ρ. αµετβ. {γούβω-σα, -µένος) (λαϊκ.) 1. (για επιφάνειες) σχηµατίζω 
λακκούβα: σ' αυτό το σηµείο γουβώνει ο δρόµος 2. (για νερά) λιµνάζω σε 
λακκούβα: εδώ έχει βαθούλωµα και τα νερά απ'τη βροχή γουβώνουν ΣΥΝ. 
λιµνάζω 3. (µτφ.) βγάζω από κάτι το περιεχόµενο, ώστε να σχηµατιστεί κενό 
που θα το γεµίσω µετά: ~ τις ντοµάτες | τις µελιτζάνες για να µαγειρέψω 
γεµιστά || ~ τη ζύµη, για να τη γεµίσω αµύγδαλα, µαρµελάδα κ.ά. || ~ το χώµα, 
για να φυτέψω λουλούδια. Επίσης γουβιάζω   — γούβωµα κ. γούβιασµα (το). 

Γουδί (το) {Γουδιού} περιοχή τής Αθήνας, γνωστή από το κίνηµα τού 
Στρατιωτικού Συνδέσµου (αποτελούµενου από κατώτερους αξιωµατικούς τής 
Φρουράς των Αθηνών) για την ανανέωση τής πολιτικής ζωής (1909) και από 
την εκτέλεση των έξι καταδικασθέντων ως ενόχων για τη Μικρασιατική 
Καταστροφή (1922). 

γουδί (το) {γουδ-ιού | -ιών} το κοίλο σκεύος από ανθεκτικό υλικό (συνήθ. ξύλο 
ή µέταλλο), που χρησιµεύει για το κοπάνισµα υλικών πριν από τη µαγειρική ή 
ζαχαροπλαστική χρήση τους: κοπάνισε στο - το σκόρδο για τη σκορδαλιά- ΦΡ. 
(λαϊκ.-σκωπτ.) το γουδί το γουδοχέρι (και τον κόπανο στο χέρι) για 
περιπτώσεις άσκοπης, κουραστικής και πεισµατικής επανάληψης λόγων ή 
πράξεων: µια ώρα τού εξηγούσα ότι το είδα µε τα ίδια µου τα µάτια κι αυτός, -, 
να επιµένει ότι το παιδί του δεν έκανε τίποτα ΣΥΝ. τον χαβά του, το βιολί του. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ίγδίον (µε σίγηση τού αρχικού ί- και ανάπτυξη ευφω-νικού -
ου-, πβ. και γουλί < *άγλίον < άγλις), υποκ. τού ιγδις -εως, αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε το αρχ. ίξ, ίκός «είδος εντόµου»]. 

γουδοκοπάνισµα (το) {γουδοκοπανίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. το 
κοπάνισµα υλικών ή καρπών στο γουδί ΣΥΝ. κοπάνισµα 2. (µτφ.) κάθε 
άσκοπη και κουραστική επανάληψη, που θεωρείται ανούσια 
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και βαρετή: το ατελείωτο και στείρο ~ για τους ένδοξους »αρχαίους 
ηµών προγόνους». 

γουδοχέρι (το) {δύσχρ. γουδοχερ-ιού | -ιών} ο κόπανος τού γουδιού, 
το αµβλύ στη µία άκρη όργανο, µε το οποίο λειώνουµε ή κονιορτο-
ποιούµε διάφορα υλικά στο γουδί· ΦΡ. ΤΟ γουδί το γουδοχέρι (και 
τον κόπανο στο χέρι) βλ. λ. γουδί. Επίσης γουδόχερο. 

γουέστερν (το) {άκλ.} ταινία ή µυθιστόρηµα, η υπόθεση τού οποίου 
εκτυλίσσεται στη Β. Αµερική τού προηγούµενου αιώνα και περιλαµ-
βάνει περιπέτειες όπου πρωταγωνιστούν καουµπόηδες, Ινδιάνοι, πα-
ράνοµοι κ.λπ. ΣΥΝ. (λαϊκ.) καουµπόικο· ΦΡ. γουέστερν σπαγκέτι βλ. 
λ. σπαγκέτι. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. western «δυτικός»]. 

Γουιάνα (η) (αγγλ. Co-operative Republic of Guyana = Συνεργατική 
∆ηµοκρατία τής Γουιάνας) κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα 
το Τζώρτζταουν, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολά-
ριο Γουιάνας. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Guyana, λ. ινδιάν., που σηµαίνει «γη των νερών». Κατ' 
άλλη άποψη, το τόπων, προέρχεται από τις ινδιάν. λ. (Γκουαρανί) guai 
«γεννηµένος» + ana «οικογένεια, συγγενολόι», που θα υποδήλωνε 
στενή συγγένεια µεταξύ των µελών τού λαού]. 

γουικέντ (το) {άκλ.} το Σαββατοκύριακο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. week-end «τέλος εβδοµάδας»]. 

Γουινέα (η) (γαλλ. République de Guinée = ∆ηµοκρατία τής Γουινέας) 
κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Κονακρύ, επίσηµη γλώσσα 
τη Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Γουινέας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Guinée < Ghinea, ονοµασία τού αρχ. (8ος αι. π.Χ.) 
αφρικανικού βασιλείου τού ποταµού άνω Νίγηρα, < aginaw «µαύροι 
άνθρωποι» (γλώσσα Τουαρέγκ)]. 

Γουινέα Ισηµερινή (η) → Ισηµερινή Γουινέα 
Γουΐνέα-Μπισαου (η) (πορτ. Republica da Guiné-Bissau = ∆ηµοκρα-

τία τής Γουινέας-Μπισάου) κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα το 
Μπισάου, επίσηµη γλώσσα την Πορτογαλική και νόµισµα το φράγκο 
Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. Guiné-Bissau, βλ. λ. Γουινέα. Η πρωτεύουσα Bissau ανά-
γεται στην ονοµασία των ιθαγενών Bijuga, αγν. ετύµου]. 

γουίντ-σέρφινγκ (το) {άκλ.} ελλην. ιστιοσανίδα, κυµατοδροµία-ΑΘΛ. 
θαλάσσιο άθληµα στο οποίο ο αθλητής ισορροπεί πάνω σε 
ιστιοσανίδα (βλ.λ.) εφοδιασµένη µε εξαιρετικά ευλύγιστο πανί, κα-
τευθύνοντας το σκάφος µε αξιοποίηση τής δύναµης τού αέρα και κα-
τάλληλους χειρισµούς τού πανιού. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. wind surfing < wind «άνεµος» + surfing «κυµατοδρο-
µία»]. 

γουλί (το) {γουλιού | χωρ. γεν. πληθ.} 1. (λαϊκότ.) (α) ο βλαστός των 
χορταρικών και κυρ. το κοτσάνι των λαχανικών ΣΥΝ. µίσχος (β) σκε-
λίδα σκόρδου (γ) αποφλοιωµένος καρπός (π.χ. αµυγδάλου) 2. (συνήθ. 
µτφ.) ξυρισµένο ή πολύ κοντά κουρεµένο κεφάλι, ώστε να φαίνεται 
το δέρµα: τον κούρεψε µε την ψιλή και του 'κάνε το κεφάλι ~ || (ως 
επίρρ.) θα σε κουρέψω ~. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γουλίν < *άγλίον (µε σίγηση τού αρχικού ά- και ανά-
πτυξη ευφωνικού -ου-, πβ. και γουδί < ίγδίον < ϊγδις), υποκ. τού αρχ. 
άγλις «σκελίδα σκόρδου», που συνδ. µε το συνώνυµο γέλγις < *γέλ-
γλις (µε ανοµοίωση). Βλ. κ. γάγγλιο]. 

γουλιά (η) το να ρουφά και να καταπίνει κανείς µικρή ποσότητα 
υγρού, η ρουφηξιά: ένας ειδικός καταλαβαίνει το καλό κρασί µε την 
πρώτη ~! || κατάπιε τον καφέ µε δυο ~ || βιαστική ~· ΦΡ. γουλιά-γου· 
λιά ρουφώντας λίγο-λίγο, µικρές ποσότητες: πίνω το ουίσκι µου ~, για 
να το απολαµβάνω καλύτερα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < γούλα < λατ. gula 
«οισοφάγος»]. 

γουλιανός (ο) µεγάλο σαρκοφάγο ψάρι των γλυκών νερών, το µε-
γαλύτερο στην Ευρώπη, µε χαρακτηριστικά µουστάκια και µεγάλο 
πτερύγιο κάτω από την κοιλιά ώς την ουρά ΣΥΝ. σίλουρος. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. γλάνος (µε ανάπτυξη ευφωνικού -ου- ίσως υπό την επίδραση τού 
ουσ. γουλιά), αγν. ετύµου]. 

γούµενα (η) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) χοντρό σκοινί, καραβόσκοινο, παλαµάρν 
ΦΡ. (παροιµ.) τρώω καράβια µε τις νούµενες τρώω πολύ. [ΕΤΥΜ, < 
παλ. ιταλ. gumena (σύγχρ. gomena), πιθ. < αραβ. gummal (ίδια σηµ.)]. 

γούµενος (ο) → ηγούµενος 
γουµένισσα (η) → ηγουµένη 
γούνα (η) {γουνών} 1. το πλούσιο, µαλακό και παχύ τρίχωµα που κα-

λύπτει το δέρµα ορισµένων θηλαστικών: η γάτα έγλειφε τη - της! || ~ 
αρκούδας | αλεπούς | λύκου | ενυδρίδας | λαγού ΣΥΝ. τρίχωµα 2. (συ-
νεκδ.) το δέρµα συγκεκριµένων ζώων (π.χ. τού βιζόν, τού κάστορα 
κ.λπ.), που καλύπτεται από τέτοιο τρίχωµα και χρησιµοποιείται για 
ενδύµατα ή αξεσουάρ: το παλτό είχε - στο γιακά- ΦΡ. (µτφ.) (α) τής 
γούνας | κάπας µου µανίκι για κάτι εντελώς ξένο και αδιάφορο σε 
µένα, που δεν σχετίζεται άµεσα µε µένα ούτε έχει επιπτώσεις πάνω 
µου: κι αυτός έµενε αδιάφορος, σαν να ήταν όλα αυτά τής γούνας του 
µανίκι (β) έχω ράµµατα για τη γούνα (κάποιου) διαθέτω στοιχεία εις 
βάρος κάποιου ή γνωρίζω πράγµατα που µπορούν να τον εκθέσουν: 
το αρχείο του το τρέµουν όλον έχει, βλέπεις, ράµµατα για τις γούνες 
ολονών (γ) καίω τη γούνα (κάποιου) εκθέτω (κάποιον) δηµοσίως, 
µειώνω (κάποιον), κυρ. ηθικά: του 'κάψε τη γούνα αποκαλύπτοντας 
την ανάµειξη του στο σκάνδαλο! 3. (συνεκδ.) το παλτό που 
κατασκευάζεται από αυτό το επεξεργασµένο δέρµα (και το οποίο θε-
ωρείται σύµβολο πλούτου και πολυτέλειας): µέλη οικολογικών οργα-
νώσεων πέταξαν αβγά στις ~ των κυριών, καθώς προσέρχονταν στην 
επίσηµη εκδήλωση! ΣΥΝ. γουναρικό 4. (συνεκδ.) οποιοδήποτε υλικό ή 
ένδυµα µοιάζει στην κατασκευή του µε φυσικό τρίχωµα: συνθετική | 
οικολογική ~. — (υποκ.) νουνάκι (το) κ. γουνίτσα (η). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. gunna ή < σλαβ. guna, αµφότερα κελτ. προελ.]. 
γουναράς (ο) [µεσν.] {γουναράδες}, γουναρου (η) {γουναρούδες} 

πρόσωπο που εµπορεύεται ή κατασκευάζει γούνες. — γουναράδικο 
(το). 

γουναρική (η) η τέχνη τής κατεργασίας δερµάτων για την κατασκευή 
γουνών. 

γουναρικό (το) 1. ένδυµα ή συµπλήρωµα ενδυµασίας από γούνα: 
έµπορος γουναρικών 2. (περιληπτ.-εκφραστ.) σύνολο γουνών: να δεις 
~ και κακό στη δεξίωση! 

γουνεµπόριο (το) {γουνεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο γούνας ή 
γούνινων ενδυµάτων. — γουνέµπορος (ο). 

γούνινος, -η, -ο (για ένδυµα) 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από 
γούνα: - παλτό | καπέλο 2. νούνινο (το) το γουναρικό (βλ.λ.). 

γουνοποιία (η) {γουνοποιιών} 1. η τέχνη τής κατεργασίας τής γούνας 
για την κατασκευή ενδυµάτων 2. (κατ' επέκτ.) το εργαστήριο ή η βιο-
µηχανία κατασκευής γούνινων ενδυµάτων. — γουνοποιός (ο/η). 

γουόκι-τόκι (το) {άκλ.} καθεµιά από ένα ζεύγος µικρών φορητών συ-
σκευών που επιτρέπει στους κατόχους τους να συνοµιλούν σε µικρή 
απόσταση καθώς περπατούν. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. walkie-talkie]. 

γουόκµαν (το) {άκλ.} µικρό φορητό στερεοφωνικό κασετόφωνο ή ρα-
διοκασετόφωνο, που χρησιµοποιείται µε ακουστικά. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
walkman (< walk «περπατώ» + man «άνθρωπος»), από τη µάρκα 
κατασκευής των πρώτων φορητών ραδιοκασετόφωνων]. 

γουοτεργκέιτ (το) {άκλ.} (στον δηµοσιογραφικό λόγο) κάθε σκάν-
δαλο κρατικής διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας, λ.χ. τηλεφωνικών 
υποκλοπών από την πλευρά τού κράτους: «στη Μαδρίτη η κρίση ξε-
σπά για ένα ~ αλά ισπανικά» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < αµερ. Watergate, ονοµασία τού κτηρίου που στέγαζε τα γρα-
φεία τού αµερ. ∆ηµοκρατικού Κόµµατος, στα οποία έγινε διάρρηξη το 
1972 κατά την προεκλογική περίοδο από ανθρώπους τού Ρεπουµπλι-
κανικού Κόµµατος εν γνώσει τού τότε προέδρου Ρ. Νίξον το -gate ως 
β' συνθ. χρησιµοποιείται έκτοτε για να δηλώσει πολιτικό σκάνδαλο, 
λ.χ. Ιρανγκέιτ (1986) κ.ά.]. 

γουότερ-πόλο (το) {άκλ.} ΑΘΛ. η υδατοσφαίριση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. water polo]. 

γούπατο (το) (λαϊκ.) βαθούλωµα τής επιφάνειας, έκταση εδάφους που 
σχηµατίζει κοίλωµα ΣΥΝ. γούβα. [ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των λ. 
γούβα και πάτος µε απλολογία]. 

γουργουρίζω ρ. αµετβ. {γουργούρισα} 1. (για στοµάχι, έντερα) πα-
ράγω χαρακτηριστικό ήχο λόγω τής µετακίνησης αερίων και υγρών, 
δηλωτικό συνήθ. πείνας ή χώνεψης: γουργουρίζει η κοιλιά του 2. 
(µτφ.-για υγρά) ρέω διακεκοµµένα, ακανόνιστα και µε ανάλογο θό-
ρυβο: το ρυάκι γουργούριζε 3. (κυρ. για ζώα) παράγω σιγανό, παρα-
τεταµένο και διακεκοµµένο ήχο, εκφράζοντας συνήθ. ευχαρίστηση: η 
γάτα γουργούριζε κάθε φορά που τη χάιδευαν || τα περιστέρια γουρ-
γούριζαν ερωτοτροπώντας. — γουργουρισµα κ. γουργουρητό (το). 
[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητική λ. από τον ήχο γουρ-γουρ]. 

γούρι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) 1. η ευνοϊκή τύχη: πόνταρε πάντα στο 
εφτά, γιατί πίστευε πως της έφερνε - ΣΥΝ. καλοτυχία ANT. γρουσου-
ζιά, γκαντεµιά, κακοτυχία 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε πιστεύεται πως 
προµηνύει κάτι ευχάριστο, πως είναι ενδεικτικό καλής τύχης: είναι, 
λένε, - όταν χύνεται ο καφές στο πιατάκι ΣΥΝ. καλό σηµάδι, καλός 
οιωνός· ΦΡ. (α) µου πάει γούρι µου φέρνει καλή τύχη από τη στιγµή 
που το αποκτώ ή (για γεγονότα) µου συµβαίνει: ελπίζει η καινούργια 
δουλειά να του πάει γούρι και στα προσωπικά του || µακάρι να µας 
πάει γούρι αυτή η χρονιά (β) γύρισε το γούρι σε περιπτώσεις που 
κανείς αρχίζει να φαίνεται τυχερός µετά από περιόδους ατυχίας: µε-
τά την τρίτη παρτίδα ~ του και άρχιζε να κερδίζει 3. το µικρό αντι-
κείµενο που πιστεύεται ότι φέρνει καλή τύχη: έχει πάντα µαζί του 
ένα λαγοπόδαρο για ~ || το αρκουδάκι της είναι το - της. — γούρι-
κος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. 
fΕΤΥΜ. < µεσν. άγούρι(ν) < δηµώδ. λατ. agurium < λατ. augurium «(κα-
λός) οιωνός», µε την επίδρ. και τού τουρκ. ugur «τύχη», που ίσως έχει 
την ίδια προέλευση]. 

γουρλήδικος, -η, -ο (για πράγµατα) αυτός που θεωρείται πως φέρνει 
καλή τύχη: ~ δαχτυλίδι | φόρεµα | µέρα | συνάντηση ΣΥΝ. τυχερός, 
ευοίωνος, ευνοϊκός, γούρικος ΑΝΤ. γρουσούζικος, γκαντέµικος, δυσοί-
ωνος. — γουρλήδικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < γουρλήδ(ες) + παραγ. 
επίθηµα -ικος]. 

γουρλής, -ού, -ίδικο {γουρλ-ήδες (θηλ. -ούδες)} (για πρόσ.) αυτός που 
φέρνει καλή τύχη, που είναι γούρικος: είναι λέει πολύ ~, γι'αυτό κάθε 
Πρωτοχρονιά τον καλούν να τους κάνει ποδαρικό ΣΥΝ. καλότυχος, 
γούρικος ΑΝΤ. γρουσούζης, γκαντέµης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. ugurlu, βλ. κ. γούρι]. 

γουρλοµάτης, -α, -ικο [µεσν.] {γουρλοµάτηδες (θηλ. χωρ. γεν. πληθ.)} 
αυτός τού οποίου τα µάτια γουρλώνουν και (συνεκδ.) αυτός που έχει 
έντονο βλέµµα. 

γουρλώνω ρ. µετβ. {γούρλω-σα, -µένος) εντείνω το βλέµµα ανοίγο-
ντας διάπλατα (τα µάτια) (από έκπληξη, φόβο): ξαφνικά αντίκρισε το 
πιστόλι και γούρλωσε τα µάτια του από τρόµο. — γούρλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < *γρουλλώνω < µεσν. γρυλλώνω < αρχ. γρύλλος | γρύλος «γου-
ρούνι»]. γουρλωτός, -ή, -ό (µάτι) που προεξέχει από την κόγχη του. 
γούρνα (η) {γουρνών} (λαϊκ.) 1. φυσικό ή συνήθ. κτιστό κοίλωµα για 
τη συγκέντρωση νερού, που χρησιµοποιούσαν παλαιότερα για το 
πλύσιµο των ρούχων και για άλλες οικιακές εργασίες ΣΥΝ. δεξαµενή 
2. (ειδικότ.) ανάλογη κατασκευή σε ανοιχτό χώρο για συγκέντρωση 
πόσιµου νερού για ζώα. — (υποκ.) γουρνίτσα (η) κ. γουρνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γρώνη «κοιλότητα, βαθούλωµα», παράλλ. τ. τού αρσ. 



γουρούνα 436 Γραικός 
 

γρώνος < *γρωσ-νος < θ. γρωσ-, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τής 
ρίζας *γρεσ- (< I.E. *gres-) «τρώγω, κοµµατιάζω». Βλ. κ. γαστέρα, γάγ-
γραινα]. 

γουρούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) 1. το θηλυκό γουρούνι 2. (µτφ.) 
η πολύ χοντρή ή εξαιρετικά αγενής και σκληρή γυναίκα, που στερεί-
ται ανθρώπινης ευαισθησίας: σαν δεν ντρέπεται η -, να µη δώσει µια 
βοήθεια! ΣΥΝ. σκρόφα · 3. (µτφ.-αργκό) µοτοσυκλέτα χαµηλού ύψους 
µε τρεις µεγάλες χαρακτηριστικές ρόδες µεγάλου πάχους για µεγάλη 
σταθερότητα στη µετακίνηση. — (υποκ.) γουρουνίτσα (η) (σηµ. 1-2). 

γουρουνήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε γουρούνι: ~ µύτη | 
µυρωδιά || (µτφ.) ~ συµπεριφορά (χυδαία, αισχρή). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ι^σιος, χοιρινός. 

γουρούνι (το) {γουρουν-ιού | -ιών} (κοινό όν. και για το αρσ. και το 
θηλ. ζώο) 1. (καθηµ.) ο χοίρος· ΦΡ. (α) (αγοράζω) γουρούνι στο σακί 
(i) για απρόσεκτες αγορές, κατά τις οποίες αγοράζει κανείς κάτι, χω-
ρίς να το έχει δει: αγόρασε ~ έδωσε 5.000.000 για ένα οικόπεδο, χωρίς 
να ξέρει αν ήταν στο σχέδιο πόλεως (ii) (γενικότ.) για επιπόλαια δέ-
σµευση: παντρεύεται έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρει- παίρνει ~ (β) 
(µειωτ.) όλα τα γουρούνια µία µύτη | την ίδια µούρη έχουν όλοι όσοι 
ανήκουν σε συγκεκριµένο χώρο (επαγγελµατικό, πολιτικό, κοινωνικό 
κ.λπ.) έχουν κοινούς τρόπους συµπεριφοράς· συχνά λέγεται από γυ-
ναίκες µειωτ. για τους άνδρες (γ) (εκφραστ.) σαν να σφάζουνε γου-
ρούνι για ήχο ιδιαίτερα διαπεραστικό και δυσάρεστο: Τραγούδι είναι 
αυτό; Αυτό είναι ~! (δ) (παροιµ.) σαπουνίζοντας γουρούνι χάνεις κόπο 
και σαπούνι για τη µαταιότητα κάθε προσπάθειας να διδαχθούν σε 
κάποιον συνήθειες ή ιδιότητες αντίθετες στη φύση του ΣΥΝ. τον 
αράπη κι αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς 2. (µτφ.-υβριστ.) κα-
κός άνθρωπος· κυρ. αυτός που χαρακτηρίζεται από σκληρότητα, απο-
κτηνωµένη συµπεριφορά, απανθρωπιά ή και λαιµαργία, βροµιά, χυ-
δαιότητα, αλλά και υπερβολικό πάχος: όρθιο ~ ΣΥΝ. κτήνος. — 
(υποκ.) γουρουνάκι (το) [µεσν.] (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοιρινός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γουρούνιον < µτγν. *γρώνη, το οποίο απαντά στη 
«γλώσσα» γρωνάδες τού Ησυχίου και σηµαίνει «θηλυκό γουρούνι» 
(στους αρχ. Λάκωνες). Το *γρώ-νη αποτελεί δυσερµήνευτο σχηµατι-
σµό (µε εκφραστ. έκταση) τού αρχ. άκλιτου µορίου γρΰ «τίποτα, µη-
δέν», το οποίο χρησιµοποιήθηκε περιφρονητικά, επειδή το άκουσµα 
του [gru] έµοιαζε µε την κραυγή των χοίρων]. 

γουρούνια (η) (εκφραστ.) η πράξη που ταιριάζει σε άνθρωπο ανήθικο 
ή απολίτιστο. 

γουρουνόπουλο (το) [µεσν.] 1. ο µικρός χοίρος ΣΥΝ. γουρουνάκι 2. 
(συνεκδ.) κρέας γουρουνόπουλου ψηµένο στη σούβλα. 

γουρουνοτόµαρο (το) το δέρµα, το πετσί τού γουρουνιού. 
γουρουνότριχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η τρίχα τού γουρουνιού-

ΦΡ. παρά µία γουρουνότριχα! παρά λίγο! 
γουρουνοτσάρουχο (το) τσαρούχι που κατασκευάζεται από δέρµα 

γουρουνιού. 
γουρσουζεύω ρ. -+ γρουσουζεύω 
γουρσούζης, -α, -ικο → γρουσούζης 
γουρσουζιά (η) -# γρουσουζιά 
Γουστάβος (ο) (παλαιότ. ορθ. Γουσταύος) 1. όνοµα ηγεµόνων τής Ευ-

ρώπης 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Gustave < σουδη. Gustav | Gustaf, πιθ. < 
αρχ. σουηδ. Gaut (όνοµα φυλής ή πάτριας) + stafr «ράβδος»]. 

γουστάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παρατ. γούσταρα κ. γουστάριζα, αόρ. 
γουστάρισα} (αργκό) ♦ (µετβ.) 1. µου αρέσει πολύ, θέλω πολύ (κάποι-
ον/κάτι): άλλαξε κύκλους και δεν γουστάρει πια την παρέα µας || εδώ 
βρίσκεις ό,τι γουστάρει η ψυχή σου! ΣΥΝ. τη βρίσκω 2. αρέσω, είµαι 
επιθυµητός: δεν της γουστάρει πια η παρέα µας | να βγαίνει µαζί µας 
|| κάνω ό,τι µου γουστάρει ♦ 3. (αµετβ.) αισθάνοµαι ικανοποίηση: αν 
δεν γουστάρεις, φύγε- δεν σε κρατά κανείς! || έτσι γουστάρω και δεν 
αλλάζω! || (και ως επιδοκιµαστικό σχόλιο) -Τα 'µαθές; Αύριο δεν έχει 
δουλειά —! ΣΥΝ. τη βρίσκω. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. gustare < gusto]. 

γουστερα κ. γκουστερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) µεγάλη πράσινη 
σαύρα. — (υποκ.) γουστερίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σαύρα. [ΕΤΥΜ. 
< σερβοκρ. gusterj. 

γούστο (το) 1. η αισθητική αντίληψη (κάποιου): δεν µπορώ να σου πω 
εγώ τι θα διαλέξεις- αυτό είναι θέµα προσωπικού ~ || προσωπικό | 
γενικό ~· ΦΡ. είναι τού γούστου µου µου αρέσει, ταιριάζει στην αι-
σθητική µου: αυτή η µουσική δεν ~ 2. γούστα (τα) οι προτιµήσεις, 
ό,τι αποτελεί κριτήριο προσωπικών επιλογών: καθένας µε τα ~ του || 
περίεργα ~ 3. (ειδικότ.) η εξαιρετικά ανεπτυγµένη και καλλιεργηµέ-
νη αισθητική: είναι άνθρωπος µε -■ ποτέ δεν θα φορούσε κάτι αντι-
αισθητικό || κόσµηµα δουλεµένο µε ~! · 4. ό,τι προκαλεί διασκέδαση, 
εύθυµη διάθεση, θυµηδία: Έχει ~ αυτός ο παπαγάλος! Ό,τι ακούει το 
επαναλαµβάνει- ΦΡ. έχει γούστο (i) για ανεπιθύµητο ενδεχόµενο, που 
µόλις αυτή τη στιγµή µάς περνά από το µυαλό: ~ τόση ώρα που τον 
κουτσοµπολεύουµε, αυτός να µας ακούει από το διπλανό γραφείο! 
ΣΥΝ. έχει πλάκα (ii) για κάποιον/κάτι ευχάριστο, διασκεδαστικό: 
ωραίος τύπος, ~ || έχει πολύ γούστο όλη αυτή η κατάσταση 5. (συ-
νεκδ.) η διασκέδαση, η εύθυµη διάθεση, η θυµηδία· ΦΡ. (α) χάριν 
γούστου | για γούστο για λόγους απλής ευχαρίστησης, διασκέδασης: 
µα δεν το εννοούσα στα σοβαρά- έτσι, ~ το είπα! ΣΥΝ. για πλάκα (β) 
κάνω γούστο ψυχαγωγούµαι, βρίσκω διασκεδαστικό: δεν πειράζει κι 
αν δεν πετύχει το σχέδιο- εµείς το γούστο µας το κάναµε µια φορά! || 
~ το µωρό σου, που µαθαίνει να µιλάει! (γ) (λαϊκ.) µη µου χαλάς τα 
γούστα µη µου χαλάς τη διάθεση ή το χατίρι: έλα κι εσύ τώρα, κάνε 
αυτό που θέλει και µην του χαλάς τα γούστα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. γούστο < 
βεν. gusto < λατ. gustus «γεύση»]. 

γουστόζικος, -η, -ο αυτός που προκαλεί ευχαρίστηση, που διασκε- 

δάζει τους άλλους: ~ άνθρωπος | παράσταση ΣΥΝ. διασκεδαστικός. 
Επίσης γουστόζος, -α, -ικο. — γουστόζικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. gustoso + παραγ. επίθηµα -ικος, πβ. κ. σκαµπρόζ-ικος]. 

γουταπέρκα (η) {γουταπερκών} υποκίτρινη ή ανοικτού καστανού 
χρώµατος ουσία, που προέρχεται από αποξήρανση τού γαλακτώδους 
χυµού ορισµένων τροπικών δέντρων, η οποία, όταν θερµαίνεται, γίνε-
ται εύπλαστη και χρησιµοποιείται ως υλικό για τα µπαλάκια τού 
γκολφ, τις σόλες των παπουτσιών, ως µονωτικό υλικό σε καλώδια, 
σωλήνες κ.λπ., στην οδοντιατρική για τα σφραγίσµατα δοντιών κ.α. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gutta-percha (οπτικό δάνειο) < gëtah-përcha (λ. µαλαϊ- 
κή) < getan «χυµός δέντρου» + percha «είδος δέντρου τής Μαλαι-
σίας»]. 

γούτος (ο) (λαϊκ.) το αρσενικό περιστέρι. [ΕΤΥΜ Πιθ. ηχοµιµητ. λ., 
που µάλλον ταυτίζεται µε το µεσν. γούτος «είδος ληκύθου» εξαιτίας 
τής οµοιότητας τού ήχου (κατά την εκροή νερού από τη λήκυθο) µε 
την κραυγή τού πτηνού]. 

γουώκµαν (το) → γουόκµαν 
γοφάρι (το) είδος πελαγήσιου ψαριού µε εύγευστο κρέας. [ΕΤΥΜ. 

µεσν. < µτγν. γοµφάριον, υποκ. τού αρχ. γόµφος (βλ.λ.)]. 
γοφός (ο) {γοφών} ΑΝΑΤ. το τµήµα τού ανθρώπινου σώµατος που βρί-

σκεται γύρω από τον µηρό: τον πονάει ο - του || σ'αυτό τον χορό έχει 
ιδιαίτερη σηµασία η κίνηση των ~ ΣΥΝ. ισχίο. — γοφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γόµφος (βλ.λ.). Η µετακίνηση τού τόνου πιθ. κατά το 
µηρός]. 

Γ.Π.Α. (το) Γεωργικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
γρ. γραµµάριο, γραµµάρια- αλλιώς γραµµ. 
γραβάτα (η) {γραβατών} διακοσµητικό στοιχείο τής ανδρικής κυρ. 

ενδυµασίας (κατά κανόνα τής επίσηµης)· µακρόστενη έγχρωµη λωρί-
δα από µετάξι, βαµβάκι, δέρµα κ.ά., η οποία τυλίγεται γύρω από τον 
λαιµό τού πουκαµίσου και δένεται µε συγκεκριµένο τρόπο (κόµπος), 
ώστε το µεγαλύτερο τµήµα να κρέµεται κατακόρυφα µέχρι το ύψος 
τού παντελονιού ΣΥΝ. λαιµοδέτης. — (υποκ.) γραβατούλα κ. γραβα· 
τίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cravatta < γαλλ. cravate < Cravates «Κροάτες», επειδή οι 
Κροάτες συνήθιζαν να φορούν λωρίδες υφάσµατος ως λαιµοδέτες]. 

γραβατοφορεµένος, -η, -ο αυτός που φοράει γραβάτα η οποία συ-
νήθως δίνει έναν τόνο επισηµότητας στο ντύσιµο. 

γραβατώνοµαι ρ. (εκφραστ.) φοράω γραβάτα για να προσδώσω επι-
σηµότητα ή ύφος στο ντύσιµο µου. 

Γραβιά (η) χωριό στον νοµό Φωκίδας, όπου οι Έλληνες µε αρχηγό τον 
Οδ. Ανδρούτσο νίκησαν τους Τούρκους το 1821. [ΕΤΥΜ. 
Παρεφθαρµένη ονοµασία τής αρχ. κωµόπολης Καρφία (< κάρ-φος), που 
βρισκόταν κοντά]. 

γραβιέρα (η) {δύσχρ. γραβιερών} σκληρό κίτρινο τυρί που παρα-
σκευάζεται στην Ελβετία και τη Γαλλία από αγελαδινό γάλα (ή και 
πρόβειο στην Ελλάδα), µε µικρές οπές στην επιφάνεια του, έντονη 
γεύση και άρωµα, και διατίθεται σε µεγάλα στρογγυλά κεφάλια: ~ 
Κρήτης | ∆ωδώνης. ✈ ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί, κύριος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. groviera < γαλλ. gruyère, από την ελβετική περιοχή 
Gruyère, όπου παράγεται αυτό το είδος τυριού]. 

γραδάρω ρ. µετβ. {γραδάρισα} προσδιορίζω την πυκνότητα υγρού 
(κρασιού, οινοπνεύµατος κ.λπ.) ή το βάθος των υδάτων µε γράδο 
(βλ.λ.): «σ'έστειλ'ο πρώτος τα νερά να πας για να γραδάρεις» (Ν. 
Καββαδίας). [ΕΤΥΜ. < γράδο]. 

γράδο (το) 1. (λαϊκ.) όργανο µέτρησης τής πυκνότητας υγρού ή τού 
βάθους των υδάτων ΣΥΝ. αραιόµετρο, πυκνόµετρο 2. γράδο (τα) ο 
βαθµός πυκνότητας υγρού: τα ~ τού κρασιού ήταν υψηλά. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ιταλ. grado < λατ. gradus «βαθµός»]. 

γραία (η) → γριά 
γραιγολεβάντες (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µεταξύ 

ανατολικού και βορειοανατολικού ανέµου (βλ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. 
(επίσ.) µεσαπηλιώτης. 

γραίγος (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο βορειοανατολικός άνεµος (βλ. κ. λ. 
άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) µέσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < µεσν. γραίγος < βεν. grego < ιταλ. greco (vento) «ελληνικός 
(άνεµος), που πνέει από την Ελλάδα». Βλ. λ. Γραικός]. 

γραιγοτραµουντάνα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µε-
ταξύ βόρειου και βορειοανατολικού ανέµου (βλ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) 
ΣΥΝ. (επίσ.) µεσοβορράς. 

γραΐδιο(ν) {γραϊδί-ου | -ων} (λόγ.) 1.η µικρόσωµη ηλικιωµένη γυναί-
κα, γριούλα 2. (ειρων.) η παράξενη και κακότροπη γριά ΣΥΝ. παλιό-
γρια. [ΕΤΥΜ < αρχ. γραΐδιον, υποκ. τού γραΐς, παράλλ. τ. τού γραία]. 

Γραικός (ο) ο Έλληνας: «εγώ ~ γεννήθηκα, ~ θε να πεθάνω» (δηµοτ. 
τραγ. για τον Αθανάσιο ∆ιάκο) ΣΥΝ. Ρωµιός. — γραικικός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, Έλληνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. εθνωνύµιο, αγν. ετύµου. Σύµφωνα µε την επικρατούσα εκ-
δοχή, Γραικούς ονόµαζαν αρχικά τους Έλληνες τής ∆ωδώνης οι Ιλλυ-
ριοί γείτονες τους, έως ότου επικράτησε η ονοµασία Έλληνες, όπως α-
ναφέρεται σε επιγραφή τού 4ου αι. π.Χ.: «Έλληνες ώνοµάσθησαν το 
πρότερον Γραικοί καλούµενοι». Το ίδιο υποστηρίζει και ο Αριστοτέ-
λης (Μετεωρολογικά 1,352a), αναφέροντας ότι κοντά στη ∆ωδώνη τής 
Ηπείρου «ωκουν οί Σελλοί (µερικοί θεωρούν την ονοµασία ως αυτή 
από την οποία προήλθε ετυµολογικά το Έλληνες) και οί καλούµενοι 
τότε µεν Γραικοί, νυν δέ Έλληνες». Μετά τους πρώτους χριστιανι-
κούς αιώνες, οπότε το όνοµα Έλληνες θεωρήθηκε από τους χριστια-
νούς ως χαρακτηριστικό των εθνικών ειδωλολατρών, η ονοµασία 
Γραικοί χρησιµοποιήθηκε παράλληλα µε τα ον. Ρωµαίοι (> Ρωµιοί) 
και 'Ελλαδικοί (οι χριστιανοί τής Ελλάδος) ώς την ίδρυση τού ελλη- 
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νικού κράτους. Κατά τον Γ. Χατζιδάκι («Ελλάς και Έλληνες», Γλωσ-
σολ. "Ερευναι, τ. Β', Αθήναι 1977) «Graii και Graeci - Γραικοί από µι-
κρός τινός οµάδος 'Ελλήνων, Γραιών και Γραικών καλουµένων, οΐτι-
νες από της εν Βοιωτία Τανάγρας άπφκησαν πάλαι εις τήν Ίταλίαν και 
έγνωρίσθησαν πρώτοι εκ τών 'Ελλήνων εις τους Ιταλούς». Από τη λ. 
Γραικοί προήλθε το λατ. Graecus, όπου στηρίζονται οι αντίστοιχες λ. 
των ευρωπαϊκών γλωσσών για την Ελλάδα και τους Έλληνες, λ.χ. 
αγγλ. Greek - Greece, γαλλ. Grec - Grèce, γερµ. Grieche - Grie-
chenland κ.ά.]. 

γραικυλισµός (ο) (µειωτ.) συµπεριφορά που ταιριάζει σε γραικύλο. 
γραικύλος (ο) (µειωτ.) ο Έλληνας που είναι ανάξιος τής εθνικής του 

παράδοσης, ο ξεπεσµένος, παρηκµασµένος Έλληνας, συνήθ. δουλο-
πρεπής προς τους ξένους. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Graeculus, επίθ. µε το οποίο οι Ρωµαίοι χαρακτήριζαν 
ειρωνικά τον ελληνίζοντα συµπατριώτη τους, ο οποίος προσπαθούσε 
αδέξια να µιµηθεί τους Έλληνες]. 

γραµµ. →γρ. 
γράµµα (το) {γράµµ-ατος | -άτων} 1. σύµβολο τού γραπτού λόγου που 

αντιστοιχεί σε έναν ή περισσότερους φθόγγους: το ελληνικό αλφά-
βητο περιλαµβάνει είκοσι τέσσερα - || το ωµέγα είναι το τελευταίο ~ 
τού ελληνικού αλφαβήτου ΣΥΝ. ψηφίο· ΦΡ. (α) κατά γράµµα επακρι-
βώς, χωρίς τροποποιήσεις ή αλλοιώσεις: εφαρµόζει ~ τις εντολές που 
πήρε ΣΥΝ. πιστά (β) (µτφ.) γράµµα τού νόµου ό,τι ακριβώς ορίζεται 
τυπικά από τον νόµο, κυρ. η ερµηνεία µιας διάταξης µε βάση το αυ-
στηρό νόηµα τής κυριολεκτικής του διατύπωσης, κατ' αντιδιαστολή 
προς το πνεύµα τού νόµου: µένει πιστός στο ~ (γ) (µτφ.) νεκρό γράµ-
µα για νοµοθετική ρύθµιση, θεσµό, επαγγελία κ.λπ. που, ενώ ισχύει, 
µένει ανεφάρµοστο στην πράξη: «η εγκαθίδρυση συστηµάτων παρα-
κολούθησης των νέων αναγκών επαγγελµατικών προσόντων που 
απαιτούν οι επιχειρήσεις, παραµένει ~» (εφηµ.) (δ) (µτφ.) κενό γράµ-
µα ρύθµιση, νόµος κ.λπ. χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο, που αναφέ-
ρεται σε καταστάσεις που πλέον δεν υπάρχουν: «καθώς εξέλιπαν οι 
συνθήκες που οδήγησαν στη δηµιουργία του, ο νόµος αυτός έγινε 
πλέον γράµµα κενό» (εφηµ.) || «χωρίς συγκεκριµένες πρωτοβουλίες 
και µέτρα, η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική και τη διπλωµατία 
θα παρέµενε ~» (εφηµ.) (ε) κορώνα (ή) γράµµατα οι δύο όψεις ενός 
κέρµατος (κορώνα η µία όψη, όπου υπάρχει κεφαλή ανάγλυφη, και 
γράµµατα η άλλη)· τυχερό παιχνίδι στο οποίο κάθε παίκτης ποντάρει 
στη µία ή την άλλη όψη κέρµατος, το οποίο ρίχνεται προς τα πάνω 
και αφήνεται να πέσει- κερδίζει όποιος έχει στοιχηµατίσει στην 
πλευρά που φαίνεται, όταν το κέρµα πέσει στο έδαφος (στ) παίζω 
(κάτι) κορώνα-γράµµατα αφήνω (κάτι) στην τύχη, θέτω (κάτι) σε 
κίνδυνο, ριψοκινδυνεύω: επενδύοντας εδώ παίζουµε το µέλλον τής 
εταιρείας ~ || παίζει το κεφάλι του ~ (ριψοκινδυνεύει τη ζωή του) 2. η 
επιστολή: έλαβα - από το εξωτερικό | από έναν φίλο µου || στέλνω ~ 
σε κάποιον || το ~ έφτασε γρήγορα | καθυστέρησε || ερωτικό ~· γράµ-
µατα (τα) 3. το σύνολο τής λογοτεχνικής και επιστηµονικής παρα-
γωγής: του αρέσουν οι τέχνες και τα ~ ΣΥΝ. φιλολογία 4. η µόρφωση: 
µάθε, παιδί µου, ~ || δεν έµαθε -, έµεινε αµόρφωτος || δεν παίρνει τα ~ 
(δεν καταλαβαίνει, υστερεί στο σχολείο)· ΦΡ. (α) (παροιµ.) τώρα στα 
γεράµατα, µάθε γέρο γράµµατα βλ. λ. γεράµατα (β) τα πρώτα 
γράµµατα οι πρώτες, στοιχειώδεις γνώσεις που αποκτά κάποιος στο 
σχολείο 5. ο γραφικός χαρακτήρας (κάποιου): δεν µπορώ να βγάλω τα 
~ του (να καταλάβω τι γράφει) || κάνει ωραία ~ 6. (σε φιλµ που προ-
βάλλεται) οι τίτλοι ή οι υπότιτλοι: µόλις τελείωσαν τα ~, άρχισε η 
ταινία || τα ~ έµεναν πολύ λίγο στην οθόνη και δεν προλάβαινα να τα 
διαβάσω || στο τέλος τής ταινίας πέφτουν τα ~. — (υποκ.) γραµµα> 
τάκι (το), (µεγεθ.) Υραµµατάρα (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιώτα, γραµ-
µατική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γράφω. Εκτός των άλλων σηµ., ή λ. απέκτησε επίσης 
και τη σηµ. των γραπτών (και θεσπισµένων) κανόνων, όπως φαίνεται 
από τις αρχ. φρ. κατά γράµµατα άρχειν (δηλ. «εξουσιάζω κατά την 
κείµενη νοµοθεσία»), ή κατά γράµµατα και νόµους πολιτεία, οι κατά 
γράµµα νόµοι (αντί των κατά τά έθη), που παραδίδονται από τον 
Πλάτωνα {Πολιτεία 293a) και τον Αριστοτέλη {Πολιτικά 1286a). Έτσι 
προέκυψαν οι σηµερινές φρ. κατά γράµµα και γράµµα τού νόµου, που 
δηλώνουν την αυστηρή προσκόλληση σε ό,τι είναι γραπτό]. 

γραµµάριο (το) {γραµµαρί-ου | -ων} ΦΥΣ. το ένα χιλιοστό τού χιλιό-
γραµµου (κιλού) (συντοµ. γρ. κ. γραµµ.). 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. γραµµάριον, υποκ. τού αρχ. γράµµα. Η λ. πέρασε και 
σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. και γαλλ. gramme κ.ά.]. 

γραµµατέας (ο/η) {(θηλ. γραµµατέως) | -είς, -έων} 1. (α) υπάλληλος 
που ασχολείται µε γραφειοκρατικής φύσεως θέµατα, σχετικά µε την 
εξασφάλιση τής λειτουργίας οργανισµού ή συλλογικού οργάνου, λ.χ. 
συµβουλίου: - κοινότητος | δήµου | ινστιτούτου (β) /ενικός γραµµα-
τέας (συντοµ. Γ.Γ.) υψηλόβαθµο διοικητικό και εποπτικό στέλεχος ορ-
γανισµού ή κόµµατος: εξελέγη ο νέος ~ τού Ο.Η.Ε. || ακούστηκαν οι 
θέσεις τού ~ τού κοµουνιστικού κόµµατος (γ) ιδιαιτέρα γραµµατεύς (ή 
απλώς «ιδιαιτέρα») υπάλληλος που απασχολείται αποκλειστικά στην 
υπηρεσία υψηλόβαθµου συνήθ. στελέχους (προέδρου, υπουργού, 
διευθυντή κ.λπ.) 2. ΘΡΗΣΚ. Γραµµατείς (οι) θρησκευτική τάξη των 
Εβραίων, τα µέλη τής οποίας είχαν σκοπό την ερµηνεία και τη διδα-
σκαλία τού Μωσαϊκού Νόµου- κυρ. στη ΦΡ. Γραµµατείς και Φαρισαί-οι 
βλ. λ. Φαρισαίος. Επίσης (λόγ.) γραµµατεύς {γραµµατέως}. [ΕΤΎΜ < 
αρχ. γραµµατεύς < γράµµα, o όρ. Γραµµατείς αναφέρεται στη 
θρησκευτική τάξη των Εβραίων λογίων Sopherim «Γραµµατείς», το 
ερµηνευτικό έργο των οποίων περιελήφθη στο Ταλµούδ]. γραµµατεία 
(η) {γραµµατειών} 1. ο χώρος όπου εργάζονται οι γραµµατείς και 
εξυπηρετείται το κοινό: πήγε στη ~ τής σχολής, για να πάρει 
πληροφορίες για τις εγγραφές · 2. (γενικά) το σύνολο των γρα- 

πτών µνηµείων ενός έθνους· (ειδικότ.) το σύνολο των γραπτών µνη-
µείων που αποτελούν εκδηλώσεις ανώτερης πνευµατικής δηµιουρ-
γίας (έντεχνα πεζά και ποιητικά κείµενα, επιστηµονικά κ.ά.): αρχαι-
οελληνική | λατινική | νεοελληνική | ρωσική ~ ΣΥΝ. λογοτεχνία, φι-
λολογία, γράµµατα (πβ. λ. γραµµατολογία). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γραµµατική. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. γραµµατεύω < γράµµα]. 

γραµµατειακός, -ή, -ό [1886] αυτός που σχετίζεται µε τη γραµµατεία 
(βλ.λ.): ~ θέση | εργασία | υποστήριξη. 

Γραµµατείον (το) ΑΡΧΑΙΟΛ. η πινακίδα (βλ.λ., σηµ. 3). 
γραµµατιζούµενος, -η, -ο (λαϊκ.-συχνά κ. ειρων.) αυτός που έχει 

ανώτερη µόρφωση ΣΥΝ. µορφωµένος, εγγράµµατος, σπουδασµένος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. γραµµατίζω «διδάσκω κάποιον γράµµατα» < αρχ. 
γράµµα, πβ. µελλούµενος, χρειαζούµενος κ.ά.]. 

Γραµµατική (η) γυναικείο όνοµα. 
γραµµατική (η) 1. ΓΛΩΣΣ. (γενικά) η περιγραφή τής δοµής µιας γλώσ-

σας (ή τής γλώσσας γενικά), η ανάλυση στα συστατικά της στοιχεία 
και η περιγραφή των σχέσεων και των λειτουργιών τους: η ~ τής 
Ελληνικής· (ειδικότ.) 2. (κατά την παραδοσιακή θεώρηση) η µελέτη 
µιας γλώσσας ως προς τους φθόγγους της, τις λέξεις (µέρη τού λόγου, 
κλίσεις) και την ετυµολογία (κατ' αντιδιαστολή προς τη µελέτη τής 
σύνταξης -συντακτικό- και τού λεξιλογίου): η παραδοσιακή-σχολι-κή 
~ περιλαµβάνει το φθογγολογικό, το τυπολογικό και το ετυµολογικό 
µέρος τής γλώσσας || η ~ διδάσκει πώς κλίνεται µια λέξη και το 
συντακτικό πώς συντάσσεται 3. το σύνολο των κανόνων που διέπουν 
τον ορθό σχηµατισµό των λέξεων και των προτάσεων (µορφολογία-
σύνταξη), γενικότ. την ορθή χρήση τής γλώσσας: τα Ελληνικά έχουν 
δύσκολη ~ || τα Γερµανικά έχουν πολλή ~ (πολλούς τύπους και κανό-
νες), ενώ τα Ιταλικά λιγότερη || λέγεται ότι οι σηµερινοί µαθητές δεν 
ξέρουν καλά- || η διδασκαλία τής ~ 4. επιστηµονικό έργο, στο οποίο 
περιγράφονται συστηµατικά και τυποποιούνται τα δοµικά χαρακτη-
ριστικά µιας γλώσσας και οι κανόνες χρήσης της: για τα Ελληνικά 
δεν υπάρχουν πολλές επιστηµονικές ~ || η ~ τού Μ. Τριανταφυλλίδη | 
τού Α. Τσοπανάκη 5. η επιστηµονική µελέτη µιας γλώσσας (α) ως 
προς το θεωρητικό πρότυπο που ακολουθεί: δοµιστική | επικοινωνια-
κή | δοµολειτουργική | γενετική-µετασχηµατιστική ~ (β) ως προς τους 
στόχους τής περιγραφής αυτής: ρυθµιστική ~ (που δίνει τους κανόνες 
για το τι πρέπει να λέµε, λ.χ. η σχολική γραµµατική) || περιγραφική ~ 
(που δεν ρυθµίζει ούτε ερµηνεύει) || ερµηνευτική ~ (που ερµηνεύει τη 
δοµή και τη λειτουργία τής γλώσσας) || ιστορική ~ (που µελετά τη 
µορφή µιας γλώσσας και τους νόµους που διέπουν τις µεταβολές της) 
6. (συνεκδ.) το βιβλίο που προορίζεται για διδασκαλία των συστατι-
κών στοιχείων τής (µορφολογικής ιδίως) δοµής µιας γλώσσας, κυρ. 
στο σχολείο: τι λέει γι'αυτό το ρήµα η σχολική ~; 7. το γλωσσικό σύ-
στηµα που αποτελεί το προσωπικό ύφος ενός λογοτέχνη: η ποιητική 
~ τού Ελύτη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γενετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < γράµµα. Η λ. χρησιµοποιείται ήδη στην Αρχ. ως συνο-
δευτικό των ουσ. τέχνη (Πλάτ. Κρατύλος 431e) και επιστήµη (Αρι-
στοτ. Τοπικά 142b), ενώ το πρώτο βιβλίο µε τέτοιο περιεχόµενο ήταν 
η Τέχνη Γραµµατική τού ∆ιονυσίου τού Θρακός (100 π.Χ.), όπου στη-
ρίχθηκαν όλες οι σχολικές γραµµατικές]. 

ΣΧΟΛΙΟ Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έννοια και ο όρος γραµµατική 
ξεκινά ως «µελέτη, σπουδή των γραµµάτων», δηλ. τού γραπτού λό-
γου, των κειµένων και όχι τής οµιλίας τού ανθρώπου. Αυτό δηλώ-
νει την έµφαση που δόθηκε αρχικά από την επιστήµη τής γλώσ-
σας (και φιλολογίας τότε) στα γραπτά κείµενα. Η γραµµατική τέ-
χνη, όπως ήταν αρχικά η πλήρης ονοµασία, ήταν η συστηµατική 
και λεπτοµερής επιστηµονική ανάλυση τής γλώσσας των κειµέ-
νων και τής γλώσσας γενικότερα στα συστατικά που την αποτε-
λούν. Η γραµµατική αυτή ανάλυση, που συνίστατο στην αναγνώ-
ριση τής µορφολογικής δοµής και τής συντακτικής λειτουργίας 
κάθε λέξης (συστατικού) µέσα σε µια πρόταση, ήταν γνωστή (από 
τους Αλεξανδρινούς γραµµατικούς που την άσκησαν συστηµατι-
κά) ως τεχνολογία. Αυτή είναι η πρώτη και κύρια, στους αρχαίους 
χρόνους, σηµασία τού όρου τεχνολογία. Επειδή δε η τεχνολογία 
δεν ήταν παρά η αναζήτηση και ένταξη των λέξεων σε «µέρη τού 
λόγου», σε «partes orationis», όπως τα µετέφρασαν οι Λατίνοι 
γραµµατικοί, στην ανάλυση τού λόγου που γίνεται σήµερα µε ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές, η σύγχρονη δηλ. γραµµατική τεχνολόγη-
ση τού κειµένου ονοµάζεται επίσης parsing (< partes orationis). H 
γραµµατική λοιπόν συνδέεται µε τη λ. γράµµα | γράµµατα και 
αποτέλεσε τµήµα τής φιλολογικής επιστήµης κατά την περίοδο 
τού σχολιασµού και τής ανάλυσης των κειµένων, κατά την περίο-
δο των Αλεξανδρινών γραµµατικών και φιλολόγων. Ήδη στην 
Αρχαία, άρχισε η λ. γράµµατα να σηµαίνει τα βιβλία, τη γνώση, 
όπως εν µέρει, και η λ. γραµµατεία (στους Εβδοµήκοντα). Στη νε-
ότερη Ελληνική τα γράµµατα σήµαναν το αντίστοιχο των lettres 
(γαλλ.) και letters (αγγλ.(, τη λογοτεχνία κυρίως αλλά και τη φι-
λολογία που τη µελετά. Το ίδιο και η λ. γραµµατεία, που απέδωσε 
τόσο το γαλλ. erudition (παιδεία, λογιότητα), όσο, κυρίως, τη λο-
γοτεχνία (γαλλ. littérature). Περιπετειώδης υπήρξε και η χρήση τής 
νέας λ. γραµµατολογία, που χρησιµοποιήθηκε µε τρεις διαφορετι-
κές σηµασίες, αποδίδοντας αντίστοιχους ξένους όρους: (α) γραµ-
µατεία | λογοτεχνία (= γαλλ. littérature | γερµ. Literatur) (β) ιστορία 
των γραµµάτων | λογοτεχνίας (γαλλ. histoire de littérature | γερµ. 
Geschiente der Literatur) (γ) ιστορία τής φιλολογίας (γαλλ. histoire 
littéraire | γερµ. Literaturgeschichte ή Literärgeschichte). Σήµερα η λ. 
χρησιµοποιείται κυρίως µε τη σηµ. «ιστορία τής λογοτεχνίας». 
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γραµµατικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η κω-
δικοποίηση πληροφοριών που χρειάζεται ο άνθρωπος στην επικοινω-
νία του µε τη µορφή γραµµατικών σηµασιών (προσώπου, χρόνου, ποι-
ου ενεργείας, γένους, διάθεσης κ.λπ.) κατ' αντιδιαστολή προς τη λεξι-
κοποίηση (βλ.λ.), π.χ. γράφω, όπου το πρόσωπο δηλώνεται γραµµατι-
κοποιηµένα µε την κατάληξη -ω· βλ. αγγλ. I write, όπου το πρόσωπο 
δηλώνεται µε την αντων. | «εγώ». — γραµµατικοποιώ ρ. {-εις...}. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. grammaticalisation ή gram-
maticization]. 

γραµµατικός (ο) [αρχ.] 1. ο επιστήµονας που έχει ως αντικείµενο 
έρευνας και µελέτης τα γραµµατικά φαινόµενα: οι αρχαίοι ~ µας δί-
νουν σηµαντικές πληροφορίες για παλαιότερες µορφές τής γλώσσας • 
2. (παλαιότ.) αυτός που διεκπεραίωνε τη γραφική δουλειά δηµόσιου 
ή ιδιωτικού οργανισµού: «Γραµµατικέ µε το χαρτί και µε το κα-
λαµάρι» (Κ. Παλαµάς) ΣΥΝ. γραµµατέας. 

γραµµατικός, -ή, -ό [αρχ.] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη 
γραµµατική, που αποτελεί αντικείµενο µελέτης της ή χρησιµοποιεί-
ται από αυτήν: ~ κατηγορίες (λ.χ. τα µέρη τού λόγου) || ~ θεωρία | 
ανάλυση 2. (για γλωσσικές δοµές όπως προτάσεις, φράσεις κ.τ.ό.) αυ-
τός που σχηµατίζεται σύµφωνα µε τους γραµµατικούς κανόνες µιας 
γλώσσας και είναι γραµµατικώς αποδεκτός: η πρόταση «ο µαθητής 
έλυσε την άσκηση του» είναι ~ ΑΝΤ. αντιγραµµατικός- ΦΡ. (γραµµα-
τικό) γένος βλ. λ. γένος. — γραµµατικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

γραµµατικοσυντακτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη γραµ-
µατική και το συντακτικό: ~ φαινόµενο | έννοια. — γραµµατικοσυ-
ντακτικ-ά | -ώς επίρρ. 

γραµµατικότητα (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η συµφωνία µε τους 
γραµµατικούς κανόνες µιας γλώσσας: η ~ µιας πρότασης ΑΝΤ. αντι-
γραµµατικότητα. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
grammaticality]. 

γραµµάτιο (το) {γραµµατί-ου | -ων} 1. αξιόγραφο το οποίο συντάσ-
σεται κατά ορισµένο νόµιµο τύπο και χαρακτηρίζεται ρητά ως 
«γραµµάτιο εις διαταγή», µε το οποίο ένα πρόσωπο (εκδότης) υπό-
σχεται σε ένα άλλο πρόσωπο (λήπτη) να πληρώσει ορισµένο χρηµα-
τικό ποσό σε ορισµένο τόπο και χρόνο: τραπεζικό | πληρωτέο | ληξι-
πρόθεσµο | διαµαρτυρηµένο ~ 2. έντοκο γραµµάτιο (∆ηµοσίου) τίτ-
λος που εκδίδει το ∆ηµόσιο, µε τον οποίο συνάπτει δάνειο βραχυπρό-
θεσµο, για να καλύψει επείγουσες ανάγκες του, ο οποίος αποδίδει τό-
κο και παρέχει διάφορα προνόµια στον αγοραστή τού τίτλου (πβ. λ. 
συναλλαγµατική κ. λ. αξιόγραφο). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γραµµάτιον, αρχική σηµ. «επιστολή», υποκ. τού αρχ. 
γράµµα. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. billet]. 

γραµµατισµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που ξέρει γράµµατα, που έχει 
σπουδάσει ΣΥΝ. µορφωµένος, εγγράµµατος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γεγραµµατισµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού µτγν. γραµ-
µατίζω «διδάσκω κάποιον γράµµατα»]. 

γραµµατο- κ. γράµµατα- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων 
που σχετίζονται: 1. µε τα γράµµατα τού αλφαβήτου: γραµµατοσειρά 
2. µε τα γραπτά µνηµεία: γραµµατο-λογία 3. µε τις ταχυδροµικές 
επιστολές: γραµµατό-σηµο, γραµµατο-κιβώτιο 4. µε τα γραµµα-
τόσηµα: γραµµατο-σηµαίνω, γραµµατο-σηµεµπορία. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. γραµµα-το-φόρος, 
γραµµατο-φύλαξ), που προέρχεται από το ουσ. γράµµα, -ατός]. 

γραµµατοδιδάσκαλος (ο) [µτγν.] {γραµµατοδιδασκάλ-ου | -ων, -ους} 
(παλαιότ.) ο δάσκαλος που δίδασκε στους µαθητές τις στοιχειώδεις 
γνώσεις ανάγνωσης, γραφής και αριθµητικής και κατείχε στην 
«παιδευτική ιεραρχία θέση κατώτερη από τού δηµοδιδασκάλου. 

γραµµατοθυρίδα (η) ενοικιαζόµενη θυρίδα σε ταχυδροµικό κατά-
στηµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. boîte postale]. 

γραµµατοκιβώτιο (το) [1833] {γραµµατοκιβωτί-ου | -ων) 1.το κουτί 
που είναι τοποθετηµένο έξω από τα ταχυδροµεία ή σε κεντρικά ση-
µεία µιας περιοχής, µέσα στο οποίο ρίχνονται επιστολές, προ-
κειµένου να συλλέγουν από τις υπηρεσίες των ταχυδροµείων προς 
διανοµή 2. το ιδιωτικό κουτί που βρίσκεται στην είσοδο σπιτιών ή 
εργασιακών χώρων, στο οποίο εναποθέτει ο ταχυδρόµος την αλληλο-
γραφία: βρήκα γράµµα στο ~ µου. 

γραµµατοκοµιστής (ο) [µτγν.], γραµµατοκοµίστρια (η) {γραµ-
µατοκοµιστριών} (λόγ.) 1. ο υπάλληλος τού ταχυδροµείου που διανέ-
µει την αλληλογραφία στους παραλήπτες της ΣΥΝ. ταχυδρόµος, δια-
νοµέας 2. (γενικότ.) κάθε πρόσωπο που µεταφέρει γραπτό µήνυµα. 

γραµµατολογία (η) [1844] {γραµµατολογιών} ΦΙΛΟΛ. 1.ο επιστηµο-
νικός κλάδος που µελετά σε ιστορική βάση τα γραπτά µνηµεία (δηλ. 
τη γραµµατεία, βλ.λ., σηµ. 2) ενός έθνους στο σύνολο τους (εθνική ~), 
τις διεθνείς γραµµατειακές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις (συγκριτική 
~) ή γενικότερα γραµµατειακά θέµατα σε διεθνές επίπεδο (γενική ~) 
2. (συνεκδ.) το εγχειρίδιο ιστορίας τής γραµµατείας: η ~ τού Κ.Θ. 
∆ηµαρά | τού Λ. Πολίτη. — γραµµατολόγος (ο/η) [1831], γραµµατο-
λογικός, -ή, -ό [1854]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γραµµατική. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γερµ. Literaturgeschichte]. 

γραµµατοσειρά (η) σειρά γραµµάτων (οικογένεια τυπογραφικών 
χαρακτήρων) µε όλα τα γράµµατα τού αλφαβήτου, σε πεζά και κε-
φαλαία, που χρησιµοποιούνται για την ηλεκτρονική στοιχειοθεσία 
των κειµένων βιβλίων κ.λπ. εντύπων τα γράµµατα είναι ειδικά σχε-
διασµένα και σε διάφορες ποικιλίες, ώστε κατά την εκτύπωση να 
αποδίδονται διάφοροι τόνοι έντασης και τύποι γραφής, π.χ. λευκά, 
µαύρα, όρθια, πλάγια κ.λπ., και να επιτυγχάνεται η αρµονική και κα-
λαίσθητη εµφάνιση των τυπωµένων κειµένων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. font]. 

γραµµατοσηµαίνω ρ. µετβ. [1895] {γραµµατόσηµα-να, -νθηκα, -σµέ-
νος) (λόγ.) κολλώ γραµµατόσηµο πάνω σε ταχυδροµικό φάκελο. — 
Υραµµατοσήµανση (η). 

γραµµατοσηµεµπορία (η) (χωρ. πληθ.} το εµπόριο γραµµατοσήµων, 
καθώς και των ειδών που σχετίζονται µε τη συλλογή γραµ-
µατοσήµων. 

γραµµατόσηµο (το) [1860] {γραµµατοσήµ-ου | -ων) χάρτινο ένσηµο 
µικρών διαστάσεων, το οποίο εκδίδεται από την Ταχυδροµική Υπηρε-
σία, στη µία επιφάνεια τού οποίου υπάρχει εικονογραφική παράστα-
ση και στην άλλη κολλητική ουσία, ώστε να επικολλάται σε ταχυ-
δροµικούς φακέλους, σε δέµατα και έντυπα ως απόδειξη προπληρω-
µής τού ταχυδροµικού τέλους: κυκλοφόρησε νέα σειρά ~ || συλλέκτης 
γραµµατοσήµων. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Briefmarke]. 

γραµµατόσηµο, χαρτόσηµο, -σηµο. Η αρχαία λ. σήµα ως σύνθετη 
δεν έδωσε µόνο γνωστά επίθετα τού τύπου ά-σηµος, επί-σηµος 
κ.τ.ό., αλλά και µια σειρά σύνθετων ουσιαστικών (που ενίοτε ξε-
κίνησαν ως ουσιαστικοποιηµένα ουδέτερα επιθέτων: εύ-σηµος -
εύ-σηµο). Παραδείγµατα: παράσηµο, διάσηµο (συνήθ. πληθ. διά-
σηµα), οδόσηµο, ένσηµο, χαρτόσηµο, οικόσηµο, εθνόσηµο, ορόση-
µο, ιατρόσηµο, τελευταία και Σπατόσηµο (για το αεροδρόµιο των 
Σπάτων). Φαίνεται ότι κατά καιρούς επιβλήθηκαν πολλά είδη χαρ-
τοσήµων, δηλ. έµµεσων φόρων για συγκεκριµένους σκοπούς, που 
αργότερα καταργήθηκαν. Τέτοια ήταν: αστυνοµικόσηµο, χωροφυ-
λακόσηµο, κληρικόσηµο, αυτοκινητόσηµο, δικηγορόσηµο κ.ά. 

γραµµατοσηµολογία (η) {χωρ. πληθ.} η εξειδικευµένη απασχόληση 
µε τη µελέτη των γραµµατοσήµων και κάθε σχετικού µε αυτά στοι-
χείου (λ.χ. ταχυδροµικών σφραγίδων). 

γραµµατοσυλλέκτης1 (ο) {γραµµατοσυλλεκτών}, γραµµατο-
συλλέκτρια (η) {γραµµατοσυλλεκτριών} ταχυδροµικός υπάλληλος 
που συλλέγει τις επιστολές, οι οποίες έχουν ριχτεί µέσα στα γραµ-
µατοκιβώτια των ταχυδροµικών γραφείων. — γραµµατοσυλλεκτι-
κός, -ή, -ό. 

γραµµατοσυλλέκτης2 (ο) [1893] {γραµµατοσυλλεκτών}, γραµµα· 
τοσυλλέκτρια (η) {γραµµατοσυλλεκτριών} πρόσωπο  που συλλέγει 
γραµµατόσηµα και τα συγκεντρώνει σε ιδιωτική συλλογή ΣΥΝ. 
φιλοτελιστής. — γραµµατοσυλλεκτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < 
*γραµµατοσηµοσυλλέκτης (µε απλολογία)]. 

γραµµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει γραφτεί, σηµειωθεί γραπτώς: 
συνθήµατα ~ στους τοίχους- ΦΡ. (α) γραµµένος στο γόνατο | στο πόδι 
βλ. λ. γόνατο (β) (!) έχω (κάποιον) γραµµένο αδιαφορώ (για κά-
ποιον/κάτι), δεν του δίνω σηµασία: τους έχω γραµµένους για ό,τι 
πουν εναντίον µου! || τον ~ κανονικά || µε έχει γραµµένο στα παλιά 
του τα παπούτσια 2. αυτός τού οποίου το όνοµα έχει καταχωριστεί σε 
κατάλογο: διακόσιοι ~ στους εκλογικούς καταλόγους τού χωριού ΣΥΝ. 
εγγεγραµµένος · 3. (λαϊκ.) αυτός που είναι σαν να έχει ζωγραφιστεί, 
που έχει ωραία γραµµή: τα µάτια τα ~ 4. (λαϊκ.) γραµµένο (το) | 
γραµµένα (τα) η µοίρα τού καθενός, το πεπρωµένο: «όλοι έχουνε 
γραµµένο, που το λένε πεπρωµένο» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. γραφτό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ, µεσν. < αρχ. γεγραµµένος, µτχ. παθ. παρακ. 
τού ρ. γράφω]. 

γραµµή (η) 1. το συνεχές ίχνος που χαράσσεται µε γραφική ύλη πάνω 
σε µια επιφάνεια και έχει διάφορα σχήµατα: ~ ευθεία | τεθλασµένη | 
καµπύλη- ΦΡ. τραβάω γραµµή χαράσσω ευθεία: τραβούσε γραµµές 
στην τύχη || τράβηξε δυο γραµµές και διέγραψε ό,τι δεν του άρεσε 2. 
καθένα από τα ευθύγραµµα σηµεία που χαράσσονται πάνω σε 
όργανο µέτρησης για τη δήλωση των βαθµών µιας κλίµακας: οι ~ τού 
θερµοµέτρου 3. καθεµιά από τις χαράξεις στο δέρµα τής παλάµης τού 
χεριού (που θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν την πορεία τής ζωής, 
τής υγείας κ.λπ.): η ~ τής ζωής είναι µεγάλη- θα ζήσεις πολλά χρόνια 
(πβ. λ. χειροµαντεία) 4. (α) η ευθυγραµµισµένη σειρά από πρόσωπα 
ή όµοια πράγµατα ή στοιχεία: η ~ των δέντρων (δεντρο-στοιχία) || η 
~ των µαθητών | των στρατιωτών που παρελαύνουν || µη χαλάτε τις - 
σας- ΦΡ. µπαίνω στη γραµµή (i) ευθυγραµµίζοµαι µε τους 
υπόλοιπους, ώστε ο ένας να βρίσκεται πίσω από τον άλλον, 
στοιχίζοµαι (ii) παρατάσσοµαι, τοποθετούµαι σε σειρά δίπλα σε άλ-
λους (iii) παρεµβάλλοµαι σε τηλεφωνική συνδιάλεξη: κλείσε και ξα-
ναπάρε µε, γιατί κάποιος µπήκε στη γραµµή (β) (ειδικότ.) κάθε διά-
ταξη προσώπων εντός οργανωµένου συνόλου έτσι, ώστε να σχηµατί-
ζουν ένα διακριτό τµήµα τού συνόλου: η αµυντική | µεσαία ~ µιας 
οµάδας 5. η σειρά γραπτού κειµένου: η σελίδα έχει τριάντα - (αράδες) 
|| οι ~ τού ποιήµατος (στίχοι)· ΦΡ. διαβάζω µέσα | κάτω από τις 
γραµµές καταλαβαίνω τι υπονοείται σε γραπτό κείµενο, τι κρύβεται 
πίσω από απλές, ουδέτερες ή επιδέξιες διατυπώσεις 6. η στρατιωτική 
παράταξη, η διάταξη των στρατιωτικών δυνάµεων: µε µια γενική 
έφοδο διέσπασαν τις ~ τού εχθρού- ΦΡ. (α) η πρώτη γραµµή (ί) το πε-
δίο των πολεµικών συγκρούσεων, όπου µάχεται η εµπροσθοφυλακή 
των εµπολέµων: τον έστειλαν στην ~, όπου µαίνονταν οι µάχες (ii) 
(αγώνα ή κινήµατος) στην πρωτοπορία, στην πρωτοκαθεδρία, στο µε-
τερίζι: ένα ιστορικό στέλεχος τού κόµµατος, πάντοτε στην ~ των κοι-
νωνικών αγώνων (iii) (γενικότ.) στο επίκεντρο: το θέµα αυτό βρίσκε-
ται στην ~ τής επικαιρότητας | τής ειδησεογραφίας | τού ενδιαφέρο-
ντος (β) γραµµή µετώπου το µέτωπο, η εδαφική έκταση που κατέ-
χουν τα στραµµένα προς τον εχθρό πρώτα στρατεύµατα, όταν είναι 
σε ακινησία (γ) γραµµή πυρός η πρώτη γραµµή τής µάχης (βλ. ΦΡ. α) 
7. (µτφ.) η επιβαλλόµενη κατεύθυνση, η καθοδήγηση για την ακο-
λουθητέα πορεία: ο πρωθυπουργός χάραξε τη ~ που θα ακολουθηθεί 
στην εξωτερική πολιτική-  ΦΡ. γραµµή πλεύσεως (i) (κυριολ.) η πο- 
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ρεία που ακολουθεί ένα πλοίο (ii) (µτφ.) η ενδεδειγµένη πορεία: του 
εξέθεσε τη ~ που θα ακολουθούσαν στις διαπραγµατεύσεις 8. (µτφ.) το 
σύνολο των κατευθυντήριων οδηγιών που δίνονται: ήταν ~ τού 
κόµµατος να µην απαντούν τα µέλη του σε χυδαία δηµοσιεύµατα || 
είχε πέσει ~ στις κοµµατικές οργανώσεις τής περιοχής να ψηφιστεί ο 
γυιος τού προέδρου || έχει δοθεί - από τη διεύθυνση να εξυπηρετούνται 
ορισµένοι πελάτες κατά προτεραιότητα 9. το καθορισµένο δροµολόγιο 
µεταφορικού µέσου: το πλοίο κάνει τη - Πειραιά-Σάµο δύο φορές την 
εβδοµάδα 10. (γενικότ.) η νοητή πορεία την οποία ακολουθούν τα 
µέσα µαζικής µεταφοράς κατά την εκτέλεση των δροµολογίων τους: 
αεροπορικές ~ (βλ. κ. λ. αερογραµµή) || ακτοπλοϊκή ~ || πήρα το πλοίο 
τής ~ || η ~ τού ηλεκτρικού που συνδέει την Αθήνα µε τον Πειραιά 11. 
(συνήθ. στον πληθ.) το σύστηµα πάνω στο οποίο κινείται το τρένο, οι 
ράγες: έπεσε στις - τού τρένου, για να αυτοκτονήσει || γίνονται έργα 
στις «·■ ΦΡ. σιδηροδροµική γραµµή το σύστηµα από διπλές 
σιδηροτροχιές (ράγες), πάνω στις οποίες κινούνται τα τρένα: η 
κατασκευή | το µήκος τής ~ 12. (περιληπτ.) το σύνολο των 
καλωδιώσεων µέσω των οποίων µεταβιβάζεται ένα µήνυµα (τηλεφω-
νικό, τηλεοπτικό κ.λπ.)· ΦΡ. (α) τηλεφωνική γραµµή το σύνολο των 
καλωδιακών συνδέσεων για τη µεταφορά τού τηλεφωνικού σήµατος, 
καθώς και οι γραµµές που συνδέουν τηλεφωνικά περιοχές και δηλώ-
νονται µε συγκεκριµένο αριθµό (β) ανοικτή τηλεφωνική γραµµή η 
διαρκούσα τηλεφωνική επικοινωνία· η ελεύθερη τηλεφωνική γραµ-
µή, που επιτρέπει την κλήση και συνοµιλία (γ) (µτφ.) ανοιχτή γραµµή 
(επικοινωνίας) η ελεύθερη και συνεχής ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ 
δύο πλευρών 13. (ειδικότ.) η τηλεφωνική σύνδεση: προσπαθώ να τον 
βρω στο τηλέφωνο, αλλά η γραµµή του είναι κατειληµµένη-ΦΡ. (α) 
πιάνω γραµµή επιτυγχάνω τηλεφωνική σύνδεση (µε κάποιον): µία ώρα 
προσπαθούσα να πιάσω γραµµή, χωρίς αποτέλεσµα (β) άναψαν οι 
γραµµές | τα τηλέφωνα | τα σύρµατα βλ. λ. ανάβω (γ) πέφτει | 
κόβεται η γραµµή διακόπτεται η τηλεφωνική σύνδεση 14. η διάταξη 
στοιχείων µε ορισµένο τρόπο, ώστε το ένα να οδηγεί στο άλλο· ΦΡ. (α) 
γραµµή παραγωγής η διάταξη µηχανών και προσώπων σε παρα-
γωγική µονάδα (λ.χ. εργοστάσιο), ώστε να εξασφαλίζεται αποδοτική 
παραγωγή προϊόντων (β) γραµµή µεταφοράς σύστηµα από αγωγούς, 
καλώδια κ.λπ. για τη µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή σηµάτων µε-
ταξύ δύο ή περισσοτέρων σηµείων (γ) πρώτης γραµµής µεγάλης ικα-
νότητας ή σπουδαίας ποιότητας: κοµµατικά στελέχη ~ 15. το σύνορο 
(πραγµατικό ή ιδεατό) µεταξύ δύο εκτάσεων: η ~ τού ορίζοντα | των 
συνόρων ΦΡ. πράσινη γραµµή | γραµµή Αττίλα βλ. λ. Αττίλας 16. το 
περίγραµµα των µερών ενός όλου: η ~ τού ανθρώπινου σώµατος || έχει 
πολύ ωραία ~ (σιλουέτα) || (κ. στον πληθ.) οι ~ ενός τοπίου- ΦΡ. (α) σε 
γενικές γραµµές στα γενικά σηµεία, αδροµερώς: ~ µού είπε τι ήθελε, 
αλλά µερικά πράγµατα θα µου τα εξηγήσει αργότερα (β) σε αδρές 
γραµµές χοντρικά ΣΥΝ. αδροµερώς, γκρόσο µόντο ♦ (ως επίρρ.) 17. 
κατευθείαν, χωρίς λοξοδροµήσεις: έφυγε ~ για το σπίτι 18. στη σειρά, 
το ένα πίσω από το άλλο: πήρε ~ τα µαγαζιά και δοκίµαζε παντελόνια. 
— (υποκ.) γραµµούλα (η) (σηµ. 1-3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < γράφω. Οι σηµ. τής τηλεφωνικής, συγκοινωνιακής, 
στρατιωτικής και σχεδιαστικής γραµµής αποδίδουν πλήθος χρήσεων 
τού γαλλ. ligne (λ.χ. γαλλ. une ligne téléphonique, un avion de ligner, 
κ.ά.). Γαλλική προέλευση έχουν επιπλέον οι φρ. στην πρώτη γραµµή 
(< en première ligne), διατηρώ τη γραµή µου (ενν. σιλουέτα) (< garder 
ma ligne), είµαι εκτός τής (κοµµατικής) γραµµής (< être hors de ligne 
du parti), σε γενικές γραµµές (< dans les grandes lignes), διαβάζω µε-
ταξύ των γραµµών (< lire entre les lignes) κ.ά.].  
γραµµικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στις γραµµές ή απαρτί-

ζεται από γραµµές· ΦΡ. γραµµικό σχέδιο το σχέδιο που γίνεται µε 
κανόνα και διαβήτη και τού οποίου φαίνεται µόνο η διαγράµµιση: 
οι υποψήφιοι εξετάζονται στο ~ 2. ΓΛΩΣΣ. (α) Γραµµική (γραφή) Α 
γραφή που χρησιµοποιήθηκε στην Κρήτη από το 1700-1600 π.Χ., 
τής οποίας τα σύµβολα είναι συνδυασµοί γραµµών και δεν έχει 
αποκρυπτογραφηθεί ακόµη (β) Γραµµική (γραφή) Β 
συλλαβογραφική γραφή µε την οποία αποδόθηκε η ελληνική γλώσσα 
(Μυκηναϊκή) από το 1400-1150 π.Χ.: δείγµατα τής ~ βρέθηκαν σε 
πήλινες πινακίδες στις Μυκήνες, στην Κνωσό, την Πύλο κ.α. 3. (α) 
αυτός που βρίσκεται σε ευθεία γραµµή µε άλλον συχνά για τη 
διάταξη σε γραµµή στοιχείων, συσκευών κ.λπ.: εξαρτήµατα | 
κινητήρες σε ~ διάταξη (β) αυτός που κινείται ή εξελίσσεται 
ευθύγραµµα, χωρίς διακυµάνσεις και παρεµβολές: µερικοί 
πιστεύουν ότι η ιστορία έχει ~ εξέλιξη- ΦΡ. (µτφ.) γραµµική 
αφήγηση η αφήγηση γεγονότων και περιστατικών (πραγµατικών ή 
επινοηµένων) κατά τη χρονολογική σειρά που έγιναν (ή υποτίθεται 
ότι έγιναν), χωρίς χρονικές αναδροµές ή παρεµβολές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλφάβητο. — γραµµικ-ά /·ώς [µτγν.] επίρρ., γραµµικότητα (η) 
[1892]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. γραµµή. Οι όροι Γραµµική ΑΙ Β είναι 
µετάφρ. δάνεια από αγγλ. Linear Α | Β].  

γραµµιστής (ο) ο σχεδιαστής (βλ.λ.). 
γραµµο-1 κ. γράµµα- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων 

που σχετίζονται µε την ύπαρξη, τη χάραξη γραµµών: γραµµο-γράφη-
µα, γραµµο-γράφος, γραµµο-σκίαση. 

[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. γραµµο-
ποίκιλος), που προέρχεται από το ουσ. γραµµή και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. grammo-phone)].  
γραµµο-2 ΧΗΜ.-ΦΥΣ. λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό όρων που 

δηλώνουν τα γραµµάρια ορισµένης ποσότητας µάζας: γραµµο-
µόριο, γραµµο-άτοµο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ελ-
ληνογενές επίθηµα -gramme (< γαλλ. gramme «γραµµάριο» < αρχ. 
γράµµα), όπως απαντά στους γαλλ. όρους molécule-gramme «γραµ- 

µοµόριο» και atome-gramme «γραµµοάτοµο»]. 
γραµµοάτοµο (το) {γραµµοατόµ-ου | -ων} ΧΗΜ. µάζα ενός στοιχείου 

εκφρασµένη σε γραµµάρια, που είναι αριθµητικά ίση προς το ατοµι-
κό του βάρος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. gram atom (όπου gram < γαλλ. 
gramme < όψιµο λατ. gramma «µικρό βάρος» < αρχ. γράµµα)]. 

γραµµογράφηµα (το) [1890] {γραµµογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η 
σχεδίαση, ιχνογράφηση ή απεικόνιση µε γραµµές. 

γραµµογράφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η χάραξη 
ενός χαρτιού µε γραµµές, µε τη χρησιµοποίηση γεωµετρικών οργά-
νων 2. η σχεδίαση σχηµάτων. Επίσης γραµµογραφία [1894]. — Υραµ-
µογραφικός, -ή, -ό [1848], γραµµογραφώ ρ. [1896] {-είς...}. 

γραµµογραφος (ο) [1871] 1. αυτός που µε ειδικά όργανα χαράζει 
γραµµές σε χαρτί 2. το ειδικό όργανο µε το οποίο οι σχεδιαστές χα-
ράζουν µε µελάνη γραµµές πάνω σε χαρτί ΣΥΝ. γραµµοσύρτης. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. tire-ligne]. 

γραµµοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {γραµµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει τη µορφή γραµµής ΣΥΝ. γραµµωτός, ραβδωτός. 

γραµµοµοριακός, -ή, -ό ΧΗΜ. αυτός που αχνίζεται µε το γραµµο-
µόριο: ~ όγκος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. gram-molecular 
(νόθο συνθ.)]. 

γραµµοµόριο (το) {γραµµοµορί-ου | -ων} ΧΗΜ. µάζα στοιχείου ή χη-
µικής ένωσης εκφρασµένη σε γραµµάρια και ίση µε το µοριακό τους 
βάρος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. gram-molecule (ή συντοµ. mole), νόθο 
συνθ., < gram (βλ. λ. γραµµοάτοµο) + molecule «µόριο» (< γαλλ. 
molécule < νεολατ. molecula, υποκ. τού λατ. moles «όγκος, βάρος»)]. 

Γράµµος (ο) (ορθότ. Γράµος) όρος τής ∆. Μακεδονίας στον νοµό Κα-
στοριάς, στα σύνορα µε την Αλβανία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αλβ. gram-i «(το φυτό) άγρωστη», που γράφτη-
κε και Γράµµος κατά παρετυµολ. προς τη λ. γραµµή]. 

γραµµοσκια (η) ΤΥΠΟΓΡ. σκιά που σχηµατίζεται από λεπτές γραµµές 
σε γραµµικά ή εγχάρακτα σχέδια. Επίσης γραµµοσκίαση. — Υραµ-
µοσκιάζω ρ. 

γραµµοσυρτης (ο) [1870] {γραµµοσυρτών} ο γραµµογράφος (βλ.λ., 
σηµ. 2). 

γραµµόφωνο (το) {γραµµοφών-ου | -ων) παλιά µηχανική συσκευή 
εγγραφής και αναπαραγωγής ήχων, ο πρόγονος τού σηµερινού πικάπ: 
είχε στο σπίτι πλάκες γραµµοφώνου (δίσκους των 78 στροφών) ΣΥΝ. 
φωνόγραφος. — γραµµοφωνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αµερ. gramophone, που σχηµατίστηκε 
κατ' αντιδιαστολή προς το αγγλ. phonogram «φωνόγραφος»]. 

γραµµόφωνα) ρ. µετβ. {γραµµοφωνείς... | γραµµοφών-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} εγγράφω (ήχο, τραγούδι) σε δίσκο γραµµοφώνου. — 
Υραµµοφώνηση (η). 

γραµµωτός, -ή, -ό [1837] αυτός που απαρτίζεται από γραµµές ή ρα-
βδώσεις: ο ~ κωδικός που αποτυπώνεται στη συσκευασία των προϊό-
ντων || ~ µύες ΣΥΝ. ριγωτός, ραβδωτός. 

Γράµος (ο) → Γράµµος 
Γρανάδα κ. Γρενάδα (η) πόλη τής Ν. Ισπανίας· σηµαντικό µνηµείο 
της η Αλάµπρα, συγκρότηµα ανακτόρων εξαιρετικής αραβικής αρχι-
τεκτονικής. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Granada < λατ. granatum «ρόδι», ονοµασία λόφου τής 
πόλεως, όπου αφθονεί το φρούτο]. 

γρανάζι (το) {γραναζ-ιού | -ιών} 1. καθεµία από τις προεξοχές και τις 
εγκοπές οδοντωτού τροχού µηχανικής κατασκευής: έσπασαν τα ~ τής 
µηχανής 2. (κακόσ.-µτφ.) γρανάζια (τα) ο τρόπος λειτουργίας ενός 
µηχανισµού, ενός συστήµατος (κοινωνικού, πολιτικού, οικονοµικού ή 
γενικότ. τής ζωής), που θεωρείται ότι, λειτουργώντας απρόσωπα και 
µηχανικά, φθείρει τον άνθρωπο, τον οδηγεί σε συµβιβασµούς ή στην 
αλλοτρίωση: µπήκε κι αυτός στα ~ τού συστήµατος και ξέχασε ιδέες 
και ιδανικά || στα ~ τής γραφειοκρατίας | τού νόµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γκαράζ. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. engrenage < engrener < en + grain «κόκκος 
σίτου» (< λατ. granum)]. Γρανικός (ο) ποταµός τής ΒΑ. Μικράς 
Ασίας, όπου το 334 π.Χ. έγινε η πρώτη νικηφόρα µάχη τού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου κατά των Περσών. [ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, αγν. 
ετύµου]. γρανίτα (η) {δύσχρ. γρανιτών} παγωτό που παρασκευάζεται 
από χυµούς φρούτων και προσφέρεται σε παχύρρευστη ή ελαφρώς 
συµπυκνωµένη µορφή: ~ φράουλα | από λεµόνι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
granita < grano «κόκκος, σπόρος» < λατ. granum]. γρανιτένιος, -ια, -ιο 1. 
αυτός που είναι κατασκευασµένος από γρανίτη: ~ πάγκος 2. (µτφ.) 
αυτός που έχει τη σκληρότητα ή την ανθεκτικότητα τού γρανίτη: ~ 
κατασκευή | ηθική | θέληση ΣΥΝ. χαλύβδινος, άκαµπτος. Επίσης 
γρανίτινος, -η, -ο. γρανίτης (ο) [1856] (γρανιτών) 1. το σκληρό, 
συµπαγές και εκρηξιγε-νές πέτρωµα, που έχει κόκκους χονδρούς ή 
λεπτούς από χαλαζία και χρησιµοποιείται ως δοµικό υλικό και υλικό 
πλακόστρωσης 2. (συνεκδ.) κάθε κατασκευή από γρανίτη: ο πάγκος 
τής κουζίνας είναι ειδικός ~ 3. (µτφ.) αυτός που είναι ασυµβίβαστος 
στις ιδέες, στη συµπεριφορά και τη δράση του, που δεν ενδίδει σε 
πιέσεις: ήταν - στις αρχές του ΣΥΝ. άτεγκτος, αλύγιστος. — γρανιτικός, 
-ή, -ό [1873]. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γερµ. Granit < ιταλ. granito, ρ. 
granire «κρυ-σταλλοποιώ, κοκκοποιώ» < grano «κόκκος» < λατ. 
granum]. γρανίτινος, -η, -ο → γρανιτένιος Υρανιτοποίηση (η) {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ο σχηµατισµός 
γρανίτη ή ανάλογου προς αυτόν πετρώµατος. γρανιτώδης, -ης, -ες 
{γρανιτώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που έχει οµοιότητα στην 
όψη ή στα συστατικά µε γρανίτη 2. αυτός που 
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απαρτίζεται από γρανίτη: ~ επιφάνεια ΣΥΝ. γρανιτένιος, γρανίτινος 3. (µτφ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και ανθεκτικότητα: ~ δύναµη | 
θέληση | υποµονή ΣΥΝ. σκληρός, ανθεκτικός, σταθερός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. γραπτός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) γραφτός 1. αυτός που έχει διατυπωθεί µε τη 
γραφή, εγγράφως, κατ' αντιδιαστολή προς τον προφορικό: ~ νόµοι | µνηµεία | 
πηγές | µαρτυρίες | αναφορά | διαµαρτυρία ANT. προφορικός, άγραφος 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που είναι δακτυλογραφηµένος ή τυπωµένος και γενικότ. ο µη 
προφορικός 3. γραπτό (το) (α) το χειρόγραφο κείµενο µαθητή ή σπουδαστή 
κατά τους διαγωνισµούς ή τις εξετάσεις: είχε πολλά ~ να διορθώσει (β) οι 
εξετάσεις στις οποίες γράφει κανείς τις απαντήσεις: στα ~ πήγε καλά, στα 
προφορικά υστέρησε (γ) τα κείµενα ενός συγγραφέα (χειρόγραφα ή τυπωµένα): 
οι ιδέες του ποιητή αποτυπώνονται στα ~ του 4. γραφτό (το) η ανθρώπινη 
µοίρα: αυτό ήταν δυστυχώς το - του ΣΥΝ. γραµµένο, ριζικό, τύχη, πεπρωµένο, 
(λόγ.) ειµαρµένη. — γραπτ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < γράφω]. 

γραπτός - γραφτός. Το ζεύγος αυτό µε την αλλαγή πτ > φτ (γραπτός > 
γραφτός) είναι χαρακτηριστική περίπτωση «ανακύκλησης» των 
φαινοµένων τής γλώσσας. Συγκεκριµένα, σε όλες τις συναφείς λέξεις 
υπήρξε η ακόλουθη εξέλιξη: γράφ-ω: *γραφ-τός (προελληνικό) > γραπ-τός 
(αρχαίο ελληνικό, µε αφοµοίωση τού φτ σε πτ) > Υραφ-τός (νέο ελληνικό, 
µε ανοµοίωση τού πτ -πάλι!- σε φτ). Το φαινόµενο σηµαίνει ότι σε 
διαφορετικούς χρόνους διέφερε το γλωσσικό αίσθηµα των Ελλήνων έναντι 
τού ακούσµατος ορισµένων συµφωνικών συµπλεγµάτων, γεγονός που 
οδηγούσε σε αντίστοιχες µεταβολές. Προκειµένου, ειδικότερα, για το 
γραπτός - γραφτός υπήρξε και σηµασιολογική διαφοροποίηση των δύο 
τύπων: το λαϊκότερο και γνήσια δηµοτικό γραφτό εµφανίζεται µε -φτ-, ενώ 
το λογιότερο γραπτός µε -πτ- έχει παγιωθεί σε χρήσεις όπως γραπτές 
εξετάσεις, γραπτό κείµενο, τα γραπτά κ.ά. 

γραπώνω ρ. µετβ. {γράπω-σα, -θηκα, -µένος} 1. πιάνω (κάτι/κάποιον) µε 
απότοµη κίνηση τού χεριού, αρπάζω 2. συλλαµβάνω (κάποιον) βίαια: η 
αστυνοµία γράπωσε τον κλέφτη ΣΥΝ. τσακώνω· (µεσοπαθ. γραπώνοµαι) 3. 
αρπάζοµαι από κάπου, πιάνοµαι σε κάποιο σηµείο, για να µην πέσω: πρόλαβε 
και γραπώθηκε στα πλαϊνά τού καϊκιού, πριν τον αρπάξουν τα κύµατα ΣΥΝ. 
αγκιστρώνοµαι 4. (µτφ.) στηρίζοµαι ψυχολογικά και αποκλειστικά (σε 
κάποιον/κάτι): γραπώθηκε πάνω του, για να ξεπεράσει το πρόβληµα της. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. grappare < grappa «γάντζος, άγκιστρο» < αρχ. 
γερµ. kräpfo]. 

γρασαδόρος (ο) 1. εργάτης που λιπαίνει µε γράσο επιφάνειες µηχανών ΣΥΝ. 
λιπαντής 2. ειδική συσκευή για τη λίπανση µηχανών. [ΕΤΥΜ. < γράσο + -
δόρος (βλ.λ.), πβ. τορνα-δόρος, καντα-δόρος, αβα-ντα-δόρος κ.ά.]. 

γρασάρω ρ. µετβ. {γρασάρισ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) αλείφω µε ειδικό λίπος 
(λιπαντικό) µηχανές για λόγους συντηρήσεως τους. — Υρασάρισµα (το). 

γρασίδι (το) → γρασσίδι 
γράσο (το) 1. το λιπαντικό λάδι µηχανών · 2. (αργκό) ΣΤΡΑΤ. (ειρων.) ο 

νεοσύλλεκτος ή ο στρατιώτης που έχει λίγους µήνες στον στρατό ΣΥΝ. 
στραβάδι, γκάβακας, ψάρι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. grasso < λατ. crassus «παχύς, 
πυκνός»]. 

γρασσίδι (το) (σχολ. ορθ. γρασίδι) {γρασσιδιού | χωρ. πληθ.} το χορτάρι, η 
χλόη: κουρεύω το ~ τού κήπου ΣΥΝ. γκαζόν. [ΕΤΥΜ < *γρασσίδιον, υποκ. τού 
µτγν. γράσσις | γράστις «χλόη» < αρχ. γράω (< *γράσ-ω) «ροκανίζω, 
κατατρώγω». Βλ. κ. γάγγραινα]. 

γρασσίδι - γκαζόν - grass. To ελλην. γρασσίδι δεν έχει καµιά ετυµολογική 
σχέση µε το αγγλ. grass. To γρασσίδι είναι η αρχ. ελληνική λ. 
γράσσις/γράστις «χλόη», που παράγεται από το αρχ. ρ. γράω «ροκανίζω, 
κατατρώγω, κόβω σε κοµµάτια», οµόρριζο των οφλ· γάγγραινα, γαστήρ, 
γράσος «τράγος». Αντιθέτως, το αγγλ. grass ανάγεται σε ρίζα *ghro-, που 
σήµαινε «πρασινίζω», από όπου τα λατ. gramen «γρασσίδι», αγγλ. grass, 
καθώς και λέξεις που σηµαίνουν «πράσινος» (αγγλ. green, γερµ. grün) και 
«αναπτύσσοµαι» (αγγλ. grow). To γαλλ. gazon (από όπου το γκαζόν στα 
Ελληνικά) είναι φραγκικής προέλευσης (waso > gason > gazon). 

γρατζουνιά κ. (σπανιότ.) γρατσουνιά κ. (λαϊκότ.) τσαγκρουνιά 
(η) το ελαφρό χάραγµα τού δέρµατος από νύχι ή αιχµηρό αντικείµενο: είχε µια 
~ στο πόδι από σύρµα || µετά το ατύχηµα, ήταν θαύµα που βγήκε από το 
αυτοκίνητο χωρίς την παραµικρή ~! ΣΥΝ. αµυχή, εκδορά, νυχιά. 

γρατζουνιζω κ. (σπανιότ.) γρατσουνίζω κ. (λαϊκότ.) τσαγκρου-νίζω ρ. µετβ. 
{γρατζούν-ισ-α, -τηκα, -µένος) χαράζω, σχίζω ελαφρά την επιδερµίδα µε κάτι 
αιχµηρό: η γάτα τής γρατζούνισε το χέρι. — γρατζούνισµα κ. γρατσούνισµα 
(το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. ηχοµιµητ. λ., από τον ήχο γρατς-γρατς]. 

γραφέας (ο/η) {(θηλ. γραφέως) | -είς, -έων) 1. κατώτερος υπάλληλος 
υπηρεσίας, που διεκπεραιώνει γραφική εργασία: ~ υποθηκοφυλακείου 2. 
κατώτατος βαθµός τής δηµοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας: ~ Λ, Β' || δόκιµος ~ 3. 
ΣΤΡΑΤ. ο στρατιώτης που απασχολείται στη σύνταξη και τη διεκπεραίωση τής 
στρατιωτικής αλληλογραφίας υπό τις διαταγές των ανωτέρων του των 
στρατιωτικών γραφείων ΦΡ. (ειδικότ.) τεχνικός γραφέας (i) ο στρατιώτης που 
υπηρετεί στο Γραφείο Κινήσεως των στρατιωτικών µονάδων (ii) στρατιωτική 
ειδικότητα. Επίσης 

(λόγ.) γραφέας {γραφέως) κ. (λαϊκ.-µειωτ.) γραφιάς [µεσν.] (ο) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. γραφεύς < γράφω].  
γραφείο (το) 1. το έπιπλο πάνω στο οποίο γίνεται γραφική δουλειά: παλιό | 

µοντέρνο | πρόχειρο ~ 2. (συνεκδ.) το δωµάτιο διαµερίσµατος µέσα στο οποίο 
βρίσκεται το παραπάνω έπιπλο: πήγαν από το σαλόνι στο ~ 3. (α) επιχείρηση: 
~ µελετών | προώθησης προϊόντων | τελετών (= κηδειών) || τουριστικό | 
ναυτιλιακό - (β) ο χώρος εργασίας επαγγελµατία: στο κτήριο υπάρχουν πολλά 
δικηγορικά και συµβολαιογραφικά ~ || περάστε αύριο από το ~ µου || επίπλωση 
γραφείου· ΦΡ. δουλειά γραφείου η εργασία σε γραφείο, η µη χειρωνακτική ή 
εξωτερική εργασία 4. τµήµα υπηρεσίας µε συγκεκριµένη αρµοδιότητα: ~ 
Τύπου | Πληροφοριών || στρατολογικό | επιτελικό ~ || ~ Ευρέσεως Εργασίας· 
ΦΡ. γραφείο αποκοµµάτων βλ. λ. απόκοµµα 5. γραφεία (τα) η γραµµατεία ή 
οι κεντρικές υπηρεσίες (επιχείρησης, κόµµατος κλπ.): για περισσότερες 
πληροφορίες, απευθυνθείτε στα κατά τόπους ~ τής επιχείρησης || βόµβα 
τοποθετήθηκε στα - τού κόµµατος 6. (η γεν. γραφείου ως χαρακτηρισµός) για 
πρόσ. ή δραστηριότητες που περιορίζονται σε χώρους κλειστούς (γραφείου), 
που δεν έχουν άµεση επαφή | σχέση µε το αντικείµενο τους: ιστορικός | 
λαογράφος | έρευνα ~ · 7. η πολιτική επιτροπή µε ειδική αρµοδιότητα: 
πολιτικό | εκτελεστικό ~ κόµµατος. — γραφειακός, -ή, -ό [1890]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. γραφεϊον, αρχική σηµ. «κάλαµος γραφής», < γραφεύς < γράφω. Στη 
Μτγν. Ελλην. η λ. δήλωσε επίσης και το έπιπλο, πάνω στο οποίο γίνονταν 
εγγραφές ή τηρούνταν αρχεία].  

γραφειοκράτης (ο) [1847] {γραφειοκρατών), γραφειοκράτισσα (η) 
{γραφειοκρατισσών} 1. µέλος τής γραφειοκρατίας (σηµ. 1) 2. (κα-κόσ.) 
υπάλληλος µε ιδιαίτερη σχολαστικότητα και προσήλωση στους τύπους, την 
τήρηση των οποίων ανάγει σε αυτοσκοπό, προκαλώντας ταλαιπωρία στους 
πολίτες και δυσλειτουργία στη διαδικασία εξυπηρέτησης τους: την υπόθεση 
του καθυστερούν οι - τού υπουργείου.  

γραφειοκρατία (η) [1851] {χωρ. πληθ.) 1.η άσκηση τής δηµόσιας διοίκησης 
µέσω γραφείων, στα οποία υπάρχει σαφής καταµερισµός εργασίας και 
αυστηρή ιεραρχική δοµή 2. (κακόσ.) η διεκπεραίωση τής εργασίας µεταξύ 
γραφείων µε τρόπο σχολαστικό και µε προσκόλληση στις τυπικές 
διαδικασίες, µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση και την ταλαιπωρία των 
πολιτών: αποτελεί πάγια πολιτική εξαγγελία η πάταξη τής ~ || η Λερναία 'Υδρα 
τής ~ || πρέπει να απαλλαγεί ο πολίτης από τα εµπόδια τής ~ || λιγότερη ~ στο 
∆ηµόσιο || κρατική ~ 3. (ειδικότ.) η κυρίαρχη τάξη που δηµιουργήθηκε στις 
πρώην κοµουνιστικές χώρες και η οποία ασκούσε συγκεντρωτικά την 
εξουσία: κράτος ολοκληρωτικό µε τεράστια ~. 

[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bureaucratie (νόθο συνθ.) < bureau 
«γραφείο» + -cratie < ελλην. -κρατία < κρατώ].  

γραφειοκρατικός, -ή, -ό [1876] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γραφειοκρατία και 
τον γραφειοκράτη (σηµ. 1): ~ οργάνωση/ δοµή | διαδικασία 2. (κακόσ.) αυτός 
που φέρει τα χαρακτηριστικά τής γραφειοκρατίας ή τού γραφειοκράτη (σηµ. 
2): ~ απαιτήσεις | ταλαιπωρία | προβλήµατα | αντίληψη των πραγµάτων. — 
γραφειοκρατικ-ά | -ώς [1886]επίρρ.  

γραφή (η) 1. η αποτύπωση τού λόγου πάνω σε µια επιφάνεια (µαρµάρινη, 
ξύλινη, µεταλλική, χάρτινη κ.λπ.) µε τη χρήση συµβόλων (γραµµάτων): 
ιερογλυφική | σφηνοειδής (βλ.λ.) | συλλαβογραφική ~ || η ιστορία τής ~· ΦΡ. (α) 
ανάγλυφη γραφή βλ. λ. ανάγλυφος (β) Γραµµική (γραφή) Α βλ. λ. γραµµικός 
(γ) Γραµµική (γραφή) Β βλ. λ. γραµµικός 2. το σχολικό µάθηµα κατά το 
οποίο οι µαθητές διδάσκονται να αποτυπώνουν τις σκέψεις τους 
χρησιµοποιώντας συνδυασµούς γραµµάτων (το αλφάβητο): έµαθε ~ και 
ανάγνωση 3. το γράψιµο, το να γράφει κανείς: όργανα γραφής (γραφίδες, 
στυλό, µολύβια κ.ά.) || µελάνι γραφής 4. ο γραφικός χαρακτήρας: ευανάγνωστη 
~· ΦΡ. δείγµα γραφής βλ. λ. δείγµα 5. το προσωπικό ύφος συγγραφέα ή 
γενικότ. καλλιτέχνη, όπως προκύπτει από το έργο του: πρωτότυπη | µοντέρνα 
~ || «συνέθεσε ένα µουσικό έργο, µε µια ~ που τη χαρακτηρίζει ο λυρισµός» 
(εφηµ.) 6. (λαϊκ.-λογοτ.) η επιστολή, το γραπτό µήνυµα: «πιάνουν και 
γράφουν µια γραφή | βρίζουν τα γένια τού Κατή» (δηµοτ. τραγ.) · 7. (στην 
παλαιογραφία) (σε αρχαίο χειρόγραφο) κάθε λέξη σε σχέση µε άλλες που 
απαντούν αντί γι' αυτήν σε άλλα αντίγραφα τού ίδιου χειρογράφου: από τις 
διαφορετικές γραφές που παραδίδονται προτιµούµε εκείνη που βρίσκεται πιο 
κοντά στο ύφος τού συγγραφέα 8. Γραφές (οι) το σύνολο των ιερών κειµένων 
τής Αγίας Γραφής: οι - µιλούν για τη συντέλεια τού κόσµου 9. Αγία Γραφή το 
σύνολο των βιβλίων τής Παλαιάς και τής Καινής ∆ιαθήκης 10. Ιερές Γραφές 
τα ιερά (θρησκευτικά) κείµενα διαφόρων λαών, λ.χ. οι Βέδες • ΦΡ. στο κάτω-
κάτω τής γραφής βλ. λ. κάτω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < γράφω. Στη σηµ. τού ύφους γραφής η λ. αποδίδει το γαλλ. 
écriture]. 

ΣΧΟΛΙΟ Γραφή είναι κάθε σηµειολογικό σύστηµα που επινόησε ο 
άνθρωπος, για να ξεπεράσει τα εµπόδια τής περιορισµένης (σε χρόνο, χώρο 
και αριθµό προσώπων) προφορικής επικοινωνίας. Η µετάδοση µηνυµάτων 
σε περισσότερους ανθρώπους και σε άτοµα που ζουν σε διαφορετικό και 
αποµακρυσµένο χώρο, καθώς και η διατήρηση των πληροφοριών µέσα 
στον χρόνο, απαιτούν τη χρήση γραπτών σηµείων (γραµµάτων ή 
γραφηµάτων), που να δηλώνουν τα λεκτικά σηµεία (φθόγγους, συλλαβές, 
λέξεις) τού προφορικού λόγου, απαιτούν τη χρήση τής γραφής. Πολιτισµοί 
και λαοί που δεν γνώρισαν γραφή καταδικάστηκαν στη λήθη και στην 
έµµεση ενίοτε επιβίωση τους µέσα από γραπτές µνείες άλλων λαών ή από 
µόνα τα µνηµεία που τυχόν κατέλιπαν. Εξελιγµένα συστήµατα γραφής 
µαρτυρούνται από το 4000 π.Χ. (στους Βαβυλώνιους, τους 
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Ασσυρίους, τους Χετταίους). Οι πρώτες προσπάθειες χρησιµοποιούν την 
εικόνα («ζωγραφίζουν», τρόπον τινά, τον ήλιο, τον άνθρωπο, το σπίτι, τα 
φυτά κ.ο.κ. δηµιουργώντας τα λεγόµενα «εικονο-γράµµατα» και 
«λογογράµµατα»), για να δηλώσουν τη σηµασία µιας λέξης, βαθµηδόν 
όµως περνούν σε πιο αφηρηµένες δηλώσεις (ιδεογράµµατα, 
φωνογράµµατα), για να καταλήξουν σε φωνολογικές δηλώσεις 
(συλλαβογράµµατα, συµφωνογράµµατα), που φθάνουν στο αποκορύφωµα 
τους µε την ελληνική επινόηση τής δήλωσης των φωνηέντων και τη 
δηµιουργία, µε αυτό τον τρόπο, από τους Έλληνες τού πρώτου πραγµατικού 
αλφαβήτου (βλ.λ.). Στην Ελλάδα χρησιµοποιήθηκαν πολλές γραφές: η 
ιερογλυφική (περ. 2000-1750 π.Χ.)· η Γραµµική γραφή Α (περ. 1700-1400 
π.Χ.)· η Γραµµική γραφή Β (περ. 1400-1200 π.Χ.)· η κυπροµινωική γραφή 
(περ. 1500-1100 π.Χ.)· το κυπριακό συλλαβάριο (περ. 6ος-4ος αι. π.Χ.) και 
η ελληνική αλφαβητική γραφή (πιθ. 10ος αι. π.Χ. µέχρι σήµερα). Από τις 
γραφές αυτές δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί και δεν έχουν αναγνωσθεί η 
ιερογλυφική, η Γραµµική γραφή Α και η κυπροµινωική γραφή. Αντιθέτως, 
έχει αναγνωσθεί (από τους M. Ventris και J. Chadwick το 1953) η 
Γραµµική γραφή Β, η οποία αποτελεί συλλα-βογραφικό σύστηµα (κάθε 
γράµµα δηλώνει µία ή περισσότερες συλλαβές, γεγονός που προκαλεί 
δυσκολίες στην ανάγνωση). Ιερογλυφική, Γραµµική Α, Γραµµική Β και 
κυπροµινωική είναι γνωστές (από τον Α. Evans) ως µινωικές γραφές. Η 
χρήση τής Γραµµικής γραφής Β αντικαταστάθηκε από την ελληνική 
αλφαβητική γραφή, την τελειότερη που επινοήθηκε, διαδόθηκε (µέσω τής 
Λατινικής, που έχει ελληνική προέλευση) και επικράτησε ευρύτερα. 

→ αλφάβητο 

γράφηµα (το) {γραφήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ΜΑΘ. το σύνολο των δια-
τεταγµένων ζευγών (χ, ψ) τα οποία συσχετίζονται σε µια απεικόνιση ή 
συνάρτηση· ΓΛΩΣΣ. 2. το γράµµα 3. (ειδικότ.) µονάδα τού συστήµατος γραφής 
µιας γλώσσας (πβ. λ. φώνηµα, λέξηµα, µόρφηµα, βλ. κ. λ. -ηµα). — 
γραφηµατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. grapheme < µτγν. γράφηµα «γράµµα» (< αρχ. 
γράφω)]. 

-γραφιά λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. την επιστήµη η οποία ερευνά κάτι: 
λαο-γραφία, γεω-γραφία, τοπο-γραφία, εθνο-γραφία 2. το γράψιµο, την 
εγγραφή ή την εκτύπωση µε ορισµένο τρόπο ή µέσο: δακτυλο-γραφία, ξηρο-
γραφία, χρωµο-γραφία, ακτινο-γραφία 3. (ειδικότ.) την καλλιτεχνική 
αποτύπωση ή απεικόνιση µε ορισµένο τρόπο ή µε ορισµένο υλικό: υδατο-
γραφία, λιθο-γραφία, ιχνο-γραφία 4. τη ζωγραφική ή χαρακτική τεχνική πάνω 
σε συγκεκριµένο µέσο ή υλικό: τοιχο-γραφία, αγγειο-γραφία, χαλκο-γραφία 5. 
το ζωγραφικό ή χαρακτικό έργο µε συγκεκριµένο θέµα: θαλασσο-γραφία, αγιο-
γραφία, προσωπο-γραφία, ρωπο-γραφία 6. τον τρόπο µε τον οποίο γράφει κα-
νείς: κακο-γραφία, καλλι-γραφία 7. την παραγωγή γραπτών ή έντυπων 
κειµένων σχετικών µε ορισµένο θέµα: βιο-γραφία, δηµοσιο-γρα-φία, πορνο-
γραφία 8. την παραγωγή κειµένων ορισµένου τύπου: αρ-θρο-γραφία, 
επιφυλλιδο-γραφία, ιστοριο-γραφία, χρονικο-γραφία, γε-λοιο-γραφία 9. το 
έγγραφο που περιέχει στοιχεία σχετικά µε κάτι: δι-κο-γραφία 10. την 
καταγραφή: φιλµο-γραφία, βιβλιο-γραφία 11. ΙΑΤΡ. την εξέταση ορισµένου 
σηµείου ή οργάνου σώµατος: µαστο-γραφία. [ΕΤΥΜ; Λεξικό επίθηµα τής 
Αρχ. και Νέας Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. γράφω (π.χ. µτγν. βιβλιο-
γραφία) και απαντά επίσης σε ελ-ληνογενή σύνθετα (λ.χ. γαλλ. photo-graphie, 
chromo-graphie)]. 

γραφιάς (ο) {γραφιάδες} (µειωτ.) ο γραφέας: το σινάφι των ~. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< γραφέας (µε συνίζηση) < αρχ. γραφεύς]. 

γραφίδα (η) 1. το όργανο µε το οποίο γράφουµε πάνω στο χαρτί: ~ από φτερό 
πτηνού || µεταλλική ~ ΣΥΝ. πένα, στυλογράφος 2. (συνεκδ.) ο τρόπος γραπτής 
έκφρασης: δηµοσιογραφική ~ || η ~ του καυτηριάζει τα κακώς κείµενα 3. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. µυτερό µεταλλικό όργανο µε το οποίο χάραζαν σχέδια ή λέξεις σε 
επίπεδες και σκληρές επιφάνειες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γραφίς, -ίδος < γράφω]. 

γραφικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γραφή: ~ χαρακτήρας (ο τρόπος 
µε τον οποίο γράφει κανείς, το µέγεθος, το σχήµα και η κλίση των 
γραµµάτων) || ~ ύλη (χαρτικά, µολύβια κ.λπ.) 2. γραφικές τέχνες (α) (γενικά) 
η ζωγραφική, η χαρακτική και οι εφαρµογές τους (σε συνδυασµό συχνά µε τη 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών) (β) (ειδικότ.) το σύνολο των µεθόδων και 
των τεχνικών που χρησιµοποιούνται για τη σχεδίαση, την καλλιτεχνική 
επιµέλεια, την εκτύπωση και την αναπαραγωγή κειµένων και εικόνων 
(τυπογραφία, φωτογραφία, εκτύπωση κ.λπ.) 3. γραφικά (τα) σχέδια ή 
εφαρµογές τής ζωγραφικής (µε αδρές συνήθ. γραµµές και έντονα χρώµατα), 
που χρησιµοποιούνται στη διαφήµιση, την τηλεόραση, στον κινηµατογράφο 
και στους υπολογιστές 4. γραφική παράσταση βλ. λ. παράσταση · 5. αυτός 
που έχει ιδιαίτερη, ιδιότυπη παρουσία, που είναι χαρακτηριστικός τού είδους 
του: ~ τοπίο | λιµάνι | χωριουδάκι | ξωκκλήσι · 6. (για πρόσωπα) αυτός που 
έχει ιδιόρρυθµη συµπεριφορά, που αποκλίνει από τον συνήθη κοινωνικό τύπο, 
αξιοπερίεργος και (ειρων.) φαιδρός και διασκεδαστικός: αποτελούσε µια ~ 
φιγούρα τής πόλης · 7. (σπάν.) αυτός που αναφέρεται στην Αγία Γραφή: ~ 
χωρίο | εδάφιο · 8. ΓΛΩΣΣ. γραφικός ενεστώτας βλ. λ. ενεστώτας. — 
γραφικότητα (η) (σηµ. 5, 6). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γράφω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γραφή. Στις 
σηµ. 3,4 η λ. αποδίδει το γαλλ. pittoresque]. 

γραφίστας (ο) {σπάν. γραφιστών}, γραφιστρια (η) {γραφιστριών} πρόσωπο 
που ασχολείται µε τις γραφικές τέχνες. — γραφίστικος, -ή, -ό, γραφίστικα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. graphiste]. 

γραφίτης (ο) [1889] {γραφιτών} 1. ορυκτό σκούρου γκρι ή µαύρου χρώµατος 
µε µεταλλική λάµψη, που αποτελεί αλλοτροπική µορφή 

τού κρυσταλλικού άνθρακα και χρησιµοποιείται σε ηλεκτρικές διατάξεις και 
στην κατασκευή µολυβιών 2. (συνεκδ.) το γκρι χρώµα τού γραφίτη: -Τι χρώµα 
καλσόν θέλετε; -Γραφίτη. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. graphite < ελλην. γράφω]. 

γράφο- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται µε τη γραφή: 
γραφο-λόγος, γραφο-µηχανή. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. γραφο-ειδής, µεσν. 
γραφο-φόρος), που προέρχεται από το ουσ. γραφή, απαντά δε και σε 
ελληνογενή ξένα σύνθετα (λ.χ. γαλλ. grapho-logie(]. 

γραφολογια (η) [1886] {χωρ. πληθ.} η µέθοδος διακρίβωσης τής γνησιότητας 
µιας υπογραφής- (ειδικότ.) η µελέτη τής σχέσης ανάµεσα στον γραφικό 
χαρακτήρα και στην ψυχοδιανοητική συγκρότηση ενός ατόµου. — 
γραφολογικός, -ή, -ό [1886], γραφολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. graphologie]. 

γραφολόγος (ο/η) [1886] επιστήµονας που έχει ειδικευτεί στη γραφολογια: 
πήγαν σε ~, για να διαπιστώσουν το γνήσιο τής υπογραφής || (ειρων.) τα 
γράµµατα του χρειάζονται ~ για να τα καταλάβεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. graphologue]. 

γραφοµηχανή (η) [1889] η µηχανική συσκευή µε πληκτρολόγιο, µε την οποία 
τυπώνουµε στο χαρτί χαρακτήρες γραµµάτων, πιέζοντας µε τα δάκτυλα τα 
κατάλληλα πλήκτρα: παλιά | ηλεκτρονική | ογκώδης ~ || το πληκτρολόγιο | ο 
κύλινδρος τής ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Schreibmaschine]. 

-γράφος λεξικό επίθηµα που δηλώνει ότι κάποιος γράφει ή κάτι έχει γραφτεί 
κατά ορισµένο τρόπο: ανορθό-γραφος, οµό-γραφος. 

-γράφος λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. τον επιστήµονα ή/και τον 
επαγγελµατία που έχει ορισµένο αντικείµενο µελέτης ή εργασίας: λαο-γράφος, 
συµβολαιο-γράφος, εθνο-γράφος 2. τον καλλιτέχνη που χρησιµοποιεί ορισµένο 
υλικό ή τρόπο δηµιουργίας στα έργα του: λι-θο-γράφος, υδατο-γράφος 3. τον 
καλλιτέχνη που δηµιουργεί πάνω σε ορισµένο υλικό ή µέσο: αγγειο-γράφος, 
χαλκο-γράφος 4. τον καλλιτέχνη τού οποίου τα έργα έχουν ορισµένο θέµα: 
θαλασσο-γράφος, προ-σωπο-γράφος, αγιο-γράφος 5. αυτόν που γράφει µε 
ορισµένο τρόπο: κακο-γράφος, καλλι-γράφος, ορθο-γράφος 6. όργανο γραφής: 
κονδυ-λο-γράφος, στυλο-γράφος 7. το επιστηµονικό όργανο που καταγράφει 
και απεικονίζει γραφικά στοιχεία γύρω από κάτι: σεισµο-γράφος, καρδιο-
γράφος, παλµο-γράφος 8. αυτόν που γράφει ή τυπώνει χρησιµοποιώντας 
ορισµένο µέσο ή τεχνική: δακτυλο-γράφος, τυπο-γράφος, στενο-γράφος 9. 
αυτόν που γράφει κείµενα ορισµένου τύπου: αρθρογράφος, επιφυλλιδο-γράφος, 
χρονικο-γράφος, εύθυµο-γράφος 10. αυτόν που γράφει σχετικά µε κάτι: 
δηµοσιο-γράφος, βιο-γράφος 11. τον λογοτέχνη που ασχολείται µε ορισµένο 
είδος γραπτού λόγου: πεζογράφος, ηθο-γράφος, διηγηµατο-γράφος, µυθιστοριο-
γράφος 12. τον υπάλληλο που καταγράφει κάτι: πρακτικο-γράφος. [ΕΤΥΜ 
Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. γράφω 
(λ.χ. µτγν. ίστοριο-γράφος, καλλι-γράφος) και εµφανίζεται επίσης σε 
ελληνογενή συνθ. (λ.χ. γαλλ. photo-graphe, chromo-graphe)]. 

γραφτός, -ή, -ό → γραπτός 
γράφω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. γράφων, -ούσα | έγραψα, γράφ(τ)-ηκα, 

γραµµένος} ♦ (µετβ.) 1. σχηµατίζω γράµµατα πάνω σε επιφάνεια 
χρησιµοποιώντας γραφική ύλη (µολύβι, στυλό, πένα, κιµωλία κ.λπ.): ~ 
ευανάγνωστα | καθαρά | καλλιγραφικά | αργά | γρήγορα || ~ σε χαρτί | πίνακα | 
διαφάνεια | πάπυρο | περγαµηνή 2. χρησιµοποιώ σύµβολα γραφής (γράµµατα, 
οικογένειες γραµµάτων-γραµµατοσειρές) για τη σύνταξη κειµένου: ~ ένα 
έγγραφο στη γραφοµηχανή || ~ µια εργασία στον υπολογιστή 3. κρατώ γραπτή 
σηµείωση: γράψε αυτά που θα σου υπαγορεύσω 4. παράγω ορισµένου είδους 
συγγραφικό έργο: έχει γράψει πολλά έργα | µελέτες | δοκίµια· ΦΡ. (µτφ.) γράφω 
ιστορία σηµειώνω µοναδική επιτυχία, ανεπανάληπτη διάκριση, µοναδικό 
κατόρθωµα κ.λπ.: έγραψε ιστορία ως υπουργός Οικονοµικών, παίρνοντας τα πιο 
θαρραλέα φορολογικά µέτρα τής τελευταίας εικοσαετίας 5. (για εφηµερίδα, 
έντυπο, βιβλίο) περιλαµβάνω (ειδήσεις, θέµατα κ.λπ.): δεν γράφουν τίποτα οι 
εφηµερίδες για το θέµα που µας ενδιαφέρει || το περιοδικό γράφει κάτι 
αξιοπερίεργο 6. σχεδιάζω: ~ κύκλο | τετράγωνο 7. (για µετρητές τηλεφώνου, 
κατανάλωσης ρεύµατος, νερού, πρατηρίου βενζίνης κ.λπ.) δείχνω τις µονάδες 
κατανάλωσης ή την αξία τής ποσότητας που έχει καταναλωθεί: τι έχει γράψει ο 
µετρητής; 8. σηµειώνω (κάποιον) για παράβαση: η τροχαία τον έγραψε για 
υπερβολική ταχύτητα 9. χρεώνω, εγγράφω σε κατάλογο οφειλετών: δεν θα 
πληρώσω σήµερα, γράφ' τα και θα σ' τα δώσω αύριο 10. εγγράφω ως µέλος: ~ 
το παιδί µου στο σχολείο | στο φροντιστήριο | σε αθλητικό σύλλογο 11. 
καταχωρίζω: ~ στην πρώτη στήλη τα έσοδα και στην απέναντι τα έξοδα- ΦΡ. (α) 
γράφω (κάποιον) στα µαύρα (τα) κατάστιχα | στη µαύρη λίστα θεωρώ 
(κάποιον) στο εξής εχθρό µου· (για εγκληµατίες) αποφασίζω τη δολοφονία 
κάποιου: µετά την προσβολή που τους έκανε, τον έγραψαν στα µαύρα τα 
κατάστιχα (β) γράφ' το καλά στο µυαλό σου (ϊ) κράτησε το σταθερά στη 
µνήµη σου, εµπέδωσε το (ii) συνειδητοποίησε το, θεώρησε το πλέον δεδοµένο: 
ό,τι και να πεις, θα γίνει αυτό που σου λέω εγώ~! 12. δηλώνω µε συγκεκριµένη 
ορθογραφία: πώς γράφεις το όνοµα σου; || πώς γράφεις το «Χρίστος»; µε -η- ή 
µε -ι-; 13. (για διαθήκη) συντάσσω, κληροδοτώ (κάτι σε κάποιον): τα έγραψε 
όλα στα παιδιά του || έγραψε το σπίτι στο όνοµα της (την έκανε ιδιοκτήτρια) 14. 
(καθηµ.-οικ.) σε φράσεις που δηλώνουν αδιαφορία, ότι δεν δίνουµε σηµασία 
(σε κάποιον/κάτι), π.χ. (α) γράφω (κάποιον): εγώ του µιλάω κι αυτός µε γράφει 
(β) έχω (κάποιον) γραµµένο αδιαφορώ πλήρως για κάποιον (καθώς και για ό,τι 
προτίθεται να κάνει): Τους έχω όλους τους γραµµένους! Ας κάνουν ό,τι θέλουν, 
δεν µε νοιάζει! (γ) (εµφατ.) γράφω (κάποιον) στα παλιά µου τα παπούτσια | 
στα παλιά µου τα υποδήµατα | κανονικά και µε 
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τον νόµο | εκεί όπου δεν πιάνει µελάνι | (!) στ' αρχίδια µου απαξιώ 
να ασχοληθώ µαζί του 15. έχω επάνω µου γράµµατα, επιγραφή: τι 
γράφει ο πίνακας; || δεν βλέπω τι γράφει η ταµπέλα 16. (κάτι κάποι-
ου/σε κάποιον) συντάσσω και στέλνω επιστολή: χτες έγραψα γράµµα 
στους δικούς µου || µου έγραψε η φίλη µου από την Αµερική- ΦΡ. (α) 
αν µε ξαναδείς, γράψε µου δεν πρόκειται να µε ξαναδείς ή φεύγω 
οριστικά: Τόσα χρόνια πελάτισσα και να µη µου κάνει έκπτωση! Αν 
µε ξαναδεί, γράψε µου! || η συµπεριφορά σου ήταν αχαρακτήριστη! ~! 
|| (κ. ως προειδοποίηση) Κακώς του έδωσες τα λεφτά χωρίς απόδειξη. 
Τώρα, αν τον ξαναδείς, γράψε µου! (β) (στο τέλος τού λόγου) (και) να 
µας γράφεις (i) µη µας ξεχάσεις: στο καλό και ~ (ii) (ειρων.) ως απο-
χαιρετισµός προς κάποιον -κατά βάθος- ανεπιθύµητο: φύγε και ~! 
17. (απρόσ. γράφει) υπάρχει γραπτό κείµενο (λ.χ. ως επιγραφή): τι 
γράφει στην πινακίδα; || πού το γράφει αυτό; (πού το βρήκες γραµµέ-
νο, πού αναφέρεται;)· ΦΡ. ό,τι γράφει δεν ξεγράφει (i) κάτι που είναι 
µοιραίο να γίνει, δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί (ii) ό,τι έγινε ήδη 
δεν µεταβάλλεται ♦ (αµετβ.) 18. εκφράζοµαι γραπτώς, µε τη γραφή: 
µαθαίνει να γράφει και να διαβάζει 19. ασχολούµαι µε τη συγγραφή 
ή δηµοσιεύω κείµενα σε έντυπο: το 'χε κρατήσει κρυφό ότι έγραφε || 
έγραφε σε έγκριτη εφηµερίδα των Αθηνών 20. (για γραφικό υλικό) 
λειτουργώ σωστά, µπορώ να χρησιµοποιηθώ για γράψιµο: δεν γράφει 
η πένα µου 21. έχω συγκεκριµένο τρόπο γραψίµατος, γραφικό χαρα-
κτήρα: τι ωραία που γράφει! || γράφει ακατάστατα 22. παίρνω µέρος 
σε εξέταση, συµµετέχω σε διαγωνισµό: πότε γράφεις; (ενν. εξετάσεις} 
|| πού γράφεις; (δηλ. πού βρίσκεται το εξεταστικό σου κέντρο;) 23. 
ασκούµαι στον γραπτό λόγο: αν δεν συνηθίσεις από µικρός να γρά-
φεις, δεν θα µπορέσεις να τα πας καλά στο σχολείο- (µεσοπαθ. γρά-
φοµαι) 24. κάνω εγγραφή ως µέλος: ~ σε κόµµα | στο ταµείο ανεργίας 
25. συντάσσοµαι γραπτώς: αυτή η εργασία γράφεται µε πολύ κόπο · 
26. (ο αόρ. έγραφε'.) (προφορ., κυρ. στη γλώσσα των νέων) ως επιδο-
κιµασία για εντυπωσιακή ενέργεια κάποιου, ως έκφραση θαυµα-
σµού για κάτι: Φοβερή απάντηση! ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «χαράζω ελαφρά, ξύνω», < θ. grbh-, συνε-
σταλµ. βαθµ. τού I.E. *gerbh- «χαράζω», πβ. γαλλ. gratin (βλ. λ. γκρα-
τινέ), αγγλ. carve «χαράζω, σκαλίζω», scratch, γερµ. kerben κ.ά. 
Οµόρρ. γράµµα, γραφή, γραπτός κ.ά. Οι σηµ. «ορίζω κληρονόµο µέσω 
διαθήκης» και «ορίζω το πεπρωµένο» είναι µεσν.]. 

γράφω - γραφικός. Και οι δύο λέξεις έχουν σηµασιολογικό ενδια-
φέρον. Το γράφω (αρχαία, οµηρική λ.) ξεκινάει από τη σηµ. «χα-
ράζω, σκαλίζω». Από αυτήν εξελίσσεται προς δύο κατευθύνσεις: 
(α) στη σηµ. «ιχνογραφώ, σχεδιάζω» και, ευρύτερα, «ζωγραφίζω» 
(ζφα γράφειν, αρχ. σηµ. «σχεδιάζω ζώα» > ζωγραιρώ | ζωγραφίζω) 
(β) στη σηµ. «σχεδιάζω σηµεία, γράφω». Αντιστοίχως, το επίθ. γρα-
φικός, αρχαίο και αυτό, έχει διπλή κατεύθυνση: (α) γραφική (ενν. 
τέχνη) στον Πλάτωνα, σηµαίνει τη ζωγραφική· γραφικός είναι «ο 
ικανός στο σχέδιο και στη ζωγραφική», από όπου ήδη στην Αρχαία 
γραφικός «αυτός που παρουσιάζει ωραία εικόνα, ωραία όψη σαν 
ζωγραφιά, µε ωραία εµφάνιση» (γραφικό τοπίο)· στα νεότερα χρό-
νια, το γραφικός (τύπος κ.ά.) σήµανε «τον αποκλίνοντα, τον ιδιόρ-
ρυθµο (από υπερβολές στην εµφάνιση ή τη συµπεριφορά του), που 
προκαλεί ειρωνικά σχόλια» (β) γραφικός «ο αναφερόµενος στη 
γραφή» (αρχαία και νέα σηµ.). 

-γραφώ λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό παρασύνθετων ρηµάτων 
που σηµαίνουν ό,τι και το ρ. γράφω: λιβελο-γραφώ, ηχο-γραφώ, αγιο-
γραφώ, χαρτο-γραφώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. καλλι-
γραφώ, µτγν. όρθο-γραφώ), που προέρχεται από το ρ. γράφω, απαντά 
δε και σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. choréo-graphier)]. 

γράψιµο (το) [µεσν.] {γραψίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η χάραξη µε γρα-
φική ύλη γραµµάτων πάνω σε χαρτί ΣΥΝ. γραφή 2. η συγγραφή κει-
µένων (βιβλίων, άρθρων κ.λπ.): ασχολείται µε το ~ 3. (µτφ.-οικ.) η πε-
ριφρονητική αδιαφορία: µε έχει στο ~, δεν µου δίνει σηµασία! || έφα-
γε -κανονικό- ούτε που τον κοίταξε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γερούνδιο. 

γραώδης, -ης, -ες {γραώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (αρχαιοπρ.-µτφ.) 
παµπάλαιος, ξεπερασµένος, ανώφελος: άφησε κατά µέρος τους ~ µύ-
θους (πβ. τους δέ βέβηλους και γραώδεις µύθους παραιτοϋ, Κ.∆. Α 
Τιµόθ. 4, 7). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
γραύς, βλ. κ. γραία]. 

Γρεβενά (τα) πόλη τής ∆. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νοµού (νοµός Γρεβενών). 
[ΕΤΥΜ. < σλαβ. Greben «ράχη βουνού». Η πόλη κτίστηκε µετά τον 10ο 
αι. στη θέση τής αρχ. Ελιµαίας, αλλά η σηµερινή της ονοµασία δεν 
µαρτυρείται πριν από την Τουρκοκρατία]. 

γρεγολεβάντες (ο) → γραιγολεβάντες 
γρέγος (ο) → γραίγος 
γρεγοτραµουντάνα (η) -> γραιγοτραµουντάνα 
γρέζι (το) {γρεζ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ανωµαλία στην επιφάνεια υλικού το 

οποίο έχει κοπεί. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. επιθ. greggio «ακατέργαστος» (για υλικό όπως απαντά 
στη φυσική του κατάσταση) < δηµώδ. λατ. *gregius «αγελαίος» < λατ. 
grex, -eis «αγέλη»]. 

Γρενάδα (η) (αγγλ. State of Grenada = Κράτος τής Γρενάδας) νησιω-
τικό κράτος των Μικρών Αντιλλών στην Α. Καραϊβική Θάλασσα, κο-
ντά στις ακτές τής Βενεζουέλας, µε πρωτεύουσα το Σαιντ Τζωρτζ, 
επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Α. Καραϊβικής. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Grenada < ισπ. Granada, ονοµασία ισπανικού βασιλεί-
ου, < λατ. granatum «ρόδι». Το 1498, όταν ανακαλύφθηκε από τον Χρ. 
Κολόµβο, ονοµάστηκε Concepción, από οµώνυµη ρωµαιοκαθολική 

εορτή].  
γρεναδιέρος (ο) 1. (παλαιότ. στη Γαλλία) στρατιώτης επίλεκτων συ-

νταγµάτων τού Πεζικού ειδικά εκπαιδευµένος στη ρίψη χειροβοµβί-
δων 2. καθένας από τους φρουρούς των βασιλικών ανακτόρων 
στην Αγγλία, οι οποίοι φορούν χαρακτηριστική κόκκινη στολή και 
ψηλό µαύρο καπέλο. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. grenadier < grenade «χειροβοµβίδα» < λατ. granatum 
«ρόδι, είδος φρούτου»].  
γρήγορα [µεσν.] κ. (λαϊκ.-λογότ.) γλήγορα επίρρ. 1. µε µεγάλη τα-

χύτητα: τρέχω | κινούµαι | γράφω | διαβάζω | δακτυλογραφώ ~ ΣΥΝ. 
(λόγ.) ταχέως ANT. αργά 2. σε σύντοµο χρονικό διάστηµα: 
τελειώνω µια δουλειά ~ ΣΥΝ. σύντοµα ΑΝΤ. αργά- ΦΡ. αργά ή 
γρήγορα βλ. λ. αργά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 

γρηγοράδα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η µεγάλη ταχύτητα: η ~ τού δρο-
µέα | τού αλόγου ΣΥΝ. σβελτάδα ΑΝΤ. βραδύτητα. 

Γρηγορία (η) γυναικείο όνοµα. 
γρηγοριανός, -ή, -ό [1863] 1. αυτός που σχετίζεται µε πρόσωπο που 

ονοµάζεται Γρηγόριος· κυρ. για το έργο παπών οι οποίοι έφεραν το πα-
ραπάνω όνοµα 2. ΜΟΥΣ. γρηγοριανό µέλος το µονοφωνικό λειτουργι-
κό άσµα που χρησιµοποιείται στη λειτουργία τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας και στις άλλες ακολουθίες τού τελετουργικού της (από το 
όνοµα τού Γρηγορίου Ä τού Μεγάλου, ο οποίος φρόντισε για την κωδι-
κοποίηση του) 3. γρηγοριανό ηµερολόγιο το ηµερολόγιο που χρησι-
µοποιείται στον δυτικό χριστιανικό κόσµο σήµερα (το οποίο προήλθε 
από µεταρρύθµιση τού πάπα Γρηγορίου ΚΓ το 1582) και προς το οποίο 
συντονίστηκε στην Ελλάδα το 1923 το ιουλιανό ηµερολόγιο µε τη διόρ-
θωση των 13 ηµερών ΣΥΝ. νέο ηµερολόγιο (πβ. κ. ιουλιανό ηµερολόγιο, 
λ. ιουλιανός). 

Γρηγόριος (ο) {Γρηγορίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας (γνωστότεροι από τους οποίους είναι ο Γρηγόριος ο Ναζιανζη-
νός, ο Γρηγόριος ο Νύσσης και ο Γρηγόριος Παλαµάς), πατριαρχών, 
καθώς και παπών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Γρηγόρης. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Γρηγόριος «ο γρήγορων, ο άγρυπνος» < µτγν. γρηγορώ 
(-έω) (βλ.λ.)]. 

γρήγορος, -η, -ο κ. (λαϊκ.-λογοτ.) γλήγορος 1. (ενεργ.) (α) αυτός που 
κινείται µε µεγάλη ταχύτητα: ~ άνθρωπος | αθλητής | αυτοκίνητο | 
µηχανάκι ΣΥΝ. ταχύς ANT. αργοκίνητος, βραδύς (β) αυτός που 
επεξεργάζεται δεδοµένα και βγάζει αποτελέσµατα µε µεγάλη ταχύ-
τητα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα: ~ υπολογιστής | επεξεργα-
στής | µυαλό 2. (παθ.) αυτός που γίνεται, που εκτελείται σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, που για να γίνει δεν απαιτείται πολύς χρόνος: ~ 
υπολογισµός | ταξίδι | ενέργειες | συλλογισµός- ΦΡ. γρήγορο φαγητό 
έτοιµο ή πρόχειρο φαγητό που καταναλώνεται σε ανάλογα κατα-
στήµατα (φαστφούντ). — γρήγορα επίρρ. [µεσν.] (βλ.λ.), γρηγοράδα 
κ. (σπάν.) γρηγοροσύνη (η) [µεσν.] (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σιγά. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. έγρήγορος «άγρυπνος» < αρχ. έγρήγορα, παρακ. τού ρ. 
εγείρω. Ο σχηµατισµός τού παρακ. έγρήγορα < *έ-γή-γορ-α 
οφείλεται στην επίδραση τού αορ. β' έγρέσθαι, που περιέχει και το 
βασικό θέµα. Η λ. γρήγορος µε τη σηµ. «ταχύς» αντικατέστησε βαθ-
µηδόν (µαζί µε το ταχύς) τις αρχ. λ. ώκύς, οξύς, θοός, ενώ το αρχ. 
επίθ. γοργός, που επιβίωσε, δεν χρησιµοποιείται συχνά]. 

γρηγορώ ρ. αµετβ. {γρηγορείς...· µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (λόγ.) 1. 
είµαι ξύπνιος, άγρυπνος: φύλακες, γρηγορείτε- ο εχθρός πλησιάζει! 
ΣΥΝ. επαγρυπνώ ΑΝΤ. υπνώττω 2. (µτφ.) βρίσκοµαι σε συνεχή πνευ-
µατική εγρήγορση: «γρηγορείτε και προσεύχεσθε». [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
γρηγορώ (-έω) < αρχ. έγρηγορώ < έγρήγορα, παρακ. τού ρ. εγείρω. Βλ. 
κ. γρήγορος. Η φρ. «γρηγορείτε και προσεύχεσθε» (Κ.∆. Ματθ. 26, 41, 
Μάρκ. 14, 38) ήταν η προτροπή τού Χριστού προς τους µαθητές του το 
βράδυ τής σύλληψης του]. 

γριά (η) 1. η γυναίκα που έχει γεράσει: στη λουτρόπολη έβλεπε όλο 
γριές και γέρους || (κ. ως επιθ.) η ~ κατσίκα | κότα ΣΥΝ. γερόντισσα· 
ΦΡ. (α) µαλλί τής γριάς βλ. λ. µαλλί (β) η γριά η κότα έχει το ζουµί βλ. 
λ. κότα 2. (λαϊκ.-οικ.) η µητέρα ή γενικότ. η ηλικιωµένη σύζυγος: 
παίρνω τη ~ µου και πάµε περιπάτους. Επίσης (λόγ.) γραία [αρχ.]. — 
(υποκ.) γριούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. γραία, µε συνίζηση (πβ. κ. έλαια > ελιά). Το 
αρχ. γραία < *γραϊΡα < *γράΡ-β < γραύς < *γραΡ-ς < *gr-ä-F, µη-
δενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση -a-F) τού I.E. *ger- «γέρος, ώριµος», πβ. 
σανσκρ. jarant- «γέρος», αρµ. cer, αρχ. σλαβ. zirëti «ωριµάζω», γερµ. 
Kerl «ανθρωπάκος» κ.ά. Οµόρρ. γέρ-ων (-οντάς), γερ-αρός, γήρ-ας, 
Γερ-άσιµος κ.ά.]. 

γριβάδι (το) {γριβαδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το ψάρι κυπρίνος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γρίβας]. 

γρίβας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) (διαλεκτ.) το ψαρό άλογο. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < γαλλ. grive «κίχλη (µε πιτσυλωτό χρώµα)» < παλ. 
γαλλ. griu «ελληνικός» (από υποθέσεις ότι η κίχλη διαχείµαζε στην 
Ελλάδα) ή < λατ. cirbrum «κόσκινο». Κατ' άλλη άποψη, < αρωµ. 
yriwx «ψαρός», σλαβ. αρχής]. 

γριγρί κ. γρι-γρι (το) {άκλ.} πετρελαιοκίνητο µικρό αλιευτικό σκά-
φος, τού οποίου η µηχανή κάνει χαρακτηριστικό κρότο, είναι εξοπλι-
σµένο µε πυροφάνι και συνοδεύεται από µικρότερο βοηθητικό σκά-
φος µε κυκλικά δίχτυα (δευτεροκάικο). [ΕΤΥΜ < τουρκ. girgir]. 

γρικώ ρ. → γροικώ 
Γροιλανδία (η) → Γροιλανδία 
γρίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} καθένα από τα µικρά επιµήκη ξύλινα τε-

µάχια που γεµίζουν τα διαστήµατα ανάµεσα στα ξύλινα πλαίσια από 
τα παραθυρόφυλλα και τις µπαλκονόπορτες και τα οποία είναι 
τοποθετηµένα σε οριζόντια διάταξη µε κλίση προς τα κάτω, χωρίς 
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όµως να εφάπτονται µεταξύ τους, ώστε να σχηµατίζουν πολλές µι-
κρές διόδους (κενά), που επιτρέπουν στον αέρα και σε ελάχιστο φως 
να περνούν στον εσωτερικό χώρο: κοιτάζουν τον κόσµο που περνά πί-
σω από τις ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. griglia < δηµώδ. λατ. craticula, υποκ. τού λατ. crates 
«πλέγµα»]. 

γρίνια (η) → γκρίνια 
γρινιάζω ρ. → γκρίνια 
γρινιάρης, -α, -ικο → γκρινιάρης 
γρίπη (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µεταδοτική ασθένεια τού αναπνευστικού 

συστήµατος, η οποία εκδηλώνεται µε πυρετό, καταρροή, αίσθηµα 
αδυναµίας και µυϊκούς πόνους: κυκλοφορεί ~|| ο ιός τής - || αρπάζω 
~. — γριπικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. grippe < gripper «αρπάζω απότοµα» < φρανκον. 
gripan]. 

γρίπιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ΝΑΥΤ. η έρευνα τού βυθού 
µε µηχανικά µέσα για τον εντοπισµό και την περισυλλογή αντι-
κειµένων που εξέχουν από τον πυθµένα: ~ ναρκών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
γριπίζω < γρίπος (βλ.λ.)]. 

γρίπος (ο) 1. αλιευτικό µέσο παρόµοιο µε την τράτα, που ρίχνεται σε 
µεγάλη έκταση σε λίµνες και θάλασσες µε οµαλό βυθό και σέρνεται 
αργά-αργά από τη στεριά µε σκοινιά 2. (συνεκδ.) η βάρκα µαζί µε 
την αλιευτική συσκευή τού γρίπου 3. το σχοινί ή το σύρµα που χρη-
σιµοποιείται στη γρίπιση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γρίπος, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε µέσ. άνω γερµ. krëbe 
«καλάθι» και αρχ. σκανδ. kiarf «δέµα», ενώ το ενδοσυµφωνικό -ι-
(γρ-ϊ-πος) παραµένει ανερµήνευτο. Βλ. κ. γρίφος]. 

γριπώδης, -ης, -ες [1889] {γριπώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΙΑΤΡ. αυτός 
που εµφανίζει τα συµπτώµατα τής γρίπης: - λοίµωξη. 

γριπωνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {γριπώ-θηκα, -µένος} προσβάλλοµαι από 
γρίπη: έχει γριπωθεί για τα καλά || είναι πολύ γριπωµένος. Επίσης 
Υριπιάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

γρίφος (ο) 1. το αίνιγµα, γενικότ. ασαφής και δυσνόητη διατύπωση 2. 
(µτφ.) αυτό που περιβάλλεται από µυστήριο, που είναι δύσκολο να 
εξηγηθεί ή να ερµηνευθεί λογικά ή µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία: 
η υπόθεση δολοφονίας αποδείχθηκε πραγµατικός - ΣΥΝ. µυστήριο. — 
γριφοειδής, -ής, -ές [µτγν.] κ. γριφώδης, -ης, -ες [µτγν.], γριφωδώς 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γρίφος, αρχική σηµ. «δίχτυ», από όπου µεταφορικώς 
«αίνιγµα, περίπλοκος λόγος». Η λ. είναι παράλλ. τ. τού µτγν. γρίπος 
(βλ.λ.), αλλά το δασύ σύµφωνο -φ- χρησιµοποιείται µόνον όταν η λ. 
έχει τη σηµ. τού αινίγµατος (προφύλαξη)]. 

γροθιά (η) 1. η παλάµη τού χεριού, όταν είναι κλειστή µε ενωµένα 
προς τα µέσα τα δάχτυλα 2. (συνεκδ.) το χτύπηµα που προέρχεται 
από κλειστή παλάµη στην παραπάνω µορφή: του 'δώσε µια ~ στο 
πρόσωπο ΣΥΝ. µπουνιά 3. (µτφ.) κάθε πλήγµα εναντίον θεσµού, φο-
ρέα, πολιτικής κ.λπ.: ~ στο κατεστηµένο || η κατάθεση τού µάρτυρα 
απετέλεσε ~ στο πρόσωπο τού παρακράτους. Επίσης γρό(ν)θος (ο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γρόθος < µτγν. γρόνθος. Το γρόνθος είναι αβεβ. ετύµου, 
πιθ. από την ίδια ρίζα µε αρχ. γερµ. krimman «σφίγγω» και αρχ. 
σκανδ. krumma «χέρι», λατ. gremium «αγκαλιά». Η λ. αντικατέστησε 
βαθµηδόν το αρχ. συνώνυµο πύξ (πβ. πυξ-λαξ)]. 

γροθοκοπανια (η) (εκφραστ.) το δυνατό χτύπηµα µε γροθιά. Επίσης 
γροθοκοπάνηµα (το). 

γροθοκοπώ ρ. → γρονθοκοπώ 
γροθοπατιναδα (η) (λαϊκ.-εκφραστ.) σειρά από διαδοχικά χτυπήµατα 

µε γροθιές. 
[ΕΤΥΜ. < γροθιά + πατινάδα, εκφραστ. σχηµατισµός από το ρ. πατώ 
(πβ. κ. κλοτσο-πατινάδα)]. 

γροικώ (κ. -άω) κ. αγροικώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γροικάς... | γροίκ-ησα, 
-ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (διαλεκτ.-λογοτ.) ♦ 1. (αµετβ.) ακούω: είναι 
γέρος και δεν γροικά καλά || «και δε σαλεύεις, δε γροικάς τα που πι-
κρά σού λέω» (Γ. Ρίτσος) ♦ 2. (µετβ.) καταλαβαίνω: δεν γροικά αυτά 
που του εξηγώ ΣΥΝ. παίρνω χαµπάρι, νογάω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γροικώ < *άγροικός < αρχ. αγροικος (< αγρός + οϊκος) 
«ανόητος, αγενής», o καταβιβασµός τού τόνου στο *άγροικός οφεί-
λεται στο γεγονός ότι το ά- (τού αρχ. αγροικος) θεωρήθηκε στερητ., 
οπότε η λ. *άγροικός θα προσδιόριζε αυτόν που κατανοεί, που ακού-
ει. Βλ. κ. αγροίκος]. 

Γροιλανδία (η) το µεγαλύτερο νησί τής Γης, που βρέχεται από τον Β. 
Ατλαντικό και τον Αρκτικό Ωκεανό, βρίσκεται Β. τού αρκτικού κύ-
κλου τού Β. Ηµισφαιρίου, ανήκει διοικητικά στη ∆ανία και έχει πρω-
τεύουσα το Γκότχοµπ. — Γροιλανδός (ο), Γροιλανδή (η), γροιλανδι-
κός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) γροιλανδέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού δαν. Gr0nland «πράσινη γη»]. 

γρόµπος κ. γρούµπος (ο) (καθηµ.) µικρό, συνήθ. στρογγυλού σχή-
µατος εκβλάστηµα τού οργανισµού κάτω από την επιφάνεια τού δέρ-
µατος ΣΥΝ. εξόγκωµα, όγκος, σβώλος. — (υποκ.) γρουµπούλι κ. γρο-
µπαλάκι κ. γρουµπουλάκι κ. γροµπαράκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. groppo, γερµ. αρχής, < *kruppa, από όπου και γερµ. 
Kropf «πρόλοβος» κ.ά.]. γρονθοκοπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. 
{γρονθοκοπείς... κ. -άς... | γρονθοκόπησα, -ούµαι κ. -ιέµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} χτυπώ (κάποιον) µε γροθιές: τον γρονθοκόπησαν άγρια. — 
γρονθοκόπηµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. γρονθοκοπώ (-έω) < γρόνθος + -
κοπώ < κόπτω]. γρό(ν)θος (ο) → γροθιά 
γρόσι (το) {σπάν. γροσ-ιού | -ιών} 1. (παλαιότ.) τουρκικό νόµισµα που 

ισοδυναµούσε µε το 1/100 τής χρυσής λίρας ή µε σαράντα παράδες 
2. (συνεκδ.) γρόσια (τα) τα χρήµατα· ΦΡ. (παροιµ.) έχεις γρόσια, 
έχεις γλώσσα όποιος έχει χρήµατα µπορεί να µιλάει ελεύθερα, ακό- 

µη και να αυθαδιάζει και να αυθαιρετεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γρόσιν < βεν. grosso «πυκνός» < µεσν. λατ. (denarius) 
grossus, είδος νοµίσµατος].  

γρούζω ρ. αµετβ. (έγρου-ξα κ. -σα} (λαϊκ.) (για ζώα, όπως χοίρους, 
σκύλους, ή πτηνά, όπως περιστέρια κ.ά.) γρυλίζω: τα γουρούνια 
γρούζουν ανήσυχα. — νρούξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. γρύζω, ηχοµιµητ. λ. από την κραυγή γρϋ]. 

γρούµπος (ο) → γρόµπος 
γρουσουζεύω κ. (σπάν.) γουρσουζεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γρου-

σούζεψα} (καθηµ.-εκφραστ.) ♦ 1. (αµετβ.) µιλώ για την πιθανή απο-
τυχία ή δυστυχία (κάποιου) ή γενικώς για πιθανή αρνητική εξέλιξη 
(κάτι που θεωρείται στη λαϊκή αντίληψη ότι µπορεί να επιδράσει αρ-
νητικά και να συµβεί τελικά το κακό): Πάψε να γρουσουζεύεις! Ασε 
να πάνε και µια φορά καλά τα πράγµατα! ♦ (µετβ.) 2. προδικάζω την 
αποτυχία ή δυστυχία (κάποιου): ~ έναν άνθρωπο, λέγοντας ότι θα του 
συµβεί κάτι κακό! ΣΥΝ. γλωσσοτρώω, κακοµελετώ 3. φέρνω κακή 
τύχη, θεωρούµαι άθελα µου πρόξενος κακοτυχίας: ήρθε πάλι ο κα-
τσικοπόδαρος να µου γρουσουζέψει το σπίτι χρονιάρα µέρα! ΣΥΝ. 
(οικ.) γκαντεµιάζω. — γρουσούζεµα (το). 

γρουσούζης, -α, -ικο κ. (σπάν.) γουρσούζης {γρουσούζηδες} 1. αυτός 
που φέρνει κακοτυχία, γρουσουζιά ΣΥΝ. (λαϊκ.) γκαντέµης · 2. (ως 
χαρακτηρισµός) µίζερος, κακοµοίρης άνθρωπος.  — γρουσούζικος, -
η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. [ΕΤΥΜ. < γουρσούζης < τουρκ. ugursuz 
«δυσοίωνος, δυσµενής»]. 

γρουσουζιά κ. γουρσουζιά (η) (λαϊκ.) 1. η έλλειψη τύχης, η κακή 
τύχη: τι ~ είναι αυτή- µια φορά βγήκα βόλτα και άρχισε να βρέχει! 
ΣΥΝ. κακοτυχία ANT. καλή τύχη 2. οτιδήποτε θεωρείται (σύµφωνα µε 
λαϊκές προλήψεις) κακό σηµάδι ή πιστεύεται ότι προκαλεί κακοτυ-
χία: θεωρείται ~ να δεις µαύρη γάτα ΑΝΤ. γούρι 3. η µίζερη κατάστα-
ση, η κακοµοιριά: τι ~ σ' αυτή την οικογένεια, όλοι κλαίγονται και 
παραπονούνται! 

γρυ (το) {άκλ.} η φωνή που βγάζουν τα γουρούνια- ΦΡ. (α) δεν κατα-
λαβαίνω | ξέρω | σκαµττάζω γρϋ δεν αντιλαµβάνοµαι τίποτε, ούτε 
κατ' ελάχιστο: από Γερµανικά ~! (β) δεν έβγαλε γρυ δεν ξεστόµισε 
λέξη ΣΥΝ. δεν έβγαλε άχνα | κιχ | τσιµουδιά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γρϋ, ηχοµιµητ. λ. από τη φωνή [gru] των χοίρων. Η προ-
έλευση τής λ. συνέβαλε στο να χρησιµοποιείται περιφρονητικά µε τη 
σηµ. «τίποτα, ούτε συλλαβή, ούτε λέξη». Η λ. γρϋ αποτελεί τη βάση 
αρκετών λ., π.χ. γουρούνι, γρύλος, γρύζω (> γρούζω) κ.ά.]. 

γρυλίζω ρ. αµετβ. (γρύλισα) 1. (για χοίρους) βγάζω τη χαρακτηριστική 
φωνή τού ζώου 2. (λογοτ.-µτφ.) βγάζω φωνή σαν τού χοίρου, µιλώ 
υπόκωφα και απειλητικά. — γρυλισµός (ο) κ. γρύλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γρυλ(λ)ίζω < *γρϋλ(λ)ος < γρϋ, µε µεταγενέστερο εκ-
φραστικό διπλασιασµό τού -λ-]. 

γρύλος (ο) 1. έντοµο που έχει χρώµα καστανοκίτρινο ή µαύρο, µεγά-
λο κεφάλι, µακριές κεραίες, ψηλά πίσω πόδια και φτερά µε κεράτινα 
καλύµµατα (έλυτρα), τα οποία τρίβουν µεταξύ τους τα αρσενικά τη 
νύχτα, παράγοντας χαρακτηριστικό, παρατεταµένο ήχο ΣΥΝ. τριζόνι 
· 2. µικρός µηχανισµός που λειτουργεί ως µοχλός για την ανύψωση 
βαριών αντικειµένων: σήκωσε µε τον ~ το αυτοκίνητο, για ν'αλλάξει 
λάστιχο · 3. σύρτης για το σφάλισµα των παραθύρων. [ΕΤΥΜ. Το 
όνοµα τού εντόµου (µτγν. γρύλος) προήλθε ηχοµιµητικά, όπως και το 
συνώνυµο τριζόνι (< τρίζω). ∆ιαφορετική αντίληψη τού ήχου 
συνέδεσε πιθ. τη λ. πρώιµα µε τον γρυλισµό -(γ)κρ- (γ)κρ- των 
χοίρων, όπως ηχοµιµητική υπήρξε πιθ. η σύνδεση τού µηχανήµατος | 
εργαλείου µε τον ήχο τού εντόµου, αν δεν πρόκειται για ξένο δάνειο]. 

γρύπας (ο) {γρυπών} τέρας µυθολογικό µε κεφάλι, φτερά και νύχια 
αετού και σώµα λιονταριού, το οποίο θεωρούσαν ως το ιερό ζώο τού 
Απόλλωνα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. γρύψ, -πός, παράλλ. τ. τού αρχ. γρυπός «κυρτός» (πβ. 
γλαϋξ - γλαυκός), αβεβ. ετύµου, πιθ. < θ. *gru-, µηδενισµ. βαθµ. τού 
I.E. *grew- «κάµπτω, κυρτώνω», πβ. αγγλ. crook «αγκίστρι», γερµ. 
krank «άρρωστος» (αρχική σηµ. «κυρτωµένος») κ.ά.]. 

γρυπός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που έχει επιφάνεια κυρτή, γαµψή σαν γε-
ρακήσιο ράµφος: ~ µύτη. [ΕΤΥΜ αρχ., παράλλ. τ. τού γρύψ. Βλ. λ. 
γρύπας]. 

Γ.Σ. 1. (ο) Γυµναστικός Σύλλογος 2. (η) Γενική Συνέλευση 3. (το) Γενι-
κό Συµβούλιο. 

Γ.Σ.Α.Ε. (η) Γενική Συνοµοσπονδία Αυτοκινητιστών Ελλάδος. 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (η) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών 

και Εµπόρων Ελλάδας. 
Γ.Σ.Ε.Ε. (η) Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας. 
Γ.Σ.Ν. (το) Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο. 
Γ.Τ.Ε. (η) Γενική Τράπεζα Ελλάδας. 
γυάλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. γυάλινο δοχείο πλατύ και στρογγυλό: η 

- µε τα χρυσόψαρα 2. (συνεκδ.-καθηµ.) η θερµοκοιτίδα όπου τοποθε-
τούν τα βρέφη 3. (µτφ.) κάθε χώρος προστατευµένος από το περιβάλ-
λον, στον οποίο αισθάνεται ασφαλής και αποµονώνεται κανείς απο-
φεύγοντας την επαφή µε τους άλλους: τον έβαλαν στη - (τον αποµό-
νωσαν από τον κόσµο) || άλλο είναι να ζεις τη ζωή µε τους κινδύνους 
της και άλλο να την περνάς µέσα στη ~ || βγαίνω απ' τη ~ (αρχίζω να 
γνωρίζω τη ζωή) 4. (ειδικότ.-καθηµ.) µεγάλο γυάλινο ή από ανάλογο 
υλικό περίβληµα, που χρησιµοποιείται σε βιολογικά ή άλλα πειρά-
µατα, για να εξασφαλίζονται συγκεκριµένες συνθήκες. [ΕΤΥΜ. < 
γυαλί, πβ. κ. κανάτι - κανάτα]. 

γυαλάδα (η) (χωρ. πληθ.} το να αστράφτει, να γυαλίζει κάτι: η ~ τής 
θάλασσας | τού λευκού ρούχου ΣΥΝ. λάµψη, στιλπνότητα ΑΝΤ. θα-
µπάδα, µουντάδα. 

γυαλάκιας (ο) (γυαλάκηδες} (ειρων.-µειωτ.) πρόσωπο που φορά γυα-
λιά ΣΥΝ. (λόγ.) διοπτροφόρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διοπτροφόρος. 



γυαλί 444 γυµνάσιο 
 

[ΕΤΥΜ. < γυαλί + παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. µατ-άκιας].  
γυαλί (το) {γυαλ-ιού | -ιών} 1. υλικό εύθραυστο και διαφανές ή ηµι-

διαφανές, που αποτελείται από διοξίδιο τού πυριτίου, οξίδιο τού 
ασβεστίου και τού νατρίου σε διάφορες αναλογίες και χρησιµοποι-
είται στην κατασκευή κρυστάλλων, λαµπτήρων, φιαλών, δοχείων 
κ.ά. 2. (συνεκδ.) κάθε αντικείµενο που έχει ως βάση το υλικό αυτό, 
ειδι-κότ. το ποτήρι ή το κανάτι: «η µια κερνάει µε το ~» (δηµοτ. 
τραγ.) || «ρίξε στο - φαρµάκι» (λαϊκ. τραγ.)· ΦΡ. (µτφ.) σπάει | ραγίζει 
το γυαλί για σχέση που παύει να υπάρχει ή υφίσταται σοβαρό 
πλήγµα: µετά τον πρόσφατο καβγά, οι σχέσεις τους πάγωσαν ράγισε 
πια το γυαλί || «µια φορά µονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί» (λαϊκ. 
τραγ.)· µετά δύσκολα ξανάρχονται κοντά δυο άνθρωποι 3. γυαλιά 
(τα) (i) τα κοµµάτια τού παραπάνω υλικού: πάτησε - και 
τραυµατίστηκε (ii) οι διορθωτικοί φακοί για όσους έχουν 
οφθαλµικές παθήσεις ή οι φακοί για προστασία από τον ήλιο, που 
προσαρµόζονται σε ειδικό σκελετό, µε τον οποίο στερεώνονται 
µπροστά από τα µάτια: ~ ηλίου | µυωπίας | πρεσβυωπίας || φοράω ~ 
|| βάζω | βγάζω τα ~ µου || η θήκη των ~ ΣΥΝ. µατογυάλια· ΦΡ. (α) 
(συχν. µειωτ.) βάζω τα γυαλιά (σε κάποιον) ξεπερνώ (κάποιον), 
αποδεικνύοµαι καλύτερος (κάποιου) (β) τα κάνω γυαλιά-καρφιά 
καταστρέφω, σπάζοντας τα πάντα: ο άντρας της γύρισε στο σπίτι 
µεθυσµένος και τα 'κάνε γυαλιά-καρφιά · 4. (µτφ.-µειωτ.) η 
τηλεόραση: τους έχει αποβλακώσει το - || βγαίνω στο ~ (βλ. λ. 
χαζοκούτι)· ΦΡ. τον θέλει | τον πάει το γυαλί για κάποιον που έχει 
ωραία παρουσία, όταν εµφανίζεται στην τηλεόραση: «τον Βασίλη 
δεν τον θέλει το γυαλί, τι θέλει και τρέχει στις εκποµπές;» (εφηµ.( 
• 5. (α) (για επίπεδες επιφάνειες) αστραφτερός, πεντακάθαρος: µε 
την καινούργια παρκετίνη έκανε το πάτωµα ~ (να γυαλίζει) (β) (για 
την επιφάνεια θαλασσών, λιµνών) ακύµαντος, γαλήνιος και διάφα 
νος: σήµερα δεν φυσάει και η θάλασσα είναι ~ · 6. το βυθοσκόπιο, 
η διόπτρα των ψαράδων, µε την οποία βλέπουν τον βυθό. — (υποκ.( 
γυαλάκι (το), γυαλάκια (τα) (σηµ. 3), γυαλένιος, -ια, -ιο [µεσν.] κ. γυά 
λινος, -η, -ο [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. γυαλίν < ύαλίν, υποκ. τού αρχ. ύαλος (ή), λ. ήδη µυκ. 
(we-a-re-ja), οπότε < *Ρύαλος, τεχν. όρ., αγν. ετύµου, ίσως σκυθική λ.]. 

γυαλίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γυάλισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
(κάτι) γυαλιστερό: ~ το πάτωµα | το τραπέζι | τα τζάµια | τα παπού-
τσια- ΦΡ. (α) (λαϊκ.-οικ.) µου γυαλίζει (κάτι) µου τραβά το 
ενδιαφέρον, επιθυµώ να το αποκτήσω (συχνά για ερωτικό 
ενδιαφέρον): είδε τα κοσµήµατα, του γυάλισαν και τα βούτηξε || του 
γυάλισε η µικρή κι από τότε την κυνηγάει ΣΥΝ. µου µπαίνει στο µάτι 
(β) (στην αθλητική αργκό) γυαλίζω (τον) πάγκο κάθοµαι στον 
πάγκο των αναπληρωµατικών στους αγώνες, δεν χρησιµοποιούµαι 
από τον προπονητή: «την περασµένη αγωνιστική περίοδο γυάλιζε 
πάγκο στην οµάδα του» (εφηµ.) 
♦ 2. (αµετβ.) είµαι λαµπερός, αστράφτω: γυάλιζαν τα κρυστάλλινα 
βάζα στη βιτρίνα- ΦΡ. γυαλίζει το µάτι (µου) έχω άγρια όψη, δίνω την 
εντύπωση ταραγµένου ψυχικά ατόµου: πρόσεχε τον, γυαλίζει το µάτι 
του! — γυάλισµα (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. ύαλίζω < αρχ. ύαλος]. 

γυαλικά (το) 1. σκεύος κατασκευασµένο από γυαλί 2. γυαλικά (τα) τα 
γυάλινα σκεύη που διαθέτει ένα σπίτι: αλλού τοποθέτησε τα ~, αλλού 
τα ασηµικά κι αλλού τα µπακίρια. 

γυάλινος, -η, -ο → γυαλί 
γυάλισµα (το) {γυαλίσµατος | χωρ. πληθ.} 1. το να κάνει κανείς κάτι 

να γυαλίζει: τα ασηµικά | τα παπούτσια χρειάζονται ~ 2. η λάµψη, το 
να γυαλίζει κάτι: το ~ τού µατιού. 

γυαλιστερός, -ή, -ό αυτός που γυαλίζει, αστραφτερός, λαµπερός: ~ πάτωµα 
ΣΥΝ. στιλπνός ΑΝΤ. θαµπός, σκοτεινός. — γυαλιστερά επίρρ. 

γυαλοκοπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {γυαλοκοπάς...} έχω τη λάµψη τού 
γυαλιού: το πάτωµα γυαλοκοπά από καθαριότητα || «δύο ολόχρυσα 
δόντια που γυαλοκοπούσαν στο χαµόγελο της» (εφηµ.) ΣΥΝ. γυαλίζω, 
λάµπω ΑΝΤ. θαµπώνω. [ΕΤΥΜ. < γυαλί + -κοπώ < κόπτω]. 

γυαλοπωλείο (το) → υαλοπωλείο 
γυαλόχαρτο κ. (λόγ.) υαλόχαρτο (το) [1898] {υαλοχάρτ-ου | -ων] 

χαρτί που έχει στην επιφάνεια του θραύσµατα γυαλιού και χρησιµο-
ποιείται στη λείανση τραχειών (ξύλινων ή µεταλλικών) επιφανειών: ο 
µαραγκός έτριβε µε ~ το έπιπλο ΣΥΝ. σµυριδόχαρτο. — γυαλοχαρτί-
ζω p., γυαλοχάρτισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Glaspapier]. 

γυόλωµα (το) {γυαλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η επίστρωση υλικού που 
γυαλίζει 2. η γυαλάδα (βλ.λ.). 

Γυάρος (η) νησί των Κυκλάδων Β∆. τής Σύρου και Α. τής Κέας· 
χρησιµοποιήθηκε ως τόπος εξορίας µελών και οπαδών τής Αριστε-
ράς. Επίσης Πούρα [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

Γύθειο (το) {Γυθείου} κωµόπολη και λιµάνι τής ΝΑ. Πελοποννήσου στον 
νοµό Λακωνίας. — Γυθειάτης (ο), Γυθειάτισσα (η), γυθειάτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Γύθειον, αγν. ετύµου. Επί αρκετά χρόνια η πόλη ονοµα-
ζόταν Μαραθονήσι, επειδή ο µάραθος ήταν σε αφθονία κυρ. στη νη-
σίδα Κρανάη, η οποία ενώθηκε µε το κυρίως Γύθειο το 1898. Η αρχ. 
ονοµασία Γύθειον δόθηκε και πάλι µετά την ίδρυση τού ελλην. κρά-
τους]. 

γυιόκας (ο) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} (χαϊδευτ.) ο γυιος, ο κανακάρης: κα-
λώς τον - µου. 

γυιος (ο) (σχολ. ορθ. γιος) το αρσενικό τέκνο ΣΥΝ. γόνος· ΦΡ. γυιε µου 
(ως φιλική προσφώνηση από ηλικιωµένο σε αγώρι ή νεαρό άνδρα) 
(βλ. κ. λ. υιός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγγονός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. υίός (βλ.λ.), µε συνίζηση και ανάπτυξη ευφωνι-
κού rj-]]. 

γυιος ή γιος; Από το αρχ. υιός, που από νωρίς προφερόταν ως /iós/ 
(γιατί ο µονοφθογγισµός τής διφθόγγου υι σε | είναι αρχαίος), 
πλάστηκε µε συµπροφορά («συνίζηση») ο µονοσύλλαβος τύπος 
/jos/. o τύπος αυτός γράφτηκε και γυιος, αργότερα δε γιος. Πρό 
κειται για το ευρύτερο φαινόµενο τής Ελληνικής, που είναι γνω 
στό ως συνίζηση, κατά το οποίο ένα φωνήεν -συνήθ. το /i/ αλλά 
και το /e/- µπροστά από άλλο φωνήεν συµπροφέρεται σε µία συλ 
λαβή, αποκτώντας συµφωνική (αντί φωνηεντικής) υπόσταση. Πα 
ραδείγµατα: ιατρός >]ατρός > γιατρός, διά > δ/ά (δγιά) > γω, ιώτα 
> ]ώτα > γιώτα, ΐ'ον > ίούλι > ^'ούλι > γιούλι. Ιούλης > Ιούλης > 
Γιούλης. εορτή>jορτή> γιορτή κ.ά. Οµοίως και ύαλος> ύαλί>]α- 
λί > γυαλί. Από όλα αυτά, και ιδ. από το τελευταίο, φαίνεται ότι 
έχουµε κανο\Ίκά και υίός [ιός] > υίός ijoç] > γυιός (όπως και γυα 
λί). Εντούτοις, στη σχολική ορθογραφία επικράτησε (αναλογικά 
προς τα γιατρός, γιορτή κ.ά.) η απλούστερη φωνητική γραφή Υιος, 
η οποία είναι φωνητικά ορθή, αλλά δεν διατηρεί το ετυµολογικό 
ίνδαλµα τής λέξης, πράγµα που γίνεται στο γυαλί, που δεν γράφε 
ται γιαλί. → 
συνίζηση 

γυλιός (ο) το στρατιωτικό σακίδιο που προσαρµόζουν οι στρατιώτες 
στους ώµους τους και περιέχει ατοµικά είδη. 
[ΕΤΥΜ αρχ·, αβεβ. ετύµου, πιθ. από την ίδια ρίζα µε αρχ. γερµ. kiulla 
«σάκος», αρχ. σκανδ. kyll, ίσως και µε το αρχ. γύαλον «κοίλωµα»]. 

γίιλος (ο) (λαϊκ.) πολύχρωµο µικρό ψάρι, που παρουσιάζει διµορφι-
σµό και διαδοχικό ερµαφροδιτισµό. 
[ΕΤΥΜ.   <   αρχ.   *γύλ(λ)ος   (όπως   µαρτυρείται   στο   µτγν.   υποκ. 
γυλ(λ)ίσκος), αγν. ετύµου]. 

γυµνάζω ρ. µετβ. {γύµνασ-α, -τηκα, -µένος] 1. κάνω ασκήσεις για την 
ενδυνάµωση και βελτίωση τής φυσικής κατάστασης (ς)όµατος ή µέ-
λους σώµατος): ~ το σώµα | τα πόδια | τους µυς ΣΥΝ. αθλώ, προπονώ 
2. (γενικότ.) αναπτύσσω (σε κάποιον) σωµατική ή πνευµατική δεξιό-
τητα: ο καθηγητής τους γύµναζε στη φιλοπονία | στην πειθαρχία || «ο 
πίθηκος που 'χα µε κούραση γυµνάσει» (Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. εκγυ-
µνάζω, εκπαιδεύω' (µεσοπαθ. γυµνάζοµαι) 3. ασκούµαι (σε κάποιον 
τοµέα κυρ. αθλητικό): ~ στο τρέξιµο | στην πάλη 4. (γενικότ.) κάνω γυ-
µναστική, φροντίζω τακτικά για τη σωµατική µου άσκηση: η έρευνα 
δείχνει ότι λίγοι Έλληνες γυµνάζονται 5. (η µτχ. γυµνασµένος, -η, -ο) 
εξασκηµένος, έµπειρος: ~ αθλητής | στρατιώτης | µυαλό | σκέψη. — 
γύµναση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυµνάσιο. 
[ΕΤΥΜ °φχ· < γυµνός, εφόσον οι αθλητές στην αρχαιότητα προπο-
νούνταν και ασκούνταν γυµνοί]. 

γυµνασιακός, -ή, -ό [1851] αυτός που σχετίζεται µε το γυµνάσιο: ~ 
χρόνια | σπουδές | µαθήµατα | βιβλία. 

γυµνασιάρχης (ο/η) {(θηλ. γυµνασιάρχου) κλητ. γυµνασιάρχα | γυ-
µνασιαρχών], γυµνασιάρχισσα (η) {γυµνασιαρχισσών} πρόσωπο 
που διευθύνει γυµνάσιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης, γυµνάσιο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «γυµνασίαρχος, επόπτης γυµνικών αγώνων», < 
γυµνάσιον + -άρχης < άρχω]. 

γυµνασίαρχος (ο) {γυµνασιάρχ-ου | -ων, -ους} αυτός που επιβλέπει 
την τήρηση των αθλητικών κανονισµών στους γυµναστικούς αγώνες. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης, γυµνάσιο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < γυµνάσιον + -άρχος 
< άρχω]. 

γυµνάσιο (το) {γυµνασί-ου | -ων} 1. (α) (συνήθ. µε κεφ.) σχολείο δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης, που εκπαιδεύει µαθητές ηλικίας 12-15 
ετών σε τρεις τάξεις (Α, Β', Γ' Γυµνασίου): ηµερήσιο | νυχτερινό ~|| ο 
γυιος µου πηγαίνει στο ~ || µαθητής Γυµνασίου (β) το ίδιο το κτήριο 
στο οποίο λειτουργεί το παραπάνω σχολείο: σε ποιο ~ πηγαίνεις; || 
αποχή µαθητών στο ~ τους 2. (παλαιότ.) και οι έξι τάξεις τής δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης για παιδιά 12-18 ετών (περιλάµβανε το ση-
µερινό γυµνάσιο και το λύκειο) · 3. γυµνάσια (τα) οι ασκήσεις στρα-
τιωτικής ετοιµότητας: πολεµικά αεροπλάνα έκαναν ~· ΦΡ. (µτφ.) κά-
νω γυµνάσια (σε κάποιον) υποβάλλω (κάποιον) σε ταλαιπωρίες: την 
αγαπάει, αλλά της κάνει πολλά ~ ΣΥΝ. κάνω καψώνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σχολείο. [ΕΤΥΜ < αρχ. γυµνάσιον, αρχική σηµ. «γυµναστήριο», < 
γυµνάζω]. 

γυµνάσιο - λύκειο. Οι έννοιες γυµνάσιο - λύκειο συνδέονται µε 
την έννοια και την ιστορία τής παιδείας και τής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα. Γυµνάσιο στην αρχαία Ελλάδα ήταν το γυµναστήριο, ο 
τόπος όπου γυµνάζονταν οι νέοι, για να αποκτήσουν σωµατική 
ρώµη και αθλητικές ικανότητες. Ήταν ο χώρος όπου γίνονταν τα 
γυµνάσια, οι γυµναστικές ασκήσεις, από όπου και ο ενικός γυ-
µνάσιο, ως χώρος των γυµναστικών ασκήσεων. Όλα τα οµόρριζα 
{γυµνάσια, γυµνάσιο, γυµνάζοµαι, γυµναστήριο κ.τ.ό.) συνδέονται 
µε το γυµνός, αφού η άσκηση στα γυµναστήρια και οι αθλητικοί 
αγώνες γίνονταν µε γυµνό το σώµα. Επί κεφαλής τού γυµνασίου 
ήταν ο γυµνασιάρχης, µέσα δε στις στοές τής αυλής τού γυµνασί-
ου σύχναζαν φιλόσοφοι, ρήτορες, καλλιτέχνες, διανοούµενοι, οι 
οποίοι ανέπτυσσαν πνευµατική και εκπαιδευτική δραστηριότητα. 
Η δραστηριότητα αυτή αυξάνεται όσο υποχωρεί η επιδίωξη τής 
άσκησης τού σώµατος και τής δηµιουργίας πολιτών-πολεµιστών, 
υπερασπιστών τής εδαφικής ακεραιότητας τής πόλεως-κράτους, η 
οποία µετά τον Πελοποννησιακό Πόλεµο περνά κυρίως σε µισθο-
φόρους! Έτσι, τα γυµνάσια στους µεταγενέστερους ιδίως χρόνους 
εξελίσσονται σε παιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα. Τέτοια ονο-
µαστά γυµνάσια στην Αθήνα ήταν: (α) το γυµνάσιο στον Κολωνό, 
στο ιερό άλσος τού Ακαδήµου (ήρωα τής Αττικής), το οποίο ονο-
µάστηκε γι' αυτό Ακαδηµία (βλ.λ.) ή Ακαδήµεια και αναδείχθηκε 
από τον Πλάτωνα σε ανώτερο πνευµατικό ίδρυµα (β) το γυµνάσιο 
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βορείως τού ναού τού Ολυµπίου ∆ιός (σήµερα είναι γνωστός ως «στύλοι» 
τού Ολυµπίου ∆ιός), που από τον παρακείµενο ναό τού Λυκείου 
Απόλλωνος ονοµάστηκε Λύκειον σε αυτό σύχναζε ο Σωκράτης, αλλά έγινε 
κυρίως γνωστό ως τόπος διδασκαλίας τού Αριστοτέλη (γ) το γυµνάσιο τού 
Κυνοσάργους ή Κυνόσαργες, έξω από την πόλη, αφιερωµένο στον Ηρακλή. 
Τα δύο πρώτα γυµνάσια εξελίχθηκαν αντιστοίχως στην Πλατωνική 
Ακαδηµία και στο Αριστοτελικό Λύκειο, από όπου προήλθαν τα νεότερα 
Ακαδηµία και Λύκειο. Στη µακρά ιστορία τής παιδείας στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό οι όροι Γυµνάσιο (Gymnasium) και Λύκειο (Lyceum) 
δήλωσαν διάφορες βαθµίδες τής εκπαίδευσης, πριν καταλήξουν στη ση-
µερινή χρήση τους, οπότε το Γυµνάσιο είναι οι τρεις πρώτες τάξεις τής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και το Λύκειο οι τρεις τελευταίες τής ίδιας 
βαθµίδας, o όρος γυµνασιάρχης, ήδη αρχαίος (αλλά σε περιορισµένη χρήση 
έναντι τού γυµνασίαρχος, που επικράτησε στην αττική διάλεκτο· βλ. λ. -
άρχης), και ο νεότερος όρος λυκεΐ1-άρχης (τού 1890) χρησιµοποιούνται για 
να δηλώσουν τους διευθυντές των αντίστοιχων βαθµίδων. 

γυµνασιόπαιδo (το) {γυµνασιοπαίδων} ο µαθητής τού γυµνασίου: τα ~ έκαναν 
κατάληψη στο σχολείο τους. Επίσης (λόγ.) γυµνασιόπαις (ο/η) [1887] 
{γυµνασιόπαιδος}. 

γύµνασµα (το) [µτγν.] {γυµνάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η σωµατική άσκηση: το 
καθηµερινό - κάνει καλό στην υγεία 2. το πνευµατικό ή καλλιτεχνικό έργο που 
συνιστά απόπειρα να µετρήσει κανείς τις ικανότητες του στην προσέγγιση 
ενός θέµατος: ρητορικά | ποιητικά ~ || «Σατιρικά Γυµνάσµατα» (ποιητική 
συλλογή τού Κ. Παλαµά) 3. (ειδι-κότ. στη ζωγραφική) δοκιµαστικό σχέδιο 
που προηγείται τού τελικού πίνακα. 

γυµναστήριο (το) [µτγν.] {γυµναστήρί-ου | -ων} 1. ο κατάλληλα δια-
µορφωµένος χώρος για άθληση: προπονούµαι σε - 2. (συνεκδ.) το γήπεδο 
γυµναστικών συλλόγων στο οποίο διεξάγονται αθλητικοί αγώνες, συνήθ. 
µικρό και στεγασµένο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυµνάσιο. 

γυµναστής (ο) [αρχ.], γυµνάστρια (η) [1897] {γυµναστριών} 1. επαγγελµατίας 
ή ερασιτέχνης αθλητής τού αθλήµατος τής γυµναστικής: οι ~ τής εθνικής 
οµάδας ενόργανης γυµναστικής 2. (γενικότ.) υπεύθυνος για την προπόνηση 
των αθλητών ενός σωµατείου 3. (ειδι-κότ.) (α) πτυχιούχος καθηγητής τής 
σχολής Φυσικής Αγωγής (β) αυτός που διδάσκει σε σχολείο το µάθηµα τής 
γυµναστικής. 

γυµναστική (η) [αρχ.] 1. (γενικά) η άσκηση τού σώµατος, που αποσκοπεί στη 
βελτίωση και την τελειοποίηση τής φυσικής κατάστασης: έχει ως βασικό 
χόµπι τη - || το πρωί οι στρατιώτες έκαναν ~· ΦΡ. επαναστατική γυµναστική 
(ειρων.) ως χαρακτηρισµός τής τάσης ορισµένων αριστερών κοµµάτων να 
οργανώνουν πορείες, διαδηλώσεις, διαµαρτυρίες, ακόµη και για µικρής 
σηµασίας θέµατα 2. (ειδικότ.) (α) ΑΘΛ. το άθληµα τής γυµναστικής, που 
περιλαµβάνει διάφορα αγωνίσµατα, όπως την ενόργανη, την ανόργανη, τη 
ρυθµική γυµναστική, το µονόζυγο, τους ασύµµετρους ζυγούς, τους κρίκους 
κ.ά.: πρωταθλητής τής ~ (β) σχολικό µάθηµα που αποσκοπεί στη σωµατική 
άσκηση των µαθητών ΣΥΝ. φυσική αγωγή. — γυµναστικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

γύµνια (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.) 1. (κακόσ.) η κατάσταση κατά την οποία το 
σώµα δεν καλύπτεται από ενδύµατα, είναι τελείως γυµνό ΣΥΝ. γυµνότητα 2. 
(µτφ.) η απουσία βασικών στοιχείων (από τον χώρο, το πνεύµα, τον λόγο, την 
ψυχή κ.λπ.): η αδιαφορία µπροστά στο δράµα τού συνανθρώπου φανερώνει 
ψυχική ~ || λόγια χωρίς ουσία, που αποκαλύπτουν ~ πνευµατική || η ~ τού 
καµένου τοπίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια, φτώχια. 

γυµνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αναφέρεται στη γυµνότητα, την κατάσταση 
τού γυµνού: ~ εµφάνιση 2. ΙΣΤ. γυµνικοί αγώνες οι αθλητικοί αγώνες που 
διεξάγονταν στην αρχαία Ελλάδα και στους οποίους οι αθλητές αγωνίζονταν 
γυµνοί. 

γυµνισµός (ο) {χωρ. πληθ.) 1. φυσιολατρικό κίνηµα, σύµφωνα µε το οποίο ο 
άνθρωπος που κυκλοφορεί γυµνός απαλλάσσεται από τα δεσµά τού 
πολιτισµού τον οποίο εκφράζουν τα ρούχα και αποκτά πάλι τη χαµένη επαφή 
µε τη φύση και τον εαυτό του: κέντρα | κατασκήνωση γυµνισµού 2. (γενικότ.) 
το να κυκλοφορεί κανείς (κάπου) χωρίς ρούχα, ιδ. στις παραλίες: κάνω ~. — 
γυµνιστής (ο), γυµνίστρια (η), γυµνιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. nudism]. 

γυµνός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.-σπάν.) γδυµνός 1. αυτός τού οποίου το σώµα ή µέρος 
τού σώµατος του δεν καλύπτεται από ρούχα: ~ κορµί | ώµος | στήθος | µηρός || 
κυκλοφορούσε γυµνή, όπως τη γέννησε η µάννα της ΣΥΝ. τσίτσιδος, γδυτός, εν 
αδαµιαία περιβολή ΑΝΤ. ντυµένος· ΦΡ. (λόγ.) διά γυµνού οφθαλµού | (καθηµ.) 
µε γυµνό µάτι χωρίς τη βοήθεια οπτικών µέσων, λ.χ. τηλεσκοπίου, 
µικροσκοπίου κ.λπ. 2. αυτός που είναι ελαφρά ντυµένος, που δεν φορά πολλά 
ρούχα ή είναι τολµηρά ντυµένος, ώστε να εκτίθενται σε κοινή θέα σηµεία τού 
σώµατος του ΣΥΝ. µισοντυµένος 3. αυτός που περιέχει ή προβάλλει το σώµα 
χωρίς ρούχα: ~ φωτογραφία | σκηνή | πόζα || επεισόδια στη ~ διαδήλωση (στην 
οποία οι διαδηλωτές ήσαν γυµνοί) 4. γυµνό (το) (α) το σώµα σε κατάσταση 
γύµνιας και ειδικότ. η έκθεση του σε κοινή θέα (από τον Τύπο, τα Μ.Μ.Ε. 
κ.λπ.): το - άλλους τους συγκινεί και άλλους τους αφήνει αδιάφορους || το ~ 
προκαλεί | διεγείρει | σκανδαλίζει (β) (στην τέχνη) καλλιτεχνικό έργο µε θέµα 
το σώµα σε γυµνή κατάσταση: εκτίθεται ένα - τού Μοντιλιάνι (πίνακας που 
απεικονίζει γυµνό σώµα) (γ) γυµνά (τα) (κακόσ.) οι γυµνές φωτογραφίες ή 
σκηνές έργου: τα ~ κατακλύζουν τον Τύπο | την τηλεόραση | τον κινηµατογράφο 
|| δηµοσιεύονται για πρώτη φορά τα ~ τής Μ. Μονρόε (δηλ. οι γυµνές 
φωτογραφίες) 5. αυτός που είναι εµφανής (όπως πραγµατικά είναι), που δεν 
κρύβεται, δεν αποσιωπάται, που δεν πε- 

ριέχει ψευδή στοιχεία: η ~ αλήθεια | πραγµατικότητα 6. (µτφ.) αυτός που 
στερείται εξωτερικών αναγνωριστικών στοιχείων (συµβόλων εξουσίας, 
πλούτου κ.λπ.) τού κοινωνικού του ρόλου: ο βασιλιάς χωρίς το στέµµα, το 
σκήπτρο και την ακολουθία του αισθανόταν ~ || αισθανόταν γυµνή χωρίς το 
άρωµα της 7. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια: έκαµε µια 
οµιλία γυµνή επιχειρηµάτων. — (υποκ.) γυµνούλης, -α, -ι/-ικο, γυµνά επίρρ., 
γυµνότητα (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια, γυµνάσιο, φτώχια. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *νυµνός (η µεταβολή τού αρχικού *ν- > γ- ίσως οφείλεται σε 
ανοµοίωση ενισχυθείσα από µια τάση τροποποιήσεως των λέ-ξεων-ταµπού) < 
I.E. *nogw-no- «γυµνός», πβ. σανσκρ. nag-nâh, λατ. nudus, γαλλ. nu, ισπ. 
nudo, γερµ. nackt, αγγλ. naked κ.ά. Οµόρρ. γυµνάζω, γυµνάσιο(ν), κ.ά. Η φρ. 
µε γυµνό µάτι | διά γυµνού οφθαλµού αποδίδει το αγγλ. with the naked eye]. 

γυµνοσάλιαγκας (ο) 1. το σαλιγκάρι τού οποίου το σώµα δεν περιβάλλεται από 
όστρακο 2. (ειρων.-µτφ.) ο γλοιώδης άνθρωπος, ο κόλακας. Επίσης 
γυµνοσάλιαγκος. 

γυµνόσπερµα (τα) [µτγν.] {γυµνοσπέρµων} BOT. µία από τις δύο µεγάλες 
οµάδες των σπερµ(ατ)οφύτων (των φυτών που παράγουν σπέρµατα), που 
περιλαµβάνει σηµαντικά από βιολογική άποψη φυτά, όπως τη λεύκη, τον 
κέδρο κ.ά., τα οποία αποτελούν κύριες πηγές ξυλείας και χρησιµοποιούνται 
για καλλωπιστικούς και φαρµακευτικούς σκοπούς. 

γυµνόστηθος, -η, -ο αυτός που έχει ακάλυπτο το στήθος του: έκανε µπάνιο και 
ηλιοθεραπεία γυµνόστηθη ΣΥΝ. ξεστήθωτος. 

γυµνότητα (η) -+ γυµνός 
γυµνώνω ρ. µετβ. {γύµνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ τα ρούχα (κάποιου) 

ΣΥΝ. γδύνω 2. (µτφ.) κλέβω τα πολύτιµα αντικείµενα που υπάρχουν κάπου: 
οι αρχαιοκάπηλοι γύµνωσαν µια εκκλησία από τα πολύτιµα κειµήλια 3. 
(µεσοπαθ. γυµνώνοµαι) βγάζω όλα ή µερικά από τα ρούχα µου: Τι 
γυµνώθηκες έτσι; Θα κρυώσεις. — γύµνωση (η) [µτγν.] κ. γύµνωµο (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γυµνώ (-όω) < γυµνός]. 

γυναίκα (η) {γυναικών} 1. πρόσωπο θηλυκού φύλου κατ' αντιδιαστολή προς τον 
άνδρα (βλ. ασθενές φύλο, λ. ασθενής κ. ωραίο φύλο, λ. ωραίος) 2. ενήλικο 
πρόσωπο κατ' αντιδιαστολή προς το κορίτσι και την έφηβο: η κόρη του 
µεγάλωσε πια, σωστή ~ έγινε || αθλητικές οµάδες | αγωνίσµατα γυναικών (πβ. λ. 
κορασίδα, νεανίδα) || βρήκε τη ~ των ονείρων του 3. (καθηµ.) η σύζυγος: η ~ 
του είναι πολύ νέα | ωραία || την έκανε ~ του (την παντρεύτηκε) || η πρώτη του 
~ (από τον πρώτο του γάµο) ΣΥΝ. συµβία 4. το θηλυκό πρόσωπο που µε τη 
συµπεριφορά και τις επιλογές του ανταποκρίνεται στον ρόλο ή στο 
στερεότυπο που η κάθε κοινωνία αναγνωρίζει ως κατεξοχήν γυναικείο: 
πιστεύει ότι αν δεν κάνεις παιδί, δεν ολοκληρώνεσαι ως ~|| η σύγχρονη ~ είναι 
εργαζόµενη και οικονοµικά ανεξάρτητη || εντυπωσιακή | εκρηκτική | κλασική | 
µοντέρνα ~· ΦΡ. κλείνω ως γυναίκα (ι) γερνώ (ii) παύω να ψάχνω για άνδρα: 
µετά από σένα, έκλεισα ως γυναίκα 5. (καθηµ.) η οικιακή βοηθός ή 
καθαρίστρια: έχει µια ~ που τη βοηθά στις δουλειές τού σπιτιού 6. (µτφ.-ειρων. 
ως χαρακτηρισµός άνδρα) αυτός που λιποψυχεί ή έχει γυναικεία φερσίµατα. 
— (υποκ.) γυναικακι (το) (βλ.λ.) κ. γυναικούλα (η) (βλ.λ.), (µεγεθ.) γυναικάρα 
(η) κ. γυ-ναίκαρος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. γυναίκα < αρχ. γυνή, -αικός < I.E. *gwenâ- «γυναίκα» (γυνή 
< *gwn-), πβ. σανσκρ. jani-, αρχ. σλαβ. zena (> πολ. zona «σύζυγος»), ιρλ. 
bean, αρχ. γερµ. quena, σουηδ. kvinna κ.ά. Η λ. γυνή, καθώς και άλλες 
παράλλ. λέξεις στις I.E. γλώσσες, χρησιµοποιήθηκαν τόσο µε τη σηµ. τού 
ανθρώπου θηλυκού φύλου όσο και µε τη σηµ. τής συζύγου, γνώρισαν δε 
ενδιαφέρουσα σηµασιολ. µεταβολή. Στην Ελλην. η λ. γυνή εκτόπισε συν τω 
χρόνω τις συνώνυµες άλοχος «παρακοιµώµενη, σύζυγος, ερωµένη» και δάµαρ 
«σύζυγος». Στην αρχ. Αγγλ. από τα δύο παράλλ. οµόρριζα cwen, cwene, που 
χρησιµοποιούνταν µε τη σηµ. «γυναίκα», προέκυψαν τα σύγχρονα αγγλ. 
queen «βασίλισσα» (< cwên) και quêan «πόρνη» (< cwene), ενώ στη Γερµ. το 
µειωτι-κώς χρησιµοποιούµενο Weib αντικαταστάθηκε από το συνώνυµο Frau 
«γυναίκα, σύζυγος»]. 

γυναικαδέλφη (η) {γυναικαδελφών} η αδελφή τής συζύγου, δηλ. η κουνιάδα. 
γυναικάδελφος (ο) [µεσν.] {γυναικάδελφων} ο αδελφός τής συζύγου, δηλ. ο 

κουνιάδος. 
γυναικακι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) µικροκαµωµένη γυναίκα 2. (µει-ωτ.) 

ασήµαντη, ανάξια λόγου γυναίκα ΣΥΝ. γυναικούλα 3. (οικ.) χαριτωµένη νεαρή 
γυναίκα: ωραίο ~, συµφωνείς; 4. (χαϊδευτ.-οικ.) η νεαρή σύζυγος: κι από 'δώ το 

~ µου. γυναικάρας (ο) {γυναικάκηδες} ο γυναικάς (βλ.λ.). Ϋυναικάρεσκος, -η, -
ο [1782] (λόγ.) αυτός που είναι θελκτικός και 

ευπρόσδεκτος στις γυναίκες. — γυναικαρέσκεια (η) [1782]. γυναικάς (ο) 
{γυναικάδες} ο µανιώδης γυναικοκατακτητής ΣΥΝ. δον- 
ζουάν, καζανόβας. γυναικείος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γυναίκα: ~ 
φύση | σώµα | στήθος | φύλο | χαρακτηριστικά | σπουδές (για την ιστορία και τη 
θέση τής γυναίκας στην κοινωνία) | κίνηµα | θέµατα 2. αυτός που προορίζεται 
για γυναίκα: ~ φόρεµα | καπέλο | παντελόνι | παπούτσια 3. (α) αυτός που 
ταιριάζει σε γυναίκα, που παραδοσιακά θεωρείται χαρακτηριστικός τής 
γυναίκας (λ.χ. η λεπτότητα, η ευαισθησία, η κοµψότητα κ.λπ.): ~ χέρια | 
δάχτυλα (µαλακά και λεπτά) || ~ ύφος | συµπεριφορά (µε λεπτότητα, ευγένεια, 
χάρη) || (µειωτ.) ~ δουλειές (οι οικιακές εργασίες, το νοικοκυριό) || ~ συζητήσεις 
(λ.χ. για τη µόδα, την κοσµική ζωή κ.τ.ό.) (β) θηλυπρεπής: ένα αγώρι µε - φωνή 
(λεπτή, ψιλή) || ~ περπάτηµα | κινήσεις 4. αυτός που αποτελείται από γυναίκες ή 
απευθύνεται µόνο σε γυναίκες: ~ µοναστήρι | πληθυσµός 
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/ οργάνωση. Επίσης (σπάν.) γυναικείος, -εια, -ειο.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άν-
δρας, ανδρικός, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γυναικείος | γυναικήιος < 
γυνή]. 

γυναικείο γλωσσικό κίνηµα. Τα τελευταία 30 χρόνια ξεκίνησε 
στον αγγλοσαξονικό χώρο (ιδίως στις Η.Π.Α.) µια κίνηση να εξι 
σωθεί και γλωσσικά η γυναίκα µε τον άνδρα και να καταργηθούν 
ανδροκρατικές δηλώσεις στη γλώσσα (βλ. ΣΧΟΛΙΟ στο λ. άνδρας), 
που θεωρήθηκαν ότι µειώνουν τη γυναίκα, διαιωνίζοντας την 
εξάρτηση από τον άνδρα. Η τάση αυτή εντάχθηκε στο γυναικείο 
κίνηµα για την απελευθέρωση τής γυναίκας και κορυφώθηκε 
στην Αµερική τα τελευταία χρόνια µέσα στο ευρύτερο κίνηµα τής 
«πολιτικής ευπρέπειας/ορθότητας» (political correctness), που απο 
σκοπούσε στην κατάργηση -και στη γλώσσα- των πάσης φύσεως 
διακρίσεων (φύλου, χρώµατος, κοινωνικών οµάδων κ.λπ.). Η τάση 
στη γλώσσα και σε σχέση µε την Αγγλική είναι να καταργηθεί η 
αποκλειστική δήλωση διαφόρων επαγγελµατικών ονοµάτων και 
τής ίδιας τής σηµασίας «άνθρωπος» διά µόνης τής λ. man («άν 
δρας - άνθρωπος»). Οι προτεινόµενες λύσεις κινούνται προς δύο 
κατευθύνσεις: είτε να αντικατασταθεί η λ. man µε µία άλλη γενι 
κή λέξη, π.χ. το person (π.χ. chairperson = ο/η πρόεδρος αντί τού 
chairman, salesperson = ο/η πωλητής αντί τού salesman κ.ο.κ.) είτε 
να σχηµατιστούν παράλληλοι τύποι µε το woman (π.χ. business 
woman παράλληλα προς το businessman, policewoman παράλληλα 
προς το policeman «αστυνοµικός»). Προτείνονται επίσης και άλ 
λες λύσεις: η χρήση τού human being «ανθρώπινη ύπαρξη» αντί 
τού man, όταν ο οµιλητής δεν ενδιαφέρεται να δηλώσει τη διάκρι 
ση φύλου (man - woman)- η χρήση ουδετέρων (ως προς τη δήλωση 
τού φύλου) όρων: police officer (αντί policeman - policewoman), 
headteacher ή head «ο/η διευθυντής σχολείου» (αντί headmaster - 
headmistress), firefighter «ο/η πυροσβέστης» (αντί fireman και 
firewoman) κ.ο.κ. Στην Ελληνική δεν υπάρχει αντίστοιχη τάση πα 
ρά µόνο σε πολύ περιορισµένη κλίµακα. Ήδη, λ.χ., αντί τού επαν 
δρώνω (µια επιχείρηση) προτιµάται ορθώς το στελεχώνω, όπου µε 
τη λ. στέλεχος, δεν γίνεται διάκριση ανδρός και γυναικός. Στην 
Ελληνική η διάκριση των γυναικείων επαγγελµατικών ονοµάτων σε 
σχέση µε τα ανδρικά είναι «δηµοκρατικότερη», αφού δεν χρησιµο 
ποιείται ρητά στη δήλωση τους η λ. άνδρας όπως στην Αγγλική 
(chairman, salesman κ.λπ.) και αφού η διάκριση επιτυγχάνεται «ισό 
τιµα» µε τη χρήση διαφορετικού άρθρου (ο | η πρόεδρος) ή διαφο 
ρετικής παραγωγικής καταλήξεως (ο πωλητής - η πωλήτρια, ο 
αθλητής - η αθλήτρια). Τελευταία µάλιστα καταλήξεις που αρχι 
κώς δήλωναν ανδρωνυµικά ονόµατα (γιατρίνα = η σύζυγος τού 
γιατρού, δηµαρχίνα = η σύζυγος τού δηµάρχου) τείνουν να δηλώ 
σουν καθαρώς γυναικεία επαγγελµατικά ονόµατα (γιατρίνα = η 
γιατρός, δηµαρχίνα = η δήµαρχος), έστω και σε λιγότερο τυπική 
µορφή λόγου (η γιατρός, η δήµαρχος θεωρούνται πιο «τυπικές» 
χρήσεις). → 
άνδρας 

γυναικείος, -εια, -ειο -> γυναικείος 
γυναικήσιος, -ια, -ιο [µεσν.] γυναικείος (βλ.λ.). 
γυναικίστικος, -η, -ο (µειωτ.) αυτός που θεωρείται ότι αρµόζει σε 

αναξιοπρεπή γυναίκα: ~ καβγάς. 
γυναικο- κ. γυναικά- κ. γυναικ- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό 

λέξεων που σηµαίνουν: 1. ότι κάτι σχετίζεται µε γυναίκα: γυναι-κο-
κρατία, γυναικο-παρέα, γυναικό-κοσµος, γυναικ-άδερφος 2. ότι κάτι 
σχετίζεται µε το αναπαραγωγικό σύστηµα τής γυναίκας: γυναι-κο-
λόγος 3. (α) (µειωτ.) ότι µία ενέργεια ή συµπεριφορά είναι θηλυ-
πρεπής, ταιριάζει σε γυναίκα: γυναικο-φέρνω, γυναικο-πρεπής. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. γυναικο-
κρατία, µτγν. γυναικο-µανής), που προέρχεται από το ουσ. γυνή, -αι-
κός (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. 
gynéco-logie)]. 

γυναικοδουλεια (η) 1. (µειωτ.) ασχολία που ταιριάζει σε γυναίκα και 
θεωρείται χαµηλού επιπέδου και ανάξια λόγου: θεωρούσε το 
σκούπισµα και το σφουγγάρισµα γυναικοδουλειές · 2. ερωτική πε-
ριπέτεια µε γυναίκα: υποψιάστηκε ότι κάποια ~ ήταν στη µέση ΣΥΝ. 
τσιληµπούρδισµα, γκοµενοδουλειά. 

γυναικοθηρας (ο) [1868] {γυναικοθηρών} (λόγ.) πρόσωπο που προ-
σπαθεί να κατακτά γυναίκες ΣΥΝ. γυναικάς, κορτάκιας, καζανόβας, 
δονζουάν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. [ΕΤΥΜ. < γυναίκα + θήρας < 
θήρα «κυνήγι»]. 

γυναικοκαβγάς (ο)^ {γυναικοκαβγάδες} καβγάς µεταξύ γυναικών. 
γυναικοκατακτητής (ο) πρόσωπο που κατακτά γυναίκες: στα νιάτα 

του υπήρξε µεγάλος ~ ΣΥΝ. γόης, εραστής, δονζουάν, καζανόβας. 
γυναικόκοσµος (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. πλήθος γυναικών 2. το σύ-

νολο των γυναικών, ο γυναικείος πληθυσµός τής Γης. 
γυναικοκρατία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η κυριαρχία τού γυναικείου 

φύλου σε συγκεκριµένο τοµέα: στα φιλολογικά τµήµατα υπάρχει ~ 
ΑΝΤ. ανδροκρατία 2. το έθιµο, κατά το οποίο τον κυρίαρχο ρόλο 
στην κοινωνική ζωή µιας περιοχής αναλαµβάνουν για σύντοµο χρο-
νικό διάστηµα οι γυναίκες: κατά το έθιµο τής ~ σε περιοχές τής Β. 
Ελλάδας µία φορά τον χρόνο οι γυναίκες αναλαµβάνουν την εξουσία 
και οι άνδρες κάνουν τις δουλειές των γυναικών. 

γυναικοκρατούµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {γυναικοκρατείσαι... | γυ-
ναικοκρατήθηκα} κυριαρχούµαι από γυναίκες (συνήθ. για την αριθ-
µητική υπεροχή των γυναικών σε έναν χώρο): η Φιλοσοφική Σχολή 
γυναικοκρατείται ANT. ανδροκρατούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

γυναικολογία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο τις νόσους και τις ανεπάρκειες τού γυναικείου γεννητι- 

κού συστήµατος. — γυναικολόγος (ο/η) [1880], γυναικολογικός, -ή, -
ό [1861], γυναικολογικ-ά | -ώς [1888] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. gynécologie]. 

γυναικολόι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} πλήθος από γυναίκες ΣΥΝ. γυ-
ναικοµάνι. [ΕΤΥΜ. < γυναίκα + -λόι < -λόγι < λέγω «συλλέγω, 
συγκεντρώνω»]. 

γυναικοµάνι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.) (καθηµ.) πλήθος από γυναίκες 
ΣΥΝ. γυναικολόι. [ΕΤΥΜ. < γυναίκα + -µάνι < λατ. manus 
«πλήθος»]. 

γυναικοµανία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ερωτική µανία για γυναίκες. 
— γυναικοµανής (ο). 

γυναικοµαστία (η) ΙΑΤΡ. η αύξηση τού µεγέθους των µαστών στον 
άνδρα, η οποία οφείλεται σε έλλειψη ορµονικής ισορροπίας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. gynecomastia]. 

γυναικόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει τη µορφή γυναίκας. 
γυναικόπαιδα (τα) [µεσν.] {γυναικόπαιδων} οι γυναίκες και τα παι-

διά (συνήθ. λέγεται σε πολεµικές περιόδους για τον βασικό κορµό 
τού άµαχου πληθυσµού). 

γυναικοπαρέα (η) {δύσχρ. γυναικοπαρεών} παρέα που αποτελείται 
µόνο από γυναίκες ΑΝΤ. αντροπαρέα. 

γυναικοπρεπής, -ής, -ές [µτγν.] {γυναικοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
θηλυπρεπής (βλ.λ.): ~ συµπεριφορά | ύφος ΑΝΤ. ανδροπρεπής, αρρενο-
πρεπής. — γυναικοπρεπώς επίρρ., γυναικοπρέπεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

γυναικούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (χαϊδευτ.) η σύζυγος: πήρα τη ~ 
µου και πήγαµε διακοπές 2. (µειωτ.) γυναίκα χαµηλού επιπέδου, ανά-
ξια λόγου 3. η απλοϊκή γυναίκα (συνήθ. χωρίς ιδιαίτερη µόρφωση ή 
πολλές γνώσεις) · 4. (µειωτ. ως χαρακτηρισµός άνδρα) αυτός που 
δείχνει δειλία ή έχει γυναικεία φερσίµατα: Τέτοιες - θα πολεµήσουν; 
Αυτοί φοβούνται και τη σκιά τους! ΣΥΝ. δειλός, άνανδρος. 

γυναικουλίστικος, -η, -ο (καθηµ.-µειωτ.) αυτός που χαρακτηρίζει 
γυναίκα αναξιοπρεπή, που δεν σέβεται τη θέση της. 

γυναικοφέρνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (µειωτ. για άν-
δρα) παρουσιάζω συµπεριφορά που αρµόζει σε γυναίκα. — γυναι-
κοφέρσιµο (το). 

γυναικοφοβία (η) {χωρ. πληθ.} ο φόβος για το γυναικείο φύλο. 
γυναικωνίτης)ο) {γυναικωνιτών} το τµήµα τού χριστιανικού ναού στο 

οποίο κάθονται οι γυναίκες. [ΕΤΥΜ. < µτγν. γυναικωνίτις (ή) < αρχ. 
γυναικών (ό) < γυνή]. 

γυναικωτός (ο) [µεσν.] (µειωτ.) θηλυπρεπής, αυτός που έχει γυναι-
κείους τρόπους ή υιοθετεί γυναικεία φερσίµατα και εµφάνιση ΣΥΝ. 
θηλυπρεπής, γυναικοπρεπής. 

γυναιξί → γυνή 
γύναιο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.-υβριστ.) η διεφθαρµένη ή χαµηλού 

επιπέδου γυναίκα ΣΥΝ. παλιογυναίκα, βροµοθήλυκο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
γύναιον, ουδ. τού επιθ. γύναιος < γυνή + -ιος]. 

γυνή (η) (γυναικ-ός, -α | -ες, -ών} (λόγ.) η γυναίκα- κυρ. στις ΦΡ. (α) 
πυρ, γυνή και θάλασσα {πυρ γυνή και θάλασσα, δυνατά τρία- Αίσω-
πος) για να δειχθεί ότι η γυναίκα ανήκει στα τρία µεγαλύτερα κακά 
τού κόσµου (β) η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα (ή δέ γυνή ίνα 
φοβήται τον άνδρα, Κ.∆. Εφεσ. 5, 33) η σύζυγος να δείχνει σεβασµό 
προς τον σύζυγο της (χαρακτηριστική φράση από το µυστήριο τού 
γάµου) (γ) συν γυναιξί και τέκνοις (συν γυναιξί και τέκνοις, Κ.∆. 
Πράξ. 21,5) λέγεται για τον άνδρα που παρευρίσκεται κάπου µε ολό-
κληρη την οικογένεια του: αφίχθη ~. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. γυναίκα]. 

γυπαετός (ο) µεγάλο αρπακτικό πτηνό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gypaète]. 

γύπας (ο) {γυπών} αρπακτικό µεγαλόσωµο πτηνό, µε µακρουλό σχε-
τικά κεφάλι, κυρτό και µακρύ λαιµό (γυµνό από φτερά), ράµφος κο-
φτερό και γαµψό, δάχτυλα µε µαλακά και γαµψά νύχια, µεγάλες και 
πλατιές φτερούγες· τρέφεται µε πτώµατα και αποσυντεθειµένες τρο-
φές ΣΥΝ. (λαϊκ.) όρνιο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. γύψ, γυπός, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε θ. γυ-, από όπου 
και αρχ. γύη «καµπύλη», εξαιτίας τού ράµφους τού πτηνού]. 

γύρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. η κυκλική συνήθ. πορεία από ένα 
σηµείο σε άλλο: κάνε µια - και ξαναέλα σε λίγο ΣΥΝ. βόλτα- ΦΡ. 
βγαίνω στη γύρα περιφέροµαι (συνήθ. ζητιανεύοντας): η φτώχια τον 
ανάγκασε να βγει στη γύρα 2. η περιστροφή ή η κυκλική κίνηση στον 
χορό: έφερε | έκανε δυο ~ στην πίστα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < γυρίζω (υποχωρητ.)]. 

γυρεοθήκη (η) {γυρεοθηκών} BOT. η θήκη τής γύρης των σπερµατό-
φυτων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. γϋρις, -εως + θήκη]. 

γυρεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γύρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
αναζητώ (κάποιον): τον γύρευα όλη την ηµέρα ΣΥΝ. ψάχνω- ΦΡ. (α) 
(γυρεύω | ψάχνω) ψύλλους | βελόνες στ' άχυρα βλ. λ. άχυρο (β) γύ-
ρευε τι θέλει πάλι για ενοχλητικό πρόσωπο που µας ζητάει συνεχώς 
κάτι (γ) τι τα θες, τι τα γυρεύεις! για περιπτώσεις στις οποίες δεν 
έχει νόηµα να συζητεί ή να ασχολείται κανείς µε ένα θέµα (δ) στον 
ουρανό σε γύρευα και στη γη σε βρήκα βλ. λ. γη (ε) τι γυρεύει η 
αλεπού στο παζάρι; βλ. λ. αλεπού (στ) τι γυρεύει (κάποιος) (κάπου); 
ερώτηµα µε το οποίο ο οµιλητής δηλώνει ότι κακώς κάποιος βρίσκε-
ται ή δραστηριοποιείται κάπου 2. επιδιώκω (κάτι), αποβλέπω: γύρευε 
ν' αλλάξει τον κόσµο || ~ το δίκιο µου ΣΥΝ. σκοπεύω, επιδιώκω- ΦΡ. 
πάω γυρεύοντας συµπεριφέροµαι κατά τρόπο που εκλαµβάνεται ως 
προκλητικός ώστε να φαίνεται πως επιδιώκω να πάθω αυτό που θα 
µου συµβεί: πάει γυρεύοντας να φάει ξύλο || γι'αυτό που έπαθε πή-
γαινε γυρεύοντας (ενν. να το πάθει) ♦ 3. (αµετβ.) ψάχνω ή διερωτώµαι 
(για κάτι)- ΦΡ. τρέχα γύρευε (και Νικολό καρτερεί) για περιπτώσεις 
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στις οποίες θεωρούµε ότι είναι µάταιο πλέον να αναζητήσει κανείς 
κάτι, για οριστικά χαµένη υπόθεση ή για περιπτώσεις στις οποίες 
δεν βρίσκει κανείς άκρη: έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγµατα, ~" δεν 
βγάζεις άκρη! || (κ. µετβ. + να) το θέµα ήταν να µη γίνει το λάθος- τώ-
ρα, - να βρεις ποιος φταίει! — ψάρεµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «τριγυρνώ ψάχνοντας», < γύρος}. 

γύρη (η) {χωρ. πληθ.} οι κόκκοι των λουλουδιών για τη γονιµοποίηση: 
αλλεργία από τη ~ των λουλουδιών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. γΰρις, -εως, αρχική σηµ. «η άχνη από το αλεύρι», αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε το ουσ. γύρος «στρογγυλός», επειδή έπρεπε να 
γυρίζουν τον µύλο, για να αλεστεί το σιτάρι και να πάρουν το αλεύ-
ρι]., 

γυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γύρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κινώ (κά-
τι) κυκλικά, περιστροφικά: ~ το κλειδί στην πόρτα | τον διακόπτη | τη 
ρόδα 2. στρέφω (κάτι) προς ορισµένη κατεύθυνση σε σχέση µε στα-
θερό σηµείο: γύρισε το όπλο προς το µέρος µου 3. (για ρολόι) ρυθµί-
ζω στρέφοντας τους δείκτες: ~ το ρολόι µπροστά | µια ώρα πίσω 4. 
(µτφ.) κάνω (κάποιον) να αλλάξει γνώµη, µεταπείθω: του γύρισε τα 
µυαλά- ΦΡ. (α) γυρίζω φύλλο | σελίδα µεταβάλλω φρονήµατα, αλλάζω 
γνώµη ή συµπεριφορά: έλεγε πως θα µε παντρευτεί, αλλά τώρα το 
γύρισε το φύλλο || µη συνεχίσεις να µ ' ενοχλείς, γιατί θα το γυρίσω το 
φύλλο! || σ'αυτές τις εκλογές θα γυρίσουµε σελίδα (β) γυρίζω την 
πλάτη βλ. λ. πλάτη (γ) γυρίζω (κάτι) στο αστείο | στο σοβαρό αλλάζω 
την τροπή συζήτησης προς το αστείο | προς το σοβαρό: µόλις κα-
τάλαβε ότι µε πείραξε αυτό που είπε, το γύρισε στο αστείο (δ) τα γυ-
ρίζω αθετώ τις υποσχέσεις που έχω δώσει ή ερµηνεύω αντίθετα το 
περιεχόµενο των λόγων µου: µέχρι χθες άλλα µου έλεγες, σήµερα µου 
τα γυρίζεις (ε) γυρίζω το κεφάλι (κάποιου) αλλάζω τις ιδέες (κάποι-
ου), τον µεταπείθω: είναι πολύ ισχυρογνώµων δεν του γυρίζεις το κε-
φάλι µε τίποτα! 5. (µτφ.) αλλάζω: ~ κανάλι στην τηλεόραση 6. (οικ.) 
περιφέρω, ξεναγώ (κάποιον) σε διάφορα µέρη ή χώρους: τον γύρισε 
σε όλα τα αξιοθέατα τού νησιού του || θα σε γυρίσω σε όλα τα µπαρ 
τής παραλίας 7. (ειδικότ. για τόπους) επισκέπτοµαι ταξιδεύοντας: 
έχει γυρίσει όλο τον κόσµο || γύρισα χώρες και χώρες 8. διασχίζω (τό-
πο) ως τουρίστας ή για επαγγελµατικούς λόγους: έχει γυρίσει όλη την 
Ελλάδα µε το αυτοκίνητο || γύρισα την πόλη µε τα πόδια 9. (α) 
αναποδογυρίζω (κάτι), φέρνω το πάνω κάτω ή αντιστρόφως, το µέσα 
έξω: ~ το παλτό ανάποδα || ~ το µέσα έξω στο παντελόνι (β) (µτφ.) 
ανατρέπω µια κατά στάση, το εις βάρος µου αποτέλεσµα: οι δύο αλ-
λαγές τού προπονη τή γύρισαν το παιχνίδι και µας χάρισαν τη νίκη 10. 
(για αρδευτικά νερά) εκτρέπω, παροχετεύω 11. επιστρέφω (κάτι που 
έχω δανειστεί ή έχω λάβει): µου γύρισε τα χρήµατα που του είχα 
δώσει || ~ τον αρραβώνα (επιστρέφω το δαχτυλίδι τού αρραβώνα, 
διαλύω τον αρραβώνα) || ~ συναλλαγµατική (οπισθογραφώ συναλ-
λαγµατική) 12. (για σελίδες) αλλάζω, πηγαίνω στην επόµενη 13. 
(στον κινηµατογράφο, στην τηλεόραση, στο βίντεο) εγγράφω (τις 
σκηνές ενός έργου) σε φιλµ: ~ ταινία | σκηνές ενός έργου ΣΥΝ. κινη-
µατογραφώ ♦ (αµετβ.) 14. κινούµαι κυκλικά, περιστροφικά: η Γη είναι 
σφαίρα και γυρίζει || (µτφ.) ήπια πολύ κρασί και τώρα το κεφάλι µου 
γυρίζει | γυρίζει ο κόσµος γύρω µου ΣΥΝ. περιστρέφοµαι- ΦΡ. γυρίζω 
σαν (τη) σβούρα για τους υπερβολικά δραστήριους, πολυάσχολους ή 
υπερκινητικούς ανθρώπους: οληµέρα γυρίζει σαν τη σβούρα-δεν ξε-
κουράζεται στιγµή 15. στρέφοµαι προς ορισµένη κατεύθυνση: γύρισε 
αµέσως µόλις τον φώναξα || για γύρνα να σε δω! 16. περιφέροµαι, 
τριγυρνώ (κάπου): όλη τη νύχτα γύριζε στα µπαρ || πού γυρνάει και 
δεν µαζεύεται στο σπίτι; 17. επιστρέφω στο σηµείο ή την κατάσταση 
από όπου ξεκίνησα: ~ στο σπίτι | στην πατρίδα | στη δουλειά µου- ΦΡ. 
(α) (µτφ.) όταν εσύ πήγαινες, εγώ γύριζα έχω περισσότερες γνώσεις 
και εµπειρίες από εσένα ή έχω προηγηθεί στην εκτέλεση µιας εργα-
σίας, µιας δραστηριότητας· (γενικά) για πράγµατα που ξέρουµε κα-
λύτερα από άλλον είτε λόγω µεγαλύτερης ηλικίας είτε λόγω µεγαλύ-
τερης εµπειρίας: Εσύ θα µου πεις τι θα κάνουµε; ~! (β) να πας και να 
µη γυρίσεις! (ως κατάρα) για ανεπιθύµητο ή ενοχλητικό πρόσωπο 18. 
(µτφ.) αλλάζω γνώµη ή γενικότ. ιδέες: είναι φανατικός, δεν γυρίζει µε 
τίποτα || γύρισε ο κόσµος και έριξε αλλού την ψήφο του (δηλ. µετα-
στράφηκαν οι ψηφοφόροι) ΣΥΝ. µεταστρέφοµαι 19. (µτφ.) µεταβάλλο-
µαι: γύρισαν τα πράγµατα (άλλαξε η πολιτική κατάσταση)· ΦΡ. γυρί-
ζει ο τροχός µεταβάλλεται η κοινωνική κατάσταση των ανθρώπων: ~ 
κι έρχονται τα πάνω κάτω. Επίσης γυρνώ (κ. -άω) [µεσν.] {-άς...}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός, υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. γύρος. Στη σηµ. «κινηµατογραφώ» η λ. αποδίδει 
το γαλλ. tourner. Το µεσν. γυρνώ από τον αόρ. (ε)γύρισα κατά το σχή-
µα έκέρασα - κερνώ, έπέρασα - περνώ}. 

γυρίνος (ο) το νεογνό βατράχι που δεν έχει ακόµη πόδια. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. γυρίνος | γυρίνος < γυρός «στρογγυλός» (βλ. λ. γύρος)]. 

γύρισµα (το) {γυρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η περιστροφή αντικειµέ-
νου γύρω από τον άξονα του: ~ τροχού | µηχανής 2. η στροφή προς 
ορισµένη κατεύθυνση: το ~ τού όπλου προς τα δεξιά 3. το σηµείο στο 
οποίο στρίβει κανείς, η στροφή: το ~ τού δρόµου 4. η επιστροφή σε τό-
πο: το ~ στο χωριό 5. η επιστροφή ποσού: το - των χρηµάτων που χρω-
στούσε 6. η µεταβίβαση προς τα πίσω: το ~ τής µπάλας στον τερµα-
τοφύλακα 7. το στρίφωµα των ρούχων: ~ παντελονιού 8. (στον κινη-
µατογράφο και στην τηλεόραση) η διαδικασία εγγραφής των σκηνών 
ενός έργου σε φιλµ: δοκιµαστικό ~ || (στον πληθ.) εσωτερικά | εξωτε-
ρικά ~ (σε στούντιο | σε φυσικό περιβάλλον) 9. οι αλλαγές στις κλί-
µακες στα τραγούδια: δύσκολο τραγούδι, έχει πολλά -10. (συνήθ. 
στον πληθ.) η µεταβολή από µία κατάσταση σε άλλη: τού χρόνου τα 
~ || έχει ο καιρός γυρίσµατα! [ETYM. µεσν. < γυρίζω. Η σηµ. 8 
αποδίδει το γαλλ. tournage]. 

γυρισµός (ο) [µεσν.] 1. η επιστροφή: στον ~ από το χωριό θα σταµα- 

τήσουµε για λίγο στα διόδια || στον ~ έµαθε τα δυσάρεστα νέα 2. η 
επάνοδος στην πατρίδα: ο ~ τού ξενιτεµένου || ταξίδι χωρίς - ΣΥΝ. 
επιστροφή, (αρχαιοπρ.) νόστος. 

γυριστός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει καµπυλωτό σχήµα: ~ πό-
µολο | σίδερο ΣΥΝ. κυρτωµένος 2. αυτός που έχει ελικοειδή σχηµατι-
σµό: ανέβηκαν στο επάνω πάτωµα από τις ~ σκάλες ΣΥΝ. στριφτός 3. 
ΑΘΛ. (για βολή) αυτή που γίνεται µε περιστροφή τού κορµού ή αλλαγή 
τής θέσης του: ο παίκτης πραγµατοποίησε ~ σουτ 4. αυτός που µπορεί 
να γυρίζει και από την αντίθετη πλευρά: σακάκι µε ~ γιακά • ΦΡ. 
(αργκό) την κάνω γυριστή σε κάποιον πληρώνω µε το ίδιο νόµισµα, 
ανταποδίδω: µε εξαπάτησε άγρια, αλλά εγώ θα του την κάνω γυριστή! 

γυριστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) γυναίκα που περνάει τον χρό-
νο της κάνοντας βόλτες ή επισκέψεις και συνήθ. παραµελεί τις υπο-
χρεώσεις της. — (υποκ.) γυριστρούλα (η). 

γυρνώ ρ. →γυρίζω 
νυροβολιά (η) η περιστροφική κίνηση (κάποιου). [ΕΤΥΜ. 

< µεσν. γυροβολώ < γύρος + -βολώ < βάλλω]. 
γόροθε επίρρ. (διαλεκτ.) από γύρω, ολόγυρα, πέριξ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 

µτγν. γυρόθεν < γύρος + -θεν, επίθηµα δηλωτικό προελεύσεως]. 
γυρολόγος (ο) ο πλανόδιος µικροπωλητής ΣΥΝ. πραµατευτής. 

[ΕΤΥΜ. < γύρος + -λόγος < λέγω «συλλέγω, συγκεντρώνω»]. 
γύρος (ο) 1. η περιφέρεια, η περίµετρος ενός πράγµατος: ο ~ τού λι-

µανιού | τού χωραφιού 2. (κατ' επέκτ.) κάθε αντικείµενο κυκλοτερές, 
που περιβάλλει (κάτι): ~ βαρελιού (η στεφάνη που συγκρατεί τις βα-
ρελοσανίδες) | φουστανιού (το κέντηµα που είναι ραµµένο σε όλη 
την έκταση τής περιφέρειας φουστανιού, το στρίφωµα γενικώς) | κα-
πέλου (η κυκλική προεξοχή τού καπέλου) 3. η κυκλική | περιστροφι-
κή κίνηση (γύρω από έναν άξονα): ~ τού λεπτοδείκτη 4. η περιοδεία, 
το ταξίδι ή η βόλτα στα βασικότερα σηµεία ενός χώρου: δεκαήµερος 
~ τής Ελλάδας || ο ~ τού κόσµου- ΦΡ. (µτφ.) κάνω τον γύρο (π.χ. τού 
κόσµου) ακούγοµαι, γράφοµαι ή εµφανίζοµαι παντού: η είδηση τού 
θανάτου της έκανε τον γύρο τού κόσµου || «ο γάµος τους έγινε πρω-
τοσέλιδο κι έκανε τον γύρο των λαϊκών εφηµερίδων ανά τον κόσµο» 
(εφηµ.) 5. (ειδικότ.) το αθλητικό αγώνισµα που περιλαµβάνει την κά-
λυψη µιας απόστασης και την επιστροφή στην αφετηρία: ποδηλατι-
κός ~ τής Ιταλίας 6. καθεµιά από τις φάσεις µιας διαδικασίας, διορ-
γάνωσης ή το τµήµα αθλητικού αγώνα: ο δεύτερος ~ των εκλογών || 
νέος ~ συνοµιλιών | διαπραγµατεύσεων | διαβουλεύσεων || βγήκε νοκ-
άουτ στον πρώτο - || το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί σε δύο ~ · 7. χοι-
ρινό κρέας που ψήνεται τοποθετηµένο σε µεγάλες επάλληλες φέτες 
περασµένες σε κατακόρυφο µεταλλικό άξονα, ο οποίος περιστρέφε-
ται µπροστά από µια εστία, και το οποίο σερβίρεται κοµµένο σε µι-
κρά κοµµάτια: ~ µε πίτα | σκέτος || µια µερίδα ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
γύρος, παράλλ. τ. τού αρχ. γυρός «στρογγυλός» < θ. γυ-, από όπου και 
αρχ. γύ-η «καµπύλη», που συνδ. µε αρµ. kor «καµπύλος, 
κεκαµµένος», γερµ. kauern «κάθοµαι οκλαδόν», ίσως και µε λατ. vola 
«κλείδωση» (< *gwelä). Οµόρρ. εγ-γύη, πιθ. και γΰ-ρις (-η), γυλιός 
κ.ά.]. 

γυροσκοπικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το γυροσκόπιο (βλ.λ.): ~ 
πυξίδα (που λειτουργεί µε γυροσκόπιο και δείχνει τον αληθή βορρά). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. gyroscopique]. 

γυροσκόπιο (το) [1853] {γυροσκοπί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που 
αποτελείται από έναν τροχό ο οποίος περιστρέφεται γρήγορα µέσα 
σε ένα πλαίσιο µε τρόπο που να διατηρεί τον προσανατολισµό του 
ακόµη και όταν µεταβάλλεται η κλίση τού πλαισίου του- χρησιµο-
ποιείται σε αεροπλάνα, πλοία κ.α. για να διατηρεί σταθερή τη διεύ-
θυνση τους. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. gyroscope, συσκευή που εφευρέ-
θηκε από τον Γάλλο φυσικό L. Foucault το 1852, προκειµένου να απο-
δείξει την ηµερήσια περιστροφή τής Γης]. 

γυροφέρνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {γυρόφερα} ♦ 1. (αµετβ.) περιπλανώµαι 
ασκόπως: γυρόφερνε από 'δώ κι από 'κεί ♦ 2. (µετβ.) προσεγγίζω (κά-
ποιον) µε ύπουλους και ιδιοτελείς σκοπούς: γυρόφερνε τον θείο του 
για την κληρονοµιά 3. (µτφ.) (κάτι µε γυροφέρνει) αισθάνοµαι ότι θα 
πάθω κάτι, αισθάνοµαι κάποια συµπτώµατα: µε ~ γρίπη. 

γυροφούστανο (το) (λαϊκ.) η περιφέρεια τής γυναικείας φούστας, ο 
γύρος τού φουστανιού ΣΥΝ. ποδόγυρος. 

γυρτός, -ή, -ό → γειρτός 
γύρω (ορθότ. γύρο) επίρρ. 1. κατά κυκλική διάταξη, περιφερειακά: 
κάθονταν όλοι - απ' το κασετόφωνο και άκουγαν µουσική || υπάρχουν 
~ µας πολλοί εχθροί (στο ευρύτερο περιβάλλον)· ΦΡ. (α) τα γύρω τα 
προάστια µιας πόλης ή τα περίχωρα µιας περιοχής (β) έχω γύρω µου 
περιβάλλοµαι από, διαθέτω: ~ ανθρώπους ικανούς και φιλότιµους 
ΣΥΝ. περιστοιχίζοµαι (γ) γύρω-γύρω απέξω-απέξω, όχι επί τής ουσίας: 
του το 'φέρε ~, για να µην τον πικράνει (δ) γύρω-γύρω όλοι παιδικό 
παιχνίδι 2. (+από) σχετικά µε: ~ από το θέµα που συζητούσαµε, τι 
αποφάσεις πήρατε; 3. (για χρονικό σηµείο ή ποσοτικό µέγεθος) 
περίπου, κατά προσέγγιση: θα επιστρέψω ~ στις τρεις το µεσηµέρι || θα 
ήθελα ~ στο ένα κιλό φέτα ΣΥΝ. πάνω-κάτω. [ΕΤΥΜ. µεσν. (λ.χ. ώ 
φίλτατε, κατέρχου γϋρο-γΰρο, Παΐσιος, 7στ. Σινά 1710), από την αιτ. 
τόν γύρο τού µτγν. γύρος. Η γρ. µε -ω κατ' αναλο-γίαν προς τα µέσω, 
λόγω κ.τ.ό.]. γόρωθε επίρρ. → γύροθε Γ.Υ.Σ.(η) Γεωγραφική 
Υπηρεσία Στρατού. 
Γυφτάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. ο µικρός Γύφτος 2. ως µειωτ. χαρα-
κτηρισµός µελαχρινού και βρόµικου παιδιού. Επίσης Γυφτάκος (ο). 
γυφταρειο (το) (λαϊκ.) 1. χώρος όπου ζουν Γύφτοι 2. (µτφ.-µειωτ.) ο 
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χώρος στον οποίο επικρατεί µεγάλη ακαταστασία και βροµιά. [ΕΤΥΜ. < 
γύφτος + παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. κ. αλητ-αρειό, παππαδ-αρειό]. 

γυφτιά (η) (λαϊκ.) 1. (περιληπτ. µε κεφ.) το σύνολο των Γύφτων: µαζεύτηκε όλη 
η ~· (µειωτ.) 2. απρέπεια, συµπεριφορά που δεν ταιριάζει σε άτοµα που ζουν 
σε εξελιγµένη κοινωνία' (ειδικότ.) η απουσία αξιοπρέπειας ή κοινωνικής 
διακριτικότητας ΣΥΝ. µικροπρέπεια 3. η έλλειψη τάξεως και καθαριότητας 
ΣΥΝ. ακαταστασία, ρυπαρότητα 4. (µτφ.) πράξη που φανερώνει υπερβολική 
τσιγγουνιά ΣΥΝ. φιλαργυρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρωτιά. 

γύφτικος, -η, -ο 1. (λαϊκ.-µειωτ.) αυτός που σχετίζεται µε Γύφτο ή προέρχεται 
από αυτόν: ~ τσαντίρν ΦΡ. καµαρώνω σαν (το) γύφτικο σκεπάρνι καυχώµαι, 
καµαρώνω µε τρόπο επιδεικτικό και γελοίο 2. (µειωτ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ακαταστασία, βροµιά και έλλειψη καλών τρόπων 
συµπεριφοράς 3. γύφτικα (τα) η περιοχή που κατοικείται από Γύφτους· ΦΡ. 
κάτι τρέχει στα γύφτικα για κάτι ασήµαντο, ανάξιο λόγου: Με απειλεί ότι δεν 
θα µου ξαναµιλήσει! Σιγά, ~! ΣΥΝ. σιγά τ' αβγά. — γύφτικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αίγύπτικος < αρχ. Αίγυπτος]. 

γυφτόκαρφο (το) (λαϊκ.) χοντρό καρφί µε κωνικό σώµα και τετράγωνο κεφάλι 
που χρησιµοποιείται στις ξύλινες στέγες. 

Γυφτόπουλο (το), Γυφτοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) το παιδί τού 
Γύφτου και γενικότ. µικρός Γύφτος ΣΥΝ. Γυφτάκι, Τσιγ-γανόπουλο. [ΕΤΥΜ. 
Νόθο συνθ. < γύφτος + -πουλο (βλ.λ.)]. 

Γύφτος (ο), Γύφτισσα (η) {Γυφτισσών} (λαΐκ.-µειωτ.) ο Τσιγγάνος και γενικότ. 
κάθε µελαµψός νοµάς, που ζει σε τσαντίρι, έξω από το πλαίσιο τής 
κοινωνικής οργάνωσης· ΦΡ. είδε | βρήκε ο Γύφτος τη γενιά του (κι 
αναγάλλιασε η καρδιά του) για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος χαίρεται 
πολύ, όταν συναντά κάποιον που του ταιριάζει ή του µοιάζει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εθνικός, Τσιγγάνος, τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. Αιγύπτιος (πβ. αγγλ. 
gipsy < µέσ. αγγλ. gypcian < Egyptian «Αιγύπτιος»). Η εξήγηση τής ετυµ. 
αυτής είναι ότι οι ίδιοι οι Γύφτοι υποστήριζαν κατά τον Μεσαίωνα ότι 
προέρχονται από µια χώρα που ονοµαζόταν «µικρή Αίγυπτος», τής οποίας η 
ύπαρξη ουδέποτε επιβεβαιώθηκε. Η σύγχρονη έρευνα απέδειξε ότι 
προέρχονται από την Ινδία και µετακινήθηκαν στην Ευρώπη µέσω τής 
Περσίας και τής Αρµενίας]. 

γύφτουλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) πρόσωπο που διακρίνεται για 
την αναξιοπρέπεια και την κακοµοιριά του: Κοίτα τον ~! Οι άνθρωποι δεν 
έχουν να φάνε κι αυτός κάνει παζάρια µαζί τους για δυο δεκάρες παραπάνω! 
[ΕΤΥΜ. < γύφτος + παραγ. επίθηµα -ουλας, πβ. κ. δράκ-ουλας]. 

γυφτοφάσουλα (τα) τα µαυροµάτικα φασόλια (βλ. λ. µαυροµάτι-κος). 
γυφτοχωρι (το) {γυφτοχωριού | -ιών) 1. περιοχή που κατοικείται από Γύφτους 

2. (µτφ.) παραµεληµένη ή φτωχική περιοχή, συνοικία. 
γυψάδικο (το) (λαϊκ.) το γυψοποιείο. 
γυψαδόρος (ο) πρόσωπο που κατασκευάζει τα γύψινα, τις γύψινες 

διακοσµήσεις των σπιτιών. [ΕΤΥΜ. < γύψος + -δόρος (βλ.λ.)]. 
γύψος (ο) {γυψάδες} (λαϊκ.) 1. πωλητής γύψινων αντικειµένων 2. ο γυψαδόρος 

(βλ.λ.). 
γύψινος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από γύψο: ~ 

διακόσµηση 2. γύψινα (τα) το σύνολο των γύψινων κατασκευών σε ένα σπίτι. 
γυψοειδής, -ής, -ές [µεσν.] {γυψοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 

γύψο. 
γυψοκάµινος (η) [1883] {γυψοκαµίν-ου | -ων, -ους} ο φούρνος µέσα στον 

οποίο κατασκευάζεται γύψος. 
γυψόκολλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µείγµα από γύψο και κολλητική ύλη που 

χρησιµεύει στη συγκόλληση γυαλιού και µετάλλων. 
γυψοκονια (η) [1885] {χωρ. πληθ.) ο γύψος σε κατάσταση σκόνης, που 

χρησιµοποιείται συνήθ. στο χτίσιµο µαζί µε άλλα δοµικά υλικά (τσιµέντο 
κ.ά.). Επίσης νυψοκονίαµα (το). [ΕΤΥΜ. < γύψος + -κονία < κόνις «σκόνη»]. 

γυψοµάρµαρο (το) {γυψοµαρµάρ-ου | -ων} 1. ο στόκος (βλ.λ.) 2. το µάρµαρο 
που κατασκευάζεται από στόκο. 

γυψοποιία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατασκευή γύψου 2. το εργαστήριο 
κατασκευής γύψου και γύψινων ειδών. Επίσης γυψοποιείο (το) [1897] (σηµ. 
2). [ΕΤΥΜ. < γύψος + -ποιία < ποιώ]. 

γύψος (ο) 1. ορυκτό ένυδρο θειικό ασβέστιο σε στερεή µορφή ή σκόνη, που 
χρησιµοποιείται στην αγαλµατοποιία, την αγγειοπλαστική, τη διακοσµητική, 
την ιατρική κ.α. 2. (συνεκδ.) ο ιατρικός νάρθηκας που έχει κατασκευαστεί από 
την παραπάνω ύλη: έβαλαν το σπασµένο χέρι του στον ~ 3. (µτφ.) η κατάργηση 
τής δηµοκρατίας από ολοκληρωτικό καθεστώς: για εφτά χρόνια βρισκόταν η 
Ελλάδα στον ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. γύψος (ή) < αραµ. gassa (πβ. εβρ. gir)]. 

γυψοσανίδα (η) βιοµηχανικό προϊόν, επίπεδο ορθογώνιο δοµικό στοιχείο που 
έχει ως βάση τον γύψο και επένδυση από ειδικό χαρτί για 

µεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη επιφάνεια- χρησιµοποιείται ευρέως για την 
κατασκευή ψευδοροφών, διαχωριστικών τοίχων, για κάλυψη 
κατασκευαστικών ατελειών και επενδύσεις τοίχων. 

γυψοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} παραδοσιακή εργασία µε αντικείµενο την 
επεξεργασία τού γύψου. 

γυψώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {γύψωσα} 1. καλύπτω (κάτι) µε γύψο: ~ την οροφή τού 
σπιτιού µε διακοσµητικά σχέδια 2. τυλίγω µε γύψινο επίδεσµο τραυµατισµένο 
µέλος τού σώµατος. — γόψωση (η) [µτγν.] κ. Υύψωµα (το). 

Γ.Χ.Κ. (το) Γενικό Χηµείο τού Κράτους. 
γωβιός (ο) → κωβιός 
γωνία κ. γωνιά (σηµ. 6, 8, 9) (η) {γωνι-ών} 1. (α) το διάστηµα που προκύπτει 

µεταξύ δύο τεµνοµένων ευθειών και µετριέται σε µοίρες: η ορθή ~ έχει 90 
µοίρες || οξεία | αµβλεία ~ (β) ΜΑΘ. συµπλήρωµα γωνίας βλ. λ. συµπλήρωµα 
2. το σηµείο στο οποίο συναντώνται δύο επιφάνειες και η εξοχή που 
σχηµατίζεται: χτύπησε στη ~ τού τραπεζιού' ΦΡ. (σκωπτ.) ράβδος εν γωνία, 
άρα βρέχει βλ. λ. ράβδος 3. το σηµείο στο οποίο τέµνονται δύο δρόµοι: τον 
περίµενε στη ~ || Πατησίων και Σολωµού ~· ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον | κάτι) στη 
γωνία θέτω στο περιθώριο, κάνω στην άκρη, καθιστώ ανενεργό ή άχρηστο 
(κάτι/κάποιον): τον έβαλαν στη γωνία και ανέλαβαν οι ίδιοι όλες τις εξουσίες 
ΣΥΝ. βάζω στην άκρη | στη µπάντα (β) (αργκό) πήγαινε στη γωνία να δεις αν 
έρχοµαι ως απάντηση σε κάποιον που παριστάνει τον έξυπνο ή µας λέει 
πράγµατα που νοµίζει ότι εµείς αγνοούµε 4. (συνεκδ. ως επίθ.) ο γωνιακός, 
αυτός που βρίσκεται στη συµβολή, στη γωνία δύο δρόµων: αγόρασε µαγαζί ~, 
πολλά λεφτά δηλαδή (επειδή τα γωνιακά καταστήµατα έχουν µεγάλη αξία) 5. η 
θέση από την οποία βλέπει κανείς (κάτι) και (κυρ. µτφ.) η τοποθέτηση, το 
πρίσµα µέσα από το οποίο κρίνει κανείς (κάτι): είναι δύσκολο να υπάρξει µια 
αντικειµενική άποψη γι' αυτό το θέµα· εξαρτάται από τη ~ από την οποία το 
βλέπει κανείς- ΦΡ. οπτική γωνία η θέση από την οποία βλέπει κανείς τα 
πράγµατα, ο προσωπικός τρόπος µε τον οποίο συνηθίζει να κρίνει και να 
εκτιµά κανείς τις καταστάσεις: από τη δική µου ~ δεν βλέπω να υπάρχει 
πρόβληµα ΣΥΝ. πρίσµα, θέση, άποψη 6. (µόνον ο τ. γωνιά) το σπίτι, ο 
ιδιαίτερος προσωπικός χώρος: θα βρούµε και µεις µια ~ να βολευτούµε· ΦΡ. 
(οικ.) κάθοµαι στη γωνιά µου δεν ανακατεύοµαι, δεν ασχολούµαι, δεν 
αναµειγνύοµαι σε υποθέσεις άλλων 7. η άκρη ψωµιού ή γλυκού: του άρεσε να 
τρώει τη ~ τού ψωµιού || (σκωπτ.) η ουσία είναι µία και ο µπακλαβάς ~ 8. το 
αποµακρυσµένο τµήµα µιας περιοχής: σε µια ~ τής Ελλάδας · 9. το τεχνικό 
εργαλείο που έχει σχήµα ορθής γωνίας. — (υποκ.) γωνίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *γον-Ε-ία (µε αντέκταση), ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gen-u- 
«γόνατα», πβ. σανσκρ. jânu, λατ. genu, γαλλ. genou, αγγλ. knee, γερµ. Knie 
κ.ά. Οµόρρ. αρχ. γόνυ (γόνατο). Η φρ. οπτική γωνία αποδίδει το γαλλ. point de 
vue]. 

γωνιαζω ρ. µετβ. [µτγν.] {γώνιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω το σχήµα γωνίας σε 
(κάτι), δηµιουργώ γωνία: γώνιασε το χωράφι, για να το χωρίσει σε οικόπεδα 2. 
(σπάν.) τοποθετώ (κάτι) σε γωνιακή θέση: γώνιασε τα έπιπλα που έπιαναν 
χώρο, για να καθίσουν άνετα. — γιί>-νιασµα (το). 

γωνιαίος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) γωνιακός (βλ.λ.). 
γωνιακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που βρίσκεται σε γωνία: ~ µαγαζί | 

σπίτι | διαµέρισµα. 
γώνιασµα (το) → γωνιαζω 
γωνιαστός, -ή, -ό αυτός που έχει γωνιαστεί (βλ. λ. γωνιαζω). 
-γωνικός, -ή, -ό → -γωνος 
γωνιοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {γωνιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
έχει σχήµα γωνίας. 

γωνιοκορυφος, -η, -ο 1. αυτός που καταλήγει σε γωνιώδη κορυφή 2. 
αυτός που έχει σχήµα γωνίας ως κορυφή. 

γωνιόλιθος (ο) [1889] {γωνιολίθ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) το αγκωνάρι 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. cornerstone]. 

γωνιόµετρο (το) [1870] {γωνιοµέτρ-ου | -ων} όργανο για τη µέτρηση 
γωνιών σε διάφορες επιστήµες (ανθρωπολογία, γεωδιαισία κ.α.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. goniomètre]. 

γωνιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {γωνιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
έχει ή σχηµατίζει γωνίες: ~ αγκύλη | σχήµα προσώπου. 

γωνιωτος, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει τοποθετηθεί σε γωνία 2. 
αυτός που έχει γωνιώδες σχήµα. 

-γωνος, -η, -ο λεξικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό γωνιών: 
πεντάγωνος πύργος || τετράγωνη πισίνα || (το ουδ. ως ουσ.) σχεδιάζω ένα 
τρίγωνο | ένα πολύγωνο. Επίσης -γωνικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. τρί-γωνος, τε-τρά-γωνος), που προέρχεται από το 
ουσ. γωνία]. 

γώπα κ. (εσφαλµ.) γόπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ψάρι µε επίµηκες σώµα, που 
συναντάται στις εύκρατες θάλασσες και αλιεύεται πολύ (ιδι-αίτ. στη 
Μεσόγειο) για την εύγευστη σάρκα του · 2. το τµήµα τού τσιγάρου που µένει 
ακάπνιστο: ο λοχίας έβαλε τους στρατιώτες να µαζέψουν τις ~ ΣΥΝ. 
αποτσίγαρο. [ΕΤΥΜ. < *βώπα < µτγν. βώξ < αρχ. βόαξ, αγν. ετύµου]. 



 

∆ 

∆, δ: δέλτα, το τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Όσο γνωρίζουµε από τη φωνολογία τής Αρχαίας Ελληνικής, το γράµµα δ 
αντιπροσώπευε ένα κλειστό οδοντικό σύµφωνο, το -ντ- (πβ. ξεν. d) και όχι το διαρκές οδοντικό σύµφωνο που προφέρουµε σήµερα. Η λ. 
δώρον, λ.χ., προφερόταν ως /ddòron/ και όχι ως /δότο)η)/, όπως συνέβαινε και µε την προφορά των β (ως -µπ-) και γ (ως -γκ-). Ωστόσο, ήδη 
στους χρόνους πριν από τον Χριστό, το δ άρχισε να προφέρεται ως διαρκές σύµφωνο µε τη σηµερινή προφορά. Στο συλλαβογραφικό 
αλφάβητο τής Γραµµικής γραφής Β (αντίθετα µε ό,τι ίσχυε για τα γράµµατα β και γ) ιδιαίτερο συλλαβόγραµµα δήλωνε το δ και άλλο 
συλλαβόγραµµα τα τ και o από κοινού (στο κυπριακό συλλαβάριο και τα τρία οδοντικά τ - δ - o δηλώνονταν µε το ίδιο συλλαβόγραµµα). 
Μορφικά, το τριγωνικού σχήµατος ∆ τής ελληνικής γραφής στο λατινικό λεγόµενο αλφάβητο (που είναι, στην πραγµατικότητα, το δυτικό 
ελληνικό αλφάβητο τής Χαλκίδας) έλαβε τη µορφή τού D, µε κύρτωση των δύο πλευρών τού τριγώνου. Τέλος, ως προς την ονοµασία τού 
γράµµατος, οι µελετητές τής ιστορίας τής ελληνικής γραφής συµφωνούν ότι προήλθε από το βορειο-σηµιτικό dâlet (ή dâleth), που σήµαινε 
«θύρα». Από το d-, το πρώτο γράµµα τού daleth, προήλθε ακροφωνικά ο συµφωνικός φθόγγος [d] (-ντ-).Ως προς την κατάληξη τού δέλτα, το 
-α (όπως στην περίπτωση των άλφ-α, βήτ-α και γάµµ-ά) είναι κατάληξη που προστέθηκε στην Ελληνική, στην οποία οι λέξεις δεν µπορούσαν 
να λήγουν σε -φ, σε -o κ.τ.ό.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

∆, δ δέλτα- το τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. 
δέλτα, αριθµός). 

∆. ∆ύση, δυτικά, δυτικός, -ή, -ό. 
∆.Α. (ο) ∆ήµος Αθηναίων. 
δα µόρ. 1. επιτατ. σε κατάφαση ή άρνηση: ναι ~! || όχι ~! 2. (ειδικότ.) 

όχι δα λέγεται µε ειρωνική, θαυµαστική ή ερωτηµατική διάθεση: -
∆εν υπάρχει άνθρωπος που να αµφισβητήσει το ταλέντο της! —! 3. 
ως επιτατικό υποκορισµού σε συνεκφορά µε την αντων. τόσος: ένας 
ανθρωπάκος τόσος ~ και να σας κάνει ό,τι θέλει! 4. ως µετριαστικό 
έντονης προσταγής ή βαριάς έκφρασης: πήγαινε ~ εκεί που σου λέω || 
έλα ~, µην κάνεις έτσι! 5. ως προσδιοριστικό τόπου και χρόνου: εδώ ~ 
|| τώρα ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. δή (βεβαιωτ. µόριο), κατά τα επιρρ. σε 
-α]. 

∆αβίδ (ο) (παλαιότ. ορθ. ∆αυίδ) {άκλ.} 1. ο δεύτερος (µετά τον Σαούλ) 
βασιλιάς τού Ισραήλ, συγγραφέας των περισσοτέρων από τους Ψαλ-
µούς τής Π.∆.- ΦΡ. ∆αβίδ και Γολιάo για ζεύγος συνήθ. αντιπάλων, εκ 
των οποίων ο ένας είναι µικρόσωµος (∆αβίδ) και ο άλλος γιγαντόσω-
µος (Γολιάθ) ή ο ένας έχει περιορισµένες δυνάµεις και ο άλλος είναι 
πανίσχυρος 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Däwld 
«αγαπητός»]. 

δάγκάµα (το) → δάγκωµα 
δαγκαµατιά (η) → δαγκωµατιά 
δαγκάνα (η) {δαγκάνων} 1. η λαβίδα των καρκινοειδών (αστακών, 

καβουριών), µε την οποία συλλαµβάνουν την τροφή τους 2. (µτφ.) η 
τανάλια, η τσιµπίδα: ένα µηχάνηµα µε πελώριες ~ || (µτφ.) τον έπιασε 
η εφορία στις ~ της. [ΕΤΥΜ. < δαγκάνω]. 

δαγκανιά (η) → δαγκωνιά 
δαγκανιάρης, -α, -ικο {δαγκανιάρηδες} αυτός που δαγκώνει συχνά: 
~ γάτα | σκυλί. 

δαγκάνω ρ. -+ δαγκώνω 
δάγκειος (ο) [1894] {δαγκεί-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. µεταδοτική ασθένεια, 

κύρια συµπτώµατα τής οποίας είναι ο υψηλός πυρετός και τα εξαν-
θήµατα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. dengue < σουαχίλι dinga, που παρασυ-
σχετίστηκε προς το ισπ. dengue «ιδιοτροπία, σχολαστικότητα»]. 

δάγκωµα κ. δά γκάµα (το) [µεσν.] {δαγκώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το 
να δαγκώνει κανείς (κάτι): το ~ τού µήλου 2. (συνεκδ.) η δαγκωµατιά 
(βλ.λ.). 

δαγκωµατιά [µεσν.] κ. (σπανιότ.) δαγκαµατιά (η) [µεσν.] το απο-
τύπωµα των δοντιών ή και το τραύµα που δηµιουργούν αυτά, όταν 
δαγκώσει κανείς (κάτι/κάποιον): είχε µια ~ στο πόδι από σκύλο ΣΥΝ. 
δαγκωνιά. 

δαγκωνιά κ. (σπανιότ.) δαγκανιά (η) η δαγκωµατιά (βλ.λ.). 
δαγκωνιάρης, -α, -ικο κ. δαγκανιάρης αυτός που συνηθίζει να 

επιτίθεται και να δαγκώνει. 
δαγκώνω κ. (σπανιότ.) δαγκάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δάγκω-σα, -θη-

κα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. ανοίγω το στόµα και πιάνω δυνατά µε τα δό-
ντια κάτι, αποσπώντας συνήθ. ένα κοµµάτι του: ~ το µήλο | το 
καρπούζι | το κρέας 2. πληγώνω, τραυµατίζω αρπάζοντας µε τα δό-
ντια ή µπήγοντας τα στο δέρµα: ένας σκύλος του δάγκωσε το πόδι || 
τον δάγκωσε ένα φίδι και πέθανε- ΦΡ. (α) (οικ.) δαγκώνω τη λαµαρί-
να ερωτεύοµαι: απ'ό,τι βλέπω, έχεις δαγκώσει για τα καλά τη λαµα-
ρίνα (β) δάγκωσε τη γλώσσα σου! µη λες πράγµατα που απευχόµα-
στε να συµβούν: -Λες να σκοτώθηκε; — 3. δηµιουργώ σηµάδι στο 
δέρµα από παθιασµένο ερωτικό φιλί: ποιος σε δάγκωσε στον λαιµό; || 
γύρισε σπίτι φιληµένη-δαγκωµένη ♦ 4. (αµετβ.) είµαι επικίνδυνος: 
πρόσεχε τον, δαγκώνει || (σε προειδοποιητικές πινακίδες σε σπίτια µε 
σκύλο) «Προσοχή! Ο σκύλος δαγκώνει»· ΦΡ. (µη φοβάσαι), δεν δα-
γκώνω! ως προτροπή σε κάποιον να ξεπεράσει τους δισταγµούς ή τις 

επιφυλάξεις του απέναντι µας: έλα κοντά µου, ~! 5. (µεσοπαθ. δα-
γκώνοµαι) µαζεύοµαι, αντιλαµβάνοµαι σφάλµα, απρέπειά µου ή 
υπονοούµενο εναντίον µου: µόλις αναφέρθηκα δήθεν τυχαία στις πα-
ράνοµες δραστηριότητες του, δαγκώθηκε και δεν µίλησε. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < δακώνω (η ηχηροποίηση τού -κ- υπό την επίδραση τού µτγν. 
δαγκάνω) < αρχ. δάκος «ζώο µε επικίνδυνο δάγκωµα» < αόρ. β' ε-δακ-
ον τού ρ. δάκνω < *dnk-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. denk- «δα-
γκώνω», πβ. σανσκρ. dâsati «δαγκώνει», αγγλ. tough «σκληρός», γερµ. 
Zange «λαβίδα» κ.ά.]. 
δαγκωτός, -ή, -ό αυτός που έγινε µε δάγκωµα: δαγκωτό φιλί' ΦΡ. ρί-
χνω δαγκωτό (ενν. το ψηφοδέλτιο) ψηφίζω φανατικά συγκεκριµένο 
πολιτικό κόµµα ή υποψήφιο. — δαγκωτό επίρρ. 
δάδα (η) {σπάν. δαδών} 1. δαυλός από εύφλεκτο ξύλο που χρησιµο-
ποιείται για φωτισµό ΣΥΝ. λαµπάδα, πυρσός 2. (µτφ.) το µέσο εκπο-
λιτισµού και διαφώτισης: οι λόγιοι µετέφεραν από τη ∆ύση τη ~ τής 
ελευθερίας και τού γαλλικού ∆ιαφωτισµού στην υπόδουλη Ελλάδα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δάς, δαδός < δαίω «καίω» < *δαί-ω < *δαί-Εω < *δάΕ-
ja < I.E. *daw- «καίω», πβ. σανσκρ. dunôti «καίει», λατ. bellum «πό-
λεµος» (< duellum), ισπ. bélico «πολεµικός», γαλλ. rebeller (se) «επα-
ναστατώ, εξεγείροµαι» (> αγγλ. rebel) κ.ά. Οµόρρ. δαυλός (βλ.λ.)]. 

δαδί (το) {δαδ-ιού | -ιών} το εύφλεκτο κοµµάτι από δέντρο που έχει 
ρητίνη, το οποίο χρησιµεύει κυρίως ως προσάναµµα: άναψαν ~, για 
να βλέπουν µέσα στη νύχτα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δαδίον, υποκ. τού δήις | 
δαΐς «δάδα»]. 

δαδούχος (ο) [αρχ.] πρόσωπο που κρατά (φέρει) δάδα ΣΥΝ. λαµπα-
δοφόρος. 

δαήµων, -ων, -ον {δαήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (αρχαι-
οπρ.-σπάν.) αυτός που έχει γνώσεις και πείρα, ο ειδήµων: έµπειρος 
πολιτικός, ~ και ευγενής ΣΥΝ. επαΐων, έµπειρος ΑΝΤ. αδαής. — δαη-
µοσύνη (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. δαη- (αόρ. δαή-ναι), παρεκτεταµένος τ. τού θ. δα-, το 
οποίο απαντά στο ρ. δι-δά-σκω (βλ.λ.)]. 

∆αίδαλος (ο) {∆αιδάλου} ΜΥΘΟΛ. Αθηναίος γλύπτης και αρχιτέκτο-
νας, απόγονος τού Ερεχθέα- εξόριστος στην Κρήτη, φυλακισµένος τού 
Μίνωα κατασκεύασε τον Λαβύρινθο και τελικά δραπέτευσε µε κέρι-
να φτερά που κατασκεύασε ο ίδιος για τον εαυτό του και τον γυιο 
του Ίκαρο. ίΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. δαίδαλος (βλ.λ.)]. 

δαίδαλος (ο) {δαιδάλ-ου | -ων, -ους} 1. περίπλοκη κατασκευή (διά-
δροµος, κτήριο κ.ά.) που µοιάζει µε λαβύρινθο 2. (µτφ.) η έλλειψη λύ-
σης (διεξόδου) σε ένα πρόβληµα: τελικά χάθηκε µέσα στους ~ των 
προβληµάτων, των µηχανορραφιών και τής γραφειοκρατίας. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «περίτεχνα δουλεµένος, κατάστικτος», αβεβ. ετύµου, 
πιθ. < *δάλ-δαλ-ος (µε αναδιπλασιασµό και ανοµοίωση τού -λ-) < θ. 
*δαλ- < *dl-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *del- «σχίζω, κλαδεύω», πβ. 
σανσκρ. dalam «κοµµάτι», λατ. dolare «πελεκίζω, κόβω», γαλλ. deuil 
«πένθος», ισπ. duelo, γαλλ. doloire «κλαδευτήρι» κ.ά.]. 

δαιδαλώδης, -ης, -ες {δαιδαλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. αυ-
τός που έχει περίπλοκη κατασκευή: ~ κτήριο | διάδροµοι | δροµάκια 
2. πολύπλοκος, πολυσύνθετος: ~ ζητήµατα | θεωρίες. Επίσης δαιδα-
λοειδής, -ής, -ές [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δαίµονας (ο) {δαιµόνων} 1. (συχνά µε κεφ.) το πνεύµα τού κακού: τον 
πλάνεψε ο - ΣΥΝ. διάβολος, σατανάς· ΦΡ. (α) έχει τον δαίµονα µέσα 
του (i) (εύσ.) είναι δραστήριος, εφευρετικός, δηµιουργικός (ii) (κα-
κόσ.) φέρεται απρεπώς, µε ασέβεια, εµφανίζει ροπή προς το κακό (β) 
ο δαίµονας | δαίµων τού τυπογραφείου | τής φωτοσύνθεσης ο δαί-
µονας που υποτίθεται ότι ευθύνεται για τα τυπογραφικά λάθη, τα ο-
ποία συχνά δηµιουργούν παρεξηγήσεις: ο ~ έκανε πάλι το θαύµα του: 
αντί τού ορθού «νίκη βλέπει ο υπουργός» γράφτηκε «δίκη βλέπει ο υ-
πουργός»! (γ) ο κακός δαίµονας (κάποιου) για αντίπαλο τον οποίο δεν 
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µπορεί να νικήσει κάποιος 2. δαίµονες (οι) τα κακά πνεύµατα, σε αντίθεση µε 
τους αγγέλους· ΦΡ. (α) χορός δαιµόνων κατάσταση µεγάλου θορύβου, 
οχλοβοής και γενικού χάους ΣΥΝ. πανζουρλισµός (β) απειλώ θεούς και 
δαίµονες βλ. λ. απειλώ 3. (ειδικότ.) πρόσωπο που παρενοχλώ ηθικά, που ωθεί 
στην αµαρτία: ήταν ένας εικοσάχρονος -που κόλαζε ακόµη και άγιο 4. (µτφ.) 
πρόσωπο που προκαλεί µε τη συµπεριφορά του, που δηµιουργεί προβλήµατα ή 
προξενεί φόβο και ανησυχία: κάθε βράδυ οι ~ µε τις µηχανές χαλούν τον κόσµο 
ΣΥΝ. ταραξίας ANT. άγγελος. Επίσης (λόγ.) δαίµων {δαίµονος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. διάβολος, έξυπνος. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. δαίµων< δαί-οµαι «µοιράζω, χωρίζω» < I.E. *dâ(i)- «µοι-
ράζω», πβ. σανσκρ. dati «µοιράζω, κόβει», γερµ. Zeit «χρόνος», αγγλ. time, 
tide «παλίρροια» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. δατέοµαι «µοιράζοµαι», συν-δαιτυµών (-
όνας), παν-δαισία, ευδαίµων, δήµος (βλ.λ.) κ.ά. Η ετυµ. φανερώνει ότι η λ. 
δαίµων δήλωνε αρχικώς τη θεότητα που «µοιράζει, κατανέµει» τη µοίρα. Ως 
δαίµονες χαρακτηρίζονταν στην αρχαιότητα όλες οι θεότητες στις οποίες 
αποδιδόταν τιµή. Στην Κ.∆. η λ. (ιδίως το υποκ. δαιµόνιον) περιορίστηκε στον 
χαρακτηρισµό των πονηρών πνευµάτων (εν αντιθέσει µε τη λ. άγγελος), π.χ. 
Μάρκ. 1, 34: και έθεράπευσεν πολλούς [...] και δαιµόνια πολλά εξέβαλεν και 
ουκ ήφιεν λαλείν τά δαιµόνια...]. 

δαιµονιακός, -ή, -ό [µτγν.] δαιµονικός (βλ.λ.). 
δαιµονίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {δαιµόνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (α) κάνω κάποιον να 

χάσει τον αυτοέλεγχο του, να παραφέρεται: η συµπεριφορά του µε δαιµόνισε 
(β) (επιτατ.) προκαλώ (κάποιον) µε ερεθιστικά σχόλια, βάζω σε πειρασµό 2. 
(µεσοπαθ. δαιµονίζοµαι) (α) καταλαµβάνοµαι από το πνεύµα τού κακού, 
υφίσταµαι δαιµονοληψία ή σεληνιά-ζοµαι (βλ.λ.) (β) θυµώνω, παραφέροµαι, 
χάνω τον αυτοέλεγχο µου 3. (η µτχ. δαιµονισµένος, -η, -ο) βλ.λ. — 
δαιµόνισµα (το). 

δαιµονικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε δαίµονα ΣΥΝ. δαι-µονιακός. 
— δαιµονικά επίρρ. 

δαιµόνιο (το) [αρχ.] {δαιµονί-ου | -ων} 1. καθένα από τα άυλα πονηρά 
πνεύµατα που θεωρούνται ότι εκπροσωπούν το κακό και επηρεάζουν 
αρνητικά την ανθρώπινη συµπεριφορά: ο Χριστός απήλλασσε ανθρώπους από 
τα - 2. (µτφ.) το άτακτο και ανυπάκουο παιδί: δεν κάθεται καλά, το ~! ΣΥΝ. 
διαολάκι, ζιζάνιο, ταραξίας · 3. (µτφ.) η ευφυΐα, η επιτηδειότητα που οδηγούν 
στην επιτυχία ή (ειρων.) σε επιτυχηµένες παράνοµες δραστηριότητες: 
επιχειρηµατικό | πολιτικό | αστυνοµικό - || (ειρων.) το ελληνικό ~ έκανε πάλι το 
θαύµα του: συµπατριώτες µας είχαν βρει τον τρόπο να εξάγουν προϊόντα από 
άλλες χώρες και να εισπράττουν επιδοτήσεις γι ' αυτά σαν ελληνικά ΣΥΝ. 
µεγαλοφυία, δεινότητα · ΦΡ. καινά δαιµόνια βλ. λ. καινός. 

δαιµονιόπληκτος, -η, -ο κ. δαιµονόπληκτος αυτός που έχει πληγεί, καταληφθεί 
από δαιµόνιο.   — δαιµονιοπληξία [µτγν.] κ. δαιµο-νοπληξία (η). [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < δαιµόνιον + -πληκτος < πλήττω]. 

δαιµόνιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει σχέση µε τον διάβολο: ~ συµπαιγνία 
ΣΥΝ. σατανικός, διαβολικός, δαιµονικός 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που δείχνει 
ξεχωριστή ικανότητα και εξυπνάδα σε ορισµένο τοµέα: ήταν ~ επιχειρηµατίας 
| ντέτεκτιβ | δηµοσιογράφος. — δα!-µονίως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έξυπνος. 

δαιµόνισµα (το) → δαιµονίζω 
δαιµονισµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που θεωρείται ότι κατέχεται από πονηρά 

πνεύµατα (βλ. κ. λ. δαιµονισµός): ο εξορκισµός µιας ~ 2. (µτφ.) πολύ έντονος 
και δυνατός: ~ θόρυβος. — δαιµονισµένα επίρρ. 

δαιµονισµός (ο) [µτγν.] η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κανείς όταν 
δυνάµεις υπερφυσικές σχετιζόµενες µε το πνεύµα τού κακού (δαιµόνια, 
πονηρά πνεύµατα) θεωρούνται ότι ελέγχουν και κατευθύνουν τη βούληση και 
τις πράξεις του. 

δαιµονιστής (ο), δαιµονίστρια (η) {δαιµονιστριών} πρόσωπο που λατρεύει τον 
Σατανά και τους δαίµονες ΣΥΝ. σατανιστής. — δαιµο-νιστικός, -ή, -ό. 

δαιµονιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {δαιµονιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών δαι-
µονιωδέστ-ερος, -ατός} 1. (κυριολ.) αυτός που µοιάζει µε δαίµονα ή αρµόζει 
σε αυτόν: ~ συµπεριφορά 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
εκρηκτικότητα, µεγάλη ένταση, παράφορα: χορεύουν µε - ρυθµό ΣΥΝ. 
ασυγκράτητος, παράφορος. — δαιµονιωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δαψονοκρατια (η) (χωρ. πληθ.} η επικράτηση, η κυριαρχία τού Σατανά ή 
πονηρών πνευµάτων. 

δαιµονολάτρης (ο) {δαιµονολατρών}, δαιµονολάτρισσα (η) 
{δαιµονολατρισσών} πρόσωπο που λατρεύει τον ∆ιάβολο ή πονηρά πνεύµατα 
ΣΥΝ. σατανιστής. — δαιµονολατρία (η) [1889], δαιµονολα-τρικός, -ή, -ό. 

δαιµονόληπτος, -η, -ο αυτός που έχει καταληφθεί από δαιµόνιο. — 
δαιµονοληψία (η). 
[ΕΤΎΜ. < δαίµονας + -ληπτος < λαµβάνω (πβ. µέλλ. λήψοµαι < *λήπ-
σοµαί)]. 

δαιµονολογία (η) [1845] {δαιµονολογιών} 1. η εξέταση των θρησκευτικών 
αντιλήψεων για τους δαίµονες 2. (κυρ. στον πληθ.) η ενασχόληση και 
αναφορά στους δαίµονες, το να µιλάει κανείς για δαίµονες 3. (µτφ.) λόγος που 
αποσκοπεί στη διαµόρφωση αρνητικής εικόνας για κάποιον: «οι - και τα 
ψέµατα συγκροτούν τη στρατηγική τής µαύρης προπαγάνδας» (εφηµ.) || άσε τις 
~ κι ας δούµε τα πράγµατα πιο λογικά. — δαιµονολόνος (ο/η) [1897], 
δαιµονολονικός, -ή, -ό [1863], δαιµονολογώ ρ. {-είς...}. 

δαιµονοµανής, -ής, -ές [1897] {δαιµονοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που 
είναι προσκολληµένος στη λατρεία τού ∆ιαβόλου · 2. αυτός που πιστεύει ότι η 
βούληση και οι πράξεις του ελέγχονται από δαίµονα · 3. (γενικότ.) αυτός που 
ασχολείται µε τους δαίµονες, που 

αφιερώνει πολύ χρόνο σε ό,τι έχει σχέση µε αυτούς. — δαιµονοµα- 
νία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < δαίµονας + -µανής < µαίνοµαι]. 

δαιµονοµαντεία (η) [1889] {δαιµονοµαντειών} η µαντεία που γίνεται µε τη 
βοήθεια ή την επίκληση τού Σατανά ή των δαιµόνων. 

δαιµονοπάθεια (η) [1888] {δαιµονοπαθειών} διανοητική διαταραχή κατά την 
οποία ο πάσχων νοµίζει ότι κατέχεται από δαίµονα ΣΥΝ. δαιµονοµανία. 

δαιµονοπαθής, -ής, -ές {δαιµονοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που υποφέρει 
από δαιµονοπάθεια (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < δαίµονας + 
-παθής < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. αρχ. παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον)]. 

δαιµονοπαρµένος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται υπό την επήρεια δαίµονα, 
δαιµονισµένος. 

δαιµονόπιστος, -η, -ο αυτός που πιστεύει στους δαίµονες. 
δαιµονόπληκτος, -η, -ο → δαιµονιόπληκτος 
δαιµονοπληξία (η) → δαιµονιόπληκτος 
δαιµονοποιώ ρ. µετβ. {δαιµονοποιείς.. | δαιµονοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} 1. (κυριολ.) γίνοµαι δαίµονας, αποκτώ µορφή δαίµονα: 
«παραδοσιακές µεταµφιέσεις τού αγροτικού καρναβαλιού θεωρείται ότι 
αναπαριστούν δαιµονοποιηµένες ψυχές νεκρών» (εφηµ.) 2. (µτφ.) αποδίδω σε 
κάποιον πολύ αρνητικές ιδιότητες, τον εµφανίζω ως υπαίτιο µιας δυσάρεστης 
κατάστασης, ως την πηγή των κακών: η προπαγάνδα τους προσπαθεί να 
δαιµονοποιήσει τον αντίπαλο τους στα µάτια τής κοινής γνώµης ΑΝΤ. 
αγιοποιώ. — δαιµονοποίηση (η). 

δαίµων (ο) → δαίµονας 
∆.Α.Κ.Ε. (η) ∆ηµοκρατική Αγωνιστική Κίνηση Εργαζοµένων. 
δακοκτονια (η) η εξόντωση τού δάκου: οι αγρότες έκαναν ~ µε αε-ροψεκασµό. 
δακοπαγίδα (η) (λαϊκ.) δοχείο µε δηλητηριώδες µείγµα που τοποθετείται στα 

ελαιόδεντρα για την εξόντωση τού δάκου ή για να ελεγχθεί στατιστικά αν 
πρέπει να γίνει αεροψεκασµός για δακοκτονια. 

δάκος (ο) {χωρ. πληθ.) δίπτερο παρασιτικό έντοµο που καταστρέφει κυρίως τον 
καρπό τής ελιάς· κοινώς «µύγα τής ελιάς». [ΕΤΎΜ. < αρχ. δάκος (τό) < αόρ. 
β' ε-δακ-ον, ρ. δάκ·νω «δαγκώνω», βλ. κ. δαγκώνω]. 

δάκρυ (το) {δακρύ-ου | -ων} 1. υγρό διαυγές και υφάλµυρο, που εκκρίνεται από 
τους δακρυϊκούς αδένες (βλ.λ.) και εµφανίζεται στα µάτια υπό την επίδραση 
εξωτερικών ερεθισµών ή ισχυρών συγκινησιακών καταστάσεων (πόνου, 
λύπης, χαράς κ.λπ.): τα µάτια µου πληµυ-ρίζουν | γεµίζουν δάκρυα || αναλύοµαι 
| ξεσπώ σε δάκρυα || χύνω δάκρυα || (εκφραστ.) καυτά ~ || έτρεχε το δάκρυ της 
κορόµηλο (έκλαιγε πολύ) || ένα ~ κύλησε στο µάγουλο της- ΦΡ. (α) (µειωτ.) 
κροκοδίλια δάκρυα βλ. λ. κροκοδίλιος (β) µαύρο δάκρυ βλ. λ. µαύρος (γ) 
(σκωπτ.) έχω τα δάκρυα στην τσέπη είµαι ευσυγκίνητος, κλαίω µε το παρα-
µικρό 2. (µτφ.-λογοτ.) η σταγόνα, η στάλα: τα ~ τής βροχής 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. 
δάκρυα (τα) οι έξι µικροί κόλουροι κώνοι, που βρίσκονται κάτω από το 
δωρικό τρίγλυφο. Επίσης δάκρυο [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
δάκρυ | δάκρυον < I.E. *dakreu-, πβ. σανσκρ. âcru, λατ. lacruma (< dacruma), 
ιταλ. lacrima, γαλλ. larme, ισπ. làgrima, αγγλ. tear, γερµ. Zähre (ποιητ.) κ.ά.]. 

δακρύβρεχτος, -η, -ο κ. δακρύβρεκτος [1839] βρεγµένος µε δάκρυα· (κυρ. 
ειρων. για καλλιτεχνικό έργο) αυτός που έχει έντονο µε-λοδραµατισµό, που 
χρησιµοποιεί ευτελή µέσα, για να προκαλέσει συγκίνηση: ~ ταινία | σενάριο | 
µυθιστόρηµα ΣΥΝ. µελοδραµατικός. 

δακρυγόνος, -ος, -ο 1. αυτός που εκκρίνει δάκρυα: ~ αδένες2. αυτός που 
προκαλεί δάκρυα: ~ αέρια/ βλήµα·(ειδικότ.) δακρυγόνα (τα) (ενν. αέρια) 
χηµικές ουσίες που προκαλούν ερεθισµό των µατιών και ακατάσχετη ροή 
δακρύων χρησιµοποιούνται ως µέσο καταστολής για τη διάλυση 
συγκεντρώσεων: οι αστυνοµικοί έριξαν ~, για να διαλύσουν τους διαδηλωτές. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δάκρυ + γόνος. Τα δακρυγόνα αέρια αποτελούν µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. lacrymogène], 

δακρύζω ρ. αµετβ. {δάκρυσ-α, -µένος} 1. εµφανίζονται στα µάτια µου δάκρυα, 
χύνω δάκρυα: - από συγκίνηση 2. (για τα µάτια) γεµίζω δάκρυα: δάκρυσαν τα 
µάτια µου από τον καπνό | από τα γέλια 3. (λο-γοτ.) βγάζω υγρό σταγόνα-
σταγόνα σαν δάκρυ· αποστάζω υγρό σε µορφή δακρύων: δακρύζει το πεύκο 
(τρέχει ρετσίνι από το πεύκο). — δάκρυσµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. [ΕΤΥΜ 
µεσν., από τον αόρ. ε-δάκρυσα τού αρχ. δακρύω < δάκρυ]. 

δακρυϊκός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το δάκρυ 2. δακρυϊκός 
αδένας ο αδένας στην άκρη τού µατιού, ο οποίος εκκρίνει δάκρυα. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. lacrymal]. δακρύρροια (η) {χωρ. πληθ.) 1. 
η εκροή δακρύων 2. ΙΑΤΡ. η ακατάσχετη εκροή δακρύων από τα µάτια. Επίσης 
δακρυόρροια [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δακρύρροος < δάκρυ + -ρροος (µε 
διπλασιασµό τού αρχικού -ρ εν συνθέσει) < ρους]. δακτυλήθρα (η) → 
δαχτυλήθρα δακτυλίδι (το) → δαχτυλίδι 
δακτυλικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. δαχτυλικός 1. αυτός που σχετίζεται µε τα δάκτυλα: 
~ αποτυπώµατα 2. (στην ποίηση) αυτός που αποτελείται από µετρικούς 
δακτύλους: ~ εξάµετρος | στίχος. δακτυλιοειδής, -ής, -ές [1812] {δακτυλιοειδ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει το σχήµα δακτυλίου 2. ΑΣΤΡΟΝ. 
δακτυλιοειδής έκλειψη τού Ήλιου η έκλειψη κατά την οποία ο δίσκος τής 
Σελήνης δεν σκεπάζει εντελώς τον δίσκο τού Ηλίου, αλλά αφήνει γύρω του φω-
τεινό δαχτυλίδι 3. ΑΝΑΤ. δακτυλιοειδής χόνδρος ο κατώτερος από τους 
χόνδρους που αποτελούν τον σκελετό τού λάρυγγα. — δακτυ-λιοειδώς επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 



δακτυλιόλιθος 451 δαµασκής 
 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. annulaire]. 
δακτυλιόλιθος (ο) [1833] (δακτυλιολίθ-ου | -ων, -ους} κάθε πολύτι-

µος ή ηµιπολύτιµος λίθος που τοποθετείται σε δαχτυλίδι ΣΥΝ. δαχτυ-
λιδόπετρα. 

δακτύλιος (ο) {δακτυλί-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. το δαχτυλίδι (βλ.λ.) 2. 
(συνεκδ.) καθετί που έχει το σχήµα δακτυλιδιού ΣΥΝ. κρίκος 3. (ειδι-
κότ.) (α) η περίµετρος που σχηµατίζει κυκλική ή σχεδόν κυκλική πε-
ριφέρεια: ~ τής πόλης (β) (κυκλοφοριακός) δακτύλιος (ειδικότ. στην 
οδική κυκλοφορία) η κεντρική περιοχή πόλεως, όπου επιτρέπεται η 
κίνηση ορισµένων οχηµάτων εκ περιτροπής (συνήθ. βάσει τού αριθ-
µού κυκλοφορίας τους), µε σκοπό τον περιορισµό τής µόλυνσης τής 
ατµόσφαιρας και τη διευκόλυνση τής κυκλοφορίας: ο µικρός και ο 
µεγάλος ~ τής πρωτεύουσας 4. ΑΣΤΡΟΝ. φωτεινή ζώνη (µε διαφορετι-
κή σε κάθε περίπτωση σύσταση) που περιβάλλει ορισµένους πλανή-
τες: ο ~ τού Κρόνου | τού ∆ία | τού Ουρανού 5. ΑΝΑΤ. (α) δίοδος σε 
διάφορες περιοχές τού σώµατος µε κυκλικό ή ωοειδές σχήµα: µηρι-
αίος ~ || δακτύλιοι τής καρδιάς (β) (ειδικότ.) ο σφιγκτήρας τού πρω-
κτού 6. BOT. δακτύλιος ετήσιος καθένας από τους οµόκεντρους κύ-
κλους που φαίνονται, όταν ο κορµός, ο µίσχος ή η ρίζα ενός ξυλώ-
δους φυτού κοπεί κάθετα, και που φανερώνουν την ηλικία τού φυτού 
7. ΒΙΟΛ. καθένα από τα τµήµατα που έχουν σχήµα δακτυλίου και που 
αποτελούν το σώµα σκωλήκων και εντόµων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δάκτυλος. Οι σηµ. 3-5 αποδίδουν το γαλλ. anneaux]. 

δακτυλισµός (ο) ΜΟΥΣ. η τοποθέτηση των δακτύλων πάνω σε µουσικό 
όργανο και η µετακίνηση τους κατά την εκτέλεση µουσικού 
κοµµατιού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. doigté]. 

δακτυλίτιδα (η) ποώδες φυτό µε µεγάλα φύλλα και κίτρινα, κόκκινα ή 
λευκά άνθη που σχηµατίζουν ταξιανθίες, γνωστό για τις θερα-
πευτικές του ιδιότητες. 

δακτυλίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΖΩΟΛ. η τοποθέτη-
ση δακτυλίου από ελαφρό µέταλλο στο πόδι ή σε άλλο σηµείο τού 
σώµατος αποδηµητικού ζώου, µε σκοπό την αναγνώριση και παρα-
κολούθηση του από τους επιστήµονες. 

δάκτυλο (το) -+ δάχτυλο 
δακτυλοβάµων, -ων, -ον [1873] {δακτυλοβάµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -

ονα), -όνων} (λόγ.) 1. αυτός που βαδίζει στα δάχτυλα 2. ΖΩΟΛ. (κάθε 
θηλαστικό) που βαδίζει στηριζόµενο στα δάχτυλα (λ.χ. ο αίλουρος, ο 
σκύλος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. < δάκτυλο + -βάµωνκ 
βαίνω]. 

δακτυλοβρεκτήρας κ. δαχτυλοβρεχτήρας (ο) µικρό σκεύος που 
περιέχει βρεγµένο σφουγγαράκι, στο οποίο βρέχονται τα δάκτυλα για 
τη διευκόλυνση τής φυλλοµέτρησης, τού µετρήµατος χαρτο-
νοµισµάτων ή µουσκεύεται στο πίσω µέρος γραµµατοσήµου για επι-
κόλληση κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < δάκτυλο + βρεκτήρας < βρέχω + παραγ. 
επίθηµα -τήρας]. 

δακτυλογράφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η πληκτρολό-
γηση κειµένου σε γραφοµηχανή ή Η/Υ. 

δακτυλογραφία (η) {χωρ. πληθ.} η τεχνική τής πληκτρολόγησης κει-
µένων σε γραφοµηχανή ή Η/Υ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dactylographie]. 

δακτυλογράφος (ο/η) πρόσωπο τού οποίου το επάγγελµα είναι η 
δακτυλογράφηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dactylographe (παλαιότ.), σύγ-
χρονο γαλλ. dactylo]. 

δακτυλογραφώ κ. δαχτυλογραφώ ρ. µετβ. {δακτυλογραφείς... | 
δακτυλογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} γράφω σε γραφοµηχανή 
ή Η/Υ, πληκτρολογώ κείµενο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dactylographier]. 

δακτυλοδεικτούµενος, -η, -ο αυτός που επισύρει την προσοχή των 
άλλων, που έχει κακή φήµη: µετά τα τελευταία κουτσοµπολιά έγινε ~ 
στη γειτονιά του. 

δακτυλοδεικτώ ρ. µετβ. [µτγν.] {δακτυλοδεικτείς...· µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ., µεσοπαθ. µτχ. δακτυλοδεικτούµενος, -η, -ο} 1. δείχνω µε το 
δάκτυλο 2. (µτφ.) στρέφω την προσοχή όλων σε (κάποιον/κάτι), εντο-
πίζω: «η εφηµερίδα στον πρωτοσέλιδο τίτλο της δακτυλοδεικτεί τρεις 
"κηλίδες" στον πολιτικό χάρτη τής Γαλλίας» (εφηµ.) 3. (η µτχ. δακτυ-
λοδεικτούµενος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δακτυλοδεικτώ (-έω) < δάκτυλος + -δεικτώ < αρχ. 
δείκ-νυ-µι]. 

δακτυλολογία (η) [1886] {χωρ. πληθ.} η επικοινωνία µε κωφούς µέ-
σω κατάλληλων κινήσεων των δακτύλων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 
σηµεία ενός απλού κώδικα επικοινωνίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. dactylologie]. 

δάκτυλος (ο) {δακτύλ-ου | -ων, -ους} 1. (επιστηµ.) το δάχτυλο (βλ.λ.) 
2. η κρυφή επέµβαση και υποκίνηση: ο Τύπος υποστηρίζει ότι πίσω 
από τους εµπρησµούς δασών στα ακριτικά νησιά κρύβεται ξένος ~ 
3. (στην αρχαία µετρική) πους, που αποτελείται από µία µακρά και 
δύο βραχείες συλλαβές (-υυ). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αιχµή, άκρη», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε 
γοτθ. tekan «αγγίζω», αρχ. σκανδ. täka «παίρνω», γερµ. Zahn «δόντι», 
λατ. digitus «δάχτυλο» (> γαλλ. doigt) κ.ά.]. 

-δάκτυλος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό δα-
κτύλων: πεντα-δάκτυλος, εξα-δάκτυλος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. πεντα-δάκτυλος, 
έξα-δάκτυλος), που προέρχεται από το ουσ. δάκτυλος]. 

δακτυλοσκοπία (η) [1895] {χωρ. πληθ.} 1. η διακρίβωση τής ταυτό-
τητας κάποιου από τα δακτυλικά του αποτυπώµατα 2. ΙΑΤΡ. η εξέτα-
ση διά τής εισαγωγής των δακτύλων στον κόλπο ή τον πρωκτό 
τού/τής ασθενούς για τη διάγνωση παθολογικής κατάστασης (π.χ. 

προστάτη στους άνδρες). Επίσης δακτυλοσκόπηση. — δακτυλοσκο-
πικός, -ή, -ό, δακτυλοσκοπικά επίρρ. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. dactyloscopie]. ∆αλάι Λάµα (ο) {άκλ.} ο θρησκευτικός και 
πολιτικός ηγέτης των βουδιστών τού Θιβέτ. 
[ΕΤΥΜ. < µογγολ. dalai lama < dalai «ωκεανός» + (b)lama «άγαµος ιε-
ρέας»]. ∆αλιδά (η) 1. Π.∆. εταίρα που εξαγόρασαν οι Φιλισταίοι, για 
να συνδεθεί ερωτικά µε τον Σαµψών και να του αποσπάσει το µυστικό 
τής δύναµης του (που ήταν τα µακριά µαλλιά του, τα οποία και 
έκοψε), ώστε να τους τον παραδώσει 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < εβρ. Deliläh «ευχαρίστηση, χάρις»]. ∆αλµατία (η) (σερβοκρ. 
Dalmacija) περιοχή τής Κροατίας, που εκτείνεται σε µία στενή 
παραλιακή λωρίδα και µία σειρά νησιών κατά µήκος των ακτών τής 
Αδριατικής Θάλασσας· ΦΡ. σκυλί ∆αλµατίας | δαλµατικό σκυλί 
ευφυέστατος σκύλος ράτσας, µήκους περίπου µισού µέτρου, µε κοντό 
λευκό τρίχωµα και πολλές µαύρες ή σκουροκάστανες κηλίδες. — 
∆αλµατός (ο), ∆αλµατή (η), δαλµατικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αβεβ. ετύµου, ίσως από την ονοµασία Dalmata ενός ιλλυρικού φύλου]. 
δαλτονισµός (ο) [1894] (συνήθ. ορθ. δαλτωνισµός) 1. ΙΑΤΡ. µορφή 
αχρωµατοψίας, κατά την οποία ο ασθενής αδυνατεί να διακρίνει το 
πράσινο από το κόκκινο χρώµα (πβ. λ. αχρωµατοψία) 2. (µτφ.) η αδυ-
ναµία διάκρισης και αξιολόγησης διαφορετικών καταστάσεων: πολι-
τικός ~. — δαλτονικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. daltonism, από το όνοµα τού Αγγλου φυ-
σικοχηµικού John Dalton, ο οποίος έπασχε από την ασθένεια και το 
1794 δηµοσίευσε το πρώτο σχετικό σύγγραµµα]. δαµάζω ρ. µετβ. 
{δάµασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (για ζώα) υποτάσσω, τιθασεύω, 
αναγκάζω (ζώο) να εκτελεί παραγγέλµατα µου: ~ λιοντάρια | άγρια 
άλογα | άγρια θηρία 2. (για πρόσ.) επιβάλλω πειθαρχία σε (κάποιον), 
περιορίζω την ατίθαση φύση (κάποιου): στη «Στρίγγλα που έγινε 
αρνάκι» τού Σαίξπηρ ο ήρωας κατορθώνει να δαµάσει τη δυναµική 
γυναίκα του 3. θέτω υπό έλεγχο, καταστέλλω: ~ συναίσθηµα | πάθη | 
τη φωτιά || ο άνθρωπος µε την τεχνολογία κατάφερε να δαµάσει τα 
στοιχεία τής φύσης ΣΥΝ. κατανικώ, συγκρατώ. — δάµασµα (το) 
[µεσν.] κ. δαµασµός (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. δαµα- (δισύλλαβη ρίζα που απαντά στον αόρ. έ-
δάµα-σα τού ρ. δάµνηµι), µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *demä- «δαµάζω, 
εξηµερώνω», πβ. σανσκρ. damitâ «δαµαστής», λατ. domare «τιθα-
σεύω, δαµάζω», γαλλ. dompter, ισπ. domar, αγγλ. tame, γερµ. zähmen 
κ.ά. Οµόρρ. ά-δάµας «διαµάντι», δάµα-λις, παν-δαµά-τωρ κ.ά.]. 
δαµάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} νεαρή και µεγαλόσωµη αγελάδα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δαµα- (δισύλλ. ρίζα) τού ρ. δαµάζω (βλ.λ.)]. δαµάλι (το) 
[µτγν.] {δαµαλ-ιού | -ιών} 1. νεαρός ταύρος ή µοσχάρι 2. (συνεκδ.) το 
κρέας τού δαµαλιού. — (υποκ.) δαµαλάκι (το), δαµα-λήσιος, -ια, -ιο. 
δαµαλίδα (η) 1. η δαµάλα (βλ.λ.) 2. η ασθένεια των βοδιών δαµαλί-
τιδα (βλ.λ.) 3. ο ορός για τον εµβολιασµό κατά τής ευλογιάς ΣΥΝ. βα-
τσίνα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δάµαλις, -εως < θ. δαµα- (δισύλλ. ρίζα) τού ρ. δαµάζω]. 
δαµαλιδικος, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη δαµαλίδα (κυρ. 
σηµ. 3) 2. δαµαλιδική ροδάνθη εξάνθηµα που προκαλείται από το εµ-
βόλιο τής δαµαλίδας. δαµαλισµός (ο) [1826] ο εµβολιασµός κατά τής 
ευλογιάς µε ορό δα-µαλίτιδας. — δαµαλίζω ρ. [1864]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. vaccination < νεολατ. vaccinus < λατ. 
vacca «αγελάδα»]. δαµαλίτιδα (η) [1831] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η 
λοιµώδης νόσος που προσβάλλει τις αγελάδες και τα άλογα και τής 
οποίας ο ορός (από τις φυσαλλίδες τής νόσου) χρησιµοποιήθηκε ως 
µέσο καταπολέµησης τής ευλογιάς. δαµασκηνής, -ιά, -ί 1. αυτός που 
έχει το σκούρο µοβ χρώµα τού ώριµου δαµάσκηνου 2. δαµασκηνί (το) 
το ίδιο το σκούρο χρώµα τού ώριµου δαµάσκηνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χρώµα. δαµασκηνιά (η) BOT. το φυλλοβόλο, οπωροφόρο δέντρο µε 
ζωηρή βλάστηση και ύψος 6-10 µέτρων, που καλλιεργείται για τον 
εδώδιµο καρπό του, το δαµάσκηνο. δαµάσκηνο (το) ο εδώδιµος 
καρπός τής δαµασκηνιάς (δρύπη µε σφαιρικό, ωοειδές ή ελλειψοειδές 
σχήµα και χρώµα που ποικίλλει από το ανοιχτό κίτρινο ώς το βαθύ 
µπλε), µε µακρόστενο κουκούτσι, που τρώγεται συνήθ. 
αποξηραµµένος και χρησιµοποιείται στην ποτοποιία και τη 
ζαχαροπλαστική. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. δαµάσκηνον < µτγν. δαµασκηνόν < ∆αµασκός (βλ.λ.), 
από όπου το δέντρο εισήχθη στην Ελλάδα]. δαµασκηνός, -ή, -ό 
[µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πόλη ∆αµασκό 2. αυτός που 
κατασκευάστηκε στη ∆αµασκό ή σύµφωνα µε την τεχνική που 
εφάρµοζαν οι τεχνίτες τής ∆αµασκού: ~ σπαθί | χάλυβας- ΦΡ. 
δαµασκηνό ύφασµα το δαµάσκο (βλ.λ.). δαµασκηνουργός (ο) ο 
τεχνίτης που κάνει δαµασκηνώσεις. — δα-µασκηνουργία (η) [1881], 
δαµασκηνουργείο (το). [ΕΤΥΜ. < δαµασκηνός + -ουργός < έργο]. 
δαµασκήνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η τεχνική διακό-
σµησης µεταλλικών αντικειµένων µε ένθεση, µε σφυρηλάτηση συρ-
µάτων χρυσού, αργύρου ή χαλκού στις αυλακώσεις των σχεδίων που 
έχουν χαραχτεί πάνω στα αντικείµενα αυτά. Επίσης δαµάσκωση κ. 
δαµασκήνωµα (το). — δαµασκηνώνω ρ. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. damascenosis < Damascus «∆αµασκός»]. 
δαµασκής, -ιά, -ί ο δαµασκηνής (βλ.λ.)· ΦΡ. δαµασκί (σπαθί) σπαθί 
κατασκευασµένο από δαµασκηνό χάλυβα και διακοσµηµένο µε δα- 
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µασκήνωση. 
δαµάσκο (το) πολυτελές ύφασµα µε χρυσόχρωµη ή αργυρόχρωµη διακόσµηση 

στην ύφανση ΣΥΝ. δαµασκηνό ύφασµα. [ΕΤΥΜ < µεσν. δαµάσκον < ιταλ. 
damasco, από το τόπων. ∆αµασκός]. 

∆αµασκός (η) η πρωτεύουσα τής Συρίας, µία από τις αρχαιότερες πόλεις τού 
κόσµου.   — ∆αµασκηνός (ο), ∆αµασκηνή (η), δαµασκηνός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αραβ. Dimasq, αγν. ετύµου]. 

δαµαστής (ο) [µτγν.], δαµαστρια (η) {δαµαστριών} πρόσωπο που δαµάζει 
(συνήθ. άγρια ζώα) (βλ. λ. θηριοδαµαστής). 

∆αµιανός (ο) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας: οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσµάς και ~2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. 
κύρ. όν., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το αρχ. ∆άµων]. 

δαµόκλειος σπάθη (η) {δαµοκλείου σπάθης | χωρ. πληθ.} ο κίνδυνος που 
διαρκώς επικρέµαται: χιλιάδες λαθροµετανάστες βρίσκονται διαρκώς υπό τη 
δαµόκλειο σπάθη τής απέλασης. [ΕΤΥΜ; Η φρ. ανάγεται στον κόλακα 
∆αµοκλή (< αρχ. ∆αµοκλής «ο ένδοξος τού δήµου» < δάµος | δήµος + -κλής < 
κλέος «δόξα»), που ζούσε στο ανάκτορο τού τυράννου των Συρακουσών 
∆ιονυσίου. Επειδή ο ∆αµοκλής µακάριζε διαρκώς τη βασιλική ζωή, ο 
τύραννος τού παραχώρησε τον θρόνο του για µία ηµέρα, όταν όµως ο 
∆αµοκλής κάθισε στο βασιλικό τραπέζι, ανακάλυψε έντροµος ότι πάνω από 
το κεφάλι του κρεµόταν µία σπάθη (η οποία συµβόλιζε τους κινδύνους τής 
βασιλικής εξουσίας)]. 

∆άµων (ο) {∆άµων-ος, -α} 1. µέλος των πυθαγορείων, γνωστός για τη φιλία 
του µε τον Φιντία, τη θέση τού οποίου θέλησε να πάρει όταν αυτός 
καταδικάστηκε σε θάνατο από τον τύραννο ∆ιονύσιο 2. άγιος τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Επίσης ∆άµωνας. 
[ΕΙΧΜ < αρχ· ∆άµων | ∆ήµων < δήµος (βλ.λ.), πβ. κ. Φαίδ-ων, Πλάτων]. 

∆.Α.Ν. (οι) ∆ίαυλοι Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας. 
∆ανάη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τού Αργούς Ακρισίου, που γέννησε 

τον Περσέα µετά την ένωση της µε τον ∆ία, ο οποίος την πλησίασε µε τη 
µορφή χρυσής βροχής 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
Λαναή < ∆αναός (µε αναβιβασµό τού τόνου' πβ. φαιδρός > φαιδρά > Φαίδρα) 
< ∆αναοί, εθνωνύµιο που χρησιµοποιείται ήδη στον Όµηρο, για να δηλώσει 
όλους τους Έλληνες]. - 

∆αναΐδες (οι) [αρχ.] ΜΥΘΟΛ. οι πενήντα κόρες τού ∆αναού, οι οποίες, επειδή 
σκότωσαν τους άνδρες τους την πρώτη νύχτα τού γάµου τους, 
καταδικάστηκαν να γεµίζουν αιωνίως στον Αδη ένα πιθάρι χωρίς πυθιιένα 
(βλ. λ. πίθος). 

∆αναοί (οι) ΜΥΘΟΛ. 1. αρχαία ελληνική φυλή που κατοίκησε στο Άργος και σε 
άλλες περιοχές τής Πελοποννήσου 2. οι Έλληνες στον Τρωικό Πόλεµο ΦΡ. 
φόβου τους ∆αναούς και δώρα φέροντας (φοβούµαι τους ∆αναούς και δώρα 
φέροντας < λατ. timeo Danaos et dona ferentes, Βιργίλιος Αινειάδα II 49- 
φράση τού Λαοκόοντα προς τους Τρώες, για να µη δεχτούν τον ∆ούρειο Ίππο 
που τους άφησαν οι Έλληνες) να φοβάσαι τους ∆αναούς, ακόµη και όταν σου 
φέρνουν δώρα· για ανθρώπους απέναντι στους οποίους πρέπει να είναι κανείς 
πολύ επιφυλακτικός παρά τη φιλική διάθεση που δείχνουν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
Έλληνας. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Οι ∆αναοί ήταν αρχικώς υποτελείς στον βασιλιά 
τής Σκυθίας Tanaus, από όπου τον 15 αι. π.Χ. κινήθηκαν προς την Ελλάδα, 
και στον οποίο, κατά µία άποψη, οφείλουν την ονοµασία τους]. 

∆αναός (ο) ΜΥΘΟΛ. δίδυµος αδελφός τού Αιγύπτου και βασιλιάς τής Λιβύης, ο 
οποίος µε προτροπή τής Αθηνάς µετανάστευσε και βασίλευσε στο Αργός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., που συνδ. µε το εθνωνύµιο ∆αναοί (βλ.λ.), ίσως 
σκυθ.προελ. Βλ. κ. ∆ανάη]. 

δανδής (ο) {δανδήδες} άνδρας µε επιτηδευµένη κοµψότητα στην ενδυµασία 
και στον τρόπο συµπεριφοράς του ΣΥΝ. κοµψεπίκοµψος. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού αγγλ. dandy, αβεβ. ετύµου, πιθ. χαϊδευτ. τού ον. Andrew]. 

δανέζικος, -η, -ο → ∆ανία 
δανειακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε δάνεια: ~ οικονοµική πολιτική 

(που στηρίζεται στα δάνεια) || ~ σύµβαση | ανάγκες. 
δανείζω ρ. µετβ. {δάνεισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. δίνω χρηµατικό 

ποσό σε (κάποιον) µε τη συµφωνία να µου το επιστρέψει, το ίδιο ή 
επαυξηµένο µε τόκο: ήταν πρόθυµος να δανείζει χρήµατα και οι φίλοι του τον 
εκµεταλλεύονταν || ~ µε τόκο 15% 2. (γενικότ.) δίνω (κάτι δικό µου) υπό τον 
όρο να µου επιστραφεί: του δάνεισα µερικά βιβλία για την εργασία του- 
(µεσοπαθ. δανείζοµαι) 3. (α) παίρνω χρηµατικό δάνειο: ~ από την Τράπεζα 
10.000.000 (β) παίρνω (κάτι) µε την υποχρέωση να το επιστρέψω: ~ βιβλία 
από τη Βιβλιοθήκη 4. (µτφ. συνήθ. για καλλιτέχνες) αντλώ, λαµβάνω ως πηγή 
έµπνευσης: στους πίνακες του δανείζεται θέµατα από τη φύση. — δάνεισµα 
(το) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δάνειον]. 

δανεικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει δοθεί για ορισµένο χρονικό διάστηµα 
µε τη συµφωνία να επιστραφεί µετά το πέρας αυτού τού διαστήµατος: δεν 
είναι δικό µου, είναι ~ || πήρα δανεικό το κλα-δευτήρι τού γείτονα || ο παίκτης 
δόθηκε ~ για έναν χρόνο σε οµάδα τού εξωτερικού 2. (καθηµ.) δανεικά (τα) τα 
χρήµατα που δανείζεται κανείς: ζητώ ~· ΦΡ. δανεικά κι αγύριστα βλ. λ. 
αγύριστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάνειο, οµόηχα. 

δάνεΐΌ (το) {δανεί-ου | -ων) 1. χρηµατικό ποσό που δίνει ή παίρνει κανείς µε 
τη συµφωνία να το επιστρέψει µε ή χωρίς τόκο· (ειδικότ.) ΝΟΜ. (α) σύµβαση 
µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλοµένους (δανει-οδότης) µεταβιβάζει 
στον άλλον (δανειολήπτη) κατά κυριότητα χρή- 

µατα ή άλλα αντικαταστατά πράγµατα και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει 
άλλα πράγµατα τής ίδιας ποσότητας και ποιότητας: συνάπτω | χορηγώ | 
εξοφλώ | παίρνω - || χαµηλότοκο | παραγωγικό | οµολογιακό ~ || στεγαστικό | 
επαγγελµατικό | τραπεζικό | µακροπρόθεσµο | µεσοπρόθεσµο | βραχυπρόθεσµο - 
(β) εξωτερικό δάνειο το ποσό που δανείζεται ένα κράτος από άλλο (γ) 
εσωτερικό δηµόσιο δάνειο το δάνειο που συνάπτει το κράτος µε φορείς τής 
χώρας, για να καλύψει ελλείµµατα τού προϋπολογισµού του 2. ΓΛΩΣΣ. το 
γλωσσικό στοιχείο που εισάγεται και ενσωµατώνεται στο σύστηµα µιας 
γλώσσας προερχόµενο από άλλη γλώσσα, π.χ. οι λέξεις καπέλο, ραντάρ, 
κοµπιούτερ: ~ αφοµοιωµένο (που έχει προσαρµοστεί στο κλιτικό σύστηµα τής 
γλώσσας) | µεταφραστικό (απόδοση ξένου όρου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, -
ίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δάνειον < δάνος «δάνειο», πιθ. συνδ. µε τη ρίζα *dö-, που 
απαντά στο ρ. δί-δω-µι «δίνω». Η φρ. µεταφραστικό δάνειο αποτελεί απόδ. 
τού γαλλ. calque (phraséologique) < ιταλ. calco < ρ. calcare «πιέζω µε το πόδι 
- αντιγράφω, ξεπατικώνω» < λατ. calcare < calx, -eis «φτέρνα»]. 

δάνειο - δάνειος - δανεικός. Η αρχαία λ. δάνειο θεωρείται παράγωγο τής 
αρχ. λ. δάνος (το) και ίσως είναι ουσιαστικοποιηµένο ουδέτερο ενός 
αµάρτυρου επιθέτου: (* δάνειος). Το επίθ. δάνειος είναι νεότ. λόγια λ., που 
πλάστηκε από το δάνειο, και χρησιµοποιήθηκε κυρίως µε τη σηµασία 
«προερχόµενος από έξω, από το εξωτερικό, από τους ξένους» ως 
συνώνυµο τού ξένος/ ξενικός (δάνεια λέξη, δάνειες συνήθειες κ.λπ.). Ως 
επίθ. για τη λ. δάνειο (µε οικονοµική σηµ.) είναι το δανεικός (δανεικά 
κεφάλαια, δανεικά χρήµατα), που σηµαίνει «προϊόν δανείου, δανεισµένος». 

δανειοδότης (ο)  {δανειοδοτών}, δανειοδότρια (η)  {δανειοδο-τριών) ΟΙΚΟΝ. 
αυτός που χορηγεί δάνειο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Kreditgeber]. 

δανειοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΟΙΚΟΝ. η χορήγηση δανείου 
ΣΥΝ. πιστοδότηση. — δανειοδοτικός, -ή, -ό, δανειοδοτώ ρ. {-είς...}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ < δανειοδοτώ < δάνειο + -δοτώ < δοτός]. 

δανειολήπτης (ο) [1863] {δανειοληπτών}, δανειολήπτρια (η) {δα-
νειοληπτριών} πρόσωπο που λαµβάνει δάνειο. 

δανειοληπτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη λήψη δανείου-ΦΡ. 
δανειοληπτική ικανότητα η σχέση αξιοπιστίας µεταξύ δανειστή και οφειλέτη, 
που επιτρέπει τη σύναψη δανείου. 

δανειοµεσίτης (ο) [1888] {δανειοµεσιτών}, δανειοµεσίτρια (η) 
{δανειοµεσιτριών} µεσολαβητής κατά τη διαπραγµάτευση δανείων µεταξύ 
ιδιωτών ΣΥΝ. µεσίτης. 

δάνειος, -α, -ο αυτός που έχει ξένη προέλευση, αλλά έχει καταστεί οικείος: ~ 
πνεύµα | λέξη | γλωσσικό στοιχείο ΣΥΝ. αλλότριος.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάνειο. 
[ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. σχηµατισµός απευθείας από το ουσ. δάνειο]. 

δανεισµός (ο) [αρχ.] 1. η παραχώρηση σε κάποιον και για ένα χρονικό 
διάστηµα (λ.χ. µε ειδική σύµβαση) χρηµατικού ποσού, κεφαλαίου ή γενικότ. 
πράγµατος µε δέσµευση τού οφειλέτη να το επιστρέψει στον δανειστή: η χώρα 
θα αναγκαστεί να καταφύγει σε εξωτερικό ~ 2. (συνεκδ.) το αντικείµενο, κυρ. 
το χρηµατικό ποσό που δίδεται ως δάνειο | που λαµβάνει κανείς ως δάνειο: ο 
εξωτερικός ~ τής χώρας ανέρχεται σε πολλά δις 3. (σπάν.) το δάνεισµα, το να 
παίρνει ή να δίνει κανείς (κάτι) ως δανεικό: ο ~ ενός αυτοκινήτου | ενός βι-
βλίου | ενός δίσκου 4. ΓΛΩΣΣ. η εισαγωγή και η υιοθέτηση ξένου γλωσσικού 
στοιχείου (συνήθ. λέξεως) σε µια γλώσσα. 

δανειστής (ο) [µτγν.], δανείστρια (η) {δανειστριών} 1. (καθηµ.) πρόσωπο που 
δανείζει χρήµατα (εντόκως ή ατόκως) ΣΥΝ. τοκιστής, πιστωτής ANT. 
οφειλέτης, χρεώστης 2. ΝΟΜ. το πρόσωπο το οποίο µπορεί να απαιτήσει από 
άλλον (οφειλέτη) ορισµένη παροχή (πράξη ή παράλειψη) (δεν πρέπει να 
συγχέεται ο δανειστής µε τον δανειοδότη, το πρόσωπο δηλαδή που δίδει 
κάποιο δάνειο). 

δανείοτήριο (το) [1856] {δανειστηρί-ου | -ων} ίδρυµα ή γραφείο στο οποίο 
χορηγούνται δάνεια. 

δανειστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε δάνειο ή µε δανειστή: ~ 
συµβόλαιο 2. αυτός που λειτουργεί µέσω δανεισµού: ~ βιβλιοθήκη. 

∆ανία (η) (δαν. Kongeriget Danmark = Βασίλειο τής ∆ανίας) κράτος τής Β. 
Ευρώπης µε πρωτεύουσα την Κοπεγχάγη, επίσηµη γλώσσα τη ∆ανική και 
νόµισµα την κορώνα ∆ανίας. — ∆ανός κ. (λαϊκ.) ∆ανέ-ζος (ο), ∆ανή κ. 
(καθηµ.) ∆ανέζα (η), δανικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) δανέζικος, -η, -ο, ∆ανικά κ. 
(καθηµ.) ∆ανέζικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. < ∆ανός, µεταφορά ξέν. όρου, πβ. αγγλ. Dane < αρχ. γερµ. Danen 
«∆ανοί», αγν. ετύµου. Η δαν. ονοµασία Danmark -που είχε αποδοθεί παλαιότ. 
και ως ∆αν)ι)µαρκία- πιθ. προέρχεται από αρχ. σκανδ. Danmprk «το δάσος 
των ∆ανών» ή «το σύνορο των ∆ανών» (δεν έχει εξακριβωθεί η αρχική σηµ. 
τού β' συνθ. -mqrk, ίσως < αρχ. γερµ. marka «όριο, σύνορο», εξού και γερµ. 
Mark, ίδια σηµ.). Το α' συνθ. έχει επίσης συνδεθεί µε το γερµ. tanar 
«αµµουδιά»]. 

∆ανιήλ (ο) {άκλ.} 1. προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου βιβλίου τής Π.∆. 
2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ- µτγν. < εβρ. Daniyél «κριτής µου (είναι) ο Θεός»]. 

∆ανιµαρκία (η) (παλαιότ.) η ∆ανία (βλ.λ.) · ΦΡ. κάτι σάπιο υπάρχει στο 
βασίλειο τής ∆ανιµαρκίας (αγγλ. something is rotten in the state of Denmark, 
Άµλετ τού Ουίλ. Σαίξπηρ) για να δηλωθεί η υποψία ή η διαπίστωση ότι µια 
κατάσταση κρύβει κάτι νοσηρό: «µια πολιτική ελίτ [...] εδώ και δύο δεκαετίες 
κατεδάφισε αρχές και πρότυπα και στη θέση τους έβαλε διαδροµές χωρίς αρχές 
και ψεύτικα είδωλα. 
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Ετσι που όλα πια δείχνουν σήµερα πως "~"» (εφηµ.). 
δαντέλα (η) {δαντελών} πλέγµα από λεπτές κλωστές που σχηµατίζουν 

σχέδια, κατασκευασµένο στο χέρι ή στη µηχανή για τη διακόσµηση 
υφασµάτων. Επίσης (λαϊκ.) νταντέλα. [ETYM. < γαλλ. dentelle 
«οδοντωτή» < dent «δόντι»]. 

δαντελένιος, -ια, -ιο 1. (ύφασµα) διακοσµηµένο µε δαντέλες ή απο-
τελούµενο από δαντέλες: ~ µαντήλι 2. (µτφ.) λεπτός και διαφανής 
σαν δαντέλα: ~ τέχνη | ιστός αράχνης ΣΥΝ. φίνος. 

δαντελωτός, -ή, -ό 1. στολισµένος µε δαντέλα: ~ κουρτίνα/ φόρεµα | 
σεντόνι 2. αυτός που µοιάζει µε δαντέλα, που έχει περίγραµµα όµοιο 
µε την οδοντωτή πλευρά τής δαντέλας: ~ ακρογιάλια. 

δαντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ποιητή ∆άντη: ~ ποίηση 
2. (ειδικότ.) αυτός που θυµίζει την Κόλαση από το έργο τού ∆άντη 
Θεία Κωµωδία- ζοφερός, φοβερός: ~ δράµα | φρίκη. Επίσης (λόγ.) 
δάντειος, -ος, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Ιταλού ποιητή Dante Alighieri (1265-1321), ο 
οποίος έγραψε τη Θεία Κωµωδία (La Comedia Divina)]. 

δαπάνη (η) {δαπανών} 1. η ανάλωση χρηµάτων ή είδους: αµυντική | 
περιττή | υπέρογκη | έκτακτη ~ || αναλαµβάνω | περικόπτω | περιορίζω 
τις —1| or — τού προϋπολογισµού- ΦΡ. (α) δηµοσία δαπάνη βλ. λ. δη-
µόσιος (β) ιδία δαπάνη | ιδίαις δαπάναις µε προσωπικά έξοδα 2. το 
χρηµατικό ποσό που ξοδεύεται: η δαπάνη για την ανέγερση τού νο-
σοκοµείου θα καλυφθεί µε δάνεια ΣΥΝ. έξοδο 3. η διάθεση και η ανά-
λωση (προσπάθειας): ~ χρόνου | κόπου | δυνάµεων ΣΥΝ. ξόδεµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. δαπ- (< δάπ-τω «καταβροχθίζω, φθείρω») + επίθηµα -
ano- (θηλ.). Το δάπτω < I.E. *da-p- «καταβροχθίζω, κατατρώγω», πβ. 
λατ. daps «ευωχία, συµπόσιο», damnum «δαπάνη», ισπ. daHo «ζηµιά», 
γαλλ. dommage «απώλεια, κρίµα», αγγλ. damage «ζηµιά, καταστρο-
φή» κ.ά. Οµόρρ. δαψιλής (βλ.λ.)]. 

δαπανηρός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που απαιτεί µεγάλες δαπάνες, πολλά 
έξοδα: ~ σχέδιο | θεραπεία | έργο ΣΥΝ. ακριβός, πολυέξοδος, πολυ-
δάπανος ANT. φθηνός, οικονοµικός. — δαπανηρά επίρρ., δαπανηρό-
τητα (η) [1893]. 

δαπανώ ρ. µετβ. [αρχ.] {δαπανάς... | δαπάν-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθη-
κα, -ηµένος} ξοδεύω (χρήµατα ή άλλα αγαθά), καταναλώνω: δαπα-
νήθηκαν τεράστια ποσά για την ανέργερση αυτού τού κτηρίου || για 
την επίτευξη τού σκοπού αυτού δαπάνησε πολύ χρόνο και κόπο ΣΥΝ. 
(λόγ.) αναλίσκω, καταναλίσκω, (καθηµ.) χαλάω, (οικ.) τρώω. — δα-
πάνηση (η) [µτγν.]. 

δαπανώ: συνώνυµα. Για υλικά αγαθά (χρήµατα, περιουσία κ.λπ.) 
και για χρόνο χρησιµοποιούνται δύο αντίθετης σηµασίας ρήµατα, 
το ένα µε καλή σηµασία (εύσηµο), το δαπανώ, και το άλλο µε κα-
κή σηµασία (κακόσηµο), το σπαταλώ (∆απάνησε την περιουσία 
του, για να σπουδάσει τα δύο παιδιά του - Σπατάλησε την περι-
ουσία του σε άχρηστες αγορές, σε γλέντια και σε γυναίκες). Ου-
δέτερο (µε καλή και κακή σηµ. ανάλογα µε το περιβάλλον) είναι 
το ξοδεύω. Με αρνητική σηµασία χρησιµοποιούνται τις περισσό-
τερες φορές το καταναλώνω και το λογιότερο αναλίσκω (στη µε-
σοπαθ. φωνή: Αναλίσκεται στην επιδίωξη ανέφικτων σκοπών), ενώ 
το χαλώ και το τρώω χρησιµοποιούνται σε προφορικότερο ύφος µε 
αρνητικές επίσης σηµασίες. 

δάπεδο (το) {δαπέδ-ου | -ων} 1. η επίπεδη, εξοµαλισµένη επιφάνεια 
(κλειστού) χώρου, η οποία καλύπτεται, επιστρώνεται µε πλακάκια, 
µάρµαρο, ξύλο ή άλλο υλικό: επιστρώσεις δαπέδων || πλακάκια δα-
πέδου (και όχι τοίχου) || ανισόπεδο ~ (σε διαφορετικά επίπεδα) || τά-
πητας δαπέδου ΣΥΝ. πάτωµα 2. (συνεκδ.) το υλικό που αποτελεί την 
επίστρωση τής παραπάνω επιφάνειας: ξύλινο | ψηφιδωτό ~ || καθαρί-
ζω/ γυαλίζω τα ~ τού σπιτιού 3. (γενικά) έκταση εδάφους ειδικά δια-
µορφωµένη, ώστε να είναι επίπεδη: το ~ τού πεζοδροµίου | τού εξώ-
στη. — δαπέδωση (η), δαπεδώνω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δάπεδον < I.E. *dm-pedom, αρχαιότατη συνθ. λ., όπου το 
ά συνθ. *dm- αποτελεί συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dem- «χτίζω, κα-
τασκευάζω» τού ρ. δέµ-ω (βλ. κ. δόµος), ενώ από το β' συνθ. *pedom 
προέρχεται το ουσ. πέδον «έδαφος» (βλ. κ. πεδίο)]. 

δαπίτης (ο), δαπίτισσα (η) {δύσχρ. δαπντισσών} µέλος τής ∆.Α.Π. -
Ν.∆.Φ.Κ. — δαπίτικος, -η, -ο. 

∆.Α.Π. - Ν.∆.Φ.Κ. (η) ∆ηµοκρατική Ανανεωτική Πρωτοπορία - Νέα 
∆ηµοκρατική Φοιτητική Κίνηση. 

δαρβίνειος, -ος, -ο [1865] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τη θεωρία 
τού Κ. ∆αρβίνου. Επίσης δαρβινικός, -ή, -ό [1874]. 

δαρβινισµός (ο) [1874] 1. η θεωρία τού Κ. ∆αρβίνου για την κατα-
γωγή και εξέλιξη των ζωντανών οργανισµών ΣΥΝ. δαρβίνειος θεωρία 
2. (κακόσ.) η αντίληψη κατά την οποία ο ισχυρότερος είναι προορι-
σµένος να υπερισχύει εις βάρος τού ασθενέστερου κατά τον νόµο 
τής φυσικής επιλογής: ο κοινωνικός ~ (θεωρία που δηµιουργήθηκε 
στα τέλη τού 19ου αι. σύµφωνα µε την οποία οι κοινωνίες, όπως και 
τα βιολογικά είδη, υπόκεινται στον νόµο τής φυσικής επιλογής). — 
δαρβινιστής (ο) [1874], δαρβινίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. darwinism, από τον Αγγλο φυσιολόγο 
Charles R. Darwin (1809-1882), ο οποίος το 1859 στο βιβλίο του On the 
Origin of Species (Επί τής καταγωγής των ειδών) διατύπωσε τη θεω-
ρία τής εξέλιξης]. 

∆αρδανέλια κ. ∆αρδανέλλια (τα) {∆αρδανελίων} πορθµός τής Μι-
κράς Ασίας στο στενό τού Ελλησπόντου (τα στενά των ∆αρδανελίων). 
[ΕΤΥΜ. Από την οµηρική ονοµ. ∆αρδανία (γη), µε την οποία προσδιο-
ριζόταν η Τροία, αφού ο µυθικός ∆άρδανος ήταν ο ιδρυτής της. Η 
τουρκ. ονοµ. Çanakkale σηµαίνει «οχυρό, φρούριο των πήλινων 
αγγείων», που κατασκευάζονταν εκεί]. 

δάρθηκα ρ. → δέρνω 
δαρµός (ο) 1. (λόγ.) το δάρσιµο: άγριος ~ (βλ. λ. ξυλοδαρµός) 2. η εκ-

δήλωση πόνου και οδύνης µε κλάµατα και χειρονοµίες απελπισίας· 
θρήνος ΣΥΝ. οδυρµός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δέρω «δέρνω»]. 

δάρσιµο (το) {δαρσίµ-ατος | -ατα, -άτων} (για πρόσ.) η πρόκληση σω-
µατικού πόνου ή και κάκωσης από χτύπηµα µε το χέρι ή µε όργανο 
ΣΥΝ. ξυλοκόπηµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < δάρσις < αρχ. δέρω «δέρνω»]. 

δασάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρό δάσος ΣΥΝ. δασύλλιο. 
δασαρχείο (το) [1833] 1. η τοπική κρατική αρχή που εποπτεύει τις 
δασικές εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της και 
µεριµνά για τη νόµιµη διαχείριση και εκµετάλλευση τους 2. (συ-
νεκδ.) το κτήριο όπου στεγάζεται η υπηρεσία αυτή. 

δασάρχης (ο) [1836] {δασαρχών} ο προϊστάµενος δασαρχείου. 
[ΕΤΥΜ. < δάσος + -άρχης < άρχω]. 

∆.Α.Σ.Ε. (η) ∆ιάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη. 

δασεία (η) {δασειών} το σηµείο Ο που κατά το πολυτονικό σύστηµα 
σηµειώνεται πάνω από το αρχικό φωνήεν τής λέξης, εφόσον η προ-
φορά του στην Αρχ. Ελληνική ήταν δασεία (βλ. λ. δασύς), συνοδευό-
ταν δηλαδή από δασύ φθόγγο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δασύνω, πνεύµα, από-
στροφος, τρέφω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δασεία, θηλ. τού επιθ. δασύς (βλ.λ.). Η σηµ. τού τονικού 
σηµείου είναι µτγν.]. 

δασικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε το δάσος: ~ έκταση 
| πυρασφάλεια | υπάλληλος | πλούτος | προστασία | προϊόν | υπηρεσία 
| τεχνολογία 2. (ως ουσ.) ο υπάλληλος τής δασικής υπηρεσίας. 

δασκάλα (η) → δάσκαλος 
δασκαλάκος (ο) (µειωτ.) ο δάσκαλος· (ειδικότ.) ο δάσκαλος χωρίς 

σηµαντικές γνώσεις και ικανότητες. Επίσης δασκαλάκι (το). 
δασκαλεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {δασκάλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (κακόσ.) 

δίνω (σε κάποιον) οδηγίες σχετικά µε το πώς να φερθεί: την είχε δα-
σκαλέψει ο θείος της πώς να µιλήσει στους συγγενείς || οι απαντήσεις 
της έδειχναν πως ήρθε δασκαλεµένη ΣΥΝ. καθοδηγώ, νουθετώ, 
(λαϊκ.) ορµηνεύω. — δασκάλεµα (το). 

δασκαλίκι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το επάγγελµα τού 
δασκάλου: περιφρονούσε το ~, αλλά τελικά έγινε και ο ίδιος δάσκαλος 
2. νουθετική και αυταρχική συµπεριφορά: σταµάτα πια το ~. [ΕΤΥΜ. 
< δάσκαλος + παραγ. επίθηµα -ίκι]. 

δασκαλισµός (ο) [1892] η νοοτροπία ή η συµπεριφορά που αρµόζει 
σε σχολαστικό δάσκαλο ΣΥΝ. στενοκεφαλιά, σχολαστικισµός. 

δασκαλίστικος, -η, -ο (µειωτ.) αυτός που είναι χαρακτηριστικός τού 
σχολαστικού δασκάλου και γενικότ. τού ανθρώπου που αγαπά να 
παριστάνει την αυθεντία: ~ ύφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

δασκαλίτσα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (χαϊδευτ.) η δασκάλα 2. 
(µειωτ.) η ασήµαντη δασκάλα. 

δασκαλοπαίδι (το) {χωρ. γεν.} το παιδί δασκάλου. Επίσης δασκαλό-
παιδο κ. δασκαλόπουλο. 

δάσκαλος (ο) {-ου κ. -άλου | -ων κ. -άλων, -ους κ. -άλους}, δασκάλα 
(η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που διδάσκει επαγγελµατικά, που 
έχει ως επάγγελµα τη διδασκαλία: ~ οδήγησης | χορού ΣΥΝ. φροντι-
στής, προγυµναστής· ΦΡ. (α) απ' τ' αφτί και στον δάσκαλο για αυ-
στηρή τιµωρία που επιβάλλεται αµέσως, χωρίς χρονοτριβή (β) δά-
σκαλε που δίδασκες (και νόµο δεν εκράτεις) βλ. λ. διδάσκω (γ) (πα-
ροιµ.) µ' όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράµµατα θα µάθεις η συ-
µπεριφορά, οι πράξεις, οι ικανότητες, το ποιόν ενός ανθρώπου επη-
ρεάζονται καθοριστικά από αυτόν που τον διδάσκει, τον καθοδηγεί 2. 
(ειδικότ.) εκπαιδευτικός τής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µέλος τού 
διδακτικού προσωπικού δηµοτικού σχολείου: ανακοινώθηκαν οι µε-
ταθέσεις των δασκάλων ΣΥΝ. παιδαγωγός, εκπαιδευτικός 3. (κατ' επέ-
κτ. για πρόσ., συνθήκες, γεγονότα, περιστάσεις κ.λπ.) αυτός που κα-
θοδηγεί και διδάσκει: ο Σωκράτης υπήρξε ~ τού Αλκιβιάδη || οι δώ-
δεκα Απόστολοι αναγνώριζαν τον Χριστό ως δάσκαλο τους || µεγάλος 
~ ο πόλεµος 4. (εύσηµο ή κακόσ.) έµπειρος και επιτήδειος (σε συγκε-
κριµένη πρακτική): έχει αποδειχθεί ~ στις δικαιολογίες || είναι δα-
σκάλα στην απάτη ΣΥΝ. δεξιοτέχνης, µάστορας, αυθεντία, (οικ.) µαν-
νούλα· ΦΡ. βρίσκω τον δάσκαλο µου βλ. λ. βρίσκω. Επίσης (σπάν.) 
δασκαλίτσα (η) [µεσν.] (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος | ξε-. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. διδάσκαλος (µε απλολογία, πβ. τετράπεζα > τράπεζα) < 
διδάσκω + παραγ. επίθηµα -αλός (πβ. κ. πάσσ-αλος)]. 

δασκαλοφέρνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.-κακόσ.) 
θυµίζω στην εµφάνιση ή τη συµπεριφορά µου δάσκαλο, κυρ. µιλώ-
ντας µε τρόπο επιδεικτικό, διορθώνοντας τους άλλους ή κάνοντας 
υποδείξεις. 

δασµολόγηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο προσδιο-
ρισµός και η επιβολή δασµού για εµπορεύµατα που εισάγονται ή 
εξάγονται από µια χώρα. Επίσης δασµολόγια [µτγν.]. 

δασµολογητέος, -α, -ο (εµπόρευµα) που σύµφωνα µε το δασµολόγιο 
υπόκειται σε πληρωµή δασµού. 

δασµολόγιο (το) [1882] {δασµολογί-ου | -ων} 1. πίνακας ή κατάλογος 
όπου αναγράφονται κατά κατηγορίες ή αλφαβητικώς τα διάφορα 
εµπορεύµατα και ο εισαγωγικός ή εξαγωγικός δασµός που αντιστοι-
χεί στο καθένα 2. (α) το σύστηµα δασµολόγησης (β) (ειδικότ.) προ-
στατευτικό δασµολόγιο το σύστηµα που προστατεύει την εγχώρια 
βιοµηχανία µε την επιβολή υψηλών δασµών στα εισαγόµενα εµπο-
ρεύµατα. — δασµολογικός, -ή, -ό. 

δασµολογώ ρ. µετβ. {δασµολογείς... | δασµολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} (για εµπόρευµα) 1. επιβάλλω δασµό, προσδιορίζω τον δα-
σµό που πρέπει να καταβληθεί (για εισαγωγή ή εξαγωγή) 2. (µεσο- 



δασµός 454 δασύνω 
 

παθ. δασµολογούµαι) καταχωρίζοµαι στο δασµολόγιο. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. δασµολογώ (-έω) < δασµός + -λογώ < λέγω], 

δασµός (ο) η έµµεση φορολογία που επιβάλλεται στα εισαγόµενα ή εξαγόµενα 
προϊόντα και εισπράττεται από το τελωνείο: έκτακτος | υψηλός | 
προστατευτικός | τελωνειακός | εισαγωγικός | εξαγωγικός ~ || επιβολή | 
καταβολή | µείωση | κατάργηση | άρση δασµών || ~ κατ' αξία | κατ' είδος ΣΥΝ. 
τέλος, φόρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δασ-σµός (µε απλοποίηση τού -σσ-) < *δατ-σµός (µε 
προληπτική αφοµοίωση τού -τ- προς το -σ-) < δατ-έοµαι «µοιράζω, χωρίζω», 
όπου το δά-τ-έοµαι (το -τ- παρεκτείνει τη ρίζα), πιθ. < θ. dà-, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *dä «µοιράζω, χωρίζω», το οποίο απαντά µε διαφορετικές 
ριζικές παρεκτάσεις στις λ. δαπάνη, δαψιλής, δήµος, δαίµων, δακτυµών κ.ά.]. 

δασόβιος, -α, -ο [1865] (για ζώα και φυτά) αυτός που ζει µέσα στο 
δάσος. 

δασοκοµία (η) [1854] {χωρ. πληθ.) ο κλάδος τής δασικής επιστήµης ο οποίος 
ασχολείται µε τη δηµιουργία, την ανάπτυξη και τη φροντίδα των δασών. 
Επίσης δασοκοµική. — δασοκόµος (ο/η). [ΕΤΥΜ. < δασοκόµος < δάσος + -
κόµος < αρχ. κοµώ (·έω) «φροντίζω» (βλ. λ. -κοµία)}. 

δασοκοµικός, -ή, -ό [1898] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη δασοκοµία 2. 
δασοκοµική (η) (ενν. επιστήµη) η δασοκοµία. 

δασολογία (η) [1843] {χωρ. πληθ.) η επιστήµη που ασχολείται µε την 
εξασφάλιση των οικονοµικών πόρων που προέρχονται από τα δάση. 
— δασολόγος (ο/η) [1895], δασολογικός, -ή, -ό [1890]. 

δασονοµειο (το) [1836] 1. η τοπική δασική αρχή που ελέγχει την 
εφαρµογή τής δασικής νοµοθεσίας και υπάγεται υπηρεσιακώς στο δασαρχείο 
2. (συνεκδ.) το κτήριο όπου στεγάζεται η παραπάνω αρχή. 

δασονοµία (η) [1897] {χωρ. πληθ.} η εποπτεία και η προστασία των δασικών 
εκτάσεων. — δασονοµικός, -ή, -ό [1836]. 

δασονόµος (ο) [1836] κατώτερος δασικός υπάλληλος που ασκεί διοικητικά και 
αστυνοµικά καθήκοντα σε περιφέρεια τού δασαρχείου. 

δασοπονία (η) [1891] {χωρ. πληθ.) κλάδος τής δασολογίας που ασχολείται µε 
την εφαρµογή των πορισµάτων της για τη διαχείριση και εκµετάλλευση των 
δασικών εκτάσεων προς όφελος τού ανθρώπου. 
— δασοπόνος (ο/η) [1892], δασοπονικός, -ή, -ό [1892]. 
[ΕΤΥΜ. < δάσος + πονία < πόνος < αρχ. πένοµαι «ασχολούµαι, φροντίζω», 
απόδ. τού γερµ. Forstwissenschaft]. 

δασοπροστασία (η) {χωρ. πληθ.} σύνολο µέτρων και ενεργειών για την 
προστασία των δασικών εκτάσεων. 

δασοπυροσβέστης (ο) {δασοπυροσβεστών}, δασοπυροσβέ-στρια (η) 
{δασοπυροσβεστριών} πυροσβέστης | πυροσβέστρια για την 
κατάσβεση πυρκαγιών στα δάση. — δασοπυροσβεστικός, -ή, -ό. 

δάσος (το) {δάσ-ους | -η, -ών} 1. κάθε έκταση, η οποία καλύπτεται ολικά ή 
σποραδικά από άγρια ξυλώδη φυτά οιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας, τα 
οποία λόγω αποστάσεως και αλληλεπιδράσεων αποτελούν οργανική ενότητα η 
οποία προσφέρει προϊόντα των φυτών αυτών, συµβάλλει στη βιολογική και 
φυσική ισορροπία και εξυπηρετεί τη διαβίωση τού ανθρώπου µέσα στο 
φυσικό περιβάλλον: πυκνό | παρθένο | τροπικό | αδιαπέραστο ~ ΣΥΝ. 
δασότοπος, (αρχαιοπρ.) δρυµός· ΦΡ. (µτφ.) βλέπω το δέντρο και χάνω το 
δάσος εµµένω στα επιµέρους και αδυνατώ να δω το γενικότερο νόηµα, την 
ουσία: πολλοί σηµερινοί επιστήµονες βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος µε 
το να ασχολούνται αποκλειστικά µε το ειδικότερο αντικείµενο τους 2. (κατ' 
επέκτ.) έκταση γης πυκνοφυτεµένη µε δέντρα, άγρια ή ήµερα: ~ από ελιές 3. 
(µτφ.) πυκνό πλήθος (από ψηλά ή όρθια αντικείµενα): ~ από λόγχες | από 
χέρια. — (υποκ.) δασάκι κ. (λόγ.) δασύλλιο (το) [1888] (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δασύς «πυκνός» (βλ.λ.). Η λ. δάσος αντικατέστησε συν 
τω χρόνω τις αρχ. λ. ύλη και ίδη, οι οποίες χρησιµοποιούνταν µε τη σηµ. τής 
πυκνόδενδρης περιοχής. Η φρ. βλέπω το δέντρο και χάνω το δάσος αποδίδει 
την αγγλ. I am unable to see the wood for the trees]. 

δάσος: συνώνυµα. Οι αρχαίοι χρησιµοποίησαν για το δάσος τη λ. ύλη, που 
σήµαινε παράλληλα το ξύλο και την ξυλεία και που εξελίχθηκε να δηλώνει 
γενικά την ύλη, το υλικό, αφού το ξύλο ήταν βασική µορφή υλικού. Το ίδιο 
συνέβη µε τις λατινικές λέξεις sllva «ξύλο - δάσος - ύλη/υλικό» και, ιδίως, 
µε το materia (από το mater «µητέρα»!) «ύλη που γεννά τα πάντα, 
µητρική» - ξύλο, ξυλεία (πβ. µαδέρι < βεν. madero < λατ. materia) - ύλη, 
υλικό (πβ. µατεριαλι-σµός, µατεριαλιστής = υλισµός | υλιστής), µε το αγγλ. 
wood(s) «ξύλο - ξυλεία - δάσος» κ.ά. Στην Αρχαία χρησιµοποιήθηκαν επί-
σης οι λ. δάσος, δρυµός, άλσος και λόχµη µε παρεµφερή µε τη σηµερινή 
σηµασία. Σήµερα το δάσος (από το δασύς) σηµαίνει «µεγάλη έκταση µε 
πυκνή βλάστηση κυρ. από άγρια αυτοφυή δέντρα, αλλά και από ήµερα και 
από θάµνους»· είναι η κατεξοχήν λ. που χρησιµοποιείται για το δάσος, 
πρωτοεµφανιζόµενη στους µεταγενέστερους χρόνους µε τη σηµ. τής 
θαµνώδους περιοχής, τής λόχµης. ∆ρυµός είναι το δάσος µε µεγάλα δέντρα 
και πυκνή βλάστηση, που προστατεύεται συνήθ. από το κράτος, πβ. 
εθνικός ορυ-µός (ίσως και το λατ. forestis [silva], από όπου τα γαλλ. forêt, 
αγγλ. forest «δάσος», να προέρχεται από το forum «αγορά, δικαστήριο», 
άρα δάσος προστατευµένο από το κράτος, αν δεν προέρχεται από το foris 
«εξωτερικός», για δάσος έξω από την πόλη). Η λ. δρυµός στην Αρχαία 
σήµαινε «δάσος από δρυς», άρα µεγάλο δάσος, η λέξη δε ανάγεται στη p. 
*dreu-, από όπου και οι λ. δένδρο, δόρυ, σανσκρ. dru «ξύλο», αλβ. dru 
«ξύλο, δέντρο» κ.ά. Το «πυκνό δάσος µε πολλή σκιά» σηµαίνει και το ξέν. 
προελεύσεως νεοελλ. ρουµάνι (από τουρκ. orman) (πβ. Ν. Καζαντζάκης 
«σε σκο- 

τεινό πλανέθηκα ρουµάνι»). Την πυκνή θαµνώδη περιοχή από άγριους 
θάµνους, όπου έχουν την κοίτη και την κρύπτη τους άγρια ζώα και 
θηράµατα, δηλώνει η λ. λόχµη. Η λ. είναι αρχαία µε την ίδια σηµασία, 
ετυµολογικά δε ανάγεται στη ρίζα λεχ-, από όπου τα λέχος «κρεβάτι», 
λέχοµαι «πλαγιάζω» (αρχ. σηµασία τού λόχ-µη «ο τόπος όπου πλαγιάζουν, 
ξαπλώνουν, ζουν τα άγρια ζώα»). Το άλσος, που σήµερα σηµαίνει «µικρό 
δάσος, φυσικό ή τεχνητό, το οποίο χρησιµοποιείται δηµόσια για ανάπαυση 
ή ψυχαγωγία», ξεκίνησε µε τη σηµ. τού «ιερού δενδρόφυτου χώρου» 
(συνδέεται ετυµολογικά µε το Άλτις, το ιερό τής Ολυµπίας). Τέλος, το 
πάρκο είναι περιφραγµένος δενδροφυτευµένος κήπος µέσα στην πόλη για 
την αναψυχή των πολιτών (µπήκε στην Ελληνική από το ιταλ. parco, που 
ανάγεται σε µεσν. λατ. paricus από γερµ. parruk «περιφραγµένος χώρος», 
που είναι και η αρχική σηµ. τού περσ. pairi-daesa «περιφραγµένος κήπος», 
από όπου το ελλην. παράδεισος). 

δασοσκέπαστος, -η, -ο [µεσν.] (για τόπο) αυτός που είναι καλυµµένος µε δάση. 
Επίσης δασοσκεπής, -ής, -ές [1854]. 

δασοτεχνικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε την τεχνική διαχείρισης 
των δασών: ~ έργο. — δασοτεχνικά επίρρ., δασοτέχνης (ο/η) [1889]. 

δασότοπος (ο) [1836] {-ου κ. -όπου | -ων κ. -όπων, -ους κ. -όπους) τόπος 
πυκνοφυτεµένος µε δασική βλάστηση ΣΥΝ. δάσος. Επίσης (λαϊκ.) δασοτόπι 
(το). 

δασόφιλος, -η, -ο [1887] αυτός που αγαπά τα δάση. 
δασοφύλακας (ο) [1856] {δασοφυλάκων} ο κατώτερος υπάλληλος τής δασικής 

υπηρεσίας που επιτηρεί και ελέγχει ορισµένη δασική περιοχή. 
δασοφυλακείο (το) [1897] το κτήριο όπου στεγάζονται οι δασοφύλακες κατά 

την υπηρεσία τους. 
δασοφυλακή (η) [1890] {χωρ. πληθ.} 1. κρατική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη 

για τη φύλαξη των δασών 2. το σώµα των δασοφυλάκων. 
δασοφυτεια (η) [1891] {δασοφυτειών} η φυτεία άγριων δέντρων (πεύκων, 

βαλανιδιών κ.ά.) που θα εξελιχθεί σε δάσος. 
δασόφυτος, -η, -ο [1854] (τόπος) αυτός που καλύπτεται από δάση: ~ περιοχή | 

πλαγιά ΣΥΝ. δασοσκεπής, δασώδης ANT. άδεντρος, γυµνός. 
δασύλλιο το [1888] {δασυλλί-ου | -ων) (λόγ.) µικρό δάσος ΣΥΝ. δασάκι. 

[ΕΤΥΜ. < δάσος + υποκ. επίθηµα -ύλλιο (βλ.λ.)]. 
δασυντικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την εµφάνιση δα-σέος 

πνεύµατος στην προφορά ή τη γραφή φθόγγου: η αττική διάλεκτος µέχρι τον 
3ο αι. µ.Χ. ήταν ~. 

δασύνω ρ. µετβ. {δάσυν-α, -θηκα} 1. γράφω ή προφέρω φθόγγο µε δασύ 
πνεύµα 2. (µεσοπαθ. δασύνοµαι) (για φωνήεν ή λέξη) παίρνω δασεία: οι 
λέξεις που αρχίζουν από ύψιλον δασύνονται.  — δάσυνση (η) [I860]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δασύς]. 

δασυνόµενες λέξεις. Έτσι χαρακτηρίζονται οι λέξεις τής Ελληνικής οι 
οποίες στο (αρχαίο και σύγχρονο) πολυτονικό σύστηµα αρχίζουν από 
φωνήεν µε δασεία (στην κλασική Ελληνική ένα τέτοιο φωνήεν 
συνοδευόταν κατά την εκφώνηση του από την εκφορά µιας άχνας, µικρής 
ποσότητας εκπνεόµενου αέρα). Τέτοιες λέξεις είναι: (α) Τα άρθρα: ό, ή, οί 
(β) Όλα τα αριθµητικά και τα παράγωγα τους (πλην των οκτώ, εννέα και 
είκοσι, που παίρνουν ψιλή): ένας, ένα (ένδεκα, ενδέκατος, ενικός, ενώνω), 
έξι (εξήντα, εξακόσια, έκτος, έξαπλάσιος), επτά (έβδοµος, εβδοµάδα, 
εβδοµήντα, επτακόσια), εκατό (εκατοστός, εκατοµµύριο, εκατονταετία) (γ) 
Αντωνυµίες: οποίος, -α, -ο, όσος, -η, -ο, δ,τι, έκαστος, δλος, -η, -ο, άπας, 
απασα, άπαν/άπαντα, εαυτός -ή (δ) Επιρρήµατα: άµα, άπαξ, έξης, όθεν, 
οµού, δπου, οσάκις, ούτως (ή άλλως), ώς (ε) Σύνδεσµοι: έως, όµως, όπως, 
όταν, οπότε, δτι, οπόταν, ώστε (στ) Προθέσεις: ένεκα, έως, ώς. 

Πίνακας δασυνόµενων λέξεων 

άβρ-ός | -ότητα 
άγι-ος | -άζω (καθ-αγιάζω) 
άγν-ός | -ότητα 
"Αδης 
αδρός | -ότητα 
αθροίζω 
αθρόος 
αψα (άφ-αίµαξη, λευχ-αιµία) 
Αίµος 
αίρεση (άφ-αίρεση) 
αιρετός (αύθ-αίρετος) 
αιρώ (καθ-, άφ-) 
αλάτι (άφ-αλάτωση) 
Άλιάκµων 
'Αλικαρνασσός 
άλι-εύω | -εία (ϋφ-αλος) 
άλµα 
άλµ-ηΐ -υρός (ύφ-άλµυρος) 
απλώνω (έφ-άπλωµα) 
Ε 
Εβραίος ■Έβρος 

άλτης (έφ-αλ-τήριο) 
αλυκή 
αλυσίδα 
αλωνίζω 
άλωση 
άµαξα 
άµαρτ-άνω | -ία, -ωλός 
άµιλλ-α Ι-ώµαι (έφ-άµιλλος) 
απαλός | -ότητα 
απλός | -ότητα 
άπτοµαι (εφ-) 
άρµα 
άρµό-ζω (εφ-) 
αρµόδιος 
αρµονία 
αρµός 
αρπάζω (ύφ-( 
αψύς (άψί-κορος) 

έλξη 
ελονοσία (άνθ-ελονοσιακός) 



δασύπους 455 δαφνόφυλλο 
  

εδ-ρα | -ώλιο (καθ-έδρα) 
είλωτας 
ειµαρµένη 
είρκτή (κάθ-ειρξη) 
Εκάβη 
'Εκάτη 
εκατό 
εκούσιος 
εκών 
ελλανοδίκης 
'Ελλάς 
'Ελένη 
"Ελλη 
"Ελληνας (άφ-ελληνίζω) 
ελληνικός (άνθ-ελληνικός) 
έλικα (ελιξ) 
'Ελικών 
έλί-σσοµαι | -γµός 
έλκηθρο 
έλκος 
ελκύω (καθ-ελκύω) 
Η 
"Ήβη (εφ-ηβος) 
ήγ-οϋµαι (άφ-) | -εµών, -ετης 
ηδονή 
Ηλιαία 
ηλικία 
ἦλιος (υφ-) λος (καθ-ηλώνω) 
ηµέρα (καθ-ηµερινός, έφ-
ήµερος, πενθ-ήµερο, αύθ-
ηµερόν) ήµερ-ος | -εύω ήµι-
ηνίο (άφ-ηνιάζω) 

Ο 
οδηγώ (καθ-) 
οδός (εφ-, κάθ- µέθ-) 
ολκή 

όλµος 
ολόκληρος (καθ' ολοκληρίαν) 
οµάδα 
όµαλ-ός | -ύνω 
όµήγυρις 
δµηρ-ος | -ία 
όµιλος 
οµιλώ (καθ-οµιλουµένη) 
δµοι-ος | -άζω 
δπλ-ο | -ίζω (έφ-οπλιστής) 

έλος 
έξης 
έξις (καθ' εξιν) 
έορτ-ή | -άζω (µεθ-εόρτια) 
έποµαι (µεθ-επόµενος) 
επτά 
έρµα 
έρµαιο 
ερµαφρόδιτος 
ερµηνεύω (µεθ-ερµηνεύω) 
'Ερµής 
ερµητικός 
έρπω (ΰφ-) 
εσµός 
εσπέρα 
εστία (έφ-έστιος) 
εστιατόριο 
έταϊρ-ος | -εία 
έτοιµ-ος | -άζω 
ευρίσκω (έφ·) 

ήπαρ 
Ήρα 
'Ηρακλής 
'Ηρόδοτος 
Ήρώ 
ήρωας (άνθ-ηρωικός) 
'Ηρώδης 
'Ησίοδος 
ήσυχ-ος | -άζω (καθ-ησυ- 

χάζω, έφ-ησυχάζω) ήττ-α | 
-ώµαι "Ηφαιστ-ος | 
ηφαίστειο 

οπλή 

όποιος 
δράµα 
δράση 
ορατός 
ορίζω (καθ-) 
δρι-ο (µεθ-όριος) | -ακός 
δρκ-ος | -ίζω 
ορµόνη 
ορµώ (εφ-) 
δρος, ό (εφ' δρου ζωής) 
δσιος (άφ-οσιώνοµαι) 

δασύφυλλος, -η, -ο αυτός που έχει πυκνό φύλλωµα, φουντωτός ΣΥΝ. 
πυκνόφυλλος. 

δασώδης, -ης, -ες [µτγν.] {δασώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (τόπος) που 
καλύπτεται από δάση ή από πυκνή βλάστηση: ~ περιοχή ΣΥΝ. δασό-φυτος, 
δασοσκεπής. Επίσης δασωτός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δασώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {δάσω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
δενδροφυτεύω περιοχή, για να γίνει δάσος ANT. αποψιλώνω ♦ (αµετβ.) 2. (για 
τόπους) γίνοµαι δασώδης, γεµίζω αγριόχορτα και θάµνους 3. (για δέντρα ή 
θάµνους) αποκτώ πυκνό φύλλωµα 4. (µτχ. δασωµένος, -η, -ο) (α) (για τόπο) 
δασώδης (β) (µτφ.) µε πυκνό τρίχωµα, δασύτριχος: ~ στέρνο. — δάσωση (η) 
[1887] κ. δάσωµα (το) [1892]. 

δασωτός, -ή, -ό → δασώδης 
∆.Α.Τ. (το) ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
δατισµός (ο) η χρήση σε παθητικό τύπο ρηµάτων που απαντούν κανονικά µόνο 

σε ενεργητικό τύπο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ∆άτις, όν. τού Μήδου αρχηγού στη µάχη τού Μαραθώνα, 
ο οποίος µιλούσε ελληνικά µε λάθη, όπως όταν χρησιµοποίησε τον µέσο τ. 
χαίροµαι αντί τού ορθού κλασικού χαίρω]. 

∆.Α.Υ.Ε. (η) ∆ιεύθυνση Αγορών Υπουργείου Εµπορίου. 
∆αυίδ (ο) → ∆αβίδ 
δαυλί (το) {δαυλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρός δαυλός 2. το καυσόξυλο. 
δαυλιά (η) (λαϊκ.) 1. το χτύπηµα µε δαυλό 2. η ανακίνηση των δαυ-λιών, των 

ξύλων στο τζάκι, για να αναζωπυρωθεί η φωτιά. 
δαυλίζω ρ. µετβ. {δαύλισ-α, -τηκα, -µένος) 1. βάζω ξύλα στη φωτιά 2. 

µετακινώ τα ξύλα, τα δαυλιά (κρατώντας τη φωτιά δυνατή, ώστε να µη 
σβήσει) (πβ. λ. υποδαυλίζω). 

δαυλός (ο) 1. επίµηκες κοµµάτι ξύλου, η µία άκρη τού οποίου καίγεται και 
χρησιµοποιείται για να φέγγει ΣΥΝ. δάδα, πυρσός, λαµπάδα, δαυλί 2. (µτφ.) 
το έναυσµα, ό,τι υπάρχει ως το αίτιο που δηµιουργεί ή συντηρεί µια (συνήθ. 
αρνητική) κατάσταση: ~ διχόνοιας | µίσους ΣΥΝ. θρυαλλίδα. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. < *δαΕ-ελ-ός < αρχ. δαίω «καίω» (< *δάΕ-7'ω). Ήδη στον 
Ησύχιο απαντά το ουδ. δαυλόν δασύ ήµίφλεκτον ξύλον. Βλ. κ. δάδα]. 

δαύτος, -η, -ο (προηγείται πρόθεση) (συχνά µειωτ.) αυτός: τι καλό να περιµένεις 
από δαύτον; 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. δαύτος < έδαΰτος, από τη συνεκφορά των λ. έδε «να, ιδού» 
και αυτός]. 

δαφνέλαιο (το) [µτγν.] {δαφνελαί-ου | -ων} λιπαρή ουσία που παίρνουµε από 
τους καρπούς τής δάφνης µε συµπίεση και βρασµό. Επίσης δαφνόλαδο 
[µεσν.]. 

∆άφνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. νύµφη των δασών, κόρη τής Γαίας· γοήτευσε τον 
Απόλλωνα και για να σωθεί από την καταδίωξη του, µεταµορφώθηκε στο 
φερώνυµο φυτό 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Το αρχ. δάφνη (βλ.λ.), που χρησιµοποιήθηκε ήδη στην αρχ. µυθολ. 
ως κύριο όνοµα]. 

δάφνη (η) {δαφνών} 1. αειθαλές δέντρο, µε κιτρινωπά ή πρασινωπά, σκληρά 
δερµατώδη και αρωµατικά φύλλα ωοειδούς σχήµατος και σκουρόχρωµους 
καρπούς, τα κλαδιά τού οποίου είναι σύµβολο τής δόξας: στέφανος δάφνης 2. 
(συνεκδ.) το φύλλο τού παραπάνω δέντρου, που χρησιµοποιείται στη 
φαρµακευτική, την αρωµατοποιία και τη µαγειρική: βάζουµε λίγη ~ στις φακές 
3. (µτφ.) η επιτυχία, ο θρίαµβος, η δόξα: ποιητικές | πολεµικές ~ ΣΥΝ. 
τρόπαιο, τιµή· ΦΡ. (α) δρέπω δάφνες (δάφναν µή δρέπε, αρχ. επιγραφή) 
διακρίνοµαι, σηµειώνω επιτυχίες, θριαµβεύω: έδρεψε δάφνες στην ποίηση (β) 
αναπαύοµαι στις δάφνες µου επαναπαύοµαι σε προηγούµενες επιτυχίες µου 
και δεν καταβάλλω περαιτέρω προσπάθεια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δάφνη | λάφνη | 
δαυχµός | δαϋχνα, αγν. ετύµου, δάνειο (όπως και το αντίστοιχο λατ. laurus) 
προελλην. Η φρ. αναπαύοµαι στις δάφνες µου αποδίδει το γαλλ. je me repose 
sur mes lauriers]. 

δαφνηφόρος, -ος, -ο [αρχ.] 1. στεφανωµένος θριαµβευτικά µε φύλλα δάφνης 
ΣΥΝ. δαφνοστεφανωµένος 2. (µτφ.) αυτός που φέρνει τιµή και δόξα: ~ 
πόλεµος. Επίσης δαφνοφόρος, -ος, -ο. — δαφνηφορώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

∆αφνί (το) {-ίου κ. (λαϊκ.) -ιού)} 1. περιοχή τού δήµου Χαϊδαρίου, όπου 
βρίσκεται βυζαντινή µονή τού 11ου αι., καθώς και το ∆ροµο-κάίτειο 
Ψυχιατρείο 2. (µετωνυµ.) το φρενοκοµείο: είναι για το ~ (είναι τρελός). 

[ΕΤΥΜ. Για την ονοµασία τής περιοχής έχουν προταθεί διάφορες εκδοχές, 
όπως: (α) θφείλεται στις πολλές δάφνες που φύτρωναν εκεί (β) Προέρχεται από 
τη Μονή ∆αφνίου, η οποία µεταφέρει την ονοµασία οµώνυµου ναού τής 
Κων/πόλεως (γ) Ανάγεται στην εποχή τής Φραγκοκρατίας και αποδίδε το γαλλ. 
Dauphiné (∆ελφινάτο), τύπο αυτοδιοικούµενης επαρχίας]. δάφνινος, -η, -ο 
[µτγν.] αυτός που είναι φτιαγµένος από φύλλα 
δάφνης: ~ στεφάνι. δαφνοκερασιά (η) αειθαλής καλλωπιστικός θάµνος που έχει 
ύψος πέντε µέτρα, σκούρα πράσινα, λογχοειδή, σκληρά φύλλα και λευκά, 
κόκκινα ή ροζ άνθη- η ροδοδάφνη (βλ.λ.). Επίσης (λόγ.) δαφνοκέρα-σος [1853] 
{δαφνοκεράσ-ου | -ων, -ους}. δαφνόκουκκο (το) [µεσν.] ο καρπός τής δάφνης. 
Επίσης (λόγ.) δαφ- 

νόκοκκος (ο) κ. (λαϊκ.) δαφνοκούκουτσο (το). δαφνόλαδο (το) [µεσν.] το 
δαφνέλαιο. δαφνοστέφανο (το) το δάφνινο στεφάνι.  — δαφνοστεφανώνω ρ. 
[1896], δαφνοστεφής, -ής, -ές [1846] {δαφνοστεφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
στεφανωµένος µε δάφνες. Επίσης δαφνοστεφάνωτος, -η, -ο [1896]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. δαφνοφόρος, -ος, -ον → δαφνηφόρος δαφνόφυλλο 
(το) [µεσν.] το φύλλο δάφνης. 

'ιδρύω (καθ-ιδρύω) ιµάτιο 
Ίδρώ-νω | -τας (κάθ-ιδρος) ϊνα 
Ίέραξ ϊππος (εφ-ιππος) 
ιερός (καθ-ιερώνω, άφ-ιερώνω) ϊπταµαι 
ίκαν-ός | -ότητα ί'σταµαι (ύφ-, άνθ-( 
ίκέτ-ης | -εύω (καθ-) ίστ-ίο | -ός 
Ίλαρ-ός | -ότητα ιστορία 
ιµάντας 

όλες οι λέξεις που αρχίζουν από υ-; υπό, ύλη, ϋπνος κ.λπ. Ω 

δασύπους, -ους, -ουν {δασύπ-οδος, -οδα | -οδες, -όδων) (λόγ.-σκωπτ.) αυτός 
που έχει µαλλιαρά πόδια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δασύς + πους «πόδι»]. 

δασύς, -ιά (λόγ. -εία), -ύ {δασ-ιού κ. -έος | -ιοί κ. -είς (ουδ. -ιά κ. -έα), -ιών κ. -
έων (θηλ. κ. -ειών)} 1. πυκνός: ~ τρίχωµα | φύλλωµα · 2. ΓΛΩΣΣ. (για 
φθόγγους) αυτός που προφέρεται µε τη συνοδία εκπνεό-µενου αέρα (άχνας), 
ήχου ανάλογου περίπου προς το λατινικό h (όπως προφέρεται στο αγγλ. have): 
τα σύµφωνα φ (ρ*1), o (ί*) και χ (k*1), το ρ και το υ στην αρχή λέξεως στην 
Αρχαία Ελληνική, το t πριν από φωνήεν στην Αγγλική είναι δασείς φθόγγοι 3. 
δασεία (η) βλ.λ. — δα-σέως επίρρ. [αρχ.], δασύτητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ύς, δάσος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *dns-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dens- «πυκνός», 
πβ. λατ. densus, γαλλ. dense (> αγγλ. dense), ιταλ. denso κ.ά. Οµόρρ. δάσος 
(βλ.λ.). Από τους γραµµατικούς τής ελληνιστικής περιόδου, αλλά και ήδη από 
τον Αριστοτέλη, χρησιµοποιήθηκε η συνεκφορά δασύ πνεύµα δηλώνοντας τον 
φθόγγο h-, που από τους µεταγενέστερους χρόνους δεν σηµειωνόταν στη 
γραφή]. 

δάσύτριχος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει πυκνές τρίχες, ο µαλλιαρός: ~ στήθος 
ΣΥΝ. πυκνόµαλλος, δασύµαλλος ANT. άτριχος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δασύθριξ, -
τριχος < δασύς + θρίξ, τριχός]. 

ωρα 
ωραίος 

ώριµ-ος | -άζω 



δαφνώνας 456 δέηση 
 

δαφνώνας (ο) {µτγν.] τόπος κατάφυτος από δάφνες. 
∆αχοµέη (η) το Μπενίν (βλ.λ.). 
δαχτυλάκι κ. δακτυλάκι (το) {χωρ. γεν.} 1, το µικρό δάκτυλο: τα ~ τού µωρού 

2. το πιο µικρό από τα πέντε δάχτυλα τού χεριού ή τού ποδιού ΦΡ. δεν φτάνω 
(κάποιον) | µοιάζω σε (κάποιον) ούτε στο µικρό του δαχτυλάκι δεν µπορώ 
σε τίποτα να συγκριθώ µε κάποιον, υστερώ σε όλα απέναντι του (ακόµα και 
στα σηµεία εκείνα στα οποία δεν διακρίνεται, δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα). 

δαχτυλήθρα κ. (λόγ.) δακτυλήθρα (η) {δαχτυληθρών} 1. µικρή κλειστή στη 
βάση της στεφάνη, µεταλλική ή κοκκάλινη, που εφαρµόζεται στην άκρη τού 
δαχτύλου και το προστατεύει από τρυπήµατα κατά το ράψιµο 2. (συνεκδ.) 
µικρή ποσότητα ρευστού που χωράει σε µία δαχτυλήθρα: µια ~ µέλι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δακτυλήθρα < δάκτυλος + παραγ. επίθηµα -ήθρα (πβ. κολυµβ-
ήθρα, ούρ-ήθρα, κηρ-ήθρα κ.ά.)]. 

δαχτυλιά (η) το ίχνος ή το αποτύπωµα λερωµένου χεριού: έπιασαν τον τοίχο µε 
λερωµένα χέρια και τον γέµισαν δαχτυλιές. 

δαχτυλιδένιος, -ια, -ιο (µτφ.) τόσο λεπτός που µπορεί να χωρέσει σε δαχτυλίδι- 
εξαιρετικά λεπτός: ~ µέση. 

δαχτυλίδι κ. δακτυλίδι (το) {δαχτυλιδ-ιού | -ιών} 1. κόσµηµα σε σχήµα κρίκου 
από µέταλλο ή από άλλη ύλη, που φοριέται σε δάχτυλο τού χεριού 2. 
(ειδικότ.) το δαχτυλίδι τού αρραβώνα: αλλάζω | βάζω δαχτυλίδια 
(αρραβωνιάζοµαι) ΣΥΝ. βέρα 3. οτιδήποτε έχει το σχήµα δαχτυλιδιού' ΦΡ. 
µέση δαχτυλίδι πολύ λεπτή µέση, δαχτυλιδένια (βλ.λ.). — (υποκ.) 
δαχτυλιδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. δακτυλίδιον, υποκ. τού δάκτυλος]. 

δαχτυλιδοπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο δακτυλιόλιθος (βλ.λ.). 
δαχτυλικός, -ή, -ό —> δακτυλικός 
δάχτυλο κ. (λόγ.) δάκτυλο (το) {δαχτύλ-ου | -ων} 1. καθένα από τα πέντε 

αρθρωτά οστέινα τµήµατα τού σώµατος, στα οποία καταλήγουν τα άνω και τα 
κάτω άκρα τού ανθρώπου και πολλών ζώων ΦΡ. (α) παίζω (κάτι) στα δάχτυλα 
κατέχω (κάτι) πολύ καλά, ώστε να µπορώ να το χειρίζοµαι µε άνεση: ~ την 
υλη των εξετάσεων (β) µετριούνται στα δάχτυλα (τού ενός χεριού) είναι 
ελάχιστοι: ~ οι φορές που ήρθε να µε επισκεφθεί (γ) κρύβοµαι πίσω από το 
δάχτυλο µου προσπαθώ να κρύψω κάτι προφανές, που οι περισσότεροι 
γνωρίζουν: χρόνια τώρα η διοίκηση κρύβεται πίσω από το δάχτυλο της και αρ-
νείται να αναγνωρίσει την ύπαρξη τού προβλήµατος (δ) κουνάω το µικρό µου 
δάχτυλο | δαχτυλάκι καταβάλλω την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια: έχει τόσες 
γνωριµίες, που αρκεί να κουνήσει το µικρό του δάχτυλο, για να πετύχει αυτό που 
θέλει (ε) βάζω το δάχτυλο µου ενεργώ παρεµβατικά σε µια κατάσταση, χωρίς 
να είµαι το αρµόδιο πρόσωπο (στ) (παροιµ.) όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα δεν 
είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι ή δεν έχουν όλοι την ίδια αξία (ζ) (παροιµ.) όποιο 
δάχτυλο κι αν κόψεις, πονεί οι γονείς αγαπούν εξίσου όλα τα παιδιά τους (η) 
να γλείφεις τα δάχτυλα σου! βλ. λ. γλείφω (θ) (κάτι) γλιστράει µέσα από τα 
δάχτυλα µου | τα χέρια µου χάνω (κάτι) την τελευταία στιγµή, ενώ το είχα 
σίγουρο: η ευκαιρία γλίστρησε µέσ' απ' τα δάχτυλα του 2. (συνεκδ.) (α) 
ποσότητα µε ύψος όσο το πάχος ενός δαχτύλου: δεν ήπιε περισσότερο από ένα 
~ κρασί (β) ύψος όσο το πάχος ενός δακτύλου: κονταίνω τη φούστα ένα ~. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. δάκτυλον < αρχ. δάκτυλος (βλ.λ.). Ορισµένες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. µετριούνται στα δάχτυλα (< γαλλ. on les compte sur les 
doigts), (η ευκαιρία) γλίστρησε µέσα από τα δάχτυλα του (< γαλλ. la occasion 
lui a glissé entre les doigts), δεν κουνάω ούτε το µικρό µου δαχτυλάκι (< γαλλ. 
ne pas remuer le petit doigt)]. 

δαχτυλοβρεχτήρας (ο) ~» δακτυλοβρεκτήρας 
δαχτυλογραφία (η) → δακτυλογραφία 
δαχτυλογράφος (ο/η) → δακτυλογράφος 
δαχτιιλογραφώ ρ. → δακτυλογραφώ 
δαψιλής, -ής, -ές {δαψιλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- δαψιλέστ-ερος, -ατός} άφθονος, 

πλουσιοπάροχος: προσφέρω/ παρέχω ~ βοήθεια ΣΥΝ. πολύς, πλούσιος ΑΝΤ. 
ισχνός, πενιχρός. — δαψιλώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδαψιλεύω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. δαψ-, από τον αόρ. ε-δαψ-α τού ρ. δάπτω «καταβροχθίζω, 
κατατρώγω», που έχει παράγωγο και τη λ. δαπάνη (βλ.λ.)]. 

∆.Γ.Ε. (η) ∆ιεύθυνση Γεωργικών Ερευνών. 
∆.∆.Κ. (η) ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Κτηµάτων. 
δε1 σύνδ.' χρησιµοποιείται 1. στη ΦΡ. µεν... δε (ο µεν... ο δε, αυτός µεν... εκείνος 

δε, άλλος µεν... άλλος δε, εδώ µεν... εκεί δε, άλλοτε µεν... άλλοτε δε κ.ά.), µε 
αντιθετική ή εναντιωµατική σηµασία, όταν ο οµιλητής θέλει να προβάλει µια 
δισκελή αντίθεση ή να αντιδιαστείλει έντονα µεταξύ τους δύο όρους: δεν 
µπορούµε να στηριχτούµε σε κανέναν, γιατί ο µεν ένας τα παρουσιάζει όλα 
ωραία και εύκολα, ο ~ άλλος φέρνει την καταστροφή και την απελπισία 2. 
(συµπλεκτικά) για τη µετάβαση (µεταβατική χρήση τού δε) σε µια νέα 
πληροφορία, την οποία συνδέει µε τα προηγούµενα: [...] θα προσέθετα δε και 
το εξής || αποφασίστηκε η λη"ψη µέτρων για τον αυστηρότερο έλεγχο των 
καυσαερίων, από τού χρόνου ~ θα απαγορευθεί εντελώς η κυκλοφορία 
αυτοκινήτων σε ορισµένους κεντρικούς δρόµους 3. (µε άλλους συνδέσµους 
χρονικούς, αιτιολογικούς, υποθετικούς) ως εµφατικός δείκτης, που επιτείνει 
την επιρρηµατική σηµασία των αντίστοιχων συνδέσµων: πάντα τον φοβόταν, 
επειδή - τώρα τελευταία ήταν ιδιαίτερα απειλητικός, θεώρησε καλό να πάρει τα 
µέτρα της || καλό είναι να µην πίνεις, εάν ~ πρόκειται να οδηγήσεις, ακόµα 
περισσότερο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεν. [ΕΤΥΜ αρχ. µόριο, που χρησιµοποιείται κυρ. 
ως ανταποδοτικό τού µέν. Προέρχεται από βράχυνση τού βεβαιωτ. µορίου δή 
(προφορά [de]), προφανώς επειδή συµπροφερόταν σε ταχύ λόγο µε άλλα στοι-
χεία και επειδή η ίδια η σηµ. εξασθένησε]. 

δε2 µόρ. → δεν 

∆.Ε.Α. (ο) ∆όκιµος Έφεδρος Αξιωµατικός. 
∆.Ε.Α.Σ. (η) ∆ηµοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών. 
∆εββώρα (η) 1. προφήτισσα και Κριτής τού Ισραήλ 2. γυναικείο όνοµα. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Deborah «µέλισσα»]. 
δεδηλωµένος, -η, -ο αυτός που έχει καταστήσει γνωστή, που έχει δηλώσει τη 

στάση του: ~ µαρξιστής | δεξιός | οµοφυλόφιλος · ΦΡ. ΝΟΜ.-ΠΟΛΙΤ. αρχή 
τής δεδηλωµένης η αρχή σύµφωνα µε την οποία µια κυβέρνηση πρέπει να 
έχει την εκπεφρασµένη («δεδηλωµένη») εµπιστοσύνη τής Βουλής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. δηλώ (-όω). Ως 
πολιτικός όρ. η λ. δεδηλωµένη εισήχθη το 1875 από τον Χαρίλαο Τρικούπη, ο 
οποίος εισήγαγε στην Ελλάδα την αρχή τής άσκησης εξουσίας από την κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία]. 

δεδικαίωται ρ. έχει δικαιωθεί- µόνο στη ΦΡ. Ο αποθανών | ο τεθνε-ώς | ο 
νεκρός δεδικαίωται βλ. λ. αποθανών. 
[ΕΤΥΜ. Γ εν. πρόσ. παθ. παρακειµένου τού αρχ. δικαιώ (-όω) (< δίκαιος)}. 

δεδικασµένο (το) ΝΟΜ. 1. η δεσµευτική ενέργεια που απορρέει από τη 
δικαστική κρίση για την ισχύ ή τη µη ισχύ ενός δικαιώµατος ή µιας έννοµης 
σχέσης που αφορά καταρχήν στους διαδίκους και σηµαίνει ότι η διαφορά που 
κρίθηκε δεν µπορεί να κριθεί πάλι σε νέα δίκη µεταξύ των ίδιων διαδίκων και, 
εννοείται, µε το ίδιο αντικείµενο 2. τυπικό δεδικασµένο το απρόσβλητο 
δικαστικής απόφασης µε τα τακτικά ένδικα µέσα (δηλ. ανακοπή ερηµοδικίας 
και έφεση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. δικάζω. o νοµικός όρ. αποδίδει το λατ. 
(res) judicata]. 

δεδοµένο (το) (συνήθ. στον πληθ.) 1. (α) αυτό που έχει δοθεί (κατ' 
αντιδιαστολή προς κάτι που ζητείται): διακρίνω δεδοµένα και ζητούµενα σε 
ένα πρόβληµα (β) το αδιαµφισβήτητο στοιχείο (γ) καθετί το οποίο ισχύει µέχρι 
τώρα: η ανάληψη τής πρωθυπουργίας έγινε οµαλά για τα ~ αυτής τής χώρας 
(δηλ. θα περίµενε κανείς το αντίθετο) || µε τα µέχρι στιγµής ~ κάτι τέτοιο 
πρέπει να αποκλειστεί (δ) το στοιχείο που λειτουργεί ως βάση για περαιτέρω 
σκέψεις ή ενέργειες: είναι ~ ότι η κατάσταση είναι δύσκολη || επιστηµονικά ~ || 
µε τα σηµερινά ~, το κεφάλαιο σας σε 15 χρόνια θα έχει διπλασιαστεί 2. (περι-
ληπτ.) πεπερασµένη ακολουθία χαρακτήρων, που παριστά κάποια πληροφορία 
και µπορεί να αξιοποιηθεί από Η/Υ: συλλογή | επεξεργασία δεδοµένων ΦΡ. (α) 
βάση δεδοµένων συλλογή πληροφοριών, κατάλληλα οργανωµένων, που 
χρησιµοποιούνται για την επίλυση προβληµάτων µε τη βοήθεια Η/Υ- συνήθ. 
αποθηκεύονται σε δισκέτα ή σκληρό δίσκο (β) αρχείο δεδοµένων βλ. λ. 
αρχείο (γ) τράπεζα δεδοµένων ο χώρος αποθήκευσης στοιχείων σχετικών µε 
ορισµένο θέµα (συνήθ. ένας υπολογιστής): ~ για την παραγωγή βιβλίων | για 
καταζητούµενα πρόσωπα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεδοµένος, µετοχή. [ΕΤΥΜ. Η σηµ. 
1 αποδίδει το γαλλ. donnée, ενώ η σηµ. 2 το αγγλ. data (λ.χ. βάση δεδοµένων 
< αγγλ. data base, τράπεζα δεδοµένων < αγγλ. data bank)]. 

δεδοµένος, -η, -ο 1. αυτός που υπάρχει, που δεν µπορεί να αγνοηθεί, να 
αµφισβητηθεί: τα σχέδια για το µέλλον θα πρέπει να βασίζονται στις ~ 
συνθήκες || (λόγ.) δεδοµένης τής οικονοµικής αστάθειας, οι ξένοι επενδυτές δεν 
προτίθενται να επενδύσουν στην περιοχή || θεωρώ δεδοµένη την υποστήριξη του 
|| µε δεδοµένη την αρνητική στάση τής διεύθυνσης στο θέµα, δεν έχει νόηµα να 
συνεχιστεί η συζήτηση ΣΥΝ. αναµφισβήτητος, σίγουρος, βέβαιος- ΦΡ. (λόγ.) 
δεδοµένου ότι... εξαιτίας τού γεγονότος ότι, καθώς, επειδή: δεν πρέπει να 
περιµένετε βοήθεια, ~ κι εµείς βρισκόµαστε σε δύσκολη θέση ΣΥΝ. δοθέντος 
ότι 2. δεδοµένο (το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. 
τού αρχ. δίδωµι. Η φρ. δεδοµένου ότι αποδίδει το γαλλ. étant donné que (πβ. 
αγγλ. given that)]. 

δεδοµένο | δεδοµένα, όχι δεδοµένο | δεδοµένα. Συχνά ακούγεται ο τ. 
δεδοµένο | δεδοµένα αντί τού ορθού δεδοµένο | δεδοµένα, που είναι ο 
κανονικός τύπος τού παρακειµένου τής µεσοπαθη-τικής φωνής 
(συγκεκριµένος, πεπαιδευµένος, καταβεβληµένος κ.τ.ό.). Το λάθος 
προέρχεται από το στοιχείο -ο- (-οµενος), που δίνει την εντύπωση ότι η 
µετοχή είναι χρόνου ενεστώτα, όπως οι ενεστωτικές µετοχές σε -όµενος 
(γραφόµενος, παιζόµενος, οριζόµενος, πιεζόµενος κ.λπ.). Ωστόσο, ο 
διπλασιασµός (δε-δοµένος) και το θέµα δο- (δό-ση, δο-τός) δείχνουν ότι δεν 
πρόκειται για ενεστώτα αλλά για παρακείµενο. 

δεδουλευµένος, -η, -ο [1890] 1. ΟΙΚΟΝ. (α) αυτός που επιτελέσθηκε µε εργασία: 
~ έργο (β) δεδουλευµένο εισόδηµα το εισόδηµα που προέρχεται από εργασία 
(µισθοί, αµοιβές, κέρδη, προµήθειες) κατ' αντιδιαστολή προς το µη 
δεδουλευµένο, που προέρχεται από ενοίκια, µερίσµατα, τόκους ή φυσικό 
πλούτο 2. δεδουλευµένα (τα) τα χρήµατα που δικαιούται κανείς ως αµοιβή για 
την εργασία του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. δουλεύω, µε τη σηµ. «εργάζοµαι», που 
σχηµατίστηκε στη νεότερη Ελληνική ως απόδ. τού γαλλ. travaillé]. 

∆.Ε.Ε. (η) 1. ∆ιεύθυνση Εξαγωγικού Εµπορίου 2. ∆ιοίκηση Εξωτερικού 
Εµπορίου 3. ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση (βλ. λ. δυτικοευρωπαϊκός). 

∆.Ε.Ε.Ε. (η) ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού. 
∆.Ε.Η. (η) ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. 
δέηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η παρακλητική προσευχή που 

απευθύνεται στον Θεό µε συγκεκριµένο κάθε φορά αίτηµα: κατανυκτική | 
ευχαριστήρια ~ || τελώ | αναπέµπω ~ || στην αρχή τής 
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τελετής εψάλη επιµνηµόσυνος ~ ΣΥΝ. ικεσία, παράκληση, προσευχή 2. ΚΑΛ. 
ΤΕΧΝ. εικονογραφική παράσταση στην οποία εικονίζεται ο Χριστός ένθρονος, 
ενώ δεξιά και αριστερά στέκονται η Παναγία και ο Ιωάννης ο Πρόδροµος µε 
τα χέρια υψωµένα σε στάση ικεσίας 3. επιγραφή πάνω σε αγιογραφίες 
(τοιχογραφίες ή εικόνες σε εκκλησίες, µοναστήρια κ.λπ.) µε το όνοµα αυτού 
που προσέφερε τα χρήµατα για να γίνει η αγιογραφία: δέηση οικογενείας... | 
τού... | τής... — δεητι-κός, -ή, -ό [αρχ.], δεητικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρακαλώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δέησις < δέω | -οµαι «έχω ανάγκη, χρειάζοµαι» 
(βλ. λ. δει)]. 

∆.Ε.Θ. (η) ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
δε! ρ. απρόσ. {εδέησε} στις ΦΡ. (α) δει δη χρηµάτων (δει δή χρηµάτων και άνευ 

τούτων ουδέν εστί γενέσθαι τών δεόντων, ∆ηµοσθ. Ολυνθ. 20) λέγεται όταν ο 
οµιλητής θέλει να τονίσει την ανάγκη να εξευρεθούν χρήµατα για κάτι: όλοι 
συµφωνούν ότι το έργο αυτό θα αναβαθµίσει την πόλη, αλλά ~ (β) πολλού (νε 
και) δει (πολλού γε και δει) δεν γίνεται..., µε κανέναν τρόπο: Να εκλεγεί 
βουλευτής και πάλι; ~! (είναι σχεδόν αδύνατον). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δεϊ, απρόσ. χρήση τού ρ. δεω | -οµαι «έχω ανάγκη, χρει-
άζοµαι», που απαντά ήδη στον Όµηρο και ανάγεται σε θ. δευ)ς)- (πβ. αρχ. έπι-
δευής) µε αρχική σηµ. «απώλεια, κατωτερότητα», οπότε συνδ. µε σανσκρ. 
dosa «απώλεια» και ίσως µε το επίθ. δεύ-τερος (βλ.λ.)]. 

δείγµα (το) {δείγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. µικρή ποσότητα ή µέρος 
(εµπορεύµατος, φαρµακευτικού παρασκευάσµατος), βάσει τού οποίου µπορεί 
ο ενδιαφερόµενος να σχηµατίσει εικόνα για το σύνολο: ~ υφάσµατος | 
χρωµάτων ΣΥΝ. έκθεµα- ΦΡ. (α) δείγµα γραφής (i) απόσπασµα γραπτού 
κειµένου, µε το οποίο αποδεικνύεται η γνησιότητα εγγράφου ή κρίνεται η 
ικανότητα κάποιου (ii) (κατ' επέκτ.) ενέργεια ή απόφαση ενδεικτική τής 
γενικότερης συµπεριφοράς ατόµου ή οµάδας: η κυβέρνηση τον τελευταίο 
καιρό έδωσε πολλά ~ ότι θα ενδώσει στα αιτήµατα των εφοριακών (β) δείγµα 
άνευ αξίας για ταχυδροµικό φάκελο ή δέµα, που περιέχει δείγµα µόνο τού 
εµπορεύµατος, ώστε να µην του επιβληθεί δασµός 2. ό,τι προβάλλεται ως 
παράδειγµα ή απόδειξη ιδιότητας, κατάστασης, συµπεριφοράς κ.λπ.: ~ 
ευγνωµοσύνης | προόδου | αισθητικής | κακής πολιτικής || αντιπροσωπευτικό | 
χαρακτηριστικό ~ ΣΥΝ. ένδειξη, σηµάδι· ΦΡ. δείγµατος χάριν (λόγ.) 
παραδείγµατος χάριν 3. (ειδικότ.) τµήµα πληθυσµού που επιλέγεται ως 
αντικείµενο παρατηρήσεως σε στατιστική έρευνα: η δηµοσκόπηση έγινε σε - 
δέκα χιλιάδων ψηφοφόρων || «οι ψυχολόγοι τής διαφηµιστικής εταιρείας 
πειραµατίστηκαν σε ανθρώπινο ~» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. δείγµα < δείκνυµι «δείχνω»]. 

δειγµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {δειγµάτισ-α, -τηκα, -µένος} παρουσιάζω 
αντιπροσωπευτικό κοµµάτι ή ποσότητα εµπορεύµατος σε πελάτη, για να 
αποφασίσει αν θα το αγοράσει: - την καινούργια σειρά µικροσυσκευών. — 
δογµατισµός (ο) [µτγν.]. 

δειγµατικός, -ή, -ό αυτός που χρησιµοποιείται ως υπόδειγµα, που αξιοποιείται 
ως αντιπροσωπευτικό δείγµα. 

δειγµατολήπτης (ο) {δειγµατοληπτών}, δειγµατολήπτρια (η) 
{δειγµατοληπτριών} 1. πρόσωπο που κάνει δειγµατοληψία 2. ΝΑΥΤ. µικρό 
µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για τη λήψη δειγµάτων βυθού ή νερού µε 
σκοπό την ποιοτική εξέταση τους. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. sampler]. 

δειγµατοληπτικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε δειγµατοληψία (βλ.λ.): ~ 
έλεγχος. — δειγµατοληπτικ-ά | -ώς επίρρ. 

δειγµατοληψία (η) {δειγµατοληψιών} 1.η λήψη δείγµατος από εµπόρευµα για 
δοκιµή ή έλεγχο ή για καθορισµό τής τιµής, τού φόρου του κ.λπ. 2. η επιλογή 
χαρακτηριστικών παραδειγµάτων, που καθιστά δυνατή τη συναγωγή 
συνολικών συµπερασµάτων 3. ΝΑΥΤ. η λήψη δείγµατος θαλάσσιου βυθού ή 
νερού για την ποιοτική τους εξέταση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. sampling]. 

δειγµατολόγιο (το) {δενγµατολογί-ου | -ων} συλλογή δειγµάτων από 
εµπορεύµατα για επίδειξη σε υποψήφιους αγοραστές. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
échantillonage]. 

δεικνύω ρ. → δείχνω 
δείκτης κ. (καθηµ.) δείχτης (ο) {δεικτών} 1. οτιδήποτε δείχνει κάτι· ΦΡ. οδικός 

δείκτης πινακίδα σε διασταύρωση, όπου δηλώνονται µε βέλη οι κατευθύνσεις 
των δρόµων, καθώς και οι χιλιοµετρικές τους αποστάσεις 2. (ειδικότ.) το 
δεύτερο στη σειρά δάχτυλο τού χεριού, αµέσως µετά τον αντίχειρα 3. η 
βελόνα που δηλώνει σε βαθµονοµηµένη κλίµακα συγκεκριµένο βαθµό 
ποσότητας, χρόνου, θερµοκρασίας κ.λπ.: ~ ζυγαριάς | πυξίδας || οι δείκτες τού 
ρολογιού (ωροδείκτης, λεπτοδείκτης κ.ά.) 4. η ενδεικτική τιµή που δηλώνει 
σηµείο σε εξελικτική πορεία ή τον βαθµό στον οποίο εµφανίζεται ή λειτουργεί 
κάτι: ο ~ βιοµηχανικής παραγωγής | ζήτησης | αποδοτικότητας | τιµών κατα-
ναλωτή | ποιότητας | ανεργίας | εγκληµατικότητας || οι ~ τής οικονοµίας || ο 
Γενικός ∆είκτης Τιµών τού Χρηµατιστηρίου παρουσίασε άνοδο κατά δύο 
ποσοστιαίες µονάδες- ΦΡ. (α) δείκτης ευφυΐας | νοηµοσύνης ο αριθµός που 
εκφράζει την αναλογία ανάµεσα στην ευφυΐα κάποιου, όπως αυτή µπορεί να 
ελεγχθεί µε βάση την επίδοση του σε µια σειρά ειδικών τεστ (τεστ 
νοηµοσύνης) και τη βιολογική του ηλικία- το I.Q.: υψηλός/ χαµηλός ~ (β) 
δείκτης προστασίας ο βαθµός προστασίας τον οποίο προσφέρει ένα 
αντηλιακό από την ηλιακή ακτινοβολία: αντηλιακό µε υψηλό δείκτη 
προστασίας για ευαίσθητες επιδερµίδες 5. ΧΗΜ. (α) η χηµική ένωση (π.χ. βάµµα 
ηλιοτροπίου) που αλλάζει χρώµα ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν σε 
διάλυµα της· προστίθεται κατά την ανάµειξη διαλυµάτων ουσιών που αντι-
δρούν, µε σκοπό τον προσδιορισµό τού τέλους τής αντίδρασης (β) ο αριθµός 
που αναγράφεται κάτω και δεξιά τού συµβόλου κάθε στοιχεί- 

ου στον µοριακό τύπο µιας ένωσης και δείχνει τον αριθµό ατόµων τού 
στοιχείου αυτού που περιέχονται στο µόριο τής ένωσης 6. ΜΑΘ. (α) ο 
αριθµός ή το σύµβολο που βάζουµε δίπλα και κάτω δεξιά από ένα γράµµα, 
όταν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε το ίδιο σύµβολο για περισσότερα 
αντικείµενα λ.χ. α, (δείκτης το 1), f„ (δείκτης το α) (β) ο αριθµός που 
αναγράφεται πάνω στο ριζικό µιας ρίζας και δηλώνει την τάξη τής ρίζας 
(τετραγωνική, κυβική κ.ά.) 7. ΓΛΩΣΣ. ονοµασία διαφόρων γλωσσικών 
στοιχείων (να, ας, θα, ως, σαν κ.ά.) που δεν έχουν δική τους σηµασία, αλλά 
χρησιµεύουν στο να «δείχνουν», να δηλώνουν µια γλωσσική λειτουργία· στην 
παραδοσιακή σχολική γραµµατική συνήθως οι δείκτες χαρακτηρίζονται ως 
µόρια (βλ.λ.): το «ως» στην πρόταση «µιλάει ως ειδικός» είναι δείκτης τής 
λειτουργίας τού κατηγορουµένου 8. ΠΛΗΡΟΦ. ο κέρσορας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δείκνυµι «δείχνω». Οι σηµερινές σηµ. αποδίδουν 
ανάλογες τού αγγλ. indicator, o επιστ. όρ. δείκτης νοηµοσύνης είναι µετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. intellectual quotient. Οµοίως και ο όρ. οδικός δείκτης (< 
αγγλ. traffic indicator)]. 

δεκτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χρησιµεύει για να δείχνει κάτι 2. ΓΛΩΣΣ. (α) 
δεικτική αντωνυµία η αντωνυµία που χρησιµοποιείται, για να δείξει πρόσωπο 
ή πράγµα, να το ξεχωρίσει από πλήθος ή σύνολο: οι ~ στη Ν. Ελληνική είναι οι 
«αυτός», «(ε)τούτος», «εκείνος», «τέτοιος», «τόσος» (β) δεικτικά (τα) τα 
γλωσσικά στοιχεία που δηλώνουν δείξη (βλ.λ.)· π.χ. εγώ - εσύ, εδώ - εκεί, 
τώρα - τότε κ.τ.ό. 

δείλι (το) → δειλινό 
δειλία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) η συµπεριφορά τού δειλού (βλ.λ.), η έλλειψη 

θάρρους, τόλµης: επέδειξε χαρακτηριστική ~ κατά την κρίση ΣΥΝ. ατολµία, 
φόβος. 

δειλιάζω ρ. αµετβ. {δείλιασα} καταλαµβάνοµαι από αισθήµατα φόβου και 
δισταγµού: την τελευταία στιγµή δείλιασε ΣΥΝ. λιποψυχώ, φοβούµαι, (λαϊκ.) 
κιοτεύω. — δείλιασµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. δειλιώ (-άω) (από τον 
αόρ. έ-δειλίασα) < αρχ. δειλία < δειλός (βλ.λ.)]. 

δειλινό (το) 1. το χρονικό διάστηµα λίγο πριν ή λίγο µετά τη δύση τού ηλίου 
ΣΥΝ. σούρουπο, απόβραδο, γέρµα 2. το θέαµα τής δύσης τού ηλίου · 3. το 
νυχτολούλουδο (βλ.λ.). Επίσης (λογοτ.) δείλι (σηµ. 1 κ. 2) [µεσν.]. — 
δειλινός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεύµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δειλινόν, ουδ. τού 
επιθ. δειλινός < αρχ. δείλη, παράλλ. τ. τού δείελος «δειλινό» < *δέελος 
(µετρική έκταση), πιθ. < *δεύσ-ελος < I.E. *deus- «βυθίζοµαι, βουλιάζω», πβ. 
σανσκρ. dosa «βράδυ», περσ. dö§ «η περασµένη νύχτα» κ.ά.]. 

δειλός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει αυτοπεποίθηση και θάρρος, που 
στερείται τόλµης και γενναιότητας: ήταν ~ και σιωπούσε ΣΥΝ. φοβητσιάρης, 
λιπόψυχος, (λαϊκ.) κιοτής ΑΝΤ. θαρραλέος 2. αυτός που συντελείται µε 
δισταγµό, µε φόβο: ~ εµφάνιση | µατιά | στάση | συζήτηση | φιλί || έκανε τα 
πρώτα ~ βήµατα τής σταδιοδροµίας του ΑΝΤ. θαρραλέος, αποφασιστικός. — 
δειλά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεινός, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δΕει-λός < δείδω «φοβούµαι», πβ. αρχ. παρακ. δέδοικα (< 
*δέ-δΕοι-κα). Για την ετυµ. τού δείδω βλ. λ. δέος]. 

δείνα αντων. {άκλ.} κ. (λαϊκ.) δείνας (για πρόσ. ή πράγµα που δεν θέλουµε να 
κατονοµάσουµε): δεν µιλάω µόνο για τους γνωστούς αυτό θα µπορούσε αύριο 
να λεχθεί για τον κύριο ~ || µην ακούς τι λέει ο τάδε και ο δείνας! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τάδε. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δείνα, αβεβ. ετύµου. Μη πειστική παραµένει η ερµηνεία 
δεΓνα < *τάδε ένα (από όπου *ταδεϊνα και αναλογικά ό δείνα), όπως και η 
υπόθεση ότι προήλθε από το αρνητ. δεν (γεν. δενός)]. 

δεινοπαθώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {δεινοπαθείς..., µτχ. δεινοπαθών, -ούσα, -ούν | 
δεινοπάθησα} 1. υποφέρω, βασανίζοµαι: δεινοπάθησε µέχρι να φτάσει στον 
προορισµό του || δεινοπάθησαν µέχρι να τον κάνουν ν' αλλάξει γνώµη ΣΥΝ. 
ταλαιπωρούµαι, κακοπερνώ, τυραννιέµαι, παιδεύοµαι ΑΝΤ, καλοπερνώ, 
ευτυχώ, ευηµερώ 2. (η µτχ. ενεστ. δεινοπαθών, -ούσα, -ούν) (συνήθ. στον 
πληθ.) αυτός που ταλαιπωρείται, που δυστυχεί: η Ελλάδα απέστειλε τρόφιµα 
και σκηνές στους δεινοπαθούντες πρόσφυγες τού Κοσσυφοπεδίου. — 
δεινοπάθηµα (το) [1890], 

δεινός, -ή, -ό 1. ιδιαίτερα δυσάρεστος: ~ θέση | δοκιµασία/ ήτταΣΥΝ. φρικτός, 
φρικιαστικός, τροµακτικός· ΦΡ. δεινόν | σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν βλ. λ. 
λακτίζω 2. δεινά (τα) µεγάλα βάσανα, συµφορές: επαπειλούµενα | επερχόµενα 
~ || πολλά ~ µαστίζουν την ανθρωπότητα ΣΥΝ. ταλαιπωρίες, κακουχίες, 
δυστυχίες 3. εξαιρετικά ικανός, επιτήδειος: ~ κολυµβητής | σκόρερ | ξιφοµάχος 
| ρήτορας ΣΥΝ. άξιος, επιδέξιος, δαιµόνιος. — δεινά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δΕει-νός < δείδω «φοβούµαι», πβ. παρακ. δέδοικα (< *δέ-
δΡοι-κα). Η λ. αρχικώς δήλωνε τον «φοβερό, αυτόν που προκαλεί φόβο», από 
όπου εξελίχθηκε στις σηµ. «ισχυρός» και «ικανός, επιδέξιος». Βλ. κ. δέος, 
δειλός]. 

δεινός - δειλός - φοβερός - τροµερός. Τα δειλός και δεινός είναι 
παραδείγµατα πώς µία και η αυτή ρίζα, εν προκειµένω η ρ. δει- «φοβούµαι, 
φόβος», εξελίχθηκε προς δύο διαφορετικές σηµασίες: αυτού που 
αισθάνεται φόβο (δειλός) και αυτού που προκαλεί φόβο (δεινός), δηλ. µε 
παθητική και ενεργητική σηµασία αντίστοιχα. Περαιτέρω, η λ. δεινός 
εξελίχθηκε στη σηµ. «ικανότατος, ανυπέρβλητος» (δεινός ρήτορας, δεινός 
κολυµβητής κ.λπ.), πράγµα που συνέβη στη σύγχρονη Ελληνική και µε 
άλλες λέξεις αντίστοιχης σηµασίας, µε το φοβερός (φοβερός οµιλητής, 
φοβερός παίκτης) και το τροµερός (τροµερό έργο, τροµερή απόδοση). 

→ απίθανος 

δεινόσαυρος (ο) [1867] {-ου κ. -αύρου | -ων κ. -αύρων, -ους κ. -αύ-ρους} 1. 
γιγαντιαίο σαυροειδές ζώο που έζησε πριν από χιλιάδες χρό- 
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νια 2. (µτφ.-ειρων. κυρ. για πολιτικούς) πρόσωπο που, παρότι η εποχή 
του έχει παρέλθει προ πολλού, εξακολουθεί, ωστόσο, να είναι στα 
πράγµατα και να ρυθµίζει τις εξελίξεις: είναι καιρός να αποσυρθούν 
οι γνωστοί - και να έρθουν στα πράγµατα οι σαραντάρηδες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < δεινός + αρχ. σαϋρος «σαύρα», < νεο-λατ. 
dinosaurus]. 

δεινότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ιδιαίτερη, ξεχωριστή ικανότητα: 
η ρητορική ~ κάποιου || χειρίστηκε την κατάσταση µε εξαιρετική ~ 
στους διπλωµατικούς ελιγµούς ΣΥΝ. επιτηδειότητα, ταλέντο. 

δείξιµο (το) → δείχνω 
δείξη (η) {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} 1. (κυριολ.) το δείξιµο, το να δείχνε 

κανείς κάτι 2. ΓΛΩΣΣ. η γλωσσική λειτουργία καθώς και κάθε γλωσ-
σική πληροφορία που «δείχνει», που αναφέρεται δηλ. σε πρόσωπα, 
χρόνο και τόπο και που συνάγεται από τους σταθερούς άξονες τής 
γλώσσας (πρόσωπο = ο οµιλητής, χρόνος = ο χρόνος τού οµιλητή, 
τόπος = ο τόπος τού οµιλητή)· π.χ. στην πρόταση «ο Γιάννης έφυγε» 
η δείξη τού προσώπου είναι ότι δεν πρόκειται για τον οµιλητή ή τον 
ακροατή, αλλά για ένα τρίτο πρόσωπο· η δείξη τού «έφυγε» είναι πα-
ρελθοντική σε σχέση µε το παρόν τού οµιλητή και η δείξη τού τόπου 
είναι αποµάκρυνση από το εδώ, τον χώρο τού οµιλητή. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < αγγλ. deixis < αρχ. δεΐξις (στον Αριστοτέλη) < δεί-κνυµι-τον 
όρο έπλασε ο Κ. Bühler στη δεκαετία τού 1930]. 

δείξος (ο) → ποίσος 
δειπνίζω ρ. → δειπνώ 
δείπνο (το) το βραδινό φαγητό: επίσηµο | λιτό | φιλικό ~ || προσκαλώ 

σε ~ || παρέθεσε ~ προς τιµήν τού ξένου πρεσβευτή- ΦΡ. θυέστεια δεί-
πνα βλ. λ. θυέστειος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεύµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δεϊπνον, αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο µεσογ. προελ.]. 

δείπνος (ο) [µτγν.] (αρχαιοπρ.) το δείπνο· κυρ. στη ΦΡ. Μυστικός ∆εί-
πνος βλ. λ. µυστικός. 

δειπνώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {δειπνείς... | δείπνησα} παίρνω το βραδινό µου 
φαγητό. Επίσης δειπνίζω [αρχ.]. 

δείρω (να/θα) ρ. → δέρνω 
δεισιδαιµονία (η) [µτγν.] {δεισιδαιµονιών} 1. η παράλογη πίστη σε 
υπερφυσικές και µυστηριώδεις δυνάµεις 2. (συνεκδ.) κάθε αντίληψη 
ή πράξη χαρακτηριστική τής παραπάνω πίστης (µάγια, ξόρκια, φόβοι 
για πράγµατα που υποτίθεται ότι φέρνουν κακοτυχία, φαντάσµατα 
κ.τ.ό.) ΣΥΝ. πρόληψη. — δεισιδαιµονικός, -ή, -ό. 

δεισιδαίµων, -ων, -ον {δεισιδαίµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
αυτός που κατέχεται από δεισιδαιµονίες ΣΥΝ. προληπτικός. Επίσης 
(καθηµ.) δεισιδαίµονας (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δεισι- (< δείδω «φοβούµαι», πβ. οµηρ. αόρ. εδδεισε) + δαίµων]. 

δείχνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έδειξα, δείχ-τηκα (λόγ. -θηκα), -γµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. εντοπίζω µια θέση, ένα σηµείο, ή προσανατολίζω προς 
(µια κατεύθυνση): δείξε µου πού ακριβώς πονάς || για δείξε µου πού 
είσαι εσύ στη φωτογραφία || του έδειξε το σπίτι | τον δρόµο- ΦΡ. (α) 
δείχνω την πόρτα (σε κάποιον) ζητώ (από κάποιον) να φύγει, τον διώ-
χνω (β) έλα, παππού µου, να σου δείξω τα αµπελοχώραφά σου βλ. λ. 
αµπελοχώραφα 2. εµφανίζω (σε κάποιον κάτι): για να µπεις, δείχνεις 
την πρόσκληση | το εισιτήριο | την ταυτότητα σου || του έδειξε το 
σηµάδι που είχε στο µπράτσο- ΦΡ. δείχνω (σε κάποιον) τα δόντια 
(µου) βλ. λ. δόντι 3. παρουσιάζω, επιδεικνύω: ~ σε κάποιον τη συλ-
λογή µου | έναν πίνακα µου || στην εκποµπή έδειξαν και ρούχα γνω-
στών σχεδιαστών ΦΡ. δείχνω τον καλύτερο εαυτό µου αποδίδω στον 
µέγιστο βαθµό ΣΥΝ. βάζω τα δυνατά µου 4. καταδεικνύω, αποδει-
κνύω: η στάση του δείχνει άνθρωπο µε ήθος || η επιχειρηµατολογία 
του δείχνει ότι κατέχει το θέµα καλά || τώρα θα δείξεις αν µπορείς να 
τα καταφέρεις | αν τον αγαπάς πραγµατικά ΣΥΝ. πιστοποιώ 5. κάνω 
(κάποιον/κάτι) να φαίνεται µε συγκεκριµένο τρόπο: η τηλεόραση 
τους δείχνει όλους πιο παχουλούς απ' όσο είναι || αυτό το χτένισµα τον 
δείχνει πιο νέο 6. εξηγώ (κάτι σε κάποιον) ώστε να είναι κατανοητό, 
να γίνει γνωστό: ο τεχνικός τής εταιρείας τους έδειξε πώς λειτουργεί 
το πλυντήριο || θα σου δείξω πώς να ξεχωρίζεις το καλό κρασί || αν 
του δείξεις πώς γίνεται, θα τα καταφέρει || δείξε µου πώς ανοίγει ΣΥΝ. 
µαθαίνω, επεξηγώ· ΦΡ. θα σου δείξω (εγώ) (ως απειλή) θα σε 
τιµωρήσω, θα σε κάνω να το µετανιώσεις, θα σε βάλω στη θέση σου: 
αν σε πιάσω στα χέρια µου, - ΣΥΝ. θα σε µάθω (εγώ) 7. εκφράζω, 
εκδηλώνω: δεν ήξερε πώς να δείξει τη χαρά της που µας έβλεπε || 
πρέπει να δείξεις ψυχραιµία || - µεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική | 
το θέατρο | τις τέχνες- ΦΡ. (α) δείχνω πυγµή ενεργώ µε απο-
φασιστικότητα (β) δείχνω χαρακτήρα δεν υποκύπτω, µένω σταθερός, 
επιµένω σε κάτι που ζητώ ή υποστηρίζω 8. (για όργανα µετρήσεως 
χρόνου, βάρους, ταχύτητας, θερµότητας κ.λπ.) προσδιορίζω σε συ-
γκεκριµένη τιµή, εµφανίζω µια ένδειξη ως αποτέλεσµα µετρήσεως 
(µεγέθους): τι ώρα δείχνει το ρολόι σου; || αυτή η ζυγαριά µε δείχνει 
πιο βαρύ κατά δύο κιλά! || το θερµόµετρο δείχνει 30°C || όταν προ-
γραµµατίζεις τα τραγούδια που θέλεις, µια φωτεινή ένδειξη δείχνει τη 
σειρά µε την οποία θα ακουστούν ♦ (αµετβ.) 9. (ειδικότ.) τείνω τον 
δείκτη· ξεχωρίζω από µακριά το πρόσωπο/πράγµα στο οποίο αναφέ-
ροµαι µε χειρονοµία, νεύµα κ.λπ.: δεν είναι ευγενικό να δείχνεις µε το 
δάχτυλο (πβ. λ. δακτυλοδεικτούµενος) 10. φαίνοµαι (µε συγκεκριµένο 
τρόπο): τη νύχτα η πόλη δείχνει πιο µυστηριώδης, πιο γοητευτική || µε 
αυτό το φόρεµα δείχνεις πολύ αδύνατη | πιο νέα 11. συµπεριφέροµαι 
µε τρόπο που δηµιουργεί συγκεκριµένη εντύπωση: δείχνεις πολύ 
ανυπόµονος | νευρικός | ήρεµος | σίγουρος | αδιάφορος || δείχνει να το 
έχει πάρει αψήφιστα | να τον απασχολεί πολύ η γνώµη των άλλων 12. 
(τριτοπρόσ. δείχνει) (οικ.) φαίνεται: η κατάσταση - να ξεκαθαρίζει 
σιγά-σιγά- ΦΡ. (οικ.) θα δείξει (απρόσ.) θα φανεί, θα αποδειχθεί, θα 
ξεκαθαρίσει (οριστικά): ~ ποιος θα κερδίσει- µέχρι στιγµής 

όλα είναι πιθανά || του το είπα τόσες φορές, του το εξήγησα, τώρα ~ 
αν το κατάλαβε τελικώς (ενν. κρίνοντας τις ενέργειες του). — δείξι-
µο (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, διώχνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ε-δειξα (κατά το σχήµα έριξα - ρίχνω, έψαξα - ψάχνω 
κ.τ.ό.), αόρ. τού αρχ. δείκ-νυ-µι < I.E. *deik- «δείχνω»», πβ. σανσκρ. 
dicati «δείχνει», λατ. dico «λέγω», dictator «δικτάτορας», γαλλ. dire 
«λέγω» (< λατ. dicere), ισπ. decir, αρχ. γερµ. zîhan «δείχνω, κατηγο-
ρώ», αγγλ. teach «διδάσκω» (αρχική σηµ. «δείχνω πώς»), γερµ. zeigen 
«δείχνω», zeihen «κατηγορώ» κ.ά. Οµόρρ. δείγµα, δεϊξις (-η), δίκ-η 
(βλ.λ.), δείκ-της κ.ά.]. 

δείχνω, αλλά... δεικνύω. Σε αντίθεση µε το απλό ρήµα δεικνύω 
(από δείκνυµι), το οποίο µεταπλάστηκε σε δείχνω (από τον αόρι-
στο έδειξα, κατά το σχήµα έφερα - φέρνω, έκαµα - κάµνω), ο τύ-
πος δεικνύω διατηρήθηκε σε σύνθετα: αποδεικνύω, αναδεικνύω, 
υποδεικνύω, επιδεικνύω και (το λογιότ.) καταδεικνύω. 

δείχτης (ο) → δείκτης 
∆.Ε.Κ. (το) ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
δέκα (το) {άκλ.} 1. εννέα συν ένα, ο αριθµός των δαχτύλων δύο χε-

ριών ή δύο ποδιών, ο αριθµός 10 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.)· ΦΡ. (α) ∆έκα 
Εντολές βλ. λ. εντολή (β) δέκα πληγές τού Φαραώ | τής Αιγύπτου βλ. 
λ. πληγή 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 10: 
~ µήνες | µέρες | λεπτά 3. ο ανώτατος βαθµός µε τον οποίο βαθµολο-
γούνται οι φοιτητές τής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι µαθητές 
τής πρωτοβάθµιας: πήρε ~ στο διαγώνισµα | στο µάθηµα || έβγαλε -
στο πτυχίο- ΦΡ. δέκα µε τόνο (i) βαθµολογία «άριστα» µε διάκριση, 
µε έπαινο (ii) (µτφ.) ως επιβράβευση για κάτι που ξεπερνά το άριστο, 
που γίνεται καλύτερα κι από το προσδοκώµενο: ~ δίνουν όλοι στη δη-
µοτική αρχή για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. 
*dekm «δέκα», πβ. σανσκρ. dâsa, λατ. decern, γαλλ. dix, ισπ. diez, ιταλ. 
dieci, αγγλ. ten, γερµ. zehn κ.ά.]. 

∆.Ε.Κ.Α. (η) ∆ηµόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών. 
δέκα- κ. δεκά- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται 

αριθµητικά µε τον αριθµό δέκα (10): δεκα-ήµερο, δεκα-ετής, δεκά-
τοµος, δεκα-σύλλαβος 2. είναι δέκα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς 
από το µέτρο σύγκρισης: δεκα-πλάσιος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. δεκά-µηνος, δε-
κα-ετής), που προέρχεται από το αριθµητ. δέκα (βλ.λ.)]. 

δεκάβαθµος, -η, -ο → δέκα-, βαθµός 
δεκάδα (η) το σύνολο δέκα οµοειδών µονάδων: χώρισε τα µολύβια σε 

δεκάδες || παραταχθείτε σε δεκάδες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δεκάς, -άδος < 
δέκα]. 

δεκαδικός, -ή, -ό 1. αυτός που ανήκει στη δεκάδα ή αποτελείται από 
δεκάδες 2. ΜΑΘ. (α) δεκαδικός αριθµός αριθµός που αποτελείται 
από ακέραιο και δεκαδικό µέρος, όπου το δεκαδικό µέρος παριστάνει 
τα µέρη µιας µονάδας, αν διαιρεθεί σε υποπολλαπλάσια τού δέκα 
π.χ. 0,6τ] 4,7 (β) δεκαδικό σύστηµα σύστηµα αρίθµησης και γραφικής 
παράστασης αριθµών, που βασίζεται στη χρήση των δέκα συµβόλων 
0,1,2, 3,4,5,6,7, 8,9 (γ) δεκαδικό µετρικό σύστηµα σύστηµα µέτρων 
και σταθµών, στο οποίο όλες οι µετρικές µονάδες (µήκους, επιφανεί-
ας, ύψους, βάρους κ.λπ.) έχουν δεκαδική σχέση µε τις µονάδες ανώ-
τερης ή κατώτερης τάξης, π.χ. ένα εκατοστό αποτελείται από 10 χι-
λιοστά, ένα µέτρο από 100 εκατοστά, ένα χιλιόµετρο από 1.000 µέτρα. 
— δεκαδικά επίρρ., δεκαδικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δεκάς, -άδος. Οι σηµερινές σηµ. περιλαµβάνουν 
αποδόσεις τού γαλλ. décimal], 

δεκάδραχµο (το) [αρχ.] {δεκαδράχµ-ου | -ων} µεταλλικό νόµισµα 
αξίας δέκα δραχµών ΣΥΝ. δεκάρικο. 

δεκαεννέα [µτγν.] κ. (καθηµ.) δεκαεννιά (το) [µεσν.] {άκλ.} 1. δε-
καοκτώ συν ένα, ο αριθµός 19 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί 
που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 19. 

δεκαεννιάρης (ο) {δεκαεννιάρηδες}, δεκαεννιάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο ηλικίας δεκαεννέα ετών ΣΥΝ. δεκαεννιάχρονος (βλ. λ. 
αριθµός, ms.). [ΕΤΥΜ. < δεκαεννιά + παραγ. επίθηµα -άρης (βλ.λ.)]. 

δεκαεξαβάλβιδος, -η, -ο ΤΕΧΝΟΛ. 1. αυτός που έχει δεκαέξι βαλβίδες 
2. (αυτοκίνητο) που έχει δεκαέξι βαλβίδες, τέσσερεις σε καθέναν από 
τους κυλίνδρους τού κινητήρα (δύο εισαγωγής και δύο εξαγωγής 
καυσίµου)- αυτό επιτρέπει τον καλύτερο καθαρισµό τού κυλίνδρου 
από τα καυσαέρια και την εισροή καθαρού µείγµατος βενζίνης και 
αέρα για την καλύτερη καύση και απόδοση τού κινητήρα. 

δεκαεξάκτινος, -η, -ο αυτός που έχει δεκαέξι ακτίνες. 
δεκαεξάρης (ο) {δεκαεξάρηδες}, δεκαεξάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 

πρόσωπο ηλικίας δεκαέξι ετών ΣΥΝ. δεκαεξαετής, δεκαεξάχρονος (βλ. 
λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < δεκαέξι + παραγ. επίθηµα -άρης 
(βλ.λ.)]. 

δεκαεξασέλιδος, -η, -ο [1888] 1. αυτός που αποτελείται από δεκαέξι 
σελίδες: ~ φυλλάδιο | προκήρυξη 2. δεκαεξασέλιδο (το) το τυπο-
γραφικό φύλλο που διπλώνεται σε δεκαέξι σελίδες. 

δεκαεξασύλλαβος, -η, -ο [1852] ΜΕΤΡ. αυτός που αποτελείται από 
δεκαέξι συλλαβές: ~ στίχος. 

δεκαέξι (το) {άκλ.} 1. δεκαπέντε συν ένα, ο αριθµός 16 (βλ. λ. αριθ-
µός, ΠΙΝ) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 
16: ~ µαθητές. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. δεκαέξ < δέκα + εξ]. 

δεκαεπτά κ. δεκαεφτά (το) [µτγν.] {άκλ.} 1. δεκαέξι συν ένα, ο 
αριθµός 17 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται 
ποσοτικά στον αριθµό 17. 

δεκαεπτασύλλαβος, -η, -ο κ. δεκαεφτασύλλαβος 1. αυτός που 
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έχει δεκαεπτά συλλαβές 2. ΜΕΤΡ. (ως ουσ.) ο στίχος που αποτελείται 
από δεκαεπτά συλλαβές. 

δεκαετηρίδα (η) → δέκα-, -ετηρίδα 
δεκαετής, -ής, -ές → δέκα-, -ετής 
δεκαετία (η) → δεκα-, -ετία 
δεκαεφτάρης κ. δεκαεπτάρης (ο) {δεκαεφτάρηδες}, δεκαεφτά ρα κ. 

δεκα επτά ρα (η) {χωρ. γεν πληθ.) πρόσωπο ηλικίας δε-καεπτά ετών 
ΣΥΝ. δεκαεπταετής, δεκαεπτάχρονος (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. < δεκαεφτά + παραγ. επίθηµα -άρης (βλ.λ.)]. 

δεκάζω ρ. µετβ. {δέκασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} δίνω χρήµατα ή δώρα, 
κυρ. σε δικαστή ή µάρτυρα, για να τους εξαγοράσω· δωροδοκώ (πβ. 
λ. αδέκαστος) ΣΥΝ. εξαγοράζω, διαφθαρώ. — δεκασµός (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., εφετικός τ. τού ρ. δέκοµαι (διαλεκτ. παραλλαγή τού δέ-
χοµαι) µε τη σηµ. «κάνω κάποιον να δεχθεί δώρο», συνεπώς «τον δω-
ροδοκώ». Η σύνδεση τής λ. µε το αριθµητ. δέκα οφείλεται µάλλον σε 
παρετυµολογία. Βλ. κ. αδέκαστος]. 

δεκαήµερος, -η, -ο → δεκα-, -ήµερος 
δεκαθέσιος, -α, -ο → δεκα-, -θέσιος 
δέκαθλο (το) {δεκάθλου | χωρ. πληθ.} σύνθετο αθλητικό αγώνισµα 

στίβου, που περιλαµβάνει δέκα αθλήµατα: δρόµο 100, 400, 1.500 µέ-
τρων, 110 µέτρων µετ' εµποδίων, ακόντιο, δίσκο, σφαίρα, σφύρα, άλµα 
εις ύψος, άλµα εις µήκος (πβ. λ. πένταθλο). — δεκαθλητής (ο). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. decathlon. Εν αντιθέσει προς το 
αρχ. πένταθλον, το δέκαθλο είναι νεότερο αγώνισµα]. 

δεκάκιλος, -η, -ο → δεκα-, -κιλος 
δεκάκις επίρρ. → δεκα-, -άκις 
δεκάκλινος, -η, -ο -> δεκα-, -κλινος 
δεκάλεπτο (το) [1833] {δεκαλέπτ-ου | -ων} 1. χρονικό διάστηµα δέκα 

λεπτών τής ώρας: θ' αρχίσουµε σε ένα ~ · 2. (παλαιότ.) νόµισµα 
αξίας δέκα λεπτών τής δραχµής, δεκάρα. 

δεκάλεπτος, -η, -ο → δεκα-, -λεπτος 
δεκάλιτρος, -η, -ο → δεκα-, -λιτρος 
δεκάλογος (ο) [µτγν.] {δεκαλόγ-ου | -ων, -ους} "Ι.ΘΡΗΣΚ. ∆εκάλονος 

(ο) ο κατάλογος των ∆έκα Εντολών, που αποκαλύφθηκαν από τον θεό 
στον Μωυσή (βλ. λ. εντολή, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. ∆έκα Εντολές 2. (κατ' επέκτ.) 
κάθε κανόνας που περιλαµβάνει δέκα διατάξεις, οδηγίες, συµβουλές 
κ.λπ.: ο - τής ευτυχίας | τής υγείας. 

δεκαµελής, -ής, -ές → δεκα-, -µελής 
δεκαµερης, -ής, -ές → δεκα-, -µερής 
δεκάµετρος, -η, -ο → δεκα-, -µετρος 
δεκάµηνος, -η, -ο → δεκα-, -µηνός 
δεκανέας (ο/η) [1833] {δεκαν-είς, -έων) κατώτερος βαθµοφόρος τού 

Στρατού Ξηράς (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < δεκανεύς < µτγν. δεκανός (λ. τής µακεδόνικης 
στρατιωτικής ορολογίας) < αρχ. δέκα. Βλ. κ. δεκανίκι. 

δεκανίκι (το) {δεκανικ-ιού | -ιών} 1. ψηλό ραβδί µε οριζόντιο στήριγ-
µα στο πάνω µέρος, όπου στηρίζουν τη µασχάλη τους οι ανάπηροι 
και γενικότ. αυτοί που χρειάζονται υποστήριγµα κατά το βάδισµα 
ΣΥΝ. πατερίτσα 2. (µτφ.) αυτός που προσφέρει βοήθεια, υποστήριξη: 
οι σοσιαλιστές κατηγόρησαν το κόµµα αυτό ως - τής ∆εξιάς 3. 
ΕΚΚΛΗΣ. (λαϊκ.) η ποιµαντορική ράβδος τού επισκόπου. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. δεκανίκι)ο)ν < µτγν. δεκανός «ο επί κεφαλής δέκα ανδρών» < 
αρχ. δέκα. Σύµφωνα µε τα ετυµ. στοιχεία, ως δεκανίκι χαρακτηριζόταν 
αρχικώς η ράβδος των δεκανών, ενώ µεσν. είναι η σηµ. 
«υποστήριγµα, µπαστούνι αναπήρου»]. 

δεκαοκτώ (το) [µτγν.] {άκλ.} 1. δεκαεπτά συν ένα, ο αριθµός 18 (βλ. 
λ. αριθµός, TUN.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον 
αριθµό 18. 

δεκαοχτάρης (ο) {δεκαοχτάρηδες}, δεκαοχτάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πρόσωπο ηλικίας δεκαοκτώ ετών ΣΥΝ. δεκαοκταετής, δεκαο-
κτάχρονος (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < δεκαοχτώ + παραγ. 
επίθηµα -άρης]. 

δεκαοχτούρα (η) → δεκοχτούρα 
δεκαπενθηµερία (η) [1888] {δεκαπενθηµεριών} το χρονικό διάστηµα 

δεκαπέντε ηµερών, το δεκαπενθήµερο (βλ.λ.). 
δεκαπενθήµερο (το) [1816] (δεκαπενθηµέρ-ου | -ων} το χρονικό διά-

στηµα δεκαπέντε ηµερών: οι υπάλληλοι έλαβαν τις αποδοχές τού δε-
καπενθηµέρου ΣΥΝ. δεκαπενθηµερία. 

δεκαπενθήµερος, -η, -ο [1853] 1. αυτός που έχει διάρκεια δεκαπέντε 
ηµερών: ~ διακοπές 2. (για έντυπα, περιοδικά κ.λπ.) αυτός που 
εκδίδεται κάθε δεκαπέντε ηµέρες 3. δεκαπενθήµερο (το) βλ.λ. 

δεκαπενταετία (η) [1816] {δεκαπενταετιών} το χρονικό διάστηµα 
δεκαπέντε ετών: έκλεισε ~ στη δουλειά και έφυγε µε µειωµένη σύ-
νταξη. — δεκαπενταετής, -ής, -ές. 

δεκαπενταµελής, -ής, -ές [1843] {δεκαπενταµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
1. αυτός που αποτελείται από δεκαπέντε µέλη 2. δεκαπε νταµελές 
(το) µαθητικό συµβούλιο γυµνασίου ή λυκείου, που αποτελείται από 
δεκαπέντε µέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε χρόνο από το σύνολο των 
µαθητών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δεκαπεντάρης (ο) {δεκαπεντάρηδεςί,δεκαπεντάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο ηλικίας δεκαπέντε ετών ΣΥΝ. δεκαπενταετής, δεκα-
πεντάχρονος (βλ. λ. αριθµός, ras.). [ΕΤΥΜ. < δεκαπέντε + παραγ. 
επίθηµα -άρης]. 

δεκαπενταριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά δεκαπενταριά περίπου 
δεκαπέντε: ήταν ~ καλεσµένοι (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ETYM. < 
δεκαπέντε + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

δεκαπεντασύλλαβος, -η, -ο [1835] 1. αυτός που αποτελείται από 
δεκαπέντε συλλαβές 2. ΜΕΤΡ. δεκαπεντασύλλαβος (ο) ο στίχος που 
αποτελείται από δεκαπέντε συλλαβές, ο εθνικός στίχος τής νεοελλη- 

νικής ποίησης ΣΥΝ. πολιτικός στίχος. 
∆εκαπενταύγουστος (ο) η εορτή τής Κοιµήσεως τής Θεοτόκου στις 

15 Αυγούστου. 
δεκαπέντε (το) [µτγν.] {άκλ.} 1. δεκατέσσερα συν ένα, ο αριθµός 15 

(βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά 
στον αριθµό 15: ~ άνθρωποι | πέτρες | µήλα. 

δεκαπλασιάζω ρ. → δεκα-, -πλασιάζω 
δεκαπλασιασµος (ο) → δεκα-, -πλασιασµός 
δεκαπλάσιος, -α, -ο → δεκα-, -πλάσιος 
δεκαπλάσια | -ίως επίρρ. → δεκα-, -πλάσια | -ίως 
δεκαπλός, -ή, -ό → δεκα-, -πλός 
δεκάρα (η) {δύσχρ. δεκάρων} 1. (παλαιότ.) νόµισµα αξίας δέκα λε-

πτών τής δραχµής 2. (ειρων.) ασήµαντο χρηµατικό ποσό: διέρρηξε το 
ταµείο, αλλά δεν βρήκε ~· ΦΡ. (α) δεν δίνω δεκάρα αδιαφορώ εντε-
λώς: ~ αν θα έρθει µαζί µας ή όχι ΣΥΝ. δεν µου καίγεται καρφί (β) τής 
δεκάρας χωρίς αξία, ασήµαντος: ρούχο | έργο ~ (γ) (εµφατ.) δεκάρα 
τσακιστή καθόλου χρήµατα: δεν έχω ~ (βλ. κ. λ. πεντάρα). — (υποκ.) 
δεκαρούλα κ. δεκαρίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 

δεκάρης (ο) → δεκα-, -άρης 
δεκάρι (το) {δεκαρ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) το δεκάρικο ΣΥΝ. δεκάδραχµο 

2. το χαρτί τράπουλας που αντιστοιχεί στον αριθµό 10: έχω δύο ~ κι 
έναν άσο 3. ο βαθµός 10 στην αξιολόγηση τής επίδοσης µαθητών, 
σπουδαστών, αθλητών κ.λπ., το άριστα (στη δεκάβαθµη κλίµακα). 

δεκαριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά δεκαριά περίπου δέκα: θα λείψω 
για ~ µέρες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < δέκα + παραγ. 
επίθηµα -αριά (βλ.λ.)]. 

δεκάρικο (το) (καθηµ.) κέρµα αξίας δέκα δραχµών ΣΥΝ. δεκάδραχµο. 
— (υποκ.) δεκαρικάκι (το). 

δεκάρικος, -η, -ο 1. (παλαιότ.) αυτός που είχε αξία µίας δεκάρας, 
δηλ. δέκα λεπτών τής δραχµής: ~ ποτό | καφές 2. δεκάρικο (το) βλ.λ. 
3. δεκάρικος (ο) ανούσιος, ανόητος λόγος: εκφώνησε έναν ~ || έβγαλε 
έναν πανηγυρικό ~. 
[ΕΤΥΜ. Η σηµ. δεκάρικος (λόγος) οφείλεται στον Αθηναίο Βδελόπου-
λο, ο οποίος στις αρχές τού 20ού αι. κήρυττε το ευαγγέλιο στις πλα-
τείες, ζητώντας ως αµοιβή ή ελεηµοσύνη ένα νόµισµα των 10 λεπτών 
από τους ακροατές]. 

δεκαρολόγος [1895] 1. πρόσωπο που χρηµατίζεται µε αναξιοπρεπή 
τρόπο και για ευτελή ποσά ΣΥΝ. αναξιοπρεπής, µικροπρεπής 2. πρό-
σωπο που στις συναλλαγές του είναι εξαιρετικά φειδωλός, τσιγγού-
νης. — δεκαρολογία (η) [1889], δεκαρολογώ ρ. [1891] {-είς...}. 

δεκασέλιδος, -η, -ο → δεκα-, -σέλιδος 
δεκασµός (ο) → δεκάζω 
δεκάστιχος, -η, -ο → δεκα-, -στίχος 
δεκασύλλαβος, -η, -ο → δεκα-, -σύλλαβος 
δέκατα (τα) [µτγν.] (δεκάτων) 1. (για θερµοµετρική κλίµακα) οι 
γραµµές που φέρει η πλάκα τού θερµοµέτρου 2. (συνεκδ.) λίγος πυ-
ρετός, που ανεβάζει τον υδράργυρο τού θερµοµέτρου κατά µερικές 
γραµµές: ευτυχώς δεν έχει πολύ πυρετό, αλλά έχει ανεβάσει ~ || έχει ~ 
και δεν αισθάνεται καλά. 

δεκατεσσάρης (ο) {δεκατεσσάρηδες}, δεκατεσσάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο ηλικίας δεκατεσσάρων ετών ΣΥΝ. δεκατετραετής, 
δεκατετράχρονος (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < δεκατέσσερα + 
παραγ. επίθηµα -άρης]. 

δεκατέσσερα (το) [µεσν] {άκλ.} δεκατρία συν ένα, ο αριθµός 14 (βλ. 
λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δεκατεσσερεις, -εις, -α {δεκατεσσάρων} αυτοί που ανέρχονται πο-
σοτικά στον αριθµό 14· ΦΡ. (α) (µτφ.) τα µάτια σου δεκατέσσερα! να 
είσαι σε εγρήγορση, να είσαι πολύ προσεκτικός: ~ µ'αυτούς, γιατί 
κλέβουν! (β) περνάω (κάποιον) γενεές δεκατέσσερεις βλ. λ. γενεά. 
Επίσης (λαϊκ.) δεκατέσσεροι, -ες, -α. [ΕΤΥΜ, < µτγν. δεκατέσσαρες 
< δέκα + τέσσαρες]. 

δεκατετράστιχο (το) [1891] το ποίηµα που αποτελείται από δεκα-
τέσσερεις στίχους, λ.χ. το σονέτο (που περιλαµβάνει δύο τετράστιχες 
και δύο τρίστιχες στροφές). 

δεκατηµόριο (το) [αρχ.] {δεκατηµορί-ου | -ων) καθένα από τα δέκα 
ίσα µέρη ενός συνόλου. 

δεκατιανό (το) ελαφρύ γεύµα µεταξύ τού πρωινού και τού µεσηµε-
ριανού, κολατσιό. 

δεκατίζω ρ. µετβ. {δεκάτισ-α, -τηκα, -µένος} προκαλώ σωρεία θανά-
των, µεγάλες απώλειες και καταστροφές: οι κάτοικοι τής περιοχής 
δεκατίστηκαν από την επιδηµία || η αστυνοµία δεκάτισε τη συµµορία 
(βλ. κ. λ. αποδεκατίζω). — δεκατισµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. δέκατον (ουδ. τού αρχ. επιθ. δέκατος). Το µεσν. ρ. είχε αρχικώς τη 
σηµ. «προσφέρω στον Θεό το δέκατο των υλικών αγαθών που 
παράγω», µε αφετηρία ανάλογη διευθέτηση τού Μωσαϊκού Νόµου]. 

δεκατόµετρο (το) [1869] το ένα δέκατο τού µέτρου ΣΥΝ. παλάµη, 
υποδεκάµετρο. 

δεκάτοµος, -η, -ο → δεκα-, -τόµος 
δέκατος, -η (λόγ. δεκάτη), -ο (επίσης γράφεται 10ος στην αραβική 

αρίθµηση, Γ ή ι' στην ελληνική και Χ στη λατινική) 1. αυτός που αντι-
στοιχεί σε σειρά στον αριθµό δέκα (10): βρισκόµαστε στο δέκατο µά-
θηµα τού βιβλίου 2. δέκατος (ο) {δεκάτου} ο δέκατος µήνας τού 
έτους, ο Οκτώβριος: θα συναντηθούµε από 1/10 (πρώτης δεκάτου) 3. 
δεκάτη (η) (α) η δέκατη ηµέρα κάθε µήνα: προ τής 10ης Αυγούστου 
δεν θα φύγουµε για διακοπές (β) το ένα δέκατο εισοδήµατος, παρα-
γωγής, προϊόντων ή άλλων αγαθών (γ) (παλαιότ.) (φόρος τής δεκά-
της) σύστηµα φορολογίας που συνίστατο στην υποχρεωτική εισφορά 
τού ενός δεκάτου τής παραγωγής ή τού εισοδήµατος 4. δέκατο (το) 
{δεκάτ-ου | -ων} το ένα δέκατο- καθένα από τα δέκα ίσα µέρη, στα 
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οποία διαιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *dekm-to-s < dekm «δέκα», πβ. σανσκρ. dasât, αρχ. 
σλαβ. desçtu, γοτθ. taihunda κ.ά.]. 

δέκατος έβδοµος, -η (κ. λόγ. εβδόµη), -ο αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό δεκαεπτά (17) (βλ. λ. αριθµός, TUN.). 

δέκατος έκτος, -η, -ο αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό δεκαέξι (16) 
(βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δέκατος ένατος, -η (κ. λόγ. ενάτη), -ο αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό δεκαεννέα (19) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δέκατος όγδοος, -η (κ. λόγ. ογδόη), -ο, αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό δεκαοκτώ (18) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δέκατος πέµπτος, -η, -ο αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό δεκαπέντε 
(15) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δέκατος τέταρτος, -η (κ. λόγ. τετάρτη), -ο αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό δεκατέσσερα (14) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δέκατος τρίτος, -η, -ο αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό δεκατρία 
(13) (βλ. λ. αριθµός, TUN.). 

δεκατρείς, -είς, -ία [αρχ.] {δεκατριών} αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον 
αριθµό 13: ~ άνδρες | παιδιά (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

δεκατρία (το) [µτγν.] {άκλ.} δώδεκα συν ένα, ο αριθµός 13 (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). 

δεκατριάρης (ο) {δεκατριάρηδες}, δεκατριάρα (η) (σηµ. 1) {χωρ. γεν. πληθ.} 
1. πρόσωπο ηλικίας δεκατριών ετών (βλ. λ. αριθµός, TUN.) ΣΥΝ. 
δεκατριάχρονος · 2. αυτός που έχει δεκατρείς επιτυχίες (δεκα-τριάρι) στον 
διαγωνισµό τού ΠΡΟ-ΠΟ: βρέθηκαν δύο ~, που κερδίζουν από 2.000.000 δρχ. 
[ΕΤΥΜ. < δεκατρία + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

δεκατριάρι (το) {χωρ. γεν.} σύνολο από δεκατρείς σωστές προβλέψεις σε 
διαγωνισµό τού ΠΡΟ-ΠΟ (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 

δεκαχίλιαρο (το) χαρτονόµισµα αξίας δέκα χιλιάδων δραχµών. 
δεκάχρονος, -η, -ο → δέκα-, -χρόνος 
δεκάωρος, -η, -ο → δέκα-, -ωρος 
δεκαώροφος, -η, -ο -+ δέκα-, -ώροφος 
δεκεµβριανός, -ή, -ό [1896] 1. αυτός που συµβαίνει ή συνέβη τον ∆εκέµβριο: ~ 

χιόνι | κρύο | καιρός 2. ΙΣΤ. ∆εκεµβριανά (τα) η ένοπλη σύγκρουση µεταξύ 
δυνάµεων τού Ε.Α.Μ.-Ε.ΛΑ.Σ. και στρατιωτικών δυνάµεων τής ελληνικής 
κυβέρνησης και των Αγγλων τον ∆εκέµβριο τού 1944 (πβ. Απριλιανά, λ. 
απριλιανός, κ. Ιουλιανό, λ. Ιουλιανός). Επίσης δεκεµβριάτικος, -η, -ο (σηµ. 1). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απριλιανός. 

∆εκέµβριος (ο) {∆εκεµβρίου} ο δωδέκατος µήνας τού έτους και ο πρώτος τού 
χειµώνα (µαζί µε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο), ο οποίος έχει 31 
ηµέρες. Επίσης (καθηµ.) ∆εκέµβρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας, Οκτώβριος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «δέκατος», < λατ. December < decern + επίθηµα -
ber· «ο δέκατος µήνας» (τού ρωµαϊκού ηµερολογίου), ο οποίος διατήρησε την 
ονοµασία του ακόµη και όταν πέρασε στη δωδέκατη θέση το 1564, οπότε 
ορίστηκε ο Ιανουάριος και όχι ο Μάρτιος ως πρώτος µήνας τού έτους]. 

∆.Ε.Κ.Ο. (οι) ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Και Οργανισµοί' δηµόσια νοµικά 
πρόσωπα τα οποία διέπονται καταρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, ιδρύονται µε 
περιουσιακά στοιχεία τού ∆ηµοσίου για την επιδίωξη σκοπών µε ανάπτυξη 
επιχειρηµατικής (δηµόσιες επιχειρήσεις) ή παραγωγικής δραστηριότητας 
(ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΕΥ∆ΑΠ, ΗΛΠΑΠ). 

δεκοχτούρα κ. δεκαοχτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αγριοπερίστερο µε 
χαρακτηριστική κραυγή, που ακούγεται σαν «δεκοχτώ». [ΕΤΥΜ. < δεκοχτώ 
(< δεκαοχτώ) + -ούρα, από παρετυµολ. σύνδεση µε την κραυγή τού πτηνού]. 

δέκτης (ο) {δεκτών} 1. (α) (γενικά) αυτός που δέχεται (κάτι): έγινε ~ πολλών 
παραπόνων || ο ~ τού γλωσσικού µηνύµατος κατά την επικοινωνία δύο 
οµιλητών ΣΥΝ. λήπτης, αποδέκτης, παραλήπτης ΑΝΤ. δότης, ποµπός (β) (για 
πρόσ.) αυτός που έχει την ικανότητα και την ευαισθησία να αντιλαµβάνεται 
ιδέες, µηνύµατα κλπ.: οι µεγάλοι ποιητές είναι δέκτες των µηνυµάτων τής 
εποχής τους 2. ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή ή διάταξη κατάλληλη για να λαµβάνει 
σήµατα µέσω ραδιοκυµάτων και να τα µετατρέπει στην αρχική ή την 
επιθυµητή µορφή πληροφορίας (ήχο, εικόνα κ.λπ.): ο τηλεοπτικός ~ ΑΝΤ. 
ποµπός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δέχοµαι. o τεχνολ. όρ. αποδίδει το αγγλ. receiver]. 

δεκτικός, -ή, -ό {χωρ. πληθ.} (λόγ.) (+γεν.) αυτός που µπορεί να δεχθεί ή να 
γίνει δεκτός, που δεν αποκλείει (κάτι): ~ νους ! ψυχή (ευαίσθητη σε µηνύµατα 
και ιδέες) || γενικά, είναι ~ νέων απόψεων και τάσεων ΣΥΝ. επιδεκτικός ΑΝΤ. 
ανεπίδεκτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δέκτης]. 

δεκτικότητα (η) [1786] {χωρ. πληθ.} η τάση ή η ετοιµότητα αποδοχής 
(στοιχείων) χωρίς απόρριψη ή αποδοκιµασία: απαιτείται ~ εκ µέρους των 
πολιτών, για να περάσουν τα νέα µέτρα. 

δεκτός, -ή, -ό κ. (λαϊκότ.) δεχτός 1. αυτός που τον δέχεται κανείς, που δεν 
απορρίπτεται: η πρόταση | άποψη | αίτηση | παραίτηση | προσφορά έγινε ~ || η 
διοίκηση έκανε δεκτό το αίτηµα των εργαζοµένων ΣΥΝ. αποδεκτός, 
ευπρόσδεκτος ΑΝΤ. απαράδεκτος, απορριπτέος 2. (ει-δικότ.) (για πρόσ.) αυτός 
τον οποίο δέχεται σε ακρόαση προϊστάµενη αρχή: η αντιπροσωπία | επιτροπή 
θα γίνει ~ από τον πρωθυπουργό 3. δεκτή (η) ως ένδειξη σε συναλλαγµατικές, 
που τοποθετείται στο τέλος τού κειµένου και πάνω από την υπογραφή τού 
αποδέκτη 4. ως καταφατική απάντηση για κάτι που έγινε αποδεκτό: -
Προτείνω, λοιπόν, την αλλαγή στο σύστηµα επιλογής προσωπικού. -∆εκτόν! 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δέχοµαι]. 

δελεάζω ρ. µετβ. {δελέασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (µτφ.) παρασύρω µε 
ελκυστικά µέσα: τα χρήµατα τον δελέασαν και τελικά υποχώρησε στις 
προτάσεις τους || ~ κάποιον µε υποσχέσεις ΣΥΝ. σαγηνεύω, πλανεύω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < δέλεαρ]. 
δέλεαρ (το) {δελέατος· συνήθ. µόνο σε ονοµ. κ. αιτ. εν.} θελκτικό µέσο µε το 

οποίο παρασύρεται κανείς: η προοπτική τού εύκολου κέρδους αποτέλεσε το ~ 
για την προσέλκυση πολλών µικροεπενδυτών στο χρηµατιστήριο ΣΥΝ. 
θέλγητρο, δόλωµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (γεν. δελέα-τος) < *δέλεΡαρ < θ. *δελεΕ-, αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
I.E. *gwel- «καταπίνω», πβ. λατ. gula «λάρυγγας», ισπ. gula «λαιµαργία», 
γερµ. Kehle «λάρυγγας», ρωσ. glot «γουλιά» κ.ά. Η σύνδεση µε το ουσ. δόλος 
οφείλεται σε παρετυµολογία]. 

δελεασµός (ο) [αρχ.] ο επηρεασµός (κάποιου) µε ελκυστικά µέσα: ο ~ των 
ψηφοφόρων µε υποσχέσεις ΣΥΝ. σαγήνευση. 

δελεαστικός, -ή, -ό [µτγν.] ικανός ή κατάλληλος να παρασύρει και να εξαπατά: 
~ πρόταση | υπόσχεση | όρος | προσφορά ΣΥΝ. ελκυστικός, θελκτικός, 
γοητευτικός, σαγηνευτικός, πλάνος ΑΝΤ. αποκρουστικός, απωθητικός. — 
δελεαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., δελεαστικότη-τα (η) [1894]. 

δελής (ο) → ντελής 
δέλτα (το) {άκλ.} ∆, δ 1. το τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 2. 

(συνεκδ.) καθετί που έχει το σχήµα κεφαλαίου δέλτα, δηλ. ισόπλευρου ή 
ισοσκελούς τριγώνου 3. έκταση γης στις εκβολές ποταµού, που σχηµατίζει 
τρίγωνο: το ~ τού Νείλου (βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εβρ. dalet | délet 
«θύρα»]. 

δελτάριο (το) {δελταρί-ου | -ων) µικρό λεπτό έντυπο που αποστέλλεται συνήθ. 
χωρίς ταχυδροµικό φάκελο: ταχυδροµικό | επιστολικό ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
δελτάριον, υποκ. τού αρχ. δέλτος, βλ. κ. δελτίο]. 

δελτίο (το) 1. (γενικά) έντυπο που παρέχει οδηγίες ή πληροφορίες για ορισµένο 
σκοπό: ενηµερωτικό ~ 2. (α) συνοπτική έκθεση που προορίζεται για 
ανακοίνωση: µετεωρολογικό ~ || ~ καιρού | ειδήσεων | Τύπου (β) (ειδικότ.) η 
τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκποµπή στην οποία µεταδίδονται ειδήσεις ή 
ειδικές πληροφορίες: το κεντρικό ~ ειδήσεων τού σταθµού || σύντοµο ~ 
ειδήσεων || η µετάδοση τού ~ καιρού | τού µετεωρολογικού ~ ΦΡ. δελτία των 
οχτώ | των εννιά οι κύριες βραδινές εκποµπές ειδήσεων στην τηλεόραση 3. 
τίτλος άρθρων εφηµερίδας ή περιοδικού που πραγµατεύεται ειδικό θέµα: 
οικονοµικό | εµπορικό ~ 4. περιοδικό ή εφηµερίδα που εκδίδεται από 
σωµατείο ή σύλλογο και πραγµατεύεται ειδικό θέµα: ~ Εκπαιδευτικού Οµίλου 
5. (α) (γενικά) ορθογώνια διαγραµµισµένη κάρτα ή ειδικά κοµµένο λευκό 
χαρτί, στο οποίο καταγράφονται πληροφορίες (β) (ειδικότ.) ειδικό έντυπο το 
οποίο πιστοποιεί κάτι: η έκδοση δελτίου εγγραφής τού αθλητή στην οµοσπονδία 
|| το ~ και το συµβόλαιο τού παίκτη είναι έτοιµα || ~ αστυνοµικής ταυτότητας- 
ΦΡ. (α) δελτίο τροφίµων | βενζίνης ειδική κάρτα που επιτρέπει στον κάτοχο να 
αγοράζει αγαθά που δεν πωλούνται ελεύθερα στην αγορά ή βρίσκονται σε 
έλλειψη (β) (µτφ.) µε το δελτίο µε φειδώ, πολύ µετρηµένα: τους έδιναν ψωµί ~ 
(γ) δελτίο εισόδου το εισιτήριο (δ) δελτίο εξόδου το εξιτήριο (ε) δελτίο 
παροχής υπηρεσιών (συντοµ. ∆.Π.Υ.) µπλοκ µε σφραγισµένα στελέχη τα 
οποία συµπληρώνει και κόβει όποιος παρέχει υπηρεσίες (ελεύθερος 
επαγγελµατίας)· (συνεκδ.) το στέλεχος που κόβεται από το µπλοκ: πληρώνεται 
µε -1| εκδίδει | κόβει ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δελτίον, υποκ. τού δέλτος «πίνακας για γράψιµο», αβεβ. 
ετύµου. Η σύνδεση µε το ρ. δαιδάλλω «επεξεργάζοµαι µε τέχνη» (βλ. λ. 
δαίδαλος) σε συσχετισµό µε το λατ. dolo «πελεκώ, κόβω» δεν ικανοποιεί 
σηµασιολογικώς, αν λάβουµε υπ' όψιν ότι οι οµόρρ. γερµ. λ. σηµαίνουν 
«σκηνή», πβ. αρχ. γερµ. zeit, αρχ. αγγλ. teld κ.ά. Πιθανότερη φαίνεται η 
άποψη ότι η λ. (όπως και το γράµµα δέλτα τού αλφαβήτου) είναι σηµιτικό 
δάνειο από εβρ. délet «θύρα», αλλά και «πινακίδα» (πβ. φοιν. dit). Ορισµένες 
σύγχρονες σηµ. αποδίδουν το γαλλ. bulletin]. 

δελτιογράφηση (η) [1883] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η καταγραφή 
βιβλίων ή άλλου υλικού σε δελτία ΣΥΝ. αποδελτίωση. 

δελτιογράφος (ο) [1878] 1. αυτός που καταγράφει υλικό σε δελτία 
2. (ειδικότ.) υπάλληλος τής Βουλής που συντάσσει το περιληπτικό 
δελτίο των πρακτικών της, το οποίο διανέµεται στον Τύπο. 

δελτιοθήκη (η) {δελτιοθηκών} ειδική θήκη για τη φύλαξη δελτίων. 
δελτοειδής (ο) {δελτοειδ-ούς | -είς} ΑΝΑΤ. µυς τής περιοχής τού ώµου που έχει 

σχήµα δέλτα. [ΕΤΥΜ. µτγν. (πρωτοαπαντά στον γιατρό Γαληνό) < δέλτα + -
ειδής]. 

δέλτος (η) γραπτό µνηµείο µε ιστορική αξία: οι χρυσές ~ τής ιστορίας || µυστικαί 
ή ιεραί ~ (κώδικες που χρησιµοποιούσε η Εκκλησία) || οι δώδεκα ~ τής 
ρωµαϊκής νοµοθεσίας (η δωδεκάδελτος, βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. δελτίο]. 

δελφινάριο (το) {δελφιναρί-ου | -ων} χώρος ειδικά διαµορφωµένος που 
περιλαµβάνει δεξαµενή για επιδείξεις εκπαιδευµένων δελφινιών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Delphinarium, άσχετο από το µτγν. 
δελφινάριον«µικρό δελφίνι»]. 

δέλφινας (ο) [µεσν.] µεγαλόσωµο αρσενικό δελφίνι. 
δελφίνι (το) {δελφιν-ιού | -ιών} 1. µεγαλόσωµο και ογκώδες θαλάσσιο κήτος, 

που θεωρείται από τα εξυπνότερα θηλαστικά (λόγω τής ανάπτυξης τού 
εγκεφάλου του) και χαρακτηρίζεται από φιλικότητα προς τον άνθρωπο- έχει 
σώµα σχήµατος που του επιτρέπει να κολυµπά εξαιρετικά γρήγορα, ισχυρά 
πτερύγια στον θώρακα, στενό µέτωπο και µυτερό ρύγχος 2. (συνεκδ.) 
διακοσµητικό µοτίβο (ζωγραφικό, γλυπτό, εγχάρακτο κ.λπ.) που παριστάνει 
το δελφίνι ή κεφαλή δελφινιού 
3. (µτφ.) αυτός που κολυµπά γρήγορα και µε χάρη · ΦΡ. ιπτάµενο 
δελφίνι βλ. λ. ιπτάµενος, υδροπτέρυγο. — (υποκ.) δελφινάκι (το), 
δελφινοειδής, -ής, -ές [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. δελφίν, -Γνος < αρχ. δελφίς (ίσως αρχική σηµ. «γουρουνάκι 
τής θάλασσας»), που συνδ. µε το ουσ. δέλφαξ «γουρουνάκι», πιθ. εξαιτίας τής 
µορφής του. Τόσο το δελφίν όσο και το δέλφαξ ανάγονται στο ουσ. δελφυς (-
ύος), το οποίο προσδιορίζει κάθε νεογέννη- 



δελφίνος 461 δέντρο 
 

το ζώο, αλλά και γενικά τη «µήτρα» (βλ. κ. λ. αδελφός)]. 
δελφίνος (ο) 1. (παλαιότ.) (α) ηγεµόνας παλαιάς γαλλικής επαρχίας 

(δελφινάτου) (β) (από τον 14ο αι.) ο διάδοχος τού γαλλικού θρόνου 2. 
(συνήθ.) κάθε επίδοξος διάδοχος ή διεκδικητής ανώτερων πολιτικών 
ή άλλων αξιωµάτων: πόλεµος δελφίνων για τη διαδοχή στο κόµµα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. dauphin (< λατ. delphinus < µτγν. δελφίν «δελ-
φίνι»). Τον τίτλο τού δελφίνου απέδιδαν στους διαδόχους τού γαλλ. 
θρόνου από το 1350 ώς το 1830. Η ιστορία τού τίτλου αρχίζει από τον 
12ο αι., όταν ένας φεουδάρχης χρησιµοποίησε το δελφίνι ως σύµβο-
λο τής εξουσίας του στην περιοχή του, η οποία ονοµάστηκε δελφι-
νάτο (γαλλ. Dauphiné). Όταν ο Κάρολος Ε' τής Γαλλίας, ηγεµόνας 
εκείνης τής περιοχής, ανακηρύχθηκε βασιλιάς το 1364, παραχώρησε 
στον γυιο και διάδοχο του το δελφινάτο του, δίνοντας του συγχρόνως 
την ονοµασία δελφίνος, η οποία επικράτησε έκτοτε σε όλους τους 
διαδόχους]. 

∆ελφοί (οι) πόλη τής Κ. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Φωκίδας, στη 
Ν∆. πλευρά τού Παρνασσού- κατά την αρχαιότητα σηµαντικότατο 
πολιτικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο, ονοµάστηκαν «οµφα-
λός τής Γης» και απετέλεσαν την έδρα περίφηµου µαντείου τού 
Απόλλωνα: το µαντείο των ~. — δελφικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. τοπωνύµιο. Υποστηρίζεται βάσιµα ότι η περιοχή ονοµαζόταν 
αρχικώς *∆ελφυς «µήτρα, κοιλιά» (πιθ. λόγω τού σχήµατος της ή 
επειδή εκεί λατρευόταν κατά τη µυκηναϊκή εποχή η µητέρα-θεά Γη), 
οπότε η λ. ∆ελφοί (< *∆ελφΕοί) θα προσδιόριζε αρχικά τους κα-
τοίκους τής περιοχής]. 

∆ελχί (το) {λόγ. ∆ελχίου} η πρωτεύουσα τής Ινδίας. [ΕΤΥΜ; < αγγλ. 
(New) Delhi (οπτικό δάνειο) < χίντι Delhi «κατώφλι», πιθ. λόγω τής 
θέσεως του µεταξύ των ποταµών Ινδού και Γάγγη]. 

δέµα (το) (δέµ-ατος | -ατα, -άτων} αντικείµενο ή σύνολο αντικειµένων 
συσκευασµένων και δεµένων µε κορδέλα, σχοινί κ.λπ. έτσι, ώστε να 
αποτελούν ενιαίο σύνολο: ανοίγω | ξετυλίγω ~ || πολύτιµο | πρόχειρο 
| ταχυδροµικό ~ || συσκευάζω σε ~ ΣΥΝ. πακέτο. — (υποκ.) δεµατάκι 
(το), (µεγεθ.) δεµατάρα (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δέω | δώ «δένω», πβ. 
κ. ρέω - ρεύµα]. 

δέµας (το) (αρχαιοπρ.) η εξωτερική µορφή τού ανθρώπου, το σώµα 
και κυρ. το παράστηµα και το ανάστηµα του- µόνο στη ΦΡ. µικρός το 
δέµας (Οµήρ. ίλ. Ε 801: Τυδεύς τοι µικρός µεν έην δέµας, άλλα µα-
χητής) µικρόσωµος άνθρωπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. [ΕΤΥΜ; αρχ. < 
*dema-s, µεταπτωτ. βαθµ. I.E. δισύλλ. *demä- «χτίζω -κατοικία», πβ. 
γοτθ. timrjan «κατασκευάζω (συνήθ. µε ξύλο)», αγγλ. timber 
«ξυλεία», γερµ. Zimmer «δωµάτιο», zimmern «ξυλουργώ» κ.ά. Οµόρρ. 
αρχ. δέµ-ω «χτίζω», δώ-µα, δόµ-ος, νεό-δµη-τος κ.ά.]. 

δεµατάς (ο) {δεµατάδες} (λαϊκ.) εργάτης ειδικευµένος στο δέσιµο 
των αποξηραµµένων φύλλων καπνού. 

δεµάτι (το) {δεµατ-ιού | -ιών} σύνολο από διάφορα πράγµατα (ξύλα, 
στάχυα κ.λπ.) σφιχτά δεµένα µεταξύ τους ΣΥΝ. δέµα, δέσµη, µάτσο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. δεµάτιον, υποκ. τού δέµα]. 

δεµατιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] (δεµάτιασ-α, -τηκα, -µένος} κάνω δεµά-
τια, συσκευάζω σε δεµάτια ή δέµατα: ~ χόρτα | ξύλα | στάχυα. — δε-
µάτιασµα (το). 

∆.Ε.Μ.∆. (η) ∆ιεύθυνση Εποπτικών Μέσων ∆ιδασκαλίας. 
δεν αρνητ. µόρ. 1. (πριν από ρηµατικούς τύπους σε οριστική) χρησι-

µοποιώντας την άρνηση δεν ο οµιλητής δεσµεύεται ότι είναι αλήθεια 
γι' αυτόν ότι δεν ισχύει (δεν συµβαίνει, δεν γίνεται, δεν υπάρχει 
κ.λπ.) αυτό που λέγεται στην πρόταση: ο Μιχάλης ~ είναι ανόητος, εί-
ναι έξυπνος || ~ παίρνω ποτέ ταξί || ~ έφαγε ακόµη || ~ είδα τίποτε 2. 
(σε απλή παράθεση δύο προτάσεων µε το ίδιο ρήµα, από τις οποίες η 
πρώτη είναι καταφατική και η δεύτερη αποφατική) σηµαίνει: (α) µε 
µεγάλη δυσκολία, µόλις και µετά βίας (γίνεται αυτό που δηλώνει το 
ρήµα): βγάζει ~ βγάζει τη νύχτα ο θείος του || περνούσε ~ περνούσε 
µέσα από τη στενή πόρτα! (β) είτε το ένα είτε το άλλο (σε σχέση διά-
ζευξης που υποκρύπτει ωστόσο ισχυρή εναντίωση): µπορώ ~ µπορώ, 
πρέπει να πάω! (δηλ. σε οποιαδήποτε περίπτωση, πρέπει να πάω) || θέ-
λω ~ θέλω, θα αποδεχθώ την πρόταση τους 3. (καθηµ.) (µπροστά από 
τις ρηµατικές φρ. λέ(γ)ω, κάθοµαι κ.ά. στην αρχή τού λόγου) για τον 
σχηµατισµό ερωτηµατικών φράσεων που δηλώνουν παραίνεση, προ-
τροπή, παράκληση κ.ά.: ~ µου λες, τι έγινε χθες; (δηλ. πες µου, τι έγινε 
χθες) || ~ κάθεσαι; (δηλ. κάθισε, σε παρακαλώ) 4. (ως στοιχείο τού 
προφορικού λόγου) αµ' δε (βλ. λ. αµ) 5. (σε ρητορικές ερωτήσεις) για 
επιβεβαίωση όσων λέµε: θα έρθετε µαζί µας, έτσι ~ είναι; || ~ σου το 
'λεγα ότι θα γίνουν έτσι τα πράγµατα; || ακριβό ~ είναι; (είναι ακριβό) 
6. (σε σχήµα λιτότητας) για τη δήλωση θετικής έννοιας µέσω τής 
αρνήσεως τής αντίθετης της ή για την αναίρεση µιας ήδη αρνητικής 
έννοιας: ~ είναι ανόητος να πιστέψει ότι µπορεί να συµβαίνουν τέτοια 
πράγµατα (είναι αρκετά έξυπνος να καταλάβει ότι δεν µπορεί να 
συµβαίνουν...) || ~ είναι καθόλου µικρό πράγµα να πετύχεις σε µια 
τέτοια σχολή (είναι σπουδαίο πράγµα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρνηση. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. ουδέν (ουδ. τού ουδείς, βλ.λ.), που χρησιµοποιήθηκε ως 
αρνητικό µόριο]. 

δεν - δε. Στην παραδοσιακή - σχολική γραµµατική, ακολουθώ-
ντας κυρίως µια φωνητική διαφοροποίηση που υπάρχει στην εκ-
φώνηση τού δεν, γίνεται διάκριση δύο τύπων: (α) δεν µπροστά από 
λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν ή από άηχο κλειστό | «στιγµι-
αίο» σύµφωνο (κ, π, τ) ή από άηχο προστριβές σύµφωνο (τσ) ή από 
τα συµφωνικά συµπλέγµατα ξ (= κσ) και ψ(= πσ): δεν αγαπάει -
δεν έρχεται, δεν καταλαβαίνει - δεν πεινάει - δεν τρώει, δεν τσί-
µπησε, δεν ξέρει - δεν ψήσαµε (β) δε σε όλες τις άλλες περιπτώ-
σεις: δε γελάει - δε βλέπει - δε δίνει - δε µιλάει - δε νοείται - δε 
χρησιµοποιεί - δε φεύγει - δε θέλει - δε λέει - δε ρέει - δε συµ- 

βαίνει - δε ζητάει. Στις περιπτώσεις δε µπαίνει - δε ντύνεται - δε 
γκρινιάζει, δηλ. µπροστά από τα ηχηρά κλειστά µπ, ντ, γκ, η σχο-
λική γραµµατική υπαγορεύει τη χρήση τού -ν: δεν µπαίνει - δεν 
ντύνεται - δεν γκρινιάζει, αντίθετα προς τα φωνητικώς ισχύοντα 
στις περιπτώσεις αυτές. 
Στο παρόν» λεξικό ακολουθείται µια τάση που υπάρχει στον γρα-
πτό λόγο από πολλούς χρήστες τής Ελληνικής, να διατηρείται το -
ν τού δεν σε όλες τις περιπτώσεις, ασχέτως δηλ. περιβάλλοντος 
(τού τι σύµφωνο ακολουθεί). Γράφουµε δηλ. πάντοτε δεν: δεν γε-
λάει, δεν βλέπει, δεν θέλει, δεν χρησιµοποιεί, δεν φεύγει, δεν λέει, 
δεν συµβαίνει, δεν ζητάει κ.λπ. Έτσι ξεπερνιέται η δυσκολία να 
γνωρίζει κανείς (πράγµα που δεν συµβαίνει µε τον απλό χρήστη 
τής γλώσσας) µπροστά από ποια σύµφωνα θα πρέπει να παραλεί-
πει το -ν! Παράλληλα, ανταποκρίνεται κανείς σε µια γενικότερη 
φωνητική τάση πολλών οµιλητών να προφέρουν (περισσότερο ή λι-
γότερο ευκρινώς) το -ν και στα «απαγορευµένα» περιβάλλοντα. 
Επίσης, µπορεί να αξιοποιήσει ακώλυτα στην επικοινωνία του τον 
σύνδεσµο δε ([...] ∆εν βλάπτει δε να υποστηρίζει κανείς ότι...) και 
να στοιχίσει προς την ανάλογη διατήρηση τού -ν στο άρθρο (τον), 
στην αντωνυµία (τον) και στον δείκτη σαν. 

δένδρο (το) -> δέντρο 
δενδρόβιος, -ος, -ο [1889] (για ζώα) αυτός που ζει πάνω στα δέντρα. 
δενδρογαλή (η) → δεντρογαλιά 
δενδροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {δενδροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 

αυτός που µοιάζει µε δέντρο κατά το σχήµα και τη µορφή ΣΥΝ. δεν-
δρώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δενδροκαλλιέργεια (η) {δενδροκαλλιεργειών} η συστηµατική καλ-
λιέργεια δέντρων (κυρ. οπωροφόρων) για εµπορικούς σκοπούς ΣΥΝ. 
δενδροκοµία. — δενδροκαλλιεργητής (ο). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. arboriculture]. 

δενδροκοµείο (το) [1843] έκταση γης, όπου καλλιεργούνται συστη-
µατικά και µε επιστηµονικές προδιαγραφές δέντρα που προορίζονται 
για µεταφύτευση. 

δενδροκοµία (η) {χωρ. πληθ.} BOT. κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
τη µελέτη, την επιστηµονική έρευνα και καλλιέργεια καρποφόρων 
και καλλωπιστικών δέντρων και θάµνων. — δενδροκόµος (ο/η) 
[µτγν.], δενδροκοµικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δενδροκόµος < δένδρον + -κόµος < κοµώ «φοντίζω, πε-
ριποιούµαι»]. 

δενδρολίβανο [µτγν.] κ. δεντρολίβανο (το) είδος αρωµατικού, 
θαµνώδους φυτού που χρησιµοποιείται στη µαγειρική και τη φαρµα-
κευτική. 

δενδροστοιχία [1833] κ. δεντροστοιχία (η) {δενδροστοιχιών} απλή ή 
διπλή σειρά δέντρων κατά µήκος ενός δρόµου, στο άκρο κήπου, 
γύρω από πλατεία κ.λπ. για προστασία από τον άνεµο, τον ήλιο ή/και 
για διακόσµηση ΣΥΝ. αλέα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ. < δέντρο + -
στοιχία < στοίχος «σειρά, παράταξη», απόδ. τού γαλλ. allée. Βλ. κ. 
αλέα.]. 

δενδροτοµώ ρ. µετβ. {δενδροτοµείς... | δενδροτόµ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα} κόβω δέντρα.    — δενδροτόµηση [1895] κ. δενδροτοµία (η) 
[µτγν.], δενδροτόµος (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δενδροτοµώ (-έω) < 
δένδρον + -τοµώ (< τέµνω)]. 

δενδροφυτεία [1836] κ. δεντροφυτεία (η) {δενδροφυτειών} φυτεία 
δέντρων, τόπος φυτεµένος µε (νεαρά κυρ.) δέντρα. 

δενδροφυτεόω [1833] κ. δεντροφυτεύω ρ. µετβ. {δενδροφύτευ-σα, -
θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} φυτεύω µε δέντρα. — δενδροφύ-τευση 
[1884] κ. δεντροφύτευση (η). 

δενδρόφυτος [µτγν.] κ. δεντρόφυτος, -η, -ο αυτός που έχει πολλά 
δέντρα, φυτεµένος µε δέντρα: ~ τόπος | περιοχή ΣΥΝ. κατάφυτος, 
δασώδης ANT. άδεντρος, (µτφ.) γυµνός, φαλακρός. 

δενδρύλλιο (το) [1835] {δενδρυλλί-ου | -ων} (λόγ.) µικρό δέντρο. 
[ΕΤΥΜ. < δένδρο + υποκ. επίθηµα -ύλλιο, πβ. κ. αλσ-ύλλιο]. 

δενδρώδης, -ης, -ες [αρχ.] {δενδρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που περιέχει πολλά δέντρα, γεµάτος δέντρα: ~ περιοχή ΣΥΝ. δενδρό-
φυτος, δασώδης ANT. άδεντρος, γυµνός, ψιλός 2. αυτός που έχει το 
σχήµα και τη µορφή δέντρου: ~ τριανταφυλλιά ΣΥΝ. δενδροειδής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δεντρί (το) {δεντρ-ιού | χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) το δέντρο. 
[ΕΤΥΜ. < υ,τγν. δενδρίον, υποκ. τού αρχ. δένδρον]. 

δεντρικός, -ή, -ό κ. δενδρικός [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα 
δέντρα ή προέρχεται από αυτά 2. (λαϊκ.) δεντρικά (τα) τα δέντρα 
αγροκτήµατος (κατ' αντιδιαστολή λ.χ. προς τα λαχανικά). Επίσης 
δένδρινος, -η, -ο [µτγν.] κ. δέντρινος (σηµ. 1). 

δέντρο κ. δένδρο (το) 1. κάθε πολυετές, ξυλώδες φυτό, µεγάλου συ-
νήθ. µεγέθους, που έχει κύριο, σταθερό και αυτοστηριζόµενο κορµό, 
ο οποίος διακλαδίζεται αρκετά ψηλά επάνω από το έδαφος: οπωρο-
φόρο | διακοσµητικό | αιωνόβιο | γέρικο | θεόρατο | καταπράσινο | ξερό | 
αειθαλές (διατηρεί τα φύλλα του όλες τις εποχές) | φυλλοβόλο (ρίχνει 
τα φύλα του ορισµένες εποχές) ~ || συστάδα δέντρων || «τα δέντρα 
πεθαίνουν όρθια» (τίτλος θεατρικού έργου τού Α. Κασόνα)· ΦΡ. (α) 
χριστουγεννιάτικο δέντρο φυσικό ή τεχνητό έλατο ή κλαδί ελάτου 
στολισµένο µε διακοσµητικά αντικείµενα, πολύχρωµα φωτάκια και 
δώρα, που τοποθετείται στο σπίτι ή και σε δηµόσιους χώρους κατά 
την περίοδο των Χριστουγέννων (β) δένδρο τής γνώσεως (τού καλού 
και τού κακού) (i) το δέντρο που αναφέρεται στην Π.∆., στη Γένεση 
(κεφ. 2 και 3), από τους απαγορευµένους από τον Θεό καρπούς τού 
οποίου έφαγαν οι Πρωτόπλαστοι µε αποτέλεσµα να εκδιωχθούν από 
τον Παράδεισο (ii) (µτφ.) η ίδια η γνώση 2. (συνεκδ.) κάθε σχηµατική 
παράσταση που παριστάνει φυτό µε κορµό και κλαδιά: τα 
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παιδιά ζωγραφίζουν µε πράσινα κραγιόνια δέντρα- ΦΡ. (α) γενεαλο-
γικό δέντρο βλ. λ. γενεαλογικός (β) οικογενειακό δέντρο το γενεα-
λογικό δέντρο, αλλά και γενικότ. οποιαδήποτε παράθεση και απα-
ρίθµηση των προγόνων µιας οικογένειας (γ) ΓΛΩΣΣ. δέντρο, το διά-
Υραµα η σχηµατική παράσταση τής δοµής µιας πρότασης µε τη µορ-
φή δέντρου (κόµβων και διακλαδώσεων | κλάδων), ώστε να δηλώνεται 
παραστατικά η συνάρτηση και οι σχέσεις εξαρτήσεως των (συ-
ντακτικών) συστατικών τής πρότασης, η φραστική δοµή της (βλ. λ. 
φραστικός) 3. (+ γεν. αφηρ. έννοιας) το περ^χόµενο τής έννοιας θε-
ωρούµενο ως δέντρο που για να ριζώσει και να ευδοκιµήσει χρειά-
ζεται φροντίδα κ.λπ.: το ~ τής ειρήνης (η ειρήνη) || το ~ τής ευτυχίας 
(η ευτυχία) || στον τόπο µας δεν ευδοκίµησε ακόµη το ~ τής οµόνοιας! 
— (υποκ.) δεντράκι κ. (λόγ.) δενδρύλλιο (το) [1835] (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. δένδρον< δένδρεον< *δέρ-δρεΡ-ον (µε εκφραστικό ανα-
διπλασιασµό και ανοµοίωση τού πρώτου -ρ- σε -ν-) < I.E. *drew- | 
*derw- «ξύλο», πβ. σανσκρ. drumâlj, αγγλ. tree, γερµ. Teer «πίσσα», 
αγγλ. true «αληθινός» (αρχικώς «σταθερός, πιστός»), γερµ. treu «αξιό-
πιστος» κ.ά. Οµόρρ. δρΰ-ς (βλ.λ.), δόρυ. Το οικογενειακό δέντρο απο-
δίδει το αγγλ. family tree, το δε γενεαλογικό δέντρο αποδίδει το γαλλ. 
arbre généalogique]. 

δεντρογαλιά (η) φίδι χωρίς δηλητήριο, που αναρριχάται στα δέντρα. 
Επίσης δενδρογαλή. [ΕΤΥΜ.< δενδρογαλή < δένδρο + γαλή «γάτα»]. 

δεντρόκηπος (ο) κήπος µε οπωροφόρα κυρ. δέντρα ΣΥΝ. περιβόλι. 
δεντρολίβανο, (το) → δενδρολίβανο 
δεντροστοιχία (η) → δενδροστοιχία 
δεντροφυτεια (η) → δενδροφυτεία 
δεντροφυτεύω ρ. → δενδροφυτεύω 
δεντρόφυτος (ο) → δενδρόφυτος 
δεντρωνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δέντρω-σα, -θηκα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) 
φυτεύω δέντρα, καλύπτω µε δέντρα (µια περιοχή): ο δήµος προτίθεται 
να δεντρώσει τις καµένες πλαγιές ΣΥΝ. δενδροφυτεύω, (αναδασώνω 
♦ (αµετβ.) 2. (για εδάφη, τοποθεσίες κ.λπ.) καλύπτοµαι από δέντρα, 
είµαι γεµάτος δέντρα: λίγα χρόνια µετά τη φωτιά δέντρωσαν πάλι τα 
βουνά και τα φαράγγια 3. (ειδικότ. για φυτά) µεγαλώνω όπως το 
δέντρο, αναπτύσσοµαι σε µέγεθος και ύψος δέντρου: δε-ντρώσανε 
οι βουκαµβίλιες και ξεπέρασαν τον φράχτη. — δέντρωµα (το) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δενδρώ (-όω) < αρχ. δένδρον]. 

δένω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έδεσα, δέθηκα, δεµένος} ♦ (µετβ.) 1. περιβάλ-
λω (κάποιον/κάτι) µε σχοινί, λουρί, αλυσίδα κ.τ.ό. (για να τον/το συ-
γκρατήσω ή να τον/το ακινητοποιήσω): ~ κάποιον από τον λαιµό | µε 
αλυσίδες | γύρω-γύρω | πισώπλατα | πισθάγκωνα | σφιχτά | χαλαρά 
ΑΝΤ. ξεδένω, λύνω· ΦΡ. (α) λύνω και δένω βλ. λ. λύνω (β) δένω (κάτι) 
κόµπο θεωρώ (κάτι) δεδοµένο, σίγουρο: µην το δέσεις κόµπο- δεν εί-
ναι σίγουρο ότι θα έρθω (γ) δέσε το κόµπο | δέσε κόµπο (ενν. στο µα-
ντήλι σου) προσπάθησε να µην ξεχάσεις κάτι, λ.χ. βάζοντας σηµάδι: 
~ να το θυµηθείς οπωσδήποτε (δ) (µτφ.) δένω τα χέρια (κάποιου) πε-
ριορίζω ή εµποδίζω τις ενέργειες κάποιου: µας έχουν δέσει τα χέρια-
δεν µπορούµε τίποτε να κάνουµε χωρίς την έγκριση τους ΣΥΝ. αχρη-
στεύω (ε) δένω κόµπο την καρδιά µου παραµερίζω τα αισθήµατα 
µου, προκειµένου να αποφασίσω ή να πράξω κάτι δυσάρεστο, αλλά 
απαραίτητο ΣΥΝ. κάνω πέτρα την καρδιά µου 2. στερεώνω αντικεί-
µενο µε σχοινί, ταινία, κλωστή, σύρµα κ.λπ. έτσι, ώστε να σχηµατι-
στεί πακέτο: δέσε καλά τους µπόγους µε τα ρούχα ΣΥΝ. συσκευάζω, 
δεµατιάζω, πακετάρω ΑΝΤ. ανοίγω, αποσυσκευάζω, ξεπακετάρω 3. 
(µτφ. για χέρια) τα ενώνω µεταξύ τους σφιχτά: έδεσε τα χέρια του 
πάνω στο στήθος και προσευχήθηκε ΣΥΝ. σταυρώνω ΑΝΤ. λύνω, ξε-
σταυρώνω· ΦΡ. δένω τα χέρια παραιτούµαι από προσπάθεια: µη δέ-
νεις τα χέρια- κινήσου αν θες να βρεις το δίκιο σου! ΣΥΝ. σηκώνω τα 
χέρια 4. προσαρµόζω (κάτι) σε σταθερό και ακίνητο σηµείο και (το) 
στερεώνω εκεί: ~ τον γάιδαρο στο δέντρο || ~ τη βάρκα στον µόλο ΣΥΝ. 
προσδένω ΑΝΤ. λύνω· ΦΡ. δένω τον γάιδαρο µου βλ. λ. γάιδαρος 5. 
(σπάν.-µτφ.) τοποθετώ σε κάποιον δεσµά: συνέλαβαν τους λαθρεµπό-
ρους και τους δέσανε ΑΝΤ. ελευθερώνω 6. τυλίγω µε ειδικές κινήσεις 
τα άκρα µακρόστενου και εύκαµπτου πράγµατος, έτσι ώστε να σχη-
µατίσω κόµπο: ~ τα κορδόνια | τη γραβάτα ΑΝΤ. λύνω 7. (για τραύ-
µατα, κατάγµατα κ.λπ.) περιτυλίγω µε επίδεσµο για προστατευτικούς 
ή θεραπευτικούς σκοπούς: δέσαµε πρόχειρα τις πληγές του και φρο-
ντίσαµε να µεταφερθεί αµέσως στο νοσοκοµείο ΣΥΝ. επιδένω, τυλίγω 
• 8. συνδέω τα µέλη συνόλου και τα προσαρµόζω µεταξύ τους έτσι, 
ώστε να σχηµατιστεί ακέραιο το αντικείµενο: ~ µηχανή | βιβλίο ΣΥΝ. 
συναρµολογώ 9. συνταιριάζω πράγµατα, κάνω κάτι να αποκτήσει συ-
νοχή, οµοιογένεια: ο γραφίστας προσπαθούσε να δέσει το σύνολο των 
διαφορετικών εικόνων 10. (για πολύτιµους λίθους, πρώτες ύλες 
κοσµηµάτων κ.λπ.) τοποθετώ σε κόσµηµα, προσαρµόζω στην κατάλ-
ληλη υποδοχή: έδωσα να µου δέσουν το διαµάντι στην καρφίτσα || τα 
σκουλαρίκια µου έχουν ρουµπίνια δεµένα σε λευκόχρυσο ΣΥΝ. στε-
ρεώνω, ενθέτω · 11. εξασφαλίζω δέσµευση ή ρητή υποχρέωση εκ µέ-
ρους προσώπου, ασκώντας νοµική, ηθική, συναισθηµατική κ.λπ. πίε-
ση: ~ µε όρκο | λόγο τιµής | συµβόλαιο | διαθήκη · 12. (µτφ.-λαϊκ.) 
κάνω µάγια σε κάποιον, ώστε να εξαναγκαστεί να κάνει κάτι: τον εί-
χαν δέσει για να µην πάει καλά ο γάµος του ♦ (αµετβ.) 13. (για υγρά 
διαλύµατα ζάχαρης, σάλτσα, ζύµη γλυκών κ.λπ.) γίνοµαι πυκνότερος, 
παχύτερος µε βρασµό, ανατάραξη ή ανάµειξη µε άλλα υλικά: το σι-
ρόπι | το γλυκό | η κρέµα έδεσε ΣΥΝ. πήζω, πυκνώνω ΑΝΤ. αραιώνω, 
νερουλιάζω, (µτφ.) κόβω· ΦΡ. (µτφ.) ήρθε κι έδεσε (θετικά ή αρνητι-
κά) για κάτι που ταιριάζει απόλυτα µε κάτι άλλο τη στιγµή ακριβώς 
που συµβαίνω ή που αποτελεί το στοιχείο που ολοκληρώνω κάτι (θε-
τικό ή αρνητικό): είχα που είχα πρόβληµα οικονοµικό, έφθασε και το 

εκκαθαριστικό τής εφορίας για να πληρώσω φόρο- ~ που λέµε! 14. 
ΝΑΥΤ. (για πλοία ή θαλάσσια σκάφη) (α) τίθεµαι εκτός λατουργίας, 
ακινητοποιούµαι: έχουν δέσει τα καΐκια εδώ και µία βδοµάδα λόγω 
κακοκαιρίας- ΦΡ. τώρα, δέσαµε! για αρνητική εξέλιξη ή για ξαφνικό 
γεγονός που εµποδίζει τα σχέδια κάποιου (β) αράζω στο λιµάνι: µόλις 
έδεσε το καράβι, άνοιξε ο καταπέλτης κι οι τουρίστες ξεχύθηκαν στο 
νησί (γ) παροπλίζοµαι (κυρ. στη µτχ. δεµένος: παροπλισµένος): η 
Ελευσίνα γέµισε από δεµένα καράβια (δ) (µτφ.) εγκαθίσταµαι κάπου 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή για πάντα 15. (για άνθη και φυτά) 
σχηµατίζω καρπό ή µεταβάλλοµαι σε καρπό: έδεσαν τα µήλα | τα 
σταφύλια | οι ελιές 16. (για πρόσ.) αποκτώ σωµατική ωριµότητα: έδεσε 
πια, έχει γίνει ολόκληρος άντρας 17. (µτφ.) αποτελώ ταιριαστό 
συµπλήρωµα ή απαραίτητη προσθήκη: ο χορός δένει µε τον ρυθµό 
τής µουσικής σε µια απόλυτη αρµονία ΣΥΝ. ταιριάζω, αρµόζω, συµ-
φωνώ ΑΝΤ. διαφέρω 18. (µεσοπαθ. δένοµαι) (µτφ.) αποκτώ ψυχικούς 
δεσµούς και εξαρτήσεις προς πρόσωπα, πράγµατα, καταστάσεις, συ-
ναισθήµατα κ.λπ.: έχω δεθεί µαζί σου | µε αυτή την πόλη || ~ µε δε-
σµούς συγγενείας | φιλίας | µε τα δεσµά τού γάµου µε κάποιον ΣΥΝ. 
συνδέω, συνδέοµαι- ΦΡ. µου δένεται η γλώσσα δεν µπορώ να µιλήσω 
(συνήθ. από τρακ, φόβο, άγχος κ.τ.ό.) ΣΥΝ. µου πιάνεται η φωνή. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. (µεταπλασµένος τ. σε -νω) < αρχ. δέω | δώ (από τον αόρ. 
ε-δησα, πβ. έψησα - ψήνω, έσβησα - σβήνω, έστησα - στήνω), < *δέ-
ίω < I.E. *dé «δένω», πβ. σανσκρ. dy-ati «δένω», dä-man «δεσµός, σχοι-
νί», αλβ. duai «δεµάτι». Οµόρρ. δεσµός, δέσµη, ύπό-δηµα (βλ.λ.) κ.ά.]. 

δεξαµενή (η) 1. (α) χώρος για την αποθήκευση νερού· µεγάλη τεχνη-
τή υδατοστεγής κατασκευή για την υδροδότηση περιοχών, κτηµάτων 
κ.λπ.: κτιστή | υπόγεια | µεγάλη | βαθιά - (β) κάθε τέτοια κατασκευή 
για την αποθήκευση διαφόρων υγρών ή αερίων: - πετρελαίου | καυ-
σίµων (γ) δοχείο συνήθ. κυλινδρικό µε ανθεκτικά τοιχώµατα για την 
αποθήκευση υγρών ή αερίων ντεπόζιτο: ~ γκαζιού (η φιάλη υγραερί-
ου) 2. (ειδικότ.) ιδιωτική ή δηµόσια εγκατάσταση, ειδικά διαµορφω-
µένη για κολύµπι ή κολυµβητικούς αγώνες ΣΥΝ. πισίνα, κολυµβητήριο • 
3. (α) τεχνική εγκατάσταση ναυπηγείου, ναυστάθµου ή λιµανιού, όπου 
επισκευάζονται, βάφονται ή καθαρίζονται τα πλοία (β) πλωτή δε-
ξαµενή ειδική χαλύβδινη εγκατάσταση που επιπλέει σε νερά λιµένος 
ή ναυπηγείου και διευκολύνει τις εργασίες επισκευής πλοίων (γ) µό-
νιµη δεξαµενή εγκατάσταση από σκυρόδεµα για επισκευές πλοίων 4. 
(α) ο ειδικός χώρος στο κύτος πλοίου, που προορίζεται για αποθήκευ-
ση υγρών καυσίµων (β) (κατ' επέκτ.) κάθε αποθηκευτικός χώρος στο 
εσωτερικό πλοίου 5. (µτφ.) οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί ως πηγή α-
πό όπου αντλείται κάτι: ~ ψηφοφόρων/ οπαδώνι || αντλούµε 
διδάγµατα από τη ~ τής αρχαίας σοφίας- ΦΡ. δεξαµενή σκέψης βλ. λ. 
σκέψη 6. ΑΝΑΤ. σχηµατισµός µεταξύ παρεγκεφαλίδας και νωτιαίου 
µυελού, που φέρει εγκεφαλονωτιαίο υγρό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ουσιαστικοπ. µτχ. τού αορ. ε-δεξάµην (ρ. δέχοµαι), όπου 
διατηρείται ο αρχαιότατος τονισµός στη λήγουσα (αντί τής παραλή-
γουσας, δεξαµενή- πβ. κ. Ορχοµενός αντί τής µτχ. Ερχόµενος)]. 

δεξαµενισµός (ο) {χωρ. πληθ.} είσοδος και παραµονή σκάφους σε 
δεξαµενή ναυπηγείου µε σκοπό την εκτέλεση επισκευής, ελαιοχρω-
µατισµού, ελέγχου κ.λπ. 

δεξαµενόπλοιο (το) φορτηγό πλοίο ειδικά εφοδιασµένο µε µεγάλες 
δεξαµενές για τη µεταφορά υγρού φορτίου (κυρ. πετρελαίου) ΣΥΝ. 
τάνκερ, (λαϊκ.) γκαζάδικο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. tanker]. 

δεξής, -ιά, -ί → δεξιός 
∆εξιά (η) ΠΟΛΙΤ. 1. (α) ο συντηρητικός πολιτικός χώρος τα µέλη τού 

οποίου αποδίδουν προτεραιότητα στη διαφύλαξη τού κύρους τής 
εξουσίας και στο σεβασµό τής ιεραρχίας και τής τάξεως (β) το σύ-
νολο των συντηρητικών πολιτικών κοµµάτων και οι οπαδοί τους: πα-
ράγων | ψηφοφόρος | εφηµερίδα τής ~ ΑΝΤ. Αριστερά 2. άκρα ∆εξιά ο 
ακραίος συντηρητικός πολιτικός χώρος. 
[ΕΤΥΜ. Η λ. ∆εξιά χρησιµοποιήθηκε ως πολιτ. όρος για πρώτη φορά 
στις 11/9/1789, όταν κατά τη διάρκεια τής συνεδρίασης τής Συντα-
κτικής Συνελεύσεως (µετά τη Γαλλική Επανάσταση) οι µοναρχικοί 
κατέλαβαν τα δεξιά ως προς τον πρόεδρο έδρανα, o τ. δεξής είναι 
µεταπλ. τύπος τού αρχ. δεξιός κατά τα επίθ. σε -ύς (π.χ. βαρύς, πλα-
τύς, φαρδύς), πράγµα που υπαγορεύει ως ορθότ. τη γρ. µε -υ- (δεξύς)], 

δεξιά επίρρ. [µεσν.] 1. προς ή από την πλευρά τού δεξιού (βλ.λ.) χε-
ριού: πηγαίνω | στρέφοµαι | κινούµαι | οδηγώ ~ || κλίνω επί ~ ΑΝΤ. 
αριστερά, (λαϊκ.) ζερβά· ΦΡ. δεξιά κι αριστερά προς ή από όλες τις 
κατευθύνσεις ΣΥΝ. παντού · 2. προς κατεύθυνση συντηρητική ως 
προς τα πολιτικά φρονήµατα: κινείται όλο και πιο ~ στις επιλογές 
του · 3. (µτφ.) κατά τρόπο ευνοϊκό και βολικό: δεν θα έχει πάντοτε 
τύχη, δεν θα του έρχονται όλα ~|| ο Θεός να τα φέρει ~ ΣΥΝ. ευνοϊκά, 
βολικά, κατ' ευχήν ΑΝΤ. ανάποδα, στραβά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 

δεξίµι (το) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. δώρο σταλµένο από µακριά, που λαµ-
βάνεται από µακριά 2. δεξίµια (τα) αυτά που δεχόµαστε (βλ. κ. λ. δέ-
ξιµο) ΣΥΝ. δεξίµατα. [ΕΤΥΜ. < δεξ- (πβ. µεσν. δέξιµον, βλ.λ.), ρ. 
δέχοµαι]. 

δέξιµο (το) (λαϊκ.) η διαδικασία υποδοχής οικείου ή φιλικού προσώ-
που που επιστρέφει έπειτα από µακρά απουσία ΣΥΝ. καλωσόρισµα, 
προϋπάντηση, υποδοχή ΑΝΤ. ξεπροβόδισµα, αποποµπή, διώξιµο· ΦΡ. 
(ευχετ.) καλά δεξίµατα µε το καλό να δεχθείτε το πρόσωπο που περι-
µένετε. Επίσης (λαϊκότ.) δεξιµιό 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. δέξιµον, ουδ. τού µτγν. επιθ. δέξιµος < δεξ- (πβ. αόρ. 
εδεξάµην) τού αρχ. ρ. δέχοµαι]. 

δεξιόθεν επίρρ. [µεσν.] (αρχαιοπρ.) από τα δεξιά ΑΝΤ. αριστερόθεν. 
δεξιόπλοκος, -η, -ο [1858] (λόγ. για κάθε είδους νήµα, κλωστή κ.λπ.) 

αυτός που έχει στριφτεί προς τα δεξιά: ~ σχοινί ΑΝΤ. αριστερόπλοκος. 
[ΕΤΥΜ. < δεξιός + -πλόκος < πλέκω]. 



δεξιός 463 δέος 
 

δεξιός, -ά, -ό 1. αυτός που βρίσκεται στο µισό µέρος τού σώµατος, το 
οποίο χωρίζεται µε νοητή γραµµή από το µέρος όπου βρίσκεται η 
καρδιά (δηλ. από το αριστερό): ~ µάτι | αφτί | πόδι | χέρι | πλευρό 
ΑΝΤ. αριστερός- ΦΡ. ΤΟ δεξί χέρι (κάποιου) ο έµπιστος βοηθός ή σύµ-
βουλος κάποιου: ο Τζωρτζ Στεφανόπουλος υπήρξε το ~ τού προέδρου 
Κλίντον 2. δεξιός (ο), δεξιά (η) αυτός που χρησιµοποιώ συστηµατικά 
το δεξί του χέρι πολύ περισσότερο από το αριστερό ΣΥΝ. δεξιόχειρ(ας) 
ΑΝΤ. αριστερός, αριστερόχειρ(ας), (λαϊκ.) ζερβοχέρης 3. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που βρίσκεται κάθε φορά προς την πλευρά τού δεξιού χεριού 
τού παρατηρητή: ~ πεζοδρόµιο | διµοιρία | όχθη | πόρτα | θύρα | τµήµα 
| παράθυρο || ~ ψάλτης | κέρας | πτέρυγα ΑΝΤ. αριστερός 4. δεξί (το) 
(α) το δεξιό χέρι: γράφω µε το ~ || τον χτύπησε µε το ~ (β) το δεξιό 
πόδι- ΦΡ. µπαίνω | ξεκινώ µε το δεξί (ενν. πόδι) για την είσοδο κάποιου 
σε έναν χώρο πατώντας µέσα πρώτα το δεξί του πόδι, κάτι που 
σύµφωνα µε λαϊκή δοξασία θεωρείται καλό σηµάδι, ότι φέρνει γούρι, 
καλή τύχη- (µτφ.) ξεκινώ (κάτι) µε καλούς οιωνούς, έχω καλό ξε-
κίνηµα 5. (αρχαιοπρ.) δεξιά (η) το δεξί χέρι: ασπάζοµαι τη - σας- ΦΡ. 
δεν γνωρίζει η αριστερά του τι ποιεί η δεξιά του βλ. λ. αριστερός 6. 
∆εξιά (η) βλ.λ. 7. αυτός που χαρακτηρίζεται ή εµφορείται από τις θε-
ωρούµενες ως συντηρητικές πολιτικές αρχές και κατά συνέπεια τηρεί 
επιφυλακτική στάση ως προς τις θεωρούµενες ως προοδευτικές 
πολιτικές ιδέες, τις καινοτοµίες, τα ριζοσπαστικά µέτρα κλπ.: ~ πο-
λιτική | κόµµα | νοοτροπία | ψηφοφόρος | νίκη ΣΥΝ. συντηρητικός 
ΑΝΤ. αριστερός. Επίσης (λαϊκ.) δεξής, -ιά, -ί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµφύλιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δεξι-Εός (που απαντά σε µυκ. ανθρωπωνύµιο: de-ki-si-
wo) < I.E. *deks-wo- «δεξιός», πβ. σανσκρ. daksina-, λατ. dexter, ιταλ. 
destro, ισπ. diestro, ιρλ. deas, σερβοκρ. desni κ.ά. Οµόρρ. όπως δεξίω-
σις, δεξιοϋµαι έχουν οδηγήσει στην πιθ. υποθ. ότι το επίθ. δεξιός 
συνδ. ετυµολογικά µε το ρ. δέχοµαι (πβ. αόρ. έδεξάµην). Η λ. δεξιός 
χρησιµοποιήθηκε αρχικώς για να δηλώσει το δεξί χέρι και επειδή αυ-
τό είναι συνήθως πιο δυνατό και επιδέξιο, κατέληξε να εξεικονίζει τη 
θέση ευνοίας τόσο στην αρχ. οιωνοσκοπία όσο και στη γλώσσα τής 
Βίβλου (κατ' αντιδιαστολή προς το αριστερός)]. 

δεξιός: συνώνυµα. Από I.E. ρίζα *deks(i)- σχηµατίστηκαν το ελλην. 
δεξιός (< δεξι-Εός- στην Αρχαία και δεξιτερός όπως αριστερός). 
λατ. dexter (ενν. χειρ) σήµαινε ήδη στον Όµηρο το «δεξί χέρι», το 
δε δεξιός (οµηρικό και αυτό, όπως και το αριστερός) «τον ευρι-
σκόµενο στη µεριά τού δεξιού χεριού». ∆οθέντος ότι το δεξί χέρι 
ήταν το «καλό χέρι» (το ρυθµισµένο βιολογικά στους περισσότε-
ρους ανθρώπους, ώστε να χρησιµοποιείται για τις περισσότερες 
και δυσκολότερες κινήσεις και ενέργειες), πρώιµα το δεξιός απέ-
κτησε «εύσηµες» (meliorative) σηµασίες: ευοίωνος (στην οιωνο-
σκοπία- και σήµερα ευχόµαστε «να πάνε όλα δεξιά»), επιδέξιος, 
ικανός, (στην Αρχαία και) έξυπνος, ευγενής. Τη σηµ. «δεξιός - ικα-
νός» πήρε στην Αρχαία και το επίθ. επιδέξιος (αρχ. σηµ. «από τα 
αριστερά προς τα δεξιά»), το οποίο βαθµηδόν περιορίστηκε στη 
σηµ. «ικανός». Το δεξιός στη λόγια γλώσσα διατήρησε τη σηµ. 
«επιδέξιος» («δεξιός χειριστής τού λόγου» - το παράγωγο δεξιό-
τητα σηµαίνει την «επιδεξιότητα» και χρησιµοποιείται πολύ στην 
παιδαγωγική σε σχέση µε τις δεξιότητες που αποκτά ο µαθητής 
στο σχολείο, π.χ. «η δεξιότητα τής γραφής»), αλλά περιορίστηκε 
κυρίως στη σηµ. «ευρισκόµενος στη µεριά τού δεξιού χεριού». 
Ήδη στην αρχαία εποχή (Αρριανός, Λουκιανός) πλάστηκε και το 
αντίθ. τού δεξιός, το αδέξιος, µε τη σηµερινή σηµ. «ο στερούµενος 
επιδεξιότητος, ο µη επιδέξιος» (αρχικά «ο αριστερόχειρ»). Η θετι-
κή (εύσηµη) αντίληψη των ανθρώπων για το δεξί χέρι και κατ' επέ-
κταση για το δεξιός οδήγησε ορισµένες γλώσσες να εκφράσουν το 
«δεξιός» µε την ίδια λ. που δήλωσαν το «ορθός» (πβ. αγγλ. right = 
(α) δεξιός (β) ορθός, σωστός· οµοίως γερµ. recht, πολ. prawy) ή το 
«ίσιος, ευθύς» (λατ. derectus > directus «ευθύς» > γαλλ. droit «δε-
ξιός», ισπ. derecho «δεξιός», ρουµ. drept «δεξιός») ή το «καλός» 
(λιθ. labas - λετ. labs = (α) καλός (β) δεξιός). Η αντίθεση προς το 
δεξί χέρι έκανε το αριστερό να θεωρείται αρνητικό, κακόσηµο, 
πράγµα που οδήγησε σε ευφηµιστικές δηλώσεις: το αποκάλεσαν 
άριστο > αριστερός και (στην Αρχαία) ευώνυµο (< ευ + όνοµα 
«καλονόµατο», πβ. Εύξεινος Πόντος = η θάλασσα που καταδέχε-
ται τους ξένους, ευφηµιστική ονοµασία τού «Μαύρη Θάλασσα»). 
Οι αρχαίοι χρησιµοποίησαν µε τη σηµ. «αριστερός» και το σκαιός, 
το οποίο απέκτησε διάφορες αρνητικές σηµασίες, για να καταλή-
ξει στη σηµερινή «απρεπής, επιθετικός, αγροίκος» (σκαιή συµπε-
ριφορά). Σε νεότερους χρόνους, πιθ. από το ζαβός (< µτγν. Σάβος | 
Σαβός «ο υπηρετών τον Βάκχο, ο εκτός εαυτού, τρελός», σχηµατί-
στηκε το ζερβός «αριστερός» (ζερβός < ζαρβός < ζαβρός < ζαβός), 
περνώντας ίσως µέσα από τη σηµ. τού «αδέξιος». Πολιτική 
σηµασία απέκτησαν οι λ. δεξιός και αριστερός εντελώς 
συγκυριακά στα χρόνια και εξ αφορµής τής Γαλλικής Επανάστα-
σης, όταν οι µοναρχικοί κατέλαβαν στη Συντακτική Συνέλευση 
(1789) το δεξιό µέρος των εδράνων τής αίθουσας (εξού « δεξιοί ») 
και οι δηµοκράτες το αριστερό (εξού «αριστεροί») σε σχέση µε τη 
θέση τού προέδρου τής Συνέλευσης. Η θέση στο Κοινοβούλιο δη-
µιουργεί και σήµερα ακόµη πολιτικού περιεχοµένου διακρίσεις. 
Έτσι, λ.χ. στο Βρετανικό Κοινοβούλιο γίνεται διάκριση ανάµεσα 
σε frontbenchers και backbenchers, στους αξιωµατούχους πολιτι-
κούς (µέλη κυβερνήσεως, αρχηγούς κοµµάτων, κοινοβουλευτικούς 
εκπροσώπους) που καταλαµβάνουν τα µπροστινά έδρανα (front-
benchers) και σε απλά µέλη κυβερνώντος κόµµατος ή αντιπολίτευ-
σης) που καταλαµβάνουν τα πίσω έδρανα (backbenchers). 

δεξιόστροφος, -η, -ο [1861] 1. αυτός που έχει δεξιά κατεύθυνση, 

που στρέφεται προς τα δεξιά: ~ κοχλίας ΑΝΤ. αριστερόστροφος · 2. 
αυτός που στρέφεται προς συντηρητικές πολιτικές αντιλήψεις: ~ πο-
λιτική. — δεξιόστροφα επίρρ. 

δεξιοσύνη (η) -+ δεξιότητα 
δεξιοτέχνης (ο) {δεξιοτεχνών}, (λόγ.) δεξιοτέχνις (η) {δεξιοτέχνι-

δος} τεχνίτης ή καλλιτέχνης που ασκεί την τέχνη του µε ιδιαίτερη 
επιδεξιότητα: απαράµιλλος ~ || ~ τού πιάνου | τού βιολιού | τής µπάλας 
| στον χειρισµό τού λόγου ΣΥΝ. αριστοτέχνης, βιρτουόζος ΑΝΤ. 
ανίκανος, ανεπιτήδειος. Επίσης δεξιοτέχνισσα (η). — δεξιοτεχνία 
(η), δεξιοτεχνικός, -ή, -ό, δεξιοτεχνικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ, < δεξιός 
+ -τέχνης < τέχνη, απόδ. τού ιταλ. virtuoso]. 

δεξιότητα (η) [αρχ.] {δεξιοτήτων} ό,τι χαρακτηρίζει τον ικανό και 
τον επιδέξιο, η ιδιότητα τού επιτηδείου: συγγραφική | στιχουργική ~ || 
µε τη γυµναστική αναπτύσσονται οι σωµατικές και πνευµατικές ~ 
των µαθητών || πρέπει κανείς να επιλέγει το επάγγελµα που ταιριάζει 
στις κλίσεις και τις ~ του ΣΥΝ. επιδεξιότητα, ικανότητα, επιτηδει-
ότητα, δεινότητα ΑΝΤ. αδεξιότητα, ανικανότητα, ανεπιτηδειότητα, 
ανεπάρκεια. Επίσης δεξιοσύνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 

δεξιόχειρας (ο/η) {δεξιοχείρων} πρόσωπο που χρησιµοποιεί περισ-
σότερο και ευχερέστερα το δεξί χέρι σε κάθε του ενέργεια (λ.χ. ερ-
γασία, δραστηριότητα, γράψιµο, φαγητό, παιχνίδι κ.λπ.) ΣΥΝ. δεξιός 
ΑΝΤ. αριστερόχειρ(ας), αριστερός, (λαϊκ.) ζερβοχέρης. Επίσης (λόγ.) 
δεξιόχειρ (ο/η) [1891] {δεξιόχειρος}. — δεξιοχειρία (η). 

δεξιώνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {δεξιώθηκα} υποδέχοµαι και περιποιούµαι 
(καλεσµένους), έχοντας προετοιµάσει (συνήθ. επίσηµη) τελετή: το 
πρωθυπουργικό ζεύγος θα δεξιωθεί το βράδυ στο µέγαρο Μαξίµου 
τους επίσηµους προσκεκληµένους ΣΥΝ. καλωσορίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δεξιοϋµαι (-όο-) < δεξιός, επειδή ήδη από την οµηρική 
εποχή έτειναν το δεξί χέρι, προκειµένου να καλωσορίσουν έναν επι-
σκέπτη]. 

δεξίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} κοσµική εκδήλωση, στην 
οποία προσκαλούνται πολλά πρόσωπα σε µεγάλο χώρο (αίθουσα ξε-
νοδοχείου, σαλόνι µεγάρου ή µεγάλης κατοικίας, σε µεγάλο κήπο 
έπαυλης) και τους προσφέρονται ποικίλα φαγητά και ποτά, συχνά µε 
τη συνοδία µουσικής: ο πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας παρέθεσε ~ για 
την επέτειο τής αποκαταστάσεως τής ∆ηµοκρατίας || τη γαµήλια τε-
λετή ακολούθησε ~ σε γνωστό ξενοδοχείο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δεξίωσις < 
αρχ. δεξιοϋµαι (-όο-) < δεξιός]. 

δέοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {δεήθηκα (λογιότ. εδεήθην, -ης, -η...)} (αρχαι-
οπρ.) ΘΡΗΣΚ. απευθύνω παράκληση, ικεσία, προσευχή προς τον Θεό, 
κάνω δέηση: εδεήθη υπέρ διασώσεως τού πληρώµατος || ~ προς τον 
Κύριον ΣΥΝ. ικετεύω, προσεύχοµαι, παρακαλώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετι-
κός, παρακαλώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., τ. µέσης φωνής τού ρ. δέω | δεύω «χρειάζοµαι, έχω ανά-
γκη», άρα και «ικετεύω, παρακαλώ» < *δέΕ-ω ή *δεύσ-ω, πιθ. < I.E. 
*douso- «έλλειψη», πβ. σανσκρ. dosa-. Οµόρρ. αρχ. δει (βλ.λ.), έν-δεής, 
δεύ-τερος (βλ.λ.) κ.ά.]. 

δέον (το) -> δέων 
δέοντα (τα) → δέων 
δεοντικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (στη θεωρία τής γλώσσας) για τη δήλωση τής 

δέσµευσης τού οµιλητή ως προς την αναγκαιότητα ή επιθυµία του 
να γίνει κάτι (δηλώνεται κατεξοχήν στη γλώσσα µε την προστακτική 
έγκλιση και άλλες µορφές τροπικότητας): προτάσεις όπως «πες του 
να µου τηλεφωνήσει» ή «να πάει νωρίς για να προλάβει» ή «πρέπει 
να φύγω αύριο» δηλώνουν δεοντική δέσµευση τού οµιλητή απέναντι 
στο µήνυµα ΑΝΤ. επιστηµικός. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. deontic < 
δέον, -οντος (βλ.λ. δέων) + -ικός]. 

δεοντολογία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 1. σύνολο κανόνων που ρυθµί-
ζουν τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να φέρεται κανείς, ιδ. τη συµπε-
ριφορά και τις επιτρεπόµενες µεθόδους κατά την άσκηση των επαγ-
γελµατικών καθηκόντων: ιατρική | επαγγελµατική | επιστηµονική -1| 
κώδικας δηµοσιογραφικής - || τηρώ | παραβιάζω τη -1| πράττω αντί-
θετα προς τη ~ 2. διδασκαλία ή υπόδειξη των δεόντων, δηλ. τού τι 
πρέπει να γίνεται ή να λέγεται ΣΥΝ. καθηκοντολογία. — δεοντολο-
γικός, -ή, -ό, δεοντολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < δέον + -λογία < λόγος, < αγγλ. 
deontology. Τον όρο έπλασε ο Άγγλος δικαστής J. Bentham (1784-1832) 
και απαντά στον τίτλο τού µεταθανάτιου έργου του Deontology or the 
Science of Morality (∆εοντολογία ή επιστήµη τής ηθικής)]. δεόντως 
επίρρ. (λόγ.) όπως είναι αναγκαίο, όπως ταιριάζει, όπως πρέπει να 
γίνει: ο κάθε αρµόδιος θα επιληφθεί - τού θέµατος || οι πιθανότητες 
αποτυχίας δεν εξετάσθηκαν - και ιδού τα αποτελέσµατα! ΣΥΝ. 
προσηκόντως, καταλλήλως, αρµοδίως. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δέον]. δέος 
(το) {δέους | χωρ. πληθ.) συναίσθηµα που συνδυάζει φόβο και 
θαυµασµό ή βαθύ σεβασµό (για κάποιον/κάτι): ~ ενώπιον τού εχθρού 
|| παρακολουθούσε µε « τη σκληρή αναµέτρηση των αντιπάλων || στη 
θέα τού πανύψηλου όρους αισθάνθηκαν ~· ΦΡ. αντίπαλον δέος (το δε 
άντίπαλον δέος µόνον πιστον ές ξυµµαχίαν, ©ουκ. 3,11) ο φόβος που 
προκαλεί ένας αντίπαλος, συνήθ. εξίσου ισχυρός: οι Η.Π.Α. κινούνται 
ανενόχλητες στην παγκόσµια σκακιέρα από τότε που εξέλιπε το ~ τής 
Σοβιετικής Ένωσης. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δΕέ-ος < δείδω «φοβούµαι» < *δΕεί-δω < I.E. *dwei-
«φοβούµαι», πβ. αρµ. erkiwl «φόβος», σανσκρ. dvésti «µισώ» κ.ά. 
Οµόρρ. δει-λός, δει-νός, δεισι-δαίµων κ.ά. Η λ. αρχικώς αποτελούσε 
γενικό όρο εκφράσεως τού φόβου, εν αντιθέσει προς τον φόβο, ο 
οποίος προσδιόριζε την αντίδραση έναντι συγκεκριµένου και άµε-
σου ερεθίσµατος. Η διάκριση αυτή αρχίζει να αµβλύνεται ήδη στον 
Όµηρο και στους αττικούς συγγραφείς, ενώ στη Ν. Ελληνική εκφρά- 



δέουσα 464 δέση 
 

ζει τον βαθύ σεβασµό που εµπνέεται από κάποιον ή κάτι]. 
δέουσα (η) → δέων 
∆.Ε.Π. 1. (η) ∆ηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου 2. (το) ∆ιδακτικό Ερευ-

νητικό Προσωπικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιακός. 
∆. Ε Π. Α. (η) ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου. 
∆.Ε.Π.Α.Θ.Α. (η) ∆ιεύθυνση Εφέδρων Πολεµιστών, Αγωνιστών, Θυ-

µάτων, Αναπήρων. 
∆.Ε.Π.Ο.Σ. (η) ∆ηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας, Οικισµού και Στέ-

γασης. 
δέρας (το) (δέρ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) 1. το δέρµα που προ-

έρχεται από ζώο ΣΥΝ. προβιά, τοµάρι 2. ΜΥΘΟΛ. χρυσόµαλλο δέρας 
(α) το δέρµα µε το χρυσό τρίχωµα τού φτερωτού κριαριού, που µετέ-
φερε τον Φρίξο και την Έλλη στην Κολχίδα και για το οποίο έγινε η 
Αργοναυτική Εκστρατεία (β) (µτφ.) καθετί που µπορεί να δώσει µε-
γάλο πλούτο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δέρω «σχίζω, γδέρνω». Βλ. λ. δέρνω]. 

δερβέναγας (ο) {δερβεναγάδες} 1. (κατά την Τουρκοκρατία) ο αρ-
χηγός τού σώµατος ενόπλων που φρουρούσαν τους δηµόσιους δρό-
µους, και κυρ. τις διαβάσεις των βουνών 2. (κυρ. µτφ.) άνθρωπος µε 
τυραννική συµπεριφορά, που ασκεί αυθαίρετη και απόλυτη εξουσία: 
όσο απουσίαζε ο διευθυντής, αυτοδιορίστηκε γενικός ~ εδώ µέσα || 
συµπεριφέροµαι σαν ~ ΣΥΝ. σατράπης, γκιουλέκας. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. derbent agasi]. 

∆ερβενάκια (τα) {∆ερβενακίων} χωριό τής ΒΑ. Πελοποννήσου στον 
νοµό Κορινθίας, όπου οι Έλληνες µε αρχηγό τον Θ. Κολοκοτρώνη πέ-
τυχαν καθοριστικής σηµασίας για την έκβαση τής επανάστασης νίκη 
κατά των Τούρκων (1822). [ΕΤΥΜ. Υποκ. (σε πληθ.) τού ουσ. δερβένι 
«στενό πέρασµα» (βλ.λ.)]. 

δερβένι (το) {δερβεν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) στενή διάβαση ανάµεσα σε 
βουνά ΣΥΝ. κλεισούρα, διάσελο, (λόγ.) στενωπός.  — (υποκ.) δερβε-
νάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. derbent < περσ. darband (ίδια σηµ.)]. 

δερβενοχώρι (το) (λαϊκ.) χωριό που βρίσκεται κοντά ή γύρω από 
στενό πέρασµα βουνού. 

δερβίσης κ. ντερβίσης (ο) {δερβίσ-ηδες (λαϊκότ. -άδες)} (λαϊκ.) 1. 
µουσουλµάνος µοναχός που έχει απαρνηθεί τα εγκόσµια και ζει µε 
υποχρεωτική πενία και αγαµία σε ασκητικά κέντρα (τεκέδες) ή και 
µέσα στον κόσµο: χορός δερβίσηδων || περιστρεφόµενοι ~ 2. (κατ' 
επέκτ.) υπερήφανος και λεβέντης: γεια σου, Μάρκο µου, δερβίση! (πβ. 
λ. ασίκης). — δερβίσικος, -η, -ο, δερβίσικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ντερβίσης < τουρκ. dervis, < περσ. därweS «επαίτης»]. 

δερβισόπαιδο κ. ντερβισόπαιδο (το) (λαϊκ.) το πολύ καλό παιδί, που 
το θαυµάζουν για τον χαρακτήρα και τη λεβεντιά του: καλώς το ~ 
ΣΥΝ. λεβέντης, µάγκας. 

δέρµα (το) {δέρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το φυσικό, µαλακό περίβληµα 
τής επιφάνειας τού σώµατος ανθρώπων και ζώων, που προστατεύει 
τα εσωτερικά όργανα και αποτελεί τον φορέα τής αισθήσεως τής 
αφής· σε ορισµένα σηµεία είναι δυνατόν να φέρει πρόσθετα όργανα 
και εκφύµατα (τρίχες, νύχια, φτερά, λέπια, φολίδες κ.λπ.): ευαίσθητο | 
λεπτό | µελαµψό | λευκό | χιονάτο | όµορφο | καθαρό | υγιές | άγριο | 
τραχύ | φρέσκο | βελούδινο | ηλιοκαµένο | ανοιχτό | σκούρο | ρυτι-
δωµένο | λείο | δροσερό | σοκολατένιο ~ || χαλάρωση | πόρος | φλεγ-
µονή | καρκίνος τού ~ 2. (ειδικότ.) το περίβληµα τού σώµατος που 
έχει αφαιρεθεί από γδαρµένο ζώο και προορίζεται για κατεργασία: 
πολύτιµο | µαλακό | παλαιό | φυσικό | τεχνητό | ακατέργαστο | κα-
τεργασµένο ~ || κατεργασία | τεµάχιο δέρµατος ΣΥΝ. (λόγ.) δορά, 
(λαϊκ.) προβιά, τοµάρι 3. (συνεκδ.) το κατεργασµένο περίβληµα σώ-
µατος ζώου: παπούτσι | τσάντα | σάκος | γάντι | βαλίτσα από ~ ΣΥΝ. 
πετσί. — (υποκ.) δερµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < δέρω «σχίζω, 
γδέρνω» (βλ. λ. δέρνω)]. 

δέρµα - επιδερµίδα - πετσί. Η λ. δέρµα είναι η γενική λ. που χρη-
σιµοποιείται για κάθε µορφή δέρµατος, ζώων ή ανθρώπων. Η επι-
δερµίδα χρησιµοποιείται για το ανθρώπινο δέρµα, ειδικότερα για 
την επιφάνεια τού ανθρώπινου δέρµατος και µάλιστα των γυναι-
κών που δείχνουν ιδιαίτερη φροντίδα: λεπτή | απαλή επιδερµίδα -
τα καλλυντικά διατηρούν την επιδερµίδα φρέσκια και νεανική 
κ.λπ. Πετσί (< ιταλ. pezzo) είναι το δέρµα των ζώων, ακατέργαστο 
και κατεργασµένο. Μεταφορικά χρησιµοποιείται σπανιότερα και 
για ανθρώπους µε αρνητική συνήθως σηµασία: χοντρόπετσος -Θα 
το αισθανθεί στο πετσί του. 

δερµαταλοιφή (η) αλοιφή για τη θεραπεία δερµατικών παθήσεων. 
δερµατεµπορια (η) {χωρ. πληθ.} η εµπορική δραστηριότητα που 

σχετίζεται µε τα δέρµατα' το εµπόριο δερµάτων. Επίσης δερµατε-
µπόριο (το). — δερµατέµπορος (ο/η) [1869]. 

δερµατικός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (σπάν.) δερµικός αυτός που σχετίζεται 
µε το δέρµα: ~ πάθηση. 

δερµάτινη (η) {χωρ. πληθ.} συνθετικό δέρµα (αποµίµηση τού φυσι-
κού δέρµατος): η ~ χρησιµοποιείται στην κατασκευή τσαντών, ρού-
χων κ. ά. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ. < δέρµατ- (γεν. τού δέρµα) + παραγ. επίθηµα -ίνη 
(< γαλλ. -ine, που χρησιµοποιείται για λέξεις οι οποίες δηλώνουν 
αποµίµηση φυσικού προϊόντος)]. 

δερµάτινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από δέρµα: 
~ παπούτσι | τσάντα | ζώνη | σακάκι | ασπίδα | σηµειωµατάριο ΣΥΝ. 
πέτσινος 2. δερµάτινο (το) γυναικείο ή ανδρικό ένδυµα από κα-
τεργασµένο δέρµα: το κατάστηµα αυτό πουλάει δερµάτινα. Επίσης 
δερµατένιος, -ια, -ιο. 

δερµατίτιδα (η) ΙΑΤΡ. οξεία φλεγµονή τού δέρµατος (βλ.λ.), που προ- 

καλείται από διάφορες αιτίες (λ.χ. παρατεταµένη έκθεση σε ακτινο-
βολία, προσβολή από µικρόβια, χηµικές ουσίες κ.λπ.). Επίσης (λόγ.) 
δερµατίτις [1876] (δερµατίτιδος | δύσχρ. δερµατίτιδων}. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dermatite]. 

δερµατο- κ. δερµατό- κ. δερµατ- | δερµο- κ. δερµό- κ. δερµ-λεξικό 
πρόθηµα που δηλώνει: 1. ότι κάποιος έχει δέρµα: δερµατό-βια (ζώα) || 
δερµό-πτερα, δερµό-φυτα 2. (ειδικότ.) το ανθρώπινο δέρµα (κυρίως 
στην ιατρική): δερµατο-λόγος, δερµατο-πάθεια, δερµατο-γό-νος || 
δερµο-γραφισµός, δερµο-επιδερµίτιδα 3. το κατεργασµένο ή µη δέρµα 
των ζώων: δερµατό-κολλα, δερµατό-δετος, δερµατ-εµπορία, δερµατ-
ουργία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. δερµ(ατ)ό-πτε-
ρος), που προέρχεται από το ουσ. δέρµα, απαντά δε και σε ελληνογε-
νείς ξέν. όρους, λ.χ. γαλλ. dermato-logie, dermo-graphie]. 

δερµατόδετος, -η, -ο [1851] (για βιβλία) δεµένος µε δέρµα, αυτός 
που έχει δερµάτινο εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και ράχη. 

δερµατοειδής, -ής, -ές [1842] {δερµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που µοιάζει µε δέρµα, που έχει την υφή ή τη σύσταση τού δέρµατος. 
Επίσης δερµατώδης, -ης, -ες [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δερµατόκολλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΧΗΜ. κόλλα που παρασκευάζε-
ται µε παρατεταµένο βρασµό τεµαχίων δέρµατος και άλλων ζωικών 
υλών και χρησιµοποιείται στη συγκόλληση ξύλινων αντικειµένων. 

δερµατολογία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο κλάδος που ασχολείται 
µε τη µελέτη, θεραπεία και περιγραφή των δερµατικών παθήσεων. — 
δερµατολόγος (ο/η) [1876], δερµατολογικός, -ή, -ό [1890], δερµατο-
λογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dermatologie]. 

δερµατοπάθεια (η) [1885] {δερµατοπαθειών} ΙΑΤΡ. κάθε πάθηση τού 
δέρµατος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. dermatose], 

δερµατοστιξία (η) [1890] {χωρ. πληθ.} η µόνιµη χάραξη σχεδίων, ει-
κόνων κ.λπ. στο δέρµα τού ανθρώπου για διακοσµητικούς λόγους (βλ. 
κ. λ. τατουάζ). 
[ΕΤΥΜ. < δέρµα + -στιξία < στίζω, απόδ. τού διεθνούς όρου τατουάζ 
(βλ.λ.)]. 

δερµατουργία (η) {χωρ. πληθ.} βυρσοδεψία (βλ.λ.). —δερµατουρ-γός 
(ο), δερµατουργικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < δερµατουργός < δέρµα, -
τος + -ουργός < έργο]. 

δερµατώδης, -ης, -ες → δερµατοειδής 
δερµικός, -ή, -ό → δερµατικός 
δερµογραφιοµός (ο) ΙΑΤΡ. η αντίδραση τού δέρµατος ορισµένων 

ατόµων, κατά την οποία, αν ερεθιστεί το δέρµα µε αµβλύ αιχµηρό όρ-
γανο, εµφανίζει σε λίγα λεπτά λόγω υπερευαισθησίας ανάγλυφο σχή-
µα ανάλογο µε αυτό τού αντικειµένου που προκάλεσε τον ερεθισµό 
ΣΥΝ. προκλητή κνίδωση. Επίσης δερµογραφία (η). — δερµογραφι-
κός, -ή, -ό [1844]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
dermographism]. 

-δερµος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που ση-
µαίνουν: 1. υφή, χρώµα ή άλλο χαρακτηριστικό τού δέρµατος: ερυ-
θρό-δερµος, παχύ-δερµος, λεπτό-δερµος 2. (για οικογένεια ζώων) κοινό 
χαρακτηριστικό τού δέρµατος: οστρακό-δερµο. [ΕΤΥΜ Λεξικό 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. παχύ-δερµος), που 
προέρχεται από το ουσ. δέρµα, -ατός και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. échino-dermes)]. 

δερνοκοπιεµαι ρ. αµετβ. αποθ. {δερνοκοπήθηκα} (λαϊκ.) θρηνώ 
έντονα, χτυπιέµαι από απελπισία: «τι έπαθες, µπρε, και δερνοκοπιέ-
σαι;» (Α. Καρκαβίτσας) ΣΥΝ. στηθοκοπιέµαι, κόπτοµαι, θρηνώ, δέρνο-
µαι, οδύροµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ < δέρνω + -
κοπιέµαι < -κοπώ (< κόπτω)]. 

δέρνω ρ. µετβ. {έδειρα, (να/θα δείρω), δάρ-θηκα (λόγ. εδάρην, -ης, -
η...), -µένος} 1. δίνω χτυπήµατα (σε άνθρωπο ή ζώο) µε το χέρι ή µε 
άλλο όργανο: ~ κάποιον αλύπητα | µε την ψυχή µου | για λογαριασµό 
άλλου | αδίστακτα | άγρια | µέχρι αναισθησίας | µέχρι θανάτου || (ως 
απειλή) κάτσε ήσυχα, γιατί θα σε δείρω! || δεν τη δείρατε ποτέ την 
κόρη σας, γι'αυτό βγήκε τόσο κακοµαθηµένη! ΣΥΝ. χτυπώ, βαρώ, ξυ-
λοκοπώ, καταχερίζω, ξυλοφορτώνω, (ευφηµ.) χειροτονώ- ΦΡ. (φεύγω) 
σαν δαρµένο σκυλί µε τρόπο ταπεινωτικό, σαν να µε έδιωξαν εξευ-
τελιστικά 2. πέφτω πάνω σε κάτι µε ορµή: έναχαµόσπιτο που το 'δέρνε 
αγέρας και βροχή || το κύµα έδερνε αλύπητα το καράβι ΣΥΝ. ριπί-ζω 
3. (µτφ.) ταλαιπωρώ, κάνω (κάτι) να δεινοπαθεί, να υποφέρει: την 
ψυχή του τη δέρνει θλίψη µεγάλη || µε δέρνει η πείνα | η δίψα | µια 
κατάρα | η φτώχια | µαύρο χάλι | η ατυχία | η συµφορά | αµάθεια | 
γρουσουζιά | µοναξιά | κακοµοιριά | κακοδαιµονία ΣΥΝ. βασανίζω, 
ταλαιπωρώ, τυραννώ, παιδεύω, (λόγ.) κατατρύχω 4. (για ιδιότητα) χα-
ρακτηρίζω (κάποιον): τι βλακεία | τρέλα | µεγαλοµανία τον δέρνει! 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. δέρω «σχίζω, γδέρνω» (κατά το σχήµα φέρω-έφερ-
να (αντί έφερα) - φέρνω, σύρω - έσερνα (αντί έσυρα) - σέρνω) < I.E. 
*der- «γδέρνω, σχίζω», πβ. σανσκρ. dar-ti, γαλλ. tirer, ισπ. tirar, αγγλ. 
tear «σχίζω», γερµ. trennen «χωρίζω» κ.ά. Οµόρρ. δέρ-ας, δέρ-µα, δορά, 
δρ-έπω κ.ά. Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

∆.Ε.Σ. (ο) ∆ιεθνής Ερυθρός Σταυρός. 
δεσίδι (το) {δεσιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το µέσο που χρησιµοποιούµε 

για να δέσουµε κάτι 2. το δέσιµο. [ΕΤΥΜ. < θ. δεσ- (ρ. δένω, αόρ. έ-
δεσ-α) + επίθηµα -ίδι]. 

δέση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (κυριολ.) το δέσιµο και (γενικότ.) η 
δηµιουργία συνδέσµου, η προσαρµογή ενός στοιχείου σε άλλο: η ~ πο-
λύτιµου λίθου σε δαχτυλίδι ΣΥΝ. δέσιµο, σύνδεση, συνένωση ΑΝΤ. λύ-
ση 2. (µτφ.) ΦΙΛΟΛ. τα στοιχεία που διαµορφώνουν τον αφηγηµατικό 
ιστό διηγήµατος, µυθιστορήµατος, θεατρικού έργου κ.λπ. (ο όρος χρη-
σιµοποιείται κυρ. στην αρχ. τραγωδία) ΣΥΝ. πλοκή ΑΝΤ. λύση. Επίσης 
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(λαϊκ.) δεσιά (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δέσις < δέω | δώ «δένω»]. 

δέσιµο (το) [µεσν.] {δεσίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τύλιγµα (αντικειµένου) µε 
σχοινί, λουρί, αλυσίδα κ.τ.ό., για να συγκρατείται ή για να µένει σταθερό ή 
ακίνητο: το - του αλόγου σε έναν πάσσαλο || το ~ των χεριών των αιχµαλώτων 
µε αλυσίδες || το ~ τού σκύλου µε λουρί για να µη φύγει || το ~ των βιβλίων µε 
σπάγκο για να µη σκορπιστούν κατά τη µεταφορά τους- ΦΡ. για δέσιµο για το 
τρελοκοµείο: δεν είναι καλά ο άνθρωπος- είναι ~! || τρελός ~! 2. ο 
σχηµατισµός κόµπου µε το κατάλληλο πλέξιµο σχοινιών, κορδονιών κ.λπ.: το 
~ τής γραβάτας ΑΝΤ. λύσιµο 3. το τύλιγµα (πληγής, τραύµατος) µε επίδεσµο 
ΣΥΝ. επίδεση 4. η συρραφή: το ~ των φύλλων τού βιβλίου 5. (λαϊκ.) η µαγική 
πράξη που αποσκοπεί στον εξαναγκασµό (κάποιου να κάνει κάτι): λύνω το ~ 
(τα µάγια) 6. το πήξιµο (διαλύµατος γλυκού, σάλτσας κ.τ.ό.): το ~ τού 
σιροπιού | τής κρέµας | τής σάλτσας 7. (για άνθος | φυτό) ο σχηµατισµός 
καρπού: το ~ των σταφυλιών 8. ο (επιτυχής) συνδυασµός διαφορετικών 
στοιχείων: το ~ δύο διαφορετικών ρυθµών σε µια αρχιτεκτονική σύνθεση 9. η 
δέση (βλ.λ., σηµ. 1). 

δεσµευµένος, -η, -ο 1. αυτός που τον έχουν δεσµεύσει: ~ κεφάλαια 
2. αυτός που αισθάνεται ηθικούς ή συναισθηµατικούς περιορισµούς 

3. (κατ' επέκτ.) αυτός που είναι παντρεµένος ή αρραβωνιασµένος. 
δέσµευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η ανάλη 
ψη υποχρέωσης, η υπόσχεση (για κάτι): ο υπουργός συζήτησε τα αι 
τήµατα, χωρίς να αναλάβει ωστόσο καµία - || πολιτική | οικονοµική 
Ι διεθνής | ρητή ~ || θα θέλαµε να συνεργαστείτε µαζί µας χωρίς κα 
µία ~· αν δεν µείνετε ικανοποιηµένος, µπορείτε να αποχωρήσετε 2. 
ΝΟΜ. η απαγόρευση χρήσεως ιδιοκτησίας ή αναλήψεως χρηµάτων 
από τράπεζα: ~ καταθέσεων || η ~ πόρων από το Κοινοτικό Ταµείο 
ΣΥΝ. περιορισµός, απαγόρευση, παρεµπόδιση 3. ο περιορισµός που 
προέρχεται από την ανάληψη υποχρεώσεως ή που επιβάλλεται από 
άλλον: ήθελε να ζήσει µια ζωή χωρίς δεσµεύσεις ΣΥΝ. υποχρέωση 4. 
(συνεκδ.) καθετί το οποίο περιορίζει, δεν επιτρέπει να κινηθεί κανείς 
ελεύθερα, όπως επιθυµεί: πολλοί λένε ότι ο γάµος αποτελεί ~ 5. µε 
ρική ή ολική συγκράτηση (δράσης, επίδρασης, ενέργειας κ.λπ.): η - 
τής θερµότητας τού Ηλίου από το στρώµα φυσικών αερίων τής ατµό 
σφαιρας κοντά στην επιφάνεια τής Γης. 
δεσµευτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που δεσµεύει (κάποιον ως προς κάτι). — 

δεσµευτικ-ά | -ώς επίρρ., δεσµευτικότητα (η). 
δεσµεύω ρ. µετβ. {δεύσµευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. θέτω 

περιορισµούς και εµπόδια, περιορίζω την ελευθερία δράσεως και επιλογών: οι 
προεκλογικές εξαγγελίες τής κυβέρνησης τη δεσµεύουν απέναντι στο εκλογικό 
σώµα || η υπόσχεση που σου έδωσα µε δεσµεύει ηθικά απέναντι σου 2. 
επιβάλλω ηθικούς ή νοµικούς περιορισµούς: ~ κάποιον µε συµβόλαιο | µε 
ρήτρα 3. (ειδικότ.) δεν επιτρέπω τη χρήση ιδιοκτησίας ή την ανάληψη 
καταθέσεων: το κράτος δεσµεύει τις καταθέσεις σε καιρό πολέµου 4. συγκρατώ, 
δεν επιτρέπω τη διέλευση: τα φυσικά αέρια τής ατµόσφαιρας δεσµεύουν την 
ηλιακή θερµότητα- (µεσοπαθ. δεσµεύοµαι) 5. αναλαµβάνω υποχρέωση: ~ 
ενώπιον τού συµβουλίου να κάνω ό,τι µπορώ για την εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων τής εταιρείας 6. υπόκειµαι σε δέσµευση, περιορίζοµαι ή 
εµποδίζοµαι στις ενέργειες µου από κάτι: ~ από το δηµοσιογραφικό απόρρητο 
και δεν µπορώ να αποκαλύψω τις πηγές µου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δεσµός. Το ρ. είχε 
αρχικώς τη σηµ. «φυλακίζω, αλυσοδένω». Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το αγγλ. 
bind]. 

δέσµη (η) {δεσµών} 1. σύνολο πολλών οµοειδών αντικειµένων, που είτε είναι 
δεµένα µεταξύ τους είτε συγκρατούνται χαλαρά µε περιτύλιγµα, λαβή, 
κλωστή, σπάγκο κ.λπ.: - χαρτιών | λουλουδιών | εγγράφων ΣΥΝ. δέµα, δεµάτι, 
δεσµίδα, (λαϊκ.) µάτσο 2. οτιδήποτε εµφανίζεται ή αντιµετωπίζεται ως σύνολο 
οµοειδών πραγµάτων µε κοινή πηγή, προέλευση ή µε κοινό στόχο: ~ µέτρων | 
προβληµάτων | προτάσεων | φωτεινών ακτινών | ευθειών | ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων ΣΥΝ. πακέτο · 3. (ειδικότ.-παλαιότ.) καθεµιά από τις οµάδες µαθη-
µάτων που όφειλαν να παρακολουθήσουν και στα οποία εξετάζονταν στο 
τέλος τής σχολικής περιόδου για την εισαγωγή τους στα Ανώτερα και 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα οι µαθητές τής τελευταίας τάξης τού 
λυκείου και που καθεµιά αντιστοιχεί σε συγκεκριµένες ανώτερες και ανώτατες 
σχολές: µάθηµα δέσµης || οι βάσεις στις ~ διαµορφώθηκαν φέτος σε υψηλά 
επίπεδα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δεµάτι», < δεω | δώ «δένω». Η σηµερινή σηµ. 
αποδίδει το αγγλ. bundle]. 

δεσµίδα (η) µικρή δέσµη ή σύνολο µικροαντικειµένων, συνδεδεµένων µεταξύ 
τους: ~ χαρτονοµισµάτων | εισιτηρίων | φυσιγγίων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δεσµίς, -
ίδος < δέω | δώ «δένω»]. 

δέσµιος, -α, -ο 1. αυτός που έχει δεθεί, που φέρει ή συγκρατείται µε δεσµά: ο 
επί κεφαλής των τροµοκρατών εµφανίστηκε ~ µπροστά στις τηλεοπτικές 
κάµερες ΣΥΝ. δεµένος, δεσµώτης ΑΝΤ. λυτός, ελεύθερος 2. (µτφ.) αυτός που 
δεσµεύεται (από κάποιον/κάτι), που δεν µπορεί να δράσει ελεύθερα λόγω 
εσωτερικών ή εξωτερικών περιορισµών: η κυβέρνηση είναι ~ των 
προεκλογικών της εξαγγελιών || ~ των παθών | των υποσχέσεων | των 
συνθηκών | τού παρελθόντος | τής µοίρας ΣΥΝ. δούλος, όργανο, υποχείριος 
ΑΝΤ. λυτρωµένος 3. ΝΟΜ. δέσµια αρµοδιότητα βλ. λ. αρµοδιότητα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δεσµός]. 

δεσµός (ο) {πληθ. δεσµοί κ. δεσµά (τα)} 1. σχέση που προϋποθέτει ή 
συνεπάγεται ηθικό, νοµικό ή συναισθηµατικό σύνδεσµο: κατά την οµιλία του ο 
ξένος πρέσβης εξήρε τους παραδοσιακούς ~ φιλίας µεταξύ των δύο λαών || ~ 
αγάπης | συγγενείας | έρωτος | εκτιµήσεως || ισχυρός | ακατάλυτος | συγγενικός | 
πνευµατικός | φιλικός | ερωτικός | εξωσυζυγικός | συναισθηµατικός | άρρηκτος | 
εγκάρδιος | κοινωνικός | παράνοµος ~ ΣΥΝ. σχέση, συναναστροφή· ΦΡ. (α) 
δεσµός αίµα- 

τος βλ. λ. αίµα (β) γόρδιος δεσµός βλ.λ. 2. (ειδικότ.) η ερωτική σχέση: έχει ~ 
µε µια φοιτήτρια || ο ~ τους χάλασε || δεν έχω - αυτή την περίοδο || έχουν 
σοβαρό ~ (πηγαίνουν για γάµο) 3. δεσµά (τα) (α) (κυ-ριολ.) τα όργανα µε τα 
οποία δένουν τα χέρια και τα πόδια των κρατουµένων, των καταδίκων και των 
αιχµαλώτων: σπάω | θραύω | αποτινάσσω τα ~ || απαλλάσσω τον σκλάβο από 
τα ~ του ΣΥΝ. αλυσίδες, σχοινιά (β) (µτφ.) ο καταναγκασµός (που επιβάλλει 
µια κατάσταση ή ένα φαινόµενο): τα ~ τού γάµου | τής δουλείας | τής σκλαβιάς 
| τής αµαρτίας ΣΥΝ. ζυγός 4. (κατ' επέκτ.) η στέρηση τής προσωπικής ελευ-
θερίας: καταδίκη σε ισόβια - ΣΥΝ. φυλάκιση, κάθειρξη 5. ΧΗΜ. η αλ-
ληλεπίδραση ή σύνδεση µε διαφόρους τρόπους ατόµων οµοίων ή δια-
φορετικών, που έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία των χηµικών ενώσεων: 
οµοιοπολικός | ετεροπολικός | µεταλλικός | απλός | διπλός ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δεω | δώ «δένω». Η λ. ήδη από την Αρχ. παρουσίαζε διπλό πληθ. για 
σηµασιολ. διαφοροποίηση- έτσι οι δεσµοί (ήδη µυκ.) είχαν γενική χρήση, ενώ 
τά δεσµά αναφέρονταν κυρ. στις αλυσίδες, στα όργανα µε τα οποία έδεναν 
κάποιον, o χηµ. όρ. αποδίδει το αγγλ. bond]. 

δεσµοφύλακας (ο/η) [µτγν.] {δεσµοφυλάκων} πρόσωπο που φρουρεί τους 
κρατουµένους σε σωφρονιστικό κατάστηµα και επιβλέπει τις δραστηριότητες 
τους. — δεσµοφυλακείο (το) [1873]. 

δεσµώ ρ. µετβ. {δεσµείς...· εύχρ. στον ενεστ.} (αρχαιοπρ.) δένω· µόνο στη ΦΡ. 
δεσµείν και λύειν (i) η εξουσία που δόθηκε από τον Χριστό στους 
Αποστόλους (και κατ' επέκτ. στους επισκόπους) να χορηγούν ή όχι άφεση 
αµαρτιών (ii) (σπάν.-µτφ.) η εξουσία να αποφασίζει κανείς και να ενεργεί 
όπως θέλει: αυτός έχει το - εδώ µέσα. [ΕΤΥΜ < µτγν. δεσµώ (-έω) < αρχ. 
δεσµός. Στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς απαντά µε διάφορες παραλλαγές 
η φρ. δεσµείν και λύειν (πβ. σύ δός έξουσίαν... λύειν ä δει λύειν και δεσµείν à 
δεϊ δεσµείν, κλήµης, Όµιλίαι 3,72), ώστε να αποδοθεί η φράση τού Χριστού: 
ό'σα εάν δήσητε επί τής γης εσται δεδεµένα εν ούρανω, και όσα εάν λύ-σητε επί 
τής γης εσται λελυµένα εν ούρανω (κ.∆. Ματθ. 18, 18)]. 

δεσµωτήριο (το) [αρχ.] {δεσµωτηρί-ου | -ων} (λόγ.) 1. ειδικός χώρος σε 
αστυνοµικό τµήµα ή στρατιωτική µονάδα, όπου κρατούνται προσωρινά 
υπόδικοι, ύποπτοι ή ανακρινόµενοι ΣΥΝ. κρατητήριο 2. (πα-λαιότ.) το κτίσµα 
όπου εξέτιναν την ποινή τους οι καταδικασµένοι σε ποινή φυλάκισης ΣΥΝ. 
φυλακή, (λόγ.) ειρκτή, (λαϊκ.) µπουντρούµι. 

δεσµώτης (ο) [αρχ.] {δεσµωτών}, δεσµώτρια (η) {δεσµωτριών} 1. πρόσωπο 
που έχει ριχτεί στα δεσµά, που στερείται τής προσωπικής του ελευθερίας: 
«Προµηθέας ~» (τραγωδία τού Αισχύλου) ΣΥΝ. φυλακισµένος, δέσµιος 2. 
(µτφ.) πρόσωπο που βρίσκεται υπό τη γοητεία, υπό την ολοκληρωτική 
επίδραση προσώπου ή πράγµατος: ~ τού έρωτα | τού πάθους ΣΥΝ. δέσµιος, 
αιχµάλωτος, δούλος, υποχείριος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δεσµός]. 

δεσοξυριβοζονουκλεϊ(νι)κό οξύ (το) το Ντι-Εν-Έι | D.N.A. (βλ.λ.). 
∆.Ε.Σ.Π.Α. (η) (παλαιότ.) ∆ιοικούσα Επιτροπή Συλλόγων Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. 
δεσπόζουσα (η) ΜΟΥΣ. 1. στην τροπική µουσική (βλ. λ. τρόπος), ο φθόγγος ο 

οποίος ακούγεται συχνότερα σε ένα τροπικό µέλος χρησιµεύοντας ως πόλος 
έντασης, σε αντίθεση προς την τονική η οποία χρησιµεύει ως πόλος ηρεµίας· 
στο τροπικό σύστηµα η θέση του εντοπίζεται, ανάλογα µε τον τρόπο, σε 
διάφορες θέσεις ψηλότερα από την τονική (µια τρίτη, µια τέταρτη, µια 
πέµπτη), ενώ στο τονικό σύστηµα (σύστηµα µείζονος - ελάσσονος) η θέση τής 
δεσπόζουσας έχει σταθεροποιηθεί σε απόσταση πέµπτης ψηλότερα από την 
τονική: ~ βαθµίδα || η µελωδία κινείται προς την ~ 2. στη διατονική αρµονία, η 
τρί-φωνη συγχορδία η οποία σχηµατίζεται πάνω στη δεσπόζουσα βαθµίδα: η 
συγχορδία τής ~ (βλ. λ. τονικός, υποδεσπόζουσα). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. dominante]. 

δεσπόζω ρ. µετβ. {δέσποσα} (+σε) 1. (σπάν.-κυριολ.) έχω απόλυτη εξουσία, 
κυριαρχώ ολοκληρωτικά σε πρόσωπο ή πράγµα ΣΥΝ. εξουσιάζω, δυναστεύω 
2. (συχνότ. µτφ.) κυριαρχώ, ξεχωρίζω από τους υπολοίπους, κατέχω τη 
σπουδαιότερη θέση: η ηγετική του φυσιογνωµία δέσποζε στο πολιτικό σκηνικό 
των αρχών τού αιώνα ΣΥΝ. κυριαρχώ, επικρατώ 3. (µτφ.) βρίσκοµαι 
ψηλότερα και ως εκ τούτου γίνοµαι ορατός από όλες τις πλευρές: σε ολόκληρη 
την περιοχή δέσποζε το βενετσιάνικο κάστρο ΣΥΝ. ξεχωρίζω 4. (µτφ.) 
επιβάλλοµαι µε τον όγκο, γενικότ. µε τις διαστάσεις µου, στον χώρο: στην 
είσοδο τού λιµανιού τής Νέας Υόρκης δεσπόζει το άγαλµα τής Ελευθερίας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *δεσπόδ- | δεσπότ-jω < δεσπότης]. 

δεσπόζων, -ούσα, -ον 1. αυτός που ξεχωρίζει, επιβάλλεται ή κυριαρχεί: -µορφή 
των ελληνικών γραµµάτων || κατέχει ~ θέση στα πολιτικά δρώµενα τής χώρας 
µας ΣΥΝ. εξέχων, επικρατών 2. δεσπόζουσα (η) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. δεσπόζω (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
dominant]. 

∆έσποινα (η) {-ας κ. (λόγ.) -οίνης} 1. η Παναγία (ως βασίλισσα τού κόσµου): 
«σώπασε κυρά-Αέσποινα και µην πολυδακρύζεις» (δηµοτ. τραγ.) 2. γυναικείο 
όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. ΤΟ αρχ. δέσποινα (βλ.λ.) 
χρησιµοποιήθηκε (ήδη στη µυθολ.) ως προσφώνηση τής θεάς ∆ήµητρας και 
τής Περσεφόνης]. 

δέσποινα (η) [σπάν. δεσποίνων} 1. η κυρία τού σπιτιού, αυτή που διοικεί τον 
οίκο ΣΥΝ. οικοδέσποινα, (λαϊκ.) αφέντρα, κυρά 2. (λογοτ.-επίσ.) τιµητική 
προσφώνηση για κυρία, ιδ. ευγενούς καταγωγής και υψηλής κοινωνικής 
θέσης: Ρωµαία - ΣΥΝ. αριστοκράτισσα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *δεσπότνια < *δεσ-
πότν-(α, θηλ. τού δεσπότης, εφόσον το β' συνθ. πότνια αποτελεί θηλ. τού πόσις 
«ο σύζυγος, ο κύριος τού σπιτιού». Βλ. λ. δεσπότης]. 

δεσποινίς (η) {δεσποιν-ίδας κ. (λόγ.) -ίδος | -ίδες, -ίδων} 1. (γενικά- 



δεσποσύνη 466 δευτεροβάθµιος 
 

παλαιότ.) γυναίκα µικρής ηλικίας ΣΥΝ. κορίτσι, κοπέλα 2. (συνήθ.) η 
ανύπαντρη γυναίκα οποιασδήποτε ηλικίας: δεσποινίς, ελάτε να σας 
πω κάτι! || Να σας συστήσω: από εδώ η ~ Ελένη ΣΥΝ. άγαµη, ελεύθε-
ρη ANT. κυρία. Επίσης (καθηµ.) δεσποινίδα. — (υποκ.) δεσποινιδού-
λα (η) κ. (λόγ.-παλαιότ.) δεσποινάριο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. δεσποινίς, -ίδος, υποκ. τού αρχ. δέσποινα]. 

δεσποσύνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (παλαιότ.) η κόρη τού δεσπότη, 
δηλ. τού άρχοντα · 2. (επίσ.) η ανύπαντρη γυναίκα, νεαρής συνήθ. 
ηλικίας ΣΥΝ. δεσποινίς 3. αντί τού «δεσποινίς» ως προσφώνηση µε 
ειρωνικό ή πειρακτικό χαρακτήρα: τι επιθυµεί πάλι η ~ σας; [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. δεσπόσυνος «ο ανήκων στον δεσπότη, 
στον κύριο» < δεσπότης]. 

δεσποτακι (το) {χωρ. γεν.) αρκετά σκληρό και βαρύ ανοιχτόχρωµο 
ξύλο που χρησιµοποιείται στην επιπλοποιία, την κατασκευή σκελε-
τών αεροπλάνων, αυτοκινήτων κ.α. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. disbudak, µε 
παρετυµολογία προς τη λ. δεσπότης]. 

δέσποτας (ο) → δεσπότης 
δεσποτάτο (το) [µεσν.] (από τον 13ο αι. κ.εξ.) περιοχή τής Βυζαντι-

νής Αυτοκρατορίας που κυβερνιόταν από ανεξάρτητο άρχοντα, τον 
δεσπότη (βλ.λ.), ο οποίος συχνά ήταν µέλος τής αυτοκρατορικής οι-
κογένειας: το ~ τού Μυστρά | τής Ηπείρου. 

δεσποτεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η απόλυτη εξουσία, η µορφή δια-
κυβέρνησης κατά την οποία ένα πρόσωπο (µονάρχης) κυβερνά µε 
τρόπο αυθαίρετο (χωρίς να δεσµεύεται από κανενός είδους δίκαιο) 
και αυταρχικό: η ~ τής τσαρικής Ρωσίας ΣΥΝ. δεσποτισµός, απολυ-
ταρχία ANT. δηµοκρατία 2. ΙΣΤ. (πε)φωτισµένη δεσποτεία (γερµ. 
aufgeklärte Monarchie) (κατά την εποχή τού ∆ιαφωτισµού) η ηπιότε-
ρη άσκηση τής µοναρχικής εξουσίας (σε σχέση µε την απόλυτη µο-
ναρχία), η συνύπαρξη τής µοναρχίας µε τις πολιτικές ιδέες που ανα-
πτύχθηκαν από τους φιλοσόφους τού ∆ιαφωτισµού, αποσκοπώντας 
στη βελτίωση τής ζωής των υπηκόων (µέσω τής ανάπτυξης τής παι-
δείας, τής τέχνης, τής βελτίωσης τής οικονοµικής τους κατάστασης 
κ.λπ.(: η ~ τού Φρειδερίκου Β' τής Πρωσίας 3. (κατ' επέκτ.) η επιβολή 
τυφλής υπακοής και πλήρους υποταγής: βρίσκοµαι υπό τη ~ κάποιου. 

δεσπότης (ο) {-η κ. (λόγ.) -ου (κλητ. δέσποτα) | -ες (κ. λαϊκ. -άδες), -
ών (λαϊκ. -άδων)} 1. (καθηµ.) ο επίσκοπος: την ευλογία σου, δέσποτα 
ΣΥΝ. µητροπολίτης, αρχιερέας- ΦΡ. (α) (παροιµ.) καλά είναι τα φα-
ρδοµάνικα, µα είν' για δεσποτάδες για όσους έχουν φιλοδοξίες ανώ-
τερες των δυνατοτήτων τους (β) λέω τον δεσπότη Παναγιώτη για πε-
ριπτώσεις στις οποίες κάποιος σαστίζει, τα χάνει ή παθαίνει κάτι και 
υποφέρει: Το τι τράβηξα µ ' αυτή την υπόθεση δεν λέγεται! Είπα τον 
δεσπότη Παναγιώτη! 2. αυτός που έχει απόλυτη εξουσία, άρχοντας 
που κυβερνά αυθαίρετα και απολυταρχικά: αµείλικτος | τυραννικός | 
στυγνός ~ ΣΥΝ. δυνάστης, άρχοντας, αυθέντης, εξουσιαστής, ηγεµόνας, 
βασιλιάς, κυβερνήτης, κυρίαρχος · 3. (ως προσφώνηση) ο Θεός: 
ευλόγησον, δέσποτα! ΣΥΝ. Κύριος · 4. ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) (α) ο αυτο-
κράτορας (β) µέλος τής αυτοκρατορικής οικογένειας (πρώτος στην 
ιεραρχία τού παλατιού) (γ) (κατά τον 13ο αι.) καθένας από τους ανε-
ξάρτητους ηγεµόνες τής Ηπείρου και τού Μυστρά (βλ. κ. λ. δεσποτά-
το) · 5. ο αρχηγός τής οικογένειας και κύριος τού οίκου και (κατ' 
επέκτ.) αυτός που κατέχει απόλυτα, που έχει την πλήρη κυριότητα 
πράγµατος ΣΥΝ. οικοδεσπότης, νοικοκύρης, σπιτονοικοκύρης, αφεντι-
κό. Επίσης (λαϊκ.) δέσποτας (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος, κύριος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δεµ-σ-πότης, συνθ. λ. που ταυτίζεται µε το σανσκρ. 
dâmpati «οικοδεσπότης». Είναι αβέβαιο αν το α' συνθ. (*δεµ-σ-) προ-
έρχεται από I.E. *dem- (από όπου και *demâ- «χτίζω - κατοικία», βλ. 
λ. δέµας, δόµος) µε ριζική παρέκταση -s- ή αν πρόκειται για γενική 
πτώση αρχ. λ. µε τη σηµ. «σπίτι». Το β' συνθ. είναι η λ. πόσις «ο σύ-
ζυγος, ο κύριος (τού σπιτιού)», που προέρχεται από I.E. *poti-s, πβ. 
σανσκρ. patii? «κύριος, ο σύζυγος», λατ. potis, γαλλ. pouvoir «ισχύς», 
αγγλ. power κ.ά. Από τη σηµ. τού οικοδεσπότη η λ. χαρακτήρισε αρ-
γότερα τον αυτοκράτορα τού Βυζαντίου και, επί Τουρκοκρατίας, τον 
χριστιανό διοικητή ενός δεσποτάτου. Η εκκλησ. χρήση τής λ. ως προ-
σφωνήσεως τού επισκόπου είναι µεσν. Από την κλητ. δέσποτα σχη-
µατίστηκε και τ. ονοµαστικής ό δέσποτας, πβ. πατήρ - κλητ. πάτερ, 
ονοµαστική ό πάτερ]. 

δεσποτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε ή αρµόζει σε 
απόλυτο άρχοντα, σε κυρίαρχο και (γενικότ.) αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από απολυταρχικές τάσεις, που στερείται δηµοκρατικότητας 
και ελευθερίας: ~ καθεστώς | επιθυµία | χαρακτήρας | κυβέρνηση | 
συµπεριφορά ΣΥΝ. τυραννικός, απολυταρχικός, δυναστευτικός ANT. 
φιλελεύθερος · ΕΚΚΛΗΣ. 2. αυτός που αναφέρεται ή αφιερώνεται 
στον Χριστό: ~ τροπάρια· ΦΡ. δεσποτικές εορτές οι εορτές που τε-
λούνται προς τιµήν τού Χριστού, κατά τις οποίες µνηµονεύονται τα 
σπουδαιότερα γεγονότα τού βίου του (λ.χ. Χριστούγεννα, Θεοφάνια 
κ.λπ.) 3. αυτός που σχετίζεται µε ανώτερο κληρικό: ~ θρόνος | άµφια 
ΣΥΝ. αρχιερατικός, επισκοπικός 4. δεσποτικό (το) (α) θρόνος στα δε-
ξιά τού ναού, όπου στέκεται ο αρχιερέας, όταν χοροστατεί στις ακο-
λουθίες ΣΥΝ. αρχιερατικός | επισκοπικός θρόνος (β) (σπανιότ.) η κα-
τοικία τού επισκόπου, το επισκοπικό µέγαρο ΣΥΝ. (αρχι)επισκοπή, µη-
τρόπολη. — δεσποτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

δεσποτισµός (ο) [1782] {χωρ. πληθ.} 1. η δεσποτεία (βλ.λ.): ο τσαρι-
κός — || ο — ασιατικού τύπου 2. (γενικότ.) η αυταρχική συµπεριφορά, 
οι τυραννικοί τρόποι ΣΥΝ. αυταρχικότητα, σατραπισµός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. despotisme]. δέστρα (η) {σπάν. 
δεστρών} ΝΑΥΤ. σιδερένια στήλη, στερεωµένη στην προκυµαία ή στο 
κρηπίδωµα τού λιµανιού, για να δένονται εκεί τα σχοινιά των πλοίων. 

[ΕΤΥΜ. < θ. δεσ- (ρ. δένω) + παραγ. επίθηµα -τρα, άσχετο προς το 
µτγν. δέστρον «τµήµα τού τροχού» < αρχ. δέω | δώ]. 

δετικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που χρησιµοποιείται για το δέσιµο 2. 
δετικά (τα) το χρηµατικό ποσό που δίδεται σε βιβλιοδέτη ως αµοιβή 
για την εργασία του ΣΥΝ. βιβλιοδετικά. 

∆.Ε.ΤΟ.Ρ.Σ. (η) ∆ιαρκής Επιτροπή Τοπικών Ραδιοφωνικών Σταθµών. 
δετός, -ή, -ό αυτός που έχει δεθεί ή που µπορεί να δεθεί: - µαλλιά | 

κορδόνια ΣΥΝ. δεµένος, δέσµιος ANT. λυµένος, λυτός. — δετά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δέω | δώ «δένω»]. 

∆. Ε.Τ Ρ Ο. Π. (η) ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων - Ποτών. 
∆ευκαλίων (ο) {∆ευκαλίων-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Προµηθέα- µαζί µε 

τη σύζυγο του Πύρρα ήταν οι δύο άνθρωποι που έσωσε ο ∆ίας από 
τον κατακλυσµό µε τον οποίο θέλησε να καταστρέψει το ανθρώπινο 
γένος. Επίσης ∆ευκαλίωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < *∆ευκ-αλ-ίων, οµόρριζο τού Πολυ-δεύκης 
(βλ.λ.), όπου και λεπτοµερής ανάλυση]. 

δεύρο επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. προς την κατεύθυνση όπου βρίσκεται ο 
οµιλητής ΣΥΝ. εδώ, προς τα εδώ 2. (ειδικότ. στην Κ.∆., εµφατικό στοι-
χείο που ισοδυναµεί προς το νεότ. εµπρός και συνοδεύεται συχνά 
από προστακτική: δεϋρο ακολουθεί µοι, Ματθ. 19, 21)- µόνο στη ΦΡ. 
(Λάζαρε), δεύρο έξω! (Λάζαρε, δεϋρο έξω, Ιωάν. 11,43) 3. (ενίοτε σή-
µερα καταχρ.-σκωπτ.) έλα έξω, βγες έξω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δεϋρο «εδώ» < *δε-αϋρο, όπου το ά συνθ. πιθ. αποτελεί 
το επιθηµατικό στοιχείο -δε (π.χ. οϊκα-δε), ενώ το β' συνδ. µε λιθ. aure 
και αρµ. ur «προς τα εδώ»]. 

δεύτε επίρρ. (αρχαιοπρ.) εµπρός, ελάτε, προσέλθετε· κυρ. σε εκκλη-
σιαστικές φρ., όπως (α) δεύτε λάβετε φως ελάτε να λάβετε φως (λέ-
γεται πριν από την Ανάσταση) (β) δεύτε προσκυνήσωµεν ελάτε να 
προσκυνήσουµε (γ) δεύτε τελευταίον ασπασµό ν βλ. λ. ασπασµός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δεύτε, από συνεκφορά τής φρ. δεϋρο Ιτε «εδώ ελάτε»]. 

∆ευτέρα (η) η δεύτερη ηµέρα τής εβδοµάδας (µετά την Κυριακή που 
θεωρείται πρώτη) ΦΡ. (α) Καθαρή | Καθαρά ∆ευτέρα βλ. λ. καθαρός 
(β) Μεγάλη ∆ευτέρα η αντίστοιχη ηµέρα τής Μεγάλης Εβδοµάδας. 
— δευτεριάτικος, -η, -ο, δευτεριάτικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Θηλ. τού αρχ. επιθ. δεύτερος, που αποδόθηκε στη δεύτερη ηµέ-
ρα τής εβδοµάδας κατά την εβραϊκή αρίθµηση και συνήθεια. Στις 
λατινογενείς γλώσσες αντιστοιχεί µε την «ηµέρα τής σελήνης» (λατ. 
lunae dies > γαλλ. lundi, ισπ. lunes κ.ά.), όπως ακριβώς και στις γερ-
µανικές γλώσσες (αρχ. γερµ. manatag > γερµ. Montag, αγγλ. Monday, 
πβ. moon «σελήνη» + day «ηµέρα»)]. 

δευτερανωνιστής (ο) [αρχ.], δευτεραγωνίστρια (η) {δευτερα-
γωνιστριών} 1. πρόσωπο που έχει δευτερεύοντα ρόλο (σε θεατρικό | 
κινηµατογραφικό | λογοτεχνικό έργο) ANT. πρωταγωνιστής 2. (κατ' 
επέκτ.) πρόσωπο που δεν συµβάλλει αποφασιστικά σε ζήτηµα, υπό-
θεση κ.λπ., που δεν έχει πρωταρχική σηµασία ΑΝΤ. πρωταγωνιστής. 

δευτεραθλητής (ο) [1896], δευτεραθλήτρια (η) {δευτεραθλη-τριών} 
αθλητής που καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση σε αγώνες. 

δευτεράντζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (ως χαρακτηρισµός) αυτός που εί-
ναι χαµηλής αξίας ή ποιότητας (αισθητικής κ.λπ.): αυτός πουλάει όλο 
δευτεράντζες || αυτή η κοπέλα δεν έχει καθόλου αισθητική, είναι πολύ 
~. [IHM < δεύτερος + παραγ. επίθηµα -άντζα (βλ.λ.)]. 

δευτερεία (τα) (αρχαιοπρ.) 1. το δεύτερο βραβείο σε αγώνα, διαγω-
νισµό κ.λπ. ΑΝΤ. πρωτεία 2. (σπάν.) η δεύτερη θέση σε σειρά ή κατά-
ταξη: κατέχω | καταλαµβάνω τα - ΑΝΤ. πρωτεία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
δευτερεία (ενν. αθλα) < δεύτερος]. 

δευτερεύων, -ούσα, -ον {δευτερεύ-οντος (θηλ. -ας κ. λόγ. -ούσης), -ο-
ντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} 1. αυτός που δεν έχει 
καθοριστική σηµασία ή αξία, που δεν διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρό-
λο, που βρίσκεται σε δεύτερη, λιγότερο σηµαντική θέση: ~ θέση | µοί-
ρα | θέµα | ζήτηµα | αιτία | ρόλος | σηµασία | πρόβληµα | συνέπεια | 
περιστατικό | πράγµα ΣΥΝ. επουσιώδης, ήσσονος σηµασίας ΑΝΤ. πρω-
τεύων, κύριος- ΦΡ. δευτερεύον µάθηµα σχολικό µάθηµα που θεωρείται 
λιγότερο σηµαντικό στο σχολικό πρόγραµµα, λ.χ. τα καλλιτεχνικά ή η 
ξένη γλώσσα (σε αντίθεση π.χ. µε τα µαθηµατικά ή τα Ελληνικά, που 
θεωρούνται πρωτεύοντα) 2. αυτός που συµπληρώνει κάποιον/ κάτι 
κύριο, που διαδραµατίζει βοηθητικό ρόλο: ~ στοιχείο | όρος | υπηρεσία 
ΣΥΝ. (επι)βοηθητικός, επικουρικός, πρόσθετος ΑΝΤ. κύριος 3. ΓΛΩΣΣ. 
δευτερεύουσα πρόταση η πρόταση που προσδιορίζει επιρρη-µατικά 
(δηλώνοντας χρόνο, αιτία, σκοπό κ.λπ.) ή συµπληρώνει (προτάσεις µε 
ότι ή να) το περιεχόµενο άλλης πρότασης ή όρου, ο οποίος ανήκει σε 
άλλη πρόταση, π.χ. στην περίοδο «οι τουρίστες έφυγαν από το νησί, 
όταν άνοιξαν τα σχολεία» η πρόταση που εισάγεται µε το όταν είναι 
δευτερεύουσα, εξαρτηµένη από την κύρια πρόταση («Οι τουρίστες 
έγυγαν από το νησί»): η εισαγωγή | η εκφορά των δευτε-ρευουσών 
προτάσεων ΣΥΝ. εξαρτηµένη πρόταση ΑΝΤ. κύρια | ανεξάρτητη 
πρόταση. — δευτερευόντως επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. τού µτγν. δευτερεύω 
«είµαι δεύτερος» < αρχ. δεύτερος]. 

δευτέριο (το) {δευτερίου} ΧΗΜ. ισότοπο τού υδρογόνου (γνωστό και 
ως «βαρύ υδρογόνο»), τού οποίου ο πυρήνας αποτελείται από ένα 
πρωτόνιο και ένα νετρόνιο- χρησιµοποιείται ευρύτατα στις θερµοπυ-
ρηνικές αντιδράσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
deuterium]. 

δεύτερο- κ. δεύτερο- κ. δευτερ- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό 
λέξεων που σηµαίνουν: 1. ότι κάτι γίνεται για δεύτερη φορά: 
δευτερο-λογώ 2. (α) ότι κάτι καταλαµβάνει σε σειρά τη δεύτερη θέ-
ση: δευτερό-τοκος, δευτερ-αγωνιστής, δευτερό-κλιτος (β) ότι κάτι 
προκύπτει ως επακόλουθο: δευτερο-γενής, δευτερο-παθής. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. ελληνικής (πβ. αρχ. δευτερο-τόκος, 
µτγν. δευτερο-λογία), που προέρχεται από το αριθµητ. επίθ. δεύτερος 
(βλ.λ.)]. 

δευτεροβάθµιος, -α, -ο [1833] 1. αυτός που ανήκει στον δεύτερο 
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βαθµό ιεραρχίας ή στη δεύτερη σειρά, τάξη κ.λπ.: ~ εκπαίδευση (Γυ-
µνάσιο - Λύκειο) 2. αυτός που εξετάζει µια υπόθεση για δεύτερη φορά 
(σε δεύτερο βαθµό), αφού δηλ. έχει εκδοθεί απόφαση σε πρώτο βαθµό 
(από πρωτοβάθµιο όργανο): ~ επιτροπή | απόφαση || ~ δικαστήριο 
(που δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθµιων). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. 

δευτερογαµία (η) [µτγν.] {δευτερογαµιών} η τέλεση δεύτερου γάµου 
µετά τη λύση τού πρώτου (λόγω θανάτου ή διαζυγίου). 

δευτερογενής, -ής, -ές {δευτερογεν-ούς | -είς (ουδ.-ή)} 1. (α) υτός που 
προκύπτει ως επακόλουθο άλλου, που έρχεται ως συνέπεια άλλου: ~ 
αιτία | συνέπεια ΣΥΝ. υστερογενής ΑΝΤ. πρωτογενής (β) ΙΑΤΡ. 
δευτερογενή συµπτώµατα | φαινόµενα συµπτώµατα ή παρενέργειες 
που εµφανίζονται µετά την πάροδο τής οξείας φάσης ασθενείας 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που γίνεται αργότερα, σε δεύτερη φάση. — δευ-
τερογενώς επίρρ. [1890]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν < 
δεύτερος + -γενής < γένος]. 

δευτεροετής, -ής, -ές [1852] {δευτεροετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
βρίσκεται στο δεύτερο έτος των σπουδών του σε Ανώτερη ή Ανώτατη 
Σχολή: ~ φοιτητής τής Ιατρικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δευτεροκάικο (το) το καΐκι που συνοδεύει το γριγρί (βλ.λ.). 
∆ευτεροκανονικά (τα) ΕΚΚΛΗΣ. κατηγορία βιβλίων τής Π.∆. (τού «δευτέρου 

κανόνος», όπως λέγονται), τα οποία δεν περιλαµβάνονται στη σηµερινή 
µορφή τής εβραϊκής Βίβλου, αλλά αναγνωρίζονται από την Ορθόδοξη 
και από τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία. [ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. deuterocanonìcal]. 

δευτεροκλασάτος, -η, -ο αυτός που από άποψη σπουδαιότητας ανήκει 
σε δεύτερη κατηγορία, που δεν θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός: ~ 
κοµµατικά στελέχη ΣΥΝ. δευτερεύων ΑΝΤ. πρωτοκλασάτος. 

δευτερόκλιτος, -η, -ο [1862] ΓΛΩΣΣ. (όνοµα ουσιαστικό και επίθετο) που 
κλίνεται κατά τη δεύτερη κλίση, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των 
κλίσεων στην παραδοσιακή σχολική γραµµατική, π.χ. ο δρόµος, η 
έξοδος, το τετράδιο, καλός, -ή, -ό κ.ά. 

δευτερόλεπτο (το) [µτγν.] {δευτερολέπτ-ου | -ων} 1. µονάδα µέτρησης 
τού χρόνου, η οποία ισούται µε το ένα εξηκοστό τού πρώτου λεπτού 
τής ώρας (σύµβολο: 1") 2. µονάδα µέτρησης τόξου ή γωνίας που 
ισούται µε το ένα εξηκοστό τού πρώτου λεπτού τής µοίρας (ή µε το 
1/3.600 τής µοίρας) 3. (κατ' επέκτ.) ελάχιστο χρονικό διάστηµα, σε ΦΡ. 
όπως (α) ήταν υπόθεση δευτερολέπτων πολύ σύντοµη (β) σε κλάσµα 
δευτερολέπτου ταχύτατα, στο πει και φει. 

δευτερολεπτοδείκτης (ο) {δευτερολεπτοδεικτών} ο δείκτης των 
δευτερολέπτων, δηλ. ο βραχίονας τού ρολογιού που δείχνει τα δευτε-
ρόλεπτα τής ώρας. 

δευτερολογία (η) [µτγν.] {δευτερολογιών} η αγόρευση για δεύτερη φορά 
για το ίδιο θέµα: η ~ τού υπουργού στο θέµα των τηλεφωνικών 
υποκλοπών || η ~ τού κατηγορουµένου στο δικαστήριο δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τη µισή ώρα ΑΝΤ. πρωτολογία. 

δευτερολογία - πρωτολογία. Τελευταία χρησιµοποιείται, ιδίως στον 
προφορικό λόγο, ο νεολογισµός πρωτολογία (Οπως υποστήριξα 
στην πρωτολογία µου...) που πλάστηκε αναλογικώς προς το 
δευτερολογία. Η λ. πρωτολογία αντικαθιστά τον γενικότερο όρο 
«οµιλία» ή «λόγος» και αποτελεί χρήσιµη αντιδιαστολή προς τη λ. 
δευτερολογία, οσάκις ο οµιλητής χρειάζεται την αντιδιαστολή. 

δευτερολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {δευτερολογείς... | δευτερολόγησα} 
αγορεύω για δεύτερη φορά στο ίδιο θέµα σε επίσηµη περίσταση (συ-
νήθ. στη Βουλή ή στο δικαστήριο), µε σκοπό να συµπληρώσω την 
προηγούµενη µου αγόρευση ή να αντικρούσω επιχειρήµατα που προ-
έβαλαν άλλοι οµιλητές: ο πρωθυπουργός δευτερολόγησε κατά τη συ-
ζήτηση στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισµό ΣΥΝ. ανταπαντώ. 

δεύτερον επίρρ. [αρχ.] {άκλ.} 1.σε απλή απαρίθµηση, δηλώνει στοιχείο 
που ακολουθεί το πρώτο: κι άρχισε να µου εξηγεί: πρώτον αυτό, - 
εκείνο, τρίτον το άλλο... 2. για την εισαγωγή στη συνέχεια τού λόγου 
σκέψης, συµπεράσµατος, σχολίου κ.λπ. που ακολουθεί προηγούµενη 
σκέψη, συµπέρασµα, σχόλιο κ.λπ.: πρώτον, δεν είµαστε σίγουροι αν τα 
πράγµατα έγιναν έτσι- ~, και να έγιναν έτσι, θα ήταν προτιµότερο να µη 
δώσουµε ιδιαίτερη σηµασία. 

∆ευτερονόµιο (το) {∆ευτερονοµίου} ΘΡΗΣΚ. το τελευταίο βιβλίο τής 
Πεντατεύχου (βλ.λ.) και το πέµπτο κατά σειρά στον βιβλικό κανόνα· 
περιλαµβάνει ανακεφαλαίωση και ερµηνεία τής διδασκαλίας τού 
Μωυσή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ∆ευτερονόµιον < δεύτερος + -νόµιον < νόµος. Τον τίτλο 
αυτόν χρησιµοποίησαν στην ελληνική µετάφραση τής Π.∆. οι 
Εβδοµήκοντα, θεωρώντας το πέµπτο βιβλίο τής Πεντατεύχου ως εξή-
γηση ή συµπλήρωση τού Νόµου, o τίτλος τού βιβλίου στην πρωτότυπη 
εβρ. είναι Devarim «Λόγοι» και προέρχεται από τη φρ. «ούτοι οί λόγοι», 
µε την οποία αρχίζει το κείµενο]. 

δευτεροπαθής, -ής, -ές [1879] {δευτεροπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. 
δευτεροπαθής νόσος αυτή που εκδηλώνεται ως δεύτερο στάδιο ή 
επιπλοκή ή επακόλουθο προηγούµενης νόσου (τής πρωτοπαθούς), ιδ. 
όταν η άµυνα τού οργανισµού έχει εξασθενήσει (λ.χ. η πνευµονία µετά 
από γρίπη ή ο µεταστατικός καρκίνος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δευτεροπαθώ (υποχωρητ.) < δεύτερος + -παθώ < θ. 
παθ-, πβ. αόρ. β' ε-παθον τού ρ. πάσχω]. 

δεύτερος, -η (λόγ. δευτέρα), -ο (επίσης γράφεται 2ος στην αραβική 
αρίθµηση, Β' ή β' στην ελληνική και II στη λατινική) 1. αυτός που 
αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό δύο (2), που έρχεται κατά σειρά (ή 
κατά τοπική ή χρονική ακολουθία) αµέσως µετά τον πρώτο: τα «Άπα-
ντα» του γνωρίζουν δεύτερη και τρίτη έκδοση || ~ φάση | µέρος | ηµί-
χρονο | γάµος | σηµείο | φορά | απόπειρα | αίτηµα | σφάλµα | γύρος 

συνοµιλιών | παιδί | µήνας | χρόνος || αναδεικνύοµαι | κατατάσσοµαι ~ 
ΣΥΝ. επόµενος ΑΝΤ. πρώτος, προηγούµενος- ΦΡ. (α) δεύτερο φύλο το 
γυναικείο φύλο· απηχεί καθιερωµένα κοινωνικά στερεότυπα και για 
µερικούς οµιλητές έχει και ειρωνική χροιά (β) δεύτερη κατανοµή βλ. λ. 
κατανοµή (γ) κάθε δεύτερη ηµέρα (µήνα /χρόνο κ.λπ.) µέρα παρά 
µέρα (µήνα παρά µήνα, χρόνο παρά χρόνο κ.λπ.) (δ) έρχοµαι δεύτε-
ρος µε προλαβαίνει άλλος σε πράξη, ενέργεια, επίτευγµα ΣΥΝ. καθυ-
στερώ (ε) (µτφ.) χωρίς δεύτερη κουβέντα | δεύτερο λόγο (ι) χωρίς 
καµία καθυστέρηση ή χρονοτριβή ΣΥΝ. αµέσως (ii) χωρίς καµία 
αντίρρηση ή αντίλογο, µε απόλυτη συµφωνία (στ) κατά δεύτερο λόγο 
για να δηλωθεί κάτι που ακολουθεί λογικά ή δεν είναι εξίσου σηµαντικό 
σε σχέση µε αυτό που δηλώνεται πρώτο (πβ. κατά πρώτο λόγο, λ. 
λόγος) (ζ) ∆ευτέρα Παρουσία βλ. λ. παρουσία (η) δεύτερη φύση βλ. λ. 
φύση (θ) δεύτερο χέρι (i) (για ελαιοχρωµατισµούς, οικοδοµικές ή άλλες 
εργασίες κ.λπ.) επανάληψη τού βαψίµατος πάνω από το πρώτο 
βάψιµο: ο τοίχος χρειάζεται και - ΣΥΝ. πέρασµα (ii) (για ειδήσεις, 
πληροφορίες κ.λπ.) αυτές που λαµβάνονται όχι από άµεση αντίληψη, 
αλλά έµµεσα, µε τη µεσολάβηση τρίτων (iii) (για εµπορεύµατα) αυτός 
που είναι µεταχειρισµένος, που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί και επιστραφεί: 
βιβλία | αυτοκίνητα | µηχανές από ~ 2. (ειδικότ. για µέλη ιεραρχίας) 
αυτός που κατέχει τον αµέσως επόµενο (κατώτερο) από τον πρώτο 
βαθµό και είναι επιφορτισµένος µε τα ανάλογα καθήκοντα: ~ 
γραµµατέας | βιολί ΑΝΤ. πρώτος· ΦΡ. (α) συγγένεια δευτέρου βαθµού 
η σχέση που συνδέει πρόσωπο µε τους συγγενείς που βρίσκονται εκτός 
τού πλαισίου τής στενότερης οικογένειας του (δηλ. εκτός από γονείς, 
αδέλφια και τέκνα) (β) δεύτερος εξάδελφος | δεύτερη εξαδέλφη ο 
γυιος | η κόρη τού εξαδέλφου | τής εξαδέλφης τού πατέρα ή τής µητέρας 
κάποιου 3. (για ηγεµόνες, βασιλείς, αρχιερείς κ.λπ. που έχουν το ίδιο 
όνοµα) ο νεότερος στην ηλικία, αυτός που διαδέχεται τον πρώτο µε το 
ίδιο όνοµα ή έχει το ίδιο όνοµα µε προηγούµενο ηγέτη (σύµβολο Β'): 
Θεοδόσιος ο Β'|| Αικατερίνη η Β'(η δευτέρα) 4. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
υπάρχει ή εµφανίζεται πρόσθετα ή εναλλακτικά (σε κάτι άλλο): υπάρχει 
και µια ~ λύση στο πρόβληµα µας || άκουσε και µια ~ γνώµη || 
εµφανίστηκε µια - περίπτωση ενδιαφεροµένου αγοραστή || η ~ σηµασία 
µιας λέξης ΣΥΝ. πρόσθετος, εναλλακτικός, άλλος 5. (µτφ.) ο όµοιος (όχι ο 
ίδιος) µε άλλον, αυτός που συγκρίνεται µε άλλον και παρουσιάζει 
παρόµοια χαρακτηριστικά: στάθηκε - πατέρας για µένα || ~ Μέγας 
Αλέξανδρος δεν γεννήθηκε µέχρι τώρα 6. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει 
κατώτερη ποιότητα ή αξία σε σύγκριση µε άλλον: είναι πολύ εκλεκτικός· 
~ πράγµα δεν αγόρασε ποτέ! ΣΥΝ. ευτελής, κατώτερος ΑΝΤ. ανώτερος, 
πρώτος· ΦΡ. βάζω | θέτω σε δεύτερη µοίρα θεωρώ λιγότερο σηµαντικό 
και λιγότερο επείγον 7. ΓΛΩΣΣ. (α) δεύτερο πρόσωπο το πρόσωπο στο 
οποίο απευθύνεται ο οµιλητής· δηλώνεται κυρίως µε τις καταλήξεις β' 
προσώπου τού ρήµατος (τρέχ-εις, έτρεχ-ες) καθώς και µε τις 
προσωπικές αντωνυµίες (εσύ, εσείς), όταν χρειάζεται να δηλωθεί 
έµφαση ή αντιδιαστολή (εσύ φταίς - εσείς κάνατε διακοπές όσο εµείς 
δουλεύαµε) (β) δεύτερη κλίση ο τρόπος κλίσης των ονοµάτων τής 
αρχαίας Ελληνικής σε -ος (στρατός, έξοδος) και -ον (δώρον) σύµφωνα 
µε την κατηγοριοποίηση των κλίσεων στην παραδοσιακή σχολική 
γραµµατική (πβ. κ. πρώτη κλίση, τρίτη κλίση) 8. δεύτερος (ο) {δευτέρου} 
(α) ΝΑΥΤ. ο αξιωµατικός που κατέχει τον επόµενο βαθµό µετά τον 
καπετάνιο τού πλοίου (β) ο δεύτερος όροφος (πολυ)κατοικίας: µένει 
στον - και ανεβαίνει πάντα µε τα πόδια (γ) ο δεύτερος µήνας τού έτους, ο 
Φεβρουάριος: έπιασε δουλειά στις 15/2 (δεκαπέντε δευτέρου) 9. δευτέ-
ρα (η) (α) ταχύτητα οχήµατος: βάζω ~ (β) η δεύτερη ηµέρα κάθε µήνα: η 
2α Ιανουαρίου δεν είναι αργία (γ) η δευτέρα τάξη ∆ηµοτικού, Γυµνασίου 
ή Λυκείου: τελειώνει τη ~ Γυµνασίου (δ) ∆ευτέρα (η) βλ.λ. 10. ΜΑθ. (α) 
(ένα) δεύτερο (το) {(ενός) δευτέρου} το µισό, το ένα από τα δύο ίσα 
µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο (σύµβολο: 1/2): το ~ τού 4 είναι το 
2 (β) δεύτερο λεπτό µονάδα µετρήσεως τόξων ή γωνιών που ισούται µε 
το 1/360 τής µοίρας (Γ) 11. δεύτερο (το) {δευ-τέρ-ου | -ων} µονάδα 
µετρήσεως τού χρόνου, που ισούται µε το ένα εξηκοστό τού πρώτου 
λεπτού και το 1/3.600 τής ώρας (σύµβολο: Γ)· το δευτερόλεπτο: έχετε 
ακόµη δέκα λεπτά και τριάντα δύο ~ µέχρι τη λήξη τού χρόνου (βλ. κ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συγκρ. βαθµός τού θ. δεύ- τού ρ. δεύοµαι, παράλλ. τ. τού 
ρ. δέω Ι-οµαι «στερούµαι, έχω ανάγκη». Σύµφωνα µε την ετυµ. αυτή, η λ. 
δεύτερος θα πρέπει αρχικώς να προσδιόριζε τον υποδεέστερο, εκείνον 
που ακολουθεί, πράγµα που αιτιολογεί την παρετυµολ. σύνδεση µε το 
αριθµητ. δύο. Η φρ. δεύτερο χέρι αποδίδει το αγγλ. secondhand]. 
δευτερότερος, -η, -ο αυτός που δεν έχει µεγάλη αξία, ποιότητα. 
δευτερότοκος, -η, -ο (παθ.) αυτός που γεννήθηκε δεύτερος κατά σειρά, 
µετά τον πρωτότοκο: ~ υιός | κόρη | τέκνο ΣΥΝ. δεύτερος, δευτερογενής 
ΑΝΤ. πρωτότοκος, πρώτος (βλ. κ. λ. πρωτότοκος). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
δεύτερος + τόκος «γέννηση»]. δευτερώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δευτέρω-
σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) πράττω κάτι ή ενεργώ µε τον ίδιο τρόπο για 
δεύτερη φορά: ~ την προσπάθεια | τον λόγο | τη νίκη ΣΥΝ. 
επαναλαµβάνω, ξανακάνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι για δεύτερη φορά µε τον 
ίδιο τρόπο: πρόσεξε µη δευτερώσει το κακό ΣΥΝ. επαναλαµβάνοµαι, 
ξαναγίνοµαι, επανεµφανίζοµαι, ξα-νασυµβαίνω. — δευτέρωµα (το) 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δευτερώ (-όω) < αρχ. δεύτερος]. ∆.Ε.Φ.Α. (η) 
∆ηµοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθήνας. δεφτέρι (το) → τεφτέρι 
δέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µτχ. ενεστ. λαϊκ. δεχούµενος, -η, -ο, δέχθηκα 

(καθηµ. -τηκα)· όταν το δέχοµαι έχει ενεργ. σηµ., χρησιµοποιείται ως 
παθητικό του η περίφραση γίνοµαι δεκτός] 1. λαµβάνω (κάτι που µου 
προσφέρεται, που µου αποστέλλεται κ.λπ.): η πόλη µας δέχεται πολ- 
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λες και µεγάλες δωρεές για την ανέγερση τού νέου δηµαρχιακού µεγάρου || ~ 
δώρα | πρόσκληση | προσφορά | τη µπάλα (σε παιχνίδι) | αιτήσεις | επίσκεψη | 
βοήθεια | εγγραφές | ευεργεσία | συµβουλές | κέρασµα ΣΥΝ. παραλαµβάνω, 
παίρνω ΑΝΤ. αποκρούω, διώχνω 2. (ειδι-κότ.) λαµβάνω (κάτι που προέρχεται 
από αλλού), γίνοµαι δέκτης: τον έπεισε να δεχθεί τις υπηρεσίες τής εταιρείας του 
|| «οι υπεύθυνοι δέχονται πολλές καταγγελίες για την έλλειψη καθαριότητας στις 
παραλίες» (εφηµ.) || ~ επιδράσεις από κάποιον || η θάλασσα δέχεται τα νερά των 
ποταµών ΣΥΝ. (λόγ.) εισδέχοµαι 3. υφίσταµαι κάτι εις βάρος µου: δέχθηκε 
φραστική επίθεση από βουλευτές τής αντιπολίτευσης || ~ επικρίσεις | πλήγµα | 
σφαίρα | ράπισµα | χτύπηµα || η δραχµή δέχεται πιέσεις || η οµάδα µας δέχθηκε 
δύο γκολ σε πέντε λεπτά 4. (+ αιτ. προσ.) επιτρέπω (σε κάποιον) την είσοδο στο 
σπίτι µου ή στον επαγγελµατικό µου χώρο και συµπεριφέροµαι σύµφωνα µε 
τους κοινωνικούς κανόνες συµπεριφοράς και φιλοξενίας: ο πρόξενος δέχθηκε 
φι-λοφρόνως τους ξένους επισήµους || ~ καλεσµένους | αντιπροσωπία | τον 
πρόεδροι πελάτες! το προεδρείο || ~ κάποιον µε ανοιχτές αγκάλες ΣΥΝ. 
υποδέχοµαι, δεξιώνοµαι ΑΝΤ. διώχνω, εκδιώκω, αποπέµπω- ΦΡ. (α) (ευχετ.) 
καλώς να δεχτείς (κάποιον) για ασφαλή και χαρούµενη άφιξη αγαπηµένου 
προσώπου: ~ τον γυιο σου || καλώς να τα δεχτείς τα παιδιά σου (β) (ευχετ.) 
καλώς τα δέχτηκες! προς κάποιον που υποδέχθηκε αγαπηµένο πρόσωπο 5. 
(ειδικότ. για σηµαίνοντα πρόσωπα ή επαγγελµατίες που διατηρούν 
επαγγελµατικό γραφείο, λ.χ. δικηγόροι, γιατροί, καθηγητές κ.ά.) βρίσκοµαι στη 
διάθεση όσων θέλουν να µε επισκεφθούν (συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες): ο 
γιατρός δέχεται Τρίτη και Πέµπτη 5-9 µ.µ. ΣΥΝ. υποδέχοµαι 6. εκφράζω την 
αποδοχή µου (για πράξη | ενέργεια | πρόθεση | σκέψη | άποψη κ.λπ. άλλου· α-
ναγνωρίζω την ορθότητα ή τη σπουδαιότητα της): δέχθηκα να προσφέρω τη 
βοήθεια µου στην προσπάθεια τους || ~ πρόταση | σχέδιο | λύση || δεν θα 
µπορούσα ποτέ να δεχθώ τέτοιο πράγµα || δέχοµαι αυτά που είπες, αλλά όχι 
ανεπιφύλακτα ΣΥΝ. παραδέχοµαι, επιδοκιµάζω, εγκρίνω ΑΝΤ. αποκρούω, 
απορρίπτω, αρνούµαι, αποποιούµαι 7. (κατ' επέκτ.-µτφ.) έχω την άποψη, 
εκφράζω τη γνώµη, τη θέση κ.λπ.: στο έργο του δέχεται ότι η τεχνολογική 
ανάπτυξη και η οικολογική ισορροπία είναι ασύµβατες ΣΥΝ. πιστεύω 8. υιοθετώ 
στάση ανοχής (απέναντι σε πράξη | ενέργεια | κατάσταση κ.λπ. που µου είναι 
δυσάρεστη): ~ την κριτική των άλλων | την αµφισβήτηση || τα δέχεται τα 
πειράγµατα χωρίς να παρεξηγείται || ~ ύβρεις | περιορισµούς | αστεία εις βάρος 
µου | συζήτηση· ΦΡ. δεν δέχοµαι κουβέντα δεν ανέχοµαι καµία απολύτως 
αντίρρηση: αυτό θα γίνει και ~! 9. (µτφ. για τόπους) είµαι ευνοϊκός για την 
εγκατάσταση, την οµαλή προσαρµογή ή/και για τη βελτίωση τής υγείας 
κάποιου: τον δέχθηκε καλά το βουνό 10. (για στοιχείο τού λόγου) συνδυάζοµαι 
µε τρόπο αποδεκτό στον λόγο µε άλλο στοιχείο: ποια ρήµατα δέχονται 
αντικείµενο σε γενική; ΣΥΝ. συντάσσοµαι 11. (η µτχ. δεχούµενος, -η, -ο) αυτός 
που γίνεται δεκτός ή ανεκτός ΣΥΝ. ευπρόσδεκτος· ΦΡ. (παροιµ.) και τα καλά 
δεχούµενα και τα κακά δεχούµενα πρέπει να αποδέχεται κανείς και τις καλές 
και τις άσχηµες στιγµές τής ζωής και να υποµένει αγόγγυστα τις συµφορές. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, δωροδοκία, εντέλλοµαι. [ΕΤΥΜ < αρχ. δέχοµαι | δέκοµαι 
< I.E. *dek- «συµµορφώνοµαι, προσαρµόζοµαι», πβ. σανσκρ. dâsati «τιµά, 
αναγνωρίζει», λατ. doceo «διδάσκω», dignus «άξιος» (> γαλλ. digne, ισπ. 
digno) κ.ά. Οµόρρ. δέκτης, δεξαµεν-ή, δοκ-ός, δοχ-εϊο(ν), πιθ. κ. δόκ-ιµος, δόξ-
α, δοκ-ώ κ.ά. Η σηµ. «συµµορφώνοµαι, προσαρµόζοµαι» τής I.E. ρίζας 
σώζεται στο οµόρρ. λατ. decet (απρόσ.) «πρέπει, αρµόζει», από όπου προήλθε 
το ουσ. decus «κόσµηµα» (> γαλλ. décor «διάκοσµος, ντεκόρ»), o συσχετισµός 
τού ρ. δέχοµαι µε οµόρρ. τόσο ευρέος σηµασιολογικού φάσµατος οφείλεται στη 
σύνδεση του µε τις νοητικές και πνευµατικές λειτουργίες, µε τις αρετές που 
αποδίδονται στον ευδίδακτο και ευπροσάρµοστο άνθρωπο. Η ετυµολογική 
σχέση µε το επίθ. δεξιός δεν µπορεί να αποκλειστεί]. δεχτός, -ή, -ό → δεκτός 
δέψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} η κύρια εργασία τού βυρσοδέψη, η 

µετατροπή τής δοράς σε δέρµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δε'φω «τρίβω, κατεργάζοµαι» (πβ. κ. βυρσο-δέψης), αγν. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. διφθέρα «κατεργασµένο δέρµα»]. δέων, -ούσα, -ον 
{δέ-οντος (θηλ. -ας κ. λογιότ. -ούσης), -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. 
-ουσών)} (λόγ.) 1. αυτός που ταιριάζει, αρµόζει, είναι αναγκαίος στην 
περίσταση ή επιβάλλεται από αυτή: αντιµετωπίζω ένα θέµα µε τη δέουσα 
προσοχή | σοβαρότητα | υπευθυνότητα || λαµβάνω τα δέοντα µέτρα ΣΥΝ. 
αναγκαίος, πρέπων, σωστός, προσήκων, ορθός, κατάλληλος- ΦΡ. (α) (ως επίρρ.) 
πέρα(ν) τού δέοντος | υπέρ το δέον (λατ. ultra quam oportet) περισσότερο από 
όσο αρµόζει ή επιβάλλεται, σε υπερβολικό βαθµό: υπήρξες υπέρ το δέον 
αυστηρός µαζί του ΑΝΤ. υπερβολικά (β) το δέον γενέσθαι αυτό που πρέπει να 
γίνει: πέρα από τις διαπιστώσεις πρέπει να αποφασίσουµε και ~ || τι δέον 
γενέσθαι; (τι πρέπει να γίνει;) 2. δέοντα (τα) (α) το σύνολο των ενεργειών που 
γίνονται και των µέτρων που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση (δυσάρεστου) 
γεγονότος ή κατάστασης: ενεργούνται τα ~ για τη σύλληψη τού δράστη || πράττω 
τα ~ (ό,τι πρέ-πει) (β) οτιδήποτε απευθύνεται ως χαιρετισµός: τα ~ στη µητέρα 
σας, αγαπητέ µου! ΣΥΝ. χαιρετίσµατα, σέβη. 

[ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. δέω Ι-οµαι µε τη σηµ. τού απροσ. δεί (βλ.λ.)]. 

θασµένη χρήση από την (ορθή) φράση «πέρα τού δέοντος», που έχει την ίδια 
σηµασία µε το «υπέρ το δέον». 

δη µόρ. (λόγ.) βεβαίως, κυρ. σε αρχαίες ή λόγιες φράσεις, π.χ. δει δη 
χρηµάτων υπάρχει ανάγκη βεβαίως για χρήµατα· επίσης (εµφατ.) και δη (και) 
και επιπλέον, και µάλιστα: όταν ακούει κανείς τέτοιες εκφράσεις από τα χείλη 
πολιτικών, - καταξιωµένων, δεν µπορεί παρά να ανησυχεί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *dè, ίσως οργανική πτώση δεικτικού µορίου, που 
χρησιµοποιήθηκε εµφατικώς (πβ. κ. λατ. de), καθώς και στον σχηµατισµό 
συνθέτων, π.χ. η-δη, δή-θεν, επει-δή κ.ά.]. 

και δη ή και δη και; Η φράση είναι αρχαία και στον πεζό λόγο τη 
χρησιµοποιούσαν κατά κανόνα µε το και να προηγείται και να έπεται τού 
δη: και δη και {«και δη και νυν τι φής;» και τώρα µάλιστα τι λες;). Η 
φράση χρησιµοποιείται για να δηλώσει επίταση: Όλοι πρέπει να βοηθήσουν 
και δη και (= και µάλιστα, και ιδιαίτερα) αυτοί που ωφελούνται 
περισσότερο από το έργο. 

∆Η.ΑΝΑ. (η) ∆ηµοκρατική Ανανέωση. 
δήγµα (το) {δήγµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. ΙΑΤΡ. το δάγκωµα: ~ όφε-ως | 

σκύλου || θανατηφόρο | δηλητηριώδες ~ ΣΥΝ. δαγκωνιά, δαγκωµατιά 2. (κατ' 
επέκτ.) το τσίµπηµα από έντοµα: ~ από σφήκα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δήγµα < *däk-ma, εκτεταµ. βαθµ. τού ρ. δάκ-νω «δαγκώνω». 
Βλ. κ. δαγκώνω]. 

δήθεν επίρρ. 1. (ειρων.) για να δηλώσουµε ότι κάτι είναι ψευδές, προσποιητό 
και όχι αληθινό: πέταξε τη λέξη αυτή ~ τυχαία, χωρίς να δείξει ότι υπονοούσε 
κάτι άλλο ΣΥΝ. τάχα ΑΝΤ. όντως, πράγµατι 2. (ως επίθ.) αυτός που υποτίθεται 
ότι έχει µια ιδιότητα, ενώ στην πραγµατικότητα δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο: ο ~ 
φίλος || η ~ ξαδέλφη µου ΑΝΤ. πραγµατικός, αληθινός 3. (ως άκλ. ουσ. ειρων.-
µειωτ.) αυτός που δεν είναι αυθεντικός, αλλά συµπεριφέρεται επιτηδευµένα, 
που παριστάνει κάποιον/κάτι σπουδαίο: σ' αυτό το κέντρο µαζεύονται όλοι οι ~ 
και σχολιάζουν τους πάντες και τα πάντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
δήθεν < δή (βλ.λ.) + επίθηµα -θεν]. 

∆Η.Κ. Κ 1. (το) ∆ηµοκρατικό Κοινωνικό Κίνηµα- πολιτικό κίνηµα που ίδρυσε 
το 1995 ο ∆ηµήτρης Τσοβόλας. 

δηκτικός, -ή, -ό (µτφ.) αυτός που θίγει, που πειράζει, που προκαλεί λόγω τής 
οξύτητας του: ~ λόγος | υπαινιγµός | παρατήρηση | σηµείωση | σάτιρα ΣΥΝ. 
δριµύς, ειρωνικός, καυστικός, πικρόχολος, σαρκαστικός, φαρµακερός ΑΝΤ. 
θωπευτικός, κολακευτικός. — δηκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., δηκτικότητα (η) 
[1871]. [ΕΤΥΜ αρχ· < δήκτης, εκτεταµ. βαθµ. τού ρ. δάκ-νω «δαγκώνω»]. 

δηλαδή σύνδ. 1. (επεξηγηµατικός) δηλώνει ότι τα συµφραζόµενα του 
διασαφούν αυτά που ειπώθηκαν προηγουµένως: προτείνω να ζητήσουµε τη 
γνώµη τού λαού, ~ να γίνει δηµοψήφισµα ΣΥΝ. δηλονότι, ήγουν, ήτοι, 
τουτέστιν, µε άλλα λόγια, σαν να λέµε, πάει να πει, µε άλλες λέξεις · 2. 
(συµπερασµατικός) εποµένως, είναι προφανές, είναι φανερό: άλλα µου λες κι 
άλλα κάνεις, ~ µε κοροϊδεύεις ΣΥΝ. λοιπόν, ήτοι, ήγουν 3. (ειδικότ.) ενισχύει 
και τονίζει το περιεχόµενο ερώτησης: ~ τι νοµίζεις; || ~ τι θες να κάνω; ΣΥΝ. 
λοιπόν. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δήλα δη < δήλα (πληθ. τού επιθ. δήλος «φανερός, σα-
φής») + δή (βλ.λ.)]. 

δηλαδή: συνώνυµα. Ορισµένες λέξεις χρησιµοποιούνται στην αρχή µιας 
φράσης ή πρότασης, όταν θέλει κανείς να επεξηγήσει κάτι που έχει πει: 
Ισχυρίζονται ότι θα µειώσουν το κόστος, δηλαδή ότι θα πουλούν φθηνότερα. 
Στη θέση τού δηλαδή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί εδώ το ήτοι ή το 
τουτέστι(ν), καθώς και οι φράσεις µε άλλα λόγια, µε άλλες λέξεις, που θα 
πει. Σε λογιότερο ύφος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το ήγουν, ενώ σε 
προφορικό απλούστερο ύφος η φράση σαν να λέµε. Το δηλονότι και το 
πάει να πει χρησιµοποιούνται παρενθετικως, το πρώτο σε λογιότερο ύφος, 
το δεύτερο στην απλούστερη προφορική οµιλία (επίσης στη λογοτεχνία, σε 
διαλέκτους κ.τ.ό.): Όποιος υποστηρίζει, δηλονότι, πως θα αυξηθεί ο 
τιµάριθµος, πρέπει να εξηγήσει... - Κάνουν παρέα από τα σχολικά τους 
χρόνια· είναι, πάει να πει, κολλητοί. Ορισµένες φορές, σε ρητορικό ιδίως 
ύφος, συνήθιζαν παλαιότερα να συσσωρεύουν τέτοιες επεξηγηµατικές 
φράσεις, γεγονός που προκάλεσε ειρωνικά σχόλια για την κενολογία που 
υποκρύπτουν τέτοιες σωρευτικές χρήσεις: «Εν άλλοις λόγοις, δηλαδή, 
ήγουν, τουτέστιν, ήτοι, η Αφροδίτη είσαι συ, εσύ 'σαι η Αφροδίτη»'. (Γιάννης 
Μαυροµιχάλης). Το δηλαδή προέρχεται από την αρχ. φράση «δήλα δη 
ότι...»)είναι φανερά λοιπόν ότι..., δήλος = φανερός, σαφής), το ίδιο και το 
δηλονότι = δήλον ότι. Και τα δύο, ωστόσο, ήδη στην αρχαία -γλώσσα 
αποτελούσαν αντιστοίχως µία λέξη. Το τουτέστιν) (< τούτο εστί) 
εµφανίζεται από τους χρόνους τού Ευαγγελίου και ισοδυναµεί προς το 
επεξηµατικό i.e. (= id est: τούτο εστί) τής Λατινικής, που πέρασε από 
αυτήν και σε άλλες σύγχρονες γλώσσες (Αγγλική, Γαλλική κ.ά.). Το ήγουν 
(< ή γε ούν), αρχαίο και αυτό, χρησιµοποιήθηκε συχνά στην Αρχαία σε 
µονολεκτικές ή βραχύλογες επεξηγήσεις. Αρχαίο είναι και το ήτοι (< ήτοι). 
Τα άλλα είναι νεότερα, ενίοτε και µεταφραστικά δάνεια. 

 

υπέρ το δέον όχι «υπέρ τού δέοντος». Συχνά χρησιµοποιείται εσφαλµένα 
η φράση «υπέρ τού δέοντος» αντί τής ορθής υπέρ το δέον. Το υπέρ, όταν 
δηλώνει «υπέρβαση» ή «υπερβολή», συντάσσεται µε αιτιατική, ενώ µε 
γενική δηλώνει «υπεράσπιση» (Μίλησε υπέρ τού κατηγορουµένου). Οι 
οµιλητές παρασύρονται στη λαν- 

δηλητηριάζω ρ. µετβ. [1876] (δηλητηρίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. βάζω δηλητήριο 
σε (κάτι), καθιστώ (κάτι) δηλητηριώδες: δηλητηρίασαν το νερό, για να 
αναγκάσουν τους πολιορκηµένους να παραδοθούν ΣΥΝ. φαρµακώνω 2. 
(ειδικότ.) προκαλώ σκοπίµως τον θάνατο (ανθρώπου, ζώου) χρησιµοποιώντας 
δηλητήριο (συνήθ. στην τροφή τού θύµατος): 



δηλητηρίαση 469 δήλωση 
 

δηλητηρίασε τον άντρα της, επειδή την απατούσε ΣΥΝ. φαρµακώνω, δίνω 
φαρµάκι, (για ζώα) ρίχνω φόλα 3. (µτφ.) δηµιουργώ στον οργανισµό 
επιβλαβείς ουσίες (δηλητήρια): το νέφος δηλητηριάζει τους κατοίκους τής 
πρωτεύουσας || ο καπνός δηλητηριάζει τους πνεύµονες ΣΥΝ. βλάπτω, ζηµιώνω 
4. (µτφ.) έχω αρνητική επίδραση, προκαλώ λύπη, στενοχώρια ή διαταράσσω 
την ισορροπία: οι αµφιβολίες δηλητηριάζουν τη σχέση τους || παρόµοια 
περιστατικά δηλητηριάζουν το καλό κλίµα στις σχέσεις των δύο χωρών ΣΥΝ. 
καταστρέφω, υπονοµεύω. 
— δηλητηριαστής (ο) [1863], δηλητηριασµός (ο). 

δηλητηρίαση (η) [1866] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (γενικά) η 
εισαγωγή δηλητηρίου σε ζωντανό οργανισµό ή σε τρόφιµα και στο νερό, µε 
αποτέλεσµα την πρόκληση σοβαρών βλαβών ή θανάτου ΣΥΝ. φαρµάκωµα 2. 
(ειδικότ. για έµψυχα) σοβαρή πάθηση τού οργανισµού ανθρώπων και ζώων, 
που προκαλείται από την επιβλαβή δράση δηλητηριωδών ουσιών: υφίσταµαι | 
πεθαίνω από ~ || οξεία | βραδεία | οµαδική | τοξική | τροφική | ελαφρά ~ 3. 
(ειδικότ.) η φθοροποιός και παθολογική έξη που αποκτά ο οργανισµός από τη 
συχνή χρήση τοξικών ουσιών: ~ από νικοτίνη | ηρωίνη 4. (µτφ.) η πρόκληση 
αρνητικών συναισθηµάτων ή η µετάδοση αρνητικών ιδεών: η ~ µιας σχέσης 
λόγω κακής συµπεριφοράς ενός µέλους || η ~ τής νεολαίας από τον κα-
ταναλωτισµό ΣΥΝ. φθορά, διαφθορά, υπονόµευση. 

δηλητήριο (το) {δηλητηρί-ου | -ων} 1. φυσική ή χηµική ουσία, η οποία, όταν 
εισαχθεί στον οργανισµό ανθρώπου ή ζώου σε ικανή ποσότητα, προκαλεί 
σωµατικές διαταραχές, σοβαρές βλάβες ή/και θάνατο: δραστικό | πικρό | 
άγνωστο | φοβερό | επικίνδυνο ~ || πίνω | παίρνω ~||~ φιδιού ΣΥΝ. φαρµάκι· 
(µτφ.) 2.(γενικότ.) οτιδήποτε προξενεί ή είναι δυνατόν να προξενήσει φθορά 
στον οργανισµό τού ανθρώπου: ο καπνός | τα ναρκωτικά | το υπερβολικό 
αλκοόλ είναι ~ 3. οτιδήποτε έχει πικρή γεύση: αυτός ο καφές είναι ~ ΣΥΝ. 
κινίνο, χολή 4. αυτός που είναι γεµάτος επιθετικότητα, µίσος ή κακία, που 
προκαλεί φόβο: βλέµµα ~ || τα λόγια του ήταν ~· ΦΡ. στάζω δηλητήριο είµαι 
γεµάτος κακεντρέχεια, επιθετικότητα ή µίσος: τα λόγια του στάζουν δηλητήριο 
5. το περιεχόµενο έργων, λόγων, θεωριών, προπαγάνδας κ.λπ. που προκαλεί 
µεγάλη θλίψη, στενοχώρια ή ψυχική και ηθική φθορά: το ~ τής συκοφαντίας | 
τού µίσους | τού φόβου | τής διχόνοιας | τής αγνωµοσύνης || τα θεάµατα αυτά 
είναι ~ τής ψυχής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δηλητήριον (ενν. φάρµακον), ουδ. τού επιθ. 
δηλητήριος < δηλέοµαι «βλάπτω, καταστρέφω», αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε 
λατ. dolo «πελεκίζω, κόβω», dolor «πόνος» (> γαλλ. douleur), πράγµα που 
οδηγεί σε I.E. *del- «σχίζω, κλαδεύω» (βλ. λ. δαίδαλος). Το επίθηµα -τήριον 
οφείλεται πιθ. στην αντίθεση προς τη φρ. σωτήριον (φάρµακον)]. 

δηλητηριώδης, -ης, -ες [µτγν.] {δηλητηριώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 
1. αυτός που περιέχει δηλητήριο ή που προκαλεί δηλητηρίαση: ~ αέ 
ριο | οξύ | ουσία | δήγµα | αναθυµιάσεις | πνοή || ~ φίδι (που το δά- 
γκωµά του προκαλεί δηλητηρίαση και θάνατο) | φυτό ΣΥΝ. τοξικός, 
φαρµακερός 2. (µτφ.) αυτός που περιέχει αυστηρή κριτική, επιθετι 
κότητα ή ειρωνεία, που θίγει την υπόληψη προσώπου: ~ επιθέσεις Ι 
σχόλια | προπαγάνδα | άρθρο (εφηµερίδας) | θεωρία ΣΥΝ. δηκτικός. 

— δηλητηριωδώς επίρρ. [1847]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
δήλιος, -ία, -ιο(ν) αυτός που σχετίζεται µε τη νήσο ∆ήλο, που προέρ 
χεται από αυτήν ΦΡ. (α) δήλιος κολυµβητής ο άριστος, ο έµπειρος 
κολυµβητής (β) δήλιον πρόβληµα άλυτο πρόβληµα ή κατάσταση χω 
ρίς διέξοδο. Επίσης δηλιακός, -ή, -ό [αρχ.]. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ∆ήλος. Η φρ. δήλιον πρόβληµα έχει την εξής ιστορία: 
Σύµφωνα µε την παράδοση, όταν το 430 π.Χ. ενέσκηψε λοιµός στη ∆ήλο, το 
µαντείο χρησµοδότησε ότι η επιδηµία θα αναχαιτιζόταν, αν µπορούσαν να 
κατασκευάσουν έναν κύβο διπλάσιο σε όγκο από δεδοµένο κύβο. Με το 
δυσεπίλυτο αυτό γεωµετρικό πρόβληµα ασχολήθηκαν (χωρίς αποτέλεσµα) 
πολλοί αρχαίοι µαθηµατικοί. Η φρ. δήλιος κολυµβητής οφείλεται στην άποψη 
των αρχαίων ότι οι ∆ήλιοι ήταν δεινοί κολυµβητές]. 

δηλονότι επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. (κυρ. παρενθετικώς) κατά τρόπο σαφή και 
φανερό: επιχειρηµατολογούσε ακατάπαυστα' ήταν ~ πεπεισµένος ότι µπορούσε 
να επιβάλει την άποψη του ΣΥΝ. σαφώς, φανερά 2. (σπανιότ. µε επεξηγηµατική 
σηµασία) για τη διασάφηση όσων προαναφέρθηκαν: πήρε απολυτήριο µε 
γενικό βαθµό άριστα, ~ δεκαεννέα και δέκα δέκατα τέταρτα ΣΥΝ. δηλαδή. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δηλαδή. [ΕΤΥΜ αρ_χ. < φρ. δήλόν (εστίν) ότι «είναι φανερό ότι». 
Βλ. λ. δήλος]. 

δηλοποιω ρ. µετβ. {δηλοποιείς... | δηλοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 
(αρχαιοπρ.) καθιστώ (κάτι) φανερό, γνωστοποιώ: ~ πρόθεση | στόχο ΣΥΝ. 
φανερώνω, κοινοποιώ, ανακοινώνω ANT. αποκρύπτω, αποσιωπώ. — 
δηλοποίηση (η) [1856], δηλοποιητικός, -ή, -ό [1840]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
δηλοποιω (-έω) < δήλος + ποιώ]. 

∆ήλος (η) νησί των Κυκλάδων Ν∆. τής Μυκόνου- γενέτειρα τής Αρτέµιδος και 
τού Απόλλωνα, αποτελούσε σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο στην αρχαιότητα. 
— ∆ήλιος (ο) [αρχ.], ∆ήλια κ. (λόγ.) ∆ηλία (η), δήλιος, -α, -ο (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ∆ήλος, αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. τοπωνύµιο (όπως 
µαρτυρείται από το σπάνιο ∆ηλησσός), που συνδέθηκε παρετυµολ. µε το επίθ. 
δήλος «φανερός» εξαιτίας ενός αρχ. µύθου, κατά τον οποίο το νησί 
εµφανίστηκε («δήλον») ξαφνικά]. 

δήλος, -ος, -ον (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που φαίνεται, που διακρίνεται, που είναι 
ορατός ΣΥΝ. φανερός, καταφανής, ευδιάκριτος ANT. άδηλος 
2. ΝΟΜ. δήλη ηµέρα η ορισµένη ηµέρα κατά την οποία έχει συµφω 
νηθεί ότι ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. δηλαδή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δήλος < *δέα-λος, ρηµατικό επίθ. τού σπάνιου ρ. δέατο 
«φαινόταν» (παρατατικός) < I.E. *dej-a «λάµπω», πβ. σανσκρ. dideti 
«φαίνεται»]. 

δηλωµένος, -η, -ο 1. αυτός που δηµόσια δηλώνει µε παρρησία τις (πολιτικές, 
κοινωνικές, ηθικές κ.ά.) πεποιθήσεις του: ~ αριστερός | δεξιός | εχθρός ΣΥΝ. 
κηρυγµένος, φανερός ΣΥΝ. κρυφός 2. δηλωµένη (η) η ιερόδουλος που ασκεί 
το επάγγελµα της εν γνώσει και υπό την εποπτεία των αστυνοµικών αρχών. 

δηλώνω ρ. µετβ. {δήλω-σα, -θηκα (λόγ. µτχ. δηλωθείς, -είσα, -έν), -µένος (λόγ. 
δεδηλωµένος)} 1. καθιστώ (κάτι) φανερό, κάνω (κάτι) γνωστό σε (άλλον): 
πολλοί δήλωσαν ευχαριστηµένοι από τα κυβερνητικά µέτρα || ~ την πρόθεση µου 
να συµµετάσχω στις εκλογές || - την προτίµηση µου υπέρ ενός υποψηφίου || ~ τη 
δυσαρέσκεια µου για τη στάση που τήρησε ΣΥΝ. φανερώνω, ανακαλύπτω, 
γνωστοποιώ, εκδηλώνω, κοινοποιώ ANT. κρύβω, αποκρύπτω· ΦΡ. δηλώνω 
συµµετοχή εκφράζω προφορικώς ή/και γραπτώς την πρόθεση µου να 
συµµετάσχω σε εκδήλωση, διαγωνισµό κ.λπ. 2. αναφέρω, κάνω επίσηµη 
ανακοίνωση: ο υπουργός δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη λήψεως εκτάκτων µέτρων 
|| ~ τελεσίδικα | προκαταβολικώς | κατ' επανάληψιν | σαφώς | επίσηµα | 
κατηγορηµατικώς | υπεύθυνα | άνευ περιστροφών | πανηγυρικά | επιγραµµατικά 
| απερίφραστα | λακωνικά | ρητώς | ευθαρσώς | δηµοσίως | ορθά-κοφτά | 
επανειληµµένως | εγκαίρως ΣΥΝ. ανακοινώνω, αναφέρω, εκθέτω, λέγω ΑΝΤ. 
αποσιωπώ, αποκρύπτω 3. οµολογώ: ~ άγνοια | συµπαράσταση | αδυναµία | 
πίστη | υποταγή | µετάνοια 4. (ειδικότ.) αναφέρω κάτι στις αρµόδιες αρχές: ~ 
τα εισοδήµατα µου στην εφορία || ~ το όνοµα µου | την ιδιότητα µου | τα 
στοιχεία µου στην αστυνοµία || η καταγγελία αφορά σε µη δηλωθέντα ενοίκια || 
~ εµπορεύµατα στο τελωνείο ΣΥΝ. αναφέρω 5. (ειδικότ. τριτοπρόσ. δηλώνει) 
έχει την έννοια, το νόηµα, τη σηµασία: ο µύθος | η παροιµία | η λέξη | η φράση 
δηλώνει... ΣΥΝ. σηµαίνει, φανερώνει, δείχνει 6. (η µτχ. δηλωµένος, -η, -ο) 
βλ.λ. Επίσης (λόγ.) δηλώ [αρχ.] Ι-οίς, -οί...-µτχ. δηλών, -ούσα, -ούν}. — 
δήλωµα (το) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δηλώ (-όω) < δήλος 
(βλ.λ.)]. 

δήλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η φανέρωση: για τη ~ τής αιτίας 
χρησιµοποιούνται καταχρηστικές προθέσεις, επιρρήµατα κ.ά. ΣΥΝ. ένδειξη 2. η 
πράξη µε την οποία κάτι γίνεται ευρέως γνωστό, ανακοινώνεται, φανερώνεται: 
σύµφωνα µε υπουργική ~, η κυβέρνηση προτίθεται να αποσύρει το επίµαχο 
νοµοσχέδιο || προβαίνω σε - || διαψεύδω | κάνω | αποκρύπτω | ανακαλώ | 
ανασκευάζω ~ || βαρυσήµαντη | ειλικρινής | κατηγορηµατική | πρωτάκουστη | 
επίµαχη | εµπρηστική | επιθετική | ανακριβής | πρωθυπουργική | συµπληρωµα-
τική | ερµηνευτική | επώνυµη | διευκρινιστική | σοβαρή | επιπόλαιη | επίσηµη | 
τολµηρή | εκτενής | αντιφατική | σιβυλλική | ψευδής | αποκαλυπτική ~ ΣΥΝ. 
γνωστοποίηση, ανακοίνωση 3. (ειδικότ.) η έγγραφη ανακοίνωση πολίτη προς 
κρατική αρχή µε υπεύθυνο και επίσηµο χαρακτήρα, καθώς και το σχετικό 
έγγραφο: φορολογική ~||~ γεννήσεως | γάµου | θανάτου | φόρου ακίνητης 
περιουσίας || υποβάλλω | υπογράφω ~· ΦΡ. (α) δήλωση συµµετοχής προφορική 
ή/και γραπτή έκφραση τής πρόθεσης να συµµετάσχει κανείς σε αγώνα, 
διαγωνισµό ή εκδήλωση, καθώς και το σχετικό έγγραφο (αν υπάρχει) (β) 
δήλωση µετανοίας η επίσηµη δήλωση που εξαναγκάζονταν να υπογράψουν 
πολίτες αριστερών φρονηµάτων κατά τη µετεµφυλιακή περίοδο, µε την οποία 
αποκήρυσσαν τα φρονήµατα τους (γ) προγραµµατικές δηλώσεις η έκθεση τού 
προγράµµατος κάθε νέας κυβέρνησης, η οποία γίνεται προφορικά στη Βουλή 
από τον πρωθυπουργό κατά τις πρώτες συνεδριάσεις µετά τις εκλογές και την 
οποία ακολουθεί ψηφοφορία για την παροχή ή όχι ψήφου εµπιστοσύνης στη 
νέα κυβέρνηση (δ) υπεύθυνη δήλωση (i) έγγραφη ανακοίνωση πολίτη προς τις 
κρατικές αρχές για οποιοδήποτε θέµα, υπό την προϋπόθεση ότι ο δηλών φέρει 
στο ακέραιο την ευθύνη για το περιεχόµενο της και τιµωρείται µε φυλάκιση 
χωρίς αναστολή, αν αυτή αποδειχθεί ψευδής (ii) (συνεκδ.) το έντυπο που 
περιέχει τυποποιηµένο το κείµενο τής υπεύθυνης δήλωσης· αλλιώς δήλωση 
τού νόµου 105 ή τού νόµου 1599186 (ε) ΝΟΜ. δήλωση βουλήσεως η 
εξωτερίκευση ορισµένης βούλησης, έτσι ώστε να καταστεί γνωστή 4. ΓΛΩΣΣ. η 
σχέση ανάµεσα στη λέξη και στο πράγµα που δηλώνει- η σχέση τής λέξης µε 
το αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται («αντικείµενο αναφοράς»), π.χ. το 
δέντρο, τον άνθρωπο, τη θάλασσα, όταν πρόκειται για τις λ. δέντρο, άνθρωπος, 
θάλασσα· η «εξωτερική» αυτή σχέση αντιδιαστέλλεται προς την «εσωτερική» 
σχέση που συνδέει το σηµαινόµενο (σηµασία) και το σηµαίνον (µορφή) µέσα 
σε κάθε λέξη (γλωσσικό σηµείο). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. δήλωσις < δηλώ (-όω). Η γλωσσ. σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. denotation < λατ. denotatio, που αποδίδει το αρχ. ή τών όντων λόγω 
δηλωσις, Πλάτ. Πολ. 287α]. 

δήλωση - συνδήλωση - συµπαραδήλωση - συνυποδήλωση - υποδήλωση, o 
όρος δήλωση (denotation) σηµαίνει τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στη 
σηµασία µιας λέξης και σε αυτό που δηλώνει, στο δηλούµενο ή αντικείµενο 
αναφοράς- π.χ. η δήλωση τής λέξης δέντρο είναι το δέντρο, το αντικείµενο 
στο οποίο αναφέρεται, για την ακρίβεια µάλιστα, όλα τα δηλούµενα 
(denotata), κάθε είδους δέντρο. Ό,τι ανακαλεί στη µνήµη τού οµιλητή η 
χρήση τής λέξης δέντρο και ειδικότερα η σηµασία της, η σκιά που 
προσφέρει το δέντρο, το θρόισµα των φύλλων του, η οµορφιά στο 
περιβάλλον όπου υπάρχει κ.λπ., είναι οι συνδηλώσεις (connotatio) τής 
σηµασίας «δέντρο», ό,τι συνδηλώνεται µαζί µε τη σηµασία τής λέξης, ιδίως 
σε βιωµατικό, συγκινησιακό επίπεδο. Το ίδιο δηλώνουν, στην πράξη, και οι 
όροι συµπαραδήλωση και συνυποδήλωση, οι οποίοι όµως ως όροι δεν 
έχουν τη δηλωτική διαφάνεια τής λ. συνδήλωση. Τέλος, η λέξη υποδήλωση 
(implicano) αναφέρεται περισσότερο στο «τι αφήνει να εννοηθεί η χρήση 
µιας λέξης, ό,τι δεν λέγεται ρητά αλλά υπονοείται, υποδηλώνεται, λανθάνει 
στη σηµασία τής λέξης, συνήθως από το περιβάλλον τής χρήσης της»: Το 
δέντρο µέ- 
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σα στο λεκτικό περιβάλλον τού ποιήµατος είναι η υποδήλωση τής 
φύσης. 

δηλωσίας (ο/η) {δηλωσιών} (µειωτ.) πρόσωπο που δήλωσε εγγράφως 
ότι αποκηρύσσει τις πολιτικές του πεποιθήσεις, που έκανε δήλωση 
µετανοίας (βλ. λ. δήλωση, σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. < δήλωση + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. επιδειξ-ίας. Η λ. πλά-
στηκε στον Εµφύλιο για να χαρακτηρίσει υποτιµητικά τον κοµουνι-
στή, ο οποίος υπέβαλε στις αρχές δήλωση µετανοίας για τις πεποι-
θήσεις του]. 

δηλώσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί ή πρέπει να δηλωθεί: ~ εισόδηµα 
στην εφορία ΣΥΝ. δηλωτέος. 

δηλωτή (η) χαρτοπαίγνιο που παίζεται από ζυγό αριθµό παικτών µε 
τράπουλα από την οποία έχουν αφαιρεθεί τα µπαλλαντέρ. [ΕΤΥΜ. < 
δηλώνω, επειδή κάθε παίκτης πρέπει να δηλώνει φανερά την κατηγορία 
χαρτιών που κατεβάζει στο τραπέζι]. 

δηλωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που δηλώνει ή διά τού οποίου δη-
λώνεται, φανερώνεται (κάτι): πρόκειται για ενέργεια δηλωτική των 
προθέσεων του ΣΥΝ. ενδεικτικός, χαρακτηριστικός, σηµαντικός 2. (ει-
δικότ.) αυτός που δηλώνει κάτι µε τρόπο σαφή και ευρύτερα κατα-
νοητό: ~ λέξη | σηµασία | όρος || η λέξη ∆ιαδίκτυο είναι σηµασιολο-
γικά περισσότερο δηλωτική αυτού που σηµαίνει η λέξη Ίντερνετ. — 
δηλωτικότητα (η). 

δηµαγωγία (η) [αρχ.] {δηµαγωγιών} 1. η προσπάθεια παραπλάνησης 
και απόσπασης τής εύνοιας τού λαού µε αθέµιτους τρόπους (κολα-
κείες, ψεύτικες υποσχέσεις, σκόπιµη συγκινησιακή φόρτιση κ.ά.): η 
~ χαρακτηρίζει πολλούς πολιτικούς 2. (συνεκδ.) λόγος που αποσκοπεί 
στην παραπλάνηση τού λαού και την απόσπαση τής εύνοιας του: κά-
λεσε τον αντίπαλο του να εγκαταλείψει τις ~ και να τοποθετηθεί ου-
σιαστικά στο θέµα. 

δηµαγωγικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την παραπλά-
νηση τού λαού, προκειµένου να κερδηθεί η εύνοια και η εµπιστοσύ-
νη του: ~ λόγος | υποσχέσεις | τακτική | νοοτροπία | εξαγγελίες. — 
δηµαγωγικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

δηµαγωγός (ο) (κακόσ.) πολιτευτής ή πολιτικός, ο οποίος προσπαθεί 
µε απατηλά, αθέµιτα µέσα (λ.χ. κολακείες, ψεύτικες υποσχέσεις, συ-
γκινησιακή διέγερση τού ακροατηρίου) να παραπλανήσει τον λαό 
και να αποσπάσει την εύνοια και την εµπιστοσύνη του, προκειµένου 
ο ίδιος να αποκοµίσει πολιτικά και προσωπικά οφέλη: επικίνδυνος | 
αδίστακτος | ασύστολος | ανεύθυνος ~ ΣΥΝ. δηµοκόπος, λαοπλάνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δήµος + αγωγός < άγω «οδηγώ», ήδη από την Αρχ. µε 
αρνητικό περιεχόµενο]. 

δηµαγωγώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {δηµαγωγείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 
µιλώ ως δηµαγωγός, ασκώ δηµαγωγία: οι πολιτικοί που δηµαγωγούν 
προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον λαό. — δηµαγώγηοη (η) [1897]. 

δηµαιρεσία (η) (δηµαιρεσιών) (παλαιότ.) (συνήθ. στον πληθ.) οι 
εκλογές για την ανάδειξη των δηµοτικών αρχόντων ΣΥΝ. δηµοτικές 
εκλογές. — δηµαιρεσιακός, -ή, -ό [1833]. [ΕΤΥΜ. < δήµος + -αιρεσία 
< αρχ. αίροϋµαι «εκλέγω»]. 

δηµαρχείο (το) [1832] η έδρα τού δήµου, το κτήριο όπου στεγάζο-
νται οι δηµοτικές αρχές και υπηρεσίες ΣΥΝ. δηµαρχία. 

δηµαρχευω ρ. αµετβ. [1871] (σπάν.) 1. αναπληρώνω τον δήµαρχο, 
ασκώντας τα καθήκοντα του, χωρίς ωστόσο να κατέχω το δηµαρχικό 
αξίωµα: όταν απουσιάζει ο δήµαρχος, δηµαρχεύει ένας από τους 
αντιδηµάρχους- συχνά κ. στη µτχ. δηµαρχεύων, -ούσα: επειδή είχε 
παραιτηθεί ο δήµαρχος, µιλήσαµε µε τον δηµαρχεύοντα 2. (σπανιότ.) 
είµαι δήιιαρχος. 

δηµαρχία (η) [αρχ.] {δηµαρχιών} 1. το αξίωµα τού δηµάρχου: ανήλθε 
στη ~ µε το 60% των ψήφων των δηµοτών 2. η εξουσία τού δηµάρχου 
και η άσκηση των καθηκόντων που αυτή συνεπάγεται: τον τελευταίο 
µήνα ο αντιδήµαρχος ασκεί τη ~, διότι ο δήµαρχος απουσιάζει στο 
εξωτερικό 3. η χρονική περίοδος κατά την οποία κάποιος είναι 
δήµαρχος: επί δηµαρχίας Σπ. Μερκούρη εξωραΐσθηκε η Αθήνα 4. 
(συνεκδ.) το κτήριο όπου στεγάζονται οι δηµοτικές αρχές και υπη-
ρεσίες ΣΥΝ. δηµαρχείο. — δηµαρχιακός, -ή, -ό. 

δηµαρχικός, -ή, -ό → δήµαρχος 
δηµαρχιλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-ειρων.) το αξίωµα τού δηµάρχου 

και η εξουσία που αυτό συνεπάγεται: πήραν τα µυαλά του αέρα µε το 
~ και καβάλησε το καλάµι ΣΥΝ. δηµαρχία. 

δηµαρχίνα (η) [1893] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η γυναίκα που εξε-
λέγη δήµαρχος · 2. η σύζυγος τού δηµάρχου: (παροιµ.) «να µε πούνε 
~ κι ας ψοφάω από την πείνα». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυναικείος. 

δήµαρχος (ο/η) {-ου κ. -άρχου | -ων κ. -άρχων, -ους κ. -άρχους} πρό-
σωπο που εκλέγεται µε καθολική και µυστική ψηφοφορία κάθε τέ-
ταρτο χρόνο, την πρώτη Κυριακή µετά τη 10η Οκτωβρίου, για να 
ασκεί τη διοίκηση τού δήµου, ο άρχων τού δήµου· ΦΡ. (α) από δή-
µαρχος κλητήρας για κάποιον που χρεωκόπησε ή ξέπεσε ή υποβιβά-
στηκε στην ιεραρχία τού κλάδου του ΣΥΝ. απ' τα ψηλά στα χαµηλά 
(β) τα παράπονα σου στον δήµαρχο βλ. λ. παράπονο. — δηµαρχικός, -
ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δήµος + -άρχος < άρχω. ∆ήµαρχος απεκαλείτο στην 
αρχ. Αθήνα ο καθένας από τους αρχηγούς των δήµων, ενώ σε άλλες 
πόλεις δήλωσε και τους αρχιδικαστές. Η λ. απέδωσε επίσης τον λατ. 
τίτλο tribunus plebis, όπου έχει την αφετηρία της και η σηµερινή χρή-
ση]. 

6ηµεγέρτης (ο) {δηµεγερτών} (λόγ.) αυτός που παρακινεί τον λαό σε 
εξέγερση, που υποδαυλίζει στάση ΣΥΝ. ταραχοποιός, στασίαρχος 
ANT. ειρηνοποιός.   — δηµεγερσία (η) [1824], δηµεγερτικός, -ή, -ό 
[1824], δηµεγερτικώς επίρρ. [ΕΤΥΜ µεσν. < δήµος + έγέρτης < 
εγείρω]. 

δήµευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ΝΟΜ. η αφαί-
ρεση τής κυριότητας κινητού ή ακινήτου προς όφελος τού ∆ηµοσίου, 
η οποία επιβάλλεται µε δικαστική απόφαση ως παρεπόµενη ποινή ή 
ως µέτρο ασφαλείας σε περιπτώσεις τελέσεως αξιοποίνων πράξεων. 

δηµεύσιµος, -η, -ο [1856] αυτός που πρέπει ή µπορεί να δηµευθεί: ~ 
περιουσιακό στοιχείο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. confiscable]. 

δηµεύω ρ. µετβ. {δήµευ-σα, -θηκα | -τηκα, -µένος} ΝΟΜ. αφαιρώ την 
κυριότητα κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου ιδιώτη προς 
όφελος τού ∆ηµοσίου κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, το ανακηρύσ-
σω κτήµα τού ∆ηµοσίου: η επαναστατική κυβέρνηση δήµευσε τα 
αγροκτήµατα των αριστοκρατών. — δηµευτής (ο), δηµεύτρια (η), δη-
µευτικός, -ή, -ό [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < δήµος]. 

δηµηγορια (η) {δηµηγοριών} 1. (επίσ.) πολιτική αγόρευση, οµιλία πο-
λιτικού σε συγκεντρωµένο πλήθος ΣΥΝ. λόγος · 2. (ειδικότ.) συµβου-
λευτικός ρητορικός λόγος, που εκφωνούσαν σηµαίνουσες πολιτικές, 
στρατιωτικές και πνευµατικές προσωπικότητες ενώπιον τής Εκκλη-
σίας τού ∆ήµου- ως είδος άνθησε τον 5ο αι. π.Χ. στην αθηναϊκή δη-
µοκρατία έχοντας ως κύριο χαρακτηριστικό του την έντεχνη διάταξη 
των επιχειρηµάτων: οι - τού Αλκιβιάδη, όπως τις παραθέτει ο Θου-
κυδίδης. — δηµηγορικός, -ή, -ό [αρχ.], δηµηγορώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δηµηγόρος < δήµος + -ηγόρος (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορά]. 

∆ήµητρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις δώδεκα θεότητες τού Ολύµπου, 
θεά τής γης, των καλλιεργειών (κυρ. των σιτηρών) και τής υλικής 
αφθονίας µέσω των δηµιουργικών δυνάµεων τής γης 2. γυναικείο 
όνοµα (βλ. λ. δωδεκάθεο, ΠΓΝ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ∆ηµήτηρ | ∆αµάτηρ | ∆ωµάτηρ, αβεβ. ετύµου. Είναι βέ-
βαιο ότι το β' συνθ. τού ονόµατος περιέχει τη λ. µήτηρ | µάτηρ, ενώ ως 
προς το α' συνθ. η αληθοφανέστερη άποψη το ταυτίζει µε το αρχαιό-
τατο ουσ. δα «γη», οπότε το όνοµα θα εσήµαινε «η µητέρα γη». Βλ. κ. 
∆ηµήτριος]. 

δηµητριακά (τα) ετήσια ή διετή φυτά διαφόρων οικογενειών, που 
καλλιεργούνται συστηµατικά σε ολόκληρο σχεδόν τον πλανήτη και 
των οποίων οι σπόροι, συνήθ. αλεσµένοι, αποτελούν βασική τροφή 
τού ανθρώπου και πολλών ζώων, λ.χ. το σιτάρι, το κριθάρι, ο αραβό-
σιτος, η βρόµη, η σίκαλη κ.λπ. ΣΥΝ. σιτηρά, γεννήµατα. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. ∆ήµητρα, η οποία ήταν θεά τής γεωργίας]. 

δηµήτριο (το) [1840] {δηµητρίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο αργυρού 
χρώµατος (σύµβολο Ce) που βρίσκεται σε αφθονία στη γη και χρησι-
µοποιείται στη βιοµηχανία οπτικών ειδών, τη φωτογραφία, την υφα-
ντουργική και αλλού (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
νεολατ. cerium, που οφείλεται στον αστεροειδή ∆ήµητρα (Ceres), ο 
οποίος είχε ανακαλυφθεί λίγα χρόνια πριν από το χηµικό στοιχείο]. 

∆ηµήτριος (ο) {∆ηµητρίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας, µε γνωστότερο αυτόν που µαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη τον 3ο 
αι. 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) ∆ηµήτρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 
[ΕΤΥΜ. Το αρχ. επίθ. δηµήτριος «ο σχετιζόµενος µε τη (θεά) ∆ήµητρα», 
που ήδη από την αρχαιότητα χρησιµοποιήθηκε ως κύριο όνοµα]. 

δήµιος (ο) {-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους} 1. πρόσωπο που 
εκτελεί τους καταδικασµένους σε θάνατο: ο ~ τού Άουσβιτς || ο ~ πέ-
ρασε τη θηλιά στον λαιµό τού καταδίκου ΣΥΝ. εκτελεστής, (λαϊκ.) 
µπόγιας 2. (µτφ.) πρόσωπο που σκοτώνει µε το ίδιο του το χέρι ή 
µεθοδεύει τον θάνατο άλλων, χωρίς να συµµετέχει ο ίδιος: υπήρξε ο 
- των µειονοτήτων τού κράτους του ΣΥΝ. φονιάς, δολοφόνος, εκτελε-
στής 3. (µτφ.-γενικότ.) πρόσωπο που κυβερνά τυραννικά, που καταρ-
γεί τις πολιτικές ελευθερίες: ~ των ελευθεριών τού λαού | των δικαι-
ωµάτων ΣΥΝ. βασανιστής, στραγγαλιστής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίθ. (< δήµος), που προσδιόριζε αρχικώς τον σχετιζόµε-
νο µε τον δήµο, τον δηµόσιο σε αντίθεση µε τον ιδιωτικό, εποµένως 
και τον δήµιον δοΰλον (Αριστοφάνης), που ήταν επιφορτισµένος µε 
τις εκτελέσεις των θανατικών ποινών]. 

δηµιούργηµα (το) [µτγν.] {δηµιουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδή-
ποτε έχει κατασκευαστεί, το αποτέλεσµα τής δηµιουργίας (βλ.λ.): 
καλλιτεχνικό | σηµαντικό | αξιόλογο | τέλειο | ανθρώπινο | θείο | κλασικό 
| πνευµατικό ~||~ τής τέχνης | τού λόγου | τού πνεύµατος ΣΥΝ. έργο, 
κατασκεύασµα, κατασκευή, πλάσµα, πλαστούργηµα 2. γενικά ό,τι 
προκύπτει ως αποτέλεσµα συνδυασµού δηµιουργικών δυνάµεων, 
επιδράσεων, συντελεστών κ.λπ.: η Γαλλική Επανάσταση υπήρξε το 
αναγκαίο ~ των ιστορικών δεδοµένων 3. (γενικότ.) το προϊόν τής ενέρ-
γειας ή τής επίδρασης φαινοµένου, καταστάσεως, λειτουργίας κ.λπ.: ο 
καταναλωτισµός είναι ~ τού τεχνικού πολιτισµού || ~ τής φαντασίας | 
τού µυαλού κάποιου (µη πραγµατικό, φανταστικό)· ΦΡ. είµαι 
δηµιούργηµα (κάποιου) (για πρόσ.) οφείλω την εξέλιξη και την επι-
τυχία µου (αλλά και πιθανή αποτυχία) στην προεργασία, τη δράση 
ή/και την προσπάθεια άλλου: ~ των γονιών | των δασκάλων | τού εαυ-
τού µου. δηµιουργία (η) [αρχ.] {δηµιουργιών} 1. (γενικά) η 
διαδικασία κατασκευής ενός πράγµατος ή υλοποίησης µιας ιδέας ή 
σχεδίου: η ~ τού νέου οδικού δικτύου || η ~ θέσεων εργασίας | κέντρου 
άθλησης ΣΥΝ. κατασκευή, γένεση, γενεσιουργία, επιτέλεση, 
σχηµατισµός, παραγωγή, επινόηση, εκπόνηση, πλάσιµο, ίδρυση, 
θεµελίωση ΑΝΤ. εξόντωση, εκµηδένιση, αφανισµός 2. το αποτέλεσµα 
τής παραπάνω διαδικασίας, το δηµιούργηµα· (ειδικότ.) ό,τι προκύπτει 
ως αποτέλεσµα έµπνευσης και προσπάθειας, ιδ. όταν χαρακτηρίζεται 
από πρωτοτυπία στη σύλληψη και την εκτέλεση: το ανέβασµα τής 
«∆ωδέκατης Νύχτας» τού Σαίξπηρ αποτελεί την κορυφαία καλλιτεχνική 
~ τού θεάτρου µας || οι τελευταίες - των Γάλλων σχεδιαστών || ποιητική 
Ι 
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ανθρώπινη | νέα | εκπληκτική | µουσική | κλασική | δραµατική | ρο-
µαντική | πρωτοποριακή | δυναµική | πνευµατική | περίλαµπρη | αρ-
χιτεκτονική ~ 3. (ειδικότ. για τον Θεό, τη θεία δύναµη) ∆ηµιουργία (η) 
η κτίση τού κόσµου, τού σύµπαντος· το σύνολο των δηµιουργηµάτων 
τού Θεού, ο κόσµος: ο άνθρωπος θεωρείται το κόσµηµα τής ~ || οι 
επτά ηµέρες τής - ΣΥΝ. πλάση, γένεση, κοσµογονία. 

δηµιουργικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει την ικανότητα να δη-
µιουργεί, να παράγει νέες και πρωτότυπες µορφές· (γενικότ.) αυτός 
που παράγε έργο, που είναι αποτελεσµατικός: ~ καλλιτέχνης | πνεύµα 
| φαντασία | ικανότητα | οίστρος | ψυχή | δύναµη | πνοή | έργο | χρόνια 
| προσωπικότητα | ορµή | στιγµή | διάθεση | περίοδος | πρωτοβουλία | 
προσπάθεια | ηµέρα | συνεργασία | πορεία | διάθεση | σκέψη | φάση 
ΣΥΝ. επινοητικός, εφευρετικός, παραγωγικός, γόνιµος ΑΝΤ. 
εξοντωτικός, εκµηδενιστικός, διαλυτικός 2. αυτός που παρέχει τη δυ-
νατότητα να αξιοποιήσει κανείς τις δυνατότητες και τις ιδέες του: ~ 
ρόλος | εργασία | δραστηριότητα | ζωή | προοπτική. — δηµιουργικ-ά | -
ώς [αρχ.] επίρρ., δηµιουργικότητα (η) [1861]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γόνιµος. 

δηµιουργός (ο/η) 1. πρόσωπο που δηµιουργεί (κάτι): ο ~ τής επιτυχίας 
| τής νίκης | µιας επιχείρησης 2. (ειδικότ.) (α) καλλιτέχνης, πα-
ραγωγός καλλιτεχνικού έργου: συχνά οι ~ αισθάνονται πικρία για τις 
κριτικές που τους επιφυλάσσουν οι εφηµερίδες (β) κινηµατογράφος 
(ή σινεµά) τού δηµιουργού η δηµιουργία κινηµατογραφικών έργων 
σύµφωνα µε το ύφος και την οπτική που επιθυµεί ο σκηνοθέτης (κατ' 
αντιδιαστολή προς τον εµπορικό κινηµατογράφο, όπου τον πρώτο λό-
γο έχει ο παραγωγός ή ο χρηµατοδότης) 3. ∆ηµιουργός (ο) ο Θεός ως 
δηµιουργός τού κόσµου: ο πάνσοφος ~ ΣΥΝ. Πλάστης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ουργός, χειρουργός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δηµιο-Ροργός < δήµιο- (< δήµος) + -Γοργός < έργον (< 
*Ρέργον). Αρχική σηµ. τής λ. είναι «αυτός που δουλεύει για τον δήµο, 
σε εργασίες κοινής ωφέλειας: ο τεχνίτης, ο χειρώναξ, ο εργαζόµενος 
(από ζαχαροπλάστης και µάγειρος έως πρακτικός γιατρός). Η έννοια 
τού «δηµόσιου ενδιαφέροντος» διατηρήθηκε επίσης στη χρήση τής λ. 
«δηµιουργός» ως τίτλου για τους άρχοντες πολλών αρχαίων πόλεων-
κρατών. Η λ. δήλωσε επίσης αυτόν που για πρώτη φορά συλλαµβάνει 
και κατασκευάζει ή προτείνει κάτι, τον δηµιουργό µε τη σηµερινή 
έννοια. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στο να εγκαταλειφθεί βαθµηδόν (ήδη 
στην Αρχαία) η αρχική σηµ., η οποία δηλώθηκε υποτιµητικά µε τη λ. 
βάναυσος (βλ.λ.)]. 

δηµιουργώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {δηµιουργείς... | δηµιούργ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) ♦ (µετβ.) 1. παράγω κάτι, φτειάχνω (κα-
τασκευάζω, υλοποιώ ιδέα | έµπνευση κ.λπ.): η τεχνική πρόοδος δηµι-
ούργησε πολλά νέα επαγγέλµατα || ο Θεός δηµιούργησε τον κόσµο || τα 
παιδιά µου µεγάλωσαν και δηµιούργησαν δική τους οικογένεια || - 
(θεατρική, κινηµατογραφική, µουσική κ.λπ.) παράδοση | φήµη ΑΝΤ. 
χαλάω, καταστρέφω 2. (καταχρ.) γίνοµαι αίτιος να διαµορφωθεί κα-
τάσταση, περίσταση κ.λπ., προκαλώ: οι δηλώσεις τού υπουργού δη-
µιούργησαν σύγχυση || ~ πανικό | (ευχάριστη, δυσάρεστη κ.λπ.) ατµό-
σφαιρα | ανωµαλίες | σάλο | αµφιβολίες | εµπόδια | δυσαρέσκεια | 
ψευδαίσθηση | εντύπωση | υποψίες | ρήγµα | αναστάτωση | σκάνδαλο 
| δίληµµα | επεισόδιο | ενδιαφέρον | οξύτητα | υπόνοιες | θόρυβο | 
προϋποθέσεις | ευκαιρία | ψυχρότητα || - κλίµα ευφορίας | φανατισµού 
ΣΥΝ. προξενώ, γεννώ ♦ 3. (αµετβ.) (ειδικότ. για καλλιτέχνες) βρίσκοµαι 
στο στάδιο υλοποιήσεως µιας έµπνευσης, µιας ιδέας, παράγω 
καλλιτεχνικό έργο: µην απασχολείτε τον µετρ, τώρα δηµιουργεί! 4. (η 
µτχ. δηµιουργηµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει κατασκευαστεί ή 
διαµορφωθεί (από κάποιον) (β) (ως επίθ.) αυτός που έχει αποκατα-
σταθεί οικονοµικά και κοινωνικά: είναι άνθρωπος ~ µε λεφτά και 
υπόληψη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. 

δηµιουργώ (προβλήµατα, καταστροφές, εχθρούς κ.τ.ό)! Η λ. δη-
µιουργώ χρησιµοποιείται τελευταία καταχρηστικά µε συµπληρώ-
µατα που δηλώνουν αρνητικές καταστάσεις (προβλήµατα, δυσκο-
λίες κ.τ.ό.). Από έλλειψη προσοχής στις σηµασιολογικές αποχρώ-
σεις των ρηµάτων παρατηρείται η τάση να χρησιµοποιείται το δη-
µιουργώ σχεδόν αντί τού κάνω (δηµιουργώ θόρυβο, φασαρία κ.ά.(, 
αντί τού προκαλώ (δηµιουργώ δυσάρεστες εντυπώσεις, µεγάλες 
καταστροφές, αντιδράσεις κ.τ.ό.), αντί τού γεννώ (δηµιουργώ προ-
βλήµατα, δυσκολίες κ.ά.) κ.λπ. Το δηµιουργώ είναι κατεξοχήν εύ-
σηµο (meliorative) ρήµα, έχει δηλ. καλή σηµασία, δηλώνοντας κάτι 
νέο και καλό: ∆ηµιούργησαν αθάνατα έργα τέχνης | πολιτισµό | 
πρότυπα κ.λπ. Όχι όµως «δηµιούργησε εχθρούς»! 

δήµο- κ. δηµό- κ. δηµ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει: 1. το σύνολο 
τού λαού: δηµο-φιλής, δηµο-ψήφισµα, δηµο-σκόπηση, δηµο-κράτης 
2. τον δήµο (ως τοπική αρχή): δηµο-γέροντας, δηµ-αιρεσία. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
αρχ. δήµος]. 

δηµογέροντας (ο) {δηµογερόντων} (κατά την Τουρκοκρατία) αιρετός 
άρχοντας τής ελληνικής κοινότητας µε διοικητικά και αστυνοµικά 
καθήκοντα ΣΥΝ. προεστός, πρόκριτος, προύχοντας, κοτζαµπάσης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δηµογέρων < δήµος + γέρων. Με τη δηµιουργία νέων 
θεσµών και αξιωµάτων κατά τη µεταβυζαντινή περίοδο αναβίωσαν 
διάφοροι αρχαίοι όροι, όπως δηµογέρων | δηµογέροντες, που δήλωνε 
τους σεβάσµιους ευγενείς γέροντες, οι οποίοι ασκούσαν συµβουλευ-
τικό ή διοικητικό έργο (πβ. κ. γερουσία)]. 

δηµογεροντία (η) [1829] {χωρ. πληθ.} (κατά την Τουρκοκρατία) 1. 
το αξίωµα και η εξουσία τού δηµογέροντα (βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) το 
σύνολο των δηµογερόντων, η οµάδα που αποτελείται από δηµογέρο-
ντες 3. (κατ' επέκτ.) η έδρα των δηµογερόντων, ο τόπος όπου συγκε-
ντρώνονταν για να συνεδριάσουν. — δηµογεροντικός, -ή, -ό [1833]. 

[ΕΤΥΜ. Η λ. πλάστηκε από τον Αδαµάντιο Κοραή µε βάση το αρχ. δη-
µογέρων (δηµογέροντες)]. 

δηµογραφία (η) [1855] επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
τη στατιστική µελέτη τού πληθυσµού, δηλ. τη διάρθρωση (λ.χ. κατά 
ηλικία, κατά φύλο κ.λπ.) και τη δυναµική του (γεννήσεις, γάµοι, 
θάνατοι, µεταναστευτικά ρεύµατα κ.λπ.). — δηµογράφος (ο/η). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. démographie]. 

δηµογραφικός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε τη δηµογραφία 
(βλ.λ.): ~ µελέτες | έρευνες | στοιχεία | ανάπτυξη ΣΥΝ. πληθυσµιακός· 
ΦΡ. δηµογραφικό πρόβληµα οι δυσχέρειες και οι δυσκολίες που 
προκύπτουν (στην οικονοµία, τα εθνικά θέµατα, τη µετανάστευση 
κ.λπ.) από τη δυσανάλογη αύξηση ή κυρ. τη µείωση τού πληθυσµού. 
— δηµογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

δηµοδιδάσκαλος (ο) [1833] {δηµοδιδασκάλ-ου | -ων, -ους), δηµο-
διδασκάλισσα (η) [1833] {δηµοδιδασκαλισσών} (παλαιότ.) δάσκα-
λος τού δηµοτικού σχολείου, δηλαδή τής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
πρόσωπο που διδάσκω στα παιδιά τα πρώτα γράµµατα. — δηµοδι-
δασκαλικός, -ή, -ό [1877]. 

δηµοκόπος (ο/η) πρόσωπο που προσπαθεί µε κάθε τρόπο να κερδίσει 
την εύνοια και την εµπιστοσύνη τού λαού, για να αποκοµίσει πο-
λιτικό και προσωπικό όφελος: ο λαός βρέθηκε στο έλεος των ~ ΣΥΝ. 
δηµαγωγός, λαοπλάνος. — δηµοκοπία (η) [µτγν.], δηµοκοπικός, -ή, -
ό [αρχ.], δηµοκοπώ ρ. [µτγν.] {-εις...}. [ETYM. µτγν. < δήµος + -
κόπος < κόπτω]. 

δηµοκράτης (ο) {δηµοκρατών}, δηµοκράτισσα (η) {δηµοκρατισ-σών) 
1. οπαδός τού δηµοκρατικού πολιτεύµατος, αυτός που θεωρεί τη 
δηµοκρατία ως το καλύτερο σύστηµα πολιτικής διακυβέρνησης ΣΥΝ. 
δηµοκρατικός 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που συµπεριφέρεται σύµφωνα 
µε τις αρχές τής δηµοκρατίας (που υπερασπίζεται την ελευθερία τού 
λόγου, τη λήψη συλλογικών αποφάσεων, την αρχή τής πλειοψηφίας 
κ.ά.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «αξιωµατούχος των Πρασίνων ή των Βένε-
των», < δήµο- + -κράτης < κρατώ. Η σηµερινή σηµ. είναι αντιδάν. 
από γαλλ. démocrate]. 

δηµοκράτης ή δηµοκρατικός; αριστοκράτης ή αριστοκρατικός; Οι 
λ. δηµοκράτης και αριστοκράτης αποτελούν παραδείγµατα για το 
πώς η χρήση µπορεί και επιβάλλει τύπους που δεν είναι γραµ-
µατικώς ορθοί. Το δηµοκράτης πρωτοεµφανίζεται µόλις στο Βυζά-
ντιο (αναφέρεται από τον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο -
Έκθεσις βασιλείου τάξεως, σ. 12, 13 κ.α.- ως αξίωµα των Πράσι-
νων και των Βένετων, αντιδιαστελλόµενο προς το αξίωµα τού δη-
µάρχου), ενώ η δηµοκρατία είναι θεµελιώδης λέξη-θεσµός τής κλα-
σικής αρχαιότητας, τόσο το δηµοκράτης όσο και το αριστοκράτης 
(απαντά άπαξ στην Αρχαία σε σχολιαστή τού Αριστοτέλη, 1ος αι. 
µ.Χ.) θα σήµαιναν αντιστοίχως λόγω τού σχηµατισµού τους, «ο 
κρατών τού δήµου» και «ο κρατών των αρίστων», δηλ. το αντίθετο 
αυτού που πραγµατικά σηµαίνουν! Οι ορθές λ. αντιστοίχως θα 
ήταν: δηµοκρατικός και αριστοκρατικός (χρησιµοποιούνται και οι 
δύο στην Αρχαία). Ωστόσο, στη χρήση επικράτησαν οι λ. δηµοκρά-
της και αριστοκράτης (πιθ. για να επιτευχθεί διάκριση ανάµεσα 
στο επίθ. δηµοκρατικός | αριστοκρατικός και το ουσιαστικό δηµο-
κράτης | αριστοκράτης), οι οποίες µάλιστα αποτέλεσαν το πρότυ-
πο για τον σχηµατισµό και άλλων τέτοιων συνθέτων, οδηγώντας 
σε υποσύστηµα: λαοκράτης, θεοκράτης, κεφαλαιοκράτης, γραφει-
οκράτης, αποικιοκράτης, φαυλοκράτης, τροµοκράτης, τεχνοκράτης, 
στρατοκράτης, πλουτοκράτης κ.ά. Όλα τα σύνθετα αυτού τού τύ-
που έχουν σχηµατιστεί (αντί επιθ. σε -ικός) από τα αντίστοιχα αφη-
ρηµένα ουσιαστικά: γραφειοκρατία - γραφειοκράτης (αντί γραφει-
οκρατικός), τροµοκρατία - τροµοκράτης (αντί τροµοκρατικός) 
κ.τ.ό. Ειδικότερα, οι λέξεις αριστοκράτης και δηµοκράτης, µε τη 
σηµερινή τους σηµασία, είναι αντιδάνεια από τη γαλλική γλώσσα, 
στην οποία το 1550 πλάστηκαν οι λ. aristocrate και démocrate, αρ-
χικά µε αναφορά στην αρχαιότητα, ενώ στους χρόνους τής Γαλλι-
κής Επανάστασης απέκτησαν το πολιτικοκοινωνικό περιεχόµενο 
που έχουν και σήµερα. 

δηµοκρατία (η) {δηµοκρατιών} ΠΟΛΙΤ, 1. (α) πολίτευµα µε διαφορε-
τικές µορφές κατά κοινωνίες και ιστορικές περιόδους, σύµφωνα µε 
το οποίο η πολιτική εξουσία πηγάζει από τον λαό και ασκείται προς 
όφελος του, βασικές δε αρχές του αποτελούν η ισονοµία, η ισοπολι-
τεία, η κατοχύρωση των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η αρ-
χή τής πλειονοψηφίας κ.λπ.: αρχές | όρια | υπονόµευση | ανατροπή | 
σεβασµός | στήριξη | εδραίωση τής ~ || ζηλωτής | υπέρµαχος | αγωνι-
στής τής ~ ANT. τυραννία, απολυταρχία, ολιγαρχία, µοναρχία, δεσπο-
τισµός, δικτατορία, φασισµός (β) άµεση δηµοκρατία το πολιτικό σύ-
στηµα κατά το οποίο οι αποφάσεις λαµβάνονται απευθείας από τους 
πολίτες, χωρίς τη µεσολάβηση αντιπροσώπων (όπως λ.χ. στην αρχαία 
Αθήνα), κατ' αντιδιαστολή προς την έµµεση, την κοινοβουλευτική δη-
µοκρατία (γ) έµµεση | αντιπροσωπευτική δηµοκρατία η συνηθέστερη 
µορφή σύγχρονου δηµοκρατικού πολιτεύµατος, κατά την οποία η 
πολιτική εξουσία ασκείται από τον λαό έµµεσα, µέσω αιρετών αντι-
προσώπων κατά το Σύνταγµα (δ) µικτή δηµοκρατία δηµοκρατικό πο-
λίτευµα αντιπροσωπευτικού τύπου, στο οποίο όµως υπάρχουν θεσµοί 
που επιτρέπουν στον λαό να ασκεί απευθείας πολιτική εξουσία σε 
ορισµένες περιστάσεις (ε) βασιλευοµένη δηµοκρατία το δηµοκρατι-
κό πολίτευµα στο οποίο ο ανώτατος άρχοντας είναι ο βασιλιάς, κατ' 
αντιδιαστολή προς την προεδρευοµένη δηµοκρατία (στ) αβασίλευτη 
δηµοκρατία δηµοκρατικό πολίτευµα, κατά το οποίο ο ανώτατος άρ-
χοντας (πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας) εκλέγεται από τον λαό είτε άµε- 
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σα είτε έµµεσα (δηλαδή από τους αντιπροσώπους του) (ζ) προεδρική 
δηµοκρατία κοινοβουλευτικό δηµοκρατικό πολίτευµα, στο οποίο ο πρόεδρος 
τής ∆ηµοκρατίας εκλέγεται απευθείας από τον λαό και είναι το κεντρικό 
όργανο τής εκτελεστικής εξουσίας: ~ είναι το πολίτευµα των Η.Π.Α. και τής 
Γαλλίας (η) προεδρευοµένη δηµοκρατία η µορφή κοινοβουλευτικού 
πολιτεύµατος, στο οποίο κεντρικό όργανο τής εκτελεστικής εξουσίας είναι η 
κυβέρνηση που εξαρτάται από την εµπιστοσύνη τής Βουλής, ενώ ο πρόεδρος 
τής ∆ηµοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή και δεν ασκεί ουσιαστικές πολιτικές 
αρµοδιότητες: το πολίτευµα τής Ελλάδας είναι ~ (θ) λαϊκή δηµοκρατία το κα-
θεστώς των χωρών, στις οποίες, µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, κυβερνούσε 
το κοµουνιστικό κόµµα (ι) δηµοκρατία τής µπανάνας η µπανανιά (βλ.λ.) 2. 
(συνεκδ.) (α) έθνος ή κράτος που κυβερνάται µε δηµοκρατικό πολίτευµα: η 
Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη ~ || η Γαλλική | η Ελληνική | η Ισπανική ~ 
(β) οµοσπονδιακή δηµοκρατία κρατικός οργανισµός που αποτελείται από 
περισσότερες τής µίας δηµοκρατικές πολιτείες, τις οποίες διοικεί κεντρική 
(οµοσπονδιακή) κυβέρνηση, όπως λ.χ. στη Γερµανία 3. (σε φρ. όπως Λ, 
Β'κ.λπ. ∆ηµοκρατία) η περίοδος δηµοκρατικής διακυβέρνησης που αρχίζει από 
την ψήφιση ή αναθεώρηση ενός Συντάγµατος: ο Ντε Γκωίλ υπήρξε πρόεδρος 
τής Ε' Γαλλικής ∆ηµοκρατίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηµοκράτης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δήµος + -κρατία < κράτος. Ορισµένοι πολιτικοί όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. 
λαϊκή | οµοσπονδιακή δηµοκρατία (πβ. γαλλ. république populaire | fédérale)]. 

∆ηµοκρατία τού Κονγκό (η) το Ζαΐρ (βλ.λ.). 
δηµοκρατικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο εκδηµοκρατισµός 

(βλ.λ.). — δηµοκρατικοποιώ ρ. {-είς...}. 
δηµοκρατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη δηµοκρατία και τον 

δηµοκράτη, αυτός που αρµόζει στις αρχές τής δηµοκρατίας: ~ ιδεώδη | ιδέες | 
αντιλήψεις | πεποιθήσεις | διοίκηση | νοµιµότητα | λειτουργία | πολίτευµα | 
θεσµοί | σύστηµα | χώρα | κίνηµα | ψηφοδέλτιο | πορεία | φρονήµατα | παιδεία | 
νοµοθεσία | σύνταγµα | ελευθερίες | χαρακτήρας | Τύπος | αίσθηµα | λύση | 
συνείδηση | δικαιώµατα | ήθος | κυβέρνηση | καθεστώς | µανδύας | πολιτική | 
συνέδριο | κόµµα || το - έλλειµµα µιας χώρας ΣΥΝ. λαοκρατικός ΑΝΤ. 
αυταρχικός, απολυταρχικός, µοναρχικός, δυναστικός, δεσποτικός, 
δικτατορικός, φασιστικός 2. (ειδικότ. για πρόσ.) ο υπέρµαχος και οπαδός τής 
δηµοκρατίας, αυτός που θεωρεί τη δηµοκρατία ως το καλύτερο σύστηµα 
διακυβέρνησης: ~ άνθρωπος | πολίτης | λαός | κόσµος | νεολαία ΑΝΤ. 
µοναρχικός, φασίστας 3. (καταχρ. στο λεξιλόγιο τού αντιδεξιού πολιτικού 
χώρου) αυτός που δεν ανήκει σε δεξιό (συντηρητικό) πολιτικό κόµµα ΣΥΝ. 
προοδευτικός· ΦΡ. δηµοκρατική παράταξη το σύνολο των µη δεξιών 
πολιτικών δυνάµεων, οι κεντρώες και οι αριστερές πολιτικές δυνάµεις 4. 
(ειδικότ.) αυτός που εφαρµόζει και υπερασπίζεται τις βασικές δηµοκρατικές 
αρχές (όπως την ελευθερία τού λόγου, την αρχή τής πλειονοψηφίας για τη 
λήψη αποφάσεων, την ισότητα κ.λπ.): υπήρξε πάντοτε ~ πολιτικός, σεβόµενος 
έµπρακτα τις διαφορετικές απόψεις των αντιπάλων του ΣΥΝ. φιλελεύθερος, 
προοδευτικός 5. ∆ηµοκρατικοί (οι) | ∆ηµοκρατικό Κόµµα ένα από τα δύο 
µεγαλύτερα πολιτικά κόµµατα στις Η.Π.Α. 6. µέλος ή οπαδός των 
∆ηµοκρατικών στις Η.Π.Α.: ~ γερουσιαστής | υποψήφιος. — δηµοκρατικ-ά /-
ώς [µτγν.] επίρρ., δηµοκρατικότητα (η) [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηµοκράτης. 

δηµοκρατισµός (ο) [1836] 1. η έννοια και η ιδεολογία τής δηµοκρατίας, καθώς 
και η πίστη στα ιδεώδη της ΣΥΝ. δηµοκρατικότητα 2. (κακόσ.) η καπηλεία τής 
δηµοκρατικής ιδεολογίας για την εξυπηρέτηση σκοπιµοτήτων. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. républicanisme]. 

∆ηµόκριτος (ο) {-ου κ. -ίτου) 1. ο σηµαντικότερος αρχαίος Έλληνας φυσικός 
φιλόσοφος από τα Αβδηρα τής Θράκης (5ος αι. π.Χ.), ο οποίος έµεινε 
γνωστός ως θεµελιωτής τής ατοµικής θεωρίας 2. ονοµασία τού Κέντρου 
Πυρηνικών Ερευνών τής Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας 3. 
ανδρικό όνοµα. — δηµοκρίτειος, -α, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο 
κριτής τού δήµου», < δήµος + -κριτος < κρίνω]. 

δηµοπρασία (η) [1840] {δηµοπρασιών} 1.η δηµόσια εκποίηση κινητών ή/και 
ακινήτων αντικειµένων ή περιουσιακών στοιχείων, τα οποία κατακυρώνονται 
τελικώς σε όποιον προσφέρει το υψηλότερο χρηµατικό αντίτιµο: διενεργείται | 
προκηρύσσεται | κατακυρώνεται | διεξάγεται | λαµβάνει χώρα ~ || εκθέτω | 
πωλώ | βγάζω σε ~ ΣΥΝ. πλειστηριασµός 2. (α) µειοδοτική δηµοπρασία 
διαδικασία που διεξάγεται δηµόσια και κατά την οποία περιέρχεται 
περιουσιακό στοιχείο ή ανατίθεται δηµόσιο έργο σε όποιον προσφέρει το 
χαµηλότερο χρηµατικό κόστος ΣΥΝ. µειοδοτικός διαγωνισµός (β) µυστική 
δηµοπρασία η δηµοπρασία, κατά την οποία οι προσφορές των πλειοδοτών (ή 
των µειοδοτών) βρίσκονται µέσα σε σφραγισµένους φακέλους (γ) φανερή 
δηµοπρασία η δηµοπρασία, κατά την οποία οι προσφορές των πλειοδοτών (ή 
των µειοδοτών) γίνονται προφορικά την ώρα τής διαδικασίας. — 
δηµοπρατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δηµοπράτης < δήµος + -πράτης < αρχ. πι-πρά-σκω «πωλώ» 
(βλ. λ. πρατήριο)]. 

δηµοπρατήρΐΌ (το) [1833] {δηµοπρατηρί-ου | -ων} 1. ο ανοιχτός ή κλειστός 
χώρος που προορίζεται για τη διενέργεια δηµοπρασιών 2. (κατ' επέκτ.) 
ανοικτός χώρος ή κατάστηµα, όπου πωλούνται µεταχειρισµένα είδη σε 
χαµηλή τιµή. 

δηµοπράτης (ο) {δηµοπρατών} αυτός που πουλά σε δηµοπρασία. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< δήµος + -πράτης < ρ. πι-πρά-σκω «πωλώ» (βλ. λ. πρατήριο)]. 

δηµοπρατώ ρ. µετβ. [1840] {δηµοπρατείς... | δηµοπράτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. εκθέτω σε δηµοπρασία, βγάζω σε πλειστηριασµό 

κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο ΣΥΝ. εκπλειστηριάζω, (κα-θηµ.) 
βγάζω στο σφυρί 2. προκηρύσσω µειοδοτική δηµοπρασία για την εκτέλεση 
δηµόσιου έργου: οι µελέτες ανατίθενται, µόνον οι κατασκευές έργων 
δηµοπρατούνται. — δηµοπράτηση (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. δηµοπράτης < δήµος + -
πράτης < αρχ. πι-πρά-σκω «πωλώ» (βλ. λ. πρατήριο)]. 

∆ήµος (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα 3. ως 
χαϊδευτ. των ον. ∆ηµήτρης, ∆ηµοσθένης κ.ά. [ΕΤΥΜ. Συγκεκοµµ. τ. τού ον. 
∆ηµήτρης, χρησιµοποιήθηκε όµως και ως συγκεκοµµ. τ. άλλων ονοµάτων, όπως 
∆ηµοσθένης, Νικόδηµος]. 

δήµος (ο) 1. διοικητική περιφέρεια που κατοικείται από δέκα χιλιάδες 
κατοίκους και άνω (ή που έχει χαρακτηριστεί ως λουτρόπολη, ιστορική 
περιοχή κ.λπ.) και η οποία διοικείται από αιρετό άρχοντα, τον δήµαρχο (βλ.λ.) 
και από δηµοτικό συµβούλιο' µαζί µε την κοινότητα (βλ.λ.) αποτελούν τον 
πρώτο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης: ~ Αθηναίων | Θεσσαλονίκης || υπηρεσίες 
| έσοδα | έξοδα τού ~ || εκπρόσωποι | συνέδριο δήµων και κοινοτήτων 2. (κατ' 
επέκτ.) το σύνολο των κατοίκων διοικητικής περιφέρειας που ορίζεται ως 
δήµος· ΦΡ. (παροιµ.) τα εν οίκω µη εν δήµω (τα εν οϊκω µη εν δήµω) τα 
οικογενειακά προβλήµατα ή µυστικά δεν πρέπει να κοινολογούνται. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία. 
[ΕΤΥΜ < °ΦΧ· δήµος (ήδη µυκ. da-mo) < I.E. *dä- «µοιράζω, διανέµω», πβ. 
ιρλ. dàm «πλήθος, οµάδα» κ.ά. Η ρίζα απαντά µε διαφορετικές παρεκτάσεις 
στις λ. δαπάνη, δασµός, δαψιλής, δαίµων κ.ά. Η λ. (στον Όµηρο) αναφερόταν 
στους κατοίκους µιας περιοχής, ιδίως δε στους πλούσιους και ισχυρούς 
πολίτες που ασκούσαν επιρροή και (αργότερα) εξουσία]. 

∆ηµοσθένης (ο) {-η κ. -ένους} 1. ο επιφανέστερος και σηµαντικότερος αρχαίος 
Αθηναίος ρήτορας (384-322 π.Χ.) και ένας από τους αξιο-λογότερους 
πολιτικούς τής εποχής του 2. ανδρικό όνοµα. — δηµο-σθένειος, -α, -ο [µτγν.] 
κ. δηµοσθενικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «το σθένος τού 
δήµου», < δήµος + -σθένης < σθένος]. 

δηµοσία επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε δηµόσια εµφάνιση, µπροστά σε όλο τον κόσµο, 
ενώπιον ακροατηρίου: το σωµατείο µας διακήρυξε ~ τους στόχους του ANT. 
ιδιωτικώς, εµπιστευτικώς, κεκλεισµένων των θυρών ΦΡ. ιδία και δηµοσία 
(ιδία και δηµοσία) τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο βίο. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. δηµοσία, δοτ. ενικού τού θηλ. τού επιθ. δηµόσιος, που 
χρησιµοποιήθηκε επιρρηµατικώς]. 

δηµοσιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) µεγάλος, δηµόσιος δρόµος που διασχίζει την 
ύπαιθρο (όχι πόλεις ή κατοικηµένες περιοχές). 

δηµοσίευµα (το) [1894] {δηµοσιεύµ-ατος | -ατα, -άτων} καθετί το οποίο 
δηµοσιεύεται (σε εφηµερίδα ή περιοδικό): σύµφωνα µε πρόσφατο ~ 
αµερικανικής εφηµερίδας, ο κίνδυνος πολέµου αποµακρύνεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µελέτη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. publication]. 

δηµοσίευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) 1. η διαδικασία κατά 
την οποία γίνεται κάτι ευρέως γνωστό διά τού Τύπου: επειδή ο χώρος δεν το 
επιτρέπει, είναι αδύνατη η ~ τόσο εκτενών επιστολών || δίνω προς | προβαίνω 
σε ~ || αναστέλλω | αποφεύγω | επισπεύδω τη ~ || η ~ γυµνών φωτογραφιών 
µεγάλης ηθοποιού προκάλεσε σκάνδαλο || απαγορεύεται η ~ και ανατύπωση 
µέρους ή όλου τού κειµένου χωρίς την άδεια τού συγγραφέα ΣΥΝ. 
γνωστοποίηση, ανακοίνωση, δηµοσιοποίηση 2. (ειδικότ.) η καταχώριση σε 
έντυπο (εφηµερίδα, περιοδικό κ.λπ.) πληροφοριών, ειδήσεων, αγγελιών κ.λπ., 
αλλά και µικρών µελετών, άρθρων ή λογοτεχνηµάτων: οι εκλαϊκευµένες ~ περί 
των εθνικών θεµάτων αποπροσανατολίζουν τον λαό || εκτός από τα βιβλία του 
έχει να παρουσιάσει και πολλές ~ σε επιστηµονικά περιοδικά || η ~ τής µελέτης 
του θα γίνει στο επόµενο τεύχος ΣΥΝ. δηµοσίευµα, µελέτη, συνεργασία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έκδοση, µελέτη. 

δηµοσιεύσιµος, -η, -ο [1890] αυτός που είναι δυνατόν ή που αξίζει να 
δηµοσιευθεί: η εργασία αυτή δεν είναι ακόµη -· χρειάζεται περισσότερη 
τεκµηρίωση. 

δηµοσιεύω ρ. µετβ. {δηµοσίευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. καθιστώ 
(κάτι) ευρύτερα γνωστό διά τού Τύπου· καταχωρίζω (κάτι) στον Τύπο 
(εφηµερίδες, περιοδικά κ.λπ.): ~ αγγελία | είδηση | άρθρο | µελέτη | δοκίµιο | 
επιφυλλίδα | φωτογραφία 2. (ειδικότ.) κυκλοφορώ σε βιβλίο το προϊόν 
διανοητικής εργασίας: φέτος δηµοσίευσε τον πρώτο τόµο των 
αποµνηµονευµάτων του ΣΥΝ. εκδίδω, βγάζω, τυπώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκδοση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δηµόσιος. Το αρχ. ρ. δηµοσιεύω σήµαινε κυρίως: (α) «φέρω 
κάτι σε κοινή (δηµόσια) γνώση ή χρήση» (π.χ. βιβλίο· «δεδη-µοσιευµένα» 
λέγονταν τα ρητά που αποτελούσαν κοινό κτήµα) και (β) «προσφέρω τις 
υπηρεσίες µου, υπηρετώ στο ∆ηµόσιο επ' αµοιβή»]. 

∆ηµόσιο (το) {-ου κ. -ίου | χωρ. πληθ.} 1. το νοµικό πρόσωπο τού Κράτους το 
οποίο αποτελείται από τα ενταγµένα σε αυτό διοικητικά όργανα και τις 
εξαρτηµένες και αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες και είναι φορέας 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων περιουσιακής φύσεως: το ~ ζηµιώθηκε πολλά 
δισεκατοµµύρια από µη καταβολή τού Φ.Π.Α. από διαφόρους επαγγελµατίες || 
χρέη | οφειλές στο ~ || το ελληνικό ~ ΣΥΝ. πολιτεία, αρχές 2. (ειδικότ.) το 
σύνολο των κρατικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων κατ' αντιδιαστολή προς τις 
αντίστοιχες ιδιωτικές: διαγωνισµός για προσλήψεις στο ~ || µάχη για µια 
καρέκλα (θέση υπαλλήλου) στο ~. 

δηµοσιογραφία (η) [1852] {χωρ. πληθ.} 1. η συγκέντρωση ειδήσεων πολιτικής, 
κοινωνικής, πνευµατικής κ.λπ. φύσεως και η διάδοση τους διά τού Τύπου και 
διά των ηλεκτρονικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης µε στόχο την 
πληροφόρηση τού πολίτη 2. (ειδικότ.) το επάγγελµα τού δηµοσιογράφου 
(βλ.λ.) και το έργο που αυτός επιτελεί: άσκησε τη - 
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επί σαράντα συναπτά έτη || µάχιµη ~ 3. (συνεκδ.) το σύνολο των 
επαγγελµατιών δηµοσιογράφων: η ζώσα ~ 4. (κατ' επέκτ.) το σύνολο των 
οργάνων, µε τα οποία διαδίδονται οι ειδήσεις, δηλ. οι εφηµερίδες, τα 
περιοδικά, τα ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης κ.λπ.: έντυπη | 
ηλεκτρονική ~ 5. (κατ' επέκτ.) ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζονται από τον 
Τύπο ή από τα ηλεκτρονικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης θέµατα και γεγονότα: 
~ τής σκανδαλοθηρίας || σχολιαστική | ερευνητική ~. 

δηµοσιογραφικός, -ή, -ό [1863] αυτός που σχετίζεται µε τη δηµοσιογραφία ή 
τον δηµοσιογράφο: ~ επάγγελµα | όργανο | πληροφορίες | αποστολή | καθήκον | 
αργκό | έρευνα | ταυτότητα | αποκαλύψεις | κάλυψη γεγονότος || από έγκυρες ~ 
πηγές πληροφορήθηκα ότι...· ΦΡ. (α) δηµοσιογραφικοί κύκλοι οι 
δηµοσιογράφοι που αποτελούν την πηγή τής πληροφόρησης κάποιου (συνήθ. 
όταν κάποιος επικαλείται ανωνύµως τις πηγές πληροφοριών του): σύµφωνα µε 
δηµοσιογραφικούς κύκλους, ο υπουργός έχει ήδη υποβάλει την παραίτηση του 
(β) δηµοσιογραφικό ύφος το απλό και λιτό ύφος, που βασίζεται στη συντοµία 
και την αποφυγή σύνθετου ή µακροπερίοδου λόγου (γ) δηµοσιογραφικός 
χάρτης το χαρτί στο οποίο εκτυπώνονται οι εφηµερίδες (δ) δηµοσιογραφικό 
απόρρητο το δικαίωµα τού δηµοσιογράφου να µην κατονοµάζει τους 
πληροφορητές του, να µην αποκαλύπτει τις πηγές του. — δηµοσιογραφικ-ά | -
ώς επίρρ. 

δηµοσιογράφος (ο/η) [1826] πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τη 
δηµοσιογραφία ΣΥΝ. ανταποκριτής, ρεπόρτερ, συντάκτης, αρθρογράφος, 
ειδησεογράφος, επιφυλλιδογράφος. — (υποκ.) δηµο-σιογραφίσκος (ο) 
[1884], (µεγεθ.) δηµοσιογραφάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος, ρεπόρτερ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. publiciste]. 

δηµοσιογραφώ ρ. αµετβ. [1839] {δηµοσιογραφείς... | δηµοσιογράφησα} 
ασχολούµαι µε τη δηµοσιογραφία. 

δηµοσιολογία (η) [1862] (χωρ. πληθ.} 1. ΝΟΜ. η επιστηµονική µελέτη και 
ενασχόληση µε το ∆ηµόσιο ∆ίκαιο και γενικότ. µε τα πολιτικά και κοινωνικά 
προβλήµατα 2. λόγος για τα δηµόσια πράγµατα. — δηµοσιολόγος (ο/η) 
[1836], δηµοσιολογικός, -ή, -ό [1891], δηµοσιολο-γώ ρ. [1844] {-είς...} (σηµ. 
2). 

δηµοσιονοµία (η) [1873] ΟΙΚΟΝ. Ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τη 
συστηµατική µελέτη των δηµοσίων οικονοµικών και συγκεκριµένα µε την 
εξεύρεση τρόπων και µεθόδων για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των 
οικονοµικών τού κράτους. — δηµοσιονόµος (ο/η) [1881]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γερµ. Finanzwissenschaft]. 

δηµοσιονοµικός, -ή, -ό [1881] ΟΙΚΟΝ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διαχείριση 
των οικονοµικών τού κράτους: ~ ελλείµµατα | τοµέας 2. δηµοσιονοµική 
πολιτική η χρησιµοποίηση τής φορολογίας και των δαπανών τού κράτους για 
την επίτευξη οικονοµικών στόχων (αύξησης τής ζήτησης, ανάπτυξης, πλήρους 
απασχόλησης κ.ά.): η κυβέρνηση ακολουθεί σφιχτή ~ (αύξηση τής φορολογίας, 
µείωση των δηµοσίων δαπανών) 3. ΝΟΜ. ∆ηµοσιονοµικό ∆ίκαιο το σύνολο 
των κανόνων που ρυθµίζουν τον τρόπο απόκτησης και διαχείρισης των οι-
κονοµικών µέσων που χρειάζεται το κράτος. — δηµοσιονοµικ-ά | -ώς [1881] 
επίρρν 

δηµοσ!θΠοίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η γνωστοποίηση στο 
κοινό (πληροφορίας, αγγελίας, γεγονότος κ.λπ.): η ~ τού πλήρους κειµένου τού 
νοµοσχεδίου || η ~ τής ιδιωτικής ζωής σε τηλεοπτικές εκποµπές ΣΥΝ. 
δηµοσίευση, κοινολόγηση · 2. (α) η απόκτηση εκ µέρους τού κράτους 
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων (β) η ολική ή µερική µετατροπή ιδιωτικής 
επιχείρησης σε δηµόσια ΣΥΝ. εθνικοποίηση, κρατικοποίηση. — δηµοσιοποιώ 
ρ. [1893] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκδοση. 

δηµόσιος, -α, -ο {-ου κ. -ίου (θηλ. -ας κ. -ίας) | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους} 1. 
αυτός που σχετίζεται µε το κοινό, µε τον λαό, που υπάρχει για το σύνολο τού 
λαού: ~ χώρος | βιβλιοθήκη | λουτρά | υγεία | ασφάλεια | δρόµος | νοσοκοµείο | 
σχολείο | εκπαίδευση || η πολιτική µας λαµβάνει υπ'όψιν το ~ συµφέρον ΣΥΝ. 
κοινός, κοινόχρηστος ΑΝΤ. ιδιωτικός, ατοµικός· ΦΡ. (α) δηµόσιος άνδρας 
πολιτικός ή αξιωµατούχος µε υψηλή θέση στον κρατικό µηχανισµό, ο οποίος 
ασχολείται µε τα κοινά (β) δηµόσιο πρόσωπο πρόσωπο ευρέως γνωστό (λόγω 
τής θέσης, τού κύρους ή τής προβολής του σε κάποιον τοµέα δραστηριότητας) 
(γ) δηµόσιο έργο (συνήθ. στον πληθ.) κάθε έργο υποδοµής µιας χώρας που 
καλύπτει βασικές ανάγκες τού κοινωνικού συνόλου, συµβάλλει στην αύξηση 
τού εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια τής χώρας και γενικά αποσκοπεί στη 
βελτίωση τής ποιότητας ζωής, η εκτέλεση του δε εποπτεύεται από τις αρµόδιες 
κρατικές υπηρεσίες (δ) δηµόσια τάξη η οµαλή κοινωνική συµβίωση, τής 
οποίας η προστασία έχει ανατεθεί στις αρµόδιες αρχές (Αστυνοµία) σύµφωνα 
µε τους νόµους τού κράτους: Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως (ε) δηµόσιες 
σχέσεις (i) το σύνολο των πράξεων και των ενεργειών στις οποίες προβαίνει 
πρόσωπο, σύλλογος, σωµατείο, επιχείρηση, κρατική υπηρεσία κ.λπ., 
προκειµένου να διαµορφωθεί ευνοϊκή υπέρ αυτού άποψη στην εγχώρια ή 
διεθνή κοινή γνώµη ή στους πελάτες µε τους οποίους συναλλάσσεται, 
ενηµερώνοντας µε δελτία Τύπου ή παρέχοντας κάθε δυνατή πληροφορία στο 
κοινό κ.λπ. (ii) η ειδική υπηρεσία (επιχείρησης, υπηρεσίας κ.λπ.) που έχει ως 
έργο της την υλοποίηση των παραπάνω στόχων: τηλεφώνησα στις ~ τού 
Υπουργείου (iii) η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των τρόπων για 
την επίτευξη των παραπάνω στόχων (ίν) (µτφ.) οι κοινωνικές δραστηριότητες 
που αναπτύσσει κανείς για την κοινωνική και επαγγελµατική του προβολή και 
εξέλιξη: γυρίζει από δεξίωση σε δεξίωση και κάνει ~ (στ) δηµόσια υγιεινή η 
επιστήµη και η πρακτική τής προλήψεως ασθενειών και τής βελτίωσης τής 
ζωής, όπως ασκείται από την οργανωµένη πο- 

λιτική κοινότητα (ζ) δηµόσιος κίνδυνος (ί) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε 
θεωρείται επικίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο (ii) (ειρων.-σκωπτ.) κάθε 
πρόσωπο αδέξιο ή επιπόλαιο, τού οποίου οι ενέργειες προκαλούν προβλήµατα: 
όταν πιάνει το τιµόνι, γίνεται - (η) δηµόσια αιδώς βλ. λ. αιδώς (θ) δηµόσια 
ανάγκη βλ. λ. ανάγκη (ι) δηµοσίας χρήσεως (συντοµ. ∆.Χ.) ως χαρακτηρισµός 
για κάτι που διατίθεται για χρήση από το κοινωνικό σύνολο ή για την 
εξυπηρέτηση του: αυτοκίνητο | τουαλέτες ~ ΑΝΤ. ιδιωτικής χρήσεως (Ι.Χ.) 2. 
αυτός που διεξάγεται ενώπιον τού λαού, που γίνεται ανοιχτά και το κοινό έχει 
τη δυνατότητα να παρακολουθήσει (ή και να λάβει µέρος): ~ συζήτηση | οµιλία 
| διάλογος | τελετή | εκδήλωση | διαγωνισµός | κριτική | εµφάνιση | 
δραστηριότητα | δήλωση | ανακοίνωση | εικόνα κάποιου ΣΥΝ. ανοιχτός· ΦΡ. (α) 
δηµόσιος βίος η πολιτική ζωή, οι παράγοντες που τη διαµορφώνουν και ο 
τρόπος ασκήσεως των κρατικών λειτουργηµάτων (β) δηµόσιο θέαµα (i) κάθε 
θέαµα που απευθύνεται στο κοινό και για τού οποίου την οργάνωση και 
παρουσίαση µεσολαβεί κάποιος επιχειρηµατίας (ii) καθετί που εκτίθεται 
δηµόσια, που το βλέπουν ή µπορούν να το δουν όλοι: καβγαδίσαµε στη µέση 
τού δρόµου και γίναµε ~ 3. (ειδικότ.) (α) αυτός που σχετίζεται µε το κράτος, 
που αποτελεί περιουσία του και ελέγχεται από αυτό: ~ περιουσία | έγγραφο | 
ταµείο | χρήµα | πλούτος | θέση | κτήριο | αρχή | χρέος | λειτουργός ΣΥΝ. 
κρατικός, πολιτειακός, δηµοτικός, κοινοτικός ΑΝΤ. ιδιωτικός (β) δηµόσιος 
υπάλληλος ο υπάλληλος που υπηρετεί σε τοµέα τής δηµόσιας διοίκησης και 
µισθοδοτείται από το κράτος (γ) δηµόσια διοίκηση το σύνολο των κρατικών 
υπηρεσιών και των διοικητικών υπαλλήλων τους, καθώς και ο τρόπος µε τον 
οποίο αυτές διοικούνται και λειτουργούν (δ) (ειδικότ.) δηµόσια επιχείρηση | 
δηµόσιος οργανισµός βλ. λ. επιχείρηση (ε) δηµόσια έσοδα | οικονοµικά οι 
αναγκαίοι χρηµατικοί πόροι που εισπράττει ή οφείλει να εισπράττει το κράτος, 
για να αντεπεξέλθει στα έξοδα του (προέρχονται από τη φορολογία, αλλά και 
από χορήγηση προνοµίων, έκδοση επαγγελµατικών αδειών κ.λπ.) (στ) δηµόσια 
οικονοµία η διαχείριση των οικονοµικών τού κράτους (ζ) δηµόσιες δαπάνες η 
διάθεση των χρηµάτων που εισπράττει το κράτος (των δηµοσίων εσόδων) για 
την κάλυψη των αναγκών του και την υλοποίηση των στόχων του (η) δηµόσιες 
επενδύσεις επενδύσεις κρατικών χρηµάτων που αποσκοπούν στη διατήρηση 
τής οικονοµικής σταθερότητας και την εξυπηρέτηση τής ανάπτυξης (θ) 
δηµόσιο χρέος το χρέος τού κράτους από τη σύναψη δανείων (ι) δηµόσια 
υπηρεσία η κρατική υπηρεσία ή αυτή που υπάγεται σε νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου δικαίου (ια) ΝΟΜ. δηµόσιος κατήγορος το πρόσωπο (βαθµοφόρος 
τής Αστυνοµίας, τού Λιµενικού, δασάρχης, επόπτης γεωργικών συνεταιρισµών 
κ.ά.) στο οποίο ανατίθεται από τον νόµο η άσκηση τής ποινικής δίωξης στα 
πταισµατοδικεία και το οποίο έχει καθήκοντα ανάλογα µε τού εισαγγελέα στα 
ποινικά δικαστήρια (ιβ) δηµοσία δαπάνη (δηµοσία δαπάνη) µε έξοδα τού 
κράτους ή τού δήµου για λόγους τιµητικούς: η κηδεία τού αποθανόντος πρώην 
πρωθυπουργού θα γίνει ~ (ιγ) ΝΟΜ. ∆ηµόσιο ∆ίκαιο κλάδος τού ∆ικαίου που 
ρυθµίζει την οργάνωση και τη λειτουργία των κρατικών οργάνων και των 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.): Οργανισµός ∆ηµοσίου 
∆ικαίου (ιδ) δηµόσιος τοµέας το ∆ηµόσιο (βλ. παρακάτω): ο ευρύτερος ~ 4. 
∆ηµόσιο (το) βλ.λ. — δη-µόσια | δηµοσίως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δηµότ-ιος < δηµότης. Η σηµ. 4 είναι ήδη αρχ., ενώ πολλοί όροι 
και φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. δηµόσιο ταµείο | συµφέρον | ∆ίκαιο (< γαλλ. 
trésor | intérêt | droit public), δηµόσιος τοµέας (< γαλλ. la fonction publique), 
δηµόσιος κίνδυνος (< γαλλ. danger public), δηµόσιες σχέσεις (< αγγλ. public 
relations), δηµόσιος κατήγορος (< αγγλ. public prosecutor), δηµόσια έργα | έσοδα 
| χρέη (< αγγλ. public works | revenues | debts), δηµόσιος υπάλληλος | βίος (< 
αγγλ. public servant | life) κ.ά.]. δηµοσιοσυντήρητος, -η, -ο [1833] 1. (για 
κοινωφελή ιδρύµατα) αυτός που συντηρείται από το ∆ηµόσιο: ~ νοσοκοµείο | 
σχολείο 2. (συχνά σκωπτ. για πρόσωπα) ο δηµόσιος υπάλληλος: υπάρχουν 
εκατοντάδες ~ που υποαπασχολούνται στο ∆ηµόσιο. δηµοσιοσχετίστας (ο) {χωρ. 
γεν. πληθ.} (κακόσ.) πρόσωπο ικανό στις δηµόσιες σχέσεις, τις οποίες 
χρησιµοποιεί για τα συµφέροντα του. Επίσης δηµοσιοσχεσίτης (ο), 
δηµοσιοσχεσίτισσα (η). [ΕΤΥΜ. Σύνθετο εκ συναρπαγής από τη φρ. δηµόσιες 
σχέσεις + πα-ραγ. επίθηµα -ίστας (πβ. πιανίστας), αντί τού δηµοσιοσχεσίστας 
από επίδρ. τού ρ. σχετίζοµαι}. δηµοσιότητα (η) [1824] {χωρ. πληθ.} η 
διαδικασία κατά την οποία πράξη, ενέργεια, δήλωση κ.λπ. γίνεται γνωστή στο 
ευρύ κοινό, περιέρχεται στην κοινή αντίληψη: ευρεία | µεγάλη | περιορισµένη | 
έντονη | καθηµερινή ~· ΦΡ. (α) δίνω | φέρνω στη δηµοσιότητα δηµοσιοποιώ, 
καθιστώ ευρύτερα γνωστό: το πλήρες κείµενο τής συνθήκης θα δοθεί στη ~ αύριο 
(β) έρχοµαι στη | παίρνω | λαµβάνω δηµοσιότητα γίνοµαι ευρύτερα γνωστός, 
διαδίδοµαι: το θέµα πήρε δηµοσιότητα και σύντοµα προκλήθηκε σκάνδαλο (γ) 
βλέπω το φως τής δηµοσιότητας γίνοµαι ευρύτερα γνωστός διά τού Τύπου ή 
των ηλεκτρονικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης: πολλά αποτρόπαια εγκλήµατα 
είδαν πρόσφατα το φως τής δηµοσιότητας ΣΥΝ. δηµοσιεύοµαι (δ) υπό το φως 
τής δηµοσιότητας υπό το πρίσµα όσων αποκαλύφθηκαν από τη δηµοσιοποίηση 
στοιχείων, δεδοµένων κ.λπ. (ε) ΝΟΜ. αρχή τής δηµοσιότητας θεµελιώδης αρχή 
τής διαδικασίας τής δίκης µε συνταγµατική κατοχύρωση στο ελληνικό δίκαιο, η 
οποία συνίσταται στη δυνατότητα των τρίτων να παρακολουθούν ελεύθερα τις 
συνεδριάσεις των δικαστηρίων στο ακροατήριο και µάλιστα είτε παριστάµενοι 
οι ίδιοι είτε µέσω τής ραδιοτηλεοπτικής ή γενικότ. τής δηµοσιογραφικής 
κάλυψης τής δίκης· η δηµοσιότητα εγγυάται τον έλεγχο τού δικαιοδοτικού 
έργου από τη λαϊκή κυριαρχία και εµπε- 



δηµοσιοϋπαλληλίκι 474 διά 
 

δώνει την εµπιστοσύνη των πολιτών στην αµερόληπτη απονοµή δικαιοσύνης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. publicité. Η φρ. φως τής δηµοσιότητας 
αποδίδει το αγγλ. limelight, λ.χ. bring something in the limelight «φέρνω κάτι 
στο φως τής δηµοσιότητας»]. 

δηµοσιοϋπαλληλίκι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} το επάγγελµα τού δηµοσίου 
υπαλλήλου. 

δηµοσιοϋπαλληλικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους δηµοσίους 
υπαλλήλους: ~ κλάδος | κόσµος | ιεραρχία | νοµοσχέδιο | µονιµότητα/ τάξη/ 
µισθολόγιο/ κώδικας/ καθήκοντα/ νοοτροπία. —δη-µοσιοϋπαλληλικά επίρρ. 

δηµοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η έρευνα που γίνεται στην 
κοινή γνώµη για οποιοδήποτε θέµα και η στατιστική επεξεργασία των 
δεδοµένων τής έρευνας: πρόσφατη ~ έδειξε ότι το 80% των Ελλήνων συµφωνεί 
µε τα µέτρα ΣΥΝ. σφυγµοµέτρηση, γκάλοπ. — δηµοσκόπος (ο/η), δηµοσκοπώ 
ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < δήµο- + σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», απόδ. τού διεθνούς όρου 
γκάλοπ, βλ.λ.]. 

δηµότης (ο) {δηµοτών}, δηµότισσα (η) {δηµοτισσών} πολίτης κάποιου δήµου, 
αυτός που ανήκει σε δήµο και είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του: ~ τής 
Αθήνας | τής Θεσσαλονίκης | τής Πάτρας || ανακηρύσσοµαι επίτιµος ~. Επίσης 
(λόγ.) δηµότις (η) {δηµότιδος}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δήµος]. 

δηµοτική (η) [1818] ΓΛΩΣΣ. η απλή, εξελιγµένη απευθείας από την Αρχαία, 
µορφή τής ελληνικής γλώσσας, την οποία χρησιµοποίησαν φυσικά και 
αβίαστα οι περισσότεροι οµιλητές στην προφορική τους επικοινωνία και η 
οποία παλαιότερα θεωρήθηκε υποτιµητικά από τους αρχαϊστές και τους 
καθαρολόγους σαν χυδαίο γλωσσικό ιδίωµα των αµόρφωτων µετά από έντονη 
διαµάχη, που κράτησε δύο περίπου αιώνες και έµεινε γνωστή ως «γλωσσικό 
ζήτηµα», καθιερώθηκε (το 1976) η δηµοτική (ή «Νεοελληνική») ως επίσηµη 
γλώσσα (στην εκπαίδευση, τη διοίκηση, την επιστήµη, στα Μ.Μ.Ε. κλπ., πέρα 
από τη λογοτεχνία όπου είχε από νωρίς επικρατήσει): αµιγής | στρωτή | σωστή 
| απλή | τρίτη (= καλλιεργηµένη, λόγια) | ακραία | εξεζητηµένη ~ || καλλιέργεια 
| καθιέρωση | γραµµατική | έρευνα | περιγραφή | γνώση | οπαδός | αντίπαλος | 
υπέρµαχος | εχθρός | υποστηρικτής | µελετητής | γνώστης | χειριστής τής ~ ΣΥΝ. 
δηµώδης, κοινή, καθοµιλουµένη, (σκωπτ.) µαλλιαρή ANT. καθαρεύουσα, 
λόγια, αρχαΐζουσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ γλωσσικό ζήτηµα, λ. γλωσσικός. 

δηµοτικίζω ρ. αµετβ. [1897] (παλαιότ.) 1. χρησιµοποιώ στον προφορικό ή/και 
στον γραπτό λόγο δηµοτική γλώσσα ή τύπους και εκφράσεις αυτής ANT. 
αρχαΐζω 2. (ειδικότ.) εκδηλώνω συµπάθεια ή κλίνω προς την κίνηση 
υποστήριξης τής δηµοτικής, δηλ. τον δηµοτικισµό (βλ.λ.) · 3. (κακόσ.) 
εκχυδαΐζω την ελληνική γλώσσα, χρησιµοποιώντας τύπους τής δηµοτικής 
ΣΥΝ. µαλλιαρίζω. 

δηµοτικισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. γλωσσικό κίνηµα που απέβλεπε στη 
χρησιµοποίηση τής δηµοτικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα τού λόγου, ιδ. στην 
επίσηµη γραπτή γλώσσα και κατ' επέκτ. στην καθιέρωση της ως επίσηµης 
γλώσσας τού κράτους: πρωτεργάτης | οπαδός τού ~ || µαχητικός | 
εκπαιδευτικός | ορθόδοξος - ANT. καθαρευ-ουσιανισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
γλωσσικό ζήτηµα, λ. γλωσσικός. 

δηµοτικιστής (ο) [1893], δηµοτικιστρια (η) ΓΛΩΣΣ. ο οπαδός τού δηµοτικισµού 
(βλ.λ.) — δηµοτικιστικός, -ή, -ό. 

δηµοτικό (το) το σχολείο στο οποίο παρέχεται η εξάχρονη στοιχειώδης 
εκπαίδευση· περιλαµβάνει έξι τάξεις και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 
ετών αλλιώς πρωτοβάθµια εκπαίδευση: πάει στην πρώτη τάξη τού - || έβγαλε | 
τέλειωσε το ~ (αποφοίτησε από το δηµοτικό σχολείο) || είναι τού ~ (έχει 
γνώσεις δηµοτικού). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σχολείο. 

δηµοτικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η απόκτηση και η 
εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων εκ µέρους τού δήµου, 
των δηµοτικών αρχών: ~ των αστικών συγκοινωνιών. 

δηµοτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον δήµο ως διοικητική 
υποδιαίρεση, που υπάγεται στη δικαιοδοσία τού δήµου: ~ βιβλιοθήκη | Θέατρο 
| οδός | φόρος | τέλη | σύµβουλος | άρχοντες | κύκλοι | νοσοκοµείο/ 
κατασκήνωση/ υπάλληλος/ ιατρείο/ υπηρεσίες/ εκλογές | έργα | δραστηριότητα | 
αστυνοµία | επιχείρηση | αίθουσα | οργανισµός | λουτρά ΣΥΝ. κοινοτικός ANT. 
δηµόσιος, ιδιωτικός- ΦΡ. (α) δηµοτικό συµβούλιο αιρετό συµβουλευτικό και 
διοικητικό όργανο τού δήµου· αποτελείται από έντεκα έως σαράντα ένα µέλη, 
ανάλογα µε τον πληθυσµό τού δήµου (β) (περιληπτ.) δηµοτική αρχή το 
σύνολο των αιρετών αρχόντων ενός δήµου ή κοινότητας (ο δήµαρχος/κοινο-
τάρχης και το δηµοτικό/κοινοτικό συµβούλιο) (γ) δηµοτικός και κοινοτικός 
κώδικας το σύνολο των διατάξεων που ρυθµίζουν όσα σχετίζονται µε την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε ή προέρχεται από 
τον λαό: ~ λόγος | µουσική | παράδοση | ποίηση | δηµιουργία ΣΥΝ. λαϊκός, 
κοινός· ΦΡ. δηµοτικό (τραγούδι) (i) είδος λαϊκού τραγουδιού, κυρ. τής 
υπαίθρου (κατ' αντιδιαστολή προς το λαϊκό τραγούδι των πόλεων), που 
διαδιδόταν προφορικά και σε διάφορες παραλλαγές και το οποίο αναφέρεται 
σε όλα τα θέµατα τής ανθρώπινης ζωής (γέννηση, γάµο, θάνατο, πόλεµο, 
ξενιτειά κ.λπ.) και εκφράζει τις αντιλήψεις και τα αισθήµατα τού λαού για 
όλες τις εκφάνσεις τού ιδιωτικού και δηµόσιου βίου (ii) καθένα από τα 
τραγούδια τού παραπάνω είδους: µας τραγούδησε ένα ~ από τη Ρούµελη 3. (α) 
δηµοτική εκπαίδευση η στοιχειώδης, πρωτοβάθµια εκπαίδευση (β) δηµοτικό 
σχολείο το σχολείο τής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (για παιδιά 6-12 ετών). — 
δηµοτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δηµότης]. 

δηµοτικότητα (η) [1836] {χωρ. πληθ.} η απήχηση που έχει κάποιος στον λαό, 
το να έχει αποκτήσει την εύνοια και την αγάπη του: δια- 

πιστώνεται µείωση τής ~ τής κυβέρνησης, σύµφωνα µε τις τελευταίες 
σφυγµοµετρήσεις ΑΝΤ. αντιδηµοτικότητα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
popularité], 

δηµοτολόγιο (το) [1891] {δηµοτολογί-ου | -ων} το µητρώο δήµου ή κοινότητας, 
στο οποίο εγγράφονται όλοι οι δηµότες και των δύο φύλων (κατ' αντιδιαστολή 
προς το µητρώο αρρένων, το οποίο περιλαµβάνει µόνο τους άρρενες δηµότες): 
αριθµός δηµοτολογίου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. matricule municipale]. 

δηµοφιλής, -ής, -ές [µτγν.] {δηµοφιλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· δηµοφιλέστερος, -
ατός} 1. αυτός που τον αγαπά ο λαός, που έχει την εύνοια και τη συµπάθεια 
του: ~ πρωταγωνίστρια | τραγουδιστής | ποδοσφαιριστής | συγγραφέας | 
συνθέτης | ηθοποιός | πολιτικός | καλλιτέχνης | περιοδικό | αθλητής | 
συγκρότηµα | µέσο συγκοινωνίας | πρόσωπο | οµάδα | έκφραση ΣΥΝ. 
λαοφιλής, κοσµαγάπητος ΑΝΤ. αντιλαϊκός, αντιδηµοτικός 2. (καταχρ.) 
διάσηµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

δηµοψήφισµα (το) [1883] {δηµοψηφίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ο θεσµός κατά τον 
οποίο εκφράζεται η θέληση και η απόφαση τού λαού για σοβαρότατο εθνικό, 
πολιτειακό κ.λπ. θέµα µε γενική και καθολική ψηφοφορία («ναι» ή «όχι»), µε 
το σκεπτικό ότι µια κυβέρνηση δεν µπορεί να αναλάβει την ευθύνη για 
κρισιµότατη απόφαση, χωρίς την άµεση έγκριση τού εκλογικού σώµατος: 
διενέργεια δηµοψηφίσµατος || λϋση σοβαρού εθνικού θέµατος µε - || έγινε 
προσφυγή στη λαϊκή βούληση υπό µορφήν δηµοψηφίσµατος || το ~ τού 1974 για 
τον χαρακτήρα τού πολιτεύµατος τής Ελλάδος (βασιλευόµενη ή αβασίλευτη 
δηµοκρατία). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού διεθνούς λατ. όρου referendum «αυτό που πρέπει να 
αναφερθεί (ενν. στον λαό)» < p. referre]. 

δηµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {δηµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών δηµωδέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που αναφέρεται στον λαό ή προέρχεται από αυτόν: ~ ποίηση | τραγούδια 
| άσµατα | µουσική | γλώσσα | τύπος (γλωσσικός) | λογοτεχνία | γραµµατεία | 
παράδοση ΣΥΝ. δηµοτικός, λαϊκός ΑΝΤ. λόγιος. — δηµωδώς επίρρ. [µτγν.] ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, αστείος. 

δηνάριο (το) {δηναρί-ου | -ων} νοµισµατική µονάδα πολλών χωρών, λ.χ. τής 
Αλγερίας, τής Τυνησίας, τής Ιορδανίας, τού Ιράν, τής Νέας Γιουγκοσλαβίας 
κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δηνάριον< λατ. denarius «νόµισµα που περιείχε δέκα 
ασσάρια» < dëni «ανά δέκα»]. 

∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (το) ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο. 
-δήποτε παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αναφορικών αντωνυµιών και 

επιρρηµάτων µε αοριστολογική σηµασία: οποιοσ-δή-ποτε, οσοσ-δήποτε, οπου-
δήποτε. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. οίοσ-δή-ποτε), 
που προέρχεται από τη συνεκφορά δή ποτέ (γράφεται και ως µία λ.), αρχική 
σηµ. «κάποτε, µια φορά». Ήδη αρχ. η σηµερινή χρήση (πβ. αρχ. ότι-δήποτε)]. 

δηώνω ρ. µετβ. {δήω-σα, -θηκα (λογιότ. εδηώθην, -ης, -η..., µτχ. δηω-θείς, -
είσα, -έν), -µένος} (λόγ. για εισβολέα, στράτευµα κ.λπ.) καταστρέφω και 
λεηλατώ χώρα, περιοχή (στην οποία έχω εισβάλει), κατοικία κ.λπ. ΣΥΝ. 
ρηµάζω. Επίσης (αρχαιοπρ.) δηώ {-οίς, -οί...}. — δή-ωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. δηώ (-όω) < δήιος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < δαΕ-ιος, οπότε η λ. 
συνδ. µε το ρ. δαίω «καίω» (< *δάΕ~7'ω, βλ. κ. δαυλός)]. 

δι (το) {άκλ.} φθόγγος τής βυζαντινής µουσικής κλίµακας, που αντιστοιχεί στο 
σολ τής ευρωπαϊκής. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πα]. 

δι- κ. δί- κ. δισ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται 
αριθµητικά µε τον αριθµό δύο (2): δι-κέφαλος, δί-κωπος, δισύλλαβος, δι-
ώροφος, δι-ετής, δι-φωνία, δί-κλιτος, δισ-διάστατος 2. είναι δύο φορές πιο 
µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: δι-πλάσιος, δισ-εκατοµµύριο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. 
αρχ. δίδυµος, µεσν. δισ-έγγονος < µτγν. δισ-έκγονος), που προέρχεται από το 
αριθµητ. δίς]. 

δια (δι-ά) κ. δι' (πριν από φωνήεν) πρόθ. (λόγ.) δηλώνει: 1. διέλευση από τόπο 
(διά µέσου) (+γεν.): ταξίδι - θαλάσσης || ~ ξηράς προέλαση των στρατευµάτων 
2. χρονική διάρκεια (+γεν.(: στο δηλώνω άπαξ ~ παντός (µια για πάντα) || ~ 
βίου (εφ' όρου ζωής, για όλη τη ζωή) εκπαίδευση || ~ νυκτός (στη διάρκεια τής 
νύχτας) απόδραση || απόφαση που πάρθηκε - µιας (αµέσως, ξαφνικά) 3. όργανο 
| µέσο | τρόπο µε τα οποία γίνεται κάτι (+γεν.): τα υπόλοιπα θέµατα θα 
διευθετηθούν ~ τής διπλωµατικής οδού || η απόφαση ελήφθη δι ' ανατάσεως τής 
χειρός (υψώνοντας το χέρι) | ~ βοής (µε φωνές) || φαινόµενο ορατό ~ γυµνού 
οφθαλµού (µε γυµνό µάτι, χωρίς µικροσκόπιο ή τηλεσκόπιο) || ~ τής βίας 
συγκατάθεση || έλαµψε - τής απουσίας του || ~ νόµου (µε νόµο) || περάσαµε ~ 
πυρός και σιδήρου (µέσα από µεγάλες ταλαιπω-ρίες) || τα στρατεύµατα πέρασαν 
την κατακτηµένη περιοχή ~ πυρός και σιδήρου (πολεµώντας και σφάζοντας) || ~ 
ροπάλου (µε τη βία) απαγόρευση ενός πράγµατος || διορισµοί ~ τής 
τεθλασµένης (µε τρόπο αθέµιτο) || επίτευξη στόχων ~ τής πλαγίας οδού (µε 
τρόπο ανορθόδοξο) || εικόνα - χειρός Γενναδίου (φτειαγµένη από το χέρι τού 
Γενναδίου) || ~ βραχέων (µε λίγα λόγια) || ~ µακρών (διεξοδικά) || δι' ευχών 
των αγίων ηµών (µε τις ευχές των αγίων µας) 4. για (+αιτ.): έργο ακατάλληλο 
δι ' ανηλίκους || ~ παν ενδεχόµενον, έχε µαζί σου και κάποια χαρτόσηµα || φόνος 
δι ' ασήµαντον αφορµήν || ~ τούτο | ~ ταύτα (»γι' αυτό) · 5. ΜΑθ. το σύµβολο 
τής διαίρεσης (+αριθµητ. ή γεν.): έξι ~ δύο ίσον τρία. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γυιος, µέσα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *δισ-ά (κατ' αναλογίαν προς τα µετά, 
παρά) < I.E. *di-, µόρφηµα που εξέφραζε διαχωρισµό, πβ. λατ. di-s- (π.χ. 
difficilis «δύσκολος» < dis + facilis), αρχ. γερµ. zi-, ze- (από όπου, µε 
συµφυρµό 
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προς το er, προήλθε το γερµ. zer-, π.χ. zer-stören «καταστρέφω») κ.ά. 
Το διά χρησιµοποιήθηκε εξαρχής µε ευρύτητα σηµασιών, οι οποίες 
περιελάµβαναν τον χρόνο, τον τόπο, το µέσον και την αιτία. Οι χρή-
σεις αυτές αποτυπώνονται στα σύνθετα (βλ. λ. δια-)· το νεοελληνικό 
για (βλ.λ.) αποτελεί φωνολογική εξέλιξη τού αρχ. διά]. 

διά (το) {δι-ά· άκλ.) (λεκτική απόδοση για) το σύµβολο τής διαίρεσης 
(:) ή (-), λ.χ. 4:2 ή 4/2, τέσσερα διά δύο). 

δια- κ. διά- κ. δι- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει: 1. διανοµή: δια-µοι-
ράζω, δια-νέµω 2. χωρισµό: δι-αιρώ, δια-χωρίζω, δια-κρίνω 3. δια-
σκορπισµό: δια-χέω, δια-σπαθίζω, δια-σπείρω 4. διαφορά, ασυµφω-
νία: δια-φωνώ, δια-φέρω, διά-σταση 5. άµιλλα: δι-αγωνίζοµαι 6. ενα-
ντιότητα, διαµάχη: δια-πληκτίζοµαι, δια-µάχοµαι 7. αµοιβαιότητα: 
δια-λέγοµαι, διά-λογος 8. επίταση (τής έννοιας τής λέξεως): δια-φθεί-
ρω, δια-στρέφω, δια-στρεβλώνω 9. υπεροχή: δια-πρέπω, δια-κρίνοµαι, 
διά-σηµος10. κίνηση µέσα από τόπο: δι-έρχοµαι, δια-βαίνω, δια-σχί-
ζω, δί-οδος 11. χρονική διάρκεια: δια-µονή 12. διακοπή: διά-λειψη, 
δια-κόπτω 13. έµµεσα εξαγόµενη γνώση ή συµπέρασµα: δια-γιγνώ-
σκω, διά-γνωση 14. σχέση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων (προσώπων, 
κρατών, τοµέων κ.λπ.): δια-κρατιχτός, δι-επιστηµονικός, δια-προσωπι-
κός, δια-φυλικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεσολαβώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από την πρόθ. διά]. 

διάβα (το) {άκλ.} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. η διέλευση: το ποτάµι φούσκωσε 
και παρέσυρε τα πάντα στο - του ΣΥΝ. διάβαση, πέρασµα 2. η παρέ-
λευση: στο ~ τού χρόνου | των αιώνων ΣΥΝ. κύλισµα, πέρασµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. προστ. τού ρ. διαβαίνω, η οποία χρησιµοποιήθηκε ως ου-
σιαστικό]. 

διαβάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {διάβασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. µπο-
ρώ να αναγνώσω, ξέρω ανάγνωση: δεν πήγε σχολείο και δεν ξέρει να 
γράφει και να διαβάζει 2. µελετώ (για το σχολείο, το πανεπιστήµιο 
κ.λπ.): αν δεν διαβάζεις, πώς θα περάσεις την τάξη; || έχω πονοκέφα-
λο και δεν µπορώ να διαβάσω ♦ (µετβ.) 3. αναγιγνώσκω κείµενο (συ-
νήθ. σιωπηρώς): ~ βιβλίο | περιοδικό | εφηµερίδα | φυλλάδιο | υποτίτ-
λους | µυθιστόρηµα | αγγελία | είδηση | γράµµα | ποίηµα || - δύσκολα | 
σιγά | δυνατά | φωναχτά | µηχανικά | σωστά | άσχηµα | αδιάκοπα | 
εντατικά | προσεκτικά 4. αναγιγνώσκω µε προσοχή, µελετώ (κάτι): ~ 
τα µαθήµατα τού σχολείου ΣΥΝ. προετοιµάζοµαι, µαθαίνω 5. 
(ειδικότ.) βοηθώ κάποιον να µελετήσει και να εµπεδώσει τα µαθή-
µατα του: στη φυσική µε διαβάζει ο αδελφός µου · 6. (µτφ.) κατορ-
θώνω να διαβλέψω γεγονότα, σκέψεις, συναισθήµατα, αναγνωρίζο-
ντας τα εξωτερικά τους στοιχεία ή συµπτώµατα: ~ την αλήθεια στα 
µάτια σου || ~ τη µοίρα κάποιου στο χέρι του || ~ τη σκέψη | την αγω-
νία | τη λαχτάρα || ~ τον πόνο στο βλέµµα | στην όψη | στην καρδιά | 
στο πρόσωπο ΣΥΝ. µαντεύω · 7. ΕΚΚΛΗΣ. (για ιερέα) απαγγέλλω λει-
τουργικό κείµενο κατά τη διάρκεια ακολουθίας: τη Μ. Πέµπτη ο παπ-
πάς διαβάζει τα ∆ώδεκα Ευαγγέλια 8. (για ιερέα) απαγγέλλω ευχές 
για άνθρωπο δυστυχή, ετοιµοθάνατο κ.λπ. ή κάνω εξορκισµό για να 
τον απαλλάξω από κακά δαιµόνια: ήρθε ο παππάς να διαβάσει τον 
άρρωστο ΣΥΝ. ευλογώ, εξορκίζω · 9. (η µτχ. διαβασµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. διαβιβάζω (µε απλολογία)]. 

διαβάζω: συνώνυµα. Η έννοια τού «διαβάζω» εκφράστηκε διαφο-
ρετικά στις ευρωπαϊκές γλώσσες: άλλοτε µέσα από την έννοια τού 
«αναγνωρίζω - γνωρίζω», όπως στην περίπτωση τού 
αναγιγνώσκω | ανάγνωση- άλλοτε από την έννοια τού «περνώ 
µέσα από», όπως το διαβάζω (< δια-βιβάζω) και το διεξέρχοµαι 
(ένα κείµενο) ή τα αγγλ. run through και γαλλ. parcourir «διαβάζω 
γρήγορα»· άλλοτε µέσα από την έννοια «συλλέγω, µαζεύω, βάζω 
µαζί» και «λέγω», όπως το λατ. legere, από όπου ιταλ. leggere, 
γαλλ. lire, ισπ. leer «διαβάζω» ή τα αγγλ. read «διαβάζω», που 
συνδέεται µε τα γερµ. raten «συµβουλεύω» και reden «µιλώ». Στη 
σηµερινή Ελληνική τα διαβάζω | διάβασµα δηλώνουν σιωπηρή 
ανάγνωση (από µέσα µας), το ανάγνωση εκφώνηση τού κειµένου 
που να παρακολουθείται από άλλους, το διεξέρχοµαι γρήγορη 
αλλά και επιµεληµένη ανάγνωση, τα εκφωνώ και απαγγέλλω 
ανάγνωση πεζού και ποιητικού κειµένου αντιστοίχως, 
προοριζόµενη να ακουστεί από ακροατές, το δε αποδίδω 
καλλιτεχνική επαγγελµατική ανάγνωση ενός κειµένου. 

διαβαθµίζω ρ. µετβ. [1892] {διαβάθµισ-α, -τηκα, -µένος) κατατάσσω 
(πρόσωπα, πράγµατα, αφηρηµένες έννοιες κ.λπ.) σε σειρά, ιεραρχώ 
µε βάση κλίµακα, κατατάσσω σε βαθµίδες: στο σύγγραµµα του επι-
νοεί ειδική κλίµακα και διαβαθµίζει τη νοητική καθυστέρηση || ~ έγ-
γραφα ως προς τον βαθµό απορρήτου | πληροφορίες ΣΥΝ. ταξινοµώ, 
τακτοποιώ. — διαβάθµιση (η) [1838]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
graduer]. 

διαβαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {διάβηκα (λόγ. διέβην, -ης, -η..., µτχ. δια-
βάς, -άσα, -άν)} ♦ 1. (µετβ.) περνώ από τόπο/περιοχή κ.λπ. ή από το 
ένα µέρος στο άλλο, πηγαίνω απέναντι: ~ τα σοκάκια τού χωριού || 
διάβηκε περιχαρής το κατώφλι τού σπιτιού || οι στρατιώτες διάβηκαν 
το ποτάµι και πέρασαν στην αντίπερα όχθη || διαβήκαµε άνυδρες πε-
διάδες και ψηλά βουνά, µέχρι να φθάσουµε στη θάλασσα || διαβήκαµε 
ολόκληρη την απόσταση από το κέντρο τής πόλης µέχρι το κάστρο || 
ΣΥΝ. διέρχοµαι, διασχίζω, διατρέχω, διαπερνώ- ΦΡ. διέβη τον 
Ρουβ'ικωνα βλ. λ. Ρουβίκων ♦ (αµετβ.) 2. κινούµαι από ένα σηµείο σε 
άλλο, περνώ, διέρχοµαι: ένας λεβέντης διάβαινε || «ο Εφιάλτης θα φα-
νεί στο τέλος | κι οι Μήδοι επιτέλους θα διαβούνε» (Κ. Καβάφης) || 
«Μέριασε βράχε να διαβώ» (Α. Βαλαωρίτης)· ΦΡ. (παροιµ.) αν έχεις 
τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτει όσοι έχουν την τύχη µε το µέρος 
τους επιτυγχάνουν 3. (µτφ. για τον χρόνο) φεύγω, περνώ: οι µέρες δια- 

βαίνουν αργά και µονότονα ΣΥΝ. παρέρχοµαι, κυλώ 4. (µτφ. για συ-
ναισθήµατα, καταστάσεις κ.λπ.) παύω να υπάρχω, περνώ: κάνε υπο-
µονή και οι πόνοι θα διαβούν || διαβαίνουν οι χαρές, διαβαίνουνε κι οι 
λύπες, όλα περνούν και φεύγουν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαβήτης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δια- + βαίνω]. διαβαλκανικός, -ή, -ό αυτός που υφίσταται, διεξάγεται ή 
λαµβάνει χώρα µεταξύ των βαλκανικών χωρών: ~ σχέσεις | σύνοδος | 
συµφωνία | συνεργασία | διάσκεψη. διαβάλλω ρ. µετβ. {διέβαλα, 
διαβλήθηκα (λόγ. διεβλήθην, -ης, -η..., µτχ. διαβληθείς, -είσα, -έν), 
διαβεβληµένος) διατυπώνω κατηγορίες ανυπόστατες, προσπαθώ να 
θίξω την υπόληψη (κάποιου) συκοφαντώντας τον: πολλοί έσπευσαν να 
τον διαβάλουν, για να χάσει την εύνοια τού υπουργού ΣΥΝ. δυσφηµώ, 
συκοφαντώ, διασύρω, κακολογώ ΑΝΤ. επαινώ, συνηγορώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διάβολος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + βάλλω. Το ρ. σήµαινε αρχικώς 
«διασχίζω - περνώ κάτι πάνω ή µέσα από άλλο» και απαντά σε πολλές 
τεχνικές χρήσεις. Ήδη αρχ. είναι η σηµ. «προκαλώ δυσφήµηση σε 
κάποιον, εγείροντας υποψίες γι' αυτόν», από όπου προέκυψε η γενική 
σηµ. «συκοφαντώ»]. διάβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η 
διέλευση από χώρα, περιοχή κ.λπ., από τον έναν τόπο στον άλλον, από 
ένα σηµείο σε άλλο: η ~ τής Ερυθράς Θαλάσσης || ~ πορθµού | 
ποταµού | όρους || παρεµπόδιση | παρακώλυση τής ~ ΣΥΝ. πέρασµα, 
διέλευση, διάπλους (για θάλασσα, ποταµό κ.τ.ό.) 2. (συνεκδ.) τόπος, 
γέφυρα, στενός δρόµος κ.λπ., ο οποίος επιτρέπει το πέρασµα- 
κατασκευή διά τής οποίας περνά κάποιος: υπόγεια | επικίνδυνη | ορεινή 
| ισόπεδη | ανισόπεδη | σιδηροδροµική | θαλάσσια | αφύλαχτη ~||~ πεζών 
ΣΥΝ. πέρασµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. διάβασις < διαβαίνω]. διάβασµα (το) 
(διαβάσµ-ατος | -ατα, -ατών) [µεσν.] 1. η ανάγνωση: το ~ τού κειµένου 
|| προσεκτικό | βιαστικό | αργό ~ 2. η µελέτη: το - τού µαθήµατος || 
θέλει πολύ ~ για να περάσεις την τάξη || έριξε πολύ ~ για να πάρει το 
πτυχίο 3. (α) η ανάγνωση ευχής, συνήθ. από ιερέα, σε κάποιον ο οποίος 
πάσχει από κάτι- ΦΡ. κάποιος θέλει διάβασµα (ει-ρων.) για κάποιον 
που δεν συµπεριφέρεται φυσιολογικά (β) το ψάλ-σιµο τής νεκρώσιµης 
ακολουθίας. διαβασµένος, -η, -ο 1. (παθ.) αυτός που έχει αναγνωσθεί: 
~ βιβλίο 2. (ενεργ. για µαθητές) αυτός που έχει µελετήσει τα µαθήµατα 
του: πήγε καλά ~ στο σχολείο ΑΝΤ. αδιάβαστος 3. αυτός τον οποίον 
έχουν συµβουλεύσει ή προετοιµάσει καλά (για κάτι): ο µάρτυρας ήρθε 
~ στο δικαστήριο ΣΥΝ. δασκαλεµένος, ορµηνεµένος 4. (α) αυτός για τον 
οποίο έχει ψαλεί η νεκρώσιµη ακολουθία- (κατ' επέκτ.) ο νεκρός ΑΝΤ. 
αδιάβαστος (β) αυτός για τον οποίο έχει διαβάσει ο ιερέας µια ευχή. 
διαβαστερός, -ή, -ό (οικ.) 1. (ενεργ.) αυτός που διαβάζει, που µελετά 
πολύ:  είναι  καλός κ:αι ~ µαθητής ΣΥΝ. µελετηρός, επιµελής 2. (παθ.) 
αυτός που διαβάζεται εύκολα και ευχάριστα: ~ βιβλίο | µυθιστόρηµα | 
λεξικό. διαβαταρης (ο) → διαβάτης 
διαβατάρικος, -η, -ο (λαϊκ.-λογοτ.) 1. αυτός που δεν είναι µόνιµα 

εγκατεστηµένος (κάπου): ~ φυλή ΣΥΝ. νοµαδικός ΑΝΤ. µόνιµος, ορι-
στικός 2. (ειδικότ. για τα πτηνά) αυτός που αποδηµεί κάθε άνοιξη 
και φθινόπωρο, ακολουθώντας συγκεκριµένο δροµολόγιο και, κατά 
συνέπεια, αυτός που περνά ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από πε-
ριοχή: «πουλιά µου διαβατάρικα, που στα ψηλά πετάτε» (δηµοτ. 
τραγ.) ΣΥΝ. αποδηµητικός 3. (µτφ.) αυτός που διαρκεί λίγο, που ξαφ-
νικά έρχεται και γρήγορα χάνεται: τα χρόνια τής νιότης τα ~ || αύρες 
~ ΣΥΝ. πρόσκαιρος, εφήµερος, παροδικός, περαστικός ΑΝΤ. µόνιµος, 
διαρκής. Επίσης διαβατικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. διαβατάρης < αρχ. διαβάτης + παραγ. επίθηµα -άρης]. 
διαβατήριο (το) {διαβατηρί-ου | -ων) δηµόσιο έγγραφο υπό µορφήν 
βιβλιαρίου, που πιστοποιεί την ταυτότητα και την εθνικότητα τού 
προσώπου που το φέρει και µε το οποίο επιτρέπεται η µετάβαση και 
παραµονή σε χώρα τού εξωτερικού: έκδοση | θεώρηση | ανανέωση 
διαβατηρίου || βγάζω | παίρνω - || ατοµικό | οικογενειακό | έγκυρο | 
πλαστό | νόµιµο ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) πασαπόρτι, (πληθ.) χαρτιά- ΦΡ. (µτφ.) 
παίρνω διαβατήριο µου ανοίγεται ο δρόµος ή ετοιµάζοµαι να ανα-
χωρήσω (για κάπου): ~ για το υπουργείο (πρόκειται να γίνω υπουρ-
γός) || η εθνική οµάδα πήρε το διαβατήριο για τον τελικό τής διοργά-
νωσης (προκρίθηκε). — διαβατηριακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαβατήριον, ουδ. τού επιθ. διαβατήριος < διαβάτης < 
διαβαίνω. Στην Αρχ. η λ. χρησιµοποιήθηκε ως µέρος τής φρ. ιερά δια-
βατήρια, η οποία αναφερόταν στις θυσίες, τις ιερές προσφορές που 
έπρεπε να τελεσθούν, προτού κανείς διαβεί τα σύνορα. Ως ονοµασία 
τού επίσηµου εγγράφου η λ. αποδίδει το γαλλ. passeport]. 
διαβατήριος,-α,-ο ΛΑΟΓΡ. αυτός που συνδέεται µε τη µετάβαση από 
µια φυσική ή κοινωνική κατάσταση σε άλλη, κυρ. µε τους τρεις ση-
µαντικότερους σταθµούς τής ανθρώπινης ζωής (γέννηση, γάµο, θά-
νατο): ~ έθιµα | τελετές. [ΕΤΥΜ < αρχ. διαβατήριος, βλ.λ. διαβατήριο]. 
διαβάτης (ο) {διαβατών}, διαβάτισσα (η) {δύσχρ. διαβατισσών} 
πρόσωπο που περνά, που διαβαίνει από κάπου, χωρίς να σταθεί ή να 
σταµατήσει: ελάχιστοι ~ υπήρχαν στους παγωµένους δρόµους ΣΥΝ. 
περαστικός, οδοιπόρος. Επίσης διαβατάρης [µεσν.] {διαβατάρηδες}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαβαίνω]. διαβατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. διαβατάρικος 
(βλ.λ.) 2. ΜΟΥΣ. στην αρµονία τής µουσικής, είδος ξένου φθόγγου 
(βλ. λ.(, ο οποίος δεν ανήκει στη συγχορδία µε την οποία 
συνακούεται, αλλά συνδέει, µε διαστήµατα δευτέρας, δύο φθόγγους, 
από τους οποίους ο προηγούµενος ανήκει στην προηγούµενη 
συγχορδία και ο επόµενος στην επόµενη. διαβατός, -ή, -ό αυτός τον 
οποίο µπορεί κάποιος να περάσει, που επιτρέπει τη διάβαση: µε την 
τελευταία ξηρασία ο ποταµός έγινε ~ 
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σε πολλά σηµεία ΣΥΝ. βατός, ευκολοδιάβατος ΑΝΤ. αδιάβατος, απέ-ραστος, 
άβατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαβαίνω]. 

διαβεβαιώνω ρ. µετβ. {διαβεβαίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. βεβαιώνω ρητά και µε 
πειστικότητα, υποστηρίζω (άποψη, συµβάν κ.λπ.) ως βέβαιο και 
αναµφισβήτητο: τον διαβεβαίωσε ότι το αίτηµα του θα ικανοποιηθεί ΣΥΝ. 
επιβεβαιώνω, πιστοποιώ, εγγυώµαι 2. (ειδικότ.) δίνω υπόσχεση µε έµφαση και 
κατηγορηµατικότητα: ο δήµαρχος επιθυµεί να διαβεβαιώσει την κοινή γνώµη 
ότι το έργο έχει προγραµµατιστεί για την επόµενη άνοιξη ΣΥΝ. υπόσχοµαι, 
δίνω τον λόγο µου. Επίσης (λόγ.) διαβεβαιώ [αρχ.] {-οίς, -οί...}. 

διαβεβαίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η έκφραση 
πλήρους βεβαιότητας, η ρητή και υπεύθυνη υπόσχεση (για κάτι): τον τελευταίο 
καιρό οργιάζουν φήµες για ανασχηµατισµό παρά τις επίσηµες ~ τής κυβέρνησης 
περί τού αντιθέτου || περιµένουµε την κατασκευή ικανού αριθµού νέων 
σχολικών κτηρίων µετά τη σχετική ~ τού υπουργού ΣΥΝ. πιστοποίηση, εγγύηση, 
επιβεβαίωση · 2. ΕΚΚΛΗΣ. (ειδικότ. για ιερείς) (α) ο ειδικός όρκος των 
κληρικών ενώπιον τού δικαστηρίου, καθόσον αυτοί δεν ορκίζονται στο 
Ευαγγέλιο, όπως οι λαϊκοί, αλλά τοποθετούν το δεξί χέρι στο στήθος και 
«διαβεβαιώνουν πάνω στην ιεροσύνη τους» (β) επίσηµη υπόσχεση που δίνει 
µητροπολίτης πριν από την ενθρόνιση και την ανάληψη των καθηκόντων του 
ενώπιον τού ανώτατου άρχοντα τής χώρας (δηλ. τού προέδρου τής 
∆ηµοκρατίας) ότι θα εκτελεί τα καθήκοντα του σύµφωνα µε τους κανόνες τής 
Εκκλησίας και τους νόµους τού κράτους. — διαβεβαιωτικός, -ή, -ό [µτγν.], 
διαβεβαιωτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

διάβηκα ρ. → διαβαίνω 
διάβηµα (το) {διαβήµ-ατος | -ατα,-άτων} 1. αποφασιστική διπλωµατική 

ενέργεια που επιχειρείται από την κυβέρνηση ή το Υπουργείο Εξωτερικών 
µιας χώρας προς την κυβέρνηση άλλου κράτους και αφορά σε σπουδαιότατο 
ζήτηµα ή σκοπό ζωτικής σηµασίας· συνήθ. έχει τη µορφή αίτησης, 
διαµαρτυρίας ή πρότασης για έγκριση: στον πρέσβη έγινε εντονότατο ~ 
διαµαρτυρίας για τις παραβιάσεις τού εθνικού εναέριου χώρου από αεροπλάνα 
τής χώρας του ΣΥΝ. διακοίνωση, νότα 2. σηµαντική, κρίσιµη ενέργεια στην 
οποία προβαίνει κάποιος- ΦΡ. απονενοηµένο διάβηµα πράξη που γίνεται σε 
στιγµή απελπισίας, απόγνωσης (συνήθ. ως χαρακτηρισµός αυτοκτονίας): τα 
συσσωρευµένα χρέη του τον οδήγησαν στο ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «βήµα», < δια- + βήµα. Με την πολιτική σηµ. η λ. 
αποδίδει το γαλλ. démarche]. 

διαβήτης (ο) {διαβητών} 1. γεωµετρικό όργανο που χρησιµοποιείται για τον 
σχεδιασµό κύκλων και τη µέτρηση διαστηµάτων, το οποίο αποτελείται από 
δύο κινητά, αρθρωτά σκέλη (από τα οποία το ένα έχει αιχµηρό άκρο, ώστε να 
σταθεροποιείται σε ένα σηµείο και το άλλο έχει στην άκρη µολύβι, ώστε να 
γράφει) ενωµένα σε ένα κοινό σηµείο, µε ρυθµιζόµενο άνοιγµα· ΦΡ. τα 
λογαριάζω | τα πάω όλα µε τον διαβήτη ενεργώ, κατευθύνω τη ζωή µου µε 
περίσκεψη και ακρίβεια, ενεργώ προγραµµατισµένα 2. (µτφ. ως επίθ.) ο 
απολύτως ακριβής, αυτός που είναι υψηλής ακριβείας: ΑΘΛ. µπαλιά | σέντρα ~ 
· 3. ΙΑΤΡ. σοβαρή διαταραχή τού µεταβολισµού, χαρακτηριζόµενη από την 
εµφάνιση υψηλών τιµών γλυκόζης στο αίµα και στα ούρα: σακχαρώδης ~ (µε 
χαρακτηριστικά συµπτώµατα τη µεγάλη δίψα, τη συχνή ούρηση, τις κράµπες 
στα πόδια και το στοµάχι, απώλεια βάρους, κόπωση και εµετό) ΣΥΝ. ζάχαρο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαβήτης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαβαίνω. Η σηµ. τού γεωµετρικού 
οργάνου είναι ήδη αρχ., ενώ µτγν. είναι η χρήση τής λ. προς δήλωση τής 
οµώνυµης ασθένειας (από όπου και αγγλ. diabetes, γαλλ. diabète κ.ά.)]. 

διαβήτης: γεωµετρικό όργανο και ασθένεια! Η λ. διαβήτης από το ρ. 
διαβαίνω χρησιµοποιήθηκε ήδη στην Αρχαία Ελληνική µε δύο 
διαφορετικές σηµασίες: τού γεωµετρικού οργάνου για τη χάραξη κύκλων 
και τής γνωστής και σήµερα ασθένειας, που φέρει το όνοµα διαβήτης. Η α' 
σηµ. οφείλεται στα δύο αποµακρυσµένα µεταξύ τους σκέλη τού οργάνου, 
που ανταποκρίνονται στη βασική σηµ. τού ρήµατος διαβαίνω «περπατώ ή 
στέκοµαι µε ανοιχτά (απέχοντα µεταξύ τους) τα πόδια». Η β' σηµ., που, 
µέσω τού λατ. diabetes, πέρασε στις διάφορες γλώσσες ως ιατρικός όρος 
(γαλλ. diabète, αγγλ. diabetes), οφείλεται σε µια βασική σηµ. τής λ. 
διαβήτης, τη σηµ. «σιφώνι» (αυλός διοχετεύσεως υγρών), που µεταφορικά 
χαρακτήρισε την ασθένεια τού διαβήτη, κατά την οποία παρατηρείται 
συχνή ροή ούρων, σαν να πρόκειται για σιφώνι! 

διαβητικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πάθηση τού διαβήτη: 
~ κώµα | σύµπτωµα 2. διαβητικός (ο), διαβητική (η) πρόσωπο που πάσχει 
από διαβήτη: ειδικές τροφές για διαβητικούς. 

διαβητολογία (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη και τη 
θεραπεία τού σακχαρώδη διαβήτη.   — διαβητολόγος (ο/η), διαβητολογικός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. diabétologie]. 

διαβιβάζω ρ. µετβ. {διαβίβασ-α (λογιότ. διεβίβασα), -τηκα | -θηκα, -µένος} 
(λόγ.) (+ σε/προς) 1. µεταφέρω (κάτι) από ένα σηµείο σε άλλο µέσω 
ενδιάµεσου φορέα (προσώπου, γραφειοκρατικής διαδικασίας, µέσου 
µεταβιβάσεως κ.λπ.): διεβίβασε τον φάκελο του στην Εισαγγελία Εφετών | τη 
δικογραφία στον ανακριτή ΣΥΝ. αποστέλλω 2. µεταφέρω ως ενδιάµεσος 
φορέας (µήνυµα) προς τον τελικό αποδέκτη του: ~ τις ευχαριστίες | τα 
συλλυπητήρια | τις απόψεις | τις ευχές | τους χαιρετισµούς | την επιθυµία | το 
αίτηµα | την έκκληση για βοήθεια κάποιου ΣΥΝ. µεταδίδω, µεταβιβάζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + βιβάζω, βλ. λ. βάζω]. 

διαβίβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η µεταβίβαση ή µε- 

ταφορά από ένα σηµείο σε άλλο 2. ΣΤΡΑΤ. ∆ιαβιβάσεις (οι) όπλο τού Στρατού 
Ξηράς µε αποστολή την εξασφάλιση των στρατιωτικών επικοινωνιών: υπηρετώ 
στις ~ || κατετάγη στις ~ || αξιωµατικός | στρατιώτης των ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. transmission]. 

διαβιβαστής (οι. διαβιβάστρια (η) {διαβιβαστριών} 1.ΣΤΡΑΤ. στρατιώτης που 
υπηρετεί στο όπλο των ∆ιαβιβάσεων 2. πρόσωπο που µεταφέρει ή µεταβιβάζει 
πληροφορίες ή µηνύµατα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. transmetteur]. 

διαβιβαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που χρησιµοποιείται ως µέσο για τη 
µεταφορά µηνυµάτων: ~ έγγραφο | γράµµα. 

διαβιβρώσκω ρ. → διαβρώνω 
διαβιώ ρ. αµετβ. {διαβιοίς, -οί... | διαβίωσα} (λόγ.) περνώ τη ζωή µου, ζω: 

διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες σε πλήρη ένδεια. Επίσης διαβιώνω [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. διαβιώ (-όω) < δια- + βιώ < βίος]. 

διαβίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ο συγκεκριµένος τρόπος 
ζωής, το σύνολο των συνθηκών υπό τις οποίες ζει κανείς: πολυτελής ~ || υψηλό 
επίπεδο διαβιώσεως || χαµηλοί όροι διαβίωσης ΣΥΝ. ζωή, βίος. 

διαβλέπω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέβλεψα κ. διείδα (να/θα διίδω)} 1. συµπεραίνω από 
συγκεκριµένα δεδοµένα ή ενδείξεις, κάνω προβλέψεις (βάσει αυτών) για 
µελλοντικές εξελίξεις: ο Τύπος διαβλέπει νέα κρίση στις σχέσεις εργοδοτών και 
συνδικάτων εν όψει των διαπραγµατεύσεων για το ασφαλιστικό ΣΥΝ. µαντεύω, 
συµπεραίνω, συνάγω, εικάζω, προβλέπω 2. (ειδικότ.) έχω την ικανότητα να 
δω συγκεκριµένη κατάσταση στην πραγµατική της διάσταση, να διαισθανθώ 
(κάτι που δεν είναι εύκολα αντιληπτό): ~ τις προθέσεις | τους σκοπούς κάποιου 
| τον κίνδυνο ΣΥΝ. διαισθάνοµαι, διακρίνω, (µτφ.) οσµίζοµαι, συλλαµβάνω. 

διαβλήθηκα ρ. → διαβάλλω 
διαβλητός, -ή, -ό 1. (συνήθ. για πράξεις ή καταστάσεις) αυτός που µπορεί να 

κατηγορηθεί (για κάτι): ~ κατάθεση | µαρτυρία | εκλογικό αποτέλεσµα 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που περιέχει σφάλµατα, παρατυπίες ή παραλείψεις, µη 
αντικειµενικός: ~ διαδικασίες ΑΝΤ. αδιάβλητος. — διαβλητότητα (η). [ΕΤΥΜ. 
< διαβάλλω, κατά το αντώνυµο αδιάβλητος (βλ.λ.)]. 

διαβόητος, -η, -ο (κακόσ.) αυτός που είναι πολύ γνωστός για την κακή του φήµη 
και την αρνητική εικόνα που έχει για αυτόν η κοινή γνώµη: ο ~ απατεώνας | 
ληστής | φονιάς | εγκληµατίας | δικτάτορας ΣΥΝ. περιβόητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
περιβόητος, φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διαβοώ < δια- + βοώ]. 

διαβολάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (κυριολ.) ο µικρότερης σηµασίας ή δύναµης 
∆ιάβολος 2. (συνήθ. οικ.-χαϊδευτ.) παιδί πολύ ζωηρό και έξυπνο, που δεν 
αφήνει κανέναν σε ησυχία: πραγµατικό ~, ησυχία δεν έχει ΣΥΝ. πειραχτήρι, 
ζιζάνιο. Επίσης διαβολάκος (ο). 

διαβολάνθρωπος (ο) {διαβολανθρώπ-ου | -ων, -ους} (κακόσ.) άνθρωπος 
πανούργος και ραδιούργος, που µηχανορραφεί εις βάρος των άλλων ΣΥΝ. 
σατανικός, µοχθηρός, καταχθόνιος. 

διαβολέας (ο/η) (διαβολ-είς, -έων} πρόσωπο που διατυπώνει διαβολές εναντίον 
άλλων ΣΥΝ. κακόβουλος, συκοφάντης. Επίσης (λόγ.) διαβολέας {διαβολέως}. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. διαβολεύς < αρχ. διαβάλλω]. 

διαβολεµένος, -η, -ο [µεσν.] κ. (λαϊκ.) διαολεµένος 1. (κακόσ.) αυτός που στην 
πανουργία µοιάζει µε τον Σατανά, που έχει τον ∆ιάβολο µέσα του: ~ γυναίκα | 
άνθρωπος ΣΥΝ. πανούργος, σατανικός 2. (µε θετική σηµ.) αυτός που 
διακρίνεται ως εξαιρετικός, ως χαρακτηριστικός ιδιαίτερης ικανότητας: ~ 
εξυπνάδα | ικανότητα ΣΥΝ. τετραπέρατος 3. (επιτατ.) αυτός που εµφανίζεται 
σε πολύ µεγάλο βαθµό, µε µεγάλη ένταση: ~ κρύο | ζέστη | πόνος | ταχύτητα | 
όρεξη | τύχη | θόρυβος | φασαρία | κέφι ΣΥΝ. τροµερός, ανυπόφορος. — 
διαβολεµένα επίρρ. κ. (λαϊκ.) διαολεµένα (σηµ. 3). 

διαβολή (η) η διατύπωση ανυπόστατης κατηγορίας (εις βάρος κάποιου): 
σύντοµα θα αποκρούσει τις ~ που εκτοξεύθηκαν από τα χείλη των αντιπάλων 
του ΣΥΝ. συκοφαντία, δυσφήµηση, κατηγορία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < διαβάλλω]. 

διαβολιά κ. (λαϊκ.) διαολιά (η) 1. (σπάν.) πράξη µε πανουργία και πονηριά, που 
αποσκοπεί στην εξαπάτηση τού άλλου ΣΥΝ. κατεργαριά, µηχανορραφία 2. 
(ειδικότ. για µικρά παιδιά) η µικροαταξία: δεν µας αφήνει να ησυχάσουµε µε 
τις - του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. διαβολιά < διάβολος, βλ. κ. ζαβολιά]. 

διαβολικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (λαϊκ.) διαολικός 1. (κυριολ.-σπάν.) αυτός που 
σχετίζεται µε τον ∆ιάβολο και τις ενέργειες του· ΦΡ. διαβολική | σατανική 
σύµπτωση βλ. λ. σύµπτωση 2. (συνήθ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
πονηριά, δόλο, µοχθηρότητα, που µηχανορραφεί και χρησιµοποιεί αθέµιτα 
µέσα: ~ άνθρωπος- δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο ΣΥΝ. σατανικός 3. αυτός που 
περιέχει ειρωνεία, σαρκασµό, πονηρία ή χαιρεκακία, που εµπνέει ανησυχία ή 
φόβο: ~ έκφραση | χαµόγελο 4. αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη ευφυΐα 
και πονηριά ως προς τη σύλληψη και την εκτέλεση: ~ σχέδιο | συνωµοσία | 
ενέργεια | σύλληψη ΣΥΝ. πανούργος, µεγαλοφυής, σατανικός. 

διαβολικότητα (η) [1897] {χωρ. πληθ.} η διαβολικά ύπουλη διάθεση ή 
συµπεριφορά. 

διαβόλισσα (η) {διαβολισσών} 1. γυναίκα µε διαβολικές ιδιότητες 2. (µτφ.) 
γυναίκα πανέξυπνη και πανούργα ΣΥΝ. διαβολογυναίκα, δαι-µόνισσα. 

διάβολο- κ. διάβολο- κ. διαβολ- | (λαϊκ.) διάολο- κ. διαολό- κ. διαολ- λεξικό 
πρόθηµα λέξεων που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. χαρακτηρίζεται: (α) από 
πανουργία, σατανικότητα, κατεργαριά: διαβο-λο-κόριτσο, διαβολο-γυναίκα, 
διαβολ-άνθρωπος (β) από µεγάλη έντα- 



διαβολογυναίκα 477 διαβούλιο 
 

ση, σφοδρότητα: διαβολό-καιρος, διαβολό-κρυο 2. (σε ρήµατα και ρηµατικά 
ουσ.) γίνεται µε έντονα αρνητική διάθεση ή µε τρόπο που θα ταίριαζε στον 
διάβολο: διαβολο-στέλνω, διαβολο-σκορπίσµατα. [ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής 
Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. διάβολος (βλ.λ.)]. 

διαβολογυναίκα κ. (λαϊκ.) διαολογυναίκα (η) {διαβολογυναικών} γυναίκα 
πανούργα και τετραπέρατη, που µηχανορραφεί εις βάρος άλλων ΣΥΝ. 
δια)β)ολοθήλυκο. Επίσης δια)β)ολογύναικο (το). 

διαβολοθήλυκο κ. (λαϊκ.) διαολοθήλυκο (το) η διαβολογυναίκα (βλ.λ.). 
διαβολόκαιρος κ. (λαϊκ.) διαολόκαφος (ο) πολύ άσχηµος καιρός που 

χαρακτηρίζεται από ισχυρούς ανέµους και καταιγίδες: µ'αυτό τον ~ δεν είναι 
να ξεµυτάει κανείς || κάνει έναν ~! ΣΥΝ. παλιόκαιρος, βροµόκαιρος. 

διαβολοκόριτσο κ. (λαϊκ.) διαολοκόριτσο (το) κοπέλα νεαρής ηλικίας και πολύ 
έξυπνη, µε ζωηρό και πανούργο χαρακτήρα, που φέρνει σε δύσκολη θέση 
τους άλλους µε τη συµπεριφορά της. 

διαβολόπαιδο κ. (λαϊκ.) διαολόπαιδο (το) µικρής ηλικίας παιδί άτακτο, ατίθασο 
και ζωηρό, που παιδεύει και παρενοχλεί τους άλλους: σε χλωρό κλαρί δεν µας 
αφήνουν µε τις φωνές τους κάθε µεσηµέρι τα - ΣΥΝ. άτακτο, κακότροπο, 
κακοαναθρεµµένο. 

διαβολόπαππας κ. (λαϊκ.) διαολόπαππας (ο) {διαβολοπαππάδες} (µειωτ.-
υβριστ.) ο πονηρός παππάς που εξαπατά και εκµεταλλεύεται τους πιστούς. 

διάβολος κ. (λαϊκ.) διάολος κ. (σπανιότ.-λαϊκότ.) διάλος (ο) {δια-βόλ-ου | -ων, -
ους} 1. (συχνά µε κεφ.) το πνεύµα τού κακού, η προσωποποιηµένη δύναµη των 
πονηρών πνευµάτων που αποµακρύνει τον άνθρωπο από τον δρόµο τού Θεού 
και του δηµιουργεί πειρασµούς και προβλήµατα: ο ~ βάζει σε πειρασµό τον 
άνθρωπο ΣΥΝ. Σατανάς, Βεελζεβούλ, Εωσφόρος, Μεφιστοφελής, 
τρισκατάρατος, δαίµονας, (λαϊκ.) εξαποδώς· ΦΡ. (α) βάζει ο διάβολος την ουρά 
του για µπέρδεµα που ανατρέπει την αναµενόµενη πορεία των πραγµάτων (β) 
σπάει ο διάβολος το ποδάρι του για κάτι που γίνεται απροσδόκητα, αντίθετα 
προς ό,τι περιµένουµε: Πες πως ~ και δεν έρχονται τα πράγµατα όπως τα 
σχεδιάσαµε. Τι κάνουµε τότε; (γ) βρίσκω τον διάβολο µου βρίσκοµαι 
µπλεγµένος εκεί όπου δεν το περίµενα, βρίσκω τον µπελά µου: πήγε να 
βοηθήσει και βρήκε τον διάβολο της (δ) τραβάω τον διάβολο µου υφίσταµαι 
δυσκολίες και µαρτύρια: ~ κάθε µέρα, για να βρω θέση να παρκάρω (ε) πουλάω 
την ψυχή µου στον διάβολο (µεσν. φρ.) δεν διστάζω να κάνω αθέµιτες 
συµφωνίες, για να πετύχω τον σκοπό µου (στ) παίρνει (κάποιον) ο διάβολος 
(και τον σηκώνει) (µεσν. φρ.) για κάποιον που παθαίνει µεγάλη συµφορά, 
δυστυχεί: (συνήθ. υ-βριστ.) που να σε πάρει ο διάβολος και να σε σηκώσει! (ζ) 
να πάρει ο διά(β)ολος! ως έκφραση αγανάκτησης ή µεγάλης απογοήτευσης: ~, 
έχασα το τρένο την τελευταία στιγµή! || Που ~! ∆εν υπάρχει κανείς υπεύθυνος 
σ'αυτή την υπηρεσία; (η) όπως ο διάβολος το λιβάνι µε τόση αντιπάθεια ή 
φόβο, όση υποτίθεται ότι δείχνει ο ∆ιάβολος για το λιβάνι: αποφεύγει το 
αλκοόλ ~)θ) κάνω τον συνήγορο | δικηγόρο του διαβόλου (λατ. advocatus 
diaboli) εκφράζω επιχειρήµατα ή σκέψεις τής αντίθετης ή αντίπαλης πλευράς 
(κυρ. σε συζήτηση, για την προώθηση τού διαλόγου) (ι) δουλειά δεν είχε ο 
διάολος... για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος ασχολείται µε πράγµατα 
επουσιώδη ή εξεζητηµένα ενοχλώντας τους άλλους (συνήθ. επειδή δεν έχει τι 
άλλο να κάνει) 2. (ως επιφών.) διά(β)ολε! (µεσν. επιφών.) για δήλωση µεγάλου 
θυµού, αγανάκτησης ή έκπληξης: ~! Πού ήσουν χθες όλη νύχτα και σε 
γυρεύαµε; || δεν θα του κάνουµε κάθε φορά τα χατίρια, ~!3. (συνεκδ.) ο τόπος 
όπου βρίσκεται ο ∆ιάβολος και γενικότ. κάθε µακρινός τόπος ή µέρος όπου 
επικρατούν άσχηµες συνθήκες· ΦΡ. (α) στον διά(β)ολο (i) (υβριστ.) στην 
κόλαση: να πας | (άι) ~ || να πάνε όλα ~ κι ακόµη παραπέρα (ii) για την 
έκφραση έντονης έκπληξης: άι -· είπε τέτοιο πράγµα η αθεόφοβη; ΣΥΝ. ε, όχι!, 
αν είναι δυνατόν!, µη µου πεις! (β) στέλνω (κάποιον) στον διά(β)ολο (i) του 
λέω «άι στον διάβολο», τον βρίζω µε αυτή τη βρισιά, τον διαολοστέλνω (ii) 
απορρίπτω (κάποιον/κάτι), απαξιώ να ασχοληθώ (µε κάποιον/κάτι): στείλ'τους 
στον διάολο και κάνε ό,τι εσύ νοµίζεις! (µην τους ακούς, αγνόησε τους) || θα τα 
στείλω όλα στον διάολο και θ' αρχίσω καινούργια ζωή! (γ) γράφω στοά 
διαβόλου το κατάστιχο αδιαφορώ, δεν δίνω σηµασία: «στού διαβόλου τα 
'γραψα όλα το κατάστιχο και γλεντώ τα νιάτα µου πριν µε πιάσει λάστιχο!» 
(λαϊκ. τραγ.) (δ) κατά δια)β)όλου από το κακό στο χειρότερο, βαδίζοντας προς 
την ολοκληρωτική καταστροφή: µετά την τελευταία πτώση των µετοχών, η 
επιχείρηση του πάει - (ε) στοά διαόλου τη µάννα (µεσν. φρ.) πάρα πολύ µακριά, 
όπου δεν είναι εύκολο να πάει κανείς: πήγαµε ~, για να βρούµε διανυκτερεύον 
φαρµακείο· (µτφ.) 4. άτοµο που µε ύπουλους τρόπους µηχανορραφεί εις βάρος 
άλλων ΣΥΝ. πανούργος, µοχθηρός, κακεντρεχής, καταχθόνιος- ΦΡ. (α) διάβολος 
µεταµορφωµένος | µε κέρατα πρόσωπο που χαρακτηρίζεται από πανουργία 
και µοχθηρία (β) έχει τον διάβολο µέσα του για άνθρωπο που φέρεται µε 
ανάρµοστο τρόπο ή για άνθρωπο πολύ ευφυή και δραστήριο 5. πρόσωπο ή 
πράγµα που προκαλεί ενόχληση ή αναστάτωση, που διαταράσσει την ηρεµία 
και δηµιουργεί προβλήµατα: ήρθε αυτός ο ~ και µας έκανε άνω-κάτω || πότε θα 
σταµατήσει αυτός ο - στον δρόµο να κάνει φασαρία; 6. πρόσωπο που 
κατορθώνει µε την εξυπνάδα του να τα βγάζει πέρα και να ξεµπλέκει από κάθε 
είδους δυσκολία: είναι ~, δεν τον γελάς µε τίποτα ΣΥΝ. ατσίδα, τετραπέρατος, 
σπίρτο, πανέξυπνος, αετός· ΦΡ. δια)β)όλου κάλτσα άνθρωπος τετραπέρατος και 
πανούργος 7. εξαιρετικά ικανός, επιτήδειος: στα ηλεκτρονικά είναι ~ || είναι - 
µε τις γυναίκες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συκοφάντης», < διαβάλλω. Από τη µετάφραση 
των Εβδοµήκοντα (3ος αι. π.Χ.) η λ. χρησιµοποιήθηκε ως απόδ. τής εβρ. λ. 
Σατανάς (βλ.λ.), ενώ στην Κ.∆. και οι δύο λ. χρησιµοποι- 

ούνται σχεδόν εξίσου. Μέσω τού λατ. diabolus (< διάβολος) η λ. πέρασε σε 
πολλές ξέν. γλώσσες, λ.χ. γαλλ. diable, αγγλ. devil, γερµ. Teufel, ισπ. diablo 
κ.ά. Η φρ. διαβόλου κάλτσα οφείλεται σε µεσαιωνικές προλήψεις, κατά τις 
οποίες τα πόδια τού νεογέννητου παιδιού έµπαιναν σε µια µαύρη κάλτσα (που 
πιστευόταν ότι προέρχεται από τον ∆ιάβολο), για να γίνει έξυπνο και τυχερό]. 

διάβολος: συνώνυµα. Η έννοια τού κακού, τού άρχοντα των κακών 
πνευµάτων που ενσαρκώνει ο ∆ιάβολος, έκανε ώστε να χρησιµοποιηθούν 
περισσότερα ονόµατα | χαρακτηρισµοί για να αποδώσουν τις ιδιότητες του. 
Οι Εβραίοι τον ονόµασαν satan. που σηµαίνει «εναντιούµενος, εχθρός» 
(ενν. τού Θεού και τού ανθρώπου). Στη µετάφραση τής Π. ∆ιαθήκης από 
τους Εβδοµήκοντα το satan αποδόθηκε ελληνικά ως Σατανάς αλλά και (µε 
ελληνική λέξη) ως διάβολος, δίσηµη λέξη που σήµαινε και «εχθρός» 
(διαβάλλοµαι = εχθρεύοµαι, συγκρούοµαι, διαβολή = έχθρα) και 
«συκοφάντης» (διαβάλλω = συκοφαντώ, διαβολή = συκοφαντία). ∆οθέντος 
ότι ο ∆ιάβολος είναι και εχθρός τού ανθρώπου και εχθρός τού Καλού (τού 
αγαθού που στην απόλυτη µορφή του είναι ο Θεός), αλλά και συκοφάντης 
τού Θεού προς τον άνθρωπο (τον οποίο προσπαθεί να παραπείσει και να 
οδηγήσει στην αµαρτία µέσω διαφόρων πειρασµών), η λ. διάβολος έγινε η 
κύρια λ. δηλώσεως τού «πεπτωκότος» από τον ουρανό και την τάξη των 
αγγέλων πονηρού πνεύµατος, o χαρακτηρισµός του ως Πονηρού, δηλώνει 
ακριβώς ότι αποτελεί το πονηρό πνεύµα, το πνεύµα τού κακού («άλλα 
ρϋσαι ηµάς απότοῦπονηρού», Κυριακή Προσευχή). Η λ. Βεελζεβούλ, που 
µεταπλάστηκε και σε βελζεβούλ(ης), ανάγεται στο σηµιτικό Baal-zebub και 
δήλωνε τον «θεό των µυγών» (πβ. τα ελλην. Μύαγρος ή Ζευς Απόµυιος) ή 
τον «θεό τής κόπρου» (κοπρόθεον), ο οποίος ταυτίστηκε µε τον άρχοντα 
των κακών πνευµάτων, τον Σατανά. Στην Π.∆. (Ησαΐας 14, 12) αναφέρεται 
«πώς εξεπεσεν εκ τού ουρανού ό εωσφόρος ό πρωί ανατέλλων;». 
Εωσφόρος, δηλ. φωτοφόρος, ήταν ο ∆ιάβολος όσο ήταν και αυτός άγγελος, 
δηλ. προτού τιµωρηθεί µε πτώση από τον ουρανό για την αλαζονεία του να 
υποκαταστήσει τον Θεό, οπότε κατά τη ρήση τού Χριστού (Κ.∆. Λουκ. 
10,18) «έθε-ώρουν τον Σατανάν ως άστραπήν εκτοῦουρανού πεσόντα». Η 
ήδη οµηρική ελληνική λ. εωσφόρος δηλώνει τον φέροντα την έω (την αυγή, 
το φως τής αυγής), που δεν ήταν άλλος από τον πλανήτη Αφροδίτη, τον 
γνωστό ως Αυγερινό. o Σατανάς, λοιπόν, από «φωτοδότης» (εωσφόρος) 
εξέπεσε σε «άρχοντα τού σκότους», µε 
την ονοµασία εωσφόρος να δηλώνει την πρότερα του φύση. Η ονοµασία 
δαίµονας από το αρχ. δαίµων, που, ως µέση λέξη, είχε και 
καλή σηµασία (Θεός) και κακή (πονηρό πνεύµα), προκειµένου περί τού 
∆ιαβόλου σήµανε το κακό πνεύµα, τον πονηρό. Το όνοµα Μεφιστοφελής 
έχει λογοτεχνική προέλευση: ήταν το κακό πνεύµα, ο διάβολος (mephisto) 
που λειτουργούσε ως πειρασµός τού Φάουστ, στον παλαιότατο µύθο τού 
Φάουστ, που έγινε πολύ γνωστός µε το οµώνυµο έργο τού Γκαίτε. 
Μολονότι αντίχριστος για την Εκκλησία σηµαίνει τον εχθρό τής 
χριστιανικής πίστης και, ειδικότερα, το µοιραίο πρόσωπο που θα 
αποτελέσει την έσχατη ύβριν προς τον Θεό πριν από τη συντέλεια τού 
κόσµου, οπότε ο Χριστός θα παραδώσει τον αντίχριστο στη γέεννα τού 
πυρός, εντούτοις στην κοινή αντίληψη (και γλώσσα) το αντίχριστος ως 
«ενάντιος τού Χριστού» καθιερώθηκε να δηλώνει τον ∆ιάβολο. Οι 
ονοµασίες εξαποδώς (< έξω από εδώ) και τρισκατάρατος (ο πολύ και από 
όλους καταραµένος) αποτελούν «αρατικά» ονόµατα τού ∆ιαβόλου, που 
χρησιµοποιούν οι άνθρωποι «καταρώµενοι», τρόπον τινά, τον ∆ιάβολο ή 
αποφεύγοντας ευφηµιστικά να κατονοµάσουν τον ∆ιάβολο µε το όνοµα 
του (πβ. εξορκισµένος = ονοµασία τού καρκίνου). 

διαβολοσκορπίσµατα κ. (λαϊκ.) διαολοσκορπίσµατα (τα) βλ. λ. ανεµοµάζωµα. 
διαβολοστέλνω κ. (λαϊκ.) διαολοστέλνω ρ. µετβ. (δια)β)ολόστει-λα} στέλνω 

(κάποιον) στον διάβολο (βλ.λ., σηµ. 3). 
διαβουκολώ ρ. {διαβουκολείς... | διαβουκόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 

(λόγ.) παραπλανώ µε ψεύτικες ελπίδες, δηµιουργώντας ψευδείς εντυπώσεις: 
«τον διαβουκόλησαν να επιτεθεί εναντίον τού νησιού υποσχόµενοι 
ανταλλάγµατα...» (εφηµ.). — διαβουκόληση (η). [ΕΤΥΜ < µτγν. διαβουκολώ 
(-έω) < δια- + βουκολώ (< βουκόλος, βλ.λ.)]. 

διαβουλεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {διαβουλεύθηκα} συσκέπτοµαι µε άλλους 
ανταλλάσσοντας απόψεις: οι υπουργοί Εξωτερικών τής Κοινότητας 
διαβουλεύονται για το µέλλον τής πρώην Γιουγκοσλαβίας ΣΥΝ. διασκέπτοµαι. 

διαβούλευση (η) [1782] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (επίσ.) (συνήθ. στον 
πληθ.) συνεννοήσεις και επιµέρους διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη τού 
επιδιωκόµενου αποτελέσµατος: οι ~ για την υπογραφή ειρηνευτικής συµφωνίας 
συνεχίζονται || στη Νέα Υόρκη ξεκινά νέος γύρος διαβουλεύσεων µεταξύ των 
εµπλεκοµένων µερών || υπήρξαν | έγιναν διαβουλεύσεις µεταξύ των οµολόγων 
υπουργών ΣΥΝ. συζητήσεις, διαπραγµατεύσεις. — διαβουλευτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. consultation(s)]. 

διαβούλιο (το) {διαβουλί-ου | -ων} 1. µυστικό συνέδριο για τη λήψη 
αποφάσεων ΣΥΝ. κονκλάβιο 2. διαβούλια (τα) µηχανορραφίες και δολοπλοκίες 
που εξυφαίνονται (εις βάρος κάποιου): τα ~ κατά των επαναστατηµένων εθνών 
τής Ευρώπης στις αρχές τού 19ου αι/ ΦΡ. συµβούλια και διαβούλια άσκοπες 
διαδοχικές συζητήσεις και φλυαρίες χωρίς αποτέλεσµα: αφήστε τα συµβούλια 
και τα διαβούλια και πάρτε µια απόφαση τώρα. 



διαβρέχω 478 διαγώνισµα 
 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. διαβούλιον < δια- + -βούλιον < βουλή]. 
διαβρέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέβρεξα | διαπερνώ µε υγρό, µουσκεύω 

ΣΥΝ. διαποτίζω. — διαβροχή (η) [µτγν.]. 
διάβροχος, -η, -ο (λόγ.) αυτός τον οποίο διαπερνά το νερό ή που έχει 

ήδη µούσκεψα ΑΝΤ. αδιάβροχος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαβρέχω]. 
διαβρώνω ρ. µετβ. (διέβρωσα, διαβρώ-θηκα, -µένος} 1. (για επιφά-

νεια) επενεργώ σιγά-σιγά προκαλώντας φθορές στη σύσταση των 
στοµίων: το νερό διαβρώνει τα πετρώµατα || ο µολυσµένος αέρας τής 
Αθήνας διαβρώνει τα αρχαία µάρµαρα 2. (µτφ.) επιφέρω σταδιακά 
φθορά σε κάτι, καθιστώντας το πιο ευάλωτο ή αλλοκόνοντάς το: 
πράκτορες τού εχθρού είχαν διαβρώσει τις µυστικές υπηρεσίες τής 
χώρας || ιδέες που διαβρώνουν τα θεµέλια τού κοινωνικού συστήµα-
τος ΣΥΝ. υπονοµεύω, υποσκάπτω. 
[ΕΤΥΜ. < διάβρωση (υποχωρητ.), κατά το σχήµα βεβαίωση - βεβαιώ-
νω, µείωση - µειώνω κ.τ.ό.]. 

διάβρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ιόσεις, -ώσεων} 1. ΓΕΩΛ. (α) η επιφα-
νειακή αλλοίωση ενός σώµατος (µετάλλου ή πετρώµατος) υπό την 
επίδραση τής υγρασίας, τού οξυγόνου τού αέρα, των οξέων ή άλλων 
χηµικών ενώσεων: ~ σιδήρου | τού εδάφους ΣΥΝ. (καθηµ.) φάγωµα (β) 
το σύνολο των διεργασιών οι οποίες συντελούν στη µεταφορά τού 
υλικού τής αποσάθρωσης των πετρωµάτων η µεταφορά τού υλικού 
γίνεται µε τη δράση των ανέµων, των ποταµών, των κυµάτων και των 
πάγων (γ) αιολική διάβρωση βλ. λ. αιολικός 2. (µτφ.) φθορά που συ-
ντελείται σταδιακά, χωρίς να γίνεται αµέσως αντιληπτή, και επιφέ-
ρει την αποσύνθεση και αλλοίωση (των συστατικών στοιχείων ή αυ-
τού που την υφίσταται): ~ αξιών | τής κοινωνίας ΣΥΝ. καταστροφή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. διάβρωσις < αρχ. διαβιβρώσκω, βλ. κ. βρώση]. 

διαβρωσιγενής, -ής, -ές [1888] {διαβρωσιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυ-
τός που προκύπτει από διάβρωση: ~ όρη | κοίλωµα. [ΕΤΥΜ < 
διάβρωση + -γενής < γένος]. 

διαβρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει την ιδιότητα να προ-
καλεί διάβρωση 2. (µτφ.) αυτός που επενεργεί ύπουλα, χωρίς να γί-
νεται αντιληπτός, προκαλώντας αλλοίωση και αποσύνθεση: η ~ επί-
δραση τής τηλεόρασης | τής προπαγάνδας. — διαβρωτικά επίρρ. 

διαγγελεας (ο) [1856] {διαγγελ-είς, -έων} (σπάν.) 1. πρόσωπο που µε-
ταφέρει µηνύµατα ΣΥΝ. αγγελιαφόρος 2. ΣΤΡΑΤ. αξιωµατικός ή υπα-
ξιωµατικός επιφορτισµένος µε την ευθύνη τής µεταβίβασης διατα-
γών των ανωτέρων του στους άνδρες που έχει υπό τις διαταγές του ή 
των αναφοράς των ανδρών του προς τους ανωτέρους τους. 

διάγγελµα (το) [µτγν.] {διαγγέλµ-ατος | -ατα, -άτων} επίσηµο µήνυµα 
το οποίο απευθύνεται από τον ανώτατο άρχοντα ή από την κυβερνη-
τική ηγεσία στον λαό ή στους αντιπροσώπους του στη Βουλή και πε-
ριέχει σηµαντικές αποφάσεις για κρίσιµα ζητήµατα τής χώρας εξ 
αφορµής σηµαντικής επετείου ή εκτάκτων περιστάσεων: βαρυσήµα-
ντο | πρωτοχρονιάτικο ~. 

διάγγελος (ο) [αρχ.] {διαγγέλ-ου | -ων, -ους} 1. ο διαγγελέας (βλ.λ.) 
2. ΣΤΡΑΤ. (σπάν.) υπασπιστής στρατηγού που διαβιβάζει τις διαταγές 
του 3. διπλωµατικός αντιπρόσωπος τού Πάπα (λατ. Internuntius). 

δΐαγιγνώσκω ρ. µετβ. {διέγνωσ-α, -θην, -ης, -η... (µτχ. διαγνωσθείς, -
είσα, -έν), -µένος} (λόγ.) 1. καταλήγω σε συµπεράσµατα µε βάση διά-
φορες ενδείξεις: διέγνωσε ορθώς ότι επιβαλλόταν η επιδίωξη µιας νέ-
ας οικονοµικής πολιτικής ΣΥΝ. συµπεραίνω, εικάζω 2. (στους άλλους 
χρόνους πλην τού ενεστώτα και τού παρατατικού) ΙΑΤΡ. κάνω διά-
γνωση (βλ.λ., σηµ. 1): ο καρκίνος τής µήτρας θεραπεύεται, αν δια-
γνωσθεί εγκαίρως. [ΕΤΥΜ αρχ. < δια- + γιγνώσκω, βλ. κ. γνώση]. 

διαγκωνίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {διαγκωνίσ-θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. 
(κυριολ.) προσπαθώ σπρώχνοντας µε τους αγκώνες µου να ανοίξω 
πέρασµα 2. (µτφ.) ανταγωνίζοµαι έντονα άλλους που διεκδικούν ό,τι 
κι εγώ: µεγάλες ξένες εταιρείες διαγκωνίζονται, για να αναλάβουν την 
κατασκευή τού µετρό || «πόλεις που διαγκωνίζονται για την ανάληψη 
των Ολυµπιακών Αγώνων» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «στηρίζοµαι στον αγκώνα µου», < δι)α)- + 
άγκωνίζοµαι < άγκών]. 

διαγκωνισµός (ο) [1888] (λόγ.) 1. η προσπάθεια να ανοιχτεί πέρασµα 
ανάµεσα σε πλήθος µε σπρωξίµατα 2. (µτφ.) ο έντονος ανταγωνισµός 
µεταξύ συνδιεκδικητών: ο ~ χιλιάδων υποψηφίων για την εισαγωγή 
τους στα Α.Ε.Ι. [ΕΤΥΜ. Το µτγν. διαγκωνισµός σήµαινε «σπρώξιµο µε 
τους αγκώνες»]. 

διάγνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. (α) η διαδικα-
σία προσδιορισµού τής φύσης συγκεκριµένης ασθένειας µέσω τού 
ιστορικού, τής φυσικής εξέτασης και των εργαστηριακών εξετάσε-
ων: έγκαιρη | επιτυχής ~ (β) (συνεκδ.) η απόφαση ή το συµπέρασµα 
που προκύπτει µέσα από τέτοιου είδους εξέταση: κάνω | βγάζω | προ-
βαίνω σε ~ 2. η ανάλυση τής αιτίας ή τής φύσης προβλήµατος ή κα-
τάστασης και η συναγωγή συµπερασµάτων για την αντιµετώπιση 
τους: ~ τού κινδύνου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάγνωσις < διαγιγνώσκω < δια- + γιγνώσκω, βλ. κ. 
γνώση. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. diagnosis, γαλλ. 
diagnose κ.ά.]. 

διαγνωστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που αναφέρεται, χρησιµεύει ή 
συντελεί στη διάγνωση (κυρ. ασθένειας): ~ σύµπτωµα | µέθοδος | κέ-
ντρο | διαδικασία | τεστ 2. ΙΑΤΡ. διαγνωστική (η) κλάδος που ασχο-
λείται µε τον καθορισµό των ασθενειών µέσα από τη σύντοµη και 
σαφή έκθεση των χαρακτηριστικών τους συµπτωµάτων. 

∆ιαγόρας (ο) 1. πυγµάχος από τη Ρόδο (5ος αι. π.Χ.), νικητής σε πολ-
λούς αγώνες, που, σύµφωνα µε την παράδοση, πέθανε ευτυχής ενώ 
τον µετέφεραν στους ώµους θριαµβευτικά οι τρεις ολυµπιονίκες 
γυιοι του 2. ανδρικό όνοµα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < διαγορεύω «δηλώνω δηµοσίως, εκθέτω λεπτο-
µερούς» < δι)α)- + αγορεύω]. 

διαγουµίζω ρ. µετβ. {διαγούµισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) λεηλατώ, 
αρπάζω πράγµατα που δεν µου ανήκουν ως λάφυρα: οι εχθροί δια-
γούµισαν την πόλη ΣΥΝ. αρπάζω. — διανούµισµα (το). [ΕΤΥΜ 
µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < διαγουµάς < τουρκ. yagma «διαρ-παγή». 
Κατά µία άποψη, το ίδιο το τουρκ. yagma < *διαγωµίζω < *διά-γωµα < 
αρχ. διάγω, οπότε πρόκειται για αντιδάνειο. ∆εν ευσταθεί η ετυµ. 
από το αρχ. διακοµίζω]. 

διαγοιιµιστής (ο) πρόσωπο που λεηλατεί αρπάζοντας (ξένα πράγ-
µατα) ΣΥΝ. άρπαγας. 

διάγραµµα (το) [αρχ.] {διαγράµµ-ατος | -ατα -άτων} 1. σχηµατική 
απεικόνιση που προβάλλει και επεξηγεί τα διάφορα τµήµατα ή τον 
τρόπο λειτουργίας αντικειµένου: το ~ µηχανής || ~ οικίας ΣΥΝ. σκαρί-
φηµα, σχέδιο, πλάνο 2. γραµµική αναπαράσταση τής πορείας ενός 
φαινοµένου: ~ σεισµού || ~ τού τιµαρίθµου 3. ΜΑΘ. γραφική απεικόνι-
ση (παράσταση) που χρησιµοποιούµε για να µελετήσουµε ένα µαθη-
µατικό θέµα ή µια µαθηµατική έννοια λ.χ. ~ τού Venn (για τα σύνο-
λα), ~ συνάρτησης · 4. ο εννοιολογικός σκελετός, στον οποίο στηρί-
ζεται η ανάπτυξη ενός θέµατος, η διατύπωση του σε γενικές γραµµές: 
~ οµιλίας | έκθεσης | θεατρικού έργου ΣΥΝ. περίληψη, σύνοψη. 

διαγραµµίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διαγράµµισ-α, -τηκα, -µένος} χωρίζω 
µια επιφάνεια µε το τράβηγµα γραµµών, τραβώ διαχωριστικές γραµ-
µές: τα συνεργεία τού δήµου διαγράµµισαν την Πανεπιστηµίου και την 
Πατησίων ΣΥΝ. χαρακώνω. 

διαγράµµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η χάραξη ή ο σχε-
διασµός γραµµών για τη διαίρεση µιας επιφάνειας: η ~ των δρόµων | 
τετραδίου | γηπέδου 2. (συνεκδ.) οι γραµµές που χαράσσουµε ή σχε-
διάζουµε: µονή | διπλή ~ || φύλλο µε διαγραµµίσεις · 3. (στις επιτα-
γές) η προσθήκη διαγωνίως δύο παράλληλων γραµµών για ασφάλεια. 

διαγραφή (η) [αρχ.] 1. η ακύρωση τής ύπαρξης ή τής ισχύος: η ~ µιας 
διάταξης | λέξης || ~ χρεών ΣΥΝ. (καθηµ.) σβήσιµο, εξάλειψη, 
απαλοιφή 2. (για πρόσ.) η εκδίωξη, η αποµάκρυνση (κάποιου) από θέ-
ση (που κατείχε): η ~ του από το κόµµα θεωρείται σίγουρη έπειτα και 
από τις τελευταίες προκλητικές του δηλώσεις 3. ο σχεδιασµός: η ~ 
ενός κύκλου 4. (µτφ.) η σχηµατική ή σε γενικές γραµµές περιγραφή ή 
απόδοση: η ~ των χαρακτήρων τού έργου µε ζωντάνια και φυσικότη-
τα^ ~ των προθέσεων του ΣΥΝ. σκιαγράφηση. 

διαγράφω ρ. µετβ. {διέγρα-ψα, διαγρά-φτηκα (λόγ. διεγράφην, -ης, -
η..., µτχ. διαγραφείς, -είσα, -έν), -µµένος (λόγ. διαγεγραµµένος)} 
(+από) 1. σβήνω, ξεγράφω: ~ µια λέξη από το κείµενο 2. ακυρώνω 
την ύπαρξη ή την ισχύ: ~ τα χρέη || - µια νοµική διάταξη ΣΥΝ. εξα-
λείφω, απαλείφω 3. (για πρόσ.) διώχνω (κάποιον) αποµακρύνοντας 
τον από τη θέση που κατείχε: ~ κάποιον από κόµµα για ανάρµοστη 
συµπεριφορά 4. (κυριολ. κ. µτφ.) σχηµατίζω γραµµές, ένα σχέδιο πά-
νω σε επιφάνεια: ~ κύκλους πάνω στο χαρτί || το αεροπλάνο διέγραψε 
µία καµπύλη στον ουρανό || «η Ρωσία διέγραψε µια αξιόλογη τροχιά 
στα διαστηµικά πράγµατα» (εφηµ.)· ΦΡ. διαγράφω πορεία έχω 
συγκεκριµένη εξέλιξη ή παρουσία σε κάποιον χώρο: πιστεύεται ότι 
αυτός ο πολιτικός θα διαγράψει λαµπρή πορεία || η εταιρεία αυτή έχει 
διαγράψει σπουδαία πορεία στο χρηµατιστήριο ΣΥΝ. σχεδιάζω 5. 
(µτφ.) δίνω σε πολύ γενικές γραµµές ή απεικονίζω σχηµατικά µε 
αδρές γραµµές: διαγράφει τους θεατρικούς χαρακτήρες του µε µεγάλη 
καθαρότητα || η εναρκτήρια οµιλία τού πρωθυπουργού διαγράφει τις 
βασικές γραµµές τής κυβερνητικής πολιτικής ΣΥΝ. σκιαγραφώ, 
απεικονίζω 6. (µεσοπαθ. διαγράφοµαι) (µτφ.) διαφαίνοµαι: διαγράφε-
ται ο κίνδυνος διάσπασης τού κόµµατος || το µέλλον του διαγράφεται 
λαµπρό | ευοίωνο | ζοφερό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + γράφω. Η σηµ. «αποδίδω τη γενική εικόνα, το 
σχήµα κάποιου» αποδίδει ανάλογη σηµ. των αγγλ. outline, γαλλ. 
décrire, ενώ το µεσοπαθ. διαγράφοµαι στη σηµ. «διαφαίνοµαι» απο-
δίδει το αγγλ. be delineated]. 

διάγω ρ. αµετβ. {παρατ. διήγα, αόρ. διήγαγα (να/θα διαγάγω)} (λόγ.) 
περνώ τη ζωή µου ή τον καιρό µου υπό ορισµένες συνθήκες, µε συ-
γκεκριµένο τρόπο διαβιώσεως: ~ βίον τρυφηλόν || διήγαγε τα τελευ-
ταία έτη τής ζωής του µε προσευχή και νηστεία ΣΥΝ. διαβιώ. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < δι)α)- + αγω]. 

διαγωγή (η) {χωρ. πληθ.} ο τρόπος συµπεριφοράς υπό συγκεκριµένες 
συνθήκες απέναντι στους άλλους: - κοσµία (βλ. λ. κόσµιος) | κακή | 
άριστη || δείχνω σωστή - || πρόσωπο αµέµπτου διαγωγής. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < διάγω]. 

διαγωνίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {διαγωνίστηκα} αγωνίζοµαι µαζί 
µε άλλους και προσπαθώ να τους ξεπεράσω για την απόκτηση συ-
γκεκριµένης διάκρισης και την επίτευξη τού επιδιωκόµενου στόχου· 
λαµβάνω µέρος σε διαγωνισµό (βλ.λ.): ~ για υποτροφία | για το πρώ-
το βραβείο | για µια θέση στο ∆ηµόσιο || - στο άθληµα τού ακοντι-
σµού | τής σφαιροβολίας || ~ για µετάλλιο || πολλοί αθλητές θα δια-
γωνιστούν στο τελευταίο παγκόσµιο πρωτάθληµα στίβου ΣΥΝ. ανα-
µετρούµαι, ανταγωνίζοµαι, διεκδικώ, συναγωνίζοµαι. — διαγώνιση 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συναγωνισµός, αποθετικός. 

διαγώνιος (η) {διαγωνί-ου | -ων, -ους} ΓΕΩΜ. το ευθύγραµµο τµήµα 
που ενώνει δύο µη διαδοχικές (προσκείµενες) γωνίες ή κορυφές πο-
λυγώνου ή πολυέδρου: ~ τριγώνου | τετραπλεύρου || φέρ(ν)ω τη ~ µε 
χάρακα και µολύβι. 

διαγώνιος, -α (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός που συνδέει δύο µη δια-
δοχικές γωνίες: ~ κατεύθυνση 2. ΓΕΩΜ. διαγώνιος (η) βλ.λ. — διαγώ-
νια /διαγωνίως [µεσν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάµετρος. 

διαγώνισµα (το) [1880] {διαγωνίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (συνήθ. για 
µαθητές) γραπτή (ή προφορική) εξέταση για έλεγχο και αξιολόγηση 
των γνώσεων σε συγκεκριµένο µάθηµα: ~ τριµήνου || ~ στην ιστορία 
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ΣΥΝ. γραπτή δοκιµασία, εξετάσεις (πβ. λ. τεστ). 
[ΕΤΥΜ. Τη λ. έπλασε ο Αδ. Κοραής, προκειµένου να αποδοθεί το γαλλ. 
concours]. 

διαγωνισµός (ο) [µτγν.] 1. αναµέτρηση για την κατάκτηση διακρί-
σεως (βραβείου), η διαδικασία ανάδειξης τού καλυτέρου ανάµεσα 
στους µετέχοντες σε συγκεκριµένο τοµέα: ~ οµορφιάς | φωτογραφίας 
| ζωγραφικής | τραγουδιού ΣΥΝ. αγώνας, συναγωνισµός 2. (ειδικότ.) 
διαδικασία παροχής προσφορών για την εκτέλεση ενός έργου, η 
οποία αποβλέπει στην επιλογή τής πιο συµφέρουσας: προκήρυξη διε-
θνούς µειοδοτικού ~ για την κατασκευή τής σήραγγας ΣΥΝ. ανταγω-
νισµός · 3. (ειδικότ. για µαθητές) γραπτή δοκιµασία που διενεργείται 
σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους για την προαγωγή στην επό-
µενη τάξη ή για την αποφοίτηση: περίοδος διαγωνισµών ΣΥΝ. διαγώ-
νισµα, εξετάσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συναγωνισµός. 

διαγωνιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε διαγωνισµό: στο ~ 
τµήµα τού Φεστιβάλ επιλέχθηκαν τριάντα πέντε ταινίες || ~ βραβείο. 

διαδεδοµένος, -η, -ο αυτός που έχει ευρεία διάδοση: ~ άθληµα | ιδέες. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
διαδίδωµι]. 

διαδερµικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που συντελείται διά µέσου τού δέρ-
µατος: ~ βιοψία | χολαγγειογραφία. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. percutaneous]. 

διαδέτης (ο) {διαδετών} ΝΑΥΤ. σχοινί µε το οποίο προσδένονται µε-
ταξύ τους τα άκρα άλλων σχοινιών. [ΕΤΥΜ. µεσν. < δια- + -δέτης < 
αρχ. δέω | δώ «δένω»]. 

διαδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διαδέχθηκα} 1. ακολουθώ χρονικά 
κάποιον στη θέση ή στο αξίωµα που κατείχε, γίνοµαι ο διάδοχος του: 
ήθελε να τον διαδεχθεί ο γυιος του στην επιχείρηση || ~ κάποιον στην 
εξουσία | στον θρόνο | στην πρωθυπουργία ΣΥΝ. ακολουθώ, έποµαι 2. 
(ειδικότ. για καταστάσεις ή ενέργειες) έρχοµαι µετά από (κάτι άλλο 
στη σειρά, σαν τους κρίκους µιας αλυσίδας): οι ατυχίες διαδέχονται 
η µία την άλλη ΣΥΝ. εναλλάσσοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θετικός, αποθετικός. 

διαδηλώνω ρ. µετβ. {διαδήλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (τη στάση 
και τα αισθήµατα µου απέναντι σε κάποιον/κάτι) ευρύτερα γνωστά, 
προσδίδω δηµοσιότητα: - την πίστη | την αφοσίωση | τη συµπαρά-
σταση | την απόφαση | την αντίθεση µου σε κάτι ΣΥΝ. αναγγέλλω, 
διαλαλώ, διατυµπανίζω, κοινοποιώ, δηµοσιοποιώ, διακηρύσσω, φανε-
ρώνω, εκθέτω 2. µετέχω ενεργά σε δηµόσια εκδήλωση εκφράσεως τής 
κοινής γνώµης, σε συλλαλητήριο, κάνω διαδήλωση: οι φοιτητές δια-
δηλώνουν εναντίον τής κυβερνητικής πολιτικής σε θέµατα παιδείας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. διαδηλώ (-όω) < αρχ. διάδηλος «ευδιάκριτος, σαφής» < 
δια- + δήλος (βλ.λ.)]. 

διαδήλωση (η) [1848] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η δηµόσια 
γνωστοποίηση των αισθηµάτων και τής στάσης (κάποιου) απέναντι 
σε µια κατάσταση: ~ λαϊκής οργής και αγανάκτησης 2. συγκέντρωση 
και πορεία διαµαρτυρίας (για κάποιο ζήτηµα): εργατική | φοιτητική ~ 
|| οργανώνω | διαλύω ~ || λαµβάνω µέρος σε ~|| ~ σπουδαστών έξω 
από το Υπουργείο Παιδείας || ο όγκος | το µέγεθος τής ~ || στη ~ 
συµµετείχαν όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς || κάνω | κατεβαίνω σε -|| 
στα αντιλαϊκά µέτρα τής κυβέρνησης οι εργαζόµενοι απάντησαν µε 
διαδηλώσεις || ογκώδης | µεγάλη ~ ΣΥΝ. συλλαλητήριο, κινητοποίηση. 
[ΕΤΥΜ; Απόδ. τού γαλλ. manifestation]. 

διαδηλωτής (ο) [1889], διαδηλωτρια (η) [1886] {διαδηλωτριών} 
πρόσωπο που µετέχει σε διαδήλωση: οι ~ φώναζαν συνθήµατα κατά 
τής κυβέρνησης || αστυνοµικές δυνάµεις επιχείρησαν να διαλύσουν 
τον κύριο όγκο των ~. 

διάδηµα (το) {διαδήµ-ατος | -ατα, -άτων) διακοσµητική ταινία ή κά-
λυµµα τής κεφαλής από πολύτιµα µέταλλα ή πετράδια, που φοριέται 
από βασιλείς, ηγεµόνες ή τον Πάπα ως σύµβολο εξουσίας ΣΥΝ. κο-
ρώνα, στέµµα, τιάρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαδέω «περιδένω» < δια- + δέω | 
δώ «δένω»]. 

διαδηµοτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δύο ή περισσότερους 
δήµους ή τον διαχειρίζονται από κοινού περισσότεροι τού ενός δή-
µοι: ~ επιχείρηση συγκοινωνιών | ραδιοφωνικός σταθµός | συµφωνία 
| συνεργασία. 

διαδίδω ρ. µετβ. {διέδωσα, διαδόθηκα, διαδεδοµένος} 1. κάνω (κάτι) 
ευρύτερα γνωστό, γνωστοποιώ (κάτι) σε ευρύτερες µάζες: διέδωσαν 
τον χριστιανισµό σε όλη τη Γη || ~ ένα νέο 2. (µτφ.) θέτω σε κυκλο-
φορία ανυπόστατες ειδήσεις και φήµες: ποιος διέδωσε ότι θα παραι-
τηθεί από την αρχηγία τού κόµµατος; ΣΥΝ. διασπείρω· (µεσοπαθ. δια-
δίδοµαι) 3. αποκτώ µεγάλες διαστάσεις, επεκτείνοµαι: η αρρώστια 
διαδόθηκε γρήγορα και πήρε διαστάσεις επιδηµίας ΣΥΝ. µεταδίδοµαι 
4. (ειδικότ. για ειδήσεις, φήµες κ.λπ.) αποκτώ µεγάλη δηµοσιότητα: η 
είδηση διαδόθηκε αστραπιαία 5. (απρόσ. διαδίδεται) κυκλοφορεί ως 
φήµη: ~ ότι θα παραιτηθεί ΣΥΝ. φηµολογείται, λέγεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δίνω, µετοχή. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαδίδωµι < δια- + δίδωµι «δίνω»]. διαδικασία (η) 
{διαδικασιών} 1. συστηµατική σειρά ενεργειών που καταλήγουν σε 
συγκεκριµένο αποτέλεσµα: ~ έκδοσης εκλογικών αποτελεσµάτων | 
εκλογής Προέδρου | χορήγησης αδειών || ψήφιση νοµοσχεδίου µε τη ~ 
τού κατεπείγοντος || ανακριτική | διοικητική | ακροαµατική | συνοπτική 
| αποδεικτική - 2. σύνολο διεργασιών ή µεταβολών, που διεξάγονται 
σε διαδοχικές, προκαθορισµένες ή µη, φάσεις και µε συγκεκριµένο 
τρόπο: θα ήθελα να σας εξυπηρετήσω, αλλά η ~ επιβάλλει να κάνετε 
αίτηση πρώτα || ~ αποσύνθεσης των πετρωµάτων || ~ φθοράς 3. (µτφ.) 
κοπιαστική προσπάθεια για την εκτέλεση έργου, πολύπλοκη σειρά 
ενεργειών: πού να κάθεσαι να φτειά-ξεις µουσακά, είναι ολόκληρη ~! 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «η σειρά διαδοχικών ενεργειών που προη-
γούνται δικαστικής αποφάσεως», < διαδικάζω «εκφέρω κρίση (ως δι- 

καστής)» < δια- +  δικάζω. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει τα γαλλ. 
procédure, γερµ. Prozess]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. διαδικασία είναι αρχαία και σήµαινε κυρίως τη δίκη, 
αλλά και την παραποµπή σε δίκη, καθώς και τη δικαστική απόφα-
ση. Σε νεότερους χρόνους η λ. χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει τις 
τυπικές ενέργειες που απαιτεί η διεξαγωγή µιας δίκης και, κατ' ε-
πέκταση, κάθε πορεία ενεργείας για την επίτευξη ενός σκοπού. Στη 
χρήση αυτή αποτελεί απόδοση ξένων όρων, των process και 
procedure, που απαντούν στην Αγγλική µέσω Γαλλικής ή άλλων συ-
ναφών γλωσσών (πβ. γερµ. Prozess), οι οποίες ανάγονται στο λατ. 
pro-cedo «προχωρώ». Το γερµ. Prozess (προφερόµενο ως προτσές) έ-
δωσε και την ξενική λ. προτσές, «τη διαδικασία εξελίξεων στον 
πολιτικοκοινωνικό χώρο», που χρησιµοποιείται στον πολιτικό λόγο 
αντί τής λ. διαδικασία ή εξελικτική διαδικασία. 

διαδικαστικός, -ή, -ό [1833] αυτός που σχετίζεται µε την εφαρµογή 
συγκεκριµένης διαδικασίας (και όχι λ.χ. µε τα θέµατα ουσίας τα 
οποία η διαδικασία επιλύει): ~ ζήτηµα | πρόβληµα. Επίσης διαδικα-
σιακός, -ή, -ό. 

διάδικος (ο/η) {διαδίκ-ου | -ων, -ους} ΝΟΜ. υποκείµενο τής έννοµης 
σχέσης τής δίκης- είναι είτε το πρόσωπο το οποίο επιδιώκει υπέρ αυ-
τού την παροχή δικαστικής προστασίας (ενάγων) είτε το πρόσωπο 
έναντι τού οποίου επιδιώκεται η παροχή δικαστικής προστασίας 
(εναγόµενος). [ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + -δικός < δίκη]. 

∆ιαδίκτιιο (το) {∆ιαδικτύου | χωρ. πληθ.} ΠΛΗΡΟΦ. παγκόσµιο δίκτυο 
µέσω τού οποίου συνδέονται υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών 
που είναι εγκατεστηµένα σε πανεπιστήµια, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, 
ιδρύµατα και οργανισµούς και επιτυγχάνεται η µεταξύ τους επικοι-
νωνία, καθώς και η παροχή στον χρήστη διαφόρων υπηρεσιών (π.χ. η-
λεκτρονικό ταχυδροµείο)· το Ίντερνετ. — διαδικτυακός, -ή, -ό, διαδι-
κτυακά επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Internet]. 

διαδικτυώνοµαι ρ. αµετβ. (διαδικτυώ-θηκα, -µένος} συνδέοµαι µε το 
∆ιαδίκτυο (βλ.λ.). — διαδικτύωση (η). 

διάδοση (η) {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων) 1. η γνωστοποίηση σε ευ-
ρεία κλίµακα: ~ φαρµάκου | ιδεών 2. διαδόσεις (οι) ανυπόστατες, 
ψευδείς ή ανεξακρίβωτες φήµες: πολλά περίεργα ακούγονται για τις 
σχέσεις τους, αλλά µάλλον είναι ~ || δεν µπορείς να δίνεις βάση σε ~ 
τέτοιου είδους ΣΥΝ. ψευδολογήµατα, κουτσοµπολιά, φηµολογίες. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. διάδοσις < διαδίδωµι]. 

διαδοσίας (ο/η) {διαδοσιών} πρόσωπο που διασπείρει ανυπόστατες 
ειδήσεις και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες µε αποτέλεσµα συνήθ. την 
πρόκληση αναστάτωσης, ανησυχίας. [ΕΤΥΜ. < διάδοση + παραγ. 
επίθηµα -ίας, πβ. κ. δηλωσ-ίας]. 

διαδοχή (η) 1. η ανάληψη από κάποιον αξιώµατος ή θέσης, µετά την 
αποχώρηση (π.χ. λόγω παραίτησης, λήξεως θητείας κ.λπ.) εκείνου 
που τα κατείχε: αγώνας για τη - στην ηγεσία τού κόµµατος || µέτρα 
για την οµαλή ~ στην προεδρία | στον θρόνο 2. η σειρά γεγονότων 
κατά την οποία το ένα ακολουθεί χρονικά το αµέσως προηγούµενο: 
η ~ των γεγονότων που οδήγησαν στον πόλεµο || η ~ των εποχών τού 
χρόνου· ΦΡ. κατά διαδοχήν µε διαδοχική σειρά, διαδοχικά 3. ΝΟΜ. (α) 
η µεταφορά δικαιώµατος από ένα πρόσωπο σε άλλο, συνήθ. µε την 
εκφρασµένη θέληση των ενδιαφεροµένων (β) εξ αδιαθέτου διαδοχή η 
κτήση τού συνόλου ή µέρους τής περιουσίας προσώπου που πέθανε 
χωρίς να αφήσει διαθήκη (αδιάθετος) από τους κληρονόµους του µε 
τη σειρά που ορίζει ο νόµος (συγγενείς, σύζυγος, κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < διαδέχοµαι]. 

διαδοχικός, -ή, -ό [1833] 1. (για πράγµατα, ενέργειες ή καταστάσεις) 
αυτός που ακολουθεί κατά σειρά ή σε αδιάσπαστη συνέχεια τον 
προηγούµενο, χωρίς διακοπή ή µε πολύ µικρή χρονική διαφορά: ~ 
εκρήξεις βοµβών αναστάτωσαν το κέντρο τής πόλης || ~ συσκέψεις | 
συνοµιλίες | επισκέψεις | νίκες | ήττες | δονήσεις | πλήγµατα 2. αυτός 
που σχετίζεται µε τη συγκεκριµένη διαδικασία διαδοχής ή µε το πρό-
σωπο που καταλαµβάνει τη θέση τού προκατόχου του: ~ βασιλεία | 
δικαιώµατα | ζεύγος. — διαδοχικ-ά | -ώς [1843] επίρρ., διαδοχικότη-
τα (η) [1891]. 

διάδοχος (ο/η) [αρχ.] {διαδόχ-ου | -ων, -ους) 1. πρόσωπο που διαδέ-
χεται άλλο στη θέση ή στο αξίωµα του σύµφωνα µε νόµιµη διαδικα-
σία: πριν αποχωρήσει από την επιχείρηση, θα ορίσει τον ~ του 2. (ει-
δικότ.} (α) (σε µοναρχίες) πρόσωπο που φέρει το δικαίωµα να διαδε-
χθεί τον µονάρχη σε περίπτωση θανάτου ή εκούσιας αποµάκρυνσης 
του από την εξουσία, π.χ. ο γυιος του: ο ~ τού αγγλικού θρόνου ΣΥΝ. 
πρίγκιπας (β) (το αρσ.) ο πρωτότοκος γυιος µιας οικογένειας ως τυ-
πικός συνεχιστής τού πατρικού ονόµατος: να σας ζήσει ο ~! 

διάδοχος, -η (λόγ. -ος), -ο (λόγ.) αυτός που ακολουθεί, διαδέχεται στη 
σειρά κάποιον/κάτι, ο οποίος βρισκόταν στην ίδια θέση προη-
γουµένως: προετοιµάζεται η ~ κατάσταση µετά την αποχώρηση τού 
ιδρυτή τού κόµµατος || το ~ πολιτικό σχήµα στην εξουσία τής χώρας. 

διαδραµατίζω ρ. µετβ. {διαδραµάτισ-α, -τηκα} 1. έχω ενεργό συµµε-
τοχή σε υπόθεση ή κατάσταση, συντελώ ενεργά στην εξέλιξη της: ~ 
αποφασιστικό | σηµαντικό | πρωτεύοντα ρόλο 2. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. 
διαδραµατίζεται | διαδραµατίζονται) λαµβάνει | λαµβάνουν χώρα, 
εκτυλίσσεται | εκτυλίσσονται (συνήθ. µε τρόπο δραµατικό ως προς 
την πλοκή και την εξέλιξη): η ιστορία των δύο νέων διαδραµατίζεται 
στο Παρίσι τής δεκαετίας τού '601| σκηνές απείρου κάλλους διαδρα-
µατίστηκαν µπροστά στα έκπληκτα βλέµµατα των ξένων επισήµων. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + δραµατίζω < δράµα]. 
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διαδραµατίζω: συνώνυµα. ∆ράµα, τραγωδία, κωµωδία, έννοιες οικείες 
στον Έλληνα, ήταν φυσικό να περάσουν και στη γλωσσική του 
επικοινωνία. Η λ. δράµα έδωσε δύο αρχαίες ήδη λέξεις: το δραµατοποιώ 
και το διαδραµατίζω. Το δραµατοποιώ σήµαινε «δίνω µορφή δράµατος» 
(πρωτοεµφανίζεται στην Ποιητική τού Αριστοτέλη), «µετατρέπω ένα 
κείµενο σε δράµα µε τη χρήση δραµατικών διαλόγων», και σε νεότερη 
µεταφορική σηµασία «παρουσιάζω τα πράγµατα τραγικά, σοβαρά και 
επικίνδυνα, παραποιώντας την πραγµατική κατάσταση» (∆εν χρειάζεται να 
δραµατοποιείς την αποτυχία σου στις εξετάσεις, σαν να έφτασε το τέλος τού 
κόσµου). Το διαδραµατίζω στη µεταγενέστερη Ελληνική σήµαινε 
«τελειώνω να παίζω σε ένα δραµατικό έργο», ενώ σήµερα ως ενεργ. ρ. 
σηµαίνει «παίζω» (∆ιαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στις εξελίξεις τής εποχής 
του) και ως µέσο «γίνοµαι, συµβαίνω» (Όλον αυτό τον καιρό 
διαδραµατίζονται πολύ σοβαρά γεγονότα στη Ρωσία). Η λ. κωµωδία έδωσε 
το διακωµωδώ, το οποίο είναι επίσης αρχαίο, σηµαίνοντας από παλιά µέχρι 
σήµερα «σατιρίζω». Τέλος, η λ. τραγωδία έδωσε το διεκτραγωδώ, το οποίο 
είναι νεότερη λ., που φαίνεται ότι πρωτοχρησιµοποίησε ο λεξικογράφος 
Στέφανος Κουµανούδης το 1888. 

διαδραστικός, -ή, -ό αλληλεπιδραστικός (βλ.λ.). — διαδραστικά επίρρ. 
διαδροµή (η) 1. η πορεία που ακολουθείται για τη µετάβαση από ένα σηµείο σε 

άλλο: ακολουθούσε καθηµερινά την ίδια ~ από το σπίτι στο γραφείο του || 
απολαµβάνουµε τη ~ προς το χωριό ΣΥΝ. δρόµος, δροµολόγιο· ΦΡ. ειδική 
διαδροµή (σε αγώνες αυτοκινήτου σε φυσικές πίστες) το ορισµένης δυσκολίας 
δροµολόγιο υπό συγκεκριµένες συνθήκες, το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν 
οι συµµετέχοντες οδηγοί (συνήθ. περιλαµβάνει χωµατόδροµο και στροφές) 2. 
ΠΛΗΡΟΦ. (στην αποθήκευση αρχείων) ο δρόµος τον οποίο ακολουθεί το 
λειτουργικό σύστηµα διά µέσου των καταλόγων, προκειµένου να εντοπίσει, να 
ταξινοµήσει ή να ανακτήσει αρχεία τού δίσκου 3. (συνεκδ.) το διάστηµα που 
καλύπτει τοπικά ή χρονικά την απόσταση δύο σηµείων: ~ µίας ώρας µε τα 
πόδια || η ~ Αθηνών-Κορίνθου είναι 80 χλµ. ΣΥΝ. απόσταση 4. (µτφ.) η 
χρονική ακολουθία γεγονότων ή καταστάσεων: στη ~ τής ζωής µου | τής 
ιστορίας | των αιώνων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + -δροµή, βλ. λ δρόµος. Στην πληροφορική η λ. αποδίδει 
το αγγλ. path]. 

διαδροµιστής (ο) {διαδροµιστών} µέλος οµάδας πίεσης (βλ. λ. λόµπι) ΣΥΝ. 
λοµπίστας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αµερ. lobbyist (βλ. κ. λόµπι)]. 

διάδροµος (ο) [αρχ.] {διαδρόµ-ου | -ων, -ους} 1. η επιµήκης δίοδος που 
διευκολύνει την πρόσβαση, τη σύνδεση και την επικοινωνία ανάµεσα σε 
χώρους που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο (δωµάτια διαµερίσµατος, τµήµατα 
τού ίδιου ορόφου, κτηρίου, βαγόνια τρένου ή καµπίνες πλοίου κ.λπ.): οι ~ τού 
νοσοκοµείου | τής πολυκατοικίας 2. (ειδικότ.) το ειδικά διαµορφωµένο δάπεδο 
τού αεροδροµίου, πάνω στο οποίο κινούνται τα αεροπλάνα κατά την 
προσγείωση ή την απογείωση τους: ~ προσγειώσεως | απογειώσεως || 
βοηθητικός ~ 3. (ειδικότ. στον στίβο) καθεµιά από τις παράλληλες σειρές, 
διαχωρισµένες µεταξύ τους µε λευκές γραµµές, στις οποίες τρέχουν οι δροµείς 
4. (συνεκδ.) µακρόστενο χαλί ή µοκέτα που στρώνεται κυρ. σε διαδρόµους 
(σηµ. 1) 5. όργανο γυµναστικής, το οποίο αποτελείται από έναν πλατύ ιµάντα 
που κινείται µε ρυθµιζόµενη ταχύτητα και πάνω στον οποίο βαδίζει µε α-
νάλογη ταχύτητα το πρόσωπο που γυµνάζεται. 

διαζευγµένος, -η, -ο (λόγ.) (για συζύγους) αυτός που έχει πάρει διαζύγιο ΣΥΝ. 
χωρισµένος. [ETYM. < αρχ. διαζεύγνυµι < δια- + ζεύγνυµι, βλ. κ. ζεύξη]. 

διαζευγνύω ρ. µετβ. {διέζευξα, διαζευγµένος} (λόγ.) χωρίζω πρόσωπα ή 
πράγµατα που ήταν ενωµένα. 
[ΕΤΥΜ. Μτγν. τ. τού αρχ. διαζεύγνυµι < δια- + ζεύγνυµι (βλ. λ. ζεύω, ζεύξη)]. 

διαζευκτήριο (το) [1879] {διαζευκτηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. επίσηµο έγγραφο που 
πιστοποιεί τη λύση ενός γάµου. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. διαζευκτήριος. Βλ. λ. διαζευτικός, 
διάζευξη]. 

διαζευκτικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη διάζευξη όρων ή 
προτάσεων: ~ σύνδεση | σύνδεσµος (ή, είτε-είτε). — διαζευ-κτικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. [ΕΊΎΜ. µτγν. < αρχ. διαζεύγνυµι, βλ. κ. ζεύξη]. 

διάζευξη (η) {-ης κ. -εύξεως | -εύξεις, -εύξεων} 1. ο διαχωρισµός δύο 
πραγµάτων που ήταν ενωµένα· η διάκριση και αντιδιαστολή, π.χ. δύο εννοιών: 
~ σχέσεων/ µεταξύ θεωρίας και πράξης ANT. σύζευξη 2. (ειδικότ.) η διάλυση 
τού γάµου ΣΥΝ. διαζύγιο (πβ. λ. διάσταση) 3. ΓΛΩΣΣ. παρατακτική σύνδεση 
όρων ή προτάσεων, κατά την οποία δύο (ή περισσότερες) πληροφορίες 
αλληλοαποκλείονται ή αντιδιαστέλλονται, λ.χ. θα έρθεις εσύ ή θα έρθω εγώ; 
να µείνω ή να φύγω; [ΕΤΥΜ. < αρχ. διάζευξις < διαζεύγνυµι, βλ. κ. ζεύξη]. 

διαζύγιο (το) [διαζυγί-ου | -ων} 1. ΝΟΜ. η δικαστική απόφαση τής διάλυσης 
ενός γάµου και τής οικογένειας που προέκυψε από αυτόν: υποβάλλω αγωγή 
διαζυγίου || παίρνω | δίνω ~ (συναινώ στην έκδοση του) || αυτόµατο | 
συναινετικό ~ 2. (συνεκδ.) η διάλυση ενός γάµου ΣΥΝ. χωρισµός 3. (µτφ.) η 
οριστική διάσταση στις σχέσεις προσώπων, οµάδων ή κρατών: το - Τσετσενίας 
- Ρωσίας φαίνεται αναπόφευκτο' ΦΡ. παίρνω διαζύγιο (από κάτι) εγκαταλείπω 
κάτι, παύει να µε απασχολεί: οι περισσότεροι νέοι έχουν πάρει πλέον διαζύγιο 
από την πολιτική- αδιαφορούν πλήρως γι'αυτή. [ETYM. < µεσν. διαζύγιον< 
αρχ. διαζεύγνυµι, βλ. κ. ζεύξη, ζυγός]. 

διάζωµα (το) {διαζώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ΑΡΧΙΤ.ΑΡΧΑΙΟΛ. το τµήµα των 
ναών που βρίσκεται ανάµεσα στο επιστύλιο και το γείσο και είναι 
διακοσµηµένο µε µετόπες και τριγλύφους ή µε ζωφόρο 2. (σε θέατρα ή 
στάδια) ηµικυκλικός διάδροµος, παράλληλος προς την ορχήστρα, που 
χρησιµοποιείται από τους θεατές για να φθάνουν στις θέσεις τους, και τέµνει 
τον χώρο των θέσεων ή κερκίδων σε ζώνες διαφορετικού ύψους: άνω | κάτω | 
µεσαίο ~. Γ ETYM. αρχ^. < διαζώννυµι | -ύω < δια- + ζώννυµι, βλ. κ. ζώνη]. 

διαθερµαινω ρ. µετβ. [αρχ.] (διαθέρµα-να, -νθηκα, -σµένος) θερµαίνω εξ 
ολοκλήρου. — διαθέρµανση (η) [1876]. 

διαθερµία (η) (διαθερµιών} ΙΑΤΡ. θεραπευτική µέθοδος που συνίσταται στην 
παραγωγή θερµότητας µέσω ηλεκτρικού ρεύµατος που διοχετεύεται στους 
ιστούς. — διαθερµικός, -ή, -ό. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
diathermie]. 

διάθεση (η) (-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η χρησιµοποίηση και αξιοποίηση 
χώρου ή χρόνου για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου: ~ ελεύθερου χρόνου 
στο διάβασµα 2. η παραχώρηση τής δυνατότητας χρήσεως (πράγµατος) σε 
άλλον: θέτω το αυτοκίνητο µου στη - σας || το σπίτι του είναι στη ~ µας- ΦΡ. (α) 
είµαι | τίθεµαι στη διάθεση (κάποιου) είµαι έτοιµος ή εύκαιρος να δεχθώ ή να 
εξυπηρετήσω (κάποιον): περίµενε λίγο, γιατί είµαι απασχοληµένος- σε δύο 
λεπτά θα - σου (β) έχω στη διάθεση µου έχω τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσω κάτι: πόσο χρόνο έχω στη διάθεση µου για ν' αποφασίσω; || 
έχει στη διάθεση του πολλούς ετοιµοπόλεµους άνδρες 3. η προώθηση στην 
αγορά και η κατανάλωση: ~ αµοιβαίων κεφαλαίων || ηµεροµηνία έναρξης 
διαθέσεως των µετοχών || άµεση ~ των προϊόντων || η κεντρική ~ τού 
περιοδικού είναι στην οδό... 4. (για περιουσιακά στοιχεία) η κληροδότηση και 
µοιρασιά στους κληρονόµους 5. (για χρήµατα) η διανοµή στους δικαιούχους: 
~ των κερδών || - των πιστώσεων τού προϋπολογισµού | των κονδυλίων 6. (α) η 
ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται κανείς: σήµερα έχει πολύ άσχηµη 
διάθεση από το πρωί (β) (ειδικότ.) η καλή ψυχική διάθεση, η όρεξη, το κέφι: 
δεν έχω ~ για κουβέντα || χαλάω τη ~ κάποιου || ξαναβρίσκω τη ~ µου ΣΥΝ. 
ευθυµία, ευδιαθεσία 7. το σύνολο των συναισθηµάτων (θετικών ή αρνητικών) 
που τρέφει κανείς για τους άλλους: µε εχθρική | µελαγχολική | καλή | κακή | 
απαισιόδοξη ~ 8. διαθέσεις (οι) οι βαθύτεροι σκοποί, οι προθέσεις που κινούν 
κάποιον στην εκτέλεση των πράξεων του- ΦΡ. άγριες διαθέσεις η τάση για 
διαπληκτισµό ή η µεγάλη επιθυµία για κάτι: µην τον πηγαίνεις κόντρα- σήµερα 
έχει έρθει µε άγριες διαθέσεις || µόλις ήρθε ζήτησε ποτά, φαγηρό, µουσική...- 
έχει άγριες διαθέσεις! · 9. ΓΛΩΣΣ. σηµασιολογική κατηγορία τού ρήµατος, η 
οποία φανερώνει πώς διατίθεται το υποκείµενο τού ρήµατος απέναντι στην 
ενέργεια ή κατάσταση που δηλώνει το ρήµα- επικοινωνιακά, ο οµιλητής 
χρησιµοποιεί την ενεργητική διάθεση, για να τονίσει ό,τι δηλώνει το 
υποκείµενο τού ρήµατος (δράστη, αιτία, όργανο, βιώνοντα µια κατάσταση), 
ενώ µε την παθητική υποβαθµίζει τον ρόλο τού δράστη και προβάλλει το 
αντικείµενο (δέκτη): ο υπουργός υπέγραψε την απόφαση (ενεργ.) - η απόφαση 
υπογράφηκε (πα-θητ.)· η µέση διάθεση χρησιµοποιείται, για να δηλωθεί ότι ο 
δράστης και ο δέκτης τής ενέργειας τού ρήµατος ταυτίζονται: η Μαρία ντύ-
νεται- η σηµασία τής ενεργητικής διάθεσης δηλώνεται κανονικώς µε τους 
µορφολογικούς τύπους τής ενεργητικής φωνής, ενώ η σηµασία τής παθητικής 
διάθεσης µε τους τύπους τής µεσοπαθητικής φωνής· η µεσοπαθητυίή φωνή 
δηλώνει και τη σηµασία τής µέσης διάθεσης· ωστόσο, τύποι τής 
µεσοπαθητικής φωνής -ιδίως στα αποθετικά ρήµατα (βλ.λ.)- µπορούν να 
δηλώνουν ενεργητική διάθεση: δέχεται τους φίλους στο σπίτι - εισηγήθηκαν τον 
βοµβαρδισµό τής Γιουγκοσλαβίας (βλ. κ. λ. φωνή, έγκλιση). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάθεσις < διατίθηµι < δια- + τίθηµι «θέτω». Η λ. σήµαινε 
αρχικώς «την εν σειρά τοποθέτηση, την τακτοποίηση πραγµάτων ή 
υποθέσεων», από όπου προέκυψε η σηµ. «κατανοµή περιουσιακών στοιχείων 
- διαθήκη». Ήδη αρχ. είναι οι σηµ. τής σωµατικής ή ψυχικής κατάστασης 
κάποιου, ενώ η γλωσσ. σηµ. είναι µτγν. Η φρ. στη διάθεση σας αποδίδει το 
γαλλ. à votre disposition]. 

διαθέσιµος, -η, -ο [1833] 1. αυτός που δεν υπόκειται σε δέσµευση, που µπορεί 
να διατεθεί ελεύθερα και να χρησιµοποιηθεί κατά βούληση: είµαι ~||~ 
εµπορεύµατα | συναλλαγµατικά αποθέµατα | χρόνος ΣΥΝ. ελεύθερος, εύκαιρος, 
χρησιµοποιήσιµος 2. ΟΙΚΟΝ. διαθέσιµα (τα) (διαθεσίµων) αξίες 
ρευστοποιήσιµες ή εµπορεύµατα παραδοτέα αµέσως κατόπιν αιτήσεως. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. disponible]. 

διαθεσιµότητα (η) [1833] (χωρ. πληθ.} η προσωρινή αποµάκρυνση δηµοσίου 
υπαλλήλου ή στρατιωτικού από την οργανική του θέση λόγω παραπτώµατος, 
αµέλειας στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή άλλης αιτίας: ετέθη σε ~ µέχρι 
την έκδοση τού πορίσµατος τής ανακριτικής επιτροπής || θέτω σε ~ || είµαι σε ~. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. disponibilité]. 

διαθεσµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε περισσότερους τού ενός θεσµούς. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. interinstitutional]. 

διαθέτης (ο) (διαθετών), διαθέτρια (η) (διαθετριών) πρόσωπο που ρυθµίζει µε 
διαθήκη πώς θα διατεθεί η περιουσία του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διατίθηµι < δια- + 
τίθηµι «θέτω»]. 

διαθέτω ρ. µετβ. {διέθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. διατίθ-εµαι, -εσαι, -εται, -έµεθα, -
εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. διετιθ-έµην, -εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο, 
αόρ. διατέθηκα (λόγ. διετέθην, -ης, -η..., µτχ. διατεθείς, -είσα, -έν), µτχ. 
παρακ. διατεθειµένος) 1. έχω (κάτι) στην κατοχή µου µε τη δυνατότητα να το 
χρησιµοποιήσω, όπου αυτό απαιτείται: ~ πλειοψηφία | χρήµατα | µέσα | 
γνωριµίες | χρόνο | πείρα | αντίληψη ΣΥΝ. έχω, έχω στη διάθεση µου | 
διαθέσιµο · 2. κάνω άµεση χρήση 
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(πράγµατος) σε συγκεκριµένο τοµέα: διαθέτει τα χρήµατα του για 
επενδύσεις || ~ τον χρόνο µου σε επωφελείς δραστηριότητες ΣΥΝ. χρη-
σιµοποιώ, τοποθετώ, επενδύω 3. προσφέρω, αφιερώνω: έχει διαθέσει 
µεγάλο µέρος τής ζωής του στην τέχνη 4. (για διαθήκη) µεταβιβάζω 
τα περιουσιακά µου στοιχεία: διέθεσε όλη του την περιουσία σε κοι-
νωφελή ιδρύµατα ΣΥΝ. καταλείπω, κληροδοτώ, αφήνω 5. παραχωρώ 
(σε κάποιον) την ευχέρεια ή το δικαίωµα χρησιµοποιήσεως (στοιχεί-
ου που µου ανήκει): σας ~ το σπίτι µου, για να µείνετε || µπορείς να 
µου διαθέσεις λίγο από τον χρόνο σου; ΣΥΝ. δίνω 6. προορίζω (κάτι) 
για την πραγµατοποίηση ορισµένου σκοπού: ο χώρος έχει διατεθεί 
για την ανέγερση σχολείου || τα χρήµατα τής συναυλίας θα διατεθούν 
για τα παιδιά των εµπόλεµων περιοχών 7. (ειδικότ. για εµπορεύµατα) 
πουλώ: διαθέτει τα προϊόντα του σε πολύ χαµηλές τιµές || τα είδη µας 
διατίθενται σε ποικίλα σχέδια και χρώµατα 8. (+αιτ. προσώπου 
+επίρρ.) δηµιουργώ θετικά ή αρνητικά αισθήµατα (απέναντι σε 
πρόσωπο, πράγµα ή κατάσταση): µε τα λόγια του µας διέθεσε εχθρικά 
απέναντι σου ΣΥΝ. προδιαθέτω· (µεσοπαθ. διατίθεµαι) 9. έχω την 
επιθυµία, την όρεξη (να κάνω κάτι): ~ να βοηθήσω 10. τρέφω θετικά ή 
αρνητικά αισθήµατα (απέναντι σε κάποιον/κάτι): ~ ευνοϊ-κώς 
απέναντι του 11. (η µτχ. διατεθειµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. 

[ΕΤΥΜ. µεσν., µεταπλασµ. τ. τού αρχ. διατίθηµι, βλ. κ. θέτω]. διαθήκη 
(η) {διαθηκών} 1. έγγραφη διατύπωση τής επιθυµίας κάποιου για τον 
τρόπο διαθέσεως των περιουσιακών του στοιχείων µετά τον θάνατο 
του: συντάσσω | γράφω | εκτελώ | προσβάλλω τη ~ || δηµόσια | 
ιδιόχειρη | µυστική ~· ΦΡ. ρίχνω τη διαθήκη προσβάλλω δικαστικώς 
µια διαθήκη και επιτυγχάνω να θεωρηθεί άκυρη 2. (µτφ.) 
παραινέσεις, συµβουλές και νουθεσίες προς τους µεταγενεστέρους ως 
κληροδότηση τής πείρας των µεγαλυτέρων τους: η πολιτική ~ τού 
Ελευθερίου Βενιζέλου || η πνευµατική ~ των προγόνων µας ΣΥΝ. πα-
ρακαταθήκη, υποθήκη 3. ΘΡΗΣΚ. συµφωνία - υπόσχεση (α) Παλαιά 
∆ιαθήκη (συντοµ. Π.∆.) βλ. λ. παλαιός (β) Καινή ∆ιαθήκη (συντοµ. 
Κ.∆.) βλ. λ. καινός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διατίθηµι < δια- + τίθηµι «θέτω». Η λ. χρησιµοποιήθηκε 
από τους Εβδοµήκοντα ως µετάφραση τού εβρ. όρου berith «συν-
θήκη, συµφωνία», περιγράφοντας αρχικώς την ειδική σχέση τού Θεού 
µε τον (λαό) Ισραήλ. Βλ. κ. καινός]. διάθλαση (η) [1861] {-ης κ. -
άσεως | -άσεις, -άσεων} ΦΥΣ. η αλλαγή τής κατεύθυνσης µιας ακτίνας 
φωτός, ενός ηχητικού κύµατος κ.λπ. κατά την πλάγια πρόσκρουση 
τους στη διαχωριστική επιφάνεια δύο µέσων, στα οποία η ταχύτητα 
διάδοσης τού φωτός ή των κυµάτων είναι διαφορετική: ~ φωτός | 
ήχου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. réfraction]. διαθλαστικός, -
ή, -ό [1840] αυτός που µπορεί να προκαλέσει διάθλαση ή να γίνει 
µέσω διαθλάσεως: ~ πρίσµα | επιφάνεια | τηλεσκόπιο. — 
διαθλαστικότητα (η) [1861]. διαθλώ ρ. µετβ. {διαθλάς... | διέθλασα, 
διαθλ-ώµαι, -άται..., -άστηκα, δια)τε)θλασµένος} 1. (κυριολ.) σπάζω 
σε δύο σηµεία, χωρίζω στη µέση 2. ΦΥΣ. προκαλώ τη διάθλαση µιας 
δέσµης φωτός, ενός ηχητικού κύµατος κ.λπ.: το νερό διαθλά το φως. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. διαθλώ (-άω) < δια- + θλώ «σπάζω», αγν. ετύµου]. 
διαθρέψω (να/θα) ρ. → διατρέφω 
διαθρυλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διαθρυλείς... | διαθρυλούµαι} κυρ. τριτο-
πρόσ. µεσοπαθ. διαθρυλείται φηµολογείται, λέγεται µε µεγάλη έντα-
ση, διατυµπανίζεται: διαθρυλούνται σενάρια επικείµενων εκλογών. 
διαϊδρυµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δραστηριότητες µε-
ταξύ ιδρυµάτων: ~ συνεργασία. διαίρεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | -
έσεις, -έσεων} 1. η κατάτµηση ενός όλου σε δύο ή περισσότερα µέρη: 
η ~ τής χώρας σε διοικητικές περιφέρειες || κοινωνική ~ τού λαού σε 
τάξεις || ~ τού έργου σε τρία µέρη ΣΥΝ. διαχωρισµός, διαµερισµός 2. 
(µτφ.) η διάσπαση ενός συνόλου ανθρώπων σε µικρότερες οµάδες 
λόγω διαφωνιών, αντιθέσεων κ.λπ.: ~ µιας οικογένειας || ~ τής 
Εκκλησίας ΣΥΝ. διάσταση, διχασµός 3. ΜΑΘ. η αντίστροφη προς τον 
πολλαπλασιασµό µαθηµατική πράξη, µε την οποία σε δύο αριθµούς (ή 
δύο πολυώνυµα) αντιστοιχεί ένας τρίτος που πολλαπλασιαζόµενος µε 
τον δεύτερο δίνει τον πρώτο: τέλεια | ατελής ~ 4. ΒΙΟΛ. βασικός 
µηχανισµός πολλαπλασιασµού των κυττάρων ή ολόκληρων των 
οργανισµών, ο οποίος βασίζεται στην ανάπτυξη τµηµάτων που 
αποκόπτονται από το γονικό κύτταρο ή το σώµα τού γονέα ΣΥΝ. 
µίτωση 5. (στη Λογική) η ανάλυση µιας έννοιας γένους στα είδη της. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. διαιρέσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µπορεί να 
διαιρεθεί ΣΥΝ. διαιρετός. διαιρετέος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που πρέπει 
να διαιρεθεί: - περιουσία 2. ΜΑθ. διαιρετέος (ο) το πρώτο µέλος τής 
διαιρέσεως, ο αριθµός που πρόκειται να διαιρεθεί σε ίσα µέρη, ο 
αριθµητής κλάσµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. διαιρέτης (ο) [µτγν.] 
{διαιρετών} ΜΑΘ. Ο αριθµός µε τον οποίο πρέπει να διαιρεθεί ο 
διαιρετέος· ο παρονοµαστής κλάσµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
διαιρετικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που µπορεί να προκαλέσει διαίρε-
ση: ~ µηχανισµός 2. αυτός που γίνεται µε διαίρεση: ~ διαδικασία. 
διαιρετός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που µπορεί να διαιρεθεί ΣΥΝ. διαι-
ρέσιµος, τµητός 2. ΜΑΘ. Ο αριθµός που διαιρείται ακριβώς από έναν 
άλλον και έχει µηδενικό υπόλοιπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. διαιρετότητα 
(η) [1812] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα των σωµάτων να υπόκεινται σε 
διαίρεση: η ~ τής ύλης 2. ΜΑΘ. (α) η ιδιότητα ενός αριθµού να 
υπόκειται σε τέλεια διαίρεση (µε µηδενικό υπόλοιπο) (β) (στη θεωρία 
των αριθµών) το κεφάλαιο που πραγµατεύεται τις ιδιότητες τής 
διαίρεσης αριθµών. 

διαιρώ ρ. µετβ. {διαιρείς... | διαίρ-εσα, -ούµαι, -έθηκα, -εµένος (λόγ. 
διηρηµένος)} 1. χωρίζω ένα όλον (σε δύο ή περισσότερα µέρη): ~ το 
µάθηµα σε ενότητες || ~ το ποσό σε 10 µηνιαίες δόσεις ΣΥΝ. κατανέ-
µω, διαχωρίζω, µοιράζω 2. ΜΑΘ. (α) χωρίζω έναν αριθµό σε ίσα µέρη 
µε τη µαθηµατική πράξη τής διαίρεσης (β) είµαι διαιρέτης, χωρίς να 
αφήνω υπόλοιπο: το 4 διαιρεί το 16 3. (µτφ.) προκαλώ διασπαστικές 
κινήσεις, διαταράσσω την ενότητα και την οµόνοια ανάµεσα στα µέ-
λη µιας οµάδας: η κατάργηση τής θανατικής ποινής τείνει να διαι-
ρέσει την κοινή γνώµη ΣΥΝ. διχάζω, διασπώ- ΦΡ. διαίρει και βασίλευε 
(λατ. divide ut règnes) να προκαλείς διχασµό στους αντιπάλους ή 
τους εξουσιαζοµένους, διότι έτσι τους διοικείς ευκολότερα, ασκείς 
χωρίς φόβο την εξουσία σου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. διαιρώ (-έω) < δι)α)- + αίρω, βλ. κ. αίρεση]. 

διαισθάνοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διαισθάνθηκα (λόγ. µτχ. διαι-
σθανθείς, -είσα, -έν)} νιώθω, προαισθανοµαι (κάτι), παρά το γεγονός 
ότι δεν είναι άµεσα αντιληπτό: - τον κίνδυνο || ~ ότι κάτι δεν πάει 
καλά ΣΥΝ. εννοώ, καταλαβαίνω, προβλέπω, νιώθω, διαβλέπω, (οικ.) 
παίρνω µυρωδιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενόραση, αποθετικός. 

διαίσθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η αντίληψη ή κα-
τανόηση χωρίς τη συµβολή τής λογικής ή των δεδοµένων των αισθή-
σεων': αλάνθαστη | γυναικεία ~ || ακολουθώ | εµπιστεύοµαι τη ~ µου. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενόραση. 

διαισθησιαρχία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, θεωρία σύµφωνα µε την 
οποία η αληθινή γνώση για τον κόσµο επιτυγχάνεται µε τη διαίσθηση 
ΣΥΝ. διαισθητισµός. [ETYM. Απόδ. τού γαλλ. intuitionalisme]. 

διαισθητικός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που επιτυγχάνεται µε τη διαί-
σθηση ή που προκύπτει από αυτήν: ~ ερµηνεία | γνώση ΣΥΝ. ενορατι-
κός 2. (για πρόσ.) αυτός που είναι προικισµένος µε διαίσθηση: ~ άτο-
µο. — διαιοθηπκ-ά | -ώς επίρρ., διαισθητικότητα (η). [ETYM. Απόδ. 
τού γαλλ. intuitif]. 

διαισθητισµός (ο) η διαισθησιαρχία (βλ.λ.). 
∆ίαιτα (η) (ορθότ. δίετα) το συµβούλιο, η συνέλευση τοπικών ηγεµό-

µων, εκκλησιαστικών αξιωµατούχων και αντιπροσώπων πόλεων (κυρ. 
Γερµανών) στα µεσαιωνικά και, σπανιότ., σε µερικά νεότερα κράτη, 
όπως το νοµοθετικό σώµα στην Ιαπωνία ΣΥΝ. εθνοσυνέλευση, βουλή. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. dieta «ταξίδι ή συγκέντρωση διάρκειας µιας ηµέ-
ρας, ηµερήσια συνεδρίαση» < λατ. dies «ηµέρα»]. 

δίαιτα (η) {-ας κ. (λόγ.) -αίτης | -ών} 1. ο τρόπος διατροφής τον οποίο 
ακολουθεί κανείς: ~ πλούσια σε βιταµίνες | σε υδατάνθρακες || προ-
σέχω τη ~ µου, δεν κάνω καταχρήσεις 2. το ειδικό πρόγραµµα δια-
τροφής το οποίο ακολουθεί κανείς, για να επιτύχει συγκεκριµένα 
αποτελέσµατα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα: ~ αδυνατίσµατος 
| για αθλητές || ο γιατρός τού συνέστησε ειδική ~ για λόγους υγείας || 
ακολουθώ | κάνω αυστηρή ~ || υποβάλλω κάποιον σε ~ || σπάω | χαλώ 
| διακόπτω | παραβιάζω τη ~ || αρχίζω ~ || είµαι σε ~ 3. (ειδικότ.) το 
πρόγραµµα διατροφής που ακολουθεί κανείς, για να χάσει τα πε-
ριττά κιλά και το οποίο κυρ. βασίζεται στον περιορισµό τής τροφής 
που καταναλώνει και των θερµίδων που προσλαµβάνει: αποτελεσµα-
τική | εξαντλητική | εύκολη | σύντοµη ~ || χηµική ~ (µε βάση τα συ-
στατικά των τροφών και τον συνδυασµό τους) || θερµιδική ~ (µε βά-
ση τις θερµίδες που έχει κάθε τροφή) || ~ αστραπή! Χάνετε πέντε κιλά 
σε µία βδοµάδα || ~ συντήρησης (για να σταθεροποιηθεί κανείς σε 
συγκεκριµένο βάρος) 4. (συνεκδ.) φυλλάδιο ή βιβλίο που περιέχει 
προγράµµατα όπως τα παραπάνω µε πληροφορίες για τη δοσολογία, 
τους ενδεικνυόµενους ή επιτρεπτούς συνδυασµούς τροφών, τον αριθ-
µό των θερµίδων κ.λπ. 5. (η γεν. διαίτης ως χαρακτηρισµός) διαιτητι-
κός (βλ.λ.): ψωµί | γιαούρτι | ζάχαρη ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τρόπος ζωής», < διαιτώµαι (-άο-) (βλ.λ.), 
υποχωρητ. Με τη σηµ. 3 η λ. πέρασε σε ξέν. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. diet, 
γαλλ. diète, γερµ. Diät κ.ά.]. 

δίαιτα - διαιτητής: οµόρριζα! Τόσο το διαιτώµαι όσο και το (υπο-
χωρητικό παράγωγο του) δίαιτα είχαν στην Αρχαία δύο διαφορετι-
κές σηµασίες: µία ιατρική (αυτή που διατηρείται και σήµερα· δί-
αιτα = τρόπος διατροφής - διαιτώµαι = διατρέφοµαι, περνώ τη 
ζωή µου) και µία δικαστική (δίαιτα = κρίση από τρίτον, διαιτησία 
- διαιτώµαι = κρίνω, χρησιµεύω ως διαιτητής, από όπου και η λ. 
διαβήτης «κριτής», επίσης αρχαία λέξη). Άρα πρόκειται πράγµατι 
για οµόρριζες λέξεις, που συνδέονται ετυµολογικά και διαφορο-
ποιούνται σηµασιολογικά στη Ν. Ελληνική, όπου το δίαιτα και το 
διαιτώµαι κράτησαν µόνο την ιατρική σηµασία και το διαιτητής 
µόνο τη δικαστική. Αβέβαιο παραµένει αν η λέξη ξεκινάει ετυµο-
λογικά από την έννοια τού «πηγαίνω» *διά + ι-τός> διαιτώ(µαι) 
(το ίτός, ρηµατικό επίθετο τού αρχ. είµι «πηγαίνω», το βρίσκουµε 
στα προσ-ιτός, εισ-ιτήριο, ιτ-αµός κ.ά.) ή, όπως φαίνεται πιθανότε-
ρο, από την έννοια τού «αίτιος»: διά + αιτώ > διαιτώ(µαι) Στην α' 
περίπτωση, από τη σηµ. «πηγαίνω» περάσαµε στη σηµ. «περνώ» 
και στη σηµ. τού «κρίνω» (αρχικά «τον τρόπο ζωής»;)' στη β' περί-
πτωση, από τη σηµ. «αναζητώ τον αίτιο, τον υπεύθυνο» άρα «κρί-
νω», πέρασε η λ. στη σηµ. «περνώ τη ζωή µου», πιθ. µέσω τής σηµ. 
«παρεµβαίνω στον τρόπο ζωής των άλλων, κρίνοντας τους». «Τρίτη 
λύση», λιγότερο πιθανή, θα ήταν οι δύο λέξεις να έχουν αρχικά 
διαφορετική ετυµολογική προέλευση (το ένα από το ειµί, το άλλο 
από το αϊσα > αίτιος) και να συνέπεσαν εκ των υστέρων στη ση-
µασιολογική τους εξέλιξη. 

διαιτησία (η) {1871] {διαιτησιών} 1. (α) η επίλυση διαφορών και η δι-
ευθέτηση εκκρεµοτήτων µεταξύ µεµονωµένων ατόµων ή κρατών από 
τρίτους που επιλέγονται κατόπιν κοινής συµφωνίας: παραπέµπω Ι 
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υποβάλλω στη ~ || επιτροπή διαιτησίας ΣΥΝ. κρίση (β) ΝΟΜ. η δε-
σµευτική διάγνωση τής ισχύος ή τής µη ισχύος µίας έννοµης σχέσης, 
όχι από τακτικό δικαστήριο κατά τη διαδικασία που ορίζει η 
πολιτική δικονοµία, αλλά από τρίτα πρόσωπα στα οποία οι διάδικοι 
συµφώνησαν εγγράφως να υποβάλουν τη διαφορά τους 2. (συνεκδ.) η 
διαδικασία που ακολουθείται σύµφωνα µε τον παραπάνω τρόπο επί-
λυσης των διαφορών: παραποµπή τού θέµατος σε - 3. ΑΘΛ. η επίβλε-
ψη και εφαρµογή των κανονισµών αθλητικού αγώνα από πρόσωπα 
επιφορτισµένα µε αυτό τον ρόλο, τους διαιτητές: κακή | ικανοποιητι-
κή | επιτυχής | άψογη ~ ΦΡ. παρατηρητής διαιτησίας πρόσωπο που 
αξιολογεί τους διαιτητές ενός αγώνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίαιτα. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. arbitrage]. 

διαιτητεύω ρ. µετβ. {διαιτήτευσα} 1. συµµετέχω στη µεσολαβητική 
διαδικασία επιλύσεως διαφορών κατ' απαίτηση των αντιµαχόµενων 
πλευρών 2. ΑθΛ. εποπτεύω αθλητικό αγώνα ως διαιτητής. 

διαιτητής (ο), διαιτήτρια (η) [1892] {διαιτητριών} 1. πρόσωπο ή φο-
ρέας εξουσιοδοτηµένος από τις αντιµαχόµενες πλευρές για την επί-
λυση τής µεταξύ τους διαφοράς ΣΥΝ. κριτής, µεσολαβητής 2. ΑΘΛ. 
πρόσωπο που επιβλέπει την ορθή διεξαγωγή των αγώνων µε την πι-
στή τήρηση των προβλεπόµενων κανονισµών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίαιτα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δίαιτα. Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το αγγλ. referee]. 

διαιτητική (η) [αρχ.] η επιστήµη που ασχολείται µε θέµατα διατροφής 
και την προσαρµογή τους στις ειδικές ανάγκες των ασθενών. 

διαιτητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον διαιτητή ή µε 
την όλη διαδικασία τής διαιτησίας: ~ απόφαση | δικαστήριο · 2. 
αυτός που σχετίζεται µε τη δίαιτα: ~ κανόνες | αγωγή. 

διαιτολόγιο (το) [1889] {διαιτολογί-ου | -ων} 1. συγκεκριµένο πρό-
γραµµα δίαιτας ανάλογα µε τις επιβαλλόµενες ανάγκες 2. (συνεκδ.) 
το βιβλίο που περιέχει συγκεντρωµένες τις ειδικές κατά περίπτωση 
δίαιτες ΣΥΝ. δίαιτα 3. (περιληπτ.) το σύνολο των φαγητών που κατα-
ναλώνονται µε µεγαλύτερη συχνότητα και χαρακτηρίζουν τη δια-
τροφή πληθυσµιακών συνόλων ή ατόµων: το γιαπωνέζικο ~ στηρίζε-
ται στο ρύζι και στα ψάρια. 

διαιτολόγος (ο/η) [1889] ειδικός που καθορίζει συγκεκριµένο τρόπο 
διατροφής για την απώλεια βάρους ή τη διατήρηση τής καλής φυσι-
κής κατάστασης αθλητών, ασθενών ή άλλων ατόµων, που αντιµετω-
πίζουν προβλήµατα µε τη διατροφή τους. — διαιτολονικός, -ή, -ό. 

διαιτωµαι ρ. αµετβ. αποθ. {διαιτάσαι..., µτχ. διαιτώµενος, -η, -ο· µόνο 
σε ενεστ. κ. παρατ.} έχω συγκεκριµένο τρόπο διατροφής, ακολουθώ 
δίαιτα: ~ σωστά ΣΥΝ. διατρέφοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, δίαιτα, 
υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαιτωµαι (-άο-), αβεβ. ετύµου. Ενώ το α' συνθ. είναι 
ασφαλώς η πρόθ. διά, δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα αν 
το β' συνθ. προκύπτει από δια-ιτάω (θέµα -ι-τος, πβ. προσ-ιτός, εισ-
ιτήριο, µεταπτωτ. βαθµ. τού ρ. ειµί «πηγαίνω») ή αν συνδ. ετυµολογι-
κά µε το επίθ. αίτιος, το ρ. αιτώ (βλ.λ.) κ.τ.ό., οπότε το ρ. διαιτώ | -
ώµαι θα σήµαινε αρχικώς «διανέµω, διαµοιράζω», από όπου προέ-
κυψαν αργότερα οι υπόλοιπες σηµασίες]. 

διαιωνίζω ρ. µετβ. {διαιώνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. διατηρώ (κάποιον/ 
κάτι) στην αιωνιότητα, αποτρέποντας την εξαφάνιση ή την κατα-
στροφή: ~ ΤΟ είδος | το γένος (µου) 2. (µτφ.-κακόσ.) συντηρώ επ' άπει-
ρον αρνητική κατάσταση: ~ το πρόβληµα | την εκκρεµότητα | το µί-
σος ανάµεσα σε δύο λαούς. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δι)α)- + -αιωνίζω < 
αιών]. 

διαιώνιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που διαρκεί αιώνια, ο ατελεύτητος: ~ 
φύση. 

διαιώνιση (η) [1862] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. η διατήρηση στην 
αιωνιότητα, η αποτροπή τής εξαφάνισης ή τής καταστροφής: η ~ τού 
είδους | τού γένους ΣΥΝ. συνέχιση 2. (µτφ.-κακόσ.) η συντήρηση αρ-
νητικής κατάστασης χωρίς αντιµετώπιση ή ανατροπή της: η ~ ενός 
προβλήµατος | µιας παρεξήγησης | τής βεντέτας | τού µίσους µεταξύ 
των δύο λαών. 

διακαής, -ής, -ές {διακα-ούς | -είς (ουδ. -ή)· διακαέστ-ερος, -ατός} 
(συνήθ. µτφ. για συναισθήµατα) αυτός που είναι ιδιαίτερα θερµός, 
ώστε να βιώνεται µε πολύ έντονο τρόπο: ~ πόθος | επιθυµία | πάθος 
ΣΥΝ. ακατανίκητος, έντονος, σφοδρός, φλογερός. — διακαώς επίρρ. 
[µτγν.], διακαίοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + -καής, πβ. παθ. αόρ. β' ε-κάην τού ρ. καίω]. 

∆ιακαινήσιµος (η) {∆ιακαινησίµου} ΕΚΚΛΗΣ. η εβδοµάδα από την 
Κυριακή τού Πάσχα ώς την Κυριακή τού Θωµά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
δια- + καινός «νέος, καινούργιος», κατ' αναλογίαν προς το επίθ. 
νηστήσιµος. Η εβδοµάδα αυτή ονοµάστηκε έτσι, ίσως επειδή 
θεωρήθηκε η πρώτη εβδοµάδα τού εκκλησιαστικού έτους ή επειδή 
ήταν η πρώτη εβδοµάδα µετά το βάπτισµα των κατηχουµένων (το 
Μεγάλο Σάββατο)]. 

διακανονίζω ρ. µετβ. [1887] {διακανόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} ρυθµίζω τις εκκρεµότητες (υπόθεσης, ζητήµατος κ.λπ.), δίνω λύ-
ση: ~ τους λογαριασµούς | τις διαφορές | την υπόθεση | τις λεπτοµέ-
ρειες ΣΥΝ. τακτοποιώ, διευθετώ, κανονίζω. 

διακανονισµός (ο) [1844] η ρύθµιση των εκκρεµοτήτων (µιας υπό-
θεσης), η διευθέτηση: ο ~ ενός λογαριασµού | των διαφορών δύο 
πλευρών ΣΥΝ. τακτοποίηση. 

διακατέχω ρ. µετβ. [µτγν.] {διακατείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται 
κ. ως αόρ.)} 1. (συνήθ. για συναισθήµατα) κυριεύω την ψυχή (κάποι-
ου), δηµιουργώ συγκεκριµένη συναισθηµατική διάθεση (σε κάποιον): 
αγωνία διακατέχει όλο τον κόσµο λόγω τού πυρηνικού ατυχήµατος 2. 
(µεσοπαθ. διακατέχοµαι) (+από) αισθάνοµαι, κυριεύοµαι από (συ-
ναίσθηµα): διακατέχεται από βαθύ αίσθηµα ιστορικής ευθύνης µπρο-
στά στις προκλήσεις των καιρών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. 

διάκειµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {ενεστ. διάκ-ειµαι, -είσαι, -ειται, -εί- 

µεθα, -είσθε, -εινται, µτχ. διακείµενος, -η, -ο, δύσχρ. παρατ. διεκ-είµην, 
-εισο, -ειτο, -είµεθα, -είσθε, -ειντο} (λόγ.) (+επίρρ.) 1. βρίσκοµαι σε 
συγκεκριµένη ψυχική κατάσταση, αντιµετωπίζω µε ορισµένο τρόπο 
πρόσωπα, πράγµατα ή καταστάσεις: ~ ευνοϊκά | ευµενώς | δυσµενώς | 
εχθρικώς | φιλικά απέναντι σε κάποιον ΣΥΝ. είµαι διατεθειµένος 2. (η 
µτχ. διακείµενος, -η, -ο) αυτός που έχει συγκεκριµένη στάση | διάθεση 
απέναντι σε κάποιον/κάτι: είναι ευνοϊκά ~ απέναντι µας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

διακειµενικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΛ,-ΓΛΩΣΣ. η σχέση που υπάρ-
χει µεταξύ ενός κειµένου (λογοτεχνικού ή µη) προς άλλα συναφή κεί-
µενα (εξωκειµενική ~) ή ανάµεσα στα στοιχεία ενός και τού αυτού 
κειµένου (ενδοκειµενική ~)· στην πράξη, η διακειµενικότητα συνί-
σταται στις άµεσες ή έµµεσες επιδράσεις, στη µίµηση (συνειδητή ή 
υποσυνείδητη) προτύπων, στη σύγκλιση επιλογών από κοινές λογο-
τεχνικές ή άλλες πεποιθήσεις κ.ά. — διακειµενικός, -ή, -ό, διακειµε-
νικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intertextuality]. 

διακείµενο (το) {διακειµέν-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. κάθε κείµενο που συν-
δέεται µε άλλο µε σχέση άµεσης ή έµµεσης επίδρασης. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intertext]. 

διακεκαυµένη (η) (ενν. ζώνη) το τµήµα τής γήινης σφαίρας που πε-
ριλαµβάνεται ανάµεσα στους δύο τροπικούς κύκλους (τού Καρκίνου 
και τού Αιγόκερω) κατά µήκος τού Ισηµερινού και χαρακτηρίζεται 
από θερµές κλιµατολογικές συνθήκες καθ' όλη τη διάρκεια τού έτους. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. διακαίω. Η φρ. διακεκαυµένη ζώ-
νη απαντά στον Στράβωνα (2.1.1.)]. 

διακεκοµµένος, -η, -ο αυτός που δεν είναι συνεχής, που παρουσιάζει 
διακοπές: ~ γραµµή || ~ συνουσία (κατά την οποία ο άνδρας πριν από 
την εκσπερµάτιση αποσύρει το πέος του από τον γυναικείο κόλπο) 
ΣΥΝ. ασυνεχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. διακόπτω ως απόδ. τού γαλλ. 
interrompu]. 

διακεκριµένος, -η, -ο 1. (λόγ.) αυτός που διακρίνεται από το(ν) 
αντίστοιχο του, που ξεχωρίζει (από κάτι άλλο): δύο σαφώς - µεταξύ 
τους θέµατα 2. (µτφ.) αυτός που ξεχωρίζει για την προσφορά και το 
έργο του σε συγκεκριµένο τοµέα, που έχει αποκτήσει πολύ καλή φή-
µη και βρίσκεται σε περίοπτη θέση: ~ επιστήµονας | καλλιτέχνης | 
µέλος | προσωπικότητα | οµιλητής || µετάλλιο διακεκριµένων υπηρε-
σιών ΣΥΝ. διαπρεπής, ονοµαστός, διάσηµος. — διακεκριµένως επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. διακρίνω. Στη σηµ. 2 η λ. αποδί-
δει το γαλλ. distingué]. 

διακεκριµένος µε ένα ή δύο -µ-; Η γραφή µε δύο µ (διακεκριµµέ-
νος) είναι εσφαλµένη και οφείλεται στο ότι οι γράφοντες θεωρούν 
ότι το ρ. κρίνω ως έρρινο πρέπει να γράφεται στη µετοχή του µε 
δύο µ (οξύνω - οξυµµένος, αισχύνοµαι - κατησχυµµένος, αποξη-
ραίνω - απο)ε)ξηραµµένος)\ Το σωστό είναι δια-κεκριµένος (συγ-
κεκριµένος, εγ-κεκριµένος), διότι ο αόρ. και ο παρακ. τού αρχ. ρ. 
κρίνω σχηµατίζονταν από θέµα κρι- (ε-κρί-θην - κρι-θώ, κέ-κρι-µαι 
- κε-κρι-µένος) και όχι κριν-. 

διάκενο (το) {διακέν-ου | -ων} 1. το κενό διάστηµα µεταξύ δύο επι-
φανειών ή σηµείων κυρ. ΤΥΠΟΓΡ. το κενό διάστηµα ανάµεσα σε δύο 
στήλες: µεγάλο ~ || ποιητικό ~ (ο κενός χώρος που µεσολαβεί ανάµε-
σα στις στροφές ή τις ενότητες στίχων ποιήµατος που διακρίνονται 
µεταξύ τους τυπογραφικά) 2. ΜΟΥΣ. Ο κενός χώρος ανάµεσα σε δύο 
γραµµές τού πενταγράµµου, στον οποίο γράφονται νότες (συνήθ. 
εσφαλµ. ονοµάζεται «διάστηµα», βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. 
διάκενος < δια- + κενός]. 

διάκεντρος (η) ΜΑΘ. η ευθεία που ενώνει τα κέντρα δύο κύκλων ή 
δύο σφαιρών. 

διακήρυξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} 1. η επίσηµη δη-
µόσια εξαγγελία (θέσεων και αποφάσεων): ~ διαµαρτυρίας || προε-
κλογική | ιδρυτική | πολιτική | ιδεολογική ~ ΣΥΝ. ανακοίνωση, γνω-
στοποίηση, κοινοποίηση, προκήρυξη 2. (ειδικότ.) η επίσηµη καταγρα-
φή και κοινοποίηση θεµελιωδών αρχών: η ~ τής Ανεξαρτησίας | των 
∆ικαιωµάτων τού Ανθρώπου και τού Πολίτη || ~ των ιµπρεσιονιστών 
ΣΥΝ. µανιφέστο 3. διεθνής σύµβαση που γνωστοποιεί και επικυρώνει 
τη συµφωνία µεταξύ κρατών σε διάφορα θέµατα: ~ φιλίας και συ-
νεργασίας. 

διακηρύσσω κ. διακηρύττω ρ. µετβ. [µτγν.] {διακήρυ-ξα κ. λόγ. 
διεκήρυξα, -χθηκα, -γµένος} 1. (α) εξαγγέλλω επισήµως και δηµοσίως 
(θέση, απόφαση): διακήρυξε την πλήρη διαφωνία του µε την απόρρι-
ψη τού ειρηνευτικού σχεδίου (β) γνωστοποιώ ευρέως (απόφαση, εί-
δηση κ.λπ.): ~ την απόφαση µου | την αντίθεση µου | την πίστη µου 
ΣΥΝ. αναγγέλλω, ανακοινώνω, εξαγγέλλω 2. (ειδικότ.) καταγράφω και 
κοινοποιώ επισήµως (κάτι): διεκήρυξαν την ανεξαρτησία τους. — 
διακηρυκτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

διακινδυνεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {διακινδύνευσα} 1. θέτω σε κίνδυνο, 
εκθέτω σε κίνδυνο: ~ τη ζωή µου | τη θέση µου | τα πάντα ΣΥΝ. δια-
κυβεύω, ρισκάρω, ριψοκινδυνεύω 2. αποτολµώ δηµόσια τοποθέτηση 
σε συγκεκριµένο θέµα µε βάση στοιχεία που δεν είναι επαρκή ή 
ασφαλή, που δεν επιτρέπουν την απόλυτη βεβαιότητα: ~ σχόλιο | πρό-
βλεψη | εκτίµηση ΣΥΝ. ρισκάρω. — διακινδύνευση (η) [1834]. 

διακίνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µεταφορά (προ-
σώπων ή πραγµάτων προς τον τελικό τους προορισµό): η ~ 
επιβατών | εµπορευµάτων | βιβλίων | κεφαλαίων ΣΥΝ. µετακίνηση, 
κυκλοφορία 2. (µτφ.) η διάδοση, η κυκλοφορία πνευµατικών και 
πολιτισµικών 
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αγαθών από περιοχή σε περιοχή ή από άτοµο σε άτοµο· ΦΡ. διακίνηση ιδεών η 
διάδοση των ιδεών που αναπτύσσονται σε πνευµατικούς χώρους: ελεύθερη | 
απαγορευµένη ~ || το πανεπιστήµιο είναι κατεξοχήν χώρος διακίνησης ιδεών || 
µια χώρα δεν µπορεί να αναπτυχθεί πνευµατικά αν δεν υπάρξουν χώροι 
ελεύθερης ~ 3. η διανοµή (κυρ. κατά παράνοµο τρόπο), η διάθεση στην αγορά: 
η ~ ναρκωτικών στα σχολεία έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις || παράνοµη ~ 
όπλων. διακινώ ρ. µετβ. {διακινείς... | διακίν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
µεταφέρω (πρόσωπα ή πράγµατα) προς τον τελικό προορισµό: ~ επιβάτες | 
εµπορεύµατα || «τα χρήµατα και οι λογαριασµοί διακινούνται µέσω ενός 
µυστικού δικτύου επιχειρήσεων» (εφηµ.) 2. θέτω στην κυκλοφορία, διανέµω: ~ 
έντυπα | ναρκωτικά 3. (µτφ.) (για σκέψεις, ιδέες, γνώσεις) διαδίδω: τα κόµµατα 
έχουν το συνταγµατικό δικαίωµα να διακινούν ισότιµα τις ιδέες και τις θέσεις 
τους. — διακινητής (ο), διακινήτρια (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διακινώ (-έω), µε διαφορετική σηµ. («θέτω σε κίνηση» - «επιφέρω 
σύγχυση» κ.ά.), < δια- + κινώ]. διακλαδίζοµαι  ρ. αµετβ. αποθ. [1858]   
{διακλαδίσ-τηκα, -µένος} 1. (για δέντρα) αποκτώ κλαδιά 2. (µτφ.) χωρίζοµαι σε 
δύο ή περισσότερες κατευθύνσεις ή επιµέρους τµήµατα: ο δρόµος | ο ποταµός | η 
σιδηροδροµική γραµµή διακλαδίζεται ΣΥΝ. διασπώµαι, χωρίζοµαι, σχίζοµαι. 
Επίσης διακλαδώνοµαι [1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ETYM. Απόδ. τού 
γερµ. verzweigen]. διακλαδικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στην εξάρτηση και 
τη σχέση διαφορετικών κλάδων µεταξύ τους: τέτοια σύνθετα θέµατα τής 
επιστήµης απαιτούν - θεώρηση || - σύνδεση | σχέση | προσέγγιση || ~ διάσκεψη | 
συνεργασία | έρευνα. — διακλαδικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interbranch], διακλάδωση (η) [1843] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο 
χωρισµός ενός συνόλου σε επιµέρους τµήµατα ή κατευθύνσεις: ~ δρόµου | πο-
ταµού | αρτηρίας ΣΥΝ. διαχωρισµός, διάσχιση 2. (συνεκδ.) τµήµα που προκύπτει 
από τη διάσπαση συνόλου· ένας κλάδος κατ' αντιδιαστολή προς τον αρχικό 
κορµό ΣΥΝ. παραβλάσταρο, παρακλάδι. διακλαδωτήρας (ο) εξάρτηµα σε 
σχήµα Τ, σταυρού ή γωνίας, που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων στα 
σηµεία διακλάδωσης. διακοινοβουλευτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δύο ή 
περισσότερες εθνικές κοινοβουλευτικές οµάδες: ~ συνεργασία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. interparlementaire]. διακοινοτικός, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που 
διεξάγεται µεταξύ κοινοτήτων: οι ~ συνοµιλίες στην Κύπρο 2. αυτός που γίνεται 
µεταξύ των χωρών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (παλαιότ. Ευρωπαϊκής Κοινότητας): 
~ προγράµµατα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. intercommunautaire]. διακοίνωση (η) 
[1848] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. επίσηµο διπλωµατικό έγγραφο που 
αποστέλλεται στην ανώτατη αρχή χώρας ή διπλωµατικού φορέα για τη 
γνωστοποίηση κρίσιµων θέσεων και αποφάσεων: ~ τής ελληνικής κυβέρνησης | 
διαµαρτυρίας 2. ΠΟΛΙΤ. ρηµατική διακοίνωση ρητά, δηλ. προφορικά αλλά 
επίσηµα, διατυπωµένη θέση µιας χώρας (δήλωση, εξήγηση, διαµαρτυρία κ.λπ.) 
σε µιαν άλλη διά τής διπλωµατικής οδού: «ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα 
προέβη σε - τής Ελλάδος για το θέµα των δηλώσεων τού υπουργού Εξωτερικών 
τής Τουρκίας» (εφηµ.) ΣΥΝ. διάβηµα. — διακοινώνω ρ. [ΕΤΥΜ. < διακοινώνω 
< δια- + -κοινωνώ < κοινός, απόδ. τού διεθνούς όρου note (πβ. κ. ρηµατική 
διακοίνωση < αγγλ. verbal note)]. διακοµίζω ρ. µετβ. [αρχ.]  {διακόµισ-α, -τηκα, 
-µένος}  µεταφέρω (ασθενή ή τραυµατία) σε χώρο νοσηλείας: οι τραυµατίες 
διακοµίστηκαν στο πλησιέστερο νοσοκοµείο. — διακοµιδή [αρχ.] κ. διακό-µιση 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. διακοµιστής (ο) 1. αυτός που διακοµίζει κάτι 2. 
(ειδικότ.) εταιρεία µέσω τής οποίας συνδέεται κανείς στο ∆ιαδίκτυο. [ΕΤΥΜ 
µτγν., αρχική σηµ. «ταχυδρόµος, αγγελιαφόρος», < αρχ. διακοµίζω (< δια- + 
κοµίζω). Ο ηλεκτρον. όρος αποτελεί απόδ. τού αγγλ. carrier]. διακοµµατικός, -
ή, -ό αυτός που γίνεται µε τη συµµετοχή όλων των πολιτικών κοµµάτων: ~ 
διάλογος | κοινοβουλευτική επιτροπή | έλεγχος | συµφωνία. — διακοµµατικά 
επίρρ. διακόνεµα (το) → διακονιά 
διακονεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {διακόνεψα} βγαίνω στη γύρα και ζητιανεύω µε 
παρακάλια ΣΥΝ. (λόγ.) επαιτώ, (λαϊκ.) ψωµοζητώ.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διακονώ. 
[ΕΤΥΜ. < διάκονος, βλ. κ. διακονιά]. διακόνηµα (το) [αρχ.] (διακονήµ-ατος | -
ατα, -άτων) ΕΚΚΛΗΣ. η υπεύθυνη εργασία που αναθέτει ο ηγούµενος τής µονής 
σε κάθε µοναχό τού µοναστηριού ΣΥΝ. διακονία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διακονώ. 
διακονητής (ο) ο µοναχός που εκτελεί διακόνηµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική 
σηµ. «ο διάκονος ηλικιωµένου µοναχού (γέροντα) σε µοναστήρι», < αρχ. 
διακονώ (βλ. λ. διάκονος)]. διακονιά (η) (λαϊκ.) 1. η ζητιανιά, η επαιτεία: έπεσε 
στη ~ 2. (συνεκδ.) η ελεηµοσύνη που δίνεται σε ζητιάνο. Επίσης διακόνεµα (το).   
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διακονώ. 
[ΕΤΥΜ. o συνιζηµένος τ. διακ-ονιά µε τη σηµ. «επαιτεία» είναι µεσν. και 
οφείλεται στη συνήθεια των µοναχών (που απεκαλείτο «διακονία») να γυρίζουν 
από σπίτι σε σπίτι ζητώντας χρήµατα και άλλες προσφορές για τα µοναστήρια 
τους]. διακονία (η) {διακονιών} 1. η υπηρεσία, η αφοσίωση σε συγκεκριµένη 
αποστολή: αφιέρωσε τη ζωή του στη ~ τού λαού του ΣΥΝ. υπηρέτηση 2. 
(συνεκδ.) ίδρυµα µε φιλανθρωπική δράση και αποστολή: Αποστολική ∆ιακονία 
τής Ελλάδος 3. ΕΚΚΛΗΣ. το λειτούργηµα και ο βαθµός τού διακόνου ΣΥΝ. 
διακόνηµα· ΦΡ. η εν Χριστώ διακονία (ή εν Χριστφ διακονίρ:) (i) το σύνολο 
των διακόνων (ii) το σύνολο των πι- 

στών που είναι αφιερωµένοι στην υπηρεσία τού Κυρίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διακονώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διάκονος]. 

διακονιαρης (ο) [µεσν.] {διακονιάρηδες κ. διακοναραίοι}, διακονιά ρα (η) 1. 
(λαϊκ.-συχνά µειωτ.) πρόσωπο που ζει ζητιανεύοντας, που παρασιτεί εις βάρος 
άλλων: τι κάθεσαι και τους παρακαλάς σαν ~ αντί να απαιτήσεις τα δικαιώµατα 
σου; ΣΥΝ. ζητιάνος, (λόγ.) επαίτης, ζήτουλας, ψωµοζήτης 2. (κατ' επέκτ.) 
πολύ φτωχός, πρόσωπο που στερείται ακόµη και τα προς το ζην ΣΥΝ. 
θεόφτωχος, αξιολύπητος. Επίσης διακονιάρισσα (η) {διακονιαρισσών}. — 
διακονιάρικος, -η, -ο, διακονιάρικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζητιάνος. 

διακονικός, -ή, -ό [αρχ.] ΕΚΚΛΗΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τον διάκονο ή που 
ανήκει σε αυτόν: ~ άµφια | εκπαίδευση 2. διακονικό (το) (α) το µέρος τού 
Αγίου Βήµατος όπου στέκεται ο διάκονος κατά τη Θεία Λειτουργία (β) το 
σκευοφυλάκιο που βρίσκεται στο Αγιο Βήµα (γ) (στον πληθ.) οι δεήσεις που 
εκφωνεί ο διάκονος. 

διακόνισσα (η) [µεσν.] {διακονισσών} 1. γυναίκα επιφορτισµένη µε τη 
φροντίδα τού ναού 2. η σύζυγος τού διακόνου. 

διάκονος (ο) {διακόν-ου | -ων, -ους} 1. ΕΚΚΛΗΣ. ιερωµένος τής Ορθόδοξης 
Χριστιανικής Εκκλησίας που κατέχει τον κατώτερο από τους τρεις βαθµούς 
τής ιεροσύνης (οι άλλοι δύο είναι ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος) ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) διάκος 2. (µτφ.) αυτός που έχει αφοσιωθεί σε ένα έργο, που υπηρετεί 
έναν σκοπό: ~ τής ειρήνης και τής αγάπης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < διακονώ (υποχωρητ.). Αν το δια- θεωρηθεί 
ά συνθ., τότε ίσως η λ. συνδ. µε το ρ. εγκονώ «υπηρετώ µε προθυµία», για το 
οποίο υποστηρίζεται ότι < εν + -κονώ < θ. κον-, που συνδ. µε λατ. conor 
«επιχειρώ, προσπαθώ». Οι παραδοσιακές απόψεις που συνδέουν ετυµολογικά 
τη λ. διάκονος µε το ουσ. κόνις «σκόνη» ή µε το ρ. διήκω «φθάνω» δεν 
στηρίζονται επαρκώς. Η λ. γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στους πρώτους 
χριστιανικούς αιώνες, αφού στην Κ.∆. προσδιορίζει τόσο τον εκκλησιαστικό 
βαθµό υπηρεσίας (πβ. Α' Τιµόθ. 3, 8-10, όπου καθορίζονται σαφώς τα 
προσόντα τους) όσο και γενικότερα κάθε πιστό (π.χ. Μάρκ. 10, 43: άλλ' ό'ς αν 
θέλη µέγας γενέσθαι έν ύµΐν εσται υµών διάκονος). Η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες, π.χ. αγγλ. deacon, γαλλ. diacre, γερµ. Diakonus κ.ά.]. 

διακονώ ρ. µετβ. {διακονείς... | διακόνησα} 1. προσφέρω υπηρεσίες, 
αφοσιώνοµαι (σε κάποιον/κάτι): ~ την υπόθεση τής ειρήνης | την επιστήµη ΣΥΝ. 
υπηρετώ 2. ΕΚΚΛΗΣ. έχω τον βαθµό τού διακόνου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διακονώ (-έω). Βλ. λ. διάκονος]. 

διακονώ - διακονεύω, διακονία - διακονιά. Τα ζεύγη αυτών των λέξεων 
διαφέρουν σηµασιολογικά: το διακονώ σηµαίνει «υπηρετώ, προσφέρω τις 
υπηρεσίες µου», ενώ το διακονεύω σηµαίνει «ζητιανεύω, επαιτώ». 
Αντίστοιχα διαφέρουν τα διακονία «υπηρεσία» και διακονιά «ζητιάνεµα, 
επαιτεία». Παρόµοια σηµασιολογική διαφορά υπάρχει και ανάµεσα στα 
διακόνηµα «υπηρεσία, καθήκον - απασχόληση κάθε µοναχού | µοναχής στα 
κοινόβια µοναστήρια» και διακόνεµα «ζητιάνεµα», καθώς, βεβαίως, και 
ανάµεσα στο διάκονος «υπηρέτης - εκκλησιαστικός βαθµός» και δια-
κονιάρης «ζητιάνος». Η διακονία µετέπεσε στη διακτονιάαπό τους 
µοναχούς τού Μεσαίωνα, που γύριζαν από σπίτι σε σπίτι ζητώντας βοήθεια 
(χρήµατα, τρόφιµα, υλικά) για τα µοναστήρια. 

→ ζητιάνος 

διακοπή (η) 1. προσωρινή ή οριστική αναστολή στη συνέχεια και την οµαλή 
διεξαγωγή ενέργειας ή δραστηριότητας που είχε ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται 
σε εξέλιξη: ~ τής κυκλοφορίας | των συγκοινωνιών | των εργασιών | τής 
κίνησης | των διαπραγµατεύσεων | των διπλωµατικών σχέσεων | τού ταξιδιού 2. 
το σύντοµο διάστηµα που παρεµβάλλεται στις διαδοχικές φάσεις µιας 
δραστηριότητας: ~ µίας ώρας για ξεκούραση || δουλεύει χωρίς - || κάνω µία ~ 
ΣΥΝ. παύση, διάλειµµα 3. (ειδικότ.) προσωρινή επιπλοκή στην οµαλή ροή τού 
ηλεκτρικού ρεύµατος ή γενικότ. στη λειτουργία µηχανηµάτων: πολύωρη | 
ολιγόλεπτη ~ τού δικτύου 4. (ειδικότ. σε συζητήσεις) παρεµβολή στην οµαλή 
ροή τής οµιλίας και παρενόχληση τού οµιλητή µε ερωτήσεις ή άσχετες µε το 
θέµα διαπίστωσες: µην απαντάτε στις διακοπές 5. διακοπές (οι) (α) οι ηµέρες 
κατά τις οποίες αναστέλλουν τις εργασίες τους δηµόσιες υπηρεσίες, 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα κ.λπ. για ξεκούραση, κυρ. µε τη συµπλήρωση 
συγκεκριµένου κύκλου δραστηριοτήτων ή µε αφορµή µεγάλη γιορτή: οι ~ των 
Χριστουγέννων | τού Πάσχα || χειµερινές | θερινές | καλοκαιρινές ~· ΦΡ. τµήµα 
(θερινών) διακοπών τής Βουλής τµήµα τής Βουλής µε περιορισµένο αριθµό 
βουλευτών που συνέρχεται κατά την περίοδο τού καλοκαιριού (β) το χρονικό 
διάστηµα το οποίο αξιοποιείται µε διαφόρους τρόπους από τους εργαζοµένους 
κατά την ετήσια άδεια τους: περνάω τις ~ µου || είµαι σε ~ || έχω | κάνω ~ 
ΣΥΝ. άδεια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διακόπτω]. 

διακόπτης (ο) [1851] {διακοπτών} 1. ειδική διάταξη που χρησιµοποιείται για τη 
διακοπή ή την αποκατάσταση τής ροής ενός κυκλώµατος: ανοίγω | κλείνω | 
ανεβάζω | κατεβάζω | πατάω τον ~ 2. (συνεκδ.) το εξάρτηµα στην εξωτερική 
επιφάνεια συσκευής ή µηχανής ή στην επιφάνεια τοίχου, το οποίο µε ένα 
πάτηµα του θέτει σε λειτουργία τη συσκευή, τη µηχανή (ή επιµέρους 
λειτουργία της), ανοιγοκλείνει το φως κ.λπ.: επάργυροι | πλαστικοί | µοντέρνοι 
| φτηνοί ~ || δεν πρέπει να αγγίζουµε τους - µε βρεγµένα χέρια. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. interrupteur]. 

διακόπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέκοψα, διακόπηκα (λόγ. διεκόπην, -ης, -η...), 
διακεκοµµένος} 1. τερµατίζω (οριστικά ή προσωρινά) ενέργειες ή 
δραστηριότητες που έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλι- 



διακορευτής 484 διακριτικός 
 

ξη: ~ ενα ταξίδι | τις συνοµιλίες | τις διαπραγµατεύσεις | την κυκλοφορία | τον 
αγώνα | µια σχέση | την ηλεκτροδότηση ΣΥΝ. αναστέλλω, παύω, σταµατώ 2. 
(ειδικότ. για συζητήσεις) παρεµβάλλοµαι σε συνοµιλία και διαταράσσω την 
οµαλή ροή τού λόγου τού οµιλητή: µην τον διακόπτεις, πριν ολοκληρώσει τη 
σκέψη του ΣΥΝ. κόβω, σταµατώ 3. (η µτχ. διακεκοµµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

διακορευτής (ο) 1. αυτός που διακορεύει (γυναίκα) · 2. (λαϊκ.) µικρή συσκευή 
γραφείου που ανοίγει τρύπες σε χαρτιά- διατρητική µηχανή ΣΥΝ. 
περφορατέρ. 
[ΕΤΥΜ. < διακορεύω (βλ.λ.). Στη σηµ. τής συσκευής η λ. αποδίδει το γαλλ. 
perforateur]. 

διακορεύω ρ. µετβ. {διακόρευσα} προκαλώ ρήξη τού παρθενικού υµένα (µέσω 
συνουσίας), κάνω µια γυναίκα να χάσει την παρθενιά της ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
ξεπαρθενεύω. — διακόρευση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + -κορεύω < 
κόρη]. 

διάκος (ο) ο διάκονος (βλ.λ., σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. διάκων (κατά το 
σχήµα δράκων - δράκος, γέρων - γέρος κ.τ.ό.), µεταπλασµ. τ. τού αρχ. διάκυνος 
κατά τα τριτόκλιτα σε -ων]. 

διακοσάρης (ο) {διακοσάρηδες},διακοσάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1, ΑΘΛ. 
δροµέας που τρέχει σε αγώνες διακοσίων» µέτρων 2. (ειδικότ. το θηλ.) (α) 
µηχανή διακοσίων κυβικών εκατοστών (β) βιντεοκασέτα διάρκειας διακοσίων 
λεπτών (γ) (λαϊκ.) χρηµατικό ποσό διακοσίων χιλιάδων δραχµών: παίρνει µια 
~ τον µήνα (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. < διακόσια + παραγ. επίθηµα -
άρης]. 

διακοσάρι (το) {δύσχρ. διακοσαρ-ιού | -ιών} 1. χαρτονόµισµα αξίας διακοσίων 
δραχµών ΣΥΝ. διακοσάρικο 2. αγώνας δρόµου διακοσίων µέτρων 3. (λαϊκ.) 
χρηµατικό ποσό διακοσίων χιλιάδων δραχµών: η επισκευή τού αυτοκινήτου τού 
κόστισε ένα ~ (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < διακόσια + παραγ. επίθηµα -
άρι (< -άριο, βλ.λ.)]. 

διακοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά διακοσαριά περίπου διακόσιοι, -ιες, 
-ια: ήταν - άνθρωποι (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < διακόσια + παραγ. 
επίθηµα -αριά]. 

διακοσάρικο (το) χαρτονόµισµα αξίας διακοσίων δραχµών ΣΥΝ. διακοσάρι (σηµ. 
ΐ) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < διακόσια + παραγ. επίθηµα -άρικο]. 

διακόσια (το) {άκλ.} εκατόν ενενήντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 200 (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). 

διακοσιαπλάσιος, -α, -ο διακόσιες φορές µεγαλύτερος ή περισσότερος. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < διακόσιοι + -πλάσιος (βλ.λ.)]. 

διακοσιετηριδα (η) [1881] 1. χρονικό διάστηµα 200 ετών 2. επέτειος για τη 
συµπλήρωση διακοσίων χρόνων από σηµαντικό γεγονός και (συνεκδ.) η 
γιορτή για την επέτειο αυτή. 

διακόσιοι, -ιες, -ια {διακοσίων} αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 
200 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δια- (< δις, κατά το τρια-κόσιοί) + -κόσιοι αντί -κάτιοι (< 
εκατόν, βλ.λ.), όπου το -ο- τού -κόσιοι οφείλεται στην επίδρ. των τριά-κοντα, -
κοστός κ.τ.ό.]. 

διακοσιοµέδιµνος (ο) [1889] {διακοσιοµεδίµν-ου |-ων,-ους} (συνήθ. στον 
πληθ.) ΙΣΤ. (στο τιµοκρατικό σύστηµα τής αρχαίας Αθήνας) κάθε πολίτης, 
µέλος τής τρίτης κοινωνικής τάξης, στην οποία ανήκαν όσοι είχαν εισόδηµα 
άνω των διακοσίων µεδίµνων αλλιώς ζευγίτης (βλ. κ. λ. πεντακοσιοµέδιµνος). 

διακοσιοστός, -ή, -ό [µτγν.] (επίσης γράφεται 200ός στην αραβική αρίθµηση, 
Σ' ή σ' στην ελληνική και CC στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό διακόσια (200) (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). 

διακόσµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διαδικασία 
στολισµού ενός χώρου, ο τρόπος διατάξεως των διαφόρων στοιχείων του για 
τη δηµιουργία ενός αισθητικά αρµονικού συνόλου: η ~ τής βιτρίνας | τού 
σπιτιού | τού δωµατίου ΣΥΝ. εξωραϊσµός, καλλωπισµός, στόλισµα 2. (συνεκδ.) 
το σύνολο των στοιχείων που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη τού 
αισθητικού αποτελέσµατος: πρόσεχε, µη χαλάσεις τη ~ ΣΥΝ. διάκοσµος. 

διακοσµητής (ο) [1844], διακοσµήτρια (η) [1894] {διακοσµητριών} πρόσωπο 
ασχολούµενο επαγγελµατικά µε τη διακόσµηση χώρων και κυρ. των 
εσωτερικών ΣΥΝ. ντεκορατέρ. 
[ΕΤΥΜ.Απόδ. τού γαλλ. décorateur, λ. που πλάστηκε από τον φιλόσοφο Π. 
Αρµένη-Βράιλα. Το θηλ. πρωτοαπαντά στον Α. Παπαδιαµάντη]. 

διακοσµητική (η) η τέχνη και η τεχνική τής διακόσµησης. 
διακοσµητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χρησιµοποιείται για τη διακόσµηση, 

που συντελεί στο αισθητικά επιθυµητό αποτέλεσµα: ~ φυτά | παραστάσεις | 
εικόνα | µοτίβο ΣΥΝ. εξωραϊστικός, καλλωπιστικός· ΦΡ. διακοσµητικές τέχνες 
οι τέχνες και οι επιµέρους ειδικότητες που ασχολούνται µε την αισθητική 
διαµόρφωση ενός χώρου όπως η αγγειοπλαστική, η υφαντουργία, η 
µεταλλοτεχνία, η επιπλοποιία 2. (µτφ.-συνήθ. για πρόσ.) αυτός που παίζει 
ρόλο µη ουσιαστικό και δευτερεύοντα, χωρίς καµία σηµαντική λειτουργία: 
στις συνελεύσεις είναι ~ στοιχείο || έχει ~ ρόλο. 

διάκοσµος (ο) [αρχ.] {διακόσµου | χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των στοιχείων που 
χρησιµοποιούνται για τη διακόσµηση ενός χώρου ΣΥΝ. στολίδια, ντεκόρ 2. το 
ύφος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαρτίζουν µια διακοσµητική 
σύνθεση: αποκριάτικος | εορταστικός | φαντασµαγορικός | εντυπωσιακός | 
χριστουγεννιάτικος | πένθιµος ~ 3. (στο θέατρο) σκηνικός διάκοσµος ο ειδικός 
τρόπος διάταξης τής σκηνής, ο φωτισµός και τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία 
που χρησιµοποιούνται σε θεατρική παράσταση για την πιστότερη απόδοση 
τού αναπαριστώµενου χώρου ΣΥΝ. σκηνογραφία. 

διακοσµώ ρ. µετβ. {διακοσµείς... | διακόσµ-ησα. -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ- 

νος} διατάσσω τα στοιχεία ενός χώρου ή µιας επιφάνειας κατάλληλα για την 
επίτευξη αισθητικώς αρµονικού αποτελέσµατος ΣΥΝ. καλλωπίζω, στολίζω. 
[ΕΤΥΜ. < appc· διακοσµώ (-έω) < δια- + κοσµώ]. 

διακρατικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µεταξύ κρατών: ~ συµφωνία | συνεργασία | 
διένεξη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. interstate]. 

διακρατώ ρ. µετβ. [µτγν.] {διακρατείς... | διακράτησα} διατηρώ (κάτι) για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στην κατοχή µου: «προτροπές να αγοράσουν, 
να πωλήσουν ή να διακρατήσουν µετοχές» (εφηµ.). — διακράτηση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. interstate]. 

διακριβώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {διακρίβω-σα, -θηκα, -µένος} πιστοποιώ τη 
γνησιότητα ή την πλαστότητα ύστερα από αυστηρώς λεπτοµερή έλεγχο ΣΥΝ. 
εξακριβώνω. — διακρίβωση (η) [µτγν.]. 

διακρίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέκρινα, διακρίθηκα, διακεκριµένος} 1. βρίσκω τις 
διαφορές, τα ιδιαίτερα στοιχεία που διαφοροποιούν τις σχέσεις µεταξύ 
προσώπων, πραγµάτων ή καταστάσεων, που ανήκουν στην ίδια κατηγορία: 
αυτό που διακρίνει τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα είναι η λογική || - το καλό 
από το κακό | το σωστό από το λάθος | τον απατεώνα από τον έντιµο ΣΥΝ. 
ξεχωρίζω, διαχωρίζω 2. (τριτο-πρόσ. διακρίνει, διακρίνουν) (για 
χαρακτηριστικές ιδιότητες) αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάποιου, του 
προσδίδει ένα ιδιαίτερο στοιχείο: τον διακρίνει το ήθος | η εργατικότητα | η 
φιλοτιµία | η πολιτική δεξιοτεχνία | η ευγένεια των τρόπων | το χιούµορ ΣΥΝ. 
χαρακτηρίζει, ξεχωρίζει, διέπει 3. αναγνωρίζω (κάποιον/κάτι) µε τις αισθήσεις 
ή µε τη λογική µου, σχηµατίζω την οπτική ή ακουστική του παράσταση στη 
σκέψη µου: ~ µια φιγούρα στο σκοτάδι | µια λάµψη στο βλέµµα της | τη φωνή 
τους || ήταν αδύνατο να τον ~ µέσα στο πλήθος- (µεσοπαθ. διακρίνοµαι) 4. 
γίνοµαι αντιληπτός από τις αισθήσεις των άλλων και ειδικότ. γίνοµαι ορατός: 
το πλοίο µόλις που διακρινόταν στον ορίζοντα || η ουλή έχει κλείσει και δεν 
διακρίνεται σχεδόν καθόλου ΣΥΝ. φαίνοµαι, παρατηρούµαι, επισηµαίνοµαι 5. 
(α) κερδίζω διάκριση: κατάφερε να διακριθεί στον διαγωνισµό, παίρνοντας την 
τρίτη θέση (β) υπερέχω των άλλων σε συγκεκριµένο τοµέα ή ως προς 
συγκεκριµένες ιδιότητες: ~ στις σπουδές | στον πόλεµο | στη δουλειά µου | ως 
ποιητής ΣΥΝ. ξεχωρίζω 6. έχω ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό µου: - για την 
ευθύτητα τού χαρακτήρα µου | για το ήθος µου | για τη φαντασία και την 
ειλικρίνεια µου || διακρίνεται για τον πρωτότυπο χαρακτήρα τού έργου του 
ΣΥΝ. χαρακτηρίζοµαι, διέποµαι, ξεχωρίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφέρω, µετοχή. 

διάκριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η διαφοροποίηση µεταξύ 
οµοειδών προσώπων, πραγµάτων ή καταστάσεων: ~ µεταξύ πτυχιούχων και µη 
|| ~ ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη || η ~ των εξουσιών (η άσκηση από 
διαφορετικά πρόσωπα ή φορείς των τριών εξουσιών, τής νοµοθετικής, τής 
εκτελεστικής και τής δικαστικής) ΣΥΝ. διαφορά, διαχωρισµός, διαστολή 2. η 
ικανότητα (κάποιου) να ξεχωρίζει τις λεπτές διαφορές, να κρίνει σωστά και 
ανάλογα µε την περίπτωση, αποφεύγοντας τις άστοχες γενικεύσεις και 
εξισώσεις: η σηµασιολογική ~ των συνωνύµων λέξεων είναι λεπτή διεργασία και 
απαιτεί ειδικές γνώσεις 3. διακρίσεις (οι) (α) η ευνοϊκή αντιµετώπιση και 
µεταχείριση (κάποιου) εις βάρος άλλων: κάνει - ανάµεσα στους µαθητές || 
ανάµεσα στους φίλους δεν γίνονται ~ ΣΥΝ. εύνοια (β) (ειδικότ.) η πολιτική 
προκαταλήψεων εις βάρος ορισµένων ανθρώπων ή κοινωνικών οµάδων που 
αποκλίνουν από την πλειοψηφία (ως προς το χρώµα τού δέρµατος, την 
καταγωγή, την κοινωνική θέση, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις κ.ά.): 
φυλετικές | κοινωνικές | θρησκευτικές | ταξικές ~|| οι ~ των ανθρώπων σε 
ανώτερους και κατώτερους είναι ανεπίτρεπτες σε µια δηµοκρατία ΣΥΝ. ρατσισµός 
4. ειδική τιµή που απονέµεται (σε κάποιον) ως αναγνώριση τής προσφοράς 
(του): τιµητική | υψηλή - || δέχθηκε πολλές ~ · 5. (στη γλώσσα των µοναχών) η 
διακριτικότητα, η διανοητική λεπτότητα και ταπεινοσύνη· η ενέργεια µε 
διακριτικό τρόπο, ώστε να µη θίγει κανείς αλλά και να µη δίνει την αίσθηση ότι 
ξεχωρίζει από τους άλλους: ο γέροντας Παΐσιος µπορούσε να συµβουλεύει και να 
αναπαύει τις ψυχές των προσκυνητών µε µεγάλη διάκριση. διακριτικός, -ή, -ό 1. 
αυτός που είναι ικανός να διακρίνει, να εισχωρεί σε βάθος για την ανεύρεση 
των διαφορών ή που αναφέρεται στην ικανότητα αυτή: ~ βλέµµα | σκέψη | 
λειτουργία ΣΥΝ. διεισδυτικός-ΦΡ. διακριτική ευχέρεια | εξουσία (i) η δυνατότητα 
που παρέχεται σε κάποιον να επιλέγει και να κρίνει ανάµεσα στις 
προσφερόµενες εναλλακτικές λύσεις: το θέµα αυτό ανήκει στη ~ τού προέδρου || 
είναι στη - τού υπουργού να επιλέγει ποια ηµεροµηνία εξυπηρετεί την κατάθεση 
τού νοµοσχεδίου (ii) NOM. διακριτική ευχέρεια έχει το διοικητικό όργανο, όταν 
οι κανόνες που διέπουν την αρµοδιότητα του δεν καθορίζουν εκ των προτέρων 
δεσµευτικά τη δράση του, αλλά του αναγνωρίζουν µικρότερη ή µεγαλύτερη 
ελευθερία κυρίως ως προς το περιεχόµενο τής διοικητικής πράξης ή τη 
σκοπιµότητα έκδοσης της ΑΝΤ. δέσµια αρµοδιότητα 2. αυτός που χαρακτηρίζει 
(κάποιον/κάτι), διακρίνοντας το(ν) από τα οµοειδή του: - γνώρισµα | 
χαρακτηριστικό | σήµα ΣΥΝ. δηλωτικός, χαρακτηριστικός 3. (ειδικότ.) 
διακριτικά (τα) τα χαρακτηριστικά σηµεία των διαφόρων βαθµών συνήθ. στη 
στρατιωτική ιεραρχία · 4. αυτός που δεν προκαλεί την ιδιαίτερη προσοχή ή τα 
σχόλια των άλλων, που δεν είναι φανταχτερός, προκλητικός ή εκκεντρικός: ~ 
ντύσιµο | βάψιµο | παρουσία | ζωή | φωτισµός · 5. αυτός που δεν προσβάλλει µε 
τη συµπεριφορά του ή µε τα λόγια του. — διακριτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < διακρίνω. Στη σηµ. τής ευγενικής και λεπτής συµπεριφοράς η 
λ. αποδίδει το γαλλ. discret, όπως συµβαίνει και µε το παράγ. διακριτικότητα 
(< γαλλ. discrétion)]. 



διακριτικότητα 485 διάλεκτος 
 

διακριτικότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η λεπτότητα τρόπων που χαρακτηρίζει 
µια συµπεριφορά η οποία δεν προκαλεί και δεν θίγει: από ~ δεν ρώτησε την 
ηλικία της || χειρίζοµαι µια υπόθεση µε ~ ΣΥΝ. τακτ, ευγένεια. 

διακριτός, -ή, -ό [1881] αυτός που µπορεί να τον διακρίνει κανείς, να γίνει 
εύκολα αντιληπτός, ευδιάκριτος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. distinct]. 

διακυβέρνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η άσκηση τής ανώτατης 
εξουσίας σε συγκεκριµένο τοµέα, ο τρόπος µε τον οποίο κυβερνάται, 
διευθύνεται (κάποιος/κάτι): η ~ τής χώρας | τού σκάφους || οικονοµική | 
καταπιεστική | νοικοκυρεµένη | κακή | συνετή ~ ΣΥΝ. διεύθυνση, διοίκηση. — 
διακυβερνώ ρ. [αρχ.] {-άς...}. 

διακυβερνητικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται σε δύο ή περισσότερες 
κυβερνήσεις χωρών: ~ συνάντηση κορυφής (σε επίπεδο λ.χ. πρωθυπουργών) | 
διάσκεψη 2. ∆ιακυβερνητική (η) (ενν. σύσκεψη) (στην Ε.Ε.) σύσκεψη σε 
επίπεδο κυβερνήσεων µε τη συµµετοχή πρωθυπουργών (ή εκπροσώπων τους). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. intergouvernemental]. 

διακύβευµα (το) {διακυβεύµ-ατος | -ατα, -άτων) αυτό που µπορεί να κερδίσει ή 
να χάσει κανείς σε ένα εγχείρηµα ή επιχείρηση· αυτό το οποίο επιδιώκει να 
πετύχει, να κερδίσει κ.λπ. κανείς σε ανταγωνισµό: «το βασικό ~ τής επόµενης 
εκλογικής µάχης θα είναι "ποιος" και "πώς" θα διαχειριστεί τη µετά-ΟΝΕ 
εποχή» (εφηµ.) || πολιτικό | οικονοµικό | κοινωνικό | πολιτιστικό ~ ΣΥΝ. (µτφ.) 
στοίχηµα. [ΕΤΥΜ. < διακυβεύω (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. enjeu]. 

διακυβεύω ρ. µετβ. {διακύβευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. θέτω (κάτι) σε 
κίνδυνο µπροστά στο αβέβαιο αποτέλεσµα γεγονότος ή εγχειρήµατος· τα 
παίζω όλα για όλα: ~ τα συµφέροντα µου | τη ζωή µου | την ειρήνη | τα πάντα 
ΣΥΝ. ρισκάρω, ριψοκινδυνεύω, διακινδυνεύω 2. (µεσοπαθ. διακυβεύοµαι) 
εκτίθεµαι σε κίνδυνο, απειλούµαι: διακυβεύεται η ασφάλεια και η σταθερότητα 
τής χώρας || διακυβεύονται σηµαντικά ποσά. — διακύβευση (η) [1852]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + κυβεύω «παίζω ζάρια - διακινδυνεύω» < κύβος «ζάρι»]. 

διακυµαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {διακυµάνθηκα} υφίσταµαι συνεχείς 
µεταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, παρουσιάζω κυµατοειδή κίνηση, 
αυξάνοµαι ή µειώνοµαι ΣΥΝ. αυξοµειώνοµαι, (µτφ.) κινούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

διακύµανση (η) [1880] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} (λόγ.) η συνεχής 
εναλλαγή στην εξέλιξη και τη διαµόρφωση µιας κατάστασης, οι 
αυξοµειωτικές µεταβολές: ~ τιµών | τού κόστους τής ζωής | τού σκορ | τού 
εδάφους || η - τής δηµοτικότητας τού πρόεδρου ΣΥΝ. ανεβοκατέβασµα, 
αυξοµείωση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. fluctuation]. 

διακωµωδώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διακωµωδείς... | διακωµώδ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} κάνω (κάποιον/κάτι) να φαίνεται γελοίο)ς), κοροϊδεύω: ~ την 
πολιτική ζωή | τη συµπεριφορά του ΣΥΝ. γελοιοποιώ, σατιρίζω, περιγελώ, 
εµπαίζω, εκθέτω, χλευάζω. — διακωµώδηση (η) [1861]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κοροϊδία, διαδραµατίζω. 

διαλαλητής (ο) [µεσν.] 1. (παλαιότ.) πρόσωπο που διαλαλεί µια είδηση, που 
κάνει (κάτι) ευρύτερα γνωστό ΣΥΝ. ντελάλης 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που 
δηµοσιοποιεί µυστικά και διασπείρει φήµες. 

διαλαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διαλαλείς... | διαλάλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
κάνω (µια είδηση, ένα γεγονός ή µυστικό) ευρύτερα γνωστό στην κοινή 
γνώµη µε έντονο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο: οι εφηµερίδες διαλαλούν 
το νέο οικονοµικό σκάνδαλο || άρχισε να διαλαλεί το ευχάριστο νέο σε όλο τον 
κόσµο ΣΥΝ. διατυµπανίζω, κοινολογώ, διακηρύσσω, δηµοσιοποιώ, (οικ.) κάνω 
βούκινο, βγάζω στη φόρα 2. (για εµπορεύµατα) διαφηµίζω µεγαλοφώνως: οι 
µικροπωλητές διαλαλούσαν την πραµάτεια τους. — διαλάληµα (το) [µεσν.] κ. 
δια-λαληµός (ο) [µεσν.] κ. διαλάληση [µτγν.] κ. διαλαλιά (η) [µτγν.]. 

διαλαµβάνω ρ. µετβ. {διέλαβα} (λόγ.) περιλαµβάνω, µιλώ εκτενώς, 
πραγµατεύοµαι: η συµφωνία | ανακοίνωση διαλαµβάνει τα εξής || περί τού 
θέµατος αυτού δεν διαλαµβάνει στο έργο του ο συγγραφέας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αποκτώ, αρπάζω - διαιρώ, διαχωρίζω», < δια- + 
λαµβάνω. Η σηµερινή σηµ. πρωτοαπαντά στον Πλάτωνα, δηλώνοντας τον 
συλλογισµό που βασίζεται σε διακεκριµένες σκέψεις και ταξινοµηµένα 
επιχειρήµατα]. 

διαλάµπω ρ. αµετβ. [αρχ.] {διέλαµψα, µτχ. διαλάµψας, -ασα, -αν)} (µτφ.) 
διακρίνοµαι, ξεχωρίζω: διέλαµψαν στις τέχνες και στα γράµµατα || άνδρες 
διαλάµψαντες στην παιδεία. 

διαλανθάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέλαθα} (λόγ.) στη ΦΡ. διαλανθάνει | διέλαθε την 
προσοχή µου διέφυγε την προσοχή µου: διαλανθάνει την προσοχή σας, όµως, 
και η κοινωνική διάσταση τού θέµατος || η στάση του δεν διέλαθε την προσοχή 
µου. 

διαλανθάνω την προσοχή. Τόσο στην αρχαία γλώσσα, απ' όπου προέρχεται 
η λέξη, όσο και στη λόγια παράδοση, η ορθή χρήση τού διαλανθάνω 
«ξεφεύγω, µένω απαρατήρητος» είναι µε αιτιατική (και όχι µε γενική): Το 
γεγονός αυτό διέλαθε την προσοχή των υπευθύνων (και όχι: διέλαθε τής 
προσοχής...). Το ίδιο συντάσσεται και το διαφεύγω: ∆εν πρέπει να διαφύγει 
την προσοχή µας ότι..., όχι: Να διαφύγει τής προσοχής µας... 

διάλεγµα (το) [µεσν.] {διαλέγµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) 1. η επιλογή από 
ένα σύνολο: το ~ των φρούτων | των λαχανικών 2. το ξεχώρισµα των 
επιθυµητών στοιχείων από τα άχρηστα: το ~ των γερών καρπών από τους 
χαλασµένους. 

διαλέγοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {διαλέχθηκα (λογιότ. διελέχθην, 

-ης, -η..., µτχ. διαλεχθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) (+µε) συζητώ λογικά (µε κάποιον), 
συµµετέχω σε συζήτηση: πρόκειται για αυταρχικούς ανθρώπους που ουδέποτε 
διαλέγονται· αποφασίζουν και διατάσσουν... ΣΥΝ. κουβεντιάζω, συνδιαλέγοµαι, 
συνοµιλώ, κάνω διάλογο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, ντιµπέιτ. διαλέγω ρ. µετβ. 
[αρχ.] {διάλε-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. κάνω µια επιλογή από ένα σύνολο 
δυνατών περιπτώσεων, ανάλογα προς τις προτιµήσεις µου: ~ τον δρόµο µου | 
τους φίλους µου | έναν τρόπο ζωής | ένα επάγγελµα || διάλεξε τη µέρα | την ώρα | 
την κατάλληλη στιγµή να έρθει! ΣΥΝ. επιλέγω, ξεχωρίζω, βρίσκω 2. ξεχωρίζω σε 
σύνολο τα χρήσιµα από τα άχρηστα: ~ καρπούς | τα καλά από τα σκάρτα ΣΥΝ. 
ξεδιαλέγω, ξεσκαρτάρω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκλέγω. διάλειµµα (το) {διαλείµµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. η σύντοµη διακοπή που παρεµβάλλεται στα διαδοχικά στάδια 
εξελίξεως συγκεκριµένης χρονικής περιόδου ή καταστάσεως: ένα ~ ειρήνης 
µεταξύ δύο πολέµων || καιρός βροχερός µε διαλείµµατα λιακάδας || ευχάριστο ~ || 
αρκετά δούλεψες, κάνε ένα ~ ΣΥΝ. παύση, διακοπή· ΦΡ. (α) κατά διαλείµµατα 
όχι συνεχόµενα, αλλά κατά µικρά χρονικά διαστήµατα: ο καιρός θα είναι ~ 
νεφελώδης (β) φωτεινό διάλειµµα (i) σύντοµο διάστηµα προσωρινής 
αποκατάστασης τής µνήµης ή τής λογικής διαύγειας σε πάσχοντες από αµνησία 
ή διανοητικές διαταραχές ΣΥΝ. έκλαµψη (ii) (γενικότ.) διάστηµα µε βελτίωση, 
µιας άσχηµης, δυσάρεστης κατάστασης 2. (στο σχολείο) το χρονικό διάστηµα 
που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο διδακτικές ώρες για την ανάπαυση διδασκο-
µένων και διδασκόντων: χτυπάει (το κουδούνι για) ~ ΣΥΝ. ανάπαυλα 3. (σε 
θεάµατα) το διάστηµα διακοπής τής δράσης, που χωρίζει στο µέσον µια 
παράσταση (θεάτρου), κινηµατογραφική προβολή, τηλεοπτικό πρόγραµµα για 
λειτουργικούς λόγους και για ξεκούραση των θεατών ΦΡ. (α) µουσικό 
διάλειµµα σύντοµη διακοπή προγράµµατος στη διάρκεια τής οποίας ακούγεται 
µουσική ή παρουσιάζονται µουσικά κοµµάτια (β) διαφηµιστικό διάλειµµα 
σύντοµη διακοπή στη ροή (συνήθ. τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράµµατος) 
για τη µετάδοση διαφηµίσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ αρχ. < διαλείπω]. 
διαλείπων, -ούσα, -ον [αρχ.] (για φυσικά ή ιατρικά φαινόµενα) αυτός που 
εµφανίζεται περιοδικά, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, που σταµατά και 
διαδοχικά επανέρχεται: διαλείπων σφυγµός || διαλείποντες πυρετοί || διαλείπουσα 
µανία | χωλότης || διαλείπον φως. διάλειψη (η) {-ης κ. -είψεως | -είψεις, -
είψεων} ΙΑΤΡ. (συνήθ. στον πληθ.) η προσωρινή διαταραχή τής κανονικής 
λειτουργίας οργάνου και ειδικότ. το διανοητικό κενό στην επεξεργασία των 
ερεθισµάτων που προσλαµβάνει ο εγκέφαλος λόγω παθολογικών ή 
ψυχολογικών αιτιών: παθαίνει συχνά ~ τής µνήµης και δεν θυµάται τίποτε || 
υποφέρει από ~ τής καρδιάς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάλειψις < διαλείπω]. διαλεκτική (η) {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΣ. 1. 
µέθοδος αναζήτησης τής αλήθειας µέσω µιας διαδικασίας συνεχών 
ερωταποκρίσεων, είτε γενικά µέσω τής συζήτησης είτε µέσω τού συστηµατικού 
διαλόγου ως µεθόδου ευρέσεως της 2. (στην εγελιανή και µαρξική φιλοσοφία) 
η ιδέα τής ενότητας των αντιθέτων στο ιστορικό γίγνεσθαι αλλά και στη σκέψη 
3. (γενικότ.-καταχρ.) η δυναµική αλληλεπίδραση µεταξύ των στοιχείων που 
συνθέτουν ένα σύνολο, µια κατάσταση: στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχει ~, 
καθένας επηρεάζεται από τον άλλον αλλά και τον επηρεάζει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ντιµπέιτ. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γερµ. Dialektik < αρχ. διαλεκτική (ενν. τέχνη) < δια-
λεκτικός < διαλέγοµαι]. διαλεκτικός1, -ή, -ό ΦΙΛΟΣ. 1. αυτός που αναφέρεται στη 
διαλεκτική ή έχει τα χαρακτηριστικά της: η ~ κίνηση τού κόσµου || ~ αλληλεπί-
δραση των ιδεών | σκέψη | διαδικασία | µέθοδος | κριτική 2. (ειδικότ.) 
διαλεκτικός υλισµός το µαρξικό σύστηµα σκέψης που συνδυάζει τον 
φιλοσοφικό υλισµό µε τη διαλεκτική µέθοδο τού Χέγκελ χωρίς το ιδεαλιστικό 
της υπόβαθρο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < διαλέγοµαι, o όρ. διαλεκτικός υλισµός αποτελεί µετάφρ. δάνειο 
από γερµ. dialektischer Materialismus]. διαλεκτικός2, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που 
σχετίζεται µε µια διάλεκτο (βλ.λ.): ~ στοιχεία | διαφορές | τύπος | σύνταξη | 
φαινόµενα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. dialectique < αρχ. διαλεκτικός]. 
διαλεκτολογία  (η) [1893] ΓΛΩΣΣ. κλάδος τής γλωσσολογίας που ασχολείται µε 
τη µελέτη των διαλέκτων, την περιγραφή τους σε όλα τα γλωσσικά επίπεδα 
(φωνολογικό, µορφολογικό, συντακτικό, σηµασιολογικό), τις σχέσεις µεταξύ 
τους και µε την κοινή, καθώς και τις συνθήκες γένεσης και εξέλιξης τους. — 
διαλεκτολόγος (ο/η) [1890], διαλεκτολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dialectologie]. διάλεκτος (η) {διαλέκτ-ου 
| -ων, -ους) ΓΛΩΣΣ. 1. (α) κάθε γεωγραφική διαφοροποίηση στη χρήση µιας 
γλώσσας (β) (ειδικότ.) γλωσσική ποικιλία οµιλητών συγκεκριµένης 
γεωγραφικής περιοχής που διαφέρει από την επίσηµη µορφή τής γλώσσας 
(νόρµα) σε στοιχεία φωνολογίας, γραµµατικής και λεξιλογίου: κρητική | αττική | 
δωρική ~ ΣΥΝ. γλώσσα, ιδίωµα, ντοπιολαλιά 2. (ειδικότ.) η γλώσσα και συνήθ. 
το ειδικό λεξιλόγιο που χαρακτηρίζει ορισµένη επαγγελµατική ή κοινωνική 
οµάδα, η οποία χρησιµοποιεί τον δικό της συνθηµατικό κώδικα για την 
επικοινωνία των µελών της: τεχνική | δηµοσιογραφική | ποδοσφαιρική ~. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαλέγοµαι. Η λ. διάλεκτος απαντά αρχικώς µε τη σηµ. 
«συνοµιλία, συζήτηση», αντιτιθέµενη προς το ουσ. ερις. o Αριστοτέλης έχει 
ακόµη κατά νου την ετυµολογική αρχή της, όταν τη χρησιµοποιεί µε τη σηµ. 
τού «κοινού λόγου, που εξυπηρετεί την επικοινωνία». Η σηµ. τού τοπικού 
ιδιώµατος ως ποικιλίας µιας κυρίαρχης γλώσσας πρωτοαπαντά στον Πολύβιο 
(2ος αι. π.Χ.). Η λ. πέρασε και 
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σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. dialect, γαλλ. dialecte, γερµ. Dialekt κ.ά.]. 

διάλεκτος - κοινόλεκτος - ιδιόλεκτος - κοινωνιόλεκτος - ιδίωµα 
- ντοπιολαλιά - κοινή - αργκό. Κάθε εθνική γλώσσα υπόκειται σε 
ευρεία διαφοροποίηση: ατοµική ή υφολογική (διαφορετικά χρησι 
µοποιεί τη γλώσσα κάθε οµιλητής µιας γλώσσας), κοινωνικ-ή (οι 
οµιλητές συχνά διαφοροποιούνται κατά ηλικιακές, κοινωνικές, 
επαγγελµατικές, ιδεολογικές κ.ά. οµάδες) και γεωγραφική (τα 
Ελληνικά τής Κρήτης, τής Θεσσαλίας, τού Πόντου, των ∆ωδεκα 
νήσων κ.λπ.). Με τον όρο διάλεκτος οι γλωσσολόγοι χαρακτηρί 
ζουν τη γεωγραφική διαφοροποίηση ευρύτερων περιοχών, ιδ. αυ 
τήν που εµφανίζει έντονες αποκλίσεις από την κοινή γλώσσα σε 
όλα τα επίπεδα (προφορά, γραµµατικοσυντακτική δοµή, λεξιλόγιο) 
και σε βαθµό που οι οµιλητές τής διαλέκτου να µην είναι εύκολα 
κατανοητοί από τους οµιλητές τής κοινής γλώσσας. Αρα ο όρος 
διάλεκτος είναι υπερκείµενη διάκριση. Αντίθετα, ο όρος ιδίωµα δη 
λώνει µικρότερη γλωσσική διαφοροποίηση, που δεν εµποδίζει την 
κατανόηση από τους οµιλητές τής κοινής. Μια διάλεκτος µπορεί 
να έχει περισσότερα από ένα ιδιώµατα. ∆ιάλεκτοι τής Αρχαίας 
Ελληνικής είναι η δωρική, η αχαϊκή, η ιωνική και η αττική. Στη 
νεότερη Ελληνική διακρίνονται οι εξής διάλεκτοι: τσακωνική, πο- 
ντι)α)κ·ή, καππαδοκική, κατωιταλική και (καταχρηστικώς) κυπρια 
κή και κρητική. Όλες οι λοιπές διαφοροποιήσεις αποτελούν τα 
ιδιώµατα. Αυτά, ανάλογα µε τις οµοιότητες και τις διαφορές τους, 
οµαδοποιούνται στα λεγόµενα βόρεια ιδιώµατα (Στερεά Ελλάδα 
εκτός Αττικής, Β. Εύβοια, Ήπειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, 
νησιά τού Β. Αιγαίου και Πόντος), που χαρακτηρίζονται από κω 
φώσεις (προφορά τού ο ως ου, τού ε ως | και σίγηση των ατόνων ι 
και ου: ου Νίκους, τού πιδί, σκλί, αλών', κβαλάου) και στα νότια 
ιδιώµατα (τα υπόλοιπα). Ως ιδιώµατα που διαφέρουν µεταξύ τους 
θεωρούνται τα δωδεκανησιακά, τα κυκλαδίτικα, τα επτανησιακά, 
τα πελοποννησιακά, τα βορειοελλαδικά, τα ηµιβόρεια (Σκύρου, 
Μυκόνου, Καστοριάς, Λευκάδας κ.ά.), τα δυτικά µικρασιατικά, τής 
Χίου, τής Ικαρίας, των Κυθήρων, τής Μάνης, καθώς και τής οµά 
δας Κύµης, Μεγάρων, Αίγινας και παλαιάς Αθήνας. (Ας σηµειωθεί 
ότι για τη δήλωση των γλωσσικών ιδιωµάτων πλάστηκε, τα νεότε 
ρα χρόνια και υπό το κλίµα τής απόδοσης των λόγιων όρων στη 
δηµοτική, και ο όρος ντοπιολαλιά). Αντίθετη προς τις διαλέκτους 
και τα ιδιώµατα είναι η κοινόλεκτος (ενν. γλώσσα) ή κοινολε- 
κτούµενη, δηλ. η κοινή γλώσσα που µιλιέται σε µια χώρα από 
όλους (συµπεριλαµβανοµένων, κατά κανόνα, και αυτών που µι 
λούν διαλεκτικά και ιδιωµατικά). Ως ιδιόλεκτος χαρακτηρίζεται 
από τους γλωσσολόγους, ο τρόπος (γνώση και πράξη) µε τον οποίο 
χρησιµοποιεί ο καθένας τη γλώσσα. Τέλος, ως κοινωνιόλεκτος χα 
ρακτηρίζεται η διαφοροποιηµένη χρήση τής γλώσσας κατά κοινω 
νικές οµάδες (οµιλία των νέων, των στρατιωτών, των φοιτητών, τής 
Αριστεράς, των πολιτικών νεολαιών κ.τ.ό.). Συχνά για τις κοινω- 
νιολέκτους χρησιµοποιείται ο όρος συνθηµατική γλώσσα ή αργκό. 

→ αργκό 

διαλεκτός, -ή, -ό → διαλεχτός 
διαλελυµενος, -η, -ο → διαλύω 
διάλεξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} 1. η οµιλία που γίνεται 

µπροστά σε ακροατήριο για τη διδασκαλία πανεπιστηµιακού µαθή-
µατος σε φοιτητές ή γενικότ. για την πραγµάτευση συγκεκριµένου 
θέµατος: δίνω δηµόσια ~ || σειρά διαλέξεων για τη µοντέρνα τέχνη || 
επιστηµονική ~ ΣΥΝ. οµιλία, λόγος, παράδοση (ειδικότ. για πανεπι-
στηµιακές διαλέξεις) 2. (ειρων.) λόγος µακροσκελής και µε σύνθετο 
περιεχόµενο, πολυλογία ή επιδεικτική φλυαρία: εντάξει, σε καταλά-
βαµε, άφησε τη ~! [ΕΤΎΜ. < αρχ. διάλεξις < διαλέγοµαι «συζητώ, 
κάνω διάλογο»]. 

διαλευκαίνω ρ. µετβ. [µτγν.] {διαλεύκαν-α, -θηκα) προσπαθώ να εξι-
χνιάσω σε όλη του την έκταση ένα ζήτηµα που εµφανίζει ασάφειες: 
~ το µυστήριο | µια σκοτεινή υπόθεση | το έγκληµα. 

διαλεύκανση (η) [1895] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} η εξι-
χνίαση (ζητήµατος), η άρση όλων των ασαφειών, των σκοτεινών ση-
µείων του, ώστε να είναι πλέον ξεκάθαρο, σαφές: η ~ ενός εγκλήµα-
τος | τής υπόθεσης. 

διαλεχτός, -ή, -ό [µεσν.] κ. διαλεκτός [µεσν.] 1. (για πράγµατα) αυτός 
που συγκεντρώνει την κοινή προτίµηση και ξεχωρίζει για την καλή 
του ποιότητα: ~ φρούτα | εµπορεύµατα | αποσπάσµατα ΣΥΝ. εκλεκτός, 
εξαιρετικός, ξεχωριστός 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει πολύ καλή 
φήµη, που ξεχωρίζει µεταξύ των οµοίων του: ~ συνάδελφος | καλ-
λιτέχνης | συµπατριώτης ΣΥΝ. ξεχωριστός, εξαιρετικός, διακεκριµέ-
νος, εκλεκτός. 

διαλλαγή (η) [αρχ.] (λόγ.) η τήρηση συµφιλιωτικής ή συµβιβαστικής 
στάσης απέναντι σε πρόσωπο ή κατάσταση: η ~ των εµπολέµων επι-
τεύχθηκε µε παρέµβαση τού Ο.Η.Ε. ΣΥΝ. συµφιλίωση, συνδιαλλαγή. 
— διαλλάσσοµαι ρ. [αρχ.]. 

διαλλακτικός, -ή, -ό αυτός που διέπεται από πνεύµα συµβιβασµού και 
συµφιλίωσης: ~ πολιτικός | στάση | διάθεση ΣΥΝ. συµβιβαστικός, 
συµφιλιωτικός, συναινετικός, ANT. αδιάλλακτος, ασυµβίβαστος, άκα-
µπτος. — διαλλακτικώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διαλλακτής < διαλλάσσω | -οµαι < δι)α)- + 
άλλάσσω]. 

διαλλακτικότητα (η) [1868] {χωρ. πληθ.) διάθεση συµφιλιώσεως και 
συµβιβασµού, ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις, οι συγκρούσεις, οι 
διαφωνίες: η Ελλάδα αντιµετώπισε το θέµα µε - και µε φανερή προ-
σπάθεια επίλυσης τού προβλήµατος ANT. αδιαλλαξία. 

διαλογή (η) η διαδικασία κατά την οποία ταξινοµούνται τα στοιχεία 

ενός συνόλου και ξεχωρίζονται ορισµένα από αυτά βάσει συγκεκρι-
µένων κριτηρίων: η ~ δελτίων τού ΠΡΟ-ΠΟ (δηλ. αυτών που κερδί-
ζουν) || ~ ψηφοδελτίων (ο διαχωρισµός των εγκύρων από τα άκυρα 
και η ταξινόµηση των εγκύρων) || η ~ φρούτων (των γερών από τα χα-
λασµένα) || προϊόντα πρώτης | δεύτερης διαλογής (δηλ. ποιότητας). 
— διαλογέας (ο/η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαλέγω]. 

διαλογίζοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διαλογίστηκα} ♦ 1. 
(αµετβ.) σκέφτοµαι: ~ ελεύθερα, απερίσπαστος από τις καθηµερινές 
ενασχολήσεις ΣΥΝ. στοχάζοµαι ♦ 2. (µετβ.) επεξεργάζοµαι µε τη σκέ-
ψη, αναλύω (κάτι) νοητικώς: συζητούσαν επί ώρες και διαλογίζονταν 
για την πραγµατική έννοια τής ελευθερίας ΣΥΝ συλλογίζοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

διαλογικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που φέρει τα τυπικά χαρακτηριστικά 
τού διαλόγου, που βασίζεται στην εναλλαγή απόψεων, επιχειρη-
µάτων κ.λπ. ανάµεσα στους συνοµιλητές: ~ συζήτηση | ποίηµα σε ~ 
µορφή. — διαλογικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., διαλογικότητα (η). 

διαλογισµός (ο) 1. (συχνότ. στον πληθ.) η νοητική διαδικασία για την 
παραγωγή κρίσεων (σχετικά µε σηµαντικό θέµα), καθώς και το 
προϊόν αυτής τής διαδικασίας: «Αφορισµοί και ∆ιαλογισµοί» (Κ. 
Τσάτσος) ΣΥΝ. στοχασµός 2. σκέψη εις βάθος γύρω από πνευµατικά 
συνήθ. θέµατα και ειδικότ. µέθοδος ορισµένων ανατολικών θρησκει-
ών για την ανάπτυξη ψυχοπνευµατικών ικανοτήτων. [ΕΤΎΜ. αρχ. < 
διαλογίζοµαι, αρχική σηµ. «εξισώνω λογαριασµούς -υπολογίζω 
αριθµητικά µεγέθη», < δια- + λογίζοµαι. Η σηµ. 2 είναι ήδη αρχ.]. 

διάλογος (ο) {διαλόγ-ου | -ων, -ους} 1. η συζήτηση ανάµεσα σε δύο ή 
περισσότερους ανθρώπους (για την επίλυση προβλήµατος, την α-
νταλλαγή πληροφοριών κ.λπ.(: οξύτατος ~ διεξήχθη στο αµφιθέατρο 
µεταξύ φοιτητών και καθηγητή || γόνιµος | εποικοδοµητικός | απρο-
κατάληπτος | ειλικρινής | σπινθηροβόλος ~ ΣΥΝ. συζήτηση, κουβέντα, 
στιχοµυθία, συνοµιλία· ΦΡ. (α) διάλογος µεταξύ κωφών για πλήρη α-
συνεννοησία, όταν οι συνοµιλητές εµµένουν στις θέσεις τους και αρ-
νούνται να ακούσουν τους άλλους (β) ανοίγω διάλογο (µε κάποιον) 
ξεκινώ συζητήσεις (µε κάποιον) για ένα θέµα 2. η ανταλλαγή ιδεών ή 
απόψεων σχετικά µε συγκεκριµένο θέµα για την επίτευξη συµφωνίας 
και τη γεφύρωση των αντιθέσεων: ο ~ κυβέρνησης και εργαζοµένων 
κατέληξε σε ναυάγιο || τα προβλήµατα επιλύονται µε - || διεξαγωγή 
γόνιµου - µεταξύ των παραγωγικών τάξεων για την οικονοµική πολι-
τική || ελληνοτουρκικός ~ || δηµόσιος ~ για την εθνική άµυνα ΣΥΝ. συ-
νοµιλίες, διαπραγµατεύσεις 3. κάθε συνοµιλία µεταξύ δύο ή περισ-
σότερων ανθρώπων: τον συνάντησα τυχαία στον δρόµο και είχαµε έ-
ναν σύντοµο ~ 4. (ειδικότ.) η συζήτηση ανάµεσα στα πρόσωπα ενός 
µυθιστορήµατος, ενός θεατρικού έργου κ.λπ. ως δραµατουργικό στοι-
χείο: γρήγοροι | αργοί | ζωηροί | έξυπνοι | πνευµατώδεις ~ τής ταινίας 
ΣΥΝ. στιχοµυθία, ερωταποκρίσεις 5. (συνεκδ.) φιλοσοφικό ή λογοτε-
χνικό έργο µε διαλογική ανάπτυξη τού θέµατος, όπου η έκθεση των α-
πόψεων τού συγγραφέα παρουσιάζεται ως πόρισµα συζητήσεως: οι -
τού Πλάτωνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντιµπέιτ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < διαλέγω | -οµαι «συζητώ». Η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες, π.χ. αγγλ. και γαλλ. dialogue, γερµ. Dialog κ.ά.]. 

διάλος (ο) → διάβολος 
διάλυµα (το) {διαλύµ-ατος | -ατα, -άτων} ΧΗΜ. οµογενές µείγµα που 

σχηµατίζεται µε την ανάµειξη δύο ή περισσοτέρων ουσιών και πα-
ρουσιάζει την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη του την 
έκταση: υγρό | στερεό | αέριο -· ΦΡ. (α) ακόρεστο διάλυµα βλ. λ. ακό-
ρεστος (β) κορεσµένο διάλυµα βλ. λ. κορεσµένος (γ) αλκαλικό διάλυ-
µα βλ. λ. αλκαλικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αρχική σηµ. «ερµηνεία, εξήγηση», < αρχ. διαλύω. Ο χη-
µικός όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. solution]. 

διάλυση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) 1. (γενικά) ο χωρι-
σµός ενός συνόλου σε επιµέρους κοµµάτια, η ανάλυση ενός όλου στα 
µέρη του: η ~ µιας µηχανής ΣΥΝ. αποσυναρµολόγηση, αποσύνδεση, 
ξεµοντάρισµα 2. (οικ.) η έντονη φθορά, εξάντληση (υλική, ψυχοπνευ-
µατική): βρίσκοµαι σε κατάσταση διάλυσης απ' την κούραση... 3. η 
διάσπαση τής συνοχής, αποδιοργάνωση, διασκόρπισµα: η ~ τού 
στρατεύµατος | τού κράτους | τής οικονοµίας | τού κόµµατος | τής 
συγκέντρωσης | µιας οικογένειας 4. η παύση τής λειτουργίας και η 
επίσηµη κατάργηση: ~ επιχείρησης µε απόφαση τού πρωτοδικείου || ~ 
τής Βουλής και προκήρυξη εκλογών ΦΡ. βαράω διάλυση βλ. λ. βαράω 
5. (για δεσµεύσεις, συµφωνίες) η µαταίωση ή ακύρωση: η ~ τού αρ-
ραβώνα | τής συµφωνίας 6. η ανάµειξη δύο ή περισσοτέρων ουσιών, 
ώστε να σχηµατιστεί διάλυµα: η ~ τού αλατιού στο νερό 7. (µτφ.) η 
κατάρριψη (άποψης, εντύπωσης κ.λπ. ως ανυπόστατης): ~ µιας υπο-
ψίας | αµφιβολίας | των φόβων κάποιου. 

δίαλυτήριο (το) {διαλυτηρί-ου | -ων} ειδικές εγκαταστάσεις για την 
αποσυναρµολόγηση µεγάλων κατασκευών: ~ πλοίων | αεροσκαφών. 
[ΕΤΥΜ. < διαλύω + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. στιλβω-τήριο]. 

διαλύτης (ο) {διαλυτών} ΧΗΜ. το σώµα που βρίσκεται σε µεγαλύτερη 
αναλογία σε ένα διάλυµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαλύω. o χηµικός όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
dissolvent]. 

διαλυτικός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να διαλύει µια ουσία: ~ υγρό | 
ουσία 2. (µτφ.) αυτός που επιφέρει διάλυση τού χώρου στον οποίο 
ανήκει: ~ πολιτική | στοιχείο 3. ΧΗΜ. διαλυτικό (το) οργανικός διαλύ-
της που χρησιµοποιείται για τη διάλυση διαφόρων ουσιών ή για την 
αραίωση χρωµάτων ή άλλων πυκνών διαλυµάτων: αραιώνω το διορ-
θωτικό µε ~ 4. ΓΛΩΣΣ. διαλυτικά (τα) οι δύο τελείες που τίθενται πάνω 
από τα φωνήεντα | και υ, για να δηλώσουν ότι δεν συµπροφέρο-νται 
µε το προηγούµενο φωνήεν: παϊδάκια, καταπραΰνω.  — διαλυ- 



διαλυτότητα 487 διαµερίζω 
 

τικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., διαλυτικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαλύτης < διαλύω. Το διαλυτικό (υγρό) είναι µετάφρ. 

δάνειο από γαλλ. solvant (liquide)]. διαλυτότητα (η) [1802] 1. (γενικά) 
η ιδιότητα ενός σώµατος να διαλύεται µέσα σε διαλύτη (βλ.λ.)· η 
δυνατότητα µιας ουσίας να διαλύεται σε κάποια άλλη (υγρή, στερεά ή 
αέρια) ΣΥΝ. ευδιαλυσία, ευ-τηξία 2. ΧΗΜ. η ποσότητα τού σώµατος 
που µπορεί να διαλυθεί σε 
ορισµένη ποσότητα διαλυτικού υγρού και σε ορισµένη θερµοκρασία. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. solubilité]. διαλυτός, -ή, -ό [αρχ.] 
αυτός που µπορεί να διαλυθεί µέσα σε άλλο 
σώµα: ουσίες ~ στο πετρέλαιο. διαλύω ρ. µετβ. [αρχ.] {διάλυσα κ. 
(λόγ.) διέλυσα, διαλύ-θηκα, -µένος κ. (λόγ.) διαλελυµένος} 1. χωρίζω 
ένα σύνολο στα επιµέρους κοµµάτια από τα οποία αποτελείται, 
αναλύω ένα όλον στα µέρη του: ~ µηχανή | παλιό πλοίο ΣΥΝ. 
αποσυναρµολογώ, αποσυνδέω, ξεµοντάρω 2. προκαλώ φθορά (υλική ή 
ψυχοπνευµατική): ~ παπούτσια | ρούχα | έπιπλα | το σπίτι || µε διέλυσε 
η γρίπη || τα νέα για τον χαµό τού παιδιού του τον διέλυσαν ΣΥΝ. 
ξεχαρβαλώνω (για υλική φθορά), ξηλώνω, κάνω κοµµάτια, συντρίβω 
(ψυχικά), προκαλώ κατάρρευση (συναισθηµατική) 3. διασπώ τη 
συνοχή, αποδιοργανώνω ή διασκορπίζω: ~ το στράτευµα | το κράτος | 
την οικονοµία | τον κρατικό µηχανισµό | µια παρέα | το κόµµα | µια 
οικογένεια | διαδήλωση | πορεία | συγκέντρωση || σήµερα, ένας στους 
τέσσερεις γάµους διαλύεται || διαλυµένη οικογένεια | διαλυµένο σπίτι 
(µε διαζευγµένους γονείς) ΣΥΝ. διασπώ, καταστρέφω 4. διακόπτω τη 
λειτουργία (καταστήµατος, οργανισµού, σωµατείου, επιχείρησης) και 
καταργώ επισήµως: µε απόφαση τού πρωτοδικείου διαλύεται η 
επιχείρηση | ο σύνδεσµος | το κατάστηµα || εντός δεκαηµέρου διαλύεται 
η Βουλή και προκηρύσσονται εκλογές ΣΥΝ. εκποιώ (για επιχειρήσεις), 
καταλύω· ΦΡ. ΤΟ διαλύουµε (i) χωρίζουµε, διακόπτουµε τις µεταξύ µας 
σχέσεις (ii) σταµατούµε το γλέντι ή διακόπτουµε µια συνάθροιση και 
αποχωρούµε: το διαλύσαµε γύρω στα µεσάνυχτα ΣΥΝ. φεύγω 5. (για 
δεσµεύσεις ή συµφωνίες) παίρνω πίσω τον λόγο µου, µαταιώνω ό,τι 
θα επακολουθήσει ή ακυρώνω όσα έχουν ήδη προηγηθεί: ~ αρραβώνα | 
γάµο | δεσµό | συµφωνία ΣΥΝ. καταργώ, ακυρώνω, λύνω, διακόπτω 6. 
αναµειγνύω δύο ή περισσότερες ουσίες µε σκοπό τη δηµιουργία 
διαλύµατος: ~ αλάτι σε νερό | µέλι σε ζεστό γάλα || το απορρυπαντικό 
διαλύει τους λεκέδες | τα λίπη 7. (µτφ. για απόψεις, εντυπώσεις ή 
συναισθήµατα) αναιρώ µια ήδη σχηµατισµένη εικόνα ή ιδέα, 
αποδεικνύοντας ότι είναι ανυπόστατη: ~ τις υποψίες | τις αµφιβολίες | 
τις αµφισβητήσεις | τους φόβους | τον θυµό | τους δισταγµούς | την 
παρεξήγηση | τον µύθο | το µυστήριο | τη σύγχυση | την υπόνοια | κάθε 
σκιά στις µεταξύ µας σχέσεις ΣΥΝ. εξαλείφω, εκµηδενίζω, 
εξουδετερώνω. Επίσης (λαϊκότ.) διαλώ {-ας...}. 
διαµαντέ επίθ. {άκλ.} (για κρύσταλλο) αυτός που έχει κατεργασµένες 
άκρες: ~ καθρέφτης | δίσκος. [ΕΤΥΜ. < διαµάντι + καταλ. επίθηµα -
έ (βλ.λ.)]. 

διαµαντένιος, -ια, -ιο [µεσν.] αυτός που αποτελείται ή είναι διακο-
σµηµένος µε διαµάντια: ~ δαχτυλίδι | περιδέραιο ΣΥΝ. αδαµάντινος, 
αδαµαντοκόλλητος. 

∆ιαµαντής (ο) → Αδαµάντιος 
διαµάντι (το) {διαµαντ-ιού | -ιών} 1. πολύτιµος λίθος, που εµφανίζε-

ται στη φύση µε διαφανή κρυσταλλική µορφή ως αλλοτροπική µορ-
φή τού άνθρακα 2. ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο µε διαµαντένιο αιχµηρό άκρο 
που χρησιµοποιείται στη χάραξη ή κοπή σκληρών επιφανειών για 
πρακτικούς ή διακοσµητικούς σκοπούς: οι διαρρήκτες έκοψαν µε ~ 
το τζάµι τού παραθύρου 3. (µτφ. για πράγµατα) οτιδήποτε έχει τη 
στιλπνότητα, την καθαρότητα και τη διαύγεια τού διαµαντιού: νερό | 
κρασί ~ 4. (µτφ. για ανθρώπους) αυτός που διακρίνεται για την ακε-
ραιότητα τού χαρακτήρα του: παιδί | γυναίκα - ΣΥΝ. ηθικός, ενάρε-
τος, αδιάφθορος, έντιµος 5. (µτφ.) αυτός που παρουσιάζει µια ιδιότη-
τα στον ύψιστο βαθµό: το ~ τής αρετής | τού πνεύµατος ΣΥΝ. κορυφή. 
Επίσης αδάµας {αδάµαντος} κ. αδάµαντας (ο). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
µεσν. διαµάντι(ν) < ιταλ. diamante < µτγν. λατ. diamas < αρχ. ά-
δάµας]. 

διαµαντικό (το) 1. κόσµηµα ποικιλµένο µε διαµάντι 2. διαµαντικά 
(τα) κοσµήµατα στολισµένα µε διαµάντια ή άλλους πολύτιµους λί-
θους. 

διαµαντόπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κατεργασµένο διαµάντι δα-
χτυλιδιού ή ακατέργαστο διαµάντι στο φυσικό του µέγεθος. 

διαµαντόσκονη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σκόνη από διαµάντι. 
διαµαρτία (η) {διαµαρτιών} ΙΑΤΡ. ανωµαλία στη διάπλαση µέρων ή 

οργάνων τού σώµατος, που εµφανίζεται κατά την ενδοµήτρια ζωή 
τού νεογνού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαµαρτάνω «αποτυγχάνω παταγωδώς» < δι)α)- + 
άµαρτάνω. Ο ιατρ. όρ. διαµαρτίες (διαπλάσεως) αποτελεί απόδ. τού 
αγγλ. malformations]. 

διαµαρτύρηση (η) [1856] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. (για 
γραµµάτια, συναλλαγµατικές κ.λπ.) η σύνταξη συµβολαιογραφικής 
πράξης, που γνωστοποιεί τη λήξη τής προθεσµίας εξόφλησης τους. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαµαρτύροµαι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
protestation]. 

διαµαρτυρία (η) {διαµαρτυριών} 1. προφορική ή γραπτή έκφραση 
ένστασης, αποδοκιµασίας ή διαφωνίας ως αντίθεση σε ενέργεια (την 
οποία κάποιος δεν έχει τη δύναµη να προλάβει ή να αποφύγει): ψή-
φισµα | φωνή | υπόµνηµα | συγκέντρωση | κίνηµα διαµαρτυρίας || 
θύελλα διαµαρτυριών 2. η αντίρρηση, η γκρίνια: δέχεται πάντα ό,τι 
του πεις χωρίς καµία ~ ΣΥΝ. δυσανασχέτηση, µεµψιµοιρία, µουρµού-
ρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαµαρτύροµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαµαρτυρώ (-έω) 
< δια- + µαρτυρώ]. 

διαµαρτυρικό (το) [1833] συµβολαιογραφικό έγγραφο που κοινοποιεί 
στους αποδέκτες του τη µη αποδοχή ή τη µη εµπρόθεσµη εξόφληση 
συναλλαγµατικής ή γραµµατίου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
protêt]. 

διαµαρτύροµαι ρ. αµετβ. αποθ. (διαµαρτυρή-θηκα, -µένος} 1. εκ-
φράζω προφορικά ή γραπτά τις αντιρρήσεις, ενστάσεις ή τη διαφω-
νία µου για λόγια ή ενέργειες: ~ για την παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων/ για τα νέα οικονοµικά µέτρα ΣΥΝ. ενίσταµαι, παραπο-
νούµαι 2. (καθηµ.) αντιδρώ µε γκρίνια, εκφράζω δυσαρέσκεια: τώρα 
που του έπεσε όλη η δουλειά µαζεµένη, διαµαρτύρεται ΣΥΝ. εξανί-
σταµαι, εξεγείροµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + µαρτυροµαι < µάρτυς. Η λ. σήµαινε αρχικώς 
«επικαλούµαι θεούς και ανθρώπους ως µάρτυρες», ενώ στην Κ.∆. 
απαντά κυρίως η σηµ. «δίνω εκτεταµένη µαρτυρία, δηµόσια διακή-
ρυξη» (πβ. Πράξ. 20,21: διαµαρτυρόµενος Ίουδαίοις τε και "Ελλησιν 
την εις Θεόν µετάνοιαν και πίστιν εις τον κύριον ηµών Ίησοΰν)]. 

διαµαρτύροµαι - διαµαρτυρώ, διαµαρτυρία - διαµαρτύρηση. Προ-
κειµένου για οικονοµικές συναλλαγές (γραµµάτια, συναλλαγµατι-
κές) χρησιµοποιούµε το ρ. διαµαρτυρώ και το παράγωγο ουσ. δια-
µαρτύρηση (Η τράπεζα του διαµαρτύρησε τρία γραµµάτια - ∆ια-
µαρτυρούνται | διαµαρτυρήθηκαν πολλά γραµµάτια αυτή την εποχή 
- Η διαµαρτύρηση τόσων συναλλαγµατικών από την τράπεζα τον 
καθιστά αφερέγγυο). Αντιθέτως, το διαµαρτύροµαι και το ουσ. 
διαµαρτυρία χρησιµοποιούνται µε τη γενικότερη σηµ. «υποβάλλω 
ένσταση, αντιτίθεµαι, δηλώνω την αντίθεση µου» - «αντίθεση, δή-
λωση τής αντίθεσης». Ας σηµειωθεί ότι στην Αρχαία το διαµαρ-
τύροµαι σήµαινε αρχικά «επικαλούµαι τη µαρτυρία», το διαµαρ-
τυρία την «εξώδικο διαµαρτυρία», ή «εξώδικο έγγραφο», το δε δια-
µαρτυρώ «την υποβολή εξωδίκου» (διαµαρτυρίας). Η λ. διαµαρτύ-
ρηση είναι νεότερη και, προτού προσλάβει τη σηµερινή οικονοµική 
σηµασία, σήµανε επίσης την έντονη και έγγραφη δήλωση αµ-
φισβητήσεως τής ορθότητας ορισµένων εκκλησιαστικών αποφά-
σεων περίφηµη είναι η διαµαρτύρηση (= διαµαρτυρία) των Λου-
θηρανών (1529) κατά των αποφάσεων τού Πάπα, η οποία κατέληξε 
στο θρησκευτικό δόγµα των διαµαρτυροµένων (ή προτεσταντών) 
και τής ∆ιαµαρτυρόµενης Εκκλησίας. Οι διαµαρτυρόµενοι, µάλι-
στα, απεκλήθησαν και διαµαρτυρηταί (Κ. Ασώπιος), χαρακτηρι-
σµός που τελικά δεν επικράτησε. 

διαµαρτυρόµενος, -η (λόγ. -ένη), -ο {διαµαρτυροµέν-ου (θηλ. -ης) | -
ων, -ους} 1. αυτός που σχετίζεται µε τους προτεστάντες και το δόγµα 
τους: ~ Εκκλησία 2. διαµαρτυρόµενος (ο), διαµαρτυρόµενη (η) 
οπαδός τού δόγµατος τού προτεσταντισµού, προτεστάντης | προτε-
στάντισσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαµαρτύροµαι. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. διαµαρτύροµαι, απόδ. τού ξέν. προτε-
στάντης (βλ.λ)]. 

διαµαρτυρώ ρ. µετβ. {διαµαρτυρείς... | διαµαρτύρ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. ΟΙΚΟΝ. (για συναλλαγµατικές ή γραµµάτια) θέτω σε 
λειτουργία διαδικασία διαµαρτυρήσεως (βλ.λ.) για τη µη αποδοχή ή 
τη µη έγκαιρη εξόφληση τους 2. ΝΟΜ. διαµαρτυρηµένο γραµµάτιο | 
διαµαρτυρόµενη συναλλαγµατική γραµµάτιο | συναλλαγµατική που 
δεν έχουν εξοφληθεί µέσα στις νόµιµες προθεσµίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δια-
µαρτύροµαι. 
[ΕΤΥΜ· < αρχ. διαµαρτυρώ (-έω), αρχική σηµ. «προβαίνω σε νοµικές 
ενέργειες, προκειµένου να µη φθάσει µια υπόθεση στο δικαστήριο», 
< δια- + µαρτυρώ < µάρτυς. Η οικον. σηµ. αποδίδει το γαλλ. protester]. 

διαµάχη (η) [αρχ.] {διαµαχών} 1. έντονη αντιπαράθεση αντιτιθέµε-
νων οµάδων ή των ιδεών που αντιπροσωπεύονται από αυτές: ~ εργα-
τών και εργοδοσίας || η συγκεκριµένη ερµηνευτική προσέγγιση τού 
κειµένου θα αποτελέσει αντικείµενο οξείας επιστηµονικής ~ ΣΥΝ. 
διαπάλη, ανταγωνισµός 2. αντιπαράθεση που καταλήγει σε µικρότε-
ρης ή µεγαλύτερης έκτασης διένεξη και προστριβή: οικογενειακές | 
πολιτικές | θρησκευτικές | κοµµατικές | δικαστικές - ΣΥΝ. έριδα, φι-
λονικία, σύγκρουση, τσακωµός, καβγάς. — διαµάχοµαι ρ. [αρχ.]. 

διαµείβοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (κυρ. στον λόγ. αόρ. διηµείφθην, -ης, -η..., 
µτχ. διαµειφθείς, -είσα, -έν} 1. ανταλλάσσοµαι: κανείς δεν γνωρίζει 
τι ακριβώς διηµείφθη µεταξύ τους 2. διαµειφθέντα (τα) οι συζητή-
σεις που έγιναν, τα λόγια που ειπώθηκαν, που ανταλλάχθηκαν σε συ-
ζήτηση: τα ~ µεταξύ των δύο πλευρών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ανταλλάσσω», < δι)α)- + αµείβοµαι]. 

διαµελίζω ρ. µετβ. {διαµέλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κόβω σε κοµµάτια: 
διαµελισµένα πτώµατα ΣΥΝ. τεµαχίζω, κοµµατιάζω 2. (µτφ.) κατα-
κερµατίζω ένα όλον, λ.χ. ένα κράτος. — διαµελιστής (ο) [I860]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + µελίζω < µέλος]. 

διαµελισµός (ο) [µτγν.] 1. η κοπή, ο τεµαχισµός σε µικρότερα κοµ-
µάτια: ο ~ ενός σώµατος 2. (µτφ.) η αποσύνθεση, η (βίαιη) διάσπαση 
σε κοµµάτια: ο ~ τής Γιουγκοσλαβίας. Επίσης διαµέλιση (η) [1812]. 

διαµελιστικός, -ή, -ό [1866] αυτός που προκαλεί ή χαρακτηρίζεται 
από ενέργειες κατακερµατισµού ενός συνόλου: - σχέδια | πολιτική. 

διαµένω ρ. αµετβ. [αρχ.] {διέµεινα} µένω για µικρότερης ή µεγαλύ-
τερης διάρκειας χρονικό διάστηµα σε συγκεκριµένο µέρος, έχω το 
σπίτι µου (κάπου): διαµένουν µόνιµα στην Αθήνα || πολυµελής οικο-
γένεια διαµένει σε τρώγλη 25 τετραγωνικών ΣΥΝ. κάθοµαι, κατοικώ, 
ζω, µένω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 

διαµερίζω ρ. µετβ. {διαµέρι-σα, -τηκα | -θηκα, -µένος} (λόγ.) χωρίζω 
και µοιράζω σε µερίδια ΣΥΝ. διαµοιράζω, διανέµω' ΦΡ. (µτφ.) διεµε-
ρίσαντο τα ιµάτια αυτού (διεµερίσαντο τά ιµάτια αυτού, Κ.∆. Ματθ. 
27,35) για περιπτώσεις ανθρώπων που εκµεταλλευόµενοι την αδυνα-
µία ή τον θάνατο κάποιου σπεύδουν να µοιραστούν τα υπάρχοντα 
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του. — διαµερισµός (ο) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοιράζω, διαµέρισµα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δια- + µερίζω < µέρος. Η φρ. «διεµερίσαντο τα ιµάτια αύτοϋ» προέρχεται 
από την Κ.∆. και περιγράφει την πράξη που έκαναν οι Ρωµαίοι στρατιώτες, οι 
οποίοι έβαλαν κλήρο για να µοιραστούν τα ενδύµατα τού Ιησού, ενώ εκείνος 
ήταν πάνω στον σταυρό (πβ. Ματθ. 27, 35: σταυρώσαντες δέ αυτόν 
διεµερίσαντο τά ιµάτια αύτοϋ βαλόντες κλήρον)]. διαµέρισµα (το) [1871] 
{διαµερίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το αυτόνοµο τµήµα πολυκατοικίας που 
αποτελείται από επιµέρους δωµάτια και χρησιµοποιείται ως κατοικία ή 
εργασιακός χώρος: ιδιόκτητο/ πολυτελές | διαµπερές | ευάερο | ευρύχωρο | άνετο 
~ 2. τµήµα µιας γεωγραφικής περιοχής (χώρας, επαρχίας, πόλης, κωµόπολης 
κλπ.), συ-νήθ. µε διοικητική αυτοτέλεια: ψηφίζω για συµβούλους στο Ε' - Αθη-
νών || γεωγραφικό ~. — (µεγεθ.) διαµερισµατάρα (η) (σηµ. 1), (υποκ.) 
διαµερισµατάκι (το) (σηµ. ΐ(, διαµερισµατικός, -ή, -ό (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < 
διαµερίζω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. appartement]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. διαµέρισµα είναι νεότερη και εµφανίζεται στον Αγγελο 
Βλάχο (1871). Η λ. διαµέρισµα (από το διαµερίζω) είναι µετα-φραστικό 
δάνειο τού γαλλ. appartment (από όπου και το αγγλ. apartment µε ένα -ρ-) 
που προέρχεται από µεσν. λατ. appartimen-tum, παράγωγο τού p. appartire 
«διαιρώ, διαµερίζω». 

διαµεσολαβητής ιοί. διαµεσολαβήτρια (η) {διαµεσολαβητριών} 1. πρόσωπο 
που διαµεσολαβεί, που βοηθά στη συνεννόηση ή την επίτευξη συµφωνίας 
µεταξύ διαφορετικών (συνήθ. αντίπαλων) µερών: ο ειδικός ~ τού Ο.Η.Ε. για 
το Κυπριακό 2. πρόσωπο που ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
παραλαµβάνει τις καταγγελίες όλων των πολιτών τής Ε.Ε. για οποιαδήποτε 
περίπτωση κακής διοίκησης στο πλαίσιο τής δράσης των κοινοτικών οργάνων 
ή οργανισµών διεξάγει έρευνες και, αν οι καταγγελίες είναι βάσιµες, 
διαβιβάζει εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο ή προς το οικείο όργανο · 3. 
ερµηνευτής ενός κειµένου (λογοτεχνικού, θεατρικού κ.ά.), ο φιλόλογος, 
κριτικός τής λογοτεχνίας ή τού θεάτρου κ.ά. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. (inter)mediator]. 

διαµεσολαβώ ρ. αµετβ. {διαµεσολαβείς... | διαµεσολάβ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) 1. µεσολαβώ, βοηθώ στη συνεννόηση ή την επίτευξη συµφωνίας 
µεταξύ διαφορετικών µερών 2. (ειδικότ.) παρεµβάλλοµαι ανάµεσα στον 
συγγραφέα και τον αναγνώστη για να βοηθήσω τον δεύτερο στην ερµηνεία 
και την κατανόηση ενός κειµένου (λογοτεχνικού, θεατρικού κ.λπ.): ο 
θεατρικός κριτικός διαµεσολαβεί στο θεατρικό κείµενο για να διευκολύνει την 
πρόσληψη του. — διαµεσολάβηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεσολαβώ. 

διάµεσος, -ος/-η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που βρίσκεται στο µεταξύ διάστηµα 
(τοπικώς, χρονικώς ή εννοιολογικώς): ~ διάστηµα | κενό | απόσταση | στρώµα | 
έννοια ΣΥΝ. ενδιάµεσος ANT. ακραίος, ύστατος 2. ΓΕΩΜ. διάµεσος (η) 
{διαµέσ-ου | -ων, -ους} (α) (~ τριγώνου) το ευθύγραµµο τµήµα που συνδέει 
την κορυφή τριγώνου µε το µέσο τής απέναντι πλευράς (β) (~ τραπεζίου) το 
ευθύγραµµο τµήµα που συνδέει τα µέσα των µη παράλληλων πλευρών 3. 
διάµεσο (το) {διαµέσ-ου | -ων} (α) το ιντερµέτζο (βλ.λ.) (β) το µέντιουµ 
(βλ.λ.). 

διά µέσου πρόθ. [αρχ.] (+γεν.) δηλώνει: 1.τη διέλευση από τόπο: πήγε στο 
χωριό του ~ Τριπόλεως 2. τον τρόπο: ~ τής διπλωµατικής οδού. 

διαµετακοµίζω ρ. µετβ. {διαµετακόµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα) -µένος} µεταφέρω 
(εµπορεύµατα) µέσω τρίτης χώρας, που συνιστά συγκοι-.   νωνιακό κόµβο. — 
διαµετακόµιση (η) [1833]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. transiter]. 

διαµετακοµιστικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διαµετακόµιση 
2. διαµετακοµιστικό εµπόριο η εισαγωγή εµπορευµάτων σε αποθήκες 
τελωνίου µε: σκοπό τη µελλοντική διοχέτευση τους σε επιµέρους αγορές 
ΣΥΝ. τράνζιτ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού διεθνούς όρου transit < λατ. transitus, p. transire «περνώ, 
διασχίζω»]. 

διαµέτρηµα (το) [1886] {διαµετρήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το µήκος τής 
διαµέτρου (συνήθ. κάννης όπλου) 2. (µτφ. για πρόσ.) η αξία, το κύρος: 
επιστήµονας µεγάλου ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβέλεια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. calibre]. 

διαµετρικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη διάµετρο. 
διαµετρικώς επίρρ. στη ΦΡ. διαµετρικών αντίθετος εντελώς αντίθετος, στο 

άλλο άκρο: το καλό και το κακό είναι διαµετρικώς αντίθετες έννοιες. Επίσης 
διαµετρικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάµετρος. [ΕΤΥΜ. Η φρ. διαµετρικώς αντίθετοι 
αποδίδει τη γαλλ. diamétralement opposés]. 

διάµετρος (η) [αρχ.] {διαµέτρ-ου | -ων, -ους) ΓΕΩΜ. το ευθύγραµµο τµήµα 
που διέρχεται από το κέντρο κύκλου, συνδέοντας δύο σηµεία τής περιφέρειας 
του- ΦΡ. εκ διαµέτρου αντίθετος (εκ διαµέτρου αντικείµενος, παπυρικό 
απόσπ.) εντελώς αντίθετος, ευρισκόµενος στο άλλο άκρο: οι οµιλητές 
υποστήριξαν ~ απόψεις. — διαµετρώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβέλεια. 

εκ διαµέτρου αντίθετος - διαµετρικώς αντίθετος. ∆ιάµετρος 
(ενν. γραµµή) είναι αυτή που, περνώντας µέσα από το κέντρο ενός κύκλου, 
ενώνει δύο απέναντι σηµεία τής περιφέρειας τού κύκλου. Τα δύο αυτά 
σηµεία βρίσκονται σε πλήρη «εκ διαµέτρου» αντίθεση, είναι απολύτως ή 
«εκ διαµέτρου αντίθετα» ή «διαµετρικώς αντίθετα». Η σχέση αυτή ήταν 
ιδιαιτέρως αισθητή στα ουράνια σώµατα (πλανήτες), που χαρακτηρίζονταν 
ως «εκ διαµέτρου αντικείµενοι». 

διαµήκης, -ης, διάµηκες [1898] {διαµήκ-ους | -εις (ουδ. -η)} 1. αυτός 

που εκτείνεται σε όλο το µήκος κάποιου πράγµατος: ~ τοµή ΑΝΤ. εγκάρσιος 2. 
ΝΑΥΤ. διάµηκες (το) η τοµή ενός κατακόρυφου επιπέδου που διέρχεται από την 
πλώρη και την πρύµνη διαιρώντας το πλοίο σε δεξιό και αριστερό τµήµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < δια- + -µήκης (πβ. ουρανο-µήκης) < µήκος]. 

διαµηνύω ρ. µετβ. [µτγν.] {διαµήνυ-σα (λόγ. διεµήνυσα), -θηκα (λόγ. 
διεµηνύθην, -ης, -η...)} (επίσ.) διαβιβάζω (προφορικό ή γραπτό µήνυ-µα): ο 
εισαγγελέας τού Αρείου Πάγου διεµήνυσε στον αρµόδιο ανακριτή να διενεργήσει 
προκαταρκτική εξέταση || διεµήνυσε την πρόθεση του να οδηγήσει την υπόθεση 
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. — διαµήνυση (η). 

διαµιάς επίρρ.· χωρίς µεσολάβηση χρονικού διαστήµατος, αµέσως: σ' αυτές τις 
περιπτώσεις δεν έχουµε καιρό για σκέψη- οι αποφάσεις λαµβάνονται ~. 

διαµοιράζω ρ. µετβ. [µεσν.] {διαµοίρασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
χωρίζω σε µερίδια, τα οποία διανέµω: διαµοίρασε τα υπάρχοντα του στους 
φτωχούς 2. (µεσοπαθ. διαµοιράζοµαι) παίρνω µερίδιο από (κάτι) µαζί µε 
άλλους: οι συγγενείς διαµοιράστηκαν την περιουσία του. — διαµοίραση (η) 
[µεσν.] κ. διαµοιρασµός (ο) [1782]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοιράζω. 

διαµονή (η) {χωρ. πληθ.} η παραµονή και διαβίωση σε συγκεκριµένο τόπο 
(συνήθ. για περιορισµένο χρονικό διάστηµα): η ~ σε ξενοδοχείο || αναλαµβάνω 
τα έξοδα διαµονής και διατροφής των φιλοξενουµένων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαµένω]. 

διαµονητηριο (το) [1871] {διαµονητηρί-ου | -ων} 1. (παλαιότ.) η άδεια 
παραµονής 2. η άδεια που εκδίδεται από την κοινότητα τού Αγίου Όρους και 
µε την οποία επιτρέπεται σε κάποιον να επισκεφθεί τις µονές εντός τής 
επικράτειας του. 

διαµορφώνω ρ. µετβ. {διαµόρφω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (α) δίνω σχήµα και 
µορφή σε (κάτι): µας αρέσει να διαµορφώνουµε µε το δικό µας γούστο τον 
χώρο όπου ζούµε (β) τροποποιώ τη µορφή ή τη λειτουργία: ~ µια αποθήκη σε 
στούντιο 2. (α) επιδρώ καθοριστικά στην τελική µορφή που κάτι λαµβάνει: οι 
γονείς και οι δάσκαλοι µας µας διαµόρφωσαν ως προσωπικότητες || ~ τις 
συνθήκες | τον χαρακτήρα | την εξέλιξη | τις αντιλήψεις ΣΥΝ. καθορίζω, 
µορφώνω (β) δίνω την τελική µορφή σε κάτι: διαµόρφωσαν το πρόγραµµα τού 
σταθµού | την εξωτερική πολιτική τής χώρας || αυτός ο παίκτης διαµόρφωσε το 
τελικό σκορ µε δύο δικά του γκολ || διαµόρφωσαν τις προϋποθέσεις µιας 
γόνιµης συνεργασίας || στη χώρα αυτή έχει διαµορφωθεί ένα πλαίσιο υγιούς 
ανταγωνισµού 3. καθορίζω την αξία: ~ τα µισθώµατα | τις τιµές προϊόντων | τα 
ενοίκια || «το δολάριο διαµορφώθηκε στα χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων 
εβδοµάδων έναντι τού µάρκου» (εφηµ.) || «οι τιµές των ενοικιαζοµένων 
δωµατίων διαµορφώνονται ελεύθερα» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. διαµορφώ (-
όω) < δια- + -µορφώ < µορφή]. 

διαµόρφωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (α) το να δίνει 
κάποιος συγκεκριµένο σχήµα και µορφή σε κάτι: - εσωτερικού χώρου | 
εδάφους || η ~ πλατείας | χώρου άθλησης (β) η τροποποίηση τής µορφής και 
τής λειτουργίας (συνήθ. χώρου, οικήµατος): ~ τού νεοκλασικού κτηρίου σε 
θέατρο 2. (α) ο καθορισµός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών: ~ χαρακτήρα | 
γούστου | συνειδήσεων || εργάζονται για τη ~ ενός πλαισίου συνεργασίας || η ~ 
άποψης | γνώµης | πολιτικού προσανατολισµού ΣΥΝ. διάπλαση (β) ο 
καθορισµός τής τελικής µορφής: η ~ τού σκορ ενός αγώνα 3. ο καθορισµός τής 
αξίας: η ~ τής τιµής µιας µετοχής στο τέλος τής συνεδρίασης || η ~ των ενοικίων 
σε µια περιοχή. 

διαµορφωτής (ο) [1888], διαµορφώτρια (η) {διαµορφωτριών} 1. πρόσωπο που 
δίνει σχήµα και µορφή σε (κάτι): ~ χώρων | αποφάσεων | πολιτικής ΣΥΝ. 
δηµιουργός 2. (µτφ.) πρόσωπο που διαπλάθει ηθικά και πνευµατικά: ο Ρήγας 
Βελεστινλής υπήρξε ~ τού προεπαναστατικού κλίµατος. — διαµορφωτικός, -ή, 
-ό [µτγν.], διαµορφωτικ-ά /-ώς [1893] επίρρ. 

διαµπερής, -ής, -ές {διαµπερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που φθάνει από το ένα 
άκρο στο άλλο: ~ τραύµα | διαµέρισµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες- 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δι)α)- + -αµπερής < άµπείρω, ποιητ. τ. τού αναπείρω 
«διαπερνώ» (µε συγκοπή) < àva- + πείρω. Βλ. κ. πόρπη]. 

διαµφισβητώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διαµφισβητείς... | διαµφισβήτ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. (λόγ.) αµφισβητώ: διαµφισβητούνται τα λεγόµενα του 2. 
προβάλλω διεκδικήσεις (σε κάτι): διαµφισβητεί την κυριότητα ενός οικοπέδου 
τού πατέρα του ΣΥΝ. διεκδικώ, διαφιλονι-κώ. — διαµφισβήτηση (η) [αρχ.]. 

διάνα επίρρ. (καθηµ.) κυρ. στις ΦΡ. κάνω | πετυχαίνω διάνα (i) βρίσκω µε 
ακρίβεια τον στόχο· και ως επιφών. διάνα! (βρήκα στόχο, πέτυχα)' (µτφ.) (ii) 
βρίσκω τη σωστότερη λύση, κάνω τη σωστότερη επιλογή: Εκανε διάνα! 
Πούλησε το κτήµα λίγο πριν πέσει η τιµή του (iii) µαντεύω σωστά: Έκανες 
διάνα! Πράγµατι αυτός ήταν ο ένοχος! [ΕΤΥΜ. < ισπ. diana. Πιθ. από το λατ. 
όνοµα Diana «Αρτεµις», η θεά τού κυνηγιού, τής οποίας την εικόνα συνήθιζαν 
να χρησιµοποιούν ως δείκτη που δήλωνε το κέντρο τού στόχου. Κατ' άλλους, 
< ισπ. diana «εγερτήριο σάλπισµα» < dia «ηµέρα, πρωί»]. 

διαναφορά (η) η αµοιβαία αναφορά µεταξύ στοιχείων τού ίδιου κειµένου: µε 
συνεχείς ~ συνδέει µεταξύ τους στοιχεία τού ποιήµατος που, διαφορετικά, θα 
διέφευγαν την προσοχή τού αναγνώστη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. cross-
reference]. 

διανεµητής (ο) [µτγν.], διανεµήτρια (η) {διανεµητριών} (σηµ. 1) 1. πρόσωπο 
που κάνει διανοµή 2. γεωργικό µηχάνηµα που διανέµει το λίπασµα σε 
καλλιέργειες. 

διανεµητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διανοµή 2. 
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ΓΛΩΣΣ. διανεµητικά αριθµητικά τα αριθµητικά που εκφέρονται εµπρο-
θέτως (ανά + απόλυτο αριθµητικό), π.χ. ανά ένας, ή µε διπλασιασµό 
τού απόλυτου αριθµητικού, π.χ. τρεις-τρεις, και εκφράζουν χωρισµό ή 
κατανοµή: µπείτε στη σειρά ανά δύο || ένας-ένας παρακαλώ, µη 
σπρώχνετε! 

διανέµω ρ. µετβ. [αρχ.] {διένειµα, διανεµή-θηκα, -µέ\Ός} δίνω στον 
καθένα αυτό που του αντιστοιχεί από ένα σύνολο οµοειδών πραγµά-
των: ο ταχυδρόµος διένειµε την αλληλογραφία || ~ φυλλάδια | φαγητό 
για το σπίτι || τα συνεργεία τού Υπουργείου διένειµαν τρόφιµα στους 
σεισµοπαθείς || οι αγρότες ζήτησαν να διανεµηθεί ξανά η γη µε πιο 
δίκαιο τρόπο ΣΥΝ. µοιράζω, κατανέµω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοιράζω. 

διανεύω ρ. αµετβ. {διένευσα} (λαϊκ.) κάνω νεύµα ΣΥΝ. γνέφω. — διά-
νεµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + νεύω (βλ.λ.)]. 

διανθίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διάνθισ-α, -τηκα, -µένος} 1. στολίζω µε κα-
λολογικά στοιχεία: συνήθιζε να διανθίζει την οµιλία του µε απο-
φθέγµατα κλασικών συγγραφέων ΣΥΝ. καλλωπίζω 2. ποικίλλω (λόγο, 
καλλιτεχνικό έργο) µε στοιχεία που επηρεάζουν τον αισθητικό του 
χαρακτήρα: ποιητική ταινία διανθισµένη µε ιδιότυπο χιούµορ. 

διανθρώπινος, -η, -ο αυτός που πραγµατοποιείται ανάµεσα σε αν-
θρώπους: ~ επικοινωνία | σχέσεις | κατανόηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. interhuman]. 

διανόηµα (το) [αρχ.] {διανοήµ-ατος | -ατα, -άτων) αυτό που στοχάζε-
ται (κάποιος): αυτό το φιλοσοφικό βιβλίο εκφράζει υψηλά ~ || οι µα-
θητές πρέπει να µάθουν να εκφράζουν µε σαφήνεια τα διανοήµατα 
τους ΣΥΝ. σκέψη, στοχασµός. 

διανόηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η πνευµατική λει-
τουργία τής σύνδεσης εννοιών µε κρίσεις 2. (περιληπτ.) το σύνολο των 
πνευµατικών ανθρώπων, των διανοουµένων: το µοντέλο τής σύγχρο-
νης καταναλωτικής κοινωνίας χτυπήθηκε πολύ από την προοδευτική ~ 
τής Ευρώπης || η υψηλή ~ ΣΥΝ. άνθρωποι των γραµµάτων | τού πνεύ-
µατος, πνευµατική ηγεσία, ιντελιγκέντσια. 

διανοητής (ο) [µτγν.], διανοήτρια (η) {διανοητριών} άνθρωπος που 
καταπιάνεται µε τη µελέτη γενικότερων πνευµατικών προβληµάτων: 
θεωρούσε τον Ευάγγελο Παπανούτσο ως έναν από τους οξυδερκέ-
στερους Έλληνες ~ τού καιρού του ΣΥΝ. στοχαστής, διανοούµενος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κουλτουριάρης. 

διανοητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διανόηση: ~ 
λειτουργία | ισορροπία | υγεία | εγρήγορση | διαύγεια 2. ΙΑΤΡ. (α) δια-
νοητική καθυστέρηση | ανεπάρκεια η ανάπτυξη τής νοηµοσύνης σε 
επίπεδα χαµηλότερα από τα φυσιολογικά για την ηλικία τού συγκε-
κριµένου ατόµου (β) διανοητική κατάπτωση η ανίατη βλάβη των 
γνωστικών λειτουργιών, η οποία εκδηλώνεται µε νευροψυχικές δια-
ταραχές (γ) διανοητική σύγχυση βλ. λ. σύγχυση 3. αυτός που έχει 
αναπτύξει κυρ. τον τοµέα τής προσωπικότητας του που αφορά στη 
σκέψη: λειτουργεί εγκεφαλικά- είναι καθαρά ~ τύπος ΣΥΝ. εγκεφαλι-
κός ANT. συναισθηµατικός. — διανοητικ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ. 

διανοητικότητα (η) [1896] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού σκεπτόµε-
νου ανθρώπου 2. ο βαθµός διανοητικής ανάπτυξης: υψηλή ~ ΣΥΝ. ευ-
φυΐα. 

διάνοια (η) {-ας κ. (λόγ.) -οίας | -ών} 1. η λειτουργία τής σκέψης που 
κωδικοποιεί σε έννοιες και παραστάσεις τα δεδοµένα των αισθήσε-
ων ΣΥΝ. νους, πνεύµα· ΦΡ. (α) προϊόντα τής διανοίας τα πνευµατικά 
δηµιουργήµατα που υπόκεινται στην προστασία των διατάξεων περί 
πνευµατικής ιδιοκτησίας (β) ούτε κατά διάνοια ούτε να το διανοη-
θείς, να µη σου περάσει καν από το µυαλό: Να αντιγράψω στις εξε-
τάσεις; ~! || Να την αφήσω να πάει µόνη της διακοπές; ~! 2. η πνευ-
µατική ικανότητα: ανεπτυγµένη | υψηλή ~ ΣΥΝ. µυαλό 3. (συνεκδ. για 
πρόσ.-καθηµ.) αυτός που έχει πνευµατικές ικανότητες ανεπτυγµένες 
σε πολύ υψηλό βαθµό: τον θεωρούν ~ στα µαθηµατικά ΣΥΝ. µεγαλο-
φυία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιάθετος, έξυπνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
διανοούµαι]. 

διανοίγω ρ. µετβ. [αρχ.] {διάνοι-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. κατασκευάζω 
(δρόµο, διώρυγα, τούνελ): διανοίχθηκε ο νέος περιφερειακός δρόµος 
2. (µεσοπαθ. διανοίγοµαι) (µτφ.) εµφανίζοµαι, παρουσιάζοµαι: µε την 
τεχνολογική πρόοδο διανοίγονται νέες προοπτικές για το ανθρώπινο 
γένος. — διάνοινµα (το) [1831]. 

διάνοιξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -οίξεως | -θίξεις, -οίξεων} 1. η κατασκευή 
(δρόµου ή περάσµατος): η ~ οδού σε δύσβατη ορεινή περιοχή || ~ διώ-
ρυγας 2. η διαπλάτυνση: δόθηκαν αποζηµιώσεις για τη ~ αγροτικών 
δρόµων ΣΥΝ. πλάτεµα, φάρδεµα, διεύρυνση. 

διανοµέας (ο/η) {διανοµ-είς, -έων} 1. πρόσωπο που έχει έργο του να 
πηγαίνει και να παραδίδει πράγµατα ενός συνόλου σε καθέναν από 
αυτούς που τα δικαιούνται ΣΥΝ. διανεµητής· ΦΡ. (επίσ.) ταχυδροµι-
κός διανοµέας ο ταχυδροµικός υπάλληλος που διανέµει επιστολές 
και δέµατα στους παραλήπτες ΣΥΝ. ταχυδρόµος, γραµµατοκοµιστής 
2. το ντιστριµπιτέρ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. διανοµεύς < αρχ. διανέµω. Η ηλεκτρ. σηµ. στα αυτοκί-
νητα αποδίδει το γαλλ. distributeur). 

διανοµή (η) 1. (α) η παράδοση των αντικειµένων ενός συνόλου σε 
καθέναν από αυτούς που τα δικαιούνται: ~ των σχολικών βιβλίων 
στους µαθητές || ~ συσσιτίου | επιστολών | γαιών στους ακτήµονες || 
κάνω - διαφηµιστικών έντυπων || ~ φαγητών κατ' οίκον (β) η παροχή 
(κυρ. ενέργειας) σε διαφορετικούς αποδέκτες: η ~ ρεύµατος | αερίου 
(γ) η διαίρεση ενός συνόλου σε µέρη σύµφωνα µε κάποια κριτήρια 
και η παράδοση τού κάθε µέρους σε καθέναν από αυτούς που το δι-
καιούται: οι αγρότες ζητούν δικαιότερη ~ τής αγροτικής γης ΣΥΝ. µοί-
ρασµα 2. (συνεκδ.) η υπηρεσία που έχει ως αρµοδιότητα την κατα-
νοµή επιστολών και δεµάτων στους κατά τόπους ταχυδρόµους, κα-
θώς και ο χώρος στον οποίο στεγάζεται 3. η διάθεση στο κοινό: ~ τίτ- 

λων τού ∆ηµοσίου ΣΥΝ. παροχή 4. ΚΙΝΗΜ. (α) το στάδιο που µεσολαβεί 
από την ολοκλήρωση τής παραγωγής µιας ταινίας µέχρι την προβολή 
της στο κοινό- περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που είναι αναγκαίες 
για να εξασφαλιστεί η προβολή τής ταινίας σε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο αριθµό κινηµατογραφικών αιθουσών: οι ελληνικές 
ταινίες έχουν πρόβληµα στη - τους (β) (συνεκδ.) ο αριθµός των αι-
θουσών στις οποίες προβάλλεται µια ταινία: καλή ~ στις µέρες µας 
θεωρείται αυτή που περιλαµβάνει προβολή τής ταινίας τουλάχιστον σε 
δύο πολυκινηµατογράφους 5. (για ρόλους στο θέατρο) ο καθορισµός 
των ρόλων που πρόκειται να υποδυθούν τα µέλη θεατρικού θιάσου, οι 
ηθοποιοί ταινίας ή οι τραγουδιστές όπερας: ταινία που ξεχωρίζει για 
τη ~ της, καθώς συµµετέχει µια πλειάδα καλών ηθοποιών. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < διανέµω]. 

διανοούµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {διανοήθηκα} ♦ 1. (µετβ.) βάζω 
µε τον νου µου, κάνω συγκεκριµένη σκέψη (µόνο αρνητ. ή σε ερώτη-
ση): δεν ~ καν ότι ο γυιος µου θα µπει στο Πανεπιστήµιο- δεν έχω τέ-
τοιες ελπίδες || πώς διανοήθηκες τέτοιο πράγµα; ♦ 2. (αµετβ.) στοχά-
ζοµαι: στην αρχαία Αθήνα υπάρχαν πολλοί που µπορούσαν να δια-
νοούνται ελεύθερα και δηµιουργικά ΣΥΝ. σκέφτοµαι, φιλοσοφώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. διανοούµαι (-έο-) < δια- + 
νοούµαι < νους]. 

διανοουµενίστικος, -η, -ο (µειωτ.) αυτός που µιµείται τα χαρα-
κτηριστικά διανοουµένου, αυτός που χαρακτηρίζεται από επίφαση 
κουλτούρας: ~ ύφος | λόγος ΣΥΝ. κουλτουριάρικος. [ΕΤΥΜ. < 
διανοούµενος + παραγ. επίθηµα -ίστικος, πβ. κ. λαϊκ-ίστι-κος]. 

διανοούµενος (ο) {διανοουµέν-ου | -ων, -ους}, διανοούµενη (η) 
πνευµατικός άνθρωπος που ασχολείται µε τα γράµµατα, τις τέχνες ή 
την επιστήµη, παρεµβαίνοντας και στην κοινωνική και πολιτική ζωή 
µε το ιδιαίτερο βάρος που έχει η άποψη του ΣΥΝ. άνθρωπος των γραµ-
µάτων | τού πνεύµατος, διανοητής. (Βλ. κ. λ. λόγιος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κουλτουριάρης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. intellectuel]. 

διάνος (ο) το πουλί γάλος· η αρσενική γαλοπούλα (βλ.λ.) ΣΥΝ. ινδική 
όρνιθα, κούρκος. [ΕΤΥΜ < ινδιάνος (βλ.λ.)]. 

διανυκτέρευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η 
παραµονή σε συγκεκριµένο τόπο κατά τη νύχτα: θα ξεκινήσουµε στις 
8.00 το πρωί, η ~ θα γίνει στην Καβάλα και την άλλη µέρα θα πε-
ράσουµε στην Τουρκία 2. ΣΤΡΑΤ. η άδεια να περάσει ο στρατιώτης τη 
νύχτα του εκτός στρατοπέδου: ο επιλοχίας τού έδωσε έξοδο µε ~. 

διανυκτερεύω ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. διανυκτερεύων, -ούσα, -ον | 
διανυκτέρευσα} 1. περνώ τη νύχτα σε συγκεκριµένο τόπο: θα διανυ-
κτερεύσουµε σε κοντινό χωριό ΣΥΝ. καταλύω, σταθµεύω 2. (η µτχ. 
ενεστ. διανυκτερεύων, -ούσα, -ον) µένω ανοικτός, λειτουργώ τη νύ-
χτα: διανυκτερεύοντα νοσοκοµεία | φαρµακεία | βενζινάδικα || δια-
νυκτερεύων ιατρός || διανυκτερεύουσα (νοσοκόµος). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δια- + νυκτερεύω < νύκτερος «νυχτερινός» < νυξ, νυκτός]. 

διάνυσµα (το) {διανύσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΑΘ. το προσανατολι-
σµένο ευθύγραµµο τµήµα στο οποίο έχουµε ορίσει διεύθυνση, φορά 
και µέτρο ΣΥΝ. άνυσµα. — διανυσµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «καλυφθείσα απόσταση», < αρχ. διανύω. Η µαθ. σηµ. 
αποδίδει το γαλλ. vecteur]. 

διανύω ρ. µετβ. {διάνυσα κ. (λόγ.) διήνυσα, διανύθηκα, -µένος} 1. δια-
τρέχω (συγκεκριµένη απόσταση): ~ πολλά χιλιόµετρα || ένα σώµα 
διανύει τροχιά γύρω από άλλο σώµα ΣΥΝ. καλύπτω 2. (κατ' επέκτ.) (i) 
βρίσκοµαι σε µια συγκεκριµένη χρονική φάση, περίοδο: η εβδοµάδα 
| ο µήνας | ο χρόνος που διανύουµε || ~ το 18ο έτος τής ηλικίας µου 
(ii) αντιµετωπίζω, περνώ: διανύσαµε µια µεγάλη περίοδο κρίσης || 
έχουµε ακόµη πολλά στάδια να διανύσουµε πριν από το τελικό. — 
διάνυση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + άνύω «φέρω εις πέρας, πραγµατοποιώ», πα-
ράλλ. τ. τού ρ. ά-νυ-µι < *ά-νυ-µι < I.E. *sn-nu-. Οµόρρ. αύθ-έντης < 
αύτο- + *έντης < I.E. *sen- (απαθής βαθµ. τής ρίζας µε συνεσταλµ. 
βαθµίδα το sn- του ά-νυ-µι, πβ. σανσκρ. sanóti «κερδίζει»). Η σηµερι-
νή σηµ. ήδη αρχ.]. 

διαξιφισµός (ο) 1. (σπάν.) η ανταλλαγή χτυπηµάτων µε ξίφη ΣΥΝ. ξι-
φοµαχία 2. (συνήθ. µτφ.) η λεκτική αντιπαράθεση µεταξύ συνοµιλη-
τών: από την αρχή τής συζήτησης εµφανίστηκαν ιδεολογικοί ~ || 
εµπλέκοµαι σε έντονους ~ ΣΥΝ σύγκρουση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνοµιλία. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. διαξιφίζοµαι < δια- + ξιφίζοµαι < ξίφος]. 

διαξονικός, -ή, -ό → δι-, -αξονικός 
διαολεµένος, -η, -ο → διαβολεµένος 
διαολιά (η) → διαβολιά 
διαόλια (τα) {χωρ. γεν.} (οικ.) η οργίλη διάθεση, η οργή· κυρ. σε φρά-
σεις, λ.χ. έχω τα ~ µου (έχω τα νεύρα µου) || µ' έπιασαν τα ~ µου 
(εξοργίστηκα). 

διαολίζω ρ. µετβ. {διαόλισ-α, -τηκα, -µένος} (οικ.) εκνευρίζω πολύ, 
εξοργίζω κάποιον: µη µε διαολιζεις µε τις βλακείες σου! || (συνήθ. µε-
σοπαθ.) τέτοια ακούω και διαολίζοµαι. διαολικός, -ή/-ιά, -ό → 
διαβολικός 
διαολογυναίκα (η) → διαβολογυναίκα 
διαολοθήλυκο (το) → διαβολοθήλυκο 
διαολόκαιρος (ο) → διαβολόκαιρος 
διάολοκόριτσο (το) → διαβολοκόριτσο 
διαολόπαιδο (το) → διαβολόπαιδο 
διάολος (ο) → διάβολος 
διαπαιδαγώγηση (η) [1876] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ο τρόπος µε 
τον οποίο ανατρέφεται και εκπαιδεύεται κανείς: οικογενειακή | σε- 
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ξουαλική | στρατιωτική | ηθική | θρησκευτική ~ ΣΥΝ. αγωγή, καθοδή-
γηση, παιδεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. διαπαιδαγωγώ ρ. µετβ. [αρχ.] 
{διαπαιδαγωγείς... | διαπαιδαγώγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 
διαµορφώνω, διαπλάθω τον χαρακτήρα και τη συµπεριφορά 
(κάποιου) µε παιδευτικές µεθόδους: πολλοί είναι οι φορείς που 
διαπαιδαγωγούν τους νέους: σχολείο, πολιτεία, Εκκλησία, οικογένεια 
ΣΥΝ. εκπαιδεύω, καθοδηγώ. διαπάλη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η 
έντονη αναµέτρηση µεταξύ αντιπάλων: ~ µεταξύ κρατών || ταξική | 
ιδεολογική | κοινωνική | κοµµατική ~ ΣΥΝ. ανταγωνισµός, πάλη. 
διά παντός επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) για πάντα· συνήθ. στη ΦΡ. άπαξ (και) 
διά παντός µια για πάντα ANT. προσωρινά, στιγµιαία. 

διαπασών (η/το) {άκλ.} 1. ΜΟΥΣ. (α) το διάστηµα µουσικής κλίµακας 
ΣΥΝ. ογδόη (β) η έκταση µιας φωνής ή ενός οργάνου (από τον χαµη-
λότερο µέχρι τον οξύτερο φθόγγο)- ΦΡ. στη διαπασών (ί) (για ήχο ορ-
γάνου ή ανθρώπινη φωνή) στο µεγαλύτ8ρο ύψος τής κλίµακας, µε τη 
µεγαλύτερη οξύτητα (ii) (κατ' επέκτ.) στη µεγαλύτερη δυνατή έντα-
ση: το ραδιόφωνο έπαιζε όλη µέρα ~ και αναστατώθηκε η πολυκα-
τοικία 2. διαπασών (το) (i) µικρό κρουστό χαλύβδινο όργανο µε στέ-
λεχος που απολήγει σε δύο άκρα, η κρούση των οποίων παράγει τον 
φθόγγο λα και χρησιµοποιείται στο κούρδισµα των οργάνων (ii) µι-
κρό πνευστό όργανο, που θυµίζει σφυρίχτρα, µε προορισµό ανάλογο 
µε τον παραπάνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαπασών, από τη φρ. ή διό πασών χορδών συµφωνία 
(Πλάτ. Πολιτεία 432a). Στη σηµ. 2 η λ. προέρχεται από το γαλλ. αντι-
δάν. diapason (< λατ. diapason < αρχ. διαπασών)]. 

διαπεπιστευµένος, -η, -ο → διαπιστεύω 
διαπεραιώνω ρ. µετβ. {διαπεραίω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) µεταφέρω 

από τη µια όχθη στην άλλη, από ένα λιµάνι σε άλλο: βάρκες διαπε-
ραίωναν τους πρόσφυγες από τα µικρασιατικά παράλια στα ελληνικά 
νησιά ΣΥΝ. διαπορθµεύω. — διαπεραίωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διαπεραιώ < δια- + περαιώ (-όω) < πέρας]. 

διαπεραστικός, -ή, -ό [1799] 1. αυτός που προκαλεί την αίσθηση ότι 
διαπερνά, ότι τρυπά πέρα ώς πέρα: ~ κρύο (που «τρυπά τα κόκκα-
λα») || ~ πόνος/ βλέµµα (έντονο βλέµµα που δίνει την αίσθηση ότι δι-
εισδύει στις σκέψεις των άλλων) 2. (ειδικότ. για ήχους) δυσάρεστα 
οξύς, που «τρυπά τα αφτιά»: στριγγή ~ φωνή. [ETYM. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. pénétrant]. 

διαπερατός, -ή, -ό (σώµα) που είναι δυνατόν να διαπεραστεί από φως, 
υγρά, αέρια κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαπερώ (-άω) (βλ.λ. διαπερνώ), µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. perméable]. 

διαπερατότητα (η) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα σώµατος να είναι δια-
περατό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. perméabilité]. 

διαπερνώ ρ. µετβ. {διαπερνάς... | διαπέρασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. τρυπώ από τη µια άκρη ώς την άλλη: τον διαπέρασε µε το 
σπαθί του ΣΥΝ. διατρυπώ 2. διεισδύω σε (σώµα), διέρχοµαι µέσα από 
(σώµα): το φως διαπερνά το ηµιδιαφανές γυαλί || (µτφ.) ογκούµενο 
κύµα ξενοφοβίας διαπερνά το κοινωνικό σώµα || (µτφ.) όταν άκουσε 
την φωνή του στο τηλέφωνο, ένα ρίγος διαπέρασε το σώµα της. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. διαπερνώ < αρχ. διαπερώ (-άω) < δια- + περώ < πέ-
ρας]. 

διαπίδυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. (επιστηµ.) η εκροή 
υγρού από τους πόρους τού σώµατος 2. ΦΥΣ. η αµοιβαία διείσδυση 
υγρών ή αερίων µέσα από τις οπές πορώδους φράγµατος που τα δια-
χωρίζει 3. (µτφ.) η αµοιβαία διείσδυση στοιχείων από έναν χώρο σε 
άλλον: «ο Χ.Κ. θέτει το ζήτηµα των επιβιώσεων και των διαπιδύσεων 
των θρησκευτικών στοιχείων µέσα στον θαυµαστό καινούργιο κόσµο 
τής εικονικής πραγµατικότητας» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαπίδυσις < διαπιδύω «διυλίζω, διηθώ» < δια- + πιδύω 
< πϊδαξ (βλ.λ.)]. 

διαπίστευση (η) [1886] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ο επίσηµος 
διορισµός πρεσβευτή. 

διαπίστευµα (το) [1887] {διαπιστεύµ-ατος | -ατα, -άτων} καθετί που 
λειτουργεί ως εγγύηση, που παρέχει εµπιστοσύνη. 

διαπιστευµένος, -η, -ο → διαπιστεύω 
διαπιστευτήρια (τα) [1856] {διαπιστευτηρίων} το επίσηµο κυβερνη-

τικό έγγραφο µε το οποίο δηλώνεται ο διορισµός τού διπλωµατικού 
αντιπροσώπου σε µια άλλη χώρα: σύµφωνα µε το διπλωµατικό πρω-
τόκολλο, κάθε νέος πρεσβευτής επισκέπτεται τον πρόεδρο τής ∆ηµο-
κρατίας και του επιδίδει τα ~ του || (µτφ.) το νέο απόκτηµα τής οµά-
δας κατέθεσε τα ~ του από την αρχή τού πρωταθλήµατος (έδειξε τι 
αξίζει). 
[ΕΤΥΜ. < διαπιστευτήριο (γράµµα), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. (lettre) 
créditive | de créance]. 

διαπιστεύω p. µετβ. {διαπίστευ-σα, -θηκα, -µένος κ. (λόγ.) διαπεπι-
στευµένος} (συνήθ. µεσοπαθ. διαπιστεύοµαι) ορίζοµαι (από την κυ-
βέρνηση) διπλωµατικός εκπρόσωπος σε ξένο κράτος: τρεις νέοι πρέ-
σβεις διαπιστεύθηκαν στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Αλβανία || 
είναι διαπιστευµένος στην πρεσβεία µας στο Παρίσι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διαπιστώνω, έµπιστος, µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «θέτω εµπιστοσύνη σε κάποιον», < δια- + 
πιστεύω. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. accréditer]. 

διαπιστώνω ρ. µετβ. [1766] {διαπίστω-σα, -θηκα, -µένος} ανακαλύ-
πτω ή επιβεβαιώνω (συγκεκριµένο γεγονός) µε προσωπική παρατή-
ρηση, εµπειρία και συνάγω συµπεράσµατα: από τα αποτελέσµατα 
των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές αγνοούν στοιχειώδη 
πράγµατα || δεν πίστευα ότι έπινε, µέχρι που το διαπίστωσα και ο 
ίδιος βλέποντας τον µια µέρα µεθυσµένο. 

[ΕΤΥΜ. < δια- + πιστώνω < πιστός, άσχετο προς το αρχ. διαπιστώ (-
έω) «δυσπιστώ»]. 

διαπιστώνω: οµόρριζα. Το διαπιστώνω (όπως και το διαπίστωση) 
είναι νεότερη λ. που πλάστηκε από τον διδάσκαλο τού Γένους Ευ-
γένιο Βούλγαρι (1716-1806). ∆εν έχει σχέση µε το διαπιστώ (-εις, -
εί...) τής Αρχαίας, το οποίο προέρχεται από τα διά + άπιστώ και 
σηµαίνει «δυσπιστώ». Αντίθετα, το διαπιστεύω | διαπιστεύοµαι 
(για πρέσβεις) είναι το αρχαίο διαπιστεύω µε νέα, εξειδικευµένη 
σηµασία: το αρχ. διαπιστεύω σήµαινε «εµπιστεύοµαι, έχω εµπι-
στοσύνη», το νέο διαπιστεύω σηµαίνει «ορίζω ως πρέσβη», δηλ. ως 
έµπιστο εκπρόσωπο τής χώρας. Τέλος, το δυσπιστώ (συνώνυµο τού 
διαπιστώ στην Αρχαία) από την αρχαία γλώσσα (Πλούταρχος) µέ-
χρι σήµερα χρησιµοποιείται µε τη σηµ. «δεν εµπιστεύοµαι, δεν 
έχω εµπιστοσύνη». Τής ίδιας εποχής (µεταγενέστερης Ελληνικής) 
είναι και το αντίθετο τού δυσπιστώ, το εµπιστεύοµαι (και εµπι-
στεύω). 

διαπίστωση (η) [1766] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να δια-
πιστώνει κανείς (κάτι): αρκούνται στη ~ τού προβλήµατος και δεν 
κάνουν τίποτε για την επίλυση του 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε διαπιστώνει 
κανείς: µια θλιβερή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαπιστώνω. 

διαπλάθω ρ. → διαπλάσσω 
διαπλακώ (να/θα) ρ. → διαπλέκω 
διαπλανητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον χώρο των πλα-

νητών, µε το διάστηµα: ~ ταξίδι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interplanetary (νόθο συνθ.)]. 

διάπλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η διαµόρφωση τού ηθι-
κοπνευµατικού κόσµου (τού ατόµου): η ηθική ~ των νέων || η ~ τού 
χαρακτήρα ΣΥΝ. διαπαιδαγώγηση, ανατροφή· ΦΡ. σωµατική διάπλαση 
η διαµόρφωση των µερών τού σώµατος: η γυµναστική βοηθά στη σω-
στή ~ || έχει καλή ~ ΣΥΝ. δέσιµο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. διάπλασις < αρχ. 
διαπλάσσω]. 

διαπλάσσω ρ. µετβ. {διέπλασα, διαπλάσ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -µέ-
νος) 1. δίνω σχήµα σε (εύπλαστη ύλη) ΣΥΝ. πλάθω, σχηµατοποιώ 2. 
(µτφ.) διαµορφώνω (τον χαρακτήρα, τον ηθικό και πνευµατικό κόσµο 
κάποιου): το σχολείο - τον χαρακτήρα και διαµορφώνει την προσω-
πικότητα των µαθητών ΣΥΝ. διαπαιδαγωγώ, ανατρέφω, καλλιεργώ. 
Επίσης (προφορ.) διαπλάθω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλάθω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διαπλάσσω | -ττω < δια- + πλάσσω | -ττω (βλ.λ.)]. 

διαπλαστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε ή συµβάλλει 
στη διάπλαση 2. ΝΟΜ. διαπλαστική αγωγή η αγωγή µε την οποία επι-
διώκεται η δικαστική αναγνώριση τής υπάρξεως ενός διαπλαστικού 
δικαιώµατος και η αντίστοιχη προς το περιεχόµενο αυτού τού δικαι-
ώµατος µεταβολή (σύσταση, κατάργηση, αλλοίωση) µιας έννοµης 
σχέσης διά τής δικαστικής απόφασης. 

διάπλατα επίρρ.· εντελώς ανοιχτά, σε όλο το πλάτος: άνοιξε ~ την 
πόρτα, για να χωρέσει το πιάνο || άνοιξε ~ την αγκαλιά της ΣΥΝ. ορ-
θάνοιχτα, φαρδιά-πλατιά. 

διάπλατος, -η, -ο αυτός που είναι εντελώς ανοιχτός, σε όλο του το 
πλάτος: άφησε διάπλατες τις πόρτες, να µπει όλος ο κόσµος µέσα ANT. 
κατάκλειστος, θεόκλειστος. [ΕΤΥΜ; < διαπλατύνω (υποχωρητ.)]. 

διαπλάτυνση (η) [1833] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} η αύξηση 
τού εύρους επιφανείας (κυρ. δρόµου, πλατείας κ.λπ.). — διαπλατύνω 

Ρ· [αρ^·]· διαπλέκω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέπλεξα, διαπλέχθηκα (λόγ. 
διεπλάκην, -ης, -η..., να/θα διαπλακώ), διαπεπλεγµένος} συνδέω 
(αλληλεξαρτώµενα στοιχεία)· (µεσοπαθ. διαπλέκοµαι) (συχνά 
κακόσ.) εξαρτώµαι αµοιβαία (µε κάποιον/κάτι): διαπλεκόµενα 
συµφέροντα µεταξύ εκδοτών - πολιτικών. 

διαπλεκόµενα συµφέροντα. Τη δεκαετία τού '80 πλάστηκε (από 
τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη) και καθιερώθηκε βαθµηδόν ο 
όρος διαπλεκόµενα συµφέροντα ή απλώς διαπλεκόµενα. Με αυ-
τόν δηλώνονται τα αθέµιτα αλληλεξαρτώµενα συµφέροντα, που 
αναπτύσσονται παρασκηνιακά µεταξύ πολιτικών και διαφόρων 
επιχειρηµατιών, π.χ. αυτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο 
τής ενηµέρωσης (ως εκδότες εφηµερίδων ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνι-
κών ή τηλεοπτικών σταθµών), ώστε να εξυπηρετούνται αµοιβαία 
οι πολιτικές και επιχειρηµατικές τους σκοπιµότητες (προβολή και 
προπαγάνδα από την πλευρά των πολιτικών και οικονοµικά οφέλη 
από την πλευρά των επιχειρηµατιών). 

διαπλεύσω (να/θα) ρ. → διαπλέω 
διαπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {διέπλευσα (να/θα διαπλεύσω)} (για πλοίο ή 
για επιβάτες του) πλέω, ταξιδεύω διασχίζοντας θάλασσα, ποταµό ή 
λίµνη. — διάπλευση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

διαπληκτίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {διαπληκτίσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 
(+µε) συγκρούοµαι λεκτικά µε κάποιον, µαλώνω: οι οδηγοί των αυ-
τοκινήτων που συγκρούστηκαν διαπληκτίζονταν για πολλή ώρα ΣΥΝ. 
λογοφέρνω, φιλονικώ, καβγαδίζω, τσακώνοµαι. — διαπληκτισµός (ο) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + πληκτίζοµαι 
< πλήκτης < πλή-σσω | -ττω]. 

διαπλοκή (η) [αρχ.] (λόγ.) η στενή αλληλεξάρτηση· (συχνά κακόσ.) η 
αµοιβαία εξάρτηση: παρασκηνιακές « || «σκάνδαλο διαπλοκής πολι-
τικών - µαφιόζων» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαπλέκω. 

διαπλοκολογια (η) λόγος ή συζήτηση για διαπλοκή συµφερόντων, 
για διαπλεκόµενα συµφέροντα. — διαπλοκολόγος (ο). [ΕΤΥΜ. < 
διαπλοκή + -λογία]. 



διάπλους 491 διαρκώ 
 

διάπλους (ο) {διάπλου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το πέρασµα θάλασσας, ποταµού ή 
λίµνης µε σκάφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαπλέω], 

διαπνέω ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} αποτελώ χα-
ρακτηριστικό στοιχείο (κάποιου): τον διαπνέει αλτρουιστικό πνεύµα || (συνήθ. 
µεσοπαθ. +από) οι στρατιώτες πρέπει να διαπνέονται από φιλοπατρία || το έργο 
του διαπνέεται από απαισιοδοξία. 

διαπνοη (η) {χωρ. πληθ.} (επιστηµ.) η αποβολή υδρατµών από τους πόρους και 
την επιφάνια των φύλλων των φυτών  — διαπνευστι-κός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αναπνοή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαπνέω]. 

διαποίµανση (η) [1888] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} η άσκηση τής 
πνευµατικής αρχής και τής διοίκησης τής επισκοπής από αρχιερέα κατά τη 
διάρκεια τής αρχιερατείας του. — διαποιµαίνω ρ. [µτγν.], διαποιµαντικός, -ή, 
-ό. 

διαπολιτισµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε διάφορους πολιτισµούς ή που 
συνδυάζει στοιχεία διαφόρων πολιτισµών: η ~ διάσταση τού µαθήµατος || ~ 
εκπαίδευση | επαφή | σχέση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intercultural]. 

διαποµπεύω ρ. µετβ. {διαπόµπευ-σα, -θηκα, -µένος} εξευτελίζω δηµοσίως 
ΣΥΝ. διασύρω, (λαϊκ.) ποµπεύω.  — διαπόµπευση (η) [1893]. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ποµπή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + ποµπεύω < ποµπή]. 

διαπορθµεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {διαπόρθµευ-σα, -θηκα, -µένος} µεταφέρω στην 
αντίπερα ακτή ή όχθη ΣΥΝ. διαπεραιώνω. — διαπόρ-θµευση (η) [µτγν.]. 

διαπορώ ρ. αµετβ. {διαπορείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (+για) βρίσκοµαι σε 
έντονη απορία: «ενεός, πανικόβλητος και διαπορών από τα γεγονότα αυτής τής 
εβδοµάδας» (εφηµ.). — διαπόρηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. διαπορώ (-έω) 
< δι)α)- + απορώ (βλ.λ.)]. 

διαποτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {διαπότισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
µουσκεύω (κάτι) σε όλη του την έκταση: - το βαµβάκι µε οινόπνευµα 2. 
(συνήθ. µτφ.) επηρεάζω καταλυτικά (για ιδέες ή συναισθήµατα), αφοµοιώνω, 
οικειοποιούµαι πλήρως ιδέες και συναισθήµατα: στη ∆ύση διαποτίστηκε ο 
Κοραής από τα ιδανικά των φιλελεύθερων επαναστάσεων. — διαπότιση (η). 

διαπραγµατεύοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {διαπραγµατεύ-θηκα (καθηµ. -
τηκα)} ♦ 1. (µετβ.) διεξάγω συνοµιλίες για τη διεκπεραίωση θέµατος ή για την 
επίλυση διαφοράς: το κράτος διαπραγµατευόταν την πώληση τής 
προβληµατικής επιχείρησης || ~ τους όρους συνεργασίας | συµφωνίας | 
συµβολαίου 2. καταχρ. αντί τού πραγµατεύοµαι 
♦ (αµετβ.) 3. (+για): η κυβέρνηση διαπραγµατεύεται µε τους τροµο 
κράτες για την απελευθέρωση των οµήρων 4. καταχρ. αντί τού «τυγ 
χάνω διαπραγµάτευσης», π.χ. οι µετοχές διαπραγµατεύονται στο 
Χρηµατιστήριο, αντί οι µετοχές τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο 
Χρηµατιστήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «εξετάζω λεπτοµερώς», < δια- + πραγµατεύοµαι. Η 
σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. négotier]. 

διαπραγµατεύοµαι - πραγµατεύοµαι. Οι δύο λέξεις έχουν διαφορετική 
σηµασία. Η χρήση τού διαπραγµατεύοµαι αντί τού πραγµατεύοµαι είναι 
λανθασµένη. Συγκεκριµένα, πραγµατεύοµαι (µε αιτιατική ή περί + γεν.) 
σηµαίνει «εξετάζω λεπτοµερώς, αναλύω διεξοδικά» (Στη διδακτορική 
διατριβή του πραγµατεύεται το θέµα των ελληνοτουρκικών διαφορών - Είναι 
πολύ χρήσιµο βιβλίο. Ο συγγραφέας του πραγµατεύεται περί των θεσµών τής 
αρχαίας αθηναϊκής δηµοκρατίας). Αντιθέτως, το διαπραγµατεύοµαι (+αιτ.) 
σηµαίνει «διεξάγω συνοµιλίες για τη διεκπεραίωση ενός θέµατος, συζητώ 
για την επίλυση ενός προβλήµατος» (Οι δύο εταιρείες διαπραγµατεύονται µε 
το ∆ηµόσιο την ανάληψη µεγάλων κατασκευαστικών έργων σε συνεργασία µε 
ξένες εταιρείες). Είναι λάθος να πούµε: Στο βιβλίο του διαπραγµατεύεται το 
θέµα των θεσµών τής δηµοκρατίας (!) αντί Στο βιβλίο του πραγµατεύεται το 
θέµα των θεσµών τής δηµοκρατίας. Το ίδιο ισχύει αντιστοίχως και για τα 
παράγωγα: το πραγµότευση διαφέρει από το διαπραγµάτευση (πβ. και 
διαπραγµατεύσιµος, διαπραγµατευτής, διαπραγµατευτικός). 

διαπραγµάτευση (η) [1833] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η διεξαγωγή 
συνοµιλιών για τη διεκπεραίωση θέµατος ή την επίλυση διαφοράς: ορισµένα 
δευτερεύοντα ζητήµατα µπορούν να γίνουν αντικείµενα διαπραγµάτευσης, αλλά 
στα βασικά παραµένουµε ανυποχώρητοι || το θέµα είναι υπό ~ (δεν έχει ληφθεί 
απόφαση) || (συνήθ. στον πληθ.) οι δύο πλευρές οδηγούνται σε 
διαπραγµατεύσεις || διεξάγονται διαπραγµατεύσεις || η έναρξη των ~ για την 
ένταξη τής Κύπρου στην Ε.Ε. || διµερείς ~ 2. η αγορά και η πώληση µετοχών ή 
οµολόγων στο Χρηµατιστήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαπραγµατεύοµαι. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. negotiation]. 

διαπραγµατεύσιµος, -η, -ο [1887] αυτός που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης: ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα εθνικά µας δίκαια δεν είναι - 
|| οι µετοχές θα είναι από σήµερα ~ στο Χρηµατιστήριο. 

διαπραγµατευτής (ο) [1840], διαπραγµατεύτρια (η) [διαπραγ-µατευτριών} 
ΠΟΛΓΓ.-ΟΙΚΟΝ. πρόσωπο που εκπροσωπεί µία πλευρά στις συνοµιλίες µε µέλη 
τής άλλης πλευράς για τη διεκπεραίωση θέµατος ή την επίλυση διαφοράς (πβ. 
λ. διαµεσολαβητής): ο Έλληνας ~ στις συνοµιλίες για το Κυπριακό || συνάντηση 
των ~ για την επίλυση τής κρίσης || ~ οµολόγων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
negotiator]. 

διαπραγµατευτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διαπραγµάτευση: ~ 
αντικείµενο | ικανότητες | αντιπροσωπία· ΦΡ. διαπραγµα- 

τευτικό χαρτί το στοιχείο που µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς σε 
διαπραγµατεύσεις για την ενίσχυση των θέσεων του.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διαπραγµατεύοµαι. διαπράττω ρ. µετβ. [αρχ.] [διέπραξα, διαπρά-χθηκα (καθηµ. -
χτηκα), -γµένος} τελώ, κάνω (κάτι κακό): ~ αδίκηµα | έγκληµα | αδικία εις βάρος 
κάποιου | σφάλµα | αµάρτηµα.   — διάπραξη (η) [αρχ.].   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. 
διαπρεπής, -ής, -ές (διαπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· διαπρεπέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που έχει διακριθεί σε τοµέα κοινωνικής δραστηριότητας, αυτός που έχει κύρος 
και υπόληψη: ~ επιστήµονας ΣΥΝ. επιφανής, φηµισµένος. — διαπρεπώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαπρέπω]. 
διαπρέπω ρ. αµετβ. [αρχ.] {διέπρεψα} διακρίνοµαι (σε συγκεκριµένο τοµέα), 
έχω µεγάλη επιτυχία, δηµιουργώ σηµαντικό έργο: - στην πολιτική | στη 
ζωγραφική | στα γράµµατα || (κ. ειρων.) νεαροί που διαπρέπουν στην αγένεια. 
διαπροσωπικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε διαφορετικά πρόσωπα, που 
αναφέρεται συγχρόνως σε σχέσεις, καταστάσεις κ.λπ. µεταξύ προσώπων: ~ 
σχέσεις | επαφή ΣΥΝ. διανθρώπινος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interpersonal]. διαπρύσιος, -α, -ο (λόγ.) στη ΦΡ. διαπρύσιος κήρυκας πρόσωπο 
που διακηρύσσει κάτι µε ιδιαίτερη θέρµη, µε ένταση και παλµό: έγινε ~ τής 
αδελφοσύνης των λαών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δια-πρύ-τιος, πιθ. < δια-πρό «διαµπερώς, πέρα ώς πέρα», όπου η 
µεταβολή -υ- < -ο- (-πρυ- < -προ-) οφείλεται µάλλον σε αιολικό φωνηεντισµό 
(πβ. αιολ. όνυµα, από όπου επώνυµος, ανώνυµος, συνώνυµος κ.λπ., αντί τού 
όνοµα)]. διάπυος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) γεµάτος πύον. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < Sia- + πύον]. διαπυουµαι ρ. αµετβ. αποθ. {διαπυείσαι... | 
διαπυήθηκα} (λόγ.) (για πληγή) µαζεύω πύον: το τραύµα διαπυήθηκε. — 
διαπύηση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαπυώ (-έω) < δια- + πυώ < πύον]. διάπυρος, -η, -ο 1. (για 
υλικά) αυτός που έχει κοκκινίσει από τη θερµότητα, αυτός που βρίσκεται σε 
υψηλή θερµοκρασία: ~ ύλη | µέταλλο ΣΥΝ. πυρωµένος, πυρακτωµένος, καυτός 
2. (µτφ.) πολύ έντονος, ένθερµος: ο ~ πόθος του να γυρίσει στην πατρίδα 3. σε 
στερεότυπη ευχή µε την οποία κλείνουν έγγραφα ή επιστολές ανωτέρων 
εκκλησιαστικών: ~ εν Χριστφ | προς θεόν εύχέτης ΣΥΝ. διακαής, φλογερός, 
σφοδρός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δια- + -πυρός < πυρ]. διαρθρώνω ρ. µετβ. {διάρθρω-σα, -θηκα, -
µένος) 1. συνδέω (στοιχεία) µε τέτοιον τρόπο, ώστε να αποτελέσουν 
οργανωµένο σύνολο ΣΥΝ. συναρθρώνω, συναρµόζω 2. (µτφ., κυρ. για κείµενα) 
διατάσσω µε λογική σειρά (έννοιες και ιδέες), δοµώ και διαπλέκω (επιµέρους 
θεµατικές ενότητες) ΣΥΝ. διατάσσω, διαπλέκω, συνθέτω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διαρθρώ < δι)α)- + άρθρώ (-όω) < άρθρον]. διάρθρωση (η) 
[αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η δόµηση και σύνδεση των επιµέρους 
µελών σε οργανωµένο σύνολο: η ~ ενός θεατρικοί) έργου || η κοινωνική ~ µιας 
εποχής || η ~ τού χώρου ΣΥΝ. δοµή, υφή, σύνθεση 2. (ειδικότ. για κείµενα) η 
διαπλοκή των επιµέρους θεµατικών ενοτήτων: η ~ ενός ποιήµατος | 
µυθιστορήµατος | άρθρου ΣΥΝ. δόµηση, οργάνωση 3. ΑΝΑΤ. η κλείδωση, η 
άρθρωση των οστών. διαρθρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη 
διάρθρωση 2. (ειδικότ.) αυτός που προχωρεί σε βάθος, που αγγίζει την ίδια τη 
δοµή, την οργάνωση συστήµατος: για να καταπολεµηθεί η γραφειοκρατία, 
χρειάζονται ~ αλλαγές || ~ παρεµβάσεις | µέτρα | Ταµείο. διάρκεια (η) [µτγν.] {-
ας κ. -είας | χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού διαρκούς: τα κλασικά έργα έχουν ~ 2. 
(η γεν. διαρκείας ως χαρακτηρισµός) αυτός που έχει µεγάλη διάρκεια, συνήθ. 
κατ' αντιδιαστολή προς κάτι που διαρκεί στιγµιαία ή που ισχύει για µία µόνο 
φορά: εισιτήριο ~ (που ισχύει για πολύ καιρό, όχι για µία µόνο φορά) || στυλό ~ 
(στο οποίο δεν ανανεώνεται το µελάνι και αχρηστεύεται όταν τελειώσει το 
σωληνάριο µελάνης που είναι ενσωµατωµένο στην κατασκευή του) || απεργία | 
άδεια | αγώνας - || ενεστώτας ~ 3. το συνεχές χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο 
γίνεται κάτι: κατά τη ~ τού ταξιδιού (κατά τον χρόνο τού ταξιδιού) || κατά τη ~ 
τής προσγείωσης απαγορεύεται το κάπνισµα 4. (συνεκδ.) η έκταση τού παραπάνω 
χρονικού διαστήµατος: η ταινία έχει ~ τρεις ώρες || µεγάλη ~ || γάλα µακράς 
διαρκείας || µουσικό έργο συνολικής - τεσσάρων ωρών. διαρκής, -ής, -ές [αρχ.] 
{διαρκ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από χρονική συνέχεια: 
τα κατάφερε χάρη στις ~ του προσπάθειες ΣΥΝ. αδιάκοπος, ακατάπαυστος, 
αδιάλειπτος ANT. στιγµιαίος 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από µονιµότητα και 
σταθερότητα: η ~ Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας || ~ Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
ΣΥΝ. µόνιµος, σταθερός. — διαρκώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-1Ç. ·«£■ διαρκώ ρ. αµετβ. {διαρκείς... | διήρκεσα) 1. γίνοµαι, συντελούµαι σε 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα: κάθε µάθηµα διαρκεί 45 λεπτά 2. (συνεκδ.) 
έχω µεγάλη ή απεριόριστη διάρκεια, αντέχω στον χρόνο: υπάρχουν οι 
επιπόλαιες φιλίες και οι φιλίες που διαρκούν 3. βρίσκοµαι σε εξέλιξη, σε 
συνέχεια: όσο διαρκεί ο καύσωνας, αποφεύγετε να βγαίνετε έξω! || η απεργία θα 
διαρκέσει µέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα των εργαζοµένων ΦΡ. (λόγ.) 
διαρκούντος τού | διαρκούσης τής... όσο διαρκεί (κάποιος/κάτι): διαρκούσης 
τής εκεχειρίας δεν σηµειώθηκαν κρούσµατα βίας (πβ. λ. µεσούντος). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. διαρκώ (-έω) < δι)α)- + αρκώ. Η φρ. διαρκούντος τού..., όπου το ρήµα 
εµφανίζεται σε γενική απόλυτη µετοχή, αποδίδει το γαλλ. durant le/la...]. 



διαρπάζω 492 διασκεδάζω 
 

διαρπάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {δι-ήρπασα, -αρπάχθηκα, -ηρπασµένος} (λόγ.) 
καταληστεύω, λεηλατώ: «η έρευνα έδειξε ότι κάποιοι διήρπα-σαν τεράστιας 
έκτασης υλικό προοριζόµενο για τους σεισµοπαθείς» (εφηµ.). — διαρπαγή (η) 
[αρχ.]. 

διαρρέω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {διέρρευσα} ♦ 1. (µετβ.) (για ποτα-µό) 
διασχίζω, ρέω µέσα από (έκταση γης): ο ∆ούναβης διαρρέει την Ουγγαρία ♦ 
(αµετβ.) 2. (για υγρά ή αέρια) διαφεύγω ρέοντας µέσα από άνοιγµα: διέρρευσε 
υγραέριο 3. (για χρόνο) παρέρχοµαι, κυλώ: διέρρευσε αρκετός καιρός από τότε 
που πρωτοσυναντηθήκαµε ΣΥΝ. περνώ 4. (για πληροφορία µυστική, απόρρητη 
κ.λπ.) δηµοσιοποιούµαι (διοχετευόµενη σε τρίτους): χθες διέρρευσε (η είδηση) 
ότι επρόκειτο να παραιτηθεί ο υπουργός Περιβάλλοντος. — διάρρευση (η) 
[1892]. 

διαρρέω: παράγωγα. Το διαρρέω χρησιµοποιείται κανονικά ως αµετάβατο 
ρήµα, δηλ. χωρίς αντικείµενο (∆ιέρρευσε η πληροφορία ότι...). Ως 
µεταβιβαστικό χρησιµοποιήθηκε κυρίως στη φράση αφήνω (κάτι) να 
διαρρεύσει (Άφησαν από το Υπουργείο Χωροταξίας να διαρρεύσει ότι η 
νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων θα αρχίσει εντός των εποµένων µηνών). 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το διαρρέω άρχισε να χρησιµοποιείται 
καταχρηστικώς (αντί τού διοχετεύω) και ως µεταβατικό ρήµα 
(Κυβερνητικά στελέχη διέρρευσαν την πληροφορία ότι ετοιµάζονται 
σαρωτικές αλλαγές στην οικονοµία). Παράγωγο τού διαρρέω µε αµετάβατη 
και µεταβατική σηµ. είναι η λ. διαρροή. Τελευταία, µε µεταβατική ιδίως 
σηµασία, χρησιµοποιείται και το διάρρευση (= διάδοση) πληροφοριών. Τε-
λείως διαφορετική είναι η σηµ. τού άλλου παραγώγου, τού διάρροια, που 
χρησιµοποιείται από τον Ιπποκράτη µέχρι σήµερα. 

ρο): διαρρύθµισαν µε µοντέρνο τρόπο το σαλόνι τους. — διαρρύθµιση (η) 
[1888], διαρρυθµισπκός, -ή, -ό [1862]. 

διαρχία (η) [1887] {διαρχιών} 1. η άσκηση τής εξουσίας από δύο πρόσωπα ή 
φορείς 2. ΦΙΛΟΣ, το φιλοσοφικό σύστηµα, θεµελιώδης θέση τού οποίου είναι 
ότι ο κόσµος κυριαρχείται από τις αντίδροµες δυνάµεις τής ύλης και τού 
πνεύµατος ΣΥΝ. δυϊσµός ANT. µονισµός. — διαρχικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δύο. [ΕΤΥΜ. < δι- (< δις «δύο φορές») + -αρχία < άρχω]. 

∆ίας (ο) {∆ία κ. ∆ιός} 1. ΜΥΘΟΛ. Ο βασιλιάς και πατέρας των θεών τού 
Ολύµπου (βλ. κ. λ. Ζευς) · 2. ΑΣΤΡΟΝ. Ο µεγαλύτερος πλανήτης τού ηλιακού 
µας συστήµατος, ο οποίος κινείται ανάµεσα στον Αρη και τον Κρόνο. [ΕΤΥΜ. 
Βλ. λ. Ζευς]. 

διασάλευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η αναστάτωση, η 
διατάραξη µιας κατάστασης: τους συνέλαβαν για ~ τής τάξης ΣΥΝ. κλονισµός. 

διασαλεύω ρ. µετβ. {διασάλευ-σα, -θηκα, -µένος} αναστατώνω, διαταράσσω 
µια κατάσταση: τιµωρούνται όσοι διασαλεύουν την κοινωνική ειρήνη ΣΥΝ. 
κλονίζω. — διασαλευτής (ο) [1891]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + σαλεύω < σάλος 
(βλ.λ.)]. 

διασαλπίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διασάλπισ-α, -τηκα, -µένος} διαλαλώ, 
διατυµπανίζω (βλ.λ.). 

διασαφηνίζω ρ. µετβ. (διασαφήνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} δίνω 
διευκρινίσεις (για κάτι) κάνοντας το σαφές: ζήτησαν από τον οµιλητή να 
διασαφηνίσει τη θέση του ΣΥΝ. ξεκαθαρίζω, αποσαφηνίζω. — διασαφήνιση 
(η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + -σαφηνίζω < σαφηνής < επίρρ. σάφα (βλ. λ. σα-ψής)1 

 

διαρρηγνύω ρ. µετβ. (διέρρ-ηξα, -ήχθην (κ. -άγην, -ης, -ης...), -ηγµέ-νος) (λόγ.) 
1. δηµιουργώ ρήγµα σε (συµπαγή επιφάνεια, συµπαγές σώµα), σχίζω βίαια: σε 
σεισµούς µεγάλων µεγεθών η ζώνη που διαρρηγνύεται έχει µήκος αρκετών 
δεκάδων χιλιοµέτρων ΣΥΝ. σπάζω · ΦΡ. διαρρηγνύω τα ιµάτια µου (σχίζω τα 
ρούχα µου) διαµαρτύροµαι έντονα, κυρ. υποστηρίζοντας την αθωότητα ή το 
δίκιο µου, συχνά ει-ρων.: πολλοί από εκείνους που κατηγορήθηκαν για 
εγκλήµατα πολέµου διερρήγνυαν τα ιµάτια τους ότι εκτελούσαν διαταγές άλλων 
2. ανοίγω βίαια, παραβιάζω (κλειστό χώρο): δύο ληστές διέρρηξαν το 
χρηµατοκιβώτιο | την τράπεζα | το σπίτι 3. (µτφ.) διακόπτω απότοµα ή βίαια 
(σχέση, δεσµό κ.λπ.): «το εκλογικό σώµα σύντοµα θα διαρρήξει τους 
παραδοσιακούς πολιτικούς δεσµούς του µε τα µεγάλα κόµµατα» (εφηµ.) || η 
ανάπτυξη τής µηχανής τείνει να διαρρήξει την άµεση σχέση ανάµεσα στον 
άνθρωπο και τα µέσα παραγωγής. [ΕΤΎΜ. < αρχ. διαρρήγνυµι < δια- + 
ρήγνυµι, βλ. κ. ρήγµα. Η φρ. διαρρηγνύω τα ιµάτια µου απαντά µε διάφορες 
µορφές τόσο στην Π.∆. όσο και στην Κ.∆., αποτελούσε δε ιδιαίτερο εµφατικό 
τρόπο, µε τον οποίο οι Ισραηλίτες εξέφραζαν αγανάκτηση (π.χ. Ματθ. 26, 65: 
τότε ό άρχιερεύς διέρρηξεν τά ιµάτια αύτοϋ)}. 

διαρρήδην επίρρ. (αρχαιοπρ.) χωρίς περιστροφές ή υπεκφυγές: υποστήριξε ~ τις 
διεκδικήσεις του ΣΥΝ. ρητά, κατηγορηµατικά, απερίφραστα, αναφανδόν. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < δια- + -ρή- (< θ. -ρη-, πβ. παθ. αόρ. êp-ρή-θην, βλ. κ. ρήση) + 
επιρρ. επίθηµα -δην]. 

διαρρήκτης (ο) {διαρρηκτών}, διαρρήκτρια (η) {διαρρηκτριών} πρόσωπο που 
διαπράττει διάρρηξη (βλ.λ., σηµ. 2). — διαρρηκτικός, -ή, -ό [1887]. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. διαρρήγνυµι (βλ. λ. διαρρηγνύω)]. 

διαρρηκτός, -ή, -ό ΝΟΜ. αυτός που είναι δυνατόν να ακυρωθεί: ~ δι-
καιοπραξία | σύµβαση. 

διάρρηξη (η) {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} 1. η παράνοµη παραβίαση 
κλειστού χώρου: έκαναν ~ στο σπίτι και έκλεψαν όλα τα κοσµήµατα 2. (λόγ.) το 
βίαιο σχίσιµο (πβ. ΙΑΤΡ. ~ σπληνός | µήτρας) 3. η δηµιουργία ρωγµής σε τοίχο 
ή µέλος οικοδοµικού έργου ή σε πέτρωµα, η ρηγµάτωση: στον σεισµό τής 
Ρόδου η ~ των πετρωµάτων έγινε σε υποθαλάσσιο σηµείο τής περιοχής 4. (λόγ.-
µτφ.) η απότοµη διάσπαση τής ενότητας, η βίαιη διακοπή τής συνέχειας: η ~ 
τής ενότητας τού κόµµατος || επήλθε ~ τής σχέσεως του µε το υφιστάµενο 
κοµµατικό σύστηµα 5. ΝΟΜ. η ακύρωση, η διακοπή τής ισχύος: ~ των όρων τού 
συµβολαίου. [ΕΤΎΜ. < µτγν. διάρρηξις < αρχ. διαρρήγνυµι (βλ. λ. 
διαρρηγνύω)]. 

διαρροή (η) 1. η διαφυγή, η απώλεια υγρού ή αερίου µέσα από ανοίγµατα: ~ 
νερού | γκαζιού | ραδιενέργειας | τοξικών ουσιών στο περιβάλλον (µτφ.) 2. η 
γνωστοποίηση µη ανακοινώσιµων στοιχείων: ~ πληροφοριών | µυστικών ! 
θεµάτων εξετάσεων 3. εγκατάλειψη ενός χώρου από πρόσωπα που ανήκαν σε 
αυτόν: ~ ψηφοφόρων τού κυβερνώντος κόµµατος προς τα κόµµατα τής 
αντιπολίτευσης || στις µυστικές ψηφοφορίες υπάρχει συχνά ~ ψήφων (= 
ψηφοφόρων) 4. η απώλεια που παρουσιάζεται κάπου προς όφελος άλλου: η 
φυγή χιλιάδων νέων στο εξωτερικό για σπουδές, επιφέρει ~ πολύτιµου 
συναλλάγµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαρρέω, -ρρ-. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αγωγός - ροή νερού», < διαρρέω. Η σηµ. 2 
αποδίδει το αγγλ. leak]. 

διάρροια (η) {διαρροιών} η συνεχής αποβολή από το έντερο κοπράνων σε 
ρευστή κατάσταση: τον έπιασε | έπαθε ~ ΣΥΝ. ευκοιλιότητα, (λαϊκ.) τσιρλιό. 
— διαρροϊκός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαρρέω, άγνοια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαρρέω. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. diarrhoea, 
γαλλ. diarrhée ή ως µετάφρ. δάνειο, πβ. γερµ. Durchfall]. 

διαρρυθµίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διαρρύθµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
διευθετώ την επίπλωση και τη διακόσµηση σε (εσωτερικό χώ- 

διασαφηνίζω | διασαφώ, αποσαφηνίζω | αποσαφώ. Από το αρχ. 
επίρρ. σάφα «σαφώς» σχηµατίστηκε το αρχ. επίθ. σαφ-ηνής «αυ 
τός που εµφανίζεται κατά τρόπο σαφή, καθαρό» (πβ. απ-ηνής, 
προσ-ηνής [το τέρµα -ηνής < *άνος «πρόσωπο» είναι κάτι ανάλο 
γο προς το τέρµα -ειδής: ευ-ειδής, δυσ-ειδής]). Από αυτό παρήχθη 
το αρχ. ρ. σαφηνίζω «εξηγώ σαφώς - εκφράζοµαι καθαρά» και τα 
σύνθετα απο-σαφηνίζω και δια-σαφηνίζω µε τα παράγωγα τους. 
Από το σάφα, εξάλλου, παρήχθη το σαφής, από το οποίο σχηµατί 
στηκε ρ. σαφώ, εµφανιζόµενο κυρίως ως σύνθετο αποσαφώ και 
διασαφώ (µε τα παράγωγα τους). → αδιευκρίνητος 

διασάφηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η παροχή δι-
ευκρινίσεων για κάτι, ώστε να γίνει σαφές, ξεκάθαρο: η ~ των βασικών 
θέσεων τού δοκιµίου γίνεται µε τη χρήση παραδειγµάτων 2. (ει-δικότ.) η γραπτή 
δήλωση τής προέλευσης και τού προορισµού εµπορευµάτων στο τελωνείο: 
«καθετί που περνούσε τα σύνορα έπρεπε να περάσει τη διαδικασία των 
διασαφήσεων, γι ' αυτό από τα χαράµατα συνέρρεαν στα τελωνεία οι 
εκτελωνιστές» (εφηµ.). — διασαφητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

διασαφώ ρ. µετβ. {διασαφείς... | διασάφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} (λόγ.) 
παρέχω διευκρινίσεις σε (συγκεκριµένο θέµα) ΣΥΝ. διασαφηνίζω, 
ξεκαθαρίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διασαφηνίζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. διασαφώ (-έω) < δια- + 
-σαφώ < σαφής]. 

διάσειση (η) {-ης κ. -είσεως | -είσεις, -είσεων) 1. το δυνατό τράνταγµα ΣΥΝ. 
κλονισµός 2. ΙΑΤΡ. διάσειση εγκεφάλου | εγκεφαλική διάσειση η πρόσκαιρη 
τραυµατική παράλυση των εγκεφαλικών λειτουργιών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. διάσεισις < αρχ. διασείω. Η ιατρ. σηµ. αποδίδει το αγγλ. 
concussion]. 

διασείω ρ. µετβ. [αρχ.] (διέσεισ-α, διασείσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (σπάν.) 
τραντάζω, σείω δυνατά ΣΥΝ. κλονίζω. 

διάσελο (το) (λαϊκ.) 1. το µονοπάτι που αποτελεί δίοδο µεταξύ βουνών ΣΥΝ. 
κλεισούρα, δερβένι 2. (µτφ.-λογοτ.) το µεταίχµιο: «στης Ιστορίας το ~ όρθιος ο 
γυιος πολέµαγε» (Ν. Βρεττάκος). [ΕΤΥΜ. < δια- + -σελο < σελί < µεσν. 
σελίον, υποκ. τού σέλα]. 

διάσηµος, -η, -ο 1. γνωστός στο ευρύ κοινό, περίφηµος: ~ πιανίστας | ηθοποιός 
|| ~ για τις εκκεντρικές του συνήθειες ΣΥΝ. φηµισµένος, ξακουστός ANT. 
άσηµος 2. ΣΤΡΑΤ. διάσηµα (τα) {διασήµων} τα διακριτικά στρατιωτικού 
βαθµού: τα ~ τού στρατηγού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιβόητος, φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δια- + -σηµος < σήµα. Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. insigne(s)]. 

διασηµότητα (η) [1858] {διασηµοτήτων} 1. η καλή φήµη που έχει κάποιος στο 
ευρύ κοινό ΑΝΤ. ασηµότητα 2. (συνεκδ.) διασηµότητα η ευρύτατα γνωστή 
προσωπικότητα: στο φεστιβάλ συγκεντρώνονται πολλές διασηµότητες ΣΥΝ. 
(καθηµ.) φίρµα, βιπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. [ΕΤΥΜ Στη σηµ. 2 η λ. 
αποδίδει το αγγλ. celebrity]. 

διασκεδάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {διασκέδασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} ♦ 1. (αµετβ.) 
ενεργώ ώστε να έρθω σε κατάσταση ευθυµίας, ευχάριστης διάθεσης: πάµε 
κάπου να διασκεδάσουµε || ~ σε µπαρ | σε ντίσκο | σε πάρτι | σε γλέντι || ~ µε τα 
αστεία του | κάνοντας φάρσες ΣΥΝ. γλεντώ, το ρίχνω έξω ♦ (µετβ.) 2. κάνω 
(κάποιον) να έρθει σε κατάσταση ευθυµίας, σε ευχάριστη διάθεση: µας 
διασκέδαζε µε τα έξυπνα αστεία του || δεν µε διασκεδάζουν οι ταινίες βίας · 3. 
διασκορπίζω, αποµακρύνω (δυσάρεστο συναίσθηµα): προσπάθησε να 
διασκεδάσει τις κακές εντυπώσεις από την αγενή συµπεριφορά του || ~ τους φό-
βους | τις ανησυχίες κάποιου ΣΥΝ. διαλύω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διασκεδάννυµι «διασκορπίζω» (κατά τα ρ. σε -άζω) < 
δια- + σκεδάννυµι < *σκεδάσ-νυ-µι (από τον αόρ. εσκέδασα κατά το σχήµα 
πετάννυµι - επέτασα, κεράννυµι - έκέρασα), πιθ. < I.E. *sq(h)nd- | *sq(h)en-d- 
«σχίζω, καταστρέφω», πβ. σανσκρ. skhadate 



διασκέδαση 493 διάσταση 
 

«σχίζω», αγγλ. scatter «διασκορπίζω», shatter «θραύω», γερµ. Schindel 
«σχίζα» κ.ά.]. 

ΣΧΟΛΙΟ Είναι ενδιαφέρουσα η σηµασιολογική εξέλιξη τής λ. δια-
σκεδάζω (αρχαιότερος τ. τού διασκεδάννυµι). Αρχική σηµ. τής λ. 
ήταν το «σκορπίζω, διασκορπίζω», που παρέµεινε και σήµερα µέ-
σα από τη λόγια παράδοση («διασκεδάζω τις ανησυχίες» = δια-
σκορπίζω, διαλύω). Από χρήσεις όπως «διασκεδάζω τη θλίψη µου» 
ή «διασκεδάζω την ανία | πλήξη µου» κατά παράλειψη τού ου-
σιαστικού {θλίψη | ανία | την πλήξη κ.τ.ό.), έφθασε το διασκεδάζω 
στη σηµ. «ευχαριστιέµαι, κάνω κάτι που µε ευχαριστεί, περνώ την 
ώρα | τον καιρό µου ευχάριστα». Γενικότερα, η έννοια τής απλής 
διασκέδασης προϋποθέτει την απόσπαση τού ανθρώπου από την 
υποχρεωτική ασχολία και τη στροφή του σε ευχάριστες απασχο-
λήσεις (έτσι δηµιουργήθηκαν τα ξεδίνω, το ρίχνω έξω [πβ. τα 
γαλλ. distraire, γαλλ. divertir από λατ. distrahere «διασπώ, κοµµα-
τιάζω», αγγλ. divert από λατ. divertere «αποσπώ, αποστρέφω», από 
όπου κ.ά.]). 

διασκέδαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η κατά-
σταση στην οποία αισθάνεται κανείς ευθυµία και περνάει ευχάρι-
στα: καλή είναι η δουλειά, αλλά χρειάζεται και η ~ || το έριξε στο πο-
τό και στις ~· ΦΡ. (α) καλή διασκέδαση! (ευχετ.) σε κάποιον που πη-
γαίνει να διασκεδάσει (σε γλέντι, χορό, βραδινή έξοδο κ.λπ.) ΣΥΝ. να 
περάσεις καλά! (β) κέντρο διασκεδάσεως κατάστηµα στο οποίο πη-
γαίνει ο κόσµος για να διασκεδάσει (π.χ. ακούγοντας τραγούδια, χο-
ρεύοντας κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) ο τρόπος µε τον οποίο διασκεδάζει κα-
νείς: η µόνη ~ που του έµεινε είναι η τηλεόραση. 

διασκεδασµός (ο) 1. ο άτακτος διασκορπισµός 2. ΟΠΤ. διασκεδα-
σµός τού φωτός η διάθλαση τού λευκού φωτός σε ακτινοβολίες άλ-
λων χρωµάτων. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < διασκεδάζω, o επιστ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο, πβ. 
αγγλ. dispersion]. 

διασκεδαστής (ο), διασκεδάστρια (η) {διασκεδαστριών} πρόσωπο 
που έχει ως επάγγελµα να διασκεδάζει άλλους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. entertainer. To µτγν. διασκεδαστής σήµαινε 
«διασκορπιστής»]. 

διασκεδαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που προκαλεί ευθυµία, γέλιο: ~ ται-
νία | θέαµα | παιχνίδι | καταστάσεις || τα ~ κόλπα των γελωτοποιών 
ΣΥΝ. αστείος, ευτράπελος, τερπνός 2. (µειωτ.) αυτός που στερείται σο-
βαρότητας: τους τρόµαξε όλους µε τις απειλές του, αλλά προσωπικά 
τον βρήκα µάλλον διασκεδαστικό ΣΥΝ. φαιδρός, αστείος, γελοίος. — 
διασκεδαστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. divertissant. Το µτγν. διασκεδαστι-
κός σήµαινε «διασκορπιστικός»]. 

διασκελιά (η) → δρασκελιά 
διασκελίζω ρ. µετβ. {διασκέλισ-α, -τηκα, -µένος} δρασκελίζω (βλ.λ.). 
— διασκέλισµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. διασκελίζοµαι < 
δια- + -σκελίζοµαι < σκέλος]. 

διασκελισµός (ο) 1. το άνοιγµα των σκελών κατά το βάδισµα ή το 
τρέξιµο, η δρασκελιά: περπατούσε µε µεγάλο ~ · 2. ΦΙΛΟΛ. (στην ποί-
ηση) η µη ολοκλήρωση τού νοήµατος σε έναν στίχο και η συνέχιση 
του στον επόµενο, π.χ. «Φαιδρόν τον ουρανόν | Έχεις, και από τα δέν-
δρα σου | Πολλή πάντοτε κρέµεται | Καρποφορία» (Α. Κάλβος). 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. enjembée]. 

διασκέπτοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {διασκέφθηκα} συνεδριάζω για 
τη λήψη αποφάσεων: µετά τις πρόσφατες εξελίξεις, το υπουργικό 
συµβούλιο διασκέφθηκε εκτάκτως, για να καθορίσει τη στάση τής 
κυβέρνησης ΣΥΝ. συσκέπτοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

διασκευάζω ρ. µετβ. {διασκεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} επι-
φέρω τροποποιήσεις σε (καλλιτεχνικό έργο λόγου ή µουσικής): δια-
σκεύασαν την «Ειρήνη» τού Αριστοφάνη, για να την παρουσιάσουν σε 
παιδικό κοινό || την ορχηστρική απόδοση των «Ουγγρικών Ραψω-
διών» την έχει διασκευάσει ο ίδιος ο Λιστ. — διασκευαστής (ο) 
[µτγν.], διασκευάστρια (η), διασκευαστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «προετοιµάζω, παρέχω», < δια- + σκευάζω 
< σκευή. Ήδη µτγν. η σηµ. «αναθεωρώ, διορθώνω (βιβλίο προς έκδο 
ση)»]. 

διασκευή (η) 1. το να διασκευάζει κανείς (κάτι): η ~ λογοτεχνικών 
έργων για την τηλεόραση είναι κάτι ιδιαίτερα απαιτητικό 2. (συνεκδ.) 
το έργο που προκύπτει ως αποτέλεσµα τής παραπάνω εργασίας, η 
νέα µορφή διασκευασµένου έργου: το σενάριο είναι µια ~ τού 
οµώνυµου µυθιστορήµατος (πβ. λ. ριµέικ). [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. 
«εφοδιασµός (µε προµήθειες), κατασκευή», 
< αρχ. διασκευάζω (βλ.λ.). Ήδη µτγν. η σηµ. «νέα έκδοση (έργου) µε 
διορθώσεις»]. 

διάσκεψη (η) {-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων} 1. η συνάθροιση προ-
σώπων, συνήθ. ανώτερων κυβερνητικών παραγόντων ή εκπροσώπων 
κρατών, προκειµένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί ειδι-
κών ζητηµάτων: ~ κορυφής (όπου συµµετέχουν αρχηγοί κρατών) 2. 
ΝΟΜ. το στάδιο τής διαδικασίας στα πολυµελή δικαστήρια, µετά από 
τη δηµόσια συζήτηση στο ακροατήριο, κατά το οποίο ο εισηγητής δι-
καστής, αναπτύσσει τις θέσεις του και πραγµατοποιείται µυστική 
συζήτηση µεταξύ των δικαστών τού πολυµελούς δικαστηρίου προ-
κειµένου αυτό να καταλήξει στην απόφαση του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διάσκεψις < διασκέπτοµαι]. 

διασκόπιο (το) {διασκοπί-ου | -ων} το επιδιασκόπιο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. diascope]. 

διασκορπίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διασκόρπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. σκορπίζω εδώ και εκεί 2. (µτφ.) ξοδεύω απερίσκεπτα, κατα- 

σπαταλώ:  διασκόρπισε την περιουσία της.    — διασκόρπιση (η) 
[µεσν.] κ. διασκορπισµός (ο) [µτγν.]. διασπαθίζω ρ. µετβ. 

{διασπαθισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (κα- 
κόσ.) κατασπαταλώ, ξοδεύω απερίσκεπτα και χωρίς φειδώ: µέλη τής 
κυβέρνησης κατηγορήθηκαν ότι διασπάθισαν το δηµόσιο χρήµα. — 
διασπάθιση (η) [1886]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δια- + σπαθίζω < σπάθη]. 
διάσπαρτος, -η, -ο διασκορπισµένος σε πολλά διαφορετικά µέρη, απ' 
άκρου εις άκρον: υπάρχουν Έλληνες ~ σε όλη την οικουµένη ΣΥΝ. 
διεσπαρµένος, εγκατεσπαρµένος. [ΕΤΥΜ. < διασπείρω]. διάσπαση (η) 
{-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ο απότοµος ή βίαιος διαχωρισµός 
ενός όλου στα µέρη που το αποτελούν ή σε µικρότερα τµήµατα: η ~ 
ενός πολυεθνικού κράτους σε κρατίδια | ενός κόµµατος ΣΥΝ. 
διαµελισµός 2. (µτφ.) η ρήξη που προκύπτει σε κάτι συµπαγές, ενιαίο: 
η ~ του µετώπου από τον εχθρό || η ~ τής αµυντικής γραµµής ΣΥΝ. 
διάλυση · 3. ΦΥΣ. διάσπαση (τού) ατόµου η µετατροπή ατοµικού πυρήνα 
σε δύο άλλους µε διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον αρχικό, κατά 
την οποία σηµειώνεται εκποµπή ή απορρόφηση ενέργειας • 4. ΧΗΜ. η 
χηµική αντίδραση κατά την οποία µια χηµική ένωση λύεται σε 
απλούστερες ενώσεις ή στα στοιχεία που την αποτελούν. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. διάσπασις < διασπώ. Οι σηµ. τής πυρηνικής φυσικής και τής 
χηµείας αποτελούν απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. désintégration]. 
διασπαστής (ο) [1840], διασπάστρια (η) {διασπαστριών} (κακόσ.) 

πρόσωπο που προκαλεί διάσπαση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. disruptionist]. 

διασπαστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διάσπαση, κυρ. αυτός 
που επιφέρει διάσπαση: ο αρχηγός τού κόµµατος κατήγγειλε τις ~ 
πρωτοβουλίες || ~ κινήσεις ΣΥΝ. σχισµατικός, αποσυνθετικός.  — 
διασπαστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. disruptif]. 

διασπείρω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέσπειρα, διασπάρθηκα κ. (λόγ.) διεσπά-
ρην (να/θα διασπαρώ), διεσπαρµένος} 1. (λόγ.) σκορπίζω ή τοποθετώ 
εδώ κι εκεί: έχουν διασπείρει ελεύθερους σκοπευτές σε διάφορα ση-
µεία τής πόλης || το καθεστώς είχε διασπείρει τις πυρηνικές κεφαλές 
σε όλη την έκταση τής αχανούς χώρας 2. (µτφ.) διαδίδω (συνήθ. κάτι 
ψευδές): ~ τερατώδη ψέµατα/ ανυπόστατες φήµες/ ψευδείς ειδήσεις. 

διασπορά (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. (λόγ.) το σκόρπισµα εδώ κι εκεί: η 
~ των θραυσµάτων µιας βόµβας | ναρκών σε µια περιοχή ΣΥΝ. δια-
σκορπισµός 2. η ύπαρξη ή τοποθέτηση σε πολλά διαφορετικά σηµεία: 
ο έλεγχος τής διασποράς των πυρηνικών όπλων σε χώρες τού Τρίτου 
Κόσµου || απαιτείται ~ των χώρων στάθµευσης 3. η µετανάστευση σε 
διάφορες χώρες τού κόσµου µέρους µιας εθνικής οµάδας, ενός 
έθνους (αρχικώς προκειµένου για την εγκατάσταση των Εβραίων σε 
διάφορα µέρη τού κόσµου): Έλληνες | Εβραίοι τής ~ 4. η διάδοση (συ-
νήθ. για κάτι αναληθές)- ΦΡ. διασπορά ψευδών ειδήσεων αξιόποινη 
πράξη την οποία διαπράττει όποιος διασπείρει µε οποιονδήποτε τρό-
πο ψευδείς ειδήσεις ή φήµες, ικανές να επιφέρουν ανησυχία ή φόβο 
στους πολίτες ή να ταράξουν τη δηµόσια πίστη ή να κλονίσουν την 
εµπιστοσύνη τού κοινού στο εθνικό νόµισµα ή στις Ένοπλες ∆υνά-
µεις τής χώρας ή να επιφέρουν διαταραχή στις διεθνείς σχέσεις της. 

διασπορέας (ο) [µτγν.] {διασπορ-είς, -έων} 1. αυτός που διασπείρει, 
που σκορπίζει (κάτι) προς διάφορες κατεύθυνσης 2. (µτφ.-κακόσ.) 
αυτός που διαδίδω κάτι ψευδές: ~ ψευδών ειδήσεων. 

διασπώ ρ. µετβ. {διασπάς... | διέσπασα, διασπώµαι, -άται..., διασπάσ-
τηκα (λόγ. -θηκα), διασπασµένος (λόγ. διεσπασµένος)} 1. διαχωρίζω 
απότοµα ή βίαια ένα όλο στα µέρη που το αποτελούν ή σε µικρότερα 
τµήµατα ΣΥΝ. κοµµατιάζω, διαµελίζω, διαλύω 2. προκαλώ ρήξη σε (σε 
κάτι ενιαίο): µε τις ενέργειες τους επιχειρούν να διασπάσουν το 
µέτωπο κατά τού αντιπάλου ΣΥΝ. διχάζω, διαιρώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διασπώ (-άω) < δια- + σπώ «σπάζω», βλ. κ. σπάζω]. 

διαστάλθηκα ρ. → διαστέλλω 
διασταλτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να προκαλεί δια-

στολή ή να διαστέλλεται · 2. ΝΟΜ. διασταλτική ερµηνεία ερµηνεία 
κατά διαστολή, ευρύτερη ερµηνεία µιας διάταξης, σύµφωνα µε το γε-
νικό πνεύµα και όχι µε το στενό γράµµα τού νόµου. 

διασταλτικότητα (η) [1871] {χωρ. πληθ.} 1.ΦΥΣ. η διασταλτική ιδιό-
τητα: η ~ τής θερµότητας 2. η ιδιότητα των σωµάτων να διαστέλλο-
νται µε τη θερµότητα, διατηρώντας τη µάζα τους αναλλοίωτη. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dilatabilité]. 

διασταλτός, -ή, -ό [1861] αυτός που µπορεί να διασταλεί. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dilatable]. 

διάσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. κάθε µέγεθος που 
καθορίζει πόσο µεγάλο είναι ένα αντικείµενο (µήκος, πλάτος, ύψος, 
βάθος, όγκος κ.λπ.): οι ~ τού δωµατίου είναι 4x5 (4 µέτρα µήκος και 
5 πλάτος) || η τέταρτη ~ (ο χρόνος κατά τη θεωρία τής σχετικότητας)· 
ΦΡ. (στις εικαστικές τέχνες) τρίτη διάσταση το βάθος, η προοπτική 2. 
η (µτφ.) πλευρά συγκεκριµένου θέµατος: η τελευταία οµιλία προέ-
βαλε µια ~ τού ζητήµατος, η οποία δεν έχει συζητηθεί αρκετά ΣΥΝ. 
πτυχή, παράµετρος, άποψη 3. διαστάσεις (οι) (α) οι σωµατικές ανα-
λογίες: άψογες ~ || οι ~ τής Μις Υφήλιος είναι 92-55-92 (β) (µτφ.) τα 
όρια, η έκταση που έχει ή λαµβάνει ένα θέµα: θα ήταν καλύτερα να 
αφήσουµε τις υπερβολές και να δούµε το ζήτηµα στις πραγµατικές του 
~ || το φραστικό επεισόδιο δεν πήρε µεγάλες ~ · 4. ΓΥΜΝΑΣΤ. η στάση 
κατά την οποία τα πόδια είναι ανοιχτά και τεντωµένα: µε τα πόδια σε 
~ 5. (µτφ.) η σηµαντική διαφορά, το ασυµβίβαστο: υπήρξε ~ απόψεων 
µεταξύ των συνοµιλητών ΣΥΝ. ρήξη ANT. συµφωνία 6. (για 
ανδρόγυνα) η χωριστή διαβίωση, συνήθ. πριν από την έκδοση διαζυ-
γίου: βρίσκονται σε ~ | εν διαστάσει. [ΕΤΎΜ. < αρχ. διάστασις < 
διίσταµαι]. 



διαστατός 494 διάστρωση 
 

διαστατός, -ή, -ό ΦΙΛΟΣ, δισστατές έννοιες οι έννοιες που δεν µπορούν 
να υπαχθούν από κοινού σε γενικότερη κατηγορία, δεν βρίσκονται 
µεταξύ τους σε σχέση συναλληλίας ή υπαλληλίας ούτε έχουν κοινό 
γνώρισµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διίσταµαι]. 

-διάστατος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάτι έχει συγκεκριµένο αριθµό διαστάσεων: µονο-διά-
στατος, τρισ-διάστατος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
διάσταση και απαντά σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. αγγλ. three-dimentional 
« τρισδιάστατος»)]. 

διασταυρούµενος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που διασταυρώνεται (µε κά-
ποιον/κάτι)· στη ΦΡ. διασταυρούµενα πυρά. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. µεσοπαθ. ενεστ. τού αρχ. διασταυροϋµαι (βλ. λ. δια-
σταυρώνω}]. 

διασταυρώνω ρ. µετβ. {διασταύρω-σα, -θηκα,-µένος} 1. τοποθετώ (ά-
ντικείµενα) έτσι, ώστε να σχηµατίζουν σταυρό· ΦΡ. (µτφ.) διασταυ-
ρώνω το ξίφος (µε κάποιον) συγκρούοµαι (µε κάποιον): οι δύο πολι-
τικοί διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη χθεσινή συνεδρίαση τής Βουλής · 
2. πραγµατοποιώ επιµιξία (ποικιλιών φυτών ή ζώων διαφορετι-κής 
ράτσας) µε σκοπό να δηµιουργήσω νέα ποικιλία · 3. εξακριβώ-νω την 
εγκυρότητα (πληροφορίας), ανατρέχοντας και σε άλλες πηγές: ο 
δηµοσιογράφος διασταύρωσε τις πληροφορίες που είχε πριν τις µε-
ταδώσει || αυτό που σου λέω ισχύει, είναι διασταυρωµένο- (µεσοπαθ. 
διασταυρώνοµαι) 4. (για δρόµους, γραµµές κ.λπ.) τέµνοµαι: στο ύψος 
τής Νοµικής η οδός Σόλωνος διασταυρώνεται µε την οδό Σίνα 5. συ-
ναντώµαι τυχαία: διασταυρωθήκαµε καθώς περπατούσα εγώ στην 
Τσιµισκή κι εκείνος έστριβε από την Αγίας Σοφίας || (µτφ.) διασταυ-
ρώθηκαν τα βλέµµατα τους. — διασταύρωµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διασταυροϋµαι (-όο-) «οχυρώνω µε όρθιους πασσάλους» < δια- + 
σταυροϋµαι < σταυρός «πάσσαλος». Η σηµερινή σηµ. απαντά από το 
1853 ως απόδ. τού γαλλ. croiser]. 

διασταυρώνω - διασταύρωση. Το πλήθος των σηµασιών που εµ-
φανίζει η λ. διασταυρώνω είναι νέες, ενώ το αρχαίο ρ. διασταυρώ 
είχε µία µόνο και µάλιστα διαφορετική σηµασία («οχυρώνω µε πε-
ρίφραξη από πασσάλους»). Οι νέες σηµασίες πρωτοεµφανίζονται 
τον 19ο αιώνα (πρώτη µαρτυρία από τον Γαβριήλ Σοφοκλέους, 
1853) και αποδίδουν µεταφραστικά σηµασίες που δηλώθηκαν µε 
το γαλλ. croiser ή το αγγλ. cross, o όρος διασταύρωση δεν είναι 
αρχαίος· πρωτοαπαντά το 1861 στον Βασίλειο Λάκωνα. 

διασταύρωση (η) [1861] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να 
διασταυρώνεται (κάτι µε κάτι άλλο): η ~ των ξιφών 2. (ειδικότ.-συ-
νεκδ.) (α) η ποικιλία (φυτού ή ζώου), που προκύπτει ως αποτέλεσµα 
σκόπιµης επιµιξίας ΣΥΝ. (επιστηµ. για φυτά) υβρίδιο (β) (γενικότ.) η 
επιµιξία: «προέρχοµαι από - γονιών δεύτερης και τρίτης γενιάς µε-
ταναστών» (εφηµ.) 3. το σηµείο όπου τέµνονται δύο δρόµοι: στη ~ 
(των οδών) Μεσογείων και Κατεχάκη 4. η εξακρίβωση τής εγκυρότη-
τας (πληροφορίας) µέσω διαφόρων πηγών: ~ στοιχείων/ πληροφοριών 
| είδησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διασταυρώνω. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από 
γαλλ. croisement]. 

διαστέλλω ρ. µετβ. {διέστειλα, διαστάλθηκα (λόγ. διεστάλην, -ης, -
η...), διεσταλµένος) 1. αυξάνω τις διαστάσεις (ενός πράγµατος), δι-
ευρύνω: παρακολουθούσε µε διεσταλµένους τους µυς τού προσώπου 
από την ένταση || οι διεσταλµένες κόρες των µατιών ΑΝΤ. συστέλλω 
2. ΦΥΣ. (για τη θερµότητα) αυξάνω τον όγκο (σώµατος): το καλοκαίρι 
οι σιδηροδροµικές ράγες διαστέλλονται λόγω ζέστης ANT. συστέλλω 
3. αντιδιαστέλλω (βλ.λ.): στο άρθρο του διαστέλλει τις έννοιες τού 
εθνισµού και τού εθνικισµού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + στέλλω, βλ. κ. στέλνω]. 

διάστηµα (το) {διαστήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το συγκεκριµένο τοπι-
κό ή χρονικό µέγεθος, η τοπική ή χρονική απόσταση: είναι αρκετό το 
~ που πέρασε από τότε που έχω να τον δω || το τελευταίο ~ συµπερι-
φέρεται περίεργα || όταν γράφουµε, καλό είναι να αφήνουµε ανάµεσα 
στις λέξεις ένα µικρό ~ 2. ο άπειρος χώρος, ο οποίος βρίσκεται πέρα 
από την ατµόσφαιρα τής Γης: η εξερεύνηση τού ~|| ο Ψυχρός 
Πόλεµος µεταξύ Η.Π.Α. και Σοβιετικής Ένωσης επεκτάθηκε και στο ~ 
ΣΥΝ. άπειρο, χάος 3. ΜΟΥΣ. (α) ακουστικώς, η διαφορά τού τονικού 
ύψους ανάµεσα σε δύο φθόγγους, που εκφράζεται ως λόγος των συ-
χνοτήτων των φθόγγων αυτών, λ.χ. διάστηµα 2/1 (ογδόης), διάστηµα 
3/2 (πέµπτης) κ.λπ. (β) η απόσταση ανάµεσα σε δύο φθόγγους, που 
µετριέται κατά µήκος µιας κλίµακας, λ.χ. διάστηµα δευτέρας, τρίτης, 
ογδόης (ή οκτάβας) κ.λπ. (γ) η απόσταση ανάµεσα σε δύο φθόγγους, 
που µετριέται σε τόνους και ηµιτόνια, λ.χ. διάστηµα δύο τόνων, διά-
στηµα ενός τόνου και ενός ηµιτονίου (δ) αυξηµένο διάστηµα το διά-
στηµα το οποίο σχηµατίζεται από το αντίστοιχο «καθαρό», µε την 
επαύξηση του κατά ένα, συνήθ., ηµιτόνιο (ε) ελαττωµένο διάστηµα 
το διάστηµα το οποίο σχηµατίζεται από το αντίστοιχο «καθαρό», µε 
τη σµίκρυνση του κατά ένα συνήθως ηµιτόνιο: ελαττωµένη τετάρτη 
(ένας τόνος, δύο ηµιτόνια) | ελαττωµένη πέµπτη (δύο τόνοι, δύο ηµι-
τόνια) (στ) ο κενός χώρος ανάµεσα σε δύο γραµµές τού πενταγράµ-
µου, στον οποίο γράφονται νότες (ορθότ. διάκενο, βλ.λ.) (ζ) διάφωνο 
διάστηµα η διαφωνία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια-στή-ναι, απρφ. αορ. β' τού ρ. διίστηµι «διαχωρίζω 
(χρονικά ή τοπικά)». Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. espace]. 

διαστηµάνθρωπος (ο) {διαστηµανθρώπ-ου | -ων, -ους} 1. ο αστρο-
ναύτης 2. ο εξωγήινος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάστηµα. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. 
δάνειο από αγγλ. space-man]. 

διαστηµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το διάστηµα (βλ.λ., σηµ. 

2): ~ λεωφορείο | έρευνα. — διαστηµικά επίρρ. 

διαστηµικός ή διαστηµατικός; Τα ουσιαστικά σε -µα σχηµατίζουν 
κανονικώς παράγωγα επίθετα σε -ικός από το θέµα τής γενικής: 
σύστηµα - συστηµατ-ικός (γεν. συστήµατ-ος), µάθηµα - µαθηµατ-
ικός (γεν. µαθήµατ-ος), επαγγελµατικός, συνθηµατικός, πραγµατι-
κός, κοµµατικός κ.ά. Άρα, κανονικά θα έπρεπε να πούµε διάστηµα 
- διαστήµατ-ος - διαστηµατικός. όπως λέµε (από την ίδια ρίζα -
στη-) συστηµατικός και αποστηµατικός. Το διαστηµικός πλάστηκε 
απευθείας από το θέµα τής ονοµαστικής: διάστηµα - διαστηµικός 
(όπως και τα σύνθετα: διαστηµόπλοιο, διαστηµάνθρωπος αντί 
διαστηµατόπλοιο και διαστηµατάνθρωπος), πιθανόν για να απο-
φευχθούν οι υπερβολικά πολυσύλλαβες λέξεις. Οµοίως, πλάστηκε 
πρόσφατα και ο επιστηµονικός (γλωσσολογικός) όρος συστηµ-
ικός, για να αποφευχθεί ίσως ο (διαφορετικής σηµασίας) παλαιό-
τερος όρος συστηµατικός. 

διαστηµόµετρο (το) [1896] {διαστηµοµέτρ-ου | -ων} µικρός µεταλλι-
κός κανόνας ή όργανο σε σχήµα διαβήτη για τη µέτρηση µικρών απο-
στάσεων κατά τη σχεδίαση ή τη χάραξη γραµµών. 

διαστηµόπλοιο (το) {διαστηµοπλοί-ου | -ων} το σκάφος µε το οποίο 
πραγµατοποιείται πτήση στο διάστηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάστηµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. spaceship]. 

διαστίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέστι-ξα, -γµένος} 1. τοποθετώ σε (κείµενο) 
σηµεία στίξεως ΣΥΝ. στίζω 2. γεµίζω (κάποιον/κάτι) µε στίγµατα: διέ-
στιξαν το κορµί του µε πυρωµένο σίδερο ΣΥΝ. καταστιγµατίζω. — 
διάστιξη (η) [µτγν.]. 

διαστικος, -ή, -ό (για µεταφορικό µέσο) αυτός που εκτελεί δροµολό-
για µεταξύ πόλεων µε ελάχιστες ή καθόλου ενδιάµεσες στάσεις. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. intercity]. 

διάστικτος, -η, -ο γεµάτος στίγµατα ΣΥΝ. κατάστικτος. 
[ΕΤΥΜ. < διαστίζω, πβ. κ. στίζω - στικτός]. 

διάστιχο (το) [µεσν.] {διαστίχ-ου | -ων) 1. το τυπογραφικό διάστηµα 
που παρεµβάλλεται ανάµεσα σε δύο αράδες 2. η ειδική πλάκα που 
χρησιµοποιείται στη στοιχειοθεσία, για να µεγαλώνει το διάστηµα 
ανάµεσα σε δύο τυπογραφικές σειρές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

διάστιχος, -η, -ο [1857] αυτός που γίνεται ανά στίχο: ~ µετάφραση. 
Επίσης διαστιχικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. 
interlinéaire]. 

διαστολέας (ο) {διαστολ-είς | -έων} ΙΑΤΡ το ιατρικό εργαλείο για τη 
διάνοιξη των τοιχωµάτων σωµατικής κοιλότητας (τραχήλου τής µή-
τρας, οισοφάγου κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. διαστολεύς < αρχ. διαστέλλω. Η σηµ. τού ιατρικού ερ-
γαλείου είναι ήδη µτγν. και απαντά στον γιατρό Γαληνό (2ος αι. 
µ.Χ.)]. 

διαστολή (η) 1. η αύξηση των διαστάσεων σώµατος: συστολή και ~ 
τής καρδιάς ΣΥΝ. µεγέθυνση, διόγκωση, πλάτυνση ANT. συστολή 2. 
ΦΥΣ. το φυσικό φαινόµενο τής αύξησης τού όγκου ή των διαστάσεων 
γενικά σώµατος λόγω αύξησης τής θερµοκρασίας ANT. συστολή · 3. 
ΜΟΥΣ. η κάθετη γραµµή που χωρίζει τα µέτρα στο πεντάγραµµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαστέλλω]. 

διαστολικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη διαστολή, και 
ειδικότ. µε τη διαστολή τής καρδιάς: ~ πίεση | ήχος. 

δια στράφηκα ρ. → διαστρέφω 
διαστρεβλώνω ρ. µετβ. {διαστρέβλω-σα, -θηκα, -µένος} παραποιώ το 

περιεχόµενο (λόγων, κειµένων): διαστρέβλωνε συστηµατικά την 
αλήθεια, για να κάνει προπαγάνδα || - τα λεγόµενα | τις απόψεις κά-
ποιου ΣΥΝ. διαστρέφω, αλλοιώνω. — διαστρεβλωτής (ο) [1889], δια-
στρεβλώτρια (η), διαστρεβλωτικός, -ή, -ό [1895]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διαστρεβλώ < δια- + στρεβλω (-όω) < στρεβλός]. 

διαστρέβλωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (για λόγια, 
πράξεις κ.λπ.) η παρουσίαση µε ψευδή ή αλλοιωµένη µορφή: η ~ τής 
ιστορικής αλήθειας | τής πραγµατικότητας | των απόψεων | των λό-
γων κάποιου || σκόπιµη | συστηµατική | απαράδεκτη ~ ΣΥΝ. αλλοίω-
ση, παραποίηση. 

διάστρεµµα (το) {διαστρέµµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. η εξάρθρωση, 
το στραµπούληγµα: σοβαρό ~||~ στον αστράγαλο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
διαστρέφω. Η ιατρ. σηµ. ήδη στον Ιπποκράτη (5ος αι. π.Χ.)]. 

διαστρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέστρεψα, διαστράφηκα, διεστραµµένος} 
1. διαστρεβλώνω (βλ.λ.): ~ την πραγµατικότητα | τα λόγια (κάποιου) 
2. (η µτχ. διεστραµµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

διαστροφή (η) 1. η διαστρέβλωση, εσκεµµένη παραποίηση λόγου ή 
κειµένου, για να προκύψει συµπέρασµα που δεν υπήρχε στις προθέ-
σεις τού οµιλητή ή τού συγγραφέα: «η ερµηνεία του αυτή αποτελεί 
δείγµα δηµαγωγίας, ~ τού πολιτικού λόγου» (εφηµ.) ΣΥΝ. αλλοίωση, 
νόθευση · 2. η σεξουαλική ικανοποίηση µε τρόπους που θεωρούνται 
ανώµαλοι ΣΥΝ. ανωµαλία, σεξουαλική παρέκκλιση 3. (συνεκδ.) κάθε 
τρόπος σεξουαλικής ικανοποίησης που θεωρείται ανώµαλος. — δια-
στροφέας (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διαστρέφω]. 

διαστρωµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η κατάταξη 
σε στρώµατα, το να χωρίζεται κάτι σε επιµέρους στρώµατα 2. 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η διάρθρωση µιας κοινωνίας σε κοινωνικά στρώµατα, κα-
τηγορίες και τάξεις, που βρίσκονται σε ιεραρχική σχέση µεταξύ τους 
ΣΥΝ. στρωµατοποίηση, δοµή, επιπεδοποίηση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. stratification]. 

διάστρωση (η) [1856] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η δια-
δικασία κατά την οποία ένα υλικό στρώνεται, απλώνεται οµοιόµορ-
φα πάνω σε µια επιφάνεια ή µέσα σε καλούπι κ.α., καθώς και τα 



διασυλλογικός 495 διατεθειµένος 
 

επάλληλα στρώµατα των υλικών που αποτελούν την επικάλυψη επι-
φανειών: ~ πλακών | ασφάλτου | χλοοτάπητα | νωπού σκυροδέµατος. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. revêtement]. 

διασυλλογικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µεταξύ δύο ή περισσότερων 
συλλόγων: ~ διοργάνωση | αγώνες. — διασυλλονικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. interclub]. 

διασυµµαχικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στις σχέσεις µεταξύ 
συµµάχων: ~ ασκήσεις | συµφωνίες | διασκέψεις. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. inter-allied]. 

διασύνδεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η σύνδεση µεταξύ 
στοιχείων, γεγονότων κ.λπ.: «αυτό το πυραυλικό σύστηµα έχει δυνα-
τότητα διασύνδεσης µε τις υπάρχουσες συστοιχίες πυραύλων» (εφηµ.) 
|| υπάρχει -µεταξύ των γεγονότων2. (συνήθ. κακόσ.) η σχέση 
γνωριµίας ή συναλλαγής µεταξύ προσώπων ή οµάδων προσώπων, 
που αποσκοπεί στην αλληλοεξυπηρέτηση και το αµοιβαίο όφελος: 
«διαπιστώνεται ~ τής παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών µε την τρο-
µοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα» (εφηµ.) || (κυρ. στον πληθ.) 
έχει διασυνδέσεις µε σηµαντικούς οικονοµικούς παράγοντες τής χώ-
ρας || στη χώρα αυτή η µαφία έχει διασυνδέσεις µε την κυβέρνηση. — 
διασυνδέω ρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. connection(s)]. 

διασυνοριακός, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται ή γίνεται στα σύνορα δύο 
ή περισσότερων κρατών: ~ συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών κατά 
τής τροµοκρατίας || ~ ζώνη ελέγχου. — διασυνοριακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. interfrontier]. 

διασύρω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέσυρα, διασύρ-θηκα, -µένος} γελοιοποιώ 
δηµοσίως, βλάπτω την καλή φήµη και υπόληψη (κάποιου): µήνυσε 
τον δηµοσιογράφο επειδή τον διασύρει µέσω τηλεοράσεως || οι εθνι-
κιστικές υστερίες διασύρουν τη χώρα διεθνώς || η οµάδα του δια-
σύρθηκε στο ντέρµπι τής Κυριακής (υπέστη ταπεινωτική ήττα) ΣΥΝ. 
εκθέτω, εξευτελίζω, διαποµπεύω. — διασυρµός (ο) [µτγν.]. 

διασφαλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διασφάλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
εξασφαλίζω, εγγυώµαι την ασφάλεια: η πολιτική µας διασφαλίζει τα 
εθνικά µας συµφέροντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ασφαλής. 

διασφάλιση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εξασφάλιση, η πα-
ροχή εγγυήσεων για την ασφάλεια: η ~ τής ειρήνης | των συµφερό-
ντων τής χώρας | ίσων ευκαιριών στους πολίτες. 

διασχίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέσχισα, διασχίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), διεσχι-
σµένος} 1. διατρέχω επιφάνεια εδάφους από τη µία άκρη στην άλλη 
ΣΥΝ. διέρχοµαι, περνώ 2. (ειδικότ.) τέµνω (επιφάνεια γης) διερχόµε-
νος διά µέσου αυτής: ο Πηνειός διασχίζει τον θεσσαλικό κάµπο. — 
διάσχιση (η) [µτγν.]. 

διασώζω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέσω-σα, διασώ-θηκα (λόγ. διεσώθην, -ης, -
η..., µτχ. διασωθείς, -είσα, -έν), -(σ)µένος} 1. γλυτώνω (κάποιον) από 
κίνδυνο: ένα καΐκι διέσωσε τους ναυαγούς ΣΥΝ. σώζω, περισώζω 2. 
προφυλάσσω (κάτι) από τη φθορά τού χρόνου, από φυσικές ή άλλες 
καταστροφές: διέσωσε αρκετά χειρόγραφα από την πυρκαγιά || στο 
έργο του διέσωσε πολλές σπάνιες λέξεις ΣΥΝ. διατηρώ, κρατώ 3. (για 
Η/Υ-σπάν.) αποθηκεύω (βλ. κ. λ. σώζω). — διασωστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛίρ λ. σώζω. 

διασωλήνωση (η) [1895] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. η ει-
σαγωγή ελαστικού σωλήνα σε όργανο ή φυσική κοιλότητα τού σώ-
µατος, λ.χ. η εισαγωγή αναπνευστικού σωλήνα στην τραχεία, για να 
διατηρηθούν ανοιχτές οι αεροφόροι οδοί (σε διάφορες περιπτώσεις, 
όπως σε οίδηµα τού λάρυγγα). — διασωληνώνω ρ. [1895]. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. intubation]. 

διασωµατειακός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στις σχέσεις µεταξύ 
σωµατείων ή που σχετίζεται µε το σύνολο των σωµατείων: ~ µέτωπο 
| συλλαλητήριο. 

διάσωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. σειρά ενεργει-
ών που αποσκοπούν στη σωτηρία (κάποιου), στο να γλυτώσει από 
τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται: η ~ εγκλωβισµένων | των ναυαγών 
2. η προφύλαξη από τη φθορά τού χρόνου, από φυσικές ή εσκεµµένες 
καταστροφές: ~ αρχαίων µηµείων 3. (για Η/Υ-σπάν.) η αποθήκευση 
δεδοµένων ΣΥΝ. σώσιµο. 

διασώστης (ο) {διασωστών}, διασώστρια (η) {διασωστριών} πρό-
σωπο που ανήκει σε οµάδα διάσωσης. [ΕΤΥΜ. < διασώζω, πβ. µτγν. 
διασωστής «αστυνοµικός»]. 

διάτα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η διαταγή: «έβγαλε ~ ο Κρούταγος, τής 
Βουλγαρίας ο τσάρος» (Κ. Παλαµάς). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < διατάζω (υποχωρητ.)]. 

διαταγή (η) 1. η παραγγελία από υπερκείµενη αρχή (συνήθ. σε σώ-
µατα στρατιωτικού χαρακτήρα), που είναι δεσµευτική ως προς την 
εκτέλεση της για το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται: βγάζω | 
εκτελώ - || ήρθε - από το επιτελείο ΣΥΝ. προσταγή, εντολή· ΦΡ. (α) (εί-
µαι) στις διαταγές | (λόγ.) υπό τας διαταγάς (κάποιου) είµαι υπό την 
εξουσία (κάποιου), εκτελώ τις διαταγές (κάποιου): είχε δέκα άνδρες 
υπό τας διαταγάς του (β) στις διαταγές σας! (i) ΣΤΡΑΤ. απάντηση κα-
τωτέρου προς ανώτερο, που δηλώνει ότι θα εκτελεστούν οι διαταγές 
του (ii) (γενικότ.) ως δήλωση ευπείθειας σε κάποιον, ότι θα κάνουµε 
ό,τι µας λέει (γ) ανωτέρα διαταγή βλ. λ. ανώτερος (δ) βασιλική δια-
ταγή και τα σκυλιά δεµένα βλ. λ. βασιλικός 2. (α) το έγγραφο στο 
οποίο περιγράφεται η παραπάνω παραγγελία: έχω εδώ µια ~, σύµφω-
να µε την οποία... || εκδίδω ~ (β) ΝΟΜ. διαταγή πληρωµής εκτελεστός 
τίτλος εκδιδόµενος από τον ειρηνοδίκη ή τον δικαστή τού µονοµε-
λούς πρωτοδικείου για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων ή 
απαιτήσεων παροχής χρεωγράφων οι οποίες αποδεικνύονται εγγρά-
φως, δεν εξαρτώνται από αίρεση, προθεσµία, όρο ή αντιπαροχή και 
το οφειλόµενο ποσό χρηµάτων ή χρεωγράφων είναι ορισµένο (γ) 
ΣΤΡΑΤ. ηµερήσια διαταγή βλ. λ. ηµερήσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διατάσσω]. 
διάταγµα (το) {διατάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (γενικά) έγγραφη εντο-

λή από υψηλά ιστάµενη αρχή 2. ΝΟΜ. πράξη τού Προέδρου τής ∆η-
µοκρατίας στο πλαίσιο άσκησης τής εκτελεστικής λειτουργίας, στην 
οποία, κατά κανόνα, συµπράττει ο αρµόδιος υπουργός: νοµοθετικό | 
προεδρικό | κανονιστικό ~. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διατάσσω]. 

διατάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {διέταξα, διατάχ-τηκα (λόγ. -θηκα), διατε-
ταγµένος} ♦ 1. (µετβ.) δίνω διαταγή σε (κάποιον): ο λοχίας διέταξε 
τους στρατιώτες να ετοιµαστούν για την πορεία ΣΥΝ. προστάζω· ΦΡ. 
διατεταγµένη υπηρεσία βλ. λ. διατάσσω ♦ (αµετβ.) 2. δίνω διαταγές | 
διαταγή: µόνο να διατάζει ξέρει ΣΥΝ. προστάζω 3. (προστ. διατάξτε) 
είµαι έτοιµος να εκτελέσω διαταγή: διατάξτε, κύριε λοχαγέ! (Βλ. κ. λ. 
διατάσσω). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. διατάσσω (από τον αόρ. διέταξα, που συνέπιπτε 
φωνητικά µε εκείνον των ρ. σε -άζω), βλ.λ.]. 

διατάζω - διατάσσω. Χαρακτηριστική περίπτωση διτυπίας, που ο 
µεν νεότερος τύπος (διατάζω) έχει νέα µορφή (-ζω) και σηµασία 
(«προστάζω»), ενώ ο διατηρηµένος αρχαίος τύπος (δια-τάσσω) έχει 
και τη µορφή (-σσω) και τη σηµασία («βάζω σε τάξη, σε σειρά») 
τού αρχικού ρήµατος, καθώς και (λογιότ.) τη σηµ. «διατάζω». 

-> υποχωρητικός 

διατακτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε διάταγµα ή διαταγή 2. 
διατακτική (η) η ειδική έγγραφη άδεια για είσπραξη, παραλαβή ή 
αποθήκευση: ο πελάτης ζήτησε από τον έµπορο να του κόψει µια - 3. 
ΝΟΜ. διατακτικό (το) το µέρος τής δικαστικής απόφασης, στο οποίο 
καταγράφεται η αποδοχή ή απόρριψη των αιτηµάτων των διαδίκων 
και επιτάσσεται η εκτέλεση όσων έχουν αποφασιστεί (κατ' αντιδια-
στολή προς το αιτιολογικό) ΣΥΝ. (το) διά ταύτα. — διατακτικώς 
επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διατάσσω. Το διατακτικό είναι µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. dispositif]. 

διάτανος (ο) {χωρ. γεν. κ. πληθ.) (λαϊκ.) ο διάβολος (βλ.λ). 
[ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των λ. διάβολος και σατανάς]. 

διάταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) 1. η τοποθέτηση σε τάξη 
ή σειρά: η ~ αντικειµένων στον χώρο | κτισµάτων | πλοίων | χερσαί-
ων δυνάµεων ΣΥΝ. διευθέτηση, τακτοποίηση, νοικοκύρεµα 2. (συνήθ. 
µτφ.) η τοποθέτηση σε λογική σειρά έτσι, ώστε να προκύπτει συνοχή 
και αλληλουχία: τον συµβούλεψε να προσέξει στην έκθεση του τη ~ 
των ιδεών ΣΥΝ. ταξινόµηση · 3. ΝΟΜ. τµήµα νόµου ή κανονισµού µε 
ακέραιο νόηµα, που αναφέρει όσα επιβάλλονται για συγκεκριµένο 
θέµα: θεµελιώδεις ~ τού ποινικού κώδικα || συµφώνως προς τις κεί-
µενες ~ · 4. ΤΕΧΝΟΛ. διάφορα στοιχεία | όργανα τοποθετηµένα µε κα-
θορισµένη σειρά · 5. ηµερήσια διάταξη βλ. λ. ηµερήσιος. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. διάταξις < διατάσσω]. 

διαταξικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στη σχέση µεταξύ διαφόρων 
τάξεων, που σχετίζεται µε το σύνολο των τάξεων: ~ συναίνεση. 

διατάραξη (η) [1840] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} το να διατα-
ράσσει κανείς (κάτι), η αναταραχή, η αναστάτωση: συνελήφθη για ~ 
τής κοινής ησυχίας | τής οικιακής ειρήνης ΣΥΝ. διασάλευση. 

διαταράσσω [αρχ.] κ. διαταράζω ρ. µετβ. {διατάρα-ξα, -χτηκα (λόγ. -
χθηκα), -γµένος} 1. προκαλώ αναταραχή σε (κάτι): οι τελευταίες 
προκλήσεις διαταράσσουν το κλίµα οµαλών σχέσεων µεταξύ των δύο 
χωρών || ~ µια συνεργασία ΣΥΝ. διασαλεύω, ταράζω 2. (ειδικότ.) προ-
καλώ ανωµαλίες (στον οργανισµό): οι γιατροί φοβούνταν µήπως το 
τραύµα διαταράξει την ακοή του 3. (η µτχ. διαταραγµένος, -η, -ο) 
αυτός που έχει διαταραχθεί: ~ προσωπικότητα | σχέση | πλανητική 
ισορροπία | συνταγµατική τάξη | ενότητα. 

διαταραχή (η) [µτγν.] 1. η αναταραχή που προκαλείται (κάπου) 2. η 
απώλεια τής οργανικής ή ψυχικής ισορροπίας: ~ ψυχική | διανοητική 
|| ~ τής προσωπικότητας | τής όρασης. 

διάταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) 1. (α) το τέντωµα 
(β) ΙΑΤΡ διάταση του στοµάχου η παθολογική έκταση και χαλάρωση 
των τοιχωµάτων τού στοµάχου (γ) διάταση µυών | τενόντων | συνδέ-
σµων το υπερβολικό τέντωµα των µυϊκών ινών, είτε µερικώς (διά-
στρεµµα) είτε ολικώς (ρήξη), που οφείλεται σε απότοµη κίνηση ή 
τραυµατισµό 2. διατάσεις (οι) το τέντωµα όλων των µυών τού σώµα-
τος µε τη βοήθεια ειδικών ασκήσεων (ή και οργάνων), για να επανέλ-
θουν στην κανονική τους µορφή ή ν' αποφευχθεί το «πιάσιµο». 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάτασις < διατείνω]. 

διατάσσω ρ. µετβ. {διέταξα, διατάχθηκα, δια)τε)ταγµένος) 1. τοποθε-
τώ (σύνολο) σε τάξη: στρατιώτες καλώς διατεταγµένοι ΣΥΝ. τακτο-
ποιώ, διευθετώ · 2. (λόγ.) διατάζω (βλ.λ.)· ΦΡ. διατεταγµένη υπηρε-
σία η υπηρεσία που προκύπτει από διαταγή προϊστάµενης αρχής: 
εκείνη την ώρα το αστυνοµικό όργανο βρισκόταν σε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διατάζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + τάσσω. Η φρ. διατεταγµένη υπηρεσία αποδίδει 
το γαλλ. service commandé]. 

διατατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί διάταση, τέντωµα: ~ 
ασκήσεις (ασκήσεις για το τέντωµα των µυών χωρίς κίνηση). — δια-
τατικ-ά | -ως επίρρ. 

διατεθειµένος, -η, -ο 1. (+να) αυτός που έχει τη διάθεση ή την προ-
θυµία να προχωρήσει σε συγκεκριµένη ενέργεια: είναι - να κάνει 
υποχωρήσεις προκειµένου να µην οδηγηθούν στο διαζύγιο 2. 
(+επίρρ.) αυτός που εκδηλώνει συγκεκριµένη διάθεση απέναντι σε 
κάποιον/κάτι: είναι ~ εχθρικά | φιλικά | ευνοϊκά απέναντί σου. 
[ΕΤΎΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. διατίθηµι (βλ. κ. διαθέτω). Η φρ. εί-
µαι διατεθειµένος να... αποδίδει τη γαλλ. être disposé à..., η δε φρ. εί- 
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µαι ευµενώς | δυσµενώς διατεθειµένος έναντι... αποδίδει τη γαλλ. être 
bien | mal disposé envers...]. διατείνοµαι1 ρ. µετβ. αποθ. {µόνο σε 
ενεστ. κ. παρατ.} (+ότι) προβάλλω τον ισχυρισµό: καθένας από τους 
εµπολέµους διατεινόταν ότι είχε δίκιο || διατείνεται ότι του ανήκει η 
κυριότητα τής ιδέας ΣΥΝ. υποστηρίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. Μέση φωνή τού αρχ. διατείνω «τεντώνω ώς το τέρµα» (< δια-+ 
τείνω), τού οποίου η σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ., έχοντας ως αφε-
τηρία τις σηµ. «αγωνίζοµαι να πείσω για την ειλικρίνεια µου, υπο-
στηρίζω έντονα»]. διατελώ ρ. {διατελείς... | διετέλεσα} 1. βρίσκοµαι 
σε ορισµένη κατάσταση: ισχυρίστηκε ότι διατελούσε εν αγνοία τού 
γεγονότος ΣΥΝ. τελώ, είµαι· ΦΡ. (παλαιότ.) διατελώ µετά τιµής | µεθ' 
υπολήψεως ως τυποποιηµένη έκφραση για κλείσιµο επιστολής, 
αίτησης 2. έχω συγκεκριµένη ιδιότητα (θέση, αξίωµα): είχε διατελέσει 
υπουργός Προεδρίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελώ. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. διατελώ (-έω) «υπάρχω µε ορισµένη ιδιότητα», συνήθ. 
συντάσσεται  µε  κατηγορηµατική  µτχ.:  διατελοΰσι  καθεύδοντες (= 
κοιµώµενοι), < δια- + -τελώ < τέλος]. διατεταγµένος, -η, -ο ~» 
διατάσσω 
διατήρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. το να παραµένει 
κάτι στην κατάσταση ή στα επίπεδα που βρίσκεται τώρα: ~ τής κοι-
νωνικής γαλήνης | τής δηµόσιας τάξης | τής θερµοκρασίας | των τιµών 
2. (ειδικότ. για τρόφιµα) η συντήρηση τους, για να µην αλλοιωθούν: η 
~ των λαχανικών στην κατάψυξη 3. (ειδικότ. µόνο µε έναρθρο 
αντικείµενο) η συνέχιση: η ~ τού θετικού κλίµατος | τού ενδιαφέροντος 
τού κοινού 4. (+ άναρθρο αντικείµενο) η ύπαρξη: η ~ στενών σχέσεων 
µεταξύ των δύο χωρών | φιλικών δεσµών 5. ΦΥΣ. διατήρηση τής 
ενέργειας αρχή σύµφωνα µε την οποία η συνολική ενέργεια ενός 
συστήµατος παραµένει ποσοτικά αµετάβλητη (ασχέτως τού αν αλ-
λάζει µορφές, π.χ. από κινητική γίνεται δυναµική, από µηχανική θερ-
µική κ.λπ.) 6. ΧΗΜ. διατήρηση τής µάζας (ή νόµος τού Λαβουαζιέ ή 
νόµος τής αφθαρσίας τής ύλης) νόµος σύµφωνα µε τον οποίο, σε κάθε 
χηµική αντίδραση που γίνεται σε κλειστό σύστηµα, η µάζα των 
σωµάτων που αντιδρούν είναι ίση µε τη µάζα των προϊόντων τής 
αντίδρασης. διατηρήσιµος, -η, -ο [1865] αυτός που είναι δυνατόν να 
διατηρηθεί, να προστατευθεί από την αλλοίωση: αυτά τα τρόφιµα 
είναι ~ στο ψυγείο. — διατηρησιµότητα (η). διατηρητέος, -α, -ο 
[µτγν.] 1. αυτός που είναι επιβεβληµένο να συντηρηθεί, να διασωθεί 
από τη φθορά: το νεοκλασικό κτίσµα κρίθηκε ~ από το Υπουργείο 
Πολιτισµού 2. διατηρητέο (το) κτίσµα που έχει κηρυχθεί ως µνηµείο 
τής πολιτιστικής κληρονοµιάς µε αποτέλεσµα να απαγορεύεται η 
κατεδάφιση του και να επιβάλλεται η συντήρηση του: η Πλάκα είναι 
η περιοχή µε τα περισσότερα ~ στην Αθήνα. διατηρώ ρ. µετβ. 
{διατηρείς... | διατήρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. φροντίζω ώστε 
κάτι να παραµένει στην κατάσταση ή στα επίπεδα που βρίσκεται 
τώρα: ήθελε να διατηρήσει σε καλή κατάσταση το πατρικό του σπίτι || ~ 
τη φόρµα µου | τη σιλουέτα µου || ~ τις τιµές σε χαµηλά επίπεδα || ~ τις 
αρµόζουσες ισορροπίες || ~ χαµηλούς τόνους στις συζητήσεις µου || ~ 
κάποιον στη ζωή 2. (ειδικότ. για τρόφιµα) συντηρώ για να µην 
αλλοιωθούν: προϊόν σε ειδική συσκευασία, ώστε να µπορεί να το 
διατηρήσεις στο ψυγείο για πολύ καιρό 3. (ειδικότ. µόνο µε έναρθρο 
αντικείµενο) συνεχίζω να έχω κάτι, δεν το χάνω: ~ τις αποστάσεις | το 
φρόνηµα µου ακµαίο | την αισιοδοξία µου | την ψυχραιµία µου | το 
ενδιαφέρον µου για κάτι 4. (+ άναρθρο αντικείµενο) έχω: ~ στενές 
σχέσεις | δεσµούς µε κάποιον · 5. έχω στην κατοχή µου: ~ βίλα στην 
Κηφισιά | επιχείρηση | κατάστηµα | γραφείο ΣΥΝ. διαθέτω, κατέχω- 
(µεσοπαθ. διατηρούµαι) 6. παραµένω αναλλοίωτος, δεν µεταβάλλοµαι: 
~ ακµαίος || το γάλα διατηρείται στο ψυγείο σε θερµοκρασία 4-6°C 7. 
βρίσκοµαι σε καλή κατάσταση υγείας σε σχέση µε την ηλικία µου: οι 
γονείς του διατηρούνται καλά ΣΥΝ. κρατιέµαι 8. (η µτχ. 
διατηρηµένος, -η, -ο) (α) αυτός που παραµένει σε ορισµένη 
κατάσταση (β) (για τρόφιµα) αυτός που συντηρείται στο ψυγείο ή 
στην κατάψυξη. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. διατηρώ (-έω) < δια- + τηρώ (βλ.λ.)]. 
διατίθεµαι ρ. → διαθέτω 
διατίµηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο προκαθορι-
σµός και έλεγχος τού ανώτερου ορίου τιµής εµπορευµάτων (κυρ. τρο-
φίµων πρώτης ανάγκης) ή αµοιβής από τον αρµόδιο κρατικό φορέα: 
αγαθά που το Υπουργείο Εµπορίου συµπεριέλαβε στη ~ είναι το ψωµί, 
η φέτα, το ελαιόλαδο κ.ά. διατιµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διατιµάς... | διατίµ-
ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} προκαθορίζω το ανώτερο όριο 
(τιµής ή αµοιβής): προϊόντα που υπάγονται στην κατηγορία των 
διατιµηµένων ή ελεγχόµενων για υπερβολικό κέρδος. διατµηµατικός, -
ή, -ό αυτός που γίνεται ή αφορά σε δύο ή περισσότερα τµήµατα 
κάποιου τοµέα δραστηριότητας: ~ πρόγραµµα µεταπτυχιακών 
σπουδών. — διατµηµατικά επίρρ. διάτµηση (η) [1840] j-ης κ. -ήσεως | 
-ήσεις, -ήσεων} ΦΥΣ. είδος παραµόρφωσης ενός στερεού σώµατος, η 
οποία συνίσταται στη µεταβολή τού σχήµατος χωρίς ταυτόχρονη 
µεταβολή τού όγκου ενός στρώµατος τού υλικού. — διατµητικός, -ή, 
-ό [1766]. [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Durchschnitt]. 
διατοίχω ρ. αµετβ. {διετοίχησα} (λόγ.) ΝΑΥΤ. (για πλοίο) ταλαντεύο-
µαι κατά τον εγκάρσιο άξονα ΣΥΝ. (λαϊκ.) µποτζάρω ΑΝΤ. προνευστά-
ζω, προνεύω, (λαϊκ.) σκαµπανευάζω. Επίσης διατοιχίζοµαι.   — δΐΌ-
τοίχηση (η) [1895] κ. διατοιχισµός (ο). [ΕΤΥΜ. < µτγν. διατοιχώ (-έω) 
< δια- + τοιχώ < τοίχος]. διατοµή (η) 1. το σχήµα που προκύπτει από 
την εγκάρσια τοµή ενός 

σώµατος, π.χ. η ~ σανίδας (σχήµατος παραλληλογράµµου), η ~ σωλήνα 
(σχήµατος κύκλου) 2. (κατ' επέκτ.) το εµβαδόν τού παραπάνω σχήµατος 
(π.χ. το πάχος επί το πλάτος τής τοµής τής σανίδας). [ΕΤΥΜ αρχ. < 
διατέµνω]. 

διατοµικος, -ή, -ό ΧΗΜ. (για µόριο) αυτός που αποτελείται από δύο 
άτοµα τού ίδιου ή διαφορετικών στοιχείων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. diatomic]. 

διατονικός, -ή, -ό ΜΟΥΣ. 1. διατονικό γένος ένα από τα τρία γένη 
(οµάδες τρόπων) τής αρχαίας ελληνικής µουσικής, τα οποία υιοθε-
τήθηκαν και από τους βυζαντινούς θεωρητικούς (τα άλλα δύο είναι 
το χρωµατικό και το εναρµόνιο), το οποίο κινείται κατά τόνους και 
ηµιτόνια (λόγω τής απλότητας του επικράτησε στη ∆ύση και εξελί-
χθηκε στο σύστηµα µείζονος - ελάσσονος τής δυτικής µουσικής) 2. 
µουσική που χρησιµοποιεί ως επί το πολύ τους φθόγγους των διατο-
νικών κλιµάκων (µείζονος - ελάσσονος), χωρίς υπερβολικές αλλοιώ-
σεις, γιατί τότε µεταπίπτει στον χρωµατισµό (βλ. λ. χρωµατικός). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < διάτονος < αρχ. διατείνω. Το διατονικό γένος ονοµά-
στηκε έτσι, επειδή «σφοδρότερον ή φωνή κατ' αυτό διατείνεται», o 
µουσικός όρ. είναι αντιδάν. από γαλλ. diatonique]. 

διάτονος, -ος (καθηµ. -η), -ο αυτός τού οποίου η έκταση φθάνει από 
τη µία µεριά στην άλλη: ~ τοίχος | δοκός | πλινθοδοµη (διπλόκτιστος 
τοίχος, µπατικό χτίσιµο). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. διατείνω]. 

διάτορος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που είναι τρυπηµένος πέρα ώς πέρα 
ΣΥΝ. διάτρητος 2. (µτφ.) διαπεραστικός (βλ.λ.): ~ κραυγή ΣΥΝ. οξύς. 
— διατόρως επίρρ. [1895]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + -τορος < τείρω «τρυπώ, καταπονώ, προκαλώ οδύ-
νη», βλ. λ. τρίβω, διά-τρη-τος]. 

διατραγωδώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διατραγωδείς... | διατραγώδ-ησα,-ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} διεκτραγωδώ (βλ.λ.). 

διατρανώνω ρ. µετβ. {διατράνω-σα, -θηκα, -µένος} εξωτερικεύω µε 
κατηγορηµατικό τρόπο: µε το δηµοψήφισµα τού 1974 ο λαός διατρά-
νωσε την αντίθεση του στον θεσµό τής βασιλείας ΣΥΝ. διακηρύττω. 
— διατράνωση (η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. διατρανώ < δια- + τρανώ (-όω) < τρανής, βλ. λ. τρανός]. 

διατραπεζικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε συναλλαγές µεταξύ 
τραπεζών: ~ επιτόκια 2. διατραπεζική (αγορά) το σύνολο των συ-
ναλλαγών µεταξύ τραπεζών: πτώση τού δείκτη τιµών στη ~ || εγχώρια 
| διεθνής διατραπεζική αγορά. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interbank]. 

διατρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέθρεψα (να/θα διαθρέψω), δια-τράφηκα, -
τεθραµµένος} προσπορίζω σε (κάποιον) τα µέσα προς το ζην: ο πρώ-
τος γυιος, αφότου πέθανε ο πατέρας του, διέτρεφε όλη την οικογένεια 
ΣΥΝ. συντηρώ, (οικ.) ταΐζω, τρέφω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρέφω. 

διατρέχω ρ. µετβ. {διέτρεξα} 1. διανύω απόσταση τρέχοντας ή µε 
γρήγορο βηµατισµό 2. διασχίζω κάποια περιοχή, πέρνω από µέσα: ~ 
την πεδιάδα 3. (για χρόνο) διανύω, διάγω: διατρέχει το εικοστό έτος 
τής ηλικίας του 4. (µτφ.) διαδίδοµαι µε ταχύτητα, απλώνοµαι παντού: 
ρίγη συγκίνησης τον διέτρεξαν || φήµες περίεργες διέτρεχαν το χωριό-
ΦΡ. διατρέχω τον κίνδυνο (+να) | διατρέχω κίνδυνο αντιµετωπίζω 
συγκεκριµένο ή µη κίνδυνο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δια- + τρέχω. Η φρ. διατρέχω κίνδυνο είναι µετάφρ. δά-
νειο από γαλλ. courir un danger]. 

διάτρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διάνοιξη οπής ΣΥΝ. 
διατρύπηση, τρύπηµα 2. ΙΑΤΡ. η παθολογική διάνοιξη οργάνου στα 
σπλάχνα λόγω αλλοίωσης των ιστών των τοιχωµάτων του: ~ στοµά-
χου. — διατρητικός, -ή, -ό [1897]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάτρησις < διατετραίνω «διατρυπώ» (πβ. αόρ. διέτρη-
σα). Βλ. κ. διάτρητος]. 

διάτρητης (ο), διατρήτρια (η) (σηµ. 1) {διατρητριών} 1. χειριστής 
διατρητικής µηχανής 2. [1887] όργανο µε το οποίο γίνεται διάτρηση. 

διάτρητος, -η, -ο 1. γεµάτος τρύπες ΣΥΝ. κατατρυπηµένος 2. (µτφ.) 
αυτός που επισύρει πολλαπλή κριτική, στον οποίο βρίσκει κανείς 
πολλά ελαττώµατα: το σκεπτικό τής δικαστικής απόφασης είναι ~, 
καθώς στερείται παντελώς τόσο νοµικής όσο και ανθρωπιστικής βά-
σεως || ~ κατηγορητήριο. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < δια- + δισύλλ. ρίζα τερη- < I.E. *tere- «σχίζω, διατρυ-
πώ», πβ. λατ. terere «τρίβω, λειαίνω», γερµ. drücken «πιέζω, σφίγγω», 
drehen «στρέφω», αγγλ. throw «ρίχνω», thrash «ραβδίζω, αλωνίζω», 
thread «κλωστή, νήµα» κ.ά. Η λ. εµφανίζει τη µηδενισµένη (ως προς 
το α' φωνήεν) βαθµίδα τρη- τής ρίζας (πβ. κ. διά-τρη-σις)- από άλλες 
βαθµίδες σχηµατίστηκαν τα τερη-δών, τρω-τός και το αρχ. τέρε-τρον 
«τρυπάνι». Από τη µονοσύλλαβη µορφή τερ- προέρχονται λ. όπως τα 
αρχ. τείρω «τρυπώ, τυραννώ» (< *τέρ-ίω), τόρ-νος, διά-τορ-ος κ.ά.]. 

διατριβή (η) η επιστηµονική πραγµατεία: διδακτορική ~ (ειδική και 
πρωτότυπη επιστηµονική µελέτη που υποβάλλεται σε Α.Ε.Ι. για την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος) || (παλαιότ.) ~ επί υφηγεσία || 
εναίσιµος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εναίσιµος, µελέτη. 
[ΕΤΥΜ αρλ·, αρχική σηµ. «κατανάλωση χρόνου, ενασχόληση µε κά-
τι», < διατρίβω «ξοδεύω χρόνο». Η σηµ. «επιστηµονική πραγµάτευση 
θέµατος» είναι ήδη αρχ. (πβ. Πλάτ. Θεαίτητος 172c: τους εν φιλοσο-
φία και τη τοιςιδε διατριβή τεθραµµένους»). Η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες (π.χ. αγγλ. και γαλλ. diatribe, µε τη σηµ. «οξεία κριτική επί 
ενός θέµατος»)]. 

διατρίβω ρ. αµετβ. [αρχ.] {διέτριψα} (λόγ.) περνώ τον χρόνο µου σε 
συγκεκριµένο χώρο: εσχάτως διατρίβει σε κοσµικές ταβέρνες ΣΥΝ. 
συχνάζω.# ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εναίσιµος. 

διατροφή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η συντήρηση τού οργανισµού µε τη λή-
ψη τροφής: η υγιεινή διαβίωση βασίζεται στη σωστή ~ || τα έξοδα 
διαµονής και διατροφής ΣΥΝ. τροφή, σίτιση 2. (κατ' επέκτ.) η πάρα- 
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κολούθηση των διατροφικών συνηθειών (κάποιου) από ειδικό γιατρό 
(συνεκδ.) το διαιτολόγιο: το πρόγραµµα περιλαµβάνει υγιεινή - και γυµναστική 
παράλληλα 3. ΣΤΡΑΤ. Ο εφοδιασµός µε τρόφιµα ΣΥΝ. επισιτισµός, τροφοδοσία 
4. ΝΟΜ. η υποχρέωση παροχής σε χρήµα ή είδος που έχει ο υπόχρεος 
σύµφωνα µε τον νόµο ή τη σύµβαση, για την κάλυψη των εν γένει βιοτικών 
αναγκών τού δικαιούχου (τροφή, ένδυση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία κ.ά.), π.χ. 
παλαιότ. η υποχρέωση διατροφής µεταξύ των συζύγων που πήραν διαζύγιο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διατρέφω. Η νοµ. σηµ. αποδίδει το γαλλ. pension alimentaire]. 

διατροφικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διατροφή: ~ συνήθειες | έθιµα. 
διατρυπώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διατρυπάς... | διατρύπ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -

ηµένος} τρυπώ πέρα ώς πέρα ΣΥΝ. διαπερνώ. — δΐΌτρύπη-ση (η). 
διάττων µτχ. {διάττ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων) µόνο ΑΣΤΡΟΝ. διάττων 

αστήρ | διάττοντας αστέρας βλ. λ. αστέρας. Επίσης διάττοντας. [ΕΤΥΜ. µτχ. 
ενεστ. τού αρχ. ρ. διάττω | διάΐσσω «εκτινάσσοµαι, αναπηδώ» < δι)α)- + 
άίσσω, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *aiF-ÌK-jco, που συνδ. µε τη λ. αιολος (< *Fai-
FoX-oç, βλ.λ.), ίσως και αιών (< aiF-ών, βλ.λ.)]. 

διατυµπανίζω ρ. µετβ. [1896] {διατυµπάνισ-α, -τηκα, -µένος} γνωστοποιώ 
θορυβωδώς: πάλι διατυµπανίζει τις επιτυχίες του! ΣΥΝ. διαλαλώ, κάνω 
βούκινο. — διατυµπάνιση (η) [1889]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
tympaniser]. 

διατυπώνω ρ. µετβ. {διατύπω-σα, -θηκα, -µένος} εκφράζω γλωσσικά κάτι: ~ 
άποψη | επιφύλαξη | ερώτηµα | αντίρρηση ΣΥΝ. δηλώνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διατυπώ (-όω), αρχική σηµ. «σχηµατίζω, δίνω µορφή», < δια- +  τυπώ < τύπος. 
Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γερµ. ausdrücken]. 

διατύπωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο τρόπος µε τον οποίον 
εκφράζεται γλωσσικά κάτι: ~ απόψεων | θέσεων | επιφυλάξεων | αιτήµατος | 
αντιρρήσεων | προτάσεων | ερωτήµατος || προσεκτική | πρόχειρη | λιτή | 
περίτεχνη | διπλωµατική | περιοριστική | γενική ~ 2. η ποιότητα τού λόγου από 
πλευράς γλώσσας, ύφους και σαφήνειας: οι εκθέσεις του είναι πλούσιες σε 
σκέψεις και φαντασία, αλλά υστερούν στη ~ · 3. διατυπώσεις (οι) οι τυπικές 
ενέργειες µε τις οποίες διεκπεραιώνεται και επικυρώνεται (κάτι): στο τελωνείο 
είχαµε πολλές ~. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. διατύπωσις «πλήρης, τελική µορφή - σύστηµα» < διατυπώ 
(βλ.λ.). Οι σηµ. 1, 2 αποδίδουν το γερµ. Ausdruck, ενώ η σηµ. 3 αποδίδει το 
γαλλ. formalités]. 

διαύγεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού διαυγούς (βλ.λ.)- ΦΡ. 
πνευµατική διαύγεια η ικανότητα να σκέπτεται κανείς σωστά, η καθαρότητα 
τού νου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφανής. 

διαυγής, -ής, -ές {διαυγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· διαυγέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και καθαρότητα ΣΥΝ. διαφανής, καθαρός 2. 
(ειδικότ.) αυτός που δεν έχει σύννεφα: ~ ατµόσφαιρα | ορίζοντας ΣΥΝ. 
ανέφελος 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και ακρίβεια: ~ 
λόγος | κατάσταση | κείµενο ΣΥΝ. εύληπτος, κατανοητός, ευκρινής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες, διαφανής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + -αυγής < αυγή]. 

δίαυλος (ο) {διαύλ-ου | -ων, -ους} 1. η στενή δίοδος που συνδέει δύο θάλασσες 
ΣΥΝ. πορθµός, κανάλι· ΦΡ. (µτφ.) δίαυλος επικοινωνίας µέσο, τρόπος 
επικοινωνίας: οι δύο αντίπαλες πλευρές αναζητούν δίαυλο επικοινωνίας 2. (α) 
οι τεχνικές εγκαταστάσεις εκποµπής ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σηµάτων 
ΣΥΝ. κανάλι (β) (συνεκδ.) ο ίδιος ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + αυλός (διάφορο τού επίσης αρχ. 
δίαυλος «αυλός µε δύο σωλήνες» < δι- < δις «δύο φορές» + αυλός)]. 

διαφαίνεται, διαφαίνονται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {διαφάνηκε (λόγ. 
διεφάνη)} (συνήθ. µτφ.) 1. διακρίνοµαι αµυδρά, όχι πλήρως, µόλις που 
φαίνοµαι: στα λόγια του διαφαίνεται πρόθεση υποχώρησης || διαφαίνεται η 
αλήθεια | η ελπίδα | ο κίνδυνος | η λύση | µια πιθανότητα ΣΥΝ. υπολανθάνω 
ΑΝΤ. καταφαίνοµαι 2. αρχίζω να φαίνοµαι (ως πιθανότητα): στον ορίζοντα 
διαφαίνεται η επίλυση τού προβλήµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

διαφαίνοµαι - καταφαίνοµαι; Συχνά χρησιµοποιείται το διαφαίνεται 
εσφαλµένα µε τη σηµ. «φαίνεται καθαρά, φαίνεται καλώς» (Μετά τις 
δηλώσεις τού Αµερικανού προέδρου διαφαίνεται η περι-πόθητη λύση τού 
Κυπριακού, µε τη σηµ. «είναι φανερή, φαίνεται καθαρά...»!). Η σηµ. αυτή 
δηλώνεται στην Ελληνική µε το καταφαίνεται, ενώ το διαφαίνεται σηµαίνει 
το αντίθετο: «φαίνεται αµυδρά, µόλις που φαίνεται, αρχίζει να φαίνεται». 
Το διαφαίνεται δηλ. είναι συνώνυµο τού (υπο)λανθάνει. 

διαφάνεια (η) {διαφανειών} 1. η ιδιότητα σώµατος να επιτρέπει στο φως να το 
διαπερνά, µε αποτέλεσµα να µπορεί να δει κανείς µέσα από αυτό: η ~ τής 
ατµόσφαιρας | τού νερού | τού ορίζοντα || έλλειψη διαφάνειας ΣΥΝ. διαύγεια, 
καθαρότητα ΑΝΤ. θολούρα, αδιαφάνεια, θαµπάδα 2. (µτφ.) (α) η απουσία 
µυστικών, παράνοµων ή/και δόλιων µέσων και διαδικασιών: η σωστή 
λειτουργία τού χρηµατιστηρίου απαιτεί διαδικασίες διαφάνειας (β) (ειδικότ. 
στην πολιτική) ο έλεγχος των κυβερνητικών διαδικασιών από την κοινωνία, η 
υπέρβαση των κλειστών διαδικασιών (λ.χ. τής κοµµατικής γραφειοκρατίας) 
και των µυστικών και παράνοµων αποφάσεων κοµµατικής ηγεσίας (βλ. κ. λ. 
γκλάσνοστ): ~ στην πολιτική | στις προσλήψεις | στις αναθέσεις δηµοσίων έργων 
| στη χρηµατοδότηση των κοµµάτων | στις κρατικές προµήθειες ΑΝΤ. 
αδιαφάνεια · 3. διαφανής επιφάνεια από ειδικό υλικό που, όταν τη διαπερνά το 
φως προβολέα, προβάλλονται τα κείµε- 

να, τα σχέδια, οι φωτογραφίες κ.λπ., που είναι τυπωµένα πάνω της, σε 
κατακόρυφο και λείο επίπεδο (οθόνη, πίνακα, τοίχο): κείµενο γραµµένο σε ~ || 
προβάλλω | δείχνω διαφάνειες στο κοινό ΣΥΝ. σλά-ιντ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διαφανής. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαφανής. Η σηµ. τής διαφανούς εικόνας που τοποθετείται σε 
προβολέα, αποδίδει το αγγλ. slide]. διαφανής, -ής, -ές {διαφαν-ούς | -είς (ουδ. -
ή)· διαφανέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που επιτρέπει στο φως να τον διαπερνά: - 
ρούχα | γυαλί | νερά | κρύσταλλο | επιφάνεια | πόρτα | ύφασµα ΣΥΝ. διαυγής, 
διάφανος ΑΝΤ. σκοτεινός, θαµπός, θολός, αδιαφανής 2. (µτφ.) αυτός που δια-
κρίνεται καθαρά, εµφανής: ~ κίνητρα | προθέσεις | προσπάθεια! σκοπός ΣΥΝ. 
καθαρός, προφανής, πρόδηλος ΑΝΤ. αδιαφανής, µυστικός 3. αυτός που γίνεται 
φανερά ή δεν έχει ύποπτο χαρακτήρα: ~ διαδικασίες/ διαγωνισµός/ πολιτική/ 
διαχείριση ΣΥΝ. καθαρός, τίµιος, (µτφ.) κρυστάλλινος ΑΝΤ. αδιαφανής, 
µυστικός. Επίσης διάφανος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, άβαφος. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < διαφαίνω | -οµαί]. 

διαφανής - διαυγής - διαφάνεια. Οι λέξεις αυτές δηλώνουν την καθαρότητα 
υλικών και, κατ' επέκταση, άυλων στοιχείων σε σχέση µε δύο έννοιες: το 
«διά µέσου» (η πρόθ. διά) και το «φως» (αυγή και φαίνω «φέρω στο φως, 
κάνω να φανεί κάτι»). Έτσι πλάστηκαν οι (ήδη αρχαίες) λέξεις δι-αυγής | 
διαύγεια και δια-φανής | διαφάνεια, για να δηλώσουν τον έχοντα την 
ιδιότητα τού καθαρού σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µπορείς να βλέπεις διά 
µέσου αυτού. Οι Ρωµαίοι µετέφεραν από τα Ελληνικά τις δύο λέξεις 
αντιστοίχως ως trans-lucens (p. translucere) και trans-parent (p. 
transparere), από όπου πέρασαν και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες (πβ. 
αγγλ. translucent και transparent). Η έννοια τής διαφάνειας καταλαµβάνει 
καίρια θέση στην ποίηση και την ποιητική θεωρία τού Ελύτη: «Σίγουρα θα 
πρέπει να 'ταν µια σταγόνα καθαρού νερού | στην παιδική του ηλικία ο ήλιος 
[...]. Αφήνω τη διαφάνεια. Που έτσι και το φέρει η τύχη ν' αγαπήσεις µια 
κοπέλα, βλέπεις µέσα της: Όπως στα ποιήµατα. Εάν υπάρχει ένας τρόπος να 
πεθάνεις χωρίς ν'αφανίζεσαι -1 είναι αυτός: µια διαφάνεια όπου τα ύστατα 
συστατικά σου | -δρόσος, φωτιά- όντας ορατά για όλους, έτσι κι αλλιώς, | θα 
υπάρχεις κι εσύ εσαεί» («Ο Μικρός Ναυτίλος», σ. 116) και «Το δύσκολο [...] 
είναι να την κατεβάσουµε -τη διαφάνεια εννοώ πάντοτε- από 'κεί ψηλά και 
να την εφαρµόσουµε στα αισθήµατα µας, στις αισθήσεις µας, στις ιδέες µας- 
να βλέπουµε άσχετα, κάποτε κι εναντίον τού κατασκευασµένου µας υπερεγώ, 
µέσα απ' το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο, ποιοι πραγµατικά 
είµαστε και κατ' ακολουθίαν ποιοι θα µπορούσαµε να είµαστε» (Αναφορά 
στον Εµπειρίκο, σ. 18-19). Η έννοια τής διαφάνειας πέρασε, τέλος, στον 
πολιτικό λόγο, όπου γίνεται συχνά λόγος για «διαφανή διαχείριση των 
δηµοσίων πόρων», για «διαφάνεια στην πολιτική», µε αποκορύφωµα τη 
«glasnost», τη διαφάνεια, βασικό στόχο τής ανανεωτικής πολιτικής τού 
Γκορµπατσόφ στην πρώην Σοβιετική Ένωση. 

διάφεγγος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που µπορεί να τον διαπεράσει το φως ΣΥΝ. 
διαφανής, διάφανος, διαυγής ΑΝΤ. σκοτεινός, θολός, θαµπός, αδιαφανής. 

διαφεγγω ρ. αµετβ. {διέφεγγα} φαίνοµαι µέσα από κάτι άλλο, µόλις που 
φαίνοµαι ΣΥΝ. υποφώσκω, αχνοφέγγω ΑΝΤ. φαίνοµαι (καθαρά). 

διαφεντεύω ρ. µετβ. {διαφέντ-ευσα (λαϊκότ. -εψα), -εύτηκα, -εµένος κ. -
ευµένος} (λαϊκ.) 1. έχω υπό την εξουσία µου: να διαφεντεύεις ο ίδιος την 
περιουσία σου || ~ τα υπάρχοντα τους ΣΥΝ. ορίζω, εξουσιάζω, κυβερνώ, 
διαχειρίζοµαι 2. προβάλλω αντίσταση και δεν επιτρέπω να αφαιρεθεί (κάτι 
δικό µου): ~ το κάστρο ΣΥΝ. υπερασπίζοµαι, προστατεύω. — διαφέντεµα (το) 
κ. διαφέντευση (η) [µεσν.], διαφεντευ-τής (ο), διαφεντεύτρα (η). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. διαφεντεύω | διαυθεντεύω | δηφενδεύω < λατ. defendo 
«υπερασπίζοµαι», µε την παρετυµολ. επίδραση των λ. αφέντης, αύθέ-ντης]. 

διαφερόντως επίρρ. [αρχ.] (σπάν.-λόγ.) κατά τρόπο εξαιρετικό: ~ σηµαντικό 
επίτευγµα. 

διαφέρω ρ. αµετβ. {διέφερα} (+από) 1. είµαι ανόµοιος, δεν µοιάζω: τα χρώµατα 
τού δείγµατος διαφέρουν από τα πραγµατικά || οι απόψεις τους διαφέρουν || το 
καινούργιο αυτοκίνητο διαφέρει κατά πολύ από τα προηγούµενα || αν έτσι έχουν 
τα πράγµατα, τότε το θέµα διαφέρει! (αλλάζει, αποκτά άλλο ενδιαφέρον) ΣΥΝ. 
είµαι διαφορετικός, έχω διαφορά ΑΝΤ. µοιάζω, είµαι ίδιος 2. είµαι ξεχωριστός, 
υπερέχω συγκρινόµενος µε άλλους: διέφερε από τους συνοµηλίκους του και 
τελικά διέπρεψε ΣΥΝ. υπερέχω, διακρίνοµαι, πλεονεκτώ, ξεχωρίζω ΑΝΤ. 
µειονεκτώ, υστερώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + φέρω. Το ρ. είχε αρχικώς τη σηµ. «µεταφέρω στην 
άλλη πλευρά, φέρω εις πέρας», ενώ ήδη αρχ. είναι οι σηµ. «διασπείρω 
(φήµες), διατέµνω, διαλύω». Από την Αρχ. το ρ. χρησιµοποιείται (ως αµετβ.) 
και µε τη σηµερινή σηµ. «ξεχωρίζω, διακρίνοµαι»]. 

διαφέρω: συνώνυµα. Η έννοια τής διαφοράς όπως και τής οµοιότητας είναι 
βασική στην ανθρώπινη επικοινωνία. Η διαφορά ως κατάσταση δηλώνεται 
µε το ρ. διαφέρω («οι χαρακτήρες των ανθρώπων διαφέρουν»). Με το 
διαφέρω διαπιστώνεται µια κατάσταση (αµετάβατο ρήµα). Με τα διακρίνω 
και ξεχωρίζω (Μπορεί και διακρίνει | ξεχωρίζει αµέσως τους χαρακτήρες 
των ανθρώπων) περιγράφεται µια ενέργεια (µεταβατικά ρήµατα), δηλ. τα 
ρήµατα αυτά δέχονται «αντικείµενο». Το διαφοροποιώ είναι νεότερο 
µεταβιβαστικό ρ. και σηµαίνει «κάνω κάτι να διαφέρει, να είναι διαφο-
ρετικό» (∆ιαφοροποίησε τη θέση του από αυτή των άλλων συνδι- 
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καλιστών). Το ίδιο και το νεότερο ρ. διαφορίζω, που πλάστηκε 
υποχωρητικά από το διαφορισµός και αποτελεί ακόµη νεολογισµό 
τής Ελληνικής. Στη συνείδηση των οµιλητών και το διαφοροποιώ 
και το διαφορίζω συνδέονται µε το διάφορος και δηλώνουν την 
ενέργεια τού «να κάνεις κάτι να διαφέρει, να είναι διαφορετικό». 

διαφεύγω ρ. µετβ. [αρχ.] (διέφυγα (λόγ. µτχ. διαφυγών, -ούσα, -όν, 
να/θα διαφύγω)} 1. αποµακρύνοµαι εντέχνως (από τόπο ή κατάστα-
ση), χωρίς να γίνοµαι αντιληπτός: οι ληστές διέφυγαν στο εξωτερικό 
ΣΥΝ. ξεφεύγω 2. καταφέρνω να αποφύγω (κάτι αρνητικό για µένα): ο 
δράστης διέφυγε τη σύλληψη || ~ τις κυρώσεις/ τις συνέπειες/ την τι-
µωρία | τον θάνατο· ΦΡ. διαφεύγω την προσοχή (κάποιου) δεν γίνο-
µαι αντιληπτός από κάποιον, δεν µε προσέχει: το γεγονός διέφυγε την 
προσοχή µου ΣΥΝ. (λόγ.) διαλανθάνω (την προσοχή) 3. (για υγρό | αέ-
ριο που είναι κλεισµένο κάπου) διαρρέω, διαχέοµαι: διέφυγε ραδιε-
νέργεια από τον πυρηνικό σταθµό || διέφυγαν δηλητηριώδη αέρια 4. (+ 
γεν. προσ. αντων.) (κάτι) δεν γίνεται αντιληπτό, δεν κατανοείται η 
σηµασία του: σας διαφεύγει µια λεπτοµέρεια σηµαντική· ΦΡ. µου 
διαφεύγει (κάτι) δεν θυµάµαι: ~ αυτή τη στιγµή το όνοµα του. 

διαφεύγει τής προσοχής; Λανθασµένη χρήση. Το σωστό: διαφεύ-
γει την προσοχή: ∆εν διαφεύγει την προσοχή µας η δυσκολία που 
παρουσιάζει η επίλυση τού θέµατος. Ήτοι το διαφεύγω συντάσσε-
ται µε αιτιατική (πβ. διαφεύγω τον κίνδυνο, τη σύλληψη κ.λπ.). 

διαφηµίζω ρ. µετβ. {διαφήµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. πα-
ρουσιάζω στο κοινό (προϊόν, υπηρεσία ή και τρόπο συµπεριφοράς), 
προβάλλοντας τα πλεονεκτήµατα του και την αναγκαιότητα από-
κτησης ή υιοθέτησης του, µε σκοπό να αυξήσω την κατανάλωση του 
ή να οδηγήσω το κοινό στην αποδοχή του: ~ από την τηλεόραση | 
από το ραδιόφωνο | από τις εφηµερίδες και τα περιοδικά | µε επιδεί-
ξεις | µε µηνύµατα | µε γιγαντοαφίσες || ~ αποτελεσµατικά | µε χιού-
µορ | έξυπνα || ~ ένα νέο προϊόν | ένα κόµµα | την αιµοδοσία | µια συ-
ναυλία | ένα βιβλίο ΣΥΝ. λανσάρω, προωθώ ΑΝΤ. δυσφηµώ 2. (σπα-
νιότ.-συνήθ. µε άρνηση) µιλώ επαινετικά (για κάποιον) προβάλλο-
ντας τα προσόντα του: δεν έχει ανάγκη να τον διαφηµίσεις· όλοι στην 
υπηρεσία τον εκτιµούν ΑΝΤ. δυσφηµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφήµιση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «διαδίδω, διακηρύττω δηµόσια» (πβ. Κ.∆. 
Μάρκ. 1, 45: ήρξατο κηρυσσειν πολλά και διαφηµιζειν τον λόγον), < 
δια- + φηµίζω]. 

διαφήµιση (η) [1887] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η δηµοσιοποί-
ηση και η προβολή των ιδιοτήτων προϊόντος ή προσώπου µε σκοπό 
οικονοµικά ή άλλα οφέλη ή την προβολή µηνυµάτων για κοινωφελείς 
σκοπούς, την προστασία των πολιτών κ.λπ.: χωρίς ~ δεν µπορεί να κι-
νηθεί ένα προϊόν στην αγορά || ο υπεύθυνος για τη ~ τής εταιρείας || 
οι θετικές και οι αρνητικές πλευρές | τα υπέρ και τα κατά τής ~ || ~ για 
την καταπολέµηση των ναρκωτικών || - τού αντικαρκινικού αγώνα 2. 
τοµέας και τεχνική τής εµπορικής και επιχειρηµατικής δρα-
στηριότητας για τη διάδοση πληροφοριών (για προϊόντα, κόµµατα, 
ιδέες κ.ά.), που απευθύνονται σε οµάδα ανθρώπων (υποψήφιοι κατα-
ναλωτές), µε σκοπό να επηρεάσουν την καταναλωτική συµπεριφορά 
τους: δουλεύει χρόνια στη ~ || η ~ αποτελεί έναν από τους δυναµικό-
τερους κλάδους τής οικονοµίας || η ~ συνιστά µορφή οικονοµικού 
ανταγωνισµού 3. (συνεκδ.) καταχώριση σε έντυπο, σύντοµη τηλεο-
πτική | ραδιοφωνική | κινηµατογραφική παρεµβολή στη ροή τού προ-
γράµµατος ή ποικίλου µεγέθους αφίσα για την προβολή προϊόντος, 
ιδέας, κόµµατος κ.ά.: το τηλεοπτικό πρόγραµµα διακόπτεται συχνά 
για διαφηµίσεις || διασκεδαστική | ελκυστική | ενοχλητική | έξυπνη | 
εκτεταµένη | ποµπώδης | πρωτότυπη | προκλητική | πολιτική | σαχλή ~ 
ΣΥΝ. ρεκλάµα ΑΝΤ. δυσφήµηση· ΦΡ. (α) γκρίζα διαφήµιση η συγκε-
καλυµµένη διαφήµιση, η προβολή προϊόντος όχι στον προβλεπόµενο 
διαφηµιστικό χώρο ή χρόνο, αλλά κατά τη διάρκεια τής κανονικής 
ροής ενός προγράµµατος ως στοιχείο τού σκηνικού ή τού σεναρίου: 
όταν η κάµερα δείχνει τη µάρκα τού ποτού που πίνει ο ηθοποιός, 
έχουµε ~ ΣΥΝ. έµµεση διαφήµιση (β) αρνητική | µαύρη διαφήµιση βλ. 
λ. αρνητικός 4. (µτφ.) ο έπαινος, η προβολή των προτερηµάτων (κά-
ποιου) ή των πλεονεκτηµάτων (πράγµατος): δεν χρειάζεται να µου 
κάνεις ~, όλοι ξέρουν ποιος είµαι || κάνει ~ στο καινούργιο της σπίτι. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. réclame]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το διαφήµιση είναι νεότερη λ., που πλάστηκε στην Ελλη-
νική τον 19ο αι. (1887) για να αποδώσει το γαλλ. réclame (πβ. κ. ρε-
κλάµα), από το λατ. reclamare «αναφωνώ». Η λ. σχηµατίστηκε από 
το αρχ. (µτγν.) διαφηµίζω, που σηµαίνει «κάνω γνωστό, εξαπλώ-
νω», γι' αυτό και γράφεται κανονικά µε -ι- (διαφήµιση). Αντιθέτως, 
το αρχ. δύσφηµος (< δυσ- + φήµη, αντίθ. τού εύφηµος «εύφηµος 
µνεία»), ως σύνθετο έδωσε παρασύνθετο ρ. σε -ώ, -είς, -εί..., το ρ. 
δυσφηµώ (πβ. φιλόσοφος - φιλοσοφώ, άγρυπνος - αγρυπνώ, οικο-
δόµος - οικοδοµώ), σύµφωνα µε τον κανόνα τού σχηµατισµού πα-
ρασύνθετων ρηµάτων από σύνθετα (όχι µε προθέσεις) ονόµατα, 
που είναι γνωστός ως «χρυσούς κανών τού Scaliger» (praeceptum 
aureum Scaligeri). Από το ρ. δυσφηµώ το παραγόµενο ουσιαστικό 
είναι η δυσφήµηση µε -η- (πβ. κινώ - κίνηση, αµφισβητώ - αµφι-
σβήτηση, δυσανασχετώ - δυσανασχέτηση κ.τ.ό.), το οποίο είναι και 
το ορθό. Αναλογικά προς το διαφηµίζω - διαφήµιση πλάστηκαν 
και τύποι δυσφηµίζω - δυσφήµιση, παράλληλοι και νεότεροι από 
τους τ. δυσφηµώ - δυσφήµηση. Οπωσδήποτε, προτιµότεροι -και 
ορθότεροι- παραµένουν οι αρχικοί τύποι: δυσφηµώ - δυσφήµηση. 

διαφηµιστής (ο) [1894], διαφηµίστρια (η) {διαφηµιστριών} πρό-
σωπο που έχει ως επάγγελµα τη διαφήµιση, που ασχολείται µε την 
προβολή προϊόντος ή υπηρεσίας στο κοινό: επιτυχηµένος | ευρηµατι-
κός | ταλαντούχος ~. 

διαφηµιστικός, -ή, -ό [1891] αυτός που γίνεται για διαφήµιση ή σχε-
τίζεται µε αυτή: ~ φυλλάδιο | γιγαντοαφίσα | µήνυµα | εκποµπή | πρό-
γραµµα | δαπάνη | λόγοι | υλικό | εκστρατεία | σλόγκαν | χρόνος | 
γραφείο | εταιρεία | διάλειµµα. — διαφηµιστικά επίρρ. 

διαφθείρω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέφθ-ειρα (λόγ. διεφθάρην, -ης, -η..., να/θα 
διαφθαρώ, µτχ. διαφθαρείς, -είσα, -έν), -αρµένος} 1. ωθώ ή οδηγώ στη 
διαφθορά (βλ.λ.): οι κακές συναναστροφές διαφθείρουν || ~ την κοι-
νωνία | τον χαρακτήρα | την ψυχή ΣΥΝ. εξαχρειώνω, εκµαυλίζω, εκ-
φαυλίζω 2. παρασύρω σε ανήθικες πράξεις ΣΥΝ. ατιµάζω, αποπλανώ 
3. (ειδικότ.) εκπαρθενεύω: τον κατηγορούν ότι διέφθειρε µιαν ανήλι-
κη ΣΥΝ. διακορεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

διαφθείρω: συνώνυµα. Όλες οι σχολιαζόµενες λέξεις δηλώνουν 
ηθική φθορά. Από αυτές το διαφθείρω και το εκφυλίζω αναφέρο-
νται περισσότερο στα ήθη, στον χαρακτήρα, στην ηθική υπόσταση 
(Με τα λόγια, τις πράξεις και το παράδειγµα του έχει διαφθείρει τα 
ήθη των νέων τής µικρής πόλης - Έχει πια εκφυλισθεί σ' αυτή τη 
χώρα κάθε έννοια ηθικής και αξιοπρέπειας). Τα εκµαυλίζω, 
εξαχρειώνω (αχρείος) και εκφαυλίζω (φαύλος) κυριολεκτούνται 
για πρόσωπα: Κατηγορείται ότι εκµαύλισε τις γυναίκες τού περι-
βάλλοντος του και τις οδήγησε στην πορνεία - Η φτώχια, η αθλιό-
τητα και η έλλειψη παιδείας έχουν εξαχρειώσει τους κατοίκους 
πολλών περιοχών τής χώρας - Με δωροδοκίες, χρηµατισµούς και 
αθέµιτα µέσα έχει εκφαυλίσει τους υπαλλήλους τής υπηρεσίας και 
του εγκρίνουν τα πάντα. 

διαφθορά (η) 1. η φθορά των ηθών, η εξαχρείωση, η ανηθικότητα-

(ειδικότ.) η κατάσταση στην οποία χρησιµοποιούνται αθέµιτα µέσα, 
για να παραβιάζονται οι νόµοι (µε δωροδοκίες, εξυπηρετήσεις, προ-
σφορές κ.λπ.) για ιδιωτικό όφελος: η ~ των ανώτερων αξιωµατούχων 
ενός καθεστώτος || η ~ στη δηµόσια διοίκηση || κοινωνική | πολιτική | 
ηθική | ψυχική ~ ΣΥΝ. σήψη, εκµαυλισµός, φαυλότητα, εκφυλισµός, 
ατιµία ΑΝΤ. ηθικότητα, τιµιότητα 2. (ειδικότ.) η κατάσταση κατά την 
οποία δεν τηρούνται οι ηθικοί κανόνες στη σεξουαλική συµπεριφο-
ρά: η πορνεία είναι ~ || νέοι που βουλιάζουν στη ~ ΣΥΝ. ακολασία, 
προστυχιά, έκλυση ηθών ΑΝΤ. ηθικότητα. [ΕΤΎΜ. αρχ. < 
διαφθείρω]. 

διαφθορεας (ο) {διαφθορ-είς, -έων} πρόσωπο που προκαλεί ή ωθεί 
στη διαφθορά: ~ των νέωνΣΥΝ. εκµαυλιστής. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
διαφθορεύς < διαφθείρω]. 

διαφθορείο (το) [1890] (λόγ.) το µέρος όπου συντελείται εξαχρείωση 
ηθών (ειδικότ.) το πορνείο. 

διαφιλονικώ ρ. [αρχ.] {διαφιλονικείς... | διαφιλονίκ-ησα, µτχ. µεσο-
παθ. ενεστ. διαφιλονικούµενος, -η, -ο} θέτω υπό αµφισβήτηση: ~ τα 
κυριαρχικά δικαιώµατα | την ηγεσία || διαφιλονικούµενα εδάφη ΣΥΝ. 
διεκδικώ, αµφισβητώ. — διαφιλονίκηση (η) [1825]. 

διαφορά (η) 1.η έλλειψη οµοιότητας: ~ αξίας | απόψεων | γραµµής | 
θερµοκρασίας | µεγέθους || αριθµητική | αισθητή | απειροελάχιστη | 
βασική | ειδοποιός (βλ.λ.) | ιδεολογική | κοινωνική | ποσοτική | ποιοτική 
| ριζική | ουσιώδης ~ || εντοπίζεται | διαπιστώνεται | εξαλείφεται | 
καταργείται µια ~ ΣΥΝ. ανοµοιότητα, απόκλιση, απόσταση ΑΝΤ. 
οµοιότητα· ΦΡ. µε τη (µόνη) διαφορά ότι... αποκλίνοντας ως προς: 
ακολούθησε το αρχικό σχέδιο, - ξεκίνησε πέντε λεπτά νωρίτερα 2. 
(συνεκδ.) το να ξεχωρίζει (κάτι) από τα όµοια του, επειδή υπερέχει: η 
αισθητή ~ τού νέου προϊόντος από τα ήδη υπάρχοντα ανέβασε τις 
πωλήσεις του ΣΥΝ. υπεροχή, ανωτερότητα ΑΝΤ. µειονεξία · 3. (συνήθ. 
στον πληθ.) η αντιδικία (προς κάτι): ο Ο.Η.Ε. έχει ως στόχο του την ει-
ρηνική επίλυση των διαφορών µεταξύ των κρατών-µελών || αγεφύρω-
τες | διπλωµατικές | ιδεολογικές | κτηµατικές | συνοριακές | συζυγικές 
| χρηµατικές | υφιστάµενες ~ || λύνω | επιλύω | ρυθµίζω | διευθετώ τη ~ 
ΣΥΝ. αντίθεση, ασυµφωνία, διαφωνία, διένεξη, φιλονικία ΑΝΤ. 
οµοφωνία, οµόνοια, συµφωνία 4. ΝΟΜ. η αµφισβήτηση από την πλευ-
ρά των διαδίκων τής ισχύος ή µη ισχύος ενός δικαιώµατος ή µιας έν-
νοµης σχέσης τού ουσιαστικού δικαίου, η οποία αίρεται µε τη δε-
σµευτική διάγνωση τού δικαστηρίου (πβ. λ. υπόθεση, αµφισβητούµενη 
δικαιοδοσία): επίδικος ~ (για την οποία γίνεται η δίκη) · 5. ΜΑΘ. 
(µεταξύ δύο αριθµών | ποσών) το εξαγόµενο τής πράξης τής αφαίρε-
σης ή ο αριθµός που πρέπει να προστεθεί στον µικρότερο, για να γί-
νει ίσος µε τον µεγαλύτερο: η - τού 6 από το 4 είναι 2 || θα πληρώσω 
τη ~ ΣΥΝ. υπόλοιπο 5. (γενικότ.) η απόσταση µεταξύ µεγεθών που εκ-
φράζονται αριθµητικά: πήρε το πρωτάθληµα µε ~ τερµάτων || πρώτος 
και µε (µεγάλη) ~ || ~ εδρών | ψήφων || η ~ τής ώρας µεταξύ δύο χω-
ρών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδοποιώ. [ΕΤΎΜ. αρχ. < διαφέρω]. 

διαφορετικά επίρρ. 1. µε τρόπο διαφορετικό: έλυσε το πρόβληµα ~ 
ΣΥΝ. αλλιώς, αλλιώτικα ΑΝΤ. όµοια, οµοίως, ίδια 2. σε αντίθετη περί-
πτωση: πρέπει να έρθεις µαζί µας- ~ θα µείνεις µόνος σου ΣΥΝ. αλ-
λιώς, ειδεµή, ειδάλλως. 

διαφορετικός, -ή, -ό 1. αυτός που διαφέρει: ~ άποψη | ερµηνεία | 
οπτική ΣΥΝ. αλλιώτικος ΑΝΤ. ίδιος, όµοιος 2. (µτφ.) αυτός που διαφέ-
ρει από ό,τι είναι κοινωνικώς αποδεκτό: ο σεβασµός τού άλλου, τού 
διαφορετικού από τους πολλούς, χαρακτηρίζει τις ανεκτικές κοινωνίες 
ΣΥΝ. περιθωριακός, αποκλίνων ΑΝΤ. συνηθισµένος, κανονικός, 
νορµάλ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάφορος, όµοιος. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. διαφορετικός | διαφορητικός < αρχ. διαφορώ (·έω) 
«διασπείρω» (κατά την εξέλιξη και την επίδρ. τού ρ. διαφέρω) < διά- 
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φόρος]. 
διαφορετικότητα (η) [1889] {χωρ. πληθ.} το να διαφέρει (κάποιος) 

από τους άλλους (συνήθ. τους πολλούς) ως προς τα εξωτερικά χαρα-
κτηριστικά, την καταγωγή, τις επιλογές του κ.ά.: υπερασπίζοµαι το 
δικαίωµα στη ~ || η ~ δεν πρέπει να θεωρείται απειλή ANT. οµοιότητα, 
ταυτότητα, οµοιογένεια (πβ. λ. ιδιαιτερότητα). 

διαφοριζω ρ. µετβ. {διαφόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ΜΑΘ. 
εκτελώ υπολογισµούς, για να βρω το διαφορικό µιας συνάρτησης 
(βλ. λ. διαφορικός, σηµ. 2) 2. διαφοροποιώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφέρω. 
[ΕΤΥΜ. Το µεσν. διαφορίζω (< αρχ. διάφορον) έχει τη σηµ. «έχω όφε-
λος, κέρδος». Η µαθ. σηµ. αποδίδει το γαλλ. différencier]. 

διαφορικός, -ή, -ό 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός που σχετίζεται µε τη διαφο-
ρά: ~ ψυχολογία (κλάδος που έχει ως αντικείµενο τις διαφορές στη 
συµπεριφορά των ατόµων υπό ανάλογες συνθήκες) 2. ΜΑΘ. αυτός που 
συσχετίζει µεταβλητούς αριθµούς και ποσότητες, που βοηθούν στον 
υπολογισµό τής πορείας µαθηµατικής καµπύλης: ~ λογισµός | εξισώ-
σεις (που συνδέουν µια συνάρτηση µε τις παραγώγους διαφόρων τά-
ξεων} 3. διαφορικό (το) σύστηµα από γρανάζια στον άξονα κινήσεως 
τού αυτοκινήτου, που κατευθύνει µε τέτοιον τρόπο την κινητήρια δύ-
ναµη, ώστε να επιτρέπει τη γρηγορότερη κίνηση ορισµένων τροχών 
(πρόσθιων ή οπίσθιων), ανάλογα µε το σύστηµα µετάδοσης · ΦΡ. δια-
φορικός αναλυτής βλ. λ. αναλυτής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. διαφορά, o όρ. διαφορικές εξισώσεις είναι µετά-
φρ. δάνειο από αγγλ. differential equations. Οµοίως και ο διαφορικός 
λογισµός (< γαλλ. calcul différentiel), καθώς και το ουδ. διαφορικό 
(< γαλλ. différentiel)]. 

διαφορισµός (ο) (λόγ.) ο εντοπισµός τής διαφοράς, τής απόκλισης 
µεταξύ συναφών εννοιών ή πραγµάτων ΣΥΝ. διαφοροποίηση. Επίσης 
διαφόριση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφέρω. 

διάφορο (το) → διάφορος 
διαφοροποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να γίνεται 

κάτι διαφορετικό από άλλα όµοια: ολοκληρωτική | σταδιακή | ελάχι-
στη | σηµαντική - || η ~ τού υπουργού από την κυβερνητική πολιτική 
οδήγησε στην αποµάκρυνση του ANT. εξοµοίωση 2. ΒΙΟΛ. το σύνολο 
των φαινοµένων που σχετίζονται µε τη δηµιουργία των διαφορετικών 
ιστών ενός οργανισµού µε τη µεταβολή αρχικώς όµοιων κυττάρων 
αδιαφοροποίητων ως προς τη δοµή και τη λειτουργία τους· ΦΡ. σε-
ξουαλική | φυλετική διαφοροποίηση το στάδιο κατά το οποίο το έµ-
βρυο αποκτά τα µορφολογικά χαρακτηριστικά τού αρσενικού ή τού 
θηλυκού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλλαγή. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
differentiation]. 

διαφοροποιητικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τη δυνατότητα να κάνει 
κάτι διαφορετικό από τα άλλα, να επιφέρει µεταβολή 2. ΓΛΩΣΣ. 
διαφοροποιητική αξία η ιδιότητα ορισµένων φθόγγων τής γλώσσας, 
των φωνηµάτων (βλ.λ.), να δίνουν διαφορετικές σηµασίες, όταν βρε-
θούν στο ίδιο γλωσσικό περιβάλλον, π.χ. π(όνος) - τ(όνος) - φ(όνος) -
µ(όνος). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. differentiative]. 

διαφοροποιώ ρ. µετβ. (διαφοροποιείς... | διαφοροποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. κάνω (κάτι) να διαφέρει από (κάτι άλλο): διαφο-
ροποίησε τη στάση του στη νέα του δήλωση || ~ απότοµα | βαθµιαία | 
ολικώς | οριστικώς τις απόψεις µου ΣΥΝ. αλλάζω, µεταβάλλω ΑΝΤ. 
συντηρώ, διατηρώ 2. (µεσοπαθ. διαφοροποιούµαι) τοποθετούµαι δια-
φορετικά ως προς άλλον, υιοθετώ διαφορετική άποψη: αρκετοί βου-
λευτές τού κυβερνώντος κόµµατος διαφοροποιήθηκαν από τις θέσεις 
τού προέδρου τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφέρω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. differentiate]. 

διάφορος, -η, -ο {διαφόρων} 1. (συνήθ. στον πληθ.) αυτός που εµφα-
νίζει ποικιλία, παντός είδους: ασχολείται µε ~ µικροζητήµατα || ~ αι-
τίες | διατυπώσεις | εκδηλώσεις | ερωτήσεις | εκδοχές | λάθη | λύσεις | 
κίνδυνοι | φήµες || (ως αντων.) διάφοροι υποστηρίζουν αυτή την εκ-
δοχή ΣΥΝ. ποικίλος, παντοειδής ΑΝΤ. συγκεκριµένος· ΦΡ. πολλά και 
διάφορα για ανόµοια πράγµατα, µε διαφορετικό περιεχόµενο: ακού-
γονται ~ για τον γείτονα || ~ έχουν υποστηριχθεί σχετικά µε τον συγ-
γραφέα αυτού τού έργου 2. (λαϊκ.) διάφορο (το) (α) αυτό που καρ-
πώνεται κανείς ως κέρδος: συµφώνησαν στο ~ και κλείσανε τη δου-
λειά ΣΥΝ. συµφέρον, όφελος ΑΝΤ. ζηµιά, (λαϊκ.) χασούρα (β) (συνεκδ.) 
ο τόκος, τα επιπλέον χρήµατα που παίρνει ο δανειστής µε την επι-
στροφή τού κεφαλαίου: το - ήταν αβάσταχτο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
διαφέρω]. 

διάφορος - διάφοροι - διαφορετικός. Το επίθ. διάφορος τής 
Αρχαίας, που είχε περίπου τις χρήσεις τού σηµερινού διαφορετι-
κός, στη Ν. Ελληνική υποχώρησε βαθµηδόν στο να χρησιµοποιεί-
ται σχεδόν µόνο στον πληθυντικό µε τη λειτουργία αοριστολογι-
κής (επιθετικής) αντωνυµίας (Τον απασχολούν διάφορα προβλή-
µατα - Θα συναντήσεις διαφόρους ανθρώπους, που θα προσπαθή-
σουν να σε εκµεταλλευτούν - ∆ιάφοροι υποστηρίζουν ότι το κλίµα 
έχει αλλάξει). Χρησιµοποιείται όταν ο οµιλητής δεν θέλει να 
κατονοµάσει και να προσδιορίσει επακριβώς τα λεγόµενα, αλλά 
θέλει να δηλώσει «πλήθος» και «ποικιλία». Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις το διάφοροι, -ες, -α αντιστοιχεί στο (αοριστολογικό) πολλοί 
«ποικίλης υφής». Στον ενικό η λ. υποκαταστάθηκε από το µεσν. 
διαφορετικός, το οποίο είναι πιθανόν να ανάγεται στο αρχ. δια-
φορώ (< διάφορος), που δεν σώζεται στη Ν. Ελληνική (πβ. κ. αρχ. 
επίθ. διαφορητικός από το διαφορώ µε χρήση ιατρικού όρου). 

διαφοροτρόπως επίρρ. [1847] (λόγ.) 1. µε διαφορετικό τρόπο: καθέ-
νας εκφράζεται ~ 2. µε διάφορους, ποικίλους τρόπους: έσπευσε να 

του εκφράσει την ευγνωµοσύνη του ~ ΣΥΝ. ποικιλοτρόπως. διάφραγµα 
(το) {διαφράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΑΝΑΤ. Ο κύριος αναπνευστικός 
µυς, θολοειδής και µεµβρανώδης, που χωρίζει τη θωρακική από την 
κοιλιακή κοιλότητα 2. κάθε λεπτό τοίχωµα που διαχωρίζει δύο 
κοιλότητες ή µάζες µαλακού ιστού στο σώµα: ~ τής γλώσσας | τού 
εγκεφάλου | τής λεκάνης | τής καρδιάς | τού οσχέου · 3. ΦΩΤΟΓΡ. το 
ρυθµιζόµενο άνοιγµα φακού, το οποίο ελέγχει την ποσότητα φωτός που 
περνά από αυτόν: η φωτογραφία βγήκε πολύ φωτεινή, γιατί 
χρησιµοποίησα πολύ ανοιχτό ~ · 4. ΙΑΤΡ. κολπική συσκευή, από 
ελαστική ή πλαστική ύλη, που εφαρµόζεται στον τράχηλο τής µήτρας 
και λειτουργεί ως αντισυλληπτικό µέσο. — διαφραγµατικός, -ή, -ό 
[1783]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διαφράσσω. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. 
αγγλ. diaphragm, γαλλ. diaphragme, από τις οποίες προήλθαν ως µε-
τάφρ. δάνεια οι σηµερινοί επιστηµ. όροι]. διαφυγή (η) [αρχ.] 1. η 
αποµάκρυνση (κάποιου) από (ένα σηµείο), συνήθ. κατά τρόπο κρυφό ή 
όχι συνηθισµένο: οι ληστές αναζητούσαν τρόπο διαφυγής ΣΥΝ. 
δραπέτευση 2. (ειδικότ.) η διαρροή αερίου ή υγρού µέσα από τον 
χώρο στον οποίο είναι κλεισµένο: η ~ τοξικών αερίων από εργοστάσιο 
χηµικών 3. ΜΟΥΣ. είδος ξένου φθόγγου (βλ.λ.), ο οποίος δεν ανήκει 
στη συγχορδία µε την οποία συνακούε-ται, αλλά προκύπτει από την 
κίνηση ενός συγχορδιακού φθόγγου κατά διάστηµα δευτέρας. 
διαφύγω (να/θα) ρ. → διαφεύγω 
διαφυγών, -ούσα, -όν {διαφυγ-όντος, -όντα | -όντες (ουδ. -όντα), -
όντων (θηλ. -ουσών)} αυτός που έχει διαφύγει (βλ. λ. διαφεύγω)· ΦΡ. 
διαφυγόν κέρδος το κέρδος που δεν πραγµατοποιήθηκε εξαιτίας κά-
ποιου λόγου: τα διαφυγόντα κέρδη τής εταιρείας από την ξαφνική 
µαταίωση των πτήσεων ανέρχονται σε πολλά εκατοµµύρια || αποζη-
µίωση που περιλαµβάνει και το ~. [ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. β' τού αρχ. 
διαφεύγω]. διαφύλαξη (η) [1825] {-ης κ. -άξεως | χωρ. πληθ.} η 
διατήρηση (πράγµατος) µε επιµέλεια και προσοχή: η ~ των εθνικών 
κειµηλίων | τής εθνικής κληρονοµιάς | των εργασιακών συµφερόντων 
ΣΥΝ. διάσωση ΑΝΤ. παραµέληση. διαφυλάσσω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{διαφύλα-ξα, -χθηκα, -γµένος} φροντίζω ώστε να προστατευθεί και 
να διατηρηθεί (κάτι): ~ το απόρρητο | την πίστη µου | τα µνηµεία | τη 
σωµατική µου ακεραιότητα | τις παραδόσεις | την ανεξαρτησία | τη 
σταθερότητα || ~ από τη φθορά | από την καταστροφή | από την 
παραβίαση ΣΥΝ. συντηρώ, περισώζω, προστατεύω, προασπίζω ΑΝΤ. 
παραµελώ, καταστρέφω. διάφυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 
ΑΝΑΤ. το µεσαίο τµήµα κάθε µακρού οστού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάφυσις (ήδη στον Ιπποκράτη) < διαφύοµαι < δια- + 
φύω | -οµαι]. διαφωνία (η) [αρχ.] {διαφωνιών} 1.η διάσταση 
απόψεων, η ασυµφωνία γνωµών: εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του µε 
τη γραµµή τού κόµµατος || υπάρχει ένα βασικό σηµείο διαφωνίας 
µεταξύ τους ΣΥΝ. αντιγνωµία, διχογνωµία ΑΝΤ. οµοφωνία, 
οµογνωµοσύνη 2. [µτγν.] ΜΟΥΣ. στην παραδοσιακή ευρωπαϊκή 
µουσική, το µουσικό διάστηµα που, λόγω τής µεγάλης εσωτερικής 
έντασης που εγκλείει, παρουσιάζει τραχύ άκουσµα και τείνει να 
«λυθεί» προς ένα άλλο διάστηµα «σύµφωνο» (βλ.λ.) (ακουστικά, 
αντιστοιχεί σε πολύπλοκη αριθµητική σχέση των συχνοτήτων των δύο 
φθόγγων που το αποτελούν η µουσική πρωτοπορία τού 20ού αι. 
προχώρησε σε «χειραφέτηση τής διαφωνίας» µε την κατάργηση τής 
απαίτησης για «λύση» τού διάφωνου διαστήµατος) ΣΥΝ. διάφωνο 
διάστηµα. διαφωνώ ρ. αµετβ. {διαφωνείς... | διαφώνησα} (µε κάποιον 
σε κάτι) εκφράζω διαφωνία σχετικά µε κάτι: τα κόµµατα διαφωνούν 
ως προς τα οικονοµικά || ~ ριζικά | εµπράκτως || ~ µαζί σου σε όλα τα 
θέµατα || ~ µε όλους τους οµιλητές ΣΥΝ. αντιλέγω, αντιτίθεµαι ΑΝΤ. 
συµφωνώ, οµογνωµώ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. διαφωνώ < δια- + φωνώ (-έω) < φωνή]. διαφωνών, -
ούσα, -ούν (διαφων-ούντος (θηλ. -ούσης) | -ούντες (ουδ. -ούντα), 
ούντων (θηλ. -ουσών)} αυτός που είναι αντίθετος, συνήθ. σε επίπεδο 
ιδεολογίας: οι ~ συνδικαλιστές απεχώρησαν || (κ. ως ουσ.) οι ~ 
διεγράφησαν από το κόµµα ΣΥΝ. αντιφρονών. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού 
αρχ. διαφωνώ (-έω)]. διαφωτίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {διαφώτισ-α, -τηκα, -
µένος} 1. παρέχω σαφείς πληροφορίες, ενηµερώνω σωστά ή γενικότ. 
παρέχω παιδεία σε (κάποιον): πρέπει να διαφωτιστεί η κοινή γνώµη για 
τα ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής ΣΥΝ. κατατοπίζω 2. αποκαλύπτω 
την αλήθεια, ξεκαθαρίζω, εξιχνιάζω: η αστυνοµία | η ανάκριση 
διαφωτίζει πλήρως την υπόθεση | το µυστήριο | το έγκληµα | την 
εξαφάνιση ΣΥΝ. διαλευκαίνω ΑΝΤ. συσκοτίζω. — διαφώτιση (η) 
[µτγν.], διαφωτιστικός, -ή, -ό [1861]^ διαφωτισµός (ο) [1887] {χωρ. 
πληθ.) 1.η παροχή γνώσεων, ενηµέρωσης ή γενικότ. παιδείας 2. ΙΣΤ. 
(α) ∆ιαφωτισµός (ο) πνευµατική κίνηση που εκδηλώθηκε τον 18ο αι. 
και απέβλεπε στην απαλλαγή τού ανθρώπου από τις προλήψεις και τις 
αυθεντίες και στη διάδοση τής επιστηµονικής γνώσης µε την 
καλλιέργεια τού ορθού λόγου (βλ. κ. λ. διαφωτιστής κ. αιώνας των 
Φώτων): ο αιώνας τού ~ (β) Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός η 
πνευµατική κίνηση που από τα µέσα τού 18ου αι. µέχρι τα πρώτα 
χρόνια τής ύπαρξης τού ελληνικού κράτους προσπάθησε να 
µεταδώσει τα φώτα τού ευρωπαϊκού πνεύµατος (Ευρωπαϊκός 
∆ιαφωτισµός) στον υπόδουλο ελληνισµό, συµβάλλοντας στην εθνική 
αφύπνιση και την καλλιέργεια του. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. Enlightenment, γαλλ. Lumières, γερµ. 
Aufklärung]. διαφωτιστής (ο) [1897], διαφωτίστρια (η) 
{διαφωτιστριών} 1. κα- 
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θένας από τους πνευµατικούς ανθρώπους, που συµµετείχαν στην κίνηση τού 
∆ιαφωτισµού (βλ.λ., σηµ. 2): διαπρεπείς διαφωτιστές ήταν ο Βολταίρος, ο 
Μοντεσκιέ, ο Ντιντερό, ο ντ' Αλαµπέρ κ.ά. 2. (ευφηµ.) προπαγανδιστής (κυρ. 
σε κοµµατική ιδεολογία), πρόσωπο που αναλαµβάνει να µυήσει κάποιον στις 
αρχές και τις κατευθυντήριες γραµµές της. 

διαφωτος, -η, -ο [1896] αυτός που δέχεται φως από παντού ΣΥΝ. κα-τάφωτος. 
διαχαράσσω ρ. [µτγν.] {διαχάρα-ξα, -χθηκα, -γµένος} (λόγ.) 1. καθορίζω (τα 

όρια) χαράσσοντας γραµµές: τα όρια των δύο νέων κρατών διαχαράχθηκαν 
από ειδική συνθήκη ΣΥΝ. οριοθετώ, χωρίζω, οροθετώ 2. (µτφ.) καθορίζω τον 
τρόπο ή την πορεία δράσεως: ~ πολιτική ΣΥΝ. προγραµµατίζω, ρυθµίζω. — 
διαχάραξη (η) [µτγν.]. 

διαχειµάζω ρ. αµετβ. {διαχείµασα} (λόγ.) περνώ τον χειµώνα (κάπου): συχνά οι 
κάτοικοι ορεινών περιοχών διαχειµάζουν σε πεδιάδες ΣΥΝ. ξεχειµωνιάζω. — 
διαχείµαση (η) [1897]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + χειµάζω (βλ. λ. χειµάζοµαι)]. 

διαχειρίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διαχειρίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} κάνω 
τις απαραίτητες ενέργειες για (κάτι που υπάγεται στην αρµοδιότητα µου), 
αποφασίζω τι πρέπει να γίνει για κάθε περίπτωση: ~ τα κοινά | την εξουσία | 
µυστικά κονδύλια | την τύχη τής χώρας | τα εθνικά ζητήµατα | τα οικονοµικά 
τού κράτους | περιουσία | ποσά || ~ κάτι υπεύθυνα | προσωπικώς | εν λευκώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

διαχειρίζοµαι: σύνταξη. «Γα κονδύλια τής Ε.Ο.Κ. θα διαχειριστούν 
από ειδική επιτροπή, που συγκροτήθηκε στο υπουργείο Οικονοµι 
κών». Η χρήση αυτή είναι λανθασµένη. Το σωστό είναι: Η διαχεί 
ριση των κονδυλίων τής Ε.Ο.Κ. θα γίνει από... Το διαχειρίζοµαι ως 
αποθετικό ρήµα (δηλ. µόνο σε -οµαι, αφού δεν υπάρχει διαχειρί- 
ζωΐ) σχηµατίζει την παθητική φωνή του µε περίφραση (Η διαχεί 
ριση γίνεται από...). Αλλιώς, µπορεί να µετατρέψει κανείς τη σύ 
νταξη σε ενεργητική: ...ειδική επιτροπή που θα διαχειριστεί τα 
κονδύλια τής Ε.Ο.Κ. → αποθετικός 

διαχείριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των ενεργειών 
που κάνει κανείς, για να τακτοποιήσει, να επιλύσει ή να προωθήσει θέµατα 
τής αρµοδιότητας του, ο τρόπος µε τον οποίο τα χειρίζεται: ~ κρατικών 
υποθέσεων | προβληµάτων 2. (ειδικότ.) ΟΙΚΟΝ. ο συνδυασµός υλικών και 
πνευµατικών µέσων µιας επιχείρησης για την επίτευξη τής µέγιστης 
απόδοσης: η ~ τού δηµοσίου χρήµατος | πόρων | περιουσίας | κονδυλίων ΣΥΝ. 
διεύθυνση, διοίκηση 3. (συνεκδ.) υπηρεσία αρµόδια για οικονοµικές κυρ. 
υποθέσεις (πληρωµές, εισπράξεις κ.λπ.): το γραφείο τής ~ βρίσκεται στον 
πρώτο όροφο 4. ΠΛΗΡΟΦ. η διαδικασία µε την οποία µεταφέρει, αντιγράφει, 
διαγράφει, οργανώνει, µετασχηµατίζει κανείς δεδοµένα ή αρχεία σε Η/Υ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχειρίζοµαι. 

διαχείριση: ορθογραφία. Με -ι- ή µε -η-; Επειδή προέρχεται από ρ. σε -ίζω 
(-ίζοµαι), γράφεται µε -ι- (διαχείριση). Συχνά γράφεται εσφαλµένα µε -η- 
(διαχείρηση!) από παρασύνδεση µε το επιχείρηση, το οποίο γράφεται σωστά 
µε -η- ως παράγωγο ρήµατος σε -ώ: επιχειρώ - επιχείρηση, όπως επινοώ - 
επινόηση, κινώ - κίνηση, συζητώ - συζήτηση. Αλλά: διαχειρίζοµαι - 
διαχείριση, µεταχειρίζοµαι - µεταχείριση. Για το πρόβληµα τής ορθογραφίας 
τού εγχείρηση βλ.λ. 

και συγκρίνει κανείς δύο ή περισσότερες συγχρονίες, δύο ή περισσότερες 
χρονικές καταστάσεις µιας γλώσσας (π.χ. την Αρχ. και τη Ν. Ελληνική), 
δηλ. την εξέλιξη και µεταβολή τής γλώσσας µέσα στον συγκεκριµένο 
χρόνο. Αυτή είναι η σηµασία και η αρχική χρήση τού διαχρονικός. Από τη 
γλωσσολογία η λέξη διαχρονικός πέρασε (από τη δεκαετία τού '80 κυρίως) 
σε ευρύτερη χρήση, σηµαίνοντας: (α) «εξελικτικός» (β) (νέα σηµ.) «ο 
υπάρχων µέσα στον χρόνο, ο διανύων την πορεία του µέσα στον χρόνο, 
αυτός που ξεπερνά ή δεν περιορίζεται µόνο στο παρόν, από παλιά µέχρι 
σήµερα» (Η διαχρονική πορεία τού κόµµατος αποδεικνύει τη συνοχή των 
στελεχών του - Αυτές οι αρχές έχουν διαχρονική αξία). o συνδυασµός 
συγχρονικής και διαχρονικής θεώρησης συνιστά τη λεγόµενη παγχρονική 
θεώρηση τής γλώσσας, την πληρέστερη, αφού µέσα στην παγχρονία 
(συγχρονία και διαχρονία) τα γλωσσικά φαινόµενα εξετάζονται χωριστά 
µεν, αλλά συνδυαστικά σε ένα δισδιάστατο επίπεδο. 

διαχρονικός, -ή, -ό 1. αυτός που διατηρεί τη σηµασία ή την αξία του κατά το 
πέρασµα τού χρόνου, που ξεπερνάει τον χρόνο και ισχύει σε διάφορες εποχές: 
έργο µε ~ αξία || διδασκαλία που περιέχει ~ µηνύµατα ΣΥΝ. υπερχρονικός 2. 
ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη διαχρονία (βλ.λ.): ~ γλωσσολογία | 
µορφολογία ||η~ εξέταση τής λειτουργίας τού παρακειµένου στην αρχαία, τη 
µεταγενέστερη και τη µεσαιωνική Ελληνική. — διαχρονικ-ά | -ώς επίρρ., 
διαχρονικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχρονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. diachronique]. 

διάχρυσος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που είναι στολισµένος µε χρυσό: ~ 
ύφασµα | κόσµηµα ΣΥΝ. χρυσοΰφαντος, χρυσοποίκιλτος. 

διαχρωµία (η) {διαχρωµιών} τεχνική για τη µετατροπή τού ασπρόµαυρου φιλµ 
σε έγχρωµο. — διαχρωµατικός, -ή, -ό. 

διαχύνω ρ. → διαχέω 
διάχυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. ο διασκορπισµός προς όλες τις 

κατευθύνσεις: ~ αερίων | φωτός | υγρών | θερµότητας ΣΥΝ. εκποµπή, έκλυση 
2. ΦΥΣ. η διείσδυση ενός υγρού ή αερίου σε ένα άλλο · 3. διαχύσεις (οι) η 
έντονη έκφραση συναισθηµάτων: ερωτικές | τρυφερές | επιδεικτικές - || 
διαχύσεις χαράς | ευθυµίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάχυτος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διάχυσις < διαχέω. o φυσ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
diffusion, ενώ η σηµ. 3 αποδίδει (στον πληθ.) το γαλλ. effusions]. 

διαχυΐΊκός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που εκδηλώνει έντονα τα συναισθήµατα του: οι 
~ άνθρωποι συχνά παρεξηγούνται ως υπερβολικοί ΣΥΝ. εκδηλωτικός, 
εγκάρδιος ANT. µαζεµένος, κλειστός, συγκρατηµένος. — διαχυτικ-ά | -ώς 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διαλυτός», < διαχέω. Η σηµερινή σηµ. είναι 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. effusant]. 

διαχυτικότητα (η) [1887] {χωρ. γεν. πληθ.} η έντονη εκδήλωση φιλικών 
συναισθηµάτων προς άλλους µε χειρονοµίες, λόγια, εκφράσεις προσώπου, 
έντονες κινήσεις γενικά: άρχισε τις ~ µπροστά σε όλους. 

διάχυτος, -η, -ο αυτός που έχει διασκορπιστεί, που έχει διαδοθεί σε µεγάλη 
έκταση: είναι ~ η εντύπωση ότι σύντοµα θα έχουµε εκλογές || ~ αγανάκτηση | 
γαλήνη | ανησυχία | ευωδιά | ερωτισµός | ενθουσιασµός | ερωτήµατα | 
δυσπιστία | λύπη | φήµη | φόβος || ~ φως (που ανακλάται προς όλες τις 
κατευθύνσεις, όταν προσκρούει σε τραχείες επιφάνειες). — διάχυτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διαχέω]. 

 

διαχειριστής (ο) [1856], διαχειρίστρια (η) {διαχειριστριών} 1. πρόσωπο που 
διευθετεί υποθέσεις για λογαριασµό άλλων και ειδικότ. αυτός που ρυθµίζει τις 
οικονοµικές υποθέσεις (λ.χ. εταιρείας): ο ~ τής οικογενειακής περιουσίας | 
κεφαλαίου || «οι πολιτικοί κατάλαβαν ότι έχουν γίνει απλοί ~ των αποφάσεων 
και των παιχνιδιών χρηµατιστών και τραπεζιτών» (εφηµ.) 2. (ειδικότ.) 
πρόσωπο που φροντίζει για τη σωστή λειτουργία πολυκατοικίας: ~ γίνεται εκ 
περιτροπής ένας από τους ενοίκους τής πολυκατοικίας. 

διαχειριστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη διαχείριση ή τον 
διαχειριστή: - έλεγχος | ατασθαλίες | περίοδος. — διαχειρι-σπκ-ά | -ως επίρρ. 

διαχέω ρ. µετβ. {διέχυσα, διαχύ-θηκα, -µένος} σκορπίζω τριγύρω: ~ φως | οσµή 
ΣΥΝ. εκπέµπω, αναδίδω. Επίσης διαχύνω [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δια- + χέω, 
βλ. λ. χύνω]. 

διαχρονία (η) {διαχρονιών} 1. η µελέτη των φαινοµένων µέσα στον χρόνο 2. 
ΓΛΩΣΣ. (α) η µελέτη των δοµών και των λειτουργιών τής γλώσσας µέσα 
στον χρόνο, δηλ. ως προς την προέλευση, την εξέλιξη και τις µεταβολές τους 
(β) (ειδικότ.) η σύγκριση µεταξύ δύο τουλάχιστον συγχρονικών συστηµάτων 
µιας γλώσσας· π.χ. τής µυκηναϊκής και τής κλασικής ελληνικής γλώσσας ΑΝΤ. 
συγχρονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. diachronie]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η προέλευση τής λέξης είναι ενδιαφέρουσα. Τη λ. διαχρονία, ως 
γλωσσολογικό όρο στην αρχή, έπλασε ο ιδρυτής τής µοντέρνας 
γλωσσολογίας, ο Ελβετός γλωσσολόγος Ferdinand de Saussure (1857-
1913). Η λ. διαχρονία (γαλλ. diachronie) επινοήθηκε από τον Saussure, για 
να δηλώσει τον αντίποδα τής συγχρονίας (γαλλ. synchronie). Με τον όρο 
συγχρονία ο Saussure δήλωσε την κατάσταση τής γλώσσας, το πώς είναι 
µια γλώσσα σε δεδοµένο χρόνο, υποστηρίζοντας ότι οι γλωσσολόγοι 
πρέπει να περιγράφουν τη γλώσσα µε τη µορφή που έχει το σύστηµα της 
σε ορισµένο χρόνο (συγχρονική θεώρηση). Το αντίθετο τής συγχρονίας 
είναι, κατά τον Saussure, η διαχρονία, η εξέλιξη τής γλώσσας µέσα στον 
χρόνο. Μιλάµε για διαχρονία και διαχρονική θεώρηση, όταν µελετά 

διάχυτος - διαχυτικός. Και τα δύο συνδέονται µε το διαχέω, (το 
διαχυτικός µέσω τού διάχυση). ∆ιάχυτος (ευθυµία, φως, πνευµατικότητα, 
αγάπη κ.λπ.) σηµαίνει «σκορπισµένος και υπάρχων παντού - φανερός 
παντού, ολοφάνερος». Το διαχυτικός (Ο χ είναι πολύ διαχυτικός), 
συνδεόµενο µε το διαχύσεις, σηµαίνει «εκδηλωτικός, αυτός που φανερώνει 
ανοιχτά τα συναισθήµατα του». 

διαχωρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {διαχώρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. χωρίζω στα δύο ή 
ξεχωρίζω δύο όµοια πράγµατα: το αυλάκι διαχωρίζει τα χωράφια ως φυσικό 
όριο || ~ το σαλόνι µε πρόσθετο τοίχο ΣΥΝ. διαιρώ, χωρίζω ΑΝΤ. συνενώνω · 2. 
διακρίνω σε χωριστή κατηγορία: ~ τη δηµόσια από την ιδιωτική ζωή | το 
µαύρο από το λευκό | τη φαντασία από την πραγµατικότητα || ~ τις ευθύνες µου | 
τη θέση µου | την τύχη µου (δεν δέχοµαι να είµαι συνυπεύθυνος) ΣΥΝ. 
ξεχωρίζω · 3. ΤΥΠΟΓΡ. διαχωρίζω χρώµατα αναλύω στα τέσσερα βασικά 
χρώµατα τής τετραχρωµίας εικόνα για την εκτύπωση. — διαχώριση (η) [αρχ.], 
διαχωριστής (ο) [µτγν.], διαχωριστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

διαχωρισµός (ο) [µτγν.] 1. η διάκριση, ο χωρισµός ενός (στοιχείου, προσώπου) 
από άλλο: ο ~ των αρµοδιοτήτων || φυλετικός - (ρατσισµός) 2. µέθοδος 
αποµάκρυνσης ενός στοιχείου από άλλο· (ειδικότ.) µέθοδος αποµάκρυνσης 
ενός ή περισσοτέρων συστατικών από αρχικό µείγµα, προκειµένου για τον 
καθαρισµό ουσιών από άλλες, την εξαγωγή µετάλλων από µετάλλευµα κ.λπ. 
3. ΤΥΠΟΓΡ. διαχωρισµός χρωµάτων η εργασία ανάλυσης των χρωµάτων µιας 
έγχρωµης εικόνας στα τέσσερα βασικά χρώµατα (µπλε, κίτρινο, κόκκινο και 
µαύρο) για εκτύπωση στο σύστηµα όφσετ. 

διαχωριστικός, -ή, -ό (κυριολ.) αυτός που χωρίζει κάτι στα δύο ή από τα όµοια 
του- ΦΡ. (α) διαχωριστική γραµµή (i) το φυσικό ή τεχνητό όριο που χωρίζει δύο 
περιοχές: ο ∆ούναβης είναι η ~ µεταξύ Ρουµανίας και Βουλγαρίας (ii) (µτφ.) το 
νοητό όριο: η ~ ανάµεσα στη φαντασία και την πραγµατικότητα (iii) (κακόσ.) 
το όριο που χωρίζει δύο αντίπαλους χώρους: οι ~ υπονοµεύουν την ενότητα τού 
κόµµατος (β) διπλή διαχωριστική (ενν. γραµµή) διπλή γραµµή στο οδόστρωµα 
που δηλώνει απαγόρευση προσπέρασης (γ) διαχωριστική νησίδα 



διαψεύδω 501 διδακτορία 
 

κατασκευή (συνήθ. από τσιµέντο ή µέταλλο) ή επιµήκης σειρά φώ-
των (θάµνων ή δέντρων) στο µέσο τού οδοστρώµατος εθνικών οδών, 
που χωρίζει τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας των οχηµάτων, ώστε να 
αποφεύγονται τα τροχαία δυστυχήµατα. — διαχωριστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. διαχωρίζω. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. δια-
χωριστική γραµµή (< γαλλ. ligne disjunctive), διαχωριστική νησίδα 
(< αγγλ. traffic island)]. 

διαψεύδω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέψευσα, διαψεύσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. δηλώνω ή/και αποδεικνύω ότι (κάτι) είναι ψευδές ή ότι (κά-
ποιος) ψεύδεται: - το δηµοσίευµα | τις διαδόσεις | τον ισχυρισµό | την 
κατηγορία | την καταγγελία || ~ κατηγορηµατικά | µετ' αγανα-κτήσεως 
κάποιον ΑΝΤ. επαληθεύω, επιβεβαιώνω · 2. δεν επιβεβαιώνω, δεν 
πραγµατοποιώ κάτι, τού οποίου αναµένεται η πραγµατοποίηση: ~ τις 
ανησυχίες | την αισιοδοξία | τα προγνωστικά | τις προσδοκίες | τις 
προβλέψεις | τις ελπίδες 3. (µεσοπαθ. διαψεύδοµαι) αποδεικνύεται ότι 
έχω άδικο, ότι κάνω λάθος: οι προβλέψεις του διαψεύστηκαν 
παταγωδώς. 

διάψευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. δήλωση που απο-
δεικνύει ή επιχειρεί να αποδείξει ότι (κάτι) είναι ψευδές ή ότι (κά-
ποιος) ψεύδεται: ~ δηµοσιεύµατος | διαδόσεων | καταγγελιών || επί-
σηµη | ρητή | τυπική | έµπρακτη ~|| ο υπουργός προέβη σε ~ των φη-
µών για υποτίµηση τής δραχµής ΑΝΤ. επαλήθευση, επιβεβαίωση 2. η 
µη επαλήθευση ή η µη πραγµατοποίηση (προσδοκίας, πρόβλεψης 
κ.λπ.): η ~ των προσδοκιών του τον οδήγησε στην αποτρόπαιη πράξη 
|| η ~ των ελπίδων | των υποψιών | των προβλέψεων || άµεση | απότοµη 
| θλιβερή | ξαφνική ~ ΑΝΤ. επαλήθευση 3. (ειδικότ.) η απογοήτευση 
από τη µη πραγµατοποίηση προσδοκίας: είχε έντονο το αίσθηµα τής 
διάψευσης. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. διάψευσις < αρχ. διαψεύδω. Η σηµ. 3 αποτελεί απόδ. 
τού αγγλ. frustration]. 

διαψειισιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} η δυνατότητα να αποδειχθεί κάτι 
ψευδές. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. falsiflability]. 

δια ψύχω ρ. µετβ. [αρχ.] {διέψυξα, διαψύχθηκα, διεψυγµένος} (λόγ.) 
χαµηλώνω τη θερµοκρασία ΣΥΝ. ψυχραίνω, δροσίζω ΑΝΤ. θερµαίνω. 

διβάνι (το) {χωρ. πληθ.} ΙΣΤ. 1. (παλαιότ.) η αίθουσα συνεδριάσεων 
τής κυβέρνησης στην Οθωµανική Αυτοκρατορία 2. (συνεκδ.) η κυ-
βέρνηση τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας: συνεδριάζει το ~. Επίσης 
(λόγ.) διβάνιο(ν) [ΕΤΥΜ µεσν., βλ. λ. ντιβάνι]. 

διβάρι (το) {διβαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το βιβάρι (βλ.λ.) [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
βιβάριον (µε προληπτική ανοµοίωση) < λατ. vivarium < vivo «ζω»]. 

διβολίζω ρ. µετβ. {διβόλισ-α, -τηκα, -µένος} οργώνω (χωράφι) για δεύ-
τερη φορά, για να καταστραφούν τα ζιζάνια. — διβόλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. διβολώ (-έω) < αρχ. δίβολος < δι- (< δίς) + -βόλος < 
βάλλω]. 

δίβολος, -η, -ο (για χωράφι) αυτός που έχει οργωθεί για δεύτερη φορά 
µέσα σε έναν χρόνο, για να καταστραφούν τα ζιζάνια. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
βλ. λ. διβολίζω]. 

δίβουλος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µπορεί να καταλήξει σε µία άποψη: 
~ πελάτης ΣΥΝ. δίγνωµος, αναποφάσιστος, αµφιταλαντευόµενος, 
αµφιρρεπής ΑΝΤ. αποφασισµένος, σίγουρος, σταθερός 2. αυτός που 
παρουσιάζει στους άλλους γνώµη αντίθετη από την πραγµατική: 
τους ξεγέλασε η πανουργία τού ~ συµβούλου τους ΣΥΝ. δόλιος, απα-
τεώνας, υποκριτής. — διβουλία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< δι- (< δίς) + -βουλος < βουλή]. 

διγαµία (η) -+ δίγαµος 
δίγαµµα (το) [µτγν.] {άκλ.} το έκτο γράµµα τού πρώιµου ελληνικού 

αλφαβήτου (F), το οποίο παρίστανε φθόγγο προφερόµενο παρόµοια 
µε το σηµερινό «β». 

ΣΧΟΛΙΟ Ονοµάστηκε έτσι από το σχήµα τού γράµµατος (F), που εί-
ναι δύο γάµµα (το ένα πάνω στο άλλο). Ήταν κανονικός φθόγγος 
τής Αρχ. Ελληνικής, που σε άλλες διαλέκτους (Ιωνική και Αττική) 
σιγήθηκε νωρίς, ενώ σε άλλες (∆ωρική) διατηρήθηκε έως και τους 
ελληνιστικούς χρόνους. Το δίγαµµα ήταν παράγωγο ενός ηµιφώνου 
(w) τής ινδοευρωπαϊκής γλώσσας, το οποίο στην Ελληνική εµφανί-
ζεται ως φωνήεν (είναι το υ) και ως σύµφωνο (είναι το δίγαµµα), ή-
τοι ως /u/(u) και ως /ν/(Ε). Παραδείγµατα: I.E. *werg-, ελλην. Εέργον 
(που σιγήθηκε στα Ελληνικά, αλλά σώζεται στα αγγλ., γερµ. κ.α.), 
αγγλ. work (το w είναι το ελλην. δίγαµµα), γερµ. WerkT.E. *weid-, ελ-
λην. Εειδος, αρχ. ΨοΙδα «γνωρίζω», εΕιδον > εϊδον/εϊδα, λατ. videre 
«βλέπω», γαλλ. voir, σανσκρ. veda «Βέδαι, γνώσεις, σοφία», αγγλ. 
wise «σοφός», γερµ. wissen «γνωρίζω», αγγλ. view, γαλλ. vue «θέα» 
κ.ά. Έτσι εξηγούνται στην Ελληνική και γλωσσικές σχέσεις όπως 
ρέω - ρεύµα - ρυάκι {ρεΕ-ω > ρέ-ω, ρεύ-µα, ρυ-άκι, όπου φαίνεται η 
σχέση Ε:υ). 

δίγάµος, -η, -ο αυτός που έχει συνάψει δεύτερο γάµο, ενώ ισχύει 
ακόµη νοµικά ο πρώτος: οι - διώκονται ποινικά. — διγαµία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δι (< δίς) + γάµος]. 

∆.Ι.Γ.Ε. (η) ∆ιεύθυνση Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης. 
διγενής, -ής, -ές {διγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (σπάν.) αυτός που προ-
έρχεται από δύο διαφορετικά γένη, φυλές ή εθνότητες · 2. (για ζώα 
και φυτά) αυτός που διαθέτει και τα δύο φύλα, ερµαφρόδιτος ΣΥΝ. 
αρσενικοθήλυκος 3. ΓΛΩΣΣ. (όνοµα) που έχει δύο γένη (αρσ. κ. θηλ.) 
και τα δηλώνει µε τον ίδιο µορφολογικό τύπο, π.χ. ο-η σαφής, ο-η 
πρόεδρος: ~ επίθετα | ουσιαστικά. — διγένεια (η) [I860]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «ερµαφρόδιτος - διπλής καταγωγής», < δι-
(< δίς) + -γενής < γένος]. 

δίγλυφος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει διπλό σκάλισµα: ~ αρχιτε-
κτόνηµα 2. δίγλυφο (το) αρχιτεκτονικό κόσµηµα µε δύο γλυφές. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < δι- (< δίς) + -γλυφός < γλύφω «σκαλίζω»]. 

διγλωσσία (η) [1830] {χωρ. πληθ.} 1. ΓΛΩΣΣ. (α) η χρήση στο εσωτερι-
κό οµάδας ή λαού δύο διαφορετικών γλωσσών (β) (καταχρ.) η χρήση, 
στο εσωτερικό οµάδας ή λαού, µορφών τής ίδιας γλώσσας, οι οποίες 
συνήθ. εξυπηρετούν διαφορετικούς επικοινωνιακούς σκοπούς και 
έχουν άλλο κύρος· ορθότ. διµορφία (βλ.λ.) 2. το να γνωρίζει και να 
χρησιµοποιεί κανείς δύο γλώσσες ως µητρικές: ~ παιδιών που προέρ-
χονται από µικτούς γάµους · 3. (µτφ.-κακόσ.) η υποκριτική έκφραση 
διαφορετικών απόψεων αναλόγως προς την περίσταση: η ~ µιας κυ-
βέρνησης σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής. 
[ΕΤΥΜ. Η σηµ. «διµορφία» από ελληνογενή ξένο όρο (< γαλλ. 
diglossie), ενώ η σηµ. τής χρήσης διαφορετικών γλωσσών (κατεξοχήν 
διγλωσσία) αποδίδει το αγγλ. bilingualism]. 

διγλωσσία - διµορφία. o όρος διγλωσσία χρησιµοποιήθηκε σε σχέση 
µε το γλωσσικό ζήτηµα, για να δηλώσει τη χρήση δύο γλωσσών (!) 
στην Ελλάδα, τής καθαρεύουσας και τής δηµοτικής. Η χρήση τού 
όρου είναι προφανώς εσφαλµένη, διότι η καθαρεύουσα και η 
δηµοτική υπήρξαν δύο µορφές τής ίδιας γλώσσας (δεν διέθεταν 
δύο εντελώς διαφορετικά φωνολογικά, µορφολογικά και συντα-
κτικά συστήµατα, ούτε δύο εντελώς διαφορετικά λεξιλόγια!). Αρα 
το σωστό θα ήταν να µιλάµε για διµορφία στην περίπτωση τής 
Ελληνικής, αφήνοντας τον όρο διγλωσσία για περιπτώσεις που σε 
µια χώρα (π.χ. στο Βέλγιο, στην Ελβετία κ.α.) µιλούν δύο διαφορε-
τικές γλώσσες (στο Βέλγιο µιλούν Φλαµανδικά [Ολλανδικά] και 
Γαλλικά, στην Ελβετία µιλούν Γαλλικά, Γερµανικά και Ιταλικά 
κ.ο.κ.). Στη γλωσσολογία χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικοί όροι 
για τις διαφορετικές αυτές περιπτώσεις: οι όροι bilingualism (δύο 
διαφορετικές γλώσσες) και diglossia (δύο µορφές τής ίδιας γλώσ-
σας), o όρος bilingualism αποδίδεται στην Ελληνική µε το διγλωσ-
σία, ενώ ο όρος diglossia µε το διµορφία. 

δίγλωσσος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χρησιµοποιεί για τις επικοι-
νωνιακές του ανάγκες δύο γλώσσες: οι Βλάχοι είναι ~ Έλληνες, µι-
λούν δηλ. τα Βλάχικα και τα Ελληνικά ΑΝΤ. µονόγλωσσος 2. αυτός 
που συντάσσεται σε δύο γλώσσες: ~ κείµενο | συνθήκη | επιγραφή | 
έκδοση · 3. (κακόσ.) αυτός που εκφράζει διαφορετικές απόψεις ανα-
λόγως προς την περίσταση: ~ πολιτικός ΣΥΝ. υποκριτής. 

διγλώχιν (ο/η) {διγλώχ-ινος | -ίνων} 1. αυτός που έχει δύο γλωσσίδια, 
άκρα 2. ΑΝΑΤ. δινλώχιν βαλβίς {διγλώχινος βαλβίδος) η κολποκοιλια-
κή βαλβίδα τής αριστερής κοιλίας τής καρδιάς. 

δίγνωµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει δύο γνώµες για το ίδιο θέµα, 
που δεν εκφέρει σταθερή άποψη ΣΥΝ. δίβουλος, δίγλωσσος, αµφιτα-
λαντευόµενος, αµφιρρεπής ΑΝΤ. αποφασιστικός, σταθερός, σίγουρος. 
— διγνωµία (η) [µεσν.]. 

δίγραµµος, -η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από δύο γραµµές 2. δί-
γραµµη επιταγή τραπεζική επιταγή που έχει διπλή διαγράµµιση και 
µπορεί να εισπραχθεί µόνον σε τράπεζα («γενική διαγράµµιση») ή 
από την τράπεζα που αναγράφεται σε αυτήν («ειδική διαγράµµιση»). 

δίδαγµα (το) {διδάγµ-ατος | -ατα, -άτων} το συµπέρασµα που συνά-
γεται από διδασκαλία ή εµπειρία και που έχει πρακτική χρησιµότητα 
για τη ζωή τού ανθρώπου, υποδεικνύοντας τι πρέπει να γίνεται σε 
κάθε περίπτωση: αποκοµίζω | εξάγω | αντλώ | συνάγω | βγάζω | εν-
στερνίζοµαι ένα ~ || βαθύτερο | σοφό | πολύτιµο ~||~ τής πείρας | τού 
µαθήµατος | τής Ιστορίας | τού Ευαγγελίου || το ηθικό ~ αυτού τού 
παραµυθιού είναι ότι «όποιος ζητάει τα πολλά, χάνει και τα λίγα». 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διδάσκω]. 

διδακτέος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που πρέπει να διδαχθεί: ~ ύλη. 
διδακτήριο (το) {διδακτηρί-ου | -ων} το κτήριο στο οποίο γίνονται 
µαθήµατα, διδασκαλία: το νέο - χτίστηκε µε τα λεφτά τού κληροδο-
τήµατος || ιδιωτικό | δηµόσιο | σπουδαίο ~ ΣΥΝ. σχολείο, σχολή. — δι-
δακτηριακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < διδάσκω (µέσω ρηµατ. επιθ. διδακτός). Το αρχ. διδακτήριον 
είχε τη σηµ. «απόδειξη»]. 

διδακτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διδασκαλία: ~ 
µέθοδος | όργανα και µέσα | εγχειρίδια | βιβλία (αυτά που έχουν 
εγκριθεί από το κράτος για διδασκαλία στα σχολεία) | ανάγκες | σκο-
πός | εµπειρία | προσωπικό | ώρα | έργο 2. διδακτική (η) ο κλάδος τής 
παιδαγωγικής επιστήµης, που ασχολείται µε τη µεθοδολογία και τα 
προβλήµατα τής διδασκαλίας: γενική | ειδική ~ · 3. αυτός που διδά-
σκει, που οδηγεί σε διδάγµατα: ~ ιστορία | παραµύθι | ταινία | πάθηµα 
| ποίηση. — διδακτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

διδακτισµός (ο) (χωρ. πληθ.} η τάση κάποιου να θέλει να διδάξει, να 
δίνει διδάγµατα, συνήθ. µε τρόπο απόλυτο, δογµατικό ή µε ρητορισµό 
και υπεροψία: ρηχός | στείρος — II ο — των ποιηµάτων του τα καθιστά 
απωθητικά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. didactisme]. 

διδάκτορας (ο/η) {(θηλ. διδάκτορος) | διδακτόρων} (συντοµ. δρ) το 
πρόσωπο στο οποίο απονεµήθηκε τίτλος µεταπτυχιακός για πρωτό-
τυπη επιστηµονική πραγµατεία (διδακτορική διατριβή(, η οποία 
εγκρίθηκε από επιτροπή καθηγητών πανεπιστηµιακής σχολής: ανα-
γορεύω | ανακηρύσσω σε διδάκτορα || επίτιµος ~ τής Φιλοσοφικής 
Σχολής ΣΥΝ. δόκτορας. Επίσης (λόγ.) διδάκτωρ [1833] {διδάκτ-ορος | 
-όρων}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Doktor < λατ. doctor]. 

διδακτορία (η) [1833] ο τίτλος τού διδάκτορα: διατριβή επί ~. 
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διδακτορικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον διδάκτορα 
ή τη διδακτορία: ~ διατριβή | δίπλωµα 2. διδακτορικό (το) (α) η δι-
δακτορική διατριβή, η πρωτότυπη επιστηµονική µεταπτυχιακή εργα-
σία, που οδηγεί στον τίτλο τού διδάκτορα: κάνω το ~ µου || έχω αρχί-
σει ~ || υποβάλλω | υποστηρίζω το - µου (β) ο τίτλος τού διδάκτορα, 
η διδακτορία: έχει ~. [ΕΤΥΜ. Το διδακτορικό (δίπλωµα) αποδίδει το 
γαλλ. doctorat]. 

διδακτός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που µπορεί να διδαχθεί: ο Σωκράτης 
υποστήριζε ότι η αρετή είναι ~. 

δίδακτρα (τα) [µτγν.] {διδάκτρων} τα χρήµατα που πληρώνει κανείς, 
για να διδαχθεί (κάτι): ακριβά | ετήσια - || αυξήσεις στα ~ των ιδιω-
τικών σχολείων || πληρώνω | καταβάλλω τα ~. 

διδάξας, -ασα, -αν {διδάξ-αντος (θηλ. -άσης), -αντα | -αντες (θηλ. -
ασαι, ουδ. -αντα), -άντων (θηλ. -ασών)} (λόγ.) στη ΦΡ. πρώτος διδά-
ξας πρόσωπο που πρώτο εφαρµόζει κάτι καινούργιο στο είδος του, το 
οποίο αποτελεί το πρότυπο που ακολουθούν και άλλοι στη συνέχεια: 
υπήρξε ο ~ στην οργάνωση λογιστηρίων || (κ. ειρων.) ήταν οι πρώτοι 
διδάξαντες στις απάτες αυτού τού είδους. [ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. τού 
αρχ. διδάσκω]. 

διδασκαλείο (το) [αρχ.] 1. η σχολή για την κατάρτιση ή επιµόρφωση 
δασκάλων ή καθηγητών: ~ Μέσης Εκπαίδευσης 2. ο χώρος στον 
οποίο γίνεται διδασκαλία· εκπαιδευτήριο: ~ ελληνικής γλώσσας ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) δασκαλειό. 

διδασκαλία (η) [αρχ.] {διδασκαλιών} 1. η διαδικασία µεταδόσεως 
γνώσεων από τον δάσκαλο στον µαθητή: ~ εποπτική | υποδειγµατική 
| συστηµατική | µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές || κατ' οίκον ~ (µέσω 
ιδιαιτέρων µαθηµάτων και όχι µέσω σχολείου) || αίθουσα | µέθοδος | 
αρχές | τρόπος διδασκαλίας || ~ χορού | µουσικής ΣΥΝ. µάθηµα, πα-
ράδοση, διδαχή (πανεπιστηµιακή) 2. (συνεκδ.) η υπόδειξη αυτού που 
θεωρείται σωστό ή που πρέπει να γίνει: µε ηθικοπλαστικές διδασκα-
λίες δεν τον φέρνεις στον σωστό δρόµο ΣΥΝ. νουθεσία, δασκάλεµα, 
καθοδήγηση, διδαχή · 3. το σύνολο των αρχών και των κανόνων θρη-
σκείας, επιστηµονικής ή φιλοσοφικής θεωρίας: χριστιανική ~ || η ~ 
τού Σωκράτη ΣΥΝ. διδαχή · 4. η όλη διαδικασία που αποσκοπεί στην 
παρουσίαση θεατρικής παράστασης και περιλαµβάνει την ερµηνεία 
τού έργου και την καθοδήγηση των ηθοποιών και των υπολοίπων συ-
νεργατών από τον σκηνοθέτη: έγινε διάσηµος για την υποδειγµατική 
και πρωτοποριακή ~ τού αρχαίου δράµατος · 5. διδασκαλίες (οι) 
(στην αρχαιότητα) τα επίσηµα πρακτικά των δραµατικών αγώνων, 
που περιείχαν τα ονόµατα των τριών ποιητών που συµµετείχαν στους 
αγώνες, των χορηγών και των πρωταγωνιστών, τους τίτλους των δρα-
µάτων και το αποτέλεσµα τής κρίσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος. 

διδασκαλικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τη διδασκαλία ή 
τον διδάσκαλο: ~ έργο || ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος. 

διδάσκαλος (ο) {διδασκάλ-ου | -ων, -ους}, διδασκάλισσα (η) [µεσν.] 
{διδασκαλισσών} (λόγ.) 1. δάσκαλος (βλ.λ.), πρόσωπο που διδάσκει 
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση· ΦΡ. άνευ διδασκάλου χωρίς 
δάσκαλο· συνήθ. για µεθόδους εκµάθησης ξένης γλώσσας µε προσω-
πική οργάνωση τής µελέτης και ελέγχου τής προόδου µόνο από τον 
ενδιαφερόµενο 2. (γενικότ.) πρόσωπο που διδάσκει, ερµηνεύει ή δια-
φωτίζει: οι διδάσκαλοι τού Νόµου | τής Εκκλησίας | τού Γένους. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διδάσκω + παραγ. επίθηµα -αλός 
(πβ. κ. πάσσ-αλος)]. 

διδάσκαλος: συνώνυµα. Οι λέξεις που δηλώνουν στις (ινδοευρω-
παϊκές γλώσσες τη σηµ. «διδάσκω - δάσκαλος» προέρχονται, κα-
τά κανόνα, είτε από λέξεις που σηµαίνουν «µαθαίνω» (πβ. δι-δά-
σκω - οµηρ. ε-δάην «έµαθα» - ά-δαής «αµαθής» - λατ. disco «µα-
θαίνω» (< di-da-sco), doc-eo «διδάσκω», doctor «διδάσκαλος») είτε 
από λέξεις που σηµαίνουν «δείχνω πώς» (πβ. αγγλ. teach, οµόρρ. 
γερµ. zeigen «δείχνω», σανσκρ. upa-dic «δείχνω - διδάσκω», όλα 
από την ίδια ρ. µε το ελλην. δείκ-νυ-µι) ή «οδηγώ, δείχνω τον δρό-
µο» (πβ. καθηγοϋµαι «οδηγώ» > καθηγητής «οδηγός» και «δάσκα-
λος») ή «διατάσσω, είµαι κύριος» (πβ. αγγλ. master «κύριος» και 
«δάσκαλος» -headmaster, schoolmaster- από λατ. magister «κύ-
ριος, αρχηγός» και «δάσκαλος», από όπου γαλλ. maître «δάσκα-
λος» κ.ά.). Το διδάσκαλος (< διδάσκω) είναι η αρχαιότερη λ. από 
όλη την οµάδα και χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα, συχνότερα µε 
τον τ. δάσκαλος, που προήλθε µε απλολογία (πβ. τετράπεζα < τρά-
πεζα, άµφιφορεύς > άµφορεύς). Τον 19ο αι. έγινε ιδιαίτερα γνωστή 
η λ. µε τη διαφωτιστική δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι περίφη-
µοι ∆ιδάσκαλοι τού Γένους (Ευγ. Βούλγαρις, Ανθ. Γαζής, Νεόφ. ∆ού-
κας κ.ά.). Η λ. καθηγητής («καθοδηγητής, οδηγός», «δάσκαλος») 
αναπτύχθηκε στους χρόνους περί τον Χριστό και χρησιµοποιείται 
στο Ευαγγέλιο τού Ματθαίου (23, 8 κ. εξ.): «ύµεϊς δέ µη κληθήτε 
ραββί [εβρ. λ. = διδάσκαλος]· είς γάρ εστίν υµών ό διδάσκαλος, ό 
Χριστός [...] µηδέ κληθήτε καθηγηταί, εις γάρ υµών εστίν ό καθη-
γητής, ό Χριστός». Από την αρχαία λ. διδαχή «διδασκαλία» σχη-
µατίστηκε το νεοελλ. διδάχος «δάσκαλος». Νεόπλαστη (τού 19ου 
αι.) είναι και η λ. διδάκτωρ, που χρησιµοποιήθηκε για να αποδώ-
σει το λατ. doctor (< doceo) «διδάσκαλος» και «ο έχων άδεια δι-
δασκαλίας στο πανεπιστήµιο, δόκτωρ (τίτλος πανεπιστηµιακός)». 
Επειδή τέτοια άδεια διδασκαλίας απαιτείτο ειδικά για τους για-
τρούς, το doctor (δόκτωρ) σήµαινε και «γιατρός». Τελευταία, άρ-
χισε να χρησιµοποιείται και ο όρος διδάσκων ως γενική λ. για 
οποιαδήποτε βαθµίδα και µε ουδέτερο, περιγραφικό περιεχόµενο, 
αντίθετα προς το βιωµατικό περιεχόµενο και την παιδευτική βα-
ρύτητα που απέκτησε η λ. δάσκαλος, που έφθασε να είναι προ-
σφώνηση και προσφορά τιµής στον προσφωνούµενο. 

διδάσκω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δίδα-ξα (µτχ. διδάξας, -ασα, -αν), -χθηκα 
(λόγ. µτχ. διδαχθείς, -είσα, -έν), -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. µεταφέρω (γνώ-
σεις), µαθαίνω (κάτι) σε (κάποιον): ~ Ελληνικά | τραγούδι || από µάν-
να σε κόρη διδάσκεται η τέχνη τού κεντήµατος || (µτφ.) η Ιστορία µάς 
διδάσκει για το παρόν και το µέλλον || διδαχθείσα ύλη (τα µαθήµατα 
που διδάχθηκαν οι µαθητές)· ΦΡ. (α) πρώτος διδάξας βλ. λ. διδάξας 
(β) δάσκαλε που δίδασκες (και νόµο δεν εκράτεις) για όποιον 
υποδεικνύει ή επιβάλλει σε άλλους πράγµατα που ο ίδιος δεν τηρεί: 
Μετά από τόσα αντικαπνιστικά κηρύγµατα που µας έκανε, τον 
βρήκαν να καπνίζει στα κρυφά! ~! · 2. διακηρύσσω αυτό που θεωρώ 
σωστό σε µεγάλο κοινό: ~ µια νέα θρησκεία | ένα φιλοσοφικό σύ-
στηµα | µια θεωρία · 3. (για το αρχαίο δράµα) ανεβάζω (θεατρική 
παράσταση): δίδαξε τους «Όρνιθες» στην Επίδαυρο ♦ 4. (αµετβ.) 
ασκώ το επάγγελµα τού δασκάλου ή τού καθηγητή: φέτος ~ σε ένα 
επαρχιακό σχολείο || έχω διδάξει σε όλες τις τάξεις τής δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < δι-δά-σκω, ενεστ. αναδιπλασιασµός τού θ. δα-, το οποίο 
µαρτυρείται στο απρφ. παθ. αορ. β' δα-ήναι (πβ. α-δα-ής) < *δασ-ήναι < 
*dns-, που ίσως συνδ. µε λατ. disco «µαθαίνω», γαλλ. discipline 
«επιστήµη, µάθηση» κ.ά. Οµόρρ. ά-δαής (βλ.λ.), αδηµονώ (βλ.λ.), δί-
δακ-τρα κ.ά.]. διδάσκων (ο) {διδάσκ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων}, 
διδάσκουσα (η) {διδασκ-ούσης | -ουσών) (λόγ.) πρόσωπο που 
διδάσκει· κυρ. εκπαιδευτικός που στελεχώνει σχολικό ίδρυµα: η 
αναλογία διδασκόντων - διδασκοµένων στα πανεπιστήµια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. διδάσκαλος. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. διδάσκω]. διδαχή (η) 1. η 
διδασκαλία, η προτροπή, που αποβλέπει στη νουθεσία: το παράδειγµα 
είναι η πιο πειστική ~ ΣΥΝ. καθοδήγηση, κήρυγµα, δασκάλεµα 2. το 
σύνολο των αρχών και των κανόνων θρησκείας, επιστηµονικής ή 
φιλοσοφικής θεωρίας: οι ~ τού Χριστού | των Αποστόλων || οι 
«∆ιδαχές» τού Κοσµά τού Αιτωλού ΣΥΝ. διδασκαλία, δόγµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. διδάσκαλος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διδάσκω (παρακ. δεδίδαχα)]. διδάχος 
(ο) (σπάν.) πρόσωπο που υποδεικνύει ή διδάσκει τους άλλους, ο 
δάσκαλος: «πάλι τους είδα κυκλικά ωσάν ο αρχαίος ~» (Α. 
Σικελιανός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος. [ΕΤΥΜ < διδαχή (υποχωρητ.)]. 
δίδραχµο (το) {διδράχµ-ου | -ων} (παλαιότ.) το νόµισµα που αξίζει 
δύο δραχµές ΣΥΝ. δίφραγκο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δίδραχµο < δι- (< δίς) + 
δραχµή]. δίδραχµος → δι-, -δραχµος διδυµία (η) → δίδυµος 
διδυµογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η γέννηση διδύ-
µων. δίδυµος, -η, -ο 1. καθένα από τα δύο παιδιά που κυοφορούνται 
µαζί και γεννιούνται κατά την ίδια γέννα από την ίδια µητέρα: ~ αδελ-
φοί | αδελφές || µοιάζουν σαν ~· (κ. ως ουσ.) δίδυµοι | δίδυµες (οι), δί-
δυµα (τα) · 2. (µτφ.) αυτός που παρουσιάζει συµµετρία και οµοιότητα 
µε άλλον: ~ µύες | αδένες (οι όρχεις) | κρύσταλλο 3. (συνήθ. στον 
πληθ.) διπλός ή δύο όµοια πράγµατα µαζί: ~ πυροβόλα | πύργοι (σε 
κάστρο) || ~ τείχος · 4. δίδυµο (το) {διδύµ-ου | -ων) (α) δύο άνθρωποι 
που συνηθίζουν να εµφανίζονται µαζί ή συνεργάζονται στενά για την 
επίτευξη κοινού στόχου: το επιθετικό ~ τής οµάδας || γνωστό ~ τού 
ελληνικού κινηµατογράφου || όταν είναι αυτοί οι δύο µαζί, φτειάχνουν 
ένα αχτύπητο χιουµοριστικό ~! ΣΥΝ. ντουέτο (β) στοίχηµα στον 
ιππόδροµο σε δύο άλογα · 5. ∆ίδυµοι (οι) {∆ιδύµ-ων, -ους} (α) 
ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου (β) ΑΣΤΡΟΛ. το 
τρίτο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, που θεωρείται ότι κυριαρχεί την 
περίοδο 21/5-21/6 (γ) (συνεκδ.-στον εν.) το πρόσωπο που έχει γεννηθεί 
κατά τη διάρκεια τής παραπάνω περιόδου. — διδυµία (η). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. δί-δυ-µος, µε εκφραστικό αναδιπλασιασµό τού δύο]. ∆ιδυµότειχο 
(το) {∆ιδυµοτείχου} κωµόπολη τού νοµού Έβρου, κοντά στα σύνορα 
µε την Τουρκία. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ∆ιδυµότειχον < δίδυµον τείχος, εξαιτίας τού δίδυµου 
τείχους που περιέβαλλε την πόλη κατά τους βυζαντινούς χρόνους, 
όταν το ∆ιδυµότειχο αποτελούσε τόπο εξορίας], ∆ιδώ (η) {-ώς κ. -ούς} 
1. ΜΥΘΟΛ. πριγκίπισσα τής Τύρου' µετά τη δολοφονία τού συζύγου 
της από τον αδελφό της Πυγµαλίωνα κατέφυγε στην Αφρική όπου 
ίδρυσε την Καρχηδόνα 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Dido, 
αβεβ. ετύµου, πιθ. φοιν. αρχής]. δίδω ρ. → δίνω 

διεγείρω ρ. µετβ. {διήγειρα, διεγέρ-θηκα, -µένος) εξάπτω, ερεθίζω: ~ 
το ενδιαφέρον/ τα ένστικτα | τα πάθη και τα µίση | την προσοχή | τη 
φαντασία || ~ σεξουαλικά | ψυχικά κάποιον || πολιτικοί λόγοι που διε-
γείρουν τα πλήθη || φάρµακα που διεγείρουν τα νεύρα || τον διεγείρουν 
τα αισθησιακά θεάµατα (τον εξάπτουν σεξουαλικά) ANT. κατευνάζω, 
καταπραΰνω, ηρεµώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + εγείρω]. διέγερση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -έρσεως | -έρσεις, -έρσεων} 1. η αντίδραση σε 
εξωτερικό ερέθισµα, που συνοδεύεται από ένταση, έξαψη, ερεθισµό 
κλπ.: ~ των νεύρων/ καταθλιπτική | των οργάνων τού σώµατος 2. 
(ειδικότ.) ο σεξουαλικός ερεθισµός (των γεννητικών οργάνων): βρί-
σκοµαι σε - 3. ΝΟΜ. αξιόποινη πράξη την οποία διαπράττει όποιος µε 
οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει δηµόσια άλλους σε απεί-
θεια κατά των νόµων ή των διαταγµάτων ή εναντίον άλλων νόµιµων 
διαταγών τής Αρχής: ~ σε διάπραξη εγκλήµατος. διεγερσιµότητα (η) 
[1811] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η ικανότητα των κυττάρων ή των 
οργανισµών να αντιδρούν σε εκείνες τις αλλαγές τού περιβάλλοντος, 
οι οποίες µπορούν να λειτουργήσουν ως ερέθισµα ΣΥΝ. 
ερεθιστικότητα. 



διεγέρτης 503 διεµβολίζω 
 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. excitabilité]. 
διενέρτης (ο) [1887] {διεγερτών}, διεγέρτρια (η) {διεγερτριών} 

πρόσωπο που µπορεί να ερεθίσει, να µεταδώσει έξαψη ή να τονώσει 
κάποιον ή κάτι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. excitant]. 

διεγερτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που προκαλεί διέγερση τού νευ-
ρικού συστήµατος: ~ χάπια 2. (ειδικότ.) αυτός που προκαλεί σεξουα-
λική διέγερση: ~ σταγόνες ΣΥΝ. αφροδισιακός 3. διεγερτικό (το) κα-
θετί το οποίο προκαλεί σεξουαλική διέγερση. — διεγερτικά επίρρ. 

διεγκέφαλος (ο) {διεγκεφάλ-ου | -ων, -ους} ένα από τα τµήµατα τού 
εγκεφάλου, που περιλαµβάνει τους οπτικούς θαλάµους, την επίφυση, 
την υπόφυση και τον υποθάλαµο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
νεολατ. diencephalon]. 

διεγχειρητικος, -ή, -ό αυτός που εφαρµόζεται ή εκτελείται κατά τη 
διάρκεια εγχείρησης: ~ χολαγγειογραφία | ακτινογραφία. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intraoperative]. 

διεδρικός, -ή, -ό → δι-, -εδρικός 
δίεδρος, -η, -ο → δι-, -εδρος 
διέδωσα ρ. → διαδίδω 
∆.Ι.Ε.Ε. (η) ∆ιεύθυνση Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. 
διεθνής, -ής, -ές [1853] {διεθν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που ανα-

φέρεται σε περισσότερες από µία χώρες ή στο σύνολο των εθνών: -
αναγνώριση | αποµόνωση | δίκαιο | δύναµη | προσκήνιο | διαγωνι-
σµός | Τύπος | προσανατολισµός | θέµατα | εξελίξεις | σύµβαση | επί-
πεδο | σχέσεις | φεστιβάλ | έκθεση βιβλίου | πρακτορείο | σύνορα | 
εµπόριο | κατακραυγή | πτήσεις | κοινή γνώµη | νοµιµότητα | σταυ-
ροφορία | συνέδριο || ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης || οι εκλογές διε-
ξήχθησαν υπό την παρουσία ~ παρατηρητών τού Ο.Α.Σ.Ε. ΣΥΝ. πα-
γκόσµιος ANT. εθνικός· ΦΡ. (α) ∆ιεθνής Αµνηστία βλ. λ. αµνηστία (β) 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο βλ. λ. ∆.Ν.Τ. (γ) ∆ιεθνές ∆ικαστήριο βλ. 
λ. δικαστήριο (δ) διεθνής οργανισµός βλ. λ. οργανισµός (ε) διεθνής 
κοινότητα το σύνολο των κρατών µε παρακρατικές µεταξύ τους σχέ-
σεις · 2. διεθνής (ο/η) αθλητής οµαδικού αθλήµατος, που έχει συµ-
µετάσχει έστω και µία φορά σε επίσηµο αγώνα εθνικής οµάδας: η 
οµάδα περιλαµβάνει στις τάξεις της τρεις ~ · 3. ∆ιεθνής (η) (α) κα-
θεµιά από τις τέσσερεις παγκόσµιες οργανώσεις των κοµουνιστικών 
κοµµάτων (1864, 1889, 1919, 1937): απόφαση τής Γ ∆ιεθνούς (β) ο πα-
γκόσµιος ύµνος των κοµουνιστικών κοµµάτων («Εµπρός, τής γης οι 
κολασµένοι...») (γ) (κακόσ.) κάθε οργάνωση µε παγκόσµια επιρροή 
και δράση: η ~ των ναρκωτικών | τής τροµοκρατίας. — διεθνώς 
επίρρ. [1893]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, εθνικισµός. [ΕΤΥΜ. < δι)α)- 
+ -εθνής < έθνος, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. international]. 

διεθνικός, -ή, -ό [1895] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον διεθνισµό 
(βλ.λ.): ~ θεωρία | τάση | στάση ΣΥΝ. διεθνιστικός ΑΝΤ. εθνικιστικός 
2. αυτός που σχετίζεται µε περισσότερες από µία χώρες ή µε το σύ-
νολο των εθνών: ~ δίκτυα πληροφοριών. — διεθνικώς επίρρ., διεθνι-
κότητα (η). 

διεθνικός - διεθνής. Το διεθνικός δεν δηµιουργήθηκε εξαρχής ως 
σύνθετο των διά + εθνικός, αλλά ήταν αποτέλεσµα µεταπλασµού 
τού διεθνής «επί το δηµοτικότερον», για να αποφευχθεί δηλ. ο 
(τριτόκλιτος) τύπος σε -ης, γεν. -ους, που την περίοδο τής έξαρσης 
τού γλωσσικού τον θεωρούσαν καθαρευουσιάνικο. Είναι δηλ. πε 
ρισσότερο προϊόν τεχνητού µεταπλασµού, σε αντίθεση µε άλλους 
µεταπλασµούς (διαφανής - διάφανος, ανωφελής - ανώφελος, πο 
λύπαθης - πολύπαθος κ.ά.). → 
άβαφος 

διεθνισµός (ο) [1893] 1. η θεωρία σύµφωνα µε την οποία πρέπει να 
επιδιώκεται η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των λαών και η κατάρ-
γηση των επιµέρους εθνικών συµφερόντων ΑΝΤ. εθνικισµός 2. (στον 
µαρξισµό) δόγµα το οποίο πρεσβεύει την ένωση όλων των λαών rat 
την κατάργηση των συνόρων («προλετάριοι όλων των χωρών ενωθεί-
τε»)· ΦΡ. προλεταριακός διεθνισµός η ενδεδειγµένη στάση τού κο-
µουνιστή, όταν υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, να υποτάσσει την πολι-
τική τού τοπικού του κόµµατος και τής πατρίδας στις ανάγκες τής 
εξωτερικής πολιτικής τής Σοβιετικής Ένωσης. — διεθνιστής (ο), διε-
θνίστρια (η), διεθνιστικός, -ή, -ό, διεθνιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. internationalisme]. 

διεθνολόγος (ο/η) [1889] επιστήµονας που ασχολείται µε τη µελέτη 
των σχέσεων µεταξύ των κρατών, µε το διεθνές δίκαιο (βλ. λ. διε-
θνής). — διεθνολογία (η), διεθνολογικός, -ή, -ό. 

διεθνοποίηση (η) [1887] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΠΟΛΙΤ. η 
απόπειρα χειρισµού ενός θέµατος ή προβλήµατος ως ζητήµατος µε 
ευρύ διεθνές νοµικό ή πολιτικό ενδιαφέρον και όχι µε περιφερειακή 
ή περιορισµένη εµβέλεια: η ~ τού Κυπριακού. — διεθνοποιώ ρ. {-
είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. internationalisation]. 

διεθνώς επίρρ. → διεθνής 
διέθρεψα ρ. → διατρέφω 
διείδα ρ. → διαβλέπω 
διείσδυση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) 1. (α) η εισχώ-

ρηση σε κάτι (β) (για διάφορες ουσίες) (κυριολ.) το να διαπερνά και 
να εισχωρεί σε κάτι: η διείσδυση τού υγρού στο ύφασµα- (µτφ) · 2. το 
να φτάνει κάποιος σε βάθος ή στην ουσία: η ~ στις σκέψεις και στα 
συναισθήµατα αυτού τού ανθρώπου δεν είναι δυνατή ΣΥΝ. εµ-
βάθυνση 3. το να εισχωρεί κάποιος/κάτι σε έναν χώρο και να επι-
βάλλεται µε έµµεσο πολλές φορές οίλλά και συστηµατικό τρόπο: η ~ 
τής αµερικανικής κουλτούρας στην ελληνική κοινωνία || η ~ τής πλη-
ροφορικής στην καθηµερινή ζωή || η οικονοµική ~ τής Ελλάδας στα 

Βαλκάνια 4. το να εισχωρεί κάποιος τεχνηέντως σε χώρο που δεν εί-
ναι τής δικαιοδοσίας του ή στον οποίο κινείται ένας κλειστός κύκλος 
ανθρώπων: η ~ τής µαφίας στην εξουσία || η ~ νεόπλουτων στον 
χώρο τής αριστοκρατίας || η ~ ξένων πρακτόρων στις κρατικές µυ-
στικές υπηρεσίες. 

διεισδυτικός, -ή, -ό [1887] αυτός που έχει την ικανότητα να διεισ-
δύει, να εµβαθύνει: ~ ανάλυση | βλέµµα | µατιά | κριτική. — διεισ-
δυτικά επίρρ. 

διεισδυτικότητα (η) [1886] {χωρ. πληθ.} η ικανότητα διείσδυσης: η ~ 
µιας ξένης κουλτούρας στην εγχώρια ζωή || η ~ µιας θρησκείας σε µια 
περιοχή || η ~ τής ανάλυσης | τής µατιάς κάποιου. 

διεισδύω ρ. αµετβ. {διείσδυσα} (+σε) 1. διαπερνώ (κάτι) και εισχωρώ 
σε (αυτό): το φως διεισδύει στο δωµάτιο µέσ'από τις γρίλιες ΣΥΝ. 
τρυπώνω, χώνοµαι, µπαίνω· (µτφ.) 2. εισχωρώ στην ουσία, πηγαίνω 
στο βάθος: η µατιά του προσπαθούσε να διεισδύσει στα βάθη τής 
ψυχής της ΑΝΤ. µένω στην επιφάνεια 3. εισχωρώ σε χώρο που δεν εί-
ναι στη δικαιοδοσία µου: µεγάλες δυτικές εταιρείες διεισδύουν οι-
κονοµικά στην Α. Ευρώπη || ~ στις τάξεις τού εχθρού | στα παρασκή-
νια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπαίνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δι)α)- + εισδύω (βλ.λ.)]. 

διεκδίκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αξίωση ικανοποίη-
σης αιτήµατος, κυρ. µε προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη· (γενικότ.) η απαί-
τηση για απόκτηση, η προσπάθεια να κάνουµε δικό µας (κάτι που 
ώς τώρα δεν µας ανήκε): εδαφικές ~ || οι ~ των εργαζοµένων (για κα-
λύτερες εργασιακές συνθήκες ή αµοιβές). 

διεκδικητής (ο) [µεσν.], διεκδικήτρια (η) {διεκδικητριών} πρόσωπο 
που αξιώνει να ικανοποιηθούν τα δικαιώµατα του ή να καταλάβει 
θέση ή αξίωµα: ~ περιουσίας | τίτλου | θρόνου. 

διεκδικητικός, -ή, -ό [1854] 1. αυτός που σχετίζεται µε διεκδίκηση 
(πράγµατος, δικαιώµατος, αξιώµατος κ.λπ.): ~ αγωγή 2. αυτός που ξέ-
ρει να διεκδικεί (τα δικαιώµατα του), που ζητεί ό,τι του ανήκει: πρό-
κειται για ~ άτοµο || ~ πολιτική. 

διεκδικώ ρ. µετβ. {διεκδικείς... | διεκδίκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} απαιτώ 
και αγωνίζοµαι να επιτύχω ή να αποκτήσω (κάτι) ή να το διατηρήσω 
στην κατοχή µου: ~ τη νίκη | την ικανοποίηση αιτηµάτων | την εξου-
σία | τίτλο | τα πρωτεία | εδάφη | βραβείο | κληρονοµιά | ελευθερία | 
ίση µεταχείριση | µια θέση εργασίας || ~ µε πείσµα | θαρραλέα | δικα-
στικά | µε κάθε τρόπο τα δίκαια µου || διεκδικεί επάξια µια θέση στις 
σελίδες τής ιστορίας τού αιώνα µας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. διεκδικώ, αρχική σηµ. «εκδικούµαι», < δι)α)- + έκδικώ 
< έκ + δικώ (-έω) < δίχ·η. Η σηµερινή σηµ. πρωτοαπαντά στον Ιου-
στινιάνειο Κώδικα (6ος αι. µ.Χ.) ως απόδ. τού λατ. vindicare]. 

διεκπεραιώνω ρ. µετβ. {διεκπεραίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. περατώνω, 
ολοκληρώνω εργασία µε σειρά ενεργειών µου: ~ εντολή | εργασία | 
αποστολή | έργο | συναλλαγή | καθήκοντα | συµφωνία ΣΥΝ. φέρω εις 
πέρας, εκτελώ 2. (ειδικότ.) ταξινοµώ, οργανώνω και αποστέλλω: ~ έγ-
γραφα | αλληλογραφία. — διεκπεραιωτής (ο) [1833], διεκπεραιώτρια 
(η), διεκπεραιωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. διεκπεραιοϋµαι < δι)α)- + έκπεραιοϋµαι < έκ + πε-
ραιώ | -οϋµαι (βλ.λ.)]. 

διεκπεραίωση (η) [1833] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η ολο-
κλήρωση µιας εργασίας: ~ έργου | αποστολής 2. (ειδικότ.) η ταξινό-
µηση, οργάνωση και αποστολή (εγγράφων, αλληλογραφίας, εντύπων 
κ.ά.) 3. (συνεκδ.) υπηρεσία που εκτελεί την παραπάνω εργασία. 

διεκτραγωδώ ρ. µετβ. [1888] {διεκτραγωδείς... | διεκτραγώδ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} διηγούµαι µε δραµατικό τρόπο: ~ µε µελανά 
χρώµατα τη ζωή µου || ~ µια άθλια κατάσταση | την οικτρή οικονο-
µική θέση | τα µαρτύρια | τη µοίρα µου. — διεκτραγώδηση (η) 
[1896]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαδραµατίζω. [ΕΤΥΜ < δι)α)- + µτγν. 
έκτραγωδώ (-έω) < έκ + τραγωδώ < τραγφδός]. 

διέλαβα ρ. → διαλαµβάνω 
διέλαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} µέθοδος κατεργασίας µετάλ-
λων, από την οποία παράγονται σωλήνες ή ράβδοι. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
διέλασις, αρχική σηµ. «επέλαση», < διελαύνω (< δι)α)-+ έλαύνω). Η 
σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

διελέγχω ρ. µετβ. [αρχ.] {διήλεγξα} (λόγ.) υποβάλλω σε λεπτοµερή 
έλεγχο. 

διέλευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. το πέρασµα µέσα 
από (κάτι): επιτρέπω | εµποδίζω | απαγορεύω τη ~ || ~ ζώων | αµαξο-
στοιχιών | οχηµάτων | πεζών || άδεια διελεύσεως 2. ΝΟΜ. αβλαβής 
διέλευση βλ. λ. αβλαβής 3. (συνεκδ.) το ίδιο το µέρος, µέσα από το 
οποίο περνά κανείς: επικίνδυνη | ελεύθερη | προβληµατική | αδύνατη ~ 
|| Προσοχή! ~ πεζών ΣΥΝ. διάβαση, δίοδος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
διέλευσις < δι)α)- + ελευσις]. 

διελκυστίνδα (η) {διελκυστινδών} 1. παιχνίδι µε σχοινί ή άλλο µη-
χανισµό, στα άκρα τού οποίου βρίσκονται αντίπαλα άτοµα ή οµά-
δες, που προσπαθούν τραβώντας το σχοινί ή τον µηχανισµό να πα-
ρασύρουν τον αντίπαλο προς το µέρος τους 2. (µτφ.) ο έντονος αντα-
γωνισµός µεταξύ δύο αντιπάλων για την επικράτηση σε κάποιον χώ-
ρο: «η ~ Η.Π.Α. και Γερµανίας για την επιρροή στις χώρες τής Κ. και 
Α. Ευρώπης φαίνεται να κλίνει προς τη γερµανική πλευρά» (εφηµ.). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελκύω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < διελκυστός (< αρχ. διέλκω) + παραγ. επίθηµα -ίνδα, το 
οποίο χρησιµοποιήθηκε στην Αρχ. ως προσδιοριστικό παιχνιδιών 
(π.χ. κρυπτ-ίνδα, κυνηγητ-ίνδα κ.ά.]. 

διεµβολίζω ρ. µετβ. {διεµβόλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. διατρυπώ µε έµ-
βολο 2. (µτφ.) (α) διεισδύω κάπου από τα πλάγια: ο παίκτης διεµβό-
λισε από τα αριστερά την αντίπαλη άµυνα (β) πλήττω κάποιον µε 
πλάγιο τρόπο ή µέσω τρίτου 3. εισχωρώ σε χώρο επιρροής τρίτων. — 
διεµβόλιση (η). 



διένειµα 504 διεύθυνση 
 

[ΕΤΥΜ. < δι)α)- + εµβολίζω (βλ.λ.)]. 
διένειµα ρ. → διανέµω 
διένεξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} έντονη αντιπαράθεση: εσωτερική | 

διεθνής | εδαφική | οξύτατη | κοµµατική | µακροχρόνια | τοπική | φυλετική ~ || η 
~ οξύνεται | αµβλύνεται || διευθετώ | προκαλώ | τερµατίζω | επεκτείνω τη ~ || 
σηµεία | θύµα | αφορµή διενέξεως ΣΥΝ. σύγκρουση, τσακωµός, διαµάχη. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. διένεξις < διενεγκεϊν, απρφ. αορ. β' τού αρχ. ρ. διαφέρω]. 
διενέργεια (η) {χωρ. πληθ.} η οργάνωση και ολοκλήρωση έργου από αρµόδιο 
πρόσωπο ή φορέα: η ~ εκλογών | ανακρίσεων ΣΥΝ. πραγµατοποίηση, 
διεξαγωγή. [ΕΤΥΜ. < διενεργώ]. 
διενεργώ ρ. µετβ. [µτγν.] {διενεργείς... | διενήργ-ησα, διενεργ-ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} (λόγ.) οργανώνω και φέρω εις πέρας στο πλαίσιο τής αρµοδιότητας 
µου: ~ ανάκριση | αρχαιρεσίες | προανάκριση | διαγωνισµό | έρευνα | έλεγχο | 
εκλογές ΣΥΝ. διεξάγω, εκτελώ, πραγµατοποιώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. 

διεξάγω ρ. µετβ. {διεξήγαγα (να/θα διεξαγάγω), διεξήχθην, -ης, -η..., (µτχ. 
διεξαχθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) 1. ξεκινώ και προωθώ µια διαδικασία, 
(προσπαθώ να) τη φέρω εις πέρας: ~ εκστρατεία κατά τού καπνίσµατος || ~ 
αγώνα | ανακρίσεις | δίκη | έρευνα | έλεγχο | εκλογές | ασκήσεις | ανασκαφές | 
πειράµατα | συζήτηση | διαγωνισµό | διαπραγµατεύσεις || ~ (κάτι) κανονικά | µε 
απόλυτη τάξη | µε µυστικότητα | αποτελεσµατικά | υπό δραµατικές συνθήκες 
ΣΥΝ. διενεργώ, επιτελώ, πραγµατοποιώ 2. (µεσοπαθ. διεξάγοµαι) γίνοµαι, 
βρίσκοµαι σε: η κυκλοφορία στους δρόµους διεξάγεται µε δυσκολία || η δίκη 
διεξάγεται κεκλεισµένων των θυρών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δι)α)- + εξ + άγω]. 

διεξαγωγή (η) [µτγν.] 1. η έναρξη, προώθηση και ολοκλήρωση µιας 
διαδικασίας: η ~ εκλογών | συνεδρίου | δίκης | στρατιωτικής επιχείρησης || 
απρόσκοπτη ~ έρευνας ΣΥΝ. διενέργεια 2. ΝΟΜ. η εξέταση µαρτύρων ενώπιον 
εισηγητή δικαστή πολιτικών δικαστηρίων. 

διεξέρχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διεξ-ήλθα (µτχ. διεξελθών, -ούσα, -όν)} 
(λόγ.) πραγµατεύοµαι ή οµιλώ διεξοδικά για (κάτι): ~ ένα θέµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διαβάζω, αποθετικός. 

διεξήγαγα ρ. → διεξάγω 
διεξοδικός, -ή, -ό αυτός που περιλαµβάνει όλες τις λεπτοµέρειες: ~ απάντηση | 

ανάλυση | ανάπτυξη | αναφορά | διαπραγµάτευση | εξέταση | έρευνα | εξήγηση | 
εργασία | συζήτηση | διαδικασία ΣΥΝ. εκτενής, λεπτοµερής, εξαντλητικός, 
εξονυχιστικός ANT. συνοπτικός, γενικός. — διεξοδικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
διεξοδικότητα (η) [1873]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διέξοδος]. 

διέξοδος (η) [αρχ.] {διεξόδ-ου | -ων, -ους} 1. το σηµείο από το οποίο µπορεί 
κανείς να βγει: η περίπολος βρήκε ~ ανάµεσα στα βουνά και ξέφυγε από τον 
ασφυκτικό κλοιό των εχθρών ΣΥΝ. δίοδος, πέρασµα ΑΝΤ. αδιέξοδο 2. (µτφ.) 
ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί κανείς να ξεπεράσει ένα πρόβληµα: δεν 
διαφαίνεται ~ από την κρίση || αναζητώ | ψάχνω για ~ στα προβλήµατα µου || 
βρίσκω ~ στο διάβασµα | στη γυµναστική || πολλοί νέοι αναζητούν ~ στα 
ναρκωτικά και στη βία ΣΥΝ. λύση, διαφυγή ANT. αδιέξοδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αδιέξοδο, οδός. 

διεπίδραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η αµοιβαία επίδραση ανάµεσα 
σε δύο ή περισσότερα στοιχεία (ενός συνόλου), πρόσωπα, συστήµατα 
πληροφορικής και χρήστες κ.λπ.: η ~, η οποία υφίσταται µεταξύ φτώχιας και 
εγκληµατικότητας. — διεπιδραστικός, -ή, -ό, διεπιδρώ ρ. {-άς...}. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. interaction]. 

διεπιστηµονικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται σε περισσότερους από έναν 
επιστηµονικούς κλάδους: ~ έρευνα | τµήµα | αντικείµενο | πρόβληµα | 
συζήτηση ΣΥΝ. διακλαδικός 2. αυτός που αποτελείται από επιστήµονες 
διαφορετικών κλάδων: ~ συµβούλιο | επιτροπή. — διεπιστηµονικ-ά | -ώς 
επίρρ., διεπιστηµονικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interdisciplinary]. 

διεπιφανεια (η) {διεπιφανειών} 1.ΤΕΧΝΟΛ. κύκλωµα που επιτρέπει τη 
σύνδεση δύο συσκευών που δεν είναι συµβατές µεταξύ τους 2. (µτφ.) το 
επίπεδο επαφής στο οποίο συναντώνται µεταξύ τους διαφορετικά πράγµατα, 
στοιχεία, έννοιες: η ~ των σχέσεων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. inteface]. 

διέπλεξα ρ. → διαπλέκω 
διέπλευσα ρ. → διαπλέω 
διέπω ρ. µετβ. {δύσχρ. παρατ. διείπον µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} καθορίζω, 

ρυθµίζω, κανονίζω: γραφειοκρατική νοοτροπία διέπει την υπαλληλική 
συµπεριφορά || (κ. µεσοπαθ.) τα φυσικά φαινόµενα διέπονται από αιώνιους και 
σταθερούς νόµους || διέπεται από αρχές | ήθος | µέτρο | ρυθµό | πίστη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + επω «ασχολούµαι, φροντίζω για κάτι» (άσχετο προς 
το ρ. έποµαι «ακολουθώ») < I.E. *sep- «φροντίζω, επιµελούµαι», πβ. σανσκρ. 
sâpati, λατ. sepelio «ενταφιάζω» κ.ά. Οµόρρ. δί-οπος (βλ.λ.)]. 

διεργασία (η) [1872] {διεργασιών} σειρά ενεργειών που εκτυλίσσονται 
βαθµιαία προς συγκεκριµένο αποτέλεσµα: οι ~ στο εσωτερικό τού κόµµατος 
για την ανάδειξη νέου προέδρου συνεχίζονται ΣΥΝ. (µτφ.) ζύµωση (πβ. λ. 
διαδικασία). 

διερεύνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η προσεκτική έρευνα 
(για την εξακρίβωση στοιχείων, προθέσεων κ.λπ.): η ~ µιας υπόθεσης | των 
προθέσεων (κάποιου). 

διερευνητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη λεπτοµερή έρευνα για 
την εξακρίβωση (στοιχείων, προθέσεων κ.λπ.): ~ προσπάθεια | ερώτηση | 
εντολή (η εντολή που δίνεται από τον πρόεδρο τής 

∆ηµοκρατίας στον αρχηγό τού κόµµατος που ήρθε πρώτο στις άλογες, χωρίς 
να έχει πάρει απόλυτη πλειοψηφία, προκειµένου να ερευνήσει κατά πόσον 
µπορεί να σχηµατίσει κυβέρνηση, που θα λάβει 
ψήφο εµπιστοσύνης στη Βουλή). — διερευνητικ-ά | -ώς επίρρ. διερευνώ ρ. 

µετβ. [αρχ.] {διερευνάς... | διερεύν-ησα, -ώµαι, -άται..., 
-ήθηκα, -ηµένος} εξετάζω µε προσοχή και σε βάθος: ~ τα αίτια τού 
ατυχήµατος || - τις καταγγελίες | το θέµα | το µυστήριο | τις προθέσεις | τα 
στοιχεία || - τη δυνατότητα | το ενδεχόµενο να γίνει κάτι 
ΣΥΝ. ερευνώ, ψάχνω, ανιχνεύω. — διερευνητής (ο) [αρχ.], διερευνή- 

τρια (ή) {διερευνητριών}. διερµηνέας (ο/η) [1819] {(θηλ. διερµην-έως) | -είς, -
έων} ειδικός που βοηθεί να επικοινωνήσουν µεταξύ τους άνθρωποι που δεν 
µιλούν την ίδια γλώσσα, µεταφράζοντας τα λεγόµενα τού ενός στη γλώσσα τού 
άλλου : η παρεξήγηση οφείλεται σε λάθος τού ~ || οι επίσηµοι ~ τού Υπουργείου 
Εξωτερικών || (µτφ.) ο ένας παρεξηγεί τα λόγια του άλλου· χρειάζονται ~, για να 
µην τσακώνονται! Επίσης (λόγ.) διερµηνέας (ο/η) {διερµηνέως}. — διερµηνεία 
(η) [1808]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεταφραστής. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
interprète]. 
διερµηνεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {διερµήνευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. µιλώ 

εκφράζοντας τη διάθεση ή τις επιθυµίες άλλων: ο εκπρόσωπος τής 
µειοψηφίας, διερµηνεύοντας το λαϊκό αίσθηµα, απαίτησε εκλογές ΣΥΝ. 
µεταφέρω, εκφράζω · 2. (ειδικότ.) µεταφράζω, εξηγώ κάτι σε άλλη γλώσσα, 
συνήθ. προφορικά ΣΥΝ. είµαι διερµηνέας. — διερµήνευση (η) [αρχ.], 
διερµηνευτής (ο) [αρχ.], διερµηνεύτρια (η), διερµη-νευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

διέρρευσα ρ. → διαρρέω 
διέρρηξα ρ. -+ διαρρηγνύω 
διέρχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διήλθα (µτχ. διελθών, -ούσα, -όν)} (λόγ.) 1. 

περνώ µέσα από, διά µέσου: ο ποταµός διέρχεται από τις πεδιάδες τού Βορρά || 
σκοτώθηκε από διερχόµενο όχηµα ΣΥΝ. διανύω, διαβαίνω- ΦΡ. κέντρο 
διερχοµένων (i) ΣΤΡΑΤ. στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις οποίες 
φιλοξενούνται προσωρινά οι στρατιώτες που µεταβαίνουν στις µονάδες τους 
για να καταταγούν ή κατά τις µετακινήσεις τους από µονάδα σε µονάδα (ii) 
(µτφ.-µειωτ.) χώρος στον οποίο πηγαινοέρχεται συνεχώς κόσµος: τι έκανες το 
σπίτι µας, ~; 2. περνώ, ζω: η χώρα διέρχεται κρίσιµες ώρες || ~ κρίση | κίνδυνο 
| κάµψη | στιγµές αγωνίας ΣΥΝ. διανύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

διερωτώµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διερωτάσαι... (µτχ. διερωτώµενος, -η, -ο) | 
διερωτήθηκα} (λόγ.) εκφράζω απορία και προβληµατισµό: ~ αν αξίζει όλη 
αυτή η προσπάθεια || ~ ειλικρινά | εναγωνίως ΣΥΝ. αναρωτιέµαι, απορώ. — 
διερώτηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

δίεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΜΟΥΣ. η αλλοίωση και το σηµείο 
αλλοιώσεως που δηλώνει ότι ο φθόγγος που ακολουθεί πρέπει να εκτελεσθεί 
κατά ένα ηµιτόνιο υψηλότερα- η λέξη συνοδεύει την ονοµασία τής νότας: 
κουαρτέτο σε ντο δίεση µινόρε. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. dièse < αρχ. δίεσις 
«το συντοµότερο διάστηµα στη µουσική κλίµακα - ηµιτόνιο» < διίηµι 
«αφήνω, επιτρέπω» < δι)α)- + ίήµι «ρίχνω»]. 

διεσπάρην ρ. → διασπείρω 
διεσπαρµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει διασκορπιστεί: τσιγγάνικα φύλα είναι 

- σε όλη την Ευρώπη ΣΥΝ. σκόρπιος ΑΝΤ. συγκεντρωµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. διασπείρω]. 

διεστάλην ρ. -> διαστέλλω 
διέστειλα ρ. → διαστέλλω 
διεστραµµένος, -η, -ο αυτός που αποκλίνει από ό,τι θεωρείται ορθό, ηθικό, 

φυσιολογικό (κυρ. ο σεξουαλικά ανώµαλος): ~ ορέξεις | ευχαρίστηση | πάθος | 
ψυχή | παιχνίδια | µυαλό | δολοφόνος ΣΥΝ. ανήθικος, διεφθαρµένος, έκλυτος, 
έκφυλος ΑΝΤ. ηθικός, φυσιολογικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. διαστρέφω]. 

διεστώτα (τα) (λόγ.) οι διαφορές· συνήθ. στη ΦΡ. συµβιβάζω τα διε-
στώτα βρίσκω τρόπο επίλυσης των διαφορών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διεστώτα (ως αντώνυµο τού ηνωµένα), πληθ. ουδ. τού τ. 
διεστώς, -ώτος, µτχ. παρακ. τού ρ. διίσταµαι (βλ.λ.)]. 

διετής, -ής, -ές → δι-, -ετής 
διετία (η) → δι-, -ετία 
διευθέτηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η τακτοποίηση, η 

ρύθµιση (προβλήµατος, θέµατος κ.λπ.): ~ εκκρεµοτήτων | πολιτικής διένεξης | 
κρίσεως | διαφορών. 

διευθετώ ρ. µετβ. {διευθετείς... | διευθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
τακτοποιώ, βάζω τάξη και, κατ' επέκτ., επιλύω: ~ διαφορά | διένεξη | ζήτηµα | 
κρίση | κατάσταση | πρόβληµα || ~ ειρηνικά | δίκαια | οριστικά | οµαλά | 
προσωρινά ΣΥΝ. εξοµαλύνω, ρυθµίζω, διακανονίζω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
διευθετώ (-έω) < δι)α)- + εύθετώ < εύθετος «κατάλληλος, τακτοποιηµένος, 
διατεταγµένος»]. 

διεύθυνση (η) [1833] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η συστηµατική 
οργάνωση και επίβλεψη (έργου, επιχείρησης, προσωπικού κ.λπ.) από 
πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που τίθενται επί κεφαλής: ~ ορχήστρας | θεάτρου 
| σχολείου | εφηµερίδας | παραγωγής || αναλαµβάνω από σήµερα τη ~ τού 
οργανισµού ΣΥΝ. διοίκηση, διακυβέρνηση 2. ∆ιεύθυνση (η) υπηρεσιακός 
κλάδος οργανισµού, υπεύθυνος για τη λειτουργία τοµέα: ~ Αγροτικών 
Ασφαλίσεων | Αγορανοµίας | Αλλοδαπών || ΙΖ'∆ιεύθυνση τού Υπουργείου 
Εσωτερικών 3. (συνεκδ.) ο χώρος, το γραφείο στο οποίο βρίσκονται όσοι 
ασκούν τη διοίκηση και, κατ' επέκτ., ο ίδιος ο επί κεφαλής: η ~ τού 
καταστήµατος σας ευχαριστεί θερµά || εκ τής διευθύνσεως (συνήθ. σε 
εγκυκλίους ή άλλα επίσηµα έγγραφα που περιέχουν οδηγίες από τους 
διευθυντές) || ~ σύνταξης (σε µέσο ενηµέρωσης) ΣΥΝ. διευθυντής, διοίκηση · 4. 
ΦΥΣ. η ευθεία 
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γραµµή, ο άξονας πάνω στον οποίο κινείται αντικείµενο ή βρίσκεται 
κάποιο διανυσµατικό φυσικό µέγεθος: η ~ τής δύναµης F είναι ο άξο-
νας χχ' 5. σύστηµα διευθύνσεως ο µηχανισµός που επιτρέπει στον 
οδηγό να κατευθύνει το όχηµα χρησιµοποιώντας τιµόνι (σε αυτοκί-
νητο), πηδάλιο (σε αεροπλάνο) κ.ο.κ. · 6. ο τόπος διαµονής (κάποι-
ου), όπως καθορίζεται από την περιοχή, την οδό και τον αριθµό τού 
σπιτιού του: µου δίνετε τη ~ σας; || κατάλογος τηλεφώνων και διευ-
θύνσεων || η ~ ήταν λανθασµένη, µε αποτέλεσµα να µη βρω το σπίτι 
του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 
[ΕΤΎΜ. Η σηµ. 4 αποδίδει το γαλλ. direction, ενώ η σηµ. 6 αποδίδει το 
γαλλ. adresse]. 

διευθυντήριο (το) [1782] {διευθυντηρί-ου | -ων} 1. ο χώρος που στε-
γάζει τη διεύθυνση/διοίκηση ΣΥΝ. γραφείο διευθύνσεως · 2. (α) ΙΣΤ. 
∆ιευθυντήριο (το) η περίοδος 1795-99 τής Γαλλικής Επανάστασης, 
κατά την οποία την εξουσία είχε πενταµελής επιτροπή (β) (κατ' επέ-
κτ.) κάθε ολιγοπρόσωπη και αυταρχική διοίκηση µε υπ8ρβολική 
εξουσία: έχει εγκαταστήσει - και δεν επιτρέπει σε κανέναν να αυτε-
νεργήσει || το ~ των Βρυξελλών. [ΕΤΥΜ. Η σηµ. 2 αποτελεί µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. Directoire]. 

διευθυντής (ο) [µτγν.] {-ή κ. (λόγ.) -ού, κλητ. διευθυντά}, διευθύ-
ντρια (η) [1867] {διευθυντριών} πρόσωπο που διευθύνει, που ασκεί 
τη διεύθυνση (βλ.λ.): ο ~ σχολείου | εταιρείας | γραφείου | σπουδών | 
πωλήσεων | εφηµερίδας | προσωπικού | ορχήστρας | σύνταξης (σε µέσο 
ενηµέρωσης) || οικονοµικός | γενικός ~. 

διευθυντικός, -ή, -ό [1826] αυτός που σχετίζεται µε τον διευθυντή ή 
τη διεύθυνση: ~ θέση | στέλεχος επιχειρήσεως | καθήκοντα | αρµο-
διότητες | γραφείο | αποφάσεις | χειρισµοί. 

διευθύνω ρ. µετβ. {µτχ. ενεστ. διευθύνων, -ούσα, -ον | διηύθυνα, δι-
ευθύνθηκα} 1. οργανώνω συστηµατικά και επιβλέπω την εκτέλεση 
έργου, την πορεία συνόλου δραστηριοτήτων, ασκώ τη διεύθυνση 
(βλ.λ.): ~ θίασο | επιχείρηση | εµπορική αντιπροσωπία ΣΥΝ. διοικώ, 
κυβερνώ, (οικ.) κουµαντάρω· ΦΡ. διευθύνων | διευθύνουσα σύµβου-
λος µέλος τού διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας, µε από-
φαση τού οποίου εκπροσωπεί την εταιρεία και διαχειρίζεται τις υπο-
θέσεις της 2. (ειδικότ. για ορχήστρα) συντονίζω (ως διευθυντής ορ-
χήστρας): τη Φιλαρµονική Ορχήστρα τής Νέας Υόρκης διηύθυνε επί 
δεκαετίες ο ∆. Μητρόπουλος · 3. οδηγώ προς συγκεκριµένη κατεύ-
θυνση, κινώ προς συγκεκριµένο σηµείο: ~ το βλέµµα | το πλοίο ΣΥΝ. 
κατευθύνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δι)α)- + 
εύθυνω < ευθύς]. 

διευκόλυνση (η) [1815] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η εξυ-
πηρέτηση (µιας διαδικασίας), η χρήση µέσων, µεθόδων κ.λπ., ώστε να 
γίνει (κάτι) πιο εύκολο: η ~ τής κυκλοφορίας µέσω παρακαµπτηρίων 
οδών || η ~ τής αγοράς συναλλάγµατος 2. διευκολύνσεις (οι) οι οικο-
νοµικές εξυπηρετήσεις (π.χ. η δυνατότητα πληρωµής µε δόσεις): πα-
ρέχω ~ ΣΥΝ. ευκολίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

διευκολύνω ρ. µετβ. [1857] {διευκόλυ-να, -νθηκα, -µένος} 1. καθιστώ 
πιο εύκολη µια διαδικασία: ~ την κυκλοφορία ! τη συγκοινωνία ! την 
επικοινωνία | την παραγωγή | το εµπόριο | την πληρωµή | τα σχέδια | 
την κατάσταση | τη συνάντηση | τις εκλογές | το αγοραστικό κοινό | 
την πέψη | τον εργαζόµενο || ~ κάποιον µε κάθε τρόπο ΣΥΝ. βοηθώ, 
προσφέρω, κάνω εκδούλευση ΑΝΤ. δυσχεραίνω 2. (ειδικότ.) παρέχω 
οικονοµική εξυπηρέτηση: του ζήτησε να τον διευκολύνει µε την 
έγκριση ενός άτοκου δανείου ΣΥΝ. ενισχύω ΑΝΤ. επιβαρύνω. — δι-
ευκολυνπκός, -ή, -ό [1854]. 

διευκρινίζω ρ. µετβ. [1892] {διευκρίνισ-α, -τηκα, -µένος} καθιστώ 
(κάτι) σαφές: ζητήθηκε από τον πρέσβη να διευκρινίσει τις θέσεις τής 
χώρας του || ~ τα κίνητρα | τους λόγους | µια έννοια | τη θέση µου | τη 
στάση µου | δηλώσεις | προθέσεις || ~ αρµοδίως | πλήρως | περαιτέρω 
ΣΥΝ. ξεκαθαρίζω, αποσαφηνίζω, διαφωτίζω, εξηγώ, ξεδιαλύνω ΑΝΤ. 
συσκοτίζω. Επίσης (αρχαιοπρ.) διευκρινώ [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ < 
διευκρινώ, κατά τα ρ. σε -ίζω. Το αρχ. διευκρινώ (-έω) < δι)α)- + 
εύκρινώ < ευκρινής]. 

διευκρίνιση (η) [1892] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το να γίνει 
(κάτι) πιο σαφές, να διαφωτίζεται περισσότερο η σηµασία του (ώστε 
να σχηµατίζουµε ακριβή εικόνα για αυτό): αυτό το σηµείο τού κει-
µένου χρειάζεται ~ ΣΥΝ. διασάφηση, αποσαφήνιση, εξήγηση 2. (συ-
νεκδ., συνήθ. στον πληθ.) οτιδήποτε συµβάλλει στο να γίνει κάτι σα-
φέστερο: ζητήθηκαν από τους εξεταστές διευκρινίσεις σχετικά µε το 
θέµα ΣΥΝ. διασάφηση, αποσαφήνιση. 

διευκρινιστικός, -ή, -ό αυτός που διευκρινίζει, που καθιστά κάτι 
σαφές: - ερώτηση | σχόλιο | απάντηση | δήλωση. — διευκρινιστικά 
επίρρ. 

διεύρυνση (η) [1879] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η αύξηση 
τού εύρους: η ~ τού δρόµου | τού ορύγµατος ΣΥΝ. διαπλάτυνση ΑΝΤ. 
στένεµα 2. η επέκταση σε περισσότερους χώρους ή πεδία: η ~ τού 
πνεύµατος | τής εκλογικής βάσης ενός κόµµατος | ενός γνωστικού 
αντικειµένου ||η~ µιας περιφέρειας ||η~ των αρµοδιοτήτων | των ερ-
γασιών | των επιχειρήσεων | τής Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την εισδοχή 
νέων χωρών-µελών ΑΝΤ. συρρίκνωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

διευρύνω ρ. µετβ. {διεύρυ-να, -νθηκα, -µένος} 1. ενεργώ ώστε να αυ-
ξηθεί κάτι σε πλάτος, να αποκτήσει περισσότερο εύρος: ~ δρόµο/ κύ-
κλο | εδαφικό χώρο || (µτφ.) το χάσµα µεταξύ πλούσιου Βορρά και 
φτωχού Νότου συνεχώς διευρύνεται ΑΝΤ. στενεύω, περιορίζω 2. (µτφ.) 
κάνω κάτι ευρύ, να εκτείνεται σε περισσότερους χώρους ή πεδία: ~ 
τους ορίζοντες | τον κύκλο εργασιών | τις σχέσεις µου | µια συνερ-
γασία | το πνεύµα µου | τις αρµοδιότητες | την επιρροή | τη βάση δε-
δοµένων || παρέχει στη µειονότητα διευρυµένη αυτονοµία ΣΥΝ. ευρύ-
νω, πλαταίνω, αυξάνω ΑΝΤ. στενεύω, συρρικνώνω, περιορίζω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < δι)α)- + εύρύνω < ευρύς]. 
διεφθάρην ρ. → διαφθείρω 
διεφθαρµένος, -η, -ο αυτός που έχει υποστεί (ηθική κυρ.) διαφθορά ή 

συµβάλλει σε αυτήν ανήθικος: ~ πολιτικός | κράτος | φύση | 
καθεστώς | νεολαία || - ως το κόκκαλο ΣΥΝ. έκφυλος, ακόλαστος ΑΝΤ. 

ηθικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ Μτχ. 
παθ. παρακ. τού αρχ. διαφθείρω]. διέφυγα ρ. -+ 
διαφεύγω διέχυσα ρ. → διαχέω 
δίζυγο (το) ΓΥΜΝΑΣΤ. όργανο γυµναστικής που αποτελείται από δύο 

οριζόντιες, παράλληλες µεταξύ τους και ισοϋψείς δοκούς, οι οποίες 
στηρίζονται σε τέσσερεις στύλους· ΦΡ. ασύµµετρο δίζυγο οι ασύµ-
µετροι ζυγοί (βλ. λ. ζυγός). [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. δίζυγος]. 

διζωνικός, -ή, -ό αυτός που αποτελείται από δύο (γεωγραφικές) ζώνες 
ή σκοπεύει στην ύπαρξη δύο ζωνών: ~ οµοσπονδία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. bizonal (νόθο συνθ.)]. 

διήγηµα (το) [µτγν.] {διηγήµ-ατος | -ατα, -άτων} πεζογράφηµα µικρής 
σχετικά έκτασης, το οποίο παρουσιάζει την ολοκληρωµένη αφήγηση 
περιστατικού ή ιστορίας: αστυνοµικό | φανταστικό | ρεαλιστικό | σα-
τιρικό ~ || συλλογή διηγηµάτων || διαγωνισµός | ήρωας | πλοκή | πρό-
σωπα | υπόθεση | δοµή | έκταση | είδος | συγγραφή | ανάγνωση | επι-
λογή | διδασκαλία | ερµηνεία | τέχνη | τεχνική διηγήµατος. — (υποκ.) 
διηγηµατάκι (το), διηγηµατικός, -ή, -ό [αρχ.], διηγηµατικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

διηγηµατογράφος (ο/η) [1883] συγγραφέας διηγηµάτων: γλαφυρός | 
πολυγραφότατος ~. — διηγηµατογραφία (η) [1895], διηγηµατογράφοι 
ρ. [1892] {-εις...}. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. nouvelliste]. 

διήγηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εξιστόρηση γε-
γονότος, περιστατικού, η αναλυτική περιγραφή συµβάντων: προφορι-
κή | γραπτή ~ 2. (συνεκδ.) το κείµενο που περιέχει την αναλυτική πε-
ριγραφή γεγονότων: «∆ιήγησις των συµβάντων τής ελληνικής φυλής» 
(τα Αποµνηµονεύµατα τού Θ. Κολοκοτρώνη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

διηγούµαι ρ. µετβ. αποθ. {διηγείσαι... | διηγή-θηκα, -µένος} περιγρά-
φω (γεγονός ή περιστατικό) σε προφορικό ή γραπτό λόγο: ~ ένα παλιό 
παραµύθι | µια ιστορία | τα καθέκαστα | τη ζωή µου || ~ µε έντονο 
ύφος | µε γλαφυρότητα ΣΥΝ. αφηγούµαι, περιγράφω, εκθέτω, εξιστο-
ρώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διηγούµαι (-έο-) < δι)α)- + ηγούµαι «είµαι αρχηγός -
πιστεύω, νοµίζω»]. 

διήθηµα (το) [µτγν.] {διηθήµ-ατος | -ατα, -άτων} το καθαρό υγρό που 
µένει, αφού φιλτράρουµε αιώρηµα στερεού σε υγρό (ενώ αυτό που 
µένει επάνω στο φίλτρο ονοµάζεται ίζηµα). 

διήθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η διοχέτευση αιω-
ρήµατος (στερεού σε υγρό ή αέριο) µέσα από φίλτρο, το οποίο συ-
γκρατεί τα στερεά σωµατίδια αφήνοντας να περάσει το καθαρό υγρό 
ή αέριο ΣΥΝ. διύλιση, φιλτράρισµα, σούρωµα · 2. ΙΑΤΡ. η επέκταση 
µιας παθολογικής αλλοίωσης κατά συνέχεια ιστού, λ.χ. διήθηση τού 
ορθού από καρκίνο τής κύστης. 

διηθώ ρ. µετβ. {διηθείς... | διήθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} διοχε-
τεύω αιώρηµα (στερεού σε υγρό ή αέριο) µέσα από φίλτρο, το οποίο 
συγκρατεί τα στερεά σωµατίδια αφήνοντας να περάσει το καθαρό 
υγρό ή αέριο ΣΥΝ. φιλτράρω, διυλίζω, σουρώνω. — διηθητικός, -ή, -ό, 
διηθητός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διηθώ < δι)α)- + ηθώ (-έω) « φιλτράρω» < *se-tho (η έλ-
λειψη δασύτητας λόγω ανοµοιώσεως προς το -θ-) < I.E. *së «διυλίζω», 
πβ. αλβ. shosh «κοσκινίζω» κ.ά. Οµόρρ. ήθ-µός (βλ.λ.)]. 

διηκω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.-σπάν.) φθάνω από ένα 
σηµείο σε άλλο: η παρουσία τέτοιων λέξεων διήκει όλους τους αιώ-
νες από τους τραγικούς ώς τη σύγχρονη γλώσσα µας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δι)α)- + ήκω «έχω έλθει, έφθασα» (βλ. λ. αν-ήκώ)]. 

διηλεκτρικός, -ή, -ό αυτός που δεν είναι καλός αγωγός τού ηλε-
κτρικού ρεύµατος: ~ µέσο ΣΥΝ. µονωτικός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. dielectric]. 

διήλθα ρ. → διέρχοµαι 
διηµερεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µτχ. ενεστ. διηµερεύων, -ούσα, -ον | διη-
µέρευσα} (λόγ.) 1. περνώ την ηµέρα: οι εκδροµείς διηµέρευσαν στα 
Τέµπη 2. (για κατάστηµα) µένω ανοιχτός όλη την ηµέρα: διηµερεύον 
φαρµακείο | νοσοκοµείο ΑΝΤ. διανυκτερεύω. — διηµέρευση (η) 
[µτγν.].✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενήµερος. 

διηµερίδα (η) εκδήλωση που εκτείνεται χρονικά σε διάστηµα δύο 
ηµερών: ~ ποίησης | αφιερωµένη στον κινηµατογράφο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συνέδριο. 

διήµερος, -η, -ο → δι-, -ήµερος 
διηνεκής, -ής, -ές [διηνεκ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που διαρ-

κεί για πάντα, χωρίς διακοπή: ~ αναζήτηση | προβληµατισµός | κόποι 
| προσπάθειες ΣΥΝ. διαρκής, ακατάπαυστος, αιώνιος ΑΝΤ. στιγµιαίος, 
σύντοµος, ακαριαίος· ΦΡ. εις το διηνεκές χωρίς διακοπή: του φαινό-
ταν ότι η προσπάθεια θα συνεχιζόταν ~. — διηνεκώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + -ενεκ-ής, τού οποίου το θ. *ενεκ- µαρτυρείται 
στον αόρ. β' ένεγκεϊν τού ρ. φέρω]. 

διηπειρωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται σε δύο ή παραπάνω 
ηπείρους: -µεταφορές/ σχέσεις/ κύπελλο (αθλητική διοργάνωση µε-
ταξύ των πρωταθλητριών οµάδων τής Ευρώπης και τής Αµερικής) 2. 
αυτός που διασχίζει µια ήπειρο: ~ πύραυλοι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. intercontinental]. 

διηρηµένος, -η, -ο → διαιρώ 
διήρκεσα ρ. → διαρκώ 



διθέσιος 506 δικαιοστάσιο 
 

διθέσιος, -α, -ο → δι-, -θέσιος 
διθύραµβος (ο) {διθυράµβ-ου | -ων, -ους} 1.ΦΙΛΟΛ. εορταστικό τρα-

γούδι και στη συνέχεια είδος τής χορικής ποίησης, µε ενθουσιώδη 
χαρακτήρα, που τραγουδιόταν από χορευτές (άνδρες ή αγώρια) στο 
πλαίσιο τής διονυσιακής λατρείας µε τη συνοδία αυλού· αρχικά πε-
ριείχε θέµατα από τη ζωή τού ∆ιονύσου και αποτέλεσε τον πρόδροµο 
τής τραγωδίας 2. (συνεκδ.) ιδιαιτέρως επαινετική κριτική: γράφτηκαν 
διθύραµβοι από τους κριτικούς για την ερµηνεία της στον ρόλο τής 
Μήδειας ΣΥΝ. εγκώµιο ΑΝΤ. ψόγος, µοµφή, λοιδορία. — διθυραµβι-
κός, -ή, -ό [αρχ.], διθυραµβικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου, πιθ. προελλην. (µη I.E.) λ., όπως και οι οµοιοκατάληκτες 
θρίαµβος, ίαµβος, που ανήκουν στο λεξιλόγιο τού τραγουδιού και τού 
χορού. Ανεπιβεβαίωτη παραµένει η υπόθεση ότι πρόκειται για I.E. λ. 
που συνδ. µε σανσκρ. ânga- «µέλος, µελωδία» (ως προς το -αµβος), η 
οποία αφήνει ανερµήνευτο το ά συνθ. διθυρ-]. 

δίθυρος, -η, -ο → δι-, -θυρος 
διίδρωµα (το) [1879] {διιδρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. παθολογικό 

βιολογικό υγρό µε χαµηλή περιεκτικότητα σε λεύκωµα ΑΝΤ. εξίδρωµα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. transsudat]. 

διίδω ρ. → διαβλέπω 
διίσταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {διίστα-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται (µτχ. δι-

ιστάµενος, -η, -ο)' παρατ. διιστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο} 
(λόγ.) παρουσιάζω διαφορές, διαφωνίες: οι γνώµες στο συµβούλιο δι-
ίστανται || διισταµένες απόψεις ΣΥΝ. διαφέρω, αποκλίνω ΑΝΤ. συ-
γκλίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ.αρχ. < δι)α) + ϊσταµαι 
(βλ.λ.)]. 

διισχυρίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {διισχυρίστηκα} (λόγ.) ισχυρίζο-
µαι (κάτι) παρουσιάζοντας αναλυτικά τη σκέψη µου. — διισχυρι-
σµός (ο) [1871]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

δικάζω ρ. µετβ. {δίκασ-α, -τηκα, -µένος} 1. εξετάζω (κάτι/κάποιον) ως 
προς τη νοµιµότητα του, εφαρµόζω τον νόµο ως δικαστής, ρυθµίζω 
διαφορές και κρίνω το αξιόποινο πράξεων: δικάζει πολλές υποθέσεις 
κάθε µέρα || θα µε δικάσουν αύριο ΣΥΝ. απονέµω δικαιοσύνη· ΦΡ. µη-
δέ νί δίκη ν δικάσης, πριν αµφοίν µύθο ν ακούσης βλ. λ. µηδείς · 2. (µε-
σοπαθ. δικάζοµαι) (α) περνώ από δίκη, κρίνοµαι από δικαστήριο: ~ ως 
ηθικός αυτουργός | για εγκληµατική δράση | για εσχάτη προδοσία | 
ερήµην (χωρίς να παρίσταµαι στο δικαστήριο) (β) (καταχρ. αντί τού 
καταδικάζοµαι): δικάστηκε ισόβια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δίκη]. 

δίκαια επίρρ. 1. σύµφωνα µε τους νόµους και τους κανόνες, µε το δί-
καιο: γι'αυτό που έκανε - τιµωρήθηκε 2. όπως έπρεπε να συµβεί, δι-
καιολογηµένα: µε τόσα που του είπες - αγανάκτησε ΣΥΝ. ευλόγως, 
σωστά. Επίσης (λόγ.) δικαίως [αρχ.]. 

δικαιικός, -ή, -ό κ. (ορθότ.) δικαϊκός [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε 
το δίκαιο. — δικαιικά κ. δικαϊκά επίρρ. 

δίκαιο (το) [αρχ.] {δικαί-ου | -ων} 1. ΝΟΜ. το σύνολο των κανόνων που 
ρυθµίζουν αναγκαστικά τις σχέσεις των µελών µιας κοινωνίας, ορί-
ζοντας τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις καθενός και προβλέποντας κυρώσεις για τη µη τήρηση 
των κανόνων: Εµπορικό | Κληρονοµικό | Οικογενειακό | Συνταγµατικό | 
Σωφρονιστικό | Αστικό (που ρυθµίζει τις βασικές σχέσεις τής ιδιωτικής 
ζωής και των ιδιωτικών συναλλαγών) | ∆ηµόσιο | Ιδιωτικό (που 
ρυθµίζει τις σχέσεις οι οποίες αναφέρονται στα ιδιωτικά συµφέροντα) 
| ∆ιοικητικό | ∆ιεθνές (που ρυθµίζει τις σχέσεις των κρατών) | 
Εκκλησιαστικό | Εµπράγµατο (που ρυθµίζει τις έννοµες σχέσεις των 
προσώπων προς τα πράγµατα) | Ενοχικό (που ρυθµίζει τις σχέσεις µε-
ταξύ δύο προσώπων, από τα οποία το ένα δικαιούται να αξιώσει από 
το άλλο πράξη ή παράλειψη) | Κοινοτικό (οι νόµοι τής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) | Εργατικό ~ || αποκατάσταση | επικράτηση | παράβαση τού 
δικαίου || κανόνας δικαίου || ~ γραπτό (οι γραπτοί νόµοι) | άγραφο || 
εθιµικό δίκαιο (κοινωνικά ήθη, κοινωνικές συνήθειες, κανόνες ευ-
πρέπειας κ.λπ., που δεν έχουν όµως αναγκαστικότητα)· ΦΡ. (α) το δί-
καιο των πολλών | τής πυγµής | τού ισχυρότερου οι πολλοί | οι 
ισχυρότεροι επιβάλλουν τη θέληση τους (β) το δίκαιο τής ζούγκλας 
όπου επικρατεί η βούληση τού δυνατού, όπου δεν προστατεύεται ο 
αδύνατος 2. (α) θετικό δίκαιο που ισχύει σε ορισµένο χρόνο και σε 
ορισµένη πολιτεία (β) φυσικό δίκαιο η αιώνια, αναλλοίωτη και κοινή 
για όλους ιδέα τού ορθού σύµφωνα µε το καλό, το αγαθό (γ) κράτος 
∆ικαίου κράτος, τού οποίου τη λειτουργία καθορίζει το δίκανο, 
σύστηµα νόµων, και όχι ένα πρόσωπο αυθαίρετα, λ.χ. µονάρχης 3. (µε 
κεφ.) η νοµική επιστήµη: σπουδάζει ~ · 4. η νόµιµη αξίωση, ό,τ^ 
δικαιούται κανείς σύµφωνα µε τον νόµο ή µε το περί δικαίου αίσθηµα: 
θα υπερασπιστούµε τα δίκαια τού λαού µας ΣΥΝ. απαίτηση, δικαίωµα 
ΑΝΤ. υποχρέωση · 5. ό,τι θεωρείται σωστό, η ιδανική αντί-^ λήψη για 
το δίκαιο, η ιδέα τής δικαιοσύνης (πβ. φυσικό δίκαιο, σηµ. 2): δεν 
είναι ~ άλλοι να ευηµερούν και άλλοι να πεινούν ΣΥΝ. ορθό, πρέπον, 
δέον, επιτρεπτό ΑΝΤ. άδικο, ανεπίτρεπτο· ΦΡ. περί δικαίου αίσθηµα | 
αίσθηµα δικαίου βλ. λ. αίσθηµα 6. δίκαια (τα) οι διεκδικήσεις που 
απορρέουν από το ορθό, την ιδέα τής δικαιοσύνης: αγωνίζεται για τα 
~ τού έθνους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίκιο. 

δίκαιογραφο (το) [1833] {δικαιογράφ-ου | -ων} ΝΟΜ. το έγγραφο µε 
το οποίο αποδεικνύεται το νόµιµο δικαίωµα (κάποιου) ΣΥΝ. τίτλος, 
πιστοποιητικό. 

δικαιοδοσία (η) {δικαιοδοσιών} ΝΟΜ. 1. η περιορισµένη σε καθορι-
σµένο πλαίσιο εξουσία, που παραχωρείται σε κρατικά όργανα ή πο-
λίτες από τον νόµο: το θέµα σας υπάγεται στη ~ άλλης υπηρεσίας || 
επεκτείνω | διευρύνω τη - κάποιου || περιέρχοµαι στη - || άµεση | 
έκτακτη | αναγνωρισµένη | απεριόριστη | διοικητική | εκκλησιαστική - 
ΣΥΝ. εξουσία, αρµοδιότητα 2. (ειδικότ.) (α) η εξουσία των οργάνων 

τού κράτους για απονοµή δικαιοσύνης (β) αµφισβητούµενη δικαιο-
δοσία η εξουσία των πολιτικών δικαστηρίων να δικάζουν ιδιωτικές 
διαφορές, διαφορές δηλαδή όπου αντικείµενο δίκης αποτελεί ένα δι-
καίωµα ή µία έννοµη σχέση ρυθµιζόµενη από το ιδιωτικό δίκαιο (γ) 
εκούσια δικαιοδοσία όπου το δικαστήριο δεν κρίνει επί τής ισχύος ή 
µη ιδιωτικών δικαιωµάτων ή εννόµων σχέσεων, αλλά διατάζει κυρίως 
ρυθµιστικά µέτρα διαπλαστικού ή διαπιστωτικού χαρακτήρα (δ) διε-
θνής δικαιοδοσία η εξουσία των δικαστηρίων ενός κράτους να εκδι-
κάζουν διαφορές µε στοιχεία αλλοδαπότητας, π.χ. όταν κάποιος ή 
και οι δύο διάδικοι είναι αλλοδαποί. — δικαιοδοτικός, -ή, -ό, δικα!-
οδοτώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ, µτγν. < δικαιοδοτώ < δίκαιο + -
δοτώ (-έω) < δότης]. 

δικαιοδόχος (ο/η) [1833] ΝΟΜ. πρόσωπο στο οποίο µεταβιβάζονται 
τα δικαιώµατα άλλου ΑΝΤ. δικαιοπάροχος. [ΕΤΥΜ. < δίκαιο- + -
δόχος < δέχοµαι]. 

δίκαιοκρισία (η) [µτγν.] {δικαιοκρισιών} η δίκαιη δικαστική απόφα-
ση: ουδέποτε αµφισβητήθηκε η ~ του, η ικανότητα του να κρίνει σω-
στά και να αποδίδει δικαιοσύνη. 

δικαιοκρίτης (ο) [µτγν.] {δικαιοκριτών} πρόσωπο που αποφασίζει 
αµερόληπτα, ο δίκαιος κριτής: (ως επίθ.) ο ~ Θεός. 

δικαιολόγηση (η) → δικαιολογώ 
δικαιολογησιµος, -η, -ο [1843] αυτός που µπορεί να δικαιολογηθεί, 

για τον οποίον µπορεί να διατυπωθούν δικαιολογίες. 
δικαιολογητικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που µπορεί να δικαιολογήσει: 

~ στάση || η ~ βάση τής δικαστικής απόφασης 2. δικαιολογητικά (τα) 
έγγραφα ή στοιχεία που χρειάζεται κάποιος για να προβεί σε νόµιµες 
ενέργειες: συγκεντρώνω | επισυνάπτω τα απαραίτητα ~ || υποβάλλω 
τα ~ µου για την έκδοση ταυτότητας | διαβατηρίου || - για την έγκριση 
δανείου. 

δικαιολογία (η) [αρχ.] {δικαιολογιών} 1. ό,τι λέει κανείς για να εξη-
γήσει ή να καλύψει σφάλµα ή παράλειψη: πού τη σκαρφίστηκες αυτή 
τη ~; || γελοία | πρωτότυπη | απαράδεκτη | απίστευτη | εύκολη | κοινή | 
πρόχειρη ~ || βρίσκω - ΣΥΝ. πρόφαση, αφορµή ΑΝΤ. αιτία 2. ο 
ισχυρισµός µε τον οποίο αποδεικνύεται το δίκιο (κάποιου): προτού 
τον δικάσεις, άκουσε προσεκτικότερα τη ~ του || σοβαρή | ακατανόητη 
| αβάσιµη | λογική | ανεπαρκής | νόµιµη | ικανοποιητική | παράξενη | 
αστήρικτη ~ || προβάλλω - ΣΥΝ. επιχείρηµα, λόγος, αιτιολογία, αιτία 3. 
(ειρων.) δικαιολογίες (οι) για περιπτώσεις στις οποίες αµφισβητούµε 
την ειλικρίνεια κάποιου: -...· αντί να πει ότι δεν ήθελε να έρθει, λέει 
ότι δεν µπόρεσε, ότι κάτι έτυχε και τα γνωστά... || άσε τις - και πες 
µου την αλήθεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία. 

δικαιολογώ ρ. µετβ. {δικαιολογείς... | δικαιολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} 1. θεωρώ ότι (κάποιος) δρα ή ότι (κάτι) συντελείται µε τρόπο 
ορθό και σύµφωνα µε τους κανόνες: ~ απολύτως τις πράξεις του || ~ 
(κάποιον) πλήρως | εν µέρει || δικαιολογηµένες απουσίες από το 
σχολείο || ~ τις διαµαρτυρίες κάποιου που αδικήθηκε ΣΥΝ. δικαιώνω, 
κρίνω σωστό ΑΝΤ. καταδικάζω, αµαυρώνω 2. προβάλλω ελαφρυντικά 
ή προφάσεις, για να υπερασπιστώ (κάποιον): προσπαθεί να δικαιο-
λογήσει στον διευθυντή την απουσία των συναδέλφων του || µην προ-
σπαθείς να τον δικαιολογήσεις, είναι αδικαιολόγητος · 3. αποτελώ την 
αιτία: η καθηµερινή έκθεση στην ακτινοβολία δικαιολογεί την πάθηση 
στα µάτια του || η ξενοφοβία των πολιτών δικαιολογεί την έξαρση 
ρατσιστικών φαινοµένων ΣΥΝ. αιτιολογώ, εξηγώ. — δικαιο-λογηµέν-
α /-ως επίρρ., δικαιολόγηση (η) [1843]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δικαιολογώ 
(πβ. αρχ. δικαιολογούµαι) < δίκαιο- + -λογώ (-έω) < λόγος]. 

δικαιοπάροχος (ο/η) [1864] {δικαιοπαρόχων} ΝΟΜ. πρόσωπο που µε-
ταβιβάζει δικαιώµατα του σε άλλον ΑΝΤ. δικαιοδόχος. [ΕΤΥΜ. < 
δίκαιο- + -πάροχος < παρέχω]. 

δικαιοπρακτικός, -ή, -ό ΝΟΜ. αυτός που σχετίζεται µε τη δικαιο-
πραξία (βλ.λ;): ~ αποτελέσµατα | ικανότητα. 

δικαιοπραξία (η) [1890] {δικαιοπραξιών} ΝΟΜ. το πραγµατικό (νοµο-
τυπική µορφή, αντικειµενική υπόσταση), το οποίο περιέχει αναγκαία 
δήλωση βουλήσεως και το οποίο αναγνωρίζεται στον νόµο ως λόγος 
για να επέλθει η έννοµη συνέπεια που θέλησε ο δικαιοπρακτών: ικα-
νός | ανίκανος για ~ || µονοµερής | διµερής | εν ζωή ~. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. acte judiciaire). 

δίκαιος (ο) ο επί κεφαλής σκήτης στο Αγ. Όρος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
δίκαιος «τοποτηρητής θρησκευτικού ηγέτη», πιθ. από τη δοτ. δικαίω 
(αρχ. δίκαιος)]. 

δίκαιος, -η, -ο 1. αυτός που είναι σύµφωνος µε τους νόµους και τους 
κανόνες, που συµφωνεί µε το δίκαιο: διεθνής πρωτοβουλία για τη ~ 
επίλυση τού Κυπριακού || ~ αίτηµα | ικανοποίηση | πράξη | αξίωση | 
αγώνας ΣΥΝ. νόµιµος, ορθός, σωστός ΑΝΤ. άδικος- ΦΡ. επί δικαίους και 
αδίκους βλ. λ. άδικος 2. δίκαιο (το) βλ.λ. · 3. αυτός που χαρακτηρίζεται 
από έλλειψη µεροληψίας, αντικειµενικός: ~ κριτής | συ-λ µπεριφορά | 
παρατήρηση | εξέταση | διαγωνισµός | νόµοι | πολιτικός ΣΥΝ. 
αµερόληπτος ΑΝΤ. άδικος, µεροληπτικός·  ΦΡ. (α) κοιµάται τον 

s ύπνο τού δικαίου για αφελή άνθρωπο, που δεν καταλαβαίνει τι συµ-
βαίνει γύρω του ή ότι τον εξαπατούν (β) ο ύπνος τού δικαίου µε ήσυ- 
Νχη συνείδηση, για άνθρωπο χωρίς ενοχές ή έγνοιες · 4. αυτός που έχει 
λόγους να συµβεί: η παρανοµία επέσυρε τη - οργή τού πλήθους || — 
δυσφορία | παράπονο | πόθος | χειροκρότηµα | αναγνώριση ΣΥΝ. 
δικαιολογηµένος ΑΝΤ. αδικαιολόγητος. 
[ΕΤΥΜ, αρχ., αρχική σηµ. «ο συµµορφούµενος προς τους θεσµούς, τις 
δικανικές αποφάσεις», < *δίκα-ιος < δίκα | δίκη]. 

δικαιοστάσιο (το) {δικαιοστασί-ου | -ων} προσωρινή αναστολή τής 
εκδίκασης υποθέσεων και ταυτόχρονη αναστολή προθεσµιών, παρα-
γραφών κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < δίκαιο- + -στάσιο < στάσις, απόδ. τού διεθνούς 
νεολατ. όρου 
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Justitium]. 
δικαιοσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η τήρηση και εφαρµογή των νό-

µων µε τρόπο αντικειµενικό, αµερόληπτο: αρχές ισοτιµίας και δικαι-
οσύνης || αποκαθιστώ | αποδίδω | απονέµω | εφαρµόζω | εδραιώνω τη 
~ || η έννοια | το αίσθηµα τής - || παρωδία δικαιοσύνης ΣΥΝ. δίκαιο, 
νοµιµότητα ANT. αδικία 2. (συνεκδ., συνήθ. µε κεφ.) το νοµικό σύστη-
µα µε το οποίο ένα κράτος εφαρµόζει το ∆ίκαιο και οι συνακόλουθοι 
θεσµοί και λειτουργοί (δικαστήρια, δικαστές κλπ.): η λειτουργία | ο 
πέλεκυς | η ανεξαρτησία | ο υπουργός τής ∆ικαιοσύνης || καταφεύγω | 
παραπέµπω | έχω εµπιστοσύνη στη ~ ΦΡ. ναός τής ∆ικαιοσύνης το 
δικαστήριο ΣΥΝ. ναός τής Θέµιδος 3. (καταχρ.) η κοινή αντίληψη πε-
ρί δικαίου, αυτό που οι πολλοί θωρούν δίκαιο, σωστό να γίνεται· (ει-
δικότ.) η απόδοση στον καθένα αυτού που του αξίζει, η αντιµετώπιση 
του µε σωστό και δίκαιο τρόπο: µεταχειρίζοµαι κάποιον µε ~ || δεν 
υπάρχει ~ στον κόσµο· άλλοι πεινάνε, ενώ άλλοι δεν ξέρουν τι να 
κάνουν τα λεφτά τους 4. (γενικότ.) η απουσία αδικίας, ανισοτήτων 
κ.λπ.: κοινωνικ-ή ~. 

ΒΑΘΜΟΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Α. Πολιτικά δικαστήρια 
Ειρηνοδικείο  →  Ειρηνοδίκης Πρωτοδικείο   
→  (α) ∆ικαστικός Πάρεδρος 

(β) Πρωτοδίκης 
(γ) Πρόεδρος Πρωτοδικών 

Εφετείο →  (α) Εφέτης 
(β) Πρόεδρος Εφετών 

Άρειος Πάγος →  (α) Αρεοπαγίτης 
(β) Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου 
(γ) Πρόεδρος Αρείου Πάγου 

Β. Ποινικά δικαστήρια 
Πταισµατοδικείο → Πταισµατοδίκης 

(Ειρηνοδίκης) 
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο -> Πληµµελειοδίκης 

(Πρωτοδίκης) 
Τριµελές Πληµµελειοδικείο → 3 Πληµµελειοδίκες 

(Πρωτοδίκες) 
Τριµελές Εφετείο Πληµµεληµάτων → 3 Εφέτες 
Πενταµελές Εφετείο Πληµµεληµάτων→ 5 Εφέτες 
Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων → 3 Εφέτες 
Πενταµελές Εφετείο Κακουργηµάτων→ 5 Εφέτες 
Ποινικά τµήµατα Αρείου Πάγου → Αρεοπαγίτες 

Γ. ∆ιοικητικά δικαστήρια 
Ελεγκτικό Συνέδριο 

(α) Εισηγητής (Πρωτοδίκης) 
(β) Πάρεδρος (Εφέτης) (γ) 
Σύµβουλος (Αρεοπαγίτης) (δ) 
Αντιπρόεδρος (ε) Πρόεδρος 

Συµβούλιο Επικρατείας → Οι ίδιοι βαθµοί 

δικαιούµαι ρ. µετβ. αποθ. {δικαιούσαι, -ούται... | παρατ. δικαιούµουν 
κ. (λόγ.) εδικαιούµην, -ούσο, -ούτο...} 1. έχω νόµιµο δικαίωµα (για κά-
τι): δικαιούται ίσο µερίδιο απ' την κληρονοµιά 2. έχω δίκιο να κάνω 
(κάτι), ενεργώ δικαιολογηµένα: δικαιούται να υπερηφανεύεται για 
την επιτυχία του || δεν δικαιούται να οµιλεί για νοµιµότητα αυτός που 
την κατήργησε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ, αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
δικαιούµαι (-όο-) < δίκαιος]. 

δικαιούχος (ο/η) [1833] ΝΟΜ. πρόσωπο που έχει νόµιµο δικαίωµα 
(για κάτι): οι δικαιούχοι των µεριδίων εισέπραξαν το ποσό που τους 
αναλογούσε || το επίδοµα θα καταβληθεί στους ~ σύντοµα. [ΕΤΥΜ. < 
δίκαιο + -ούχος < έχω]. 

δικαιόχρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ.-ΟΙΚΟΝ. µορφή 
εµπορικής συνεργασίας, βάσει τής οποίας µια µεγάλη εταιρεία πα-
ραχωρεί σε µια άλλη (συνήθως µικρή) το δικαίωµα να χρησιµοποιεί 
την επωνυµία της, το σήµα, τις τεχνικές µεθόδους ή ακόµη και τις 
µεθόδους διοικήσεως έναντι χρηµατικής αµοιβής. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. franchising (βλ. λ. φραντσάιζινγκ)]. 

δικαίωµα (το) {δικαιώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΝΟΜ. η ελευθερία που 
αναγνωρίζεται από τον νόµο σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να ενεργεί 
για την ικανοποίηση των έννοµων συµφερόντων του: ~ ελευθερίας | 
αυτοδιάθεσης | έκφρασης | απεργίας || ασκώ | αφαιρώ | διασφαλίζω | 
στερώ | προστατεύω | υπερασπίζω | διεκδικώ | παραχωρώ | αποκτώ ~ 
|| εκλογικά | πολιτικά | συνταγµατικά | κοινωνικά | ατοµικά | 
εµπράγµατα | κεκτηµένα | κληρονοµικά | κυριαρχικά - || αναφαίρετο | 
απαράγραπτο | αποκλειστικό | θεµελιώδες - ΣΥΝ. απαίτηση ΑΝΤ. 
υποχρέωση- ΦΡ. (α) ανθρώπινα δικαιώµατα | δικαιώµατα τού ανθρώ-
που βλ. λ. ανθρώπινος (β) αµεταβίβαστο δικαίωµα βλ. λ. αµεταβίβα-
στος (γ) δικαίωµα ακρόασης συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα 
των διαδίκων να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να αναπτύξουν ενώ-
πιον τού δικαστηρίου τους ισχυρισµούς τους και αντίστοιχη υπο-
χρέωση τού δικαστή να λάβει υπ' όψιν του και να εξετάσει τους 
ισχυρισµούς αυτούς 2. δικαιώµατα (τα) (α) το νόµιµο ποσοστό που ει-
σπράττει ο δηµιουργός ενός έργου από την εµπορική εκµετάλλευση 
τού έργου του: συγγραφικά -· ΦΡ. πνευµατικά δικαιώµατα βλ. λ. 
πνευµατικός (β) η δυνατότητα εµπορικής εκµετάλλευσης προϊόντος: 
αυτός ο εκδοτικός οίκος εξασφάλισε τα ~ τού µυθιστορήµατος για να 
το εκδώσει στα Ελληνικά || η κρατική τηλεόραση έχει τα - αναµετά- 

δοσης τού διαγωνισµού τραγουδιού τής Γιουροβίζιον 3. η δυνατότητα 
που αναγνωρίζεται σε κάποιον να κάνει κάτι: έχω κάθε ~ να απαιτώ 
εξηγήσεις για τη συµπεριφορά σου || δεν έχεις το ~ να µου µιλάς έτσν 
για ποια µε πέρασες; || είναι ~ τού καθενός | καθένας έχει το ~ να 
ρυθµίζει όπως θέλει την προσωπική του ζωή || ποιος σου έδωσε | πού 
βρήκες το - να µας µιλάς έτσι; || (+σε) όλοι έχουν ~ στο όνειρο | στην 
ελπίδα | σε ένα καλύτερο αύριο | στη ζωή | στον έρωτα- ΦΡ. (α) δίνω 
δικαιώµατα (σε κάποιον) µε τη στάση µου επιτρέπω σε κάποιον να µε 
κατακρίνει: ήταν πάντα άψογος στη συµπεριφορά του· ποτέ δεν έδωσε 
δικαιώµατα στους άλλους || αν δίνεις δικαιώµατα, λογικό είναι να σε 
σχολιάζουν (β) δικαίωµα µου (να...) προσωπικό µου ζήτηµα, δικό µου 
θέµα: ~ να κάνω ό,τι νοµίζω- εσένα τι σε νοιάζει; || άσ' τον να πάει 
όπου θέλει· δικαίωµα του! (γ) µε ποιο δικαίωµα µε ποια άδεια, ποιος 
(σου) επιτρέπει να...: ~ µου µιλάς µε αυτό τον τρόπο; || ~ διαδίδεις 
τέτοια ψεύδη; [ΕΤΥΜ. αρχ. < δικαιώ (-όω) < δίκαιος]. δικαιωµατικά 
επίρρ.· µε την αξία (κάποιου), επάξια, δίκαια: του 

ανήκει ~ || κέρδισε τη νίκη ~. Επίσης (λόγ.) δικαιωµατικώς [1833]. 
δικαιωµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δικαίωµα, νόµιµη 
αξίωση ή δικαιολογηµένη απαίτηση ή παροχή. δικαιώνω ρ. µετβ. 
{δικαίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (για αρµόδιο όργανο) αποφαίνοµαι ότι 
(κάποιος) έπραξε ορθά ή ότι (κάτι) είναι σωστό: το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο τον δικαίωσε και δέχθηκε την προσφυγή του 2. αποδεικνύω 
σωστό, επιβραβεύω: οι µετέπειτα εξελίξεις δικαίωσαν τις επιλογές του 
ΑΝΤ. διαψεύδω 3. αποδεικνύω ότι δικαίως υπάρχει ή γίνεται κάτι: στο 
ρεσιτάλ ο διάσηµος πιανίστας δικαίωσε τη φήµη του | το όνοµα του | τα 
όσα λέγονται γι ' αυτόν || µε τη θαυµάσια εµφάνιση του δικαίωσε την 
παρουσία του στον τελικό τού αθλήµατος- ΦΡ. δικαιώνω τις 
προσδοκίες | ελπίδες ανταποκρίνοµαι στις προσδοκίες | ελπίδες: η 
λαµπρή εµφάνιση τής οµάδας άρσης βαρών στην Ολυµπιάδα δικαίωσε 
τις προσδοκίες όλων µας 4. (µεσοπαθ. δικαιώνοµαι) µου 
αναγνωρίζουν ότι έχω δίκιο, βρίσκω το δίκιο µου: δικαιώθηκε µετά 
από πολύχρονο δικαστικό αγώνα || «ο αγώνας τώρα δικαιώνεται» 
(πολιτικό σύνθηµα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. δικαιώ (-όω) < 
δίκαιος]. δικαίως επίρρ. → δίκαια 
δικαίωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ωσεως | -ωσεις, -ώσεων} 1. η αναγνώριση 
(από αρµόδιο όργανο) ότι κάποιος έχει δίκιο σε ό,τι ζητεί, διεκδικεί, 
υποστηρίζει κ.λπ.: η ~ ενός πολίτη σε αντιδικία του µε το ∆ηµόσιο || η 
απόφαση τού δικαστηρίου αποτελεί ~ των προσπαθειών του 2. (µτφ.) η 
αναγνώριση τής αξίας: ο δηµόσιος έπαινος αποτελεί τη ~ αγώνων µιας 
ζωής || η σηµερινή διπλωµατική επιτυχία συνιστά ~ τής πολιτικής του 
στο υπουργείο || οι προειδοποιήσεις του βρήκαν θλιβερή ~ στις φετινές 
καταστροφές ΣΥΝ. επιβεβαίωση ΑΝΤ. διάψευση 3. ΕΚΚΛΗΣ. η 
απολύτρωση τού ανθρώπου από την προπατορική αµαρτία µε το έργο 
τού Ιησού Χριστού και ο εξαγιασµός του µε την ενέργεια τού Αγίου 
Πνεύµατος και την προσωπική του πίστη. δικανικος, -ή, -ό αυτός που 
αναφέρεται σε δίκη ή δικαστήριο: ~ κλάδος | πάλη | σταδιοδροµία | 
ύφος | λόγος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δίκη, όπου ο µορφολ. σχηµατισµός (σε -ανικός) παρα-
µένει ασαφής. Η λ. είχε αρχικώς υποτιµητική χρήση, αναφερόµενη 
στην ευγλωττία και τη φλυαρία τού ρήτορα, ο οποίος έγραφε και εκ-
φωνούσε λόγους σε δίκη]. δίκαννο (το) [1866] κυνηγετικό όπλο µε 
δύο χαλύβδινους σωλήνες (κάννες), µέσω των οποίων εκτοξεύονται 
τα βλήµατα. [ΕΤΥΜ. < δι- (< δις) + -καννο < κάννη]. δικάσιµος, -η, -
ο [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που µπορεί να περάσει από δίκη 2. (συνήθ.) 
ΝΟΜ. δικάσιµος | (καθηµ.) δικάσιµη (ενν. ηµέρα) (η) η ηµέρα κατά την 
οποία ορίζεται να διεξαχθεί δίκη: η υπόθεση παραπέµφθηκε σε τακτική 
δικάσιµο. δικαστηριακός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε το 
δικαστήριο: 
~ πρακτική. δικαστήριο (το) {δικαστηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. 1. (περιληπτ.) 
οι δικαστές που εκδικάζουν υποθέσεις µε ποικίλο περιεχόµενο: ~ 
πρωτοβάθµιο | αναθεωρητικό | αρµόδιο || δευτεροβάθµιο | έκτακτο | 
λαϊκό (βλ. λ. λαϊκός) | τακτικό (µε τακτικούς δικαστές, βλ. λ. δικαστής) 
| ορκωτό | µικτό ~· ΦΡ. (α) πολιτικό δικαστήριο το δικαστήριο που 
κατά κανόνα ρυθµίζει τις ιδιωτικές διαφορές (λ.χ. τον γάµο, το 
διαζύγιο, την κληρονοµιά, τη σύσταση εταιρείας κ.λπ.) (β) ποινικό 
δικαστήριο το δικαστήριο που δικάζει αξιόποινες κατά τον νόµο 
πράξεις ή παραλείψεις (πταίσµατα, πληµµελήµατα και κακουργήµατα) 
(γ) διοικητικό δικαστήριο το δικαστήριο που ασχολείται µε τις 
διαφορές µεταξύ τής διοίκησης (τού κράτους) και των πολιτών (δ) 
ειδικό δικαστήριο το δικαστήριο που συγκροτείται για την 
αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων (λ.χ. των ενστάσεων κατά τού κύρους 
εκλογών, την ουσιαστική αντισυνταγµατικότητα τυπικού νόµου κ.λπ.) 
(ε) στρατιωτικό δικαστήριο το δικαστήριο που δικάζει στρατιωτικά 
αδικήµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις τού Στρατιωτικού Ποινικού 
Κώδικα (στ) εκκλησιαστικό δικαστήριο το δικαστήριο που δικάζει τα 
παραπτώµατα των κληρικών (ζ) ∆ιεθνές ∆ικαστήριο προαιρετικό και 
αυτόνοµο δι-καιοδοτικό όργανο των Ηνωµένων Εθνών µε έδρα τη Χάγη 
(η) Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο βλ. λ. ευρωπαϊκός 2. (περιληπτ.) το σύνολο 
των δικαστών που εκδικάζουν µια υπόθεση, η σύνθεση τού 
δικαστηρίου: το ~ απαλλάσσει τον κατηγορούµενο || το ~ κρίνει | 
αποφασίζει | δείχνει επιείκεια | καταδικάζει | συνεδριάζει | 
επιλαµβάνεται µιας υποθέσεως | διακόπτει τις εργασίες του | δηλώνει 
αναρµόδιο | προχωρεί στην εξέταση µαρτύρων || ο πρόεδρος | ο 
γραµµατέας τού ~· ΦΡ. Οργανισµός ∆ικαστηρίων το σύνολο των 
κανόνων ∆ικαίου, που ρυθµίζουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και 
τη λειτουργία των δικαστηρίων 3. (συνεκδ.) ο τόπος και το κτήριο 
όπου διεξάγονται οι δίκες: η µετα- 
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Πολιτικά ∆ικαστήρια 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Αρειος Πάγος 
Εφετεία 
Πολυµελή Πρωτοδικεία - Μονοµελή Πρωτοδικεία 
Ειρηνοδικεία 

  

Ποινικά 

∆ιοικητικά ∆ικαστήρια 

Άρειος Πάγος 
Μικτά Ορκωτά Εφετεία - Πενταµελή Εφετεία - Τριµελή Εφετεία 
Μικτά Ορκωτά ∆ικαστήρια 

Τριµελή 

Μονοµελή 

Τριµελή Εφετεία 

Μονοµελή - Τριµελή 

Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο για όλη τη 
χώρα 

                              Ναυτοδικεία 

                                        Αεροδικεία 

Ειδικό ∆ικαστήριο για την ευθύνη υπουργού 

Συµβούλιο τής Επικρατείας 

Συµβούλιο τής Επικρατείας 
Τριµελή - Μονοµελή ∆ιοικητικά Εφετεία 
Τριµελή - Μονοµελή ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία 

Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο 

φορά των δικαστηρίων στην περιφέρεια τής πόλης διευκόλυνε τη συ-
γκοινωνία || οδηγούµαι στο ~ (δικάζοµαι) ΣΥΝ. ναός τής ∆ικαιοσύνης 
| τής Θέµιδος 4. (συνεκδ.) η εκδίκαση υποθέσεως, η διεξαγωγή δίκης: 
οι δικηγόροι απέχουν από τα ~ || η υπόθεση έφθασε στα ~ || έχω ~ αύ-
ριο- ΦΡ. πηγαίνω | σέρνω | τραβάω | στέλνω | τρέχω κάποιον στα δι-
καστήρια οδηγώ την υπόθεση κάποιου σε δικαστικό αγώνα, τον φέρ-
νω στη θέση τού κατηγορουµένου σε δίκη: µας τρέχει στα δικαστή-
ρια δυο χρόνια τώρα γι' αυτή την υπόθεση || τον πήγε στα δικαστήρια 
για κάποια κτηµατική διαφορά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δικαστήριον < δικάζω 
+ παραγ. επίθηµα -τήριον]. 

δικαστής (ο/η) {θηλ. δικαστού· κλητ. δικαστά} 1. δηµόσιος λειτουρ-
γός ο οποίος συνδέεται µε το κράτος µε αµειβόµενη πάγια σχέση και 
συγκροτεί το δικαστήριο είτε µόνος του είτε από κοινού µε άλλους 
δικαστές, απολαύει δε λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας: 
αδέκαστος | αµείλικτος | αµερόληπτος | αυστηρός | επιεικής | δίκαιος | 
σκληρός ~||~ τακτικός (πρόσωπο µε κύριο έργο του την άσκηση τής 
δικαστικής λειτουργίας) | ειδικός (που δεν έχει ως κύριο έργο του την 
άσκηση τής δικαστικής λειτουργίας, λ.χ. ένας µουφτής (βλ.λ.) σε 
υποθέσεις Ελλήνων µουσουλµάνων) 2. (α) αθλητικός δικαστής βλ. λ. 
αθλητικός (β) φυσικός δικαστής ο δικαστής ο οποίος προσδιορίζεται 
από τον νόµο µε αντικειµενικά κριτήρια πριν ακόµη υποβληθεί η αί-
τηση δικαστικής προστασίας για τη συγκεκριµένη διαφορά ή υπόθε-
ση. Επίσης (καθηµ.) δικαοτίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δικάζω]. 

δικαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους δικαστές, τη 
δίκη ή το δικαστήριο: ~ απόφαση | εξουσία | αρχές | µέγαρο | πλάνη | 
διαµάχη | υπηρεσίες | έρευνα | έξοδα | προστασία | προσφυγή || ~ 
αγώνας (η δίκη) | σώµα (οι δικαστές) | λειτουργοί (δικαστές και ει-
σαγγελείς) | αντιπρόσωπος (συνήθ. δικηγόρος που αποστέλλεται σε 
εκλογικό τµήµα για τις βουλευτικές, δηµοτικές ή κοινοτικές εκλογές) 
| έξοδα (που κάνει ο διάδικος για τη δίκη) | υπάλληλοι (κυρ. οι γραµ-
µατείς ή υπάλληλοι γραµµατείας δικαστηρίων και εισαγγελιών κ.ά.) 
| επιµελητής (βλ.λ.) | πληρεξούσιος (βλ.λ.) | όρκος (βλ.λ.) || θα ακο-
λουθήσουν τη - οδό για την επίλυση τής διαφοράς τους || ~ συµπα-
ράσταση (βλ.λ.) 2. δικαστικός (ο/η) δικαστής ή εισαγγελέας: οι προ-
αγωγές των ~. — δικαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

δικατάληκτος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. (για επίθ. τριγενές) που έχει δύο 
καταλήξεις, δηλ. όµοια κατάληξη στο αρσ. και θηλ. γένος, λ.χ. ο/η νο-
σογόνος, το νοσογόνο. 

δικάταρτος, -η, -ο [1888] ΝΑΥΤ. 1. (για πλοίο) αυτός που έχει δύο κα-
τάρτια 2. δικάταρτο (το) πλοίο µε δύο κατάρτια. 

∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (το) ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων 
Σπουδών Αλλοδαπής. 

δικέλλα (η) [δικελλών] εργαλείο για σκάψιµο, που έχει τη µία άκρη 
διχαλωτή. Επίσης δικέλλι (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δίκελλα < *δι)σ)-κελ-]α, αβεβ. ετύµου, πιθ. < δι- (< δίς 
«δύο») + -κελ-, που συνδ. µε το ουσ. κελεΐς «αξίνα» και µε το ρ. κλώ 
(-άω) «σπάζω» (βλ. λ. κλάσµα), οπότε η λ. δίκελλα θα είχε τη σηµ. τού 
εργαλείου που διαθέτει δύο σκαπτικές αιχµές, αξίνες]. 

δικέρατος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει δύο κέρατα ή που χωρίζε-
ται σε δύο τµήµατα που µοιάζουν µε κέρατα 2. διχαλωτός (βλ.λ.) 3. 
δικέρατο (το) έντοµο µε δύο κεραίες. 

δικέρι (το) κηροπήγιο µε δύο κεριά- επίσης το ανάλογο εκκλησιαστικό 
σκεύος. Επίσης δίκερο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. δικέριον < δι- (βλ.λ.) + 
κερί(ον)]. 

δίκερος, -η, -ο αυτός που έχει δύο κέρατα ή που αποτελείται από δύο 
τµήµατα που µοιάζουν µε κέρατα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δίκερως, -ωτος (µε µεταπλασµό κατά τα δευτερόκλιτα 
σε -ος) < δι- (βλ.λ.) + -κερως < κέρας, -ατός]. 

δικέφαλος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει δύο κεφάλια: ~ αετός 
(σύµβολο τού Βυζαντίου, που κοιτάζει και προς την Ανατολή και προς 
τη ∆ύση, όπου και η επικράτεια τής αυτοκρατορίας) · 2. ∆ικέφαλος 
(ο) (δικεφάλ-ου | -ων, -ους] ονοµασία αθλητικών οµάδων που έχουν 
ως σύµβολο τους τον δικέφαλο αετό (Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο.Κ., επειδή ιδρύθη-
καν από πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα 
τού Βυζαντίου): ο ~ ενισχύθηκε µε τις τελευταίες µεταγραφές || ο ~ 
τού Βορρά (ο Π.Α.Ο.Κ.) · 3. ΑΝΑΤ. µυς που βρίσκεται στην πρόσθια 
πλευρά τού βραχίονα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 

∆ίκη (η) ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής Θέµιδος, θεότητα που αποτελεί 
προσωποποίηση τής δικαιοσύνης- συχνά λατρευόταν µαζί µε τις 
αδελφές της Ευνοµία και Ειρήνη ■ ΦΡ. έστι ∆ίκης οφθαλµός (ος τα 
πάνθ' ορά) βλ. λ. οφθαλµός. 
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[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < δίκη (βλ.λ.)]. 
δίκη (η) {δικών} 1. η εκδίκαση υποθέσεως ενώπιον δικαστηρίου 2. (ει-δικότ.) 

ΝΟΜ. (α) (µε τυπική έννοια) η διαδικασία για την παροχή τής ζητούµενης 
δικαστικής προστασίας (β) (µε ουσιαστική έννοια) η έννοµη σχέση τού 
δικονοµικού δικαίου η οποία συνδέει τους διαδίκους και το δικαστήριο: 
διεξάγω | κερδίζω | αναβάλλω | διακόπτω τη ~ || καταθέτω | παραπέµπω σε ~ || 
ατελείωτη | ερήµην | ιστορική | κεκλεισµένων των θυρών (που δεν επιτρέπεται 
να την παρακολουθήσει το κοινό) | πολύκροτη ~ || περνώ από ~ (δικάζοµαι) 
ΣΥΝ. ακροαµατική διαδικασία· ΦΡ. (α) θεία δίκη η (θεϊκής προελεύσεως) 
τιµωρία (λέγεται για όσους υφίστανται δεινά, αφού έχουν διαπράξει αδικίες): 
η αρρώστια που βρήκε τον παιδοκτόνο ήταν ~ ΣΥΝ. νέµεση (β) ανακοίνωση 
δίκης βλ. λ. ανακοίνωση (γ) µηδενί δίκην δικάσης, πριν αµφοίν µύθον 
ακούσης βλ. λ. µηδείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαδικασία, δωσίλογος. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
µηδενισµ. βαθµ. τού θ. δεικ- (πβ. δείκ-νυ-µι «δείχνω»). Η λ. δίκη 
χρησιµοποιήθηκε στον Όµηρο µε τη σηµ. «κανόνας, συνήθεια», παράλληλα 
µε τη λ. θέµις. Ωστόσο, ενώ η δίκη αναφερόταν αποκλειστικά στην ανθρώπινη 
δικαιοσύνη, η θέµις περιέγραψε επίσης τη θεία δικαιοσύνη, τον τρόπο 
εφαρµογής των θεϊκών αποφάσεων. Έτσι, ήδη στον Όµηρο η λ. δίκη 
χαρακτήριζε πολλές φορές την κρίση, ορθή ή εσφαλµένη, η οποία εκφερόταν 
εις βάρος κάποιου. Ως νοµικός όρ. η λ. απαντά στους Αττικούς συγγραφείς]. 

δικηγοράκος (ο) (υποκ.-µειωτ.) ο δικηγόρος που δεν έχει να επιδείξει (ακόµα) 
σηµαντική σταδιοδροµία και επιτυχίες, συνήθ. νέος δικηγόρος ΑΝΤ. 
µεγαλοδικηγόρος. Επίσης (λόγ.) δικηγορίσκος. 

δικηγορία (η) {χωρ. πληθ.} το επάγγελµα τού δικηγόρου: ασκεί τη ~ επί τριάντα 
έτη || µαχόµενη ~. 

δικηγορίστικος, -η, -ο (κακόσ.) δικολαβίστικος (βλ.λ.).  — δικηγο-ρίστικα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. < δικηγόρος + παραγ. επίθηµα -ίστικος, πβ. κ. κοριτσ-ίστικος]. 

δικηγόρος (ο/η) 1. ειδικός επιστήµονας (πτυχιούχος Νοµικής) που 
επαγγελµατικά παρέχει νοµικές συµβουλές και παρίσταται στα δικαστήρια ή 
στις αρχές για λογαριασµό άλλων: διάσηµος | έγκριτος | ικανός | πετυχηµένος | 
έξυπνος | εύγλωττος | ετοιµόλογος | διακεκριµένος | πληρεξούσιος ~ || δεν µιλώ 
χωρίς τον ~ µου || να απευθυνθείς στον ~ µου || ασκούµενος ~ (που δεν έχει 
αναλάβει ακόµη υποθέσεις, βοηθός παλιού δικηγόρου) ΣΥΝ. συνήγορος, 
(κακόσ.) δικολάβος · 2. αυτόκλητος υπερασπιστής: ευχαριστώ για την 
υπεράσπιση, αλλά δεν χρειάζοµαι ~. Επίσης (καθηµ.) δικηγορίνα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.}. — δικηγορικός, -ή, -ό [1856], δικηγοριλίκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δικηγόρος < δίκη + -ηγορος (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορά]. 

δικηγορόσηµο (το) {δικηγοροσήµ-ου | -ων) ΝΟΜ. ειδικό ένσηµο που 
επικολλούν οι δικηγόροι στα δικαστικά έγγραφα. 

δικηγορώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {δικηγορείς... | δικηγόρησα} ασκώ τη δικηγορία, το 
επάγγελµα τού δικηγόρου. 

δίκην επίρρ. (λόγ.) (+γεν.) όπως ακριβώς, σαν: αν και υπάλληλος, συ-
µπεριφερόταν στο κατάστηµα ~ ιδιοκτήτου || «ορισµένοι δηµοτικοί άρχοντες 
κατηγορούνται ότι διαχειρίζονται το δηµοτικό και δηµόσιο χρήµα - 
φεουδάρχου» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. αιτ. τού ουσ. δίκη, που χρησιµοποιήθηκε 
επιρρηµατικώς]. 

ΣΧΟΛΙΟ Αρχική σηµ. τής λ. δίκη ήταν «συνήθεια, χρήση, τρόπος, 
κανόνας» (πβ. το οµηρικό αύτη δίκη εστί βροτών «αυτός είναι ο τρόπος των 
θνητών, έτσι συνηθίζουν οι θνητοί»). Η σηµ. αυτή χρησιµοποιήθηκε και 
στη µεταγενέστερη πεζογραφία, από όπου το δίκην σε επιρρηµατική χρήση 
έφθασε να σηµαίνει «κατά τον τρόπο, όπως». 

δίκηο (το) → δίκιο 
δικηροτρικηρα (τα) [1819] ΕΚΚΛΗΣ. κηροπήγια από τα οποία το ένα έχει δύο 

κεριά (δίκηρο) και το άλλο τρία κεριά (τρίκηρο). 
δίκιλος, -η, -ο → δι-, -κιλος 
δικινητήριος, -α, -ο → δι-, -κινητήριος 
δίκιο (το) (λαϊκ.) ό,τι είναι ορθό και σύµφωνο προς τους ηθικούς κυρ. και τους 

κοινωνικούς κανόνες, προς το κοινό περί δικαίου αίσθηµα: το ~ είναι να 
µοιραστούν τα λεφτά οι δυο τους, αφού και οι δύο ήταν ιδιοκτήτες τού 
διαµερίσµατος || έχεις απόλυτο ~ ANT. άδικο- ΦΡ. (α) για να λέµε | για να πούµε 
και τού στραβού το δίκιο βλ. λ. στραβός (β) δίνω (σε κάποιον) δίκιο θεωρώ 
ότι (κάποιος) έπραξε ορθά: δεν δίνω δίκιο σε κανέναν από τους δύο- φταίνε 
εξίσου ΣΥΝ. δικαιώνω ΑΝΤ. καταδικάζω (γ) παίρνω ro δίκιο µου πίσω παίρνω 
εκδίκηση από κάποιον: περίµενε είκοσι χρόνια, µέχρι να πάρει το δίκιο του 
πίσω ΣΥΝ. παίρνω το αίµα µου πίσω, εκδικούµαι (δ) µε το δίκιο µου δικαιολο-
γηµένα: µε το δίκιο τους διαµαρτύρονται· τους υποσχέθηκαν τόσα και δεν 
έκαναν τίποτα (ε) µε πνίγει το δίκιο (µου) για δικαιολογηµένη αγανάκτηση: 
φωνάζω, γιατί ~ (στ) βρίσκω το δίκιο µου δικαιώνοµαι, µου δίνουν δίκιο: πού 
να βρεις το δίκιο σου αν δεν έχεις κάποιον να σε βοηθήσει! (ζ) έχω δίκιο | έχω 
το δίκιο µε το µέρος µου αυτά που λέω ή έχω κάνει είναι τα σωστά: ~, γι ' 
αυτό και δεν φοβάµαι κανέναν! (βλ. κ. λ. δίκαιο κ. δίκαιος). [ΕΤΥΜ. µεσν., 
συνιζηµένος τ. τού αρχ. δίκαιον]. 

δίκιο ή δίκηο; o τύπος δίκιο έγινε µε συνίζηση (συµπροφορά) του 
-αι- µε το ακόλουθο φωνήεν. Στη συµπροφορά το -αιο προφέρθηκε 
ηµιφωνικά ως [-yo], γι' αυτό και γράφεται µε τον απλούστερο τρό 
πο (ως -ι-), ήτοι δί-και-ο > δί-καιο > δί-κιο (το -η- θα σήµαινε ότι το 
-αι- ετράπη σε -η-, πράγµα που δεν είναι σωστό) (πβ. παλαιός > 
παλιός, ελαία > ελιά, ωραίος > πανώριος). → συνίζηση 

δικλίδα κ. (εσφαλµ.) δικλείδα (η) η βαλβίδα που ρυθµίζει την κίνηση υγρού ή 
αερίου προς µία διεύθυνση, χωρίς να του επιτρέπει να αντιστρέψει πορεία· ΦΡ. 
ασφαλιστική δικλίδα | δικλίδα ασφαλείας (i) 
η βαλβίδα που ρυθµίζει την ασφαλή και βαθµιαία έξοδο τού ατµού από τον 
λέβητα (ii) (µτφ.) καθετί που προστατεύει από κίνδυνο, από δυσάρεστες 
εξελίξεις: «η µόρφωση δεν αποτελεί από µόνη της την -για να αποφευχθεί η 
εκδήλωση βίας» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δικλίς, -ίδος < δι- (< δίς) + -κλίς < κλίνω. Η φρ. ασφαλιστική 
δικλίδα αποδίδει το γαλλ. soupape de sûreté]. 

δικλίδα ή δικλείδα; Το δικλίδα ετυµολογικά ανάγεται στο αρχ. δι-κλίς, -
ίδος, που συνδέεται µε το ρ. κλίνω και σηµαίνει τη «δίφυλλη πόρτα», άρα 
τη στερεή, τη δυνατή, την απαραβίαστη θύρα. ∆εν έχει σχέση δηλ. µε το ρ. 
κλείνω, αλλά µε το κλίνω, γι' αυτό και γράφεται µε -ι-. Ωστόσο, 
παραδίδεται και τ. δίκλεις (από τον Ιπποκράτη), που σηµαίνει τον 
«διπλοκλεισµένο». Η λέξη αυτή, αν έχει διασωθεί σωστά, θα έδινε τ. 
δικλείδα (µε τον τόνο στην προπαραλήγουσα), που δεν υπάρχει. Αρα, είναι 
ασφαλέστερο να ακολουθήσουµε την παραδεδοµένη λ. δικλίδα, 
ορθογραφηµένη µε -ι-. 

δίκλινης, -ής, -ές 1. (για επιφάνεια) αυτός που έχει δύο κλίσεις προς τα έξω και 
κάτω εκατέρωθεν ενός µεσαίου άξονα 2. ΑΡΧΙΤ. η «δίρι-χτη» στέγη, µε κλίση 
από τον κορυφαίο άξονα προς τις δύο πλευρές τού κτηρίου. [ΕΤΥΜ. < δι- (< 
δις) + -κλινής < κλίνω]. 

δίκλινος, -η, -ο → δι-, -κλινος 
δίκλίτος, -η, -ο → δι-, -κλίτος 
δίκλωνος, -η, -ο [1896] 1. αυτός που έχει δύο κλώνους, κλαδιά: το D.N.A. έχει ~ 

σχήµα ✈  2. αυτός που έχει υφανθεί µε δύο κλωστές: ~ µετάξι. 
δικογραφία (η) [αρχ.] {δικογραφιών} το σύνολο των εγγράφων που 

σχετίζονται µε την εκδίκαση µιας υπόθεσης: ογκώδης | πολυσέλιδη | 
κουραστική -1| µελετώ | εξετάζω τη ~. 

δικόγραφο (το) [1833] {δικογράφ-ου | -ων} ΝΟΜ. έγγραφο το οποίο 
συντάσσεται από τους διαδίκους ή τους δικαστικούς τους πληρεξουσίους και 
µε το οποίο είτε πραγµατοποιείται είτε πιστοποιείται µία διαδικαστική πράξη: 
~ αγωγής | εφέσεως || επίδοση δικογράφου. 

δίκογχος, -η, -ο → δι-, -κογχος 
δικοινοτικός, -ή, -ό αυτός που αποτελείται από δύο κοινότητες: ~ οµοσπονδία. 
δικολαβίστικος, -η, -ο (για επιχειρήµατα, δικαιολογίες) αυτός που γίνεται µε 

σκοπό να παρουσιάσει τα πράγµατα όπως εξυπηρετούν κάποιον και όχι 
σύµφωνα µε την αλήθεια: ~ επιχειρήµατα. — δικο-λαβίστικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < δικολάβος + παραγ. επίθηµα -ίστικος, πβ. κ. ακαταλαβ-ίστι-κος, 
νοµικ-ίστικος]. 

δικολάβος (ο) 1. ΝΟΜ. (παλαιότ.) πρακτικός δικηγόρος που δεν είχε πτυχίο και 
µπορούσε να δικηγορεί µόνο σε κατώτερα δικαστήρια 2. (µτφ.-κακόσ.) 
πρόσωπο που προσπαθεί µε διάφορους τρόπους να παρουσιάσει τα πράγµατα 
όπως το εξυπηρετούν, να εµφανιστεί ότι έχει δίκιο (ακόµη και παραποιώντας 
την αλήθεια) ΣΥΝ. στρεψόδικος. — δικολαβισµός (ο), δικολαβία (η), 
δικολαβικός, -ή, -ό, δικολαβικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < δίκη + -λάβος (θ. -λαβ-, πβ. αόρ. β' ε-λαβ-ον, ρ. λαµβάνω)]. 

δικοµανία (η) [1868] {χωρ. πληθ.) η µανία για δίκες, η υπερβολική επιθυµία να 
παρακολουθεί κανείς δίκες ή να προσφεύγει συχνά στη δικαιοσύνη ακόµη και 
για ασήµαντους λόγους ΣΥΝ. δικοφιλία. — δι-κοµανής, -ής, -ές [1888]. 

δικοµµατισµός (ο) [1895] ΠΟΛΙΤ. η κυριαρχία δύο κοµµάτων στην πολιτική ζωή 
ενός τόπου- η εναλλαγή στην εξουσία δύο µόνο κοµµάτων (λ.χ. στις Η.Π.Α., 
το ∆ηµοκρατικό και το Ρεπουµπλικανικό). — δι-κοµµατικός, -ή, -ό, 
δικοµµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. bipartisanism]. 

δικονοµία (η) [1833] {δικονοµιών} ΝΟΜ. η κωδικοποίηση των νοµοθετικών 
κειµένων που ρυθµίζουν τα όργανα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
παροχής έννοµης προστασίας: πολιτική | ποινική ~ ΣΥΝ. δικονοµικό δίκαιο. — 
δικονοµικός, -ή, -ό [1890], δικονοµικ-ά | -ώς [1856] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < δίκη + -
νοµία < νόµος]. 

δίκοπος, -η, -ο (κυριολ.) (για κοπτικά όργανα) αυτός που έχει δύο κόψεις: ~ 
µαχαίρι ΣΥΝ. αµφίστοµος, δίστοµος- ΦΡ. (µτφ.) δίκοπο µαχαίρι λόγος, πράξη, 
ενέργεια, κατάσταση κ.λπ. που χρησιµοποιείται εναντίον κάποιου, αλλά που 
µπορεί να στραφεί και εναντίον αυτού που το χρησιµοποιεί: η ευηµερία 
αποτελεί ~ για τον σύγχρονο άνθρωπο || «αγάπη που 'γινες ~» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. 
µπούµερανγκ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < δι- (< δις) + -κόπος 
< κόπτω]. 

δίκορφος, -η, -ο → δι-, -κόρφος 
δικός, -ή/-ιά, -ό αντων. κτητική (+ µου, σου, του, µας κ.λπ.) 1. για να δηλωθεί 

σχέση ιδιοκτησίας µε έµφαση στο πρόσωπο που κατέχει κάτι και το οποίο 
δηλώνει η γεν. τής προσ. αντων.: το ~ µου σπίτι | αυτοκίνητο || η ~ σας 
επιχείρηση 2. για να δηλωθεί ότι κάτι σχετίζεται αποκλειστικά µε το πρόσωπο 
που δηλώνει η προσ. αντων.: η ~ µας γιορτή || ο - σας γάµος || ο ~ µας κόσµος 
3. για πρόσωπο µε το οποίο συνδέεται στενά κάποιος· για συγγενή, οικείο, 
στενό φίλο, οµοϊδεάτη: είχε δικούς του ανθρώπους µέσα στο υπουργείο και 
εξυπηρετήθηκε αµέσως || θα πάω να δω τους δικούς µου (τους συγγενείς µου) || 
κάθε κυβέρνηση εξυπηρετεί τους δικούς της (τους οπαδούς της) 4. (διαλεκτό 
δικοί (οι) συγγενείς, οικεία πρόσωπα: το σπίτι του είναι ανοι- 



δικοτυλήδονος 510 διµεταλλισµός 
 

χτό για ξένους και δικούς· ΦΡ. (α) (αργκό) ο δικός σου | η δικιά σου αντί τού 
«εγώ | εµένα» ή τού «αυτός | αυτή»: Να δεις τη δικιά σου (= αυτή για την 
οποία µιλάµε) πώς χόρευε! || Πήγα ο δικός σου (= εγώ) να του ζητήσω τον 
λόγο... (β) ro θέλω όλα δικά µου έχω υπερβολικές και παράλογες απαιτήσεις 
(γ) λέω τα δικά µου (i) συζητώ για θέµατα καθαρά προσωπικού 
ενδιαφέροντος: είχαν καιρό να συναντηθούν και να πουν τα δικά τους (ii) λέω 
αυτά που συνηθίζω να λέω και που µε χαρακτηρίζουν: ο Νίκος άρχισε να λέει 
τα δικά του και µας ζάλισε (iii) λέω πράγµατα άσχετα µε το θέµα, αποφεύγω 
να µπω στο θέµα: µόλις τον ζορίσεις λίγο, αρχίζει να λέει τα δικά του και δεν 
βγαίνει συµπέρασµα (δ) (σε ευχάριστα γεγονότα, όπως αρραβώνα, γάµο κ.λπ.) 
και στα δικά σου | σας! ευχή από εγγάµους σε αγάµους να συνάψουν και 
αυτοί γάµο (ε) τα δικά µου δικά µου και τα δικά σου δικά µου ειρων. για 
άνθρωπο πλεονέκτη, που τα θέλει όλα δικά του (στ) (αργκό) δικέ µου! ως 
προσφώνηση φίλου: Μπράβο ~! Καλά τα λες! (ζ) το δικό µου (ενν. θέληµα) οι 
επιθυµίες µου, αυτό που εγώ θέλω: θέλω πάντα να γίνεται | να περνάει | να 
κάνω ~. Επίσης (λόγ.) ιδικός [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ιδικός < αρχ. ϊδιος]. 

δικοτυλήδονος, -η, -ο [1873] BOT. 1. αυτός που έχει δύο κοτυληδό-νες (βλ.λ.) 2. 
δικοτυλήδονα (τα) αγγειόσπερµα φυτά, των οποίων το έµβρυο φέρει δύο 
κοτυληδόνες. Επίσης δικότυλος [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dicotylédones (πληθ.)]. 

δικοφιλία (η) {χωρ. πληθ.} η τάση να προσφεύγει κανείς στη δικαιοσύνη για 
ασήµαντους λόγους ΣΥΝ. δικοµανία. 

δίκοχος, -η, -ο 1. αυτός που έχει δύο γωνιώδεις προεξοχές, δηλ. κόγχες 2. 
δίκοχο (το) στρατιωτικό πηλήκιο χωρίς γείσο, µε δύο προεξοχές εµπρός και 
πίσω. [ΕΤΥΜ. < δι- (< δις) + -κόχος < κόχη < κόγχη]. 

δικράνι (το) {δικραν-ιού | -ιών) γεωργικό εργαλείο το οποίο αποτελείται από 
ξύλινο στέλεχος που απολήγει σε διχαλωτό άκρο· χρησιµοποιείται σε 
διάφορες γεωργικές εργασίες (µάζεµα χορταριών, πα-λαιότ. στο λίχνισµα των 
σιτηρών κ.λπ.) ΣΥΝ. δίκρανο, διχάλα, φούρκα. [ETYM. µεσν., υποκ. τού 
µτγν. δίκρανον < αρχ. δίκρανος < δι- (< δις) + -κράνος, βλ. λ. κρανίο]. 

δίκρανο (το) [µτγν.] {δικράν-ου | -ων} 1. το δικράνι (βλ.λ.) 2. (σπάν.) στενό 
πέρασµα µεταξύ δύο απόκρηµνων βράχων ΣΥΝ. δίοδος 3. µονάδα µεταβολών 
τού βεληνεκούς στις βολές πυροβολικού· ΦΡ. διέρχοµαι | περνώ από 
καβδιανά δίκρανα βλ. λ. καβδιανός. 

δίκροκος, -η, -ο [µεσν.] κ. δίκορκος [µεσν.] (συνήθ. στο ουδ. για το αβγό) 
αυτός που έχει δύο κρόκους. 

δίκταµο (το) {-ου κ. -άµου | -ων κ. -άµων} BOT. θεραπευτικό αρωµατικό φυτό 
που ευδοκιµεί στο κρητικό όρος ∆ίκτη· (συνεκδ.) το αφέψηµα που 
παρασκευάζεται από αυτό. Επίσης δίκταµνο κ. δίχταµο (το) κ. δίκταµνος (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δίκταµνον, πιθ. < ∆ίκτη, όνοµα βουνού τής Κρήτης, όπου 
φύτρωνε το δίκταµνο. Το επίθηµα -αµνον πιθ. προελλην.]. 

δικτάτορας (ο) {δικτατόρων} 1. ΠΟΛΙΤ. πρόσωπο (πολιτικός ή στρατιωτικός) 
που κατέλαβε την εξουσία µε βίαιο συνήθ. τρόπο, επωφελούµενος από 
κρίσιµες καταστάσεις ή πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές και ο οποίος 
συγκεντρώνει στο πρόσωπο του (επίσηµα ή παρασκηνιακά) όλες τις πολιτικές 
και στρατιωτικές εξουσίες, ασκώντας τις µε βίαιο τρόπο και µε περιορισµό ή 
κατάργηση των δηµοκρατικών ελευθεριών 2. (µτφ.) πρόσωπο που 
συµπεριφέρεται ή ενεργεί αυταρχικά και αυθαίρετα, χωρίς να υπολογίζει τη 
γνώµη των άλλων ΣΥΝ. τύραννος, σατράπης, δυνάστης. Επίσης (λόγ.) 
δικτάτωρ [µτγν.] {δι-κτάτορος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος, φασισµός. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. δικτάτωρ, -ορός < λατ. dictator < dicto «διατάσσω, παραγγέλλω», 
θαµιστικό τού ρ. dico «λέγω»]. 

δικτάτορας - δικτάκτορας, δικτατορία - δικτακτορία. Πολύ συνηθισµένο 
λάθος -που ακούγεται και από µορφωµένους- είναι η χρήση τύπων µε -κ- 
(µπροστά από το -τορ-): δικτάκτορας, δικτακτορία. Η λέξη, προερχόµενη 
από το λατ. dictator, δεν έχει -κ-, αφού παράγεται από το διδάσκω 
(διδακτός | διδακτικός κ.λπ.), για να αποδώσει το λατ. doctor. 

δικτατορία (η) [µτγν.] {δικτατοριών} ΠΟΛΙΤ. 1. καθεστώς που προκύπτει 
συνήθ. µετά από βίαιη κατάληψη τής εξουσίας (συχνά κατόπιν 
πραξικοπήµατος), η οποία ασκείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα κατά 
παράβαση των κανόνων ∆ικαίου (κατάργηση ατοµικών ελευθεριών, 
πολιτικών δικαιωµάτων, απαγόρευση τής αντιπολίτευσης, λογοκρισία κ.λπ.) 2. 
η εξουσία τού δικτάτορα: η ~ τού Φράνκο διήρκεσε σχεδόν σαράντα χρόνια- 
ΦΡ. (στον µαρξισµό) δικτατορία τού προλεταριάτου µεταβατικό πολιτικό 
σύστηµα, πριν από την εγκαθίδρυση τής σοσιαλιστικής αταξικής κοινωνίας, 
σύµφωνα µε το οποίο η εργατική τάξη θα αναλάβω την εξουσία µετά την 
κατάλυση τού καπιταλιστικού συστήµατος και τού αστικού κράτους 3. (µτφ.) 
η επιβολή προτύπου, θεσµού, συνήθειας κ.ά. σε έναν χώρο µε ιδιαίτερα αισθη-
τό τρόπο: η ~ τού γκρι στις φετινές κολεξιόν/ τωνΜ.Μ.Ε. | τού κορσέ τον 
προηγούµενο αιώνα. — δικτατορικός, -ή, -ό [1877], δικτατορεύω ρ., 
δικτατορικ-ά | -ώς [1853] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δικτάτορας, φασισµός. 

δικτατορίσκος (ο) (µειωτ.) 1. ασήµαντος δικτάτορας 2. (µτφ.) πρόσωπο 
ασήµαντο ή µικρό σε ηλικία, που καταπιέζει τους άλλους µε τις απαιτήσεις 
του. 

∆ίκτη (η) όρος τής Κρήτης στον νοµό Λασιθίου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ∆ίκτη | 
∆ίκτον, αιγαιακής προελ., αγν. ετύµου]. 

δικτυακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε δίκτυο (τηλεπικοινωνιακό, 
συγκοινωνιακό κ.λπ.) 2. (καταχρ.) αυτός που σχετίζεται µε το διαδίκτυο, 
διαδικτυακός: ~ χρήστης | έντυπο | περιοδικό || εταιρεία παροχής ~ υπηρεσιών. 
— δικτυακά επίρρ. 

δίκτυο (το) {δικτύ-ου | -ων} 1. (λόγ.) το δίχτυ (βλ.λ.) 2. ΤΕΧΝΟΛ. σύνολο 
πολύπλοκων κυκλωµάτων ή συστηµάτων τηλεπικοινωνίας, ηλεκτροδότησης, 
ύδρευσης, αποχέτευσης, συγκοινωνίας κ.λπ.: τηλεπικοινωνιακό | αποχετευτικό 
| συγκοινωνιακό ~||~ πληροφοριών | µεταφορών | αεράµυνας 3. ΠΛΗΡΟΦ. (α) 
το σύνολο των µέσων για τη διασύνδεση Η/Υ έτσι, ώστε να επικοινωνούν 
µεταξύ τους για τη µεταφορά πληροφοριών και την τηλεπεξεργασία 
πληροφοριών: συνδέοµαι σε ~ || είµαι στο - || µπαίνω | βγαίνω στο ~ (β) το 
∆ιαδίκτυο (βλ.λ.) 4. (µτφ.) οργανωµένη οµάδα προσώπων και µέσων, που 
συνδέονται µε πολύπλοκο τρόπο για την επίτευξη κοινού στόχου, θεµιτού ή 
αθέµιτου: ~ καταστηµάτων | επιχειρήσεων | κατασκόπων | διακίνησης 
ναρκωτικών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δίκτυον, πιθ. υποκ. τού *δίκτυς «ρίψη, βολή», 
αγν. ετύµου, προελλην. µη I.E. λ. Οι σηµ. 2-4 αποτελούν µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. net]. 

δικτυοπειρατής (ο) µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, συνήθ. ταλαντούχος 
ερασιτέχνης, που χειρίζεται µε επιδεξιότητα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
ιδιαίτερα τους µικροϋπολογιστές, και προσπαθεί να αποκτήσει παράνοµα 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των αρχείων υπολογιστή, σπάζοντας τους 
κωδικούς ασφαλείας ΣΥΝ. κυβερνοπει-ρατής, χάκερ. — δικτυοπειρατεία (η). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. hacker < p. hack «τεµαχίζω - αποκτώ παράνοµη 
πρόσβαση σε δίκτυο υπολογιστών»]. 

δικτύωµα (το) {δικτυώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλική κατασκευή που 
µοιάζει µε δίχτυ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. reticulation]. 

δικτυώνω ρ. µετβ. {δικτύω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ΤΕΧΝΟΛ. εντάσσω (κάποιον) 
σε δίκτυο: θα δικτυώσουν τις εταιρείες κοινής δραστηριότητας 2. (µτφ.) 
εντάσσω (κάποιον) σε οργανωµένη οµάδα ατόµων µε κοινά συµφέροντα και 
επιδιώξεις· (µεσοπαθ. δικτυώνοµαι) 3. αποκτώ γνωστούς, που µπορούν να 
µου φανούν χρήσιµοι 4. συνδέοµαι µε δίκτυο (υπολογιστών, ραδιοτηλεοπτικό 
κ.λπ.): έχει δικτυωθεί στο Ίντερ-νετ 5. (η µτχ. δικτυωµένος, -η, -ο) αυτός που 
έχει κύκλο γνωστών, που µπορούν να του φανούν χρήσιµοι: αυτός είναι καλά 
- στον πολιτικό χώρο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δικτυοϋµαι (-όο-) «συλλαµβάνοµαι σε δίχτυ» < αρχ. δίκτυον. 
Οι σηµερινές σηµ. απευθείας από το νεοελλ. δίκτυο]. 

δικτύωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. η σύνδεση µε δίκτυο 
(ραδιοτηλεοπτικό, υπολογιστών): τεχνολογία δικτύωσης υπολογιστών || «η - 
των υπουργείων µε τράπεζες πληροφοριών διεθνών οργανισµών» (εφηµ.) 2. 
(µτφ.) η σύναψη γνωριµιών που µπορούν να φανούν χρήσιµες: έχει 
εντυπωσιακή ~ στον πολιτικό κόσµο 3. (καταχρ.) η σύνδεση µε το διαδίκτυο, η 
διαδικτύωση 

δικτυωτός, -ή, -ό [µτγν.] κ. διχτυωτός 1. αυτός που έχει σχήµα διχτύου, που 
µοιάζει µε δίχτυ: ~ κάλτσες 2. δικτυωτό (το) πλέγµα από λεπτές ξύλινες ή 
µεταλλικές ράβδους, που διασταυρώνονται µεταξύ τους, σχηµατίζοντας 
τετράγωνα ή ροµβοειδή ανοίγµατα και χρησιµεύει ως χώρισµα ή 
παραπέτασµα ΣΥΝ. καφάσι, καφασωτό, πέργκολα. — δικτυωτά επίρρ. 

δικυκλιστής (ο) [1891], δικυκλίστρια (η) {δικυκλιστριών} ο οδηγός δίτροχου 
οχήµατος (ποδηλάτου, µοτοσυκλέτας). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
bicycliste (νόθο συνθ.)]. 

δίκυκλος, -η, -ο 1. αυτός που έχει δύο κύκλους (τροχούς): ~ όχηµα ΣΥΝ. 
δίτροχος 2. δίκυκλο (το) {δικύκλ-ου | -ων} όχηµα µε δύο τροχούς, το 
ποδήλατο ή η µοτοσυκλέτα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < δι- (< αρχ. δίς) + κύκλος. Το δίκυκλο αποδίδει το γαλλ. 
bicycle]. 

δικύλινδρος, -η (λόγ. -ος), -ο [1888] ΤΕΧΝΟΛ. (για µηχανή) αυτός που έχει 
δύο κυλίνδρους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. bicylindrical (νόθο 
συνθ.)]. 

δίκωπος, -η, -ο → δι-, -κωπος 
δίλεπτος, -η, -ο → δι-, -λεπτός 
δίληµµα (το) {διλήµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) συλλογισµός 

που συνίσταται σε δύο αντιθετικές προτάσεις, από τις οποίες όποια και αν 
επιλεγεί θα έχει εξίσου θετικό ή αρνητικό αποτέλεσµα 2. (κατ' επέκτ.) η 
κατάσταση αµηχανίας που προκαλείται από την ανάγκη επιλογής µεταξύ δύο 
κρίσιµων, εξίσου επιθυµητών ή επώδυνων λύσεων: κρίσιµο | εκβιαστικό | 
πολιτικό ~ || βρέθηκε σε ~ ποια από τις δύο προτάσεις να δεχθεί· ΦΡ. τεχνητό 
δίληµµα ο εξαναγκασµός για την επιλογή µεταξύ δύο λύσεων, οι οποίες 
παρουσιάζονται δήθεν ως οι µόνες δυνατές. — διληµµατικός,-ή,-ό [1861]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αµφισβητούµενη πρόταση», < δι- (< δίς) + 
λήµµα, µε τη σηµ. «λογική πρόταση λαµβανοµένη ως αληθής, προϋπόθεση» 
(Αριστοτέλης) < λαµβάνω. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. 
dilemma, γαλλ. dilemme κ.ά., από όπου προέκυψε (τον 17ο αι.) η συνήθης 
σηµερινή σηµ.]. 

δίλιτρος, -η, -ο → δι-, -λιτρος 
δίλοβος, -η, -ο → δι-, -λοβός 
δίλόφος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει δύο λόφους · 2. (κυρ. για πτηνά) αυτός 

που έχει δύο λοφία. 
διµελής, -ής, -ές → δι-, -µελής 
διµερής, -ής, -ές → δι-, -µερής 
διµεταλλικος, -ή, -ό [1894] 1. ΤΕΧΝΟΛ. αυτός που αποτελείται από δύο 

διαφορετικά µέταλλα µε διαφορετικό συντελεστή διαστολής: ~ έλασµα που 
χρησιµοποιείται στους θερµοστάτες 2. ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε τον 
διµεταλλισµό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bimétallique (νόθο 
συνθ.)]. 

διµεταλλισµός (ο) [1848] ΟΙΚΟΝ. νοµισµατικό σύστηµα που ίσχυσε µέχρι το 
τέλος τού 19ου αι. και βασιζόταν σε διπλό µεταλλικό νοµισµατικό κανόνα, 
δηλ. στην παράλληλη χρήση χρυσού και αργύρου 



δίµετρος 511 διόδια 
 

ως µέσων συναλλαγής. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bimétallisme (νόθο συνθ.)]. 

δίµετρος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει διαστάσεις (µήκος, ύψος, 
πλάτος) δύο µέτρων · 2. ΜΕΤΡ. (στίχος) που είναι γραµµένος σε δύο 
µέτρα · 3. ΜΟΥΣ. αυτός που εκτείνεται σε δύο µέτρα: ~ παύση. 

διµέτωπος, -η, -ο [µτγν.] (µτφ.) αυτός που έχει δύο µέτωπα, που είναι 
στραµµένος προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις: εξαπέλυσε 
ταυτόχρονα ~ επίθεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 

διµήνι (το) {διµην-ιού | -ιών} (λαϊκ.) είδος σιταριού που θερίζεται δύο 
µήνες µετά τη σπορά του. Επίσης (διαλεκτ.) διµήνια. 

διµηνία (η) → δι-, -µηνία 
διµηνιαίος, -α, -ο → δι-, -µηνιαίος 
διµηνίτικος, -η, -ο αυτός που είναι δύο µηνών. 
δίµηνος, -η, -ο → δι-, -µηνός 
δίµιτος, -η, -ο 1. (ύφασµα) υφασµένο µε δύο κλωστές, που έχει πυκνή 

ύφανση 2. δίµιτο (το) το ύφασµα τζιν (βλ. λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < δι- (< 
δίς) + µίτος «κλωστή, νήµα»]. 

διµοιρία (η) {διµοιριών} στρατιωτικό (ή αστυνοµικό) σώµα που απο-
τελείται συνήθ. από είκοσι τέσσερεις άνδρες: δύο ~ των Μ.Α.Τ. φρου-
ρούσαν τον προπονητή και τους παίκτες κατά την είσοδο τους στο 
γήπεδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΥΜ, αρχ., στη µτγν. σηµ. «ηµιλόχιο», < δι- (< δίς) + -µοιρία < 
µοίρα]. 

διµοιρίτης (ο) [µτγν.] {διµοιριτών} ΣΤΡΑΤ. Ο αρχηγός διµοιρίας. 
διµορφία (η) [1895] {διµορφιών} 1. η ύπαρξη δύο µορφών ή η εµφά-

νιση µε δύο µορφές 2. ΧΗΜ. η ιδιότητα χηµικών ενώσεων να παρου-
σιάζοµαι σε δύο διαφορετικές κρυσταλλικές καταστάσεις 3. ΓΛΩΣΣ. 
η παράλληλη χρονικά χρήση δύο µορφών τής ίδιας γλώσσας (λ.χ. στη 
Ν. Ελληνική, τής δηµοτικής και τής καθαρεύουσας). Επίσης διµορ-
φισµός)ο) [1888], —δίµορφος,-η,-ο [µτγν]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διγλωσσία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dimorphic, o γλωσσ. όρ. αποδίδει 
το αγγλ. diglossia, που µερικές φορές µεταφέρεται εσφαλµένα ως δι-
γλωσσία (βλ.λ.)]. 

δίνη (η) {δινών} 1. περιστροφική κίνηση νερού ή ανέµου, που οφείλε-
ται συνήθ. στη συνάντηση αντίθετων ρευµάτων ΣΥΝ. στρόβιλος, 
(λαϊκ.) ρούφουλας, ανεµοστρόβιλος, ρουφήχτρα 2. (µτφ.) συναίσθη-
µα, κατάσταση ή σειρά γεγονότων που προκαλούν ανωµαλία ή ανα-
στάτωση: η ~ των πολιτικών αντιθέσεων/ των αλλαγών/ τού πολέµου 
| τού πάθους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δΐ-νΕ-α, αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε το ρ. δίεµαι «κυ-
νηγώ, καταδιώκω» δεν ευσταθεί ούτε από µορφολογικής ούτε από 
σηµασιολογικής πλευράς. Αν το ρ. δινέω (< *δϊ-νέΕ-ω < δίνη) θεωρη-
θεί ότι προέρχεται από χειλοϋπερωικό θέµα *qwi-, τότε, παρά τις φω-
νητικές δυσκολίες, θα µπορούσε να συσχετιστεί µε το ρ. βινέω 
«οχεύω, συνουσιάζοµαι» (µε υβριστική χοήση)]. 

δίνω κ. (λόγ.) δίδω [µτγν.] κ. (διαλεκτ.) δώνω ρ. µετβ. {έδωσα (σπάν. 
έδωκα· να/θα δώσω), δόθηκα (να/θα δοθώ..., λόγ. µτχ. δοθείς, -είσα, 
-έν), δοσµένος} 1. µεταβιβάζω (κάτι) από το χέρι µου στο χέρι (κά-
ποιου άλλου): δώσε µου τις φωτογραφίες που κοίταζες πριν || δώσε 
µου το αλάτι ΣΥΝ. (λόγ.) εγχειρίζω ΛΝΤ. παίρνω· ΦΡ. (α) δίνω πίσω 
επιστρέφω (β) (µτφ.) δίνω (σε κάποιον) τα παπούτσια στο χέρι τον 
διώχνω µε τον πλέον εξευτελιστικό τρόπο, τον αποπέµπω 2. (γενικά) 
προσφέρω, χορηγώ: η εκδήλωση αυτή µας δίνει την ευκαιρία να σας 
ευχαριστήσουµε || δεν του έδωσε άδεια να λείψει για λίγες µέρες 3. 
παρέχω, παραχωρώ (κάτι που µου ανήκει σε άλλον µε ή χωρίς αντάλ-
λαγµα): θα µου δώσεις το φόρεµα σου για σήµερα το βράδυ; || (πα-
ροιµ.) αλλού τρως, αλλού πίνεις κι αλλού πας και το δίνεις (για γυ-
ναίκα που απατά τον άνδρα ο οποίος τη συντηρεί, συνήθ. τον σύζυγο 
της)· ΦΡ. (α) δίνω ένα χέρι (µεσν. φρ.) | ένα χεράκι προσφέρω τη 
βοήθεια µου: θα µας δώσεις ένα χέρι στη µετακόµιση; (β) δίνω στη 
δηµοσιότητα γνωστοποιώ, ανακοινώνω (γ) (κάτι) δίνει και παίρνει 
(µεσν. φρ.) για κάτι που γίνεται σε µεγάλη έκταση, που γνωρίζει µε-
γάλη διάδοση: τα ναρκωτικά δίνουν και παίρνουν στην περιοχή µας 
(δ) δίνω το αίµα µου (για κάποιον | κάτι) βλ. λ. αίµα (ε) δίνω και το 
βρακί µου για κάτι προσφέρω τα πάντα για να αποκτήσω ή να µου 
συµβεί κάτι 4. (ειδικότ.) αφήνω κληρονοµιά, κληροδοτώ: ο θείος του 
δεν είχε παιδιά και του έδωσε όλη του την περιουσία 5. (για κηδεµό-
νες) επιτρέπω (στον κηδεµονευόµενο) να παντρευτεί ή αποφασίζω 
ποιον θα παντρευτεί: έδωσαν την κόρη τους σ' ένα κακοµαθηµένο 
πλουσιόπαιδο 6. πουλώ σε ορισµένη τιµή: πόσο θα µου (το) δώσεις 
τελικά το αυτοκίνητο; 7. απονέµω: τα βραβεία µάς έδωσε ο πρόεδρος 
τής Σχολής 8. αναθέτω: τι δουλειά θα µου δώσεις να κάνω; 9. πληρώ-
νω, καταβάλλω (αµοιβή ή µισθό): πόσα σου δίνει τον µήνα; ΦΡ. δεν 
δίνω δεκάρα | δεκάρα τσακιστή | δυάρα αδιαφορώ εντελώς 10. προ-
σπορίζω, αποφέρω: πόσο τόκο δίνει το κεφάλαιο σου; || αυτή η πε-
ριοχή δίνει καλούς καρπούς || µια δουλειά που σου δίνει πολλά 11. 
παρουσιάζω δηµόσια, εκτελώ· διοργανώνω: ~ ρεσιτάλ | συναυλία | 
παράσταση || (µτφ.-ειρων.) ~ σόου | παράσταση (γίνοµαι θέαµα σε 
άλλους, διασκεδάζουν οι άλλοι µαζί µου) 12. (+ουσ.) σε φράσεις που 
δηλώνουν ό,τι και το αντίστοιχο ουσ., λ.χ. ~ όρκο (ορκίζοµαι) | υπό-
σχεση (υπόσχοµαι) | δάνειο (δανείζω) | προσοχή (προσέχω) κ.λπ. 13. 
(στην προστ. δώσε) βάλε δύναµη: ~ κι άλλο και τα καταφέραµε! (µε-
σοπαθ. δίνοµαι) 14. παρέχοµαι, µεταβιβάζοµαι (σε κάποιον): µου δί-
νεται η ευκαιρία να πετύχω τους στόχους µου || δίνονται δάνεια || 
(λόγ.) δίδονται τα εξής στοιχεία 15. (µτφ.) αφιερώνοµαι σε κάτι µε 
ζήλο: δόθηκε ολόψυχα στην επιστήµη του 16. (µτφ.) ανταποκρίνοµαι 
στις ερωτικές επιθυµίες κάποιου: του δόθηκε χωρίς αναστολές · ΦΡ. 
(α) δίνω σηµεία ζωής γνωστοποιώ την ύπαρξη µου: ανησυχούν οι 
συγγενείς, γιατί δεν έχει δώσει σηµεία ζωής (αγνοείται η τύχη του) (β) 
δίνω τον λόγο µου | τον λόγο τής τιµής µου βλ. λ. λόγος (γ) δίνω 

τόπο στην οργή (µεσν. φρ.) συγκρατώ τον θυµό µου, υποχωρώ: µη θυ-
µώνεις, δώσε τόπο στην οργή! (δ) δίνω δρόµο | πόδι (σε κάποιον) διώ-
χνω, απορρίπτω (κάποιον): του 'δώσε δρόµο (ε) δίνω ξύλο | ένα χέρι 
ξύλο (σε κάποιον) χτυπώ (κάποιον): κάθισε ήσυχος, γιατί θα σου δώ-
σω ξύλο (στ) δίνω (σε κάποιον) να καταλάβει βλ. λ. καταλαβαίνω (ζ) 
του δίνω και καταλαβαίνει βλ. λ. καταλαβαίνω (η) µου τη δίνει τρε-
λαίνοµαι, χάνω τα λογικά µου: από τη στενοχώρια τού την έδωσε και 
δεν ήξερε τι έλεγε (θ) (κάποιος | κάτι) µου τη δίνει (ι) (κάποιος/κάτι) 
µε εκνευρίζει: ~ η φάτσα του (ii) µου αρέσει υπερβολικά: Μου τη δί-
νει αυτή η µουσική! Με φτειάχνει! (ι) (κάποιος | κάτι) µου τη δίνει στα 
νεύρα (κάποιος/κάτι) µε εκνευρίζει: ~ στα νεύρα αυτός ο θόρυβος 
(ια) (αργκό) του δίνω φεύγω αµέσως, δίνε του! φύγε αµέσως!: να του 
δίνουµε όσο είναι καιρός! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, θυµώνω. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < µτγν. δίδω < αρχ. δί-δω-µι (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό) < θ. 
*δω- < I.E. *dö- «δίνω», πβ. σανσκρ. da-dâ-mi, λατ. dare, donum 
«δώρο», γαλλ. donner «δίνω» (< λατ. donare «δωρίζω»), ισπ. dar, ρουµ 
da, ιταλ. donare, πολ. dac, αλβ. dhanë κ.ά. Οµόρρ. δό-σις (-η), δό-της, 
δο-τήρ (-ας), δώ-ρο(ν) κ.ά. Το µεσν. δώνω < αρχ. δίδωµι, από τον αόρ. 
έδωσα, που συνέπιπτε φωνητικά µε εκείνον των ρ. σε -ώνω, πβ. πλή-
ρωσα - πληρώνω, ύψωσα - υψώνω κ.τ.ό. Η φρ. δίνω τόπο στην οργή 
(ήδη µεσν.) απαντά και στην Κ.∆.: µή εαυτούς έκδικοϋντες, αγαπη-
τοί, άλλα δότε τόπον τη οργή, Ρωµ. 12,19]. 

δίνω - δίδω. Το αρχ. ρ. δίδωµι µεταπλάστηκε από ρ. σε -µι (δίδωµι) 
σε βαρύτονο ρ. σε -ω (δίδω) ήδη τον 3ο αι. µ.Χ., ενώ σε νεότερους 
χρόνους µεταπλάστηκε εκ νέου από ρ. σε -ω (δίδω) σε ρ. σε -νω (δί-
νω), σύµφωνα µε µια γενικότερη τάση των ενεστωτικών τύπων τής 
Ελληνικής (πβ. κλείω > κλείνω, δέω > δένω, λύω > λύνω, ενδύω > 
ντύνω, φέρω > φέρνω, σπείρω > σπέρνω, στέλλω > στέλνω, πτύω > 
φτύνω κ.ο.κ. κατά τα ρήµατα σε -νω: έφθασα - φθάνω και ιδίως τα 
πολλά ρ. τού τύπου έζωσα - ζώνω, ίδρωσα - ιδρώνω· σύµφωνα µε 
τα τελευταία, σχηµατίστηκε και προφορ.-διαλεκτ. τ. δώνω (από το 
έδωσα). Το δίδωµι | δίδω είχε δύο θέµατα, ένα ισχυρό (µακρό) δω-
και ένα ασθενές (βραχύ) δο-. Από το θ. δω- σχηµατίστηκαν τα: δώ-
ρο, δωρεά, δωρίζω, δωρητής, δωσίλογος (όχι δοσί λόγος!) κ.ά. Από 
το θ. δο- προήλθαν τα: δόση (δόσις), δοτήρ (δότειρα), δοτός, δοτι-
κή, δότης, (δανειο)-δοτώ, (δανειο)-δότηση, δοσοληψία κ.ά. Ενώ το 
απλό ρ. δίδω µεταπλάστηκε σε δίνω, τα περισσότερα σύνθετα 
διατήρησαν τον τ. -δίδω (πβ. και δείχνω αλλά υπο-δεικνύω, ρίχνω 
αλλά απορρίπτω κ.τ.ό.). Παραδείγµατα: εκ-δίδω (έκδοση, εκδότης, 
εκδοτικός), παραδίδω (παράδοση, παραδοτέος), δια-δίδω 
(διάδοση), κατα-δίδω (καταδότης, κατάδοση), (ανα)µετα-δίδω (µε-
τάδοση), προ-δίδω (προδότης, προδοσία, προδοτικός), επι-δίδω 
(επίδοση, επίδοµα), εν-δίδω (ενδοτικός), (αντ)απο-δίδω (απόδοση, 
αποδοτικός), προσ-δίδω. Σύνθετα µε το δίνω: αναδίνω, παραδίνω | 
παραδίνοµαι, ξεδίνω, προδίνω. 
Από τα παράγωγα δότης | δοτός σχηµατίστηκαν επίσης πολλά 
σύνθετα σε -δοτώ: επι-δοτώ (επιδότηση), λογο-δοτώ (λογοδοσία), 
µισθο-δοτώ (µισθοδοσία), πλειο-δοτώ (πλειοδοσία, πλειοδότης), 
εξουσιο-δοτώ (εξουσιοδότηση), συνταξιο-δοτώ (συνταξιοδότηση), 
προικο-δοτώ (προικοδότηση), γνωµο-δοτώ (γνωµοδότηση), κληρο-
δοτώ (κληροδοσία), πυρο-δοτώ (πυροδότηση), χρηµατο-δοτώ 
(χρηµατοδότηση, χρηµατοδότης), ηλεκτρο-δοτώ (ηλεκτρο-δότηση), 
σηµατο-δοτώ (σηµατοδότηση, σηµατοδότης), τροφο-δοτώ (τροφο-
δοσία, τροφοδότης). 
Όλοι οι τύποι τού ρήµατος σχηµατίζονται από τρία θέµατα: διν-
(δίν-ω, έδινα, δίνοµαι, δινόµουν), δωσ- (δώσω, έδωσα, έχω δώσει, 
δώσε/δώστε) και δοθ- (δοθώ, δόθηκα, έχω δοθεί, δόσου, δοσµένος). 

διό επίρρ. (αρχαιοπρ.) γι' αυτό, συνεπώς: η ανάγκη λήψεως ενός τέ-
τοιου µέτρου ήτο προφανής, ~ και εγένετο ΣΥΝ. κατά συνέπεια, γι' 
αυτό τον λόγο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι' δ < διά + δ, ουδ. τής αντωνυµίας ό'ς, 
ή, δ\. 

∆ιογένης (ο) {-η κ. -ους} 1. ο Απολλωνιάτης- αρχαίος Έλληνας φιλό-
σοφος (5ος αι. π.Χ.), µαθητής τού Αναξιµένη 2. ο Λαέρτιος- αρχαίος 
Έλληνας ιστορικός τής φιλοσοφίας (3ος αι. µ.Χ.) 3. ο Σινωπεύς· ο 
αποκαλούµενος «Κύων» (400-325 π.Χ.)· ο γνωστότερος κυνικός φιλό-
σοφος 4. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διογενής «ο γεννηµένος από τον ∆ία» < Ζευς (γεν. ∆ιός, 
βλ. λ. Ζευς) + -γενής < γένος]. 

διογκώνω ρ. µετβ. {διόγκ-ωσα, -ώθηκα, -ωµένος} 1. µεγαλώνω τον ό-
γκο (πράγµατος) ΣΥΝ. εξογκώνω, φουσκώνω 2. αυξάνω (κάτι) πέρα α-
πό το κανονικό: διογκώνει ακόµη περισσότερο την ήδη µεγάλη σπα-
τάλη || «ο εργολάβος διόγκωσε τον προϋπολογισµό των έργων του» (ε-
φηµ.) 3. (µτφ.) προσδίδω σε κάτι µεγαλύτερη σηµασία από όση έχει 
στην πραγµατικότητα: απελπίζεται εύκολα, γιατί συνηθίζει να διο-
γκώνει τα προβλήµατα του || τα Μ.Μ.Ε. διόγκωσαν το περιστατικό και 
δηµιούργησαν πανικό 4. (µεσοπαθ. διογκώνοµαι κ. λόγ. διογκούµαι) 
αυξάνω σε όγκο, αριθµό ή ένταση: τα συνεχώς διογκούµενα οικονο-
µικά εσωτερικά προβλήµατα || ο αδένας διογκώνεται || η διογκούµενη 
οικολογική και κοινωνική κρίση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
διογκώ < δι)α)- + όγκώ (-όω) < όγκος]. 

διόγκωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η αύξηση σε όγκο: 
~ αδένα ! κύστης | χρέους ΣΥΝ. αύξηση 2. (µτφ.) η παρουσίαση (γεγο-
νότος, προσώπου, φήµης) σε µεγαλύτερες διαστάσεις από τις πραγ-
µατικές ΣΥΝ. µεγέθυνση. 

διόδια (τα) {διοδίων} 1. τα τέλη που καταβάλλονται (κυρ. από τους ο-
δηγούς µεταφορικών µέσων) για τη διέλευση από συγκεκριµένα οδι-
κά σηµεία (από γέφυρα, σήραγγα, διώρυγα κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) οι θυρί-
δες όπου καταβάλλονται τα παραπάνω τέλη: έλεγχος τής Τροχαίας 
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στα ~ των εθνικών οδών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ. Πληθ. τού µτγν. διόδιον «πέρασµα, διάβαση» < αρχ. δίοδος. Η 
σηµ. «τέλη χρήσεως εθνικών οδών» αποδίδει το αγγλ. tolls], 

δίοδος (η) {διόδ-ου | -ων, -ους} 1. (σπάν.) η διάβαση, το πέρασµα από τόπο σε 
τόπο ΣΥΝ. διέλευση 2. (συνήθ. συνεκδ.) το µέρος από όπου µπορεί κανείς να 
περάσει από έναν τόπο σε άλλον διάδροµος: στενή | υπόγεια | θαλάσσια ~ || 
διάνοιξη διόδου ΣΥΝ. µονοπάτι 3. (ειδικότ.) στενός δρόµος ή πέρασµα 4. ΦΥΣ. 
ηλεκτρονικό εξάρτηµα αποτελούµενο από δύο ηµιαγωγούς που επιτρέπει τη 
διέλευση ρεύµατος προς µία µόνο κατεύθυνση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + οδός]. 

∆ιόδωρος (ο) {-ου κ. -ώρου} 1. ο Σικελιώτης- αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος 
(περ. 90-20 π.Χ.) 2. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. 
ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δώρο τού ∆ία», < Ζευς (γεν. ∆ιός, βλ. λ. Ζευς) + 
-δωρος< δώρο ν]. 

δίοικα (τα) [1859] {διοίκων} BOT. κατηγορία φυτών τα οποία έχουν ξεχωριστά 
(σε άλλο άνθος) τα αρσενικά από τα θηλυκά όργανα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
νεολατ. dioeca (πβ. γαλλ. dioïque) < di- (< δι-) + -oeca < -οικα < αρχ. οίκος}. 

διοίκηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διεύθυνση, η 
διαχείριση, ο τρόπος µε τον οποίο διοικείται (κάποιος/κάτι): η ~ στρατιωτικής 
µονάδας | σωµατείου | κράτους | εταιρείας | επιχειρήσεων ΣΥΝ. διακυβέρνηση 
2. το δικαίωµα ή η εξουσία κάποιου να διοικεί: ασκώ | αναλαµβάνω | 
παραχωρώ τη ~ 3. (συνεκδ.) το σύνολο των προσώπων που διοικούν 
υπηρεσία, οργανισµό, ίδρυµα, επιχείρηση, σωµατείο κ.λπ.: νέα προσωρινή ~ 
διορίστηκε από τον πρόεδρο Πρωτοδικών || συνήλθε εκτάκτως η - τού 
ιδρύµατος ΣΥΝ. προϊσταµένη αρχή-ΦΡ. δηµόσια διοίκηση βλ. λ. δηµόσιος 4. 
(συνεκδ.) το κτήριο όπου στεγάζονται αυτοί που διοικούν διοικητήριο 5. 
υποδιαίρεση µιας χώρας για την καλύτερη άσκηση τής κρατικής εποπτείας: ~ 
Μακεδονίας. 

διοικητήριο (το) [1856] {διοικητήρί-ου | -ων} το κτήριο όπου εδρεύει ο 
διοικητής και άλλα διοικητικά όργανα. 

διοικητής (ο) [µτγν.] {-ή κ. -ού, κλητ. διοικητά}, διοικήτρια (η) [µτγν.] 
{διοικητριών} πρόσωπο που διευθύνει αρχή, υπηρεσία, οργανισµό κ.λπ.· 
ανώτατος προϊστάµενος: ο - τής Αστυνοµίας | τής Εθνικής Τράπεζας || ο 
στρατιωτικός ~ των µονάδων τού Έβρου. 

διοικητικός, -ή, -ό [µτγν] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον διοικητή ή τη 
διοίκηση: ~ υπηρεσία | ικανότητες | καθήκοντα | τοµέας | στέλεχος (β) 
διοικητικό συµβούλιο το διαχειριστικό και εκπροσω-πευτικό όργανο τής 
ανώνυµης εταιρείας, τού οποίου οι πράξεις κατά την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του θεωρούνται πράξεις τού νοµικού προσώπου τής εταιρείας 
2. (α) ∆ιοικητικό ∆ίκαιο κλάδος τού ∆ηµοσίου ∆ικαίου στο οποίο 
κατατάσσονται συστηµατικά οι ειδικοί κανόνες δικαίου που εφαρµόζονται στη 
δηµόσια διοίκηση (β) διοικητική αρχή (i) (υπό στενή έννοια) διοικητικό 
όργανο το οποίο ανήκει στο ∆ηµόσιο και έχει αρµοδιότητα άσκησης δηµόσιας 
εξουσίας (ii) (υπό ευρεία έννοια) κάθε διοικητικό όργανο που ανήκει σε 
οποιοδήποτε δηµόσιο νοµικό πρόσωπο (γ) διοικητική πράξη είναι η δήλωση 
βουλήσεως τού διοικητικού οργάνου µε την οποία θεσπίζεται µονοµερώς ένας 
κανόνας δικαίου, θεσπίζεται δηλ. µία νοµική ρύθµιση µε µόνη τη βούληση τού 
διοικητικού οργάνου (δ) διοικητική σύµβαση ιδιαίτερο είδος σύµβασης στο 
οποίο αθροιστικά: (i) τουλάχιστον ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη είναι 
δηµόσιο νοµικό πρόσωπο (ii) το αντικείµενο τής σύµβασης έχει σχέση µε την 
άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας µε λειτουργική έννοια ή εξυπηρετεί δηµόσιο 
σκοπό που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις Ciri) η κατάρτιση και η 
εκτέλεση τής σύµβασης διέπονται, έστω µερικά, από κανόνες τού ∆ιοικητικού 
∆ικαίου ή η σύµβαση περιέχει όρους που δηµιουργούν για το συµβαλλόµενο 
δηµόσιο νοµικό πρόσωπο ένα εξαιρετικό συµβατικό καθεστώς (ε) διοικητικό 
όργανο είναι τα δηµόσια όργανα τα οποία ασκούν δηµόσια εξουσία 
θεσπίζοντας µονοµερώς κανόνες δικαίου υποχρεώνοντας τα πρόσωπα στα 
οποία αυτοί απευθύνονται χωρίς τη βούληση τους και εναντίον της 3. 
(ειδικότ.) διοικητικός (ο), διοικητική (η) αυτός που αναφέρεται στις µη 
τεχνικές υπηρεσίες, ο υπάλληλος γραφείου: µια υπηρεσία τού Ο.Τ.Ε. που 
απασχολεί δέκα διοικητικούς και πέντε τεχνικούς 4. ∆ιοικητικό (το) το 
συµβούλιο που διοικεί µια υπηρεσία: για το αίτηµα σου είναι αρµόδιο το ~ || 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού 5. ∆ιοικητική (η) η διοίκηση επιχειρήσεων, το µάνα-
τζµεντ (βλ.λ.). — διοικητικ-ά | -ώς [1854] επίρρ. 

διοικώ ρ. µετβ. {διοικείς..., µτχ. διοικών, -ούσα, -ούν | διοίκ-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} διευθύνω, διαχειρίζοµαι και ρυθµίζω συλλογικές υποθέσεις: 
αύριο θα εκλεγεί η νέα διοικούσα επιτροπή || διοίκησε µε σύνεση τον οργανισµό 
ΣΥΝ. διευθετώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διοικώ, αρχική σηµ. «φροντίζω τα τού οίκου µου», < δι)α)- + 
οικώ (-έω) < οίκος). 

διολισθαίνω ρ. αµετβ. {διολίσθησα} (λόγ.) 1. γλιστρώ και ξεφεύγω από την 
πορεία µου: η οικονοµία διολισθαίνει επικίνδυνα || «διολίσθησε σε πολύ 
διαλλακτικότερες θέσεις» (εφηµ.) 2. ΟΙΚΟΝ. µειώνοµαι σε αξία: η δραχµή 
διολισθαίνει έναντι τού δολαρίου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διολισθάνω < δι)α)- + 
όλισθάνω (βλ. κ. ολισθαίνω)]. διολίσθηση (η) [1883] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} (λόγ.) 1. το γλί-στρηµα, η παρέκκλιση από την πορεία: «οδηγεί την 
Ελλάδα σε ~ από τις κατοχυρωµένες θέσεις της» (εφηµ.) 2. (συνήθ.) ΟΙΚΟΝ. η 
βαθµιαία µείωση τής αξίας νοµίσµατος, που προκαλείται από τις αλλαγές στις 
ισοτιµίες των νοµισµάτων στη διεθνή χρηµαταγορά: - τής δραχµής. διόλου 
επίρρ.· καθόλου, εντελώς: ~ απίθανο να τον συναντήσουµε || δεν έχασε ~ καιρό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δι' ὅλου < διά + ὅλος]. 

∆ιοµήδης (ο) 1. βασιλιάς τού Αργούς, ήρωας τού Τρωικού Πολέµου 2. ανδρικό 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «η σκέψη τού ∆ία», < Ζευς (γεν. ∆ιός, βλ.λ.) + -
µήδης < µήδος «σκέψη, σχέδιο αποφάσεως» (πβ. Μήδεια)]. 

διοµολόγηση (η) [µτγν] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (κυρ. στον πληθ.) 
καθεστώς που εφαρµόστηκε για πρώτη φορά από την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία και που αφορούσε στην παροχή δικαιωµάτων και προνοµίων 
σε πολίτες και προξένους ξένων χωρών, οι οποίοι ζούσαν στην Τουρκία· το 
καθεστώς αυτό επεκτάθηκε αργότερα στις χώρες τής Άπω Ανατολής. — 
διοµολογώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

∆ιονυσία (η) γυναικείο όνοµα. 
∆ιονύσια (τα) [αρχ.] {∆ιονυσίων} γιορτές στην αρχαία Αθήνα προς τιµήν τού 

θεού ∆ιονύσου (µε έντονο θρησκευτικό αλλά και δραµατικό χαρακτήρα)· από 
αυτές θεωρείται ότι προήλθε και το αρχαίο ελληνικό θέατρο: τα εν άστει | τα 
κατ' αγρούς ~. 

διονυσιάζοµαι ρ. αµετβ. [µτγν] {διονυσιάσ-τηκα, -µένος} βακχεύω, οργιάζω, 
µεθοκοπώ. 

διονυσιακός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αναφέρεται στον θεό ∆ιόνυσο ή στα 
∆ιονύσια: ~ λατρεία | πνεύµα | τελετή 2. (συνεκδ.) ενθουσιώδης, οργιαστικός· 
κατ' αντιδιαστολή προς τον απολλώνιο (βλ.λ.): ~ γλέντι | έκσταση. 

διονυσιασµός (ο) η έξαψη των αισθήσεων που συνοδεύεται από ερωτικό 
οίστρο, η µανία για απολαύσεις ΣΥΝ. βακχεία, ερωτοµανία. — διονυσιαστής 
(ο) [µτγν.]. 

∆ιονύσιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. ο Αλικαρνασσεύς- ρήτορας και ιστορικός που 
διέπρεψε στη Ρώµη (1ος αι. µ.Χ.) 2. ο Θραξ- Αλεξανδρινός γραµµατικός και 
κριτικός (2ος αι. π.Χ.) 3. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας: Άγιος ~ ο Αρεοπαγίτης, πολιούχος των Αθηνών 4. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) ∆ιονύσης [ΕΤΥΜ. αρχ. < ∆ιόνυσος (βλ.λ.)]. 

∆ιόνυσος (ο) {∆ιονύσου} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού ∆ία και τής Σεµέλης, θεός τού 
κρασιού, τού γλεντιού και τής γονιµότητας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ∆ιόνυσος | 
∆ιόννυσος | Ζόννυσος < *∆ιόσ-νυσος, αβεβ. ετύµου. Είναι βέβαιο ότι το α' 
συνθ. τού ονόµατος προέρχεται από το Ζευς, γεν. ∆ιός. Ως προς το β' συνθ. 
έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις, από τις οποίες η πιο αληθοφανής το 
συνδέει µε το Νϋσα | Νύσσα, όνοµα νυµφών οι οποίες θεωρούνταν από τη 
µυθολογία ως τροφοί τού ∆ιονύσου. Η αναγωγή τού θεού σε θρακικές και 
λυδικές πηγές δεν ευσταθεί µετά τη διαπίστωση τής ύπαρξης του ήδη στη 
µυκηναϊκή εποχή (πβ. µυκ. di-wo-nu-so-jo, τ. γενικής)]. 

διοξίδιο (το) [1887] (συνήθ. ορθ. διοξείδιο) {διοξιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. η ένωση 
χηµικού στοιχείου µε δύο άτοµα οξυγόνου: ~ τού άνθρακα | τού αζώτου | τού 
πυριτίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο, ξίδι. [ΕΤΥΜ. < δι- (< δις) + οξίδιο (βλ.λ.), απόδ. 
τού γαλλ. bi-oxyde]. 

διοξίνη (η) {διοξινών} ουσία εξαιρετικά τοξική και καρκινογόνος: εντοπίστηκαν 
τροφές µε διοξίνες. — διοξινούχος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. dioxine < di- (< λατ. di- < αρχ. δύο | δι-) + -ΟΧ- (< ox-ygène «οξυγόνο») 
+ -ine]. 

δίοπος (ο) {διόπ-ου | -ων, -ους} υπαξιωµατικός τού Πολεµικού Ναυτικού (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΓΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < διέπω]. 

διοπτεύω ρ. αµετβ. {διόπτευσα} (λόγ.) 1. παρατηρώ µε διόπτρα 2. (κατ' επέκτ.) 
κατασκοπεύω, παρατηρώ ΣΥΝ. εξετάζω 3. ΝΑΥΤ. η εύρεση τής γωνίας που 
σχηµατίζεται µεταξύ τής νοητής γραµµής παρατηρητή και αντικειµένου 
(φάρου, κάβου κ.λπ.) και Βορρά (απόλυτη) ή πλώρης (σχετική). — διόπτευση 
(η) [µτγν]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + όπτεύω < θ. όπ-, πβ. παρακ. δπ-ωπ-α τού ρ. ορώ (βλ. 
λ. όψη)]. 

δίοπτρα (τα) {διόπτρων} οι διόπτρες (βλ. λ. διόπτρα). [ΕΤΥΜ. < αρχ. δίοπτρον 
< δι)α)- + -οπτρον < θ. όπ-, πβ. παρακ. δπ-ωπ-α, ρ. δρω (βλ. λ. όψη)]. 

διόπτρα (η) [µτγν] {διόπτρων} 1. οπτικό όργανο που αποτελείται από σύστηµα 
ειδικών φακών για την παρατήρηση µακρινών αντικειµένων ΣΥΝ. τηλεσκόπιο, 
κιάλι 2. ΝΑΥΤ. οπτικό όργανο λήψης διοπτεύσεων και το τηλεσκόπιο τού 
εξάντα (βλ.λ) 3. (λόγ.) διόπτρες (οι) το ζεύγος των φακών που φορούν όσοι 
έχουν ελαττωµατική όραση ή για την προστασία των µατιών από το φως τού 
ηλίου- τα γυαλιά ΣΥΝ. µατογυάλια. — διοπτρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

διοπτροφόρος, -ος, -ο [1883] (λόγ.) 1. αυτός που φέρει διόπτρα 2. (ειδικότ.) 
αυτός που φοράει γυαλιά. 

διοπτροφόρος - γυαλάκιας. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, η αντίθεση 
λόγιου (λόγιας προελεύσεως) και δηµοτικού τύπου δηµιουργεί υφολογική 
αντίθεση. Εν προκειµένω, το µεν διοπτροφόρος λειτουργεί ως εύσηµη λ., 
ενώ το γυαλάκιας ως κακόσηµη. Με την πρώτη περιγράφουµε µια 
κατάσταση (ότι κάποιος φοράει γυαλιά για να βλέπει), µε τη δεύτερη 
σχολιάζουµε αρνητικά (ειρωνικά, υποτιµητικά κ.λπ.) την ίδια κατάσταση. 

διόραµα (το) [1841] (διοράµ-ατος | -ατα, -άτων} θέαµα κατά το οποίο τα όσα 
παριστάνονται δίνουν την ψευδαίσθηση τού πραγµατικού λόγω τού 
κατάλληλου φωτισµού. 

διόραση (η) [µεσν.] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ενορατική αντίληψη χωρίς τη 
µεσολάβηση των αισθήσεων. 

διορατικός, -ή, -ό αυτός που έχει την ικανότητα να προβλέπει την έκβαση των 
πραγµάτων οξυδερκής: ~ πνεύµα ΣΥΝ. ενορατικός ΑΝΤ. κοντόφθαλµος. — 
διορατικ-ά | -ώς [µτγν] επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διορώ < δι)α)- + όρώ 
«βλέπω»]. 

διορατικότητα (η) [1884] {χωρ. πληθ.} η ικανότητα να προβλέπει κανείς την 
έκβαση των πραγµάτων. 



διοργανικός 513 διπλασιασµός 
 

διοργανικός, -ή, -ό αυτός που αφορά σε περισσότερα από ένα όργανα 
(σωµατικά ή διοικητικά) ή οργανισµούς. 

διοργανώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {διοργάνω-σα, -θηκα, -µένος} µεριµνώ για την 
προετοιµασία και τη διεξαγωγή (εκδήλωσης, δραστηριότητας κ.λπ.): ~ αγώνα 
| εκδροµή | συλλαλητήριο | εκδήλωση | ηµερίδα | φεστιβάλ ΣΥΝ. προετοιµάζω, 
επιµελούµαι. 

διοργάνωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η προετοιµασία, η 
φροντίδα για τη διεξαγωγή, η ρύθµιση όλων των λεπτοµερειών: ~ αγώνων | 
συναυλίας! γιορτής/ Ολυµπιάδας || έξοχη | φροντισµένη | πρόχειρη ~ 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των δραστηριοτήτων σχετικά µε ένα θέµα, η ίδια η 
εκδήλωση που προετοιµάστηκε: η ~ κλείνει απόψε µε µικρή γιορτή || οι οµάδες 
µας διακρίθηκαν στη διεθνή ~ ΣΥΝ. οργάνωση. 

διοργανωτής (ο) [1871], διοργανώτρια (η) [1895] {διοργανωτριών} πρόσωπο 
που διοργανώνει µια (συνήθ. οµαδική) δραστηριότητα. — διοργανωτικός, -ή, 
-ό [1886]. 

διόρθωµα (το) [αρχ.] {διορθώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (συχνά στον πληθ.) η 
µικρής εκτάσεως ή σηµασίας επιδιόρθωση: αν εξαιρέσω µερικά διορθώµατα 
που πρέπει να γίνουν, το σπίτι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση ΣΥΝ. επισκευή 2. 
η διόρθωση (γραπτών, εργασιών κ.ά.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διόρθωση. 

διορθώνω ρ. µετβ. (διόρθω-σα, -θηκα, -µένος} 1. επαναφέρω (κάτι) στην αρχική 
του καλή κατάσταση ή θέση, στο επιθυµητό σηµείο· αποκαθιστώ: ο τεχνικός 
προσπάθησε να διορθώσει τον ήχο στα µηχανήµατα || ~ τα χρώµατα στην 
τηλεόραση || προσπαθεί να διορθώσει τ' αδιόρθωτα (για ανεπανόρθωτη ζηµιά)· 
ΦΡ. διορθώνω το λάθος | σφάλµα προβαίνω σε επανορθωτική πράξη, 
αποκαθιστώ (ζηµιά) ή αναγνωρίζω (σφάλµα): προσπάθησε να διορθώσει το 
λάθος του, υποπίπτοντας σε άλλο λάθος ΣΥΝ. ισοφαρίζω, εξισορροπώ, (λαϊκ.) 
πατσί-ζω 2. βελτιώνω, καλυτερεύω: δεν διορθώνονται όλα από τη µια µέρα 
στην άλλη 3. (για γραπτό κείµενο) (α) επισηµαίνω τα λάθη και τις τυχόν 
παραλείψεις, σηµειώνω το σωστό: ~ τυπογραφικά δοκίµια (β) (καταχρ.) 
βαθµολογώ αφού σταθµίσω τα θετικά και αρνητικά στοιχεία κειµένου 
εξετάσεων: ~ τα διαγωνίσµατα | τα γραπτά | τις εκθέσεις των µαθητών 4. (για 
πρόσ.) σωφρονίζω χρησιµοποιώντας τιµωρία· συνετίζω: έννοια σου και θα σε 
διορθώσω! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διόρθωση, κάνω. [ETYM. < αρχ. διορθώ (-όω) < 
δι)α)- + όρθώ < ορθός]. 

διόρθωση (η) [αρχ.] [-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η επισήµανση των 
ατελειών, σφαλµάτων και η αποκατάσταση τους: η ~ των χρωµάτων σε ένα 
σχέδιο στον υπολογιστή || η ~ τής συµπεριφοράς κάποιου || η ~ τής θέσης των 
παρουσιαστών στο στούντιο || η ~ τής πορείας σκάφους ΣΥΝ. αποκατάσταση, 
επανόρθωση 2. (σε γραπτό κείµενο) βρίσκω τα λάθη και τα αντικαθιστώ µε 
τον ορθό τύπο: η ~ επιγραφής | ανακοίνωσης 3. (ειδικότ.) σηµειώνω τα λάθη 
και βαθµολογώ ένα γραπτό (άσκηση, τεστ, διαγώνισµα): κάνω ~ || έχω πολλές 
εκθέσεις για ~ ΣΥΝ. διόρθωµα 4. ΤΥΠΟΓΡ. (α) η εύρεση των σφαλµάτων 
κειµένου που έγιναν κατά τη δακτυλογράφηση: κάνω την πρώτη | δεύτερη ~ 
(β) (συνεκδ.) το τυπογραφικό δοκίµιο πάνω στο οποίο έχουν σηµειωθεί τα 
σφάλµατα: συγκεντρώνω τις ~ από τους διορθωτές (γ) (συνεκδ.) διορθώσεις 
(οι) τα σφάλµατα που επισηµαίνει ο διορθωτής: υπάρχουν πολλές ~ σε αυτή τη 
σελίδα 5. (στην πλαστική χειρουργική) η επέµβαση για την αποκατάσταση 
δυσµορφιών ή για την επίτευξη τής επιθυµητής αισθητικά µορφής: ~ τής 
µύτης. — διορθώ-σιµος,-η, -ο [1858]. 

διόρθωση - διόρθωµα - επιδιόρθωση. Η λ. διόρθωση χρησιµοποιείται για 
την πράξη τού διορθώνω και αναφέρεται γενικά σε επανορθωτικές 
παρεµβάσεις (διόρθωση σφαλµάτων, χαρακτήρων, µορφών συµπεριφοράς 
κ.λπ.), ιδιαιτέρως δε αναφέρεται στην αποκατάσταση τής ορθότητας και τη 
βελτίωση τής γλωσσικής έκφρασης γραπτών κειµένων (εξετάσεων, 
βιβλίων, τυπογραφικών δοκιµίων κ.τ.ό.). Το διόρθωµα (ιδίως σε πληθ.) 
αναφέρεται κυρίως σε επισκευές, για τις οποίες χρησιµοποιείται 
περισσότερο το επιδιόρθωση (επιδιορθώσεις). 

διορθωτής (ο) [µτγν.], διορθώτρια (η) [διορθωτριών} 1. πρόσωπο που 
διορθώνει κάτι 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που ασχολείται µε τη διόρθωση 
τυπογραφικών δοκιµίων. 

διορθωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διόρθωση ή τον 
διορθωτή: ~ παρέµβαση | ρυθµίσεις | πρόγραµµα | ποσό (που συ-
µπεριλαµβάνεται στον µισθό εργαζοµένου ως αντιστάθµισµα τού 
πληθωρισµού) || λευκή ~ ταινία 2. διορθωτικό (το) ειδικό υγρό ή ταινία που 
χρησιµοποιεί κανείς κατά το γράψιµο, για να σβήνει τα λάθη 3. διορθωτικά 
(τα) η αµοιβή τού διορθωτή τυπογραφικών δοκιµίων • 4. ΦΩΤΟΓΡ. διορθωτικό 
φίλτρο το αντισταθµιστικό φίλτρο (βλ. λ. αντισταθµιστικός). — διορθωτικά 
επίρρ. 

διορία (η) → διωρία 
διορίζω ρ. µετβ. (διόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} τοποθετώ (κάποιον) 

επίσηµα σε ορισµένη θέση (συνήθ. εργασιακή): η κυβέρνηση διόρισε πολλούς 
εκπαιδευτικούς φέτος || ο υπουργός διόρισε επιτροπή για τη µελέτη τού θέµατος 
|| «ο Μπ. Γιέλτσιν διόρισε νέο πρωθυπουργό στη θέση τού Γ. Πριµακόφ» 
(εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διαχωρίζω, προσδιορίζω (αποσαφηνίζοντας τις 
διαφορές)», < δι)α)- + ορίζω. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. désigner]. 

διορισµός (ο) [αρχ.] 1. η επίσηµη τοποθέτηση σε ορισµένη θέση- (ειδικότ.) η 
πρόσληψη στο ∆ηµόσιο: ο υποψήφιος βουλευτής υποσχέθηκε διορισµούς σε 
πολλούς ψηφοφόρους του µόλις εκλεγεί || έγκριση διορισµού || καταγγέλθηκαν 
παράνοµοι ~ στις ∆.Ε.Κ.0.2. (συνεκδ.) το 

έγγραφο µε το οποίο κοινοποιείται αυτή η τοποθέτηση: ήρθε ο - µου. 
διοριστήριο (το) (διοριστηρί-ου | -ων} το επίσηµο έγγραφο µε το 
οποίο ανακοινώνεται ο διορισµός (στο ∆ηµόσιο). διόρυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | -
ύξεις, -ύξεων} η εκσκαφή, η διάνοιξη τάφρου, η κατασκευή διώρυγας. — 
διορύσσω ρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. διόρυξις < αρχ. διορύσσω < δι)α)- + όρύσσω 
| -ττω (βλ.λ.)].Γ διοσηµία (η) {διοσηµιών} (λόγ.) φυσικό ή καιρικό φαινόµενο 
(λ.χ. ανεµοστρόβιλος, έκλειψη Ηλίου, βροντή, σεισµός κ.λπ.), που οι αρχαίοι 
αντιµετώπιζαν σαν µήνυµα από τους θεούς ή οιωνό που προανήγγελλε το 
µέλλον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διο- (< Ζευς, γεν. ∆ιός) + -σηµία < σήµα]. ∆ιοσκουρίδης κ. 
∆ιοσκορίδης (ο) γνωστός γιατρός τής αρχαιότητας (1ος αι. µ.Χ.), συγγραφέας 
τού έργου Περί ύλης ιατρικής. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. ∆ιόσκουροι (βλ.λ.)]. 
∆ιόσκουροι (οι) {-ων κ. -σκούρων, -ους κ. -σκούρους} 1. ΜΥΘΟΛ. Ο Κά-στωρ 
και ο Πολυδεύκης, δίδυµοι γυιοι τού ∆ία και τής Λήδας, οι οποίοι έλαβαν µέρος 
στην Αργοναυτική Εκστρατεία και στο κυνήγι τού Καλυδωνίου κάπρου· 
θεωρούνται προστάτες όσων κινδυνεύουν, κυρ. στη θάλασσα, αφότου ο ∆ίας 
τους µεταµόρφωσε σε αστερισµό (∆ί-δυµοι) 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) δίδυµοι 
ή στενοί, αχώριστοι φίλοι • 3. ΑΣΤΡΟΝ. ο αστερισµός των ∆ιδύµων (βλ. κ. λ. 
Κάστωρ, Πολυδεύκης, δίδυµος). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ∆ιός κούροι «οι γυιοι τού ∆ία» < κούρος (βλ.λ.)]. διότι σύνδ. 
(λόγ.) γιατί, επειδή: η αποτυχία του ήταν αναµενόµενη, ~ δεν είχε προετοιµαστεί 
επαρκώς ΣΥΝ. για τον λόγο ότι, καθότι, καθόσον, αφού, λόγω τού ότι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. γιατί, αιτία. [ΙΙΧΜ αρχ. < δι)α)- + οτι, από φρ. όπως δια (τούτο) ότι...]. 
διούρηση (η) [1876] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η απέκκριση ούρων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. diurèse]. διουρητικός, -ή, -ό 1. ΙΑΤΡ. αυτός 
που διευκολύνει την ούρηση 2. ΦΑΡΜ. διουρητικά (φάρµακα) ουσίες που 
ενεργούν στους νεφρούς και συντελούν στην αύξηση τής απέκκρισης ούρων από 
τον οργανισµό (συνήθ. έπειτα από πνευµονικό οίδηµα ή αρτηριακή υπέρταση). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διουρώ < δι)α)- + ουρώ (-έω)]. διόφθαλµος, -η, -ο [1886] (λόγ.) 
1. αυτός που έχει δύο µάτια 2. διό-φθαλµη όραση η ιδιότητα τής όρασης να 
παρουσιάζει τα αντικείµενα µονά, ενώ στα µάτια σχηµατίζονται διπλά είδωλα. 
— διοφθαλµι-κός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. (vision) binoculaire]. δΐΌχετεύσψος, -η, -ο 
αυτός που µπορεί να διοχετευθεί- µεταβιβάσιµος ANT. αδιοχέτευτος. διοχετεύω 
ρ. µετβ. (διοχέτευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. µεταφέρω µέσω 
αγωγού: - υγρό | αέριο | ηλεκτρικό ρεύµα 2. (µτφ.) µεταδίδω µε έµµεσο και 
ελεγχόµενο τρόπο: ~ ναρκωτικά | ειδήσεις | πληροφορίες σε (κάποιον) || τα 
κονδύλια θα διοχετευθούν προς χώρες τής Α. Ευρώπης || ~ την ενεργητικότητα 
µου στον αθλητισµό 3. (α) προωθώ ή διευκολύνω την κυκλοφορία ενός 
προϊόντος: τα βαποράκια διοχετεύουν την ηρωίνη στις πιάτσες των ναρκοµανών 
(β) κατευθύνω (κάποιον) σε συγκεκριµένο χώρο ή τοµέα: το κράτος διοχετεύει 
τους άνεργους στα σεµινάρια εξειδίκευσης || (κ. µεσοπαθ.) είναι µικρός ο αριθµός 
των πτυχιούχων που διοχετεύονται στα µεταπτυχιακά τού εσωτερικού. — 
διοχέτευση (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + όχετεύω < οχετός]. διπαράλληλος (ο) 
ΝΑΥΤ. όργανο µέτρησης και χάραξης των πορειών 
και διοπτεύσεων στον ναυτικό χάρτη. δίπατος, -η, -ο [µεσν.] 1. (για 
οικοδοµήµατα) αυτός που έχει δύο πατώµατα· διώροφος: ~ σπίτι 2. (για σκεύη 
κ.ά.) αυτός που έχει δύο πυθµένες, δύο πάτους: ~ δοχείο | βαλίτσα. διπίθαµος, -
η, -ο → δι-, -πίθαµος 
δίπλα επίρρ. 1. παραπλεύρως, πλάι: κάθισε ~ στο τζάκι || προχωρούσαν δίπλα-
δίπλα (ο ένας πλάι στον άλλον, πολύ κοντά)· || (+γεν. προσ. αντων.) στάθηκε - 
µου ΣΥΝ. κοντά· ΦΡ. (α) (µτφ.) στέκοµαι δίπλα (σε κάποιον) συµπαραστέκοµαι 
(σε κάποιον), υποστηρίζω (κάποιον): ό,τι κι αν σου συµβεί, θα σταθώ δίπλα σου 
(β) (αργκό) (την) πέφτω (από) δίπλα (σε κάποιον) πλησιάζω (κάποιον) µε 
υστερόβουλους ή ανήθικους σκοπούς: τα βράδια σού την πέφτουν από δίπλα 
κάτι αλητόβι-οι κι αρχίζουν το ψηστήρι · 2. (για σύγκριση) σε σχέση µε: η εργα-
σία τους - στη δουλειά των άλλων ξεχωρίζει για την υψηλή της ποιότητα ΣΥΝ. εν 
συγκρίσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. διπλά, από τον 
πληθ. ουδ. τού αρχ. επιθ. διπλούς]. δίπλα (η) (δύσχρ. διπλών} 1. η πτυχή 
υφάσµατος, πτύχωση: µια φούστα µε πολλές ~ ΣΥΝ. πιέτα, σούρα · 2. γλύκυσµα 
από αβγά και αλεύρι, µελωµένο και πασπαλισµένο µε τριµµένο καρύδι. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < διπλώνω (υποχωρητ.)]. διπλανός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται δίπλα, 
πλαϊνός: ~ δωµάτιο | τραπέζι | σπίτι | πόρτα 2. διπλανός (ο), διπλανή (η) (α) 
πρόσωπο τού οποίου η κατοικία βρίσκεται δίπλα στη δική µας: επέστρεψαν οι ~ 
από τις διακοπές (fi) πρόσωπο που στέκεται ή κάθεται δίπλα µας: ο µαθητής 
αντέγραφε από τον ~ του. 
[ΕΤΥΜ. < δίπλα + παραγ. επίθηµα -νός, πβ. κ. πλαϊ-νός]. διπλαρώνω ρ. µετβ. 
{διπλάρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (λαϊκ.) πλησιάζω (κάποιον) µε υστερόβουλους 
σκοπούς: µε διπλάρωσε και µου ζητούσε δανεικά ΣΥΝ. πλευρίζω 2. ΝΑΥΤ. φέρνω 
το πλοίο στο πλάι άλλου πλοίου ή κρηπιδώµατος· πλευρίζω: η βάρκα 
διπλάρωσε την αποβάθρα ΣΥΝ. ακοστάρω. — διπλάρωµα (το). [ΕΤΥΜ. < 
*διπλάρω (< δίπλα, επίρρ.) + -ώνω]. διπλασιάζω ρ. —> δι-, -πλασιάζω 
διπλασιασµός (ο) → δι-, -πλασιασµός 



διπλάσιος 514 διπλωµατικός 
 

διπλάσιος, -α, -ο → δι-, -πλάσιος 
διπλάσΐΌ | -ίως επίρρ. → δι-, -πλάσια | -ίως 
δίπλευρος, -η, -ο → δι-, -πλευρος 
διπλό- κ. διπλό- κ. δίπλ- [µτγν.] α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι 

υπάρχει ή γίνεται δύο φορές το ίδιο: διπλο-σάγονο, διπλο-γραφία, δι-
πλο-κλειδώνω, διπλό-τυπο. 

δίπλοβάρδία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η διπλή βάρδια: σήµερα θ' αρ-
γήσει- έχει ~ στο εργοστάσιο 2. (ειδικότ.) η διεξαγωγή µαθηµάτων το 
πρωί και το απόγευµα που ισχύει σε ορισµένα δηµόσια σχολεία, προ-
κειµένου να εξυπηρετηθεί διπλός αριθµός µαθητών (λόγω έλλειψης 
χώρου, υλικοτεχνικής υποδοµής κ.λπ.). 

διπλογενής, -ής, -ές [1889] {διπλογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΓΛΩΣΣ. (για 
όνοµα) αυτός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε δύο γένη µε την ίδια 
σηµασία, π.χ. η έλικα - ο έλικας, ο σωλήνας - η σωλήνα, ο τζίτζικας 
- το τζιτζίκι, η µελάνη - το µελάνι. 

διπλογραφία (η) [1846] {διπλογραφιών} η τήρηση λογιστικών βι-
βλίων µε χρέωση ενός λογαριασµού και αντίστοιχη πίστωση άλλου. 
— διπλογραφικά επίρρ., διπλογράφος (ο/η) [1849], διπλογραφικός, 
-ή, -ό [1892]. 

διπλογραφο (το) [1833] {διπλογράφ-ου | -ων} (στη λογιστική) διπλό 
αντίγραφο. 

διπλοδοντικός, -ή, -ό συνήθ. στη ΦΡ. διπλοδοντικά σύµφωνα τα συ-
ριστικά σύµφωνα. 

διπλοεγγεγραµµένος, -η, -ο κ. διπλογραµµένος 1. αυτός που έχει 
γραφεί δύο φορές: ~ σελίδα 2. (ως ουσ.) πολίτης που -είτε από λάθος 
είτε σκόπιµα- είναι γραµµένος σε δύο εκλογικούς καταλόγους, και 
στον τόπο καταγωγής και στον τόπο διαµονής του. 

διπλοειδής, -ής, -ές (διπλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΒΙΟΛ. (για πυρήνα, 
κύτταρο, οργανισµό) αυτός που περιέχει τον συνολικό αριθµό χρω-
µοσωµάτων, δηλ. ένα ζεύγος από κάθε είδος (πβ. λ. απλοειδής, πολυ-
πλοειδής). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. diploide]. 

διπλοθεσία (η) {διπλοθεσιών} η κατάληψη δύο θέσεων εργασίας, 
στον ίδιο ή σε διαφορετικό χώρο, από τον ίδιο εργαζόµενο. 

διπλοθεσίτης (ο) {διπλοθεσιτών}, διπλοθεσιτισσα (η) {διπλοθε-
σιτισσών} δηµόσιος υπάλληλος που, κατά παράβαση τού νόµου, κα-
τέχει ταυτόχρονα δύο εργασιακές θέσεις. 

διπλοκαθίζω ρ. αµετβ. {διπλοκάθισ-α, -µένος} 1. κάθοµαι µε διπλω-
µένα τα πόδια 2. στρογγυλοκάθοµαι (βλ.λ.) ΣΥΝ. καλοκάθοµαι. 

διπλοκατοικία (η) {διπλοκατοικιών} κτίσµα που περιλαµβάνει δύο 
ανεξάρτητες κατοικίες: στην περιοχή υπάρχουν κυρίως µονοκατοι-
κίες και διπλοκατοικίες. 

διπλοκλειδώνω ρ. µετβ. {διπλοκλείδω-σα, -θηκα, -µένος) κλειδώνω 
στρέφοντας το κλειδί δύο φορές στην κλειδαριά, συνεπώς κλείνω µε 
ασφάλεια ΣΥΝ. διπλοµανταλώνω. 

διπλόκλιτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (ουσιαστικό) αρσενικού γένους, που στον 
πληθυντικό αριθµό αλλάζει γένος και ακολουθεί εποµένως άλλη κλί-
ση: ο πλούτος - τα πλούτη || ο βράχος - οι βράχοι | τα βράχια. 

διπλοκράτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η κράτηση τής 
ίδιας θέσης (σε µέσο µεταφοράς, θέατρο κ.λπ.) για δύο διαφορετικά 
πρόσωπα. 

διπλοµανταλώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {διπλοµαντάλω-σα, -θηκα, -µένος} 
διπλοκλειδώνω (βλ.λ.). 

διπλοπαρκάρισµα (το) {διπλοπαρκαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων) το παρ-
κάρισµα οχήµατος δίπλα σε ήδη σταθµευµένο όχηµα έτσι, ώστε να 
σχηµατίζεται διπλή σειρά, αντίθετα προς τους κανόνες οδικής κυ-
κλοφορίας. 

διπλοπενιά (η) 1. τρόπος παιξίµατος µουσικού κοµµατιού στο µπου-
ζούκι, που συνδυάζει νότες πρίµο-σεκόντο: «να σου παίξω µπουζου-
κάκι µ ' όµορφη ~» (λαϊκ. τραγ.) 2. ο δεξιοτεχνικός τρόπος παιξίµατος 
τού µπουζουκιού: άσος τής ~. 

διπλοπόδι επίρρ.· µε σταυρωµένα πόδια, σταυροπόδι. 
διπλοπρόσωπος, -η, -ο [1809] διπρόσωπος (βλ.λ.). — διπλοπροσω-
πία (η) [1879]. 

διπλός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελείται από δύο όµοια µέρη: ~ πόρτα | 
κουρτίνα | τζάµι | διαφορικό || ξυριστική µηχανή µε ~ λεπίδες· ΦΡ (α) 
(στον λόγ. τ. διπλούν) εις διπλούν (για έγγραφο) σε δύο όµοια 
αντίτυπα: να έχεις µαζί σου την αίτηση ~ (β) τα βλέπω διπλά έχω 
µεθύσει και δεν βλέπω κανονικά τα πράγµατα, βλέπω τα αντικείµενα 
µε είδωλα: µόλις πιω δυο ποτηράκια, αρχίζω να - 2. δύο φορές 
µεγαλύτερος σε µέγεθος, ποσότητα, έκταση ή πάχος· διπλάσιος: ~ 
µισθός | τιµή | έξοδα | λεωφορείο | µερίδα | τεύχος περιοδικού (µε πε-
ρισσότερες, όχι κατ' ανάγκην διπλάσιες, σελίδες) || έγινε ~ (πάχυνε 
υπερβολικά) || καφές | ουίσκι | κονιάκ- | µερίδα | σουβλάκι (µε δύο πί-
τες) || ~ δίσκος I CD. | κασέτα (που αποτελούνται από δύο δίσκους | 
CD. | κασέτες µε µουσική ή τραγούδια) 3. κατάλληλος για δύο άτο-
µα: ~ κρεβάτι | κουβέρτα | ποδήλατο- ΦΡ. (α) και τού χρόνου διπλός! 
ευχή σε άγαµο να παντρευτεί εντός τού έτους (β) και τού χρόνου δι-
πλή! ευχή σε έγγαµη γυναίκα να αποκτήσει παιδί 4. αυτός που ανα-
φέρεται σε δύο θέµατα ταυτόχρονα ή γίνεται παράλληλα µε κάτι άλ-
λο: ~ συνοµιλίες, για το Κυπριακό και την υφαλοκρηπίδα τού Αιγαίου 
|| διεξάγονται ~ εκλογές, εθνικές και ευρωεκλογές 5. (κυριολ. κ. µτφ.) 
χωρισµένος στα δύο, διχασµένος: ~ δρόµος | προσωπικότητα-ΦΡ. (α) 
δρόµος διπλής κατευθύνσεως δρόµος που επιτρέπει τη διέλευση 
οχηµάτων σε δύο αντίθετες κατευθύνσεις (β) διπλή διαχωριστική 
(γραµµή) οδική σήµανση µε τη µορφή δύο λευκών παράλληλων 
γραµµών που χωρίζουν στα δύο το οδόστρωµα δρόµων διπλής κατευ-
θύνσεως, δηλώνοντας ότι απαγορεύεται η καταπάτηση τους από τα 
διερχόµενα οχήµατα 6. αυτός που εµφανίζεται µε δύο διαφορετικές 
µορφές: ~ αόριστος ενός ρήµατος | µετοχή | σηµασία || παίζω ~ πα- 

ραλλαγή στο ΠΡΟ-ΠΟ (σηµειώνω δύο διαφορετικές προβλέψεις για 
το αποτέλεσµα ενός αγώνα, π.χ. IX, Χ2) 7. (µτφ.) διφορούµενος ή 
υποκριτικός: κάνω ~ ζωή || παίζω - παιχνίδι 8. (εµφατ. για συναισθή-
µατα) πολύ έντονος, ισχυρός ή που προέρχεται από δύο πηγές: ~ χα-
ρά | πόνος | πένθος || η επιτυχία του είναι για µας ~ χαρά: και γιατί 
είναι γυιος µας και γιατί δόξασε την Ελλάδα 9. διπλωµένος στα δύο: 
κρύωνε κι έβαλε την κουβέρτα -10. διπλό (το) (α) ΑΘΛ. αγώνας προ-
πόνησης, κατά τον οποίο οι παίκτες µιας οµάδας χωρίζονται στα δύο 
και παίζουν σε όλη την έκταση τού γηπέδου ανάµεσα στις δύο 
εστίες· (γενικότ.) αγώνας µεταξύ δύο οµάδων σε όλη την έκταση τού 
γηπέδου ΑΝΤ. µονό (β) (στο ΠΡΟ-ΠΟ) το σηµείο 2, που δηλώνει νίκη 
τής οµάδας που αναφέρεται δεύτερη (επειδή παίζει εκτός έδρας) στο 
δελτίο µε τους αγώνες των προγνωστικών ποδοσφαίρου: στο ΠΡΟ-ΠΟ 
ήρθαν πολλά - αυτή την Κυριακή || παίζω µια οµάδα | έναν αγώνα -
(σηµειώνω 2, ότι θα έρθει «διπλό», θα νικήσει η οµάδα που παίζει 
εκτός έδρας) ΣΥΝ. δύο (γ) (στα ζάρια, στα χαρτιά) ο αριθµός δύο: ρί-
χνω κάτω το - (το χαρτί µε τον αριθµό «δύο») || φέρνω διπλές (ζαριά 
όπου τα δύο ζάρια δείχνουν στην επάνω επιφάνεια τους τον αριθµό 
«δύο»). Επίσης (λόγ.) διπλούς, -ή, -ούν [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. διπλούς < δι- (< δίς) + -πλους < -πλόος, για το 
οποίο βλ. λ. απλούς]. 

-διπλός, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν (µε έµφαση) πόσες φορές έχει αυξηθεί κάποιος/κάτι: τετρά-δι-
πλος, πεντά-διπλος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. τετρά-διπλος), 
που προέρχεται από το αρχ. διπλούς | διπλός (βλ.λ.)]. 

διπλοσάγονο (το) η συσσώρευση πάχους κάτω από το κανονικό σα-
γόνι, που δίνει την εντύπωση δεύτερου σαγονιού ΣΥΝ. προγούλι. 

διπλοσκοπιά (η) η φύλαξη χώρου από δύο σκοπούς, έναν ακίνητο και 
έναν µετακινούµενο. — διπλοσκοπός (ο). 

διπλοτυπία (η) {διπλοτυπιών} ΓΛΩΣΣ. η ύπαρξη δύο διαφορετικών τύ-
πων στην ίδια λέξη: χτυπώ - κτυπώ, σιτάρι - στάρι, κυβέρνησης - κυ-
βερνήσεως ΣΥΝ. διτυπία. 

διπλότυπος, -η, -ο [1833] 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που έχει διπλό τύπο: ~ σύν-
θετα (λ.χ. καρδιοχτύπι - χτυποκάρδι) · 2. τυπωµένος σε δύο αντίτυ-
πα: ~ απόδειξη 3. διπλότυπο (το) (α) βιβλίο έντυπων αποδείξεων πλη-
ρωµής ή παραλαβής, που αποτελείται από όµοια (ανά δύο) δελτία | 
φύλλα, το ένα από τα οποία παραµένει στο βιβλίο (β) (συνεκδ.) το 
φύλλο που παραµένει στο βιβλίο αποδείξεων το στέλεχος. 

διπλούς, -ή, -ούν → διπλός 
διπλόφαρδος, -η, -ο αυτός που έχει φάρδος διπλάσιο από το κανο-

νικό: ~ ύφασµα ΑΝΤ. µονόφαρδος. 
διπλοψηφίζω ρ. αµετβ. [1892] {διπλοψήφισα} ψηφίζω, κατά παράβα-

ση τού νόµου, δύο φορές στην ίδια εκλογική αναµέτρηση (συνήθ. σε 
διαφορετικά εκλογικά τµήµατα). — διπλοψηφία [1840] κ. διπλοψή-
φιση (η) [1891] κ. διπλοψήφισµα (το). 

δίπλωµα (το) {διπλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τσάκισµα (στα δύο, 
τέσσερα κ.λπ.), ώστε η αρχική επιφάνεια να γίνεται κάθε φορά διπλή: 
το ~ τού σεντονιού | των ρούχων | τού φύλλου τής πίτας 2. το περιτύ-
λιγµα µε διαδοχικά τσακίσµατα: χαρτί διπλώµατος (συνηθέστ. περι-
τυλίγµατος) ΣΥΝ. τύλιγµα, αµπαλάζ · 3. έγγραφο µε το οποίο εκπαι-
δευτικό ίδρυµα ή άλλος επίσηµος οργανισµός πιστοποιεί την επιτυχή 
ολοκλήρωση κύκλου σπουδών ή την επάρκεια υποψηφίου αντι-
στοίχως: πήρε το ~ του από το Πολυτεχνείο || πήρα το ~ οδήγησης || 
διδακτορικό ~ || έκανε επέκταση τού ~ οδήγησης, από ερασιτεχνικό σε 
επαγγελµατικό ΣΥΝ. πτυχίο, άδεια· ΦΡ. (α) (ειδικότ.) παίρνω δίπλωµα 
κρίνοµαι άξιος ή κατάλληλος για (κάτι), επιτυγχάνω σε σχετική 
εξέταση: ~ οδήγησης | µηχανικού | δασκάλου (β) αναµνηστικό | 
τιµητικό δίπλωµα έγγραφο που αναγνωρίζει επίσηµα ιδιότητα ή τίτ-
λο τού υποψηφίου και δίνεται προς τιµήν του (γ) δίπλωµα ευρεσιτε-
χνίας προνοµιακό έγγραφο που παρέχει το κράτος σε εφευρέτη για 
την κατοχύρωση και αποκλειστική εκµετάλλευση τής εφεύρεσης του 
• 4. (στην παλαιογραφία) έγγραφο διπλωµένο ώστε να ασφαλίζεται 
το περιεχόµενο του και να βεβαιώνεται η γνησιότητα του µε την επί-
θεση σφραγίδας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διπλώ (-όω) < διπλούς. Από τη µτγν. σηµ. τού διπλω-
µένου εγγράφου η λ. δήλωσε αργότερα και το πιστοποιητικό ορισµέ-
νης ικανότητας (π.χ. οδήγησης) ή το πτυχίο. Με αυτή τη σηµ. η λ. πέ-
ρασε και σε ξέν. γλώσσες, π.χ. αγγλ. diploma, γαλλ. diplôme κ.ά.]. 

διπλωµάτης (ο/η) [1851] {διπλωµατών} 1. επίσηµος αντιπρόσωπος 
µιας κυβέρνησης σε ξένη χώρα- (συνήθ.) ανώτερος υπάλληλος τού 
Υπουργείου Εξωτερικών, που ασχολείται µε τη διαχείριση εξωτερι-
κών υποθέσεων τού κράτους: ~ καριέρας 2. (µτφ.) πρόσωπο επιτήδειο 
και επιδέξιο σε συνεννοήσεις ή διαπραγµατεύσεις 3. (κατ' επέκτ.) πο-
νηρός, διπρόσωπος άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. diplomate < diplomatique < νεολατ. diploma-
tica (όπως µαρτυρείται σε τίτλο βιβλίου τού 1681: De re diplomatica) 
< λατ. diploma < αρχ. δίπλωµα (βλ.λ.), επειδή οι διπλωµάτες επέδιδαν 
τα διαπιστευτήρια τους σε διπλωµένα έγγραφα]. 

διπλωµατία (η) [1871] {διπλωµατιών} 1. το έργο και η ιδιότητα τού 
διπλωµάτη: µυστική | διεθνής ~ || τις πολεµικές επιχειρήσεις διαδέ-
χθηκε η ~ 2. (συνεκδ.) το σύνολο των προσώπων και υπηρεσιών που 
ασχολούνται µε τις διεθνείς σχέσεις ενός κράτους: επιτυχία τής ελ-
ληνικής - 3. (µτφ.) ικανότητα και επιδεξιότητα σε συνεννοήσεις ή 
διαπραγµατεύσεις: χρειάζεται υποµονή και ~, για να πειστεί 4. (µτφ.) 
ανειλικρίνεια, διπροσωπία. 

διπλωµατικός, -ή, -ό [1814] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διπλωµατία 
ή τους διπλωµάτες: ~ ασυλία | λύση | αντιπρόσωπος | επιτυχία | ήττα | 
κύκλοι | δραστηριότητα | πηγή | ρόλος | πρωτοβουλία | παρασκήνιο || το 
ζήτηµα τακτοποιήθηκε διά τής - οδού- ΦΡ. ∆ιπλωµατικό 
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ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
(από τον κατώτερο προς τον ανώτερο) 

- Ακόλουθος Πρεσβείας 
- Γραµµατέας Πρεσβείας Γ 
- Γραµµατέας Πρεσβείας Β' 
- Γραµµατέας Πρεσβείας Α 
- Σύµβουλος Πρεσβείας Β' 
- Σύµβουλος Πρεσβείας Α 
- Πληρεξούσιος Υπουργός Β' 
- Πληρεξούσιος Υπουργός Α 
- Πρέσβης 

* Πρέσβης επί τιµή (πρέσβης που έχει συνταξιοδοτηθεί και 
του έχει δοθεί τιµητικά ο βαθµός τού πρέσβη· εάν δεν 
προέρχεται από τη διπλωµατική υπηρεσία, λέγεται πρέσβης 
εκ προσωπικοτήτων) 

** Πρεσβευτές χαρακτηρίζονται µόνον οι Πληρεξούσιοι Υπουρ-
γοί Α και Β' (τιµητικά προσφωνούνται πρέσβεις) 

*** Επιτετραµµένος: οποιασδήποτε βαθµίδας διπλωµάτης· αντι-
καθιστά τον πρέσβη, όταν απουσιάζει ή δεν υπάρχει 

Πρεσβεία - Προξενείο 
Πρεσβείες υπάρχουν µόνο στις πρωτεύουσες των κρατών και οι 
πρέσβεις προΐστανται των πρεσβειών εκπροσωπώντας τον πρόε-
δρο τής ∆ηµοκρατίας και την κυβέρνηση τής χώρας προέλευσης. 
Γενικά προξενεία υπάρχουν σε πολλές µεγάλες πόλεις µε αρµο-
διότητες σχετικές µε υποθέσεις πολιτών ενός κράτους σε ξένη 
χώρα (στην πόλη όπου διαµένουν, εµπορεύονται κ.λπ.), καθώς 
και µε θέµατα τής οµογένειας. 

Μόνιµες Αντιπροσωπίες 
Υπάρχουν στις έδρες των ∆ιεθνών Οργανισµών και σε αυτές 
προΐσταται διπλωµάτης πρεσβευτικής βαθµίδας (Μόνιµος Αντι-
πρόσωπος, λ.χ., στον Ο.Η.Ε.). 

Σώµα (συντοµ. ∆.Σ.) | ∆ιπλωµατική Υπηρεσία το σύνολο των διπλωµατών σε 
µια χώρα 2. (µτφ.) αυτός που ενεργεί µε έξυπνο και προσεκτικό τρόπο ή µε 
πονηριά: ~ απάντηση (που δεν φανερώνει σαφώς ποια είναι η άποψη, η θέση 
τού οµιλούντος, αλλά µπορεί να ερµηνευθεί ποικιλοτρόπως) ΣΥΝ. πανούργος 
· 3. ΦΙΛΟΛ. διπλωµατική (η) κλάδος τής παλαιογραφίας που ασχολείται µε την 
ανάγνωση και ερµηνεία διπλωµάτων ή άλλων επίσηµων εγγράφων, που έχουν 
σωθεί σε χειρόγραφα και παπύρους · ΦΡ. διπλωµατική εργασία η πτυχιακή 
εργασία σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα. — διπλωµατικά επίρρ., 
διπλωµατικότητα (η) [1896] (σηµ. 1, 2). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. diplomatique]. 

διπλωµατούχος, -ος, -ο [1853] κάτοχος διπλώµατος ανώτατης ή ανώτερης 
σχολής· πτυχιούχος: - µηχανικός τού Πολυτεχνείου. 

διπλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δίπλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) τσακίζω 
(κάτι) σε δύο ή περισσότερα µέρη: δίπλωσε την εφηµερίδα και την έβαλε στην 
τσάντα του ΣΥΝ. µαζεύω, κάµπτω ♦ 2. (αµετβ.) µαζεύοµαι στα δύο: πονούσε 
τόσο πολύ η κοιλιά της, που δίπλωσε στα δύο. — δίπλωση (η) [αρχ.], διπλωτής 
(ο) [1890], διπλωτικός, -ή, -ό κ. διπλωτός, διπλωτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. διπλώ (-όω), αρχική σηµ. «διπλασιάζω», < διπλούς. Η 
σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

διπλωπία (η) [1844] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η διαταραχή τής όρασης, κατά την 
οποία ο ασθενής βλέπει τα αντικείµενα διπλά. [ΕΤΥΜ. < διπλός + -ωπία, πβ. 
παρακ. όπ-ωπ-α (ρ. ορώ «βλέπω»), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. diplopie]. 

διποδίζω ρ. αµετβ. {διπόδισα} (για υποζύγια) κινούµαι µε διποδισµό (βλ.λ.). 
διποδισµός (ο) ρυθµικός βηµατισµός τού αλόγου, που γίνεται µε διαδοχική 

ανύψωση και στήριξη των διαγώνιων ποδιών του. 
δίποδος, -η, -ο 1. αυτός που στηρίζεται σε δύο πόδια, που έχει δύο 

υποστηρίγµατα: - πτερωτό | βάση | σκεύος 2. δίποδο (το) {διπόδ-ου | -ων} (α) 
ο άνθρωπος (β) τα πόδια τού αλόγου θεωρούµενα ανά δύο: πρόσθιο | οπίσθιο 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ETYM. < αρχ. δίπους, -οδός < δι- (< δίς) + πους 
«πόδι»]. 

διπολικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει δύο πόλους: ~ διακόπτης | µαγνήτης 2. αυτός 
που αποτελείται ή βασίζεται σε δύο αντιτιθέµενα στοιχεία: ~ πολιτικό σύστηµα 
(όπου εναλλάσσονται στην εξουσία δύο αντίπαλα κόµµατα) ΣΥΝ. δίπολος. — 
διπολικότητα (η). 

διπολισµός (ο) η ύπαρξη δύο πόλων, δύο ανταγωνιστικών δυνάµεων, των 
οποίων η σύγκρουση και ο ανταγωνισµός καθορίζει τις πολιτικές και 
οικονοµικές εξελίξεις ΣΥΝ. δικοµµατισµός. 

δίπολος, -η, -ο [1882] 1. διπολικός (βλ.λ.) 2. δϊποΛο (το) {διπόλ-ου | -ων} 
σύστηµα που αποτελείται από δύο µαγνητικούς πόλους µε ίσες αλλά 
ετερώνυµες ποσότητες µαγνητικού φορτίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bipolaire]. 

δίποντο (το) (στην καλαθοσφαίριση) καλάθι δύο πόντων. [ΕΤΥΜ. < 
δι- (< δις) + πόντος, ουδ. κατά το καλάθι]. 

δίπορτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει δύο πόρτες, δύο εξόδους: - αυτοκίνητο ΣΥΝ. 
δίθυρος 2. (µτφ.) δίπορτο (το) διπλή διέξοδος· καταφύγιο· ΦΡ. ΤΟ έχω δίπορτο 
(i) διατηρώ ταυτόχρονα δύο διαφορετικές ασχολίες (ii) διατηρώ ταυτόχρονα 
δύο ερωτικές σχέσεις. 

δίπρακτος, -η, -ο → δι-, -πρακτος 
διπρόσωπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δείχνει δύο πρόσωπα, υποκριτικός: ~ 

άτοµο | πολιτική ΣΥΝ. διπλοπρόσωπος. — διπρόσωπα επίρρ., διπροσωπία (η) 
[µεσν.]. 

δίπτερος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει δύο φτερά 2. ΖΩΟΛ. δίτπερα (τα) 
(διπτέρων) µεγάλη τάξη εντόµων που έχουν δύο φτερά · 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. δίπτερος 
ναός ναός µε διπλή σειρά κιόνων και στις τέσσε-ρεις πλευρές. 

δίπτυχος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει δύο πτυχώσεις· διπλωµένος στα δύο 2. 
(µτφ.) καθετί αποτελούµενο από δύο µέρη: ~ προβλήµατα | κινηµατογραφικό 
αφιέρωµα 3. δίπτυχο (το) {διπτύχ-ου | -ων} (α) στρατιωτικό πηλήκιο µε 
πτυχώσεις (κόγχες) στο πρόσθιο και το οπίσθιο άκρο του· δίκοχο (β) 
ΕΚΚΛΗΣ. (i) βιβλίο ή χαρτόνι διπλωµένο στα δύο, όπου αναγράφονται τα 
ονόµατα ζώντων και νεκρών, που µνηµονεύει ο ιερέας στην προσκοµιδή 
(βλ.λ.) (ii) µικρή εκκλησιαστική εικόνα αποτελούµενη από δύο ξύλινες πλάκες 
συνδεδεµένες σε σχήµα γωνίας, που απεικονίζουν θρησκευτικά, 
εκκλησιαστικά θέµατα, µορφές αγίων (iii) (γενικότ.) έργο ζωγραφικής ή 
γλυπτικής αποτελούµενο από δύο πετάσµατα που µπορούν να διπλώνονται το 
ένα πάνω στο άλλο 4. ΦΙΛΟΛ. δίπτυχα (τα) (στην παλαιογραφία) δύο 
συνενωµένες πινακίδες (βλ.λ.), που αποτελούσαν έναν κώδικα (βλ.λ., σηµ. 6) 
(βλ. κ. λ. τρίπτυχα, πολύπτυχα). 

δίπτωτος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που έχει δύο µορφολογικά 
διακρινόµενες πτωτικές καταλήξεις (π.χ. ο πατέρ-ας, τού | τον πατέρα) 2. (για 
ρήµα) αυτό που συντάσσεται µε δύο αντικείµενα, εκφερό-µενα σε δύο 
διαφορετικές πτώσεις (π.χ. δίνω τού φίλου µου νερό). 

δίπυλος, -η, -ο → δι-, -πυλός 
διπύρηνος, -η, -ο [µτγν.] (για καρπούς) αυτός που έχει δύο πυρήνες, δύο 

κουκούτσια. 
διπυρίτης (άρτος) (ο) {διπυριτών} άρτος που ψήθηκε δύο φορές, για να 

διατηρηθεί περισσότερο· παξιµάδι, γαλέτα. [ΕΤΥΜ < αρχ· διπυρίτης (άρτος) < 
δι- (< δίς) + -πυρίτης < πϋρ]. 

δίριχτος, -η, -ο (για στέγη) αυτός που έχει δύο κεκλιµένες πλευρές: ~ σκεπή | 
στέγη ΣΥΝ. αµφικλινής. ΓΕΓΥΜ. < δι- (< δις) + ριχτός]. 

∆ίρφη (η) όρος τής Εύβοιας µεταξύ Χαλκίδας και Κύµης. Επίσης ∆ίρ-φυς 
{∆ίρφυος}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ∆ίρφυς, -υος, προελλην. προελ., αγν. ετύµου]. 

δις1 (η) συντοµ. {δίδος, δίδα} (επίσ. κυρ. σε επιστολές, προσκλητήρια κ.λπ.) η 
δεσποινίδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. [ΕΤΥΜ. Συγκεκοµ. τ. τού δ(εσποιν)ίς, πβ. κ. 
αγγλ. miss < mi(stre)ss]. 

δις2 (το) συντοµ. {άκλ.} το δισεκατοµµύριο: κόστισε δύο ~. [ΕΤΎΜ. 
Συγκεκοµµένος τ. τού δις)εκατοµµύριο)]. 

δις3 επίρρ. (λόγ.) δύο φορές: ~ εις θάνατον || το ~ εξαµαρτείν ουκ ανδρός σοφού 
(βλ. λ. εξαµαρτείν). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δΕίς < I.E. *dwi- «δύο φορές», πβ. σανσκρ. dvih, λατ. bis, 
bi- (ά συνθ.), π.χ. γαλλ. biscuit «µπισκότο» (< bis + cuit «ψηµένο») κ.ά. 
Οµόρρ. δύο (βλ.λ.), διχο- (α' συνθ.), δι- (ά συνθ.) κ.ά.]. 

∆.Ι.Σ. (η) ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος. 
δισ- → δι- 
δισάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-παλαιότ.) δύο µικροί σάκοι από ύφασµα ή δέρµα, 

ενωµένοι στο επάνω µέρος, που τους κρεµούσαν είτε στο σαµάρι ζώου από τη 
µια και την άλλη µεριά είτε από τον ώµο µπροστά και πίσω για να µοιράζεται 
το βάρος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. δισάκκιον < δι- (< αρχ. δίς) + σακκίον, υποκ. τού αρχ. 
σάκ(κ)ος]. 

δισαπόστακτος, -η, -ο (για ποτό) αυτός που έχει υποστεί διπλή απόσταξη: ~ 
ούζο (που θεωρείται και το καλύτερο). [ΕΤΥΜ. < δις + -απόστακτος < 
αποστάζω]. 

δισδιάστατος, -η, -ο → δι-, -διάστατος 
δισέγγονος (ο) [µτγν.], δισέγγονη (η) το παιδί τού εγγονού ή τής εγγονής σε 

σχέση µε τον παππού ή τη γιαγιά τους· η τρίτη γενιά. Επίσης δισέγγονος (ο), 
δισέγγονη κ. (λαϊκ.) δισέγγονα (η). — δισέγγονο κ. δισεγγόνι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δύο. 

δισεκατοµµύριο (το) [1871] {δισεκατοµµυρί-ου | -ων} το ποσό των χιλίων 
εκατοµµυρίων, ο αριθµός 1.000.000.000 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δύο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. billion]. 

ΣΧΟΛΙΟ Σωστά έχει παρατηρηθεί από τον λεξικογράφο Γ. Ζηκίδη ότι η 
νεόπλαστη αυτή λέξη «δύναται να σηµαίνη µόνον δύο εκατοµµύρια, πβ. 
δισχίλιοι, δισµύριοι» και ότι ορθότερο θα ήταν τα χίλια εκατοµµύρια, που 
είναι το δισεκατοµµύριο, να δηλώνονται µε τον νεολογισµό 
χιλιεκατοµµύριο 

δισεκατοµµυριούχος, -ος, -ο [1891] 1. αυτός που έχει περιουσία πάνω από ένα 
δισεκατοµµύριο 2. (κατ' επέκτ.) πολύ πλούσιος, πάµπλουτος. 

δίσεκτος, -η, -ο κ. (καθηµ.) δίσεχτος 1. (έτος) που έχει 366 µέρες: ~ χρόνος 2. 
(µτφ.) χρόνος µε πολλές δυσκολίες και συµφορές: ήρθαν ~ καιροί ΣΥΝ. 
δυσοίωνος, (λαϊκ.) γρουσούζικος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < δίς + έκτος. Εφόσον 
δίσεκτα είναι τα έτη που έχουν 366 (αντί 365) ηµέρες, κατά τη ρωµαϊκή εποχή 
ο αριθµός αυτός επιτυγχανόταν µε την επανάληψη τής έκτης ηµέρας τού 
Μαρτίου. Αργότερα, ο Ιούλιος Καίσαρ όρισε ως εµβόλιµη ηµέρα την 29η 
Φεβρουαρίου. ∆εισιδαιµονικές πεποιθήσεις που συνδέονται µε τα δίσεκτα έτη 
(λατ. anni bisexti), προέρχονται από την αρχ. Ρώµη και οφείλονται πιθ. στο 
γεγονός ότι ο Φεβρουάριος (όπου προσετίθετο η εµβόλιµη ηµέρα) ήταν ο 
µήνας των νεκρών και οι Ρωµαίοι πίστευαν ότι τότε ήταν εξαιρετικά δυσοίωνο 
να συνάπτει κανείς γάµο ή εµπορικές 

} Πρεσβευτικές βαθµίδες 



δισέλιδος 516 δίτροχος 
 

συµφωνίες]. 
δισέλιδος, -η, -ο → δι-, -σέλιδος 
δισήµαντος, -η, -ο → δι-, -σήµαντος 
δίσηµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει δύο σηµασίες ΣΥΝ. δισήµα-ντος · 2. 

ΜΟΥΣ. δίσηµος πους ρυθµική µονάδα τής βυζαντινής µουσικής που 
αποτελείται από δύο χρονικά σηµεία. — δισηµία (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δύο. 

δίσηµος: συνώνυµα. Τόσο το δίσηµος όσο και το δισήµαντος δηλώνουν 
λέξεις µε δύο σηµασίες (π.χ. τάξη = (α) ευταξία (β) κατηγορία- διάσταση = 
(α) µήκος, πλάτος κ.λπ. (β) διαφορά κ.ο.κ.). Αντιθέτως, το αµφίσηµος 
δηλώνει περισσότερο τη σηµασιολογική αµφιβολία και ασάφεια που 
προκαλεί είτε µια δίσηµη | δισήµαντη λέξη είτε και µια µονόσηµη | 
µονοσήµαντη λέξη σε συγκεκριµένο περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και για το 
διφορούµενος, που δηλώνει διπλή εκδοχή στον τρόπο κατανοήσεως µιας 
λέξης. 

δισθενής, -ής, -ες {δισθεν-ούς | -είς (ουδ.-ή)} 1. ΧΗΜ. χηµικό στοιχείο που έχει 
σθένος +2 ή -2 (που χρειάζεται ή προσφέρει δύο ηλεκτρόνια κατά τον 
συνδυασµό του µε άλλο στοιχείο για τον σχηµατισµό χηµικής ένωσης· βλ. κ. 
λ. σθένος) 2. ΓΛΩΣΣ. (ρήµα) που συντάσσεται µε ένα αντικείµενο: ο Πέτρος 
κοιτάζει τη θάλασσα (ένα σθένος είναι το υποκείµενο «ο Πέτρος» και ένα το 
αντικείµενο «τη θάλασσα»· βλ. κ. λ. σθένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, δύο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bivalent]. 

δισκάδικο (το) (καθηµ.) το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται δίσκοι µουσικής 
και γενικότ. έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό γύρω από τη µουσική· 
δισκοπωλείο. 

δισκάριο (το) [µεσν.] {δισκαρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό σκεύος, όπου 
τοποθετείται ο άγιος άρτος τής προσφοράς κατά την τέλεση τής Θείας 
Λειτουργίας. 

δισκελής, -ής, -ές → δι-, -σκελής 
δισκέτα (η) {δισκετών} ΠΛΗΡΟΦ. εύκαµπτος φορητός δίσκος µε µαγνητική 

επικάλυψη, που χρησιµεύει για την εγγραφή και αποθήκευση πληροφοριών: 
µεταφέρω | περνάω τα κείµενα σε ~ (τα γράφω ή τα αντιγράφω) ΣΥΝ. 
εύκαµπτος | µαλακός δίσκος ΑΝΤ. σκληρός δίσκος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. diskette]. 

δισκίο (το) µικρής ποσότητας φάρµακο, που έχει συµπιεστεί, ώστε να λάβει 
στερεά µορφή σε σχήµα µικρού δίσκου· χάπι ΣΥΝ. ταµπλέτα· ΦΡ. αναβράζον 
δισκίο βλ. λ. αναβράζω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. tablet]. 

δισκοβολία (η) {χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. ολυµπιακό αγώνισµα τού κλασικού 
αθλητισµού, κατά το οποίο οι αθλητές διαγωνίζονται στη ρίψη δίσκου 
κατασκευασµένου από ξύλο και µέταλλο (βλ. κ. λ. δίσκος). — δισκοβόλος 
(ο/η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δισκοβόλος < δίσκος + -βόλος < βάλλω]. 

δισκογραφία (η) {χωρ. πληθ.) 1. (κυριολ.) η εγγραφή ηχητικού υλικού σε 
δίσκους (βινυλίου ή ψηφιακούς), που αναπαράγουν σε ειδικό µηχάνηµα 
(πικάπ ή σιντί) τον ήχο 2. η αναπαραγωγή και διακίνηση τέτοιων δίσκων µε 
µουσική και τραγούδια: η ~ είναι ανεπτυγµένη στη χώρα µας 3. (συνεκδ.) το 
σύνολο των δίσκων που παράγονται και διακινούνται: η ελληνική ~ έχει να 
παρουσιάσει αξιόλογα µουσικά έργα. — δισκογραφικός, -ή, -ό, δισκογραφικά 
επίρρ. 

δισκοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {δισκοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει σχήµα 
δίσκου. 

δισκοθήκη (η) {δισκοθηκών} 1. θήκη στην οποία τοποθετούνται (µουσικοί 
συνήθ.) δίσκοι και (συνεκδ.) έπιπλο ή χώρος στον οποίο αυτοί φυλάσσονται 2. 
η συλλογή µουσικών δίσκων ταξινοµηµένων κατά θέµατα και κατά συνθέτες: 
έχει πλούσια ~ 3. η ντισκοτέκ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
discothèque]. 

δισκοπάθεια (η) {δισκοπαθειών} ΙΑΤΡ. κάθε πάθηση µεσοσπονδύλιων δίσκων 
τής σπονδυλικής στήλης τού ανθρώπου. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. discopathy]. 

δισκοπότηρο (το) [µεσν.] 1. ΕΚΚΛΗΣ. το άγιο ποτήριο τής Θείας Κοινωνίας 
(µαζί µε το δισκάριο) 2. (κατ' επέκτ.) κάθε σκεύος που έχει το σχήµα αυτού 
τού ποτηριού 3. δισκοπότηρα (τα) τα ποτήρια, τα φλιτζάνια και οι δίσκοι 
(σπιτιού ή καταστήµατος) για σερβίρισµα. 

δισκοπρίονο (το) φορητό ηλεκτροκίνητο πριόνι µε ατσάλινο οδοντωτό δίσκο, ο 
οποίος περιστρέφεται µε µεγάλη ταχύτητα. 

δισκοπωλείο (το) το δισκάδικο (βλ.λ.). 
δίσκος (ο) 1. ΑΘΛ. επίπεδο κυκλικό αντικείµενο από ξύλο ή µέταλλο, το οποίο 

ρίχνεται σε απόσταση στο αγώνισµα τής δισκοβολίας 2. ΑΘΛ. (συνεκδ.) το 
αγώνισµα τής δισκοβολίας: πήρε χρυσό µετάλλιο στον ~ 3. (α) καθετί µε 
κυκλικό και επίπεδο σχήµα: ~ για τον άγιο άρτο (δισκάριο) || ~ τής ζυγαριάς 
(όπου τοποθετούνται τα προϊόντα ή τα ζύγια) || ~ τού ρολογιού (όπου 
αναγράφονται οι ώρες) || (µτφ.) ο ~ τού ηλίου- ΦΡ. ιπτάµενος δίσκος ουράνιο 
σώµα σε σχήµα δίσκου, που κινείται σε µεγάλο ύψος και µε υψηλή ταχύτητα, 
και πιστεύεται ότι προέρχεται από το διάστηµα (βλ. κ. λ. ούφο) (β) (ειδικότ.) 
συνήθ. κυκλικό (αλλά και σε άλλα σχήµατα), επίπεδο σκεύος για σερβίρισµα: 
έφερε τον καφέ σε έναν παραδοσιακό ~4. ΑΝΑΤ. µεσοσπονδύλιοι δίσκοι 
οστέινες συνδέσεις που επιτρέπουν την κίνηση ανάµεσα στα ζεύγη των 
σπονδύλων και εξουδετερώνουν τις πιέσεις που δέχεται η σπονδυλική στήλη 
(από τρέξιµο, πήδηµα κ.λπ.) 5. (α) (ειδικότ.) το κυκλικό σκεύος που 
περιφέρεται για έρανο προς το τέλος τής Θείας Λειτουργίας: βγαίνει | περνά 
~|| η περιφορά τού ~ (β) (µτφ.) έρανος για οποιονδήποτε σκοπό· κυρ. στη ΦΡ. 
βγάζω δίσκο κάνω έρανο: τώρα που έχασε τη δουλειά του, θα βγάλουµε δίσκο 
να τον συντηρήσουµε · 6. επίπεδη, κυκλική πλάκα από βινύλιο ή µέταλλο, στην 
οποία έχει εγγραφεί µε ειδική διαδικασία ηχητικό υλικό, το οποίο 

αναπαράγεται από κατάλληλο µηχάνηµα (πικάπ για τους δίσκους βινυλίου, 
CD-player για τους ψηφιακούς δίσκους): ~ µικρής | µακράς διαρκείας | 
γραµµοφώνου || βγάζω ~ (κυκλοφορώ δίσκο µε τραγούδια µου) || χρυσός | 
πλατινένιος ~ (δίσκος µουσικής | τραγουδιών που ξεπέρασε σε πωλήσεις τα 
30.000 ή 50.000 αντίτυπα αντιστοίχως) || κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός 
του ~· ΦΡ. ψηφιακός δίσκος (CD: συµπαγής δίσκος) µικρός δίσκος όπου 
εγγράφονται µε ψηφιακό σύστηµα δεδοµένα, µουσική ή εικόνες και 
αναπαράγονται σε ψηφιακή συσκευή µε ακτίνες λέιζερ 7. ΠΛΗΡΟΦ. επίπεδη 
κυκλική βάση, πλαστική ή µεταλλική, καλυµµένη µε µαγνητικό υλικό, σκληρή 
σε ειδικό περίβληµα προστασίας (σκληρός ~), ή µικρή εύκαµπτη και φορητή 
(δισκέτα), που επιτρέπει την εγγραφή και αποθήκευση δεδοµένων µε ψηφιακή 
µορφή σε οµόκεντρους κύκλους (πίστες)· ΦΡ. οπτικός δίσκος δίσκος όπου 
αποθηκεύονται δεδοµένα σε ψηφιακή µορφή, όπως κείµενα, µουσική ή 
φωτογραφίες, και αναπαράγονται µε τη βοήθεια ακτίνων λέιζερ. — (υποκ.) 
δισκάκι (το) (κυρ. σηµ. 6). [ΕΤΥΜ. αρχ. < *δίκ-σκος < θ. *δικ-, που απαντά 
στο απρφ. αορ. β' δικ-είν «ρίχνω, εκτοξεύω» (χωρίς ενεστ.), το οποίο πιθ. 
αποτελεί µηδενι-σµ. βαθµ. τού θ. δεικ- τού ρ. δείκ-νυ-µι «δείχνω». Η λ. πέρασε 
και σε ξέν. γλώσσες, πβ. γαλλ. disque, αγγλ. disc, γερµ. Diskus κ.ά. Στην πλη-
ροφορική η λ. χρησιµοποιείται ως µετάφρ. δάνειο στους όρους σκληρός δίσκος 
(< αγγλ. hard disc) και εύκαµπτος δίσκος (< αγγλ. floppy disc), ενώ ο 
ψηφιακός δίσκος αποδίδει το αγγλ. compact disc]. 

δισκόφρενο (το) {δισκοφρένων} είδος φρένου, που περιλαµβάνει δύο τακάκια, 
τα οποία πιέζουν τον περιστρεφόµενο δίσκο τού τροχού, προκαλώντας µε την 
τριβή επιβράδυνση. 

δισταγµός (ο) [µτγν.] η αναστολή κάποιου να προβεί σε ενέργεια ή να λάβει 
απόφαση λόγω αµφιβολίας για την ορθότητα ή την αποτελεσµατικότητα τους 
ή και λόγω φόβου: διακρίνω κάποιον ~ στα λόγια σου || (συχνότ. στον πληθ.) 
µίλα µου χωρίς δισταγµούς || προσπάθησα να διαλύσω τους ~ του. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. disc brake]. 

διστάζω ρ. αµετβ. {δίστασα} καθυστερώ να προχωρήσω σε µια ενέργεια λόγω 
αβεβαιότητας ή φόβου· σταµατώ λόγω αµφιβολίας: ~ να µιλήσω | να 
συµµετάσχω σε µια εκδήλωση || δίστασε για µια στιγµή, το ξανασκέφτηκε και 
τελικά έκανε πίσω || δεν ~ µπροστά σε τίποτα || µη διστάσεις να µας πεις ό,τι σε 
απασχολεί ΣΥΝ. δειλιάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός. 
[ETYM. αρχ. < *δι-στ-ός < δι- (< δίς) + -στ-, µεταπτωτ. βαθµ. θ. που απαντά 
στο ρ. ϊ-στη-µι (βλ. λ. ΐσταµαί), οπότε η λ. διστάζω είχε αρχικώς τη σηµ. 
«στέκοµαι µεταξύ δύο αποφάσεων, ταλαντεύοµαι», o σχηµατισµός τού *δι-στ-
ός αντιστοιχεί στο σανσκρ. dvi-sth-a «αµφί-γνωµος» (< I.E. *dwi-sth-o-)]. 

διστακτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (καθηµ.) δισταχτικός αυτός που διστάζει: ~ στάση 
| µατιά | ύφος | φωνή ΣΥΝ. αµφιταλαντευόµενος, δί-γνωµος ΑΝΤ. 
αποφασιστικός. — διστακτικά επίρρ., διστακτικότητα (η) [1895]. 

δισταυρία (η) {χωρ. πληθ.} ΠΟΛΙΤ. σύστηµα εκλογής υποψηφίων, κατά το 
οποίο επιτρέπεται, ανάλογα µε την εκλογική περιφέρεια, η σηµείωση σταυρού 
δίπλα στα ονόµατα δύο µόνο υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασµού. 

δίστηλος, -η, -ο → δι-, -στηλος 
δίστιγµα (το) [1834] ΓΛΩΣΣ. τα διαλυτικά ) " ). 
δίστιγµο (το) [1761] ΓΛΩΣΣ. η άνω και κάτω τελεία (:). 
δίστιχος, -η, -ο → δι-, -στίχος 
διστοιχία (η) [µτγν.] {διστοιχιών} η παράταξη σε διπλή σειρά. 
διστοµίαση (η) [1891] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. λοίµωξη τού 

ανθρώπου και των µηρυκαστικών, την οποία προκαλούν τα παρασιτικά 
σκουλήκια τα οποία ονοµάζονται δίστοµα και που εκδηλώνεται ανάλογα µε 
την περίπτωση µε διάρροια, φαγούρα, αναιµία, εµετό, διόγκωση τού ήπατος 
κ.ά. ΣΥΝ. (λαϊκ.) χλαπάτσα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
distomiasis < δίστοµος < δι- + -στοµος < στόµα]. 

∆ίστοµο (το) {∆ιστόµου} κωµόπολη τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό 
Βοιωτίας, γνωστή για τις γερµανικές αγριότητες που υπέστησαν οι κάτοικοι 
και την πυρπόληση τής κωµόπολης (1944). [ΕΤΥΜ. < δίστοµος (βλ.λ.), πιθ. 
επειδή η κωµόπολη βρίσκεται στην πεδιάδα που περικλείεται από δύο βουνά, 
τον Ελικώνα και τον Παρνασσό]. 

δίστοµος, -η, -ο [αρχ.] (για κοπτικά όργανα) αυτός που έχει δύο κόψεις, 
δίκοπος: -µαχαίρι ΣΥΝ. αµφίστοµος. 

διστρατο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) το σηµείο όπου ένας δρόµος χωρίζεται στα δύο ή 
στο οποίο συναντιούνται δύο δρόµοι. 

δίστυλος, -η, -ο → δι-, -στύλος 
δισύλλαβος, -η, -ο → δι-, -σύλλαβος 
δισυπόστατος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει δύο υποστάσεις· διφυής. 
δισχιδής, -ής, -ές {δισχιδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που είναι σχισµένος 

στα δύο, διχαλωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι- (< δίς) + -
σχιδής < σχίζω]. 

δισχίλιοι, -ες, -α [αρχ.] {δισχιλίων} δύο χιλιάδες: η έκθεση είχε τεράστια 
απήχηση, αφού τα στοιχεία µιλούν για δισχίλιους επισκέπτες, που θαυµάζουν 
καθηµερινά τα εκθέµατα. 

διτάξιος, -α, -ο → δι-, -τάξιος 
δίτερµα (το) {µόνο σε ονοµ. κ. αιτ. | χωρ. πληθ.) παιχνίδι ποδοσφαίρου που 

παίζεται από σύνολο παικτών, που έχουν χωριστεί σε δύο οµάδες, µεταξύ δύο 
εστιών (τερµάτων) ΑΝΤ. µονότερµα. [ΕΤΥΜ. < δι- (< δις) + τέρµα]. 

δίτοµος, -η, -ο → δι-, -τόµος 
δίτροχος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για οχήµατα) αυτός που έχει δύο τροχούς: 
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~ άµαξα 2. δίτροχο (το) {διτρόχ-ου | -ων} όχηµα µε δύο τροχούς (µο-
τοσυκλέτα, ποδήλατο) ΣΥΝ. δίκυκλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 

διττογραφία (η) {διττογραφιών} ΦΙΛΟΛ. (στην παλαιογραφία) η αντιγραφή 
συλλαβής, λέξης ή φράσης δύο φορές από τον αντιγραφέα ενός κειµένου λόγω 
σφάλµατος. [ΕΤΥΜ. < διττός + -γραφία < γράφω]. 

διττογραφούµαι  ρ. αµετβ. {διττογραφείται... | διττογραφ-ήθηκα, -ηµένος} 
γράφοµαι µε δύο τρόπους. — διττονράφηµα (το) [1887]. [ΕΤΥΜ. < διττός + -
γραφώ | -ούµαι (< γράφω)]. 

διττός, -ή, -ό (λόγ.) διπλός, αυτός που αποτελείται από δύο µέρη ή είναι δύο 
ειδών: ο κίνδυνος είναι ~ || το όφελος απεδείχθη ~. — διττ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δισσός | -ττός < *διχ-)ός < δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» < 
δίς]. 

διτυπία (η) [1893] {διτυπιών} η διπλοτυπία (βλ.λ.). 
διυλίζω ρ. µετβ. {διύλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. περνώ υγρό µέσα από φίλτρο, για 

να το απαλλάξω από ξένες ουσίες· φιλτράρω ΣΥΝ. στραγγίζω, διηθώ 2. (µτφ.) 
εξετάζω (κάτι) σχολαστικά: µη διυλίζεις τόσο τα πράγµατα, δες τα πιο απλά- 
ΦΡ. (µτφ.) διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάµηλον βλ. λ. κώνωψ. — 
διύλιση (η) [µτγν.] κ. διύλισµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι)α)- + -υλίζω < 
ύλη]. 

διυλιστήριο (το) [µτγν.] {διυλιστηρί-ου | -ων} 1. οι εγκαταστάσεις όπου γίνεται 
ο καθαρισµός ή ο εξευγενισµός διαφόρων ουσιών, καθώς και ο διαχωρισµός 
µιας ουσίας στα συστατικά της µε απόσταξη: ~ πετρελαίου 2. η συσκευή µε 
την οποία διυλίζονται υγρές ουσίες. 

διυποκειµενικός, -ή, -ό αυτός που αφορά σε περισσότερα τού ενός υποκείµενα 
(πρόσωπα): ~ σχέσεις. — διυποκειµενικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. intersubjectif]. 

διυπουργικός, -ή, -ό αυτός που αποτελείται από διάφορους υπουργούς ή στελέχη 
υπουργείων: ~ συµβούλιο | επιτροπή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
interministériel]. 

διφασικός, -ή, -ό ΗΛΕΚΤΡ. ρεύµα που είναι συνδυασµός δύο εναλλασσόµενων 
µονοφασικών ρευµάτων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. diphasé]. 

δίφατσος, -η, -ο (για οικοδόµηµα) αυτός που έχει πρόσοψη σε δύο δρόµους. 
[ETYM. < δι- (βλ.λ.) + φάτσα]. 

διφθέρα (η) {διφθέρων} 1. το κατεργασµένο δέρµα ΣΥΝ. σκύτος, βύρσα 2. 
(ειδικότ.) κατεργασµένο δέρµα µε επιφάνεια κατάλληλη για γραφή ΣΥΝ. 
περγαµηνή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *διψ-τέρα < δέφω (πβ. µέλλ. δέψω) «τρίβω, µαλακώνω, 
κατεργάζοµαι» (µε τροπή τού -ε- σε -ι-), αγν. ετύµου]. 

διφθερίτιδα (η) [1879] ΙΑΤΡ. παιδική µεταδοτική ασθένεια που χαρακτηρίζεται 
από την παραγωγή ψευδοµεµβρανών στους βλεννογόνους και µπορεί να 
οδηγήσει σε καρδιακές, νευρικές βλάβες, καθώς και σε ασφυξία. — 
διφθεριτικός, -ή, -ό [1887]. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. diphthérie < µτγν. διφθερϊτις, θηλ. τού διφθε-ρίας 
«αυτός που φοράει διφθέρα, κάπα από κατεργασµένο δέρµα». Η ονοµασία τής 
ασθένειας οφείλεται στις λεπτές ψευδοµεµβράνες, που σχηµατίζονται στις 
ανώτερες αεροφόρους οδούς]. 

διφθογγοποίηση (η) [1895] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η τροπή 
δύο φωνηέντων σε δίφθογγο ή η ανάπτυξη ηµιφώνου πλάι σε φωνήεν. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Diphthongisierung]. 

δίφθογγος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. (φωνήεν) που αποτελείται από δύο φθόγγους 
2. δίφθογγος (η, κ., σπανιότ., ο) {διφθόγγ-ου | -ων, -ους} δύο φωνήεντα που 
συµπροφέρονται σε µία συλλαβή ή ένα και το αυτό φωνήεν που µεταβάλλει 
ποιόν κατά την εκφώνηση του (αρχαία ει, οι, ου, αι κ.λπ.· σύγχρονα όι στη λ. 
ρόιδι, άι στη λ. αηδόνι κλπ.). 

δίφθογγος - δίγραµµα (δίψηφο φωνήεν) - συνδυασµός - µονό-φθογγος. 
∆ίφθογγο αποτελούν δύο φθόγγοι, για την ακρίβεια δύο φωνήεντα, που 
συµπροφέρονται σε µία συλλαβή. Έτσι, στη Νέα Ελληνική δίφθογγοι είναι 
το /oi/ που προφέρουµε στη λ. κορόιδο (κο-ρόι-δο) ή το /ai/ που 
προφέρουµε στη λ. αηδόνι (αη-δό-νι). ∆εν είναι δίφθογγοι (όπως γράφεται 
σε µερικές γραµµατικές) τα αι, ει, οι, au, ευ, ου και υι τής Νέας Ελληνικής. 
Αυτά αποτελούσαν διφθόγγους (προφέρονταν ως δύο φθόγγοι) στην 
Αρχαία Ελληνική (λ.χ. το και προφερόταν ως /kai/, όχι ως /ke/), ενώ στη 
µετέπειτα Ελληνική και µέχρι σήµερα προφέρονται µονοφθογγικά, δηλ. ως 
ένας φθόγγος. Είναι δηλ. µονόφθογγοι και όχι δίφθογγοι. Επειδή γράφονται 
δε µε δύο γράµµατα, µπορούν να χαρακτηριστούν ως δινράµµατα ή ως 
δίψηφα φωνήεντα. Στη Ν. Ελληνική υπάρχουν δίφθογγοι, νέες δηλ. 
δίφθογγοι, όπου δύο φωνήεντα συµπροφέρονται σε µία συλλαβή, όπως οι 
λ. κορόιδο, αηδόνι, νεράιδα, καηµένος, βούιζε, τσάι, λεϊµονάκι κ.ά. 
Πρόκειται για τις κύριες διφθόγγους, αυτές που σχηµατίζονται από τη 
συµπροφορά των a/e/o/u µε το i (ai, ei, oi, ui, ασχέτως τού πώς γράφονται- 
το /ai/ λ.χ. µπορεί να γράφεται αη στο αηδόνι ή αι στο γάιδαρος) ή των a, e, 
ο µε το u (au, eu, ou). Περισσότερο, ωστόσο, χρησιµοποιούνται στη Ν. 
Ελληνική οι λεγόµενες καταχρηστικές δίφθογγοι, αυτές στις οποίες 
προηγείται το i συµπροφερόµενο ως ηµίφωνο (y) µαζί µε το φωνήεν που 
ακολουθεί, π.χ. ya: καρ-διά (ακούγεται καρδγιά)· ye: καρδιές yo: καρ-
διών πα-λιά, παλιές, παλιών, πα-λιου κ.λπ. Ως προς τα au (= af | av) και ευ 
(= ef | ev), αυτά αποτελούν συνδυασµούς φωνήεντος και συµφώνου και 
δεν είναι ούτε δίφθογγοι ούτε δίψηφα φωνήεντα. 

δίφορος, -η, -ο 1. (για φυτά) αυτός που καρποφορεί δύο φορές τον 

χρόνο· δίκαρπος: ~ συκιά 2. (για καρπούς) αυτός που προέρχεται από 
δεύτερη καρποφορία τού δέντρου. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δι- (< δίς) + -φόρος < φέρω]. 

διφορούµενος, -η, -ο 1. αυτός που επιδέχεται δύο ερµηνείες, που µπορεί να 
ερµηνευθεί µε δύο τρόπους· αµφίσηµος: ~ έννοια | νόηµα | ύφος 2. (µτφ.) 
ασαφής, αόριστος: ~ λόγος | απάντηση ΣΥΝ. αµφιλεγόµενος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δίσηµος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού µτγν. διφοροϋµαι «προφέροµαι, εκφωνούµαι διττώς» 
< δι- (< δίς) + φορώ | -οΰµαι < φέρω. Η σηµερινή σηµ. απαντά αρχικώς στους 
στωικούς φιλοσόφους]. 

δίφραγκο (το) µεταλλικό νόµισµα αξίας δύο δραχµών δίδραχµο· ΦΡ. (οικ.) 
τέρµα τα δίφραγκο (i) τελείωσαν τα χρήµατα (ii) (συνήθ. µτφ.) για την 
έκφραση τής πρόθεσης (κάποιου) να δώσει οριστικό τέλος (σε κάτι): Αυτή η 
κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί άλλο- ώς εδώ! ~! — (υποκ.) διφραγκάκι 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νόµισµα. 

δίφρος (ο) (αρχαιοπρ.) 1. κάθισµα χωρίς ράχη και βραχίονες 2. αρχαίο πολεµικό 
άρµα και, κατ' επέκτ., κάθε τροχοφόρο όχηµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δι- (< δίς) + -φρ-
, µηδενισµ. βαθµ. τού φέρω. Ονοµαζόταν έτσι επειδή αρχικώς έφερε δύο 
αναβάτες, τον ηνίοχο και τον πα-ραιβάτη]. 

διφυής, -ής, -ές {διφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει δύο µορφές, 
δισυπόστατος. — διφυία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δι- (< δίς) + -φυής < φύω]. 

δίφυλλος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει δύο φύλλα: ~ παράθυρο | κόλλα 
αναφοράς 2. BOT. δίφυλλα (τα) {δίφυλλων} φυτά που τα φύλλα τους 
αποτελούνται από δύο τµήµατα. 

διφωνία (η) {διφωνιών} ΜΟΥΣ. η εκτέλεση τραγουδιού από δύο φωνές, ντουέτο 
ΣΥΝ. διωδία. — δίφωνος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Zweistimmigkeit]. 

διφωνικός, -ή, -ό -+ δι-, -φωνικός 
δίφωνος, -η, -ο →♦ δι-, -φωνος 
διχάζω ρ. µετβ. {δίχασ-α, -τηκα, -µένος} (συνήθ. µεσοπαθ.) 1. χωρίζω σε δύο 

µέρη ή σε δύο πλευρές: οι κριτικοί έχουν διχαστεί- άλλοι επαινούν κι άλλοι 
απορρίπτουν την παράσταση || ο Τύπος εµφανίζεται διχασµένος στην περίπτωση 
εµπλοκής στον πόλεµο 2. (συνήθ. µτφ.) προκαλώ διάσταση, φέρνω διχόνοια: 
αυτού τού είδους οι πολιτικές δηλώσεις διχάζουν τον λαό | την κοινή γνώµη 
ΑΝΤ. ενώνω, συµβιβάζω- ΦΡ. διχασµένη προσωπικότητα (i) άτοµο που 
εµφανίζει συµπτώµατα σχιζοφρένειας ή άλλων ψυχοπαθειών (ii) (µτφ.) για 
πρόσωπο που δεν έχει ξεκαθαρίσει τις ιδέες και τα συναισθήµατα του, που 
αµφιταλαντεύεται. — διχαστής (ο) [αρχ.], διχαστικός, -ή, -ό [1890], διχαστικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» < δίς]. 

διχάλα (η) [δύσχρ. δίχαλων} 1. η απόληξη αντικειµένου σε δύο σκέλη: η ~ τής 
σφεντόνας 2. η διακλάδωση σε δύο κατευθύνσεις: στο σηµείο αυτό ο δρόµος 
κάνει ~ 3. (συνεκδ.) γεωργικό εργαλείο που απολήγει σε δύο µακρόστενες 
άκρες, οι οποίες συνήθ. ενώνονται στη βάση τους· το δικράνι (βλ.λ.) 4. κάθε 
αντικείµενο που έχει παρόµοια απόληξη: υπήρχε µια ~ στον τοίχο, για να 
κρεµάει κανείς πράγµατα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δίχηλος | δίχάλος (βλ. λ. 
δίχηλος)]. 

δίχαλο (το) {διχάλ-ου | -ων} οποιοδήποτε αντικείµενο ή εργαλείο καταλήγει σε 
δύο σκέλη, λ.χ. η σφεντόνα, το δικράνι κ.ά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επίθ. δίχαλος < 
δίχηλος (βλ.λ.), από µεσν. φρ. όπως τό δικράνιν το διχαλόν {Άκολ. Σπανού Α 
227)]. 

διχαλωτός, -ή, -ό [1867] αυτός που έχει το σχήµα τής διχάλας, που η άκρη του 
είναι χωρισµένη σε δύο µέρη: ~ πάσσαλος | γλώσσα (φιδιού). — διχαλωτά 
επίρρ. 

διχασµός (ο) [µτγν.] 1. (κυριολ.-σπάν.) ο χωρισµός σε δύο µέρη 2. (µτφ.) η 
διχόνοια, η διάσπαση σε αντίθετα µέρη: ο ~ τής κοινής γνώµης | ενός 
κόµµατος | τού λαού | τής προσωπικότητας (στην ψυχιατρική) 3. ΙΣΤ. 
∆ιχασµός (ο) η διαίρεση τού ελληνικού λαού σε βενιζε-λικούς και βασιλικούς 
(κωνσταντινικούς) κατά τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο, εξαιτίας τής διαφωνίας 
τους για τη στάση που έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα σε εκείνον τον πόλεµο. 

διχαστής (ο) -· διχάζω 
διχαστικός, -ή, -ό → διχάζω 
διχειλικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (φθόγγος) που αρθρώνεται µε συµµετοχή και των δύο 

χειλιών (τα π, µπ, µ). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bilabial]. 
δίχειλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει δύο χείλη ή δύο άκρες. 
δίχειρος, -η, -ο 1. (για τον άνθρωπο σε αντίθεση µε τα ζώα) αυτός που έχει δύο 

χέρια 2. (για αγγείο) που έχει δύο λαβές. 
δίχηλος, -η, -ο 1. (για ζώα) αυτός τού οποίου η οπλή είναι χωρισµένη στα δύο, 

έχει δύο χηλές 2. ΖΩΟΛ. δίχηλα (τα) {διχήλων} θηλαστικά των οποίων τα δύο 
µεσαία δάχτυλα είναι περισσότερο ανεπτυγµένα από τα δύο πλευρικά, που 
είναι ατροφικά και δεν αγγίζουν το έδαφος (λ.χ. τα βόδια και τα πρόβατα). 

[ΕΤΥΜ < αρχ. δίχηλος | δίχάλος < δι- (< δίς) + -χηλός < χηλή «οπλή» (βλ.λ.)]. 
διχο- κ. διχό- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που σηµαίνουν 
διαίρεση σε δύο µέρη ή στη µέση: διχο-τόµηση, διχό-νοια. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. διχό-νοια, διχο-στασία), που 
προέρχεται από το επίρρ. δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» (< δίς)]. διχογνωµία (η) 
[1856] {διχογνωµιών} η ύπαρξη αντίθετων γνωµών, η διάσταση απόψεων ΣΥΝ. 
διαφωνία, αντιγνωµία ΑΝΤ. συµφωνία, οµο-φροσύνη. Επίσης (λαϊκ.) 
διχογνωµοσύνη [µτγν.].   — διχογνωµώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. διχογνωµώ (-έω) < διχο- (< αρχ. δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» 
< δίς) + -γνωµώ < γνώµη]. 



διχόνοια 518 διωστήρας 
 

διχόνοια (η) {διχονοιών} η κατάσταση δυσαρµονίας στις ανθρώπινες 
σχέσεις, η κατάσταση έχθρας και µίσους: προκαλώ | φέρνω | σπέρνω | 
καλλιεργώ τη ~ || «η οµόνοια χτίζει | φτειάχνει σπίτια κι η διχόνοια τα 
γκρεµίζει | χαλάει» (παροιµ.) ANT. οµόνοια, σύµπνοια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
διχο- (< δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» < δις) + -νοια < νους]. δίχορδος, -
η, -ο → δι-, -χορδος 
διχοστασία (η) {διχοστασιών} (λόγ.) η διάσταση απόψεων, συµ-
φερόντων κ.λπ. ΣΥΝ. διχόνοια ANT. οµόνοια, σύµπνοια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
διχο- (< δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» < δίς) + -στασία < στάσις]. 
διχοτόµηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διαίρεση 
σε δύο ίσα τµήµατα: η ~ τής γωνίας | των κυττάρων 2. (κατ' επέκτ.) η 
διαίρεση σε δύο (άνισα) τµήµατα: η πραξικοπηµατική ~ τής Κύπρου || 
η ~ τής Γερµανίας µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Επίσης διχοτο-µία 
[αρχ.]. — διχοτοµικός, -ή, -ό [1887]. διχοτόµος (η) ΜΑΘ. 1. διχοτόµος 
γωνίας η ηµιευθεία που ξεκινά από την κορυφή µιας γωνίας και τη 
χωρίζει σε δύο ίσα µέρη 2. διχοτόµος τριγώνου το ευθύγραµµο τµήµα 
που χωρίζει µια γωνία ενός τριγώνου σε δύο ίσα µέρη και ορίζεται από 
την κορυφή έως την απέναντι πλευρά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < διχο- (< δίχα «σε δύο µέρη, χωριστά» < δίς) + -τόµος < 
τοµή]. διχοτοµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {διχοτοµείς... | διχοτόµ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, 

-ηµέ\Ός} χωρίζω σε δύο ίσα µέρη. 
δίχρονα (τα) → δι-, -χρονα 
δίχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1.ΓΛΩΣΣ. (για φωνήεντα) αυτός που έχει δύο 
προσωδιακούς χρόνους, άλλοτε µακρό και άλλοτε βραχύ, π.χ. η προ-
φορά των φθόγγων που δήλωναν τα α, | και υ τής Αρχαίας Ελληνικής • 
2. αυτός που έχει διάρκεια ή ηλικία δύο ετών ΣΥΝ. διετής · 3. ΜΗΧΑΝ. 
αυτός τού οποίου ο κινητήρας παράγει έργο σε δύο χρόνους σε µία 
πλήρη στροφή, διαθέτει λιγότερα εξαρτήµατα και δίνει µεγαλύτερη 
ιπποδύναµη από τον τετράχρονο: ~ εξωλέµβια µηχανή. Επίσης 
διχρονίτικος (σηµ. 2). διχρωµία (η) {διχρωµιών} 1. η ύπαρξη δύο 
χρωµάτων 2. µέθοδος 

εκτύπωσης κειµένου ή εικόνας µε δύο χρώµατα. 
δίχρωµος, -η, -ο → δι-, -χρωµος 
δίχτυ (το) {διχτ-υού | -υών (λόγ. δικτύων)} 1. πλέγµα από σχοινιά ή 
σύρµατα, που διασταυρώνονται µεταξύ τους σχηµατίζοντας τετρά-
γωνα ή ροµβοειδή ανοίγµατα: το ~ τού ψαρά (όπου παγιδεύονται τα 
ψάρια) || θηρευτικό ~ (όπου παγιδεύονται θηράµατα) || το ~ τού τένις | 
τού βόλεϊ | τού καλαθιού- ΦΡ. δίχτυ ασφαλείας (i) πλέγµα που το-
ποθετείται κάτω από το σηµείο στο οποίο εκτελούνται επικίνδυνες 
ακροβασίες για την προστασία των ακροβατών σε περίπτωση πτώσης 
τους (ii) (µτφ.) καθετί που λειτουργεί προστατευτικά για κάποιους 
εντός ενός πλαισίου: «η νέα ευρωπαϊκή Αριστερά δεν επιθυµεί να 
µετατρέψει το κράτος πρόνοιας σε απλό ~» (εφηµ.) 2. (συνεκδ.) καθετί 
που µοιάζει, αποτελείται ή περιέχει τέτοιο πλέγµα: µεταφέρω τα 
ψώνια στο ~ (τσάντα από ~) || ο ποδοσφαιριστής έστειλε τη µπάλα στα 
~ (στο τέρµα που έχει δίχτυα) | στο βάθος των ~ τής αντίπαλης οµάδας 
|| βάζω ~ στο παράθυρο (σήτα) || βάζω το ~ στα µαλλιά (φιλέ) || τα ~ 
τής αράχνης (ο ιστός της) 3. (µτφ.) καθετί από το οποίο δεν µπορεί να 
ξεφύγει κανείς, η παγίδα: µπλέκοµαι στα | ξεφεύγω από τα - κάποιου || 
µε τύλιξε στα - του, χωρίς να το καταλάβω || πιάστηκε στα ~ τού έρωτα 
(ερωτεύτηκε σφόδρα) || έπεσε στα - εµπόρων ναρκωτικών (έγινε 
υποχείριο τους, παγιδεύτηκε) || «η Μ. Ντήτριχ στον ρόλο τής µοιραίας 
γυναίκας παρασύρει στα ~ της έναν µεσήλικο καθηγητή» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
τέχνασµα, ενέδρα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. δίκτυον (βλ.λ.)]. δίχως πρόθ. 
(λογοτ.) δηλώνει: 1. στέρηση, έλλειψη, απουσία (= χωρίς) (+αιτ., 
+να...): έφυγε ~ να πει λέξη || ήρθε µόνη της ~ τον άντρα της || διαµάχη 
~ αιτία (κι αφορµή) || αγώνας ~ ελπίδα 2. εξαίρεση ή αναίρεση (= 
χωρίς) (+αιτ., +να...(: η επιχείρηση αυτή χρωστά 1 δισ., ~ να 
λογαριάσουµε τους τόκους || πήραν διαζύγιο - να το µάθει κανείς 3. 
(ΤΟ) δίχως άλλο εξάπαντος, οπωσδήποτε: αφού είναι τόσο σοβαρή η 
κατάσταση, πρέπει (το) ~ να συναντηθούµε! (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από συµφυρµό των αρχ. προθ. διχώς και δίχα «σε δύο 
µέρη, χωριστά», που αµφότερες ανάγονται στο αριθµητικό δίς]. δίψα 
(η) {χωρ. πληθ.} 1. το αίσθηµα που δηµιουργείται από την ανάγκη ή 
την επιθυµία (κάποιου) να πιει (κάτι): λόγω τής ζέστης αισθάνονταν 
µεγάλη ~ || από τη ~ τους είχε στεγνώσει το στόµα 2. (συνεκδ.) η 
έλλειψη νερού: πέθαναν από την πείνα και τη ~ 3. (µτφ.) έντονη 
επιθυµία, πόθος για κάτι: ~ για δόξα | διάκριση | χρήµα | εξουσία | 
µάθηση | εµπειρίες. [ΕΤΥΜ,αρχ., αγν. ετύµου]. διψαλέος, -α, -ο 
(λόγ.) αυτός που διψάει πολύ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δίψα + -αλέος (βλ.λ.)]. δίψασµα (το) (διψάσµατος | 
χωρ. πληθ.} το να αισθάνεται κανείς δίψα. διψήφιος, -α, -ο → δι-, -
ψήφιος 
δίψηφο (το) {διψήφ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. δύο γράµµατα µαζί που αντι-
στοιχούν σε έναν φθόγγο (π.χ. αι, ου, µπ, γκ/γγ κ.λπ.): ~ φωνήεν/ σύµ-
φωνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. διψοµανία (η) [1893] ΨΥΧΙΑΤΡ. η 
ανεξέλεγκτη τάση να πίνει κάποιος υγρά (νερό, οινοπνευµατώδη 
κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dipsomanie]. διψώ (κ. -
άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {διψάς... | δίψασ-α, -µένος} (+για) ♦ 1. 
(αµετβ.) έχω το αίσθηµα τής δίψας: «διψάσαµε το µεσηµέρι, µα το 
νερό γλυφό» (Γ. Σεφέρης) || (µτφ.) διψασµένο χωράφι | γη (που θέλει 
πότισµα) ANT. ξεδιψώ, δροσίζοµαι ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) επι- 

θυµώ έντονα, λαχταρώ: ~ για χρήµα | δράση | έρωτα | εξουσία ΣΥΝ. 
ποθώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπάζω. 

διωγµός (ο) 1. η βίαιη αποµάκρυνση ατόµου από ορισµένο τόπο, η 
αποποµπή ΣΥΝ. εκδίωξη, απέλαση 2. (συνήθ. στον πληθ.) η συστηµα-
τική υποβολή σε ταλαίπωρες, καθώς και οι διώξεις ή και η εξόντω-
ση ατόµων που πρεσβεύουν αντίληψης αντίθετες µε την ιδεολογία 
και τις πεποίθησης των κρατούντων: οι ~ των χριστιανών || υφίστα-
µαι διωγµό || βρίσκοµαι υπό διωγµόν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < διώκω]. 

διωδία (η) {διωδιών} ΜΟΥΣ. µελωδία που εκτελείται από δύο φωνές· 
ντουέτο ΣΥΝ. διφωνία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΥΜ. < δι- (< δις) + -ωδία < άδω (βλ. λ. ωδικός), απόδ. τού ιταλ. 
duetto. Βλ. κ. ντουέτο]. 

διώκτης (ο) [µτγν.] {διωκτών}, διώκτρια (η) {διωκτριών} πρόσωπο 
που διώκει (κάποιον) ΑΝΤ. προστάτης, προασπιστής, υπερασπιστής. 

διωκτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη δίωξη: ~ αρχές (η 
αστυνοµία, τα σώµατα ασφαλείας κ.λπ.). 

διώκω ρ. µετβ. {δίω-ξα, -χθηκα, -γµένος} (λόγ.) 1. ενεργώ εναντίον ατό-
µων ή συνόλου µε διαφορετικές (θρησκευτικές, πολιτικές κ.λπ.) πε-
ποιθήσεις: ο µακαρθισµός στις Η.Π.Α. δίωκε οποιαδήποτε φιλοκο-
µουνιστική δραστηριότητα 2. καταζητώ (κάποιον για παράνοµη δρά-
ση) 3. (ειδικότ.) καταπολεµώ: η αστυνοµία διώκει το έγκληµα 4. ΝΟΜ. 
κινώ την ποινική διαδικασία εναντίον κάποιου: διώκεται για σωρεία 
παραβάσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διώχνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δίεµαι (µε διαφορετικό επίθηµα) «φεύγω γρήγορα - φο-
βούµαι», αβεβ. ετύµου- πιθ. ο τ. δίον«φοβήθηκα» (αόρ. τού δίεµαι) να 
συνδ. µε τα συνώνυµα δείδω, δέδοικα (βλ. λ. δέος)]. 

∆ιώνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Ουρανού και τής Γαίας ή τού Ωκεανού 
και τής Τηθύος, λατρευόταν στη ∆ωδώνη ως σύζυγος τού ∆ία· κατά 
άλλη παράδοση ήταν κόρη τού Ατλαντα και απέκτησε από τον Τά-
νταλο τη Νιόβη και τον Πέλοπα 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., πιθ. < *∆αώνη (όπου επέδρασαν τα κύρ. ονόµα-
τα µε α' συνθ. Aio-, λ.χ. ∆ιό-δωρος, ∆ιο-τίµα, που ανάγονται στο θεω-
νύµιο Ζευς, ∆ιός) < ∆ηωίνη | ∆ηώ, υποκορ. τού ∆η-µήτηρ (βλ. λ. ∆ήµη-
τρα)]. 

διώνυµος, -η, -ο 1. αυτός που έχει δύο ονόµατα 2. ΜΑΘ. αλγεβρική 
παράσταση που αποτελείται από δύο όρους· συνήθ. αναφέρεται στο 
διώνυµο τού Νεύτωνος, δηλ. στην παράσταση (α+β)ν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δύο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δι- (< δίς) + ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα, o µαθ. όρ. είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. binôme < νεολατ. binomium < λατ. binominis < bi-
(< bis «δις») + nomen, -inis «όνοµα»]. 

δίωξη (η) {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} 1. η καταπολέµηση από επί-
σηµη αρχή (παράνοµου προσώπου ή δραστηριότητας): η ~ τού εγκλή-
µατος | των ναρκωτικών 2. (συνήθ. στον πληθ.) κατατρεγµός, προ-
σπάθεια για εξόντωση: υφίσταµαι ~ || οι αντιφρονούντες υφίστανται 
συνεχείς ~ από το καθεστώς ΣΥΝ. διωγµός 3. ΝΟΜ. (ποινική) δίωξη οι 
ενέργειες τής δικαστικής αρχής που ξεκινούν κατόπιν εγκλήσεως ή 
αυτεπαγγέλτως εν ονόµατι τής πολιτείας εναντίον προσώπου που πα-
ρέβη τον νόµο 4. ∆ίωξη (η) υπηρεσία τής Αστυνοµίας µε συγκεκριµέ-
νο τοµέα δράσεως (λ.χ. αρχαιοκαπηλία, ναρκωτικά κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. δίωξις < διώκω]. 

διώξιµο (το) → διώχνω 
διωρία (η) (διωριών) το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο πρέπει να 
γίνει κάτι, η προθεσµία: τους έδωσαν δέκα µέρες ~ για την αποπερά-
τωση τού έργου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δι)α)- + -ωρία < ώρα]. 

διωρία ή διορία. Η ορθογραφία τής λ. αµφισβητείται. Τα λεξικά 
τής Αρχ. Ελληνικής παραδίδουν µόνο τον τ. διωρία µε διττή σηµα-
σία: (α) «προσδιορισµένος τύπος» και (β) «προθεσµία» (προσδιο-
ρισµένος χρόνος)· το α' θα ήταν από το δρος (το -ω- θα οφείλεται 
στη σύνθεση)· το β' παράγεται οµαλά από το ώρα. Άρα, το ορθό 
φαίνεται ότι είναι το διωρία µε -ω- (πβ. Ν. Ανδριώτη, Ετυµολογικό 
λεξικό τής Νέας Ελληνικής, λ. διωρία). Ωστόσο, στο (βυζαντινών 
χρόνων) λεξικό τού Ησυχίου αναφέρεται: «διωρία· δια τού ω µε-
γάλου καιρόν δηλοΐ, διορία δε - προθεσµία, διορία». Αυτό σηµαί-
νει ότι στην αλεξανδρινή, πιθανότατα, παράδοση «επινοήθηκε» 
ετυµολογική διαφοροποίηση ενός διορία µε -ο- (= προθεσµία) και 
ενός διωρία µε -ω- (= δίωρο). Αλλά η λ. προθεσµία (από το «προ-
θεσµία ηµέρα») είναι η κυρίως χρησιµοποιούµενη λέξη από την 
αρχαία γλώσσα µέχρι σήµερα, για την «προκαθορισµένη λήξη 
ενός χρονικού διαστήµατος», εποµένως το διορία µε -ο- είναι νεό-
τερη επινόηση από ετυµολογική επίδραση των όρος, όριο. 

δίωρος, -η, -ο → δι-, -ωρος 
διώροφος, -η, -ο -# δι-, -ώροφος 
διώρυγα (η) {διωρύγων} µεγάλη τεχνητή, συνήθ. πλωτή, δίοδος, που 
χρησιµεύει στη σύνδεση θαλασσών, λιµνών ή ποταµών, τα οποία σε 
αντίθετη περίπτωση θα χωρίζονταν από στενή λωρίδα ξηράς, και η 
οποία εξυπηρετεί συγκοινωνιακούς, αρδευτικούς, αποξηραντικούς 
κ.ά. σκοπούς: η ~ τού Σουέζ | τού Παναµά || αποξηραντική | αρδευτική 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. διώρυξ, -υχος | -υγος < αρχ. 
διορύσσω (βλ. κ. διόρυξη)]. 

διωστήρας (ο) ράβδος που µετατρέπει την παλινδροµική κίνηση σε 
περιστροφική µεταξύ δύο εξαρτηµάτων αρθρωµένων στα άκρα της 
µε παράλληλους άξονες· η µπιέλα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. διωστήρ, -ήρος < 
αρχ. διωθώ < δι)α)- + ωθώ]. 



δίωτος 519 δοκιµάζω 
 

δίωτος, -η, -ο ΑΡΧΑΙΟΛ. (αγγείο) που έχει δύο λαβές. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δι- (< δις) + ους, ώτός «αφτί»]. 

διώχνω ρ. µετβ. {έδιωξα, διώ-χτηκα, -γµένος} 1. ζητώ | απαιτώ (µε τον τρόπο, 
τη συµπεριφορά ή τα λόγια µου) από (κάποιον) να φύγει: ~ κάποιον µε τις 
κλοτσιές | κακήν κακώς | µε το ζόρι (δηλ. µε αγενή τρόπο ή χρησιµοποιώντας 
βίαια µέσα) 2. αποµακρύνω (κάποιον ή κάτι) από τον χώρο στον οποίο 
βρίσκεται: ~ τα γίδια απ' το χωράφι 3. αποµακρύνω (κάποιον) από τη θέση που 
κατέχει: τον έδιωξαν απ' τη δουλειά | από το στράτευµα | από την υπηρεσία 
ΣΥΝ. απολύω, παύω, αποπέµπω, εκδιώκω 4. αποµακρύνω (κάποιον/κάτι) από 
τον τόπο µόνιµης διαµονής του: οι εχθροί τους έδιωξαν από τα χωριά τους 
ΣΥΝ. εκτοπίζω 5. αποµακρύνω από τη σκέψη µου ή την ψυχή µου: ~ τις 
υποψίες | τις αµφιβολίες | τις σκέψεις | τις κακές ιδέες | τις έγνοιες | τις 
ανησυχίες | τους καηµούς | τις λύπες | τον θυµό 6. αποµακρύνω κάποιον από τη 
χώρα διαµονής του, τον απελαύνω: ~ τον πρεσβευτή µιας χώρας 7. 
αποµακρύνω κάποιον από µισθωµένη κατοικία, του κάνω έξωση: δεν πλήρωνε 
το ενοίκιο και τον έδιωξαν από το σπίτι 8. δίνω αποβολή: έδιωξαν τους 
ταραξίες για πάντα απ' το σχολείο ΣΥΝ. αποβάλλω 9. ξεφορτώνοµαι (κάποιον), 
απαλλάσσοµαι από την παρουσία του: τον έδιωξε από κοντά της 10. (µτφ.) 
προστατεύω ή απαλλάσσω (από κάποιον/κάτι): σπρέι που διώχνει τα έντοµα || 
σαµπουάν που διώχνει την πιτυρίδα. — διώξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. διώκω (βλ.λ.) από τον αόρ. έδιωξα, κατά το σχήµα έδειξα 
- δείχνω, έριξα - ρίχνω κ.ά.]. 

διώχνω - διώκω. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, το µεν απλό ρήµα 
µεταπλάστηκε (διώκω > διώχνω, όπως δεικνύω > δείχνω, ρίπτω > ρίχνω 
κ.λπ.), ενώ το σύνθετο µε προθέσεις ρήµα διατηρεί την αρχική του µορφή. 
Έτσι λέµε διώχνω, αλλά επι-διώκω (όχι επιδιώ-χνω!) και κατα-διώκω 

∆.Κ.Α.Σ. (ο) ΝΑΥΤ. ∆ιεθνής Κώδικας Αποφυγής Συγκρούσεων. 
∆.Κ.Ε.Ο. (η) ∆ιεύθυνση Κατασκευών Έργων Οδοποιίας. 
∆.Κ.Σ. (ο) ΝΑΥΤ. ∆ιεθνής Κώδικας Σηµάτων. 
∆.Μ.Ε. (το) ∆ιδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης. 
∆νείπερος (ο) ποταµός τής Α. Ευρώπης που πηγάζει από τα υψίπεδα τής Ρωσίας 

και εκβάλλει στον Εύξεινο Πόντο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Dnieper (πβ. 
µεσν. ∆άναπρις) < ρωσ. Dniepr, ίσως < αβεστ. dami «ποταµός» + apara 
«µακριά». Βλ. κ. ∆νεί-στερος]. 

∆νείστερος (ο) ποταµός τής Α. Ευρώπης που πηγάζει από τα Καρπάθια Όρη 
και εκβάλλει στον Εύξεινο Πόντο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Dniester (πβ. µεσν. ∆άναστρις) < ρωσ. Dniestr, 
ίσως < αβεστ. dänu «ποταµός» + nazdjö «πλησίον». Βλ. κ. ∆νείπερος]. 

∆.Ν.Τ. (το) ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο· διεθνής οργανισµός µε έδρα την 
Ουάσινγκτον, που αποσκοπεί στη διεθνή νοµισµατική συνεργασία, τη 
συναλλαγµατική σταθερότητα, την καταπολέµηση τής ελλει-µατικότητας των 
κρατικών ισοζυγίων πληρωµών κ.ά. 

δοβλέτι (το) → ντοβλέτι 
∆οβρουτσά (η) ιστορική περιοχή τής Α. Ευρώπης στον Εύξεινο Πόντο µεταξύ 

Βουλγαρίας και Ρουµανίας. 
[ΕΤΥΜ. < βουλγ. Dobrudia, από το όν. τού Βουλγάρου ηγεµόνα Dobrodzic, ο 
οποίος άσκησε εξουσία στην περιοχή µεταξύ των ετών 1350 και 1385]. 

δόγα κ. δούγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. κυρτή σανίδα βαρελιού 2. η 
στεφάνη βαρελιού 3. η ντούγια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. doga < µτγν. 
λατ. doga «δοχείο», ετρουσκ. προελ.]. 

δόγης (ο) {δόγηδες}, δόγισσα (η) {δογισσών} τίτλος ανώτατου άρχοντα των 
παλαιών δηµοκρατιών τής Βενετίας και τής Γένοβας. — δογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. doge < λατ. dux «οδηγός, ηγεµών»]. 

δόγµα (το) {δόγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΦΙΛΟΣ, θεµελιώδης αρχή φιλοσοφικού 
συστήµατος 2. (γενικότ.) αξίωµα, αρχή: επιστηµονικό | ιδεολογικό | στρατηγικό 
- 3. ΠΟΛΙΤ. σύνολο θεµελιωδών αρχών που διατυπώνονται από πολιτικό ηγέτη 
ή κυβέρνηση και προτείνουν πολιτική, οικονοµική, στρατιωτική κ.λπ. 
στρατηγική: ~ Τρούµαν/ Μονρόε || το ενιαίο αµυντικό - µεταξύ Ελλάδας - 
Κύπρου ~ · 4. ΕΚΚΛΗΣ. η αυθεντική περί πίστεως διδασκαλία, όπως 
διατυπώνεται από Οικουµενική Σύνοδο, η αλήθεια τής οποίας θεωρείται ότι 
έχει απόλυτο κύρος και γίνεται προσιτή µόνο µε την πίστη: τριαδικό | 
χριστολογικό | εσχατολογικό ~ 5. το σύνολο των βασικών πεποιθήσεων µιας 
θρησκείας: προτεσταντικό | αγγλικανικό ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «γνώµη, πεποίθηση - δικαστική απόφαση, κρίση», 
< δοκώ, βλ. λ. δοκούν]. 

δογµατίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {δογµάτισα} 1. αποφαίνοµαι µε τρόπο που δεν 
επιδέχεται αντίρρηση: δεν πρόκειται να πείσεις κανέναν, όταν δογµατίζεις 2. 
αποφασίζω αυθαίρετα. 

δογµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε ένα δόγµα, µε µια αρχή 
θρησκευτικής πίστης ή ιδεολογικοφιλοσοφικού συστήµατος: ~ συζήτηση | 
διαφορά | ζήτηµα 2. αυτός που αποφαίνεται (για κάτι) µε απόλυτο, αξιωµατικό 
τρόπο, χωρίς να δέχεται αντιρρήσεις: ~ στάση | επιχείρηµα | κριτική | απάντηση 
|| είναι ~, δεν µπορείς να συζητήσεις µαζί του 3. ΘΕΟΛ. δογµατική (η) κλάδος 
τής θεολογίας που µελετά συστηµατικά τα χριστιανικά δόγµατα ως 
υποχρεωτικές αλήθειες τής πίστης. — δογµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
δογµατικότητα (η) [1851]. 

δογµατισµός (ο) [µτγν.] η αξιωµατική αποδοχή και διατύπωση απόψεων (χωρίς 
αιτιολόγηση ή απόδειξη), η αναγωγή µιας (προσωπικής συνήθ.) θέσης σε 
απόλυτη, αδιαµφισβήτη αλήθεια (µε παράλληλη 

απόρριψη κάθε αντίθετης άποψης και αντίρρησης): πρέπει να πάψει ο 
ιδεολογικός - και ο φανατισµός. — δογµατιστής (ο) [µτγν.]. 

δογµατολογια (η) [µτγν.] ΘΕΟΛ. Ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο τα δόγµατα 
των θρησκειών η δογµατική. 

δογµατοφύλακας (ο) [1815] {δογµατοφυλάκων} ο φύλακας, τηρη-τής των 
εκκλησιαστικών δογµάτων. 

∆.Ο.Ε. 1. (ο) ∆ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος 2. (η) ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία 
Ελλάδος 3. (η) ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας 4. (η) ∆ιεθνής Ολυµπιακή 
Επιτροπή. 

δοθείς, -είσα, -έν {δοθ-έντος (θηλ. -είσης), -έντα | -έντες (ουδ. -έντα), -έντων 
(θηλ. -εισών)} (λόγ.) αυτός που έχει δοθεί ή που θεωρείται δεδοµένος: οι 
δοθείσες οδηγίες || τα δοθέντα σήµατα- ΦΡ. (α) TOUTOU δοθέντος έχοντας αυτό 
ως δεδοµένο, θεωρώντας ότι αυτό ισχύει: ~, οι επιλογές µας στην εκπαιδευτική 
πολιτική πρέπει να ξανασυζητηθούν (β) δοθέντος ότι µε δεδοµένο ότι, 
λαµβάνοντας υπ' όψιν ότι ισχύει κάτι: ~ η διεθνής τιµή τού πετρελαίου δεν 
πρόκειται να υποχωρήσει σύντοµα, εκφράζονται φόβοι για άνοδο τού 
πληθωρισµού (γ) δοθείσης τής ευκαιρίας | ευκαιρίας δοθείσης αφού δόθηκε η 
ευκαιρία ή εφόσον δοθεί η ευκαιρία: σχεδιάζει µε προσοχή τις επόµενες 
πολιτικές του κινήσεις, ώστε ~ να προβληθεί ως ο καταλληλότερος για την 
ηγεσία τού κόµµατος || από καιρό ζητούσε αφορµή για να τον πλήξει- έτσι χθες 
~, τού άσκησε δριµεία κριτική. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. αορ. τού αρχ. δίδωµι. Οι φρ. 
είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική, λ.χ. δοθέντος ότι... (< étant donné 
que...)]. 

δόθηκα ρ. → δίνω 
δοθιήνας (ο) ΙΑΤΡ. φλεγµονώδες, πυώδες εξάνθηµα τού δέρµατος ΣΥΝ. (λαϊκ.) 

καλόγερος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δοθιήν, -ήνος, αγν. ετύµου]. 
δοθιήνωση (η) [1891] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ασθένεια που 

χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη ή διαδοχική εµφάνιση πολλών δοθιήνων 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. 
furunculosis]. 

δοΐάκι (το) {δοιακ-ιού | -ιών) µοχλός που χρησιµοποιείται για την περιστροφή 
τού πηδαλίου στα πλοία ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) οίαξ. [ΕΤΥΜ. < µεσν. οΐάκιον (το 
αρχικό δ- οφείλεται στην επίδραση τού διοικώ), υποκ. τού αρχ. οίαξ < I.E. 
*oisä- | oiso-, πβ. σανσκρ. Isa «τιµόνι», σλοβ. ojê κ.ά.]. 

∆οϊράνη (η) λίµνη στα σύνορα τού κράτους των Σκοπίων και τής Ελλάδας στον 
νοµό Κιλκίς. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τής αρχ. πόλεως ∆οβήρους (αγν. ετύµου), πιθ. µέσω 
βαλκανικής γλώσσας, πβ. βουλγ. Dojransko (ezero)]. 

δόκανο (το) {δοκάνων} 1. παγίδα για τη σύλληψη θηραµάτων (ζώων ή 
πουλιών): πιάνοµαι | πέφτω στο ~ || στήνω ~ 2. (µτφ.) παγίδα, η σύλληψη επ' 
αυτοφώρω: οι λαθρέµποροι πιάστηκαν στο δόκανο τής Αστυνοµίας ΣΥΝ. 
αρπάγη. [ΕΤΥΜ. < µεσν. δόκανον < µτγν. δόκανα (τά) < αρχ. δοκ-ός]. 

δοκάρι (το) {δοκαρ-ιού | -ιών} 1. µακρύ και χοντρό ξύλο τετράγωνης ή 
ορθογώνιας τοµής, που χρησιµεύει για τη στήριξη στέγης, πατώµατος κ.λπ. 
ΣΥΝ. δοκός, (λαϊκ.) πάτερο 2. (κατ' επέκτ.) κάθε επίµηκες υποστήριγµα από 
οποιαδήποτε ύλη (µέταλλο, µπετόν κ.λπ.) 3. (στο ποδόσφαιρο) καθένας από 
τους τρεις ξύλινους στύλους που ορίζουν τον χώρο µέσα από τον οποίο πρέπει 
να περάσει η µπάλα, για να επιτευχθεί τέρµα (γκολ): οριζόντιο | κάθετο ~ 4. 
(συνεκδ.) η πρόσκρουση τής µπάλας στο δοκάρι: η Α.Ε.Κ. είχε δύο - στο α' 
ηµίχρονο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. δοκάριον, υποκ. τού αρχ. δοκός]. 

∆.Ο.Κ.Ε.Π. (το) ∆ιεθνές Ολυµπιακό κέντρο Ειρήνης και Πολιτισµού. 
δοκησίσοφος, -ος/-η, -ο (λόγ.) αυτός που θεωρεί τον εαυτό του σοφό, ο κατά 

φαντασίαν σοφός ΣΥΝ. µωρόσοφος, κενόσοφος, ψευδόσο-φος. — 
δοκησισοφία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δόκησις (< δοκώ) + σοφός]. 

δοκητισµος (ο) ΘΕΟΛ. χριστιανική αίρεση που βασίζεται στον δυϊσµό, κατά την 
οποία η ενανθρώπηση τού Χριστού ήταν φαινοµενική. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
δοκηταί (< αρχ. δοκώ), όπως αποκαλούνταν οι ακόλουθοι τού φερώνυµου 
θεολογικού συστήµατος]. 

δοκίδα (η) (στην οικοδοµική) µικρό δοκάρι. 
δοκιµάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δοκίµασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. εξετάζω 

την ποιότητα, τις ιδιότητες, την ενέργεια ή την αποτελεσµατικότητα ενός 
πράγµατος, κάνω δοκιµή: ~ ένα απορρυπαντικό | ένα σαµπουάν || ~ τα λάστιχα 
τού αυτοκινήτου | τα φρένα || ~ την αντοχή ενός υλικού || ο προπονητής θέλει να 
δοκιµάσει δύο νέους παίκτες στον φιλικό αγώνα || ~ έναν υπάλληλο πριν τον 
προσλάβω ΣΥΝ. ελέγχω 2. (ειδικότ.) (α) (για τροφές ή ποτά) γεύοµαι για να 
εξακριβώσω τη νοστιµιά ή τη γευστικότητα: η καρµπονάρα είναι εκπληκτική- 
τη δοκίµασες; (β) (για ενδύµατα ή υποδήµατα) φοράω για να διαπιστώσω αν 
µου ταιριάζει το µέγεθος ή το χρώµα ΣΥΝ. προβάρω 3. ελέγχω την ύπαρξη ή 
τον βαθµό µιας ιδιότητας: ~ τις δυνάµεις µου | την υποµονή µου | τις γνώσεις 
µου | τα νεύρα µου- ΦΡ. δοκιµάζω το χέρι | το πόδι µου (στο µπάσκετ ή το 
ποδόσφαιρο) κάνω βολές | σουτ (πριν αρχίσει το παιχνίδι) για ζέσταµα ή για 
να ελέγξω την ευστοχία µου 4. (ειδικότ.) προσπαθώ να εξακριβώσω 
(συναισθήµατα, προθέσεις, ικανότητες κ.λπ. κάποιου): αυτό το έκανα για να σε 
δοκιµάσω || ο Θεός δοκιµάζει την πίστη µας · 5. καταβάλλω προσπάθεια να 
πετύχω κάτι, επιχειρώ· τολµώ: δοκίµασε να δραπετεύσει || δοκίµασαν να 
κρύψουν την έκπληξη τους ΣΥΝ. προσπαθώ, αποπειρώµαι · 6. υφίσταµαι δυ-
σάρεστη κατάσταση, υποφέρω: ο λαός δοκίµασε όχι µόνο στερήσεις, αλλά και 
διώξεις · 7. επιχειρώ να προσεγγίσω (κάτι, συνήθ. για πρώτη φορά): ~ την τύχη 
µου στο θέατρο | στα χαρτιά || ~ τον έρωτα · 8. αισθάνοµαι, νιώθω: - χαρά | 
λύπη | πικρία | ικανοποίηση | έκπληξη | συγκίνηση ♦ 9. (αµετβ.) προσπαθώ να 
πετύχω ή να εξακριβώσω (κάτι): δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, θα δοκιµάσω 
όµως 10. (µεσοπαθ. δο- 
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κιµάζοµαι) υφίσταµαι ταλαιπωρίες, δοκιµασίες: στην Κατοχή οι Έλληνες 
δοκιµάστηκαν σκληρά || δοκιµάζονται τα νεύρα των κατοίκων αυτής τής πόλης 
11. (η µτχ. δοκιµασµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει αποδειχθεί άξιος, 
κατάλληλος ή ικανός µετά από έλεγχο: ~ µέθοδος | συνταγή | ελαστικά 
αυτοκινήτου || θα ανεβάσουν ένα - έργο, που εγγυάται την εισπρακτική επιτυχία 
(β) (κατ' επέκτ.) έµπειρος και αξιόπιστος: ~ τεχνίτης/ πολιτικός. —δοκίµασµα 
(το) [µεσν]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπάζω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ- < δόκιµος]. δοκιµασία (η) [αρχ.] {δοκιµασιών} 1. ο έλεγχος, η 
εξέταση για τη διαπίστωση, την εξακρίβωση (ιδιοτήτων, ικανοτήτων ή τής 
καταλληλότητας προσώπων και πραγµάτων): το έργο του άντεξε στη ~ τού 
χρόνου || οι υποψήφιοι υποβλήθηκαν σε πολύωρη ~, για να επιλεγούν οι 
καλύτεροι ΣΥΝ. δοκιµή, έρευνα, τεστ- ΦΡ. γραπτή | προφορική δοκιµασία 
εξέταση σε διδαγµένη και συγκεκριµένης έκτασης ύλη, για να κριθεί και να 
αξιολογηθεί η πρόοδος µαθητών ή φοιτητών ΣΥΝ. τεστ 2. υπέρµετρη 
καταπόνηση, κατάχρηση, ζόρισµα: µη βάζεις σε ~ την υγεία σου || ο 
πληθωρισµός έθεσε σε ~ την οικονοµία τής χώρας 3. (γενικότ., συνήθ. σε πληθ.) 
κάθε δυσάρεστο, επώδυνο γεγονός ή κατάσταση που αντιµετωπίζει (κάποιος 
στη ζωή): ο πόλεµος ήταν µεγάλη - για όλους µας || υποµένει αγόγγυστα τις ~ || 
πέρασε µεγάλες ~ στη ζωή του ΣΥΝ. ταλαιπωρία, βάσανο, κακοτυχία, 
δεινοπάθηµα. 

δοκιµασία - δοκιµή - δοκίµιο. Οι λέξεις κινούνται σηµασιολογικά ανάµεσα 
στη σηµ. τού «ελέγχου» και τής «απόπειρας». ∆οκιµασία και δοκιµή 
σηµαίνουν τον «έλεγχο» στον οποίο υποβάλλω πρόσωπα ή πράγµατα, για 
να εξακριβώσω την επάρκεια, την ικανότητα, τη λειτουργία, τις γνώσεις 
κ.λπ. Έτσι, δοκιµασία φτάνει να σηµαίνει την «εξέταση» (η λ. 
χρησιµοποιείται και για να αποδώσει το ξενικό τεστ). Εφόσον δε ο έλεγχος 
είναι σκληρός, φθάνει να σηµαίνει και «βασανιστήριο». Στις λέξεις δοκιµή 
και δοκίµιο είναι εντονότερη η σηµ. τής προσπάθειας, τής απόπειρας να 
προσεγγίσει κανείς ένα θέµα, να το αναλύσει ή να το ερµηνεύσει. Αυτή η 
αίσθηση τής απόπειρας, τού ανολοκλήρωτου αποτελέσµατος στην 
πραγµάτευση ενός πνευµατικού θέµατος, οδήγησε τον µεγάλο Γάλλο 
στοχαστή και συγγραφέα Montaigne να αποκαλέσει «απόπειρες», essai 
(από το essayer «προσπαθώ, δοκιµάζω»), τα στοχαστικά κείµενα του (πβ. 
αγγλ. essay), έννοια η οποία στην Ελληνική αποδόθηκε µε τη λ. δοκίµιο, 
ενώ ο Σεφέρης το απέδωσε πιο πιστά ως δοκιµή (οι ∆οκιµές, δηλ. τα 
δοκίµια τού Γ. Σεφέρη, είναι πολύ αντιπροσωπευτικά τής έννοιας και τού 
είδους τέτοιων κειµένων). 

δοκιµαστήριο (το) [µτγν.] {δοκιµαστήρί-ου | -ων} χώρος καταστήµατος 
διαµορφωµένος για τη δοκιµή ρούχων από τους πελάτες. 

δοκιµαστής (ο) [αρχ.], δοκιµάστρια (η) {δοκιµαστριών} 1. (γενικά) πρόσωπο 
που εξετάζει ή ελέγχει την ποιότητα, τις ιδιότητες κ.λπ. ενός αντικειµένου 2. 
(ειδικότ. για τροφές και ποτά) πρόσωπο ειδικά εκπαιδευµένο, που πρώτο 
γεύεται µικρή ποσότητα (ποτών, φαγητών ή γλυκών), για να ελέγξει την 
ποιότητα και τη γευστικότητά τους ΣΥΝ. γευσιγνώστης. 

δοκιµαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που χρησιµεύει ή γίνεται για δοκιµή: ~ σωλήνας | 
πτήση | πρόγραµµα 2. δοκιµαστικό (το) εξέταση τής καταλληλότητας 
υποψηφίου (για ρόλο, συµµετοχή σε εκποµπή, πρόσληψη σε επιχείρηση 
κ.λπ.): η νεαρή ηθοποιός έκανε | πέρασε από ~ για τον ρόλο || ο υποψήφιος 
διορθωτής πέρασε από ~ πριν προσληφθεί. — δοκιµαστικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. δοκιµαστής. Το δοκιµαστικό αποδίδει το αγγλ. test]. 

δοκιµή (η) 1. έλεγχος ή εξέταση για την εξακρίβωση ποιότητας, ιδιότητας, 
λειτουργίας κ.λπ. αντικειµένου: ~ προϊόντος πριν από την αγορά || «µια ~ θα 
σας πείσει» (διαφήµ. προϊόντος)- ΦΡ. (λόγ.) υπό δοκι-µή(ν) µε προσωρινή 
σύµβαση εργασίας, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα (κάποιου) σε 
εργασία: είµαι ακόµη ~ στην υπηρεσία 2. (ειδικότ.) ο πειραµατικός έλεγχος 
µηχανισµού, συσκευής, τεχνικού έργου κ.λπ., για να διαπιστωθεί αν 
λειτουργεί σωστά, αν αποδίδει ικανοποιητικά, τι αποτελέσµατα έχει κ.λπ.: η ~ 
ενός νέου µοντέλου αυτοκινήτου | όπλου | αεροσκάφους | βόµβας || απαγόρευση 
των πυρηνικών ~ 3. ΜΑθ. επαλήθευση τού εξαγοµένου µαθηµατικών πράξεων 
µε συγκεκριµένες µεθόδους: στη διαίρεση η ~ συνίσταται στον 
πολλαπλασιασµό τού πηλίκου επί τον διαιρέτη και πρόσθεση τού υπολοίπου 4. 
(για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) πρόχειρη εκτέλεση θεατρικής παράστασης, 
συναυλίας κ.λπ., που σκοπεύει στην αρτιότερη προετοιµασία και στην 
εξασφάλιση τής επιτυχίας ΣΥΝ. πρόβα 5. το δοκίµιο: οι «∆οκιµές» τού 
Σεφέρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοκιµασία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δόκιµος]. 

δοκίµι (το) {δύσχρ. δοκιµ-ιού | -ιών} (αργκό των στρατιωτών) ο δόκιµος 
έφεδρος αξιωµατικός (∆.Ε.Α.) στον Στρατό Ξηράς. [ΕΤΥΜ < δόκιµος, πβ. κ. 
γερόντι. Το µεσν. δοκίµι)ον) είχε τη σηµ. «αγώνισµα»]. 

δοκίµιο (το) {δοκιµί-ου | -ων} 1. (α) αρχικό σχεδίασµα κειµένου, δοκιµαστικό 
έργο (β) ΤΥΠΟΓΡ. πρόχειρο αντίγραφο κειµένου, τυπωµένο σε µεγάλες ταινίες 
χαρτιού, που αντιπαραβάλλεται µε το χειρόγραφο ή δακτυλογράφο τού 
συγγραφέα, για να επισηµανθούν και να διορθωθούν τα τυπογραφικά λάθη 2. 
κείµενο, περιορισµένης συνήθ. εκτάσεως, που πραγµατεύεται συγκεκριµένο 
θέµα (από διάφορους χώρους: κοινωνία, επιστήµη, πολιτική, τέχνη κ.λπ.), 
χωρίς να το εξαντλεί, και το οποίο αποδίδει µε σαφήνεια τις απόψεις τού 
γράφοντος: ιστορικό | αισθητικό | λογοτεχνικό ~. — δοκιµιακός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δοκιµασία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δοκίµων, αρχική σηµ. «δοκιµή, 
εξέταση», < αρχ. δόκι- 

µος. Η σηµ. τού γραπτού κειµένου απόψεων αποδίδει το γαλλ. essai (< p. 
essayer «προσπαθώ, δοκιµάζω»), λ. που χρησιµοποίησε αρχικώς ο Γάλλος 
συγγραφέας M. de Montaigne το 1588 στο έργο του Essais (∆οκιµές), για να 
δείξει ότι τα κείµενα του αποτελούσαν απλώς προσπάθειες προσεγγίσεως τού 
θέµατος. Το (τυπογραφικό) δοκίµιο αποδίδει το γαλλ. épreuve]. 

δοκιµιογράφος (ο/η) [1867] αυτός που συγγράφει δοκίµια. — δοκι-µιονραφία 
(η), δοκιµιογραφικός, -ή, -ό. 

δόκιµος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός τού οποίου η αξία ή η ικανότητα έχει 
δοκιµαστεί και θεωρείται αναµφισβήτητη· δοκιµασµένος: ~ συγγραφέας ΣΥΝ. 
αναγνωρισµένος, ικανός, έγκριτος 2. (για λέξεις, φράσεις, γραµµατικούς 
τύπους κ.λπ.) αυτός που έχει καθιερωθεί λόγω τής χρήσης του σε κλασικούς 
και αναγνωρισµένους συγγραφείς: ~ όρος ΑΝΤ. αδόκιµος 3. (α) αυτός που 
βρίσκεται στο στάδιο τής προπαρασκευής ή τής δοκιµασίας, µαθητευόµενος: 
~ µοναχός (υποψήφιος µοναχός) || ~ έφεδρος αξιωµατικός (β) ΣΤΡΑΤ. δόκιµος 
(ο) απόφοιτος τής Σχολής Εφέδρων Αξιωµατικών (∆.Ε.Α. = ∆όκιµος Έφεδρος 
Αξιωµατικός) τού Στρατού Ξηράς (γ) Ναυτικός ∆όκιµος ο σπουδαστής τής 
Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων. — δόκιµα επίρρ., δοκιµότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αποδεκτός έπειτα από δοκιµασία - επιδο-
κιµασµένος», < δοκώ, βλ. λ. δοκούν. Η αρχική σηµ. απαντά επίσης στην Κ.∆. 
(πβ. 2 Τιµόθ. 2, 15: σπούδασον σεαυτον δόκιµον παρα-στήσαι τφ θεώ- Ρωµ. 14, 
18: ευάρεστος τφ θεώ και δόκιµος τοϊς άνθρώποις)]. 

δοκός (η) (λόγ.) 1. το δοκάρι 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. (ειδικότ.) όργανο γυµναστικής 
πάνω στο οποίο εκτελεί κανείς ασκήσεις, κυρ. ισορροπίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
δέχοµαι | δέκοµαι]. 

δοκούν (το) εύχρ. στη ΦΡ. κατά το δοκούν (ί) κατά τη γνώµη (κάποιου), όπως 
φαίνεται σωστό (σε κάποιον): ως προς το ζήτηµα τής επιλογής συνεργατών, 
έχετε το δικαίωµα να προχωρήσετε ~ (ii) (κατ' επέκτ.) αυθαίρετα: ενεργεί ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δοκούν, µτχ. ενεστ. τού ρ. δοκώ (-έω), ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. 
δείί-, ρ. δέχοµαι | δέκοµαι (βλ.λ.). Οµόρρ. δόκησι)ς), δόξα, δόκιµος, δοκιµάζω 
κ.ά. Το ρ. δοκώ χρησιµοποιήθηκε µε πληθώρα σηµασιών, η δε ετυµολογική 
του προέλευση (από το ρ. δέχοµαι) οδηγεί στην άποψη ότι η λ. αρχικά 
σήµαινε «κάνω κάποιον να δεχθεί, διδάσκω» (πβ. λατ. doceo). Ωστόσο, η 
βασική σηµ. τού ρ. δοκώ ήταν «σκέφτοµαι, νοµίζω, πιστεύω»]. 

δόκτορας (ο/η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο διδάκτορας (βλ.λ.) 2. (α) (ειδικότ.) τίτλος 
γιατρού (β) (γενικότ.-προφορ.) κάθε γιατρός. Επίσης (λόγ.) δόκτωρ [µεσν.] 
{δόκτορος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος. [ΕΤΥΜ µεσν. < λατ. doctor < doceo 
«διδάσκω»]. 

δολάριο (το) {δολαρί-ου | -ων} 1. νοµισµατική µονάδα των Η.Π.Α., τού 
Καναδά και άλλων κρατών 2. (συνεκδ.-καθηµ.) η αµερικανική οικονοµία: το 
~ κυβερνά τον κόσµο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. dollar < µέσ. κάτω γερµ. daler < T(h)aler, σύντµηση τού 
Joachimsthaler, νόµισµα που κατασκευαζόταν στην κωµόπολη Joachimsthal 
τής Βοηµίας (πβ. τάλιρο)]. 

δολάριο - τάλιρο. Τα δύο νοµίσµατα έχουν κοινή καταγωγή. Το τάλιρο 
προέρχεται από το ιταλ. tallero, που και αυτό είναι δάνειο από το γερµ. 
T(h)aler, συγκεκοµµένο τ. τού Joachimsthaler, αργυρό νόµισµα που 
κατασκευαζόταν στην κωµόπολη Joachimsthal τής Βοηµίας. Από το γερµ. 
T(h)aler προήλθε και το µεσν. γερµ. daler, από όπου το αγγλ. dollar (1545). 

δολερός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που χαρακτηρίζεται από δόλο, που εκφράζει ή 
χρησιµοποιεί δόλια µέσα· πανούργος, ανειλικρινής: ~ άτοµο | βλέµµα ΣΥΝ. 
επίβουλος, απατηλός, φθονερός, δόλιος, ύπουλος ΑΝΤ. άδολος. — δολερ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ., δολερότητα (η). 

δολιεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {δολιεύθηκα} (λόγ.) χρησιµοποιώ δόλο, για 
να εξαπατήσω (κάποιον) ΣΥΝ. επιβουλεύοµαι, υπονοµεύω. — δολίευση (η), 
δολιευτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

δόλιος, -α, -ο 1. αυτός που χρησιµοποιεί ή περιέχει δόλο: χρησιµοποίησε ~ 
µέσα, για να τον κερδίσει || ~ τέχνασµα | επινόηση | πράξη ΣΥΝ. δολερός, 
επίβουλος, ύπουλος ΑΝΤ. άδολος · 2. (µε συνίζηση -δόλιος-, για να δείξουµε 
συµπάθεια) αυτός που έχει υποστεί πολλές ταλαιπωρίες και δυστυχίες στη 
ζωή του: η ~ µάννα απέµεινε έρηµη και πικραµένη ΣΥΝ δύσµοιρος, 
ταλαίπωρος κακοµοίρης, (λαϊκ.) κα-ψερός, έρµος, φουκαράς. — δολιότητα 
(η) [µτγν.] (σηµ. 1), δόλια | δολίως [αρχ.] επίρρ. (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συµπάθεια, συνίζηση. [ΕΤΥΜ αρχ. < δόλος. Το επίθ. δόλιος απαντά µε 
συνίζηση από τον Μεσαίωνα, οπότε και απέκτησε τη σηµ. «κακοµοίρης, 
δύστυχος»]. 

δό-λι-ος και δό-λιος. Χαρακτηριστική περίπτωση φωνολογικής 
διαφοροποίησης (διαφοράς στην προφορά) που δηλώνει και σηµα-
σιολογική διαφοροποίηση: το δό-λι-ος (ασυνίζητος τύπος µε προφορά τού 
-ι- σε χωριστή συλλαβή) δηλώνει τον «δολερό, αυτόν που ενεργεί δολίως», 
ενώ το δό-λιος (συνιζηµένος τύπος, όπου το -ι-συµπροφέρεται µε το -ο- σε 
µία συλλαβή) σηµαίνει «δύστυχος, κακοµοίρης». 

δολιοφθορά (η) η προµελετηµένη φθορά ή καταστροφή (εγκαταστάσεων, 
στρατιωτικού, βιοµηχανικού υλικού κ.λπ.), προκειµένου να πληγεί ο 
αντίπαλος: η καταστροφή τής αποθήκης πυροµαχικών αποδόθηκε σε - ΣΥΝ. 
σαµποτάζ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. sabotage, βλ. κ. σαµποτάζ]. 

δολιοφθορέας (ο/η) {δολιοφθορ-είς, -έων} (λόγ.) πρόσωπο που προκαλεί 
δολιοφθορές (βλ.λ.). 



δολιχοδροµώ 521 δοµινικανός 
 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. saboteur, βλ. κ. σαµποτέρ]. 
δολιχοδροµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {δολιχοδροµείς... | δολιχοδρόµησα) (αρχαιοπρ.) 

1. (κυριολ.) αγωνίζοµαι στον δόλιχο (βλ.λ.) 2. (συνήθ. µτφ.) διανύω µεγάλη 
απόσταση, καθυστερώ. — δολιχοδρόµος (ο) [αρχ.], δολιχοδρόµηση κ. 
δολιχοδροµία (η) [1885]. 

δολιχοκεφαλία (η) ΑΝΘΡΩΠΟΛ. η ανάπτυξη τού ανθρώπινου κρανίου κατά 
τρόπον ώστε να είναι πολύ µακρύ σε σχέση µε το πλάτος του ΣΥΝ. 
δολιχοκρανία, µακροκεφαλία ΑΝΤ. βραχυκεφαλία. Επίσης οοΚι-χοκρανία. — 
δολιχοκέφαλος, -η, -ο [1890]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dolichocephalic]. 

δόλιχος (ο) {δολίχ-ου | -ων, -ους} 1. το αµπελοφάσουλο · 2. (στην αρ-χαιότητα) 
δρόµος αντοχής µεγάλων αποστάσεων και µονάδα µήκους που ισοδυναµούσε 
µε δώδεκα στάδια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδελεχής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *doligh-, 
µεταπτωτ. βαθµ. δισύλλαβου θ. (που αποτελεί παρεκτεταµένο τ. τού I.E. *del- 
«µακρύς»), πβ. σανσκρ. dîrgha-, σερ-βοκρ. dug, πολ. dtugi, ρωσ. dolgij κ.ά. 
Οµόρρ. έν-δελεχής (βλ.λ.)]. 

δολοµίτης (ο) [1876] {δολοµιτών} 1. ανοιχτόχρωµο, συνήθ. κιτρινωπό ή 
γκριζόλευκο ορυκτό, που αποτελείται από ανθρακικό ασβέστιο και µαγνήσιο 
και απαντά στη φύση κυρ. σε µορφή µικρών συµπαγών κρυστάλλων, 
χρησιµοποιείται δε στην οικοδοµική, τη γλυπτική, τη διακοσµητική και ως 
πυρίµαχο υλικό 2. (συνεκδ.) πέτρωµα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε αυτό το 
ορυκτό. — δολοµιτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. dolomite, από 
το όνοµα τού Γάλλου γεωλόγου Déodat de Dolomieu]. 

δολοπλοκία (η) {δολοπλοκιών} ο σχεδιασµός ή/και η χρησιµοποίηση δόλιου 
τρόπου δράσης (εναντίον κάποιου): πολιτικές ~ ΣΥΝ. πλεκτάνη, 
µηχανορραφία, ραδιουργία, ίντριγκα. — δολοπλόκος (ο/η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δολοπλόκος < δόλος + -πλόκος < πλέκω]. 

δολοπλοκώ ρ. αµετβ. [1896] {δολοπλοκείς... | δολοπλόκησα} κάνω δο-
λοπλοκίες (βλ.λ.): οι άνθρωποι τού στενού του περιβάλλοντος δολο-πλοκούσαν 
εις βάρος του ΣΥΝ. ραδιουργώ, µηχανορραφώ. 

δόλος (ο) 1. ΝΟΜ. η βούληση (κάποιου) να συντελέσει µε τις πράξεις του ή µε 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο στην παραγωγή παράνοµου αποτελέσµατος ή η 
γνώση (κάποιου) ότι οι πράξεις του είναι ενδεχόµενο να επιφέρουν παράνοµο 
αποτέλεσµα και η αποδοχή τους: καταλογίζω | διακρίνω | διαπιστώνω ~ στις 
πράξεις κάποιου || ενεργώ µε ~ εναντίον κάποιου || άµεσος | ενδεχόµενος ~ (πβ. 
λ. αµέλεια) 2. ο τρόπος ή το µέσον εξαπάτησης ή παραπλάνησης (κάποιου): 
χρησιµοποιώ | εξυφαίνω ~ εναντίον κάποιου || επιτυγχάνω | αποκτώ µε - ΣΥΝ. 
δόλωµα, παγίδα, πλεκτάνη, κόλπο, τέχνασµα 3. (συνεκδ.) η εξαπάτηση ενός 
προσώπου ΣΥΝ. κατεργαριά 4. το δόλωµα: (παροιµ.) »χωρίς ~, ψάρι δεν 
πιάνεται». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *dol-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *del- «αποβλέπω, αποσκοπώ», 
πβ. λατ. dolus «δόλος», ισπ. dolo, γερµ. zahlen «πληρώνω», Zahl «αριθµός», 
αγγλ. tale «διήγηση, παραµύθι», tell «λέγω, αφηγούµαι» κ.ά. Η συσχέτιση µε 
το ουσ. δέλεαρ οφείλεται σε παρετυµολογία]. 

δολοφονία (η) [αρχ.] {δολοφονιών} 1.η σκόπιµη και προµελετηµένη αφαίρεση 
τής ζωής ανθρώπου: στυγερή | απάνθρωπη | βίαιη | ωµή | εν ψυχρώ | 
ανεξιχνίαστη | περίεργη ~ || απόπειρα δολοφονίας || πολιτική ~ (από µυστική 
πολιτική οµάδα ή παράταξη εις βάρος πολιτικού αντιπάλου ή από 
τροµοκράτη) ΣΥΝ. ανθρωποκτονία 2. (µτφ.) πράξη που οδηγεί σε φθορά, 
κακοµεταχείριση ή καταστροφή: η ~ τής φύσης από ασυνείδητους καταπατητές 
||η~ τής γλώσσας από απρόσεκτους οµιλητές. 

δολοφονικός, -ή, -ό [1887] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον δολοφόνο ή µε τη 
δολοφονία: ~ µέσα | όπλα | σύνεργα ΣΥΝ. φονικός 2. αυτός που γίνεται µε 
πρόθεση φόνου: ~ επίθεση | απόπειρα | ενέργεια | σχέδιο 3. αυτός που θέτει σε 
άµεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή που έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια ζωών: 
~ αµέλεια | ανευθυνότητα ΣΥΝ. εγκληµατικός 4. (µτφ.) επιθετικός ή βίαιος, που 
θυµίζει δολοφόνο: ~ ύφος | βλέµµα | ένστικτο. — δολοφονικ-ά | -ώς [1887] 
επίρρ. δολοφόνος (ο/η), (λαϊκ.) δολοφόνισσα (η) 1. πρόσωπο που διαπράττει 
δολοφονία: ο ~ µε το αγγελικό πρόσωπο || µανιακός | στυγερός | αποκρουστικός | 
σατανικός ~ || κατά συρροήν ~ (βλ. λ. σίριαλ κί-λερ) ΣΥΝ. φονιάς 2. (µτφ.) 
οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε προκαλεί τον βίαιο θάνατο ανθρώπου ή ανθρώπων: 
ιός-δολοφόνος ευθύνεται για τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων || 
φάλαινα-δολοφόνος (η όρκα) || νταλίκα-δολοφόνος ξεκληρίζει οικογένεια στην 
εθνική 3. (µτφ.) ο καταστροφέας (συνήθ. πολύτιµου αγαθού): ο άνθρωπος είναι 
ο ~ τής φύσης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ^. < δόλος + φόνος]. δολοφονώ ρ. µετβ. [αρχ.] {δολοφονείς... | 
δολοφόν-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -ηµένος} 1. διαπράττω δολοφονία: το αυταρχικό 
καθεστώς δολοφονούσε τους αντιφρονούντες ΣΥΝ. φονεύω, σκοτώνω 2. (µτφ.) 
καταστρέφω, κακοποιώ (κάτι), µεταχειρίζοµαι (κάτι) µε τον χειρότερο τρόπο: ~ 
ένα τραγούδι | ένα θεατρικό έργο | την τέχνη | τη γλώσσα (µιλώ πρόχειρα ή 
κάνοντας πολλά λάθη) ΣΥΝ. φονεύω, σκοτώνω. δόλωµα (το) {δολώµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. η µικρή ποσότητα τροφής που τοποθετείται σε αγκίστρι ή παγίδα 
(για να προσελκύσει και να συλλάβει κανείς ψάρια ή για να παγιδεύσει ζώα ή 
άγρια θηράµατα): βάζω τυρί στη φάκα για ~ || καλό | ακριβό ~ || τι - θέλει αυτό 
το ψάρι; ΣΥΝ. δόλος 2. (µτφ.) το πρόσωπο ή το µέσο που χρησιµοποιείται, για 
να παρασύρει κανείς (κάποιον) δελεάζοντας τον: έβαλαν ~ µια ωραία γυναίκα, 
για να καταφέρουν να τον συλλάβουν ΣΥΝ. δέλεαρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < δολώ (-όω) < 
δόλος]. δολώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (δόλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) το-
ποθετώ δόλωµα σε αγκίστρι ψαρέµατος ♦ 2. (µετβ.) χρησιµοποιώ δόλο για να 
εξαπατήσω (κάποιον). [ΕΤΥΜ. < αρχ. δολώ (-όω) «εξαπατώ, ξεγελώ» < δόλος. 
Η σηµερινή 

σηµ. είναι µεσν.]. 
δοµέστικος κ. δοµέστιχος (ο) 1. ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) έµπιστο πρόσωπο που 

κατείχε ανώτερο αξίωµα στη στρατιωτική, πολιτική και εκκλησιαστική 
διοίκηση: ~ των Σχολών (µικτών ταγµάτων πεζικού και ιππικού) 2. (ειδικότ.) 
καθένας από τους εξάρχοντες των δύο χορών των ψαλτών στους ναούς. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. domesticus < domus «οίκος»]. 

δοµή (η) 1. ο τρόπος µε τον οποίο έχει φτειαχτεί, χτιστεί ή κατασκευαστεί 
(κάτι): η ~ ενός κτηρίου ΣΥΝ. κατασκευή, χτίσιµο 2. ο τρόπος µε τον οποίο 
επιµέρους στοιχεία σχετίζονται και συνδέονται µεταξύ τους, ώστε να 
σχηµατίζουν ενιαίο σύνολο ή σύστηµα: η ~ ποιήµατος | οικογένειας | πρότασης 
| λήµµατος | γλώσσας | υπουργείου | οργανισµού | τής Ευρωπαϊκής Ένωσης || η 
νέα ~ τού NATO || κοινωνική ~ (η διαφοροποίηση και ο χωρισµός µιας 
κοινωνίας σε κοινωνικές τάξεις και στρώµατα ή ο τύπος και το σύστηµα 
πεποιθήσεων, σχέσεων, θεσµών κ.λπ. µιας κοινωνικής οµάδας ή µιας 
κοινωνίας) || µοριακή ~ (ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται µεταξύ τους τα 
άτοµα σε ένα µόριο, κυρ. όπως τον αναπαριστά η οργανική χηµεία) || οικο-
νοµική ~ µιας χώρας || απλή | πολύπλοκη ~ ΣΥΝ. διάρθρωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γενετικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δέµω «χτίζω», βλ. κ. δέµας, δόµος. Η σηµ. 2 αποδίδει το 
γαλλ. structure (< λατ. structura < p. struere «χτίζω, κατασκευάζω»)]. 

δοµή - υφή - σύσταση - σύνθεση - διάρθρωση. Η λ. δοµή, ως λέ- 
ξη-κλειδί των κοινωνικών επιστηµών, χρησιµοποιείται ευρύτατα τα 
τελευταία χρόνια. Η λέξη χρησιµοποιήθηκε κυρίως στη νεότερη 
(«µοντέρνα») γλωσσολογία µε αναφορά στη γλώσσα, απ' όπου πέρασε και 
στις άλλες κοινωνικές επιστήµες. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο κύριος 
εισηγητής τής θεωρίας περί δοµής τής γλώσσας, ο Ferdinand de Saussure, 
εισήγαγε τον δοµισµό, χωρίς να χρησιµοποιήσει ο ίδιος τον όρο structure 
(δοµή), ο οποίος χρησιµοποιήθηκε αργότερα στην Ευρώπη µε βάση τη 
διδασκαλία του και ανεξάρτητα από τον αµερικανικό γλωσσολογικό 
δοµισµό (Bloomfield, Harris, Hocken κ.ά.). o Saussure αντί τού δοµή 
χρησιµοποίησε τον όρο σύστηµα, που είναι η ουσία και το κατεξοχήν 
χαρακτηριστικό τής δοµής τής γλώσσας. Οι ξένοι χρησιµοποίησαν τον όρο 
structure, που προέρχεται από το λατ. structura (< µτχ. structus τού p. 
struere «δοµώ, κατασκευάζω»). Με βάση το υφαίνω πλάστηκε στην Ελλη-
νική και η λ. υφή, που στην αρχαία γλώσσα σήµαινε την «ύφανση» 
(πέπλων κ.λπ.), ενώ στη Ν. Ελληνική σηµαίνει ό,τι και το δοµή, δηλ. τη 
σύσταση ή τη σύνθεση (τής γλώσσας, τής κοινωνίας, των οµάδων, των 
ιδεών κ.λπ.). Ας σηµειωθεί ότι και η λ. δοµή είναι αρχαία, σηµαίνοντας 
(από το ρ. δέµω «κτίζω») το «κτίσιµο» και κυρίως «το κτίσιµο τού 
σώµατος, το σώµα» (αρχ. δέµας). Ως προς τις αποχρώσεις τής σηµασίας 
των συνωνύµων, τα µεν υφή, σύσταση και σύνθεση τονίζουν περισσότερο 
την έννοια «των συστατικών, που απαρτίζουν κάτι», ενώ τόσο η δοµή όσο 
και το διάρθρωση δηλώνουν «τις σχέσεις µεταξύ των συστατικών» και 
µάλιστα η δοµή δηλώνει «τις σχέσεις των συστατικών µε αναφορά στο 
σύνολο»· συστατικά, σχέσεις και σύνολο συνιστούν το σύστηµα (γλώσσας, 
κοινωνίας, οµάδας κ.λπ.), κατά τα διδάγµατα τού δοµισµού (στη 
γλωσσολογία, την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την ψυχολογία κ.α.). 

δόµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το χτίσιµο, η οικοδόµηση (ενός 
κτηρίου): σφάλµατα κατά τη ~· ΦΡ. συντελεστής δόµησης ο συντελεστής που 
καθορίζει την οικοδοµήσιµη επιφάνεια ενός κτηρίου σε σχέση µε το εµβαδόν 
τού οικοπέδου µέσα στο οποίο αυτό οικοδοµείται 2. ο τρόπος µε τον οποίο 
έχει δοµηθεί (κάτι), η δοµή του: αριστοτεχνική ~ || η ~ τής πρότασης. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. δόµησις < δοµώ (βλ.λ.)]. 

δοµήσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να δοµηθεί, που είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί σε κατασκευές: ~ λίθινα υλικά. [ΕΤΥΜ. < δοµώ (από το θ. τού 
αορίστου δόµησ-α) + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. µετρήσ-ιµος]. 

δοµικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη δόµηση, µε την κατασκευή ή 
το χτίσιµο: ~ υλικά (οι φυσικές ή τεχνητές ύλες που χρησιµοποιούνται για την 
κατασκευή κτηρίων, λ.χ. το τσιµέντο, οι πέτρες, τα ξύλα κ.λπ.) (β) δοµικά 
έργα τεχνικά έργα θεµελιωµένα στο έδαφος -οικοδοµές-, συγκοινωνιακά έργα 
-δρόµοι, γέφυρες, σήραγγες, λιµάνια-, έργα υδραυλικά -φράγµατα, 
υδραγωγεία-, καθώς και άλλα ειδικά έργα -πυλώνες γραµµών µεταφοράς 
ενέργειας, ιστοί τηλεοράσεων κ.ά. (γ) δοµικά στοιχεία τα µέρη από τα οποία 
αποτελείται ένα τεχνικό έργο, λ.χ. οι τοίχοι, τα θεµέλια, τα δάπεδα, οι δοκοί 
κ.ά. (δ) δοµικές µηχανές αυτοκινούµενα συνήθ. µηχανήµατα, που χρησιµο-
ποιούνται σε κατασκευαστικά έργα, λ.χ. γερανοί, µπουλντόζες κ.ά. 2. αυτός 
που σχετίζεται µε τη δοµή, µε τη διάρθρωση ενός συνόλου: επισηµάνθηκαν οι 
~ αδυναµίες τής εθνικής οικονοµίας || ~ µεταρρύθµιση | ανάλυση (η ανάλυση 
ενός κειµένου κατά τον δοµισµό) 3. δοµι-ΚΠ (η) π οικοδοµική. — δοµικ-ά | -
ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. δοµή. Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. structurel]. 

∆οµινικανή ∆ηµοκρατία (η) (ισπ. Republica Dominicana) κράτος των 
Μεγάλων Αντιλλών που καταλαµβάνει το Α. τµήµα τού νησιού Ισπανιόλα, 
στην Καραϊβική Θάλασσα, µε πρωτεύουσα τον Αγιο ∆οµίνικο, επίσηµη 
γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το πέσο ∆οµινικανής ∆ηµοκρατίας. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Republica Dominicana, από το όνοµα τού νησιού (και τής 
πρωτεύουσας) Santo Domingo «Αγιος ∆οµίνικος» (άγιος τής Ρω-
µαιοκαθολικής Εκκλησίας)]. 

δοµινικανός (ο), δοµινικανή (η) 1. µοναχός ή µοναχή τού χριστια- 
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νικού τάγµατος τού Αγίου ∆οµίνικου 2. ∆οµινικανοί (οι) χριστιανικό 
τάγµα που ίδρυσε ο Αγιος ∆οµίνικος και διαδραµάτισε σηµαντικό ρό-
λο στην Ιερά Εξέταση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. Dominicanus < Domenicus < λατ. Dominus «Κύ-
ριος»,τίτλος τού Θεού]. 

∆οµινίκη (η) γυναικείο όνοµα. 
∆οµίνικος κ. ∆οµένικος (ο) 1. άγιος τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 

2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. Domenicus, βλ. κ. δοµινικανός]. 
δοµισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) κοινή θεωρία ορισµένων επι-

στηµών τού ανθρώπου (γλωσσολογίας, ψυχολογίας, θεωρίας τής λο-
γοτεχνίας κλπ.), η οποία προσεγγίζει τα ανθρώπινα πράγµατα ως δο-
µικά στοιχεία ενός όλου, που αλληλοπροσδιορίζονται µε βάση συ-
γκεκριµένους κανόνες ΣΥΝ. στρουκτουραλισµός 2. ΓΛΩΣΣ. η µέθοδος 
ανάλυσης τής γλώσσας η οποία εστιάζεται στη µελέτη τής δοµής τής 
γλώσσας µε έµφαση: (α) στην έννοια τής γλώσσας ως συστήµατος, 
που αποτελείται από επιµέρους στοιχεία τα οποία επιτελούν ορισµέ-
νες λειτουργίες και συνδέονται µεταξύ τους σε ευρύτερα σύνολα 
σχέσεων µε αναφορά πάντοτε στο γενικότερο σύστηµα τής γλώσσας 
(β) στη συγχρονική εξέταση (γ) στον προφορικό λόγο (δ) στον καθο-
ρισµό των ελάχιστων µονάδων (φωνηµάτων, µορφηµάτων κ.λπ.) (ε) 
στη διάκριση σαφώς προσδιορισµένων επιπέδων δοµής τής γλώσσας 
ΣΥΝ. στρουκτουραλισµός 3. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. η έρευνα τής οργάνωσης και 
τής λειτουργίας των αρχαϊκών κοινωνιών µε βάση την αρχή ότι οι 
κοινωνίες αυτές αποτελούν σύστηµα αλληλεξαρτώµενων στοιχείων 
(θεσµών, πεποιθήσεων, τεχνικών κ.λπ.) 4. ΨΥΧΟΛ. η ανάλυση τής ψυ-
χονοητικής δραστηριότητας τού ανθρώπου µε βάση την ιεραρχική 
σχέση µεταξύ δοµών, ιδεών, αντιλήψεων, αισθήσεων κ.λπ. — δοµι-
στής (ο), δοµιστικός, -ή, -ό, δοµιστικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. structuralisme]. 

∆όµνα (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυ-
ναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., βλ. λ. δόµνα]. 

δόµνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΙΣΤ. (ως τιµητική προσαγόρευση) η σύ-
ζυγος αυθέντη στο Βυζάντιο ή στην Τουρκοκρατία 2. (γενικότ.) κυρία, 
αρχόντισσα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < µτγν. λατ. domna < λατ. domina «κυρία, οικοδέσποινα» 
< domus «οίκος»]. 

δοµολειτουργικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη δοµή και 
τη λειτουργία µιας γλώσσας, δηλ. µε τις µορφολογικές (γραµµατικές) 
δοµές και τις συντακτικές λειτουργίες που αυτές δηλώνουν, 
προκειµένου να καλύψουν γλωσσικές επικοινωνιακές ανάγκες: ~ 
γραµµατική | περιγραφή | ανάλυση. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. structural-functional αντί τού δοµικολειτουρ-
γικός]. 

δόµος (ο) 1. η οροφή που έχει ηµισφαιρικό σχήµα ΣΥΝ. θόλος, τρού-
λος, ψαλίδωµα 2. οριζόντιο στρώµα λίθων ή πλίνθων. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «οίκος», < *domo-, ετεροιωµ. βαθµ. I.E. δι-σύλλ. θ. 
*demä- «χτίζω κατοικία», πβ. λατ. domus «οίκος», domesticus 
«οικιακός», γαλλ. domestique, αγγλ. timber «ξυλεία», γερµ. Zimmer 
«δωµάτιο» κ.ά. Οµόρρ. δέµ-ας, δέµ-ω «χτίζω», δώµ-α, νεό-δµη-τος 
κ.ά.]. 

δοµώ ρ. µετβ. {δοµείς... | δόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. οργα-
νώνω, διαρθρώνω επιµέρους συστατικά µε τρόπο που να αποτελούν 
ενιαίο και συνεκτικό σύνολο, ώστε να χαρακτηρίζονται από σαφή-
νεια και αλληλουχία: η οµιλία του δοµείται σε τρεις θεµατικές ενό-
τητες || το έργο έχει δοµηθεί πάνω στους εξής άξονες... 2. (η µτχ. δο-
µηµένος, -η, -ο) συγκροτηµένος, αυτός που έχει ευδιάκριτη διάταξη 
των µερών του, ώστε να γίνεται κατανοητός: ~ λόγος | έργο | σκέψη. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. δοµώ (-άω | -όω) < αρχ. δόµος (βλ.λ.)]. 

∆ον (ο) {άκλ.} ποταµός τής Α. Ευρώπης που πηγάζει από τα υψίπεδα 
τής Ρωσίας και εκβάλλει στην Αζοφική Θάλασσα. [ΕΤΥΜ < ρωσ. 
Don < αβεστ. dänu «ποταµός»]. 

δον (ο) {άκλ.} 1. (παλαιότ. στην Ισπανία ως τιµητικός τίτλος) µέλος 
τού παπικού ιερατείου, ηγεµόνας ή αριστοκράτης: ο ~ Κιχώτης || ο ~ 
Ζουάν 2. (ως προσφώνηση) για καθολικό ιερέα: ~ Καµίλο. [ΕΤΥΜ < 
ισπ. don < λατ. dominus «κύριος»]. 

δόνα (η) {χωρ. πληθ.} (στην Ισπανία, ως τιµητική προσαγόρευση) γυ-
ναίκα που ανήκε στην αριστοκρατική τάξη. [ΕΤΥΜ < ισπ. dona < 
λατ. domina «κυρία»]. 

δονάκιον (το) [1879] {δονακί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. αερόβιο βακτήριο που 
προκαλεί χολέρα: ~ τού Κοχ. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού αρχ. δόναξ, -ακος «βλαστός, κοτσάνι», αβεβ. ετύ-
µου, ίσως συνδ. µε το ρ. δονώ]. 

δον Ζουαν (ο) {άκλ.} (µετωνυµ.) ο άνδρας που επιδιώκει να κατακτά 
γυναίκες: κάνω τον ~ ΣΥΝ. ερωτύλος, γυναικοκατακτητής, γυναικάς, 
καζανόβας. — δονζουανισµός (ο), δονζουανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
ισπ. Don Juan (ορθή προφ.: ∆ον Χουάν), θρυλικό πρόσωπο τής ισπ. 
λογοτεχνίας τού 16ου αι., όπου παρουσιάζεται ως ο χαρισµα-τούχος 
τυχοδιώκτης και απατεώνας, που επιδιώκει διαρκώς ποικίλες 
ερωτικές περιπέτειες]. 

δόνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η παλµική κίνηση: σει-
σµική | µετασεισµική ~ || ισχυρή | ανεπαίσθητη ~|| οι - των φωνητι-
κών χορδών 2. ΦΥΣ. η µετακίνηση ενός σώµατος από και προς τη θέση 
ισορροπίας του ΣΥΝ. ταλάντωση 3. (µτφ.-λογοτ.) ισχυρή συγκίνηση: 
οι ~ τής καρδιάς και τού πνεύµατος. — δονητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. vibration]. 

δονητής (ο) 1. ΤΕΧΝΟΛ. ηλεκτροµαγνητική συσκευή που µετατρέπει 
το συνεχές σε παλµικό ρεύµα προκαλώντας δονήσεις: ~ σκυροδέµα-
τος (η συσκευή που αυξάνει την πυκνότητα και τη µηχανική αντοχή 

τού σκυροδέµατος µέσω κατάλληλων δονήσεων) 2. (ειδικότ.) επιµή-
κης κυλινδρική συσκευή, που πάλλεται και χρησιµοποιείται κυρ. για 
µασάζ ή για την ερωτική ικανοποίηση τού χρήστη. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. vibrator]. 

δον Κιχώτης (ο) {-ες κ. -ώτηδες} (µετωνυµ.) πρόσωπο που δεν έχει 
αίσθηση τής πραγµατικότητας και παρασύρεται από ροµαντικές φα-
ντασιοπληξίες· (ειδικότ.) πρόσωπο που ξοδεύει τον χρόνο του σε αδιέ-
ξοδες, ουτοπικές διεκδικήσεις ΣΥΝ. ονειροπαρµένος. — δονκιχωτι-
κός, -ή, -ό [1897]. 
[ΕΤΥΜ. < ∆ον Κιχώτης (κύρ. όν.) < ισπ. Don Quijote, κεντρικός ήρωας 
τού µυθιστορήµατος τού Μ. ντε Θερβάντες µε τίτλο El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha («o ευγενής ιδαλγός ∆ον Κιχώτης 
τής Μάντσα»), που εκδόθηκε µεταξύ των ετών 1605-1615. Στο µυθι-
στόρηµα αυτό ο γηραιός ∆ον Κιχώτης, επηρεασµένος από τα ιπποτι-
κά µυθιστορήµατα που διάβαζε, ξεκινάει για περιπέτειες καθοδη-
γούµενος από τη χιµαιρική του φαντασία και από έκδηλο ψευτο-
παλληκαρισµό]. 

δονκιχωτισµός (ο) το να συµπεριφέρεται κανείς όπως ο ∆ον Κιχώτης, 
χωρίς να έχει επαφή µε την πραγµατικότητα: ο πολιτικός αναλυτής 
σηµείωνε πως ο ~ τής κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική είναι 
εθνικά επιζήµιος. 

∆ονούσα (η) νησί των Κυκλάδων Α. τής Νάξου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ∆ονοϋς)σ)α, αγν. ετύµου]. 

δοντάς (ο) {δοντάδες}, δοντού (η) {δοντούδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που 
έ^ει µεγάλα δόντια. 

δόντι (το) {δοντ-ιού | -ιών} 1. καθένα από τα οστεοειδή όργανα που εί-
ναι συµµετρικά διατεταγµένα µέσα στη στοµατική κοιλότητα, στην 
άνω και κάτω γνάθο, και χρησιµεύουν τόσο στο µάσηµα τής τροφής 
όσο και στην προφορική οµιλία: πήγε στον οδοντίατρο, για να του 
βγάλει το χαλασµένο ~ || σφράγισµα | εξαγωγή δοντιού || πλένω τα ~ 
µου- ΦΡ. (α) τρίζω τα δόντια (σε κάποιον) βλ. λ. τρίζω (β) έξω από τα 
δόντια µε πλήρη ειλικρίνεια, ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές: του µίλη-
σα ~, για να µη νοµίζει ότι τον κοροϊδεύω || αυτός µιλάει πάντα ~, δεν 
ξέρει από διπλωµατίες (γ) µε νύχια και µε δόντια µε κάθε µέσο, µε ό-
λες τις δυνάµεις, καταβάλλοντος κάθε προσπάθεια: παλεύει ~, για να 
αποδείξει την αθωότητα του | για να σώσει την επιχείρηση του (δ) 
πονάει το δοντάκι µου είµαι ερωτευµένος: πονάει το δοντάκι του για 
µια µελαχρινή (ε) (κάτι) δεν είναι για τα δόντια (κάποιου) για πρό-
σωπο ή πράγµα το οποίο δεν µπορεί να το έχει ή να το απολαύσει (κά-
ποιος), επειδή ξεπερνά τις δυνατότητες του: µην τρέφεις ελπίδες, η κο-
πέλα ~ σου (στ) (για µωρά) βγάζω δόντια | σκάζουν τα δόντια µου 
για τα πρώτα δόντια που βγάζει ένα µωρό (ζ) αλλάζω δόντια (για µι-
κρά παιδιά) πέφτουν τα δόντια τής πρώτης οδοντοφυΐας και φυτρώ-
νουν τής δεύτερης (η) απ' τού Χάρου τα δόντια από τον θάνατο: γλύ-
τωσε | σώθηκε ~! (θ) δείχνω (σε κάποιον) τα δόντια (µου) φανερώνω 
(σε κάποιον) τη δύναµη µου, την ισχύ µου: στο πρόσφατο στρατιωτικό 
επεισόδιο η χώρα έδειξε τα δόντια της σε όσους την επιβουλεύονται (ι) 
µέσ' από τα δόντια χωρίς να ακούγονται καθαρά αυτά που λέω, 
χωρίς να ανοίγω πολύ το στόµα µου, χωρίς να αρθρώνω καθαρά τις 
λέξεις: µη µιλάς ~ σου, δεν καταλαβαίνουµε τι λες! (ια) σφίγγω τα 
δόντια (i) κάνω τις οδοντοστοιχίες µου να πιέσουν η µία την άλλη (ii) 
(µτφ.) κάνω υποµονή, συγκεντρώνω όλες µου τις δυνάµεις, για να α-
ντέξω δύσκολες καταστάσεις: στις συµφορές οι γενναίοι σφίγγουν τα 
δόντια και συνεχίζουν (ιβ) ακονίζω τα δόντια µου βλ. λ. ακονίζω (ιγ) 
κάνω το χρυσό δοντάκι (για µικρά παιδιά) κοινωνώ, λαµβάνω τη 
Θεία Κοινωνία (ιδ) οπλισµένος ώς τα δόντια ως χαρακτηρισµός για 
πάνοπλο άνθρωπο · 2. (µτφ.) η αιχµηρή προεξοχή σκεύους ή εργαλεί-
ου: χάλασαν τα ~ τού µαχαιριού · 3. (αργκό ως χαρακτηρισµός) πρό-
σωπο που κάνει εξυπηρετήσεις σε γνωστούς του, που χρησιµοποιεί 
την εξουσία του προς όφελος φίλων του· κυρ. στη ΦΡ. έχω δόντι: έχει 
γερό δόντι στο υπουργείο και του κάνουν όποια εξυπηρέτηση ζητήσει 
ΣΥΝ. µέσον. Επίσης (αρχαιοπρ.) οδούς (ο) {οδόντος}. — (υποκ.) δο-
ντάκι1 (το), (µεγεθ.) δοντάρα (η). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < όδόντιον, υποκ. τού αρχ. οδούς (βλ.λ.). Ορισµένες φρ. 
είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. σφίγγω τα δόντια (< αγγλ. clench the teeth), 
µε νύχια και µε δόντια (< αγγλ. fight tooth and nail), τρίζω τα δόντια 
(< γαλλ. grincer les dents), (µιλώ) µέσ' από τα δόντια (< γαλλ. parler 
entre les dents), δείχνω τα δόντια µου (< γαλλ. montrer mes dents), 
οπλισµένος ώς τα δόντια (< γαλλ. armé jusqu'aux dents) κ.ά.]. 

δοντιά (η) [µεσν.] το σηµάδι ή το αποτύπωµα δοντιών που µένει πά-
νω στο δέρµα ή σε εδώδιµο προϊόν ύστερα από δαγκωµατιά. 

δονώ ρ. µετβ. {δονείς... | δόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. προκα-
λώ παλµική κίνηση: ο αέρας από τους πνεύµονες δονεί τις φωνητικές 
χορδές ΣΥΝ. πάλλω 2. σείω, τραντάζω µια στερεή επιφάνεια: η πολυ-
κατοικία δονήθηκε από τον σεισµό ΣΥΝ. ταρακουνώ, κλυδωνίζω 3. 
(µτφ.) προκαλώ ισχυρή συγκίνηση σε (κάποιον): πατριωτικός ενθου-
σιασµός δονούσε τις καρδιές όλων των Ελλήνων. [ΕΤΥΜ, < αρχ. 
δονώ (-έω), αγν. ετύµου, ίσως πελασγική λέξη], 

δόξα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) 1. ο θαυµασµός και η εκτίµηση που απο-
λαµβάνει κανείς εκ µέρους των περισσότερων ανθρώπων: οι µεγάλες 
προσωπικότητες περιβάλλονται από αθάνατη ~ || εφήµερη | µεγάλη ~ 
ΣΥΝ. αίγλη, φήµη ANT. αφάνεια, ασηµότητα, ανωνυµία· ΦΡ. (α) βασι-
λεύς τής δόξης ο Θεός (β) δόξα τω Θεώ | δόξα να 'χει ο Θεός | δόξα 
σοι ο Θεός για την έκφραση ικανοποίησης από υπόθεση που είχε ο-
µαλή έκβαση: ~, όλα πήγαν καλά (γ) στο απόγειο τής δόξας στο µέ-
γιστο σηµείο, στον κολοφώνα τής δύναµης, τής φήµης και τής επιτυ-
χίας: τον 5ο αι. π.Χ. η Αθήνα βρισκόταν ~ της (δ) µεγάλες δόξες 
σπουδαίες επιτυχίες και τιµές: τον περίµεναν ~ ΣΥΝ. µεγαλεία (ε) (εί-
µαι) στις δόξες (µου) (i) είµαι σε πολύ χαρούµενη διάθεση, πολύ υπε-
ρήφανος: τώρα πια που πέρασε στο πανεπιστήµιο, είναι στις δόξες 
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του (ii) (είµαι) στην κορυφή τής επιτυχίας (µου): εκείνη την εποχή ή-
ταν ακόµα στις δόξες του και πλήθος θαυµαστριών τον κυνηγούσαν 
για ένα αυτόγραφο (στ) προς δόξαν (κάποιου) (ειρων.) για να δοξα-
στεί (κάποιος/κάτι)· για κάποιον/κάτι που παίζει αρνητικό ρόλο σε 
µια κατάσταση: όλα τα µέσα επιστρατεύονται για την προβολή τού 
προϊόντος, - τού οικονοµικού ανταγωνισµού (ζ) δόξα πατρί το σηµείο 
στο µέτωπο µεταξύ των δύο φρυδιών και τής µύτης: η σφαίρα τον 
βρήκε στο ~ || την έφαγε στο - (η) ιδού στάδιον δόξης λαµπρόν βλ. λ. 
ιδού (θ) (...) και ξανά προς τη δόξα τραβά (ειρων.) για αρνητική κα-
τάσταση που συνεχίζεται εντονότερα µετά από σύντοµη διακοπή της 
2. (συνεκδ.) όποιος ή ό,τι φέρνει φήµη σε κάποιον αποτελώντας το 
καύχηµα του: Μέγας Αλέξανδρος, η ~ των Μακεδόνων 3. (συνεκδ.) 
πρόσωπο που έχει δοξαστεί σε έναν τοµέα: είναι από τις παλιές ~ τού 
ελληνικού µπάσκετ | κινηµατογράφου ΣΥΝ. αστέρι · 4. ΕΚΚΛΗΣ. το 
διακοσµητικό χρυσό φωτοστέφανο, ωοειδούς συνήθ. σχήµατος, των 
ιερών προσώπων στις αγιογραφίες · 5. (αρχαιοπρ.) η υποκειµενική ά-
ποψη κάποιου ΣΥΝ. γνώµη, δοξασία. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «γνώµη, άποψη», < δοκώ (βλ. λ. δοκούν). Ενώ 
στον Όµηρο, τον Ηρόδοτο και τους προσωκρατικούς φιλοσόφους η λ. 
σήµαινε κυρ. την παραδεκτή άποψη, την προσωπική γνώµη, στην 
πλατωνική ορολογία η λ. δόξα περιέγραψε τόσο την προσωπική άπο-
ψη που µπορεί να είναι σωστή (εν αντιθέσει προς τη γνώση που εξέ-
φραζε η λ. επιστήµη) όσο και τη γνώµη που κάποιος έχει για έναν 
άλλον, την υπόληψη του. Στη Βιβλική γλώσσα, ιδίως δε στην Π.∆., η 
λ. χρησιµοποιείται ως χαρακτηριστικό τού Θεού και τής παρουσίας 
Του, µεταφράζοντας το εβρ. kavödh, το οποίο προέρχεται από το επίθ. 
kavédh «βαρύς, εντυπωσιακός»]. δοξάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {δόξασ-α, -
τηκα, -µένος} 1. εξυµνώ (κάποιον/ κάτι), αποδίδω τιµές σε (κάποιον): 
Εκαναν πράξη τις ελπίδες τού λαού µας! ∆οξάστε τους! ΣΥΝ. λατρεύω, 
τιµώ 2. κάνω (κάποιον) να αποκτήσει δόξα: δόξασε µε τον ηρωισµό 
του την πατρίδα ΑΝΤ. ντροπιάζω 3. ευγνωµονώ, ευχαριστώ µε θέρµη: 
να δοξάζεις τον Θεό που βρήκες δουλειά! — δόξασµα (το) [αρχ.]. 
δοξάρι (το) {δοξαρ-ιού | -ιών} 1. το επίµηκες όργανο (σαν βέργα), µε 
το οποίο κρούονται οι χορδές ορισµένων µουσικών οργάνων (βιολιού, 
λύρας κ.λπ.) 2. το τόξο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. δοξάριον < µτγν. τοξάριον, υποκ. τού αρχ. τόξον]. 
δοξαριά (η) [µεσν.] 1. η κρούση των χορδών µουσικού οργάνου (βιο-
λιού, λύρας κ.λπ.) µε δοξάρι και ο ήχος που παράγεται µε αυτό τον 
τρόπο: µε την πρώτη ~ ο βιολιστής µάγεψε τον κόσµο · 2. (λογοτ.) η 
ρίψη σαΐτας ΣΥΝ. σαϊτιά. δοξαρωτός, -ή, -ό αυτός που έχει σχήµα 
δοξαριού. δοξασία (η) {δοξασιών} αντίληψη που δεν θεµελιώνεται 
επιστηµονικά, αλλά αποτελεί προϊόν υποκειµενικής σκέψης και 
συνδέεται συνήθ. µε λαϊκές και πρωτόγονες (κυρ. 
µαγικοθρησκευτικές) παραδόσεις και πρακτικές: σε πολλά λαϊκά έθιµα 
επιβιώνουν πανάρχαιες ~ || ο εθνολόγος µάς περιγράφει τις ποικίλες ~ 
πρωτόγονων φυλών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δοξάζω, αρχική σηµ. 
«πιστεύω, εκφέρω γνώµη»]. δοξαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που 
αποδίδει δόξα (σε κάποιον), που εξυµνεί: ~ ύµνος | ποίηση ΣΥΝ. 
υµνητικός, εγκωµιαστικός 2. ΕΚΚΛΗΣ. δοξαστικόν (το) το ιδιόµελο 
τροπάριο τού όρθρου, τής λιτής και τού εσπερινού, που εισάγεται µε 
τον στίχο «∆όξα Πατρί και Υίω...». — δοξαστικ-ά /-ώς [αρχ.] επίρρ. 
∆οξάτο (το) κωµόπολη τού νοµού ∆ράµας, τής οποίας οι κάτοικοι 
υπέστησαν αγριότητες από τους Βουλγάρους κατά τους Βαλκανικούς 
Πολέµους (1912-1914) και κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. δοξάτον < τοξάτον «οικοδόµηµα µε τόξο» (πβ. κ. δοξάρι)). 
δοξολογία (η) [µτγν.] {δοξολογιών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. η ευχαριστία προς τον 
Θεό, ευχαριστήρια και δοξαστική προσευχή που αποτελείται από µια 
σειρά λόγων ή ύµνων, απευθύνεται προς τον Θεό ή την Αγία Τριάδα 
και αρχίζει µε τη φρ. «∆όξα Πατρί και Υίω και Άγίω Πνεύµατι» (µικρή 
δοξολογία) ή µε τη φρ. «∆όξα εν Ύψίστοις Θεώ» (µεγάλη δοξολογία) 
2. (ειδικότ.) η εκκλησιαστική λειτουργία που γίνεται σε σηµαντικές 
θρησκευτικές εορτές ή περιστάσεις: στον µητροπολιτικό ναό εψάλη ~ 
για τη µεγάλη επέτειο. δοξολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {δοξολογείς... | 
δοξολόγ-ησα, -ούµαι (κα-θηµ. -ιέµαι), -ήθηκα, -ηµένος} απευθύνω 
δοξολογία προς τον Θεό ΣΥΝ. υµνολογώ, υµνώ. — δοξολόνηµα (το). 
δοξοµανής, -ής, -ές [µτγν.] {δοξοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
επιδιώκει διαρκώς και µε κάθε τρόπο την απόκτηση δόξας ΣΥΝ. µε-
γαλοµανής, φιλόδοξος ΑΝΤ. σεµνός, µετριόφρων.   — δοξοµανία (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. δορά (η) (λόγ.) το γδαρµένο 
δέρµα ζώου ΣΥΝ. τοµάρι, πετσί, προβιά. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < δέρω «γδέρνω», βλ. κ. δέρνω]. δοριάλωτός, -η, -ο 
(αρχαιοπρ.) 1. αυτός που κατακτήθηκε µε πόλεµο 2. ο αιχµάλωτος 
πολέµου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δορι- (δοτ. οργανική τού ουσ. δόρυ) + -άλωτος < άλω-
τός, ρηµατικό επίθ. τού άλίσκοµαι «κατακτώµαι» (βλ. λ. άλωση)]. 
δορίκτητος, -η, -ο κ. δορύκτητος (αρχαιοπρ.) αυτός που αποτέλεσε 
λάφυρο πολέµου ή έχει κυριευθεί µε πόλεµο: ~ κόρη. [ΕΤΎΜ αρχ. < 
δορι- (δοτ. οργανική τού ουσ. δόρυ) + -κτητος < κτώµαι (-άο-) 
«αποκτώ»]. δορκάς (η) {δορκάδ-ος | -ων) (λόγ.) το ζαρκάδι. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. δορκάς, -άδος < δόρξ, που συνδ. µε κελτ. iwrch, βρετον. iourc'h (< 
I.E. *jork-o). Η συσχέτιση µε το ρ. δέρκοµαι «βλέπω» οφείλεται 
µάλλον σε παρετυµολογία], -δόρος (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα που 
δηλώνει: 1. αυτόν που ασχολείται µε ανάξιες λόγου ή παράνοµες 
δραστηριότητες: κοµπινα-δό-ρος, λουφα-δόρος, τρακα-δόρος, 
σουλατσα-δόρος, σαλτα-δόρος 2. το 

πρόσωπο που έχει ιδιαίτερη ικανότητα σε αυτό που δηλώνει το θέµα: 
µπαλα-δόρος, ντριπλα-δόρος, ταβλα-δόρος 3. το πρόσωπο που 
ασχολείται επαγγελµατικά µε αυτό που δηλώνει το θέµα τής λέξης: 
πρεσα-δόρος, τορνα-δόρος, πιτσα-δόρος, παρκα-δόρος 4. εξάρτηµα ή 
µηχάνηµα µε το οποίο γίνεται κάτι: πρεσα-δόρος, κοτσα-δόρος. 
[ΕΤΥΜ < -(α)δόρος < βεν. παραγ. επίθηµα -(a)dor < λατ. -(a)torem, αιτ. 
τού επιθήµατος -ator (πβ. λατ. saltator «χορευτής» > βεν. saltador > 
σαλταδόρος)]. δόρυ (το) {δόρ-ατος | -ατα, -άτων} αρχαίο όπλο από 
µακρύ ξύλινο στέλεχος (κοντάρι), το οποίο είχε στερεωµένη στην 
άκρη του µια σιδερένια ή ορειχάλκινη αιχµή ΣΥΝ. κοντάρι· ΦΡ. αιχµή 
τού δόρατος βλ. λ. αιχµή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δέντρο, ξύλο», < I.E. *dor-w-, ετεροιωµ. 
βαθµ. τού o *drew- | *derw- «ξύλο», πβ. σανσκρ. dâru, αγγλ. tree «δέ-
ντρο», tar «πίσσα», γερµ. Teer κ.ά. Οµόρρ. δένδρο(ν) (< *δερ-δρεΕ-ον), 
δρϋ-ς, δρυ-µός κ.ά. Ήδη στον Όµηρο η λ. δόρυ χρησιµοποιείται µε τη 
σηµ. τού αιχµηρού όπλου, αντικαθιστώντας βαθµηδόν το αρχαιότατο 
ουσ. έ'γχος]. δορυφορικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δορυφόρο: 
~ τεχνολογία | σταθµός | επικοινωνία | σύστηµα | εικόνα- ΦΡ. (α) 
δορυφορική τηλεόραση (i) τηλεοπτικός δέκτης κατάλληλος για τη 
λήψη και αναπαραγωγή τηλεοπτικού σήµατος, που αναµεταδίδεται 
από δορυφόρο (ii) (περιληπτ.) το σύνολο των τηλεοπτικών δικτύων, 
των προγραµµάτων τους, καθώς και τα συστήµατα εκποµπής σήµατος, 
αλλά και οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν 
τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους για τη µετάδοση προγραµµάτων (β) 
δορυφορικό κανάλι τηλεοπτικός σταθµός που εκπέµπει το πρόγραµµα 
του µέσω δορυφόρου (γ) δορυφορικό πρόγραµµα το τηλεοπτικό 
πρόγραµµα δορυφορικού τηλεοπτικού σταθµού (καναλιού) (δ) 
δορυφορική λήψη η λήψη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σήµατος που 
εκπέµπεται µέσω δορυφόρου: λόγω κακοκαιρίας η ~ δεν είναι καλή (ε) 
δορυφορική µετάδοση η µετάδοση γεγονότος (λ.χ. εκδήλωσης, 
αθλητικής συνάντησης κ.ά.) µέσω τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου (στ) 
δορυφορική κεραία | (προφορ.) δορυφορικό πιάτο ειδική κεραία σε 
σχήµα κατόπτρου («πιάτο») για τη λήψη σήµατος που εκπέµπεται 
µέσω δορυφόρου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. satellite (programme | transmission | 
channel κ.ά.). To αρχ. δορυφορικός αναφερόταν στον σωµατοφύλακα 
που έφερε δόρυ]. δορυφόρος (ο) 1. ΑΣΤΡΟΝ. το ουράνιο σώµα που 
περιστρέφεται γύρω από πλανήτη, λ.χ. η Σελήνη γύρω από τη Γη: ο 
Φόβος και ο ∆είµος είναι οι - τού Άρη · 2. η συσκευή που εκτοξεύεται 
(µε πύραυλο κυρ.) στο ∆ιάστηµα και κινείται γύρω από την επιφάνεια 
τής Γης, υποβοηθώντας επιστηµονικές παρατηρήσεις, στρατιωτικούς 
σκοπούς, τις τηλεπικοινωνίες κ.ά.: εκτοξεύω ~ || θέτω ~ σε τροχιά || 
µετάδοση µέσω δορυφόρου || µετεωρολογικός | κατασκοπευτικός | 
τηλεπικοινωνιακός ~ • 3. (στην αρχαιότητα) ο οπλισµένος µε δόρυ 
φρουρός σηµαντικού προσώπου ΣΥΝ. ακόλουθος, σωµατοφύλακας, 
υπασπιστής 4. (µτφ.) πρόσωπο ή κράτος που εξαρτάται πολιτικώς από 
άλλο ισχυρότερο: η Σοβιετική Ενωση και οι ~ της απείχαν από την 
Ολυµπιάδα τού Λος Άντζελες το 1984. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο σωµατοφύλακας που φέρει δόρυ», < δόρυ 
+ -φόρος < φέρω. Η σηµ. τού ουράνιου σώµατος που διαγράφει 
τροχιά γύρω από πλανήτη, είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. satellite]. 
δοσατζης (ο) {δοσατζήδες},δοσατζού (η) {δοσατζούδες} (λαϊκ.) 1. 
έµπορος που επισκέπτεται πελάτες και πουλάει µε δόσεις 2. εισπρά-
κτορας των δόσεων. Επίσης δοσάς (ο) {δοσάδες}. [ΕΤΎΜ. < δόση + 
παραγ. επίθηµα -ατζής, πβ. κ. σουβλ-ατζής]. δόση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -
εων} 1. καθεµιά από τις καθορισµένες ποσότητες (χρηµάτων, 
φαρµάκων, ποτού κ.λπ.) στις οποίες είχε διαιρεθεί η αρχική ποσότητα, 
καθορισµένο µετρήσιµο µέρος ποσότητας: καταβάλλω τη ~ τού µηνός 
Απριλίου || κάθε οχτώ ώρες θα παίρνετε µία ~ αντιβιοτικού || 
καταναλώνω κάτι σε µεγάλες ~· ΦΡ. δόση | ίχνος | κόκκος | µόριο 
αληθείας βλ. λ. αλήθεια 2. δόσεις (οι) τρόπος καταβολής τού ποσού για 
την αγορά πράγµατος, σύµφωνα µε τον οποίο ο αγοραστής δεν 
πληρώνει το σύνολο τού ποσού κατά την αγορά τού προϊόντος, αλλά 
συµφωνεί να καταβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήµατα (συνήθ. 
µηνιαίως) από ένα µέρος τού ποσού, ώσπου αυτό να πληρωθεί στο 
ακέραιο: ισόποσες | άτοκες | µηνιαίες ~ || αγοράζω κάτι µε δόσεις ΑΝΤ. 
τοις µετρητοίς 3. (ειδικότ.) η συνήθ. µικρή ποσότητα ναρκωτικής 
ουσίας που λαµβάνει κάθε φορά ο χρήστης: παίρνω τη ~ µου || 
έκλεψε, για να βρει λεφτά για τη - του || πέθανε από υπερβολική - 
ηρωίνης 4. (µτφ.) ποσότητα από (κάτι): µια ταινία µε αρκετή ~ βίας και 
σεξ || είχε µια ~ ειρωνείας στο πρόσωπο · 5. ΦΥΣ. το µέτρο τής 
έκτασης στην οποία κάποια ύλη έχει εκτεθεί σε ιοντίζουσα 
αντινοβολία. — (υποκ.) δοσούλα (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΎΜ < αρχ· δόσις, συνεσταλµ. βαθµ. τού θ. δω- τού ρ. δί-δω-µι «δί-
νω». Η σηµ. τής ορισµένης ποσότητας, τού µερίσµατος απαντά ήδη 
στην Π.∆. (Μετάφραση των Εβδοµήκοντα), λ.χ. Γένεσις 47, 22: ...εν δό-
σει γαρ εδωκεν δόµα τοις Ίερεύσιν]. -δοσία λεξικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που δηλώνουν παροχή ή ενέργεια: 
λογο-δοσία, µισθο-δοσία, τροφοδοσία, αιµο-δοσία. 
[ΕΤΎΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. προ-δοσία, 
µισθο-δοσία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -δότης (βλ.λ.) ή από το 
µορφολογικό σχήµα τους]. δοσιδικία (η) -> δωσιδικία δοσίδικος (ο) 
→ δωσίδικος δοσίλογος (ο) → δωσίλογος δοσιµετρία (η) {χωρ. 
πληθ.} η µέτρηση µε δοσίµετρο τής δόσης τής 
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ιοντίζουσας ακτινοβολίας που έχει απορροφήσει κάποια ύλη. — δο- 
σιµετρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dosimetrie]. 

δοσίµετρο (το) {δοσιµέτρ-ου | -ων) η συσκευή η οποία µετρά τη δόση 
ιοντίζουσας ακτινοβολίας που έχει απορροφήσει κάποια ύλη: φορητό | 
βιολογικό | ατοµικό ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dosimètre]. 

δόσιµο (το) {δοσίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το να δίνει, να προσφέρει κανείς (κάτι 
σε κάποιον) ΣΥΝ. παροχή 2. η πλήρης διοχέτευση τής ενεργητικότητας τού 
ατόµου σε κάποιον σκοπό, η αφιέρωση του σε αυτόν: αυτή η δουλειά θέλει ~ 
ΣΥΝ. προσφορά, θυσία, αφοσίωση. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. επίθ. δόσιµος < αρχ. 
δίδωµι, βλ. κ. δόση]. 

δοσµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει δοθεί (σε κάποιον): έχει το φουστάνι 
δοσµένο σε µια φίλη της · 2. αυτός που είναι αφιερωµένος σε (κάτι), που έχει 
δοθεί σε (κάτι): - στον αγώνα για την πατρίδα || ~ στις σπουδές του. 

δοσοληψία (η) {δοσοληψιών} 1. οικονοµική συναλλαγή: εµπορικές/ 
καθηµερινές ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) αλισβερίσι, νταραβέρι 2. (συνήθ. κακόσ.) 
δοσοληψίες (οι) οι αµοιβαίες σχέσεις και οι επαφές: στην Κατοχή είχε - µε 
τους Γερµανούς || έχει ~ µε ύποπτα πρόσωπα ΣΥΝ. (λαϊκ.) νταραβέρι, πάρε-
δώσε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δοσο- (< αρχ. δόσις) + -ληψία < 
αρχ. λήψις]. 

δοσολογία (η) {δοσολογιών} ο καθορισµός των δόσεων (φαρµάκου) και 
(συνεκδ.) η ποσότητα που αντιστοιχεί σε κάθε δόση: η ~ που συνέστησε ο 
γιατρός ήταν δύο δισκία την ηµέρα || ισχυρή | µικρή ~. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
dosage (νόθο συνθ.)]. 

δοσοµετρητής (ο) µικρό σκεύος µε βαθµονοµηµένη κλίµακα που 
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των δόσεων υγρών ή στερεών υλικών: - 
ρυζιού | νερού | γάλακτος. 

δότης (ο) {δοτών}, δότρια (η) {δοτριών} πρόσωπο που δίνει, που παρέχει ή 
προσφέρει (κάτι): ~ αίµατος || ~ σπέρµατος (άνδρας που δίνει έναντι αµοιβής 
σπέρµα σε τράπεζα σπέρµατος) || ~ οργάνων για µεταµόσχευση ΣΥΝ. δωρητής 
ANT. λήπτης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δοτήρ < δί-δω-µι 
«δίνω»]. 

-δότης β' συνθετικό που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγµα που δίνει ή παρέχει 
αυτό που δηλώνει το θέµα τής λέξης: πληροφοριο-δότης, ρευµατο-δότης, αιµο-
δότης. 
1ETYM. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
δότης (πβ. αρχ. έργο-δότης)]. 

-δότηση λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν παροχή, δόσιµο: δανειο-δότηση, συνταξιο-δότηση, χρη-µατο-
δότηση, εξουσιο-δότηση. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. προικο-
δότησις), που προέρχεται από τα συνθ. σε -δοτώ (βλ.λ.)]. 

δοτική (η) ΓΛΩΣΣ. η πτώση των ονοµάτων (ουσιαστικών και επιθέτων, π.χ. δόξα 
πατρί και υίω και άγίω πνεύµατι) τής Αρχαίας Ελληνικής, τής Λατινικής και 
άλλων γλωσσών (π.χ. τής Γερµανικής), που δηλώνει κυρ. τον αποδέκτη τής 
ενέργειας (έµµεσο αντικείµενο) και διάφορες επιρρηµατικές σχέσεις. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. δοτικός < δίδωµι. Η 
σηµ. τής πτώσης είναι µτγν. (πβ. κ. λατ. dativus < do «δίνω»), εφόσον η 
βασική της αρχική λειτουργία ήταν τού προσώπου στο οποίο δίνεται κάτι]. 

δοτικοφανής, -ής, -ές {δοτικοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΓΛΩΣΣ. αυτός που 
εµφανίζεται µε τη µορφή δοτικής πτώσης, π.χ. αυτολεξεί: ~ επιρρήµατα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < δοτικός + -φανής < φαίνοµαι (πβ. αρχ. παθ. αόρ. β' έ-φάν-ην)]; 

δοτός, -ή, -ό (κακόσ.) 1. αυτός που έχει δοθεί, που δεν τον παίρνει κανείς µε 
δική του πρόθεση, αλλά του επιβάλλεται: ~ στοιχεία πολιτισµού 2. αυτός που 
διορίζεται σε θέση, κατ' αντιδιαστολή προς τον αιρετό: ~ διοίκηση | πρόεδρος 
ΣΥΝ. διορισµένος ΑΝΤ. εκλεγµένος 3. ΠΟΛΙΤ. αυτός που καταλαµβάνει µια 
θέση κατά παράβαση των προβλεπόµενων ή συνταγµατικά κατοχυρωµένων 
διαδικασιών, κυρ. ύστερα από την υπόδειξη ή την πίεση ισχυρού παράγοντα: 
~ πρωθυπουργός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. δίδωµι «δίνω»]. 

-δοτώ λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που σηµαίνουν παροχή, 
δόσιµο: δανειο-δοτώ, µισθο-δοτώ, συνταξιο-δοτώ. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. µισθοδοτώ, µτγν. εργο-δοτω), που 
προέρχεται από τα συνθ. σε -δότης (βλ.λ.) ή από το µορφολογικό σχήµα τους]. 

∆.Ο.Υ. (η) ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών η κατά τόπους αρµόδια 
εφορία: υπάγοµαι στη Λ.Ο.Υ. Ηλιούπολης. 

∆ουβλίνο (το) η πρωτεύουσα τής ∆ηµοκρατίας τής Ιρλανδίας. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Dublin < ιρλ. Dubh Linn «µαύρη λίµνη», εξαιτίας τής 
βαλτώδους λίµνης που υπήρχε στο µέρος όπου βρίσκεται σήµερα η πόλη, στις 
όχθες τού ποταµού Λίφεϊ. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το ∆ουβλίνο µνηµονεύεται 
ήδη από τον Πτολεµαίο (2ος αι. µ.Χ.) υπό την ονοµασία Έβλανα. Η ιρλ. 
ονοµασία τής πόλεως είναι Baile Atha Cliath, που σηµαίνει «πόλη τού 
ξύλινου περάσµατος» και οφείλεται στα ξύλινα φράγµατα που 
χρησιµοποιούσαν παλαιότερα για τον ποταµό Λίφεϊ]. 

δούκας (ο) {δουκών}, δούκισσα (η) [µτγν.] {δουκισσών} 1.ΙΣΤ. ευγενής στη 
µεσαιωνική και νεότερη ∆. Ευρώπη και αξιωµατούχος στο Βυζάντιο 2. 
Βρετανός ευγενής που κατέχει τον ανώτερο κληρονοµικό τίτλο (µετά τα µέλη 
τής βασιλικής οικογένειας), κατατάσσεται αµέσως κάτω από τον πρίγκιπα και 
πάνω από τον µαρκήσιο· (κατ' επέκτ.) κάθε ευγενής άλλης χώρας, ο οποίος 
κατέχει ανάλογο τίτλο: ο ~ τού Κεντ. Επίσης δουκέσα (η). — δουκικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. δούξ, -κός < λατ. dux < duco «άγω, οδηγώ»]. 

δουκάτο (το) ΙΣΤ. 1. η περιοχή που διοικείται από δούκα: η Θήρα ανήκε στο ~ τής 
Νάξου (κατά τη Φραγκοκρατία) || το - τής Ηπείρου || το Μέγα ∆ουκάτο τού 
Λουξεµβούργου · 2. χρυσό ή αργυρό νόµισµα διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών 
από τον 12ο ώς τον 19ο αι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. ducatum < dux, αρχική σηµ. 
«ηγεµών, αρχηγός»]. 

δούλα (η) → δούλος 
δουλάκι (το) {χωρ. γεν.} (υβριστ.-παλαιότ.) η µικρή υπηρέτρια ΣΥΝ. δουλίτσα. 
δουλειά (η) 1. το βιοποριστικό επάγγελµα που ασκεί κανείς, η εργασία: τι ~ 

κάνεις; || βρίσκω ~ || χάνω τη ~ µου (απολύοµαι) || επικερδής | πρωινή | 
νυχτερινή | δύσκολη ~ || ~ να υπάρχει κι όλα γίνονται (για να δηλωθεί πόσο 
σηµαντικό είναι να έχει κανείς µια εργασία) || βρήκε ~ για τις ελεύθερες ώρες 
του || - γραφείου- ΦΡ. δουλειά ρουτίνας εργασία χωρίς απρόοπτα, τυποποιηµένη 
2. (ειδικότ.) η εργατικότητα, το να εργάζεται κανείς (µε ζήλο, εντατικά)· ΦΡ. (α) 
άνθρωπος τής δουλειάς (ι) ο εργατικός και φιλόπονος (ii) (ειδικότ.) αυτός που 
έχει πείρα σε συγκεκριµένη εργασία: είναι ~ και ξέρει τα µυστικά της (β) 
(παροιµ.) η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη βλ. λ. αφέντης (γ) στρώνω 
(κάποιον) στη δουλειά βάζω κάποιον να δουλεύει συστηµατικά: τον έστρωσε 
για τα καλά στη δουλειά και τώρα δεν σηκώνει κεφάλι || (µεσοπαθ.) στρώθηκε 
στη δουλειά µήπως βγάλει τα λεφτά που χρωστάει (δ) (παροιµ.) η δουλειά 
ντροπή δεν έχει δεν πρέπει να ντρέπεται κανείς για το είδος τής δουλειάς, 
σηµασία έχει να εργάζεται κανείς 3. έργο, κάτι που πρέπει να γίνει: σου έχω µια 
- για αύριο || έχω πολλή - σήµερα || γυρίστε στις ~ σας· ΦΡ. (α) έχω δουλειά (i) 
είµαι απασχοληµένος: δεν µπορώ να σου µιλήσω τώρα, ~! (ii) εργάζοµαι, δεν 
είµαι άνεργος: όποιος έχει δουλειά σήµερα, είναι ευτυχής (iii) βρίσκοµαι 
(κάπου): τι δουλειά έχεις εσύ εδώ; (γιατί βρίσκεσαι εδώ;) (β) γίνεται δουλειά 
καταβάλλονται αξιόλογες και αποτελεσµατικές προσπάθειες (γ) δουλειά τού 
ποδαριού (i) ευκαιριακή εργασία που αποφέρει µικρό κέρδος: τον απέλυσαν 
από το εργοστάσιο και ζει κάνοντας δουλειές τού ποδαριού (ii) το έργο που 
γίνεται πρόχειρα, χωρίς φροντίδα και επιµέλεια ΣΥΝ. προχειροδουλειά, 
τσαπατσοδουλειά, πασσάλειµµα (δ) κάνω µισές δουλειές βλ. λ. κάνω 4. 
(συνεκδ.) το αποτέλεσµα τής εργασίας, το δηµιούργηµα: η νέα ~ ενός 
ζωγράφου παρουσιάζεται απόψε || καταπληκτική ~ το έργο που είδαµε 5. 
(συνεκδ.) ο χώρος και ο χρόνος τής επαγγελµατικής ενασχόλησης: θα είµαι στη 
-µέχρι τις πέντε || θα περάσω απ'τη - του || πηγαίνω στη ~ κάθε πρωί || λείπει, 
είναι στη ~ 6. (γενικά) η απασχόληση (µε κάτι) ΣΥΝ. ασχολία· ΦΡ. (α) σε 
δουλειά να βρίσκοµαι να ασχολούµαι µε κάτι, για να περνώ τον καιρό µου (β) 
βάζω (κάποιον) σε δουλειά (i) απασχολώ (κάποιον), επιβαρύνω (κάποιον) µε 
πρόσθετη απασχόληση (ii) µεσολαβώ, για να βρει κάποιος εργασία (γ) ράβε, 
ξήλωνε, δουλειά να µη σου λείπει για περιττή δραστηριότητα, που γίνεται κυρ. 
για να µην κάθεται κανείς, για να γεµίζει τον χρόνο του ή για να δικαιολογεί 
την ύπαρξη του σε έναν χώρο δραστηριότητας (δ) δουλειά δεν είχε ο διάολος 
(έδερνε τα παιδιά του) βλ. λ. διάβολος 7. (συνεκδ.) η κοπιαστική προσπάθεια 
(που καταβάλλεται για την επίτευξη κάποιου σκοπού): η επιτυχία απαιτεί πολλή 
~ ΣΥΝ. µόχθος, κούραση, ταλαιπωρία· ΦΡ. (α) θέλω δουλειά (ακόµη) απαιτεί 
αρκετή προσπάθεια, επεξεργασία (ακόµη): το διήγηµα σου θέλει δουλειά ακόµη, 
για να ολοκληρωθεί (β) (κάτι) έχει δουλειά πρέπει να ασχοληθεί κανείς αρκετά 
µε αυτό: ~ ακόµη το τραπέζι, για να τελειώσει 8. (συνήθ. στον πληθ.) υπόθεση 
που απαιτεί δαπάνη χρόνου και ταλαιπωρία- ΦΡ. (α) ανοίγω δουλειές (σε 
κάποιον) κάνω (κάποιον) να αφιερώσει προσωπικό χρόνο ή και να διαθέσει 
πολλά χρήµατα και γενικότ. να ταλαιπωρηθεί µε κάτι που προέκυψε: η 
εγκατάσταση κλιµατιστικού µάς άνοιξε δουλειές στο σπίτι (β) δουλειές µε 
φούντες βλ. λ. φούντα 9. η αγοραπωλησία, οι συναλλαγές, η εµπορική κίνηση: 
δεν είχαµε ~ σήµερα στο µαγαζί || από ~ πώς πάµε; ΣΥΝ. κίνηση, είσπραξη, 
έσοδα- ΦΡ. κάνω δουλειά έχω αρκετά έσοδα από την εργασία µου, αποκοµίζω 
κέρδη 10. η αρµοδιότητα, ο χώρος ευθύνης: µην ασχολείσαι, δεν είναι δική σου 
~- ΦΡ. (α) δουλειά σου και δουλειά µου! για τη δήλωση ενόχλησης εξαιτίας τής 
ανάµειξης (κάποιου) σε θέµατα που δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα του: Να µη 
σε νοιάζει τι κάνω εγώ! ~! (β) (λαϊκ.) δουλειά σου | κάνε δουλειά σου! ως 
αυστηρή επίπληξη κάποιου που αναµειγνύεται σε υποθέσεις άλλου (γ) εσύ να 
κοιτάς τη δουλειά σου! ως προτροπή, προσταγή ή επίπληξη προς κάποιον, 
προκειµένου να ασχολείται µόνο µε τον δικό του χώρο ευθύνης και να µην 
ανακατεύεται σε υποθέσεις άλλων: ~, αυτό δεν σε αφορά! || κοίτα τη δουλειά 
σου και µην ασχολείσαι µε το τι κάνουν οι άλλοι! 11. δουλειές (οι) η 
επιχειρηµατική δραστηριότητα: άνοιξε κι άλλες-µε τους Γερµανούς || οι ~ 
ανοίγουν/ κόβουν/ πέφτουν/ περιορίζονται || πώς πάνε οι ~, 12. (α) 
διαπραγµάτευση για το κλείσιµο συµφωνίας ή δραστηριότητα που έχει ήδη 
τεθεί σε εφαρµογή: πάνω που είχαµε συµφωνήσει στο ποσό, χάλασε η ~|| έκλεισε 
η ~· από αύριο ξεκινάµε (β) (ειδικότ.) η απάτη, η παράνοµη δραστηριότητα: τη 
~ µε τα πλαστά πεντοχίλιαρα την είχαν στήσει τρεις αλλοδαποί || είχαν σχεδιάσει 
να ληστέψουν την άδεια βίλα, αλλά επέστρεψαν οι ένοικοι και τους χάλασαν τη ~ 
ΣΥΝ. κοµπίνα · 13. σχέση, αναφορά: τι ~ έχω εγώ µ' αυτό; ·14. (ευφηµ.-οικ.) η 
σεξουαλική πράξη· κυρ. στη ΦΡ. της την έκανε τη δουλειά · ΦΡ. (α) την κάνω 
τη δουλειά (κάποιου) προκαλώ σκόπιµα (σε κάποιον) πρόβληµα: 
παραπονέθηκε στον διευθυντή και µου την έκανε τη δουλειά (fi) (οικ.) τη βλέπω 
τη δουλειά αντιλαµβάνοµαι το πρόβληµα, τα δυσάρεστα µιας κατάστασης: τη 
βλέπω εγώ τη δουλειά- θα µας κάνει ρεζίλι στους πάντες αν δεν τον µαζέψεις 
λιγάκι! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανεργία, ξενιτειά, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. δουλεία. Η σηµ. «εργασία, απασχόληση», ήδη µεσν., 
αποτελεί εξέλιξη τής αρχικής σηµ. «κατάσταση τού δούλου, σκλαβιά», 
εξαιτίας των καταναγκαστικών εργασιών µε τις οποίες 
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επιβαρυνόταν ο δούλος]. 

δουλειά - δουλεία - εργασία. Η µετάβαση από τη σηµ. «δουλεία, 
κατάσταση τού δούλου» στη σηµ. «εργασία», από το δουλεία στο 
δουλειά, οφείλεται στην καταναγκαστική σκληρή εργασία που 
ανέθεταν στους δούλους. Έτσι, το δουλεία «σκλαβιά» στους µε 
σαιωνικούς χρόνους µεταπίπτει στο δουλειά «εργασία», o µετα- 
πλασµός τού τ. σε δουλειά (δου-λειά, το ει συµπροφέρεται σε µία 
συλλαβή µε το α) εξυπηρετεί, προφανώς, τη σηµασιολογική δια 
φοροποίηση των δύο λέξεων. Αρχικά, το δουλειά σήµαινε βαριά, 
σκληρή εργασία, επιβαλλόµενη από άλλους, βαθµηδόν όµως πέρα 
σε στη γενική έννοια τής εργασίας, ακόµη και τής πνευµατικής, 
ιδεολογικής κ.λπ. Η λ. εργασία (από το εργάτης) παρέµεινε από 
την αρχαία εποχή µέχρι σήµερα µια ευρείας χρήσεως λέξη (στην 
Αρχαία το εργασία σήµαινε και «κατεργασία», επεξεργασία δια 
φόρων υλικών και αντικειµένων), εντασσόµενη στον µεγάλο κύ 
κλο των οµορρίζων τής εργασιακής δραστηριότητας (εργασία, ερ 
γασιακός, εργάτης, εργοδότης, εργοδοσία κ.λπ.), ενώ το δουλειά 
δεν έδωσε παράγωγα. Αντίθετα τού εργασία στη µεν Αρχαία Ελλη 
νική ήταν τα αργία και αεργία, σήµερα δε το ανεργία µετά την 
εξέλιξη τού αργία σε άλλη σηµασία (αργία = επίσηµη σχόλη) και 
την υποχώρηση τής λ. αεργία. → ανεργία 

δουλεία (η) {χωρ. πληθ. στις σηµ. 1-3} 1. η κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται ο δούλος (βλ.λ.), η στέρηση τής ατοµικής ελευθερίας: µα-
κρά | πικρή | ατιµωτική ~ κάποιου || ο ζυγός τής ~ (η στέρηση τής ατο-
µικής ελευθερίας κάποιου) ΣΥΝ. σκλαβιά, υποτέλεια, (αρχαιοπρ.) 
δουλοσύνη ΑΝΤ. ελευθερία 2. (ειδικότ.) κοινωνικός και οικονοµικός 
θεσµός που επιτρέπει την κατοχή και τη χρησιµοποίηση δούλων ως 
µέσου παραγωγής από τους ελεύθερους πολίτες: η ~ στην αρχαία Ρώ-
µη || τα αίτια τής - στην Αµερική ΣΥΝ. δουλοκτησία 3. (µτφ.) κάθε 
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ελευθερίας, από κατα-
ναγκασµό και εξάρτηση: αιώνες αµορφωσιάς τους οδήγησαν σε 
πνευµατική ~ || η ~ τού ανθρώπου στο κέρδος ΣΥΝ. υποδούλωση, υπο-
ταγή ΑΝΤ. ανεξαρτησία (βλ. λ. σκλαβιά) 4. ΝΟΜ. (α) προσωπική δου-
λεία βάρος επί ακινήτου υπέρ προσώπου (φυσικού ή νοµικού), π.χ. 
επικαρπία (β) πραγµατική δουλεία βάρος επί ακινήτου, το οποίο πα-
ρέχει δικαίωµα στον ιδιοκτήτη γειτονικού ή παρακειµένου ακινήτου 
επί τού δουλεύοντος, π.χ. δουλεία διόδου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δουλειά, ξενι-
τειά, συνίζηση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δουλεύω]. 

δούλεµα (το) [µεσν.] {δουλέµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.η λεπτοµερής επε-
ξεργασία: αυτό το κείµενο θέλει ~ || το άρθρο | το κείµενο | το ύφος 
του χρειάζεται ~, για να είναι πιο στρωτό ΣΥΝ. κατεργασία 2. (ειδι-
κότ.) το πλάσιµο µαλακής ύλης µε τα χέρια: η ζύµη θέλει κι άλλο ~, 
για να γίνει οµοιόµορφη 3. (µτφ.) το πείραγµα (κάποιου) µε αστεία: 
παράτα | άρχισε το ~ || άγριο | χοντρό | ψιλό ~ || (αργκό) ρίχνω ~ σε 
κάποιον ΣΥΝ. κοροϊδία. — (υποκ.) δουλεµατάκι (το). 

δουλεµένος, -η, -ο 1. επεξεργασµένος, κατεργασµένος: ~ κείµενο | 
έκφραση 2. εξασκηµένος, σκληραγωγηµένος: ~ κορµί. 

δουλεµπόριο (το) [1865] {δουλεµπορί-ου | -ων} 1. το εµπόριο, η αγο-
ραπωλησία δούλων 2. (καταχρ.) η παράνοµη έναντι αµοιβής µεταφο-
ρά λαθροµεταναστών σε προηγµένες οικονοµικά χώρες. Επίσης δου-
λεµπορία (η) [1890]. — δουλεµπορικός, -ή, -ό [1890]. 

δουλέµπορος (ο) [1844] {δουλεµπόρ-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που αγο-
ράζει και πουλάει δούλους 2. (καταχρ.) πρόσωπο που αναλαµβάνει 
έναντι αµοιβής την παράνοµη µεταφορά οικονοµικών µεταναστών 
(λαθροµεταναστών) σε προηγµένες οικονοµικά χώρες. 

δουλευταράς (ο) {δουλευταράδεςί,δουλευταρου (η) {δουλευτα-
ρούδες} (λαϊκ.) πολύ εργατικός άνθρωπος: τον πήρε στο µαγαζί, γιατί 
είναι ~ ΣΥΝ. (λόγ.) φιλόπονος, φίλεργος, εργατικός ΑΝΤ. ακαµάτης, 
τεµπέλης, (λόγ.) οκνηρός. Επίσης δουλευτάρης (ο). [ΕΤΥΜ. < 
δουλευτής + µεγεθ. επίθηµα -αράς, πβ. κ. χορευτ-αράς]. 

δουλευτής (ο) [µτγν.] {-ήδες κ. -άδες}, δουλεύτρα (η) [µεσν.] {χωρ. 
γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που εργάζεται (κυρ. σε χειρωνακτική δου-
λειά), για να ζήσει ΣΥΝ. εργάτης 2. πρόσωπο που εργάζεται µε ευσυ-
νειδησία και προθυµία: τον προτιµά, γιατί είναι καλός τεχνίτης και ~ 
ΣΥΝ. δουλευταράς ΑΝΤ. ακαµάτης. 

δουλεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {δούλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος (λόγ. δεδου-
λευµένος)} ♦ (αµετβ.) 1. εργάζοµαι (σωµατικά ή πνευµατικά), προκει-
µένου να εξασφαλίσω τα απαραίτητα προς το ζην: ~ σκληρά | χαλα-
ρά | λίγο | σαν σκυλί | σαν σκλάβος || ~ νύχτα-µέρα | απ' το πρωί ώς 
το βράδυ | πενθήµερο | οχτάωρο | και τις αργίες || ~ σε τράπεζα | σε 
γραφείο | στην τηλεόραση ΣΥΝ. απασχολούµαι 2. (+για) (α) είµαι 
στην υπηρεσία κάποιου: ~ για µια εταιρεία καυσίµων | για έναν όµιλο 
επιχειρήσεων (β) ενεργώ προς όφελος κάποιου, για το συµφέρον 
του: ~ για τους Αµερικανούς | για µια ξένη δύναµη | για το καλό τού 
έθνους · 3. µοχθώ, καταβάλλω κόπο: δούλεψε πολύ, για ν'αποκτήσει 
όσα απολαµβάνει σήµερα ΑΝΤ. τεµπελιάζω || (+ πάνω σε κάτι) δου-
λεύει εδώ και καιρό πάνω στην κοινωνιολογία τής δηµοσιογραφίας 
• 4. (µτφ.) βρίσκοµαι σε κίνηση, σε λειτουργία: το ρολόι | ο ανελκυ 
στήρας | το τηλέφωνο | το µυαλό δουλεύει || αφήστε τη φαντασία σας 
να δουλέψει || ο χρόνος δουλεύει εναντίον µας · 5. αφήνω ικανοποι 
ητικά κέρδη: το εστιατόριο του δούλεψε καλά αυτό το καλοκαίρι 
♦ (µετβ.) 6. κατεργάζοµαι, επεξεργάζοµαι (κάτι): ~ τον αγρό (καλλιερ 
γώ) | τον πηλό | τη ζύµη (πλάθω) | το σχέδιο | το κείµενο (επεξεργά 
ζοµαι) · 7. (µτφ.-οικ.) (α) κοροϊδεύω (κάποιον): τον δούλευαν για το 
παράξενο όνοµα του || µη µε δουλεύεις, µίλα µου σοβαρά! ΦΡ. δου 
λεύω (κάποιον) ψιλό γαζί βλ. λ. γαζί (β) (µτφ.-οικ.) ξεγελώ (κάποι 
ον): Σε δουλέψανε! Ούτε τα µισά λεφτά από όσα έδωσες δεν αξίζει! 

ΣΥΝ. εξαπατώ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «είµαι δούλος», < δούλος]. 

δούλεψη (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η εργασία- συνήθ. το να δουλεύει 
κανείς για (κάποιον άλλον): έχω | παίρνω κάποιον στη ~ µου || τους 
παρακάλεσε να µπει στη ~ τους. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. δούλευσις < 
αρχ. δουλεύω]. 

δουλικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον δούλο ή τη 
δουλεία, που θυµίζει δούλο: - συµπεριφορά | νοοτροπία | ύφος ΣΥΝ. 
δουλοπρεπής ΑΝΤ. υπερήφανος, αξιοπρεπής 2. (µειωτ.) δουλικό (το) 
νεαρή γυναίκα που εργάζεται ως υπηρέτρια οικογένειας ΣΥΝ. δούλα. 
— δουλικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

δουλικότητα (η) [1897] {χωρ. πληθ.} η υποτακτική συµπεριφορά, το 
να είναι κανείς δουλοπρεπής: υπήρχε ~ στο ύφος του. 

δουλίτσα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (α) η περιστασιακή, εύκολη ή πρόχειρη 
δουλειά: βρήκα µια - για τις απογευµατινές ώρες (β) (οικ.) η εργασία 
κάποιου: έχω τη ~ µου, το σπιτάκι µου, τι άλλο θέλω; · 2. (µειωτ.) η 
µικρής ηλικίας υπηρέτρια ΣΥΝ. δουλικό. 

δουλοκτησία (η) 1. η κατοχή και εκµετάλλευση δούλων 2. οικονοµικό, 
κοινωνικό και πολιτικό σύστηµα το οποίο στηρίζεται στην ύπαρξη και 
εκµετάλλευση των δούλων ως εργατικού δυναµικού. [ΕΤΥΜ < 
δουλοκτήτης < δούλος + -κτήτης < αρχ. κτώµαι (-άο-) «αποκτώ»]. 

δουλοκτητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το σύστηµα τής 
δουλοκτησίας: ~ σύστηµα | κοινωνία | οργάνωση. — δουλοκτητικ-ά | 
-ώς επίρρ. 

δουλοπαροικία (η) [1846] {δουλοπαροικιών} 1. το να είναι κανείς 
δουλοπάροικος (βλ.λ.) 2. το σύστηµα κατά το οποίο εκτάσεις γης που 
ανήκαν σε φεουδάρχη καλλιεργούνταν από δουλοπάροικους (βλ.λ.). 

δουλοπάροικος (ο) [1819] ΙΣΤ. (στη µεσν. Ευρώπη) ο καλλιεργητής 
γης που ανήκε σε γαιοκτήµονα ή φεουδάρχη µαζί µε τη γη την οποία 
καλλιεργούσε και στην οποία ήταν µόνιµα και υποχρεωτικά εγκατε-
στηµένος: η τάξη των ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. serf de la 
glèbe]. 

δουλοπρεπής, -ής, -ές {δουλοπρεπ-ούς | -είς (ουδ -ή)· δουλοπρεπέστ-
ερος, -ατός} αυτός που επιδεικνύει συµπεριφορά δούλου: ~ συµπερι-
φορά | στάση ΣΥΝ. δουλικός. Επίσης (σπάν.) δουλόπρεπος, -η, -ο. — 
δουλοπρεπώς επίρρ. [µτγν.], δουλοπρέπεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < δούλος + -πρεπής < πρέπω «αρµόζω»]. 

δούλος (ο), δούλα κ. (λόγ.) δούλη (η) 1. πρόσωπο που έχει στερηθεί 
την ατοµική του ελευθερία και αποτελεί ιδιοκτησία άλλου: οι ~ στις 
φυτείες τού αµερικανικού Νότου || εµπόριο δούλων ΣΥΝ. σκλάβος, 
υπόδουλος, δεσµώτης, ανδράποδο ΑΝΤ. ελεύθερος 2. (παλαιότ.) 
υπηρέτης (κάποιου κυρίου): πρόσταξε τους ~ να οδηγήσουν τους ξέ-
νους στα δωµάτια τους || (παροιµ.) η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και 
κυρά ΣΥΝ. θεράπων, υποτακτικός 3. (µτφ.) αυτός που συµπεριφέρεται 
µε δουλοπρέπεια ΣΥΝ. δουλικός, αναξιοπρεπής 4. (µτφ.) ο εξαρτηµέ-
νος (από κάτι): ~ τού χρήµατος | τής εργασίας ΣΥΝ. υποχείριος, δέ-
σµιος, όργανο· ΦΡ. (α) δούλος σας στις προσταγές σας, στη διάθεση 
σας: ~, κύριε || ~, κυρία µου, ζητήστε ό,τι θέλετε (β) δούλος τού Θεού 
| τού Κυρίου αυτός που οφείλει πλήρη υπακοή στον Θεό και πιστή 
τήρηση των εντολών του- (γενικά) κάθε χριστιανός: βαπτίζεται | 
αρραβωνίζεται | νυµφεύεται ο ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελεύθερος. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. δούλος < δόε-λος (πβ. µυκ. do-e-ro), αγν. ετύµου, πιθ. καρικό ή 
λυδικό δάνειο, πράγµα που δεν εκπλήσσει, αφού η δουλεία 
προέρχεται από την Εγγύς Ανατολή]. 

δούλος - σκλάβος - ανδράποδο - υπηρέτης. Τόσο η λ. δούλος όσο 
και η λ. ανδράποδο είναι αρχαίες, χαρακτηριστικές τής αν-
θρώπινης συµπεριφοράς και τής διαστρωµάτωσης στις αρχαίες 
κοινωνίες. Το δούλος σήµαινε κυρίως τον γεννηµένο ως µέλος τής 
τάξης των δούλων και όχι τον δούλο από αιχµάλωτο πολέµου, που 
ήταν τα ανδράποδα. Σε αντίθεση µε µια υποτιµητική στάση που 
κρατούσαν απέναντι στα ανδράποδα (η ίδια η λέξη σχηµατίστηκε 
κατ' αναλογία προς τα τετρά-ποδα!), ο δούλος, είτε ως οικέτης 
(«οικότροφος», µέλος τού σπιτιού) είτε ως θεράπων | θεραπαινίδα 
(ακόλουθος, συνοδός, υπηρέτης) είτε ως υπηρέτης (ακόλουθος, 
προσωπικός βοηθός), ήταν µέλος τού σπιτιού, αντιτιθέµενο προς 
τον θικθδεσπότη (αρχ. δεσπότης). Η ίδια η λ. δούλος, που απαντά 
ήδη στους µυκηναϊκούς χρόνους ως δόελος (απ' όπου το δούλος µε 
συναίρεση) είναι ξενικής προελεύσεως (κάπου από την περιοχή 
τής Μικράς Ασίας). Χαρακτηριστική είναι και η προέλευση τής λ. 
υπηρέτης από το υπό + ερέτης «κωπηλάτης», που ήταν οι δούλοι 
που εκτελούσαν το βαρύ έργο τής κωπηλασίας µε την οποία κι-
νούνταν τα πλοία. Ως προς την αντίληψη περί δούλων θα χρεια-
στεί να φθάσουµε στον χριστιανισµό για να διακηρυχθεί από τον 
Απόστολο Παύλο (Κ.∆. Γαλ. 3, 26-28): «Πάντες γαρ υιοί Θεού έστε 
δια τής πίστεως εν Χριστφ 'Ιησού' δσοι γαρ εις Χριστόν έβαπτί-
σθητε Χριστόν ενεδύσασθε. Ουκ ενι 'Ιουδαίος ουδέ "Ελλην, ούκ ενι 
δούλος ουδέ ελεύθερος, ούκ ενι αρσεν και θήλυ- πάντες γαρ ύµεϊς 
εις εστε εν Χριστφ Ιησού». Τον 8ο αι. µ.Χ., στο Βυζάντιο, οι 
αιχµάλωτοι Σλάβοι έδωσαν αφορµή στη δηµιουργία µιας νέας λέ-
ξης για το δούλος, τής λ. σκλάβος (σλαβ. Slovenin > Σλάβος > 
Σθλάβος > Στλάβος > Σκλάβος, πιθ. µε επίδραση των Σλαβηνός > 
Σκλαβηνός, άλλη ονοµασία των Σλάβων). Μέσω τού µεσν. λατ. 
sclavus η λ. πέρασε (µε την ίδια σηµ. «δούλος») και σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές γλώσσες (πβ. αγγλ. slave). 

δουλοσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η κατάσταση τού δούλου. 
δουλόφρων, -ων, -ον {δουλόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 



∆ούµα 526 δραµατικός 
 

(λόγ.) αυτός που έχει φρόνηµα και τρόπο ζωής δούλου: κατηγόρησε 
τους - πολιτικούς για εθνική µειοδοσία ΣΥΝ. δουλοπρεπής, δουλικός. 
Επίσης δουλόφρονας (ο/η). — δουλοφροσύνη (η) [1871]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ων, -ων, -ον. 

[ΕΤΎΜ. µεσν. < δούλος + -φρων, µεταπτωτ. βαθµ. τού αρχ. φρην, -ενός]. 
∆ούµα (η) 1. το Κοινοβούλιο τής σηµερινής Ρωσίας 2. ΙΣΤ. η νοµοθε-
τική συνέλευση τής Ρωσικής Αυτοκρατορίας (1906-17). [ΕΤΥΜ < ρωσ. 
Duma, γερµ. αρχής, πβ. αρχ. αγγλ. dorn «κρίση» (> αγγλ. doom), 
γοτθ. domus κ.ά.]. ∆ούναβης (ο) {-η κ. -άβεως} ποταµός τής Κ. 
Ευρώπης, που πηγάζει από τον Μέλανα ∆ρυµό (Γερµανία) και 
εκβάλλει στον Εύξεινο Πόντο. 

[ΕΤΥΜ. < σλαβ. Dunav < κελτ. Danuvius, αγν. ετύµου. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι ο ποταµός (ιδ. ο κάτω ρους) ήταν γνωστός ήδη στον Ηρό-
δοτο µε το όνοµα "Ιστρος, o ποταµός διασχίζει οκτώ χώρες, στις 
οπούς απαντά µε τα εξής ονόµατα: γερµ. Donau, τσεχ. Dunaj, σερβο-
κρ. Dunav, βουλγ. Dunav, ουγγρ. Duna, ρουµ. Dunärea, ρωσ. Dunay]. 

δούναι (το) {άκλ.} τό δόσιµο- στη ΦΡ. δούναι και λαβείν (το) (δοϋναι 
και λαβείν) (αρχαιοπρ.) οι συναλλαγές, οι δοσοληψίες: το ~ µε την 
εφορία ΣΥΝ. (λαϊκ.) πάρε-δώσε, αλισβερίσι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δοϋναι < *öoF-evai, απρφ. αορ. β' τού ρ. δί-δω-µι «δί-
νω»]. 

∆ουνκέρκη κ. ∆ουγκέρκη (η) πόλη και λιµάνι τής Β∆. Γαλλίας στον 
Πορθµό τού Ντόβερ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Dunkerque < µέσ. ολλ. dune «αµµόλοφος» 
+ kerke «ναός», ονοµασία που αναφέρεται σε ναό κτισµένο στους 
παράλιους αµµόλοφους τον 7ο αι.]. 

δούρειος ίππος (ο) 1. το ξύλινο άλογο που επινόησε ο Οδυσσέας για 
την άλωση τής Τροίας 2. (µτφ.) καθετί που χρησιµοποιείται ως 
παγίδα, ως µέσο εξαπάτησης, δηµιουργώντας στον αντίπαλο καλή 
εντύπωση, λειτουργώντας όµως στην πράξη εναντίον του: «πολλά 
συνδικάτα βλέπουν το 35ωρο ως ~ για τη γενίκευση τής µερικής απα-
σχόλησης και τής ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων» 
(εφηµ.) || «οι µειονότητες λειτουργούν συχνά [...] ως δούρειοι ίπποι 
για την αποσταθεροποίηση και τη µεταβολή τού στάτους κβο τής διε-
θνούς έννοµης τάξης» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ξύλινος», 
< δόρυ]. 

δοχείο (το) το σκεύος µέσα στο οποίο τοποθετούνται υγρά, λουλού-
δια, διακοσµητικά αντικείµενα ή τρόφιµα, για τη διατήρηση τού πε-
ριεχοµένου τους ή για τη διακόσµηση χώρου: πήλινο | γυάλινο | εύ-
θραυστο | αρχαίο | συµµετρικό | κυλινδρικό ~||~ απορριµµάτων ΦΡ. (α) 
δοχείο νυκτός το ουροδοχείο ΣΥΝ. (καθηµ.) καθοίκι (β) (µτφ.-λόγ.) 
δοχείο πάσης ρυπαρότητος άνθρωπος µε άθλιο χαρακτήρα ΣΥΝ. λέ-
ρα, καθοίκι (γ) συγκοινωνούντα δοχεία (i) δοχεία που επικοινωνούν 
µεταξύ τους, κυρ. µέσω κάποιου σωλήνα: ο νόµος των συγκοινωνού-
ντων δοχείων (ii) (µτφ.) για σύνολα µεταξύ των οποίων υπάρχει έντο-
νη αλληλεπίδραση και συχνή ανταλλαγή µελών: τα δυο κόµµατα 
λειτουργούν ως ~ (iii) (µτφ.) υποθέσεις ή καταστάσεις που σχετίζο-
νται στενά µεταξύ τους. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δοχείον< αρχ. δέχοµαι]. 

-δόχος λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώ-
νουν αυτό ή αυτόν που δέχεται, αποδέχεται ή παραλαµβάνει, παίρνει 
(κάτι): εντολο-δόχος, παραγγελιο-δόχος, καπνο-δόχος. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. καπνοδόχος, 
χολη-δόχος), που προέρχεται από τη µεταπτωτ. βαθµ. -δόχος τού ρ. 
δέχοµαι]. 

δ ρ (ο/η) συντοµ. τής λ. διδάκτορας (βλ.λ.). 
δρόγα κ. ντρόγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το δίχτυ που χρησι-

µοποιούν οι ψαράδες για να µαζεύουν κοράλλια, σφουγγάρια κ.λπ. 
από τον βυθό 2. η βυθοκόρος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. drague < αγγλ. 
drag «δίχτυ» < p. drag «σέρνω, τραβώ»]. 

δραγάτης (ο) {δραγατών}, δραγάτισσα (η) {δραγατισσών} (παλαι-ότ.-
λαϊκ.) ο αγροφύλακας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., που αποσπάστηκε από αρχ. συνθ. όπως άρχι-δρα-γάτης. 
Αν θεωρηθεί παλαιότ. ο τύπος δεργάτης τής τσακωνικής διαλέκτου, 
τότε πιθ. αποκόπηκε από συνθ. όπως άµπελι-δεργάτης (µε εσφαλµ. 
χωρισµό)].^ 

∆ραγατσάνι (το) {∆ραγατσανίου} πόλη τής Ν. Ρουµανίας, γνωστή 
από τη θυσία τού Ιερού Λόχου υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη κατά 
την Επανάσταση τού 1821. [ΕΤΥΜ. < ρουµ. Drägä^ani, αγν. 
ετύµου]. 

δραγοµάνος κ. δραγουµανος (ο) ΙΣΤ. Ο διερµηνέας ή µεταφραστής 
στην αυλή τού σουλτάνου, συνήθ. µη τουρκικής καταγωγής. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < βεν. dragomano < αραβ. tarjuman «διερµηνέας»]. 

δρα γόνος (ο) ΙΣΤ. (στη Γαλλία κατά τους προηγούµενους αιώνες) πο-
λεµιστής τού ελαφρού ιππικού, ο οποίος µαχόταν και ως στρατιώτης 
τού πεζικού. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. dragon, στρατιώτης τού ιππικού που έφερε 
την οµώνυµη κοντόκαννη καραµπίνα (πβ. αγγλ. dragoon), < λατ. draco 
< αρχ. δράκων]. 

δράκα (η) 1. η ποσότητα που µπορεί να κρατήσει κανείς στη χούφτα 
του: µια ~ µύγδαλα 2. (µτφ.-λογοτ.) πολύ µικρός αριθµός: µια ~ αγω-
νιστών ξεκίνησε την επανάσταση. [ΕΤΥΜ < µτγν. δράξ, -κός, < αρχ. 
δράττοµαι (βλ.λ.)]. 

δράκαινα (η) {δύσχρ. δρακαινών} 1. ο θηλυκός δράκοντας (βλ.λ., σηµ. 
1) 2. ΛΑΟΓΡ. (στα παραµύθια) η γυναίκα τού δράκου (βλ.λ., σηµ. 1) 3. 
(µτφ.) η πολύ κακιά, επικίνδυνη γυναίκα: σωστή ~! · 4. ψάρι µε µικρό 
πτερύγιο, που φέρει δηλητηριώδη αγκάθια και τού οποίου το δάγκω-
µα προκαλεί µεγάλο πόνο και αιµορραγία · 5. δενδρώδες φυτό, που 
ευδοκιµεί κυρίως στα Κανάρια Νησιά, µε φαρµακευτικές ιδιότητες 

(από τον κορµό του βγαίνει κόκκινη ρητίνη). Επίσης δρακόντισσα κ. 
δράκισσα (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. θηλ. τού δράκων]. 

δράκοντας (ο) {δρακόντων} 1. τέρας που υπάρχει στις παραδόσεις 
πολλών λα)όν (Ελλήνων, Αιγυπτίων, Ρωµαίων, Κινέζων κ.ά.)· παριστά-
νεται ως ένα µεγαλόσωµο, φτερωτό, συνήθ. φολιδωτό ερπετό, µε µε-
γάλα νύχια και δύναµη, που βγάζει από το στόµα και τα ρουθούνια 
φωτιά· στη χριστιανική τέχνη, συµβολίζει την αµαρτία και την ει-
δωλολατρία και γι' αυτό απεικονίζεται πεσµένο στη γη κάτω από τα 
πέλµατα αγίων και µαρτύρων: οι Σκανδιναβοί σκάλιζαν δράκοντες 
στις πλώρες των πολεµικών τους πλοίων || παλιότερα, ο ~ ήταν το 
σύµβολο τής κινεζικής σηµαίας || η εικόνα δείχνει τον Άγιο Γεώργιο 
να σκοτώνει τον ~ (βλ. κ. λ. δράκος) 2. (α) ονοµασία διαφόρων ειδών 
µικρής σαύρας τής ΝΑ. Ασίας (β) γιγαντιαία σαύρα τής Ινδονησίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δράκων, -οντος < *drk- (δρακ-) συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *derk- «βλέπω, κοιτάζω έντονα», πβ. σανσκρ. dadârsa «έχω δει», 
αρχ. γερµ. zoraht «ευκρινής», αρχ. αγγλ. torht, πιθ. κ. αλβ. dritë «φως». 
Οµόρρ. αρχ. δέρκ-οµαι «βλέπω, κοιτάζω», όξυ-δερκής. Η λ. δράκων 
αποδόθηκε στα ερπετά κυρ. εξαιτίας τού βλέµµατος τους, µε το οποίο 
πολλές φορές παραλύουν το θύµα τους. Στην Κ.∆. η λ. απαντά µόνο 
στην Αποκάλυψη προσδιορίζοντας τον Σατανά, π.χ. Αποκάλ. 12,9: και 
εβλήθη ό δράκων ό µέγας, ο όφις ό αρχαίος, ό καλούµενος ∆ιάβολος 
και ό Σατανάς]. 

δρακόντειος, -α, -ο αυτός που είναι ιδιαίτερα αυστηρός, σκληρός: ~ 
µέτρα ασφαλείας (παρά πολύ αυστηρά) | νόµοι (πολύ σκληροί). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δράκων. Η φρ. δρακόντειοι νόµοι οφείλεται στον Αθη-
ναίο νοµοθέτη ∆ράκοντα (περ. 620 π.Χ.), στον οποίο αποδίδονταν πο-
λύ σκληροί νόµοι, ώστε να γραφτεί αργότερα γι' αυτόν ότι «δι ' αίµα-
τος, ου δια µέλανος τους νόµους ό ∆ράκων εγραψεν»]. 

δρακοντιά (η) {δύσχρ. δρακοντιών} είδος φαρµακευτικού φυτού, το 
φιδόχορτο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δρακοντία (βοτάνη) < αρχ. δράκων, -οντος, στη σηµ. 
«ερπετό»]. 

δράκος (ο) 1. µορφή των νεοελληνικών παραµυθιών, εξέλιξη τού δρά-
κοντα (οφιοειδούς όντος τής αρχαίας ελληνικής µυθολογίας), όµοιος 
µε άνθρωπο στην εξωτερική του εµφάνιση αλλά µε δαιµονική φύση 
(είναι ανθρωποφάγος, κατοικεί σε σπηλιές ή σε ένα είδος κάτω κό-
σµου) · 2. (µτφ.) αυτός που διαπράττει κατά σύστηµα και κατά συρ-
ροή βιασµούς σε συγκεκριµένη περιοχή, συχνά σκοτώνοντας τα θύ-
µατα του: ο ~ των βορείων προαστίων || ο διαβόητος ~ ήταν έφεδρος 
ανθυπολοχαγός · 3. (παλαιότ.-λαϊκ.) το νεογέννητο αρσενικό παιδί 
που είχε ανεπτυγµένη τριχοφυΐα, ιδ. στην πλάτη, και που κατά τη 
λαϊκή αντίληψη θα γινόταν ανδρείος, γενναίος άνθρωπος · 4. (µτφ.) 
άγρυπνος φύλακας ΣΥΝ. κέρβερος · 5. ο δράκοντας (βλ.λ., σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. δράκων, κατά το σχήµα γέρων - γέρος, χάρων -
χάρος κ.ά.]. 

δράκουλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} τροµακτικός βρικόλακας µε µυτερά 
δόντια και µαύρη κάπα, ο οποίος παρουσιάζεται ως κόµης σε πύργο 
των Καρπαθίων και αποτελεί τον κεντρικό χαρακτήρα σε ταινίες και 
βιβλία τρόµου (πβ. λ. βαµπίρ, βρικόλακας). — δρακουλήσιος, -ια, -ιο, 
δρακουλίστικος, -η, -ο, δρακουλίστικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Dracula, µυθικός ήρωας τού Ιρλανδού συγγραφέα Β. 
Stoker, ο οποίος έγραψε τις περιπέτειες του το 1897 (The story of 
Count Dracula)]. 

∆ράκων (ο) {∆ράκοντ-ος, -α} αρχαίος Αθηναίος νοµοθέτης· οι νόµοι 
που θέσπισε (621 π.Χ.) θεωρήθηκαν πολύ αυστηροί, γι' αυτό οι αυ-
στηροί νόµοι ονοµάζονται «δρακόντειοι». Επίσης ∆ράκοντας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < δράκων, -οντος (βλ. λ. δράκοντας)]. 

∆ράµα (η) πόλη τής Α. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νο-
µού (νοµός ∆ράµας). — ∆ραµινός (ο), ∆ραµινή (η), δραµινός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < *Ύδράµα < αρχ. ύδρ- (< ϋδωρ), λόγω των πολλών 
νερών τής περιοχής]. 

δράµα (το) {δράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.ΦΙΛΟΛ. (στην αρχαιότητα) έµ-
µετρο θεατρικό έργο βασισµένο στον διάλογο, στη µουσική και την 
όρχηση, καθώς και το αντίστοιχο λογοτεχνικό είδος, στο οποίο υπά-
γονταν η τραγωδία, η κωµωδία και το σατυρικό δράµα (βλ. λ. σατυ-
ρικός) 2. (γενικότ.) κάθε διαλογικό έργο: ερωτικό | θρησκευτικό | µου-
σικό ~ (λ.χ. η όπερα) 3. (ειδικότ.) θεατρικό, κινηµατογραφικό ή τηλε-
οπτικό έργο µε έντονες συγκινήσεις, θλιβερό ή βίαιο περιεχόµενο: 
ένα ερωτικό ~ στην Κρήτη τού 1880 4. (µτφ.) κάθε τραγικό, θλιβερό 
γεγονός· (γενικότ.) η δυστυχία: ζούσε το προσωπικό της ~ || οικογε-
νειακό | δικαστικό | αβάσταχτο ~ 5. (ως επίρρ.) άσχηµα, χάλια: -Πώς 
τα πας; —! || ~ η κατάσταση µε τον νέο διευθυντή! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δια-
δραµατίζω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· δράµα < δρώ, που ήδη από την Αρχ. δήλωνε τη σκηνι-
κή και θεατρική πράξη, καθώς και το περιεχόµενο της, το δρώµενο. Η 
παράσταση τραγωδιών κατά την αρχαιότητα οδήγησε στη χρησιµο-
ποίηση τής λ. δράµα µε τη σηµ. «τραγωδία, θλιβερό γεγονός»]. 

δραµαµίνη κ. ντραµαµίνη (η) {δύσχρ. δραµαµννών} ΦΑΡΜ. αντιι-
σταµινικό φάρµακο που χρησιµοποιείται κατά τής ναυτίας. [ΕΤΥΜ 
< αγγλ. Dramamine, εµπορική ονοµασία]. 

δραµατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το δράµα είτε ως 
θεατρικό έργο είτε ως λογοτεχνικό είδος: ~ ποίηση | πλοκή | σχολή | 
τέχνη | υπόθεση ΣΥΝ. θεατρικός 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί έντονη 
συγκινησιακή φόρτιση: ~ εξοµολογήσεις ενός άστεγου µπροστά στην 
τηλεοπτική κάµερα 3. (ειρων.) αυτός που αποσκοπεί στη δηµιουργία 
εντυπώσεων ΣΥΝ. επιτηδευµένος, θεατρινίστικος, µελοδραµατικός 
4. (µτφ.) δυσάρεστος, θλιβερός: ~ εξελίξεις στη Βοσνία-επίκειται 
επέµβαση τού NATO || ~ κατάσταση: µητέρα κακοποίησε και 
εγκατέλειψε βρέφος ΣΥΝ. τραγικός.  — δραµατικ-ά | -ώς [µεσν.] 



δραµατογράφος 527 δραχµοβόρος 
 

επίρρ., δραµατικότητα (η) [1819]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δραστικός. 
δραµατογράφος (ο/η) [1895] πρόσωπο που γράφει δράµατα ΣΥΝ. θε-

ατρογράφος, δραµατουργός. —δραµατογραφία (η) [1869]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πολυγράφος. 

δραµατολογία (η) 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της τη µελέτη των 
δραµατικών έργων 2. η τέχνη που καταπιάνεται µε τη σύνθεση και τη 
διδασκαλία δραµάτων. — δραµατολογικός, -ή, -ό. 

δραµατολόγιο (το) [1871] {δραµατολογί-ου | -ων} το σύνολο των θεατρικών 
έργων που έχει ανεβάσει ή πρόκειται να ανεβάσει σε ορισµένη χρονική περίοδο 
θεατρικός θίασος: το ~ τής φετινής περιόδου περιελάµβανε έργα κλασικών 
συγγραφέων ΣΥΝ. ρεπερτόριο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. répertoire]. 

δραµατοποιία (η) {χωρ. πληθ.} η δραµατουργία (βλ.λ.). 
δραµατοποιός (ο/η) [µτγν.] δραµατογράφος (βλ.λ.). 
δραµατοποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] {δραµατοποιείς... | δραµατοποί-ησα, -ούµαι, -

ήθηκα, -ηµένος} 1. δηµιουργώ µύθο σε θεατρικό έργο ή διασκευάζω µύθο σε 
σενάριο: οι τρεις µεγάλοι τραγικοί τής αρχαιότητας δραµατοποίησαν µύθους τής 
αρχαίας παράδοσης 2. δίνω διαλογική µορφή σε λογοτεχνικό έργο 3. (µτφ.) 
παρουσιάζω (γεγονός ή κατάσταση) µε τραγικούς τόνους, κατά τρόπο 
υπερβολικό: δεν ωφελεί σε τίποτε να δραµατοποιείς τα πράγµατα ΣΥΝ. 
τραγικοποιώ. — δραµατοποίηση (η) [1877]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαδραµατίζω. 

δραµατουργία (η) [µτγν.] {δραµατουργιών} 1.η σύνθεση, η συγγραφή 
δραµάτων: σύγχρονη ~ ΣΥΝ. δραµατοποιία 2. θεατρική διδασκαλία ΣΥΝ. 
δραµατολογία. — δραµατουργώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {-είς...}. 

δραµατουργικός, -ή, -ό [1866] αυτός που σχετίζεται µε τη δραµατουργία ή τον 
δραµατουργό: ~ ικανότητα | επεξεργασία. 

δραµατουργός (ο/η) πρόσωπο που συγγράφει δραµατικά έργα: ο Σαίξπηρ 
υπήρξε µεγάλος ~ ΣΥΝ. δραµατογράφος, δραµατοποιός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, 
χειρουργός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µηχανευτής», < δράµα, -ατός + -ουργός < 
έργον]. 

δράµι (το) {δραµ-ιού | -ιών} 1. (παλαιότ.) µονάδα βάρους που ισοδυναµούσε 
µε το ένα τετρακοσιοστό τής οκάς, περ. 3,203 γραµµάρια 2. (µτφ.) η πολύ 
µικρή ποσότητα: δεν έχει ~ µυαλό µέσα στο κεφάλι του ΣΥΝ. σταλιά, 
κουκούτσι. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. δράµιον < αραβ. dirhem < *δράχµιον, υποκ. τού 
αρχ. δραχµή]. 

δράνα (η) {δρανών} η φυτεµένη «σειρά» ενός χωραφιού ΣΥΝ. ντάνα. [ΕΤΥΜ. 
Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. δράνος (τό) «κατασκεύασµα» ή < άναδενδράνα (µε 
απόσπαση τού -δράνα) < αρχ. άναδενδράς, -άδος]. 

δράπανο (το) {δραπάν-ου | -ων) ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο που φέρει τρυπάνι και 
ανοίγει τρύπες: ηλεκτρονικό | κρουστικό ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δράπανον | 
δρέπανον, βλ. λ. δρεπάνι]. 

δραπανοκατσάβιδο (το) µηχανικό εργαλείο που βιδώνει ή ανοίγει οπές 
ασκώντας πίεση (κρούση): επαναφορτιζόµενο ~. 

δραπετεύω ρ. αµετβ. {δραπέτευσα} 1. καταφέρνω να ξεφύγω (από χώρο µέσα 
στον οποίο είµαι φυλακισµένος, αιχµάλωτος ή περιορισµένος): πρόσφατα 
δραπέτευσαν δύο βαρυποινίτες από τις φυλακές ΣΥΝ. διαφεύγω, (λαϊκ.) το 
σκάω 2. (µτφ.) ξεφεύγω από δυσάρεστη κατάσταση: ~ από τη ρουτίνα | το 
άγχος τής πόλης || η µουσική τον βοηθάει να δραπετεύσει σε κόσµους 
ροµαντικούς ΣΥΝ. αποµακρύνοµαι. — δραπέτευση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< δραπέτης]. 

δραπέτης (ο) {δραπετών}, δραπέτισσα (η) {δραπετισσών} πρόσωπο που έχει 
δραπετεύσει (από κάπου) ΣΥΝ. φυγάς. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. δρα-π- (όπου το -π- 
παραµένει δυσερµήνευτο) < δι-δρά-σκω, βλ. λ. απόδραση]. 

∆ραπετσώνα (η) δήµος τής Αττικής στην επαρχία Πειραιώς, απέναντι από τη 
νησίδα Ψυττάλεια. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. από τη ρεµατιά Ντράπε Τσώνα, που έδωσαν στην περιοχή 
αρβανιτόφωνοι ναυτικοί τής Σαλαµίνας (αρβ. drape «ρέµα» + Τσώνης, 
επώνυµο ντόπιου κτηµατία)]. 

δράση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το σύνολο των πράξεων (κάποιου) σε 
τοµέα δραστηριότητας: τον τίµησαν για την πλούσια - του στον σύλλογο || 
φιλανθρωπική | κυβερνητική | τροµοκρατική | κοµµατική | πολιτική ~ || η ~ 
αντεθνικτών στοιχείων | ληστών | των κακοποιών στην επαρχία || αναπτύσσω | 
αναλαµβάνω ~ || ελευθερία | άνεση δράσης || πεδίο δράσεως (ο τοµέας στον 
οποίο δραστηριοποιείται κανείς)· ΦΡ. εν δράσει την ώρα | τη στιγµή που δρα 
κανείς, που κάνει κάποιες ενέργειες: κινηµατογραφήσαµε δύο τροµοκράτες ~ · 
2. η επίδραση, η επενέργεια: η ~ ενός φαρµάκου | απορρυπαντικού | υγρού 3. 
ΦΥΣ. δράση-αντίδραση νόµος σύµφωνα µε τον οποίο, αν εξασκηθεί σε ένα 
σώµα κάποια δύναµη, αυτό ασκεί µε τη σειρά του ίση αλλά αντίθετη δύναµη 
(την «αντίδραση») στο σώµα που προκάλεσε τη «δράση» · 4. (σε ένα έργο) η 
διαπλοκή των στοιχείων (µοτίβων, θεµάτων, περιπετειών, αντιθέσεων) µιας 
υπόθεσης µε τρόπο που να προκαλούν το ενδιαφέρον τού αναγνώστη, τού 
ακροατή ή τού θεατή: αγαπούσε να διαβάζει τις σκηνές µε έντονη ~ || εσωτερική 
- (οι ψυχικές διακυµάνσεις και η σύγκρουση των προσώπων και των ιδεών 
τους) || εξωτερική ~ (η κίνηση των προσώπων πάνω στη σκηνή, η είσοδος και 
έξοδος τους από τη σκηνή) 5. (ειδικότ.) η περιπέτεια, το σύνολο 
εντυπωσιακών πράξεων (βία, συγκρούσεις, µάχες, καταδιώξεις κ.τ.ό.): ένα 
φιλµ µε πολλή ~ · 6. (κ. πρόγραµµα δράσης | κοινή δράση) σύνολο ενεργειών 
µε χρονικό όριο για την εκπλήρωση στόχων, οι οποίοι αποφασίζονται από το 
Συµβούλιο Υπουργών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης: στη ~ 1 είναι επιλέξιµες µόνο 
προτάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη · 7. Αµεση | Άµεσος ∆ράση βλ. λ. 
άµεσος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενέργεια. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δράσις < αρχ. δρω. Η φρ. 
δράση-αντίδραση είναι µε- 

τάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. action-reaction, ενώ η φρ. εν δράσει αποδίδει το γαλλ. 
en action], 

δρασκελιά (η) (λαϊκ.) "Ι.το άνοιγµα των ποδιών κατά τον βηµατισµό: έκανε 
µεγάλες ~ για να τους προλάβει ΣΥΝ. διασκελισµός, διασκέλισµα, βήµα 2. 
(συνεκδ.) η απόσταση που διανύει κανείς µε ένα βήµα: στάθηκε δυο ~ πιο 
πέρα. 

δρασκελίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δρασκέλισα} ♦ 1. (µετβ.) υπερπηδώ (κάτι) 
περνώντας τα πόδια µου από πάνω του: ~ το χαµηλό συρµατόπλεγµα ♦ 2. 
(αµετβ.) περπατώ µε δρασκελιές. Επίσης δρασκελώ (κ. -άω) {-άς...}. — 
δρασκέλισµα (το) κ. δρασκελισµός (ο). [ΕΤΥΜ. µεσν. (πιθ. κατ' επίδρ. τού 
µεσν. δράµω «τρέχω») < µτγν. δια-σκελίζοµαι < δια- + σκελίζοµαι < σκέλος], 

δραστηριοποιώ ρ. µετβ. [1849] {δραστηριοποιείς... | δραστηριοποίησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. ωθώ (κάποιον) σε δράση, τον κάνω να ενεργοποιηθεί: τα 
παραπάνω κίνητρα θα δραστηριοποιήσουν τους υπαλλήλους τής εταιρείας 2. 
(µεσοπαθ. δραστηριοποιούµαι) αναπτύσσω δράση, γίνοµαι δραστήριος: ο 
µεγάλος οίκος µόδας δραστηριοποιείται πλέον και στον χώρο των καλλυντικών 
ΣΥΝ. ενεργοποιούµαι. — δραστηριοποίηση (η). 

δραστήριος, -α, -ο 1. αυτός που αναπτύσσει δραστηριότητα, που ενεργοποιείται 
έντονα σε ορισµένο πεδίο δράσεως: ήταν ένας εξαιρετικά ~ πολιτικός || - λαός | 
στέλεχος ΣΥΝ. δυναµικός, ρέκτης ΑΝΤ. αδρανής, νωθρός 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έντονη δράση: το έργο αποπερατώθηκε χάρη στις ~ 
πρωτοβουλίες λίγων ανθρώπων. — δραστήρια | δραστηρίως [µτγν.] επίρρ. 
[ETYM. αρχ. < δράσις (πβ. κ. δράσ-της) < δρω]. 

δραστηριότητα (η) [µεσν.] {δραστηριοτήτων} 1. το σύνολο των ενεργειών σε 
ορισµένο πεδίο δράσης: σηµαντική | έντονη | περιορισµένη | συνδικαλιστική | 
οικονοµική | πολιτική | κοινωνική | επαγγελµατική ~ || έχω | αναπτύσσω ~ σε 
κάποιον χώρο 2. δραστηριότητες (οι) οι ασχολίες: έχει ποικίλες ~ || οι ~ του 
δεν του αφήνουν ελεύθερο χρόνο || µαθητικές | σχολικές - (που αναπτύσσουν οι 
µαθητές στο πλαίσιο τού σχολείου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενέργεια. 

δράστης (ο) {δραστών}, (λόγ.) δράστις (η) [αρχ.] {δράστ-ιδος | -ίδων} 1. 
πρόσωπο που έχει προβεί σε πράξη η οποία διώκεται ποινικώς: ο ~ τού 
εγκλήµατος | τού φόνου | τής ληστείας ΣΥΝ. αυτουργός 2. (ειρων.) πρόσωπο 
που ευθύνεται (για κάτι αδέξιο, άσχηµο ή αθέµι-το): ο ~ τής φάρσας. Επίσης 
δράστιδα κ. δράστρια (η) {δραστριών}. [ETYM. αρχ. < δρώ (θ. δρασ- + 
παραγ. επίθηµα -της)]. 

δραστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει ισχυρή και άµεση επίδραση: ~ 
φάρµακο | απορρυπαντικό | ουσία 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που είναι πολύ 
αποτελεσµατικός: ~ µέτρα για την καταπολέµηση τού νέφους 3. πολύ µεγάλος, 
σηµαντικός και καθοριστικός: ~ µείωση των δαπανών τού ∆ηµοσίου || - 
περικοπές των µισθών. — δραστικά επίρρ., δραστικότητα (η) [1761] (σηµ. 1). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 

δραστικός - δραµατικός. ∆ύο αντιδάνειοι ξενισµοί που χρησιµο 
ποιούνται πολύ στη δηµοσιογραφική και πολιτική επικοινωνία ως 
εκφραστικές λέξεις. Στην πραγµατικότητα, οι ξένοι (ιδίως οι αγ 
γλόφωνοι) χρησιµοποιούν τις λέξεις για να δηλώσουν παραστατι 
κά, µε λόγιο ύφος (χρησιµοποιώντας λέξεις ελληνικές) και µε εκ 
φραστικότητα τη σηµ. «µεγάλος, σηµαντικός, βασικός, καίριος»: Η 
Κυβέρνηση θα προβεί σε δραστικές αυξήσεις τής τιµής των καυ 
σίµων - Από χτες µέχρι σήµερα σηµειώθηκαν δραµατικές εξελί 
ξεις στο µέτωπο τού πολέµου. Το δραστικός αντιστοιχεί στο αγγλ. 
drastic (< δραστικός), το δε δραµατικός στο αγγλ. dramatic (< δρα 
µατικός) και ξαναγύρισαν -µε τη σηµ. αυτή- στην Ελληνική µέσω 
τής Αγγλικής. Είναι δηλ. αντιδάνεια. Συχνό σφάλµα αποτελεί η 
χρήση τού δραµατικός αντί τού δραστικός (∆ραµατική µείωση των 
κονδυλίων για την Παιδεία). → αντιδάνειο 

δράσω (να/θα) ρ. → δρω 
δράττοµαι ρ. µετβ. αποθ. (λόγ.) αρπάζω, επωφελούµαι ΣΥΝ. αδράχνω-κυρ. στη 

ΦΡ. δράττοµαι τής ευκαιρίας επωφελούµαι από την ευκαιρία: ~, κύριοι 
βουλευτές, να σας θυµίσω το ιστορικό αυτής τής υπόθεσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δράχ-)οµαι < *drgh-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dergh-
«συλλαµβάνω, πιάνω», πβ. αρµ. trç-ak «δεµάτι», µέσ. ιρλ. dremm «οµάδα» 
κ.ά. Οµόρρ. δραχ-µή, δράξ]. 

δραχµή (η) η νοµισµατική µονάδα τής Ελλάδας (από το 2002 αντικαθίσταται 
από το ευρώ)· ΦΡ. (α) µεταλλική δραχµή η θεωρητική νοµισµατική µονάδα 
που χρησιµοποιείται για την πληρωµή δασµών, προστίµων ή δηµοσίων τελών 
(β) πολιτική τής σκληρής δραχµής η οικονοµική πολιτική που αποσκοπεί στη 
συγκράτηση τής υφιστάµενης νοµισµατικής αξίας τής δραχµής. — (υποκ.) 
δραχµούλα (η), δραχµικός, -ή, -ό [1858]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νόµισµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< *drgh-sma, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dergh- «συλλαµβάνω, πιάνω» 
(οπότε η λ. δραχµή θα σήµαινε «κάτι που κρατάει κανείς στο χέρι»). Βλ. κ. 
δράττοµαι]. 

-δραχµο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν νόµισµα 
συγκεκριµένης αξίας σε δραχµές: δεκά-δραχµο, εικοσά-δραχ-µο, εκατοντά-
δραχµο. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δί-δραχµον, τετρά-
δραχµον), το οποίο προήλθε από το ουσ. δραχµή]. 

δραχµοβίοτος, -η, -ο δραχµοσυντήρητος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < δραχµή + -βίοτος < 
αρχ. βίοτος «ζωή - πόροι, τα προς το ζην», παράλλ. τ. τού βίος κατά το 
αντώνυµο θάνατος]. 

δραχµοβόρος, -ος, -ο αυτός που απαιτεί µεγάλες και συνεχείς δαπάνες. 
[ΕΤΥΜ. < δραχµή + -βόρος < βορά]. 



δραχµοδίαιτος 528 δρόµος 
 

δραχµοδίαιτος, -η, -ο (ως χαρακτηρισµός για πρόσωπο) ο δραχµο-συντήρητος 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ; < δραχµή + -δίαιτος < δίαιτα). 

δραχµοποιώ ρ. µετβ. {δραχµοποιείς... | δραχµοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -
ηµένος} µετατρέπω ξένο νόµισµα, επιταγή ή µετοχή σε δραχµές. — 
δραχµοποίηση (η). 

δραχµοσυντήρητος, -η, -ο αυτός που συντηρείται µε πενιχρούς οικονοµικούς 
πόρους, που µπορεί να εξασφαλίσει ένα ελάχιστα ανεκτό βιοτικό επίπεδο: ~ 
υπάλληλος | συνταξιούχος ΣΥΝ. δραχµοβίοτος. 

δραχµοφονιάς (ο) {δραχµοφονιάδες} (λαϊκ.) άνθρωπος που είναι πάρα πολύ 
τσιγγούνης, φιλοχρήµατος ΣΥΝ. φραγκοφονιάς, εξηνταβε-λόνης, 
σπαγκοραµµένος ΑΝΤ. απλόχερης, γενναιόδωρος. 

δράχνω ρ. → αδράχνω 
δρεπανηφόρος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που φέρει δρεπάνια: ~ άρµα || ο Ιούνιος 

αναπαριστάται συχνά ως νέος δρεπανηφόρος. 
δρεπάνι (το) {δρεπαν-ιού | -ιών} κοφτερό θεριστικό εργαλείο που 

χρησιµοποιείται στη γεωργία για τον θερισµό χόρτου ή δηµητριακών και το 
οποίο έχει ξύλινη ή µεταλλική χειρολαβή και κυρτή µεταλλική λάµα. Επίσης 
δρέπανο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ- < µτγν. δρεπάνιον, υποκ. τού αρχ. δρέπανον < δρέπω (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -ανον, πβ. κ. δόκ-ανον). 

δρεπανίζω ρ. µετβ. [1878] {δρεπάνισα} θερίζω µε δρεπάνι. — δρε-πάνισµα 
(το) κ. δρεπανισµός (ο) [1878]. 

∆ρέπανο (το) ακρωτήριο τής Χαλκιδικής, η κατάληξη τής χερσονήσου τής 
Σιθωνίας στο Β. Αιγαίο Πέλαγος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ∆ρέπανον, ονοµασία πολλών ακρωτηρίων τής αρχαιότητας 
(λ.χ. στον κόλπο Κοραλλιών τής Κύπρου, στη Β∆. Σικελία) λόγω τού 
σχήµατος τους]. 

δρέπανο (το) → δρεπάνι 
δρεπανοειδής, -ής, -ες [αρχ.] {δρεπανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 

µοιάζει µε δρεπάνι, που έχει ηµικυκλικό σχήµα ΣΥΝ. τοξοειδής. 
δρεπανοκυτταρικός, -ή, -ό 1. ΒΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τα 

δρεπανοκύτταρα ή τη δρεπανοκυττάρωση 2. ΙΑΤΡ. δρεπανοκυτταρική αναιµία 
βαριά και χρονία κληρονοµική ασθένεια που οφείλεται σε απόφραξη των 
τριχοειδών αγγείων από δρεπανοκύτταρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Η 
δρεπανοκυτταρική αναιµία αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. sickle cell 
anaemia]. 

δρεπανοκύτταρο (το) {δρεπανοκυττάρ-ου | -ων} ΒΙΟΛ. το ερυθρό αιµοσφαίριο, 
τού οποίου το σχήµα έχει παραµορφωθεί τόσο, ώστε να µοιάζει µε δρεπάνι 
λόγω τής ελάττωσης τού οξυγόνου τού περιβάλλοντος του. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. drépanocyte]. 

δρέπω ρ. µετβ. {έδρεψα} 1. αποκτώ, µαζεύω (κάτι) κόβοντας το: ~ άνθη | 
καρπούς 2. (µτφ.) ανταµείβοµαι, κερδίζω, αποκτώ: ~ τους καρπούς των 
µόχθων µου | τα επακόλουθα τής διαγωγής µου | δάφνες (βλ. λ. δάφνη). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *dr-ep, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *der- «γδέρνω, σχίζω», πβ. 
σανσκρ. dar-ti, ρωσ. drâpaju, σερβοκρ. drâpati, αγγλ. tear «σχίζω», γερµ. 
zerren «τραβώ, σύρω» κ.ά. Οµόρρ. δέρ-ας, δορ-ά, δέρ-µα, δέρ-ω (> δέρ-νω), 
δρέπ-ανο(ν) κ.ά.]. 

∆ρέσδη (η) πόλη τής Α. (ενωµένης) Γερµανίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. 
Dresden < αρχ. σλαβ. drenzga «δάσος»]. 

δρίµες (οι) {δριµών} (λαϊκ.) 1. οι δαίµονες που κατά τις λαϊκές προλήψεις 
κάνουν κακό στα ρούχα, στους λουοµένους, στα αµπέλια κ.λπ. 2. το πρώτο 
εξαήµερο τού Αυγούστου, που, κατά τις λαϊκές δοξασίες, είναι επικίνδυνο, 
όταν έρχεται κανείς σε επαφή µε το νερό. Επίσης δ ρίµατα (τα) {δριµάτων}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δρϊµαι «ψύχος» < αρχ. δριµύς], 

δριµύς, -εία, -ύ {δριµ-ύ (λόγ. -έος) | -είς (σπάν. ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)· 
δριµύτ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. (α) αυτός που γίνεται αισθητός µε ιδιαίτερη 
ένταση: ~ πόνος (β) (για φυσικά φαινόµενα) που παρουσιάζουν έντονη 
εκδήλωση των χαρακτηριστικών τους, προκαλώντας δυσκολίες στους 
ανθρώπους: ~ χειµώνας | ψύχος' ΦΡ. επανέρχοµαι | επιστρέφω δριµύτερος 
ξαναγυρίζω κάπου ή ασχολούµαι ξανά µε κάτι µε µεγαλύτερη ένταση ή 
µεγαλύτερη οξύτητα από πριν: οι άνεµοι προσωρινά κόπασαν σύντοµα θα 
επανέλθουν δριµύτεροι || ο δηµοσιογράφος επανέρχεται δριµύτερος στο επίµαχο 
θέµα µε νέο καυστικό άρθρο του 2. (µτφ.) αυτός που είναι καυστικός, δηκτικός, 
έντονος ή αυστηρός: ~ σχόλιο | κριτική || του απηύθυνε δριµύ «κατηγορώ». — 
δριµέως επίρρ. [αρχ.], δριµύτητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αγν. ετύµου. Αν το επίθ. δριµύς < *δρισ-µύς σήµαινε αρχικώς «αυτόν που 
ξεσχίζει, που κατακόβει», τότε ίσως η λ. συνδ. µε λετ. drls-me «σχισµή, 
αµυχή, γρατζούνισµα». Ίσως συνδέεται ετυµολογικά µε το ρ. δέρω (βλ. λ. 
δέρνω) και τα οµόρριζά του]. 

δρόγη (η) {δρογών} η ζωική ή φυτική πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται για την 
παρασκευή φαρµάκων επίσης, χαρακτηρισµός φαρµάκων. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού γαλλ. drogue < ολλ. droog «ξηρός»]. 

δρόλαπας (ο) {δρολάπων} (λαϊκ.) βροχή µαζί µε σφοδρό αέρα ΣΥΝ. καταιγίδα, 
(λόγ.) λαίλαπα. Επίσης δρολάπι (το). [ΕΤΥΜ < *δρολαιλάπι (µε απλολογία) < 
*υδρολαιλάπιον, υποκ. τού *ύδρολαϊλαψ «καταιγίδα». Βλ κ. λαίλαπα]. 

δροµάδα (η) η αφρικανική καµήλα (µε µία καµπούρα) (βλ. κ. λ. Βακτριανή). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δροµάς, -άδος < δρόµος]. 

δροµαίος, -α, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) τρεχάτος, ταχύς: έφυγε δροµαίος. — 
δροµαίως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

δροµάκι (το) → δρόµος 
δροµάκος (ο) → δρόµος 
δροµέας (ο/η) {(θηλ. δροµ-έως) | -είς, -έων} 1. ο αθλητής των αγωνισµάτων 

δρόµου · 2. ΤΕΧΝΟΛ. το στρεφόµενο µέρος µηχανής, συσκευ- 

ής (στροβίλων, ανεµιστήρων, αξονικών ή φυγόκεντρων αντλιών κ.λπ.) 
ΣΥΝ. στροφείο. 3. ΠΛΗΡΟΦ. Ο κέρσορας (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δροµεύς < δρόµος]. -δροµία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό 

θηλυκών ουσιαστικών 
που δηλώνουν το άθληµα που διεξάγεται µε συγκεκριµένο όχηµα, 
τρόπο, µέσο ή σε συγκεκριµένο χώρο: αρµατο-δροµία, ιππο-δροµία, 
σκυταλο-δροµία, χιονο-δροµία. 
[ΕΤΥΜ- Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. Ίππο-δρο- 
µία, µτγν. αρµατο-δροµία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -δρόµος 
(βλ.λ.)]. 

δροµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. ΑΘΛ. αυτός που σχετίζεται µε το τρέξιµο: ~ αγώνες · 
2. δροµικός τοίχος ο τοίχος που χτίζεται έτσι, ώστε οι πέτρες ή οι πλίνθοι να 
τοποθετούνται µε την πιο επιµήκη τους πλευρά (πβ. κ. λ. µπατικό). 

-δρόµιο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστικών που 
σηµαίνουν: 1. ειδικές εγκαταστάσεις για την προσγείωση και απογείωση 
ιπτάµενων οχηµάτων: αερο-δρόµιο, ελικο-δρόµιο 2. αθλητικές εγκαταστάσεις 
για τη διεξαγωγή ορισµένου αθλήµατος: ποδη-λατο-δρόµιο, ιππο-δρόµιο 3. τον 
δρόµο που προορίζεται για την κίνηση (κάποιου): πεζο-δρόµιο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. ιπποδρόµιο 
ν), που προέρχεται από τα συνθ. σε -δρόµος (βλ.λ.) και εµφανίζεται ως 
απόδοση σε ελληνογενή ή νόθα ξένα σύνθετα (λ.χ. γαλλ. vélo-drome 
«ποδηλατοδρόµιο»)]. 

δροµολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (για συγκοινωνιακό µέσο) 
η ένταξη του σε συγκοινωνιακή γραµµή, η είσοδος του στο πρόγραµµα 
εκτέλεσης δροµολογίου: έκτακτη ~ πλοίου για τη µεταφορά ετεροδηµοτών 2. 
(µτφ.) η ένταξη (π.χ. σχεδίου, έργου) σε πρόγραµµα, µε σκοπό την υλοποίηση 
του: ~ των µεγάλων έργων/ θεσµικών αλλαγών. 

δροµολόγιο (το) [1833] (δροµολογί-ου | -ων} 1.η απόσταση ανάµεσα σε δύο 
σηµεία, την οποία διανύει συγκοινωνιακό µέσο: ανακοινώθηκα ότι δεν θα 
πραγµατοποιηθεί το προγραµµατισµένο ~ Πειραιά-Νά-ξου λόγω 
θαλασσοταραχής || αλλαγή δροµολογίου || σύνηθες | τακτικό | δύσκολο ~ 2. 
(συνεκδ.) ο κατάλογος που αναφέρει ακριβείς αποστάσεις, ώρες αναχώρησης, 
ενδιάµεσες στάσεις, ώρες άφιξης και ό,τι άλλο συµπληρώνει την περιγραφή 
τής πορείας (συγκοινωνιακού µέσου): ανακοινώθηκε το ~ τού πλοίου 3. (µτφ.) 
η πορεία που ακολουθεί κανείς για να φθάσει στον προορισµό του: το 
καθηµερινό µου ~ για το σπίτι || το ~ τής χρηµαταποστολής ήταν γνωστό στους 
ληστές. 

δροµολογώ ρ. µετβ. [1889] {δροµολογείς... | δροµολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. εισάγω νέες συγκοινωνιακές γραµµές, εντάσσω συγκοινωνιακό 
µέσο στο πρόγραµµα εκτέλεσης δροµολογίων: φέτος θα δροµολογηθούν στην 
πρωτεύουσα αρκετά λεωφορεία νέας τεχνολογίας || «ένα νέο οχηµαταγωγό 
δροµολογήθηκε στις ακτοπλοϊκές γραµµές Πειραιά προς Κυκλάδες» (εφηµ.) 2. 
(µτφ.) αρχίζω να υλοποιώ (π.χ. για κάποιο έργο): έχουµε δροµολογήσει ως 
κυβέρνηση εκατό αρδευτικά έργα 3. (συνήθ. µεσοπαθ. δροµολογούµαι) αρχίζω 
να ακολουθώ µια πορεία (συνήθ. σύµφωνα µε προβλεπόµενο τρόπο): 
δροµολογούνται εξελίξεις στο κυβερνών κόµµα. 

δροµόµετρο (το) [1885] {δροµοµέτρ-ου | -ων} όργανο µέτρησης τής ταχύτητας 
των πλοίων: κοινό | µηχανικό ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) παρκέτα. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. 
όρου, πβ. αγγλ. (maritime) log]. 

δροµοµετρώ ρ. [1858] {δροµοµετρείς... | δροµοµέτρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} µετρώ την ταχύτητα (πλοίου) µε δροµόµετρο. — δροµοµέτρηση (η) 
[1886]. 

δρόµος (ο) 1. η λωρίδα εδάφους που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία ανάµεσα σε 
δύο ή περισσότερα γεωγραφικά σηµεία: πρόσφατα ανοίχτηκε ~ µέχρι το χωριό 
|| οι ~ τής επαρχίας είναι σε κακή κατάσταση || ~ ευθύς | εθνικός (που συνδέει 
τις πόλεις µιας χώρας) | αστικός | ασφαλτοστρωµένος | κακοτράχαλος | φαρδύς | 
κεντρικός | κύριος | δευτερεύων | επαρχιακός | διπλής κατευθύνσεως (βλ. λ. 
διπλός) ΣΥΝ. οδός, αρτηρία- ΦΡ. (α) είµαι στον δρόµο (για κάπου) πηγαίνω (κά-
που), είµαι καθ' οδόν (προς κάπου): ~ προς την Αθήνα (β) πετάω (κάποιον) 
στον δρόµο (i) διώχνω (κάποιον) από το σπίτι όπου κατοικεί, του κάνω 
έξωση: δεν είχαν να πληρώσουν το νοίκι και ο σπιτονοικοκύρης τους πέταξε 
στον δρόµο (ii) στερώ από κάποιον τη δυνατότητα να ζει αξιοπρεπώς, αφήνω 
κάποιον χωρίς µέσα διαβίωσης: έκλεισαν το εργοστάσιο και πέταξαν τόσες 
οικογένειες στον δρόµο || «άπονη ζωή, µας πέταξες στού δρόµου την άκρη» 
(τραγ.) (γ) βρίσκοµαι στον δρόµο αποµένω άστεγος και χωρίς κανένα 
περιουσιακό στοιχείο: από τα πλούτη και τη δόξα, βρέθηκαν ξαφνικά στον 
δρόµο (δ) µένω στον δρόµο µένω στη µέση τής διαδροµής (λόγω βλάβης τού 
οχήµατος µου ή έλλειψης καυσίµων) (ε) βγαίνω στον δρόµο | στους δρόµους 
σε πορεία, σε διαδήλωση: µόλις µαθεύτηκαν τα νέα, όλοι, νέοι και γέροι, 
βγήκαν στον δρόµο (στ) παίρνω δρόµο (i) φεύγω αµέσως, το βάζω στα πόδια: 
µόλις είδαν τους ληστές, πήραν δρόµο- κ. στην προστ. (πάρε) δρόµο! φύγε, 
εξαφανίσου: ~! ∆εν θέλω να σε βλέπω! (ii) απολύοµαι: αν δεν βγάλετε τη 
δουλειά εγκαίρως, θα πάρετε δρόµο! (ζ) παίρνω τον δρόµο (i) (+ για | προς) 
κατευθύνοµαι κάπου: πήραν τον δρόµο για τη Λάρισα (ii) (+γεν.) εισέρχοµαι σε 
µια διαδικασία: «η "Ολυµπιακή Αεροπορία" παίρνει τον δρόµο τής ιδιωτικο-
ποίησης» (εφηµ.) (η) παίρνω τον κακό (τον) δρόµο αρχίζω να ζω µε 
ανάρµοστο τρόπο, να έχω κακές παρέες, να αναµειγνύοµαι σε παρανοµίες 
κ.λπ.: από τότε που πέθανε ο πατέρας του, πήρε τον κακό δρόµο' έµπλεξε µε 
ναρκωτικά και αλήτες (θ) δρόµο παίρνω, δρόµο αφήνω (στερεότυπη φράση 
στα παραµύθια) διανύω µεγάλη απόσταση, οδοιπορώ: δρόµο παίρνει, δρόµο 
αφήνει, φτάνει σε µια µεγάλη πολιτεία... (ι) αφήνω τα πράγµατα να τραβήξουν 
| να πάρουν τον δρόµο τους αφήνω τα πράγµατα να εξελιχθούν από µόνα 
τους, χωρίς να 
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εκβιάζω την έκβαση τους (ια) παίρνω τους δρόµους αρχίζω να πε-
ριπλανώµαι εδώ κι εκεί: πήρε τους δρόµους και τον γύρευε (ιβ) τραβώ 
τον δρόµο µου (ι) ασχολούµαι µε τις δικές µου υποθέσεις: εσύ τράβα 
τον δρόµο σου και µη σε νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι! (ii) ακολουθώ 
δική µου ξεχωριστή πορεία: µετά το Πανεπιστήµιο ο καθένας τράβηξε 
τον δρόµο του (ιγ) βγαίνω από τον δρόµο µου (i) παρεκκλίνω από τη 
σωστή πορεία: βγήκαµε λίγο από τον δρόµο µας κι επισκεφτήκαµε ένα 
κοντινό χωριό (ii) εκτρέποµαι: το λεωφορείο βγήκε από τον δρόµο του 
κι έπεσε σε ένα χαντάκι (iii) (µτφ.) παρεκτρέποµαι: έµπλεξε µε κακές 
παρέες και βγήκε απ' τον δρόµο του (ιδ) ανοίγω δρόµο βλ. λ. ανοίγω 
(ιε) ανοίγω τον δρόµο (σε κάποιον) βλ. λ. ανοίγω (ιστ) ανοίγω 
(νέους) δρόµους | ορίζοντες βλ. λ. ανοίγω (ιζ) κόβω δρόµο 
παρακάµπτω µιαν απόσταση, φθάνοντας γρηγορότερα στον 
προορισµό µου: έκοψε δρόµο µέσ' από τα στενάκια και έφτασε πιο 
γρήγορα (ιη) χαράζω δρόµο (i) (στην πολεοδοµία) καθορίζω πού θα 
κατασκευαστούν δρόµοι σε µια πόλη (ii) (µτφ.) διαγράφω και 
οριοθετώ πορεία: «εµπρός στον δρόµο που χάραξε ο Νοέµβρης!» (σύν-
θηµα που αναφέρεται στην εξέγερση τού Πολυτεχνείου το 1973) (ιθ) 
βρίσκω (κάτι) στον δρόµο βρίσκω, αποκτώ (κάτι) εύκολα ή τυχαία: 
τα λεφτά δεν τα βρίσκεις στον δρόµο, πρέπει να τα εκτιµάς (κ) (µτφ.) 
πάνω στον δρόµο στην άκρη, στο πλάι τού δρόµου: το µαγαζί του εί-
ναι ~ (κα) στα µισά τού δρόµου στη µέση τής διαδροµής ή (µτφ.) πριν 
ολοκληρωθεί µια διαδικασία, πριν φτάσει κάτι στο τέλος: -µας έπιασε 
καταιγίδα || µας άφησε ~, πάνω που είχαµε πιστέψει ότι θα πετυχαίναµε 
τον στόχο µας (κβ) ο δρόµος είναι ανοιχτός (ή βασιλική διαταγή) και 
τα σκυλιά δεµένα βλ. λ. βασιλικός (κγ) τού δρόµου (για γυναίκα) 
ελευθερίων ηθών: έχει µπλέξει µε µια ~ || δεν είναι καµιά ~, είναι 
σοβαρή και µαζεµένη κοπέλα || γυναίκα ~ (πόρνη) || γνώρισε µια ~ (κδ) 
εµπορικός δρόµος (i) η οδός στην οποία υπάρχουν πολλά εµπορικά 
καταστήµατα (ii) µεγάλος δρόµος από τον οποίο διακινούνται (συνήθ. 
διεθνώς) εµπορεύµατα (κε) ταινία δρόµου (αγγλ. road movie) 
κινηµατογραφική ταινία τής οποίας η υπόθεση εκτυλίσσεται σε 
µεγάλο βαθµό σε µεγάλους αυτοκινητοδρόµους, που περιέχει σκηνές 
όπου ο πρωταγωνιστής περιπλανάται σε αυτοκινητοδρόµους 2. η οδός 
στην οποία βρίσκεται το σπίτι, η κατοικία (κάποιου): σε ποιον ~ 
µένεις; || µένει δυο δρόµους παρακάτω 3. η απόσταση (από ένα σηµείο 
σε άλλο): είναι µακρύς ο ~ µέχρι τα Ιωάννινα 4. η µετάβαση από έναν 
τόπο σε άλλον µε κάποιο µέσο συγκοινωνίας και η διάρκεια της: σε 
όλο τον - έλεγαν αστεία || (ευχή) καλό δρόµο! || κάνω πολύ ~ κάθε µέρα 
ΣΥΝ. διαδροµή- ΦΡ. (α) ο δρόµος τής επιστροφής η επάνοδος: ο ~ 
στην πόλη ήταν δύσκολος || (µτφ.) για τον βουλευτή που αποχώρησε 
από το κόµµα του δεν υπάρχει πλέον δρόµος επιστροφής (β) από δρόµο 
από ταξίδι: κάτσε να ξεκουραστείς, είσαι ~ 5. ΑΘΛ. ο αγώνας 
τρεξίµατος: ~ ταχύτητας | ηµιαντοχής | αντοχής | επί ανωµάλου 
εδάφους | µετ' εµποδίων || µαραθώνιος ~· (µτφ.) 6. (συνήθ. +γεν.) ο 
τρόπος ζωής (σύµφωνα µε αυτό που δηλώνει η γεν.): ο ~ τού κακού H 
ο — τής αρετής || ο ~ τής Αρετής και τής Κακίας || ο ~ τού Θεού 7. η 
πορεία στη ζωή, τα χρόνια και οι εµπειρίες (κάποιου): είσαι µικρός 
ακόµη· έχεις πολύ ~ να διανύσεις 8. το σύνολο των ενεργειών που 
πρέπει να κάνει κανείς για να επιτύχει κάτι: ο ~ προς τη δόξα | προς 
την κορυφή || ο ~ για τον τελικό είναι δύσκολος || ο ~ για την επιτυχία 
απαιτεί θυσίες- ΦΡ. ο τρίτος δρόµος εναλλακτική πρόταση, λύση, που 
διαφοροποιείται από τις (συνήθ. δύο) επικρατούσες: «πολύς λόγος 
γίνεται για νέα ευρωπαϊκή "κεντροαριστερά", για έναν ~ που χάραξαν 
οι µοντέρνοι σοσιαλδηµοκράτες ηγέτες» (εφηµ.) 9. η διέξοδος: βρήκαν 
~ µέσ' από τα βουνά και διέφυγαν 10. (µτφ.) η λύση, η δυνατότητα, η 
επιλογή: στην περίπτωση µας δεν υπάρχει άλλος ~ || «µες στη ζωή 
δρόµοι ανοίγονται σωρός» (λαϊκ. τραγ.) || αναζητούσε νέους ~ 
έκφρασης | για το τραγούδι 11. ο προσανατολισµός, η σωστή πορεία: 
έχασα τον ~ µου µέσα στο χιόνι || οι εργασίες βρίσκονται σε καλό ~ 12. 
(συνεκδ.) το δροµολόγιο: κάθε πρωί ακολουθώ τον ίδιο ~ µέχρι τον 
σταθµό || θα περάσω από το σπίτι σου, είσαι στον ~ µου. — (υποκ.) 
δροµάκι (το) κ. δροµάκος κ. (λόγ.) δροµίσκος [1865] (ο). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< *dr-om-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *der- «τρέχω», που απαντά µε 
διάφορες βαθµίδες και παρεκτάσεις σε ξέν. γλώσσες, πβ. σανσκρ. 
drâmati, αρχ. γερµ. trottôn, γαλλ. trottoir «πεζοδρόµιο»,/χγγλ. trample 
«ποδοπατώ», γερµ. Tritt «βήµα», κ.ά. Οµόρρ. αρχ. δι-δρά-σκω «φεύγω, 
δραπετεύω», δρα-π-έτης, δροµ-εύς (-έας), κ.ά. Η λ. απαντά πολύ 
συχνά ως β' συνθ. (-δρόµος) ήδη στην Αρχ.]. δρόµωνας (ο) 
{δροµώνων} ΝΑΥΤ. 1. (στο Βυζάντιο) κωπήλατο και ιστιοφόρο πλοίο 
2. η κορβέτα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. δρόµων, -ωνος < αρχ. δρόµος]. 
δροσάτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει δροσιά: φύσηξε στα πρό-
σωπα µας δροσάτο το αγέρι ΣΥΝ. δροσερός 2. (µτφ.-σπάν.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από φρεσκάδα: ξύπνησε ~ και ευδιάθετος || - φιλί 
ΣΥΝ. φρέσκος. δροσερεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {δροσέρεψα} (λαϊκ.) 
γίνοµαι δροσερός: άρχισε και δροσερεύει ο καιρός· δεν κάνει πια τόση 
ζέστη ΣΥΝ. δροσίζω ΑΝΤ. ζεσταίνω. δροσερός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός 
που έχει δροσιά: ~ ατµόσφαιρα | δωµάτιο | αεράκι ΣΥΝ. δροσάτος, 
ολόδροσος 2. αυτός που προσφέρει δροσιά: ήπιαν ~ αναψυκτικά ΣΥΝ. 
δροσιστικός 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από φρεσκάδα: ~ 
µάγουλα | χείλη ΣΥΝ. απαλός, µαλακός, τρυφερός. — δροσερότητα 
[µεσν.] κ. δροσεράδα [µεσν.] (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. δροσιά (η) 
1. το ήπιο ψύχος, ανάµεσα στο χλιαρό και το κρύο: τις ηµέρες τού 
καύσωνα αναζητούσαν τη ~ || τη ~ του να 'χεις! (ευχή σε κάποιον που 
µας φέρνει κάτι δροσερό, για να ξεδιψάσουµε) ΣΥΝ. δροσερότητα, 
δροσεράδα 2. η υγρασία: οι σταγόνες τής πρωινής - 3. το µέρος στο 
οποίο υπάρχει σκιά: κάθισαν κάτω από κάποια ~ να ξαποστά- 

σουν ΣΥΝ. ήσκιος 4. (µτφ.) η φρεσκάδα, το κάλλος: η νεανική ~ τού προ-
σώπου της. Επίσης δρόσος (η) [αρχ.] κ. (λογοτ.) δροσό (το) [µεσν.]. — 
(υποκ.) δροσουλα (η) ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δροσία 
< αρχ. δρόσος, αγν. ετύµου]. δροσίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {δρόσισ-α, 
-τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. σταµατώ τη δίψα (κάποιου): τους δρόσισε µε 
κρύα αναψυκτικά 2. φρεσκάρω, προσφέρω δροσιά: ~ το πρόσωπο µου 3. 
(για καλλιέργειες) ραντίζω µε νερό ΣΥΝ. νοτίζω, υγραίνω, ποτίζω 4. (για 
τρόφιµα) µειώνω τη θερµοκρασία ΣΥΝ. ψύχω, κρυώνω, παγώνω ♦ 5. 
(αµετβ.) γίνοµαι κάπως ψυχρός, δροσιστικός: από το απόγευµα δρόσισε 
ο καιρός. — δρόσισµα (το) [µεσν.] κ. δροσισµός (ο) [µτγν.], 
δροσιστικός, -ή, -ό. δροσό (το) → δροσιά 
δροσό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σηµαίνουν ότι 
κάτι σχετίζεται µε τη δροσιά: δροσο-σταλιά, δροσο-πηγή. [ΕΤΥΜ. Α' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δροσο-πάχνη), που 
προέρχεται από το ουσ. δρόσος (βλ.λ.)]. δροσολογώ ρ. αµετβ. [µεσν.] 
{δροσολογείς... | δροσολόγ-ησα, -ούµαι κ. -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
(λαϊκ.-λογοτ.) δροσίζω κάποιον: καθόταν κάτω από ένα πλατάνι και 
δροσολογιόταν. — δροσολόγηµα (το). δροσόπαγος (ο) [1897] η 
παγωµένη δροσιά, η πάχνη. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. gelée blanche]. δροσοπέταλο (το) [1892] 
(λογοτ.) το δροσερό πέταλο λουλουδιού. δροσοπηγή (η) η πηγή από 
την οποία τρέχει δροσερό νερό. δρόσος (η) → δροσιά 
δροσοσταλιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λογοτ.) η σταγόνα δροσιάς. Επί-
σης δροσοσταλίδα κ. δροσοστάλα. ∆ροσουλα (η) γυναικείο όνοµα. 
δροσόφυλλα (τα) {δροσοφύλλων} BOT. γένος εντοµοφάγων φυτών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. drosophylla]. δρουγγάριος (ο) 
{δρουγγαρί-ου | -ων, -ους} ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) αξιωµατούχος τού 
στρατού, τού στόλου ή τής δικαιοσύνης. Επίσης δρουγ-Υάρης (ο) 
{δρουγγάρηδες}. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. drungarius < drungus (> δροϋγγος «στρατιωτικό 
σώµα στο Βυζάντιο»)]. ∆ρυάδες (οι) ΜΥΘΟΛ. νύµφες των δασών. 
Επίσης Αµαδρυάδες. [ΕΤΎΜ. < µτγν. ∆ρυάς, -άδος < αρχ. δρυς (βλ.λ.). 
Στο µτγν. Άµαδρυά-δες απαντά ως α' συνθ. το αρχ. αµα, δηλώνοντας 
τις νύµφες που εµφανίζονται τον καιρό που ανθούν οι δρύες]. δρυΐδης 
(ο) {δρυϊδών} ιερέας των Κελτών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ∆ρυΐδης (ήδη στον 
Αριστοτέλη) < κελτ. druides, που συνδ. µε αρχ. ιρλ. drui «µάγος», 
ουαλ. derwen «δρυς» κ.ά., εφόσον οι δρυΐδες σύχναζαν σε δάση µε 
βαλανιδιές]. δρύινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από 
ξύλο βαλανιδιάς, από δρυ: ~ καναπές | πάτωµα. δρυµός (ο) 1. δάσος 
από βαλανιδιές 2. (γενικότ.) περιοχή που είναι γεµάτη δέντρα ΣΥΝ. 
δάσος·  ΦΡ. εθνικός δρυµός η προστατευόµενη δασική έκταση: το 
κράτος θα χαρακτηρίσει την περιοχή εθνικό δρυµό. Επίσης δρυµώνας 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δρυς]. δρυοκολάπτης (ο) 
{δρυοκολαπτών} ΖΩΟΛ. πτηνό µε µακρύ λαιµό και µεγάλο κεφάλι, 
ευθύ σκληρό ράµφος, µε το οποίο τρυπά τον φλοιό των δέντρων, για 
να βρει έντοµα και κάµπιες για τροφή, αλλά και για την κατασκευή 
τής φωλιάς του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δρυς, -υός + κολάπτης < κολάπτω «τρυπώ, τσιµπώ», βλ. 
κ. εκκολάπτω]. δρύπη (η) {δρυπών} είδος σαρκώδους καρπού µε 
σκληρό ξυλώδες εν-δοκάρπιο, όπως η ελιά, το κεράσι, το ρωδάκινο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. drupe < λατ. drupa «πολφός (καρπού)»]. 
δρυς (η) {δρυ-ός | -ες, -ών, δρυς} η βαλανιδιά (βλ.λ.)·  ΦΡ. δρυός πε-
σούσης πας ανήρ ξυλευεται (δρυός πεσούσης πάς όνήρ ξυλευεται) 
όταν χάσει κανείς τη δύναµη του, όλοι τρέχουν να εκµεταλλευτούν 
την ευκαιρία εις βάρος του: τώρα που έχασε την εξουσία, άρχισαν όλοι 
να τον κατηγορούν βλέπεις, ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
δρυς < *dr-u-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *drew- | *der-w-«ξύλο», πβ. γοτθ. 
triu «ραβδί», αγγλ. tree «δέντρο», tar «πίσσα», γερµ. Teer κ.ά. Οµόρρ. 
δένδρον (< δέρ-δρεΡ-ον), δόρ-υ, δρυ-µός κ.ά.]. δρύφρακτο (το) 1. (σε 
σιδηροδροµικές διαβάσεις) κινητή ξύλινη ή µεταλλική δοκός που 
κατεβαίνει χειροκίνητα ή µε ειδικό µηχανισµό, για να εµποδίσει την 
κίνηση αυτοκινήτων ή πεζών, όταν διέρχεται αµαξοστοιχία 2. ΝΑΥΤ. 
(λόγ.) το παραπέτο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. δρύφακτος | µτγν. 
δρύφρακτος (ο αρχ. τ. µε ανοµοίωση τού -ρ-) < δρυς + -φ(ρ)ακτος < 
φράσσω]. δρχ. δραχµή, δραχµές. 
δρω ρ. αµετβ. {δρας..., λόγ. µτχ. δρων, -ώσα, -ων | έδρασα (λόγ. µτχ. 

δράσας, -ασα, -αν, να/θα δράσω)} 1. αναπτύσσω δράση, ενεργοποιού-
µαι: ~ άµεσα και αµέσως (προσωπικά, ο ίδιος και χωρίς χρονοτριβή) 
| συστηµατικά | αποτελεσµατικά | µε σύνεση | µε επιφύλαξη | ανεξέ-
λεγκτα || συµµορίες ληστών δρουν στην περιοχή || τα δρώντα πρόσωπα 
τού δράµατος 2. ασκώ επίδραση, επιρροή: το νέο διεθνές περιβάλλον 
αναµένεται να δράσει καταλυτικά στις διακρατικές σχέσεις || το 
φάρµακο έδρασε ευεργετικά για τον οργανισµό ΣΥΝ. επιδρώ, επη-
ρεάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω, σπάζω. 

[ΕΤΥΜ < αρχ· δρώ < δρά-ω < I.E. *drâ- «εργάζοµαι» (πιθ. από δισύλλ. 
θέµα *der-ä-(, πβ. λιθ. daraü «κάνω, πράττω», λετ. darît, πιθ. κ. σανσκρ. 
dhâr-ma- «νόµος, διάταξη». Οµόρρ. δρά-µα, δρά-σις (-η), δρασ-τήριος, 
ά-δραν-ής (βλ.λ.) κ.ά. Εν αντιθέσει προς το συνώνυµο πράττω, το ρ. 
δρώ εξέφραζε την ιδέα τής παρεχόµενης υπηρεσίας, καθώς και τής 
ευθύνης που συνεπαγόταν η πραγµατοποίηση της]. δρώµενα (τα) 
[αρχ.] {δρωµένων} 1. δραµατοποιηµένο ιερό θέαµα, θρησκευτική 
τελετή 2. θεατρική παράσταση ή άλλο δηµόσιο θέαµα: 



δρωτσίλα 530 δύναµη 
 

λαϊκά ~ (λαϊκά, παραδοσιακά θεάµατα) 3. (µτφ.) κάθε κοινωνική δρα-
στηριότητα: τα πολιτικά ~. 

δρωτοίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η εµφάνιση εξανθηµάτων στο δέρµα, που 
οφείλεται στην υπερβολική εφίδρωση. 
[ΕΤΎΜ. < (ι)δρωτ-ίλα, µε τσιτακισµό και σίγηση τού ατόνου αρχικού 
φωνήεντος]. 

∆.Σ. (το) 1. ∆ιπλωµατικό Σώµα 2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
∆.Σ. Α. (ο) ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. 
∆.Σ.Ε. (ο) ∆ηµοκρατικός Στρατός Ελλάδας. 
∆.Σ.Θ. (ο) ∆ικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. 
∆.Σ.Κ. (το) ∆ηµοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα. 
∆.Τ.Α. (το) ∆ιεθνές Ταµείο Ανάπτυξης. 
∆.Τ.Α.Α. (η) ∆ιεθνής Τράπεζα Ανόρθωσης και Ανάπτυξης. 
∆.Τ.Κ. (η) ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή. 
∆.Τ.Υ. (η) ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
δυ- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι κά-

ποιος/κάτι ισούται µε τον αριθµό δύο (2): δυ-αρχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΎΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. δυ-αρχία), 
που προέρχεται από το αριθµητ. δύο]. 

∆.Υ. (η) ∆ηµόσια Υπηρεσία. 
δυάδα (η) [αρχ.] δύο όµοια πρόσωπα ή πράγµατα, που θεωρούνται ενιαίο 

σύνολο: ~ ποτηριών | αβγών ΣΥΝ. ζευγάρι ANT. µονάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
δυαδικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στον αριθµό δύο: ~ σύστηµα 

αρίθµησης | ψηφίο- ΦΡ. ΜΑΘ. δυαδικό σύστηµα το σύστηµα αρίθµησης και 
γραφής που χρησιµοποιούν οι Η/Υ για την παράσταση των πληροφοριών και 
την εκτέλεση των πράξεων έχει ως βάση τον αριθµό και έτσι οι αριθµοί 
παριστάνονται ως άθροισµα δυνάµεων τού δύο, χρησιµοποιώντας δύο µόνο 
σύµβολα, το 0 και το 1, λ.χ. ο αριθµός 9 (τού δεκαδικού συστήµατος) στο 
δυαδικό σύστηµα γράφεται 1001 2. αυτός που απαρτίζεται από δύο µέρη: ~ 
οικονοµία | οργάνωση | θρησκευτικό σύστηµα (καλό - κακό, Θεός - ∆ιάβολος 
κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δύο. Η σηµ. που αναφέρεται στο δυαδικό σύστηµα, 
αποδίδει το γαλλ. binaire]. 

δυαδισµός [µτγν.] κ. δυαλισµός (ο) ο δυϊσµός (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
δυάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} παλαιό ελληνικό νόµισµα αξίας δύο λε-πτών, το 

δίλεπτο- ΦΡ. δεν δίνω δυάρα δεν µε απασχολεί τίποτε, αδιαφορώ πλήρως ΣΥΝ. 
δεν δίνω δεκάρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο, νόµισµα. 

δυάρι (το) [µεσν.] {δυαρ-ιού | -ιών} 1. διαµέρισµα µε δύο βασικά δωµάτια: 
έµενε σ' ένα λιτό ~ 2. (συνεκδ.) το χαρτί τής τράπουλας που έχει τον αριθµό 
δύο 3. (στο µπάσκετ) (α) συγκεκριµένη θέση παίκτη τής οµάδας (β) ο ίδιος ο 
παίκτης που παίζει στην παραπάνω θέση. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 

δυαρχία (η) {δυαρχιών} ο δυϊσµός (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «η ύπαρξη δύο αρχών», < δύ(ο) + -αρχία < αρχή. Η σηµ. 
«δυϊσµός» αποδίδει το γαλλ. dualisme]. 

δυϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελείται από δύο, συνήθ. ανάθετα µεταξύ τους, 
στοιχεία: ~ αντίθεση (καλός - κακός κ.λπ.) 2. ΓΛΩΣΣ. δυϊ-κός (αριθµός) (για 
τον αριθµό των κλιτών µερών τού λόγου τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας) 
αυτός µε τον οποίο δηλώνονται δύο (µόνο) πρόσωπα ή πράγµατα (βλ. κ. λ. 
αριθµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. δύο). 

δυϊσµός (ο) [1891] η θεωρία, σύµφωνα µε την οποία η πραγµατικότητα 
(κοσµολογική, θρησκευτική, κοινωνική κ.λπ.) διαµορφώνεται από δύο 
θεµελιακές και αντίµαχες µεταξύ τους ουσίες | δυνάµεις (λ.χ. καλό - κακό, 
Θεός - ∆ιάβολος) ΣΥΝ. δυαρχία, δυαδισµός ANT. µονισµός, ενισµός. — 
δυϊστής (ο), δυϊστικός, -ή, -ό [1886]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΎΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. dualisme]. 

-δυµος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν τον 
αριθµό των τέκνων που γεννήθηκαν µαζί: δί-δυµος, τρί-δυ-µος || γέννησε 
τετράδυµα. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. δί-δυµος, µτγν. 
τετρά-δυµος), το οποίο προέρχεται από το θ. τού αριθµητ. δύο και το παραγ. 
επίθηµα -µος. Πρωτοαπαντά στο δί-δυ-µος (βλ.λ.), από όπου επεκτάθηκε και 
σε άλλες λ.]. 

δόνα µα | ρ. µετβ. αποθ. {δύνασαι, -αται, -άµεθα, -ασθε, -avrai κ. δύνεσαι, -
εται, -όµαστε, -εστε, -ονται, δύσχρ. παρατ. εδυνάµην κ. ηδυν-άµην, -ασο, -
ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο κ. δυνό-µουν, -σουν, -ταν, -µα-σταν, -σασταν, 
δύνονταν | δυνήθηκα (λόγ. έδυνήθην, -ης, -η..., µτχ. δυνηθείς, -είσα, -έν)} 1. 
(λόγ.) έχω τη δυνατότητα (να πράξω κάτι): ο νέος εκπαιδευτικός πρέπει να 
δύναται να ανταποκριθεί επάξια στην αποστολή του ΣΥΝ. µπορώ 2. διαθέτω 
αντοχή, δύναµη: «δύνεσαι, µαύρε µ', δύνεσαι, στο γαίµα για να πλέξεις;» 
(ακριτικό τραγ.). Επίσης (σπάν.-λαϊκ.) δύνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη, 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δύ-ν-α-µαι (µε πρόσφυµα -ν-), αβεβ. ετύµου. 
Πιθανόν να συνδέεται µε το αρχ. δηρός «µακρόχρονος, διαρκής» (< *δΕά-
ρός)]. 

δυναµαρης (ο) {δυναµάρηδες} (λαϊκ.) δυνατός, ανθεκτικός. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < δύναµις + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

δυναµαρι (το) {δυναµαρ-ιού | -ιών} 1. οτιδήποτε χρησιµοποιείται προς 
ενίσχυση τής αντοχής και τής σταθερότητας αντικειµένου 2. το φρούριο, το 
οχυρό. [ΕΤΥΜ. < µεσν. δυναµάρι(ν) < δύναµις + παραγ. επίθηµα -άριον]. 

δυνάµει επίρρ. (λόγ.) 1. (+γεν.) επί τη βάσει, σύµφωνα µε: ~ τού άρθρου 30 τού 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας... || ~ νόµου | κανονισµού • 2. δυνητικά, 
χαρακτηρίζοντας αυτό που θα µπορούσε να υπάρξει ή να συµβεί: 
«δηµιουργούν την προοπτική µιας ~ µεγάλης και ελκυ- 

στικής αγοράς» (εφηµ.) || «η χώρα αυτή δίνει την εικόνα ενός δύσκολου και - 
επικίνδυνου γείτονα» (εφηµ.) ΑΝΤ ενεργεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενέργεια. 

[ΕΤΎΜ. ∆οτ. εν. τού αρχ. δύναµις]. δύναµη (η) {-ης κ. -άµεως | -άµεις, -άµεων} 
1. η σωµατική ρώµη: οι πολεµιστές διέθεταν φοβερή ~ ΣΥΝ. ρωµαλεότητα, αλκή, 
ισχύς ΑΝΤ. αδυναµία 2. το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν την καλή σω-
µατική κατάσταση τού ατόµου: δεν έχω πια τη - να συνεχίσω· ΦΡ. (α) το κατά 
δύναµιν (κατά δύναµιν, Ηροδ. 3,142) όσο αντέχει και µπορεί κανείς: θα κάνω ~ 
και ελπίζω να τα καταφέρω (β) παίρνω δυνάµεις ενισχύω, τονώνω τον 
οργανισµό µου: φάε καλά να πάρεις δυνάµεις! ΑΝΤ. εξασθενώ (γ) χάνω τις 
δυνάµεις µου (µεσν. φρ.) χάνω την αντοχή µου, δεν αισθάνοµαι δυνατός, ικανός 
να αντεπεξέλθω βιολογικά (σε κάτι) (δ) ανακτώ (τις) δυνάµεις (µου) βλ. λ. 
ανακτώ (ε) φυλάω | κρατώ δυνάµεις χρησιµοποιώ µε φειδώ τις σωµατικές µου 
δυνατότητες, δεν εξαντλούµαι: µην κουράζεσαι τόσο τώρα, κράτησε δυνάµεις για 
το τέλος 3. η µεγάλη πνευµατική ικανότητα (ανάλυσης, διεισδυτικότητας, 
εύστοχων παρατηρήσεων κ.λπ.): διακρίθηκε για τη ~ τού στοχασµού του ΣΥΝ. 
ευφυΐα 4. η ικανότητα να παράγει (κα-νείς/κάτι) ορισµένο έργο, να επιτελεί 
ορισµένη λειτουργία: µυϊκή | ελκτική | κινητική ~ || έχει αξιοσηµείωτη ~ πειθούς 
5. το ψυχικό σθένος, η ικανότητα να αντιµετωπίζει κανείς επιτυχώς τις 
αντιξοότητες ή να επιχειρεί κάτι δύσκολο: έχει µεγάλη ~ και γι' αυτό ξεπέρασε 
γρήγορα την απογοήτευση από την αποτυχία στον διαγωνισµό || από πού αντλεί 
τόση ~ αυτός ο άνθρωπος; ΦΡ. βρίσκω τη δύναµη να... αποκτώ το κουράγιο, το 
σθένος (να κάνω κάτι): στην αρχή είχε απογοητευθεί, αλλά στη συνέχεια βρήκε τη 
δύναµη να ξαναφτειάξει τη ζωή της 6. η ορµή σε συνδυασµό µε το βάρος 
(κάποιου)· η σφοδρότητα, η ισχύς: η ~ µιας γροθιάς | ενός χτυπήµατος | τού 
ανέµου | τής έκρηξης- ΦΡ. µε δύναµη (i) µε µεγάλη ορµή και µε όλο το βάρος: 
έπεσε πάνω του ~ και τον τραυµάτισε || χτύπησε τη γροθιά στο τραπέζι ~ II τον 
χτυπούσε µε όλη του τη δύναµη (ii) η ένταση (µε την οποία γίνεται | εκδηλώνεται 
κάτι): το µπαλόνι έσκασε ~|| ο εκρηκτικός µηχανισµός εξερράγη ~ 7. η ικανότητα 
σε συγκεκριµένο τοµέα: έχω τη ~ να προβλέπω το µέλλον | να επιβάλλοµαι στον 
εαυτό µου- ΦΡ. (α) πάνω από τις δυνάµεις (κάποιου) για ό,τι ξεπερνάει τις 
δυνατότητες ή τις ικανότητες (κάποιου): αυτές οι εξετάσεις ήταν ~ του (β) µε τις 
δικές µου δυνάµεις µε τα προσωπικά µου εφόδια, µε τις προσωπικές µου 
δυνατότητες: έφτασα σ' αυτή τη θέση ~ ΑΝΤ. µε ξένες πλάτες, µε µέσον 8. (συνήθ. 
στον πληθ.) οργανωµένο σύνολο προσώπων, συνήθ. ενόπλων, καθώς και των 
υλικών µέσων που χρησιµοποιούν: ένοπλες | στρατιωτικές | αστυνοµικές | 
αεροπορικές - || δυνάµεις κατοχής | ασφαλείας | τής τάξης (η Αστυνοµία) || ~ 
κρούσεως (οµάδα που διενεργεί στρατιωτική επίθεση) || ~ καταστολής · 9. (για 
φάρµακα) η δραστικότητα, η δυνατότητα επενέργειας στον οργανισµό 10. η δυ-
νατότητα επιρροής ή επιβολής: είχε τη ~ να τους πείσει || έχω ~ στο διοικητικό 
συµβούλιο || η τηλεόραση έχει µεγάλη ~ || η ~ τής συνήθειας | τής πίστης στον Θεό 
| τής τεχνολογίας- ΦΡ. (α) χάνω τη δύναµη µου χάνω την επιρροή µου (β) εν 
δυνάµει για κάποιον/κάτι που, ενώ δεν είναι τώρα, είναι δυνατόν να γίνει ή να 
αποτελέσει κάτι στο µέλλον: «το συγκεκριµένο ρεπορτάζ αποτελούσε ~ απειλή για 
την εθνική ενότητα τής χώρας» (εφηµ.) || «αυτή τη στιγµή στο κυβερνών κόµµα 
υπάρχουν οκτώ ~ πρωθυπουργοί» (εφηµ.) 11. (συνεκδ.) οποιοσδήποτε επιδρά σε 
άλλον ή ασκεί καθοριστική επίδραση- ΦΡ. (α) είµαι δύναµη έχω εξουσία που 
µπορεί να επηρεάσει και να επιβληθεί: ο Τύπος σήµερα είναι δύναµη (β) 
κινητήρια δύναµη (µτφ.) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε θεωρείται απαραίτητος για 
να λειτουργήσει κάτι επιτυχώς: το χρήµα είναι η ~ τής οικονοµίας || ο Πέτρος εί-
ναι η ~ τής επιχείρησης (γ) δηµιουργική | ζωοποιός δύναµη ο Θεός 12. κάθε 
κράτος από πλευράς ισχύος σε ορισµένο τοµέα: η Κίνα εξελίσσεται σε παγκόσµια 
~|| η χώρα µας αποτελεί υπολογίσιµη - στη ΝΑ. Μεσόγειο || οι Η.Π.Α. αποτελούν 
µεγάλη οικονοµική ~ || η Βραζιλία είναι σπουδαία ποδοσφαιρική ~· ΦΡ. Μεγάλες 
∆υνάµεις βλ. λ. µεγάλος · 13. το κύρος αξίας, αλήθειας ή θεσµού: η ~ των νόµων 
| τού παραδείγµατος | τής αρετής · 14. ΜΑΘ. το σύµβολο τού πολλαπλασιασµού 
ενός αριθµού µε τον εαυτό του τόσες φορές όσες δηλώνει ο εκθέτης: 35 = 
3x3x3x3x3 και γενικότερα το σύµβολο αβ, όπου α, β κατάλληλοι αριθµοί ή 
παραστάσεις · 15. ΦΥΣ. το αίτιο τής µεταβολής τής κινητικής κατάστασης 
σώµατος ή τής µορφής αυτού· είναι ανάλογο προς τη µάζα ενός σώµατος και την 
επιτάχυνση και επηρεάζεται από την επιτάχυνση τής βαρύτητας: κεντροµόλος | 
φυγόκεντρος | ηλεκτροµαγνητική ~ · 16. αόρατη υπερφυσική ουσία | υπόσταση: οι 
~ τού σκότους | τού κακού (οι δαίµονες) | τού καλού- ΦΡ. (α) ουράνιες ∆υνάµεις 
τα τάγµατα των Αγγέλων (β) Κύριε των ∆υνάµεων! άρχοντα των Αγγέλων, Θεέ 
µου!, για περιπτώσεις στις οποίες δοκιµάζει κανείς ισχυρή έκπληξη από κάτι 
παράδοξο, πρωτοφανές ή απαράδεκτο: ~! Εκανε τέτοιο πράγµα; || ~! Τι λόγια 
είναι αυτά που ξεστόµισε; ΣΥΝ. έλα Χριστέ και Παναγιά!, έλα Παναγία µου!, (ο) 
Χριστός και (η) Παναγία!, Χριστός κι Απόστολος!, Θεέ και Κύριε! (γ) ανώτερη 
δύναµη κάθε ον ή ουσία που ξεπερνά τα ανθρώπινα µέτρα και θεωρείται ότι 
αποτελεί την αιτία τής αρχής και εξέλιξης τού κόσµου: δεν ξέρω αν υπάρχει 
Θεός, πιστεύω όµως στην ύπαρξη µιας ~ που κινεί τα πάντα 17. ∆υνάµεις (οι) ένα 
από τα τάγµατα των Αγγέλων 18. (στον πληθ.) οι πολιτικές παρατάξεις: οι ~ τής 
συντήρησης | τής προόδου | τής αλλαγής 19. ΟΙΚΟΝ. αγοραστική δύναµη βλ. λ. 
αγοραστικός 20. αναγνωστική δύναµη βλ. λ. αναγνωστικός · 21. η τελευταία 
µπουκιά, κουταλιά, πιρουνιά κ.λπ. στο φαγητό (για την οποία υπάρχει η λαϊκή 
αντίληψη ότι δεν πρέπει να την αφήνει κανείς στο πιάτο του, γιατί, αν τη φάει 
κάποιος άλλος, θα του πάρει τη δύναµη!): φάε την τελευταία κουταλιά σου- είναι 
η ~ σου! 



δυναµική 531 δύνη 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. δύναµις < δύναµαι (βλ.λ.), λ. που αντικατέστησε το 
αρχ. όνοµα (Ε)ίς (πβ. λατ. vis). Ήδη αρχ. είναι η σηµ. τής στρατιωτι-
κής ισχύος, τού στρατεύµατος. Η φρ. Μεγάλες ∆υνάµεις αποδίδει το 
γαλλ. Grandes Puissances, ενώ η φρ. (αυτό) υπερβαίνει τις δυνάµεις 
µου αποδίδει το γαλλ. (cela) passe mon pouvoir]. 

δύναµη - ισχύς - ρώµη - σθένος. Η γενική σηµασία των πάσης 
φύσεως δυνατοτήτων που διαθέτει κανείς (σωµατική και ψυχική 
δύναµη, αντοχή, ικανότητα, εξουσία, επιβολή κ.λπ.), η γενική έν-
νοια τού «δύνασθαι» (ρ. δύναµαι) δηλώνεται µε τη λ. δύναµη 
Έτσι µιλούµε για ψυχική και σωµατική δύναµη, για οικονοµικές 
και φυσικές δυνάµεις, για στρατιωτική, πολιτική και κοινωνική 
δύναµη κ.ο.κ. Η σωµατική δύναµη δηλώνεται καλύτερα µε τη λ. 
ρώµη (πβ. ρωµαλέος και ά-(ρ)ρωστος «ο στερούµενος ρώµης, σω-
µατικής δύναµης, υγείας», ανάρρωση κ.ά.). Ας σηµειωθεί ότι το 
λατ. Ρώµη είναι ετρουσκικής προελεύσεως και δεν έχει ετυµολο-
γική σχέση µε το ρώµη, µολονότι έδωσε γνήσια ελληνικές λέξεις, 
τα Ρωµιός, ρωµιοσύνη, ρωµαίικος κ.ά. Όταν αναφερόµαστε σε 
άσκηση εξουσίας, προτιµότερη είναι η λ. ισχύς (στρατιωτική, πο-
λιτική). Προκειµένου περί ψυχικών δυνάµεων χρησιµοποιείται πε-
ρισσότερο η λ. σθένος (∆εν έχει το ψυχικό σθένος να τους αντι-
µετωπίσει) (πβ. σθεν-αρός, α-σθενής κ.ά.). Ωστόσο, µεταφορικώς 
και µε επέκταση τής σηµασίας τους όλες σχεδόν οι λέξεις αυτές 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορες χρήσεις (πνευµατική 
ρώµη, ηθικές δυνάµεις κ.λπ.). 

δυναµική (η) 1. ΦΥΣ. κλάδος τής µηχανικής, ο οποίος µελετά τις δυ-
νάµεις και τις κινήσεις που αυτές προκαλούν 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. Ο αλλη-
λοπροσδιορισµός ή η σύγκρουση των στοιχείων ενός κοινωνικού 
όλου (τάξεων, θεσµών, προτύπων κ.λπ.) που εξηγούν τον εξελικτικό 
µετασχηµατισµό του: η ~ κοινωνικΌυ συστήµατος | των κοινωνικών 
οµάδων 3. (γενικότ.) η εξελικτική πορεία ενός φαινοµένου: ο οµιλη-
τής ανέλυσε τα στοιχεία που συνιστούν τη ~ τής ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dynamique]. 

δυναµικό (το) {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των ανθρώπων που προσφέ-
ρουν παραγωγικές υπηρεσίες (σε κάποιον τοµέα): εργατικό | καλλι-
τεχνικό ~· ΦΡ. έµψυχο δυναµικό βλ. λ. έµψυχος 2. ΦΥΣ. το έργο τής δύ-
ναµης ενός πεδίου (βαρυτικού ή ηλεκτρικού) ανά µονάδα µάζας (στο 
βαρυτικό) ή φορτίου (στο ηλεκτρικό) κατά τη µεταφορά τής µάζας ή 
τού φορτίου από µια θέση τού πεδίου µέχρι το άπειρο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. potentiel]. 

δυναµικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη δύναµη: 
~ ενέργεια | πεδίο ΣΥΝ. στατικός 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
έντονη δραστηριότητα και δηµιουργική δράση: ~ επιχειρηµατίας | 
πωλητής | προσωπικότητα 3. αυτός που επιτυγχάνεται µε την χρήση 
δύναµης: ~ λύση | εξέγερση | επέµβαση 4. ΟΙΚΟΝ. δυναµική οικονοµι-
κή ανάλυση η ανάλυση των οικονοµικών µεγεθών που λαµβάνει υπ' 
όψιν τον παράγοντα χρόνο ANT. στατική οικονοµική ανάλυση. — δυ-
ναµικά επίρρ. 

δυναµικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η έντονη δραστηριότητα, η ενερ-
γητικότητα, η µαχητικότητα και η αυτοπεποίθηση που χαρακτηρί-
ζουν κάποιον ΣΥΝ. δυναµισµός · 2. η ανώτατη ικανότητα παραγωγής 
επιχειρηµατικού κλάδου ή οικονοµίας σε ορισµένο χρονικό διάστη-
µα: τονίστηκε η ανάγκη να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για την αύ-
ξηση τής ~ των επιχειρήσεων ΣΥΝ. αποδοτικότητα, παραγωγικότητα 
• 3. το δικαίωµα που παραχωρείται σε µέλη τού εµποροβιοµηχανικού 
κόσµου να εισάγουν περιορισµένο αριθµό εµπορευµάτων ή πρώτων 
υλών 4. (συνεκδ.) το έγγραφο που παρέχει την άδεια εισαγωγής. 

δυναµισµός (ο) [1890] {χωρ. πληθ.} η έντονη δραστηριότητα, η ενερ-
γητικότητα, η αυτοπεποίθηση και η µαχητικότητα (µε την οποία 
ενεργεί κάποιος): θαύµαζε την εργατικότητα και τον ~ των νέων ΣΥΝ. 
δυναµικότητα. [ΕΤΥΜ.Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dynamisme]. 

δυναµίτης (ο) {δυναµιτών} 1. η ισχυρή εκρηκτική ύλη που αποτελεί-
ται κυρ. από νιτρογλυκερίνη: απαγορεύεται το ψάρεµα µε - || χρησι-
µοποίησαν δυναµίτη για την ανατίναξη πετρωµάτων 2. (µτφ.) το γε-
γονός που έρχεται ξαφνικά να ανατρέψει ή να υπονοµεύσει κατα-
στάσεις: ~ στα θεµέλια τής Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δηλώσεις τού 
Γερµανού υπουργού 3. σε φραστικά ονόµατα, δηλώνει: (α) εκρηκτικό-
τητα χαρακτήρα, εντυπωσιακή εµφάνιση κ.λπ.: γυναίκα— (β) ότι κάτι 
είναι πολύ δυνατό, προκαλεί έξαψη: κοκτέιλ—. Επίσης δυναµίτιδα κ. 
(λόγ.) δυναµίτις (η) [1889] {δυναµίτιδος}. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. dynamite, λ. που πλάστηκε (βά-
σει τού αρχ. δύναµις) από τον Σουηδό Α. Nobel, ο οποίος εφεύρε το 
εκρηκτικό αυτό υλικό το 1866]. 

δυναµιτίζω ρ. µετβ. [1887] {δυναµίτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. βάζω δυ-
ναµίτη 2. (µτφ.) υπονοµεύω µια κατάσταση, διασαλεύω: η τροµοκρα-
τική ενέργεια δυναµιτίζει τις συνοµιλίες για ειρήνευση. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. dynamite]. 

δυναµιτιστής (ο) [1891] 1. αυτός που ανατινάζει (κάτι) µε δυναµίτη 2. 
(µτφ.) αυτός που ανατρέπει θετικές καταστάσεις: κατηγορήθηκε ως ~ 
τής εθνικής ενότητας. — δυναµιτιστικός, -ή, -Ó [1892]. 

δυναµό (το) {άκλ.} η συσκευή που παράγει συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα 
και τροφοδοτεί µπαταρίες και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αυτοκι-
νήτων ΣΥΝ. γεννήτρια. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., που αποσπάστηκε από το γαλλ. machine 
dynamoélectrique «δυναµοηλεκτρική µηχανή»]. 

δυναµογόνος, -ος, -ο [1892] αυτός που παράγει και τροφοδοτεί µε 
δύναµη. — δυναµογονία (η) [1892]. 

[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dynamogène]. 
δυναµογραφος (ο) [1895] το όργανο καταγραφής τής µυϊκής ισχύος 

(είδος δυναµόµετρου). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dynamographe]. 

δυναµοηλεκτρικος, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε τον δυναµικό 
ηλεκτρισµό: ~ ενέργεια | µηχανή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dynamoélectrique]. 

δυναµόµετρο (το) [1855] {δυναµοµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. όργανο για τη 
µέτρηση δυνάµεων και ροπών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
dynamomètre]. 

δυναµώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {δυνάµω-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. αυξά-
νω τη δύναµη, ενισχύω: οι παραινέσεις δυνάµωσαν το ηθικό των 
στρατιωτών ΣΥΝ. τονώνω, ισχυροποιώ ΑΝΤ. εξασθενίζω, αποδυναµώ-
νω 2. αυξάνω την ένταση: δυνάµωσε το ραδιόφωνο, για να ακούµε 
καλύτερα ♦ (αµετβ.) 3. αποκτώ µεγαλύτερη (µυϊκή) δύναµη, ισχυρο-
ποιούµαι: έκανε βάρη για να δυναµώσει 4. παίρνω δυνάµεις ή αναρ-
ρώνω: φάε, για να δυναµώσεις 5. αποκτώ µεγαλύτερη ένταση: ο αέ-
ρας δυναµώνει ΑΝΤ. εξασθενώ 6. αποκτώ ισχύ: όταν το νεαρό κράτος 
δυνάµωσε αρκετά, άρχισε επιθετικούς πολέµους. — δυνάµωµα (το) 
[µεσν.], δυναµωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. δυναµώ (-όω) 
< αρχ. δύναµις]. 

δυναστεία (η) [αρχ.] {δυναστειών} 1. το σύνολο ηγεµόνων (βασιλέ-
ων, αυτοκρατόρων κ.λπ.) που συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις αί-
µατος: η δυναστεία των Αψβούργων ΣΥΝ. µοναρχία, ηγεµονία 2. (µτφ.) 
η οικογένεια που συγκεντρώνει στα χέρια της ιδιαίτερη πολιτικοοι-
κονοµική επιρροή · 3. η άσκηση τυραννικής εξουσίας ΣΥΝ. δυνά-
στευση, δεσποτισµός. — δυναστειακός, -ή, -ό. 

δυναστεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {δυνάστευ-σα, -θηκα, -µένος} 
♦ 1. (µετβ.) ασκώ καταπιεστική εξουσία: ένας ηγεµόνας που δυνα 
στεύει τους υπηκόους του ΣΥΝ. καταπιέζω, τυραννώ ♦ 2. (αµετβ.) κα- · 
τέχω την εξουσία, είµαι απόλυτος άρχοντας ΣΥΝ. εξουσιάζω, κυβερ 
νώ. — δυνάοτευση (η), δυναστευτικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

δυνάστης (ο) {δυναστών}, δυνάστρια (η) {δυναστριών} 1. πρόσωπο 
που ασκεί απολυταρχικά την εξουσία, ο απόλυτος άρχων 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που έχει αυταρχική συµπεριφορά ΣΥΝ. σατράπης, τύραννος. 
— δυναστικός, -ή, -ό [αρχ.], δυναστικά επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < δύναµαι (βλ.λ.), όπου το -σ- τού δυνά-σ-της είναι δυ-
σερµήνευτο. Η λ. χρησιµοποιήθηκε εξαρχής ως δηλωτική πολιτικής 
ισχύος, χαρακτηρίζοντας τον ∆ία, τους ηγέτες ενός καθεστώτος, κα-
θώς και τον βασιλιά. Ήδη αρχ. είναι η σηµ. τού καταπιεστικού άρχο-
ντα, τού τυράννου, ενώ στην Κ.∆. απαντά επίσης η σηµ. «αξιωµα-
τούχος», προσδιορίζοντας τον υπεύθυνο τού θησαυροφυλακίου τής 
Αιθιοπίας (βλ. Πράξ. 8, 27)]. δυνατός, -ή, -ό 1. αυτός που διαθέτει 
(σωµατική, πνευµατική, ηθική κ.λπ.) δύναµη: ~ µυαλό | προσωπικότητα 
| σώµα ΑΝΤ. αδύναµος· ΦΡ. βάζω τα δυνατά µου επιστρατεύω όλες 
µου τις δυνάµεις: ~, για να πραγµατοποιήσω τα µελλοντικά µου σχέδια 
2. αυτός που είναι ιδιαίτερα ικανός σε ορισµένο τοµέα: ~ στα 
µαθηµατικά | στα νοµικά || ~ καθηγητής | δικηγόρος ΣΥΝ. ικανός, 
αξιόλογος 3. αυτός που έχει ανθεκτικότητα (στην καταπόνηση, στις 
δύσκολες συνθήκες): ~ όχηµα | λαµαρίνα ΑΝΤ. εύθραυστος · 4. αυτός 
που έχει υψηλή απόδοση: ~ µηχανή 5. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
ένταση: ~ πυρετός | βροχή | φως | ήλιος | ζέστη | θόρυβος | γέλιο | οµιλία 
| συναίσθηµα | πόνος | έκρηξη 6. αυτός που ασκεί πολύ έντονη 
επίδραση (σε κάποιον): εικόνες τόσο ~, που προκαλούν σοκ! 7. (για 
ποτά) αυτός που περιέχει µεγάλη ποσότητα οινοπνεύµατος: ~ κρασί · 
8. αυτός που είναι εφικτός: δεν είναι ~ η ικανοποίηση όλων των 
αιτηµάτων ΣΥΝ. πραγµατοποιήσιµος, κατορθωτός ΑΝΤ. αδύνατος, 
ανέφικτος· ΦΡ. (α) (απρόσ.) είναι δυνατόν µπορεί, είναι εφικτό να 
γίνει: ~ να εξυπηρετηθώ κατά προτεραιότητα; (β) πώς είναι δυνατόν! 
για την έκφραση έντονης έκπληξης (για κάτι πρωτοφανές, παράδοξο): 
πώς είναι δυνατόν να πληρώνω δύο φορές τον ίδιο λογαριασµό; (γ) 
κατά το δυνατόν | όσο είναι δυνατόν (κατά το δυνατόν, Πλάτ. 
Κρατύλος 422d, όσον δυνατόν, Ευριπ. Ιφιγ. εν Αυλίδι 997) όσο 
επιτρέπουν οι δυνατότητες που έχουµε (δ) το µέγιστο δυνατό το 
ανώτερο που µπορεί να γίνει: έκανε ~ για να τον πείσει || πέτυχε ~ 
κέρδος (ε) στο µέτρο τού δυνατού όσο µπορεί κανείς: θα 
προσπαθήσουµε ~ (στ) κάνω τ' αδύνατα δυνατά χρησιµοποιώ όλα τα 
µέσα, προκειµένου να επιτύχω τον σκοπό µου. 
— δυνατά επίρρ. [µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < δύναµαι (βλ.λ.). Ήδη αρχ. είναι η σηµ. «πιθανό, εφικτό» 
στην απρόσ. σύνταξη (λ.χ. ού δυνατόν γενέσθαι, Σαπφώ)]. 
δυνατότητα (η) [1876] {δυνατοτήτων} 1. το να είναι κάτι εφικτό, το 
να µπορεί να πραγµατοποιηθεί (υπό συγκεκριµένες συνθήκες): υπάρ-
χουν δυνατότητες επίτευξης µιας ικανοποιητικής συµφωνίας 2. κάθε 
πιθανή προοπτική ή επιλογή: το σχέδιο αυτό έχει πολλές ~ αξιοποίησης 
|| δεν έχεις εξαντλήσει ακόµη όλες τις - που σου προσφέρονται || η θέση 
αυτή εξασφαλίζει δυνατότητες ανέλιξης || λοιπόν, σ' αυτή την 
περίπτωση έχεις δύο ~: ή να παραιτηθείς ή να ακολουθήσεις τις εντολές 
τους 3. κάθε αξιοποιήσιµη ιδιότητα ή γνώρισµα: έχει µεγάλες φω-
νητικές ~, που, αν τις αξιοποιήσει σωστά, θα θριαµβεύσει στο τραγούδι 
|| αν κρίνουµε από τις ~ του, δεν απέδωσε τα αναµενόµενα || ηθοποιός 
περιορισµένων - 4. τα µέσα (οικονοµικά κ.λπ.) που έχει κάποιος για να 
πετύχει κάτι, τα περιθώρια που έχει για να κάνει κάτι: δυστυχώς δεν 
έχω την οικονοµική ~ να σπουδάσω στο εξωτερικό || κάτι τέτοιο είναι 
πέρα από τις ~ µου || έχω τη ~ να ξοδεύω πολλά, γιατί κερδίζω πολλά || 
προς το παρόν, δεν υπάρχει η ~ να σας εξυπηρετήσουµε || θα θέλαµε να 
µας βοηθήσετε, στο µέτρο των - σας, βέβαια. 

* ΣΧΟΛΙΟ λ. ενέργεια. 
δύνη (η) {δυνών} ΦΥΣ. µονάδα µέτρησης τής δύναµης που ασκείται σε 

µάζα ενός γραµµαρίου, προκειµένου να µετακινηθεί µε επιτάχυνση 
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ένα εκατοστό ανά δευτερόλεπτο εις το τετράγωνο (1 cm/sec2). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. dyne (< αρχ. δύναµις)]. 

δυνητικός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι δυνατόν να συµβεί: ~ ερµηνεία || «οι 
δηµοσκοπήσεις έχουν αξία αληθείας και το δυνητικό εκλαµβάνεται ως γεγονός» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. πιθανός, ενδεχόµενος 2. ΓΛΩΣΣ. αυτός που εκφράζει το πιθανό, 
το ενδεχόµενο (να συµβεί κάτι), π.χ. η ρηµατική δοµή «θα τα κατάφερνε»: ~ 
οριστική | ευκτική. — δυνητικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δύναµαι]. 

δύνοµαι ρ. → δύναµαι 
δύο κ. δυο (το) {άκλ.} 1. ένα συν ένα, ίσος µε τον αριθµό των χεριών ή των 

ποδιών τού ανθρώπου, ο αριθµός 2 (βλ. λ. αριθµός, ΠίΝ.)· ΦΡ. (α) στα δύο 
στη µέση: µοίρασε τα λεφτά ~ || κόβω τη ντοµάτα ~ (β) ανά δύο κατά δυάδες: 
στοιχηθείτε ~! (γ) ένας-δυο | δυο-τρεις | κάνα δυο (τρεις) για να δηλωθεί 
µικρός αριθµός ή ποσότητα: δεν ήταν πολλοί-δυο-τρεις παρέες όλες κι όλες! || 
κάνα δυο πιτσιρίκια µόνο έπαιζαν στην πλατεία (δ) χίλιοι δυο για να δηλωθεί 
µεγάλος αριθµός: έχω χίλια δυο προβλήµατα, δεν µπορώ ν' ασχολούµαι και µε 
σένα! (ε) και µια και δυο (+ρήµα) (συνήθ. σε αφηγήσεις) για να δηλωθεί η 
ταχύτητα και η προθυµία µε την οποία κάποιος κάνει κάτι: και µια και δυο 
ξεκίνησε να πάει να τον βρει (στ) ένα κι ένα κάνουν δύο βλ. λ. ένας 2. (ως 
επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 2: ~ πόρτες | αδέλφια· ΦΡ. 
δυο-δυο κατά ζεύγη: πηγαίνουν ~ σαν τους Χιώτες (για δύο πρόσωπα που τους 
βλέπει κανείς συνήθως µαζί) 3. (κυρ. στον τ. δυο) αντί των «κάποια», 
«µερικά»: έλα να σου πω δυο κουβέντες || πες του δυο λόγια µήπως αλλάξει 
γνώµη || ~ πραγµατάκια αγόρασα, τίποτα σπουδαίο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµός, 
ενδοιασµός, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δύΡ-ο (πβ. µυκ. d-wo) < I.E. *duwo- «δύο», πβ. σανσκρ. duvâ, 
λατ. duo, γαλλ. deux, ισπ. dos, αγγλ. two, γερµ. zwei, ρωσ. dva κ.ά., Οµόρρ. 
δις (< *δΕ-ίς), δώδεκα (βλ.λ.) κ.ά.]. 

δι)σ)- και δυ-. Τα σύνθετα τού αριθµητικού δύο σχηµατίζονται όχι µε το 
δύο αλλά µε το επίρρ. δι- | δια- (δι- + σύµφ. | δισ- + ε). Παραδείγµατα: δι-: 
δι-µερής, δι-κέφαλος, δι-µέτωπος, δί-σηµος, δισθενής, δι-σέλιδος, δί-ληµµα, 
δι-µοιρία, δί-πολο, δί-ποδο, δι-γενής, δί-τοµος, δί-τροχο, δί-βουλος, δι-
οξίδιο, δί-ωρος, δι-ώροφος (το -ω-λόγω τής σύνθεσης), δι-ώνυµο, δι-ωδία 
(«ντουέτο»)· δϊσ-: δισ-έγγο-νος, δίσ-εκτος, δισ-εκατοµµύριο. Ας σηµειωθεί 
ότι, ενώ κανονικώς ο τ. δισ- θα έπρεπε να χρησιµοποιείται προ φωνήεντος, 
η χρήση του έχει περιοριστεί µόνο µπροστά από ε- (σπάνια είναι τα χηµικά 
δισόξινος και δισάνθραξ). Σύνθετα όπως δι-οξίδιο, δι-ώροφος, δί-ωρος 
κ.τ.ό. δείχνουν ÓTt το δι- και όχι το δισ- χρησιµοποιείται και µπροστά από 
αυτά τα φωνήεντα, ενίοτε και µπροστά από το ε-(δί-εδρος). Ως προς τη λ. 
δισδιάστατος. όπου εµφανίζεται δισ-µπροστά από σύµφωνο, προφανώς 
χρησιµοποιείται το δισ- αντί τού δι-, για να αποφευχθεί η κακοφωνία και το 
δυσπρόφερτο τού *διδιάστατος. Με δυ- γράφονται τα παράγωγα (όχι 
σύνθετα) τού δύο: δυ-άρα, δυ-άρι, δυ-άδα (αρχ. δυάς, δυάδος, απ' όπου και 
δυαδικός, δυαδ-ισµός), δυ-ικός, δυ-ισµόςη γραφή των δυ-αρχία και δυ-
ανδρία αµφισβητείται· ορθότερη είναι, σύµφωνα µε όσα είπαµε, η γραφή 
δι-αρχία και δι-ανδρία. Τέλος, το συν-δυ-άζω (και τα παράγωγα του) 
γράφεται κανονικά µε -υ-, γιατί παράγεται από το αρχ. σύνδυο)«και οι δύο 
µαζί») - συνδυ-άζω (συνδυασµός, συνδυαστικός κ.λπ.). 

δυοίν θάτερον (αρχαιοπρ.) το ένα από τα δύο. [ΕΤΥΜ < αρχ. δυοίν θάτερον < 
δυοίν (γεν. τού δύο) + θάτερον < το άτερον, αιολ. και δωρ. τύπος τού έτερος]. 

δυόµισι επίθ. {άκλ.} δύο και µισός: ~ ώρες | κιλά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. δυόµισυ < δύο + ήµισυ]. 

δυοσµαρίνι (το) {χωρ. γεν.} το δεντρολίβανο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ροσµαρί 
(βλ.λ.) µε παρετυµολ. επίδρ. τού δυόσµος]. 

δυόσµος (ο) αρωµατικό φυτό µε µικρά, πριονωτά και λογχοειδή φύλλα και 
µικρά άνθη, φύλλωµα µε χαρακτηριστική, δυνατή αρωµατική γεύση και 
µυρωδιά, το οποίο χρησιµοποιείται ως µυρωδικό. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. 
ήδύοσµος < ηδύς «ευχάριστος, τερπνός» + -οσµος < οσµή]. 

∆υρράχιο (το) {∆υρραχίου} (αλβ. Durrës) πόλη και λιµάνι τής ∆. Αλβανίας 
στην Αδριατική Θάλασσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ < αρχ. ∆υρράχιον, αγν. 
ετύµου, λ. ιλλυρ. προελ. Η πόλη ιδρύθηκε από Έλληνες τον 7ο αι. π.Χ. και ώς 
τη ρωµαϊκή κατάκτηση (168 π.Χ.) έφερε δύο ονόµατα, ∆υρράχιον και 
Έπίδαµνος. Η τελευταία ονοµασία εγκαταλείφθηκε από τους Ρωµαίους, ίσως 
επειδή θύµιζε το λατ. damnun «ζηµία, απώλεια», και έτσι επικράτησε το 
∆υρράχιον, από όπου και το αλβ. Durrës]. 

δυσ- κ. δύσ- παραγωγικό πρόθηµα λέξεων που δηλώνει: 1. κακή ιδιότητα: δυσ-
οσµία, δύσ-τυχος, δύσ-µορφος 2. δυσκολία για κάτι: δυσ-εξήγητος, δυσ-καµψία, 
δύσ-πνοια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσεντερία. [ΕΤΥΜ. αρχ. αχώριστο µόριο < I.E. 
*dus- «κακό, έλλειψη», πβ. σανσκρ. du§-, γοτθ. tuz-, αρχ. αγγλ. tor-, αρχ. 
γερµ. zur-, πιθ. κ. στο λατ. dif-ficilis «δύσκολος» (αν < *dus-facilis). To µόριο 
δυσ- αντιτίθεται στο ευ- (βλ.λ.) (π.χ. ευµενής - δυσµενής, εύκολος - δύσκολος) 
και χρησιµοποιείται ως στερητ. (π.χ. δυστυχής, δύσµοιρος)]. 

δυσάγωγος, -η, -ο (λόγ.) (ως χαρακτηρισµός, συνήθ. για παιδί) αυτός που 
µπορεί να διαπαιδαγωγηθεί δύσκολα ΑΝΤ. ευάγωγος. [ΕΤΥΜ µτγν. < δυσ- + -
άγωγος < άγω]. 

δυσαισθησία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η κατάσταση κατά την οποία από 
συνηθισµένα ερεθίσµατα προκύπτουν δυσάρεστα αισθήµατα. 

[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < αγγλ. dysesthesia < µτγν. δυσαισθησία «χαµηλό επίπεδο 
ευαισθησίας»]. 

δυσανάγνωστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι δύσκολο να διαβαστεί: ~ 
γράµµατα | κείµενο ΑΝΤ. ευανάγνωστος. 

δυσανάλογος, -η, -ο [1842] αυτός που δεν βρίσκεται σε αρµονική σχέση µε 
(κάτι): φορολογούνται µε - τρόπο εν συγκρίσει προς τα εισοδήµατα τους ΣΥΝ. 
αταίριαστος ΑΝΤ. ανάλογος.   — δυσανάλογα επίρρ., δυσαναλογία (η) [1812]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. disproportionné]. 

δυσαναπλήρωτος, -η, -ο [1863] αυτός που είναι τόσο χρήσιµος, ώστε δύσκολα 
αναπληρώνεται: µε τον θάνατο της αφήνει ~ κενό στον χώρο τής τέχνης ΣΥΝ. 
αναντικατάσταστος ANT. αναπληρώσιµος, αντι-καταστάσιµος. 

δυσανασχετώ ρ. αµετβ. {δυσανασχετείς... | δυσανασχέτησα} εκφράζω τη 
δυσφορία ή την αγανάκτηση µου (για κάτι που θεωρώ αρνητικό ή άδικο): 
δυσανασχέτησε µε την καταδικαστική απόφαση τού δικαστηρίου ΣΥΝ. 
δυσφορώ, αγανακτώ. — δυσανασχέτηση (η) [1895]. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
δυσανασχετώ (-έω) < δυσ- + -ανασχετώ < θ. άνασχ-, πβ. αόρ. β' άνέσχον, ρ. 
άνέχω | -οµαι. Βλ. κ. ανάσχεση]. 

δυσανεξία (η) {δυσανεξιών} ΙΑΤΡ. η έντονη -ενίοτε και παθολογική-αντίδραση 
τού οργανισµού σε ουσίες που δεν µπορεί να αφοµοιώσει και να µεταβολίσει 
φυσιολογικά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δυσάνεκτος < δυσ- + ανεκτός, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
intolérance]. 

δυσαπόδεικτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αποδεικνύεται δύσκολα. 
δυσαπόκτητος, -η, -ο [1829] (λόγ.) αυτός που αποκτάται δύσκολα: ένα 

πολυτελές σπίτι είναι - για έναν χαµηλόµισθο υπάλληλο ΑΝΤ. ευ-απόκτητος. 
δυσαρέσκεια (η) [1782] {χωρ. πληθ.} το αρνητικό συναίσθηµα που προκαλεί 

κάτι το οποίο δεν αρέσει ή ενοχλεί: η αντίδραση του υποδηλώνει —1| ο 
υπουργός εξέφρασε τη ~ του για τον χειρισµό τής υπόθεσης || µορφασµός | 
γκριµάτσα δυσαρέσκειας || ήταν φανερή η ~ του από το γεγονός ότι δεν πήρε 
προαγωγή || έντονη | απροκάλυπτη ~ ΑΝΤ. ευαρέσκεια, ευχαρίστηση. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. mécontentement]. 

δυσαρέσκεια - ευαρέσκεια, δυσάρεστος - ευάρεστος. Οι λέξεις 
δυσαρέσκεια και ευαρέσκεια είναι νεότερες (είναι τού 19ου αι.· η λ. 
δυσαρέσκεια πρωτοαπαντά στον Αδ. Κοραή). Είναι «περίεργοι» 
σχηµατισµοί. Ενώ δηλ. είναι αφηρηµένα ουσ. σε -εια τού τύπου ευγενής - 
ευγένεια, απρεπής - απρέπεια, έχουν το στοιχείο -κ- τού ρήµατος αρέσκω (Ι) 
και αντιστοιχούν όχι σε επίθετα σε -ης αλλά σε (ρηµατικά) επίθετα σε -ος: 
δυσάρεστος - ευάρεστος. Τα επίθετα αυτά παρήγαγαν στην Αρχαία: (α) 
ρήµατα: δυσάρεστος ~ δυσαρεστώ (χρησιµοποιείται και σήµερα), 
ευάρεστος - ευαρεστώ (από όπου και τα αρχαία ρηµατικά ουσιαστικά: 
δυσαρεστώ - δυσαρέ-στησις, ευαρεστώ - ευαρέστησις), και (β) ουσ. σε -ία: 
δυσάρεστος - δυσαρεστία, ευάρεστος - ευαρεστία. Αρα, κανονικώς, αντί τού 
δυσαρέσκεια θα έπρεπε να λέµε δυσαρεστία και αντί τού ευαρέσκεια να 
χρησιµοποιούµε το ευαρεστία. Αλλά usus norma loquendi (η χρήση 
ρυθµίζει τον λόγο)... 

δυσάρεστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που προκαλεί δυσαρέσκεια, που ενοχλεί: ~ 
αναπνοή | συναίσθηµα | εµπειρία | νέο | γεύση | είδηση ΑΝΤ. ευχάριστος, 
ευάρεστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσαρέσκεια. 

δυσαρεστώ ρ. µετβ. [αρχ.] {δυσαρεστείς... | δυσαρέστ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} προκαλώ (σε κάποιον) αρνητικά συναισθήµατα κάνοντας κάτι που 
δεν του αρέσει ή τον ενοχλεί: η συµπεριφορά του µας δυσαρέστησε όλους || 
έφυγε δυσαρεστηµένη από την απάντηση του ΣΥΝ. στενοχωρώ, κακοκαρδίζω 
ΑΝΤ. ευχαριστώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσαρέσκεια. 

δυσαρθρία (η) {δυσαρθριών} ΙΑΤΡ. η δυσχέρεια στην άρθρωση τού λόγου, ενώ 
υπάρχει πλήρης αντίληψη του- οφείλεται σε λήψη τοξικών ουσιών ή σε βλάβη 
τού κεντρικού νευρικού συστήµατος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
dysarthria]. 

δυσαρµονία (η) [1867] {δυσαρµονιών} 1. ΜΟΥΣ. η έλλειψη συντονισµού 
ανάµεσα στις φωνές που τραγουδούν ΣΥΝ. παραφωνία, φάλτσο ΑΝΤ. αρµονία 
2. (µτφ.) η απουσία αρµονίας σε πρόσωπα, πράγµατα ή καταστάσεις: ~ µεταξύ 
κυβέρνησης και λαϊκής βούλησης || ~ χαρακτήρων ΣΥΝ. ασυµφωνία, 
δυσαναλογία, ασυµµετρία ΑΝΤ. αρµονία. — δυσαρµονικός, -ή, -ό [1874], 
δυσαρµονικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dysharmonie]. 

δυσβασία (η) [1801] {χωρ. πληθ.} η διαταραχή στο βάδισµα, η οποία προκαλεί 
σηµαντική αναστολή των βαδιστικών κινήσεων. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. dysbasia]. 

δυσβάστακτος, -η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) δυσβάσταχτος 1. αυτός που είναι 
δύσκολο να τον κρατήσει και να τον µεταφέρει κανείς: ~ φορτίο/ βάρος ΣΥΝ. 
βαρύς, ασήκωτος, αβάσταχτος ΑΝΤ. ελαφρύς · 2. (µτφ.) αυτός που δεν µπορεί 
να τον υποµείνει ή να τον ανεχτεί κανείς: ~ υποχρεώσεις ΣΥΝ. επαχθής, 
σκληρός. 

δύσβατος, -η, -ο (για τόπους) αυτός στον οποίο περπατά κανείς µε δυσκολία 
(επειδή υπάρχουν εµπόδια στο έδαφος): ~ βουνά | χαράδρες | περιοχή ΑΝΤ. 
ευκολοδιάβατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + βατός (βλ.λ.)]. 

δυσβουλια (η) {δυσβουλιών} ΙΑΤΡ. η διαταραχή τής λειτουργίας τής βούλησης 
ή και τής εκτέλεσης µιας απόφασης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + βουλία < βουλή]. 

δυσγενεσία (η) {δυσγενεσιών} ΒΙΟΛ. το φαινόµενο κατά το οποίο από τη 
διασταύρωση ατόµων διαφορετικών ειδών ή γενών παράγονται απόγονοι 
στείροι. 



δυσγραφία 533 δύσκαµπτος 
 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. dysgenesis]. 
δυσγραφία (η) {χωρ. πληθ.} η δυσκολία στη γραφή (πολύ αργή, αδυναµία 

διατήρησης ίσιας γραµµής, επανάληψη γραµµάτων ή συλλαβών κ.ά.). — 
δυσγραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dysgraphie]. 

δυσδιάγνωστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός τού οποίου η διάγνωση γίνεται µε 
δυσκολία: ~ νόσος. 

δυσδιάκριτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δύσκολα διακρίνεται ΣΥΝ. αµυδρός ANT. 
ευδιάκριτος. 

δυσδιάλυτος, -η, -ο [αρχ.] ΧΗΜ. αυτός που διαλύεται δύσκολα σε συγκεκριµένο 
διαλύτη (π.χ. το βούτυρο είναι δυσδιάλυτο στο νερό, αλλά ευδιάλυτο στην 
αλκοόλη) ANT. ευδιάλυτος. 

δυσειδής, -ής, -ές {δυσειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· δυσειδέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 
αυτός που έχει άσχηµη µορφή ΣΥΝ. δύσµορφος, (λαϊκ.-εκφρα-στ.) 
ασχηµοµούρης, κακοµούτσουνος ANT. ευειδής, όµορφος.    ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες, όµορφος. [ΕΤΎΜ. αρχ. < δυσ- + -ειδής < είδος «µορφή»]. 

δυσεκπλήρωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δύσκολα πραγµατοποιείται, που δεν 
εκπληρώνεται εύκολα: ~ αίτηµα. 

δυσεκτασία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή κατά τη διάνοιξη τού στοµίου τής 
ουροδόχου κύστης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. dysectasia], 

δυσέλεγκτος, -η, -ο → δυσεξέλεγκτος 
δυσεντερία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία λοίµωξη τού παχέος εντέρου, 

που διαταράσσει την οµαλή λειτουργία του και εκδηλώνεται µε έντονη 
διάρροια και αιµατόρροια.   — δυσεντερικός, -ή, -ό 
[αρχ·]· 

δυσεντερία ή λυσεντερία; Η λ. δυσεντερία είναι αρχ. λέξη που δηλώνει 
ασθένεια (σύνθετα τού δυο-). Η λ. λυσεντερία είναι νεότερη (µεσν.) από 
παρετυµολογική (λαϊκή) σύνδεση τής σηµασίας τής λ. µε το «λύσκ; (λύση) 
τού εντέρου»! 

δυσεξακρίβωτος, -η, -ο [1844] αυτός που δεν µπορεί να εξακριβωθεί εύκολα. 
δυσεξάλειπτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δύσκολα εξαλείφεται ή που δεν 

µπορεί να εξαλειφθεί 2. (µτφ.) αυτός τον οποίο δεν µπορεί κανείς να 
ξεπεράσει, να ξεχάσει εύκολα: η τραυµατική παιδική του ηλικία τού άφησε ~ 
στίγµα ΑΝΤ. ευεξάλειπτος. 

δυσεξέλεγκτος, -η, -ο [αρχ.] κ. δυσέλεγκτος [µτγν.] αυτός που µε δυσκολία 
µπορεί να ελεγχθεί ή να αναιρεθεί: ~ απόφαση | κατηγορία. — δυοεξέλεγκτα 
κ. δυοέλεγκτα επίρρ. 

δυσεξήγητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που εξηγείται µε δυσκολία: ~ χωρίο 
κειµένου ΣΥΝ. δυσερµήνευτος, δυσνόητος ΑΝΤ. ευεξήγητος, ευνόητος 2. (µτφ.) 
αυτός που µας παραξενεύει, επειδή δεν µπορούµε να τον ερµηνεύσουµε: ~ 
φαινόµενο | σύµπτωση | συµπεριφορά ΣΥΝ. αλλόκοτος, παράξενος, παράδοξος. 

δυσεξίτηλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δύσκολα ξεβάφει, που δύσκολα χάνεται: 
(µτφ.) ~ µνήµες ΑΝΤ. εξίτηλος. 

δυσεξιχνίαστος, -η, -ο 1. αυτός που µε δυσκολία εξιχνιάζεται, επιλύεται: ~ 
έγκληµα | µυστήριο 2. (µτφ.) αυτός που µε δυσκολία ερµηνεύεται και γίνεται 
κατανοητός: ~ συµπεριφορά | προθέσεις ΣΥΝ. δυσνόητος, δυσεξήγητος. 

δυσεπίλυτος, -η, -ο [1890] αυτός που µε δυσκολία επιλύεται: ~ διαφορά | 
πρόβληµα ΑΝΤ. ευεπίλυτος. 

δυσεπίσχετος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που µε δυσκολία ανακόπτεται και 
συγκρατείται: ~ αιµορραγία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δυσ- + -επίσχετος < επέχω «σταµατώ, συγκρατώ» (πβ. αόρ. 
β' έπέσχον). Βλ. κ. επίσχεση]. 

δυσεπίτευκτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που µε δυσκολία επιτυγχάνεται: ~ 
αποτέλεσµα | κατόρθωµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δυσ- + -επίτευκτος < επιτυγχάνω (πβ. µελλ. έπιτεύξο-µαί). Βλ. 
κ. επίτευξη]. 

δυσεπιχείρητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός τον οποίο δύσκολα επιχειρεί ή τολµά 
κανείς να πραγµατοποιήσει: ~ σχέδιο. 

δυσεπούλωτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µε δυσκολία επουλώνεται: ~ πληγή | 
τραύµα. 

δυσερεύνητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι δύσκολο να ερευνηθεί: ~ υπόθεση. 
δυσερµήνευτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µε δυσκολία ερµηνεύεται: ~ κείµενο | 

συµπεριφορά ΣΥΝ. δυσεξήγητος ΑΝΤ. ευεξήγητος. 
δυσετυµολόγητος, -η, -ο [µτγν.] (λέξη) που είναι δύσκολο να ετυ-µολογηθεί. 
δυσεύρετος, -η, -ο αυτός που δύσκολα µπορεί να βρεθεί, που εµφανίζεται 

σπάνια: το λάδι ήταν ~ στην Κατοχή || ~ βιβλίο | γραµµατόσηµο || (καταχρ. κ. 
για πρόσ.) µε όλες αυτές τις ασχολίες έχει γίνει - ΣΥΝ. σπάνιος, λιγοστός, 
ακριβοθώρητος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + -εύρετος < ευρίσκω]. 

δυσεφάρµοστος, -η, -ο [1835] αυτός που µε δυσκολία µπορεί να εφαρµοστεί: ~ 
διάταξη | µέτρα | πολιτική. 

δύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η κάθοδος ουράνιου σώµατος, κυρ. τού 
ήλιου, στον ορίζοντα: ο ήλιος έγερνε στη ~, όταν έφτασε ΣΥΝ. βα-σίλεµα, 
λυκόφως ΑΝΤ. ανατολή 2. (συνεκδ.) η ώρα κατά την οποία δύει ο ήλιος: 
συνέβη λίγο πριν από τη ~ τού ηλίου ΣΥΝ. ηλιοβασίλεµα, (λογοτ.) γέρµα, 
λιόγερµα 3. (συνεκδ.) ένα από τα τέσσερα σηµεία τού ορίζοντα, αυτό στο 
οποίο δύει ο ήλιος: κοίταξε προς τη ~ (βλ. κ. λ. δυσµάς) 4. (µτφ.) η πορεία 
προς την αποδυνάµωση, την τελική πτώση: η ~ τής Βρετανικής Αυτοκρατορίας 
|| η ~ τού αρχαίου κόσµου || ένας πολιτισµός που βρίσκεται | οδηγείται στη - του 
ΣΥΝ. παρακµή, εξασθένηση, κατάπτωση 5. (µτφ. για πρόσ.) τα τελευταία 
χρόνια από τη 

ζωή ή τη δραστηριότητα (κάποιου): στη ~ τής ζωής του | τής καριέρας του 
ΣΥΝ. τέλος, στερνά ΑΝΤ. αρχή· (συνεκδ. ∆ύση) 6. ο γεωγραφικός χώρος που 
περιλαµβάνει τις χώρες τής ∆. Ευρώπης και τής Β. Αµερικής, κατ' 
αντιδιαστολή κυρ. προς την Ασία και την Α. Ευρώπη· επίσης, οι λαοί που 
κατοικούν σε αυτές τις χώρες και ο πολιτισµός τους, ο οποίος έχει τις ρίζες του 
στον αρχαίο ελληνορρωµαϊκό κόσµο, τον προτεσταντικό και ρωµαιοκαθολικό 
χριστιανισµό, κατ' αντιδιαστολή προς τον πολιτισµό των χωρών τής Ανατολής 
7. (περιληπτ.-πα-λαιότ.) το σύνολο των µη κοµουνιστικών χωρών τής 
Ευρώπης και τής αµερικανικής ηπείρου, που βρίσκονται, κατά πλειοψηφία, 
συνασπισµένες στη Βορειοατλαντική Συµµαχία (NATO) και έχουν ως πολί-
τευµα την κοινοβουλευτική δηµοκρατία: οι χώρες τής ~ || πολλοί θεωρούν ότι 
η ~ πλούτισε εις βάρος τού Τρίτου Κόσµου || «ανήκοµεν εις την ∆ύσιν» (Κ. 
Καραµανλής) ΑΝΤ. Ανατολή, ανατολικό µπλοκ 8. η περιοχή που περιλαµβάνει 
τις δυτικές Η.Π.Α.: η κατάκτηση τής ~ (η εξάπλωση των πρώτων αποίκων στα 
δυτικά τής αµερικανικής ηπείρου και η εγκατάσταση τους εκεί)· ΦΡ. Άγρια 
∆ύση (i) οι δυτικές περιοχές των σηµερινών Η.Π.Α. προς τις οποίες 
κατευθύνθηκαν µαζικά τον περασµένο αιώνα οι λευκοί άποικοι τής Β. 
Αµερικής και οι οποίες έγιναν γνωστές ευρύτερα από τις ταινίες γουέστερν, 
κυρ. ως χώροι σύγκρουσης αποίκων και στρατού µε Ινδιάνους καθώς και 
δράσης παρανόµων: µονοµαχία στην ~ (ii) (µτφ.) (κ. Φαρ Ουέστ) κάθε χώρος ή 
κατάσταση όπου υπάρχουν ένοπλες συγκρούσεις µεταξύ παρανόµων ή µεταξύ 
αστυνοµικών και παρανόµων και όπου υπάρχει κοινωνική αναστάτωση λόγω 
υψηλής εγκληµατικότητας: «Άγρια ∆ύση τρεις νοµοί: πρωτοφανείς καταστάσεις 
µε σκληρό ανθρωποκυνηγητό και ανταλλαγές πυρών» (εφηµ.) (βλ. κ. λ. Σικάγο, 
Τέξας, Φαρ Ουέστ). [ΕΤΥΜ < αρχ. δύσις < δύω. Οι πολιτικές σηµ. αποδίδουν 
ανάλογες χρήσεις τού αγγλ. west]. 

δύση - ανατολή, δύω - ανατέλλω. Στην Αρχ. Ελληνική χρησιµοποιήθηκαν 
σε σχέση µε τα άστρα και ειδικότερα τον ήλιο δύο ρήµατα µε τα 
αντίστοιχα παράγωγα ουσιαστικά: τέλλω | ανατέλλω και το δύω. Μόνο του 
το τέλλω | τέλλοµαι σηµαίνει «ανυψώνοµαι, ανεβαίνω πάνω από (ενν. τον 
ορίζοντα)». Από το ανατέλλω πλάστηκε το ουσ. ανατολή (τού ηλίου) - 
στην Αρχαία και αντολή. Από το δύω το ουσ. δύση (δύσις) και δυσµή. Η 
καθηµερινή επανάληψη τού φαινοµένου τής ανατολής και τής δύσης έκανε 
ώστε το σηµείο τού ορίζοντα όπου συµβαίνει το φαινόµενο, να δηλώνεται 
συχνά σε πληθ. προς ανατολάς | δυσµάς - από ανατολών | δυσµών. 

δυσηκοΐα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δυσκολία στην ακοή, η κακή ακοή ΣΥΝ. 
βαρηκοΐα. — δυσήκοος, -ος (λαϊκ. -η), -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
δυσήκοος < δυσ- + -ήκοος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
ακοή]. 

δυσήλατος, -η, -ο (λόγ.) (µέταλλο) που σφυρηλατείται δύσκολα. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< δυσ- + -ήλατος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < έλαύνω 
(πβ. ελατός)]. 

δυσηλεκτραγωγός, -ός, -ό [1870] ΦΥΣ. κακός αγωγός τού ηλεκτρισµού: ~ 
σώµατα ΑΝΤ. ευηλεκτραγωγός. 

δυσήλΐΌς, -ος (λαϊκ. -α), -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που δεν φωτίζεται από τον ήλιο, 
που δύσκολα τον βλέπει ο ήλιος: ~ τόπος ΣΥΝ. ανήλιαγος ΑΝΤ; ευήλιος. 

δυσήνιος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) (για υποζύγια) αυτός που δύσκολα δέχεται 
χαλινάρι, αδάµαστος. [ΕΤΥΜ αρχ. <δυσ- + -ήνιος < ηνία (βλ. λ. ηνίο)]. 

δυσηχαγωγός, -ός, -ό ΦΥΣ. αυτός που δεν επιτρέπει το πέρασµα τού ήχου από 
µια επιφάνεια σε άλλη µέσα από τη µάζα του ΣΥΝ. ηχοµο-νωτικός. [ΕΤΥΜ < 
δυσ- + ηχαγωγός (< ήχος + αγωγός)]. 

δυσθανασία (η) {χωρ. πληθ.} η παρατεταµένη και επώδυνη επιθανάτια αγωνία, 
ο αργός και βασανιστικός θάνατος ΑΝΤ. ευθανασία. 

δυσθεράπευτος, -η, -ο [αρχ.] κ. (καθηµ.) δυσκολοθεράπευτος αυτός που 
δύσκολα θεραπεύεται: ~ ασθένεια (πβ. λ. αθεράπευτος, ανίατος) ΣΥΝ. 
δυσίατος. Επίσης (καθηµ.) δυσκολοθεράπευτος. 

δυσθερµαγωγός, -ή, -ό [1870] ΦΥΣ. αυτός που είναι κακός αγωγός τής 
θερµότητας, που δεν επιτρέπει στη θερµότητα να διαδοθεί εύκολα µέσα από 
τη µάζα του: ~ σώµατα. 

δυσθεώρητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός τον οποίο δύσκολα µπορεί να δει και να 
συλλάβει κανείς σε όλο του το µέγεθος· ΦΡ. (µτφ.-εµφατ.) δυσθεώρητο ύψος 
πολύ µεγάλος βαθµός (στον οποίο βρίσκεται ή εκδηλώνεται κάτι): οι τιµές 
έχουν φθάσει σε ~ ύψη || σ' αυτούς τους κοινωνικούς κύκλους υπάρχει ~ 
φαρισαϊσµού και υποκρισίας. 

δυσθυµία (η) [αρχ.] (δυσθυµιών) η κακή ψυχική διάθεση, η έλλειψη κεφιού και 
όρεξης για ζωή ΣΥΝ. µελαγχολία, αδιαθεσία, ανορεξία, ακεφιά, κακοκεφιά 
ΑΝΤ. ευθυµία. 

δύσθυµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει κακή, δυσάρεστη διάθεση: κάτι τον 
απασχολεί τις τελευταίες µέρες και είναι κάπως ~ ΣΥΝ. κακόκεφος ΑΝΤ. 
εύθυµος.   — δύσθυµα | δυσθύµως [µτγν.] επίρρ., δυ-σθυµώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δυσ- + θυµός (βλ.λ.)]. 

δυσίατος, -η, -ο δυσθεράπευτος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < δυσ- + ίατός (βλ.λ.)]. 

δυσιδρωσία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική κατακράτηση τού ιδρώτα 
µέσα στο δέρµα, που εκδηλώνεται µε εξανθήµατα τής επιδερµίδας. Επίσης 
δυσίδρωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. dyshidrosis]. 

δύσκαµπτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που κάµπτεται, που λυγίζει µε δυσκολία: - 
µέταλλο ΑΝΤ. εύκαµπτος, ευλύγιστος 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δεν λυγίζει 
εύκολα στις δυσκολίες, που δεν µπορεί εύκο- 
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λα κανείς να κάµψει το ηθικό του ΣΥΝ. τραχύς, σκληρός, επίµονος 3. 
αυτός που δεν προσαρµόζεται εύκολα στις καταστάσεις, που δεν 
µπορεί να κάνει τους κατάλληλους ελιγµούς: ~ χαρακτήρας | σύστηµα 
| οικονοµία ΣΥΝ. δυσπροσάρµοστος. δυσκαµψία (η) [1871] {χωρ. 
πληθ.} 1. το να µην κάµπεται (κάτι) εύκολα: η ~ των µετάλλων ΑΝΤ. 
ευκαµψία, ευλυγισία (πβ. λ. ακαµψία) 
2. (µτφ.) η αδυναµία προσαρµοστικότητας, η τήρηση άκαµπτης, 
αδιάλλακτης στάσης: ~ του πνεύµατος ΑΝΤ. προσαρµοστικότητα. 

δυσκατάληπτος, -η, -ο δυσνόητος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
δυσ- (βλ.λ.) + καταληπτός < καταλαµβάνω]. 

δυσκαταποσία (η) [µτγν.] {δυσκαταποσιών} ΙΑΤΡ. η δυσκολία στην 
κατάποση (οφείλεται συνήθ. σε βλάβες τού οισοφάγου). 

δυσκατέρναστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός τον οποίο δύσκολα µπορεί να 
κατεργαστεί κανείς: ~ δέρµα ΑΝΤ. ευκατέργαστος. 

δυσκινησία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) η δυσκολία στις κινή-
σεις ΣΥΝ. βραδυκινησία ΑΝΤ. ευκινησία 2. ΙΑΤΡ. δυσκολία ή ανωµαλία 
στην εκτέλεση εκούσιων µυϊκών κινήσεων: ~ τής µήτρας | των χολη-
φόρων οδών 3. (µτφ.) η έλλειψη ζωντάνιας, ετοιµότητας για δράση, η 
βραδύτητα στις ενέργειες: τον γραφειοκρατικό µηχανισµό χαρακτη-
ρίζει η ~ ΣΥΝ. νωθρότητα, οκνηρία, ραθυµία, τεµπελιά, νωχέλεια ΑΝΤ. 
ταχύτητα, εγρήγορση, κινητικότητα. 

δυσκίνητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που εκτελεί διάφορες κινήσεις µε 
µεγάλη δυσκολία, µεγάλη βραδύτητα: πλαδαρός και - ΣΥΝ. αργός, αρ-
γοκίνητος, βαρύς, οκνηρός· (µτφ.) 2. αυτός που δεν παίρνει εύκολα 
την απόφαση να µετακινηθεί, γενικότ. να ενεργήσει, να δράσει: είναι 
τόσο ~ και οι δυο τους· ποτέ δεν προγραµµατίζουν να κάνουν κάτι, 
όλο βαριούνται και δεν έχουν διάθεση για το παραµικρό ΣΥΝ. νωθρός 
3. (για τον νου) αυτός που αργεί να καταλάβει, που έχει µειωµένη 
αντιληπτικότητα: ~ µυαλό ΣΥΝ. αργόστροφος. — δυσκίνητα επίρρ. 

δυσκοίλιος, -α, -ο [µτγν.] 1. (παθ.) αυτός που πάσχει από δυσκοιλιό-
τητα 2. (ενεργ.) αυτός που προκαλεί δυσκοιλιότητα: ~ τροφή ΑΝΤ. ευ-
κοίλιος. 

δυσκοιλιότητα (η) [1856] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. εντερική ανωµαλία που 
χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία και τη µικρή συχνότητα κενώσεως 
των εντέρων: χρονία ~ || πάσχω από ~ ΣΥΝ. ευκοιλιότητα. 

δυσκολεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {δυσκόλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 
♦ (µετβ.) 1. καθιστώ (κάτι) δύσκολο: η στάση του δυσκολεύει την 
πραγµατοποίηση τού σχεδίου ΣΥΝ. δυσχεραίνω, (λαϊκ.) ζορίζω ♦ 2. 
(αµετβ.) γίνοµαι δύσκολος: µε τις τελευταίες µεταβολές στο σύστηµα 
των εξετάσεων, τα πράγµατα δυσκόλεψαν ΣΥΝ. δυσχεραίνω- (µε-
σοπαθ. δυσκολεύοµαι) 3. αντιµετωπίζω δυσκολίες, περιέρχοµαι σε 
δυσχερή θέση: αν δυσκολευτείς, ζήτα του βοήθεια ΣΥΝ. ζορίζοµαι, 
στενοχωριέµαι, (οικ.) τα βρίσκω µπαστούνια 4. (+να) µου είναι δύ-
σκολο: ~ να λύσω την άσκηση || δυσκολεύτηκα να βρω το σπίτι 5. 
(+να) διστάζω, δεν µπορώ να κάνω (κάτι) άνετα: ~ να του µιλήσω 
µετά τον καβγά µας. — δυσκόλεµα (το) [µεσν.] (σηµ. 1, 2). 

δυσκολία (η) [αρχ.] {δυσκολιών} 1. η κατάσταση ή το συγκεκριµένο 
σηµείο που προκαλεί πρόβληµα, δυσχέρεια: η ~ ήταν να παραδοθεί 
το έργο µέσα στα καθορισµένα χρονικά πλαίσια || το κείµενο δεν πα-
ρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες || τα παράτησε µε την πρώτη ~|| ο βαθ-
µός δυσκολίας µιας άσκησης || µε ~ τα βγάζω πέρα || προκαλώ | βρί-
σκω | συναντώ | αντιµετωπίζω δυσκολίες ΣΥΝ. δυσχέρεια 2. (ειδικότ.) 
δυσκολίες (οι) τα προβλήµατα που έχει κανείς, η στενόχωρη κατά-
σταση, συνήθ. οικονοµικής φύσεως: αντιµετωπίζει πολλές ~ αυτό τον 
καιρό και δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. 

δύσκολο- κ. δύσκολο- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάτι γίνεται δύσκολα: δυσκολο-χώνευτος, δυσκο-λο-
πρόφερτος, δυσκολό-πιστος. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. δυσκολό-πιστος, δυ-
σκολο-πάτητος), που προέρχεται από το αρχ. επίθ. δύσκολος]. 

δύσκολος, -η, -ο 1. αυτός που απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, δεξιό-
τητες ή µόχθο για την επίτευξη του: ~ δουλειά | αγώνας | υπόθεση | 
εγχείρηση || είναι ~ να ζεις σε ξένη χώρα || µου είναι ~ να δεχτώ κάτι 
τέτοιο ΣΥΝ. δυσχερής, επίπονος, (οικ.) ζόρικος ΑΝΤ. εύκολος· ΦΡ. κάθε 
αρχή και δύσκολη βλ. λ. αρχή 2. αυτός που δεν αντιµετωπίζεται 
εύκολα: ~ πρόβληµα | αντίπαλος ΑΝΤ. εύκολος 3. αυτός που δεν γίνε-
ται εύκολα κατανοητός: ~ θεωρία | θέµα ΣΥΝ. δυσνόητος, περίπλοκος 
ΑΝΤ. εύκολος, εύληπτος 4. (για καταστάσεις) αυτός που δεν παρου-
σιάζει πλεονεκτήµατα, αλλά δηµιουργεί πρόσθετα εµπόδια και δυ-
σχέρειες: φέρνω κάποιον σε ~ θέση || το έργο πραγµατοποιήθηκε υπό 
~ συνθήκες ΣΥΝ. προβληµατικός, χαλεπός, (οικ.) ζόρικος ΑΝΤ. ευνοϊκός 
5. (για χρονική περίοδο) αυτός που δεν είναι κατάλληλος, που είναι 
απρόσφορος για (κάποιον/κάτι): ~ καιροί για πρίγκιπες || ~ εποχή για 
την οικονοµία ΣΥΝ. χαλεπός, ακατάλληλος ΑΝΤ. ευνοϊκός, εύκολος 6. 
(γενικότ.) αυτός που είναι γεµάτος προβλήµατα και δυσχέρειες: -µέ-
ρες | στιγµές | χρόνια | ώρες | ζωή | δρόµος 7. αυτός που δεν µπορεί 
να θεραπευθεί εύκολα: ~ περίπτωση | αρρώστια ΣΥΝ. δυσθεράπευτος 
8. δύσκολα (τα) προβληµατικές ενέργειες ή καταστάσεις: θέλω | ζητώ | 
µου αρέσουν τα ~ ΑΝΤ. εύκολα (τα) 9. (για πρόσ.) αυτός που προξενεί 
προβλήµατα, που δεν µπορεί να αντιµετωπίσει κανείς εύκολα τον 
ιδιότροπο χαρακτήρα του: ~ άνθρωπος | πελάτης | παιδί | χαρακτήρας 
ΣΥΝ. δύστροπος, ζόρικος, ιδιότροπος, στρυφνός, ανάποδος, στριµµένος 
10. (ειδικότ.) αυτός που δεν µπορεί εύκολα να ικανοποιηθεί µε κάτι, 
που είναι πολύ λεπτολόγος σε κάθε επιλογή του: ~ στο φαγητό | στις 
συναλλαγές του || κάνω τον ~ || για να κάνει τη ~, έµεινε στο ράφι 
ΣΥΝ. σχολαστικός, λεπτολόγος. — δύσκολα | δυσκόλως [µτγν.] 

επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εύκολος. 
[ETYM. αρχ. επίθ. (από τα σύνθετα µε πρόθεµα δυσ-), τού οποίου το β' 
συνθ. -κ-ολος είναι αγν. ετύµου και η σύνδεση του µε το θ. *kwel- τού ρ. 
πέλοµαι δεν είναι πειστική]. δυσκολοχώνευτος, -η, -ο (κυριολ. κ. µτφ.) 
αυτός που χωνεύεται µε δυσκολία: ~ τροφή || (µτφ.) ~ άνθρωπος ΣΥΝ. 
δύσπεπτος ΑΝΤ. εύπεπτος, ευκολοχώνευτος. δυσκρασία (η) {χωρ. πληθ.) 
1. η κακή κράση τού οργανισµού, η καχεξία 2. ΙΑΤΡ. η έλλειψη 
ισορροπίας των συστατικών τού αίµατος ή τού µυελού των οστών, που 
προκαλεί χρόνια διαταραχή τής οµαλής λειτουργίας τού οργανισµού 3. 
το κακό κλίµα ενός τόπου ΑΝΤ. ευκρασία. — δυσκρασικός, -ή, -ό 
[1894]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δυσ- + -κρασία < κράσις]. δυσλαλία (η) {χωρ. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. η δυσαρθρία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < νεολατ. dyslalia]. δυσλειτουργία (η) 
{δυσλειτουργιών} η µη οµαλή λειτουργία συστήµατος ή στοιχείου 
του, η οποία προκαλεί τον αποσυντονισµό του: ~ τού κρατικού 
µηχανισµού | τού εκπαιδευτικού συστήµατος | ενός αδένα | ενός 
οργάνου. — δυσλειτουργικός, -ή, -ό, δυσλειτουργώ ρ. αµετβ. {-
είς...}. 

[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. malfonction]. 
δυσλεκτικός, -ή, -ό → δυσλεξικός 
δυσλεξία (η) {χωρ. πληθ.) ΨΥΧΟΛ. µαθησιακή διαταραχή που συνί-
σταται στην ελαττωµένη ικανότητα τού ατόµου να ερµηνεύει τη σχέ-
ση µεταξύ των γραµµάτων και των λέξεων ενός κειµένου και να εν-
σωµατώνει σε µία ενότητα τις προσλαµβάνουσες ακουστικές και 
οπτικές πληροφορίες. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. dyslexia]. δυσλεξικός, -ή, -ό κ. 
δυσλεκτικός ΨΥΧΟΛ. (Κ. ως ουσ.) αυτός που σχετίζεται µε τη δυσλεξία 
ή πάσχει από δυσλεξία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
dyslexic]. δύσληπτος, -η, -ο 1. (τροφή) που λαµβάνεται από το στόµα 
µε δυσκολία: ~ φάρµακο · 2. (έννοια) που δεν γίνεται εύκολα 
κατανοητή: ~ έννοια | ιδέα | κείµενο ΣΥΝ. δυσνόητος ΑΝΤ. εύληπτος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δυσ- + -ληπτος < λαµβάνω (βλ. κ. λήπτης)]. δυσµάς 
(λόγ.) στις ΦΡ. (α) προς δυσµάς στα δυτικά, προς τη δύση (β) (µτφ.) 
εις τας δυσµάς τού βίου στο τέλος τής ζωής κάποιου. [ΕΤΥΜ Αιτ. 
πληθ. τού αρχ. δυσµή «δύση» (κυρ. πληθ. δυσµαί) < δύω]. δυσµένεια (η) 
[αρχ.] {χωρ. πληθ.} η κατάσταση κατά την οποία δεν αντιµετωπίζεται 
κανείς θετικά, στερείται ευνοϊκής αντιµετωπίσεως: λόγω των ακραίων 
θέσεων του βρίσκοµαι | πέφτω | περιπίπτω σε ~ || προκαλώ τη ~ 
κάποιου || η ~ τής τύχης. δυσµενής, -ής, -ές {δυσµεν-ούς | -είς (ουδ. -
ή)· δυσµενέστ-ερος, -ατός} αυτός που δεν έχει ευνοϊκή διάθεση, που 
στρέφεται εναντίον κάποιου: ~ σχόλια | κριτική | αντιδράσεις | εξέλιξη | 
καιρικές συνθήκες ΣΥΝ. αρνητικός ΑΝΤ. ευµενής, θετικός. — δυσµενώς 
επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < δυσ- + -µενής 
< µένος]. δυσµηνορροια (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πόνος αισθητός 
κατά τη διάρκεια τής εµµηνόρροιας, καθώς και οι διαταραχές που 
εµφανίζονται κατά την έµµηνη ρύση. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dysménorrhée]. δυσµνησία (η) 
{χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή τής µνήµης κατά την οποία το άτοµο 
εµφανίζει δυσκολία να ανακαλέσει συγκεκριµένες αναµνήσεις κατά 
την επιθυµητή στιγµή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
dysmnesia]. δύσµοιρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει κακή τύχη, που 
όλα στη ζωή τού έρχονται ανάποδα ΣΥΝ. κακότυχος, δύστυχος, 
άµοιρος, κακορίζι-κος ΑΝΤ. καλότυχος, τυχερός, καλόµοιρος. 
δυσµορφία (η) [αρχ.] {δυσµορφιών} 1. (γενικά) η ασχήµια ΑΝΤ. οµορ-
φιά, κάλλος, ευµορφία 2. ΙΑΤΡ. κάθε παραµόρφωση ή ανωµαλία που 
παρουσιάζεται σε τµήµα τού σώµατος. δύσµορφος, -η, -ο [αρχ.] 
αυτός που έχει από τη φύση του άσχηµη όψη, κακοφτειαγµένος ΣΥΝ. 
άσχηµος ΑΝΤ. όµορφος, καλοφτειαγµέ-νος. — δύσµορφα επίρρ. 
δυσνόητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που γίνεται κατανοητός µε δυσκολία: ~ 
χωρίο | ταινία ΣΥΝ. ακαταλαβίστικος, στρυφνός, σκοτεινός ΑΝΤ. ευ-
νόητος, εύληπτος, σαφής. Επίσης (καθηµ.) δυσκολονόητος [1710]. — 
δυσνόητα επίρρ. δυσοίωνος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προοιωνίζεται 
κακή έκβαση, που δεν αφήνει περιθώρια για θετικές εξελίξεις: ~ 
προβλέψεις | προφητείες ΣΥΝ. ζοφερός, δυσµενής ΑΝΤ. ευοίωνος. — 
δυσοίωνα επίρρ. δυσοσµία (η) [αρχ.] {δυσοσµιών} 1. η έντονα έως 
ανυπόφορα δυσάρεστη οσµή: η ~ των σκουπιδιών | από τη σήψη 
τροφίµων | τού κλειστού δωµατίου ΣΥΝ. δυσωδία, βρόµα, κακοσµία, 
(οικ.) µπόχα ΑΝΤ. ευοσµία, ευωδία, άρωµα 2. δυσάρεστη οσµή 
προερχόµενη από τις φυσικές κοιλότητες (λ.χ. στόµα) ή ορισµένα 
τµήµατα τού σώµατος (µασχάλες, πόδια), η οποία οφείλεται συνήθ. σε 
ελλιπή αγωγή υγιεινής: η ~ τού ιδρώτα ΣΥΝ. κακοσµία. — δύσοσµος, -
η, -ο [αρχ.]. δυσουρία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. επώδυνη 
δυσχέρεια κατά την 
ούρηση. δυσπαρευνία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η παθολογική 
κατάσταση κατά την οποία η συνουσία είναι επώδυνη ή δυσχερής για 
τη γυναίκα λόγω ψυχολογικών ή οργανικών αιτίων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δυσπάρευνος < δυσ- + πάρευνος «οµόκλινος, 
σύζυγος» < παρ(α)- + -ευνος < εύνή «κρεβάτι». Η λ. είναι 
ελληνογενής ξέν. όρ., 

δύσκολο- | δύσκολο- α' συνθ. 
δυσκολο-απόδεικτος, -η, -ο δυσκολο-διάβαστος, -η, -ο δυσκολο-νόητος, -η, -ο δυσκολο-πρόφερτος, -η, -ο 
δυσκολο-βάσταχτος, -η, -ο δυσκολο-θεράπευτος, -η, -ο δυσκολό-ττιστος, -η, -ο δυσκολο-χτένιστος, -η, -ο 



δύσπεπτος 535 δυσχεραίνω 
 

< νεολατ. dyspareunia]. δύσπεπτος, -η, -ο (τροφή) που χωνεύεται µε δυσκολία 
ΣΥΝ. δυσκο-λοχώνευτος, βαρύς ANT. εύπεπτος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + πεπτός < πέσσω «χωνεύω», βλ. κ. πέψη]. δυσπεψία (η) 
[µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η κακή λειτουργία τού πεπτικού συστήµατος και οι 
συνακόλουθες δυσχέρειες που προκαλεί κατά την πέψη ANT. ευπεψία. δυσπιστία 
(η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η δυσκολία να πιστέψει κανείς (κάποιον), η 
επιφυλακτικότητα µε την οποία αντιµετωπίζει κανείς (µια πληροφορία, ένα 
πρόσωπο, µια εξέλιξη κ.λπ.): εκφράζω ~ για τις κυβερνητικές εξαγγελίες 2. 
πρόταση δυσπιστίας η πρόταση ορισµένου αριθµού βουλευτών (τής 
συµπολίτευσης, τής αντιπολίτευσης ή ανεξαρτήτων) για άρση τής εµπιστοσύνης 
από την κυβέρνηση συνολικά ή από ένα ή περισσότερα µέλη της ΣΥΝ. πρόταση 
µοµφής. δύσπιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που µε δυσκολία πιστεύει και 
εµπιστεύεται τους άλλους: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. καχύποπτος ANT. εύπι-στος 2. αυτός 
που φανερώνω επιφυλακτικότητα για την αλήθεια ή την ισχύ (ισχυρισµού, 
άποψης κ.λπ.): ~ βλέµµα ANT. εύπιστος. — δύσπιστα επίρρ. δυσπιστώ ρ. αµετβ. 
[µτγν.] {δύσπιστες...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (+σε) δυσκολεύοµαι να πιστέψω 
και να εµπιστευθώ (κάποιον/ κάτι): ~ στα λόγια των πολιτικών | στις διαφηµίσεις 
ANT. ευπιστώ. δυσπλασία (η) {δυσπλασιών} ΙΑΤΡ. παραµορφωτική ανωµαλία 
στην ανάπτυξη κυττάρων, ιστών ή οργάνων λόγω διαταραχής τής εµβρυο-
γένεσης. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < νεολατ. dysplasia]. δύσπνοια (η) {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. αίσθηµα αναπνευστικής δυσφορίας, το οποίο συνοδεύεται από µεταβολές 
τής συχνότητας και τού ρυθµού των αναπνοών. — δυσπνοϊκός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δύσπνοος < δυσ- + -πνοος < πνοή. Η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες, πβ. αγγλ. dyspnoea, γαλλ. dyspnée κ.ά.]. δυσπραγία (η) {χωρ. πληθ.} 
η έλλειψη άνεσης και ευρωστίας στο βιοτικό επίπεδο, η κατάσταση στενότητας 
και δυσχερειών: οικονοµική ~. — δυσπραγώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. δυσπραγώ (-έω) (υποχωρητ.) < δυσ- + -πραγώ < θ. πραγ-, 
πβ. παρακ. πέ-πραγ-α τού ρ. πράττω]. δυσπροσάρµοστος, -η, -ο αυτός που δεν 
προσαρµόζεται εύκολα 
σε µια κατάσταση ANT. ευπροσάρµοστος. δυσπρόσβλητος, -η, -ο αυτός που 
προσβάλλεται µε δυσκολία από εξωτερική επίδραση: ~ στις ασθένειες ANT. 
ευπρόσβλητος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δυσ- + -πρόσβλητος < προσβάλλω]. δυσπροσιο 
(το) {δυσπροσίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο αργυρόλευ-κου χρώµατος, σκληρό, 
χηµικά δραστικό και δύστηκτο, το οποίο χρησιµοποιείται κυρίως στην πυρηνική 
τεχνολογία (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. dysprosium < µτγν. δυσπρόσιτος, 
επειδή το στοιχείο αυτό δεν αποµονώνεται εύκολα]. δυσπρόσιτος, -η, -ο [µτγν.] 
αυτός τού οποίου η προσέγγιση είναι δύσκολη, που δεν γίνεται προσιτός µε 
ευκολία: ~ περιοχή || (µτφ.) ~ άνθρωπος ΑΝΤ. προσιτός. δυσπρόφερτος, -η, -ο 
[1819] κ. (καθηµ.) δυσκολοπρόφερτος (για φθόγγους, λέξεις, γλωσσικά 
στοιχεία) αυτός που παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στην προφορά του: ~ λέξη 
| σύµπλεγµα συµφώνων. Επίσης (καθηµ.) δυσκολοπρόφερτος. δυσσέβεια (η) {-
ας κ. -είας | χωρ. πληθ.) (λόγ.) η έλλειψη σεβασµού (συνήθ. προς τον Θεό) 
ΣΥΝ. ασέβεια ΑΝΤ. ευσέβεια. — δυσσεβής, -ής, -ές [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δυσσεβής < δυσ- + -σεβής < σέβας]. δύστηκτος, -η, -ο αυτός που 
τήκεται µε δυσκολία, που δεν λειώνει εύκολα: ~ µέταλλα ΑΝΤ εύτηκτος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δυσ- + -τηκτος < τήκω «λειώνω»]. δύστηνος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) 
δυστυχής, άτυχος: -µοίρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *δύσ-στάνος «αυτός που βρίσκεται σε 
δύσκολη θέση» < δυσ- + *στάνος < θ. στα- τού ρ. ϊ-στα-µαι | ϊ-στη-µι, βλ. λ. 
ίσταµαι]. δυστοκία (η) {δυστοκιών} 1. ΙΑΤΡ. δυσκολία κατά την πορεία τού το-
κετού 2. (µτφ.) αργοπορία και δυσχέρεια' δυσκολία στην πορεία ολοκλήρωσης 
µιας διαδικασίας: µεγάλη ~ στη λήψη αποφάσεων || φραστική ~. — δύστοκος, -
η, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < δύστοκος < δυσ- + τόκος (βλ.λ.)]. δυστονία (η) 
{χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ισχυρούς 
ακούσιους µυϊκούς σπασµούς, οι οποίοι προκαλούν την επώδυνη καθήλωση τού 
σώµατος σε ορισµένη στάση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
dystonia]. δυστροπία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} συµπεριφορά που προκαλεί προ-
βλήµατα στους άλλους, ο άσχηµος τρόπος αντίδρασης σε κάτι ΣΥΝ. κακοτροπία. 
δύστροπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µε τη συµπεριφορά του προκαλεί δυσκολίες 
και προβλήµατα στο περιβάλλον του: ~ χαρακτήρας | άνθρωπος | παιδί || µετά 
την αρρώστια έγινε πολύ ~ ΣΥΝ. ανάποδος, δύσκολος, ιδιότροπος, στριµµένος, 
στρυφνός ΑΝΤ. καλότροπος, προσηνής, βολικός. — δύστροπα | δυστρόπως 
[µτγν.] επίρρ. δυστροπώ ρ. αµετβ. {δυστροπείς... | δυστρόπησα} 1. 
συµπεριφέροµαι µε άσχηµο τρόπο 2. προβάλλω αντιρρήσεις, αντιδρώ αρνητικά: 
δυστροπεί κάθε φορά που πρέπει να πληρώσει. δυστροφία (η) [1887] {χωρ. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή στην ανάπτυξη, που οφείλεται σε ελλιπή διατροφή 
ιστού, οργάνου ή και ολόκληρου τού οργανισµού, µε τις συνακόλουθες 
αλλοιώσεις. — δυστροφικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. dystrophia]. δυστύχηµα (το) [αρχ.] 
{δυστυχήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε κακή 

στιγµή, απρόσµενη συµφορά ή δυσάρεστη εξέλιξη 2. (ειδικότ.) σοβαρό και 
απρόοπτο συµβάν, συνήθ. µε τα µέσα µεταφοράς, που έχει ως αποτέλεσµα τον 
σοβαρό τραυµατισµό και την απώλεια ανθρώπινων ζωών: αυτοκινητικό | 
αεροπορικό ~ || τραγικό ~ ΣΥΝ. ατύχηµα, κακό, συµφορά · 3. η ιδιαίτερα 
δυσάρεστη, οδυνηρή πτυχή ενός γεγονότος: το ~ είναι ότι µε τον θάνατο του 
θα µείνουν αβοήθητοι η γυναίκα του και τα παιδιά του || τι ~ να πεθάνει τόσο 
νέος! ΣΥΝ. πλήγµα, συµφορά, χτύπηµα ΑΝΤ. ευτύχηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ατύχηµα. 

δυστυχής, -ής, -ές {δυστυχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· δυστυχέστ-ερος, -ατός) 
δυστυχισµένος (βλ.λ.): ~ και περίλυπος. Επίσης δύστυχος, -η, -ο [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, συµπάθεια, τύχη, φτώχια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + -
τυχής, βλ. λ. δυστυχώ]. 

δυστυχία (η) [αρχ.] {δυστυχιών} 1. το βαρύ πλήγµα, η συµφορά: είναι - να ζεις 
σε µια χώρα όπου το κράτος δεν σέβεται τον πολίτη ΣΥΝ. κακοτυχία, ατυχία, 
συµφορά, κακό 2. (ειδικότ.) η στερηµένη από χαρά και ευτυχία ζωή (λόγω 
οικονοµικής ανέχειας, οδυνηρών συµβάντων κ.λπ.): έζησε µέσα στη ~ || µέρες 
δυστυχίας ΑΝΤ. ευτυχία. 

δυστυχισµένος, -η, -ο 1. αυτός που ζει µέσα στη δυστυχία, που στερείται κάθε 
χαρά και ευτυχία: ~ άνθρωπος | ύπαρξη | πλάσµα ΣΥΝ. (λαϊκ.-εµφατ.) 
συφοριασµένος, (αρχαιοπρ.) δύστηνος, (λόγ.) δύσµοιρος, (λαϊκ.) κακορίζικος, 
κακόµοιρος ΑΝΤ. ευτυχισµένος 2. (για την έκφραση συµπάθειας) αυτός που 
προκαλεί λύπηση, που αξίζει συµπάθεια: τι να σου κάνει ο ~ µε όλα αυτά που 
του έτυχαν; ΣΥΝ. δυστυχής, καηµένος, φουκαράς, κακοµοίρης, (οικ.) καψερός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια. [ΕΤΥΜ. Μτχ. τού µεσν. δυστυχίζω < αρχ. δυστυχώ]. 

δυστυχισµένος - δυστυχής - δύστυχος, κακόµοιρος - κακοµοί 
ρης. Παράλληλα προς το δυστυχισµένος, που χρησιµοποιείται 
διαπιστωτικά | περιγραφικά από τον οµιλητή για να δηλωθεί η κα 
κή κατάσταση (συµφορά) κάποιου, τα δυστυχής (σε λογιότερο 
ύφος) και δύστυχος (σε απλό, καθηµερινό ύφος) δηλώνουν τη συ 
µπάθεια τού οµιλητή προς κάποιον που πάσχει. Σηµασιολογική 
διαφορά υπάρχει και µεταξύ των λ. κακόµοιρος και κακοµοίρης: 
η πρώτη δηλώνει περιγραφικά την κακή κατάσταση (κακόµοιρος 
- δυστυχισµένος), ενώ η δεύτερη εκφράζει συµπάθεια (κακοµοί 
ρης = δύστυχος | δυστυχής). → συµπάθεια 

δύστυχος, -η, -ο → δυστυχής 
δυστυχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {δυστυχείς... | δυστύχησα} 1. υφίσταµαι βάσανα και 

ταλαιπωρίες, µε βρίσκουν συµφορές ΣΥΝ. κακοτυχώ, υποφέρω, πάσχω, 
βασανίζοµαι, ταλαιπωρούµαι 2. (ειδικότ.) στερούµαι των αναγκαίων, 
βρίσκοµαι σε κατάσταση οικονοµικής εξαθλίωσης ΣΥΝ. (λόγ.) δυσπραγώ, 
πένοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δυστυχώ (-έω) < δυστυχής < δυσ- + -τυχής, από το θ. τού αορ.β' 
έ-τυχ-ον (ρ. τυγχάνω)]. 

δυστυχώς επίρρ. [αρχ.] 1. (για τον σχολιασµό γεγονότος) για κακή τύχη, 
αντίθετα προς το επιθυµητό αποτέλεσµα: ~ δεν κατάφερε να τελειώσει το 
σχολείο ΑΝΤ. ευτυχώς 2. (ως ελλειπτική µονολεκτική απάντηση) προς µεγάλη 
µου λύπη, αντίθετα προς αυτό που θα ήθελα (να είχε συµβεί): - Θα έρθεις µαζί 
µας; -~! (δεν θα µπορέσω να έρθω) || -Είναι αλήθεια ότι πέθανε; —! (είναι 
αλήθεια). 

δυσφαγία (η) [1879] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η δυσκολία στην κατάποση των 
τροφών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dysphagie]. 

δυσφήµηση [1871] κ. δυσφήµιση (η) [1782] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. 
η αµαύρωση τής εικόνας, τής φήµης, τής υπόληψης (κάποιου): οι φήµες που 
κυκλοφόρησαν εις βάρος του είχαν ως αποτέλεσµα την επαγγελµατική του 
δυσφήµηση ΣΥΝ. διασυρµός, κακολογία, διαβολή, διαπόµπευση, συκοφαντία 
2. ΝΟΜ. το αδίκηµα που συνεπάγεται η παραπάνω πράξη (βλ. λ. 
συκοφαντικός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφήµιση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
diffamation], 

δυσφηµίζω ρ. µετβ. [1782] {δυσφήµισ-α, -τηκα, -µένος} δυσφηµώ (βλ.λ.) 
δυσφηµιστικός, -ή, -ό αυτός που συνιστά δυσφήµηση ή αποσκοπεί σε αυτήν: ~ 

διαδόσεις | σχόλια | άρθρα | δηµοσιεύµατα. — δυσφηµιστικά επίρρ. 
δυσφηµώ ρ. µετβ. {δυσφηµείς... | δυσφήµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 

βλάπτω, αµαυρώνω την καλή εικόνα, το καλό όνοµα, τη φήµη κάποιου: η 
κακή συµπεριφορά των µαθητών δυσφηµεί το σχολείο τους || - τη χώρα | την 
εταιρεία ΣΥΝ. εκθέτω, διασύρω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφήµιση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
δυσφηµώ (-έω) < δύσφηµος < δυσ- + -φηµος < φήµη]. 

δυσφορία (η) {χωρ. πληθ.} 1. αίσθηµα δυσαρέσκειας και έντονης ενόχλησης 
από συγκεκριµένη αιτία: η αύξηση τής τιµής των καυσίµων προκάλεσε τη λαϊκή 
- || αίσθηµα | κύµα δυσφορίας || εκφράζω τη ~ µου ΣΥΝ. απαρέσκεια, 
δυσανασχέτηση ΑΝΤ. ευφορία 2. ελαφράς µορφής αδιαθεσία τού οργανισµού, 
που χαρακτηρίζεται από αυξηµένη νευρικότητα, δύσπνοια και ταραχή. — 
δυσφορώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσφορώ (-έω) < δυσ- + -φορώ < 
φέρω]. 

δυσφράδεια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δυσχέρεια στην προφορά και την 
άρθρωση των λέξεων. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < δυσφραδής < δυσ- + -φραδής < φράζω «µιλώ, εκφράζοµαι» 
(βλ. κ. φράση)]. 

δυσφωνία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή τής φυσιολογικής 
φωνητικής λειτουργίας κατά την παραγωγή τής φωνής. 

δυσχεραίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {δυσχέραν-α, -θηκα) κάνω (κάτι) δυσχερές: οι 
κακές καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την έξοδο προς την 
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ύπαιθρο || η αδιαλλαξία τής µίας πλευράς δυσχεραίνει την πρόοδο των 
διαπραγµατεύσεων ΣΥΝ. δυσκολεύω. — δυσχέρανση (η) [µτγν.], 
δυσχεραντικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

δυσχέρεια (η) [αρχ.] {δυσχερειών} 1. η διαταραχή τής οµαλής ροής των 
πραγµάτων: ~ στην οµιλία | στην επίλυση προβλήµατος ΣΥΝ. κώλυµα 2. η 
δύσκολη κατάσταση: αντιµετωπίζει οικονοµικές ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) ζόρι, 
στρύµωγµα ANT. ευχέρεια, ευκολία. 

δυσχερής, -ής, -ές {δυσχερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· δυσχερέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που χαρακτηρίζεται από αυξηµένο βαθµό δυσκολιών και προβληµάτων: 
βρίσκεται σε - θέση | κατάσταση ΣΥΝ. δύσκολος, (οικ.) ζόρικος, (λόγ.) 
χαλεπός. — δυσχερώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, εύκολος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < δυσ- + -χερής < χειρ «χέρι», αν και τα 
σύνθετα τής λ. χειρ εµφανίζουν θ. -χειρ-, π.χ. πρό-χειρος, επιχειρώ κ.τ.ό. Στην 
περίπτωση αυτή η λ. δυσ-χερής θα σήµαινε αυτόν που είναι δύσκολο να 
χειριστεί κανείς]. 

δύσχρηστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι εύκολος στη χρήση του: ~ συσκευή | 
µηχάνηµα ANT. εύχρηστος 2. αυτός που χρησιµοποιείται σπάνια, που δεν 
προσφέρεται για συχνή χρήση: ~ όρος | λέξη ΑΝΤ. εύχρηστος. — δύσχρηστα 
επίρρ., δυσχρηστία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + χρηστός < χρώµαι 
«χρησιµοποιώ»]. 

δυσχρωµατοψία (η) [1883] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κάθε διαταραχή τής όρασης, που 
συνδέεται µε δυσκολία στη διάκριση ορισµένων χρωµάτων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. dyschromatopsie]. 

δυσχρωµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ανωµαλία στη χρωστική τού δέρµατος. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. dyschromia]. 

δυσώδης, -ης, -ες {δυσώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών δυσωδέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που χαρακτηρίζεται από δυσάρεστη οσµή: ~ αναθυµιάσεις ΣΥΝ. δύσοσµος, 
βροµερός ΑΝΤ. ευώδης, εύοσµος.  — δυσωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες, οσµή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + -ώδης (βλ.λ.)]. 

δυσωδία (η) {χωρ. πληθ.} 1. άσχηµη και ανυπόφορη µυρωδιά ΣΥΝ. κακοσµία, 
δυσοσµία, αποφορά, (καθηµ.) βρόµα, µπόχα· ΦΡ. (εµφατ.) βρόµα και δυσωδία 
βλ. λ. βρόµα 2. (µτφ.) ηθική βροµιά, εξαθλίωση των ηθών, ηθική κατάπτωση: 
η ~ µιας υπόθεσης κρατικής διαφθοράς ΣΥΝ. ανηθικότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βρόµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσώδης (βλ.λ.)]. 

δυσώνυµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει βγάλει κακό όνοµα και φήµη, που 
προκαλεί αποτροπιασµό και στο άκουσµα µόνο τού ονόµατος του: ~ οίκος 
ΣΥΝ. κακόφηµος. — δυσωνύµως επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δυσ- + -ώνυµος (µε 
έκταση φωνήεντος εν συνθέσει) < δνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα}. 

δύτης (ο) {δυτών}, δύτρια (η) {δυτριών} 1. πρόσωπο που καταδύεται, που 
βουτάει κάτω από την επιφάνεια τής θάλασσας ΣΥΝ. (λαϊκ.) βουτηχτής 2. 
(ειδικότ.) πρόσωπο ειδικευµένο σε υποβρύχιες καταδύσεις, το οποίο µε τη 
βοήθεια ειδικής εξάρτυσης µπορεί να παραµείνει για αρκετό χρονικό 
διάστηµα κάτω από την επιφάνεια τής θάλασσας (για την αναζήτηση και 
ανάσυρση αντικειµένων από τον βυθό, για υποβρύχιες επιχειρήσεις, 
ωκεανογραφικές έρευνες κ.ά.): ερασιτέχνης | επαγγελµατίας ~ || σχολή δυτών || 
νόσος των ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < δύω]. 

∆υτικές Ινδίες (οι) {∆υτικών Ινδιών} (αγγλ. West Indies) αρχιπέλαγος τού ∆. 
Ατλαντικού Ωκεανού, που εκτείνεται Α. από τον Κόλπο τού Μεξικού ώς τη 
Βενεζουέλα περικλείοντας την Καραϊβική Θάλασσα και περιλαµβάνει τις 
Μπαχάµες, τις Μεγάλες Αντίλλες, τις Μικρές Αντίλλες και τις Ολλανδικές 
Αντίλλες. 

∆υτική Γερµανία (η) (καθηµ.-παλαιότ.) το τµήµα τής Γερµανίας που βρισκόταν 
στη σφαίρα επιρροής των Αµερικανών, Βρετανών και Γάλλων µετά τον 
διαµελισµό της το 1949 και αποτέλεσε ανεξάρτητο κράτος µε την επίσηµη 
ονοµασία «Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία τής Γερµανίας» (γερµ. 
Bundesrepublik Deutschland) µέχρι την επανένωση τής χώρας το 1990 (βλ. κ. 
λ. Γερµανία). — ∆υτικογερµανός (ο), ∆υτι-κογερµανή κ. ∆υτικογερµανίδα 
(η), δυτικογερµανικός, -ή, -ό. [ETYMV Βλ. λ. Γερµανία]. 

∆υτική Σαχάρα (η) (αραβ. Sahara al-garbiya) περιοχή τής Β∆. Αφρικής, πρώην 
ισπανικό προτεκτοράτο, που πέρασε στην κυριαρχία τού Μαρόκου και 
αποτελεί αντικείµενο σύγκρουσης τού Μαρόκου µε το τοπικό ανταρτικό 
κίνηµα Πολισάριο. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Σαχάρα}. 

δυτικιστής (ο), δυτικίστρια (η) {δυτικιστριών} 1. ο δυτικόφιλος (βλ.λ.) 2. ΙΣΤ. ο 
οπαδός ιστορικοφιλοσοφικού ιδεολογικού ρεύµατος που διαµορφώθηκε στη 
Ρωσία στις αρχές τού 19ου αι., υποστηρίζοντας τη στροφή στον 
δυτικοευρωπαϊκό πολιτισµό κατ' αντιδιαστολή προς τους σλαβόφιλους 
(βλ.λ.). — δυτικισµός (ο) [1831]. 

δυτικοευρωπαϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ∆υτική Ευρώπη: ~ 
πολιτισµός | χώρες 2. ∆υτικοευρωπαϊκή Ένωση (∆ΕΕ) ένωση ευρωπαϊκών 
κρατών µε κυριότερη αποστολή της την υποχρέωση παροχής βοήθειας σε 
περίπτωση επίθεσης κατά τής Ευρώπης και τη διατήρηση τής ειρήνης και τής 
ασφάλειας στην Ευρώπη. — δυτικοευρωπαϊκά επίρρ. 

δυτικός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται στη δύση ή είναι προσανατολισµένος 
προς τη δύση: τα Επτάνησα βρίσκονται στη ~ Ελλάδα || η ~ Μακεδονία | Θράκη 
|| ~ πτέρυγα | παράλια | επαρχίες | προάστια | συνοικίες || στα δυτικά (στη δύση) 
ANT. ανατολικός· ΦΡ. ∆υτική Εκκλησία η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία κατ' 
αντιδιαστολή προς την Ορθόδοξη Ανατολική 2. αυτός που προέρχεται από τη 
δύση: ~ άνεµος | προέλευση 3. ΠΟΛΙΤ. (παλαιότ.) αυτός που σχετίζεται µε τις 
χώρες τής ∆ύσης (που έχουν κοινοβουλευτική δηµοκρατία, κατ' αντιδιαστο- 

λή προς τις κοµουνιστικές) και τον πολιτισµό τους: ~ πολιτισµός/ κυβερνήσεις 
| πολιτική | τρόπος σκέψης 4. ∆υτικοί (οι) οι κάτοικοι τής ∆. Ευρώπης και τής 
Β. Αµερικής ως οι περισσότερο οικονοµικοκοινωνικά ανεπτυγµένοι κάτοικοι 
τού πλανήτη και οι κυβερνήσεις τους: οι ~ συχνά δυσκολεύονται να 
κατανοήσουν τις ιστορικές ρίζες των βαλκανικών προβληµάτων. — δυτικ-ά | -
ώς επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ικανός να βυθιστεί, να βουτήξει», < δύτης < δύω. 
Η σηµερινή σηµ. (κατ' αντιδιαστολή προς το ανατολικός) είναι µτγν. και 
αντικατέστησε το αρχ. επίθ. δυσµικός. Οι πολιτικές σηµ. αποδίδουν ανάλογες 
χρήσεις τού αγγλ. western]. 

δυτικότροπος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από τον δυτικοευρωπαϊκό 
τρόπο και ύφος: ~ µουσική σύνθεση | ζωγραφική 2. αυτός που θυµίζει τη 
∆υτική Ευρώπη και τους ∆υτικοευρωπαίους: ~ νοοτροπία. — δυτικότροπα 
επίρρ. 

δυτικόφιλος, -η, -ο ο υποστηρικτής τού δυτικού τρόπου ζωής, σκέψης και 
διακυβέρνησης ΣΥΝ. δυτικιστής. — δυτικοφιλία (η). 

δύω ρ. αµετβ. {έδυσα} 1. (για τον Ήλιο και τα ουράνια σώµατα) φαίνοµαι να 
κινούµαι προς το δυτικό σηµείο τού ορίζοντα, να παίρνω καθοδική κλίση: ο 
ήλιος | το φεγγάρι δύει ΣΥΝ. βασιλεύω ΑΝΤ. ανατέλλω 2. (µτφ.) διαγράφω 
φθίνουσα πορεία, χάνοντας την αρχική µου λάµψη και ευρωστία· παρακµάζω: 
το άστρο µου δύει || η δόξα τής Αθήνας έδυσε µετά τον Πελοποννησιακό 
Πόλεµο ΣΥΝ. φθίνω, (καθηµ.) ξεπέφτω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *δύσ-ω (µε αποβολή τού ενδοφωνη-εντικού 
-σ-), µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *deus- «βυθίζοµαι, βουλιάζω», πβ. σανσκρ. 
upä-du- «εν-δύοµαι», ίσως και dosa «βράδυ». Σε αυτή την περίπτωση το ρ. 
δύω πιθ. συνδ. µε αρχ. δείελος «δειλινό» (βλ. λ. δείλη). Οµόρρ. δύ-της, δυ-
τικός, δύ-σις (-η), εν-δύω κ.τ.ό.]. 

∆.Χ. ∆ηµοσίας Χρήσεως. 
δω (να/θα) ρ. → βλέπω 
'δώ επίρρ. → εδώ 
δώδεκα (το) {άκλ.} 1. έντεκα συν ένα, ο αριθµός 12 2. (ως επίθ.) αυτοί που 

ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 12: ~ Απόστολοι | ώρες | λεπτά (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *δεώ-δεκα < *δΕω- (> δύο, βλ.λ.) + δέκα, µε τη σηµ. 2 + 10 = 
121. 

δωδεκάδα (η) [αρχ.] σύνολο αποτελούµενο από δώδεκα µέλη: µια ~ ποτήρια | 
αβγά ΣΥΝ. (λαϊκότ.) ντουζίνα. 

δωδεκαδακτυλιτιδα (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία ή χρόνια φλεγµονή τού 
δωδεκαδάκτυλου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. duodenite]. 

δωδεκαδάκτυλο (το) {δωδεκαδάκτυλου | χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. το πρώτο ακίνητο 
τµήµα τού λεπτού εντέρου σε σχήµα πετάλου, µήκους 25-30 εκατοστών, που 
συγκρατείται στο πίσω τοίχωµα τής κοιλιάς: έλκος τού ~. — 
δωδεκαδακτυλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. δωδεκαδάκτυλος (εκφυσις), επειδή έχει µήκος δώδεκα 
δακτύλων, λ. που µαρτυρείται σε γιατρούς τής ελληνιστικής εποχής]. 

∆ωδεκάδελτος (η) [µεσν.] {∆ωδεκαδέλτου} κώδικας από δώδεκα δέλτους 
(βλ.λ., σηµ. 2) που περιείχαν το ∆ηµόσιο και το Ιδιωτικό Ρωµαϊκό ∆ίκαιο. 

δωδεκάεδρος, -η, -ο [αρχ.] ΜΑΘ. 1. αυτός που έχει δώδεκα έδρες 2. 
δωδεκάεδρο (το) {δωδεκαέδρ-ου | -ων) το στερεό σώµα που έχει δώδεκα 
έδρες. 

δωδεκαετής, -ής, -ές [µτγν.] {δωδεκαετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
ηλικία ή διάρκεια δώδεκα ετών: ο Ιησούς ~ στον ναό ΣΥΝ. δωδεκάχρονος, 
δωδεκάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, ης, -ες. 

δωδεκαετία (η) [µτγν.] {δωδεκαετιών} χρονικό διάστηµα δώδεκα ετών. 
δωδεκαήµερο [µεσν.] κ. (λαϊκ.) δωδεκάµερο (το) {δωδεκαηµέρου | -ων} 1. το 

χρονικό διάστηµα των δώδεκα ηµερών 2. (ειδικότ.) το χρονικό διάστηµα που 
χωρίζει τα Χριστούγεννα από τα Θεοφάνια. Επίσης ∆ωδεκάµερα (τα) (σηµ. 
2). 

δωδεκάθεο (το) [µτγν.] {δωδεκαθέου | χωρ. πληθ.} ΜΥΘΟΛ. (περιλη-πτ.) οι 
δώδεκα θεοί τού αρχαίου ελληνικού και ρωµαϊκού κόσµου. 

∆Ω∆ΕΚΑΘΕΟ 
Ελλάδα        Ρώµη 
Ζευς | ∆ίας Jupiter        βασιλιάς των θεών, πατέρας θεών και 

ανθρώπων 
Ήρα Juno σύζυγος τού ∆ία, προστάτιδα τού γάµου 
Αθηνά Minerva     θεά τής σοφίας και των τεχνών και 

προστάτιδα τής αρχαίας πόλεως των 
Αθηνών Απόλλων     Apollo        θεός τού 

φωτός, τής µουσικής, τής 
µαντικής και τής παγκόσµιας αρµονίας 

Άρης Mars θεός τού πολέµου 
Αρτεµις       Diana θεά τής άγριας φύσης και τού κυνηγιού 
Αφροδίτη     Venus θεά τής οµορφιάς και τού έρωτα 
Ποσειδών    Neptunus    θεός τής θάλασσας, των πηγών, των 

ποταµών και γενικότ. τού υγρού 
στοιχείου 

Ήφαιστος    Vulcanus    θεός τής φωτιάς και τής µεταλλουργίας 
∆ήµητρα      Ceres θεά των δηµιουργικών δυνάµεων τής γης 

και προστάτιδα τής γεωργίας 
Ερµής Mercurius   αγγελιαφόρος των θεών, προστάτης τού 

εµπορίου και ψυχοποµπός 
Εστία Vesta θεά τής οικογενειακής εστίας 

δωδεκαµελής, -ής, -ές [µτγν.] {δωδεκαµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
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που αποτελείται από δώδεκα µέλη: ~ συµβούλιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. δωδεκαµερής, -ής, -ές [µτγν.] {δωδεκαµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός 
που απαρτίζεται από δώδεκα µέρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
δωδεκάµηνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που διαρκεί δώδεκα µήνες: ~ 
θητεία 2. δωδεκάµηνο (το) {δωδεκαµήν-ου | -ων} χρονικό διάστηµα 
δώδεκα µηνών, ενός έτους. ∆ωδεκάνησα (τα) {∆ωδεκανήσων} 1. 
νησιωτικό συγκρότηµα στο ΝΑ. τµήµα τού Αιγαίου Πελάγους, το 
οποίο επανήλθε στην ελληνική επικράτεια από το 1948 2. νοµός 
∆ωδεκανήσου νοµός τού ΝΑ. Αιγαίου Πελάγους, που περιλαµβάνει 
τα νησιά Αστυπάλαια, Κάλυµνο, Κάρπαθο, Κάσο, Κω, Λειψούς, Λέρο, 
Μεγίστη (Καστελόριζο), Νίσυρο, Πάτµο, Ρόδο, Σύµη, Τήλο και Χάλκη 
µε πρωτεύουσα τη Ρόδο. — ∆ωδε-κανήσιος (ο), ∆ωδεκανήσια (η), 
δωδεκανησιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. o όρος άρχισε να χρησιµοποιείται από 
το 1908, όταν το κίνηµα των Νεότουρκων επιχείρησε να αφαιρέσει από 
τα νησιά τα προνόµια που τους είχαν παρασχεθεί το 1522 από τον 
σουλτάνο Σουλεϊµάν τον Μεγαλοπρεπή. Προηγουµένως τα νησιά 
αποκαλούνταν Σποράδες ή Προνοµιούχοι Νήσοι τού Αρχιπελάγους]. 
δωδεκαρης (ο) [µεσν.] {δωδεκάρηδες}, δωδεκάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. πρόσωπο ηλικίας δώδεκα ετών ΣΥΝ. δωδεκαετής, δωδεκά-
χρονος (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. πρόσωπο που έχει δώδεκα επιτυχίες 
στον διαγωνισµό τού ΠΡΟ-ΠΟ: κάθε ~ κερδίζει 500.000 δρχ. δωδεκάρι 
(το) [µεσν.] {δωδεκαρ-ιού | -ιών} σύνολο δώδεκα οµοίων πραγµάτων: 
έπιασε ~ στο ΠΡΟ-ΠΟ (δώδεκα σηµεία σωστών προγνωστικών). 
δωδεκαριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά δωδεκαριά περίπου δώδεκα 
(βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < δώδεκα + παραγ. επίθηµα -αριά]. 
δωδεκατηµόριο (το) {δωδεκατηµορί-ου | -ων} 1. το ένα δωδέκατο 
(1/12) ενός συνόλου 2. ΟΙΚΟΝ. το ένα δωδέκατο των ετήσιων πιστώσεων 
τού προϋπολογισµού τού κράτους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δωδεκατηµόριον < 
δωδέκατος + µόριον]. δωδέκατος, -η (λόγ. -άτη), -ο [αρχ.] (επίσης 
γράφεται 12ος στην αραβική αρίθµηση, IB' ή ιβ' στην ελληνική και XII 
στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό δώδεκα 
(12) 2. δωδέκατος (ο) {δωδεκάτου} ο δωδέκατος µήνας τού έτους, ο 
∆εκέµβριος: σύµπτωση να γεννηθεί στις 25/12 (εικοσιπέντε δωδεκάτου) 
3. δωδέκατη (η) (α) η δωδέκατη ηµέρα κάθε µήνα: η 12η Ιουνίου είναι 
η επέτειος τού γάµου τους (β) το µεσηµέρι ή τα µεσάνυχτα: ~ βραδινή | 
µεσηµβρινή 4. δωδέκατο (το) {δωδεκάτ-ου | -ων) καθένα από τα 
δώδεκα ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). δωδεκάφθογγος, -η, -ο ΜΟΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε το 
µουσικό σύστηµα που πρότεινε ο συνθέτης Άρνολντ Σαίµπεργκ (Α. 
Schönberg), το οποίο στηρίζει τη µουσική σύνθεση στην προεπιλογή 
µιας σειράς (βλ.λ.): ~ µουσική || ο συνθέτης αυτός χρησιµοποίησε το - 
σύστηµα || το έργο αυτό είναι ~. Επίσης δωδεκαφθοννικός, -ή, -ό. 
δωδεκάχρονος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει ηλικία ή διάρκεια δώδεκα 
ετών ΣΥΝ. δωδεκαετής, δωδεκάρης. ∆ωδώνη (η) κωµόπολη τής 
Ηπείρου στον νοµό Ιωαννίνων, στην οποία υπήρχε, κατά την 
αρχαιότητα, σηµαντικό µαντείο αφιερωµένο στον ∆ία και όπου 
σώζεται αρχαίο θέατρο. — ∆ωδωναίος (ο), ∆ωδωναία (η), δωδωναίος, 
-α, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. τοπωνύµιο (µη I.E.)]. δώθε κ. 
εδώθε επίρρ. (για τόπο) από αυτό το µέρος, από εδώ ΣΥΝ. εδώθε, 
εντεύθεν ΦΡ. (α) πέρα-δώθε από τη µία ώς την άλλη πλευρά, πάνω-
κάτω : άρχισε να κόβει βόλτες ~ (β) δώθε-κείθε από τη µία και από 
την άλλη πλευρά, από εδώ και από εκεί. [ΕΤΥΜ. < µεσν. εδώθεν < 
εδώ + -θεν (βλ.λ.)]. δώµα (το) (δώµ-ατος | -ατα, -άτων} µικρή 
κατασκευή που κτίζεται πάνω από τον τελευταίο όροφο οικοδοµήµατος 
(συνήθ. πολυκατοικίας). [ΕΤΥΜ. < αρχ. δώµα < θ. *döm-, εκτεταµένη-
ετεροιωµένη βαθµ. τού δι-σύλλ. I.E. θ. *demä- «χτίζω - κατοικία», πβ. 
αρµ. tun «σπίτι», γοτθ. timrjan «κατασκευάζω (συνήθ. µε ξύλο)», 
γερµ. Zimmer «δωµάτιο», αγγλ. timber «ξυλεία» κ.ά. Οµόρρ. δέµ-ας, 
δόµ-ος, νεό-δµη-τος κ.ά.]. δωµάτιο (το) {δωµατί-ου | -ων} 1. καθένας 
από τους χώρους στους οποίους χωρίζεται το εσωτερικό ενός σπιτιού 
2. (γενικότ.) διαίρεση τού χώρου στο εσωτερικό ενός κτηρίου, που 
περιβάλλεται ή αποµονώνεται από τα υπόλοιπα τµήµατα του: ~ 
νοσοκοµείου ΣΥΝ. αίθουσα, χώρος 3. ενιαίος χώρος που 
χρησιµοποιείται ως κατάλυµα µε την ανάλογη επίπλωση για την 
εξυπηρέτηση βασικών αναγκών: ενοικιαζόµενα ~ || το ~ 208 
ξενοδοχείου || κλείνω | κρατάω ένα ~ σε ξενοδοχείο· ΦΡ. (α) µουσική 
δωµατίου µουσική κατάλληλη για εκτέλεση σε χώρο µικρών 
διαστάσεων από ολιγάριθµο ορχηστρικό σύνολο: το πρόγραµµα 
µουσικής δωµατίου περιελάµβανε το «Κουιντέτο τής πέστροφας» τού 
Σούµπερτ (β) ορχήστρα δωµατίου ορχήστρα που παίζει µουσική δω-
µατίου (γ) θερµοκρασία δωµατίου η θερµοκρασία που κανονικά έχει 
ένα δωµάτιο και η οποία δεν είναι ούτε ιδιαίτερα υψηλή ούτε ιδιαί-
τερα χαµηλή: τα φάρµακα να φυλάσσονται σε ~. — (υποκ.) δωµατιάκι 
(το), (µεγεθ.) δωµατιάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δωµάτιον, αρχική σηµ. «µικρό σπίτι», υποκ. τού δώµα 
(βλ.λ.). Η µουσική δωµατίου αποδίδει το γερµ. Kammermusik και η 
ορχήστρα δωµατίου το γερµ. Kammerorchester]. δώνω ρ. → δίνω 
δωρεά (η) [αρχ.] 1. η εκούσια αφιλοκερδής προσφορά ΣΥΝ. δώρο, χά-

ρισµα 2. (ειδικότ.) το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (σε χρηµα-
τικά ποσά, ακίνητα κλπ.), τα οποία παρέχονται ως χορηγία για την 
εκτέλεση κοινωφελών έργων: κάνω ~ στο ελληνικό ∆ηµόσιο | σε φι-
λανθρωπικό ίδρυµα || ο ναός χτίστηκε από δωρεές ιδιωτών || προσφέ-
ρω ως ~ 3. ΝΟΜ. σύµβαση µε την οποία ο ένας συµβαλλόµενος (δω- 

ρητής) παρέχει στον άλλο συµβαλλόµενο (δωρεοδόχο) ένα περιου-
σιακό αντικείµενο χωρίς αντάλλαγµα. 

δωρεάν επίρρ. 1. χωρίς πληρωµή ή αµοιβή: δίνω | παίρνω κάτι ~ ΣΥΝ. 
τζάµπα 2. (ως επίθ.) αυτός που παρέχεται, που διατίθεται χωρίς χρή-
µατα, χωρίς να πληρώσει κανείς: ~ εισιτήρια | εξυπηρέτηση | ταξίδι. 
[ΕΤΥΜ. αιτ. ενικού τού αρχ. δωρεά, που χρησιµοποιείται επιρρηµατι-
κώς ήδη από τον Ηρόδοτο]. 

δωρεοδόχος (ο/η) [1854] πρόσωπο που δέχεται ή προς το οποίο 
απευθύνεται µια δωρεά. [ΕΤΥΜ < δωρεά + -δόχος < δέχοµαι]. 

δώρηµα (το) [αρχ.] {δωρήµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε δωρίζεται, 
χαρίζεται: θείο ~. 

δωρητήριο (το) {δωρητηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. το έγγραφο που πιστοποιεί 
µια δωρεά. 

δωρητής (ο) [µτγν.], δωρήτρια (η) {δωρητριών} πρόσωπο που κάνει 
δωρεά, προσφέρει ευεργεσία µε τη βούληση του ΣΥΝ. ευεργέτης, δω-
ροδότης· ΦΡ. δωρητής σώµατος | οργάνων αυτός που δηλώνει επισή-
µως ότι δέχεται να χρησιµοποιηθούν µετά τον θάνατο του όργανα τού 
σώµατος του για µεταµοσχεύσεις. 

∆ωριείς (οι) {∆ωριέων} ελληνικά φύλα που κατέβηκαν από τον Βορρά 
γύρω στον 12ο αι. π.Χ., καταλαµβάνοντας το µεγαλύτερο τµήµα τής 
Πελοποννήσου, τής ∆. Ελλάδας και την Κρήτη. [ΕΤΥΜ < αρΧ· 
∆ωριείς, εθνωνύµιο σε -ευς (∆ωριεύς), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το 
ουσ. δόρυ, δηλώνοντας τον πολεµικό λαό που το χρησιµοποιούσε 
στη µάχη, ενώ έχει προταθεί και η σύνδεση µε το όν. τού ^µυθικού 
ιδρυτή τους ∆ώρου (βλ.λ.)]. 

δωρίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {δωρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} προσφέ-
ρω (κάτι) ως δώρο ή ως δωρεά: δώρισε όλη την περιουσία του στο 
κράτος ΣΥΝ. δίνω, χαρίζω, προσφέρω. 

δωρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους αρχαίους ∆ω-
ριείς: ~ γη | διάλεκτος | αποικία | φύλα 2. (µτφ.) αυτός που ταιριάζει 
στο ύφος και στον χαρακτήρα των ∆ωριέων: ~ λιτότητα | σκληρότητα 
| απλότητα ΣΥΝ. σπαρτιάτικος 3. (ειδικότ.) αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από λιτότητα και απλότητα: ~ µορφή || ο λόγος του λιτός, απέ-
ριττος, ~ ΣΥΝ. λιτός, αυστηρός 4. ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε 
τον έναν από τους τρεις βασικούς αρχιτεκτονικούς ρυθµούς τής αρ-
χαίας Ελλάδας (βλ. κ. λ. ιωνικός, κορινθιακός), που χαρακτηρίζεται 
από την αυστηρότητα και την απλότητα του (µε λιτές αυλακωτές ρα-
βδώσεις, χωρίς στολίδια): ο ~ κίονας δεν έχει βάση || ~ κιονόκρανο. 

δώρο (το) 1. οτιδήποτε δίνεται εκούσια χωρίς την απαίτηση ανταλ-
λάγµατος: δίνω ως ~ ΣΥΝ. δώρηµα, (καθηµ.) προσφορά (λαϊκότ.) µπου-
ναµάς, (λαϊκότ.) πεσκέσι 2. (ειδικότ.) οτιδήποτε χαρίζεται από ένα 
πρόσωπο σε άλλο (ως ένδειξη φιλίας, εύνοιας ή τιµής µε συγκεκρι-
µένη αφορµή, π.χ. γιορτή, γενέθλια): χαρίζω | προσφέρω | φέρνω ~ || 
σου έφερα ~ ένα πουκάµισο || προσωπικό | συµβολικό | αποχαιρετι-
στήριο ~· ΦΡ. (α) δώρο Θεού | εξ ουρανού για απρόσµενη, ξαφνική 
ευνοϊκή εξέλιξη µιας κατάστασης (β) δώρο ν άδωρον βλ. λ. άδωρος 
(γ) θείο δώρο θεϊκό χάρισµα- εξαιρετική αρετή ή ικανότητα, που θε-
ωρείται έµφυτη στον άνθρωπο: είχε το ~ να µιλάει πολύ ωραία ΣΥΝ. 
χάρισµα 3. ΕΚΚΛΗΣ. Άγια | Τίµια Αωρα (από τον 4ο αι. µ.Χ.) οι προ-
σφορές τού πιστού προς τον θεό ως ένδειξη λατρείας ή χάριν συγ-
χωρήσεως των αµαρτιών ο άρτος και ο οίνος τού µυστηρίου τής Θεί-
ας Ευχαριστίας 4. (για τους εργαζοµένους) χρηµατικό ποσό που δί-
νεται επιπλέον τής κανονικής πληρωµής σε περιόδους εορτών: ~ Χρι-
στουγέννων | Πάσχα 5. (γενικότ.) οτιδήποτε αισθάνεται κανείς ότι 
του έχει χαριστεί, για να το απολαµβάνει: το ~ τής ελευθερίας ΣΥΝ. 
ευλογία, αγαθό. — (υποκ.) δωράκι (το) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
δώρον < θ. δω-, από όπου και ρ. δί-δω-µι «δίνω», βλ. κ. λ. δίνω. o 
άρτος και ο οίνος τής Θείας Ευχαριστίας λέγονται «δώρα», γιατί 
προσφέρονται ως δώρα στον Θεό από τους πιστούς, πβ. τά σά εκ τών 
σών σοι προσφέροµεν. Χαρακτηρίζονται και «Τίµια», γιατί µετά τον 
καθαγιασµό τους µεταβάλλονται σε σώµα και αίµα Χριστού], 

δωροδάνειο (το) {δωροδανεί-ου | -ων} καταναλωτικό δάνειο που χο-
ρηγεί τράπεζα για αγορές τις περιόδους των εορτών (Χριστούγεννα, 
Πρωτοχρονιά, Πάσχα)- βλ. κ. εορτοδάνειο. 

δωροδοκηµα (το) [αρχ.] {δωροδοκήµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε 
δίνεται ως δώρο σε δωροδοκία. δωροδοκία (η) [αρχ.] {δωροδοκιών} 
αξιόποινη πράξη την οποία τελεί κάποιος (π.χ. υπάλληλος) που 
απαιτεί ή δέχεται ή προσφέρεται να δεχθεί δώρα ή άλλα ανταλάγµατα 
(τα οποία δεν δικαιούται) ή την υπόσχεση δώρων ή ανταλλαγµάτων 
για ενέργεια ή παράλειψη του µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, η οποία 
είναι αντίθετη στα καθήκοντα του ή ανάγεται στην υπηρεσία του, 
καθώς και όποιος δίνει ή προσφέρει ή υπόσχεται τέτοια δώρα ή άλλα 
ανταλλάγµατα ΣΥΝ. εξαγορά, (λαϊκ.) λάδωµα ΑΝΤ. δωροληψία. 

δωροδοκία - δωροληψία, δωροδοκώ - δωροληπτώ. Η ιστορία αυ-
τών των λέξεων και µερικών άλλων συναφών (των αρχαίων δωρο-
δότης | δωροδοτώ, δωροφόρος | δωροφορώ, δωροξενία, δωροκόπος 
| δωροκοπώ | δωροκοπία) είναι ενδιαφέρουσα. Το αρχ. δωρο-δοκώ 
(παραγόµενο από τα δώρον + -δοκώ < δέκοµαι «δέχοµαι») σήµαι-
νε κυρίως το «δέχοµαι δώρα» και ήταν συνώνυµο τού δωροληπτώ. 
Το ίδιο και η δωροδοκία, που ήταν ό,τι το δωροληψία. Ωστόσο, 
ήδη στην αρχαιότητα, ιδίως στον πολιτικό λόγο των ρητόρων, το 
δωροδοκώ (παρά την ετυµολογική του σύνδεση µε το δέχοµαι) σή-
µανε επίσης και «διαφθείρω κάποιον µε την προσφορά δώρων», 
δηλ. ό,τι αποτελεί σήµερα την αποκλειστική σηµασία τού ρ. Επί-
σης, επειδή το δωροληπτώ δεν είχε ακόµη τότε τη σηµ. «δωροδο-
κούµαι», το παθητικό τού δωροδοκώ, το ρ. δωροδοκούµαι, χρησι- 
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µοποιήθηκε µε τη σηµ. «δωροληπτώ, δωροδοκούµαι, διαφθείροµαι 
µε την αποδοχή δώρων». Στους ελληνιστικούς χρόνους, τη σηµ. 
«δωροδοκώ» δήλωσε, σε περιορισµένη µάλλον χρήση, το δώρο-
κοπώ (και δωροκόπος, δωροκοπία), το οποίο όµως δεν επιβίωσε 
στους νεότερους χρόνους. Καλή σηµασία είχαν («εύσηµα») και τα 
δωροδοτώ | δωροδότης, δωροληπτώ | δωρολήπτης | δωροληψία και 
δωροφορώ | δωροφόρος | δωροφορία. Όλα σήµαιναν «δίνω» -
«λαµβάνω» δώρα χωρίς την έννοια τής δωροδοκίας. Ωστόσο, και 
οι λέξεις αυτές, µε εξαίρεση το δωροληπτώ | δωροληψία | δωρολή-
πτης, δεν επιβίωσαν στην Ελληνική. Γνωστή, εξάλλου, ήταν στην 
αρχαία Αθήνα η µήνυση για δωροξενία, ήτοι για δωροδοκία των 
κριτών από άτοµα ανήκοντα στους ξένους, προκειµένου να τους 
αναγνωριστεί η ιδιότητα τού Αθηναίου πολίτη. Στη σύγχρονη 
Ελληνική µπορούµε να χρησιµοποιούµε τις λέξεις δωροδοκώ | δω-
ροδοκία για τον δράστη τού αδικήµατος τής δωροδοκίας και τα 
δωροληπτώ | δωροληψία για τον συνένοχο στο αδίκηµα τής δωρο-
δοκίας, τον αποδέκτη αξιόποινων δώρων. Η χρήση εκφράσεων 
όπως «παθητική δωροδοκία» αντί τού δωροληψία είναι τεχνητή 
και περιττή, αντιτιθέµενη στο περίεργο «ενεργητική δωροδοκία»! 

δωροδόκος (ο/η) πρόσωπο που δωροδοκεί ή δωροδοκείται. 
[ΕΤΥΜ. αρχ .̂ < δώρον + -δόκος < δέχοµαι | δέκοµαι]. 

δωροδοκώ ρ. µετβ. [αρχ.] {δωροδοκείς... | δωροδόκ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} προσφέρω σε (κάποιον) υλικά αγαθά (συνήθ. χρήµατα) ή 
άλλες υπηρεσίες για την εξαγορά τής συνείδησης του, ώστε να πα-
ραβεί το καθήκον του και να µεροληπτήσει προς όφελος µου: ~ δικα-
στή | µάρτυρα | πολιτικό ΣΥΝ. εξαγοράζω, διαφθείρω, (λαϊκ.) λαδώνω. 

δωροεπιταγή (η) επιταγή που εκδίδουν ορισµένα καταστήµατα, την 
οποία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει κάποιος αντί για δώρο σε 
άλλον, συµπληρώνοντας το χρηµατικό ποσό που επιθυµεί και µε το 
οποίο ο κάτοχος τής επιταγής µπορεί να αγοράσει από το συγκεκρι-
µένο κατάστηµα ό,τι ο ίδιος επιλέξει. 

∆ωροθέα (η) [µτγν.] γυναικείο όνοµα. 
∆ωρόθεος (ο) {∆ωροθέου} 1. όνοµα προσώπων τής ελληνικής αρ-

χαιότητας 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων, κληρικών τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < 
δώρον + θεός]. 

δωροθέτης (ο) {δωροθετών}, δωροθέτρια (η) {δωροθετριών} πρό-
σωπο ή εταιρεία που προσφέρει δώρα ως έπαθλα σε εκδηλώσεις, ρα- 

διοτηλεοπτικές εκποµπές κ.λπ. — δωροθεσία (η). 
[ΕΤΥΜ. < δώρο + -θέτης (< αρχ. τίθηµι), κατ' αναλογίαν προς τα αγω- 
νο-θέτης - αγωνο-θεσίά]. 

δωρολήπτης (ο) [µτγν.] {δωροληπτών}, δωρολήπτρια (η) {δωρο-
ληπτριών} πρόσωπο που έλαβε δώρο, για να παραβεί το καθήκον του. 

δωροληπτώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {δωροληπτείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-
ρατ.) αποδέχοµαι προϊόντα δωροδοκίας ΣΥΝ. δωροδοκούµαι. 

δωροληψία (η) [µτγν.] {δωροληψιών} η λήψη δώρου από κάποιον, 
προκειµένου να παραβεί το καθήκον του. 

∆ωρος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Έλληνα, εγγονός τού ∆ευκαλίωνα και 
τής Πύρρας, γενάρχης των ∆ωριέων 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Λώρος < εθνωνύµιο ∆ωριείς (βλ.λ.), χάριν τού οποίου πλάστηκε, 
προκειµένου να χρησιµεύσει ως το όν. τού γενάρχη τους. Είναι αβεβ. 
ετύµου, µολονότι το έχουν συνδέσει µε το συνθ. ∆ωρί-µα-χοι από το 
αρχ. δόρυ (βλ.λ.), καθώς και µε το αρχ. δορά «τοµάρι» (< ρ. δέρω), 
µε την ερµηνεία ότι ο (*∆ώριος) 'Απόλλων κατείχε τη χρυσή δορά. Το 
νεοελλ. Λώρος έχει αποσπασθεί από τα ον. Θεό-δωρος και 
(σπανιότ.) ∆ωρό-θεος]. 

δωρόσηµο (το) {δωροσήµ-ου | -ων) ένσηµο που επικολλάται στο 
ασφαλιστικό βιβλιάριο και που αντιστοιχεί στο δώρο των Χριστου-
γέννων ή τού Πάσχα: εργοδοτική εισφορά δωροσήµου. 

δωσιδικία (η) {δωσιδικιών} ΝΟΜ. η κατά τόπον αρµοδιότητα κάθε δι-
καστηρίου από τη σκοπιά τού διαδίκου ή τής επίδικης διαφοράς. — 
δωσίδικος (ο) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δωσίλογος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
δωσίδικος < δωσ- (πβ. απρφ. µέλλ. δώσ-ειν τού ρ. δίδωµι «δίνω») + -
δικία < δίκη]. 

δωσίλογος (ο) [1840] 1. πρόσωπο που υποχρεούται να λογοδοτήσει 
για τις πράξεις του, για τις παρανοµίες που έχει διαπράξει ΣΥΝ. υπό-
λογος, υπεύθυνος 2. (ειδικότ.) ΙΣΤ. πρόσωπο που συνεργάστηκε µε τον 
εχθρό την περίοδο τής Κατοχής. — δωσιλογισµός (ο). [ΕΤΥΜ. < 
δωσ- (δώσω, µέλλ. τού δίνω) + λόγος, απόδ. τού ιταλ. Tenditore di 
conto (νοµ. όρ.)]. 

δωσίλογος ή δοσίλογος; Η λ. είναι σύνθετη από τα δώσω + λό-
γον, και όχι από τα δόσις + λόγον (!), γι' αυτό και η σωστή γραφή 
είναι µε -ω-: δωσίλογος. Το ίδιο ισχύει και για τη λ. δωσιδικία, που 
επίσης παράγεται από δώσω + δίκην. 

δώσω (να/θα) ρ. → δίνω 



E 

Ε, ε: έψιλον, το πέµπτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Με την επινόηση τού ε και τα>ν λοιπών φωνηέντων (α, η, ι, ο, υ, ω) οι Έλληνες 
µπόρεσαν να δηµιουργήσουν το πρώτο πραγµατικό αλφάβητο, όπου κάθε γράµµα δήλωνε και έναν φθόγγο (σπανιότερα δύο ή και τρεις 
φθόγγους). Συγκεκριµένα, το γράµµα Ε χρησιµοποιήθηκε µέχρι το 403 π.Χ. (εκτός από την ιωνική διάλεκτο) για να δηλώνει: (α) το βραχύ 
έψιλον (ê), π.χ. λέγοµεν = ΛΕΓΟΜΕΝ, (β) το µακρό ανοικτό έψιλον (?), π.χ. µήλον = ΜΕΛΟΝ, και (γ) το µακρό κλειστό έψιλον (δ), τη 
λεγόµενη «νόθο δίφθογγο» (γιατί µετά το 403 π.Χ. γραφόταν ως ΕΙ), που προέκυπτε από αντέκταση ή συναίρεση, π.χ. είµί = EMI (µε 
αντέκταση *εσ-µι > είµί) και κινείτε = ΚΙΝΕΤΕ (µε συναίρεση *κινεετε > κινείτε). Από το 403 π.Χ. περιορίζεται στη δήλωση τού βραχέος ε, 
ενώ για το µακρό ε χρησιµοποιείται έκτοτε το Η (που µέχρι τότε δήλωνε το δασύ πνεύµα). Η ίδια η ονοµασία τού γράµµατος έ ψιλόν (από 
όπου το έψιλον) δήλωσε την αντίθεση τού Ε ως ψιλού ε έναντι τού δασέος φθόγγου Η. Αρχική ονοµασία τού γράµµατος ε ήταν η ονοµασία ει, 
που αντικαταστάθηκε από το ε ψιλόν. Η µορφή δε τού γράµµατος Ε -καθώς και η φωνητική του αξία (e)- ανάγονται, κατά τους µελετητές τής 
ιστορίας τής ελληνικής γραφής, στο βορειοσηµιτικό γράµµα hë' «θυρίδα» (όπου το αρχικό δασύ ήταν αρθρωτικά ασθενές, αντίθετα προς το 
ισχυρό αρκτικό δασύ τού γράµµατος hêt, που έδωσε λαβή στη δηµιουργία τού Η). Ας σηµειωθεί -για να γίνει αντιληπτή η σηµασία τής 
επινόησης τού Ε- ότι στο παλαιότερο συλλαβογραφικό αλφάβητο τής Γραµµικής γραφής Β (1450-1200 π.Χ.) χρησιµοποιούνταν 14 
συλλαβογράµµατα τού Ε (πε, τε, κε, λε, ρε, µε, νε κ.λπ.), χωρίς να δηλώνεται καν η διάκριση βραχέος και µακρού ε. Στο δε κυπριακό 
συλλαβάριο χρησιµοποιούνταν 11 ε, αφού στα αλφάβητα αυτά δηλώνονταν οι συλλαβές τής λέξης και όχι τα µεµονωµένα γράµµατα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Ε, ε έψιλον το πέµπτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. 
έψιλον, αριθµός). 

ε επιφών. 1. ως κλητικό: ~! Άγγελε, σ' εσένα µιλάω || ~, εσύ, στάσου ένα 
λεπτό! 2. σε ερώτηση (α) για την επίµονη απόσπαση απάντησης: δεν 
θα έρθεις µαζί, ~; (β) σε περίπτωση που κάτι δεν έγινε αντιληπτό, δεν 
ακούστηκε: ~; Τι είπες; Μίλα πιο δυνατά! 3. για έκφραση επιθυµίας 
ή ευχής: ~, και να ήταν εδώ τώρα, τι θα γινόταν! ΣΥΝ. µακάρι, είθε 4. 
(α) για την έκφραση εύλογης δυσαρέσκειας σε κατάσταση που δεν 
γίνεται πλέον ανεκτή: ~, δεν πας στον διάολο, λέω 'γώ! || ~, άντε να 
χαθείς! ΣΥΝ. βρε (β) για την έκφραση ευχαρίστησης ή εντυπωσια-
σµού, σε φρ. τής µορφής: ~, ρε γλέντια! || ~, ρε λεφτά να δουν τα µά-
τια σου! · 5. (επαναλαµβανόµενο και παρατεταµένο) ως έκφραση δι-
σταγµού, αµηχανίας: ε... ε..., δεν ξέρω τι να σας πω... [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< αρχ. επιφών. αϊ | αϊ]. 

Ε (ως κωδική ένδειξη που αναγράφεται στη συσκευασία προϊόντων) 
για να δηλωθεί ότι αυτά περιέχουν χρωστικές ουσίες και συντηρητι-
κά που έχουν λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησι-
µοποιούνται νοµίµως ως ασφαλείς ουσίες για τη δηµόσια υγεία (λ.χ. 
το Ε 101, Ε 385 κ.ά.) (βλ. κ. πρόσθετα, λ. πρόσθετος). 

έ- ΓΛΩΣΣ. µορφοφωνολογικό ρηµατικό στοιχείο («συλλαβική αύξηση», 
βλ. κ. λ. αύξηση), που εµφανίζεται στους παρελθοντικούς χρόνους 
των ρηµάτων τής α' συζυγίας, τα οποία αρχίζουν από σύµφωνο και 
σχηµατίζουν δισύλλαβο τον ενεργητικό ενεστώτα των τριών προσώ-
πων τού ενικού (π.χ. λύ-νω, παί-ζω)- λειτουργεί ως φορέας τού τόνου 
στην τρίτη συλλαβή (προπαραλήγουσα): έ-λυσα | έ-λυνα (αλλά: λύ-
σαµε | λύ-ναµε), έ-παιξα | έ-παιζα (αλλά: παί-ξαµε | παί-ζαµε, όχι *ε-
παίξαµε | *ε-παίζαµε). 
[ΕΤΥΜ. Αρχ. µόρφηµα συλλ. αυξήσεως (στη Ν. Ελληνική διατηρήθηκε 
η τονούµενη µορφή του), το οποίο απαντούσε σε όλα τα πρόσωπα 
των παρελθοντικών χρόνων τής Αρχαίας (έ-λυσα, ε-λυσας, ε-λυσε, έ-
λύσαµεν, έ-λύσατε, έ-λυσαν)· εµφανίζεται και σε µερικές άλλες I.E. 
γλώσσες (π.χ. Σανσκριτική, Αρµενική, Φρυγική). Αρχ.: έ-λυσα, ε-λύ-
σαµενΝ.Ε.: έ-λυσα, λύσαµε]. 

-έ (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό άκλιτων λέξεων 
που δηλώνουν κατάσταση, τρόπο, χαρακτηριστικό κ.λπ.: γυφτ-έ, 
αχουρ-έ, παντοφλ-έ, κουρελ-έ. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που εµφανίζεται αρχικώς 
σε λ. γαλλ. προελεύσεως (λ.χ. αµπιγέ < habillé) και επεκτάθηκε στη 
συνέχεια και σε άλλες (λ.χ. κουρελ-έ, παντοφλ-έ]. 

Ε.Α. Ελληνική Αεροπορία. 
ε.α. εν αποστρατεία: ταξίαρχος ε.α. 
έ.α. ένθα ανωτέρω, (βλ. λ. ένθα). 
Ε.Α.Α. (η) 1. Ελληνική Αεροπορική Αστυνοµία 2. Ένωση Απόστρατων 
Αξιωµατικών. 

Ε.Α.Β. (η) Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία. 
Ε.Α.Ε. (η) Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών. 
Ε.Α.Κ. (η) Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα. 
εάλω η Πόλις (έάλω ή Πόλις, Γ. Σφραντζή, Χρονικόν Γ'64) αλώθηκε, 
κυριεύτηκε η Πόλη (από τη φράση που ελέχθη ύστερα από την άλω-
ση τής Κωνσταντινούπολης από τους Οθωµανούς). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έάλω «κυριεύθηκε», γ' εν. πρόσ. αορίστου β' τού ρ. άλί-σκοµαι (βλ. λ. 
άλωση)]. 

Ε.Α.Μ. (το) 1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο· ελληνική αντιστα-
σιακή οργάνωση που ιδρύθηκε το 1941 µε πρωτοβουλία τού Κ.Κ.Ε. 
2. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

εαµίτης (ο) {εαµιτών}, εαµίτισσα (η) {εαµιτισσών} µέλος τού Ε.Α.Μ. 

(βλ.λ.). — εαµίτικος, -η, -ο κ. εαµικός, -ή, -ό. 
Εαµοβούλναρος (ο) (παλαιότ.-υβριστ.) ως χαρακτηρισµός που χρη-
σιµοποιούσαν οι εθνικόφρονες για τους αριστερούς κυρίως ή και για 
τους εαµογενείς. 

εαµογενής, -ής, -ές {εαµογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που προέρ-
χεται από το Ε.Α.Μ. [ΕΤΥΜ. < Ε.Α.Μ. + -γενής (βλ.λ.)]. 

εάν σύνδ. → αν ) [ΕΤΥΜ. < αρχ. έάν < ει αν (µε 
κράση), βλ. λ. αν]. 

Ε.Α.Π. (η) 1. Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων 2. Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήµιο. 

Ε.Α.Π.Ε.Τ. (η) Επικουρική Ασφάλιση Προσωπικού Εταιρειών Τσιµέ-
ντου. 

έαρ (το) {έαρος | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η άνοιξη: «ω γλυκύ µου ~!» 
(βλ. λ. γλυκύς). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *Féoap < I.E. *wesr- «άνοιξη», πβ. λατ. ver, ιταλ. prima-
vera, αρµ. garun, αρχ. σλαβ. vesna κ.ά.]. 

εαρινοποιηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΒΙΟΛ. τεχνητή έκ-
θεση νεαρών φυτών ή των σπερµάτων τους σε χαµηλές θερµοκρα-
σίες, µε σκοπό την ταχύτερη ανάπτυξη τους και την επιτάχυνση τού 
βιολογικού τους κύκλου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
vernalisation]. 

εαρινός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται την 
άνοιξη: ~ ισηµερία | περίοδος | εξάµηνο ΣΥΝ. ανοιξιάτικος ΑΝΤ. φθι-
νοπωρινός. 

-έας παραγωγικό επίθηµα επωνύµων µανιάτικης, κατά κανόνα, κατα-
γωγής: Μαυρ-έας, Μανιατ-έας, Χαριστ-έας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταγωγή. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα επωνύµων (ήδη µεσν. λ.χ. Σπαν-έας, Καλαµ-
έας), το οποίο προήλθε από επαγγελµατικούς ή τεχν. όρους σε -εύς | 
(µεσν.) -έας (λ.χ. βαφ-έας, χαλκ-έας, κεραµ-έας), και όχι από αρχ. 
κύρ. ονόµατα (λ.χ. Φιλ-έας, Χαιρ-έας), τα οποία είχαν περιπέσει σε 
αχρηστία]. 

Ε.Α.Σ. (η) Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών. 
Ε.Α.Σ.Α. (η) Εθνική Ακαδηµία Σωµατικής Αγωγής. 
Ε.Α.Τ. | Ε.Σ.Α. (το) (παλαιότ.) το Ειδικό Ανακριτικό Τµήµα τής Ελλη-

νικής Στρατιωτικής Αστυνοµίας. 
εαυτός (ο) αυτοπαθής αντων. ο καθένας, όπως υπάρχει ο ίδιος, κατ' 

αντιδιαστολή προς τους άλλους· συνήθ. στη µορφή ο εαυτός µου, 
σου, του | της | ο εαυτός µας, σας, τους και, λιγότερο συχνά, οι εαυτοί 
τους: µόνο τον ~ της σκέφτεται || ο καλύτερος φίλος σου είναι ο ~ σου 
|| αντί να σχολιάζει τους άλλους, δεν κοιτάζει καλύτερα τον ~ του στον 
καθρέφτη! || έχει µεγάλη ιδέα για τον ~ της || είµαι ο ~ µον δεν 
µιµούµαι κανέναν || δεν µπορεί να θεωρηθεί σπουδαίος ηθοποιός-
παίζει πάντα τον ~ του || µε την επιµονή σου δεν κερδίζεις τίποτε· τον 
~ σου µόνο βλάπτεις || στον συγκεκριµένο αγώνα ήταν µακριά από τον 
καλό του - και απογοήτευσε τους οπαδούς του' ΦΡ. (α) δίνω | δείχνω 
τον καλύτερο µου εαυτό αποδίδω ή συµπεριφέροµαι όσο καλύτερα 
µπορώ: όλοι οι συντελεστές τής εκδήλωσης έδωσαν τον καλύτερο τους 
εαυτό (β) ξεπερνώ τον εαυτό µου (ι) αποδίδω καλύτερα από ό,τι 
συνήθως: στο έργο αυτό ο ηθοποιός ξεπερνά τον εαυτό του (ii) 
υπερβαίνω τα συνήθη όρια, συµπεριφέροµαι υπερβολικά, πολύ πιο 
άσχηµα από άλλες φορές: Αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό του! ∆εν 
θα τον αφήσω ατιµώρητο! (γ) µιλάω µε τον εαυτό µου παραµιλώ, 
µιλάω χωρίς να υπάρχει άλλος κοντά µου (δ) (ξανα)βρίσκω τον εαυ-
τό µου συνέρχοµαι µετά από ασθένεια ή ταλαιπωρία, γίνοµαι πάλι 
όπως ήµουν παλιά: µετά τον τραυµατισµό του άργησε να ξαναβρεί 
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τον εαυτό του || προσπαθεί να βρει τον παλιό καλό εαυτό της (ε) τα βρίσκω µε 
τον εαυτό µου αποδέχοµαι τον εαυτό µου, παύω να έχω αµφιβολίες για τις 
επιλογές, τις πράξεις, τις επιθυµίες µου κ.λπ., ξεκαθαρίζω τι θέλω, τι µου 
συµβαίνει κ.λπ.: για να τα έχεις καλά µε τους άλλους, πρέπει να τα έχεις βρει µε 
τον εαυτό σου (στ) καθ' εαυτόν, -ήν, -ό κ. καθαυτόν, -ήν, -ό ο ίδιος, αυτός 
ακριβώς (και όχι άλ-λος): ασχοληθήκαµε µε τις αιτίες, µε τις συνέπειες του, 
αλλά ποτέ µε το θέµα καθ' εαυτό || αυτή καθαυτήν η µετανάστευση συνεπάγεται 
προβλήµατα (ζ) εκτός εαυτού έξω φρενών, σε σηµείο που είναι αδύνατον να 
συγκρατηθεί κανείς: µε τη συµπεριφορά του µε έφερε ~ (η) ο σώζων εαυτόν 
σωθήτω βλ. λ. σώζω (θ) εαυτούς και αλλήλους τους εαυτούς τους και τους 
δικούς τους: κοιτάζουν πάντα να βολευτούν ~ (ι) αφ' εαυτού (του | της) από 
µόνος του, µε τη θέληση του, χωρίς πίεση: το έκανε αφ' εαυτού της- κανείς δεν 
την παρακίνησε ΣΥΝ. οικειοθελώς, εκούσια. 
[ΕΤΧΜ < µεσν. εαυτός, από την αρχ. ανωνυµία εαυτού, -ω, -όν, η οποία 
αποτελείται από το ε (γ' πρόσωπο προσ. ανωνυµίας) «αυτόν» και το αυτός]. 

εαυτός - καθ' εαυτός | καθαυτός - καθ' εαυτό | καθαυτό - καθ' εαυτού | 
καθαυτού. Η λ. εαυτός πλάστηκε υποχωρητικά από την κανονική χρήση 
τής λέξης ως αντωνυµίας σε πτώση αιτιατική: Αγαπά µόνο τον εαυτό του - 
Κοιτάζει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Πρόκειται για αυτοπαθή αντωνυµία, 
που χρησιµοποιείται µε ρήµατα σε (µέση) αυτοπαθή χρήση: Βλέπουν τον 
εαυτό τους να ανέχεται τα πάντα (σε αυτή τη χρήση απαντά, λιγότερο 
συχνά, και ο πληθυντικός τής αντωνυµίας: Βλέπουν τους εαυτούς τους 
[των] να ανέχονται..). Από τη χρήση αυτή σχηµατίστηκε και ονοµαστική 
(εαυτός) και γενική (εαυτού) τής αντωνυµίας, πάντα µε άρθρο: Τον 
ενδιαφέρει µόνο ο εαυτός του - Η φροντίδα των παιδιών και λιγότερο τού 
εαυτού της δεν της αφήνει χρόνο για άλλα. Το καθ' εαυτός | καθαυτός (που 
είναι στην πραγµατικότητα: κατά + αιτ., κατά εαυτόν > καθ' εαυτόν | 
καθαυτόν, κατά + εαυτούς > καθ' εαυτούς/ καθαυτούς κ.ά.) 
χρησιµοποιείται σε αιτιατική πτώση, που συµφωνεί σε γένος και αριθµό µε 
τη λέξη στην οποία αναφέρεται: Η υπόθεση καθ' εαυτήν δεν ενδιαφέρει την 
εταιρεία ~ Τα πρόσωπα καθ' εαυτά είναι απολύτως σεβαστά, όµως... - Τους 
επιχειρηµατίες καθ' εαυτούς δεν τους συµφέρει να αντιδικήσουν µε το 
∆ηµόσιο στην περίπτωση αυτή. Σε απλούστερη διατύπωση τέτοιες φράσεις 
µπορούν να αναδιατυπωθούν µε την αντωνυµία ο ί-διος ο...: Η ίδια η 
υπόθεση... - Τα ίδια τα πρόσωπα... - Τους ίδιους τους επιχειρηµατίες.... 
Αντί τής λογιότερης χρήσης τού καθ' εαυτός (σε αιτ.) µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και ο άκλιτος επιρρηµατικός τύπος καθ' εαυτό | καθαυτό 
(µπροστά από το όνοµα): Τους καθαυτό επιχειρηµατίες... - Η καθαυτό 
υπόθεση... - Τα καθαυτό πρόσωπα... Είναι λανθασµένη η χρή°η καθαυτού 
αντί τού καθαυτό: «τους καθαυτού επιχειρηµατίες...». 

εαυτοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. σπάνια οπτική ψευδαίσθηση, κατά την 
οποία το άτοµο νοµίζει ότι βλέπει το είδωλο τού σώµατος του όπως σε 
καθρέφτη. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. heautoscopy]. 

εαυτούλης (ο) [1895] (ειρων.) ο εαυτός· για περιπτώσεις στις οποίες 
ενδιαφέρεται κανείς µόνο για το άτοµο του, αδιαφορώντας εγωιστικά για ό,τι 
συµβαίνει έξω από αυτόν: αν κοιτάζεις µόνο τον ~ σου, µην περιµένεις να 
κάνεις φίλους! 

Ε.Β.Α. (η) Εθνική Βιβλιοθήκη Αθήνας. 
εβαζέ επίθ. {άκλ.} (για γυναικείο ρούχο) αυτός που ανοίγει, που φαρ-δαίνει 

προς τα κάτω: ~ φόρεµα | φούστα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. évasé, µτχ. τού p. évaser 
«ανοίγω, φαρδαίνω»]. 

έβαλα1 ρ. → βάζω 
έβαλα2 ç>. → βάλλω 
εβαπορέ επίθ. {άκλ.} (γάλα) το οποίο µετά την εξάτµιση ποσότητας νερού που 

περιέχει, συµπυκνώνεται και αποστειρώνεται σε συνθήκες υψηλής πιέσεως 
και θερµοκρασίας. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. évaporé, µτχ. τού p. évaporer «εξατµίζω» < λατ. vapor 
«ατµός»]. 

εβαπορίτης (ο) {εβαποριτών} ΓΕΩΛ. χηµικό ίζηµα το οποίο σχηµατίζεται µετά 
την εξάτµιση τού διαλυτικού µέσου (νερού) και την απόθεση διαλυµένων 
αλάτων, όπως είναι ο γύψος, ο ανυδρίτης ή το ορυκτό άλας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. evaporites < evaporate «εξατµίζω», βλ. λ. 
εβαπορέ]. 

έβγα ρ.· βγες! (βλ. λ. βγαίνω). [ΕΤΥΜ µεσν., προστ. τού 
ρ. έβγαίνω | βγαίνω}. 

έβγα (το) {άκλ.} (λαϊκ.) 1. το σηµείο εξόδου από συγκεκριµένο σηµείο, η 
έξοδος: το έµπα και το ~ των καραβιών από το λιµάνι ΑΝΤ. έµπα 2. το σηµείο 
λήξεως χρονικής περιόδου: στο - τού 20ού αιώνα ΣΥΝ. εκπνοή, τέλος, τέρµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., προστ. τού ρ. βγαίνω]. 

έβγα (η) {µόνο σε ονοµ. κ. αιτ. εν.} (παλαιότ.) περίπτερο ή ψιλικατζή-δικο που 
πουλά και γαλακτοκοµικά προϊόντα τής Ε.Β.ΓΑ. (ή ενδεχοµένως και άλλης 
εταιρείας): παλιότερα, που ο περισσότερος κόσµος δεν είχε τηλέφωνο, 
τηλεφωνούσαµε από την - τής γειτονιάς. [ΕΤΥΜ < Ε.Β.ΓΑ., ακρωνύµιο τής 
εµπορικής ονοµασίας Ελληνική Βιοµηχανία Γάλακτος]. 

Ε.Β.ΓΑ. (η) Ελληνική Βιοµηχανία Γάλακτος. 
έβγαλα ρ. → βγάζω 
εβδοµάδα κ. (καθηµ.) βδοµάδα (η) περίοδος επτά διαδοχικών ηµε- 

ρών, που ηµερολογιακά αρχίζει από την Κυριακή και τελειώνει το Σάββατο, 
στην καθηµερινή όµως επικοινωνία υπολογίζεται από τη ∆ευτέρα ώς την 
Κυριακή: τη δεύτερη ~ τού µήνα || κάθε ~ || διανύουµε - σηµαντικών εξελίξεων 
ΦΡ. (α) την άλλη εβδοµάδα (ί) µετά από επτά ηµέρες (ii) οποιαδήποτε ηµέρα 
από την ερχόµενη ∆ευτέρα µέχρι την Κυριακή που ακολουθεί (β) ΕΚΚΛΗΣ. 
Μεγάλη Εβδοµάδα | Εβδοµάδα των Παθών η τελευταία εβδοµάδα τής 
Σαρακοστής, κατά την οποία η Εκκλησία τιµά τα πάθη τού Χριστού. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. έβδοµάς, -άδος < έβδοµος]. 

εβδοµαδιαίος, -α, -ο [1856] 1. αυτός που γίνεται ή εµφανίζεται µία φορά την 
εβδοµάδα ή κάθε εβδοµάδα: ~ περιοδικό | έκδοση | εφηµερίδα | πληρωµή | 
δηµοσιογραφική επιθεώρηση | επαφή µε τους δηµοσιογράφους 2. αυτός που 
διαρκεί µία εβδοµάδα ή υπολογίζεται µε βάση το χρονικό διάστηµα µίας 
εβδοµάδας: ~ ωράριο εργασίας || ~ έξοδα. 

εβδοµήκοντα (το) {άκλ.} 1. (αρχαιοπρ.) εβδοµήντα (βλ.λ.) 2. Εβδο-µήκοντα 
(οι) (α) ΦΙΛΟΛ.-ΘΡΗΣΚ. οι 72 Ιουδαίοι φιλόλογοι, που υπό την επίβλεψη τού 
Πτολεµαίου Β' απέδωσαν στα Ελληνικά το κείµενο τής Π.∆., γνωστό και ως 
«Μετάφραση των Εβδοµήκοντα (θ')» για τις ελληνόφωνες κοινότητες τού 
Ιουδαϊσµού τής ∆ιασποράς (β) οι εβδοµήντα µαθητές ή Απόστολοι τού 
Χριστού. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εβδοµήκοντα < έβδοµος + -κοντά, πληθ. τού επιθήµατος -κάτι, 
για το οποίο βλ. λ. είκοσι. Στη φρ. (Μετάφραση των) Εβδοµήκοντα (Ο') 
αντιστοιχεί το λατ. Septuaginta]. 

εβδοµήκοντα- κ. εβδοµήκοντα- κ. εβδοµηκοντ- [µτγν.] (λόγ.) α' συνθετικό που 
δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό εβδοµήντα 
(70): εβδοµηκοντα-ετής, εβδοµηκοντ-άκις 2. είναι εβδοµήντα φορές πιο 
µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: εβδοµηκοντα-πλάσιος. 

εβδοµηκονταετηρίδα (η) → εβδοµήκοντα-, -ετηρίδα 
εβδοµηκονταετής, -ής, -ές → εβδοµήκοντα-, -ετής 
εβδοµηκονταετία (η) → εβδοµήκοντα-, -ετία 
εβδοµηκοντάκις επίρρ. → εβδοµήκοντα-, -άκις 
εβδοµηκονταπλάσιος, -α, -ο → εβδοµήκοντα-, -πλάσιος 
εβδοµηκοντούτης (ο) [µτγν.] {εβδοµηκοντουτών}, εβδοµηκο-ντουτις (η) 

[µτγν.] {εβδοµηκοντούτ-ιδος | -ίδων} (λόγ.) πρόσωπο ηλικίας εβδοµήντα ετών 
ΣΥΝ. εβδοµηντάχρονος, εβδοµηκονταετής. 

εβδοµηκοστός, -ή, -ό [αρχ.] (επίσης γράφεται 7θός στην αραβική αρίθµηση, θ' 
ή ο' στην ελληνική και LXX στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό εβδοµήντα (70) (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). 

εβδοµήντα (το) {άκλ.} 1. εξήντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 70 (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό εβδοµήντα: ~ 
άνθρωποι | µαθήτριες | θρανία. Επίσης (λόγ.) εβδοµήκοντα (βλ.λ.) [ΕΤΥΜ < 
µεσν. εβδοµήντα < αρχ. εβδοµήκοντα (βλ.λ.)]. 

εβδοµήντα - κ. εβδοµήντα- κ. εβδοµηντ- [µεσν.] ά συνθετικό που δηλώνει ότι 
κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό εβδοµήντα (70): 
εβδοµηντά-χρονος 2. είναι εβδοµήντα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το 
µέτρο σύγκρισης: εβδοµηντα-πλάσιος. 

εβδοµηντάρης (ο) {εβδοµηντάρηδες}, εβδοµηντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πρόσωπο ηλικίας εβδοµήντα ετών ή περίπου εβδοµήντα ΣΥΝ. 
εβδοµηκονταετής, εβδοµηντάχρονος (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 
εβδοµήντα + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

εβδοµηνταρίΌ (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά εβδοµηνταριά περίπου 
εβδοµήντα: θα είναι ~ πάνω-κάτω- τόσο τους υπολογίζω µε µια πρώτη µατιά 
(βλ. λ. αριθµός, um). [ΕΤΥΜ. < µεσν. εβδοµηνταριά < εβδοµήντα + παραγ. 
επίθηµα -αριά]. 

έβδοµος, -η (λόγ. εβδόµη), -ο (επίσης γράφεται 7ος στην αραβική αρίθµηση, Ζ' 
ή ζ' στην ελληνική και VII στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό επτά (7)· ΦΡ. (α) (εκφραστ.) στον έβδοµο ουρανό σε πολύ 
µεγάλη ευφορία, απέραντη ευτυχία ΣΥΝ. σε πελάγη ευτυχίας (β) έβδοµη 
τέχνη ο κινηµατογράφος 3. εβδόµη (η) η έβδοµη ηµέρα κάθε µήνα: ήρθε στη 
δουλειά την 7η Ιανουαρίου 1990 2. έβδοµος (ο) {εβδόµου} (α) ο έβδοµος 
όροφος πολυκατοικίας (β) ο έβδοµος µήνας τού έτους, ο Ιούλιος: µετά τις 31/7 
(τριάντα µία εβδόµου) οι περισσότερες υπηρεσίες κλείνουν για το καλοκαίρι 4. 
έβδοµο (το) {εβδόµ-ου | -ων} καθένα από τα επτά ίσα µέρη, στα οποία δι-
αιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έβδοµος < *sebd-mos < I.E. *sept-mos (τα β και δ από 
ηχηροποίηση των π και τ) < *8ερΐιρ«επτά». Βλ. κ. επτά]. 

Ε.Β.Ε. (το) Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
εβενίδες (οι) θάµνοι και δέντρα τροπικών περιοχών µε χαρακτηριστικό σκούρο 

ξύλο (βλ. κ. λ. έβενος). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. Ebenaceae]. 
εβένινος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από ξύλο εβένου: 

~ έπιπλα 2. (µτφ.) µαύρος και στιλπνός: ~ µαλλιά. 
έβενος (ο/η) {εβέν-ου | -ων, -ους} 1. σκληρό, ανθεκτικό, µελανού χρώµατος 

ξύλο, από τροπικά δέντρα τής Αφρικής και τής Ασίας, που χρησιµοποιείται 
στην επιπλοποιία, για την κατασκευή πατωµάτων, διακοσµητικών 
αντικειµένων κ.λπ. 2. κάθε δέντρο που δίνει τέτοιου είδους ξύλο 3. (συνεκδ.-
λογοτ.) το στιλπνό µαύρο χρώµα: χαράζει πάνω στον ~ τής νύχτας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αρχ. αιγυπτ. hbnj (πβ. κ. εβρ. hovenim), πιθ. λ. νουβικής 
προελεύσεως]. 

εβενούργηµα (το) {εβενουργήµ-ατος | -ατα, -άτων) έργο τέχνης κα-
τασκευασµένο από έβενο. 

εβενουργική (η) η τέχνη τής κατεργασίας τού εβένου. Επίσης εβε-νουργία 
[1891]. — εβενουρνός (ο) [1809]. [ΕΤΥΜ. < έβενος + -ουργία | -ουργός < 
έργο]. 



Έβερεστ 541 έγγραφο 
 

Έβερεστ (το) {άκλ.} όρος τής Ν. Ασίας στα σύνορα τού Νεπάλ µε το Θιβέτ, το 
ψηλότερο των Ιµαλαΐων και όλου τού κόσµου (8.848 µ.). [ΕΤΥΜ. Το όρος 
ονοµάστηκε έτσι το 1865 προς τιµήν τού Βρετανού γε-ωδαίτη και γεωγράφου 
Sir George Everest, ο οποίος εργάστηκε για την τοπογράφηση των Ινδιών. Η 
θιβετιανή ονοµασία είναι Chomolungma και σηµαίνει «θεά µητέρα τού 
κόσµου»]. 

εβίβα επιφών. (ως ευχή σε πρόποση) στην υγειά σου | σας, εις υγεί-αν. Επίσης 
βίβα. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. βίβα]. 

Ε.Β.Ο. (η) Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων. 
εβολουσιονισµός (ο) η εξελιξιαρχία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 

evolutionism < evolution «εξέλιξη»]. 
εβονίτης (ο) {εβονιτών} ΧΗΜ. σκληρό πλαστικό που προέρχεται από την 

επεξεργασία τού καουτσούκ µε την πρόσληψη µεγάλης ποσότητας θείου και 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή µονωτικών υλικών για ηλεκτρικές συσκευές. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. ebonite < ebony (< αρχ. έβενος)]. 

εβραϊκός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους Εβραίους, την ιστορία και 
τον πολιτισµό τους: ~ αλφάβητο | γλώσσα | κοινότητα! συναγωγή. Επίσης 
(λαϊκ.) εβραίικος, -η, -ο [µεσν.]. — εβραϊκά επίρρ., Εβραϊκά κ. (λαϊκ.) 
Εβραίικα (τα). 

εβραιθλογία (η) [1895] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που µελετά την ιστορία, τη 
γλώσσα και τον πολιτισµό των Εβραίων. — εβραιολόγος (ο/η) [1880], 
εβραιολογικός, -ή, -ό. 

εβραιοµαχαλάς (ο) {εβραιοµαχαλάδες} (λαϊκ.) συνοικία Εβραίων. 
Εβραιόπουλο (το) [µεσν.], Εβραιοπούλα (η) µικρός Εβραίος. 
Εβραίος (ο), Εβραία (η) µέλος τού σηµιτικού έθνους που κατοικούσε στην 

αρχαία Παλαιστίνη και θεωρείται ότι προέρχεται από τους απογόνους των 
Πατριαρχών τής Βίβλου Αβραάµ, Ισαάκ και Ιακώβ ΣΥΝ. Ισραηλίτης, 
Ιουδαίος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 'Εβραίος < εβρ. 'Ibri. Για 
την ετυµολογία τής εβρ. λ. έχουν προταθεί οι εξής απόψεις: (α) < ρ. 'âbar 
«διαβαίνω, διασχίζω», ίσως δηλώνοντας τη διάβαση τού Ευφράτη Ποταµού 
από τον γενάρχη των Εβραίων Αβραάµ κατά θεϊκή εντολή (β) < όν. 'Éber, 
προγόνου τού Αβραάµ (γ) < ακκαδ. habiru | hapiru, λ. µε την οποία προσδιορί-
ζονταν λαοί και πολιτισµοί τής Αιγύπτου κατά τη δεύτερη π.Χ. χιλιετία, όταν 
δηλ. οι Εβραίοι ήταν αιχµάλωτοι εκεί]. 

Εβραίος - Ιουδαίος - Ισραηλίτης - Ισραηλινός. Η ονοµασία Εβραίος 
δηλώνει το έθνος των Εβραίων, µε ιδιαίτερη θρησκεία (πρώιµα 
µονοθεϊστική) και ιδιαίτερο, έντονα θρησκευτικό, πολιτισµό. Το ίδιο και η 
παλαιότερη ονοµασία Ιουδαίος, που έχει εθνικό, θρησκευτικό, ιστορικό και 
πολιτισµικό περιεχόµενο. Η ονοµασία Ισραηλίτης αναφέρεται κυρίως στη 
θρησκεία των Εβραίων δηλώνει το θρήσκευµα. Τέλος, η ονοµασία 
Ισραηλινός δηλώνει τον πολίτη τού κράτους τού Ισραήλ, αναφερόµενο 
στην εθνική ταυτότητα των σύγχρονων Εβραίων. 

εβραϊσµός (ο) [1809] 1. η µίµηση των τρόπων, τής γλώσσας ή τού χαρακτήρα 
των Εβραίων 2. το εβραϊκό έθνος ως συνολική οντότητα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. hébraïsme]. 

εβραϊστής (ο) [1848], εβραίστρια (η) (εβραϊστριών} επιστήµονας ασχολούµενος 
µε την ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισµό των Εβραίων ΣΥΝ. εβραιολόγος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. hébraïste]. 

εβραϊστί επίρρ. [µτγν.] (αρχαιοπρ.) στην εβραϊκή γλώσσα. 
Εβρίδες (οι) συστάδα βρετανικών νησιών τού ΒΑ. Ατλαντικού Ωκεανού Β∆. 

τής Σκωτίας. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Hebrides, αγν. ετύµου. Το ρωµαϊκό όν. των 
νήσων ήταν Ebudae (και µε παρανάγνωση Ebridae)]. 

Έβρος1 (ο) 1. ο µεγαλύτερος σε µήκος ποταµός τής Βαλκανικής Χερσονήσου, 
που πηγάζει από τα όρη Ρίλα τής Βουλγαρίας και εκβάλλει στο Θρακικό 
Πέλαγος· τµήµα του αποτελεί το σύνορο τής Ελλάδας µε την Τουρκία 2. 
νοµός Έβρου νοµός τής Θράκης µε πρωτεύουσα την Αλεξανδρούπολη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. "Εβρος, αγν. ετύµου. o ποταµός, κατά µία εκδοχή, οφείλει την 
ονοµασία του στον "Εβρο, γυιο τού βασιλιά Κασσάνδρου, ο οποίος έπεσε και 
πνίγηκε στον ποταµό, προκειµένου να αποφύγει την εκδίκηση τού πατέρα του, 
αφού η µητέρα του τον είχε συκοφαντήσει 

r για απόπειρα βιασµού]. 
Έβρος2 (ο) ποταµός τής ΒΑ. Ισπανίας που πηγάζει από τα Καντα-βρικά Όρη 

και εκβάλλει στη Μεσόγειο Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. < ισπ. Ebro, από την ίδια ρίζα 
µε το Ίβηρες (βλ. λ. Ιβηρική Χερσόνησος)]. 

Ε.Γ. (το) Επιτελικό Γραφείο. 
Ε/Γ επιβατηγό (ενν. πλοίο). 
έγγαµος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει συνάψει γάµο ΣΥΝ. παντρεµένος, 

νυµφευµένος ANT. άγαµος, ανύπαντρος, ανύµφευτος 2. αυτός που σχετίζεται 
µε τους παντρεµένους: ~ βίος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. [ΕΤΥΜ µτγν. < ε γ- (< έν-) + 
γάµος]. 

εγγαστρίµυθος (ο/η) πρόσωπο που µπορεί να µιλά µε ελάχιστη ή χωρίς 
καθόλου κίνηση των χειλιών του, ώστε η φωνή να φαίνεται ότι παράγεται από 
άλλη πηγή και όχι από τον πραγµατικά οµιλούντα. — εγγαστριµυθία (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής, από τη φρ. εν γαστρί µύθος, εξαιτίας τής 
παλαιότερης άποψης ότι χρησιµοποιούνταν τα τοιχώµατα τού στοµάχου για 
την παραγωγή ήχων]. 

εγγεγραµµένος, -η, -ο → εγγράφω 
εγγειοβελτιωτικός, -ή, -ό αυτός που αποβλέπει στη βελτίωση τής γεωργικής 

εκµετάλλευσης τής γης, στην αύξηση τής απόδοσης τού 

εδάφους: ~ έργα | πρόγραµµα.  — εγγειοβελτίωση (η).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 
[ΕΤΥΜ. < έγγειος (βλ.λ.) + βελτιωτικός, o όρ. εγγειοβελτίωση αποτελεί απόδ. 
τού αγγλ. land reclamation]. 

έγγειος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που αναφέρεται στη γη, που συνιστά ακίνητο 
περιουσιακό στοιχείο ή προέρχεται από αυτό: ~ ιδιοκτησία | πρόσοδος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γη, -γγ-, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έγγειος | εγγαιος < εγ- (< έν-) + γαϊα 
| γη]. 

εγγενής, -ής, -ές {εγγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που ενυπάρχει στην ίδια τη 
φύση, από την αρχή τής παρουσίας ενός ατόµου ή τής γένεσης µιας 
κατάστασης: ~ ιδιότητα | αδυναµία | χαρακτηριστικό || ~ δυσχέρειες τού 
θέµατος ΣΥΝ. έµφυτος ΑΝΤ. επίκτητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, -γγ, 
σύµφυτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγ- (< εν-) + -γενής < γένος]. 

εγγίζω ρ. → αγγίζω 
έγγιστα επίρρ. (αρχαιοπρ.) πάρα πολύ κοντά· ΦΡ. ως έννιστα κατά τη µεγαλύτερη 

δυνατή προσέγγιση, περίπου. [ΕΤΥΜ Υπερθ. βαθµός τού αρχ. επιρρ. εγγύς]. 
εγγλέζικος, -η, -ο (λαϊκ.) αγγλικός. — εγγλέζικα επίρρ., Εγγλέζικα (τα). 

εγγλέζικος - αγγλικός. Το εγγλέζικος (Εγγλέζικα) διαφέρει υφολογικά τού 
αγγλικός (Αγγλικά). Το εγγλέζικος χρησιµοποιείται περισσότερο στον 
απλούστερο προφορικό λόγο (Μαθαίνει Εγγλέζικα), ενώ το αγγλικός είναι ο 
εθνικός χαρακτηρισµός που χρησιµοποιείται στον γραπτό λόγο και σε 
επίσηµο ύφος (Φροντιστήριο Αγγλικών - Η αγγλική κυβέρνηση εµφανίζεται 
επιφυλακτική σε ορισµένες κοινοτικές δραστηριότητες). 

Εγγλέζος (ο), Εγγλέζα (η) 1. (λαϊκ.) ο Αγγλος 2. (µτφ.) ο συνεπής στην ώρα 
του, αυτός που δεν αργοπορεί: είναι ~ στα ραντεβού του. — Εγγλεζάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. [ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. Άγγλέζος < ιταλ. inglese, βλ. κ. Αγγλία]. 

έγγλυφος, -η, -ο χαραγµένος σε βάθος: έγγλυφη σφραγίδα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. εγγλύφω < εγ- (< έν-) + γλύφω]. 

εγγονή (η) [µτγν.] η κόρη τού γυιου ή τής κόρης (κάποιου). Επίσης εγγόνα κ. 
(λαϊκ.) αγγόνα 

εγγόνι [µεσν.] κ. (λαϊκ.) αγγόνι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} το παιδί (αγώ-ρι ή 
κορίτσι) τού γυιου ή τής κόρης (κάποιου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγονός κ. εγγονός κ. (λαϊκ.) αγγονός (ο) ο γυιος τού γυιου ή τής κόρης 
(κάποιου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εγγονός < εγ- (< εκ-) + γόνος. o καταβιβασµός τού τόνου πιθ. 
κατά τα ανεψιός, υίός κ.ά.]. 

εγγονός - εγγονός ή έκγονος; Η αρχική αρχαία λ., από την οποία προήλθε 
το ήδη αρχαίο εγγονός, είναι η λ. έκ-γονος. Και οι δύο τύποι εγγονός και 
έκγονος απαντούν στις αττικές επιγραφές µέχρι το 300 π.Χ. o τ. εγγονός δεν 
χρησιµοποιείται συχνά στην Ελληνιστική Κοινή· η χρήση του επιδίδει 
αργότερα, για να επικρατήσει τελικά ως µοναδικός τύπος. Από το έκ-γονος 
πλάστηκε το έγ-γο-νος, όπως συνέβη και µε άλλα σύνθετα τής πρόθεσης 
εκ-: έ'κ-δύ(ν)ω > εγ-δύνω > γδύνω - έκ-δέρ(ν)ω > εγδέρνω > γδέρνω κ.λπ. 
o οξύτονος τ. εγγονός (αντί τού εγγονός) που επικρατεί σήµερα, 
σχηµατίστηκε κατά τα συγγενικά ονόµατα γυιος, ανιψιός, γαµπρός, 
πεθερός κ.ά. 

έγγραµµα (το) {εγγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} ΨΥΧΟΛ. µνηµονικό ίχνος, το οποίο 
κωδικοποιείται και εντυπώνεται στα εγκεφαλικά νεύρα, παρέχοντας τη βάση 
για τη συνέχιση και τη διατήρηση τής µνηµονικής διαδικασίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
γγ-. [ΕΤΥΜ. < εγγράφω]. 

εγγράµµατος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που γνωρίζει γράµµατα, που έχει µόρφωση 
ΣΥΝ. (λαϊκότ.) γραµµατισµένος, γραµµατιζούµενος, µορφωµένος ANT. 
αγράµµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

έγγραµος, -η, -ο ΠΛΗΡΟΦ. (για υπολογιστές, δίκτυα κ.λπ.) αυτός που συνδέεται 
απευθείας ή ελέγχεται από κεντρική µονάδα (βλ. λ. ον-λάιν). [ΕΤΥΜ < εγ- (< 
εν) + -γραµµος < γραµµή, απόδ. τού αγγλ. on line]. 

εγγραφέας (ο) [µτγν.] {εγγραφ-είς, -έων} όργανο που επιτρέπει τη συνεχή ή 
κατά διαστήµατα καταγραφή τής πορείας ενός φυσικού µεγέθους. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγραφή (η) [αρχ.] 1. η καταχώριση τού ονόµατος και των στοιχείων (κάποιου), 
ενδεχοµένως µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, σε 
κατάλογο προσώπων (π.χ. µελών υπηρεσίας, οργανισµού, σωµατείου κ.λπ.): 
εγγραφές νέων µελών | συνδροµητών | µαθητών | στα µητρώα των δηµοτικών 
καταλόγων || οι ~ για τα νέα τµήµατα αρχίζουν στα µέσα τού επόµενου µήνα || η 
~ συµπεριλαµβάνει και προκαταβολή για τα δίδακτρα (το ποσό που 
καταβάλλεται για την εγγραφή) 2. (για εµπορικές ή λογιστικές πράξεις) η 
καταχώριση κάθε είδους συναλλαγών εµπορικής φύσεως στα ανάλογα 
λογιστικά βιβλία: ενεργώ | ακυρώνω | διορθώνω µια - || πιστωτική | χρεωστική 
- 3. (για ήχο ή εικόνα) µηχανική, οπτική και µαγνητική αποτύπωση ήχου ή 
εικόνας σε δίσκο, µαγνητική ταινία κ.λπ.: παλιά | κακή ~|| ~ σε κασέτα || 
κεφαλή εγγραφής ΣΥΝ. ηχογράφηση | µαγνητοσκόπηση • 4. ΓΕΩΜ. ο 
σχεδιασµός γεωµετρικού σχήµατος στο εσωτερικό ενός άλλου, ώστε το 
εσωτερικό σχήµα να ικανοποιεί ορισµένες συνθήκες, λ.χ. για πολύγωνα, οι 
κορυφές τού εσωτερικού να ανήκουν στις πλευρές τού εξωτερικού, ή για 
κύκλο, να εφάπτεται στις πλευρές: - τετραγώνου σε κύκλο || ~ κύκλου σε 
τρίγωνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

έγγραφο (το) (εγγράφ-ου | -ων} 1. γραπτό κείµενο επίσηµου χαρα- 



έγγραφος 542 εγκαθιστώ 
 

κτήρα: απόρρητα | δηµόσια | ιδιωτικά | εµπιστευτικά 1 συµβολαιογραφικά | 
διπλωµατικά | δικαστικά ~ 2. ΠΛΗΡΟΦ. αρχείο δεδοµένων που αποτελεί 
ολοκληρωµένη εργασία και που συνήθ. περιέχει κείµενο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έγγραφον, ουδ. τού επιθ. έγγραφος < εγ- (< εν-) + -γράφος < 
γράφω. Η σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. document]. 

έγγραφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που παρέχεται σε γραπτή µορφή: ~ οδηγία | 
άδεια | διαµαρτυρία | απολογία | διαταγή | εντολή ΣΥΝ. γραπτός ΑΝΤ. 
προφορικός, άγραφος. — εγγράφως επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγράφω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενέγραψα, εγγράφηκα (λόγ. ενεγράφην, -ης, -η..., µτχ. 
εγγραφείς, -είσα, -έν), εγγεγραµµένος} 1. καταχωρίζω σε κατάλογο, µητρώο, 
ειδικό πίνακα: ~ µαθητή σε σχολείο || ~ στους εκλογικούς καταλόγους | στη 
δραµατική σχολή ΣΥΝ. καταγράφω, αναγράφω 2. καταχωρίζω (συγκεκριµένη 
πράξη) σε σειρά ανάλογων πράξεων: η διάσηµη ηθοποιός ενέγραψε στο 
ενεργητικό της τους περισσότερους από τους σηµαντικότερους ρόλους τού 
παγκόσµιου ρεπερτορίου 3. κάνω µια µηχανική, οπτική ή µαγνητική 
αποτύπωση ήχου ή εικόνας σε δίσκο, µαγνητική ταινία κ.λπ.: ~ δίσκο | κασέτα 
ΣΥΝ. ηχογραφώ, γράφω · 4. ΓΕΩΜ. κάνω εγγραφή (σηµ. 4) ενός σχήµατος στο 
εσωτερικό ενός άλλου: ~ τετράγωνο σε κύκλο || (λόγ. µεσοπαθ. µτχ. 
εγγεγραµµένος, -η, -ο) κύκλος ~ σε τρίγωνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγράψιµος, -η, -ο ΓΕΩΜ. (σχήµα) που µπορεί να εγγραφεί, να σχεδιαστεί µέσα 
σε άλλο σχήµα: ~ (σε κύκλο) πολύγωνο.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. [ΕΤΥΜ. < θ. 
εγγραψ- (ρ. εγγράφω) + παραγ. επίθηµα -ιµος]. 

εγγύηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) επίσηµη διαβεβαίωση, 
δέσµευση, µε την παροχή εχεγγύων ως ασφάλεια, κυρ. για την εξόφληση 
χρεών (β) ΝΟΜ. σύµβαση µεταξύ δανειστή και τρίτου µε την οποία ο 
τελευταίος αναλαµβάνει απέναντι στον δανειστή την ευθύνη ότι θα 
καταβληθεί η οφειλή τού αρχικού οφειλέτη (πρωτο-φειλέτη) 2. (µτφ.) πράξη ή 
κατάσταση που διασφαλίζει την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου 
αποτελέσµατος: ο πλούτος δεν αποτελεί -για την ευτυχία 3. (συνεκδ.) η επίσηµη 
δέσµευση κατασκευάστριας εταιρείας ότι θα αποκαταστήσει τη βλάβη ή άλλη 
τυχόν ανωµαλία που ενδεχοµένως θα παρουσιάσει το προϊόν της µέσα σε 
ορισµένο χρονικό διάστηµα από τη στιγµή τής αγοράς του: το αυτοκίνητο κα-
λύπτεται ακόµα από την ~|| ~ για δύο χρόνια || η ~ ποιότητας 4. (σε περιπτώσεις 
αποφυλάκισης) χρηµατικό ποσό που παρέχεται ως ασφάλεια ότι το άτοµο που 
απαλλάσσεται από τη νόµιµη κράτηση του θα επιστρέψει για την έκτιση τής 
ποινής του σε ορισµένο χρόνο, εφόσον αποδειχθεί η ενοχή του: αφέθηκε 
ελεύθερος µε ~ 10.000.000 δραχµών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 
[ETYM. < αρχ. εγγύησις < εγγυώ | -ώµαι (βλ.λ.). Η σηµ. 3 αποδίδει το γαλλ. 
garantie]. 

εγγυητής (ο) [αρχ.], εγγυήτρια (η) [1756] {εγγυητριών} 1. πρόσωπο που 
παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την εξασφάλιση τής τήρησης 
συγκεκριµένων συµφωνιών: ο Ο.Η.Ε. εµφανίζεται ως ~ για την τήρηση τής 
ειρήνης στην εµπόλεµη ζώνη || (κ. ως επίθ.) εγγυήτρια δύναµη 2. ΝΟΜ. 
δικονοµικός εγγυητής το πρόσωπο το οποίο σε περίπτωση ήττας τού 
εναγοµένου θα έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει (π.χ. δικονοµικός 
εγγυητής είναι η ασφαλιστική εταιρεία η οποία υποχρεούται να καλύψει τα 
χρήµατα που θα αναγκαστεί ο εναγόµενος να καταβάλει ως αποζηµίωση στον 
ενάγοντα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγυητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παροχή εγγυήσεων: ~ 
επιστολή 2. εγγυητικό (το) το έγγραφο µε το οποίο συµφωνείται η εγγύηση 
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Επίσης εγ· γυητήριος, -α, -ο [1833]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγυοδοσία (η) [1833] {εγγυοδοσιών} πράξη παροχής εγγυήσεων. — 
εγγυοδότης (ο) [1889], εγγυοδοτώ ρ. [1889] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγύς επίρρ. {εγγύτ-ερα, -ατα} (λόγ.) κοντά, σε πολύ µικρή απόσταση ΣΥΝ. 
πλησίον ΑΝΤ. άπω, µακράν ΦΡ. (α) εγγύς µέλλον το άµεσο µέλλον, η πολύ 
κοντινή χρονική στιγµή: οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στο ~ || για το ~ δεν 
προβλέπω τίποτα διαφορετικό (β) Εγγύς Ανατολή βλ. λ. ανατολή. 
IETYM. αρχ., επιρρ. σχηµατισµός σε -ύς, πιθ. συνθ. από την πρόθ. εν + 
αµάρτυρη λ. που σηµαίνει «χέρι» (για την οποία βλ. λ. έγγυώµαι). Εν 
προκειµένω το επίρρ. εγγύς θα σήµαινε «στο χέρι»]. 

εγγύτατος, -η, -ο [αρχ.] (υπερθ.) πάρα πολύ κοντινός: το ~ παρελθόν ΣΥΝ. 
πλησιέστατος ΑΝΤ. απώτατος. — εγγύτατα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγύτερος, -η, -ο [αρχ.] (συγκρ.) αυτός που βρίσκεται πιο κοντά: (µτφ.) οι ~ 
συγγενείς ΣΥΝ. κοντινότερος, πλησιέστερος ΑΝΤ. απώτερος. — εγγύτερα 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

εγγύτητα (η) {χωρ. πληθ.} το να βρίσκεται κάτι κοντά (σε κάτι άλλο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εγγύτης, -ητος < αρχ. εγγύς]. 

έγγυώµαι ρ. µετβ. αποθ. {εγγυάσαι... | εγγυή-θηκα, -µένος} 1. παρέχω τις 
απαιτούµενες εγγυήσεις για (κάτι): ~ την ανεξαρτησία µιας χώρας | την 
ασφάλεια των πολιτών | για την πληρωµή των χρεών | για το δάνειο 2. 
αναλαµβάνω δεσµεύσεις, υπόσχοµαι την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων 
πραγµάτων: σας ~ µιαν αξέχαστη βραδιά µε γνωστούς καλλιτέχνες || δεν µπορώ 
να σου εγγυηθώ ότι θα πετύχεις ΣΥΝ. διαβεβαιώνω, υπόσχοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
γγ-, αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έγγυώµαι (-άο-(, µέση φωνή τού ρ. εγγυώ < 
εγγύη «νυφικό τίµηµα, εγγύηση» < εγ- (< έν-) + *γύη «χέρι, παλάµη» (που 
συνδ. µε αβεστ. gava «χέρι», λιθ. gâunu «λαµβάνω, κρατώ»), οπότε η λ. εγγύη 
θα σήµαινε «κάτι που δίνεται στα χέρια». Το ρ. εγγυώ στην αττ. διάλεκτο 
δήλωσε επίσης την παράδοση τής κόρης σε γάµο από 

τον πατέρα της, πράξη που συνοδευόταν απαραιτήτως από την καταβολή 
νυφικού τιµήµατος ως εγγύησης]. 

έγδαρα ρ. → γδέρνω 
Ε.Γ.Ε. (η) Ένωση Γυναικών Ελλάδας. 
έγειρα ρ. → γέρνω 
εγείρω ρ. µετβ. {ήγ-ειρα, -έρθην, -ης, -η... (µτχ. εγερθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) 1. 

(κυριολ.) σηκώνω (κάτι) όρθιο, υψώνω: ~ τη σηµαία 2. (συ-νηθ. µτφ.) βγάζω 
(κάποιον) από τη νάρκη του: ~ κοιµισµένες συνειδήσεις ΣΥΝ. αφυπνίζω, 
ξεσηκώνω 3. φέρνω.στην επιφάνεια, κάνω (κάτι} φανερό: ~ πρόβληµα | θέµα | 
ζήτηµα | διεκδικήσεις | αξιώσεις ΣΥΝ. προβάλλω, θέτω 4. προκαλώ: ~ 
αντιρρήσεις | την υπόνοια | τη δυσπιστία | ερωτήµατα | αµφιβολίες | το 
ενδιαφέρον 5. ασκώ, αποδίδω: ~ αγωγή εναντίον κάποιου | κατηγορία ΣΥΝ. 
υποβάλλω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *έ-γέρ-jω, πιθ. < ε- προθεµ. + I.E. *ger-«ξυπνώ» πβ. 
σαν-σκρ. ja-gar-ti «ξυπνάει», αλβ. ngrë «σηκώνω», αρχ. σκανδ. kerskr «ζω-
ηρός, ζωντανός» κ.ά. Οµόρρ. έγερτήριο(ν), έγρήγορσις (-η), γρήγορος (βλ.λ.), 
γέρνω (βλ.λ.) κ.ά.]. 

εγελιανισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, το φιλοσοφικό σύστηµα τού Εγέλου και των 
συνεχιστών του, που διέπεται από τις αρχές τής διαλεκτικής του: ο ~ τού Λ. 
Σολωµού. — εγελιανός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Hegelianismus, από τον Γερµανό φιλόσοφο Georg W.F. 
Hegel (εξελληνισµένος τ. Εγελος)]. 

εγέρθητι | εγέρ0ητε ρ. (αρχαιοπρ.) σήκω όρθιος | σηκωθείτε όρθιοι- συνήθ. ως 
στρατιωτική διαταγή αλλά και ειρων.: Εγέρθητι! Ακόµη είσαι στο κρεβάτι; 

JETYM. Προστ. παθ. αορ. τού αρχ. εγείρω (βλ.λ.)]. 
έγερση (η) (-ης κ. -έρσεως | -έρσεις, -έρσεων} (λόγ.) 1. η άρση, η ύψωση- 

(ειδικότ.) το σήκωµα από το κρεβάτι, το ξύπνηµα: πρωινή ~ 2. (µτφ.) η 
ενεργοποίηση (κάποιου), ώστε να µη βρίσκεται πια σε νάρκη, σε αδράνεια: η - 
των εφησυχασµένων συνειδήσεων ΣΥΝ. αφύπνιση 3. η εκδήλωση (κάποιου 
πράγµατος), κατά τρόπο ώστε (κάτι) να καθίσταται γνωστό: η ~ προβλήµατος! 
ζητήµατος εκ µέρους ενός από τους διαπραγµατευόµενους καθυστερεί τις 
συνοµιλίες 4. η πρόκληση: η -αντιρρήσεων | υπονοιών 5. η άσκηση, η 
απόδοση: η ~ αγωγής | κατηγορίας. — εγερτικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
εγερσις < εγείρω]. 

εγερσιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η ικανότητα των οργανισµών να 
αντιδρούν στα εξωτερικά ερεθίσµατα που δέχονται. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. excitability]. 

εγερτήριο (το) {εγερτηρί-ου | -ων} 1. πρωινό σάλπισµα για να ξυπνήσουν οι 
στρατιώτες: σήµανε ~ 2. (µτφ.) αναγκαστικό ξύπνηµα νωρίς το πρωί: αύριο 
έχουµε ~ στις 6.30, για να πάµε να µαζέψουµε τις ελιές 3. (µτφ.) ποίηµα ή 
τραγούδι που λειτουργεί ως µέσο ξεσηκωµού και αφύπνισης τού πλήθους. 
[ETYM. < µτγν. έγερτήριον< αρχ. εγείρω + παραγ. επίθηµα -τήριον]. 

εγερτήριος, -α, -ο αυτός που έχει τη δύναµη να αφυπνίζει και να ξεσηκώνει: ~ 
σάλπισµα/ δύναµη. 

έγια µόλα επιφών. (παρακελευσµατικό) για να δίνει τον ρυθµό σε κωπηλάτες ή 
(µτφ.) για τον συντονισµό των κινήσεων κατά τη µετακίνηση βαριών 
αντικειµένων ΦΡ. έγια µόλα, έγια λέσα (προς τους κωπηλάτες) µία µπρος, µία 
πίσω. (Πβ. λ. µόλα). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. eia (< αρχ. επιφών. εια) + µόλα < ιταλ. 
molla, προστ. τού mollare «αφήνω, λασκάρω»]. 

έγινα ρ. → γίνοµαι 
Εγίρα (η) η φυγή τού Μωάµεo από τη Μέκκα στη Μεδίνα το 622 µ.Χ., η οποία 

λαµβάνεται ως αφετηρία τού ισλαµικού συστήµατος χρονολόγησης. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. hegira < αραβ. hijrah «αναχώρηση, µετανάστευση»]. 

εγκάθειρκτος, -η, -ο έγκλειστος σε φυλακή ΣΥΝ. φυλακισµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
εγ- (< έν-) + -κάθειρκτος, βλ. κ. κάθειρξη]. 

εγκάθετος (ο) {εγκαθέτ-ου | -ων, -ους}, εγκάθετη (η) {εγκαθέτων} πρόσωπο 
που σκόπιµα τοποθετείται κάπου, εκτελώντας πιστά συγκεκριµένες εντολές, 
συνήθ. για την επιδοκιµασία ή την αποδοκιµασία πολιτικών προσώπων: 
εγκάθετοι τής κυβέρνησης συντάσσουν τα κρατικά δελτία ειδήσεων || 
τραµπουκισµοί από εγκαθέτους τού κόµµατος ΣΥΝ. βαλτός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κρυφά τοποθετηµένος», < έγκαθίηµι «αναθέτω - 
κατεβάζω» < εγ- (< εν-) + καθίηµι, βλ. κ. κάθετος]. 

εγκαθίδρυση (η) [1871] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η ίδρυση σε 
συγκεκριµένο τόπο 2. (για θεσµούς, πολιτεύµατα κ.λπ.) η θεσµοθέτηση και η 
εφαρµογή: η ~ ενός σύγχρονου επιχειρηµατικού συστήµατος || η ~ τής 
δηµοκρατίας µετά την ανατροπή ενός απολυταρχικού καθεστώτος ΣΥΝ. θέσπιση. 

εγκαθιδρύω ρ. µετβ. [αρχ.] {εγκαθίδρυ-σα, -θηκα, -µένος} 1. ιδρύω (κάτι) σε 
συγκεκριµένο τόπο: -µια επιχείρηση ΣΥΝ. εγκαθιστώ 2. (για θεσµούς, 
πολιτεύµατα κ.λπ.) θεσµοθετώ και θέτω σε ισχύ: ~ καθεστώς τρόµου | 
δηµοκρατία | τυραννία. 

εγκαθιστώ ρ. µετβ. {εγκαθιστάς... | εγκατ-έστησα (να/θα εγκαταστήσω), 
εγκαθίσταµαι, εγκατ-αστάθηκα, -εστηµένος} 1. τοποθετώ (εγκαταστάσεις, 
ανθρώπους) σε συγκεκριµένο τόπο: εγκατέστησαν πυρηνικά όπλα | πυραύλους 
|| οι κατακτητές εγκαθιστούν εποίκους στη νήσο 2. (ειδικότ.) τοποθετώ σε 
συγκεκριµένη θέση (ένα δίκτυο) και κάνω τις απαραίτητες συνδέσεις, ώστε να 
τεθεί σε λειτουργία: ~ σύστηµα αποχέτευσης | δεύτερη τηλεφωνική γραµµή 3. 
(για παραχώρηση δικαιώµατος) υποδεικνύω και ορίζω συγκεκριµένο 
πρόσωπο, για να αναλάβει συγκεκριµένη ιδιότητα ή θέση (καθήκον, αξίωµα, 
δικαίωµα κ.λπ.): τον εγκατέστησε κληρονόµο | διαχειριστή τής περιουσίας του 
4. (για θεσµούς, πολιτειακά συστήµατα) θέτω σε ισχύ µεταβάλλοντας την 
προϋπάρχουσα πολιτική κατάσταση: ~ δηµοκρατία 
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/ τυραννία ΣΥΝ. εγκαθιδρύω 5. (µεσοπαθ. εγκαθίσταµαι) έρχοµαι να 
διαµείνω µόνιµα ύστερα από αλλαγή τού τόπου µόνιµης διαµονής 
µου: όταν τελείωσε τις σπουδές του, εγκαταστάθηκε στο εξωτερικό. 
Επίσης (λαϊκ.) ενκατασταίνω 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. εγκαθιστώ (-άω), µεταπλ. τ. τού αρχ. έγκαθίστηµι < 
έγ- (< εν-) + καθίστηµι, βλ. κ. καθιστώ. Η σηµ. 2 αποδίδει το αγγλ. 
install]. 

εγκαίνια (τα) {εγκαινίων} ειδική τελετή κατά την έναρξη τής λει-
τουργίας εγκαταστάσεως, ιδρύµατος ή έργου: ~ νοσοκοµείου | νέων 
γραφείων | θεάτρου | έκθεσης || η τελετή των ~. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έγ- (< 
εν-) + -κ:αίνια < καινός «καινούργιος»]. 

εγκαινιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {εγκαινίασ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µέ-
νος) 1. τελώ τα εγκαίνια: ~ ζαχαροπλαστείο | ανθοπωλείο | βιβλιοθήκη 
2. (µτφ.) χρησιµοποιώ καινούργιο απόκτηµα για πρώτη φορά: ~ τα 
παπούτσια µου στον χορό | το καινούργιο µου αυτοκίνητο 3. θέτω σε 
εφαρµογή σχέδιο: εγκαινίασε σκληρή τακτική έναντι των αντιπάλων 
του || η Εφορία εγκαινίασε νέα σειρά εξορµήσεων για την πάταξη τής 
φοροδιαφυγής 4. πραγµατοποιώ την επίσηµη έναρξη µιας νέας 
φάσης, σηµαίνω την απαρχή της: οι συναντήσεις των δύο ανδρών 
εγκαινιάζουν µια νέα περίοδο επαφών µεταξύ των χωρών τους || το 
τέλος τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου εγκαινίασε την πυρηνική εποχή. 
— εγκαινίαση (η) [1876] κ. ενκαινιασµός (ο). 

έγκαιρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που γίνεται στην κατάλληλη στιγµή, 
χωρίς καθυστέρηση: ~ διάγνωση | θεραπεία | επέµβαση | προειδοποί-
ηση | ενηµέρωση | παράδοση προϊόντος ΑΝΤ. άκαιρος, καθυστερηµέ-
νος. — έγκαιρα [µεσν.] | εγκαίρως [µτγν.] επίρρ., εγκαιρότητα (η) 
[1893]. 

εγκαιροφλεγής, -ής, -ές {εγκαιροφλεγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που αναφλέγεται εύκολα, στην κατάλληλη στιγµή 2. (ειδικότ. στρα-
τιωτικό βλήµα) που ρυθµίζεται κατάλληλα, ώστε να αναφλέγεται σε 
ορισµένο σηµείο τής τροχιάς του: ~ βολίδες | οβίδες. Επίσης εγκαι-
ρόφλεκτος, -η, -ο [1886]. 

εγκαλλώπισµα (το) [αρχ.] {εγκαλλωπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαι-
οπρ.) οτιδήποτε για το οποίο µπορεί κανείς να καµαρώνει, να καυ-
χάται ΣΥΝ. καµάρι, καύχηµα, τιµή, κόσµηµα, αγλάισµα. 

εγκαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εγκαλείς... | ενεκάλεσα κ. εγκάλεσα} 1. ΝΟΜ. 
ζητώ την τιµωρία κάποιου ενώπιον αρχής (αστυνοµίας, εισαγγελίας) 
για αξιόποινη πράξη, η οποία δεν διώκεται αυτεπαγγέλτως ΣΥΝ. κα-
ταγγέλλω, µηνύω 2. (γενικότ.) προσάπτω κατηγορία: προκαλώ αυτούς 
που µε εγκαλούν για αµέλεια, να µου υποδείξουν πώς θα ενεργούσαν 
εκείνοι σε ανάλογη κατάσταση. 

εγκάρδιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια 
αισθηµάτων, ο από καρδιάς πραγµατοποιούµενος: ~ ευχές | χαι-
ρετισµοί | υποδοχή | σχέσεις | συνεργασία | ατµόσφαιρα | φίλος ΣΥΝ. 
ειλικρινής, θερµός 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που εκδηλώνει µε ει-
λικρίνεια τα αισθήµατα του, που είναι ζεστός, προσιτός στις σχέσεις 
του µε τους άλλους ανθρώπους ΣΥΝ. διαχυτικός, εκδηλωτικός, ανοι-
χτόκαρδος. — εγκάρδια | εγκαρδίως [µτγν.] επίρρ. 

εγκαρδιότητα (η) [1888] {χωρ. πληθ.} η εκδήλωση εγκάρδιας διάθε-
σης: του µίλησε | τον δέχτηκε µε µεγάλη ~ || τα λόγια του έδειχναν ~ 
ΣΥΝ. διαχυτικότητα ΑΝΤ. ψυχρότητα, τυπικότητα. 

εγκαρδιώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {εγκαρδίω-σα, -θηκα, -µένος} δίνω θάρ-
ρος (σε κάποιον), ενισχύω την αυτοπεποίθηση (κάποιου): η επίσκεψη 
της τον εγκαρδίωσε ΣΥΝ. εµψυχώνω, ενθαρρύνω ΑΝΤ. αποκαρδιώνω, 
αποθαρρύνω. — εγκαρδίωση (η) [1835], εγκαρδιωτικός, -ή, -ό [1894]. 

εγκάρσιος, -α, -ο αυτός που τέµνει καθέτως· στη ΦΡ. εγκάρσια τοµή 
τοµή ενός στερεού µε επίπεδο κάθετο στον κατακόρυφο άξονα του. 
— εγκάρσια επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που διασχίζει, που τέµνει καθέτως», 
< *εγ-καρ-τος < έγ- (< εν-) + θ. καρ- < *kr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*(s)qer- «κόβω, τέµνω», πβ. λιθ. skersas «καθέτως», αρχ. περσ. kirscha 
κ.ά. Οµόρρ. κέρ-µα, κορ-µός, κουρ-εύς (-έας), à-καρ-ιαϊος, βλ.λ.]. 

εγκαρτέρηση (η) [1871] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} καρτερική, αδια-
µαρτύρητη υποµονή και απάθεια: δέχεται τη µοίρα του µε ~ ΣΥΝ. 
καρτερία. — εγκαρτερώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

έγκατα (τα) {εγκάτων} τα εσώτατα, τα κατάβαθα: τα ~ τής γης | (µτφ.) 
τής ψυχής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει υποστηριχθεί ότι πρόκειται για εµ-
φατικό παράγωγο τού έν κατ' αναλογίαν προς το επίθ. έσχατος 
(βλ.λ.), το οποίο παράγεται από το αντώνυµο εξ. Και στα δύο επίθ. δυ-
σεξήγητος παραµένει ο µορφολογικός σχηµατισµός σε -κα-τος]. 

εγκαταβιωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. γενικά ο 
τρόπος ζωής, το πώς ζει κανείς (κάπου) 2. (για µοναχό) η ζωή σε µο-
νή, το να µονάζει, να ασκητεύει (κανείς). — εγκαταβιώνω ρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εγκαταβιώ «περνώ τη ζωή µου κλεισµένος µέσα» < έγ-
(< έν) + κατά- + βιώ (-όω)]. 

εγκαταλείπω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {εγκατέλ-ειψα, εγκαταλ-εί-
φθηκα, -ειµµένος (λόγ. εγκαταλελειµµένος)} ♦ (µετβ.) 1. αφήνω (κά-
ποιον/κάτι) οριστικά και αµετάκλητα, αδιαφορώ για την τύχη του: ~ 
την οικογένεια µου | ένα παιδί | το βυθιζόµενο σκάφος || ~ την πόλη 
στον εχθρό || το κράτος έχει εγκαταλείψει την περιοχή αυτή στην τύχη 
της ΣΥΝ. παρατώ 2. αποµακρύνοµαι από συγκεκριµένο τόπο, δεν 
γυρίζω πίσω: ~ τη χώρα || εγκατέλειψε την Ελλάδα για πάντα || ~ τα 
εγκόσµια- ΦΡ. εγκαταλείπω τον µάταιο τούτο κόσµο πεθαίνω 3. πα-
ραιτούµαι από (σκέψεις, ενέργειες ή συναισθήµατα), αφήνω κατά µέ-
ρος: ~ µια προσπάθεια | ιδέα | απόφαση | τις φιλοδοξίες µου | τις 
απόψεις µου | κάθε ελπίδα | τις συνήθειες µου | την ενεργό δράση ♦ 4. 
(αµετβ.) παραιτούµαι, αφήνω στη µέση προσπάθεια που βρίσκεται σε 
εξέλιξη: πολλοί αθλητές εγκατέλειψαν ήδη στη µέση τής διαδροµής. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

εγκατάλειψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -είψεως | χωρ. πληθ.} 1. το να εγκα-
ταλείπει κανείς (κάποιον/κάτι): η ~ τής οικογένειας από τον σύζυγο | 
τού σκάφους από το πλήρωµα | µιας περιοχής από τους κατοίκους της 
|| - θέσεως (από στρατιώτη) ΑΝΤ. παραµονή 2. το να µη συνεχίζει 
κανείς (προσπάθεια, διαδικασία): η ~ τού αγώνα | τής διεκδίκησης 
µιας θέσης | τής προσπάθειας υλοποίησης ενός σχεδίου ΑΝΤ. συνέχι-
ση, ολοκλήρωση, (απο)περάτωση 3. η απουσία µέριµνας, φροντίδας, 
το να αφήνει κανείς (κάποιον/ κάτι) στην τύχη του: η ~ και ο µαρα-
σµός τής υπαίθρου ||η~ των αναξιοπαθούντων από την πολιτεία ΣΥΝ. 
παραµέληση, αδιαφορία. 

εγκατασπειρω ρ. µετβ. [µτγν.] {εγκατέσπειρα, εγκατασπάρθηκα, 
εγκατεσπαρµένος} (λόγ.-σπάν.) 1. σκορπίζω στον χώρο, εκτοξεύω 
προς όλες τις κατευθύνσεις ΣΥΝ. διασπείρω 2. (µτφ.) υποθάλπω και 
διαδίδω προς όλες τις κατευθύνσεις (ειδήσεις, φήµες κ.λπ.): - τη δι-
χόνοια | ψεύδη ΣΥΝ. διασπείρω, διασκορπίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

εγκαταστάθηκα ρ. → εγκαθιστώ 
εγκατασταίνω ρ. → εγκαθιστώ 
εγκατάσταση (η) [1856] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η µόνιµη 

τοποθέτηση και η σταθερή προσαρµογή (σε συγκεκριµένο σηµείο): η 
~ συσκευών | εξοπλισµού || ο χώρος τού υπογείου προορίζεται για την 
~ µηχανηµάτων || η ~ πυραυλικών συστηµάτων ΣΥΝ. τοποθέτηση ΑΝΤ. 
µετατόπιση 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε έχει τοποθετηθεί σε χώρο ή θέση: 
πού βρίσκεται η ~ τού ηλεκτρικού | τού νερού | τής θέρµανσης; || θερ-
µική | ψυκτική ~ 3. (α) η επίσηµη ανάληψη καθηκόντων (σε θέση 
εξουσίας, διοίκησης κ.λπ.(: η ~ του στο υπουργείο συνοδεύτηκε από 
αλλαγές στο προσωπικό || η - των επαναστατών στην εξουσία προ-
κάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των δυτικών κυβερνήσεων (β) ΝΟΜ. 
εγκατάσταση κληρονόµου ο ορισµός κληρονόµου εκ µέρους τού συ-
ντάκτη διαθήκης 4. εγκαταστάσεις (οι) τα κτήρια και τα µηχανήµα-
τα και γενικότ. το σύνολο των ακίνητων και κινητών στοιχείων που 
συνθέτουν το πάγιο ενεργητικό επιχείρησης, οργανισµού, υπηρεσίας 
κ.λπ.: στρατιωτικές | σύγχρονες | ιδιόκτητες | βιοµηχανικές | τουρι-
στικές | υποτυπώδεις ~ 5. ο ερχοµός ή η µεταφορά (ατόµων, πληθυ-
σµών) σε συγκεκριµένο τόπο για παρατεταµένη ή µόνιµη διαµονή: η 
- σλαβικών φύλων στα Βαλκάνια || µόνιµη ~ µεταναστών στην Ελλά-
δα || η ειρηνική | προβληµατική ~ προσφύγων σε µια περιοχή. [ΕΤΥΜ. 
< εγκαθιστώ, απόδ. τού γαλλ. établissement]. 

εγκαταστήσω (να/θα) ρ. → εγκαθιστώ 
εγκατεσπαρµένος, -η, -ο -> εγκατασπειρω 
εγκατεστηµένος, -η, -ο → εγκαθιστώ 
εγκατέστησα ρ. → εγκαθιστώ 
εγκατοικηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η κατοίκηση 

µέσα σε κάτι ή η εγκατάσταση σε έναν τόπο. 
εγκατοικώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {εγκατοικείς... | εγκατοίκησα} (λόγ.) κα-
τοικώ µέσα σε (κάτι): «η µορφή του εγκατοικεί στην ψυχή µου...» 
(εφηµ). 

έγκαυµα (το) {εγκαύµ-ατος | -ατα, -άτων} βλάβη στο δέρµα και στους 
ιστούς τού σώµατος, που προκαλείται από τη φλόγα τής φωτιάς και 
γενικότ. από την επίδραση τής θερµότητας ή τη δράση φυσικών πα-
ραγόντων (λ.χ. τού ηλεκτρισµού, τής ραδιενέργειας κ.ά.) ή χηµικών 
(λ.χ. οξέων, αλκαλίων κ.ά.): υπέστη σοβαρά ~ || καθολικά | ελαφρά ~ || 
~ πρώτου | δευτέρου | τρίτου βαθµού (βλ. λ. βαθµός) ΣΥΝ. κάψιµο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. αρχ; < έγκαίω < έγ- (< έν-) + καίω]. 

εγκαυµατίας (ο) {εγκαυµατιών} πρόσωπο που έχει πάθει έγκαυµα. 
[ΕΤΥΜ. < έγκαυµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -ίας, κατ' αναλογίαν προς 
το τραυµατ-ίας]. 

εγκαυστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την εγκαυστική: ~ 
τεχνική | ζωγραφική 2. εγκαυστική (η) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. τεχνική τής αρ-
χαίας ζωγραφικής που βασιζόταν στην τοποθέτηση µε πυρακτωµένη 
λαβίδα χρωµάτων διαλυµένων σε κερί πάνω σε λείες επιφάνειες (λ.χ. 
από ξύλο, µάρµαρο, ελεφαντόδοντο κ.ά.): οι προσωπογραφίες φα-
γιούµ βασίζονται στην ~ επί ξύλου. ΣΥΝ. κηρογραφία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
έγκ·αυστής < αρχ. έγκαίω < έγ- (< έν-) + καίω]. 

έγκειται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. {µόνο ενεστ.} (λόγ.) (+σε) βρίσκεται, 
ενυπάρχει (σε κάτι): ο κίνδυνος ~ στην απειρία των στελεχών που 
ανέλαβαν την υλοποίηση τού σχεδίου || το παράλογο τής υπόθεσης ~ 
στο εξής... || η διαφορά τους ~ στην ποιότητα ΣΥΝ. βρίσκεται, συνί-
σταται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, εξαρτώ, συνίσταµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έγκειµαι < έγ- (< έν-) + κεΓµαι]. 

έγκειται - συνίσταται. Λογιότερες χρήσεις που εµφανίζονται στον 
λόγο µε τη σηµ. υπαρκτικού | συνδετικού ρήµατος (= βρίσκεται, 
είναι, υπάρχει). Τόσο το έγκειται όσο και το συνίσταται συντάσ-
σονται µε την πρόθ. σε: -Πού έγκειται η διαφορά ανάµεσα στους 
δύο υποψηφίους; -Η διαφορά έγκειται | συνίσταται στο ότι ο ένας 
κατέχει διδακτορικό δίπλωµα και έχει πλήθος δηµοσιεύσεων, ενώ ο 
άλλος διαθέτει µόνο το πτυχίο του - Η συµβολή του έγκειται | 
συνίσταται στις προδιαγραφές που έθεσε για την ασφαλή εκτέλεση 
τού έργου. Ας σηµειωθεί ότι, ενώ λέγεται (σε ερώτησες) «πού 
έγκειται...;», δεν λέµε «πού συνίσταται...;» αλλά «σε τι συνίστα-
ται...;» 

εγκεκριµένος, -η, -ο αυτός που έχει εγκριθεί, που έχει καταστεί 
έγκυρος µε προφορική ή γραπτή δήλωση, πράξη κ.λπ. αρµόδιας αρ-
χής, κρατικού ή άλλου επίσηµου φορέα κ.λπ.: ~ ενέργεια | σχέδιο | 
δαπάνη || βιβλίο ~ από το Υπουργείο Παιδείας ΣΥΝ. επικυρωµένος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διακεκριµένος, µετοχή, κλίνω. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. 
τού αρχ. εγκρίνω]. 

Εγκέλαδος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. Ο αρχηγός των Γιγάντων κατά τη Γιγαντο- 
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µαχία, τον οποίο φυλάκισε η Αθηνά κάτω από το ηφαίστειο Αίτνα, από όπου 
προσπαθώντας να απελευθερωθώ προκαλούσε σεισµούς 2. (µετωνυµ.) ο 
σεισµός, η σεισµική δόνηση: το χτύπηµα τού ~ || ο ~ χτύπησε µια περιοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «θορυβώδης», < έγ- (< εν-) + κέλαδος «θόρυβος», 
για το οποίο βλ. λ. κελαηδώ]. 

εγκεντρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εγκέντρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (λόγ.) 
µπολιάζω. — εγκεντρισµός (ο) [αρχ.]. 

εγκεφολαλγία (η) [1889] {εγκεφαλαλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος τού εγκεφάλου. 
εγκεφαλικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον εγκέφαλο: - νεύρα | 

αρτηρίες | έλικες | κοιλίες | λοβοί | στέλεχος | φλοιός | κύτταρα || ~ πάθηση | 
αιµορραγία | διαταραχή | προσβολή | θρόµβωση | συµφόρηση | αποπληξία | 
διάσειση | ανωµαλία | µαλάκυνση | βλάβη | παράλυση- ΦΡ. εγκεφαλικό 
(επεισόδιο) η απόφραξη ή η αιµορραγία αιµοφόρου αγγείου που οδηγεί στον 
εγκέφαλο, µε συνέπεια την ανεπαρκή οξυγόνωση του, πράγµα που µπορεί να 
προκαλέσει βαρύτατες βλάβες, λ.χ. παράλυση σε ολόκληρο τµήµα τού 
σώµατος, προβλήµατα ή απώλεια τής οµιλίας, των αισθήσεων, τής 
διανοητικής λειτουργίας κ.ά.: έπαθε εγκεφαλικό βαριάς µορφής || (για κάτι 
δυσάρεστο) µην του το πεις απότοµα και πάθει κανένα εγκεφαλικό! 2. (κατ' 
επέ-κτ.) αυτός που βασίζεται ή θεµελιώνεται στη σκέψη και τη θεωρία, που 
απαιτεί διανοητική προσπάθεια: ~ εργασία ! έργο ΣΥΝ. διανοητικός ANT. 
συναισθηµατικός 3. (α) (για.πρόσ.) αυτός που βασίζεται στη λογική, που οι 
λόγοι και οι πράξεις του είναι προϊόν κυρ. λογικής σκέψης παρά 
συναισθηµάτων ή παρορµήσεων: ~ παίκτης | καλλιτέχνης | τύπος (πβ. λ. 
συναισθηµατικός, παρορµητικός) (β) (ειδικότ.) αυτός που βασίζεται σε 
διανοητική επεξεργασία (και όχι σε βίωµα, στην προσωπική επαφή): πρόκειται 
για ~ προσέγγιση- η καθηµερινή εµπειρία όµως µας οδηγεί αλλού. — 
εγκεφαλικά επίρρ., εγκεφαλι-κότητα (η) [1894] (σηµ. 2, 3). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. cérébral]. 

εγκεφαλίτιδα (η) [1837] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης πάθηση τού 
εγκεφάλου, που προκαλείται από ιούς, βακτήρια, παράσιτα, µύκητες κ.λπ. ή 
επέρχεται ως δευτεροπαθές σύµπτωµα γενικής νόσου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. encéphalite]. 

εγκεφαλογράφηµα (το) {εγκεφαλογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. το 
διάγραµµα όπου απεικονίζονται και καταγράφονται οι διαφορές δυναµικού 
των εγκεφαλικών κυττάρων και το οποίο χρησιµεύει κυρ. για διαγνωστικούς 
σκοπούς ΣΥΝ. ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. encephalograph]. 

εγκεφαλθκήλη (η) [1839] ΙΑΤΡ. η πρόπτωση τµήµατος τού εγκεφάλου από 
τρύπα τού κρανίου (που προέρχεται συνήθως από σοβαρό τραύµα). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. encéphalocèle]. 

εγκεφαλοµυελίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης πάθηση τού εγκεφάλου, που 
προσβάλλει ταυτόχρονα και τον νωτιαίο µυελό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. encephalomyelitis]. 

εγκεφαλονωτιαίος, -α, -ο [1836] ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τον εγκέφαλο 
και τον νωτιαίο µυελό συγχρόνως: - σύστηµα | υγρό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. cérébro-spinal]. 

εγκεφαλοπαθεια (η) [1889] {εγκεφαλοπαθειών} ΙΑΤΡ. κάθε οργανική πάθηση 
τού εγκεφάλου, που οφείλεται σε λόγους µεταβολικούς, στερητικούς (λ.χ. από 
έλλειψη τής βιταµίνης Β), τοξικούς (λ.χ. από επίδραση τού µολύβδου) κ.ά.- 
ΦΡ. σπογγώδης εγκεφαλοπαθεια βλ. λ. σπογγώδης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. encéphalopathie]. 

εγκέφαλος (ο) {εγκεφάλ-ου | -ων, -ους} 1. ΑΝΑΤ. το ανώτερο, ογκώδες τµήµα 
τού κεντρικού νευρικού συστήµατος, το οποίο περιέχεται στην κρανιακή 
κοιλότητα των σπονδυλωτών ζώων και συνιστά το κέντρο όπου 
ολοκληρώνονται και υφίστανται επεξεργασία όλες οι ζωτικές λειτουργίες τού 
οργανισµού- αποτελείται από µάζα νευρικών ιστών, οργανωµένων έτσι, ώστε 
να επιτρέπουν την αντίληψη των ερεθισµάτων των αισθήσεων, τον 
συντονισµό των κινητικών ωθήσεων και τη λειτουργία τής µνήµης, τής 
µάθησης και τής συνείδησης: διάσειση | φλεγµονή | έλικες | κύτταρα | κάκωση 
τού ~ || εγχείρηση για την αφαίρεση όγκου από τον ~ || µαλάκυνση εγκεφάλου || 
τελικός ~ (βλ. λ. τελικός) ΣΥΝ. µυαλό 2. ο νους, η διανοητική συγκρότηση 
(κάποιου), ο τρόπος σκέψεως- ΦΡ. (α) (οικ.-µειωτ.) (έχει) κάλο στον εγκέφαλο 
είναι ανόητος, ανισόρροπος ή ξεροκέφαλος: πού να συζητήσεις µαζί του, αυτός 
έχει ~! (β) πλύση εγκεφάλου η συνεχής προπαγάνδα που ασκείται υπέρ ή κατά 
προσώπου, κοινωνικής οµάδας ή πράγµατος και η οποία στοχεύει στη 
διαµόρφωση συγκεκριµένης στάσης (θετικής ή αρνητικής) απέναντι τους: η 
συνεχής επανάληψη ενός διαφηµιστικού µηνύµατος κάνει ~ στο καταναλωτικό 
κοινό || του 'χουν κάνει ~ στο κόµµα του και βλέπει τα πάντα µονόπλευρα 3. 
(µτφ.) αυτός που οργανώνει και κατευθύνει (δύσκολο εγχείρηµα, επιχείρηση 
κ.λπ., συνήθ. χωρίς να λαµβάνει ο ίδιος µέρος), το πρόσωπο που συλλαµβάνει 
τις ιδέες και καθορίζει τον τρόπο δράσεως: ο ~ τής συµµορίας || στρατιωτικός/ 
οικονοµικός/ επιχειρηµατικός | διπλωµατικός | στρατηγικός —1| ο — τής 
επανάστασης | τού κινήµατος | τής ληστείας ΣΥΝ. ιθύνων νους 4. (παλαιότ.) 
ηλεκτρονικός εγκέφαλος ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
κοµπιούτερ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έγ- (< εν-) + -κέφαλος < 
κεφαλή. Η πλύση εγκεφάλου είναι απόδ. τού αγγλ. brainwashing]. 

εγκεφαλοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ανατοµική εξέταση 
τού εγκεφάλου. Επίσης εγκεφαλοσκοπία. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. encephaloscopy]. 

εγκεχυµένος, -η, -ο → εγχέω 
εγκιβωτίζω ρ. µετβ. [1889] {εγκιβώτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (λόγ.-σπάν.) 

βάζω (κάτι) µέσα σε κιβώτιο και το κλείνω 2. ΤΕΧΝΟΛ. διενεργώ εγκιβωτισµό 
(βλ.λ., σηµ. 2) 3. (λογοτ.) ενθέτω αφήγηση σε άλλη. [ΕΤΥΜ; < εγ- (< εν-) + -
κιβωτίζω < κιβώτιο, απόδ. τού γαλλ. encaisser. o λογοτ. όρ. αποδίδει το αγγλ. 
embed]. 

εγκιβωτισµός (ο) [1884] 1. (λόγ.-σπάν.) η τοποθέτηση αντικειµένου σε κιβώτιο 
2. ΤΕΧΝΟΛ. η αποµόνωση τµήµατος τού πυθµένα από το νερό κατά τη 
θεµελίωση τεχνικών έργων στον βυθό θάλασσας ή λίµνης, στην κοίτη 
ποταµού κ.λπ., που συνίσταται στη βύθιση τεράστιων κιβωτίων, µε ορθογώνια 
ή κυκλική διατοµή, τα οποία χρησιµοποιούνται ως κέλυφος για την 
κατασκευή τού υπόλοιπου έργου 3. (στη θεωρία τής λογοτεχνίας) η ένθεση 
µιας αφήγησης («ενθηκευµέ-νη» | «εγκιβωτισµένη» αφήγηση) σε µια άλλη- η 
τοποθέτηση ή η παρεµβολή αφηγήσεως στο εσωτερικό άλλης ευρύτερης, 
εξωτερικής («πλαισιωµένη» αφήγηση): συχνοί είναι οι ~ στον Ηρόδοτο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. encaissement]. 

έγκλεισµα (το) {εγκλείσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΟΡΥΚΤ. µικροσκοπικό σώµα σε 
στερεή, υγρή ή αέρια κατάσταση, που εγκλείεται στους κρυστάλλους 
διαφόρων ορυκτών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. inclusion]. 

εγκλεισµός (ο) το κλείσιµο, ο περιορισµός κάποιου σε κλειστό χώρο 
(σωφρονιστικό κατάστηµα, ίδρυµα κ.λπ.): ο ~ κάποιου σε ψυχιατρείο | στη 
φυλακή | σε άσυλο. Επίσης έγκλειση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εγκλείω 
< έγ- (< εν-) + κλείω]. 

έγκλειστος, -η, -ο {εγκλείστ-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που δεν έχει ελευθερία 
κινήσεων και που έχει περιοριστεί σε κλειστό χώρο: (συνήθ. ως ουσ.) οι ~ των 
φυλακών Κορυδαλλού ΣΥΝ. περιορισµένος, φυλακισµένος 2. (στην 
οδοντιατρική) (για δόντι) που εµποδίστηκε να βγει από διπλανά δόντια ή από 
οστό τής γνάθου: ~ φρονιµίτης || εξαγωγή εγκλείστων 3. (παλαιότ. για 
έγγραφα, χαρτιά, χαρτονοµίσµατα κ.λπ.) αυτός που κλείνεται στον ίδιο 
φάκελο µε επιστολή: ~ επιταγή | αναφορά ΣΥΝ. εσώκλειστος. — εγκλειστως 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εγκλείω}. 

εγκλείοτρα (η) [µτγν.] {εγκλειστρών} κάθε κλειστός χώρος, ιδ. σπηλιά, όπου 
µονάζει ένας ασκητής ΣΥΝ. ερηµητήριο. Επίσης έΥκλείστρο (το) [µεσν.]. 

εγκλείω ρ. µετβ. {ενέκλεισα, εγκλείσθηκα (µτχ. εγκλεισθείς, -είσα, -έν), 
εγκεκλεισµένος} (λόγ.) 1. κλείνω, περιορίζω (σε κλειστό χώρο, ειδικότ. σε 
σωφρονιστικό κατάστηµα): ~ σε ίδρυµα ΣΥΝ. φυλακίζω · 2. (ειδικότ. για 
έγγραφα, χαρτιά κ.λπ.) τοποθετώ µαζί µε επιστολή, κλείνω σε φάκελο 
επιστολής: ~ επιταγή | αναφορά ΣΥΝ. εσωκλείω 3. (µτφ.) εµπεριέχω: τα 
ποιήµατα του εγκλείουν υψηλές ιδέες και ιδανικά ΣΥΝ. περιέχω, εµπεριέχω, 
(συµ)περιλαµβάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. [ΕΤΥΜ αρλ· < έγ- (< έν-) + κλείω 
«κλείνω»]. 

έγκληµα (το) {εγκλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΝΟΜ. κάθε πράξη άδικη, 
καταλογιστή, προβλεπόµενη και τιµωρούµενη µε ποινή από τον νόµο: ειδεχθές 
| στυγερό | ανεξιχνίαστο | πολιτικό | άγριο | αποτρόπαιο | σατανικό | 
προµελετηµένο | σεξουαλικό ~ || ~ εσχάτης προδοσίας || δίωξη | εξιχνίαση | 
διαλεύκανση εγκλήµατος || ~ κατά τής ζωής | τής ιδιοκτησίας | τής τιµής | τής 
γενετήσιας ελευθερίας || ~ µε δόλο | από αµέλεια || αποδοχή προϊόντων 
εγκλήµατος ΣΥΝ. εγκληµατική ενέργεια- ΦΡ. (α) σώµα τού εγκλήµατος (λατ. 
corpus delicti) βλ. λ. σώµα (β) τόπος τού εγκλήµατος ο χώρος στον οποίο 
διαπράχθηκε το έγκληµα: ο δολοφόνος γυρίζει πάντοτε στον ~ (γ) 
αναπαράσταση εγκλήµατος βλ. λ. αναπαράσταση (δ) έγκληµα καθοσιώσεως 
βλ. λ. καθοσίωση (ε) έγκληµα και τιµωρία (από το οµώνυµο µυθιστόρηµα τού 
Φ. Ντοστογέφσκι) για περιπτώσεις στις οποίες µια εγκληµατική ή γενικότ. 
κακή πράξη βρίσκει τη δίκαιη τιµωρία της (στ) έγκληµα πολέµου βλ. λ. 
πόλεµος (ζ) οργανωµένο έγκληµα η παράνοµη δράση των κυκλωµάτων τού 
υποκόσµου (η) διαρκές έγκληµα έγκληµα τού οποίου η ενέργεια τής πράξης 
(τού εγκλήµατος) συνεχίζεται και µετά την τέλεση του (θ) στιγµιαίο έγκληµα 
έγκληµα το οποίο τελειού-ται, π.χ. ο φόνος 2. (καθηµ.-εκφραστ.) πράξη που 
θεωρείται κακή, ανεπίτρεπτη: είναι ~ να µην αφήνεις τα παιδιά σου να 
συνεχίσουν το σχολείο! || η φοροδιαφυγή αποτελεί ~ κατά τού κοινωνικού 
συνόλου ΣΥΝ. σφάλµα, αδικία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, εγκληµατώ. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «κατηγορία», < εγκαλώ «προσάπτω κατηγορία (σε κάποιον)». 
Ήδη αρχ. η σηµ. «αξιόποινη πράξη»]. 

εγκληµατίας (ο/η) [1826] {εγκληµατιών} δράστης εγκλήµατος: στυγνός/ 
αιµοχαρήςΙ αδίστακτος/ στυγερός! παράφρωνΙ απεχθής | κοινός ~- ΦΡ. 
εγκληµατίας πολέµου πρόσωπο που διαπράττει εγκλήµατα πολέµου (βλ. λ. 
πόλεµος) ΣΥΝ. κακούργος, κακοποιός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, εγκληµατώ. 

εγκληµατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το έγκληµα: ~ σκοπός | 
κρούσµα | έργο | όργανο | ενέργεια 2. αυτός που δείχνει τάση για έγκληµα ή 
θυµίζει εγκληµατία: ~ φυσιογνωµία | φύση | ένστικτο | πρόσωπο | τύπος 3. 
αυτός που οδηγεί σε µεγάλο κακό: από ~ αµέλεια των κατασκευαστών 
κατέρρευσε τµήµα τής γέφυρας || ~ αδιαφορία | πράξη | ενέργεια | σπατάλη | 
πολιτική | διαχείριση | παράλειψη | άγνοια | συµφωνία | σκευωρία | επιχείρηση | 
ελαφρότητα. — εγκληµατικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

εγκληµατικότητα (η) [1840] {χωρ. πληθ.} 1.η ροπή προς εγκληµατικές πράξεις 
και η διάπραξη τους: η - των ανηλίκων οφείλεται συχνά στην έλλειψη 
οικογενειακής καθοδήγησης 2. (συνεκδ.) το σύνολο των εγκληµατικών 
πράξεων που διαπράττονται σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο: ραγδαία αύξηση 
τής ~ || παιδική | εφηβική ~ ΣΥΝ. παρα-βατικότητα- ΦΡ. δείκτης 
εγκληµατικότητας ο δείκτης που απεικονίζει τη σχέση µεταξύ τού πληθυσµού 
µιας χώρας και τού αριθµού των εγκληµάτων που καταγράφονται επισήµως 
σε αυτήν σε ορισµένη χρονική περίοδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. criminalité]. 



εγκληµατογόνος 545 εγκρίνω 
 

εγκληµατογόνος, -ος/-α, -ο αυτός που ευνοεί την ανάπτυξη εγκληµατικής 
δράσης: «το µετρό, όπως δεν µπορεί να είναι ένας επιτηρούµενος και 
αστυνοµοκρατούµενος χώρος, έτσι δεν πρέπει να µεταβληθεί σε ~ εστία» 
(εφηµ.). [ETYM. < έγκληµα, -ατός + γόνος, πβ. κ. καρκινο-γόνος, νοσο-γόνος]. 

εγκληµατογραφία (η) {χωρ. πληθ.} η περιγραφή και η κατάταξη των 
εγκληµάτων. 

εγκληµατολογία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο 
το έγκληµα από νοµικής και κοινωνιολογικής απόψεως, καθώς και τις 
µεθόδους πρόληψης και καταστολής του. — εγκληµατολόγος (ο/η) [1840], 
εγκληµατολογικός, -ή, -ό [1887], εγκληµατολογικούς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εγκληµατώ. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. criminologie (νόθο συνθ.)]. 

εγκληµατώ ρ. αµετβ. [1864] {εγκληµατείς... | εγκληµάτησα) 1. διαπράττω 
έγκληµα 2. (καθηµ.-εκφραστ.) ενεργώ µε τρόπο ανεπίτρεπτο, επιζήµιο (κυρ. 
για το κοινωνικό σύνολο): εγκληµατούν οι κατασκευαστές τέτοιων κακών 
δρόµων || αυτός ο γλύπτης εγκληµατεί κατά της αισθητικής! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-
, παρώνυµο. 

εγκληµατώ - εγκληµατίας - εγκληµατικότης - εγκληµατολόγος. 
Μολονότι η λ. έγκληµα είναι αρχαία, τόσο το εγκληµατίας όσο και το ρήµα 
εγκληµατώ είναι νεότεροι σχηµατισµοί, το πρώτο τού 1826, το δεύτερο τού 
1864. Από το αρχαίο εγκληµατικός πλάστηκε το 1840 η εγκληµατικότης 
και συγχρόνως το εγκληµατολόγος. Στην Αρχαία πλάστηκε και λ. 
εγκληµατίζω µε τη σηµ. τού «εγκαλώ κάποιον στο δικαστήριο για τη 
διάπραξη αδικήµατος». Με την ίδια σηµ. πλάστηκε σε νεότερους χρόνους 
(1849) και ρ. εγκληµα· τοποιώ. Με τη σηµ. τού «διαπράττω έγκληµα» 
πλάστηκε από το έγκληµα το εγκληµατώ, το οποίο, πάντως, δεν έχει 
σχηµατιστεί σωστά, αφού από τα ουσιαστικά σε -µα παράγονται κανονικώς 
ρήµατα σε -ίζω: βήµα - βηµατίζω, γεύµα - γευµατίζω, ανάθεµα -
αναθεµατίζω, σχήµα - σχηµατίζω, χρώµα - χρωµατίζω κ.λπ., άρα και 
έγκληµα - εγκληµατίζω. Ωστόσο, για µια ακόµη φορά η χρήση -έστω και 
εσφαλµένη- επικράτησε τού ορθού. Όλοι λένε και γράφουν εγκληµατεί (ο 
τάδε). 

έγκληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. η καταγγελία αδικήµατος 
από τον παθόντα µε απαίτηση τιµωρίας τού δράστη·   ΦΡ. κατ' έγκλησιν 
κατόπιν εγκλήσεως εκ µέρους τού παθόντος: το αδίκηµα αυτό διώκεται - ΑΝΤ. 
αυτεπαγγέλτως. — εγκλητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εγκλησις «κατηγορία, 
καταγγελία» < αρχ. εγκαλώ]. 

εγκλητήριο (το) [1833] {εγκλητηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. το έγγραφο που 
κοινοποιείται στον κατηγορούµενο πριν από τη δίκη και περιέχει συνοπτικά 
την κατηγορία που του αποδίδεται ΣΥΝ. κλητήριο θέσπισµα. 

εγκλητικός, -ή, -ό → έγκληση 
εγκλιµατίζω ρ. µετβ. [1860] {εγκλιµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 

συνηθίζω (ζωντανό οργανισµό) να επιβιώνει και να αναπτύσσεται σε ξένο 
(προς αυτόν) κλίµα: επιστήµονες εγκλιµατίζουν µία εξωτική ποικιλία φυτού στο 
κλίµα τής Ευρώπης- (µεσοπαθ. εγκλιµατίζοµαι) (για πρόσ.) 2. προσαρµόζοµαι 
σε ξένο κλίµα, σε καινούργιες κλιµατολογικές συνθήκες: «το φυτό αυτό 
εισήχθη στην Ελλάδα τον 19ο αι. και εγκλιµατίστηκε εύκολα και γρήγορα» 
(εφηµ.) || ένας Νοτιοευρω-παίος δύσκολα εγκλιµατίζεται στις συνθήκες τής Β. 
Ευρώπης 3. συνηθίζω σε νέο τρόπο ζωής, νέο περιβάλλον: δεν έχει 
εγκλιµατιστεί ακόµη στο καινούργιο του σχολείο ΣΥΝ. εξοικειώνοµαι, 
προσαρµόζοµαι. — εγκλιµατισµός (ο) [1857] κ. εγκλιµάτιση (η) [1868]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < εγ- (< εν-) + κλιµατίζω < κλίµα, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
acclimater (νόθο συνθ.)]. 

εγκλίνοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ΓΛΩΣΣ. (για λέξη) 
αποβάλλω τον τόνο µου ή τον αναβιβάζω στην τελευταία συλλαβή τής 
προηγούµενης λέξης: οι πλάγιοι τύποι τής προσωπικής αντωνυµίας (λ.χ. µου, 
σου, του κ.λπ.) τις περισσότερες φορές εγκλίνονταν π.χ. «ο άνθρωπος µου». 

JETYM. αρχ. < εγ- (< εν-) + κλίνω]. 
έγκλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ΓΛΩΣΣ. (α) (για ρήµατα) 

µορφολογική κατηγοριοποίηση των τύπων τού ρήµατος ανάλογα µε τον 
σχηµατισµό τους (ληκτικά µορφήµατα, δείκτες), η οποία χρησιµοποιείται για 
τη δήλωση των διαφόρων τρόπων κατά τους οποίους διατίθεται ο οµιλητής 
απέναντι σε αυτό που δηλώνει το ρήµα· οι εγκλίσεις δηλ. είναι κύρια, 
γραµµατικοποιηµένη µορφή δήλωσης τής τροπικότητας (βλ.λ.)· πβ. και σχέση 
φωνής - διάθεσης ρηµάτων (βλ.λ. φωνή): οι ~ τής Ν. Ελληνικής είναι η 
οριστική, η υποτακτική και η προστακτική (Γραµµατική Μ. Τριανταφυλλίδη) 
(β) έγκλιση τόνου το φαινόµενο κατά το οποίο λόγω τής στενής συνεκφοράς 
δύο λέξεων ο τόνος τής δεύτερης αποβάλλεται και είτε αναβιβάζεται στη 
λήγουσα τής πρώτης (π.χ. το αυτοκίνητο της) είτε, εφόσον η προηγούµενη λέ-
ξη τονίζεται στη λήγουσα ή την παραλήγουσα, σιγάται (π.χ. η ζωή µου, το χέρι 
σου, δώσ' το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, ευκτική, ίσως, κλίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εγκλισις 
< έγκλίνω. Οι γλωσσ. σηµ. απαντούν ήδη στους γραµµατικούς τής 
Ελληνιστικής Περιόδου]. 

εγκλιτικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την έγκλιση τού 
τόνου ή τις εγκλίσεις τού ρήµατος: ~ τύπος 2. (α) εγκλιτική λέξη κ. εγκλιτικό 
(το) λέξη που σχηµατίζει ενιαία τονική ενότητα µε την προηγούµενη της και, 
ως εκ τούτου, αποβάλλει τον τόνο της, ο οποίος σιγάται ή αναβιβάζεται στη 
λήγουσα τής προηγουµένης· στη Ν. Ελληνική είναι κυρ. οι αδύνατοι τύποι 
των προσωπικών και των κτητικών αντωνυµιών (µου, σου, του, µε, σε, µας, 
σας, τον, την, το, των, τους), π.χ. άκουσε µε || µίλα µου || βλέποντας τον ANT. 
προκλιτική λέξη | προκλιτικό (βλ. λ. προκλιτικός) (β) εγκλιτική αντι- 

κατάσταση βλ. λ. αντικατάσταση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκκρουση, προσωπικός, κλίνω. 
εγκλωβίζω ρ. µετβ. {εγκλώβισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. κλείνω, 

περιορίζω σε πολύ µικρό χώρο: εχθρικές δυνάµεις εγκλώβισαν συµµαχική 
περίπολο σε στενό πέρασµα και την αιχµαλώτισαν || αρκετοί ένοικοι 
πολυκατοικιών εγκλωβίστηκαν στους ανελκυστήρες λόγω τής ξαφνικής 
διακοπής ρεύµατος ΣΥΝ. εγκλείω, αποκλείω 2. (µτφ.) οδηγώ κάποιον σε 
κατάσταση από την οποία δεν µπορεί να ξεφύγει: οι υπερβολικές απαγορεύσεις 
εγκλωβίζουν το παιδί και του αφαιρούν τη διάθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες || 
έχει εγκλωβιστεί στην καθηµερινότητα και αδυνατεί να δει τα υπαρξιακά του 
προβλήµατα ΣΥΝ. αιχµαλωτίζω, παγιδεύω 3. εγκλωβισµένοι (οι) (α) 
χαρακτηρισµός που αποδόθηκε στα τέλη τής δεκαετίας τού '90 στους µικροε-
πενδυτές που εισήλθαν στη χρηµατιστηριακή αγορά όταν ο δείκτης τού 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών ήταν σε υψηλά επίπεδα και στη συνέχεια, λόγω τής 
πτώσης του και τής παρατεταµένης παραµονής του σε χαµηλά επίπεδα, 
απώλεσαν σηµαντικό µέρος τού κεφαλαίου τους και αναγκάστηκαν να 
παραµείνουν προσδοκώντας την ανάκαµψη τού Χρηµατιστηρίου (β) οι 
Έλληνες Κύπριοι οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στις εστίες τους στη Β. Κύπρο, την 
οποία κατέλαβαν οι Τούρκοι εισβολείς το 1974. 
[ΕΤΥΜ. < εγ- (< εν-) + -κλωβίζω < κλωβός, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
encager]. 

εγκλωβισµός (ο) 1. το κλείσιµο, η παγίδευση σε πολύ µικρό χώρο: ~ σε 
ασανσέρ || (µτφ.) «ο ~ τού µικροαστού σε εγωιστικά µικροσυµφέροντα» || ο — 
των αυτοκινήτων στους δρόµους λόγω τής αυξηµένης κίνησης 2. (µτφ.) ο 
περιορισµός χωρίς δυνατότητα διαφυγής, η παγίδευση κάποιου σε 
ανεπιθύµητη κατάσταση: ο δηµοσιογράφος µίλησε για ~ τής πολιτικής ζωής σε 
µια παρατεταµένη κρίση || «η παράδοση δεν πρέπει να είναι ~ σε σχήµατα τού 
παρελθόντος» (εφηµ.) || «η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει τον - της σε έναν 
διάλογο µε προκατασκευασµένες λύσεις» (εφηµ.) || ο ~ µικροεπενδυτών στο 
Χρηµατιστήριο λόγω τής ξαφνικής και συνεχούς πτώσεως τού δείκτη. 

εγκόλληµα (το) → εγκολλώ 
εγκόλληση (η) → εγκολλώ 
εγκόλλητος, -η, -ο [1889] (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει κολληθεί, που έχει 

προσαρµοστεί µε κολλητική ουσία: ~ ψηφίδα | πετράδι ΣΥΝ. συγκολληµένος. 
εγκολλώ ρ. µετβ. [µτγν.] {εγκολλάς... | εγκόλλ-ησα, -ώµαι, -άσαι..., -ήθηκα, -

ηµένος} (λόγ.) προσαρµόζω σταθερά (αντικείµενο) µέσα σε άλλο 
χρησιµοποιώντας κολλητική ουσία: ~ ψηφίδα | πετράδι ΛΝΤ. αποκολλώ. — 
εγκόλληση (η) [µτγν.] κ. εγκόλληµα (το) [1896]. 

εγκόλπιο (το) {εγκολπί-ου | -ων} 1. περιληπτικό βιβλίο µικρού συνήθ. 
σχήµατος, που περιλαµβάνει βασικές και εκλαϊκευµένες γνώσεις, οδηγίες, 
κανονισµούς κ.λπ. για ορισµένη επιστήµη, τέχνη, διδασκαλία κ.λπ.: το ~ τού 
ευέλπιδος | τού κηπουρού | τού µελισσοκόµου ΣΥΝ. εγχειρίδιο 2. (κατ' επέκτ.) 
οτιδήποτε θεωρείται ότι περιέχει βασικές οδηγίες για πράξη ή συµπεριφορά · 
3. κόσµηµα ή διακριτικό που κρέµεται µε αλυσίδα από τον λαιµό και φθάνει 
µέχρι το στήθος: απλό | πολύτιµο | περίτεχνο ~ || αρχιερατικό ~ (που εικονίζει 
τον Χριστό, συµβολίζοντας την αρχιερατική εξουσία) 4. το φυλαχτό ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) γκόλφι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. έγκόλπιος < εγ- (< εν-) + -κόλπιος < κόλπος. Βλ. 
κ. γκόλφι]. 

εγκολπώνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {εγκολπώ-θηκα, -µένος} (λόγ.) αποδέχοµαι, 
υιοθετώ: ~ αρχές | ιδέες | απόψεις | γνώµη | κηρύγµατα ΣΥΝ. ενστερνίζοµαι, 
ασπάζοµαι. — εγκόλπωση (η) [1874]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, αγκαλιάζω, 
πληρώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έγκολποϋµαι (-όο-), αρχική σηµ. «κλείνω µέσα µου, 
αγκαλιάζω», < εγ- (< έν-) + -κολποϋµαι < κόλπος)]. 

εγκοπή (η) η εσοχή στην επιφάνεια αντικειµένου που προορίζεται για 
αντίστοιχη προεξοχή άλλου αντικειµένου: για να συναρµολογήσετε το παιχνίδι, 
τοποθετήστε τα κοµµάτια στις κατάλληλες ~ τής βάσης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εγκόπτω < εγ- (< εν-) + κόπτω. Η λ. πρωτοαπαντά στην 
Κ.∆. µε τη σηµ. «πρόσκοµµα, εµπόδιο», Α' Κορινθ. 9, 12: ίνα µη τίνα έγκοπήν 
δώµεν τω εύαγγελίωτοῦΧριστού]. 

εγκόσµιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που βρίσκεται ή ανήκει στον γήινο, υλικό 
κόσµο: ~ αγαθά | πειρασµός | ζωή | πράγµατα ΣΥΝ. επίγειος, κοσµικός ANT. 
(επ)ουράνιος, υπερκόσµιος, υπερφυσικός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει 
περιορισµένη διάρκεια, που υπόκειται στη φθορά ΣΥΝ. εφήµερος, φθαρτός 
ΑΝΤ. αιώνιος, άφθαρτος 3. εγκόσµια (τα) {εγκόσµιων} τα πράγµατα τού 
κόσµου τούτου, γενικότ. η καθηµερινή ζωή και ο κόσµος της- ΦΡ. 
εγκαταλείπω | απαρνούµαι τα εγκόσµια βλ. λ. απαρνούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ, 
-ης, -ης, -ες. 

εγκράτεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ολιγάρκεια και η κυριαρχία στις επιθυµίες 
και στα πάθη: τη ζωή του χαρακτηρίζει η ~ ΑΝΤ. ασωτία, φιληδονία, 
αποχαλίνωση. 

εγκρατής, -ής, -ές {εγκρατ-ούς | -είς (ουδ.-ή)· εγκρατέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από λιτότητα, ολιγάρκεια και κυριαρχία στα πάθη 
του: διάγω βίο ~ 2. (ειδικότ.) αυτός που απέχει από τις υλικές απολαύσεις και 
ιδ. από τις σαρκικές ηδονές ΑΝΤ. άσωτος, έκδοτος, φιλήδονος · 3. αυτός που 
γνωρίζει κάτι καλά, που το κατέχει: είναι ~ τής ελληνικής γλώσσας. — 
εγκρατεύοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] (σηµ. 1, 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εγ- (< εν-) + -κρατής < κράτος]. 

εγκρίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενέκρινα, εγκρίθηκα (λόγ. ενεκρίθην, -ης, -η..., µτχ. 
εγκριθείς, -είσα, -έν), εγκεκριµένος} 1. εκφράζω θετική κρίση (για κάποιον), 
αποδέχοµαι: η µάννα της δεν τον εγκρίνει για γαµπρό || τις προθέσεις του τις 
θεωρώ καλές, τις πράξεις του όµως δεν τις ~ 



έγκριση 546 εγκωµιάζω 
 

ΣΥΝ. επιδοκιµάζω, επικροτώ ΑΝΤ. αποδοκιµάζω, κατακρίνω, απορρί-
πτω 2. (για επίσηµο φορέα, αρµόδιο πρόσωπο, υπηρεσία κ.λπ.) δίνω 
συγκατάθεση σε (κάτι), επιτρέπω, καθιστώ (κάτι) έγκυρο και ενεργό: 
το Πρωτοδικείο Αθηνών ενέκρινε σήµερα την ίδρυση τριών νέων σω-
µατείων || οι σύνεδροι ενέκριναν σχετικό ψήφισµα || ~ δαπάνες | κον-
δύλια | προσλήψεις | πρόταση | τον προϋπολογισµό ΑΝΤ. ακυρώνω, 
απορρίπτω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, εν-, µετοχή. 

έγκριση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η αποδοχή, η σύµ-
φωνη γνώµη (προς κάτι): τέτοιες ενέργειες δεν έχουν την ~ µου 2. η 
αποδοχή από αρµόδιο φορέα, η επίσηµη συγκατάθεση (σε κάτι): το 
θέµα τελεί υπό την - των αρµόδιων υπουργών || η πρόταση µας έλαβε 
~ από την αρµόδια υπηρεσία || δίνω | ζητώ την ~ κάποιου ||η~ τού 
προϋπολογισµού από τη Βουλή ΑΝΤ. απόρριψη, ακύρωση 3. (συνεκδ.) 
το ειδικό έγγραφο µε το οποίο ανακοινώνεται ότι εγκρίνεται (κάτι): 
θα σας επιτρέψω να προχωρήσετε, µόλις λάβω την - τού υπουργείου. 
— εγκριτικός, -ή, -ό [1886]. 

έγκριτος, -η, -ο αυτός που έχει εγνωσµένο κύρος, αξία, που διακρί-
νεται για το καλό του όνοµα, την καλή του φήµη: ~ εφηµερίδα || ~ δη-
µοσιογράφος | αναλυτής | δικηγόρος | επιστήµονας | καθηγητής ΣΥΝ. 
διακεκριµένος, διαπρεπής, επίλεκτος, επιφανής, εξαίρετος, ευυπόλη-
πτος ΑΝΤ. ανυπόληπτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγκρίνω}. 

εγκρίιπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενέκρυψα, εγκρύφθηκα, εγκεκρυµµένος} 
(λόγ.-σπάν.) κρύβω (κάτι) µέσα σε (κάτι άλλο). 

εγκύκλιος (η) {εγκυκλί-ου | -ων, -ους} επιστολή, αγγελία ή διαταγή 
γενικού περιεχοµένου, που απευθύνεται από δηµόσια συνήθ. υπηρε-
σία σε πολλούς ταυτοχρόνως παραλήπτες, υφιστάµενα όργανα ή αρ-
χές και αναφέρεται στην ερµηνεία TOW νόµων ή στην ενιαία αντιµε-
τώπιση κοινών προβληµάτων ή ζητηµάτων: µε σχετική ~ το Υπουρ-
γείο Υγείας συνιστά στους γιατρούς να παρακολουθήσουν το διεθνές 
ιατρικό συνέδριο || στέλνω | αποστέλλω | συντάσσω | εκδίδω | κοινο-
ποιώ ~ || ερµηνευτική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, απανταχούσα. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. εγκύκλιος (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. circulaire (administrative)]. 

εγκύκλιος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που απευθύνεται σε όλους, που έχει 
γενική σηµασία ή παρουσιάζω καθολικό ενδιαφέρον: ~ διαταγή ΣΥΝ. 
γενικός, καθολικός ΑΝΤ. ωδικός, µερικός- ΦΡ. (α) εγκύκλιος παιδεία | 
εγκύκλιες σπουδές | εγκύκλιο γράµµατα η γενική µόρφωση, αυτή 
που προσφέρει τις βασικές γενικές γνώσεις και προηγείται τής 
επιστηµονικής εξειδίκευσης (β) εγκύκλιο µαθήµατα τα µαθήµατα 
που ανήκουν ή αποτελούν µέρος τής εγκυκλίου παιδείας. [ΕΤΥΜ 
αρχ· < Vf· (< εν-) + -κύκλιος < κύκλος]. 

εγκυκλοπαίδεια (η) {εγκυκλοπαιδειών} 1. σύγγραµµα, συνήθ. σε 
περισσότερους τού ενός τόµους, που περιέχει συνοπτικώς και σε αλ-
φαβητική σειρά το σύνολο τής ανθρώπινης γνώσης, δηλ. άρθρα για 
κάθε θέµα και τοµέα τού επιστητού· ΦΡ. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) 
ζωντανή | κινητή εγκυκλοπαίδεια πρόσωπο µε ευρύτητα γνώσεων, 
παντογνώστης, πολύξερος 2. (ειδικότ.) παρόµοιο συνοπτικό έργο, που 
αναφέρεται στις γνώσεις ορισµένης επιστήµης, ενός γνωστικού αντι-
κειµένου, το οποίο και εξετάζει από όλες τις πλευρές: ιατρική | φυ-
σική | πολιτική | γεωγραφική | ιστορική ~. Επίσης (παλαιότ.) εγκυ-
κλοπαίδεια [1710]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. encyclopédie < νεολατ. encyclopaedia < µτγν. 
εγκυκλοπαίδεια, που θεωρείται εσφαλµ. γραφή αντί τού µτγν. εγκύ-
κλιος παιδεία]. 

εγκυκλοπαίδεια ή εγκυκλοπαίδεια; Από το εγκύκλιος παιδεία 
πρωτοαπαντά στον αρχαίο συγγραφέα Κοϊντιλιανό η λ. εγκυκλο-
παίδεια, που θεωρείται από τους φιλολόγους εσφαλµένη γραφή 
αντί τού «εγκύκλιος παιδεία». Επωδή (στην Αρχ. Ελληνική) το -α 
στο παιδεία ήταν µακρό, ο κανονικός τονισµός τού συνθέτου εγκυ-
κλοπαίδεια είναι στην παραλήγουσα (σύµφωνα µε τον κανόνα ότι, 
όταν η λήγουσα είναι µακρά, δεν τονίζεται η τρίτη συλλαβή, η 
προπαραλήγουσα). Αρα, το σωστό είναι εγκυκλοπαιδεία (πβ. προ-
παιδεία, υπνοπαιδεία). Ωστόσο, αναλογικώς προς τα πολλά ου-
σιαστικά σε -εια τα οποία τονίζονταν στην προπαραλήγουσα (κυ-
ρίως ως παράγωγα επιθέτων σε -ης µε βραχύ το -α τού -εια), σχη-
µατίστηκε και τ. εγκυκλοπαίδεια, όπως ευγένεια (< ευγενής), ασέ-
βεια (< ασεβής), αµάθεια (< αµαθής), αντιπάθεια (< αντιπαθής), 
αλήθεια (< αληθής), κακοήθεια (< κακοήθης), συνήθεια (< συνή-
θης) κ.τ.ό., ο οποίος τελικά επικράτησε. 
Η λ. εγκυκλοπαίδεια, έστω και ως εσφαλµένη ανάγνωση, µέσω 
τού λόγιου λατινικού encyclopaedia (1508), πέρασε στη Γαλλική 
(1532) ως encyclopédie και από αυτήν σε όλες τις γλώσσες τής Ευ-
ρώπης (16ος αι.). Το 1710 πρωτοαπαντά η λέξη και στην Ελληνική, 
στη Φιλολογική Εγκυκλοπαίδεια, έργο τού ιερωµένου και σχολάρ-
χη τού Φλαγγινιανού Ελληνοµουσείου τής Βενετίας Ιωάννη Πα-
τούσα. Με τον όρο «εγκύκλιος παιδεία» νοείται «η παιδεία που 
περιλαµβάνει όλο τον κύκλο των γνώσεων». Κατά τον Βυζαντινό 
συγγραφέα Ζωναρά, «εγκύκλιος: η γραµµατική, ή ποιητική, ή ρη-
τορική, ή φιλοσοφία, ή µαθηµατική και απλώς πάσα τέχνη και 
επιστήµη δια το περιιέναι ταύτα τους σοφούς ως διά τίνος κύκλου». 
Κατά το εγκυκλοπαίδεια σχηµατίστηκε και τ. προπαίδεια αντί τού 
αρχαίου ήδη προπαιδεία «τα προπαρασκευαστικά µαθήµατα που 
έπρεπε να διδαχθεί ο µαθητής προτού παρακολουθήσει τη διαλε-
κτική». 

εγκυκλοπαιδικός, -ή, -ό [1659] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εγκύ-
κλιο παιδεία, µε γνώσεις από διάφορους χώρους: ~ µόρφωση | παι- 

δεία | γνώσεις || στο µάθηµα τής φυσικής οι µαθητές διδάσκονται τον 
νόµο τής βαρύτητας- για την ~ τους ενηµέρωση µαθαίνουν και για τον 
Νεύτωνα, ο οποίος τον διατύπωσε 2. αυτός που σχετίζεται µε την 
εγκυκλοπαιδώα (σηµ. 1) και το περιεχόµενο της: ~ λήµµα | λεξικό 
(συνοπτική εγκυκλοπαίδεια) 3. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε 
πληροφορίες γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος αναφορικά µε όρο, 
πράγµα κ.λπ. (κατ' αντιδιαστολή προς τη γλωσσική ερµηνεία του, την 
απόδοση τής σηµασίας του): το λεξικό αυτό περιέχει και ~ στοιχεία 
4. εγκυκλοπαιδικοί (οι) οι εγκυκλοπαιδιστές (βλ.λ.). — εγκυκλοπαι-
δικά επίρρ., εγκυκλοπαιδικότητα (η) [1872] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. encyclopédique]. 

εγκυκλοπαιδισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. η συστηµατική και µέχρι 
υπερβολής προσπάθεια να αποκτήσει κανείς εγκυκλοπαιδικές γνώ-
σεις (συχνά για λόγους επιδεικτικούς και χωρίς κριτική επεξεργασία 
τους): τα κείµενα του µαρτυρούν έναν στείρο ~, µια ανούσια παρά-
θεση γνώσεων 2. η οργανωµένη και συστηµατική συγκέντρωση γνώ-
σεων ορισµένου επιστηµονικού κλάδου ή τοµέα 3. ΦΙΛΟΣ, η συσσώ-
ρευση γνώσεων χωρίς συνδετικό ιστό, που δεν απαρτίζουν οργανω-
µένο σύνολο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. encyclopédisme]. 

εγκυκλοπαιδιστής (ο) [1858] ΙΣΤ. 1. καθένας από τους συντάκτες τής 
Μεγάλης Γαλλικής Εγκυκλοπαίδειας, που εκδόθηκε από το 1751 ώς 
το 1772 από τους επιφανέστερους Γάλλους επιστήµονες, φιλοσόφους, 
λογοτέχνες κ.λπ. (επί κεφαλής ο Ντιντερό και ο Ντ' Αλαµπέρ) 2. (κατ' 
επέκτ.) οι φιλόσοφοι, λόγιοι και καλλιτέχνες τού 18ου αι., που 
ασπάστηκαν και ανέπτυξαν το µεταρρυθµιστικό και επανασταστικό 
κίνηµα τού ∆ιαφωτισµού, κυρ. στη Γαλλία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. encyclopédiste]. 

εγκυµονικός, -ή, -ό [µτγν] ΙΑΤΡ. σχετικός µε την εγκυµοσύνη. 
εγκυµονώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. (εγκυµονείς... (λόγ. θηλ. µτχ. εγκυµονού-
σα)· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) ♦ 1. (αµετβ.) (για γυναίκες και 
θηλυκά ζώα) έχω έµβρυο στη µήτρα, είµαι έγκυος ΣΥΝ. κυοφορώ, (για 
γυναίκα) είµαι σε ενδιαφέρουσα (ενν. κατάσταση) ♦ 2. (µετβ.) κυο-
φορώ' (συχνότ. µτφ.) κλείνω µέσα µου, εµπεριέχω (κάτι κακό), που 
όµως δεν γίνεται φανερό στους πολλούς: η κατάσταση εγκυµονεί κιν-
δύνους. — εγκυµόνηση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. εγκυµονώ (-έω) < αρχ. έγκύµων «έγκυος» < εγ- (< εν-) 
+ -κύµων < κύµα «έµβρυο» < κυώ «κυοφορώ», βλ. λ. κύηση]. 

εγκυµοσύνη (η) {χωρ. πληθ.} η κατάσταση τής εγκύου: οµαλή | κα-
νονική | ανώδυνη | δύσκολη ~ ΣΥΝ. κύηση, κυοφορία. 

έγκυος (η) {εγκύ-ου | -ων, -ους} αυτή που κυοφορεί, που φέρει έµ-
βρυο στη µήτρα: είµαι ~||~ οχτώ µηνών || µένω ~ (συλλαµβάνω παιδί) 
|| την άφησε | (λόγ.) κατέστησε έγκυο ΣΥΝ. κυοφορούσα, εγκυµο-
νούσα, (λαϊκ.) γκαστρωµένη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εγ- (< εν-) + -κυος < κυώ «κυοφορώ», βλ. κ. κύηση]. 

εγκύπτ(ϋ ρ. αµετβ. {ενέκυψα} (λόγ.) (+σε) 1. σκύβω και εξετάζω µε 
προσοχή (αντικείµενο ή γεγονός, κατάσταση, ζήτηµα κ.λπ.), προση-
λώνω το ενδιαφέρον µου (σε κάτι): η επιτροπή ενέκυψε στα δυσεπί-
λυτα προβλήµατα τού σωφρονιστικού συστήµατος 2. καταγίνοµαι 
συστηµατικά και µε ζήλο: ~ στη γλωσσολογία | στην ιατρική ΣΥΝ. 
επιδίδοµαι, εµβαθύνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγ- (< έν-) + κύπτω (βλ.λ.)]. 

εγκίιπτω - ενσκήπτω. Συχνά παρατηρείται το λάθος να συγχέο-
νται οι δύο λέξεις, µολονότι δεν έχουν µεταξύ τους καµία ετυµο-
λογική ή σηµασιολογική συγγένεια. Το εγ-κύπτω (< εν + κύπτω 
«σκύβω») σηµαίνει «σκύβω µέσα σε κάτι, µπαίνω µέσα» άρα «εξε-
τάζω προσεκτικά, συστηµατικά, µε ενδιαφέρον». Το εν-σκήπτω 
(< εν + σκήπτω «επιπίπτω, ορµώ») σηµαίνει «ορµώ µέσα, εισορµώ 
εναντίον, επιτίθεµαι µε σφοδρότητα». Η οµοηχία των δύο λέξεων 
είναι πιθανόν αυτή που προκαλεί τη σύγχυση. 

έγκυρος, -η, -ο [1892] 1. αυτός που διαθέτει κύρος, βαρύτητα και 
αξιοπιστία: ~ πολιτική | οικονοµική | στρατιωτική πηγή || ~ γνώµη | 
παρατηρητής | ανακάλυψη | µαρτυρία | κύκλοι | εκπρόσωποι | σχο-
λιαστής | άποψη | έκδοση | πληροφορία | εφηµερίδα ΣΥΝ. αξιόπιστος 
ΑΝΤ. αναξιόπιστος 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει ισχύ (σύµφωνα µε νό-
µο, κανονισµό κ.λπ.): ~ γάµος | διαθήκη | απόφαση | ορκωµοσία | 
εκλογή | ψήφος | αποτέλεσµα ΑΝΤ. άκυρος. — εγκυρότητα (η) [1892]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < εγ- (< εν-) + κύρος]. 

εγκύστωση (η) [1897] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΒΙΟΛ. (στα 
Πρωτόζωα και σε κατώτερα Μετάζωα) η δηµιουργία ανθεκτικού πε-
ριβλήµατος (κύστης) από οργανισµό και η έγκλειση σε αυτό, που συ-
νοδεύεται από ελάττωση των φυσιολογικών λειτουργιών του, προκει-
µένου ο οργανισµός να αντιµετωπίσει παροδικές δυσµενείς συνθή-
κες τού περιβάλλοντος 2. ΙΑΤΡ. αµυντική αντίδραση οργανισµού, που 
συνίσταται στην ανάπτυξη συνδετικού ιστού γύρω από ξένο σώµα ή 
παθολογικό σχηµατισµό, προκειµένου να αποµονωθεί το παθογόνο 
σηµείο και να καταστεί έτσι λιγότερο επιβλαβές για τη λειτουργία 
τού οργανισµού. — εγκυστωµένος, -η, -ο, εγκυοτώ ρ. [1881] {-οίς...}. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. encystation]. 

εγκυτίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η τοποθέτηση µέσα 
σε κυτίο: η ~ αναψυκτικών. 
[ΕΤΥΜ. < εγ- (< εν-) + κυτίον (βλ. λ. κουτί) + παραγ. επίθηµα -ωση, κα-
τά το εµ-φιάλ-ωση]. 

εγκωµιάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εγκωµίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 
επαινώ µε θέρµη, µε ενθουσιασµό: την καινούργια του ταινία εγκω-
µίασαν ανεπιφύλακτα οι κριτικοί κινηµατογράφου ΣΥΝ. (εξ)υµνώ, εκ-
θειάζω ΑΝΤ. ψέγω.    — εγκωµιασµός (ο) [1796], εγκωµιαστής (ο) 



εγκωµιαστικός 547 εγώ 
 

[µτγν.], εγκωµιάστρια (η). 
εγκωµιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε εγκώµιο 2. (ειδικότ.) 

αυτός που έχει τον χαρακτήρα εγκωµίου: ~ κρίση | άρθρο | σχόλιο | κριτική 
ΣΥΝ. (εξ)υµνητικός, εκθειαστικός, επαινετικός ΑΝΤ. επικριτικός, 
επιτιµητικός. — εγκωµιαστικ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ. 

εγκώµιο (το) {εγκωµί-ου | -ων) 1. προφορικός ή γραπτός λόγος που εκθειάζει 
(πρόσωπα ή πράξεις και συµπεριφορά άξια τιµής), που εκφράζει θερµή και 
ενθουσιώδη επιδοκιµασία: όλες οι εφηµερίδες και οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
έπλεξαν το ~ τού χρυσού ολυµπιονίκη ΑΝΤ. επίκριση, ψόγος 2. ΦΙΛΟΛ. 
λογοτεχνικό έργο µε επαινετικό περιεχόµενο (για πρόσωπο, ιδιότητα ή 
κατάσταση): «Μωρίας έγκώµιον» (τίτλος βιβλίου τού Εράσµου) ΑΝΤ. ψόγος- 
ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. εγκώµια (τού) Επιταφίου τα 185 σύντοµα τροπάρια µε 
εγκωµιαστικό περιεχόµενο και πλούσια µελωδία, που ψάλλονται το βράδυ τής 
Μεγάλης Παρασκευής σε τρεις στάσεις πριν από την έξοδο και κατά την 
περιφορά τού Επιταφίου και αποτελούν τον επιτάφιο θρήνο για τον Εσταυρω-
µένο Χριστό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έγκώµιον, ουδ. τού επιθ. έγκώµιος < έγ- (< εν-) + -κώ-µιος< 
κώµος «είδος τιµητικής εορτής» (βλ. λ. κωµικός), από φρ. όπως έγκώµιος 
ύµνος, έγκώµιον µέλος, τα οποία ψάλλονταν προς τιµήν κάποιου. Η σηµερινή 
γενικευµένη χρήση είναι ήδη αρχ.]. 

έγνοια (η) → έννοια2 
εγνωσµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται πέρα από κάθε αµφιβολία, που 

έχει αναγνωριστεί από όλες τις πλευρές: ο εκλιπών υπήρξε επιστήµονας 
εγνωσµένου κύρους ΣΥΝ. αναγνωρισµένος, αναµφισβήτητος, 
πανθοµολογούµενος, αδιαφιλονίκητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. 
παθ. παρακ. τού αρχ. γιγνώσκω]. 

εγρήγορση (η) {-ης κ. -όρσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η κατάσταση και η 
ιδιότητα τού ανθρώπου που δεν κοιµάται, που έχει ξυπνήσει ή αγρυπνεί 2. 
(συνήθ. µτφ.) η ετοιµότητα, το να βρίσκεται κανείς σε επαγρύπνηση, σε 
επιφυλακή, να µην εφησυχάζει, να µην επαναπαύεται: οι καιροί απαιτούν το 
έθνος να βρίσκεται σε ~ || ηθική | ψυχική | πνευµατική | αδιάπτωτη ~· ΦΡ. 
(λόγ.) εν εγρηγόρσει σε κατάσταση επαγρύπνησης, ετοιµότητας, επιφυλακής. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έγρήγορσις < έγρήγορα, παρακ. τού ρ. εγείρω (βλ.λ.). Βλ. κ. 
γρήγορος]. 

Ε.Γ.Σ. (η) Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισµοί. 
Ε.Γ.Σ.Α.Θ.Π.Ε. (η) Εθνική Γενική Συνοµοσπονδία Αναπήρων και Θυµάτων 

Πολέµου Ελλάδος. 
εγχόραγµα (το) → εγχαράσσω 
εγχάρακτος, -η, -ο αυτός που έχει χαραχθεί σε πέτρα, ξύλο ή άλλο υλικό: η 

επιτύµβια στήλη φέρει ~ παραστάσεις ΣΥΝ. χαραγµένος. 
εγχαράσσω ρ. µετβ. [µτγν.] {εγχάρα-ξα, -χθηκα, -γµένος} (λόγ.) χαράζω (κάτι) 

µε οξύ όργανο σε επιφάνεια (από πέτρα, ξύλο, µέταλλο ή άλλο σκληρό 
υλικό(, για καλλιτεχνικούς σκοπούς ΣΥΝ. χαράσσω, σκαλίζω. — εγχόραξη 
(η) [µτγν.], εγχόραγµα (το) [µτγν.]. 

εγχείρηµα (το) {εγχειρήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. ό,τι επιχειρεί κανείς 2. 
(ειδικότ.) κάθε τολµηρή και δύσκολη επιχείρηση: η ζεύξη Ρί-ου-Αντιρρίου 
αποτελεί σπουδαίας σηµασίας ~ || το ~ τής αναδιάρθρωσης τής οικονοµίας µε 
τα παρόντα µέσα είναι καθ'εαυτό εξαιρετικά δυσχερές || αµφίβολο | πολιτικό | 
επικίνδυνο | τυχοδιωκτικό | αποτυχηµένο | πρωτοφανές ~ ΣΥΝ. απόπειρα, 
τόλµηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγχείρηση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγχειρώ}. 

εγχείρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. θεραπευτική ή 
επανορθωτική µέθοδος, που συνίσταται σε χειρουργική επέµβαση στο σώµα 
(ασθενούς ή τραυµατία): ο ασθενής υπεβλήθη χθες σε πολύωρη και δύσκολη ~ 
|| λεπτή | επιτυχηµένη | αποτυχηµένη | απλή | πλαστική | σοβαρή ~||~ χολής | 
σκωληκοειδίτιδας- ΦΡ. εγχείρηση ανοικτής καρδιάς εγχείρηση για 
επαναιµάτωση τής καρδιάς (µπαϊ-πάς | αορτοστεφανιαία παράκαµψη) ή για 
αποκατάσταση των βαλβίδων, κατά τη διάρκεια τής οποίας η κυκλοφορία τού 
αίµατος στο σώµα γίνεται εξωσωµατικά µε αντλία. — (υποκ.) εγχειρησούλα 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχειρίζοµαι, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έγχείρησις < εγχειρώ. Η φρ. εγχείρηση ανοικτής καρδιάς είναι 
µετάφρ. δάνειο (< γαλλ. opération à cœur ouvert)]. 

εγχείρηση - εγχείριση. Η «χειρουργική επέµβαση» είναι η εγχείρηση 
(αρχαία λ., πβ. Ανατοµικαί εγχειρήσεις, έργο τού Γαληνού) και γράφεται 
κανονικά µε -η-, γιατί παράγεται από το (αρχαίο ρήµα) εγχειρώ 
«χειρουργώ» (αρχική σηµασία: «θέτω την χείρα», «επεµβαίνω σε 
περίπτωση που απαιτείται ιατρική αντιµετώπιση»)· πβ. επεµβαίνω - 
(χειρουργική) επέµβαση και την αρχαία λ. χειρουργός, χειρ-ουργώ. Έτσι 
έχουµε εγχειρώ - εγχείρηση - εγχειρητικός - µετεγχειρητικός και εγχείρηµα 
(επέµβαση, προσπάθεια). Αρχαίο, χρησιµοποιούµενο µέχρι σήµερα, είναι 
και το ρ. εγχειρίζω «δίνω στα χέρια κάποιου» (εγχειρίζω επιστολή, 
δίπλωµα κ.λπ.) µε παράγωγο το εγχείριση (τής επιστολής, τού διπλώµατος 
κ.λπ.). Στους µετέπειτα χρόνους µέχρι και σήµερα το εγχειρίζω χρησιµο-
ποιήθηκε µε τη σηµ. τού «χειρουργώ», έτσι µερικοί γράφουν εγχείριση µε -
ι- (ως παράγωγο ρήµατος σε -ίζω, τού εγχειρίζω), λ. άγνωστη στην Αρχ. 
Ελληνική. Αφού προϋπάρχει το εγχείρηση (έστω και αν περιέπεσε σε 
αχρηστία το αρχ. εγχειρώ), η λ. πρέπει να εξακολουθεί να ορθογραφείται 
ως εγχείρηση. Έτσι επιτυγχάνεται και γραπτή διάκριση από το εγχείριση 
«την πράξη τού να δίνεις κάτι στα χέρια κάποιου ή να του απονέµεις µία 
διάκριση». 

εγχειρήσιµος, -η, -ο αυτός που είναι σε θέση να εγχειριστεί: ~ ασθενής | όγκος 
ΣΥΝ. χειρουργήσιµος. 

εγχειρητής (ο) ο γιατρός που εκτελεί τη χειρουργική επέµβαση: καλός ~ (ο 
επιδέξιος χειρουργός). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγχειρώ (βλ.λ.)]. εγχειρητική (η) [1895] 
ΙΑΤΡ. η χειρουργική, η θεραπεία µε χειρουργική επέµβαση. εγχειρητικός, -ή, -ό 
[αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την εγχείρηση. 
— εγχειρητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. εγχειρίδιο (το) {εγχειριδί-ου | -ων} 1. µικρό 
σε µέγεθος µαχαίρι, που χρησιµοποιείται ως όπλο ΣΥΝ. στιλέτο, κάµα, 
µαχαιράκι · 2. µικρό σε µέγεθος βιβλίο, που περιλαµβάνει περιληπτικώς τις 
κυριότερες γνώσεις και έννοιες επιστήµης ή τέχνης: ~ φυσικής | χηµείας | βοτα-
νικής ΣΥΝ. εγκόλπιο 3. (επίσ.) βιβλίο διδακτικού περιεχοµένου, κυρ. σχολικό 
βιβλίο: διδακτικό ~ || ~ εκµάθησης Ελληνικών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεξικό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έγχειρίδιον, ουδ. τού επιθ. έγχειρίδιος < έγ- (< εν-) + χειρ «χέρι». 
Η σηµ. τού συνοπτικού βιβλίου είναι µτγν.]. εγχειρίζω ρ. µετβ. {ενεχείρισ-α, 
εγχειρίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (λόγ.-επίσ.) παραδίδω (κάτι) στα χέρια 
(κάποιου), το θέτω υπ' ευθύνη του: του ενεχείρισε εµπιστευτική επιστολή ΣΥΝ. 
επιδίδω · 2. εκτελώ χειρουργική επέµβαση σε (ασθενή ή τραυµατία).   — 
εγχείριση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγχείρηση, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγ- (< εν-) + -
χειρίζω < χειρ «χέρι»]. έγχελυς (ο) {εγχέλ-υος | -εις, -ύων} (λόγ.) το χέλι (βλ.λ.). 
εγχέω ρ. µετβ. {ενέχυσα, εγχύθηκα, εγκεχυµένος} (αρχαιοπρ.) χύνω (υγρό) µέσα 
σε (κάτι) ΑΝΤ. εκχέω, εκχύνω, ξεχύνω. Επίσης εγχύνω· ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένεση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έγ- (< εν-) + χεω «χύνω»]. έγχορδος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που 
έχει χορδές: ~ όργανο 2. έγχορδα (τα) {εγχόρδων} κατηγορία µουσικών 
οργάνων που περιλαµβάνει αυτά που διαθέτουν χορδές (λ.χ. την κιθάρα, την 
άρπα, το βιολί κ.λπ.), σε αντιδιαστολή προς τα πνευστά και τα κρουστά: κουαρ-
τέτο εγχόρδων. εγχρήµατος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) αυτός που προϋποθέτει χρήµατα 
για τη λειτουργία του: ~ οικονοµία (σε αντιδιαστολή προς την ανταλλακτική 
οικονοµία). 
[ΕΤΥΜ. < εγ- (< εν-) + χρήµα, -ατός, πβ. κ. εµ-πράγµατος]. εγχρωµάτωοη (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η προσθήκη χρώµατος (σε ασπρόµαυρη 
κινηµατογραφική ταινία) µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. colourisation]. έγχρωµος, -η, -ο 1. αυτός που 
έχει χρώµατα (συνήθ. περισσότερα από ένα): ~ εκτύπωση | έκδοση | τοιχογραφία 
| εικόνα ΣΥΝ. χρωµατισµένος, χρωµατιστός ΑΝΤ. άχρωµος, αχρωµάτιστος 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. (α) αυτός που µπορεί να παράγει προϊόντα µε χρώµατα: ~ εκτυπωτής | 
φιλµ (β) (για συσκευή) που µπορεί να αναπαράγει τα χρώµατα: - οθόνη | 
τηλεόραση· (ειδικότ. για κινηµατογραφικές ταινίες, φωτογραφίες κ.λπ.) αυτός 
που δεν είναι ασπρόµαυρος, που περιέχει όλα τα χρώµατα · 3. (κυρ. σε κράτη µε 
πληθυσµό πολυεθνικής προέλευσης) αυτός που ανήκει σε οποιαδήποτε φυλή 
πλην τής λευκής (µαύρος, ερυ-θρόδερµος, κίτρινος κ.λπ.)· (κυρ.) ο µαύρος: ένας 
~ τραγουδιστής | ποδοσφαιριστής. — έγχρωµα επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. colour(ed)]. εγχύθηκα ρ. -+ εγχέω 
εγχύλισµα (το) {εγχυλίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. χυµός που προέρχεται από 
σύνθλιψη καρπού 2. ΦΑΡΜ. ειδικό ξηρό εκχύλισµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εγχυλίζω 
«µετατρέπω σε χυλό» (πβ. κ. εκ-χύλισµα) < έγ- (< έν-) + -χυλίζω < χυλός]. 
έγχιιµα (το) {εγχύµ-ατος | -ατα, -άτων} ΦΑΡΜ. υδατικό εκχύλισµα δρόγης 
(βλ.λ.) που λαµβάνεται όταν η ουσία αυτή περιχυθεί µε βραστό νερό για µερικά 
λεπτά. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εγχέω]. εγχίινω ρ. -+ εγχέω 
έγχυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} (λόγ.-επιστηµ.) 1. το να χύνει 

κάποιος υγρή ουσία σε αγγείο, δοχείο ή στον οργανισµό (µε ένεση, για 
θεραπευτικούς λόγους) ΣΥΝ. χύσιµο ΑΝΤ. έκχυση 2. (συνεκδ.) το υγρό που 
εγχέει κανείς 3. ΙΑΤΡ. η ενδοφλέβια ή υποδόρια ενστάλαξη µεγάλων 
ποσοτήτων υγρών σε ασθενή µε ειδικές συσκευές, προκειµένου να διατηρηθεί 
η θρέψη τού οργανισµού, ή φαρµάκων, για να εξασφαλιστεί η άµεση και 
ταχεία δράση τους ΣΥΝ. ορός, ένεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένεση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εγχυσις < αρχ. εγχέω]. εγχυτήρος (ο) [1897] (λόγ.-σπάν.) η 

σύριγγα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένεση. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. seringue (βλ. κ. σύριγγα)]. εγχώριος, -α, -ο αυτός που 
ανήκει ή προέρχεται από το εσωτερικό µιας χώρας (κατ' αντιδιαστολή προς ό,τι 
ανήκει ή προέρχεται από το εξωτερικό): ~ κτηνοτροφία | γεωργία | παραγωγή | 
προϊόν | κατανάλωση | βιοµηχανία | ανταγωνισµός | αγορά | πρώτες ύλες | πηγές | 
ανάγκες | ζήτηση | εσοδεία ΣΥΝ. επιχώριος, ντόπιος, τοπικός ΑΝΤ. ξένος, 
ξενικός. — εγχωρίως επίρρ. [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < εγ- (< έν-) + -χώριος < 
χώρα]. εγώ αντων. {εµένα | µου, εµένα | µε, εµείς, εµάς | µας} ο τύπος τής 
ονοµαστικής τού πρώτου προσώπου τής προσωπικής αντωνυµίας, µε τον οποίο 
ο οµιλών ή ο γράφων ορίζει τον εαυτό του: να 'µαι κι ~! || στη φωτογραφία 
είµαστε ~, η Ελένη και ο φίλος της ο Νίκος || (εµ-φατ., για να τονιστεί η 
αντιδιαστολή προς άλλα πρόσωπα) ~ φταίω-το παραδέχοµαι || ~ και κανένας 
άλλος! || -Ποιος θα πάει; -Όχι - πάντως! || -Ποιος θέλει κρασί; —! || πάντα ~ 
πληρώνω τη νύφη! || ~ βλάκας; Για πρόσεχε τα λόγια σου! (βλ. λ. εγκλιτικός)- ΦΡ. 
εγώ τα λέω, εγώ τ' ακούω κανείς δεν δίνει προσοχή στα όσα λέω, δεν 
εισακούοµαι: τόσες φορές σας έχω πει να µαθαίνετε και τις εξαιρέσεις, αλλά 



εγώ 548 έδαφος 
 

~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προσωπικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *egô «εγώ», πβ. σανσκρ. ahâm, λατ. ego, γαλλ. je, 
ισπ. yo, γερµ. ich, αγγλ. Ι, πολ. ja κ.ά.]. 

εγώ - εδώ - τώρα. Η γλωσσική επικοινωνία τού ανθρώπου είναι δυνατή, µε 
µεγάλη σχετικά οικονοµία και ευκολία στην κατάκτηση (εκµάθηση) και 
στη χρήση της, επειδή -µεταξύ άλλων- στηρί- 
ζεται σε ορισµένες σταθερές συντεταγµένες, οι οποίες είναι καθολικές στη 
γλώσσα. Οι σταθερές αυτές µπορούν βραχυλογικά να αποδοθούν µε το 
τρίπτυχο εγώ, εδώ και τώρα (λατ. ego, nine et nunc), που επισηµάνθηκε 
από παλιά στον χώρο τής φιλοσοφίας. Συγκεκριµένα, η γλωσσική 
επικοινωνία έχει ως βάση και σηµείο αναφοράς το εγώ, αυτό που 
ονοµάζουµε α' πρόσωπο, και που δεν είναι άλλος από τον οµιλητή σε κάθε 
πράξη επικοινωνίας, o οµιλητής είναι το πρόσωπο που ως εγώ ρυθµίζει τα 
άλλα πρόσωπα (το β' που είναι ο ακροατής και το γ' που είναι κάθε άλλο 
πρόσωπο εκτός τού οµιλητή και τού ακροατή). Όταν λέµε λ.χ. γράφεις ή 
φεύγει, το β' πρόσωπο τού γράφεις ή το γ' τού φεύγει ορίζονται σε σχέση µε 
το σταθερό ά πρόσωπο εµένα τού οµιλητή, που λέω το γράφεις ή το φεύγει. 
Επίσης, το φεύγει (ή το έρχεται κάποιος) ορίζεται σε σχέση µε τον τόπο 
τού οµιλητή, που αποτελεί το εδώ, βάσει τού οποίου ρυθµίζονται (και 
κατανοούνται) τα άλλα. Το φεύγει δηλώνει αποµάκρυνση από εδώ, από τον 
τόπο τού οµιλητή, ενώ το έρχεται δηλώνει προσέγγιση προς τον τόπο τού 
οµιλητή (προς τα εδώ). Τέλος, ο χρόνος ρυθµίζεται µε βάση τον χρόνο τού 
οµιλητή, που είναι σταθερά το τώρα. Έτσι, όταν λέω έφυγε ή θα φύγει, το 
έφυγε είναι παρελθόν σε σχέση µε το τώρα, που είναι ο χρόνος τού οµιλητή 
µε τον οποίο γίνεται η σύγκριση, όπως και το θα φύγει είναι µελλοντικός 
χρόνος σε σχέση µε το σταθερό παρόν (τω-ρα) τού οµιλητή. Αρα το 
τρίπτυχο εγώ - εδώ - τώρα ρυθµίζει και καθιστά κατανοητά στην 
επικοινωνία το πρόσωπο, τον τόπο και τον χρόνο των πράξεων, ενεργειών 
ή καταστάσεων που δηλώνει το ρήµα, το οποίο και αποτελεί τη βάση των 
λεγοµένων. εγώ - εγάκι! - εγούλι! - εαυτούλης. Στην ιστορία των χρήσεων 
τής Ελληνικής πλάστηκαν από λογίους (δηµοσιογράφους τής εφηµ. 
Ακρόπολις) τα υποκοριστικά εγ-άκι (1895) και εγ-ούλι (1897), για να 
δηλώσουν την εγωιστική αγάπη στον εαυτό µας (που ελέχθη επίσης -και 
επικράτησε- ως εαυτούλης): Ο καθένας µε το εγάκι του, τις σχεσούλες, τους 
φιλαράκους και τα συµφεροντάκια του. 

εγΐί> (το) {άκλ.} 1. η συνείδηση τού ανθρώπου για τον εαυτό του και την 
προσωπικότητα του ΣΥΝ. ο εαυτός µου· ΦΡ. ΨΥΧΟΛ. το άλλο εγώ (λατ. alter 
ego) (i) το σύνολο των ιδιοτήτων, τάσεων, επιθυµιών κ.λπ. που συνιστούν 
έναν δεύτερο κατά κάποιον τρόπο εαυτό, ο οποίος συ-νήθ. αντιτίθεται ή και 
συγκρούεται µε τον πρώτο (ii) (καθηµ.) το πρόσωπο που λειτουργεί 
συµπληρωµατικά προς κάποιο άλλο, που αντιπροσωπεύει ό,τι δεν είναι το 
άλλο πρόσωπο (µε το οποίο έχει στενή σχέση) 2. ο εγωισµός: δεν την αφήνει 
το ~ της να παραδεχθεί το λάθος της.^ 

εγωισµός (ο) [1833] 1. (κακόσ.) η ιδιοτελής προσήλωση στον εαυτό µας, το να 
σκέφτεται κανείς µόνο τον εαυτό του και να αδιαφορεί για τους άλλους: ο ~ 
του τον κάνει να συµπεριφέρεται αλαζονικά || υπερτροφικός | ανδρικός | 
γυναικείος | άκρατος | παθολογικός | πληγωµένος ~ || σπέρµα | δόση | ίχνος 
εγωισµού || τραυµατίζω | πληγώνω | τσαλαπατώ | θίγω | δαµάζω | κολακεύω 
τον ~ κάποιου || κινούµαι από - ΣΥΝ. φιλαυτία, εγωκεντρισµός, εγωλατρία, 
εγωπάθεια ANT. φιλαλληλία, αλτρουισµός· ΦΡ. ο εγωισµός του θα τον φάει 
βλ. λ. τρώ-(γ(ω · 2. (καθηµ.) το αίσθηµα τής αξιοπρέπειας και τής προσωπικής 
αξίας: Πώς επέτρεψες να σου µιλήσει έτσι; ∆εν έχεις ~ µέσα σου; ΣΥΝ. 
φιλότιµο, ευθιξία, αυτοσεβασµός· ΦΡ. ρίχνω τον εγωισµό µου βλ. λ. ρίχνω. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. égoïsme]. 

εγωισµός ή εγωισµός; ηρωισµός ή ηρωισµός; Μετά το -ω- δεν χρειάζονται 
διαλυτικά (όταν ακολουθεί -ι-), γιατί δίφθογγος -ωι-, δηλ. κίνδυνος να 
διαβαστεί το -ωι- ως -ω- (!) δεν υπάρχει. Προφέρουµε εγω-ισµός, εγω-
ιστής, εγω-ιστικός, ηρω-ισµός, ηρω-ικός (ποτέ εγωσµός'. ή ηρωκός!). 

εγωιστής (ο) [1805], εγωίστρια (η) {εγωιστριών} (κακόσ.) πρόσωπο που 
σκέφτεται µόνο τον εαυτό του, που ενεργεί µε βάση µόνο το ατοµικό του 
συµφέρον και αδιαφορεί για τους άλλους ΣΥΝ. φίλαυτος, εγωπαθής ANT. 
αλτρουιστής. — (µεγεθ.) εγωίσταρος κ. (επιτατ.) εγω· ισταράς (ο), 
εγωισταρού (η), (υποκ.) εγωιστάκος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγωισµός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. égoïste]. 

εγωιστικός, -ή, -ό [1837] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον εγωισµό ή τον 
εγωιστή: - πολιτική | συµπεριφορά | οµολογία | χαρακτήρας | αντίληψη ΣΥΝ. 
εγωκεντρικός, φίλαυτος ANT. αλτρουιστικός 2. αυτός που προέρχεται ή γίνεται 
από εγωισµό ή που στοχεύει στην ικανοποίηση του: ~ πράξη | ενέργεια | 
βλέψη | υπόδειξη | επιδίωξη | διάθεση | επιθυµία ANT. αλτρουιστικός. —
εγωιστικ-ά/-ώς [1878] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγωισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. égoïstique]. 

εγωκεντρικός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από εγωκεντρισµό: ~ 
χαρακτήρας | συµπεριφορά. — εγωκεντρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. égocentrique]. 

εγωκεντρισµός (ο) 1. (καθηµ.-κακόσ.) η τάση να θεωρεί κανείς τον εαυτό του 
κέντρο τού κόσµου και η επιδίωξη του να συγκεντρώνει την προσοχή των 
άλλων 2. ΨΥΧΟΛ. χαρακτηριστικό τής παιδικής σκέψης, 

κατά την οποία όλα γίνονται αντιληπτά και ερµηνεύονται από προσωπική και 
µόνο σκοπιά: ο ~ τού νηπίου είναι εµφανής στο γεγονός ότι, ενώ ξέρει π.χ. ότι ο 
Γιώργος είναι αδελφός του, δεν µπορεί να αντιληφθεί ότι και ο Γιώργος έχει 
αδελφό ΑΝΓ. αλλοκεντρισµός. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
égocentrisme]. 

εγωλατρία (η) {χωρ. πληθ.} η λατρεία τού «εγώ», ο υπερβολικός και 
παθολογικός εγωισµός ΣΥΝ. εγωπάθεια, εγωκεντρισµός, αυτοθαυµα-σµός 
ANT. αυταπάρνηση, φιλαλληλία. — εγωλότρης (ο) [1895], εγιο-λάτρισσα (η), 
εγωλατρικά επίρρ. 

εγωµονής, -ής, -ές {εγωµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} υπερβολικά εγωιστής ΣΥΝ. 
εγωπαθής. — εγωµαν.α (η) [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

εγωπαθής, -ής, -ές [1897] {εγωπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· εγωπαθέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που αγαπά παθολογικά τον εαυτό του, που χαρακτηρίζεται από 
υπερβολικό εγωισµό και φιλαυτία ΣΥΝ. εγωλάτρης, εγωκεντρικός, φίλαυτος 
ANT. αλτρουιστής. — εγωπα6ώς επίρρ. [1897], εγωπάθεια (η) [1897]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < εγώ + -παθής < θ. παθ-, πβ. αόρ. β' ε-πα-θον 
τού ρ. πάσχω]. 

εγωτισµός (ο) 1. ΦΙΛΟΣ, η υπερβολική αυτοανάλυση και αυτοκαλλιέργεια τού 
ατόµου µε σκοπό την ανάδειξη και την τελειοποίηση κάθε προσωπικού και 
πρωτότυπου στοιχείου του για την ατοµική του τελειοποίηση 2. (λογοτ.) η 
διάθεση να µιλάει κανείς για τον εαυτό του, να κάνει λεπτοµερείς αναλύσεις 
τής προσωπικότητας του και η αισθητική απόλαυση που συνδέεται µε αυτές: ο 
~ τού Ρουσσώ 3. (κατ' επέκτ.) η λατρεία τού «εγώ», η αποκλειστική 
προσήλωση (κάποιου) στην προσωπική (του) µόνο ανάπτυξη και επιτυχία (πβ. 
λ. εγωισµός, ναρκισσισµός). — εγωτιστής (ο), εγωτίστρια (η). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. égotisme]. 

Ε.∆. (οι) Ένοπλες ∆υνάµεις. 
Ε.∆.Α. (η) Ενιαία ∆ηµοκρατική Αριστερά- ιδρύθηκε το 1951 ως συνασπισµός 

κοµµάτων. 
εδαφιαίος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που εκτείνεται, που φθάνει µέχρι το 

έδαφος. — εδαφιαί-α | -ως [µεσν.] επίρρ. 
εδαφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το έδαφος: ~ µεταβολές | 

καθίζηση | ποικιλία | έκταση 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε το έδαφος 
χώρας, την έκταση που καταλαµβάνει από πολιτικής και στρατιωτικής 
πλευράς: ~ διαφορές | αξιώσεις | διεκδικήσεις | ακεραιότητα | κυριαρχία. — 
εδαφικ-ά | -ώς [1886] επίρρ. 

εδαφικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. χωρικός περιορισµός τής κρατικής εξουσίας 
εντός τού εδάφους όπου ασκεί το κράτος κυριαρχικά δικαιώµατα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. territorialité]. 

εδάφιο (το) {εδαφί-ου | -ων} 1. µικρό τµήµα, απόσπασµα κειµένου: ~ από την 
Αγία Γραφή ΣΥΝ. χωρίο 2. (ειδικότ. για νόµους και άλλα επίσηµα έγγραφα 
συντεταγµένα κατά παραγράφους µε αύξοντα αριθµό) µικρό τµήµα (κειµένου) 
ή υποδιαίρεση (παραγράφου), που διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα µε 
αριθµητική ένδειξη (ψηφίο ή γράµµα): ~ άρθρου | καταστατικού | κανονισµού 
ΣΥΝ. υποπαράγραφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. εδάφιον, υποκ. τού αρχ. έδαφος, στη µτγν. σηµ. «κείµενο 
χειρογράφου»]. 

εδαφογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, έσεων} ΓΕΩΛ. (στην εδαφολογία) ο 
τρόπος σχηµατισµού και εξέλιξης των εδαφών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς αγγλ. pedogenesis (< πέδον + γένε-σις)]. 

εδαφολογία (η) [1892] ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη 
δηµιουργία, τις ιδιότητες και τις µεταβολές τού εδάφους. — εδαφολόγος (ο/η), 
εδαφολογικός, -ή, -ό, εδαφολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. pédologie (< péd- < αρχ. πέδον «έδαφος»)]. 

έδαφος (το) {εδάφ-ους | -η, -ών} 1. (γενικά) το ανώτατο στρώµα τού φλοιού τής 
Γης, που αποτελείται κυρ. από θρυµµατισµένα ή ακέραια πετρώµατα και 
αποσυντεθειµένες οργανικές ουσίες 2. (ειδικότ.) το υλικό που καλύπτει τη 
στερεή επιφάνεια τού πλανήτη από ποιοτική άποψη: άγονο | γόνιµο | εύφορο | 
βραχώδες | λασπώδες | µαλακό | σκληρό | στερεό | πλούσιο | φτωχό | ολισθηρό | 
πεδινό ~ ΣΥΝ. χώµα, γη 3. (καθηµ.) ό,τι βρίσκεται κάτω από τα πόδια µας, η 
επιφάνεια πάνω στην οποία περπατούµε: κυλίστηκε αιµόφυρτος στο ~ || ένιωσε 
το ~ να κουνιέται- ΦΡ. (α) (για αεροπορικές εταιρείες) προσωπικό | πλήρωµα 
εδάφους το σύνολο των προσώπων που απασχολούνται εντός τού 
αεροδροµίου και όχι εν πτήσει (β) συνοδός εδάφους (ο/η) βλ. λ. συνοδός 4. 
ΣΤΡΑΤ. (η γεν. εδάφους ως χαρακτηρισµός) για πυραυλικά συστήµατα (α) 
πύραυλος εδάφους-αέρος πύραυλος που εκτοξεύεται από το έδαφος (σηµ. 1) 
και πλήττει στόχο στον αέρα, λ.χ. αεροπλάνο (β) πύραυλος εδσφους-εδάφους 
πύραυλος που εκτοξεύεται από το έδαφος (σηµ. 1) και πλήττει στόχο στο 
έδαφος 5. γεωγραφική έκταση ή περιοχή που υπάγεται σε εθνικό, δηµόσιο ή 
ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς: ελληνικό | τουρκικό | γαλλικό ~ || µάχες επί 
ελληνικού ~ || πάτριο | εθνικό | ουδέτερο | φιλόξενο ~ || προστασία | προ-
σάρτηση εδαφών ΣΥΝ. τόπος, γη, περιοχή· ΦΡ. ανταλλαγή εδαφών βλ. λ. 
ανταλλαγή · 6. (µτφ.) η εκάστοτε προσφερόµενη βάση για την ανάπτυξη ή 
εκτέλεση πράξης, ενέργειας, δραστηριότητας, λειτουργίας κ.λπ.: αυτή τη 
στιγµή υπάρχει ~ συνεννόησης µεταξύ των δύο χωρών || φαίνεται ότι έχει 
αρχίσει να προετοιµάζεται το ~ για εκλογές || προλειαίνω | (προ)παρασκευάζω 
το ~ για κάτι || βρίσκω γόνιµο | ευνοϊκό | πρόσφορο ~ για δράση | επιχειρήσεις | 
εξέλιξη· ΦΡ. (α) κερδίζω έδαφος (i) (σε αγώνα ταχύτητας) φθάνω σταδιακά 
αυτόν που προηγείται ή αυξάνω την απόσταση από όσους µε ακολουθούν (ii) 
αποκτώ πλεονέκτηµα, τείνω να επικρατήσω: η πρόταση για απευθείας 
συνοµιλίες µεταξύ των αντίπαλων πλευρών κερδίζει συνεχώς έδαφος (β) χάνω 
έδαφος βλ. λ. χάνω (γ) (µτφ.) πατώ σε στέρεο έδα- 
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φος διεξάγω δραστηριότητα µε ασφάλεια και ευνοϊκούς όρους· αισθάνοµαι 
ασφαλής (δ) (µτφ.) το έδαφος φεύγει | τρίζει | υποχωρεί κ.λπ. κάτω από τα 
πόδια µου χάνω την ασφάλεια και τη σιγουριά µου ή η θέση µου γίνεται 
επισφαλής ή επικίνδυνη (ε) αφήνω το έδαφος ελεύθερο (για κάποιον) 
αποσύροµαι από διεκδίκηση, επιτρέποντας σε άλλον να διεκδικήσει (κάτι): η 
αποχώρηση τού γερουσιαστή από τη διεκδίκηση της προεδρίας τού κόµµατος, 
άφησε το έδαφος ελεύθερο στον αντίπαλο του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. µεµονωµένος σχηµατισµός σε -(α)φος, που πιθ. συνδ. µε το ρ. εζοµαι 
«κάθοµαι» (πβ. αρχ. εδος «διαµονή, εγκατάσταση»). Η έλλειψη δασύτητας 
στον τύπο έδαφος πιθ. οφείλεται σε ανοµοίωση προς το -φ-: *sed-(a)phos > 
εδ-αφος. Βλ. λ. έδρα. Η σηµ. 6 αποτελεί απόδ. ορισµένων χρήσεων τού γαλλ. 
terrain, ενώ γαλλική προέλευση έχουν και οι παρακάτω φράσεις: κερδίζω | 
χάνω έδαφος (< gagner | perdre du terrain), προετοιµάζω το έδαφος (< préparer 
le terrain), πρόσφορο έδαφος (< un terrain favorable), αναγνωρίζω το έδαφος 
(< reconnaître le terrain), στερεό έδαφος (< la terre firme)]. 

Ε.∆.Ε. (η) Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση. 
Ε.∆.Ε.Ε. (η) Ένωση ∆ιαφηµιστικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. 
εδέησα ρ. µετβ.· βρήκα τρόπο (να κάνω κάτι που όφειλα | έπρεπε), κατάφερα 

επιτέλους: εδέησε να µου επιστρέψει το βιβλίο που του είχα δανείσει πριν από 
έξι µήνες. [ΕΤΥΜ. Αόρ. τού αρχ. δεω, βλ. λ. δέοµαι]. 

έδειρα ρ. → δέρνω 
Εδέµ (η) |άκλ.} (ή κήπος τής Εδέµ) Π.∆. η ονοµασία τού επίγειου παραδείσου, 

όπου κατοικούσαν ο Αδάµ και η Εύα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Édhen, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. από ρίζα που σηµαίνει «ευχαρίστηση, τρυφή», οπότε η συχνά 
επαναλαµβανόµενη (στην Π.∆.) φράση «κήπος τής Εδέµ» (εβρ. gan-be 
Édhen) θα σήµαινε «κήπος τέρψεως, ευχαρίστησης». Έχει προταθεί ακόµη η 
σύνδεση τής λ. Εδέµ µε τη σουµεριακή λ. eden «πεδιάδα»]. 

Ε.∆.Ε.Μ.Ε.∆. (η) Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου Ελληνικού 
∆ηµοσίου. 

Ε.∆.Ε.Σ. (ο) Εθνικός ∆ηµοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσµος (ένοπλη 
αντιστασιακή οργάνωση στην Κατοχή, που ιδρύθηκε στην Αθήνα τον 
Οκτώβριο τού 1941). — Εδεσίτης (ο), εδεσίτικος, -η, -ο. 

έδεσµα (το) {εδέσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. οτιδήποτε αποτελεί 
ανθρώπινη τροφή ΣΥΝ. φαγητό, φαΐ 2. (ειδικότ.) οποιοδήποτε φαγητό (το 
οποίο µαγειρεύτηκε µε φροντίδα και τέχνη): γευστικό ~ ΣΥΝ. φαγώσιµο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία, µενού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *έδ-µα (κατά µεταπλασµό τού θ. τού παθ. αορ. ήδέσθην) < ρ. 
έδω «τρώγω < I.E. *ed- «τρώγω», πβ. σανσκρ. âd-mi, λατ. edo, ισπ. comer (< 
λατ. com-edere «καταβροχθίζω»), αγγλ. eat, γερµ. essen κ.ά. Οµόρρ. αρχ. 
έσθίω «τρώγω», όδ-ούς (γεν. οδόντος) «δόντι», πιθ. κ. οδύνη (βλ.λ.)]. 

εδεσµατθλΟγΐo (το) [1894] {εδεσµατολογί-ου | -ων} κατάλογος φαγητών, 
αυτός που προσφέρεται σε εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ. ΣΥΝ. µενού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µενού. 

Έδεσσα (η) {-ας κ. -έσσης} πόλη τής Κ. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού νοµού 
Πέλλας, γνωστή για τους καταρράκτες της. — Εδεσσαί-ος (ο), Εδεσσαία (η), 
εδεσσαϊκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. λ. Κατά τον Μεσαίωνα η πόλη 
ονοµαζόταν Βοδενά (< σλαβ. voda «νερό», παλαιότ. ονοµασία τού ποταµού 
Εδεσσαίου που διαρρέει την πόλη), ενώ η αρχ. ονοµασία επαναφέρθηκε στα 
τέλη τού 19ου αι.]. 

Ε.∆.Ε.Τ. (η) Ένωση ∆ηµιουργών Ελληνικού Τραγουδιού. 
Ε.∆Η.Κ. (η) Ένωση ∆ηµοκρατικού Κέντρου. 
Ε.∆Η.Ν. (η) Ένωση ∆ηµοκρατικής Νεολαίας. 
εδικός, -ή, -ό → δικός 
έδικτον (το) {εδίκτ-ου | -ων} ΙΣΤ. 1. (στους Ρωµαίους) διάταγµα που εκδιδόταν 

από άρχοντα (κυρ. πραίτορα, αγορανόµο ή διοικητή επαρχίας): το ~ των 
Μεδιολάνων (313 µ.Χ.) 2. (κατά την Αναγέννηση και τους νεότερους 
χρόνους) ονοµασία διαφόρων σηµαντικών διαταγµάτων και αποφάσεων: το ~ 
τής Νάντης (1598). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εδικτον < λατ. edictum «διάταγµα, παράγγελµα» < ρ. edico 
«εξαγγέλλω, κηρύττω»]. 

Εδιµβούργο (το) η πρωτεύουσα τής Σκωτίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Edinburgh 
«φρούριο τού Έντουιν», από τον βασιλιά Edwin (7ος αι. µ.Χ.), ο οποίος 
κατέλαβε το φηµισµένο φρούριο τής πόλης. Την ίδια σηµ. έχει και η ονοµασία 
Duneideann στην Κελτική τής Σκωτίας]. 

Ε.∆.Μ.Ε. (οι) Εντολοδόχοι ∆ιαχείρισης Μηχανικού Εξοπλισµού. 
Ε.∆.Ο.Σ.Α. (η) Ένωση ∆ωρητών Οργάνων Σώµατος Ανθρώπου. 
Ε.∆.Π. (το) Επιστηµονικό ∆ιδακτικό Προσωπικό (στα Πανεπιστήµια). 
έδρα (η) {εδρών} 1. βάθρο, ψηλότερο από το επίπεδο τού πατώµατος µιας 

αίθουσας, πάνω στο οποίο τοποθετείται βήµα οµιλητή ή κάθισµα (δασκάλων, 
καθηγητών, δικαστών), ώστε ο ευρισκόµενος πάνω σε αυτό να βλέπει και να 
τον βλέπουν καλύτερα περισσότερα άτοµα (µαθητές, ακροατήριο διάλεξης ή 
δικαστηρίου κ.λπ.) 2. (ειδικότ.) κάθισµα τοποθετηµένο πιο ψηλά από το 
επίπεδο τού πατώµατος, που διαθέτει συνήθ. και αναλόγιο ή γραφείο, ίσως και 
κάποιο είδος περίφραξης, και διατίθεται ή προορίζεται για σηµαίνοντα 
πρόσωπα: η ~ του δικαστηρίου | τού εισαγγελέα ΣΥΝ. βήµα, θρόνος, θώκος, 
καθέδρα 3. (α) ο τόπος µόνιµης εγκατάστασης και λειτουργίας επίσηµων αρ-
χών, φορέων εξουσίας, δηµόσιων και ιδιωτικών ιδρυµάτων, επιχειρήσεων, 
σωµατείων κ.λπ.: η ~ τής κυβέρνησης είναι η Αθήνα || η ~ τού Ο.Η.Ε. στη Ν. 
Υόρκη || η Φιλαρµονική τής Βιένης, µετά τις συναυλίες που έδωσε στη χώρα 
µας, επέστρεψε στην ~ της || ~ δήµου | κοινότητας | υπουργείου (β) ΘΡΗΣΚ. Αγία 
Έδρα (ιταλ. Santa Sede) (επίσ.) το Βατικανό ως τόπος διαµονής τού 
θρησκευτικού αρχηγού τής Ρωµαι- 

οκαθολικής Εκκλησίας (τού Πάπα), από όπου διοικούνται και συντονίζονται 
όλες οι δραστηριότητες των πιστών τού καθολικού δόγµατος 4. (κατ' επέκτ.) 
το τοπικό σηµείο, από όπου ξεκινά και συντονίζεται η δράση προσώπου, 
οµάδας, οργάνωσης κ.λπ.: η σπείρα είχε την ~ της στην Πάτρα ΣΥΝ. βάση, 
ορµητήριο, στρατηγείο 5. ΑΘΛ. το γήπεδο που ανήκει σε µια οµάδα ή που το 
χρησιµοποιεί για να υποδέχεται τους αντιπάλους- ΦΡ. (α) εντός έδρας | στην 
έδρα (κάποιου) στη βάση τής δράσης ή στο σηµείο τής µόνιµης εγκατάστασης 
και λειτουργίας: η Λίβερπουλ συνέτριψε εντός έδρας την Πάρµα || η Α.Ε.Κ. παί-
ζει στην - της µε τον Ολυµπιακό (β) εκτός έδρας (i) σε µικρότερη ή 
µεγαλύτερη απόσταση από τη βάση δράσης ή από τον χώρο µόνιµης 
εγκατάστασης και λειτουργίας: αγωνίζεται ~ µε δύσκολο αντίπαλο (ii) 
(συνεκδ.) (εκτός έδρας, τα) το ποσό που πληρώνεται επιπλέον ο εργαζόµενος, 
επειδή τον στέλνει η υπηρεσία του σε εργασιακή αποστολή µακριά από τη 
βάση της: µαζί µε τον µισθό εισέπραξε και τα - 6. (συνεκδ.) οι συνθήκες που 
επικρατούν σε ένα γήπεδο οµάδας (οι οπαδοί και η ατµόσφαιρα που 
δηµιουργούν) και που επιδρούν στην έκβαση τού αγώνα: θα αντέξουν οι 
παίκτες µας µέσα στην καυτή | σκληρή | δύσκολη ~ τού αντιπάλου; 7. (µτφ.) η 
θέση και το αξίωµα επίσηµου προσώπου, που κατέχει συγκεκριµένες εξουσίες 
και αρµοδιότητες: προεδρική | βουλευτική | εισαγγελική | επισκοπική | µητρο-
πολιτική ~ || καταλαµβάνω | διεκδικώ | κερδίζω | χάνω την ~ 8. (ειδικότ.) η 
θέση καθηγητή ανώτερης ή ανώτατης σχολής ή ακαδηµίας: ~ γλωσσολογίας | 
κλασικής φιλολογίας | µεσαιωνικής ιστορίας || κατέχω | διεκδικώ µια ~ στο 
πανεπιστήµιο || κενή | χηρεύουσα | πληρω-θείσα - 9. (α) θέση βουλευτή που, 
σύµφωνα µε το εκλογικό µέτρο, διαθέτει µια εκλογική περιφέρεια: πόσες έδρες 
έχει η Α Θεσσαλονίκης; (β) η θέση βουλευτή την οποία κερδίζει σε εκλογική 
περιφέρεια ένα κόµµα: το κυβερνών κόµµα διαθέτει 176 έδρες στην παρούσα 
Βουλή 10. ΑΝΑΤ. (ειδικότ.) (α) ο πόρος που αποτελεί το εξωτερικό άκρο τού 
παχέος εντέρου, ο δακτύλιος τού πρωκτού ΣΥΝ. πρωκτός, σφιγκτήρας (β) (κατ' 
επέκτ.) το µέλος τού ανθρωπίνου σώµατος, πάνω στο οποίο ο άνθρωπος 
κάθεται ΣΥΝ. οπίσθια, πισινός, πυγή 11. το σηµείο τού ανθρώπινου σώµατος, 
το οποίο αποτελεί το κέντρο ορισµένης φυσιολογικής λειτουργίας: η ~ των 
διανοητικών λειτουργιών | των αντανακλαστικών κινήσεων | των οπτικών 
ερεθισµάτων || (µτφ.) η καρδιά είναι ~ των αισθηµάτων και των κινήτρων · 12. 
ΜΑΘ. (α) το κάθε ηµιεπίπεδο δίεδρης γωνίας (β) καθένα από τα επίπεδα 
πολύγωνα, στα οποία περατώνεται ένα πολύεδρο γεωµετρικό σχήµα ή οποι-
οδήποτε στερεό σώµα: ο κύβος έχει έξι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδώλιο. [ΕΤΥΜ._< 
αρχ. έδρα < θ. έδ- < I.E. *sed- «καθίζω, τοποθετώ», πβ. σανσκρ. sid-ati 
«κάθεται», λατ. sedeo «κάθοµαι», sedes «θέση», γαλλ. (s')asseoir «κάθοµαι» 
(< ad + sedere), ισπ. ser «είµαι» (αρχικώς «είµαι καθισµένος σε συγκεκριµένη 
θέση»), αγγλ. sit, γερµ. sitzen κ.ά. Οµόρρ. αρχ. εζοµαι «κάθοµαι» (< *εδ-
jοµαι), καθ-ίζω, εφ-εδρος, έδ-ώλιο(ν), εδ-αφος (βλ.λ.), ίδ-ρύω κ.ά. Στη σηµ. τής 
κοινοβουλευτικής έδρας η λ. αποδίδει ανάλογη σηµ. τού γαλλ. siège, ενώ η 
σηµ. τής ακαδηµαϊκής έδρας αποδίδει το γαλλ. chair]. 

έδρα - έδρανο - εδώλιο - καθέδρα. Όλα από την ίδια ρίζα, τη ρ. έδ- (< sed-, 
απ' όπου και τα καθ-ίζω, έδ-αφος, ιδ-ρύω, λατ. sedeo «κάθοµαι», γαλλ. 
(s')asseoir, αγγλ. sit, γερµ. sitzen κ.ά.). Σηµασιολογικά, και ιδίως στη 
σύγχρονη χρήση τους, οι λέξεις έχουν αρκετά διαφοροποιηθεί ως προς την 
έννοια τού καθίσµατος. Το έδρα δηλώνει κυρίως το προβεβληµένο 
κάθισµα -πάνω σε βάθρο- που επιτρέπει να διακρίνεται ο καθήµενος 
(δάσκαλος, καθηγητής, δικαστής) από το ακροατήριο (µαθητές, φοιτητές, 
διαδίκους και ακροατές κ.λπ.). Το έδρανο χρησιµοποιείται κυρίως για 
καθίσµατα µέσα σε επίσηµους χώρους, κυρίως αµφιθεατρικούς και ιδίως 
σε σχέση µε το πανεπιστήµιο ή τη Βουλή. Τέλος, το εδώλιο σήµερα έχει 
περιοριστεί κυρίως (στον χώρο και) στο κάθισµα στο δικαστήριο (συνήθως 
πάγκος µπροστά από την έδρα των δικαστών ή καθίσµατα εντός 
περιφραγµένου χώρου απέναντι από τους δικαστές). Παλαιότερα 
χρησιµοποιήθηκε και ο όρος καθέδρα για πανεπιστηµιακούς καθηγητές, 
βουλευτές, υπουργούς, δικαστές, δηλ. µε τη σηµ. τής επίσηµης θέσης. 
Σήµερα µε τη σηµασία αυτή, ιδίως για υπουργούς, χρησιµοποιείται η λ. 
θώκος (πιθ. από το αρχ. τί-θη-µι). 

εδράζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
(σπάν.) τοποθετώ σταθερά σε βάση ή θεµέλιο ΣΥΝ. στηρίζω, θεµελιώνω, 
βασίζω, εδραιώνω ♦ 2. (αµετβ.) (συνήθ. µεσοπαθ. εδράζοµαι) (α) διαθέτω 
σταθερό στήριγµα, αµετακίνητη βάση: τα αγάλµατα εδράζονται σε µαρµάρινα 
βάθρα ΣΥΝ. στηρίζοµαι, ακουµπώ (β) (µτφ.) αποκτώ στήριξη, διαθέτω ισχυρά 
θεµέλια: οι σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών εδράζονται στην αρχή τής ισότητας 
και τού αµοιβαίου σεβασµού ΣΥΝ. θεµελιώνοµαι, στηρίζοµαι, βασίζοµαι. 

εδραίος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από απόλυτη σταθερότητα, 
που δεν είναι δυνατόν να κλονιστεί ή να µετακινηθεί: ~ βάση || (µτφ.) ~ έξις | 
θέληση | πεποίθηση ΣΥΝ. ακλόνητος, σταθερός ΑΝΤ. ασταθής · 2. ΑΝΑΤ. αυτός 
που βρίσκεται κοντά στην έδρα, στον πρωκτό ■ ΦΡ. εδραία θέση (στη 
γυµναστική) η στάση κατά την οποία ο γυµναζόµενος είναι καθιστός, µε το 
σώµα του να σχηµατίζει ορθή γωνία. 

εδραιώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {εδραίω-σα, -θηκα, -µένος) 1. καθιστώ (κάτι) 
σταθερό, αµετακίνητο ή µόνιµο ΣΥΝ. στερεώνω, σταθεροποιώ, παγιώνω, 
µονιµοποιώ ANT. κλονίζω 2. καθιστώ (κάτι) περισσότερο ισχυρό και σίγουρο: 
τα καινούργια στοιχεία που προέκυψαν εδραιώνουν την απαγγελθείσα 
κατηγορία || η νίκη αυτή εδραίωσε την πίστη µας στη δηµοκρατία και στους 
θεσµούς || εδραιωµένη άποψη ! πεποίθηση 



έδρανο 550 εθιµικός 
 

ΣΥΝ. ισχυροποιώ ANT. εξασθενίζω. — εδραίωση (η) [µεσν.]. 
έδρανο (το) (εδράν-ου | -ων} 1. κάθισµα (συνήθ. στο Κοινοβούλιο ή 

το πανεπιστήµιο): ~ αµφιθεάτρου (πανεπιστηµίου) | τής Βουλής · 2. 
ΜΗΧΑΝ. σταθερό τµήµα µηχανής για τη στήριξη ατράκτου ή περι-
στρεφόµενου άξονα: ~ ολισθήσεως | κυλίσεως ΣΥΝ. στήριγµα, έρει-
σµα, βάση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα, ειδώλιο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εδρανον, 
ποιητ. τ. τού ουσ. 'έδρα (βλ.λ.)]. 

έδρασα ρ. → δρω 
εδρεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (για αρχές, επι-
χειρήσεις, σωµατεία κ.λπ.) έχω συγκεκριµένο τόπο ως έδρα (σηµ. 3): 
η διοίκηση τής µεραρχίας εδρεύει στην Τρίπολη || η πλοιοκτήτρια 
εταιρεία εδρεύει στον Πειραιά 2. βρίσκοµαι σταθερά σε συγκεκρι-
µένη θέση, συγκεκριµένο σηµείο: ο πόνος εδρεύει στο στοµάχι. 

•εδρικός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο 
αριθµό εδρών: ο κύβος είναι εξαεδρικός || µονοεδρική εκλογική περι-
φέρεια. 

-εδρος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό γεωµε-
τρικών εδρών: εξά-εδρος || (το ουδ. ως ουσ.) κατασκευάζω ένα οκτά-
εδρο. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. σύν-εδρος - µτγν. 
τετρά-εδρος, έξά-εδρος), το οποίο προέρχεται από το ουσ. έδρα]. 

Ε.∆.Τ.Π. (το) Ειδικό ∆ιοικητικό Τονικό Προσωπικό (των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων). 

Ε.∆.Υ.Π. (η) Εταιρεία ∆ιαχειρίσεως Υπέγγυων Προσόδων. 
εδώ κ. 'δώ επίρρ. 1. (τοπικό) σε αυτό τον τόπο, στο µέρος όπου βρι-
σκόµαστε ή για το οποίο γίνεται λόγος: ζω ~, στην Άρτα || έχω φίλους 
- || θα συναντηθούµε ~ || εγώ ~, εσύ εκεί || µέχρι - καλά ήρθαµε || έλα 
'δώ || ~ είµαι! (να 'µαι, ήρθα)· ΦΡ. (α) εδώ που τα λέµε στην αρχή πρό-
τασης, για να οµολογήσουµε ή απλώς να πούµε κάτι που έχει αντι-
κειµενική αξία, µια αλήθεια: ~, έπρεπε να είχε πάρει το πρώτο βρα-
βείο || ~, δεν έχει κι άδικο! (β) εδώ κι εκεί | από 'δώ κι από 'κεί σκόρ-
πια, σε αταξία: βρήκαµε το δωµάτιο µας ανοιχτό και τα πράγµατα µας 
- 2. κοντά, πλησίον, προς το µέρος όπου βρισκόµαστε ή στο οποίο 
αναφερόµαστε: δεν έρχεσαι λίγο πιο ~; 3. σε αυτό το σηµείο: η ουσία 
τού ζητήµατος δεν βρίσκεται ~ || ~ διαφωνούµε || ο συγγραφέας - πε-
ριγράφει προσωπικές στιγµές- ΦΡ. εδώ σε θέλω! σε αυτή την περί-
σταση, σε αυτό το πρόβληµα θα φανεί τι αξίζεις (πβ. κ. ΦΡ. εδώ σε θέ-
λω κάβουρα, να περπατάς στα κάρβουνα βλ. λ. κάβουρας) 4. το ανώ-
τατο ανεκτό όριο, κυρ. στις ΦΡ. (α) µ' έχει φέρει ώς εδώ.' (συνοδεύε-
ται συνήθ. από χειρονοµία που δείχνει το επίπεδο τού λαιµού ή τού 
µετώπου) κάποιος µε έχει κάνει να φθάσω στα όρια τής ανοχής µου 
(β) ώς εδώ και µη παρέκει! φτάνει, δεν πάει άλλο· για συµπεριφορά ή 
κατάσταση που δεν µπορεί πλέον να γίνεται ανεκτή (γ) ώς εδώ ήτα-
νε! ώς αυτό το σηµείο, δεν αντέχω άλλο ή δεν έχω άλλη υποµονή ή α-
νοχή: ~! ∆εν αντέχω άλλο περπάτηµα! || ~! Αν θες άλλα λεφτά, να πας 
να δουλέψεις! 5. (µε τη δεικτική αντων. αυτός, -ή, -ό) για επίταση τής 
έννοιας τής δείξεως: αυτό ~ είναι το σπίτι µου || αυτό ~ το παλιόπαιδο 
τα φταίει όλα! 6. (µε τα τοπικά επιρρήµατα πάνω, κάτω, πέρα, χάµω) 
για ακριβή προσδιορισµό τοπικού σηµείου: ~ πάνω έχει φανταστική 
θέα! ΦΡ. εδώ και τώρα (επιτακτικά) για την έκφραση έντονης 
προτροπής για άµεση ικανοποίηση αιτηµάτων · (χρον.) 7. (από ~) για 
τη δήλωση χρονικής αφετηρίας: από ~ αρχίζουν τα δύσκολα· ΦΡ. από 
'δώ κι εµπρός για τη δήλωση χρονικής διάρκειας από ένα χρονικό 
σηµείο και µετά: ~ θα δουλεύεις µόνος σου στο γραφείο 8. (+και) (α) 
για τη δήλωση τού χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο ξεκίνησε και 
συνεχίζεται (κάτι): ~ και δέκα χρόνια µένει στο εξωτερικό || όλα αυτά 
δεν είναι καινούργια, ακούγονται - και καιρό (β) για τη δήλωση τού 
χρονικού διαστήµατος που παρήλθε σε σχέση µε συγκεκριµένο 
παρελθοντικό γεγονός: µετακόµισε ~ και δυο χρόνια 9. (µετά τις πρό-
θεσης µέχρι)ς), (έ)ως, ίσαµε κ.λπ.) για τη δήλωση τού ακριβούς χρο-
νικού σηµείου µέχρι το οποίο διαρκεί µια πράξη: µέχρι ~ όλα πήγαν 
καλά || ώς ~ είχαµε προβλήµατα- ας ελπίσουµε ότι στη συνέχεια θα 
βελτιωθεί η κατάσταση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγώ. 
[ETYM. < µεσν. εδώ < αρχ. ώδε «έτσι» (µε αντιµετάθεση), παρεκτετ. τ. 
τού επιρρ. ώς, που χρησιµοποιείται µε οργανική και δεικτική σηµ. Το 
επίρρ. ώς (που δεν επιβίωσε στη Ν. Ελληνική) < *so (το -ς τού ώ-ς εί-
ναι απλώς καταληκτικό επίθηµα) συνδ. µε λατ. sic «έτσι» (< sö-c)]. 

εδωδά επίρρ. (καθηµ.) εδώ ακριβώς, σε αυτό ακριβώς το σηµείο: ~ κα-
θόταν κι έκλαιγε ΑΝΤ. εκειδά. Επίσης (λαϊκ.) εδωνά. 

εδωδιµοπωλείο (το) [1887] (λόγ.) εµπορικό κατάστηµα στο οποίο 
πωλούνται τρόφιµα ΣΥΝ. µπακάλικο, παντοπωλείο. — εδωδιµοπώ-
λης (ο) [1852], εδώδιµος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που τρώγεται, ο 
κατάλληλος και προοριζόµενος για φαγητό: ~ καρπός | έλαιο ΣΥΝ. 
φαγώσιµος, βρώσιµος 2. εδώδιµα (τα) το σύνολο των φυτικών και 
ζωικών ουσιών που αποτελούν την τροφή τού ανθρώπου- τρόφιµα: ~ 
και αποικιακά (πα-λαιότ. επιγραφή σε καταστήµατα για τρόφιµα από 
τις αποικίες) ΣΥΝ. φαγώσιµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία, µενού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε παραγ. επίθηµα -ιµος) < έδωδή «τροφή», αναδιπλ. τ. 
τού θ. -ωδ-, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού ρ. έδ-ω «τρώγω». Βλ. κ. 
έδεσµα]. εδώθε επίρρ. → δώθε έδωκα ρ. → δίνω 
εδώλιο (το) {εδωλί-ου | -ων} (παλαιότ.) κάθισµα, συνήθ. για δύο ή πε-
ρισσότερα πρόσωπα, που συναντάται κυρ. σε δηµόσιους χώρους: 
βουλευτικά | θεατρικά | κενά | κυβερνητικά | υπουργικά - ΣΥΝ. έδρα, 
έδρανο, θώκος· ΦΡ. εδώλιο τού κατηγορουµένου (i) (κυριολ.) η ειδική 
θέση στην οποία κάθεται ο κατηγορούµενος κατά τη διεξαγωγή τής 
δίκης (ii) (συνεκδ.) η θέση και η κατάσταση τού κατηγορουµένου ή η 
υπαγωγή προσώπου σε δίκη: η κυβέρνηση µας θα σύρει στο - 

τους υπευθύνους των σκανδάλων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα, ειδώλιο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έδώλιον (συνήθ. πληθ.), παρεκτεταµένος τ. τού θ. έδ- < 
I.E. *sed-öl- (για το οποίο βλ. λ. έδρα) τού ρ. εζοµαι «κάθοµαι» (< *έδ- 
jοµαι). Παρεκτεταµένοι τύποι απαντούν (µε τη σηµ. «κάθισµα») και 
σε άλλες γλώσσες, πβ. λατ. sella (< *sed-la), γερµ. Sessel, ρωσ. sedló 
«σέλα» κ.ά.]. 

εδωνά επίρρ. → εδωδά 
έδωσα ρ. → δίνω 
Ε.Ε. (η) 1. Ευρωπαϊκή Ένωση 2. Ετερόρρυθµη Εταιρεία (βλ. λ. εται-
ρεία) 3. Εκτελεστική Επιτροπή. 

Ε.Ε.Α.Ε. (η) Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας. 
Ε.Ε.∆.∆.Α. (η) Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνούς ∆ηµοκρατικής Αλληλεγ-
γύης. 

Ε.Ε.∆.Ε. (η) Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων. 
Ε.Ε.Ε. (η) 1. Ετερόρρυθµη Εµπορική Εταιρεία 2. Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών. 

Ε.Ε.Ε.Ε. (η) Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών. 
Ε.Ε.Ε.Η.Α.Ε. (η) Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Ηλιακής και Αιο-
λικής Ενέργειας. 

Ε.Ε.Ε.Λ. (η) Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. 
Ε.Ε.Θ.Σ. (η) Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. 
Ε.Ε.Λ. (η) Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. 
Ε.Ε.Ο.Σ.Ε. (η) Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισµών Συλλογικών Επενδύ-
σεων. 

Ε.Ε.Π. (η) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος 
Ε.Ε.Σ. (ο) Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 
Ε.Ε.Τ. (η) 1. Ένωση Εργατών Τύπου 2. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. 
Ε.Ε.Υ. (η) Ελληνική Εταιρεία Υδάτων. 
Ε.Ζ.Ε.Σ. (η) Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών. 
Ε.Ζ.Λ.Θ. (η) Ελεύθερη Ζώνη Λιµένα Θεσσαλονίκης. 
Ε.Ζ.Λ.Π. (η) Ελεύθερη Ζώνη Λιµένα Πειραιά. 
-έζος επίθηµα ενικών ονοµάτων: Καλαβρ-έζος, Γενοβ-έζος, Κιν-έζος, 

Βιετναµ-έζος, Γιαπων-έζος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. -ese, σε εθνωνύµια που αρχικώς οφείλο-
νταν στη µεσολάβηση τής Ιταλικής, λ.χ. Inglese, Francese, Giapponese 
κ.ά.]. 

Ε.Η.Σ. (οι) Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι. 
Ε.Θ.Ε. (η) Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. 
εθεάθην ρ. → θεώµαι 
εθελόδουλος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που εκούσια υποτάσσεται, που 
θεληµατικά γίνεται ή µένει δούλος, που ανέχεται τη δουλεία ΣΥΝ. 
δουλόφρων, δουλοπρεπής ΑΝΤ. ελευθερόφρων.  — εθελοδουλία (η) 
[αρχ.], εθελοδουλεύω ρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έθέλω + δούλος]. 

εθελοθυσία (η) [1883] {εθελοθυσιών} (λόγ.) η ηθεληµένη θυσία, η 
εκούσια προσφορά τού εαυτού µας ή η θυσία των συµφερόντων µας 
για κάποιον σκοπό ΣΥΝ. αυτοθυσία, αυταπάρνηση. 

εθελοντής (ο), εθελόντρια (η) {εθελοντριών} 1. πρόσωπο που προ-
σφέρεται µε τη θέληση του για συγκεκριµένο σκοπό: χρέη τραυµα-
τιοφορέων εκτελούν οι ~ ερυθροσταυρίτες || ~ αιµοδότης || µε τα συ-
νεργεία τού δήµου συνεργάζονται και πολλοί ~ για την αποκατάσταση 
των ζηµιών ΣΥΝ. εθελούσιος, αυτόβουλος 2. (ειδικότ.) ΣΤΡΑΤ. 
πρόσωπο που κατατάσσεται στις ένοπλες δυνάµεις εκουσίως και χω-
ρίς να υπέχει στρατιωτική υποχρέωση: πηγαίνω ~ || οµάδα | λόχος | 
σύνταγµα εθελοντών. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. έθελοντ- τής µτχ. εθέλων, ρ. 
έθέλω]. 

εθελοντικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που συντελείται, αναφέρεται ή 
προέρχεται από την ελεύθερη βούληση τού ατόµου, χωρίς εξωτερι-
κούς καταναγκασµούς: ~ εργασία | συνδροµή! θητεία | υπηρεσία/ ει-
σφορά | προσφορά | βοήθεια ΣΥΝ. εκούσιος, εθελούσιος, προαιρετι-
κός, οικειοθελής ΑΝΤ. υποχρεωτικός, αναγκαστικός, ακούσιος 2. (ει-
δικότ.) ΣΤΡΑΤ. αυτός που αποτελείται από εθελοντές (βλ.λ.): ~ στρατός 
| σώµα | οµάδα. — εθελοντικ-ά | -ώς επίρρ. 

εθελοντισµός (ο) η οργανωµένη προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό 
σύνολο χωρίς την απαίτηση ανταλλάγµατος: για την επιτυχία τής 
Ολυµπιάδας δόθηκε έµφαση στην ανάπτυξη τού ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. volontarisme]. 

εθελοτυφλώ ρ. αµετβ. [1880] {εθελοτυφλείς... | µόνο σε ενεστ. κ. πα-
ρατ.} προσποιούµαι ότι δεν βλέπω, δεν θέλω να δω και να παραδεχθώ 
(κάτι ολοφάνερο): αν µια τόσο φανερά δυσµενής εξέλιξη δεν σας 
προβληµατίζει, τότε µάλλον εθελοτυφλείτε ΣΥΝ. παραβλέπω, παρορώ, 
κλείνω τα µάτια, κάνω τα στραβά µάτια, στρουθοκαµηλίζω. — εθε-
λοτυφλία (η) [1888], εθελότυφλος, -η, -ο [1877]. 

εθελούσιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που συντελείται µε τη θέληση τού 
πράττοντος, που προκύπτει από την ελεύθερη βούληση τού ατόµου: ~ 
δράση | κατάταξη | παραχώρηση | παράδοση || η - έξοδος από την 
υπηρεσία ΣΥΝ. εθελοντικός, εκούσιος, αυτοπροαίρετος, θεληµατικός 
ΑΝΤ. ακούσιος, αθέλητος, (εξ)αναγκαστικός, υποχρεωτικός. — εθε-
λουσίως επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µτχ. έθέλ-ων (ρ. έθέλω) κατά το συνώνυµο εκούσιος]. 

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (το) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας. 
εθίζω ρ. µετβ. {εθίσ-τηκα, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να αποκτήσει 
συγκεκριµένη συνήθεια, έξη: πρέπει να εθίζουµε τα παιδιά να λένε την 
αλήθεια || πολλές τηλεοπτικές σειρές εθίζουν τους θεατές στη βία ΣΥΝ. 
συνηθίζω, εξοικειώνω 2. (συνήθ. µεσοπαθ. εθίζοµαι) (+σε) 
δηµιουργώ εξάρτηση (από κάτι) λόγω τακτικής πολύχρονης χρήσης: 
έχω εθιστεί στα ναρκωτικά || εθισµένος στο αλκοόλ || (µτφ.) έχει εθι-
στεί στην τηλεόραση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εθος]. εθιµικός, -ή, -ό [µτγν.] 
αυτός που σχετίζεται µε τα έθιµα: ~ τελετές / 



έθιµο 551 εθνικός 
 

εκδηλώσεις- ΦΡ. εθιµικό δίκαιο το σύνολο των άγραφων νόµων, δηλ. 
των κανόνων που προκύπτουν από τα ήθη και τα έθιµα (από την πα-
ράδοση και την κοινωνική ζωή και όχι από τον νόµο, το γραπτό δί-
καιο) και οι οποίοι καθορίζουν τις αξίες, τις σχέσεις και τη συµπε-
ριφορά των µελών µιας κοινότητας. — εθιµικ-ά | -ώς επίρρ. 

έθιµο (το) {εθίµ-ου | -ων) 1. παγιωµένη συνήθεια κοινωνικής οµάδας, 
που διαµορφώθηκε από µακρά παράδοση και επιβίωσε από γενιά σε 
γενιά: το πρωτοχρονιάτικο ~ επιβάλλει το κόψιµο τής βασιλόπιτας || 
λατρευτικά | ειδωλολατρικά | οικογενειακά | βάρβαρα | πολεµικά | 
πανάρχαια | πατροπαράδοτα | ναυτικά | αποκριάτικα | τροφικά ~ ΣΥΝ. 
συνήθεια, παράδοση, θέσµια· ΦΡ. ήθη και έθιµα το σύνολο των ενερ-
γειών και των κανόνων κοινωνικής συµπεριφοράς κάθε κοινωνικής 
οµάδας, που κληρονοµούνται από την παράδοση 2. ΝΟΜ. άγραφος 
κανόνας δικαίου ο οποίος διαµορφώνεται µε τη µακρά, οµοιόµορφη 
και αδιάκοπη συµπεριφορά των κοινωνών (των µελών οργανωµένης 
κοινωνίας, των κρατών, των οργανισµών κ.λπ.) οι οποίοι έχουν την 
πεποίθηση ότι τηρώντας αυτή τη συµπεριφορά συµµορφώνονται προς 
τις επιταγές κανόνα δικαίου (opinio juris). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, ήθος, 
ντόπιος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εθιµον < αρχ. εθος. Η φρ. τά έθιµα µε τη σηµερινή σηµ. 
απαντά ήδη στον Αθηναίο (4, 151e)]. 

εθιµολογία (η) [1864] {χωρ. πληθ.) το σύνολο των εθίµων (λαού ή πε-
ριοχής). 

εθιµοτυπία (η) [1878] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των κανόνων κοινω-
νικής συµπεριφοράς που έχουν επικρατήσει και εφαρµόζονται στις 
διάφορες εκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής (λ.χ. σε συνεστιάσεις, γά-
µους, κηδείες κ.λπ.) 2. (ειδικότ.) το σύνολο των τυποποιηµένων και 
υποχρεωτικών κανόνων που εφαρµόζονται στις επίσηµες πολιτικές 
και θρησκευτικές τελετές, στην υποδοχή και τη φιλοξενία ξένων ηγε-
µόνων κ.λπ.: τηρώ | παραβιάζω | ακολουθώ την - ΣΥΝ. πρωτόκολλο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. étiquette]. 

εθιµοτυπικός, -ή, -ό [1887] αυτός που προβλέπεται ή ακολουθεί τους 
κανόνες τής εθιµοτυπίας: ~ δεξίωση/ συνάντηση/ τελετή | επίσκεψη. 
— εθιµοτυπικ-ά | -ώς [1893] επίρρ. 

εθισµός (ο) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να συνηθίζει (κάποιος κάτι), 
απόκτηση συνήθειας ΣΥΝ. έξη 2. (ειδικότ.) ΙΑΤΡ. η προοδευτική εξοι-
κείωση και έλλειψη αντίδρασης τού οργανισµού σε διάφορες τοξικές 
ουσίες λόγω συχνής λήψεως, έτσι ώστε να απαιτείται διαρκώς µεγα-
λύτερη ποσότητα των ουσιών αυτών, προκειµένου να επιτευχθεί η 
επιθυµητή δράση τους· σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται και 
στερητικό σύνδροµο, αν διακοπεί η χρήση των ουσιών ΣΥΝ. τοξικο-
µανία. 

εθιστικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί εθισµό: ~ ουσία. 
εθναπόστολος (ο) [1889] {εθναποστόλ-ου | -ων, -ους} 1. ο κήρυκας 
των εθνικών δικαίων, που συστηµατικά και µε πάθος διαδίδει ή προ-
παγανδίζει τα εθνικά ιδεώδη ΣΥΝ. απόστολος, κήρυκας · 2. ΘΡΗΣΚ. 
(κ. Απόστολος των Εθνών) προσωνυµία τού Αποστόλου Παύλου, που 
κήρυξε τον χριστιανισµό στα έθνη (δηλ. στους µη Ιουδαίους). 
[ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό τής φρ. (ειµί εγώ) εθνών απόστολος (Κ.∆. Ρωµ. 
11,13)]. 

εθνάρχης (ο) [µτγν.] {εθναρχών} 1. πολιτικός, πνευµατικός ή/ και 
θρησκευτικός ηγέτης, ο οποίος εκφράζει και ενσαρκώνει τα εθνικά 
ιδανικά, διαθέτοντας κύρος σε ολόκληρο το έθνος και όχι σε µία µό-
νο πολιτική παράταξη 2. (ειδικότ.) ο πολιτικός αρχηγός ενός Έθνους: 
ο ~ τής Κύπρου 3. (ειδικότ. στην Ελλάδα ως προσωνυµία) καθένας 
από τους επιφανείς πολιτικούς τού εικοστού αιώνα· (ειδικότ.) ο Ελευ-
θέριος Βενιζέλος (1864-1936), ο πρόεδρος τής Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ (1913-1977), καθώς και ο Κων/νος Καρα-
µανλής (1907-1998). — εθναρχικός, -ή, -ό [1888]. 

εθναρχία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το αξίωµα τού εθνάρχη: η -Κύ-
πρου || Γραφείο | Εκτελεστικό Σώµα Εθναρχίας 2. (συνεκδ.) η έδρα 
τού εθνάρχη 3. το σύνολο των συµβούλων τού εθνάρχη. 

εθνεγερσία (η) [1831] {εθνεγερσιών} η εξέγερση έθνους εναντίον κα-
τακτητή, ο ξεσηκωµός του για την αποτίναξη τής δουλείας ΣΥΝ. επα-
νάσταση ANT. υποτέλεια, υποταγή. — εΟνεγέρτης (ο) [1878], εθνε-
γερτικός, -ή, -ό [1848]. [ΕΤΥΜ. < εθνεγέρτης < έθνος + εγέρτης < 
εγείρω]. 

-εθνής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δη-
λώνουν είτε τον αριθµό των εθνών από τα οποία αποτελείται ένα 
κράτος είτε ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε έθνη: µονο-εθνής, δι-
εθνής, τρι-εθνές, πολυ-εθνής. Επίσης -εθνικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 
[ΕΤΎΜ.Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. όµο-εθνής, 
µτγν. αλλο-εθνής), που προέρχεται από το ουσ. έθνος]. 

εθνικ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που σχετίζεται µε τα φυλετικά χαρακτη-
ριστικά (αλλά και µε γλωσσικά ή θρησκευτικά γνωρίσµατα), τα 
οποία διακρίνουν ένα σύνολο ανθρώπων από ένα άλλο 2. (γενικότ.) 
αυτός που σχετίζεται µε τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, που είναι 
τυπικός ενός εθνικού συνόλου: ~ µουσική | ντύσιµο | φαγητό. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. ethnic < µτγν. εθνικός]. 

εθνικισµός (ο) [1859] 1. (κακόσ.) υπερβολική και αποκλειστική προ-
σήλωση προς την ιδέα τού έθνους και των εθνικών ιδεωδών, µε κύριο 
χαρακτηριστικό τη διάκριση των εθνών σε ανώτερα και κατώτερα 
και τη διάθεση επιβολής των πρώτων στα δεύτερα (πβ. λ. σοβινισµός, 
πατριωτισµός) ANT. διεθνισµός, κοσµοπολιτισµός 2. (ειδικότ.) η έντο-
νη προβολή τής εθνικής ταυτότητας, κυρ. όταν συνδέεται µε τάσεις 
απόσχισης ή επέκτασης 3. ΙΣΤ. η ιδεολογία που εµφανίστηκε στο 
πλαίσιο αστικών επαναστάσεων και έθετε ως πολιτικό θεµέλιο τού 
κράτους την έννοια τού έθνους (εθνικό κράτος) και όχι, π.χ., τη θρη-
σκεία ή τον βασιλιά. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. nationalism]. 

εθνισµός - εθνικισµός - διεθνισµός - φιλοπατρία - πατριωτισµός - 
σοβινισµός. Το να αγαπά κανείς την πατρίδα του, η φιλοπατρία 
(λ. που πρωτοεµφανίζεται στον Αριστοφάνη), είναι το πιο φυσικό 
πράγµα. Στα τέλη τού 18ου αι.-αρχές τού 19ου αι., όταν η λ. φιλο-
πατρία δίνει την αίσθηση λογιότερης λέξης, αρχίζει να υποκαθί-
σταται από τις λέξεις πατριωτισµός (αντιδάνειο µέσω τού γαλλ. 
patriotisme), που πρωτοχρησιµοποιούν ο Ρήγας Φεραίος, ο Ευγέ-
νιος Βούλγαρις κ.ά., και εθνισµός (µαρτυρείται από τον Ν. Σπη-
λιάδη, 1826). Για λίγο µάλιστα φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκαν µε 
την ίδια σηµασία και τα εθνικότης και εθνότης, που γρήγορα όµως 
εξειδικεύθηκαν στη σηµασία που έχουν και σήµερα. Η χρήση τής 
λ. εθνισµός µε τη σηµ. τού πατριωτισµού, τής φιλοπατρίας είναι 
τόσο έντονη τον 19ο αι., ώστε ο περίφηµος δικαστής και συγ-
γραφέας Αναστάσιος Πολυζωίδης, αναζητώντας (το 1859) µια λέξη 
οµόρριζη τού εθνικός (= ειδωλολάτρης) για να δηλώσει την ειδω-
λολατρία, τον παγανισµό, αποφεύγει τη λ. εθνισµός (= πατριωτι-
σµός), για να µην προκαλέσει σύγχυση, και δηµιουργεί τη λ. εθνι-
κισµός µε τη σηµ. «ειδωλολατρισµός» (από το εθνικός «ειδωλολά-
τρης»), που είναι και η πρώτη σηµ. τής λέξης! Βαθµηδόν η λ. εθνι-
σµός υπεχώρησε· τη θέση της πήρε η λ. εθνικισµός, που σήµανε 
και τον πατριωτισµό, την αγάπη προς την πατρίδα, αλλά και τις 
εδαφικές απαιτήσεις ενός έθνους εις βάρος άλλων εθνών, τον εθνικό 
επεκτατισµό, δήλωσε δηλ. και τη θετική και την αρνητική σηµ. Τον 
φανατικό, µε επεκτατικές-επιθετικές βλέψεις, πατριωτισµό δήλωσε 
και η ξενικής (γαλλικής) προελεύσεως λ. σοβινισµός (από το ήρωα 
θεατρικού έργου, τού αφοσιωµένου στον Ναπολέοντα πατριώτη 
Ν. Chauvin). Με τις σαρωτικές αλλαγές που έγιναν στο παγκόσµιο 
πολιτικό σκηνικό από τη δεκαετία τού '80, µε τους ποικιλώνυµους 
εθνικισµούς που εµφανίστηκαν µετά την πτώση των κοµουνιστικών 
καθεστώτων, η διάκριση µεταξύ nationism και nationalism 
κατέστη και στην Ελλάδα αναγκαία και άρχισε να εκφράζεται 
αντιστοίχως µε το σηµασιολογικό-λεξικό ζεύγος εθνισµός - 
εθνικισµός, όπου το εθνισµός δηλώνει τον αγνό πατριωτισµό, το 
δε εθνικισµός τις εθνικιστικές επεκτατικές βλέψεις. Απέναντι σε 
αυτό το ζεύγος η λ. διεθνισµός παρέµεινε από παλιά να δηλώνει 
το ξεπέρασµα τής έννοιας τού έθνους και την υποκατάσταση της 
από τη δι-εθνική αντίληψη ότι δεν πρέπει να υπάρχουν όρια που να 
χωρίζουν τους λαούς, αντίληψη την οποία προέβαλε ο 
κοµουνισµός, η κατεξοχήν διεθνιστική ιδεολογία. 

εθνικιστής (ο) [1840], εθνικίστρια (η) {εθνικιστριών} 1. πρόσωπο 
που πιστεύει στον εθνικισµό (σηµ. 1): ~ πολιτικός | διανοούµενος 2. 
(καταχρ.) πρόσωπο που πιστεύει στα εθνικά ιδεώδη: συχνά όσοι τρέ-
φουν πατριωτικά αισθήµατα χαρακτηρίζονται από τους διεθνιστές ως 
εθνικιστές. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. nationalist]. 

εθνικιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον εθνικισµό: ~ κόµµα | 
κυβέρνηση | πολιτική | προπαγάνδα. — εθνικιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. nationalistic]. 

εθνικοαπελευθερωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την απε-
λευθέρωση έθνους από ξενικό ζυγό: ~ αγώνας | κίνηµα | επανάσταση. 

εθνικοποίηση (η) [1890] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να γί-
νεται (κάτι) εθνικό, το να υπάγεται στην ευθύνη τού κράτους 2. 
ΟΙΚΟΝ. το σύνολο των ενεργειών και των µέτρων µε τα οποία οι πα-
ραγωγικές, βιοµηχανικές, τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
που εδρεύουν σε µια χώρα µεταβιβάζονται στο κράτος ή συγχωνεύο-
νται µε τις αντίστοιχες κρατικές, καθώς και ολόκληροι τοµείς τής οι-
κονοµίας που περιέρχονται στον έλεγχο τού ∆ηµοσίου: ~ µεταλλείων 
| εργοστασίων ΣΥΝ. κρατικοποίηση ANT. ιδιωτικοποίηση. — εθνικθ-
ποκό ρ. µετβ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. 
nationalisation]. 

εθνικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το έθνος (ή τα έθνη): 
~ ευεργέτης | υπηρεσία | προϊόν | νόµισµα | ήρωας | ανάγκη | 
υπερηφάνεια | συµφέρον | αξιοπρέπεια | πολιτική | ασφάλεια | ενότητα 
| κίνδυνος | µειονότητα | τραγωδία | αναγέννηση | ανεξαρτησία | 
παράδοση | πένθος | αποκατάσταση | καταστροφή | επέτειος | χορός | 
κτήµατα | υπόθεση | έργο || τα ~ χρώµατα τής Ελλάδας είναι το γαλάζιο 
και το λευκό- ΦΡ. (α) Εθνική Συνέλευση (Εθνοσυνέλευση) συ-
νάθροιση των αντιπροσώπων τού έθνους: η ~ τής Τροιζήνας (β) Εθνι-
κή Αντιπροσωπία βλ. λ. αντιπροσωπία (γ) ΙΣΤ. Εθνική Αντίσταση βλ. λ. 
αντίσταση (δ) εθνική εορτή επέτειος γεγονότος µεγάλης σηµασίας 
για ένα έθνος (κυρ. ανεξαρτησίας, απελευθέρωσης κ.λπ.), η οποία 
εορτάζεται µε επίσηµο τελετουργικό τρόπο (δοξολογίες, παρελάσεις 
κ.λπ.) και µε την καθιέρωση αργίας (ε) εθνικός ύµνος βλ. λ. ύµνος 
(στ) εθνική ενδυµασία | φορεσιά παραδοσιακή στολή, συνήθως 
απλοποιηµένη και τυποποιηµένη, που αποτελεί ένα από τα σύµβολα 
ορισµένης χώρας (ζ) εθνική µειονότητα η µειονότητα τής οποίας τα 
µέλη κατάγονται από έθνος διαφορετικό από αυτό που κυριαρχεί σε 
ένα κράτος, π.χ. οι Έλληνες τής Αλβανίας (η) εθνική εκκαθάριση | 
κάθαρση η εθνοκάθαρση (βλ.λ.) (θ) εθνικό κράτος η νοµική συγκρό-
τηση οµοιογενούς και αυτοτελούς κοινωνικού συνόλου σε εδαφική 
περιοχή µε βάση την έννοια τού έθνους ΣΥΝ. έθνος-κράτος (ι) εθνική 
οµάδα (i) κοινωνική οµάδα ή κατηγορία πληθυσµού µε κοινούς εθνι-
κούς (φυλετικούς, γλωσσικούς και πολιτιστικούς) δεσµούς, που ζει 
και κινείται εντός ευρύτερης κοινωνίας (ii) ΑΘΛ. (Κ. ως ουσ. Εθνική) 
συγκρότηµα αθλητών οµαδικού αθλήµατος (λ.χ. ποδοσφαίρου), που 
αποτελείται από επιλεγµένους παίκτες διαφόρων οµάδων µιας χώ-
ρας, την οποία και εκπροσωπεί στις διεθνείς αθλητικές συναντήσεις: 



-εθνικός 552 εθνοµουσικολογία 
 

η Εθνική Ελλάδος || η εθνικτή οµάδα παίδων (ια) εθνική οδός δηµό-
σιος αυτοκινητόδροµος υψηλών ταχυτήτων, που διασχίζει µια χώρα 
και συνδέει τις βασικές πόλεις και συγκοινωνιακούς κόµβους (λιµά-
νια, αεροδρόµια κ.λπ.) µεταξύ τους (ιβ) εθνικό πάρκο εκτεταµένη πε-
Ριοχή χώρας, µέσα στην οποία διατηρούνται φυτά, ζώα ή τοπογρα-
φικά χαρακτηριστικά στη φυσική τους κατάσταση µε σκοπό τη δη-
µόσια ψυχαγωγία (ιγ) εθνικός δρυµός γεωγραφική περιοχή, η οποία 
συγκεντρώνει σπάνια και απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη ζώων και 
φυτών και γι' αυτό τον λόγο προστατεύεται από το κράτος µε ειδικό 
νοµικό καθεστώς (ιδ) εθνική οικονοµία το σύνολο των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που συντελούνται εντός εθνικού κράτους και οι 
οποίες δηµιουργούν το εθνικό προϊόν (ιε) εθνικό εισόδηµα το σύνολο 
των εισοδηµάτων που αποκτούν οι µόνιµοι κάτοικοι χώρας από την 
αµοιβή τους για τη συνεισφορά τους στην παραγωγική διαδικασία 
(ιστ) εθνικό κεφάλαιο | πλούτος όλα τα υλικά περιουσιακά στοιχεία 
µιας χώρας και το καθαρό απόθεµα απαιτήσεων προς το εξωτερικό, 
αν αθροιστεί η αξία τους (ιζ) εθνική άµυνα βλ. λ. άµυνα (ιη) ΙΣΤ. 
(Εθνική) Άµυνα βλ. λ. άµυνα (ιθ) εθνικό ζήτηµα (i) το πρόβληµα που 
δηµιουργήθηκε µε την έκρηξη εθνικών κινηµάτων τον 19ο και τον 20ό 
αι. στην Ευρώπη κ.α. (ii) πρόβληµα ανεκπλήρωτων πόθων εθνικής 
ανεξαρτησίας ή ολοκλήρωσης κυρ. σε πολυεθνικές αυτοκρατορίες 
(Αυστρο-Ουγγαρία, Οθωµανική Αυτοκρατορία κ.ά.) ή πολυεθνικά 
κράτη (πρώην Σοβιετική Ένωση) (iii) οποιοδήποτε πολιτικό θέµα που 
λογίζεται ως µεγάλης εθνικής σηµασίας (π.χ. το Κυπριακό για την 
Ελλάδα) (κ) εθνική κυριαρχία η κυριαρχία ενός έθνους-κράτους, η 
αποτελεσµατική άσκηση τής πολιτικής ενός κράτους στο δικό του 
έδαφος, χωρίς ξένες παρεµβάσεις (κα) εθνική ολοκλήρωση η συµπε-
ρίληψη όλων των «αλύτρωτων» εδαφών στο έθνος-κράτος, ώστε τα 
όρια τού κράτους να συµπίπτουν ακριβώς µε τα όρια τού έθνους 2. 
αυτός που σχετίζεται µε το ιδεώδες τού έθνους και τού πατριωτι-
σµού: - φρονήµατα | συνείδηση | ιδέα | καλό | ιδεώδη ΣΥΝ. πατριωτι-
σµός ANT. αντεθνικός · 3. ΘΡΗΣΚ. εθνικός (ο) ο ειδωλολάτρης, κατά 
τους χριστιανούς των πρώτων χριστιανικών αιώνων 4. ΓΛΩΣΣ. εθνικά 
(ενν. ονόµατα) (τα) ονόµατα, ουσιαστικά και επίθετα, παράγωγα το-
πωνυµίων και εθνωνυµίων, που δηλώνουν τον κάτοικο πόλης, χωριού, 
αυτόν που ανήκει σε συγκεκριµένο έθνος ή τον καταγόµενο από εκεί, 
π.χ. Αθηναίος, Βολιώτης, Περιστεριώτης κ.λπ. — εθνικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός, έθνος, Έλληνας. 

ΣΧΟΛΙΟ Εθνικά ονόµατα ως ουσιαστικά ή επίθετα. Η περίπτωση 
που ένα εθνικό κύριο όνοµα δίνει λαβή στον σχηµατισµό µιας λέ-
ξης, η οποία δηλώνει πια, ανεξαρτήτως της αρχικής πηγής της, συ-
γκεκριµένο χαρακτηριστικό ή ιδιότητα, δεν είναι σπάνια. Έτσι α-
πό τη θρακική φυλή των Αλαζώνων γίνεται ο αλαζόνας (αρχ. άλα-
ζών), ο υπερόπτης. Από τους Βανδάλους ο βάνδαλος, ο βάρβαρος 
καταστροφέας των έργων τού πολιτισµού και γενικότ. αυτός που ε-
πιδίδεται σε καταστροφές. Το όνοµα των Ούννων χρησιµοποιήθη-
κε για να δηλώσει τον βάρβαρο και σκληρό επιδροµέα και µάλιστα 
τους Γερµανούς Ναζί για τις θηριωδίες τους κατά τον Β' Παγκό-
σµιο Πόλεµο. Από τους Κάφρους. τους ιθαγενείς διαφόρων φυλών 
τής Α. Αφρικής, προέρχεται ο κάφρος, ο απολίτιστος, ο άξεστος. Με 
την ίδια απαξιωτική σηµασία χρησιµοποιήθηκαν λιγότερο και τα 
ονόµατα Ζουλού, φυλής ιθαγενών τής Ν. Αφρικής, και Μάο-Μάο, 
φυλής τής Κένυας, ακόµη δε λιγότερο και το όνοµα Απάτσι, φυλής 
Ινδιάνων τής Β. Αµερικής (απ' όπου προήλθε παλιότερα και η ονο-
µασία «Απάχηδες»), Το εθνικό όνοµα Τούρκος, όταν στην Ελληνική 
λέµε «έγινα Τούρκος», δηλώνει τον γεµάτο οργή, τον ασυγκράτητα 
εξαγριωµένο. Το Βούλγαρος δήλωσε παλιότερα τον αγροίκο και 
υπερβολικά σκληρό, ενώ χρησιµοποιήθηκε µειωτικά και υβριστικά 
κατά την περίοδο τού Εµφυλίου· χρησιµοποιήθηκε επίσης 
καταχρηστικά και υβριστικά στην ποδοσφαιρική αργκό. Το όνοµα 
Γύφτος χρησιµοποιήθηκε για να δηλωθεί η τσιγγουνιά, που φθάνει 
µέχρι µορφές αναξιοπρεπούς συµπεριφοράς (το ίδιο το τσιγγούνης 
είναι από το Τσιγγάνος µέσω τού τουρκ. çingene). Το Εβραίος χρη-
σιµοποιήθηκε συχνά για να δηλώσει τη φιλαργυρία, την υπερβο-
λική αγάπη για το χρήµα. Η συναφής όµως λέξη που καθιερώθηκε 
ευρύτερα στην Ελληνική είναι το καρµοίρης από το µεταγενέστερο 
αρχ. Καρίµοιρος «τιποτένιος - µισθοφόρος», που ανάγεται ετυ-
µολογικά το εθνικό όνοµα Κάρες (και µοίρα), τους οποίους οι 
Έλληνες αντιµετώπιζαν περιφρονητικά και χρησιµοποιούσαν ως 
δούλους. Η εργασιακή απασχόληση στην Ελλάδα και σε άλλες χώ-
ρες γυναικών από τις Φιλιππίνες προσέδωσε στη λ. Φιλιππινέζα τη 
σηµασία τής οικιακής βοηθού, αλλά και τού προσώπου που χρη-
σιµοποιείται σε βοηθητικές ή δευτερεύουσας σηµασίας δουλειές, 
ενώ η µορφή εργασιακής απασχόλησης, συχνά και εκµετάλλευσης, 
οικονοµικών µεταναστών από την Αλβανία οδήγησε τα τελευταία 
χρόνια στη χρήση τής λ. Αλβανός µε τη σηµ. τού σκληρά εργαζο-
µένου και υπαµειβοµένου εργάτη. Ακόµη, το όνοµα Γερµανός χρη-
σιµοποιείται συχνά για να δηλώσει άνθρωπο πειθαρχηµένο, αυ-
στηρό και σκληρό, ενώ το Εγγλέζος | Άγγλος στη φρ. είναι Εγγλέ- 
ζος | Άγγλος στα ραντεβού του δηλώνει αυτόν που είναι ακριβής, 
στην ώρα του σε προκαθορισµένες συναντήσεις. Η λ. Αµερικανάκι 
χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει τον αφελή άνθρωπο, που πιστεύει 
ό,τι του λένε (για Αµερικανάκια µάς περνάς;), όπως και το Κου-
τόφραγκος για τον αφελή και εύπιστο Ευρωπαίο. Τέλος, το όνοµα 
Κινέζος χρησιµοποιείται στη φρ. κάνω τον Κινέζο για να δηλώσει 
αυτόν που προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει αυτά που του λένε. 

-εθνικός, -ή, -ό → -εθνής 
εθνικοσοσιαλισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. το ακραίο ολοκληρωτικό κίνηµα που 

αναπτύχθηκε στη Γερµανία υπό την ηγεσία τού Αδόλφου Χίτλερ 
(1889-1945), µε κύρια χαρακτηριστικά τον εθνικισµό, τον ρατσισµό 
(κυρ. κατά των Εβραίων), την απόρριψη τής δηµοκρατίας, την πίστη 
στον φίρερ (Führer = ηγέτης) και την εδαφική επέκταση ΣΥΝ. ναζι-
σµός.  — εθνικοσοσιαλιστής (ο), εθνικοσοσιαλίοτρια (η), εθνικοσο-
σιαλιστικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. [ETYM Απόδ. τού γερµ. 
Nationalsozialismus (Nazi). Βλ. κ. ναζισµός]. 

εθνικότητα (η) [1833] {εθνικοτήτων} 1. η ιδιότητα τού µέλους ενός 
έθνους, το να ανήκει κανείς σε ένα έθνος (λόγω γεννήσεως, καταγω-
γής ή υπαγωγής σε αυτό) 2. η καταγωγή από συγκεκριµένο έθνος: ελ-
ληνικής ~ Σουηδός βουλευτής || τι εθνικότητας είναι; (πβ. λ. υπηκοό-
τητα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. nationalité]. 

εθνικό φ ρω ν, -ων, -ον {εθνικόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(λόγ.) 1. αυτός που έχει εθνικά φρονήµατα, που πιστεύει στην ιδέα 
τού έθνους, την υποστηρίζει και την προβάλλει ΣΥΝ. πατριώτης 2. 
(κακόσ.) ο φανατικά προσηλωµένος στο έθνος, στα εθνικά ιδεώδη 
και συµφέροντα, και συγχρόνως ιδεολογικά και πολιτικά συντηρητι-
κός (κυρ. αντικοµουνιστής): ~ παράταξη | κόµµα ΣΥΝ. εθνικιστής ANT. 
διεθνιστής, αριστερός. Επίσης εθνικόφρονας (ο/η). — εθνικοφρο-
σύνη (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, εµφύλιος. 
[ΕΤΥΜ. < εθνικός + -φρων, µεταπτωτ. βαθµ. τού θ. φρέν-, πβ. αρχ. φρήν, 
φρενός]. 

εθνισµός (ο) [1826] η συνείδηση ότι ανήκει κανείς σε συγκεκριµένο 
έθνος και το πατριωτικό αίσθηµα που προκύπτει από αυτήν ΣΥΝ. 
εθνική συνείδηση, πατριωτισµός, φιλοπατρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικι-
σµός. — εθνιστής (ο), εθνίστρια (η), εθνιστικός, -ή, -ό, εθνιστικά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός. 

εθνο- κ. εθνό- κ. εθν- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται µε ένα έθνος: εθνο-γένεση, εθνο-µάρ-
τυρας, εθνό-σηµο, εθν-ωνύµιο, εθνο-λογία. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. έθν-άρχης, 
εθνο-φύλαξ), που προέρχεται από το αρχ. έθνος]. 

εθνοβόρος, -ος, -ο [1850] (λόγ.) ο φθοροποιός ή/και καταστροφικός 
για το έθνος: ~ πολιτική ΣΥΝ. εθνοκτόνος ΑΝΤ. εθνοσωτήριος, εθνω-
φελής. [ΕΤΥΜ. < έθνος + -βόρος < βορά (βλ.λ.)]. 

εθνογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η δηµιουργία ενός 
έθνους: η ~ των Σέρβων τον Μεσαίωνα. — εθνογενετιΚΟς, -ή, -ό. 

εθνογλωσσικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη γλώσσα ενός 
έθνους. — εθνογλωσσικ-ά | -ώς επίρρ. 

εθνογλωσσολογία (η) {χωρ. πληθ.) ΓΛΩΣΣ. κλάδος που µελετά τη 
γλώσσα λαών οι οποίοι δεν διαθέτουν γραφή, καθώς και τις σχέσεις 
µεταξύ γλώσσας, κοινωνίας και πολιτισµού των λαών αυτών. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ethnolinguistics (νόθο συνθ.)]. 

εθνογραφία (η) [1818] κλάδος τής εθνολογίας (βλ.λ.), που ασχολείται 
µε την περιγραφή των στοιχείων και των εκδηλώσεων τού πολιτισµού 
σε διάφορους λαούς (κυρ. πρωτόγονους). — εθνογράφος (ο/η) 
[1833], εθνογραφικός, -ή, -ό [1845], εθνογραφικ-ά /-ώς [1845] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ethnographie]. 

εθνοκάθαρση (η) {-ης κ. -άρσεως | -άρσεις, -άρσεων} η µαζική εκ-
δίωξη των µελών µιας εθνότητας από µια περιοχή ή/και ο αφανισµός 
τους, µε σκοπό συνήθ. τη βίαιη εξασφάλιση πληθυσµιακής οµοιογέ-
νειας σε µία γεωγραφική περιοχή για γεωπολιτικούς σκοπούς ΣΥΝ. 
εθνική εκκαθάριση | κάθαρση. 

εθνοκαπηλία (η) {εθνοκαπηλιών} η εκµετάλλευση τής ιδέας τού 
έθνους για πολιτικά ή και προσωπικά οφέλη. — εθνοκάπηλος (ο/η). 

εθνοκεντρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) η αναγωγή των πάντων 
στην ιδέα τού έθνους και στο ίδιο το έθνος 2. κοίΝΩΝίΟΛ. µορφή κοι-
νωνικής αντίληψης που συνίσταται στην τάση να χρησιµοποιεί κα-
νείς τους κανόνες και τις αξίες τής δικής του κοινωνικής οµάδας ως 
µέτρο για την κρίση και την αξιολόγηση των κανόνων και των αξιών 
άλλων κοινωνιών. — εθνοκεντρικός, -ή, -ό, εθνοκεντρικό επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ethnocentrism]. 

εθνοκτόνος, -ος, -ο [1845] (λόγ.) αυτός που µε την ενέργεια ή τη 
δράση του καταστρέφει το έθνος: ~ διχασµός | εµφύλιος | επινόηση | 
πολιτική ΣΥΝ. εθνοβόρος, εθνοφθόρος ΑΝΤ. εθνωφελής, εθνοσωτήριος. 
— εθνοκτονία (η) [1874]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. [ΕΤΥΜ. < έθνος + -
κτόνος < αρχ. κτείνω «φονεύω» (βλ. λ. -κτονία)]. 

εθνόλεκτος (η) {εθνολέκτ-ου | -ων, -ους} ΓΛΩΣΣ. η γλώσσα οµάδας 
οµιλητών (π.χ. των Τσιγγάνων) που διαφοροποιούνται µόνο γλωσσικά 
από τους λοιπούς πολίτες τής ίδιας χώρας· πρόκειται για γλωσσική 
ποικιλία που χρησιµοποιείται από ορισµένους οµιλητές παράλληλα 
προς τη χρήση τής επίσηµης εθνικής γλώσσας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. ethnolect. Για τον µορφολ. σχηµατισµό βλ. λ. 
διάλεκτος, που αποτέλεσε πρότυπο για τους όρους αυτούς (λ.χ. ιδιό-
λεκτος, κοινωνιό-λεκτος)]. 

εθνολογία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} επιστηµονικός κλάδος που µελετά 
συγκριτικά τη δοµή, την εξέλιξη και τις εκδηλώσεις πολιτισµού δια-
φόρων εθνών και κυρ. µικρών αυτοτελών κοινωνικών οµάδων που 
ζουν κατά φύση («πρωτόγονοι λαοί») ΣΥΝ. κοινωνική ανθρωπολογία, 
πολιτιστική ανθρωπολογία. — εθνολόγος (ο/η), εθνολογικός, -ή, -ό, 
εθνολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ethnologie]. 

εθνοµάρτυρας (ο) {εθνοµαρτύρων} αυτός που υπέστη µαρτύρια ή 
βρήκε µαρτυρικό θάνατο στον αγώνα υπέρ τού έθνους του: ο µητρο-
πολίτης Σµύρνης Χρυσόστοµος ανακηρύχθηκε ~. Επίσης (λογιότ.) 
εθνοµάρτυς [1868] {εθνοµάρτυρος}. 

εθνοµουσικολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΜΟΥΣ. Ο τοµέας τής µουσικολο-
γίας που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη όλων των µουσικών πάρα- 
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δόσεων, πλην τής δυτικοευρωπαϊκής· στην αρµοδιότητα του ανήκουν λαϊκές 
µουσικές κάθε έθνους, µουσικές πρωτόγονων ή αρχαίων λαών και κοινωνιών 
κ.λπ.  — εθνοµουσικολόγος (ο/η), εθνοµουσικολογι-κός, -ή, -ό, 
εθνοµουσικολογία επίρρ. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ethnomusicologie]. 

εθνοπατέρας (ο) [1892] (συχνά ειρων.) ο πατέρας τού έθνους, ο βουλευτής. 
εθνοπρεπής, -ής, -ές [1881] {εθνοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- εθνοπρε-πέστ-ερος, -

ατός} αυτός που αρµόζει στο έθνος, που είναι αντάξιος τής ιστορίας και των 
παραδόσεων τού έθνους: πρέπει να διασφαλιστεί η υγιής και ~ µόρφωση των 
παιδιών των προσφύγων ANT. ξενο-πρεπής, ξενότροπος. — εθνοπρεπώς 
επίρρ., εθνοπρέπεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

εθνοπρόβλητος, -η, -ο [1893] αυτός που προβάλλεται ή εκλέγεται από το έθνος 
σε ανώτατο αξίωµα: ~ κυβερνήτης ΣΥΝ. λαοπρόβλητος. 

έθνος (το) {έθν-ους | -η, -ών} 1. σύνολο ανθρώπων που γίνονται αντιληπτοί και 
από τους ίδιους και από τους άλλους ως οµοιογενές σύνολο, καθώς 
συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς κοινής καταγωγής και ιστορικό 
παρελθόν, κοινά στοιχεία πολιτισµού, κοινά ιδανικά και πολλές φορές κοινή 
γλώσσα και θρησκεία, ενώ παράλληλα έχουν συνείδηση τής διαφοράς τους 
από τα άλλα ανάλογα σύνολα ανθρώπων ΣΥΝ. φυλή, γένος- ΦΡ. έθνος-
κράτος το εθνικό κράτος, το κράτος που έχει συγκροτήσει ένα έθνος στο 
έδαφος όπου διαβιοί: τα σύγχρονα έθνη-κράτη προέκυψαν από τη διάλυση 
µεγάλων αυτοκρατοριών 2. ΘΡΗΣΚ. έθνη (τα) (α) (στην Π.∆.) οι άλλοι λαοί 
τού κόσµου κατ' αντιδιαστολή προς τους Ισραηλίτες (β) (στην Κ.∆.) οι 
ειδωλολάτρες και ει-δικότ. οι Έλληνες (γ) το γένος των χριστιανών («έθνος 
άγιον»). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *swedh-nos < I.E. *swedh- «έθιµο, συνήθεια» (για το οποίο 
βλ. λ. εθος). Όπως φαίνεται από τη σηµ. τής I.E. ρίζας, η λ. δήλωνε αρχικά τα 
πρόσωπα που χαρακτηρίζονται από κοινά ήθη και έθιµα]. 

έθνος - λαός - κράτος - φυλή - γένος. Όλες αυτές οι λέξεις δέχονται 
εθνικούς προσδιορισµούς: το ελληνικό έθνος - ο ελληνικός λαός - το 
ελληνικό κράτος - η ελληνική φυλή | η φυλή των Ελλήνων - το γένος των 
Ελλήνων. Η έννοια τού έθνους προσδιορίζεται ήδη από τον Ηρόδοτο ως το 
σύνολο των ανθρώπων που έχουν κοινή καταγωγή (το «οµαιµον»), κοινή 
γλώσσα (το «όµό-γλωσσον»), κοινή θρησκεία και κοινά ήθη και έθιµα. 
Γενικότερα, από πολλούς επιστήµονες (ιδίως τής Γερµανικής Σχολής) ως 
χαρακτηριστικά τού έθνους προσδιορίζονται η (κοινή) καταγωγή, η (κοινή) 
γλώσσα και η (κοινή) παράδοση, πράγµα που ισχύει απολύτως για έθνη 
όπως οι Έλληνες. Ωστόσο, Αµερικανοί, Ρώσοι, Ελβετοί κ.ά. αποτελούν 
έθνη, χωρίς να διαθέτουν πλήρως αυτά τα χαρακτηριστικά (διαφέρουν στη 
γλώσσα, δεν έχουν κοινή παράδοση ή δεν έχουν κοινή καταγωγή). Γι' αυτό, 
άλλοι επιστήµονες (Γαλλική Σχολή) υποστηρίζουν ότι κύριο κριτήριο για 
τον προσδιορισµό τού έθνους είναι η συνείδηση κοινότητας, η συνείδηση 
των ίδιων των ανθρώπων ότι αποτελούν εθνικό σύνολο, εθνική κοινότητα 
και ο τρόπος µε τον οποίο αυτοπροσδιορίζονται. Το λαός, αντίθετα προς τον 
αφηρηµένο χαρακτήρα που έχει το έθνος, έχει πολύ συγκεκριµένο 
περιεχόµενο. Λαός είναι οι άνθρωποι, οι πολίτες, το έµψυχο υλικό, µε 
έµφαση στο ανθρώπινο δυναµικό ενός έθνους. Νοµική και πολιτειακή είναι 
η έννοια τού κράτους, που απαιτείται να είναι συντεταγµένο και να 
διέπεται από νόµους και ρυθµίσεις που θα ορίζουν τις λειτουργίες του και 
τις µεταξύ των πολιτών σχέσεις. Ενώ στην έννοια τού έθνους αντιστοιχεί ο 
λαός (ο λαός απαρτίζει ένα έθνος), στην έννοια τού κράτους αντιστοιχεί ο 
πολίτης (οι πολίτες µιας χώρας συνθέτουν το κράτος). Η λ. φυλή τονίζει 
περισσότερο το στοιχείο τής κοινής ιστορικής προέλευσης και εθνολογικής 
καταγωγής ενός λαού. Η φυλή των Ελλήνων, λ.χ., διαφέρει από τις 
ασιατικές φυλές που έχουν άλλη φυλετική καταγωγή. Τέλος, την κοινή 
καταγωγή τονίζει και η έννοια τού γένους (συχνά κεφαλαιογραφείται ως 
Γένος): το Γένος των Ελλήνων ή, κατά τους προεπαναστατικούς χρόνους, 
το Γένος των Γραικών, τονίζει ακριβώς -στα χρόνια που δεν υπάρχει ακόµη 
ελληνικό κράτος και που το έθνος των Ελλήνων τελεί υπό τουρκικό ζυγό- 
την ανάγκη ενότητας των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος, την ανάγκη 
(δια)φωτισµού των Ελλήνων για την ιστορία και την καταγωγή τους και 
την ανάγκη ξεσηκωµού των Ελλήνων για να επανακτήσουν την ελευθερία 
τους. 
Ετυµολογικά, είναι αξιοσηµείωτο ότι η λ. έθνος ανάγεται σε ρίζα εθ- (< 
I.E. *swedh-), από όπου παράγονται και οι λέξεις ήθ-ος | ηθικός και έθ-ος | 
έθ-ιµο Η λ. λαός τόνισε την έννοια τού ανθρώπου: άνδρες | στρατιώτες 
είναι οι λαοί (στον πληθ.) στην ίλιάδα τού Οµήρου, άνδρες | άνθρωποι 
στην Οδύσσεια, συγκεντρωµένοι άνθρωποι | λαός στους µετέπειτα 
χρόνους, λαϊκοί (σε αντίθεση µε τους ιερείς) στην Π. ∆ιαθήκη, οι 
χριστιανοί (σε αντίθεση µε τους 
εονικους | ειδωλολάτρες) στην Κ. ∆ιαθήκη. Το κράτος σήµανε εξαρχής την 
εξουσία, τη δύναµη τού οργανωµένου έθνους µε δικαιοδοσίες πάνω στους 
πολίτες. Η φυλή συνδέεται µε το φύλον (sex), αναγόµενη στο φύω | φύοµαι 
∆ηλώνει δεσµούς αίµατος («οµαιµον»), κοινή καταγωγή ευρύτερη ή κατά 
οµάδες. Και η λ. γένος δηλώνει καταγωγή, τη γενεά | γενιά, από το επίπεδο 
τής οικογένειας ώς το επίπεδο τής φυλής. Τόσο η φυλή όσο και το γένος 
αντιστοιχούν στο ξεν. ράτσα (ιταλ. razza «φυλή» < αραβ. ra's «κεφαλή - 
καταγωγή»· από το ιταλ. τα ευρωπαϊκά γαλλ. race, αγγλ. race κ.λπ.). Την 
έννοια τής «καταγωγής» ως βάσης τού έθνους έδωσε και το λατ. natio 
«γέννηση, καταγωγή» (< nascor «γεννιέµαι»), 

από όπου τα ευρωπαϊκά γαλλ. nation, αγγλ. nation κ.λπ. Οι ξένοι 
χρησιµοποιούν, κατ' αντιδιαστολή προς τα nation | national, τον όρο 
ethnic(s) | ethnical από την Ελληνική για να δηλώσουν τις εθνικές 
µειονότητα (αλβανική στα Σκόπια, ελληνική στην Αλβανία) ή τις οµάδες 
που διαφέρουν ως προς την καταγωγή ή το θρήσκευµα (Τσιγγάνους, 
µουσουλµάνους) µέσα στο ίδιο έθνος. Ας σηµειωθεί τέλος ότι, όπως 
παρατηρεί ο Στέφ. Κουµανούδης (Συναγωγή Νέων Λέξεων..., λ. 
εθνωφελής), σύνθετα και παράγωγα τής λ. έθνος «εν τοις λεξικοϊς τής 
αρχαίας γλώσσης ύπάρχουσιν µόνον δεκατρείς [λέξεις] εν ταύτη δέ τη 
Συναγωγή άνεγράφησαν νέαι [...] εκατόν είκοσιεννέα. Παρέχει, βέβαια, και 
τούτο νύξιν σκέψεων εις τον φιλοσοφοϋντα περί τάς εκφάνσεις τής ιστορίας 
κατά τάς διαφόρους έποχάς των εθνών». 

εθνόσηµο (το) [1856] {εθνοσήµ-ου | -ων} 1. διακριτικό σύµβολο που 
χρησιµοποιείται ως έµβληµα έθνους 2. (ειδικότ.) το σήµα ή σύµβολο τού 
έθνους που υπάρχει στη στολή ή στο πηλήκιο των στρατιωτικών. [ΕΤΎΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. cocarde (βλ. λ. κονκάρδα)]. 

εθνοσυνέλευση (η) [1793] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η συνέλευση των 
αντιπροσώπων ενός έθνους, που ενσαρκώνει τη λαϊκή κυριαρχία και εκφράζει 
τη θέληση τού λαού· συγκαλείται σε έκτακτες περιστάσεις και ασκεί 
συντακτική εξουσία (δηλ. ασχολείται µε τη σύνταξη ή την τροποποίηση τού 
συντάγµατος) ΣΥΝ. κοινοβούλιο. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
assemblée nationale]. 

εθνοσωτήρας (ο) [1878] ο σωτήρας τού έθνους. 
εθνοσωτηριος, -α, -ο [1895] σωτήριος ή ευεργετικός για το έθνος: ~ ιδέες | 

πολιτική ΣΥΝ. εθνωφελής ΑΝΤ. εθνοφθόρος, εθνοκτόνος, εθνοβόρος. 
εθνότητα (η) [1857] {-ας κ. (λόγ.) -ότητος | -οτήτων} το σύνολο των µελών 

µιας εθνικής οµάδας (εν ευρεία εννοία ταυτίζεται µε το έθνος, ενώ υπό στενή 
έννοια δηλώνει µια πολιτιστικά (λ.χ. γλωσσικά) διακριτή οµάδα τού ίδιου 
έθνους): τα προβλήµατα των ~ στα Βαλκάνια || συµπαγής | αναφοµοίωτη ~· ΦΡ. 
αρχή των εθνοτήτων η αρχή σύµφωνα µε την οποία κάθε έθνος έχει το 
δικαίωµα να συγκροτήσει κράτος στο έδαφος όπου διαβιοί (εθνικό κράτος). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, εθνικισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. γαλλ. 
nationalité, αγγλ. ethnicity]. 

εθνοτικός, -ή, -ό (καταχρ.) αυτός που ανήκει σε µια εθνότητα (κατ' αντιδιαστολή 
προς το έθνος), συνήθως µειονοτική, σε έναν ευρύτερο χώρο έθνους-κράτους, 
π.χ. οι Μαγυάροι (ουγγρικής καταγωγής) στη Ρουµανία. — εθνοτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < εθνότητα + παραγ. επίθηµα -ικός]. 

εθνοφθόρος, -ος, -ο [1850] (λόγ.) αυτός που µε την ενέργεια ή τη δράση του 
φθείρει το έθνος: ~ πολιτική | διχόνοια ΣΥΝ. εθνοκτόνος, εθνοβόρος ΑΝΤ. 
εθνοσωτήριος, εθνωφελής. [ΕΤΥΜ. < έθνος + -φθόρος < φθείρω]. 

εθνοφρουρά (η) [1833] 1. η ένοπλη δύναµη τού έθνους, αυτή που έχει καθήκον 
να φρουρεί το έθνος 2. οργάνωση ενόπλων πολιτών, που συγκροτείται σε 
έκτακτες περιστάσεις για την τήρηση τής τάξης (βλ. κ. λ. εθνοφυλακή). — 
εθνοφρουρός (ο). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. garde nationale]. 

εθνοφυλακή (η) [1833] σώµα ενόπλων πολιτών στρατιωτικής φύσεως, που 
αναλαµβάνει δράση µόνο σε περίοδο πολέµου ή σε έκτακτα περιστατικά και 
το οποίο τηρεί επαφή µε τη στρατιωτική εκπαίδευση σε καθορισµένες 
περιόδους. — εθνοφύλακας (ο) [µτγν.]. 

εθνοφυλετισµός (ο) [1872] η προσήλωση στα εθνικά ιδεώδη στο πλαίσιο τής 
πολιτικής των φυλετικών διακρίσεων. 

εθνοψυχολογία (η) ΨΥΧΟΛ. Ο κλάδος που ασχολείται µε την ψυχολογική µελέτη 
και έρευνα εθνοτήτων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
ethnopsychology]. 

εθνωνύµιο (το) {εθνωνυµί-ου | -ων} η ονοµασία ενός έθνους. [ΕΤΥΜ· < 
έθνος + -ωνύµιο < αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

εθνωφελής, -ής, -ές [1849] {εθνωφελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· εθνωφελέστ-ερος, -
ατός) (λόγ.) ωφέλιµος για το έθνος, για το σύνολο των πολιτών: ~ δράση | 
πολιτική ΣΥΝ. κοινωφελής, εθνοσωτήριος ΑΝΤ. εθνοκτόνος, εθνοβόρος, 
εθνοφθόρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

εθολογία (η) ΒΙΟΛ,-ΨΥΧΟΛ. κλάδος που εξετάζει και αναλύει θεωρητικά τη 
συµπεριφορά των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον (πβ. λ. ηθολογία). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ethnology]. 

έθος (το) {έθ-ους | -η, -ών) (λόγ.) πράξη, ενέργεια ή συµπεριφορά που 
παρατηρείται συχνά και κατ' επανάληψη: ο θρήνος και ο ολοφυρµός κατά την 
εκφορά των νεκρών αποτελεί πανάρχαιο ~ τού ελληνικού λαού ΣΥΝ. έθιµο, 
έξη, συνήθεια· ΦΡ. κατ' έθος όπως ορίζει το έθιµο, σύµφωνα µε τη συνήθεια. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *swedh-os < I.E. *swedh- «έθιµο, συνήθεια», πβ. σαν-σκρ. 
svadhâ-, γοτθ. sidus, λατ. sod-älis «σύντροφος, συνάδελφος», suesco 
«εθίζοµαι» (< *swëdh-skô), γαλλ. coutume «έθιµο» (> αγγλ. custom), γερµ. 
Sitte κ.ά. Οµόρρ. εθ-ιµο(ν), έθ-ίζω, εθ-νος, ήθ-ος, ηθικός κ.ά.]. 

έθρεψα ρ. → τρέφω 
ει σύνδ. (αρχαιοπρ.) µόνο στις ΦΡ. (α) ει δυνατόν αν γίνεται: θα το ήθελα το 

συντοµότερο, ~ και αύριο! (β) ει µη µόνον παρά µόνο: κανείς δεν ξέρει τι 
πραγµατικά συνέβη, ~ ο Θεός! 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Βασιζόµενοι στο γεγονός ότι η αρχική χρήση τής 
λ. ήταν επιφωνηµατική, υποθέτουµε ότι πρόκειται πιθ. για αρχαιότατη τοπική 
πτώση (σε -ι) δεικτικού µορίου *e- | *ο-. Ως πρόθεµα απαντά σε λ. όπως εάν, 
είθε, είτε κ.ά. Η χρήση τής λ. ως υποθετικού και ως ερωτηµατικού συνδέσµου, 
που είναι και η βασική, απαντά ήδη στον Όµηρο]. 
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-εια κατάληξη θηλυκών προπαροξύτονων ουσιαστικών, συνήθ. από 
επίθετα σε -ης: συνεχής - συνέχεια, ευγενής - ευγένεια, επιµελής -
επιµέλεια- αλλά και: βοήθεια, καλλιέργεια, ωφέλεια. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
κατάλ. ουσιαστικών που προέρχονταν αρχικώς από επίθ. σε -ής (συνεπ-
ής - συνέπεια), καθώς και από ρήµατα που εµφάνιζαν συναίρεση 
(βοηθώ - βοήθ-εια)]. 

-εια: ουσιαστικά σε -εια. Τα ουσιαστικά σε /-ia/, εφόσον τονίζονται 
στην προπαραλήγουσα (στην τρίτη από το τέλος συλλαβή), γρά-
φονται µε ε! (·εια). Παραδείγµατα: ευγέν-εια (ευγενής), ακρίβ-εια 
(ακριβής), διαύγ-εια (διαυγής), συνήθ-εια (συνήθης), αµάθ-εια 
(αµαθής), επιµέλ-εια (επιµελής), ασθέν-εια (ασθενής), συνέπ-εια 
(συνεπής), καλλιέργ-εια (καλλιεργώ), ωφέλ-εια (ωφελώ), βοήθ-εια 
(βοηθώ), προσπάθ-εια (προσπαθώ), ενέργ-εια (ενεργώ), υπώρ-εια 
(όρος, το), παν-άκ-εια (αρχ. ακος, τα), Αλεξάνδρ-εια (Αλέξανδρος), 
Αντιόχ-εια (Αντίοχος), Καισάρ-εια (Καίσαρ), Ορέστ-εια (Ορέστης), 
Οδύσσ-εια (Οδυσσεύς) κ.ά. Εξαιρούνται: (α) Τα ουσιαστικά σε -
οια από τα νους, ρους, πλους, *πνους (πνέω): έν-νοια, πρό-νοια, 
διά-νοια, απόρ-ροια, διάρ-ροια, παλίρ-ροια, ά-πλοια, ά-πνοια, δύσ-
πνοια κ.τ.ό. (βλ. -οια), καθώς και τα άγνοια, Βέροια, Εύβοια (β) Τα 
προπαροξύτονα ουσ. σε -τρκΐ: φοιτήτρια, γεννήτρια, εργάτρια κ.τ.ό. 
(γ) Τα κύρια ονόµατα Πολυµνία, Ερέτρια. 

είδα ρ. → βλέπω 
ειδάλλως επίρρ.- σε αντίθετη περίπτωση: παρακαλώ να µε ακολου-

θήσετε µε το καλό, - θα σας εξαναγκάσω ΣΥΝ. αλλιώς, διαφορετικά. 
Επίσης ειδαλλιώς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. et δ' άλλως]. 

ειδεµή σύνδ. (λόγ.) σε αντίθετη περίπτωση, διαφορετικά: αν θέλεις να 
συµµετάσχεις στην προσπάθεια, µείνε- ~, φύγε και µην ξαναγυρίσεις! 
ΣΥΝ. αλλιώς, αλλιώτικα, ειδάλλως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. ει δέ µη]. 

ειδεχθής, -ής, -ές {ειδεχθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ειδεχθέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που είναι αποκρουστικός στην όψη και τη θέα, αυτός που προ-
καλεί αηδία και αποτροπιασµό: το έγκληµα χαρακτηρίστηκε από τον 
εισαγγελέα ιδιαζόντως ειδεχθές || ~ πράξη | βιασµός | βιαστής | 
εγκληµατίας | δολοφόνος ΣΥΝ. απεχθής, βδελυρός, µυσαρός, φρικια-
στικός, ανατριχιαστικός. — ειδεχθώς επίρρ. [µεσν.], ειδέχθεια (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < είδος «µορφή» + 
-εχθής < εχθος «εχθρότητα, µίσος»]. 

ειδή (η) {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η όψη και η έκφραση τού προσώπου 
ΣΥΝ. µορφή, φυσιογνωµία. [ΕΤΥΜ. < είδος (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους 
κατά το συνώνυµο µορφή]. 

ειδήµων (ο/η) {ειδήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων) (λόγ.) αυτός 
που κατέχει σε µεγάλο βαθµό επιστήµη ή τέχνη, ο ειδικός: για την 
εκτίµηση των πολύτιµων λίθων να αποταθείτε στους ~ || να ακούτε όχι 
τους πολλούς, αλλά τους ~ ΣΥΝ. γνώστης, επαΐων, έµπειρος ΑΝΤ. 
αδαής, ανίδεος. — ειδηµόνως επίρρ. [µτγν.], ειδηµοσύνη (η) [1866]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < θ. είδ-, πβ. απρφ. είδ-έναι τού ρ. οϊδα (βλ.λ.)]. 

-ειδής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δη-
λώνουν ότι το προσδιοριζόµενο ουσιαστικό έχει τη µορφή που δηλώ-
νει το α' συνθετικό τους: ανθρωπο-ειδής, οστρακο-ειδής, ελικο-ειδής, 
τριγωνο-ειδής, χονδρο-ειδής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < είδος, λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το 
οποίο χρησιµοποιείται στον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν µορ-
φή. σΧήµ« και, γενικότερα, προσδιοριστικά χαρακτηριστικά]. 

ειδησεογραφία [1888] κ. (ορθότ.) ειδησιογραφία (η) {χωρ. πληθ.} 1. 
η ανακοίνωση ειδήσεων από τα Μ.Μ.Ε. (έντυπος και ηλεκτρονικός 
Τύπος): στη σχετική ~ δεν αναφέρεται αν ελήφθη απόφαση || κυβερ-
νητική | πολιτική ~ 2. (συνεκδ.) το σύνολο των ειδήσεων σε ορισµένο 
χρονικό διάστηµα (συνήθ. µιας ηµέρας): επιλογές από τη διεθνή ~ || 
καθηµερινή ~. — ειδησεογράφος (ο/η) [1892], ειδησεογραφικός, -ή, 
-ό [1896], ειδησεογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

ειδησεογραφία ή ειδησιογραφία; Τα σύνθετα από θηλ. ονόµατα σε 
-ση (-σις) σχηµατίζονται κανονικά µε το θέµα τής ονοµαστικής ει-
δησ!- και όχι µε το θέµα τής γενικής ειδησε- Άρα, το σωστό θα 
ήταν ειδησι-ο-γραφία και όχι ειδησε-ο-γραφία, που επικράτησε 
ωστόσο στη χρήση (πβ. φύση [φύσις] - φυσι-ο-λογία, γνώση [γνώ-
σις] - γνωσι-ο-λογία, κίνηση [κίνησις] - κινησι-ο-λογία, περιπτω-
σι-ο-λογία, καυχησι-ο-λογία, φθισι-ο-λογία, αναισθησι-ο-λογία, κι-
νησι-ο-γραφία, επιθεωρησι-ο-γραφία, φυσι-ο-γραφία κ.ά.). Το ίδιο 
ισχύει και για το φρασεολογία, εσφαλµένο τύπο αντί τού φρασιο-
λογία. 

ειδησεολογια [1893] κ. (ορθότ.) ειδησιολογια (η) {χωρ. πληθ.} η 
συλλογή ειδήσεων κοινού ενδιαφέροντος για δηµοσίευση στον ηµε-
ρήσιο ή περιοδικό Τύπο ή για µετάδοση από τα ηλεκτρονικά µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης. — ειδησεολογικός, -ή, -ό [1894], ειδησεολο-
γικ-ά | ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία. 

ειδησεολογια ή ειδησιολογια; Το ειδησι-ο-λογία είναι ορθότερο 
από το είδησε-ο-λογία (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία). Το 
ειδησιολογια είναι η λ. που θα µπορούσε να αποδώσει ελληνικά το 
ξένο ρεπορτάζ (γαλλ. reportage). 

είδηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (γενικά) ό,τι αναγγέλ-
λεται, οτιδήποτε πληροφορείται (κάποιος): καλή | άσχηµη/ ευχάριστη 
| δυσάρεστη ~ ΣΥΝ. πληροφορία, νέο, (λαϊκ.) χαµπάρι· ΦΡ. (α) παίρνω 
είδηση αντιλαµβάνοµαι (κάποιον/κάτι): προσπάθησε να κρυφτεί, αλ- 

λά τον πήραν είδηση || δεν πήρες είδηση ότι παραιτήθηκε η κυβέρ-
νηση; ΣΥΝ. καταλαβαίνω (β) έχω είδηση | ειδήσεις λαµβάνω πληρο-
φορίες, γνωρίζω την κατάσταση και τα νέα (προσώπου που µε εν-
διαφέρει): είχες καµιά είδηση απ' τον γυιο σου; ΣΥΝ. µαθαίνω νέα (γ) 
φέρνω ειδήσεις δίνω πληροφορία | πληροφορίες: τι ειδήσεις µάς έφε-
ρες; ΣΥΝ. πληροφορώ, γνωστοποιώ 2. (συνεκδ.) το ίδιο το συµβάν ή το 
γεγονός για το οποίο γίνεται αναγγελία ή δίδεται πληροφορία 3. (ει-
δικότ. στον Τύπο) κάθε πληροφορία που ξεχωρίζει από το σύνολο λό-
γω ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, σπανιότητας ή πρωτοτυπίας και η 
οποία αξιολογείται ως σηµαντική για να ανακοινωθεί στο κοινό: ο 
αντίκτυπος τής - του θανάτου τής διάσηµης ηθοποιού στην κοινή 
γνώµη ήταν µεγάλος || ευχάριστη | τραγική | ψευδής | συκοφαντική | 
συνταρακτική | παράδοξη | φρικιαστική | συγκλονιστική | ανησυχητική 
| ανακριβής | επίκαιρη - || εξωτερικές | εσωτερικές ~ || µεταδίδω | 
διαψεύδω | λαµβάνω | διοχετεύω | ανακοινώνω | αποκρύπτω | χαλκεύω 
| επιβεβαιώνω ~ || διασπορά ψευδών ~ ΣΥΝ. νέο· ΦΡ. (α) ειδήσεις (οι) | 
δελτίο ειδήσεων η (συνοπτική ή αναλυτική) παρουσίαση των 
γεγονότων, των συµβάντων και των επίσηµων ανακοινώσεων τής 
ηµέρας (από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση): οι ~ των εννέα (που 
µεταδίδονταν στις εννέα το βράδυ) || έµαθα το γεγονός από τις ~ (β) 
πρακτορείο ειδήσεων δηµοσιογραφικός οργανισµός που συλλέγει 
και καταγράφει ειδήσεις προερχόµενες από όλες τις περιοχές µιας 
χώρας ή και από ολόκληρο τον πλανήτη και στη συνέχεια τις διοχε-
τεύει σε εφηµερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθµούς κ.λπ., χωρίς να τις δηµοσιεύει (γ) βγάζω είδηση εκµαιεύω 
σηµαντική πληροφορία (µέσα από συζήτηση για άλλο θέµα): από τη 
συνέντευξη βγάλαµε είδηση: ο διάσηµος ηθοποιός σκοπεύει να πολι-
τευθεί. — (υποκ.) ειδησούλα (η). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εϊδησις, αρχική σηµ. «γνώση», < θ. είδ- (< I.E. *weid-
«γνωρίζω»), πβ. απρφ. είδ-έναι τού ρ. οϊδα (βλ.λ.). Οι φρ. δελτίο | πρα-
κτορείο ειδήσεων είναι µετάφρ. δάνεια από αγγλ. news bulletin | 
agency. Η φρ. παίρνω είδηση απαντά αρχικώς σε µεσαιωνικά κείµενα 
µε τη σηµ. «παίρνω την άδεια, τη συγκατάθεση (κάποιου)» (λ.χ. άνευ 
νά έπάρη εϊδησι απέ τον αφέντη τής χώρας, Ασσίζαι 472, 10)]. 
ειδησιογραφία (η) → ειδησεογραφία ειδησιολογια (η) → 
ειδησεολογια 
είδητικός, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που συνιστά το είδος (βλ.λ.), δηλ. 

τη µορφή, το εξωτερικό σχήµα 2. (ειδικότ.) ΨΥΧΟΛ. αυτός που αναφέ-
ρεται στην αισθητοποίηση των αναµνήσεων, ώστε αυτές να προβάλ-
λονται ως πραγµατικές εικόνες· ΦΡ. (α) ειδητική παράσταση αυτή 
που διατηρείται στη µνήµη µε τόση ενάργεια και λεπτοµέρειες, ώστε 
µπορεί να συγκριθεί µε τις εικόνες τής άµεσης αντίληψης (β) ειδητι-
κό άτοµο το άτοµο που έχει την ικανότητα να περιγράφει µια µνη-
µονική παράσταση µε τόση ζωντάνια και λεπτοµέρεια, σαν να έχει 
άµεση αντίληψη αυτής την ώρα τής περιγραφής 3. ΦΙΛΟΣ, (α) (στη φι-
λοσοφία τού Αριστοτέλη) αυτός που σχετίζεται µε το είδος, δηλ. τη 
µορφή (β) (στη φαινοµενολογία) ό,τι χαρακτηρίζει τις ουσίες αυτές 
καθ' εαυτές, δηλ. κάτι το ολοκληρωτικά και οριστικά αληθινό ΑΝΤ. 
διαλεκτικός. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. είδ- < I.E. *weid- «γνωρίζω», πβ. απρφ. είδ-έναι τού ρ. 
οϊδα (βλ.λ.). Ως όρος τής ψυχολογίας η λ. αποτελεί αντιδάνειο, < 
γερµ. eidetisch]. ειδίκευση (η) [1871] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -
εύσεων} 1. το να γίνεται (κάτι γενικό) πιο ειδικό: η ~ τού θέµατος που 
συζητείται σε µία µόνο πτυχή του 2. (στον χώρο τής εργασίας, των 
σπουδών) η απόκτηση ειδικών γνώσεων, η εκπαίδευση (εργαζοµένου, 
σπουδαστή) σε συγκεκριµένο αντικείµενο: η ~ συµβάλλει στον 
καταµερισµό τής εργασίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξειδικεύω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. spécialisation]. ειδικεύω ρ. µετβ. [1871] {ειδίκευ-σα, -
τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. κάνω (κάτι) πιο συγκεκριµένο, ειδικό, 
περιορίζω (κάτι) σε µία µόνο περίπτωση, αναφορά, εφαρµογή κ.λπ.: ~ 
την ερώτηση ΣΥΝ. εξειδικεύω ΑΝΤ. γενικεύω 2. (για πρόσ.) εκπαιδεύω 
µαθητευόµενο σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο: οι γεωργικές 
σχολές ειδικεύουν το προσωπικό Συνεταιριστικών Οργανώσεων ΣΥΝ. 
εξειδικεύω, καταρτίζω 3. (µεσοπαθ. ειδικεύοµαι) αποκτώ λεπτοµερείς 
γνώσεις σε κλάδο επιστήµης ή τέχνης, γίνοµαι ειδικός (βλ.λ.) σε 
γνωστικό αντικείµενο: ει-δικεύθηκε στην πυρηνική φυσική || οι 
ειδικευόµενοι γιατροί των νοσοκοµείων Αθηνών και Πειραιώς 4. (η 
µτχ. ειδικευµένος, -η, -ο) αυτός που έχει αποκτήσει ειδικές γνώσεις 
και ικανότητες (σε συγκεκριµένη πνευµατική ή χειρωνακτική 
εργασία): ~ εργάτης | προσωπικό | ιατρός | συνεργάτης ANT. 
ανειδίκευτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξειδικεύω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. spécialiser]. ειδικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε ορισµένο 
είδος ή περίπτωση, που έχει ορισµένο σκοπό ή αποστολή: ~ όρος | 
µέτρα | µηχανισµοί | γνώσεις | δικαστήριο | απεσταλµένος | µηχάνηµα | 
διαδικασία | σύµβουλος | κατάστηµα | επιτροπή | φόρος | τεύχος | 
θεραπευτική αγωγή | µάθηµα | σύστηµα | έρευνα | µεταχείριση | 
διαγωνισµός | εκπαίδευση | δίαιτα | θέµα | προβολή (ταινίας) ΣΥΝ. 
µερικός, επιµέρους ΑΝΤ. γενικός, καθολικός· ΦΡ. (ευφηµ.) µε ειδικές 
ανάγκες µε προβλήµατα σωµατικής αναπηρίας ή διανοητικής 
διαταραχής (ως όρος χρησιµοποιείται για την αποφυγή τής γλωσσικώς 
στιγµατισµένης χρήσης όρων, όπως ανάπηρος, σακάτης, παράλυτος 
κ.τ.ό.): πρόγραµµα κοινωνικής ένταξης για άτοµα ~ || αθλητικές 
δραστηριότητες για παιδιά ~ || η «Ολυµπιάδα για άτοµα ~» (Special 
Olympics) είναι πλεόν θεσµός 2. (ειδικότ.) αυτός που προορίζεται για 
περιορισµένη χρήση ή που ανταποκρίνεται σε συγκεκριµένες 
προδιαγραφές: ~ συσκευή | φάρµακο ΣΥΝ. ιδιαίτερος, ξεχωριστός 3. 
(ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που έχει αποκτήσει γνώσεις και πείρα σε 
ορισµένο κλάδο επιστήµης ή τέχνης: κατόπιν διαβεβαιώσεως ειδικού 
γιατρού ανακοινώνεται ότι 
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δεν υφίσταται κίνδυνος εξάπλωσης τής επιδηµίας ΣΥΝ. ειδικευµένος 
ΑΝΤ. ανειδίκευτος 4. ειδικός (ο), ειδική (η) πρόσωπο που κατά κοινή 
παραδοχή έχει ειδικευτεί σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο ή 
είναι έµπειρο σε µια τέχνη ή τεχνική και θεωρείται αυθεντία στη 
δουλειά του: πρόκειται, λένε οι ~, για πραγµατική επανάσταση στον 
τοµέα των Η/Υ || είµαι ~ στο θέµα ΣΥΝ. εξπέρ, µετρ, σπεσιαλίστας 5. 
ΦΥΣ. ειδικό βάρος (σύµβολο ε) το βάρος σώµατος ανά µονάδα όγκου 
6. ΓΛΩΣΣ. (α) ειδικός σύνδεσµος καθένας από τους συνδέσµους µε 
τους οποίους εισάγονται οι λεγόµενες ειδικές προτάσεις (ότι, πως και 
που) (β) ειδική πρόταση δευτερεύουσα ονοµατική πρόταση, που ως 
συµπλήρωµα ρήµατος «ειδικεύει», εξειδικεύει δηλ. το γενικό και αό-
ριστο περιεχόµενο τής κυρίας πρότασης· εισάγεται µε τους ειδικούς 
συνδέσµους και εξαρτάται από ρ. λεκτικά, γνωστικά, ειδικά κ.ά. (γ) 
ειδικό απαρέµφατο το απαρέµφατο που δηλώνει µια κρίση στην Αρχ. 
Ελληνική και επέχει θέση ειδικής πρότασης (στη Ν. Ελληνική εµφα-
νίζεται αναλυµένο σε ειδική πρόταση, που εισάγεται µε το ότι ή το 
πως, βλ. κ. ΣΧΟΛΙΟ λ. απαρέµφατο) 7. ΙΑΤΡ. ειδικό νόσηµα κάθε µη κοινό 
νόσηµα· ο όρος έχει χρησιµοποιηθεί για τη φυµατίωση, τη σύφιλη και 
κάθε σεξουαλικώς µεταδιδόµενο νόσηµα. — ειδικ-ά | -ως [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξατοµικεύω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. είδος. Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. spécifique, ενώ 
οι ση LI. 3 και 4 αποδίδουν το γαλλ. spécialiste]. 

ειδικότητα (η) [1833] {-ας κ. (λόγ.) -ότητος | -οτήτων} 1. η ειδική γνώ-
ση σε επιστήµη ή τέχνη, που απαιτείται για την άσκηση επιστηµονι-
κής ή τεχνικής επαγγελµατικής δραστηριότητας: η ~ µου είναι πα-
θολόγος || έχει αποκτήσει ~ ως χειριστής τόρνου ΣΥΝ. (εξ)ειδίκευση 2. 
(συνεκδ.) ο τοµέας ειδίκευσης: στην πανεπιστηµιακή κλινική προ-
στέθηκαν νέες ~ 3. (συνεκδ.) το σύνολο των εκπαιδευτικών µεθόδων 
για την απόκτηση ειδικών γνώσεων σε επιστήµη ή τέχνη: περίπου 
τριάντα νέοι γιατροί κάνουν την ~ τους στο νοσοκοµείο µας. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spécialité], 

ειδολογικός, -ή, -ό [1840] αυτός που αναφέρεται στο είδος, δηλαδή 
στη βασική µορφή των πραγµάτων (και όχι στο περιεχόµενο τους): ~ 
διαφορές ΣΥΝ. µορφολογικός. — ειδολονικώς επίρρ. [1840]. 

ειδοποίηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η γραπτή ή 
προφορική ενηµέρωση (κάποιου), η γνωστοποίηση (ενδιαφέρουσας 
πληροφορίας): κατηγόρησαν τις αρχές ότι δεν είχαν προβεί στην 
έγκαιρη ~ τού πληθυσµού ΣΥΝ. κοινοποίηση, ανακοίνωση, αναγγελία 
2. (ειδικότ.) η κλήση (συνήθ. αρµόδιας υπηρεσίας) για επέµβαση: η ~ 
έφτασε αργά στην πυροσβεστική και κάηκε µεγάλο µέρος τού δάσους 
3. (συνεκδ.) το έγγραφο µε το οποίο γίνεται επίσηµη γνωστοποίηση: 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσέλθουν στις αρµόδιες 
υπηρεσίες, µόλις λάβουν τη σχετική -1| έλαβα ~ από το ταχυδροµείο 
για την παραλαβή δέµατος ΣΥΝ. ειδοποιητήριο. 

ειδοποιητήριος, -α, -ο [1833] (λόγ.) 1. αυτός µε τον οποίο γίνεται 
γνωστοποίηση ή διά τού οποίου ανακοννώνεται (κάτι): - επιστολή | 
τηλεγράφηµα | πυροβολισµός ΣΥΝ. ειδοποιητικός 2. ειδοποιητήριο 
(το) {ειδοποιητηρί-ου | -ων} το έγγραφο µε το οποίο γίνεται επίσηµη 
γνωστοποίηση ΣΥΝ. ειδοποίηση, αγγελτήριο. 

ειδοποιητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που ειδοποιεί. 
ειδοποιός, -ός, -ό (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζει ορισµένο είδος, που 
το κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα- κυρ. στη ΦΡ. ειδοποιός διαφορά 
(i) (λατ. differentia) ΦΙΛΟΣ, το χαρακτηριστικό γνώρισµα, αυτό που 
διαφοροποιεί ένα είδος από τα υπόλοιπα είδη τού.ίδιου γένους (λ.χ. 
στη φρ. µέλας ζωµός, το επίθετο µέλας διαφοροποιεί τον συγκεκρι-
µένο από τα υπόλοιπα είδη ζωµών, αποτελεί δηλαδή την ειδοποιό 
διαφορά) (ii) (καθηµ.) η βασική, η κύρια διαφορά: η ειδοποιός διαφο-
ρά τής πολιτικής µας είναι ότι εµείς δεν θεωρούµε την Ενωµένη Ευ-
ρώπη αυτοσκοπό αλλά µέσον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδοποιώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< είδος + -ποιος < ποιώ]. 

ειδοποιώ ρ. µετβ. {ειδοποιείς... | ειδοποί-ησα, -ούµαι -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. πληροφορώ προφορικώς ή γραπτώς (κάποιον) για (κάτι): µόλις 
είδε τα εχθρικά αεροπλάνα, έσπευσε να ειδοποιήσει τον κυβερνήτη 
τού σκάφους || µόλις άκουσε το ευχάριστο νέο, έσπευσε να ειδοποιή-
σει τους συγγενείς του ΣΥΝ. γνωστοποιώ, ανακοινώνω 2. πληροφορώ 
(αρµόδια υπηρεσία για θέµα τής αρµοδιότητας της), (την) καλώ (να 
επιληφθεί θέµατος): ~ την αστυνοµία για ένα έγκληµα || ~ την πυρο-
σβεστική για µια πυρκαγιά ΣΥΝ. καλώ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ειδοποιώ (-έω), αρχική σηµ. «µορφοποιώ, απεικονίζω, 
περιγράφω», < αρχ. ειδοποιός (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το 
γαλλ. informer]. 

ειδοποιώ - ειδοποιός. Η αρχαία λ. ειδοποιώ σήµαινε «µορφοποιώ, 
προσδίδω µορφή» (είδος) και «απεικονίζω». Το επίσης αρχαίο ει-
δοποιός, χρησιµοποιούµενο όπως και σήµερα για να ορίσει τη 
«διαφορά» (ειδοποιός διαφορά), σήµαινε «αυτόν που διαφοροποι-
εί, που εξειδικεύει, που γεννά διαφορά είδους» (µερική διαφορά 
και όχι διαφορά γένους). Αντίθετα προς το ειδοποιός, το ειδοποιώ 
χρησιµοποιήθηκε νεολογικά για να δηλώσει τη σηµ. τού «γνωστο-
ποιώ, καθιστώ γνωστό», αποδίδοντας κατά τον τύπο το γαλλ. 
informer (λατ. in-formare «µορφο-ποιώ, ειδο-ποιώ (µε την αρχαία 
σηµασία)», που µετέστη στη σηµ. «πληροφορώ, γνωστοποιώ» από 
τη σηµ. τού «µορφοποιώ», o Αδ. Κοραής αγανακτώντας µε αυτές 
τις εξαλλαγές τής σηµασίας µιας αρχαίας λ., χαρακτήρισε (Επι-
στολ. 3,148) αυτά τα κατασκευάσµατα (τού ειδοποιώ και των πα-
ραγώγων του µε άλλη σηµασία) «κακά και ψυχρά»! 

είδος (το) {είδ-ους | -η, -ών} 1. καθεµιά από τις επιµέρους µορφές υπό 
τις οποίες απαντά (κάτι γενικό)· καθένα από τα οµοειδή στοιχεία που 
ανήκουν στην ίδια κατηγορία: ποιητικό | λογοτεχνικό | θεατρικό | µυ- 

θιστορηµατικό | µουσικό ~ || ~ διδασκαλίας | διαλόγου | εργασίας || 
ορισµένα - πτηνών απειλούνται µε εξαφάνιση- ΦΡ. (α) (λόγ.) εν είδει 
(εν εΓδει) (+γεν.) υπό µορφήν, σαν: το Αγιο Πνεύµα εµφανίστηκε ~ 
περιστεράς κατά τη βάπτιση τού Χριστού ΣΥΝ. δίκην (β) ειδών-ειδών 
µε τη µέγιστη δυνατή ποικιλία: εύρισκες ~ κρασιά ΣΥΝ. κάθε λογής, 
λογιών-λογιών (γ) στο είδος (κάποιου) στην ιδιαίτερη κατηγορία, 
στον ιδιαίτερο τύπο µε τον οποίο εµφανίζεται (κάποιος/κάτι): είναι ο 
καλύτερος τεχνίτης ~ του || αυτό το βάζο είναι από τα ακριβότερα -του 
(δ) έκαστος εις το | στο είδος του βλ. λ. έκαστος 2. ΦΙΛΟΣ, (α) (στην 
αριστοτελική Λογική) κάθε έννοια που περιλαµβάνεται ολο-
κληρωτικά στο πλάτος τής ευρύτερης έννοιας (που ονοµάζεται γέ-
νος): αν η έννοια «θηλαστικό» θεωρείται γένος, τότε η έννοια «ίππος» 
θεωρείται - (β) (στην αριστοτελική Μεταφυσική) η νοητή ενο-
ποιητική και οντολογική αρχή των πραγµάτων 3. το ποιόν, η ιδιαιτε-
ρότητα (προσώπου ή πράγµατος), η ξεχωριστή ποιότητα (κάποιου): τι 
είδους άνθρωπος είναι αυτός; || να αποφεύγετε αυτού τού ~ τις τροφές 
|| άκουσα κάθε/παντός είδους απειλές 4. (συνήθ. στον πληθ.) κάθε 
αντικείµενο που προορίζεται για συγκεκριµένη χρήση· προϊόν: είδη 
ένδυσης | υπόδυσης || ~ διατροφής | επιπλώσεως | νοικοκυριού || 
ανδρικά | γυναικεία | παιδικά | σχολικά | φαρµακευτικά ~||~ πρώτης 
ανάγκης (βλ. λ. πρώτος) | πολυτελείας- ΦΡ. (α) είδος εν ανεπάρκεια 
αγαθό στο οποίο υπάρχει έλλειψη (β) πληρώνω σε είδος αγοράζω 
(προϊόν) δίνοντας άλλο (ίσης αξίας) προϊόν ως αντάλλαγµα (και όχι 
πληρώνοντας σε χρήµα την αξία του) 5. ΒΙΟΛ. η βασική ταξινοµική 
µονάδα διακρίσεως των ζωντανών οργανισµών µε κοινά χαρακτηρι-
στικά, δηλ. το σύνολο των ατόµων που µοιάζουν τόσο από γενετική 
άποψη µεταξύ τους, ώστε να µπορούν να καταχωριστούν µε το ίδιο 
όνοµα- συγγενικά είδη που ανήκουν στο ίδιο γένος δεν διασταυρώ-
νονται στη φύση και δεν παράγουν γόνιµους απογόνους: το λιοντάρι 
και η τίγρη είναι - αιλουροειδών || το γένος βαλανιδιά περιλαµβάνει 
δώδεκα ~· ΦΡ. (α) αναπληρωµατικά είδη βλ. λ. αναπληρωµατικός (β) 
είδος υπό εξαφάνιση ζώο ή φυτό που κινδυνεύει να εξαφανιστεί (συ-
νήθ. λόγω εκτεταµένης οικολογικής καταστροφής ή θήρευσης). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα, ειδοποιώ, ειδώλιο, όµορφος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
είδος, αρχική σηµ. «µορφή», < *Εείδ-ος < I.E. *weid-«γνωρίζω, βλέπω», 
πβ. σανσκρ. védas- «απόκτηση, κατοχή», λατ. video «βλέπω», ισπ. ver, 
ιταλ. videre, γαλλ. voir, γερµ. wissen «ξέρω», αγγλ. wise «σοφός» κ.ά. 
Οµόρρ. αρχ. οιδ-α «γνωρίζω καλά» (αρχική σηµ. «έχω δει», βλ.λ.), 
εϊδ-ησις, ειδ-ήµων, είδο-ποιός, εΐδ-ύλλιο(ν), εϊδ-ωλο(ν), αρχ. απρφ. ίδ-
είν, ίδ-έα, ίσ-τορία (βλ.λ.) κ.ά.]. 

ειδότες (οι) αυτοί που γνωρίζουν καλά τα πράγµατα ΣΥΝ. επαΐοντες, 
ειδήµονες, ειδικοί. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παρακ. τού αρχ. ρ. οϊδα (βλ.λ.)]. 

ειδυλλιακός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που σχετίζεται µε το ειδύλλιο (ως 
λογοτεχνικό είδος): - ποίηση | ποιητής 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτη-
ρίζεται από οµορφιά, ευχάριστη ατµόσφαιρα, ποιητικότητα, γενικότ. 
ο ιδανικός: ~ τοπίο | ζωή | τοποθεσία | εικόνα | ξωκκλήσι | έρωτας | 
χωριό | παραλία | πρωινό | ατµόσφαιρα ΣΥΝ. µαγευτικός, γραφικός 
ΑΝΤ. άσχηµος, άχαρος. — ειδυλλιακ-ά | -ώς επίρρ. 

ειδύλλιο (το) {ειδυλλί-ου | -ων} 1.ΦΙΛΟΛ. σύντοµο περιγραφικό ή δια-
λογικό ποίηµα εξαιρετικής τεχνικής µε θέµα από την αγροτική και 
κυρ. την ποιµενική ζωή, χαρακτήρα τρυφερό και ερωτικό, διανθισµένο 
και µε µυθολογικά στοιχεία, το οποίο αποτελεί το χαρακτηριστι-
κότερο (µαζί µε το επίγραµµα) λογοτεχνικό είδος τής Ελληνιστικής 
Εποχής, µε σηµαντικότερους εκπροσώπους τον Μόσχο, τον Βίωνα και 
κυρ. τον Θεόκριτο 2. δράµα ή πεζογράφηµα µε αισθηµατικό, ερωτικό 
περιεχόµενο 3. (µτφ.) τρυφερή ερωτική σχέση ή ερωτικό επεισόδιο: 
στην εκδροµή πλέχτηκε το ~ τους 4. (µτφ.) οι καλές σχέσεις, οι σχέ-
σεις φιλίας και συνεργασίας (µεταξύ ανθρώπων, οµάδων, κρατών): το 
νέο ~ Μόσχας-Ουάσινγκτον προαναγγέλλει εξελίξεις πολιτικού και 
οικονοµικού ενδιαφέροντος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. είδύλλιον< είδος + υποκ. επίθηµα -ύλλιον)βλ.λ,). Η λ. 
χρησιµοποιήθηκε αρχικώς µε τη σηµ. τού µικρού βουκολικού ποιή-
µατος, στα δε φηµισµένα Ειδύλλια του ο ποιητής Θεόκριτος (3ος αι. 
π.Χ.) περιέλαβε και ερωτικά θέµατα (µε πρωταγωνιστές βοσκούς). Με 
αυτή τη σηµ. η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες (πβ. αγγλ. idyll, γαλλ. 
idylle), καταλήγοντας στη σηµ. τού αισθηµατικού δεσµού]. 

ειδώθηκα ρ. → βλέπω 
ειδώλιο (το) {ειδωλί-ου | -ων} µικρού µεγέθους οµοίωµα, που αποδί-

δει µε συγκεκριµένο ή αφηρηµένο τρόπο τη µορφή (ανθρώπου, ζώου, 
φυτού ή αντικειµένου), κατασκευασµένο από διάφορα υλικά (πέτρα, 
πηλό, ξύλο, κόκκαλο, ελεφαντοστό, µέταλλο κ.ά.): κυκλαδικό ~ ΣΥΝ. 
αγαλµάτιο, αγαλµατίδιο. [ΕΤΎΜ. < µτγν. είδώλιον, υποκ. τού αρχ. 
εϊδωλον]. 

ειδώλιο - εδώλιο. Παλαιότερα γινόταν σύγχυση ανάµεσα στις δύο 
λέξεις, η οποία οδήγησε σε εσφαλµένη χρήση τής λ. εδώλιο µε τη 
σηµ. ειδώλιο. Οι δύο λέξεις έχουν διαφορετική σηµασία και προέ-
λευση: το ειδώλιο προέρχεται από το είδ-ωλο (επίσης από το εί-
δος) και σηµαίνει «οµοίωµα τής µορφής (είδους) τού ανθρώπου» 
(τα είδωλα συχνά χρησιµοποιήθηκαν στη λατρεία ποικιλώνυµων 
και ποικιλόµορφων θεών συνιστώντας ό,τι χαρακτηρίστηκε ειδω-
λολατρία) Το εδώλιο προέρχεται από τη ρίζα εδ- των έδ-ρα, έδρα-
νο και σηµαίνει τύπο καθίσµατος (εδώλιο κατηγορουµένου). Αρα 
το εδώλιο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί τού ειδώλιο. 

είδωλο (το) {ειδώλ-ου | -ων} 1. απεικόνιση ή οµοίωµα λατρευοµένης 
θεότητας σε άγαλµα, εικόνα κ.λπ.· (γενικότ.) λατρευτικό αντικείµενο: 
ορισµένοι λαοί λατρεύουν ακόµη είδωλα || εχθρός | φίλος των ~ ΣΥΝ. 
άγαλµα, εικόνα, απείκασµα 2. (µτφ.) πρόσωπο που γίνεται αντικείµε- 
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νο υπερβολικής αγάπης και εκδηλώσεων λατρείας: πολλοί ηθοποιοί έχουν 
γίνει είδωλα και λατρεύονται από µυριάδες θαυµαστών || ~ τής τηλεόρασης | τού 
κινηµατογράφου || µουσικό | ποδοσφαιρικό ~||~ τής νεολαίας ΣΥΝ. ίνδαλµα, 
θεός 3. άυλη µορφή, πλάσµα τής φαντασίας: µη στηρίζεις τις ελπίδες σου σε 
σκιές και ~ ΣΥΝ. φάντασµα • 4. ΦΥΣ. η αναπαραγωγή τής εικόνας αντικειµένου 
µε τη βοήθεια οπτικών συσκευών (φακών, κατόπτρων κ.λπ.) και σύµφωνα µε 
οπτικά φαινόµενα, όπως η ανάκλαση (στα κάτοπτρα), η διάθλαση (στους φα-
κούς), η περίθλαση κ.λπ.: οπτικό ~ 5. (γενικότ.) η εικόνα που εµφανίζεται σε 
διάφορες επιφάνειες (γυαλί, καθρέφτη, νερό, τζάµι κ.λπ.), όταν σταθεί κανείς 
µπροστά, απέναντι τους: η λίµνη ήταν τόσο ήρεµη, ώστε έβλεπε καθαρά το ~ 
του στα νερά της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδώλιο, οµοίωµα. 

[ΕΤΎΜ. < αρχ. εϊδωλον, αρχική σηµ. «οµοίωµα, απεικόνιση», < είδος «µορφή» 
+ επίθηµα -ωλον. Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς µε τη σηµ. «οµοίωµα» κυρ. 
ψευδών ή µη πραγµατικών προσώπων και πραγµάτων (π.χ. Οµήρ. Οδ. λ 746 
«βροτών είδωλα», Αισχύλ. Αγαµέµνων 839 «εϊδωλον σκιάς» κ.ά.), ενώ στην 
Α.Γ. η λ. δηλώνει οποιοδήποτε οµοίωµα ή όργα\Ό λατρείας, το οποίο συχνά 
αναφέρεται σε ψεύτικους θεούς και συνήθ. συνοδεύεται από επιτιµητικές 
εκφράσεις και απαγορεύσεις (βλ. λ.χ. Έξοδος 20, 4: ου ποιήσεις σεαυτφ 
εϊδωλον...). Με αυτή τη σηµ. η λ. εισήχθη στο λατ. idolum, από όπου και στις 
υπόλοιπες ευρωπ. γλώσσες, π.χ. αγγλ. idol, γαλλ. idole (από όπου προέκυψε η 
σηµ. 4) κ.ά.]. ειδωλολατρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η λατρεία και γενικότ. οι 
θρησκευτικές εκδηλώσεις που αποδίδονται στα είδωλα 2. κάθε λατρεία προς 
ψευδείς θεότητες και προς τα οµοιώµατα αυτών, ιδ. στα πλαίσια πολυθεϊστικών 
θρησκειών ΣΥΝ. παγανισµός, πολυθεΐα 3. (µτφ.) η υπερβολική αγάπη και 
αφοσίωση προς πρόσωπο, που αγγίζει τα όρια τής λατρείας. — ειδωλολάτρης 
(ο) [µτγν.], ειδωλολάτρισσα (η), ειδωλολατρικός, -ή, -ό [1814], ειδωλολατρικ-ά 
/-ώς [1883] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός, ειδώλιο. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < ειδωλολάτρης < εϊδωλον + λάτρης. Η λ. εµφανίζεται για 
πρώτη φορά στην Κ.∆. (λ.χ. Α' Κορινθ. 10, 14: ∆ιόπερ, αγαπητοί µου, φεύγετε 
από τής ειδωλολατρίας)]. 

ειδωλολατρία ή ειδωλολατρεία; µε -ι- ή µε -ει-; Επειδή το σύνθετο δεν 
παράγεται από το είδωλο + λατρεία, αλλά είναι παρασύνθε-το, παράγωγο 
τού συνθέτου ειδωλολάτρης, γράφεται κανονικώς µε -ι- όπως όλα τα σε -
ία: όπως κακός - κακία έτσι και ειδωλολάτρης - ειδωλολατρία (ενώ το 
λατρεία γράφεται µε -ει- ως παράγωγο τού λατρεύω, όπως µαγεύω - 
µαγεία)· οµοίως πορεία µε -ει- από το πορεύοµαι, αλλά αεροπορία µε -ι- 
από το σύνθετο αεροπόρος καπηλεία από το καπηλεύοµαι, αλλά 
αρχαιοκαπηλία και βιβλιοκαπηλία από τα σύνθετα αρχαιοκάπηλος και 
βιβλιοκάπη-λος· επίσης εικονολατρία (και όχι εικονολατρεία) από το 
εικονο-λάτρης 

ειδωλοποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ειδωλοποιείς... | ειδωλοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} αποδίδω υπερβολική τιµή προς (πρόσωπο, ιδέα ή πράγµα), 
αφοσιώνοµαι υπέρµετρα (σε αυτό), αγγίζοντας τα όρια τής λατρείας: πολλοί 
έχουν ειδωλοποιήσει τον εαυτό τους || η τηλεοπτική πραγµατικότητα 
ειδωλοποιεί το χρήµα, το σεξ και τη βία. — ειδω-λοποίηση (η) [µτγν.]. 

ειδωλοσκόπιο (το) [1873] {ειδωλοσκοπί-ου | -ων} συσκευή που αποτελείται 
από κάτοπτρα και µε την οποία σχηµατίζονται πέντε είδωλα αντικειµένου σε 
συµµετρική διάταξη (βλ. κ. λ. καλειδοσκόπιο). 

Ε.Ι.Ε. (το) Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. 
Ε.Ι.Η.Ε.Α. (η) Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών. 
είθε µόρ.· δηλώνει ευχή και επιθυµία (συνήθ. να γίνει κάτι θετικό): ~ να 

πραγµατοποιηθούν οι επιθυµίες σου! || ~ να γιατρευτεί! ΣΥΝ. άµποτε, µακάρι, 
γένοιτο, ο Θεός να δώσει, από το στόµα σου και στού Θεού τ' αφτί, ευχής 
έργον ANT. Θεός φυλάξοι, ο Θεός να βάλει το χέρι του, ο µη γένοιτο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ευκτική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εί (βλ.λ.) + επίθηµα -θε (< I.E. *-ghwe, πβ. σανσκρ. gha, αρχ. 
σλαβ. ie)]. 

είθισται ρ. απρόσ. (λόγ.) συνηθίζεται, υπάρχει η συνήθεια: ~ να προσφέρονται 
άνθη στους επιτυχόντες || ως ~ (όπως συνηθίζεται), τον λόγο εξεφώνησε ο 
απερχόµενος πρόεδρος. 
[ΕΤΥΜ. Γ ενικό πρόσ. παθ. παρακ. τού αρχ. είθίζω, ποιητ. τ. τού ρ. εθίζω]. 

εικάζω ρ. µετβ. {είκασα} 1. συµπεραίνω βάσει συγκεκριµένων δεδοµένων 
ΣΥΝ. συνάγω 2. (συνήθ.) διατυπώνω υπόθεση (για ορισµένο ζήτηµα): 
εικάζουν ότι η απόφαση αυτή τού υπουργού συνδέεται µε πιθανή παραίτηση του 
|| µόνο να εικάσω µπορώ τους λόγους που τον ώθησαν στην αυτοκτονία ΣΥΝ. 
υποθέτω, µαντεύω 3. (απρόσ. εικάζεται) λέγεται ως υπόθεση, ως πιθανή 
εκδοχή: εικάζεται ότι είχε σχέσεις κατά τη διάρκεια τής παραµονής του στο 
εξωτερικό µε τροµοκρατικές οργανώσεις. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *Ρε-Έικ-άζω, αναδιπλασιασµένος τ. τού θ. *FIK-, το οποίο 
αποτελεί µηδενισµ. βαθµ. τού *Ρεικ-, βλ. κ. εικόνα]. 

εικασία (η) [αρχ.] {εικασιών} αυτό το οποίο υποθέτει, φαντάζεται κανείς ως 
πιθανό: πρόκειται για απλή -, όχι για βέβαιη γνώµη || δεν µπορούµε να 
βασιζόµαστε σε εικασίες- χρειαζόµαστε ασφαλή στοιχεία ΣΥΝ. υπόθεση, 
πιθανολογία. 

εικαστικός, -ή, -ό αυτός που έχει την ικανότητα να δίνει µορφή στην ύλη και να 
την απεικονίζει, να την παριστάνει ΣΥΝ. (απ)εικονιστικός, παραστατικός· ΦΡ. 
εικαστικές τέχνες βλ. λ. τέχνη. — εικαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< είκαστής < εικάζω]. 

εική επίρρ. (αρχαιοπρ.) µόνο στη ΦΡ. εική και ως έτυχε στην τύχη, χωρίς 
συγκεκριµένο σκοπό ή προοπτική ΣΥΝ. στα τυφλά, (καθηµ.) στα κουτουρού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εική, δοτικοφανές επίρρ., < *έ\Ρ)εκή < εκών (< *Ρεκών, 

βλ.λ.), οπότε το εική θα είχε αρχικώς τη σηµ. «σύµφωνα µε τη θέληση 
(κάποιου), κατά βούληση»]. εικόνα (η) {-ας κ. (λόγ.) -όνος) 1. (στην τέχνη) 
υλική αναπαράσταση πραγµατικού ή φανταστικού αντικειµένου: ποιος 
ζωγράφος µπορεί να φιλοτεχνήσει την - µιας γυναίκας µε τέτοια καλλονή; ΣΥΝ. 
οµοίωµα, απείκασµα, ζωγραφιά, προσωπογραφία, πορτρέτο· ΦΡ. έχω | κάνω 
(κάποιον) εικόνα | εικόνισµα βλ. λ. εικόνισµα 2. (ειδικότ.) ΕΚΚΛΗΣ. ζωγραφική 
παράσταση ιερής µορφής (τού Χριστού, τής Παναγίας και γενικά όλων των 
αγίων και ιερών προσώπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας), η οποία 
κατασκευάζεται µε ειδική τεχνική και τεχνοτροπία και αποτελεί τµήµα τής 
αγιογράφησης ναού ή/και φορητό, εκκλησιαστικό ή οικιακό, λατρευτικό 
αντικείµενο: λιτάνευση αγίας | ιερής | θαυµατουργής ~ || έκθεση φορητών ~ 
ΣΥΝ. εικόνισµα, αγιογραφία' ΦΡ. αναστήλωση των εικόνων βλ. λ. αναστήλωση 
3. (ειδικότ.) ο σχηµατισµός τού ειδώλου αντικειµένου µε τη βοήθεια τής ανά-
κλασης ή τής διάθλασης: είδα ξαφνικά την ~ µου στον καθρέφτη και τρόµαξα 4. 
(ειδικότ.) η αναπαράσταση τού πραγµατικού κόσµου ή η δηµιουργία 
φανταστικών σκηνών µέσω τού κινηµατογράφου και τής τηλεόρασης: 
κινηµατογραφικές | τηλεοπτικές ~ || το ντοκιµαντέρ αυτό συνδυάζει αρµονικά λόγο 
και ~ || οι σκηνές τής καταστροφής που πρόβαλε η τηλεόραση και συγκλόνισαν 
την κοινή γνώµη, φανερώνουν και πάλι τη δύναµη τής ~ || «µια ~ αξίζει όσο 
χίλιες λέξεις» 5. (µτφ.) η εναργής και παραστατική αναπαράσταση 
(αντικειµένου, προσώπου, γεγονότος κ.λπ.) στη φαντασία ή τη σκέψη, καθώς 
και η περιγραφή διά τού προφορικού ή τού γραπτού λόγου: και εκείνη τη στιγµή 
πέρασαν απ'το µυαλό της ένα σωρό εικόνες τού παρελθόντος της || κατά την 
οµιλία τους οι ξένοι αντιπρόσωποι έδωσαν την ~ τής κατάστασης που επικρατεί 
στη γειτονική χώρα || στα βιβλία του δίνει εικόνες από τη ζωή τής προπολεµικής 
Αθήνας 6. (ειδικότ.-µτφ.) η συγκεκριµένη άποψη ή εντύπωση που σχηµατίζεται 
από περιγραφή (προσώπου, γεγονότος, κατάστασης κ.λπ. διά τού προφορικού ή 
τού γραπτού λόγου): ζοφερή | ευχάριστη | ανάγλυφη | ζωντανή | συγκεκριµένη | 
γενική | αµυδρή | ολοκληρωµένη | ακριβής | συγκεχυµένη | θλιβερή | σαφής | 
λεπτοµερής | φευγαλέα | αισιόδοξη | πλήρης ~ 7. ΛΟΓΟΤ. (α) είδος εκτεταµένης 
παροµοίωσης, που απαντά κυρ. στον ποιητικό λόγο (οµηρικά έπη, Ερωτόκριτος 
κ.λπ.) και κατά την οποία τα λεγόµενα τού ποιητή παροµοιάζονται µε 
ολόκληρες σκηνές τής αγροτικής, τής ποιµενικής και σπανιότ. τής αστικής ζωής 
(β) σύντοµο (µικρό) τµήµα θεατρικού έργου, που αποτελεί υποδιαίρεση τής 
πράξης (βλ.λ.) 8. ΘΕΟΛ. κατ' εικόνα και (καθ') οµοίωσιν βλ. λ. οµοίωση. — 
(υποκ.) εικονίτσα (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαλµα, οµοίωµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
εΐκών< Έεικών< θ. Ρεικ-, τον οποίου η ετεροιωµ. βαθµ. απαντά στο ρ. εοικα 
«οµοιάζω» (< *Fé-FoiK-a), ίσως από I.E. ρίζα *weik-. Οµόρρ. είκ-άζω, είκ-
ασία, έπι-εικ-ής (βλ.λ.) κ.ά. Η σηµ. τού λατρευτικού αντικειµένου µαρτυρείται 
από τον 3ο αι. µ.Χ.]. 
εικονίδιο (το) [µτγν.] {εικονιδί-ου | -ων} (λόγ.) 1. (κυριολ.) µικρή εικόνα 2. 

ΠΛΗΡΟΦ. η οπτική αφαιρετική απεικόνιση µε γράφηµα ή σχήµα ενός 
προγράµµατος Η/Υ ή αρχείου, η οποία χρησιµοποιείται ως τρόπος 
επικοινωνίας µε τον χρήστη. 

εικονίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εικόνισ-α, -τηκα, -µένος} παριστάνω (κάτι) µε 
εικόνα, δίνω την εικόνα (αντικειµένου, γεγονότος, κατάστασης κ.λπ.): ο 
πίνακας αυτός εικονίζει τη µάχη στα ∆ερβενάκια || (µτφ.) στα βιβλία του ο Εµίλ 
Ζολά εικονίζει τα ήθη τής εποχής του ΣΥΝ. απεικονίζω, εξεικονίζω, 
ζωγραφίζω. — εικονισµός (ο) [µτγν.]. 

εικονικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στις εικόνες ή περιλαµβάνει εικόνες: - 
τέχνη ΣΥΝ. παραστατικός, (απ)εικονιστικός ANT. ανεικονικός 2. (συχνότ. 
µτφ.) αυτός που δεν έχει πραγµατική υπόσταση, ψεύτικος: ~ γάµος | πώληση | 
ισολογισµός | διαµάχη | δωρεά | επίθεση | ενδιαφέρον | δίκη | εκτέλεση 
(αναπαράσταση εκτέλεσης από εκτελεστικό απόσπασµα, που δεν οδηγεί στον 
θάνατο τού καταδίκου και γίνεται προκειµένου να καµφθεί το ηθικό του) 
ΣΥΝ. φαινοµενικός, πλαστός, πλασµατικός, ψευδής ANT. αληθινός, 
πραγµατικός· ΦΡ. εικονική πραγµατικότητα περιβάλλον που δηµιουργείται 
από σύνολο προγραµµάτων Η/Υ και το οποίο επιδρά µέσω ειδικών συσκευών 
σε όλες τις αισθήσεις τού χρήστη, δίνοντας του την ψευδαίσθηση ότι είναι 
πραγµατικό και το οποίο χρησιµοποιείται σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, 
εκπαίδευσης ή προσοµοίωσης (βλ.λ.) 3. (ειδικότ.-µτφ.) αυτός που υφίσταται 
ως υπόθεση και όχι στην πραγµατικότητα: ~ αντίπαλος ΣΥΝ. υποθετικός ANT. 
πραγµατικός. — εικονικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., εικονικότητα (η) (κυρ. σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εΐκών. Η φρ. εικονική πραγµατικότητα είναι µετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. virtual reality]. 

εικόνισµα (το) [αρχ.] {εικονίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η εικόνα (βλ.λ., σηµ. 2): 
άγιο | ιερό | σεπτό | θαυµατουργό ~ || προσκυνώ | φιλώ | ασπάζοµαι το ~ ΣΥΝ. 
εικόνα- ΦΡ. (µτφ.) έχω | κάνω (κάποιον) εικόνισµα | εικόνα τον σέβοµαι και 
τον υπολήπτοµαι πολύ (σαν πρόσωπο ιερό): από τότε που του έσωσε τη ζωή 
χειρουργώντας τον, τον έχει κάνει εικόνισµα. — (υποκ.) εικονισµατάκι (το). 

εικονιστικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που περιγράφει (πρόσωπο, γεγονός, 
κατάσταση, αντικείµενο κ.λπ.) µε εικόνες ή εκφράζεται µέσω εικόνων: ~ 
τέχνη | διακόσµηση ΣΥΝ. παραστατικός, εικονικός ANT. ανεικονικός. — 
εικονισµός (ο) [µτγν.]. 

εικονίτσα (η) -+ εικόνα 
εικονονράφηµα (το) → εικονογραφώ 
εικονογραφηµένος, -η, -ο → εικονογραφώ 
εικονογράφηση (η) [1891] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. διακό- 
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σµηση (εντύπου ή χώρου) µε εικόνες ΣΥΝ. ζωγράφισµα, εικονογραφία 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των εικόνων (σκίτσα, ζωγραφιές, φωτογραφίες) που 
κοσµούν (χώρο ή έντυπο): πλούσιο σε ύλη και ~ κυκλοφόρησε το νέο τεύχος τού 
περιοδικού. εικονογραφία (η) [µτγν.] {εικονογραφιών} 1. (γενικά) η αναπαρά-
σταση (έµψυχου ή άψυχου πράγµατος, κατάστασης, γεγονότος κ.λπ.) µε εικόνες 
ΣΥΝ. εικονισµός 2. η διακόσµηση (χώρου ή εντύπου) µε εικόνες ΣΥΝ. 
εικονογράφηση 3. (ειδικότ.) ΕΚΚΛΗΣ. η σύµφωνα µε την τεχνοτροπία και τους 
κανόνες τής ορθόδοξης εκκλησιαστικής παράδοσης ζωγραφική απεικόνιση 
αγίων και ιερών µορφών και σκηνών για την αγιογράφηση των ναών, αλλά και 
για την κατασκευή φορητών εικόνων: βυζαντινή | εκκλησιαστική - ΣΥΝ. 
αγιογραφία 4. (ειδικότ.) η τέχνη και το επάγγελµα αυτού που φιλοτεχνεί ιερά 
εικονίσµατα ή/και αγιογραφεί ναούς. — εικονογράφος (ο/η) [αρχ.], εικονογρα-
φικός, -ή, -ό [1766], εικονογραφικ-ά /-ώς επίρρ. εικονογραφώ ρ. µετβ. [αρχ.] 
{εικονογραφείς..., εικονογράφ-ησα, -ού-µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. φιλοτεχνώ 
εικόνες (προσώπων, ζώων, αντικειµένων, γεγονότων κ.λπ.) ΣΥΝ. ζωγραφίζω, 
απεικονίζω, προσωπο-γραφώ, κάνω πορτρέτο 2. διακοσµώ (χώρο ή έντυπο) µε 
εικόνες 3. (ειδικότ.) διακοσµώ µε θρησκευτικές εικόνες (χώρο, εκκλησία) ΣΥΝ. 
ιστορώ 4. (µτφ.) περιγράφω (κάτι) µε µεγάλη ενάργεια και παραστατικότητα, 
ώστε όποιος ακούει ή διαβάζει την περιγραφή να νοµίζει ότι βλέπει τις 
αντίστοιχες εικόνες: ο Κ. Κρυστάλλης εικονογραφεί στα ποιήµατα του τη 
βουκολική ζωή 5. (η µτχ. εικονογραφηµένος, -η, -ο) αυτός που περιλαµβάνει 
εικόνες (είτε για διακοσµητικούς λόγους είτε ως συµπλήρωµα τού περιεχοµένου 
του): ~ σελίδα | βιβλίο | ανάγνωσµα | περιοδικό | ηµερολόγιο | έκδοση· ΦΡ. 
κλασικά εικονογραφηµένα βλ. λ. κλασικός. — εικονο γραφή µα (το) [µεσν.]. 
εικονοκλασία (η) η εικονοµαχία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < είκών + -κλασία < αρχ. κλώ «σπάζω». Βλ. κ. κλάση]. εικονοκλάστης 
(ο) [µεσν.] {εικονοκλαστων} ο εικονοµάχος (βλ. λ. 
εικονοµαχία). εικονοκλαστικός, -ή, -ό [1884] 1. ο εικονοµαχικός, αυτός που 
σχετίζεται µε την εικονοµαχία 2. (µτφ.) ο ριζοσπαστικός, ο ρηξικέλευθος: - 
αντίληψη τού χώρου και τής κίνησης στο θέατρο. — εικονοκλαστικά επίρρ. 
εικονολατρια (η) [1864] {χωρ. πληθ.} ΕΚΚΛΗΣ. η λατρεία των ιερο&ν εικόνων 
ANT. εικονοµαχία, εικονοκλασία (βλ. κ. λ. εικονοµαχία).  — εικονολάτρης (ο) 
[µεσν.], εικονολάτρισσα (η), εικονολατρικός, -ή, -ό, εικονολατρικά επίρρ. 
εικονολήπτης (ο) {εικονοληπτών}, εικονολήπτρια (η) {εικονολη-πτριών} (στη 
σηµ. 1) 1. τεχνικός που χειρίζεται την κάµερα λήψης κινούµενων εικόνων ΣΥΝ. 
κάµερα-µαν, οπερατέρ 2. η συσκευή λήψεως κινούµενων εικόνων ΣΥΝ. 
κάµερα. — εικονοληπτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. cameraman]. 
εικονοληψία (η) {εικονοληψιών} 1. η λήψη κινούµενων εικόνων µε κάµερα: ο 
φωτισµός αυτός δυσχεραίνει την - 2. (συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο γίνεται η λήψη µε κάµερα: προς το τέλος τής ~ προέκυψε πρόβληµα. 
εικονολογία (η) {χωρ. πληθ.} 1. επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε την 
κατάταξη, τη µελέτη και την ερµηνεία των έργων µεγάλων ζωγράφων · 2. η 
επιστήµη που ερευνά τα σύµβολα και τα εµβλήµατα των θεών και των ηρώων 
τής αρχαιότητας, αλλά και τής τριαδικής θεότητας και των αγίων στον 
χριστιανισµό. [ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < γαλλ. iconologie < αρχ. εικονολογία 
«συµβολική οµιλία»]. εικονοµαχία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.) ΕΚΚΛΗΣ. Ο αγώνας 
κατά τής τιµής των αγίων εικόνων και των ιερών λειψάνων και η µη αναγνώρι-
ση των θαυµατουργών ιδιοτήτων τους στο Βυζάντιο (727-843), που κατέληξε 
στην επικράτηση τής εικονολατρίας (βλ.λ.) και στην αναστήλωση των αγίων 
εικόνων από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα (µε την παραδοχή ότι δεν αποδίδεται 
τιµή στην εικόνα, αλλά στο εικονιζόµενο ιερό πρόσωπο και ότι η εικόνα 
αποτελεί µέσο και όχι αντικείµενο τιµής) ΣΥΝ. εικονοκλασία ANT. 
εικονολατρια.  — εικονοµάχος (ο/η) [µεσν.], εικονοµαχικός, -ή, -ό [µεσν.]. 
εικονοµήνυµα (το) {εικονοµηνύµ-ατος | -ατα, -άτων} µήνυµα υπό µορφήν 
εικόνας (συνήθ. γραφικών σχεδίων) που αποστέλλεται στην επικοινωνία µέσω 
κινητής τηλεφωνίας· αντιδιαστέλλεται στο γραπτό µήνυµα. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. picture message]. εικονοσκόπιο (το) 
{εικονοσκοπί-ου | -ων} ηλεκτρονική λυχνία τηλεοπτικής κάµερας, στην οποία 
µία δέσµη ηλεκτρονίων υψηλής ταχύτητας ανιχνεύει και αναλύει ένα 
εκπεµπόµενο φωτεινό σήµα (τηλεοπτικής εικόνας). 
[ΕΤΎΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. iconoscope]. εικονοστασ! (το) 
(εικονοστασ-ιού | -ιών} 1. (συνήθ. σε κατοικία) η προθήκη ή κόγχη στην οποία 
τοποθετούνται εικονίσµατα για λατρευτικούς σκοπούς: το µικρό ~ µε το καντήλι 
καίει µπρος στην εικόνα τού Αϊ-Γιώργη 2. ΕΚΚΛΗΣ. το χώρισµα, παραπέτασµα 
(κυρ. από ξύλο ή µάρµαρο) που χωρίζει το Ιερό Βήµα από τον κυρίως ναό και 
διακοσµείται µε λατρευτικές εικόνες: προσκύνησε µία-µία όλες τις εικόνες στο ~ 
ΣΥΝ. τέµπλο 3. µικρό κτίσµα σε εξωτερικό χώρο για την τοποθέτηση συνήθ. 
µιας εικόνας για λατρευτικούς σκοπούς (κυρ. εις µνήµην ενός προσώπου): τα 
ελληνικά νησιά είναι γεµάτα εικονοστάσια και εκκλησιές. Επίσης εικονοστάσιο 
{εικονοστασίου}. [ΕΤΥΜ < µεσν. είκονοστάσιον < είκών + -στάσιον < στάσις]. 
εικονοτηλέφωνο (το) {εικονοτηλεφών-ου | -ων} 1. τηλέφωνο εφοδιασµένο µε 
οθόνη, στην οποία µπορεί κανείς να βλέπει τον συνοµιλητή του 2. 
θυροτηλέφωνο που επιτρέπει την οπτική επαφή µε τον χώρο τής εισόδου 
(κτηρίου, κυρ. πολυκατοικίας). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. visiophone (νόθο συνθ.)]. 
εικονοτυπία (η) {εικονοτυπιών} η περιµετρική αποτύπωση εικόνας, κυρ. αγίου, 

µε διάτρητο ανθιβόλιο (βλ.λ.), καθώς και η ίδια η τεχνική τής παραγωγής και 
τής αναπαραγωγής εικόνων, σχεδίων µε υποδειγµατικό ανθιβόλιο. [ΕΤΥΜ. < 
εικόνα + -τυπία < τύπος]. 

είκονόφιλος, -η, -ο [1864] (στην περίοδο τής εικονοµαχίας στο Βυζάντιο) 
υπέρµαχος τής λατρείας των εικόνων ΣΥΝ. εικονολάτρης ΑΝΤ. εικρνοµάχος. 

εικός (το) {πληθ. εικότα) (αρχαιοπρ.) µόνο στις ΦΡ. (α) ως εικός (ώς εικός, 
Ηροδ. 1, 45) όπως είναι φυσικό, όπως φαίνεται (β) κατά το εικός | κατά τα 
εικότα όπως είναι εύλογο και κατά πάσα πιθανότητα αναµενόµενο ΣΥΝ. 
εικότως, ευλόγως, φυσικά (γ) κατά το εικός και το σνανκαίον σύµφωνα µε τη 
φυσιολογική και αναγκαία πορεία των γεγονότων: η δράση στην αρχαία 
τραγωδία εξελίσσεται ~. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. είκώς (µτχ. τού ρ. εοικα 
«οµοιάζω») < *Εε-Ρικ-ώς < *FiK-, µηδενισµ. βαθµ. τού *Ρεικ-, βλ. κ. 
εικόνα]. 

εικοσάβαθµος, -η, -ο [1891] αυτός που έχει είκοσι βαθµίδες, είκοσι βαθµούς: ~ 
κλίµακα βαθµολόγησης. 

εικοσάδα (η) οµογενές σύνολο που συγκροτείται, απαρτίζεται από είκοσι µέλη: 
µια ~ πιάτα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. είκοσάς, -άδος < αρχ. είκοσι]. 

εικοσάδραχµο (το) [1833] το κέρµα που αντιστοιχεί σε αξία είκοσι δραχµών 
ΣΥΝ. εικοσάρικο, εικοσάρι. 

εικοσαετηρίδα (η) [µτγν.] 1. η εικοσαετία (βλ.λ.) 2. εορταστική εκδήλωση ή 
επέτειος για τη συµπλήρωση εικοσαετίας. 

εικοσαετής, -ής, -ές [αρχ.] {εικοσαετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
ηλικία ή διάρκεια είκοσι ετών: τους ενώνει ~ φιλία || ~ φοιτητής ΣΥΝ. 
εικοσάχρονος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

εικοσαετία (η) [µτγν.] {εικοσαετιών} περίοδος είκοσι ετών: η~ '60-'80 υπήρξε 
περίοδος σηµαντικών αλλαγών στη δοµή τής ελληνικής κοινωνίας. 

εικοσάλεπτο (το) [1894] {εικοσαλέπτ-ου | -ων} χρόνος είκοσι λεπτών: περίµενε 
επί ένα ~. 

εικοσάλεπτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει διάρκεια είκοσι λεπτών: ~ συνάντηση | 
διάλειµµα | συζήτηση || ~ τηλεοπτική καταχώριση | συνέντευξη 2. εικοσάλεπτο 
(το) (βλ.λ.). 

εικοσαπλασιάζω ρ. µετβ. {εικοσαπλασίασ-α, -τηκα, -µένος} κάνω (κάτι) είκοσι 
φορές περισσότερο, πολλαπλασιάζω επί είκοσι: τα έξοδα τού κράτους την 
τελευταία δεκαετία έχουν εικοσαπλασιαστεί. 

εικοσαπλάσιος, -α, -ο αυτός που είναι είκοσι φορές µεγαλύτερος: ~ µέγεθος | 
βάρος | ύψος | αξία | ποσοστό. — εικοσαπλάσια | εικοσα-πλασίως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ, µτγν. < ε'ίκοσι + -πλάσιος (βλ.λ.)]. 

εικοσάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. νέα γυναίκα είκοσι ετών 2. (αργκό) 
(α) ποινή φυλάκισης, στέρησης εξόδου, αποκλεισµού από αγώνες κ.ά. είκοσι 
ηµερών: έφαγε ~ (β) ΑΘΛ. διαφορά είκοσι πόντων σε αγώνα δύο οµάδων: 
τους έριξαν ~ στο µπάσκετ. 

εικοσάρης (ο) {εικοσάρηδες}, εικοσάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 
ηλικίας είκοσι ετών ή περίπου είκοσι ΣΥΝ. εικοσαετής, εικοσάχρονος 2. 
(ειδικότ. το θηλ.) (α) (αργκό) ποινή φυλακίσεως, στέρησης εξόδου, 
αποκλεισµού από αγώνες κ.λπ. είκοσι ηµερών: έφαγε ~ (β) ΑΘΛ. διαφορά 
είκοσι πόντων σε αγώνα δύο οµάδων: τους έριξαν ~ στο µπάσκετ (γ) (λαϊκ.) 
χρηµατικό ποσό είκοσι χιλιάδων δραχµών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 
είκοσι + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

εικοσάρι (το) → εικοσάρικο 
εικοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά εικοσαριά περίπου είκοσι: ήταν ~ 

παιδιά κι έπαιζαν ποδόσφαιρο (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ε'ίκοσι + 
παραγ. επίθηµα -αριά]. 

εικοσάρικο κ. (λαϊκ.) κοσάρικο (το) 1. κέρµα αξίας είκοσι δραχµών ΣΥΝ. 
εικοσάδραχµο 2. (ειρων.) πρόσωπο ηλικίας περίπου είκοσι ετών: ήρθε και το ~ 
να µας δείξει τι πρέπει να κάνουµε. Επίσης εικοσάρι κ. (λαϊκ.) κοσάρι (σηµ. 1) 
(βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. είκοσι + παραγ. επίθηµα -άρικο]. 

εικοσάχρονος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει ηλικία ή διάρκεια είκοσι ετών: ~ 
νέος | φοιτητής | πείρα ΣΥΝ. εικοσαετής, εικοσάρης. 

είκοσι (το) {άκλ.} 1. δύο φορές το δέκα, ο αριθµός 20 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. 
(ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 20: ~ στρατιώτες | 
µέρες | κιλά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Εείκατι | Ψίκατι < I.E. *wi-
kmt-i (όπου το θ. *wì- αντιστοιχεί στο *di-, *dwi- των αριθµητ. δύο, δίς, ενώ 
το *kmt- στο *de-kmt- τού δέκα, οπότε η σύνθεση τής I.E. ρίζας για το είκοσι 
σηµαίνει «δύο δεκάδες»), πβ. σανσκρ. virriSati-, λατ. viginti, γαλλ. vingt, ισπ. 
veinte, ιταλ. venti, αγγλ. twenty, γερµ. zwanzig κ.ά. Το -ο- στον κοινό τ. 
ε'ίκοσι οφείλεται στους τύπους των άλλων δεκάδων (π.χ. τριά-κοντα, τεσσαρά-
κοντα)]. 

είκοσι δύο (το) {άκλ.} 1. είκοσι συν δύο, ο αριθµός 22 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. 
(ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 22: ~ άνθρωποι | 
στρατιώτες | αυτοκίνητα 3. Εικοσιδυο κ. Εικοσιδυό (το) (ή το '22) το έτος 1922 
και ειδικότ. το χρονικό διάστηµα στο οποίο συνέβη η Μικρασιατική 
Καταστροφή: ήρθε στην Ελλάδα το ~ µε τους πρόσφυγες. είκοσι ένα (το) {άκλ.} 
1. είκοσι συν ένα, ο αριθµός 21 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) βλ. λ. 
εικοσιένας 3. Εικοσιένα (το) (ή το '21) το έτος κηρύξεως τής επανάστασης των 
Ελλήνων για την απελευθέρωση από τους Τούρκους και συνεκδ. όλη η 
επανάσταση και ο αγώνας των Ελλήνων για ελευθερία ώς την ίδρυση 
ανεξάρτητου κράτους: το ένδοξο ~ γιορτάζεται στις 25 Μαρτίου || τα ηρωικά 
κατορθώµατα των Ελλήνων τού ~ || «να 'τανε το '21, να 'ρθει µια βραδιά» (λαϊκ. 
τραγ.) 
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4. χαρτοπαίγνιο που παίζεται όπως το «τριανταµία» (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αριθµητικά. 

εικοσιένας, εικοσιµία, εικοσιένα επίθ. {εικοσι-ενός (-µιας)} αυτοί που 
ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 21: ~ άνδρες | χώρες | τριαντάφυλλα (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). 

εικοσιτετράωρο (το) {εικοσιτετραώρ-ου | -ων} το διάστηµα είκοσι τεσσάρων 
ωρών, η διαδοχή ηµέρας και νύχτας εντός τού ανάλογου χρονικού 
διαστήµατος: το πρατήριο είναι ανοικτό όλο το ~ || σε δύο ~ θα γνωρίζουµε το 
αποτέλεσµα || αναµένονται περισσότερες πληροφορίες εντός του ~ ΣΥΝ. 
ηµερονύκτιο. 

εικοσιτετράωρος, -η, -ο [1888] αυτός που έχει διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου: 
~ απεργία | προθεσµία | αναβολή | λειτουργία καταστήµατος ΣΥΝ. ολοήµερος. 

εικοστός, -ή, -ό [αρχ.] (επίσης γράφεται 20ός στην αραβική αρίθµηση, Κ' ή κ' 
στην ελληνική και XX στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό είκοσι (20): ήρθε ~ στην παγκόσµια κατάταξη || ο ~ αιώνας 2. εικοστή 
(η) η εικοστή ηµέρα κάθε µήνα: την 20ή Μαΐου εορτάζεται η ανακοµιδή των 
λειψάνων τού Αγίου Νικολάου 3. εικοστό (το) καθένα από τα είκοσι ίσα µέρη, 
στα οποία διαιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). 

εικοτολογία (η) {εικοτολογιών} (λόγ.) 1. η αυθαίρετη διατύπωση εκδοχών και 
συµπερασµάτων, η διερεύνηση µέσω υποθέσεων και η συζήτηση χωρίς 
αποδείξεις: η όλη επιχειρηµατολογία του εκφυλίστηκε σε µιαν ανώφελη ~ 2. 
(συνεκδ.) κάθε επιµέρους έκφραση άποψης κατά συµπερασµό, χωρίς επαρκή 
στήριξη: αυτό είναι απλή ~, δεν µπορεί να θεωρηθεί πειστικό επιχείρηµα! ΣΥΝ. 
πιθανολογία, υπόθεση. — εικοτολογίας, -ή, -ό [µτγν.], εικοτολογικά επίρρ., 
εικοτολογώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εικοτολογώ (-έω) < αρχ. µτχ. είκώς, -ότος, αττ. τ. τού έοικώς, 
ρ. εοικα «οµοιάζω» (βλ. λ. εικόνα)]. 

εικότως επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. κατά λογικό και εύλογο τρόπο: η ενόχληση του 
συνάγεται ~ από το έντονο ύφος των δηλώσεων του 2. όπως πρέπει, δεόντως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ. τής µτχ. εΐκώς, αττ. τύπος τού έοικώς, ρ. έοικα 
«οµοιάζω», βλ. κ. εικόνα]. 

εικών (η) → εικόνα 
Ειλείθυια (η) ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής Ήρας, θεά προστάτιδα των 

επίτοκων γυναικών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ειλείθυια | Ίλείθυια < Ελεύθυια (µυκ. e-re-u-ti-ja), που συνδ. 
µε το ρ. έλεύθω «έρχοµαι, φέρνω» (βλ. λ. έλευση, ελεύθερος)]. 

ειλεοκολικός, -ή, -ό [1836] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον ειλεό και το παχύ 
έντερο: ~ πτυχή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. iléocolique]. 

ειλεός (ο) 1. ΑΝΑΤ. το τελευταίο, πιο επίµηκες τµήµα τού λεπτού εντέρου, που 
εκτείνεται ώς το παχύ έντερο 2. ΙΑΤΡ. απόφραξη τού αυλού τού εντέρου, η 
οποία οφείλεται σε ανάπτυξη µάζας (πολύποδας, καρκίνος), σε ξένο σώµα 
(σπανιότ.) ή σε στραγγαλισµό εκ των έξω (συµ-φύσεις, διήθηση από 
νεόπλασµα)· προκαλεί έντονους εµετούς, κοιλιακούς πόνους κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ειλεός | ίλεός < εΐλέω «συστρέφω, τυλίγω» < *Εελ-νέ-ω < I.E. 
*wel- «περιστρέφω, κυλώ», πβ. λατ. vol-vere «στρέφω, κυλώ», γαλλ. (se) 
vautrer «κυλιέµαι», αγγλ. wallow, γερµ. wallen «κοχλάζω» κ.ά. Οµόρρ. άπ-
ειλ-ώ, ελ-ιξ (-κας), εϊλιγγος | ίλιγγος, είλ-ητάριο(ν), δλ-µος κ.ά.]. 

ειλεοστοµια (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική δηµιουργία εξόδου τού ειλεού στο 
πρόσθιο κοιλιακό τοίχωµα (σε περίπτωση αποφράξεως τού εντέρου µετά τον 
ειλεό). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ileostomy]. 

ειλεοτυφλικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον ειλεό και το τυφλό 
τµήµα τού παχέος εντέρου: ~ βαλβίδα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
iléocaecal (νόθο συνθ.)]. 

ειληµµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει ληφθεί: ~ απόφαση (βλ. λ. λαµβάνω κ. 
ανειληµµένος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
λαµβάνω]. 

ειλητάριο (το) {ειληταρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. στενή και επιµήκης λωρίδα 
παπύρου ή και περγαµηνής που τυλιγόταν γύρω από τον κοντό (κυλινδρικό 
ξύλο), ώστε µπορούσε να ξεδιπλώνεται και να διπλώνε-ται, και που τη 
χρησιµοποιούσαν για την αναγραφή σε αυτήν τής ©είας Αυτουργίας και την 
ανάγνωση των Ευχών από τον ιερέα: Ιεράς Μονής Πάτµου ~ Λειτουργίας 
Ιωάννου τού Χρυσοστόµου. [ETY_MS< µτγν. είλητάριον, αρχική σηµ. 
«περιτύλιγµα», < εΐλητός < αρχ. είλέω «συστρέφω, τυλίγω», βλ. κ. ειλεός]. 

ειλητό (το) ΕΚΚΛΗΣ. το ύφασµα που στρώνεται πάνω στην Αγία Τράπεζα και 
πάνω στο οποίο κατά τη Θεία Ευχαριστία τοποθετούνται τα Τίµια ∆ώρα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. είλέω «συστρέφω, τυλίγω», βλ. λ. ειλεός]. 

ειλικρίνεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η γνήσια, χωρίς προσποίηση εσωτερική 
διάθεση κάποιου, ώστε η συµπεριφορά και τα λεγόµενα του-να εκφράζουν 
αυτά που πραγµατικά αισθάνεται και σκέφτεται: θα σου µιλήσω µε κάθε ~, αν 
και ξέρω ότι θα σε πληγώσω || είχε την ~ και την εντιµότητα να αναγνωρίσει το 
λάθος του ΣΥΝ. ευθύτητα, ανυποκρισία, φιλαλήθεια ANT. ανειλικρίνεια, 
ψέµα, προσποίηση. 

ειλικρινής, -ής, -ές {ειλικριν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ειλικρινέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που διακρίνεται από γνησιότητα και αµεσότητα, ώστε να µην παραποιεί την 
αλήθεια, να µην υποκρίνεται: είναι ευθύς και ~ χαρακτήρας- ποτέ δεν λέει 
ψέµατα || δεχθείτε τα ~ µου συλλυπητήρια | συγχαρητήρια || ~ ευχές | ευχαριστίες 
|| το ~ ξέσπασµα του συγκίνησε ακόµα και τους αντιπάλους του! || τρέφει για 
µένα ~ αισθήµατα ΣΥΝ. αληθινός, γνήσιος, αυθόρµητος, ανυπόκριτος, 
αυθεντικός, ατόφυος ANT. ανειλικρινής, υποκριτικός.  — ειλικριν-ά | -ώς 
[αρχ.] 

επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. σύνθετο, αρχική σηµ. «αµιγής, αγνός», τού οποίου το β' συνθ. -
κρινής προέρχεται από το κρίνω. Αβέβαιη παραµένει η ταυτότητα τού α' συνθ. 
είλι-. Έχει προταθεί η σύνδεση µε το αρχ. ουσ. είλη «θερµότητα τού ηλίου», 
οπότε ειλικρινής θα σήµαινε «ευδιάκριτος στον ήλιο» (πβ. και δωρ. τ. Εέλά 
«το φως τού ηλίου»). Η άποψη αυτή, ωστόσο, εµφανίζει σηµασιολ. 
δυσκολίες, όπως και η σύνδεση µε το ρ. είλέω «συστρέφω, τυλίγω», που δεν 
δίνει κανένα νόηµα]. 

ειλικρινά - ειλικρινώς. Αντίθετα προς τα ζεύγη επιρρηµάτων όπου ο τύπος 
σε -α διαφέρει σηµασιολογικά από τον τύπο σε -ως (πβ. λ.χ. έκτακτα - 
εκτάκτως, απλά - απλώς), η διτυπία ειλικρινά - ει-λικρινώς ανήκει στην 
περίπτωση των παράλληλων τύπων χωρίς σηµασιολογική διαφορά (πβ. και 
βέβαια - βεβαίως, γενναία - γενναίως κ.λπ.). 
Το ειλικρινά µορφολογικώς (από πλευράς σχηµατισµού) δεν είναι σωστό, 
γιατί τα επίθ. σε -ής, από όπου προέρχεται, σχηµατίζουν κανονικώς 
επιρρήµατα σε -ώς και όχι σε -ά· πβ. ευτυχής - ευτυχώς, αξιοπρεπής - 
αξιοπρεπώς, ευγενής - ευγενώς, ασφαλής -ασφαλώς κ.ο.κ. Ωστόσο, και 
στην περίπτωση αυτή, η χρήση καθιέρωσε τον τύπο σε -ά (ειλικρινά) 
παράλληλα προς τον (κανονικό) τ. σε -ώς (ειλικρινώς). 

είλωτας (ο) (ειλώτων) 1. ΙΣΤ. κάθε µέλος τής κατώτερης τάξης των δηµόσιων 
δούλων τής αρχαίας Σπάρτης, ο δουλοπάροικος που ανήκε στο κράτος 2. 
(µτφ.) κάθε άνθρωπος που εργάζεται σκληρά σαν δούλος· αυτός που τον 
εκµεταλλεύονται εργασιακά: ήρθαν πάλι οι - για δουλειά απ' τα χαράµατα || ~ 
τής βιοπάλης | τού κεφαλαίου ΣΥΝ. σκλάβος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δασύνω. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. εϊλως, -ωτος, αβεβ. ετύµου. Κατά τον Ελλάνικο τον Μυ-
τιληναίο (5ος αι. π.Χ.), η ονοµασία οφείλεται στη µικρή πόλη "Ελος τής 
Λακωνίας, τής οποίας οι κάτοικοι είχαν υποδουλωθεί, άποψη φω-νολογικώς 
αστήρικτη. Πιθανότερη φαίνεται η σύνδεση µε το θ. τού αορ. β' εϊλον (ρ. αίρω 
«καταλαµβάνω, κυριεύω»), ενώ η συσχέτιση µε τον αόρ. β' άλώναι (< 
*Fakévai) τού ρ. αλίσκοµαι «συλλαµβάνοµαι», µε την παρεµβολή υποθετικού 
τ. *ε-Εελω-τες (> είλωτες), δεν ερµηνεύει ούτε τη δασύτητα τής λ. ούτε τον 
φωνηεντισµό (θα αναµέναµε *εϊλωτες µε απουσία δασύτητας και συναίρεση)]. 

είµαι ρ. συνδετ. {ήµουν | για τους υπόλοιπους χρόνους δανείζεται τ. από άλλα 
ρήµατα, π.χ. υπήρξα, έγινα, διετέλεσα, χρηµάτισα} 1. έχω ιδιότητα (µόνιµη ή 
προσωρινή): ~ γιατρός | τουρίστας | καλλιεργηµένος | ψηλός | ειρηνιστής | 
δηµοκράτης | νέος | έτοιµος | ανέντιµος 2. βρίσκοµαι (σε µια κατάσταση): ~ σε 
απελπισία | σε αδιέξοδο | στις καλές µου | εκτός εαυτού | στο ζενίo τής καριέρας 
µου | σε αδυναµία να απαντήσω | πυρ και µανία | στα τελευταία µου | σε 
πλεονεκτική θέση 3. βρίσκοµαι (σε συγκεκριµένη θέση)· εντοπίζοµαι (σε 
συγκεκριµένο σηµείο): πού ακριβώς είναι η Ρουάντα; || (µτφ.) πού είναι το 
παράλογο σε αυτά που είπε; || εδώ είναι το πρόβληµα στις σχέσεις σας 4. (ως 
υπαρκτικό) υπάρχω: είναι κάποιος που δεν κατάλαβε; || είναι κανείς εδώ; || 
ήταν µια φορά κι έναν καιρό ένας πρίγκιπας... 5. (+γεν.) (α) κατάγοµαι από 
(κάποιον), έχω συγγενική σχέση µε (κάποιον): το παιδί είναι τού γείτονα || 
τίνος είσαι; ΦΡ. είµαι από κατάγοµαι, έχω καταγωγή, προέρχοµαι από 
(κάπου): αυτά τα υφάσµατα είναι από την Γαλλία || είναι από πλούσια 
οικογένεια τής Αθήνας || ~ την Ελλάδα (β) ανήκω (σε κάποιον) ως περιουσιακό 
στοιχείο, κτήµα: όλα αυτά τα χωράφια είναι τού Πέτρου (γ) έχω ορισµένη 
ιδιότητα, χαρακτηριστικό: η φούστα αυτή δεν είναι τής µόδας || δεν είναι τού 
γούστου µου αυτή η ταινία || είναι άνθρωπος τής εµπιστοσύνης µας-ΦΡ. είµαι 
τής γνώµης ότι... βλ. λ. γνώµη 6. (+για) (α) προορίζοµαι: ποιος είναι για 
εξέταση; || αυτά είναι ιστορίες για µικρά παιδιά || αυτό είναι µόνο για να το 
βλέπεις! (β) είσαι για... θέλεις, επιθυµείς (να κάνεις κάτι): είσαι για µια βόλτα; 
|| είσαι για µπίρα; (να πιούµε µπίρα) 7. αξίζω, είµαι ικανός, άξιος για (κάτι): 
δεν είναι τώρα να στενοχωριέσαι για τέτοια! || δεν είναι αυτός για σαλόνια και 
δεξιώσεις || δεν είναι για πολλά, δεν του κόβει! 8. υποστηρίζω: -Τι οµάδα είσαι; 
-Είµαι Ο.Φ.Η. λόγω καταγωγής από την Κρήτη || -Τι κόµµα είναι ο Θάνος; -
ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά η γυναίκα του είναι Νέα ∆ηµοκρατία! · ΦΡ. (οικ.) (α) είσαι 
(µέσα); θέλεις, αποδέχεσαι, αντέχεις; θα πάµε εκδροµή αύριο, ~; || ξεκινάµε 
νέα δουλειά- εσύ ~ µέσα; (β) είµαι για να 'µαι είµαι εντελώς έτοιµος, 
κατάλληλος για (κάτι): τώρα πια ~! || (ειρων.) έτσι που καντάντησα ~! (γ) τι 
είναι; τι συµβαίνει, για τι πρόκειται; τι (σε) απασχολεί; ~; Πάλι σε βλέπω 
κακόκεφη! || (όταν µας φωνάζει κάποιος) -Γιάννη! — πάλι; (τι θέλεις πάλι;) 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. εϊµαι < αρχ. είµί (κατά τα µέσα ρ. κεϊµαι, κάθηµαι, από τον 
παρατατικό εκαθή-µην που συνέπιπτε φωνητικά µε τον µεσν. τ. ήµην τού ρ. 
είµί). Το αρχ. είµί < I.E. *es-mi «είµαι», πβ. σανσκρ. asmi, λατ. es «είσαι» (> 
γαλλ. es), ισπ. es «είναι», γερµ. ist, αγγλ. is κ.ά. Οµόρρ. εσ-τί, εϊναι (βλ.λ.), 
ών, όν, ουσία κ.ά.]. 

ειµαρµένη (η) (λόγ.) αυτό που θεωρείται ότι έχει προκαθοριστεί να συµβεί 
στον καθένα, η µοίρα που επηρεάζει και διαµορφώνει καθοριστικά τις 
επιλογές στη ζωή (κάποιου): όλοι υποκύπτουν στην ~ ΣΥΝ. ριζικό, τύχη, 
µοίρα, πεπρωµένο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ < αρχ. ειµαρµένη, 
ουσιαστικοπ. µτχ. παθ. παρακ. εϊµαρµαι τού ρ. µείροµαι, βλ. λ. µοίρα]. 

ειµή σύνδ. (λόγ.-συνήθ. µε το µόνο[ν] και πάντα µετά από αρνητικές 
διατυπώσεις) παρά µόνο, εκτός από: δεν ευελπιστώ για την έκβαση τής δίκης, ~ 
µόνον και ανατραπεί το δυσµενές κλίµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. ει µη]. 

ειµί ρ. (είµί) (αρχαιοπρ.) είµαι· συνήθ. σε φρ. από το Ευαγγέλιο, λ.χ. «εγώ ~ το 
φως» || «εγώ - το άλφα και το ωµέγα» (βλ. λ. είµαι κ. εστί). 



είναι 559 ειρήσθω εν παρόδω 
 

[ΕΤΥΜ αρχ- βλ- λ. είµαι]. 
είναι (το) {άκλ.} 1.ΦΙΛΟΣ. η σταθερή και αµετάβλητη 
πραγµατικότητα, ο ορίζοντας στον οποίο κινείται κάθε επιµέρους 
ύπαρξη, η ίδια η ύπαρξη, η παρουσία τού όντος στον κόσµο κατ' 
αντιδιαστολή προς το γίγνεσθαι και το φαίνεσθαι 2. ο ψυχισµός, η 
ψυχοσύνθεση ενός προσώπου, καθώς και τα επιµέρους στοιχεία που 
τη συνθέτουν: και µόνο στην ιδέα ενός συµβατικού γάµου 
επαναστατούσε όλο το ~ της || το έλεγε και το πίστευε µε όλο του το ~! 
ΣΥΝ. εαυτός 3. (µτφ.) αυτό που ο καθένας αξιολογεί ως το 
κατεξοχήν σηµαντικό και πολύτιµο στοιχείο τής ζωής του: το παιδί 
αυτό ήταν όλο της το -1| το γράψιµο δεν ήταν απλώς η δουλειά του- 
ήταν το ίδιο του το ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. είναι (απρφ. τού ειµί) < *es-nai < 
I.E. *es- (βλ. λ. είµαι). Το σηµερινό γ' εν. πρόσ. είναι δεν προέρχεται 
από το αρχ. απρφ. είναι, αλλά από το µεσν. εναι < αρχ. ένι, 
συγκεκοµµένος τ. τού ένεστι, κατ' αναλογίαν προς το είµαι, είσαι 
κ.τ.ό.]. 

Ε.Ι.Ν.Α.Π. (η) Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων Αθήνας και Πειραιά. 
Ε.Ι.Ν.Β.Ε.Θ. (η) Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων Βόρειας Ελλάδας και 
Θεσσαλίας. 

Ε.Ι.Ο. (η) Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Οµοσπονδία. 
-ειό παραγωγικό επίθηµα λέξεων που δηλώνουν τον τόπο, το κτήριο 

όπου γίνεται (κάτι): καπηλ-ειό, κρασοπουλ-ειό, σχολ-ειό, µαγε)ι)ρ-ειό. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. καπηλ-
ειό), το οποίο προέρχεται µε καταβιβασµό τόνου και συνίζηση από το 
αρχ. επίθηµα -είον (βλ.λ.)]. 

-ειο [αρχ.] παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ου-
σιαστικών που δηλώνουν: 1. τόπο, κτήριο: δασαρχ-είο, βιβλιοπωλ-είο 
2. (συνεκδ.) την υπηρεσία, την αρχή κ.λπ. που στεγάζεται στο συγκε-
κριµένο µέρος: πήγε στο εφετ-είο | στο λιµεναρχ-είο | στο στρατοδικ-
είο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -φυλάκιο. 

-ειος παραγωγικό επίθηµα αρσ. λόγ. επιθέτων: αριστοτέλ-ειος, ηράκλ-
ειος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος, γιγάντειος. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από I.E. *es-jo- | *e-jo-]. 

Ε.Ι.Π.Α. (η) Ένωση Ιπταµένων Πολιτικής Αεροπορίας. 
είπα ρ. → λέγω 
ειπώθηκα ρ. → λέγω 
είρα (η) → ήρα 
ειρνµος (ο) το εµπάργκο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. είργµός «φυλακή» < 

εϊργω «κλείνω, αποκλείω» (βλ. λ. ειρκτή)]. 
Έιρε (το) → Ιρλανδία 
ειρηµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει λεχθεί· ΦΡ. κατά τα ειρηµέ-να 

κατά τα λεχθέντα: ενήργησε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
µτχ. παθ. παρακ., βλ. λ. ρήση]. 

Ειρηναίος (ο) 1. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. κύριο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ρένος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Ειρηναίος < αρχ. ειρήνη + παραγ. επίθηµα -ιος (πβ. κ. 
αρχή - αρχαίος)]. 

ειρήνευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η επίτευ-
ξη ειρήνης, η διακοπή των εχθροπραξιών: µεσολαβητικές προσπάθει-
ες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ~ στην περιοχή ΣΥΝ. ειρηνοποίηση 
ΑΝΤ. σύγκρουση 2. (σπάν.) η συµφιλίωση, η αποκατάσταση τής γαλή-
νης, τής ηρεµίας ανάµεσα σε πρόσωπα που βρίσκονται σε προστριβή. 

ειρηνευτής (ο) [µεσν.], ειρηνεύτρια (η) {ειρηνευτριών} πρόσωπο 
που προσπαθεί να οδηγήσει δύο ή περισσότερες εµπόλεµες πλευρές 
σε ειρήνη· (ειδικότ.) επίσηµο πρόσωπο που έχει ως αποστολή του την 
ειρήνευση σε συγκεκριµένη περιοχή ΣΥΝ. ειρηνοποιός. 

ειρηνευτικός, -ή, -ό {µεσν.} αυτός που σχετίζεται µε την ειρήνευση, 
που οδηγεί στην ειρήνη: ~ συνοµιλίες | πρωτοβουλία | δυνάµεις | σχέ-
διο | αποστολή. — ειρηνευτικά επίρρ. 

ειρηνεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ειρήν-ευσα (κ. καθηµ. -εψα), -ευ-
µένος (κ. καθηµ. -εµένος)} ♦ (µετβ.) 1. ηρεµώ (αντιµαχόµενους ή αντι-
πάλους), εξασφαλίζω την ειρηνική τους συνύπαρξη: προσπαθεί να 
ειρηνεύσει τις αντιµαχόµενες πλευρές ΣΥΝ. συµφιλιώνω ΑΝΤ. διχάζω, 
(καθηµ.) ρίχνω λάδι στη φωτιά 2. (ειδικότ.) αντιµετωπίζω αποτελε-
σµατικά εξεγέρσεις ή συγκρούσεις σε ένα πεδίο, ώστε να διασφαλί-
σω την ειρήνη: η έγκαιρη παρέµβαση τού στρατού ειρήνευσε την πε-
ριοχή 3. γαληνεύω, χαλαρώνω (κάποιον): προσπάθησε να τους ειρη-
νέψει µετά τον τσακωµό τους, αλλά αυτοί δεν σήκωναν κουβέντα 
ΣΥΝ. καταπραΰνω, καθησυχάζω ANT. ταράζω, εκνευρίζω ♦ (αµετβ.) 4. 
ηρεµώ, παύω να έχω ένταση, επιθετικότητα: µε τα χρόνια γλύκανε 
και ειρήνεψε 5. (για καιρικά φαινόµενα) γίνοµαι ήπιος, καλµάρω: ει-
ρήνεψε η θάλασσα, µόλις έπεσε ο άνεµος ANT. αγριεύω, ταράζοµαι. 

ειρήνη (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας και 
ηγεµονίδων τού Βυζαντίου 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. 
όνοµα < ουσ. ειρήνη (βλ.λ.)]. 

ειρήνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχουν 
εχθροπραξίες, συγκρούσεις ή αναταραχές µεταξύ κρατών ή στο εσω-
τερικό ενός κράτους: επικρατεί ~ επί εικοσαετία || η διαφύλαξη τής ~ 
στα Βαλκάνια || διαδήλωση για την ~ και τον αφοπλισµό || «αν επι-
θυµείς ~, προετοίµαζε πόλεµο» (Κατ. si vis pacem, para bellum, Ιούλιος 
Καίσαρ) || παγκόσµια | επισφαλής | µακρόχρονη | διαρκής ~ ΑΝΤ. πό-
λεµος, διένεξη, εχθροπραξίες, αναταραχή· ΦΡ. (α) κοινωνική ειρήνη η 
κατάσταση κατά την οποία απουσιάζουν οι αναταραχές και οι συ-
γκρούσεις ανάµεσα στις κοινωνικές οµάδες ενός κράτους· η απου-
σία κοινωνικών αναταραχών (β) εργασιακή ειρήνη η απουσία συ-
γκρούσεων ανάµεσα στους εργαζοµένους και τους εργοδότες (γ) ΙΣΤ. 
Ρωµαϊκή Ειρήνη (λατ. Pax Romana) η περίοδος τής πλήρους επικρά-
τησης τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο, µε αποτέλεσµα 
την απουσία πολέµων ή εξεγέρσεων στην περιοχή (ΐος-2ος αι. µ.Χ.) 

(δ) κίνηµα ειρήνης το σύνολο των οργανώσεων που αγωνίζονται για 
την επικράτηση τής παγκόσµιας ειρήνης, που ακολουθούν τον ειρη-
νισµό (βλ.λ.): το σύγχρονο ~ έχει παρακµάσει- ΝΟΜ. (ε) κοινή ειρήνη 
η απουσία κοινωνικών αναταραχών, βιαιοπραγιών κ.λπ.: διατάραξη 
τής ~ (µε βιαιοπραγίες, παράνοµη εισβολή σε ξένα σπίτια κ.λπ.) από 
πλήθος ταραχοποιών (στ) διατάραξη τής ειρήνης των πολιτών η πρό-
κληση ανησυχίας ή τρόµου στους πολίτες από τις απειλές κάποιου 
ότι θα προβεί σε επιβλαβείς για το κοινωνικό σύνολο πράξεις (ζ) δια-
τάραξη τής οικιακής ειρήνης αξιόποινη πράξη την οποία διαπράττει 
όποιος εισέρχεται παράνοµα ή παραµένει παρά τη θέληση τού δι-
καιούχου στην κατοικία άλλου ή στον χώρο που αυτός χρησιµοποιεί 
για την εργασία του ή σε χώρο περικλεισµένο τον οποίο αυτός (ο πα-
θών) κατέχει 2. ο τερµατισµός των εχθροπραξιών, η ειρήνευση: ελπί-
δες για ~ στην περιοχή µετά τις χθεσινές συνοµιλίες || µε στόχο την ~ 
ξεκινούν διαπραγµατεύσεις 3. (συνεκδ.) κάθε επίσηµη συµφωνία που 
ορίζει τους όρους τερµατισµού πολέµου, σύγκρουσης: υπογράφω | 
συνάπτω | συνοµολογώ ~ || οι όροι τής ~ ήταν επαχθείς για τους ητ-
τηµένους || κλείνω ~ µε κάποιον (συµφωνώ για ~) ΣΥΝ. συνθήκη, σύµ-
φωνο 4. η εσωτερική κατάσταση γαλήνης και ηρεµίας, η απουσία πα-
θών, εντάσεων και εσωτερικών συγκρούσεων: έζησε µε ~ || αναπαύ-
σου εν ~ (σε επιτάφια επιγραφή ως ευχή για τη µεταθανάτια ζωή) || ~ 
διανοίας | συνειδήσεως || ειρήνη υµίν (ειρήνη ύµίν) ως ευχή και προ-
τροπή για ήσυχη ζωή, απουσία εντάσεων και ταραχών ANT. ταραχή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ειρήνη | ipàvâ | ΐρείνα, αγν. ετύµου. Οι διαφορετικοί τύ-
ποι τής λ. στις διαλέκτους (που δεν ερµηνεύονται φωνητικώς) οδη-
γούν στην επικρατούσα άποψη ότι η λ. αποτελεί αρχ. δάνειο προελ-
λην. καταγωγής. Η λ. χρησιµοποιείται στην Αρχ. κατ' αντιδιαστολή 
προς τη λ. πόλεµος, περιγράφοντας µια διαρκή κατάσταση, αργότερα 
δε και τη συνθήκη ειρήνης, καθώς και την αρµονική κατάσταση τής 
διάνοιας. Η φρ. ειρήνη ύµίν ανάγεται σε χαιρετισµούς τής εβρ. γλώσ-
σας, που περιέχουν τη λ. äälöm «ειρήνη», µε την έννοια ότι η ειρήνη 
αποτελεί θεϊκό δώρο]. 

ειρηνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ειρήνη: ~ πε-
ρίοδος | ζωή | παράδοση | ανάπτυξη | έργα | σχέσεις | συνύπαρξη ANT. 
πολεµικός 2. αυτός που συµβάλλει στην επικράτηση τής ειρήνης, 
στην αποτροπή τού πολέµου: η ~ διευθέτηση των διαφορών των δύο 
χωρών || η ~ πρόθεση εκδηλώνεται µε ~ µέσα 3. αυτός που χαρακτη-
ρίζεται από ήρεµη και φιλική φύση και διάθεση, που αντιτίθεται στη 
βία και στον πόλεµο: οι Έλληνες είναι ~ λαός || ~ φυλή | γειτονιά ΣΥΝ. 
φιλειρηνικός, ειρηνόφιλος ΑΝΤ. εχθρικός, πολεµοχαρής, φιλοπόλεµος 
4. (λογοτ.) αυτός που διακρίνεται από γλυκύτητα και αρµονία, από 
γαλήνη: τα ~ αποµεσήµερα τού καλοκαιριού || ~ πρόσωπο | βλέµµα 
ΣΥΝ. γαλήνιος, ήρεµος γλυκός 5. ΕΚΚΛΗΣ. ειρηνικά (τα) αιτήµατα που 
εκφωνούνται κατά τη Θεία Λειτουργία, κυρ. ως προσευχή για ειρήνη, 
και αρχίζουν µε την εισαγωγική φρ. «εν ειρήνη τού Κυρίου δεη-
θώµεν». 

Ειρηνικός (Ωκεανός) (ο) ο µεγαλύτερος ωκεανός τής Γης· βρίσκεται 
µεταξύ τής Αµερικής, τής Ασίας και τής Αυστραλίας. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. Pacific Ocean]. 

ειρηνίσµός (ο) η αντίθεση στον πόλεµο ή στη χρήση βίας ως µέσου 
επίλυσης διαφορών και ειδικότ. η άρνηση ανάµειξης σε στρατιωτι-
κές, πολεµικές επιχειρήσεις λόγω προσωπικών αρχών ή πεποιθήσεων: 
ο ~ κορυφώθηκε ως κίνηµα στις Η.Π.Α. την εποχή τού πολέµου στο 
Βιετνάµ ΣΥΝ. πασιφισµός, ειρηνοφιλία. — ειρηνιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pacifisme]. 

ειρηνιστής (ο), ειρηνίστρια (η) {ειρηνιστριών} 1. πρόσωπο που 
αγαπά την ειρήνη 2. πρόσωπο που πιστεύει στον ειρηνισµό (βλ.λ.) 
και συµµετέχει σε κινήµατα ειρήνης, ειρηνιστικές οργανώσεις κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pacifiste]. 

ειρηνοδικείο (το) [1833] ΝΟΜ. το κατώτερο πρωτοβάθµιο τακτικό πο-
λιτικό δικαστήριο για εκδίκαση διαφορών οι οποίες έχουν αντικείµε-
νο µικρής αξίας. 

ειρηνοδίκης (ο/η) {(θηλ. ειρηνοδίκου) | ειρηνοδικών} τακτικός δικα-
στής σε ειρηνοδικείο (βλ. λ. δικαιοσύνη, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. είρηνοδίκαι, όρος που χρησιµοποιήθηκε για να απο-
δώσει το λατ. Fetiales «Ρωµαίοι ιερείς, διορισµένοι να επιβλέπουν τη 
σύναψη συνθηκών ειρήνης ή συµµαχίας και να διενεργούν την επί-
σηµη τελετή»]. 

ειρηνοποιός (ο/η) [αρχ.] 1. επίσηµο πρόσωπο που ενεργεί για την 
κατάπαυση των εχθροπραξιών ή των ανταγωνισµών, που επιτυγχάνει 
τη σύναψη | επικράτηση ειρήνης ΣΥΝ. ειρηνευτής 2. (γενικότ.) αυτός 
που κινείται από φιλειρηνική διάθεση: ο υπουργός Εξωτερικών έφθα-
σε ως - στη Βοσνία || υποδύεται τον ~ ωθώντας παρασκηνιακά στη 
σύγκρουση τις δύο πλευρές ΣΥΝ. ειρηνευτής ΑΝΤ. ταραχοποιός. — 
ειρηνοποιώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

ειρηνόφιλος, -η, -ο [1839] αυτός που αγαπά την ειρηνική ζωή, που 
έχει ειρηνικά αισθήµατα, που ενεργεί για τη διατήρηση ή την επί-
τευξη ειρήνης: ~ λαός | χωριό | φυλή || ~ χαρακτήρας | άνθρωπος | φύση 
| πολιτική | τάση ΣΥΝ. πασιφιστής, ειρηνιστής, φιλειρηνικός ΑΝΤ. 
πολεµοχαρής, φιλοπόλεµος, φιλόµαχος. — ειρηνοφιλία (η) [1812], ει-
ρηνοφιλικός, -ή, -ό. 

είρηνοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο [µεσν.] αυτός που φέρνει τη συµφι-
λίωση, την ειρήνευση: ~ χαµόγελο | µήνυµα || «ανοίξτε αγκαλιές ~» 
(∆. Σολωµός) ΣΥΝ. ειρηνικός, ειρηνευτικός. 

ειρήσθω εν παρόδω (ειρήσθω εν παρόδω) (λόγ.) ας λεχθεί κατά τη 
ροή τού λόγου· χρησιµοποιείται για την προαναγγελία τής αναφοράς 
από τον οµιλητή στοιχείων συµπληρωµατικών, παρενθετικών: ο Περι-
κλής, ο οποίος, ~, επί είκοσι συναπτά έτη ηγείτο των Αθηναίων, υπήρ-
ξε ο αρχιτέκτονας τού µεγαλείου τής αθηναϊκής ηγεµονίας. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ειρήσθω εν παρόδω, όπου το ρ. ειρήσθω αποτελεί το γ' 
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ενικό προστ. παθ. παρακ. τού ρ. λέγω (βλ. κ. ρήση)]. 

ειρήσθω εν παρόδω - εν τη ρύµη τού λόγου. Συχνά οι δύο λόγιες αυτές 
φράσεις συγχέονται στη χρήση και προκαλούν λάθη. Το ειρήσθω εν 
παρόδω χρησιµοποιείται παρενθετικώς, για να δηλώσει ο οµιλητής ότι 
πρόκειται να προσθέσει συµπληρωµατικά ή διευκρινιστικά ορισµένες 
πληροφορίες: Αυτά τα έξοδα, ειρήσθω εν παρόδω, δεν θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό τού πανεπιστηµίου, αλλά θα καταβληθούν από την 
Κοινότητα. Το εν τη ρύµη τού λόγου έχει διαφορετική σηµασία και χρήση. 
Με τη φράση αυτή, που έχει κατά κανόνα αρνητική (κακόσηµη) υφολογική 
χροιά, σχολιάζεται και εξηγείται από τον οµιλητή η στάση κάποιου, τα 
λεγόµενα του κ.λπ.: Ο υπουργός εν τη ρύµη τού λόγου του οµολόγησε 
ορισµένα βαριά λάθη που διέπραξε η κυβέρνηση του. Εν ολίγοις, το ειρήσθω 
εν παρόδω σηµαίνει χονδρικά «ας µου επιτραπεί να αναφέρω πα-
ρενθετικώς», ενώ το εν τη ρύµη τού λόγου σηµαίνει αδροµερώς «στη ροή 
τού λόγου, µιλώντας». 

ειρκτή (η) (λόγ.) 1. το δηµόσιο δεσµωτήριο, κάθε τόπος καταδίκης ή ακούσιας 
κράτησης για έκτιση ποινής ΣΥΝ. φυλακή 2. (µτφ.) κάθε χώρος στον οποίο 
καταλήγει κανείς, χωρίς να µπορεί να ξεφύγει: µες στην υγρή του ~, στον βυθό 
3. ΝΟΜ. (παλαιότ.) κάθε ποινή στερήσεως τής προσωπικής ελευθερίας για 
χρονικό διάστηµα πέντε ώς είκοσι ετών: εκτίει ~ επτά ετών ΣΥΝ. πρόσκαιρος 
κάθειρξη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ειρκτή | ειρκτή < εϊργω | εϊργω < *ε-Ρέρ-γ-ω < ε- 
προθεµ. + I.E. *wer-g- «περικλείω, φράζω», πβ. λατ. urgere «πιέζω», ισπ. 
urgir, γαλλ. urgent «επείγων, πιεστικός», γερµ. rächen «εκδικούµαι» κ.ά. 
Οµόρρ. κάθ-ειρξις (-η)]. 

ειρµολογικό µέλος (το) (στη βυζαντινή µουσική) είδος µέλους, κατά κανόνα 
σύντοµου, όπου το υµνολογικό κείµενο µελοποιείται συλλαβικά· λέγεται έτσι, 
γιατί κατ' αυτόν τον τρόπο µελοποιούνται οι ειρµοί των κανόνων (υπάρχουν, 
όµως, και το «αργόν ειρµολογικόν» µέλος και ο «καλοφωνικός ειρµός», στα 
οποία η µελωδία είναι πιο πλατιά και περίτεχνη). (Βλ. κ. στιχηραρικό µέλος, 
παππαδικό µέλος). 

ειρµολόγιο (το) {ειρµολογί-ου | -ων} (στη βυζαντινή µουσική) λειτουργικό 
βιβλίο που περιέχει τους ειρµούς των κανόνων, κατά τους οκτώ ήχους (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. είρµολόγιον < ειρµός (στη σηµ. «ιδιόµελο τροπάριο τής 
οκτωήχου, βάσει τού οποίου ρυθµίζονται και τα υπόλοιπα») + -λόγιον 
(βλ.λ.)]. 

ειρµός (ο) 1. η νοηµατική συνοχή, η αλληλουχία σκέψεων, η εσωτερική 
σύνδεση και ροή λόγου: ασυνάρτητο κείµενο χωρίς λογικό ~ || χάνει τον ~ των 
σκέψεων του, όταν διασπάται η προσοχή του ΣΥΝ. συνοχή, σύνδεση, 
αλληλουχία, συνάρτηση ANT. ανακολουθία, ασυναρτησία, ασυνέπεια 2. 
ΜΟΥΣ. (στην υµνογραφία) το πρώτο τροπάριο καθεµιάς από τις εννέα ωδές 
τού κανόνα, που αποτελεί το πρότυπο για την ψαλµωδία των υπολοίπων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ειρµός < εϊρω «συνδέω, συναρµόζω» (που απώλεσε τη 
δασύτητα, πιθ. λόγω τής συχνής παρουσίας του εν συνθέσω) < *έρ-}ω < I.E. 
*ser- «τοποθετώ στη σειρά», πβ. λατ. sero «πλέκω, σειροθε-τώ», γαλλ. sermon 
«οµιλία, διάλεξη», ιρλ. sreth «τακτοποιηµένος» κ.ά. Οµόρρ. δρ-µος, òp-µαθός 
(βλ.λ.)]. 

είρων (ο/η) {είρων-ος, -α | -ες, ειρώνων} πρόσωπο που ειρωνεύεται, που 
χρησιµοποιεί συχνά την ειρωνεία: ο γνωστός - κοσµικογράφος µε το καυστικό 
χιούµορ. Επίσης (καθηµ.) είρωνας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εϊρων, αβεβ. ετύµου. Έχει 
προταθεί η σύνδεση µε το ρ. εϊροµαι (τού έρώ «ρωτώ, ανακρίνω»), πράγµα 
που θα προϋπέθετε αρχική σηµ. τού εϊρων «αυτός που ρωτά, που διερωτάται», 
αλλά το ει-στο εϊροµαι δεν είναι αρχικό, o συσχετισµός τού εϊρων µε το ρ. 
εϊρω «λέγω, δηλώνω», µορφολογικά ορθός, παρουσιάζει σηµασιολ. δυσχέ-
ρειες, παρότι θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ως συνδετικό κρίκο τη σηµ. 
«λέω κάτι χωρίς να το σκεφτώ» (τού ρ. εϊρω). Η σηµερινή σηµ. τού είρων 
«σκωπτικός, περιπαικτικός» είναι ήδη αρχ., αφού η λ. χρησιµοποιείται συχνά 
στον Αριστοτέλη ως αντίθετη τού επιθ. άληθευ-τικός]. 

ειρωνεία (η) [αρχ.] {ειρωνειών} 1. η χρήση τού λόγου κατά τέτοιον τρόπο, 
ώστε το αποδιδόµενο νόηµα να αντιτίθεται στο κυριολεκτικό: µε εµφανή ~ 
χαρακτήρισε πρωτότυπο τον δέκατο πανοµοιότυπο αναπτήρα που της έκαναν 
δώρο || γνήσια | λεπτή | ανεπαίσθητη | διακριτική | κρυφή | σαρκαστική | έκδηλη 
| χλευαστική | κυνική ~ ΣΥΝ. σκώµµα, χιούµορ 2. (κατ' επέκτ.) η κοροϊδευτική 
διατύπωση, το σχόλιο που ερµηνεύεται ως έµµεση προσβολή (κάποιου): το 
κλίµα εδώ δεν σηκώνει ειρωνείες και εξυπνάδες! || πες του να συµµορφωθεί και 
ν' αφήσει την ~! ΣΥΝ. σαρκασµός, χλεύη, χλευασµός, κοροϊδία- ΦΡ. (α) 
ειρωνεία τής τύχης | τής µοίρας για περιπτώσεις στις οποίες οι ενέργειες 
κάποιου ανατρέπονται αναπάντεχα (συνήθ. κατά όχι ευνοϊκό ή επιθυµητό 
τρόπο): αυτό είναι ~, να τον σώσει ο άνθρωπος τον οποίο είχε απολύσει! (β) 
τραγική ειρωνεία η άγνοια από τον ήρωα θεατρικού | µυθιστορηµατικού | 
κινηµατογραφικού έργου τής τραγικής θέσης στην οποία βρίσκεται ή προς την 
οποία οδεύει, µε αποτέλεσµα να ενεργεί µε τρόπο που επιφέρει αρνητικά γι' 
αυτόν αποτελέσµατα-κάτι το οποίο γνωρίζει ο αναγνώστης | θεατής (λ.χ. ο 
Οιδίποδας επιµένει να ανακαλύψει τον φονιά τού πατέρα του, αγνοώντας ότι 
είναι ο ίδιος, πράγµα που θα τον οδηγήσει στην καταστροφή) (γ) σωκρατική 
ειρωνεία η προσποίηση αφελούς άγνοιας σε µια συζήτηση ως µέσο 
εκµαιεύσεως θέσεων και προώθησης τού διαλόγου σε επιθυµητές 
κατευθύνσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδία. 

ειρωνεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {ειρωνεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} εµπαίζω 
(κάποιον) µιλώντας µε έµµεσο αλλά ξεκάθαρα υποτιµητικό τρόπο γι' αυτόν: 
τον ειρωνεύεται για την αστεία προφορά του, ρωτώ- 

ντας τον αν έχει κάτι η µύτη του! || ειρωνεύτηκε τον αντίπαλο του για τις δηλώσεις 
του, λέγοντας πως δεν κατάλαβε τι ακριβώς σήµαιναν! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
ειρωνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ειρωνεία, που 
κοροϊδεύει µε τρόπο λεπτό και υπαινικτικό πρόσωπα ή καταστάσεις: ~ ύφος | 
µειδίαµα | αντιµετώπιση | υπαινιγµός | σχόλιο ΣΥΝ. σαρκαστικός, σκωπτικός 2. 
αυτός που χρησιµοποιεί την ειρωνεία, που εµπαίζει τους άλλους ή κοροϊδεύει 
καταστάσεις µε τρόπο υπαινικτικό, όχι χονδροειδή: είναι τόσο ~ απέναντι τους, 
όσο χρειάζεται για να τους πικάρει, χωρίς όµως να τους εξοργίζει 3. (ειδικότ.-
λογοτ.) αυτός που φανερώνει την αποστασιοποίηση τού δηµιουργού από τα 
πρόσωπα τού έργου του και την τύχη τους, αλλά και ενίοτε από το ίδιο του το 
δηµιούργηµα: ~ γραφή. — ειρωνικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. εις, µία, εν → ένας, µία, 
ένα [ΕΤΥΜ. < αρχ. είς < *έµ-ς < I.E. *sem-s «ένας», πβ. σανσκρ. sâmah, λατ. 
sem-el «άπαξ, µία φορά», γαλλ. simple «απλός», γοτθ. sama «ίδιος», αγγλ. same 
κ.ά. Οµόρρ. µ-ία (βλ.λ.), εν)α), α-µα, ä-παξ, ά-πλοϋς κ.ά.]. εις πρόθ. (λόγ.) 
(+αιτ.) (λόγ. τύπος τής καθηµ. σε, χρησιµοποιείται κυρ. σε λόγ. παγιωµένες 
εκφράσεις) δηλώνει: 1. κίνηση προς τόπο | προορισµό ή πρόσωπο ή (σπαν.) τον 
τόπο, το τοπικό σηµείο στο οποίο αναφερόµαστε: να προσέλθει ~ το εδώλιο ο 
µάρτυς || απευθύνθηκε ~ τους ανωτέρους του || ανέβηκε ~ το βήµα για να 
εκφωνήσει λόγο || βρίσκεται ~ τας Αθήνας || κατοικεί ~ τας Σέρρας || (κ. µτφ.) δεν 
είµαι - θέσιν να εκφράσω άποψη- ΦΡ. (α) (απεδήµησεν) εις τας αιωνίους µονάς 
(πήγε) στον άλλο κόσµο, δηλ. πέθανε (β) ες κόρακας (υβριστ.) στον διάβολο (γ) 
εις τόπον χλοερόν σε τόπο δροσερό (από την νεκρώσιµη ακολουθία) (δ) 
έρχοµαι εις γάµου κοινωνίαν παντρεύοµαι 2. τρόπο: ~ βάθος έρευνα || ~ βάθος 
διερεύνηση τής υπόθεσης- ΦΡ. (α) εις επήκοον φανερά µπροστά σε όλους: τον 
πρόσβαλε ~ όλων των συναδέλφων (β) εις µάτην µάταια: προσπάθησα ~ να την 
πείσω 3. σκοπό: ~ απόδειξιν τής απόψεως του έφερε όλα τα σχετικά επιχειρήµατα 
|| εξήλθε ~ αναζήτησιν τροφής || πολιτευόµενος ~ άγραν ψήφων || ~ άτοπον 
απαγωγή || άγαλµα ~ µνήµην των πεσόντων || επιταγή ~ εξό-φλησιν χρέους || ~ 
άφεσιν αµαρτιών ΦΡ. (α) εις επίρρωσιν προς ενίσχυση: ~ τού επιχειρήµατος του 
(για να ενισχύσει το επιχείρηµα του) έφερε παράδειγµα (β) (και) εις ανώτερα! 
ευχή σε επιτυχόντα σε διαγωνισµό, προαχθέντα, αποφοιτήσαντα | πτυχιούχο 
κ.λπ. για υψηλότερες διακρίσεις 4. χρόνο· ΦΡ. (α) ες αυριον τα σπουδαία βλ. λ. 
αύριο (β) εις τσς δυσµάς του βίου στο τέλος τής ζωής (γ) εις το διηνεκές για 
πάντα (δ) ες αεί για πάντα (ε) εις τον αιώνα τον άπαντα αιώνια, για πάντα (στ) 
εις τους αιώνας των αιώνων αιώνια, για πάντα 5. σε διάφορες λόγ. παγιωµένες 
εκφράσεις (στρατιωτικά παραγγέλµατα, ευχές κ.λπ.): ~ έπαρσιν σηµαίας || ~ τα 
όπλα || ~ παράταξιν || ~ το επα-νιδείν || ~ το επανακούειν || - υγείαν! || έγγραφο ~ 
διπλούν (σε δύο αντίτυπα) || Πιστεύω ~ ένα Θεόν... || ~ πολλά έτη, δέσποτα! (Βλ. 
λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). Επίσης (σπάν.-αρχαιοπρ.) ες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. είς | ες < ένς, όπου το εν- αποτελεί πιθ. τ. αιτιατικής ενός I.E. 
θέµατος, πράγµα που αιτιολογεί τη χρήση τής προθ. είς ως δηλωτικής 
κατευθύνσεως. Η παρέκταση σε -ς (εν-ς) οφείλεται στην αναλογική επίδραση 
τού εξ. Το νεοελληνικό σε (βλ.λ.) αποτελεί φωνολογική εξέλιξη τού είς. 
Παράγωγα του αποτελούν επίσης τα έσ-ω, εσώ-τερος, εσώ-τατος]. εισ- α' 
συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. κίνηση προς τα µέσα: εισχωρώ, εισ-δύω, εισ-
έρχοµαι, εισ-άγω, εισ-ρέω 2. (µτφ.) αποδοχή ή ένταξη: εισ-ακούω, εισ-δοχή. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την πρόθ. είς 
(βλ.λ.)]. -εις, -είσα, -έν {-έντος (θηλ. -είσης) | -εντες (ουδ. -εντα), -έντων (θηλ. -
εισών)} κατάληξη τής λόγιας µετοχής τού παθητικού αορίστου: οι 
αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί || οι διασωθέντες ναυαγοί || οι πληγείσες από τον 
σεισµό περιοχές || τα εκδοθέντα κείµενα || το άρτι συσταθέν σωµατείο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. καταλ. < *-εντ-ς (> είς), όπως εµφανίζεται στη γενική]. 
εισαγάγω (να/θα) ρ. → εισάγω 
εισαγγελέας (ο/η) {(θηλ. εισαγγελ-έως) | εισαγγελ-είς, -έων} ΝΟΜ. ισόβιος 

δικαστικός λειτουργός επιφορτισµένος µε την άσκηση ποινικής δίωξης 
αξιόποινων πράξεων και τη διενέργεια των πράξεων που προβλέπει ο 
Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας: ακολούθησε η αγόρευση τού ~ τής έδρας ΣΥΝ. 
εισαγγελική αρχή. Επίσης (λόγ.) εισαγγελέας (ο/η) {-έως, κλητ. εισαγγελεύ}. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. είσαγγελεύς, αρχική σηµ. «ο δικαστικός κλητήρας», < είσ- + -
αγγελεύς < άγγέλλω. Η σηµασία «κατήγορος» είναι µτγν.]. εισαγγελεύω ρ. 
αµετβ. [1890] {εισαγγέλευσα} ασκώ καθήκοντα εισαγγελέα. εισαγγελία (η) 
[αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το δικαστικό αξίωµα τού εισαγγελέα και το έργο του 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του 2. (συνεκδ.) το γραφείο τού εισαγγελέα 
και το κτήριο στο οποίο στεγάζεται, το δηµόσιο κατάστηµα στο οποίο εδρεύουν 
οι υπηρεσίες τής εισαγγελικής αρχής. εισαγγελικός, -ή, -ό [1873] αυτός που 
σχετίζεται µε τον εισαγγελέα ή την εισαγγελία: ~ παρέµβαση | λειτουργός | 
έρευνα | εξέταση | αρχή | εξουσία. 
εισάγω ρ. µετβ. [αρχ.] (εισ-ήγαγα (να/θα εισαγάγω), -ήχθηκα (λόγ. ει-σήχθην, -

ης, -η..., µτχ. εισαχθείς, -είσα, -έν), -ηγµένος) 1. βάζω, τοποθετώ µέσα: ~ τον 
ασθενή στο χειρουργείο 2. (για προϊόντα, εµπορεύµατα) φέρνω από ξένη χώρα: 
~ αυτοκίνητα από τη Γερµανία || - πρώτες ύλες | ρούχα | πετρέλαιο | φυσικό 
αέριο ΑΝΤ. εξάγω 3. (η µτχ. εισαγόµενος, -η, -ο) αυτός που δεν αποτελεί 
προϊόν εγχώριας παραγωγής, που προέρχεται από το εξωτερικό: ~ προϊόντα 4. 
(µτφ.) οδηγώ (κάποιον) στη σταδιακή κατάκτηση γνώσης ή τέχνης, του 
παρουσία- 
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ζω µεθοδικά σύνολο, σύστηµα γνώσεων: τον εισήγαγε στα µυστικά τής 
διπλωµατίας || ~ κάποιον στην τέχνη τού χορού | σε µια επιστήµη | στην 
κουλτούρα τής Ανατολής ΣΥΝ. µυώ, µαθαίνω, διδάσκω 5. φέρνω (προς 
συζήτηση, ψήφιση, επικύρωση) σε αρµόδιο συλλογικό όργανο: ο πρόεδρος 
εισήγαγε προς συζήτηση δύο θέµατα εκτός ηµερησίας διατάξεως || ~ ρυθµίσεις | 
προτάσεις | προσθήκες | µέτρα || ~ προς επικύρωση || εισάγω σε δίκη (φέρνω 
στο δικαστήριο, θέτω υπό δικαστική κρίση) || η υπόθεση εισήχθη στο Εφετείο 
6. συµβάλλω στη διάδοση, καθιερώνω: ~ µια µόδα | θεωρία | ιδεολογία | 
µέθοδο | αντίληψη | ορολογία | τεχνοτροπία | κουλτούρα || ~ ένα διαφορετικό 
κλίµα | µια νέα οπτική | αισθητική || ~ ξένα έθιµα | καινούργιες συνήθειες· ΦΡ. 
εισάγω καινά δαιµόνια (καινά δαιµόνια, Πλάτ. Απολ. Σω-κρ. 24 e) συµβάλλω 
στη διάδοση καινοφανών αντιλήψεων, που ανατρέπουν την καθιερωµένη τάξη 
7. (µεσοπαθ. εισάγοµαι) (α) εισέρχοµαι (σε νοσοκοµείο): εισήχθη στον 
Ευαγγελισµό (β) επιτυγχάνω σε εξετάσεις για την εισαγωγή µου (σε 
εκπαιδευτικό ίδρυµα): εισήχθη στην Ιατρική Σχολή ΣΥΝ. πετυχαίνω, µπαίνω 8. 
(στο χρηµατιστήριο) εντάσσω (µετοχές, τίτλους) στη διαδικασία τής 
διαπραγµάτευσης: νέες µετοχές τού Ο.Τ.Ε. θα εισαχθούν στο χρηµατιστήριο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άγω. 

εισαγωγέας (ο/η) {-α κ. -έως | -είς, -έων} έµπορος που εισάγει προϊόντα από το 
εξωτερικό ΑΝΤ. εξαγωγέας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. είσαγωγεύς, αρχική σηµ. (στην Αθήνα) «δικαστικός που 
εισηγείτο υποθέσεις, προκειµένου να εκδικαστούν», < εισάγω. Η γενική σηµ. 
τής λ. είναι ήδη αρχ.]. 

εισαγωγή (η) 1. η τοποθέτηση εντός: η ~ νερού στη δεξαµενή || ~ δισκέτας στον 
υπολογιστή 2. η προσθήκη, η ένταξη: - επιπλέον στοιχείων και παραγράφων στο 
άρθρο || ~ επιµορφωτικών εκποµπών στο τηλεοπτικό πρόγραµµα || ~ τού 
έντεχνου στοιχείου στο λαϊκό τραγούδι ΣΥΝ. ενσωµάτωση, εµπλουτισµός 3. η 
µεταφορά και διάθεση προϊόντων στο εµπόριο από ξένη χώρα: ~ πρώτων υλών 
| πετρελαίου | αρωµάτων || ~ συναλλάγµατος | εργατικού δυναµικού || µείωση | 
αύξηση των ~ ΑΝΤ. εξαγωγή 4. η νοµοθετική ή µη καθιέρωση: ~ τής διδασκα-
λίας των Αρχαίων στα γυµνάσια || ~ τής πληροφορικής στην εκπαίδευση || ~ τής 
Νεοελληνικής ως επίσηµης γλώσσας ΣΥΝ. αναγνώριση 5. η παρουσίαση και 
πρόταση για εκδίκαση: ~ τής υπόθεσης στο Εφετείο ΣΥΝ. κατάθεση, 
παραποµπή 6. η είσοδος (κάποιου) σε νοσηλευτικό ίδρυµα για απαραίτητη 
θεραπευτική αγωγή και παροχή ιατρικών υπηρεσιών: ο γιατρός είπε πως πρέπει 
να γίνει αµέσως ~ στην καρδιολογική κλινική 7. η ένταξη (κυρ. κατόπιν 
δοκιµασίας ή βάσει κριτηρίων αξιολόγησης) σε εκπαιδευτικό ίδρυµα: 
γιόρτασαν σε νυχτερινό κέντρο την ~ του στην αρχιτεκτονική || η ~ των 
ισοβαθµούντων γίνεται µε σταθερά κριτήρια ΑΝΤ. απόρριψη, αποτυχία, 
αποφοίτηση 8. το προκαταρκτικό τµήµα (ή οτιδήποτε τίθεται προκαταρκτικά) 
βιβλίου, επιστηµονικού έργου κ.λπ. ή η σύντοµη τοποθέτηση, οµιλία που προ-
τάσσεται διευκρινιστικά ή ως προϊδεασµός τού ακροατή, αναγνώστη, θεατή 
σχετικά µε το κύριο µέρος: πριν προχωρήσει στην κυρίως πραγ-µάτευση τού 
ζητήµατος, έκανε µια ~ δίνοντας λίγες διευκρινιστικές πληροφορίες || η ~ στο 
έργο τού Καλβίνου «∆ιδασκαλία τής χριστιανικής θρησκείας» είχε θέση 
µαχητικού προπαγανδιστικού φυλλαδίου 9. (συνεκδ.) κάθε επιστηµονικό έργο ή 
κύκλος παραδόσεων, µαθηµάτων κ.λπ., που στοχεύει στη µετάδοση βασικών 
θεωρητικών γνώσεων για το αντικείµενο µελέτης ή επιστήµης: ~ στη 
φιλοσοφία/ γλωσσολογία | ανατοµία 10. (στο χρηµατιστήριο) η έναρξη τής 
διαπραγµάτευσης στη χρηµατιστηριακή αγορά: ~ τίτλων 11. ΜΟΥΣ. (α) τυπικό 
µέρος τής όπερας, εισαγωγικό κοµµάτι που παίζεται από την ορχήστρα πριν α-
πό την έναρξη τής σκηνικής δράσης, στο οποίο κατά κανόνα παρουσιάζονται 
τα σπουδαιότερα θέµατα τής όπερας· συµπίπτει µερικώς µε το πρελούδιο 
(βλ.λ.): η ~ στον (ή από τον) « Ταγχώιζερ» τού Βάγκνερ (β) αυτόνοµη 
ορχηστρική φόρµα, συµφωνικό ποίηµα που φέρει τον τίτλο «εισαγωγή»: η ~ 
«Έγκµοντ» τού Μπετόβεν ΣΥΝ. ουβερτούρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εισάγω. o µουσ. 
όρ. είναι απόδ. τού γαλλ. ouverture]. 

εισαγωγή - πρόλογος - προλεγόµενα. Και οι τρεις λέξεις δηλώνουν 
σύντοµο κείµενο που προηγείται τού κυρίου µέρους τού βιβλίου. Η 
εισαγωγή καταλαµβάνει αρκετές σελίδες και σε αυτήν ο συγγραφέας δίνει 
σηµαντικές πληροφορίες για το περιεχόµενο τού έργου του, τα κύρια 
προβλήµατα που τον απασχόλησαν, τις γενικές θέσεις του κ.λπ. Από αυτή 
τη σηµασία η λ. εισαγωγή χρησιµοποιείται συχνά και ως είδος βιβλίου που 
εισάγει σε θέµα, κλάδο ή επιστήµη (π.χ. Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, 
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία κ.τ.ό.). Αντίθετα, ο πρόλογος είναι ένα πολύ 
σύντοµο κείµενο, συχνά γραµµένο από πρόσωπο διαφορετικό από τον 
συγγραφέα (από τον εκδότη, από γνωστό ειδικό, από πρόσωπο συνδεόµενο 
προς τον συγγραφέα κ.λπ.). o πρόλογος γράφεται επίσης και από τον ίδιο 
τον συγγραφέα, για να περιλάβει σε αυτόν γενικότερες πληροφορίες, 
τεχνικά θέµατα τού βιβλίου, ευχαριστίες κ.λπ. Εφόσον υπάρχει εισαγωγή, ο 
πρόλογος προηγείται τής εισαγωγής και διαφοροποιείται από αυτήν 
πλήρως. Αν δεν υπάρχει εισαγωγή, ο πρόλογος περιέχει συχνά στοιχεία που 
θα δίδονταν σε µία εισαγωγή και είναι εκτενέστερος. Τέλος, παλαιότερα 
ιδίως, στην Ελληνική χρησιµοποιούνταν τα προλεγόµενα ως συνδυασµός 
εκτενούς εισαγωγής και προλόγου. Περίφηµα έχουν καταστεί τα 
Προλεγόµενα τού Αδαµαντίου Κοραή στις εκδόσεις των αρχαίων 
συγγραφέων που εκπόνησε ο Κοραής µε εκτενή σχόλια, προλεγόµενα όπου 
ο Κοραής προέτρεπε το Γένος «εις φωτισµόν», δηλ. στην απόκτηση 
παιδείας και στη γνωριµία µε τη γραπτή παράδοση των ελληνικών 
κειµένων. 

εισαγωγικά (τα) ΓΛΩΣΣ. σηµείο στίξεως που χρησιµοποιείται για την 

αυτολεξεί παράθεση ευθέος λόγου («...») σε ένα κείµενο (π.χ. ο Κώστας είπε: 
«καιρός να πηγαίνω») ή για την παράθεση λέξης ή φράσης η οποία βρίσκεται 
στο εσωτερικό άλλης φράσης, η οποία εσω-κλείεται ήδη µε εισαγωγικά (π.χ. 
είπε ο Γιάννης: «όταν ακούσεις "φύγαµε!" θ' αρχίσεις να τρέχεις», οπότε 
λέγονται άγκιστρα ή εσωτερικά | άνω | ανωφερή εισαγωγικά), την αναφορά σε 
τίτλο άρθρου, κεφαλαίου, βιβλίου ή έργου τέχνης (ο Αριστοτέλης στην 
«Ποιητική» του...) ή, ως σχολιαστικό σηµείο στίξεως (βλ.λ.), για τη δήλωση 
ειρωνείας και αµφισβήτησης (από πλευράς τού οµιλητή) συγκεκριµένου 
χαρακτηρισµού, άποψης ή διατύπωσης: τέτοιου είδους «φιλίες» κατέστρεψαν 
πολλούς· ΦΡ. (προφορ.) εντός εισαγωγικών για κάτι που λέγεται κατ' 
ευφηµισµόν ή µε προφανή σκοπό τού οµιλητή να το αµφισβητήσει ή να 
εννοήσει το αντίθετο: αυτή η ~ αγνή ψυχή είναι ο εγκέφαλος τής δολοπλοκίας || 
µας κατέστρεψαν οι ~ σωτήρες τού έθνους! 

εισαγωγικά («...»). Τα εισαγωγικά ανήκουν στην κατηγορία των 
σχολιαστικών σηµείων στίξεως, στα σηµεία στίξεως δηλ., που -αντίθετα 
προς τα συντακτικά σηµεία στίξεως (κόµµα, τελεία, άνω τελεία κ.ά.)- τα 
χρησιµοποιεί ο οµιλητής για να σχολιάσει τα λεγόµενα κατά διάφορους 
τρόπους: (α) ∆ηλώνει ότι µεταφέρει αυτούσια τα λόγια άλλου (πρόκειται 
για τη µορφή των λεγοµένων που χαρακτηρίζεται ως ευθύς λόγος: (Ο 
Γιάννης µού είπε: «∆εν θα 
έρθει κανείς µαζί µου- θα χειριστώ το θέµα µόνος µου»). Πριν από τα 
εισαγωγικά χρησιµοποιείται δίστιγµο, µετά από εισαγωγικά 
και έξω από αυτά χρησιµοποιείται τελεία (β) ∆ηλώνει, γενικότερα, λόγια 
που έχουν λεχθεί από άλλους, είτε πρόκειται περί ρήσεων (ρητών) 
προερχοµένων από γνωστές προσωπικότητες (Ο Χαρίλαος Τρικούπης είπε 
µέσα στη Βουλή: «Η Ελλάς προώρισται να ζήσει και θα ζήσει») είτε περί 
παροιµιωδών φράσεων ή γνωµικών (Οπως λέει κι ο λαός: «Κάλλιο πέντε 
και στο χέρι παρά δέκα και καρτερεί») (γ) ∆ηλώνει τη χρήση τίτλων που 
ανήκουν σε βιβλία, σε θεατρικά ή κινηµατογραφικά έργα κ.τ.ό. (Στην 
Επίδαυρο παίχτηκε χθες το βράδυ η «Ηλέκτρα» τού Σοφοκλέους - Από τα πιο 
γνωστά βιβλία τού Ν. Καζαντζάκη είναι το «Βίος και πολιτεία τού Αλέξη 
Ζορµπά») (δ) o οµιλητής αναφέρεται σε λέξεις, φράσεις ή σηµασίες, 
σχολιάζει δηλ. µεµονωµένα γλωσσικά στοιχεία (Θέλω να δηλώσω ότι µε τη 
λέξη «ευαισθησία» εννοώ ό,τι έχει σχέση µε µια βαθύτερη συναισθηµατική 
λειτουργία, που αντιτίθεται στη λογική - Το «θέλω» δεν σηµαίνει κατ' 
ανάγκην και ότι «µπορώ» - Μία λέξη, η λέξη «ελευθερία» ακούστηκε από το 
στόµα τους). Η λειτουργία αυτή είναι γνωστή ως µεταγλωσσική λειτουργία 
στη γλώσσα (γλωσσικά σχόλια για την ίδια τη γλώσσα) (ε) o οµιλητής 
χρησιµοποιεί εντός εισαγωγικών και σχολιάζει δυσµενώς (ειρωνικά, µει-
ωτικά, υποτιµητικά, µε διάθεση αµφισβήτησης) έννοιες, ιδέες, σηµασίες 
κ.τ.ό. (Για άλλα φροντίζουν οι «πατέρες τού έθνους» - Τη στρατιωτική 
εισβολή τους στην Κύπρο και την κατάκτηση τού 37% τού κυπριακού 
εδάφους οι Τούρκοι την αποκαλούν «επέµβαση» -Να µας λείπουν τέτοιοι 
«φίλοι»). 
Τυπογραφικώς υπάρχουν δύο ειδών εισαγωγικά σηµεία: τα (παλαιότερα) 
γωνιώδη («...») και τα (νεότερα) άγκιστρα ("...") ή άνω ή ανωφερή 
εισαγωγικά. Τα γωνιώδη χρησιµοποιούνται περισσότερο στον ευθύ λόγο, 
ενώ τα άγκιστρα σε µεµονωµένες λέξεις ή φράσεις. Τα άγκιστρα 
χρησιµοποιούνται επίσης για να εγκλείσουν µία λέξη ή φράση, όταν αυτή 
βρίσκεται στο εσωτερικό άλλης φράσης που εσωκλείεται ήδη µε (γωνιώδη) 
εισαγωγικά (π.χ. Ο Γιάννης είπε: «όταν ακούσεις "φύγαµε!" θ' αρχίσεις να 
τρέχεις»). Στην πραγµατικότητα, τα γωνιώδη εισαγωγικά και τα άγκιστρα 
εναλλάσσονται στη χρήση κατά τη βούληση τού γράφοντος και τις τυ-
πογραφικές δυνατότητες. 

εισαγωγικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε την εισαγωγή 
(βλ.λ., σηµ. 3): ~ εµπόριο | διαδικασία | ενδιαφέρον | συνάλλαγµα ΑΝΤ. 
εξαγωγικός 2. αυτός βάσει τού οποίου εισέρχεται κανείς κάπου ως νέο µέλος, 
στέλεχος κ.λπ.: οι ~ εξετάσεις για την τριτοβάθµια εκπαίδευση- ΦΡ. 
εισαγωγικός βαθµός ο βαθµός µε τον οποίο εισέρχεται στην ιεραρχία ενός 
κλάδου ένας πρωτοδιοριζόµενος δηµόσιος υπάλληλος 3. αυτός που αποτελεί 
την εισαγωγή στο κύριο µέρος ενός έργου (οµιλίας, βιβλίου κ.λπ.): η - 
τοποθέτηση κάποιου πριν από την ανάπτυξη των θέσεων του µε επιχειρήµατα || 
~ µάθηµα | παρουσίαση | σηµείωµα 4. εισαγωγικά (τα) βλ.λ. — εισαγωγικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ. 

εισαγώγιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µπορεί να εισαχθεί ΑΝΤ. εξαγώγιµος. 
εισακούω ρ. µετβ. [αρχ.] {εισάκουσα, εισακούσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 1. ακούω 

µε θετική διάθεση και ανταποκρίνοµαι σε παράκληση, αίτηµα: ο θεός 
εισάκουσε τις προσευχές του και τον βοήθησε ΣΥΝ. ανταποκρίνοµαι, 
αποδέχοµαι, τείνω ευήκοον ους ΑΝΤ. αδιαφορώ, (λόγ.) κωφεύω 2. (µεσοπαθ. 
εισακούοµαι) βρίσκω ανταπόκριση σε υπόδειξη ή αίτηµα: µέσα σε τέτοια 
σύγχυση σπανίως εισακούονται οι πιο συνετοί || δυστυχώς, δεν εισακούστηκα 
και τώρα είµαστε σε αδιέξοδο! ΣΥΝ. λαιιβάνοµαι υπ' όψιν ΑΝΤ. αγνοούµαι. 

εισακτέος, -α, -ο 1. αυτός που πρέπει να εισαχθεί (κάπου) 2. εισακτέοι (οι) 
αυτοί που ετησίως εισάγονται µε εξετάσεις ή άλλο σύστηµα στα ανώτερα και 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τής χώρας. [ΕΤΥΜ αρχ. ρηµατικό επίθ. < 
εισάγω]. 

εισβάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {εισέβαλα (να/θα εισβάλω)} 1. (για κράτη) παραβιάζω 
µε στρατό τα σύνορα άλλου κράτους και εισέρχοµαι στο έδαφος του: οι 
Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο και κατέλαβαν το βόρειο τµήµα της 2. (µτφ.) 
εισέρχοµαι αυθαίρετα ή αναιδώς, παραβιά- 



εισβολέας 562 εισοδηµατικός 
 

ζω δικαίωµα ή ελευθερία: η τηλεόραση εισβάλλει στα σπίτια και 
επιβάλλει νέα ήθη || ο ρεπόρτερ εισέβαλε στο διαµέρισµα µε την κά-
µερα προκαλώντας αναστάτωση 3. (γενικότ.) εισέρχοµαι µε ορµή, 
ασυγκράτητα: το πλήθος εισέβαλε στο γήπεδο, µόλις άνοιξαν οι πόρ-
τες για τη συναυλία ΣΥΝ. εφορµώ, χυµώ, (λαϊκ.) µπουκάρω 4. (µτφ.) 
έρχοµαι µαζικά, κατακλύζω: κάθε καλοκαίρι χιλιάδες τουρίστες ει-
σβάλλουν στα νησιά µας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπαίνω. 

εισβολέας (ο) [1894] {εισβολ-είς, -έων} αυτός που εισβάλλει (κάπου). 
εισβολή (η) 1. η παραβίαση από εχθρικό στρατό των συνόρων ενός 

κράτους και η είσοδος στο έδαφος του: η ~ τής Γερµανίας στην Πο-
λωνία το 1939 || η ~ τής Τουρκίας στην Κύπρο 2. (µτφ.) κάθε ορµητι-
κή (και συχνά αυθαίρετη) είσοδος: η ~ αγανακτισµένων απεργών στο 
γραφείο τού υπουργού || η ~ δηµοσιογράφων στην ιδιωτική ζωή των 
πολιτών 3. καθετί που γνωρίζει µεγάλη εξάπλωση (προκαλώντας ανη-
συχία, προβληµατισµό, αντιδράσεις κ.λπ.): ~ νέων ηθών σε µια παρα-
δοσιακή κοινωνία || ~ ξένων λέξεων σε µια γλώσσα || ~ τής τηλεοπτι-
κής βίας στο σπίτι κάθε τηλεθεατή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εισβάλλω]. 

εισβολή - επέµβαση. Χαρακτηριστικό τής κύµανσης στη χρήση 
των λέξεων, ιδίως στον πολιτικό λόγο, είναι οι λέξεις εισβολή και 
επέµβαση σε σχέση µε το κυπριακό ζήτηµα. Οι Τούρκοι τον Ιούλιο 
τού 1974 εισβάλλουν στην Κύπρο και καταλαµβάνουν διά τής βίας 
το 37% τού κυπριακού εδάφους, χωρίζοντας την Κύπρο στα δύο µε 
τη «γραµµή Αττίλα» (βλ. λ. Αττίλας). Έχουµε, λοιπόν, εισβολή των 
τουρκικών στρατευµάτων στην Κύπρο, που αποτελεί καταφανή 
παραβίαση τού διεθνούς δικαίου και στυγνή καταπάτηση των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων. Οι Τούρκοι, ωστόσο, δεν µιλούν για ει-
σβολή (invasion) αλλά για επέµβαση (intervention), προκειµένου να 
προστατεύσουν τους Τουρκοκυπρίους από τους Έλληνες! Τα κατε-
χόµενα από τους Τούρκους κυπριακά εδάφη, οι υπερχίλιοι αγνο-
ούµενοι, η λεηλασία τής ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς χι-
λιετιών, η δηµογραφική αλλοίωση µε τη βίαιη εκδίωξη 200.000 
Ελλήνων από τις πανάρχαιες προγονικές τους εστίες, την παράνο-
µη µεταφορά χιλιάδων εποίκων από την Τουρκία και τον εξανα-
γκασµό των Τουρκοκυπρίων σε µαζική µετανάστευση µαρτυρούν 
ότι δεν πρόκειται για επέµβαση χάριν των Τουρκοκυπρίων αλλά 
για εισβολή και βίαιη κατοχή. 

εισδοχή (η) η εισαγωγή ή η ένταξη κάποιου κάπου: η ~ τής Ελλάδας 
στην Ε.Ο.Κ. || ~ ενός κράτους στα Ηνωµένα Έθνη || ~ νέων µελών σε 
λέσχη | σύλλογο | οργάνωση ΣΥΝ. είσοδος. — εισδέχοµαι ρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εισδέχοµαι]. 

εισδύω ρ. αµετβ. {εισέδυσα} (λόγ.) περνώ στο εσωτερικό, εισχωρώ 
απαρατήρητος ΣΥΝ. διεισδύω, τρυπώνω, χώνοµαι.   — είσδυση (η) 
[αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < είσ- + δύω 
«βυθίζοµαι» (βλ.λ.)]. 

εισέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εισήλθα (µτχ. εισελθών, -ούσα, -όν)} 1. 
(λόγ.) έρχοµαι µέσα, µπαίνω: ο πρωθυπουργός εισέρχεται στο προε-
δρικό µέγαρο || εισερχόµενος στην αίθουσα Τύπου, ο γνωστός συνθέ-
της εξέφρασε τη συγκίνηση του για την υποδοχή ΑΝΤ. εξέρχοµαι 2. 
(µτφ.) εντάσσοµαι, εισάγοµαι σε οµοειδές σύνολο: ~ στον δικαστικό 
κλάδο ΣΥΝ. γίνοµαι δεκτός 3. περνώ σε άλλη κατάσταση, σε άλλη πε-
ρίοδο ή χώρο: ~ στην ώριµη ηλικία || ~ στον κόσµο των ενηλίκων 4. ει-
σερχόµενα (τα) {εισερχοµένων} (ι) τα έγγραφα που λαµβάνει και 
πρωτοκολλά µια υπηρεσία ΑΝΤ. εξερχόµενα (ii) (στην ηλεκτρονική 
επικοινωνία) τα µηνύµατα που λαµβάνει κάποιος καθώς και ο χώρος 
στον οποίο αυτά αποθηκεύονται (θυρίδα εισερχοµένων µηνυµάτων). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, µπαίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < είσ- + έρχοµαι. Η σηµ. 4 αποδίδει το αγγλ. incoming 
(documents)]. 

εισέτι επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. ακόµη, µέχρι τώρα: η κυβέρνηση δεν έχει 
αντιληφθεί ~ τους κινδύνους από τη λήψη τόσο σκληρών οικονοµικών 
µέτρων ΣΥΝ. µέχρι τούδε, ώς τώρα 2. ακόµη, επιπλέον, επίσης: πρέπει 
~ να τονιστεί ότι τέτοιες ενέργειες µειώνουν το κύρος των ιθυνόντων. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < είσ- + έτι «ακόµη» (βλ.λ.)]. 

εισέχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) σχη-
µατίζω εσοχή ANT. εξέχω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 

εισήγαγα ρ. → εισάγω 
εισήγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η γραπτή ή προφορι-

κή διατύπωση πρότασης (προς τον αρµόδιο ή υπεύθυνο να αποφαν-
θεί): µετά από - τού νοµικού συµβούλου ασκήθηκε µήνυση || στην ~ 
του υπάρχουν πολλά διαφωτιστικά σηµεία || διατυπώνω | υποβάλλω | 
καταθέτω µια ~ ΣΥΝ. πρόταση 2. (ειδικότ.) η ανακοίνωση σε συνέδριο, 
το σύνολο των θέσεων που παρουσιάζει κανείς ως εισηγητής σε 
συγκεκριµένο θέµα: τολµηρή | τεκµηριωµένη ~ 3. το εισαγωγικό 
τµήµα ψηφίσµατος, συµβολαίου, νοµοθετήµατος ή άλλου επίσηµου 
εγγράφου, στο οποίο δηλώνεται ο σκοπός του 4. (κατ' επέκτ.) η προ-
εισαγωγή: πριν από την οµιλία τού υπουργού, έκανε µια µικρή - ο δή-
µαρχος 5. ΝΟΜ. αναιρετική εισήγηση η εισήγηση τού εισηγητή δικα-
στή στον Αρειο Πάγο µε την οποία εκείνος προτείνει στο δικαστήριο 
να γίνει δεκτή η ασκηθείσα αναίρεση και να αναιρεθεί η προσβαλ-
λόµενη απόφαση για κάποιον από τους λόγους που επικαλείται ο 
αναιρεσείων (ο εισηγητής ήταν αναιρετικός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. είσήγησις < εισηγούµαι]. 

εισηγητής (ο) {-ή κ. (λόγ.)-ού}, εισηγήτρια (η) [1861] {εισηγητριών} 
1. πρόσωπο που διατυπώνει, καταθέτει ή παρουσιάζει µια εισήγηση 
(βλ.λ.): ο ~ του νοµοσχεδίου 2. ΝΟΜ. ο δικαστής πολυµελούς 
δικαστηρίου στον οποίο ανατίθεται η εξέταση των µαρτύρων και η 
σύνταξη σχετικής εισήγησης, η οποία τίθεται εν συνεχεία στην κρί- 

ση ενώπιον των λοιπών δικαστών (χωρίς να έχει δεσµευτικό για αυ-
τούς χαρακτήρα) 3. δηµόσιος υπάλληλος που βρίσκεται στην ιεραρ-
χία µεταξύ τµηµατάρχη Β' και γραµµατέα Α 4. (σε συνέδριο) ο πρώτος 
οµιλητής, αυτός που πραγµατοποιεί την πρώτη ανακοίνωση: ~ τού 
συνεδρίου θα είναι τιµής ένεκεν ο υπουργός 5. αυτός που κατεξοχήν 
συµβάλλε στη διάδοση και καθιέρωση επιστήµης, ιδέας, θεωρίας, 
ρεύµατος, τάσης κ.λπ.): ο Γεώργιος Χατζιδάκις είναι ο ~ τής γλωσσο-
λογίας στην Ελλάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εισηγούµαι]. 

εισηγητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την εισήγηση, που 
λειτουργεί ως εισήγηση ή αποτελεί εισήγηση: ~ τοποθέτηση | οµιλία 
| έκθεση. — εισηγητικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

εισηγµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει εισαχθεί (κάπου): µετοχές -στο 
χρηµατιστήριο || ~ προϊόντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. εισάγω]. 

εισηγούµαι ρ. µετβ. αποθ. {εισηγείσαι... | εισηγήθηκα} 1. διατυπώνω 
πρόταση µε την ιδιότητα τού επίσηµου εισηγητή: ο εισαγγελέας ει-
σηγήθηκε την αναβολή τής δίκης 2. εκφράζω προσωπική ή συλλογι-
κή εκτίµηση και πρόταση, διατυπώνω άποψη: ο πρόεδρος εισηγήθη-
κε τη συνέχιση τής απεργίας ΣΥΝ. προτείνω, συµβουλεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εισηγούµαι (-έο-) < είσ- + ηγούµαι 
(βλ.λ.)]. 

εισήχθην ρ. → εισάγω 
εισιτήριο (το) {εισιτηρί-ου | -ων} 1. µικρό δελτίο που αποδεικνύει ότι 

καταβλήθηκε το καθορισµένο αντίτιµο, το οποίο είναι υποχρεωτικό 
για την είσοδο (σε µεταφορικό µέσο, εκδήλωση, θέαµα κ.λπ.): προµη-
θεύοµαι | βγάζω | εκδίδω | κόβω - || µαθητικό | στρατιωτικό | φοιτητικό 
~ || ατοµικό | οµαδικό ~ || βρίσκω ~ (προµηθεύοµαι) || ακυρώνω το ~ 
µου· ΦΡ. (α) εισιτήριο µετ' επιστροφής | µε επιστροφή δελτίο που 
εξασφαλίζει στον κάτοχο του µεταφορά και δικαίωµα επιστροφής µε 
το ίδιο µέσο σε ορισµένη ή ελεύθερη ηµεροµηνία ΣΥΝ. αλέ-ρετούρ (β) 
εισιτήριο διαρκείας δελτίο που για ορισµένο χρονικό διάστηµα εξα-
σφαλίζει δικαίωµα απεριόριστου αριθµού διαδροµών ή παρακολού-
θησης εκδηλώσεων στον κάτοχο του: οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκεί-
ας για τους αγώνες µιας οµάδας µπάσκετ (γ) µειωµένο | µισό εισιτή-
ριο αυτό που αντιστοιχεί σε µειωµένη ή στη µισή τιµή τού κανονικού 
εισιτηρίου και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άτοµα συγκεκριµένων 
κοινωνικών ή επαγγελµατικών οµάδων (φοιτητές, σπουδαστές, στρα-
τιωτικούς, πολυτέκνους) βάσει τής ιδιότητας τους αυτής (δ) κλείνω 
εισιτήριο εξασφαλίζω την απόκτηση εισιτηρίου αρκετό χρόνο πριν 
από τη χρήση του: ~ για µια συναυλία (ε) απλό εισιτήριο βλ. λ. απλός 
(στ) κόβω εισιτήρια (για παράσταση, θέαµα) έχω εισπρακτική επιτυ-
χία, σηµειώνω εµπορική επιτυχία, είµαι εµπορικός: έχει καλούς συ-
ντελεστές η παράσταση, αλλά δεν κόβει εισιτήρια ΣΥΝ. πουλάω 2. το 
χρηµατικό αντίτιµο που καταβάλλεται για την αγορά τού παραπάνω 
δελτίου: το ~ ήταν εβδοµήντα πέντε δραχµές || τα ~ αυξήθηκαν πάλι! 
3. (µτφ.) το µέσο που επιτρέπει σε κάποιον να µεταβεί σε µια επιθυ-
µητή κατάσταση: τα συγχωροχάρτια που πουλούσε η Ρωµαιοκαθολι-
κή Εκκλησία κατά τον Μεσαίωνα, ήταν το ~ για την είσοδο των πι-
στών στον Παράδεισο! || µε τη νίκη αυτή πήρε το ~ για τον επόµενο 
γύρο τής διοργάνωσης (= προκρίθηκε). 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. εισιτήριος (βλ.λ.). Σε επιγραφή τού 2ου αι. 
µ.Χ. η λ. χρησιµοποιείται µε τη σηµ. τού εγγυητικού αντιτίµου που 
καταβαλλόταν, προκειµένου να επιτραπεί η είσοδος]. 

εισιτήριο ή εισητήριο; Συχνά συγχέονται στην ορθογραφία το δεύ-
τερο και τρίτο /i/ τής λέξης και γράφεται λανθασµένα ως *εισητί-
ριο ή *εισητήριο αντί τού ορθού εισ-ιτήριο Μόνο η ετυµολογία 
µπορεί να βοηθήσει στο να θυµόµαστε το σωστό. Το θέµα τής λέ-
ξης είναι µόνο το ι, αυτό που βρίσκουµε στο αντίθ. εξ-ι-τήριο και 
σε οµόρριζα όπως προσ-ι-τός, ι-ταµός, (ανεξ)-ί-τηλος, (εισ)-ι-τήριο. 
Το (αρχαίο) ρήµα, από όπου προέρχεται η λ., είναι το ρ. ει-µι «έρ-
χοµαι» (πληθ. ί-µεν, ί-τε, ϊ-ασι, απρφ. ΐ-έναι, µτχ. ίων, ίοϋσα, ιόν). 
Το ρηµ. επίθετο είναι i-τός (µε µηδενισµένο το ε τού ε!- και µε µόνο 
το !-, όπως και στα ί-µεν, ί-τε κ.λπ.(, που βρίσκουµε στα προσιτός 
(α-πρόσ-ιτος), εξ-ί-τηλος (αν-εξίτηλος), ι-ταµός κ.λπ. Αρα: εισ-ι-
τήριο < εισ + | + τήριος. 

εισιτήριος, -α, -ο (λόγ.) αυτός µε τον οποίο πιστοποιείται η ικανότη-
τα ή αναγνωρίζεται η δυνατότητα εισόδου, εισαγωγής: οι ~ εξετά-
σεις || ~ έλεγχος ΣΥΝ. εισαγωγικός ANT. εξιτήριος. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «ο σχετικός µε την είσοδο», < είσ- + -ιτή-ριος < θ. -ι- (+ 
επίθηµα -τήριος), µηδενισµ. βαθµ. τού ειµί, πβ. πληθ. Γ-µεν. Για το 
αρχ. εϊµι βλ. λ. ιταµός]. 

εισοδεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εισόδευσα} (αρχαιοπρ.) (για λειτουργό, 
ιερέα) τελώ την είσοδο (βλ.λ., σηµ. 9). 

εισόδηµα (το) {εισοδήµ-ατος | -ατα, -άτων} το σύνολο των εσόδων 
κάποιου: ατοµικό | καθαρό | ακαθάριστο | εθνικό | γεωργικό | ετήσιο 
| τεκµαρτό | κατά κεφαλήν ~" ΦΡ. φόρος εισοδήµατος ο φόρος που 
επιβάλλεται στο ετήσιο σύνολο αποδοχών, κερδών φυσικού ή νοµι-
κού προσώπου: δήλωση φόρου εισοδήµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξοδεύω, πε-
ριουσία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. εισοδεύω (το αντίθετο τού εξοδεύω) < αρχ. είσο-
δος. Το επίθηµα -ηµα πιθ. κατά το γέννηµα]. 

εισοδηµατίας (ο/η) [1886] {(θηλ. γεν. εισοδηµατίου) | εισοδηµατιών} 
πρόσωπο που έχει σταθερούς πόρους εισοδήµατος (από υπάρχουσα 
περιουσία, κληρονοµιά, ακίνητα κ.λπ.), ικανούς να του παρέχουν οι-
κονοµική εξασφάλιση χωρίς προσωπική εργασία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. rentier]. 

εισοδηµατικός, -ή, -ό [1812] αυτός που σχετίζεται µε τα εισοδήµα- 



Εισόδια (τής Θεοτόκου) 563 ειωθός 
 

τα· συνήθ. στη ΦΡ. εισοδηµατική πολιτική η πολιτική που ακολουθεί το κράτος 
σχετικά µε τη διαµόρφωση των εισοδηµάτων (µέτρα για τους µισθούς, την 
αποφυγή πληθωριστικών πιέσεων, τη δικαιότερη κατανοµή τού εθνικού 
πλούτου κ.λπ.). Εισόδια (τής Θεοτόκου) (τα) {Εισοδίων} 1. ακίνητη 
θρησκευτική εορτή (21 Νοεµβρίου) αφιερωµένη στη Θεοτόκο (για την είσοδο 
της στον ναό τού Σολοµώντος, όπου την αφιέρωσαν στον Θεό οι γονείς της 
Ιωακείµ και Αννα) 2. το αντίστοιχο εικονογραφικό θέµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. είσόδιος < αρχ. είσοδος. Η φρ. εισόδια τής Θεοτόκου είναι 
µεσαιωνική (7ος αι.), όπως και η ίδια η γιορτή]. εισοδικό (το) ΕΚΚΛΗΣ. τροπάριο 
που ψάλλεται κατά τη «Μικρά Είσοδο» τής Θείας Λειτουργίας. 
[ETYM. < µτγν. εισοδικόνκ επίθ. είσόδιος (< αρχ. είσοδος)]. είσοδος (η) [αρχ.] 
{εισόδ-ου | -ων, -ους} 1. η κίνηση από χώρο που νοείται ως εξωτερικός σε χώρο 
που νοείται ως εσωτερικός: η ~ στο κτήριο | στο διαµέρισµα | στο γραφείο | στο 
κατάστηµα | στον υπόγειο σιδηρόδροµο | στην πόλη || απαγορεύεται η ~ (σε 
προειδοποιητικές πινακίδες) || η ~ των στρατευµάτων κατοχής στην Αθήνα το 
1941 ΑΝΤ. έξοδος 2. (συνεκδ.) το άνοιγµα ή το πέρασµα από το οποίο 
εισέρχεται κανείς κάπου: η ~ τού σχολείου | τού δηµαρχείου | τού νοσοκοµείου | 
τής πολυκατοικίας | τής πόλης || φτωχική | µοντέρνα | λιτή ~ || κύρια | 
δευτερεύουσα | βοηθητική - 3. (συνεκδ.) ο τρόπος µε τον οποίο εισέρχεται κανείς 
σε έναν χώρο: καθυστέρησε να έρθει, για να κάνει εντυπωσιακή ~ || µεγαλοπρεπής 
| θριαµβευτική | προκλητική ~ 4. (συνεκδ.) το αντίτιµο που καταβάλλεται για την 
εξασφάλιση τής δυνατότητας (κάποιου) να εισέλθει (σε ορισµένο χώρο): ακριβή 
| ελεύθερη | δωρεάν ~ στο θέατρο | στον κινηµατογράφο | στα µέσα µεταφοράς 
ΣΥΝ. εισιτήριο 5. (συνεκδ.) η άδεια που παρέχεται σε κάποιον να εισέρχεται σε 
χώρο ή θέαµα χωρίς καταβολή αντιτίµου: έχει µόνιµη ~ για την Επίδαυρο ως 
δηµοσιογράφος || εξασφάλισε - σε όλα τα κέντρα λόγω των γνωριµιών του 6. η 
ένταξη (νέου µέλους) σε σύνολο, η εγγραφή (λ.χ. σε σύλλογο): η ~ νέων µελών 
στη λέσχη ΣΥΝ. εισδοχή 7. κάθε έναρξη ή µετάβαση σε νέα κατάσταση, εποχή, 
περίοδο κ.λπ.: η ~ στην ωριµότητα 8. ΤΕΧΝΟΛ. (αγγλ. input) (α) (σε 
ηλεκτρονικές συσκευές) το σηµείο από το οποίο εισάγονται πληροφορίες σε 
ηλεκτρονικό σύστηµα (το σηµείο εισερχόµενου σήµατος σε συσκευή βίντεο, σε 
ενισχυτή στερεοφωνικού συγκροτήµατος κ.λπ.) ΑΝΤ. έξοδος (β) (περιληπτ.) τα 
δεδοµένα, οι πληροφορίες που εισάγονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προς 
επεξεργασία ΣΥΝ. εισαγόµενα ΑΝΤ. εξαγόµενα (γ) το σηµείο εισαγωγής, η 
διαδικασία κατά την οποία τα δεδοµένα αυτά εισάγονται στην εσωτερική µνήµη 
ενός υπολογιστή κατ' αντιδιαστολή προς την έξοδο (αγγλ. output) (δ) (στην 
ηλεκτρολογία) το ένα από τα δύο άκρα κάθε ηλεκτρικής διάταξης, από το οποίο 
το ηλεκτρικό ρεύµα οδηγείται µέσα σε αυτή 9. ΕΚΚΛΗΣ. (α) Μικρά Είσοδος η εν 
ποµπή µεταφορά τού Ευαγγελίου από τον κυρίως ναό στο Ιερό Βήµα κατά τη 
διάρκεια τής Θείας Λειτουργίας (β) Μεγάλη Είσοδος η εν ποµπή µεταφορά των 
Τιµίων ∆ώρων τής Θείας Ευχαριστίας από το σκευοφυλάκιο στο θυσιαστήριο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. είσορµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {εισορµάς... | εισόρµησα} (λόγ.) 
εισέρχοµαι ξαφνικά (κάπου), µε επιθετική συνήθ. διάθεση ΣΥΝ. εισβάλλω, εφορ-
µώ. — εισόρµηση (η) [1895]. εισπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εισέπλευσα} (λόγ.) (για 
σκάφος) εισέρχοµαι σε λιµάνι ΣΥΝ. πιάνω λιµάνι ΑΝΤ. εκπλέω, αποπλέω. — 
είσπλους (ο) [αρχ.]; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. εισπνέω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] 
{εισέπνευσα} εισάγω αέρα ή αέριο στους πνεύµονες µέσω τής ρινικής 
κοιλότητας: (αµετβ.) εισπνεύστε και εκπνεύστε || (µετβ.) απαγορεύθηκε το 
κάπνισµα σε δηµόσιους χώρους, για να µην εισπνέουν οι µη καπνίζοντες τον 
καπνό των άλλων. — εισπνευστικός, -ή, -ό [1879]. εΐΌπνοή (η) [αρχ.] 1. η 
εισαγωγή αέρα στους πνεύµονες µέσω τής ρινικής κοιλότητας: πάρε βαθιές 
εισπνοές ΣΥΝ. ανάσα ΑΝΤ. εκπνοή 2. ΙΑΓΡ. (ειδικότ.) (α) το σύνολο των 
κινήσεων τού αναπνευστικού συστήµατος, κυρ. τού θώρακα και τού 
διαφράγµατος, µε τις οποίες ο θώρακας αποκτά την αναγκαία χωρητικότητα για 
τον απαραίτητο κατά την αναπνοή αέρα (β) η εισαγωγή φαρµακευτικών ουσιών 
ή οξυγόνου για τη θεραπεία ασθενούς: ο γιατρός συνέστησε εισπνοές µε 
ευκάλυπτο || συσκευή εισπνοών. εισπνοοθεραπεία (η) {χωρ. πληθ.} θεραπεία µε 
εισπνοές, η απορρόφηση φαρµακευτικών ουσιών µε εισπνοές µέσω τής 
αναπνευστικής οδού. — εισπνοοθεραπευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
inhalation therapy]. εισπρακτέος, -α, -ο αυτός που οφείλει να εισπραχθεί, να 
καταβληθεί για εισπρακτικούς λόγους: ~ ποσό | φόρος | εισφορά ΑΝΤ. κατα-
βλητέος. 
[ETYM. Ρηµατικό επίθ. τού αρχ. εισπράττω, πβ. κ. πρακτέος]. εισπρακτικός, -ή, 
-ό κ. (καθηµ.) εισπραχτικός αυτός που σχετίζεται µε την είσπραξη (χρηµάτων): 
η παράσταση ήταν µεγάλη ~ επιτυχία! || ~ µέτρα φορολόγησης || ~ πολιτική.  — 
εισπρακτικ-ά | -ώς επίρρ.^ εισπράκτορας (ο/η) {(θηλ. εισπράκτορος) | 
εισπρακτόρων} υπάλληλος που είναι αρµόδιος για την είσπραξη οφειλόµενων 
χρηµάτων ή για την έκδοση των εισιτηρίων στα µέσα µαζικής µεταφοράς ΣΥΝ. 
ταµίας. Επίσης (λόγ.) εισπράκτωρ (ο/η) [µτγν.] {εισπράκτορος}. [ETYM. < 
µτγν. εισπράκτωρ, -ορός < αρχ. εισπράττω]. είσπραξη (η) {-ης κ. -άξεως | -
άξεις, -άξεων} 1. η λήψη οφειλόµενων χρηµάτων: ~ φόρου | προστίµου | 
εισφορών ΑΝΤ. καταβολή, πληρωµή 2. εισπράξεις (οι) τα έσοδα από πώληση 
(εισιτηρίων, εµπορευµάτων, λαχνών κ.λπ.): οι ~ από το ΠΡΟ-ΠΟ ήταν 
αυξηµένες || οι ~ τής συναυλίας ανέρχονται στο ποσό των είκοσι εκατοµµυρίων 
ΣΥΝ. έξοδα. 

[ΕΤΥΜ; < αρχ. εϊσπραξις < εισπράττω]. 
εισπράττω ρ. µετβ. [αρχ.] {εισέπραξα, εισπρά-χθηκα (καθηµ. -χτηκα) (λόγ. µτχ. 

εισπραχθείς, -είσα, -έν)} 1. πληρώνοµαι, λαµβάνω (χρήµατα) που µου 
οφείλονται: το κράτος θα εισπράξει σηµαντικά ποσά από τους νέους φόρους || 
για την εµφάνιση του στην τηλεόραση εισέπραξε 500.000 ΑΝΤ. καταβάλλω, 
πληρώνω 2. (µτφ.) γίνοµαι αποδέκτης, δέχοµαι τις επιπτώσεις µιας 
κατάστασης (που συνήθ. εγώ δηµιούργησα ή προκάλεσα): εισέπραξε το 
χειροκρότηµα τού κοινού || ~ την αποδοκιµασία | την ευγνωµοσύνη | τη 
δυσαρέσκεια. 

εισρέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εισέρρεα, εισέρρευσα} (λόγ.) 1. (για υγρά) ρέω µέσα 
(σε κάτι άλλο): από τις ισχυρές βροχοπτώσεις νερά εισέρ-ρευσαν σε ισόγειες 
κατοικίες και υπόγεια ΑΝΤ. εκρέω 2. (µτφ. για αγαθά, οικονοµικά ποσά κ.λπ.) 
(α) εισέρχοµαι στο ταµείο (κράτους, επιχείρησης κ.λπ.): θα εισρεύσουν 
κοινοτικά κονδύλια στα ταµεία τού κράτους (β) (για πρόσ.) εισέρχοµαι σε 
µεγάλους αριθµούς: κατά κύµατα εισρέουν στη χώρα οι πρόσφυγες από την 
εστία τής πολεµικής αντιπαράθεσης. 

εισροή (η) 1. η ροή υγρού προς τα µέσα: ~ υδάτων ΑΝΤ. εκροή 2. (α) (µτφ. για 
αγαθά, οικονοµικά ποσά κ.λπ.) η συνεχής ροή προς το εσωτερικό (χώρας, 
επιχείρησης κ.λπ.): η ~ ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα µας || ~ 
συναλλάγµατος ΑΝΤ. εκροή, απώλεια (β) (για πρόσ.) η είσοδος, συνεχής ροή 
προς το εσωτερικό: «η ελλιπής φύλαξη των συνόρων επιτρέπει την ανεξέλεγκτη 
~ λαθροµεταναστών» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εισρέω]. 

εισρόφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η διείσδυση υγρών ή 
στερεών ουσιών στις αναπνευστικές οδούς, κυρ. όταν δεν λειτουργούν τα 
λαρυγγικά αντανακλαστικά ή λόγω απότοµης εισπνοής· (καθηµ.-καταχρ.) η 
αναρρόφηση. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. aspiration]. 

Ε.Ι.Σ.Φ. (η) Ένωση Ιπταµένων Συνοδών και Φροντιστών. 
εισφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {εισέφερα} 1. προσφέρω (ποσό) κυρ. µετέχοντας σε 

συλλογική προσπάθεια και στον βαθµό που µου αναλογεί: -στην ανέγερση τού 
ναού | στον έρανο ΣΥΝ. συνεισφέρω 2. (γενικότ.) προσφέρω ως βοήθεια: θέλω 
και εγώ να ~ στην προσπάθεια σας τις λιγοστές µου δυνάµεις. 

εισφορά (η) [αρχ.] (επίσ.) 1. η καταβολή χρηµάτων ή οικονοµικών αξιών (για 
σκοπό κοινής ωφέλειας): ~ για την κατασκευή αεροδροµίου || οι πάγιες ~ στα 
ασφαλιστικά ταµεία || ~ σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα || ~ σε χρήµα | σε είδος || 
έκτακτη | αντισταθµιστική (βλ.λ.) | µηνιαία | ασφαλιστική ~ ΣΥΝ. συµβολή, 
συνδροµή, (λαϊκ.) ρεφενές 2. (συνεκδ.) το καταβαλλόµενο ποσό: η πληρωµή 
των ~ γίνεται µε επικόλληση στα ασφαλιστικά βιβλιάρια αντίστοιχης αξίας 
ενσήµων || αύξηση | καταβολή των ~ 3. (γενικότ.) οποιαδήποτε συµβολή σε 
κοινά έξοδα ή κοινή προσπάθεια: πολύτιµη ~ σε ιδέες και προτάσεις || ~ 
γνώσεων και εµπειριών ΣΥΝ. συνεισφορά, συµµετοχή. 

εισφοροδιαφεύγω ρ. αµετβ. {εισφοροδιέφυγα (λόγ. µτχ. εισφορο-διαφυγ-ών, -
ούσα, -όν)} (κυρ. για εργοδότη) αποφεύγω την καταβολή των οφειλόµενων 
εισφορών (προς το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταµείο). 

εΐσφοροδιαφυγή (η) (κυρ. για εργοδότη) η µη καταβολή των οφειλόµενων 
εισφορών (προς το αντίστοιχο ασφαλιστικό ταµείο). 

εισχώρηση (η) [1876] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διείσδυση στο 
εσωτερικό, στο βάθος (ενός πράγµατος): η ~ των ξένων δυνάµεων στην 
ενδοχώρα 2. (µτφ.) η διάδοση, εξάπλωση (κάποιου πράγµατος) σε έναν χώρο: 
η ~ ξενόφερτων συνηθειών στην καθηµερινή µας ζωή || η ~ πρακτόρων στην 
οργάνωση. 

εισχωρώ ρ. αµετβ. {εισχωρείς... | εις)ε)χώρησα) 1. κινούµαι προς το εσωτερικό 
ή το βάθος: τα στρατεύµατα εισχώρησαν στην ενδοχώρα || πράκτορες τής 
αστυνοµίας είχαν εισχωρήσει στα άδυτα τής παράνοµης οργάνωσης || ειδική 
κρέµα που εισχωρεί στους πόρους τού δέρµατος προσφέροντας πλούσια 
ενυδάτωση ΣΥΝ. εισέρχοµαι, εισδύω, µπαίνω 2. (µτφ.) διεισδύω, βρίσκω 
πρόσφορο έδαφος να δράσω ή να αναπτυχθώ: οι επαναστατικές του ιδέες δεν 
άργησαν να εισχωρήσουν στον φοιτητικό χώρο || στη νυχτερινή διασκέδαση 
έχουν εισχωρήσει ξενόφερτα στοιχεία και συνήθειες ΣΥΝ. διαδίδοµαι, 
µεταδίδοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπαίνω, καταχωρίζω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εισχωρώ (-
έω) < εΐσ- + χωρώ < χώρος]. 

είτε σύνδ. για διάζευξη ισοδύναµων ή αντίθετων στοιχείων: ~ έρθεις - δεν 
έρθεις, το ίδιο µού κάνει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ει (βλ.λ.) + εγκλιτικό µόριο τε]. 

έιτζ (το) (αγγλ. A.I.D.S.) {άκλ.} ΙΑΤΡ. το σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής 
ανεπάρκειας· ασθένεια τού ανοσοποιητικού συστήµατος, χωρίς θεραπεία 
µέχρι σήµερα, µε µακρά περίοδο επώασης, που προκαλείται από τους ιούς 
HIV και HIV-2, µεταδίδεται µε τη σεξουαλική επαφή, τη µετάγγιση αίµατος ή 
τη χρήση µολυσµένης βελόνας και προσβάλλει τα κύτταρα τού 
ανοσοποιητικού συστήµατος τού ανθρώπου, µε αποτέλεσµα λοιµώξεις βαριάς 
µορφής, σπάνιους και κακοήθεις όγκους και τελικά θάνατο- χαρακτηρίζεται 
ως µάστιγα τού αιώνα λόγω τής εξάπλωσης της παγκοσµίως. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. A.I.D.S., ακρωνύµιο τού Aquired Immune Deficiency 
Syndrome «σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας»]. 

Ε.Ι.Τ.Χ.∆. (το) Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικών Χηµικών ∆ιεργασιών. 
είχα ρ. → έχω 
ειωθός (το) {ειωθότος} (αρχαιοπρ.) οτιδήποτε επαναλαµβάνεται κατά σταθερή 

συχνότητα, η συνήθεια- εύχρ. στη ΦΡ. κατά το ειωθός | κατά τα ειωθότα 
(κατά το είωθός, Θουκ. 4,17 | τά είωθότα, Αριστοφ. Βάτραχοι 1, Θουκ. 2,51) 
κατά πώς συνηθίζεται, κατά τον συνήθη τρόπο: ~, παιδική χορωδία έψαλε τα 
κάλαντα στον Πρόεδρο. [ΕΤΥΜ. Ουδ. µτχ. τού αρχ. εΓωθα «έχω τη συνήθεια» 
(παρακ. µε ενε-στ. χρήση) < *σε-σΕωθ-α, αναδιπλασιασµένος τ. τού θ. 
*σΕωθ- < ♦swödh-, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. *swedh- «έθιµο, 
συ- 



εκ 564 εκατέρωθεν 
 

νήθεια», πβ. σανσκρ. svadhâ-, λατ. sod-âlis «σύντροφος, συνάδελφος», suesco 
«εθίζοµαι», γαλλ. dé-suet «πεπαλαιωµένος, απηρχαιωµένος», γερµ. Sitte 
«έθιµο» κ.ά. Οµόρρ. εθ-ος, εθ-ιµο(ν), έθ-ίζω, εθ-νος, ήθ-ος, ήθ-ικός κ.ά.]. εκ κ. 
(µπροστά από φωνήεν) εξ πρόθ. (λόγ.) (+γεν. = από +αιτ.) δηλώνει: 1. τοπικό 
προσδιορισµό (το τοπικό σηµείο στο οποίο προσδιορίζεται (κάποιος/κάτι), 
συγκεκριµένη τοποθεσία ή κατεύθυνση· ΦΡ. (α) εκ δεξιών στα | από τα δεξιά (β) 
εξ αριστερών | ευωνύµων στα | από τα αριστερά (γ) εξ αποστάσεως από 
απόσταση (δ) εκ των ένδον από µέσα, από το εσωτερικό: η πληροφορία 
διέρρευσε - (ε) εκ τού µακρόθεν από µακριά (στ) εκ τοιί πλησίον από κοντά (ζ) 
εκ τού συστάδην από κοντά (η) εκ τού σύνεγγυς από πολύ κοντά 2. κίνηση από 
τόπο: ήλθε -Παρισίων3. προέλευση πραγµατική ή µεταφορική | νοητή: τα κέρδη 
- τής επιχειρήσεως είναι µεγάλα· ΦΡ. (α) (συγγένεια) εξ αίµατος | εξ αγχιστείας 
(συγγένεια) από γάµο (β) εκ βάθρων | εκ θεµελίων από τα θεµέλια, από τις 
ρίζες: το κτήριο σείστηκε ~ (γ) εκ βάθους ψυχής | καρδίας από τα βάθη τής 
ψυχής | τής καρδιάς (κάποιου)· για την έκφραση ειλικρινών συναισθηµάτων (δ) 
εκ τού µη όντος από το τίποτα: προκύπτουν προβλήµατα ~ 4. καταγωγή: επι-
στήµων ~ Νάξου || ~ παλαιάς αριστοκρατικής οικογενείας 5. χρονικό 
προσδιορισµό- το χρονικό σηµείο στο οποίο συµβαίνει ή τοποθετείται (κάτι): 
γνώριζα το αποτέλεσµα τού αγώνα - των προτέρων || η ~ των υστέρων κριτική 
είναι εύκολη- ΦΡ. (α) εξ αρχής από την αρχή, την έναρξη: διαπιστώθηκε ~ το 
καλό κλίµα που υπήρχε στις συνοµιλίες µεταξύ των δύο χωρών (β) εξ απαλών 
ονύχων από µικρή ηλικία: ~ έµαθε στις στερήσεις || συνθέτει µουσική ~ (γ) εκ 
γενετής | (σπα-νιότ.) εκ κοιλίας µητρός από γεννησιµιού, από τη στιγµή τής 
γέννησης: το σηµάδι αυτό το έχει εκ κοιλίας µητρός || τυφλός εκ γενετής (δ) εκ 
προοιµίου από την αρχή: ήταν ~ καταδικασµένο σε αποτυχία αυτό το εγχείρηµα 6. 
τρόπο: ασκεί κριτική - τού ασφαλούς (από ασφαλή θέση χωρίς να κινδυνεύει ή 
να διακινδυνεύει κάτι)· ΦΡ. (α) εξ απρόοπτου απρόοπτα, ξαφνικά (β) εξ ακοής 
έχοντας ακούσει για κάποιον/κάτι από έµµεση πληροφόρηση: τον γνωρίζω ~, 
δεν τον έχω συναντήσει ποτέ µου! (γ) εξ αντικειµένου βλ. λ. αντικείµενο (δ) εκ 
βαθέων από τα βάθη τής ψυχής κάποιου: ~ εξοµολόγηση (ε) εκ διαµέτρου 
εντελώς: η άποψη σου µε βρίσκει ~ αντίθετο (στ) εκ των ενόντων µε ή από αυτά 
ή αυτούς που ήδη υπάρχουν: δεν θα προσλάβουµε άλλους υπαλλήλους- θα 
τελειώσουµε το έργο ~ (ζ) εξ αδιαιρέτου χωρίς να έχει γίνει επίσηµη µοιρασιά | 
διανοµή: είναι ιδιοκτήτης διαµερίσµατος ~ µε τη σύζυγο του (η) εξ επαφής 
ακουµπώντας την κάννη τού όπλου στο σώµα: πυροβολισµός ~ θ) εξ ηµισείας 
από µισά ο καθένας: κληρονόµησαν από τον πατέρα τους ένα σπίτι ~ (ι) εκ νέου 
πάλι, ξανά: η ~ εξέταση µιας υπόθεσης (ια) εκ περιτροπής διαδοχικά, 
εναλλακτικά (ιβ) εκ πρώτης όψεως µε µια πρώτη µατιά | θεώρηση: ~ φαίνεται 
καλή εργασία (ιγ) εκ τού προχείρου πρόχειρα, χωρίς προετοιµασία: απάντηση ~ 
(ιδ) εξ ολοκλήρου εντελώς, ολοκληρωτικά: το κτήριο αυτό πρέπει να γκρεµιστεί 
και να χτιστεί - (ιε) εξ ορισµού βλ. λ. ορισµός (ιστ) εκ των πραγµάτων όπως 
έχουν τα πράγµατα, αντικειµενικά: ~ δεν µπορούµε να κάνουµε αλλιώς (ιζ) εκ 
µέρους | εξ ονόµατος βλ. λ. όνοµα (ιη) εκ συστήµατος συστηµατικά, για 
κάποιον που συνηθίζει να κάνει κάτι: είναι ~ τρακαδόρος (ιθ) εξ όψεως από την 
όψη, από το πρόσωπο: τον γνωρίζω µόνο -, δεν έχουµε ποτέ µιλήσει (πβ. εξ 
ακοής) (κ) εξ ιδίων (κρίνει τα αλλότρια) µε βάση τον ίδιο του τον εαυτό (κρίνει 
τους άλλους) (κα) εξ όνυχος τον λέοντα από µια µικρή ένδειξη µπορεί κανείς να 
καταλάβει το σύνολο: από τις πρώτες κιόλας γραµµές τού βιβλίου κατάλαβα περί 
τίνος επρόκειτο- ~! (κβ) εξ άπαντος οπωσδήποτε: πρέπει να έχουµε τελειώσει 
µέχρι την Τρίτη ~ 7. αιτία: είναι ~ πεποιθήσεως εργένης || φόνος εξ αµελείας || 
φόνος ~ προµελέτης || σου µιλάω - πείρας || δεν το έκανε ~ προθέσεως- ΦΡ. (α) εξ 
ανάγκης επειδή είχε ανάγκη, αναγκαστικά (β) εξ επαγγέλµατος βλ. λ. επάγγελµα 
(γ) εκ παραδροµής από απροσεξία (δ) εκ φύσεως από φυσικού του: ντροπαλός ~ 
(ε) ως εκ τούτου όπως προκύπτει από αυτό που αναφέρθηκε: είχε πιει και - ήταν 
εκτός εαυτού (στ) εξ οικείων από τους δικούς του: αυτή τη φορά η κριτική 
προήλθε ~ (ζ) εξ οικείων τα βέλη για επίθεση που δέχεται κάποιος από δικούς 
του ανθρώπους 8. ύλη: κατασκευή - µετάλλου | σιδήρου 9. το σύνολο από το 
οποίο λαµβάνεται µέρος: στον διαγωνισµό έλαβαν µέρος 5.000 υποψήφιοι ~ των 
οποίων πέτυχαν οι 500- ΦΡ. (α) ΣΤΡΑΤ. εξ εφέδρων από αυτούς που είναι στην 
εφεδρεία: αξιωµατικός ~ (β) εκ των ων ουκ άνευ βλ. λ. άνευ. (Βλ. λ. πρόθεση, 
ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκ | εξ (όπου ο αρχικός πλήρης τ. είναι εξ, ενώ το έκ 
απαντά προ συµφώνου) < I.E. *eks, πβ. λατ. ex (> γαλλ. ex-, π.χ. externe 
«εξωτερικός»), ιρλ. ess-, αρχ. σλαβ. is/iz κ.ά. Οµόρρ. έξ-ω, έκ-τός, εχθρός (βλ.λ.) 
κ.ά. Η πρόθ. έκ | εξ στην Αρχ. έχει τη βασική σηµ. «έξω από» και 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει την προέλευση πιο εξειδικευµένα από την πρόθ. 
από]. 

εκ - εξ. Η πρόθεση εκ εµφανίζεται µε δύο παραλλαγές, την εκ + σύµφωνο 
και την εξ + φωνήεν: εκ βαθέων - εξ ουρανού, εκ τού µηδενός - εξ ακοής. 
Το ίδιο ισχύει και στις σύνθετες λέξεις: εκ-τιµώ, εκ-ποµπή, εκ-λέγω, αλλά 
εξ-ασφαλίζω, εξ-ετάζω, εξ-ορµώ. ∆υσκολία εµφανίζουν ρήµατα δισύλλαβα 
σε -ω σύνθετα (δί-δω, λέγω...) µε την πρόθεση εκ-, τα οποία παίρνουν τη 
λεγόµενη εσωτερική αύξηση (ε-), πράγµα που επιφέρει και αλλαγή στην 
πρόθεση από εκ- σε εξ-. Μερικά ρήµατα που εµφανίζουν τέτοια αύξηση εί-
ναι: εκ-βάλλω → εξ·έβαλα, εκ-βράζω → εξ-έβρασα, εκ-δίδω → εξέδωσα, 
εκ-δράµω → εξ-έδραµα, εκ-θέτω → εξ-έθεσα, εκ-λέγω → εξέλεξα, εκ-λείπω 
→ εξ-έλειψα, εκ-πέµπω → εξ-έπεµψα, εκ-πίπτω → εξ-έπεσα, εκ-πλέω → εξ-
έπλευσα, εκ-πλήττω → εξ-έπληξα, εκ-πνέω → εξ-έπνευσα, εκ-σκάπτω → εξ-
έσκαψα, εκ-τείνω →. εξ-έτεινα, εκ- 

τρέπω → εξ-έτρεψα, εκ-τρέφω → εξ-έθρεψα, εκ-φέρω → εξ-έφερα, εκ-
φράζω → εξ-έφρασα. Προσοχή! Τα σύνθετα τής εκ- µε ρήµατα που (ως 
απλά) έχουν πάνω από δύο συλλαβές (εκ-βιάζω, εκ-θρονί-ζω, εκ-κολάπτω, 
εκ-λαϊκεύω, εκ-µαιεύω κ.τ.ό.) ή που τονίζονται σε -ώ (εκ-τιµώ, εκ-µυζώ, εκ-
τελώ, εκ-κενώ κ.τ.ό.) δεν τρέπουν το εκ- σε εξ-, γιατί δεν παίρνουν 
εσωτερική αύξηση (εκ-βιάζω → εκ-βίασα, εκ-θρονίζω → εκ-θρόνισα, εκ-
τιµώ → εκ-τίµησα, εκ-τελώ → εκ-τέλεσα). 
Σύνθετες λέξεις µε την εκ και µε β' συνθετικό λέξη που αρχίζει από κ- 
γράφονται µε δύο -κκ-. Τέτοιες λέξεις είναι: εκ-καθαρίζω (-ιση, -ιστικός), 
εκ-κεντρικός (-ότητα), έκ-κεντρος, εκ-κενώνω (-ωση), εκ-κινώ (-ηση), έκ-
κλήση, εκ-κλησία, εκ-κοκκίζω (-ισµός, -ιστήριο), εκ-κολάπτω (-αψη, -
απτικός), εκ-κρεµές, εκ-κρεµής (-ότητα), εκ-κρεµώ, εκ-κρίνω (-ιση, -ιµα), εκ-
κρούω, έκ-κρουση, εκκωφαντικός. Οι λέξεις αυτές συχνά προφέρονται µε 
διπλό κ (µολονότι τα διπλά σύµφωνα προφέρονται στη Ν. Ελληνική ως 
απλά), όταν γίνονται αισθητές ως σύνθετα, οπότε προφέρονται έτσι όπως 
γράφονται ή, αλλιώς, προφέρονται «ετυµολογικά»: εκ-κενώνω, εκκινώ, εκ-
κεντρικός, αλλά εκ-κλησία (µε ένα κ), εκ-κρεµές (µε ένα κ) κ.ο.κ. 
Ενίοτε παρατηρείται το λάθος να σηµειώνεται απόστροφος µετά το εξ (εξ' 
ανάγκης'., εξ' απίνης!), σαν να έχει σιγηθεί κάποιο φωνήεν, πράγµα που 
προφανώς δεν συµβαίνει. 

εκ- | εξ- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. διεργασία που οδηγεί σε µία κατάσταση: 
εκ-γερµανισµός, εκ-δηµοκρατισµός 2. αφαίρεση: εκ-βρα-χισµός, εκ-θεµελίωση 
3. επίταση, έµφαση: εκ-καθάριση, έκ-λαµπρος, εκ-µηδένιση, εκ-πεσµός 4. φορά 
ή κατεύθυνση προς τα έξω: εκ-σφεν-δονίζω, εκ-παραθυρώνω, εκ-βάλλω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-, εκ, γδύνω, εγγονός, εξατοµικεύω. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την πρόθ. 
εκ | εξ (βλ.λ.)]. 

Ε.Κ. 1. (το) Εθνικό Κτηµατολόγιο 2. (ο) Εµπορικός Κώδικας 3. (η) Ένω-σις 
Κέντρου (Κόµµα τής Ενώσεως Κέντρου)- κόµµα που ιδρύθηκε το 1961 µε 
αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου 4. (το) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ε.Κ.Α. 1. (η) Επιτροπή Καταπολέµησης Αναλφαβητισµού 2. (η) Εφορία 
Κλασικών Αρχαιοτήτων 3. (το) Εργατικό Κέντρο Αθηνών. 

Ε.Κ.Α.Β. (το) Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας. 
Εκάβη (η) 1. σύζυγος τού Πριάµου, βασίλισσα τής Τροίας, µητέρα τού Έκτορα, 

τού Πάρη, τής Κασσάνδρας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. 
Ε.Κ.Α.Μ. 1. (ο) Ενιαίος Κωδικός Αριθµός Μητρώου 2. (η) Ειδική Κα-

τασταλτική Αντιτροµοκρατική Μονάδα. 
έκανα/έκαµα ρ. → κάνω 
εκάρην ρ. → κείρω 
Ε.Κ Α.Σ. (η) Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων. 
εκάς οι βέβηλοι → βέβηλος 
έκαστος, -άστη, -αστο(ν) {εκάστ-ου | -ων, -ους} αντων. (λόγ.) καθένας- συνήθ. 

σε τυποποιηµένες εκφράσεις που δηλώνουν την ατοµικότητα, την έµφαση στη 
µονάδα, κατ' αντιδιαστολή προς το σύνολο- ΦΡ. (α) καθ' εκάστην (ενν. 
ηµέρα) κάθε ξεχωριστή µέρα, καθηµερινά (β) έκαστος εις το | στο είδος του ο 
καθένας είναι καλός στον τοµέα του, στην ειδικότητα ή στην κλίση του: «~ 
και ο Λουµίδης στους καφέδες» (διαφήµ.) (γ) έκαστος εφ' ω ετάχθη (έκαστος 
εφ' φ ετάχθη) καθένας οφείλει να υπηρετεί αυτό στο οποίο είναι ταγµένος, το 
οποίο έχει αναλάβει ως αποστολή του (δ) εις έκαστος (είς έκαστος, ενός 
έκαστου, ένα εκαστον) (λόγ.) ο καθένας χωριστά: ο δηµοσιογράφος που 
επισκέφθηκε τους τραυµατίες αναφέρθηκε στην υγεία ενός εκάστου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έκαστος, πιθ. από συνεκφορά *έκάς τις «ο καθένας χωριστά» 
µέσω των πλαγίων πτώσεων, δηλ. γεν. *έκάς τεο > έκαστου, δοτ. *έκάς τω > 
έκάστω κ.τ.ό. Λιγότερο πιθ. η άποψη έκαστος < έκάς «µακριά από» + -τος 
(τακτικό επίθηµα). Για το αρχ. επίρρ. έκάς, βλ. λ. έκάτερος, ανέκαθεν]. 

εκάστοτε επίρρ. (λόγ.) σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά: ο ~ πρωθυπουργός || η ~ 
αντιπολίτευση αρνείται συνολικά το κυβερνητικό έργο || η ~ νεολαία αµφισβητεί 
την παλαιά τάξη πραγµάτων || συµπεριφέρεται αναλόγως των - περιστάσεων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκάστοτε < έκαστος + επίθηµα -τε]. 

εκατ. συντοµ. τής λ. εκατοµµύριο, εκατοµµύρια: βοήθεια ύψους 100 εκατ. 
δολαρίων. 

Εκαταίος (ο) ο Μιλήσιος- αρχαίος Έλληνας χρονογράφος (6ος αι. π.Χ.)· έργα 
του Περίοδος Γης ή Περιήγησις και Γενεηλογίαι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Εκαταίος < 
αρχ. 'Εκάτη (βλ.λ.)]. 

εκάτερος, -έρα, -ερον {εκατέρ-ου | -ων, -ους} αντων. (αρχαιοπρ.) καθένας από 
τους δύο χωριστά στη ΦΡ. έτερον εκάτερον (έτερον έκά-τερον) άλλο το ένα, 
άλλο το άλλο- για µη συγκρίσιµα ή σχετιζόµενα µεταξύ τους θέµατα: τον 
εκτιµώ ως επιστήµονα, όχι όµως και ως άνθρωπο- ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµφότερος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έκάτερος, από το θ. έκα- τού αρχ. επιρρ. έκάς «µακριά (από)» 
(το οποίο προήλθε από το γ' προσ. ε «αυτόν» τής αντωνυµίας και το 
επιµεριστικό επίθηµα -κας, πβ. αρχ. άνδρα-κάς «κατά άνδρα») και το επίθηµα 
-τερος, όπως παρουσιάζεται στα έτερος, πότερος κ.α.]. 

εκατέρωθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από καθεµιά από τις δύο πλευρές χωριστά, και 
από τη µία πλευρά και από την άλλη χωριστά- η καθεµιά για τον εαυτό της: 
κατά την εκδίκαση τού διαζυγίου διατυπώθηκαν ~ απειλές και κατηγορίες || 
δέχθηκαν πυρά ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. 



Εκάτη 565 έκαψα 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκατέρωθεν < έκάτερος + -θεν]. 

εκατέρωθεν - αµφοτέρωθεν. Λόγια επιρρήµατα, εν χρήσει ιδίως 
στην επιστηµονική γλώσσα. Και οι δύο λέξεις σηµαίνουν «από 
τους δύο, από τις δύο πλευρές», αλλά το µεν εκατέρωθεν σηµαί 
νει «από τους δύο, αλλά χωριστά από τον καθένα», ενώ το αµφο 
τέρωθεν σηµαίνει «και από τους δύο µαζί»: Οι αµφοτέρωθεν επι 
θέσεις έληξαν µετά τη συµφιλίωση που επετεύχθη (οι επιθέσεις 
που γίνονταν και από τις δύο πλευρές µαζί) - Αναγνωρίστηκε εκα 
τέρωθεν η ισχύς τής υπογραφείσης συµβάσεως (χωριστά από τον 
έναν και από τον άλλον). Εν ολίγοις, το εκατέρωθεν τονίζει το «χω 
ριστά», το αµφοτέρωθεν το «µαζί». → αµφότεροι 

Εκάτη (η) ΜΥΘΟΛ. χθόνια θεότητα τής µαγείας, των φαντασµάτων, 
τού σκότους και τής σελήνης. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Εκάτη, αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται στο έκάς «µακριά 
(από)», αν συνδεθεί µε τα επίθ. Έκηβόλος, Έκατηβόλος, που αποδί-
δονταν στον Απόλλωνα]. 

εκατό (το) {άκλ.} 1. ενενήντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 100 (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 
100: ~ άνθρωποι | µαθήτριες | σπίτια- ΦΡ. (α) εκατό φορές για κάτι 
που επαναλαµβάνεται πολλές φορές (συνήθ. χωρίς αποτέλεσµα ή 
εκνευριστικά): σου έχω πει ~ να κλείνεις το φως όταν βγαίνεις! || ~ να 
του ΤΟ θυµίσεις, αυτός πάλι θα το ξεχάσει ΣΥΝ. (λόγ.) επανειληµµέ-
νως (β) τοις εκατό | επί τοις εκατό | στα εκατό | (προφ.) τα εκατό 
(σύµβολο %) (i) για δήλωση τού επιτοκίου: η τράπεζα δίνει επιτόκιο 
έξι τοις εκατό (ii) για ποσοστό σε κλίµακα εκατό µονάδων: πήρε αύ-
ξηση είκοσι ~ || το πενήντα ~ των ερωτηθέντων αντιτίθεται στα µέτρα 
τής κυβέρνησης (γ) εκατό τοις (προφορ. κ. τα) εκατό (100%) για την 
έκφραση απόλυτης σιγουριάς, βεβαιότητας: θα έρθουµε σίγουρα, να 
µας περιµένετε ~! ΣΥΝ. αναµφίβολα, οπωσδήποτε 3. (α) ο τηλεφωνι-
κός αριθµός κλήσης τής υπηρεσίας Αµέσου ∆ράσεως και συνεκδ. η 
ίδια η υπηρεσία: αν δεν σταµατήσει τη φασαρία ο γείτονας, θα πάρω 
το ~ || ας ειδοποιήσει κάποιος το ~! ΣΥΝ. Αµεση ∆ράση, Αστυνοµία (β) 
(συνεκδ.) το αστυνοµικό όχηµα: ήρθε | έφτασε το ~ ΣΥΝ. αστυνοµικό, 
περιπολικό. Επίσης εκατόν (σε αριθµητικά, όπως εκατόν ένα, εκατόν 
είκοσι κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· εκατόν, πιθ. < *έν κατόν «ένα εκατό» (πβ. αγγλ. one 
hundred)· το βασικό θ. *κατόν< I.E. *kmt-om, πβ. σανσκρ. âatâm, λατ. 
centum, γαλλ. cent, ισπ. dento, αγγλ. hundred, γερµ. hundert κ.ά.]. 

εκατό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι ισούται αριθµητικά 
µε τον αριθµό εκατό (100): εκατό-φυλλος, εκατό-λιτρο. [ΕΤΥΜ Α 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. έκατό-φυλλον), που 
προέρχεται από το αριθµητ. εκατόν (βλ.λ.). Βλ. κ. εκατοντα-]. 

εκατόΥχειρ (ο/η) {εκατόγχ-ειρος | -ειρες, -είρων} 1. αυτός που έχει 
εκατό χέρια 2. ΜΥΘΟΛ. Εκατόνχειρες (οι) τερατώδη πλάσµατα µε πε-
νήντα κεφάλια και εκατό χέρια, που παλαιότερα θεωρούνταν ως 
προσωποποίηση φυσικών δυνάµεων (σεισµών, τρικυµιών κ.λπ.)· στην 
τέχνη απεικονίζονται σαν τους Γίγαντες. Επίσης εκατόγχειρος, -η, -
ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκατόγχειρος < εκατόν + -χείρος < χείρ, 
χειρός]. 

εκατόµβη (η) {εκατοµβών} απώλεια µεγάλου αριθµού ζωών από βί-
αιο θάνατο (συνήθ. σε πολέµους, καταστροφές, ατυχήµατα κ.λπ.): κά-
θε Σαββατοκύριακο θρηνούµε εκατόµβες θυµάτων στην άσφαλτο || 
στον τελευταίο βοµβαρδισµό υπήρξαν εκατόµβες αµάχων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εκατόµβη < *έκατόµ-βΡα < εκατόν + *-ßFä < *gwä-, µε-
ταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *gwò-u- «βόδι» (*βώυς > αρχ. βοϋς). Βλ. κ. βό-
δι. Η λ. αναφερόταν αρχικά στις θυσίες εκατό βοδιών προς τιµήν των 
θεών ήδη στα Οµηρικά Έπη η λ. απέκτησε γενικό χαρακτήρα]. 

εκατοµµύριο (το) [1805] {εκατοµµυρί-ου | -ων} 1. εννιακόσιες ενε-
νήντα εννέα χιλιάδες συν ένα, ο αριθµός 1.000.000 2. (ως επίθ. ε να 
εκατοµµύριο) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 1.000.000: 
ένα -πρόσφυγες | δραχµές | αντίτυπα- ΦΡ. εκατοµµύρια | ένα εκα-
τοµµύριο φορές αµέτρητες φορές: ένα εκατοµµύριο φορές του το 'χω 
πει κι αυτός τίποτα! ΣΥΝ. άπειρες φορές, εκατό φορές 3. ποσότητα χι-
λίων χιλιάδων: δύο | τρία ~ || εκατοµµύρια άνθρωποι λιµοκτονούν 4. 
(συνήθ. στον πληθ.) ποσό χιλίων χιλιάδων οικονοµικών µονάδων (λ.χ. 
δραχµών): κερδίζει | βγάζει | κοστίζει εκατοµµύρια || ζηµιά εκατοµ-
µυρίων || «τα ~ των ονείρων σας!» (διαφήµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δισεκατοµ-
µύριο. 
[ΕΤΥΜ < εκατόν + -µύριο < αρχ. µυρίος (µε τον τόνο στην παραλή-
γουσα) «αναρίθµητος» (αλλά στον πληθ. ως προπαροξύτονο µύριοι 
«δέκα χιλιάδες»), οπότε το εκατοµµύριο αποτελείται από εκατό µυ-
ριάδες (100 επί 10.000 = 1.000.000). Η λ. πλάστηκε από τον Αδ. Κοραή]. 

εκατοµµυριοστός, -ή, -ό [1853] 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό 1.000.000 2. εκατοµµυριοστό (το) καθένα από τα ένα 
εκατοµµύριο ίσα µέρη στα οποία υποδιαιρείται ένα σύνολο. 

εκατοµµυριούχος (ο/η) [1853] πρόσωπο που έχει ποσό ενός εκα-
τοµµυρίου και άνω (συνήθ. περιουσία [πολλών] εκατοµµυρίων): κέρ-
δισε τον πρώτο αριθµό τού λαχείου κι έγινε ~. 

εκατόν (το) → εκατό 
εκατοντα- κ. εκατοντα- κ. εκαντοντ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι 
κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό εκατό (100): 
εκατοντά-δραχµο, εκατοντά-χρονη, εκατοντα-πυλιανή 2. είναι εκατό 
φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: εκα-τοντα-
πλάσιος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. έκατο-
ντα-ετής, έκατόντ-αρχος), που προέρχεται από το αριθµητ. εκατόν 
(βλ. λ. εκατό) κατ' αναλογίαν προς τα συνθ. των υπολοίπων δεκάδων 

(λ.χ. έξηκοντα-, τριάκοντα-, πεντηκοντα-ετία κ.τ.ό.)]. 
εκατοντάβαθµος, -η, -ο -+ εκατοντα-, -βαθµός 
εκατοντάδα (η) → εκατοντα-, -άδα 
εκατοντάδραχµο (το) νόµισµα µε χρηµατική αξία εκατό δραχµών: 
µεταλλικό ~ || ~ σε κέρµα | σε χαρτονόµισµα ΣΥΝ. κατοστάρικο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έκατοντάδραχµος «βάρους εκατό δραχµών» < αρχ. 
εκατόν (κατ' αναλογίαν προς τα αριθµ. πεντήκοντα, έξηκοντα) + 
δραχµή]. 

εκατονταετηρίδα (η) → εκατοντα-, -ετηρίδα 
εκατονταετής, -ής, -ές → εκατοντα-, -ετής 
εκατονταετία (η) → εκατοντα-, -ετία 
εκατονταήµερος, -η, -ο → εκατοντα-, -ήµερος 
εκατονταθέσιος, -α, -ο ~» εκατοντα-, -θέσιος 
εκατοντάκιλος, -η, -ο → εκατοντα-, -κιλος 
εκατοντάκις επίρρ. → εκατοντα-, -άκις 
εκατοντάκλινος, -η, -ο → εκατοντα-, -κλινος 
εκατονταµελής, -ής, -ές → εκατοντα-, -µελής 
εκατοντάµετρος, -η, -ο → εκατοντα-, -µετρος 
εκατονταπλασιάζω ρ. → εκατοντα-, -πλασιάζω 
εκατονταπλάσιος, -α, -ο → εκατοντα-, -πλάσιος 
εκατονταπλός, -ή, -ό → εκατοντα-, -πλός 
εκατονταρχια (η) [µτγν.] {εκατονταρχιών} ΙΣΤ. 1. (στον ρωµαϊκό 

στρατό) (α) το αξίωµα και η θητεία τού εκατόνταρχου (β) υποδιαίρε-
ση τής ρωµαϊκής λεγεώνας, οµάδα εκατό πεζών και δέκα ιππέων 2. 
µονάδα πολιτικής υποδιαίρεσης των τάξεων τού ρωµαϊκού λαού από 
εκατό πρόσωπα ή οικογένειες µε αναγνωρισµένο δικαίωµα ψήφου 
ανά υποδιαίρεση. 

εκατόνταρχος (ο) {-ου κ. -άρχου | -ων κ. -άρχων, -ους κ. -άρχους} 
ΙΣΤ. αξιωµατικός τού ρωµαϊκού στρατού, διοικητής εκατονταρχίας, 
οµάδας εκατό πεζών ανδρών και δέκα ιππέων καθεµιάς από τις τριά-
ντα φατρίες τής Ρώµης ΣΥΝ. κεντυρίων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκατόνταρχος < έκατοντ(α) + -άρχος < άρχω. Το µτγν. 
κεντυρίων < λατ. centuno (ίδια σηµ.)]. 

εκατοντάφυλλος, -η, -ο → εκατοντα-, -φυλλος 
εκατοντάχρονα (τα) → εκατοντα-, -χρονα 
εκατοντάχρονος, -η, -ο → εκατοντα-, -χρόνος 
εκατονταψήφιος, -α, -ο → εκατοντα-, -ψήφιος 
εκατοντουτης (ο) [µτγν.] {εκατοντουτών}, εκατοντούτις (η) 

{εκατοντούτ-ιδος | -ίδων} (λόγ.) πρόσωπο ηλικίας εκατό ετών ΣΥΝ. 
εκατονταετής, εκατοντάχρονος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έκατοντούτης < αρχ. εκατονταετής < εκατοντα- + -
ετής< έτος]. 

εκατοστάρης (ο) → κατοστάρης 
εκατοστάρι (το) → κατοστάρι 
εκατοσταριά (η) -> κατοσταριά 
εκατοστάρικο (το) → κατοστάρικο 
εκατοστή (η) εκατό πρόσωπα ή πράγµατα, στη ΦΡ. καµιά εκατοστή 
περίπου εκατό: ήταν ~ συγκεντρωµένοι, που έκλεισαν τον δρόµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκατοστή «φόρος 1%», θηλ. τού επιθ. εκατοστός]. 

εκατοστηµόριο (το) [1856] (εκατοστηµορί-ου | -ων} το καθένα από 
τα εκατό ίσα ελάχιστα µέρη ενός συνόλου, καθεµιά από τις εκατό 
υποδιαιρέσεις του ΣΥΝ. εκατοστό. 

εκατοστιαίος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε κλάσµα που έχει 
παρονοµαστή εκατό ή µε αναλογίες που έχουν ως βάση το εκατό: ~ 
κλάσµα | αναλογία || οι σφυγµοµετρήσεις δείχνουν πτώση κατά πέντε 
~ µονάδες. 

εκατοστίζω κ. κατοστίζω ρ. µετβ. {(ε)κατόστισα} αυξάνω (κάτι) στον 
αριθµό των εκατό: κατάφερε να εκατοστίσει τα γκολ που έχει πετύχει 
µε αυτή την οµάδα- ΦΡ. να τα εκατοστίσεις (ως ευχή για τα γενέθλια 
κάποιου) να φθάσεις στην ηλικία των εκατό χρόνων: χρόνια πολλά, ~! 
[ΕΤΥΜ. < εκατοστή + παραγ. επίθηµα -ίζω]. 

εκατοστόγραµµο (το) [1883] {-ου κ. -άµου | -ων κ. -άµων} µονάδα 
µέτρησης τής µάζας που ισοδυναµεί µε το ένα εκατοστό τού γραµ-
µαρίου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. centigramme (νόθο συνθ.)]. 

εκατοστόλιτρο (το) [1891] µονάδα µέτρησης τού όγκου (ή τής χω-
ρητικότητας) που ισοδυναµεί µε το ένα εκατοστό τού λίτρου. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. centilitre]. 

εκατοστόµετρο (το) [1831] {εκατοστοµέτρ-ου | -ων} καθεµιά από τις 
εκατό υποδιαιρέσεις τού µέτρου· µονάδα µήκους ίση προς το 1/100 
τού µέτρου (cm) ΣΥΝ. πόντος, εκατοστό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. centimètre]. 

εκατοστός, -ή, -ό [αρχ.] (επίσης γράφεται 100ός στην αραβική αρίθ-
µηση, F ή ρ' στην ελληνική και C στη λατινική) 1. αυτός που αντι-
στοιχεί σε σειρά στον αριθµό εκατό (100) 2. εκατοστό (το) (α) καθέ-
να από τα εκατό ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο ΣΥΝ. εκα-
τοστηµόριο (β) καθεµιά από τις εκατό υποδιαιρέσεις τού µέτρου ΣΥΝ. 
πόντος, εκατοστόµετρο (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

εκατόφυλλο (το) [µτγν.] µεγάλο τριαντάφυλλο, που έχει περισσότερα 
πέταλα από τα συνηθισµένα. 

εκατόφυλλος, -η, -ο —> εκατό-, -φυλλος 
εκατοχρονίτης (ο) [εκατοχρονιτών}, εκατοχρονίτισσα (η) {εκα-
τοχρονιτισσών} 1. πρόσωπο που έχει ηλικία εκατό ετών ή µεγαλύτε-
ρη 2. (γενικότ.) ο πολύ µεγάλης ηλικίας ΣΥΝ. εκατοντάχρονος, εκατο-
νταετής. — εκατοχρονίτικος, -η, -ο. 

εκατόχρονος, -η, -ο → εκατό-, -χρόνος 
έκατσα ρ. → κάθοµαι 
Ε.Κ.Α.Χ. (η) Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανθρακα και Χάλυβα. 
έκαψα ρ. → καίω 
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εκβάθυνση (η) [1883] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η αύξηση τού 
βάθους, η διαµόρφωση διαστάσεων µεγαλύτερου βάθους κυρ. σε επιφάνειες: - 
θεµελίων | ορύγµατος | πυθµένα διώρυγας ΣΥΝ. σκάψιµο, βάθεµα 2. (συνεκδ.) 
το αποτέλεσµα ανάλογης επέµβασης, ο χώρος που διαµορφώνεται: πέτυχαν ~ 
δύο µέτρων επιπλέον ΣΥΝ. βάθος, βαθούλωµα. — εκβαθύνω ρ. [1883]. 
εκβάλλω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {εξέβαλα, εκ-βλήθηκα, -βεβληµένος} (λόγ.) ♦ 
1. (αµετβ.) (για ποταµούς) καταλήγω, χύνοµαι σε : ο Αξιός εκβάλλει στο Αιγαίο 
ΣΥΝ. χύνοµαι ♦ (µετβ.) 2. ωθώ προς τα έξω, βγάζω έξω (κυρ. µε βίαιο ή έντονο 
τρόπο): εκφράστηκαν φόβοι ότι τα θαλάσσια ρεύµατα θα εκβάλουν το αργό 
πετρέλαιο στις ακτές 3. (µτφ.-λογοτ.) εξωτερικεύω, βγάζω προς τα έξω, κυρ. µε 
µεγάλη ένταση: εξέ-βαλε κραυγή αγωνίας για το µέλλον τής ανθρωπότητας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, βάλλω. εκβαρβαρώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκβαρβάρω-σα, -θηκα, -
µένος} κάνω (κάποιον) βάρβαρο, εξαγριώνω: η τηλεόραση εκβαρβαρώνει τα 
ήθη µε την προβολή σκηνών βίας ΣΥΝ. αποκτηνώνω, αποθηριώνω ΑΝΤ. εκ-
πολιτίζω, εξανθρωπίζω, εξηµερώνω. — εκβαρβάρωση (η) [µτγν.] κ. 
εκβαρβαρισµός (ο) [1843]. έκβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) (λόγ.) 
το αποτέλεσµα, η κατάληξη µιας υπόθεσης ή διαδικασίας: ας ευχηθούµε µια 
θετική ~ των διαπραγµατεύσεων || η ~ τής µάχης δικαίωσε τις επιλογές τού 
στρατηγού || αίσια | καταστροφική | ολέθρια | µοιραία | αβέβαιη ~ ΣΥΝ. 
αποτέλεσµα, κατάληξη, απόληξη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκβασις, αρχική σηµ. «αποβίβαση (από πλοίο)», < εκβαίνω< εκ- 
+ βαίνω]. εκβεβληµένος, -η, -ο → εκβάλλω 
εκβιάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκβίασ-α (λόγ. εξεβίασα), -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 
1. εξαναγκάζω µε απειλή (κάποιον) σε πράξη ή παράλειψη, ασκώ εκβιασµό 
(βλ.λ.): έχοντας ενοχοποιητικά στοιχεία γι'αυτόν, τον εκβίαζαν για να του 
αποσπούν χρήµατα 2. (µτφ.) προσπαθώ να επιτύχω κάτι µε ανάρµοστο και 
πιεστικό τρόπο: µε θεαµατικό πέσιµο στη µικρή περιοχή ο παίκτης προσπάθησε 
να εκβιάσει πέναλτι από τον διαιτητή || µε παρακάλια και υποσχέσεις 
προσπάθησε να εκβιάσει τη συγκατάθεση των υπολοίπων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
εκβιασµός (ο) [µτγν.] η χρήση απειλής προκειµένου να εξαναγκαστεί κάποιος 
σε πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες ωφελούν αυτόν που ασκεί την απειλή ή 
τρίτον: ωµός | συγκεκαλυµµένος | απαράδεκτος | πολιτικός | οικονοµικός ~ ΣΥΝ. 
εξαναγκασµός, καταναγκασµός. Επίσης ΝΟΜ. εκβίαση (η) [1840]. εκβιαστής 
(ο) [µτγν.], εκβιάστρια (η) [1897] {εκβιαστριών} πρόσωπο που ασκεί 
εκβιασµό: στυγνός | αµείλικτος ~ || ο ~ απειλούσε ότι θα αποκάλυπτε στοιχεία εις 
βάρος του, αν δεν του έδινε χρήµατα. εκβιαστικός, -ή, -ό [1884] αυτός που 
σχετίζεται µε τον εκβιασµό, που λειτουργεί ως εκβιασµός: ~ δίληµµα | κίνηση | 
τακτική. — εκβιαστικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Το µτγν. εκβιαστικός είχε τη σηµ. «καταπιεστικός, τυραννικός»]. 
εκβιοµηχάνιση (η) [1894] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} η εισαγωγή και ανάπτυξη 
βιοµηχανικών τεχνικών και µεθόδων παραγωγής σε ευρεία κλίµακα: η ~ 
συνδέεται µε τον τεχνολογικό και κοινωνικό εκσυγχρονισµό µιας χώρας ΣΥΝ. 
βιοµηχανοποίηση. Επίσης εκβιοµηχανισµός (ο). — εκβιοµηχανίζω ρ. 
εκβλαστανω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εκβλάστησα} BOT. (επίσ. για φυτά, σπόρους) 
αναπτύσσοµαι βγάζοντας νέους βλαστούς, ακολουθώ τη φυσική διαδικασία 
εξέλιξης, φυτρώνω ΣΥΝ. βλαστάνω. εκβλαστηµα (το) {εκβλαστήµ-ατος | -ατα, 
-άτων} BOT. κάθε οργανική απόφυση φυτού ή ζώου, φυσιολογικό εξόγκωµα, 
προεξοχή ζωντανού οργανισµού. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκβλαστάνω]. εκβλάστηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} 1.ΒΟΤ. (για σπέρµατα, σπόρους, βολβούς) το σύνολο των 
σταδίων δραστηριοποίησης και ορατής αύξησης αναπαραγωγικού σώµατος 
(υπό κατάλληλες συνθήκες): η έκθεση σε ήλιο και υγρασία συµβάλλει στην έναρ-
ξη τής - 2. ΒΙΟΛ. η διαδικασία κατά την οποία προεξοχή που προβάλλει ή 
διακλαδίζεται από το κύριο σώµα συγκεκριµένων, συγκριτικά απλών, 
οργανισµών (όπως τα σφουγγάρια, τα κοράλλια, τα παράσιτα κ.λπ.) και 
αναπτύσσεται χωρίς γονιµοποίηση, δίνει νέο, ξεχωριστό άτοµο ΣΥΝ. 
βλαστογένεση, αγενής αναπαραγωγή 3. ΙΑΤΡ. επιδερµικός σχηµατισµός από 
υπερπλασία: αδενοειδείς ~. εκβολή (η) 1. το σηµείο στο οποίο ένας ποταµός 
εκβάλλει στη θάλασσα (συνήθ. στον πληθ.): στις ~ των ποταµών είναι συχνός ο 
σχηµατισµός δέλτα ΣΥΝ. στόµιο 2. (σπάν.) η αποβολή: ~ περιττωµάτων από τον 
πεπτικό σωλήνα ΣΥΝ. απόρριψη, εξαγωγή 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. εκβολή τού σκέλους 
η µετάθεση τού δεξιού ή αριστερού ποδιού προς τη διεύθυνση των δακτύλων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εκβάλλω]. εκβράζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέβρασα, εκβράστηκα} 
(λόγ.) ξεβράζω 
(βλ.λ.). εκβραχισµός (ο) [1887] η απόσπαση και αποµάκρυνση ή σύνθλιψη και 
διάλυση των βράχων (για την εξοµάλυνση εδάφους): ~ οικοπέδου || για την 
ολοκλήρωση τού δρόµου απαιτήθηκαν χρονοβόρα έργα εκβραχισµού ΣΥΝ. 
λατόµηση. — εκβραχίζω ρ. [1896]. εκβραχιστικός, -ή, -ό [1897] αυτός που 
σχετίζεται µε τον εκβραχι- 
σµό: ~ µηχανές | έργα. εκγλύφανο (το) [1870] {εκγλυφάν-ου | -ων} (επίσ.) 
περιστροφικό κοπτικό εξάρτηµα από χάλυβα µε ενσωµατωµένη ή πρόσθετη 
οδόντωση, που σχηµατίζει κοπτικές ακµές συµµετρικά γύρω από τον άξονα 
περιστροφής του και χρησιµοποιείται στην κατεργασία επιφανειών ΣΥΝ. 
φρέζα. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκγλύφω «αποξέω» < έκ- + γλύφω (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. 
fraise], 

έκγονος (ο) {εκγόν-ου | -ων, -ους} (αρχαιοπρ.) ο εγγονός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγγονός. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < εκ- + γόνος]. 

εκγυµνάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εκγύµνασ-α, -τηκα, -µένος} 1. γυµνάζω µε 
µεθοδικό τρόπο, ασκώ συστηµατικά µε γυµναστική: εκγυµνάζει τους 
πρωταθλητές για τους Ολυµπιακούς Αγώνες ΣΥΝ. εξασκώ, προπονώ 2. (για 
ζώα) ασκώ σε συγκεκριµένες ικανότητες, εκπαιδεύω για την εκτέλεση 
µηχανικών κινήσεων, γυµνασµάτων: εκγυµνάζει άλογα για τις ιπποδροµίες | 
λιοντάρια για το τσίρκο. 

εκγύµναση (η) [1887] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. η γύµναση µε συ-
στηµατικό τρόπο: η ~ των αθλητών || η σωστή - των µυών ΣΥΝ. άσκηση 2. 
(για ζώα) η άσκηση στην εκτέλεση (µηχανικών) γυµνασµάτων: ~ αλόγων | 
σκύλων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

εκδάσωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η απογύµνωση και 
καταστροφή δάσους (κυρ. από εκχερσώσεις, πυρκαγιές, υπερβόσκη-ση ή 
καταχρηστική εκµετάλλευση του) ΣΥΝ. αποψίλωση 2. (ειδικότ.) η µεταφορά 
υλοτοµηµένης ξυλείας στο σηµείο φορτώσεως για περαιτέρω διακίνηση της 
στον τόπο προορισµού της. — εκδασώνω ρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. deforestation]. 

εκδεδοµένος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) κ. εκδοµένος (κυρ. για βιβλία, έργα, έντυπα) 
αυτός που έχει εκδοθεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκδίδω. 

εκδέρω ρ. µετβ. {εξέδειρα, εκδεδαρµένος} (λόγ.) 1. αφαιρώ το δέρµα ή τον 
φλοιό 2. προκαλώ εκδορά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγγονός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ- + δέρω (βλ. 
λ. δέρνω)]. 

Ε.Κ.∆.Ε.Σ. (το) Ελληνικό Κέντρο ∆ιεθνούς Έρευνας και Συνεργασίας. 
έκδηλος, -η, -ο (λόγ.) ολοφάνερος, ξεκάθαρος: ~ συγκίνηση | απογοήτευση | χαρά 

| υπερηφάνεια | βελτίωση | αγωνία | διαφωνία | προσπάθεια | µεθόδευση | 
πρόθεση ΣΥΝ. πρόδηλος ΑΝΤ. άδηλος.  — έκδηλα | εκδήλως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εκ- + δήλος «προφανής, φανερός» (βλ.λ.)]. 

εκδηλώνω ρ. µετβ. {εκδήλω-σα (λόγ. εξεδήλωσα), -θηκα, -µένος} 1. εµφανίζω 
προς τα έξω, εξωτερικεύω: ~ περιέργεια | συγκίνηση | πίκρα | ενθουσιασµό | 
ενδιαφέρον | αντίθεση | προτίµηση | αγάπη | προσήλωση ΣΥΝ. εκφράζω, 
φανερώνω, δείχνω ΑΝΤ. αποκρύπτω· (µεσοπαθ. εκδηλώνοµαι) 2. γίνοµαι 
αντιληπτός ή αναγνωρίσιµος- δίνω το χαρακτηριστικό µου στίγµα: η ασθένεια 
εκδηλώθηκε µε έντονους πόνους ΣΥΝ. εµφανίζοµαι, φαίνοµαι 3. φανερώνω 
τοποθέτηση ή ιδιότητα µου (που δεν είχα κοινοποιήσει): αργά ή γρήγορα όλοι 
θα εκδηλωθούν µέχρι τις εκλογές || µόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσµα, 
επιτέλους εκδηλώθηκε 4. εµφανίζοµαι ξαφνικά: εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις 
αποθήκες πυροµαχικών || ανταρσία εκδηλώθηκε στις τάξεις τού εχθρού. ΣΥΝ. 
ξεσπώ. [ΕΤΥΜ < µτγν. έκδηλώ (-όω) < αρχ. έκδηλος]. 

εκδήλωση (η) [1851] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η εµφάνιση κατά 
τρόπο δηλωτικό και χαρακτηριστικό: η ~ ασθένειας/ επιδηµίας | 
συµπτωµάτων/ ενδείξεων ΣΥΝ. σύµπτωµα, παρουσίαση, εµφάνιση 2. η 
κοινοποίηση και γνωστοποίηση, σκόπιµη ή συνειδητή φανέρωση: ~ χαράς | 
αµφιβολίας | γνώµης | αγάπης | λατρείας | διαµαρτυρίας | συµπαράστασης | 
σεβασµού ΣΥΝ. εξωτερίκευση, έκφραση, φανέρωµα 3. κάθε οργανωµένη 
δραστηριότητα (τελετή, γιορτή, επίδειξη, συζήτηση, διάλεξη κ.ά.) σχετικά µε 
ορισµένο θέµα: επίσηµη | µουσική | χορευτική | πολιτική ~ || πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. manifestation]. 

εκδηλωτικός, -ή, -ό [1890] (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
εξωστρεφή και αυθόρµητη συµπεριφορά, που συνηθίζει να εξωτερικεύει την 
εσωτερική του κατάσταση ή διάθεση: ~ χαρακτήρας || ~ φύση | 
προσωπικότητα ΣΥΝ. εξωστρεφής ΑΝΤ. εσωστρεφής. — εκ-δηλωτικά επίρρ., 
εκδηλωτικότητα (η). 

εκδηµία (η) [αρχ.] {εκδηµιών} (λόγ.) 1. η αποδηµία (σηµ. 1) · 2. ο θάνατος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία. 

εκδηµοκρατίζω ρ. µετβ. [1889] {εκδηµοκράτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. εισάγω και καθιερώνω δηµοκρατικές αρχές και νόµους διακυβέρνησης 2. 
(κατ' επέκτ.) εξασφαλίζω συνθήκες µεγαλύτερης διαφάνειας και ελεύθερης 
έκφρασης: θα εκδηµοκρατιστούν τα σώµατα ασφαλείας. εκδηµοκρατισµός (ο) 1. 
η εισαγωγή και καθιέρωση δηµοκρατικού πολιτεύµατος, δηµοκρατικών αρχών 
και συστηµάτων διακυβέρνησης: ο ~ τής πολιτικής ζωής µιας χώρας 
δυσχεραίνεται από την απουσία δηµοκρατικής παράδοσης και νοοτροπίας των 
πολιτών 2. (κατ' επέκτ.) η εξασφάλιση συνθηκών µεγαλύτερης διαφάνειας και 
ελεύθερης έκφρασης (κυρ. εντός συγκεκριµένης διοικητικής, υπηρεσιακής, 
κρατικής δοµής εξουσίας): ο ~ των σωµάτων ασφαλείας || ο - τού πανεπιστηµίου 
µε φοιτητική συµµετοχή στα όργανα τής διοίκησης || ~ διαδικασιών | θεσµών | 
µέσων ενηµέρωσης. εκδηµοτικισµός (ο) ΓΛΩΣΣ. η προσαρµογή (γλωσσικού 
στοιχείου) 
στους κανόνες τής δηµοτικής: ~ λόγιων τύπων. — εκδηµοτικίζω ρ. εκδηµώ ρ. 
µετβ. {εκδηµείς... | εξεδήµησα} 1. φεύγω από τον τόπο καταγωγής µου και 
κατοικώ σε άλλη περιφέρεια ή χώρα ΣΥΝ. αποδηµώ, ξενιτεύοµαι ΑΝΤ. (λόγ.) 
ενδηµώ 2. (µτφ.) εγκαταλείπω τη ζωή, πεθαίνω- κυρ. στη ΦΡ. εκδηµώ εις 
Κύριον (εκδηµώ εις Κύριον) ΣΥΝ. αποθνήσκω ΑΝΤ. γεννιέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
επιδηµία, πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εκδηµώ (-έω) < έκ- + -δηµώ < δήµος]. 
εκδίδω ρ. µετβ. {εξέδωσα, εκδόθηκα (λόγ. εξεδόθην, -ης, -η..., µτχ. εκ-δοθ-είς, 
-είσα, -έν), εκδεδοµένος κ. εκδοµένος} 1. είµαι εκδότης, έχω αναλάβει τα έξοδα 
και την ευθύνη µιας έκδοσης: ~ εφηµερίδα | περιοδικό | έντυπο | ποιητική 
συλλογή | αποµνηµονεύµατα 2. (ειδικότ.) τυπώνω και θέτω σε κυκλοφορία: το 
βιβλίο θα εκδοθεί σύντοµα || θα 



εκδικάζω 567 εκδοτήριο 
 

εκδώσω τα άρθρα µου σε τόµο ΣΥΝ. δηµοσιεύω, κυκλοφορώ 3. (για 
νοµίσµατα, οικονοµικούς τίτλους, χρηµατικές αξίες) τυπώνω σε αριθ-
µηµένα αντίτυπα και θέτω σε κυκλοφορία (για επίσηµη χρήση ή πώ-
ληση και κυρ. διακίνηση κεφαλαίων): ~ επιταγή | τσεκ | συναλλαγ-
µατική | φορτωτική | απόδειξη | οµόλογα | µετοχές | γραµµατόσηµα 
ΣΥΝ. κόβω 4. (για επίσηµα έγγραφα ή πιστοποιητικά) συντάσσω και 
παρέχω για νόµιµη και προσωπική χρήση: ~ διαβατήριο | αστυνοµική 
ή φοιτητική ταυτότητα | πιστοποιητικό ΣΥΝ. βγάζω 5. (για αποφάσεις, 
οδηγίες κ.λπ.) συντάσσω και δίνω στη δηµοσιότητα προς ενη-
µέρωση ή εφαρµογή: ~ ένταλµα | αποτελέσµατα εξετάσεων | ταξι-
διωτική οδηγία | ανακοίνωση · 6. οδηγώ (κάποιον) στην πορνεία και 
τον εκµεταλλεύοµαι οικονοµικά: ένα κύκλωµα έφερνε παράνοµα αλ-
λοδαπές στη χώρα µας και τις εξέδιδε ΣΥΝ. προάγω 7. (µεσοπαθ. εκ-
δίδοµαι) εκπορνεύοµαι · 8. παραδίδω (καταζητούµε\Ό) στις αρµό-
διες αρχές άλλου κράτους (από το οποίο έχει γίνει σχετική αίτηση ή 
τού οποίου έχει την υπηκοότητα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, εκ, µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έκδίδωµι < εκ- + δίδωµι «δίνω». Η λ. είχε αρχικώς τη 
σηµ. «παραδίδω κάτι χωρίς αντίσταση, χωρίς αντάλλαγµα», χρησι-
µοποιείται δε συχνά στους αρχ. συγγραφείς µε τη σηµ. «δίνω τη θυ-
γατέρα µου σε γάµο | τον γυιο µου για υιοθεσία». Σε µεσν. δηµώδη 
κείµενα απαντά η σηµ. «δηµοσιεύω», καθώς και η φρ. εκδίδω από-
φαση. Από την ίδια χρονική περίοδο µαρτυρείται και η σηµ. τής εκ-
διδοµένης γυναίκας, τής πόρνης]. 

εκδικάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκδίκασ-α, -τηκα, -µένος} διεξάγω δίκη για 
την έκδοση απόφασης: η έφεση που κατέθεσε θα εκδικαστεί τον Μάιο 
|| το πρωτοδικείο είναι αναρµόδιο να εκδικάσει αυτή την υπόθεση 
ΣΥΝ. κρίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

εκδίκαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η διεξαγωγή δί-
κης, η συζήτηση (υποθέσεως) ενώπιον δικαστηρίου για την έκδοση 
απόφασης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

εκδίκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} κάθε σκόπιµη πράξη 
εναντίον κάποιου ως ανταπόδοση βλάβης ή ζηµίας είτε από τον ίδιο 
τον παθόντα είτε εν ονόµατι αυτού ΣΥΝ, ανταπόδοση, βεντέτα, (λαϊκ.) 
γδικιωµός- ΦΡ. (α) παίρνω εκδίκηση ανταποδίδω κακό που έχει γίνει 
σε µένα ή σε άλλον: ~ για την προσβολή τής τιµής µου ΣΥΝ. παίρνω 
το αίµα µου πίσω (β) (παροιµ.) η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώ-
γεται κρύο εκδικείται κανείς πιο αποτελεσµατικά, όταν το κακό που 
του έγινε έχει ξεχαστεί, όταν ο φταίχτης δεν περιµένει πια την αντί-
δραση του. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έκδίκησις < αρχ. έκτδικώ (-έω) «τιµωρώ έπειτα από δί-
κη, εγείρω δικαστικό αγώνα» < εκδικος < εκ- + -δικός < δίκη. Η φρ. 
η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο είναι απόδ. τού γαλλ. 
la vengeance est un plat qui se mange froid]. 

εκδίκηση: συνώνυµα. Το εκδίκηση είναι η κύρια λέξη τής Ελληνι-
κής που δηλώνει την ανταπόδοση από τον παθόντα τού κακού που 
του έγινε, την τιµωρία που επιβάλλει κάποιος µόνος του στους 
δράστες ενός εγκλήµατος εναντίον του µε τη µορφή τής αυτοδι-
κίας, χωρίς δηλ. να ζητεί την τιµωρία τους από την επίσηµη ∆ι-
καιοσύνη. Στη λαϊκή και διαλεκτική γλώσσα µε την ίδια σηµασία 
χρησιµοποιούνται και τα γδικιωµός και ξεγδικιωµός. Η ανταπό-
δοση σε εκδικητική ενέργεια, η αντεκδίκηση, που είναι και αυτή 
πράξη αυτοδικίας, αποκαλείται σε ορισµένες περιοχές τής Ελλά-
δας (Κρήτη, Μάνη κ.α.) βεντέτα (< ιταλ. vendetta < λατ. vindicta < 
vindico «εκδικούµαι»). Η νέµεση (αρχ. νέµεσις < νέµω «µοιράζω») 
δηλώνει, από την αρχαία ήδη µυθολογία, τη θεία τιµωρία που επι-
βάλλεται για ηθικές κυρίως παραβάσεις· είναι κυρίως η εκδίκηση 
των θεών, η άνωθεν τιµωρία, που προσωποποιήθηκε στην αρχαία 
θεά Νέµεση. Όµοια είναι και η σηµ. τού αρχ. τίσις, που έρχεται ως 
τιµωρία στην ύβρι. στις ηθικές παραβάσεις των ανθρώπων (αλα-
ζονεία, πρόκληση, ανηθικότητα κ.τ.ό.). 

εκδικητής (ο) [µτγν.], εκδικήτρια (η) [1835] {εκδικητριών} πρόσωπο 
που παίρνει εκδίκηση, που κάνει κακό σε κάποιον, για να αντα-
ποδώσει βλάβη που ο ίδιος έχει υποστεί· πρόσωπο που προβαίνει σε 
αυτοδικία: σιωπηλός- || αυτός έγινε ~ του φόνου τού αδελφού του. 

εκδικητικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε πράξεις ή προ-
θέσεις εκδικήσεως: ~ σκέψη | µανία | φύση | πράξη | διάθεση 2. αυτός 
που διακρίνεται από τάση να εκδικείται, που δεν συγχωρεί τις εις 
βάρος του πράξεις ΣΥΝ. φιλέκδικος, µνησίκακος ANT. ανεξίκακος, 
αµνησίκακος. — εκδικητικ-ά /-ώς [1897] επίρρ. 

εκδικητικότατα (η) [1897] {χωρ. πληθ.) η τάση να ανταποδίδει κα-
νείς τις εις βάρος του πράξεις, η εκδικητική διάθεση. 

εκδικούµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {εκδικείσαι... | εκδικήθηκα} ♦ 1. 
(αµετβ.) παίρνω εκδίκηση: εκδικήθηκ-α για τον φόνο τού αδελφού µου 
♦ 2. (µετβ.) κάνω κακό σε (κάποιον) ανταποδίδοντας το κακό που έχω 
υποστεί: εκδικήθηκε τον φονιά τού αδελφού του || κάποτε θα σε εκ-
δικηθώ για τις προσβολές σου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ETYM. 
Μέσ. τ. τού αρχ. έκδικώ (-έω) «τιµωρώ έπειτα από δίκη, εγείρω 
δικαστικό αγώνα» < εκ + -δικώ < δίκη]. 

εκδιπλώνω ρ. µετβ. [1890] {εξεδίπλωσα, εκδιπλώθηκα} (λόγ.) 1. ξεδι-
πλώνω (βλ.λ.) 2. (µτφ.) αναπτύσσω, ξετυλίγω: όλα αυτά τα στοιχεία 
εκδιπλώνονται νοηµατικά µε τη βοήθεια των αφηγηµατικών µέσων. 
— εκδίπλωση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. déployer]. 

εκδιώκω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξεδίωξα, εκδιώ-χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -γµέ-
νος} (λόγ.) 1. διώχνω κάποιον από τη θέση του, συνήθ. µε επιθετικό 
και βίαιο τρόπο: εξεδίωξε τους πολιτικούς του αντιπάλους µε φυλα-
κίσεις και εξορίες || εκδιώχθηκε από τη θέση του ύστερα από απαί-
τηση µεγαλοµετόχων ΣΥΝ. αποπέµπω 2. αναχαιτίζω και απωθώ: εξε- 

δίωξαν τους εισβολείς. 
εκδίωξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} (λόγ.) 1. η συνήθ. 

βίαιη αποµάκρυνση κάποιου από τη θέση του: η ~ των πολιτικών του 
αντιπάλων || η ~ κάποιου από τη θέση που κατείχε ΣΥΝ. αποποµπή, 
διώξιµο 2. (ειδικότ.) η αναχαίτιση και απώθηση (κάποιου): η ~ των ει-
σβολέων από τα εδάφη που είχαν καταλάβει. 

εκδοµένος, -η, -ο → εκδεδοµένος 
εκδορά (η) (λόγ.) 1. (κυριολ.) το γδάρσιµο τού δέρµατος των ζώων για 

ποικίλες χρήσεις 2. (κατ' επέκτ.) το γδάρσιµο, η γρατζουνιά στο δέρ-
µα ή σε λεία επιφάνεια: στο σώµα του υπήρχαν εµφανείς ~ και µώ-
λωπες || στο έπιπλο δηµιουργήθηκαν εκδορές κατά τη µεταφορά του 
ΣΥΝ. γρατζούνισµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκδέρω < εκ- + δέρω «γδέρνω, σχίζω». Βλ. κ. γδέρ-
νω, δέρνω]. 

εκδορεύς (ο) [1886] {εκδορ-έως | -είς, -έων} (επίσ.) πρόσωπο που 
αφαιρεί το δέρµα των ζώων στα σφαγεία ΣΥΝ. γδάρτης. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έκδέρω < εκ- + δέρω «σχίζω, γδέρνω»]. 

εκδοροσφαγέας (ο) {εκδοροσφαγ-είς, -έων) πρόσωπο που σφάζει και 
γδέρνει ζώα σε σφαγείο. [ΕΤΥΜ. < εκδορέας + σφαγέας]. 

έκδοση (η) {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων} 1. η τύπωση και δηµοσί-
ευση πρωτότυπου ή παλαιότερου έργου σε πολλά αντίτυπα και η 
διάθεση τους στην κυκλοφορία: - αποµνηµονευµάτων | µυθιστορή-
µατος | µεταφράσεων | φυλλαδίων | αφισών | έργων κλασικών συγ-
γραφέων || έτος | αριθµός έκδοσης 2. (συνεκδ.) το έντυπο που εκδίδεται: 
περιοδική | µηνιαία | καθηµερινή | εβδοµαδιαία ~· ΦΡ. ηλεκτρονική 
έκδοση εφηµερίδα που διαβάζεται στο ∆ιαδίκτυο 3. (συνεκδ.) το 
εκδιδόµενο έργο (από απόψεως ποιότητας µορφής και περιεχοµένου): 
πολυτελής | καλαίσθητη ~|| ~ πλούσια σε υλικό αρχείου 4. το κείµενο, 
γενικότ. το υλικό (λ.χ. φωτογραφικό), που δηµοσιεύεται ως έργο το 
οποίο κάποιος έχει συγγράψει, συνθέσει ή επεξεργαστεί (κυρ. επι-
στηµονικά) µε συµπληρώσεις, τροποποιήσεις παλαιότερου υλικού: 
αναθεωρηµένη | βελτιωµένη | επαυξηµένη ~· ΦΡ. (α) κριτική έκδοση 
βλ. λ. κριτικός (β) πρώτη έκδοση (λατ. editio princeps) κείµενο, κυρ. 
κλασικού συγγραφέα, στη µορφή στην οποία εκδίδεται για πρώτη 
φορά µετά από φιλολογική επεξεργασία (γ) (για εφηµερίδες) δεύτε-
ρη έκδοση η επανατύπωση φύλλου µε αναδιάρθρωση, εµπλουτισµό 
τής ύλης του αναλόγως των εξελίξεων, λόγω των εκτάκτων γεγονότων 
µιας ηµέρας: έβγαλαν δεύτερη ~, για να προλάβουν την παραίτηση τής 
κυβέρνησης 5. (καταχρ. για βιβλία) η ανατύπωση (λ.χ. λόγω εξα-
ντλήσεως των αντιτύπων που είχαν διατεθεί στο εµπόριο): τρίτη | τέ-
ταρτη ~ || το µυθιστόρηµα βγήκε | κυκλοφόρησε σε πολλές ~ 6. (συ-
νεκδ.) το σύνολο των τεχνικών εργασιών και η οικονοµική τους στή-
ριξη για τη δηµιουργία και διάθεση εντύπων: αντιµετωπίζουν προ-
βλήµατα στην ~ τού εντύπου 7. (ειδικότ.) ο συντονισµός των τεχνικών 
και δηµιουργικών τµηµάτων περιοδικού, εφηµερίδας κ.λπ.: ο υπεύθυ-
νος εκδόσεως ενός εντύπου 8. εκτύπωση και διανοµή (επίσηµου εγ-
γράφου) για προσωπική χρήση: ~ κάρτας | διαβατηρίου | ταυτότητας | 
πιστοποιητικού || πρέπει στην αίτηση να συµπληρώσεις και ηµερο-
µηνία έκδοσης τής ταυτότητας 9. η σύνταξη και κοινοποίηση εγγρά-
φου: ~ ετυµηγορίας | εντάλµατος | αποτελεσµάτων 10. η εκτύπωση 
αντιτύπων ορισµένης χρηµατικής αξίας, οικονοµικού αντιτίµου (για 
χρηµατιστηριακή ή τραπεζική χρήση): ~ εισιτηρίων | οµολόγων | µε-
τοχών | συναλλαγµατικών | χαρτονοµισµάτων · 11. η παράδοση αλ-
λοδαπού καταζητούµενου στη χώρα στην οποία διώκεται: - των 
εµπόρων ναρκωτικών στη χώρα καταγωγής τους || γίνονται προσπά-
θειες να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έκδοσης ατόµων που κατηγο-
ρούνται για τροµοκρατική δράση. — εκδόσιµος, -η, -ο [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επανέκδοση, δίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκδοσις, αρχική σηµ. «παράδοση - διακοπή», < έκδίδω-
µι. Ήδη µτγν. είναι η σηµ. τής δηµοσίευσης των έργων ενός συγγρα-
φέα (λ.χ. Άριστοφάνειος εκδοσις, Ηφαιστίων Περί ποιηµάτων 74 C)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. έκδοση µε τη σηµασία τής δηµοσίευσης βιβλίου πρω- 
τοαπαντά στους ελληνιστικούς χρόνους και χρησιµοποιείται για 
τις εκδόσεις έργων από τους αρχαίους γραµµατικούς. Το λατ. 
editio (από όπου τα γαλλ. édition, αγγλ. edition) είναι µεταφραστι 
κή απόδοση τού έκδοση (το λατ. edo «εκδίδω» αποδίδει το αρχ. 
έκ-δίδωµι «δηµοσιεύω»). Η έκδοση αφορά στον επιστήµονα, ο 
οποίος συνέγραψε ένα έργο ή επεξεργάστηκε (αν πρόκειται για έρ 
γο άλλου) τη δηµοσίευση ενός έργου. Η έκδοση δηλ. είναι διαδι 
κασία καθαρώς επιστηµονική. Αντίθετα, η διαδικασία τής δηµό 
σιας εµφάνισης, τής δηµοσίευσης ενός έργου είναι τεχνικό ζήτηµα 
και καλείται εκτύπωση. (Οι ξένοι διακρίνουν τις δύο διαδικασίες 
ως edition την έκδοση και ως publication -από το λατ. publicatio 
«δηµοσιοποίηση»- την εκτύπωση και τη δηµοσίευση εν γένει). Στα 
Ελληνικά η λ. δηµοσίευση αποδίδει τόσο το έκδοση (επιστηµονική 
επεξεργασία) όσο και το εκτύπωση (τονική επεξεργασία). Τα ξέ 
να (αγγλ.) editor «ο επιστηµονικός εκδότης» και publisher «ο τε 
χνικός εκδότης | τυπογράφος» στην Ελληνική δεν διακρίνονται 
σαφώς, αφού το εκδότης σηµαίνει τον «τεχνικό εκδότη | τυπο 
γράφο» (τον publisher τής Αγγλικής!). Έτσι, προκειµένου να δηλω 
θεί στην Ελληνική το editor (τής Αγγλικής), χρησιµοποιούµε την 
περίφραση επιστηµονικός εκδότης (που µπορεί να διαφέρει από 
τον συγγραφέα ενός έργου, όπως συµβαίνει λ.χ. στην έκδοση ενός 
συλλογικού τόµου) ή, ενίοτε, το αδόκιµο «επιµελητής εκδόσεως», 
που συγχέει τον επιστηµονικό εκδότη µε τον τεχνικό επιµελητή 
τής εµφάνισης ενός βιβλίου. → επανέκδοση 

εκδοτηριο (το) [1894] {εκδοτηρ-ίου | -ων} το γραφείο ή παράρτηµα 



εκδότης 568 έκθαµβος 
 

γραφείου, από το οποίο προµηθεύεται κανείς εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από 
τον αρµόδιο φορέα, λ.χ. για µεταφορικό µέσο, εκδήλωση. εκδότης (ο) 

{εκδοτών}, εκδότρια (η) {εκδοτριών} πρόσωπο που καλύπτει οικονοµικά και 
νοµικά µια έκδοση ή εγγυάται τη χρηµατική 

της απόδοση: ~ εφηµερίδας | περιοδικού || ~ συναλλαγµατικής | εντάλµατος | 
διαβατηρίου | εισιτηρίου || Σύνδεσµος Εκδοτών Βιβλίου. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκδοση, δίνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκδίδωµι]. εκδοτικός, -ή, -ό 
[1887] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον εκδότη ή την έκδοση: ~ διαδικασία | έξοδα 
| επιχείρηση | προσπάθεια | παράδοση 

Ι πείρα- ΦΡ. (α) εκδοτική τράπεζα η τράπεζα που έχει το προνόµιο εκδόσεως 
χαρτονοµισµάτων: η Τράπεζα Ελλάδος είναι — (β) εκδοτικοί; οίκος 
επιχείρηση η οποία ασχολείται µε εκδόσεις 2. εκδοτικά (τα) το σύνολο των 
εξόδων που απαιτεί µια έκδοση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. Η φρ. 
εκδοτικός οίκος είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. publishing house]. 

έκδοτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στις απολαύσεις, 
στην ικανοποίηση των αισθήσεων ή των παθών του: ~ νέος | ζωή ΣΥΝ. έκλυτος, 
ακόλαστος ΑΝΤ. εγκρατής. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «παραδεδοµένος, 
προδοµένος - δοσµένος εξ ολοκλήρου», < έκδίδωµι]. 

εκδούλευση (η) [µεσν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (λόγ.) κάθε σκόπιµη 
πράξη που γίνεται χαριστικά για την εξυπηρέτηση (κάποιου): του ζήτησε µια 
µικρή ~, αν θα µπορούσε να τον εξυπηρετήσει σε µια υπόθεση, για να µην τρέχει 
σε γραφεία και υπηρεσίες ΣΥΝ. εξυπηρέτηση, βοήθεια, χάρη. 

εκδοχέας (ο) {εκδοχ-είς | -έων) ΝΟΜ. το πρόσωπο στο οποίο µεταβιβάζεται, 
εκχωρείται, µια ενοχική απαίτηση από τον δικαιούχο της. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
έκδοχεύς «πράκτορας µεταφορών, διαβιβαστής» < αρχ. έκδέχοµαι (< έκ + 
δέχοµαι)]. 

εκδοχή (η) 1. η υποκειµενική ερµηνεία: η δική του ~ είναι πιο αληθοφανής || 
πιθανή | τραβηγµένη | απίθανη | πρόσφατη | επίσηµη | νέα ~ ΣΥΝ. ερµηνεία, 
άποψη, εξήγηση 2. (κατ' επέκτ.) ο τρόπος, η µορφή µε την οποία εµφανίζεται 
κάτι: το έργο παρουσιάστηκε σε τρεις διαφορετικές ~, από τις οποίες η δεύτερη 
είναι η πιο ικανοποιητική. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παραλαβή, αποδοχή», 
< έκδέχοµαι < έκ- + δέχοµαι. Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. version]. 

έκδοχο (το) {εκδόχ-ου | -ων} ΦΑΡΜ. κάθε φαρµακολογικώς αδρανής ουσία, που 
χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε φάρµακο για επίτευξη επιθυµητού όγκου, 
πυκνότητας, σύστασης: στις αλοιφές η εκλογή τού ~ ρυθµίζει τη δράση τού 
φαρµάκου. [ΕΤΥΜ. < έκδέχοµαι, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. excipient]. 

εκδράµω ρ. αµετβ. {εξέδραµα} (λόγ.) πάω εκδροµή: οι Αθηναίοι θα εκδράµουν 
πάλι κατά χιλιάδες το τριήµερο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. [ΕΤΥΜ. αρχ. υποτ. αορ. β' 
(απρφ. έκδραµεϊν), για το οποίο βλ. λ. δρόµος]. 

εκδροµέας (ο/η) [1854] {εκδροµ-είς, -έων} πρόσωπο που πηγαίνει εκδροµή: 
χιλιάδες εκδροµείς κατακλύζουν κάθε Σαββατοκύριακο την Αράχοβα || οι ~ τού 
τριηµέρου. 

εκδροµή (η) σύντοµο ταξίδι, µικρής διάρκειας αποµάκρυνση από την κατοικία 
για λόγους αναψυχής: µονοήµερη | ετήσια | εκπαιδευτική | µε αυτοκίνητο | µε 
συνοδό | σχολική | οργανωµένη ~· ΦΡ. πενθήµερη | (καθηµ.) πενταήµερη 
εκδροµή το καθιερωµένο ετήσιο πενθήµερο ταξίδι αναψυχής των µαθητών 
τής Γ Λυκείου σε τοποθεσία τής επιλογής τους, που οργανώνεται από το 
σχολείο και το δεκαπε-νταµελές µαθητικό του συµβούλιο και 
πραγµατοποιείται µε επίβλεψη συνοδών - καθηγητών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «έφοδος», < έκ + -δροµή, για το οποίο βλ. λ. 
δρόµος]. 

εκδροµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την εκδροµή ή τους εκδροµείς: ~ 
σακίδιο | ενδυµασία | εξοπλισµός | πούλµαν | σωµατείο | όµιλος. 

εκδροµισµός (ο) η κίνηση για πραγµατοποίηση οργανωµένων οµαδικών 
εκδροµών, κυρ. από ειδικά σωµατεία ή οµοσπονδίες. 

έκδιιση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) (λόγ.) 1. η απόθεση ή αφαίρεση τής 
ενδυµασίας: ο κανονισµός τής λέσχης απαγόρευε την ~ των κολυµβητών εκτός 
των αποδυτηρίων ΣΥΝ. γδύσιµο ΑΝΤ. ένδυση, ντύσιµο 2. ΒΙΟΛ. (σε ορισµένα 
ζωικά είδη) η αποβολή φτερώµατος, δέρµατος και γενικότ. τής επιδερµίδας 
κατά τη διαδικασία τής ανανέωσης ή ανάπτυξης: περιοδική | ετήσια ~ || η ~ 
τού φιδιού. — εκδύω Ρ· [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εκδυσις < εκδύω < έκ- + δύω (βλ.λ.), κατ' αντιδιαστολή προς 
το ρ. ενδύω «ντύνω»]. 

εκδυτικισµός (ο) το γεγονός ή ο βαθµός προσαρµογής µιας οµάδας ή κοινωνίας 
στον δυτικό πολιτισµό. — εκδυτικίζω ρ. 

Ε.Κ.Ε. (το) Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης. 
Ε.ΚΕ.ΒΙ. (το) Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. 
εκεί κ. 'κεί επίρρ. (µε δεικτική κυρ. σηµασία) για συγκεκριµένο χρονικό ή 

τοπικό σηµείο ή υπόδειξη κατευθύνσεως τής κίνησης: κοίτα ~ τον άνθρωπο µε 
το κόκκινο || - γύρω στα πενήντα πρωτόγινε µόδα το ροκ || όταν πήγε ~, 
συνάντησε τον Κώστα ΑΝΤ. εδώ' ΦΡ. (α) από εκεί δηλώνει από τόπο κίνηση ή 
καταγωγή, προέλευση: αν πας ~ γλυτώνεις κόπο, γιατί είναι πιο γρήγορα || όσοι 
κατάγονται ~ έχουν άλλη φινέτσα! (β) κατά 'κεί δηλώνει κίνηση προς τόπο ή 
κατεύθυνση: τράβηξε ~, µήπως τον συναντήσει (γ) εκεί που καθώς, τη στιγµή 
που, ενώ, πάνω που: ~ µιλούσε, ξαφνικά σταµάτησε και µε ρώτησε την ώρα || κι 
~ όλα πήγαιναν κατ' ευχήν, ήρθε αυτός και τα χάλασε! || ~ µας χρωστούσε, µας 
βγήκε κι από πάνω (δ) άκου | ακούς εκεί | κοίτα | είδες εκεί για έκφραση 
έντονου εκνευρισµού, για να δηλωθεί προε-ξαγγελτικά η αντίθεση και η 
απόλυτη απόρριψη από τον οµιλητή 

όσων ακολουθούν: ~ ο παλιάνθρωπος να πει τέτοια πράγµατα || ~! Πού 
ξαναείδες τέτοια ξετσιπωσιά! (ε) από 'κεί | δώ πάν' κι (οι) άλλοι βλ. λ. 
πηγαίνω (στ) (κι) αυτός εκεί για την επιµονή κάποιου: Εγώ να του λέω πως δεν 
θέλω άλλο φαγητό κι ~! «Φάε, φάε!». [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκεϊ< ε- (αρχ. δεικτικό 
µόριο, π.χ. χθες - εχθές) + -κεί (που απαντά ως κεί στον Αρχίλοχο) < I.E. 
δεικτικό µόριο *ke(i)-, πβ. λατ. hi-c «αυτός εδώ», ci-s «επί τάδε, εντεύθεν», 
χεττ. ki «αυτό» κ.ά. Οµόρρ. έκεϊ-νος (βλ.λ.)]. 

εκειδά επίρρ. [µεσν.] (διαλεκτ.) ακριβώς εκεί: ~ κάτω σού δείχνω τόση ώρα- δεν 
βλέπεις; ΑΝΤ. εδωδά (βλ. κ. λ. δα). 

εκείθε [µεσν.] κ. κείθε επίρρ. (λαϊκ.-συνήθ. µετά την πρόθ. κατά) προς τα εκεί: 
«εκείθε µε τους αδελφούς, εδώθε µε το Χάρο» (∆. Σολωµός) ΑΝΤ. εδώθε· ΦΡ. 
δώθε-κείθε από τη µια και από την άλλη πλευρά, από εδώ και από εκεί (για 
συνεχόµενη και συνήθ. άσκοπη µετακίνηση): µην τρέχεις ~! 

εκείθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. από εκεί (σε τοπικούς - γεωγραφικούς 
προσδιορισµούς): η ~ των Αλπεων Γαλατία ΑΝΤ. εντεύθεν 2. γι' αυτό τον λόγο 
ΣΥΝ. εξού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ < αρχ. εκείθεν < εκεί + -θεν (βλ.λ.)]. 

εκείνος, -η, -ο κ. (καθηµ.) κείνος αντων. 1. για υπόδειξη αποµακρυσµένων 
(τοπικά ή χρονικά) προσώπων, αντικειµένων, γεγονότων ή καταστάσεων: τα 
χρόνια ~ δεν ήταν εύκολο να σπουδάσει µια γυναίκα || θυµάσαι ~ το ατύχηµα 
την προηγούµενη εβδοµάδα; || ~ ο κύριος στο βάθος 2. (ειδικότ.) αυτός που 
βρίσκεται πιο µακριά, συνήθ. κατ' αντιδιαστολή προς το «αυτός»: τους είδα 
και τους δύο- αυτός χαρούµενος, - σκυθρωπός 3. (συνήθ. µε αναφορικές 
προτάσεις) για να δηλώσει αυτό για το οποίο γίνεται λόγος, για να δηλωθεί ότι 
αυτό για το οποίο γίνεται λόγος είναι σε απόσταση, αποµακρυσµένο: τι να 
γίνονται εκείνοι οι παλιόφιλοι! || του είπε κι εκείνο το αµίµητο, που δεν το 
κατάλαβε κανείς! 4. για να εκφραστεί θαυµασµός, σεβασµός ή περιφρόνηση, 
αποδοκιµασία (για κάτι): για θυµήσου ~ την αντιπαθητική έκφραση που έπαιρνε 
όταν µας έβλεπε! || ~ η υπέροχη ψυχή, η δυνατή µα κι αγνή! 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εκείνος | κείνος < ε- (αρχ. δεικτικό µόριο) + κείνος < I.E. 
*ke(i)- (βλ. λ. έκεΐ) + -eno-, επίθηµα που χρησιµοποιείται για αντικείµενα 
αποµακρυσµένα ως προς τον τόπο ή τον χρόνο. Παρόµοιοι σχηµατισµοί, 
βάσει τού ιδίου I.E. θ., απαντούν και σε άλλες γλώσσες, πβ. λατ. e-quidem 
«έγωγε (εγώ βέβαια)», ρωσ. é-tot «αυτός», σανσκρ. a-sâu «εκείνος» κ.ά. 
Οµόρρ. έκεΐ]. 

Ε.Κ.Ε.Μ. (το) Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών. 
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (το) Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης. 
Ε.Κ.Ε.Τ.Κ. (η) Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Κατασκευών. 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. (το) Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών. 
εκεχειρία (η) {εκεχειριών} 1. η αναστολή των εχθροπραξιών για συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο βάσει αµοιβαίας συµφωνίας των εµπόλεµων µερών: η ~ κατά 
τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων ήταν θεσµός για τους αρχαίους ΣΥΝ. 
ανακωχή, κατάπαυση εχθροπραξιών, ειρήνευση 2. (συνεκδ.) η ίδια η 
συµφωνία ή συνθήκη για αναστολή των εχθροπραξιών: η υπογραφή τής - 
γιορτάστηκε µε ενθουσιασµό || επίτευξη | κλείσιµο | παραβίαση εκεχειρίας 3. 
(µτφ.) κάθε περίοδος διακοπής συγκρούσεων και αντιδικιών: πολιτική ~ || η 
πρόσφατη ~ σωµατείων και εργοδοσίας έφερε άνοδο στο χρηµατιστήριο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. εχειν χείρας (όπου το έχω 
σηµαίνει «συγκρατώ, σταµατώ»), µε ανοµοίωση τού πρώτου -χ-σε -κ- και 
κατάλ. -ία]. 

έκζεµα (το) {εκζέµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η φλεγµονώδης κατάσταση τού 
δέρµατος, που συνοδεύεται από κνησµό και έκκριση ορού αίµατος· η 
συχνότερη δερµατοπάθεια. — εκζεµατώδης, -ης, -ες [1839] κ. εκζεµατικός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκζέω «βράζω, εκχέω» < έκ- + ζέω (βλ. λ. ζέση). Η λ. 
πέρασε ως ιατρ. όρ. και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. eczema, γαλλ. eczéma 
κ.ά.]. 

εκζήτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η επιδίωξη τής 
διαφοροποίησης, η σκόπιµη και επίµονη επιλογή ακραίων µορφών έκφρασης: 
~ λόγου | λέξεων | µορφών || ο φιλελευθερισµός και η επαναστατικότητά του 
ήταν απλή ~ || ποιητής τής ~ 2. η σκόπιµη µεθόδευση, η τυποποίηση στη 
συµπεριφορά: τον κούραζε η υπερβολική ~ των τρόπων της, η τυπικότητα της || 
~ κινήσεων | χειρονοµιών | οµιλίας ΣΥΝ. επιτήδευση, προσποίηση, πόζα ΑΝΤ. 
φυσικότητα, αυθορµητισµός. 

εκζητώ ρ. µετβ. [µτγν.] {εκζητείς..., µτχ. εκζητιόν, -ούσα, -ούν | εκζήτη-σα κ. 
(λογιότ.) εξεζήτησα, -θηκα, εξεζητηµένος} (λόγ.) 1. ζητ(ό επίµονα (κάτι), 
ώστε να (το) γνωρίσω (από όλες του τις πλευρές): οι εκζη-τούντες τον Κύριον | 
τον Θεό | την αλήθεια 2. (η µτχ. εξεζητηµένος, -η, -ο) βλ.λ. 

εκηβόλος, -ος, -ο (λόγ.) (όπλο) που βάλλει σε µεγάλη απόσταση ΑΝΤ. 
αγχέµαχος. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. έκηβόλος (επίθ. τού Απόλλωνος στην Ιλιάδα) < έκη-1 εκα- < 
εκών (βλ.λ., πβ. κ. έκά-εργος) + -βόλος (< βάλλω), µε αρχική σηµ. «αυτός που 
επιτυγχάνει τον στόχο του». 'Ηδη αρχ. η παρετυµο-λογική σύνδεση µε το 
επίρρ. έκάς «µακριά»]. 

Ε.Κ.Η.Π.Ε.∆. (το) Εκπαιδευτικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Πολέµου Ενόπλων 
∆υνάµεων. 

Ε.Κ.Θ. (το) 1. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 2. Εθνικό Κο-
λυµβητήριο Θεσσαλονίκης. 

έκθαµβος, -η, -ο βαθιά εντυπωσιασµένος και κυριευµένος από µεγάλο 
θαυµασµό ή απορία: µένει κανείς - µπρος στα επιτεύγµατα τής σύγχρονης 
τεχνολογίας ΣΥΝ. έκπληκτος, θαµπωµένος.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < έκ- + θάµβος (βλ.λ.)]. 



εκθαµβωνω 569 εκκαθαρίζω 
 

εκθαµβωνω ρ. µετβ. {εκθάµβω-σα, -θηκα, -µένος) (λόγ.) 1. θαµπώνω 
(κάποιον) µε δυνατό φως, ώστε να µη µπορεί να δει 2. (µτφ.) προκαλώ 
σε (κάποιον) ισχυρή έκπληξη, µεγάλη εντύπωση, ώστε δεν µπορεί να 
αντιδράσει: εκθαµβώθηκαν από την οµορφιά και τη χάρη της. [ΕΤΎΜ. 
< µτγν. έκθαµβος (βλ.λ.). ∆εν προέρχεται από το µτγν. έκθαµβώ (·έω), το 
οποίο δεν έχει ασυναίρετο τύπο -όω]. εκθαµβωτικός, -ή, -ό [1887] 1. 
αυτός που λάµπει, που ακτινοβολεί τόσο έντονα, ώστε ξεπερνά τη 
δυνατότητα τού µατιού να αντικρίσει το ανακλώµενο φως: ~ ήλιος | 
ανατολή | δύση | λευκό | χρυσάφι ΣΥΝ. θαµπωτικός 2. (µτφ.) αυτός που 
θαµπώνει µε την ακτινοβολία του, που εντυπωσιάζει: ~ οµορφιά | 
εµφάνιση | γυναίκα | προσωπικότητα | ακτινοβολία ΣΥΝ. εντυπωσιακός. 
— εκθαµβωτικά επίρρ. [ΕΤΎΜ. < εκθαµβωνω (βλ.λ.), άσχετο προς το 
µεσν. έκθαµβητικός < µτγν. έκθαµβέω]. Ε.Κ.Θ.Ε. (το) Εθνικό Κέντρο 
Θαλάσσιων Ερευνών. εκθειάζω ρ. µετβ. {εκθείασ-α (λογιότ. 
εξεθείασα), -τηκα (λογιότ. -θηκα), -µένος) (λόγ.) εγκωµιάζω µε 
ιδιαίτερη έµφαση, εξαίρω: εξεθεία-σε την προσφορά τής αρχαίας 
Αθήνας στον πολιτισµό ΣΥΝ. εξυµνώ, επαινώ ANT. κατηγορώ, 
υποβιβάζω. — εκθειαστής (ο) [1858]. [ΕΤΎΜ. µτγν. < έκ- + -θειάζω < 
θείος]. εκθειασµός (ο) [µτγν.] (λόγ.) ο υµνητικός εγκωµιασµός: ο ~ 
τού 
ήθους και τής εργατικότητας του ΣΥΝ. έπαινος. εκθειαστικος, -ή, -ό 
(λόγ.) αυτός που εκθειάζει, που εξαίρει τιµητικά (κάποιον/κάτι): ~ 
λόγια | αναφορά ΣΥΝ. εγκωµιαστικός, επαινετικός. — εκθειαστικ-ά | -
ώς επίρρ. έκθεµα (το) {εκθέµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. οτιδήποτε 
εκτίθεται σε δηµόσια θέα (συνήθ. σε κατάλληλη προθήκη), σε 
οργανωµένη πολιτιστική, καλλιτεχνική ή εµπορική έκθεση: τα σπάνια 
~ τού µουσείου προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες || εκθέµατα 
αγγειοπλαστικής | χει-ροπλαστικής | χρυσοχοΐας | χειροτεχνίας 2. ΝΟΜ. 
πλαίσιο στο οποίο αναγράφονται οι δικαστικές υποθέσεις που έχει 
ορισθεί να εκδικασθούν κάθε µέρα κατά σειρά εκδικάσεως. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. εκτίθηµι «εκθέτω»]. εκθεµελιώνω ρ. µετβ. [1878] 
{εκθεµελίω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. (για κτήρια, οικοδοµήµατα) 
καταστρέφω από τα θεµέλια, γκρεµίζω ΣΥΝ. ξεθεµελιώνω 2. (µτφ.) 
καταστρέφω κάθε βάση στηρίξεως, καταλύοντας δοµηµένο σύστηµα: 
εκθεµελίωσαν µε τον ορθό λόγο το οικοδόµηµα τής δεισιδαιµονίας που 
στοιχειώνε την παραδοσιακή κοινωνία. — εκθεµελίωση (η), 
εκθεµελιωτής (ο), εκθεµελιωτικός, -ή, -ό. εκθεσάς (ο) {εκθεσάδες} 
(καθηµ.) ο φιλόλογος καθηγητής, ο οποίος στο πλαίσιο τής 
φροντιστηριακής εκπαίδευσης διδάσκει το µάθηµα τής έκθεσης, 
συνήθ. σε υποψηφίους για την τριτοβάθµια εκπαίδευση ΣΥΝ. 
εκθεσιολόγος. έκθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. η δηµόσια 
παρουσίαση ή επίδειξη (κυρ. εµπορικών προϊόντων, επιστηµονικών 
επιτευγµάτων ή καλλιτεχνικών δηµιουργιών) σε ειδικά διαµορφωµένο 
ανοικτό ή στεγασµένο χώρο, µε στόχο την προσέλκυση τού 
ενδιαφέροντος ή την ενηµέρωση τού κοινού: εµπορική | καλλιτεχνική | 
διεθνής | τοπική ~ || ~ βιβλίου | αυτοκινήτου | επίπλου | µηχανηµάτων | 
ειδών εξοπλισµού γραφείου | φωτογραφίας || βιοµηχανική | ανθοκοµική 
| κτηνοτροφική ~ 2. (συνεκδ.) ο ίδιος ο χώρος τής δηµόσιας επίδειξης, 
παρουσίασης: τα πρωινά βρίσκεται στην ~ και µετά πηγαίνει στο 
γραφείο || η ~ καταλαµβάνει χώρο χιλίων τ.µ. 3. (α) η κατάσταση κατά 
την οποία (κάποιος ή κάτι) εκτίθεται, µένει ακάλυπτος ή 
απροστάτευτος (µπροστά σε κάτι): απαγορεύεται η ~ τού προϊόντος σε 
υψηλές θερµοκρασίες || η ~ τού φιλµ στο φως κατέστρεψε τις 
φωτογραφίες || η πολύωρη ~ στον ήλιο προκαλεί εγκαύµατα || η ~ τού 
πληθυσµού στη ραδιενέργεια (β) η παρουσίαση (κάποιου) σε κοινή θέα: 
η ~ τής προσωπικής ζωής κάποιων στα τηλεοπτικά σόου µετατρέπει την 
ιδιωτική τους ζωή σε τηλεοπτικό θέαµα || η ~ των σταρ στα φώτα τής 
δηµοσιότητας · 4. κάθε έγγραφο που συντάσσεται από αρµόδια αρχή 
για πιστοποίηση πράξεων µε λεπτοµερή και ακριβή παράθεση 
δεδοµένων: ~ πεπραγµένων | ορκωτών λογιστών | αστυνοµίας | 
ιατροδικαστή | πραγµατογνώµονα || ο διευθυντής τού σχολείου κατέθεσε 
λεπτοµερή ~ των ζηµιών · 5. (α) σχολικό µάθηµα που διδάσκει τον 
γραπτό λόγο από την πλευρά τής παραγωγής του, που στοχεύει στην 
εξάσκηση και βελτίωση τής ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου: 
πάντα ήταν άριστος στην ~· ΦΡ. έκθεση ιδεών η γραπτή ανάπτυξη και 
πραγµάτευση θέµατος, η κατάθεση τού προβληµατισµού και τού 
σκεπτικού βάσει τού οποίου τοποθετείται κανείς σε δεδοµένο θέµα (β) 
(συνεκδ.) το γραπτό κείµενο µαθητή σχετικά µε δεδοµένο θέµα: µια ~ 
γεµάτη ασάφειες || ~ για | τού είκοσι (άριστη) || - εκτός θέµατος · 6. η 
εγκατάλειψη (βρέφους και σπανιότ. άλλου αβοήθητου προσώπου) σε 
δηµόσιο χώρο: η ~ βρεφών στις πόρτες εκκλησιών ή ορφανοτροφείων 
αποτελούσε λύση απελπισίας για τις άγαµες µητέρες · 7. ΜΟΥΣ. το 
πρώτο τµήµα φούγκας ή σονάτας, στο οποίο συνήθ. εισάγονται τα κυ-
ρίαρχα θέµατα τής σύνθεσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοκιµασία. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
εκθεσις < εκτίθηµι. Η σηµ. τού γραπτού κειµένου στο οποίο 
αναπτύσσεται ένα θέµα, αποδίδει το γαλλ. (commentaire) exposé, ενώ 
η σηµ. τής δηµόσιας επίδειξης έργων ή αντικειµένων αποδίδει το 
γαλλ. exposition], εκθεσιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την 
έκθεση (σηµ. 2): ~ χώρος | κέντρο (όπου πραγµατοποιούνται εκθέσεις). 
εκθεσιθλόγος (ο/η) φιλόλογος καθηγητής που διδάσκει συνήθ. σε 
υποψηφίους για την τριτοβάθµια εκπαίδευση το µάθηµα τής έκθεσης 
ΣΥΝ. (καθηµ.) εκθεσάς. εκθετήριο (το) [1870] {εκθετηρί-ου | -ων) 
κατάλληλα διαµορφωµένος 
χώρος για τοποθέτηση εκθεµάτων, διοργάνωση εκθέσεων. εκθέτης (ο) 
{εκθετών}, εκθέτρια (η) {εκθετριών} (σηµ. 1) 1. [1831] πρόσωπο 
που παρουσιάζει εκθέµατα σε οργανωµένη εµπορική, ενη- 

µερωτική ή καλλιτεχνική έκθεση, λαµβάνοντας επίσηµα µέρος σε 
αυτήν: φιλοξενούµε εκθέτες από εβδοµήντα χώρες · 2. [1761] ΜΑΘ. το 
σύµβολο ή ο αριθµός που σηµειώνεται πάνω δεξιά από άλλο σύµβο-
λο ή αριθµό σε µια δύναµη, δηλώνοντας τον αριθµό (ή το σύµβολο) 
στο οποίο είναι υψωµένος, λ.χ. 23 (ο αριθµός 3 είναι ο ~) ANT. βάση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «εξώστης, µπαλκόνι», < αρχ. εκτίθηµι. Η λ. 
ως µαθ. όρ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. exposant]. 

εκθετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΜΑΘ. αυτός που έχει τη δοµή δύναµης, 
δηλ. όρους τής µορφής α15: ~ κατανοµή | συνάρτηση 2. (µτφ.) αυτός 
που εξελίσσεται ραγδαία, µε ταχείς και υψηλούς ρυθµούς: η ~ ανά-
πτυξη τής τεχνολογίας. — εκθετικά επίρρ. 

έκθετος, -η, -ο 1. αυτός που έχει εκτεθεί ή εγκαταλειφθεί χωρίς προ-
στασία ή κάλυψη σε αντίξοες γι' αυτόν (καιρικές ή κοινωνικές) συν-
θήκες: ~ στο κρύο και στην αγωνία || µένει ~ στην κοινή γνώµη | στις 
επιθέσεις τού Τύπου | στην κριτική των αντιπάλων || ~ υπόληψη | 
πλευρά ΣΥΝ. εκτεθειµένος, απροστάτευτος, ανυπεράσπιστος, αστέγα-
στος ΑΝΤ. προστατευµένος, προφυλαγµένος 2. έκθετο (το) βρέφος, µι-
κρό παιδί που έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του σε δηµόσιο 
χώρο: βρέφος βρέθηκε ~ στην είσοδο πολυκατοικίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εκτίθηµι]. 

εκθέτω ρ. µετβ. {εξέθεσα· µεσοπαθ. ενεστ. εκτίθ-εµαι, -εσαι, -εται, -
έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. εξ-ετιθέµην, -ετίθεσο, -ετίθετο, -
ετιθέµεθα, -ετίθεσθε, -ετίθεντο, αόρ. εκτέθηκα (λόγ. εξετέθην, -ης, -
η..., να/θα εκτεθώ, µτχ. εκτεθείς, -είσα, -έν), παρακ. εκτεθειµένος 
(βλ.λ.)} 1. πραγµατοποιώ έκθεση, παρουσιάζω δηµοσίως (προϊόν ή έρ-
γο) σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο (για εµπορικούς ή διαφηµιστικούς 
λόγους): ~ εµπορικά προϊόντα | καλλιτεχνικές δηµιουργίες || εκθέτει 
έργα του στο Πνευµατικό Κέντρο τού ∆ήµου || στο µουσείο εκτίθενται 
ευρήµατα από τις ανασκαφές ΣΥΝ. παρουσιάζω, επιδεικνύω 2. 
αφήνω (κάποιον/κάτι) ακάλυπτο ή απροστάτευτο να έλθει σε άµεση 
επαφή µε κάτι: οι αρχές κατηγορούνται ότι σκοπίµως εξέθεσαν τον 
πληθυσµό τού χωριού στη ραδιενεργό ακτινοβολία, για να µελετήσουν 
επιστηµονικά τις επιπτώσεις || µην εκθέτετε το σώµα σας για πολλή 
ώρα στον ήλιο || οι χειρισµοί του µας εξέθεσαν σε µεγάλο κίνδυνο || το 
προϊόν αυτό δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερµότητα 3. (α) παρουσιάζω 
δηµοσίως, σε κοινή θέα: δεν µπορώ να εκθέσω την ιδιωτική µου ζωή 
σε τηλεοπτική εκποµπή (β) αφήνω (κάποιον) έκθετο, ακάλυπτο ή 
αποκαλύπτω (εις βάρος του) στοιχεία φέρνοντας (τον) σε δύσκολη 
θέση- πλήττω το κύρος, την υπόληψη (κάποιου): οι αποκαλύψεις τού 
Τύπου τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα στην κοινή γνώµη || οι 
λανθασµένοι χειρισµοί του εξέθεσαν τη χώρα διεθνώς || εκτέθηκε ο 
προϊστάµενος στη διοίκηση, διότι οι υπάλληλοι δεν έκαναν σωστά τη 
δουλειά τους 4. παρουσιάζω σε κάποιον γραπτώς ή προφορικώς 
(σκέψεις, απόψεις, περιστατικά κ.λπ.): εξέθεσε τις απόψεις του µε λι-
τότητα και σαφήνεια || ~ τη διαφωνία | τις θέσεις µου || ~ την κατά-
σταση µε ακρίβεια σε έγγραφο που καταθέτω ΣΥΝ. εκφράζω, καταθέ-
τω 5. (η µτχ. εκτεθειµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. εκτίθηµι < έκ- + τίθηµι, βλ. κ. θέτω]. 

εκθηλύνω ρ. µετβ. {εκθήλυ-να, -νθηκα, -σµένος) (λόγ.) προσδίδω (σε 
κάποιον) χαρακτηριστικά (εµφάνισης ή συµπεριφοράς) που θεωρού-
νται γυναικεία, κάνω (κάποιον) θηλυπρεπή. — εκθήλυνση (η) [αρχ.]. 
[EJYM αρχ. < έκ- + θηλύνω < θήλυς «θηλυκός»]. 

έκθλιψη (η) {-ης κ. -ίψεως | -ίψεις, -ίψεων} 1. η εξαγωγή χυµού µε συ-
µπίεση και σύνθλιψη: ~ των σταφυλιών | των ελιών | των πορτοκα-
λιών ΣΥΝ. στείψιµο · 2. ΓΛΩΣΣ. η σίγηση τελικού φωνήεντος λέξεως 
πριν από το αρχικό φωνήεν τής επόµενης λέξης στη γρήγορη εκφορά 
τού λόγου- στη γραφή, δηλώνεται µε απόστροφο ('), λ.χ. το άφησε > τ' 
άφησε, από όλους > απ' όλους, αντίθετο φαινόµενο, η αφαίρεση (το 
έδωσε > το 'δώσε). — εκθλιπτικός, -ή, -ό [1889], εκθλίβω ρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έκκρουση, απόστροφος, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
εκθλιψις < εκθλίβω]. 

εκθρέψω (να/θα) → εκτρέφω 
εκθρονίζω ρ. µετβ. [1826] {εκθρόνισ-α (λόγ. εξεθρόνισα), -τηκα (λόγ. 
-θηκα), -µένος} 1. αποµακρύνω (συνήθ. µε βίαιο τρόπο) από τον θρόνο 
ή την εξουσία: η επανάσταση εκθρόνισε τον βασιλιά ΣΥΝ. καθαιρώ, 
ανατρέπω ΑΝΤ. ενθρονίζω 2. (µτφ.) εκτοπίζω από την κορυφή (τής 
δηµοσιότητας, τής βαθµολογίας κ.λπ.): ο Π.Α.Ο. νίκησε τηνΑ.Ε.Κ. και 
την εκθρόνισε από την κορυφή || η νεαρή ηθοποιός έχει εκθρονίσει 
πλέον την αντίζηλο της στο κινηµατογραφικό στερέωµα. — εκθρο-
νισµός (ο) [1812] κ. εκθρόνιση (η) [1831]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ, < γαλλ. détrôner (νόθο συνθ.)]. έκθυµος, -η, -ο 
(λόγ.) αυτός που εκφράζεται µε θέρµη και προθυµία: ~ αποδοχή | 
ανταπόκριση | ευχαριστία ΣΥΝ. εγκάρδιος, πρόθυµος, ειλικρινής, 
ολόψυχος. — εκθύµως επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < εκ- + θυµός]. 
έκθυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΙΑΤΡ. η εµφάνιση δερµα-
τικού εξανθήµατος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εκθυσις (όρ. τού Ιπποκράτη) < έκθύω, αρχική σηµ. «θυ-
σιάζω, καταπραΰνω µέσω θυσιών» (αργότερα επίσης «εµφανίζοµαι 
ως φλεγµονή ή εξάνθηµα»), < έκ- + θύω (βλ.λ.)]. εκιού (ECU) (το) 
{άκλ.) Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα, το κοινό νόµισµα των 
κρατών-µελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. [ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τού αγγλ. 
όρου European Currency Unit]. Ε.Κ.Κ. (το) Ελληνικό Κέντρο 
Κινηµατογράφου. εκκαθαρίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εκκαθάρισ-α, -τηκα 
(λόγ. -θηκα), -µένος} (λόγ.) 1. ξεκαθαρίζω, απαλλάσσω (κάτι) από τα 
περιττά, ανεπιθύµητα ή επικίνδυνα στοιχεία· (ειδικότ.) αποµακρύνω 
(κυρ. ως αρχή ή ασκώντας εξουσία) τα µέλη ενός συνόλου που µου 
είναι ανεπιθύµητα: αναλαµβάνοντας την προεδρία, υποσχέθηκε να 
εκκαθαρίσει την εταιρεία από τα στελέχη που βαρύνονταν µε 
καταγγελίες για 



εκκαθάριση 570 εκκλης)ι)άρης 
 

σκάνδαλα 2. ΛΟΓΙΣΤ. ρευστοποιώ το ενεργητικό και εξοφλώ το παθητικό µιας 
εταιρείας κατά το κλείσιµο των υποθέσεων που αφορούν στη διαχείριση τής 
περιουσίας της 3. τακτοποιώ τις οικονοµικές υποχρεώσεις χρηµατιστηριακής 
συναλλαγής µε παράδοση τίτλων και καταβολή τού αντιτίµου 4. (γενικότ.) 
ολοκληρώνω, διευθετώ πλήρως µια αποστολή, ένα καθήκον ή µια εργασία: 
ανέλαβε να εκκαθαρίσει την υπόθεση διερευνώντας όλες τις καταγγελίες. — 
εκκαθαριστής (ο) [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκαθάριση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} (λόγ.) 1. κάθε ενέργεια που 
στοχεύει στο ξεκαθάρισµα, στην αποµάκρυνση περιττών, ανεπιθύµητων ή 
επικίνδυνων στοιχείων: η ~ των δασών από τους σωρούς απορριµµάτων || ~ 
των αρχείων από περιττά έγγραφα 2. (α) (µτφ.) εκκαθαρίσεις (οι) η 
αποµάκρυνση ή αποποµπή µελών (οργανωµένης οµάδας) µε το σκεπτικό τής 
έλλειψης νοµιµοφροσύνης (εκ µέρους τους) ή ως ανεπιθύµητων στοιχείων 
συχνά µε συνοπτικές διαδικασίες και βίαιο τρόπο: οι µαζικές ~ 
αντιφρονούντων || αφού ανέλαβε την ηγεσία, άρχισε τις ~ των εσωκοµµατικών 
του αντιπάλων || (µτφ.) στρατιωτικές δυνάµεις επιχειρούν εκκαθαρίσεις στις 
επαναστατηµένες περιοχές ΣΥΝ. διώξεις, διωγµοί (β) εθνική εκκαθάριση (η) η 
εθνο-κάθαρση (βλ.λ.) 3. ΛΟΓΙΣΤ. η διαδικασία ρευστοποίησης τού ενεργητικού 
µιας εταιρείας και εξόφλησης τού παθητικού της κατά το κλείσιµο των 
υποθέσεων που αφορούν στη διαχείριση τής περιουσίας της 4. (συνεκδ.) το 
αντίγραφο ή το απόσπασµα λογαριασµού, µε το οποίο βεβαιώνεται η ορθότητα 
των δοσοληψιών µιας εταιρείας, το παραστατικό που απεικονίζει τη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε σε οικονοµική δοσοληψία 5. (στο 
χρηµατιστήριο) η τακτοποίηση των οικονοµικών υποχρεώσεων 
χρηµατιστηριακής συναλλαγής, που συνίσταται στην παράδοση τίτλων (από 
τον πωλητή) και στην καταβολή τού αντιτίµου (από τον αγοραστή): γραφείο 
εκκαθαρίσεως 6. (γενικότ.) η ολοκλήρωση (µε διευθέτηση και των τελευταίων 
λεπτοµερειών) αποστολής, καθήκοντος, εργασίας κ.λπ.: χρειάζεται πολύς 
κόπος για την ~ τής υπόθεσης ΣΥΝ. τακτοποίηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. [ETYM. 
< µτγν. έκκαθάρισις < εκ- + καθαρίζω. Η λογιστική σηµ. αποδίδει ανάλογη 
τού γαλλ. liquidation, το οποίο έχει επίσης αποδοθεί ως ρευστοποίηση]. 

εκκαθαριστικός, -ή, -ό [1888] 1. αυτός που σχετίζεται µε εκκαθάριση: ~ 
διαδικασία | ενέργεια || ~ επιχειρήσεις τού στρατού 2. εκκαθαριστικό 
(σηµείωµα) (το) το σηµείωµα που αποστέλλει κάθε χρόνο η εφορία στους 
φορολογουµένους προς ενηµέρωση τους σχετικά µε το ποσό που θα 
εισφέρουν ή που έχουν εισφέρει στον κρατικό προϋπολογισµό, αναλόγως 
αυτού που δηλώνουν στην προσωπική τους φορολογική δήλωση: πιστωτικό | 
χρεωστικό,— — εκκαθαρί'στ.'κά επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εκκαλείς... | εξεκάλεσα} ΝΟΜ. εφεσιβάλλω δικαστική 
απόφαση, ασκώ έφεση: τόσον επιδικάζεται όσον εκκαλείται (λατ. tantum 
devolutum quantum appellatum). 

εκκαµινεύω ρ. µετβ. [1833] {εκκαµίνευσα} υπερθερµαίνω ορυκτό, µετάλλευµα 
ή πέτρωµα σε καµίνι, για να παραγάγω ορισµένο προϊόν, λ.χ. µέταλλο, κράµα 
κ.λπ. — εκκαµίνευση (η) [1868], εκκαµινευτής (ο) [1897]. 

^[ΕΤΥΜ. < εκ- + -καµινεΟω < κάµινος]. 
έκκαυµα (το) {εκκαύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κοµµάτι ξύλου που χρη-

σιµοποιείται ως προσάναµµα ΣΥΝ. φρύγανο 2. ΣΤΡΑΤ. υλικό που χρη-
σιµοποιείται για την πυροδότηση εκρηκτικής ύλης στο εσωτερικό ενός 
σωλήνα πυροβόλου: µηχανικό | επικρουστικό | εµφραγµατικό | ηλεκτρικό | 
απλό ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έκκαίω < εκ- + καίω]. 

Ε.Κ.Κ.Ε. (το) 1. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 2. Επαναστατικό 
Κοµουνιστικό Κίνηµα Ελλάδας. 

ecce homo λατ. (προφέρεται έκε χόµό) ελλην. ίδε ο άνθρωπος (βλ.λ.)· να (ποιος 
είναι) ο άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ. Λατ. απόδ. τού µτγν. ιδού ό άνθρωπος (Ιωάνν. 19, 5), φρ. τού Πόντιου 
Πιλάτου προς τους Ιουδαίους, όταν τους παρουσίασε τον Ιησού µε τον 
ακάνθινο στέφανο και το πορφυρό ιµάτιο]. 

εκκεντρικός, -ή, -ό [1891] αυτός που αποκλίνει από τα αποδεκτά ή 
συνηθισµένα πρότυπα χαρακτήρα, συµπεριφοράς, πρακτικής κ.λπ., που 
διακρίνεται από αντισυµβατικότητα: ~ ντύσιµο | φέρσιµο | χτένισµα | θέση | 
τοποθέτηση || ~ σκηνοθέτης | προσωπικότητα | µουσική | χρώµα ΣΥΝ. 
ιδιότροπος, αλλόκοτος, παράξενος. — εκκεντρικ-ά | -ώς [1766] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. excentrique < µεσν. λατ. ec-centricus < 
µτγν. έκκεντρος (για τροχιά αποκλίνουσα τού κέντρου)]. 

εκκεντρικότητα (η) [1891] {εκκεντρικοτήτων} 1. η ιδιότητα τού εκκεντρικού: η 
~ τού ντυσίµατος | τής συµπεριφοράς ANT. συµβατικότητα 2. (συνεκδ.) κάθε 
πράξη που χαρακτηρίζεται από αντισυµβατικότητα, που θεωρείται παράξενη ή 
ιδιόρρυθµη, ώστε να συγκρούεται µε τα καθιερωµένα ή τα συνηθισµένα: οι ~ 
του απασχολούν συχνά τις κοσµικές στήλες || οι ~ των εκατοµµυριούχων ΣΥΝ. 
ιδιορρυθµία. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, ιδιαιτερότητα. 

έκκεντρος, -η, -ο 1. αυτός που δεν συµπίπτει µε το κέντρο κύκλου, που 
βρίσκεται έξω από αυτό 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν έχει το ίδιο κέντρο (κυρ. 
για δύο κύκλους ή σφαίρες, που ο ένας ή η µία τουλάχιστον περιλαµβάνει τα 
κέντρα και των δύο) 3. αυτός τού οποίου ο άξονας περιστροφής δεν περνά 
από το κέντρο του 4. ΜΗΧΑΝ. έκκεντρο (το) δίσκος ή κύλινδρος ακανόνιστου 
σχήµατος, τού οποίου η περιστροφή θέτει σε ασταθή ή παλινδροµική κίνηση 
κάθε εφαπτόµενο στέλεχος µηχανής. — εκκεντρότητα (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. εκ. [ΕΤΥΜ µτγν. < εκ + -κέντρος < κέντρον]. 

εκκεντροφόρος (ο) (ενν. άξονας) ΤΕΧΝΟΛ. άξονας µηχανών εσωτερικής 
καύσεως, στον οποίο είναι προσαρµοσµένα τα έκκεντρα (βλ.λ.), 

που µε την κίνηση τους ανοίγουν και κλείνουν τις βαλβίδες. [ΕΤΥΜ. < 
έκκεντρο (το) (βλ.λ.) + -φόρος (< φέρω)]. 

εκκενώνω ρ. µετβ. {εκκένω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αδειάζω (κάτι), αφήνω άδειο: 
~ δεξαµενή ΑΝΤ. γεµίζω 2. εγκαταλείπω (χώρο που κατέχω ή στον οποίο 
βρίσκοµαι, ώστε να µείνει ελεύθερος, άδειος): ~ γραφείο | δωµάτιο | φρούριο | 
θέατρο | γήπεδο || η αστυνοµία εκκένωσε το κτήριο ύστερα από τηλεφώνηµα για 
βόµβα || (µτφ.) ~ µία θέση. — εκκενωτικός, -ή, -ό [1893]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έκκενώ < εκ- + κενώ (-όω) < κενός]. 

εκκένωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) 1. το άδειασµα (χώρου, 
δοχείου κ.λπ., ώστε να µείνει άδειο): η ~ τής δεξαµενής | τού βόθρου ΑΝΤ. 
γέµισµα 2. η εγκατάλειψη (περιοχής, κτηρίου κ.λπ., κυρ. για λόγους 
στρατηγικής, ασφαλείας): διατάχθηκε η - τού κτηρίου ύστερα από 
προειδοποιητικό τηλεφώνηµα για βόµβα || η ~ φρουρίου | πόλης ΑΝΤ. 
κατάληψη · 3. ΦΥΣ. η ξαφνική διέλευση ηλεκτρικού φορτίου από ένα 
αγώγιµο σώµα σε άλλο (όταν αυτά βρίσκονται σε διαφορετικά ηλεκτρικά 
δυναµικά)· ΦΡ. (α) λυχνία εκκενώσεως λαµπτήρας από διαφανές περίβληµα µε 
αέριο στο εσωτερικό του, το οποίο υπό την επίδραση τάσεως ιοντίζεται και 
φωτοβολεί (β) ατµοσφαιρική εκκένωση η διέλευση ηλεκτρικών φορτίων 
µεταξύ δύο περιοχών τής ατµόσφαιρας µε διαφορετικό δυναµικό, γενικότ. 
µεταξύ δύο νεφών ή µεταξύ νέφους και εδάφους (πβ. λ. αστραπή). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, κένωση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. εκκένωσις < αρχ. έκκενώ. Οι σηµ. στη φυσική αποδίδουν το 
αγγλ. discharge]. 

εκκίνηση (η) [1839] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η έναρξη κίνησης, το 
ξεκίνηµα: άκυρη | γρήγορη ~ (σε αγώνες δρόµου)· ΦΡ. (στις δηµοπρασίες) 
τιµή εκκίνησης η τιµή που ορίζεται σε δηµοπρασία ως αρχική, µε βάση την 
οποία ξεκινά η διαπραγµάτευση τής αξίας τού πωλούµενου τεµαχίου ΣΥΝ. 
αναχώρηση 2. (συνεκδ.) το σηµείο από το οποίο ξεκινούν ταυτόχρονα οι 
αθλητές αγώνα ταχύτητας: οι αθλητές βρίσκονται ήδη στην ~, περιµένοντας τον 
πυροβολισµό τού αφέτη ΣΥΝ. αφετηρία, αρχή 3. ΠΛΗΡΟΦ. η έναρξη τής 
λειτουργίας τού υπολογιστή µε το λειτουργικό σύστηµα στη θέση του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκινητηρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. η µίζα (τού αυτοκινήτου). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. starter (πβ. γαλλ. mise en marche)]. 

εκκινώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {εκκινείς... | µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. ξεκινώ 
ΑΝΤ. σταµατώ 2. (µτφ.) έχω συγκεκριµένη λογική βάση ως αφετηρία 
στοχασµού: τα επιχειρήµατα του εκκινούσαν από εσφαλµένο θεωρητικό πλαίσιο 
ΣΥΝ. εξικνούµαι, ξεκινώ, βασίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, ξε. 

έκκληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αίτηση (συνήθ. βοή-θειας), το 
κάλεσµα (που απευθύνει κανείς σε συγκεκριµένους αποδέκτες για σηµαντικό 
σκοπό): απηύθυνε ~ σε όλους τους ισχυρούς τής Γης να στηρίξουν τη φτωχή 
χώρα του ΣΥΝ. παράκληση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
εκκλησις < αρχ. έκκαλώ (-έω)]. 

εκκλησία (η) {εκκλησιών} 1. ο χριστιανικός ναός: βυζαντινή | γοτθική | 
αγγλικανική ~ || το τέµπλο | οι καµπάνες τής ~· ΦΡ. πηγαίνω στην εκκλησία 
παρακολουθώ τακτικά τη Θεία Λειτουργία, εκκλησιάζοµαι τακτικά: -Εσείς 
πηγαίνετε στην εκκλησία; -Πηγαίνουµε, αλλά σπάνια· συνήθως κάθε 
Χριστούγεννα και Πάσχα! 2. (συνεκδ.) η ακολουθία που τελείται σε 
χριστιανικό ναό: σήµερα το πρωί έχει ~ || πότε τελειώνει η ~; 3. (µτφ.) χώρος 
στον οποίο επικρατεί ευπρέπεια, τάξη και ησυχία: όταν διδάσκει αυτός ο 
καθηγητής, το αµφιθέατρο είναι ~! 4. Εκκλησία (η) (α) ΘΕΟΛ. το σύνολο των 
πιστών τής χριστιανικής θρησκείας, που συγκροτεί ένα ενιαίο σώµα πιστών 
και έχει ως κεφαλή τον Χριστό: οι Μεγάλοι Πατέρες τής ~ || στα χρόνια τού 
∆ιοκλητιανού η - βρισκόταν υπό διωγµόν ΣΥΝ. χριστιανοσύνη (β) το σύνολο 
των πιστών συγκεκριµένου χριστιανικού δόγµατος: Ορθόδοξη | Ρωµαιοκα-
θολική ~ || Προτεσταντικές ~ (γ) το οργανωµένο σύνολο των πιστών 
συγκεκριµένου χριστιανικού δόγµατος σε συγκεκριµένο κράτος ή περιοχή: η 
αυτοκέφαλη ~ τής Ελλάδος || ο προκαθήµενος (ο αρχιεπίσκο-πος) τής ~ 
Βορείου και Νοτίου Αµερικής || Ιερά Σύνοδος τής ~ τής Ελλάδος || η µεγάλη τού 
Χριστού ~ (το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως) (δ) το σύνολο 
των κληρικών (γενικότ.) το σύνολο των θεσµών και των άλλων στοιχείων που 
ανήκουν στην εκκλησιαστική παράδοση, στην εκκλησιαστική ζωή και 
οργάνωση: µελετάται ο χωρισµός Εκκλησίας και Κράτους · 5. ΙΣΤ. Εκκλησία 
τού ∆ήµου (σε αρχαίες ελληνικές πόλεις µε δηµοκρατικό πολίτευµα) η λαϊκή 
συνέλευση κατά την οποία λαµβάνονταν αποφάσεις για τις δηµόσιες 
υποθέσεις. Επίσης (λαϊκ.) εκκλησιά [µεσν.] (σηµ. 1). — (υποκ.) εκκλησάκι1 
(το) κ. εκκλησίτσα κ. εκκλησούλα (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, 
διαµαρτύροµαι, ναός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εκκλητος < έκκαλώ «καλώ έξω, συγκαλώ» < εκ- + καλώ. Η λ. 
αναφερόταν αρχικά στην Εκκλησία τού ∆ήµου, καθώς και στις συγκεντρώσεις 
των υπευθύνων µιας πόλης-κράτους, οι οποίες λειτουργούσαν ως νοµοθετικά 
σώµατα. Περιλαµβάνει γενικά τη σύγκληση (επίσηµη ή ανεπίσηµη) 
προσώπων για προκαθορισµένο σκοπό. Θρησκευτική σηµ. απέκτησε η λ. στη 
βιβλική γλώσσα. Στην Π.∆. οι Εβδοµήκοντα χρησιµοποίησαν τις λ. εκκλησία 
και συναγωγή αποδίδοντας την εβρ. λ. qahâl «συγκέντρωση, συνάθροιση» σε 
σχέση µε τη συγκέντρωση τού Ισραήλ για θρησκευτικούς ή πολεµικούς σκο-
πούς. Στην Κ.∆. εκκλησία ονοµάζεται το σύνολο των χριστιανών (γενικά ή 
τοπικά), καθώς και το σύνολο των πιστών που αναγνωρίζουν τον Χριστό ως 
κεφαλή τους (πβ. Κολ. 1,18: και αυτός έστιν ή κεφαλή τού σώµατος τής 
εκκλησίας)]. 

εκκλησιάζοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {εκκλησιάστηκα} συµµετέχω στη Θεία 
Λειτουργία. — εκκλησιασµός (ο) [µτγν.]. 

εκκλης)ι)άρης (ο) (εκκλης)ι)άρηδες}, εκκλης)ι)άρισσα (η) {εκ- 
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κλης)ι)αρισσών) (λαϊκ.) πρόσωπο που ασχολείται µε το καθάρισµα 
και την ασφάλεια των εκκλησιών ΣΥΝ. νεωκόρος. 

εκκλησιάρχης (ο) {εκκλησιαρχών} (στην υστεροβυζαντινή περίοδο) 
αξιωµατούχος τής Εκκλησίας που είχε τη γενική επιµέλεια και φρο-
ντίδα µιας εκκλησίας· (ειδικότ.) ο διακονητής µοναχός, που φροντίζα 
για το καθολικό και γενικότ. υπηρετεί τον ναό. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
εκκλησία + -άρχης < άρχω]. 

εκκλησίασµα (το) [1893] {εκκλησιάσµατος | χωρ. πληθ.} το σύνολο 
των πιστών που παρακολουθούν στην εκκλησία τη Θεία Λειτουργία. 

εκκλησιασµός (ο) → εκκλησιάζοµαι 
Εκκλησιαστής (ο) βιβλίο τής Π.∆. µε συγγραφέα τον βασιλιά Σολο-

µώντα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έκκλησιάζω < εκκλησία. Το οµώνυµο βιβλίο τής Π.∆. 
ονοµάστηκε έτσι από τους Εβδοµήκοντα, αποδίδοντας την εβρ. ονο-
µασία Qoheléth «συναθροιστής, συγκεντρωτής», που αναφέρεται 
στον ρόλο τού βασιλιά τού Ισραήλ να συγκεντρα>νει το έθνος υπό την 
κατεύθυνση τού Θεού]. 

εκκλησιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Εκκλη-
σία (σηµ. 1-4): ~ τελετουργικό | κειµήλια | βιβλία | σκεύη | πνεύµα | 
εκπαίδευση | λύκειο | θεσµός | διενέξεις | σχίσµατα | συµβούλιο 2. 
(ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε τη χριστιανική θρησκεία: ~ γραµ-
µατεία | φιλολογία | ρητορική | αντιρρητική | απολογητική | µουσική | 
τέχνη | αρχιτεκτονική ΣΥΝ. χριστιανικός. 

εκκλησιολογία (η) ΘΕΟΛ. Ο κλάδος που εξετάζει τα σχετικά µε τη 
φύση, την ουσία, τις δοµές, την ιερατική εξουσία και τα µυστήρια 
τής Εκκλησίας. — εκκλησιολόγος (ο/η), εκκλησιολογικός, -ή, -ό, εκ-
κλησιολογικά επίρρ. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ecclésiologie], 

εκκλητευω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκκλήτευ-σα, -θηκα} ΝΟΜ. προσάγω (µάρ-
τυρα) στο δικαστήριο διά τής βίας. 

έκκλητος, -ος, -ον ΝΟΜ. (για δικαστική απόφαση) που είναι δυνατόν 
να προσβληθεί µε έφεση ενώπιον τού εφετείου από ανώτερο δικα-
στήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναός. [ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «επιδιαιτητής», 
< έκκαλώ]. 

εκκοκκίζω ρ. µετβ. {εκκόκκισ-α, -τηκα, -µένος} ξεχωρίζω το σπέρµα 
(φυτού) από τις ύλες που το περιβάλλουν (µαζεύω τους σπόρους). — 
εκκοκκιστικός, -ή, -ό [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ- 
+ -κοκκίζω < κόκκος]. 

εκκόκκιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} (λόγ.) ο αποχωρισµός 
τού σπέρµατος (φυτού) από τις ύλες (ίνες) που το περιβάλλουν (µά-
ζεµα των σπόρων). Επίσης εκκοκκισµός (ο) [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκοκκιστήριο (το) [1871] {εκκοκκιστηρί-ου | -ων} 1. η µηχανική 
συσκευή εκκόκκισης 2. το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται ο διαχωρι-
σµός τού καρπού από το περίβληµα του: ~ βάµβακος | αραβοσίτου | 
ρυζιού | λιναριού | καννάβεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκολαπτήριο (το) [1897] {εκκολαπτηρί-ου | -ων} 1. η µηχανή εκκό-
λαψης (νεοσσών) 2. ο χώρος στον οποίο γίνεται η εκκόλαψη (νεοσ-
σών). 

εκκολάπτω ρ. µετβ. {εκκόλα-ψα, -φθηκα} 1. ΒΙΟΛ. κάνω (νεοσσό που-
λιού) να βγεί από το αβγό, σπάζοντας το κέλυφος· (µτφ.-µεσοπαθ. εκ-
κολάπτοµαι) 2. (για πράξεις) φθάνω στο στάδιο τής πραγµάτωσης, 
υλοποιούµαι: η συνεργασία των δύο χωρών εκκολάφθηκε στη συνά-
ντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών 3. (συνήθ. η µτχ. εκκολαπτό-
µενος, -η, -ο) βρίσκοµαι στο στάδιο τής διαµόρφωσης, πριν ολοκλη-
ρωθώ σε ορισµένο τοµέα: ~ δικηγόρος | γιατρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ- + κολάπτω «τρυπώ, τσιµπώ» < I.E. *qol~- «τρυπώ, 
σκάβω», πβ. λιθ. kalù «χτυπώ δυνατά», αρχ. σλαβ. koljo, «σφάζω» κ.ά. 
Οµόρρ. δρυο-κολάπτης, κόλαφος (βλ.λ.), κολο-βός (βλ.λ.), δίκελ-λα 
(βλ.λ.), κλ-ώ «σπάζω» (βλ. λ. κλάσµα)]. 

εκκόλαψη (η) [αρχ.] {-ης κ. -άψεως | χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. (στα ωοτόκα 
ζώα: πτηνά, ψάρια, έντοµα κ.λπ.) η έξοδος και η απελευθέρωση τού 
νεοσσού, που έχει µετατραπεί πλέον σε τέλειο οργανισµό, από το 
αβγό µε σπάσιµο τού κελύφους, ή τού ολοκληρωµένου εντόµου από 
το βοµβύκιο: φυσική ~ || τεχνητή ~ µε τη χρήση ειδικών λαµπτήρων 
2. (µτφ. για κάτι που προετοιµάζεται) η εκδήλωση, η οριστική δια-
µόρφωση: «η Ε.Ε. θα ενισχύσει την υπό ~ πρωτοβουλία που έχει ανα-
ληφθεί για το Κυπριακό» (εφηµ.). — εκκολαπτικός, -ή, -ό. 

εκκόλπωµα (το) {εκκολπώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κάθε µη φυσιο-
λογική κοιλότητα που µοιάζει µε σάκο και η οποία επικοινωνεί µε 
κοίλο όργανο: ~ κύστεως | παχέος εντέρου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
νεολατ. diverticulum]. 

εκκολπωµατίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή των εκκολπωµάτων τού πα-
χέος εντέρου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. diverticulitis]. 

εκκολπωµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η πα-
ρουσία εκκολπωµάτων σε διάφορα όργανα (παχύ έντερο, ουροδόχο 
κύστη κ.λπ.). 

εκκοσµίκευση (η) {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.) (λόγ.) η µεταβολή τού 
θρησκευτικού χαρακτήρα ενός κοινωνικού θεσµού σε κοσµικό, η χει-
ραφέτηση του από τη θρησκευτική αυθεντία και τον θρησκευτικό 
συµβολισµό: οι ιδέες τού ∆ιαφωτισµού συνέβαλαν αποφασιστικά 
στην - των κοινωνιών τής ∆ύσης. — εκκοσµικεύω ρ. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sécularisation]. 

εκκρεµές (το) {εκκρεµ-ούς | -ή} 1. ΦΥΣ. το σώµα που κρέµεται από 
σταθερό σηµείο και εκτελεί παλινδροµικές κινήσεις (ταλαντώσεις) 
ανάµεσα σε δύο ακραία σηµεία: φυσικό | σύνθετο | µαθηµατικό ~ 2. 
(συνεκδ.) ρολόι τού τοίχου που λειτουργεί µε ταλαντώσεις λεπτής, 
µεταλλικής ράβδου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ 
[ΕΤΥΜ Η ονοµασία τής συσκευής αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
pendule < λατ. pendulus «κρεµαστός»]. 

εκκρεµής, -ής, -ές {εκκρεµ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (µτφ.) αυτός που 
δεν έχει διεκπεραιωθεί, διευθετηθεί: ~ φορολογικές υποθέσεις || ~ ζή-
τηµα | λογαριασµός || έχει αφήσει πολλά θέµατα ~ 2. αυτός που δεν 
έχει γίνει ακόµη: ~ δίκη 3. ΦΥΣ. εκκρεµές (το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκκρέµαµαι < εκ + κρέµαµαι, βλ. κ. κρεµώ], 

εκκρεµοδικία (η) [1833] {εκκρεµοδικιών} 1.η δικονοµική κατάσταση 
µιας υπόθεσης, η οποία βρίσκεται ακόµη στο στάδιο τής εκδίκασης 
της, µεταξύ τής άσκησης τής αγωγής και τής έκδοσης αποφάσεως 2. 
ΝΟΜ. ένσταση εκκρεµοδικίας ένσταση η οποία εµποδίζει το δικα-
στήριο να κρίνει νεότερη αγωγή ανάµεσα στους ίδιους διαδίκους για 
την ίδια διαφορά όσο εκκρεµεί η αρχική αγωγή. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. litispendance]. 

εκκρεµότητα (η) [1889] {εκκρεµοτήτων} 1. το να µην έχει επιλυθεί, 
να µην έχει ρυθµιστεί (κάτι): το πρόβληµα παραµένει σε ~ 2. (συ-
νεκδ.) το ζήτηµα που δεν έχει επιλυθεί ή ρυθµιστεί: δεν µου αρέσει 
να αφήνω εκκρεµότητες || στην τελευταία φάση τής εργασίας θα τα-
κτοποιήσουµε όλες τις ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκρεµώ ρ. αµετβ. {εκκρεµείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) δεν έχω 
ακόµη επιλυθεί ή διευθετηθεί: χιλιάδες δικαστικές | φορολογικές 
υποθέσεις εκκρεµούν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

έκκριµα (το) [µτγν.] {εκκρίµ-ατος | -ατα, -άτων} καθεµιά από τις ου-
σίες που εκκρίνουν διάφορα όργανα ή ιστοί τού οργανισµού (λ.χ. 
ιδρώτας, σάλιο, ορµόνες κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, ενδοκρινής. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εκκρίνω]. 

εκκρίνω ρ. µετβ. {εξέκρινα, εκκρίθηκα} (για κύτταρα και αδένες) πα-
ράγω ουσίες που είτε αποβάλλονται είτε διοχετεύονται στο αίµα: οι 
ιδρωτοποιοί αδένες εκκρίνουν ιδρώτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, ενδοκρινής. 

r[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ξεχωρίζω, αποβάλλω», < εκ- + κρίνω]. 
έκκριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. ΒΙΟΛ. η λειτουργία 

µε την οποία ένας αδένας παράγει ουσίες και είτε τις διοχετεύει 
στην κυκλοφορία τού αίµατος (όπως γίνεται µε τις ορµόνες) είτε σε 
κοιλότητες τού σώµατος του στο εσωτερικό του (όπως γίνεται µε το 
γαστρικό υγρό στο στοµάχι) είτε τις αποβάλλει (όπως γίνεται µε τον 
ιδρώτα) 2. (συνεκδ.) η ίδια η ουσία που παράγεται από την παραπά-
νω διαδικασία ΣΥΝ. έκκριµα 3. BOT. η αντίστοιχη λειτουργία των φυ-
τών, που οδηγεί στην παραγωγή ουσιών, όπως το ρετσίνι, το κόµµι ή 
τα αιθέρια έλαια. — εκκριτικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

έκκροτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. κυρ. στη ΦΡ. έκκροτα σύµφωνα | έκκροτοι 
φθόγγοι τα κλειστά σύµφωνα (βλ. λ. κλειστός). 

έκκρουση (η) {-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων} ΓΛΩΣΣ. η αποβολή 
(σίγηση) φωνήεντος κατά τη συνάντηση δύο φωνηέντων µέσα στη 
φράση, στο τέλος µιας λέξης και στην αρχή µιας άλλης, όπου το 
ισχυρό φωνήεν εκκρούει (= αποβάλλει) ασθενές ή ασθενέστερο φω-
νήεν (το έδωσε > το 'δώσε, από αυτόν > απ' αυτόν)· η θέση τού εκ-
κρουοµένου φωνήεντος δηλώνεται µε την απόστροφο ) ' )· το φαινό-
µενο τής έκκρουσης είναι γνωστό και ειδικότερα προσδιορισµένο ως 
έκθλιψη και αντίστροφη έκθλιψη ή αφαίρεση ANT. ολολεξία. — εκ-
κρουστικός, -ή, -ό [αρχ.], εκκρουοτικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. εκκρουσις < έκκρούω «εκδιώκω, εξωθώ» < εκ- + 
κρούω. Η γλωσσ. σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από γερµ. Aus-stoßen]. 

έκκρουση φωνήεντος. Κατά τη συνάντηση δύο φωνηέντων µέσα 
στη φράση (τέλος µιας λέξης - αρχή µιας άλλης, π.χ. αλλά + εγώ, 
το + έδωσε) το πιο ισχυρό από τα δύο εκκρούει, δηλ. αποβάλλει 
ή, αλλιώς, κάνει να µην προφέρεται το λιγότερο ισχυρό ή αδύνατο 
φωνήεν και έτσι αποφεύγεται η κακοφωνία που γεννά η προφορά 
αλλεπάλληλων φωνηέντων. Ισχυρό φωνήεν είναι κατεξοχήν το α 
που εκκρούει όλα τα άλλα φωνήεντα· ισχυρό είναι επίσης το ou 
(u) έναντι τού ε και τού Ι, το ο έναντι τού ε και τού i κ.ο.κ. Ανάλογα 
µε τη θέση τού εκκρουοµένου (σιγωµένου ή εκδιωκοµένου) φω-
νήεντος, µιλάµε για έκθλιψη (όταν εκκρούεται το ληκτικό φωνήεν 
τής προηγούµενης από τις δύο λέξεις) και για αφαίρεση ή αντί-
στροφη έκθλιψη (όταν εκκρούεται το αρχικό φωνήεν τής λέξης 
που ακολουθεί): Μ' αγόρασε τσιγάρα και γλυκά και µ' επισκέφθηκε 
στο νοσοκοµείο (έκθλιψη/έκκρουση τού ου (u) από το α και τού ε 
από το ε) - Τα 'δώσε όλα στους φίλους του (αφαίρεση | έκκρουση 
τού ε από το α) - Τ άκουσες αυτό προσεκτικά; (έκθλιψη | 
έκκρουση τού ο από το α) - Του Ήε ότι θα φύγει (αφαίρεση | έκ-
κρουση τού ει /ι/ από το ου /u/). Λέξεις που υφίστανται κανονικώς 
έκκρουση στη γρήγορη οµιλία είναι οι προσωπικές αντωνυµίες 
που λήγουν σε φωνήεν και συνεκφέρονται («εγκλιτικά») µε ρήµα-
τα, όπως τα: µε - µου, σε - σου, το - του - τα και τα άρθρα (το -τα) 
µε ουσιαστικά. 
Το ποιο φωνήεν εκκρούει ή εκκρούεται (αποβάλλει το άλλο ή απο-
βάλλεται το ίδιο) έχει σχέση µε τη «σχετική ισχύ» των φωνηέντων, 
µε τα λεγόµενα «ισχυρά» και «αδύνατα» φωνήεντα. Η σχέση αυ-
τή και η κλίµακα που ακολουθεί η σχετική ισχύς των φωνηέντων 
είναι η εξής: (α)    α   εκκρούει   eoi     u (e = ε/αι - ο = ο/ω 

i = ι/η/υ/ει/οι - u= ου) 
(β)    ο » e i     u 
(γ)    u » e i 
(δ)    i » e 

Ήτοι: (α) το α είναι ισχυρότερο και εκκρούει όλα τα άλλα φωνήε-
ντα: τα έδωσε > τα 'δώσε, το άκουσε > τ'άκουσε, τα είπε > τα 'πε, 
µου αγόρασε > µ'αγόρασε (β) Το ο υπερισχύει των e, i και u: TO 
έδωσε > το 'δώσε, το είπε > το 'πε, µου όρισε > µ' όρισε (γ) Το u 
υπερισχύω των e και i: του έδωσε > του 'δώσε, του είπε > του 'πε 
(δ) Το i υπερισχύω µόνο τού e: µε είδε > µ'είδε. Γενικά τα οπίσθια 
φωνήεντα (α, ο, u) υπερισχύουν των προσθίων (e, i), ενώ από τα 
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πρόσθια φωνήεντα υπερισχύει το i τού e. 
Όταν τα συναντώµενα µέσα στη φράση φωνήεντα είναι όµοια, συµβατικά 
θεωρείται ότι έχουµε έκθλιψη: από όλους > απ'όλους, τα αγόρασε > τ' 
αγόρασε, µε έπεισε > µ'έπεισε, τού ουρανού > τ' ουρανού, λίγα άφησε > λίγ' 
άφησε, πάντα ανοιχτά > πάντ'ανοιχτά, τα ακούει > τ' ακούει, µήτε εγώ > 
µητ' εγώ, µήτε εσύ > µήτ' εσύ. Αναλογικά προς περιπτώσεις στις οποίες το 
ληκτικό φωνήεν τής λέξης αλλά εκκρουόταν κανονικά, επικράτησε να 
λειτουργεί η έκθλιψη στη λέξη αλλά, ασχέτως περιβάλλοντος: αλλ'εγώ 
(αντί αλλά 'γώ, που θα απαιτούσε η σχετική ισχύς των φωνηέντων). Σε 
σχέση µε τον τόνο κατά την αφαίρεση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανόνες τού µονοτονικού, «ένας ρηµατικός τύπος που έµεινε άτονος από 
αφαίρεση δεν ανεβάζει το τονικό σηµάδι στην προηγούµενη λέξη»: το 
'δώσε (όχι τό 'δώσε), µου 'φέρε (όχι µού 'φέρε), του 'πε (όχι τού 'πε). 
∆ηλαδή µαζί µε το εκκρουόµενο φωνήεν φεύγει και ο τόνος του- δεν 
µετακινείται στην προηγούµενη συλλαβή. Ας σηµειωθεί, εντούτοις, ότι η 
τονική αυτή ρύθµιση προσκρούει στον νόµο τής τρισυλλαβίας τής 
Ελληνικής (που δεν επιτρέπει ο τόνος να ξεπερνάει την γ' συλλαβή ή, 
αλλιώς, να µην υπάρχει σε µία από τις τρεις ληκτικές συλλαβές), 
αφήνοντας µια τονική ενότητα από 3 ή 2 συλλαβές (µου 'φέρε, του 'δωσαν, 
του 'πε, το 'δε, να 'θελε, τα 'δώσε κ.τ.ό.) άτονη. 
Συχνά παρατηρείται -ιδίως σε παλαιότερα κείµενα- το λάθος να 
εκλαµβάνεται η αφαίρεση ή και η έκθλιψη ως συναίρεση (!), µε 
αποτέλεσµα να έχουµε εσφαλµένες γραφές τού τύπου: τάδωσε, τοϋπε (ή 
παλαιότερα τούπε, ακόµη και τάλλα µε περισπωµένη, γιατί το α εθεωρείτο 
µακρό από συναίρεση των δύο α!), τάδε κ.λπ. αντί των ορθών τα 'δώσε, 
του 'πε, τ' άλλα, το 'δε. Η απόστροφος ) ' ) χρησιµοποιείται στην 
έκκρουση (έκθλιψη ή αφαίρεση) για να δηλώσει τη θέση τού φωνήεντος 
που αποβάλλεται: το έδωσε > το 'δώσε, µε αγαπούν > µ'αγαπούν, του είπε > 
του 'πε. 
Αποκοπή λέγεται η έκκρουση τού ληκτικού φωνήεντος µιας λέξης όχι 
µπροστά από φωνήεν, όπως είναι το κανονικό µε την έκθλιψη, αλλά 
µπροστά από σύµφωνο: φέρε το > φέρ' το, από τους πολλούς > απ' τους 
πολλούς. 

εκκρούω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέκρουσα, εκκρούσθηκα} ΓΛΩΣΣ. αποβάλλω, 
προκαλώ τη σίγηση φωνήεντος· π.χ. στη φράση «τα 'δώσε» το α τού τα 
εκκρούει το ε τού έδωσε (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. έκκρουση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκκυκληµα (το) {εκκυκλήµ-ατος | -ατα, -άτων} (στο αρχαίο θέατρο) σκηνικό 
µηχάνηµα, ξύλινο τροχοφόρο δάπεδο, πάνω στο οποίο παρουσιάζονταν στη 
σκηνή τα αποτελέσµατα ορισµένων πράξεων, που εθεωρείτο ασεβές να 
διαδραµατιστούν ενώπιον των θεατών (λ.χ. τα πτώµατα νεκρών από φονική 
πράξη). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έκκυκλώ (-έω) < εκ + κυκλώ < κύκλος]. 

εκκωφαντικός, -ή, -ό [1888] αυτός που έχει πολύ δυνατή ένταση (που 
ξεκουφαίνει): ~ θόρυβος | µουσική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκκωφώ 
(-έω) «ξεκουφαίνω» < εκ- + -κωφώ < κωφός]. 

εκλαϊκευτικός, -ή, -ό [1888] αυτός που γίνεται µε σκοπό να εκλαϊκεύσει (κάτι), 
να κάνει (κάτι σύνθετο, πολύπλοκο, δυσνόητο κ.λπ.) προσιτό στον απλό λαό: 
συγγραφέας ~ βιβλίων γύρω από θέµατα τής σύγχρονης φυσικής || ~ µαθήµατα 
φιλοσοφίας. — εκλαϊκευτικά επίρρ. 

εκλαϊκεύω ρ. µετβ. {εκλάί'κευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) απλουστεύω, 
κάνω κάτι πιο απλό, ώστε να γίνεται κατανοητό από τον λαό, προσιτό και 
αφοµοιώσιµο από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο: σε µια σειρά 
δηµοσιευµάτων προσπάθησε να εκλαϊκεύσει σύγχρονες επιστηµονικές θεωρίες 
ΣΥΝ. απλοποιώ ΑΝΤ. δυσκολεύω. — εκλαΐκευση (η), εκλαϊκευτής (ο), 
εκλαϊκεύτρια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, εξατοµικεύω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. popularise]. 

εκλαίρ (το) → εκλέρ 
εκλάκτιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) ΓΥΜΝΑΣΤ. άσκηση κατά την 

οποία το ένα ή τα δύο πόδια τεντώνονται προς τα πίσω από τη θέση τής 
συσπείρωσης. [ΕΤΥΜ <αρχ. έκλακτίζω < εκ + λακτίζω]. 

εκλαµβάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέλαβα, εξελήφθην, -ης, -η..., µτχ. εκληφθείς, -
είσα, -έν} (λόγ.) αντιλαµβάνοµαι (κάτι) µε ορισµένο τρόπο, συχνά 
εσφαλµένο: εξέλαβε τα λόγια του ως έµµεση απειλή || φοβάµαι µήπως η 
προσφορά σου εκληφθεί ως απόπειρα δωροδοκίας! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

εκλαµπρότητα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} (παλαιότ.) σε προσφωνήσεις 
υψηλόβαθµων κρατικών και εκκλησιαστικών αξιωµατούχων: η ~ σας. 

εκλαµπροτατος, -η, -ο (παλαιότ.) σε προσφωνήσεις υψηλόβαθµων κρατικών 
και εκκλησιαστικών αξιωµατούχων ΣΥΝ. εξοχότατος. [ETYMi Υπερθ. βαθµ. 
τού µτγν. εκλαµπρος, µετάφρ. δάνειο από ιταλ. illustrissimo]. 

έκλαµψη (η) [αρχ.] {-ης κ. -άµψεως | -άµψεις, -άµψεων} 1. η αναλαµπή, η 
δέσµη φωτός που εκπέµπεται αιφνιδίως από κάπου ΣΥΝ. ακτι-νοβόληµα, 
λαµπηδόνα, µαρµαρυγή· ΦΡ. ηλιακή έκλαµψη καθένας από τους φωτεινούς 
σχηµατισµούς που εµφανίζονται ξαφνικά στον ηλιακό δίσκο και διαρκούν 
ελάχιστα 2. (µτφ.) η σωστή ή φυσιολογική αντίδραση ή εκδήλωση (κάποιου) 
που συνήθ. αντιδρά ή συµπεριφέρεται παράξενα, αφύσικα ή πάσχει από κάτι: 
µες στην τρέλα του έχει και µερικές ~ λογικής || (ειρων.) σήµερα, είχε µια - 
εξυπνάδας! 

εκλαµψία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική διατάραξη τής 
εγκυµοσύνης των γυναικών, που εκδηλώνεται µε σπασµούς και κώµα. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. eclampsie]. 
εκλάπη ρ. → κλέβω 
εκλατινιζω ρ. µετβ. [1766] {εκλατίνισ-α, -τηκα, -µένος} προσδίδω (σε κάτι) 

λατινικό χαρακτήρα, µορφή κ.λπ. — εκλατινισµός (ο) [1894]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. latiniser < δηµώδ. λατ. latinizare]. 

έκλαψα ρ. → κλαίω 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι (το) το συνταγµατικό δικαίωµα κάθε πολίτη να µπορεί 

να ψηφίζει στις εκλογές και να µπορεί να εκλέγεται, να θέτει υποψηφιότητα. 
εκλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέλεξα, εκλέχ-θηκα (καθηµ. -τηκα, λόγ. εξε-λέγην, -

ης, -η..., µτχ. εκλεγείς, -είσα, -έν), εκλεγµένος} 1. αναδεικνύω µε την ψήφο 
µου (κάποιον) ως αντιπρόσωπο µου (σε Κοινοβούλιο, σύλλογο κ.λπ.): τον 
εξέλεξαν πρόεδρο τού ∆ικηγορικού Συλλόγου · 2. (λόγ.) διαλέγω µεταξύ 
περισσοτέρων: µπορείτε να εκλέξετε µόνος σας το χρώµα τής αρεσκείας σας 
ΣΥΝ. επιλέγω, διαλέγω, ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, µετοχή. 

εκλέγω - επιλέγω - διαλέγω. Το εκλέγω διαφέρει από τα επιλέγω και 
διαλέγω στη συνήθη χρήση (σε λογιότερη υφολογική χρήση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί όπως αυτά: Θα εκλέξει µόνη της τον άνδρα των ονείρων 
της). Το εκλέγω έχει περιοριστική σηµασία- σηµαίνει επιλέγω διά 
ψηφοφορίας αυτούς που θα µε αντιπροσωπεύσουν στη Βουλή ή σε άλλα 
όργανα. Έχει δηλ. επίσηµο και θεσµικό περιεχόµενο. Αντίθετα, τα επιλέγω 
και διαλέγω δηλώνουν προτίµηση αυτού ή εκείνου (τού προσώπου ή 
πράγµατος) έναντι των άλλων. Από αυτά, το µεν διαλέγω χρησιµοποιείται 
στην καθηµερινή γλώσσα, ενώ το επιλέγω είναι περισσότερο επίσηµο και 
τυπικό και υποδηλώνει επιλογή που γίνεται κατόπιν προσοχής και, συχνά, 
κατόπιν προκαθορισµένης διαδικασίας: Η Επιτροπή θα επιλέξει µε 
διαγωνισµό και συνέντευξη τους καταλληλότερους για αξιωµατικούς - 
∆ιάλεξε ό,τι σ' αρέσει και πάρ' το. 
Ας σηµειωθεί ότι και τα τρία ρήµατα είναι αρχαία: πρωτοεµφανίζονται 
στον Ηρόδοτο και σηµαίνουν «επιλέγω» µαζί µε συναφείς σηµασίες, ιδίως 
τού «ταξινοµώ». Και αυτό γιατί και τα τρία είναι σύνθετα µε το ρ. λέγω, 
τού οποίου η αρχική σηµ. είναι «συγκεντρώνω, µαζεύω, ταξινοµώ, 
συγκαταλέγω, επιλέγω», από όπου εξελίχθηκε στη σηµ. «µετρώ, 
απαριθµώ», για να καταλήξει στη γνωστή σηµ. τού «αναφέρω, διηγούµαι, 
λέγω». Την αρχική σηµ. τού λέγω διασώζουν και τα επίσης αρχαία και 
σύγχρονα συλ-λέγω και κατα-λέγω. 

εκλειγµα (το) {εκλείγµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. (α) φάρµακο το οποίο 
λειώνει στο στόµα, παστίλια (β) το µατζούνι (βλ.λ.) · 2. το γλειφιτζούρι 3. 
(µτφ.) οτιδήποτε λέει κανείς καταχρηστικά: η λέξη αυτή έχει καταντήσει ~ στο 
στόµα ορισµένων ερµηνευτών. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έκλείχω (βλ. λ. γλείφω)]. 

εκλειπτική (η) ΑΣΤΡΟΝ. ο µέγιστος κύκλος τής ουράνιας σφαίρας, που 
προκύπτει από την τοµή της µε το επίπεδο τής τροχιάς τής Γης γύρω από τον 
Ήλιο. 

εκλειπτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την έκλειψη 
• 2. αυτός που σχετίζεται µε την εκλειπτική. 

εκλείπω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξέλιπα, µτχ. εκλιπών, -ούσα, -όν} (λόγ.) 1. παύω να 
υφίσταµαι: εξέλιπαν οι λόγοι διαφωνίας του || εξέλιπαν τα ανώτερα ηθικά 
πρότυπα που θα ενέπνεαν τη νεολαία ΣΥΝ. παρέρχοµαι, εξαφανίζοµαι 2. (η 
µτχ. εκλιπών, -ούσα) πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή: ο εκλιπών ήταν 
αξιαγάπητος άνθρωπος || η εκλιπούσα µας είχε συχνά συµπαρασταθεί ΣΥΝ. 
µακαρίτης | µακαρίτισσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

έκλειψη (η) {-ης κ. -είψεως | -είψεις, -είψεων} 1. (κυριολ.) η κατάσταση 
απουσίας, ανυπαρξίας προσώπου, πράγµατος ή φαινοµένου: η ~ τής ηθικής || 
η ~ των κλασικών | διαχρονικών έργων ΣΥΝ. εξαφάνιση 
• 2. ΑΣΤΡΟΝ. το φαινόµενο που παρατηρείται όταν τρία κινούµενα 
ουράνια σώµατα βρεθούν σε ευθεία γραµµή, µε αποτέλεσµα το ένα 
από αυτά να εισέλθει στη σκιά ενός εκ των δύο άλλων και να συ 
σκοτισθεί µερικώς ή ολικώς: ~ του Ηλίου (όταν η Σελήνη παρεµβλη 
θεί ανάµεσα σε αυτόν και τη Γη) || ~ τής Σελήνης (όταν η Σελήνη ει 
σέρχεται στη σκιά τής Γης). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκλειψις < εκλείπω]. 

εκλεκτικισµός (ο) [1886] 1. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. καλλιτεχνική τάση που προσπαθεί να 
συνδυάσει τους ρυθµούς τού παρελθόντος (στις πλαστικές τέχνες και στην 
Αρχιτεκτονική) και που εκδηλώνεται έντονα κυρ. στη δυτική τέχνη τού 19ου 
αι. 2. ΦΙΛΟΣ.-ΘΕΟΛ. η τάση επιλογής από διάφορα συστήµατα σκέψης των 
θεωριών που κρίνονται ορθότερες, χωρίς να υιοθετείται το όλο αρχικό 
σύστηµα στο οποίο ανήκει η κάθε θεωρία- η επιλογή συνοδεύεται από την 
επιδίωξη να απαρτισθεί µία θεωρία µε εσωτερική συνοχή και διαφέρει 
συνήθως από τον συγκρητισµό, που συµφύρει κατά τρόπο άκριτο ετερόκλιτα 
στοιχεία. — εκλεκτι)κι)-στικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
eclecticism]. 

εκλεκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που είναι απαιτητικός και προσεκτικός στις 
επιλογές του, που επιζητεί το καλύτερο δυνατόν: είναι ιδιαίτερα ~ στις σχέσεις 
του µε το άλλο φύλο· ΦΡ. εκλεκτική συγγένεια η ύπαρξη κοινών στοιχείων 
ανάµεσα σε πρόσωπα, που οφείλεται στην καλλιέργεια τους ή στις 
προτιµήσεις τους: υπήρχε µια ~ ανάµεσα στους δύο ποιητές 2. εκλεκτικός (ο), 
εκλεκτική (η) ο οπαδός τής θεωρίας τού εκλεκτικισµού (βλ.λ.). — 
εκλεκτικότητα (η) [1886]. 

εκλέκτορας (ο) [1792] {εκλεκτόρων} 1. πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί µε το 
καθήκον τής εκλογής (προσώπου ή ανώτερης αρχής): το νοµοσχέδιο 
προσδιορίζει επακριβώς την ταυτότητα και τον αριθµό εκλεκτόρων των 
πρυτανικών αρχών || αυτός ο υποψήφιος συγκε- 
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ντρώνει τον µεγαλύτερο αριθµό εκλεκτόρων στη διεκδίκηση τής προ-
εδρίας τού κόµµατος του 2. αυτός που έχει την ευθύνη επιλογής κά-
ποιων: ο ~ τής εθνικής οµάδας ποδοσφαίρου (που επιλέγει τους παί-
κτες). — εκλεκτορικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
électeur]. 

εκλεκτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει ξεχωριστή ποιότητα, αξία και φή-
µη: ο δηµοσιογράφος είχε καλέσει στην εκποµπή του ~ συνοµιλητές 
ΣΥΝ. διαλεχτός, διακεκριµένος, ξεχωριστός 2. εκλεκτός (ο), εκλεκτή 
(η) πρόσωπο που τον έχει διαλέξει κανείς ανάµεσα σε πολλούς: ο ~ 
τής καρδιάς µου (ο αγαπηµένος, το ταίρι µου) 3. (εκφραστ.) αυτός 
που έχει προικιστεί µε κάτι εξαιρετικό, που τον έχει επιλέξει κάποια 
ανώτερη δύναµη: οι Εβραίοι πιστεύουν ότι είναι ο ~ λαός τού Θεού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εκλέγω]. 

εκλέξιµος, -η, -ο [1871] 1. αυτός που µπορεί λόγω ηλικίας, ικανοτή-
των ή άλλων νοµικών προϋποθέσεων να εκλεγεί σε αξίωµα ΣΥΝ. 
εκλόγιµος 2. αντί τού επιλέξιµος (βλ.λ.). — εκλεξιµότητα (η) [1874]. 

εκλεπτύνω ρ. µετβ. [µτγν.] {εκλέπτυ-να, -νθηκα, -σµένος} 1. (για 
υλικά σώµατα) εξοµαλύνω την επιφάνεια ή ελαττώνω το πάχος · 2. 
κάνω (κάτι) πιο ευγενικό, πιο αβρό και πολιτισµένο: µε τον καιρό οι 
τρόποι τους εκλεπτύνθηκαν και η συµπεριφορά τους ηµέρεψε ΣΥΝ. 
εξευγενίζω. — εκλέπτυνση (η) [µτγν.]. 

εκλεπτυσµένος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από αβρότητα, 
λεπτότητα, ευγένεια: ~ τρόποι | συµπεριφορά | ύφος. 

εκλέρ (το) (συνήθ. ορθ. εκλαίρ) {άκλ.} επίµηκες γλύκυσµα από µαλακή 
ζύµη µε γέµιση σοκολάτας ή κρέµας και επικάλυψη γλάσου σο-
κολάτας στην πάνω πλευρά του. — (υποκ.) εκλεράκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. éclair < p. éclairer «φωτίζω»]. 

εκλιπαρώ ρ. µετβ. {εκλιπαρείς... | εκλιπάρησα} παρακαλώ ικετευτι-
κά: εκλιπαρούσε να τον βοηθήσουν, αλλά όλοι αδιαφορούσαν ΣΥΝ. 
ικετεύω. — εκλιπάρηση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εκλιπαρώ (-έω) < εκ- + λιπαρώ «επιµένω, παρακαλώ 
θερµά», που συνδ. µε το ρ. λίπ-τω «επιθυµώ», αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε λιθ. liepiù «προστάζω». Η σύνδεση µε το επίθ. λιπαρός προ-
σκρούει στο βραχύ -ι- τού επιθ. (εν σχέσει µε το ρ. λϊπαρώ)]. 

εκλιπών, -ούσα, -όν -+ εκλείπω 
εκλογέας (ο/η) [1831] {(θηλ. εκλογ-έως) | -είς, -έων} πολίτης που έχει 

δικαίωµα ψήφου για την εκλογή και την ανάδειξη εθνικών αντιπρο-
σώπων και είναι εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους ΣΥΝ. 
ψηφοφόρος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έκλογεύς «φοροσυλλέκτης» < εκλέγω. Το σηµερινό προ-
έρχεται απευθείας από το ουσ. εκλογή | -ές]. 

εκλογή (η) 1. το να επιλέγει κανείς (κάτι/κάποιον): η ~ τού καλυτέρου 
|| δύσκολη ~ ΣΥΝ. επιλογή, προτίµηση · 2. η ανάδειξη προσώπου σε 
ορισµένο αξίωµα διά ψηφοφορίας: επίκειται η ~ προέδρου τής ∆η-
µοκρατίας || άµεση | έµµεση ~ || ~ διά βοής 3. (ειδνκότ.) εκλογές (οι) 
η καθολική ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών σωµατείου, συλ-
λόγου, τής εθνικής αντιπροσωπίας κ.λπ.: εθνικές | βουλευτικές | µα-
θητικές! νοµαρχιακές! δηµοτικές! τοπικές /τµηµατικές! φοιτητικές | 
προεδρικές | πρόωρες ~||~ βίας και νοθείας || κερδίζω | χάνω τις -' ΦΡ. 
(α) κατεβαίνω | κατέρχοµαι στις εκλογές συµµετέχω ως υποψήφιος 
σε εκλογική αναµέτρηση (β) παίρνω τις εκλογές νικώ σε εκλογική 
αναµέτρηση, βγαίνω πρώτος: το κόµµα του πήρε τις εκλογές µε 
σηµαντική διαφορά από το δεύτερο κόµµα 4. ΦΙΛΟΛ. η ανθολογία: 
«Εκλογές από τα τραγούδια τού ελληνικού λαού» (τίτλος συλλογής 
δηµοτ. τραγουδιών από τον Ν.Γ. Πολίτη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανθολογία. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < εκλέγω]. 

εκλογίκευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) 1. ΨΥΧΟΛ. η πα-
ρουσίαση και ερµηνεία (ενός φαινοµένου ενίοτε θεωρουµένου ως 
εξωλογικού) µέσα στο πλαίσιο τής ανθρώπινης λογικής- (γενικότ.) 
µηχανισµός άµυνας µε τον οποίο το άτοµο προσπαθεί να δικαιολο-
γήσει µια στάση, συµπεριφορά, πράξη του µε λογικά επιχειρήµατα, 
όταν τα κίνητρα του δεν είναι φανερά ή δεν γίνονται κατανοητά ή 
θέλει να αποκρύψει από τους άλλους τα πραγµατικά του κίνητρα 2. 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η υπαγωγή (θεολογικών ή µεταφυσικών ερµηνειών των 
κοινωνικών φαινοµένων σε ερµηνείες επιστηµονικά, ορθολογικά τεκ-
µηριωµένες): η ~ στη θρησκεία εκφράζεται µε την εξάλειψη κάθε µα-
γικού στοιχείου. — εκλογικεύω ρ. [ΕΤΥΜ.Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
rationalisation]. εκλογικός, -ή, -ό [1840] 1. αυτός που σχετίζεται µε 
τις εκλογές ή τον εκλογέα: ~ περιφέρεια ! βιβλιάριο | δικαίωµα | 
κατάλογος | σώµα | αντιπρόσωπος | αναµέτρηση | συνδυασµός | 
αποτέλεσµα 2. (α) εκλο-γικό σύστηµα το σύστηµα υπολογισµού των 
εκπροσώπων από την καταµέτρηση ψήφων στις εκλογές (αναλογικό, 
πλειοψηφικό κ.λπ.) (β) εκλογικός νόµος ο εκάστοτε νόµος που ορίζει 
το εκλογικό σύστηµα που ισχύει στις εκλογές. εκλόγιµος, -η, -ο 
[1831] αυτός που µπορεί να εκλεγεί ΣΥΝ. εκλέξιµος. — εκλογιµότητα 
(η) [1840]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. eligible]. εκλογοδικειο 
(το) το δικαστήριο που εκδικάζει ενστάσεις για τη νοµιµότητα 
εκλογικών αποτελεσµάτων. εκλογολογία (η) {εκλογολογιών} η 
συζήτηση γύρω από τις εκλογές: η ~ είχε αρχίσει πολύ πριν από την 
προκήρυξη των εκλογών. — εκλο-γολογικός, -ή, -ό. εκλογολόγος 
(ο/η) ο ειδικός αναλυτής που µελετά και αναλύει τις 
εκλογές. εκλογοµάγειρας (ο) {εκλογοµαγείρων} (κακόσ.) πρόσωπο 
που µηχανεύεται τρόπους αλλοίωσης τού εκλογικού αποτελέσµατος 
προς όφελος τού κόµµατος του µέσω κατάλληλων ρυθµίσεων τού 
εκλογικού νόµου. — εκλογοµαγείρεµα (το). εκλογοµαγειρείο (το) 
(κακόσ.) 1. ο τόπος στον οποίο λαµβάνουν 

χώρα µεθοδεύσεις για νόθευση τής ψήφου τού λαού 2. το σύνολο των 
προσώπων που µεθοδεύουν τη νόθευση τής ψήφου τού λαού. 

έκλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η αποδέσµευση από κάτι 
(συνήθ. από ηθικές δεσµεύσεις), η (ηθική) χαλάρωση, και εκτροπή· 
ΦΡ. έκλυση ηθών η χαλάρωση των ηθών, ο ηθικός εκπεσµός ΣΥΝ. εξα-
χρείωση, ανηθικότητα, ακολασία 2. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. (για ενέργεια) η απο-
δέσµευση και διάχυση στο περιβάλλον: ~ θερµότητας | ραδιενέργει-
<*ς | χηµικών ουσιών ΣΥΝ. απελευθέρωση, διάχυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχα. [ΕΤΥΜ < αρχ. έκλυσις «απελευθέρωση - χαλάρωση» < 
εκλύω]. 

έκλυτος, -η, -ο αυτός που δεν σέβεται τους ηθικούς κανόνες και δεν 
χαλιναγωγεί τα πάθη του, ανήθικος: ~ νέος | βίος ΣΥΝ. ανήθικος, ακό-
λαστος, διεφθαρµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ελαφρός - 
χαλαρός» < εκλύω]. 

εκλύω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκλύθηκα (λόγ. µτχ. εκλυθείς, -είσα, -έν)} 
1. απελευθερώνω (κάποιον) από δεσµά, κάνω (κάποιον/κάτι) χαλαρό 
2. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. (για ενέργεια) αποδεσµεύω και διαχέω στο περιβάλλον: 
~ ραδιενέργεια. 

εκµαγείο (το) το κοίλο αποτύπωµα, µέσα στο οποίο στερεοποιείται 
και µορφοποιείται παχύρρευστο υλικό (κερί, γύψος, πηλός κ.λπ.) ΣΥΝ. 
καλούπι, µήτρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εκµαγεϊον< έκµάσσω | -ττω «σφογγίζω, αποτυπώνω» < 
εκ- + µάσσω «µαλάσσω, πιέζω», βλ. κ. µάζα]. 

εκµαγείωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η διαδικασία πα-
ραγωγής εκµαγείου. 

εκµάθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η ολοκληρωµένη 
µάθηση, η τέλεια γνώση: η ~ τής Γερµανικής απαιτεί κόπο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάκτηση. 

εκµαιεύω ρ. µετβ. {εκµαίευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) προσπαθώ µε 
έµµεσο τρόπο να αποσπάσω (οµολογία, δήλωση, πληροφορία κ.λπ.), 
προσπαθώ µε διάφορες ερωτήσεις να κάνω (κάποιον) να πει (κάτι το 
οποίο δεν θέλει να µαθευτεί ή δεν το έχει συνειδητοποιήσει): ο δη-
µοσιογράφος προσπαθούσε να εκµαιεύσει από τον υπουργό κάποια 
είδηση. — εκµαίευση (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. εκµαιεύοµαι < εκ- + 
µαιεύοµαι < µαία (βλ.λ.)]. 

εκµανθανω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέµαθα (να/θα εκµάθω)} µαθαίνω κάτι 
καλά, ολοκληρωµένα: δυσκολεύτηκα να εκµάθει Ελληνικά. 

εκµαυλίζω ρ. µετβ. {εκµαύλισ-α, -τηκα, -µένος} παρασύρω στη δια-
φθορά: ο όφις εκµαύλισε την Εύα ΣΥΝ. διαφθείρω. — εκµαυλισµός 
(ο) [1880]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφθείρω. [ΕΤΥΜ. < εκ- + µαυλίζω 
(βλ.λ.)]. 

εκµαυλιστής (ο) [1888], εκµαυλίστρια (η) [1887] {εκµαυλιστριών} 
(κακόσ.) πρόσωπο που παρασύρει στην πορνεία και σε κάθε µορφής 
διαφθορά: το ανήλικο κορίτσι έγινε αντικείµενο σκληρής εκµετάλ-
λευσης από αδίστακτο ~ ΣΥΝ. προαγωγός, µαστροπός, διαφθορέας. 

εκµέκ (το) {άκλ.} σιροπιασµένο παντεσπάνι µε κρέµα από πάνω: ~ 
παγωτό | κανταΐφι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. ekmek (kadayifi) < ekmek «ψωµί»]. 

εκµεταλλεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [1867] {εκµεταλλεύ-θηκα (καθηµ. -
τηκα), -µένος} 1. χρησιµοποιώ (κάτι) προς όφελος µου: ~ δηµιουργικά 
τον ελεύθερο χρόνο µου || ~ µια ευκαιρία | τη γοητεία µου || ~ κοι-
τάσµατα | χρυσωρυχεία | µεταλλεία || ~ τουριστικά µια περιοχή 2. 
(κακόσ.) χρησιµοποιώ (κάποιον/κάτι) προς όφελος µου (µε αθέµιτο 
τρόπο): εκµεταλλευόταν την ανάγκη τους για δουλειά και τους υπο-
χρέωνε σε επιπλέον εργασία || εκµεταλλεύθηκε την άγνοια τους και 
τους πούλησε πλαστούς πίνακες για αυθεντικούς || µε βρήκε στην 
ανάγκη και µε εκµεταλλεύθηκε 3. καταχρώµαι: ~ την ανεκτικότητα 
κάποιου | την καλοσύνη του | την αδυναµία που µου έχει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έκµεταλλεύω «εξορύσσω µετάλλευµα» < εκ + µεταλ-
λεύω < µέταλλον. Η µτφ. σηµ. είναι νεότερη]. 

εκµεταλλεύοµαι - αξιοποιώ. Η διαφορά στη σηµασία των δύο λέ-
ξεων είναι ότι το µεν αξιοποιώ έχει θετικό περιεχόµενο, ενώ το εκ-
µεταλλεύοµαι και αρνητικό. Το εκµεταλλεύοµαι υποδηλώνει όφε-
λος µε ιδιοτέλεια και πλησιάζει στη σηµ. τού καρπούµαι | καρπώ-
νοµαι και τού καπηλεύοµαι: Εκµεταλλεύεται τους υπαλλήλους του - 
Εκµεταλλεύεται την καλοσύνη µας - Εκµεταλλεύεται τη θέση του για 
να πλουτίσει κ.τ.ό. Ωστόσο, στην οικονοµική και τη νοµική 
επιστήµη χρησιµοποιείται µε ουδέτερη σηµασία: Εκµεταλλεύονται 
το κοίτασµα χρυσού - Εκµεταλλεύεται το κατάστηµα, το οικόπεδο, 
την αποθήκη κ.λπ. Αντίθετα, το αξιοποιώ δηλώνει ανιδιοτελή 
ωφέλεια προερχοµένη από την καλή χρήση προσφερόµενων 
δυνατοτήτων: Αξιοποιεί όλους τους έµπειρους συνεργάτες του (α-
ντίθετο το: «Εκµεταλλεύεται όλους τους έµπειρους...») - Αξιοποίη-
σε το έµψυχο δυναµικό τής εταιρείας και όλους τους υπάρχοντες 
πόρους (διαφέρει σηµασιολογικά το: «Εκµεταλλεύθηκε το έµψυχο 
δυναµικό...») - Να τον αξιοποιείς χωρίς να τον εκµεταλλεύεσαι -
Αξιοποιεί τις ευκαιρίες· δεν τις εκµεταλλεύεται. 

εκµετάλλευση (η) [1858] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.) 1. η χρησιµο-
ποίηση προς όφελος (κάποιου): η ~ των πλουτοπαραγωγικών πηγών 
τής χώρας | καταστήµατος | οικοπέδου | κτήµατος || η ~ των φυσικών 
προσόντων ενός αθλητή για καλύτερες επιδόσεις || (κ. στον πληθ.) γε-
ωργικές | βιοτεχνικές ~ 2. (κακόσ.) (α) η χρησιµοποίηση (κάποιου) για 
προσωπικό όφελος (συνήθ. µε τρόπο αθέµιτο): η ~ ανθρώπου από άν-
θρωπο || η εξαθλίωση χωρών τού Τρίτου Κόσµου συντηρεί τη στυγνή 
~ των πληθυσµών τους από κερδοσκοπικούς µηχανισµούς (β) ΝΟΜ. 
εκµετάλλευση πόρνης βλ. λ. πόρνη 3. η κατάχρηση: η ~ τής καλοσύ-
νης | τής αφέλειας | τής εµπιστοσύνης κάποιου 4. ΟΙΚΟΝ. η ιδιοποίη- 
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ση µέρους τού προϊόντος τού εργάτη από άλλους· (ειδικότ. στον µαρξισµό) η 
ιδιοποίηση από µια κοινωνική τάξη τού πλεονάσµατος που παράγεται από 
άλλη κοινωνική τάξη: η ~ τής εργατικής τάξης από τους καπιταλιστές || η ~ τής 
εργατικής δύναµης ανηλίκων. 

εκµεταλλεύσιµος, -η, -ο [1891] αυτός που είναι δυνατόν να αποτελέσει 
αντικείµενο εκµετάλλευσης: ~ πρώτες ύλες | ευκαιρίες/ δυνατότητες. 

εκµεταλλευτής (ο) [1879], εκµεταλλεύτρια (η) [1894] {εκµεταλ-λευτριών} 1. 
πρόσωπο που χρησιµοποιεί κερδοφόρες πηγές προς όφελος του: ~ επιχείρησης 
| κοιτάσµατος | οικοπέδου 2. (κακόσ.) πρόσωπο που χρησιµοποιεί τους άλλους 
µε αθέµιτο τρόπο για προσωπικό του όφελος: είναι ένας στυγνός ~. 

εκµεταλλευτικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε την εκµετάλλευση: ~ 
µηχανισµοί | µεταχείριση | πολιτική. 

εκµετρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εκµετρείς... | εξεµέτρησα} (λόγ.) στη ΦΡ. εξε-
µέτρησε το ζην | τον βίον πέθανε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

εκµηδενίζω ρ. µετβ. [1829] {εκµηδένισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. οδηγώ στο 
µηδέν, εξαφανίζω: το νέο σύστηµα εκµηδενίζει τον κίνδυνο κλοπής || µια 
µέθοδος που εκµηδενίζει τις πιθανότητες λάθους 2. (µτφ.) καθιστώ 
(κάποιον/κάτι) εντελώς ανίσχυρο, συχνά ταπεινώνοντας τον: δεν τον νίκησε 
απλώς, τον εκµηδένισε || στόχος τους ήταν να εκµηδενίσουν τον αντίπαλο τους, 
να τον σβήσουν από τον πολιτικό χάρτη. — εκµηδένιση (η) [1871] κ. 
εκµηδενισµός (ο) [1871]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκµηδενίζω. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. annihiler]. 

εκµηδενίζω - µηδενίζω, εκµηδενισµός | εκµηδένιση - µηδενισµός - 
µηδένιση. Το εκµηδενίζω είναι νεότερη λ. (1829), σηµαίνει «οδηγώ στο 
µηδέν, εξαφανίζω» και αποτελεί απόδοση αντίστοιχων ξένων λέξεων 
(αγγλ. annihilate, γαλλ. annihiler < εκκλησ. λατ. an-nihilare < ad «προς» + 
nihil «µηδέν»). Το µηδενίζω, νεότερη επίσης λ., σηµαίνει κυρίως 
«βαθµολογώ µε µηδέν» - «τοποθετώ (έναν µετρητή) στο µηδέν». Τα 
εκµηδενισµός και εκµηδένιση σηµαίνουν ό,τι το εκµηδενίζω, ενώ το 
µηδένιση σηµαίνει ό,τι το µηδενίζω. Ο όρος µηδενισµός (µηδενιστής) είναι 
φιλοσοφικός όρος, απόδοση τού ξεν. nihilismus (γαλλ. nihilisme), και 
σηµαίνει «την άρνηση των πάντων (αξιών, προσώπων, θεσµών κ.λπ.)». 
Στην Ελληνική πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον διδάσκαλο τού Γένους 
Βενιαµίν Λεσβίο (1759-1824), ο οποίος και απέδωσε τον όρο, ενώ το 
µηδενιστής αποδίδεται στον Εµµ. Ροΐδη που µετέφρασε έτσι το γαλλ. 
nihiliste. 

εκµηδενιστικός, -ή, -ό [1845] αυτός που οδηγεί στην εκµηδένιση. 
εκµηχάνιση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} η εισαγωγή µηχανικού εξοπλισµού 

στην παραγωγική διαδικασία (εργοστάσια, βιοτεχνίες κ.λπ.): ~ τής παραγωγής. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mechanisation]. 

εκµισθώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκµίσθω-σα, -θηκα, -µένος} παραχωρώ έναντι 
µισθώµατος, βάζω σε ενοίκιο: ~ ακίνητο | διαµέρισµα ΣΥΝ. νοικιάζω. — 
εκµίσθωση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 

εκµισθωτής (ο) [1843], εκµισθώτρια (η) {εκµισθωτριών} 1. πρόσωπο που 
παρέχει τη χρήση έναντι µισθώµατος· ιδιοκτήτης ενοικιαζόµενου ακινήτου: 
κατέβαλε τη νόµιµη εγγύηση στον - ANT. ενοικιαστής, µισθωτής 2. (στη 
µισθωτή εργασία) ο εργαζόµενος (ο οποίος παρέχει έναντι ανταλλάγµατος την 
εργασία του). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 

εκµοντερνιζω ρ. µετβ. {εκµοντέρνισ-α, -τηκα, -µένος} προσδίδω (σε κάτι) 
µοντέρνο, σύγχρονο χαρακτήρα: ~ το ντύσιµο µου | τη ζωή µου | το σπίτι µου 
ΣΥΝ. εκσυγχρονίζω.   — εκµοντερνισµός (ο), εκµο-ντερνιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Νόθο συνθ., απόδ. τού γαλλ. moderniser]. 

εκµυζώ ρ. µετβ. {εκµυζάς... | εκµύζ-ησα -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµέ-νος) 
(λόγ.) 1, βυζαίνω 2. (µτφ.) αποσπώ χρήµατα ή οφέλη εκβιάζοντας, 
εξαπατώντας ή εκµεταλλευόµενος την αδυναµία και την αφέλεια τού άλλου: η 
σωρεία των υπεράριθµων διορισµένων υπαλλήλων εκµυζά τον προϋπολογισµό 
των Λ.Ε.Κ.Ο. ΣΥΝ. (λαϊκ). αποµυζώ, αρµέγω. — εκµύζηση (η) [µτγν.], 
εκµυζητικός, -ή, -ό [1867]. [ΕΤΥΜ. < αρχ; εκµυζώ (-άω) < έκ- + µυζώ (βλ. κ. 
αποµυζώ)]. 

εκµυστηρεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {εκµυστηρεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
αναφέρω (κάτι κρυφό) σε έµπιστο πρόσωπο: της εκµυστη-ρεύθηκε τα 
προβλήµατα που είχε µε τον άντρα της ΣΥΝ. εµπιστεύοµαι, εξοµολογούµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

εκµυστήρευση (η) [1849] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η εµπιστευτική 
αναφορά (µυστικού, προσωπικών στοιχείων σε κάποιον): όταν πια είχαν 
γνωριστεί καλά, άρχισαν τις εκµυστηρεύσεις || η ~ περιστατικών τής ιδιωτικής 
µας ζωής σε κάποιον προϋποθέτει αµοιβαία εµπιστοσύνη. — εκµυστηρευτικός, 
-ή, -ό [1888], εκµυστηρευ-τικ-ά /-ώς [1890] επίρρ. 

εκναυλώνω ρ. µετβ. {εκναύλω-σα, -θηκα, -µένος} εκµισθώνω πλοίο. — 
εκναύλωση (η). 

εκναυλωτής (ο), εκναυλώτρια (η) {εκναυλωτριών} πρόσωπο που εκµισθώνει 
πλοίο: ο ~ τού πλοίου ζήτησε αποζηµίωση από τους ναυλωτές || Oc. ως επίθ.) 
εκναυλώτρια εταιρεία. 

εκνευρίζω ρ. µετβ. {εκνεύρισ-α, -τηκα, -µένος} προκαλώ νεύρα σε (κάποιον), 
τον κάνω να αρχίζει να θυµώνει, να χάνει την ψυχραιµία του: προσπαθούσε να 
µε εκνευρίσει µε ειρωνικά σχόλια ΣΥΝ. εξερε-θίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµώνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «απονευρώνω, εξασθενίζω», < έκ- + -νευρί-ζω < 
νεϋρον. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. énerver]. 

εκνευρισµός (ο) [µεσν.] η κατάσταση στην οποία αρχίζει κανείς να 

χάνει την υποµονή, την ψυχραιµία και την αυτοκυριαρχία του και η οποία 
εκδηλώνεται µε έντονη ανησυχία, νευρικές κινήσεις κ.ά. 

εκνευριστικός, -ή, -ό [1871] αυτός που προκαλεί ψυχολογική ένταση, απώλεια 
τής ψυχραιµίας κ.λπ.: - παρατηρήσεις | ψιλόβροχο ΣΥΝ. ενοχλητικός. — 
εκνευριστικά επίρρ. 

έκνοµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που δεν είναι σύµφωνος µε τον νόµο: ~ 
ενέργεια ΣΥΝ. παράνοµος ANT. σύννοµος, νόµιµος. — έκνοµα | εκνόµως 
[αρχ.] επίρρ. 

Ε.Κ.Ο. (τα) Ελληνικά Καύσιµα - Ορυκτέλαια. 
Ε.Κ.Ο.Ν. (η) Ελληνική Κοµουνιστική Οργάνωση Νεολαίας. 
εκόντως επίρρ. (λόγ.) εθελουσίως, χωρίς χρήση βίας: ~ αποφάσισε να θυσιαστεί 

για τις ιδέες του ΣΥΝ. εκουσίως, οικεία βουλήσει, αυτοβούλως, 
αυτοπροαιρέτως, θεληµατικά ΑΝΤ. ακόντως. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έκόντως, επίρρ. 
τού αρχ. εκών (βλ.λ.)]. 

ECU (το) → εκιού 
Εκουαδόρ (το) → Ισηµερινός2 
εκουαλάιζερ (το) {άκλ.} ελλην. εξισωτής- ηλεκτρονικό µηχάνηµα που 

βρίσκεται σε σύστηµα παραγωγής, µετάδοσης ή εγγραφής ήχου (π.χ. σε 
στερεοφωνικό συγκρότηµα, σε ραδιόφωνο), το οποίο έχει σχεδιαστεί έτσι, 
ώστε να ελαττώνει την παραµόρφωση τού ήχου εξισώνοντας την ένταση στο 
σήµα σε όλο το φάσµα τής συγκεκριµένης ζώνης συχνοτήτων. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. equaliser < equalise «εξισώνω» < equal «ίσος»]. 

εκούσιος, -α, -ο αυτός που γίνεται µε τη θέληση τού ενεργούντος, που δεν είναι 
προϊόν εξωτερικής επιβολής: ~ θυσία στον βωµό τής ελευθερίας τής πατρίδας 
|| το πάθος τού Χριστού ήταν ~ ΣΥΝ. ηθεληµένος, σκόπιµος, θεληµατικός 
ANT. ακούσιος. — εκούσια | εκουσίως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ < αρχ. εκούσιος < 
*έκόντ-ιος < εκών, έκόντος (βλ.λ.)]. 

Ε.Κ.Ο.Φ. (η) 1. (παλαιότ.) Εθνική Κοινωνική Οργάνωση Φοιτητών 2. 
Ελληνική Κολυµβητική Οµοσπονδία Φιλάθλων. 

ΕΚΟΦΙΝ (το) (ECOFIN) το Συµβούλιο των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εθνικής Οικονοµίας τής Ε.Ε. 

εκοφίτης (ο) {εκοφιτών} (παλαιότ.) µέλος τής Ε.Κ.Ο.Φ. (βλ.λ., σηµ. 1). — 
εκοφίτικος, -η, -ο. 

Ε.Κ.Π. 1. (το) Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο 2. (η) Επιτροπή Κρατικών 
Προµηθειών. 

Ε.Κ.Π.Α. (το) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
έκπαγλος, -η, -ο (λόγ.) εκθαµβωτικός: κόρη εκπάγλου καλλονής || ~ 

φως- 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *έκ-πλαγ-λος (µε ανοµοίωση) < εκπλήσσω, πβ. απρφ. παθ. 
αορ. β' έκ-πλαγ-ήναι]. 

εκπαίδευση (η) [1825] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} 1. η συστηµατική 
διαδικασία µετάδοσης γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικά µε 
συγκεκριµένο αντικείµενο: άρτια | ελλιπής ~|| ~ νεοσύλλεκτων | τού 
προσωπικού | των καινούργιων υπαλλήλων µιας επιχείρησης στην πληροφορική 
2. (α) ο θεσµός που αποσκοπεί στη συστηµατική διδασκαλία µαθητών και 
σπουδαστών, στην ανάπτυξη των πνευµατικών, σωµατικών και ηθικών 
ικανοτήτων τού ανθρώπου µέσα από ειδικά ιδρύµατα (σχολεία) και 
συγκεκριµένες µεθόδους· ο θεσµός στον οποίο υπάγονται κάθε είδους 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα: δηµόσια | ιδιωτική | στοιχειώδης | τεχνική | 
επαγγελµατική | βασική ~ || κατώτερη ή πρωτοβάθµια ~ (δηµοτικό) || µέση ή 
δευτεροβάθµια ~ (γυµνάσιο-λύκειο) || ανώτερη ~ (Τ.Ε.Ι.) || ανώτατη ~ || εξ 
αποστάσεως ~ || ηλεκτρονική εξ αποστάσεως - (αγγλ. e-learning, βλ. λ. 
τηλεκπαί-δευση) (β) αντισταθµιστική εκπαίδευση σειρά εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων που συµπληρώνουν ή αντικαθιστούν τα κανονικά σχολικά 
προγράµµατα µε σκοπό να αντισταθµίσουν, δηλ. να άρουν, τους αρνητικούς 
παράγοντες που επιβαρύνουν µερικούς µαθητές από κοινωνικές, µαθησιακές ή 
άλλες µορφές υστέρησης ή ανισότητας 3. (γενικά) η διαδικασία µε την οποία 
κάποιος µαθαίνει κάτι: ~ σκύλων (άσκηση) || η ~ ενός υπολογιστικού 
προγράµµατος να αναγνωρίζει ορισµένα^ λάθη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. 

εκπαιδεύσιµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι δυνατόν να εκπαιδευτεί 2. 
εκπαιδεύσιµος (ο), εκπαιδεύσιµη (η) {εκπαιδευσίµ-ου | -ων, -ους} δια-
νοητικώς καθυστερηµένο άτοµο, που έχει την ικανότητα, έπειτα από ειδική 
εκπαίδευση, να ενταχθεί µερικώς στην παραγωγική διαδικασία (πβ. λ. 
ασκήσιµος). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. educable]. 

εκπαιδευτήριο (το) [1833] {εκπαιδευτηρί-ου | -ων} ο χώρος στον οποίο 
παρέχεται εκπαίδευση ΣΥΝ. σχολείο. 

εκπαιδευτής (ο) [1865], εκπαιδεύτρια (η) {εκπαιδευτριών} πρόσωπο που 
µορφώνει ή εκγυµνάζει σε συγκεκριµένο αντικείµενο: για τα πυροβόλα ~ ήταν 
ένας ανθυπολοχαγός || - σκύλων | υποψήφιων οδηγών | στρατιωτών. 

εκπαιδευτικός, -ή, -ό [1837] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εκπαίδευση ή τους 
εκπαιδευτικούς (δασκάλους και καθηγητές): ~ θεσµός | λειτουργίες | σύστηµα | 
ιδιότητα | αιτήµατα | αναγέννηση | βαθµίδα | ίδρυµα 2. εκπαιδευτικός (ο/η) 
πρόσωπο που διδάσκει στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 
κυρ. ο δάσκαλος. 

εκπαιδεύω ρ. µετβ. {εκπαίδευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) 1. διδάσκω 
συστηµατικά, µεταδίδω (σε κάποιον) γνώσεις ή αναπτύσσω δεξιότητες 
σχετικά µε συγκεκριµένο αντικείµενο: αναρωτιέται αν τα σηµερινά 
πανεπιστήµια εκπαιδεύουν επιστήµονες ή επαγγελµατίες || δεν έχουµε 
εκπαιδευθεί στις νέες τεχνολογίες 2. (ειδικότ.) ασκώ συστηµατικά (κάποιον) σε 
συγκεκριµένο αντικείµενο: εκπαιδευµένο προσωπικό | πλήρωµα || ~ 
νεοσύλλεκτους | τους άνδρες τού λόχου στις µάχες σώµα µε σώµα || ~ σκύλους 
στην ανίχνευση ναρκωτικών || εκπαιδευµένες φώκιες τού τσίρκου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έκ- + παιδεύω (βλ.λ.)]. 



έκπαλαι 575 εκπορθώ 
 

έκπαλαι επίρρ. (αρχαιοπρ.-σπάν.) από πολύ παλιά: ήταν ~ έµπιστο του άτοµο 
ΣΥΝ. παλαιόθεν. [ΕΤΎΜ. µτγν. < φρ. εκ πάλαι, βλ. κ. παλαιός]. 

εκπαραθυρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (κυριολ.) το ρίξιµο 
(κάποιου) από το παράθυρο στο έδαφος 2. (µτφ.-εκφραστ.) η εκδίωξη 
(κάποιου) από θέση | αξίωµα: η ~ του υπουργού προκαλεί εύλογες απορίες ΣΥΝ. 
αποποµπή. — εκπαραθυρώνω ρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
défenestration]. 

εκπαρθενευω ρ. µετβ. {εκπαρθένευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) διαρρηγνύω µε 
συνουσία τον παρθενικό υµένα γυναίκας ΣΥΝ. (λαϊκ.) ξε-παρθενεύω, 
διακορεύω. — εκπαρθένευση (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < εκ- + παρθενεύω < 
παρθένος]. 

εκπατρίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1824] {εκπατρίσ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
φεύγω ή εκδιώκοµαι από την πατρίδα µου: µε την αλλαγή τής πολιτικής 
καταστάσεως εκπατρίστηκαν αρκετοί αντιφρονούντες ANT. επαναπατρίζοµαι. 
— εκπατρισµός (ο) [1831]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

Ε.Κ.Π.Ε. (το) Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις. 
εκπέµπω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {εξέπεµψα (λόγ. µτχ. εκπεµφθείς, -είσα, -έν)} 

♦ (µετβ.) 1. διαχέω προς τα έξω: - θερµότητα | ακτινοβολία | λάµψη || ~ ρύπους 
| καυσαέρια || ~ ρύπους | καυσαέρια || (µτφ.) αυτός ο άνθρωπος εκπέµπει µια 
ασυνήθιστη γοητεία · 2. µεταδίδω (ήχο και εικόνα) µέσω ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων: τα προγράµµατα που εκπέµπει η τηλεόραση- ΦΡ. εκπέµπω σήµα 
κινδύνου (i) ζητώ βοήθεια µέσω ασυρµάτου: το πλοίο, πριν βυθιστεί, εξέπεµψε 
σήµα κινδύνου (ϋ) προειδοποιώ για ενδεχόµενο κίνδυνο ή για τη διαµόρφωση 
µιας αρνητικής κατάστασης: οι διανοούµενοι εξέπεµψαν σήµα κινδύνου για τις 
διαστάσεις που λαµβάνει το φαινόµενο τής ξενοφοβίας ♦ 3. (αµετβ.) 
µεταδίδοµαι µέσω ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων: ο σταθµός µας εκπέµπει σε 
τρεις συχνότητες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ 

εκπεσµός (ο) [1861] (λόγ.) ο ξεπεσµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. εκπίπτω (πβ. αόρ. β' έξ-έ-πεσ-ον)]. 

εκπεσών, -ούσα, -όν → εκπίπτω 
εκπεφρασµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει εκφραστεί, έχει δηλωθεί: η ~ 

θέληση τού λαού αντανακλάται στο εκλογικό αποτέλεσµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. εκφράζω]. 

εκπηγόζω ρ. αµετβ. [1854] {εκπήγασα} (+από) 1. (κυριολ.) έχω την πηγή µου 
σε συγκεκριµένο σηµείο ή τόπο 2. (µτφ.) έχω την αφετηρία µου, την αρχή µου 
σε συγκεκριµένο φαινόµενο, γεγονός ή κατάσταση: από τις καινοτόµους ιδέες 
τού ∆ιαφωτισµού εκπήγασε η ανάπτυξη των επιστηµών. 

εκπίπτω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξέπεσα (µτχ. εκπεσών, -ούσα, -όν), εκπε-σµένος} 
(λόγ.) 1. (+γεν. | +από -Ι-αιτ.) χάνω θέση ή αξίωµα που κατέχω: ~ τού 
προεδρικού αξιώµατος | από το βουλευτικό αξίωµα ΣΥΝ. καθαιρούµαι- ΦΡ. 
εκπεσών Άγγελος ο ∆ιάβολος 2. (µτφ.) χάνω την ηθική µου υπόσταση, την 
προσωπική µου τιµή και αξιοπρέπεια· ξεπέφτω ΣΥΝ. εξαχρειώνοµαι, 
διαφθείροµαι · 3. απαλλάσσοµαι από φόρο, αφαιρούµαι από το εισόδηµα που 
δηλώνεται στην εφορία: τα έξοδα ενδύσεως εκπίπτονται τού φόρου || οι τόκοι 
των στεγαστικών δανείων εκπίπτονται από το εισόδηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, ξε-. 

εκπίπτω ή εκπίπτοµαι; Επειδή η λέξη χρησιµοποιείται πολύ σε σχέση µε 
τον φόρο εισοδήµατος και την εφορία εν γένει, αξίζει να σηµειωθούν τα 
εξής. Το εκπίπτω, αρχαία λέξη, χρησιµοποιήθηκε -όπως και στην αρχαία- 
ως µεταβατικό ρήµα µε νέα σηµασία, αυτή τού «υποτιµώ, κατεβάζω, 
αφαιρώ». Με αυτή τη σηµασία σχηµάτι-σε (όπως το αφαιρώ) και παθητικό 
τύπο εκπίπτοµαι = αφαιρούµαι. Άρα, όχι µόνο δεν είναι λάθος να λέµε 
«Εκπίπτεται το ποσό των 100.000 δρχ. κατά συντηρούµενο άτοµο», αλλά 
είναι και το σωστό. Αρα: Η εφορία εκπίπτει τα ποσά για ασφάλιση και 
σπουδές των τέκνων- Τα ποσά για ασφάλιση... εκπίπτονται από την εφορία. 
Η σύναξη τού εκπίπτω µε τη σηµ. «χάνω, στερούµαι» (κυριολεκτικά: 
«πέφτω από...») είναι είτε µε γενική (Εξέπεσε τού θρόνου | τού αξιώµατος 
τού προέδρου) είτε µε εµπρόθετο από + αιτ. (Εξέπεσε από τον θρόνο | το 
αξίωµα τού προέδρου). 

εκπλειστηριάζω ρ. µετβ. [1833] {εκπλειστηρίασα} θέτω (κάτι) προς πώληση σε 
πλειστηριασµό: ~ παλιά έργα τέχνης ΣΥΝ. βγάζω στο σφυρί, δηµοπρατώ. 

εκπλειστηρίασµα (το) [1833] {εκπλειστηριάσµ-ατος | -ατα, -άτων) η αξία 
αντικειµένου που εκποιείται σε πλειστηριασµό. 

εκπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξέπλευσα} (λόγ.) αποµακρύνοµαι από το λιµάνι ή 
την παραλία: το πλοίο εξέπλευσε στις έξι το πρωί από το λιµάνι τού Πειραιά 
ΣΥΝ. αποπλέω ANT. εισπλέω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, πλέω. 

εκπληκτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που δηµιουργεί έκπληξη 2. θαυµάσιος, 
εξαιρετικός: η ελληνική οµάδα σηµείωσε ~ επιτυχίες στο µπάσκετ ΣΥΝ. 
καταπληκτικός, έξοχος, υπέροχος. — εκπληκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός. 

έκπληκτος, -η, -ο αυτός που ξαφνιάζεται, που αισθάνεται έκπληξη (από κάτι): 
παρακολουθώ ~ όσα γίνονται µπροστά στα µάτια µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εµβρόντητος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εκπλήσσω | -ττω]. 

έκπληξη (η) {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων) 1. η συναισθηµατική κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται κανείς, όταν αντιµετωπίζει κάτι απροσδόκητο (συνήθ. 
ευχάριστο): νιώθω | αισθάνοµαι | δοκιµάζω ~ ΣΥΝ. ξάφνιασµα 2. (συνεκδ.) 
το ίδιο το ξαφνικό γεγονός που προκαλεί το παραπάνω συναίσθηµα: µας 
ετοιµάζει πολλές ~ για απόψε || η αποτυχία του αποτέλεσε δυσάρεστη ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκπλήσσω. [ΕΤΥΜ < αρχ. εκπληξις < εκπλήσσω | -ττω]. 

εκπληρώνω ρ. µετβ. {εκπλήρω-σα (λόγ. εξεπλήρωσα), -θηκα, -µένος} 1. φέρω 
εις πέρας, ολοκληρώνω: ~ τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις || ~ τους στόχους | 
τις φιλοδοξίες µου- ΦΡ. εκπληρώνω | εξοφλώ το κοινόν χρέος βλ. λ. χρέος 2. 
τηρώ, πραγµατοποιώ: ~ πάντα τις υποσχέσεις µου ΑΝΤ. αθετώ. — εκπλήρωση 
(η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκπληρώ (-όω), αρχική σηµ. 
«συµπληρώνω ποσότητα µέχρι ορισµένου αριθµού», < εκ + πληρώ (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

εκπλήσσω κ. εκπλήττω ρ. µετβ. {εξέπληξα, (λόγ.) εξεπλάγην, -ης, -η... (µτχ. 
εκπλαγείς, -είσα, -έν)} προκαλώ (σε κάποιον) ξάφνιασµα, έκπληξη: µας 
εξέπληξε µε την ευρυµάθεια του || οι δικαστές εξεπλά-γησαν από το θράσος τού 
κατηγορουµένου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έκ- + πλήσσω | -ττω (βλ.λ.)]. 

εκπλήσσω - καταπλήσσω, έκπληξη - κατάπληξη. Τα εκπλήσσω | έκπληξη 
δηλώνουν ευχάριστο, θετικό για τον οµιλητή ξάφνιασµα (Με εξέπληξε ότι 
µέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να µάθει τη γλώσσα και να περάσει τις 
εξετάσεις - Η έκπληξη τής βραδιάς ήταν η εµφάνιση τού καλύτερου µας 
φίλου, που έλειπε τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό), ενώ τα καταπλήσσω | 
κατάπληξη δηλώνουν συνήθως δυσάρεστο, αρνητικό για τον οµιλητή 
ξάφνιασµα (Μας κατέπληξε η απαράδεκτη συµπεριφορά του- ποτέ άλλοτε 
δεν είχε φερθεί έτσι - Προξενεί κατάπληξη το γεγονός ότι ένα τέτοιο ιστορικό 
κόµµα δεν κατάφερε καν να εκπροσωπείται στη Βουλή). 

έκπλους (ο) (λόγ.) η αποµάκρυνση πλοίου από το λιµάνι ΣΥΝ. απόπλους ΑΝΤ. 
κατάπλους, είσπλους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έκπλέω]. 

εκπνέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξέπνευσα} 1. αποβάλλω αέρα από τα αναπνευστικά 
µου όργανα: εκπνεύστε αργά µε ανοιχτό το στόµα ANT. εισπνέω · 2. παύω να 
αναπνέω, ξεψυχώ: ο τραυµατίας, πριν οδηγηθεί στο νοσοκοµείο, εξέπνευσε 
ΣΥΝ. πεθαίνω · 3. (για χρόνο) ολοκληρώνοµαι, εξαντλούµαι: η προθεσµία τού 
τελεσιγράφου έχει εκπνεύσει ΣΥΝ. τελειώνω, λήγω. — εκπνοή (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, πεθαίνω. 

εκποδών επίρρ. (αρχαιοπρ.) έξω από τα πόδια των άλλων, µακριά από τους 
άλλους· µόνο στη ΦΡ. θέτω εκποδών αποµακρύνω (κάτι/κάποιον ενοχλητικό), 
βγάζω από τη µέση. [ΕΤΥΜ αρχ. < φρ. έκ ποδών, βλ. λ. πόδι]. 

εκποίηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) η αναγκαστική 
πώληση, συνήθ. κατόπιν αποφάσεως δικαστηρίου (β) (κακόσ.) το ξεπούληµα: 
η ~ τού εθνικού πλούτου σε ξένους επιχειρηµατίες 2. ΝΟΜ. η µεταβίβαση, 
αλλοίωση, κατάργηση ή επιβάρυνση υφιστάµενου δικαιώµατος. — εκποιητής 
(ο), εκποιητικός, -ή, -ό. 

εκποιώ ρ. µετβ. {εκποιείς... | εκποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. (α) πωλώ 
αναγκαστικά, συνήθ. κατόπιν αποφάσεως δικαστηρίου (β) (κακόσ.) ξεπουλώ: 
οι αρχές και οι αξίες δεν είναι εµπορεύσιµα είδη και δεν εκποιούνται! 2. ΝΟΜ. 
ενεργώ εκποίηση (βλ.λ.) (δικαιώµατος ή αντικειµένου). 
[ΕΤΥΜ < αρλ- εκποιώ (-έω), αρχική σηµ. «παραδίδω παιδί προς υιοθεσία», < 
έκ- + ποιώ. Η λ. προσέλαβε στην Αρχ. και τη σηµ. «επιτρέπω, δίνω άδεια». Η 
σηµ. «απαλλοτριώνω» είναι ήδη αρχ.]. 

εκπολιτίζω ρ. µετβ. [1856] {εκπολίτισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 
µεταδίδω τον πολιτισµό, καθιστώ (κάποιον) πολιτισµένο: ~ ανθρώπους | 
λαούς | φυλές ΣΥΝ. εξανθρωπίζω, εκλεπτύνω ΑΝΤ. εκβαρ-βαρώνω 2. 
συµβάλλω στην πολιτιστική πρόοδο ενός λαού ή µιας χώρας. — εκπολιτισµός 
(ο) [1873]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. civiliser]. 

εκπολιτιστικός, -ή, -ό [1863] αυτός που σχετίζεται µε το έργο τής µετάδοσης 
και τής προώθησης τού πολιτισµού: ~ σύλλογος | σωµατείο | όµιλος | 
εκδήλωση | προσπάθεια | πρωτοβουλία | παρέµβαση. — εκπολιτιστικά επίρρ. 

εκποµπή (η) 1. ΦΥΣ. η αποδέσµευση και διάχυση ενέργειας: ~ ακτινοβολίας | 
θερµότητας | καυσαερίων | ρύπων 2. η µεταβίβαση ήχου ή εικόνας µέσω 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων: ~ ραδιοτηλεοπτικών σηµάτων | προγραµµάτων 
3. (συνεκδ.) το τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό πρόγραµµα: επιµορφωτική | 
πολιτική | καλλιτεχνική | αθλητική ~|| ~ λόγου | τέχνης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αποποµπή, εκδίωξη», < εκπέµπω. Η σηµερινή 
σηµ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. émission]. 

εκπονώ ρ. µετβ. {εκπονείς... | εκπόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα (λόγ. µτχ. εκ-πονηθείς, 
-είσα, -έν), -ηµένος} ασχολούµαι συστηµατικά και µε ιδιαίτερη φροντίδα µε 
την παραγωγή (πνευµατικού συνήθ.) έργου: ~ µελέτη | διατριβή | σχέδιο ΣΥΝ. 
επεξεργάζοµαι, δουλεύω. — εκπόνηση (η) [1887]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκπονώ (-έω), αρχική σηµ. «επεξεργάζοµαι, τελειοποιώ», < έκ 
+ πονώ < πόνος]. 

εκπορεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {εκπορεύθηκα} (λόγ.) προέρχοµαι από: 
αναρωτιόταν από ποια κέντρα εξουσίας εκπορεύονταν οι συκοφαντίες εναντίον 
τής χώρας του || το Άγιο Πνεύµα εκπορεύεται από τον Πατέρα (Θεό) ΣΥΝ. 
εκπηγάζω. — εκπόρευση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

εκπορθητής (ο) [1888] πρόσωπο που καταλαµβάνει ύστερα από µάχη 
οχυρωµένη πόλη ΣΥΝ. πορθητής, κατακτητής. 

εκπορθώ ρ. µετβ. {εκπορθείς... | εκπόρθ-ησα (λογιότ. εξεπόρθησα), -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. κυριεύω οχυρωµένη πόλη ύστερα από πολιορκία ή 
µάχη ΣΥΝ. κατακτώ 2. (µτφ.) επιτυγχάνω στόχο µετά από µεγάλη 
προσπάθεια: δεκάδες χιλιάδες φοιτητές κάθε χρόνο αγωνίζονται να 
εκπορθήσουν τις πύλες των Ά.Ε.Ι. — εκπόρθηση (η) [µτγν.]. 



εκπορνεύω 576 εκστασιάζοµαι 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκπορθώ (-έω) < εκ- + πορθώ (βλ.λ.)]. εκπορνεύω ρ. 
µετβ. [µτγν.] {εκπόρνευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. 

προωθώ (κάποιον) στην πορνεία ΣΥΝ. εκµαυλίζω, εκδίδω · 2. (µτφ.) 
ανταλλάσσω (κάτι σπουδαίο, υψηλό ή ιερό) µε παροχές, αξιώµατα ή 

άλλα οφέλη- ευτελίζω, αµαυρώνω: δεν ανέχεται να εκπορνεύουν κά-
ποιοι δηµοκόποι τα αγνά ιδεώδη, για τα οποία αγωνίστηκαν ολόκληρες 
γενιές. — εκπόρνευση (η). εκπρόθεσµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που 
άφησε να περάσει η καθορισµένη προθεσµία, αυτός που δεν 
διενεργείται εντός τής προθεσµίας: είστε ~, δεν µπορείτε να 
υποβάλετε πλέον δικαιολογητικά || ~ υποβολή φορολογικής δήλωσης 
ANT. εµπρόθεσµος. εκπροσώπηση (η) → εκπροσωπώ 
εκπρόσωπος (ο/η) [µεσν.] {εκπροσώπ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που 
αντιπροσωπεύει κάποιον/κάτι (πρόσωπο, συγκεκριµένο αισθητικό ή 
ιδεολογικό ρεύµα, εταιρεία ή σύλλογο, πολιτικό κόµµα κ.λπ.): κοινο-
βουλευτικός - κόµµατος || ~ του κλασικισµού | τού ροµαντισµού | τής 
πολιτικής ηγεσίας | τής νέας τάσης ANT. αντιπρόσωπος, πληρεξού-
σιος. 

εκπροσωπώ ρ. µετβ. [µεσν.] {εκπροσωπείς... | εκπροσώπ-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. ενεργώ για λογαριασµό (κάποιου): την Εκκλησία 
εκπροσώπησε ο επίσκοπος ΑΝΤ. αντιπροσωπεύω 2. αποτελώ τον βα-
σικό εκφραστή φιλοσοφικής, πολιτικής ή αισθητικής θεωρίας: ο Νό-
αµ Τσόµσκι θεωρείται ότι εκπροσωπεί το κίνηµα τής Νέας Αριστεράς 
στις Η.Π.Α. ΣΥΝ. εκφράζω. —εκπροσώπηση (η) [1888]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αντιπροσωπεύω. 

έκπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το ποσό κατά το 
οποίο µειώνεται η τιµή πώλησης προϊόντος από τον πωλητή (συνήθ. 
για λόγους προσέλκυσης τού αγοραστικού κοινού): κάνω ~ 20% επί 
των αναγραφόµενων τιµών || πουλάω | αγοράζω µε ~ || (µτφ.) δεν κάνω 
εκπτώσεις στις αρχές | στις ιδέες µου (δεν υποχωρώ, δεν συµβι-
βάζοµαι) 2. εκπτώσεις (οι) η περίοδος κατά την οποία τα εµπορικά 
καταστήµατα πωλούν τα προϊόντα τους νοµίµως σε τιµές χαµηλότε-
ρες τής κανονικής περιόδου: αρχίζουν πρόωρα φέτος οι ~ 3. (ειδικότ.) 
η µείωση επί τοις εκατό τής τιµής αγοράς αγαθού που δικαιούται κα-
νείς (λόγω ιδιότητας): ως µαθητής δικαιούται - 50% στο εισιτήριο τού 
λεωφορείου || οι εργαζόµενοι στη ∆.Ε.Η. έχουν ~ στο ηλεκτρικό ρεύµα 
· 4. η απώλεια (πολιτικού ή κυρ. εκκλησιαστικού) αξιώµατος: ~ από 
τον επισκοπικό θρόνο || ~ από τη θέση τού υπουργού ΣΥΝ. καθαίρεση 
5. (µτφ.) ο ξεπεσµός: ο οµιλητής αναφέρθηκε στην - των κοινωνικών 
αξιών ΣΥΝ. αποσάθρωση, παρακµή, εξαχρείωση · 6. ΝΟΜ. η ακύρωση 
συµβάσεως λόγω ελλιπούς τηρήσεως των όρων τής συµφωνίας · 7. 
ΙΑΤΡ. η µείωση τής λειτουργίας ενός συστήµατος τού οργανισµού: ~ 
τής νεφρικής λειτουργίας || διανοητική ~ (η απώλεια τής νοητικής 
ικανότητας). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκπτωσις, αρχική σηµ. «εγκατάλειψη, απόδραση», < 
εκπίπτω. Η σηµ. τής προσφοράς αγαθών µε µειωµένη τιµή αποδίδει 
ξέν. όρο, πβ. αγγλ. discount, γαλλ. rabais]. 

εκπτωτικος, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε έκπτωση ή παρέ-
χει το δικαίωµα έκπτωσης: ~ τιµές | κουπόνι. — εκπτωτικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

έκπτωτος, -η, -ο 1. αυτός που απώλεσε αξίωµα, εξουσία ή τη σηµα-
ντική θέση που είχε: µε την παλινόρθωση τής δηµοκρατίας ο βασι-
λιάς κηρύχθηκε ~|| ο Αδάµ και η Εύα υπήρξαν έκπτωτοι από τον Πα-
ράδεισο 2. ΝΟΜ. αυτός που έχασε έπειτα από δικαστική απόφαση τα 
δικαιώµατα του για έργο που είχε αναλάβει, επειδή δεν εκπλήρωσε 
απολύτως τους όρους τής εκτέλεσης του: ~ εργολάβος. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. εκπίπτω]. 

εκπυρσοκροτώ ρ. αµετβ. [1887] {εκπυρσοκροτείς... | εκπυρσοκρότη-
σα} (για πυροβόλο όπλο) παράγω κρότο µε πυροδότηση τής εκρηκτι-
κής ύλης: το όπλο εκπυρσοκρότησε καθώς το γυάλιζε και τον τραυ-
µάτισε. — εκπυρσοκρότηση (η) [1887]. [ETYM. < εκ + πυρσό- (< 
πυρ, πβ. πυρσός) + κροτώ]. 

εκπωµαστρο (το) {εκπωµάστρ-ου | -ων} (λόγ.) το εργαλείο µε το 
οποίο γίνεται η αφαίρεση πώµατος ΣΥΝ. ανοιχτήρι, τιρµπουσόν, ανα-
πωµαστήρας. Επίσης εκπωµαστήρας (ο) [1888]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. tire-bouchon. Βλ. λ. τιρµπουσόν]. 

εκπωµατίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {εκπωµάτισα} (λόγ.) αφαιρώ το πώµα: ~ 
φιάλη ΣΥΝ. ξεβουλλώνω, αποσφραγίζω. — εκπωµάτιση (η). 

εκραγώ (να/θα) ρ. → εκρήγνυµαι 
εκράν (το) {άκλ.} (παλαιότ.) η οθόνη τού κινηµατογράφου. [ΕΤΥΜ. < 

γαλλ. écran < µέσ. ολλ. scherm «διαχωριστικό, κάλυµµα»]. 
εκρέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξέρρευσα} (λόγ.) 1. (για ποταµούς και υγρά) 
χύνοµαι προς τα έξω ANT. εισρέω 2. (µτφ. για οικονοµικά ποσά) µε-
ταφέροµαι στο εξωτερικό, ξοδεύοµαι προς όφελος άλλου: συνάλλαγ-
µα εκρέει στο εξωτερικό. 

εκρήγνυµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εξερράγην, -ης, -η..., να/θα εκραγώ} 
(λόγ.) 1. παθαίνω έκρηξη, ανατινάζοµαι: δύο βόµβες εξερράγησαν στο 
κέντρο τής πόλης προκαλώντας αναστάτωση 2. (µτφ.) ξεσπώ ξαφνικά 
και βίαια: ο πόλεµος εξερράγη αιφνιδιάζοντας τις κυβερνήσεις των 
γειτονικών χωρών 3. (µτφ.) αφήνω θυµό, οργή ή καταπιεσµένα συ-
ναισθήµατα να ξεσπάσουν: µετά από πολλά ψευδή δηµοσιεύµατα ο 
υπουργός εξερράγη στρεφόµενος κατά µερίδας τού Τύπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ- + ρήγνυµαι, µέση φωνή τού ρ. 
ρήγνυµι, βλ. κ. ρήξη]. 

εκρηκτικός, -ή, -ό [1885] 1. αυτός που µπορεί να κοµµατιαστεί από 
έκρηξη ή να προκαλέσει έκρηξη: ~ ύλη 2. εκρηκτικά (τα) οι εκρηκτι-
κές ύλες (µπαρούτι, δυναµίτης κ.λπ.) 3. (µτφ.) αυτός που έχει εξάρ-
σεις, που αφήνει να εκδηλωθούν έντονα συναισθήµατα (οργής, χα-
ράς, λύπης κ.λπ.): ~ προσωπικότητα | ταµπεραµέντο 4. (µτφ.) αυτός 
που προκαλεί, που εξάπτει και ερεθίζει: ~ καλλονή | οµορφιά | µελα- 

χρινή. — εκρηκτικά επίρρ., εκρηκτικότητα (η) [1897]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. explosif]. 

έκρηξη (η) {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} 1. ο θρυµµατισµός σώµα-
τος ή εξωτερικού περιβλήµατος λόγω εκτόνωσης εσωτερικών πιέσεων 

ή ανάφλεξης (που συνοδεύεται από κρότο): ~ οβίδας | ηφαιστείου | 
φιάλης υγραερίου- (µτφ.)· ΦΡ. (θεωρία τής) µεγάλης έκρηξης (αγγλ. 
big-bang theory) κοσµολογική θεωρία, σύµφορα µε την οποία ο χώ-
ρος, ο χρόνος, η ύλη και η ακτινοβολία δηµιουργήθηκαν ταυτόχρονα 
µε µία ασύλληπτη «έκρηξη», που έγινε πριν από 10-20 δισ. χρόνια 2. 
το ξέσπασµα, η απότοµη εκδήλωση: ~ πολέµου | αναταραχών | επα-
νάστασης | βίας 3. η απότοµη και έντονη εκδήλωση (συναισθηµάτων 
ή ορµών): συναισθηµατική ~||~ γέλιου | ενθουσιασµού | χαράς | οργής 
4. (µτφ.) η απότοµη άνοδος: πληθυσµιακή | δηµογραφική | πολιτιστική 
| καλλιτεχνική ~ ΣΥΝ. µπουµ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκρηξις «απότοµο ρήγµα» < εκρήγνυµι < εκ- + ρήγνυµι, 
βλ. κ. ρήξη. Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. explosion]. 

εκρηξιγενης, -ής, -ες [1873] {εκρηξιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
προκλήθηκε από έκρηξη: ~ πετρώµατα. [ΕΤΥΜ. < έκρηξη + -γενής < 
γένος, απόδ. τού γαλλ. éruptif]. 

εκριζώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {εκρίζω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. (για φυτά 
ή δέντρα) αποσπώ από το έδαφος µαζί µε τις ρίζες ΣΥΝ. ξεριζώνω 2. 
(µτφ.) καταστρέφω ριζικά: το αυταρχικό καθεστώς προσπάθησε µε 
κάθε τρόπο να εκριζώσει τη θρησκευτική πίστη των ανθρώπων ΣΥΝ. 
αφανίζω, ξεθεµελιώνω. — εκριζωτικός, -ή, -ό, εκρίζωση (η) [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε. 

εκριζωτής (ο) [µτγν.] (λόγ.) γεωργικό µηχάνηµα για το ξερίζωµα (φυ-
τών, κυρ. ζιζανίων). 

εκροή (η) 1. (για ποταµό ή υγρό) η ροή προς τα έξω: ~ νερού από 
αγωγό ΑΝΤ. εισροή · 2. (για οικονοµικά ποσά) η εξαγωγή από µια χώ-
ρα, η απώλεια: µε τη φοίτηση πολλών Ελλήνων σε ξένα πανεπιστήµια 
σηµειώνεται µεγάλη - συναλλάγµατος ΑΝΤ. εισροή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εκρέω. Η σηµ. 2 αποδίδει το αγγλ. outflow]. 

εκρού επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει ανοικτό µπεζ (βλ.λ.) χρώµα: ~ 
πουλόβερ | πουκάµισο 2. εκρού (το) το ανοιχτό µπεζ χρώµα. [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. écru «άχρωµος» < παλ. γαλλ. escru < es- (< λατ. ex-) + cru 
«ωµός» (< λατ. crudus)]. 

έκρυθµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που βρίσκεται στα πρόθυρα τής 
έκρηξης, που πρόκειται από στιγµή σε στιγµή να ξεσπάσει: η κατά-
σταση τής χώρας πριν από το πραξικόπηµα ήταν ιδιαίτερα ~ ΣΥΝ. 
διαταραγµένος. — εκρύθµως επίρρ., εκρυθµία (η) [1889]. 

εκσκαφέας (ο) {εκσκαφ-είς, -έων) µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για 
εκσκαφή και µεταφορά χωµάτων κατά τη διάνοιξη σηράγγων, αυ-
λακών κ.λπ.: ερπυστριοφόρος ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
excavator]. 

εκσκαφή (η) [µτγν.] (λόγ.) 1. η εξόρυξη, η εξαγωγή ενός πράγµατος 
από το έδαφος µε σκάψιµο 2. η διάνοιξη µε σκάψιµο (κοιλώµατος, 
λάκκων, αυλακιών). — εκσκάπτω ρ. [µτγν.]. 

εκσλαβίζω ρ. µετβ. [1843] {εκσλάβισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
κάνω (κάποιον) να µιλάει, να ζει και να συµπεριφέρεται όπως οι 
Σλάβοι: ζώντας µέσα σε σλαβικό στοιχείο επί αιώνες, σταδιακά εκ-
σλαβίστηκαν. — εκσλαβισµός (ο) [1872]. 

εκσπερµατίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {εκσπερµάτισα} (για άνδρα) απο-
βάλλω σπέρµα από την ουρήθρα κατά τον οργασµό ΣΥΝ. (λαϊκ.) χύ-
νω. Επίσης εκσπερµατώνω [µτγν.]. 

εκσπερµατιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} αποβολή, εκροή 
σπέρµατος από την ανδρική ουρήθρα κατά τον οργασµό ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
χύσιµο- ΦΡ. πρόωρη εκσπερµατιση φαινόµενο κατά το οποίο ο άν-
δρας εκσπερµατίζει πολύ νωρίς. Επίσης εκσπερµάτωση (η) κ. εκ-
σπερµατισµός (ο). 

εκσπώ ρ. αµετβ. {εκσπάς... | εξέσπασα} (λόγ.) ξεσπώ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκσπώ (-άω) < εκ- + σπώ, βλ. κ. σπάζω]. 

έκσταση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. (στον µυστικισµό και σε 
ορισµένες θρησκευτικές τελετές) η κατάσταση κατά την οποία νιώ-
θει κανείς ότι βγαίνει από τον εαυτό του, ότι απελευθερώνεται από 
τα γήινα και επικοινωνεί µε το θείο, κατά τη διάρκεια τής οποίας ση-
µειώνεται έξαψη των αισθήσεων και τής φαντασίας, µε παραισθή-
σεις, οράµατα κ.λπ., πράγµατα που δεν εξηγούνται φυσικά κ.ά.: οι 
στροβιλιζόµενοι δερβίσηδες πέφτουν σε ~|| η Πυθία χρησµοδοτούσε 
σε κατάσταση έκστασης || σε ορισµένες θρησκευτικές τελετές χρησι-
µοποιούνται ναρκωτικές ουσίες για να περιέλθει κανείς σε ~ 2. (ει-
δικότ. στον χριστιανισµό) η ψυχική έξαρση, η απόσπαση από τον φυ-
σικό κόσµο, που ακολουθείται από αίσθηµα φωτισµού (βλέπει κανείς 
φωτεινά αντικείµενα) και στη συνέχεια από το αίσθηµα τής µετάδο-
σης πνευµατικών εµπειριών ΣΥΝ. µεταρσίωση 3. το να καταλαµβάνε-
ται ολοκληρωτικά κανείς από ένα πολύ ισχυρό συναίσθηµα, συνήθ. 
υπό την επίδραση συγκεκριµένου ερεθίσµατος: πέφτω σε ~ υπό την 
επήρεια ναρκωτικών ουσιών || θρησκευτική | ερωτική ~ 4. η κατά-
σταση έντονου ενθουσιασµού, έντονης απόλαυσης και απορρόφησης 
(από κάτι): άκουγε µέσα σε - τις υπέροχες µελωδίες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
εκστασις, αρχική σηµ. «εκτόπιση, µεταβολή», < εξί-στηµι < εκ | εξ + 
ϊστηµι, βλ. κ. ίσταµαι. Στον Ιπποκράτη µαρτυρείται η σηµ. τής 
σύγχυσης τού µυαλού εξαιτίας τρόµου, θυµού, έκπληξης κ.λπ. Η 
κατάσταση τής ψυχικής έξαρσης, που συνοδεύεται από υπερφυσικό 
όραµα, εµφανίζεται στην Κ.∆. (πβ. Πράξ. 11,5: και εΐδον έν έκστάσει 
όραµα), όπου απαντά και η γενικότερη σηµ. (πβ. Μάρκ. 16,8: είχεν 
γαρ αύτάς τρόµος και εκστασις). Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. 
αγγλ. ecstasy, γαλλ. extase, γερµ. Ekstase κ.ά.]. 

έκστασι (το) {άκλ.} αµφεταµινική ναρκωτική ουσία. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. ecstasy]. 

εκστασιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εκστασιάσ-τηκα, -µένος} βρίσκοµαι 
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σε έκσταση (βλ.λ.): εκστασιάστηκε µπροστά στη συγκλονιστική ερ-
µηνεία τού µεγάλου ηθοποιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

εκστατικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που έχει εκστασιαστεί: κοίταζε ~. — 
εκστατικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 

εκστοµίζω ρ. µετβ. [1876] {εκστόµισα (λογιότ. εξεστόµισα)} (λόγ.) 
βγάζω από το στόµα µου, προφέρω (συνήθ. ύβρεις, αγενείς φράσεις ή 
κατάρες) ΣΥΝ. ξεστοµίζω. — εκστόµιση (η). 

εκστρατεία (η) [µτγν.] (εκστρατειών} 1. η ετοιµασία, ο πολεµικός 
εξοπλισµός στρατού και η έξοδος του από τη χώρα εναντίον εχθρού: 
η ~ τού Ξέρξη κατά των Ελλήνων || η πανελλήνια ~ τού Αλεξάνδρου 
στην Ασία 2. (συνεκδ.) ο χρόνος κατά τον οποίο συµµετέχει κανείς 
στην πολεµική έξοδο στρατού: σκοτώθηκε στη Μικρασιατική ~ 3. 
(µτφ.) οργανωµένη προσπάθεια για την επίτευξη συγκεκριµένου απο-
τελέσµατος: προεκλογική | διαφηµιστική | ενηµερωτική | διαφωτι-
στική ~ || ~ λάσπης (κατασυκοφάντησης) | παραπληροφόρησης. 

εκστρατεύω ρ. µετβ. [αρχ.] (εκστράτευσα (λόγ. εξεστράτευσα)} ορ-
γανώνω και πραγµατοποιώ εκστρατεία. — εκστρατευτικός, -ή, -ό. 

εκσυγχρονίζω ρ. µετβ. {εκσυγχρόνισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µέ-
νος} προσαρµόζω στις σύγχρονες ανάγκες, καθιστώ (κάτι) σύγχρονο, 
µοντέρνο, απαλλάσσοντας το από γνωρίσµατα τού παρελθόντος που 
εµποδίζουν την εξέλιξη του: ~ το κράτος | την εκπαίδευση | τους θε-
σµούς | συστήµατα | συµπεριφορές | νοοτροπίες ΣΥΝ. µεταρρυθµίζω. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. moderniser]. 

εκσυγχρονισµός (ο) η διαδικασία προσαρµογής στις νέες συνθήκες 
και απαιτήσεις· (ειδικότ.) η διαδικασία µεταβολών σε όλους τους 
τοµείς τής ανθρώπινης δραστηριότητας µε σκοπό την προσαρµογή 
στα δεδοµένα τής πραγµατικότητας µε την εφαρµογή νέων επιστη-
µονικών αντιλήψεων, µεθόδων και τεχνολογιών, ώστε να επιτυγχάνε-
ται η καλύτερη απόδοση (οικονοµική, θεσµική, πολιτιστική κλπ.). — 
εκσυγχρονιστής (ο), εκσυγχρονίστρια (η), εκσυγχρονιστικός, -ή, -ό, 
εκσυγχρονιστικά επίρρ. 

εκσφενδονίζω ρ. µετβ. (εκσφενδόνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) 
ρίχνω (κάτι) µε σφεντόνα 2. (συνήθ. µτφ.) ρίχνω (κάτι) στον αέρα µε 
δύναµη, απότοµα ή βίαια: οι πολιορκητικές µηχανές εκσφενδόνιζαν 
τεράστιες πέτρες εναντίον των τειχών τής πόλης || (µεσοπαθ. εκ-
σφενδονίζοµαι) κατά τη σύγκρουση ο µοτοσυκλετιστής εκσφενδονί-
στηκε και έπεσε στο οδόστρωµα µε δύναµη. — εκσφενδόνιση (η) 
[1858] κ. εκσφενδονισµός (ο) [1834]. 
[ΕΤΥΜ; µεσν. < µτγν. έκσφενδονώ (-άω) < εκ- + σφενδονώ < σφενδό-
νη]. 

Ε.Κ.Τ. 1. (το) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 2. (η) Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα. 

εκτάδην επίρρ. (λόγ.) σε ξαπλωτή στάση, φαρδιά-πλατιά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εκτείνω + επιρρ. επίθηµα -άδην]. 

εκτάθηκα ρ. → εκτείνω 
έκτακτα επίρρ.· θαυµάσια, υπέροχα: ~ ήταν απόψε! Περάσαµε θαυ-
µάσια (βλ. κ. λ. εκτάκτως). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειλικρινά, προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. extraordinairement]. 

έκτακτα - εκτάκτως. Τα δύο επιρρήµατα διαφέρουν στη σηµασία. 
Λανθασµένα χρησιµοποιείται ενίοτε το έκτακτα και µε τη σηµ. τού 
εκτάκτως ως δηµοτικότερος (!) τύπος. Το έκτακτα σηµαίνει «έξοχα, 
υπέροχα» (Περάσαµε έκτακτα στο πάρτι τού Γιάννη- όλοι έχουν να 
το λένε)- το εκτάκτως σηµαίνει «ξαφνικά, απροσδόκητα» (Οι για-
τροί ειδοποιήθηκαν να λάβουν µέρος εκτάκτως σ' ένα συµβούλιο 
για έναν βαριά ασθενή). Προφανώς είναι λάθος να πει κανείς 
«Ανεχώρησε έκτακτα χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός για τις Βρυ-
ξέλλες»*. 

έκτακτος, -η (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που γίνεται σε ειδικές περιπτώ-
σεις: η κυβέρνηση έλαβε ~ µέτρα για το νέφος || ακούσαµε το ~ δελτίο 
θυέλλης || ~ παράρτηµα (εφηµερίδας) || κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
(βλ. λ. ανάγκη) ΑΝΤ. τακτός, κανονικός· ΦΡ. έκτακτος | έκτακτη 
υπάλληλος υπάλληλος που προσλαµβάνεται για να καλύψει προσω-
ρινές ή εποχικές ανάγκες προσωπικού τού δηµοσίου ή τού ιδιωτικού 
τοµέα: ο υπουργός εισηγήθηκε τη µονιµοποίηση πολλών εκτάκτων 
υπαλλήλων ΑΝΤ. µόνιµος υπάλληλος 2. αυτός που γίνεται εκτός προ-
γράµµατος, εκτός των όσων προβλέπονται κανονικά: ~ δικαστήριο | 
στρατοδικείο | εξουσίες || σε ~ εµφάνιση ένας δηµοφιλής κωµικός • 3. 
θαυµάσιος, υπέροχος: ~ νέος ο ανιψιός σας! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανε-
πιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «απεσπασµένος, κατειληµµένος (για ειδικό 
σκοπό)», < αρχ. εκτάσσω | -ττω «ξεχωρίζω, παρατάσσω» < εκ- + τάσ-
σω | -ττω (βλ.λ.). Η σηµ. «θαυµάσιος» αποδίδει το γαλλ. extraordin-
aire]. 

εκτάκτως επίρρ. [µτγν.] εκτός προγράµµατος, χωρίς να προβλέπεται 
κανονικά: ~ θα προβληθεί απόψε η ταινία «Η τελευταία γυναίκα»- η 
προγραµµατισµένη ταινία «Η έκλειψη» αναβάλλεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ει-
λικρινά, έκτακτα, προηγουµένως. 

εκταµιεύω ρ. µετβ. [µτγν.] (εκταµίευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) λαµ-
βάνω χρήµατα από καταθέσεις (προσωπικών λογαριασµών σε τράπε-
ζες, ταµεία κ.λπ.) ή κονδύλια (που έχουν εγκριθεί για συγκεκριµένο 
σκοπό): ο κατηγορούµενος είχε εκταµιεύσει µικροποσά από διάφο-
ρους λογαριασµούς καταθέσεων || οι πιστώσεις για τα Μ.Ο.Π. δεν 
έχουν ακόµη εξ ολοκλήρου εκταµιευθεί. — εκταµίευση (η). 

εκτάριο (το) [1884] (εκταρί-ου | -ων} µονάδα επιφανείας που ισούται 
µε δέκα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. 
hectare < αρχ. εκατόν + επίθηµα -are]. 

έκταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ο χώρος που καταλαµ-
βάνει (κάτι) ή στον οποίο συναντά κανείς (κάτι): η ~ τού οικοπέδου || 

η ~ τής καλλιεργήσιµης γης || ~ πολλών χιλιοµέτρων έχει καλυφθεί 
από τα νερά τού ποταµού που ξεχείλισε || µια πόλη τεράστια σε ~|| η ~ 
ενός γλωσσικού ιδιώµατος- ΦΡ. (λόγ.) εν εκτάσει αναλυτικά, διά 
µακρών: στη διατριβή του πραγµατεύεται ~ το ζήτηµα των µειονοτή-
των!, (συνεκδ., συνήθ. στον πληθ.) χώρος µεγάλης επιφάνειας: διέθετε 
απέραντες ~ γης µε αµπελοκαλλιέργειες 3. (µτφ. για γεγονότα) το 
εύρος και η σηµασία: από την έκρηξη τής βόµβας προκλήθηκαν µε-
γάλης ~ ζηµιές σε καταστήµατα || το ζήτηµα έλαβε | πήρε - και προ-
κάλεσε πολλές αντιδράσεις · 4. ΓΥΜΝΑΣΤ. το τέντωµα: ~ χεριών ΣΥΝ. 
άπλωµα ΑΝΤ. σύµπτυξη, µάζεµα · 5. ΓΛΩΣΣ. (στα Αρχαία Ελληνικά) η 
µετατροπή βραχέος φωνήεντος σε µακρό (βλ. λ. αντέκταση) 6. ΜΟΥΣ. 
η απόσταση ανάµεσα σε δύο άκρους φθόγγους: ~ φωνής | οργάνου. 
[ΕΤΥΜ,< αρχ. εκτασις < εκτείνω]. 

έκτατος, -ή, -ό αυτός που µπορεί να εκταθεί, να λάβει έκταση: ~ κλί-
µακα. [ΕΤΥΜ αρχ. < εκτείνω]. 

εκταφή (η) [1887] 1. η εξαγωγή των οστών νεκρού από τον τάφο του 
ύστερα από χρονικό διάστηµα αρκετό για την αποσύνθεση τού σώ-
µατος του 2. (ειδικότ.) η εξαγωγή πτώµατος από τον τάφο για νεκρο-
ψία (ύστερα από ιατροδικαστική απόφαση) 3. η εξαγωγή αντικειµέ-
νου θαµµένου, κρυµµένου στη γη: ~ αρχαίων σκευών | αγγείων | κτε-
ρισµάτων ΣΥΝ. ξέθαµµα, ξέχωµα. 

Ε.Κ.Τ.Ε. (η) Εθνική Κτηµατική Τράπεζα Ελλάδας. 
εκτεθειµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει εκτεθεί, που είναι σε κοινή θέα: 

πλήθος εµπορευµάτων ήταν εκτεθειµένα πάνω σε πάγκους 2. αυτός 
που µένει απροστάτευτος, ακάλυπτος απέναντι σε (κάτι): - στο κρύο 
| στη χλεύη | στη βία | στην αθλιότητα | σε ανθυγιεινό περιβάλλον | σε 
θορύβους ΑΝΊ. καλυµµένος 3. (µτφ.) αυτός που έχει εκτεθεί, τού 
οποίου έχει προσβληθεί η τιµή και η υπόληψη: βγήκα ~ από την 
απρεπή συµπεριφορά τής γραµµατέως µου προς πελάτη τής εταιρείας · 
4. αυτός που έχει επωµιστεί κάποια υποχρέωση: είµαι ~ απέναντι 
στον προϊστάµενο µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. εκτίθηµι]. 

εκτεθειµένος, διατεθειµένος: ορθογραφία. Οι λέξεις γράφονται 
µε -ει-, ως παθητικές µετοχές παρακειµένου τού τίθεµαι, o παρακ. 
τού τίθεµαι στην Αρχαία ήταν τέθειµαι (παθητ. φωνή) και τέθεί1-
κα (ενεργητική)· οι τύποι αυτοί σχηµατίζονται σε -ει- αναλογικά 
προς τους είµαι και εϊκα, παρακειµένους τού ϊηµι. 

εκτέθηκα ρ. → εκθέτω 
εκτείνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέτεινα, εκτάθηκα (λόγ. εξετάθην, -ης, -η..., 

µτχ. εκταθείς, -είσα, -έν), εκτεταµένος} 1. απλώνω, τεντώνω: ~ τα χέ-
ρια- (µεσοπαθ. εκτείνοµαι) 2. καταλαµβάνω χώρο, έχω συγκεκριµένη 
έκταση, διαστάσεις: τα χωράφια του εκτείνονται µέχρι τη θάλασσα || 
η Βρετανική Αυτοκρατορία εκτεινόταν από το Γιβραλτάρ ώς τις Ινδίες 
|| (µτφ.) εξετάθη σε επουσιώδη (ξέφυγε από την ουσία) 3. (η µτχ. 
εκτεταµένος, -η, -ο) βλ.λ. — εκτα-πκός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

Ε.Κ.Τ.Ε.Λ. (το) Ενοποιηµένο Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Λεωφορείων. 
εκτέλεση (η) [1840] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η πραγµατο-

ποίηση, η ολοκλήρωση (έργου που είχε αναληφθεί): η ~ τής αποστο-
λής | τού κατασκευαστικού έργου | υπηρεσίας ΣΥΝ. υλοποίηση, επι-
τέλεση 2. η εφαρµογή: ~ ποινής | απόφασης 3. ΝΟΜ. αναγκαστική 
εκτέλεση βλ. λ. αναγκαστικός 4. (για κατάδικο) η υλοποίηση τής θα-
νατικής καταδίκης, η θανάτωση: η ~ των ενόχων εσχάτης προδοσίας 
|| ~ στην ηλεκτρική καρέκλα- ΦΡ. εικονική εκτέλεση σκηνοθετηµένη 
διαδικασία θανάτωσης που αποσκοπεί στο να πλήξει το ηθικό κατα-
δίκου, κατά την οποία αυτός οδηγείται στον χώρο όπου θα εκτελε-
στεί, το εκτελεστικό απόσπασµα παρατάσσεται κανονικώς, δίνεται η 
εντολή εκτελέσεως, αλλά τα πυρά είναι άσφαιρα 5. (γενικότ.) η θα-
νάτωση, η δολοφονία: µαζικές ~ αντιπάλων τού καθεστώτος || εν ψυ-
χρώ ~ πολιτικού · 6. ΜΟΥΣ. η απόδοση ενός µουσικού έργου (κειµέ-
νου) µε φωνή, όργανο ή και µε τα δύο: µοναδική | πιστή | συναρπα-
στική | κακή ~. 

εκτελεστέος, -α, -ο [1856] (λόγ.) αυτός που πρέπει να εκτελεστεί. 
εκτελεστήριος, -α, -ο [1833] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε την 

εκτέλεση (βλ.λ., σηµ. 1-3). 
εκτελεστής (ο) [1812], εκτελέστρια (η) [1892] {εκτελεστριών} 1. 

πρόσωπο που αναλαµβάνει την ευθύνη να υλοποιήσει συγκεκριµένη 
εντολή 2. ΜΟΥΣ. πρόσωπο που εκτελεί µε όργανο µουσικό κοµµάτι 
• 3. δολοφόνος: η τροµοκρατική οργάνωση χρησιµοποιεί πληρωµέ-
νους ~ || ψυχρός ~ · 4. ΝΟΜ. εκτελεστής διαθήκης ένα ή περισσότερα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στα οποία ανατίθεται από τον διαθέτη µε 
τη διαθήκη του η εκτέλεση των διατάξεων αυτής. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. exécuteur]. 

εκτελεστικός, -ή, -ό [1796] αυτός που σχετίζεται µε την εκτέλεση 
(βλ.λ., σηµ. 1-3)· ΦΡ. (α) εκτελεστική εξουσία η µία από τις τρεις κύ-
ριες εξουσίες (εκτός από τη νοµοθετική και τη δικαστική) τού δηµο-
κρατικού πολιτεύµατος, η οποία ασκείται από την κυβέρνηση (β) 
εκτελεστικό απόσπασµα το µικρό στρατιωτικό άγηµα, το οποίο έχει 
ως έργο την εκτέλεση ατόµων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο (γ) 
εκτελεστικό γραφείο συλλογικό όργανο πολιτικού κόµµατος (δ) 
Εκτελεστική Γραµµατεία | εκτελεστικός γραµµατέας γραµµατέας, 
συνεργάτης τού διευθυντή και εκπρόσωπος του (ε) εκτελεστικό όρ-
γανο (τού κράτους) δηµόσιος υπάλληλος που εργάζεται για την 
εφαρµογή των νόµων. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. exécutif, λ.χ. εκτελεστική εξουσία < 
γαλλ. le pouvoir exécutif]. 

εκτελεστός, -ή, -ό [1833] αυτός που µπορεί να εκτελεστεί, να υλο-
ποιηθεί: η δικαστική απόφαση ήταν αµέσως ~ || ~ τίτλος. 



εκτελώ 578 εκτός 
 

εκτελώ ρ. µετβ. {εκτελείς... | εκτέλ-εσα (λόγ. εξετέλεσα), -ούµαι, -
έστηκα (λόγ. -έσθηκα κ. λογιότ. εξετελέσθην, -ης, -η..., µτχ. εκτελε-
σθείς, -είσα, -έν), -εσµένος} 1. πραγµατοποιώ, επιτελώ: ~ εντολές | 
απόφαση | το καθήκον µου | αποστολή || ~ κατά γράµµα | πιστά || ο 
αξιωµατικός ανέφερε στον διοικητή: «Αποστολή εξετελέσθη!» ΦΡ. 
εκτελώ χρέη (+ γεν. ουσ.) ασκώ προσωρινά συγκεκριµένα καθήκο-
ντα, συνήθ. χωρίς να είµαι άµεσα αρµόδιος: κατά την απουσία τού 
προϊσταµένου του, χρέη διευθυντού εκτελούσε ο τµηµατάρχης Α' 2. 
ενεργώ σύµφωνα µε όσα επιτάσσει (σύµβαση, δεσµευτικό έγγραφο 
κ.λπ.): ~ τους όρους διαθήκης | συµβόλαιο | συνταγή | οδηγίες 3. ερ-
µηνεύω (µουσικό έργο): η Φιλαρµονική τού Βερολίνου εκτέλεσε την 
Τρίτη Συµφωνία τού Μπετόβεν · 4. θανατώνω (κατάδικο): ~ δι'απαγ-
χονισµού 5. δολοφονώ: τροµοκρατική οργάνωση εκτέλεσε επιχειρη-
µατία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, τελώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκτελώ (-έω) «φέρω εις πέρας, ολοκληρώνω» < εκ- + 
τελώ < τέλος. Η σηµ. «αποδίδω µουσικό έργο» είναι ήδη µεσν., ενώ η 
σηµ. «εκτελώ θανατική ποινή» είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
exécuter]. 

εκτελωνίζω ρ. µετβ. {εκτελώνισ-α, -τηκα, -µένος} περνώ από το τε-
λωνείο (εµπορεύµατα) καταβάλλοντας τους προβλεπόµενους δα-
σµούς. — εκτελώνιση (η) [1888] κ. εκτελωνισµός (ο) [1890]. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dédouaner]. 

εκτελωνιστής (ο) [1896], εκτελωνίστρια (η) {εκτελωνιστριών} 
πρόσωπο που έχει ως επαγγελµατική απασχόληση τις γραφειοκρατι-
κές διατυπώσεις για τη νόµιµη διακίνηση εµπορευµάτων από τελω-
νείο. 

εκτελωνιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διακίνηση 
εµπορευµάτων µέσω τελωνείου: ~ διατυπώσεις 2. εκτελωνιστικά (τα) 
το ποσό που καταβάλλεται στο τελωνείο για εξαγωγή εµπορευµάτων. 

εκτενής, -ής, -ές {εκτεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· εκτενέστ-ερος, -ατός) αυ-
τός που απλώνεται σε µεγάλη έκταση: ~ µελέτη | αναφορά | έρευνα | 
περιγραφή | ανάλυση | παρουσίαση ΣΥΝ. αναλυτικός, λεπτοµερής, 
διεξοδικός ANT. σύντοµος. — εκτενώς επίρρ. [αρχ.], ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες, λεπτοµερής. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εκτείνω]. 

εκτεταµένος, -η, -ο 1. αυτός που καταλαµβάνει µεγάλη έκταση: ~ 
περιφέρεια | λόγος | ανάλυση || - δίκτυο µέσων µεταφοράς || από τις 
πληµύρες υπήρξαν ~ καταστροφές ΣΥΝ. µακρός 2. αυτός που διαρκεί 
αρκετό χρόνο: είχαν - τηλεφωνική συνοµιλία 3. αυτός που έχει λάβει 
µεγάλες διαστάσεις: καταγγέλλεται - νοθεία στις εκλογές 4. ΓΛΩΣΣ. 
εκτεταµένη βαθµίδα η συλλαβή τής οποίας το φωνήεν παρουσιάζει 
έκταση (βλ.λ.) σε σχέση µε αυτό τής οµόρριζης βασικής (απαθούς) 
συλλαβής (βλ. κ. ΣΧΟΛΙΟ, λ. µετάπτωση). — εκτεταµέν-α | -ως [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής, µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. εκτείνω. Η εκτεταµένη βαθµίδα εί-
ναι µετάφρ. δάνειο από γερµ. Dehnstufe]. 

εκτίθεµαι ρ. → εκθέτω 
εκτίµηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων | χωρ. πληθ. στις 

σηµ. 1-4} 1. η αξιολόγηση (προσδιορισµός τής αξίας, τής τιµής): ~ έρ-
γου τέχνης | πολύτιµου πετραδιού | αντίκας 2. ο υπολογισµός (σε 
χρήµα): η ~ των ζηµιών από τους σεισµούς || η ~ του εµπορεύµατος 
3. (γενικότ.) ο προσδιορισµός τής ποιότητας, τού πόσο αξίζει (κα-
νείς/κάτι): η ~ ενός κειµένου | µιας εργασίας | µιας µελέτης || η ~ τού 
επιστηµονικού | πολιτικού | κοινωνικού έργου (κάποιου) 4. η υπόλη-
ψη (κάποιου), η αξία και ο σεβασµός που αποδίδεται (σε κάποιον): 
τυγχάνει | χαίρει µεγάλης εκτιµήσεως από τους συντοπίτες του || τρέ-
φω µεγάλη ~ για το πρόσωπο του || δεν τον έχω σε ~· είναι παλιοχα-
ρακτήρας! 5. η υποκειµενική αξιολόγηση (µιας κατάστασης) ή η πι-
θανολόγηση σχετικά µε την εξέλιξη της: δηµοσιεύονται εκτιµήσεις 
διαφόρων πολιτικών αναλυτών για το µέλλον τής συµµαχίας || η ~ 
µου είναι ότι το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί στη Βουλή. 

εκτιµητής (ο) [1851], εκτιµήτρια (η) {εκτιµητριών} 1. πρόσωπο που 
εκτιµά την αξία προσώπου ή πράγµατος, που αξιολογεί συγκεκριµέ-
νες καταστάσεις: ~ τής πολιτικής ζωής | τού λογοτεχνικού ταλέντου 
2. πρόσωπο που προσδιορίζει επακριβώς µε βάση αντικειµενικά δε-
δοµένα την αξία (αντικειµένου): ~ έργων τέχνης | επίπλων. 

εκτιµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εκτιµάς... | εκτίµ-ησα, -ώµαι, -άται... -ήθηκα, -
ηµένος} 1. (για πρόσ.) αναγνωρίζω την αξία και τις ιδιαίτερες ικα-
νότητες (κάποιου): εκτιµούσε πολύ τους φίλους του || εκτιµώ τις ικα-
νότητες της ως επιστήµονος ΣΥΝ. υπολήπτοµαι, σέβοµαι 2. υπολογί-
ζω την αξία (κάποιου): πήγαν σε ειδικό, ο οποίος θα εκτιµούσε τις 
αντίκες που κληρονόµησαν ΣΥΝ. κοστολογώ 3. κρίνω, αποδίδω σε (κά-
τι) τη σηµασία που θεωρώ ότι έχει: του ζητήθηκε να εκτιµήσει το 
αποτέλεσµα των εκλογών στη γειτονική χώρα || παράγοντες τού 
υπουργείου εκτιµούν πως το ποσό αυτό είναι δύσκολο να καλυφθεί 
ΣΥΝ. αξιολογώ. — εκτιµητικός, -ή, -ό [1851]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ 
νοµίζω. 

εκτίναξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) 1. το τίναγµα 
εµπρός ή προς επάνω ώστε να βρεθεί κάποιος σε αποµακρυσµένη σε 
ύψος ή µήκος θέση από αυτή που βρισκόταν: η ~ βλήµατος || η ~ τού 
τερµατοφύλακα στη γωνία τής εστίας του απεσόβησε το γκολ 2. (µτφ.) 
η ξαφνική µεγάλη αύξηση: η ~ των τιµών των υγρών καυσίµων στα 
ύψη 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. ορµητική κίνηση των χεριών από την πρόπτυξη στην 
έκταση ή των ποδιών από το βαθύ κάθισµα µε πήδηµα στην ορθή 
θέση. 

εκτινάσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκτίνα-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. τινάζω µα-
κριά µε ορµή: ~ βλήµατα | όλµους || (µεσοπαθ.) ο πιλότος εκτινάχθη-
κε εγκαίρως µε το κάθισµα του από το µαχητικό αεροσκάφος και 
γλύτωσε τη ζωή του ΣΥΝ. εκσφενδονίζω 2. οδηγώ ξαφνικά σε µεγάλη 
αύξηση: η βελτίωση τού πολιτικού κλίµατος εκτίναξε στα ύψη τον 
δείκτη τιµών τού χρηµατιστηρίου 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. πραγµατοποιώ εκτίνα- 

ξη (βλ.λ.). 
εκτίνω κ. (εσφαλµ.) εκτίω ρ. µετβ. {εξέτισα} (κυριολ.) εξοφλώ (οφει-
λόµενο ποσό)· ΦΡ. (α) εκτίνω ποινή (για κατάδικους) υφίσταµαι την 
ποινή που µου επιβλήθηκε από το δικαστήριο: εκτίνει ποινή φυλάκι-
σης δέκα ετών (β) (ευφηµ.) εξέτισε το κοινό χρέος έφυγε από τη ζωή, 
πέθανε. — έκτι-ση (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποτίνω. [ETYM. < αρχ. 
εκτίνω, αρχική σηµ. «αποπληρώνω, ξεπληρώνω», < έκ-+ τίνω 
«πληρώνω (χρέος, λύτρα κ.τ.ό.)». Το αρχ. τίνω < *τί-νΕ-ω < I.E. 
*kwei- «κάνω (κάποιον) να πληρώσει», πβ. σανσκρ. cavate «τιµωρώ», 
λιθ. kâina «τιµή», αρχ. σλαβ. cënâ κ.ά. Οµόρρ. ποινή (βλ.λ.)]. 

εκτοµή (η) ο ευνουχισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < εκτέµνω < εκ + τέµνω]. 

εκτοµίας (ο) {εκτοµιών} (λόγ.) ο ευνούχος (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < εκτοµή]. 

εκτονώνω ρ. µετβ. {εκτόνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. µειώνω την ένταση 
ή τη φόρτιση: προσπάθησε να εκτονώσει την κρίση ΣΥΝ. αποφορτίζω, 
αµβλύνω- (µεσοπαθ. εκτονώνοµαι) 2. διοχετεύω την ενέργεια ή τον 
δυναµισµό µου σε συγκεκριµένο χώρο: ~ µε τον αθλητισµό | µε τον 
χορό || πολλοί νέοι εκτονώνονται στα γήπεδα ΣΥΝ. ψυχαγωγούµαι 3. 
αποφορτίζοµαι, µειώνω την ψυχική πίεση, την ένταση ή το άγχος: 
χόρεψα, τραγούδησα κι εκτονώθηκα || µερικοί νεαροί εκτονώνονται 
µε πράξεις βίας. [ΕΤΎΜ. < µεσν. έκτονώ < έκ + -τονώ (-όω) < τόνος]. 

εκτόνωση (η) [1858] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η µείωση τής 
έντασης, τής πίεσης ή τού άγχους, η αποφόρτιση: για - πηγαίνει στο 
γυµναστήριο || ο χορός προσφέρει - και διασκέδαση 2. ΦΥΣ. η αύξηση 
τού όγκου (αερίου) µε αύξηση τής θερµοκρασίας ή ελάττωση τής 
πίεσης ANT. συµπίεση. — εκτονωτικός, -ή, -ό [1891], εκτονωτικά 
επίρρ. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. détente]. 

εκτονωτήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. Ο ρυθµιστής πιέσεως σε ένα σύστηµα (νε-
ρού, ατµού, αερίου). 

εκτόξευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η ρίψη µε δύνα-
µη σε απόσταση: ~ νερού µε µάνικα || ~ βέλους | ακοντίου 2. η εκτί-
ναξη στον αέρα (µε προωθητικό µέσο): η ~ πυραύλου | δορυφόρου 3. 
(µτφ.) η ξαφνική, απότοµη άνοδος: ~ των τιµών στα ύψη 4. (µτφ.) η 
εξαπόλυση, η επιθετική ενέργεια: ~ ύβρεων | κατηγοριών. — εκτο-
ξευτικός, -ή, -ό [1891]. 

εκτοξευτήρας (ο) ΣΤΡΑΤ. η διάταξη εκτόξευσης πυραύλων ή ρουκε-
τών. Επίσης εκτοξευτής [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. launcher]. 

εκτοξεύω ρ. µετβ. {εκτόξευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. ρί-
χνω (κάτι) µε δύναµη σε απόσταση: ~ νερό µε τη µάνικα | βέλος | 
ακόντιο 2. στέλνω µε δύναµη σε ύψος (συνήθ. µε ειδικό µηχανισµό), 
βάλλω: οι Αµερικανοί εκτόξευσαν νέο δορυφόρο στο διάστηµα || ~ 
ρουκέτες εναντίον εχθρικού στόχου 3. (µτφ.) αυξάνω απότοµα: στα 
υψη εκτοξεύθηκαν οι τιµές των γαλακτοκοµικών προϊόντων 4. (µτφ.) 
εξαπολύω, ξεστοµίζω: εκτόξευσε φοβερές κατηγορίες εναντίον τού 
αντιπάλου του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ- + τοξεύω < τόξον]. 

εκτοπία (η) {εκτοπιών} ΑΝΑΤ. η µη φυσιολογική θέση οργάνου στο 
σώµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ectopia]. 

εκτοπίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκτόπισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 
βγάζω (κάποιον) από το σηµείο στο οποίο βρίσκεται, καταλαµβάνο-
ντας τον χώρο του: κάθισε δίπλα µου ένας ογκώδης επιβάτης και µε 
εκτόπισε 2. (µτφ.) καταλαµβάνω τη θέση που κατείχε άλλος: η νεαρή 
τραγουδίστρια σηµείωσε µεγάλη εµπορική επιτυχία και εκτόπισε από 
την κορυφή των πωλήσεων το ξένο συγκρότηµα || (κακόσ.) εκτόπισε 
πολλούς ικανούς συναδέλφους του, για να γίνει διευθυντής ΣΥΝ. 
υποσκελίζω 3. διώχνω (µόνιµο κάτοικο) από την περιοχή του µε βίαιο 
τρόπο: αρκετοί πληθυσµοί τής Μ. Ασίας εκτοπίστηκαν από τους κα-
τακτητές 4. εκδιώκω τις εχθρικές δυνάµεις από τις θέσεις τους 5. (για 
πολιτικούς αντιφρονούντες) στέλνω στην εξορία: συνελήφθη και 
εκτοπίστηκε στην Ικαρία ΣΥΝ. εξορίζω 6. (µτφ.) αφήνω στην άκρη, ξε-
περνώ: σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονοµία εκτοπίζουν πεπα-
λαιωµένες και ατελέσφορες ΣΥΝ. παραµερίζω. — εκτόπιση (η) 
[µτγν.] κ. εκτοπισµός (ο) [αρχ.], εκτοπιστικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

εκτόπισµα (το) [1887] {εκτοπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΦΥΣ. η ποσό-
τητα τού υγρού που εκτοπίζει ένα σώµα, όταν εισέρχεται ή βυθίζεται 
σε αυτό: το ~ ενός πλοίου 2. ο χώρος που καταλαµβάνει κάποιος χά-
ρη στις διαστάσεις του: ο γιγαντόσωµος µπασκετµπολίστας έχει µε-
γάλο - κάτω από το καλάθι 3. (µτφ.) η δύναµη επιβολής, το κύρος και 
η ικανότητα: ένας υπουργός µε σηµαντικό ~ στο πολιτικό στερέωµα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. déplacement]. 

εκτόπλασµα (το) {εκτοπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (στην παραψυ-
χολογία) η ουσία, η οποία υποτίθεται ότι εκπέµπεται από το σώµα 
κάποιων «µέντιουµ», όταν αυτά βρίσκονται σε ύπνωση κατά τη διάρ-
κεια πνευµατιστικής συγκέντρωσης, και από την οποία θεωρείται ότι 
σχηµατίζονται είδωλα (προσώπων, ζώων ή πραγµάτων) 2. ΖΩΟΛ. η 
εξωτερική επιφάνεια τού σώµατος των µονοκύτταρων πρωτόζωων. 
— εκτοπλασµατικός, -ή, -ό. r [ΕΤΥΜ. < εκτός + πλάσµα, ελληνογενής 
ξέν. Öp., < γαλλ. ecto-plasme]. 
έκτοπος, -η, -ο [αρχ.] ΑΝΑΤ. (για όργανα τού σώµατος) αυτός που δεν 

βρίσκεται στη φυσιολογική του θέση. 
εκτός πρόθ.- δηλώνει: 1. εξαίρεση (= πλην) (+γεν. ή ως περιφραστ. 
πρόθ. -ΐ-από +αιτ.): Ήρθαν όλοι ~ από σένα || ~ τής συνεδρίασης, έχω 
κι άλλες δουλειές || ~ από λίγες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι ανταπο-
κρίθηκαν θετικά· ΦΡ. (α) εκτός απρόοπτου αν εξαιρεθεί κάτι το 
απρόβλεπτο και απροσδόκητο: θα είµαστε στον γάµο την Κυριακή ~ 
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2. προσθήκη (+γεν. ή ως περιφραστ. πρόθ. +από +αιτ.): θα έρθουν ~ από σένα 
και άλλοι πέντε || ~ τού ότι είναι έξυπνος, είναι και επιµελής || είναι έξυπνος και 
~ αυτού είναι εργατικός, άρα θα πετύχει || είναι ~ των άλλων και ευγενής 3. 
τόπο: απουσία από µία περιοχή (µακριά από) (+γεν): απουσιάζει ~ Ελλάδος || 
βρίσκεται - Αθηνών || (µτφ.) είχε πιει και ως εκ τούτου ήταν ~ εαυτού || (µτφ.) ο 
ασθενής νοσηλεύεται στο νοσοκοµείο ~ κινδύνου || ~ νόµου οργάνωση || ~ 
τόπου και χρόνου || περιοχή ~ σχεδίου πόλεως || στις τελευταίες εκλογές 
βρέθηκε ~ Βουλής || υποψηφιότητα ~ συναγωνισµού || ~ έδρας αγώνας τής 
εθνικής οµάδας || η έκθεση του ήταν ~ θέµατος ANT. εντός· ΦΡ. (α) εκτός 
νυµφώνος έξω από ή χωρίς κάτι σηµαντικό: είχε τσακωθεί µε τους γονείς του 
κι έτσι, όταν µοιράστηκε η κληρονοµιά, εκείνος βρέθηκε ~ (β) εκτός των 
τειχών έξω | µακριά από την πόλη: ~ πέρασαν για µια ακόµη φορά το Πάσχα οι 
περισσότεροι Αθηναίοι 4. τον λόγο που αποκλείει | αναιρεί την 
πραγµατοποίηση (κάποιου πράγµατος) (ως περιφραστ. σύνδ. +αν, +και, +και 
αν): Θα έρθουµε, ~ κι αν συµβεί κάτι απρόοπτο || θα σας δούµε στη γιορτή, ~ 
και αποφασίσετε να µην έρθετε 5. (κ. ως επίρρ.) σε εξωτερικό χώρο, έξω από 
την κατοικία (κάποιου) ή έξω από διαδικασία, επαγγελµατικό ή άλλον χώρο: ο 
Γιώργος δεν είναι στο σπίτι, είναι ~ || δεν µπόρεσε να περάσει στο 
πανεπιστήµιο, έµεινε ~· ΦΡ. εντός, εκτός και επί τα αυτά βλ. λ. εντός. (Βλ. λ. 
πρόθεση, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ- + επιρρ. επίθηµα -τος, πβ. κ. έν-τός]. 

έκτος, -η, -ο (επίσης γράφεται 6ος στην αραβική αρίθµηση, ΣΤ' ή στ'/ς' στην 
ελληνική και VI στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
έξι (6): ήρθε ~ στους πανευρωπαϊκούς αγώνες κλειστού στίβου- ΦΡ. έκτη 
αίσθηση βλ. λ. αίσθηση 2. έκτος (ο) (α) ο έκτος όροφος πολυκατοικίας (β) ο 
έκτος µήνας τού έτους, ο Ιούνιος: µετά τις 15/6 (δεκαπέντε έκτου) οι µαθητές 
σκέπτονται τις καλοκαιρινές διακοπές 3. έκτη (η) (α) η έκτη ηµέρα κάθε µήνα: 
κάθε 6/9 (έκτη Σεπτεµβρίου) έχουµε ορίσει συνάντηση των παλιών συµφοιτητών 
(β) η έκτη τάξη τού ∆ηµοτικού Σχολείου: η κόρη µου τελειώνει εφέτος την ~ 
(γ) ΜΟΥΣ. το διάστηµα µεταξύ έξι φθόγγων τής µουσικής κλίµακας 4. έκτο 
(το) καθένα από τα έξι ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκτος < εξ «έξι» (βλ.λ.)]. 

έκτοτε επίρρ. (λόγ.) από εκείνη τη χρονική στιγµή, από τότε: ~ δεν τον 
ξανασυνάντησα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φρ. εκ τότε]. 

εκτουρκίζω ρ. µετβ. [1866] {εκτούρκισ-α, -τηκα, -µένος} µετατρέπω σε 
Τούρκο, κάνω (κάποιον) να µιλάει, να ζει και να συµπεριφέρεται όπως οι 
Τούρκοι. — εκτουρκισµός (ο) [1870]. 

εκτραχηλίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εκτραχηλίσ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
συµπεριφέροµαι µε τρόπο ανάρµοστο, που δηλώνει πλήρη αποµάκρυνση από 
τα ηθικώς αποδεκτά όρια: οι µεγαλύτεροι σε ηλικία κατηγορούν συχνά τη 
νεολαία ότι έχει εκτραχηλιστεί ΣΥΝ. αποχαλινώνοµαι. — εκτραχηλισµός (ο) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. (για άλογα) 
«ρίχνω τον αναβάτη», < εκ- + -τραχηλίζω < τράχηλος. Η σηµερινή σηµ. ήδη 
αρχ.]. 

εκτραχύνω ρ. µετβ. {εκτράχυν-α, -θηκα} 1. καθιστώ (κάτι) τραχύ: ~ επιφάνεια 
2. (µεσοπαθ. εκτραχύνοµαι) οξύνοµαι, επιδεινώνοµαι: οι σχέσεις µεταξύ των 
δύο γειτονικών χωρών έχουν εκτραχυνθεί ANT. εξοµαλύνοµαι. — εκτράχυνση 
(η) [1888]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εκ- + τραχύνω < τραχύς]. 

εκτρέπω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέτρεψα, εκτράπηκα (λόγ. εξετράπην, -ης, -η..., µτχ. 
εκτραπείς, -είσα, -έν)} 1. βγάζω (κάποιον/κάτι) από την κανονική του πορεία: 
το αυτοκίνητο εξετράπη και µπήκε στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας || αυτά τα 
σχόλια εκτρέπουν τη συζήτηση και µας βγάζουν από το θέµα 2. (στην 
τηλεφωνία) στέλνω µε ειδική εντολή όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις προς έναν 
αριθµό σε άλλον αριθµό τής επιλογής µου: ~ τις κλήσεις από το τηλέφωνο τού 
σπιτιού µου στο τηλέφωνο τού γραφείου | στο κινητό µου 3. (µτφ.) (µεσοπαθ. 
εκτρέποµαι) συµπεριφέροµαι άσχηµα, παρεκκλίνω από την ορθή συµπεριφορά 
ΣΥΝ. παρεκτρέποµαι, παραφέροµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εκτρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέθρεψα (να/θα εκθρέψω), εκτράφηκα κ. 
(λόγ.) εξετράφην, -ης, -η...} 1. διατρέφω (κάποιον) για να µεγαλώσει: 

~ ζώα 2. (µτφ.) καλλιεργώ, αναπτύσσω: η αποξένωση των κατοίκων 
των αστικών κέντρων εκτρέφει τη βία || οι διάφοροι µύθοι περί εθνι- 

; κής ανωτερότητας εξέθρεψαν τον εθνικισµό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, τρέφω. 
έκτροπα (τα) {εκτρόπων} βίαιες ενέργειες που αποτελούν παρέκκλιση από το 

σωστό, που διαταράσσουν την τάξη- πράξεις που στρέφονται κατά τής 
νοµιµότητας και τής κοσµιότητας: σηµειώθηκαν ~ από διαδηλωτές. [ΕΤΥΜ. 
Πληθ. ουδ. τού µτγν. έκτροπος < αρχ. εκτρέπω]. 

εκτροπή (η) 1. το να βγαίνει (κάποιος/κάτι) από την κανονική πορεία: ~ 
ποταµού (κατασκευή καναλιού, όπου διοχετεύονται τα νερά του, προκειµένου 
να αλλάξει ο ρους) 2. (µτφ.) η παρέκκλιση από την οµαλή πορεία, τη σωστή 
κατεύθυνση: ~ τού πολιτεύµατος από τη νοµιµότητα || ~ τής συζήτησης 3. (στην 
τηλεφωνία) η αποστολή µε ειδική εντολή όλων των κλήσεων προς έναν 
αριθµό σε άλλον αριθµό τής επιλογής µου: έχω κάνει - κλήσεων από το 
σταθερό τηλέφωνο στο κινητό µου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκτρέπω]. 

εκτροφή (η) [αρχ.] η διατροφή (κάποιου) για να µεγαλώσει: η ~ ζώων. 
εκτροφείο (το) ειδικός χώρος όπου εκτρέφονται ζώα: -χοίρωνΙ αλόγων | 

πεστρόφων. 
εκτροχιάζω ρ. µετβ. [1887] {εκτροχίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. εκτρέπω από τις 

ράγες: εκτροχιάστηκε τρένο | αµαξοστοιχία | συρµός | βαγόνι 2. (µτφ.) φέροµαι 
άπρεπα: εκτροχιάστηκαν και προκάλεσαν επει- 

σόδιο ΣΥΝ. παρεκτρέποµαι. — εκτροχίαση (η) [1887] κ. εκτροχιασµός 
(ο) [1883]. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dérailler]. 

έκτρωµα (το) {εκτρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (κυριολ.) το έµβρυο που έχει 
θανατωθεί µε έκτρωση ΣΥΝ. εξάµβλωµα 2. (συνήθ. µτφ.) ό,τι είναι 
αποκρουστικά άσχηµο: η παράσταση ήταν ένα ~ ΣΥΝ. τερατώδης, πανάσχηµος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έκτιτρώσκω «προκαλώ άµβλωση» < εκ- + τιτρώσκω 
«τραυµατίζω, πλήττω» (βλ. κ. τρωτός)]. 

εκτρωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] (µτφ.) αυτός που προκύπτει ως αποτέλεσµα 
αφύσικης (και βίαιης) επέµβασης, που προκαλεί αποτροπιασµό: ~ 
φυσιογνωµία | νοµοθέτηµα ΣΥΝ. εξαµβλωτικός, τερατώδης, αποκρουστικός. 
— εκτρωµατικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

έκτρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. η άµβλωση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκτρωσις < έκτιτρώσκω «προκαλώ άµβλωση - αποβάλλω (το 
έµβρυο)» < εκ- + τιτρώσκω «τραυµατίζω, πλήττω». Βλ. κ. τρωτός]. 

εκτρωτικός, -ή, -ό [µτγν] αυτός που σχετίζεται µε την έκτρωση, που προκαλεί 
έκτρωση: ~ φάρµακο. 

εκτυλίσσω ρ. µετβ. {εκτύλι-ξα, -χθηκα} 1. (λόγ.) ξετυλίγω ΣΥΝ. ξεδιπλώνω 2. 
(µεσοπαθ. εκτυλίσσοµαι) (µτφ.) (για αλληλεξαρτώµενα γεγονότα) λαµβάνω 
χώρα, εξελίσσοµαι: η υπόθεση τού έργου εκτυλίσσεται σε µια επαρχιακή πόλη || 
συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίσσονται µπροστά στα έκπληκτα µάτια των θεατών. 
— εκτύλιξη (η) [1882]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εκ- + τυλίσσω. Βλ. κ. τυλίγω]. 

εκτύλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) η αφαίρεση κάλων 
(τύλων). — εκτυλωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εκτΰλωσις < έκτυλώ (-όω) < έκ- + αρχ. τυλώ < τύλος (βλ.λ.)]. 

έκτυπος, -η, -ο [αρχ.] 1. (λόγ.) ανάγλυφος (βλ.λ.) 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. έκτυπο (το) 
{εκτύπ-ου | -ων} ανάγλυφο τού οποίου οι µορφές προεξέχουν έντονα από την 
υπόλοιπη επιφάνεια 3. (µτφ.) προφανής, αυτός που ξεχωρίζει: φέρει έκτυπα τα 
ίχνη τής επίδρασης από τον Νίτσε. 

εκτυπώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκτύπω-σα, -θηκα, -µένος) 1. κάνω (κάτι) έκτυπο 2. 
πραγµατοποιώ εκτύπωση (βιβλίου, εφηµερίδας, φωτογραφίας κ.λπ.) 3. κόβω 
(νόµισµα). 

εκτύπωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η διαδικασία 
τυπογραφικής αναπαραγωγής πρωτότυπων κειµένων ή απεικονίσεων 
(εικόνων, σχεδίων, γραφηµάτων κ.λπ.) σε σταθερή επιφάνεια (λ.χ. χαρτί): ~ 
χαρτονοµίσµατος | γραµµατοσήµου | βιβλίου | αφίσας | περιοδικού || εµφάνιση 
και - φωτογραφιών σε 60'|| µέθοδοι και τεχνικές εκτύπωσης (λ.χ. όφσετ, 
φωτοστοιχειοθεσία) || η ρύθµιση τής προς ~ σελίδας συµπεριλαµβάνει τον 
καθορισµό τού µεγέθους τού σχεδίου, την τοποθέτηση του στη σελίδα, καθώς 
και τον ορισµό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε σε κάθε σελίδα ΣΥΝ. 
τύπωµα 2. (συνεκδ.) η παραπάνω διαδικασία ως (τελικό) στάδιο τυπογραφικής 
εργασίας (σε βιβλία, εφηµερίδες, αφίσες, κ.λπ.) ή άλλης αντίστοιχης (σε υλικά 
όπως ύφασµα, πλαστικό, µέταλλο κ.λπ.): δεν µπορεί ν'αλλάξει το άρθρο· η 
εφηµερίδα είναι στην ~ || αύριο θα φύγουν οι κάρτες | τα µπλουζάκια για ~ 3. 
(συνεκδ.) το αποτέλεσµα τής παραπάνω διαδικασίας: η τελευταία ~ δεν είναι 
καλή χρειάζεται ρύθµιση ο εκτυπωτής || το περιοδικό έχει άριστη | κακή ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έκδοση. 

εκτυπώσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να εκτυπωθεί, που είναι έτοιµος για 
εκτύπωση: ~ σελίδα | αρχείο | χρώµα | κείµενο. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. 
printable]. 

εκτυπωτής (ο) 1.ΤΥΠΟΓΡ. ο τεχνίτης που τυπώνει χρησιµοποιώντας 
τυπογραφικές µεθόδους 2. (α) ΠΛΗΡΟΦ. συσκευή µε την οποία τυπώνονται 
σε χαρτί κείµενα, σχέδια, εικόνες κ.λπ., τα οποία προηγουµένως έχει 
επεξεργαστεί κάποιος σε Η/Υ· αλλιώς πρίντερ: ~ λέιζερ | µε υψηλή ανάλυση | 
ψεκασµού ή έκχυσης µελάνης | κρουστικός | ακίδων || φορητός ~ (β) κάθε 
συσκευή που τυπώνει κάτι, λ.χ. εικόνες από βίντεο ή από φωτογραφικό φιλµ 
σε χαρτί. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. printer]. 

εκτυπωτικός, -ή, -ό [1888] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εκτύπωση: ~ µέθοδος 
| συσκευές 2. εκτυπωτικά (τα) τα έξοδα εκτυπώσεως 3. αυτός που 
σχηµατίζεται ανάγλυφα. 

εκτυφλώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εκτύφλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (συνήθ. για δυνατό 
φως) θαµπώνω την όραση 2. (µτφ.) συσκοτίζω τον νου (κάποιου), κάνω 
(κάποιον) να σαστίσει. — εκτύφλωση (η) [αρχ.]. 

εκτυφλωτικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που έχει τη δύναµη ή την ιδιότητα να 
εκτυφλώνει: ~ φως | λάµψη ΣΥΝ. λαµπερός, φωτεινός 2. αυτός που προκαλεί 
ζωηρή οπτική εντύπωση· εκθαµβωτικός: - οµορφιά | εµφάνιση. — 
εκτυφλωτικά επίρρ. 

Έκτωρ (ο) {Έκτορ-ος, -α} 1. γυιος τού Πριάµου και τής Εκάβης, σύζυγος τής 
Ανδροµάχης, ήρωας τής Ιλιάδας, στρατιωτικός ηγέτης των Τρώων, τον οποίο 
σκότωσε ο Αχιλλέας εκδικούµενος τον θάνατο τού Πατρόκλου 2. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Έκτορας [ΕΤΥΜ. < αρχ. "Εκτωρ (ήδη µυκ. E-ko-to(, 
πιθ. < έχω (µε ανοµοίωση τού δασέος) + παραγ. επίθηµα -τωρ, οπότε το 
όνοµα θα σήµαινε «αυτός που κατέχει, που κρατάει» και, κατ' επέκταση, 
«αυτός που συνέχω και προστατεύει (ενν. την πόλη)», εφόσον το πρόσωπο 
που έφερε αυτό το όνοµα, ήταν στενά συνδεδεµένο µε την ιστορία τής 
Τροίας]. 

έκφανση (η) j-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} (λόγ.) κάθε ^δήλωση σε 
συγκεκριµένο χώρο δραστηριοτήτων: η νοοτροπία κάθε λαού φαίνεται στις 
ποικίλες - τού βίου του ΣΥΝ. έκφραση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εκφανσις < αρχ. 
έκφαίνω | -οµαι < έκ- + φαίνω | -οµαί]. 

εκφαντικός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που έχει την ιδιότητα να φανερώνει, να 
αποκαλύπτει (κάτι). — εκφαντικ-ά | -ώς επίρρ. 



εκφασισµός 580 εκφυλόφατσα 
 

[ΕΤΎΜ. µτγν. < έκφαντος «αποκαλυµµένος» < αρχ. έκφαίνω «φέρω 
στο φως, φανερώνω»]. 

εκφασισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η σταδιακή προώθηση και εφαρµογή 
φασιστικών µεθόδων ή αντιλήψεων στην κοινωνική και πολιτική 
ζωή. 

εκφαυλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εκφαύλισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µέ-
νος} καθιστώ (κάποιον) φαύλο ΣΥΝ. διαφθείρω, εξαχρειώνω. — εκ-
φαυλισµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφθείρω. 

εκφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέφερα} 1. (για γνώµη, κρίση κ.λπ.) εκφρά-
ζω, διατυπώνω: δεν µπορώ να ~ άποψη, χωρίς να γνωρίζω τα δεδοµένα 
του ζητήµατος · 2. ΓΛΩΣΣ. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. εκφέρεται, εκφέ-
ρονται) συντάσσεται, συντάσσονται (κατά συγκεκριµένο τρόπο): αρ-
κετά ρήµατα εκφέρονται σε δύο πτώσεις || οι βουλητικές προτάσεις 
εκφέρονται µε | σε υποτακτική · 3. κηδεύω: - νεκρό. 

εκφεύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξέφυγα} (λόγ.) ξεφεύγω, διαφεύγω: εξέφυ-
γε τον κίνδυνο και επέζησε || (+γεν.) αυτές οι απόψεις εκφεύγουν των 
ορίων τής κοινής λογικ:ής || κάτι εκφεύγει τού χώρου ελέγχου | των 
δυνατοτήτων κάποιου. 

εκφοβίζω ρ. µετβ. [1888] (εκφόβισα) προκαλώ φόβο (σε κάποιον): η 
κινδυνολογία έχει στόχο να εκφοβίσει την κοινή γνώµη ΣΥΝ. τροµά-
ζω, τροµοκρατώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φοβούµαι. 

εκφοβισµός (ο) η πρόκληση φόβου (σε κάποιον), κυρ. ως µέσο ελέγ-
χου των αντιδράσεων του: πυροβόλησε τρεις φορές στον αέρα για ~ || 
λέει ό,τι λέει για ~ || επιχειρεί τον ~ των µαρτύρων µε απειλές ΣΥΝ. 
τροµοκράτηση. Επίσης εκφόβιση [1888] κ. εκφόβηση (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φοβούµαι. 

εκφοβιστικός, -ή, -ό [1888] αυτός που προκαλεί φόβο, που αποσκο-
πεί στον εκφοβισµό: ~ ενέργεια | δήλωση. — εκφοβιστικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

εκφορά (η) 1. η αποµάκρυνση προς τα έξω 2. (µτφ.) η διατύπωση, η 
έκφραση: η ελεύθερη ~ τού λόγου 3. ΓΛΩΣΣ. (α) η προφορά, η εκφώνη-
ση, η άρθρωση: ~ φθόγγου || η σωστή ~ τού λόγου (β) ο τρόπος µε τον 
οποίο συντάσσεται µια λέξη ή µια πρόταση: η ~ των βουλητικών προ-
τάσεων µε υποτακτική · 4. (κατ' επέκτ. για νεκρό) η µεταφορά µε νε-
κρική ποµπή, η κηδεία: η ~ τού νεκρού. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εκφέρω, αρχική σηµ. «µεταφέρω έξω», από όπου προέ-
κυψε πλήθος σηµασιών: «παράγω, εκτελώ - γεννώ - εκπληρώνω - δη-
λώνω δηµόσια τη γνώµη µου, εκδίδω (έργο)»]. 

εκφορητικός, -ή, -ό [1836] (για σωλήνες, αγωγούς κ.λπ.) αυτός διά 
µέσου τού οποίου µεταφέρονται λύµατα, ακάθαρτα νερά προς τα 
έξω· αποχετευτικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκφορώ (-έω) «µεταφέρω έξω», µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. excréteur]. 

εκφορτίζω ρ. µετβ. {εκφόρτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. απε-
λευθερώνω ηλεκτρικό φορτίο από έναν πυκνωτή σε εξωτερικό κύ-
κλωµα ANT. φορτίζω 2. αφαιρώ ή µεταφέρω αλλού (ηλεκτρικό) φορ-
τίο, λ.χ. µετατρέποντας τη χηµική ενέργεια ενός στοιχείου σε ηλε-
κτρική ΣΥΝ. εκκενώνω 3. (ειδικότ.) εξισώνω τη διαφορά δυναµικού 
µεταξύ δύο σηµείων · 4. ΨΥΧΟΛ. επαναφέρω στη συνείδηση απωθη-
µένες συναισθηµατικές καταστάσεις (φόβους, επιθυµίες κ.λπ.), εκτο-
νώνοντας την επίδραση που ασκούν. — εκφόρτιση (η) [1872]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έκφορτίζοµαι «ξεφορτώνω από πάνω µου, αποβάλλω». 
Η σηµερινή σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. décharger]. 

εκφορτώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {εκφόρτω-σα, -θηκα, -µένος} (λογ., συ-
νήθ. για µεταφορικά µέσα, πλοία, φορτηγά κ.λπ.) αφαιρώ το φορτίο ή 
απαλλάσσοµαι από φορτίο που έχω µεταφέρει: το φορτηγό εκφόρτω-
σε άµµο και τσιµέντο στην οικοδοµή ΣΥΝ. ξεφορτώνω. — εκφόρτω-
ση (η) [1833]. 

εκφορτωτήρας (ο) µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για την εκφόρτωση 
των εµπορευµάτων (από φορτηγά, βαγόνια κ.λπ.). 

εκφορτωτής (ο) [1888] εργάτης που εκφορτώνει (πλοία, φορτηγά, 
βαγόνια σιδηροδρόµων κ.λπ.) από το φορτίο τους. 

εκφορτωτικός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εκφόρ-
τωση: ~ µηχάνηµα 2. εκφορτωτική (η) το έγγραφο στο οποίο περιέ-
χονται τα στοιχεία για το είδος που εκφορτώνεται και τη διαδικασία 
τής εκφόρτωσης ΑΝΤ. φορτωτική 3. εκφορτωτικά (τα) τα έξοδα εκ-
φόρτωσης, η αµοιβή τού εκφορτωτή. 

εκφράζω ρ. µετβ. {εξέφρασα, εκφράσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. κα-
θιστώ φανερό κάτι εσωτερικό (σκέψη, συναίσθηµα, επιθυµία, γενικά 
ψυχική κατάσταση): ~ ανησυχία | πεποίθηση | πικρία | φόβο | δια-
µαρτυρία | ευγνωµοσύνη | χαρά | τη γνώµη µου || στο τελευταίο εκλο-
γικό αποτέλεσµα εκφράστηκε η λαϊκή δυσαρέσκεια || η εξωτερική του 
εµφάνιση εκφράζει τον ψυχικό του κόσµο || ~ την άποψη ότι πρέπει να 
γίνουν πρόωρες εκλογές || ~ την ευχή να πάνε όλα καλά ΣΥΝ. 
εκδηλώνω, δείχνω, φανερώνω, εξωτερικεύω 2. (ειδικότ.) εξωτερικεύω 
(κάτι) ως µήνυµα: το έργο του εκφράζει την απόγνωση τού σύγχρονου 
ανθρώπου 3. (µτφ.) ανταποκρίνοµαι στην αισθητική, στις προσ-
δοκίες, τις αντιλήψεις, τις θέσεις κ.λπ. (κάποιου): αυτό το στυλ ντυ-
σίµατος δεν µε εκφράζει || αυτή η θεωρία µε εκφράζει απόλυτα ΣΥΝ. 
αντιπροσωπεύω 4. (µεσοπαθ. εκφράζοµαι) (α) φανερώνω σκέψεις ή 
απόψεις µε ορισµένο τρόπο: ~ κολακευτικά | ειρωνικά | µε ψήφο | µε 
χειρονοµίες || εκφράσου ελεύθερα, µη φοβάσαι! (β) εξωτερικεύω τον 
ψυχικό ή/και πνευµατικό µου κόσµο: ο καλλιτέχνης εκφράζεται µέσα 
από την τέχνη του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ, µετοχή. [ΕΤΥΜ; αρχ. < εκ- + 
φράζω (βλ. λ. φράση)]. 

έκφραση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. το να εκφρά-
ζει κανείς (κάτι): ~ ανακούφισης | απελπισίας | πόνου || ψυχρή | µε-
λαγχολική ~ || ελευθερία έκφρασης (τής γνώµης) || η τέχνη του απο-
τελεί ~ των βιωµάτων του ΣΥΝ. εκδήλωση, εξωτερίκευση, απεικόνιση 
2. ο τρόπος µε τον οποίο αποτυπώνεται στα χαρακτηριστικά τού προ- 

σώπου (κάποιου) η εσωτερική του κατάσταση: ήρεµη ! θυµωµένη | 
πονηρή | ειρωνική | αστεία | χαρούµενη | ασυνήθιστη | τροµαγµένη -|| 
παίρνω | αποκτώ µια ~ || είχε µια ~ ικανοποίησης στο πρόσωπο του 
3. (ειδικότ.) ο τρόπος µε τον οποίο αποδίδεται ένα καλλιτεχνικό µή-
νυµα: ο χορός ως µέσο έκφρασης || τα µέσα έκφρασης τού ηθοποιού 
4. (συνεκδ.) το πρόσωπο ή το πράγµα µε το οποίο εκφράζεται (κάτι): 
αυτή η απεργία αποτελεί ~ τής λαϊκής δυσαρέσκειας 5. ΓΛΩΣΣ. (α) ο 
συγκεκριµένος τρόπος µε τον οποίο διατυπώνει κανείς αυτό που σκέ-
πτεται ή αισθάνεται: το περιεχόµενο είναι καλό, αλλά η ~ πάσχει || 
ωραία | άρτια ~ (β) λόγος (φράση ή λέξη) µε συγκεκριµένη, συνήθ. 
µεταφορική, σηµασία ή συγκεκριµένο ύφος: «Μη µου πεις!» είναι 
µια - που χρησιµοποιούµε, για να δείξουµε την έκπληξη µας || υβρι-
στικές | ακατονόµαστες | ποιητικές - (γ) απρόσωπη έκφραση βλ. λ. 
απρόσωπος 6. ΜΟΥΣ. Ο τρόπος µε τον οποίο αποδίδεται ένας (µουσι-
κός) φθόγγος, ανάλογα µε τους σηµειούµενους χαρακτήρες ποιότη-
τας · 7. ΦΙΛΟΛ. λογοτεχνικό είδος περιγραφής (οικοδοµηµάτων, καλ-
λιτεχνηµάτων, προσώπων κ.ά.) στη βυζαντινή και πρώιµη νεοελληνι-
κή γραµµατεία: ~ τής Αγίας Σοφίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

εκφραστής (ο), εκφραστρια (η) {εκφραστριών} πρόσωπο που εκ-
φράζει (κάποιον/κάτι): χαρακτηριστικός | γνήσιος | κατεξοχήν | γνω-
στός ~ ενός καλλιτεχνικού ρεύµατος || ~ των συµφερόντων τής εργο-
δοσίας | τού παλαιοκοµµατισµού | τής Ροµαντικής Σχολής | µιας νέας 
τάσης ΣΥΝ. εκπρόσωπος. 

εκφραστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την έκφραση: 
~ τρόποι | µέσα | δύναµη | αρτιότητα 2. αυτός που µπορεί να εκφρά-
ζει (κάτι) µε παραστατικό τρόπο, κυρ. να αντανακλά τον εσωτερικό 
ψυχικό κόσµο (κάποιου): ~ βλέµµα | πρόσωπο | κίνηση | χορός | ύφος 
| τραγούδι | φωνή | λέξεις 3. εκφραστική (η) το σύνολο των µέσων έκ-
φρασης που χρησιµοποιεί κάποιος (κυρ. καλλιτέχνης): η υψηλή ~ 
ενός έργου. — εκφραστικ-ά | -ώς επίρρ. 

εκφραστικές λέξεις. Στη γλώσσα χρησιµοποιούµε συχνά λέξεις 
που από τη φθογγική τους σύσταση παράγουν ένα ιδιαίτερα εκ-
φραστικό ηχητικό και σηµασιολογικό αποτέλεσµα. Τις λέξεις αυ-
τές τις ονοµάζουµε εκφραστικές λέξεις (expressive forms/words) 
και τις χρησιµοποιούµε κυρίως στον άτυπο και απλούστερο καθη-
µερινό λόγο, στη βιωµατική επικοινωνία που επιδιώκει την εκφρα-
στικότητα. Μεταξύ πολλών άλλων, τέτοιες λέξεις στην οµιλούµενη 
είναι λ.χ. οι ξένης προέλευσης λέξεις αχταρµάς και χαβαλές, µε 
εκφραστική, ευρύτερη και απροσδιόριστη σηµασία, που τις καθι-
στά κατάλληλες για πολλές χρήσεις, αλλά και ελληνικές λέξεις 
όπως ανακατωσούρα ή συνονθύλευµα ή χαµός. Η παρουσία 
υγρών, έρρινων και λαρυγγικών συµφώνων στη λέξη φαίνεται ότι 
ενεργεί συναισθησιακά (µε ανάλογους λεκτικούς συνειρµούς), 
προσδίδοντας µεγαλύτερη εκφραστικότητα στη χρήση των λέξεων. 

εκφραστικότητα (η) [1849] {χωρ. πληθ.} η ικανότητα (κάποιου) να 
εκφράζει µε επιτυχία συναισθήµατα, ψυχικές καταστάσεις: ο πιανί-
στας εκτέλεσε µε µεγάλη - το µουσικό κοµµάτι || το πρόσωπο της 

r έχει µεγάλη ~. 
έκφρων, -ων, -ον {έκφρ-ο\Ός | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) αυτός 
που βρίσκεται εκτός εαυτού· παράφρων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εκ- + -φρων < φρήν, φρενός (βλ.λ.)]. 

εκφυλίζω ρ. µετβ. [1812] {εκφύλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
οδηγώ (κάποιον/κάτι) σε εκφυλισµό: από την κατάχρηση αλκοόλ εκ-
φυλίστηκε το ήπαρ τού ασθενούς 2. (συνήθ. µτφ. το µεσοπαθ. εκφυ-
λίζοµαι) υφίσταµαι αρνητικές µεταβολές στη φύση µου, χάνω τα 
γνήσια, αξιόλογα και υγιή χαρακτηριστικά µου: µε τον τουρισµό η 
παραδοσιακή φιλοξενία εκφυλίστηκε σε πράξη εµπορίου || µερικοί 
ρατσιστές θεωρούν τους Νεοέλληνες εκφυλισµένους απογόνους των 
αρχαίων || ένας θεσµός που εκφυλίστηκε σε στείρα τυπολατρία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφθείρω. 1ΒΤΥΜ. < έκφυλος, απόδ. τού γαλλ. 
dégénérer]. 

εκφύλιση (η) [1876] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. ΒΙΟΛ. η αλλοίω-
ση των κυττάρων ή τµήµατος οργανισµού σε τέτοιο βαθµό, ώστε να 
εµποδίζεται η φυσιολογική λειτουργία του: η - των κυττάρων τού 
εγκεφάλου (κατά τη µαλάκυνση) 2. (περιληπτ.) το σύνολο των σωµα-
τικών ή ψυχικών αλλοιώσεων που παρουσιάζει ένα άτοµο κληρονο-
µικά ή επίκτητα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. dégénérescence]. 

εκφυλισµός (ο) [1867] 1. η ηθική κατάπτωση, διαφθορά, εξαχρείωση: 
κλίµα εκφυλισµού και σήψης || ο ~ των ηθών ΣΥΝ. έκλυση 2. (µτφ.) η 
θεµελιώδης και αρνητική µεταβολή στη φύση, στον χαρακτήρα πράγ-
µατος, κατάστασης ή ενέργειας: ο σταδιακός ~ τής Γαλλικής Επανά-
στασης σε τροµοκρατία || ο - τού λαϊκού τραγουδιού | ενός κινήµατος 
| µιας απεργίας | µιας ιδεολογίας ΣΥΝ. ξεπεσµός, κατάντηµα · 3. η 
µείωση τής οξύτητας τής εντάσεως (συνήθ. ασθένειας) 4. η εκφύ-
λιση (βλ.λ.). — εκφυλιστικός, -ή, -ό [1893], εκφυλιστικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. dégénération]. 

εκφυλόµουτρο (το) (µειωτ.) ο έκφυλος άνθρωπος (τού οποίου η 
διαφθορά θεωρείται ότι αποτυπώνεται και στο παρουσιαστικό του). 

έκφυλος, -η, -ο 1. αυτός που ρέπει προς την ακολασία, την ασέλγεια, 
που σχετίζεται µε τον άνθρωπο ο οποίος ζει έκλυτα: ~ βίος | συµπε-
ριφορά || ~ ήθη | γούστα | συνήθειες || (µτφ.) ~ χείλη ΣΥΝ. ακόλαστος, 
ασελγής, έκλυτος ΑΝΤ. σεµνός 2. έκφυλος (ο), έκφυλη (η) πρόσωπο 
που ζει έκλυτο βίο ΣΥΝ. διεστραµµένος, διεφθαρµένος. — έκφυλα 
επίρρ., εκφυλότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 
[ΕΤΥΜ, µτγν., αρχική σηµ. «ξένος, αλλόφυλος», < εκ- + -φυλος < 
φϋλον]. 

εκφυλόφατσα (η) (λαϊκ.-µειωτ.) το εκφυλόµουτρο (βλ.λ.). 



εκφύοµαι 581 ελαιοπολτός 
 

εκφύοµαι ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} φυτρώνω από κάπου/κάτι: 
εκφύονται ρίζες | βλαστοί | δόντια. — έκφυση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εκ + 
φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

εκφώνηµα (το) {εκφωνήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. η πρόταση σε σχέση µε 
το γλωσσικό περιβάλλον της (συµφραζόµενα) µέσα στο καµένο όπου 
εκφέρεται· η πρόταση «εν κειµένω» αντίθετα προς τη «συστηµατική 
πρόταση» (ανεξαρτήτως κειµένου), όπως λ.χ. οι προτάσεις που 
χρησιµοποιούνται ως παραδείγµατα στα συντακτικά εγχειρίδια. — 
εκφωνηµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. utterance]. 

εκφώνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µεγαλόφωνη, 
δηµόσια ανάγνωση, αναγγελία ή απαγγελία: ο χρόνος των εξετάσεων ξεκινά 
από το τέλος τής ~ των θεµάτων 2. (καταχρ.-συνεκδ.) το κείµενο που 
εκφωνείται: υπήρχε λάθος στην ~ των θεµάτων 3. ΕΚΚΛΗΣ. εκφωνήσεις (οι) 
ευχές που απαγγέλλοµαι µελωδικά από τον ιερέα κατά τη διάρκεια τής Θείας 
Λειτουργίας 4. ΝΟΜ. εκφώνηση υποθέσεως η αναγγελία από τον πρόεδρο τού 
δικαστηρίου τής υποθέσεως που πρόκειται να εκδικαστεί. 

εκφωνητής (ο), εκφωνήτρια (η) {εκφωνητριών»} 1. πρόσωπο που 
πραγµατοποιεί εκφωνήσεις: ο ~ των θεµάτων των εξετάσεων 2. πρόσωπο που 
εκφωνεί από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση κείµενο (κυρ. δελτίο ειδήσεων) ή 
περιγράφει γεγονός (κυρ. αθλητικό)· (ειδικότ.) ο παρουσιαστής των ειδήσεων 
ΣΥΝ. (αγγλ.) σπίκερ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. speaker]. 

εκφωνώ ρ. µετβ. {εκφωνείς... | εκφών-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} λέω (κάτι) 
δηµόσια, κάνω εκφώνηση: ~ λόγο | τον πανηγυρικό τής ηµέρας | το δελτίο 
ειδήσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαβάζω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εκφωνώ (-έω) < εκ- + -
φωνώ < φωνή]. 

εκχειλίζω ρ. αµετβ. [1897] {εξεχείλισα} ξεχειλίζω (βλ.λ.). — εκχείλι-ση (η) 
[1852]. 

εκχερσώνω ρ. µετβ. {εκχέρσω-σα, -θηκα, -µένος} µεταβάλλω τη χέρσα γη σε 
καλλιεργήσιµη, αφαιρώντας πέτρες, άγρια βλάστηση κ.λπ. ΣΥΝ. ξεχερσώνω. — 
εκχέρσωση (η) [1890], [ΕΤΥΜ. < µεσν. έκχερσώ < εκ- + χερσώ (-όω) < 
χέρσος]. 

εκχέω ρ. µετβ. {εξέχεα} (λόγ.) εκχύνω (βλ.λ.) ΑΝΤ. εγχέω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εκ- + χεω «χύνω»]. 

εκχιονισµός (ο) ο καθαρισµός περιοχής ή δρόµου από το χιόνι, κυρ. µε τη 
χρήση ειδικών µηχανηµάτων. — εκχιονίζω p., εκχιονιστικός, -ή, -ό. 

εκχιονιστήρας (ο) το ειδικό µηχάνηµα ή όχηµα, που µοιάζει µε εκσκαφέα και 
χρησιµοποιείται για τον εκχιονισµό: το χωριό είχε αποκλειστεί και χρειάστηκε 
~ για να ξανανοίξει ο δρόµος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. 
snowplough]. 

εκχριστιανίζω ρ. µετβ. [1889] {εκχριστιάνισ-α, -τηκα | -θηκα, -µένος} κάνω 
(κάποιον) χριστιανό. — εκχριστιανισµός (ο). 

εκχυδαίζω ρ. µετβ. [1782] {εκχυδάισα} καθιστώ (κάτι) χυδαίο: ορισµένες 
εφηµερίδες στο όνοµα τής εκλαΐκευσης εκχυδαΐζουν τη γλώσσα ΑΝΤ. 
εξευγενίζω. — εκχυδαίστικός, -ή, -ό, εκχυδαΐστικ-ά | -ώς επίρρ. 

εκχυδαϊσµός (ο) [1868] (λόγ.) η µετατροπή τού ευγενικού και υψηλού σε 
χυδαίο και ευτελές: ο ~ του πολιτικού λόγου | των τηλεοπτικών εκποµπών ANT. 
εξευγενισµός. Επίσης εκχυδάιση (η) [1862]. 

εκχύλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η εξαγωγή χυµού από φυτά ή 
καρπούς 2. ΧΗΜ. διεργασία αποµόνωσης ουσίας από στερεό ή υγρό της µείγµα 
µέσω τής διάλυσης της σε κατάλληλο διαλύτη, που έχει την ικανότητα να 
διαλύει µόνο αυτήν και όχι άλλα συστατικά τού µείγµατος. — εκχυλίζω ρ. 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εκχυλίζω < εκ- + -χυλίζω < χυλός]. 

εκχύλισµα (το) [1831] {εκχυλίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΧΗΜ. ουσία (συ-νήθ. 
υγρή) που αποµονώνεται από µείγµα της µε εκχύλιση: -βοτάνων | βύνης. — 
εκχυλισµατικός, -ή, -ό [1836]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. extrait]. 

εκχύµωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. η εκροή αίµατος στους 
ιστούς λόγω ρήξεως των αγγείων, που εκδηλώνεται µε µελάνιασµα τού 
δέρµατος (αιµάτωµα) 2. (συνεκδ.) το ίδιο το παραπάνω αιµάτωµα ΣΥΝ. 
µελανιά. Επίσης εκχύµωµα (το) [αρχ.]. — εκχυµωτι-κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. έκχύµωσις < έκχυµώ (-όω) < εκ- + -χυµώ < χυµός]. 

εκχυµωτής (ο) ο αποχυµωτής (βλ.λ.). 
εκχύνω ρ. µετβ. {εξέχυσα, εκχύθηκα} (λόγ.) 1. χύνω (κάτι) έξω (από κάτι) ΣΥΝ. 

εκχέω ANT. εγχύνω 2. (µεσοπαθ. εκχύνοµαι) (για ποταµούς) εκβάλλω. — 
έκχυση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. εκχέω, βλ. κ. χύνω]. 

εκχωµατώνω ρ. µετβ. {εκχωµάτω-σα, -θηκα, -µένος} αφαιρώ χώµα από το 
έδαφος µε σκοπό την ισοπέδωση, το άνοιγµα τάφρου κ.ά. ΑΝΤ. επιχωµατώνω. 
Επίσης εκχωµατίζω. — εκχωµάτωση (η) [1887] κ. εκ-χωµατισµός (ο) [1889]. 

εκχώρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1.η µεταβίβαση σε 
κάποιον πράγµατος που µου ανήκει, η παραχώρηση 2. ΝΟΜ. δικαιοπραξία µε 
την οποία κάποιος (ο δανειστής) εκχωρεί (µεταβιβάζει) την αξίωση του 
εναντίον τρίτου (οφειλέτη) σε κάποιον άλλο 3. (συνεκδ.) η ίδια η σύµβαση, µε 
την οποία γίνεται η εν λόγω µεταβίβαση ΣΥΝ εκχωρητήριο. 

εκχωρητήριο (το) [1889] {εκχωρητηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. 1. η νοµική πράξη µε την 
οποία γίνεται η εκχώρηση αξιώσεως 2. (συνεκδ.) το έγγραφο τής εκχώρησης: 
συντάσσω | υπογράφω ~. 

εκχωρητης (ο) [1890], εκχωρήτρια (η) [1891] {εκχωρητριών} το πρόσωπο που 
εκχωρεί, που µεταβιβάζει (σε κάποιον) δικαίωµα, περιουσιακό στοιχείο κ.λπ. 
ΣΥΝ. παραχωρητής. — εκχωρητικός, -ή, -ό. 

εκχωρώ ρ. µετβ. {εκχωρείς... | εκχώρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 

µεταβιβάζω σε κάποιον κάτι που µου ανήκει, παραχωρώ: δεν εκχωρούµε 
κυριαρχικά δικαιώµατα τής χώρας µας ΣΥΝ. παραχωρώ 2. ΝΟΜ. µεταβιβάζω 
αξίωση µου εναντίον τρίτου σε κάποιον άλλον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εκχωρώ (-έω), αρχική σηµ. «αναχωρώ, µεταναστεύω -
αποσύροµαι», < εκ- + χωρώ < χώρος]. 

εκών, -ούσα, -όν {εκ-όντος (θηλ. -ούσης) | -όντες (ουδ. -όντα), -όντων (θηλ. -
ουσών)} (λόγ.) αυτός που πράττει ή παθαίνει (κάτι) µε τη θέληση του: 
διατείνεται ότι τα σκάνδαλα διαπράχθηκαν εκόντος τού προέδρου ΑΝΤ. άκων 
ΦΡ. εκών άκων βλ. λ. άκων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκ-ών, µτχ. τ. τού οποίου το ρ. 
δεν µαρτυρείται στην Ελλην., < Ρεκών, οπότε < ρ. *Ρεκ-µι < I.E. *wek- 
«θέλω, εύχοµαι», πβ. σανσκρ. vâs-mi «εύχοµαι, απαιτώ», χεττ. wek-mi. 
Οµόρρ. άκ-ων (βλ.λ.), εκούσιος κ.ά. Η δασύτητα τού τ. εκών οφείλεται στην 
επίδραση τού ε, αιτ. ενικού τής προσ. αντωνυµίας]. 

έλα | ελάτε ρ. → έρχοµαι 
έλαβα ρ. → λαµβάνω 
έλαια (η) {ελαιών} (λόγ.) η ελιά: το Όρος των Ελαιών (όπου ο Χριστός 

εµφανίστηκε µετά την ανάσταση του στους µαθητές του και από όπου 
ανελήφθη σαράντα ηµέρες µετά την ανάσταση του)· ΦΡ. κλάδος ελαίας (i) 
κλαδί ελιάς ως σύµβολο ειρήνης και συµφιλίωσης (ii) (µτφ.) σε φρ. όπως 
τείνω | προσφέρω κλάδον ελαίας (εκδηλώνω τη διάθεση για συµφιλίωση, κάνω 
χειρονοµία καλής θέλησης). — ελαϊ-κός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίκιο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. ελιά]. 

ελαίνη (η) [1849] {ελαϊνών} κύριο συστατικό των λιπαρών υλών, που 
βρίσκεται κυρ. στο αµυγδαλέλαιο και το ελαιόλαδο: φυτική ~. 

έλαιο (το) {ελαί-ου | -ων} 1. (λόγ.) το λάδι 2. κάθε ρευστή, λιπαρή ουσία 
φυτικής, ζωικής ή ορυκτής προέλευσης: ζωικό | φυτικό | πτητικό | αιθέριο | 
ορυκτό ~ 3. ΕΚΚΛΗΣ. λάδι για ποικίλες εκκλησιαστικές χρήσεις: άγιο ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ελαιον < έλαια «ελιά»]. 

έλαιο- κ. ελαιό- κ. ελαι- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν: 1. ότι κάτι σχετίζεται µε το δέντρο τής ελιάς: ελαιο-φυτεία, ελαι-
ώνας, ελαιό-καρπος, ελαιό-λαδο 2. ότι κάτι σχετίζεται µε το λάδι τής ελιάς: 
ελαιο-δοχείο, έλαιο-παραγωγός, ελαιο-πιεστή-ριο (πβ. κ. λ. λιο-) 3. ότι κάτι 
σχετίζεται µε ελαιώδεις ουσίες: ελαιό-χρωµα. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. έλαιο-κόµος, µεσν. έλαιό-
λαδον), που προέρχεται από τα ουσ. έλαια και ελαιον (αναλόγως σηµ.)]. 

-έλαιο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σηµαίνουν: 1. το λάδι που 
παράγεται από φυτό | καρπό: καλαµποκ-έλαιο, βαµβακ-έλαιο, σογι-έλαιο, 
σπορ-έλαιο 2. (α) υγρό καύσιµο: πετρ-έλαιο (β) προϊόντα απόσταξης τού 
πετρελαίου: ορυκτ-έλαιο. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. 
µτγν. άµυγδαλ-έλαι-ον), που προέρχεται από το αρχ. ελαιον και απαντά επίσης 
σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. ορυκτ-έλαιο < αγγλ. mineral oil)]. 

ελαιοβερνίκι (το) {ελαιοβερνικ-ιού | -ιών} βερνίκι που παρασκευάζεται από 
έλαια και φυσικές ή τεχνητές ρητίνες. 

ελαιογραφία (η) [1888] {ελαιογραφιών} 1. η ζωγραφική που γίνεται µε 
λαδοµπογιές 2. ζωγραφικός πίνακας κατασκευασµένος µε λαδοµπογιές: η 
έκθεση θα περιλαµβάνει ελαιογραφίες και ακουαρέλες. — ελαιογραφικός, -ή, -
ό [1849], ελαιογραφώ ρ. [1847] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. peinture à l'huile]. 

ελαιόδεντρο κ. (ε)λιόδεντρο (το) {-ου κ. -έντρου | -ων κ. -έντρων} το δέντρο 
τής ελιάς. 

ελαιοδιαχωριστήρας (ο) µηχάνηµα των ελαιουργείων µε το οποίο διαχωρίζεται 
το λάδι από το κατακάθι των ελιών (το υδατώδες µέρος, τη µούργα). 

ελαιοδοχείο (το) [1888] δοχείο για τη φύλαξη λαδιού. 
ελαιοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ελαιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή} ελαιώδης (βλ.λ.). 
ελαιοκαλλιέργεια (η) [1894] {ελαιοκαλλιεργειών} η καλλιέργεια ελιών. 
ελαιόκαρπος (ο) [1833] {-ου κ. -άρπου | -ων κ. -άρπων} 1. ο καρπός τού 

ελαιόδεντρου 2. (περιληπτ.) το σύνολο των καρπών τού ελαιόδεντρου: η 
συγκοµιδή τού ~ ΣΥΝ. ελιά. 

ελαιοκοµία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η συστηµατική καλλιέργεια των ελαιοδέντρων 
2. ΓΕΩΠ. κλάδος τής δενδροκοµίας που ασχολείται µε την καλλιέργεια των 
ελαιοδέντρων. — ελαιοκόµος (ο/η) [αρχ.], ελαιοκοµικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < έλαιοκοµώ < έλαια + κοµώ «φροντίζω», βλ. κ. -κοµία]. 

ελαιόλαδο (το) [µεσν.] {-ου κ. -άδου | χωρ. πληθ.} το λάδι που προέρχεται από 
τον καρπό τής ελιάς (κατ' αντιδιαστολή προς άλλα είδη λαδιού φυτικής, ζωικής 
κ.λπ. προέλευσης): παρθένο | αγνό ~. ελαιόµετρο (το) [1898] {ελαιοµέτρ-ου | -
ων} όργανο που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση τής πυκνότητας τού λαδιού. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oléomètre]. ελαιοπαραγωγή (η) [1888] 
{χωρ. πληθ.} η παραγωγή λαδιού.   — 
ελαιοπαραγωγικός, -ή, -ό [1898]. ελαιοπαραγωγός, -ός, -ό (λόγ.) 1. (τόπος) που 
παράγει ελιές και λάδι: ~ χώρα 2. ελαιοπαραγωγός (ο/η) πρόσωπο που 
ασχολείται επαγγελµατικά µε την παραγωγή και πώληση λαδιού, 
ελαιοπιεστήριο (το) [1888] {ελαιοπιεστηρί-ου | -ων} το πιεστήριο 

στο οποίο συνθλίβεται ο καρπός τής ελιάς δίνοντας το λάδι. ελαιοποιήσιµος, -
η, -ο αυτός που µπορεί να µετατραπεί σε λάδι: 

ελιές ~. ελαιοπολτός (ο) το προϊόν τής συµπίεσης των ελιών σε ελαιοπιε- 
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στήριο. 
ελαιοπυρήνας (ο) [1833] 1. ο πυρήνας τής ελιάς, το κουκούτσι ΣΥΝ. 

(λαϊκ.) λιοκούκουτσο 2. τα στερεά υπολείµµατα που αποµένουν µετά 
την έκθλιψη τού ελαιοκάρπου για την παραγωγή λαδιού. 

ελαιοτριβείο (το) το σύνολο των εγκαταστάσεων για την εξαγωγή τού 
ελαιολάδου µε έκθλιψη από τον ελαιόκαρπο. Επίσης (λαϊκ.) λιο-
τριβειό κ. λιοτρίβι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έλαιοτριβεϊον < έλαια + -τριβείον 
< τρίβω]. 

ελαιουργείο (το) [αρχ.] εργοστάσιο επεξεργασίας και παραγωγής 
ελαιολάδου. 

ελαΐουργία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής τεχνολογίας τροφί-
µων, που ασχολείται µε τη διαδικασία διαχωρισµού τού ελαιολάδου 
από τον ελαιόκαρπο, καθώς και µε την επεξεργασία και παραγωγή 
λαδιού. — ελαιουργικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ελαιουργός (ο/η) 1. ο ιδιοκτήτης ελαιουργείου 2. αυτός που ασχο-
λείται µε την ελαιουργία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έλαιον + -ουργός < έργον]. 

ελαιοφοίνικας (ο) [1836] {ελαιοφοινίκων} φοίνικας που απαντά στην 
Αφρική και στα ανατολικά παράλια τής Ν. Αµερικής· από τους 
καρπούς του κατασκευάζονται σαπούνια, από τα σπέρµατα του πα-
ράγεται λευκό λάδι, ενώ χρησιµοποιείται και στην Ευρώπη ως δια-
κοσµητικό φυτό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. oil palm]. 

ελαιοφιιτεία (η) [αρχ.] {ελαιοφυτειών} φυτεία ελαιοδέντρων. 
ελαιόφυτος, -η, -ο [αρχ.] (για περιοχές, εκτάσεις) αυτός που είναι 
γεµάτος ελαιόδεντρα. 

ελαιόχρους, -ους, -ουν {ελαιόχρ-ου | -όχροι (ουδ. -όχροα), -όχρων} 
(λόγ.) αυτός που έχει το χρώµα τού λαδιού. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ελαιον 
+ -χροος (βλ. λ. χρώµα)]. 

ελαιόχρωµα (το) [1862] {ελαιοχρώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) χρώµα 
που παρασκευάζεται από χρωστικές ουσίες, λάδι (λινέλαιο κ.ά.(, δια-
λυτικά και στεγανωτικά· χρησιµοποιείται για το βάψιµο τού εσωτε-
ρικού οικιών, σιδερένιων ή ξύλινων κατασκευών κ.ά. ΣΥΝ. λαδοµπο-
γιά. 

ελαιοχρωµατιζω ρ. µετβ. [1887] {ελαιοχρωµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 
χρωµατίζω µε ελαιόχρωµα. 

ελαιοχρωµατισµός (ο) [1833] το βάψιµο (συνήθ. τοίχων σπιτιών) µε 
ελαιόχρωµα. 

ελαιοχρωµατιστής (ο) [1886] (επίσ.) τεχνίτης ειδικός στον ελαιο-
χρωµατισµό. 

ελαιοχρωµία (η) {χωρ. πληθ.} (στη ζωγραφική ή στα βαψίµατα) η 
χρήση ελαιοχρωµάτων. 

ελαιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ελαιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που µοιάζει στη σύσταση του (κυρ. ως προς το παχύρρευστο) µε λά-
δι: ~ ουσία 2. αυτός που περιέχει λάδι ή άλλη λιπαρή ουσία: ~ προϊ-
όν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ελαιώνας (ο) έκταση κατάφυτη από ελαιόδεντρα ΣΥΝ. λιοστάσι, λιό-
φυτο. [ΕΤΥΜ < µτγν. έλαιών, -ώνος < αρχ. έλαια]. 

ΕΛ. ΑΣ. (η) Ελληνική Αστυνοµία. 
Ε.Λ.Α.Σ. (ο) Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός· αντιστα-
σιακή οργάνωση που έδρασε κατά την Κατοχή (1941-44) ως στρατιω-
τικό σκέλος τού Ε.Α.Μ. (βλ.λ.). 

έλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΤΕΧΝΟΛ. µηχανική κατερ-
γασία µετάλλων ή κραµάτων είτε εν θερµώ είτε εν ψυχρώ, µε συνεχή 
συµπίεση τους ανάµεσα σε δύο παράλληλους κυλίνδρους, οι οποίοι 
περιστρέφονται µε αντίθετη φορά, ώστε το υλικό να υφίσταται βαθ-
µιαία µείωση τού πάχους· χρησιµοποιείται για την κατασκευή λα-
µαρινών, ελασµάτων κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ελασις, αρχική σηµ. «εκδίωξη - εκστρατεία», < έλαύνω. 
Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. laminage]. 

ελάσιµος, -η, -ο [1856] (για µέταλλα) αυτός που µπορεί να τύχει κα-
τεργασίας µε έλαση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ; < έλαση (βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -ιµος]. 

ελασίτης (ο) {ελασιτών}, ελασίτισσα (η) {ελασιτισσών} µαχητής τού 
Ε.Λ.Α.Σ. (βλ. κ. λ. αντάρτης, συµµορίτης). — ελασίτικος, -η, -ο. 

έλασµα (το) {ελάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλική πλάκα 
ή φύλλο µετάλλου, που σχηµατίζεται µε έλαση: χαλύβδινο | ορειχάλ-
κινο ~ · 2. BOT. το πλατύ µέρος τού φύλλου των φυτών.  — (υποκ.) 
ελασµάτιο (το) [µτγν.], ελασµάτινος, -η, -ο, ελασµατοειδής, -ής, -ές. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έλαύνω]. 

ελασµατοποίηση (η) [1890] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διαδι-
κασία µετατροπής µετάλλου σε έλασµα. — ελασµατοποιώ ρ. {-είς...}. 

ελασµατουργείο (το) το εργαστήριο κατασκευής ελασµάτων. 
ελασµατουργός, -ός, -ό [1847] (λόγ.) 1. αυτός που κατεργάζεται ή 

κατασκευάζει ελάσµατα: ~ µηχανή 2. ελασµατουργός (ο) πρόσωπο 
που ασχολείται επαγγελµατικά µε την κατασκευή ελασµάτων. 
[ΕΤΥΜ. < έλασµα, -ατός + -ουργός (< έργο)]. 

Ελασσόνα (η) πόλη στον νοµό Λάρισας. — Ελασσονίτης (ο), Ελασ-
σονίτισσα (η), ελασσονίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Πρόκειται για την 
Οµηρική Όλοοσσόνα, αγν. ετύµου]. 

ελάσσων, -ων, έλασσον {ελάσσ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(λόγ.) 1. λιγότερος, µικρότερος ως προς τον αριθµό, το ποσό, τον όγκο, 
τον µέσο όρο κ.λπ. 2. κατώτερος ως προς την αξία ή τη σηµασία: θέ-
µα ελάσσονος σηµασίας || ~ Αλεξανδρινοί συγγραφείς ΣΥΝ. δευτε-
ρεύων, υποδεέστερος 3. ΜΟΥΣ. (α) ελάσσων κλίµακα (γαλλ. gamme 
mineure) η µουσική κλίµακα (βλ.λ.) τής ευρωπαϊκής µουσικής, τής 
οποίας τα δύο εναρκτήρια διαστήµατα (ανάµεσα στην πρώτη και τη 
δεύτερη, και ανάµεσα στη δεύτερη και την τρίτη βαθµίδα) δίνουν, 
στο σύνολο, «µικρότερο» (έλασσον) διάστηµα (ενάµιση τόνο) απ' ό,τι 

τα αντίστοιχα διαστήµατα τής «µείζονος» κλίµακας, στα οποία το 
αντίστοιχο συνολικό διάστηµα είναι µεγαλύτερο (µείζον, ίσο προς 
δύο τόνους) (β) ελάσσων συγχορδία συγχορδία κατ' αρχήν τριών 
φθόγγων, στην οποία το πρώτο διάστηµα τρίτης πάνω από τη θεµέλιο 
είναι ενάµισης τόνος, δηλαδή «µικρότερο» (έλασσον), σε σχέση µε 
εκείνο τής αντίστοιχης µείζονος, το οποίο είναι «µεγαλύτερο» (µεί-
ζον), δηλαδή δύο τόνοι (γ) ελάσσων τρόπος (γαλλ. mode mineur) το 
σύνολο των ελασσόνων κλιµάκων, το να γράφεται ένα κοµµάτι σε 
ελάσσονα κλίµακα· ο τρόπος ενός κοµµατιού παραδοσιακά δίδεται 
από την κλίµακα του: αυτό το κοµµάτι είναι γραµµένο στη φα ελάσ-
σονα || φούγκα σε ντο ελάσσονα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. ελάσσων | -ττων < *έλάχ-jων < έλαχύς «µικρός» < έ-προθεµ. + 
I.E. *lnghw-u-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *lengwh- «ευκίνητος, 
ελαφρός», πβ. σανσκρ. laghu- «ταχύς, ελαφρός, µικρός», αρχ. σλαβ. 
Hgü-kü «ελαφρός», λατ. levis, γαλλ. léger, ισπ. leve, αγγλ. light, γερµ. 
leicht κ.ά. Οµόρρ. ελάττωµα, ελάχιστος, ελαφρός κ.ά.]. ελαστικός, -ή, 
-ό [1856] 1. (α) αυτός που, αφού παραµορφωθεί προσωρινά υπό την 
επίδραση εξωτερικής δύναµης, στη συνέχεια επανέρχεται στις αρχικές 
του διαστάσεις: ~ υλικά || ~ καλσόν/ φόρµα (β) ελαστική 
παραµόρφωση η προσωρινή παραµόρφωση που υφίσταται ένα σώµα, 
το οποίο επανέρχεται στην αρχική του µορφή µόλις πάψουν να 
ενεργούν σε αυτό οι δυνάµεις που προκάλεσαν την παραµόρφωση (γ) 
ΑΝΑΤ. ελαστικός ιστός ο συνδετικός ιστός από τον οποίο απαρτίζονται 
συγκεκριµένοι σύνδεσµοι και τοιχώµατα αρτηριών 2. ελαστικό (το) 
(α) το καουτσούκ, το λάστιχο (β) (συνήθ. στον πληθ.) το λάστιχο τού 
τροχού τού αυτοκινήτου 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από ευλυγισία 
και ευκινησία: οι γάτες έχουν ~ σώµα ΣΥΝ. ευλύγιστος 4. (µτφ. κ. για 
πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη αυστηρότητας, που 
µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε την περίπτωση: ~ καθηγητής | 
συνείδηση | ωράριο εργασίας. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. élastique < νεολατ. elasticus < µτγν. ελαστός < 
αρχ. έλαύνω]. ελαστικότητα (η) [1786] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα 
(σώµατος) να παραµορφώνεται υπό την επίδραση εξωτερικής δύναµης 
και να επανέρχεται στις αρχικές του διαστάσεις, όταν πάψουν να 
ενεργούν σε αυτό οι δυνάµεις που προκάλεσαν την παραµόρφωση: το 
λάστιχο µε τον καιρό χάνει την ~ του 2. η ευλυγισία και ευκινησία: η ~ 
τού σώµατος 3. (µτφ.) η επιεικής ανεκτικότητα, η έλλειψη 
αυστηρότητας και σταθερότητας: η ~ στην τήρηση των κανόνων | 
νόµων ωθεί συχνά στην παρανοµία || η ~ τής συνείδησης κάποιου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. élasticité]. ελαστίνη (η) 
{ελαστινών} ΒΙΟΛ. πρωτεΐνη που βρίσκεται στους ελαστικούς και 
συνδετικούς ιστούς των ζώων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
elastin]. έλαστρο (το) {ελάστρ-ου | -ων) ΤΕΧΝΟΛ. ειδικό µηχάνηµα για 
την έλαση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ελαστρον < θ. έλασ- (τού αρχ. έλαύνω, βλ. κ. έλασµα) + 
παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. κ. πλήκτρον]. ελάτη (η) → έλατο 
ελατήριο (το) {ελατηρί-ου | -ων} 1. ελαστικό εξάρτηµα µηχανών ή συ-

σκευών, που θέτει σε κίνηση τον µηχανισµό τους και µπορεί να συ-
µπτύσσεται µε την άσκηση πίεσης και να επανέρχεται στις αρχικές 
του διαστάσεις όταν αυτή σταµατήσει: το ~ τού ρολογιού || ελικοειδές 
| σπειροειδές | τεντωµένο ~· ΦΡ. πετάγοµαι | τινάζοµαι σαν ελατήριο 
αντιδρώ απότοµα, γρήγορα, κάνω ξαφνική κίνηση: µόλις χτύπησε το 
τηλέφωνο, τινάχτηκε σαν ελατήριο κι έτρεξε να το σηκώσει 2. το κί-
νητρο: ταπεινό | ιδιοτελές | πολιτικό | κοµµατικό ~ || τα ~ τής ενέργειας 
του είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. — (υποκ.) ελατηριάκι (το) 
(σηµ. 1). 

[ΕΤΥΜ. αρχ., ουδ. τού επιθ. έλατήριος «αυτός που εκδιώκει, που απο-
µακρύνει» < έλαύνω (πβ. ελατός). Η σηµ. τού µηχανικού ελάσµατος 
αποτελεί απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. spring]. ελάτινος, -η, -ο [αρχ.] 
αυτός που είναι κατασκευασµένος από ξύλο ελάτου: ~ πλαίσιο | πόρτα 
| έπιπλο | δοκός | κατάρτι. Επίσης ελατέ-νιος, -ια, -ιο κ. ελατήσιος, -ια, 
-ιο. έλατο (το) {-ου κ. -άτου | -ων κ. -άτων} 1. δασικό αιωνόβιο 
κωνοφόρο δέντρο, µε ψηλό ίσιο κορµό και κλαδιά διατεταγµένα σε 
πυραµοειδές σχήµα: τα Χριστούγεννα στολίζουµε ένα αληθινό ή 
ψεύτικο ~ 2. (συνεκδ.) το ξύλο τού έλατου: θα στρώσουµε το πάτωµα 
µε ~. Επίσης έλατος (ο) [µεσν.] κ. ελάτη (η) [αρχ.]. — (υποκ.) ελατάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ελάτη, µε µετατροπή σε ουδ. γένος κατά τα ουσ. 
πεύκο, δέντρο κ.τ.ό. Το αρχ. ελάτη είναι αγν. ετύµου, όπως ισχύει 
γενικά για τα ονόµατα των κωνοφόρων στις I.E. γλώσσες. Αβέβαιη 
παραµένει η σύνδεση µε τα αρµ. elew-in «κέδρος», ρωσ. jalov-ec, αρχ. 
γερµ. Unta (> γερµ. Linde «δέντρο»), καθώς και µε το αλβ. lëndë «ξύλο, 
υλικό»]. ελατοβούνι (το) {χωρ. γεν.} βουνό κατάφυτο από έλατα. 
ελατόδασος (το) {ελατοδάσ-ους | -η, -ών} δάσος από έλατα. 
ελατόξυλο (το) [1891] το ξύλο τού ελάτου. 
ελατόπισσα (η) {χωρ. πληθ.} το ρετσίνι τού ελάτου, που χρησιµοποι-
είται στις βρογχικές παθήσεις ΣΥΝ. ρητίνη. ελατός, -ή, -ό (λόγ.) (για 
µέταλλα) αυτός που µπορεί να αλλάζει σχήµα ή µορφή, χωρίς να 
σπάει, όταν του ασκηθεί εξωτερική δύναµη (π.χ. κατά τη 
σφυρηλάτηση, την έλαση κ.ά.). — ελατότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έλαύνω]. ελατοσίδηρος (ο) {ελατοσιδήρ-ου | -ων} ο σίδηρος που έχει 
µετατραπεί σε έλασµα µε έλαση (βλ.λ.) ANT. χυτοσίδηρος. 
ελατοσκέπαστος, -η, -ο [1892] αυτός που είναι σκεπασµένος από 
έλατα. ελατότητα (η) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα ενός µετάλου να 
µπορεί να αλλάζει σχήµα και µορφή, χωρίς να σπάει, όταν επιδράσει 
επάνω 
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του εξωτερική δύναµη (π.χ. µε τη σφυρηλάτηση, την έλαση κ.ά.). ελάττωµα (το) 
{ελαττώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (για πρόσ.) σωµατική, ψυχική ή διανοητική 
ατέλεια, µειονέκτηµα: εγγενές | επίκτητο ~||~ στα αφτιά | στα χέρια ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
κουσούρι 2. (ειδικότ.) κάθε κακή πλευρά στον χαρακτήρα (κάποιου): το ~ τής 
λαιµαργίας || ένα ~ του είναι η αναβλητικότητα ΣΥΝ. ψεγάδι ANT. προτέρηµα, 
χάρισµα 3. (για αντικείµενα) κάθε πρόβληµα στην κατασκευή ή τη λειτουργία: 
το ~ αυτής τής τηλεόρασης είναι ότι δεν αποδίδει καλά τα χρώµατα 4. (καταχρ.) 
µειονέκτηµα: η τακτική του έχει πολλά ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ελαττώ (-όω) < 
ελάσσων | -ττων (βλ.λ.)]. ελαττωµατικός, -ή, -ό [1761] αυτός που έχει κάποιο 
ελάττωµα, που παρουσιάζει κάποιο πρόβληµα (στη λειτουργία, την κατασκευή, 
την εµφάνιση κ.λπ.): ~ πλυντήριο | συσκευή | βιβλίο | µηχανισµός.  — 
ελαττωµατικότητα (η) [1857]. ελαττώνω ρ. µετβ. {ελάττω-σα, -θηκα, -µένος} 
κάνω (κάτι) λιγότερο, λιγοστεύω την ποσότητα: ~ την παραγωγή | τις πωλήσεις | 
το κάπνισµα | την ταχύτητα ΣΥΝ. µειώνω, περιορίζω ANT. αυξάνω, πολλαπλα-
σιάζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ελασσώ | -ττώ (-όω) < ελάσσων | -ττων (βλ.λ.)]. ελάττωση (η) 
[αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η µείωση, ο περιορισµός τής 
εκτάσεως, τής ποσότητας: η ~ των φόρων | των ελλειµµάτων | των εσόδων || 
σηµαντική | αισθητή | δραστική ~ ΣΥΝ. (κα-θηµ.) λιγόστεµα ΑΝΤ. αύξηση 2. 
(συνεκδ.) η ποσότητα κατά την οποία ελαττώνεται (κάτι): η ~ τού αριθµού όσων 
δήλωσαν συµµετοχή ήταν γύρω στο 10% σε σχέση µε τους περσινούς. ελαόνω ρ. 
µετβ. (µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) 1. θέτω σε κίνηση, οδηγώ 2. 
(µεσοπαθ. ελαύνοµαι) παρακινούµαι, παρασύροµαι: ελαύνεται από ιδιοτελείς 
σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «θέτω σε κίνηση, οδηγώ (άρµα, ποίµνιο, αγέλη, 
στρατό κ.ά.)», < *έλά-Εν-ω (πβ. παράλλ. τ. ελά-ω), αβεβ. ετύµου. Συχνές είναι 
επίσης στην Αρχ. οι σηµ. «οδηγώ στα άκρα, κατακυριεύω και κατευθύνω 
κάποιον (ως κίνητρο ή συναίσθηµα)». Φαίνεται πιθ. η σύνδεση µε λατ. amb-ul-
are «περπατώ», αρµ. eli «ανέβηκα, βγήκα», αρχ. ιρλ. ad-ellaim «επισκέπτοµαι» 
κ.ά., που θα οδηγούσε σε κοινή ρίζα *el-, για την οποία βλ. λ. έλευση. Από το ρ. 
ελαύνω έχουν προέλθει πολλές σηµαντικές λ., όπως έλασµα, ελατός, ελαστικός, 
ελατήριο(ν) κ.ά., καθώς και η προστ. έλα (µε τη σηµ. τού ρ. έρχοµαι)]. 
ελαφηβόλος (ο/η) (αρχαιοπρ.) κυνηγός ελαφιών: ~ θεά (η Αρτεµις) ΣΥΝ. 
ελαφοκυνηγός. — ελαφηβολία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ < έ'λαφος + -βόλος < 
βάλλω]. ελαφήσιος, -ια, -ιο κ. (λαϊκ.-λογοτ.) λαφήσιος (σχολ. ορθ. ελαφί-σιος) 
1. αυτός που σχετίζεται µε το ελάφι ή προέρχεται από αυτό: ~ κρέας | δέρµα 2. 
(µτφ.) αυτός που θυµίζει ελάφι, κυρ. στη χάρη και την ταχύτητα: ~ τρέξιµο | 
κορµί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. ελάφι (το) κ. (λαϊκ.-λογοτ.) λάφι {ελαφ-ιού | -ιών} 
(κοινό όν. για το αρσ. και το θηλ. ζώο) µηρυκαστικό θηλαστικό µε λεπτό σώµα, 
ψηλά πόδια και ανοιχτό καστανό τρίχωµα, που ζει σε βιότοπους µε άγρια 
βλάστηση· το αρσενικό έχει κέρατα. Επίσης (λόγ.) έλαφος (ο/η) [αρχ.] {ελάφ-
ου | -ων, -ους). — (υποκ.) ελαφάκι (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έλάφιον, υποκ. 
τού ελαφος (< *eln-bhos), παράλλ. τ. ) µε επίθηµα -φος) τού αιολ. ελλός 
«ελαφάκι» < *έλ-νός, που συνδ. µε αρχ. σλαβ. jeleni (> σερβοκρ. jelen), αγγλ. 
elk «τάρανδος» κ.ά. ∆εν θεωρείται πιθανή η συσχέτιση µε το αγγλ. lamb 
«αρνί»]. ελαφίνα κ. (λαϊκ.-λογοτ.) λαφίνα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} το θη-
λυκό ελάφι. ελαφοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ελαφοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που 
έχει τη µορφή ελαφιού . ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ελαφοκυνηγός (ο) αυτός που 
κυνηγάει ελάφια. Ελαφόνησος (η) {Ελαφονήσου} νησί κοντά στις Α. ακτές τού 
Λακωνικού Κόλπου. Επίσης (λαϊκ.) Ελαφονήσι (το). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού βεν. 
ονόµατος Cervi (πβ. ιταλ. cervo «ελάφι»), µε το οποίο ήταν γνωστό το νησί 
κατά τη βενετοκρατία. Στη Μτγν. Ελληνική αποκαλείται -λόγω σχήµατος- 
"Ονου Γνάθος]. ελαφοπόδαρος, -η, -ο αυτός που έχει ταχύτητα ανάλογη µε 
αυτή 
τού ελαφιού, που τρέχει γρήγορα. ελαφόπουλο κ. (λαϊκ.-λογοτ.) λαφόπουλο 
(το) [µεσν.] µικρό ελάφι ΣΥΝ. ελαφάκι. έλαφος (ο/η) → ελάφι 
ελαφραδα κ. αλαφράδα (η) (λαϊκ.) 1. η ελαφρότητα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) η έλλειψη 
σύνεσης, η επιπόλαιη σκέψη και συµπεριφορά: η ~ τής νιότης ΣΥΝ. 
ελαφρότητα 3. (συνεκδ.) κάθε πράξη που δηλώνει έλλειψη σοβαρότητας ή 
προσοχής ΣΥΝ. επιπολαιότητα. ελαφραίνω κ. (λαϊκ.) αλαφραίνω ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. [µεσν.] {ελάφρυνα} ♦ 1. (µετβ.) καθιστώ (κάτι) ελαφρύ ή λιγότερο βαρύ 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. ελαφρώνω ♦ 2. (αµετβ.) χάνω από το βάρος µου ΑΝΤ. βαραίνω. 
ελαφρόγνωµος, -η, -ο αυτός που σκέφτεται επιπόλαια ΣΥΝ. ελα- 
φροκέφαλος. ελαφροήσκιωτος, -η, -ο → αλαφροήσκιωτος ελαφροκέφαλος, -
η,-ο [µεσν] κ. (λαϊκ.) αλαφροκέφαλος αυτός που σκέφτεται και ενεργεί µε 
επιπολαιότητα ΣΥΝ. ελαφρόγνωµος, ελαφρόµυαλος. — ελαφροκεφαλιά (η). 
ελαφροκοιµαµαι κ. (λαϊκ.) (α)λαφροκοιµάµαι ρ. αµετβ. αποθ. 
{ελαφροκοιµάσαι... | ελαφροκοιµήθηκα} κοιµούµαι ελαφρά, ώστε να ξυπνώ µε 
τον παραµικρό θόρυβο ή κίνηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. ελαφροκόκκαλος, -
η, -ο 1. αυτός που θεωρείται πως έχει ελαφρύ σκελετό ΑΝΤ. βαρυκόκκαλος 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που µπορεί να κινείται (ΐε ταχύτητα, ο ευκίνητος. 
ελαφρόµυαλος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) αλαφρόµυαλος 1. αυτός που σκέφτεται και 
ενεργεί επιπόλαια, απερίσκεπτα ΣΥΝ. (λόγ.) ελαφρό-νους 2. (κατ' επέκτ.) 
ανόητος άνθρωπος. — ελαφροµυαλιά κ. (λαϊκ.) 

αλαφροµυαλιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος, τρελός. 
ελαφρόνους, -ους, -ουν [µτγν.] (ελαφρόν-ου | -οες (ουδ. -οα), -όων} (λόγ.) 

ελαφρόµυαλος. — ελαφρόνοια (η) [1809]. 
ελαφροντυµένος, -η, -ο αυτός που είναι ντυµένος ελαφρά, µε λίγα ή λεπτά 

ρούχα: βγήκε ~ και κρύωσε, γιατί είχε ψύχρα. 
ελαφροπατώ κ. (λαϊκ.) αλαφροπατώ ρ. αµετβ. {ελαφροπατάς... | 

ελαφροπάτησα} περπατώ ανάλαφρα: προχώρησε ελαφροπατώντας, για να µην 
τους ξυπνήσει. 

ελαφρόπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πέτρα ηφαιστειακής προέλευσης µε πορώδη 
υφή, που της επιτρέπει να είναι ιδιαίτερα ελαφριά και να επιπλέει στο νερό, η 
οποία χρησιµοποιείται για τη λείανση επιφανειών, καθώς και ως πρώτη ύλη 
µονωτικών υλικών. 

ελαφρόπιστος, -η, -ο αυτός που είναι ευκολόπιστος. 
ελαφροποινίτης (ο) [1886] {ελαφροποινιτών} ο κατάδικος που εκτί-νει µικρή 

ποινή, κατ' αντιδιαστολή προς τον βαρυποινίτη. 
ελαφρός, -ιά (λόγ. -ά), -ό 1. αυτός που έχει µικρό βάρος: ~ αποσκευές | τσάντα | 

άνθρωπος ΣΥΝ. αβαρής, λιγόβαρος, ανάλαφρος ΑΝΤ. βαρύς· ΦΡ. ας είναι 
ελαφρύ το χώµα που σε σκεπάζει! (αρχ. επιγραφή: γαϊαν έ'χοις ελαφράν) ως 
ευχή σε νεκρό για αιώνια ανάπαυση 2. (για ενδύµατα, παπούτσια, σκεπάσµατα 
ή υφάσµατα) λεπτός, κατασκευασµένος από υλικό κατάλληλο για εποχές 
χωρίς κρύο: ~ ύφασµα | πουκαµισάκι 3. αυτός που δεν φέρει βαρύ οπλισµό ή 
εξοπλισµό: ~ ιππικό | άρµα 4. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη δύναµης, 
πίεσης, απαλός: ~ άγγιγµα | χάδι | αεράκι || - χτύπηµα στην πλάτη || ~ κύµα ΑΝΤ. 
σφοδρός, δυνατός· ΦΡ. έχω ελαφρύ χέρι (κυρ. για γιατρούς, νοσοκόµους) δεν 
προκαλώ πόνο ή ενόχληση στον ασθενή: έχει ελαφρύ χέρι· ούτε που κατάλαβα 
πότε µου έκανε την ένεση 5. (γενι-κότ.) αυτός που δεν είναι ιδιαίτερα οξύς, 
έντονος στις αισθήσεις: ~ γεύση | άρωµα | πόνος ΣΥΝ. ανεπαίσθητος 6. (µτφ.) 
αυτός που µπορεί να γίνει υποφερτός, που δεν είναι ιδιαίτερα επαχθής και 
έντονος: ~ αδιαθεσία | γρίπη | φορολογία 7. (για τροφή) αυτός που χωνεύεται 
εύκολα: ο γιατρός τού συνέστησε να τρώει ~ φαγητά ΣΥΝ. εύπεπτος, 
ευκολοχώνευτος 8. (για ποτό στον τ. ελαφρύς) αυτός που έχει σχετικά µικρή 
αναλογία σε αλκοόλ: ~ κρασί 9. αυτός τού οποίου η επίδραση στον οργανισµό 
είναι σχετικώς ήπια: - τσιγάρα | φάρµακα-ΦΡ. ελαφρύς ύπνος (i) ύπνος από τον 
οποίο ξυπνά κανείς εύκολα ΑΝΤ. βαρύς (ii) αναπαυτικός και ήρεµος ύπνος 
χωρίς εφιάλτες 10. (α) αυτός που στερείται σοβαρού περιεχοµένου, που 
αποβλέπει µόνο στη διασκέδαση: ~ θέατρο ΣΥΝ. εύπεπτος (β) ελαφρά 
µουσική όρος που χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει µια περιοχή τής 
µουσικής µε απλουστευµένο µουσικό περιεχόµενο, τραγούδι, χορό ή µουσική 
«γεµίσµατος» ενός χώρου (εστιατορίου, ανελκυστήρα, κινηµατογράφου κατά 
την ώρα των διαλειµµάτων κ.λπ.)· θεωρείται ότι παρακολουθείται εύκολα και 
χωρίς κόπο, αντιδιαστελλόµενη προς τη σοβαρή µουσική, η οποία απαιτεί 
προσήλωση 11. (για πρόσ.) επιπόλαιος, απερίσκεπτος: από τη συµπεριφορά της 
φαίνεται πολύ ~ κοπέλα ΣΥΝ. ανόητος, ελαφρόµυαλος· ΦΡ. (α) ελαφρών ηθών 
για γυναίκα χωρίς αυστηρή ηθική (ειδικότ. ως χαρακτηρισµός για πόρνη) (β) 
ελαφρά τη καρδία (ελαφρά τη καρδία) | µε ελαφριά καρδιά χωρίς συναίσθηση 
τής σηµασίας, τού βάρους (λόγων ή ενεργειών), µε επιπολαιότητα: οµολόγησε 
το σφάλµα του ~ (γ) ελαφρά τη συνειδήσει (έλαφρφ τη συνειδήσει) χωρίς 
ενοχές, τύψεις: συκοφαντούσε ~ τους ανταγωνιστές του. Επίσης ελαφρύς, -ιά, -ύ 
{κ. ελαφρ-ιού | -είς κ. -ιοί (ουδ. -ιά)· ελαφρύτερος, -ατός} κ. (λαϊκ.) αλαφρός 
κ. αλαφρός κ. αλαφριός. — (υποκ.) ελαφρούτσικος, -η/-ια, -ο, ελαφρ-ώς [αρχ.] 
| -ά | -ιά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος, -ύς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *έλαχ-ρός/ *ελαχ-Εός < ε- προθεµ. + I.E. *lnghw-, συνε-
σταλµ. βαθµ. τού I.E. *lengwh- «ευκίνητος, ελαφρός», πβ. σανσκρ. langhu- 
«ταχύς, ελαφρός», αρχ. γερµ. lungar, αγγλ. lunge «ρίχνοµαι απότοµα» κ.ά. 
Οµόρρ. ελάσσων (βλ.λ.), ελάττωµα, ελάχιστος, ελαττώ (-ώνω) κ.ά. o τ. ελαφρύς 
κατά το βαρύς. Ορισµένες φρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ελαφρύς ύπνος 
(< γαλλ. sommeil léger), ελαφρών ηθών (< γαλλ. des mœurs légères), ελαφρά 
µουσική (< γαλλ. musique légère) κ.ά.]. 

ελαφρότητα (η) [αρχ.] {ελαφροτήτων} 1. το να έχει κάποιος/κάτι µικρό βάρος: 
η ~ τού βαµβακιού ΣΥΝ. ελαφραδα ΑΝΤ. βαρύτητα 2. (µτφ.) η έλλειψη 
σοβαρότητας, η επιπολαιότητα: για άνθρωπο τής δικής του ηλικίας 
συµπεριφέρεται µε ανεπίτρεπτη ~ 3. η έλλειψη αυστηρότητας ή εγκράτειας· 
(ειδικότ.) η ηθική χαλαρότητα: η ~ των ηθών 4. (συνεκδ.) κάθε πράξη ή 
εκδήλωση που µαρτυρεί έλλειψη σοβαρότητας και απερισκεψίας: τέτοιες - 
πλήττουν το κύρος του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

ελαφροχέρης (ο) {ελαφροχέρηδες} αυτός που έχει ελαφρύ χέρι· ως 
χαρακτηρισµός επιδέξιου κλέφτη: «δεν αντιλήφθηκαν τον - ο οποίος, την ώρα 
που όλοι ήταν απασχοληµένοι, άρπαξε τη βαλίτσα µε τον µικρό θησαυρό» 
(εφηµ.). 

ελάφρυνση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η ελάττωση, 
µείωση τού βάρους (σώµατος) ΣΥΝ. ελάφρωση 2. (µτφ.) η απαλλαγή από 
υποχρέωση (οικονοµικής, ηθικής κ.λπ. φύσεως): θα ισχύσουν ειδικές 
φορολογικές ~ για τους πολυτέκνους. 

ελαφρυντικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που επιφέρει ελάφρυνση, ανακούφιση 
ΣΥΝ. ανακουφιστικός, καταπραϋντικός 2. ελαφρυντικό (το) (α) ΝΟΜ. ειδική 
περίσταση που καθορίζεται από τον ποινικό νόµο και συνεπάγεται µετριασµό 
τής προβλεπόµενης ποινής: το ~ τού προτέρου εντίµου βίου (β) (κατ' επέκτ.) η 
αιτία που επιτρέπει ή επιβάλλει επιεική κρίση: επικαλούµαι | αναγνωρίζω 
ελαφρυντικά || το φέρσιµο σου δεν έχει κανένα - ΑΝΤ. επιβαρυντικό. — 
ελαφρυντικ-ά | -ώς επίρρ. ελαφρύνω ρ. µετβ. [µτγν.] {ελάφρυνα} 1. ελαφρώνω 
2. καθιστώ (κάτι) λιγότερο επαχθές: η κατάργηση ορισµένων φόρων θα 
ελαφρύνει τη θέση των φορολογουµένων ΦΡ. ελαφρύνω τη θέση µου καθιστώ 
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δυνατή την επιεικέστερη για µένα κρίση (τού δικαστηρίου): προσπάθησε να 
ελαφρύνει τη θέση του, οµολογώντας την πράξη του. 

ελαφρύς, -ιά, -ύ -· ελαφρός 
ελαφρώνω [µτγν.] κ. (λαϊκ.-λογοτ.) αλαφρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] 

{ελάφρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) πιο ελαφρύ: προσπάθησε 
να ελαφρώσεις τη βαλίτσα, γιατί είναι ασήκωτη ANT. βαραίνω- (µτφ.) 2. 
καθιστώ (κάτι) λιγότερο επαχθές, δυσβάσταχτο: ~ τη θλίψη | τον πόνο | την 
ψυχή κάποιου ♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι πιο ελαφρός: η βαλίτσα ελάφρωσε 4. 
ανακουφίζοµαι, µου φεύγει ένα βάρος (ψυχικό): πες µου τι σε βασανίζει να 
αλαφρώσεις || εξοµολογήθηκε κι ελάφρωσε η καρδιά της. — ελάφρωµα κ. 
αλάφρωµα (το). 

έλαχα ρ. → λαχαίνω 
ελαχιστοποιώ ρ. µετβ. {ελαχιστοποιείς... | ελαχιστοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένοςί περιορίζω στο ελάχιστο: η εταιρεία αποφάσισε να ελαχιστοποιήσει τις 
δαπάνες της || µε τα νέα µέτρα έχουν ελαχιστοποιηθεί οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια των επιβατών ANT. µεγιστοποιώ. — ελαχιστοποίηση (η). [ΕΤΎΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. minimiser]. 

ελάχιστο (το) [αρχ.] {ελαχίστ-ου | -ων} 1. το µικρότερο δυνατό µέγεθος, ποσό, 
έκταση· το κατώτατο όριο: έχει περιορίσει τα έξοδα του στο ~, για να τα βγάλει 
πέρα 2. (κατ' επέκτ.) η πιο ασήµαντη πράξη, συνεισφορά (εκ µέρους κάποιου): 
το να ζητήσεις συγγνώµη είναι το ~ που µπορείς πια να κάνεις 3. (ως επίρρ.) το 
ελάχιστο | (λόγ.) κατ' ελάχιστον στο κατώτατο δυνατό όριο, όχι περισσότερο: 
σε δύο χρόνια ~, τα πράγµατα θα είναι τελείως διαφορετικά ΣΥΝ. το λιγότερο 
ANT. το πολύ (βλ. λ. τουλάχιστον). 

ελάχιστος, -η, -ο {-ου κ. λόγ. -ίστου (θηλ. -ίστης) | -ων κ. -ίστων, -ους κ. -
ίστους} 1. πάρα πολύ λίγος ή πάρα πολύ µικρός: θα λείψω για ~ χρονικό 
διάστηµα || εντός ελαχίστου χρόνου η εργασία εκτελέσθηκε επιτυχώς || ~ θεατές 
είδαν την παράσταση 2. ΜΑΘ. ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) (δύο ή 
περισσοτέρων φυσικών αριθµών) ο µικρότερος φυσικός αριθµός που 
διαιρείται (ακριβώς) µε καθέναν από αυτούς: το ~ των 2, 3 και 5 είναι το 30 3. 
ελάχιστο (το) βλ.λ. 4. (για πρόσ.) (συνήθ. στον λόγο θρησκευόµενων) 
κατώτερος από όλους, ασήµαντος· αµαρτωλός: αξιώθηκα εγώ ο ~ να δω αυτό 
το θαύµα ΣΥΝ. ταπεινότατος. — ελάχιστα επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. τού επιθ. έλαχύς (βλ. λ. έλάσσων), το οποίο πρακτικώς 
αντικαταστάθηκε από το συνώνυµο µικρός]. 

ελαχιστότητα (η) [µτγν.] 1. το να είναι κάτι πάρα πολύ λίγο ή µικρό 2. (µτφ.) 
στη ΦΡ. η ελαχιστότητα µου η ταπεινότητα µου, για να δηλώσει κανείς την 
ταπεινοφροσύνη του. 

Ε.Λ.Β. (η) Εταιρεία Λαϊκής Βάσης. 
Έλβα (η) ιταλικό νησί µεταξύ τής Ιταλίας και τής Κορσικής, όπου εξορίσθηκε ο 

Μέγας Ναπολέων το 1814. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Elba < λατ. Uva, ετρουσκ. 
τοπωνύµιο]. 

ΕΛ.Β.Α. (η) Ελληνική Βιοµηχανία Αλουµίνας. 
Έλβας (ο) ποταµός τής Β. Ευρώπης που πηγάζει από τα όρη τής Τσεχίας και 

εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα. 
[ΕΤΎΜ. < γερµ. Elbe (τσεχ. Labe), πιθ. από την ίδια ρίζα µε τα τοπωνύµια 
Αλβιών, Άλπεις (βλ.λ.)]. 

Ελβετία (η) (γαλλ. Confédération Suisse, γερµ. Schweizerische 
Eidgenossenschaft, ιταλ. Confederazione Svizzera = Ελβετική Οµοσπονδία) 
κράτος τής Κ. Ευρώπης µε πρωτεύουσα τη Βέρνη, επίσηµες γλώσσες τη 
Γαλλική, τη Γερµανική και την Ιταλική και νόµισµα το ελβετικό φράγκο. — 
Ελβετός (ο), Ελβετή κ. Ελβετίδα [1890] (η), ελβετικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Helvetia < Helvetii (αγν. ετύµου), λαός κελτ. καταγωγής, που 
κατέλαβε την περιοχή τής σηµερινής Ελβετίας το 58 π.Χ. Οι ξέν. ονοµασίες 
(λ.χ. γερµ. Schweiz) ανάγονται στο Schwyz, ένα από τα καντόνια τής χώρας]. 

ΕΛ.Β.Ο. (η) Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων. 
Ελγίνεια (τα) {Ελγινείων} (ενν. µάρµαρα) τα γλυπτά τού Παρθενώνα, που 

απέσπασε από την Ακρόπολη ο Αγγλος 'Ελγιν, στις αρχές τού 19ου αιώνα. 
[ΕΤΥΜ Από το όνοµα τού Αγγλου λόρδου Thomas Β. Elgin ή Ελγίνου (1766-
1841), διπλωµάτη και συλλέκτη έργων τέχνης. Η φρ. ελγίνεια µάρµαρα 
ανάγεται στην αγγλ. Elgin marbles]. 

Ελγίνεια; Είναι λάθος να ονοµάζουµε Ελγίνεια (σαν να ανήκαν... στον 
Έλγιν!) τα «µάρµαρα» ή, καλύτερα, τα «γλυπτά» τού Παρθενώνα που 
βρίσκονται κυρίως στο αρχαιολογικό µουσείο τού Λονδίνου. Με αυτό τον 
τρόπο η σύληση θα νοµιµοποιόταν (γλωσσικά) ως κτήση! 

ΕΛ.∆.Α. (τα) Ελληνικά ∆ιυλιστήρια Ασπροπύργου. 
ΕΛ.∆ΑΠ. (το) Ελεγκτήριο ∆απανών. 
Ελδοράδο (το) → Ελντοράντο 
ΕΛ.∆Υ.Κ. (η) Ελληνική ∆ύναµη Κύπρου. 
Ελεάτης (ο) [αρχ.] {Ελεατών} 1. πρόσωπο που κατάγεται από την Ελέα 

(αρχαία ελληνική αποικία στη Ν. Ιταλία) 2. καθένας από τους φιλοσόφους τής 
ελεατικής σχολής (βλ. λ. ελεατικός). 

ελεατικός, -ή, -ό 1. αυτός που κατάγεται από την Ελέα 2. ΦΙΑΟΣ. ελεατική 
σχολή φιλοσοφική σχολή που ίδρυσε στην Ελέα τής Ν. Ιταλίας ο Ξενοφάνης ο 
Κολοφώνιος, οι εκπρόσωποι τής οποίας (Ελεάτες) υποστήριξαν την ενιαία, 
απλή και αµετάβλητη φύση τού είναι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Ελέα, πόλη τής ιταλ. 
Καµπάνιας, αποικία των Φωκαέ-ων]. 

ΕΛ.Ε.Β.Μ.Ε. (η) Ελληνική Εταιρεία Βιοµηχανικών και Μεταλλευτικών 
Επενδύσεων. 

ελεγεία (η) {ελεγειών} 1. ΦΙΛΟΛ. αρχαίο ποίηµα που γραφόταν σε δί- 

στιχες στροφές αποτελούµενες από ένα εξάµετρο και ένα πεντάµετρο και 
αναφερόταν σε ποικίλα θέµατα (πολεµικά, ερωτικά, πολιτικά κ.λπ.) 2. 
(γενικότ.) καλλιτεχνικό έργο µε έντονα λυρικό και θρηνητι-κό χαρακτήρα: η 
ταινία είναι µια ~ για τη χαµένη αθωότητα τού πολιτισµένου ανθρώπου. Επίσης 
ελεγείο (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ελεγος (ό) «θρήνος, θρηνητικό 
άσµα σε ελεγειακό δίστιχο», αγν. ετύµου, πιθ. µικρασιατικό δάνειο. Ως 
παρετυµολ. πρέπει να εκληφθεί η παραδοσιακή άποψη ότι η λ. προέρχεται 
από τη φρ. έ ε λέγειν, όπως και οι συνδέσεις µε το θρηνητικό επιφώνηµα 
έλελεΰ και µε το ρ. ολολύζω]. 

ελεγειακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ελεγεία: ~ ποίηση | 
δίστιχο (που αποτελείται από ένα δακτυλικό εξάµετρο και ένα δακτυλικό 
πεντάµετρο) 2. (µτφ.) αυτός που έχει το µελαγχολικό ύφος τής ελεγείας: ~ 
ταινία 3. ελεγειακός (ο) ελεγειογράφος. — ελεγειακά επίρρ. 

ελεγείο (το) [αρχ.] ΦΙΛΟΛ. 1. η ελεγεία (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) θρηνητικό ποίηµα ή 
επιτύµβιο σε ελεγειακά δίστιχα. 

ελεγειογράφος (ο) [µτγν.] ποιητής που συνθέτει ελεγείες. Επίσης ελεγειοποιός 
[αρχ.]. 

ελεγκτήριο (το) [1887] [ελεγκτηρί-ου | -ων} το γραφείο όπου γίνεται έλεγχος. 
ελεγκτής (ο), ελεγκτρια (η) {ελεγκτριών} 1. (γενικά) πρόσωπο που ασκεί 

έλεγχο 2. υπάλληλος αρµόδιος να ελέγχει την πληρότητα και την ποιότητα 
των παρεχόµενων υπηρεσιών: ~ δηµόσιας διοίκησης | εναέριας κυκλοφορίας 
(υπάλληλος αεροδροµίου που ελέγχει την κίνηση των αεροπλάνων στον 
εναέριο χώρο ευθύνης τού αεροδροµίου, καθώς και κατά την προσγείωση και 
την απογείωση τους) 3. υπάλληλος τελωνείου που ελέγχει τα εισαγόµενα 
προϊόντα και καθορίζει ανάλογα τον δασµό τους: τελωνειακός - 4. υπάλληλος 
τής αστικής ή υπεραστικής συγκοινωνίας που ελέγχει τα εισιτήρια των 
επιβατών. [ΕΤΥΜ < ελέγχω, πβ. αρχ. έλεγκ·τήρ, -ήρος «ερευνητής»]. 

ελεγκτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι αρµόδιος ή κατάλληλος να ελέγχει 
2. ΝΟΜ. Ελεγκτικό Συνέδριο το παλαιότερο συλλογικό όργανο τής κεντρικής 
διοίκησης, το οποίο λειτουργεί και ως διοικητικό όργανο (για τον έλεγχο τής 
είσπραξης των δηµοσίων εσόδων µε τη διενέργεια επιθεωρήσεων, τον έλεγχο 
των δαπανών τού κράτους, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, την 
απονοµή συντάξεων από το δηµόσιο ταµείο κ.λπ.) και ως διοικητικό 
δικαστήριο. 

ελέγξιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί ή πρέπει να ελεγχθεί. — ελεγξι-µότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ελέγχω (θ. ελεγξ-) + παραγ. επίθηµα -ιµος]. 

έλεγχος (ο) {ελέγχ-ου | -ων} 1. η έρευνα για την εξακρίβωση ή πιστοποίηση τής 
εγκυρότητας, τής ορθότητας, τής αλήθειας ή τής πραγµατικής αξίας 
(στοιχείων, δεδοµένων, λόγων, ενεργειών κ.λπ.): ασκώ | ενεργώ | υπόκειµαι σε 
- || αυστηρός | αιφνιδιαστικός | τακτικός | πλήρης ~ || υγειονοµικός | ιατρικός | 
βιολογικός | τελωνειακός | κοινοβουλευτικός ~ || σωµατικός ~ (για να 
διαπιστωθεί αν κάποιος φέρει πάνω του απαγορευµένα αντικείµενα) || - 
εισιτηρίων (λ.χ. στα λεωφορεία από τους ελεγκτές) || - στοιχείων ταυτότητας || 
ο πύργος ελέγχου των αεροδροµίων || ζώνη ελέγχου (περιοχή στην οποία έχει 
κανείς εξουσία εποπτείας) || κάνω ~ στα βιβλία µιας εταιρείας- ΦΡ. (α) 
ποιοτικός έλεγχος σύστηµα µεθόδων ελέγχου, προδιαγραφών, κανονισµών και 
διαδικασιών, µε τις οποίες παρακολουθείται η ποιότητα (τροφίµων, 
ενδυµάτων, υλικών και κατασκευών κ.λπ.) (β) έλεγχος (προόδου) ατοµικό 
δελτίο µαθητή/µαθήτριας στο οποίο καταγράφονται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα οι βαθµοί προόδου, η διαγωγή, ο αριθµός απουσιών του/της κ.λπ. 
και το οποίο επιδίδεται στον µαθητή και τον κηδεµόνα συνήθ. κάθε τρίµηνο: 
αύριο παίρνουµε ελέγχους || τι βαθµούς έχεις στον έλεγχο σου; 2. δηµόσια ή 
επίσηµα αναγνωρισµένη υπηρεσία, αρµόδια για την επίβλεψη τής οµαλής και 
άρτιας λειτουργίας άλλων υπηρεσιών: ο ~ τού ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 
3. ο περιορισµός φαινοµένου ή καταστάσεως, ώστε οι διαστάσεις και οι συ-
νέπειες που έχει να προσεγγίσουν ή να φθάσουν το επιθυµητό, το ανεκτό: 
µέτρα για τον ~ τού πληθωρισµού | τής ανεργίας | τής εγκληµατικότητας || ο 
έγκαιρος ~ τής πυρκαγιάς || η κατάσταση βρίσκεται | έχει τεθεί υπό ~ (ελέγχεται) 
| είναι εκτός ελέγχου (δεν ελέγχεται)· ΦΡ. (α) έλενχος (των) γεννήσεων το 
σύνολο των µέτρων που λαµβάνει το κράτος για τον περιορισµό τού αριθµού 
των γεννήσεων (πβ. λ. µαλθουσιανισµός κ. οικογενειακές προγραµµατισµός, λ. 
οικογενειακός) (β) έλενχος των εξοπλισµών τα µέτρα που λαµβάνονται από 
δύο ή περισσότερα µέρη, σιωπηρά ή επίσηµα, για να περιορίσουν την ανά-
πτυξη ή τη δυνατότητα χρήσεως ορισµένων οπλικών συστηµάτων 4. η 
συγκράτηση, η πειθάρχηση: ο ~ των παθών/ των ορµών | των αντιδράσεων/ 
των αισθηµάτων κάποιου 5. (α) η επίβλεψη: τα παιδιά χρειάζονται διαρκή ~, 
όταν είναι µικρά ΣΥΝ. παρακολούθηση (β) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. κοινωνικός έλεγχος 
διαδικασία συµπληρωµατική τής διαδικασίας τής κοινωνικοποίησης, µέσω τής 
οποίας η κοινωνία ελέγχει αν οι τρόποι συµπεριφοράς που επιτάσσει 
υιοθετούνται από τα άτοµα και επιβάλλει τη συµµόρφωση των ατόµων µε 
αυτούς ΣΥΝ. κοινωνικός εξαναγκασµός 6. η δυνατότητα χειρισµού µηχανής, 
συσκευής ή οχήµατος κατά τρόπον ώστε να ελέγχεται ο τρόπος λειτουργίας, η 
κίνηση του κ.λπ.: πάνω στη στροφή ο οδηγός έχασε τον ~ τού αυτοκινήτου και 
µπήκε στο αντίθετο ρεύµα || (µτφ.) έχει πάντα τον ~ στο σπίτι του, όλοι κάνουν 
ό,τι τους λέει || θέλει να έχει αυτή τον - τής δουλειάς της 7. η κυριαρχία: οι 
συγκρούσεις θα δείξουν ποια από τις δύο χώρες θα έχει τον ~ τής περιοχής || ο 
πόλεµος έγινε για τον ~ αυτής τής ζώνης 8. η αναίρεση, η ανασκευή (θεωριών, 
απόψεων), συνήθ. µετά από έρευνα, µε αναλυτική επιχειρηµατολογία: ο ~ ενός 
επιχειρήµατος | µιας θέσεως | µιας απόψεως 9. η ενοχή, η συναίσθηση τύψεων: 
ο - τής συνειδήσεως. 



ελέγχω 585 ελευθεριότητα 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ελέγχω]. 
ελέγχω ρ. µετβ. {έλεγξα (λόγ. ήλεγξα), ελέγχθηκα, ελεγµένος κ. (λόγ.) 

ηλεγµένος} 1. κάνω έλεγχο, ασκώ έλεγχο σε (κάτι/κάποιον), κυρ. ως αρµόδια 
αρχή: η εφορία ελέγχει τα βιβλία των επιχειρήσεων || στα Κ.Τ.Ε.Ο. ελέγχουν την 
κατάσταση τού αυτοκινήτου || εκλήθη ειδικός γραφολόγος, για να ελέγξει τη 
γνησιότητα τής υπογραφής || ο καθηγητής έλεγξε αν έχω λύσει σωστά τις 
ασκήσεις 2. θέτω υπό έλεγχο (φαινόµενο ή κατάσταση), περιορίζω τις 
διαστάσεις ή τις συνέπειες (που έχει) στα επιθυµητά ή ανεκτά επίπεδα: οι 
δυνάµεις τής πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά || η κυβέρνηση 
προσπαθεί να ελέγξει τον πληθωρισµό | την ανεργία | την αύξηση τής εγκλη-
µατικότητας 3. συγκρατώ, πειθαρχώ: ο παρορµητικός άνθρωπος δεν µπορεί να 
ελέγξει τις αντιδράσεις του || η ωριµότητα έγκειται στον βαθµό κατά τον οποίο 
ελέγχει κανείς τις επιθυµίες του 4. (α) έχω τον έλεγχο (µηχανής, συσκευής, 
οχήµατος κ.λπ.), ώστε να κατευθύνω την κίνηση του, να καθορίζω τη 
λειτουργία του: αν δεν έχεις καλά λάστιχα, δεν ελέγχεις εύκολα το αυτοκίνητο 
σε βρεγµένο οδόστρωµα (β) (µτφ.) επιβάλλοµαι, κυριαρχώ σε (κάτι/κάποιον): ο 
άπειρος δάσκαλος δεν µπορεί να ελέγξει εύκολα την τάξη || φύση ζωηρή και 
απείθαρχη, δεν µπορούσε να τον ελέγξει κανείς 5. έχω την κυριαρχία, καθορίζω 
τι θα γίνει: και οι δύο χώρες ανταγωνίζονται για το ποια θα ελέγχει την περιοχή 
6. επιπλήττω, αποδοκιµάζω (κάποιον): η συνείδηση του τον ελέγχει για τα 
σφάλµατα του || τον ήλεγξε για το φέρσιµο του 7. (για συλλογισµούς, λόγους, 
επιχειρήµατα κ.λπ.) αξιολογώ, κρίνω κατόπιν έρευνας, διασταύρωσης: η 
πληροφορία ελέγχεται ως ανακριβής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *έλέµφω < ε- προθεµ. + I.E. *lengwh-« 
ελαφρός, ευκίνητος», ενώ το -χ- τού ελέγχω ερµηνεύεται κατά το οµόρρ. 
έλαχύς «µικρός» (βλ. κ. ελάσσων). Η ετυµ. αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι 
το ρ. ελέγχω απαντά στον Όµηρο αποκλειστικά µε τη σηµ. «ευτελίζω, 
µειώνω», το δε ουσ. έλεγχος χρησιµοποιείται στην επική γλώσσα ως 
συνώνυµο τού όνειδος. Παρόµοια σηµασιολ. µεταβολή συναντούµε στο αρχ. 
γερµ. smähen «µειώνω» > µέσ. γερµ. smachen «περιφρονώ», που προέρχεται 
από το επίθ. smâhi «µικρός». Η σηµ. (τού ελέγχω) «διακριβώνω, ερευνώ, 
εξετάζω» (κυριολεκτικά: «εξετάζω και το παραµικρό, εξετάζω ακόµη και τα 
µικρά και ευτελή») είναι ήδη αρχ. και απαντά στους τραγικούς ποιητές]. 

ελεεινολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ελεεινολογείς... | ελεεινολόγ-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. θεωρώ ή χαρακτηρίζω (κάποιον) άξιο λύπησης 2. 
αποδοκιµάζω, κατακρίνω (κάποιον) ως άθλιο, ελεεινό. — ελε-εινολογία 
[αρχ.] κ. ελεεινολόγηση (η) [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λυπάµαι, οικτίρω. 

ελεεινός, -ή, -ό 1. αυτός που προκαλεί οίκτο, που είναι άξιος για λύπηση: 
ζούσαν σε ~ συνθήκες || τον βρήκαν σε ~ κατάσταση ΣΥΝ. αξιο-λύπητος, 
αξιοθρήνητος 2. (κακόσ.-ιδ. για πρόσ.) αυτός που προκαλεί την 
αποδοκιµασία, την έντονη κατάκριση: ~ χαρακτήρας | συµπεριφορά | 
άνθρωπος ΣΥΝ. άθλιος, φαύλος, ποταπός, τιποτένιος 3. αυτός που έχει 
ιδιαιτέρως κακή ποιότητα: έµειναν σε ένα - ξενοδοχείο µε βρόµικα δωµάτια και 
ανύπαρκτες υπηρεσίες. — ελεείν-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., ελεεινότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έλεος]. 

ελεεινός - αξιολύπητος. Αντίθετα προς την Αρχαία, όπου η λ. ελε 
εινός, προκειµένου για πρόσωπα, είχε κυρίως καλή σηµασία «αυ 
τός που προκαλεί λύπη, οίκτο», σήµερα η λέξη χρησιµοποιείται ως 
κακόσηµη, για να δηλώσει «τον άθλιο, τον αδιάντροπο, τον εξευ 
τελισµένο»: Όταν τον γνώρισα από κοντά, κατάλαβα ότι πρόκειται 
για ελεεινό άνθρωπο, που δεν µπορείς να του έχεις καµία εµπι 
στοσύνη. Σήµερα για τη σηµ. «αυτός που προκαλεί τη λύπη, τη συ 
µπάθεια των άλλων» χρησιµοποιείται η λ. αξιολύπητος (και τα 
συνώνυµα της): Με όσα του έτυχαν στη ζωή είναι πραγµατικά 
αξιολύπητος- χρειάζεται τη βοήθεια όλων για να ξανασταθεί στα 
πόδια του. → αξιολύπητος 

ελεηµονω ρ. µετβ. [µεσν.] {ελεηµονείς... | (δύσχρ. αόρ.) ελεηµόνησα} δίνω 
ελεηµοσύνη (σε κάποιον): ~ τους ζητιάνους. 

ελεηµοσύνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ηθική και υλική συµπαράσταση προς τους 
φτωχούς και γενικότ. τους έχοντες ανάγκη: ζητώ ~ 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
δίνεται (συνήθ. χρήµατα) σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από υλική βοήθεια 
ή σε ζητιάνους: ζει από τις ~ των συγχωριανών του. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
ελεήµων]. 

ελεήµων, -ων, -ον {ελεήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων | ελεη-µονέστ-
ερος, -ατός} (λόγ.) 1. αυτός που παρέχει υλική ή ηθική βοήθεια σε φτωχούς 
και πάσχοντες ΣΥΝ. φιλεύσπλαχνος, οικτίρµων ΑΝΤ. ανελεήµων 2. (συνήθ. 
ως χαρακτηρισµός τού Θεού) αυτός που έχει απέραντο έλεος, που συµπονεί 
τον άνθρωπο και είναι πρόθυµος να συγχωρεί ΣΥΝ. οικτίρµων. — ελεηµόνως 
επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ελεώ]. 

ελέηση (η) → ελεώ 
ελέησον ρ. → κύριος 
ελεητικός, -ή, -ό → ελεώ 
ελεκτρίκ επίθ. {άκλ.} (χρώµα) πολύ ζωντανό, έντονο: µπλε ~. [ΕΤΥΜ. < 

γαλλ. (bleu) électrique]. 
Ελένη (η) 1. σύζυγος τού βασιλιά τής Σπάρτης Μενελάου, φηµισµένη για την 

οµορφιά της· την έκλεψε ο Τρώας Πάρης, δίνοντας αφορµή για τον Τρωικό 
Πόλεµο 2. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η µητέρα τού Μ. Κωνσταντίνου, 
στην οποία αποδίδεται η ανεύρεση τού Τιµίου Σταυρού 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ελένη, αγν. ετύµου. Ήδη από τους αρχαίους είχαν δια- 

τυπωθεί πολλές παρετυµολ. εξηγήσεις (όπως λ.χ. η σύνδεση µε το ουσ. 
σελήνη) επιστηµονικώς αστήρικτες. Ενδιαφέρουσα φαίνεται η εκδοχή τού Η. 
Grégoire, ότι Ελένη < *Εελένα < *Εενενα (µε ανοµοί-ωση), που συνδ. µε το 
λατ. Venus «Αφροδίτη». Το όνοµα έχει περάσει σε ξέν. γλώσσες µέσω τής 
ελλην. µυθολογίας, π.χ. αγγλ. Helen, γαλλ. Hélène κ.ά.]. 

Ελεονόρα (η) (συνήθ. ορθ. Ελεονώρα) 1. όνοµα ηγεµονίδων τής Ευρώπης κατά 
τον Μεσαίωνα 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Κύρ. όν. ξένης προελ., πβ. αγγλ. 
Eleanor, πιθ. < αρχ. γερµ. ali «ξένος», παρ' ότι είναι συχνές και οι παρετυµολ. 
συνδέσεις µε το αρχ. Ελένη]. 

έλεος (το) {ελέ-ους | -η, χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ευσπλαχνία, η συµπόνια: ζήτησε 
το ~ των αντιπάλων του || τον χτύπησε χωρίς έλεος ΣΥΝ. λύπηση, οίκτος, 
συµπάθεια ΑΝΤ. ασπλαχνία· ΦΡ. (α) στο έλεος τού Θεού χωρίς βοήθεια από 
πουθενά: εγκαταλείποµαι | αφήνοµαι | βρίσκοµαι ~ (β) στο έλεος (κάποιου) 
στην απόλυτη διάθεση ή κυριαρχία (κάποιου): άφησε τη βάρκα στο ~ τού 
ανέµου || βρίσκοµαι στο ~ τής τύχης | τού εχθρού 2. (ειρων. ως επιφών.) (ως 
έκφραση αγανάκτησης για κάτι που γίνεται σε υπερβολικό βαθµό) όχι άλλο! 
φτάνει!: ~, λυπηθείτε µας επιτέλους! Όχι κι άλλες σαπουνόπερες και ριάλιτι 
σόου στην τηλεόραση! 3. ΘΡΗΣΚ. η αγάπη και η ευσπλαχνία τού Θεού προς τους 
ανθρώπους 4. η ελεηµοσύνη, η υλική και ηθική συµπαράσταση, που 
εκδηλώνει κάποιος (προς τους άλλους) ΣΥΝ. συνδροµή- ΦΡ. αδελφή τού ελέους 
βλ. λ. αδελφή 5. ελέη (τα) τα άφθονα αγαθά, ο πλούτος: µοίρασε τα ~ του σε 
φτωχούς και αδικηµένους || τα ~ τής θάλασσας· ΦΡ. (α) τα ελέη τού Θεού | τού 
Αβραάµ και τού Ισαάκ αγαθά σε αφθονία: δεν τους λείπει τίποτε· έχουν ~ (β) 
πλούσια τα ελέη! (µεσν. φρ.) (i) για περιπτώσεις αφθονίας αγαθών (ii) για 
πλούσια σωµατικά χαρίσµατα (συνήθ. για γυναίκα): ~ της! 6. (ως επιφών.) για 
αίτηση συγχώρησης, βοήθειας ή επιείκειας: ~! Μην µας εγκαταλείπετε! 7. ελέω 
(ελέω) χάρη σε κάποιον, επειδή κάποιος επέτρεψε, ευνόησε (κάτι): ~ υπουργού 
αναρριχήθηκε στις ανώτατες θέσεις τής δηµόσιας διοίκησης· ΦΡ. (για 
απόλυτους άρχοντες) ελέω Θεού (λατ. Dei gratia) µε τη θέληση και την 
προστασία τού Θεού- φράση που δηλώνει πως η εξουσία αντλείται από τη 
χάρη και την ευσπλαχνία τού Θεού και δεν υπόκειται σε άλλους 
(ανθρώπινους) περιορισµούς: ~ βασιλιάς | µονάρχης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο, σύνθετος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, αν και δεν θα µπορούσε να 
αποκλειστεί η σύνδεση µε θρηνητικά επιφωνήµατα (λ.χ. ελελεύ) και µε 
ονοµατο-ποιηµένες λ. (πβ. όλοφυρµός). Ενώ το ρ. σπλαγχνίζοµαι αναφερόταν 
στο συναίσθηµα λύπης και οίκτου εξαιτίας των κακών περιστάσεων κάποιου, 
το έλεος δήλωσε κυρ. την έµπρακτη εκδήλωση αυτού τού συναισθήµατος. Τη 
λ. έλεος χρησιµοποίησαν επίσης οι Εβδοµήκοντα ως απόδ. τού εβρ. rahamim 
«συµπάθεια, τρυφερότητα», που αποτελεί ιδιότητα τού Θεού]. 

Ελεούσα (η) → ελεώ 
ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π. (η) Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης 

Αναπήρων Παίδων. 
ΕΛ.ΕΤ.ΗΛ.ΕΝ. (η) Ελληνική Εταιρεία Ηλιακής Ενέργειας. 
Ελευθερία (η) [αρχ.] γυναικείο όνοµα. 
ελευθερία [αρχ.] κ. (λαϊκ.) λευτεριά κ. ελευτεριά (η) {ελευθεριών} 1. (α) η 
δυνατότητα αυτόβουλης και απεριόριστης δράσης σύµφωνα µε τις επιθυµίες 
(κάποιου), η απουσία εξαναγκασµού ή καταπίεσης: συνθήκες ελευθερίας || ζω µε 
~ || η αγάπη για την ~ || απόλυτη ~ || κατάχρηση ελευθερίας ΑΝΤ. ανελευθερία, 
εξάρτηση, δέσµευση (β) προσωπική ελευθερία η δυνατότητα τού φυσικού 
προσώπου να κινείται ελεύθερα και να αναπτύσσει το πρόσωπο του ως 
προσωπικότητα· περιλαµβάνει όλες τις ειδικότερες εκφάνσεις ελευθερίας— 
σωµατική, ψυχική, πνευµατική, συνείδησης, βούλησης και έκφρασης, 
δηµιουργίας, δράσης, επαγγελµατική κ.λπ. 2. (συνεκδ.) κάθε επιµέρους 
δικαίωµα που συνδέεται µε την ελευθερία: ατοµικές | θρησκευτικές | 
συνδικαλιστικές ~ || ~ γνώµης | έκφρασης | τού συνέρχεσθαι (βλ. λ. συνέρχοµαι) 
/τού συνεταιρίζεσθαι (βλ. λ. συνεταιρίζοµαι)· ΦΡ. (α) ελευθερία τού λόγου το 
δικαίωµα τού ανθρώπου να εκφράζει ανεµπόδιστα τις σκέψεις, τις κρίσεις του 
(β) ελευθερία τού Τύπου η ελευθεροτυπία (βλ.λ.) (γ) ακαδηµαϊκή ελευθερία 
βλ. λ. ακαδηµαϊκός 3. (ειδικότ.) η απουσία καθεστώτος ξένης κατοχής ή 
τυραννίας, η εθνική ή πολιτική ελευθερία: έπεσε µαχόµενος για την ~ τής πατρί-
δας του || ~, ισότητα, αδελφότητα (γαλλ. liberté, égalité, fraternité, το τρίπτυχο 
των ιδανικών τής Γαλλικής Επανάστασης) || ~ ή θάνατος! (το σύνθηµα τής 
Ελληνικής Επανάστασης τού 1821) 4. η απουσία εµποδίων, η ευχέρεια: ~ 
κινήσεων | ελιγµών ΣΥΝ. άνεση · ΦΡ. καλή λευτεριά! (ως ευχή σε έγκυο) να 
γεννήσεις καλά! ελευθεριάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µτχ. ενεστ. ελευθεριάζων, -
ούσα, -ον | ελευθερίασα} 1. σκέφτοµαι, εκφράζοµαι ή ενεργώ κατά τρόπο ελεύ-
θερο, παραβλέποντας καθιερωµένες αντιλήψεις: ελευθεριάζοντα ήθη || 
ελευθεριάζουσα συµπεριφορά 2. (ειδικότ.) παραβαίνω τους ηθικούς νόµους, ζω 
έκλυτο βίο. Ελευθέριος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Λευτέρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. ελευθέριος < ελεύθερος]. ελευθέριος, -α, -ο 
[αρχ.] 1. αυτός που αντίκειται στους ηθικούς νόµους· ακόλαστος, έκλυτος: 
γυναίκα ελευθερίων ηθών || ~ συµπεριφορά · 2. (α) ελευθέριο | ελεύθερο 
επάγγελµα το επάγγελµα που ασκείται από µεµονωµένα άτοµα, δεν υπόκειται 
σε προκαθορισµένο ωράριο, µισθοδοσία κ.λπ. (β) ελευθέριες τέχνες βλ. λ. 
τέχνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελεύθερος. ελευθεριότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η έλλειψη 
ηθικών φραγµών, η ροπή προς τον έκλυτο βίο: είναι µεγάλη η ~ των ηθών που 
επικρατεί στην εποχή µας. 



ελευθεροκοινωνία 586 ελέφαντας 
 

ελευθεροκοινωνία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} ΝΑΥΤ. η άδεια επικοινω-
νίας πλοίου µε την ξηρά (που δίνεται µετά από υγειονοµική εξέταση 
τού πληρώµατος, τού φορτίου κ.λπ.): απαγόρευση ελευθεροκοινωνίας 
τού πλοίου λόγω κρουσµάτων λοιµώδους νόσου στο πλήρωµα ΣΥΝ. 
πράτιγο (βλ. κ. λ. καραντίνα). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. libre 
pratique]. 

ελευθεροκοινωνώ ρ. αµετβ. [1871] {ελευθεροκοινωνείς...· µόνο σε 
ενεστ. κ. παρατ.} ΝΑΥΤ. (για το πλήρωµα και τους επιβάτες πλοίου) 
επικοινωνώ ελεύθερα ύστερα από άδεια τής υγειονοµικής αρχής. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. communiquer librement]. 

ελευθεροπλοία (η) [1872] {χωρ. πληθ.} ο ελεύθερος διάπλους σε θά-
λασσα, ποταµό ή λίµνη. 

ελεύθερος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) λεύτερος κ. (σπάν.) ελεύτερος [µεσν.] 1. 
(γενικά) αυτός που δεν υπόκειται σε δεσµεύσεις ή περιορισµούς: ~ 
κίνηση | έκφραση || - κι ωραίος || επιτέλους ελεύθεροι! ΑΝΤ. 
δεσµευµένος, περιορισµένος, εξαρτηµένος· ΦΡ. (α) ελεύθερος σκο-
πευτής (i) µαχητής τού πεζικού ή των καταδροµών, που δεν είναι 
ενταγµένος σε µονάδα τού τακτικού στρατού και που βάλλοντας 
εναντίον εχθρικών στόχων κρυµµένος σε θέσεις µε καλό οπτικό πεδίο 
(συνήθ. σε ψηλό σηµείο) πολεµά αυτόνοµα: ελάχιστοι τολµούσαν να 
κυκλοφορήσουν στους δρόµους τού Σαράγεβου φοβούµενοι τους 
µουσουλµάνους και Σέρβους ~ (ii) (µτφ.) αυτός που έχει ελευθερία 
κινήσεων, που δεν έχει δεσµεύσεις, υποχρεώσεις και επιλέγει την κα-
λύτερη ευκαιρία (β) ελεύθερος χρόνος ο χρόνος κατά τον οποίο δεν 
εργάζεται κανείς και µπορεί να επιδοθεί σε ασχολίες που τον ευχα-
ριστούν (γ) ελεύθερο ωράριο (i) το ωράριο που κάθε επιχειρηµατίας 
διαµορφώνει µόνος του, χωρίς να του επιβάλλεται από το κράτος (ii) 
ωράριο εργασίας το οποίο επιτρέπει στον εργαζόµενο να προσέρχεται 
στην εργασία του τις ώρες που επιθυµεί 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει 
πολιτική ή/και εθνική ελευθερία: ~ έθνος | χώρα ANT. υπόδουλος, 
εξαρτηµένος, σκλαβωµένος, υποτελής 3. αυτός που έχει απαλλαγεί 
από οτιδήποτε δεσµεύει τη σκέψη ή τη θέληση του: ~ από προκατα-
λήψεις | φόβους | πάθη || - σκέψη | φρόνηµα- ΦΡ. αφήνω τον εαυτό 
µου ελεύθερο φέροµαι αυθόρµητα και φυσικά: Χαλάρωσε! Άφησε 
τον εαυτό σου ελεύθερο να εκφραστεί! 4. ελεύθερο (το) η άδεια, το 
δικαίωµα: δίνω | έχω το ~ || µου έδωσε το - να χρησιµοποιώ τη βι-
βλιοθήκη του 5. (για πρόσ.) αυτός που δεν βρίσκεται υπό περιορισµό: 
ο δράστης είναι ακόµα ~ || τον άφησαν προσωρινά ελεύθερο 6. (για 
µέλη τού σώµατος) αυτός που µπορεί να κινείται µε ευχέρεια, απαλ-
λαγµένος από βάρη, δεσµά ή πιέσεις: Εχεις ελεύθερα τα χέρια σου; 
Κράτησε µου αυτό 7. αυτός που δεν έχει παντρευτεί: είστε ~ ή πα-
ντρεµένος; ΣΥΝ. άγαµος, ανύπαντρος ΑΝΤ. έγγαµος, παντρεµένος 8. 
διαθέσιµος, µη κατειληµµένος: είναι ~ το κάθισµα; || είναι αδύνατον 
να βρω - ταξί ΣΥΝ. αδειανός- ΦΡ. (α) αφήνω το πεδίο ελεύθερο (σε 
κάποιον) αποσύροµαι από διεκδίκηση, διευκολύνοντας (κάποιον) να 
ενεργήσει πιο άνετα: απέσυρε την υποψηφιότητα του, αφήνοντας έτσι 
στον συνυποψήφιο του ελεύθερο το πεδίο (β) ελεύθερος χώρος (i) ο 
χώρος στον οποίο µπορεί να κινηθεί κανείς χωρίς εµπόδια: ο επι-
θετικός παίκτης βρήκε ~ και έκανε το σουτ(ϋ) ΦΥΣ. περιοχή όπου δεν 
υπάρχει ύλη ούτε παρουσία ηλεκτροµαγνητικού πεδίου ή πεδίου βα-
ρύτητας 9. προσιτός σε όλους: η είσοδος είναι ~ (δωρεάν) 10. (για πε-
ριουσιακά στοιχεία) µη υποθηκευµένος ή διεκδικούµενος από αντα-
παιτητές: το ακίνητο είναι ~ 11. απαλλαγµένος από υποχρεώσεις ή 
άλλου είδους ασχολίες: είσαι ~ την Τρίτη; || δεν έχω ούτε µία ώρα ~ 
για να συναντηθούµε 12. επιτρεπόµενος από τον νόµο: είναι ~ το κυ-
νήγι σε αυτή την περιοχή; || ~ στάθµευση 13. αυτός που δεν ακολου-
θεί την καθιερωµένη τάξη πραγµάτων ή τους ισχύοντες νόµους: ~ 
συµβίωση (χωρίς να έχει προηγηθεί γάµος) || έχουν ~ σχέση (λ.χ. χω-
ρίς ο ένας να διεκδικεί από τον άλλο την αποκλειστικότητα, τη δέ-
σµευση)· ΦΡ. ΦΙΛΟΛ. ελεύθερος στίχος στίχος που δεν υπόκειται 
στους κανόνες τής παραδοσιακής µετρικής 14. ΟΙΚΟΝ. αυτός που δεν 
υπόκειται σε κρατικό παρεµβατισµό: ~ εµπόριο- ΦΡ. (α) ελεύθερη 
αγορά αγορά που λειτουργεί µε τους κανόνες τής ελεύθερης οικονο-
µίας -µε εξαιρέσεις σε θέµατα υγείας, άµυνας κ.λπ.- ή κατά τα πρό-
τυπα τής µικτής οικονοµίας (β) ελεύθερη οικονοµία βλ. λ. οικονοµία 
(γ) ελεύθερη ραδιοφωνία | τηλεόραση η ιδιωτική ή δηµοτική ραδιο-
φωνία | τηλεόραση κατ' αντιδιαστολή προς την κρατική (η οποία θε-
ωρείται ελεγχόµενη από την κυβέρνηση) (δ) ελεύθερη ζώνη περιοχή 
λιµανιού ή αεροδροµίου, όπου τα εµπορεύµατα είναι απαλλαγµένα 
από τελωνειακούς δασµούς και δεν απαιτούνται οι συνήθεις διατυ-
πώσεις για τη διάθεση τους 15. αυτός που δεν ακολουθεί πιστά το 
πρωτότυπο, που αποδίδει το νόηµα, αλλά όχι κατά λέξη: ~ µετάφρα-
ση | διασκευή 16. ΑΘΛ. (σε αθλήµατα µε µπάλα) βολή που εκτελείται 
χωρίς να παρεµποδίζεται ο παίκτης που την εκτελεί: εκτελώ ~ βολές 
στο µπάσκετ || (ως ουσ.) ο τερµατοφύλακας εκτέλεσε το ελεύθερο. — 
ελεύθερα | ελευθέρως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. e-re-u-te-ro) < έ- προθεµ. + I.E. *leudh- «αυξά-
νω, αναπτύσσοµαι» (που γνώρισε µεγάλη σηµασιολ. ποικιλία), πβ. 
λατ. liber «ελεύθερος», γαλλ. libre κ.τ.ό. Από το ίδιο I.E. θέµα προέρ-
χονται διάφορες λέξεις των γερµ. και σλαβ. γλωσσών µε τη σηµ. «λα-
ός» (πιθ. µε την έννοια τού συνόλου των ελεύθερων ανθρώπων, όχι 
των δούλων), πβ. αρχ. γερµ.) liuti «λαός» (> γερµ. Leute), αρχ. σλαβ. 
ljudje, ρωσ. ljudi κ.ά. Η λ. ελεύθερος χρησιµοποιήθηκε αρχικώς ως 
αντίθετο τού δούλος, δηλώνοντας τον πολίτη µε πλήρη πολιτικά δι-
καιώµατα και συνεκδ. τον άνθρωπο που ενεργούσε αυτόνοµα και 
ανεξάρτητα. Η σηµ. «άγαµος» είναι µεσν. Πλήθος φράσεων έχουν ει-
σαχθεί τις τελευταίες δεκαετίες ως µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ελεύθερη οι-
κονοµία (< αγγλ. free enterprise), ελεύθερη ζώνη (< αγγλ. free zone), 
ελεύθερος στίχος (< γαλλ. vers libre), ελεύθερη αγορά (< αγγλ. free 
market), αφήνω το πεδίο ελεύθερο (< γαλλ. laisser le champ libre), 

ελεύθερη είσοδος (< γαλλ. entrée libre), ελεύθερος σκοπευτής (< γαλλ. 
franc tireur) κ.ά.]. 

ελεύθερος: σηµασιολογική εξέλιξη. Η λ. ελεύθερος, αναγόµενη 
σε µια I.E. ρίζα *leudh- (-λευθ-) που σήµαινε «αυξάνω, αναπτύσ 
σοµαι», απαντά ήδη στα Μυκηναϊκά (e-re-u-te-ro = ελεύθερος, e- 
re-u-te-ro-se = ήλευθέρωσε) και στον Όµηρο. Ετυµολογικά συνδέ 
εται περισσότερο προς λέξεις που σε άλλες I.E. γλώσσες δηλώνουν 
τον «λαό» (πβ. γερµ. Leut-e, ρωσ. ljud-i), παρά µε το έλεύσοµαι (και 
την παρετυµολογική µάλλον ερµηνεία τού ελεύθερος = «αυτός 
που µπορεί να έλθει/πάει όπου θέλει»). Το ελεύθερος σήµανε στην 
Αρχαία: (α) Ό,τι και το σηµερινό ελεύθερος (ελεύθερη χώρα, ελεύ 
θερος άνθρωπος, ελεύθερη συνείδηση) (β) Αυτό που αρµόζει σε 
ελεύθερο άνθρωπο, δηλ. ό,τι και το επίσης αρχ. ελευθέριος. Το 
ελεύθερος στην Ελληνική απέκτησε καθαρώς πολιτική σηµασία: 
ελεύθερος = ο πολίτης µε πλήρη πολιτικά δικαιώµατα (στα οποία 
ανήκε και η άσκηση ορισµένων τεχνών και έργων, δηλ. επαγγελ 
µάτων τα οποία χαρακτηρίζονταν ήδη στην Αρχαία ως ελευθέρια 
έργα, δηλ. έργα αρµόζοντα και επιτρεπόµενα µόνο σε ελεύθερους 
πολίτες). Με αυτή την έννοια αντετίθετο στο δούλος, επιδίωξη δε 
των δούλων ήταν να γίνουν ελεύθερο! (πολίτες), απελεύθεροι 
όπως λέγονταν, αποκτώντας πλήρη πολιτικά δικαιώµατα. 
Στη Ν. Ελληνική η λ. ελεύθερος εξελίχθηκε (φωνητικά) σε λεύτε 
ρος (σίγηση τού άτονου αρκτικού φωνήεντος, τροπή τού -ίθ- σε 
-ft-)· το ελευθέριος απέκτησε κυρίως κακή σηµ. (γυναίκα ελευθε 
ρίων ηθών), πλην τής χρήσης στη φρ. «ελευθέρια επαγγέλµατα» 
(αυτά που δεν υπόκεινται σε πλήρως προκαθορισµένους όρους ερ 
γασίας)· το δε απελευθερωµένος (που δεν συνδέεται µε το αρχ. 
απελεύθερος), από το ρ. απελευθερώνω, χρησιµοποιείται κυρίως 
για γυναίκες ως συνώνυµο τού «χειραφετηµένος». → 
άγαµος 

ελευθερόστοµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που µιλά µε θάρρος και 
παρρησία, ειλικρινής 2. (κακόσ.) αυθάδης ή αθυρόστοµος. — ελευ-
θερόστοµα επίρρ., ελευθεροστοµία (η) [µτγν.]. 

ελευθεροτεκτονισµός (ο) → τεκτονισµός 
ελευθεροτυπία (η) [1831] (χωρ. πληθ.} η ελευθερία τού Τύπου, το δι-

καίωµα κάθε πολίτη ή οµάδας πολιτών να εκφράζει ελεύθερα τις 
απόψεις του µέσω τού Τύπου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
liberté de la presse]. 

ελευθερόφρων, -ων, -ον [1807] {ελευθερόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. 
-ονα), -όνων} 1. αυτός που σκέφτεται και εκφράζεται ελεύθερα 2. αυ-
τός που είναι απαλλαγµένος από προκαταλήψεις και δογµατισµούς 
ΣΥΝ. φιλελεύθερος. — ελευθεροφροσύνη (η) [1812], ελευθεροφρο-
νώ ρ. {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. < ελεύθερος + -
φρων< αρχ. φρήν, φρενός]. 

ελευθερώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {ελευθέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. δίνω την 
ελευθερία (σε κάποιον): η νέα κυβέρνηση ελευθέρωσε τους πολιτι-
κούς κρατουµένους ΣΥΝ. λυτρώνω 2. (γενικότ.) απαλλάσσω από οτι-
δήποτε δεσµεύει, περιορίζει, επιβαρύνει: ελευθερώθηκε από τις φο-
βίες που τον βασάνιζαν | τα χρέη- ΦΡ. ελευθερώνω τις τιµές παύω να 
ασκώ έλεγχο στις τιµές, τις αφήνω να διαµορφωθούν ελεύθερα, 
ανάλογα µε την προσφορά και τη ζήτηση 3. (για τόπο) απαλλάσσω 
από ξενικό ζυγό ή επικυριαρχία: θυσιάστηκαν για να ελευθερώσουν 
την πατρίδα τους ΣΥΝ. λυτρώνω ANT. σκλαβώνω, υποδουλώνω 4. 
απαλλάσσω από οικονοµικά βάρη ή οφειλές: ελευθέρωσε το σπίτι 
του από την υποθήκη 5. απαλλάσσω από βάρη ή δεσµά: ~ τα χέρια 
µου (από τις τσάντες που κρατώ) 6. (για χώρο) αδειάζω, αποµακρύ-
νω τα εµπόδια: ελευθερώστε τον διάδροµο! || ζήτησα από τον ενοι-
κιαστή µου να µου ελευθερώσει το σπίτι 7. (µεσοπαθ. ελευθερώνο-
µαι) (για έγκυο) φέρνω στον κόσµο παιδί, γεννώ. Επίσης (λαϊκ.) λευ-
τερώνω [µεσν.]. — ελευθέρωση (η) [αρχ.]. 

ελευθερωτής (ο) [µτγν.] αυτός που απελευθερώνει ΣΥΝ. απελευθε-
ρωτής, λυτρωτής ANT. κατακτητής, υποδουλωτής. 

ελευθερώτρια (η) [1886] {ελευθερωτριών} 1. γυναίκα που ελευθε-
ρώνει από δουλεία, σκλαβιά 2. (µε κεφ.) ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τής Θε-
οτόκου και συνεκδ. κάθε εικόνα της (τής νεότερης εποχής), στην 
οποία απεικονίζεται να συνδέεται µε την απελευθέρωση τής Ελλά-
δας από τους κατακτητές (κυρ. την περίοδο τής γερµανικής κατοχής). 

έλευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (λόγ.) η άφιξη, ο ερχο-
µός: η ~ τού Σωτήρος ΣΥΝ. προσέλευση ANT. αναχώρηση. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ελευσις < αρχ. έλεύσοµαι (που χρησιµοποιήθηκε ως µέλλ. τού ρ. 
έρχοµαι) < *ελεύθ-σοµαι < *el-eu-dh-, παρεκτεταµένος τ. τού I.E. *el- 
«κινούµαι, πηγαίνω», πβ. αρµ. eli «ανέβηκα, βγήκα», λατ. amb-ul-are 
«περπατώ», αρχ. ιρλ. luid «πήγε» κ.ά. Οµόρρ. προσ-ήλυ-τος, ήλ-θον 
(> ήλθα), έλαύνω (< *έλά-Εν-ω, βλ.λ.)]. 

Ελευσίνα (η) πόλη τής Αττικής, γνωστή κατά την αρχαιότητα λόγω 
τού ιερού τής ∆ήµητρας και τής Περσεφόνης (βλ. κ. λ. Ελευσίνια Μυ-
στήρια). — Ελευσίνιος (ο) [αρχ.], Ελευσίνια (η), ελευσινιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Έλευσίς, -ϊνος, πιθ. < έλευσις (βλ.λ.), µε την έννοια ότι η 
περιοχή αποτελούσε τόπο συγκεντρώσεως εκείνων που τηρούσαν τα 
Ελευσίνια Μυστήρια. Στην ίδια λ. ανάγεται και το τόπων. 'Ηλύσια 
(πεδία), το οποίο αποδόθηκε στα Γαλλικά ως (champs) Élysées]. 

Ελευσίνια Μυστήρια (τα) {Ελευσίνιων Μυστηρίων} αρχαίες λα-
τρευτικές τελετές προς τιµήν τής ∆ήµητρας και τής Περσεφόνης µε 
κέντρο το ιερό τους στην Ελευσίνα. 

ελευτεριά (η) → ελευθερία 
ελεύτερος, -η, -ο → ελεύθερος 
ελέφαντας (ο) {ελεφάντων} (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. 

ζώο), ελεφαντίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. εξαιρετικά µεγαλόσωµο 
χορτοφάγο θηλαστικό, που ζει σε τροπικά δάση και στις σαβάνες τής 



ελεφαντένιος 587 ελίσσοµαι 
 

Αφρικής και τής Ασίας σε κοπάδια, µε χαρακτηριστική µακριά προ-
βοσκίδα (για να µαζεύει την τροφή του, για καταιονισµό κ.ά.) και 
δύο χαυλιόδοντες στην άνω σιαγόνα (το ελεφαντόδοντο)· ΦΡ. (α) µνή-
µη ελέφαντα η εξαιρετικά δυνατή µνήµη (β) (σκωπτ.) να αποδείξω 
πως δεν είµαι ελέφαντας να αποδείξω κάτι, ενδεχοµένως αυτονόητο 
ή προφανές και το οποίο µε αφορά, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να αποδειχθεί τυπικά: πολλοί φοβούνται ότι η σύγχρονη τεχνολογία 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να κατασκευαστούν ψεύτικα στοιχεία 
εις βάρος πολιτών για πράξεις που ουδέποτε έκαναν οπότε, άντε µετά 
να αποδείξεις πως δεν είσαι ελέφαντας! 2. θαλάσσιος ελέφαντας 
φώκια µε µακρύ ρύγχος που θυµίζει προβοσκίδα 3. (µτφ.-σκωπτ.) ο 
ογκώδης, ο παχύς άνθρωπος. — (υποκ.) ελεφαντάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ελέφας, -αντος (ήδη µυκ. e-re-pa), αγν. ετύµου, λ. που 
χρησιµοποιήθηκε τόσο µε τη σηµ. τού ζώου όσο και µε τη σηµ. «ελε-
φαντοστό». Τόσο η λ. ελέφας όσο και άλλες I.E. λ. µε την ίδια σηµ. 
(π.χ. χεττ. lahpaS) αποτελούν πιθ. αρχαιότατα δάνεια (2000 π.Χ.), µάλ-
λον από περιοχή τής Μ. Ασίας. ∆εν πρέπει να αποκλειστεί ακόµη πι-
θανή σχέση µε τις σηµιτ. γλώσσες, πβ. χαµιτ. élu, αραβ. fil κ.ά. Μέσω 
τού λατ. elephäs (< αρχ. ελέφας) η λ. πέρασε στις περισσότερες ευ-
ρωπ. γλώσσες, π.χ. γαλλ. éléphant, αγγλ. elephant κ.ά. Η φρ. µνήµη ελέ-
φαντα είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. (avoir) une mémoire 
d'éléphant]. 

ελεφαντένιος, -ια, -io ~» ελεφάντινος 
ελεφαντίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. διάχυτη, 
παθολογική υπέρµετρη πάχυνση τού δέρµατος και τού υποδορίου 
ιστού λόγω υπερτροφίας, που έχει ως αποτέλεσµα την παραµόρφωση 
των περιφερειακών τµηµάτων τού σώµατος (κάτω και άνω άκρων, 
οσχέου, αιδοίου, µαστών) 2. (στα άλογα) πάθηση τού δέρµατος και 
τού υποδορίου συνδετικού ιστού των µελών και κυρ. των πίσω άκρων 
τού αλόγου. 

ελεφάντινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ελέφαντα 2. 
αυτός που είναι κατασκευασµένος από ελεφαντόδοντο ΣΥΝ. φιλ-
ντισένιος 3. αυτός που είναι όµοιος στη σύσταση µε ελεφαντόδοντο. 
Επίσης ελεφαντένιος, -ια, -ιο. 

ελεφαντόδετος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι διακοσµηµένος µε 
ελεφαντόδοντο ΣΥΝ. ελεφαντοκόλλητος. 

ελεφαντόδοντο (το) [1871] 1. ο χαυλιόδοντας τού ελέφαντα ΣΥΝ. 
ελεφαντοστό, φίλντισι 2. η σκληρή και λευκή ύλη από την οποία απο-
τελείται ο χαυλιόδοντας τού ελέφαντα και χρησιµοποιείται ως πολύ-
τιµη ύλη στη γλυπτική. 

ελεφαντοκόκκαλο (το) το ελεφαντοστό. 
ελεφαντοκόλλητος, -η, -ο [µτγν.] ο ελεφαντόδετος (βλ.λ.). 
ελεφαντοστό (το) [1886] 1. το ελεφαντόδοντο (βλ.λ.) ΣΥΝ. φίλντισι 2. 

(συνεκδ.) κάθε είδους µικροτέχνηµα κατασκευασµένο από ελεφα-
ντόδοντο· ΦΡ. χάρτης ελεφαντοστού διακοσµητικό χαρτί που χρησι-
µοποιείται για ζωγραφικές µικρογραφίες. Επίσης (λόγ.) ελεφαντο-
στούν [1886]. 

Ελεφαντοστού Ακτή (η) → Ακτή Ελεφαντοστού 
ελεφαντουρνία (η) {χωρ. πληθ.) η τέχνη τής επεξεργασίας τού ελε-
φαντόδοντου. Επίσης ελεφαντουρνική [µτγν.].   — ελεφαντουργός 
(ο/η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έλεφαντουργός < ελέφας, -αντος + -
ουργός < έργον]. 

ελέχθη ρ. → λέγω 
ελέω ρ. µετβ. {ελεείς..., µτχ. ελεών, -ούσα, -ούν | ελέ-ησα, -ούµαι, -ήθη-

κα, -ηµένος) 1. αισθάνοµαι συµπόνια και συµπάθεια για (κάποιον): ο 
©εός να σε ελεήσει! ΣΥΝ. συµπονώ, σπλαγχνίζοµαι, οικτίρω 2. προ-
σφέρω ελεηµοσύνη ή βοήθεια: ελεήστε τον φτωχό! ΦΡ. Κύριε ελέη-
σον! βλ. λ. κύριος (ο) 3. ΕΚΚΛΗΣ. Ελεούσα (η) προσωνυµία τής Θεο-
τόκου- (συνεκδ.) κάθε εικόνα της στην οποία απεικονίζεται να µεσι-
τεύει στον Χριστό για τους πιστούς: η Αγία ~. — ελέηση (η), ελεη-
τικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λυπάµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ελεώ (-
έω) < έλεος]. 

ελέω → έλεος 
ελήφθην ρ. → λαµβάνω 
έλθω (να/θα) ρ. -+ έρχοµαι 
Ε.Λ.Θ. (η) Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. 
ελιά (η) 1. αιωνόβιο και αειθαλές δέντρο µε πολυετή, στιλπνά φύλλα 
ωοειδούς σχήµατος, κορµό συνήθ. στρεβλό, µε γκρίζο, ξηρό φλοιό, 
καρπό ωοειδή µε πράσινο και σκληρό περικάρπιο, το οποίο γίνεται 
µαύρο και µαλακό όταν ωριµάσει, και σκληρό, επιµήκη πυρήνα (κου-
κούτσι)· καλλιεργείται κυρ. στις µεσογειακές χώρες ΣΥΝ. ελαιόδεντρο 
2. (συνεκδ.) ο καρπός τού ελαιοδέντρου, ο οποίος γίνεται βρώσιµος 
µε ειδική επεξεργασία ή χρησιµοποιείται ως βασική πηγή για το µα-
γειρικό λάδι· ΦΡ. τρώω | περνάω µε ψωµί κι ελιά ζω µε υπερβολική 
λιτότητα · 3. (µτφ.) µελανόχρωµη κηλίδα τού δέρµατος, που συνήθ. 
εξέχει και οφείλεται σε υπερβολική έκκριση µελανίνης. Επίσης (λόγ.) 
ελαία [αρχ.] (βλ.λ.). — (υποκ.) ελίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίκιο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. έλαια (ήδη µυκ. e-ra-wa) < *έλαίΡα, αγν. ετύµου, πιθ. 
δάνειο µεσογειακής προελ. Από την Ελλην. προέρχεται επίσης η 
αντίστοιχη λατ. λ. oliva, πβ. αγγλ. κ. γαλλ. olive κ.ά. Το µεσν. ελιά < 
έλαια µε συνίζηση (συµπροφορά) τού -αι- ως ηµιφωνικού -ι-, εξού 
και η γραφή µε -ι- (ελιά και όχι εληά)· πβ. παλαιός > παλιός, µηλέα > 
µηλιά κ.τ.ό. Η σηµ. 3 είναι µτγν.]. 

Ε.Α.Ι.Α. (το) Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο. 
ΕΛ.Ι.ΑΜ.Ε.Π. (το) Ελληνικό Ίδρυµα Αµυντικής και Εξωτερικής Πο-
λιτικής· τώρα ονοµάζεται Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτε-
ρικής Πολιτικής, αποτελεί δε µια διεθνολογική ελληνική δεξαµενή 
σκέψης (think tank). 

ελιγµός (ο) 1. κίνηση που διαγράφει ελικοειδή και περιστροφική τρο-
χιά, µε συνεχείς αλλαγές κατευθύνσεως: οι ~ τού σκιέρ κατά την κα- 

τάβαση || το µηχανάκι έκανε συνέχεια ~ µέσα στην κίνηση ΣΥΝ. (κα- 
θηµ.) στριφογύρισµα 2. (µτφ.) ο έµµεσος τρόπος δράσης, ο χειρισµός 
µιας κατάστασης, ώστε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα να επιτευχθεί 
µε επιδέξιο, πλάγιο τρόπο (και όχι λ.χ. µε άµεση διεκδίκηση, αντιπα-
ράθεση, σύγκρουση): διπλωµατικός | έξυπνος | πονηρός ~ || ήταν ευ-
θύς άνθρωπος- έλεγε πάντα αυτό που σκεφτόταν χωρίς ελιγµούς και 
περιστροφές || ~ τακτικής || ήταν τέτοια η παρεξήγηση, ώστε έκανε 
πραγµατικά απίστευτους ~ για να συµβιβάσει τα ασυµβίβαστα 3. (α) 
κίνηση στρατεύµατος στα πλαίσια τακτικής (β) ΝΑΥΤ. µεταβολή τής 
πορείας πλοίου (λ.χ. µε κίνηση τού πηδαλίου, των ιστίων ή ελίκων) 
ΣΥΝ. µανούβρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ελιγµός < ελίσσω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

Ελίζα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Eliza, συγκεκοµµ. τ. τού ον. 
Elizabeth (βλ. λ. Ελισάβετ)]. 

έλικας (ο) {ελίκων} 1. εξάρτηµα προωθητικής µηχανής, το οποίο πε-
ριστρέφεται µε τη βοήθεια κινητήρα και χρησιµοποιείται σε πλοία, 
τορπίλες και αεροσκάφη ΣΥΝ. προπέλα · 2. BOT. λεπτό και εύκαµπτο 
τµήµα τού βλαστού, µε το οποίο στηρίζονται και αναρριχώνται τα 
αναρριχητικά φυτά · 3. ΜΑΘ. σπειροειδής καµπύλη που βρίσκεται 
πάνω στην παράπλευρη επιφάνεια κυλίνδρου ή κώνου · 4. ΑΡΧΙΤ. το 
σπειροειδές κόσµηµα τού ιωνικού κιονόκρανου 5. (γενικότ.) οτιδήποτε 
έχει σχήµα έλικα. Επίσης έλικα (η) (βλ. λ. διπλογενής). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ελιξ (ή) < *Εέλ-ικ-ς < I.E. *(s)wel- «περιστρέφω, γυρίζω», πβ. λατ. vol-
vere «στρέφω, κυλώ», vol-umen «ελιγµός - βιβλίο», γαλλ. (se) vautrer 
«κυλιέµαι», ισπ. volver «γυρίζω», αγγλ. well «κυλώ, αναβλύζω», γερµ. 
Welle «κύµα, κύλινδρος» κ.ά. Οµόρρ. άπ-ειλ-ώ, ειλεός | ίλεός, ειλιγγος 
| ίλιγγος, δλ-µος κ.ά.]. 

ελικοδρόµιο (το) [1855] {ελικοδροµί-ου | -ων} χώρος ειδικά διαµορ-
φωµένος για την προσγείωση και απογείωση ελικοπτέρων. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. helidrome]. 

ελικοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ελικοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} όµοιος στο 
σχήµα ή στην κίνηση µε έλικα: ~ απόφυση. — ελικοειδώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ελικόπτερο (το) [1888] {ελικοπτέρ-ου | -ων} αεροσκάφος που κινείται 
µε µηχανοκίνητους έλικες περιστρεφόµενους σε κατακόρυφο άξονα: 
πολεµικό | ιδιωτικό ~. — (υποκ.) ελικοπτεράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αε-
ροσκάφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. helicopter]. 

ελικοπτεροφόρος, -ος, -ο αυτός που διαθέτει χώρο κατάλληλα 
διαµορφωµένο για την προσγείωση και την απογείωση ελικοπτέρων: 
~ πλοίο. 

ελικοφόρος, -ος, -ο (για θαλάσσιο ή εναέριο µεταφορικό µέσο) αυτός 
που κινείται µε έλικες: ~ αεροπλάνο (κατ' αντιδιαστολή προς το 
αεριωθούµενο). 
[ΕΤΥΜ. < έλικα)ς) + -φόρος < φέρω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. porte-
hélice (νόθο συνθ.)]. 

ελικώδης, -ης -ες [µτγν.] {ελικώδ-ους | -εις (ουδ. -η) -ών} ελικοειδής 
(βλ.λ;). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Ελικώνας (ο) όρος τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Βοιωτίας, κο-
ντά στις ακτές τού Κορινθιακού Κόλπου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ελικών, -ώνος. Η επικρατέστερη άποψη συνδέει τον 
Ελικώνα µε τη λ. έλίκη «ιτιά» (πβ. λατ. salix, αρχ. αγγλ. welig κ.ά.), 
οπότε το τοπωνύµιο θα ερµηνευόταν ως «το βουνό µε τις ιτιές»]. 

ελικωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που το σχήµα του µοιάζει µε έλικα, ο 
ελικοειδής 2. ελικωτό (το) σπειροειδές καρφί που χρησιµοποιείται 
για τη στερέωση των σιδηροτροχιών στους ξύλινους στρωτήρες. 

ελιξήριο (το) {ελιξηρί-ου | -ων} 1. παρασκεύασµα αλχηµιστών, στο 
οποίο αποδίδονταν θαυµατουργικές ιδιότητες· ΦΡ. (α) ελιξήριο τής 
ζωής φάρµακο το οποίο υποτίθεται ότι δίνει την αθανασία (β) ελι-
ξήριο τής νεότητας φάρµακο που υποτίθεται ότι διατηρεί τη νεότη-
τα άφθαρτη (γ) ελιξήριο τού έρωτα παρασκεύασµα που υποτίθεται 
ότι συνδέει όσους το πιουν µε δεσµά ακατάλυτου έρωτα, γνωστό 
κυρ. από τον µύθο τού Τριστάνου και τής Ιζόλδης 2. ΦΑΡΜ. φαρµα-
κευτικό παρασκεύασµα, µείγµα φαρµακευτικών ουσιών και οινο-
πνεύµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµβροσία, αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
αγγλ. elixir < αραβ. al-iksîr < al «το» + iksïr < µτγν. ξηρίον «ειδική σκόνη 
για την επούλωση τραυµάτων και την επίσχεση τής αιµορραγίας» < 
αρχ. ξηρός]. 

ελιοκουκουτσο (το) το κουκούτσι τής ελιάς. 
ελιόψωµο (το) ψωµί που περιέχει ελιές. 
Ελισάβετ (η) {άκλ.} 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης και τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, µε γνωστότερη τη σύζυγο τού Ζαχαρία 
και µητέρα τού Ιωάννη τού Προδρόµου 2. όνοµα ηγεµονίδων τής Ευ-
ρώπης 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. EliSevâ «ο Θεός µου είναι άφθονος», δηλ. ο Θεός 
είναι εκείνος που φέρνει την αφθονία]. 

ελισαβετιανός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη βασίλισσα Ελι-
σάβετΑ τής Αγγλίας (1533-1603) και την εποχή της: ~ θέατρο. 

Ελισαίος κ. Ελισσαίος (ο) προφήτης τού Ισραήλ, εορτάζεται ως 
άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Έλισαϊος | Έλισαιέ < εβρ. EliSâ «ο Θεός είναι σωτη-
ρία»]. 

ελίσσοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ελίχθηκα} 1.(κυριολ.) περιστρέφοµαι γύ-
ρω από ένα κέντρο, έναν άξονα, ώστε να αλλάζω συνέχεια κατεύ-
θυνση· παίρνω ελικοειδές σχήµα, κάνω ελικοειδή κίνηση: ο καταδύ-
της ελίχθηκε αριστοτεχνικά στον αέρα πριν πέσει κατακόρυφα στο 
νερό ΣΥΝ. περιστρέφοµαι, κουλλουριάζοµαι 2. κινούµαι µε συνεχείς 
ελιγµούς προς µια κατεύθυνση, κάνω ζιγκ-ζαγκ: το µηχανάκι ελισσό-
ταν ανάµεσα στα αυτοκίνητα 3. ενεργώ µε τρόπο διπλωµατικό, δεί-
χνω ευελιξία στη συµπεριφορά, ώστε να αποφεύγω τις συγκρούσεις, 
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να τηρώ ισορροπία ανάµεσα σε αντίθετες καταστάσεις ή αµφίρροπες 
συνθήκες και να αποφεύγω να εµπλακώ σε υποθέσεις που µπορεί να µε 
βλάψουν: επιτυχηµένη εξωτερική πολιτική σηµαίνει να ξέρεις ως χώρα να 
ελίσσεσαι σωστά στο διεθνές διπλωµατικό πεδίο || ήξερε πάντα πώς να ελιχθεί, 
για να πετύχει αυτό που ήθελε 4. ΣΤΡΑΤ. κάνω τους απαραίτητους αµυντικούς ή 
επιθετικούς ελιγµούς µε σκοπό την απόκτηση τακτικού ή στρατηγικού 
πλεονεκτήµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ελίσσω | -οµαι < *èXÎK-jœ < ελιξ, -ικος (ή) (βλ. λ. έλικας)]. 

ελίτ (η) {άκλ.} ελλην. αριστεία, αριστείςΙ άριστοι 1. το καλύτερο (κοινωνικά, 
οικονοµικά ή πνευµατικά) τµήµα ενός κοινωνικού συνόλου: η ~ τη"ς 
διανόησης ΣΥΝ. εκλεκτοί, (µτφ.) αφρόκρεµα 2. (κατ' επέκτ.) οτιδήποτε 
εκλεκτό και ξεχωριστό. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. élite «οι εκλεκτοί, οι διαλεχτοί» < p. élire < λατ. eligere 
«εκλέγω»]. 

ελιτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. το κοινωνικό σύστηµα που υποστηρίζει την ελίτ 
εις βάρος των άλλων τάξεων 2. (κακόσ.) η υπεροπτική συµπεριφορά των 
ανθρώπων που ανήκουν στην ελίτ µιας κοινωνίας. — ελιτιστής (ο), ελιτίστρια 
(η). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. élitisme < élite]. 

ελιτίστικος, -η, -ο κ. ελιτιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ελιτισµό, 
που φανερώνει ή προκύπτει από ελιτισµό: ~ διάθεση | νοοτροπία. — 
ελιτίστικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

Ε.Λ.Κ. (το) Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα. 
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. (το) Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας. 
έλκηθρο (το) {ελκήθρ-ου | -ων} µικρό όχηµα που αποτελείται από αµάξωµα 

στερεωµένο σε ολισθητήρες, ώστε να κυλά πάνω σε επιφάνειες καλυµµένες 
από χιόνι ή πάγο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ελκηθρον «δοκός ή σανίδα (κατά Α. Κοραή) τού α-λετριού» < 
αρχ. έλκω. Η λ. επανήλθε ως µετάφρ. δάνειο από γαλλ. traîneau]. 

ελκοειδής, -ής, -ές {ελκοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε έλκος 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ελκοπαθής, -ής, -ές {ελκοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που πάσχει από έλκος 
(κυρ. στοµάχου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < έλκος + -παθής < θ. 
παθ-, πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον τού ρ. πάσχω]. 

έλκος (το) {έλκ-ους | -η, -ών} 1. ΙΑΤΡ. τραύµα τού δέρµατος ή τού βλεννογόνου, 
που συνοδεύεται από διάλυση τού συνδετικού ιστού: ~ στοµάχου | 
δωδεκαδάκτυλου 2. (µτφ.) νοσηρή κατάσταση που συνιστά αιτία 
προβληµάτων: το ~ τής γραφειοκρατίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έλκος, αρχική σηµ. «τραύµα, πληγή», < *ελκος (η δα-σύτητα 
οφείλεται σε παρετυµολ. σύνδεση µε το ρ. έλίαυ)· συνδ. µε λατ. ulcus «έλκος, 
πληγή» και µε σανσκρ. arias «αιµορροΐδες»]. 

ελκτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την έλξη 2. αυτός που έχει την 
ιδιότητα να έλκει ANT. ωστικός, απωθητικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ελκτικός < έλκω]. 

ελκυσµός (ο) [µτγν.] 1. η έλκυση (βλ. λ. ελκύω) 2. η ροή των αερίων καύσεως 
από καπνοδόχο. 

ελκυστηρας (ο) το τρακτέρ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. έλκυστήρ, -ήρος «χειρουργικό 
εργαλείο» < έλκ-ω (πβ. αρχ. ελκυσις). Η λ. επανήλθε ως απόδ. τού γαλλ. 
tracteur (βλ. λ. τρα-κτέρ)]. 

ελκυστικός, -ή, -ό [µτγν.] γοητευτικός, µαγευτικός, αυτός που ελκύει την 
προσοχή και το ενδιαφέρον των άλλων: ~ άνδρας | εµφάνιση | παρουσιαστικό | 
χαµόγελο || µια ~ πρόταση συνεργασίας ΣΥΝ. σαγηνευτικός, θελκτικός ANT. 
αποκρουστικός. — ελκυστικά επίρρ., ελκυστικότητα (η) [1786]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ελκύω. 

ελκύω ρ. µετβ. {παρατ. είλκυα, αόρ. είλκυσα, ελκύστηκα} (λόγ.) 1. σέρνω, 
τραβώ προς το µέρος µου ANT. απωθώ 2. (µτφ.) γοητεύω, σαγηνεύω· 
συγκεντρώνω την προσοχή: ~ τη συµπάθεια | τον θαυµασµό | το ενδιαφέρον | 
πελάτες. — έλκυση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < µεσν. ελκύω < αρχ. έλκω (βλ.λ.), 
κατά το συνώνυµο έρύ-ω, µε αφετηρία τον αόρ. είλκυσα τού έλκω]. 

ελκύω - έλκω - προσελκύω. Το αρχ. έλκω «τραβώ κοντά µου, προ-
σελκύω», από τον αόρ. είλκυσα και µε επίδραση τού συνωνύµου αρχ. ρ. 
έρύω, έδωσε το ελκύω, που χρησιµοποιείται περισσότερο, και από αυτό 
προήλθε το σύνθετο προσ-ελκύω που κυρίως χρησιµοποιείται σήµερα: 
Κάτι τον έλκει προς την επιστήµη αυτή - Τον ελκύει περισσότερο η θάλασσα 
από το βουνό - Οι γιορτές, σωστά οργανωµένες, προσελκύουν πολύ κόσµο. 
Ένα πλήθος παραγώγων τού έλκω χρησιµοποιούνται και σήµερα -µε την 
αρχαία τους σηµασία- χωρίς να έχουµε πάντοτε συνείδηση τής 
ετυµολογικής τους σχέσης µε το έλκω: (α) θέµα έλκ-: έλκος, έλξη (β) θέµα 
έλκη-: έλκη-θρο (γ) θέµα ελκυ-: ελκύω, προσ-ελκύω, εφ-ελκύω, ελκυ-
στικός, αν-ελκυ-στήρας, δι-ελκυ-στίνδα. Από την ετεροιωµένη µεταπτωτική 
βαθµίδα τής ρίζας ελκ-, από το θέµα ολκ-, έχουµε το ολκή «µεγάλη δύναµη 
έλξεως» και µτφ. «µεγάλη δύναµη, δυνατός» (είναι παίκτης ολκής) και το 
αρχ. ολκός («µηχανή έλξεως»), από όπου το ρυµουλκός (ρυµός «χαλινάρι» 
+ ολκός), εµβρυουλκός κ.ά. 

έλκω ρ. µετβ. {παρατ. είλκα} (λόγ.) ελκύω (βλ.λ.): τα ετερώνυµα έλκονται, τα 
οµώνυµα απωθούνταν ΦΡ. έλκω το γένος | την καταγωγή | τις ρίζες µου από 
κατάγοµαι από. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έλκω < I.E. *selk- | *swelk- «σύρω, τραβώ», πβ. αλβ. helq, λατ. 
sulcus «ολκός, αυλάκι», ισπ. surco, ιταλ. solco κ.ά. Οµόρρ. ελξις (-η), όλκ-ή, 
όλκ-ός, ελκηθρο(ν) κ.ά.]. 

ελκώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ελκώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 

µοιάζει µε έλκος, που εµφανίζει συµπτώµατα έλκους: ~ πληγή 2. αυτός που 
προκαλεί έλκη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. έλκωµα (το) [µτγν.] {ελκώµ-ατος | -
ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. πληγή που εξελίσσεται σε έλκος (βλ.λ., σηµ. 1). έλκωση (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. Ο σχηµατισµός έλκους. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ελκωσις < έλκω (-όω) «τραυµατίζω, προκαλώ ουλές» < έλκος]. 
Ελλάδα (η) 1. κράτος τής ΝΑ. Ευρώπης στο Ν. άκρο τής Βαλκανικής 
Χερσονήσου µε πρωτεύουσα την Αθήνα, επίσηµη γλώσσα την Ελληνική και 
νόµισµα τη δραχµή (2002: ευρώ)· ΦΡ. (ειρων.) Ελλάς, το µεγαλείο σου! 
(επιφωνηµατικά) για αρνητικά φαινόµενα τής ελληνικής κοινωνίας, 
δυσλειτουργίες τού ελληνικού κράτους 2. ΙΣΤ. ο γεωγραφικός χώρος στο Ν. 
άκρο τής Βαλκανικής Χερσονήσου, στα παράλια τής Μικράς Ασίας και αλλού 
ως κοιτίδα τού αρχαίου ελληνικού πολιτισµού· ΦΡ. Μεγάλη Ελλάδα βλ. λ. 
µεγάλος. Επίσης (λόγ.) Ελλάς {Ελλάδος}. — (υποκ.) Ελλαδίτσα κ. Ελλαδούλα 
(η), (µεγεθ.) Ελλαδάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Ελληνας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Ελλάς, -άδος «ο τόπος κατοικίας των Ελλήνων» χρη-
σιµοποιούµενο και ως προσδιορισµός ουσ. όπως Ελλάς γη, Ελλάς γλώσσα, 
Ελλάς πόλις κ.τ.ό. Στον Όµηρο η λ. αναφερόταν µε σαφή περιορισµό στη 
θεσσαλική Φθία (κατοικία των Μυρµιδόνων, των βασιλέων Πηλέα και 
Αχνλλέα), στη δε Οδύσσεια ειδικότ. (αλλά και σε µεταγενέστερους συγγραφείς) 
ο όρος προσδιόριζε την κυρίως Ελλάδα εν αντιθέσει προς την Πελοπόννησο, o 
Αριστοτέλης, στηριζόµενος σε αρχαιότερη παράδοση, υποστήριξε ότι Ελλάς 
ήταν αρχικώς το όνοµα περιοχής κοντά στη ∆ωδώνη. Το όνοµα ήδη από τον 
Ηρόδοτο άρχισε να αποκτά ευρύτερο σηµασιολογικό περιεχόµενο, δηλώνοντας 
όλες τις περιοχές που κατοικήθηκαν από Έλληνες, δηλ. τόσο την ηπειρωτική 
Ελλάδα όσο και την Ιωνία (Μ. Ασία). Βλ. κ. Ελληνας]. ελλαδικός, -ή, -ό [αρχ.] 
1. αυτός που σχετίζεται µε την Ελλάδα, δηλ. την ελληνική επικράτεια (κατ' 
αντιδιαστολή προς το επίθ. ελληνικός, που αναφέρεται σε ολόκληρο το 
ελληνικό έθνος): ~ σύνορα 2. αυτός που προέρχεται από την Ελλάδα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. Ελληνας. Ελλαδίτης (ο) {Ελλαδιτών}, Ελλαδίτισσα (η) 
{Ελλαδιτισσών} ο Έλληνας κάτοικος τής Ελλάδας κατ' αντιδιαστολή προς τους 
εκτός Ελλάδος Έλληνες (κυρ. τους Κυπρίους). — ελλαδίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
< Ελλάδα + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. κ. σµην-ίτης, πολ-ίτης]. 
ελλαδογεννηµένος, -η, -ο (στη γλώσσα των Ελλήνων µεταναστών) 
(µετανάστης) που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. έλλαµψη (η) {-ης κ. -άµψεως | -
άµψεις, -άµψεων} (λόγ.) η λάµψη που γίνεται στο εσωτερικό κάποιου- (ειδικότ.) 
ο φωτισµός τής ψυχής από τον θεό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ελλαµψις < αρχ. έλλάµπω < έλ- (< εν-) + λάµπω]. Ελλάνικος (ο) 
{Ελλανίκου} αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος (5ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Ελλάνικος < *Ελλάνό-νικος (µε απλολογία) < 'Ελλην, -ηνος + -
νικοςκ νίκη], ελλανοδίκης (ο) {ελλανοδικών} 1. (στην αρχαιότητα) κριτής αγώ-
νων, µέλος τής φερώνυµης επιτροπής 2. (στον ιππόδροµο) ο κριτής των 
ιπποδροµιακών αγώνων: δελτίο ελλανοδικών (επίσηµο έντυπο µε τις αποφάσεις 
τους για κάθε ιπποδροµιακή ηµέρα). [ΕΤΥΜ < αρχ. Έλλανοδίκαι, τ. τής δωρ. 
διαλέκτου (αντί τού αττ. Έλληνοδίκαί), < "Ελλην + δίκη]. ελλανόδικος, -ος 
(λαϊκ. -η), -ο [1893] κυρ. στη ΦΡ. ελλανόδικος επιτροπή επιτροπή τής οποίας τα 
µέλη εποπτεύουν τη διεξαγωγή αγώνων (αθλητικών, καλλιτεχνικών κ.λπ.), 
κρίνουν τους διαγωνιζοµένους και ανακηρύσσουν τους νικητές: η ~ επέβαλε 
στον αναβάτη ποινή σαράντα ηµερών αποκλεισµού από τις κούρσες τού 
ιπποδρόµου. [ΕΤΥΜ < ελλανοδίκης (βλ.λ.)]. Ελλάς (η) → Ελλάδα 
ελλέβορος (ο) {ελλεβόρ-ου | -ων} δηλητηριώδες φυτό που χρησιµοποιείται για 
θεραπευτικούς και φαρµακευτικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ < αρχ. ελλέβορος, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < έλλός «ελάφι» + βορά «τροφή»]. έλλειµµα (το) {ελλείµµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. χρηµατικό ή άλλο ποσό που λείπει έναντι αυτού που 
προβλεπόταν ή έπρεπε να υπάρχει: λογιστικό | εµπορικό ~ || ~ ταµείου | 
αποθήκης || εµφανίζω | παρουσιάζω ~ || καλύπτω τα ~ ANT. πλεόνασµα, 
περίσσευµα· ΦΡ. (α) ΟΙΚΟΝ. έλλειµµα προϋπολογισµού το έλλειµµα που 
παρουσιάζεται, όταν το σύνολο των εσόδων είναι µικρότερο από το σύνολο των 
δαπανών (β) ΟΙΚΟΝ. έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου το έλλειµµα που 
παρουσιάζεται, όταν η αξία των εισαγόµενων εµπορευµάτων σε µια χώρα είναι 
µεγαλύτερη από την αξία των εξαγοµένων 2. (µτφ.) αυτό το οποίο λείπει από 
(κάτι), ώστε να είναι πλήρες: ~ δηµοκρατίας. — ελλειµµατικός, -ή, -ό [1894], 
ελλειµµατικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έλλειψη. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. 
«σφάλµα - έλλειψη», < ελλείπω]. ελλειπτικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που δεν είναι 
πλήρης, που παρουσιάζει ελλείψεις: έχει ~ λόγο | ύφος (µε βραχυλογία) ΣΥΝ. 
ελλιπής· ΓΛΩΣΣ. (β) ελλειπτικό όνοµα το όνοµα που απαντά είτε σε έναν µόνο 
από τους δύο αριθµούς και σε όλες τις πτώσεις του (ελλειπτικά κατ' αριθµό) είτε 
σε έναν αριθµό και όχι σε όλες τις πτώσεις του (ελλειπτικά κατ' αριθµό και κατά 
πτώση), π.χ. τα λόγια (δεν υπάρχει εν. *το λόγι), το δείλι (δεν έχει πληθ. *τα 
δείλια, αλλά τα δειλινά) (γ) ελλειπτικό | ελλιπές ρήµα κάθε ρήµα που δεν έχει 
όλους τους χρόνους (λ.χ. αφορώ, έρπω που απαντούν µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.)· 
ως ελλειπτικά θεωρούνται και ορισµένα ρήµατα που κανονικά κατατάσσονται 
στα ανώµαλα, αφού συµπληρώνουν µε άλλους τύπους αυτούς που δεν έχουν 
(φαινόµενο τού συµπληρωµατισµού, βλ.λ.: τρώω - έφαγα, βλέπω - είδα, λέω - 
είπα κ.ά.) (δ) ελλειπτική πρόταση η πρόταση τής οποί- 
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ας παραλείπονται ένας ή περισσότεροι βασικοί όροι (υποκείµενο, ρήµα κ.λπ.), 
που εννοούνται εύκολα από τα συµφραζόµενα: -Θα πάρω µέρος στον 
διαγωνισµό. -Και εγώ. (ενν. θα συµµετάσχω) · 2. αυτός που έχει το γεωµετρικό 
σχήµα τής έλλειψης, ο ελλειψοειδής: ~ τροχιά. — ελλειπτικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ., ελλειπτικότητα (η) [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής, αποσιωπητικά. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ελλείπω]. 

ελλείπω ρ. αµετβ. {µόνο στον ενεστ.) (λόγ.) 1. λείπω από ένα σύνολο, δεν 
υπάρχω ΣΥΝ. απουσιάζω, λείπω 2. ελλείποντα (τα) οι ελλείψεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ελλιπής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + λείπω]. 

ελλείψει επίρρ. (+γεν.) (λόγ.) λόγω τής έλλειψης (ενός πράγµατος): ~ επαρκούς 
χρηµατοδότησης, το πρόγραµµα δεν ολοκληρώθηκε || απαλλάχθηκε - 
ενοχοποιητικών στοιχείων. 
[ΕΤΥΜ. ∆οτ. εν. τού αρχ. ελλειψις. Το συντακτικό σχήµα ελλείψει + γεν. 
αποτελεί απόδ. τού γαλλ. manque de...]. 

έλλειψη (η) {-ης κ. -είψεως | -είψεις, -είψεων} 1. η κατάσταση κατά την οποία 
δεν υπάρχει (κάποιος/κάτι), η ανυπαρξία, η απουσία: ~ εµπιστοσύνης | 
ψυχραιµίας | πείρας | οµαλότητας | απαρτίας | χρηµάτων | χρόνου | χώρου | 
νερού | προσωπικού 2. (µτφ.) ατέλεια, ελάττωµα: η εργασία σου έχει πολλές - 
ακόµη ΣΥΝ. µειονέκτηµα · 3. ΓΛΩΣΣ. η παράλειψη στον λόγο ορισµένων 
συστατικών µιας πρότασης («ελλειπτική πρόταση», βλ.λ.), τα οποία συνήθ. 
εννοούνται εύκολα από τα συµφραζόµενα: η ~ είναι βασικό χαρακτηριστικό 
τού προφορικού λόγου, ιδίως τού διαλόγου · 4. ΜΑθ. η επίπεδη καµπύλη που 
προκύπτει από την τοµή κώνου µε επίπεδο µη κάθετο και µη παράλληλο προς 
τον άξονα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής. [ΕΤΥΜ; < αρχ. ελλειψις < ελλείπω < εν- 
+ λείπω. Η γλωσσ. και η γε-ωµ. σηµ. είναι µτγν.]. 

έλλειψη - έλλειµµα. Υπάρχει µια γενικότερη αβεβαιότητα στη χρήση των 
δύο αυτών λέξεων. Κατ' αρχάς η λ. έλλειµµα σε χρήσεις όπως «έλλειµµα 
δηµοκρατίας», «έλλειµµα αξιοπιστίας τής κυβέρνησης» αποδίδει το ξέν. 
deficit, το οποίο εµφανίζεται στο «γλωσσικό ιδίωµα» τής Ε.Ε. µε ανάλογες 
χρήσεις. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µεταφορική, και 
καταχρηστική κάπως, χρήση ενός οικονοµικού όρου, τού όρου 
έλλειµµα/ελλείµµατα (στον προϋπολογισµό, στο δηµόσιο λογιστικό κ.λπ.), 
αντί τού οποίου θα µπορούσε στην Ελληνική να χρησιµοποιείται ο όρος 
έλλειψη (δηµοκρατίας, αξιοπιστίας κ.τ.ό.). Προκειµένου για τη λ. έλλειψη, 
το πρόβληµα είναι διαφορετικό. Παρατηρούµε ότι η λ. έλλειψη, που 
κυριολεκτικά σηµαίνει «µου λείπει κάτι, στερούµαι, δεν έχω κάτι που 
χρειάζοµαι ή που είναι προς όφελος µου ή που είναι γενικότερα επιθυµητό 
και καλό να το έχει κανείς» (έλλειψη µέτρων, έλλειψη κύρους, έλλειψη 
καλοσύνης/αγάπης/εµπιστοσύνης κ.τ.ό.), χρησιµοποιείται λανθασµένα και 
µε κακόσηµες έννοιες (έλλειψη κακίας!, έλλειψη µίσους!, έλλειψη 
πολέµου!). Στις περιπτώσεις αυτές δεν µιλάµε για έλλειψη (σαν να ήταν 
κάτι που χρειαζόµαστε ή επιθυµούµε και µας λείπει...), αλλά για απουσία ή 
ανυπαρξία ή µη εµφάνιση ή αποφυγή ή άλλες λέξεις ανάλογα µε τα 
λεγόµενα. 

ελλειψοειδής, -ής, -ές [1854] {ελλειψοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
σχήµα ελλείψεως (βλ.λ., σηµ. 4). — ελλειψοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ellipsoïde]. 

Έλλη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Αθάµαντα και τής Νεφέλης, αδελφή τού Φρίξου 
2. γυ-ναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Έλλη, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το εθνωνύµιο Έλλην]. 

Έλλη ν (ο) [αρχ.] {'Ελλ-ηνος | -ηνες, -ήνων} 1. ΜΥΘΟΛ. ήρωας, γυιος τού 
∆ευκαλίωνα, γενάρχης των Ελλήνων 2. (λόγ.) ο Έλληνας- ΦΡ. (πα-ροιµ.) του 
Έλληνος ο τράχηλος ζυνόν δεν υποφέρει | υποµένει οι Έλληνες δεν ανέχονται 
την τυραννία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Έλληνας. 

ελληνάδικο (το) κέντρο διασκέδασης όπου παίζονται µόνο ελληνικά (κυρ. 
χορευτικά) τραγούδια. Επίσης ελληνικάδικο. [ΕΤΥΜ. < ελλην)ικά) + παραγ. 
επίθηµα -άδικο, πβ. κ. σκυλ-άδικο]. 

Ελληνάρας (ο) (σκωπτ.-µειωτ.) ο εθνικιστής Έλληνας. Επίσης Ελλη-ναράς 
{Ελληναράδες}. 

Έλληνας (ο) {Ελλήνων}, Ελληνίδα (η) {Ελληνίδων} 1.ο πολίτης τού ελληνικού 
κράτους 2. το πρόσωπο που ανήκει στο ελληνικό έθνος (ανεξάρτητα αν είναι 
Έλληνας πολίτης ή όχι). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. "Ελλην. Το επίθηµα -ηνες | -άνες τής λ. "Ελληνες | "Ελ-λάνες 
απαντά επίσης και σε άλλα ονόµατα λαών τής Β. Ελλάδος, π.χ. Άθαµάνες, 
Αΐνιάνες, Άκαρνάνες κ.ά. Παράλληλα µε τον τ. "Ελληνες απαντά και ο τ. 
"Ελλοπες, ο οποίος προσδιόριζε κατοίκους τής ∆ωδώνης και τής Β. Εύβοιας, 
πράγµα που οδήγησε τον Αριστοτέλη να ορίσει τη ∆ωδώνη ως αρχική πατρίδα 
των Ελλήνων. Από µορφολογικής απόψεως θεωρείται ότι οι λ. Έλλην και 
Ελλάς αποτελούν παράγωγα τού ουσ. Έλλοί | "Ελλοι | Σέλλοι (απαντά στον 
Όµηρο και τον Πίνδαρο), το οποίο ερµηνεύεται από τον Ησύχιο ως εξής: 
«Έλλοί· "Ελληνες οι εν ∆ωδώνη και οί ιερείς». Όλοι αυτοί οι τύποι είναι αγν. 
ετύµου και σηµασίας. Ως προς τη γεωγραφική επέκταση τής λ. Έλληνες έχουν 
διατυπωθεί πολλές εκδοχές. Ενώ στον Όµηρο η λ. περιορίζεται τοπικά στους 
Θεσσαλούς τής Φθίας, η χρήση της στο αρχ. επίθ. Έλλανοδίκαι αύξησε το 
κύρος της λόγω τής σηµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων, o Θουκυδίδης 
εξηγεί τη γεωγραφική επέκταση τού όρου "Ελληνες από τον µυθολογικό ήρωα 
"Ελληνα, που ταξίδευε και δρούσε συχνά σε άλλες πόλεις, ενώ ο Ηρόδοτος 
πιστεύει ότι ο όρος Έλληνες χρησιµοποιήθηκε για να τονίσει την κοινή 
προέλευση των διαφόρων φυλών τού ελληνικού χώρου, o Γ. Χατζιδάκις, 
τέλος, 

ανάγει την επέκταση τού όρου στην ισχυρή εθνική συνείδηση που 
διαµόρφωναν τα φηµισµένα ιερά (∆ωδώνη, ∆ελφοί, Ολυµπία), τα οποία 
βρίσκονταν στην τοπικά περιορισµένη -αρχικώς- Ελλάδα (βλ.λ.). Κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους, το όν. Έλλην έλαβε τη σηµ. τού ειδωλολάτρη, τού 
εθνικού (εν αντιθέσει µε τον Ιουδαίο), αλλά µετά την άλωση τής Κων/πόλεως 
η λ. άρχισε να λαµβάνει πάλι την αρχική εθνολογική και πολιτιστική σηµ., 
που οριστικοποιήθηκε µε την ίδρυση τού νέου ελληνικού κράτους]. 

Έλληνες - Γραικοί - Ρωµιοί. Η ονοµασία Έλληνες δεν είναι η µόνη που 
χρησιµοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει το έθνος των Ελλήνων σε όλους τους 
40 αιώνες τού µέχρι σήµερα βίου του. Οι Έλληνες ονοµάστηκαν και 
Γραικοί και Ρωµαίοι | Ρωµιοί. Έλληνες ονοµάζονταν αρχικά µόνον οι 
κάτοικοι µιας µικρής περιοχής τής Κ. Ελλάδας, τής Θεσσαλικής Φθίας. 
Αυτήν γνωρίζει ο Όµηρος ως Ελλάδα: «οι τ' εϊχον Φθίην ήδ' 'Ελλάδα 
καλλιγύναικα, | Μυρµιδόνες δε καλεϋντο και "Ελληνες και Αχαιοί» (ΐλ. Β 
683-4). Αχαιοί, Παναχαιοί, ∆αναοί, Αργείοι είναι τα ονόµατα που 
χαρακτηρίζουν τους Έλληνες στον Όµηρο, καθώς επίσης και το όνοµα 
Πανέλλη-νες (πβ. ίλ. Β 530 «έγχείη δ' έκέκαστο [ο Αίας ο ηγεµόνας των 
Λο-κρών] Πανέλληνας και Αχαιούς»). o Θουκυδίδης, σχολιάζοντας την 
ποικίλη ονοµασία των Ελλήνων, αναφέρει (Α, 3): «πολλφ γαρ ύστερον έτι 
και των Τρωικών γενόµενος [ενν. ο Όµηρος] ούδαµοΰ τους ξύµπαντας 
ώνόµασεν [ενν. Ελληνες] ουδ' άλλους ή τους µετ' Άχιλλέως εκ τής 
Φθιώτιδος, οϊπερ και πρώτοι "Ελληνες ήσαν, ∆αναούς δέ εν τοις επεσι και 
Άργείους και 'Αχαιούς ανακαλεί». Τον 7ο αι. η ονοµασία Πανέλληνες έχει 
επικρατήσει (Ησιόδ. Έργ. 528: «βράδιον Πανελλήνεσι φαείνει [ενν. ο 
ήλιος]» - Αρχίλοχος 52: «Πανελλήνων όιζύς είς Θάσον συνέδραµον»). Από 
το Παν-έλ-ληνες αποσπάστηκε και γενικεύθηκε η ονοµασία Έλληνες | 
Έλλην, εξού και ο τονισµός "Ελλην αντί Έλλήν | Έλλάν, όπως θα 
υπαγόρευαν τα οξύτονα Αινιάν (Αινία), Φοιτιάν (Φοιτιά), Αθα-µάν)ες), 
Ακαρνάν)ες) κ.ά. Κατά τον Γ. Χατζιδάκι, η δηµιουργία των ονοµασιών 
έγινε ως εξής: Ελλοπία > (µε απλοποίηση) Έλλα > Έλλοί > Ελλάς (όπως 
νοµός - νοµάς, φορός - φοράς κ.τ.ό.). Από το Έλλοί > *'Ελλάν | *Έλλήν > 
(και ως σύνθετο) Παν-έλληνες (τα σύνθετα ανεβάζουν τον τόνο) > 
"Ελληνες, µε απόσπαση από το σύνθετο και διατήρηση τού αναβιβασµένου 
τόνου. (Η σχέση τού Έλλοί µε το "Ελληνες διασώζεται και στον 
λεξικογράφο Ησύχιο: «Έλλοί: Έλληνες οί εν ∆ωδώνη, και οί Ιερείς»). 
Περαιτέρω, η γενίκευση τής ονοµασίας Έλληνες (από τον 6ο αι.) έγινε 
µέσα από τους θεσµούς που ένωναν και χαρακτήριζαν όλους τους 
κατοίκους τής Ελλάδας, δηλ. µέσα από τα κοινά ιερά (∆ελφών και 
θλυµπίας) και τους πανελλήνιους αγώνες, ιδίως τους Ολυµπιακούς, µέσα 
από την αίσθηση τής κοινής για όλους τους Έλληνες γλώσσας, από την 
ενιαία ταύτιση των Ελλήνων στις πολυάριθµες αποικίες που ίδρυσαν εκτός 
Ελλάδος και, γενικά, µέσα από χαρακτηριστικά εθνικά, πολιτιστικά, 
θρησκευτικά, ηθικά, µορφωτικά, που ξεχώριζαν τους Έλληνες ως ενιαίο 
εθνικό σύνολο από άλλα έθνη, όπως ήταν οι λεγόµενοι βάρβαροι. Μέχρι 
τής επικρατήσεως τού χριστιανισµού το Έλληνες είναι απλό εθνικό όνοµα. 
Με τον χριστιανισµό το Έλληνες παίρνει αρχικώς τη σηµασία 
«ειδωλολάτρη, εθνικοί», αυτοί που πιστεύουν σε πολλούς θεούς, άρα οι µη 
(µονο-θεϊστές) χριστιανοί και Ιουδαίοι. Αργότερα, το Έλληνες σηµαίνει 
γενικότερα τους «µη χριστιανούς» (Έλληνες και άλλους), ενώ οι κάτοικοι 
τής Ελλάδας καλούνται Ελλαδικοί Στους αλεξανδρινούς χρόνους Έλληνες 
και Ελληνίζοντες και Ελληνιστές ονοµάζονται αυτοί που µιλούν την 
ελληνική γλώσσα και µάλιστα, από τον Ιο αι. π.Χ., την απλοποιηµένη 
Αλεξανδρινή Κοινή έναντι τής Αττικής (αττικισµός), που άρχισαν να 
γράφουν και να µιλούν τότε οι λό- 
γιοι (αργότερα, στους χρόνους τού Κοραή και ήδη από τον 17ο αι., ως 
Ελληνική χαρακτηρίζεται η αρχαία αττικίζουσα γλώσσα, έναντι τής 
«κοινής» ή «χυδαίας» γλώσσας, που είναι η απλούστερη οµιλούµενη). Ας 
σηµειωθεί ακόµη ότι µε τον φανατισµό, που ήταν φυσικό να υπάρξει µε την 
επικράτηση τής νέας θρησκείας, τού χριστιανισµού, καθετί το ελληνικό 
(κείµενο, τέχνη) θεωρείται ειδωλολατρικό ή αντιχριστιανικό και 
αποκηρύσσεται, και αυτοί που αναστρέφουν την κατάσταση αίροντας την 
καταδίωξη και αποκαθιστώντας τη σηµασία των ελληνικών γραµµάτων και 
τής ελληνικής παιδείας είναι οι Τρεις Ιεράρχες, ιδίως ο Μ. Βασίλειος και ο 
Γρηγόριος ο Θεολόγος, οι οποίοι και συµφιλιώνουν τον Ελληνισµό µε τον 
χριστιανισµό, θέτοντας τις βάσεις τής ελληνοχριστιανικής ή 
ελληνορθόδοξης παιδείας. Παρά ταύτα, οι Βυζαντινοί Έλληνες χριστιανοί, 
ιδίως ο κλήρος, τηρούν συχνά και για πολλούς αιώνες στάση καχυποψίας 
και δυσπιστίας προς την ελληνική παιδεία, που κατά βάθος τη θεωρούν 
αντιχριστιανική. Ωστόσο, ήδη στο Βυζάντιο, ιδίως από τον 7ο αι. κ. εξ. 
αρχίζει να χρησιµοποιείται σποραδικά ο όρος Έλλην (συχνά παράλληλα 
προς την άλλη σηµασία του), ενώ από των χρόνων τού Ψελλού (11ος αι.) οι 
µαρτυρίες πυκνώνουν, ιδίως στους χρόνους πριν και µετά την Αλωση 
(έσµέν γαρ ούν ών ήγείσθέ τε και βασιλεύετε "Ελληνες το γένος, ώς ή τε 
φωνή και ή πάτριος παιδεία µαρτυρεί, Πλήθων, 15ος αι.). Η ονοµασία 
Έλληνες ως δηλωτική τού έθνους των Ελλήνων θα επανέλθει επισήµως 
µετά από αιώνες, µε την ίδρυση τού νέου ελληνικού κράτους. Βεβαίως, ήδη 
επί των Κοµνηνών (11ος αι.) στο Βυζάντιο γίνεται όλο και περισσότερο 
αισθητή η ελληνικότητα των Βυζαντινών µέσα ιδίως από την ελληνική 
γλώσσα. Οπωσδήποτε, για πολλούς αιώνες, οι Έλληνες τής Ανατολικής 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, που από τον 16ο αι. είναι γνωστή ως Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία ή απλώς Βυζάντιο (αρχικά Βυζάντιο ονοµάστηκε, κατά τον 
∆. 
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Ζακυθηνό, και η Κωνσταντινούπολις), αυτοπροσδιορίζονται ως 
Ρωµαίοι, από όπου και η µετέπειτα ονοµασία Ρωµιοί. Η ονοµασία 
Ρωµιός, στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας, χάνει την αίγλη τού «αυ-
τοκρατορικού» Ρωµαίος και, µε τις σκληρές συνθήκες τής υπό ζυ-
γόν διαβίωσης, αποκτά επιπροσθέτως την υφολογική χροιά τού 
«καπάτσου», τού «καταφερτζή», τού «ξύπνιου». Από τις αρχές τού 
20ού αι. και ιδίως µετά το 1930 το Ρωµιός χρησιµοποιήθηκε συχνά 
για να τονίσει (ως αντίδραση και αντίθεση πολιτισµική προς τον 
µιµητισµό των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών) τη λαϊκή χριστιανική -
βυζαντινή- ανατολική (αλλά όχι «ανατολίτικη») φυσιογνωµία τού 
Νεοέλληνα έναντι τής αστικότερης κλασικής -αρχαιοελληνικής, 
δυτικής- ευρωπαϊκής στροφής που σηµειώθηκε µε τον ∆ια-
φωτισµό (ιδίως τού Κοραή) και τις ευρύτερες τάσεις τής νεοελλη-
νικής κοινωνίας. 
Στην προεπαναστατική Ελλάδα αναβιώνει µια πανάρχαια ονοµα 
σία των Ελλήνων, οι ονοµασία Γραικοί, που χρησιµοποιήθηκε, κα 
τά την αρχαία παράδοση, πριν ακόµη καθιερωθεί το Ελληνες. Σε 
επιγραφή τού 4ου π.Χ. αι. αναφέρεται «'Έλληνες ώνοµάσθησαν, 
το πρότερον Γραικοί καλούµενοι». o δε Αριστοτέλης (Μετεωρολο 
γικά 1,352α) γράφει: «φκουν [ενν. στην περιοχή τής ∆ωδώνης στην 
Ήπειρο] οί Σελλοί [πρόκειται για τους Έλλούς] και οί καλούµενοι 
τότε µεν Γραικοί, νϋν δέ Έλληνες». Η πληροφορία τού Αριστοτέ 
λη και η γενικότερη παράδοση τής αρχαιότητας συγκλίνουν στο 
ότι τόσο οι ονοµασίες Γραικοί και Έλληνες όσο και η περιοχή τής 
αρχικής εγκατάστασης των Ελλήνων τοποθετείται στην περιοχή 
τής Ηπείρου γύρω από τη ∆ωδώνη και τα σηµερινά Ιωάννινα. 
Στους αλεξανδρινούς χρόνους η ονοµασία Γραικοί απαντά λιγότε 
ρο, αλλά παραλλήλως προς το Έλληνες. Στο Βυζάντιο παράλληλα 
µε το Ρωµαίοι χρησιµοποιείται, σε περιορισµένη έκταση, και το 
Γραικοί, προσλαµβάνοντας την ειδικότερη σηµ. «ελληνορθόδοξοι» 
κατ' αντιδιαστολή προς το Ελληνες (= ειδωλολάτρες, πολυθεϊστές) 
και το Λατίνοι (= χριστιανοί τής ∆ύσεως | ρωµαιοκαθολικοί). Τον 
15ο αι. (στη Σύνοδο τής Φλωρεντίας) αναφέρεται «συνελθόντες 
Λατίνοι τε και Γραικοί». o Κοραής και οι προεπαναστατικοί (Ρή 
γας, Χριστόπουλος κ.ά.) µιλούν για το «Γένος των Γραικών» και ο 
Αθανάσιος ∆ιάκος απαντά περήφανα στους Τούρκους: «Εγώ Γραι 
κός γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω». Με την ίδρυση τού νέου 
ελληνικού κράτους το Γραικοί αντικαθίσταται από το Ελληνες. Οι 
Γραικοί, είτε ως κάτοικοι (αργότερα) τής Γραίας στην Εύβοια και 
τής ευβοϊκής αποικίας Κύµης στην Κ. Ιταλία είτε απευθείας (πα 
λαιότερα) από την περιοχή τής Ηπείρου, έγιναν γνωστοί στους 
Ιταλούς, που τους ονόµασαν Graeci, από όπου και οι ξενικές ονο 
µασίες των Ελλήνων ως Greek (αγγλ.), Grec (γαλλ.), Grieche 
(γερµ.). Ωστόσο, οι ξένοι χρησιµοποιούν για το Ελλάς το Hellas, ως 
επίσηµη ονοµασία τής Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλ 
ληλα προς τα ονόµατα Greece (αγγλ.), Grèce (γαλλ.) και 
Griechenland (γερµ.). Επίσης χρησιµοποιούν τα ονόµατα hellenic, 
hellenism κ.ά. Αν η Ελλάδα ζητούσε, µε το δικαίωµα τού αυτο- 
προσδιορισµού της, µια κοινή στις διεθνείς σχέσεις της ονοµασία, 
θα µπορούσε να καθιερώσει τα Hellene (Ελληνας) και Hellas 
(Ελλάς). → Βαλκάνια, πνεύµα 

ελληνίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ελλήνισα} µιµούµαι τους Έλληνες (κυρ. 
τους αρχαίους) στη γλώσσα, στα ήθη, στη συµπεριφορά, στον τρόπο 
ζωής κ.λπ. 

ελληνικάδικο (το) → ελληνάδικο 
ελληνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προέρχεται από τους Έλληνες 
(κυρ. τής αρχαίας ή τής νεότερης εποχής) ή την Ελλάδα: ~ αλφάβη-
το | λαός | λογοτεχνία | γλώσσα | καταγωγή || αρχαίος ~ πολιτισµός-
ΦΡ. (α) (παλαιότ.) Ελληνικό Σχολείο παλαιός τύπος τριτάξιου σχολεί-
ου, που µεσολαβούσε µεταξύ τού ∆ηµοτικού και τού Γυµνασίου και 
στο οποίο άρχιζε η συστηµατική διδασκαλία τής αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας (β) ελληνικός καφές ο αλεσµένος καφές που ψήνεται σε 
µπρίκι· λέγεται και βυζαντινός και τούρκικος (γ) ελληνικό προφίλ | 
ελληνική κατατοµή η κατατοµή που χαρακτηρίζεται από την ίσια 
µύτη, όπως στα αγάλµατα τής κλασικής τέχνης 2. Ελληνική (η) | 
Ελληνικά (τα) η ελληνική γλώσσα 3. Ελληνικά (τα) το µάθηµα τής ελ-
ληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. — ελληνικότητα (η) [1851]. 

Ελληνικός ή ελληνικός; Το επίθετο ελληνικός, όπως και όλα τα 
εθνικά επίθετα (γαλλικός, αγγλικός κ.λπ.) στην κανονική του χρή-
ση ως επιθέτου γράφεται µε µικρό ε-: η ελληνική γη, το ελληνικό 
τοπίο, η ελληνική σηµαία κ.τ.ό. Όταν όµως χρησιµοποιείται ως ου-
σιαστικό, γράφεται µε κεφαλαίο Ε: Η Ελληνική είναι µία από τις 
πιο παλιές γλώσσες στον κόσµο - ∆ιαβάζει Ελληνικά τρεις ώρες 
την ηµέρα (αλλά η ελληνική γλώσσα είναι δύσκολη µε µικρό ε-, 
γιατί το ελληνική εδώ είναι επίθετο· τα ελληνικά πλοία άραξαν στο 
λιµάνι, επίσης µε µικρό ε-, γιατί το ελληνικά εδώ είναι επίσης 
επίθετο). Το ίδιο, φυσικά, ισχύει για όλα τα εθνικά επίθετα. 

→ αγγλικός, Βαλκάνια, πνεύµα 

ελληνικούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (σκωπτ.) εξεζητηµένη λόγια λέξη 
ή φράση: κάπου-κάπου πετάει και καµιά ~. [ΕΤΥΜ. < ελληνικός + 
µεγεθ. επίθηµα -ούρα]. 

ελληνισµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των Ελλήνων που 
ζουν σε όλο τον κόσµο, το ελληνικό έθνος ΣΥΝ. ρωµιοσύνη 2. το σύ-
νολο των Ελλήνων που ζουν σε ορισµένη, εκτός τής Ελλάδος, γεω-
γραφική περιοχή: απόδηµος/ µικρασιατικός ~ || ~ τής διασποράς/ τής 
Κύπρου 3. ο ελληνικός πολιτισµός και το σύνολο των Ελλήνων ως φο-
ρέων αυτού τού πολιτισµού. 

ελληνιστής (ο), ελληνίστρια (η) {ελληνιστριών} επιστήµονας που 
ασχολείται µε την αρχαία ελληνική γλώσσα και φιλολογία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. Έλληνας. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. ελληνιστής < αρχ. ελληνίζω «µιλώ Ελληνικά». Η λ. 
πρωτοεµφανίζεται στην Κ.∆. δηλώνοντας τον ελληνόφωνο Εβραίο 
(λ.χ. Πράξ. 11, 20: έλθόντες εις Άντιόχειαν έλάλουν και προς τους 
Έλληνιστάς εύαγγελιζόµενοι τον κύριον Ίησοϋν). Η σηµερινή σηµ. είναι 
αντιδάν., πβ. αγγλ. hellenist]. ελληνιστί επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) στην 
ελληνική γλώσσα. ελληνιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την 
περίοδο τής ελληνικής ιστορίας από τον θάνατο τού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) ώς την επικράτηση των Ρωµαίων (31 π.Χ.): ~ 
περίοδος/ γλώσσα/ κοινή | ποίηση | χρόνοι. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν. από 
γερµ. hellenistisch]. ελληνο- κ. ελληνό- κ. ελλην- α' συνθετικό για τον 
σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται µε την Ελλάδα (αρχαία και νέα), 
τον πολιτισµό της, τη θρησκεία της και οτιδήποτε ελληνικό: ελληνό-
γλωσσος, ελλη-νο-λάτρης, ελληνο-πρεπής. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. Ελλανο-δίκαι, 
µτγν. έλληνό-φρων), που προέρχεται από το αρχ. "Ελλην, -ηνος και 
απαντά επίσης σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γαλλ. Gréco-Romain «ελλη-
νορρωµαϊκός»)]. Ελληνοαµερικανός (ο), Ελληνοαµερικανή (η) 
ελληνικής καταγωγής πολίτης των Η.Π.Α. Επίσης Ελληνοαµερικανίδα 
κ. Ελληνοαµε-ρικάνα (η). ελληνογενής, -ής, -ές [1898] {ελληνογεν-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει ελληνική προέλευση: ~ ξένος όρος 
(λόγια λ. σχηµατισµένη σε ξένη γλώσσα, κυρ. Γαλλική, Αγγλική ή 
Νεολατινική, από ελληνικά συνθετικά στοιχεία, π.χ. aérodynamique). 
ελληνόγλωσσος, -η, -ο [1855] 1. αυτός που έχει γραφτεί στην ελλη-
νική γλώσσα: ~ έντυπο | µελέτη | λεξικό | περιοδικό 2. αυτός που οµιλεί 
την ελληνική γλώσσα ή γράφει σε αυτήν: ~ πληθυσµός. 
ελληνοδιδάσκαλος (ο) [1816] {ελληνοδιδασκάλ-ου | -ων, -ους} (πα-
λαιότ.) δάσκαλος που υπηρετούσε στο τριτάξιο Ελληνικό Σχολείο (βλ. 
λ. ελληνικός). ελληνοκεντρικός, -ή, -ό αυτός που έχει ως σηµείο 
αναφοράς του την Ελλάδα και τους Έλληνες: - πολιτισµός | σκέψη. — 
ελληνοκε-ντρισµός (ο). Ελληνοκύπριος (ο) {Ελληνοκυπρί-ου | -ων, -
ους}, Ελληνοκύπρια (η) ο Έλληνας τής Κύπρου, σε αντιδιαστολή προς 
τον Τουρκοκύπριο. — ελληνοκυπριακός, -ή, -ό. 
ελληνολάτρης (ο) {ελληνολατρών}, ελληνολάτρισσα (η) {ελλη-
νολατρισσών} πρόσωπο που θαυµάζει υπερβολικά τον αρχαίο ελλη-
νικό πολιτισµό ή γενικά οτιδήποτε ελληνικό ANT. µισέλληνας. — ελ-
ληνολατρία (η) [1864]. ελληνοµαθής, -ής, -ές [1868] {ελληνοµαθ-ούς 
| -είς (ουδ. -ή)} 1. (για ξένους) αυτός που γνωρίζει τη (σύγχρονη) 
ελληνική γλώσσα 2. (παλαιότ.) αυτός που έχει καλή γνώση τής 
ελληνικής γλώσσας, ιδ. τής λόγιας και τής αρχαίας. — ελληνοµάθεια 
(η) [1846]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ελληνοµαχος (ο/η) [1859] 
πρόσωπο που µε τις θέσεις ή τις ενέργειες του αντιµάχεται τους 
Έλληνες ή τα ελληνικά συµφέροντα· ο µισέλληνας ANT. φιλέλληνας, 
ελληνολάτρης. Ελληνόπαις (ο) [1831] {Ελληνόπ-αιδος | -αιδες, -
αίδων} (λόγ.) το 
Ελληνόπουλο (βλ.λ.): η εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων. ελληνοποίηση 
(η) [1890] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το να γίνεται κάτι ξένο 
ελληνικό- (ειδικότ.) η απόκτηση από αλλοδαπό τής ελληνικής  
υπηκοότητας: καταγγέλλονται  παράνοµες ~ αλλοδαπών αθλητών. — 
ελληνοποιώ ρ. [1890] {-είς...}. Ελληνόπουλο (το), Ελληνοπούλα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} παιδί Ελλήνων γονέων ΣΥΝ. (λόγ.) Ελληνόπαις. 
[ΕΤΥΜ. < Ελληνας + -πουλο (βλ.λ.)]. ελληνοπρεπής, -ής, -ές [1862] 
{ελληνοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ελληνοπρεπέστερος, -ατός} αυτός 
που αρµόζει σε Έλληνα, στις παραδόσεις και στα ιδεώδη των 
Ελλήνων. — ελληνοπρεπώς επίρρ., [1869] ελληνοπρέπεια (η) [1886]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ελληνορθόδοξος, -η, -ο [1869] αυτός που 
σχετίζεται µε τον ελληνισµό και την ορθοδοξία: ~ παράδοση | αξίες. 
ελληνορρωµαϊκός, -ή, -ό [1782] αυτός που σχετίζεται από κοινού µε 
τους Έλληνες και τους Ρωµαίους: ~ πολιτισµός-  ΦΡ. ΑΘΛ. ελλη-
νορρωµαϊκή πάλη άθληµα πάλης κατά το οποίο απαγορεύονται οι 
κλοτσιές, οι τρικλοποδιές και οι λαβές κάτω από τη µέση. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. Gréco-Romain]. ελληνοτουρκικός, -ή, -ό 
[1847] αυτός που σχετίζεται µε τους Έλληνες και τους Τούρκους 
συγχρόνως: ~ σχέσεις | κρίση. ελληνότροπος, -η, -ο [1865] αυτός που 
γίνεται σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα και ήθη: ~ αγωγή. — 
ελληνότροπα | ελληνοτρόπως [1868] επίρρ. ελληνόφωνος, -η, -ο → -
φωνος 
ελληνοχριστιανικός, -ή, -ό [1854] αυτός που συνδυάζει στοιχεία από 
την ελληνική και τη χριστιανική παράδοση: ~ παιδεία | παράδοση | 
πολιτισµός. — ελληνοχριστιανικά επίρρ. ελληνοχριστιανισµός (ο) 
{χωρ. πληθ.} ο συνδυασµός τού ελληνισµού και τού χριστιανισµού. -
ελ(λ)ης παραγωγικό επίθηµα επωνύµων το οποίο δηλώνει προέλευση, 
καταγωγή κατά κανόνα από τη Λέσβο: Αλεπουδ-έλλης, Παπαδ-έλ-λης, 
Λουκιδ-έλης. 

[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα επωνύµων, που προέρχεται από το υποκορ. 
επίθηµα -έλλι (το οποίο κατ' εξοχήν χρησιµοποιείται στη Λέσβο, λ.χ. 
µωρ-έλλι, γαλατ-έλλι). Βλ. κ. -έλλι]. 
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Ελλήσποντος (ο) {-ου κ. -όντου} στενή λωρίδα θάλασσας µεταξύ τής 
Βαλκανικής Χερσονήσου και τής Μικράς Ασίας, που ενώνει το 
Αιγαίο Πέλαγος µε τη Θάλασσα τού Μαρµαρά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Ελλήσποντος < "Ελλη (βλ.λ.) + πόντος «θάλασσα». Βλ. κ. 
∆αρδανέλλια]. 

-έλλι 1. παραγωγικό υποκοριστικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέ-
τερων ουσιαστικών: παιδαρ-έλλι 2. παραγωγικό επίθηµα ουδέτερων 
ουσιαστικών: κοκκιν-έλλι. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. τριβ-έλ-
λιον, κρικ-έλλιον), το οποίο προέρχεται είτε από υποκορ. λ. µε θ. σε 
-λ- (λ.χ. κρικέλλιον < κρίκελλος < λατ. circellus) είτε απευθείας από 
λατ. λ. (λ.χ. τριβέλλιον | τρεβέλλιον < λατ. terebellum), από όπου στη 
συνέχεια γενικεύθηκε]. 

ελλιµενίζω ρ. µετβ. {ελλιµένισ-α, -τηκα, -µένος} 1. οδηγώ πλοίο µέσα 
σε λιµάνι ΣΥΝ. προσορµίζω, αράζω 2. (µεσοπαθ. ελλιµενίζοµαι) (για 
πλοία) µπαίνω στο λιµάνι, προσορµίζοµαι ΣΥΝ. αγκυροβολώ ANT. 
αποπλέω. — ελλιµενισµός (ο) κ. ελλιµένιση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εν- + λιµενίζω < λιµήν, -ένος]. 

ελλιπής, -ής, -ές {ελλιπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ελλιπέστ-ερος, -ατός} 1. 
αυτός που παρουσιάζει ελλείψεις, που υστερεί: ~ µόρφωση | διεύ-
θυνση | στοιχεία ΑΝΤ. πλήρης 2. (κατ' επέκτ.) ανεπαρκής, ατελής: ~ 
προετοιµασία 3. αυτός που παρουσιάζει ασυνέχεια: απέτυχε λόγω τής 
ελλιπούς παρακολούθησης των παραδόσεων · 4. ΓΛΩΣΣ. ελλιπή 
ρήµατα βλ. ελλειπτικό ρήµα, λ. ελλειπτικός 5. ΜΟΥΣ. ελλιπές µέτρο το 
πρώτο µέρος µουσικής σύνθεσης, από το οποίο λείπουν ένα ή περισ-
σότερα µέρη. — ελλιπώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ελλείπω (< εν- + λείπω) από το θ. τού αορ. β' ε-λιπ-ον]. 

ελλιπής ή ελλειπής; Η λέξη γράφεται µε -ι- (ελλιπής), γιατί σχη-
µατίζεται από το θέµα τού αορίστου (το ασθενές θέµα: αρχ. αόρ. 
β' έ-λιπ-ον) και όχι από το θ. τού ενεστώτα που είναι -ει- (ελ-λείπ-
ω, έλ-λειψη). Έχουµε δηλ. ελ-λείπ-ω (θ. λεητ-) και παράλειψη, λει-
ψανδρία, έκλειψη, και ελ-λιπ-ής (θ. λιπ-) λιπ-όθυµος, λιπ-οτάκτης, 
ανελ-λιπ-ώς κλπ., πβ. και πείθ-ω (πειθώ, πειθήνιος, πειστικός, πει-
θαρχία), αλλά πιθ-ανός, (*πιθ-τος >) πιστός κ.λπ.· µειγ-νύω και 
µείξη, αλλά µιγ-άς, συµ-µιγής (βλ. λ. αναµειγνύω). Ας 
διασαφηθεί εδώ ότι το ελλιπής είναι τελείως διαφορετικό από το 
ελλειπτικός τόσο στη σηµασία (ελλειπτικός είναι ο έχων έλλειψη 
ή ελλείψεις) όσο και στην παραγωγή (το ελλειπτικός παράγεται 
από το ισχυρό θ. λειπ- και όχι από το ασθενές λιπ- τού ελλιπής). 

ελλιποβαρής, -ής, -ές λιποβαρής (βλ.λ.): ~ νεογνό. 
[ΕΤΥΜ. < λιποβαρής (βλ.λ.) κατ' επίδρ. τού ελλιπής]. 

ελλοβόκαρπός, -η, -ο BOT. (δικοτυλήδονο θαµνώδες ή ποώδες φυτό) 
τού οποίου οι καρποί βρίσκονται µέσα σε λοβό (λ.χ. το κουκκί, ο 
αρακάς). [ΕΤΥΜ. µτγν. < ελλοβος (< εν- + λοβός) + καρπός]. 

ελλόγιµος, -η, -ο (παλαιότ.) 1. αυτός που διαπρέπει στα γράµµατα, 
λόγιος, σοφός· επίσης για όσους έχουν ακαδηµαϊκό τίτλο που δηλώ-
νει διάκριση σε κάποιον τοµέα ΣΥΝ. µορφωµένος, πολυµαθής ΑΝΤ. 
αγράµµατος, αµαθής 2. (στον υπερθ. ελλονιµότστος) ως τιµητική 
προσφώνηση σε ανθρώπους των γραµµάτων. — ελλονίµως επίρρ. 
[µτγν.], ελλογιµότητα (η) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ευυπόληπτος - εύγλωττος», < εν- + -λογι-
σµός < λόγος]. 
έλλογος, -η, -ο 1. αυτός που είναι σύµφωνος µε τη λογική 2. αυτός 

που χαρακτηρίζεται από σύνεση και περίσκεψη ΣΥΝ. συνετός, λογι-
κός, φρόνιµος ΑΝΤ. άλογος, παράλογος, αλλόκοτος.    — ελλόγως 
επίρρ. [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έν- + λόγος]. 

ελλοχεύω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.) (λόγ.) παραµονεύω για να επι-
τεθώ αιφνιδιαστικά, ενεδρεύω: (µτφ.) στην εφαρµογή µιας τέτοιας 
πολιτικής ελλοχεύει ο κίνδυνος τής αποσταθεροποίησης ΣΥΝ. καρα-
δοκώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έλλοχώ (-άω) < έν- + -λοχώ < λόχος]. 

ελλύχνιο (το) {ελλυχνί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) το φιτίλι λυχναριού ΣΥΝ. 
(λόγ.) θρυαλλίς, (λαϊκ.) άφτρα· ΦΡ. (µειωτ.) όζει ελλυχνίου (όζει έλλυ-
χνίου, Πλουτ. ∆ηµοσθ. 8) µυρίζει (καµένο) φιτίλι λυχναριού· για κεί-
µενο το οποίο στερείται πηγαίας εµπνεύσεως ή εκφραστικής ευχέ-
ρειας: Η τελευταία του ποιητική συλλογή ~. ∆εν έχει τη ζωντάνια των 
πρώτων του δηµιουργιών. [ΕΤΥΜ < αρχ. έλλύχνιον < εν- + -λύχνιον 
< λύχνος]. 

Ε.Λ.Μ.Ε. (η) Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης. 
ελµίνθα (η) {ελµίνθων} ονοµασία κάθε είδους σκώληκα που ζει πα-

ρασιτικά στο έντερο τού ανθρώπου ή των ζώων. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
ελµι(ν)ς, -ινθος, για το οποίο βλ. λ. ελµινθίαση]. 

ελµινθίαση (η) [1897] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ασθένεια που 
προκαλείται από παρασιτικούς σκώληκες στο έντερο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έλµινθιώ (-άω) < ελµινς | ελµις, -ινθος «είδος παρασιτικού σκώληκα» 
< *Ρέλµις < I.E. *kwrmi- (συνδ. µε I.E. *wer- «στρέφω, λυγίζω»), που 
χρησιµοποιήθηκε για διάφορα είδη εντόµων, πβ. σανσκρ. kfmi-, λατ. 
vermis, αρχ. ρωσ. vermie «ακρίδες», αλβ. krimp κ.ά. Η λ. αποτελεί 
ελληνογενή ξέν. όρ., < νεολατ. helminthiasis]. 

ελµινθοειδής, -ής, -ές [1836] {ελµινθοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΑΝΑΤ. 
αυτός που µοιάζει µε έλµινθα: ~ µυς (µικρού µεγέθους µυς στα χέ-
ρια). 

Ελντοράντο (το) (παλαιότ. Ελδοράδο) {άκλ.} 1. µυθική περιοχή στη 
Ν. Αµερική, που θεωρήθηκε από τους Ισπανούς κατακτητές ως χρυ-
σοφόρα 2. (µτφ.) κάθε τόπος που αποτελεί το όνειρο, τη βαθύτερη 

επιθυµία κάποιου ως προς την επιδίωξη κέρδους: για πολλούς επεν-
δυτές το Χρηµατιστήριο υπήρξε ένα ~, όπου νόµιζαν ότι σε λίγο χρόνο 
θα πλούτιζαν. 

[ΕΤΥΜ. < ισπ. Eldorado < el dorado «ο επιχρυσωµένος - αυτός που 
χρυσίζει» (< µτγν. λατ. p. deaurare < λατ. de + aurum «χρυσός»)]. έλξη 
(η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. ΦΥΣ. η ιδιότητα των υλικών σωµάτων να 
ασκούν δυνάµεις που προκαλούν την προσέγγιση τους, καθώς και η 
δύναµη που προκαλεί αυτή την προσέγγιση: ηλεκτρική | µαγνητική ~ || 
η ~ τής Σελήνης στα ύδατα των θαλασσών προκαλεί την παλίρροια || η 
~ τής Γης στα ουράνια σώµατα || η παγκόσµια ~ 2. (µτφ.) η γοητεία 
προσώπου ή πράγµατος που έλκει προς το µέρος τους, που καθιστά 
κάποιον/κάτι επιθυµητό, θελκτικό: φυσική ~ των δύο φύλων || ερωτική 
| σωµατική | σεξουαλική | πνευµατική | ψυχική -1| ασκώ σε κάποιον - || 
αµοιβαία | ακατανίκητη ~ ΣΥΝ. σαγήνη- ΦΡ. (µτφ.) πόλος έλξεως βλ. 
λ. πόλος · 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. κάµψη ισοσθενής και των δύο χεριών από 
όργανο εξαρτήσεως 4. ΓΛΩΣΣ. το σχήµα κατά το οποίο όρος πρότασης 
αφοµοιώνεται συντακτικά προς άλλον: η ~ τού αναφορικού, π.χ. 
δόθηκαν τα ονόµατα των φοιτητών όσων θα λάβουν µέρος στον 
διαγωνισµό (η γενική «όσων» αντί τού ορθού «όσοι» οφείλεται σε 
έλξη τού αναφορικού από το ουσιαστικό «φοιτητών»). 

* ΣΧΟΛΙΟ λ. ελκύω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ελξις < έλκω]. 

ελόβιος, -α, -ο [1874] αυτός που ζει ή αναπτύσσεται στα έλη: ~ φυτό 
| πτηνό ΣΥΝ. ελοχαρής. 

ελογενής, -ής, -ές {ελογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που δηµιουρ-
γείται σε έλη, που υπάρχει λόγω των ελών: ~ πυρετός (πβ. λ. ελώδης). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < έλος + -γενής, πβ. µτγν. έλειο-γενής]. 

ελόγου (+ µου, σου, του) (λαϊκ.-προφορ.) αντί για τις αντων. εγώ, 
εσύ, αυτός κλπ.: αλλά κι ~ σου δεν είπες τίποτε ΣΥΝ. τού λόγου (µου, 
σου, του). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < λόγου (µου, σου...). Το αρχικό ε- οφείλεται στην επί-
δραση των εγώ, εσύ κλπ.]. 

ελονοσία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ασθένεια που χαρακτηρίζεται από 
κρίσεις πυρετού, ρίγη και εφίδρωση και προκαλείται από παρασιτικό 
πρωτόζωο, το οποίο εισβάλλει στην κυκλοφορία τού αίµατος µε το 
τσίµπηµα κουνουπιού ΣΥΝ. (λαϊκ.) µαλάρια. — ελονοσιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < έλος + -νοσία < νόσος, απόδ. τού γαλλ. paludisme (< palus 
«έλος, τέλµα»)]. 

ΕΛ.Ο.Π.Π. (ο) Ελληνικός Οργανισµός Πιστοποιητικών Ποιότητας. 
έλος (το) {έλ-ους | -η, -ών} περιοχή µε ρηχά λιµνάζοντα νερά, ελάχι-
στη βλάστηση και αυξηµένη υγρασία, που ευνοεί την παρουσία µο-
λυσµατικών παρασίτων και κουνουπιών ΣΥΝ. βάλτος, τέλµα, (λόγ.) τέ-
ναγος. — ελώδης, -ης, -ες [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έλος < I.E. *sel-os, πβ. σανσκρ. sâvas-. H σύνδεση µε το 
λατ. silva «δάσος» και µε το ουσ. ύλη δεν είναι βέβαιη]. 

ΕΛ.Ο.Τ. (ο) Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης. 
ελοχαρής, -ής, -ές {ελοχαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για ζώα ή φυτά) αυ-

τός που εµφανίζεται συνήθως σε έλη ΣΥΝ. ελόβιος. [ΕΤΥΜ < έλος + -
χαρής < χαίρω]. 

Ε.Λ.Π.Α. (η) Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου. 
Ελπίδα (η) → Ελπίς 
ελπίδα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ίδος | -ων) 1. η αίσθηση ότι θα υπάρξουν θε-
τικές και επιθυµητές εξελίξεις, η προσδοκία ευχάριστων γεγονότων: 
έχει την ~ ότι θα περάσει τις εξετάσεις || ακόµα και τις δύσκολες 
στιγµές αγωνιζόταν χωρίς να χάνει την ~ του || στήριζε µεγάλες ~ στις 
υποσχέσεις της || άρχισε µε την ~ να τελειώσει γρήγορα || οι γιατροί 
δεν του έδωσαν πολλές - || διαψεύδω τις ~ κάποιου || ~ πρόκρισης | 
νίκης || µάταιη | φρούδη | αστήριχτη | παλιά | άσβεστη ~ ΣΥΝ. 
προσδοκία, προσµονή, απαντοχή, αναµονή ΑΝΤ. απελπισία, απόγνω-
ση, αποθάρρυνση 2. (συνεκδ.) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε εµπνέει πί-
στη ή δηµιουργεί την προσδοκία ευχάριστων εξελίξεων και πραγµα-
τοποίησης επιθυµητών στόχων: η έκθεση των εµπειρογνωµόνων ήταν 
η τελευταία ~ για την ανάκαµψη τής εταιρείας || το τρίτο άλµα ήταν 
και η µόνη ~ που είχε για πρόκριση || η νέα γενιά είναι η ~ τής χώρας 
για ένα καλύτερο αύριο ΣΥΝ. στήριγµα· ΦΡ. (λόγ.) παρ' ελπίδα | παρά 
πάσαν ελπίδα (παρ' ελπίδα, Αισχύλ. Αγαµέµνων 899) (για αρνητική 
εξέλιξη) πέρα από τα αναµενόµενα, πέρα από κάθε προσδοκία: αν -
κάτι ανατρέψει τα σχέδια µας, θα σας ενηµερώσουµε εγκαίρως · 3. η 
πιθανότητα: δεν έχει καµιά ~ επιτυχίας || µετά τη βαριά ήττα δεν έχει 
ελπίδες πρόκρισης · 4. ΑΘΛ. Εθνική (οµάδα) Ελπίδων | Ελπίδες εθνική 
οµάδα που αποτελείται από παίκτες οι οποίοι πρόκειται να 
στελεχώσουν τη βασική εθνική οµάδα: η εθνική ελπίδων ποδοσφαί-
ρου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανέλπιστος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έλπίς, -ίδος < ελποµαι «αναµένω, ελπίζω» < *Εέλ-π-
οµαι < I.E. *wel- «θέλω, εκλέγω», πβ. λατ. vel-le «θέλω», γαλλ. vouloir, 
ιταλ. volere, γερµ. wollen, αγγλ. will (ουσ.) «θέληση», willing «πρόθυ-
µος», αρχ. σλαβ. velëti «θέλω» κ.ά.]. 

ελπιδοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] αυτός που περιέχει ή δηµιουργεί 
ελπίδα: ~ µήνυµα | εξέλιξη | µέλλον | νέος | αποτέλεσµα | προοπτική 
ΣΥΝ. ενθαρρυντικός, (για πρόσ.) φέρελπις ΑΝΤ. απογοητευτικός, 
απελπιστικός. — ελπιδοφόρα επίρρ. 

ελπίζω ρ. αµετβ. {ήλπισα} 1. έχω ελπίδα για κάτι, αναµένω µε αισιο-
δοξία θετικές και ευχάριστες εξελίξεις: ~ να σας δούµε πριν φύγετε || 
~ όλα να πάνε καλά ΣΥΝ. προσδοκώ, εύχοµαι 2. (γενικότ.) υπολογίζω 
ως πιθανό ενδεχόµενο, αναµένω (µε θετική διάθεση) δεδοµένη 
εξέλιξη: ~ να µην παρεξηγείς τα αστεία µου, έτσι; || - να του αρέσει το 
χρώµα, αν και µπορεί να το αλλάξει || ποτέ δεν ελπίζαµε τέτοια 
ανταπόκριση τού κοινού || (κ. µεσοπαθ. τριτοπρόσ. ελπίζεται) «τώρα 
µε τα καινούργια βιβλία, ελπίζεται ότι κάτι µπορεί να αλλάξει στην 
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εκπαίδευση» (εφηµ.) ΣΥΝ. αναµένω, περιµένω, πιστεύω, φαντάζοµαι 3. (+σε) 
βασίζω την πραγµατοποίηση προσδοκιών µου σε (κάτι): ελπίζει στην ενίσχυση 
των γονιών του, για να τα βγάλει πέρα || ελπίζουν στην αποτελεσµατικότητα των 
νέων µέτρων για τη βελτίωση τής οικονοµίας || τώρα πια ~ µόνο στον Θεό ΣΥΝ. 
βασίζοµαι, στηρίζοµαι, εµπιστεύοµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *έλπίδ-jω < έλπίς, -
ίδος]. 

Ελπινίκη (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ETYM. αρχ. < έλπίς + νίκη]. 

Ελπίς (η) {Ελπίδ-ος, -α) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία, προσωποποίηση τής ελπίδας 
2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) 
Ελπίδα. [ΕΤΥΜ. αρ_χ. κύρ. όν. < ελπίς (βλ. λ. ελπίδα)]. 

ελπιστικος, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που δικαιολογεί και ενισχύει την ελπίδα, που 
εµπνέει ελπίδα ΣΥΝ. ελπιδοφόρος, ενθαρρυντικός ANT. απελπιστικός· ΦΡ. 
ελπιστικοί φιλόσοφοι οι φιλόσοφοι που αναγόρευαν την ελπίδα σε µοναδικό 
ηθικό στήριγµα τού ανθρώπου. 

Ε.Λ.Σ. 1. (η) Εθνική Λυρική Σκηνή 2. (το) Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο. 
Ελ Σαλβαδόρ (το) {άκλ.} (ισπ. Republica de El Salvador = ∆ηµοκρατία τού Ελ 

Σαλβαδόρ) κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα το Σαν Σαλβαδόρ, 
επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το κολόν Σαλβαδόρ. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. El Salvador «ο σωτήρας», επειδή ανακαλύφθηκε από τον 
Ισπανό εξερευνητή P. de Alvarad το 1524/25, την ηµέρα τής Ρωµαιο-
καθολικής εορτής τού Σωτήρος]. 

Ελσίνκι (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Φινλανδίας, σηµαντικό λιµάνι τής 
Βαλτικής Θάλασσας. 
[ΕΤΥΜ. < φινλ. Helsinki, αγν. ετύµου. Η πόλη ιδρύθηκε το 1550 από τον 
βασιλιά τής Σουηδίας Γουστάβο Α]. 

ΕΛ.ΤΑ. (τα) Ελληνικά Ταχυδροµεία. 
έλυτρο (το) {ελύτρ-ου | -ων} 1.ΑΝΑΤ. µέρος ή σχηµατισµός που περικλείεται 

στενά από µεµβράνη: ~ του τένοντα ενός µυός 2. ΖΩΟΛ. η αποσκληρυµµένη 
και µε υφή δέρµατος φτερούγα εντόµου, καθώς και κάθε περίβληµα κυττάρων 
ή ιστών: τα - των εντόµων 3. ΝΑΥΤ. (πα-λαιότ.) κάθε κάλυµµα από 
καραβόπανο, κυρ. στα πολεµικά πλοία 4. (γενικότ.) περικάλυµµα όπλου (π.χ. 
ασπίδας από δέρµα, ύφασµα κ.λπ.). — ελυτροειδής, -ής, -ές [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ελυτρον < *Ψέλυ-τρον < ειλύω «κυλώ, τυλίγω» < *Εελ-νύ-ω 
< I.E. *wel- «κυλώ, στρέφω», πβ. λατ. vol-v-ere, evolutio «κύληση» (> γαλλ. 
évolution «εξέλιξη»), ισπ. volver «γυρίζω», envolver «τυλίγω», γερµ. wälzen 
«κυλώ», αγγλ. wallow κ.ά. Οµόρρ. αλυ-σις (βλ.λ.), ειλεός, εϊλιγγοςΙ 'ίλιγγος 
κ.ά.]. 

ελωδης, -ης, -ες [αρχ.] {ελώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. (κυρ. για τοποθεσίες, 
περιοχές) αυτός που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών ελών: ~ έκταση 
ΣΥΝ. βαλτώδης 2. αυτός που είναι χαρακτηριστικός περιοχών µε έλη, που 
οφείλεται στην ύπαρξη ελών: ~ πυρετός | ασθένεια (ελονοσία). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

εµ1 επιφών. για τη φυσική έκφραση ή διατύπωση συµπεράσµατος, 
παρατήρησης που θεωρείται εύλογη, αυτονόητη, ειλικρινώς πηγαία και 
αυθόρµητη: ~ πώς να το κάνουµε! Αυτός είναι το µεγαλύτερο όνοµα στον χώρο 
τού τραγουδιού, αυτός θα πάρει και τα περισσότερα λεφτά1. || ~ τόση φασαρία 
γίνεται, πώς να µην ξυπνήσει ο άνθρωπος; || -Πιστεύετε ότι ήταν αγένεια εκ 
µέρους του; —, τι ήταν; [ΕΤΥΜ. < φρ. ε µα... από συνεκφορές όπως ε µα τι να 
γίνει;, ε µα πώς να σε βοηθήσω; κ.τ.ό., στις οποίες το ε µα > εµ θεωρήθηκε 
παραχωρητικό µόριο]. 

εµ2 σύνδ. συµπλεκτ. (προφ.) (για επιδοτική σύνδεση προτάσεων ή όρων) όχι 
µόνο... αλλά και: ~ έκανες το λάθος, ~ µιλάς κι από πάνω! (βλ. κ. λ. αµ). [ΕΤΥΜ 
< τουρκ. hem]. 

Ε.Μ.Α. (η) Επιλαρχία Μέσων Αρµάτων. 
εµογέ επίθ. {άκλ.} 1. (για σκεύος) αυτός που έχει εφυαλωθεί (βλ.λ.): ~ λεκάνη | 

κατσαρόλα ΣΥΝ. εφυαλωµένος, σµαλτωµένος 2. εµογέ (το) εφυαλωµένο 
σκεύος: πήρε καινούργια ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. émaillé, µτχ. τ. τού p. émailler «σµαλτώνω» < émail 
«σµάλτο» < φρανκον. smalt, βλ. κ. σµάλτο]. 

Ε. Μ .Α.Κ. (η) Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών. 
εµάς αντων. → εγώ 
εµβαδοµέτρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΤΟΠΟΓΡ. το σύνολο των 

µετρήσεων για τον υπολογισµό τού εµβαδού επιφανείας: ο τριγωνισµός τής 
προς ~ επιφάνειας διευκολύνει τους υπολογισµούς. 
— εµβαδοµετρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

εµβαδόµετρο (το) {εµβαδοµέτρ-ου | -ων} ΤΟΠΟΓΡ. όργανο για τον υπολογισµό 
τού εµβαδού επιφανείας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. planimeter (νόθο 
συνθ.)]. 

εµβαδόν (το) 1. ΜΑθ. η συνολική έκταση που καταλαµβάνει µια επιφάνεια (ή 
χώρος): ~ σπιτιού | γηπέδου | οικοπέδου | τετραγώνου 2. (συνεκδ.) το 
αριθµητικό αποτέλεσµα τής µέτρησης µιας επιφάνειας (σε τετραγωνικά 
µέτρα, εκατοστά κ.λπ.): το συνολικό ~ τού διαµερίσµατος είναι 300 µ.2 και 
στους δύο ορόφους. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έµβαίνω < εν- + βαίνω, πβ. κ. βαίνω - βάδην - βαδίζω]. 

εµβάζω ρ. µετβ. {έµβασα} στέλνω χρήµατα µε έµβασµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έµβιβάζω «τοποθετώ εντός» < εµ- (< εν-) + βιβάζω (βλ. κ. βάζω, έµβασµα)]. 

εµβαθύνω ρ. αµετβ. [µτγν.] {εµβάθυνα} (λόγ.) (+σε) αναλύω εις βάθος, 
επιχειρώντας την κατανόηση εις βάθος ή την ερµηνεία: δεν εµβαθύνει ποτέ 
στα µηνύµατα ενός κειµένου, τα προσπερνά επιπόλαια. 
— εµβάθυνση (η) [1886]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

εµβάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενέβαλα, ενεβλήθην, -ης, -η..., εµβεβληµένος} (λόγ.) 
1. τοποθετώ (κάτι) εντός, ρίχνω µέσα ΣΥΝ. βάζω, ενθέτω ΑΝΤ. βγάζω, εξάγω, 
εκβάλλω 2. (µτφ.) εισάγω σε δεδοµένη κατάσταση: η αδιαθεσία τού ηγέτη 
ενέβαλε σε φανερή ανησυχία τους οπαδούς του || - σε σκέψεις | αµηχανία | 
πειρασµό ΣΥΝ. εµπνέω, δηµιουργώ, προκαλώ, εµποιώ, εµφυσώ, ενσταλάζω. 

εµβαλλωµατικός, -ή, -ό [1893] (λόγ.) αυτός που γίνεται µε τρόπο πρόχειρο και 
έχει προσωρινά αποτελέσµατα: το πρόβληµα χρειάζεται ριζική αντιµετώπιση 
και όχι ~ λύσεις. [ΕΤΥΜ. < εµβάλλωµα (βλ. λ. µπάλλωµα)]. 

εµβαπτίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εµβάπτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} βυθίζω 
(κάτι) σε υγρό, ώστε να καλύπτεται πλήρως από αυτό: ~ τον δείκτη στο 
διάλυµα τού σωλήνα || (µτφ.) έχει εµβαπτιστεί στα νάµατα τής ελευθερίας ΣΥΝ. 
βυθίζω, βουτώ. 

έµβασµα (το) {εµβάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η εντολή µεταφοράς χρηµατικών 
ποσών σε τραπεζικό λογαριασµό δικαιούχου: ~ προς πιστωτικό ίδρυµα || ~ 
τηλεγραφικής επιταγής || ~ για εξόφληση οφειλών προς το δηµόσιο ΣΥΝ. 
επιταγή 2. (συνεκδ.) το ίδιο το αποστελλόµενο χρηµατικό ποσό: ~ ενός 
εκατοµµυρίου. 
[ΕΤΥΜ < εµβάζω < αρχ. έµβιβάζω < εµ- (< εν-) + βιβάζω, απόδ. τού αγγλ. 
remittance]. 

εµβατήριο (το) {εµβατηρί-ου | -ων} ρυθµικό µουσικό κοµµάτι, κατάλληλο για 
τον συγχρονισµό τού βηµατισµού οµάδας ανθρώπων στον ίδιο ρυθµό: η 
µπάντα έπαιξε στρατιωτικά ~ κατά την παρέλαση || πένθιµο | γαµήλιο | 
πατριωτικό -, 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. έµβατήριος «κατάλληλος για πορεία, για 
παρέλαση» (π.χ. «έµβατήριος παιάν», Πλουτ. Λυκούργος 22) < αρχ. έµ-
βαίνω]. 

εµβέλεια (η) [1897] {χωρ. πληθ.} 1. η απόσταση την οποία καλύπτει βλήµα 
πυροβόλου όπλου, η µεγαλύτερη δυνατή απόσταση βολής: το πλοίο βρισκόταν 
έξω από την ~ των πυροβόλων τού λιµανιού 2. η ακτίνα εκποµπής 
(ραδιοτηλεοπτικού) σήµατος: ο σταθµός αγόρασε ποµπούς µεγαλύτερης ~ 3. 
(µτφ.) η απήχηση (που έχει κάποιος/κάτι): προσωπικότητα διεθνούς ~ ΣΥΝ. 
κύρος, αίγλη, απήχηση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έµβελής «σε απόσταση βολής 
βλήµατος» < εν- + -βε-λής < βέλος]. 

εµβέλεια - βεληνεκές - διαµέτρηµα. Λέξεις από την ορολογία των όπλων 
χρησιµοποιούνται συχνά µεταφορικώς στην καθηµερινή γλώσσα. 
Συγκεκριµένα, τόσο οι όροι που δηλούν «την απόσταση, το µήκος τού 
διαστήµατος όπου µπορεί να φθάσει το βλήµα όπλου», δηλ. οι λ. εµβέλεια 
και βεληνεκές, όσο και ο όρος που δηλώνει «τη διάµετρο τής κάννης τού 
όπλου ή και τής σφαίρας (βλήµατος)», η λ. διαµέτρηµα, χρησιµοποιήθηκαν 
µεταφορικά για να δηλώσουν θετικά κυρίως (ή και αρνητικά) το µεγάλο (ή 
το µικρό) εύρος των δυνατοτήτων, ικανοτήτων, προοπτικής, απήχησης 
κ.λπ. προσώπων κυρίως ή και πράξεων, καταστάσεων κ.λπ. Παραδείγµατα: 
Είναι επιχειρηµατίας µεγάλης εµβέλειας, που τον υπολογίζουν όλοι - Τέτοιες 
ιδέες έχουν πολύ µικρό βεληνεκές στη σηµερινή κοινωνία - Πρόκειται για 
επιστήµονα µεγάλου διαµετρήµατος, που η αξία του αναγνωρίζεται διεθνώς. 
Ως προς την προέλευση των όρων σηµειώνεται ότι το εµβέλεια είναι 
νεότερο παράγωγο (απαντά στον Αγγελο Βλάχο το 1897) τού αρχ. επιθέτου 
εµβελής (αναφέρεται σε τόπο ή διάστηµα και µαρτυρείται από κείµενο τού 
ιστορικού Πολυβίου, 2ος αι. π.Χ.). Το βεληνεκές (ενν. διάστηµα) πλάστηκε 
από τον δηµιουργό τής στρατιωτικής ορολογίας Γρηγό-ριο Χαντσερή (µέσα 
19ου αι.) αντί τού εµβελές (από το αρχ. έµβελής, εξού και η εµβέλεια). 
Σχηµατίστηκε από το βέλος + -ενεκής (πβ. δι-ηνεκής, θέµα ενεκ- τού αρχ. 
αορ. τού ρ. φέρω: φέρω - ήνε-γκονΙ ήνέχθην), πιθ. κατά το αρχ. δουρ-
ηνεκής (το -η- αντί τού -ε-στο -ενεκής λόγω τής συνθέσεως). Η λ. 
διαµέτρηµα είναι επίσης νεότερη (1886) και σχηµατίστηκε ως παράγωγο 
τού διάµετρος -διαµετρώ, για να αποδώσει το γαλλ. calibre, το οποίο 
ανάγεται στο ελληνικό καλαπόδι: αρχ. καλά-πους «ξύλινο πόδι, ξύλινο 
πρότυπο ποδιού για την κατασκευή παπουτσιών» (< κάλον «ξύλο» + πους 
«πόδι») > αραβ. qâlib > γαλλ. calibre. Έτσι, το ελλην. διαµέτρηµα είναι 
µεταφραστικό δάνειο. 

έµβιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που έχει ζωή, που χαρακτηρίζεται από 
δραστηριότητα των ζωτικών λειτουργιών του: ~ όντα. 

έµβληµα (το) {εµβλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε συµβολική παράσταση ή 
σχέδιο, που αποτελεί το αναγνωρισµένο διακριτικό γνώρισµα (προσώπου, 
ιδιότητας, κατάστασης κ.λπ.): ~ τής εταιρείας είναι τα ενωµένα σπαθιά || ο 
δικέφαλος αετός ήταν το - τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας || στην έπαυλη 
κυµάτιζε η σηµαία µε το οικογενειακό ~ ΣΥΝ. σύµβολο, οικόσηµο, διακριτικό 2. 
κάθε ρητό ή επίσηµο σύνθηµα, που αξιοποιείται ως το σήµα κατατεθέν µιας 
ηθικής, πολιτικής κ.λπ.: ως ~ τους είχαν το «αίέν άριστεύειν» || όλα τα κόµµατα 
κατέβηκαν στις εκλογές µε ~ την ανανέωση ΣΥΝ. σύνθηµα, διακήρυξη, (µτφ.) 
σηµαία. — εµβληµατικός, -ή, -ό [1856]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρ^χ. εµβάλλω]. 

εµβληµατολογια (η) [1857] η επιστηµονική µελέτη εµβληµάτων, κυρ. 
οικοσήµων ΣΥΝ. εραλδική. 

εµβοή (η) [1876] το αίσθηµα που δηµιουργεί στα αφτιά ένας ήχος, λ.χ. το 
κουδούνισµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. tinnitus]. 

εµβόλαιον (το) {1858} {εµβολαί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. εργαλείο ξύλινο, κυλινδρικό, 
συνήθ. µυτερό στο ένα άκρο, που χρησιµεύει για προσωρινή ένωση δύο 
σχοινιών ΣΥΝ. µουρέλο. [ΕΤΥΜ < έµβολο, απόδ. τού γαλλ. mandrin]. 



εµβολή 593 εµβρυοµητρικός 
 

εµβολή (η) 1. ΙΑΤΡ. η έµφραξη αιµοφόρου αγγείου από έµβολο (σηµ. 3) · 2. 
ΝΑΥΤ. (παλαιότ.) η επίθεση κατά εχθρικού σκάφους µε πλεύ-ρισµα ή 
πρόσκρουση του σε άλλο, το πλήρωµα τού οποίου εισορµού-σε βίαια στο 
αντίπαλο σκάφος, για να το κυριεύσει. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ανάταξη 
οστού» (στον Ιπποκράτη), < εµβάλλω]. 

εµβολιάζω ρ. µετβ. [1833] {εµβολίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. ΙΑΤΡ. κάνω εµβόλιο 
σε (κάτι) 2. ΓΕΩΠ. (ειδικότ.) προσαρµόζω τµήµα φυτού (µε ένα ή περισσότερα 
µάτια) σε άλλο συγγενές για ανάπτυξη και πολλαπλασιασµό νέων φυτικών 
ποικιλιών: εµβολιάζοντας τις καλλιέργειες, βελτιώνεται η αντοχή των δέντρων 
στις ασθένειες ΣΥΝ. κε-ντρώνω, µπολιάζω, ενοφθαλµίζω. — εµβολιαοτικός, -
ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπολιάζω. 
[ETYM. < εµβόλιο (βλ. κ. µπολιάζω), απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. vaccinate]. 

εµβολιασµός (ο) [1833] 1.ΙΑΤΡ. η εισαγωγή ειδικού παρασκευάσµατος στο 
σώµα για την πρόληψη ασθένειας µέσω τής ενεργοποίησης των αντισωµάτων 
που µπορούν να την καταπολεµήσουν: προληπτικός | υποχρεωτικός ~||~ κατά 
τής ευλογιάς (δαµαλισµός) || ηµερολόγιο εµβολιασµού 2. ΓΕΩΠ. η προσαρµογή 
τµήµατος φυτού (µε ένα ή περισσότερα µάτια) σε άλλο συγγενές για ανάπτυξη 
και πολλαπλασιασµό νέων φυτικών ποικιλιών ΣΥΝ. µπόλιασµα, 
ενοφθαλµισµός 3. (µτφ.-λόγ.) η επιτυχής µετάδοση ιδεών, αρχών κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. vaccination]. 

εµβολίζω ρ. µετβ. {εµβόλισ-α, -τηκα, -µένος} πλήττω εχθρικό πλοίο µε έµβολο 
(βλ.λ., σηµ. 2) ΣΥΝ. επιτίθεµαι. [ΕΤΥΜ. < έµβολο]. 

εµβόλιµος, -η, -ο 1. αυτός που παραβάλλεται, προστίθεται στα ήδη 
καθορισµένα ή γνωστά: ~ συνάντηση | δήλωση | παρέµβαση ΣΥΝ. ένθετος, 
παρεµβαλλόµενος, παρένθετος 2. ΦΙΛΟΛ. αυτός που έχει ενσωµατωθεί εκ των 
υστέρων σε κείµενο (συνήθ. χωρίς την έγκριση ή παρέµβαση τού 
δηµιουργού): ~ στίχοι | σκηνή | παράγραφοι | έπη ΣΥΝ. παρείσακτος, νόθος 3. 
(στο θέατρο) εµβόλιµο (το) (α) το κοµµάτι που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο 
πράξεων χωρίς να έχει σχέση µε την υπόθεση τού έργου ΣΥΝ. ιντερµέτζο, 
ιντερµέδιο (β) χορικό που δεν έχει οργανική σχέση µε τον µύθο τής τραγωδίας 
ή τής κωµωδίας. — εµβόλιµα | εµβολίµως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο µήνας που προσετίθετο στο σεληνιακό έτος, για 
να αντιστοιχεί µε το ηλιακό ηµερολόγιο», < εµβολή < εµβάλλω]. 

εµβόλιο (το) {εµβολί-ου | -ων} 1. ΙΑΤΡ. παρασκεύασµα που εισάγεται στο σώµα 
για την πρόληψη ασθένειας µέσω τής ενεργοποίησης τού ανοσοποιητικού 
συστήµατος για την παραγωγή των αντισωµάτων που µπορούν να την 
καταπολεµήσουν: αντιµικροβιακό | ενδοδερµικό | υποδόριο | στοµατικό - 2. 
(συνεκδ.) ο εµβολιασµός, η εισαγωγή τού παραπάνω παρασκευάσµατος στο 
σώµα: σε περίπτωση τραύµατος, καλό είναι να γίνεται - εντός δώδεκα ωρών || 
φοβόταν τα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένεση, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έµβόλιον «δόρυ - στόµιο», υποκ. τού αρχ. εµβολον. Η ιατρική 
σηµ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. vaccine]. 

εµβολιοθεραπεία (η) {εµβολιοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η θεραπεία που βασίζεται στη 
χρήση εµβολίων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. vaccinotherapy (νόθο 
συνθ.)]. 

εµβολιοθεραπευτική (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που εξετάζει τους τρόπους και τις 
δυνατότητες θεραπείας µέσω τής χορήγησης εµβολίων, καθώς και τους 
τρόπους παρασκευής εµβολίων. 

εµβολισµός (ο) [1897] η επίθεση εναντίον εχθρικού σκάφους και η διάτρηση 
του µε έµβολο (βλ.λ., σηµ. 2). Επίσης εµβόλιση (η). 

έµβολο (το) {εµβόλ-ου | -ων} 1. ΜΗΧΑΝ. Ο δίσκος ή ο στερεός κύλινδρος που 
κινείται εντός µεγαλύτερου κυλίνδρου, ασκώντας ή δεχόµενος πίεση από υγρό 
ή αέριο: ~ απλής | διπλής ενέργειας · 2. ΝΑΥΤ. επιµήκης, οξεία προεξοχή τής 
πλώρης πολεµικού πλοίου για τη διάτρηση εχθρικών σκαφών ή την πρόκληση 
ρωγµών στα ύφαλα µέρη τους και τη βύθιση τους · 3. ΙΑΤΡ. ηµιστερεή µάζα 
πηγµένου αίµατος, καθώς και κάθε αδιάλυτη ή ξένη ουσία ικανή να εµποδίσει 
την κυκλοφορία τού αίµατος (π.χ. παράσιτο, φυσαλλίδα αέρα, λίπος, θρόµβος) 
προκαλώντας έµφραξη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εµβολον, ουδ. τού αρχ. επιθ. εµβολος 
< εµβάλλω]. 

εµβολοφορος, -ος, -ο [1895] (για µηχανή) αυτός που έχει ως κύριο εξάρτηµα 
έµβολο: ~ αντλία. [ΕΤΥΜ. < έµβολο + -φόρος < φέρω]. 

εµβριθής, -ής, -ές {εµβριθ-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών εµβριθέστ-ερος, -ατός} 
(λόγ.) αυτός που διακρίνεται για τη διεισδυτικότητα τού πνεύµατος, τη βαθιά 
γνώση του, αυτός που έχει εντρυφήσει σε ορισµένο αντικείµενο: ~ µελετητής | 
στοχαστής | εµπειρογνώµονας | πολιτικός αναλυτής | σχολιαστής ΣΥΝ. 
περισπούδαστος, µελετηµένος, βαθυστόχαστος, εµπεριστατωµένος ΑΝΤ. 
επιπόλαιος, επιφανειακός· ΦΡ. (σκω-πτ.) εµβριθής βλαξ (ως οξύµωρη 
έκφραση) για άνθρωπο φαινοµενικά περισπούδαστο και βαθυστόχαστο, που 
είναι στην πραγµατικότητα ανόητος. — εµβρίθεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες, βρίθω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -βριθής < βρίθω (βλ.λ.)]. 

εµβροντησία (η) {εµβροντησιών} ΙΑΤΡ. η κατάσταση στην οποία περιέρχεται 
ένα άτοµο λόγω ασθένειας, χρήσης ναρκωτικών, τοξικών ουσιών ή ως 
αντίδραση σε ψυχολογικά αίτια και η οποία χαρακτηρίζεται συνήθ. από 
πλήρη ακινησία, διακοπή ή µείωση τής αντιληπτικής του ικανότητας, αφωνία 
κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. εµβρόντητος. Η ιατρ. σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. stupeur 
(< λατ. stupor «θάµβος, έκπληξη»)]. 

εµβρόντητος, -η, -ο 1. αυτός που εκδηλώνει τα συµπτώµατα τής εµ-βροντησίας 
2. (γενικότ.) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους 

αµηχανίας λόγω απρόβλεπτων εξελίξεων, αιφνίδιας αλλαγής δεδοµένων: η 
κοινή γνώµη έµεινε ~ µπροστά στο νέο σκάνδαλο || ~ άκουσε τον φίλο του να του 
ανακοινώνει τα αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων ΣΥΝ. άναυδος, 
κατάπληκτος, σαστισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εµβροντώ (-άω) < εν- + βροντώ 
«κεραυνοβολώ»]. 

εµβρόντητος: συνώνυµα. Η κατάσταση κατά την οποία µια ισχυρή 
συγκίνηση (φόβος, λύπη, απροσδόκητο γεγονός, κακή είδηση κ.λπ.) 
συγκλονίζει ψυχικά τον άνθρωπο, εκφράζεται στην Ελληνική µε τρεις 
σηµασιολογικές περιοχές, τού «πλήγµατος», τής «έλλειψης κινήσεως και 
δράσεως», και τής «έλλειψης φωνής». Η έννοια τού «πλήγµατος» έδωσε τα 
εµβρόντητος (χτυπηµένος από βροντή, κεραυνό), κεραυνοβοληµένος, 
κατάπληκτος (κυριολεκτικά «χτυπηµένος δυνατά», πβ. πλήττω, πλήγµα) και 
αποσβολωµένος (αυτός που έχει γίνει ασβόλη, καπνιά από ισχυρό πλήγµα 
κ.λπ.). Ας σηµειωθεί εδώ ότι, επειδή όλες οι λέξεις που ανήκουν σε αυτό το 
σηµασιολογικό πεδίο έχουν αρνητικό περιεχόµενο (δηλώνουν ισχυρή 
συγκίνηση από κάτι κακό), γι' αυτό λέξεις όπως έκπληκτος, έκθαµβος ή 
εκστατικός δεν µπορούν, από την άποψη αυτή, να θεωρηθούν συνώνυµες, 
αφού έχουν «καλή σηµασία»: δηλώνουν γενικά συγκίνηση για κάτι καλό, 
θετικό, ωφέλιµο. Η έννοια τής «έλλειψης κινήσεως και δράσεως» έδωσε τα 
στήλη άλατος («κοκκαλωµένος, ακίνητος», από το πάθηµα τής γυναίκας 
τού Λωτ, στην Π. ∆ιαθήκη, που παρέβη την εντολή τού Θεού να µη γυρίσει 
να δει πίσω της), σαστισµένος (κυριολ. «ταραγµένος», τουρκ. §a§mak «τα 
χάνω, απορώ»), χαµένος (από τη φρ. «τα χάνω», πβ. κ. τη φρ. «χάνω το 
µυαλό µου») και αµήχανος (δεν έχω τρόπο να πράξω, δεν ξέρω τι να 
κάνω). Τέλος, η έννοια τής «απώλειας τής φωνής» έδωσε τα ενεός 
(«άφωνος»), άναυδος (αυδή «φωνή, οµιλία», πβ. απαυδώ), άλαλος (λαλώ 
«µιλώ») και άφωνος (φωνή(, καθώς και τη φρ. «µε ανοιχτό το στόµα» 
(χωρίς να βγαίνει φωνή). 

εµβροχή (η) [µτγν.] 1. (γενικά) κάθε διαδικασία για την αποσκλή-ρυνση 
αντικειµένου ή υλικού ή τη διάλυση του µε βύθιση σε υγρό 2. µέθοδος 
εκχύλισης φυτικού προϊόντος για την παραλαβή των δραστικών συστατικών 
του 3. ΙΑΤΡ. το σύνολο των αλλοιώσεων που υφίσταται το νεκρό πλέον έµβρυο 
στη µήτρα λόγω τής επίδρασης των αµνιακών υγρών στα οποία εκτίθεται. 

εµβρυϊκός, -ή, -ό [1843] κ. (σπάν.) εµβρυακός [1879] 1. αυτός που σχετίζεται 
µε το έµβρυο: ~ ζωή | λειτουργία | κύτταρο | ρυθµός | ανάπτυξη | κόµβος | 
χιτώνας | ιστός | σφαιρίνη 2. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται ακόµη σε υποτυπώδες 
στάδιο ανάπτυξης, που δεν έχει κατασταλαγµένη, οριστική µορφή: η ~ 
κατάσταση τής βιοµηχανίας || ~ πειραµατισµοί καλλιτεχνικής έκφρασης ΣΥΝ. 
πρώιµος, αδιαµόρφωτος, στοιχειώδης. 

έµβρυο (το) {εµβρύ-ου | -ων} 1. κάθε έµβιος οργανισµός κατά τα πρώτα στάδια 
τής ανάπτυξης του- (ειδικότ. στους ανθρώπους) το γονιµο-ποιηµέ\Ό ωάριο, 
κυρ. από τον τέταρτο µήνα τής κύησης ώς τον τοκετό 2. (ειδικότ. για φυτά) το 
υποτυπώδες φυτό που σχηµατίζεται κατά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης τού 
γονιµοποιηµένου σπόρου 3. (µτφ.) οτιδήποτε βρίσκεται στην αρχή τής 
ανάπτυξης του, σε υποτυπώδες στάδιο. — εµβρυοειδής, -ής, -ές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βρέφος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εµβρυον < εν- + βρύον (βλ.λ.) < βρύω «ανθίζω, αφθο-
νώ». Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. embryo, γαλλ. embryon 
κ.ά.]. 

εµβρυογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} το σύνολο των διαδοχικών 
φάσεων σχηµατισµού και ανάπτυξης εµβρύου, καθώς και οι διεργασίες µε τις 
οποίες επιτυγχάνεται η δηµιουργία ενός νέου ζωικού οργανισµού ΣΥΝ. 
εµβρυογονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. embryogenesis]. 

εµβρυογενής, -ής, -ές [1893] {εµβρυογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
σχηµατίζεται παράλληλα µε το έµβρυο ή οφείλεται σε αυτό: ~ όγκος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
embryogénique]. 

εµβρυογονία (η) [1892] {εµβρυογονιών} η εµβρυογένεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνργενής ξέν. όρ., < γαλλ. embryogénie]. 

εµβρυοθυλάκιο (το) {εµβρυοθυλακί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. Ο υµένας που περιβάλλει 
το έµβρυο, ο οποίος περιέχει αµνιακό υγρό για την ελεύθερη και 
προστατευµένη κίνηση τού εµβρύου, καθώς και την εξασφάλιση των 
απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για την ανάπτυξη του. Επίσης 
εµβρυοθύλακος (ο) {εµβρυοθυλάκ-ου | -ων, -ους). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. sac embryonnaire]. 

εµβρυοκαρδία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αλλοίωση τού καρδιακού ρυθµού, που 
θυµίζει τους ήχους καρδιάς εµβρύου και χαρακτηρίζεται από ταχυκαρδία, 
εξοµοίωση καρδιακών ιστών κ.λπ. ΣΥΝ. εµβρυϊκός ρυθµός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. embryocardie]. 

εµβρυοκτονία (η) {εµβρυοκτονιών} η βίαιη και µη φυσική διακοπή τής κύησης 
ΣΥΝ. άµβλωση, έκτρωση. — εµβρυοκτόνος, -ος, -ο [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. εµβρυοκτόνος < εµβρυον + -κτόνος < κτείνω «φονεύω» (βλ. 
κ. -κτονία)]. 

εµβρυολογία (η) [1879] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η επιστηµονική σπουδή των 
διαδοχικών φάσεων τού σχηµατισµού τού εµβρύου και τής ανάπτυξης του. — 
εµβρυολόγος (ο/η), εµβρυολογικός, -ή, -ό [1890], εµ-βρυολογικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. embryologie]. 

εµβρυοµητρικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε το έµβρυο και την έγκυο, 
που αφορά στη µεταξύ τους βιολογική σχέση: ~ ανταλλαγή | ασυµβατότητα. 



εµβρυοπάθεια 594 εµµηνόρροια 
 

εµβρυοπάθεια (η) {εµβρυοπαθειών} ΙΑΤΡ. η ελαττωµατική ανάπτυξη και ο 
ανώµαλος σχηµατισµός εµβρύου λόγω νόσου που µεταδόθηκε σε αυτό από τη 
µητέρα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. embryopathie]. 

εµβρυοπλαστία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η πορεία ανάπτυξης και σχηµατισµού τού 
εµβρύου. [ΕΤΥΜ. < έµβρυο + -πλαστία < πλάσσω]. 

εµβρυόσακος (ο) [1889] {εµβρυοσάκ-ου | -ων, -ους) ΒΙΟΛ. οµάδα εσωτερικών 
κυττάρων των αγγειόσπερµων (ανθοφόρων) φυτών, η οποία περιλαµβάνει το 
ωοκύτταρο και µέσα στην οποία γίνεται η γονιµοποίηση. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. embryosac]. 

εµβρυουλκός (ο) ΙΑΤΡ. χειρουργικό εργαλείο που χρησιµοποιείται σε 
περιπτώσεις δύσκολου τοκετού για το πιάσιµο και τράβηγµα τού εµβρύου από 
το κεφάλι µε ειδική επέµβαση τού µαιευτήρα.  — εµ-βρυουλκία (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ελκύω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εµβρυον + -ουλκός < έλκω]. 

εµβρυοφθόρος, -ος, -ο αυτός που διαπράττει εµβρυοκτονία (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
εµβρυοκτόνος. [ΕΤΥΜ. < έµβρυο + -φθόρος < φθείρω]. 

εµβρυώδης, -ης, -ες [1799] (εµβρυώδ-ους | -ας (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
σχετίζεται µε έµβρυο ή που φέρει έµβρυο: ~ ασκός | ιστός | φυτό ΣΥΝ. 
εµβρυϊκός 2. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται σε πολύ πρώιµο στάδιο, που 
στερείται ουσιώδους ανάπτυξης ή οργάνωσης: τα σχέδια αυτά είναι ακόµα σε 
~ κατάσταση, απέχοντας πολύ από την υλοποίηση τους ΣΥΝ. πρώιµος, 
υποτυπώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

εµβρυωρός (ο) [1897] ΙΣΤ. το πρόσωπο που, κατά το αρχαίο ρωµαϊκό δίκαιο, 
οριζόταν φύλακας και προστάτης τής υγείας και περιουσίας εµβρύου, τού 
οποίου ο πατέρας πέθανα κατά τον χρόνο τής κυοφορίας. — εµβρυωρία (η). 
[ΕΤΥΜ. < έµβρυο + -ωρός < αρχ. ώρα «φροντίδα, επιµέλεια» < ορώ «βλέπω, 
παρατηρώ», βλ. κ. θυρ-ωρός, ακται-ωρός]. 

Ε.Μ.Ε. (η) 1. Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία 2. Επιθεώρηση Μέσης 
Εκπαίδευσης. 

έµεινα ρ. → µένω 
εµείς αντων. → εγώ 
εµένα αντων. → εγώ 
έµενταλ (το) {άκλ.} κίτρινο ανάλατο τυρί µε µεγάλη τρύπες. [ΕΤΥΜ. < 

Emment(h)al (γερµ. Emmentaler käse «τυρί έµενταλ»), περιοχή τής 
γερµανόφωνης Ελβετίας]. 

έµεσµα (το) {εµέσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το σύνολο των ουσιών που 
αποβάλλονται ως εµετός ΣΥΝ. (λαϊκ.) ξέρασµα, ξερατό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εµώ 
(-έω) (βλ.λ.)]. 

εµετικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (φάρµακο) που χορηγείται για την πρόκληση εµετού: 
σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων η κένωση τού στοµάχου γίνεται µε ~ φάρµακα 
ΣΥΝ. εµετοκαθαρτικός 2. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που µπορεί να προκαλέσει 
εµετό, που προκαλεί αηδία, πρόστυχος ή χαµηλού επιπέδου: ~ σκηνή βίας | 
περιγραφή | θέαµα | υπονοούµενο | χυδαιότητα | αστείο | συµπεριφορά ΣΥΝ. 
αηδιαστικός, σιχαµερός. 

εµετοδοχείο (το) δοχείο που χρησιµοποιείται για την αποβολή εµετού. 
εµετοκαθαρτικός, -ή, -ό [1831] αυτός που εξασφαλίζει την κάθαρση τού 

στοµάχου µε πρόκληση εµετού: ~ φάρµακο | ουσία ΣΥΝ. εµετικός. 
εµετός κ. (επίσ.) εµετός (σηµ. 1) (ο) 1. αποβολή των περιεχοµένων τού 

στοµάχου από το στόµα µέσω συνεχών µυϊκών συσπάσεων λόγω ποικίλων 
διαταράξεων (λ.χ. ναυτίας, υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνευµατωδών, 
ανορεξίας κ.λπ.): τάση προς ~ ΣΥΝ. (καθηµ.) ξέρασµα 2. (µτφ.) το αίσθηµα 
έντονης αηδίας: οι δολοπλοκίες και τα γλοιώδη ψέµατα του µου προκαλούν ~ 
ΣΥΝ. σιχαµάρα 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί αυτό το αίσθηµα αηδίας: ο 
λόγος του πραγµατικός ~, οχετός και βόρβορος ΣΥΝ. αηδία, σιχαµάρα. Επίσης 
(επίσ.) έµεση (η) (στη σηµ. ΐ). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εµετός < εµώ (-έω) 
(βλ.λ.)]. 

εµετός ή έµετος; Το σωστό είναι έµετος, λ. αρχαία από το επίσης αρχαίο ρ. 
έµώ, η οποία χρησιµοποιείται στην επίσηµη ιατρική ορολογία. Κατά τα 
πολλά, όµως, ονόµατα σε -τός (κυρίως ρηµατικά επίθετα, αλλά και 
ουσιαστικά· πβ. θετός, αρκετός, συνετός, αιρετός - πυρετός, σκελετός, 
τοκετός, παγετός κ.ά.) µετακίνησε αναλογικά τον τόνο στη λήγουσα: 
έµετος > εµετός. Το φαινόµενο είναι νεότερο (µεσαιωνικό), αλλά ο τ. 
εµετός χρησιµοποιείται ευρύτατα. 
Κατά το εµετός πλάστηκε και το ξερατό (από την αιτ. εµετό), παράγωγο 
τού ξερνώ, που αντικατέστησε το έµώ (παρέµεινε µόνο το εξεµώ σε 
λογιότερη χρήση). Το ξερνώ ετυµολογείται από το έξέ-ρασα τού έξερώ 
(αρχικά µέλλοντας τού λέγω) και από τη (µεταφορική) σηµ. «θα τα βγάλω 
όλα, θα τα πω». Το εξέρασα - ξερνώ κατά τα εγέρασα - γερνώ, επείνασα - 
πεινώ κ.τ.ό. 

εµινκρές (ο) {εµιγκρέδες} ελλην. αυτοεξόριστος- µετανάστης που αυτοβούλως 
εκπατρίζεται καταφεύγοντας σε ξένη χώρα λόγω των διωγµών που υφίσταται 
στη χώρα του ή λόγω των πολιτικών συνθηκών που επικρατούν εκεί ΣΥΝ. 
πολιτικός φυγάς, εκπατριζόµενος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. émigré, µτχ. τ. τού p. 
émigrer < λατ. emigrare «µετοικώ»]. 

εµιράτο (το) µουσουλµανικό αραβικό κράτος µε ανώτατο άρχοντα τον εµίρη 
(π.χ. Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. emirate < 
emir (βλ. λ. εµίρης)]. 

εµίρης (ο) {εµίρηδες} οπλαρχηγός ή φύλαρχος, ηγεµόνας ή διοικητής 

πολιτείας σε ισλαµικές χώρες. 
[ΕΤΥΜ ιιεσν. < τουρκ. emir < αραβ. amir «ο διατάσσων, ο διοικητής»]. 

εµµανης, -ής, -ές {εµµαν-ούς | -είς} (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µανία 
για κάτι, παράφορος. — εµµανώς επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -µανής < 
θ. µαν- τού ρ. µαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 

Εµµανουέλα (η) γυναικείο όνοµα. 
Εµµανουήλ (ο) {άκλ.} 1. ονοµασία τού Ιησού Χριστού κατά τον προφήτη 

Ησαΐα 2. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Μανόλης (συνήθ. ορθ. Μανώλης). [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. 
Immânu El «µαζί µας (είναι) ο Θεός», προσωνυµία που στην Κ.∆. αποδίδεται 
στον Ιησού, πβ. Ματθ. 1, 23: ιδού ή παρθένος εν γαστρι εξει και τέξεται υίόν, 
και καλεσουσιν το όνοµα αυτοϋ Εµµανουήλ, δ εστίν µεθερµηνευόµενον µεθ' 
ηµών ό Θεός (µε παράθεση από τον Ησαΐα 7, 14)]. 

εµµέλεΐα (η) {χωρ. πληθ.) η µελωδικότητα, η αρµονικότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «τραγικός χορός», < εµµελής (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. µτγν.]. 

εµµελής, -ής, -ές {εµµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· εµµελέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) αυτός 
που έχει µελωδία, αρµονική και γλυκιά µουσική ΣΥΝ. µελωδικός, αρµονικός. 
— εµµελώς επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -µελής < µέλος]. 

εµµένω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ενέµεινα} (+σε) παραµένω σταθερός, αµετακίνητος, 
διατηρώ την ίδια στάση ή πίστη (συνήθ. παρά τις αρνητικές συνθήκες): ~ στις 
απόψεις µου ΣΥΝ. επιµένω ANT. υπαναχωρώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 

έµµεσος, -η, -ο αυτός που προκύπτει µε παρέµβαση, µεσολάβηση ή 
τροποποίηση και όχι ως άµεση συνέπεια ή αποτέλεσµα: το σχόλιο σαφώς 
περιείχε έναν - υπαινιγµό || ~ αναφορά | χαρακτηρισµός | απάντηση | 
προειδοποίηση ΣΥΝ. πλάγιος ANT. άµεσος, απευθείας· ΦΡ. (α) ΟΙΚΟΝ. έµµεσος 
φόρος ο φόρος επί των πωλήσεων ή η δασµολογική επιβάρυνση τής τιµής 
προϊόντος από το κράτος (υπό µορφήν φορολογίας που εισπράττεται από το 
κράτος): η αύξηση τής τιµής των τσιγάρων, τής βενζίνης κ.λπ. αποτελεί ~ (β) 
(στο ποδόσφαιρο) έµµεσο (φάουλ) το φάουλ που δεν επιτρέπεται να 
εκτελεστεί απευθείας προς το τέρµα (γ) ΤΛΩΣΣ. έµµεσο αντικείµενο (στη Ν. 
Ελληνική για ρήµατα που συντάσσονται µε δύο αντικείµενα) το αντικείµενο 
τού ρήµατος που απαντά συνήθως σε γενική πτώση ή αυτό που δηλώνει πρό-
σωπο: στη φράση «σου έδωσα νερό» ~ είναι το «σου» (δ) έµµεση βολή η βολή 
που γίνεται κατά στόχου τον οποίο δεν βλέπουµε, αλλά υπολογίζουµε (ε) 
ΦΙΛΟΣ, έµµεση απόδειξη µέθοδος απόδειξης θέσεως µέσω τού ελέγχου τής 
αντίθετης προς αυτήν, η µέθοδος τής «εις άτοπον απαγωγής» ΣΥΝ. απόδειξις 
από τού εναντίου | εκ τού αντιθέτου (ad contrario). — έµµεσα | εµµέσως 
[µτγν.] επίρρ., εµµεσότητα (η) [1886] (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. 
«ενδιάµεσος, µεσολαβών», < εν- + µέσος]. 

έµµεσος - άµεσος και άµµεσος! Από τη µεσολάβηση ή µη τού µέσος 
προέκυψαν τα εν + µέσος > έµ-µεσος και α- (στερητ.) + µέσος > ά-µεσος. 
Το έµ-µεσος σηµαίνει «ενδιάµεσος, µε µεσολάβηση προσώπου ή 
πράγµατος», το ά-µεσος σηµαίνει «χωρίς ενδιάµεσο, χωρίς µεσολάβηση 
κανενός». Οι λέξεις αντιστοιχούν προς τα ξένα (µέσω τής Λατινικής) 
mediatus «έµµεσος» (αγγλ. mediate) και in-mediatus «α-µεσος» (αγγλ. 
immediate). 
Από σύγχυση παρατηρείται συχνά το ορθογραφικό λάθος άµµεσος (!) µε 
δύο -µµ-, που αποφεύγεται, αν θυµάται κανείς την ετυµολογία τής λ.: α + 
µέσος, όπως ά + -γευστος, ά + -µορφος, ά + -καρδος κ.τ.ό. 

εµµέσως επίρρ. [µτγν.] µε έµµεσο τρόπο, όχι ευθέως: µου εξέφρασε τη 
δυσαρέσκεια του ~· ΦΡ. εµµέσως πλην σαφώς µε έµµεσο τρόπο, ο οποίος όµως 
δεν αφήνει περιθώρια αµφιβολίας για το τι εννοεί κάποιος: ~ υπέδειξε ποιον 
θεωρεί κατάλληλο για διάδοχο του. 

έµµετρος, -η, -ο αυτός που είναι γραµµένος σε µέτρο, που έχει συντεθεί µε 
µουσικό ρυθµό: ~ κείµενο | απόσπασµα | µετάφραση | απόδοση ΣΥΝ. 
ρυθµικός, ποιητικός ANT. πεζός.   — έµµετρα | εµµέτρως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < εν- + -µετρος < µέτρον]. 

έµµηνα (τα) {εµµήνων} η εµµηνόρροια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ουδ. πληθ. τού αρχ. επιθ. έµµηνος]. 

εµµηναγωγό (το) ΦΑΡΜ. ουσία ικανή να προκαλέσει αιµορραγία σε περιπτώσεις 
µη κανονικής εµφανίσεως έµµηνης ρύσης, χωρίς ωστόσο προηγούµενη 
ωορρηξία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. emménagogue], 

εµµηνοληξία (η) {χωρ. πληθ.) η εµµηνόπαυση (βλ.λ.). 
εµµηνόπαυση (η) {-ης κ. -αύσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η φυσιολογική παύση 

τής εµµηνόρροιας λόγω ηλικίας, κυρ. σε γυναίκες σαράντα πέντε µέχρι 
πενήντα πέντε ετών 2. (συνεκδ.) η χρονική περίοδος κατά την οποία 
συµβαίνει η εµµηνόπαυση στη ζωή µιας γυναίκας ΣΥΝ. εµµηνοληξία, 
κλιµακτήριος. Επίσης εµµηνοπαυσία. — εµµηνοπαυσιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ménopause]. 

εµµηνορραγία (η) [1847] {εµµηνορραγιών} ΙΑΤΡ. η πέραν των φυσιολογικών 
ορίων απώλεια αίµατος σε κάθε έµµηνη ρύση. [ΕΤΥΜ. < έµµηνος + -ραγία < 
αρχ. ρήγνυµι (βλ. κ. ραγίζω), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ménorrhagiej. 

εµµηνόρροια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η περιοδική και κατά κανόνα µηνιαία 
εκροή αίµατος και βλεννογόνου ιστού τής µήτρας από τον κόλπο τής 
γυναίκας· οφείλεται σε πτώση µη γονιµοποιηµένου ωαρίου ΣΥΝ. έµµηνη 
ρύση, περίοδος, έµµηνη ροή, έµµηνα, εµµηνορρυσία. — 



εµµηνορροώ 595 εµπειρικός 
 

εµµηνορροϊκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < έµµηνος + -ροια < ρέω, ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
menorrhoea]. 

εµµηνορροώ ρ. αµετβ. [1889] {εµµηνορροείς...} έχω έµµηνη ρύση. 
εµµηνορρυσία (η) (εµµηνορρυσιών) η εµµηνόρροια (βλ.λ.).  — εµ-

µηνορρυσιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < έµµηνος + -ρυσία < ρύση (βλ.λ.)]. 
έµµηνος, -ος (καθηµ. -η), -ο 1. αυτός που έχει ρυθµό περιοδικής επα-
νάληψης ανά µήνα, που οφείλει να επέλθει, να συµβεί εντός µηνός 
ΣΥΝ. µηνιαίος 2. ΙΑΤΡ. έµµηνη ρύση | ροή ή έµµηνα (τα) {εµµήνων} η 
εµµηνόρροια, η µηνιαία εκροή αίµατος, εκκρίσεων και βλεννογόνου 
τής µήτρας από τον κόλπο τής γυναίκας ΣΥΝ. εµµηνορρυσία, περίο-
δος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -µηνός < µήν, µηνός]. 

εµµηνοστασία (η) ΙΑΤΡ. η διακοπή ή αναστολή τής εµµηνόρροιας. — 
εµµηνοστασιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < έµµηνος + -στασία < στάσις 
«επίσχεση, διακοπή»]. 

έµµισθος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που παρέχεται έναντι οικονοµικού 
αντιτίµου: ~ υπηρεσία | εργασία 2. αυτός που αµείβεται µε µισθό: ~ 
θέση στην οργάνωση || ~ στέλεχος | επιµελητής | φύλακας | στρατιώ-
της | υπάλληλος ΣΥΝ. µίσθιος, µισθωτός ANT. άµισθος. — έµµισθα | 
εµµίσθως [µεσν.] επίρρ. 

έµµισχος, -η, -ο [1876] (για λουλούδια) αυτός που έχει µίσχο. 
εµµονή (η) [αρχ.] 1. η σταθερή και αµετακίνητη προσήλωση σε πε-

ποίθηση ή στάση (συνήθ. παρά τις αρνητικές συνθήκη): έδειξε µε-
γάλη ~ στην υποστήριξη τής πρότασης αυτής || η - του στο θέµα κα-
ταντά παρεξηγήσιµη ΣΥΝ. επιµονή ANT. χαλαρότητα, αδιαφορία, υπα-
ναχώρηση, διαλλακτικότητα 2. (συνεκδ.) η ίδια η πίστη ή στάση κ.λπ. 
στην οποία εµµένει κανείς: δεν µπορεί να απαλλαγεί από τις ~ του. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εµµένω]. 

έµµονος, -η, -ο σταθερά ανυποχώρητος και επαναλαµβανόµενος: ~ 
επανάληψη | αντίληψη | φόβος | παράκληση | διεκδίκηση | κακοκαιρία 
ΣΥΝ. σταθερός, επίµονος· ΦΡ. (α) ΙΑΤΡ. έµµονη ιδέα ψυχική παρά-
σταση παθολογικού χαρακτήρα, που εντυπώνεται στη συνείδηση 
ατόµου µε επιµονή· η απόλυτη βεβαιότητα για κάτι, η οποία απα-
σχολεί συνεχώς τη σκέψη: του έγινε ~ ότι θα πάθει ατύχηµα | ότι έχει 
κάποια αρρώστια (β) ΧΗΜ. έµµονα αέρια τα αέρια που έχουν πολύ µι-
κρή πτητικότητα. — έµµονα | εµµόνως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εµµένω. Η φρ. έµµονη ιδέα αποδίδει το γαλλ. idée fixe]. 

έµµορφος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει µορφοποιηθεί, που έχει σχήµα: 
~ ορυκτό || ~ συστατικά τού αίµατος ΣΥΝ. διαµορφωµένος, δια-
πλασµένος, σχηµατισµένος ΑΝΤ. άµορφος, αδιάπλαστος, αδιαµόρφω-
τος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εν- + -µορφος < 
µορφή]. 

Ε.Μ.Ν.Ε. (η) Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού. 
εµ-ντι-έφ (το) (MDF) {άκλ.} υλικό σε µορφή πεπιεσµένων φύλλων, 

που παράγονται από υποπροϊόντα ξύλου. 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τής αγγλ. ονοµασίας Medium Density Fibres «ίνες 
µέσης πυκνότητας»]. 

εµορφιά (η) → οµορφιά 
εµορφάδα (η) → οµορφιά 
έµορφος, -η, -ο → όµορφος ΓΕΤΫΜ. µεσν. < *έµµορφος < αρχ. 

εϋµορφος, όταν η δίφθογγος ευ- προφέρθηκε ως /ev-/]. 
εµουλσιόν (η) {άκλ.} 1. η εξαιρετικά λεπτή φωτοευαίσθητη επί-

στρωση τής µιας πλευράς φωτογραφικού ή κινηµατογραφικού φιλµ, 
πάνω στην οποία εγγράφεται η εικόνα τού ειδώλου 2. (γενικότ.) κάθε 
υγρό µείγµα που περιέχει φάρµακο αιωρούµενο σε µικροσκοπικά 
σφαιρίδια, το γαλάκτωµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. emulsion «γαλάκτωµα» (οπτικό δάνειο) < λατ. emulsus 
< emuigere «αρµέγω»]. 

Ε.Μ.Π. (το) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
έµπα (το) (άκλ.) (λαϊκ.) 1. η είσοδος (κάποιου) σε δεδοµένο χώρο: 

«στο ~ µπήκε σαν αϊτός, στο ξέβγα σαν πετρίτης» (δηµοτ. τραγ.) ΑΝΤ. 
έβγα (το)· ΦΡ. έµπα-ξέβνα για περιπτώσεις συνεχούς και άσκοπης 
µετακίνησης: θα µας τρελάνει µε το ~ του απ'το πρωί ΣΥΝ. µπες-βγες 
2. (σπάν.) το σηµείο εισόδου σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο: ~ σπηλιάς | 
κήπου | πλατείας | σπιτιού | χωριού 3. (µτφ.-λογοτ.) η έναρξη µετα-
βατικής περιόδου, η µετάβαση και προσαρµογή σε νέα δεδοµένα 
(κλιµατικά, χρονολογικά, κοινωνικά κ.λπ.): ~ τής Άνοιξης | τής χρο-_ 
νιας | τού νέου αιώνα ΣΥΝ. ξεκίνηµα, αρχή. 
έµπα ρ. → µπαίνω 
εµπάθεια (η) [µτγν.] {εµπαθειών} η έντονη αντιπάθεια (εναντίον κά-
ποιου) που εµποδίζει την αντικειµενική κριτική, η έκφραση έντονου, 
αρνητικού συναισθήµατος: τα λόγια του αποκάλυπταν µεγάλη ~ και 
φανατισµό || τόση ~ δείχνει άνθρωπο µικρόψυχο και µοχθηρό ΣΥΝ. µι-
σαλλοδοξία, πώρωση, µοχθηρία ANT. διαλλακτικότητα, ηπιότητα. 

εµπαθής, -ής, -ές {εµπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών | εµπαθέστ-ερος, -
ατός} αυτός που είναι γεµάτος εµπάθεια: ~ δήλωση | τοποθέτηση | 
αντιπαράθεση | κριτική | χαρακτήρας | πολιτικός | άνθρωπος ΣΥΝ. µι-
σαλλόδοξος, φανατικός, κακιασµένος, µοχθηρός, φθονερός ΑΝΤ. διαλ-
λακτικός, ήπιος, µετριοπαθής. — εµπαθώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «συγκινηµένος - κινούµενος από πάθος», < 
εν- + -παθής < θ. παθ-, πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον, ρ. πάσχω]. 

εµπαιγµός (ο) (λόγ.) 1. η επίδειξη φαινοµενικού ενδιαφέροντος για 
την υπόθεση κάποιου, ενώ στην πραγµατικότητα υπάρχει αδιαφορία 
ή επιδίωξη τού αντίθετου αποτελέσµατος ΣΥΝ. παραπλάνηση, εξαπά-
τηση 2. η κοροϊδία, η γελοιοποίηση (κάποιου): ο ~ κάποιου για σω- 

µατικό του ελάττωµα ΣΥΝ. χλευασµός, περίπαιγµα, εξευτελισµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδεύω, κοροϊδία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εµπαίζω]. 

εµπαίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενέπαιξα, εµπαίχθηκα, εµπαιγµένος) 1. δεί-
χνω φαινοµενικό ενδιαφέρον για την υπόθεση (κάποιου), ενώ στην 
πραγµατικότητα αδιαφορώ ή ενεργώ για το αντίθετο αποτέλεσµα: εί-
ναι φανερό ότι µας εµπαίζουν δεν έχουν σκοπό να µας εξυπηρετή-
σουν! || οι αρµόδιοι µας εµπαίζουν: κάθε φορά µάς βεβαιώνουν ότι 
µεριµνούν για την αντιπληµυρική προστασία τής περιοχής και κάθε 
χρόνο, µε την πρώτη νεροποντή, πληµυρίζουµε ΣΥΝ. παραπλανώ, εξα-
πατώ 2. κοροϊδεύω, γελοιοποιώ κάποιον: οι συµµαθητές του τον ενέ-
παιζαν εξαιτίας τής δυσµορφίας του. 

εµπαίκτης (ο) {εµπαικτών}, εµπαίκτρια (η) {εµπαικτριών} (λόγ.) 
πρόσωπο που εµπαίζει τους άλλους κατά συστηµατικό τρόπο και µε 
ιδιοτελή κίνητρα: - τού λαού. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εµπαίζω]. 

εµπαίκτικός, -ή, -ό [1896] 1. αυτός που συνιστά ή προκαλεί εµπαιγ-
µό: ~ σχόλιο | παρατήρηση | αντιµετώπιση ΣΥΝ. κοροϊδευτικός, χλευ-
αστικός, ειρωνικός, σκωπτικός 2. αυτός που καταφεύγει συχνά στον 
εµπαιγµό ως τρόπο συµπεριφοράς ΣΥΝ. κυνικός, δεικτικός, είρωνας. 
— εµπαικτικ-ά | -ώς [1868] επίρρ. 

εµπάργκο (το) {άκλ.} ελλην. ειργµός (στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο) απαγόρευ-
ση οικονοµικού χαρακτήρα, όπως η απαγόρευση εµπορίου, κινήσεως 
πλοίων, αγοραπωλησιών συγκεκριµένων εµπορευµάτων, πωλήσεως 
όπλων που επιβάλλεται από χώρα/χώρες σε άλλη- σκοπός τού εµπάρ-
γκο είναι η αποκατάσταση τής διεθνής ειρήνης και ασφάλειας είτε 
από το Συµβούλιο Ασφαλείας τού Ο.Η.Ε. είτε µονοµερώς: επιβολή | 
άρση τού ~ || διπλωµατικό | εµπορικό | οικονοµικό ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
embargo < ισπ. embargar «απαγορεύω, αποκλείω» < λατ. *imbarricare 
< in- + αρχ. λατ. *barra «αµπάρα»]. 

έµπαση (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1, το σηµείο ή το όριο από όπου ει-
σέρχεται κανείς: η ~ τής αυλής | τής εκκλησίας | τού χωριού ΣΥΝ. εί-
σοδος 2. µικρός ή στενός δρόµος που χρησιµεύει ως πέρασµα · 3. ο 
χρόνος που απαιτείται για την επαναφορά των νερών τής θάλασσας 
στο αρχικό τους ύψος κατά τη διάρκεια τής παλίρροιας, καθώς και 
το ίδιο το φαινόµενο. Επίσης εµπασιά κ. µπασιά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. εµβασις < αρχ. εµβαίνω]. 

εµπατή (η) (λαϊκ.) 1. η είσοδος ενός χώρου ΣΥΝ. έµπαση 2. η είσοδος 
υπογείου από το εσωτερικό κτηρίου, η καταπακτή 3. όροφος που βρί-
σκεται κάτω από το επίπεδο τής επιφάνειας ΣΥΝ. υπόγειο. [ΕΤΥΜ 
θηλ. τού επιθ. εµπατός < µτγν. έµβατός < αρχ. εµβαίνω]. 

Εµπεδοκλής (ο) {-ή κ. -έους} 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (493-
433 π.Χ.), ο οποίος ήταν ο πρώτος που προσέγγισε συνδυαστικά την 
ηρακλείτεια και την ελεατική σκέψη 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. 'Εµπεδοκλής «ο έχων εµπεδον κλέος, σταθερή δόξα, ο µόνιµα 
ένδοξος» < εµπεδος (βλ.λ.) + -κλής < κλέος]. 

έµπεδος, -ος, -ον (λόγ.) 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από αδιάσειστη 
σταθερότητα: ~ φρονήµατα | γνώση | πόνος 2. ΣΤΡΑΤ. έµπεδον (το) {ε-
µπέδ-ου | -ων} στρατιωτική µονάδα (νεοσύλλεκτων), η οποία εν και-
ρώ πολέµου ή επιστράτευσης αντικαθιστά τα κέντρα εκπαίδευσης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -πεδος < πέδον «έδαφος», βλ. κ. πεδίο]. 

εµπεδώνω ρ. µετβ. {εµπέδω-σα, -θηκα, -µένος) 1. καθιστώ (κάτι) 
ασφαλές, σίγουρο και σταθερό, οργανώνω σε πιο συµπαγή µορφή: η 
δηµοκρατία εµπεδώνεται στην πράξη µε τη συµµετοχή τού πολίτη 
ΣΥΝ. στερεώνω, σταθεροποιώ, εδραιώνω 2. (µτφ.) κατανοώ (κάτι) πλή-
ρως, κάνω κτήµα µου, αφοµοιώνω: µε επαναλήψεις και εξάσκηση θα 
εµπεδώσει τις γνώσεις του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έµπεδώ (-όω) 
«επιβεβαιώνω, επικυρώνω» < εµπεδος]. 

ΣΧΟΛΙΟ Τελευταία το εµπεδώνω χρησιµοποιείται µε τη σηµ. τού 
«µαθαίνω καλά, καταλαβαίνω πλήρως», ξεκινώντας πιθ. από µια 
µάλλον ειρωνική µεταφορά τής λ. από τον χώρο τής παιδαγωγικής 
επιστήµης, όπου το αίτηµα τής εµπέδωσης είναι βασικό για την 
εκµάθηση των διδασκοµένων. 

εµπέδωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) 1. το να αποκτά (κά-
τι) σταθερό, µόνιµο χαρακτήρα: η ~ τού συναδελφικού πνεύµατος | 
τού πατριωτικού φρονήµατος | τής αξιοκρατίας | τής ειρήνης ΣΥΝ. 
σταθεροποίηση, παγίωση, εδραίωση 2. (καταχρ.) η πλήρης κατανόη-
ση: η ~ γνώσεων | τού µαθήµατος || ασκήσεις για την ~ τής διδαχθεί-
σης ύλης · 3. ΙΑΤΡ. η είσοδος τής κεφαλής τού εµβρύου στην πύελο 
τής γυναίκας πριν από τον τοκετό. 

εµπειρία (η) [αρχ.] {εµπειριών) 1. οτιδήποτε καταγράφεται ως προ-
σωπικό βίωµα και εντυπώνεται ως γνώση, προσωπικά επεξεργασµένο 
ερέθισµα (κυρ. αισθητικό): είναι οδυνηρή ~ η απώλεια ενός φίλου || η 
µοναδική ~ τής γέννησης ενός παιδιού || υπέροχη | συγκλονιστική | 
ανεπανάληπτη | καταλυτική ~ 2. (συνεκδ.) το βίωµα που καταγράφεται 
ως σηµαντικό στοιχείο προσωπικής γνώσης, ως ξεχωριστό γεγονός: 
αυτή η έκθεση είναι µια - || και µόνο η γνωριµία µιας τέτοιας 
προσωπικότητας ήταν για µένα ~ || η πείρα αποτελείται από το σύνολο 
των ~ κάποιου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πείρα. 

εµπειρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκύπτει από την εµπειρία ή 
τον πειραµατισµό (π.χ. ως αποτέλεσµα πειραµάτων, µετρήσεων): ~ 
γνώση | κατανόηση | µέθοδος | κανόνας | τύπος | δεδοµένο | εξέταση || 
~ βεβαίωση µιας θεωρίας ΑΝΤ. θεωρητικός, επιστηµονικός 2. (συνήθ. 
για πρόσωπα, επαγγελµατίες κ.λπ.) αυτός που εφαρµόζει µεθόδους 
χωρίς επιστηµονική κατάρτιση, στηριζόµενος καθαρά σε πρακτικές 
γνώσεις και εµπειρίες: η µαία τα παλιά χρόνια ήταν ένα είδος 
εµπειρικού µαιευτήρα ΣΥΝ. πρακτικός, αυτοδίδακτος ΑΝΤ. επιστήµο-
νας, σπουδασµένος 3. εµπειρική σχολή (i) η φιλοσοφική σχολή τού 
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εµπειρισµού (βλ.λ.) (ii) η αρχαία ιατρική σχολή που απέρριπτε τη διάγνωση 
βάσει θεωρητικών δεδοµένων, ερευνώντας ξεχωριστά βάσει πειραµατικών, 
πραγµατικών δεδοµένων κάθε αρρώστια. — εµπειρικά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

εµπειριοκρατία (η) ο εµπειρισµός.   — εµπειριοκρατικός, -ή, -ό, 
εµπειριοκρατικά επίρρ. 

εµπειρισµός (ο) [1843] 1. ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που πρεσβεύει ότι κάθε γνώση 
προκύπτει κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά από την εµπειρία µέσω των 
αισθήσεων και στηρίζεται σε αυτή ΣΥΝ. εµπειριοκρατία 2. (κατ' επέκτ.-
µειωτ.) η πρακτική γνώση που στερείται θεωρητικού υπόβαθρου. — 
εµπειριστής (ο) [1872]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. empirisme], 

εµπειρογνώµονας (ο/η) [1883] {(θηλ. εµπειρογνώµονος) | εµπειρογνωµόνων} 
ειδικός και έµπειρος σε ορισµένο κλάδο ή θέµα, πρόσωπο που εκφέρει 
γνωµάτευση ως ειδικός και αρµόδιος: η έκθεση των ~ κρούει τον κώδωνα τού 
κινδύνου για την εταιρεία ΣΥΝ. πραγµατογνώµονας, ειδικός, γνώστης, (λόγ.) 
ειδήµων, επαΐων, εξπέρ. Επίσης (λόγ.) εµπειρογνώµων {εµπειρογνώµονος}. 
— εµπειρογνωµοσύνη (η) [1890]. [ΕΤΥΜ. < έµπειρος + -γνωµών < γνώµη]. 

εµπειρογνώµων - εµπειροτέχνης. Οι λέξεις διαφέρουν πολύ ση-
µασιολογικά, µολονότι ενίοτε συγχέονται, o εµπειρογνώµων είναι ο 
έµπειρος και ειδικός σε ορισµένα θέµατα ή κλάδο, για τα οποία µπορεί να 
γνωµοδοτήσει µε εγκυρότητα και βαρύνουσα γνώµη, o εµπειροτέχνης, 
αντιθέτως, είναι ο εµπειρικός τεχνίτης, ο οποίος στηρίζεται περισσότερο 
στην πρακτική πείρα και λιγότερο στη θεωρητική γνώση. 

εµπειροπόλεµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολεµικές εµπειρίες, που 
υπηρέτησε σε στρατιωτική δύναµη κατά τη διάρκεια πολέµου και έχει πείρα 
πολεµικής ζωής και τεχνικής: ~ στρατιώτης ΣΥΝ. παλαίµαχος, βετεράνος 
ANT. απειροπόλεµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόµαχος. 

έµπειρος, -η, -ο αυτός που διαθέτει πείρα, που έχει προηγούµενη εµπειρία ως 
πρακτική γνώση: ~ διπλωµάτης | ρήτορας | οδηγός | επιχειρηµατίας | µάγειρας 
ΣΥΝ. πεπειραµένος ANT. άπειρος, πρωτόβγαλτος, αρχάριος. — εµπείρως 
επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ^. < εν- + -πείρος < πείρα]. 

εµπειροτέχνης (ο) [1833] {εµπειροτεχνών} ο εµπειρικός τεχνίτης, που 
στηρίζεται περισσότερο στην πρακτική πείρα παρά στη θεωρητική γνώση 
ΣΥΝ. µάστορας, τεχνίτης. — εµπειροτεχνία (η) [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εµπειρογνώµονας. 

εµπεριέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {εµπεριείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως αόρ.)} 
(κυριολ. κ. µτφ.) περιέχω (κάτι) ως τµήµα, ως επιµέρους κοµµάτι µου, 
συµπεριλαµβάνω στη σύνθεση µου: η έκθεση εµπεριέχει όλα τα στοιχεία των 
πρόσφατων ερευνών || στην τιµή δεν εµπεριέχεται το κόστος µεταφοράς || το 
σχόλιο του εµπεριέχει ειρωνεία ΣΥΝ. εµπερικλείω. — εµπεριεκτικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον, έχω, απέχω, παρέχω, περιλαµβάνω. 

εµπερικλείω ρ. µετβ. [µεσν.] {παρατ. εµπεριέκλεια | εµπεριέκλεισα} κλείνω 
(κάτι) µέσα µου, περιλαµβάνω: η πρόταση αυτή εµπερικλείει κινδύνους || η 
προειδοποίηση του εµπερικλείει απειλή ΣΥΝ. εµπεριέχω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
περιλαµβάνω, κλείνω. 

εµπεριστατωµένος, -η, -ο [1837] αυτός που διενεργείται ή αναπτύσσεται µε 
εξαιρετική προσοχή και επιµονή στη λεπτοµέρεια: ~ µελέτη | έκθεση | 
παρουσίαση ΣΥΝ. συστηµατικός, λεπτοµερής, προσεκτικός, ακριβής ANT. 
απρόσεκτος, απερίσκεπτος, επιπόλαιος, πρόχειρος. Επίσης εµπερίστατος 
[1897]. —εµπεριστατωµένα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λεπτοµερής. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. τού *εµπεριστατώ < εν- + περί- + -στατώ < στατός < αρχ. 
ΓστηµΓ η επιτατική σηµασία οφείλεται στη σύνθεση µε τη διπλή πρόθεση 
(πβ. τα παλαιότερα εµπεριχαρής, εµπερισπούδαστος κ.λπ.). Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. umständlich]. 

εµπετασµα (το) {εµπετάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (επίσ.) η επικάλυψη επιφάνειας 
τοίχου από χαρτί- η ταπετσαρία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «κουρτίνα, παραπέτασµα», < αρχ. εµπε-τάννυµι 
«ξεδιπλώνω και σκορπίζω» < εν- + πετάννυµι, βλ. κ. πετώ]. 

εµπίπτω ρ. αµετβ. (παρατ. ενέπιπτα | ενέπεσα} (λόγ.) βρίσκοµαι εντός 
καθορισµένων ορίων, αποτελώ µέρος αναγνωρισµένου πλαισίου: η έκδοση 
αποφάσεως δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες τού συµβουλίου ΣΥΝ. 
συµπεριλαµβάνοµαι, ανήκω, περιέχοµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + πίπτω]. 

εµπιστεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {εµπιστεύ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. δείχνω 
εµπιστοσύνη σε (κάποιον): τον ~ για τις δύσκολες υποθέσεις µου || δεν 
εµπιστεύεται τον τρόπο λειτουργίας τής δικαιοσύνης ΣΥΝ. πιστεύω ΑΝΤ. 
δυσπιστώ, αµφιβάλλω- ΦΡ. εµπιστεύοµαι (κάποιον) τυφλά | µε κλειστά µάτια 
εµπιστεύοµαι (κάποιον) απολύτως, σε ό,τι κι αν κάνει: του έχω αναθέσει την 
υπόθεση εν λευκώ, γιατί τον εµπιστεύοµαι τυφλά 2. αξιοποιώ (κάτι) ως έρεισµα, 
βασίζοµαι σε (κάτι): ~ πάντα το ένστικτο µου ΣΥΝ. στηρίζοµαι (σε) 3. 
αναθέτω, αφήνω (κάτι) σε έµπιστο πρόσωπο: ~ την αγωγή των παιδιών σε 
εξαιρετικό δάσκαλο || φεύγοντας για διακοπές τού εµπιστεύθηκε τα κλειδιά τού 
σπιτιού 4. εκµυστηρεύοµαι (κάτι) σε έµπιστο πρόσωπο: στην καλύτερη της 
φίλη εµπιστευόταν όλα τα µυστικά της ΣΥΝ. µοιράζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός, διαπιστώνω. [ΕΤΥΜ. Μέση φωνή τού αρχ. έµπιστεύω < εν- + 
πιστεύω]. 

εµπιστευτικός, -ή, -ό [1816] 1. αυτός που προϋποθέτει την ύπαρξη ε-
µπιστοσύνης και λειτουργεί µέσα σε πλαίσιο καλής πίστης και αµοιβαίας 
εκτίµησης: έχει ~ θέση λόγω τής αφοσίωσης και τής τιµιότητας του 2. (ειδικότ.) 
αυτός που απαιτεί εχεµύθεια, που δεν είναι περαιτέ- 

ρω ανακοινώσιµος: ~ πληροφορία | είδηση | επιστολή | αποστολή | έγγραφο | 
ανακοίνωση ΣΥΝ. µυστικός, απόρρητος ANT. δηµοσιεύσιµος, ανακοινώσιµος. — 
εµπιστευτικ-ά | -ώς [1841] επίρρ., εµπιστευτικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. confidentiel]. έµπιστος, -η, -ο [µεσν.] 1. 
αυτός που είναι άξιος εµπιστοσύνης: ~ συνεργάτης | φίλος | βοηθός | 
πληροφοριοδότης | σύµµαχος | πρόσωπο ΣΥΝ. αξιόπιστος, εχέγγυος, πιστός 
ΑΝΤ. αναξιόπιστος 2. έµπιστος (ο), έµπιστη (η) πρόσωπο το οποίο εξυπηρετεί 
κάποιον στις εµπιστευτικές του υποθέσεις (και το οποίο ήταν, κυρ. παλαιότ., 
στην υπηρεσία τού προσώπου αυτού): του το ανακοίνωσε ο ~ τού βασιλιά ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) µπιστεµένος. 

έµπιστος: συνώνυµα. Η έννοια τής «εµπιστοσύνης σε πρόσωπα» 
εκφράζεται µε πολλές λέξεις, που ποικίλλουν στη σηµασία τους ανάλογα 
µε το αντικείµε\Ό τής εµπιστοσύνης. Η γενικότερη στη σηµασία της και 
αρχαιότερη συγχρόνως λ. (ανάγεται στον Πλάτωνα) είναι το αξιόπιστος, 
που δηλώνει γενικά «πρόσωπο | αντικείµενο άξιο εµπιστοσύνης» (Είναι 
πολύ αξιόπιστος υπάλληλος- µπορείς να τον εµπιστευθείς µε τυφλά µάτια - Η 
κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τον λαό ότι ακολουθεί αξιόπιστη πολιτική µε 
µέγιστο µέληµα την οικονοµική σταθεροποίηση). Μόνο για πρόσωπα 
πλάστηκε κατά τα µεσαιωνικά χρόνια η λ. έµπιστος (και εµπιστοσύνη): Θα 
στηριχθούν σε ένα πολύ έµπιστο τους πρόσωπο. Για πρόσωπα που τρέφει 
κανείς εµπιστοσύνη στις πράξεις και στη στάση τους χρησιµοποιούνται οι 
λ. πιστός, (ε)µπιστεµένος (< εµπιστευµένος) και (µ(πιστικός (το µπιστικός 
έφτασε να αποκτήσει πολύ συγκεκριµένη σηµασία, αυτή τού ανθρώπου 
στον οποίον -σε αγροτοκτηνο-τροφικές κοινωνίες- εµπιστεύονται την κύρια 
περιουσία τους, τα ζώα, έφτασε δηλ. να σηµαίνει τον «βοσκό»). Στη λόγια 
γλώσσα τής διοίκησης χρησιµοποιήθηκε το δια)πε)πιστευµένος (< 
διαπιστεύω, διαπιστευτήρια) για τα πρόσωπα που µια χώρα εµπιστεύεται να 
την εκπροσωπούν επισήµως σε µιαν άλλη, δηλ. για τους πρέσβεις. Έµπιστο 
πρόσωπο είναι και αυτός που δεν αποκαλύπτει τι του εµπιστεύονται οι 
άλλοι, ο εχέµυθος. Εχέµυθος είναι αυτός που µπορεί να κρατάει µυστικά 
που γνωρίζει, χωρίς να τα αποκαλύπτει και να εκθέτει αυτούς που του τα 
εκµυστηρεύθηκαν. Στην καθηµερινή γλώσσα λέγεται χαρακτηριστικά και 
τάφος (Είναι τάφος- δεν λέει λέξη από όσα τού λέει το αφεντικό του). 
Προκειµένου για εµπιστοσύνη σε θέµατα οικονοµικών και άλλων 
συναλλαγών, τα έµπιστα πρόσωπα χαρακτηρίζονται µε τις λ. φερέγγυος 
και εχέγγυος, ο εγγυηµένος από πλευράς οικονοµικής αξιοπιστίας. 

εµπιστοσύνη (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η πίστη στην αξιοπιστία, εντιµότητα ή 
ικανότητα, αξία κ.λπ. (κάποιου): δείχνω | εµπνέω ~ σε κάποιον || χάνω | 
προδίδω | δικαιώνω | κερδίζω | ανακτώ | καταχρώµαι | έχω | διαψεύδω | αξίζω 
την ~ κάποιου || αίρω | αποσύρω την ~ µου από κάποιον/ κάτι ΑΝΤ. 
αµφισβήτηση· ΦΡ. (α) χαίρω | απολαύω τής (απολύτου) εµπιστοσύνης 
(κάποιου) θεωρούµαι (από κάποιον) ως πρόσωπο (απόλυτα) έµπιστο του και 
αξιόπιστο: ο διαµεσολαβητής πρέπει να χαίρει τής εµπιστοσύνης και των δύο 
πλευρών (β) έχω τυφλή εµπιστοσύνη (σε κάποιον) εµπιστεύοµαι (κάποιον) 
απολύτως, σε ό,τι κι αν κάνει (γ) ψήφος εµπιστοσύνης βλ. λ. ψήφος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έµπιστος. 

εµπλακώ (να/θα) ρ. → εµπλέκω 
έµπλαστρο (το) {εµπλάστρ-ου | -ων} 1. το στερεό ή ρευστό παρασκεύασµα που 

απλώνεται πάνω από ύφασµα ή άλλο υλικό και εφαρµόζεται στο σώµα για 
θεραπευτικούς σκοπούς ΣΥΝ. κατάπλασµα, (λαϊκ.) µπλάστρι 2. (συνεκδ.) 
καθένα από τα τυποποιηµένα τεµάχια που περιέχουν αυτό το υλικό: το κουτί 
περιέχει πέντε ~. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. εµπλαστρος < αρχ. έµπλαστός < 
έµπλάσ-σω | -ττω < εν- + πλάσσω Ι-ττω\. 

εµπλέκω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενέπλ-εξα (να/θα εµπλακώ), -άκην, -ης, -η..., 
εµπλεγµένος} (λόγ.) 1. αναµειγνύω (κάποιον) σε υπόθεση, διαδικασία κ.λπ.: 
οι µάρτυρες εµπλέκουν στην ιστορία εκβιασµού και υψηλά ιστάµενα πρόσωπα || 
τον ενέπλεξαν σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών || «ο υπουργός, στις αλλαγές 
που ετοιµάζει, εµπλέκει πολλούς οργανισµούς κοινής ωφελείας» (εφηµ.) || 
(συνήθ. µεσοπαθ.) όσοι εµπλέκονται στον διάλογο προσπαθούν να επιβάλουν 
τις απόψεις τους || στην πρόσφατη κρίση ενεπλάκησαν όλες οι όµορες χώρες 
ΑΝΤ. απεµπλέκω 2. (ως νεολογισµός) βάζω (κάποιον) να συµµετέχει (σε 
κάτι), συµπεριλαµβάνω, εντάσσω: στην αναβάθµιση τής περιοχής 
προγραµµατίζουµε να εµπλέξουµε τα σχολεία τής περιοχής, την τοπική 
αυτοδιοίκηση και εθελοντές πολίτες || στη λήψη των αποφάσεων για το έργο δεν 
εµπλέκεται ούτε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ούτε ο ∆ήµος. 

εµπλέκω - εµπλοκή. Τελευταία χρησιµοποιούνται ως νεολογισµοί από την 
Αγγλική (από τα involve και involvement), τα εµπλέκω και εµπλοκή µε τη 
σηµ. τού «βάζω κάποιον να συµµετέχει σε κάτι, συµπεριλαµβάνω, 
εντάσσω» (το εµπλέκω) και «συµµετοχή, το να συµπεριληφθεί κάποιος σε 
κάτι, ένταξη» (το εµπλοκή). Στην Ελληνική η συνήθης χρήση των εµπλέκω 
| εµπλέκοµαι (και τού εµπλοκή) είναι µε αναφορά σε παράνοµες υποθέσεις 
(Τον εµπλέκουν στην υπόθεση των ναρκωτικών - Εµπλέκεται στην 
εξαπάτηση τού ∆ηµοσίου µε πλαστά έγγραφα). Το εµπλέκοµαι δηλ. σηµαίνει 
κανονικώς ό,τι το ενέχοµαι (Ενέχεται στη ληστεία τού τρένου) µε την εξής 
σηµασιολογική απόχρωση: το εµπλέκοµαι αποτελεί δυσµενές σχόλιο και 
πιθανολόγηση τού οµιλητή, ενώ το ενέχοµαι αποτελεί διαπίστωση ή 
περιγραφή, δηλ. γεγονός. Εποµένως, χρήσεις όπως «Η προσπάθεια τού 
υπουργείου είναι να εµπλακούν στην κατα- 
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σκευή τού έργου όλα τα συναρµόδια υπουργεία, καθώς και ο δήµος 
τής περιοχής» ή «Η εµπλοκή στις ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις 
εκπροσώπου τής Κοινότητας θεωρείται εξαιρετικά χρήσιµη» 
αποτελούν νεολογισµούς που παλαιότερα θα θεωρούνταν λανθα-
σµένες χρήσεις και θα αποφεύγονταν. Αντ' αυτών στην ά περίπτω-
ση θα χρησιµοποιούσαν τις λ. συνεργαστούν («Η προσπάθεια τού 
υπουργείου είναι να συνεργαστούν όλα τα συναρµόδια υπουρ-
γεία...») και συµµετοχή («Η συµµετοχή στις ειρηνευτικές δια-
πραγµατεύσεις...»). 

έµπλεος, -ος, -ον (λόγ.) (+γεν.) αυτός που είναι γεµάτος (από κάτι), 
που συναισθάνεται κάτι σε όλη του την έκταση: ~ ενθουσιασµού | 
χαράς | ευδαιµονίας ΣΥΝ. πλήρης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έµπλεος | εµπλεως < έµπίµπληµι < εν- + πίµπληµι «γε-
µίζω, καθιστώ πλήρες», βλ. κ. πλήρης, πλέον]. 

εµπλοκή (η) 1. η συµµετοχή, η ανάµειξη σε υπόθεση, διαδικασία 
κ.λπ.: η ~ του στην υπόθεση λαθρεµπορίου δεν έχει αποδειχθεί ακόµη 
|| υπήρξε ~ τού ονόµατος του στο θέµα τής παράνοµης χρηµατο-
δότησης || η ~ διαφόρων φορέων στη διαδικασία επιµόρφωσης || «ως 
ειδικός έχει µακρά - στους τοµείς τής παιδείας και τής υγείας» (εφηµ.) 
|| «είχε πολύπλευρη ~ στη διαµόρφωση τής εξωτερικής πολιτικής» 
(εφηµ.) ΑΝΤ. απεµπλοκή · 2. η (κυρ. ένοπλη) σύγκρουση και η 
ανοιχτή αντιπαράθεση: στρατιωτική ~ των δύο χωρών προβλέπει έκ-
θεση τού Πενταγώνου ΣΥΝ. συµπλοκή ΑΝΤ. απεµπλοκή · 3. η αδυνα-
µία περαιτέρω λειτουργίας (µηχανής) ή εξέλιξης (διαδικασίας): ~ στο 
όπλο καθιστά αδύνατη την εκπυρσοκρότηση του || το αεροσκάφος 
παρουσίασε ~ στα φρένα || ~ στις συνοµιλίες λόγω αδιαλλαξίας των 
δύο µερών ΑΝΤ. απεµπλοκή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπλέκω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. εµπλέκω]. 

εµπλουτίζω ρ. µετβ. [1893] {εµπλούτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. αυξάνω την αναλογία, την περιεκτικότητα ενός συνόλου ή µείγ-
µατος σε ένα στοιχείο: τα χηµικά λιπάσµατα εµπλουτίζουν το έδαφος 
µε θρεπτικά συστατικά || γάλα εµπλουτισµένο µε βιταµίνες 2. (στη 
µεταλλουργία) επεξεργάζοµαι µετάλλευµα βελτιώνοντας τις ιδιότη-
τες του, κατά τρόπον ώστε να είναι επικερδής η εξαγωγή των µετάλ-
λων που περιέχει 3. (στις ιχθυοκαλλιέργειες) διασπείρω σκόπιµα και 
συστηµατικά νέα γένη ψαριών ή υδρόβιων ζώων σε κατάλληλα για 
το έργο αυτό νερά ιχθυοτροφείου, επιτυγχάνοντας την ταχύτερη ανα-
παραγωγή τους (κυρ. για εµπορικούς σκοπούς) 4. ΙΑΤΡ. εφαρµόζω µέ-
θοδο πολλαπλασιασµού επιλεγµένων µικροοργανισµών σε καλλιέρ-
γεια µικροβίων, δηµιουργώντας τεχνητά ειδικές ευνοϊκές συνθήκες 
για την ανάπτυξη τους 5. βελτιώνω (κάτι) προσθέτοντας, εντάσσο-
ντας σε αυτό νέα δεδοµένα, ενσωµατώνοντας σε αυτό περισσότερα 
στοιχεία: ~ τις βιβλιοθήκες µε νέα συγγράµµατα || ~ τις εµπειρίες µου 
µε νέες γνώσεις και ταξίδια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
enrichir], 

εµπλουτισµός (ο) [1874] {χωρ. πληθ.} 1. η αύξηση τής περιεκτικότη-
τας συνόλου ή µείγµατος σε ένα στοιχείο: χρήση λιπασµάτων για τον 
~ τού εδάφους µε θρεπτικά συστατικά 2. (στη µεταλλουργία) επεξερ-
γασία µεταλλεύµατος για τη βελτίωση των ιδιοτήτων του, κατά τρό-
πον ώστε να είναι επικερδής η εξαγωγή των µετάλλων που περιέχει 
3. (στις ιχθυοκαλλιέργειες) η σκόπιµη διασπορά νέου γένους ψαριών 
ή υδρόβιων ζώων σε κατάλληλα για το έργο αυτό νερά ιχθυοτροφείου 
για την ταχύτερη αναπαραγωγή του (κυρ. για εµπορικούς σκοπούς) 
4. ΙΑΤΡ. η µέθοδος πολλαπλασιασµού επιλεγµένων µικροοργανισµών 
σε καλλιέργεια µικροβίων µέσω τής δηµιουργίας ειδικών συνθηκών, 
ευνοϊκών για την ανάπτυξη τους 5. η βελτίωση µέσω τής προσθήκης 
νέων δεδοµένων, η ενσωµάτωση περισσότερων στοιχείων (σε ένα 
σύνολο): - των βιβλιοθηκών µε νέα συγγράµµατα || ο ~ των εµπειριών 
κάποιου µέσα από νέες γνώσεις και ταξίδια. — εµπλουτιστικός, -ή, -
ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. enrichissement]. 

έµπνευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η ιδιαίτερη ψυχο-
σωµατική και πνευµατική κατάσταση, κατά την οποία οι δηµιουργι-
κές δυνάµεις τού ανθρώπου βρίσκονται σε έξαρση και εκδηλώνονται 
µε πρωτότυπο και επιδέξιο τρόπο: µε τον καιρό στέρευε η ~ του, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργεί κοινότοπες συνθέσεις || ήταν αδύνατο να 
του έρθει ~ || έχω ~ || µου φεύγει η ~ || θεία | ποιητική ~ 2. η δηµιουρ-
γικότητα, η πρωτοτυπία: ένα κείµενο χωρίς ~, άνευρο, άτολµο, επίπε-
δο 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε προκαλεί την παραπάνω 
κατάσταση: η γέννηση τού παιδιού του ήταν η βασική ~ αυτού τού 
κύκλου δηµιουργίας 4. (συνεκδ.) ιδέα ή σκέψη που έρχεται στο µυαλό 
κάποιου σε συγκεκριµένη περίσταση: τελικά, δεν ήταν καλή ~ να 
έρθουµε εδώ για φαγητό || κακή | περίεργη | ξαφνική - || αν δεν είχε 
εκείνη τη στιγµή την ~ να ελέγξει τη µηχανή, θα είχαν πάθει σοβαρή 
ζηµιά || ~ τής στιγµής ΣΥΝ. επινόηση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εµπνευσις, αρχική σηµ. «πνοή, φύσηµα» (πρωτοαπα-
ντά στους Εβδοµήκοντα, Π.∆. Ψαλµ. 17, 16: άπό εµπνεύσεως πνεύµα-
τος οργής σου), < αρχ. εµπνέω. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. inspiration]. 

εµπνευσµένος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που διακρίνεται από ξε-
χωριστή κλίση και ταλέντο σε έναν χώρο: ~ σχεδιαστής | καλλιτέχνης 
| δηµιουργός | στοχαστής | καθηγητής ΣΥΝ. χαρισµατικός, τα-
λαντούχος 2. αυτός που προϋποθέτει ή µαρτυρεί την ύπαρξη έµπνευ-
σης, πηγαίας δηµιουργικότητας: ~ σχέδιο | πίνακας | σύνθεση | εκτέ-
λεση | σκηνοθεσία | σχόλιο | ανάλυση ΑΝΤ. τυποποιηµένος. — 
εµπνευσµένα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. inspiré]. εµπνέω ρ. µετβ. 
{ενέπνευσα, εµπνεύσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. λειτουργώ ως 
πηγή έµπνευσης, δηµιουργώ σε (κάποιον) έµπνευση: η 

µορφή της του ενέπνευσε ένα ποίηµα 2. δηµιουργώ συναισθήµατα: το 
πρόσωπο αυτό εµπνέει αµέσως εµπιστοσύνη και ασφάλεια || η κα-
τάσταση δεν εµπνέει ανησυχία, είπαν οι γιατροί || ~ τον έρωτα | τη 
φιλία | το µίσος | τον σεβασµό ΣΥΝ. προκαλώ, προξενώ · 3. µεταδίδω 
(κάτι που κατέχω), εµφυσώ: τους ενέπνευσε ανθρωπιστικές αξίες και 
αρχές || τους ενέπνευσε την πίστη στη νίκη. — εµπνευστής (ο) [1889], 
εµπνεύστρια (η) [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εν-. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική 
σηµ. «πνέω, φυσώ», < εν- + πνέω. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

EM.Π.Ο. (ο) Εµπορικός Παρεµβατικός Οργανισµός. 
εµποδίζω κ. (λαϊκ.) µποδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {εµπόδισ-α, -τηκα, -

µένος} ♦ 1. (µετβ.) θέτω εµπόδιο, λειτουργώ αποτρεπτικά, παρακω-
λύω: η απεργία των καθηγητών θα εµποδίσει την οµαλή διεξαγωγή 
των εξετάσεων ΣΥΝ. κωλύω ♦ 2. (αµετβ.) αποτελώ εµπόδιο: ελπίζω να 
µην ~ εδώ που κάθοµαι ΣΥΝ. ενοχλώ, παρεµποδίζω. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
έµπόδιος< επίρρ. έµποδών«αυτός που βρίσκεται µπροστά στα πόδια, 
που κλείνει τον δρόµο», κατ' αναλογίαν προς το αντίθετο εκποδών < 
φρ. εκ ποδών, βλ. λ. εκποδών]. 

εµπόδιο (το) [µτγν.] {εµποδί-ου | -ων} 1. κάθε φυσικό ή τεχνητό φράγ-
µα, που αποτρέπει ή καθιστά αδύνατη την κίνηση προς δεδοµένη κα-
τεύθυνση, πορεία: ο δρόµος είναι γεµάτος εµπόδια, λόγω κατολισθή-
σεων || ο ποταµός είναι σοβαρό ~ για όποιον θέλει να περάσει απέ-
ναντι 2. (ειδικότ.) το φορητό ελαφρύ φράγµα που στήνεται σε τακτά 
διαστήµατα και πάνω από το οποίο πρέπει να πηδήσουν οι διαγωνι-
ζόµενοι σε ορισµένα αγωνίσµατα δρόµων ταχύτητας· ΦΡ. µετ' εµπο-
δίων (i) (κυριολ.) άθληµα στίβου στο οποίο οι δροµείς διαγωνίζονται 
στην υπερπήδηση µε ταχύτητα φραγµάτων ορισµένου αριθµού και 
ύψους: ήρθε πρώτη στα διακόσια µέτρα ~ (ii) (µτφ.) για οποιαδήποτε 
εξέλιξη, πορεία ή διαδικασία παρακωλύεται ή συναντά διαρκείς δυ-
σκολίες: η συζήτηση διεξήχθη ~ λόγω των συχνών διακοπών από το 
ακροατήριο 3. (µτφ.) οτιδήποτε εµποδίζει, παρακωλύει: δεν άφησε 
κανέναν να σταθεί ~ στα επαγγελµατικά της σχέδια || ο κρατισµός 
στέκεται ~ στην ανάπτυξη τού ιδιωτικού τοµέα. 

εµποδισµός (ο) [αρχ.] 1. το να εµποδίζει κάποιος κάποιον/κάτι 2. 
ΑΘΛ. αγώνας δρόµου µετ' εµποδίων: κάνει ~. Επίσης εµπόδιση (η) 
[µτγν.] κ. εµπόδισµα (το) [αρχ.] κ. (λαϊκ.) µπόδισµα (το) (σηµ. 1). 

εµποδιστής (ο) [µτγν.], εµποδίστρια (η) {εµποδιστριών} ΑΘΛ. δρο-
µέας που έχει ειδικευτεί στα αγωνίσµατα δρόµου µετ' εµποδίων. 

εµποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εµποιείς... | ενεποίησα} (αρχαιοπρ.) γεννώ συ-
γκεκριµένο συναίσθηµα, λειτουργώ ως ερέθισµα εντυπώσεως και 
προκλήσεως συναισθηµατικών αντιδράσεων: ~ φόβο στους αντιπά-
λους ΣΥΝ. εµβάλλω, εµπνέω, δηµιουργώ, ενσπείρω, εµφυσώ. 

εµπόλεµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει εµπλακεί σε πόλεµο, που 
βρίσκεται σε πολεµική σύγκρουση: ~ λαοί | χώρες | περιοχές 2. εµπό-
λεµοι (οι) {εµπολέµ-ων, -ους} οι πλευρές που εµπλέκονται σε µεταξύ 
τους πόλεµο: οι ~ συµφώνησαν σε ανακωχή δέκα ηµερών. 

έµπορας (ο) → έµπορος 
εµπορείο (το) [αρχ.] (αρχαιοπρ.) το λιµάνι που αποτελεί εµπορικό 

κυρ. κόµβο, κέντρο ναυσιπλοϊκής διακίνησης εµπορευµάτων: «να 
σταµατήσεις σε ~ φοινικικά και τες καλές πραγµατείες ν' αποκτή-
σεις...» (Κ. Καβάφης). 

εµπόρευµα (το) [αρχ.] {εµπορεύµ-ατος | -ατα, -άτων} κάθε διακινού-
µενο φυσικό ή τεχνητό προϊόν, που αποτελεί είδος εµπορίου, αντι-
κείµενο αγοραπωλησίας: η µεταφορά των ~ γίνεται µε ειδικά ψυγεία 
|| εκτελωνισµός | φύλαξη | διακίνηση εµπορευµάτων || οι µικροπωλητές 
διαλαλούν τα ~ τους ΣΥΝ. πραµάτεια· ΦΡ. ελεύθερο εµπόρευµα 
εµπόρευµα που παραδίδεται στον αγοραστή του απαλλαγµένο από 
τα έξοδα µεταφοράς του. — εµπορευµατικός, -ή, -ό. 

εµπορευµατοθήκη (η) [1889] {εµπορευµατοθηκών} αποθήκη όπου 
φυλάσσονται εµπορεύµατα. 

εµπορευµατοκιβώτιο (το) {εµπορευµατοκιβωτί-ου | -ων} µεγάλο 
κιβώτιο συσκευασίας µε µεταλλική ενίσχυση για την ασφαλή φύλα-
ξη και µεταφορά εµπορευµάτων τα µεγαλύτερα από αυτά χρησιµο-
ποιούνται µερικές φορές για την προσωρινή διαµονή σεισµοπαθών, 
πληµυροπαθών κ.λπ. ΣΥΝ. κοντέινερ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
container]. 

εµπορευµατολογΐα (η) [1890] {χωρ. πληθ.} ο κλάδος εµπορικών 
σπουδών που ασχολείται µε την πληρέστερη γνώση των ιδιοτήτων, 
των µορφών µεταποίησης και τής προέλευσης των εµπορευµάτων. — 
εµπορευµατολονικός, -ή, -ό. 

εµπορευµατοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µετα-
τροπή πράγµατος (κυρ. αξίας) σε εξαγοράσιµο ή µαζικά καταναλώ-
σιµο είδος, η εµπορική εκµετάλλευση του: η ~ των Ολυµπιακών Αγώ-
νων | τής τέχνης | τού κινηµατογράφου 2. η διάθεση στο εµπόριο, η 
συστηµατική, τυποποιηµένη πώληση ενός αρχικώς µη εµπορικού 
προϊόντος: η ~ τής παραγωγής θα είναι συµφέρουσα για τον συνε-
ταιρισµό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. commercialisation]. 

εµπορευµατοποιώ ρ. µετβ. {εµπορευµατοποιείς... | εµπορευµατο-ποί-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} µετατρέπω πράγµα (κυρ. αξίας) σε 
εξαγοράσιµο ή µαζικά καταναλώσιµο είδος, το εκµεταλλεύοµαι 
εµπορικά: - την τέχνη | τον αθλητισµό | την ανθρώπινη δυστυχία. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. commercialise]. 

εµπορεύοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {µτχ. ενεστ. εµπορευό-
µενος, -η, -ο | εµπορεύτηκα (λόγ. -θηκα)} ♦ (µετβ.) 1. ασχολούµαι µε 
αγοραπωλησίες (εµπορευµάτων) επαγγελµατικά και για την εξασφά-
λιση προσωπικού κέρδους: ~ κρέατα | καπνά | µηχανές 2. (µτφ.) εκ-
µεταλλεύοµαι εµπορικά, χρησιµοποιώ για κέρδος: εµπορεύεται το 
ταλέντο του δηµιουργώντας φτηνά και πρόχειρα έργα ♦ 3. (αµετβ.) 
ασκώ το επάγγελµα τού εµπόρου, αναπτύσσω εµπορική δραστήριο- 
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τητα: ο πατέρας του εµπορεύεται µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. εµπορεύσιµος, -η, -ο [1851] αυτός που προσφέρεται 
για διάθεση στο εµπόριο, που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο 
αγοραπωλησίας: τα οικογενειακά της κειµήλια δεν αποτελούσαν γι' 
αυτήν ~ αντικείµενα ΣΥΝ. εκµεταλλεύσιµος. εµπορία (η) [αρχ.] {χωρ. 
πληθ.} (λόγ.) 1. η κάθε είδους εµπορική συναλλαγή, το εµπόριο: ~ 
χρυσού | ξυλείας | ναρκωτικών 2. το επάγγελµα τού εµπόρου και η 
άσκηση του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. εµπορικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τον έµπορο ή το εµπόριο: ~ λιµάνι | πλοίο | συναλλαγή | 
συµφωνία | νοοτροπία | κέρδος | σύλλογος | σύµβουλος | αντιπροσωπία 
| αποκλεισµός | βιβλίο | σύµβαση | πράξη | αλληλογραφία | κώδικας | 
νόµος | επωνυµία | ιδιοκτησία | σχολή | ισοζύγιο | ναυτικό | σήµα- ΦΡ. 
εµπορικό κέντρο (i) το τµήµα κατοικηµένης περιοχής, στο οποίο 
συγκεντρώνεται η αγορά, τα περισσότερα καταστήµατα ή 
επιχειρήσεις: η Γλυφάδα έχει πολύ καλό ~ µε ακριβά µαγαζιά || η 
απεργία στα µέσα µαζικής µεταφοράς θα πλήξει το ~ τής Αθήνας (ii) 
σύνολο εµπορικών καταστηµάτων που στεγάζονται στο ίδιο 
οικοδοµικό συγκρότηµα µε λειτουργική συνοχή: χτίζεται ένα νέο ~ µε 
είκοσι µαγαζιά, γυµναστήριο και κέντρα διασκέδασης 2. ΝΟΜ. 
Εµπορικό ∆ίκαιο το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν το είδος των 
πράξεων και των σχέσεων µεταξύ εµπόρων 3. εµπορικό (το) το 
κατάστηµα πώλησης εµπορευµάτων (κυρ. υφασµάτων, ειδών 
νεωτερισµού κ.λπ.) 4. (συνήθ. µειωτ.) αυτός που αποσκοπεί στο 
κέρδος, στην ευρεία κατανάλωση, συνήθ. κατ' αντιδιαστολή προς τον 
ποιοτικό ή τον αδιάφορο για το κέρδος: ~ κινηµατογράφος | βιβλίο 5. 
(ειδικότ.) αυτός που σηµειώνει οικονοµική επιτυχία: ~ παράσταση. 
εµπορικότητα (η) [1891] {χωρ. πληθ.} 1. ο βαθµός ευκολίας στη διά-
θεση και ζήτηση στην αγορά: η ~ τού δίσκου ενθουσίασε τους υπευ-
θύνους τής εταιρείας || δεν µπορεί να θυσιάζεται η ποιότητα στον βωµό 
τής ~ 2. η ικανότητα επίτευξης επικερδών αγοραπωλησιών, εµπορικών 
συµφωνιών και επιλογών. εµπόριο (το) {εµπορίου | χωρ. πληθ.} η 
πράξη ή η διαδικασία αγοράς, πώλησης ή ανταλλαγής προϊόντων είτε 
χονδρικώς είτε λειανικώς µε σκοπό το κέρδος: λειανικό | χονδρικό | 
εσωτερικό | εξωτερικό | διεθνές | τοπικό | εισαγωγικό | εξαγωγικό | 
ελεύθερο | διαµετακοµιστικό ~ || ~ κρεάτων | πετρελαίου | σιτηρών || 
ασχολούµαι µε | παρατάω το ~ ΦΡ. (α) εµπόριο βρεφών βλ. λ. βρέφος 
(β) εµπόριο λευκής σαρκός η παράνοµη επιχείρηση µεταφοράς, 
πώλησης και προαγωγής σε πορνεία, κυρ. γυναικών, ύστερα από 
αρπαγή τους ή µε εκβιασµό και παρά τη θέληση τους (γ) ηλεκτρονικό 
εµπόριο βλ. λ. ηλεκτρονικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίθ. εµπόριος < έµπορος (βλ.λ.)]. -εµπόριο β' 
συνθετικό για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστικών που 
σηµαίνουν την εµπορική διακίνηση προϊόντος: λαθρ-εµπόριο, κα-πν-
εµπόριο. Επίσης -εµπορία: σωµατ-εµπορία, φαρµακ-εµπορία. [ΕΤΥΜ. 
Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τα αντίστοιχα συνθ. σε 
-έµπορος (βλ.λ.)]. εµποριολονία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική 
διερεύνηση τής οργάνωσης τού εµπορίου και ο καθορισµός των 
αρχών των εµπορικών συναλλαγών. — εµποριολόνος (ο/η), 
εµποριολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. traité de 
commerce]. έµπορο- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σηµαίνουν ότι κάτι σχετίζεται µε:1. το εµπόριο, τους εµπόρους και τις 
εµπορικές δραστηριότητες: εµπορο-δικείο, εµπορο-ϋπάλληλος 2. το 
Εµπορικό Ναυτικό: εµπορο-πλοίαρχος, εµπορο-ναύτης. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. έµπο-
ρος (βλ.λ.)]. εµποροδικείο (το) [1833] (παλαιότ.) δικαστήριο για τη 
διευθέτηση, εκδίκαση εµπορικών διαφορών, παραβάσεων τής 
νοµοθεσίας περί εµπορίου,ανταγωνισµού κ.λπ. εµποροδίκης (ο) 
[1833] {εµποροδικών} (παλαιότ.) δικαστής εµπορο- 
δικείου. εµποροκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ.-ΠΟΛ. η οικονοµική και 
πολιτική θεωρία και πρακτική που αναπτύχθηκε µεταξύ τού 16ου-
18ου αι., σύµφωνα µε την οποία η κυβέρνηση διαχειρίζεται την 
εθνική οικονοµία στοχεύοντας στη συσσώρευση χρυσού και αργύρου, 
παρεµβαίνοντας στο εµπόριο και δηµιουργώντας πλεονασµατικό 
εµπορικό ισοζύγιο ΣΥΝ. εµποροκρατισµός, µερκαντιλισµός. Επίσης 
εµπορο-κρατισµός (ο). — εµποροκράτης (ο), εµποροκρατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. mercantilisme]. εµποροµεσιτης 
(ο) [1833] {εµποροµεσιτών} πρόσωπο που αναλαµβάνει ως µεσίτης 
τη διεκπεραίωση εµπορικών αγοραπωλησιών.  — εµποροµεσιτικός, -
ή, -ό. εµποροµηχανικός (ο) µηχανικός τού Εµπορικού Ναυτικού. 
εµποροναυτης (ο) [1833] {εµποροναυτών} ναύτης τού Εµπορικού 
Ναυτικού. εµποροπανήγυρις (η) [1864] {εµποροπανηγύρ-εως | -εις, -
εων} (λόγ.) ο θεσµός τής διοργάνωσης υπαίθριων εκθέσεων για τη 
διάθεση ποικίλων εµπορευµάτων, µε την ευκαιρία γιορτής επετειακού 
χαρακτήρα ή θρησκευτικού πανηγυριού: στη σύγχρονη εποχή οι ~ 
εµφανίζονται µε τη µορφή εµπορικών εκθέσεων || εµποροπανηγύρεις 
τής Χαλκίδας | τής Θήβας. εµποροπλοίαρχος (ο) [1826] 
{εµποροπλοιάρχ-ου | -ων, -ους} ΝΑΥΤ. 
πλοίαρχος τού Εµπορικού Ναυτικού. εµπορορράπτης (ο) [1889] 
{εµπορορραπτών} (λόγ.) ο έµπορος υφασµάτων, που είναι συγχρόνως 
και ράφτης, κυρ. ανδρικών ενδυµάτων. — εµπορορραφείο (το) [1890], 
εµπορορραπτικός. -ή, -ό [1896], έµπορος (ο/η) {εµπόρ-ου | -ων, -ους) 
1. κάθε φυσικό πρόσωπο που 

ασχολείται µε το εµπόριο: ~ δερµάτων | υφασµάτων | αυτοκινήτων | 
όπλων | έργων τέχνης || ~ λειανικής | χονδρικής || πλανόδιος - ΣΥΝ. µε-
ταπράτης, µεταπωλητής 2. (ειδικότ.) για πρόσωπο που ασχολείται µε 
παράνοµες αγοραπωλησίες: ~ ναρκωτικών | λευκής σαρκός 3. (µτφ.) 
αυτός που εκµεταλλεύεται (κάτι µη εµπορεύσιµο) για προσωπικό 
όφελος: ορισµένοι κοµπογιαννίτες λειτουργούν ως έµποροι ελπίδας για 
απελπισµένους ασθενείς, υποσχόµενοι κάθε είδους θεραπεία έναντι 
αδρών αµοιβών. Επίσης (λαϊκ.) έµπορας (ο), εµπόρισσα (η). [ΕΤΥΜ 
αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. εν πόρφ (ών) «αυτός που 
βρίσκεται στο πέρασµα», δηλ. «αυτός που διασχίζει τη θάλασσα ως 
επιβάτης πλοίου» (η λ. πόρος δήλωνε αρχικώς το µέσον µε το οποίο 
µπορούσε κανείς να ταξιδέψει στη θάλασσα). Η σηµερινή σηµ. είναι 
ήδη αρχ. Εξαιτίας των πολλών ταξιδιών του για λόγους εµπορικών 
συναλλαγών, ο έµπορος διακρινόταν από τον κάπηλον, δηλ. τον 
ντόπιο λειανοπωλητή]. -έµπορος β' συνθετικό για τον σχηµατισµό 
αρσενικών ουσιαστικών που αναφέρονται σε έµπορο: ζω-έµπορος, 
χαρτ-έµπορος, λαθρ-έµπο-ρος, χονδρ-έµπορος. Επίσης (λαϊκ.) -
έµπορας. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. οΐν-έµπορος), 
που προέρχεται από το αρχ. έµπορος]. εµποροϋπάλληλος (ο/η) [1884] 
{εµπορούπαλλήλ-ου | -ων, -ους} ο ιδιωτικός υπάλληλος που εργάζεται 
σε κατάστηµα εµπορικής επιχείρησης: οι ~ εκφράζουν τη διαφωνία 
τους µε το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων. — 
εµποροϋπαλληλικός, -ή, -ό. εµποτίζω ρ. µετβ. [1861] {εµπότισ-α, -
θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. (κυριολ. για αντικείµενα και κυρ. 
ορυκτά, πετρώµατα κ.λπ.) βυθίζω (αντικείµενο) σε διάλυµα, ώστε να 
καλυφθεί πλήρως από αυτό σε όλη του την επιφάνεια, αφήνοντας το 
διάλυµα να διεισδύσει στους πόρους ή στα κενά του ΣΥΝ. διαποτίζω, 
βρέχω, διαβρέχω 2. (µτφ.) εθίζω (κάποιον) σε µορφές συµπεριφοράς 
και σκέψης, επιτυγχάνοντας να του υποβάλω δεδοµένη 
συναισθηµατική αντίδραση ή τρόπο αντίληψης, σκέψης: από µικρός 
είχε εµποτισθεί µε φανατική έχθρα για τους αντιπάλους ΣΥΝ. 
υποβάλλω, εµφυσώ, εµβάλλω, (λόγ.) εµποιώ.   — εµποτισµός (ο) 
[1896] κ. εµπότιση (η). [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
imprégner]. εµπράγµατος, -η, -ο [1848] ΝΟΜ. 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τα πράγµατα, κυρ. ακίνητα ή µόνιµα, όπως οικόπεδα ή 
κτήρια: ~ ασφάλεια | αγωγή 2. εµπράγµατο δικαίωµα το δικαίωµα το 
οποίο παρέχει στον δικαιούχο άµεση και απόλυτη εξουσία πάνω σε 
ένα πράγµα- ως απόλυτη νοείται η «έναντι όλων» εξουσία 3. 
Εµπράγµατο ∆ίκαιο ο κλάδος τού Αστικού ∆ικαίου που καθορίζει 
κυρίως το περιεχόµενο των εµπράγµατων δικαιωµάτων, τους τρόπους 
κτήσης, µεταβολής ή απώλειας των δικαιωµάτων αυτών, καθώς και 
την προστασία τους. [ΕΤΥΜ. Το Εµπράγµατο ∆ίκαιο είναι µετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Dingliche Recht]. έµπρακτος, -η, -ο 1. αυτός που 
εξωτερικεύεται µε πράξεις, που επιβεβαιώνεται στην πράξη: ~ αγάπη | 
πίστη | ενδιαφέρον ΣΥΝ. απτός, αισθητός, χειροπιαστός ANT. 
θεωρητικός 2. ΝΟΜ. έµπρακτη µετάνοια κάθε περιστατικό ικανό να 
επιφέρει εξάλειψη τής ποινικής αξίωσης τής πολιτείας κατόπιν 
εγκλήµατος, για το οποίο ο δράστης φανερά µετανοεί (π.χ. µε 
απόπειρα αποζηµίωσης, προσφορά ηθικής ικανοποίησης κ.λπ.). — 
έµπρακτα | εµπράκτως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν + -πρακτος < 
πράττω]. εµπρεπει ρ. απρόσ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) συµφωνεί, ταιριάζει 
µε όσα θεωρούνται αποδεκτά και καθορισµένα: δεν ~ στους ήρωες να 
λιπο-ψυχούν ΣΥΝ. ταιριάζει, αρµόζει. εµπρεσιονισµος (ο) → 
ιµπρεσιονισµός 
εµπρησµός (ο) η πρόκληση πυρκαγιάς για την καταστροφή αγαθών: 

διαπράττω | προκαλώ ~||~ δασών | κτηρίου | γραφείου || βρέθηκε ένο-
χος εµπρησµού ΣΥΝ. πυρπόληση. — εµπρηστής (ο) [µτγν.], εµπρή-
crrpra (η). 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έµπίµπρηµι < εν- + πίµπρηµπι «καίω, φλέγω» < 
πίµ-πρη-µι < θ. πρη- < *pré, εκτεταµ. βαθµ. τού I.E. *pre-us-, που χρη-
σιµοποιήθηκε µε διάφορες σηµ. (το -us- αποτελεί θεµατική παρέκτα-
ση), πβ. σανσκρ. prusnóti «καταβρέχω, ραντίζω», λατ. pruina «λευκός 
πάγος», αρχ. γερµ. friosan «παγώνω», αγγλ. freeze, γερµ. frieren, Frost 
«πάγος» κ.ά., που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το I.E. θ. περιέγραφε 
φυσικά φαινόµενα µε µεγάλη ένταση]. εµπρηστικός, -ή, -ό 1. αυτός 
που χρησιµοποιείται για την πρόκληση εµπρησµού: η ~ ύλη 
χρησιµοποιείται κυρίως ως γόµωση βληµάτων και βοµβών || ~ βλήµα | 
βόµβα ΣΥΝ. πυρπολικός 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί ή στοχεύει 
στην πρόκληση βίαιων αντιδράσεων και αναταραχών, που φορτίζει 
εκρηκτικά καταστάσεις ή συναισθήµατα: ~ άρθρο | λόγος | δηλώσεις | 
αγόρευση. — εµπρηστικ-ά | -ώς επίρρ. εµπριµέ επίθ. {άκλ.} (ρούχο, 
ύφασµα) µε ποικιλόχρωµα σχέδια- που είναι βαµµένο µε την 
τυποβαφική µέθοδο: ~ φόρεµα | φούστα. [ΕΤΥΜ < γαλλ. imprimé 
«έντυπο, ύφασµα µε σχέδια», µτχ. τ. τού ρ. imprimer < λατ. imprimo 
«αποτυπώνω»]. εµπρόθεσµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που 
ολοκληρώνεται, καταβάλλεται ή εξελίσσεται εντός των χρονικών 
πλαισίων δεδοµένης προθεσµίας: ~ πληρωµή χρεών | αίτηση | 
εξόφληση | παραγγελία | κράτηση ΣΥΝ. έγκαιρος ΑΝΤ. εκπρόθεσµος, 
ληξιπρόθεσµος, καθυστερηµένος. — εµπρόθεσµα | εµπροθέσµως 
επίρρ. εµπρόθετος, -η, -ο [1891] 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που εκφέρεται µε 
πρόθεση: η φράση «µε το µολύβι» είναι ~ προσδιορισµός · 2. 
σκόπιµος, εκ προθέσεως: η δηµιουργία ενός κειµένου σε όλα τα στάδια 
παραγωγής του προϋποθέτει την ~ στάση τού συγγραφέα απέναντι σε 
αυτό. — εµπρόθετα | εµπροθέτως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιρρηµατικός. 
εµπρός κ. (προφορ.) µπρος κ. (λαϊκ.) οµπρός επίρρ. 1. µπροστά, 
εντός τού ορατού πεδίου ή σε προέκταση του (για στάση ή κίνηση: 



έµπροσθεν 599 εµφάνιση 
 

όρµησε - στη µάχη µε αποφασιστικότητα ΣΥΝ. αντίκρυ, απέναντι, 
(λόγ.) ενώπιον ΦΡ. (α) πηγαίνω µπρος | µπροστά (i) είµαι πρωτοπό-
ρος: πάντα αυτός πηγαίνει µπρος και τον ακολουθούν οι άλλοι (ii) 
(µτφ.) ακολουθώ πιο προοδευτικές, εκσυγχρονιστικές κατεύθυνσης: 
η νεολαία πηγαίνει πάντα µπρος (β) βγαίνω εµπρός (σε κάποιον) 
ανακόπτω την πορεία (κάποιου), πετάγοµαι µπροστά του: πήγαινε µε 
µεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά του βγήκε εµπρός ένα φορτηγό (γ) 
µπρος γκρεµός | βαθύ και πίσω ρέµα βλ. λ. γκρεµός ✈  2. στο µέλλον 
στη ΦΡ. από 'δω κι εµπρός (µεσν. φρ.) από εδώ και στο εξής, στο µέλ-
λον: είπε ότι τον συγχωρεί, αλλά ~ πρέπει να είναι πιο προσεκτικός • 
3. (κυρ. στον τ. µπρος + σε) σε σύγκριση µε, λαµβάνοντας υπ' όψιν: ~ 
στη ζηµιά που έπαθα εγώ, η δικιά σου δεν είναι τίποτα! ΦΡ. (πα-ροιµ.) 
µπρος στα κάλλη τι 'ναι ο πόνος (συνήθ. παρηγορητικά) προκειµένου 
να αποκτήσει κανείς την ποθητή εµφάνιση αξίζει να υποβληθεί σε 
ταλαιπωρίες, σε στερήσεις: τη στενεύουν, λέει, τα ψηλοτάκουνα, αλλά 
~! · 4. (ο τ. εµπρός ως απάντηση σε τηλεφωνική κλήση) ναι, λέγετε, 
ποιος είναι, οµιλείτε: τόση ώρα φώναζα «~» στο τηλέφωνο και κανείς 
δεν µιλούσε! · 5. (προτρεπτικό, για έναρξη πράξης | δραστηριότητας) 
πάµε!, φύγαµε!: ~! Πάµε πιο γρήγορα || «~ για τη νίκη!» είπε στους 
παίκτες του || ~, λοιπόν! Πες µας ό,τι ξέρεις ΣΥΝ. άντε· ΦΡ. (α) 
παίρνω µπρος (i) (για µηχανές) τίθεµαι σε λειτουργία: το αυτοκίνητο 
τον χειµώνα δεν παίρνει εύκολα µπρος (ii) (για ανθρώπους) µπαίνω 
στο νόηµα (συζήτησης ή διαδικασίας), αρχίζω να καταλαβαίνω: 
αργεί που αργεί να πάρει µπρος, του τα λες και µπερδεµένα! (β) βάζω 
µπρος (i) (για µηχανές) θέτω σε λειτουργία: ~ το αυτοκίνητο | τη 
µηχανή (ii) (για σχέδια, προσπάθειες) αρχίζω: µόλις έβαλε µπρος το 
καινούργιο της µυθιστόρηµα κι έχει απορροφηθεί τελείως || έβαλε 
µπρος αυτή την υπόθεση και θα του πάρει τουλάχιστον τρεις 
εβδοµάδες (γ) βάζω (κάποιον) µπρος αποπαίρνω (κάποιον), αρχίζω 
φραστική επίθεση εναντίον (κάποιου): τον έβαλε µπρος για τα 
χθεσινά του καµώµατα ΣΥΝ. αρχίζω κάποιον (δ) µπρος-πίσω (µεσν. 
φρ. οµπρός οπίσω) για περιπτώσεις παλινδρόµησης, έντονης 
αναποφασιστικότητας ή άσκοπης συνεχούς µετακίνησης: ~ απ' το 
πρωί, δεν βαρέθηκε να πηγαινοέρχεται! 

[ETYM. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. αποσπάστηκε από το αρχ. επίρρ. 
έµπροσθεν «µπροστά από...» µε αναλογική επίδραση τού προς ή 
προήλθε από απευθείας σύνθεση < εν- + προς. Από το εµπρός προήλθε 
το εµπροστά (> µπροστά), κατά τα χωρίς - χωριστά και το οµπρός 
αναλογικά προς το οπίσω]. έµπροσθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. (από) 
µπροστά 2. (ως επίθ.) αυτός που βρίσκεται µπροστά ή προηγείται · 3. 
σε προηγούµενο χρόνο, πριν από. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εν- + πρόσθεν (βλ.λ.)]. εµπρόσθιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται 
µπροστά ΣΥΝ. µπροστινός, πρόσθιος ΑΝΤ. οπίσθιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εν- + πρόσθιος (βλ.λ.)]. εµπροσθογεµής, -ής, -ές [1858] 
{εµπροσθογεµ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (πυροβόλο όπλο) που γεµίζει από 
µπροστά. 
[ΕΤΥΜ. < έµπροσθεν + -γεµής < γέµω (βλ. λ. γεµάτος), µετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Vorderlader]. εµπροσθοφυλακή (η) [1825] 1. ΣΤΡΑΤ. το 
προωθηµένο τµήµα ή τακτικό συγκρότηµα από ένα Όπλο (π.χ. 
Πεζικό) ή από συνδυασµό Όπλων και Σωµάτων που αποσκοπεί να 
εντοπίσει την εχθρική διάταξη και να συλλέξει τις απαιτούµενες 
πληροφορίες (αφορά µόνο στις επιθετικές επιχειρήσεις) 2. (µτφ.) το 
τµήµα συνόλου που λειτουργεί ως φορέας των πλέον προωθηµένων, 
προοδευτικών ή µαχητικών θέσεων και ιδεών: η νεολαία αποτελεί την ~ 
τού κινήµατος ΣΥΝ. πρωτοπορία, αβανγκάρντ. 
[ΕΤΥΜ. < έµπροσθεν + φυλακή, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. avant-garde]. 
έµπρυµνος, -η, -ο ΝΑΥΤ. (λόγ.) (πλοίο) τού οποίου η πρύµνη είναι πε-
ρισσότερο από το κανονικό βυθισµένη στο νερό, κυρίως λόγω κακής 
κατανοµής τού φορτίου ΑΝΤ. έµπρωρος. έµπρωρος, -η, -ο ΝΑΥΤ. 
(λόγ.) (πλοίο) τού οποίου η πλώρη είναι περισσότερο από το 
κανονικό βυθισµένη στο νερό, κυρίως λόγω κακής κατανοµής τού 
φορτίου ΑΝΤ. έµπρυµνος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εµπρωρος < εν- + 
πρώρα]. εµπτυσµός (ο) (λόγ.) 1. το φτύσιµο, κυρ. ως ένδειξη 
περιφρόνησης, αποστροφής και προσβολής: άξιος εµπτυσµού 2. 
(συνεκδ.) η συνήθ. δηµόσιου χαρακτήρα προσβολή, ο εξευτελισµός: ο 
~ τής πολιτικής ζωής µέσω κατευθυνόµενων και αβάσιµων 
δηµοσιευµάτων. [ETYM. µεσν. < µτγν. έµπτύω < εν- + πτύω «φτύνω»]. 
εµπύηµα (το) {εµπυήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η συλλογή πύου σε 
προϋπάρχουσα κοιλότητα (πβ. λ. απόστηµα): - χοληδόχου | θώρακα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εµπυώ (-όω) < εµπυος]. έµπυο (το) {εµπύου | χωρ. 
πληθ.} η περισσότερο ή λιγότερο παχύρρευστη κιτρινόλευκη ουσία, 
που βρίσκεται σε αποστήµατα, πληγές κ.λπ. και αποτελείται από υγρό 
πλάσµα, στο οποίο αιωρούνται λευκά αιµοσφαίρια ΣΥΝ. πύο(ν). 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. εµπυος < εν- + -πυος < πύον]. εµπύρετος, -
η, -ο [µεσν.] (λόγ.) αυτός που συνοδεύεται ή χαρακτηρίζεται από 
εκδήλωση συµπτωµάτων πυρετού. εµπυρευµα (το) {εµπυρεύµ-ατος | 
-ατα, -άτων} ποσότητα εκρηκτικής ύλης ικανή να προκαλέσει 
ανάφλεξη· χρησιµοποιείται για ανατινάξεις και έναυση φυσιγγίων: ~ 
χάρτινο | φυσιγγίου | πυροβόλου όπλου ΣΥΝ. καψούλι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έµπυρεύω < εµπυρος (βλ.λ.)]. εµπύρηνος, -η, -ο 
(κύτταρο) που έχει πυρήνα ή πυρήνες (περισσότερους τού ενός). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. nucleated], εµπόριο (το) [1858] {εµπυρί-ου | 
-ων} το υλικό που προκαλεί την ανά- 

φλεξη εκρηκτικής ύλης. 
[ΕΤΥΜ < εν- + -πύριο < πυρ]. 

έµπυρος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει παραδοθεί στη φωτιά, που 
καίγεται ΣΥΝ. καιόµενος, φλεγόµενος ΑΝΤ. άπυρος 2. αυτός που κα-
τασκευάζεται ή σχηµατοποιείται µε τη θέρµανση του σε φωτιά: ~ τέ-
χνη | κόσµηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -πυρός < 
πυρ]. 

Ε.Μ.Σ. (η) Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 
Ε.Μ.Σ.Ε. (η) Εταιρεία Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδας. 
Ε.Μ.Υ. 1. (η) Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 2. (ο) Ειδικός Μετα-

πτυχιακός Υπότροφος. 
εµφαίνω ρ. µετβ. {µόνο στον ενεστ.} (αρχαιοπρ.) προβαίνω στη δήλω-

ση, φανερώνω: απαιτείται βεβαίωση που να εµφαίνει σε ποιον ανήκει η 
κυριότητα τού οικοπέδου ΣΥΝ. δηλώνω, δείχνω.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. από-
φαση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + φαίνω | -οµαι]. 

εµφανής, -ής, -ές {εµφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή) | εµφανέστ-ερος, -ατός} 1. 
αυτός που φαίνεται, που µπορεί να τον δει κανείς: άφησα το βιβλίο 
σου σε - σηµείο ΣΥΝ. ορατός, φανερός 2. αυτός που είναι άµεσα αντι-
ληπτός, ξεκάθαρος: είναι ~ οι λόγοι τής συµπεριφοράς του || ~ θέση | 
πόρος | πρόθεση | σύγχυση | ικανοποίηση ΣΥΝ. καταφανής, πρόδηλος, 
προφανής, φανερός ΑΝΤ. αφανής, αδιόρατος, άδηλος. — εµφανώς ε-
πίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, προηγουµένως. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< εµφαίνω]. 

εµφανίζω ρ. µετβ. {εµφάνισ-α, -τηκα (λόγ. ενεφανίσθην, -ης, -η...), -µέ-
νος} 1. ενεργώ ώστε. να φανεί κάποιος/κάτι (που πριν δεν φαινόταν): 
τράβηξε την κουρτίνα κι εµφάνισε τον φίλο τους που κρυβόταν πίσω 
της || ο ταχυδακτυλουργός εµφάνισε ένα περιστέρι µέσα από το καπέλο 
|| (µεσοπαθ.) εµφανίστηκε ξαφνικά µπροστά τους µες στο σκοτάδι και 
τους τρόµαξε ΣΥΝ. φανερώνω 2. (ειδικότ.) παρουσιάζω, δείχνω 
(κάποιον/κάτι) τού οποίου η ύπαρξη δεν ήταν γνωστή: εµφάνισε ένα 
συµβόλαιο, στο οποίο φέρεται ως ιδιοκτήτης τού ακινήτου ΣΥΝ. 
φανερώνω 3. (α) καθιστώ κάτι αντιληπτό, αναγνωρίσιµο: η δηµοσκό-
πηση εµφανίζει τις τάσεις τού εκλογικού σώµατος ΣΥΝ. παρουσιάζω, 
δείχνω (β) δείχνω ότι έχω (κάτι): ο νέος ηθοποιός εµφανίζει µεγάλο 
ταλέντο 4. παρουσιάζω (κάποιον/κάτι) µε ορισµένη ιδιότητα: ο ξένος 
Τύπος τον εµφανίζει ως αιµοσταγή τύραννο || προσπάθησαν να εµ-
φανίσουν το περιστατικό ως µεµονωµένο και ανάξιο λόγου || (µεσο-
παθ.) εµφανίστηκε στο συνέδριο ενωτικός και διαλλακτικός || ο 
υπουργός εµφανίστηκε συγκρατηµένος σχετικά µε την πορεία τού 
πληθωρισµού 5. για κάτι που προκύπτει (στην εξέλιξη µιας ενέργειας, 
διαδικασίας κ.λπ.): η αγορά τού οικοπέδου εµφανίζει απρόβλεπτα 
εµπόδια || το άνοιγµα στη διεθνή αγορά εµφανίζει προβλήµατα || (µε-
σοπαθ.) εµφανίστηκε κώλυµα την τελευταία στιγµή 6. ΦΩΤΟΓΡ. (για 
φιλµ) επεξεργάζοµαι µε χηµικές ουσίες, για να γίνει ορατό το αφανές 
είδωλο τού αρνητικού: ~ ένα φωτογραφικό φιλµ || (καταχρ.) ~ τις φω-
τογραφίες που έβγαλα· (µεσοπαθ. εµφανίζοµαι) 7. γίνοµαι αντιληπτός 
διά τής οράσεως σε ορισµένο σηµείο: ένα λαµπρό αστέρι εµφανίστη-
κε στον ουρανό τής Βηθλεέµ || άγνωστα ιπτάµενα αντικείµενα εµφα-
νίστηκαν στις Η.Π.Α. || στο βάθος εµφανίστηκαν τα πανιά τού πλοίου 
ΣΥΝ. παρουσιάζοµαι, φαίνοµαι 8. γίνοµαι αντιληπτός κατά την εκδή-
λωση µου, σηµειώνοµαι ή καταγράφοµαι κάπου: στη χώρα αυτή 
έχουν εµφανιστεί φαινόµενα ρατσισµού || εµφανίστηκαν κρούσµατα 
χολέρας || ανά περιόδους εµφανίζονται οµάδες ταραχοποιών ΣΥΝ. πα-
ρουσιάζοµαι 9. δίνω το «παρών», έρχοµαι (κάπου): αν δεν εµφανιστεί 
ώς τις δέκα, θα φύγουµε || έχει χαθεί από προσώπου γης, δεν εµφανί-
ζεται πουθενά || κοίταξε µην εµφανιστείς στον γάµο µε τέτοιο φόρεµα! 
10. έρχοµαι στο προσκήνιο: πολλοί καλοί τραγουδιστές έχουν εµφα-
νιστεί τα τελευταία χρόνια ΣΥΝ. αναδεικνύοµαι 11. συµµετέχω (σε 
τηλεοπτική εκποµπή, εκδήλωση, πρόγραµµα κέντρου διασκέδασης): 
εµφανίστηκε σε µια πολιτική εκποµπή στην τηλεόραση || δεν εµφανί-
ζεται πια στο θέατρο || εµφανίζεται πού και πού σε γιορτές συλλόγων || 
πού εµφανίζεται φέτος αυτός ο τραγουδιστής; 12. συµπεριλαµβάνοµαι 
στην ύλη (εντύπου), δηµοσιεύοµαι ή καταχωρίζοµαι: στο περιοδικό 
αυτό εµφανίζονται ανώνυµα και υβριστικά κείµενα || σε ορισµένες 
εφηµερίδες εµφανίστηκαν ύποπτες αγγελίες για αλλοδαπούς. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εµφανής]. 

εµφάνιση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η παρουσίαση 
και προβολή προς τα έξω, κατά τρόπο ικανό να πιστοποιήσει την 
ύπαρξη αυτού που παρουσιάζεται, να το καταστήσει ορατό, φανερό: 
η ~ νέων συµπτωµάτων υποψίασε τους γιατρούς || η ~ του στη σκηνή 
συνοδεύτηκε από χειροκροτήµατα || ~ γραµµατίων | συναλλαγµατικής 
|| η ~ νέων ιδεών αποτελεί ένδειξη δηµοκρατικότητας και προόδου 
ΣΥΝ. παρουσίαση, φανέρωση, εκδήλωση ΑΝΤ. εξαφάνιση, αφανισµός- 
ΦΡ. επί τη εµφανίσει (επί τη εµφανίσει) µε την εµφάνιση, την 
επίδειξη: στα παλαιότερα χαρτονοµίσµατα, κάτω από τον αριθµό τού 
ποσού σε δραχµές, αναγραφόταν «πληρωτέαι ~» (βλ. λ. πληρωτέος) 2. 
ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται κανείς (κάπου): τέτοια ~ ερµη-
νεύεται ως προεκλογική κίνηση· ΦΡ. (α) (καθηµ.) κάνω εµφάνιση εµ-
φανίζοµαι σε δηµόσια εκδήλωση ή συγκέντρωση, επιζητώντας και 
κατορθώνοντας να γίνω το κέντρο τής προσοχής, συγκεντρώνω το δη-
µόσιο ενδιαφέρον: κάνοντας αρχηγικές εµφανίσεις, προσπαθεί να µο-
νοπωλήσει τη δηµοσιότητα || αγόρασε ειδική τουαλέτα, για να κάνει 
εµφάνιση (β) κάνω την εµφάνιση µου (κάπου) εµφανίζοµαι, πηγαίνω 
(κάπου): στο πάρτι έκαναν την εµφάνιση τους και µερικοί περίεργοι 
τύποι · 3. το συνολικό παρουσιαστικό ενός ανθρώπου, η εξωτερική 
εικόνα που παρουσιάζει (κάποιος/κάτι): προσέχει πάντα την - της και 
περιποιείται τον εαυτό της || βραδινή | επίσηµη | εξωτερική | πε-
ριποιηµένη | ατηµέλητη | φυσική ~|| η ~ τής πόλης | τής γειτονιάς | τού 
σπιτιού | τού δωµατίου · 4. η διαδικασία χηµικής επεξεργασίας 



εµφανισιακός 600 εν1 
 

φωτογραφικού φιλµ για την αποτύπωση τής εικόνας τού αρνητικού σε χαρτί. 
εµφανισιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την εµφάνιση (κυρ. µε την 

εξωτερική εµφάνιση κάποιου): είχε µεγάλο ~ πρόβληµα και άρχισε σκληρή 
δίαιτα || από - πλευράς είναι άψογος. — εµφσνισιακ-ά | -ώς επίρρ.: 
εµφανισιακά µου αρέσει, όχι όµως και ως χαρακτήρας. 

εµφανίσιµος, -η, -ο αυτός που διαθέτει ωραία εξωτερική εµφάνιση: ζητούνται ~ 
κοπέλες για θέση γραµµατέως ΣΥΝ. ευπαρουσίαστος, όµορφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
όµορφος, ευπρόσωπος. 

εµφανιστήριο (το) [1840] {εµφανιστηρί-ου | -ων} χώρος που διαµορφώνεται 
κατάλληλα (ώστε να περιλαµβάνει σκοτεινό θάλαµο) και χρησιµοποιείται για 
την εµφάνιση φωτογραφικών φιλµ, κυρ. σε φωτογραφείο. 

έµφαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. η ιδιαίτερη σηµασία ή προσοχή που 
αποδίδεται (κάπου), η εστίαση τής προσοχής σε (κάτι): ιδιαίτερη ~ δίνεται 
στην ανάπτυξη τού τουρισµού || δίνει ~ στη σωστή απόδοση των λεγοµένων του 
ΣΥΝ. βαρύτητα 2. (συνεκδ.) ο τρόπος εστίασης τής προσοχής σε (κάτι), τα 
εκφραστικά µέσα προβολής ενός στοιχείου: «δεν υποχωρούµε» τόνισε µε ~ 
στην οµιλία του. — εµφατικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. εµφαντικός [µτγν.], εµφατικ-ά 
| -ώς [µτγν.] κ. εµφαντικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εµφασις, αρχική σηµ. «αντανάκλαση - εµφάνιση», < εµφαίνω. 
Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν. και πρωτοαπαντά στη µετακλασική Ρητορική]. 

εµφιαλώνω ρ. µετβ. [1892] {εµφιάλω-σα, -θηκα, -µένος) 1. βάζω και σφραγίζω 
(καθορισµένες ποσότητες υγρών) σε φιάλες, κυρ. κατά αυτόµατο και 
ελεγχόµενο τρόπο (συνήθ. για διάθεση στην κατανάλωση): ~ νερό | κρασί | 
σαµπάνια | χυµούς ΣΥΝ. µποτιλιάρω 2. εµφιαλωµένο (το) νερό ή κρασί που 
διατίθεται στην κατανάλωση σε σφραγισµένες φιάλες, κατ' αντιδιαστολή προς 
το νερό τής βρύσης ή το κρασί «χύµα». — εµφιάλωση (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. embouteiller]. 

εµφιαλωτή pio (το) {εµφιαλωτηρί-ου | -ων} ο χώρος στον οποίο γίνεται η 
εµφιάλωση υγρών. 

εµφιλοχωρώ ρ. αµετβ. (λόγ.) {εµφιλοχωρείς... | εµφιλοχώρησα} (για κάτι 
αρνητικό) διεισδύω (κάπου), παρεισφρέω, παρεµβάλλοµαι (µεταξύ άλλων): 
εµφιλοχώρησαν παρεξηγήσεις ανάµεσα τους | τυπογραφικά λάθη στο κείµενο | 
διαφωνίες ανάµεσα στις δύο πλευρές. — εµφιλοχώρηση (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εµφιλοχωρώ < εν- + φιλοχωρώ (-έω) «αρέσκοµαι (σε κάτι), 
συχνάζω µε ευχαρίστηση» < φίλος + χωρώ < χώρος και όχι φυλλοχωρώ (< 
φύλλο), όπως γραφόταν παλαιότ.]. 

έµφοβος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει κυριευθεί από φόβο, από αίσθηµα 
έντονης ανασφάλειας: ~ πολίτες | κάτοικοι ΣΥΝ. έντροµος ANT. άφορος. — 
εµφόβως [αρχ.] επίρρ. 

εµφορούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εµφορείσαι...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 
(+από) διαπνέοµαι από: ~ από υψηλά ιδανικά ΣΥΝ. κατέχοµαι. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. απ-οθετικός. 
[ΕΤΥΜ Μέση φωνή τού αρχ. έµφορώ (-έω) «προκαλώ, γεννώ» < εν- + 
φορώ]. 

έµφραγµα (το) {εµφράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΙΑΤΡ. κάθε ξαφνική ανεπάρκεια 
στην παροχή οξυγόνου στην καρδιά, η οποία επιφέρει βλάβη τού καρδιακού 
µυός, αλλά και κάθε ιστού ή οργάνου, προκαλώντας τη νέκρωση του: ~ τού 
µυοκαρδίου | πνευµονικό | των νεφρών | τού ήπατος | εγκεφαλικό ΣΥΝ. 
καρδιακή προσβολή · 2. κάθε υλικό που τοποθετείται σε άνοιγµα για το 
φράξιµό του ΣΥΝ. φραγµός, τάπα, βούλλωµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έµφράσσω | -ττω < εν- + φράσσω | -ττω. o ιατρ. όρ. αποτελεί 
απόδ. τού νεολατ. infarctus]. 

εµφρανµατίας (ο) {εµφραγµατιών} πρόσωπο που έχει πάθει έµφραγµα. [ΕΤΥΜ. 
< έµφραγµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. τραυµατ-ίας]. 

εµφραγµατικος, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το έµφραγµα. 
εµφραξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η εισαγωγή υλικού 

(αµαλγάµατος, ρητίνης, κονίας κ.λπ.) στην κοιλότητα τερηδονισµέ-νου 
δοντιού για λόγους θεραπευτικούς: µόνιµη | προσωρινή ~ 2. η διαδικασία τού 
σφραγίσµατος δοντιού 3. (γενικότ.) το βούλλωµα, καθετί που δηµιουργεί 
φράγµα, που παρεµποδίζει τη λειτουργία 4. ΙΑΤΡ. η παύση λειτουργίας 
αρτηρίας λόγω απόφραξης της από εµβολή ή άλλη αιτία. — έµφράσσω ρ. 
[αρχ.], εµφρακτικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ; < αρχ. εµφραξις < έµφράσσω | -
ττω < εν- + φράσσω | -ττω]. 

έµφρων, -ων, -ον {έµφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) αυτός που 
έχει λογική, σύνεση: ο ~ άνθρωπος ΣΥΝ. εχέφρων ΑΝΤ. άφρων. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -φρων < φρην, φρενός (βλ.λ.)]. 

εµφυλιοπολεµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε εµφύλιο πόλεµο και ειδικότ. 
µε τον ελληνικό Εµφύλιο Πόλεµο (1946-1949): ~ κλίµα | κατάσταση | 
συνθήµατα. 

εµφύλιος, -α, -ο 1. αυτός που εντοπίζεται ή διεξάγεται µεταξύ οµοφύλων ή 
οµοεθνών, που αναφέρεται ή αφορά σε µέλη κοινής φυλής: -σπαραγµός | 
διαµάχη | σύγκρουση | αναταραχή 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που αναφέρεται σε 
άτοµα-µέλη οποιουδήποτε συνόλου, µιας οµάδας: το κόµµα πλήττεται από ~ 
αντιδικίες και υπονοµεύσεις ΣΥΝ. εσωκοµµατικός, ενδοπαραταξιακός, 
εσωτερικός 3. εµφύλιος (ο) {εµφυ-λί-ου | -ων, -ους} ο πόλεµος µεταξύ 
οµοφύλων, οµοεθνών: ο αµερικανικός ~ έληξε µε νίκη των Βορείων 4. 
Εµφύλιος (ο) η περίοδος 1946-1949, κατά την οποία διεξήχθη ο εµφύλιος 
πόλεµος στην Ελλάδα µεταξύ των κυβερνητικών δυνάµεων (Εθνικός Στρατός) 
και κοµουνιστικών ανταρτικών οµάδων (∆ηµοκρατικός Στρατός): οι πληγές 
τού ~ ταλαιπώρησαν επί δεκαετίες τη µεταπολεµική Ελλάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φύλλο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < εµφυλος < εν- + -φυλος < φύλον]. 

εµφύλιος - συµµοριτοπόλεµος. Η κοινωνικοπολιτική διάσταση µεταξύ 
κοµουνιστών και µη κοµουνιστών (δεξιών, κεντρώων, φιλελευθέρων κ.ά.) 
κατέληξε σε πολεµική αναµέτρηση, σε έναν εµφύλιο πόλεµο Ελλήνων 
εναντίον Ελλήνων, που διήρκεσε από το 1946 έως το 1949, αλλά που οι 
συνέπειες του (διώξεις εναντίον των κοµουνιστών από τους 
«εθνικόφρονες», εξορίες, φυλακίσεις, αποκλεισµοί από διορισµό στο 
δηµόσιο κλπ.) ταλαιπώρησαν τη χώρα για πολλά χρόνια µετά. Μέσα σε 
αυτό το κλίµα, η λ. που χρησιµοποιούσαν οι αντικοµουνιστές για να 
χαρακτηρίσουν τους κοµουνιστές ήταν η λ. συµµορίτες (< συµµορία), τον 
δε πόλεµο εναντίον τους ονόµασαν συµµοριτοπόλεµο. Για πολλά χρόνια 
αυτή ήταν η λ. που χρησιµοποιόταν ευρύτερα. Μόλις τα τελευταία 20 
χρόνια, µετά τη νοµιµοποίηση τού κοµουνιστικού κόµµατος στην Ελλάδα 
στα χρόνια τής µεταπολίτευσης (µετά τη δικτατορία των ετών 1967-1974), 
η πολιτικοκοινωνική σύγκρουση των Ελλήνων µεταξύ τους ονοµάστηκε 
έτσι όπως πραγµατικά ήταν, ένας εµφύλιος πόλεµος Ελλήνων εναντίον 
Ελλήνων. Συχνά µάλιστα σήµερα, για να γίνει διάκριση τού µεταπολεµικού 
ελληνικού εµφυλίου από άλλους (είτε από παλαιότερους ελληνικούς είτε 
από ξένους εµφύλιους πολέµους), δηλώνεται στον γραπτό λόγο ως 
Εµφύλιος (µε Ε κεφαλαίο). 

εµφύσηµα (το) {εµφυσήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΙΑΤΡ. χρόνια ασθένεια των 
πνευµόνων, που χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην αναπνοή, οφειλόµενη σε 
µη φυσιολογική µεγέθυνση και απώλεια τής ελαστικότητας των κυψελίδων 2. 
(γενικότ.) κάθε παθολογική διάταση οργάνου ή τµήµατος οργάνου µε αέρα ή 
αέρια: πνευµονικό | κυστικό | υποδόριο | οξύ ~. — εµφυσηµατικός, -ή, -ό 
[1876]. [ΕΤΥΜ, αρχ. < εµφυσώ (-άω). o ιατρ. όρ. είναι αντιδάν. από αγγλ. 
emphysema]. 

εµφυσώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εµφυσάς.... | εµφύση-σα (λόγ. ενεφύσησα), -θηκα, -
µένος} (λόγ.) 1. εισάγω αέρα ή αέριο σε σωµατική κοιλότητα για διαγνωστικό 
ή θεραπευτικό σκοπό: ~ τις σάλπιγγες 2. (µτφ.) µεταδίδω (κάτι) σε (κάποιον), 
δηµιουργώντας κυρ. την επιθυµία ή την έµπνευση γι' αυτό: ενεφυσησε σε 
αυτόν τη φλόγα και την πίστη για τη ζωή || του εµφύσησε το πάθος για τη 
µουσική ΣΥΝ. εµπνέω, ενσταλάζω, εµβάλλω, (λόγ.) εµποιώ. — εµφύσηση (η) 
[µτγν.]. 

εµφύτευµα (το) [µτγν.] {εµφυτεύµ-ατος | -ατα, -άτων} οποιοδήποτε 
αντικείµενο ή υλικό (φυσικό ή τεχνητό) που εισάγεται στο σώµα µε 
χειρουργική επέµβαση: ~ σιλικόνης. 

εµφύτευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) ΙΑΤΡ. 1. (α) η 
τοποθέτηση µοσχεύµατος στο εσωτερικό µιας επιφάνειας (λ.χ. τριχών στο 
κεφάλι, για την ανάπτυξη τριχώµατος που είχε χαθεί): -µαλλιών (β) (στην 
οδοντιατρική) η τοποθέτηση τεχνητών δοντιών στα φατνία για αντικατάσταση 
δοντιών που υπέστησαν εξαγωγή: ~ οδοντοστοιχίας | δοντιού (γ) η τοποθέτηση 
τεχνητού φακού στο µάτι, που αντικαθιστά φακό που προσεβλήθη από 
καταρράκτη 2. η τοποθέτηση µε τεχνητό τρόπο γονιµοποιηµένου ωαρίου στο 
εσωτερικό τής µήτρας (ή σε επιφάνεια γεννητικού σωλήνα σε περιπτώσεις τε-
χνητής γονιµοποίησης) 3. η εγκατάσταση µεταστατικών κυττάρων σε άλλο 
σηµείο τού σώµατος. — εµφυτεύω ρ. [αρχ.]. 

εµφυτοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η διδασκαλία που αποδέχεται την ύπαρξη 
έµφυτων ιδεών, αρχών ή a priori µορφών, τις οποίες θεωρεί θεµελιώδεις για 
την κατάκτηση τής γνώσης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. innatismus < λατ. 
innascor «εµφύοµαι»]. 

έµφυτος, -η, -ο αυτός που υπάρχει από τη γέννηση και εγγενώς σε (κάποιον), 
που δεν είναι προϊόν αγωγής, επεξεργασίας ή καλλιέργειας: το ταλέντο του στη 
µουσική είναι ~ || έχει ~ καλοσύνη και ευγένεια || από µικρός έδειχνε - τόλµη 
και αποφασιστικότητα ΣΥΝ. εγγενής ΑΝΤ. επίκτητος. — έµφυτα | εµφύτως 
[αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευδιάθετος, σύµφυτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έµφύω < εν- 
+ φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

εµφωλεύω ρ. αµετβ. {ενεφώλευσα} (λόγ.) (για ψυχικές καταστάσεις, 
συναισθήµατα κ.λπ.) υπάρχω χωρίς να εκδηλώνοµαι, υποκρύπτοµαι, φωλιάζω 
(κάπου): στην καρδιά του ενεφώλευε το µίσος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εν- + φωλευω 
< φωλέα, βλ. κ. φωλιά]. 

Ε.Μ.Χ. (η) Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. 
έµψυχος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι ζωντανός, που έχει ψυχή: ο άνθρωπος 

είναι ~ ον ANT. άψυχος- ΦΡ. έµψυχο υλικό | δυναµικό το σύνολο τού 
ανθρώπινου δυναµικού ενός τοµέα κατ' αντιδιαστολή προς το άψυχο υλικό, 
λ.χ. οι στρατιώτες στις Ένοπλες ∆υνάµεις κατ' αντιδιαστολή προς τον 
εξοπλισµό τους, το σύνολο των εργαζοµένων ή απασχολουµένων σε 
επιχείρηση, οργανισµό κ.λπ. κατ' αντιδιαστολή προς τις κτηριακές ή 
µηχανολογικές, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις κ.λπ. 

εµψυχώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εµψύχω-σα, -θηκα, -µένος} ενισχύω ψυχικά, παρέχω 
υποστήριξη και συµπαράσταση, εµπνέω πίστη και αυτοπεποίθηση: τα καλά 
νέα εµψύχωσαν το απογοητευµένο πλήθος || δεν σταµάτησε να εµψυχώνει τον 
άρρωστο ΣΥΝ. ενθαρρύνω, ενισχύω, υποστηρίζω, συµπαραστέκοµαι, 
εγκαρδιώνω ΑΝΤ. απογοητεύω, αποθαρρύνω, αποκαρδιώνω. — εµψύχωση 
(η) [µτγν.], εµψυχωτής (ο) [1894], εµψυχώτρια (η), εµψυχωτικός, -ή, -ό 
[1896], εµψυχωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

εµώ ρ. → εξεµώ 
Ε.Ν. (το) Εµπορικό Ναυτικό. 
εν1 πρόθ.· εύχρ. σε λόγ. κ. αρχαιοπρ. φρ. (+δοτ.) δηλώνει: 1. στάση | παραµονή 

σε χώρο: η ζωή -Αθήναις || η στρατιωτική ζωή - Ελλάδι 2. χρονικό πλαίσιο, 
διάρκεια (ενώ διαρκεί, εξελίσσεται κάτι): ο πιλότος πήρε νέες οδηγίες ~ πτήσει 
|| πυρκαγιά στο πλοίο - πλω (έν πλω) || το 
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ατύχηµα συνέβη ενώ ήµασταν ~ κινήσει || θα τα πούµε - ενθέτω χρό-νω (εν 
ενθέτω χρόνω = σε κατάλληλο χρόνο) || θα τακτοποιήσω το θέµα ~ καιρώ (εν 
καιρώ = κάποια στιγµή στο µέλλον) || θα γράψω το γράµµα και ~ συνεχεία (εν 
σννεχεία) θα το ταχνδροµήσω || - αρχή (εν αρχή = στην αρχή) || το πρόβληµα 
αντιµετωπίστηκε ~ τη γενέσει τον ΦΡ. (α) εν τω άµα και το θάµα βλ. λ. άµα (β) 
εν ριπή οφθαλµού βλ. λ. ριπή 3. τρόπο µε τον οποίο κάτι υπάρχει, γίνεται ή 
εξελίσσεται ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος/κάτν ΦΡ. (α) εν 
αγνοία (εν αγνοία) χωρίς κάποιος να (το) γνωρίζει: ~ των γονέων της 
παντρεύτηκε (β) εν αναµονή (εν αναµονή) περιµένοντας: ~ εξελίξεων, δεν 
µπορούµε να πάρουµε αποφάσεις (γ) εν ανεπάρκεια (εν ανεπάρκεια) σε 
ανεπάρκεια | έλλειψη: είδος ~ (δ) εν βρασµώ ψυχής βλ. λ. βρασµός (ε) εν 
διαστάσει (για συζύγους που πρόκειται να χωρίσουν) σε χωριστή διαβίωση: 
τσακώνεται συνεχώς µε τον ~ σύζυγο της (στ) εν δράσει βλ. λ. δράση (ζ) εν 
εξάλλω (εν έξάλλω) σε έξαλλη κατάσταση: τον βρήκα στο γραφείο του ~ (η) εν 
γνώσει (+γεν. προσ. αντωνυµ.) γνωρίζοντας: ~ του παραβίασε τον νόµο (θ) εν 
ζωή βλ. λ. ζωή (ι) εν ισχύι σε ισχύ: διάταγµα ~ (ια) εν µέρει κατά ένα µέρος: 
είναι ~ υπεύθυνος για όσα συνέβησαν (ιβ) εν ολίγοις µε λίγα λόγια: ~, θέλεις να 
έρθεις µαζί µου ή όχι; (ιγ) εν όψει βλ. λ. όψη (ιδ) εν προκειµένω (εν 
προκειµένω) στη προκειµένη περίπτωση: ~ ποια είναι η άποψη σου; (ιε) εν 
πρώτοις βλ. λ. πρώτος (ιστ) εν σπέρµατι βλ. λ. σπέρµα (ιζ) εν συντοµία (εν 
συvτoµίq) µε συντοµία: ~ θα σου εξιστορήσω πώς έχουν τα πράγµατα (ιη) εν 
σχέσει βλ. λ. σχέση (ιθ) εν τέλει βλ. λ. τέλος (κ) εν είδει βλ. λ. είδος (κα) εν 
ενεργεία βλ. λ. ενέργεια (κβ) εν λευκώ βλ. λ. λευκός (κγ) εν λόγω βλ. λ. λόγος 
(κδ) εν συγκρίσει σε σύγκριση (κε) εν συνόλω (εν συνόλω) συνολικά (κστ) εν 
χρήσει σε χρήση: αυτός ο τύπος τής αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι ακόµα ~ 
στη Ν. Ελληνική (κζ) εν πλήρει συνειδήσει έχοντας πλήρη συνείδηση (των 
πράξεων του), πλήρως συνειδητά: εκτέλεσε το έγκληµα - (κη) εν πάση 
περιπτώσει βλ. λ. περίπτωση (κθ) εν ονόµατι βλ. λ. όνοµα (λ) εν περιλήψει 
περιληπτικά: αυτά είναι τα νέα ~ (λα) εν τάχει βλ. λ. τάχος (λβ) εν ψυχρώ βλ. 
λ. ψυχρός (λγ) εν θερµώ βλ. λ. θερµός (λδ) εν αποστρατεία βλ. λ. αποστρατεία 
(λε) εν στολή (εν στολή) φορώντας στολή: µόλις πήρε την άδεια του από το 
στρατόπεδο, ήρθε και µας βρήκε ~ (λστ) εν αδικώ βλ. λ. άδικος (λζ) εν ανάγκη 
βλ. λ. ανάγκη (λη) εν κρυπτώ και παραβύστω βλ. λ. κρυπτός. (Βλ. λ. πρόθεση, 
ΠΙΝ.). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *en- (πρόθ. που δηλώνει στάση σε τόπο, εντοπισµό), πβ. 
λατ. in, γαλλ. en, ισπ. en, γοτθ. in, αγγλ. in, γερµ. in κ.ά. Οµόρρ. εντός, έν-
τόσθιος, εν-τερο(ν) κ.ά. Από την Ελληνιστική Κοινή η πρόθ. αντικαταστάθηκε 
βαθµιαίως από τον συνδυασµό είς + αιτ.]. εν2 (αρχαιοπρ.) ένα· στις ΦΡ. (α) εν-
δύο | δυο στρατιωτικό παράγγελµα για βάδισµα, όπου το «εν» αντιστοιχεί στην 
κίνηση τού αριστερού ποδιού και το «δύο» στού δεξιού (β) ΦΙΛΟΛ. εν διά δυοίν 
(εν δια δυοϊν) σχήµα λόγου κατά το οποίο µία έννοια εκφράζεται µε δύο λέξεις 
που συνδέονται µεταξύ τους µε «και», ενώ κανονικά η µία θα έπρεπε να 
προσδιορίζει την άλλη, π.χ. «φύλλα και δέντρα» αντί «φύλλα δέντρων». 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εν, βλ. λ. ένας]. εν- κ. εµ- (µπροστά από τα σύµφωνα µ, π, β, φ, 
ψ) κ. εγ- (µπροστά από τα σύµφωνα κ, γ, χ) κ. ελ- (µπροστά από τα σύµφωνα λ, 
ρ) α' συνθετικό λέξεων που δηλώνουν: 1. (κυριολ. κ. µτφ.) ένταξη ή εισαγωγή: 
εντοιχίζω, εµφυσώ 2. προσθήκη, απόκτηση ή επιπλέον κατοχή ή εκδήλωση 
αυτού που δηλώνει το β' συνθετικό: έγχρωµος, έµπειρος, έµπρακτος, εµπρόθετος 
3. υπαγωγή σε ορισµένη κατάσταση: έγκυος, έγγαµος, εµπόλεµος 4. ότι 
(κάποιος/κάτι) χαρακτηρίζεται σε µεγάλο βαθµό (από κάτι): έν-θερµος, εµ-
παθής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιαφέρω, -ΡΡ-. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εν (βλ.λ.), Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το οποίο, 
ανάλογα µε τον αρχικό φθόγγο τού β' συνθ., απαντά ως εξής: (α) εν-, προ 
φωνήεντος και προ των συµφώνων δ, ζ, θ, ν, σ, τ (λ.χ. εν-οχος, ένδυµα, έν-
θύµιο(ν), εν-ζνµο(ν)), (β) εµ-, προ τού µ και των χειλικών π, β, φ, ψ (λ.χ. εµ-
πορος, εµ-βολο(ν), έµ-φανής, εµ-ψυχος), (γ) εγ-, προ των ουρανικών κ, γ, χ 
(λ.χ. έγ-καιρος, εγ-γαµος, εγ-χρωµος), (δ) αφοµοιωµένο προς τα υγρά λ, ρ (λ.χ. 
ελ-λειµµα, ερ-ρυθµος)]. 

εν-: εµπνέω → εν-έπνευσα, εγγράφω → εν-έγραψα κ.τ.ό. Ρήµατα σύνθετα 
µε την πρόθεση (προρρηµατικό) εν- παίρνουν εσωτερική αύξηση, όταν το 
ρήµα µε το οποίο συντίθενται είναι δισύλλαβο: εν + τείνω > εν-τείνω -+ εν-
έτεΐ'να. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον η πρόθ. εν- έχει πάρει τη µορφή 
τού εµ- {+ µ | π-β-φ-ψ) ή τού εγ-(+ Κ-Υ-Χ)> µπροστά από το ε- τής 
εσωτερικής αύξησης ξαναγίνεται εν-: εµβάλλω (εν + βάλλω) → εν-έβαλα, 
εµπνέω (εν + πνέω) → ενέπνευσα κ.λπ. - εγ-γράφω (εν + γράφω) → εν-
έγραψα, εγκρίνω (εν + κρίνω) → εν-έκρινα κ.λπ. 

ένα (το) {ενός} η µονάδα, ο πρώτος ακέραιος αριθµός, ο αριθµός 1 (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.)· ΦΡ. (α) γίνοµαι ένα µε κάποιον (i) (για άνδρα και γυναίκα) 
γίνοµαι ζευγάρι (ii) συµµαχώ, έρχοµαι σε συµφωνία, συµπίπτω µε κάποιον: 
όλοι οι εχθροί του έγιναν ένα εναντίον του (β) ένα κι ένα κάνουν δυο για κάτι 
που θεωρείται απόλυτα βέβαιο, δεδοµένο: εδώ δεν χωρούν αµφιβολίες- ~! (γ) 
ένα κι ένα το πιο κατάλληλο: αυτό το φάρµακο είναι ~ για τον βήχα ΣΥΝ. 
µοναδικό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εν, ουδ. τού αριθµητ. είς (βλ.λ. ένας)]. 

Ε.Ν.Α. (η) Ελληνική Ναυτική Αστυνοµία. 
εναβρύνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο στον ενεστ.} (λόγ.) µου αρέσει να, 

υπερηφανεύοµαι, καυχώµαι: εναβρύνεται να πιστεύει ότι µπορεί να καταφέρει 
τα πάντα ΣΥΝ. καµαρώνω, κοµπορρηµονώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < εν- + -αβρύνοµαι < αβρός}. 
εναγάγω (να/θα) ρ. → ενάγω 
εναγής, -ής, -ές {εναγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) αυτός που φέρει πάνω 

του άγος, που βαρύνεται µε ανόσια πράξη και τις συνέπειες της ΣΥΝ. 
καταραµένος, αφορισµένος, αναθεµατισµένος, µυσαρός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -
αγής < άγος]. 

εναγκαλισµός (ο) [1880] 1. η στενή και τρυφερή περίπτυξη: ο ζεστός και 
συγκινητικός ~ µητέρας και κόρης || ενθουσιώδης ~ φίλων και αδελφών ΣΥΝ. 
αγκάλιασµα, ασπασµός 2. (µτφ.) κάθε κίνηση δέσµευσης, εγκλωβισµού: για 
ασφνκτικό ~ τού ιδιωτικού τοµέα από το κράτος παραπονέθηκαν οι 
επιχειρηµατίες. — εναγκαλίζοµαι ρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγκαλιάζω. 

ενάγω ρ. µετβ. {ενήγαγα (να/θα εναγάγω), ενήχθην, -ης, -η...} ΝΟΜ. 1. ασκώ 
αγωγή 2. (α) ενάγων (ο) {ενάγοντ-ος, -α | -όντων} | ενάγουσα (η) {-ας κ. -
ούσης | -ουσών} διάδικος που ασκεί την αγωγή (β) πολιτικώς ενάγων αυτός 
που αξιώνει αποζηµίωση από τον κατηγορούµενο σε ποινική δίκη 3. 
εναγόµενος (ο) | εναγοµένη (η) διάδικος εναντίον τού οποίου στρέφεται 
αγωγή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οδηγώ προς, κατευθύνω, πείθω», < εν- + άγω. Οι 
µτχ. ενάγων | εναγόµενος µαρτυρούνται ως νοµ. όροι ήδη τον 4ο αι. µ.Χ.]. 

εναγώνιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που εκφράζει ή προκαλεί αγωνία: ~ µατιά | 
κίνηση | αναµονή ΣΥΝ. αγωνιώδης ΑΝΤ. ψύχραιµος, ανακουφιστικός, ήρεµος, 
καθησυχαστικός. — εναγώνια | εναγωνίως [αρχ.] επίρρ. 

ένα-ένα-τέσσερα (114) (το) κίνηµα για την απόλυτη τήρηση τού Συντάγµατος 
στην περίοδο τού Ανένδοτου Αγώνα (1961-63), διότι το ακροτελεύτιο (114ο) 
άρθρο τού τότε Συντάγµατος έγραφε ότι η τήρηση του επαφίεται στον 
πατριωτισµό των Ελλήνων: η γενιά τού ~. 

εναέριος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που εξελίσσεται, κινείται ή αναπτύσσεται πάνω 
από την επιφάνεια τού εδάφους, που βρίσκεται στον αέρα: ~ τρένο | διάδροµος 
| γέφνρα | αγωγός | καλώδιο | σύρµα || σηµειώθηκαν παραβιάσεις τού ~ χώρου 
από ξένα αεροσκάφη || ~ κίνηση | κυκλοφορία || ∆ιεθνής Ένωση Εναέριων 
Μεταφορών (αγγλ. 1.Α.Τ.Α.)· ΦΡ. περιοχή εναέριας κυκλοφορίας ο χώρος που 
µε βάση τις διεθνείς συνθήκες έχει καθοριστεί ως κυρίαρχος χώρος κάθε κρά-
τους, καθώς και ο άµεσα παρακείµενος διεθνής χώρος, τού οποίου την 
επόπτευση (για τον έλεγχο των πτήσεων και συνολικά τής κυκλοφορίας των 
αεροσκαφών που διεξάγεται εντός του) αναλαµβάνει επίσης το κράτος. — 
εναερίως επίρρ. [µτγν.]. 

εναερίτης (ο) {εναεριτών} µέλος τού τεχνικού προσωπικού τής ∆.Ε.Η. που 
αναρριχάται σε στύλους και πυλώνες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος για 
τεχνικές εργασίες. [ΕΤΥΜ < εναέριος + παραγ. επίθηµα -ίτης]. 

εναίσιµος (η) η πρωτότυπη επιστηµονική πραγµατεία, που επισήµως 
υποβάλλεται προς έγκριση από πτυχιούχο πανεπιστηµίου (υποψήφιο 
διδάκτορα) στα αρµόδια όργανα ή πρόσωπα τού πανεπιστηµίου µε σκοπό την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος: έναίσιµος επί διδακτορία διατριβή. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ευοίωνος», < εν- + -αίσιµος < αίσα «µοίρα», βλ. 
λ. αίσιος. Η φρ. εναίσιµος διατριβή αποδίδει το λατ. inauguralis dissertatio και 
µαρτυρείται από τής ιδρύσεως τού Πανεπιστηµίου Αθηνών]. 

εναίσψος (επί διδακτορία) διατριβή. Η χρήση τής αρχ. λ. εναίσιµος 
(σήµαινε και «ευνοϊκός για οιωνούς, κατάλληλος, αρµόζων») για να 
χαρακτηρίσει την επιστηµονική διατριβή, χρησιµοποιήθηκε ως απόδοση 
τού λατ. inauguralis dissertatio. Στη Λατινική το inauguralis (προς 
απόδοση τού οποίου χρησιµοποιήθηκε το εναίσιµος) σήµαινε την «επίσηµη 
εναρκτήρια» τελετή τής ανάληψης νέων αρχών κ.λπ., που γινόταν µε 
επίκληση των οιωνών (augur), δηλ. τής συγκατάθεσης των θεών (λατ. in-
augurare «ζητώ χρησµούς, επικαλούµαι εύνοια των θεών»). 
Το εναίσιµος (από το αρχ. αίσα «µοίρα», πβ. αίσ-ιος) δεν έχει καµία σχέση 
προς το αινέσιµος «επαινετός, υµνήσιµος» (από το αινώ «υµνώ», πβ. επ-
αινώ). Το δε διατριβή σηµαίνει στην πράξη ό,τι το διατρίβω «βρίσκοµαι 
κάπου και ασχολούµαι διαρκώς µε ένα θέµα, το εξετάζω, το εξαντλώ». 

εναιώρηµα (το) {εναιωρήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε αιωρείται ή 
επιπλέει σε υγρό 2. ΦΑΡΜ. κάθε διάλυµα στερεάς ουσίας, που τα µόρια του 
αιωρούνται, χωρίς να διαλύονται, εντός δεδοµένης ποσότητας υγρού. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εναιωρούµαι (-έο-) < εν- + αιωρούµαι]. 

ενάλιος, -ιος/-ία, -ιον αυτός που βρίσκεται µέσα στη θάλασσα, που ανήκει ή ζει 
σε αυτήν: ~ πλούτος | ζωή | βάθος | αρχαιότητες || «Κύπρος, γη εναλία» (Γ. 
Σεφέρης) ΑΝΤ. χερσαίος, στεριανός· ΦΡ. ενάλια αρχαιολογία ο κλάδος τής 
αρχαιολογίας που ασχολείται µε την έρευνα υποθαλάσσιων µνηµείων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. [ETYM. apj^. < εν- + -άλιος < αλς (ή) «θάλασσα» βλ. κ. 
αλάτι]. 

εναλλαγή (η) η διαδοχική αλλαγή: ~ νύχτας και µέρας || ~ των εποχών || ~ 
πληµνρίδας και αµπώτιδας || ~ χαράς και λύπης. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
εναλλάσσω]. 

εναλλακτήρας (ο) 1. συσκευή για την παραγωγή εναλλασσόµενου ρεύµατος, η 
οποία περιστρέφεται κατά τη λειτουργία της και χρησιµοποιείται για τη 
φόρτιση τής µπαταρίας (τής συστοιχίας συσσωρευτών) 2. ΗΛΕΚΤΡ. γεννήτρια 
που παράγει εναλλασσόµενη τάση και ρεύµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. alternator]. 

εναλλακτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που διατίθεται για την εκ πε- 
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ριτροπής και διαδοχική αντικατάσταση κάποιου άλλου (προσώπου ή 
πράγµατος): η - λΰση είναι εξίσου δαπανηρή || ~ τακτική | µέθοδος || 
σε περίπτωση αποτυχίας έχει έτοιµο το ~ σχέδιο || ~ θεραπεία | αγωγή 
|| ~ µορφές ενέργειας (προς αντικατάσταση κυρ. τού πετρελαίου) || ~ 
θητεία ΣΥΝ. αναπληρωµατικός 2. αυτός που προκύπτει στο πλαίσιο 
τής αµφισβήτησης ή τής προσπάθειας διαφορετικής προσέγγισης 
καθιερωµένων, τυποποιηµένων, παλαιών µορφών ή δοµών: ~ τέχνη | 
κινηµατογράφος | διαφήµιση ΣΥΝ. πρωτοποριακός. — εναλλακτικ-ά 
| -ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αλλαγµένος - ανώµαλος», < αρχ. εναλ-
λάσσω. Οι σηµερινές σηµ. αποδίδουν ανάλογες χρήσεις τού γαλλ. 
alternatif]. 

εναλλάξ επίρρ.· µε εναλλαγή: οδηγούσαν ~, µία ο ένας, µία ο άλλος 
ΣΥΝ. εκ περιτροπής ANT. συνεχώς, αδιάκοπα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εναλλάσσω]. 

εναλλάσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {εναλλάχθηκα (καθηµ. -τηκα)} αντικαθι-
στώ εκ περιτροπής, διαδοχικά: ο σωστός παιδαγωγός λέγεται ότι 
εναλλάσσει την αυστηρότητα µε την επιείκεια || η τακτική τού µεγάλου 
δροµέα απαιτεί να εναλλάσσει έντεχνα τους ρυθµούς του || οι 
κυβερνήσεις εναλλάσσονται στην εξουσία· ΦΡ. (α) ΦΥΣ. εναλλασσό-
µενο ρεύµα βλ. λ. ρεύµα (β) ΓΕΩΓΙ. εναλλασσόµενη καλλιέργεια η 
καλλιέργεια φυτών, που είτε σπέρνονται διαδοχικά είτε ωριµάζουν 
σε διαφορετικές εποχές για την αύξηση τής παραγωγής. — εναλλα-
κτικός, -ή, -ό [µτγν.], εναλλακτικ-ά /-ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έν- + άλλάσσω. Οι φρ. είναι µετάφρ. δάνεια: εναλλασσόµενο ρεύµα (< 
γαλλ. courant alternatif), εναλλασσόµενη καλλιέργεια (< γαλλ. 
culture alternative)]. 

ενάµισης, µιάµιση, ενάµισι επίθ.· ένας και µισός. Επίσης (λαϊκ.) ενά-
µισος   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ένάµισυς < ένα- (< 
είς) + ήµισυς]. 

ενάµισης ή ενάµισυς - µιάµιση - ενάµισι ή ενάµισυ; Νεότερο σύν-
θετο που σηµαίνει «ένας και µισός», o αρχαίος τ. ήταν ήµισυς -
ηµίσεια - ήµισυ. Από µεταπλασµό τού ήµισυς σε ήµισος πλάστηκε, 
στα µεσαιωνικά χρόνια, ο τ. µισός (που τονίστηκε κατά τα συνα-
φή επίθ. απλός, διπλός, µονός κ.λπ.), µε θηλ. µισή και ουδ. µισό. Σε 
νεότερα χρόνια σχηµατίστηκαν και σύνθετα: ένας + ήµισυς > 
ενάµισυς, ένα + ήµισυ > ενάµισυ. Αρα οι τύποι ενάµισυς και ενά-
µισυ είναι οι ετυµολογικώς ορθοί τύποι, θα έπρεπε δε να κλίνο-
νται (και να γράφονται) ως: ο ενάµισυς, τού ενάµισυ, τον ενάµισυ - 
το ενάµισυ, τού ενάµισυ, το ενάµισυ. Ωστόσο, επειδή στη Ν. 
Ελληνική δεν υπάρχουν αντίστοιχα ονόµατα (ο πέλεκυς αντικα-
ταστάθηκε από το ουδ. πελέκι ή από τη λ. τσεκούρι και ο πρέσβης 
έχει διπλή κλίση πρέσβης - πρέσβη | πρέσβεως - πρέσβη - πρέ-
σβεις, αλλά και πρεσβευτής, -τή, -τή, -τές) και επειδή ήδη το θηλ. 
σχηµατίστηκε διαφορετικά (µιάµιση), είναι προτιµότερο να ακο-
λουθήσουµε την οµαλότερη κλίση και γραφή, λέγοντας και γρά-
φοντας: ο ενάµισης (χρόνος) - τού ενάµιση (χρόνου) - τον ενάµιση 
(χρόνο) - η µιάµιση (ώρα) - τής µιάµισης (ώρας) - τη µιάµιση 
(ώρα) - το ενάµισι (λεπτό) - τού ενάµισι (λεπτού) - το ενάµισι (λε-
πτό) (πληθυντικός δεν υπάρχει). Κατ' αυτό τον τρόπο, εντάσσουµε 
το ενάµισης στην κλίση των επιθέτων τού τύπου -ής, -ιά, -ί (στα-
χτής, σταχτιά, σταχτί), µολονότι διαφέρει στην προέλευση του και 
στο θηλυκό (µιάµιση). 
Σύµφωνα µε το ουδ. ενάµισι, γράφονται και «κλίνονται» (στην 
πραγµατικότητα είναι άκλιτα) σε -ήµισι και -µισι οι τύποι τού πλη-
θυντικού (δεν έχουν ενικό) όλων των άλλων αριθµητικών: δυόµισι 
µήνες, δυόµισι µέρες, δυόµισι κιλά, τρεισήµισι αιώνες, τρεισήµισι 
ώρες, τριάµισι κιλά, τεσσερεισήµισι αιώνες, τεσσερεισήµισι µέρες, 
τεσσεράµισι χρόνια. 

ενάνθηµα (το) {ενανθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. (σε περιπτώσεις 
λοιµωδών νοσηµάτων) η εµφάνιση βλαβών στους βλεννογόνους τού 
στόµατος ταυτόχρονα µε την εµφάνιση εξανθήµατος στο δέρµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. enanthema]. 

ενανθράκωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επεξεργασία 
µεταλλικού αντικειµένου σε υψηλές θερµοκρασίες, προκειµένου να 
ενισχυθεί µε ειδικές ιδιότητες µέσω τού εµπλουτισµού του σε άν-
θρακα: επιφανειακή | στερεά | υγρή | αέρια | ηλεκτρολυτική ~. — 
ενανθρακωτικός, -ή, -ό, ενανθρακώνω ρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. carburising]. 

ενανθρώπηση κ. (εσφαλµ.) ενανθρώπιση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} ΘΕΟΛ. η ενσάρκωση τού Υιού και Λόγου τού Θεού, η 
απόκτηση υλικής, ανθρώπινης υπόστασης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ενανθρώπησις < ένανθρωπώ (βλ.λ.)]. 

ενανθρώπηση ή ενανθρώπιση; Το ορθό είναι µε -η- (ενανθρώπη-
ση) ως παράγωγο τουρ. ενανθρωπώ (πβ. το Σύµβολο τής Πίστεως: 
«τόν δι' ηµάς τους ανθρώπους και διά την ηµετέραν σωτηρίαν 
κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύµατος 'Αγίου 
και Μαρίας τής Παρθένου και ένανθρωπήσαντα»). Το εν-αν-
θρωπώ απαντά από τον Ηλιόδωρο (3ος αι. µ.Χ.), αλλά καθιερώνε-
ται δογµατικά ως όρος τον 4ο αι. (325) από την Γ Οικουµενική Σύ-
νοδο, από όπου κανονικώς και το ουσ. εν-ανθρώπηση. 

ενανθρωπώ κ. (εσφαλµ.) ενανθρωπίζοµαι ρ. αµετβ. {ενανθρώπη-σα) 
ΘΕΟΛ. ενσαρκώνοµαι σε άνθρωπο, παίρνω ανθρώπινη µορφή. 

r [ΕΤΥΜ. < µτγν. ενανθρωπώ (-έω) < έν- + -ανθρωπώ < άνθρωπος]. 
έναντι επίρρ. (λόγ.) (+γεν.) 1. στην απέναντι πλευρά: η σχολή βρί-

σκεται ~ τού άλσους ΣΥΝ. απέναντι · 2. σε σχέση µε, συγκρίνοντας 

µε: υστερεί σαφώς - των υπολοίπων υποψηφίων ΣΥΝ. συγκριτικά, 
αναλογικά, σχετικώς µε · 3. σε αντίκρισµα ορισµένης χρηµατικής 
αξίας: προκαταβολή ~ ποσού εκατό χιλιάδων || ~ λογιαριασµού | 
οφειλής | ρυθµίσεως | καταθέσεων || πληρώθηκε ένα ποσό ~· ΦΡ. ένα-
ντι αµοιβής βλ. λ. αµοιβή. 

[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ενώπιον», < έν- + αντί]. ενάντια πρόθ.· 
πάντα ως σύνθετη πρόθ. ενάντια σε (+αιτ.)· αντιστοιχεί στην εναντίον 
(+γεν.), όµως δεν απαντά απολύτως (ως επίρρ.)· δηλώνει: εχθρική 
διάθεση, εναντίωση: πάλη ~ στο κατεστηµένο (αντί: εναντίον τού 
κατεστηµένου) || αγώνας ~ στον ιµπεριαλισµό (αντί: εναντίον τού 
ιµπεριαλισµού). (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 

ενάντια - εναντίον. Τύπος που πλάστηκε, σε συσχετισµό και µε το 
επίθ. ενάντιος (< αρχ. έναντίος), αρχικά προκειµένου να αποφευ-
χθούν στη δηµοτική γλώσσα οι λόγιες λέξεις εναντίον και κατά, 
που συντάσσονται µάλιστα µε γενική (εναντίον τού εχθρού - κατά 
των αντιπάλων). Έτσι, αντί τού εναντίον (και τού κατά) σχη-
µατίστηκε ο τ. ενάντια (+σε): ενάντια στον εχθρό, ενάντια στους 
αντιπάλους. o τ. ακολούθησε την κανονική κατάληξη των επιρρη-
µάτων τής δηµοτικής, την κατάληξη -α. Το ότι εξάλλου δεν λέµε 
*εναντία δείχνει ότι συνδέθηκε -έστω υστερογενώς- µε το επίθ. 
ενάντιος, που κανονικά δίνει επίρρηµα ενάντια. 

εναντιολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {εναντιολογείς... | εναντιολόγησα} 
(λόγ.) αντιπαρατίθεµαι φραστικά σε ήδη διατυπωµένη θέση ή στάση 
ΣΥΝ. διαφωνώ, αντιλέγω, αντιτείνω, αντιµιλώ ANT. συµφωνώ. — ενα-
ντιολογία (η) [αρχ.], εναντιολόνος (ο/η). 

εναντιοµορφια (η) η ιδιότητα δύο σωµάτων, τα οποία, ενώ είναι 
οµοιόµορφα, είναι διατεταγµένα αντίθετα και τοποθετηµένα σε αντί-
θετες πλευρές (λ.χ. τα χέρια, τα πόδια ή τα αφτιά στο ανθρώπινο σώ-
µα). Επίσης εναντιοµορφισµός (ο). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γερµ. Enantiomorphie]. 

εναντιόµορφος, -η, -ο οµοιόµορφος µε άλλον, αλλά κατ' αντίθετη 
φορά και διάταξη. — εναντιόµορφα | εναντιοµόρφως επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Enantiomorph]. 

εναντίον πρόθ. (λόγ.) (+γεν.) δηλώνει: εχθρική διάθεση, εναντίωση (= 
κατά, αντίθετα)· κ. απολύτως ως επίρρ., βλ. κ. ενάντια σε +αιτ.: 
συµµαχικά αεροπλάνα επέδραµαν ~ εχθρικών στόχων || αν εφαρµό-
σετε αυτή την πολιτική, θα µε βρείτε -· ΦΡ. ΤΟ εναντίον | τουναντίον 
αντιθέτως: δεν είµαι καθόλου µισογύνης- ~, είµαι λάτρης τού γυναι-
κείου φύλου. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάντια. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ουδ. τού επιθ. ενάντιος (βλ.λ.), που χρησιµοποιήθηκε ως επίρρ. 
Στην Κ.∆. απαντά και η σηµ. «ενώπιον» (λ.χ. Λουκ. 24, 19: δυνατός έν 
έργω και λόγφ εναντίον του Θεού)]. 

ενάντιος, -α, -ο κ. (λογιότ.) ενάντιος {εναντί-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. 
αυτός που αντιτίθεται (σε πρόσωπο, ιδέα, άποψη, αφηρηµένη έννοια 
κλπ.): είµαστε ενάντιοι σε κάθε περιορισµό των δικαιωµάτων τού 
πολίτη ΣΥΝ. αντίθετος, ασύµφωνος ANT. σύµφωνος· ΦΡ. εν εναντία 
περιπτώσει (έν εναντία περιπτώσει) σε αντίθετη περίπτωση ΣΥΝ. 
αλλιώς, διαφορετικά 2. (α) ενάντιο (το) {εναντίου} το αντίθετο, κυρ. 
στη φρ. ο καθένας θεωρείται αθώος µέχρις αποδείξεως τού ~ 3. ΡΗΤΟΡ. 
εναντία (τα) οι αντιθέσεις ως σχήµα λόγου 4. ΦΙΛΟΣ, ενάντιες έννοιες 
(στη Λογική) οι έννοιες που έχουν µεταξύ τους τέτοια σχέση, ώστε 
όταν τίθεται η µία, να αίρεται η άλλη, όταν όµως αίρεται η µία, δεν 
τίθεται κατ' ανάγκην η άλλη, λ.χ. οι έννοιες «Κυριακή» και «∆ευτέ-
ρα» είναι ενάντιες: αν είναι Κυριακή, δεν είναι ∆ευτέρα, αλλά, αν δεν 
είναι ∆ευτέρα, δεν είναι απαραίτητα Κυριακή- µπορεί να είναι 
οποιαδήποτε άλλη ηµέρα τής εβδοµάδας 5. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
εµφανίζεται διαµετρικώς αντίθετος, που διαφοροποιείται εντελώς: ~ 
γνώµη | χαρακτήρες ΣΥΝ. διάφορος, διαφορετικός, ασύµφωνος ANT. 
ίδιος, όµοιος, σύµφωνος 6. (ειδικότ.) µη ευνοϊκός, αντίξοος: τα πράγ-
µατα ήρθαν ~ || ~ άνεµος | καιρός ΣΥΝ. δυσµενής, αντίθετος ANT. ευ-
µενής. — ενάντια | εναντίως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάντια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ενάντιος < έν- + άντίος < αντί. o αναβιβασµός τού τό-
νου (ενάντιος) είναι ήδη µεσν. και οφείλεται σε αναλογική επίδραση 
επιθ. σε -ιος (λ.χ. άξ-ιος, γνήσ-ιος, πλούσ-ιος)]. 

εναντιότητα (η) [αρχ.] {εναντιοτήτων} 1.η ριζική αντίθεση, η καθο-
λική έλλειψη σύγκλισης και συµφωνίας µεταξύ εννοιών, απόψεων 
κ.λπ.: ~ ιδεών | γνωµών | αντιλήψεων ΣΥΝ. αντίθεση, διαφορά, ασυµ-
φωνία, ασυµβίβαστο ANT. συµφωνία, σύµπτωση 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
εµποδίζει ή προκαλεί προβλήµατα, κάθε αντίξοη περίσταση: κα-
τόρθωσε να υπερνικήσει όλες τις ~ που συνάντησε στη ζωή του ΣΥΝ. 
εµπόδιο, δυσκολία, πρόσκοµµα, αντιξοότητα, αναποδιά ΑΝΤ. ευκολία, 
διευκόλυνση, ευχέρεια. 

εναντιότροπος, -η, -ο (χηµική ουσία) που απαντά υπό δύο διαφο-
ρετικές φυσικές µορφές (π.χ. ροµβική(, η σταθερότητα των οποίων 
εξαρτάται από τη θερµοκρασία ή την πίεση. — εναντιοτροπία (η). 
[ΕΤΥΜ. Το ουσ. εναντιοτροπία είναι ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
énantiotropie, άσχετο προς το µτγν. εναντιοτροπία «σύγκρουση χα-
ρακτήρων»]. 

εναντιωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (γενικά) αυτός που εµπεριέχει ενα-
ντίωση, που φανερώνει αντίθεση ΣΥΝ. αντιθετικός 2. ΓΛΩΣΣ. (α) ενα-
ντιωµατικός σύνδεσµος ο υποτακτικός σύνδεσµος που εισάγει ενα-
ντιωµατική πρόταση: στη Νέα Ελληνική εναντιωµατικοί σύνδεσµοι 
είναι οι: ενώ, µολονότι, µόλο που, και που, που, κι ας, ας, και αν | κι 
αν, και να, που να, ας... και, αν και (β) εναντιωµατική | ενδοτική 
πρόταση η δευτερεύουσα πρόταση που εισάγεται µε εναντιωµατικό 
σύνδεσµο και το περιεχόµενο τής οποίας εκφράζει αντίθεση ή παρα-
χώρηση (παραχωρητική) προς αυτό που δηλώνει η πρόταση από την 
οποία εξαρτάται: µολονότι σπούδασε Αγγλικά, δεν µπορεί να τα µι- 
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λήσει καλά ΣΥΝ. παραχωρητική/ενδοτική πρόταση (γ) εναντιωµατική 
µετοχή µετοχή που εκφράζει αντίθεση προς το περιεχόµενο τού ρή-
µατος τής πρότασης: και µη συµφωνώντας, αναγκάζεσαι να υπογρά-
ψεις καµιά φορά τέτοιες συµβάσεις. — εναντιωµατικ-ά | -ώς [µεσν.] 
επίρρ. 

εναντιώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εναντιώ-θηκα, -µένος} (+σε) εκδηλώνω 
την αντίθεση µου: πολλοί στρατιωτικοί εναντιώνονται στην ιδέα 
αποστολής χερσαίων δυνάµεων ΣΥΝ. αντιτάσσοµαι ΑΝΤ. συµφωνώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. {ETYM. < αρχ. έναντιοϋµαι (-όο-) < ενάντιος]. 

εναντίωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. λόγος, πρά-
ξη, άποψη κλπ., που εκφράζει άρνηση, αντίθεση ΣΥΝ. διαφωνία, 
αντίρρηση, αντίδραση ΑΝΤ. σύµπραξη, συνεργασία, συµφωνία 2. 
ΦΙΛΟΣ, (α) κάθε ζεύγος αντίθετων µεταξύ τους στοιχείων (π.χ. αρσε-
νικό - θηλυκό, φως - σκοτάδι), από τα οποία κατά τους Πυθαγορεί-
ους προέρχεται ο κόσµος (β) ειδική µορφή αντίθεσης που χαρακτηρί-
ζει τις έννοιες και τις κρίσεις στο σύστηµα λογικής τού Αριστοτέλη 
(βλ. κ. λ. ενάντιος, σηµ. 4). 

εναπόθεµα (το) [1890] {εναποθέµ-ατος | -ατα, -άτων) ΓΕΩΛ. η µάζα 
των υλικών που συγκεντρώνεται ως αποτέλεσµα µιας µετακίνησης, 
ροής κ.λπ.: τα εναποθέµατα στις όχθες των ποταµών µετά από πλη-
µύρα. 

εναπόθεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1.η τοποθέτηση 
µέσα σε συγκεκριµένο χώρο: ~ υλικού | (µτφ.) ελπίδων | ευθυνών 2. 
(ειδικότ. στον πληθ.) οι ύλες και τα άλατα που επικάθονται στην 
εσωτερική επιφάνεια ατµολέβητα. 

εναποθέτω ρ. µετβ. {εναπόθεσα (λόγ. εναπέθεσα), µεσοπαθ. ενεστ. 
εναποτίθ-εµαι, -εσαι, -εται, -έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. 
εναποτιθ-έµην, -εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο, αόρ. εναποτέθηκα, µτχ. 
παρακ. εναποτεθειµένος} 1. τοποθετώ µέσα σε συγκεκριµένο χώρο: 
οι µέλισσες εναποθέτουν το µέλι στις κηρήθρες ΣΥΝ. (εν)αποθηκεύω 
2. (µτφ.) στηρίζω (προσδοκίες): ~ τις ελπίδες µου στον Θεό. — ενα-
πόθεµα (το) [1890], εναπόθετος, -η, -ο [µτγν]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
έναποτίθηµι < εν- + άπο- + τίθηµι, βλ. κ. θέτω]. 

εναποθηκεύω ρ. µετβ. [1884] εναποθήκευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 
τοποθετώ (κάτι) µέσα σε συγκεκριµένο χώρο για αποθήκευση: ~ τρό-
φιµα ΣΥΝ. συγκεντρώνω, εναποθέτω. — εναποθήκευση (η) [1884]. 

εναπόκειται ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. [µτγν.] (παρατ. εναπέκειτο} (+σε) 
εξαρτάται (από πρόσωπο, γεγονός, κατάσταση κ.λπ.), αφήνεται στη 
διάθεση ή την εξουσία (κάποιου): αυτό ~ φυσικά στο προσωπικό σας 
γούστο || στους Έλληνες πολίτες ~ η τήρηση τού Συντάγµατος || ~ 
στην κρίση τού καθενός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξαρτώ. 

εναποµένω ρ. αµετβ. [µτγν.] {εναπέµεινα (µτχ. εναποµείνας, -ασα, -
αν)} (λόγ.) αποµένω, µένω ως υπόλοιπο: η δικτατορία κατάργησε και 
τα τελευταία εναποµείναντα ίχνη συνταγµατικής τάξης ΣΥΝ. υπολεί-
ποµαι, παραµένω. 

εναργής, -ής, -ές {εναργ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· εναργέστ-ερος, -ατός} 
(λόγ.) 1. (σπάν.) αυτός που φαίνεται καθαρά, που είναι ορατός µε ευ-
κρίνεια, σαφήνεια και καθαρότητα: ~ σχήµα ΣΥΝ. φανερός, ευκρινής, 
διαυγής ΑΝΤ. δυσδιάκριτος, σκοτεινός, απροσδιόριστος 2. (συνήθ. 
µτφ.) αυτός που γίνεται εύκολα κατανοητός, που χαρακτηρίζεται από 
ζωντάνια και αµεσότητα: ~ ύφος | έκφραση | τεκµήριο | εντύπωση || 
κατά τρόπον εναργή ΣΥΝ. σαφής, καθαρός ΑΝΤ. δυσνόητος, αόριστος, 
συγκεχυµένος, ασαφής.    — ε να ρ γιος επίρρ. [αρχ.], ενάργεια (η) 
[αρχ·]· 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -αργής < αργός «λευκός, λαµπρός», βλ. κ. άργυ-
ρος]. 

εναργής- ενάργεια. Η ετυµολογική καταγωγή φωτίζει τη σηµ. τής 
λ. εναργής και τού ουσ. ενάργεια. Προερχόµενο από το αρχ. αργός 
«λαµπρός, φωτεινός», δηλώνει συγχρόνως: (α) τον λαµπρό, φωτει-
νό, άρα διαυγή, καθαρό, ευδιάκριτο, σαφή, και (β) τον λαµπρό, φω-
τεινό σαν να τον βλέπεις µπροστά σου, άρα τον ζωντανό, τον άµε-
σο. Βαθµηδόν, µάλιστα, το βάρος έχει µετακινηθεί περισσότερο στη 
β' σηµασία: Ο συγγραφέας µε τις περιγραφές και τους χαρακτηρι-
σµούς των προσώπων πετυχαίνει να δώσει µια εναργή εικόνα των 
ανθρώπων τού Μεσοπολέµου, έτσι που ο αναγνώστης να αισθάνε-
ται σαν ένας από αυτούς - Η ενάργεια µε την οποία παρουσίασε ο 
οµιλητής το θέµα του, σκιαγραφώντας τους Βυζαντινούς αυτοκρά-
τορες, τους αυλικούς και τον κλήρο που τους περιστοίχιζε, είναι 
σαν να τους έχει γνωρίσει ο ίδιος. 

ενάρετος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για πρόσ.) αυτός που ζει µε αρετή και 
χρηστότητα, που έχει ηθικές αρχές: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. ηθικός, έντιµος, 
χρηστός ΑΝΤ. ανήθικος, φαύλος, αχρείος 2. (για αφηρ. έννοιες) αυτός 
που βρίσκεται σε συµφωνία µε την αρετή, που µαρτυρεί την ύπαρξη 
αρετής και χρηστότητας: ~ βίος ΣΥΝ. άµεµπτος, ηθικός ΑΝΤ. επιλήψι-
µος, ανάρµοστος, αχρείος. — ενάρετα | εναρέτως [µτγν.] επίρρ. 

έναρθρος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λόγος) που παράγεται µε την άρθρωση 
και τη συνεκφορά των φθόγγων, έτσι ώστε να σχηµατίζονται λέξεις 
και προτάσεις: ο ανθρώπινος λόγος είναι ~ ΑΝΤ. άναρθρος · 2. ΓΛΩΣΣ. 
(τύπος) που εκφέρεται µε άρθρο: ~ απαρέµφατο | µετοχή ΑΝΤ. άναρ-
θρος. — έναρθρα | ενάρθρως [µτγν.] επίρρ. 

εναρκτήριος, -α, -ο [1862] αυτός που τελείται κατά την έναρξη ή 
σηµατοδοτεί την έναρξη: ~ λόγος | παράσταση | τελετή | συνεδρίαση | 
σάλπισµα ΑΝΤ. αποχαιρετιστήριος, καταληκτικός. 

εναρκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την έναρξη, που 
δηλώνει την έναρξη ΣΥΝ. αρχικός, εναρκτήριος ΑΝΤ. ληκτικός 2. 
ΓΛΩΣΣ. (α) ε ναρκτικό ρήµα ρήµα που παράγεται από άλλο και δηλώ-
νει την έναρξη τής πράξης που σηµαίνει το αρχικό ρήµα, π.χ.: στα 

Αρχαία Ελληνικά το «ήβάσκω» (µπαίνω στην εφηβεία) είναι το ~ τού 
«ήβώ» (βρίσκοµαι στην εφηβεία) || «αποκοιµιέµαι» είναι το ~ τού 
«κοιµάµαι» (πβ. λ. θαµιστικός κ. εφετικός) (β) εναρκτικός ενεστώτας 
βλ. λ. ενεστώτας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προκαταρκτικός. 

εναρµονίζω ρ. µετβ. [1862] {εναρµόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. φέρνω σε συµφωνία (αντικείµενα, ιδέες, θέσεις κ.λπ.), φροντίζω για 
την προσαρµογή τού ενός στο άλλο ή στα άλλα: η διάσκεψη έχει 
αποστολή να εναρµονίσει τις απόψεις των συµµάχων || χρώµατα και 
σχήµατα εναρµονίζονται σε ένα ταιριαστό σύνολο ΣΥΝ. προσαρµόζω, 
(συν)ταιριάζω · 2. (παλαιότ.) καθιστώ (µουσικό κοµµάτι) αρµονικό, 
δηλ. προσαρµόζω σε µελωδικό θέµα την κατάλληλη µουσική αρµονία. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. harmoniser]. 

εναρµόνιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται σε αρµονία µε κά-
ποιον άλλον 2. ΜΟΥΣ (α) εναρµόνιον µέλος ένα από τα τρία γένη 
(οµάδες τρόπων) τής αρχαίας ελληνικής µουσικής, τα οποία υιοθε-
τήθηκαν και από τους βυζαντινούς θεωρητικούς (τα άλλα δύο είναι 
το διατονικό και το χρωµατικό) (β) (στην ευρωπαϊκή µουσική) εναρ-
µόνιοι φθόγγοι | συγχορδίες οι φθόγγοι | οι συγχορδίες που γράφο-
νται µε διαφορετικό τρόπο, αλλά αντιστοιχούν στο ίδιο τονικό ύψος, 
λ.χ. το ρε ύφεση συµπίπτει εναρµονίως µε το ντο δίεση. 

εναρµόνιση (η) [1884] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. η συµφωνία, η 
προσαρµογή κάποιου σε κάτι άλλο, ώστε να υπάρχει αρµονία, να 
ταιριάζουν: η ~ των απόψεων των εµπλεκοµένων µερών || η ~ χρωµά-
των | διακοσµητικών στοιχείων µε τον χώρο || η ~ των οικονοµικών 
πολιτικών των κρατών-µελών τής Ε.Ε. || η ~ τής τελωνειακής νοµοθε-
σίας των κρατών τής Ε.Ε. · 2. (παλαιότ.) η προσαρµογή σε µελωδικό 
θέµα τής κατάλληλης µουσικής αρµονίας. Επίσης εναρµονισµός (ο) 
[1895]. 

εναρµονιστής (ο) 1. πρόσωπο που προσαρµόζει την κατάλληλη µου-
σική αρµονία σε µελωδικό θέµα, ώστε αυτό να είναι αρµονικό 2. ει-
δικός που κατά την κατασκευή εκκλησιαστικού οργάνου εναρµονίζει 
τα µέρη του, που διατάσσονται σε συστοιχίες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. harmoniste]. 

έναρξη (η) {-ης κ. -άρξεως | -άρξεις, -άρξεων} 1. η πράξη µε την οποία 
σηµατοδοτείται η αρχή ενέργειας, γεγονότος, κατάστασης κ.λπ.: αυ-
τή τη στιγµή ο πρόεδρος τής Ολυµπιακής Επιτροπής κηρύσσει την ~ 
των αγώνων ΣΥΝ. ξεκίνηµα, εκκίνηση, αρχή ΑΝΤ. λήξη, περάτωση, τέ-
λος 2. (κατ' επέκτ.) το χρονικό σηµείο κατά το οποίο αρχίζει (κάτι): η 
~ των εργασιών τής Βουλής έχει προγραµµατιστεί για την επόµενη 
εβδοµάδα ΣΥΝ. αρχή, εκκίνηση, ξεκίνηµα ΑΝΤ. τελείωµα, τελειωµός 3. 
(συνεκδ.) η τελετή µε την οποία ξεκινά κάτι, αρχίζει µια διαδικασία, 
µια περίοδος: κατά την ~ των εργασιών τής συνόδου, ο πρόεδρος θα 
εκφωνήσει βαρυσήµαντη οµιλία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προκαταρκτικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εναρξις < αρχ. ένάρχοµαι «αρχίζω, ξεκινώ» < εν- + 
άρχοµαι, µέσ. ενεστ. τού ρ. άρχω (βλ.λ.)]. 

εναρχειωνω ρ. µετβ. {εναρχείω-σα, -θηκα, -µένος} ΠΛΗΡΟΦ. εντάσσω 
(έγγραφα, φακέλους κ.λπ.) σε αρχείο, κατά τρόπον ώστε να είναι εύ-
κολη η χρήση τους ή η παραποµπή σε αυτά ΣΥΝ. αρχειοθετώ.   — 
εναρχείωση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. file]. 

ένας, µία κ. µια, ένα {εν-ός, -α(ν)} 1. αυτός που αντιστοιχεί αριθµητικά 
στην έννοια τής µονάδας: ο άνθρωπος έχει δύο µάτια και δύο αφτιά, 
~ στόµα και ~ µύτη 2. (ειδικότ.) για την έκφραση τής µοναδικότητας 
µε έµφαση και σε αντίθεση προς την έννοια τού πλήθους: «πιστεύω 
εις ~ Θεόν» (δηλ. όχι σε πολλούς) || είναι ~ και µοναδικός (δεν 
υπάρχει κανείς άλλος σαν αυτόν) || ~ είναι η οµάδα! (δεν υπάρχει 
καλύτερη) 3. (ειδικότ. πριν από ονόµατα) για επίταση τού πόσο 
σηµαντικός, πόσο ιδιαίτερος είναι (κάποιος/κάτι): πολλές φράσεις 
έµειναν ιστορικές, µόνο και µόνο γιατί ειπώθηκαν από ~ Σωκράτη, ~ 
Σαίξπηρ ή - Καντ 4. σε ΦΡ. τού τύπου είσαι ένας... εσύ! για να τονι-
στεί πόσο έντονα φέρει κανείς την ιδιότητα, για την οποία γίνεται 
λόγος- (συχνά κ. χαϊδευτ.) για να δηλωθεί πόσο διασκεδαστικός, χα-
ριτωµένος είναι κανείς: είσαι µια µουσίτσα εσύ! || είναι ένας γαλίφης 
αυτός! 5. ο ίδιος: αδέλφια είµαστε- ~ µάννα µάς γέννησε! 6. (α) (ως 
αόριστο άρθρο) για πρόσωπα ή πράγµατα που δεν προσδιορίζονται 
επακριβώς: θέλεις ~ ποτό; || χρειάζοµαι ~ αυτοκίνητο, κι ας είναι ό,τι 
µάρκα θέλει || ~ φορά κι ~ καιρό ήταν ~ βασιλιάς και ~ βασίλισσα... 
(αρχή παραµυθιού) (β) κάποιος: χρειάζεσαι έναν να σε συµβουλεύει 
ΦΡ. ένας κάποιος για επίταση τής έννοιας τής αοριστίας· χρησιµο-
ποιείται αντί τού κάποιος, προκειµένου να δοθεί έµφαση στην αορι-
στία: ~ Αντωνίου σε ζητεί- τον ξέρεις; 7. (ειδικότ.) για επίταση τής 
ιδιότητας τού ουσιαστικού ή τού επιθέτου που ακολουθεί: δεν µπορεί 
να µε βλάψει ~ τιποτένιος! 8. µία | µια χτύπηµα (κλοτσιά, σφαλιάρα 
κ.λπ.): δώσ' του ~ να ησυχάσει! · ΦΡ. (α) ο ένας (κι) ο άλλος βλ. λ. άλ-
λος (β) ένας-ένας (µεσν. έκφραση) σε σειρά, κατά µονάδες, χωριστά 
ο καθένας: να περνάτε ~, για να µη γίνει µπέρδεµα || µη ρωτάτε όλοι 
µαζί' ~ παρακαλώ! (γ) έναν προς έναν µε εµµονή στον καθένα χωρι-
στά: στο τελωνείο άνοιξαν όλες τις βαλίτσες και τις ήλεγξαν µία προς 
µία (δ) ένας κι ένας ξεχωριστοί (µε καλή ή κακή σηµασία): οι 
καλεσµένοι ήταν όλοι τους ~ || (ειρων.-κακόσ.) καλά κουµάσια, όλοι 
τους είναι -Ι (ε) µια | µία ο ένας, µια | µία ο άλλος ο ένας τη µία φορά, 
ο άλλος την άλλη χωρίς σταµατηµό, πότε ο ένας πότε ο άλλος 
αδιάκοπα: και ο άντρας της και ο γυιος της της δηµιουργούν συνεχώς 
προβλήµατα- - θα την πεθάνουν στο τέλος τη γυναίκα! (στ) τη µία | 
µια... την άλλη πότε... πότε, άλλοτε µεν... άλλοτε δε, τη µία φορά... την 
άλλη φορά: τα λέει - έτσι και ~ αλλιώς (τη µία φορά µε τον έναν 
τρόπο, την άλλη µε τον άλλον) || ~ η αδελφή του δεν είχε να πληρώσει 
το νοίκι της, - η κτόρη του χρειάστηκε φροντιστήριο, στο τέλος δεν του 
έµεινε δεκάρα (ζ) µε µιας | διά µιας αµέσως και ξαφνικά: διά 



ενασκώ 604 ενδελεχής 
 

µιας εξαφανίστηκαν από µπροστά τους (η) (ως σύνδ.) µια)ς) και βλ.λ. (θ) µια 
και καλή | µια κι έξω τελειωτικά, χωρίς να χρειαστεί και δεύτερη φορά (ι) µία 
σου και µία µου /ένα σου και ένα µου για κάτι που κάνει ο ένας ανταποδοτικά 
στον άλλον: πρώτα µε κορόιδεψες εσύ, τώρα σε κοροϊδεύω εγώ' ~ (είµαστε 
πάτσι) (ια) (ως επίρρ.) µια για πάντα τελειωτικά, χωρίς παλινωδίες ή 
ανακλήσεις ΣΥΝ. άπαξ διά παντός, οριστικά (ιβ) ούτε ένας κανένας: Πώς 
είναι δυνατόν; ~ να µη βρεθεί να τον βοηθήσει; (ιγ) ένας, δύο λίγοι: δεν 
περιµένουµε κόσµο-~ φίλοι µόνο θα 'ρθουν (ιδ) ο ένας µετά τον άλλο για να 
δηλωθεί διαδοχή, ακολουθία: ~ άρχισαν να φεύγουν (ιε) ένας Θεός ξέρει για 
κάτι που είναι αδύνατον να γνωρίζει (κάποιος): ~ τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος 
| πώς αντέχει (ιστ) ένας λόγος | µια κουβέντα είναι για κάτι που λέγεται 
εύκολα, αλλά πραγµατοποιείται δύσκολα: ~ είναι ν' αλλάξει η κατάσταση· 
αυτά τα πράγµατα παίρνουν χρόνια (ιζ) ένα το κρατούµενο βλ. λ. κρατούµενο 
(ιη) ένα κι ένα κάνουν δύο για να δηλωθεί ότι κάτι είναι απλό και αυτονόητο: 
~: ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του και συ πρέπει να µάθεις να κάνεις το ίδιο 
(ιθ) µια ζωή την έχουµε για να δηλωθεί ότι πρέπει κανείς να απολαµβάνει τη 
ζωή του όσο µπορεί, επειδή δεν ξαναζεί: «~, κι αν δε τη γλεντήσουµε, τι θα 
καταλάβουµε, τι θα καζαντίσουµε;» (λαϊκ. τραγ.) (κ) ένα και το αυτό το ίδιο 
ακριβώς, δεν υπάρχει καµία διαφορά: είτε εκλεγεί ο ένας είτε εκλεγεί ο άλλος 
είναι ~: θα ακολουθήσουν την ίδια οικονοµική πολιτική (κα) ένας ίσον κανένας 
ένα µόνο δεν έχει αξία, είναι σαν να είναι κανένα: Ενα κουλλουράκι τι να µου 
κάνει; ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρθρο, ενάµισης. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ένας < αρχ. είς (βλ.λ.) από την αιτ. ενικού ένα. Το θηλ. µία 
είναι αρχ. και προέρχεται από τ. *sm-ia, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sem-s > 
εις, πβ. σανσκρ. sâmah, λατ. semel «άπαξ», γαλλ. simple «απλός», αγγλ. same 
«ίδιος» κ.ά. Οµόρρ. µία (βλ.λ.), εν, â-µα, α-παξ, ά-πλούς κ.ά.]. 

ενασκώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ενασκείς... | ενάσκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 
κάνω χρήση (νόµιµου δικαιώµατος ή ιδιότητας) ΣΥΝ. ασκώ. — ενάσκηση (η) 
[1874]. 

ενασµενίζοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {ενασµενίσθηκα} (λόγ.-σπάν.) ♦ 1. 
(αµετβ.) καµαρώνω για κάτι (που δεν έχω ή δεν πρέπει): ενασµενίζεται για τις 
γνώσεις του στην ιστορία (στην πραγµατικότητα δεν έχει γνώσεις) ♦ 2. (µετβ.) 
χαίροµαι, µου αρέσει: ενασµενίζεται να πολιτικολογεί µεγαλοφώνως ενώπιον 
αγνώστων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < έν- + άσµενίζω < ασµενος «χαρούµενος, ευχαριστηµένος», 
βλ. κ. ασµένως]. 

έναστρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει αστέρια, γεµάτος αστέρια: ~ ουρανός 
ΣΥΝ. αστροφώτιστος ANT. άναστρος. 

ενασχόληση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ασχολία µε την 
οποία καταγίνεται κανείς, κυρ. πέρα από την επαγγελµατική του 
δραστηριότητα ή στο περιθώριο αυτής: το ψάρεµα είναι µια ευχάριστη ~ ΣΥΝ. 
απασχόληση, ασχολία. — ενασχολούµαι ρ. [µτγν.] {-είσαι...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απασχολώ. 

ενατένιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} η προσήλωση τού βλέµµατος 
σε πρόσωπο, αντικείµενο, αλλά και σε γεγονός, κατάσταση κ.λπ.: η ~ τού 
έναστρου ουρανού || (µτφ.) ο καλλιτέχνης εκφράζει τη δική του ~ τού κόσµου 
και τής ζωής ΣΥΝ. παρατήρηση. — ενατενίζω ρ. [αρχ.]. 

ένατος, -η (λόγ. ενάτη), -ο (επίσης γράφεται 9ος στην αραβική αρίθµηση, Θ' ή 
θ' στην ελληνική και IX στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό εννέα (9) 2. ένατος (ο) {ενάτου} ο ένατος µήνας τού έτους, ο 
Σεπτέµβριος: η 1/9 (πρώτη ενάτου) είναι η αρχή τού εκκλησιαστικού έτους 3. 
ενάτη (η) η ένατη ηµέρα κάθε µήνα: η εκδήλωση αναβάλλεται για την 9η 
Απριλίου 4. ένατο (το) {ενάτ-ου | -ων} καθένα από τα εννέα ίσα µέρη, στα 
οποία διαιρείται ένα σύνολο 5. ΕΚΚΛΗΣ. ένατα (τα) {ενάτων} η ένατη ηµέρα 
από την Κοίµηση τής Θεοτόκου και η εορτή που τελείται για να τιµηθεί η 
επέτειος αυτή ΣΥΝ. τα εννιάµερα τής Παναγίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εννέα κ. λ. 
αριθµός, 
ΠΓΝ. 
[ETYM. αρχ. < *ëvFa-mç < εννέα (βλ.λ.)]. 

εναύλιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την αυλή. 
έναυση (η) [αρχ.] {-ης κ. -αύσεως | -αύσεις, -αύσεων} άναµµα, ανάφλεξη, 

πυροδότηση· η πρόκληση τής έκρηξης µιας εκρηκτικής ουσίας µε έναυσµα. 
έναυσµα (το) {εναύσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε προκαλεί διέγερση, 

εξέγερση, έξαψη παθών κ.λπ.: το επίµαχο άρθρο αποτέλεσε το - για την έναρξη 
τής διαµάχης των φατριών 2. ΣΤΡΑΤ. το µέσο µε το οποίο µεταδίδεται πυρ σε 
γόµωση εκρηκτικής ύλης ή ενισχύεται το ήδη µεταδιδόµενο πυρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έναύω «ανάβω φωτιά, προκαλώ» < έν- + αύω «παίρνω 
φωτιά» < *αύσ-jω, που συνδ. µε λατ. haurio «αντλώ, παίρνω», αρχ. ισλ. ausa 
«αντλώ» κ.ά.]. 

ενδαγγειακός, -ή, -ό [1891] ΑΝΑΤ. αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει µέσα στα 
αγγεία: διάχυτη ~ πήξη (σοβαρή διαταραχή τής πήξης τού αίµατος). [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intravascular]. 

ένδακρυς, -υς, -υ {ενδάκρ-υος, -υ | -υες (ουδ. -υα), -ύων} (λόγ.) αυτός που έχει 
δάκρυα στα µάτια, δακρυσµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εν + -δακρυς< δάκρυ, πβ. κ. 
ά-δακρυς]. 

ενδαρθρικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει σε µια άρθρωση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intra-articular]. 

ενδαρτηριακός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει µέσα στις 
αρτηρίες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. endarterial]. 

ενδαυλικός, -ή, -ό αυτός που αναπτύσσεται ή ανευρίσκεται µέσα στον αυλό ενός 
οργάνου: ~ όγκος τού εντέρου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intra-tubed]. 

ενδεδειγµένος, -η, -ο αυτός που κρίνεται ως ο αναγκαιότερος ή ο 
καταλληλότερος για την περίσταση: το υπουργείο αναζητεί ακόµη την ~ λύση 
για το πρόβληµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάλληλος, µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. 
τού αρχ. ένδείκνυµι]. 

ενδεής, -ής, -ές {ενδε-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ενδεέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. (+γεν.) 
αυτός που στερείται, που έχει έλλειψη συγκεκριµένου πράγµατος, που 
µειονεκτεί σε (κάτι): ~ αγωγής | καλλιέργειας | φρενών (παράφρων) ΣΥΝ. 
στερούµενος ANT. επαρκής, πλήρης 2. αυτός που στερείται ακόµη και των 
αναγκαίων πόρων για τη ζωή, που του λείπουν και τα πλέον απαραίτητα ΣΥΝ. 
φτωχός, άπορος, πένης ΑΝΤ. εύπορος, πλούσιος. — ενδεώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια, -ης, -ης,-ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ενδεω «στερούµαι, έχω 
έλλειψη» < εν- + δέω, βλ. κ. δει]. 

ένδεια (η) [αρχ.] {ένδ-ειας κ. -είας | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η έλλειψη, η 
στέρηση: η ~ αγαθών πρώτης ανάγκης || (µτφ.) ~ πνευµατική | ηθική ΑΝΤ. 
επάρκεια, πληρότητα, αφθονία 2. (ειδικότ.) η έλλειψη οικονοµικών πόρων, η 
φτώχια: ζει µέσα στην ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 

ενδείκνυµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ενδείκνυ-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται (µτχ. ενεστ. 
ενδεικνυόµενος, -η, -ο, µτχ. παρακ. ενδεδειγµένος, -η, -ο)} 1. υπαγορεύοµαι 
από την ανάγκη ή επιβάλλοµαι ως χρήσιµος και κατάλληλος: οι σπασµωδικές 
ενέργειες δεν ενδείκνυνται για την αντιµετώπιση των κρίσεων ΑΝΤ. 
αντενδείκνυµαι 2. (συνήθ. τριτοπρόσ. ενδείκνυται, ενδείκνυνται) κρίνεται, 
θεωρείται αναγκαίο ή απαραίτητο (ή και απλώς χρήσιµο): στην περίπτωση 
αυτή ενδείκνυται χειρουργική επέµβαση ΣΥΝ. επιβάλλεται, χρειάζεται, 
απαιτείται ΑΝΤ. αντενδείκνυται 3. (η µτχ. ενδεικνυόµενος, -η, -ο) αυτός που 
προτείνεται ως χρήσιµος, κατάλληλος ή/και αναγκαίος: για την επιβολή των ~ 
κυρώσεων αρµόδιο είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τού συλλόγου || ~ ενέργειες | 
µέτρα | φάρµακα | µέθοδοι 4. (η µτχ. ενδεδειγµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάλληλος, µετοχή, αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ. Μέσ. ενεστ. τού αρχ. ένδείκνυµι < έν- + δείκνυµι «δείχνω»]. 
ενδεικτικός, -ή, -ό 1. αυτός που παρέχει ενδείξεις, που φανερώνει ή υποδηλώνει 
(κάτι): οι χθεσινές δηλώσεις τού υπουργού είναι ~ των προθέσεων του || 
«ενδεικτικό τού τι συµβαίνει εκεί µπορεί να θεωρηθεί η παρακάτω είδηση...» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. χαρακτηριστικός · 2. ενδεικτικό (το) το επίσηµο σχολικό 
έγγραφο, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο αναφερόµενος σε αυτό µαθητής 
προάγεται στην επόµενη τάξη µε τον αναγραφόµενο σε αυτό βαθµό. — 
ενδεικτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποφοίτηση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ένδείκνυµι]. 

ένδειξη (η) {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} 1. οτιδήποτε καταδεικνύει (κάτι) ή 
λειτουργεί ως επιβεβαίωση, επικύρωση (πράγµατος, γεγονότος, κατάστασης 
κ.λπ.): υπάρχουν σοβαρές ~ για µεταστροφή τής πολιτικής των Η.Π.Α. || σαφείς 
| ανησυχητικές | αποχρώσες ~ ΣΥΝ. δείξη, κατάδειξη, δείγµα, σηµείο ΑΝΤ. 
απόδειξη, φανέρωµα, βεβαίωση· ΦΡ. σε ένδειξη | (λόγ.) εις ενδειξιν (+γεν.) 
για να δειχθεί, για να δηλωθεί: οι αγρότες απέκλεισαν την εθνική οδό ~ 
διαµαρτυρίας || ~ ενδιαφέροντος | συµπαράστασης | συµπάθειας | αλληλεγγύης | 
ευγνωµοσύνης | σεβασµού 2. ΙΑΤΡ. εκδήλωση συµπτώµατος που επιβάλλει 
ορισµένη θεραπεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόδειξη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ενδειξις < 
ένδείκνυµι]. 

ένδεκα (το) → έντεκα 
ενδεκάδα (η) 1. σύνολο που αποτελείται από ένδεκα µονάδες 2. ΑΘΛ. οι 

ένδεκα παίκτες µιας ποδοσφαιρικής οµάδας: οι δύο ~ παρατάχθηκαν στο 
γήπεδο || ο προπονητής άφησε τον παίκτη εκτός ενδεκάδας || η βασική ~ µιας 
οµάδας. 

ενδεκαµελής, -ής, -ές [1831] {ενδεκαµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
αποτελείται από έντεκα µέλη: ~ επιτροπή | συµβούλιο. 

ενδεκασύλλαβος, -η, -ο [µτγν.] ΜΕΤΡ. (στίχος) που αποτελείται από έντεκα 
συλλαβές. 

ενδέκατος, -η (λόγ. ενδέκατη), -ο [αρχ.] (επίσης γράφεται 11ος στην αραβική 
αρίθµηση, ΙΑ' ή ια' στην ελληνική και XI στη λατινική) 1. αυτός που 
αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό έντεκα (11) 2. ενδέκατος (ο) {ενδεκάτου} ο 
ενδέκατος µήνας τού έτους, ο Νοέµβριος: 9/11 (εννέα ενδεκάτου) είναι τού 
Αγίου Νεκταρίου 3. ενδέκατη (η) η ενδέκατη ηµέρα κάθε µήνα: θα βρίσκεται 
στην Ελλάδα µετά την 11η Μαΐου 4. ενδέκατο (το) {ενδεκάτ-ου | -ων} καθένα 
από τα έντεκα ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ). 

ενδελεχής, -ής, -ές {ενδελεχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ενδελεχέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 
1. (σπάν.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη διάρκεια και αδιάπτωτη 
συνέχεια: ~ πυρ ΣΥΝ. συνεχής, αδιάλειπτος, εξακολουθητικός, ακατάπαυστος 
ANT. ακαριαίος, στιγµιαίος · 2. (συνήθ.) αυτός που συντελείται ή διεξάγεται µε 
επιµέλεια και επιµονή: ~ εξέταση | έρευνα | µελέτη ΣΥΝ. επιµελής, επίµονος, 
προσεγµένος. — ενδελεχώς επίρρ. [αρχ.], ενδελέχεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες, λεπτοµερής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έν- + -δελεχής < *δέλεχ-ος, δισύλλ. θέµα, τού οποίου µεταπτωτ. 
βαθµ. απαντά στο επίθ. δόλιχος «µακρύς» (βλ.λ.). Σύµφωνα µε την ετυµ. 
αυτή, ο ενδελεχής θα ήταν αρχικώς ο διαρκής, ο συνεχής, εποµένως εκείνος 
που δείχνει ιδιαίτερη επιµέλεια]. 

ενδελεχής - εντελεχής. Συχνά -ήδη από την αρχαία εποχή- οι δύο λέξεις 
συγχέονται, πιθανότατα ως οµόηχες. Ωστόσο, διαφέρουν και 
σηµασιολογικά και ετυµολογικά. Το αρχ. ενδελεχής παράγεται από έν + 
*δέλεχος, οµόρρ. τού αρχ. δόλιχος «µακρύς» και σήµαινε «µακρύς, 
διηνεκής, ακατάπαυστος, συνεχής», από όπου η κύρια σηµερινή σηµ. τής 
λ. «επιµεληµένος, προσεκτικός, λεπτοµε- 



ενδέχεται 605 ενδιαφέρων 
 

ρής». Το εντελεχής είναι ανύπαρκτος όρος, που προήλθε από σύγχυση προς 
το ενδελεχής µε βάση το ουσ. εντελέχεια Το εντελέχεια είναι γνωστός 
αριστοτελικός όρος (από το εντελής + έχω, «αυτός που έχει το «τέλος», τον 
σκοπό µέσα του», άρα «πλήρης, ολοκληρωµένος»), που δήλωσε την 
ολοκληρωµένη ενέργεια και την ολοκληρωµένη µορφή σε σχέση µε την 
ύλη που «δυνάµει» δηµιουργεί τη µορφή. Το εντελέχεια συγχύθηκε και 
αυτό προς το ουσ. τού ενδελεχής, προς την ενδελέχεια. 

ενδέχεται ρ. απρόσ. [αρχ.] 1. (+να) είναι δυνατόν (να συµβεί κάτι): ~ να βρέξει 
σήµερα, αλλά δεν µπορεί κανείς να είναι σίγουρος ΣΥΝ. µπορεί, ίσως, πιθανόν 
2. (ως απάντηση) ίσως, πιθανόν, δεν αποκλείεται: -Υπάρχει περίπτωση να 
συµφωνήσει; —. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ίσως. 

ενδεχόµενος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι δυνατόν να συµβεί (αλλά δεν 
αποκλείεται και το αντίθετο): η ασφάλιση καλύπτει κάθε ~ ζηµιά ΣΥΝ. 
πιθανός, δυνατός ΑΝΤ. απίθανος- ΦΡ. είναι ενδεχόµενο να... ενδέχεται (βλ.λ.): 
είναι - να υπάρξει ισοψηφία 2. ενδεχόµενο (το) {ενδεχοµέν-ου | -ων} (α) αυτό 
που µπορεί να συµβεί: υπάρχει το ~ να προκληθεί έκρηξη || απέκλεισε το ~ 
πρόωρων εκλογών || άφησε ανοιχτό το ~ να µειωθεί η στρατιωτική θητεία' ΦΡ. 
για κάθε ενδεχόµενο | (λόγ.) διά παν ενδεχόµενον για να καλύψουµε όλες τις 
πιθανές περιπτώσεις, για κάθε περίπτωση: δεν πιστεύω να βρέξει, αλλά ~ πάρε 
και µια οµπρέλα! (β) ΦΙΛΟΣ, κάθε φαινόµενο που θα µπορούσε και να µην 
υπάρχει ή να υπάρχει υπό διαφορετική µορφή. 

ενδεχόµενος - πιθανός. Η λ. ενδεχόµενος δηλώνει ότι κάτι µπορεί να 
συµβεί, αλλά δεν αποκλείεται και το αντίθετο. Η λ. πιθανός δίνει έµφαση 
στην πιθανότητα πραγµατοποίησης, δηλώνοντας ότι κάτι, σύµφωνα µε τα 
δεδοµένα, αναµένεται ότι µάλλον θα συµβεί. Έτσι, η φράση «η ενδεχόµενη 
αποχώρηση από τη συµµαχία» σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρξει αποχώρηση, 
µπορεί και όχι, ενώ η φράση «η αποχώρηση από τη συµµαχία είναι πιθανή» 
σηµαίνει ότι, σύµφωνα µε τα δεδοµένα, η αποχώρηση είναι η πλέον αναµε-
νόµενη εξέλιξη και κατά πάσα πιθανότητα θα συµβεί. 

ενδεχοµένως επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) ίσως, είναι δυνατόν (να συµβεί κάτι)· συχνά 
ως ελλειπτική απάντηση: -Θα υπάρξουν εξελίξεις στο κυπριακό; —! (µπορεί 
και ναι, µπορεί και όχι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ίσως, προηγουµένως. 

ενδηµία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η µόνιµη και συνεχής διαµονή σε τόπο ή 
χώρο ΣΥΝ. παραµονή ΑΝΤ. αποδηµία, εκδηµία · 2. ΙΑΤΡ. η σταθερή παρουσία 
µιας λοιµώδους νόσου σε συγκεκριµένη περιοχή υπό µορφήν είτε σποραδικών 
περιστατικών είτε και επιδηµίας (λ.χ. η ελονοσία σε ελώδεις περιοχές). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία. [ΕΤΎΜ. µτγν. < αρχ. ενδηµώ (-έω) < εν- + -δηµώ < 
δήµος]. 

ενδηµικός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός τού οποίου η παρουσία συνδέεται µε 
συγκεκριµένο τόπο, περιοχή: ~ πρόβληµα | φαινόµενο 2. (ειδικότ. για 
ασθένεια) αυτός που εµφανίζεται µόνιµα σε συγκεκριµένη περιοχή: ~ νόσος 
(βλ.λ.) | νόσηµα. — ενδηµικ-ά | -ώς επίρρ. [1897], εν-δηµικότητα (η) [1894], 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endémique]. 

ενδηµισµός (ο) ΒΙΟΛ. το φαινόµενο τής παρουσίας συγκεκριµένων ζωικών ή 
φυτικών ειδών σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. endémisme], 

ενδηµοεπιδηµία (η) {ενδηµοεπιδηµιών} ΙΑΤΡ. η εξέλιξη ενδηµικής νόσου σε 
επιδηµία. — ενδηµοεπιδηµικός, -ή, -ό [1895]. 

ενδηµώ ρ. αµετβ. {ενδηµείς..., µτχ. ενδηµών, -ούσα, -ούν | ενεδή-µησα} (λόγ.) 
1. (α) διαµένω µόνιµα και συνεχώς σε τόπο ΑΝΤ. εκδηµώ, αποδηµώ (β) 
ενδηµούσα Σύνοδος βλ. λ. σύνοδος 2. (για νόσο, συχνά λοιµώδη) 
εµφανίζοµαι µόνιµα σε συγκεκριµένη περιοχή υπό µορφήν είτε σποραδικών 
περιστατικών είτε και επιδηµίας. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ενδηµώ (-έω) «διαµένω, 
κατοικώ (κάπου)» < ενδηµος < εν- + δήµος]. 

ενδιάθετος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται, συµβαίνει ή γίνεται µέσα µας: ~ 
κλίση ΣΥΝ. ενδόµυχος, µύχιος ΑΝΤ. εξωτερικός, εκπεφρασµένος- ΦΡ. 
ενδιάθετος λόγος {ενδιάθετος λόγος, Στωικοί) (α) ΦΙΛΟΣ. (κατά τον Πλάτωνα) 
ο εσωτερικός διάλογος, η σκέψη υπό µορφήν διαλόγου που κάνει κανείς µε 
τον εαυτό του (β) ΓΛΩΣΣ. (i) ο λόγος (βλ.λ., σηµ. 5), η γλώσσα ως 
εσωτερικευµένο σύστηµα παραγωγής και πρόσληψης µηνυµάτων (βλ. ΣΧΟΛΙΟ 
λ. οµιλία) (ii) η δυνάµει γλώσσα, η γλωσσική ικανότητα (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. οµιλία) 
2. (κατ' επέκτ.) αυτός που προέρχεται από τη φύση- κατ' αντιδιαστολή προς 
τον επίκτητο, αυτόν που προκύπτει από επιδράσεις τού περιβάλλοντος: ~ 
ικανότητα ΣΥΝ. έµφυτος, εγγενής, φυσικός. — ενδιάθετα | ενδιαθέτως [µτγν.] 
επίρρ. [ΕΤΎΜ. µτγν. < ενδιατίθεµαι < εν- + δια- + τίθεµαι]. 

ενδιάθετος - ευδιάθετος. Το ενδιάθετος δεν έχει καµία σηµασιολογική 
σχέση µε το ευδιάθετος. Το ευδιάθετος δηλώνει αυτόν που έχει «καλή 
διάθεση», τον καλοδιάθετο, τον χαρούµενο: φαίνεσαι πολύ ευδιάθετος 
σήµερα- τι συµβαίνει; Το ενδιάθετος, αντιθέτως, σηµαίνει τον «εν διαθέσει» 
υπάρχοντα, τον εσωτερικό, τον έµφυτο. Χρησιµοποιήθηκε για να 
χαρακτηρίσει τον λόγο, την εσωτερική πλευρά τής γλώσσας τού ανθρώπου, 
αντίθετα προς την οµιλία, τον φωνούµενο λόγο ή την εξωτερική πλευρά 
τής γλώσσας. Τη διάκριση τής γλώσσας σε λόγο (langue) και οµιλία 
(parole), που καθιέρωσε ο ιδρυτής τής σύγχρονης γλωσσολογίας Ferdinand 
de Saussure (1857-1913), τη βρίσκουµε στον Πλάτωνα ως διαφορά ανά-
µεσα στη διάνοια και στον λόγο. Στους Στωικούς ο ενδιάθετος λόγος 
αντιπαρατίθεται στον προφορικό λόγο, στον δε νεοπλατω- 

νικό φιλόσοφο Πορφύριο (3ος αι. µ.Χ.) τα «εν τη διαθέσει» αντιτί 
θενται προς τα «εν τη φωνή». → λ. οµιλία 

ενδιαίτηµα (το) [µτγν.] {ενδιαιτήµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) η κατοικία, 
ο τόπος στον οποίο κατοικεί κανείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπίτι. 

ενδιαίτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) (λόγ.) η διαµονή. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. ένδιαίτησις < αρχ. ενδιαιτώµαι (-άο-(, βλ.λ.]. 

ενδιαιτώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ενδιαιτάσαι...· µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) έχω 
την κατοικία µου σε συγκεκριµένο χώρο ΣΥΝ. κατοικώ, δια-τρίβω, διαιτώµαι, 
διαµένω, ενδιατρίβω, διαβιώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ενδιαιτώµαι (-άο-) < εν- + διαιτώµαι < δίαιτα «τρόπος 
ζ«ής»}. 

ενδιάµεσος, -η, -ο [1870] 1. (τοπικώς) αυτός που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο 
χώρους, περιοχές: ~ τοίχος | σταθµός | πόλη ΣΥΝ. διάµεσος ΑΝΤ. ακρινός 2. 
(χρονικώς) αυτός που παρεµβάλλεται µεταξύ γεγονότων, εξελικτικών 
φάσεων: ~ στάδιο || στο ενδιάµεσο (στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί) 3. 
(µτφ. για αφηρ. έννοιες) αυτός που έχει χαρακτήρα ή ιδιότητες από δύο ή 
περισσότερα πράγµατα: σε σύγκριση µε την απόλυτη φτώχια και τα µεγάλα 
πλούτη, εγώ βρίσκοµαι σε µια ~ κατάσταση ΑΝΤ. ακραίος. — ενδιάµεσα | 
ενδιαµέσως [1864] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµµεσος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. intermédiaire]. 

ενδιατρίβω ρ. αµετβ. {ενδιέτριψα} (λόγ.-σπάν.) 1. µένω σε συγκεκριµένο τόπο 
ή χώρο συνεχώς ή για σηµαντικό χρονικό διάστηµα: προσωρινώς το 
στράτευµα ενδιατρίβει πλησίον τής συνοριακής γραµµής ΣΥΝ. παραµένω, 
ενδηµώ 2. (µτφ.) ασχολούµαι επίµονα µε (κάτι): στον λόγο του ενδιατρίβει σε 
επουσιώδη σηµεία ΣΥΝ. καταγίνοµαι, επιµένω, εµµένω. [ΕΤΥΜ αρχ. < εν- + 
διατρίβω «συχνάζω»]. 

ενδιαφέρον (το) {ενδιαφέρ-οντος | -οντά, -όντων} 1. η διάθεση για ξεχωριστή 
προσοχή, ξεχωριστή φροντίδα: έδειξε µεγάλο ~ για τη δουλειά µου || η 
προσπάθεια του ήταν αξιόλογη, αλλά η πολιτεία δεν έδειξε κανένα ~ || 
εκδηλώνω ~ για κάτι || ζωηρό | αµείωτο ~ ΣΥΝ. µέριµνα ΑΝΤ. αδιαφορία 2. 
(ειδικότ.) η πνευµατική προσήλωση, η έντονη και εξαιρετική προσοχή: 
παρακολουθήσαµε µε ιδιαίτερο ~ τη διάλεξη || κινώ | ξυπνώ | τονώνω | 
προκαλώ το ~ || στρέφω το ~ µου ΣΥΝ. προσοχή, αφοσίωση 3. η ιδιαίτερη 
συµπάθεια προς πρόσωπο, η οποία περιλαµβάνει και το στοιχείο τού έρωτα: 
της έδειξε το ~ του 4. (συνεκδ.) η ιδιότητα τού να προσελκύει κανείς την 
προσοχή, να προκαλεί εντύπωση: η χθεσινή διάλεξη είχε µεγάλο ~||η πρόταση 
σας παρουσιάζει ~ 5. ενδιαφέροντα (τα) (α) το σύνολο των ιδιαίτερων κλίσεων 
και προτιµήσεων (συνεκδ.) οτιδήποτε ενδιαφέρει (κάποιον): το θέατρο και ο 
κινηµατογράφος ανήκουν στα κυριότερα ~ του || έχουµε κοινά ~ (β) τα 
συµφέροντα, οι προοπτικές κέρδους: εργάζεται σε επιχειρήσεις ξένων 
ενδιαφερόντων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιαφέρω, αγάπη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
intérêt]. 

ενδιαφέρω ρ. µετβ. [1833] {µτχ. ενεστ. ενδιαφέρων, -ούσα, -ον, ενδιέφερα, µτχ. 
µεσοπαθ. ενεστ. ενδιαφερόµενος, -η, -ο, ενδιαφέρθηκα} 1. προσελκύω την 
προσοχή ή/και τη φροντίδα, κινώ το ενδιαφέρον (κάποιου): η ρύθµιση τού 
ζητήµατος ενδιαφέρει σοβαρότατα την κυβέρνηση || αν πραγµατικά τους 
ενδιέφερε η ειρήνη, θα υπέγραφαν τη συνθήκη· ΦΡ. µε ενδιαφέρει έχει 
σηµασία, είναι σηµαντικό για µένα: δεν ~ η ποσότητα, αλλά η ποιότητα 2. 
(απρόσ. ενδιαφέρει) έχει ενδιαφέρον: εν προκειµένω ~ να µάθουµε τι ακριβώς 
συµβαίνει ΣΥΝ. αξίζει 3. (ειδικότ. για πρόσ.) ασκώ έλξη σε (κάποιον): δεν τον 
ενδιαφέρουν οι γυναίκες µε µυαλό' (µεσοπαθ. ενδιαφέροµαι) (+για) 4. δείχνω 
ιδιαίτερη φροντίδα και µέριµνα για (πρόσωπο, πράγµα, κατάσταση κλπ.): οι 
δύο λαοί ενδιαφέρονται ζωηρώς για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων τους 
|| οι άνθρωποι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την υγεία τους ΣΥΝ. 
φροντίζω, µεριµνώ ΑΝΤ. αδιαφορώ 5. (ειδικότ.) στρέφω ζωηρά την προσοχή 
µου (σε κάτι), ασχολούµαι (µε κάτι): ~ για την ποίηση | τη µουσική | το θέατρο 
| τον χορό ΣΥΝ. µου αρέσει 6. (ειδικότ.) έχω υλικό ή ηθικό συµφέρον, 
επιδιώκω να επωφεληθώ: για τις τραπεζικές µετοχές ενδιαφέρονται πολλοί 7. (η 
µτχ. ενδιαφερόµενος, -η, -ο) αυτός που εκδηλώνει ενδιαφέρον για κάτι ή που 
έχει συµφέρον από κάτι: οι ~ να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, να υποβάλουν 
τη σχετική αίτηση εντός τριών ηµερώνε, (η µτχ. ενδιαφέρων, -ούσα, -ον) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. intéresser, κυρ. από το µεσοπαθ. ενδιαφέροµαι για... 
(< γαλλ. s'intéresser à...) και από το γ' πρόσ. ενδιαφέρει, λ.χ. «αυτό µε 
ενδιαφέρει» < γαλλ. ça m'intéresse]. 

ενδιαφέροµαι - διαφέρω, ενδιαφέρον - διαφέρον. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η 
έννοια τού «ενδιαφέροντος» ξεκινάει από την έννοια τής «διαφοράς». Ό,τι 
διαφέρει για µένα, ό,τι ξεχωρίζει, ό,τι είναι διαφορετικό, µε εν-διαφέρει 
κιόλας, ελκύει την προσοχή µου. Το ίδιο συνέβη σε άλλες γλώσσες- το λατ. 
inter-esse «βρίσκοµαι µεταξύ, δι-ίσταµαι, διαφέρω» έδωσε λαβή στη 
δηµιουργία των γαλλ. intéresser, αγγλ. interest, γερµ. interessieren κ.ά. Άρα 
το διαφέρον είναι και εν-διαφέρον, γι' αυτό παλαιότερα χρησιµοποιήθηκε η 
λ. τα διαφέροντα µε τη σηµ. τα ενδιαφέροντα Το εν- τής Ελληνικής 
πιθανόν να είναι απόδοση τού ξενικού inter-. Ας σηµειωθεί ακόµη ότι η λ. 
νιτερέσο (τα νιτερέσα του) και ιντερέσο «το συµφέρον» δεν είναι άλλο από 
το παλ. interesso, που ανάγεται στο λατ. interesse- εδώ το διαφέρον έγινε 
ενδιαφέρον και τελικά συµφέρον (και λαϊκ. διάφορο, πβ. παροιµ. «το 
διάφορο (ή το αγώι) ξυπνάει τον αγωγιάτη»). 

ενδιαφέρων, -ούσα, -ον {ενδιαφέρ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), 



ενδίδω 606 ενδοκρινής 
 

-όντων (θηλ. ουσών)} 1. αυτός που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή, που προ-
σελκύει το ενδιαφέρον: η Ελλάδα είναι πολύ - χώρα, γεµάτη αξιοθέ-
ατα και αντιθέσεις || ~ βιβλίο | περίπτωση | προοπτική || θέλω πολύ να 
τον γνωρίσω· φαίνεται ~ άτοµο- ΦΡ. είµαι σε ενδιαφέρουσα (ενν. κα-
τάσταση) είµαι έγκυος, περιµένω παιδί 2. ενδιαφέρον (το) βλ.λ. 
ίΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. intéressant. H φρ. ενδιαφέρουσα κατάσταση 
(των εγκύων) αποδίδει τις γαλλ. φρ. état intéressant, position intéres-
sante (ήδη απηρχαιωµένες και σπάνιες στη Γαλλική)]. 

ενδίδω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ενέδωσα} (+σε) υποχωρώ, υποκύπτω: η κυ-
βέρνηση αναγκάστηκε να ενδώσει στις πιέσεις των απεργών || ~ στον 
πειρασµό | στον εκβιασµό | στις αξιώσεις | στην επιθυµία | στην επί-
θεση | στις ορέξεις κάποιου || ~ στις προτάσεις | στις ικεσίες | στις 
απειλές ΣΥΝ. κάµπτοµαι, λυγίζω, γονατίζω ΑΝΤ. ανθίσταµαι, αντιστέ-
κοµαι, αντιτάσσοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

ένδικος, -η, -ο (γενικά) 1. αυτός που σχετίζεται µε τη δίκη 2. ΝΟΜ. (α) 
ένδικο µέσο διαδικαστική πράξη µε την οποία προσβάλλεται οριστι-
κή δικαστική απόφαση για λόγους που αφορούν είτε στην ουσιαστι-
κή είτε στη νοµική ορθότητα της και µε την οποία ζητείται είτε η 
εξαφάνιση είτε η µεταρρύθµιση τής προσβαλλόµενης απόφασης· έν-
δικα µέσα κατά τον ελληνικό Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας είναι η 
ανακοπή ερηµοδικίας και η έφεση (τακτική) καθώς και η αναίρεση 
και η αναψηλάφηση (έκτακτη) (β) ένδικος διαφορά η υπόθεση που 
βρίσκεται σε εκκρεµή δίκη. — ενδίκως επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< εν- + -δικός < δίκη]. 

ενδο- κ. ενδό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι: 1. κάτι υπάρχει ή συµ-
βαίνει στο εσωτερικό αυτού που σηµαίνει το β' συνθετικό: ενδο-κυτ-
ταρικός, ενδο-κυβερνητικός, ενδό-µυχος 2. αυτό που δηλώνει το β' 
συνθετικό συµβαίνει στο εσωτερικό, µέσα: ενδο-σκόπηση. [ETYM. 
Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίρρ. 
ένδον (βλ.λ.)]. 

ενδο-: εσω-. Και τα δύο χρησιµοποιούνται ως α' συνθετικά, για να 
δηλώσουν την έννοια τού «µέσα, στο εσωτερικό, εντός», αυτήν 
που δήλωνε παλαιότερα η πρόθεση εν- (εµ-φυτεύω, εν-οικώ, εν-
τάσσω, εµ-περιέχω κ.λπ.). Ως α' συνθετικό και σε πολύ περιορισµέ-
νη κλίµακα οι αρχαίοι χρησιµοποίησαν το ενδο- (< ένδον, πβ. 
ενδο-γενής, ενδό-µυχος, ένδό-πυος, ενδ-ορχις κ.ά.), ενώ το εσω-(< 
εσ-ω, από την πρόθεση ες | εις και την επιρρηµ. κατάλ. -ω- πβ. άν-
ω, κάτ-ώ) δεν χρησιµοποιήθηκε σε σύνθετα. Σε νεότερους χρόνους, 
κυρίως µε τη δηµιουργία επιστηµονικών όρων που σχηµατίστηκαν 
από την Ελληνική σε ξένες γλώσσες (endo-cardial, endo-carp, 
endo-crine «ενδο-κρινής», endo-cytosis, endo-plasm, endogamy 
κ.λπ.), το ενδο- επέδωσε ως α' συνθετικό πολλών όρων (συνήθως 
αντιδανείων), δηλώνοντας το «µέσα σε, στο εσωτερικό». Από τη 
δεκαετία τού 1880 µε την ίδια σηµασία άρχισαν να σχηµατίζονται 
και µερικά σύνθετα µε το εσω- {εσώ-κλειστος | εσω-κλείω, εσώ-
ρουχα, εσω-κοµµατικός, εσω-στρεφής, εσω-στρέφεια, εσω-
νάρθηκας κ.ά.), µερικά για καθηµερινές λέξεις που σώζονται και 
χωρίς το αρκτικό ε- (εσώβρακο > σώβρακο, εσω-κάρδιον > σω-
κάρδι, εσωφόριον > σωφόρι, εσωτρόπιον > σωτρόπι, εσώψυχος > 
σώψυχος κ.ά.). 

ενδοβολή (η) ΨΥΧΟΛ. µηχανισµός άµυνας κατά τον οποίο εσωτερι-
κεύει κανείς ιδιότητες ή αξίες από το περιβάλλον του (πβ. λ. προβο-
λή, εσωτερίκευση). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Introjektion]. 

ενδθβρογχικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει µέσα 
στους βρόγχους τού πνεύµονα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
endobronchial]. 

ενδογαµία (η) {ενδογαµιών} 1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. έθιµο που επιτάσσει τη 
σύναψη γάµων µόνο µεταξύ των µελών τής ίδιας κοινότητας (εθνι-
κής, θρησκευτικής, φυλετικής κ.λπ.) ΑΝΤ. εξωγαµία · 2. ΒΙΟΛ. η ανα-
παραγωγή οργανισµών που έχουν στενή συγγένεια για τη διατήρηση 
επιθυµητών ή την απάλειψη ανεπιθύµητων χαρακτηριστικών, π.χ. αυ-
τογονιµοποίηση (βλ.λ.). — ενδογαµίας, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < ένδο- + -
γαµία < γάµος, ελληνογενής ξεν. όρ., < αγγλ. endogamy]. 

ενδογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. η αναπαραγωγή 
κυττάρων µε ειδικό περίβληµα σε µορφή κάψας, κατά την οποία τα 
θυγατρικά κύτταρα που προκύπτουν παραµένουν µέσα στο µητρικό. 
Επίσης ενδογονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
endogenesis]. 

ενδογενής, -ής, -ές {ενδογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που οφεί-
λεται σε εσωτερικά αίτια, που δεν οφείλεται στην επίδραση εξωτε-
ρικών παραγόντων: ~ ψύχωση | ατέλεια ΑΝΤ. εξωγενής 2. αυτός που 
γεννιέται ή παράγεται µέσα στον ίδιο τον οργανισµό: ~ ουσία ΑΝΤ. 
εξωγενής 3. ΓΕΩΛ. (α) ενδογενής διεργασία | σχηµατισµός οτιδήποτε 
συντελείται στο εσωτερικό τής γης και έχει ως αποτέλεσµα την 
πρόκληση φαινοµένων όπως οι σεισµοί, οι εκρήξεις ηφαιστείων κ.λπ. 
(β) ενδογενές πέτρωµα το πέτρωµα που αποτελείται από υλικό προ-
ερχόµενο από τα βάθη τού γήινου φλοιού 4. BOT. ενδογενή (τα) τα 
όργανα ή τα ανατοµικά στοιχεία τού φυτού, τα οποία γεννιούνται 

από τα κύτταρα που βρίσκονται στο βάθος των ιστών. — ενδογενώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδο-. 
[ΕΤΎΜ. < ένδο- + -γενής < γένος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. endo-
genous, άσχετο προς το µτγν. ενδογενής «αυτός που γεννήθηκε µέσα 
στο σπίτι»]. 

ενδονονία (η) → ενδογένεση 
ενδοδαπέδιος, -α, -ο αυτός που υπάρχει ή τοποθετείται εντός τού 

δαπέδου. 
ενδοεπικοινωνία (η) {χωρ. πληθ.} το αµφίδροµο τηλεπικοινωνιακό 
σύστηµα, που εξασφαλίζει την επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών θέ-
σεων ενός περιορισµένου χώρου (π.χ. µεταξύ των τµηµάτων εργοστα-
σίου). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. διεθνούς όρου intercom, συγκεκοµµένος τ. τού 
intercommunication]. 

ένδοθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από µέσα: τέτοιες αντιδράσεις στον άν-
θρωπο πηγάζουν - ΣΥΝ. εκ των ένδον, έσωθεν ΑΝΤ. έξωθεν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ένδον (βλ.λ.) + -θεν, επίθηµα δηλωτικό προελ.]. 

ενδόθερµος, -η, -ο ΧΗΜ. αυτός που, ενώ συντελείται, απορροφά 
θερµότητα: ~ χηµική αντίδραση. Επίσης ενδοθερµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. endotherm]. 

ενδοθήλιο (το) {ενδοθηλί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. υµένας που αποτελείται 
από πεπλατυσµένα κύτταρα και επενδύει τα εσωτερικά τοιχώµατα 
των καρδιακών κοιλοτήτων, των αιµοφόρων και λεµφικών αγγείων, 
ενώ συνιστά και το ίδιο το τοίχωµα των τριχοειδών αγγείων. — εν-
δοθηλιακός, -ή, -ό [1884]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. endothelium < ένδο(ν) + 
(επι)θήλιο. Βλ. κ. επιθήλιο]. 

ενδοιασµός (ο) (λόγ.) ο δισταγµός, η επιφυλακτικότητα, οι αναστο-
λές που έχει κάποιος κατά τη λήψη σοβαρής απόφασης: σοβαρός | 
ηθικός ~ || έχω | γεννώ | εκφράζω ενδοιασµούς ΣΥΝ. δισταγµός, επι-
φύλαξη. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ένδοιάζω, συνθ. εκ συναρπαγής από την οµηρική 
φρ. εν δοιή «διστακτικά - ανάµεσα σε δύο». Το αρχ. δοιή | δοιά (< 
*dwoi-jâ) θηλ. τού δοιός «διπλός» < *dwoi-jo (< I.E. *duwo- | *dwo-
«δύο»), πβ. αρχ. σλαβ. düvoji, σανσκρ. dvayâ-, γερµ. zweifeln κ.ά. Βλ. κ. 
δύο]. 

ενδοιασµός: συνώνυµα. Ενδοιασµός (συνήθ. σε πληθ. ενδοιασµοί) 
είναι η διστακτικότητα, οι επιφυλάξεις, οι φόβοι, οι αναστολές που 
έχω, προκειµένου να κάνω κάτι σοβαρό: Η κυβέρνηση έχει σοβα-
ρούς ενδοιασµούς, αν πρέπει η χώρα να βαδίσει προς εκλογές. Ση-
µασιολογικά, λέξεις όπως επιφυλάξεις, φόβοι (και τελευταία η 
ψυχολογικής προελεύσεως λ. αναστολές), όλες σε πληθυντικό, δη-
λώνουν ό,τι και το ενδοιασµοί. Ετυµολογικά αξίζει να σηµειωθεί 
ότι µία σειρά από λέξεις, οι λ. ενδοιασµός, διστάζω | δισταγµός | 
διστακτικότητα, αµφιβάλλω | αµφιβολία, αµφιταλαντεύοµαι | αµ-
φιταλάντευση συνδέονται µε την έννοια τού δις | δύο και τού αµ-
φί «µεταξύ δύο»: ενδοιασµός < αρχ. ένδοιάζω < εν δοιή «ανάµεσα 
σε δύο»· δισταγµός< διστάζω< αρχ. δίζω «διστάζω, αµφιβάλλω» < 
δις· αµφιβολία < αµφίβολος < αµφιβάλλω < αµφί + βάλλω (αρχική 
σηµ. «ρίχνω γύρω-γύρω», αργότερα «θέτω χωριστά, χωρίζω σε 
δύο» και «βρίσκοµαι ανάµεσα σε δύο, αµφιβάλλω») -οµοίως και 
αµφισβητώ < αµφίς + βαίνω «πάω και στέκοµαι χωριστά, διαφω-
νώ, διίσταµαι»· αµφιταλάντευση < αµφιταλαντεύοµαι < αµφί + 
ταλαντεύοµαι «ταλαντεύοµαι, κυµαίνοµαι ανάµεσα σε δύο». 

ενδοιαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που µαρτυρεί ενδοιασµό: ~ κρίση ΣΥΝ. 
διστακτικός, αµφιταλαντευόµενος ΑΝΤ. αποφασιστικός 2. ΓΛΩΣΣ. εν-
δοιαστική πρόταση η δευτερεύουσα πρόταση που εισάγεται µε κα-
θένα από τα µόρια µη(ν), µήπως, να µη(ν) και εκφράζει φόβο για εν-
δεχόµενο δυσάρεστο ή ανεπιθύµητο γεγονός, π.χ. φοβούµαι µήπως 
δεν έρθει || πρόσεξε µην το χάσεις. — ενδοιαστικ-ά | -ώς [µεσν.] 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ένδοιάζω, βλ. κ. ενδοιασµός], 

ενδοκάρδιο (το) [1879] {ενδοκαρδί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. λεπτή µεµβράνη 
που επενδύει εσωτερικά τις καρδιακές κοιλότητες. — ενδοκαρδια-
κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. endocardium]. 

ενδοκαρδίτιδα (η) [1879] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού ενδοκαρ-
δίου, που προκαλείται τις περισσότερες φορές από µικροβιακές λοι-
µώξεις. [ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. endocarditis]. 

ενδοκάρπίο (το) [1873] {ενδοκαρπί-ου | -ων} BOT. το εσωτερικό τµήµα 
τού καρπού και ειδικότ. το εσώτατο στρώµα τού περικαρπίου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endocarpe]. 

ενδοκοινοτικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στις σχέσεις που 
αναπτύσσονται µεταξύ των µελών µιας κοινότητας: ~ προβλήµατα | 
συζητήσεις 2. (ειδικότ.) αυτός που αναφέρεται στις σχέσεις µεταξύ 
των κρατών-µελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης: ~ συµφωνίες. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. intercommunautaire]. 

ενδοκρινής, -ής, -ές {ενδοκριν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. ΦΥΣΙΟΛ. αυτός 

 

ενδ(ο)- α' συνθετικό 
ενδο-αγγειακός, -ή, -ό 
ενδο-αυχενικός, -ή, -ό 
ενδο-δερµικός, -ή, -ό 
ενδ-οδοντικός, -ή, -ό 
ενδο-ενκεφαλικός, -ή, -ό 
ενδο-ευρωπαϊκός, -ή, -ό 
ενδο-ηπατικός, -ή, -ό 

ενδο-θωρακικός, -ή, -ό 
ενδο-καρδιακός, -ή, -ό 
ενδο-κειµενικός, -ή, -ό 
ενδο-κοιλιακός, -ή, -ό 
ενδο-κοµµατικός, -ή, -ό 
ενδο-κόσµιος, -α, -ο 
ενδο-κρανιακός, -ή, -ό 

ενδο-κρατικός, -ή, -ό 
ενδο-κυβερνητικός, -ή, -ό 
ενδο-κυτταρικός, -ή, -ό 
ενδο-λεξικός, -ή, -ό ενδο-
µήτριος, -α, -ο ενδο-
µυελικός, -ή, -ό ενδο-
µυϊκός, -ή, -ό 

ενδο-νοσοκοµειακός, -ή, -ό 
ενδο-οικονενειακός, -ή, -6 
ενδ-οφθάλµιος, -α, -ο ενδο-
πανεπιστηµιακός. -ή, -ό 
ενδοπαραταξιακός, -ή, -ο 
ενδο-ττνευµονικός, -ή, -ό 
ενδο-οττερµικός. -ή, -ό 

ενδο-οπλάγχνιος, -α, -ο 
ενδο-στρατιωτικός, -ή, -ό 
ενδο-συµµαχικός, -ή, -ό 
ενδο-σχολικός, -ή, -ό 
ενδο-φυλετικός, -ή, -ό 
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που σχετίζεται µε εκκρίσεις στο εσωτερικό τού οργανισµού ΑΝΤ. εξω-
κρινής 2. ενδοκρινείς αδένες όργανα τού ανθρώπινου σώµατος, που 
αποτελούνται από αδενικό ιστό και ρυθµίζουν διά των εκκριµάτων 
τους (δηλ. των ορµονών) τις λειτουργίες τού νευρικού συστήµατος, 
την αναπαραγωγή, την αντιµετώπιση των µεταβολών τού περιβάλλο-
ντος κ.λπ.· κυριότεροι είναι ο θυρεοειδής και οι παραθυρεοειδείς 
αδένες, ο νεφρός, τα επινεφρίδια, το πάγκρεας, οι ωοθήκες (στις γυ-
ναίκες) κ.ά. — ενδοκρινικός, -ή, -ό, ενδοκρινώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
ένδο- + -κρινής < αρχ. κρίνω, αρχική σηµ. «διαλέγω, ξεχωρίζω», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endocrine]. 

ενδοκρινής - εξωκρινής. Και οι δύο όροι πλάστηκαν από ξένους 
επιστήµονες σε νεότερους χρόνους, για να δηλώσουν έννοιες τής 
λειτουργίας (φυσιολογίας) τού ανθρώπινου οργανισµού. Α συνθ. 
είναι αντιστοίχως τα επιρρ. ένδον και έξω και β' κοινό συνθ. το ρ. 
κρίνω στη βασική του σηµ. «ξεχωρίζω, αποχωρίζω» µε επίδραση 
τού αρχ. ρ. εκ-κρίνω (έκ-κρισις, έκ-κριµα). → 
ενδο- 

ενδθκρινολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που µελετά τη φυ-
σιολογία και την παθολογία των ενδοκρινών αδένων, καθώς επίσης 
και των εκκρίσεων τους.  — ενδοκρινολόγος (ο/η), ενδοκρινολογι-
κός, -ή, -ό, ενδοκρινολογικώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. endocrinologie]. ενδοµήτριος, -α, -ο [1887] 1. αυτός που 
συντελείται ή αναπτύσσεται στο εσωτερικό τής µήτρας: ~ κύηση | 
θάνατος ΑΝΤ. εξωµήτριος 2. ΑΝΑΤ. ενδοµήτριο (το) {ενδοµητρί-ου | -
ων} ο βλεννογόνος που καλύπτει εσωτερικά την κοιλότητα τής µήτρας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. endometrium]. ενδοµητρίτιδα 
(η) [1895] ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού ενδοµητρίου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. endometritis]. ενδοµητρίωση (η) 
{-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική ανάπτυξη στοιχείων 
ενδοµητρίου στη λεκάνη έξω από τη µήτρα. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. endometriosis]. ενδοµητροσκοπιο (το) {ενδοµητροσκοπί-
ου | -ων} ιατρικό εργαλείο 
για την εξέταση τής κοιλότητας τής µήτρας. ενδόµυχος, -η, -ο 1. αυτός 
που βρίσκεται στα µύχια τού νου ή τής ψυχής, στα ενδότατα τής 
συνείδησης: ~ σκέψη | ελπίδα | επιθυµία ΣΥΝ. µύχιος, εσώτατος 2. 
(ειδικότ. για συναισθήµατα) αυτός που δεν έχει ακόµη εκδηλωθεί ή 
που υπάρχει χωρίς να εκφράζεται: ~ ζήλια | ανησυχία | µίσος ΣΥΝ. 
ανοµολόγητος ΑΝΤ. έκδηλος, φανερός. — ενδόµυχα | ενδοµύχως 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδο-. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο ευρισκόµενος 
στο βάθος τού σπιτιού», < ενδο- + µυχός (βλ.λ.). Η σηµ. «εσωτερικός, 
ύπουλος» πρωτοαπαντά στον γιατρό Γαληνό]. ένδον επίρρ. 
(αρχαιοπρ.) µέσα, στο εσωτερικό· στη ΦΡ. εκ των ένδον από µέσα, 
από το εσωτερικό οµάδας, συγκροτήµατος, οργάνωσης κ.λπ.: 
υπονοµεύεται ~ ΑΝΤ. έξωθεν. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. επίρρ., που συνδ. µε αντίστοιχα άλλων I.E. γλωσσών, π.χ. 
λατ. endo, indu- κ.ά. Ως προς την ετυµ. τού ένδον, έχει υποστηριχθεί 
ότι προέρχεται από την πρόθ. εν + -δον, το οποίο ανάγεται από ορι-
σµένους σε ουσ. που σηµαίνουν «σπίτι», λ.χ. δόµ-ος (πβ. κ. δά-πεδον < 
*dm-). Ωστόσο, αυτή η άποψη θα προϋπέθετε αρχική σηµ. «µέσα στο 
σπίτι», ενώ οι αρχ. µαρτυρίες δείχνουν ότι το επίρρ. ένδον σήµαινε 
αρχικώς «στο εσωτερικό τού σώµατος, τού εαυτού»]. ένδοξος, -η, -ο 
αυτός που περιβάλλεται από δόξα και φήµη: ~ κατόρθωµα | ιστορία | 
παρελθόν | όνοµα | πορεία | πόλη | ηµέρες | σηµαία | κληρονοµιά 
/στρατηγός | πολιτικός | πρόγονοι ΣΥΝ. δοξασµένος, ονοµαστός, 
λαµπρός ΑΝΤ. άδοξος, αφανής, άσηµος. — ένδοξα | ενδόξως [αρχ.] 
επίρρ., ενδοξότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -δοξος < δόξα]. 
ενδοπαρασιτο (το) {ενδοπαρασίτ-ου | -ων} ΒΙΟΛ. το παράσιτο που ζει 
στο εσωτερικό τού σώµατος των ζωικών ή φυτικών οργανισµών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endoparasite]. ενδόπλασµα (το) 
{ενδοπλάσµατος | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η εσωτερική στιβάδα τού 
κυττάρου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endoplasme]. ενδοπλευρικός, 
-ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει µέσα στην κοιλότητα τού 
υπεζωκότα (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intracostal]. 
ενδοπτικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που εντοπίζεται στο εσωτερικό τού 
µατιού. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endoptique]. ενδόρρηξη (η) {-
ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} ΦΥΣ. το φυσικό φαινόµενο που 
συνίσταται στη βίαιη θραύση προς τα µέσα στερεού σώµατος, συνήθ. 
ενός σωλήνα µε κενό αέρος, όταν δέχεται εξωτερική πίεση ανώτερη 
από τα όρια µηχανικής αντοχής των τοιχωµάτων του. [ΕΤΥΜ < ένδο- 
+ ρήξη (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από αγγλ. implo-sion]. ενδοσιµος, -η, -ο 
αυτός που έχει την τάση να υποχωρεί εύκολα, να ενδίδει ΣΥΝ. 
ενδοτικός, υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < ένδίδωµι]. ενδοσκόπηση (η) 
{-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΙΑΤΡ. µέθοδος εξέτασης τού 
εσωτερικού κοιλότητας ή οργάνου τού σώµατος, συνήθ. µε τη 
βοήθεια ενδοσκοπίου: ~ στοµάχου | οισοφάγου 2. ΨΥΧΟΛ. µέθοδος, 
κατά την οποία το άτοµο ερευνά µε αυτοπαρατήρηση τα ψυχικά 
φαινόµενα και τις ψυχικές λειτουργίες τού ίδιου τού εαυτού του 
ΣΥΝ. αυτοπαρατηρησία 3. (γενικότ.) το να εξετάζει, να ερευνά 
κανείς τον εαυτό του, η προσπάθεια για αυτογνωσία. Επίσης ενδο-
σκόπια (σηµ. 1) [1891]. — ενδοσκοπικός, -ή, -ό, ενδοσκοπώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΎΜ Η σηµ. 1 είναι ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endoscopie, ενώ η 
σηµ. 2 είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. introspection]. 

ενδοσκόπιο (το) {ενδοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ειδική συσκευή µε προ-
σαρµοσµένο σύστηµα φωτισµού στην άκρη της, που χρησιµεύει για 
να φωτίζεται και να εξετάζεται το εσωτερικό κοιλοτήτων τού σώµα-
τος που έχουν στενό στόµιο (λ.χ. τού οισοφάγου). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endoscope]. 

ενδοσπέρµιο (το) {ενδοσπερµί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. η τροφή που είναι 
αποθηκευµένη µέσα στον ιστό τού σπόρου, για να τραφεί το έµβρυο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. endosperme]. 

ενδοστρεφής, -ής, -ές {ενδοστρεφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ο εσωστρεφής 
(βλ.λ.). — ενδοστρέφεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. introvertiert]. 

ενδοσυµφωνικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (φθόγγος) που βρίσκεται µεταξύ 
συµφώνων: το ~ -ι- στη λέξη «γρ-ί-πος». [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. interconsonantique]. 

ενδοσυνεννόηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} τηλεφωνικό 
σύστηµα ενδοεπικοινωνίας, λ.χ. µεταξύ των τµηµάτων ενός γραφείου 
ή των δωµατίων ενός σπιτιού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
intercommunication]. 

ενδότατος, -η, -ο (λόγ.) 1. απολύτως εσωτερικός ΣΥΝ. εσώτατος, µύ-
χιος ΑΝΤ. εξώτατος 2. ενδότατα (τα) {ενδοτάτων} τα τµήµατα τόπου 
που βρίσκονται στη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση από το κέντρο· ΦΡ. 
(µτφ.) τα ενδότατα τής ψυχής οι µύχιες, οι πιο κρυµµένες σκέψεις, 
διαθέσεις, συναισθήµατα. [ΕΤΥΜ. µτγν., υπερθ. βαθµ. τού αρχ. 
επιρρ. ένδον]. 

ενδότερος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται στις βαθύτερες πε-
ριοχές, τις πιο αποµακρυσµένες από την είσοδο ή από το κέντρο: οι 
~ επαρχίες τής αυτοκρατορίας ΣΥΝ. εσώτερος ΑΝΤ. εξώτερος 2. (µτφ.) 
µη έκδηλος, αυτός που βρίσκεται στα βάθη τής ψυχής 3. (συνήθ.) εν-
δότερα (τα) {ενδοτέρων} το εσωτερικό τµήµα (τόπου ή εσωτερικού 
χώρου): αποσύροµαι | προχωρώ | φθάνω | κρύβοµαι στα ~ || (µτφ.) τα 
~ τής ψυχής. [ΕΤΥΜ. µεσν., συγκρ. βαθµ. τού αρχ. επιρρ. ένδον]. 

ενδοτικός, -ή, -ό 1. αυτός που ενδίδει εύκολα, που έχει την τάση να 
υποχωρεί σε πιέσεις ή απαιτήσεις: όταν διακυβεύονται τα συµφέρο-
ντα µας, δεν υπάρχει περιθώριο να φανούµε ενδοτικοί ΣΥΝ. υποχω-
ρητικός, παραχωρητικός ΑΝΤ. ανένδοτος, άκαµπτος, ακλόνητος 2. 
ΓΛΩΣΣ. ενδοτική πρόταση βλ. εναντιωµατική πρόταση, λ. εναντιωµα-
τικός 3. ΝΟΜ. ενδοτικοί κανόνες δικαίου οι κανόνες δικαίου των 
οποίων η εφαρµογή µπορεί να αποκλεισθεί από την αντίθετη ιδιωτι-
κή βούληση ΑΝΤ. αναγκαστικός κανόνας δικαίου. — ενδοτικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ., ενδοτικότητα (η) [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. ένδίδωµι]. 

ενδοτισµός (ο) η υποχωρητικότητα, το να ενδίδει κανείς. 
ενδοτροπικός, -ή, -ό ΜΕΤΕΩΡ. ζώνη γύρω από τον Ισηµερινό στην 
οποία συγκλίνουν οι αληγείς άνεµοι τού Β. και τού Ν. Ηµισφαιρίου. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. intertropical (νόθο συνθ.)]. 

ενδοφλέβιος, -α, -ο [1893] ΙΑΤΡ. αυτός που γίνεται µέσα στη φλέβα ή 
διά µέσου αυτής: ~ ένεση | έγχυση. Επίσης ενδοφλεβικός, -ή, -ό. — 
ενδοφλεβίως επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
intraveineux]. 

ενδοφωνηεντικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (φθόγγος) που βρίσκεται µεταξύ 
φωνηέντων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. intervocalique]. 

ενδοχώρα (η) {χωρ. πληθ.} τα εδάφη συγκεκριµένου τόπου (χώρας, 
νησιού κ.λπ.), που εκτείνονται βαθιά προς το εσωτερικό, δηλ. σε µε-
γάλη απόσταση από τα παράλια, τα σύνορα ή το διοικητικό κέντρο: 
οι αντάρτες κρύβονται στα ορεινά τής ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Hinterland]. 

ένδυµα (το) {ενδύµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.-επίσ.) 1. (γενικά) καθετί 
το οποίο φοράει κανείς, κατασκευασµένο από οποιοδήποτε υλικό 
(µαλλί, βαµβάκι, µετάξι, συνθετικό κ.ά.) κατεργασµένο ή όχι και το 
οποίο χρησιµοποιείται για την κάλυψη, την προστασία (από τις και-
ρικές συνθήκες) τού σώµατος ή για κοινωνικούς λόγους σε διάφορες 
περιστάσεις: πρόχειρο | ελαφρό | φθαρµένο | ευτελές ~ || εµπόριο | 
κατάστηµα | εργοστάσιο κατασκευής ετοίµων ~ ΣΥΝ. ρούχο 2. το σύ-
νολο των ρούχων που φορά κανείς σε ορισµένη περίσταση, οτιδήποτε 
συνιστά την περιβολή του: επίσηµο ~|| ~ περιπάτου | γάµου | χορού 
ΣΥΝ. ενδυµασία, αµφίεση 3. (µτφ.) οτιδήποτε χρησιµοποιείται για να 
αποκρύψει δυσάρεστο ή αθέµιτο γεγονός, περιστατικό, πράξη κ.λπ., 
αλλάζοντας του µορφή: η κυβέρνηση προσπαθεί να περιβάλει τις 
αντισυνταγµατικές ρυθµίσεις της µε το ~ τού νόµου ΣΥΝ. κάλυµµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. αρ^. < ενδύω < εν- + δύω (βλ.λ.)]. 

ενδυµασία (η) [µεσν.] {ενδυµασιών} (περιληπτ.) το σύνολο των ενδυ-
µάτων που καλύπτουν το ανθρώπινο σώµα (και δηλώνουν συγκεκρι-
µένη κατάσταση, περίσταση ή πολιτισµικές καταβολές): λαϊκή | το-
πική | εθνική | γραφική | πολυτελής | επίσηµη | εορταστική ~ ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) φορεσιά, περιβολή, αµφίεση, ρούχα, στολή. 

ενδυµασία: ανδρικά - γυναικεία ενδύµατα | ρούχα, o αρχαίος ελ-
ληνικός ιµατισµός και τα συναφή ενδύµατα (χιτών, χλαµύς, µαν-
δύας, επενδύτης, ιµάτιον κ.λπ.) τού Βυζαντίου και τής προεπανα-
στατικής και µετεπαναστατικής Ελλάδας (ελληνική ενδυµασία) 
υποχώρησαν από τον 19ο αιώνα στον συρµό των φράγκικων ή ευ-
ρωπαϊκών ενδυµάτων. Έτσι σήµερα τα περισσότερα από τα ενδύ-
µατα που χρησιµοποιούµε στην Ελλάδα, φέρουν ξενικής προελεύ-
σεως ονόµατα. Στην Αρχαία (ήδη στον Όµηρο) χρησιµοποιήθηκε το 
ρ. ενδύω (και ενδύνω), από όπου το σηµερινό ντύνω και το ουσ. 
ένδυµα | ενδύµατα, που χρησιµοποιούµε µέχρι σήµερα, o Ευγέ-
νιος Βούλγαρις (1716-1806) έπλασε τη λ. ενδυµασία, που καθιερώ- 
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θηκε από τη λόγια γλώσσα. Στους µεσαιωνικούς χρόνους χρησιµοποιήθηκε 
η λ. ρούχον, που θεωρείται ότι προήλθε από το σλαβικό ruho. Πιθανόν, 
ωστόσο, να πρόκειται για ευρύτερης χρήσης γερ-µανοκελτική λ., που 
διαδόθηκε στην Ευρώπη. Αυτό δείχνουν το αρχ. γερµανικό hroch/hroc, που 
έδωσε το αγγλ. frock, γαλλ. frac (από όπου και το φράκο) ή αρχ. ιρλ. 
(κελτικό) rucht «ζακέτα, σακάκι», γερµ. Rock «ένδυµα, φούστα», µεσν. 
λατ. roccus, αρχ. γαλλ. roc, µε τα οποία συνδέεται ετυµολογικά το σλαβ. 
ruho. Ειδικότερα: (α) Ανδρική ενδυµασία. Πανωφόρι, σακάκι και 
πουκάµισο προέρχονται από λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν στην Ελλάδα 
από παλιά: πανωφόρι < µεσν. απανωφόριο< επανωφόριον (πβ. µεσν. επα-
νωκαµηλλαύκιονκαι επανωκλίβανον«το επιθωρακίδιο»)· σακάκι < αρχ. 
ελλην. σάκ(κ)ος« καθετί κατασκευασµένο από γιδήσιο µαλλί, 
χοντρόρουχο» < σηµιτ. sak (ας σηµειωθεί ότι και το ζακέτα -από γαλλ. 
jaquette, υποκ. τού jaques «κοντό εφαρµοστό ένδυµα µε µανίκια»- ανάγεται 
επίσης στο αραβ. Sakk και οι Γάλλοι το χρησιµοποίησαν αρχικά (1364) ως 
παρατσούκλι των χωρικών, τους οποίους αποκαλούσαν Jacques για τα 
χοντρά µάλλινα ρούχα τους)· πουκάµισο < µεσν. πουκάµισον < ποκάµισον 
< ΰπο-κάµισον < επι-κάµισον, το οποίο προήλθε από το λατ. camisia («λινό 
ένδυµα µε στενά µανίκια φερόµενο κατάσαρκα»), που το πήραν οι Ρωµαίοι 
στρατιώτες από τους Κέλτες, οι οποίοι το δανείστηκαν από τους 
Γερµανούς, αρχ. λ. *hamipia (από την ίδια λ. το αγγλ. chemise «µε-
σοφόρι», το γερµ. Hemd «πουκάµισο» κ.ά.). Οι λοιπές ονοµασίες τής 
ανδρικής ενδυµασίας είναι νεότερες και ξενικής προελεύσεως. Το 
παντελόνι είναι το γαλλ. pantalon, που µπήκε στην Ελληνική µέσω τού 
ιταλ. (πληθ.) pantaloni. Το γαλλ. pantalon χρησιµοποιήθηκε στη Γαλλική 
(1650) από το όνοµα ενός χαρακτηριστικού τύπου τού βενετσιάνικου 
καρναβαλιού, τού Pantalon, ο οποίος φορούσε µακριές περισκελίδες. Η 
γραβάτα, από τα γαλλικά και αυτή (cravate) µέσω τού ιταλ. cravatta, 
ανάγεται στους Κροάτες! Ήταν ένα µαντήλι που φορούσαν γύρω στον 
λαιµό τους, µέρος τής εθνικής ενδυµασίας τους. Από το γερµ. διαλεκτικό 
krawat πέρασε στα Γαλλικά πιθ. µέσω των Γερµανών µισθοφόρων 
στρατιωτών, o Αγγελος Βλάχος (1838-1920) απέδωσε τη λ. στα Ελληνικά 
µε το λαιµο-δέτης (1871). Το γιλέκο ή γελέκο είτε προήλθε απευθείας από 
το τουρκ. yelek είτε µπήκε στην Ελληνική µέσω τού ισπανικού jileco, το 
οποίο πήραν οι Ισπανοί από τους Αλγερινούς Άραβες (jaleco, από το τουρκ. 
yelek, ήταν ένα είδος καζάκας που φορούσαν οι Χριστιανοί αιχµάλωτοι των 
Μαυριτανών). Το ισπ. jileco έδωσε και το γαλλ. gilet «πλεχτό γιλέκο», που 
και αυτό µπήκε στην Ελληνική ως ζιλέ. Πλεχτό για τη µέση κι επάνω ήταν 
και το τρικό (από το γαλλ. tricot, αρχ. σηµ. «βελόνα για πλέξιµο»), που 
βαθµηδόν αντικαταστάθηκε από το αγγλ. πουλόβερ (< αγγλ. pull-over, 
αρχική σηµ. «πλεχτό που φοριέται από πάνω, δηλ. από το κεφάλι»), ενίοτε 
και από το σουέτερ (< αγγλ. sweater < sweat «ιδρώνω»). Οι επίσηµες 
ανδρικές ενδυµασίες, το φράκο «επίσηµο σακάκι, που το πίσω µέρος του 
είναι µακρύτερο από το µπροστινό» και το σµόκιν «µαύρο επίσηµο 
κοστούµι µε µεταξωτούς γιακάδες», είναι επίσης ξενικής προελεύσεως. Το 
φράκο από γαλλ. frac, το οποίο από αγγλ. frack (-coat), το δε σµόκιν από 
αγγλ. smoking (-jacket), µε αρχική σηµ. «σακάκι για το σπίτι, για ώρες 
χαλάρωσης, όπως το κάπνισµα», πέρασε στη Γαλλική, Ελληνική κ.ά. να 
σηµαίνει το επίσηµο ένδυµα φαγητού (αγγλ. dinner-jacket). Η καµπαρντίνα 
(ή γκαµπαρντι-να) προήλθε από το ισπ. gabardina, που προτού να σηµάνει 
το «αδιάβροχο παλτό», δήλωνε ένα είδος κάπας, αποτελώντας πιθ. προϊόν 
συµφυρµού των αραβ. gabâ «κάπα» και tabardina (< γαλλ. tabard «φαρδύς, 
ριχτός, στρατιωτικός επενδύτης») (β) Γυναικεία ενδυµασία. Αν το φόρεµα 
είναι πανάρχαια ελληνική λέξη (από αρχ. φόρηµα τού φορώ, θαµιστικού 
τύπου τού ρ. φέρω, που σήµαινε ό,τι και το σηµερινό φορώ ήδη στον 
Όµηρο!), οι άλλες ονοµασίες είναι ξενικής προελεύσεως, o τρόπος ύφανσης 
στο Fustat, προάστιο τού Καΐρου, κατά µία άποψη, ή πιθανότερα το λατ. 
fustis «ξύλο», έδωσαν το µεσν. λατ. fustaneum «ξύλινο», από όπου το ιταλ. 
fustagno και από αυτό το ελλην. φουστάνι (µεσν. φουστάι-νον και 
φουστάνινι Πιθανόν, κατά το «ξύλινα λινά» τής Αρχαίας πλάστηκε το λατ. 
fustaneus, από όπου και το γαλλ. futaine (είδος υφάσµατος), αγγλ. fustian, 
ιταλ. fustagno. Από το φουστάνι προήλθαν αργότερα το ελληνικότατο 
φουστανέλα (φουστάνι + κατάλ. -έλα) και το σύγχρονο φούστα, αναλογικά 
προς το ξενικής επίσης προελεύσεως µπλούζα (από τη συνεκφορά φουστάνι 
- µπλούζα > φούστα - µπλούζα). Το ίδιο το µπλούζα, από το γαλλ. blouse, 
είναι γερµανικής προελεύσεως (blot) και προέρχεται πιθ. από τη φράση 
vêtement de laine blouse «ένδυµα από καθαρό (blouse) µαλλί». Το ταγέρ 
είναι επίσης γαλλικής προελεύσεως (tailleur < costume tailleur (1913) < 
tailleur «ράφτης» < p. tailler < λατ. taliare), όπως και η τουαλέτα (< γαλλ. 
toilette < toile «πανί, ύφασµα» < αρχ. γαλλ. teile < λατ. tela < texere 
«υφαίνω») (γ) Κοινά (ανδρικά-γυ-ναικεία) ενδύµατα. Το καπέλο, από το 
ιταλ. capello (πβ. αρχ. γαλλ. chapel και σύγχρονο γαλλ. chapeau «καπέλο»), 
ανάγεται σε όψιµο λατ. capellus, υποκ. τού cappa «κουκούλα, σκέπασµα - 
ένδυµα» (από όπου και η ελληνική κάπα). Τα υποδήµατα (από το αρχ. υπο-
δέω) είναι αρχαία (και η υπόδηση και ο υποδηµατοποιός, από όπου το νεότ. 
λόγιο υποδηµατοποιείο). ενώ το όψιµο µεσν. παπούτσι1 είναι τουρκικό 
(pabuç) και µάλιστα αραβικής προελεύσεως. Οι Βυζαντινοί 
χρησιµοποίησαν και τη λ. καλ(λ)ίγιο (από το µτγν. καλίγιον< λατ. caliga 
«στρατιωτικό υπόδηµα»· πβ. και το κύριο όνοµα Καλλιγάς και το ρ. 
καλιγώνω «πεταλώνω, παπουτσώνω»), η οποία δεν επέζησε. Από το ιταλ. 
calza προήλθε το κάλτσα, όπως από το ιταλ. calzone το γαλλ. caleçon, από 
όπου το καλσόν 

(και καλτσόν µε επίδραση τού κάλτσα) τής γυναικείας ενδυµασίας. Το 
µεσν. αγγλ. paletok έδωσε το γαλλ. paletoc > paletot, από όπου το ιταλ. 
paltò και δι' αυτού το ελλην. παλτό. Τέλος, το αδιάβροχο (α- στερητ. + 
αρχ. διάβροχος «βρεγµένος») είναι νεότ. µεταφραστικό δάνειο από το 
γαλλ. imperméable, ενώ σπανιότερα χρησιµοποιείται και το ξενικό τρενς-
κόουτ (από το αγγλ. trench-coat). 

ενδυµατολογία (η) [1893] {χωρ. πληθ.} η συστηµατική και συνήθ. κατ' 
επάγγελµα ενασχόληση µε τον σχεδιασµό, την επιµέλεια ή/και την κατασκευή 
ενδυµασιών, κυρ. για το θέατρο, τον κινηµατογράφο και την τηλεόραση. — 
ενδυµατολόγος (ο/η), ενδυµατολογικός, -ή, -ό, ενδυµατολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

ενδυµατολόγιο (το) {ενδυµατολογί-ου | -ων} 1.το σύνολο των ενδυµάτων που 
χρησιµοποιούνται σε θεατρική παράσταση: προσεγµένο | πρωτότυπο ~ 2. το 
σύνολο των ρούχων που έχει και φορά κάποιος ΣΥΝ. γκαρνταρόµπα. 

ενδυναµώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {ενδυνάµω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάτι) 
ισχυρό, του προσδίδω δύναµη: µίλησε στους παριστάµενους, για να 
ενδυναµώσει την πίστη τους ΣΥΝ. ενισχύω, ισχυροποιώ, τονώνω, δυναµώνω 
ΑΝΤ. αποδυναµώνω, εξασθενώ 2. (µτφ.) δίνω θάρρος, ενισχύω ηθικώς: οι 
συµβουλές σου µε ενδυνάµωσαν και αποφάσισα να το τολµήσω ΣΥΝ. 
ενθαρρύνω, εγκαρδιώνω, εµψυχώνω ΑΝΤ. αποθαρρύνω, αποκαρδιώνω. — 
ενδυνάµωµα (το) [1887], ενδυναµω-τικός, -ή, -ό [1856], ενδυναµωτικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

ενδυνάµωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να καθίσταται 
(κάποιος/κάτι) ισχυρότερος, το να ενδυναµώνεται: ~ τού φρονήµατος ΣΥΝ. 
ενίσχυση, ισχυροποίηση ΑΝΤ. αποδυνάµωση, εξασθένηση, αδυνάτισµα 2. 
ΦΩΤΟΓΡ. η αύξηση τού βαθµού αµαυρώσεως στο αρνητικό τής φωτογραφίας 
µε τη βοήθεια χηµικών µέσων, έτσι ώστε στην κανονική φωτογραφία να 
αποδίδονται ζωηρότερα τα χρώµατα. 

ενδυναµωτής (ο), ενδυναµώτρια (η) (σηµ. 1) {ενδυναµωτριών} 1. (γενικά) 
πρόσωπο που ενδυναµώνει · 2. ΦΩΤΟΓΡ. χηµικό µέσο που χρησιµοποιείται για 
να καταστήσει ζωηρότερα τα χρώµατα των φωτογραφικών προτύπων. 

ενδυναµωτικός, -ή, -ό -> ενδυναµώνω 
ένδυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} (λόγ.-επίσ.) η περιβολή µε 

ενδύµατα, το να καλύπτει κανείς το σώµα του µε ρούχα: είδη ενδύσεως || η ~ 
τού νέου πατριάρχη µε τα αρχιερατικά άµφια ΣΥΝ. ντύσιµο, αµφίεση ΑΝΤ. 
έκδυση, γδύσιµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έ'νδυσις < ενδύω < εν- + δύω (βλ.λ.)]. 

ενδύω ρ. -+ ντύνω 
Ε.Ν.Ε. (η) Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία. 
ενέδρα (η) {σπάν. ενεδρών} 1. το να παραµονεύει κανείς κάποιον, για να τον 

βλάψει µε οποιονδήποτε τρόπο· η καλά σχεδιασµένη παγίδα: η αστυνοµία έχει 
στήσει ~ για τη σύλληψη των δραπετών || πέφτω σε ~ΣΥΝ. καρτέρι 2. (ειδικότ.) 
η εγκατάσταση µικρής στρατιωτικής οµάδας πεζικού σε σηµείο όπου δεν 
διακρίνεται και κοντά στο σηµείο από όπου αναµένεται να περάσει ο εχθρός, 
µε σκοπό το αιφνιδιαστικό χτύπηµα του. — ενεδρευτής (ο) [µτγν.], 
ενεδρευτικός, -ή, -ό [µτγν.], ενεδρεύω ρ. αµετβ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «θέση, αναµονή», < εν- + έδρα. Η σηµερινή σηµ. 
ήδη αρχ.]. 

ενέδωσα ρ. → ενδίδω 
ένειµα ρ. → νέµω 
ΕΝ.Ε.Κ. (το) Ενιαίο Εθνικιστικό Κίνηµα. 
ένεκα πρόθ. (λόγ.) εύχρ. σε αρχαιοπρ. φρ. (+γεν.) δηλώνει: λόγο, αιτία 

(εξαιτίας, λόγω): η κυκλοφορία διεκόπη ~ τής κακοκαιρίας || (λαϊκ. +ονοµ.) δεν 
συνέχισα το σχολείο, ~ η φτώχια. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ένεκα | ένεκεν (ήδη µυκ. e-ne-ka), αβεβ. ετύµου, πιθ. < *έν-
Εεκα< εν «ένα» + *Ρεκα< *Ρεκών> εκών «µε τη θέληση του, εκ προθέσεως», 
οπότε το ένεκα θα σήµαινε «θέλοντας ένα µόνο πράγµα». Ωστόσο, η 
αρχαιότερη θεωρούµενη µαρτυρία, το µυκ. eneka, δεν εµφανίζει δίγαµµα, 
πράγµα που έχει οδηγήσει ακόµη και στην αναζήτηση διαφορετικής ετυµ., 
όπως στην υπόθεση ότι το β' συνθ. -εκα συνδ. µε τον αόρ. ένεγκειν τού ρ. 
φέρω, πβ. β' συνθ. -ηνεκής (π.χ. διηνεκής) < ενεκ- < I.E. *n-ek- «φθάνω, 
φέρω»]. 

ένεκεν πρόθ.· παράλληλος τ. τής πρόθ. ένεκα (βλ.λ.), κυρ. στη ΦΡ. τιµής ένεκεν 
(λατ. honoris causa) για να τιµηθεί (πρόσωπο, επέτειος κ.λπ.)· κ. σφραγίδα σε 
εκδόσεις που αποστέλλονται τιµητικά σε κάποιον: ο εορτάζων θα καθήσει στην 
κεφαλή τού τραπεζιού ~ || του έστειλε το καινούργιο βιβλίο του ~. _ [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ένεκεν, βλ. λ. ένεκα]. 
ένεµα (το) {ενέµ-ατος | -ατα, -άτων} το υγρό που εισάγεται µε ειδική συσκευή 

σε σωµατική κοιλότητα για τον καθαρισµό της, το κλύσµα. [ΕΤΥΜ µτγν. 
(ήδη στους ∆ιοσκουρίδη και Γαληνό) < αρχ. ένίηµι «εγχέω» (βλ. λ. ένεση)]. 

Ε.Ν.Ε.Ν. (η) Ελληνική Νεφρολογική Ένωση Νοσηλευτών. 
ενενήκοντα (το) → ενενήντα 
ενενηκοντα- κ. ενενηκοντά- κ. ενενηκοντ- [µτγν.] (λόγ.) ά συνθετικό που 

δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό ενενήντα (90): 
ενενηκοντα-ετής, ενενηκοντ-άκις 2. είναι ενενήντα φορές πιο µεγάλος ή πιο 
πολύς από το µέτρο σύγκρισης: ενενηκοντα-πλάσιος. 

ενενηκονταετηρίδα (η) → ενενηκοντα-, -ετηρίδα 
ενενηκονταετης, -ής, -ές → ενενηκοντα-, -ετής 
ενενηκονταετία (η) → ενενηκοντα-, -ετία 
ενενηκοντάκις επίρρ. —> ενενηκοντα-, -άκις 
ενενηκονταπλάσιος, -α, -ο → ενενηκοντα-, -πλάσιος 



ενενηκοντούτης 609 ενεργός 
 

ενενηκοντούτης (ο) [µτγν.] {ενενηκοντουτών},ενενηκοντούτις (η) 
{ενενηκοντούτιδος | ενενηκοντουτίδων} (λόγ.) πρόσωπο ηλικίας 
ενενήντα ετών ΣΥΝ. ενενηκονταετής, ενενηντάχρονος. ενενηκοστός, -
ή, -ό (επίσης γράφεται 90ός στην αραβική αρίθµηση, Ί ' στην ελληνική 
και XC στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
ενενήντα (90): το -χιλιόµετρο τής εθνικής οδού Αθη-νών-Λαµίας (βλ. 
κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < ενενήκοντα]. ενενήντα (το) {άκλ.} 
1. ογδόντα εννέα συν ένα, εννέα δεκάδες, ο αριθµός 90 (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον 
αριθµό 90. Επίσης (λόγ.) ενενήκοντα [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εννέα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ενενήκοντα < *ένΈαν-ακοντα < *èvFav- (< εννέα, 
βλ.λ.) + συνδετικό φωνήεν -α- + -κυντα, ουδ. πληθ. τού β' συνθ. -κάτι 
(που δηλώνει τη δεκάδα), το οποίο απαντά στο ε'ίκοσι (βλ.λ.) < *Εί-
κατι. Το ίδιο το -κάτι πιθ. < *kmt-i ή < *dkmt-i, που αποτελούν µετα-
πτωτ. βαθµ. των εκατόν και δέκα αντιστοίχως]. ενενήντα - κ. 
ενενήντα- κ. ενενηντ- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. 
ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό ενενήντα (90): ενενηντά-χρονος, 
ενενηντα-ήµερο 2. είναι ενενήντα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από 
το µέτρο σύγκρισης: ενενηντα-πλάσιος. ενενηντάρης (ο) 
{ενενηντάρηδες}, ενενηντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 
ηλικίας ενενήντα ετών ή περίπου ενενήντα ΣΥΝ. ενενηκονταετής, 
ενενηντάχρονος 2. (ειδικοτ. το θηλ.) κασέτα ήχου ή βίντεο διαρκείας 
ενενήντα λεπτών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < ενενήντα + παραγ. 
επίθηµα -άρης]. ενενηνταριά (η) {χωρ. πληθ.} ενενήντα, στη ΦΡ. 
καµιά ενενηνταριά περίπου ενενήντα: το διαµέρισµα του θα είναι ~ 
τετραγωνικά µέτρα (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < ενενήντα + παραγ. επίθηµα -αριά]. ενεός, -ά, -ό (λόγ.) 
άφωνος (από κατάπληξη): έµεινα ~ στο άκουσµα τής αναπάντεχης 
είδησης ΣΥΝ. άναυδος, εµβρόντητος ΑΝΤ. απαθής, ψύχραιµος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. ενεπλάκην ρ. → 
εµπλέκω ενέπλεξα ρ. → εµπλέκω ενέπνευσα ρ. → εµπνέω 
ενεπίγραφος, -η, -ο αυτός που φέρει επιγραφή: ~ στήλη ΑΝΤ. ανεπί- 
γραφος. ενέργεια (η) {-ας κ. (λόγ.) -είας | -ειών} 1. (γενικά) 
οτιδήποτε πραγµατοποιείται από κάποιον η πράξη: οι δράστες τής 
εγκληµατικής ~ παραµένουν ασύλληπτοι || άστοχη | πολιτική | 
τροµοκρατική | θετική | έννοµη | επιθετική | σωστή | σπασµωδική | 
επιβαλλόµενη | παρασκηνιακή | εχθρική | διπλωµατική | 
προγραµµατισµένη ~ || προβαίνω στις δέουσες ~ ΣΥΝ. κίνηση, 
δραστηριότητα ΑΝΤ. αδράνεια, απραξία, ακινησία 2. ΓΛΩΣΣ. ποιόν 
ενεργείας βλ. λ. ποιόν 3. το να ενεργεί (κάποιος/κάτι), το να 
αναπτύσσει δράση: η ~ τού φαρµάκου θα αρχίσει σε µία ώρα- ΦΡ. 
θέτω | βάζω σε ενέργεια ξεκινώ τη λειτουργία (για µηχανισµό, 
σχέδιο, πρόγραµµα, δραστηριότητα κ.λπ.), κάνω (κάτι) να ξεκινήσει 
να αποδίδει, να λειτουργεί, θέτω (κάτι) σε λειτουργία ΣΥΝ. ξεκινώ, 
αρχίζω 4. ΦΥΣ. η ικανότητα για απόδοση έργου: δυναµική | θερµική | 
µαγνητική | χηµική | κινητική | ηλεκτρική | ηλιακή | ατοµική | πυρηνική 
| αιολική - || διατήρηση | απορρόφηση τής ~· ΦΡ. πηγές ενέργειας 
οτιδήποτε στη φύση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή 
χρήσιµης στον άνθρωπο ενέργειας υπό µορφήν κίνησης, θερµότητας, 
φωτισµού κ.λπ., π.χ. το πετρέλαιο, ο άνθρακας, το νερό, ο ήλιος κ.ά.: 
φυσικές ~ 5. ο βαθµός στον οποίο είναι κανείς ικανός να ενεργεί, να 
δραστηριοποιείται: εξαιρετικά δραστήριο άτοµο µε µεγάλα αποθέµατα 
ενέργειας ΣΥΝ. ενεργητικότητα, κινητικότητα, ζωντάνια· ΦΡ. (εν) 
ενεργεία (i) ΦΙΛΟΣ, για κατάσταση που βρίσκεται στην εξέλιξη της ή 
έχει ήδη εξελιχθεί' κατ' αντιδιαστολή προς το «(εν) δυνάµει» (ii) για 
στρατιωτικό ή υπάλληλο που ασκεί κανονικά τα καθήκοντα του, σε 
αντίθεση µε αυτόν που έχει συνταξιοδοτηθεί ή βρίσκεται σε 
διαθεσιµότητα: αξιωµατικός εν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ποιόν. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ενεργός. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. θέτω 
σε ενέργεια (< γαλλ. mettre à l'œuvre | en marche), εν ενεργεία (< 
γαλλ. en activité), πηγές ενέργειας (< γαλλ. sources d'énergie) κ.ά.]. 

ενέργεια - πράξη - δράση - δραστηριότητα. Η λ. ενέργεια υπήρξε, 
ήδη από την αρχαία γλώσσα, µια ιδιαίτερα σηµαντική και σύνθετη 
έννοια. Εννοιολογικά αντιπαρατέθηκε σε µια σειρά από 
γλωσσικές σηµασίες: ως δράση και δραστηριότητα, που οδηγεί σε 
πράξεις, αντιτέθηκε προς την απλή συνήθεια, που αναστέλλει τη 
δράση (ενέργεια: έξις)· ως δυναµική διαδικασία, που προηγείται 
και προϋποθέτει κάθε µορφή δράσης, αντιτέθηκε στη σηµ. τής ήδη 
συντελεσµένης πράξης (ενέργεια: έργον)- ως πραγµατική δραστη-
ριότητα και δράση, που οδηγεί σε πράξη, αντιτέθηκε στην απλή 
δυνατότητα για δράση (δυνάµει: ενεργεία)- ως εν εξελίξει δράση 
αντιτέθηκε στην ολοκληρωµένη δράση (ενέργεια: εντελέχεια). Με 
αυτή τη σηµασιολογική ιστορία η λ. ενέργεια στην προσεκτική 
χρήση της διαφέρει από τη λ. πράξη. Η ενέργεια είναι δράση θεω-
ρούµενη από την πλευρά τής εξέλιξης της, τής δυναµικής εκδί-
πλωσής της, ενώ στη λ. πράξη η σηµασία εστιάζεται στην ολο-
κληρωµένη, τη συντελεσµένη δράση που αποτελεί πια έργο, απο-
τέλεσµα. Σήµερα, η διαφορά ενέργειας και πράξης τείνει να είναι 
ό,τι παλαιότερα η διαφορά ενέργειας και έργου, δράσης και συ-
ντελεσµένου γεγονότος. Τέλος, η λ. δράση έχει περιληπτική έννοια 
και δηλώνει το σύνολο των πράξεων που πραγµατοποιεί κάποιος 
σε συγκεκριµένο χώρο («πεδίο δράσεως»). Έτσι µιλάµε για εθνική, 

κοινωνική, φιλανθρωπική κ.λπ. δράση. Η έννοια τού συνόλου ενερ-
γειών ενυπάρχει και στη λ. δραστηριότητα, η οποία έχει επίσης 
περιληπτική έννοια. Η διαφορά -λεπτή διαφορά- είναι ότι η δράση 
αναφέρεται σε σειρά πράξεων, ενώ η δραστηριότητα σε σειρά 
ενεργειών. 

ενεργειακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ενέργεια ως παρα-
γωγική δύναµη: ~ πηγές | πλούτος | πρόβληµα- ΦΡ. (α) ενεργειακή 
κρίση η κρίση στον χώρο τής παραγωγής και, κατά συνέπεια, τής οι-
κονοµίας λόγω ξαφνικής ελλείψεως ή ανόδου των τιµών των πηγών 
ενέργειας, κυρ. τού πετρελαίου (β) ενεργειακές τροφές οι τροφές 
που παρέχουν στον οργανισµό την αναγκαία ενέργεια. — ενεργειακά 
| -ως επίρρ. 

ενεργειοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, (α) θεωρία που ανάγει τα 
πάντα στην ενέργεια, που θεωρεί την ενέργεια ως πηγή και υπέρτατο 
σκοπό όλων των πραγµάτων και των φαινοµένων (β) ηθική θεωρία, 
σύµφωνα µε την οποία το ανώτατο αγαθό έγκειται όχι σε συναισθη-
µατικές καταστάσεις, αλλά σε κάθε έµπρακτη εκδήλωση τής ζωής 
ΣΥΝ. ενεργητισµός 2. ΨΥΧΟΛ. θεωρία κατά την οποία η ψυχή δεν είναι 
ουσία αλλά ενέργεια. 3. ΦΥΣ. η ενεργητική (βλ. λ. ενεργητικός). 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γερµ. Energetik]. 

ενέργηµα (το) → ενεργώ 
ενεργητικό (το) {χωρ. πληθ.} 1. ΟΙΚΟΝ. το σύνολο των αγαθών ή των 
περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει ή που δικαιούται να λάβει πρό-
σωπο ή επιχείρηση ΑΝΤ. παθητικό 2. (µτφ.) οι επιδόσεις κάποιου, οτι-
δήποτε φανερώνει πόσο δραστήριος είναι: είναι ένας από τους καλύ-
τερους αθλητές µας µε πολλές διεθνείς διακρίσεις στο ~ του ΣΥΝ. 
ιστορικό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. actif]. 

ενεργητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που ενεργεί, που δρα 2. (για πρόσ.) 
αυτός που είναι πρόθυµος για δράση, αυτός που έχει την ικανότητα 
να ενεργεί αποτελεσµατικά: είναι µια από τις πιο - γυναίκες στον 
τοµέα των επιχειρήσεων ΣΥΝ. δραστήριος, δυναµικός, αποτελε-
σµατικός, κινητικός ΑΝΤ. αδρανής, νωθρός, οκνηρός 3. (ειδικότ.) αυ-
τός που έχει τον ανδρικό ρόλο στη σεξουαλική πράξη: ~ οµοφυλόφι-
λος ΑΝΤ. παθητικός 4. ΓΛΩΣΣ. (α) ενεργητική φωνή γραµµατική µορ-
φολογική κατηγορία που δηλώνει το σύνολο των ρηµατικών τύπων 
που έχουν στο α' ενικό πρόσ. τής οριστικής ενεστώτα την κατάληξη 
-ω | -ώ ΑΝΤ. παθητική φωνή (β) ενεργητική διάθεση γραµµατική ση-
µασιολογική κατηγορία που δηλώνει τα ρήµατα των οποίων το υπο-
κείµενο εκτελεί κάποια ενέργεια ή πράξη: ~ έχουν π.χ. τα ρήµατα κά-
νω, δίνω, εκµεταλλεύοµαι κ.ά. ΑΝΤ. παθητική διάθεση (γ) ενεργητικό 
ρήµα το ρήµα που ανήκει στην ενεργητική φωνή ή διάθεση ΑΝΤ. πα-
θητικό ρήµα 5. ενεργητικό (το) βλ.λ. · 6. (για φάρµακα, τροφές κ.λπ.) 
αυτός που οµαλοποιεί και διευκολύνει την κένωση τού πεπτικού συ-
στήµατος: για τη δυσκοιλιότητα είναι καλό να τρώει κανείς λαχανικά 
και φρούτα, που είναι ~ ΣΥΝ. ευκοίλιος ΑΝΤ. δυσκοίλιος · 7. ΦΥΣ. 
ενεργητική (η) σύστηµα µηχανικής που αποκλείει από τις αρχές του 
την ιδέα τής δύναµης, την οποία και αντικαθιστά µε αυτήν τής ενέρ-
γειας ΣΥΝ. ενεργειοκρατία. — ενεργητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ενεργητικότητα (η) [1842] {χωρ. πληθ.) 1. η διάθεση για δράση, για 
κίνηση, για ζωή· (γενικότ.) η τάση για διοχέτευση ή εκτόνωση των 
φυσικών, ψυχικών και πνευµατικών δυνάµεων: πολλοί νέοι διοχετεύ-
ουν άδικα την ~ τους σε ανούσιες δραστηριότητες || έφηβος γεµάτος ~, 
όρεξη για ζωή || ο δάσκαλος πρέπει να αξιοποιεί στο έπακρον την ~ 
των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία ΣΥΝ. ζωντάνια, ζωτικότητα, 
σφρίγος, δυναµισµός ΑΝΤ. αδράνεια, παθητικότητα 2. το να δρα-
στηριοποιείται κανείς, το να ενεργεί µε τον απαραίτητο δυναµισµό 
(σε διάφορους τοµείς δράσης): δεν έχει αρκετή ~, για να πετύχει σ' 
έναν τόσο απαιτητικό κλάδο ΣΥΝ. κινητικότητα, δυναµισµός ΑΝΤ. 
αδράνεια, παθητικότητα. 

ενεργητισµός (ο) η ενεργειοκρατία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. énergétisme]. 

ενεργοποίηση (η) [1840] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να 
ενεργοποιείται (κάποιος/κάτι): συνολική | µερική ~ || η ~ ενός µηχανι-
σµού || για την επίτευξη των στόχων µας, χρειάζεται ~ όλων των ψυ-
χικών και πνευµατικών δυνάµεων ΣΥΝ. δραστηριοποίηση ΑΝΤ. αδρα-
νοποίηση 2. (ειδικότ.) το να τίθεται (συσκευή, µηχανισµός) σε λει-
τουργία 3. ΦΥΣ. η µετατροπή ατόµου ή ισοτόπου σε ραδιενεργό µε τον 
βοµβαρδισµό του µε νετρόνια ή µε άλλου τύπου σωµατιδιακή ακτι-
νοβολία 4. ΙΑΤΡ. η επανεµφάνιση φαινοµένων που είχαν υποχωρήσει ή 
εξαφανιστεί: ~ νόσου | συµπτωµάτων 5. ΨΥΧΟΛ. η διέγερση συγκε-
κριµένου τµήµατος τού εγκεφαλικού φλοιού, έτσι ώστε να προκληθεί 
η αίσθηση τής εγρήγορσης και τής προσοχής. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. activation]. ενεργοποιώ ρ. µετβ. [1840] 
{ενεργοποιείς... | ενεργοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. βγάζω 
από την κατάσταση τής αδράνειας, τής ηρεµίας, καθιστώ ενεργό 
(βλ.λ.): αυτό το φάρµακο ενεργοποιεί τα αδρανή κύτταρα || ~ όλες τις 
ψυχικές µου δυνάµεις, για να επιτύχω τον σκοπό µου 2. θέτω σε 
λειτουργία, καθιστώ ενεργό: ~ το κινητό (ενν. τηλέφωνο) ΑΝΤ. 
απενεργοποιώ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. activate]. ενεργός, -
ός/-ή, -ό 1. αυτός που ενεργεί, που εκδηλώνεται µέσα από πράξεις: 
θέλει να έχει ~ συµµετοχή στα κοινά (να πολιτεύεται, να 
συνδικαλίζεται κ.λπ.) || - ανάµειξη | συµπαράσταση | παρουσία || ~ 
πληθυσµός (που ασκεί παραγωγικό έργο) ΣΥΝ. ενεργητικός, δραστή-
ριος ΑΝΤ. παθητικός, ανενεργός, αδρανής 2. ΟΙΚΟΝ. ενεργό κεφάλαιο 
το κεφάλαιο που διατίθεται σε επιχειρήσεις ή επενδύσεις- κατ' 
αντιδιαστολή προς το νεκρό ή αργό κεφάλαιο 3. ΓΕΩΛ. ενεργό ηφαί-
στειο το ηφαίστειο στο οποίο έχουν σηµειωθεί εκρήξεις σε πρόσφα- 
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τα ή γενικότ. σε ιστορικά χρόνια, εκείνο από το οποίο εκλύονται θερµά 
αέρια και ατµοί 4. ΠΛΗΡΟΦ. ενεργό παράθυρο το τµήµα τής οθόνης 
στο οποίο εργαζόµαστε σε δεδοµένη στιγµή.  — ενεργ-ά | -ώς [αρχ.] 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -εργός < έργον]. 

ενεργώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ενεργείς... | ενήργησα κ. ενέργ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα} ♦ (αµετβ.) 1. είµαι σε δράση, αναπτύσσω δραστηριότητα, δεν 
µένω αδρανής και απαθής: πρέπει να ενεργήσουµε, δεν µπορούµε να 
καθήσουµε µε σταυρωµένα χέρια ΣΥΝ. δρω, κινούµαι, δραστηριοποι-
ούµαι ANT. αδρανώ, απρακτώ, µένω αργός 2. προβαίνω σε συγκεκρι-
µένες πράξεις, αναπτύσσω δραστηριότητα µε συγκεκριµένο τρόπο: ο 
εισαγγελέας ενήργησε εξ ιδίας πρωτοβουλίας || ~ µε περίσκεψη | επι-
πόλαια | βάσει σχεδίου | σωστά | αδέξια | δικαστικώς | αυτοβούλως | 
εγκαίρως | κατ' εντολήν κάποιου | από κοινού µε κάποιον | πραξι-
κοπηµατικός ΣΥΝ. πράττω, δρω 3. ασκώ την επίδραση µου, επιφέρω 
αποτέλεσµα: το δηλητήριο ενήργησε ακαριαία ♦ (µετβ.) 4. (λόγ.) κά-
νω, διεξάγω: η Αρχαιολογική Υπηρεσία ενεργεί ανασκαφές στην πε-
ριοχή ΣΥΝ. εκτελώ, διενεργώ, διεξάγω, πραγµατοποιώ, επιτελώ, (κα-
θηµ.) κάνω 5. (µειωτ.) ενεργούµενο (το) {ενεργουµ-ένου | -ένων} πρό-
σωπο ετεροκατευθυνόµενο, που δρα καθ' υπόδειξιν άλλων και όχι µε 
δική του πρωτοβουλία · 6. (µεσοπαθ. ενεργούµαι) έχω κένωση, απο-
πατώ ΣΥΝ. τα κάνω, αφοδεύω, (!) χέζω. — ενέργηµα (το) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ενεργώ (·έω) < ενεργός]. 

ενέρτζικο επίρρ. ΜΟΥΣ. εκφραστική ένδειξη: παιγµένο «ενεργητικά», 
µε δυναµικότητα, δραστήρια. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. energico < γαλλ. énergique < énergie < µτγν. λατ. energia 
< αρχ. ενέργεια]. 

ένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. ΙΑΓΡ. η έγχυση θεραπευτι-
κού ή άλλου υγρού στον οργανισµό µε ειδική συσκευή (σύριγγα ή ει-
δικό πιστόλι): κάνω - σε ασθενή || υποδόριος! ενδοµυϊκή | ενδοφλέβια 
~ || ~ µορφίνης 2. (συνεκδ.) η σύριγγα (βλ.λ.) 3. (συνεκδ.) το ίδιο το φαρ-
µακευτικό υγρό που εισάγεται στον οργανισµό: ο γιατρός τής έγραψε 
ενέσεις για την καρδιά· (µτφ.) 4. οτιδήποτε παρέχει ψυχολογική βοή-
θεια, ενισχύει ηθικώς: σε αυτή την κατάσταση οι στρατιώτες χρειά-
ζονται µια ~ θάρρους, για να αντιµετωπίσουν τον εχθρό · 5. ένεση 
τσιµέντου το σύνολο των εργασιών που αποσκοπούν στη στερέωση 
τοίχων ή εδαφών µε την εισαγωγή µε πίεση στο εσωτερικό τους µά-
ζας ρευστού τσιµεντοκονιάµατος ή τσιµέντου σε σκόνη ΣΥΝ. τσιµε-
ντένεση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ενεσις, αρχική σηµ. «εµβολή, ένριψη», < ένίηµι «εµ-
βάλλω, ενρίπτω, εµφυτεύω» < έν- + ί'ηµι «ρίχνω» (βλ. λ. αφήνω). Κα-
τά τον Μεσαίωνα η λ. ε'νεσις έλαβε τη σηµ. «κλύσµα»]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το αρχ. έν-ίηµι (< εν + Ί'ηµι «ρίχνω»), που σήµαινε -µεταξύ 
άλλων- «εµβάλλω, εγχέω, ενρίπτω» (µετάφραση τού εν-ίηµι είναι 
το λατ. in-jicio, από όπου το αγγλ. inject κ.ά.), έδωσε το παράγωγο 
έν-εση «εµβολή, έγχυση, ένριψη» (για τον σχηµατισµό πβ. αφίηµι 
- άφεση, ανίηµι - άνεση κ.τ.ό.). Το ένεση (που στα Βυζαντινά 
σήµαινε και το «κλύσµα») χρησιµοποιήθηκε στα νεότερα χρόνια, 
για να αποδώσει -υπό µορφήν αντιδανείου- το γαλλ. | αγγλ. 
injection, εξέλιξη τού λατ. injectio, που είναι µετάφραση τού αρχ. 
ελλην. ένεσις (χρησιµοποιείται ήδη στον Ιπποκράτη). Το σύριγγα 
(αρχ. σΟριγξ), µέσω τού όψιµου λατ. syringa, χρησιµοποιήθηκε 
από νεότερες γλώσσες (πβ. γαλλ. seringue, αγγλ. syringe | syrinx, 
γερµ. Syrinx), για να δηλώσει το όργανο για την ένεση υγρών 
(κυρίως φαρµάκων) στον οργανισµό τού ανθρώπου. Τον 19ο αιώνα 
χρησιµοποιήθηκαν το αρχ. έγχυση και το νεόπλαστο εγχυ-τήρας 
(εγχυτήρ). για να δηλώσουν αντιστοίχως την ένεση και τη 
σύριγγα, µεταφράζοντας τα ξένα injection και injecteur, που απέ-
διδαν τα ελλην. ένεση και σύριγγα] 

ενέσιµος, -η, -ο ΦΑΡΜ. αυτός που εισάγεται στον οργανισµό µε ένεση, 
µε σύριγγα: ~ φάρµακο | σίδηρος (πβ. λ. πόσιµος). [ΕΤΥΜ < ένεση + 
παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. πόσ-ιµος]. 

ενεστώτας (ο) ΓΛΩΣΣ. χρόνος τού ρήµατος που τοποθετεί την ενέργεια 
ή την κατάσταση που δηλώνει το ρήµα στο παρόν τού οµιλητή και 
πιο συγκεκριµένα στη στιγµή τής εκφώνησης· υπό ορισµένες 
συνθήκες µπορεί να δηλώνει τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν, 
αφού χρησιµοποιεί φαινοµενικά τον ίδιο τύπο για τη δήλωση τόσο 
µιας µόνιµης κατάστασης όσο και µιας προσωρινής, π.χ. αντιµετω-
πίζουµε σοβαρά οικογενειακά προβλήµατα (τώρα ή πάντα)- ΦΡ. (α) 
ιστορικός ενεστώτας ο ενεστώτας που χρησιµοποιείται αντί παρελ-
θοντικού χρόνου στην αφήγηση, για να δοθεί έµφαση και ζωντάνια 
στον λόγο, π.χ. και στέλνει (αντί έστειλε) τότε µήνυµα ο Μωάµεo ο 
Πολιορκητής στον αυτοκράτορα και του λέει (αντί είπε): ... (β) ano-
πειρατικός ενεστώτας ο ενεστώτας που δηλώνει κάτι που προσπαθεί 
να κάνει το υποκείµενο, π.χ. Τι µας λέει ετούτος; Μας κοροϊδεύει (= 
προσπαθεί να µας κοροϊδέψει) (γ) βουλητικός ενεστώτας ο ενεστώ-
τας που δηλώνει κάτι που θέλει, που δέχεται ή που συγκατατίθεται 
να πράξει το υποκείµενο, π.χ. θα πάµε σινεµά· έρχεσαι κι εσύ; (= θέ-
λεις να έρθεις κι εσύ;) (δ) εναρκτικός ενεστώτας ο ενεστώτας που 
δηλώνει ότι κάτι τώρα αρχίζει να γίνεται, π.χ. πάµε να φύγουµε, νυ-
χτώνει (- αρχίζει να πέφτει η νύχτα) (ε) αποτελεσµατικός ενεστώ-
τας ο ενεστώτας που δηλώνει ότι κάτι που ισχύει στο παρόν ξεκίνησε 
στο παρελθόν: γνωρίζω τον Γιάννη από τον στρατό (= τον γνώρισα 
και εξακολουθώ να τον γνωρίζω) (στ) µελλοντικός ενεστώτας ο 
ενεστώτας που δηλώνει την απόλυτη βεβαιότητα εκείνου που οµιλεί 
ότι κάτι οπωσδήποτε θα συµβεί, π.χ. φεύγω αύριο για Αµερική (= θα 
φύγω οπωσδήποτε...) (ζ) γραφικός ενεστώτας ο ενεστώτας που χρη- 

σιµοποιείται αντί για παρατατικό (διότι µε αυτόν µια παρελθοντική 
πράξη προβάλλεται κατά τη διήγηση στους ακροατές σαν σε «γρα-
φή», ζωγραφιά), π.χ. τρία πουλάκια κάθονται (= κάθονταν). Επίσης 
(λόγ.) ενεστώς [αρχ.] {ενεστώτος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ενεστώς «παροντικός», µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. ένίστα-
µαι «βρίσκοµαι εδώ, ίσταµαι, στέκοµαι» και κατ' επέκτ. «είµαι πα-
ρών»]. 

ενεστωτικός, -ή, -ό [1854] ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τον ενε-
στώτα: ~ θέµα- ΦΡ. ενεστωτικός αναδιπλασιασµός φαινόµενο τής 
Αρχαίας Ελληνικής, κατά το οποίο επαναλαµβάνεται το αρκτικό 
σύµφωνο τής ρίζας τού ρήµατος µε ένα -ι- για τον σχηµατισµό τού 
ενεστώτα ορισµένων ρηµάτων, π.χ. δι-δάσκω, δί-δωµι, τι-τρώσκω κ.ά. 

ενετικός, -ή, -ό [µεσν.] ΙΣΤ. αυτός που σχετίζεται µε τους Ενετούς 
ή/και την Ενετοκρατία: ~ τείχη | φρούρια ΣΥΝ. βενετικός, βενετσιάνι-
κος· ΦΡ. ενετικοί φανοί πολύχρωµα χάρτινα φανάρια, που χρησιµο-
ποιούνται σε γιορτές και πανηγυρισµούς. 

Ενετοκρατία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} ΙΣΤ. 1. η κυριαρχία τής Βενετι-
κής ∆ηµοκρατίας σε ελληνικές ή και σε άλλες περιοχές τής Μεσο-
γείου (π.χ. ∆αλµατία) 2. (συνεκδ.) η χρονική περίοδος κατά την οποία 
εκδηλώθηκε η παραπάνω κυριαρχία. — ενετοκρατούµαι ρ. [1867] 
{-είται...}. 

Ενετός (ο), Ενετή (η) ΙΣΤ. ο πολίτης τής ∆ηµοκρατίας τής Βενετίας 
ΣΥΝ. Βενετός, Βενετσιάνος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. Venetus, βλ. κ. 
Βενετία]. 

ενεχυριάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {ενεχυρίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
παραχωρώ (κάτι) ως ενέχυρο, για να πάρω δάνειο ΣΥΝ. βάζω ενέχυ-
ρο. — ενεχυρίαση (η) [µτγν.] κ. ενεχυριασµός (ο) [µτγν.]. 

ενεχυριαστης (ο) [µτγν.], ενεχυριάστρια (η) {ενεχυριαστριών} 
1. πρόσωπο που δίνει αντικείµενο ως ενέχυρο, για να πάρει δάνειο 
2. πρόσωπο που κατ' επάγγελµα δανείζει χρήµατα µε ενέχυρο. 

ενέχυρο (το) {ενεχύρ-ου | -ων} 1. αντικείµενο συνήθ. µεγάλης αξίας, 
το οποίο δίνεται από τον δανειζόµενο στον δανειστή ως εγγύηση για 
την εξασφάλιση δανείου και έχει αξία µεγαλύτερη από το ποσό που 
δίνεται ως δάνειο 2. ΝΟΜ. δικαίωµα προνοµιακής ικανοποίησης τού 
δανειστή µίας απαίτησης από την αξία ενός κινητού πράγµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ένέχυρον, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. εν έχύρω 
«εν ασφαλεία» < επίθ. έχυρός «σταθερός, ασφαλής» < I.E. *segh-ur-
(παρέκταση σε -ur- τού I.E. θ. *segh- «έχω»), πβ. σανσκρ. sâhuri- «νι-
κητήριος, ισχυρός», αρχ. γερµ. sigu- «νίκη», γερµ. Sieg κ.ά. Οµόρρ. 
όχυρ-ός, εχ-ω (βλ.λ.) κ.ά.]. 

ενεχυροδανειστήριο (το) [1833] {ενεχυροδανειστηρί-ου | -ων} πι-
στωτικό ίδρυµα ή γραφείο που χορηγεί έντοκα δάνεια, τα οποία εξα-
σφαλίζονται µε ενέχυρο. — ενεχυροδανειστής (ο) [1889], ενεχυρο-
δανείστρια (η), ενεχυροδανειστικός, -ή, -ό [1890]. 

ενέχυσα ρ. → εγχέω 
ενέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως αόρ.)} 

1. φέρω ή κρύβω (κάτι) µέσα µου: το τελευταίο προεδρικό διάγγελµα 
ενείχε αιχµές κατά τής κυβερνητικής πολιτικής ΣΥΝ. περιέχω, εµπε-
ριέχω, έχω 2. (µεσοπαθ. ενέχοµαι) (+σε) έχω ανάµειξη (σε επιλήψιµη 
ή κολάσιµη πράξη): κατά πάσα πιθανότητα στο σκάνδαλο ενέχονται 
και υψηλά ιστάµενα πρόσωπα ΣΥΝ. εµπλέκοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπλέ-
κω, έχω, απέχω, παρέχω, ένοχος. 

ενζενι επίθ. {άκλ.} (στο θέατρο) ο ρόλος τής αφελούς νεαρής κοπέ-
λας: στα νιάτα της έπαιξε ~ ρόλους. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. ingénue < λατ. 
ingenuus «έµφυτος - απλός, άδολος»]. 

ένζυµο (το) {ενζύµ-ου | -ων} ΧΗΜ. πρωτεΐνη που λειτουργεί ως κατα-
λύτης σε βιοχηµικές διεργασίες· τέτοιες ενώσεις έχουν και βιοµηχα-
νική χρήση (π.χ. στην παρασκευή τροφίµων, ποτών κλπ.). — ενζυµι-
κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γερµ. Enzym < µεσν. ένζυµος (βλ.λ.)]. 

ενζυµολογία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της 
τη µελέτη των ενζύµων και των ιδιοτήτων τους. — ενζυµολογι-κός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. enzymologie]. 

ενζυµοπάθεια (η) {ενζυµοπαθειών} ΙΑΤΡ. διαταραχή ή νόσος που εκ-
δηλώνεται στον οργανισµό λόγω τής απουσίας ή τής µη λειτουργίας 
ενζύµου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. enzymopathies 

ένζυµος, -η, -ο 1. (λόγ.) (ψωµί) παρασκευασµένο µε προζύµι: ~ άρτος 
ΣΥΝ. ζυµωτός ΑΝΤ. άζυµος · 2. ένζυµο (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
έν- + -ζυµος < ζύµη]. 

ενζωοτία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} επιδηµική νόσος που προσβάλλει 
ζώα σε περιορισµένη περιοχή (π.χ. αγρόκτηµα). — ενζωοτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. enzootie]. 

ενήγαγα ρ. → ενάγω 
ενήλικας (ο) → ενήλικος 
ενηλικιωνοµαι ρ. αµετβ. [1897] {ενηλικιώ-θηκα, -µένος} φθάνω στην 

ηλικία κατά την οποία ο άνθρωπος θεωρείται ενήλικος (στο δέκατο 
όγδοο έτος τής ηλικίας) ΣΥΝ. ωριµάζω, µεγαλώνω. — ενηλικίωση (η) 
[1886]. 
[ΕΤΥΜ. < ενήλικος, µε την επίδραση τού ουσ. ηλικία. Στη µεσν. γλώσ-
σα µαρτυρείται ρήµα ένηλικώνοµαι]. 

ενήλικος, -η, -ο {ενηλίκ-ου | -ων, -ους} 1. (α) αυτός που έχει φθάσει 
στην ηλικία κατά την οποία ο άνθρωπος θεωρείται σωµατικά και ψυ-
χικά ώριµος και αυτεξούσιος ΣΥΝ. (καθηµ.) µεγάλος ΑΝΤ. ανήλικος (β) 
(για ζώα) αυτός που έχει εισέλθει στην αναπαραγωγική ηλικία ΑΝΤ. 
ανήλικος 2. ΝΟΜ. αυτός που έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος 
τής ηλικίας του και, ως εκ τούτου, έχει αποκτήσει πολιτικά δικαιώ-
µατα (όπως πλήρη ικανότητα για τέλεση δικαιοπραξίας, δικαίωµα 
τού εκλέγειν) και υποχρεώσεις 3. (ως ουσ.) το πρόσωπο που έχει ενη- 
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λικιωθεί: η ταινία προορίζεται µόνο για ενηλίκους || τα παιδιά βιάζο-
νται να εισέλθουν στον κόσµο των ενηλίκων. Επίσης (προφορ.) ενήλι-
κας (ο/η). — ενηλικότητα (η) [1861]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανήλικος, βρέφος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ένήλιξ < εν- + ήλιξ «συνοµήλικος», βλ. κ. ηλικία]. 
ενήµερος, -η, -ο [1871] 1. αυτός που γνωρίζει, που είναι πληροφορη-
µένος (για συγκεκριµένο ζήτηµα, γεγονός): ο υπουργός ζήτησε να τη-
ρείται ~ για την πορεία των ανακρίσεων || καθιστώ | κρατώ κάποιον 
ενήµερο || (λογιότ.) ~ των γεγονότων ΣΥΝ. ενηµερωµένος ΑΝΤ. ανενη-
µέρωτος, απληροφόρητος 2. ΟΙΚΟΝ. (α) ενήµερος λογαριασµός ο λο-
γαριασµός στον οποίο έχουν καταχωριστεί όλες οι πράξεις και οι µε-
ταβολές που έγιναν (β) (για κάτοχο πιστωτικής κάρτας) αυτός που 
εξοφλεί κανονικά τις δόσεις του καθ' όλη τη διάρκεια τού εξαµήνου. 
[ETYM. < εν- + ήµερος < ηµέρα, απόδ. τού γαλλ. à jour]. 

ενήµερος: παράγωγα. Το ενήµερος (< εν + ηµέρα, πβ. εφήµερος 
< εφ' ήµέραν, υπερήµερος < υπέρ ήµέραν) είναι νεότερη λ., που 
πλάστηκε για να δηλώσει «αυτόν που γνωρίζει τα συµβαίνοντα σε 
µια ηµέρα, τον γνώστη των τρεχόντων». Από το ενήµερος παρή-
χθησαν, εν συνεχεία, τα ενηµερώνω - ενηµέρωση και το µετονο-
µατικό ουσιαστικό ενηµερότητα (ενηµερότης). Ας σηµειωθεί ότι 
στην Αρχαία Ελληνική πλάστηκε µόνο το ενηµερεύω (τον Ιο αι. 
π.Χ.) µε τη σηµασία «περνώ τη µέρα µου σε κάτι» (πβ. διηµερεύω). 
Το ενήµερος επικρίθηκε ως κακός σχηµατισµός αντί τού «γνώστης 
των καθ' ήµέραν» (Ζηκίδης), ωστόσο κάτι τέτοιο θα έδιδε µονολε-
κτικούς επίθ. *καθήµερος (< καθ' ήµέραν), που θα συγχεόταν πι-
θανώς µε το καθηµερινός. Τα «εν ηµέρα (συµβαίνοντα)», από 
όπου το ενήµερος, εξασφαλίζουν στη λ. ετυµολογική διαφάνεια, 
που οδήγησε στην ευρύτατη χρήση τού επιθ. και των παραγώγων 
του. 
Τα ενηµερότητα και ενηµέρωση διαφέρουν πολύ µεταξύ τους. Το 
ενηµερότητα είναι «η ιδιότητα τού να είναι κανείς ενήµερος | ενη-
µερωµένος» (Η ενηµερότητα του στα θέµατα τής Αρχαιολογίας εί-
ναι εκπληκτική) ή «να είναι ενήµερος, δηλ. τακτοποιηµένος, και 
στις φορολογικές του υποχρεώσεις» (Για είσπραξη χρηµάτων από 
το ∆ηµόσιο απαιτείται βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας). 
Αντίθετα, το ενηµέρωση δηλώνει την ενέργεια τού ενηµερώνω, το 
να ενηµερώνω | ενηµερώσω κάποιον ή κάτι (Η ενηµέρωση τού 
προέδρου για όσα συµβαίνουν καθηµερινώς είναι απαραίτητη -Έχει 
αναλάβει την ενηµέρωση των αρχείων τού Ιδρύµατος). 

ενηµερότητα (η) [1881] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κανείς ενήµερος 
σχετικά µε ορισµένο ζήτηµα ή τοµέα δραστηριότητας: επιστηµονική 
| πολιτική ~ 2. ΟΙΚΟΝ. φορολογική ενηµερότητα έγγραφο µε το οποίο 
η εφορία πιστοποιεί ότι κάποιος έχει τακτοποιήσει τυχόν εκκρεµείς 
λογαριασµούς του µε την εφορία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενήµερος. 

ενηµερώνω ρ. µετβ. {ενηµέρω-σα, -θηκα, -µένος} καθιστώ (κάποιον) 
ενήµερο, παρέχω πληροφόρηση: ο υπουργός Εξωτερικών ενηµέρωσε 
τον πρόεδρο τής ∆ηµοκρατίας για θέµατα τής αρµοδιότητας του || 
προτιµώ να ενηµερώνοµαι από τις εφηµερίδες παρά από την τηλεό-
ραση ΣΥΝ. κατατοπίζω, πληροφορώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενήµερος. 

ενηµέρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} το να ενηµερώνεται 
κανείς, το να καθίσταται κανείς ενήµερος, η παροχή πληροφόρησης: 
κανένα τηλεοπτικό κανάλι δεν µπορεί να προσφέρει αντικειµενική | 
αξιόπιστη | σφαιρική ~ || τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής 
Ενηµέρωσης (βλ. λ. Μ.Μ.Ε.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενήµερος. 

ενηµερωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται ή αποσκοπεί στην 
παροχή πληροφοριών για συγκεκριµένο ζήτηµα: ~ συνάντηση | επι-
σκόπηση | εκποµπή 2. αυτός που παρέχει ικανοποιητική πληροφόρη-
ση: Πολύ ~ αυτό το ντοκιµαντέρ! Έµαθα ένα σωρό πράγµατα που δεν 
ήξερα ΣΥΝ. πληροφορητικός. 

ενήχθην ρ. → ενάγω 
ένθα επίρρ. (αρχαιοπρ.) όπου· ΦΡ. ένθα ανωτέρω (συντοµ. έ.α.) όπου 

παραπάνω· χρησιµοποιείται για παραποµπή σε χωρίο που έχει µνη-
µονευθεί προηγουµένως. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < έν-θα. Ενώ το µόριο -θα αποτελεί αρχαϊκό τοπικό προσ-
διορισµό (πβ. κ. ΐθα-γενής, βλ.λ.), παραµένει δυσερµήνευτη η ταυτό-
τητα τού α' συνθ. εν- (αν και δεν µπορεί να αποκλειστεί η σύνδεση µε 
την πρόθ. εν). Το επίρρ. ένθα συνδ. επίσης µε αρµ. and «εκεί», αρχ. 
ιρλ.^ηά κ.ά.]. 

ενθάδε επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε αυτό εδώ το µέρος· στη ΦΡ. ενθάδε κεί-
ται (σε επιτύµβιες επιγραφές) εδώ βρίσκεται θαµµένος. [ΕΤΎΜ αρχ. 
< ένθα + -δε, δεικτικό µόριο]. 

ενθαρρυντικός, -ή, -ό [1856] αυτός που εµπνέει θάρρος, που λει-
τουργεί εµψυχωτικά: ~ ένδειξη | γεγονός | πρόβλεψη ΣΥΝ. εµψυχωτι-
κός, εγκαρδιωτικός ΑΝΤ. αποθαρρυντικός, αποκαρδιωτικός. — εν-
θαρρυνίΊκ-ά | -ώς [1889] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 

ενθαρρύνω ρ. µετβ. [1840] {ενεθάρρυνα (λόγ.) κ. ενθάρρυ-να | -νθηκα, -
µένος} 1. εµπνέω, εµφυσώ θάρρος σε (κάποιον), αναπτερώνω το ηθικό 
του: τα λόγια τους τον ενθάρρυναν να συνεχίσει ΣΥΝ. εµψυχώνω, 
εγκαρδιώνω ΑΝΤ. αποθαρρύνω, αποκαρδιώνω, απογοητεύω 2. δίνω κί-
νητρα, βοηθώ στην ανάπτυξη συγκεκριµένης δραστηριότητας: ο δά-
σκαλος πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους 
µαθητές του || το κράτος ενθαρρύνει τον αγώνα των κοινοτήτων απε-
ξάρτησης από τα ναρκωτικά || ~ τις επενδύσεις | την ιδιωτική πρωτο-
βουλία. — ενθάρρυνση (η) [1840]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος, µεγέθυνση, 
-ρρ-, συµβουλή. 
[ΕΤΥΜ. < εν- + θαρρύνω < θάρρος, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
encourager]. 

ένθεµα (το) {ενθέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αντικείµενο που τοποθετεί-
ται µέσα σε άλλο αντικείµενο 2. εµβόλιο δέντρων, µπόλι 3. κοµµάτι 

ξύλου που αντικαθιστά φθαρµένο τµήµα άλλου ξύλου ή το επιµηκύνει 
ΣΥΝ. µάτισµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έντίθηµι «ενθέτω»]. 

ένθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από όπου, όθεν ΦΡ. ένθεν και ένθεν | ένθεν 
κακείθεν (ένθεν και ένθεν, Ηροδ. 4,175) από εδώ και από εκεί, από τη 
µία και από την άλλη πλευρά, από παντού: παλαιότερα, όταν η κυ-
βέρνηση συναντούσε αντίδραση από τα δεξιά, είχε υποστήριξη από τα 
αριστερά, τώρα όµως δέχεται κριτική ~ ΣΥΝ. αµφοτέρωθεν. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ αρχ. < εν- (βλ. λ. ένθα) + -θεν, επίθηµα 
δηλωτικό προελ.]. 

ένθεος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που εµπνέεται ή κατέχεται από το θείο, 
που παρουσιάζεται σαν να έχει τον Θεό µέσα του: ~ ζήλος | αγαλ-
λίαση | µανία ΣΥΝ. θεόπνευστος, θεόληπτος. — ενθέως επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + θεός]. 

ένθερµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που χαρακτηρίζεται από πάθος, από 
έντονα συναισθήµατα: ~ υπερασπιστής | υποστηρικτής | πατριώτης | 
παράκληση | συµπαράσταση ΣΥΝ. θερµός, ολόψυχος. — ένθερµα | 
ενθέρµως [µεσν.] επίρρ. 

ένθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (λόγ.) 1.η τοποθέτηση αντι-
κειµένου µέσα σε άλλο: οι σωλήνες συναρµολογήθηκαν µε ~ και εν-
σφήνωση 2. ΑΡΧΙΤ. η προσαρµογή υλικού, αντικειµένου, διακοσµητι-
κού στοιχείου κ.λπ. σε τοίχο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ενθεσις < έντίθηµι], 

ενθετικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που είναι ή θεωρείται κατάλληλος για 
να τοποθετηθεί εντός αντικειµένου, επιφανείας κ.λπ.: ~ υλικό· ΦΡ. 
ενθετική διακόσµηση η διακόσµηση που συνίσταται στην προσαρ-
µογή ποικιλµάτων από ελεφαντόδοντο, πορσελάνη, πολύτιµους λί-
θους κ.λπ. σε κατάλληλα διαµορφωµένες κοιλότητες υλικού (συνήθ. 
µετάλλου ή ξύλου). 

ένθετος, -η, -ο 1. (γενικά) αυτός που έχει τοποθετηθεί µέσα σε ένα 
αντικείµενο: ~ κόσµηµα ΣΥΝ. (παρ)εµβεβληµένος, εντεταγµένος 2. έν-
θετο (το) {ενθέτ-ου | -ων) ειδικό φυλλάδιο, συνήθ. αφιερωµένο σε συ-
γκεκριµένο θέµα, που παρεµβάλλεται στις σελίδες εφηµερίδας ή πε-
ριοδικού. [ΕΤΥΜ αρχ. < έντίθηµι]. 

ενθέτω ρ. µετβ. [µεσν.] {ενέθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. εντίθ-εµαι, -εσαι, -
«αι, -έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρακ. εντιθ-έµην, -εσο, -ετο, -
έµεθα, -εσθε, -εντο, αόρ. εντέθηκα (λόγ. ενετέθην, -ης, -η...), µτχ. πα-
ρακ. εντεθειµένος} (λόγ.) θέτω κάτι µέσα σε κάτι άλλο: ~ µια εικόνα 
µέσα σε κείµενο || - µια αφήγηση µέσα σε άλλη αφήγηση. 

ένθηµα (το) {ενθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. πρόσφυµα στο εσωτε-
ρικό τής ρίζας λέξεως, λ.χ. το -µ- στο λαµβάνω (-µ- < -ν-) από ρίζα 
λαβ-, ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόσφυµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έντίθηµι]. 

ενθουσιάζω ρ. µετβ. (ενθουσίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 
εµπνέω ενθουσιασµό σε (κάποιον): το πλήθος είχε ενθουσιαστεί µε 
τις πρωτοποριακές του προτάσεις || τον ενθουσιάζει η ιδέα να επι-
χειρήσει κάτι παράτολµο || ενθουσιασµένος µε τη ζωγραφική | µε τα 
ποιήµατα της ΑΝΤ. απογοητεύω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ενθουσιάζω | ενθουσιώ (-άω) < ένθους, συνηρηµένος τ. 
τού επιθ. ενθεος. Το ρ. είχε αρχικώς τη σηµ. «εµπνέοµαι, κατέχοµαι 
από θεϊκή έκσταση»]. 

ενθουσιασµός (ο) [αρχ.] 1. η έξαρση ευχάριστων συναισθηµάτων, 
ευχάριστης ψυχικής διάθεσης, που µπορεί να συνοδεύεται και από 
έντονες εκδηλώσεις: κατά τη διάρκεια τής συγκέντρωσης το πλήθος 
παλλόταν από ~ || έγινε δεκτός µε ~ 2. το έντονο και ορµητικό ενδια-
φέρον ή/και ο θαυµασµός: ο ~ του για την ξιφασκία έσβησε γρήγορα 
|| δεν συµµερίζοµαι τον ~ σου για τον νέο πρόεδρο. 

ενθουσιαστής (ο) [µτγν.], ενθουσιάστρια (η) {ενθουσιαστριών} 
(σπάν.) πρόσωπο που διακατέχεται από εκστατικό ενθουσιασµό: οι -
των διονυσιακών τελετών. 

ενθουσιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που δηµιουργεί ενθουσιασµό: ~ 
ποίηµα | λόγια | σχόλια ΑΝΤ. απογοητευτικός, αποθαρρυντικός. — 
ενθουσιαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ενθουσιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ενθουσιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών εν-
θουσιωδέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που εµπνέεται από ενθουσιασµό, 
που είναι γεµάτος ενθουσιασµό: ~ υποδοχή | νεολαία | κοινό | εκδη-
λώσεις | επευφηµίες 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που πράττει ή αφο-
σιώνεται µε πάθος και ενθουσιασµό (σε κάτι): ~ µαχητής | υποστη-
ρικτής ΣΥΝ. ένθερµος. — ενθουσιωδώς επίρρ. [αρχ.]. ενθρονίζω ρ. 
µετβ. [µτγν.] {ενθρόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) εγκαθιστώ, 
ανεβάζω στον θρόνο και παρέχω τις ανάλογες εξουσίες ΑΝΤ. 
εκθρονίζω. — ενθρόνιση (η) κ. ενθρονισµός (ο) [µτγν.], ενθρο-
νιστικός, -ή, -ό. ενθυλακώνω ρ. µετβ. [1880] {ενθυλάκω-σα, -θηκα, -
µένος} (λόγ.) 1. βάζω στην τσέπη µου 2. (ειδικότ.) ιδιοποιούµαι (κυρ. 
χρήµατα) µε παράνοµο τρόπο ΣΥΝ. (λαϊκ.) τσεπώνω. — ενθυλάκωση (η) 
[1894]. [ΕΤΥΜ. < εν- + θυλακώνω < θύλακος, µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. empocher]. ενθύµηµα (το) [αρχ.] {ενθυµήµ-ατος | -ατα, -άτων} 
1. (λόγ.) το ενθύµιο (βλ.λ.): ταξιδιωτικό | στρατιωτικό ~ ΣΥΝ. 
αναµνηστικό, θυµητάρι, σουβενίρ 2. η ανάµνηση ΣΥΝ. στοχασµός, 
συλλογισµός · 3. ΦΙΛΟΣ. ατελής στη διατύπωση του λογικός 
συλλογισµός, στον οποίο παραλείπονται µία ή περισσότερες από τις 
προτάσεις που τον αποτελούν. ενθύµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} 1. νοητική διεργασία κατά την οποία κάποιος 
ανακαλεί κάτι στη µνήµη του 2. (συνεκδ.) αυτό που ανακαλεί κανείς 
στη µνήµη του, η ανάµνηση: έχει διατηρήσει µέσα του ζωντανή την - 
των νεανικών του χρόνων ΣΥΝ. θύµηση. ενθυµητικός, -ή, -ό [µεσν.] 
1. αυτός που µπορεί να θυµίζει κάτι, που 
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προκαλεί ανάµνηση 2. ενθυµητικό (το) {χωρ. πληθ.} η ικανότητα και η 
ευχέρεια τού νου να διατηρεί αναµνήσεις, να θυµάται ΣΥΝ. µνήµη, 
µνηµονικό. 

ενθυµίζω ρ. [µτγν.] {ενεθύµισα} (λόγ.) θυµίζω (βλ.λ.). 
ενθύµιο (το) {ενθυµί-ου | -ων} οτιδήποτε προορίζεται να ανακαλεί στη µνήµη 

(πρόσωπο, γεγονός, συµβάν, επέτειο κλπ.)· οτιδήποτε υπενθυµίζει (κάτι από 
το παρελθόν): αυτές οι µάσκες είναι ~ από το ταξίδι µου στην Αφρική || κρατώ 
κάτι ως | για ~ ΣΥΝ. αναµνηστικό, ενθύµηµα, σουβενίρ. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. ένθύµιος < εν- + -θύµιος < θυµός (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ. είναι ήδη µεσν.]. 

ενθυµούµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {ενθυµείσαι... | ενθυµήθηκα} (αρχαιοπρ.) 
θυµάµαι (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ενθυµούµαι (-έο-), 
αρχική σηµ. «αντιλαµβάνοµαι, αποκτώ βαθιά γνώση», < εν- + -θυµούµαι < 
θυµός (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

Ε.Ν.Ι. (το) Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ινστιτούτο. 
ενιαίος, -α, -ο αυτός που αποτελεί µία ενότητα, ένα όλον: τα κόµµατα δεν 

συµφωνούν στη χάραξη ενιαίας οικονοµικής πολιτικής || η Κύπρος πρέπει να 
είναι µία, ~ και αδιαίρετη || ~ διοίκηση | µέτωπο | στάση ΑΝΤ. διεσπασµένος, 
διηρηµένος. — ενιαί-α | -ως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ενιαίος < ένι- (< 
αρχ. εν «ένα») + -αΓος]. 

ενιαύσιος, -α, -ο (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που έχει ζωή ή διάρκεια ενός έτους: ~ 
θητεία | φυτό | µίσθωση ΣΥΝ. µονοετής, (λαϊκ.) χρονιάρικος 2. αυτός που 
γίνεται κάθε χρόνο ΣΥΝ. ετήσιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ενιαυτός «έτος, επέτειος» 
(βλ.λ.)]. 

ενιαυτός (ο) (αρχαιοπρ.) το ηµερολογιακό έτος ΣΥΝ. χρόνος, χρονιά. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < έν-ιαυ-τός. Το α' συνθ. εν- αποτελεί παράγωγο 
αρχαιότατου I.E. θ. *en-, που απαντά στο επίθ. ήνις «ενός έτους» (πβ. και λιθ. 
pér-nai «περυσινός»). ∆υσκολίες προκαλεί το β' συνθ. -ιαυ-, το οποίο συνήθ. 
ταυτίζεται µε το ρ. ίαύω «κοιµούµαι, αναπαύοµαι» (το αρχ. ίαύω αποτελεί 
αναδιπλασιασµένο τ. τού θ. που απαντά στο ουσ. αυλή). Στην περίπτωση αυτή 
το ουσ. ένιαυτός θα δήλωνε αρχικώς την περίοδο τού ηλιοστασίου (δύο φορές 
το έτος), όπου ο ήλιος φαίνεται στάσιµος στα δύο άκρα τής ελλειπτικής του 
τροχιάς]. 

ενιαχού επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε µερικούς τόπους, σε µερικά µέρη. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ενιαχού < ενιοι «µερικοί, κάποιοι» (βλ.λ.)]. 

ενικανώνω ρ. → ικανώνω 
ενικός, -ή, -ό {χωρ. πληθ.} 1. ΓΛΩΣΣ. ενικός (αριθµός) γραµµατική 

υποκατηγορία των ονοµάτων και των ρηµάτων που δηλώνεται µορφολογικά 
στην Ελληνική µε ποικιλία καταλήξεων χρησιµοποιείται για να δείξουµε ότι η 
λέξη αναφέρεται σε ένα και όχι περισσότερα αντικείµενα αναφοράς 
(πρόσωπο, ζώο, πράγµα, χώρο, κατάσταση κλπ.), π.χ. άνθρωπ-ος, µήλ-ο, πόρτ-
α - τρέχ-ω, γράφ-εις, λέ-ει (βλ. κ. λ. αριθµός) ΑΝΤ. πληθυντικός (αριθµός) (βλ. 
κ. λ. δυϊκός)· ΦΡ. (µιλώ | γράφω κ.λπ.) στον ενικό απευθύνοµαι σε κάποιον 
προφορικώς ή γραπτώς, χρησιµοποιώντας το «εσύ» (β' ενικό προσ.) αντί τού 
«εσείς» (β' πληθ. προσ.), συνήθ. όταν υπάρχει σχέση οικειότητας: παρά τη 
µεγάλη διαφορά ηλικίας µιλάµε µεταξύ µας στον ενικό, γιατί γνωριζόµαστε πολύ 
καλά || ας αφήσουµε τις τυπικότητες- µίλα µου στον ενικό 2. αυτός που 
σχετίζεται µε τον ενικό αριθµό: δεύτερο ~ πρόσωπο. [ΕΤΥΜ < µτγν. ενικός < 
αρχ. εν «ένα»]. 

ένιοί, -ες, -α {ενίων} (αρχαιοπρ.) µερικοί, ορισµένοι: «τότε, η άποψη για µόνιµη 
τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων στην Ελλάδα αντιµετωπιζόταν ως 
µεγαλοµανής ιδέα ενίων για τα αρχαία κλέη» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. συνθ. 
εκ συναρπαγής από τη φρ. ενι οι, όπου το ενι αποτελεί συγκεκοµµένο τ. τού ρ. 
ένεστι «είναι δυνατόν». Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται σε θ. εν- (τού 
αριθµητ. είς) µε ιωνική ψίλωση (πβ. γερµ. einige «µερικοί» < ein «ένα»)]. 

-ένιος, -ια, -ιο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων, τα οποία 
δηλώνουν αυτόν που: 1. είναι κατασκευασµένος από αυτό που σηµαίνε το 
θέµα: µαργαριταρ-ένιος, ασηµ-ένιος, ζαχαρ-ένιος, µαλα-µατ-ένιος 2. έχει 
ορισµένο χρώµα: χρυσαφ-ένιος, κεχριµπαρ-ένιος. [ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής 
Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από αντιµετάθεση και συνίζηση τού µεσν. 
επιθήµατος -έινος (π.χ. µηλέινος, ΐτέινος) των ουσ. σε -έα (π.χ. µηλέα, ίτέα)]. 

ενίοτε επίρρ. (λόγ.) µερικές φορές, σε ορισµένες περιπτώσεις: προβλήµατα 
υπήρχαν εξαρχής, αλλά ~ η κατάσταση έφθανε στο απροχώρητο ΣΥΝ. καµιά 
φορά, κάποτε αραιά και πού. [ΕΤΥΜ αρχ. < φρ. ενι δτε, όπου το ένι αποτελεί 
συγκεκοµµένο τ. τού ρ. ενεστι «είναι δυνατόν». Για το χρον. δτε βλ. λ. όταν]. 

ενίσµός (ο) [1874] {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που δέχεται ότι υπάρχει µόνο 
µία ουσία των όντων, υλική ή πνευµατική ΣΥΝ. µονισµός. — ενιοτικός, -ή, -ό 
[1886]. [ΕΤΥΜ. < ένα, απόδ. τού γαλλ. monisme]. 

ενίσταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ενίστα-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νταν µόνο σε ενεστ.} 
(λόγ.) 1. προβάλλω έντονη αντίρρηση, αντιδρώ έντονα ΣΥΝ. αντιτίθεµαι, 
εναντιώνοµαι 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. υποβάλλω ένσταση (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < εν- + ϊσταµαι (βλ.λ.)]. 

ενίσχυση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) 1. το να καθιστά κάνας 
(κάτι/κάποιον) ισχυρότερο: η ~µιας κατασκευής/ ενός κτηρίου || (µτφ.) η ~ 
προσπάθειας | αγώνα | κλίµατος συνεργασίας ΣΥΝ. εν-δυνάµωση, 
ισχυροποίηση, τόνωση ΑΝΤ. αποδυνάµωση, εξασθένηση 2. (συνεκδ.) η 
βοήθεια, η συνδροµή: η κυβέρνηση θα παράσχει κάθε δυνατή ~ στους 
σεισµοπαθείς ΣΥΝ. υποστήριξη 3. (συνεκδ.) (α) οτιδήποτε χρησιµοποιείται 
για να γίνει (κάτι) σταθερότερο, ισχυρότερο: οι επιπλέον σανίδες είναι 
πρόσθετη ~ (β) οτιδήποτε προσφέρεται ως βοήθεια: η χρηµατική ~ που δίνει το 
ταµείο ανεργίας, δεν είναι παρά 

τυπική 4. (συνήθ. στον πληθ.) ΣΤΡΑΤ. (α) η αποστολή επικουρικών 
στρατιωτικών δυνάµεων, για να ενισχύσουν αυτούς που ήδη µάχονται, καθώς 
επίσης και ο ανεφοδιασµός σε πυροµαχικά: οργάνωση και αποστολή 
ενισχύσεων (β) (συνεκδ.) η στρατιωτική δύναµη, που προορίζεται να ενισχύσει 
τη γραµµή τού πυρός: οι ~ έφθασαν εγκαίρως 5. ΦΥΣ. αύξηση τής τάσης, τής 
έντασης ή τής ισχύος τού ηλεκτρικού ρεύµατος, που επιτυγχάνεται µε ειδική 
συσκευή (τον ενισχυτή, βλ.λ.). 

ενισχυτής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. 1. (στην ηλεκτρολογία) συσκευή που επιτυγχάνει την 
αύξηση τής τάσης, τής έντασης ή τής ισχύος των ηλεκτρικών σηµάτων, χωρίς 
να αλλοιώνει τα βασικά χαρακτηριστικά τους· ενσωµατώνεται σε 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς δέκτες, στερεοφωνικά συγκροτήµατα, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.λπ. 2. (στην ηλεκτρονική) ειδική συσκευή που 
χρησιµοποιείται στην ασύρµατη τηλεγραφία και ενισχύει τα ασθενή σήµατα 
κατά τη λήψη τους. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. amplifier, γερµ. 
Verstärker]. 

ενισχυτικός, -ή, -ό [1898] αυτός που παρέχει ενίσχυση: ~ στήριξη | κατασκευή || 
(µτφ.) ~ λόγος | πράξη | διδασκαλία ΣΥΝ. τονωτικός, εν-δυναµωτικός, 
επιβοηθητικός ΑΝΤ. αποδυναµωτικός, εξασθενητικός. — ενισχυτικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

ενισχύω ρ. µετβ. {ενίσχυ-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (πρόσωπο, 
αντικείµενο, κατάσταση κ.λπ.) περισσότερο ισχυρό, δυνατό: η χώρα οφείλει 
µε κάθε τρόπο να ενισχύσει την άµυνα της || τα πρόσφατα περιστατικά 
ενισχύουν τους φόβους µου ΣΥΝ. ισχυροποιώ, δυναµώνω, τονώνω ΑΝΤ. 
αποδυναµώνω, εξασθενίζω, αδυνατίζω 2. παρέχω σε (κάποιον/κάτι) υλική 
βοήθεια: το υπουργείο ενίσχυε µε µυστικά κονδύλια φιλοκυβερνητικές 
εφηµερίδες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν + ισχύω < ισχύς. Στην Κ.∆. υπάρχει και η αµετβ. σηµ. 
«παίρνω δύναµη» (Πράξ. 9,19)]. 

εννέα κ. (καθηµ.) εννιά (το) [µεσν.] {άκλ.} 1. οκτώ συν ένα, ο αριθµός των 
µηνών τής εγκυµοσύνης στον άνθρωπο, ο αριθµός 9 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. 
(ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 9: η εγκυµοσύνη 
διαρκεί ~ µήνες || ~ µέρες | τόµοι | κιλά- ΦΡ. εννιά έχει ο µήνας για κάποιον 
που δείχνει πλήρη αδιαφορία, που δεν νοιάζεται για τίποτε (κυρ. για τα 
µελλούµενα): του λέµε να ψάξει για καµιά δουλειά, τίποτε αυτός- ~! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *êv-véFa (µε διπλασιασµό -νν-) < *έ-νέΕα < έ- προθεµ. + I.E. 
*newn- «εννέα», πβ. σανσκρ. nâva, λατ. novem, γαλλ. neuf, ισπ. nueve, αγγλ. 
nine, γερµ. neun κ.ά. Οµόρρ. εν-ατος, ένενήκοντα κ.ά. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το γεγονός ÓTt το I.E. *newn- αποτελεί πα-ρεκτεταµένο τ. τού θ. 
*new- «νέος», που ερµηνεύεται από τη θέση τού εννέα ως πρώτου αριθµού 
έπειτα από το οκτώ, δηλ. έπειτα από δύο τετράδες]. 

εννέα: παράγωγα. Από το αρχ. εννέα, µε συνίζηση (συµπροφορά), προήλθε 
το εννιά (εννέα > *εννεά > εννιά' πβ. µηλέα > *µηλεά > µηλιά, η βαθεία > 
βαθέα > *βαθεά > βαθιά κ.λπ.). Τόσο το εννέα όσο και το εννιά και όσα 
σύνθετα αριθµητικά εµπεριέχουν τις δύο λέξεις γράφονται µε δύο -ν-: 
εννεαετής, εννεαετία, εννιακόσιοι (ενώ το αρχ. ενακόσιοι επεκράτησε να 
γράφεται µε ένα -ν- παρά την ύπαρξη και τύπου εννακόσιοι µε δύο -ν-), 
εννιάχρονος, εννιάρι, εννιάµερα κ.ά. Με ένα -ν- γράφονται δύο λέξεις: το 
ένατος και το ενενήντα. 

εννέα- | εννιά- κ. εννεά- | εννιά- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. 
ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό εννέα (9): εννιά-ωρο, εννια-ώροφος, εννεα-
µελής 2. είναι εννέα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: 
εννεα-πλάσιος. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. έννεά-
µηνος), που προέρχεται από το αριθµητ. εννέα (βλ.λ.). o τ. έννια- είναι µεσν.]. 
εννεαετής, -ής, -ές → εννέα-, -ετής εννεαετία (η) → εννέα-, -ετία 
εννεαήµερος κ. εννιαήµερος, -η, -ο → εννέα-, -ήµερος εννεαθέσιος κ. 
εννιαθέσιος, -α, -ο → εννέα-, -θέσιος εννεάκιλος κ. εννιάκιλος, -η, -ο → 
εννέα-, -κιλος εννεάκις επίρρ. → εννέα-, -άκις εννεακόσιοι, -ιες, -ια → 
εννιακόσιοι εννεαµελής κ. εννιαµελής, -ής, -ές -+ εννέα-, -µελής 
εννεαµερης κ. εννιαµερης, -ής, -ές -+ εννέα-, -µερής εννεάµηνος κ. 
εννιάµηνος, -η, -ο → εννέα-, -µηνός εννεαµηνία κ. εννιαµηνία (η) → 
εννέα-, -µηνία εννεαπλασιάζω κ. εννιαπλασιάζω ρ. → εννέα-, -
πλασιάζω εννεαπλάσιος κ. εννιαπλάσιος, -α, -ο → εννέα-, -πλάσιος 
εννεαπλός κ. εννιαπλός, -ή, -ό → εννέα-, -πλός εννεασύλλαβος κ. 
εννιασύλλαβος, -η, -ο → εννέα-, -σύλλαβος εννεατάξιος κ. εννιατάξιος, 
-α, -ο → εννέα-, -τάξιος εννεάτοµος κ. εννιάτοµος, -η, -ο → εννέα-, -
τόµος εννεάφυλλος κ. εννιάφυλλος, -η, -ο → εννέα-, -φυλλος εννεάχρονα 
κ. εννιάχρονα (τα) → εννέα-, -χρονα εννεάχρονος κ. εννιάχρονος, -η, -ο 
→ εννέα-, -χρόνος εννεαψήφιος κ. εννιαψήφιος, -α, -ο → εννέα-, -
ψήφιος εννεάωρος κ. εννιάωρος, -η, -ο → εννέα-, -ωρος εννεαώροφος κ. 
εννιαώροφος, -η, -ο → εννέα-, -ώροφος εννιά (το) → εννέα 
εννιακοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} εννιακόσιοι, στη ΦΡ. καµιά εννιακο-σαριά 
περίπου εννιακόσιοι, -ιες, -ια: θα πάνε ~ χιλιάδες για το βάψιµο τού σπιτιού (βλ. 
λ. αριθµός, ΠΙΝ). [ETYM. < εννιακόσια + παραγ. επίθηµα -αριά]. εννιακόσια 
(το) {άκλ.} οκτακόσια ενενήντα εννέα συν ένα, εννέα 



εννιακοσιοστός 613 ενόραση 
 

εκατοντάδες, ο αριθµός 900 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
εννιακοσιοστός, -ή, -ό (επίσης γράφεται 900ός στην αραβική αρίθ-
µηση, >' στην ελληνική και DM στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί 
σε σειρά στον αριθµό εννιακόσια (900) (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
1ΒΤΥΜ. < αρχ. έννακόσιοι | ένακόσιοι < *èvFa-KÓowi < *èvFa-(< 
εννέα) + -κόσιοι (βλ. λ. δια-κόσιοί)]. 

εννιάµερα (τα) [µεσν.] {χωρ. γεν.} το µνηµόσυνο που τελείται κατά 
την ενάτη ηµέρα από τον θάνατο (κάποιου): χθες είχαµε | κάναµε τα 
~ τού µακαρίτη- ΦΡ. (!-λαϊκ.) του κώλου τα εννιάµερα (ως σχόλιο για 
κάτι που λέγεται) ανοησίες, σαχλαµάρες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εννέα. 

εννιάρι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) το τραπουλόχαρτο που φέρει τον 
αριθµό εννέα. 

έννοια1 (η) {-ας κ. (λόγ.) -οίας | -οιών} 1. η νοητική εικόνα για την ου-
σία, το περιεχόµενο συγκεκριµένου πράγµατος, απτού ή αφηρηµένου, 
η ιδέα που σχηµατίζεται στον νου για το κάθε στοιχείο τού κόσµου 
(κατ' αντιδιαστολή προς το ίδιο το στοιχείο): η ~ τού ωραίου | τού 
όντος || νοµική | φιλοσοφική | αφηρηµένη ~ 2. το περιεχόµενο, η ση-
µασία, το νόηµα: η ~ τής λέξης ΣΥΝ. σηµασία 3. (ειδικότ.) συγκεκρι-
µένη πτυχή τής σηµασίας, τού περιεχοµένου· το νόηµα, το περιεχόµε-
νο από συγκεκριµένη σκοπιά: η ~ τής ελευθερίας, όπως την αντιλαµ-
βάνοµαι εγώ, δεν αντιτίθεται στη νοµιµοφροσύνη || µε τη στενή | την 
ευρύτερη ~ του όρου 4. ο σκοπός µιας ενέργειας και η ιδιαίτερη βα-
ρύτητα της: το διάβηµα έχει την ~ τής προάσπισης των εθνικών συµ-
φερόντων ΣΥΝ. νόηµα, σηµασία 5. ΦΙΛΟΣ, η γενική πνευµατική εικόνα, 
η καθολική παράσταση που περιλαµβάνει τα κύρια γνωρίσµατα ενός 
ή περισσοτέρων (οµοειδών) αντικειµένων, δηλ. αποτελεί την έκφραση 
τής ουσίας τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σηµασία, συνίζηση. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «σκέψη, συλλογισµός», < εννοώ. Η σηµερινή σηµ. ήδη 
αρχ.]. 

έννοια2 (έν-νοια) κ. έγνοια (έγ-νοια) (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. 
η γεµάτη φροντίδα και ενδιαφέρον σκέψη (π.χ. για οικείο πρόσωπο): 
µην έχεις καµία ~ για το σπίτι- θα τα φροντίσω όλα εγώ 2. (συνεκδ.) 
το πρόσωπο που αποτελεί αντικείµενο τής παραπάνω σκέψης: µονα-
δική µου ~ είσαι συ 3. η ανησυχία και η αγωνία ή ο προβληµατισµός 
(για κάτι): µε τρώει η ~ να δω τι θ'απογίνεις || µη µε σκοτίζεις µε ξέ-
νες ~ ΣΥΝ. ανησυχία, προβληµατισµός, σκοτούρα, περισυλλογή ANT. 
αµέλεια, αµεριµνησία- ΦΡ. (α) έχω την έγνοια (κάποιου) ανησυχώ 
(για κάποιον): είχα την έγνοια σου όλο το βράδυ και δεν µπόρεσα να 
κοιµηθώ (β) έννοια σου... (i) (καθησυχαστικά) µη σε απασχολεί, µη σε 
νοιάζει: ~, θα µιλήσω εγώ στον διευθυντή για το θέµα σου (ii) (απει-
λητικά) περίµενε (αυτό που θα σου συµβεί), έχε στο µυαλό σου (ως 
ανησυχία): ~, και θα δεις τι θα πάθεις! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιάζω, άγνοια, 
συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. έννοια (µε συνίζηση) < αρχ. έννοια. Ο τ. έγνοια µε 
ανοµοίωση τού συµπλέγµατος -νν- και συνιζηµένη εκφορά τού -οιά\. 

εννοιοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που δέχεται ότι οι 
καθολικές έννοιες έχουν πραγµατική υπόσταση, δηλ. ανεξάρτητη από 
τις λέξεις που τις εκφράζουν, µέσα στη συνείδηση τού ανθρώπου που 
τις συλλαµβάνει· αντιδιαστέλλεται προς τον νοµιναλισµό και τον ρε-
αλισµό. — εννοιοκρατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
conceptualisme]. 

εννοιολογιΚΟς, -ή, -ό [1851] αυτός που σχετίζεται µε τις έννοιες και 
τα γνωρίσµατα τους: ~ κατάρτιση (το να γνωρίζει κανείς το περιεχό-
µενο των εννοιών) | απόχρωση | διαφορές | λεξικό. — εννοιολογικ-ά 
| -ώς επίρρ. 

έννοµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι σύµφωνος µε τον νόµο, που 
ακολουθεί τον νόµο ή καθορίζεται από αυτόν: ~ δικαίωµα | τάξη ΑΝΤ. 
παράνοµος, έκνοµος, άνοµος, αθέµιτος 2. ΝΟΜ. (α) έννοµη προστασία 
η προστασία που παρέχεται από τα δικαστήρια σύµφωνα µε το νόµο 
(β) έννοµο συµφέρον η ανάγκη παροχής έννοµης προστασίας. — 
έννοµα | εννόµως [αρχ.] επίρρ. 

έννους, -ους, -ουν {έννου | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) αυτός που χαρα-
κτηρίζεται από λογική ικανότητα, σύνεση ΣΥΝ. νοήµων, νουνεχής, λο-
γικός, συνετός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + νους]. 

εννοώ ρ. µετβ. {εννοείς... | εννό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 1. (α) (για πρόσ. 
που µιλά ή γράφει) έχω την πρόθεση να εκφράσω, θέλω να πω: -Τι 
εννοείς; ∆εν σε καταλαβαίνω -Εννοώ ότι... (β) (για λόγο, προφορικό ή 
γραπτό) έχω ως νόηµα, ως βασικό µήνυµα: για να καταλάβεις τι εν-
νοεί αυτό το κείµενο, πρέπει να είσαι ειδικός 2. υποδεικνύω µέσω τού 
λόγου, αναφέροµαι σε (κάποιον/κάτι): όταν λέω «οι δικηγόροι», δεν 
εννοώ εσένα προσωπικά, αλλά γενικά τους συναδέλφους σου 3. (λόγ.) 
έχω σαφή αντίληψη (ενός πράγµατος): δεν δύναµαι να εννοήσω τι 
συµβαίνει || πρέπει να εννοήσουν και οι ίδιοι οι απεργοί ότι δεν 
µπορεί να παραχωρηθεί τίποτε περισσότερο || δεν σας εννόησα πλή-
ρως ΣΥΝ. κατανοώ, καταλαβαίνω, αντιλαµβάνοµαι, νιώθω, (καθηµ.) 
παίρνω είδηση, παίρνω χαµπάρι 4. (λόγ.) έχω ή βάζω στον νου µου, 
συλλαµβάνω στη σκέψη µου (έννοια, ιδέα, απόφαση κλπ.): τι εννοείς 
να πράξεις; ΣΥΝ. σκέπτοµαι 5. (+να) έχω την επιθυµία ή την αξίωση, 
προβάλλω έντονη απαίτηση: ~ να γίνει αυτό που λέω ΣΥΝ. θέλω, επι-
θυµώ, αξιώνω· ΦΡ. δεν εννοώ (+να) είµαι προσκολληµένος (σε συ-
γκεκριµένη πρακτική, συµπεριφορά), δεν έχω την πρόθεση να αλλά-
ξω ή να διαφοροποιηθώ: οι κάτοικοι τής σεισµόπληκτης περιοχής δεν 
εννοούσαν να εγκαταλείψουν τα ετοιµόρροπα σπίτια τους ΑΝΤ. είµαι 
πρόθυµος να 6. (µεσοπαθ. εννοουµαι) γίνοµαι αντιληπτός ως έννοια: 
η οικογένεια, όπως εννοείται σήµερα, αποτελεί το βασικό κύτταρο τής 
κοινωνίας ΣΥΝ. νοούµαι· ΦΡ. τα ευκόλως εννοούµενα παραλείπονται 
όσα είναι ευνόητα, προφανή, δεν χρειάζεται να αναφέρονται: δεν είπα 
ότι πρέπει να γράψετε το όνοµα σας στο γραπτό σας, γιατί ~ 7. 
(απρόσ. εννοείται) είναι αυτονόητο ή προφανές: αυτά που είπα- 

µε, ~ ότι θα µείνουν µεταξύ µας ΣΥΝ. εξυπακούεται. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εννοώ (-έω), αρχική σηµ. «σκέπτοµαι, θεωρώ», < εν- + 
νοώ < νους. Το απρόσ. εννοείται αποδίδει το γαλλ. bien entendu]. 

ενοικιάζω κ. (καθηµ.) νοικιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ενοικίασ-α, -τηκα | -
θηκα, -µένος} 1. (ως ενοικιαστής) χρησιµοποιώ ακίνητη ή κινητή 
ιδιοκτησία, καταβάλλοντος ορισµένο αντίτιµο στον ιδιοκτήτη της: ~ 
ένα µικρό διαµέρισµα || ~ αυτοκίνητο για τις µετακινήσεις µου || ~ 
τηλεόραση | βιντεοκάµερα | βιντεοκασέτα από βιντεοκλάµπ ΣΥΝ. µι-
σθώνω, πιάνω · 2. (ως εκµισθωτής) προσφέρω για χρήση (ακίνητο ή 
κινητό αντικείµενο που µου ανήκει) έναντι ορισµένου χρηµατικού 
ποσού: τα καλοκαίρια νοικιάζει το εξοχικό του σε µια οικογένεια 
Γερµανών ΣΥΝ. (λόγ.) εκµισθώνω. — ενοικίαση (η) κ. (καθηµ.) νοί-
κιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 

ενοικιαστήριο (το) [1833] {ενοικιαστηρί-ου | -ων} 1. συµφωνητικό ή 
συµβόλαιο µίσθωσης ΣΥΝ. µισθωτήριο 2. η έγγραφη ή έντυπη αγγελία 
σε εφηµερίδες ή σε εξωτερικούς χώρους ή η πινακίδα που τοποθετεί-
ται σε εµφανές σηµείο, µε την οποία γνωστοποιείται ότι υπάρχει 
ακίνητο διαθέσιµο για µίσθωση 3. (συνεκδ.) το κείµενο αυτής τής αγ-
γελίας: το - δεν αναφέρει την τιµή τού ενοικίου. 

ενοικιαστής (ο) [1854], ενοικιάστρια (η) [1865] {ενοικιαστριών} 
πρόσωπο που έχει τη χρήση σπιτιού, καταστήµατος ή άλλου χώρου 
µε αντάλλαγµα ορισµένο χρηµατικό ποσό (ενοίκιο), το οποίο κατα-
βάλλει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα στον ιδιοκτήτη· αλλιώς (κα-
θηµ.) νοικάρης ΣΥΝ. µισθωτής, ένοικος ΑΝΤ. ιδιοκτήτης, σπιτονοικο-
κύρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 

ενοίκιο (το) {ενοικί-ου | -ων} χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται 
άπαξ ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και έναντι τού οποίου παρα-
χωρείται ακίνητο περιουσιακό στοιχείο προς χρήση ή κατοίκηση: ~ 
για σπίτι | γκαρσονιέρα || υψηλό | ακριβό ~ || καθυστέρηση | εξόφληση 
ενοικίων || οι φοιτητές τής Εστίας υποχρεούνται να καταβάλλουν 
χαµηλό - για τη διαµονή τους σε αυτή. Επίσης (καθηµ.) νοίκι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ένοίκιονκ ένοικος]. 

ενοικιοστάσιο (το) {ενοικιοστασίου | χωρ. πληθ.) ΝΟΜ. ειδική διάτα-
ξη στο πλαίσιο τού νόµου περί µισθώσεως αστικών κτηµάτων, µε την 
οποία επιβάλλεται παράταση τού χρόνου λήξεως των µισθώσεων 
ακινήτων µε παράλληλο περιορισµό τής αύξησης τού ενοικίου για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα· µέτρο που υιοθετείται από την πολιτεία 
σε περιόδους οικονοµικής δυσπραγίας, προκειµένου να εξασφαλιστεί 
στέγη για κατοικία ή για επαγγελµατική δραστηριότητα. — ενοι-
κιοστασιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < ενοίκιο + -στάσιο < στάση]. 

ένοικος (ο/η) {ενοίκ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που κατοικεί, που δια-
µένει σε συγκεκριµένο οίκηµα: οι ~ τής πολυκατοικίας | τού σπιτιού | 
τού ξενοδοχείου. —ενοικώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδο-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + οίκος]. 

ενόντα (τα) → ενών 
ενόντες (οι) → ενών 
ένοπλος, -η, -ο 1. αυτός που διεξάγεται ή συντελείται µε όπλα: ~ 

σύρραξη | αγώνας | σύγκρουση | επιδροµή | αντίσταση | εξέγερση | 
ληστεία 2. (για πρόσ.) αυτός που φέρει όπλο: ~ µασκοφόροι ! συµµο-
ρίες ΣΥΝ. οπλισµένος ΑΝΤ. άοπλος· ΦΡ. ένοπλες δυνάµεις {ενόπλων 
δυνάµεων} το σύνολο των χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών 
στρατιωτικών δυνάµεων ενός κράτους. — ενόπλως επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ- < εν- + -οπλος < δπλον]. 

ενοποίηση (η) [1873] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ένωση δύο ή 
περισσότερων πραγµάτων, χώρων, κρατών κ.ά: η ~ των αρχαιολογι-
κών χώρων τής Αθήνας | των δύο Γερµανιών || η ~ τής γενικής θεω-
ρίας τής σχετικότητας και τής κλασικής θεωρίας τού ηλεκτροµα-
γνητισµού. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. unification]. 

ενοποιός, -ός, -ό αυτός που ενοποιεί, που λειτουργεί συνενωτικά: ~ 
παράγοντας | στοιχείο | δύναµη ΣΥΝ. ενωτικός, συνενωτικός ΑΝΤ. δια-
σπαστικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ενοποιός < εν, ενός + -ποιος < ποιώ]. 

ενοποιώ ρ. µετβ. {ενοποιείς... | ενοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
φέρνω την ενότητα σε (κάτι): ~ τις αντιµαχόµενες εθνότητες τής χώ-
ρας || (µτφ.) είναι ανάγκη να ενοποιήσουµε τις προσπάθειες µας για 
την επίτευξη τού κοινού σκοπού || θα γκρεµίσω τον µεσαίο τοίχο, για 
να ενοποιήσω τους χώρους || ~ αρχεία | τα Σώµατα Ασφαλείας || η 
Ιταλία ενοποιήθηκε στα µέσα τού 19ου αι. (έγινε ενιαίο κράτος) ΣΥΝ. 
ενώνω, συνενώνω, συγχωνεύω ΑΝΤ. χωρίζω, διαχωρίζω, διασπώ. — 
ενοποιητικός, -ή, -ό [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ενοποιώ (-έω) < εν, ενός 
+ ποιώ]. 

ενόραση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. η σε βάθος αντίληψη ή κα-
τανόηση (ενός πράγµατος) 2. ΦΙΛΟΣ, είδος απευθείας, άµεσης γνώσης, 
που επιτρέπει τη σύλληψη τού αντικειµένου χωρίς την προσφυγή σε 
ενδιάµεσες (π.χ. συλλογιστικές) διαδικασίες 3. η προσπάθεια να προ-
σεγγιστεί µε αυτοσυγκέντρωση το ιδεατό, ο µεταφυσικός κόσµος. — 
ενορατικός, -ή, -ό [µτγν.], ενορατικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ένόρασις < αρχ. ενορώ «διαβλέπω, διακρίνω, παρατη-
ρώ σε βάθος» < έν- + ορώ]. 

ενόραση - διαίσθηση - γνώση. Η γνώση που προέρχεται από το έν-
οραν (λατ. in-tueri), το «να βλέπεις µέσα σου», δηλ. η άµεση γνώ-
ση, η βιωµατική, η υποκειµενική, είναι η ενόραση (λατ. in-tuitio). H 
ενόραση αποκαλείται και δι-αίσθηση (από το δι-αισθάνοµαι). Στην 
υποκειµενική, προσωπική, µέσα από ξαφνική, µη λογικά επεξεργα-
σµένη σύλληψη, που είναι η ενόραση | διαίσθηση, αντιτίθεται η α-
ντικειµενική διά-µεση (και όχι ά-µεση) γνώση, αυτή που βασίζεται 



ενόργανος 614 ενσαρκώνω 
 

σε εµπειρικά δεδοµένα, τα οποία έχουν τύχει προσεκτικής λογικής 
επεξεργασίας (συλλογισµών, κρίσεων, λογικών υποθέσεων, συµπε-
ρασµάτων, αποδεικτικής διαδικασίας). Ό,τι γνωρίζουµε από διαί-
σθηση | ενόραση, συχνά είναι προϊόν «εσωτερικού φωτισµού», 
στιγµιαίας έµπνευσης ή σύλληψης των αισθήσεων µάλλον παρά 
τής λογικής. Έτσι η ενορατική ή διαισθητική γνώση έχει, κατά κα-
νόνα, αρνητική σηµασία στην επιστήµη, αντιτιθέµενη στην απο-
δεικτική και αυστηρά λογική γνώση. 

ενόργανος, -η, -ο [1854] 1. ΜΟΥΣ. ενόργανη µουσική η µουσική που 
γράφεται για όργανα 2. ΑΘΛ. ενόργανη γυµναστική η γυµναστική 
που εκτελείται µε τη βοήθεια γυµναστικών οργάνων (π.χ. µονόζυγου, 
δοκού, κρίκων κ.λπ.) ΑΝΤ. ανόργανος · 3. ΧΗΜ. ενόργανη ανάλυση ο 
κλάδος τής αναλυτικής χηµείας που µελετά τις µεθόδους χηµικής 
ανάλυσης µε χρήση µετρητικών διατάξεων. [ΕΤΥΜ o µουσ. όρ. 
είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. instrumental]. 

ενορία (η) {ενοριών} ΕΚΚΛΗΣ. εκκλησιαστική περιφέρεια που περι-
λαµβάνει το σύνολο των πιστών -κληρικών και λαϊκών- ορισµένης 
περιοχής (κοινότητας, τµήµατος, κωµόπολης ή πόλης), οι οποίοι έχουν 
ως κοινό λατρευτικό κέντρο τον συγκεκριµένο ναό, από τον οποίο 
παίρνει και το όνοµα της η περιοχή αυτή: ~ Αγ. Γεωργίου || ο παππάς 
τής ~. — ενοριακός, -ή, -ό [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «περιοχή πόλεως», θηλ. τού µτγν. ένόριος < 
εν- + -όριος < δριον. Η εκκλησ. σηµ. µαρτυρείται από τον 5ο αι.]. 

ενορίτης (ο) [µεσν.] (ενοριτών), ενορίτισσα (η) {ενοριτισσών} 
ΕΚΚΛΗΣ. λαϊκός πιστός που αποτελεί µέλος συγκεκριµένης ενορίας. 

ένορκος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που συντελείται ή επικυρώνεται µε 
όρκο: ~ προανάκριση | κατάθεση | µαρτυρία 2. ΝΟΜ. (συνήθ. στον 
πληθ.) καθένας από τους πολίτες που επιλέγονται µε κλήρωση από ει-
δικούς καταλόγους και οι οποίοι απαρτίζουν, από κοινού µε τους τα-
κτικούς δικαστές, τα µέλη ορκωτού δικαστηρίου: η ετυµηγορία των ~. 
— ενόρκως επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

ενόρµηση (η) [1892] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΨΥΧΟΛ. δυνατή 
ώθηση τού οργανισµού για δράση, προκειµένου να καταργήσει µια 
κατάσταση εντάσεως, δηλ. να καλυφθεί µια έλλειψη (π.χ. τροφής) ή 
να αποφευχθεί ένας ενοχλητικός ερεθισµός (π.χ. πόνος): ~ αυτοσυ-
ντήρησης || σεξουαλική ~. — ενορµητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. pulsion. Στην Αρχ. το ρήµα ένορµώ είχε τη σηµ. «καταλαµβάνω 
(κάποιον/κάτι), κυριεύω»]. 

ενορχηστρώνω ρ. µετβ. (ενορχήστρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. ΜΟΥΣ. 
οργανώνω τον τρόπο µε τον οποίο µια µουσική σύνθεση θα παιχτεί 
από ένα ορχηστρικό σύνολο, γράφοντας τα µέρη των οργάνων, τα 
οποία, στο σύνολο τους καταρτίζουν την παρτιτούρα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) 
συντονίζω πράξεις, ενέργειες κ.λπ. ή καθοδηγώ πρόσωπα για την επί-
τευξη σκοπού: τις τελευταίες ηµέρες διεξάγεται από τον Τύπο ενορ-
χηστρωµένη επίθεση κατά τού Προέδρου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. orchestrer]. 

ενορχήστρωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΜΟΥΣ. 
η οργάνωση τού τρόπου µε τον οποίο µια µουσική σύνθεση θα παι-
χτεί από ένα ορχηστρικό σύνολο' συνήθως γίνεται µε την προετοιµα-
σία των µερών των οργάνων και τη συγκεντρωµένη καταγραφή τους 
στην παρτιτούρα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) ο συντονισµός ενεργειών για την 
επίτευξη σκοπών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
orchestration]. 

ενορχηστρωτής (ο), ενορχηστρώτρια (η) (ενορχηστρωτριών) 1. ο 
µουσικός που κάνει την ενορχήστρωση 2. (µτφ.) ο εµπνευστής και 
κυρ. ο συντονιστής (πράξης, ενέργειας, έργου κ.λπ.): ~ αυτού τού µο-
ναδικού αθλητικού συνόλου υπήρξε ο νέος προπονητής || (κακόσ.) 
αυτός είναι ο ~ τής συκοφαντικής επίθεσης εναντίον µου. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. orchestrateur]. 

ενόσω σύνδ. (λόγ.) για όσο χρονικό διάστηµα: ~ εµείς συζητούσαµε, 
οι άλλοι έγραφαν τα πρακτικά ΣΥΝ. όσον καιρό. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
ενόσω < αρχ. φρ. εν όσω]. 

ενότητα (η) (ενοτήτων) 1. η ιδιότητα τού αδιάσπαστου και τού ενι-
αίου, η έλλειψη διαίρεσης ή διαιρετότητας: το αρχαίο δράµα χαρα-
κτηρίζεται από - τόπου, χρόνου και δράσης 2. (ειδικότ.) η αίσθηση 
µεταξύ ανθρώπων ή ανθρώπινων οµάδων ότι αποτελούν ενιαίο και 
αδιάσπαστο σύνολο: ο οµιλητής υποστήριξε την ανάγκη να υπάρξει 
αρραγής ~ µέσα στο κόµµα || εθνική ~ || πνεύµα ενότητας || επιτυγ-
χάνω | αποκαθιστώ | υπονοµεύω | διατηρώ την ~ · 3. η αρµονική 
συµφωνία, ο σωστός συντονισµός: ~ στόχων/ επιδιώξεων || ~ δράσης 
| σκέψης · 4. το τµήµα διδακτικής ύλης, καθένα από τα µέρη διδα-
κτικού εγχειριδίου: αυτή την εβδοµάδα θα καλύψουµε την πέµπτη και 
την έκτη ~. 
[ΕΤΥΜ < apX· ενότης, -ητος < εις, ενός «ένας». Η σηµ. τού τµήµατος 
διδακτικής ύλης είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. unité]. 

ενούρηση (η) [1874] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΙΑΤΡ. η ακούσια 
και ασυνείδητη ακράτεια ούρων κατά τη διάρκεια τού ύπνου, που 
παρατηρείται σε παιδιά άνω των τριών ετών rat οφείλεται σε οργα-
νικά ή ψυχολογικά αίτια: νυκτερινή ~. — ενουρώ ρ. [αρχ.] (-είς...). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. enuresis]. 

ενοφθαλµία (η) {ενοφθαλµιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική υποχώρηση τού 
βολβού τού οφθαλµού στο βάθος τής οφθαλµικής κόγχης. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. énophthalmie]. 

ενοφθαλµισµός (ο) 1. ΓΕΩΠ. τρόπος εµβολιασµού των φυτών (κυρ. 
των δέντρων), για τον οποίο χρησιµοποιείται ειδικός οφθαλµός φυτού 
µαζί µε τµήµα φλοιού ΣΥΝ. εγκεντρισµός, µπόλιασµα, µεταµόσχευση 
2. ΙΑΤΡ. η εισαγωγή µικροοργανισµού στον οργανισµό ζώου ή σε θρε-
πτικό υλικό για θεραπευτικούς ή πειραµατικούς σκοπούς. — ενο-
φθαλµίζω ρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οφθαλµός. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < ενοφθαλµίζω «εµβολιάζω φυτό» < εν- + όφθαλµίζω < 
οφθαλµός. Η ιατρ. σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. inoculation]. 

ενοχή (η) 1. η ευθύνη για επιλήψιµη ή ποινικά κολάσιµη πράξη: συ-
νελήφθη ύποπτος ένοπλης ληστείας και οµολόγησε την ~ του || αρ-
νούµαι | παραδέχοµαι την ~ µου ΣΥΝ. υπαιτιότητα ΑΝΤ. αθωότητα 2. 
(συνήθ. στον πληθ.) το δυσάρεστο συναίσθηµα που βιώνει όποιος έχει 
συνείδηση ότι έχει διαπράξει κάτι κακό: έχει ενοχές για τη βάναυση 
συµπεριφορά του ΣΥΝ. τύψεις · 3. ΝΟΜ. η σχέση µε την οποία ένα 
πρόσωπο έχει υποχρέωση προς ένα άλλο σε παροχή. [ΕΤΥΜ µεσν., 
αρχική σηµ. «ευθύνη, υποχρέωση», < αρχ. ενέχω «κρατώ σταθερά - 
εµπλέκω»]. 

ενοχικός, -ή, -ό [1856] ΝΟΜ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σχέση µε 
την οποία ένα πρόσωπο έχει υποχρέωση προς άλλο σε παροχή 2. (α) 
Ενοχικό ∆ίκαιο ο κλάδος τού αστικού δικαίου που περιλαµβάνει το 
σύνολο των κανόνων, οι οποίοι ρυθµίζουν τα ενοχικά δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις (β) ενοχικό δικαίωµα το δικαίωµα τού δανειστή να 
απαιτήσει από τον οφειλέτη την εκπλήρωση τής παροχής (γ) ενοχική 
υποχρέωση η υποχρέωση τού οφειλέτη έναντι τού δανειστή να εκ-
πληρώσει την παροχή (δ) ενοχική σχέση η σχέση που δηµιουργείται 
ανάµεσα στους συµβαλλοµένους, στον δανειστή και τον οφειλέτη. 

ενόχληµα (το) [µτγν.] (ενοχλήµ-ατος | -ατα, -άτων} δυσάρεστο σύ-
µπτωµα, που διαταράσσει την οµαλή λειτουργία τού οργανισµού: ~ 
τής καρδιάς | τού συκωτιού || όλο και για κάποιο ~ παραπονιέται τώ-
ρα τελευταία ΣΥΝ. ενόχληση. 

ενόχληση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) το να ενο-
χλεί κανείς (κάποιον): ζητώ συγγνώµη για την ~ (β) η δυσαρέσκεια, η 
δυσφορία που αισθάνεται κανείς, όταν διαταράσσεται η ηρεµία του: 
η ~ του φαινόταν καθαρά στο πρόσωπο του 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε ή 
οποιοσδήποτε ενοχλεί, προκαλεί δυσαρέσκεια: οι γείτονες µε τις φω-
νές τους είναι µια διαρκής ~ 3. (ειδικότ.) το ενόχληµα (βλ.λ.). 

ενοχλητικός, -ή, -ό [1889] αυτός που προκαλεί δυσαρέσκεια, που 
ενοχλεί: γίνοµαι ~ || ~ συζήτηση | ερωτήσεις | κατάσταση | παιδιά 
ΣΥΝ. οχληρός, δυσάρεστος. — ενοχλητικά επίρρ., ενοχλητικότητα (η) 
[1890]. ( 

ενοχλώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. (ενοχλείς... | ενόχλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. προκαλώ δυσφορία ή δυσαρέσκεια σε (κάποιον), 
διαταράσσω την ψυχική ηρεµία (κάποιου): το κάπνισµα | η ζέστη | ο 
θόρυβος µε ενοχλεί || και µόνο η παρουσία του την ενοχλεί 2. πειρά-
ζω, φέρνω σε δύσκολη θέση: φάνηκε ενοχληµένος από την αδιάκριτη 
ερώτηση 3. (σε ευγενική διατύπωση) απευθύνοµαι σε (κάποιον) (για 
να τον ρωτήσω ή να του πω κάτι): -Μπορώ να σας ενοχλήσω και αύ-
ριο; -Όποια ώρα θέλετε! Είµαι στη διάθεση σας! ♦ 4. (αµετβ.) προ-
καλώ ενόχληση, είµαι δυσάρεστος, γίνοµαι ενοχλητικός: Αυτά τα θέ-
µατα ενοχλούν. Θίγουν πρόσωπα || Ενοχλώ; (ευγενική ερώτηση, πριν 
απασχολήσουµε κάποιον ή µπαίνοντας στον χώρο κάποιου). [ΕΤΥΜ 
< αρλ· ενοχλώ (-έω) < εν- + όχλώ < δχλος]. 

ενοχοποιητικός, -ή, -ό [1887] αυτός που συντελεί στο να χαρακτη-
ριστεί (κάποιος) ένοχος, λειτουργώντας επιβαρυντικά εναντίον του: 
υπάρχουν πολλά - στοιχεία εις βάρος του ΑΝΤ. αθωωτικός. 

ενοχοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] (ενοχοποιείς... | ενοχοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} καταλογίζω (σε κάποιον) ευθύνες, ενοχή για αξιό-
ποινη πράξη, καθιστώ (κάποιον) ένοχο: η κατάθεση του ενοχοποίησε 
πολλά ανώτερα κυβερνητικά στελέχη || αυτό το στοιχείο δεν είναι 
αρκετό, για να σε ενοχοποιήσει || η σιωπή του και µόνο µπροστά σε 
τόσες κατηγορίες τον ενοχοποιεί. — ενοχοποίηση (η) [1856]. 

ένοχος, -η, -ο 1. αυτός που ευθύνεται για αξιόµεµπτη πράξη ή κατά-
σταση: αισθάνεται ένοχη για την απαράδεκτη συµπεριφορά της || η 
κοινωνία µας είναι ~ για την περιθωριοποίηση τόσων νέων 2. ΝΟΜ. 
αυτός που έχει διαπράξει αξιόποινο αδίκηµα: ~ ανθρωποκτονίας εκ 
προθέσεως | εσχάτης προδοσίας | για υπέρβαση καθήκοντος || το δι-
καστήριο βρίσκει τον κατηγορούµενο ~ ANT. αθώος 3. (συνεκδ.) αυτός 
που φανερώνει, που δείχνει ενοχή: ~ σιγή | βλέµµα | στάση || το ~ γέ-
λιο της την πρόδωσε ότι τα γνώριζε όλα 4. αυτός που παραβιάζει τον 
γραπτό ή άγραφο νόµο: διατηρεί ~ σχέσεις || - αγάπη | πρόθεση | πράξη 
ΣΥΝ. παράνοµος, αθέµιτος. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ενεχόµενος, εµπλεκόµενος, αναµεµιγµέ-
νος», < ενέχω]. 

ένοχος - αθώος - κατηγορούµενος. Οι λέξεις ένοχος και αθώος 
είναι και οι δύο αρχαίες. Ένοχος είναι αυτός που ενέχεται σε κά-
ποιο αδίκηµα, που έχει εµπλακεί σε πράξη επιφέρουσα ποινή, εφό-
σον αποδειχθεί και κριθεί από το δικαστήριο ότι πράγµατι διέ-
πραξε το αδίκηµα για το οποίο έχει κατηγορηθεί. Αθώος (< α- στε-
ρητ. + θωή «ποινή») είναι ετυµολογικά «ο µη άξιος ποινής», αυτός 
που αποδεικνύεται και κρίνεται στο δικαστήριο ότι δεν διέπραξε 
αδίκηµα που επιφέρει ποινή. Προτού κριθεί κανείς ένοχος ή αθώος 
µε ανάλογη απόφαση τού δικαστηρίου, είναι απλώς κατηγο-
ρούµενος. Ωστόσο ο κατηγορούµενος, «ο τελών υπό κατηγορίαν», 
δεν είναι κατ' ανάγκην και ένοχος, όπως συχνά συγχέονται αντι-
δεοντολογικά οι δύο λέξεις! 

εν όψει ~» όψη 
ένρινος, -η, -ο -> έρρινος 
ενρίπτω ρ. µετβ. [µτγν.] (µόνο σε ενεστ.) (αρχαιοπρ.) ρίχνω (κάτι) πά-
νω ή µέσα σε (κάτι) ή (µτφ.) εναντίον (κάποιου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ένεση. 

Ε.Ν.Σ. 1. (το) Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα 2. (η) Εταιρεία Νο-
σηλευτικών Σπουδών. 

ένσαρκος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει σάρκα ΑΝΤ. άυλος. 
ενσαρκώνω ρ. µετβ. {ενσάρκω-σα, -θηκα, -µένος) 1. δίνω σε (κάποι-
ον) υλική υπόσταση ή ειδικότ. ανθρώπινη υπόσταση: ο Ιησούς Χρι- 
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στός ενσαρκώθηκε για τη σωτηρία των ανθρώπων 2. καθιστώ (αφηρηµένη 
έννοια) αισθητή, µέρος τής πραγµατικότητας, αποτελώ την ενσάρκωση, την 
αισθητή έκφραση: -µια ιδέα | ένα ιδεώδες | το πνεύµα τής εποχής | µια έννοια | 
έναν ρόλο (τον ερµηνεύω) || η στάση του ενσαρκώνει τον πόθο µιας ολόκληρης 
γενιάς για δηµοκρατία και ελευθερία. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ένσαρκώ (-όω) < µτγν. ενσαρκος < εν- + -σαρκός < σαρξ, -
κός]. 

ενσάρκωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να αποκτά κανείς 
υλική υπόσταση, σάρκα: µε την ~ του ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσµο για τη 
σωτηρία τού ανθρώπου 2. (συνεκδ.) η σαρκική υπόσταση που αποκτά µία 
πνευµατική ύπαρξη: ο Ιησούς Χριστός αποτελεί την ~ τού Λόγου τού Θεού 3. 
(µτφ.) το να γίνεται µία αφηρηµένη έννοια αισθητή, µέρος τής 
πραγµατικότητας, να υλοποιείται· (συνεκδ.) οτιδήποτε αποτελεί απεικόνιση, 
υλοποίηση µιας αφηρηµένης έννοιας: ο ήρωας αυτός είναι η ίδια η ~ τής 
γενναιότητας || η ~ τής γλυκύτητας | τής καλοσύνης | τού κακού ΣΥΝ. (για 
πρόσ.) προσωποποίηση, υποστασιοποίηση. 

ένσηµο (το) {1833} {ενσήµ-ου | -ων} µικρό κοµµάτι χαρτιού σε σχήµα 
γραµµατοσήµου µε τυπωµένα πάνω του το επίσηµο έµβληµα ή άλλα 
διακριτικά στοιχεία κρατικού οργανισµού, µαζί µε την αντίστοιχη χρηµατική 
του αξία, που χρησιµοποιείται ως απόδειξη καταβολής εισφορών σε 
φορολογικά ταµεία: συµπληρώνω τα απαιτούµενα ~ για σύνταξη || δικαστικό ~ 
|| ~ εκπαιδευτικών τελών ΦΡ. (για εργοδότη) κολλώ τα ένσηµα (κάποιου) 
καταβάλλω στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταµείο τις οφειλόµενες εισφορές 
(υπαλλήλου µου): τον κατήγγειλε στο 1.Κ.Α., γιατί δεν του είχε κολλήσει τριών 
µηνών ένσηµα. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. ενσηµος «σηµαντικός, 
σπουδαίος» < ένση-µαίνω «δηλώνω, φανερώνω» < εν- + σηµαίνω. Η 
σηµερινή σηµ. είναι νεότερη]. 

ένσΐγµος, -η, -ο [I860] 1. αυτός που περιλαµβάνει το γράµµα σίγµα (σ) ANT. 
άσιγµος 2. ένσινµος αόριστος ο αόριστος που σχηµατίζεται µε σίγµα στην 
κατάληξη (λ.χ. έδωσ-α, έχτισ-α, λέρωσ-α, χτύπησ-α). 

ενσκήπτω ρ. αµετβ. ενέσκηψα} (για δυσµενή φαινόµενα) εµφανίζοµαι 
αιφνιδιαστικά και πλήττω µε ορµή: θύελλα | επιδηµία/ δριµύ ψύχος ενέσκηψε 
στη χώρα µας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκύπτω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + σκήπτω 
«επιπίπτω, ενορµώ, πέφτω µε ορµή». Βλ. λ. σκήπτρο}. 

ενσπείρω ρ. µετβ. [µτγν.] (ενέσπειρα} προκαλώ τη διάδοση (αρνητικού 
συναισθήµατος, κατάστασης) σε κοινωνικό σύνολο, οµάδα: ~ φόβο | τη 
διχόνοια | πανικό | ζιζάνια (βλ. λ. ζιζάνιο) | αµφιβολίες ΣΥΝ. διαδίδω, 
διασκορπίζω, διασπείρω. 

ένσπερµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) (καρπός) που περιέχει σπέρµα ANT. άσπορος. 
Επίσης ενσπέρµατος [µτγν.]. 

ενσταλάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ενστάλα-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. ρίχνω σταγόνα-
σταγόνα (υγρό) µέσα σε δοχείο 2. (µτφ.) κάνω κάτι να εισχωρήσει σιγά-σιγά 
στην ψυχή ή τον νου (κάποιου): ~ µίσος | φανατισµό | αµφιβολία | αγάπη | 
υγιείς αρχές | θάρρος. — ενστάλαξη (η) [1839]. 

ενσταντανε (το) {άκλ.} ελλην. τής στιγµής 1. η φωτογραφική λήψη (προσώπου, 
πράγµατος ή χώρου) σε συγκεκριµένη στιγµή ή φάση: τραβάω ένα ~ 2. 
(συνεκδ.) στιγµιαία σκηνή, στιγµιότυπο: ένα χαρούµενο | τρυφερό ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. instantané < instant «στιγµή» < λατ. instans «τωρινός, 
παρών»]. 

ένσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. η δήλωση αντίθεσης ΣΥΝ. 
εναντίωση, εναντιολογία 2. (συνεκδ.) η αντίθεση, η αντίρρηση· το σηµείο στο 
οποίο κανείς διαφοροποιείται: η µόνη µου ~ στον σχεδιασµό που κάνετε, είναι 
ότι δεν θα µπορέσω να το έχω έτοιµο µέχρι αύριο || έχω µόνο µία ~ 3. ΝΟΜ. 
διαδικαστική πράξη τού εναγοµένου, η οποία αποσκοπεί στην απόκρουση τής 
αγωγής τού ενάγοντος µε επίκληση κάποιου δικονοµικού ή ουσιαστικού 
κανόνα ο οποίος είτε δεν επιτρέπει στο δικαίωµα το οποίο στηρίζει την αγωγή 
να γεννηθεί, είτε το καταλύει µεταγενέστερα είτε, τέλος, εµποδίζει την 
άσκηση του: αντιτάσσω | υποβάλλω ~|| η πρόεδρος έκανε δεκτή την ~ τού 
διαδίκου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ένστασις < ένίσταµαι «βρίσκοµαι τοποθετηµένος, είµαι παρών, 
µπαίνω στον δρόµο (κάποιου)». Οι σηµερινές σηµ. ανάγονται στον 
Αριστοτέλη, ο οποίος χρησιµοποίησε τη λ. µε τη σηµ. «άρνηση, αντίθεση σε 
επιχείρηµα»]. 

ενστερνίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [1884] {ενστερνίσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 
επιδοκιµάζω και αποδέχοµαι µε προθυµία, υιοθετώ, δέχοµαι (ιδέα, φιλοσοφία 
κ.λπ.) σε όλο της το βάθος: ~ τις ιδέες | τις απόψεις | τις αρχές | τον 
χριστιανισµό ΣΥΝ. ασπάζοµαι, εγκολπώνοµαι. — ενστερνισµός (ο) [1884]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αγκαλιάζω, αποθετικός. [ΕΤΥΜ; µτγν., αρχική σηµ. «αγκαλιάζω», < 
εν- + -στερνίζοµαι < στέρ-_ νον]. 
ένστικτο κ. (λαϊκ.) ένστιχτο (το) [1849] (ενστίκτ-ου | -ων} 1. η έµφυτη 

παρόρµηση, που υποκινεί τις αντιδράσεις των ζωντανών οργανισµών για τη 
διατήρηση τους στη ζωή και τη διαιώνιση τού είδους, χωρίς τη µεσολάβηση 
λογικών διεργασιών: το ~ τής αυτοσυντήρησης | τής αναπαραγωγής ΣΥΝ. 
ορµέµφυτο, ορµή· ΦΡ. (µτφ.) από ένστικτο | (λόγ.) εξ ενστίκτου αυθόρµητα, 
χωρίς σκέψη 2. η εγγενής ορµή ή διάθεση τού ανθρώπου, που τον ωθεί σε 
συγκεκριµένη αποφάσεις, κρίσεις, πράξεις ή συναισθήµατα, χωρίς τη 
µεσολάβηση τού λογικού του: µητρικό | εγκληµατικό | ζωώδες ~ || (και στον 
πληθ., κα-κόσ.) τα ταπεινά | κατώτερα ~ τού ανθρώπου || άγρια ~ 3. φυσικό 
δώρο ή κλίση σε (κάτι): µουσικό | αστυνοµικό | αλάνθαστο ~ ΣΥΝ. ταλέντο 4. 
(µτφ.) η διαίσθηση, η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς (κάτι που δεν είναι 
εµφανές σε όλους, που δεν γίνεται αµέσως αντιληπτό): 

αυτός ο άνθρωπος έχει ~· αµέσως κατάλαβε την αξία τού έργου και έκλεισε τα 
δικαιώµατα προβολής του. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. instinct < λατ. instinctus, µτχ. τού ρ. instinguo 
«κεντρίζω, παρορµώ», οµόρρ. τού αρχ. στίζω (βλ.λ.)]. 

ενστικτώδης, -ης, -ες (ενστικτώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός που προέρχεται 
από το ένστικτο, που γίνεται αυτοµάτως, χωρίς σχέδιο ή λογική επεξεργασία: 
απέφυγε το χτύπηµα µε µια - κίνηση || ~ αντίδραση. — ενστικτωδώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ένστολος, -η, -ο αυτός που φορά στολή: οι στρατιώτες θεωρούνται ~ πολίτες J| ~ 
αστυνοµικοί. 

ενσυνείδητος, -η, -ο [1892] 1. αυτός που γίνεται από κάποιον που έχει 
συνείδηση τής πράξης του: - ενέργεια ΣΥΝ. συνειδητός ANT. ασυνείδητος 2. 
αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει στο πεδίο τής συνείδησης: ~ γνώση. — 
ενσυνείδητα | ενσυνειδήτως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνείδηση. 

ενσύρµατος, -η, -ο αυτός που φέρει καλώδιο ANT. ασύρµατος- ΦΡ. ενσύρµατη 
(τηλ)επικοινωνία η διαβίβαση ακουστικών συχνοτήτων, τηλεγραφικών 
µηνυµάτων, δεδοµένων υπολογιστών και τηλεοπτικών προγραµµάτων µέσω 
διαφόρων τύπων γραµµών (όπως λ.χ. το γυµνό σύρµα, το καλώδιο). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, π.χ. ενσύρµατη µετάδοση (πβ. αγγλ. wire 
transmission)]. 

ένσφαιρος, -η, -ο [1897] αυτός που περιέχει σφαίρες: ~ πυρά ΑΝΤ. άσφαιρος. 
ενσφηνώνω ρ. µετβ. (ενσφήνω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) σφηνώνω (κάτι 

κάπου), το κάνω να εισχωρήσει σαν σφήνα: οι σωλήνες ενσφηνώθηκαν (το 
αρσενικό µε το θηλυκό). — ενσφήνωση (η) [1889]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ένσφηνοϋµαι (-όο-) < εν- + σφηνοϋµαι < σφήν, βλ. κ. σφήνα]. 

ενσφράγιστος, -η, -ο [1871] κλεισµένος σε ειδικό, σφραγισµένο πε-ρικάλυµµα: 
~ προσφορές ΣΥΝ. εσώκλειστος ANT. ασφράγιστος 2. αυτός που έχει 
σφραγιστεί: ~ φάκελος ΣΥΝ. σφραγισµένος. 

ενσώµατος, -η, -ο [µτγν.] 1. (α) αυτός που έχει σώµα, ο ένσαρκος: στο πρόσωπο 
τού Χριστού ενώθηκε η θεία µε την ανθρώπινη φύση· ο ασώµατος Θεός έγινε 
και ~ (β) ΘΕΟΛ. η ενσώµατη µετάσταση τής Θεοτόκου η χωρίς παρεµβολή 
θανάτου µετάσταση -ανάληψη- τής Θεοτόκου στους ουρανούς, δόγµα τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας από το 1854 ANT. ασώµατος, άυλος 2. 
ενσώµατο πράγµα | αντικείµενο το πράγµα που έχει υλική υπόσταση. 

ενσωµατώνω ρ. µετβ. (ενσωµάτω-σα, -θηκα, -µένος} καθιστώ κάτι αδιάσπαστο 
µέρος συγκροτηµένου συνόλου: ~ τις νέες ρυθµίσεις στον προϋπολογισµό || 
κάθε νέο στοιχείο πρέπει να ενσωµατώνεται στο σύστηµα. — ενσωµάτωση (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ένσωµατώ (-όω) «ενσαρκώνω» < εν- + σωµατώ < σώµα. Η 
σηµερινή σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. incorporer]. 

εντάθηκα ρ. → εντείνω 
ένταλµα (το) (εντάλµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η έγγραφη άδεια ή εντολή για την 

εκτέλεση συγκεκριµένης ενέργειας: ~ πληρωµής | προπληρωµής | εισπράξεως 
|| χρηµατικό - ΣΥΝ. εντολή, διαταγή 2. (συνεκδ.) το ίδιο το έγγραφο τής 
άδειας ή τής εντολής 3. ΝΟΜ. η έγγραφη εντολή αρµόδιας δικαστικής αρχής 
(για σύλληψη, βίαιη προσαγωγή, προφυλάκιση ή προσωποκράτηση υπόπτου 
κ.ά): εκδίδω ~ συλλήψεως | βίαιης προσαγωγής | φυλακίσεως | κατασχέσεως. 
— ενταλ-µατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «εντολή», < αρχ. 
εντελλω | -οµαι]. 

ενταλτήριο (το) [1782] {ενταλτηρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. οποιοδήποτε εκ-
κλησιαστικό έγγραφο το οποίο επιδίδεται από αρµόδια εκκλησιαστική αρχή 
και αναθέτει συγκεκριµένα καθήκοντα για αόριστο ή ορισµένο χρόνο σε 
κληρικό, µοναχό ή λαϊκό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εντελλω | -οµαι (πβ. κ. ένταλµα) + παραγ. επίθηµα -τή-ριο, 
απόδ. τού γαλλ. mandat]. 

ένταµ (το) {άκλ.} κίτρινο µαλακό τυρί, που λειώνει εύκολα και µοιάζει µε το 
τυρί γκούντα. [ΕΤΥΜ. < ολλ. Edam, χωριό τής Ολλανδίας]. 

εντάξει επίρρ. 1. (ως χαρακτηρισµός) σε καλή κατάσταση, όπως πρέ-πει ή είναι 
σωστό: είσαι ~ ή έπαθες τίποτα; || Είναι ~ η µητέρα σου; Την άκουσα λίγο 
στενοχωρηµένη || δέκα χρονών αυτοκίνητο κι όµως είναι ακόµα ~! 2. (σε 
διάλογους, συζητήσεις) προκειµένου ο οµιλητής να αλλάξει θέµα συζήτησης ή 
να αναφερθεί σε κάτι διαφορετικό: ~, λοιπόν, για να ρωτήσω και κάτι άλλο || ~, 
πες µου τώρα αυτό που ήθελες πριν 3. (για να επιβεβαιωθεί συµφωνία) ωραία, 
καλά, σύµφωνοι: -Θα έρθεις το βράδυ, έτσι δεν είναι; -Ναι, -, τα λέµε αργότερα 
εκεί || (ως ερώτηση) θα το αγοράσετε, ~; 4. (για διακοπή, για να τερµατιστεί 
συζήτηση ή για να εµποδίσουµε κάποιον να µας απασχολήσει περαιτέρω) 
τέλος, φτάνει, έχει καλώς: ~, σε άκουσα! Πήγαινε τώρα! || ~, κατάλαβα, κάνε 
ό,τι θέλεις, δεν θα βγάλουµε άκρη- (ως επίθ.) 5. (οικ.) αυτός που βρίσκεται σε 
καλή κατάσταση: αγόρασε ~ αµάξι, δεν έχει κανένα πρόβληµα 6. (κυρ. για 
πρόσ.) τίµιος και ειλικρινής, όπως πρέπει να είναι στις συναναστροφές και τις 
συνεργασίες του µε τους άλλους: ο αδελφός του είναι πολύ ~· αποκλείεται να 
σε ρίξει || ο Άκης είναι ~ παιδί, δεν κάνει τέτοια πράγµατα || κοίτα να 'σαι ~ εσύ 
στη δουλειά σου κι άσε τα υπόλοιπα! [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. εν τάξει (ήδη στον 
Πλάτωνα)]. 

ένταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} η είσοδος (προσώπου, χώρας κ.ά.) 
σε ένα σύνολο, ώστε να αποτελεί οργανικό µέλος του: η ~ τής Ελλάδας στην 
Ο.Ν.Ε. || η οµαλή - των νέων στην κοινωνική ζωή. — ενταξιακός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπλέκω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ενταξις < αρχ. εντάσσοµαι (το ενεργ. εντάσσω είναι µτγν.)]. 

ένταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (γενικά) ο βαθµός τής 
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δύναµης ή τής σφοδρότητας µε την οποία εκδηλώνεται (κάτι): η κακοκαιρία 
συνεχίζεται µε αµείωτη ~ || οι µάχες διεξάγονται µε την ίδια ~ σ' όλα τα µέτωπα 
ΑΝΤ. ύφεση 2. ΦΥΣ. µέγεθος µέτρησης και αριθµητικής απεικόνισης 
αφηρηµένων φυσικών εννοιών: ~ ηλεκτρικού πεδίου | κύµατος | µαγνητικού 
πεδίου | ρεύµατος | φωτεινής ακτινοβολίας | ήχου || ηλεκτρική | µαγνητική | 
ηχητική ~ 3. (ειδικότ. για τον ήχο) ο βαθµός στον οποίο ένας ήχος είναι 
ισχυρός: µειώνω | αυξάνω την ~ τού ραδιοφώνου || χαµηλή ~ 4. κατάσταση 
αυξηµένης συναισθηµατικής φόρτισης: η ~ των εξετάσεων || είµαστε σε - από 
την αναµονή 5. η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έκδηλη ή λανθάνουσα 
εχθρότητα, από συγκρούσεις: η ~ στις σχέσεις των δύο υπερδυνάµεων κατά τον 
Ψυχρό Πόλεµο || πολιτικές ~ || περίοδος διεθνούς ~ || προκαλώ νέα ~ ΑΝΤ. 
ύφεση 6. η επαύξηση τής δύναµης ή τής σφοδρότητας µε την οποία 
εκδηλώνεται (κάτι): ~ των ανέµων από αύριο το πρωί || - των πολεµικών 
επιχειρήσεων | των ειρηνευτικών προσπαθειών ΣΥΝ. (λόγ.) επίταση, ενίσχυση 
7. (σπάν.-λόγ.) το τέντω-µα: ~ των χορδών ANT. χαλάρωση, ξεσφίξιµο 8. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. η ελαφρά κύρτωση που δινόταν στις πλευρές των ελληνικών κιόνων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εντασις, αρχική σηµ. «τέντωµα, επίταση», < εντείνω. Πολλές 
σύγχρονες σηµ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια, π.χ. ένταση ήχου (πβ. αγγλ. sound 
intensity), ένταση ηλεκτρικού ρεύµατος (πβ. γαλλ. intensité de courant 
électrique) κ.ά.]. 

εντάσσω ρ. µετβ. {ενέτα-ξα, εντά-χθηκα (κ. -χτηκα), -γµένος (λόγ. 
εντεταγµένος)} 1. τοποθετώ (κάποιον/κάτι) µέσα σε ευρύτερο σύνολο, 
καθιστώντας τον µέλος, τµήµα τού συνόλου: το υπουργείο ενέταξε στην 
εξεταστέα ύλη και τα δύο τελευταία κεφάλαια τού βιβλίου || στο πρόγραµµα 
οικονοµικής ενίσχυσης θα ενταχθούν όλες οι σεισµόπληκτες περιοχές ΣΥΝ. 
βάζω, συµπεριλαµβάνω, ενσωµατώνω· (µε-σοπαθ. εντάσσοµαι) 2. ανήκω, 
αποτελώ µέρος: το φαινόµενο αυτό δεν εντάσσεται στις µέχρι τώρα γνωστές 
κατηγορίες || όλα αυτά τα περιστατικά είναι ενταγµένα σε σχέδιο 
αποσταθεροποίησης τής περιοχής 3. µετέχω στη λειτουργία (οργανωτικού, 
εκπαιδευτικού κ.λπ.) συστήµατος: - σε ένα κόµµα || το σεµινάριο θα ενταχθεί 
στον µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών || δεν είµαι ενταγµένος σε κανένα κόµµα, 
είµαι ανένταχτος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εντάσσοµαι. Βλ. κ. τάσσω | -οµαι]. 

εντατικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η επιτάχυνση και η 
ενίσχυση τού ρυθµού τέλεσης µιας διαδικασίας: - τής εργασίας | τής 
παραγωγής. — εντατικοποιώ ρ. {-είς...}. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
intensification]. 

εντατικός, -ή, -ό 1. αυτός που συντελείται µε επίµονη προσπάθεια και ένταση: ~ 
µελέτη | πρόγραµµα εργασίας | ρυθµός 2. ΙΑΤΡ. εντατική (η) η Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), ειδικό τµήµα νοσοκοµείου µε πολύ έντονη 
και εξειδικευµένη ιατρονοσηλευτική παρακολούθηση βαρέως πασχόντων, 
πολυτραυµατιών κ.λπ., µε τη βοήθεια και ειδικού τεχνολογικού εξοπλισµού: 
είναι στην ~ || βγήκε από την ~ 3. αυτός που ολοκληρώνεται σε συντοµευµένο 
χρόνο, που ακολουθεί ρυθµούς ταχύτερους από τους κανονικούς: το καλοκαίρι 
θα κάνει εντατικά µαθήµατα, για να ξαναδώσει εξετάσεις τον Σεπτέµβριο || -
τµήµα (τµήµα που καλύπτει διδακτική ύλη σε διάστηµα συντοµότερο από το 
συνηθισµένο). — εντατικ-ά | -ώς [1881] επίρρ., εντα-Ήκότητα (η) [1888]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «διεγερτικός, αφροδισιακός», < αρχ. εντα-σις. Η 
σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. intensif]. 

ενταύθα επίρρ. (λόγ.) στο ίδιο µέρος, εδώ, χωρίς αλλαγή τόπου (πα-λαιότ. σε 
επιστολές, στη διεύθυνση τού παραλήπτη, όταν αυτός βρισκόταν στην ίδια 
πόλη µε τον αποστολέα). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ενταύθα | ένθαϋτα (µε µετάθεση τής δασύτητας), συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. ένθα αυτά]. 

ενταφιάζω ρ. µετβ. [µτγν.] (ενταφίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
τοποθετώ (τον νεκρό) µέσα στον τάφο, θάβω 2. (µτφ.) θέτω οριστικά τέρµα 
σε (κάτι), χάνω εντελώς: ~ τις ελπίδες µου || η σύναψη συµφώνου 
ελληνοτουρκικής φιλίας το 1930 ενταφίασε τη Μεγάλη Ιδέα. — ενταφίαση (η) 
[µτγν] κ. ενταφιασµός (ο) [µτγν.], ενταφιαστής (ο) [µτγν.], ενταφιασπκός, -ή, 
-ό [µτγν.], ενταφιαστικά επίρρ. 

εντάφιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τη διαδικασία τής ταφής: ~ 
σκεύη (πβ. επιτάφιος). 

εντείνω ρ. µετβ. {ενέτεινα, εντάθηκα, εντεταµένος} 1. ενισχύω την ένταση σε 
ενέργεια, κατάσταση ή συναίσθηµα, ώστε να αποκτήσουν ακόµη µεγαλύτερη 
δύναµη ή σφοδρότητα: ~ τις δυνάµεις | τις προσπάθειες | τον αγώνα | τις 
πιέσεις | την προσοχή | την έρευνα | τις ανησυχίες | την αδιαλλαξία || εντείνονται 
οι διώξεις φοροφυγάδων || εντείνεται το κύµα κακοκαιρίας | η αγωνία ΣΥΝ. 
επιτείνω, ενισχύω, επαυξάνω 2. (σπάν.-λόγ.) τραβώ και τεντώνω (κάτι) από 
ένα σηµείο σε ένα άλλο: ~ τη χορδή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εν-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τεντώνω, τανύω», < εν- + τείνω. Η σηµερινή 
γενικότερη χρήση είναι ήδη αρχ.]. 

έντεκα κ. (λόγ.) ένδεκα (το) {άκλ.} 1. δέκα συν ένα, ο αριθµός 11 2. (ως επίθ.) 
αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 11: µια ποδοσφαιρική οµάδα 
αποτελείται από ~ παίκτες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµητικά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ένδεκα < εν + δέκα]. 

εντεκάρης (ο) {εντεκάρηδες}, εντεκάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 
ηλικίας έντεκα ετών ΣΥΝ. ενδεκαετής, ενδεκάχρονος (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. 
πρόσωπο που έχει έντεκα επιτυχίες στον διαγωνισµό τού ΠΡΟ-ΠΟ: κάθε ~ 
κερδίζει 100.000 δρχ. [ΕΤΥΜ,< έντεκα + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

εντεκάρι (το) {δύσχρ. -ιού | -ιών} σύνολο έντεκα επιτυχιών στον διαγωνισµό 
τού ΠΡΟ-ΠΟ. [ΕΤΥΜ. < έντεκα + παραγ. επίθηµα -àpi]. 

εντελβάις (το) {άκλ.} φυτό που ευδοκιµεί στις Άλπεις, στα Πυρηναία και τα 
Καρπάθια σε ύψος µεγαλύτερο των 1.700 µέτρων έχει χαρακτηριστικά 
λευκοκίτρινα κεφάλια (ταξιανθίες), που περιβάλλονται από λογχοειδή φύλλα 
καλυµµένα µε λευκό χνούδι, τα οποία διατάσσονται σε σχήµα αστεριού. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. edelweiß < edel «ευγενής, πολύτιµος» + weiß «λευκός»]. 

εντέλεια (η) {χωρ. πληθ.} η τελειότητα· συνήθ. στη ΦΡ. στην εντέλεια χωρίς το 
Τάχιστο ψεγάδι, εντάξει µέχρι την τελευταία λεπτοµέρεια: η µηχανή λειτουργεί 
| έγιναν όλα | ετοιµάστηκε | τα έχει όλα | έπαιξε τον ρόλο της ~ ΣΥΝ. τέλεια, 
άψογα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εντελής]. 

εντελέχεια (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, (ως όρος τής αριστοτελικής φιλο-σοφίας) 1. 
η ζωτική δύναµη που ενυπάρχει µέσα σε κάθε ον και στρέφει κάθε ενέργεια 
του προς την επίτευξη τής πλήρους τελειότητας 2. (κατ' επέκτ.) η 
ολοκλήρωση ή η πραγµατοποίηση µιας κατάστασης, κατ' αντιδιαστολή προς 
τη «δυνάµει» εµφάνιση της 3. (στη νεότερη φιλοσοφία) κάθε απλή υπόσταση 
ή δηµιουργηµένη µονάδα (εφόσον ενέχει ορισµένη τελειότητα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενδελεχής, ενέργεια. [ETYM. αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. εντελές 
εχειν. Το επίθ. εντελεχής και το επίρρ. εντελεχώς σχηµατίστηκαν αργότερα 
κατ' αναλογίαν προς τους τύπους ενδελεχής, -ως]. 

εντελεχής, -ής, -ές [µτγν.] {εντελεχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) πλήρης, 
αυτός που χαρακτηρίζεται από τελειότητα. — εντελεχώς επίρρ. [αρχ.] ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδελεχής, -ης, -ης, -ες. 

εντελής, -ής, -ές {εντελ-ούς | -είς (ουδ. -ή(· εντελέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. 
αυτός που είναι τέλειος, πλήρης 2. αυτός που έχει ολοκληρωθεί: ~ έλεγχος 3. 
αυτός που είναι απόλυτος, ολοσχερής: ~ καταστροφή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ολοκληρωτικός, πλήρης», < εν- + -τελής < 
τέλος]. 

εντέλλοµαι ρ. µετβ. αποθ. (µόνο σε ενεστ.} (λόγ.) αναθέτω σε (κάποιον) την 
εντολή για την εκτέλεση συγκεκριµένης αποστολής: ο υπουργός εντέλλεται τις 
αρµόδιες υπηρεσίες να τηρούν σχολαστικά τις κείµενες διατάξεις ΣΥΝ. διατάζω, 
παραγγέλλω (βλ. κ. λ. εντεταλµένος, -η, -ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, 
µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + τέλλω «εγείρω - επιτάσσω» (βλ. κ. ανατέλλω)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το εντέλλοµαι χρησιµοποιείται εσφαλµένως, όπως και άλ 
λα αποθετικά ρήµατα (βλ. αποθετικός), µε παθητική χρήση. Χρή 
σεις όπως «Τα αρµόδια λιµενικά όργανα εντέλλονται να παρακο 
λουθούν την τήρηση των κανονισµών» ή «Οι υπάλληλοι τού δή 
µου εντέλλονται να διενεργούν αυστηρό έλεγχο» είναι εσφαλµέ 
νες, γιατί το εντέλλοµαι σηµαίνει «δίδω εντολή να...» και (ως απο 
θετικό) δεν µπορεί να σηµάνει «µου δίδεται | παίρνω εντολή να...». 
Όπως είναι λάθος να πούµε «Η αντιπροσωπία εδέχθη από τον 
πρωθυπουργό» (!) αντί τού ορθού «Η αντιπροσωπία έγινε δεκτή 
από τον πρωθυπουργό» (το επίσης αποθετικό ρ. δέχοµαι δεν µπο 
ρεί να χρησιµοποιηθεί ως παθητικό), έτσι και στα παραδείγµατα 
που πήραµε, το εντέλλοµαι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί παθητι 
κά. Θα πρέπει είτε να λεχθεί περιφραστικώς («Τα αρµόδια λιµενι 
κά όργανα έχουν λάβει εντολή να...» ή «Στα αρµόδια λιµενικά όρ 
γανα έχει δοθεί εντολή να...») είτε να αλλάξει η φράση («Οι λιµε 
νικές αρχές εντέλλονται τα αρµόδια λιµενικά όργανα να...» και 
«Ο δήµος εντέλλεται τους υπάλληλους να...»). → αποθετικός 

εντελώς επίρρ.· καθ' ολοκληρίαν, κατά τρόπον ολικό και πλήρη, σε όλη την 
έκταση: γύρισε ~ διαφορετικός | αλλαγµένος | καλά | απελπισµένος | 
απογοητευµένος || καταστραφήκαµε ~ ΣΥΝ. πλήρως, τελείως, εξ ολοκλήρου, 
όλως διόλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εντελώς < εντελής < 
εν- + -τελής < τέλος]. 

εντελώς: συνώνυµα. Το εντελώς ανήκει σε µια σειρά προσδιοριστικών 
επιρρηµάτων (αγγλ. submodifiers), που προσδιορίζουν ποσοτικά κυρ. 
επίθετα και επιρρήµατα, τα οποία δηλώνουν ποιότητα (ποιοτικά επίθετα- 
τύπος: µεγάλος, ικανός, έτοιµος, έξυπνος κ.τ.ό.): Είναι εντελώς ανίκανος για 
οτιδήποτε - Θεωρείται απολύτως έµπιστο πρόσωπο - Είµαστε πλήρως 
ικανοποιηµένοι από την απόδοση του στην τάξη - Είναι τελείως αδύνατο να 
τον καταλάβεις όταν µιλάει Αγγλικά - Ο δάσκαλος τον χαρακτήρισε 
παντελώς αδιάφορο για τα µαθήµατα τού σχολείου - Τον βρήκαµε εξ ολο-
κλήρου ανήµπορο να αντιδράσει στα εξωτερικά ερεθίσµατα - Είναι πέρα για 
πέρα έτοιµος να παλέψει για να πετύχει. Ας σηµειωθεί ότι το όλως διόλου -
και λιγότερο τα εξ ολοκλήρου και καθ' ολοκληρίαν- χρησιµοποιείται κυρ. 
µε αρνητική χροιά: Είναι όλως διόλου απροετοίµαστος | άχρηστος | 
ανίκανος | περιττός (κ.λπ.). ∆εν λέµε «Είναι όλως διόλου έτοιµος | ικανός | 
χρήσιµος» κ.τ.ό. 

εντερεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση µέρους τού εντέρου για 
θεραπευτικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. enterectomy]. 

εντερικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα έντερα: ~ σωλήνας | 
νόσηµα | διαταραχές | ανωµαλία | υγρό 2. εντερικά (τα) ασθένειες ή λοιµώξεις 
των εντέρων. 

εντερίτιδα (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η οξεία ή χρονία φλεγµονή τού 
λεπτού κυρ. εντέρου, που εκδηλώνεται µε διάρροια, πυρετό ή και επώδυνες 
κοιλιακές συσπάσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. enteritis]. 

εντεριώνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. BOT. το εσωτερικό µαλακό κυλινδρικό τµήµα 
τού βλαστού δικοτυλήδονων φυτών, µέσα στο οποίο γίνεται 
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αποταµίευση τροφών ΣΥΝ. (καθηµ.) ψίχα, καρδιά 2. το κεντρικό µαλακό 
τµήµα κορµού δέντρου ΣΥΝ. ψίχα. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < εν- + -τερ-, επίθηµα συγκρ. βαθµού, + παραγ. επίθηµα -ώνη. 
Βλ. κ. έντερο]. 

έντερο (το) {εντέρ-ου | -ων} 1. ΑΝΑΤ. το τελευταίο τµήµα τού πεπτικού σωλήνα 
από το στοµάχι ώς τον πρωκτό, που χωρίζεται σε δύο τµήµατα, το λεπτό και 
το παχύ, µέσα στα οποία γίνεται η πέψη των τροφών: λεπτό (αποτελείται από 
το δωδεκαδάκτυλο, τη νήστιδα και τον ειλεό) | παχύ ~ || διάτρηση εντέρου- ΦΡ. 
(µτφ.) στριµµένο άντερο βλ. λ. άντερο 2. έντερα (τα) τα εντόσθια, το σύνολο 
των εσωτερικών οργάνων που βρίσκονται στην κοιλιακή χώρα (πβ. λ. άντερο). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έντερον (συνήθ. πληθ. έντερα) < εν- (< I.E. *en-) + -τε-ρο-, 
επίθηµα συγκρ. βαθµού (< I.E. *tero-(, που δείχνει ότι η λ. δήλωνε εξαρχής τα 
εντόσθια, τα εσώτερα µέρη τού σώµατος. Η λ. συνδ. µε άλλες I.E. 
αντίστοιχες, που σηµαίνουν κυρ. «εσωτερικός, εσώτερος», πβ. σανσκρ. 
ântara-, λατ. interior, interaneous, γαλλ. entrailles κ.ά.]. 

εντεροβακτήριο (το) {εντεροβακτηρί-ου | -ων) ΒΙΟΛ. βακτήριο που ζει στο 
έντερο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. enterobacterium]. 

εντεροκήλη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η κήλη που προκαλείται από πτώση 
τµήµατος τού εντέρου µέσα στο όσχεο. 

εντεροκινάση (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. ένζυµο εκκρινόµενο από τον βλεννογόνο 
τού εντέρου, που συντελεί στη µετατροπή τού θρυψινο-γόνου σε θρυψίνη για 
τη διευκόλυνση τής πέψης των πρωτεϊνών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. enterokinase < entero- (< ελλην. έντερο) + kinase < kin(etic) 
«κινητικός» + επίθηµα -ase (< ελλην. -αση)]ν 

εντερόκοκκος (ο) {εντεροκόκκ-ου | -ων, -ους} ΒΙΟΛ. στρεπτόκοκκος, συχνά 
παθογόνος, οπότε µπορεί να επιφέρει λοιµώξεις, όπως ουρολοίµωξη, 
σηψαιµία κ.ά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. enterococcus]. 

εντεροκολίτιδα (η) [1887] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού βλεννογόνου τού λεπτού και τού 
παχέος εντέρου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. enterocolite]. 

εντερολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. επιστηµονικός κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης τα έντερα και τη θεραπεία παθήσεων σχετικών µε αυτά, 
συνήθ. σε συνδυασµό µε παθήσεις τής κοιλίας (πβ. λ. γαστρεντερολογία, 
γαστρεντερολόγος). — εντερολόγος (ο/η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. enterology]. 

εντεροπάθεια (η) {εντεροπαθειών} ΙΑΤΡ. κάθε πάθηση τού εντέρου. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. enteropathy]. 

εντερορραγία (η) [1879] {εντερορραγιών} ΙΑΤΡ. τοπική ή διάχυτη αιµορραγία 
τού εντέρου. 
[ΕΤΥΜ. < έντερο + -ρραγία (< αρχ. ρήγνυµι), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
enterorrhagia]. 

εντεροστοµία (η) {εντεροστοµιών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική επέµβαση, κατά την 
οποία ανοίγεται στην κοιλιά στόµιο στο έντερο, για να λειτουργήσει ως 
τεχνητός πρωκτός ΣΥΝ. κολοστοµία, παρά φύση έδρα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. enterostomy]. 

εντεροτοµία (η) [1839] {εντεροτοµιών} ΙΑΤΡ. η τοµή στο εντερικό τοίχωµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. entérotomie]. 

εντεροτοξαιµία (η) ΙΑΤΡ. η ασθένεια που προκαλείται από την εντε-ροτοξίνη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. enterotoxaemia]. 

εντεροτοξίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. τοξική ουσία που παράγεται από ορισµένα 
βακτήρια και προξενεί διαταραχή τής διαδικασίας τής πέψης µε εµετούς και 
διάρροια. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. enterotoxin]. 

εντεταγµένος, -η, -ο → εντάσσω 
εντεταλµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει λάβει άνωθεν εντολή για την εκτέλεση 

συγκεκριµένης αποστολής: τα ~ όργανα τής κυβέρνησης || οι ~ για την 
προστασία των πολιτών ΣΥΝ. αρµόδιος 2. η αποστολή που εκτελείται 
σύµφωνα µε άνωθεν εντολή: ~ υπηρεσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. 
παθ. παρακ. τού αρχ. εντέλλω (βλ. κ. εντέλλοµαι)]. 

εντεύθεν επίρρ. κ. πρόθ. (αρχαιοπρ.) 1. (ως τοπικό) από το σηµείο αυτό και εδώ 
ANT. εκείθεν 2. (ως πρόθ.) για προσδιορισµό τόπου, ο οποίος εκτείνεται από 
το σηµείο που λαµβάνεται ως σηµείο αναφοράς και εδώ, προς το µέρος µας: η 
~ των Άλπεων Γαλατία || η ~ τού στενού τού Γιβραλτάρ θάλασσα ANT. εκείθεν 
3. (αρχαιοπρ.) όθεν, λοιπόν: εντεύθεν συνάγεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εντεύθεν | ενθεΰτεν (µε µετάθεση τής δασύτητας) < ενταύθα | 
ένθαϋτα, µε την επίδραση τού ένθεν]. 

εντευκτήριο (το) [1856] {εντευκτηρί-ου | -ων} 1. αίθουσα ιδρύµατος, λέσχης 
κ.λπ., που χρησιµοποιείται για την αναµονή ή την αναψυχή των µελών ή των 
επισκεπτών 2. (γενικότ.) χώρος ειδικά διαµορφωµένος για συναντήσεις: το ~ 
τής Σχολής. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εντευξις «συνάντηση» < έντυγχάνω, απόδ. τού γαλλ. salle de 
rendez-vous | de réunion «αίθουσα συναντήσεων»]. 

έντεχνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι φτειαγµένος σύµφωνα µε τους 
κανόνες τής τέχνης, ο καλά επεξεργασµένος, ο καλοφτειαγµέ-νος 2. αυτός 
που έχει λόγια προέλευση, που είναι φτειαγµένος από άνθρωπο που έχει 
σπουδάσει την τέχνη και γνωρίζει και θεωρητικά τους κανόνες της· 
αντιδιαστέλλεται προς το λαϊκό, αυτό που είναι φτειαγµένο αυθόρµητα και µε 
το ένστικτο· ΦΡ. (α) έντεχνη µουσική η λόγια µουσική, η γραµµένη από 
συνθέτη κατά κανόνα σπουδαγµένο και επώνυµο (β) έντεχνο τραγούδι το 
τραγούδι που έχει γραφτεί από σπουδαγµένο µουσικό (γ) έντεχνο λαϊκό 
τραγούδι το τραγούδι που γράφει σπουδαγµένος µουσικός, ακολουθώντας 
τους κανόνες 

που έχουν εκ των προτέρων διαµορφωθεί από λαϊκούς µουσικούς, συνήθ. 
αλλάζοντας και «εξευγενίζοντας» βασικά στοιχεία τού ύφους ή τής 
αισθητικής τού λαϊκού δηµιουργού · 3. αυτός που γίνεται µε επιδεξιότητα, που 
έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων, που δεν είναι αποτέλεσµα λάθους ή 
αυθορµητισµού: ~ αδεξιότητες του ηθοποιού για την πρόκληση γέλιου || ~ 
διατύπωση || ~ καλλιέργεια κλίµατος αναταραχής ΣΥΝ. κοµψός, επιδέξιος ANT. 
κακότεχνος, άτεχνος. — έντεχνα | εντέχνως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τεχνητός. 

έντιµος, -η, -ο (λόγ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
ευσυνειδησία, ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια, αξιοπιστία, τιµιότητα, πίστη στις 
ηθικές αρχές κ.λπ.: ~ πολιτικός | δικαστής || ένας ~ υπάλληλος δεν θα δεχόταν 
ποτέ να δωροδοκηθεί || είναι ~ άνθρωπος και τηρεί πάντοτε τις υποσχέσεις του 
ΣΥΝ. ηθικός, τίµιος ANT. ανέντιµος 2. αυτός που γίνεται σύµφωνα µε τις 
παραπάνω ιδιότητες: ~ συµφωνία | συνθηκολόγηση (συνθηκολόγηση χωρίς 
ταπεινωτικούς όρους) | λύση τού προβλήµατος | παρελθόν || οι δικαστές τού 
αναγνώρισαν το ελαφρυντικό τού προτέρου εντίµου βίου ΣΥΝ. ηθικός, τίµιος. 
— έντιµα | εντίµως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -τιµος < τιµή]. 

εντιµότατος (ο) {εντιµοτάτ-ου | -ων, -ους} (παλαιότ. ως προσφώνηση) ο 
ευυπόληπτος, ο αξιότιµος (για κυβερνητικούς αξιωµατούχους ή ευγενείς). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. honorable]. 

εντιµότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1.η ιδιότητα τού έντιµου: διακρίνεται για την 
~ του ΣΥΝ. ευσυνειδησία, τιµιότητα ΑΝΤ. ασυνειδησία, ανυποληψία 2. (σπάν. 
ως τιµητική προσφώνηση) για πρόσωπο που κατέχει υψηλό αξίωµα: η ~ σας. 

εντοιχίζω ρ. µετβ. {εντοίχισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. τοποθετώ και 
προσαρµόζω (κάτι) στην επιφάνεια τοίχου: ~ αναµνηστική πλάκα 2. εγκλείω 
µέσα σε τοίχο: εντοιχισµένα έπιπλα κουζίνας || 

r εντοιχισµένη ντουλάπα. — εντοίχίση (η) κ. εντοιχισµός (ο). 
έντοκος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποδίδει τόκο: ~ γραµµάτια ∆ηµοσίου | δάνειο 

ANT. άτοκος. — έντοκα | εντόκως επίρρ. 
εντολέας (ο/η) [µτγν.] {(θηλ. εντολέως) | εντολ-είς, -έων} πρόσωπο που δίνει 

την εντολή για την εκτέλεση συγκεκριµένης πράξης ΣΥΝ. εντολοδότης ΑΝΤ. 
εντολοδόχος. 

εντολή (η) 1. (γενικά) η διαταγή ή η παραγγελία µε επιτακτικό χαρακτήρα, η 
οποία δίνεται από προϊστάµενο σε υφιστάµενο για την εκτέλεση 
συγκεκριµένης πράξης: εκτελώ | δίνω | παίρνω ~ || τα αστυνοµικά όργανα 
έχουν την αυστηρή ~ να µην παραβιασθεί το άσυλο || έρευνα στα σπίτια των 
υπόπτων διενεργείται µε ~ τού εισαγγελέα· ΦΡ. (α) κατ' εντολήν | βάσει 
εντολών σύµφωνα µε τις διαταγές: ενεργώ ~ των προϊσταµένων µου (β) 
κατόπιν εντολής µετά από εντολή: ~ τού Υπουργού κινήθηκαν οι σχετικές 
διαδικασίες (γ) ΘΡΗΣΚ. ∆έκα Εντολές ο δεκάλογος που, σύµφωνα µε την 
Π.∆., παραδόθηκε από τον Θεό στον Μωυσή και ενέπνευσε τόσο την ιουδαϊκή 
όσο και τη χριστιανική ηθική 2. ΠΟΛΙΤ. εξουσιοδότηση για την εφαρµογή 
συγκεκριµένης πολιτικής, που παρέχεται από το εκλεκτορικό σώµα ή από αυ-
τόν που κατά το Σύνταγµα κατέχει την ανώτατη πολιτική εξουσία στα 
κόµµατα και στους εκπροσώπους τους: λαϊκή | διερευνητική ~ || ο πρόεδρος 
τής ∆ηµοκρατίας δίνει την ~ σχηµατισµού κυβέρνησης στον νικητή των εκλογών 
3. ΝΟΜ. σύµβαση µε την οποία ο ένας συµβαλλόµενος (εντολοδόχος) 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αµοιβή την υπόθεση που 
του ανέθεσε ο άλλος συµβαλλόµενος (εντολέας) 4. ΟΙΚΟΝ. χρηµατικό ποσό 
που καταβάλλεται µέσω τής τράπεζας κατόπιν εξουσιοδότησης της από τον 
οφειλέτη ΣΥΝ. έµβασµα 5. ΠΛΗΡΟΦ. οδηγία που δίνεται σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή για την εκτέλεση συγκεκριµένης λειτουργίας· ΦΡ. αρχείο εντολών 
βλ. λ. αρχείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εντέλλω | -οµαι]. 

ΟΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ 
(Π.∆. Έξοδος 20, 2-17) 

1. 'Εγώ είµι Κύριος ό Θεός σου, όστις εξήγαγαν σε εκ γης Αιγύπτου, εξ 
οϊκου δουλείας. Ουκ έσονται σοι θεοί έτεροι πλην έµοϋ. 

2. Ου ποιήσεις σεαυτφ εϊδωλον, ουδέ παντός οµοίωµα, όσα εν τφ ούρανφ 
άνω και όσα εν τή γή κάτω και όσα εν τοις ύδασιν ύποκάτω τής γής. Ου 
προσκυνήσεις αύτοίς, ουδέ µη λατρεύσεις αύτοϊς... 

3. Ου λή(µ)ψει τό όνοµα Κυρίου τού Θεού σου επί µαταίω· ού γαρ µη 
καθαρίση Κύριος ό Θεός σου τον λαµβάνοντα τό όνοµα αυτού επ'ι 
µαταίω. 

4. Μνήσθητι τήν ήµέραν των σαββάτων άγιάζειν αυτήν. "Εξ ηµέρας έργο: 
και ποιήσεις πάντα τα έργα σου· τή δέ ηµέρα τή έβδοµη σάββατα Κυρίω 
τφ Θεφ σου... 

5. Τίµα τον πατέρα σου και τήν µητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται, και ίνα 
µακροχρόνιος γένη επί τής γής τής αγαθής, ης Κύριος ό Θεός σου δίδωσί 
σοι. 

6. Ού µοιχεύσεις. 
7. Ού κλέψεις. 
8. Ού φονεύσεις. 
9. Ού ψευδοµαρτυρήσεις κατά τού πλησίον σου µαρτυρίαν ψευδή. 
10. Ούκ επιθυµήσεις τήν γυναίκα τού πλησίον σου. Ουκ επιθυµήσεις τήν 

οίκίαν τού πλησίον σου ούτε τον άγρόν αυτού ούτε τον παϊδα αυτού... 
οϋτε όσα τω πλησίον σου εστί. 

ιτολοδότης (ο) [1836] {εντολοδοτών}, εντολοδότρια (η) {εντο- 



εντολοδόχος 618 εντύπωση 
 

λοδοτριών} ο εντολέας (βλ.λ.). 
εντολοδόχος (ο/η) [1833] 1. πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται 
συγκεκριµένη εντολή, ο αποδέκτης εντολής ANT. εντολέας, εντολοδό-
της 2. ΠΟΛΙΤ. εντολοδόχος πρωθυπουργός το πρόσωπο που ασκεί 
καθήκοντα πρωθυπουργού και σχηµατίζει κυβέρνηση κατόπιν διε-
ρευνητικής εντολής τού αρχηγού τού κράτους, µέχρι να ζητήσει ψή-
φο εµπιστοσύνης από το κοινοβούλιο. [ΕΤΥΜ. < εντολή + -δόχος < 
δέχοµαι]. 

εντοµή (η) 1. τοµή, χάραγµα σε βάθος µιας επιφάνειας 2. ΑΝΑΤ. κάθε 
σχισµή ή αύλακας που παρατηρείται σε οστά ή άλλα όργανα 3. ΓΕΩΠ. 
κάθε τοµή στον φλοιό φυτού, που αποβλέπει στην ενδυνάµωση του: 
εγκάρσια ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έντέµνω < εν- + τέµνω]. 

έντοµο (το) {εντόµ-ου | -ων) κάθε µικρού µεγέθους αρθρωτό ζώο µε 
έξι πόδια, το σώµα τού οποίου χωρίζεται σε τρία βασικά µέρη (κε-
φάλι, θώρακα, κοιλιά): στα ~ περιλαµβάνονται τα κολεόπτερα (σκα-
θάρια), τα λεπιδόπτερα (πεταλούδες), τα υµενόπτερα (π.χ. µέλισσες) 
και τα δίπτερα (π.χ. µύγες). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εντοµον (ενν. ζωον) < εντοµή (βλ.λ.), που συµφωνεί µε 
τον ορισµό τού Αριστοτέλη: «καλώ δέ έντοµα ό'σα έχει κατά το σώµα 
έντοµάς» ('Ιστορία τών Ζφων 487a 33). o λατ. όρ. insectum (πβ. αγγλ. 
insect, γαλλ. insecte κ.ά.), µτχ. τού ρ. inseco «εντέµνω», αποτελεί µε-
τάφρ. τού αρχ. εντοµον]. 

εντοµοαπωθητικος, -ή, -ό 1. αυτός που αποµακρύνει τα έντοµα: ~ 
ταµπλέτα | υγρό 2. εντοµοαπωθητικό (το) (α) το ειδικό χηµικό παρα-
σκεύασµα, η οσµή τού οποίου αποµακρύνει τα έντοµα (β) (συνεκδ.) 
µικρή ηλεκτρική συσκευή, στην οποία τοποθετείται το παραπάνω χη-
µικό παρασκεύασµα σε µορφή ταµπλέτας ή υγρού και η οποία χρη-
σιµοποιείται για να αποµακρύνει τα έντοµα από εσωτερικό χώρο. 

εντοµοκτόνος, -ος, -ο [1889] 1. αυτός που σκοτώνει έντοµα: ~ φάρ-
µακα | σπρέι 2. εντοµοκτόνο (το) το (υγρό, αέριο ή σε σκόνη) χηµικό 
παρασκεύασµα που χρησιµοποιείται για την εξολόθρευση των εντό-
µων: ψεκάζω µε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. 
[ΕΤΥΜ < έντοµο + -κτόνο < κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτονία), µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. insecticide]. 

εντοµολογία (η) [1852] {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής ζωολογίας, που 
πραγµατεύεται τη µελέτη των εντόµων. — εντοµολόγος (ο/η), εντο-
µολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. entomologie]. 

εντοµοφάνος, -ος, -ο [1873] αυτός που τρέφεται µε έντοµα: ~ φυτά. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. insectivorus]. 

εντοµόφιλος, -η, -ο BOT. (φυτό) τού οποίου η επικονίαση γίνεται µε 
έντοµα, που η γύρη του µεταφέρεται από έντοµα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. entomophilus]. 

έντονος, -η, -ο 1. αυτός που εµφανίζεται σε υψηλό βαθµό, σε µεγάλη 
ισχύ, οξύτητα ή ποσότητα, που χαρακτηρίζεται από ένταση: ~ κίνηση 
στους δρόµους τής Αθήνας || ~ θόρυβος | δράση | αποστροφή | 
συµπάθεια | ενδιαφέρον | ανησυχία | φόβος | ρυθµοί ANT. άτονος, 
ασθενής· ΦΡ. έντονη ζωή η ζωή που εξελίσσεται µε ρυθµούς γεµά-
τους ένταση, που είναι γεµάτη δραστηριότητες 2. ιδιαίτερα αισθη-
τός, οξύς στις αισθήσεις: - πόνος | κόκκινο | γεύση ΣΥΝ. δυνατός, ζω-
ηρός ANT. ήπιος, ανεπαίσθητος 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από οξύ-
τητα, από επιθετικότητα: αντέδρασε µε ~ τρόπο || µίλησε µε ~ ύφος || 
- διαµαρτυρία ANT. άτονος, χαλαρός, υποτονικός. — έντονα | εντό-
νως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός. [ΕΤΥΜ αρΧ· < εντείνω]. 

εντοπίζω ρ. µετβ. {εντόπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (+ έναρ-
θρο αντικ.) προσδιορίζω τη θέση όπου βρίσκεται (κάποιος/κάτι) ή 
συµβαίνει (κάτι): η αστυνοµία εντόπισε και συνέλαβε τους ληστές σε 
προάστιο τής πόλης || οι σεισµολόγοι εντοπίζουν το επίκεντρο τού 
σεισµού στη θαλάσσια περιοχή δυτικά τής Πύλου 2. (+ άναρθρο 
αντικ.) βρίσκω σε συγκεκριµένο χώρο (κάτι/κάποιον): το ελικόπτερο 
εντόπισε ναυαγούς σε µικρή απόσταση από το ναυάγιο || σκάφος τού 
Λιµενικού εντόπισε λαθροµετανάστες σε βραχονησίδα || εντόπισα µε-
ρικά λάθη στο κείµενο || οι ελεγκτές εντόπισαν πολλές παρατυπίες 3. 
περιορίζω κάτι σε ένα σηµείο | έναν χώρο (συνήθ. µεσοπαθ.): οι έρευ-
νες εντοπίστηκαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον τού θύµατος || 
οι συνοµιλίες εντοπίστηκαν στο πρόβληµα τής δηµοσιονοµικής σύ-
γκλισης. — εντόπιση (η) [1879] κ. εντοπισµός (ο) [1879]. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. εντοπος < εν- + τόπος]. 

εντόπιος, -α, -ο → ντόπιος 
εντοπιότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. η διά νόµου σύνδεση προσώπου 
µε ορισµένο τόπο λόγω καταγωγής ή δηµοσιοϋπαλληλικής υπηρεσίας 
σε σχέση µε τα δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
αυτήν (λ.χ. ως στοιχείο που δίνει µόρια για τον διορισµό καθηγητή 
στον τόπο µόνιµης κατοικίας του): κώλυµα εντοπιότητας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ντόπιος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. locality]. 

εντοπιστικός, -ή, -ό αυτός που αποσκοπεί στον εντοπισµό: ~ µέτρα | 
ενέργεια. — εντοπιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

εντορµία (η) [1850] {εντορµιών} ΤΕΧΝΟΛ. (λόγ.) ειδικός τρόπος συ-
νάρµοσης δύο ξύλινων δοκών υπό ορθή γωνία, κατά τον οποίο η κα-
τάλληλα διαµορφωµένη άκρη τού ενός σφηνώνεται µέσα σε επίσης 
κατάλληλα διαµορφωµένη κοιλότητα τού άλλου (βλ. κ. λ. τόρµος). 
[ΕΤΥΜ. < εν- + -τορµία < τόρµος]. 

εντός πρόθ. (λόγ.) (+γεν.) δηλώνει: 1. τόπο (µέσα σε ορισµένη περιο-
χή, πραγµατική ή νοητή): το σουτ έγινε ~ τής µικρής περιοχής || πα-
ρατηρήθηκαν διενέξεις ~ τού κόµµατος || ~ των ορίων τής πρωτευού-
σης || ~ τού πλαισίου || πέρασα τις διακοπές - των τειχών || το σπίτι 
είναι νόµιµο, γιατί χτίστηκε - σχεδίου πόλεως || - έδρας παιχνίδι τού 

Ολυµπιακού µε την ΑΕΚ || νιώθω ότι κάτι άλλαξε ~ µου ΑΝτ. εκτός 2. 
χρόνο· στο χρονικό πλαίσιο, στη διάρκεια ορισµένου χρονικού δια-
στήµατος: ~ τής ηµέρας | ολίγων ηµερών | των προσεχών µηνών ΦΡ. 
εντός ολίγου σε λίγη ώρα: - θα έρθει στο γραφείο 3. (κ. ως επίρρ.) µέ-
σα- κυρίως σε επιγραφές καταστηµάτων (π.χ. εστιατορίων): (ενν. 
υπάρχει) κήπος ~· ΦΡ. εντός, εκτός και επί τα αυτά (γωνίες) (i) ΓΕΩΜ. 
οι δύο γωνίες που σχηµατίζονται όταν δύο ευθείες τέµνονται από τρίτη 
ευθεία και η µία γωνία είναι µεταξύ των παραλλήλων, η δεύτερη 
εκτός τής ζώνης των παραλλήλων και οι δύο είναι προς το ίδιο µέρος 
τής τέµνουσας (ii) στα ίδια πράγµατα ή στα ίδια µέρη: -Πού θα πάτε 
στις γιορτές; — || Γι θα κάνετε σήµερα; —. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον, µέσα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -τός < I.E. επίθηµα *-tos, µε αφαιρετική αρχική 
σηµ., πβ. λατ. intus. Βλ. κ. εκτός]. 

εντόσθια (τα) {εντοσθίων} 1. τα εσωτερικά όργανα τού ανθρώπου ή 
των ζώων, που βρίσκονται στην κοιλιακή χώρα ΣΥΝ. σωθικά, σπλά-
χνα 2. (ειδικότ.) τα εδώδιµα σπλάχνα ζώων ή πουλιών. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
ουδ. πληθ. τού επιθ. έντόσθιος < επίρρ. εντοσθεν < εντός + -θεν, 
επίθηµα δηλωτικό προελεύσεως]. 

εντούτοις επίρρ. (λόγ.) ωστόσο: µελέτησε σκληρά όλη τη χρονιά, ~ 
απέτυχε στις εξετάσεις ΣΥΝ. όµως, παρά ταύτα, µολοντούτο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µολονότι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φρ. εν τούτοις (ενν. τοις πράγµασι), αρχική σηµ. «εν 
τω µεταξύ, ενώ συνέβαιναν αυτά»]. 

εντράδα (η) φαγητό από κρέας και λαχανικά. [ΕΤΥΜ µεσν., αρχική 
σηµ. «εισόδηµα, σοδειά», < βεν. entrada «είσοδος» < λατ. intrata, µτχ. 
τού p. intra «εισέρχοµαι»]. 

εντρέποµαι ρ. → ντρέποµαι 
εντριβή (η) θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία τρίβεται το δέρµα 
µε αλοιφή ή υγρό (π.χ. οινόπνευµα) για την πρόκληση υπεραιµίας ή 
την απορρόφηση τής θεραπευτικής ουσίας ΣΥΝ. µασάζ, µάλαξη. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έντρίβω «αλείφω µε αρωµατικά έλαια και καλλωπι-
στικές ουσίες (συνήθ. το πρόσωπο)» < εν- + τρίβω]. 

εντριβής, -ής, -ές {εντριβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) έµπειρος, 
εξασκηµένος; ~ περί τα µαθηµατικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ; αρχ·, αρχική σηµ. «δοκιµασµένος ως προς την ανθεκτικότη-
τα», < εν- + -τριβής < τρίβω]. 

έντροµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που βιώνει το συναίσθηµα τού τρόµου: 
έντροµοι ξεχύθηκαν οι κάτοικοι στους δρόµους µετά την πρώτη 
σεισµική δόνηση ΣΥΝ. τροµαγµένος, περίτροµος ANT. άτροµος, απτόη-
τος, άφοβος. 

εντροπαλος, -ή, -ό → ντροπαλός 
εντροπρ (η) -> ντροπή 
εντροπία (η) (χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ.ΧΗΜ. (σύµβολο S) (α) το µέτρο τής 

ενέργειας που δεν είναι διαθέσιµη, για να παράγει έργο σε θερµοδυ-
ναµικό σύστηµα (β) το µέτρο αταξίας των µορίων σε ένα σύστηµα, η 
οποία αυξάνεται όσο µεγαλώνει η κατάσταση αταξίας µέσα στο σύ-
στηµα 2. (κατ' επέκτ.) κάθε κατάσταση ή ροπή τής κοινωνίας προς 
αταξία ή αποδιοργάνωση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -τροπία < τρέπω. o επιστ. όρ. αποτελεί αντιδάν. 
από αγγλ. entropy]. 

εντρύφηµα (το) [µτγν.] {εντρυφήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) αντικεί-
µενο ευχάριστης ενασχόλησης, που προσφέρει αισθήµατα τέρψης ή 
ηδονής. 

εντρυφώ ρ. αµετβ. (+σε) {εντρυφάς... | εντρύφησα} (λόγ.) ασχολούµαι 
σε µεγάλο βαθµό, εισχωρώ σε βάθος (σε γνωστικό χώρο): ~ στους 
αρχαίους συγγραφείς. — εντρύφηση (η) [µεσν.]. [FTYM < αρχ. 
εντρυφώ (-άω) < εν- + τρυφώ «ζω πολυτελώς, καλοπερνώ» < 
τρυφή]. 

έντυπο (το) {εντύπ-ου | -ων} 1. ειδικό φυλλάδιο µε τυπωµένα στοι-
χεία για την παροχή πληροφοριών ή χρησιµοποιούµενο ως υπόδειγ-
µα για τη συµπλήρωση αιτήσεων ή άλλων εγγράφων: διαφηµιστικό ~ 
|| ~ αιτήσεως 2. (ειδικότ.) περιοδικό ή εφηµερίδα: ανακοινώθηκε σε 
φιλοκυβερνητικό - η παραίτηση τού υπουργού. 

έντυπος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που παράγεται σε τυπογραφείο µε 
εκτύπωση: διανοµή ~ υλικού || ~ δηµοσιογραφία 2. έντυπο (το) βλ.λ. 
3. ΤΥΠΟΓΡ. έντυπος χώρος η επιφάνεια ενός εντύπου που έχει καθο-
ριστεί εκ των προτέρων να καλυφθεί από κείµενα, εικόνες κ.λπ. 

εντυπώνω ρ. µετβ. {εντύπω-σα, -θηκα, -µένος} αποτυπώνω µόνιµα 
στον νου, στη µνήµη: προσπάθησε να εντυπώσει τους καινούργιους 
γλωσσικούς τύπους || αυτά που θα σου πω, να σου εντυπωθούν είναι 
πολύ σηµαντικά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εντυπώ (-όω), αρχική σηµ. «εγχαράσσω», < εν- + τυπώ 
< τύπος. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

εντύπωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (α) ΨΥΧΟΛ. η εικόνα 
που αφήνει ένα εξωτερικό ερέθισµα (θέαµα, άκουσµα, πρόσωπο, κα-
τάσταση κ.λπ.) στη συνείδηση, ο τρόπος µε τον οποίο αξιολογεί η συ-
νείδηση το ερέθισµα αυτό (β) η άποψη (για κάποιον/κάτι) που προ-
κύπτει ως άµεση αντίδραση σε κάτι που βλέπει ή ακούει κανείς, η 
άποψη που δεν είναι αποτέλεσµα λογικής επεξεργασίας: απ' όσα 
άκουσα σχηµάτισα την - ότι δεν έχουµε ξεκάθαρους στόχους || -Γι ~ 
σου έκανε | άφησε ο Στέλιος; -Πολύ καλή! || προκαλώ | ενισχύω µια 
~ || η πρώτη - έχει µεγάλη σηµασία || κακή | αρνητική | αλγεινή | θε-
τική | άριστη | βαθιά | έντονη | αµυδρή ~ || (κ. σε πληθ.) ποιες είναι οι 
~ σου από το Παρίσι; || συναντηθήκαµε για να ανταλλάξουµε εντυ-
πώσεις από τα ταξίδια µας || προσπαθεί να διασκεδάσει | µετριάσει τις 
δυσάρεστες ~ τής προηγούµενης συµπεριφοράς του- ΦΡ. (α) έχω την 
εντύπωση ότι... νοµίζω, µου φαίνεται ότι... (β) δίνω την εντύπωση 
ότι... κάνω κάποιον να σχηµατίσει µια άποψη για µένα: µου έδωσε 
την εντύπωση ότι δεν του άρεσε το φαγητό || γενικά, δίνει την 
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εντύπωση σοβαρού επιστήµονα (γ) µένω µε την εντύπωση ότι... καταλήγω να 
έχω ορισµένη άποψη για (κάτι), να θεωρώ δεδοµένο (κάτι): είχα µείνει µε την 
εντύπωση ότι ήταν πολύ αγαπηµένοι- δεν µπορώ να πιστέψω ότι χώρισαν || 
εφόσον δεν παραπονιέσαι, ~ όλα πάνε καλά 2. η έντονη αλλά φευγαλέα, χωρίς 
ουσιαστικό περιεχόµενο επίδραση εξωτερικού ερεθίσµατος στη συνείδηση: οι 
προεκλογικοί λόγοι αποσκοπούν συνήθως στη δηµιουργία εντυπώσεων || ποιο 
κόµµα θα κερδίσει τη µάχη των ~; ΦΡ. κάνω εντύπωση (σε κάποιον) τραβώ 
την προσοχή (κάποιου), προκαλώ έκπληξη ή θαυµασµό (σε κάποιον): σκορπά 
επιδεικτικά τα λεφτά του, για να κάνει εντύπωση || µου κάνει εντύπωση που δεν 
ήρθε ακόµη- συνήθως είναι πολύ συνεπής ΣΥΝ. εντυπωσιάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γνώµη, νοµίζω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έντύπωσις «αποτύπωση, εγχάραξη» < αρχ. έντυπώ. Η 
ψυχολογική σηµ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. impression, όπως και οι 
φρ. έχω την εντύπωση ότι... (< γαλλ. j'ai l'impression que/de...), µου έκανε 
καλή | κακή εντύπωση (< γαλλ. il m'a fait bonne | mauvaise impression), µου 
δίνει την εντύπωση ότι... (< γαλλ. il me donne l'impression de...)]. 

εντυπωσιάζω ρ. µετβ. {εντυπωσίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} προκαλώ 
έντονη αίσθηση: ήθελε να µας εντυπωσιάσει µε τις γνώσεις του ΣΥΝ. κάνω 
εντύπωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. impressionner]. 

εντυπωσιακός, -ή, -ό αυτός που αφήνει ζωηρές εντυπώσεις, που προκαλεί 
έντονα αισθήµατα: οι εφηµερίδες µε τους - τίτλους προσπαθούν να 
προσελκύσουν τους αναγνώστες τους || ~ θέαµα | οµοιότητα | εµφάνιση | 
επιτεύγµατα τής επιστήµης. — εντυπωσιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. impressive]. 

εντυπωσιασµός (ο) η καλλιέργεια και η πρόκληση έντονων και ζωηρών 
εντυπώσεων, το κυνήγι των εντυπώσεων και τής επίδειξης: ντύνεται τόσο 
ακριβά µόνο για ~ || κινήσεις εντυπωσιασµού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. impressiveness], 

εντυπωτικός, -ή, -ό [1888] αυτός που αποτυπώνεται στη σκέψη, στη µνήµη. 
εν τω µεταξύ επίρρ. -> µεταξύ 
ενυδατικός, -ή, -ό (κυρ. κρέµα περιποίησης προσώπου ή σώµατος) που 

ενυδατώνει το δέρµα: ~ λοσιόν || η ~ λειτουργία µιας κρέµας || ~ προστασία. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. hydratant]. 

ενυδατώνω ρ. µετβ. {ενυδάτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (κυρ. για κρέµες 
καλλυντικές, περιποίησης ή θεραπευτικές) ενισχύω τη φυσική υγρασία τού 
δέρµατος, αυξάνω την ποσότητα τού νερού στα κύτταρα τού δέρµατος: η νέα 
κρέµα που ενυδατώνει και αναζωογονεί την ευαίσθητη επιδερµίδα ANT. 
αφυδατώνω 2. (κυρ. το µεσοπαθ. ενυδατώνο-µαι) ΧΗΜ. προσθέτω νερό σε 
χηµική ένωση, προκαλώντας τον σχηµατισµό νέας ένωσης. — ενυδάτωση (η). 
[ΕΤΥΜ. < εν- + υδατώνω < ύδωρ, ύδατος, απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
hydrater]. 

ενυδρείο (το) [1897] 1. η γυάλινη δεξαµενή ή το ειδικά διαµορφωµένο δοχείο 
µε γυάλινα τοιχώµατα, όπου διατηρούνται ζωντανά ψάρια ή άλλοι υδρόβιοι 
ζωικοί ή φυτικοί οργανισµοί 2. το κτήριο ή το ειδικό ίδρυµα, όπου 
διατηρούνται ζωντανά και εκτρέφονται ψάρια ή άλλοι υδρόβιοι οργανισµοί 
και παρουσιάζονται ως εκθέµατα ή για ερευνητικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ < 
ένυδρος, απόδ. τού λατ. aquarium < aqua «νερό, θάλασσα»]. 

ενυδρίδα (η) υδρόβιο ή ηµιυδρόβιο σαρκοφάγο θηλαστικό, που ανήκει στην 
ίδια οικογένεια µε τη νυφίτσα και θηρεύεται για την εξαιρετικής ποιότητας 
γούνα του ΣΥΝ. βίδρα. [ΕΤΥΜ < αρχ. ένυδρίς, -ίδος < ένυδρος]. 

ένυδρος, -η, -ο (χηµική ένωση) που συγκρατεί στο µόριο της ορισµένο αριθµό 
µορίων νερού: - άλατα | ενώσεις ΑΝΤ. άνυδρος. [ΕΤΥΜ αρχ. < εν- + -υδρος < 
ύδωρ]. 

ένυλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που βρίσκεται µέσα στην ύλη, στο σώµα. 
ενυπάρχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ενυπήρξα} υπάρχω µέσα στη βαθύτερη ουσία ενός 

πράγµατος, περιέχοµαι µέσα στη φύση του: σε κάθε περίοδο ακµής ενυπάρχει 
και το σπέρµα τής παρακµής || ενυπάρχει ο κίνδυνος... — ενύπαρξη (η) 
[µτγν.]. 

ενυπνίΌ (το) {ενυπνί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) το όνειρο. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. ένύπνιον < εν- + -ύπνιον < ύπνος]. 

ενυπόγραφος, -η, -ο [µεσν.] (έγγραφο) που φέρει υπογραφή: ~ δήλωση ΣΥΝ. 
υπογεγραµµένος ΑΝΤ. ανυπόγραφος. — ενυπόγραφα | ενυπογράφως [1845] 
επίρρ. ενυπόθηκος, -η, -ο [µεσν.] 1. (ακίνητο) που έχει τεθεί σε υποθήκη, που 
είναι υποθηκευµένο: ~ κτήµα | σπίτι 2. αυτός που εξασφαλίζεται η προέρχεται 
από υποθήκη: ~ δάνειο | χρέος. 
ενυποστατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει υπόσταση, που ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα ΣΥΝ. υπαρκτός, πραγµατικός ΑΝΤ. ανυπόστατος. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < èv- + ύπόστασις]. 

ενω σύνδ. 1. (εναντιωµατικά) αν και, παρά το γεγονός ότι, παρόλο που· για τη 
δήλωση πράξης ή γεγονότος που έρχεται σε αντίθεση µε ένα άλλο: ~ δεν τους 
θέλεις, τους καλείς σπίτι σου ΣΥΝ. µολονότι 2. (χρονικά) τη στιγµή που· για 
τη δήλωση πράξης που συµβαίνει ενώ εξελίσσεται άλλη: ~ περπατούσα, τον 
βρήκα µπροστά µου ΣΥΝ. όταν, κο**ώζ 3. (ειδικότ.) για πράξεις ή 
καταστάσεις που εξελίσσονται παράλληλα: ~ περπατούσαµε, µου µιλούσε 
συνέχεια για τα σχέδια του. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρ. έν ω (χρόνω), όπου το ω είναι 
δοτ. εν. τής αναφορικής αντωνυµίας ός. Η φρ. απαντά ως ενώ ήδη κατά τον 
µεσν.]. 

ενωµοταρχης κ. (λαϊκ.) νωµατάρχης (ο) (ενωµοταρχών} (παλαι-ότ.) 
υπαξιωµατικός τής Χωροφυλακής (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

[ΕΤΥΜ αρχ. < ενωµοτία + -άρχης < άρχω]. 
ενωµοτία (η) {ενωµοτιών} 1. ΣΤΡΑΤ. (παλαιότ.) οµάδα 10-12 ανδρών πεζικού ή 

ιππικού 2. οµάδα προσκόπων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οµάδα ορκισµένων στρατιωτών, κυρ. τού 
σπαρτιατικού στρατού», < ένώµοτος < έν- + -ώµοτος < ρ. οµ-νυ-µι 
«ορκίζοµαι» (βλ. λ. οµνύω). Ήδη στα αρχ. και µτγν. κείµενα η λ. ενωµοτία 
απαντά µε τη σηµ. «το 1/4 τού λόχου»]. 

ενών, -ούσα, -όν {εν-όντος | -όντες (ουδ. -όντα), -όντων (θηλ. -ουσών)} αυτός 
που υπάρχει (κάπου), που είναι διαθέσιµος σε δεδοµένη στιγµή· κυρ. στη ΦΡ. 
εκ των ενόντων (εκ τών ενόντων, ∆ηµοσθ. Περί στεφάνου 256,9) από τα 
υπάρχοντα | από τους υπάρχοντες προς το παρόν, από όσα | όσους είναι 
διαθέσιµα | διαθέσιµοι: δεν έχουµε τη δυνατότητα να προσλάβουµε τώρα 
άλλους υπαλλήλους, η δουλειά θα βγει ~. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ενειµι «βρίσκοµαι εντός - είµαι παρών, 
διαθέσιµος» < έν + ειµί «είµαι» (βλ. κ. είµαι)]. 

ενώνω ρ. µετβ. {ένω-σα, -θηκα, -µένος κ. (λόγ.) ηνωµένος} 1. (γενικά) (α) 
συνδέω (διαφορετικά µέρη), ώστε να αποτελέσουν ένα όλο: ~ τα κοµµάτια τού 
παζλ || ~ δυο κοµµάτια ξύλου (β) συνδέω (κάτι) µε ένα σώµα, ώστε να 
ενσωµατωθεί σε αυτό και να αποτελέσουν ένα όλο: -ΤΟ κοµµάτι που έλειπε µε 
τα υπόλοιπα ΑΝΤ. χωρίζω 2. κάνω (συνήθ. δύο πράγµατα) να ακουµπήσουν, 
ώστε να αποκτήσουν ένα σχήµα: ένωσε τα χέρια της µε απελπισία | σε ικεσία- 
(µτφ.) 3. φέρνω σε επαφή και ψυχική σύµπνοια για την επιτέλεση 
συγκεκριµένου σκοπού: ενώνουµε τις δυνάµεις µας | τις προσπάθειες µας | τις 
τύχες µας || ενώθηκαν µπροστά στον κοινό εχθρό || ένωσε τη φωνή του µε τις 
φωνές διαµαρτυρίας των άλλων 4. συνδέω µε ισχυρούς συναισθηµατικούς 
δεσµούς, δηµιουργώ σχέσεις αµοιβαιότητας: τους ενώνει µια βαθιά και 
ειλικρινής φιλία || µας ενώνουν κοινοί αγώνες- ΦΡ. ενώνοµαι (µε 
κάποιον/κάποια) µε τα δεσµά τού γάµου (τον | την) παντρεύοµαι 5. (η λόγ. 
µτχ. ηνωµένος, -η, -ο) σε ονοµασίες κρατών ή οργανισµών: Ηνωµένες 
Πολιτείες τής Αµερικής (Η.Π.Α.) || Ηνωµένο Βασίλειο (Μεγάλης Βρετανίας και 
Β. Ιρλανδίας) || Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα || Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών 
(Ο.Η.Ε.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ένώ (-όω) < εις, ενός]. 

ενώπιον πρόθ. εύχρ. µόνο σε αρχαιοπρ. φρ. (+γεν. κ. γεν. τού αδύνατου τ. τής 
προσωπικής αντων.) δηλώνει: παρουσία πραγµατική ή νοητή (µπροστά σε): ~ 
Θεού κι ανθρώπων της ορκίστηκε αιώνια πίστη || ο δράστης τής δολοφονίας 
οδηγήθηκε χτες ~ τής δικαιοσύνης || οµολόγησε όλη την αλήθεια ~ του || ~ τού 
δικαστηρίου || αισθάνεται άγχος - τού κοινού. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ µτγν. επίρρ. και πρόθ. από το ουδ. τού αρχ. επιθ. ενώπιος (βλ.λ.)]. 

ενώπιος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που βρίσκεται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον 
συνοµιλητή του· κυρ. στη ΦΡ. ενώπιος ενωπ'ιω (U.A. Έξοδος 33, 11: ένώπιος 
ένωπίω) (i) πρόσωπο µε πρόσωπο: ~µε την παραοικονοµία και τη µαφία 
βρίσκεται ο νέος πρωθυπουργός τής γειτονικής χώρας (ii) ανοιχτά, καθαρά, 
θαρραλέα: τον κάλεσε σε µια συζήτηση ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εν- + -ώπιος < ώψ 
(γεν. ώπός) «πρόσωπο»]. 

ενώπιος ενωπίω. Η φράση αυτή, που έφτασε σήµερα να σηµαίνει τη 
συνάντηση και συνοµιλία «πρόσωπο µε πρόσωπο» και κατ' επέκταση την 
ανοιχτή, καθαρή, θαρραλέα συζήτηση, ξεκινάει από την Π.∆. µε 
διαφορετικό νόηµα. Χρησιµοποιείται εκεί για να δηλώσει την άµεση 
επικοινωνία τού Θεού µε τον Μωυσή, την καταδεκτική στάση τού Θεού να 
µιλήσει απευθείας µε τον άνθρωπο Μωυσή, πρόσωπο µε πρόσωπο, «όπως 
µιλάει κανείς στον φίλο του». Το χωρίο από την Π.∆. (Έξοδος 33, 11) έχει 
ως εξής: «και έλάλησεν Κύριος προς Μωυσήν ένώπιος ένωπίω, ως ει τις 
λαλήσει προς τον εαυτού φίλον». 

ενωρίς επίρρ. → νωρίς 
ένωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο δεσµός δύο ή περισσότερων 

χωριστών µερών σε µία ενιαία οντότητα ΣΥΝ. ενοποίηση, συνένωση ΑΝΤ. 
χωρισµός, αποσύνδεση· ΦΡ. η ισχύς εν τη ενώσει βλ. λ. ισχύς 2. το σηµείο 
τοµής δύο ή περισσότερων τµηµάτων: η ~ των καλωδίων ΣΥΝ. συµβολή 3. 
(για πρόσ.) ο γάµος 4. (για πρόσ.) η ερωτική συνεύρεση, η συνουσία 5. 
(ειδικότ. για γεωγραφικές περιοχές) η υπαγωγή περιοχής στο συνήθ. οµοεθνές 
της κράτος: η ~ των ∆ωδεκανήσων µε την Ελλάδα έγινε µετά τον Β' Παγκόσµιο 
Πόλεµο 6. (παλαιότ.) (α) σύνθηµα συλλαλητηρίων για την ένωση τής Κύπρου 
µε την Ελλάδα (β) η πολιτική άποψη που υποστήριζε την ένωση τής Κύπρου 
µε την Ελλάδα 7. (µε κεφ.) (α) οργάνωση σύµπραξης προσώπων, που 
σχηµατίζουν ενιαίο σώµα µε συγκεκριµένη τυπική δοµή για την προστασία 
των συµφερόντων τους ή γεννκότ. για την επίτευξη κοινών στόχων: Ένωση 
Καταναλωτών | Συντακτών | Ελληνικών Βιοµηχανιών | Ποδοσφαιρικών 
Σωµατείων (β) (ειδικότ.) σύνδεση διαφορετικών κρατών ή εθνών σε ενιαίο 
πολιτικό οργανισµό µε κοινό προσανατολισµό: η Ευρωπαϊκή Ένωση 8. 
ΘΡΗΣΚ. (α) η άρση τού σχίσµατος που διαιρεί τον χριστιανικό κόσµο σε 
Ορθόδοξη Ανατολική και Ρωµαιοκαθολική ∆υτική Εκκλησία ως στόχος των 
δύο Εκκλησιών (β) η τυπική µόνο συνένωση των δύο Εκκλησιών µετά από 
συνθήκες που συ-νήφθησαν κατά καιρούς µεταξύ εκπροσώπων τους και µε 
τους όρους που επέβαλαν οι καθολικοί στους ορθοδόξους, χωρίς να βρουν 
αναγνώριση από τον λαό τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 9. ΧΗΜ. σύνθετη 
οµοιογενής ουσία µε ορισµένες ιδιότητες, σχηµατιζόµενη από τον συνδυασµό 
δύο ή περισσότερων χηµικών στοιχείων, τα οποία βρίσκονται σε σταθερές 
αναλογίες και συγκρατούνται µεταξύ τους µε διαφόρων τύπων χηµικούς 
δεσµούς (π.χ. διοξίδιο τού θείου, χλωριού- 
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χο νάτριο κ.ά.): οργανική | ανόργανη | ακόρεστη -10. ΗΛΕΚΤΡ. η δια-
πίδυση ηλεκτρικού ρεύµατος από έναν αγωγό σε άλλον ως αποτέλε-
σµα τής κακής µεταξύ τους µονώσεως ΣΥΝ. βραχυκύκλωµα 11. ΜΑΘ. 
σύνολο αποτελούµενο από τα στοιχεία των συνόλων που συνενώθη-
καν για τον σχηµατισµό τού συνόλου αυτού (σύµβολο U) · 12. (µε 
κεφ.) το αθλητικό σωµατείο Α.Ε.Κ. (Αθλητική Ένωση Κωνσταντινου-
πόλεως). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό. [ΕΤΥΜ; < αρχ. ενωσις < ενώ (βλ. 
λ. ενώνω)]. 

Ενωσίτης (ο) {ενωσιτών}, Ενωσίτισσα (η) {ενωσιτισσών} οπαδός 
τής Α.Ε.Κ. που αποκαλείται και Ενωση ΣΥΝ. ΑΕΚτζής. — ενωσίπ-
κος, -η, -ο. 

ενωτίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ενωτίσθηκα} (λόγ.) ακούω µε προσοχή, 
αφουγκράζοµαι: ας ενωτισθούν οι αρµόδιοι τα προβλήµατα των νέων 
και ας λάβουν τα κατάλληλα µέτρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < εν + -ωτίζοµαι (< ους, ώτός)]. 

ενωτικό (το) ΓΛΩΣΣ. η µικρή οριζόντια παύλα (-) που τίθεται στο τέ-
λος στίχου ή µετά τη συλλαβή στην οποία χωρίζεται µια λέξη, για να 
δηλωθεί ότι συνεχίζεται στην παρακάτω γραµµή, ή συνδέει δύο λέ-
ξεις, οι οποίες συνεκφέρονται δηµιουργώντας µια νέα λεξική µονάδα, 
λ.χ. στις λέξεις: παιδί-θαύµα | κορίτσι-λάστιχο | γύρω-γύρω ΣΥΝ. συ-
νέχεια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. trait d'union]. 

ΣΧΟΛΙΟ Έτσι λέγεται (γιατί ενώνει ή συνεχίζει, εξού και συνέχεια) το 
σηµείο στίξεως που είναι γνωστό ως «µικρή παύλα» και που χρησι-
µοποιείται στις εξής περιπτώσεις: 1) Στο τέλος τής αράδας (στίχου) 
για λέξεις που διακόπτονται ελλείψει χώρου και που µε το ενωτικό 
δηλώνεται ότι συνεχίζονται στην επόµενη αράδα, 2) Στον χωρισµό 
των µερών µιας λέξης (συλλαβών, συνθετικών, καταλήξεων, προσφυ-
µάτων κ.λπ.), για να δειχθούν τα συστατικά (φωνολογικά, µορφολο-
γικά, λεξιλογικά) που την αποτελούν και, γενικότερα, η δοµή της: έ-
τοι-µος, προ-τείνω, φίλ-ος | φίλ-ου, εν-υπ-άρχ-ει, 3) Στην ένωση (σύν-
δεση) γλωσσικών στοιχείων (λέξεων, συνθέτων), για να δηλωθεί ότι 
υφίσταται κάποια διαφορετική σχέση µεταξύ τους, σχέση τονικής 
ενότητας (σύνθεσης, χαλαρής σύνθεσης, οιονεί λέξεως, φραστικής 
λέξης κ.λπ.): κυρ-Γιώργος, ευρω-νόµισµα, Αθήνα-θεσσαλονίκη, άνω-
κάτω, σιγά-σιγά, λέξη-κλειδί. 

ενωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ένωση ή στο-
χεύει σε αυτήν: ~ δεσµός | πολιτική ΑΝΤ. χωριστικός, διασπαστικός, 
διχαστικός 2. ΙΣΤ. ενωτικός (ο) (α) (στο Βυζάντιο) ο οπαδός τής ένω-
σης µε τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία για την προστασία τού κρά-
τους από τον τουρκικό κίνδυνο ANT. ανθενωτικός (β) ο Κύπριος που 
επιθυµεί την ένωση τής Κύπρου µε την Ελλάδα 3. ενωτικό (το) βλ.λ. 

ενώτιο (το) {ενωτί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) το σκουλαρίκι· χρησιµοποι-
είται συνήθ. ως όρος στην Αρχαιολογία ή τη Λαογραφία. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ενώτιον< εν- + -ώτιον< ους (γεν. ωτός) «αφτί»]. 

Εξ1  Πρόθ. → εκ 
εξ2 (το) → έξι 
-έξ παραγωγικό επίθηµα που χρησιµοποιείται: 1. (α) σε εµπορικές 

επωνυµίες ή ονοµασίες χηµικών, φαρµακευτικών ή βιοµηχανικών 
προϊόντων: πλυντηρ-έξ, βετ-έξ, κλιν-έξ, Ρικοµ-έξ κ.ά. (β) για τον σχη-
µατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν ορισµένη κατηγορία προϊόντων: 
λαστ-ε'ξ, αφρολ-έξ 2. (µειωτ.) για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν ορισµένη ιδιότητα, χαρακτηριστικό, ή που παροµοιάζουν (κάτι 
µε κάτι άλλο): χωριατ-έξ, γυφτ-έξ. 
[ΕΤΥΜ. Ξέν. επίθηµα (λ.χ. γαλλ. last-ex, από συµφυρµό των latex και 
élastique), που επεκτάθηκε σε εµπορικές ονοµασίες (λ.χ. αγγλ. pyr-
ex)]. 

εξ- [αρχ.] α' συνθετικό αντί τού εκ- σε λέξεις των οποίων το β' συνθε-
τικό αρχίζει από φωνήεν: εξ-αγοράζω, εξ-αργυρώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εκ. 

εξα- κ. εξά- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται 
αριθµητικά µε τον αριθµό έξι (6): εξα-ώροφος, εξα-ετής, εξά-ωρος, 
εξα-µελής 2. είναι έξι φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο 
συγκρίσεως: εξα-πλάσιος. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. έξά-δραχµον, 
µτγν. έξα-ετία), που προέρχεται από το αριθµητ. έξ (βλ.λ.) κατ' ανα-
λογίαν προς τα έπτα-, έννεα-]. 

εξάβαθµος, -η, -ο → εξα-, -βαθµός 
εξαγάγω (να/θα) ρ. → εξάγω 
εξαγγελία (η) [αρχ.] {εξαγγελιών} δηµόσια ανακοίνωση (ειδήσεων ή 

δηλώσεων για πράγµατα που πρόκειται να συµβούν): η κυβέρνηση 
θα προβεί στην ~ νέων οικονοµικών µέτρων || µε την κατάθεση τού 
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου η κυβέρνηση πραγµατοποιεί τις προε-
κλογικές της ~. 

εξαγγέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξ-ήγγειλα, -αγγέλθηκα (λόγ. µτχ. εξαγ-
γελθείς, -είσα, -έν), -ηγγελµένος} ανακοινώνω δηµόσια πληροφορίες, 
αποφάσεις ή γενικά ειδήσεις για πράγµατα που πρόκειται να συµ-
βούν: η κυβέρνηση εντός των ηµερών θα εξαγγείλει νέα µέτρα για την 
προστασία των καταναλωτών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

εξάγγελος (ο) {εξαγγέλ-ου | -ων, -ους} ΦΙΛΟΛ. (στο αρχ. δράµα) πρό-
σωπο που έχει ως ρόλο να διηγηθεί πάνω στη σκηνή όσα συνέβησαν 
ή συµβαίνουν µέσα στο ανάκτορο ή στον οίκο (σε εσωτερικό χώρο 
πάνω στη σκηνή)· κατ' αντιδιαστολή προς τον άγγελο (βλ.λ.), που διη-
γείται γεγονότα τα οποία συνέβησαν µακριά (π.χ. στην ύπαιθρο, στο 
λιµάνι κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξαγγέλλω]. 

εξαγγελτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που εξαγγέλλει, γνωστοποιεί ή θε-
ωρείται αρµόδιος ή κατάλληλος για εξαγγελία. Επίσης εξ~γγελτή-
ριος,-α,-ο [1892]. 

εξαγιάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξαγίασ-α, -τηκα | -θηκα, -µένος} 1. (α) κα-
θαγιάζω (β) αγιοποιώ 2. (µτφ.) εξαγνίζω (βλ.λ.). — εξαγιασµός (ο). 

εξαγνίζω ρ. µετβ. {εξάγνισ-α, -τηκα | -θηκα, -µένος} απαλλάσσω από 
το βάρος τής αµαρτίας, καθιστώ αγνό: πίστεψε ότι ο υψηλός του 
σκοπός θα εξάγνιζε τις εγκληµατικές του πράξεις || εξαγνίζοµαι µε τη 
βάπτιση ΣΥΝ. (λόγ.) αποκαθαίρω, εξιλεώνω, (εξ)αγιάζω ΑΝΤ. µολύνω, 
διαφθείρω, σπιλώνω. — εξαγνισµός (ο). [ΕΤΥΜ < εξ- + αγνίζω < 
αγνός, απόδ. τού γαλλ. purifier]. εξαγνιστήριος, -α, -ο [1896] αυτός 
που συντελεί ή αποσκοπεί στον 

εξαγνισµό: ~ τελετές ΣΥΝ. εξιλαστήριος. εξαγνιστικός, -ή, -ό [1867] 
αυτός που εξαγνίζει: ~ θυσία ΣΥΝ. εξα- 
γνιστήριος. — εξαγνιστικ-ά | -ώς επίρρ. εξαγόµενο (το) {εξαγοµέν-ου 
| -ων} 1. αυτό που προκύπτει συµπερασµατικά: το ~ τής συζήτησης 
ΣΥΝ. πόρισµα, συµπέρασµα 2. ΜΑΘ. το αποτέλεσµα αριθµητικής 
πράξης ή µαθηµατικού υπολογισµού. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. ενεστ. τού 
αρχ. εξάγω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. déduction]. 
εξαγορά (η) [µεσν.] 1. η αγορά τού όλου ή µέρους διαιρετού ή αδιαι-
ρέτου πράγµατος: ~ µεριδίου 2. η καταβολή χρηµατικού ποσού για 
την απαλλαγή από υποχρέωση ή ποινή: ~ µέρους τής ποινής | τής 
στρατιωτικής θητείας 3. (κακόσ.) η δωροδοκία (κάποιου) για την ε-
πίτευξη αθέµιτου σκοπού: - δικαστών | πολιτικών | συνειδήσεων 4. η 
απελευθέρωση προσώπου ύστερα από καταβολή λύτρων: ~ αιχµαλώ-
των | δούλου. 

εξαγοράζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξαγόρασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 
1. καταβάλλω το αντίτιµο για την αγορά πράγµατος στο ακέραιο: ~ 
µερίδιο 2. (ειδικότ.) καταβάλλω το χρηµατικό αντίτιµο (για υποχρέ-
ωση, από την οποία θέλω να απαλλαγώ): ~ τη στρατιωτική µου θη-
τεία | την ποινή µου 3. (κακόσ.) παίρνω µε το µέρος µου δωροδοκώ-
ντας: ~ συνειδήσεις | ψήφους | τη σιωπή των µαρτύρων | τους δικα-
στές 4. απελευθερώνω (από τη δουλεία, την αιχµαλωσία) καταβάλ-
λοντας λύτρα: ~ τους δούλους | τους αιχµαλώτους. — εξαγόραση (η) 
[1859]. 

εξαγοράσιµος, -η, -ο [1840] αυτός που µπορεί να εξαγοραστεί: ποινή 
µη ~. 

εξαγριώνω ρ. µετβ. {εξαγρίω-σα, -θηκα, -µένος} προκαλώ την έντονη 
οργή (κάποιου): η αδιαφορία των µεγαλυτέρων στην επίλυση ζωτικών 
προβληµάτων εξαγριώνει τη νέα γενιά ΣΥΝ. εξοργίζω, κάνω έξω 
φρενών ΑΝΤ ηρεµώ, καλµάρω. — εξαγρίωση (η) [µτγν.], εξαγριωτι-
κός, -ή, -ό [1761]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εξαγριώ (-όω) < έξ- + -αγριώ < 
άγριος}. 

εξάγω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρατ. εξήγα | εξήγαγα (να/θα εξαγάγω), εξή-
χθην, -ης, -η... (να/θα εξαχθώ, µτχ. εξαχθείς, -είσα, -έν), εξηγµένος} 1. 
πουλώ στο εξωτερικό: ~ γεωργικά προϊόντα ΣΥΝ. στέλνω έξω, κάνω 
εξαγωγή ΑΝΤ. εισάγω 2. (λόγ.) βγάζω· σε συγκεκριµένες χρήσεις, λ.χ. 
~ αλάτι από τη θάλασσα | πολύτιµο µετάλλευµα | χαλασµένο δόντι 3. 
(ειδικότ.) βγάζω (κάτι) από τα όρια µιας χώρας: ~ συνάλλαγµα πα-
ράνοµα 4. (για συµπέρασµα, άποψη, θέση κ.λπ.) καταλήγω: από τη 
µεταξύ µας συζήτηση εξήχθησαν χρήσιµα συµπεράσµατα || από τα 
λόγια σου εξάγεται ότι δεν τρέφεις ιδιαίτερη συµπάθεια προς το πρό-
σωπο του ΣΥΝ. συνάγω 5. ΜΑΘ. καταλήγω σε (αποτέλεσµα) µε συγκε-
κριµένους υπολογισµούς: - την τετραγωνική ρίζα αριθµού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άγω. 

εξαγωγέας (ο/η) [αρχ.] {εξαγωγ-είς, -έων} έµπορος που εξάγει προϊ-
όντα στο εξωτερικό: ~ λαδιού | αυτοκινήτων ΑΝΤ. εισαγωγέας. 

εξαγωγή (η) [αρχ.] 1. (α) η αφαίρεση (πράγµατος), η απόσπαση (µέ-
ρους από ένα σύνολο): η ~ δοντιού ΣΥΝ. (καθηµ.) βγάλσιµο (β) η διο-
χέτευση προς τα έξω: η ~ καυσαερίων από την εξάτµιση 2. (α) η πώ-
ληση στο εξωτερικό: ~ γεωργικών προϊόντων || αύξηση | µείωση των ~ 
ΑΝΤ. εισαγωγή (β) (συνεκδ.) το εξαγόµενο προϊόν ή εµπόρευµα: ~ υψη-
λής τεχνολογίας 3. (ειδικότ.) η µεταφορά εκτός των ορίων µιας χώ-
ρας: παράνοµη ~ συναλλάγµατος || (µτφ.) ~ κουλτούρας | ιδεολογιών 
4. (για συµπέρασµα, άποψη, θέση κ.λπ.) η κατάληξη: αυθαίρετη ~ συ-
µπεράσµατος || - σωστού αποτελέσµατος σε υπολογισµό. 

εξαγωγικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διαδικασία 
εξαγωγής εµπορευµάτων: ενίσχυση τής ~ προσπάθειας || ανάπτυξη ~ 
προγράµµατος || - εµπόριο || αύξηση τής ~ κίνησης || µεγάλο ~ κέντρο 
ΑΝΤ. εισαγωγικός 2. αυτός που χρησιµοποιείται για να εξαχθεί (κάτι) 
από τη θέση στην οποία βρίσκεται: ~ µηχανήµατα. 

εξαγώγιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι κατάλληλος για εξαγωγή: ~ 
προϊόν. 

εξαγωνικός, -ή, -ό → εξα-, -γωνος 
εξάγωνος, -η, -ο → εξα-, -γωνος 
εξάδα (η) → εξα-, -άδα 
εξαδακτυλία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η διαπλαστική ανωµαλία, 

κατά την οποία εµφανίζεται είτε σε ένα είτε και στα δύο άνω ή κάτω 
άκρα έκτο δάκτυλο. 

εξαδάκτυλος, -η, -ο [αρχ.] κ. (καθηµ.) εξαδάχτυλος αυτός που έχει 
έξι δάκτυλα. 

εξαδέλφη κ. (καθηµ.) ξαδέλφη | ξαδέρφη (η) η κόρη τού θείου ή τής 
θείας: πρώτη | δεύτερη ~. — (υποκ.) ξαδελφούλα (η). 

εξάδελφος κ. (καθηµ.) ξάδελφος | ξάδερφος (ο) {εξαδέλφ-ου | -ων, -
ους} ο γυιος τού θείου ή τής θείας: ο ~ µου || πρώτος | δεύτερος | 
τρίτος | µακρινός ~. — (υποκ.) ξαδελφούλης (ο). [ΕΤΥΜ µτγν., 
αρχική σηµ. «ανεψιός, ο γυιος τού αδελφού», < εξ- + αδελφός. 
Αντίστροφη σηµασιολ. πορεία παρατηρείται στη λ. ανεψιός (βλ.λ.)]. 

εξάεδρος, -η, -ο → εξα-, -εδρος 
εξαερίζω ρ. µετβ. [1858] {εξαέρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} τρο-

φοδοτώ (κλειστό χώρο) µε φρέσκο αέρα, του ανανεώνω τον αέρα ΣΥΝ. 
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αερίζω. — εξαεριστικός, -ή, -ό [1858]. 
[ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. purger d'air, άσχετο προς το µτγν. έξαερίζω 
«εξαερώνω, µεταβάλλω σε αέρα»]. εξαερισµός (ο) 1. η τροφοδοσία 
(κλειστού χώρου) µε φρέσκο αέρα, η ανανέωση τού αέρα σε έναν 
χώρο µέσω ειδικών τεχνολογικών εγκαταστάσεων: το κέντρο δεν έχει 
καλό - και γεµίζει καπνό (πβ. λ. κλιµατισµός) 2. η συσκευή ή η 
εγκατάσταση για την τροφοδοσία κλειστού χώρου µε καθαρό, φρέσκο 
αέρα: ο ~ λειτουργεί στο φουλ || ο - έχει χαλάσει ΣΥΝ. εξαεριστήρας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. ventilation]. εξαεριστήρας (ο) το µηχάνηµα 
που χρησιµοποιείται για την ανανέωση και τον καθαρισµό τής 
ατµόσφαιρας σε κλειστό χώρο. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. ventilateur]. 
εξαεριωτήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. ειδικό εξάρτηµα των µηχανών εσωτερικής 
καύσης, το οποίο χρησιµοποιείται για την ανάµειξη τής εξατµι-
ζόµενης καύσιµης ύλης µε τον ατµοσφαιρικό αέρα, ώστε να παραχθεί 
ένα εύφλεκτο µείγµα στην κατάλληλη αναλογία για την ενεργοποίηση 
τής µηχανής ΣΥΝ. καρµπιρατέρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
carburateur]. εξαερώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξαέρω-σα, -θηκα, -µένος} 
(για στερεά ή υγρά σώµατα που µεταπίπτουν σε αέρια κατάσταση) 
µετατρέπω σε αέρα ή αέριο. Επίσης εξαερώνω. — εξαερωτικός, -ή, -ό. 
εξαέρωση (η) [µτγν.} {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η µετατροπή 
σε αέρα ή αέριο · 2. η αφαίρεση τού αέρα από συσκευή εσωτερικής 
καύσης, ώστε να κυκλοφορεί καλύτερα το νερό µέσα στις σω-
ληνώσεις της: η ~ των σωµάτων τού καλοριφέρ. εξαερώσιµος, -η, -ο 
[1886] αυτός που µπορεί να εξαερωθεί, να µετατραπεί σε αέριο. 
εξαετής, -ής, -ές -· εξα-, -ετής εξαετία (η) -+ εξα-, -ετία 
εξαήµερος, -η (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει διάρκεια ή ισχύ 
έξι ηµερών: ~ άδεια | ταξίδι 2. εξαήµερο (το) {εξαηµέρ-ου | -ων} χρο-
νικό διάστηµα έξι ηµερών: κρατήθηκε για ένα ~ στη ζωή µε τεχνητά 
µέσα 3. ΘΡΗΣΚ. Εξαήµερος (η) {Εξαηµέρου} οι έξι ηµέρες τής δηµι-
ουργίας τού κόσµου, σύµφωνα µε την Π.∆. και µε τη χριστιανική 
γραµµατεία. εξαθέσιος, -α, -ο → εξα-, -θέσιος 
εξαθλιώνω ρ. µετβ. {εξαθλίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. οδηγώ σε αθλιό-
τητα: τα νέα οικονοµικά µέτρα έχουν εξαθλιώσει τις λαϊκές τάξεις 2. 
(ειδικότ.) εξαχρειώνω (βλ.λ.). εξαθλίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. 
πληθ.) 1. το να εξαθλιώνεται (κά-ποιος/κάτι): σταδιακή ~ 2. η άθλια 
κατάσταση: βρίσκοµαι σε οικονοµική ~ ΣΥΝ. αθλιότητα, µαρασµός, 
κατάπτωση. — εξαθλιωτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. εξαίρεση 
(η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η περίπτωση που δεν 
επιβεβαιώνει τον γενικό κανόνα, που αποκλίνει από το συνηθισµένο 
και γενικώς αποδεκτό: κάθε κανόνας έχει και τις ~ του || χωρίς ~ (για 
κάτι που έχει απόλυτη ισχύ) || είναι η ~ που επιβεβαιώνει τον κανόνα || 
αποτελώ ~· ΦΡ. (α) φωτεινή εξαίρεση βλ. λ. φωτεινός (β) κατ' εξαίρεσ-
η | -ιν έξω από τον κανόνα, πέρα από ό,τι γίνεται συνήθως: ο γιατρός 
δεν δέχεται σήµερα, αλλά εσάς θα σας δεχθεί ~ (γ) κάνω εξαιρέσεις 
µεροληπτώ υπέρ ή εις βάρος (κάποιων): δεν ~ στους µαθητές µου- 
όλοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις 2. ΓΛΩΣΣ. η παρέκκλιση γλωσσικού 
στοιχείου από τον γενικό γλωσσικό κανόνα, ο οποίος διέπει τα 
οµοειδή στοιχεία 3. (επίσ.) ο αποκλεισµός προσώπου από την 
εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων ή από νοµική διαδικασία: ~ δι-
καστή | µάρτυρα || αίτηση εξαιρέσεως · 4. ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαί-
ρεση, λ.χ. ~ βασικοκυτταρικού καρκινώµατος ή σπΐλου από το δέρµα 
κ.ο.κ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έξαίρεσις < εξαιρώ. Η ιατρ. σηµ. ήδη αρχ.]. 
εξαιρέσιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µπορεί να εξαιρεθεί ή έχει συ-
γκεκριµένους λόγους που επιβάλλουν την εξαίρεση του. εξαιρετέος, -
α, -ο [αρχ.] αυτός που πρέπει να εξαιρεθεί από συγκεκριµένη 
διαδικασία: ~ µάρτυρας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. εξαιρετικός, -ή, -ό 1. 
αυτός που ξεφεύγει από τα πλαίσια τού συνηθισµένου, που αποτελεί 
εξαίρεση από τον κανόνα: ~ περίπτωση | ανάγκη ΣΥΝ. έκτακτος, 
ιδιαίτερος, ειδικός, κρίσιµος 2. πάρα πολύ καλός, µοναδικός: ~ φίλος | 
επιστήµονας | κοπέλα | ποιότητα | ικανότητες^ ΣΥΝ. εξαίρετος, 
αξιόλογος, εκλεκτός, ξεχωριστός 3. αυτός που ξεφεύγει από τα 
συνηθισµένα όρια, που πλησιάζει την υπερβολή: ~ αυστηρότητα.   — 
εξαιρετικ-ά | -ώς [1848] επίρρ., εξαιρετικότητα (η) [1852]. ·■ 
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός, υπερβολικά. [ΕΤΥΜ.< εξαίρετος, µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. exceptionnel]. εξαίρετος, -η, -ο (συνήθ. για πρόσ.) αυτός 
που ξεχωρίζει για τις αρετές του, ο πάρα πολύ καλός: ~ άνθρωπος | 
φίλος | επιστήµονας ΣΥΝ. εκλεκτός, ξεχωριστός, λαµπρός.    — 
εξαίρετα | εξαιρέτως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ξεχωρισµένος από σύνολο, επιλεγµένος, 
εκλεκτός», < εξαιρώ]. εξαιρώ ρ. µετβ. {εξαιρείς... | εξαίρ-εσα, -ούµαι 
(µτχ. εξαιρούµενος, -η, -ο), -έθηκα, -εµένος} 1. αποκλείω από, δεν 
συµπεριλαµβάνω (κάποιον/κάτι) σε σύνολο, διαδικασία, κατάσταση, 
ενέργεια κ.λπ.: εξαίρεσαν από τον φόρο τους πολύτεκνους- (κυρ. το 
µεσοπαθ. εξαιρούµαι): ~ από την υποχρέωση ψήφου | υποβολής 
φορολογικής δήλωσης || δεν υπάρχουν πια καλοί άνθρωποι- 
εξαιρούνται, φυσικά, οι παρόντες- ΦΡ. µηδενός εξαιρουµένου χωρίς 
να εξαιρείται κανείς: να είστε αύριο όλοι εδώ, ~! 2. ΓΛΩΣΣ. (µεσοπαθ. 
εξαιρούµαι) αποκλίνω από τον γενικό γραµµατικό κανόνα: «η 
µακρόχρονη παραλήγουσα που τονίζεται παίρνει περισπωµένη, όταν η 
λήγουσα είναι βραχύχρονη: µήλο, ξυπνήστε, αγαπιούνται, ώµον 
εξαιρούνται οι λέξεις ώστε, 

ούτε, µήτε, είτε, είθε» 3. (ειδικότ.-επίσ.) αποκλείω πρόσωπο από την 
εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων, κυρ. στο πλαίσιο νοµικής διαδικα-
σίας: εξαιρώ τον µάρτυρα || (συνήθ. µεσοπαθ.) ζήτησαν να εξαιρεθεί 
ο συγκεκριµένος δικαστής από τη σύνθεση τού δικαστηρίου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξαιρώ (-έω) < εξ- + αίρω | -ούµαι «προτιµώ, διαλέ-
γω»]. εξαίρω ρ. µετβ. {εξήρα, εξήρθην, -ης, -η...} 1. (α) κάνω (κάτι) να 
ξεχωρίσει από το σύνολο (β) δίνω ιδιαίτερη έµφαση σε (κάτι), το 
προτάσσω αξιολογικά σε σχέση µε τα υπόλοιπα ΣΥΝ. τονίζω 2. (συνήθ. 
µτφ.) εξυψώνω µε επαίνους και εγκώµια: ~ τα κατορθώµατα | το 
θάρρος κάποιου ΣΥΝ. εγκωµιάζω, εκθειάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ανυψώνω κάτι, ώστε να 
φαίνεται, να προβάλλεται», < εξ- + αϊρω]. εξαίσιος, -α, -ο αυτός που 
προκαλεί τον υπέρτατο θαυµασµό, ο εξαιρετικά ωραίος: ~ βραδιά | 
µελωδία || ~ γυναίκα || άνθρωπος µε ~ παρουσιαστικό ΣΥΝ. υπέροχος, 
εκπληκτικός, απίθανος, θεσπέσιος, θείος, φανταστικός, θαυµάσιος ANT. 
απαίσιος. — εξαίσια | εξαισίως [µτγν.] επίρρ., εξαισιότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + αίσιος]. εξαιτίας πρόθ. (+γεν. κ. γεν. τού 
αδύνατου τ. τής προσωπικής αντων.) δηλώνει την αιτία δυσάρεστης 
εξέλιξης: το ταξίδι αναβλήθηκε ~ τής κακοκαιρίας || όλα αυτά τα 
πάθαµε ~ σου! || τα επεισόδια δεν αποφεύχθηκαν ~ τού ότι τα µέτρα 
περιφρούρησης ήταν ανεπαρκή. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αιτία. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. à cause de]. εξαιτουµαι ρ. µετβ. αποθ. 
[αρχ.] {εξαιτείσαι...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} (λόγ.) ζητώ µε 
παρακλητικό τρόπο: ~ την επιείκεια σας ΣΥΝ. επικαλούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. εξαίφνης επίρρ. (αρχαιοπρ.) ξαφνικά, χωρίς να περιµένει 
κανείς ΣΥΝ. άξαφνα, έξαφνα, απροσδόκητα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + 
αίφνης (βλ.λ.)]. εξάκιλος, -η, -ο -> εξα-, -κιλος εξάκις επίρρ. → εξα-, -
άκις 
εξακολούθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η συνέχι-
ση: ~ τής απεργίας ΣΥΝ. παράταση· ΦΡ. κατ' εξακολούθησ-η | -ιν χωρίς 
διακοπή ή µε συνεχείς επαναλήψεις: έχω απευθυνθεί - στις αρχές, 
χωρίς ποτέ να βρω ανταπόκριση ΣΥΝ. επανειληµµένως, συνεχώς. 
εξακολουθητικός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που συνεχίζεται χωρίς δια-
κοπή: ~ προσπάθειες | ενέργειες ΣΥΝ. διαρκής, συνεχής, ακατάπαυ-
στος, αδιάκοπος ΑΝΤ. διακεκοµµένος, ασυνεχής 2. ΓΛΩΣΣ. εξακολου-
θητικός µέλλοντας ο ρηµατικός χρόνος που φανερώνει κάτι που θα 
γίνεται συνεχώς (θα έχει διάρκεια) ή θα επαναλαµβάνεται ΣΥΝ. διαρ-
κής (µέλλοντας) ΑΝΤ. στιγµιαίος (µέλλοντας). — εξακολουθητικ-ά | -
ώς [1886] επίρρ. εξακολουθώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {εξακολουθείς... | 
εξακολούθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} ♦ 1. (µετβ.) συνεχίζω, κρατώ 
(ενέργεια ή διαδικασία) χωρίς διακοπή, µε τον ίδιο ρυθµό: οι 
εργαζόµενοι θα εξακολουθήσουν την απεργία τους | να απεργούν, µέχρι 
να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα τους ♦ 2. (αµετβ.) παρατείνοµαι ως 
προς τη χρονική µου διάρκεια: η ζέστη θα εξακολουθήσει και τις 
προσεχείς ηµέρες ΣΥΝ. διαρκώ, συνεχίζοµαι, κρατώ, βαστώ. 
[ΕΤΥΜ. < ιιτγν. εξακολουθώ (-έω) < εξ- + ακολουθώ]. εξακοντιζω ρ. 
µετβ. {εξακόντισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ρίχνω µε ορµή: ~ 
βέλη σε µεγάλη απόσταση || ~ το νερό µε πίεση ΣΥΝ. εκσφενδονίζω, 
εκτινάσσω, εκτοξεύω 2. (µτφ.) ξεστοµίζω εις βάρος (κάποιου), 
απευθύνω (επιθετικά λόγια): ~ µύδρους κατά τού κατηγορουµένου | 
ύβρεις | κατηγορίες | απειλές | φοβέρες ΣΥΝ. εκσφενδονίζω, εκτοξεύω. 
— εξακόντιση (η) [µτγν.] κ. εξακοντισµός (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- 
+ ακοντίζω]. εξακοντιστικος, -ή, -ό [1891] αυτός που χρησιµεύει για 
να εξακο- 
ντίζει ποσότητες υγρών σε µεγάλη απόσταση: ~ συσκευή. εξακοσαρα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µηχανή εξακοσίων κυβικών εκατοστών 2. 
(λαϊκ.) χρηµατικό ποσό εξακοσίων χιλιάδων δραχµών (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < εξακόσια + παραγ. επίθηµα -άρα]. εξακοσαριά (η) {χωρ. 
πληθ.} εξακόσιοι, στη ΦΡ. καµιά εξακοσαριά περίπου εξακόσιοι, -ιες, 
ια (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < εξακόσια + παραγ. επίθηµα -
αριά]. εξακόσια (το) ο αριθµός 600 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). εξακόσιοι, 
-ιες, -ια {εξακοσίων} αυτοί που αντιστοιχούν ποσοτικά στον αριθµό 
εξακόσια (600). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξακόσιοι < εξ + -κόσιοι (βλ. κ. λ. διακόσιοι), κατά τα 
τρια-κόσιοι, τετρα-κόσιοι κ.ά, όπου το -α- ανήκε στο α' συνθ.]. 
εξακοσιοστός, -ή, -ό (επίσης γράφεται 600ός στην αραβική αρίθµη-
ση, Χ' ή χ' στην ελληνική και DC στη λατινική) αυτός που αντιστοι-
χεί σε σειρά στον αριθµό εξακόσια (600) (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). 
εξακριβώνω ρ. µετβ. {εξακρίβω-σα, -θηκα, -µένος} υποβάλλω (κά-
ποιον/κάτι) σε λεπτοµερή έλεγχο, για να διαπιστώσω και να προσ-
διορίσω την ακρίβεια του: ~ µια πληροφορία | µια είδηση || δεν εξα-
κριβώθηκαν ακόµα τα στοιχεία τής ταυτότητας τού θύµατος || εξα-
κριβωµένη ενοχή ΣΥΝ. ελέγχω, επαληθεύω, επιβεβαιώνω. — εξακρι-
βωτικός, -ή, -ό [1840]. 
[ΕΤΥΜ < αρΧ· έξακριβώ (-όω) < εξ- + άκριβώ < ακριβής]. εξακρίβωση 
(η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} το να εξακριβώνει κανείς 
(κάτι): η ~ τής είδησης- ΦΡ. εξακρίβωση στοιχείων η διαπίστωση τής 
ταυτότητας ενός πολίτη από την αστυνοµία: τον πήγαν στο τµήµα για 
~. εξακύλινδρος, -η, -ο (µηχανή) που έχει έξι κυλίνδρους. εξάκωπος, 
-η, -ο → εξα-, -κωπος 
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έξαλα (τα) {εξάλων} ΝΑΥΤ. το τµήµα πλοίου που βρίσκεται έξω από 
την επιφάνεια τής θάλασσας, πάνω από την ίσαλο γραµµή. [ΕΤΥΜ. 
Ουδ. πληθ. τού αρχ. επιθ. εξαλος < φρ. εξ αλός < εξ- + άλς, αλός 
«θάλασσα»]. εξαλάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΧΗΜ. 
µέθοδος αποχωρισµού ουσίας από διάλυµα της µε την προσθήκη 
ουσίας που διαθέτει κοινό ιόν µε αυτήν. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
relargage]. εξάλειπτρο (το) {εξαλείπτρ-ου | -ων} ΑΡΧΑΙΟΛ. δοχείο στο 
οποίο τοποθετούνταν αλοιφές. 
ÎETYM. < αρχ. έξάλειπτρονκ εξαλείφω, αρχική σηµ. «αλείφω εξ ολο-
κλήρου, επιχρίω πλήρως»]. εξαλείφω ρ. µετβ. {εξάλει-ψα, -φθηκα} 1. 
καταστρέφω κάθε ίχνος τής ύπαρξης ενός πράγµατος, καταστρέφω 
ολοσχερώς: ~ κάθε ίχνος ενοχής || οι πόλεµοι θα εξαλείψουν το 
ανθρώπινο γένος ΣΥΝ. εξαφανίζω 2. (ειδικότ.) (για συνθήκες που 
αντίκεινται στους κανόνες δικαίου) κάνω να εκλείψει µια κατάσταση: 
~ τις φυλετικές διακρίσεις | τις κοινωνικές διαφορές ΣΥΝ. αίρω, 
καταργώ. — εξάλειψη (η) [µτγν.], εξαλειπτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αλείφω εξ ολοκλήρου, επιχρίω πλήρως» (η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.), < εξ- + αλείφω]. εξαλλαγή (η) 1. η πλήρης 
αλλαγή, η αλλοίωση: οι ~ τής σηµασίας µιας αρχαίας λέξης 2. ΙΑΤΡ. η 
µετατροπή κυτταρικής δυσλειτουργίας (όγκου κ.λπ.) τού οργανισµού 
σε καρκίνο: κακοήθης | καρκινική ~. — εξαλλάσσω ρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εξαλλάσσω «µεταλλάσσοµαι εξ ολοκλήρου (συνήθ. 
προς το κακό), εκφυλίζοµαι» < εξ- + άλλάσσω | -ττω. o ιατρ. όρ. κα-
κοήθης | καρκινική εξαλλαγή αποδίδει το γαλλ. dégénération]. 
εξαλλοίωση (η) [1881] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πλήρης 
αλλοίωση των συστατικών τροφίµων 2. ΓΕΩΛ. οι χηµικές διεργασίες 
που οδηγούν σε αλλοίωση και ολική αποσύνθεση τής ορυκτολογικής 
σύστασης ενός πετρώµατος· προκαλείται από τη δράση υδροθερµι-
κών διαλυµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. altération]. έξαλλος, -η, -ο 1. αυτός που 
βρίσκεται σε κατάσταση εκτός εαυτού, χωρίς να µπορεί να 
συγκρατήσει και να κυριαρχήσει στον εαυτό του: έγινε - από τον θυµό 
του ΣΥΝ. αλλόφρων, έξω φρενών, εκτός εαυτού 2. (συνεκδ.) (ψυχική 
κατάσταση ή συναίσθηµα) που βιώνεται πάρα πολύ σφοδρά, 
οδηγώντας σε ανεξέλεγκτες αντιδράσεις: ~ χαρά | ενθουσιασµός | 
πανηγυρισµοί των φιλάθλων ΣΥΝ. σφοδρός, ξέφρενος, φρενήρης 3. 
(οικ.) αυτός που ξεπερνά τα όρια, που προκαλεί µε τον πρωτοποριακό 
του χαρακτήρα: ~ ντύσιµο | χρώµατα | σχέδια ΣΥΝ. προκλητικός. — 
έξαλλα επίρρ., εξαλλοσύνη (η). [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. 
«ξεχωριστός, παράξενος, ασυνήθιστος» < εξ- + άλλος. Η ετυµ. 
δικαιολογεί επίσης τη σηµ. «αυτός που µεταβάλλεται, που γίνεται 
άλλος, εκτός εαυτού»]. εξαλλότητα (η) [1895] {εξαλλοτήτων, σηµ. 2} 
1. η έλλειψη αυτοκυριαρχίας 2. (συνήθ. σε πληθ.) για κάτι που 
ξεπερνά τα όρια: άσε τις ~ και ντύσου σαν άνθρωπος! εξάλλου επίρρ. 
(ως δείκτης αναφοράς στην οµιλία) στοιχείο µετάβασης σε άλλη 
πρόταση (πληροφορία) για τη συµπλήρωση πληροφορίας: καλύτερα 
που έφυγε· ~ δεν µας είναι απαραίτητος ΣΥΝ. άλλωστε. 
[ΕΤΥΜ. < εξ- + άλλου < άλλος]. εξάλφα (η) {άκλ.} 1. σχήµα που 
αποτελείται από δύο ισόπλευρα τρίγωνα, τα οποία διασταυρώνονται 
µε την κορυφή τού ενός στραµµένη προς τα πάνω και τού άλλου προς 
τα κάτω 2. ο ιουδαϊκός σταυρός. εξαµαρτείν (το) {άκλ.} (αρχαιοπρ.) 
η διάπραξη αµαρτίας, σφάλµατος, µόνο στη ΦΡ. ΤΟ δις εξαµαρτείν 
(ουκ ανδρός σοφού) (το δις εξαµαρτείν ούκ ανδρός σοφού) το να 
διαπράττει κανείς το ίδιο σφάλµα δύο φορές, δεν είναι 
χαρακτηριστικό σοφού ανθρώπου. [ΕΤΥΜ < αρχ. εξαµαρτείν, απρφ. 
αορ. β' τού ρ. έξαµαρτάνω]. εξαµβλωµα (το) {εξαµβλώµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. το έµβρυο που έχει πρόωρα αποβληθεί από τη µήτρα και 
παρουσιάζει γενετικές ανωµαλίες ΣΥΝ. έκτρωµα 2. (µτφ.) κάθε 
κακότεχνο ή τερατώδες κατασκεύασµα, που προσβάλλει την 
αισθητική µας: αυτό το ~ το λες εσύ τέχνη; 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «έκτρωση», < αρχ. έξαµβλώ (-όω) «αφαιρώ 
τη ζωή τού αγέννητου παιδιού, κάνω έκτρωση» < εξ- + άµβλώ, βλ. κ. 
άµβλωση]. εξαµβλωµατικός, -ή, -ό [1884] αυτός που µοιάζει µε 
εξαµβλωµα, που προκαλεί µε την τερατώδη εµφάνιση του ΣΥΝ. 
τερατόµορφος, εκτρωµατικός. εξάµβλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, 
-ώσεων) 1. ΙΑΤΡ. η πρόωρη διακοπή τής εγκυµοσύνης µε την 
αποβολή τού εµβρύου µε τεχνητά µέσα ΣΥΝ. άµβλωση, έκτρωση 2. 
(µτφ.) η βίαιη κακοποίηση: ~ τής αισθητικής. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έξάµβλωσις, αρχική σηµ. «αποβολή», < έξαµβλώ (-όω) 
< εξ- + άµβλώ, βλ. κ. άµβλωση]. εξαµελής, -ής, -ές → εξα-, -µελής 
εξαµερης, -ής, -ές → εξα-, -µερής 

εξαµερικανίζω ρ. µετβ. [1844] {εξαµερικάνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} κάνω (κάποιον) να ζει και να σκέφτεται όπως οι Αµερικανοί 
(ενν. των Η.ΠΑ.) ή κάνω (κάτι) να λειτουργεί σύµφωνα µε τα αµερι-
κανικά πρότυπα. — εξαµερικανισµός (ο). εξάµετρος, -η, -ο [αρχ.] 
ΜΕΤΡ (στίχος) που αποτελείται από έξι µετρικούς πόδες: τα οµηρικά 
έπη είναι γραµµένα σε δακτυλικό ~ (ενν. στίχο). εξαµηνία (η) → εξα-, 
-µηνία 

εξαµηνιαίος, -α, -ο → εξα-, -µηνιαίος 
εξαµηνίτικος, -η, -ο → εξα-, -µηνίτικο 
εξάµηνο (το) [αρχ.] {εξαµήν-ου | -ων} 1. χρονικό διάστηµα έξι µηνών: 

το πρώτο ~ τού 1997 2. (στην εκπαίδευση) ακαδηµαϊκή περίοδος που 
συνιστά το µισό τού ακαδηµαϊκού έτους και διαρκεί τυπικά από 15 
έως 18 εβδοµάδες: τρίτο ~ σπουδών || αν οι φοιτητές συνεχίσουν τις 
κινητοποιήσεις τους, κινδυνεύουν να χάσουν το ~ 3. εξάµηνα (τα) 
µνηµόσυνο που γίνεται µε τη συµπλήρωση έξι µηνών από τον θάνατο 
(κάποιου). 

εξάµηνος, -η, -ο → εξα-, -µηνός 
εξαναγκάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξανάγκασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-

νος} ασκώ σε (κάποιον) πιέσεις, ώστε να ακολουθήσει αντίθετα προς 
τη θέληση του τη δική µου επιθυµία: τον εξανάγκασε να αποκαλύψει 
την αλήθεια ΣΥΝ. αναγκάζω, πιέζω, καταναγκάζω, υποχρεώνω. — 
εξαναγκασµός (ο) [1880], εξαναγκαστικός, -ή, -ό [1880], εξαναγκαστι-
κά επίρρ. 

εξα νά στα ση (η) → εξανίσταµαι 
εξανδραποδίζω ρ. µετβ. {εξανδραπόδισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} στερώ από (κάποιον) την ελευθερία, τον κάνω δούλο, ανδράπο-
δο ΣΥΝ. υποδουλώνω. — εξανδραποδισµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εξ- + άνδραποδίζω (βλ.λ.)]. 

εξανεµίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξανέµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
σκορπίζω δεξιά και αριστερά, κάνω (κάτι) να χαθεί ολοκληρωτικά: 
εξανεµίστηκαν όλες οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων από το 
ναυάγιο ΣΥΝ. εξαφανίζω 2. (ειδικότ. για χρήµατα) κατασπαταλώ, δια-
σκορπίζω µέχρι τελευταίας δεκάρας: σε δύο χρόνια εξανέµισε µια 
τεράστια περιουσία ΣΥΝ. σπαταλώ, διασπαθίζω. — εξανέµιση (η). 

εξανέστην ρ. → εξανίσταµαι 
εξάνθηµα (το) {εξανθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. παροδική δερµατι-

κή αλλοίωση µε ή χωρίς πυρετό, που εµφανίζεται ως σύµπτωµα αλ-
λεργικής αντίδρασης ή ως εκδήλωση ορισµένων λοιµωδών νοσηµά-
των (ιλαρά, ανεµοβλογιά κ.λπ.): - κηλιδώδες | αιµορραγικό | φυσαλ-
λιδώδες ΣΥΝ. (καθηµ.) σπυρί. — εξανθηµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< έξανθώ (-έω), αρχική σηµ. «ανθώ, ανθοφορώ» και στη συνέχεια 
«εκφύοµαι, εκβλαστάνω (στο δέρµα ως ουλή ή αλλοίωση)», < εξ- + 
ανθώ < άνθος. o ιατρ. όρ. απαντά ήδη στον Ιπποκράτη]. 

εξανθηµατικός, -ή, -ό [1831] (νόσος) που εκδηλώνεται µε την εµ-
φάνιση εξανθηµάτων: ~ πυρετός | τύφος. 

εξανθρωπίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξανθρώπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} δίνω σε (κάποιον/κάτι) ανθρώπινο χαρακτήρα, ανθρώπινο πρό-
σωπο: οι συγκοινωνίες µας πρέπει κάποτε να εξανθρωπιστούν δεν 
είναι κατάσταση αυτή! ΣΥΝ. εκπολιτίζω, ηµερώνω, εξευγενίζω. — 
εξανθρωπισµός (ο) [1896]. 

εξάνιο (το) [1884] {εξανί-ου | -ων} ΧΗΜ. καθεµία από τις άκυκλες ορ-
γανικές ενώσεις που είναι κεκορεσµένοι υδρογονάνθρακες και έχουν 
στο µόριο τους έξι άτοµα άνθρακα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hexane]. 

εξανίσταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εξανίστα-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται | 
παρατ. εξανιστ-άµην, -ασο, -ατο, -µέθα, -ασθε, -αντο | εξανέστην, -ης, 
-η... (να/θα εξαναστώ, µτχ. εξαναστάς, -άσα, -άν)} (λόγ.) εκφράζω 
έντονα τη διαµαρτυρία ή την αγανάκτηση µου: ο συνήγορος εξανί-
σταται ενώπιον τού δικαστηρίου για την παραβίαση των δικαιωµάτων 
τού πελάτη του ΣΥΝ. δυσανασχετώ, εξεγείροµαι, διαµαρτύροµαι. — 
εξανάσταση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «σηκώνοµαι (από τη θέση µου, τον τόπο µου κ.λπ.)», < εξ- + 
άν)α)- + ϊσταµαι. Στον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο απαντά και µε τη 
σηµ. «εξεγείροµαι, στασιάζω»]. 

εξάντας (ο) 1. αστρονοµικό όργανο που χρησιµοποιείται κυρίως από 
ναυτικούς για τον προσδιορισµό των γεωγραφικών συντεταγµένων 
(γεωγραφικού µήκους και πλάτους) τής θέσης στην οποία βρίσκεται 
αυτός που το χρησιµοποιεί, µε τη γωνιοµετρική µέτρηση τού ύψους 
ουράνιων σωµάτων (κυρ. τού Ηλίου) και που σε αντίθεση µε άλλα 
αστρονοµικά όργανα δεν χρειάζεται στήριξη σε σταθερό βάθρο 2. 
ΝΑΥΤ. γωνιοµετρικό όργανο για τη µέτρηση από το κατάστρωµα 
τού ύψους των άστρων. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξάς, -άντος < λατ. sextans «το 1/6» (πβ. γαλλ. sextant), 
λόγω τού ότι ο εξάντας διαθέτει βαθµονοµηµένο κυκλικό τόξο, που 
καταλαµβάνει το 1/6 τής κυκλικής περιφέρειας]. εξάντληση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µέχρι τέλους κατανάλωση: ~ 
τροφίµων | πρώτων υλών | προµηθειών | αποθεµάτων | κοιτασµάτων 
πετρελαίου || οι προσφορές στα είδη µας ισχύουν µέχρις εξαντλήσεως 
τού στοκ 2. η κατάσταση στην οποία δεν έχει κάποιος πλέον άλλο 
περιθώριο ή δυνατότητα (για κάτι): ~ τής υποµονής | τής αντοχής | τής 
ανοχής || µετά την ~ όλων των θεµιτών µέσων οδηγήθηκε στην 
παρανοµία 3. (για έρευνα, µελέτη θέµατος κ.λπ.) η πλήρης 
διερεύνηση, πραγµάτευση: η ~ αυτού τού θέµατος απαιτεί πολύµηνη 
εργασία 4. αποδυνάµωση σωµατική ή ψυχική: αισθάνθηκε ~ µετά την 
εντατική γυµναστική || η δίαιτα δεν πρέπει να οδηγεί σε ~ τού 
οργανισµού || η ~ των προσφύγων από τις κακουχίες και την απο-
γοήτευση. εξαντλητικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που εξασθενίζει, 
αποδυναµώνει εντελώς έναν οργανισµό: ~ δουλειά | δίαιτα | ταξίδι 
ΣΥΝ. κουραστικός 2. αυτός που επιδιώκει τη διεξοδική και πλήρη 
ανάλυση, τη συνολική εποπτεία: ~ έρευνα | ανάκριση ΣΥΝ. 
εξονυχιστικός, λεπτοµερής, πλήρης, αναλυτικός. — εξαντλητικ-ά | -ώς 
[1894] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής. εξαντλώ ρ. µετβ. {εξαντλείς... 
| εξάντλ-ησα (κ. λόγ. εξήντλησα), -ού-µαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. 
καταναλώνω µέχρι τέλους, ξοδεύω εντελώς: ~ τα τρόφιµα | τις 
προµήθειες | όλα τα αποθέµατα πετρελαίου ΣΥΝ. αποσώνω, εξανεµίζω 
2. (για αφηρηµένες έννοιες) δεν αφήνω άλλα 
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περιθώρια, φθάνω στα άκρα: εξαντλήθηκε η υποµονή µου | η ανοχή 
µου || εξάντλησα όλα τα µέσα (κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια) 
3. (σε ερευνητική διαδικασία) πραγµατεύοµαι εξονυχιστικά, µε κάθε 
λεπτοµέρεια: ~ ένα θέµα 4. προκαλώ τη σωµατική ή ψυχική αποδυ-
νάµωση (οργανισµούς αναλώνω τα αποθέµατα ενεργείας του: η 
υπερβολική δουλειά | η αρρώστια τον εξάντλησε || είναι εξαντληµένος 
από την πεζοπορία || (µτφ.) η οικονοµία τής χώρας είναι εξαντληµένη 
ΣΥΝ. εξασθενίζω 5. (µεσοπαθ. εξαντλούµαι) (για εµπορεύµατα) 
τελειώνω, δεν διατίθεµαι προς πώληση: η δεύτερη έκδοση τού βιβλίου 
εξαντλήθηκε σε λίγες µέρες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξαντλώ (-έω), αρχική σηµ. «αντλώ ολόκληρο το περιε-
χόµενο» και, κατ' επέκταση, «ξοδεύω µέχρι τέλους», < εξ- + αντλώ]. 

εξαντρίκ επίθ. {άκλ.} εκκεντρικός: ντύσιµο πολύ ~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< γαλλ. excentrique < µεσν. λατ. eccentricus < µτγν. έκκεντρος «αυτός 
που δεν βρίσκεται στο κέντρο»]. 

εξ άπαντος κ. εξάπαντος επίρρ. (λόγ.) ό,τι κι αν συµβεί, σε κάθε 
περίπτωση, οπωσδήποτε: τα τιµολόγια πρέπει να βρίσκονται ~ στο 
γραφείο τού διευθυντή αύριο ΣΥΝ. σίγουρα, χωρίς άλλο, ό,τι και να 
γίνει, ανυπερθέτως, το δίχως άλλο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < εξ άπαντος < εξ- 
+ άπας, άπαντος]. 

εξαπάτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το να εξαπα-
τήσει κανείς (κάποιον): η ~ τής κοινής γνώµης µε κατασκευασµένα 
ρεπορτάζ ΣΥΝ. ξεγέλασµα, κοροϊδία. 

εξαπατώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εξαπατάς... | εξαπάτ-ησα, -ώµαι, -άσαι..., -
ήθηκα, -ηµένος} στήνω απάτη εις βάρος (κάποιου), (τον) ξεγελάω: 
τον εξαπάτησε µε ψεύτικα λόγια και του απέσπασε µεγάλα χρηµατικά 
ποσά ΣΥΝ. κοροϊδεύω, παραπλανώ, (οικ.) πιάνω κορόιδο. — εξα-
πατητικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απάτη. 

εξαπίνης επίρρ. (αρχαιοπρ.) χωρίς να το περιµένει κανείς· κυρ. στη 
ΦΡ. καταλαµβάνω (κάποιον) εξαπίνης: µε κατέλαβε εξαπίνης και δεν 
ήξερα τι να του απαντήσω ΣΥΝ. ξαφνικά, απροσδόκητα, αιφνίδια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, µε µορφολ. σχηµατισµό παρόµοιο προς το 
εξαίφνης]. 

εξαπλασιάζω ρ. → εξα-, -πλασιάζω 
εξαπλάσιος, -α, -ο → εξα-, -πλάσιος 
εξαπλός, -η, -ο → εξα-, -πλός 
εξαπλώνω ρ. µετβ. {εξάπλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (κάτι) ευρύ-
τερα γνωστό: ~ µια θεωρία | µια ιδέα || οι Απόστολοι εξάπλωσαν το 
κήρυγµα τού Χριστού σ' όλο τον κόσµο ΣΥΝ. διαδίδω, επεκτείνω, δι-
ευρύνω, απλώνω 2. (µεσοπαθ. εξαπλώνοµαι) αποκτώ διαρκώς µεγα-
λύτερες διαστάσεις, καλύπτω όλο και µεγαλύτερη έκταση: η φωτιά 
εξαπλώθηκε αστραπιαία λόγω των θυελλωδών ανέµων || η αρρώστια 
εξαπλώνεται µε δραµατικούς ρυθµούς. — εξάπλωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έξαπλώ (-όω) < εξ- 4- άπλώ < απλούς]. 

εξαποδώς κ. ξαποδώς κ. εξαποδός κ. οξαποδός (ο) {χωρ. πληθ.} 
(λαϊκ.) αυτός που θέλουµε να ξορκίσουµε και να διώξουµε µακριά, ο 
∆ιάβολος, ο Σατανάς: άντε στον ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. [ΕΤΥΜ. 
Συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. έξω από 'δώ, η οποία χρησι-
µοποιήθηκε για τον ∆ιάβολο]. 

εξαπολύω ρ. µετβ. [µεσν.] {εξαπέλυσα, εξαπολύθηκα} 1. (συνήθ. για 
βλήµατα, οβίδες κ.λπ.) εκτοξεύω σε µεγάλη απόσταση (εναντίον στό-
χου): εξαπέλυσαν βόµβες | αντιαρµατικά εναντίον των αντιπάλων 
τους 2. θέτω σε ενέργεια, σε κίνηση (επιχείρηση µε επιθετικό χαρα-
κτήρα): τα συµµαχικά στρατεύµατα εξαπολύουν νέα επίθεση || η 
αστυνοµία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών 
3. (µτφ.) για τις ενέργειες κάποιου που στρέφονται εναντίον άλλου 
στο πλαίσιο αντιπαράθεσης: ~ ύβρεις | επίθεση εναντίον τού αρχηγού 
τού αντίπαλου κόµµατος | λίβελλο | µύδρους ΣΥΝ. εκστοµίζω, 
(καθηµ.) ξεστοµίζω. — εξαπόλυση (η) [1899]. 

εξαποστειλάριο(ν) (το) {εξαποστειλαρ-ίου | -ίων} ΕΚΚΛΗΣ. (στη βυ-
ζαντινή µουσική) ιδιόµελο τροπάριο τής ακολουθίας τού όρθρου, που 
αρχίζει µε τη λέξη «εξαπόστειλον». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τροπάριο. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. έξαποστειλάριον (τροπάριον) < θ. εξαποστειλ- (ρ. εξα-
ποστέλλω, απρφ. αορ. εξαπΌστείλ-αι) + παραγ. επίθηµα -άριον]. 

εξαπτερυγο (το) 1. ΕΚΚΛΗΣ. καθένας από τους µεταλλικούς συνήθ. 
δίσκους, που εικονίζουν τα Σεραφείµ µε τις έξι φτερούγες και προ-
σαρµόζονται σε ειδικά κοντάρια, για να περιφέρονται στις θρησκευ-
τικές τελετές, συνοδεύοντας τα Τίµια ∆ώρα, τον Σταυρό, το Ευαγγέ-
λιο και τις εικόνες στις λιτανείες 2. ο εξαπτέρυγος άγγελος 3. (µτφ.-
σκωπτ.) καθένας από τα πρόσωπα που περιβάλλουν ένα ισχυρό πρό-
σωπο, ο αυλοκόλακας: τα γνωστά - τής ηγεσίας τού κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. έξαπτέρυγον, ουδ. τού µτγν. επιθ. έξαπτέρυγος < εξ + -
πτέρυγος< πτέρυξ, -υγος)]. 

εξαπτερυγος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει έξι φτερούγες: τα ~ 
Σεραφείµ 2. εξαπτερυγο (το) βλ.λ. 

εξαπτω ρ. µετβ. {εξήψα, εξήφθην, -ης, -η... (µτχ. εξαφθείς, -είσα, -έν), 
εξηµµένος} (λόγ.) 1. (για φορτισµένες συναισθηµατικές καταστάσεις) 
προκαλώ την έντονη συναισθηµατική διέγερση κάποιου, ερεθίζω τα 
αισθήµατα και τις αισθήσεις του: ~ την αγάπη | το µίσος | τον θυµό | 
τη ζήλια | το ενδιαφέρον | τη φαντασία | την περιέργεια ΣΥΝ. ανάβω, 
διεγείρω, παροξύνω, εξερεθίζω 2. (µεσοπαθ. εξάπτοµαι) θυµώνω 
εύκολα, νευριάζω και εξοργίζοµαι ΣΥΝ. ανάβω, ερεθίζοµαι, αρπάζο-
µαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «δένω σφιχτά, κρεµώ» και αργότερα «ανά-
βω φωτιά», < εξ- + άπτω (βλ.λ.). Η σηµ. «διεγείρω, προκαλώ» είναι 
µτγν.]. 

εξάπτωτος, -η, -ο → εξα-, -πτωτος 
εξαργυρώνω ρ. µετβ. {εξαργύρω-σα, -θηκα, -µένος}. 1. µετατρέπω σε 
χρήµατα την αξία (ακινήτου ή τίτλων): ~ επιταγή | οµολογία | λαχείο 
ΣΥΝ. ρευστοποιώ 2. (µτφ.-συνήθ. κακόσ.) παίρνω υλικές απολαβές ως 

αντάλλαγµα τής προσφοράς µου: εξαργύρωσε την υποστήριξη του στο 
κόµµα µε έναν καλό διορισµό. — εξαργύρωση (η) [1885]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. έξαργυρώ (-όω) < εξ- + άργυρώ < αργυρούς]. 

εξαργυρώσψος, -η, -ο [1887] 1. αυτός που είναι δυνατόν να εξαρ-
γυρωθεί: ~ επιταγή 2. (µτφ.) αυτός που είναι δυνατόν να ανταλλαγεί 
έναντι ωφεληµάτων: οι υπηρεσίες που προσφέρει κανείς στην πατρί-
δα του δεν είναι ~ µε υψηλές κοινωνικές θέσεις. 

εξάρες (οι) {χωρ. γεν.} (σε παιχνίδια µε ζάρια) το να δείξουν και τα 
δύο ζάρια τον αριθµό έξι, η ζαριά έξι και έξι: φέρνω ~. 

εξάρης (ο) {εξάρηδες} πρόσωπο το οποίο είχε έξι σωστές προβλέψεις 
στο ΛΟΤΤΟ: ήταν ο µοναδικός - που κέρδισε 100 εκ. 

εξάρθρηµα (το) [αρχ.] {εξαρθρήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η µετατό-
πιση των άκρων των οστών που σχηµατίζουν άρθρωση, µε αποτέλε-
σµα να µεταβάλλεται µόνιµα η σχέση τους: τραυµατικό ~ ΣΥΝ. εξάρ-
θρωση. 

εξαρθρώνω ρ. µετβ. {εξάρθρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. προκαλώ εξάρ-
θρωση, στραµπουλίζω: ~ χέρι | αγκώνα | πόδι 2. (µτφ.) επιτυγχάνω τη 
διάλυση (συνήθ. εγκληµατικής οµάδας): η Αστυνοµία εξάρθρωσε πο-
λυµελή σπείρα αρχαιοκαπήλων. [ΕΤΎΜ. < αρχ. εξαρθρώ (-όω) κ. (-έω) 
< εξ- + άρθρώ < άρθρον]. 

εξάρθρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ωσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. το 
εξάρθρηµα (βλ.λ.): έπαθε ~ στον ώµο ΣΥΝ. βγάλσιµο, διάστρεµµα 2. 
(µτφ.) η διάλυση οµάδας (συνήθ. εγκληµατικής) ή συστήµατος: ~ τής 
τροµοκρατικής οργάνωσης | σπείρας κακοποιών || η - των κοινωνι-
κών δοµών. — εξαρθρωτικός, -ή, -ό [1864], 

εξάρι (το) {εξαρ-ιού | -ιών} [µεσν.] 1. διαµέρισµα µε έξι δωµάτια 2. (α) 
χρηµατικό ποσό: µάζεψα κάνα ~ εκατοµµύρια (β) ο βαθµός έξι (6): 
του έβαλε ένα ~ στο γραπτό (γ) (για προβλέψεις τού ΛΟΤΤΟ) σύνολο 
έξι αριθµών τους οποίους έπαιξε κάποιος και που κληρώθηκαν και οι 
έξι: βρέθηκε µόνο ένα ~ 3. χαρτί τράπουλας µε τον αριθµό έξι 4. το 
µέγεθος (ενός πράγµατος): (κ. ως επίθ.) εξάρια γράµµατα. 

έξαρµα (το) {εξάρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. προεξοχή τού εδάφους 
(ύψωµα, λόφος κ.λπ.) 2. το εξόγκωµα τού δέρµατος από πρήξιµο ΣΥΝ. 
οίδηµα. 

JETYM. αρχ. < εξαίρω (βλ.λ)]. 
έξαρση (η) {-ης κ. -άρσεως | -άρσεις, -άρσεων} 1. η βίωση έντονων 
συναισθηµάτων: εθνική | πατριωτική ~ 2. η (ψυχική ή πνευµατική) 
ανάταση 3. η έντονη κλιµάκωση κατάστασης, η αύξηση τής έντασης 
µε την οποία εµφανίζεται: προκαλείται | σηµειώνεται | παρατηρείται 
~ τής βίας | τού εθνικισµού | τής εγκληµατικότητας ΣΥΝ. επίταση, 
επιδείνωση 4. το να εξαίρεται (κάτι), να τονίζεται (κάτι) ιδιαίτερα, να 
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση, κυρ. µε εγκωµιαστική διάθεση: ~ τού ηρω-
ικού πνεύµατος σε πανηγυρικό λόγο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ < 
°Φλ· εξαρσις, αρχική σηµ. «αποµάκρυνση», < εξαίρω (βλ.λ.)]. 

εξάρτηµα (το) {εξαρτήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το αυτόνοµο τµήµα 
µηχανικού συνόλου: ~ µηχανής | τηλεόρασης | ραδιοφώνου | αυτοκι-
νήτου 2. οποιοδήποτε αντικείµενο αποτελεί συµπληρωµατικό στοι-
χείο ένδυσης ή καλλωπισµού, π.χ. τσαντάκι, ζώνη, ρολόι κ.λπ. ΣΥΝ. 
αξεσουάρ 3. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που εξαρτάται από άλλους, που εί-
ναι υποχείριο άλλων ΣΥΝ. όργανο, τσιράκι, δούλος, πιόνι 4. ΑΝΑΤ. 
εξαρτήµατα τής µήτρας οι σάλπιγγες και οι ωοθήκες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αίρω. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. εξαρτώ]. 

εξαρτηµατίτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή των εξαρτηµά-
των τής µήτρας (βλ. λ. εξάρτηµα). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. appendicitis]. 

εξαρτηµένος, -η, -ο κ. (λόγ.) εξηρτηµένος [αρχ.] 1. αυτός που 
βρίσκεται σε εξάρτηση από (κάποιον/κάτι): είναι οικονοµικά ~ από 
τους γονείς του || οι φτωχές χώρες είναι ~ από τις πλούσιες ANT. ανε-
ξάρτητος 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει εθιστεί σε ναρκωτικές ή οινο-
πνευµατώδεις ουσίες και δεν µπορεί να αποκοπεί από αυτές 3. ΓΛΩΣΣ. 
εξαρτηµένη πρόταση η δευτερεύουσα πρόταση (βλ. λ. δευτερεύων). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

εξάρτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η σχέση κατά 
την οποία κάποιος/κάτι βρίσκεται υπό τον έλεγχο, την κυριαρχία άλ-
λου, δεν µπορεί να δράσει ή να υπάρξει αυτόνοµα: η ~ του από τη 
µάννα του ήταν εµφανής || η ~ της από την οικογένεια δεν της επέ-
τρεψε να πραγµατοποιήσει τα όνειρα της 2. η σχέση υποταγής (προ-
σώπου, οµάδας, χώρας) σε ισχυρότερους παράγοντες, που επιβάλ-
λουν την εξουσία τους: τα αρνητικά αποτελέσµατα τής ~ τής χώρας 
από ξένες δυνάµεις || πολιτική τής ~ (η πολιτική στάση που νοµιµο-
ποιεί την υποταγή µιας χώρας σε υπερκείµενες οικονοµικο-πολιτικές 
δυνάµεις) || σχέσεις εξάρτησης των ασθενέστερων οικονοµικά χωρών 
από τις ισχυρότερες 3. (ειδικότ.) η σχέση αιτίας-αποτελέσµατος: η 
βιοµηχανική και η οικονοµική ανάπτυξη βρίσκονται σε σχέση αµοι-
βαίας ~ 4. ο παθολογικός εθισµός σε βλαβερές για τον οργανισµό ου-
σίες: ~ από τα ναρκωτικά | από το αλκοόλ || (κατ' επέκτ.) έχει πάθει ~ 
από την τηλεόραση · 5. (κυριολ.-λόγ.) το κρέµασµα αντικειµένου σε 
σηµείο που προεξέχει: ~ βάρους από σταθερό σηµείο 6. ΑΘΛ. η αιώ-
ρηση τού σώµατος από µονόζυγο ή δίζυγο µόνο µε τα χέρια ή και µε 
τα σκέλη · 7. ΓΛΩΣΣ. (α) η σχέση προσδιορισµού (προσδιορίζοντος | 
προσδιοριζόµενου) µεταξύ των προτασιακών όρων (λ.χ. ουσιαστι-
κό/επίθετο, ρήµα/επίρρηµα) (β) η σχέση τού αντικειµένου προς το ρή-
µα τής έννοιας τού οποίου αποτελεί συµπλήρωµα. — εξαρτησιακός, -
ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, οµόηχα. 

εξάρτηση - εξάρτυση - εξάρτιση Τα εξάρτηση (από το εξαρτώ), 
εξάρτυση (από το αρχ. εξαρτύω) και εξάρτιση (< εξαρτίζω) διαφέ-
ρουν κατά πολύ στη σηµασία τους, αφού διαφέρουν και στην πα- 
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ραγωγή τους. Η εξάρτηση είναι «το να εξαρτάται κανείς από κά-
ποιον/κάτι», εξάρτυση είναι «τα ατοµικά είδη τού στρατιώτη, ιδίως αυτά 
που φέρει µαζί του σε εκστρατεία», ενώ εξάρτιση είναι «ο εφοδιασµός | 
εξοπλισµός πλοίου». 

εξαρτία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των ιστών και των κεραιών τού πλοίου, 
καθώς και των κάθε είδους σχοινιών και συσπάστων που απαιτούνται για τον 
χειρισµό των ιστίων των ιστιοφόρων πλοίων τα άρµενα 2. (γενικότ.) η 
παρασκευή και ο εφοδιασµός τού πλοίου µε τα κατάλληλα όργανα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., παράλλ. τ. τού εξάρτιον «ξάρτι» < έξαρτίζω | -οµαι «εφοδιάζω 
(κυρ. πλοίο)», βλ.λ.]. 

έξαρτίζω ρ. µετβ. {εξάρτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εφοδιάζω, εξοπλίζω 
(πλοίο) µε τα απαραίτητα για την πλεύση του ΣΥΝ. αρµατώνω, εξοπλίζω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εξ- + άρτίζω < άρτιος]. 

εξαρτισµός (ο) [µτγν.] ΝΑΥΤ. 1. Ο εξοπλισµός τού πλοίου και των επιµέρους 
τµηµάτων και µηχανηµάτων του µε τα απαραίτητα βοηθητικά τεχνικά εφόδια 
(αλυσίδες, σχοινιά, συρµατόσχοινα, σύσπαστα κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) οι κεραίες 
και οι ιστοί τού πλοίου 3. το σύνολο των σχοινιών τού πλοίου. Επίσης 
εξάρτιση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξάρτηση, οµόηχα. 

εξάρτυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. ΣΤΡΑΤ. το σύνολο των 
ατοµικών ειδών που φέρει στρατιώτης κατά την εκτέλεση πορείας 
εκστρατείας (ζωστήρας, φυσιγγιοθήκες, ατοµικό σακίδιο, υδροδοχείο κ.λπ.) 2. 
(γενικότ.) το σύνολο των εξαρτηµάτων που φέρει κάποιος κατά την εκτέλεση 
συγκεκριµένης εργασίας: η ~ των δυτών περιλαµβάνει µάσκα, αναπνευστήρα, 
φιάλη οξυγόνου κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξάρτηση, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έξάρτυσις < αρχ. εξαρτύω < εξ- + άρτύω «προετοιµάζω, 
διευθετώ, τακτοποιώ», ειδικότερα δε και «καρυκεύω», βλ. κ. άρ-τυµα]. 

εξαρτώ ρ. µετβ. {εξαρτάς... | εξάρτ-ησα, -ιέµαι | -ώµαι, -άται..., -ήθη-κα, -
ηµένος} 1. (µτφ.) βασίζω (κάτι) σε όρους και προϋποθέσεις: εξαρτά την 
επιτυχία τού όλου εγχειρήµατος από τη διάθεση όλων µας να συνεργαστούµε 
ΣΥΝ. στηρίζω, βασίζω 2. (σπάν.-κυριολ.) κρεµώ από κάπου· (µεσοπαθ. 
εξαρτώµαι) 3. στηρίζοµαι σε (κάποιον/κάτι) (για πράγµατα που δεν µπορώ να 
επιτύχω µόνος µου): ~ οικονοµικά από τους γονείς µου 4. υπόκειµαι στην 
εξουσία (κάποιου), ορίζοµαι από (κάποιον/κάτι): τίποτε δεν εξαρτάται από 
µένα (δεν έχω εξουσία για τίποτε, δεν µπορώ να κάνω τίποτε) ΣΥΝ. 
εναπόκειµαι 5. (σε φρ. τού τύπου το α εξαρτάται από το β) το β αποτελεί 
προϋπόθεση για το α ή ορίζει το α: το αν θα πάµε εκδροµή ή όχι εξαρτάται απ' 
τον καιρό 6. (απρόσ. εξαρτάται) είναι ενδεχόµενο υπό όρους: -Θα έρθεις µαζί 
µας; —·■ πού λέτε να πάτε; 7. (µτχ. εξαρτηµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αίρω, εξάρτηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξαρτώ (-άω) < εξ- + άρτώ «προσδένω, κρεµώ» < *άΡερ-τάω 
< άείρω (< *aFép-jm). Βλ. κ. αρτηρία, αορτή]. 

ΣΧΟΛΙΟ ∆ύο έννοιες, φανοµενικά συγγενείς, δηλώνονται αντιστοίχως 
από τα ρ. εξαρτάται και εναπόκειται αφενός και από τα έγκειται και 
συνίσταται αφετέρου. Η έννοια ότι «κάτι βρίσκεται στην εξουσία, τη 
διάθεση, την απόφαση κάποιου» δηλώνεται από το εξαρτάται και το 
εναπόκειται: Τα χαρτιά σου έχουν ετοιµαστεί, η επιτροπή το έχει εγκρίνει, 
τώρα από σένα µόνο εξαρτάται | σε σένα εναπόκειται να δεχθείς τη θέση που 
σου προσφέρουν - Οι Κύπριοι έχουν δίκιο- εξαρτάται από | εναπόκειται στα 
Ηνωµένα Έθνη να το αναγνωρίσουν και να προχωρήσουν σε αποφάσεις. Η 
έννοια, εξάλλου, ότι «κάτι βρίσκεται, αποτελείται, η υφή και η σύσταση 
του είναι κ.λπ.» αποδίδεται µε τα έγκειται | συνίσταται σε: Η διαφορά 
ανάµεσα στις δύο προτάσεις έγκειται | συνίσταται στο ότι µε την πρώτη 
επιτυγχάνεται πολύ χαµηλό κόστος, ενώ µε τη δεύτερη το κόστος είναι πολύ 
υψηλό. 

εξαρχαίζω ρ. µετβ. [1866] {εξαρχάισ-α, -τηκα, -µένος} δίνω (σε κάτι 
σύγχρονο) αρχαϊκή µορφή, µορφή που προσιδιάζει σε παρωχηµένες εποχές. 
— εξαρχαϊσµός (ο) [1873]. 

εξαρχάτο (το) ΙΣΤ. καθένα από τα τµήµατα στα οποία χωρίστηκαν διοικητικώς 
τα δυτικά εδάφη τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον Ιουστινιανό. [ΕΤΥΜ 
< µεσν. εξαρχάτον < αρχ. εξαρχος}. 

εξαρχής επίρρ. (λόγ.) από την αρχή: θέλω να σας επισηµάνω ~ ότι η οµιλία µου 
δεν εξαντλεί το θέµα µου || η διαδικασία θα επαναληφθεί ~· ΦΡ. ευθύς εξαρχής 
από την πρώτη κιόλας στιγµή: - δήλωσα την άποψη µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρχή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. εξ αρχής}. 

εξαρχία (η) [µεσν.] {εξαρχιών} ΙΣΤ. 1.η στρατιωτικοπολιτική δικαιοδοσία τού 
εξάρχου 2. η διοικητική περιφέρεια, στην οποία ασκούσε ο έξαρχος τα 
καθήκοντα του 3. ΕΚΚΛΗΣ. Εξαρχία (η) (α) η διοικητική αρχή τής 
ανεξάρτητης βουλγαρικής Εκκλησίας, όπως ορίστηκε µε σουλτανικό φιρµάνι 
το 1870 και διήρκεσε µέχρι το 1915 (β) εκκλησιαστική περιφέρεια όπου 
εδρεύει αντιπρόσωπος πατριαρχείου ή µητροπόλεως: η - τού Παναγίου Τάφου 
στην Πλάκα. 

έξαρχος (ο) {εξάρχ-ου | -ων, -ους} 1. ΙΣΤ. αξιωµατούχος τής Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, υπεύθυνος για τη διοίκηση ενός εξαρχάτου, µε απόλυτες 
πολιτικές, στρατιωτικές, δικαστικές και οικονοµικές εξουσίες · 2. ΕΚΚΛΗΣ. ο 
αντιπρόσωπος πατριαρχείου ή µητροπόλεως σε εκκλησιαστική περιφέρεια µε 
ειδική (διοικητική και εκκλησιαστική) αποστολή. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. 
«αρχηγός (στρατού ή άλλης οργανωµένης 

οµάδας), επί κεφαλής τού χορού», < έξάρχω < εξ- + άρχω]. 
εξασθένηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η κατάπτωση των 

φυσιολογικών λειτουργιών, η µείωση τής ζωτικής δύναµης: ~ τού οργανισµού 
| τής όρασης | τής ακοής ΣΥΝ. εξάντληση, αδυνάτισµα ΑΝΤ. δυνάµωµα, 
ενδυνάµωση 2. η µείωση τής έντασης: η Ε.Μ.Υ. προβλέπει για αύριο 
προοδευτική ~ των ανέµων | των βοριάδων | τής θύελλας || ~ ήχου ΑΝΤ. 
δυνάµωµα 3. (µτφ.) η µείωση, η συρρίκνωση τής ισχύος: ~ τής εθνικής άµυνας 
µιας χώρας | των ηθικών µας αντιστάσεων | τής θέσης κράτους στον 
γεωπολιτικό του χώρο | τής επιρροής | τής δύναµης κάποιου ΑΝΤ. 
ενδυνάµωση. 

εξασθενίζω ρ. µετβ. {εξασθένισ-α, -µένος} µειώνω τη δύναµη: αποσκοπούσαν 
στο να εξασθενίσουν τις µαχητικές δυνατότητες των αντιπάλων τους ΣΥΝ. 
αδυνατίζω ANT. ενισχύω, δυναµώνω.   — εξασθένιση (η) [1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. εξασθενώ. [ΕΤΥΜ. < εξασθενώ + -ίζω]. 

εξασθενώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξασθενείς... | εξασθέν-ησα, -ηµένος} 1. χάνω τις 
δυνάµεις µου, την ένταση µου ΣΥΝ. αδυνατίζω ΑΝΤ. δυναµώνω 2. (για 
καιρικά φαινόµενα) αποκλιµακώνοµαι σε ένταση: οι άνεµοι θα εξασθενήσουν 
σταδιακά στα πελάγη ΣΥΝ. καταλαγιάζω, πέφτω ΑΝΤ. δυναµώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. εξασθενώ. 

ΣΧΟΛΙΟ Το εξασθενώ διαφέρει στη χρήση (σύνταξη) από το εξασθενίζω: 
«Η οικονοµία τής χώρας εξασθενεί όλο και περισσότερο», αλλά «Οι 
αλόγιστες δαπάνες τού ∆ηµοσίου εξασθενίζουν την οικονοµία τής χώρας». 
Το εξασθενώ δεν δέχεται συµπλήρωµα | αντικείµενο (είναι «αµετάβατο 
ρήµα»), ενώ το εξασθενίζω παίρνει αντικείµενο (είναι «µεταβατικό»). 
Ανάλογη διαφορά υφίσταται και µεταξύ των εξασθένηση (το να 
εξασθενείς) και εξασθένιση (το να εξασθενίζεις). 

εξάσκηση (η) [1856] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η πρακτική εφαρµογή 
θεωρητικών γνώσεων, συνήθ. µε σκοπό την εµπέδωση τους: προσπαθεί να 
γνωρίζει ξένους, για να κάνει ~ στα Αγγλικά του 2. (για επάγγελµα) η 
ενασχόληση µε συγκεκριµένο επάγγελµα, που απαιτεί προαποκτηµένες 
θεωρητικές γνώσεις: η ~ τού ιατρικού επαγγέλµατος. 

εξασκώ ρ. µετβ. {εξασκείς... | εξάσκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
εκπαιδεύω πρακτικά σε ορισµένο αντικείµενο: ~ τους µαθητές στο να 
αναπτύσσουν προφορικά τον προβληµατισµό τους || έχω εξασκηθεί στη 
νυχτερινή οδήγηση ΣΥΝ. ασκώ, εκγυµνάζω, προπονώ 2. εφαρµόζω στην 
πράξη (κάτι που έχω µάθει θεωρητικά): έχει σπουδάσει κουκλοθέατρο, αλλά 
δεν έχει εξασκήσει ακόµη την τέχνη του || ~ τη δικηγορία | το δικηγορικό 
επάγγελµα ΣΥΝ. ασκώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετο- 
χή· 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξασκώ (-έω) < εξ- + ασκώ]. 

εξασκώ - ασκώ. Τα δύο ρήµατα δεν συµπίπτουν σε όλο το εύρος τής 
σηµασίας και τής χρήσης τους. Το εξασκώ σηµαίνει «γυµνάζω, 
εκγυµνάζω» και, κατ' επέκταση, «διδάσκω, εκπαιδεύω»: Η γυµνάστρια 
εξασκεί τις µαθήτριες στην κολύµβηση τρεις φορές την εβδοµάδα - Ο 
φροντιστής εξασκεί τους υποψηφίους σε εικονικές εξετάσεις, για να 
προετοιµαστούν για τις γενικές εξετάσεις - Εξασκούνται καθηµερινώς στη 
χρήση των νέων µηχανηµάτων - Οι αθλητές εξασκούν το σώµα τους 
καθηµερινώς µε κατάλληλες γυµναστικές ασκήσεις. Το ασκώ σηµαίνει ό,τι 
και το εξασκώ (Ασκούνται [= εξασκούνται] καθηµερινώς στον στίβο - Ο 
δάσκαλος ασκεί [= εξασκεί] τους µαθητές του στη γραµµατική και στο 
συντακτικό - Τους ασκεί στην κολύµβηση), αλλά χρησιµοποιείται και σε 
άλλες περιπτώσεις, όπου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί το εξασκώ. Αυτές 
είναι: (α) ασκώ = κάνω, ενεργώ, πράττω, εφαρµόζω (Γα σχολεία αυτά 
ασκούν πολύ σηµαντικό έργο - Ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού) (β) 
ασκώ = απολεξικοποιηµένο ρήµα, ήτοι ρήµα που δεν δηλώνει δική του 
σηµασία, αλλά τη σηµασία ενός άλλου ρήµατος, που εκφέρεται 
περιφραστικά ως όνοµα µαζί µε το ασκώ· αντί τού πιέζω λέγεται ασκώ 
πίεση, αντί τού επιδρώ, ασκώ επίδραση κ.ο.κ. (Ασκεί πίεση [= πιέζει] στον 
δήµαρχο, για να του επιτρέψει να κτίσει -Ασκεί δριµεία κριτική [= κρίνει, 
επικρίνει, κριτικάρει] κατά των υπευθύνων - Ασκεί άστοχη πολιτική [= 
πολιτεύεται] - Ασκεί τη δικηγορία [= δικηγορεί]). 

εξάστηλος, -η, -ο → εξα-, -στηλος 
εξαστισµός (ο) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η αστικοποίηση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. urbanisation]. 
εξάστιχος, -η, -ο → εξα-, -στίχος 
εξάστυλος, -η, -ο → εξα-, -στύλος 
εξασύλλαβος, -η, -ο → εξα-, -σύλλαβος 
εξάσφαιρος, -η, -ο (όπλο) που µπορεί να πάρει έξι σφαίρες: ~ πιστόλι. 
εξασφαλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξασφάλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 

κατοχυρώνω την ασφάλεια (πράγµατος ή προσώπου): ~ τα πολύτιµα 
αντικείµενα ΣΥΝ. σιγουρεύω 2. (ειδικότ. για πρόσ.) κατοχυρώνω οικονοµικά 
το µέλλον (κάποιου): στη διαθήκη της δεν παρέλειψε να εξασφαλίσει τα 
ορφανά ανίψια της || είµαι εξασφαλισµένος (έχω εξασφαλίσει οικονοµικά το 
µέλλον µου) ΣΥΝ. τακτοποιώ · 3. κατοχυρώνω την απόκτηση, καταφέρνω να 
κερδίσω, να αποκτήσω (κάτι): δεν τα έχω πάρει ακόµη στα χέρια µου, τα έχω 
όµως ήδη εξασφαλίσει || µια µικρή δουλίτσα, για να - τα προς το ζην || ~ την 
εύνοια κάποιου | τη συγκατάθεση | την άδεια | τα απαραίτητα κεφάλαια || ) + 
έµµεσο αντικείµενο) θα σου εξασφαλίσω στέγη και τροφή (θα σου βρω ή θα 
σου παράσχω) | δουλειά || ~ την επιτυχία.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 



εξασφάλιση 625 εξειδικεύω 
 

ασφαλής, εκ. 
εξασφάλιση (η) [1836] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η κατοχύρωση τής 

ασφάλειας (πράγµατος): ~ κοσµηµάτων | πολύτιµων αντικειµένων ΣΥΝ. 
σιγούρεµα 2. (για πρόσ.) η οικονοµική τακτοποίηση (κάποιου) στο µέλλον: 
δούλευε για την ~ των παιδιών του || ο διορισµός στο δηµόσιο αποτελεί ~ 3. η 
απόκτηση (αγαθού): - τροφής | στέγης | χρηµάτων | µιας θέσης στο δηµόσιο 
ΣΥΝ. εξοικονόµηση 4. (µτφ.) η εγγύηση, η διασφάλιση (µιας κατάστασης): η 
~ τής ειρήνης | τής συνεργασίας ΣΥΝ. κατοχύρωση ΑΝΤ. διακύβευση, 
διακινδύνευση. — εξασφαλιστικός, -ή, -ό [1854]. 

εξατάξιος, -α, -ο [1896] (σχολείο) που περιλαµβάνει έξι τάξεις: έβγαλε το παλιό 
- γυµνάσιο. 

εξατµίζω ρ. µετβ. {εξάτµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. µετατρέπω (υγρό) 
σε ατµό, σε αέριο: (συνήθ. το µέσ.) το νερό εξατµιζόταν πέφτοντας στην καυτή 
λαµαρίνα · 2. (σπάν.) αφήνω να βγει ο ατµός (από κλειστό σκεύος)· (µτφ.) 
(µεσοπαθ. εξατµίζοµαι) 3. εξαφανίζοµαι: εξατµίστηκε η περιουσία του στις 
διασκεδάσεις 4. εξαφανίζοµαι χάνοντας την ένταση µου: ο θυµός του 
εξατµίστηκε. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + άτµίζω < ατµός]. 

εξάτµιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η µετατροπή σώµατος 
από την υγρή στην αέρια κατάσταση, σε ατµό 2. (µτφ.) η παντελής 
εξαφάνιση: η ~ των προσδοκιών τους ΣΥΝ. διάλυση 3. (α) η εκποµπή 
καυσαερίων από όχηµα (β) (συνεκδ.) το ίδιο το εκπεµπόµενο αέριο: οι ~ των 
αυτοκινήτων µολύνουν σηµαντικά την ατµόσφαιρα (γ) (συνεκδ.) ο σωλήνας τού 
οχήµατος, από τον οποίο διαφεύγουν τα καυσαέρια. 

εξατοµικεύω ρ. µετβ. {εξατοµίκευ-σα, -θηκα, -µένος} προσαρµόζω (κάτι) σε 
κάθε ατοµική περίπτωση: είναι δύσκολο να εξατοµικεύσω την παράδοση τού 
µαθήµατος µε βάση τις ανάγκες τού κάθε µαθητή. — εξατοµίκευση (η), 
εξατοµικευτικός, -ή, -ό, εξατοµικευτικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
individualiser]. 

εξατοµικεύω - ατοµικεύω. Το ατοµικεύω σηµαίνει ό,τι και το 
προσωποποιώ, δηλ. αφαιρετικά και από ένα ευρύτερο σύνολο (οµάδα) 
περιορίζω και επικεντρώνω την προσοχή ή τον λόγο σε συγκεκριµένο ή 
µεµονωµένο άτοµο. Το εξατοµικεύω σηµαίνει δράση, ενέργεια, αναφορά 
σε επίπεδο ατόµων και όχι στο σύνολο (εξατοµικευµένη διδασκαλία) όχι 
σε ένα ή συγκεκριµένο άτοµο, αλλά «κατ' άτοµον», στον καθένα χωριστά. 
Από πλευράς παραγωγής και τα δύο παράγονται από το επίθ. ατοµικός. Για 
τη γενικότερη σηµ. τής εκ-1 εξ- σε σύνθετα από -ικός, πβ. λαϊκός - εκλαϊ-
κεύω - εκλαΐκευση, ειδικός - εξειδικεύω - εξειδίκευση, ιδανικός - 
εξιδανικεύω - εξιδανίκευση κ.τ.ό. 

εξάτοµος, -η, -ο → εξα-, -τόµος 
εξάτροχος, -η, -ο → εξα-, -τροχός 
εξαϋλώνω ρ. µετβ. [1766] {εξαΰλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάτι) άυλο 

2. ανάγω (κάτι) σε πνευµατική οντότητα, αφαιρώ την υλική υπόσταση: η 
έλλειψη υλικού βάρους και όγκου τονίζουν την πνευµατικότητα και εξαϋλώνουν 
τις µορφές στη βυζαντινή αγιογραφία 3. (µεσοπαθ. εξαϋλώνοµαι) γίνοµαι 
άυλος, χάνω την υλική µου υπόσταση: µέχρι να τελειώσουµε αυτή τη δουλειά, 
θα έχουµε εξαϋλωθεί! — εξαΰλωση (η) [1885]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. immatérialiser]. 

εξαφανίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξαφάνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. κάνω 
(κάποιον/κάτι) να µη φαίνεται, να µην είναι ορατός: ο ταχυδακτυλουργός 
εξαφάνισε µε µια κίνηση τη γυναίκα µέσα από το κουτί || η οµίχλη εξαφάνισε το 
βουνό || (µεσοπαθ.) εξαφανίστηκε µέσα στο πλήθος 2. αποκρύπτω, κάνω 
(κάποιον/κάτι) να µην είναι δυνατόν να βρεθεί: εξαφάνισε όλα τα 
ενοχοποιητικά στοιχεία | τα ίχνη τού εγκλήµατος | τις αποδείξεις 3. (για 
καλλυντικά, φάρµακα κ.λπ.) θεραπεύω, καταπολεµώ, βελτιώνω την όψη, την 
υγεία κ.λπ.: αυτή η κρέµα εξαφανίζει τις ρυτίδες | την ακµή 4. κάνω 
(κάποιον/κάτι) να µην υπάρχει πια: απορρυπαντικό που εξαφανίζει τους 
λεκέδες || µέσα σε δευτερόλεπτα εξαφάνισε όλους τους µεζέδες || (µεσοπαθ.) 
πολλά σπάνια είδη ζώων θα έχουν εξαφανιστεί την επόµενη δεκαετία || τα πο-
λύτιµα κοσµήµατα εξαφανίστηκαν µυστηριωδώς (σε περίπτωση κλοπής) || µέσα 
σε µια νύχτα εξαφανίστηκε όλη του η περιουσία || δεν µπορεί να εξαφανίστηκε- 
κάπου εδώ γύρω θα βρίσκεται 5. καταστρέφω: τα όπλα µαζικής καταστροφής 
εξαφανίζουν ολόκληρες πόλεις ΣΥΝ. αφανίζω, εξαλείφω, εκµηδενίζω· 
(µεσοπαθ. εξαφανίζοµαι) 6. είµαι αγνοούµενος, δεν είναι γνωστό πού 
βρίσκοµαι: ψάχνουν πληροφορίες για πρόσωπα που έχουν εξαφανιστεί || (µτφ. 
για πρόσ.) όποτε σε χρειάζοµαι, εξαφανίζεσαι || πήρε τα λεφτά και εξαφανίστηκε 
|| Πού ήσουν τόσες µέρες; Εξαφανίστηκες 7. παύω να είµαι ορατός, 
αντιληπτός: δεν βρίσκω τα παπούτσια µου, εξαφανίστηκαν 8. (µτφ.-εκφραστ. ο 
τ. τής προστ. εξαφανίσου) (α) για περιπτώσεις που ζητείται από κάποιον να 
φύγει αµέσως, γιατί έκανε κάτι ενοχλητικό ή κακό ΣΥΝ. χάσου από τα µάτια 
µου, στρίβε, ξεκουµπίσου (β) (ως προειδοποίηση, σε περιπτώσεις κινδύνου) 
φύγε, κρύψου: έρχεται η αστυνοµία, εξαφανίσου! || θα σε δει ο µπαµπάς µου, 
εξαφανίσου! 

εξαφάνιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το να γίνεται κάποιος 
άφαντος, αόρατος: η ~ τού κουνελιού µέσα στο καπέλο τού ταχυδακτυλουργού 
2. η απόκρυψη πράγµατος: η ~ των ενοχοποιητικών στοιχείων 3. (για 
καλλυντικά, φάρµακα κ.λπ.) η θεραπεία ή καταπολέµηση προβληµάτων 
υγείας, αισθητικής κ.λπ.: κρέµα για την ~ τού τοπικού πάχους 4. το να πάψει 
(κάποιος/κάτι) να υπάρχει, να υφίσταται (κάπου): η ~ των λεκέδων από τα 
ρούχα || είδη ζώων υπό -1| βαθµιαία ~ των διαφορών ανάµεσα στις δύο χώρες 
|| ~ πολύτιµων 

κοσµηµάτων από το δωµάτιο (λόγω κλοπής) 5. η εκµηδένιση, η καταστροφή: η 
~ χώρας | λαού από προσώπου γης || επιδιώκει µε κάθε τρόπο την ~ των 
αντιπάλων του ΣΥΝ. εξάλειψη, αφανισµός 6. η αποµάκρυνση (κάποιου) από το 
οικείο του περιβάλλον, ώστε να µη µπορεί να τον βρει κανείς, να αγνοείται η 
τύχη του: ξαφνική | µυστηριώδης 
Ι ανεξήγητη ~ τού βασικού µάρτυρα κατηγορίας || ~ νεαρής γυναίκας || το 
δικτατορικό καθεστώς κατηγορείται για εξαφανίσεις αντιφρονούντων. 

έξαφνα κ. άξαφνα επίρρ. 1. χωρίς να το περιµένει κανείς: ~ ακούσαµε έναν 
δυνατό θόρυβο ΣΥΝ. ξαφνικά, αιφνιδίως, εξαίφνης, απροσδόκητα 2. για 
παράδειγµα, ας πούµε: αν~ συµβεί σε σας το ίδιο, πώς θα αντιδράσετε; 
[ΕΤΥΜ. µεσν. (κατά τα επιρρ. σε -α) < εξάφνης < αρχ. εξαίφνης (βλ.λ.)]. 

εξ αφορµής κ. εξαφορµής → αφορµή 
εξάφυλλος, -η, -ο → εξα-, -φυλλος 
εξαχθώ (να/θα) ρ. → εξάγω 
εξάχνωση (η) [1876] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΧΗΜ. η µετάπτωση 

ουσίας από τη στερεά στην αέρια κατάσταση, χωρίς τη µεσολάβηση τής υγρής 
κατάστασης (βλ. κ. λ. εξαέρωση). [ΕΤΥΜ. < εξαχνώνω < εξ- + -αχνώνω < 
αχνός, απόδ. τού γαλλ. sublimation]. 

εξάχορδος, -η, -ο → εξα-, -χορδος 
εξαχρειώνω ρ. µετβ. {εξαχρείω-σα, -θηκα, -µένος} καθιστώ (κάποιον/κάτι) 

αχρείο ΣΥΝ. διαφθείρω, εξαθλιώνω. — εξαχρείωση (η) [1855]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διαφθείρω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. εξαχρειώ (-όω) «αχρηστεύω (κάτι/κάποιον), το(ν) καθιστώ 
άνευ αξίας» < εξ + -αχρειώ < αχρείος]. 

εξάχρονα (τα) → εξα-, -χρονα 
εξάχρονος, -η, -ο → εξα-, -χρόνος 
εξάψαλµος (ο) [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. οι έξι ψαλµοί τού ∆αβίδ (3ος, 37ος, 62ος, 87ος, 

102ος και 132ος), οι οποίοι αναγιγνώσκονται στην αρχή τού όρθρου, εκτός 
από την εβδοµάδα τής ∆ιακαινησίµου και την Απόδοση τού Πάσχα (δηλ. την 
ακολουθία που τελείται την παραµονή τής Ανάληψης)· ΦΡ. (µτφ.-καθηµ.) (α) 
ψέλνω | ψάλλω (σε κάποιον) τον εξάψαλµο βλ. λ. ψέλνω (β) ακούω τον 
εξάψαλµο βλ. λ. ακούω. 

έξαψη (η) {-ης κ. -άψεως | -άψεις, -άψεων} 1. το κοκκίνισµα τού προσώπου και 
το αίσθηµα ξαφνικής και παροδικής θερµότητας: αισθάνθηκε µια δυνατή ~ 2. η 
έντονη διέγερση (παθών, συναισθηµάτων). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ; < αρχ. 
εξαψις < έξάπτω]. 

εξαψήφιος, -α, -ο → εξα-, -ψήφιος 
εξάωρος, -η, -ο → εξα-, -ωρος 
εξαώροφος, -η, -ο → εξα-, -ώροφος 
εξέβαλα ρ. -> εκβάλλω 
εξεγείρω ρ. µετβ. [αρχ.] (εξήγειρα, εξεγέρ-θηκα, -µένος} 1. παρακινώ σε 

επαναστατική δράση: εξήγειρε όλους τους κατατρεγµένους, προκειµένου να 
διεκδικήσουν δυναµικά τα δίκαια τους ΣΥΝ. ξεσηκώνω 2. (σπάν.-γενικότ.) 
διεγείρω την ενεργητικότητα (κάποιου)· (µεσοπαθ. εξεγείροµαι) 3. 
επαναστατώ: τα πεινασµένα πλήθη εξεγέρθηκαν κατά των αρχόντων τους 4. 
παντιδρώ έντονα, αγανακτώ: µετά από µια τέτοια αδικία εξεγέρθηκα. 

εξέγερση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έρσεως | -έρσεις, -έρσεων} η µαζική και δυναµική 
κινητοποίηση εναντίον οποιασδήποτε αρχής: η ~ τού Πολυτεχνείου || ξέσπασε 
~ || ένοπλη - || δεν πρόκειται για επανάσταση, αλλά για µια τοπική ~ ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) ξεσηκωµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επανάσταση. 

εξαγωνικός, -ή, -ό → εξα-, -γωνικός 
εξέδρα (η) {εξέδρων} 1. η επίπεδη, υπερυψωµένη επιφάνεια πάνω σε ειδική 

κατασκευή µε υποστυλώµατα: στήθηκε ειδική ~, από την οποία θα µιλούσε ο 
πρωθυπουργός || η ~ των επισήµων για την παρέλαση || ~ αντλήσεως πετρελαίου 
(στη µέση τής θάλασσας) 2. κλιµακωτή σειρά καθισµάτων που προορίζεται 
για θεατές, κυρ. σε στάδια, ιπποδρόµια κ.λπ.: ο αγώνας διεξάγεται µπροστά σε 
άδειες | γεµάτες ~ 3. (συνεκδ.) το σύνολο των θεατών που κάθονται στην 
παραπάνω σειρά καθισµάτων: όλη η ~ χειροκροτούσε τους παίκτες ΣΥΝ. 
κερκίδα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «προθάλαµος ή στοά γυµναστηρίου», αργότερα 
και «εξέδρα θεάτρου», < εξ- + έδρα]. 

εξέδωσα ρ. → εκδίδω 
εξεζητηµένος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη φυσικότητας, 

από υπερβολή (βλ. κ. λ. εκζήτηση): ~ ευγένεια/ ύφος | τρόποι | οµιλία | 
συµπεριφορά | ντύσιµο | χτένισµα ΣΥΝ. υπερβολικός, παρατραβηγµένος, 
επιτηδευµένος ANT. φυσικός, ανεπιτήδευτος 2. αυτός που δίνει υπερβολική 
έµφαση σε λεπτοµέρειες ΣΥΝ. σχολαστικός. — εξεζητηµέν-α | -ως [µτγν.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού µτγν. εκζητώ (-
έω), µε αφετηρία το επίρρ. έξεζητηµένως «επιτηδευµένα, υπερβολικά»]. 

εξέθεσα ρ. → εκθέτω 
εξέθρεψα ρ. → εκτρέφω 
εξειδικεύω ρ. µετβ. [1889] {εξειδίκευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 

δίνω σε (κάτι) ειδικότερο περιεχόµενο, καθιστώ (κάτι) πιο συγκεκριµένο: το 
βιβλίο εξειδικεύει το φαινόµενο τής αλλοτρίωσης σε τρεις περιπτώσεις: ενός 
µετανάστη, ενός βιοµηχανικού εργάτη και ενός υπαλλήλου γραφείου 2. δίνω σε 
(κάποιον) επαγγελµατική ή/και επιστηµονική ειδίκευση σε συγκεκριµένο 
αντικείµενο: µηχανικός αυτοκινήτων εξειδικευµένος σε ορισµένη µάρκα 3. 
(µεσοπαθ. εξειδικεύοµαι) είµαι ειδικευµένος (σε κάτι): η εταιρεία µας 
εξειδικεύεται στην κατασκευή ρολογιών ακριβείας. — εξειδίκευση (η) [1889]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξατοµικεύω. 
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[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. spécialiser]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το εξειδικεύοµαι δηλώνει µεγαλύτερο βαθµό ειδίκευσης· 
ωστόσο, στην κοινή χρήση, αποτελεί εµφατική χρήση τού ειδικεύ-
οµαι, από το οποίο δεν διαφέρει σηµασιολογικά. Το ίδιο και το 
εξειδίκευση έναντι τού ειδίκευση ωστόσο σε µια προσεκτική χρήση 
τής γλώσσας, τα εξειδικεύοµαι, εξειδίκευση µπορούν να χρη-
σιµοποιηθούν για να δηλώσουν µεγαλύτερο βαθµό ειδίκευσης, π.χ. 
ειδικεύθηκε στη γλωσσολογία και εξειδικεύθηκε στη χρήση πολυ-
µέσων για τη διδασκαλία τής γλώσσας. 

εξεικονίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξεικόνισ-α, -τηκα (λογιότ. -θηκα), -µέ-
νος} (λόγ.-σπάν.) απεικονίζω, παριστάνω. — εξεικόνιση (η) [µτγν.], 
εξεικονιστικός, -ή, -ό [1887], εξεικονιστικά επίρρ. 

εξέλαβα ρ. → εκλαµβάνω 
εξέλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η έλαση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

< αρχ. έξέλασις «εκδίωξη - εκστρατεία» < εξελαύνω < εξ- + έλαύνω 
(βλ.λ.)]. 

εξελεγκτικός, -ή, -ό [1865] αυτός που συµβάλλει στην εις βάθος 
εξέταση (προσώπου, υπόθεσης κ.λπ.): ~ επιτροπή. 

εξελέγχω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξήλεγξα, εξελέγχθηκα} (λόγ.) διερευνώ σε 
βάθος, προκειµένου να πιστοποιήσω στοιχεία, διεξάγω λεπτοµερή 
έλεγχο. — εξέλεγξη (η). 

εξέλεξα ρ. → εκλέγω 
εξελιγµένος, -η, -ο κ. (σπάν.) εξειλιγµένος [αρχ.] 1. αυτός που έχει 
εξελιχθεί 2. αυτός που έχει αναπτυχθεί, που έχει προοδεύσει οι-
κονοµικά, πολιτικά ή πολιτιστικά 3. αυτός που έχει προσαρµοστεί σε 
µοντέρνες αντιλήψεις και τρόπους ζωής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

εξελικτικός, -ή, -ό [1871] 1. (α) αυτός που αναφέρεται στην εξέλιξη: 
~ θεωρίες | στάδιο (β) αυτός που βρίσκεται σε εξέλιξη: ~ πορεία ΑΝΤ. 
στάσιµος 2. ΨΥΧΟΛ. εξελικτική ψυχολογία ο κλάδος που εξετάζει τις 
µεταβολές στον ψυχικό κόσµο τού ανθρώπου κατά τα διάφορα στά-
δια τής ζωής του 3. ΒΙΟΛ.ΦΙΛΟΣ. αυτός που αποδέχεται τη θεωρία τού 
∆αρβίνου για την εξέλιξη των ειδών. — εξελικτικά επίρρ. 

εξέλιξη (η) {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -ίξεων} 1. η διαδικασία αλλαγής ή 
ανάπτυξης (συνήθ. από κατώτερο ή απλούστερο σε ανώτερο ή συν-
θετότερο επίπεδο): ο ρυθµός | η πορεία τής ~ || η ~ τής γλώσσας | τής 
κοινωνίας | τού πολιτισµού || σταδιακή | βαθµιαία | αργή | ταχεία ~ 2. 
(ειδικότ.) η πρόοδος στον τοµέα των γραµµάτων, των τεχνών και τού 
πολιτισµού µε την πάροδο τού χρόνου: ~ τής βιοµηχανίας | τής 
γενετικής | τής τεχνολογίας || εποχή τής - ΑΝΤ. οπισθοδρόµηση, πα-
ρακµή 3. (για πρόσ.) η βελτίωση τής επαγγελµατικής κατάστασης 
και, κατ' επέκτ., τού βιοτικού επιπέδου και τής κοινωνικής θέσης τού 
ατόµου: ως γιατρός είχε θεαµατική ~ 4. η πορεία συγκεκριµένης κα-
τάστασης: η ~ τής υγείας | τής ασθένειας | τής συζήτησης | των δια-
πραγµατεύσεων 5. εξελίξεις (οι) ακολουθία σηµαντικών γεγονότων, 
που µεταβάλλουν την υπάρχουσα κατάσταση: διεθνείς | τελευταίες ~ 
|| αναµένονται ~ στο στρατιωτικό µέτωπο | στην πολιτική κονίστρα 
µιας χώρας 6. ΒΙΟΛ. (α) το σύνολο των διαδοχικών µεταβολών στα χα-
ρακτηριστικά των έµβιων όντων, κατά τη θεωρία τής εξέλιξης, αφό-
του πρωτοεµφανίστηκε ζωή στη Γη µέχρι σήµερα (β) θεωρία τής εξέ-
λιξης η θεωρία σύµφωνα µε την οποία τα έµβια όντα κατάγονται από 
προϋπάρχοντες, πιο πρωτόγονους οργανισµούς, οι οποίοι µε την πά-
ροδο των ετών µεταβλήθηκαν σε πιο σύνθετους ΣΥΝ. εξελιξικρατία. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξελίσσω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. εξέλιξις < αρχ. εξελίσσω. Η σηµ. τής βιολογικής θεω-
ρίας αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. evolution]. 

εξελιξιαρχία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η φιλοσοφική, ανθρωπολογική 
και κοινωνιολογική αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία όλα τα ανθρώ-
πινα πράγµατα (πολιτιστικά, κοινωνικά κ.λπ.) είναι αποτελέσµατα 
εξελικτικής διαδικασίας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. evolutionism]. 

εξελιξικρατία (η) η εξελιξιαρχία (βλ.λ.). 
εξελίξιµος, -η, -ο αυτός που επιδέχεται εξέλιξη. 
εξελίσσω ρ. µετβ. {εξέλι-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. (σπάν.) επιφέρω εκ-

συγχρονιστικές αλλαγές σε (κάτι): ~ τις παραγωγικές µεθόδους | τη 
στρατηγική- (µεσοπαθ. εξελίσσοµαι) 2. βρίσκοµαι σε διαδικασία αλ-
λαγής, µεταβάλλοµαι σταδιακά ή περνώ από ένα στάδιο σε άλλο: η 
γλώσσα εξελίσσεται µε την πάροδο τού χρόνου || δεν περίµενα να 
εξελιχθεί έτσι η συζήτηση || η υγεία του εξελίσσεται οµαλά | ικανο-
ποιητικά || έτσι εξελίσσονται τα γεγονότα || εξελίχθηκε γρήγορα σε 
µεγάλη οικονοµική δύναµη 3. (ειδικότ.) βρίσκοµαι σε διαδικασία αλ-
λαγής ή ανάπτυξης προς (κάτι καλύτερο, ανώτερο ή συνθετότερο): η 
κοινωνία εξελίσσεται, δεν µπορούµε να µένουµε στα ίδια || χώρες µε 
εξελιγµένη τεχνολογία | οικονοµία 4. προοδεύω, φτάνω σε ανώτερο 
επίπεδο µε την πάροδο τού χρόνου: οι θετικές επιστήµες εξελίσσονται 
θεαµατικά στην εποχή µας ΑΝΤ. παρακµάζω, οπισθοδροµώ 5. (για 
πρόσ.) βελτιώνω την επαγγελµατική και κοινωνική µου θέση: 
εξελίχθηκε σε καθηγητή πρώτης βαθµίδας 6. ΒΙΟΛ. υφίσταµαι εξέλιξη, 
περνώ από στάδια εξέλιξης 7. (η µτχ. εξελιγµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ξετυλίγω - κινούµαι γρήγορα σε κυκλική 
τροχιά», < εξ- + ελίσσω | -οµαι (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

εξελίσσοµαι - ανελίσσοµαι - µεταβάλλοµαι. Η γενική σηµασία 
τού εξελίσσοµαι είναι ουδέτερη: Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα; -
Η κατάσταση εξελίσσεται οµαλά | ανησυχητικά· χρησιµοποιείται 
όµως και µε τη σηµ. «αναπτύσσοµαι, µεταβάλλοµαι προς κάτι κα-
λύτερο», µε ποιοτική δηλ. χροιά, δηλώνοντας µεταβολή προς το κα-
λύτερο: Ο πολιτισµός εξελίσσεται. Το ανελίσσοµαι σηµαίνει «ανα-
πτύσσω σε χώρο, απλώνω κάτι, ώστε να καταλάβει µεγαλύτερη 

έκταση»' κυριολεκτείται για στρατιωτικές δυνάµεις και αναφέρε-
ται σε στρατηγικές µεθόδους: Σύµφωνα µε νεότερο σχέδιο, οι δυ-
νάµεις πεζικού θα ανελιχθούν σε όλη την έκταση τού βόρειου µε-
τώπου (καταχρηστικά το ανελίσσοµαι χρησιµοποιείται συχνά αντί 
τού εξελίσσοµαι!). Το µεταβάλλοµαι χρησιµοποιείται γενικά µε τη 
σηµασία «τής µετάβασης από µία κατάσταση σε µιαν άλλη» χω-
ρίς να δηλώνεται ότι είναι προς το καλύτερο (εξέλιξη | βελτίωση) 
ή προς το χειρότερο (χειροτέρευση | επιδείνωση). Το ίδιο ισχύει 
και προκειµένου περί των ονοµατικών παραγώγων εξέλιξη (ουδέ-
τερη µεταβολή ή µεταβολή προς το καλύτερο), µεταβολή (ουδέτε-
ρη µεταβολή), ανέλιξη (ανάπτυξη σε χώρο). 

εξέλκωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η ανάπτυξη έλ-
κους από έλλειψη ουσίας στο δέρµα ή σε βλεννογόνο.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ωση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έξέλκωσις < αρχ. έξελκώ (-όω) < εξ- + -ελκώ < 
έλκος]. 

εξελληνίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξελλήνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. (για πρόσ.) κάνω (κάποιον) Έλληνα, κάνω (κάποιον) να αφοµοιωθεί 
πολιτιστικά από το ελληνικό έθνος (στη νοοτροπία, τη γλώσσα, στον 
τρόπο ζωής κ.λπ.) ΑΝΤ. αφελληνίζω 2. προσδίδω σε (κάτι) ελληνικά 
χαρακτηριστικά: οι εξελληνισµένες πόλεις τής Ανατολής στην ελλη-
νιστική εποχή 3. (ειδικότ.) προσαρµόζω (λέξη ξενικής προελεύσεως) 
στο ελληνικό γραµµατικό σύστηµα (η λέξη «δολάριο» είναι εξελλη-
νισµένος τύπος τού αγγλικού «dollar ») ή χρησιµοποιώ µια ελληνική 
λέξη στη θέση ξένης. — εξελληνισµός (ο) [1782]. Βλ. ΠΙΝ. εξελληνι-
σµένων ξένων λέξεων στην επόµενη σελίδα. 

εξέµαθα ρ. → εκµανθάνω 
εξεµώ ρ. µετβ. {εξεµείς... | εξέµεσα (λογιότ. εξήµεσα)} (λόγ.) 1. βγάζω 

από το στόµα µου, κάνοντας εµετό: ~ την τροφή ΣΥΝ. ξερνώ 2. (µτφ.-
κακόσ.) εκστοµίζω: εξέµεσε ακατονόµαστες ύβρεις | συκοφαντίες. 
Επίσης εµώ [αρχ.]. — εξέµεση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξεµώ (-έω) < εξ- + εµώ, πιθ. < *Εεµ-έω < I.E. *wem-
«εµώ», πβ. σανσκρ. vâmi-ti, λατ. vomo, γαλλ. vomir > αγγλ. vomit κ.ά. 
Οµόρρ. εµ-ετος]. 

εξ εναντίας επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) αντιθέτως, απεναντίας. 
εξεπίτηδες [αρχ.] κ. (λαϊκ.) ξεπίτηδες επίρρ.· επίτηδες ΣΥΝ. εκ 

προθέσεως, ηθεληµένα, σκόπιµα, εσκεµµένα. 
εξεπιτούτου επίρρ. (λαϊκ.-προφορ.) εξεπίτηδες. Επίσης (λαϊκότ.) ξε-
πιτούτου. 
[ΕΤΥΜ. < εξ- + επι- + τούτου, πιθ. από συµφυρµό των εξεπίτηδες + 
επί τούτου (πβ. κ. επί τούτω)]. 

εξεπλόγην ρ. → εκπλήσσω 
εξέπλευσα ρ. → εκπλέω 
εξέπληξα ρ. → εκπλήσσω 
εξέπνευσα ρ. → εκπνέω 
εξεργασία (η) [µτγν.] {εξεργασιών} 1. η επεξεργασία: ~ µετάλλων/ 

δοκιµίων · 2. ΙΑΤΡ. η εµφάνιση παθολογικών συµπτωµάτων 3. ο 
όγκος: κακοήθης ~. — εξερνάζοµαι ρ. 

έξεργο (το) το τµήµα τού κέρµατος όπου αναγράφεται η χρονολογία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. exergue (αρχικώς «επιφάνεια νο-
µίσµατος, όπου ετίθετο ανάγλυφη επιγραφή») < νεολατ. exergum < 
αρχ. εξ- + έργον]. 

εξερεθίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξερέθισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. ερεθί-
ζω, διεγείρω: ~ τα πάθη 2. προκαλώ σε (κάποιον) αγανάκτηση: µε τα 
δηκτικά του λόγια τον εξερέθισε τόσο, που εγκατέλειψε την αίθουσα. 
— εξερέθιση (η), εξερεθιστικός, -ή, -ό [1889]. 

εξερεύνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η προσε-
κτική επιτόπια έρευνα: κάναµε µια - τού χώρου, πριν στήσουµε εκεί 
τη σκηνή µας 2. η περιήγηση σε άγνωστο τόπο µε σκοπό τη µελέτη 
του ή τον εντοπισµό συγκεκριµένων στοιχείων: η ~ τού διαστήµατος | 
τού Ειρηνικού Ωκεανού από τον θαλασσοπόρο Κουκ || υποβρύχια ~. 
— εξερευνητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

εξερευνητής (ο), εξερευνήτρια (η) {εξερευνητριών} πρόσωπο που 
επιχειρεί να ερευνήσει άγνωστα µέρη τού πλανήτη: στους µεγάλους 
~ ανήκουν ο Χριστόφορος Κολόµβος, ο Μαγγελάνος, ο Βάσκο ντα 
Γκάµα κ.ά. 

εξερευνώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εξερευνάς..., εξερεύν-ησα, -ώµαι, -άται..., -
ήθηκα, -ηµένος) 1. ερευνώ πολύ προσεκτικά 2. (ειδικότ.) περιηγούµαι 
(άγνωστες περιοχές), για να τις γνωρίσω, για να ανακαλύψω συγκε-
κριµένα πράγµατα: ~ τον Αµαζόνιο. 

εξερρόγην ρ. → εκρήγνυµαι 
εξέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {µτχ. ενεστ. εξερχόµενος, -η, -ο, 

εξήλθα) (λόγ.) (+από) 1. βγαίνω: ο πρωθυπουργός εξήλθε από το προ-
εδρικό µέγαρο και προέβη σε σύντοµες δηλώσεις- (+γεν.) στη ΦΡ. 
εξέρχοµαι τής υπηρεσίας αποσύροµαι από υπηρεσία, παύω να κα-
τέχω αξίωµα: µετά από 40 χρόνια προσφοράς στο ∆ηµόσιο εξήλθε πέ-
ρυσι τής υπηρεσίας 2. εξερχόµενο (το) (αγγλ. output) έγγραφο (σε 
συµβατική ή ηλεκτρονική µορφή) που αποστέλλεται από κάποιον σε 
κάποιον µέσω αλληλογραφίας (συµβατικής ή ηλεκτρονικής) ΑΝΤ. ει-
σερχόµενο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

έξεστι Κλαζοµενίοις ασχηµονείν → ασχηµονώ 
εξετάζω ρ. µετβ. {εξέτασ-α (λόγ. εξήτασα), -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. κοιτάζω ερευνητικά, για να καταλήξω σε συµπέρασµα- συνήθ. 
για γιατρούς: πρέπει να έχεις πρόβληµα µε τα µάτια σου- σ' έχει εξε-
τάσει οφθαλµίατρος; 2. µελετώ προσεκτικά, για να καταλήξω σε συ-
µπέρασµα: εξέτασε πρώτα τα στοιχεία που διέθετε και ύστερα εξέ-
φρασε την άποψη του || - την ποιότητα των τροφίµων || ~ προσεκτικά 
3. υποβάλλω ερωτήσεις (σε κατηγορούµενο ή µάρτυρα): ο ανακριτής 
εξέτασε τους δύο βασικούς µάρτυρες κατ' αντιπαράσταση 4. υπο-
βάλλω (κάποιον) σε γραπτή, προφορική ή και πρακτική δοκιµασία, 
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Παλαιότερο 
δάνειο 

αβτζής 
αβοκάτος 
αζάς 
αϊβάζης 
αλικο(ν)τίζω 
αλιµουργιάζω 
αµιράλης 
αµπασαδόρος 
αντέτι 
απτάλης 
αραρούτι 
άρκλα 
ασλάνι 
αχµάκης 
βελέσι 
γαζέτα 
γεµεκλίκι 
γέµελος 
γεντέκι 
γιαρά 
γιασάκι 
γιάτσο 
γιολντάσης 
γιολτζής 
γιουρούκης 
γκενεράλης 
γκιόλι 
γκιουζέλης 
γκιουλές 
γούλα 
γουλόζος 
γρανάτα 
εκµεκτσής 
εσκιτζής 
ζάβαλης 
ζαϊρές 
ζαΐφης 
ζαπτιές 
ζαρίφης 
ζούπα 
ινκάντο 
καβάσης 
καβάφης 
καβούλι 
καζάζης 
καζασκέρης 
καµπαρντίζω 
καµπούλι 
καούνι 
καπάνι 
καρούτα 
καρτάλι 
κασαβέτι 
κατσάκης 
κατσαµάκι 
καφαλτί 
Καφαντάρης 
κελεπτσές 
κεµέρι 
κεπτσές 
κεράς 
κερεστές 
κιοσές 
κιρατζής 
κοκόζης 
κολτζής 
κοµαντάντης 
κοµπρεµετάρω 
κόνσολος 
κονσουλάτο 
κοντόσης 
κοντότα 
κοντράτο 
κουλαξίζης 
κουντούρα 
κουρνάζης 
κουρσού\Ί 
κρέντιτο 
λατίφης 
λεµπλεµπίδι 
λί\Ία 
µαµουτιές 

Σηµασία 

«κυνηγός» 
«δικηγόρος» 
«αιρετός δηµογέροντας» 
«υπηρέτης» 
«εµποδίζω» 
«διαρπάζω, λεηλατώ» 
«ναύαρχος» 
«πρεσβευτής» 
«έθιµο» 
«ατηµέλητος» 
«άµυλο» 
«ερµάριο» 
«λιοντάρι» 
«ηλίθιος, νωθρός» 
«φόρεµα» 
«εφηµερίδα» 
«τροφεία, έξοδα διατροφής» 
«δίδυµος» 
«δοχείο (ζεστού νερού)» 
«πληγή» 
«απαγόρευση» 
«παγωτό» 
«σύντροφος» 
«ταξιδιώτης» 
«άξεστος, βάρβαρος» 
«στρατηγός» 
«λάκκος, τέλµα» 
«όµορφος» 
«οβίδα» 
«οισοφάγος» 
«λαίµαργος» 
«χειροβοµβίδα» 
«ψωµάς» 
«παλαιοπώλης» 
«δυστυχής» 
«εφόδια, προµήθειες» 
«αδύναµος» 
«χωροφύλακας» 
«κοµψός» 
«φούστα» 
«δηµοπρασία» 
«φρουρός προξενείου» 
«παπουτσής» 
«λόγος, συµφωνία» 
«µεταξάς» 
«στρατοδίκης» 
«φουσκώνω» 
«συγκατάθεση» 
«πεπόνι» 
«τόπος αγοράς» 
«σκάφη» 
«είδος αετού» 
«θλίψη» 
«φυγάς» 
«νάζι, υπεκφυγή» 
«απογευµατινό γεύµα» 
«σύντροφος» 
«χειροπέδα» 
«θήκη, ζώνη» 
«τρυπητή κουτάλα» 
«ενοίκιο» 
«ξυλεία» 
«σπανός» 
«ενοικιαστής» 
«φτωχός» 
«φύλακας» 
«διοικητής» 
«διακινδυνεύω» 
«πρόξενος» 
«προξενείο» 
«µαστροπός» 
«διαγωγή» 
«συµβόλαιο» 
«κουτσάφτης» 
«είδος παπουτσιού» 
«άθλιος, δόλιος» 
«σφαίρα» 
«πίστωση» 
«χαριτωµένος» 
«στραγάλι» 
«γραµµή» 
«οθωµανικό νόµισµα» 

Ετυµολογία 

< τουρκ. ava 
< ιταλ. avocato 
< τουρκ. aza 
< τουρκ. ayvaz 
< τουρκ. alikoymak 
< αρωµ. alimurä 
< γαλλ. amiral 
< βεν. ambassador 
< τουρκ. adet 
< τουρκ. aptal 
< αγγλ. arrow-root 
< λατ. arcula 
< τουρκ. aslan 
< τουρκ. ahmak 
< βεν. valessio 
< βεν. gazetta 

  < τουρκ. yemeklik 
< ιταλ. gemello 
< τουρκ. yedek 
< τουρκ. yara 
< τουρκ. yasak 
< ιταλ. ghiaccio 
< τουρκ. yoldas 
< τουρκ. yolcu 
< τουρκ. yürük 
< ιταλ. generale 
< τουρκ. göl 
< τουρκ. güzel 
< τουρκ. guile 
< λατ. gula 
< ιταλ. goloso 
< ιταλ. granata 
< τουρκ. ekmekci 
< τουρκ. eskici 
< τουρκ. zavalli 
< τουρκ. zahire 
< τουρκ. zayif 
< τουρκ. zaptiye 
< τουρκ. zarif 
< γαλλ. jupe 

 

< ιταλ. incanto 
< τουρκ. kavas 
< τουρκ. kavaf 
< τουρκ. kavil 
< τουρκ. kazaz 
< τουρκ. kazasker 
< τουρκ. kabardim 
< τουρκ. kabul 
< τουρκ. kavun 
< τουρκ. kapan 
< αλβ. karrutë 
< τουρκ. kartal 
< τουρκ. kasavet 
< τουρκ. kaçak 
< τουρκ. kaçamak 
< τουρκ. kahvalti 
< τουρκ. kafadar 
< τουρκ. kelepçe 
< τουρκ. kemer 
< τουρκ. kepçe 
< τουρκ. kira 
< τουρκ. kereste 
< τουρκ. kose 
< τουρκ. kiraci 
< τουρκ. kokoz 
< τουρκ. kolcu 
< ιταλ. commandante 
< ιταλ. compromettere 
< ιταλ. console 
< γαλλ. consulat 
< τουρκ. kodos 
< ιταλ. condotta 
< ιταλ. contratto 
< τουρκ. kulaksiz 
< τουρκ. kundura 
< τουρκ. kurnaz 
< τουρκ. kursun 
< ιταλ. credito 
< τουρκ. lâtif 
< τουρκ. leblebi 
< γαλλ. ligne 
< τουρκ. mahmudiye 

Παλαιότερο 
δάνειο 

µαξούλι 
µαρινέρος 
µαρσιάλης 
µασάλι 
µασγάλι 
µεζάτι 
µεϊντάνι 
µεσές 
µινιστέριον 
µινίστρος 
µούλκι 
µουντάρω 
µουσλούκι 
µουχαλεµπί 
µουχτάρης 
µπαγιονέτα 
µπαϊρακτάρης 
µπάί'ρι 
µπακράτσι 
µπαξεβάνης 
µπαρουτχανές 
µπατάλης 
µπατάλια 
µπάχτι 
µπεντένι 
µπερατλής 
µπεσλεµές 
µπιλετζίκι 
µπινιάρης 
µπόζης 
µπόρτζι 
µπουρµάς 
µπούρσα 
µπούρτζι 
νιζάµι 
νισαντίρι 
νοτάριος 
νουφούσι 
νταµουζλούκι 
ντανάς 
ντέγκι 
ντελής 
ντερµάνι 
ντονµές 
ντόρτσο 
ντοτόρος 
ντουλγκέρης 
ντουρσέκι 
ουζούνης 
οφιτσιάλος 
παρλαµέντο 
πεχλιβάνης 
πόστα 
ποτούρι 
ρεΐζης 
ρεντζιπέρης 
ρετσέλι 
ριτιράτα 
ρόγα 
ρούντος 
σαµντάνι 
σαµούρι 
σαραλίκι 
σαράτσης 
σασκίνης 
σατίρι 
σαψάλης 
σελτές 
σεντζαφές 
σερδάρης 
σιρίµι 
σολδάτος 
σουλουµάς 
σουρ(γ)ούνης 
σούρλα 
σουρµές 
σοφτάς 
σπαχής 
σπετσέρης 
σπετσερία 
σταµπαρία 
ταζέτικος 

Σηµασία 

«σοδειά» 
«ναύτης» 
« αρχιστράτηγος » 
«παραµύθι» 
«πολεµίστρα» 
«δηµοπρασία» 
«αγορά» 
«δρυς» 
«υπουργείο» 
«υπουργός» 
«κτήµα» 
«εφορµώ» 
«δεξαµενή νερού» 
«είδος γλυκύσµατος» 
«επιστάτης, προεστός» 
«ξιφολόγχη» 
«σηµαιοφόρος» 
«πλαγιά» 
«χάλκινο αγγείο» 
«κηπουρός» 
« πυριτιδαποθήκη » 
«άχρηστος» 
«µάχη» 
«τύχη» 
«έπαλξη» 
«διερµηνέας» 
«σιτευτό αρνί» 
«βραχιόλι» 
«δίδυµος» 
«φαιός, σταχτής» 
«χρέος» 
«κρουνός» 
«χρηµατιστήριο» 
«φρούριο, οχυρό» 
«τάξη, ρύθµιση» 
«χλωριούχο αµµώνιο» 
« συµβολαιογράφος » 
«πιστοποιητικό» 
«θρεφτάρι - επιβήτορας» 
«νεαρός ταύρος» 
«ζυγαριά» 
«ιππέας» 
«δύναµη» 
«αρνησίθρησκος» 
«γλυκό πορτοκάλι» 
«γιατρός» 
«ξυλουργός» 
«γωνιά δρόµου» 
«ψηλός» 
« αξιωµατούχος» 
«κοινοβούλιο» 
«παλαιστής» 
«ταχυδροµείο» 
«χωριάτικο παντελόνι» 
«πρόεδρος» 
«γεωργός» 
«κοµπόστα από µούστο» 
«υποχώρηση» 
«µισθός» 
«λεπτό (µαλλί)» 
«κηροπήγιο» 
«νυφίτσα» 
«ίκτερος» 
«σελοποιός» 
«άµυαλος, αφηρηµένος» 
«είδος µαχαιριού» 
«άµυαλος» 
«µαξιλάρα» 
«άπιστος» 
«διοικητής» 
«δερµάτινο κορδόνι» 
«στρατιώτης» 
«καλλυντικό» 
«εξόριστος» 
«αιχµηρή κορυφή» 
«βαφή» 
« ιεροσπουδαστής » 
«ιππέας» 
«φαρµακοποιός» 
«φαρµακείο» 
«τυπογραφείο» 
«φρέσκος» 

Ετυµολογία 

< τουρκ. mahsul 
< ιταλ. marinerò 
< αγγλ. marshal 
< τουρκ. masal 
< τουρκ. mazgal 
< τουρκ. mezat 
< τουρκ. meydan 
< τουρκ. mese 
< ιταλ. ministero 
< ιταλ. ministro 
< τουρκ. mülk 
< ιταλ. montare 
< τουρκ. musluk 
< τουρκ. mahallebi 
< τουρκ. muhtar 
< γαλλ. bayonette 
< τουρκ. bayraktar 
< τουρκ. bayir 
< τουρκ. bakraç 
< τουρκ. bahçivan 
< τουρκ. baruthane 
< τουρκ. battal 
< ιταλ. battaglia 
< τουρκ. bäht 
< τουρκ. beden 
< τουρκ. beratli 
< τουρκ. besleme 
< τουρκ. bilezik 
< λατ. binarius 
< τουρκ.boz 
< τουρκ. borç 
< τουρκ. burma 
< ιταλ. borsa 
< αραβ. burg 
< τουρκ. nizam 
< τουρκ. nisadir 
< λατ. notarius 
< τουρκ. nüfus 
 

< τουρκ. damizlik 
< τουρκ. dana 
< τουρκ.denk 
< τουρκ. deli 
< τουρκ. derman 
< τουρκ. dönme 
< ιταλ. dolzo 
< ιταλ. dottore 
< τουρκ. dülger 
< τουρκ. dirsek 
< τουρκ.uzun 
< ιταλ. officiale 
< ιταλ. parlamento 
< τουρκ. pehlivan 
< ιταλ. posta 
< τουρκ. potur 
< τουρκ. reis 
< τουρκ. rençber 
< τουρκ. recel 
< ιταλ. ritirata 
< µεσν. λατ. roga 
< σλαβ. ruda 
< τουρκ. samdan 
< τουρκ. samur 
< τουρκ. sanhk 
< τουρκ. saraç 
< τουρκ. saskin 
< τουρκ. satir 
< τουρκ. sapsal 
< τουρκ. silte 
< ιταλ. senza fé 
< τουρκ. serdar 
< τουρκ. sirim 
< ιταλ. soldato 
< τουρκ. sulama 
< τουρκ. sürgün 
< σλαβ. surla 
< τουρκ. siirme 
< τουρκ. softa 
< τουρκ. sipahì 
< ιταλ. spezieri (πληθ.) 
< ιταλ. spezieria 
< ιταλ. stamperia 
< τουρκ. taze 



εξέταση 628 εξέχω 

  

Παλαιότερο 
δάνειο 

ταϊφάς 
τάµπια/ντάπια 
τάρα 
ταρατόρι 
τεµπίχι 
τερζής 
τεσκερές 
τζανφές 
τζασίτης 
τζατµάς 
τζελάτης 
τζελέπης 
τζεπχανές 
τζιλβές 
τιτίζος 
τιφτίκι 
τοκµάκι 
τοπόλι 
τοπούζι 
τούγια 
τούζλα 
τουζλούκι 
τσα'ί'ρι 
τσάµι 
τσαµπάζης 

Σηµασία 

«πλήρωµα πλοίου» 
«οχυρό» 
«απόβαρο» 
«είδος σάλτσας» 
«νουθεσία, προειδοποίηση» 
«ράφτης» 
«κοινοποίηση - άδεια» 
«µεταξωτό ύφασµα» 
«κατάσκοπος» 
«σκελετός κτηρίου» 
«δήµιος» 
«ζωέµπορος» 
«πολεµοφόδια» 
«ακκισµός, νάζι» 
«λεπτολόγος» 
«λεπτό κατσικήσιο µαλλί» 
«ξύλινο σφυρί» 
«λεύκα» 
«είδος ροπάλου» 
«είδος κυπαρισσιού» 
«αλυκή» 
«περικνηµίδα» 
«λιβάδι» 
«πεύκο» 
«ζωέµπορος» 

Ετυµολογία 

< τουρκ. tayfa 
< τουρκ. tabya 
< ιταλ. tara 
< τουρκ. tarator 
< τουρκ. tembih 
< τουρκ. terzi 
< τουρκ. tezkere 
< τουρκ. canfes 
< τουρκ. ça§it 
< τουρκ. çatma 
< τουρκ. cellat 
< τουρκ. celep 
< τουρκ.cephane 
< τουρκ. cilve 
< τουρκ. titiz 
< τουρκ. tiftik 
< τουρκ. tokmak 
< σλαβ. topol 
< τουρκ. topuz 
< γαλλ. tuya 
< τουρκ. tuzla 
< τουρκ. tozluk 
< τουρκ. çayir 
< τουρκ. çam 
< τουρκ. cambaz 

Παλαιότερο 
δάνειο 

τσαπάρι 
τσαρσί 
τσατµάς 
τσελεµπής 
τσελίκι 
τσερτσεβές 
τσεσµές 
τσέτης 
τσιβερµές 
τσιβί 
τσιλιγκίρης 
τσιµσίρι 
τσιπλάκης 
τσορβάς 
τσουµάκι 
φέτι 
φορτσέρι 
χαζινές 
χοάνης 
χαµούρι 
χαντούµης 
χαραµής 
χάψη 
χούµελι 

Σηµασία 

«είδος πετονιάς» 
«αγορά» 
«ξύλινος τοίχος» 
«κύριος, άρχοντας» 
«ατσάλι» 
«ξύλινο πλαίσιο 
παραθύρου» 
«(πέτρινη) βρύση» 
«αντάρτης» 
«οβελίας» 
«καρφί, τσιµπούρι» 
«κλειδαράς» 
«δέντρο πύξος» 
«γυµνός» 
«σούπα» 
«ρόπαλο» 
«κατάκτηση» 
«µπαούλο» 
« θησαυροφυλάκιο » 
«ακαµάτης» 
«ζυµάρι» 
«ευνούχος» 
«ληστής» 
«φυλακή» 
«υδρόµελι» 

Παρατηρήσεις 

1. Πολλές από τις ξένες λέξεις τού πίνακα, τις οποίες συναντούµε εκτεταµένα σε παλαιότερα κείµενα (λ.χ. τού Μακρυγιάννη), αντικατα-
στάθηκαν επιτυχώς από τις αντίστοιχες ελληνικές χάρις στο κίνηµα τού Κοραή και άλλων λογίων τού 18ου και 19ου αι. να «αποκαθάρουν» 
τη γλώσσα από ξένες λέξεις. 

2. Στον επιλεκτικό πίνακα περιέχονται κυρίως λέξεις που δεν είναι εν χρήσει πλέον στη Νεοελληνική Κοινή, αλλά είναι πιθανόν να τις συ-
ναντήσει κανείς σε παλαιότερα κείµενα, σε διαλέκτους ή, σπανιότερα, στις ιδιολέκτους µερικών ηλικιωµένων κυρίως ατόµων. 

3. Σε ορισµένες περιπτώσεις η σηµασία του ξένου όρου δεν ταυτίζεται µε τη σηµασία τού προσαρµοσµένου δανείου, η οποία οφείλεται συ-
νήθως σε σηµασιολογική εξέλιξη εντός τής Ελληνικής ή σε άλλη επίδραση. 

4. Σε ορισµένες διαλέκτους τής Νέας Ελληνικής ενδέχεται το προσαρµοσµένο δάνειο να έχει προσλάβει άλλη µορφή ή σηµασία από αυτήν 
που δηλώνεται στον πίνακα. 

5. Μερικές από τις λέξεις τού πίνακα απαντούν σε κύρια ονόµατα (ανθρωπωνύµια, τοπωνύµια κ.τ.λ.). 
6. Η ετυµολογική προέλευση που αναγράφεται εδώ αναφέρεται στην άµεση και όχι στην απώτερη αναγωγή των δανείων (λ.χ. αναφέρεται ότι 

µια λέξη προέρχεται από την Τουρκική και όχι αν η τουρκική λέξη είναι αραβικής, περσικής ή άλλης αρχής). 

διερευνώντας κατά πόσον έχει κατακτήσει συγκεκριµένες γνώσεις ή 
δεξιότητες: ο καθηγητής εξέτασε τους µαθητές στο µάθηµα τής ηµέ-
ρας || τους υποψηφίους για τη θέση τού διευθυντή πωλήσεων θα εξε-
τάσει τριµελής επιτροπή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + ετάζω «ελέγχω λεπτοµερώς» < ετός «αληθής» 
(ιων. ψίλωση) < I.E. *se-to- «αληθής», πβ. σανσκρ. satya-, αρχ. σκανδ. 
sannr κ.ά. ∆εν αποκλείεται σύνδεση µε το θ. *es- «είµαι». Οµόρρ. έτυ-
µον (< έτεός «αληθής»)]. 

εξέταση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η προσεκτική 
παρατήρηση και µελέτη: ~ φαινοµένου | προβλήµατος | σκανδάλου 
ΣΥΝ. έρευνα, αναζήτηση 2. η ιατρική διερεύνηση τής κατάστασης τής 
υγείας (κάποιου): ~ ασθενούς || κάνω ~ αίµατος || (κ. σε πληθ.) κάνω 
εξετάσεις ούρων 3. εξετάσεις (οι) η δοκιµασία που αποσκοπεί στην 
αξιολόγηση των γνώσεων ή των δεξιοτήτων (κάποιου): προφορικές | 
γραπτές | κατατακτήριες | τελικές | πτυχιακές | εισαγωγικές ~ || δίνω | 
έχω ~ || υποβάλλοµαι | συµµετέχω | προβιβάζοµαι | απορρίπτοµαι | 
αποτυγχάνω | κόβοµαι στις ~ || περνώ (σ)τις - (επιτυγχάνω) || περνώ 
από ~ (υποβάλλοµαι σε εξετάσεις) || ~ για δίπλωµα οδήγησης | στην 
οδήγηση || (κ. σε εν.) προφορική ~· ΦΡ. απολυτήριες εξετάσεις βλ. λ. 
απολυτήριος 4. η ανάκριση µάρτυρα ή διαδίκου: προκαταρκτική ~ • 
5. ΙΣΤ. Ιερά Εξέταση (λατ. Inquisitio) (α) (από τον 12ο αι. ώς τον 18ο 
αι.) το συµβούλιο των καρδιναλίων τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, 
που ήλεγχε δογµατικά τις αιρέσεις και τιµωρούσε τους αιρετικούς 
(β) (µτφ.) η αυστηρή δοκιµασία εξεταζοµένων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοκιµα-
σία, ωρίµαση. 

εξεταστέος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που πρέπει να εξεταστεί· ΦΡ. (ειδι-
κότ.) εξεταστέα ύλη η ύλη (το σύνολο των γνώσεων) στην οποία πρό-
κειται κάποιος να εξεταστεί. 

εξεταστήριο (το) [µτγν.] {εξεταστήρί-ου | -ων} ο τόπος στον οποίο 
διεξάγονται εξετάσεις. 

εξεταστής (ο) [αρχ.], εξετάστρια (η) {εξεταστριών} πρόσωπο που 
κρίνει την απόδοση των υποψηφίων σε εξετάσεις: ο ~ απέρριψε/ έκο-
ψε | πέρασε τον υποψήφιο || ~ οδήγησης. 

εξεταστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που παρατηρεί, που χαρακτηρί-
ζεται από ερευνητική διάθεση: ~ βλέµµα 2. αυτός που σχετίζεται µε 
εξετάσεις: ~ περίοδος | επιτροπή | σύστηµα. — εξεταστικά επί pp. 

εξέταστρα (τα) [1880] {εξέταστρων} το χρηµατικό αντίτιµο τής συµ-
µετοχής σε εξετάσεις: καταβάλλω | πληρώνω ~. 

εξετέθην ρ. → εκθέτω 
εξέτεινα ρ. —> εκτείνω 
εξέτισα ρ. -+ εκτίνω 
εξετράπην ρ. —> εκτρέπω 
εξευγενίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξευγένισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 

1. δίνω σε (κάποιον/κάτι) ευγενικό χαρακτήρα, προάγω πολιτιστικά: η 
µουσική | το καλό βιβλίο εξευγενίζει τον νου | την ψυχή | τα ήθη τού 

ανθρώπου ΣΥΝ. εκλεπτύνω, εκπολιτίζω ΑΝΤ. εκχυδα'ί'ζω, αποβαρβαρώ-
νω 2. (α) κάνω (κάτι) πιο εκλεπτυσµένο, βελτιώνω την ποιότητα του: 
~ τη γλωσσική έκφραση (β) βελτιώνω (ζωικό ή φυτικό οργανισµό ή 
ουσίες) µε επιστηµονικές µεθόδους: ~ λιπαρές ουσίες που έχουν υπο-
στεί αλλοίωση ΣΥΝ. ραφινάρω. — εξευγενισµός (ο) [µτγν.] κ. εξευ-
γένιση (η) [1835], εξευγενιστικός, -ή, -ό [1892]. 

εξευµενίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξευµένισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. καθιστώ (κάποιον) ευµενή απέναντι µου, µετριάζω τον θυµό του: 
στην αρχαιότητα οι άνθρωποι, όταν πίστευαν ότι οι θεοί ήταν οργι-
σµένοι, προσέφεραν θυσίες, για να τους εξευµενίσουν ΣΥΝ. ηµερώνω, 
(ειδικότ.) εξιλεώνω 2. µετριάζω, απαλύνω (αισθήµατα οργής) ΣΥΝ. κα-
ταπραΰνω, καταλαγιάζω ΑΝΤ. διεγείρω, (εξ)ερεθίζω. — εξευµενι-
σµός (ο) [µτγν.]. 

εξευµενιστικός, -ή, -ό [1790] αυτός που έχει σκοπό να εξευµενίσει 
(κάποιον): ~ θυσίες. — εξευµενιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

εξεύρεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η εύρεση έπει-
τα από συνεχή και κοπιαστική αναζήτηση: ~ εργασίας. 

εξευρίσκω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξευρέθην, -ης, -η... (µτχ. εξευρεθείς, -είσα, 
-έν)} (λόγ.) βρίσκω έπειτα από συνεχή και κοπιαστική αναζήτηση: µέ-
χρι τον Μάιο πρέπει να εξευρεθούν 2 δισ. δρχ. || ~ διπλωµατική | πο-
λιτική λύση. — εξευρετικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. 

εξευρωπαΐζω ρ. µετβ. [1845] {εξευρωπάισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. κάνω (κάποιον) να ζει και να σκέφτεται σαν Ευρωπαίος· προ-
σαρµόζω (κάτι) στα ευρωπαϊκά πρότυπα: εξευρωπαϊσµένος τρόπος 
ζωής | εκπαιδευτικό σύστηµα 2. (κατ' επέκτ.) εκσυγχρονίζω (βλ. λ. Ευ-
ρωπαίος, σηµ. 3, κ. λ. Ευρώπη). — εξευρωπαϊσµός (ο) [1875]. 

εξευτελίζω ρ. µετβ. {εξευτέλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} µειώνω 
(συνήθ. µε τη συµπεριφορά µου) την αξία, εκµηδενίζω την αξιοπρέ-
πεια (κάποιου): τον εξευτέλισε µπροστά σε πολύ κόσµο || «κι αν δεν 
µπορείς να κάµεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε 
τουλάχιστον όσο µπορείς: µην την εξευτελίζεις» (Κ.Π. Καβάφης) ΣΥΝ. 
ταπεινώνω, διασύρω, ατιµώνω. (Βλ. κ. ξευτιλίζω). — εξευτελισµός 
(ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξευτιλίζω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εξ- + εύτελίζω 
< ευτελής]. 

εξευτελιστικός, -ή, -ό [1856] αυτός που εξευτελίζει, που οδηγεί στον 
εξευτελισµό, στην ανυποληψία: ~ συµπεριφορά | τιµές (πολύ χαµηλές 
τιµές) ΣΥΝ. ταπεινωτικός, ατιµωτικός, µειωτικός. — εξευτελιστικά 
επίρρ. 

εξέχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως 
αόρ.)} 1. αποτελώ προεξοχή σε επιφάνεια ή ευθεία: από τις άκρες τού 
χαλιού εξέχουν τα κρόσσια || έκοψα µερικές κλωστές που εξείχαν 2. 
(η µτχ. εξέχων, -ούσα, -ον) αυτός που έχει σηµαντικό ρόλο, που ξε-
χωρίζει για την υψηλή του θέση (κοινωνική, πολιτική, πνευµατική 
κλπ.): εξέχων συγγραφέας || εξέχουσα φυσιογνωµία || εξέχον µέλος 
τού κόµµατος || συνάντηση εξεχουσών προσωπικοτήτων ΣΥΝ. διάκε- 

Ετυµολογία 

< τουρκ. çapari 
< τουρκ. çarçi 
< τουρκ. çatma 
< τουρκ. çelebi 

< τουρκ. çelik 
» < τουρκ. çerçeve 
< τουρκ. çejme 
< τουρκ. cete 
< τουρκ. çevirme 
< τουρκ. çivi 
< τουρκ. çilingir 
< τουρκ. §imjir 
< τουρκ. çiplak 
< τουρκ. corba 
< τουρκ. çomak 
< τουρκ. fetih 
< ιταλ. forziere 
< τουρκ. hazine 
< τουρκ. hain 
< τουρκ. hamur 
< τουρκ. hadim 
< τουρκ. harami 
< τουρκ. hapis 
< σλαβ. hmel 



έξη 629 εξίδρωµα 
 

κριµένος, διαπρεπής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. 
έξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. η συνήθεια ως αποτέλεσµα 
επανάληψης, µάθησης ή/και συνεχούς επίδρασης τού ίδιου παράγο-
ντα: η επιµέλεια τού έχει γίνει - από τα µαθητικά του χρόνια· ΦΡ. (α) 
καθ' έξιν (καθ' εξιν) για κάτι που γίνεται επανειληµµένως, από συνή-
θεια· κατ' αντιδιαστολή προς το «κατά φύσιν»: ψεύδεται ~ (β) έξις, 
δευτέρα φύσις (έξις, δευτέρα φύσις) για τη δύναµη τής συνήθειας 2. 
ΙΑΤΡ. η ιδιαίτερη κατάσταση και όψη τού σώµατος, όπως διαµορφώνε-
ται από τη συνεχή επανάληψη ορισµένων πράξεων, από ασκήσεις κ.λπ. 
ή από κάποια πάθηση. Επίσης (λόγ.) έξις {-εως}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έξις 
< εξ-, πβ. έξ-ω, µέλλ. τού ρ. έχω (βλ.λ.). Η φρ. έξις, δευτέρα φύσις 
αποδίδει τη λατ. ρήση τού Κικέρωνος «consuetudo secunda natura 
(est)»]. 

εξήγαγα ρ. → εξάγω 
εξήγγειλα ρ. → εξαγγέλλω 
εξήγηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ο καθορισµός 

τής σηµασίας ή των αιτίων ενός πράγµατος: θέλω να µου δώσει µια 
~ για την απαράδεκτη συµπεριφορά του || ~ λέξεως | φαινοµένου ΣΥΝ. 
αποσαφήνιση, διασάφηση, αιτιολόγηση 2. (συνεκδ.) η µεταφραστική 
απόδοση αρχαίου ή ξενόγλωσσου κειµένου ΣΥΝ. µετάφραση, ερµη-
νεία 3. εξηγήσεις (οι) οι δικαιολογίες που αφορούν σε πράξη ή ενέρ-
γεια που παρεξηγήθηκε από κάποιον, που έθιξε κάποιον: δίνω | ζητώ 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι, µετάφραση. 

εξηγήσιµος, -η, -ο [1890] αυτός που µπορεί να εξηγηθεί ΣΥΝ. ερµη-
νεύσιµος. 

εξηγητής (ο) [αρχ.] αυτός που αναλύει και ερµηνεύει (κάτι): ήταν 
περίφηµος ~ των ευαγγελικών περικοπών ΣΥΝ. ερµηνευτής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

εξηγητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σκοπό να εξηγήσει (κάτι) 
ΣΥΝ. ερµηνευτικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

εξηγµένος, -η, -ο → εξάγω 
εξηγώ κ. (λαϊκ.) ξηγώ ρ. µετβ. {εξηγείς... | εξήγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} 1. καθιστώ (κάτι) κατανοητό, βοηθώ (κάποιον) να καταλάβει 
(κάτι): του - µια δύσκολη έννοια | το κείµενο | µια δυσνόητη ταινία || 
προσπαθούσε µε απλά λόγια να εξηγήσει τι ήθελε να πει || του εξήγησα 
ότι τα πράγµατα δεν ήταν όπως νόµιζε || ~ στους µαθητές πώς να 
λύσουν την άσκηση ΣΥΝ. διασαφηνίζω, αποσαφηνίζω 2. (ειδικότ.) 
προσδιορίζω τα αίτια για (κάτι): δεν µπορώ να εξηγήσω την απότοµη 
αλλαγή στη συµπεριφορά του || Στάσου, να σου εξηγήσω! ∆εν φταίω 
εγώ για ό,τι έγινε! || τώρα εξηγούνται όλα! (µεσοπαθ. εξηγούµαι) 3. 
ξεκαθαρίζω τη θέση µου, για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις: νοµίζω 
ότι σας εξηγήθηκα από την αρχή για τις απαιτήσεις µου 4. (µόνο λαϊκ. 
ξηγιέµαι) βλ.λ. 5. (λαϊκ., η µτχ. ξηγηµένος, -η, -ο) βλ. λ. ξηγιέµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. εξηγώ < αρχ. εξηγούµαι (-έο-) «αρχηγεύω - ερµηνεύω» 
< εξ- + ηγούµαι (βλ.λ.)]. 

εξήκοντα (το) → εξήντα 
εξηκοντα- κ. εξηκοντά- κ. εξηκοντ- [αρχ.] (λόγ.) ά συνθετικό που 
δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό 
εξήντα (60): εξηκοντα-ετής, εξηκοντ-άκις 2. είναι εξήντα φορές πιο 
µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: εξηκοντα-πλάσιος. 

εξηκονταετής, -ής, -ές → εξηκοντα-, -ετής 
εξηκονταετία (η) → εξηκοντα-, -ετία 
εξηκοντάκις επίρρ. —> εξηκοντα-, -άκις 
εξηκονταπλάσιος, -α, -ο → εξηκοντα-, -πλάσιος 
εξηκοντούτης  (ο)  {εξηκοντουτών}, εξηκοντούτις (η)  {εξηκο-ντούτ-

ιδος | -ίδων} (λόγ.) πρόσωπο που έχει ηλικία εξήντα ετών ΣΥΝ. 
εξηκονταετής, εξηντάχρονος. [ΕΤΥΜ αρχ. < έξηκονταετής < εξηκοντα 
+ -ετής < έτος]. 

εξηκοστός, -ή, -ό [αρχ.] (επίσης γράφεται 60ός στην αραβική αρίθ-
µηση, Ξ' ή ξ' στην ελληνική και LX στη λατινική) αυτός που αντι-
στοιχεί σε σειρά στον αριθµό εξήντα (60) (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). 

εξηλεκτρισµός (ο) 1. η χρήση τής ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες 
εφαρµογές (αγροτοβιοµηχανικές, οικιακές κ.λπ.) 2. η παροχή, η 
τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος: ο πλήρης ~ τής περιοχής έγινε µό-
λις το 1970 ΣΥΝ. ηλεκτροδότηση. 

εξήλθα ρ. ~> εξέρχοµαι 
εξηµερώνω ρ. µετβ. {εξηµέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ ήµερο 

(άγριο και επιθετικό ζώο) ΣΥΝ. δαµάζω, τιθασεύω 2. (µτφ.) επιφέρω 
ψυχική ηρεµία, καθιστώ (κάποιον/κάτι) ευγενέστερο: ~ τα ήθη ΣΥΝ. 
καταπραΰνω, ηρεµώ, εξευγενίζω ANT. εξαγριώνω, εκτραχύνω. — εξη-
µέρωση (η) [µτγν.], εξηµερώσιµος, -η, -ο [1889]. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έξηµερώ (-όω) < εξ- + ήµερώ < ήµερος]. 

εξηµερωτικός, -ή, -ό [1891] αυτός που συντελεί στην εξηµέρωση. 
εξηµµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έξαψη ή 
υπερβολική ένταση: εξήλθε ~ από την αίθουσα τού δικαστηρίου || ~ 
φαντασία || τις διαπραγµατεύσεις δυσκόλεψαν πολύ τα ~ πνεύµατα 
ΣΥΝ. φορτισµένος, ερεθισµένος ANT. ήρεµος. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. έξάπτω]. 

εξήντα (το) {άκλ.} 1. πενήντα εννέα συν ένα, ο αριθµός των λεπτών 
µιας ώρας, ο αριθµός 60 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που α-
νέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 60: ένα λεπτό αποτελείται από ~ δευ-
τερόλεπτα. Επίσης (λόγ.) εξήκοντα [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. εξήντα < αρχ. εξ-ή-κοντα (όπου το -η- κατ' αναλογίαν 
προς το πεντήκοντα) < εξ + -κοντά (βλ. λ. ενενήντα)]. 

εξήντα - κ. εξηντά- κ. εξηντ- [µεσν.] α' συνθετικό που δηλώνει ότι 
κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό εξήντα (60): εξη-
ντά-χρονος, εξηντ-άρης 2. είναι εξήντα φορές πιο µεγάλος ή πιο πο-
λύς από το µέτρο σύγκρισης: εξηντα-πλάσιος. 

εξηνταβελόνης (ο) {εξηνταβελόνηδες}, εξηνταβελόνισσα (η) 

(λαϊκ.) πρόσωπο που αγαπά παθολογικά το χρήµα, που προτιµά να 
ζει στη µιζέρια, προκειµένου να µην ξοδεύει χρήµατα· λέξη γνωστή 
και από το οµότιτλο θεατρικό έργο τού Κ. Οικονόµου τού εξ Οικονό-
µων ΣΥΝ. φιλάργυρος, τσιγγούνης, παραδόπιστος, σπαγκοραµµένος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης. 

εξήντα εννέα κ. (καθηµ.) εξήντα εννιά (το) {άκλ.} 1. εξήντα οκτώ 
συν ένα, ο αριθµός 69 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά 
στον αριθµό 69 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

εξηντάρης (ο) {εξηντάρηδες}, εξηντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αυ-
τός που είναι ηλικίας εξήντα ετών ή περίπου 2. (το θηλ. ως ουσ.) κα-
σέτα ήχου ή βίντεο διάρκειας εξήντα λεπτών (µιας ώρας) (βλ. λ. αριθ-
µός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < εξήντα + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

εξηνταρια (η) {χωρ. πληθ.} εξήντα, στη ΦΡ. καµιά εξηνταριά περίπου 
εξήντα: µου χρωστάει ~ χιλιάδες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. εξηνταριά < εξήντα + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

εξής επίρρ. 1. στη συνέχεια: θα βρείτε τα διαγράµµατα στις σελίδες 35 
και ~ (= στη σελίδα 35 και στις επόµενες· συντοµ. κ. εξ.)· ΦΡ. (α) ως 
εξής κατά τον τρόπο που έπεται: θα δουλέψετε ~: θα χωριστείτε σε 
οµάδες εργασίας... ΣΥΝ. ως ακολούθως (β) και ούτω καθεξής (συντοµ. 
κ.ο.κ.) οµοίως και στη συνέχεια: αυτό ισχύει στην πρώτη, τη δεύτερη 
περίπτωση ~ (γ) στο εξής | από 'δώ κι εξής | από τώρα και στο εξής 
από εδώ και πέρα, στο µέλλον: - θα επικοινωνούµε µόνο 
τηλεφωνικώς 2. (µε άρθρο ως επίθ.) για να δηλώσουµε ότι ακολουθεί 
σειρά, παράθεση, απαρίθµηση στοιχείων (γενικότ.) για να προεξαγ-
γείλουµε (κάτι που πρόκειται να αναφερθεί): οι Ευαγγελιστές είναι οι 
~ τέσσερεις: ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης || έκανα 
την ~ σκέψη:... ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έξης, επιρρ. σχηµατισµός ένσιγµου θ., το οποίο απαντά 
και στο ρ. έχοµαι «προσκολλώµαι, ακολουθώ» (πβ. µέλλ. εξεσθαϊ)]. 

εξής - εφεξής - και ούτω καθεξής. Το εξής (αρχ. έξης), παράγωγο 
τού έχοµαι (έχοµαι των παραδόσεων = κρατώ, τηρώ, ακολουθώ τις 
παραδόσεις), δηλώνει σειρά, ακολουθία, που αρχίζει από τον 
χρόνο ή και τον τόπο τού οµιλητή, για να συνεχιστεί µε ορισµένη 
τάξη: Η ποµπή θα ακολουθήσει την εξής διαδροµή: πρώτα θα πε-
ράσει από την πλατεία Συντάγµατος, εν συνεχεία θα διέλθει την οδό 
Μητροπόλεως, θα διασχίσει το Μοναστηράκι και θα τερµατιστεί 
στην πλατεία τού Θησείου - Θα ακολουθηθεί το εξής πρό-γραµα... - 
Πέτυχαν στον διαγωνισµό οι εξής µαθητές (ακολουθούν τα 
ονόµατα). Με τη λ. εξής δηλ. ο οµιλητής προεξαγγέλλει ότι θα 
εκθέσει ακολούθως και σε ορισµένη σειρά ορισµένα στοιχεία, γε-
γονότα, πληροφορίες. Το εξής στις περιπτώσεις αυτές λειτουργεί 
ως (άκλιτο) επίθετο. Μπορεί επίσης να προηγείται το ως (ως εξής): 
Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν ως εξής. Ή και να χρησιµοποιείται ως 
ουσιαστικό (το | τα εξής): Θέλω να σας εξηγήσω το εξής, ότι δεν 
είναι απαραίτητο να καταβληθεί εξαρχής ολόκληρο το ποσό. Το 
εφεξής χρησιµοποιείται ως επίρρηµα χρονικής αναφοράς, για να 
δηλώσει συγκεκριµένο χρονικό (παρελθοντικό, παροντικό ή και 
µελλοντικό) σηµείο, µετά το οποίο θα ακολουθήσει κάτι: Εφεξής 
τα κείµενα δεν θα γράφονται σε γραφοµηχανές, αλλά σε ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές - Συµφώνησαν την παύση τού πολέµου και τη 
διακοπή εφεξής των πυρηνικών δοκιµών. Η φρ. και ούτω καθεξής 
(συντοµογρ. κ.ο.κ.) χρησιµοποιείται όταν ο οµιλητής διακόπτει κά-
που αυτά που λέει, αφήνοντας τον ακροατή να συµπληρώσει µό-
νος του τα ακολουθούντα ως ευκόλως εννοούµενα από όσα έχουν 
ήδη λεχθεί. Πρόκειται δηλ. για µια µορφή ελλειπτικού λόγου: Στη 
δυναστεία αυτή βασίλευσαν κατά σειρά ο πατέρας, ο γυιος του, ο 
εγγονός του και ούτω καθεξής. Με ελλειπτική χρήση βρίσκουµε 
και τη φρ. και εξής (συντοµογρ. κ.εξ.), που χρησιµοποιείται συχνά 
σε παραποµπές: «από τη σελίδα 32 κ.εξ.». 

εξήχθη ν ρ. -> εξάγω 
έξι (το) {άκλ.} 1. πέντε συν ένα, ο αριθµός 6 2. (ως επίθ.) αυτοί που 

ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 6: η Πούλια έχει ~ άστρα (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). Επίσης (αρχαιοπρ.) εξ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. έξι (το -ι πιθ. κατά το εϊκοσ-ι) < αρχ. εξ < Εέξ < I.E. 
*sweks- «έξι», πβ. σανσκρ. sâs-, λατ. sex, ισπ. seis, αγγλ. six, γερµ. sechs 
κ.ά. Οµόρρ. εκ-τος, έξ-άς (-άδα), έξ-άς (-άντας), εξ-ή-κοντα κ.ά.]. 

έξι ή έξη; Το αρχαίο εξ, που έδινε την εντύπωση ότι στερείται κα-
ταλήξεως έναντι των άλλων αριθµητικών και ότι δεν διακρίνεται 
ακουστικά από την πρόθεση έξ (εξ ανάγκης - εξάγω), µεταπλά-
στηκε στον τ. έξι, λήγοντας έτσι σε φωνήεν. Το -ι αυτό είναι ίσως 
αναλογικώς προς τον µόνο υπάρχοντα σε -ι τύπο αριθµητικού 
(απολύτου), προς το είκοσ-ι, εξού και η γραφή έξι. Μερικοί έγρα-
ψαν το έξι µε -η (έξη), θεωρώντας ότι το -η τού έξι προέρχεται από 
το σύνθετο εξ-ήµισυ. Οπωσδήποτε, ορθότερη (και επικρατούσα) εί-
ναι η γραφή έξι, µε την οποία -ας προστεθεί και αυτό- διαφορο-
ποιείται το έξι από το έξη (η) (< αρχ. έξις) «συνήθεια». 

εξιδανικεύω ρ. µετβ. [1890] {εξιδανίκευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -
µένος} αφαιρώ τις αρνητικές πλευρές από (κάτι), αποδίδω χαρακτή-
ρα ιδανικό, ιδεώδη: έχει εξιδανικεύσει τα παιδικά του χρόνια, κι ας 
είχε ζήσει µέσα στη φτώχια ΣΥΝ. µυθοποιώ. — εξιδανίκευση (η) 
[1887], εξιδανικευτικός, -ή, -ό, εξιδανικευτικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξα-
τοµικεύω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. idéaliser]. 

εξίδρωµα (το) [1876] {εξιδρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. 1. το απο-
τέλεσµα ή το προϊόν τής εξίδρωσης · 2. η παθολογική συσσώρευση 



εξίδρωση 630 έξοδος 
 

υγρών πλούσιων σε λευκώµατα σε κοιλότητες τού σώµατος ΑΝΤ. διί-δρωµα. — 
εξιδρωµατικός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. exsudât]. 
εξίδρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η εφίδρωση (βλ.λ.) 2. η 
παραγωγή εξιδρώµατος (σηµ. 2) 3. η ύπαρξη µικρής ποσότητας (σταγόνων) 
νερού πάνω στην επιφάνεια των φυτών 4. ΓΕΩΛ. το κοµ-µάτιασµα ενός 
πετρώµατος λόγω κρυσταλλώσεως νερού ή αλάτων στα διάκενα τής µάζας του. 
— εξιδρώνω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έξίδρωσις < αρχ. έξιδρώ 
(-όω) < έξ- + ίδρώ, βλ. κ. ιδρώνω]. εξικνούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εξικνείσαι...· 
µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) καταλήγω, φθάνω, έχω ως όριο: «... όλη 
των η διανοητική ακτίς εξικνείται µέχρι τού πόκερ και µιας συζητήσεως [...] διά 
το βύσσινον το οποίον απέτυχε...» (Στρ. Μυριβήλης). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξικνούµαι < έξ- + ίκνοϋµαι «φθάνω» < ίκ-νέ-οµαι, 
παρεκτεταµένος έρρινος τ. τού ρ. ϊκω, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *seik-
«απλώνω, φθάνω», πβ. λιθ. siékiu «απλώνω» κ.ά. Οµόρρ. ίκ-ανός, ικέτης, προ-
ίξ (-ίκα) κ.ά. Βλ. κ. αψικνούµαι). εξιλασµός (ο) 1. η ανάσχεση τής οργής 
(κάποιου) και η συνακόλουθη καταπράυνσή (του) ΣΥΝ. εξευµένιση, 
µαλάκωµα 2. η απόσπαση συγγνώµης µε τον εξευµενισµό τού θυµού (κάποιου) 
ΣΥΝ. ιλασµός, εξιλέωση 3. η θρησκευτική τελετή στην οποία γίνονται δεήσεις, 
για να εξασφαλιστεί η ευµένεια και ο κατευνασµός τού Θεού: η εβραϊκή ηµέρα 
εξιλασµού. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έξιλάσκοµαι < έξ- + ίλάσκοµαι (βλ. λ. ιλασµός). Η φρ. 
ηµέρα εξιλασµού (όπως και η λ. εξιλασµός) απαντά για πρώτη φορά στην Π.∆. 
(Λευί'τικόν 23, 27), αποδίδοντας την εβρ. φρ. yörn (ha)kippOr(im), που είναι 
γνωστή διεθνώς ως Yom Kippur και είναι η µεγαλύτερη εβραϊκή εορτή µε 
νηστεία και προσευχές µετανοίας]. εξιλαστήριος, -α, -ο αυτός που 
προσφέρεται για εξιλασµό: ~ θυσία-ΦΡ. εξιλαστήριο θύµα αυτός που, αν και 
είναι αθώος ή τουλάχιστον λιγότερο υπεύθυνος για κάτι, τιµωρείται, 
προκειµένου να απονεµηθεί τυπικά δικαιοσύνη, ενώ δεν λογοδοτούν οι 
πραγµατικοί ένοχοι: ο υπάλληλος ήταν το ~, ώστε να συγκαλυφθούν οι ευθύνες 
των προϊσταµένων του. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έξιλάσκοµαι «εξευµενίζω, εξαγοράζω» < εξ- + ίλάσκοµαι 
(βλ. κ. ιλασµός)]. εξιλεώνω ρ. µετβ. {εξιλέω-σα, -θηκα, -µένος} 1. απαλύνω 
την οργή (κυρ. θεού) µε στόχο την ευµένεια του: η πόλη προσπάθησε να εξιλε-
ώσει τους θεούς µε θυσίες ΣΥΝ. εξευµενίζω 2. (µεσοπαθ. εξιλεώνοµαι) 
αποκαθαίροµαι ψυχικά από το φταίξιµο µου, από ηθικό βάρος, τυγχάνω 
συγγνώµης: µε την αυτοθυσία του θέλησε να εξιλεωθεί για τα εγκλήµατα του. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έξιλεώ (-όω) < έξ- + -ιλεώ < ίλεως (βλ.λ.)]. εξιλέωση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να κάνει κανείς (κάποιον) ευµενή 
απέναντι του καταπραΰνοντας τον: επεδίωκαν την ~ των θεών µε θυσίες ΣΥΝ. 
εξιλασµός 2. η ψυχική κάθαρση (κάποιου) από αδικίες ή ηθικά παραπτώµατα 
για τα οποία είναι υπεύθυνος: γύρευε ~ για το έγκληµα που διέπραξε || 
αποζητούσε µε αυτή την εκ βαθέων εξοµολόγηση την ~ του ΣΥΝ. εξαγνισµός. — 
εξιλεωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. έξις (η) → έξη 
εξισλαµίζω ρ. µετβ. [1884] {εξισλάµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. 
προσδίδω σε (κάποιον/κάτι) στοιχεία που ανήκουν στον ισλαµικό πολιτισµό 
(θρησκεία, έθιµα, γλώσσα κ.λπ.) 2. αναγκάζω (κάποιον) να ασπαστεί τον 
ισλαµισµό: στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας πολλοί Έλληνες εξισλαµίστηκαν βίαια 
(πβ. λ. τουρκεύω).  — εξισλαµισµός (ο) [1865]. εξισορροπητικός, -ή, -ό αυτός 
που συντελεί στην ισορροπία: ο ρόλος τού προέδρου τού κόµµατος είναι ~, γιατί 
προσπαθεί να συµβιβάσει τις διαφορετικές τάσεις των στελεχών. εξισορροπώ ρ. 
µετβ. [1887] {εξισορροπείς... | εξισορρόπ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
επιφέρω την ισορροπία: προσπάθησε µε µια ευγενική διατύπωση να 
εξισορροπήσει το επιθετικό περιεχόµενο τού γράµµατος ΣΥΝ. ισοζυγιάζω 2. 
ΦΥΣ. εξουδετερώνω αντίθετες δυνάµεις. — εξισορρόπηση (η) [1886]. εξίσου 
επίρρ.· σε ίση ποσότητα, στον ίδιο βαθµό: αποδείχθηκε ~ δεινός ρήτορας µε τον 
πατέρα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίσης. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρ· έξ ϊσου]. εξίσταµαι ρ. 
αµετβ. αποθ. εκπλήσσοµαι, θαυµάζω, µόνο στη ΦΡ. απορώ και εξίσταµαι βλ. λ. 
απορώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αποσύροµαι, 
αποχωρίζοµαι - αποξενώνοµαι (απόχώρα, ιδέα, φύση κ.λπ.)», < εξ- + ϊσταµαι]. 
εξιστορώ ρ. µετβ. [αρχ.] [εξιστορείς... | εξιστόρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
αφηγούµαι (περιστατικό, ιστορία). — εξιστόρηση (η) [1856]. εξισώνω ρ. µετβ. 
[αρχ.] {εξίσω-σα, -θηκα, -µένος) 1. επιφέρω την ισότητα µεταξύ (άνισων 
µερών): ο υπουργός υποσχέθηκε ότι θα εξισώσει αναλογικά τα φορολογικά βάρη 
των διαφόρων κοινωνικών οµάδων || ~ τους µεν µε τους δε 2. ΜΑθ. σχηµατίζω 
ισότητα, τής οποίας τα δύο µέλη γίνονται ίσα, όταν ένα ή περισσότερα στοιχεία 
τους λάβουν ορισµένες τιµές. εξίσωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων) 1. το να γίνονται άνισα µέρη ίσα, το να εξισώνεται (κάτι) µε (κάτι 
άλλο): οι νηπιαγωγοί διεκδικούσαν την- των µισθών τους µε αυτούς των 
δασκάλων 2. ΜΑΘ. η ισότητα ανάµεσα σε δύο µαθηµατικές εκφράσεις, οι οποίες 
περιλαµβάνουν µία ή περισσότερες µεταβλητές (χ, ψ κ.λπ.), που πρέπει να 
λάβουν ορισµένη τιµή, προκειµένου η ισότητα αυτή να ισχύσει: λύνει την ~ || ~ 
δευτέρου βαθµού || ~ κύκλου || διαφορική | γραµµική | πρωτοβάθµια ~. — 
εξισωτικός, -ή, -ό [1833]. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. έξίσωσις < αρχ. έξισώ (-όω) < έξ- + ΐσώ (< ίσος). Η µαθ. σηµ. 
είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. équation]. 

εξισωτής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. το εκουαλάιζερ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. equaliser], 

εξισωτισµός (ο) η ισοπέδωση των διαφορών που διακρίνουν άτοµα ή λαούς 
προς όφελος ενός ισχυρότερου- η αφοµοίωση και εξοµοίωση τους από τον 
ισχυρότερο: η παγκοσµιότητα δεν σηµαίνει κατ' ανάγκην και γλωσσικό ~. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. egalitarianism]. 

εξιτάρω ρ. µετβ. {εξιτάρισ-α, -µένος) (αργκό των νέων) διεγείρω, ερεθίζω: δεν 
είναι ο τύπος τής γυναίκας που µε εξιτάρει. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
exciter < λατ. excito]. 

εξίτηλος, -η, -ο (λόγ.) 1. (χρώµα) που γρήγορα ξεβάφει 2. αυτός που 
εξαφανίζεται rat σβήνει µε την πάροδο τού χρόνου ANT. ανεξίτηλος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εισιτήριο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < έξ-ιτός (µε παραγ. επίθηµα -ήλος, πβ. απατηλός, σφριγηλός 
κ.ά.(, στο οποίο απαντά η µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. εξειµι «εξέρχοµαι, βγαίνω». 
Βλ. κ. εξιτήριο, ιταµός]. 

εξιτήριο (το) [εξιτηρί-ου | -ων) το έγγραφο που πιστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η 
θεραπεία ασθενούς και ότι αυτός µπορεί να βγει από το νοσοκοµείο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εισιτήριο. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. έξιτήριος < αρχ. έξιτός, στο οποίο απαντά η 
µηδενισµ. βαθµ.τού ρ. εξειµι «εξέρχοµαι». Βλ. κ. εισιτήριο, ιταµός]. 

εξιχνιάζω ρ. µετβ. {εξιχνίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. ανευρίσκω 
ερευνώντας ίχνη 2. (µτφ.) ανακαλύπτω την ερµηνεία, τη λύση (σκοτεινής 
υπόθεσης), διαλευκαίνω: ο ανακριτής έκανε εξαντλητικές έρευνες, για να 
εξιχνιάσει µία περίπλοκη υπόθεση φόνου ΣΥΝ. ξεδιαλύνω, βρίσκω την άκρη. 
— εξιχνίαση (η) [1817]. [ΕΤΥΜ µτγν. < εξ- + -ιχνιάζω < ϊχνος]. 

ex cathedra λατ. (προφέρεται εξ καθέντρα) ελλην. από καθέδρας (βλ. λ. 
καθέδρα). 

ex libris λατ. (προφέρεται εξ λίµπρις) ελλην. εκ τής βιβλιοθήκης (ως επιγραφή 
σε βιβλίο µε τα στοιχεία ή το µονόγραµµα ή και κάποιο έµβληµα τού 
κατόχου). 

ex nihilo nihil λατ. (προφέρεται εξ νίχιλο νίχιλ) ελλην. εκ τού µηδενός µηδέν 
τίποτε δεν προκύπτει από το µηδέν. 

εξοβελίζω ρ. µετβ. [1814] {εξοβέλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. ΦΙΛΟΛ. 
θέτω µεταξύ οβελών (φράση ή λέξη), συνήθ. αρχαίου κειµένου, και κατά 
συνέπεια την απορρίπτω, θεωρώντας την νόθο στοιχείο ή παρέµβλητη ΣΥΝ. 
αθετώ 2. (µτφ.) αποβάλλω, διώχνω: προσπάθησε να εξοβελίσει από το κόµµα 
οποιονδήποτε εξέφραζε αντίθετη άποψη. — εξοβελισµός (ο). [ΕΤΥΜ. < εξ- + 
οβελίζω (βλ.λ.)]. 

εξόγκωµα (το) [αρχ.] (εξογκώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. οτιδήποτε εξέχει σε µια 
επιφάνεια 2. ΙΑΤΡ η παθολογική προεξοχή τού δέρµατος ΣΥΝ. εξοίδηµα, 
(καθηµ.) πρήξιµο. 

εξογκώνω ρ. µετβ. {εξόγκω-σα, -θηκα, -µένος) 1. αυξάνω τον όγκο σε (κάτι)· 
(µτφ.) 2. αυξάνω υπερβολικά: ~ τα έξοδα ΣΥΝ. διογκώνω 3. δίνω σε (κάτι) 
µεγαλύτερη σηµασία και έκταση από την πραγµατική: άκουσε ένα απλό 
κουτσοµπολιό κι αυτή το εξόγκωσε µε δικές της προεκτάσεις ΣΥΝ. διογκώνω, 
µεγαλοποιώ. — εξόγκωση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έξογκώ (-όω) < έξ- + όγκώ < όγκος]. 

εξόδιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την έξοδο ΣΥΝ. εξι-τήριος 2. 
(ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε την έξοδο αρχαίου δράµατος 3. εξόδιον 
(το) {εξοδ-ίου | -ίων} (ενν. µέλος) το αυλητικό τραγούδι (µέλος) που 
εκτελούσαν κατά την έξοδο τού χορού, στο τέλος δραµατικής παράστασης 4. 
ΕΚΚΛΗΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε την εκφορά νεκρού: ~ ύµνος (β) εξόδια | 
(λαϊκ.) ξόδια (τα) (εξοδίων} τα εγκώµια που ψάλλονται κατά την ακολουθία 
τού επιτάφιου θρήνου τη Μεγάλη Παρασκευή 5. (στη ρωµαϊκή εποχή) 
(κωµωδία) η οποία παιζόταν µαζί µε δράµα ως παρωδία του. 

έξοδο (το) {εξόδ-ου | -ων} το χρηµατικό ποσό που δαπανάται (συνήθ. σε 
πληθ.): τώρα που ο γυιος του σπουδάζει, έχει πολλά ~ || περιττά ~ || περιορίζω 
τα ~ µου || κάνει έξοδα (είναι σπάταλος) || πρόκειται για µεγάλη επιχείρηση µε 
τεράστια έσοδα και ~ || προσωπικά | ατοµικά - || αναλαµβάνω τα ~ 
συντηρήσεως | διατροφής | διαµονής | µετακινήσεως | παραστάσεως (βλ.λ.) || η 
εγχείρηση θα γίνει µε δικά µου ~ | µε ~ τού δηµοσίου ΣΥΝ. δαπάνη ANT. έσοδο· 
ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον) στα | σε έξοδα κάνω (κάποιον) να ξοδέψει για µένα 
πολλά χρήµατα: ο γάµος τού γυιου τους τους έβαλε στα έξοδα (β) µπαίνω στα | 
σε έξοδα αναγκάζοµαι να ξοδέψω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξοδο, ξοδεύω. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. εξοδον < αρχ. έξοδος (µε αλλαγή γένους), το οποίο µαρτυρείται µε τη 
σηµ. «δαπάνη» ήδη σε ελληνιστικές επιγραφές]. 

έξοδα - έξοδο, έσοδα - έσοδο. Τελευταία οι λ. έξοδα - έσοδα, 
που χρησιµοποιούνταν µόνο σε πληθυντικό, άρχισαν να χρησιµοποιούνται 
και σε ενικό. Φράσεις όπως «από την πρόσθετη εργασία του έχει κάποιο 
έσοδο» ή «το καθηµερινό αυτό έξοδο µαζεύεται σιγά-σιγά και φτάνει σε 
σηµαντικό ποσό» είναι σηµασιολογικά και συντακτικά αποδεκτές. Η 
αντιπαράθεση µάλιστα ενικού και πληθυντικού γεννά και υφολογικές 
διαφορές: έσοδα | έξοδα = συνεχή, συχνά και συνήθως σηµαντικά σε 
χρήµατα έσοδα | έξοδα· έσοδο | έξοδο = ευκαιριακό και, συνήθως, όχι 
σηµαντικό σε χρήµατα ποσό. 

έξοδος (η) {εξόδ-ου | -ων, -ους} 1. η πόρτα από την οποία µπορεί κανείς να 
βγει έξω, το άνοιγµα ή ο δρόµος που οδηγεί έξω: η ~ τού κτηρίου ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
έβγα (το) ΑΝΤ. είσοδος· ΦΡ. έξοδος κινδύνου έξοδος από την οποία µπορεί 
κανείς να διαφύγει σε περίπτωση κινδύνου 2. 
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(συνεκδ.) η κίνηση από µέσα προς τα έξω, το να βγει κανείς από κάπου: ο 
πρωθυπουργός κατά την ~ του από το προεδρικό µέγαρο προέβη σε δηλώσεις || 
του στέρησαν το δικαίωµα εξόδου από τη χώρα, αφαιρώντας του το διαβατήριο 
|| (µτφ.) - από τη δύσκολη κατάσταση | από την κρίση ΑΝΤ. είσοδος 3. 
(ειδικότ.) το να βγει κανείς από το σπίτι του για ψυχαγωγία: η βραδινή ~ || 
αύριο έχουµε -' θα πάµε σινεµά ΣΥΝ. (καθηµ.) ξεπόρτισµα 4. ΣΤΡΑΤ. η άδεια 
που παρέχεται σε στρατιώτη για να βγει από το στρατόπεδο µέχρι κάποια 
προκαθορισµένη ώρα 5. η µαζική αναχώρηση (συνήθ. από την πόλη)· 
(ειδικότ.) η µαζική µετακίνηση (κατοίκων τής πόλης) προς την ύπαιθρο: η πα-
σχαλινή - των Αθηναίων 6. (α) η εξόρµηση πολιορκουµένων µε στόχο τη 
διάσπαση των γραµµών των πολιορκητών: επιχειρώ ~ (β) ΙΣΤ. η Έξοδος τού 
Μεσολογγίου η διάσπαση των γραµµών των πολιορκητών τού Μεσολογγίου 
από τους υπερασπιστές και τον πληθυσµό τής πόλης κατά τη διάρκεια τής 
Ελληνικής Επανάστασης στις 10 Απριλίου τού 1826 7. ΘΡΗΣΚ. Έξοδος (η) (α) 
Π.∆. η απόδραση των Εβραίων από την Αίγυπτο και η µετάβαση τους στη Γη 
τής Επαγγελίας (β) το δεύτερο βιβλίο τής Πεντατεύχου τής Π.∆. 8. η 
αποχώρηση, η αποµάκρυνση από υπηρεσία: εθελουσία ~ 9. ΦΙΛΟΛ. το 
διαλογικό µέρος αρχαίας τραγωδίας µετά το τελευταίο στάσιµο 10. η 
αποχώρηση τού καλλιτέχνη από τη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης 
(θεατρικής, όπερας κ.λπ.) 11. ΑΘΛ. (α) ο τρόπος µε τον οποίο ο αθλητής (κυρ. 
γυµναστικής ή καταδύσεων) ολοκληρώνει την επίδειξη του: έκανε καλή ~ || ~ 
µε διπλή στροφή και πιρουέτα (β) η κίνηση τού τερµατοφύλακα στο 
ποδόσφαιρο έξω από τον χώρο τής εστίας του (τέρµα), για να αποκρούσει τη 
µπάλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αδιέξοδος, οδός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + οδός. Με τη λ. 
Έξοδος προσδιόρισαν οι Εβδοµή-κοντα το δεύτερο βιβλίο τής Πεντατεύχου 
(που αναφέρεται στην έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο), ενώ η εβρ. 
ονοµασία τού βιβλίου έχει ληφθεί από την εισαγωγική του φράση we'elléh 
Semóth (= «και αυτά είναι τα ονόµατα...»)]. 

εξοδούχος (ο) ΣΤΡΑΤ. Ο στρατιώτης που έχει άδεια εξόδου. [ΕΤΥΜ. < 
έξοδος + -ούχος < έχω]. 

εξοίδηµα (το) {εξοιδήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η παθολογική διόγκωση που 
εµφανίζεται σε τµήµα τού σώµατος και οφείλεται σε τοπική συσσώρευση 
υγρών ΣΥΝ. εξόγκωµα, οίδηµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έξοιδώ (-έω) < εξ- + οίδώ 
«πρήζω», βλ. κ. οίδηµα]. 

εξοίδηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. το πρήξιµο τµήµατος τού 
σώµατος από τοπική συσσώρευση υγρών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έξοίδησις < αρχ. 
έξοιδώ (-έω) < εξ- + οίδώ «πρήζω», βλ. κ. οίδηµα]. 

εξοικειώνω ρ. µετβ. {εξοικείω-σα, -θηκα, -µένος} καθιστώ (κάποιον) οικείο µε 
(κάτι), ώστε να το συνηθίσει: ο καθηγητής προσπαθούσε να εξοικειώσει τους 
µαθητές του µε τη φιλοσοφική σκέψη || είχε εξοικειωθεί πια µε το νέο του 
περιβάλλον. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έξοικειώ (-όω), αρχική σηµ. «οικειοποιούµαι, προσε-
ταιρίζοµαι», < εξ- + οίκειώ < οικείος. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. 
familiariser]. 

εξοικείωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} το να αποκτήσει (κάποιος) 
οικειότητα µε (κάτι), να συνηθίσει (κάτι): η ~ µε ένα θέµα | ζήτηµα | πρόβληµα 
|| η ~ µε τις αντιλήψεις και τη νοοτροπία ενός ξένου λαού- ΦΡ. έχω εξοικείωση 
µε (κάτι) έχω οικειότητα µε (κάτι), επειδή το χρησιµοποιώ, έχω γνώσεις γι' 
αυτό, αποτελεί µέρος τής επαγγελµατικής µου ενασχόλησης ή µου αρέσει: ~ 
τους υπολογιστές | τις µηχανές. 

εξοικονοµώ ρ. µετβ. [µτγν.] {εξοικονοµείς... | εξοικονόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. βρίσκω, αποκτώ (κάτι που έχω ανάγκη): µε τα λεφτά αυτά µπορώ 
να εξοικονοµήσω τα απολύτως απαραίτητα 2. αποταµιεύω ως απόθεµα: ~ 
ενέργεια 3. καταφέρνω να προµηθεύσω, να βρω (σε κάποιον) (κάτι που έχει 
ανάγκη): σου εξοικονόµησα µία κουβέρτα, αλλά για τα υπόλοιπα θα φροντίσεις 
µόνος σου. — εξοικονόµηση (η) [µτγν.]. 

εξοκέλλω ρ. αµετβ. {εξώκειλα (λαϊκ. ξώκειλα)} 1. (για πλοία και ναυτικούς) 
παρεκκλίνω από την ορθή πορεία τού πλου πέφτοντας στην ξηρά και ναυαγώ: 
το καράβι είχε εξοκείλει πάνω σε µια ξέρα ΣΥΝ. προσαράζω 2. (µτφ.) 
παρασύροµαι στη διαφθορά, παίρνω κακό δρόµο στη ζωή ΣΥΝ. παραστρατώ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εξ- + όκέλλω «προσαράζω» < ό- προθεµ. + κέλλω «θέτω σε 
κίνηση» < *κέλ-ίω < I.E. *kel- «κινώ, ωθώ», πβ. σανσκρ. kalayati 
«σπρώχνω», λατ. celer «ταχύς», ισπ. celere, αλβ. qil «φέρε», γερµ. halten 
«κρατώ», αγγλ. hold κ.ά. Οµόρρ. κελ-εύω, κέλευθος (βλ.λ.) κ.ά.]. 

εξολισθαίνω ρ. αµετβ. {εξολίσθησα} (λόγ.) γλιστρώ από τη θέση µου ΣΥΝ. 
ξεγλιστρώ. — εξολίσθηση (η) [µεσν.] κ. εξολίσθηµα (το) [1870], 
εξολισθητικός, -ή, -ό [1870]. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έξολισθάνω < εξ- + 
όλισθάνω «γλιστρώ» (βλ.λ.)]. 

εξολκέας (ο) [1870] {εξολκ-είς, -έων} (λόγ.) 1. εργαλείο µε το οποίο τραβάει 
κανείς κάτι προς τα έξω 2. (ειδικότ.) εργαλείο για την αφαίρεση συρραπτικών 
συρµάτων, το αποσυρραπτικό. [ΕΤΥΜ < αρχ. έξέλκω «τραβώ, σύρω» (πβ. κ. 
ολκή, αρχική σηµ. «τράβηγµα»), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. extracteur]. 

εξολοθρευτής (ο) [µτγν.], εξολοθρεύτρια (η) {εξολοθρευτριών} πρόσωπο που 
καταστρέφει ολοσχερώς, µαζικά ΣΥΝ. καταστροφέας, αφανιστής- ΦΡ. Άγγελος 
εξολοθρευτής ο Άγγελος που εξολόθρευσε όλα τα πρωτότοκα παιδιά και ζώα 
των Αιγυπτίων κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο για τη Γη 
τής Επαγγελίας. 

εξολοθρευτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που οδηγεί στην εξολόθρευση, στη µαζική 
καταστροφή: ~ µέθοδος | όπλα ΣΥΝ. καταστροφικός. — εξολοθρευτικά 
επίρρ. 

εξολοθρεύω ρ. µετβ. (εξολόθρευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
καταστρέφω (κάτι) ολοσχερώς, εξοντώνω (κάτι) µαζικά, ολοκληρωτι- 

κά: τα χηµικά όπλα µπορούν να εξολοθρεύσουν ολόκληρους πληθυσµούς || ~ 
είδη ζώων ΣΥΝ. αφανίζω, εκµηδενίζω. — εξολόθρευση (η) [µτγν.] κ. 
εξολόθρεµα (το) [µεσν.] κ. εξολοθρεµός (ο) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
έξολεθρεύω (µε αφοµοίωση τού -ε- προς το προηγούµενο -ο-) < εξ- + 
όλεθρεύω < όλεθρος]. 

εξ ολοκλήρου επίρρ. → ολόκληρος 
εξοµαλίζω ρ. µετβ. {εξοµάλισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. καθιστώ 

(κάτι) οµαλό 2. (µεσοπαθ. εξοµαλίζοµαι) ΓΛΩΣΣ. γίνοµαι οµαλός, 
οµαλοποιούµαι, προσαρµόζοµαι στο σύστηµα των οµαλών: ο αόρ. «ήνεγκα» 
τού ρήµατος φέρω εξοµαλίστηκε σε «έφερα». — εξο-µάλιση (η) [µτγν.] κ. 
εξοµαλισµός (ο) [1888]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «λειαίνω», < εξ- + 
όµαλίζω < οµαλός]. 

εξοµάλυνση (η) [1854] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. (για επιφάνειες) η 
λείανση, η απαλλαγή από τραχείες προεξοχές, η αφαίρεση των ανωµαλιών 2. 
(µτφ.) η απάλειψη δυσκολιών, εντάσεων κ.λπ.-η τακτοποίηση, η διευθέτηση 
(κατάστασης): ~ σχέσεων | διαφορών | αρνητικού κλίµατος ΣΥΝ. 
οµαλοποίηση ANT. όξυνση, (λόγ.) εκτράχυν-ση 3. (µτφ. για κείµενο) η άρση 
των δυσκολιών που παρουσιάζονται 4. ΟΙΚΟΝ. επίδοµα εξοµάλυνσης 
επίδοµα που δόθηκε στους δηµοσίους υπαλλήλους, όταν ίσχυσε το ενιαίο 
µισθολόγιο, για να ισοσκελίσει διαφορές µισθών. 

εξοµαλύνω ρ. µετβ. [1892] {εξοµάλυ-να, -νθηκα, -σµένος} 1. καθιστώ (κάτι) 
οµαλό, ίσιο και λείο: - επιφάνεια ΣΥΝ. εξοµαλίζω ΑΝΤ. εκτραχύνω 2. (µτφ.) 
αποκαθιστώ την ισορροπία: έκαναν πολλές προσπάθειες, για να εξοµαλύνουν 
τις σχέσεις τους, που είχαν διαταραχθεί τελευταία || ~ το έδαφος πριν από τη 
συνάντηση των δύο αντιπάλων. — εξοµαλυντικός, -ή, -ό [1891]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µεγέθυνση. 

εξοµοιώνω ρ. µετβ. {εξοµοίω-σα, -θηκα, -µένος} καθιστώ (κάτι) όµοιο (µε κάτι 
άλλο): ~ τις διαφορετικές περιπτώσεις || προσπαθεί να εξοµοιώσει τους θύτες µε 
τα θύµατα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εξοµοιώ (-όω) < εξ- + όµοιώ < όµοιος]. 

εξοµοίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η υπαγωγή σε κοινό 
καθεστώς, σε όµοια ρύθµιση: µισθολογική ~ δασκάλων και καθηγητών || - 
πτυχίου ΑΝΤ. διαφοροποίηση 2. (συχνά αρνητικά) η τοποθέτηση στο ίδιο 
επίπεδο, στην ίδια αξιολογική βαθµίδα: ο τίτλος τής εργασίας οδηγεί τον 
αναγνώστη σε - τού Σεφέρη µε τον Κρυ-στάλλη ΣΥΝ. (λόγ.) προσοµοίωση ΑΝΤ. 
διαφοροποίηση. — εξοµοιωτι-κός, -ή, -ό [µτγν.]. 

εξοµοίωτής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. κατασκευή που αποτελεί πιστή αποµίµηση στη δοµή 
και στον εξοπλισµό µε άλλη (λ.χ. αεροπλάνο, διαστηµόπλοιο κ.ά.) και η οποία 
χρησιµοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ειδικότ. για την ασφαλή 
εξοικείωση τού εκπαιδευοµένου (λ.χ. πιλότου, αστροναύτη) µε το αντικείµενο 
τής εκπαίδευσης του (λ.χ. τον χειρισµό των οργάνων, την αεροπορική πτήση, 
τον χώρο των αεροδροµίων κ.λπ.) ΣΥΝ. προσοµοιωτής. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. simulator]. 

εξοµολόγηση [µτγν.] (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} κ. (λαϊκ.) 
ξοµολόγηση 1. η εµπιστευτική συνήθ. αποκάλυψη µυστικού: µου έκανε 
ειλικρινείς ~ || της έκανε ερωτική ~ (της αποκάλυψε τον έρωτα του) 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. το µυστήριο κατά το οποίο ο πιστός αποκαλύπτει µε µετάνοια τις 
αµαρτίες του στον ιερέα, για να πάρει άφεση. — εξοµολογητικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. 

εξοµολογητήριο (το) [1849] {εξοµολογητήρί-ου | -ων} το τµήµα τού 
χριστιανικού ναού στο οποίο λαµβάνει χώρα το µυστήριο τής εξοµολόγησης. 

εξοµολογητής κ. (λαϊκ.) ξοµολογητής (ο) ΕΚΚΛΗΣ. ο ιερέας, ο πνευµατικός στον 
οποίο εξοµολογούνται οι πιστοί τις αµαρτίες τους, για να πάρουν άφεση ΣΥΝ. 
πνευµατικός. Επίσης εξοµολόγος. 

εξοµολογώ κ. (λαϊκ.) ξοµολογώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {(ε)ξοµολογείς... | 
(ε)ξοµολόγ-ησα, -ούµαι (λαϊκ. -ιέµαι), -ήθηκα, -ηµένος} 1. ΕΚΚΛΗΣ. (για 
ιερέα) ακούω την αποκάλυψη των αµαρτηµάτων (κάποιου) κατά το µυστήριο 
τής εξοµολόγησης 2. (µεσοπαθ. (ε)ξοµολογούµαι | ξοµο-λογιέµαι) (α) 
ΕΚΚΛΗΣ. εµπιστεύοµαι τις αµαρτίες µου (σε πνευµατικό), ζητώντας 
συγχώρηση (β) αποκαλύπτω ή οµολογώ εµπιστευτικά: της εξοµολογήθηκε τον 
δεσµό του µε µιαν άλλη || (για) να σου ξοµο-λογηθώ την αµαρτία µου, του είχα 
πει ψέµατα || του εξοµολογήθηκε τις µύχιες σκέψεις | τις προσδοκίες του- ΦΡ. 
αµαρτία (εξοµολογηµένη, αµαρτία ουκ έστι βλ. λ. αµαρτία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
εξοµολογώ (-έω) < εξ- + οµολογώ]. 

εξόν επίρρ. (λαϊκ.) εκτός: θα πάµε την Τετάρτη, ~ αν βρέχει || ήταν όλη η παρέα 
~ (από) τον Νίκο. 
[ΕΤΥΜ µεσν., ουδ. µτχ. τού αρχ. εξεστι «επιτρέπεται, είναι δυνατόν». Η λ. 
εµφανιζόταν αρχικώς σε αρνητικές µεσν. φρ., δηλώνοντας το µόνο επιτρεπτό 
στοιχείο ή πράξη (λ.χ. άλλη γυνή µη σε χαρή (...) οξον εγώ ή εντέχεται να ενι 
αµέριµνος (...) εξόν παρά έχει πόλεµον)]. 

εξοντώνω ρ. µετβ. [1761] {εξόντω-σα, -θηκα, -µένος} (µόνο για έµψυχα) 1. 
αφανίζω, επιφέρω (σε πλήθος) µαζική καταστροφή, σκοτώνω (πλήθος): οι 
Ναζί επιχείρησαν να εξοντώσουν τους Εβραίους ΣΥΝ. εκµηδενίζω, εξολοθρεύω, 
καταστρέφω 2. κάνω (κάποιον) να πάψει να υπάρχει: ο δικτάτορας εξόντωσε 
όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους ΣΥΝ. εξουδετερώνω, εκµηδενίζω, 
βγάζω από τη µέση 3. (κατ' επέ-κτ.) θέτω εκτός µάχης, καθιστώ (κάποιον) 
ανίκανο να ενεργήσει: η εταιρεία απέκτησε το µονοπώλιο, εξοντώνοντας όλους 
τους ανταγωνιστές της ΣΥΝ. καταστρέφω, εξουδετερώνω 4. κουράζω 
υπερβολικά, στερώ τη ζωτικότητα από (κάποιον): οι εντατικοί ρυθµοί εργασίας 
µε έχουν εξοντώσει ΣΥΝ. εξουθενώνω, εξαντλώ. [ΕΤΥΜ < εξ- + -οντώνω < ον, 
όντος, απόδ. τού γαλλ. anéantir]. 

εξόντωση (η) [1766] (-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο πλήρης αφανισµός, 
η ολοσχερής καταστροφή (λαού, έθνους κ.λπ.): η ~ των Εβραίων από τους 
Ναζί ΣΥΝ. εξολόθρευση, (λαϊκ.) ξεπάστρεµα 2. 
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(µτφ.) η καταστροφή (κάποιου): µεθόδευε την ~ των πολιτικών του 
αντιπάλων | των ανταγωνιστών του || σέρνοντας τον στα δικαστήρια, 
αποσκοπούσαν στην πολιτική του ~ ΣΥΝ. εξουδετέρωση, εκµηδένιση 
3. (µτφ.) η υπερβολική, σωµατική κυρ., καταπόνηση: η ~ κάποιου στη 
δουλειά ΣΥΝ. εξάντληση, εξουθένωση. 

εξοντωτικός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που λειτουργεί καταστρεπτικά, 
που οδηγεί στην εξόντωση: τα ~ µέτρα για τους Έλληνες τής Κων-
σταντινούπολης που επιβλήθηκαν από την τουρκική κυβέρνηση 2. 
αυτός που προκαλεί υπερβολική σωµατική κούραση, που εξαντλεί: ~ 
δουλειά | προετοιµασία ΣΥΝ. εξαντλητικός, εξουθενωτικός. — εξο-
ντωτικά επίρρ. 

εξονυχίζω ρ. µετβ. {εξονύχισα} ερευνώ και µελετώ σε βάθος, µέχρι 
την τελευταία λεπτοµέρεια ΣΥΝ. λεπτολογώ. — εξονύχιση (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής. 
[ETYM µτγν., αρχική σηµ. «δοκιµάζω κάτι µε το νύχι - ερευνώ λε-
πτοµερώς», < εξ- + όνυχίζω < δνυξ, -χος «νύχι»]. 

εξονυχιστικός, -ή, -ό αυτός που διεξάγεται µε λεπτοµερή και σχο-
λαστικό τρόπο: ~ έρευνα | έλεγχος ΣΥΝ. σχολαστικός, λεπτοµερής. — 
εξονυχιστικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής. 

εξοπλίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξόπλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
εφοδιάζω µε όπλα, µε πολεµικό υλικό: ορισµένες χώρες εξοπλίζουν 
µε σύγχρονο πολεµικό υλικό τις αντιµαχόµενες παρατάξεις || (κ. µε-
σοπαθ. εξοπλίζοµαι) εξοπλιζόµαστε για να αντιµετωπίσουµε την 
εξωτερική απειλή ΑΝΤ. αφοπλίζω 2. (µτφ.) εφοδιάζω µε τα απαραίτη-
τα όργανα, εξαρτήµατα, µηχανήµατα: ~ εργαστήριο | σκάφος | γυ-
µναστήριο | ξενοδοχείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εφοπλιστής. 

εξοπλισµός (ο) [µεσν.] 1. η ενίσχυση, ο εφοδιασµός µε όπλα, µε πο-
λεµικό υλικό: περιορίζω τους ~ ΑΝΤ. αφοπλισµός 2. (µτφ.) ο εφοδια-
σµός µε τα απαραίτητα όργανα, εξαρτήµατα, µηχανήµατα: - εργα-
στηρίου | σκάφους | σταδίου | νοσοκοµείου 3. τα διαθέσιµα οπλικά 
συστήµατα, το σύνολο τού διαθέσιµου πολεµικού υλικού: χώρες µε 
πυρηνικό - 4. το σύνολο των οργάνων, εξαρτηµάτων, µηχανηµάτων 
µιας εγκατάστασης: ο ~ τού πλοίου | τού γυµναστηρίου | τού νοσο-
κοµείου || ηλεκτρικός ~. — εξοπλιστικός, -ή, -ό [1889]. 

εξοργίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξόργισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} προ-
καλώ σε (κάποιον) οργή ΣΥΝ. εξερεθίζω ΑΝΤ. εξευµενίζω, µαλακώνω, 
καταπραΰνω, ηρεµώ, κατευνάζω. — εξόργιση (η). 

εξοργιστικός, -ή, -ό [1891] αυτός που προκαλεί οργή, αγανάκτηση: ~ 
αδιαφορία | συµπεριφορά. — εξοργιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

εξορθολογισµος (ο) η εφαρµογή των αρχών τού ορθολογισµού, π.χ. 
στην οργάνωση τής εργασίας, τη δοµή µιας υπηρεσίας κ.λπ. — εξορ-
θολογίζω p., εξορθολογιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. rationalisation]. 

εξορία (η) {εξοριών} 1. η εξαναγκαστική, συνήθως εν είδει ποινής, 
αποποµπή από την πατρίδα: ισόβια - || στέλνω | πηγαίνω ~ || παίρνω 
τον δρόµο τής ~ 2. ο εκτοπισµός σε συγκεκριµένη και ελεγχόµενη πε-
ριοχή µέσα στα όρια τής χώρας: πολλά νησιά χρησιµοποιήθηκαν ως 
τόποι εξορίας για τους αντικαθεστωτικούς || έχω ζήσει στην ~ 3. (συ-
νεκδ.) η κατάσταση τού να ζει κανείς µακριά από την πατρίδα του 
ως εξόριστος: είµαι στην ~ 4. (συνεκδ.) ο τόπος στον οποίο αποµα-
κρύνεται ή εκτοπίζεται κανείς: ζω στην-- ΦΡ. στην εξορία τού Αδάµ 
σε πολύ αποµακρυσµένο και δυσπρόσιτο µέρος. [ΕΤΥΜ. µτγν. θηλ. 
τού επιθ. έξόριος «εκτός των συνόρων» < εξ- + -όριος < ορός 
«τέρµα, όριο»]. 

εξορίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. υπο-
χρεώνω (κάποιον), συνήθ. ως ποινή, να εγκαταλείψει την πατρίδα 
του: οι βρετανικές αρχές είχαν εξορίσει τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 
στις Σεϋχέλλες 2. εκτοπίζω (κάποιον) σε συγκεκριµένη περιοχή µέσα 
στα όρια τής χώρας και τον θέτω υπό επιτήρηση: µετά τον Εµφύλιο 
χιλιάδες αριστεροί εξορίστηκαν σε ξερονήσια. — εξορισµός (ο) 
[µτγν.]. 

εξόριστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που ζει εκτοπισµένος στην εξορία, που 
έχ_ει εξοριστεί: ~ αντιστασιακοί || ζω ~. 

εξορκιζω [αρχ.] κ. (λαϊκ.) ξορκίζω ρ. µετβ. {εξόρκισ-α, -τηκα (λόγ. -
θηκα), -µένος} 1. ΕΚΚΛΗΣ. διώχνω µακριά (δαιµονικά πνεύµατα) µε 
ειδικές αποτρεπτικές προσευχές ή και τελετές · 2. παρακαλώ ικε-
τευτικά: σ' εξορκίζω σ'ό,τι έχεις ιερό να µην πραγµατοποιήσεις την 
απειλή σου! — εξορκιστικός, -ή, -ό [1877]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

εξορκισµός [µτγν.] κ. (λαϊκ.) ξορκισµός (ο) 1. ΕΚΚΛΗΣ. η ειδική εκ-
κλησιαστική πράξη, που αποσκοπεί µέσω τής ανάγνωσης ευχών στο 
να αποµακρύνει την επήρεια πονηρών πνευµάτων 2. η αποποµπή δαι-
µονικού πνεύµατος µε αποτρεπτικές ευχές ή και τελετές 3. (συνεκδ.) 
η ευχή µε την οποία αποµακρύνεται το δαιµονικό πνεύµα. Επίσης 
εξόρκιση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

εξορκιστής (ο) [µτγν.] πρόσωπο που τελεί εξορκισµούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ορκίζω. 

εξόρµηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η σφοδρή επί-
θεση: η ~ τού στρατού 2. η οργανωµένη δράση, συνήθ. πολλών ατό-
µων, που αποτελούν µια οµάδα, για την επίτευξη κοινού σκοπού: η ~ 
τής νεολαίας τού κόµµατος για την εγγραφή νέων µελών || οικονοµική 
- περιβαλλοντικής οργάνωσης για την κάλυψη των δαπανών της 3. η 
µετακίνηση, συνήθ. οµάδας, από ορισµένο σηµείο στο οποίο εδρεύει 
προς ορισµένη κατεύθυνση, µε σκοπό την ανάπτυξη ορισµένης 
δράσης: αύριο θα πάµε µε το σχολείο ~. 

εξορµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {εξορµάς... | εξόρµησα) 1. επιτίθεµαι µε σφο-
δρότητα: ο στρατός εξόρµησε µε όλες του τις δυνάµεις 2. ξεκινώ προς 
ορισµένη κατεύθυνση, για να αναπτύξω δράση: η θεατρική οµάδα 
ετοιµάζεται να εξορµήσει στην επαρχία. — εξορµητικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 

εξόρυξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} 1. ΓΕΩΛ. η εκσκα- 

φή που γίνεται σε ορυχείο για την απόσπαση και την εξαγωγή χρή-
σιµων ορυκτών ουσιών από το υπέδαφος (µεταλλευµάτων, πετρελαί-
ου, άνθρακα κ.λπ.) · 2. ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση τού βολβού τού 
µατιού. 

εξορύσσω ρ. µετβ. {εξόρυ-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. βγάζω από τη γη 
(ορυκτά) · 2. ΙΑΤΡ. αφαιρώ χειρουργικά τον οφθαλµικό βολβό. — εξο-
ρυκτικός, -ή, -ό [1891]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + όρύσσω | -ττω (βλ.λ.)]. 

εξοστρακισµός (ο) 1. (στην αρχαιότητα) η εξορία πολιτικού προ-
σώπου, που επιβαλλόταν από τον λαό ύστερα από συνέλευση και 
ψηφοφορία τής Εκκλησίας τού ∆ήµου, κατά την οποία κάθε πολίτης 
έγραφε πάνω σε όστρακο (θραύσµα αγγείου) το όνοµα εκείνου που 
έκρινε ότι έπρεπε να εξοριστεί 2. (κατ' επέκτ.-µτφ.) η εκδίωξη, η απο-
µάκρυνση. — εξοστρακίζω ρ. [αρχ.], εξοοτρακιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < αρχ. εξοστρακίζω < εξ- + όστρακίζω < δστρακον, επει-
δή οι Αθηναίοι πολίτες χάρασσαν σε όστρακα το όνοµα τού προσώ-
που που ήθελαν να εξοριστεί]. 

εξού επίρρ. (λόγ.) 1. από όπου: «τήλε» στα Αρχαία σήµαινε «µακριά», 
~ και «τηλεκατευθυνόµενος» 2. (+ και) γι' αυτό: δεν ξέρει να κολυ-
µπάει, ~ και ο φόβος του για τη θάλασσα ΣΥΝ. ως εκ τούτου. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. φρ. εξ ου, πβ. κ. αφού]. 

εξουδετερώνω ρ. µετβ. [1842] {εξουδετέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κα-
θιστώ (κάποιον/κάτι) τελείως ανενεργό: ~ τους πολιτικούς µου αντι-
πάλους | τον εχθρό | την αντίσταση ΣΥΝ. εκµηδενίζω, αποδυναµώνω, 
εξαλείφω 2. (ειδικότ.) σκοτώνω, θανατώνω 3. ΧΗΜ. µεταβάλλω όξινη 
ή αλκαλική ουσία σε ουδέτερη. — εξουδετερωτικός, -ή, -ό [1876]. 
[ΕΤΥΜ. < εξ- + -ουδετερώνω < ουδέτερος, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
neutraliser]. 

εξουδετέρωση (η) [1874] [-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µαταίωση 
βλαπτικής ενέργειας (προσώπου/πράγµατος) µε αντίθετη ενέργεια ή 
κατάλληλη αντιµετώπιση: ~ τής προπαγάνδας τού εχθρού | τροµο-
κρατικής οργάνωσης | εκρηκτικού µηχανισµού | νάρκης 2. ΧΗΜ. η κα-
τεργασία οξέος µε βάση ή το αντίστροφο, ώσπου το διάλυµα να γί-
νει ουδέτερο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. neutralisation]. 

εξουθενώνω ρ. µετβ. {εξουθένω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κουράζω υπερ-
βολικά ΣΥΝ. εξαντλώ 2. µειώνω την αξία (κάποιου): επιχείρησε µε δη-
κτικά σχόλια να τον εξουθενώσει ΣΥΝ. εκµηδενίζω, προσβάλλω, τα-
πεινώνω, εξευτελίζω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έξουθενώ (που απαντά µε δύο ασυναίρετους τύπους: 
έξουθενέω | έξουθενόω) < εξ- + -ουθενώ < ούθέν, παράλλ. τ. τού αρχ. 
ουδέν (βλ.λ.), από τη συνεκφορά ούτε εν µε τροπή τού -τ- σε -θ- λόγω 
τής δασύτητας τού εν]. 

εξουθένωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η υπερβολική 
καταπόνηση: η ~ των στρατιωτών από τις πολλές και κοπιαστικές 
ασκήσεις ΣΥΝ. εξάντληση 2. η καταρράκωση τού κύρους (κάποιου), η 
µείωση τής αξίας του: η ~ του από τους ανταγωνιστές του ΣΥΝ. εκ-
µηδένιση, εξευτελισµός. — εξουθενωτικός, -ή, -ό [1815]. 

εξουσία (η) {εξουσιών} 1. (α) η δυνατότητα, που πηγάζει από δικαί-
ωµα ή από ισχύ, να επιβάλλει κάποιος τη θέληση του σε άλλους, να 
ελέγχει (άτοµο, οµάδα, κοινωνικό σύνολο, χώρα κ.λπ.): όσο µικρότερο 
είναι το παιδί, τόσο µεγαλύτερη ~ έχει ο πατέρας πάνω του || ο Λου-
δοβίκος ΙΑ' ήταν µονάρχης µε απόλυτη ~|| η διάκριση των - σε νοµο-
θετική, εκτελεστική και δικαστική || ασκώ | νέµοµαι | σφετερίζοµαι την 
~ || κρατώ τα ηνία τής ~ || ανώτατη | κοσµική | κρατική | συγκε-
ντρωτική | τοπική - || υπόκειµαι | υποτάσσοµαι στην ~ κάποιου || 
άνοδος | εγκατάσταση στην ~ || κατάχρηση εξουσίας || ο νόµος | η 
λαϊκή ψήφος αποτελούν πηγή εξουσίας ΣΥΝ. αρχή, κυριαρχία (β) (συ-
νήθ. στον πληθ.) οι αρµοδιότητες που αντιστοιχούν σε ορισµένο αξίω-
µα: οι ~ τής Βουλής | τού δηµάρχου || αύξηση | µείωση | περιορισµός 
των ~ (κάποιου) 2. (συνεκδ.) (α) ο φορέας τής παραπάνω δυνατότη-
τας: η αστυνοµία είναι - || η τέταρτη ~ (ο Τύπος) ΣΥΝ. αρχή (β) πρό-
σωπο που είναι φορέας εξουσίας, κυρ. ο αστυνόµος: κατέφθασε η ~! 
|| ποιος είναι η ~ εδώ µέσα; · 3. ΘΡΗΣΚ. Εξουσίες (οι) τάξη αγγέλων. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εξεστι «επιτρέπεται, είναι δυνατόν», από το θ. ουσ- τής 
µτχ. έξ-οϋσ-α (ρ. εξειµι)]. 

εξουσίαση (η) [1834] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) η άσκηση τής εξου-
σίας. 

εξουσιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {εξουσίασα) ♦ 1. (µετβ.) ασκώ 
την εξουσία σε (κάποιον/κάτι): ο απόλυτος µονάρχης εξουσιάζει τον 
λαό, χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν || ο Θεός εξουσιάζει το Σύµπαν || 
ο άνθρωπος επιχειρεί να εξουσιάσει τη φύση || ~ τη χώρα | τον εαυτό 
µου (είµαι κύριος τού εαυτού µου) ΣΥΝ. κυβερνώ, ελέγχω, είµαι 
κύριος (κάποιου) ♦ 2. (αµετβ.) έχω εξουσία: ο απόλυτος µονάρχης 
εξουσιάζει χωρίς περιορισµούς || (µτφ.) σ' αυτό τον τόπο εξουσιάζει η 
αυθαιρεσία (κυριαρχεί). — εξουσιαστής (ο) [µτγν.], εξουσιασµός (ο) 
[µεσν.]. 

εξουσιαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την εξουσία ή 
µε αυτόν που την ασκεί: ~ µηχανισµός | στάση | αντίληψη. — 
εξουσιαστικά επίρρ. 

εξουσιοδότηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η πα-
ροχή εξουσίας ή δικαιώµατος από κάποιον (εξουσιοδοτούντα) σε άλ-
λον (εξουσιοδοτούµενο) έτσι, ώστε ο δεύτερος να ενεργεί νόµιµα µε 
το όνοµα και για λογαριασµό τού πρώτου: παρέχεται γραπτή | εν 
λευκώ | νοµοθετική | διοικητική ~ σε κάποιον 2. (συνεκδ.) το έγγραφο 
µε το οποίο παρέχεται το παραπάνω δικαίωµα: για να εισπράξετε τα 
χρήµατα, πρέπει να προσκοµίσετε ~ τού συζύγου σας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. autorisation]. 

εξουσιοδοτώ ρ. µετβ. [1840] (εξουσιοδοτείς... | εξουσιοδότ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος) δίνω (σε κάποιον) την άδεια (προφορική ή έγ- 
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γραφή) να µε εκπροσωπήσει (κάπου) ή να ενεργήσει γενικά για λο-
γαριασµό µου: τον εξουσιοδότησε να πάρει αντ' αυτού τα χρήµατα από 
την τράπεζα || ~ κάποιον εν λευκώ (βλ. λ. λευκός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. < εξουσία + -δοτώ < δότης, απόδ. τού γαλλ. autoriser]. 

εξουσιοµανής, -ής,-ές [1890] {εξουσιοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει το πάθος να ασκεί εξουσία ΣΥΝ. φίλαρχος, αρχοµανής. — 
εξουσιοµανία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

εξοφθαλµια   (η)  {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική προεξοχή τού 
οφθαλµικού βολβού έξω από την κανονική θέση στις κόγχες. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. exophthalmia]. 

εξοφθαλµισµός (ο) ΓΕΩΠ. η αφαίρεση από τα οπωροφόρα δέντρα 
οφθαλµών για να αναπτυχθούν αυτοί που αποµένουν. 

εξόφθαλµος, -η, -ο [αρχ.] 1. (συχνά κακόσ.) αυτός που γίνεται αµέ-
σως αντιληπτός, καταφανής: ~ αβλεψία | αδικία ΣΥΝ. οφθαλµοφανής, 
ολοφάνερος · 2. ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από εξοφθαλµια. — εξό-
φθαλµα | εξοφθάλµως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός, οφθαλ-
µός. 

ex officio λατ. (προφέρεται εξ οφίκιο) ελλην. από θέσεως, εξ αξιώµα-
τος· επειδή κάποιος κατέχει συγκεκριµένη θέση ή αξίωµα: ο υπουρ-
γός θα συµµετάσχει στην επιτροπή ~. 
[ΕΤΥΜ. λατ. < ex «από, εξ» + officio, αφαιρετ. πτώση τού ουσ. officium 
«αξίωµα»]. 

εξόφληση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να εξοφλεί 
κανείς χρέος: άµεση ~ 2. (συνεκδ.) η απόδειξη που πιστοποιεί ότι έχει 
εξοφληθεί χρέος: έλαβα την ~ τού λογαριασµού 3. (µτφ.) η ανταπό-
δοση προηγούµενης, µη οικονοµικής υποχρέωσης: ~ εξυπηρέτησης | 
ευεργεσίας. 

εξοφλητέος, -α, -ο [1826] αυτός που πρέπει να εξοφληθεί: η τράπεζα 
παρέχει δάνεια - σε δύο χρόνια. 
[ΕΤΥΜ. < θ. εξοφλη- τού ρ. εξοφλώ (πβ. αόρ. εξόφλη-σα) + παραγ. επί-
θηµα -τέος (βλ.λ.)]. 

εξοφλητηριο (το) [1887] {εξοφλητηρί-ου | -ων} το έγγραφο που πι-
στοποιεί ότι πραγµατοποιήθηκε η εξόφληση οφειλόµενου ποσού. 

εξοφλητικός, -ή, -ό [1840] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εξόφληση 
χρέους ή που την πιστοποιεί: ~ επιταγή | απόδειξη 2. εξοφλητικό (το) 
το εξοφλητηριο (βλ.λ.). 

εξοφλώ ρ. µετβ. {εξοφλείς... | εξόφλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
κάνω απόσβεση χρέους: εξόφλησε µέχρι τελευταίας δραχµής ό,τι του 
χρωστούσε ΣΥΝ. αποπληρώνω· ΦΡ. εξοφλώ | εκπληρώνω το κοινόν 
χρέος βλ. λ. χρέος 2. ανταποδίδω (χάρη, ευεργεσία): µ'αυτό τον τρό-
πο εξοφλούσε την εξυπηρέτηση που του έκανε (βλ. κ. λ. ξοφλώ). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όφελος, πεθαίνω. 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. εξοφλώ < εξ- + -οφλώ (-έω) < αρχ. όφλείν, απρφ. αορ. 
β', που ανήκει στη λεξιλογική οικογένεια τού ρ. οφείλω (βλ.λ.). o αόρ. 
όφλείν είναι αρχαιότατος (πιθ. ήδη µυκηναϊκός) και από αυτόν σχη-
µατίστηκε αργότερα το ρ. όφλισκάνω]. 

εξοφλώ - ξοφλώ. Οι δύο λέξεις διαφέρουν σηµασιολογικά, µολο-
νότι το ξοφλώ παράγεται από το εξοφλώ µε σίγηση τού αρκτικού 
ε- (πβ. εξοδεύω > ξοδεύω, ερωτώ > ρωτώ). Το εξοφλώ σηµαίνει 
«αποπληρώνω χρέη, επιστρέφω χρήµατα που χρωστώ», ενώ το ξο-
φλώ χρησιµοποιείται ιδίως στον αόριστο και στη µετοχή: Αυτός 
πάει, ξόφλησε - Είναι πια ξοφληµένος, και σηµαίνει «τελειώνω, 
δεν µε υπολογίζουν ότι υπάρχω ή ότι αξίζω». 

εξοχή (η) 1. κάτι που εξέχει σε σχέση µε µια επιφάνεια ΣΥΝ. προεξο-
χή· ΦΡ. κατ' εξοχήν | κατεξοχήν κατά κύριο λόγο, περισσότερο από 
κάθε άλλο: και άλλοι ασχολήθηκαν µε το θέατρο, αλλά εκείνος ήταν ~ 
άνθρωπος τού θεάτρου ΣΥΝ. προπάντων · 2. υπαίθρια περιοχή έξω 
από πόλη, πρόσφορη για παραθερισµό: ο καλός καιρός τους παρακί-
νησε να πάνε στην ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «προεξοχή, εξόγκωµα», < εξέχω. Η σηµ. 
«ύπαιθρο (υπερυψωµένο τµήµα τού σπιτιού)» είναι µεσν., ίσως υπό 
την επίδραση τού επιρρ. έξω]. 

εξοχικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την εξοχή, την ύπαιθρο, 
αυτός που βρίσκεται ή γίνεται στην εξοχή: ~ κέντρο | περίπατος 2. 
εξοχικό (το) (α) το σπίτι που βρίσκεται στην εξοχή, για να περνά κα-
νείς εκεί τις διακοπές του (β) φαγητό από κρέας που ψήνεται στη 
σούβλα, τυλιγµένο σε αλουµινόχαρτο, και σερβίρεται ψιλοκοµµένο. 

εξοχος, -η, -ο πολύ καλός, πολύ ωραίος: ~ επιστήµονας | δουλειά | 
καιρός | ιδέα | διάλεξη | έργο ΣΥΝ. έκτακτος, εξαιρετικός, εξαίσιος, 
θαυµάσιος, περίφηµος. [ΕΤΥΜ; αρχ. < εξέχω]. 

-ζοχοτατος (ο), εξοχότατη (η) ως τιµητική προσφώνηση επίσηµου 
προσώπου (κυρ. για τον πρόεδρο τής ∆ηµοκρατίας): εξοχότατε κύριε 
πρόεδρε. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έξοχώτατος, αρχικώς προσφώνηση Ρωµαίου έπαρχου 
^aT.eminentissimus), υπερθ. βαθµός τού αρχ. έξοχος]. 

εξοχοτητα (η) [µτγν.] {εξοχοτήτων} 1. η αρετή τής υπεροχής, τής 
ανωτερότητας, η ιδιότητα τού να είναι κανείς έξοχος 2. εξοχοτητα 
(η) ως προφώνηση για πρόσωπο που κατέχει ανώτερο δηµόσιο αξίω-
µα:^ ~ του ο κύριος πρέσβης. Επίσης (λόγ.) εξοχότης {εξοχότητος}. 

εξπέρ (ο/η) {άκλ.} ελλην. εµπειρογνώµων - έµπειρος 1. πρόσωπο που 
έχει βαθιές γνώσεις και πείρα, που είναι ειδικευµένο σε συγκε-
κριµένο ζήτηµα: ~ σε θέµατα µοριακής βιολογίας ΣΥΝ. ειδικός 2. πο-
λύ επιδέξιος και έµπειρος: είναι ~ στην οδήγηση. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
expert < λατ. expertus «δοκιµασµένος, έµπειρος», µτχ. τού experior 
«δοκιµάζω, αποπειρώµαι»]. 

εξπρές (το) {άκλ.} ελλην. ταχεία (σηµ. 1) - κατεπείγον (σηµ. 3) 1. το 

συγκοινωνιακό µέσο (συνήθ. τρένο), που διανύει µια διαδροµή πάρα 
πολύ γρήγορα, µε ελάχιστες ή καθόλου στάσεις- (ως επίρρ.) 2. για γρή-
γορο ταξίδι, για ταξίδι µε ελάχιστες ή καθόλου στάσεις: φεύγουµε ~ 
3. (α) κατεπειγόντως· για αποστολή ταχυδροµικών επιστολών ή δεµά-
των µε την ένδοξη τού κατεπείγοντος, ώστε να φθάσουν στον πα-
ραλήπτη γρηγορότερα από το συνηθισµένο: έστειλε το δέµα ~ (β) (ως 
επίθ.) για επιστολή, δέµα κλπ.: στέλνω ένα γράµµα απλό και ένα ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. express < αγγλ. express < µέσ. γαλλ. exprès < λατ. 
expressus «πεπιεσµένος, συµπιεσµένος», µτχ. τού ρ. exprimo «πιέζω, 
εξάγω - εκφράζω»]. 

εξπρεσιονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} αισθητικό ρεύµα που επηρέασε τη 
ζωγραφική (Β. Καντίνσκυ, Π. Κλέε κ.ά.), το θέατρο (Γκ. Κάιζερ, Ευγέ-
νιος θ' Νηλ κ.ά.), τη µουσική (Α. Μπεργκ κ.ά.), τη λογοτεχνία (Φ. 
Κάφκα κ.ά.) και τον κινηµατογράφο (Φ. Λανγκ κ.ά.) και έχει ως κύ-
ρια χαρακτηριστικά την υποκειµενική έκφραση τού καλλιτέχνη και 
την έµφαση σε έντονες συναισθηµατικές ή συγκινησιακές καταστά-
σεις (πβ. λ. ιµπρεσιονισµός). — εξπρεσιονιστής (ο), εξπρεσιονίστρια 
(η), εξπρεσιονιστικός, -ή, -ό, εξπρεσιονιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. expressionnisme < expression «έκφραση» < λατ. 
expressio]. 

ex silentio λατ. (προφέρεται εξ σιλέν-τιο) ελλην. σιωπηρά' χωρίς να 
εκφράζεται ρητώς (για έµµεση συναγωγή συµπεράσµατος). 

έξτρα κ. εξτρά επίρρ. 1. επιπλέον: αµείβεται ~ για τις υπερωρίες ΣΥΝ. 
παραπάνω 2. εξτρά (τα) {άκλ.} οτιδήποτε δίνεται ή λαµβάνεται επι-
πλέον: πουλάω το αυτοκίνητο µου µε όλα τα ~ (κλιµατισµό, ραδιοκα-
σετόφωνο κ.λπ.) 3. (λαϊκ. ως επίθ.) αυτός που διακρίνεται για την ξε-
χωριστή του ποιότητα: ~ ελαιόλαδο ΣΥΝ. εξαιρετικός. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. extra < λατ. extra «έξω, εκτός», πβ. extra muros «εκτός των τειχών 
(τής πόλης)»]. 

εξτραφόρ (το) {άκλ.} βαµβακερή ίσια κορδέλλα για στριφώµατα εν-
δυµάτων. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. extra-fort < extra (βλ. λ. έξτρα) + fort «ισχυρός», εδώ 
«ανθεκτικός»]. 

εξτρέµ (ο) {άκλ.} ελλην. ακραίος επιθετικός (σηµ. 1), ακραίος (σηµ. 2) 
1. ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) παίκτης που παίζει στα άκρα τής επιθετι-
κής γραµµής τής οµάδας 2. (γενικά ως επίθ.) αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από ακραία στοιχεία (συµπεριφοράς, αντιλήψεων κ.λπ.): είναι 
πολύ ~ άνθρωπος || εκφράζει ~ απόψεις. 

εξτρεµισµός (ο) η στάση που χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση 
ακραίων αντιλήψεων και βίαιων µεθόδων (κυρ. στην πολιτική). — 
εξτρεµιστής (ο), εξτρεµίστρια (η), εξτρεµιστικός, -ή, -ό, εξτρεµιστικά 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. extrémisme < επίθ. extrême < λατ. 
extremus «έσχατος, άκρος», υπερθ. βαθµός τού επιθ. exter | exterus 
«εξωτερικός»]. 

εξυβρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξύβρισ-α, -θηκα | -τηκα, -µένος} (λόγ.) µι-
λώ προσβλητικά εναντίον (κάποιου) ΣΥΝ. (καθηµ.) βρίζω, προσβάλλω. 

εξύβριση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το να εξυβρίζει κανείς 
κάποιον 2. ΝΟΜ. η προσβολή τής τιµής (κάποιου) µε λόγια (λόγω ~), 
έργα (έργω ~) ή άλλον τρόπο, που δεν αποτελεί συκοφαντία ή ψευδή 
καταµήνυση: απλή ~ || µήνυση για ~. — εξυβριστικός, -ή, -ό [1855]. 

εξυγιαίνω ρ. µετβ. {εξυγίαν-α, -θηκα} 1. καθιστώ (έναν χώρο) υγιεινό, 
ώστε να πληροί τους κανόνες υγιεινής: εξυγίαναν την ελώδη περιοχή 
µε αποξηραντικά έργα 2. (συνήθ. µτφ.) επαναφέρω στην καλή κα-
τάσταση καταπολεµώντας ό,τι προκαλεί προβλήµατα, δυσλειτουργία 
κ.λπ.: ~ την οικονοµία | µια επιχείρηση | τον δηµόσιο τοµέα | τον χώρο 
τού ποδοσφαίρου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + υγιαίνω (βλ.λ.), αρχική σηµ. «αναρρώνω», o οι-
κονοµικός όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. assainir]. 

εξυγιανση (η) [1896] {-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να γίνεται κάτι 
υγιές, η αποκατάσταση τής υγείας 2. (µτφ.) η επαναφορά στην καλή 
κατάσταση µε καταπολέµηση τής διαφθοράς, των δυσλειτουργιών 
κ.λπ.: η ~ τού δηµοσίου τοµέα | των προβληµατικών επιχειρήσεων. 
[ΕΤΥΜ. Παλαιότ. χρησιµοποιήθηκε και τ. εξυγίαση (χωρίς -ν-), επειδή 
η λ. θεωρήθηκε παράγωγο από αρχ. µετβ. ρ. έξυγιάζω «εξυγιαίνω, θε-
ραπεύω». Ωστόσο, η χρήση τού αρχ. αµετβ. ρ. εξυγιαίνω ως µετβ. 
(«θεραπεύω») δικαιολογεί τους σχηµατισµούς εξυγίανση, εξυγιαντι-
κός]. 

εξυγιαντικός, -ή, -ό [1891] αυτός που σχετίζεται µε την εξυγίανση: ~ 
µέτρα | προσπάθειες | έργα. — εξυγιαντικά επίρρ. 

εξύµνηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο υπερβολικός 
έπαινος: η ~ των αρετών κάποιου || η ~ τού καθεστώτος | τής επανά-
στασης ΣΥΝ. εγκώµιο, εκθειασµός ΑΝΤ. καυτηρίαση, στηλίτευση. 

εξυµνητικός, -ή, -ό [1890] αυτός που εξυµνεί ΣΥΝ. εγκωµιαστικός, 
επαινετικός ANT. επιτιµητικός, στηλιτευτικός. — εξυµνητικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

εξυµνώ ρ. µετβ. [µτγν.] {εξυµνείς... | εξύµν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} εγκωµιάζω, επαινώ µε ενθουσιώδη τρόπο: - τις αρετές | τα κα-
τορθώµατα | το έργο κάποιου | ένα καθεστώς ΣΥΝ. εκθειάζω ΑΝΤ. 
καυτηριάζω, στηλιτεύω. 

εξυπακούεται, εξυπακούονται ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. [1860] {µόνο σε 
ενεστ.} εννοείται από τα προηγούµενα, προκύπτει λογικά, είναι 
ευνόητο: εφόσον το γάλα ήταν µολυσµένο, - ότι και όλα τα παράγωγα 
του ήταν επίσης µολυσµένα. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. être sous-entendu < p. sous-entendre «υπονοώ, 
υπαινίσσοµαι». 

εξυπηρέτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η παροχή 
υπηρεσίας, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση, τη βοήθεια, την επί-
λυση προβλήµατος: παρέχεται άµεση τηλεφωνική ~ στους πελάτες 
τής εταιρείας || η ~ των επιβατών γίνεται από εκπαιδευµένο προσω- 
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πικό || µέτρα για την ταχεία ~ των πολιτών από τις δηµόσιες υπηρε-
σίες ΣΥΝ. εκδούλευση 2. η ικανοποίηση (αναγκών, στόχων, επιδιώξε-
ων κ.λπ.): - εθνικών συµφερόντων | πολιτικών σκοπών Ζ. (ευφηµ.) η 
κατ" εξαίρεση και επιλεκτική διευκόλυνση ή ευνοϊκή ρύθµιση αιτή-
µατος: ο διευθυντής ήταν φίλος και µου έκανε µια ~ ΣΥΝ. ρουσφέτι. 

εξυπηρετητής (ο) ΠΛΗΡΟΦ. 1. µονάδα παροχής υπηρεσιών σε ένα 
δίκτυο υπολογιστών 2. (εξυπηρετητής δικτύου) υπολογιστής στον 
οποίο είναι συνδεδεµένοι οι υπόλοιποι υπολογιστές και ο οποίος 
εκτελεί τα διαχειριστικά προγράµµατα τού δικτύου 3. (εξυπηρετητής 
αρχείων) κεντρική µονάδα αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων σε 
ένα δίκτυο υπολογιστών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
server]. 

εξυπηρετικός, -ή, -ό [1895] αυτός που εξυπηρετεί, που συντελεί στην 
εξυπηρέτηση: το µετρό είναι πολύ - µέσο συγκοινωνίας || (κ. για 
πρόσ.) οι υπάλληλοι προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο εξυπη-
ρετικοί || (+γεν.) µέτρα εξυπηρετικά των εθνικών µας συµφερόντων. 
— εξυπηρετικά επίρρ. 

εξυπηρετώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εξυπηρετείς... | εξυπηρέτ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. προσφέρω σε (κάποιον) τις υπηρεσίες µου: δεν 
επαρκούν οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό || µπορώ να σας 
εξυπηρετήσω σε κάτι; || (µεσοπαθ.) εξυπηρετείστε; (ερώτηση υπαλ-
λήλου σε πελάτη καταστήµατος, για να δει αν τον εξυπηρετεί άλλος 
υπάλληλος) 2. καλύπτω την ανάγκη (κάποιου), διευκολύνω: ~ σχέδια 
| ανάγκες | επιδιώξεις || αναρωτήθηκε ποια συµφέροντα εξυπηρετούν 
αυτές οι δηλώσεις ΣΥΝ. βοηθώ. 

εξυπνάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ανεπτυγµένη νοηµοσύνη, η ιδιό-
τητα τού έξυπνου: µάτια γεµάτα ~ ΣΥΝ. οξύνοια, ευφυΐα ΑΝΤ. ανοη-
σία, βλακεία, ηλιθιότητα, κουταµάρα 2. (ειρων.) ανόητο αστείο, ανοη-
σία: µου κάνεις τη χάρη ν' αφήσεις τις ~ || σπουδαία - είπες! 3. εξυ-
πνάδες (οι) λόγια ή πράξεις µε τα οποία προσπαθεί κανείς να κάνει 
τον έξυπνο, να κάνει εντύπωση: άρχισε τις ~ πάλι! || κάνω | πουλάω 
~ 4. πονηριά: µην κάνεις καµιά ~, γιατί θα βρεις τον µπελά σου! 

εξυπνάκιας (ο) {εξυπνάκηδες} (µειωτ.) πρόσωπο που παριστάνει τον 
έξυπνο, που λέει εξυπνάδες. — εξυπνακίσπκος, -η, -ο, εξυπνακίσπ-
κα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < έξυπνος + παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. µατ-άκιας, γυαλ-
άκιας]. 

εξυπνοπούλι (το) {χωρ. γεν.} (ειρων.) για κάποιον που νοµίζει ότι εί-
ναι έξυπνος, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται αφελής. 

έξυπνος, -η, -ο 1. αυτός που έχει την ικανότητα να αντιλαµβάνεται 
γρήγορα και σε βάθος τα πράγµατα- ο ευφυής ΣΥΝ. οξύνους, πνευµα-
τώδης, τετραπέρατος ΑΝΤ. ανόητος, κουτός, χαζός, ηλίθιος, βραδύ-
νους· ΦΡ. (α) κάνω τον έξυπνο προσποιούµαι, παριστάνω τον έξυπνο 
(β) (παροιµ.) το έξυπνο πουλί από τη µύτη πιάνεται βλ. λ. µύτη 2. (για 
λόγο, πράξη, ενέργεια κ.λπ.) αυτός που φανερώνει οξύτατη αντίληψη, 
εξυπνάδα: ~ λύση | κόλπο | σχέδιο | αστείο ΑΝΤ. ανόητος, χαζός, κου-
τός 3. (ειρων.) πονηρός, κυρ. αυτός που ενεργεί χωρίς να υπολογίζει 
τους άλλους (σαν να είναι οι άλλοι κορόιδα): εγώ σηκώθηκα για να 
προσφέρω τη θέση µου στον ηλικιωµένο και ήρθε ο άλλος ο ~ και κά-
θισε! || (µε αγανάκτηση) Κατάλαβες; Αυτός είναι ο~ κι εµείς είµαστε 
τα κορόιδα! 4. (για µηχανισµό, συσκευή κ.λπ.) αυτός που µπορεί να 
επιλέγει τον τρόπο δράσης του ανάλογα µε την περίσταση, ώστε να 
επιτελεί τη λειτουργία του µε µεγάλη ακρίβεια και επιτυχία- ΦΡ. (α) 
έξυπνα όπλα (π.χ. βόµβες, πύραυλοι) όπλα στα οποία χρησιµοποιεί-
ται η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των ραντάρ, τού 
λέιζερ κ.ά., ώστε να πλήττουν µε µεγάλη ακρίβεια τον στόχο τους (β) 
έξυπνη κάρτα πλαστική κάρτα, όπως η πιστωτική, που έχει ενσωµα-
τωµένο µικροκύκλωµα ικανό να αποθηκεύει δεδοµένα για τις συ-
ναλλαγές που γίνονται µε την κάρτα (γ) έξυπνο σπίτι σπίτι στο οποίο 
όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και τα ηλεκτρικά συστήµατα ελέγχο-
νται από έναν Η/Υ, ο οποίος προγραµµατίζεται ώστε να ανταποκρί-
νεται αποτελεσµατικά στις µεταβολές των συνθηκών, χωρίς τη συνε-
χή ανθρώπινη παρέµβαση. Επίσης ξύπνιος, -ια, -ιο (σηµ. 1-3). — έξυ-
πνα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ξύπνιος, αυτός που έχει ξυπνήσει», < έξ-+ 
ύπνος. Η σηµ. «ευφυής» είναι µεσν. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι 
φρ. έξυπνη κάρτα (< αγγλ. smart card), έξυπνα όπλα (< αγγλ. smart 
weapons)]. 

έξυπνος: συνώνυµα. Οι λέξεις που εξέφρασαν στην Ελληνική την 
έννοια τής εξυπνάδας είναι πολλές και συµβαδίζουν µε τον τρόπο 
µε τον οποίο οι Έλληνες συνέλαβαν την έννοια αυτή. Χρησιµο-
ποιήθηκε το αρχ. (µεταγενέστερο) έξυπνος, που δηλώνει «αυτόν 
που δεν βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου, που είναι εν εγρηγόρσει». 
Από το έξυπνος και τα νεότερα ξύπνιος, ξυπνάς και παν-έξυπνος. 
Από το φύοµαι | φύσις «αυτός που έχει καλή φυή», ο ευ-φυής. Ιδι-
αίτερα προικισµένη φύση σε ορισµένους τοµείς είναι ο ιδιο-φυής. 
ενώ πολύ προικισµένη φύση µε µεγάλη νοητική ικανότητα στην 
πρωτότυπη και δηµιουργική σκέψη είναι ο µεγαλο-φυής. Από τον 
νου, τη νοητική ικανότητα, πλάστηκαν τα οξύ-νους, αγχί-νους και 
ταχύ-νους, καθώς και τα νοήµων και εύ-στροφος. Χαρακτηριστικό 
είναι το τετραπέρατος, που δηλώνει κυριολεκτικά τον κοσµο-
γυρισµένο, που έχει βρεθεί στα τέσσερα σηµεία τού ορίζοντα, δηλ. 
σε όλο τον κόσµο. Εξάλλου, µια σειρά από λέξεις εκφραστικές σε 
µεταφορική χρήση δηλώνουν επίσης τον έξυπνο: µυαλό, διάνοια, 
κεφάλι - σπίρτο, σπίθα, φωστήρας - αετός, ξεφτέρι (< λατ. 
accipiter «γεράκι»), ατσίδα (< ικτίδα «νυφίτσα»), τσακάλι, γάτα -
δαίµονας, δαιµόνιος, τζίνι (< τουρκ. ein «δαιµόνιο»). 

εξυφαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εξύφα-να, -νθηκα (λόγ. εξυφάνθην, -ης, 

-η...), -σµένος} (λόγ.) µηχανεύοµαι (κάτι κακό), σχεδιάζω µε δόλιο και 
ύπουλο τρόπο: εξυφαίνουν σκευωρία | πλεκτάνη | συνωµοσία | προ-
δοσία. — εξύφανση (η) [1868]. 

εξυψώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {εξύψω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κά-
ποιον) ανώτερο ποιοτικά, τον βελτιώνω ηθικά, πνευµατικά: οι ανθρω-
πιστικές σπουδές εξυψώνουν τον άνθρωπο ΣΥΝ. προάγω ΑΝΤ. υποβι-
βάζω · 2. προσδίδω αίγλη, εγκωµιάζω: προσπαθούσε να τον εξυψώ-
σει στα µάτια τους ΑΝΤ. εξευτελίζω, ταπεινώνω, µειώνω, υποβαθµίζω. 

εξύψωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η ηθική και πνευµα-
τική βελτίωση, η άνοδος τού επιπέδου (κάποιου): η πνευµατική καλ-
λιέργεια συµβάλλει στην ~ τού ανθρώπου ΣΥΝ. προαγωγή, βελτίωση 
ΑΝΤ. υποβιβασµός 2. η τοποθέτηση (κάποιου) σε υψηλό επίπεδο (µε 
λόγια, σχόλια κ.λπ.): µετά το δυσφηµιστικό δηµοσίευµα ακολούθησαν 
άρθρα που επιχειρούσαν την ~ τού υπουργού. — εξυψωτικός, -ή, -ό 
[1896], εξυψωτικά επίρρ. 
έξω κ. (λαϊκ.) όξω επίρρ. 1. στον χώρο που περιβάλλει έναν άλλο, στο 
εξωτερικό µέρος (ενός χώρου που νοείται ως εσωτερικός): ∆εν βαρέ-

θηκες όλη µέρα στο δωµάτιο; Βγες και λίγο ~! || ~ από το καφενείο 
στεκόταν ένας άντρας || άφησε την επιστολή ~ από την πόρτα µου ΑΝΤ. 
µέσα· ΦΡ. (α) απ' έξω βλ. λ. απέξω (β) έξω απ' τα δόντια βλ. λ. δόντι (γ) 
έξω-έξω στο πιο ακραίο σηµείο, στο χείλος: µη βάζεις το πιάτο ~ στο 

τραπέζι, γιατί θα σου πέσει κάτω (δ) µέσα-έξω για κίνηση από το 
εσωτερικό προς το εξωτερικό µέρος ενός χώρου και αντίστροφα: µια 

ώρα τώρα ~ σ' αυτό το δωµάτιο, µε ζάλισες! ΣΥΝ. µπες-βγες 2. 
(ειδικότ.) εκτός σπιτιού: ξέχασε τα κλειδιά του και έµεινε | κλείστηκε ~ 

(έκλεισε η πόρτα τού σπιτιού και δεν είχε τα κλειδιά µαζί του) || τα 
παιδιά παίζουν ~ || κοιµάµαι ~ τώρα το καλοκαίρι || απουσιάζει αυτή τη 
στιγµή, είναι ~· ΦΡ. βγαίνω έξω βγαίνω από το σπίτι και πηγαίνω για 
διασκέδαση ΑΝΤ. µένω µέσα 3. (µε ρήµατα που δηλώνουν κίνηση, 
ώστε να βρεθεί (κάποιος) σε εξωτερικό χώρο): τον φώναξα ~ || τον 

έστειλε ~· ΦΡ. (α) πετάω (κάποιον) έξω (i) διώχνω (κάποιον) από το 
εσωτερικό ενός χώρου µε βίαιο τρόπο: (ως απειλή) αν δεν κάτσεις 
ήσυχος, θα σε πετάξω έξω! (ii) κάνω έξωση σε (κάποιον) (χωρίς να 

δείξω ευαισθησία απέναντι του): ήταν µια πολύ φτωχή οικογένεια, αλλ' 
αυτός τους πέταξε έξω (β) βγάζω (κάποιον) έξω αποβάλλω (κάποιον 
από έναν χώρο): ο δάσκαλος έβγαλε έξω τους άτακτους µαθητές (ενν. 

από την αίθουσα) || ο διαιτητής έβγαλε έξω έναν παίκτη για 
αντιαθλητική ενέργεια (γ) πέφτω έξω (i) αποτυγχάνω σε επιχείρηση, 

χάνω τα λεφτά µου: άνοιξε µια βιοτεχνία δερµάτινων ειδών, αλλά έπεσε 
έξω || (σε κάποιον που δείχνει πολύ απογοητευµένος) κάνεις σαν να 
σου έπεσαν έξω τα καράβια! ΣΥΝ. χρεωκοπώ (ii) κάνω λανθασµένη 

εκτίµηση ή αποτυγχάνω (σε πρόβλεψη): τον θεωρούσα έµπιστο 
άνθρωπο, αλλά έπεσα έξω || δεν έπεσε έξω στις προβλέψεις του (δ) το 

ρίχνω έξω (i) διασκεδάζω: καλό είναι να το ρίχνει κανείς έξω πότε-πότε 
ΣΥΝ. γλεντώ (ii) παραµελώ τα καθήκοντα µου: οι βαθµοί σου 

φανερώνουν ότι µάλλον το 'χεις ρίξει έξω (ε) µένω έξω αποτυγχάνω σε 
διαγωνισµό ή σε διεκδίκηση (θέσης, επάθλου κ.λπ.): λέει ότι έγραψε 

καλά στις εξετάσεις, αλλά έµεινε έξω || αποκλείστηκε και έµεινε έξω από 
τη διεκδίκηση τού κυπέλλου Ευρώπης 4. στο εξωτερικό: πήγε να 
σπουδάσει ~ 5. (ως έναρθρο επίθ.) (α) αυτός που διαµένει στο 

εξωτερικό: οι ~ Έλληνες || ο~ ελληνισµός (β) αυτός που σχετίζεται µε 
την κοινωνική ζωή (κατ' αντιδιαστολή προς τη ζωή στο σπίτι ή στον 
εσωτερικό µας κόσµο): δεν έχει επικοινωνία µε τον ~ κόσµο 6. (σε 

σύνθηµα ή προσταγή) δηλώνει αίτηµα για αποµάκρυνση, εκδίωξη: ~ οι 
βάσεις! || ~ γρήγορα! Φύγε από 'δώ!  ΦΡ. έξω φτώχια! προτροπή για να 

ευθυµήσει, να διασκεδάσει κανείς, κυρ. µεταξύ ανθρώπων που 
αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα, ώστε να ξεχάσουν την 

κατάσταση τους: ~ και καλή καρδιά (πβ. η φτώχια θέλει καλοπέραση) 
7. (για να δηλωθεί εξαίρεση) εκτός: - απ'όσα σας είπα, δεν γνωρίζω 

τίποτε άλλο ΣΥΝ. πλην, εξόν, ξέχωρα 8. έξω (το) η εξωτερική πλευρά 
ενός αντικειµένου: το ~ τού σπιτιού | τού αυτοκινήτου' ΦΡ. (συνήθ. για 
ρούχα) το µέσα έξω η εσωτερική πλευρά γίνεται εσωτερική: φοράω | 

γυρίζω ~ · ΦΡ. (α) µια κι έξω µε µία προσπάθεια ή χωρίς διακοπή: 
τελειώσαµε το βάψιµο ~· δεν χρειάστηκε δεύτερο χέρι (β) στα µέσα και 

στα έξω για κάποιον που γνωρίζει σηµαντικά πρόσωπα ή όλα τα 
σηµαντικά θέµατα σε υπηρεσία, οργανισµό, κόµµα κ.λπ. και µπορεί να 
επιτύχει, λόγω των γνωριµιών και των γνώσεων του, πράγµατα που οι 

άλλοι δεν µπορούν: αυτός είναι - στο υπουργείο και µπορεί να σε 
εξυπηρετήσει όποτε θέλεις (γ) έξω φρενών (για πρόσ.) έξαλλος από 

θυµό και αγανάκτηση: όταν το σκέφτοµαι, γίνοµαι ~ || µε έχει κάνει - µε 
τα φερσίµατα του (δ) έξω καρδιά (ως χαρακτηρισµός) για άνθρωπο 

εκδηλωτικό, εξωστρεφή, πρόσχαρο: θα τον συµπαθήσεις αµέσως, είναι 
~ άνθρωπος! [ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ (βλ. λ. εκ | εξ) + -ω, πβ. άν-ω, έσ-ω κ.ά.]. 
εξω- κ. εξώ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό επιθέτων ή ουσιαστι-
κών, που δηλώνουν αυτόν που υπάρχει ή γίνεται έξω από κάτι: εξω-
γήινος (που έρχεται έξω από τον πλανήτη Γη), εξω-σχολικός, εξω-σω-
µατικός, εξω-νοσοκοµειακός, εξω-νάρθηκας ΑΝΤ. εσω-, ενδο-. [ΕΤΥΜ. 

Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (< αρχ. επίρρ. έξω), το οποίο 
απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. αγγλ. exosphere), καθώς 
και σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. αγγλ. extra-corporeal «εξωσωµατικός»)]. 
εξωαυλικός, -ή, -ό αυτός που αναπτύσσεται έξω από τον αυλό ενός 

οργάνου, λ.χ. εξωαυλικός όγκος, που πιέζει και αποφράσσει ένα κοίλο 
όργανο. εξωβιθλογία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η µελέτη των 

πιθανοτήτων ύπαρξης ζωής έξω από τη Γη, στο Σύµπαν ΣΥΝ. 
αστροβιολογία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. exobiology]. 

εξωγαµία (η) [1867] {εξωγαµιών} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. Ο γάµος που συνάπτεται 
µεταξύ προσώπων, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικά γένη ή διαφο- 
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ρετικά κοινωνικά σύνολα ΑΝΤ. ενδογαµία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. exogamie]. εξώγαµος, -η, -ο 1. (παιδί) τού οποίου οι γονείς δεν έχουν 
συνάψει γάµο: ~ τέκνο || (κ. ως ουσ.) έχει δύο εξώγαµα ΣΥΝ. νόθος ΑΝΤ. 
γνήσιος 2. (γενικά) αυτός που γίνεται έξω από τον γάµο: ~ σχέσεις ΣΥΝ. εξω-
συζυγικός. εξωγενής, -ής, -ές [1852] {εξωγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
προκαλείται από εξωτερικά αίτια: οφείλεται σε - παράγοντες || ~ ασθένεια (που 
οφείλεται σε αίτια έξω από τον οργανισµό) ΑΝΤ. ενδογενής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. exogène]. εξωγήινος, -η, -ο 1. 
αυτός που προέρχεται από άλλον πλανήτη, ο µη γήινος 2. εξωγήινος (ο), 
εξωγήινη (η) πλάσµα που υποτίθεται ότι ζει σε άλλον πλανήτη: εισβολή 
εξωγήινων (σε ταινία επιστηµονικής φαντασίας) ΑΝΤ. γήινος (πβ. λ. ούφο). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. extraterrestrial]. εξωδικαστικός, -ή, -ό αυτός 
που γίνεται εκτός δικαστηρίου, χωρίς δίκη: οι αντίδικοι προσπάθησαν να βρουν 
µια ~ λύση στο πρόβληµα τους. — εξωδικαστικ-ά | -ώς επίρρ. εξώδικος, -η (λόγ. -
ος), -ο [1833] 1. αυτός που γίνεται εκτός δίκης: ~ διαµαρτυρία | πρόσκληση 2. 
εξώδικο (το) {εξωδίκ-ου | -ων} έγγραφο που προέρχεται από ορισµένο 
πρόσωπο, κοινοποιείται µε δικαστικό επιµελητή και περιέχει τους ισχυρισµούς 
τού συντάκτη αναφορικά µε συγκεκριµένη έννοµη σχέση, κατάσταση ή διαφορά. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαµαρτύροµαι. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. extra-judiciaire]. εξωδίκως επίρρ. [1840] 
ΝΟΜ. εκτός δίκης ΑΝΤ. δικαστικά. έξωθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) αυτός που 
προέρχεται από έξω, από το εξωτερικό ή από εξωτερικό παράγοντα: το νέο 
κράτος έχει ανάγκη τής - βοηθείας || δεν πρόκειται να υποκύψει σε ~ πιέσεις || ~ 
κίνδυνος | επέµβαση ΑΝΤ. έσωθεν, ένδοθεν, εκ των έσω, εκ των ένδον ΦΡ. έξω-
θεν καλή µαρτυρία η καλή φήµη και η θετική γνώµη τού κόσµου για γνωστό 
πρόσωπο, κυρ. σε περίπτωση που αυτό τίθεται υπό κρίση: οι δικαστές | οι ιερείς 
πρέπει να έχουν την ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έξω + -θεν (βλ.λ.). Η 
φρ. έξωθεν καλή µαρτυρία προέρχεται από την Κ.∆. και προσδιορίζει ως ένα από 
τα προσόντα τού επισκόπου την καλή φήµη και υπόληψη (Κ.∆. Α' Τιµόθ. 3, 7: 
δει δε και µαρτυρίαν καλήν εχειν από των έξωθεν...)]. εξώθερµος, -η, -ο ΧΗΜ. 
αυτός που εκλύει θερµότητα: ~ αντίδραση | διεργασία ΑΝΤ. ενδόθερµος. Επίσης 
εξωθερµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. exothermique]. 
εξώθηση (η) [µτγν.] 1. η ώθηση προς τα έξω 2. (µτφ.) ο εξαναγκασµός κάποιου 
να κάνει κάτι: η ~ κάποιου σε αυτοκτονία | στο έγκληµα 3. ΙΑΤΡ. φάση τού 
τοκετού, κατά την οποία σπρώχνεται το κύηµα έξω από τη µήτρα και τον κόλπο. 
εξώθυρα κ. (λαϊκ.) ξώθυρα (η) {δύσχρ. εξωθύρων} (λόγ.) η πόρτα 
τής εισόδου, η εξώπορτα ΑΝΤ. εσώθυρα. εξωθώ ρ. µετβ. [αρχ.] {εξωθείς... | 
εξώθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. (κυριολ.-σπάν.) ωθώ προς τα έξω, 
διώχνω µε βίαιο τρόπο 2. (συνήθ. µτφ.) λειτουργώ πιεστικά, ώστε να οδηγηθεί 
(κάποιος) σε (αρνητική) πράξη, συµπεριφορά: συζήτησαν τους λόγους που 
εξωθούν τους νέους στο έγκληµα || τα συµφέροντα των µεγάλων δυνάµεων στην 
περιοχή εξωθούν τα δύο κράτη σε ένοπλη σύγκρουση. εξωκειµενικός, -ή, -ό 
ΓΛΩΣΣ.-ΦΙΛΟΛ. αυτός που δεν ανήκει στο κείµενο, που βρίσκεται έξω από αυτό, 
που σχετίζεται µε το εκτός τού κειµένου περιβάλλον (πρόσωπα, πράγµατα, 
συνθήκες κ.λπ.): ~ στοιχεία ΑΝΤ. κειµενικός, ενδοκειµενικός. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. extra-textual]. εξωκκλήσι (το) → ξωκκλήσι 
εξωκοινοβουλευτικός, -ή, -ό αυτός που δεν εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο: -

Αριστερά (το σύνολο των µικρών κοµµάτων ή οµάδων τής Αριστεράς, κυρ. η 
άκρα Αριστερά) || ~ αντιπολίτευση (οµάδες που χρησιµοποιούν δυναµικούς 
τρόπους πίεσης, όπως διαδηλώσεις, καταλήψεις κ.λπ.). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. extra-parlementaire]. εξωκρινής, -ής, -ές 
{εξωκριν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΦΥΣΙΟΛ. (για αδένα) αυτός που εκκρίνει τις 
ουσίες τις οποίες παράγει εκτός τής κυκλοφορίας τού αίµατος: οι ιδρωτοποιοί 
αδένες είναι ~ ΑΝΤ. ενδοκρινής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, ενδοκρινής. 
[ΕΤΥΜ. < έξω + -κρινής < κρίνω «ξεχωρίζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ.^ 
exocrine]. εξωλέµβιος, -α, -ο αυτός που προσαρµόζεται και λειτουργεί έξω από 
τη λέµβο: ~ κινητήρας | µηχανή. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. outboard (motor)]. 
εξώλης και προώλης (αρχαιοπρ.) για άνθρωπο τελείως ξεδιάντροπο, ανήθικο: 
τους θεωρούν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος, κακήν κακώς. [ΕΤΥΜ αρχ. < εξ- + -
ώλης < ρ. δλ-λυ-µι «καταστρέφω, διαφθείρω» (βλ. κ. όλεθρος). Όµοιος είναι 
και ο σχηµατισµός τού επιθ. προώλης. Η φρ. εξώλης και προώλης αποτελεί 
σήµερα άκλιτη επιρρηµατική φρ. (πβ. κ. κακήν κακώς)· στην Αρχαία κλίνεται 
και απαντά τόσο µε κυριολεκτική όσο και µε µεταφορική σηµ., π.χ. «εξώλεις 
και προώλεις ποι-είν τινας εν γη και εν θαλασσή» (∆ηµοσθένης)]. εξωλογικός, -
ή, -ό αυτός που συντελείται έξω από τη λογική διαδικασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λογικός, παράλογος. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. illogical (νόθο συνθ.)]. 
εξωµερίτης (ο) → ξωµερίτης 
εξωµήτριος, -α (λόγ. -ος), -ο [1849] ΙΑΤΡ. αυτός που βρίσκεται ή γίνεται έξω 

από τη µήτρα: ~ κύηση (η ανάπτυξη γονιµοποιηµένου ωαρίου έξω από την 
κοιλότητα τής µήτρας, σε ωοθήκη ή σε σάλπιγγα) 
ΑΝΤ. ενδοµήτριος. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. extra-utérin]. έξωµος, -η, -ο [µτγν.] (για 

ενδύµατα) αυτός που αφήνει ακάλυπτους 
τους ώµους: ~ φόρεµα | τουαλέτα. εξωµοσία (η) [αρχ.] {εξωµοσιών} η επίσηµη 
αποκήρυξη µε όρκο τής θρησκευτικής πίστης ή πεποιθήσεων: η ~ ήταν 
υποχρεωτική για τους αιρετικούς που µετανοούσαν. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < εξ- + -ωµοσία (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < οµ-νυ-µι «ορκίζω», βλ. κ. οµνύω]. 

εξωµότης (ο) [1871] {εξωµοτών}, εξωµότισσα (η) {εξωµοτισσών} 1. πρόσωπο 
που έκανε εξωµοσία: ένας χριστιανός | µουσουλµάνος ~ ΣΥΝ. αποστάτης, 
αρνησίθρησκος 2. πρόσωπο που δεν τήρησε τον όρκο του, ο προδότης: ~ 
αξιωµατικοί έκαναν πραξικόπηµα ΣΥΝ. αρνη-σίπατρις. Επίσης εξωµότρια (η). 
— εξωµοτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω, σύνθετος. [ΕΤΥΜ. < εξωµοσία, 
υποχωρητ. (πβ. συνωµότης - συνωµοσία)]. 

εξωνάρθηκας (ο) [µεσν.] {εξωναρθήκων} ΕΚΚΛΗΣ. το εξωτερικό τµήµα τού 
νάρθηκα εκκλησίας, κυρ. σε παλαιοχριστιανικούς και πρω-τοβυζαντινούς 
ναούς (πβ. λ. εσωνάρθηκας). 

εξωνεφρικός, -ή, -ό ΦΥΣΙΟΛ. (κυρ. για σωµατικές λειτουργίες) αυτός που 
επιτελείται µε τεχνητό τρόπο και όχι από τα νεφρά. 

εξωνηµένος, -η, -ο (λόγ.-µειωτ.) εξαγορασµένος, αυτός που µε την υπόσχεση ή 
τη λήψη ανταλλαγµάτων δεν ενεργεί νόµιµα ή ηθικά ΣΥΝ. (λόγ.) 
αργυρώνητος. Επίσης εξώνητος [1885]. [ΕΤΥΜ Μτχ. παρακ. τού αρχ. 
εξωνοϋµαι «εξαγοράζω» < εξ- + ώνοϋ-µαι (-έο-) «αγοράζω» < ώνος «τιµή, 
αγοραστική αξία» < *Fös-no-εκτεταµένη - ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *wes-no 
«αγοράζω», πβ. σαν-σκρ. vasnâm «αγοραστική αξία», λατ. venum «αγορά», 
vendo «πωλώ», γαλλ. vendre κ.ά. Οµόρρ. ψώνια (βλ.λ.)]. 

εξώνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. (µειωτ.) η 
εξαγορά (κάποιου) µε υποσχέσεις ή/και ανταλλάγµατα, ώστε να µην 
ενεργήσει νόµιµα ή ηθικά · 2. το δικαίωµα πωλητή να αγοράσει εκ νέου από 
αγοραστή το αγαθό που του πούλησε (συνήθ. µέσα σε ορισµένο χρονικό 
διάστηµα και σε ορισµένη τιµή). — εξωνοϋµαι ρ. {-είται..}. 

εξώπορτα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} η πόρτα τής εξωτερικής εισόδου 
κτηρίου, εξωτερική πόρτα: η ~ του σχολείου ΣΥΝ. εξώθυρα ΑΝΤ. εσώθυρα. 

εξωπραγµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από στοιχεία που δεν 
υπάρχουν στην πραγµατικότητα: παρουσιάζει τον ήρωα του µε ~ διαστάσεις 
και ιδιότητες 2. αυτός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, που δεν 
ισχύει: οι ισχυρισµοί σου είναι ~ 3. αυτός που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί- 
ανέφικτος: τα σχέδια σου είναι ~ ΣΥΝ. ουτοπικός ΑΝΤ. ρεαλιστικός. — 
εξωπραγµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. irréel]. 

εξώπροικος, -η, -ο [µτγν.] (παλαιότ.) 1. αυτός που δεν περιλαµβάνεται στην 
προίκα: ~ περιουσία 2. εξώπροικο (το) {εξωπροίκ-ου | -ων} ατοµική 
περιουσία τής γυναίκας, που παραµένει στην κατοχή της µετά τον γάµο, χωρίς 
να περιλαµβάνεται στην προίκα. 

εξωραΐζω ρ. µετβ. {εξωράισ-α, -τηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάτι) ωραίο· 
οµορφαίνω, καλλωπίζω: ~ µια περιοχή | έναν αρχαιολογικό τόπο | τον λόγο 
ΣΥΝ. ευτρεπίζω, στολίζω, διακοσµώ ΑΝΤ. ασχηµαίνω 2. (ειδικότ.) κάνω (κάτι 
άσχηµο) να φαίνεται ωραίο, εµφανίζω (κάτι αρνητικό) µε θετικές ιδιότητες: 
πρέπει να δούµε κατάµατα την κατάσταση και όχι να προσπαθούµε να την 
εξωραΐσουµε. — εξωραϊσµός (ο) [µτγν.], εξωραϊστής (ο) [1866], 
εξωραϊστικός, -ή, -ό [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµορφαίνω. 
[ΕΤΥΜ µτγν. (η µτχ. εξωραϊσµένον ήδη στον Ησύχιο) < εξ- + ώραΐζω 
«κοσµώ, οµορφαίνω» < ώρα + -ίζω, βλ. κ. ωραίος]. 

εξώρας επίρρ. (λόγ.-σπάν.) πέρα από την κατάλληλη ώρα, αργά: επέστρεψε ~ 
ΣΥΝ. πάρωρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εξωρος < έξω + -ωρος < ώρα]. 

εξώρασο (το) το δεύτερο ράσο που φοριέται πάνω από το αντερί. 
εξώραφος, -η, -ο κ. ξωραφος αυτός που είναι ραµµένος ή διακοσµηµένος µε 

εξωτερικές ραφές, µε εξωτερικά γαζιά. 
έξωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η βίαιη αποµάκρυνση, η εκδίωξη 

2. (ειδικότ.) αποµάκρυνση από τον θρόνο, εκθρόνιση: - τού βασιλιά | τού 
Πατριάρχη 3. ΝΟΜ. η αποµάκρυνση τού µισθωτή από µισθωµένο ακίνητο µε 
δικαστική απόφαση: αν δεν καταβάλει σύντοµα τα ενοίκια που χρωστάει, θα 
του κάνω ~ || αγωγή εξώσεως. — εξωστικός, -ή, -ό [µτγν.], εξωστικώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εξωσις < εξωθώ]. 

εξώστεγο (το) {-ου κ. -έγου | -έγων} οτιδήποτε προεξέχει από τη στέγη και 
αποτελείται από το ίδιο υλικό µε αυτή. [ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των λ. 
εξώστης και στέγη]. 

εξώστης (ο) {εξωστών} 1. (λόγ.) το µπαλκόνι (ανοιχτό ή κλειστό) (βλ. λ. 
χαγιάτι) 2. (ειδικότ.) προεξοχή ορόφου ή ηµιώροφου στο εσωτερικό τής 
αίθουσας θεάτρου ή κινηµατογράφου: τα εισιτήρια είναι φθηνότερα στον ~ 
(στις θέσεις που βρίσκονται σε αυτή την προεξοχή) 

εξω- α' συνθετικό 
εξω-αισθητικός, -ή, -ό εξω-δερµικός, -ή, -ό εξω-καλλιτεχνικός, -ή, -ό εξω-νοσοκοµειακός, -ή, -ό εξω-υπηρεσιακός, -ή, -ό 
εξω-αστικός, -ή, -ό εξω-εντερικός, -ή, -ό εξω-κοµµατικός, -ή, -ό εξω-πανεπιστηµιακός, -ή, -ό εξω-χριστιανικός, -ή, -ό 
εξω-ατµοσφαιρικός, -ή, -ό εξω-επιστηµονικός, -ή, -ό εξω-κρανιακός, -ή, -ό εξω-παραταξιακός, -ή, -ό 
εξω-γλωσσικός, -ή, -ό εξω-θωρακικός. -ή, -ό εξω-κυβερνητικός, -ή, -ό εξω-συνδικαλιστικός, -ή, -ό 



εξωστρέφεια 636 επαγγέλοµαι 
 

από την πλατεία 3. (συνεκδ.) το σύνολο των θεατών που κάθονται στον 
εξώστη: κατά την απονοµή των βραβείων κινηµατογράφου, ο ~ αποδοκίµαζε την 
επιτροπή. [ΕΤΥΜ. αρχ.. αρχική σηµ. «αυτός που ωθεί προς τα έξω», < εξωθώ]. 

εξωστρέφεια (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. η κατεύθυνση των ενδιαφερόντων και η 
έκφραση των συναισθηµάτων ενός ατόµου προς τον εξωτερικό κόσµο, η 
εκδηλωτικότητα, η εξωτερίκευση των συναισθηµάτων και των σκέψεων ΑΝΤ. 
εσωστρέφεια. — εξωστρεφής, -ής, -ές. [ΕΤΥΜ. < ε'ξω + -στρέφεια < -
στρεφής < στρέφω, µετάφρ. δάνειο από γερµ. Extraversion, όρος τού Ελβετού 
ψυχολόγου C. Jung (1875-1961)]. 

εξωσυζυγικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δραστηριότητες εκτός τής 
συζυγικής ζωής: - σχέσεις | περιπέτειες | ζωή ΣΥΝ. εξώγαµος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. extra-conjugal], 

εξώσφαιρα (η) {χωρ. πληθ.} η εξώτατη περιοχή τής ατµόσφαιρας (σε απόσταση 
άνω των 500 περ. χλµ. από την επιφάνεια τής Γης), η οποία φθάνει µέχρι το 
κοσµικό διάστηµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. exosphere]. 

εξωσχολικός, -ή, -ό αυτός που δεν ανήκει ή δεν σχετίζεται µε το σχολείο: οι ~ 
δραστηριότητες των µαθητών || ~ βιβλίο | διάβασµα || (ως ουσ.) οι καταληψίες 
µαθητές απέδωσαν τις καταστροφές στο λύκειο τους σε εξωσχολικούς. 

εξωσωµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται ή συντελείται έξω από το σώµα 2. 
ΙΑΤΡ. (α) εξωσωµατική κυκλοφορία η προσωρινή, παράπλευρη κυκλοφορία 
τού αίµατος έξω από το σώµα κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικών 
επεµβάσεων (β) εξωσωµατική γονιµοποίηση µέθοδος γονιµοποίησης ωαρίου 
από σπερµατοζωάριο έξω από το ανθρώπινο σώµα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. extracorporeal]. 

εξώτατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται τελείως έξω, στο πιο ακραίο 
εξωτερικό σηµείο ΣΥΝ. ακρότατος, έσχατος ΑΝΤ. εσώτατος, εν-δότατος. — 
εξώτατα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επίρρ. εξωτάτω, υπερθ. βαθµός τού έξω]. 

εξωτερίκευση (η) [1859] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} η έκφραση ενώπιον 
άλλων (όσων σκέφτεται ή αισθάνεται κανείς): η ~ των σκέψεων | των 
επιθυµιών | των συναισθηµάτων. 

εξωτερικεύω ρ. µετβ. [1884] {εξωτερίκευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
εκφράζω προς τα έξω, ενώπιον άλλων (κάτι που σκέφτοµαι ή αισθάνοµαι), 
φανερώνω: ~ σκέψεις | αισθήµατα | συναισθήµατα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. extérioriser]. 

εξωτερικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που βρίσκεται έξω: ~ πόρτα | είσοδος | σκάλα 
ΑΝΤ. εσωτερικός (β) εξωτερικά ιατρεία κρατικά ιατρεία που στεγάζονται σε 
νοσοκοµείο και δέχονται ασθενείς που δεν νοσηλεύονται µέσα στο 
νοσοκοµείο 2. αυτός που γίνεται έξω, όχι σε εσωτερικό χώρο: τα ~ γυρίσµατα 
τής ταινίας (όχι σε στούντιο) || - πλάνα 3. (α) αυτός που σχετίζεται µε ό,τι 
µπορεί να δει κανείς σε κάποιον (όχι µε τον χαρακτήρα του, τον εσωτερικό 
του κόσµο): ~ γνωρίσµατα | εµφάνιση (λ.χ. το ντύσιµο, το χτένισµα κ.λπ.) (β) 
αυτός που σχετίζεται µε τη µορφή, κατ' αντιδιαστολή προς το περιεχόµενο: τα 
~ γνωρίσµατα ενός κειµένου · 4. αυτός που αφορά στις σχέσεις µε ξένες χώρες: 
~ πολιτική (πολιτική που ασκεί ένα κράτος στις σχέσεις του µε άλλα κράτη) || 
Υπουργείο Εξωτερικών ΑΝΤ. εσωτερικός 5. εξωτερικό (το) (i) η έξω επιφάνεια 
κτηρίου, αντικειµένου κ.λπ.: το ~ τού ναού | τού αγγείου ΣΥΝ. (για κτήριο) 
πρόσοψη ΑΝΤ. εσωτερικό (ii) οι ξένες χώρες, η αλλοδαπή: διαµένω | ταξιδεύω 
| σπουδάζω | δραπετεύω στο ~ || εκδροµή στο ~ ΣΥΝ. τα ξένα 6. αυτός που 
αναφέρεται σε ή προέρχεται από ξένες περιοχές ή χώρες: ~ ειδήσεις | εχθρός 7. 
αυτός που αναφέρεται σε ό,τι περιβάλλει το άτοµο, κατ' αντιδιαστολή προς 
τον εαυτό του: ο ~ και ο εσωτερικός κόσµος τού ανθρώπου · 8. ΓΛΩΣΣ. 
εξωτερικό αντικείµενο το αντικείµενο τού ενεργητικού µεταβατικού ρήµατος, 
που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγµα στο οποίο φθάνει ή το οποίο βρίσκει η 
ενέργεια τού υποκειµένου, π.χ. «το παιδί» στην πρόταση «η µητέρα λούζει το 
παιδί» (πβ. εσωτερικό αντικείµενο λ. εσωτερικός). — εξωτερικ-ά | -ώς επίρρ., 
εξωτερικότητα (η) [1861], [ΕΤΥΜ. αρχ. < έξωτέρω, επίρρ. συγκρ. βαθµού τού 
έξω. Η σηµ. που αναφέρεται σε ξένες χώρες αποδίδει τα γαλλ. extérieur και 
étranger]. 

εξώτερος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται έξω-έξω, στο πιο αποµακρυσµένο 
σηµείο: ~ διάστηµα ΑΝΤ. εσώτερος, ενδότερος· ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. στο | εις το πυρ το 
εξώτερον (εις το πϋρ το εξώτερον) στην κόλαση: οι αµαρτωλοί θα 
καταδικαστούν στο ~. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. επίρρ. έξωτέρω, συγκρ. βαθµός τού 
έξω. Η φρ. εις τό πϋρ το εξώτερον προέρχεται από συµφυρµό των φρ. τής Κ.∆. 
εις τό σκότος τό εξώτερον (Ματθ. 25,30) και είς τό πϋρ τό αΐώνιον (Ματθ. 
25,41)]. 

εξωτικός, -ή, -ό αυτός που προέρχεται από ή βρίσκεται σε µακρινά, συνήθ. 
τροπικά µέρη: ~ νησιά | φρούτα | φυτά | ζώα | χώρες || - οµορφιά (η οµορφιά 
που βρίσκει κανείς σε εξωτικές χώρες, π.χ. στα νησιά τού Ειρηνικού 
Ωκεανού). 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. exotique < µτγν. εξωτικός «ξένος, µακρινός» < αρχ. 
έξω], εξωτισµός (ο) [1892] 1. ο χαρακτήρας τού εξωτικού 2. καλλιτεχνική και 
λογοτεχνική τάση επιλογής εξωτικών θεµάτων και µοτίβων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. exotisme]. εξώφθαλµος, -η, -ο → εξόφθαλµος 
εξωφρενικός, -ή, -ό [1894] αυτός που είναι εντελώς παράλογος: ~ σκέψεις | 

ενέργειες | απαίτηση | αξίωση | τόκος | κατάσταση ΣΥΝ. ασυλλόγιστος ΑΝΤ. 
λογικός, συνετός. — εξωφρενικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λογικός, παράλογος. 

[ΕΤΥΜ Συνθ. εκ συναρπαγής από την αρχ. φρ. έξω φρενών (που απαντά στον 
Πίνδαρο, Όλυµπ. 1, 47)]. εξωφρενισµός (ο) 1. η τάση για παράλογα ή ακραία 
πράγµατα 

2. (συνεκδ.) καθετί παράλογο και ακραίο: στο δοκίµιο του καταδικά 
ζει τους ~ από το εξωτερικό, που εισάγονται υπό µορφήν µόδας στη 
χώρα µας. 

έξω φρενών επίρρ. → έξω 
εξώφτερνος, -η, -ο -> ξώφτερνος 
εξώφυλλο (το) [1871] {εξωφύλλ-ου | -ων} 1. το εξωτερικό φύλλο τετραδίου, 

βιβλίου, περιοδικού κ.λπ.: σκληρό | µαλακό ~ ΑΝΤ. εσώφυλ-λο 2. (συνεκδ.) το 
περιεχόµενο τού εξωτερικού φύλλου, ό,τι γράφεται ή απεικονίζεται σε αυτό: 
ωραίο | εντυπωσιακό | πρωτότυπο | σοβαρό | προκλητικό - 3. (συνεκδ.) το 
πρόσωπο τού οποίου φωτογραφία καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος εξωτερικού 
φύλλου περιοδικού: ως µοντέλο έχει γίνει πολλές φορές ~ σε γνωστά περιοδικά 
µόδας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. outpaper]. 

Ε.Ο.Α. (η) Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων. 
Ε.Ο.Β. (ο) Ελληνικός Οργανισµός Βάµβακος. 
Ε.Ο.∆. (η) Επιτροπή Ορισµού ∆ιαιτητών. 
Ε.Ο.Ε.Χ. (ο) Εθνικός Οργανισµός Ελληνικής Χειροτεχνίας. 
Ε.Ο.Κ. 1. (η) (παλαιότ.) Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (σήµερα 

Ευρωπαϊκή Ένωση) 2. (η) Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης 
3. (ο) Εθνικός Οργανισµός Καπ\Όύ. 

Ε.Ο.Κ.Α. (η) Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών. 
εοκικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 

(τη σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση): ~ κονδύλια | υποδείξεις. 
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. (ο) Ελληνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Μεταποιητικών 

Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας. 
Ε.Ο.Ν. (η) Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας (Νεολαία τής δικτατορίας τού 1. 

Μεταξά). 
Ε.Ο.Π. (η) Εθνική Οµοσπονδία Πυγµαχίας. 
Ε.Ο.ΠΕ. (η) Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης (βόλεϊ). 
εορτάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {εόρτασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (λόγ.) 

γιορτάζω (βλ.λ.). 
εορτάζων, -ούσα, -ον {εορτάζ-οντος (θηλ. -ούσας κ. λόγ. -ούσης) | -οντες (ουδ. 

-οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} (κ. ως ουσ.) για πρόσωπο που έχει την 
ονοµαστική του γιορτή ή που γιορτάζει για κάποιον λόγο: οι εορτάζοντες τού 
γραφείου έφεραν γλυκά || έχω πολλούς εορτά-ζοντες και εορτάζουσες σήµερα· 
λέγεται συχνά και εορταζόµενος (ενν. ο εορταζόµενος άγιος). [ΕΤΥΜ Μτχ. 
ενεστ. τού αρχ. εορτάζω]. 

εορτάσιµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που αρµόζει, που είναι κατάλληλος 
για γιορτή: ~ ενδυµασία | περιβολή | διακόσµηση ΣΥΝ. γιορτινός, εορταστικός · 
2. αυτός που αξίζει να τιµηθεί µε γιορτή: ~ γεγονός | ηµέρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ικός. 

εορτασµός [µτγν.] κ. (λαϊκ.) γιορτασµός (ο) η τέλεση εορτής: λαµπρός | 
πανηγυρικός ~||~ εθνικής επετείου | επιτυχίας. 

εορταστής (ο) [µτγν.], εορτάστρια (η) [1823] {εορταστριών} (λόγ.) πρόσωπο 
που συµµετέχει σε γιορτή ΣΥΝ. γιορταστής, πανηγυριστής. 

εορταστικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε γιορτή ή εορτασµό- 
πανηγυρικός: ~ εκδήλωση | πρόγραµµα | µήνυµα | λόγος ΣΥΝ. γιορταστικός. 

εορτή (η) (λόγ.) η γιορτή (βλ.λ.): ονοµαστική | εθνική ~· ΦΡ. (α) κατόπιν 
εορτής βλ. λ. κατόπιν (β) (κατά τας) Κυριάκος και (τας) εορτάς (κατά τις) 
Κυριακές και (τις) γιορτές, δηλ. µόνο λίγες φορές, µόνο στις αργίες: «οι φίλοι 
του είναι πολλοί, αλλά τον βλέπουν πλέον µόνο ~» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εορτή < *Ρε-Ρορτά (µε ανοµοιωτική αποβολή τού δεύτερου -
F- και τροπή τού αρχικού F- σε δασεία), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. 
έρανος. Το εορτή, µε συνίζηση τού -εο- σε -jo-, µεταβλήθηκε σε γιορτή (πβ. 
νέος > νιος, παλαιός > παλιός)]. 

εορτοδάνειο (το) {εορτοδανεί-ου | -ων} το δωροδάνειο (βλ.λ.). 
εορτοδρόµιο (το) [1836] {εορτοδροµί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. 1. (α) το σύνολο των 

ευαγγελικών και αποστολικών περικοπών που διαβάζονται σε κάθε γιορτή 
τού έτους (β) (συνεκδ.) το βιβλίο που περιλαµβάνει τις παραπάνω περικοπές 
2. το εορτολόγιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < εορτή + -δρόµιο (πβ. κ. κυριακο-δρόµιο), 
τίτλος βιβλίου τού Νικόδηµου τού Αγιορείτου]. 

εορτολόγιο (το) [µτγν.] {εορτολογί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. ο κατάλογος των εορτών 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. — εορτολογικός, -ή, -ό. 

Ε.Ο.Τ. (ο) Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού. 
Ε.Ο.Φ. (ο) Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων. 
Ε.Ο.Φ.Π. (η) Ελληνική Οµοσπονδία Φιλάθλων Πάλης. 
επ επιφών.· δηλώνει: 1. ξάφνιασµα, έκπληξη: ~, εδώ είσαι τόση ώρα; 

Πώς και δεν σε είδα; || ~, πού το βρήκες αυτό; Μια ώρα το ψάχνω! 2. 
(συνήθ. µε αυστηρό ύφος) προειδοποίηση ή επίπληξη: ~, µην το κάνεις 
αυτό! Απαγορεύεται! || ~! Για ησυχάστε λίγο! || (και επαναλαµβανό 
µενο) -------! Τι συµβαίνει εδώ πέρα; Επίσης απ κ. οπ. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

Ε.Π.Α. (η) Επιχείρηση Πολεοδοµικής Ανασυγκρότησης. 
επαγγελία (η) {επαγγελιών} η υπόσχεση: η κυβέρνηση δεν εκπλήρωσε πολλές 

από τις επαγγελίες της- ΦΡ. Γη τής Επαγγελίας (i) η γη Χα-ναάν, την οποία 
υποσχέθηκε ο Θεός στους απογόνους τού Αβραάµ (ii) (µτφ.) κάθε εύφορη και 
πλούσια γη· (γενικότ.) η χώρα προορισµού ανθρώπων που αναζητούν 
καλύτερες συνθήκες ζωής ή νέα πατρίδα: για πολλούς Ευρωπαίους η Αµερική 
ήταν η ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < έπαγγέλλω «δηλώνω, υπόσχοµαι». Η ΦΡ. γη τής επαγγελίας δεν 
προέρχεται από την Π.∆. (διότι το εβρ. κείµενο δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε 
λ. µε τη σηµ. «υπόσχεση»), αλλά από τις µτγν. αναφορές που απαντούν στην 
Κ.∆. (λ.χ. Εβρ. 11,9: πίστει παρώκησεν είς γήν τής επαγγελίας...)]. 

επαγγέλλοµαι ρ. µετβ. αποθ. {επαγγέλθηκα} 1. υπόσχοµαι: η νέα κ:υ-βέρνηση 
επαγγέλλεται την οικονοµική ανόρθωση τής χώρας ΣΥΝ. τά- 
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ζω, υπόσχοµαι · 2. (επίσ.) ασκώ συγκεκριµένο επάγγελµα: τι επαγ-
γέλλεσθε; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ETYM. < αρχ. έπαγγέλλω | -οµαι «δηλώνω, υπόσχοµαι» < επ(ι)- + 
άγγέλλω. Το µέσο επαγγέλλοµαι απέκτησε επίσης τη σηµ. «ασκώ» (π.χ. 
άρετήν, θεοσέβειαν), αλλά η σηµ. «ασκώ επάγγελµα, εργάζοµαι» 
απαντά ή υπονοείται ήδη στον Πλάτωνα, π.χ. «τοΰτό εστί το επάγγελµα 
δ επαγγέλλοµαι» (Πρωταγόρας 319 a) ή «τί έστιν ο επαγγέλλεται τε και 
διδάσκει;» (Γοργίας 447 e)]. επάγγελµα (το) {επαγγέλµ-ατος | -ατα, -
άτων} η βιοποριστική απασχόληση: επικερδές | προσοδοφόρο | 
ανθυγιεινό | ταπεινωτικό ~ || το αρχαιότερο επάγγελµα (η πορνεία) || το 
- µου είναι επιπλοποιός ΣΥΝ. εργασία, δουλειά·  ΦΡ. (α) ελευθέριο | 
ελεύθερο επάγγελµα βλ. λ. ελευθέριος (β) κλειστό επάγγελµα επάγγελµα 
τού οποίου δικαίωµα άσκησης έχουν µόνο άτοµα που ανήκουν σε 
ορισµένο σωµατείο ή ένωση ή καλύπτονται από ορισµένους νόµους 
(γ) εξ επαγγέλµατος (i) ΝΟΜ. αυτεπαγγέλτως (βλ.λ.) (ii) (µτφ.) επ' 
αµοιβή, σαν να ασκεί επάγγελµα: είναι ~ ψευδοµάρτυρας (δ) κατ' 
επάγγελµα (i) έχοντας ως επάγγελµα, σύµφωνα µε το επάγγελµα (που 
έχει κανείς) (ii) συστηµατικά: είναι ~ ψεύτης (ε) κάνω (κάτι) επάγγελµα 
(κακόσ.) κάνω κάτι συστηµατικά, µε αποτέλεσµα να µου αποδίδεται 
ιδιοτέλεια ή κακή πρόθεση: είπαµε, να του δανείσουµε χρήµατα, αλλά 
αυτός το έχει κάνει επάγγελµα (δηλ. να δανείζεται χρήµατα). [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «υπόσχεση», < έπαγγέλλω | -οµαι (βλ.λ.). Η σηµερινή 
στ\µ. ήδη µτγν.]. επαγγελµατίας (ο/η) {(θηλ. γεν. επαγγελµατίου) 
επαγγελµατιών} 1. πρόσωπο που ασκεί επάγγελµα: είναι - φωτογράφος 
|| ελεύθερος ~ ANT. ερασιτέχνης 2. πρόσωπο που κάνει σωστά τη 
δουλειά του, που εργάζεται σκληρά και µεθοδικά (κατ' αντιδιαστολή 
συνήθ. προς τον ερασιτέχνη ή εµπειροτέχνη): είναι πραγµατικός ~, ό,τι 
φτειάχνει είναι εγγυηµένο 3. πρόσωπο που κατά την άσκηση τού 
επαγγέλµατος του δεν επηρεάζεται από συναισθηµατισµούς, που 
κοιτάζει µόνο το επαγγελµατικό του συµφέρον: ένας ψυχρός ~ επιλέγει 
πάντα τη συµ-φερότερη πρόταση 4. (µτφ.) πρόσωπο που κάνει κάτι 
(αθέµιτο) συστηµατικά: ~ ψεύτης | κλέφτης | µάρτυρας σε δίκες 
(ψευδοµάρτυρας). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ερασιτέχνης. επαγγελµατικός, -ή, -ό 
[1886] αυτός που σχετίζεται µε επάγγελµα ή επαγγελµατία: ~ τοµέας | 
σταδιοδροµία | επιλογές | συνέπεια | δραστηριότητα | σχέσεις | µυστικό | 
προοπτικές | ταξίδι | απόρρητο | στέγη | αυτοκίνητο || είχαµε µια καθαρά 
- συνάντηση || αγωνιά για την - της αποκατάσταση || δεν µπορούµε να 
συναντηθούµε, γιατί έχω πολλές ~ υποχρεώσεις-  ΦΡ. (α) επαγγελµατική 
συνείδηση η συνέπεια, η υπευθυνότητα, η τήρηση τής δεοντολογίας 
και η µεθοδικότητα κατά την άσκηση τού επαγγέλµατος (β) 
επαγγελµατικός προσανατολισµός η επιστηµονική καθοδήγηση τού 
ατόµου για τη σωστή επιλογή τού επαγγέλµατος του, ανάλογα µε τον 
χαρακτήρα του, τα ενδιαφέροντα του, τις κλίσεις του και την αγορά 
εργασίας (γ) σχολικός επαγγελµατικός προσανατολισµός (συντοµ. 
Σ.Ε.Π.) σχολικό µάθηµα που διδάσκεται στη µέση εκπαίδευση µε 
αντικείµενο τον επαγγελµατικό προσανατολισµό των µαθητών (δ) 
επαγγελµατική νόσος βλ. λ. νόσος. — επαγγελµατικ-ά | -ώς [1816] 
επίρρ., επαγγελµατικό-τητα (η), ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάστηµα. 
επαγγελµατισµός (ο) 1. η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η συστη-
µατικότητα κατά την άσκηση τού επαγγέλµατος: ο ~ χαρακτηρίζει 
κάθε του δουλειά · 2. η προσήλωση στην επαγγελµατική επιτυχία, 
χωρίς συναισθηµατικές ή ιδεολογικές επιρροές. [ETYM. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. professionalism]. επάγεται, επάγονται ρ. τριτοπρόσ. 
{µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (λόγ.) συνεπάγεται: το αδίκηµα τού 
βιασµού σε όλες τις χώρες - βαριά καταδικαστική ποινή 2. έπεται, 
προκύπτει, συνάγεται: από τα λόγια τού υπουργού ~ ότι οι τιµές δεν θα 
συγκρατηθούν. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επάγω «οδηγώ ως αρχηγός - ασκώ 
επιρροή - οδηγώ κάποιον στο δικαστήριο» < έπ(ι)- + άγω. Οι σηµερινές 
χρήσεις πρωτο-απαντούν στη Λογική τού Αριστοτέλη]. επαγρυπνώ ρ. 
µετβ. [µτγν.] {επαγρυπνείς... | επαγρύπνησα} (λόγ.) επιβλέπω άγρυπνα 
(κάτι), έχω διαρκώς στραµµένη την προσοχή µου σε (αυτό): τα όργανα 
ασφαλείας δεν επαγρυπνούν επαρκώς.   — επαγρύπνηση (η) [µτγν.]. 
επαγωγέος (ο) {επαγωγ-είς, -έων} ΦΥΣ.-ΤΕΧΝΟΛ. µαγνήτης ή σύστηµα 
µαγνητών που προκαλεί επαγωγή σε ηλεκτρικές µηχανές. [ΕΓΥΜ. < 
επαγωγή, απόδ. τού γαλλ. inducteur, άσχετο προς το µτγν. έπαγωγεύς 
«στρώση πηλού στον τοίχο»]. επαγωγή (η) 1. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) η 
συναγωγή γενικού συµπεράσµατος από επιµέρους προτάσεις · 2. ΦΥΣ. 
η παραγωγή ηλεκτρικής τάσεως σε κύκλωµα µε τη µεταβολή τής 
µαγνητικής ροής που διέρχεται µέσα από το κύκλωµα αυτό: ρεύµα εξ 
επαγωγής · 3. ΝΟΜ. (α) επαγωγή όρκου η απαίτηση διαδίκου από τον 
αντίδικο να βεβαιώσει µε όρκο τους ισχυρισµούς του (β) επαγωγή 
κληρονοµιάς ο χρόνος κατά τον οποίο η κληρονοµιά τίθεται στη 
διάθεση των κληρονόµων να την αποδεχθούν ή να την αποποιηθούν. 

[ΕΤΎΜ. αρχ; < επάγω. o φυσ. όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. induction]. 
επαγωγικός, -ή, -ο [µτγν.] 1. ΦΙΛΟΣ, αυτός που σχετίζεται µε τη συ-
ναγωγή γενικού συµπεράσµατος από επιµέρους προτάσεις: ~ συλλο-
γισµός | µέθοδος ANT. απαγωγικός, παραγωγικός · 2. ΦΥΣ. αυτός που 
σχετίζεται µε την επαγωγή (βλ.λ.): ~ φαινόµενο | ρεύµα | πηνίο | κύ-
κλωµα. — επαγωγικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

επαγωγικός - απαγωγικός. ∆ύο διαφορετικές, αντίθετες στην πο-
ρεία τους, προσεγγίσεις τής γνωστικής (επιστηµονικής, διδακτι-
κής κλπ.) διαδικασίας. Η επαγωγική βαίνει από τα ειδικά προς τα 
γενικά, από τα επιµέρους στο όλον, ενώ η απαγωγική προχωρεί 

από τα γενικά στα µερικά, σύµφωνα µε την αρχή πως ό,τι ισχύει 
για το όλον ισχύει και για το µέρος που εµπεριέχεται σε αυτό. Η 
επαγωγική είναι επιστηµολογικά η µέθοδος που κινείται από τα 
εµπειρικά δεδοµένα προς τη συναγωγή µιας γενικής πρότασης που 
να ερµηνεύει τα πράγµατα (κατά κύριο λόγο: από τα φαινόµενα 
στον νόµο). 

επαγώγιµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται µε επαγωγή 2. επα-
γώγιµο (το) το µέρος ηλεκτρικής µηχανής, όπου παράγεται εξ επα-
γωγής ηλεκτρεγερτική δύναµη, η οποία προκαλεί την παραγωγή ηλε-
κτρικού ρεύµατος. 

επαγωγός, -ός, -ό (λόγ.) 1. (κυριολ.) ο κατανοητός, ο εύληπτος 2. (συ-
νεκδ.) αυτός που ελκύει γοητευτικός, σαγηνευτικός: ~ διδασκαλία. — 
επογωγώς επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επάγω]. 

Ε.Π.Α.Ε. (η) Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών. 
έπαθλο (το) {επάθλ-ου | -ων} το βραβείο που απονέµεται σε νικητή 

αγώνων ή διαγωνισµών: τελετή απονοµής επάθλων.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άθλος. [ΕΤΥΜ. < αοχ. επαθλον< έπ(ι)- + άθλο ν «βραβείο» (βλ.λ.)]. 

επαινετικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που λέγεται ή γίνεται για έπαινο: ~ 
κριτικές | κρίσεις | σχόλια | λόγια ΣΥΝ. εξυµνητικός, εγκωµιαστικός 
ΑΝΤ. επιτιµητικός, αποδοκιµαστικός. — επαινετικ-ά | -ώς [µεσν.] 
επίρρ. 

επαινετός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που αξίζει έπαινο: ~ συµπεριφορά | 
προσπάθεια ΣΥΝ. αξιέπαινος ΑΝΤ. αξιόµεµπτος, κατακριτέος, αξιοκα-
τάκριτος. — επαινετ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

επαινοθηρία (η) [1892] {χωρ. πληθ.} η συνεχής επιδίωξη επαίνων. — 
επαινοθήρας (ο/η), επαινοθηρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < έπαινος + -θηρία 
< θήρα «κυνήγι», πβ. κ. βαθµο-θηρία]. 

έπαινος (ο) {επαίν-ου | -ων, -ους} 1. έκφραση επιδοκιµασίας· εγκώµιο: 
απέσπασε πολλούς επαίνους || τους αξίζει κάθε έπαινος ΑΝΤ. µοµφή, 
επίκριση· ΦΡ. µετ' επαίνων (λατ. summa cum laude) µε επαίνους, µε 
εγκώµια- συχνά ειρων. στη φρ. απερρίφθη µετά πολλών επαίνων · 2. 
µορφή ηθικής αµοιβής, βαθµίδα διάκρισης κατώτερη τού βραβείου: η 
επιτροπή απένειµε τα βραβεία και τους επαίνους. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπ(ι)- + αίνος]. 

επαινώ ρ. µετβ. {επαινείς... | επαίν-εσα, -ούµαι, -έθηκα, -εµένος) κ. 
(λαϊκ.) παινώ επιδοκιµάζω, εκφράζοµαι θετικά για (κάποιον/κάτι): η 
πρόταση του επαινέθηκε οµόφωνα από την επιτροπή ΣΥΝ. εγκωµιάζω 
ΑΝΤ. ψέγω, επικρίνω, κατηγορώ. Επίσης (καθηµ.) παινεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -εσα, εναίσιµος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επαινώ (-έω) < έπ(ι)- + αινώ]. 

επαίροµαι ρ. αµετβ. αποθ. {επήρθην, -ης, -η..., επηρµένος} (λόγ.) καυ-
χώµαι, υπερηφανεύοµαι: επαίρεται για τις επιτυχίες του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αίρω, µετοχή, υπερηφάνεια, αποθετικός. 
[ΕΓΥΜ αρχ. < έπ(ι)- + αϊρω | -οµαι «υψώνω» (βλ.λ.). Βλ. επίσης παίρ-
νω]. 

επαίσχυντος, -η, -ο [1894] αυτός για τον οποίο ντρέπεται κανείς-
επονείδιστος: ~ διαγωγή | συµφωνία. — επαίσχυντα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. έπαισχύνοµαι < έπ(ι)- + αίσχύνοµαι]. 

επαιτεία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η παράκληση ή ικεσία προς οποιο-
δήποτε ξένο, άγνωστο πρόσωπο για την παροχή, υπό µορφήν ελεη-
µοσύνης, χρηµάτων ή αντικειµένων που έχουν χρηµατική αξία µε τη 
δικαιολογία τής ανέχειας ή τής µεγάλης ανάγκης ΣΥΝ. ζητιανιά, 
(λαϊκ.) διακονιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 

επαίτης (ο) {επαιτών}, επαίτιδα (η) {επαιτίδων} (λόγ.) πρόσωπο που 
επαιτεί, ζητιανεύει ΣΥΝ. (λαϊκ.) διακονιάρης. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
επαιτώ]. επαιτώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. απαιτείς... | µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} ♦ 1. (αµετβ.) ζητώ ελεηµοσύνη, ζητιανεύω: επαιτεί, για να 
ζήσει ΣΥΝ. (λαϊκ.) διακονεύω ♦ 2. (µετβ.) ζητώ (κάτι) µε τρόπο 
επίµονο και ταπεινωτικό: κατέληξε να επαιτεί την αγάπη των άλλων 
ΣΥΝ. εκλιπαρώ. — επαιτικός, -ή, -ό, επαιτικώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < αρ%· επαιτώ (-έω), αρχική σηµ. «ζητώ επιπλέον», < έπ(ι)- + 
αιτώ. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. επαΐων (ο) {επάί'-οντος, -οντά | -
οντες, -όντων}, επαΐουσα (η) {επαϊ-ούσης | -ουσών} (αρχαιοπρ.) 
καταρτισµένος σε έναν τοµέα· ειδικός, γνώστης: τον λόγο έχουν οι 
επαΐοντες ΣΥΝ. ειδήµων. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. έπαιω 
«εισακούω, αντιλαµβάνοµαι, γνωρίζω πολύ καλά» < έπ(ι)- + άίω 
«ακούω προσεκτικά, καταλαβαίνω» < *άΕ-ίσ-ω < I.E. *aus- «αφτί», πβ. 
σανσκρ. avih «προφανώς», λατ. auris «αφτί», γαλλ. oreille, ισπ. oreja, 
ιταλ. orecchia, αγγλ. ear, γερµ. Ohr κ.ά. Οµόρρ. αρχ. ους «αφτί», 
αισθάνοµαι (βλ.λ.) κ.ά.]. Ε.Π.Α.Κ. (ο) Ενιαίος Πανελλαδικός Αριθµός 
Κλήσης (για συνδέσεις 

µε διακοµιστή τού ∆ιαδικτύου). επακόλουθος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός 
που ακολουθεί ύστερα από κάτι άλλο, που επακολουθεί ΣΥΝ. 

παρεπόµενος 2. επακόλουθο (το) αυτό που ακολουθεί ως αποτέλεσµα· 
συνέπεια: σηµειώθηκαν κινητοποιήσεις και αντιδράσεις, αλλά χωρίς 

σοβαρά επακόλουθα ΣΥΝ. συνακόλουθο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίπτωση. 
επακολουθώ ρ. αµετβ. [αρχ.] (επακολουθείς... | επακολούθησα} 1. 

γίνοµαι ύστερα από κάτι άλλο (που προηγείται): µετά την οµιλία 
επακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση 2. ακολουθώ ως συνέπεια ή 

αποτέλεσµα: χρειάζεται προσοχή στις επιλογές, διότι δεν ξέρουµε τι θα 
επακολουθήσει ΣΥΝ. παρέποµαι. — επακολούθηση (η) [µτγν.] κ. 

επακολούθηµα (το) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περίπου. επακριβώς επίρρ. 
[µτγν.] {επακριβέστ-ερα, -ατα} (λόγ.) µε µεγάλη ακρίβεια: δεν θυµάται 

~ τα γεγονότα. — επακριβής, -ής, -ές [µτγν.]. έπακρο (το) {χωρ. 
πληθ.} το ακρότατο σηµείο· συνήθ. στη ΦΡ. στο 
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έπακρο | (λόγ.) εις το έπακρον υπερβολικά, στον µέγιστο βαθµό: οι 
σχέσεις των δύο χωρών οξύνθηκαν ~ 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίθ. επακρος «αυτός που έχει αιχµηρή απόληξη» (στον 
Ιπποκράτη) < έπ(ι)- + άκρος. Η φρ. στο έπακρο | εις το έπακρον απο-
δίδει τα γαλλ. extrêmement, à l'extrême]. 

επακτή (η) η ηλικία τής Σελήνης την 1η Μαρτίου, που είναι ίδια µε 
την ηλικία της την 1η Ιανουαρίου- χρησιµοποιείται για τον καθορι-
σµό των κινητών εορτών. 
[ΕΤΥΜ. Η φρ. επακταί (ήµέραι) απαντά τον 7ο αι. µ.Χ. στον γραµµατι-
κό Ισίδωρο. Βλ. λ. επακτός]. 

επάκτιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που βρίσκεται στην ακτή ή κοντά στην 
ακτή: ~ πυροβόλο ΣΥΝ. παράλιος, παραθαλάσσιος ANT. µεσόγειος. 

επακτός, -ή, -ό 1. αυτός που επιβάλλεται έξωθεν συνήθ. στη ΦΡ. επα-
κτός όρκος (έπακτος δρκος, Λυσίας) ΝΟΜ. Ο όρκος που επιβάλλεται 
από τον έναν διάδικο στον αντίδικο του 2. επακτή (η) βλ.λ. [ΕΤΥΜ, 
αρχ. < επάγω]. 

έπαλα ρ. → πάλλω 
επάλειµµα (το) [µτγν.] {επαλείµµ-ατος | -ατα, -άτων} η αλοιφή. 
επάλειψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -είψεως | -είψεις, -είψεων) το άλειµµα 
επιφάνειας µε ρευστή ουσία: για τη θεραπεία των εξανθηµάτων 
απαιτείται ~ µε ειδική κρέµα ΣΥΝ. επίχριση. — επαλείφω ρ. [αρχ.]. 

επαλήθευση (η) [1867] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η από-
δειξη τής ορθότητας προβλέψεως: η ~ των προβλέψεων || τα ποσοστά 
των δηµοσκοπήσεων αναζητούν την ~ τους στα εκλογικά αποτελέ-
σµατα ANT. διάψευση 2. ΜΑΘ. επιβεβαίωση τού αποτελέσµατος αριθ-
µητικής πράξης: κάνω την ~ || πώς γίνεται η ~ στον πολλαπλασιασµό; 
ΣΥΝ. δοκιµή 3. (γενικότ.) η επιβεβαίωση πληροφορίας: για ~ θα ελέγ-
ξω αν η χρονολογία που µας είπε είναι η σωστή ΣΥΝ. έλεγχος. — 
επαληθευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
vérification]. 

επαληθεύσιµος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να επαληθευτεί: ~ 
πληροφορίες. 

επαληθεύω ρ. µετβ. [αρχ.] (επαλήθευ-σα,-θηκα,-µένος] αποδεικνύω 
(κάτι) αληθινό, ορθό ή ακριβές: τηλεφώνησα στην εφηµερίδα για να 
επαληθεύσω την είδηση || ~ το αποτέλεσµα τού πολλαπλασιασµού || οι 
προβλέψεις του επαληθεύθηκαν από τα γεγονότα ΣΥΝ. επιβεβαιώνω, 
αποδεικνύω, επικυρώνω. 

επαλλάσσουσες έννοιες (οι) {επαλλασσουσών εννοιών} ΦΙΛΟΣ. (στη 
Λογική) έννοιες που συµπίπτουν µερικώς ως προς το εύρος τους· λ.χ. 
νέος και µαθητής (δεν είναι όλοι οι νέοι µαθητές ούτε κάθε µαθητής 
είναι κατ' ανάγκην νέος). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρ. έπαλλάσσω < έπ(ι)- + 
άλλάσσω]. 

επαλληλία (η) [µτγν.] {επαλληλιών} η διαδοχική σειρά, η αλληλο-
διαδοχή. 

επάλληλος, -η, -ο {-ων κ. -ήλων, -ους κ. -ήλους) (λόγ.) αυτός που γί-
νεται κατ' επανάληψη ή µε διαδοχική σειρά: σειρά ~ επιθέσεων ΣΥΝ. 
αλλεπάλληλος, διαδοχικός· ΦΡ. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) επάλληλες έν-
νοιες οι έννοιες που έχουν το ίδιο εύρος· αλλιώς επικοινωνούσες έν-
νοιες. — επάλληλα | επαλλήλως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- 
+ -άλληλος < αλλήλων (βλ.λ.).]. 

έπαλξη (η) {-ης κ. -άλξεως | -άλξεις, -άλξεων} 1. το ανώτερο µέρος 
των τειχών φρουρίου ή πύργου µε οδοντωτά ανοίγµατα, µέσα από τα 
οποία πολεµούσαν οι αµυνόµενοι 2. (µτφ.) θέση αγωνιστικής ετοιµό-
τητας, επαγρύπνησης: βρίσκεται πάντα στις επάλξεις τού αγώνα· ΦΡ. 
επί των επάλξεων σε ετοιµότητα (για την αντιµετώπιση κινδύνου). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. επαλξις < έπαλέξω «υπερασπίζω, φρουρώ» < επ(ι)- + 
άλέξω, βλ. κ. αλεξι-]. 

επαµειβόµενος, -η, -ο αυτός που πηγαίνει εναλλάξ από τον έναν στον 
άλλον µόνο στη ΦΡ. επαµειβόµενο έπαθλο | κύπελλο το έπαθλο που 
απονέµεται στον νικητή µιας διοργάνωσης, ο οποίος µπορεί να το 
κρατήσει οριστικά µόνο αν το κερδίσει τρεις φορές συνεχώς. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. επαµείβοµαι «επακολουθώ, έρχοµαι ο 
ένας µετά τον άλλον σε συνεχή σειρά» < έπ(ι) + αµείβω | -οµαι 
(βλ.λ.)]. 

Επαµεινώνδας (ο) 1. αρχαίος Θηβαίος στρατηγός και πολιτικός (420-
362 π.Χ.), θεµελιωτής τής Θηβαϊκής Ηγεµονίας και οργανωτής τής 
«λοξής φάλαγγας» 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + άµείνων «καλύτερος, ισχυρότερος» (χρησιµο-
ποιήθηκε ως ένα από τα συγκριτικά επίθ. τού αγαθός, αναφερόµενο 
κυρ. στη µαχητικότητα και τη γενναιότητα) + δωρ. επίθηµα -δας (πβ. 
Λεωνί-δας, Πελοπί-δας)]. 

επαµφοτεριζόντως επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) µε τρόπο διφορούµενο. 
επαµφοτερίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.· µτχ. επαµφοτε-

ρίζων, -ούσα, -ον) 1. κλίνω άλλοτε προς το ένα και άλλοτε προς το 

άλλο µέρος, αµφιταλαντεύοµαι: επαµφοτερίζουσα στάση || η επαµ-
φοτερίζουσα πολιτική µιας κυβέρνησης 2. (µτφ.) (α) επιδέχοµαι διπλή 
ερµηνεία, είµαι διφορούµενος (β) (για λέξεις) έχω δύο τύπους 3. εµ-
φανίζω δύο αντίθετες ιδιότητες, άλλοτε τη µία και άλλοτε την άλλη, 
ανάλογα µε τις συνθήκες: επαµφοτερίζον χηµικό στοιχείο (µε ιδιότη-
τες µετάλλων και αµετάλλων) || επαµφοτερίζουσα ουσία (µε ιδιότη-
τες οξέος ή βάσεως) 4. (η µτχ. ως ουσ.) (ειρων. για πρόσ.) επαµφοτε-
ρίζων (ο) ο αµφιφυλόφιλος. — επαµφοτερισµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < έπ(ι)- + -αµφοτερίζω < αµφότεροι (βλ.λ.)]. 

επανα- κ. επανά- κ. επαν- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει επανάληψη 
αυτού που σηµαίνει το β' συνθετικό: επανα-πρόσληψη, επανα-διο-
ρίζω, επαν-ιδρύω, επαν-εκτίµηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ava-. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τις προθέσεις 
επί και άνά (λ.χ. έπανα-λαµβάνω, έπανα-φέρω) και εµφανίζεται (αντί 
τού απλού άνά) και σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. επανασύνθεση < αγγλ. 
reconstruction)]. 

επανόγω ρ. µετβ. {επανή-γαγα, -χθην, -ης, -η...} (λόγ.) 1. φέρνω (κάτι) 
στην αρχική του θέση ή κατάσταση· επαναφέρω · 2. ΝΟΜ. επαναφέ-
ρω (υπόθεση) στο δικαστήριο, κάνω έφεση ΣΥΝ. εφεσιβάλλω, εκκαλώ. 
— επανανωνή (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επ(ι)- 
+ άν)α)- + άγω]. 

επαναδίπλωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η αναδί-
πλωση (βλ.λ.). 

επανακάµπτω ρ. αµετβ. (επανέκαµψα) (λόγ.) επιστρέφω, ξαναγυρίζω: 
επανέκαµψε στην πατρίδα του προ τριετίας || ~ στον πολιτικό στίβο. — 
επανάκαµψη (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + ava- + κάµπτω]. 

επανακτώ ρ. µετβ. {επανακτάς... | επανέκτ-ησα, επανακτ-ώµαι, -
άται..., -ήθηκα, -ηµένος) (λόγ.) αποκτώ ξανά (κάτι που έχασα): ~ την 
ελευθερία | την εµπιστοσύνη | τις δυνάµεις µου || ~ τα δικαιώµατα µου 
ΣΥΝ. ανακτώ. — επανάκτηση (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπανακτώµαι (-άο-) < έπ(ι)- + άνα- + κτώµαι, βλ. κ. 
ανακτώ]. 

επαναλαµβανόµενος, -η, -ο αυτός που επαναλαµβάνεται, που γίνεται 
κατ' επανάληψη: ~ διαµαρτυρίες | κινήσεις | θόρυβοι | συνοµιλίες | 
χτυπήµατα | κρούσµατα βίας | εκρήξεις | λάθη. 

επαναλαµβάνω ρ. µετβ. {επαν-έλαβα, -αλήφθηκα, -ειληµµένος} 1. 
λέω ή κάνω (κάτι) ο ίδιος για δεύτερη φορά: του επανέλαβα το µήνυ-
µα δυνατότερα 2. λέω ή κάνω ξανά, µε τον ίδιο τρόπο (αυτό που είπε 
ή έκανε κάποιος άλλος): ~ το πείραµα | το ίδιο λάθος ΣΥΝ. ξαναλέω, 
ξανακάνω · 3. (ειδικότ.) ξαναδιαβάζω, κάνω επανάληψη (µαθήµα-
τος): ο καθηγητής ζήτησε από τους µαθητές να επαναλάβουν το τε-
λευταίο κεφάλαιο στο σπίτι 4. (η µτχ. επανειληµµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ αρχ. < έπ(ι)- + άνα- + λαµβάνω]. 

επαναλαµβάνω και ξαναεπαναλαµβάνω! Συχνά ακούγεται τελευ-
ταία το ξαναεπαναλαµβάνω στη θέση τού απλού επαναλαµβάνω. 
Αλλά το ά συνθετ. επανα- δηλώνει ήδη «την επανάληψη», έτσι το 
ξαναεπαναλαµβάνω περιττεύει, εκτός σπανίων περιπτώσεων που 
συνειδητά (και κάπως εξεζητηµένα) επιδιώκεται ιδιαίτερη έµφαση 
µε την αλλεπαλληλία των όµοιων α' συνθετικών. 

επαναληπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που επαναλαµβάνεται, που ξαναγί-
νεται: ~ ψηφοφορία || ~ ψεκασµοί 2. αυτός που εκτελεί κάτι µε τον 
ίδιο τρόπο πολλές φορές, διαδοχικά: ~ όπλο | καραµπίνα (µε την 
οποία πυροβολεί κανείς κατ' επανάληψη, χωρίς να χρειαστεί να γε-
µίζει κάθε φορά) · 3. αυτός που σχετίζεται µε την επανάληψη µαθή-
µατος, διδαχθείσης ύλης: ~ διαγώνισµα | ασκήσεις 4. ΓΛΩΣΣ. επανα-
ληπτική αντωνυµία η αντωνυµία αυτός, -ή, -ό, η οποία έχει αναφορι-
κή λειτουργία, δηλ. δηλώνει όνοµα που αναφέρθηκε προηγουµένως: ο 
Τοσίτσας αγαπούσε πολύ την πατρίδα του, την Ελλάδα- αυτός είναι 
που έδωσε τα χρήµατα, για να κτισθεί το Πολυτεχνείο. — επαναλη-
πτικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

επανάληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} 1. το να γίνεται κάτι 
για δεύτερη ή πολλοστή φορά: ~ των επεισοδίων | τού αγώνα | των 
διαπραγµατεύσεων | τού ίδιου λάθους || όσα εξήγγειλε αποτελούν ~ 
των εξαγγελιών των προκατόχων του- ΦΡ. (α) κατ' επανάληψη | επα-
νάληψιν πολλές φορές, επανειληµµένα: του έχω κάνει παρατηρήσεις 
~ (β) σε επανάληψη ξανά, όχι για πρώτη φορά: η ταινία προβάλλεται 
~ 2. η εκ νέου διδασκαλία ή µελέτη των ήδη διδαγµένων (για να τα 
µάθουν καλύτερα οι µαθητές): η - είναι µητέρα τής µαθήσεως || όταν 
ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη, θ' αρχίσουν οι ~· ΦΡ. επανάληψις µή-
τηρ (πάσης) µαθήσεως (λατ. repetitio mater studiorum) η επανάληψη 

 

επαν)α)- ξανά, εκ νέου 
επαν-ανορά (η) επαν-
ανοράζω ρ. επαν-
αξιολόγηση (η) επαν-
αξιολογώ ρ. επαν-
απόκτηση (η) επαν-
αποκτώ ρ. επανα-
βεβαιώνω ρ. επανα-
βεβαίωση (η) επανα-νεµίζω 
ρ. επανα-νέµιση (η) επανα-
διαπραγµατεύοµαι ρ. 
επανα-διαπραγµάτειιση (η) 
επανα-διάταξη (η) επανα-
διατάσσω ρ. επανα-
διατυπώνω ρ. 

επανα-διατύπωση (η) 
επανα-διευθέτηση (η) 
εττανα-διευθετώ ρ. 
επανα-διορίζω ρ. 
επανα-διορισµός (ο) 
επαν-εγγραφή (η) 
επον-εγγράφω ρ. 
επαν-εκλέγω ρ. επαν-
εκλονή (η) επαν-
εκπαίδευση (η) επαν-
εκπαιδεύω ρ. επαν-
εκτίµηση (η) επαν-
εκτιµώ ρ. 
επανέλεγχος (ο) 
επαν-ελέγχω ρ. 

επαν-εµφανίζω ρ. 
επαν-εµφάνιση (η) 
επαν-ενεργοποίηση (η) 
επαν-ενεργοποιώ ρ. 
επαν-ένταξη (η) επαν-
εντάσσω ρ. επαν-
ενώνω ρ. επαν-ένωση 
(η) επαν-εξετάζω ρ. 
επαν-εξέταση (η) 
επαν-εύρεση (η) επαν-
ευρίσκω ρ. επανα-
θεµελιώνω ρ. επανα-
θεµελίωση (η) επαν-
Ιδρυοη (η) 

επαν-ιδρύω ρ. 
επανα-καθορίζω ρ. 
επανα-καθορισµός (ο) 
επανα-καλώ ρ. επανά-
κληση (η) επανα-
κυκλοφόρηση (η) επανα-
κυκλοφορώ ρ. επανα-
λειτουργία (η) επα να-
λειτουργώ ρ. επανα-
προσδιορίζω ρ. επανα-
προσδιορισµός (ο) επανα-
προσεγγίζω ρ. επανα-
προσέγγιση (η) επανα-
προσλαµβάνω ρ. επανα-
πρόσληψη (η) 

επανα-προώθηση (η) 
επανα-προωθώ ρ. 
επανα-σύνδεση (η) 
επανα-συνδέω ρ. 
επανα-συνιστώ ρ. 
επανα-σύσταση (η) 
επανα-τοποθέτηση (η) 
επανα-τοποθετώ ρ. 
επαν-υπάγω ρ. επαν-
υπαγωγή (η) επανα-
φοίτηση (η) επανα-
φορτίζω ρ. επανα-
φόρτιση (η) 
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συµβάλλει καθοριστικά στο να µαθαίνει κανείς κάτι καλά 3. ΓΛΩΣΣ. 
(α) η επανεµφάνιση γλωσσικού στοιχείου στον λόγο (ως στοιχείο 
ύφους, για έµφαση, νοηµατική συνοχή κ.ά.) (β) αντωνυµική επανά-
ληψη (αγγλ. clitics) η επανάληψη τού αδύνατου τύπου τής προσωπι-
κής αντωνυµίας πριν (πρόταξη ή πρόληψη) ή µετά (επίταξη) από το 
αντικείµενο: το βρήκα, επιτέλους, το ρολόι που έψαχνα || τον καφέ 
τον πίνω σκέτο || πόσον καιρό το έχεις το αυτοκίνητο; 4. ΑΘΛ. το δεύ-
τερο ηµίχρονο ενός αγώνα: στην ~ ο αγώνας ήταν συναρπαστικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΎΜ. < µτγν. έπανάληψις < αρχ. 
επαναλαµβάνω]. 

επαναπατριζω ρ. µετβ. {επαναπάτρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. φέρνω πίσω στην πατρίδα άτοµα που είτε ηθεληµένα είτε βίαια εκ-
πατρίστηκαν ANT. εκπατρίζω 2. (µεσοπαθ. επαναπατρίζοµαι) επι-
στρέφω στην πατρίδα µου: επαναπατρίστηκαν χιλιάδες πρόσφυγες 
ANT. εκπατρίζοµαι. — επαναπατρίσµός (ο). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. se repatrier]. 

επαναπαύοµαι ρ. αποθ. αµετβ. [µτγν] {επαναπαύ-τηκα (λόγ. -θηκα), 
-µένος} 1. εφησυχάζω, δεν δραστηριοποιούµαι: µετά από µερικά κα-
λά αποτελέσµατα, επαναπαύθηκε 2. (κατ' επέκτ.) στηρίζοµαι κάπου 
και αδρανώ: µην επαναπαύεσαι στην οικονοµική ενίσχυση που σου 
παρέχουν οι δικοί σου. — επανάπαυση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
θετικός. 

επανάσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. λαϊκή εξέγερση, 
που αποσκοπεί στην αλλαγή τού πολιτικού ή/και τού κοινωνικού κα-
θεστώτος και όχι απλώς των προσώπων που ασκούν εξουσία: ειρηνι-
κή | σιωπηλή | αναίµακτη | αιµατηρή ~ || πολιτική | κοινωνική ~ || κη-
ρύττω | οργανώνω | καταστέλλω µια - || η Γαλλική | η Οκτωβριανή 
Επανάσταση (πβ. λ. στάση, εξέγερση, σηκωµός)· ΦΡ. Βελούδινη Επα-
νάσταση βλ. λ. βελούδινος 2. Επανάσταση τού '21 η ελληνική επανά-
σταση τού 1821 εναντίον των Τούρκων · 3. απότοµη ή/και θεαµατική 
µεταβολή στον οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, επιστηµονικό το-
µέα: βιοµηχανική | αγροτική ~ || µια ~ στην επιστήµη | στη ζωγραφική 
| στην τεχνολογία | στον τοµέα τής παιδείας | στη µόδα || η χρήση 
υπολογιστών έφερε ~ στις εκδόσεις βιβλίων ΦΡ. πολιτιστική | µορ-
φωτική επανάσταση (i) βαθύτατη ανατάραξη των ηθικών ή πολιτι-
στικών άξιων µιας κοινωνίας (ii) (µε κεφ.) µορφή πολιτικής δράσης 
που εγκαινιάστηκε από τον Μάο-Τσε-Τούνγκ στην Κίνα τη δεκαετία 
τού '60· αποσκοπούσε στην αλλαγή πνεύµατος και τής δοµής τής κι-
νεζικής κοινωνίας και στην προσαρµογή των ιδεών και τής εκπαί-
δευσης στις ανάγκες τού λαού 4. (µτφ.) η έντονη αντίδραση κάποιου 
σε ό,τι θεωρεί καταπιεστικό: ο γυιος τους κήρυξε - και δεν τους 
ακούει σε τίποτα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έπανάστασις < έπανίστηµι «ανεγείρω - ξεσηκώνω» < 
έπ(ι)- + άν)α)- + ϊστηµι (βλ. κ. στάση)]. 

επανάσταση: συνώνυµα. Οι λέξεις αυτές δηλώνουν οµαδική, ένο-
πλη συνήθ., κίνηση µε διεκδικήσεις που αναφέρονται εναλλακτικά 
στην ελευθερία, στην εξουσία και σε ποικίλες αλλαγές (κοινωνι-
κές, πολιτικές, θεσµικές, θρησκευτικές κλπ.). Η λ. επανάσταση δη-
λώνει ευρύτερη ένοπλη κίνηση ενός λαού µε εθνικοαπελευθερωτι-
κό χαρακτήρα (Ελληνική Επανάσταση | η Επανάσταση τού '21) ή 
και κοινωνικό χαρακτήρα (Γαλλική Επανάσταση). Η λ. εξέγερση 
χρησιµοποιήθηκε και µε εθνικοαπελευθερωτική σηµασία (η εξέ-
γερση των νήσων κατά των Τούρκων), αλλά χρησιµοποιείται και 
µε κοινωνικό περιεχόµενο (λαϊκή εξέγερση) και µε τη σηµασία τής 
αντίστασης εναντίον τής έννοµης εξουσίας (η εξέγερση των κρα-
τουµένων στις φυλακές Κορυδαλλού). Με την τελευταία σηµασία 
τής (ένοπλης ή µη) σύγκρουσης µε την έννοµη εξουσία χρησιµο-
ποιείται και η λ. ανταρσία, που γι' αυτό έχει συχνά αρνητική 
χροιά (η ανταρσία οµάδας αξιωµατικών τού Ναυτικού - ανταρσία 
τού πληρώµατος). Ένοπλη εξέγερση κατά τού καθεστώτος µε 
σκοπό την ανατροπή του και γενικά κατά τής έννοµης εξουσίας 
έχει και η λ. στάση (εκτός από την ιστορική «Στάση τού Νίκα», µι-
λάµε για «στάση τού στρατού», ακόµη και για «στάση των κρα-
τουµένων στις φυλακές»). Τέλος, η λ. κίνηµα σηµαίνει και στάση 
για ανατροπή τού καθεστώτος (το κίνηµα των λοχαγών) και ευρύ-
τερη αγωνιστική κίνηση για τη διεκδίκηση κοινωνικών και άλλων 
αλλαγών (φοιτητικό κίνηµα | συνδικαλιστικό κίνηµα κ.λπ.). Αντί-
θετα προς όλες τις προηγούµενες, η λ. πραξικόπηµα έχει σαφώς 
αρνητική σηµασία, δηλώνοντας είτε τη συνωµοτικά οργανωµένη 
ένοπλη ανταρσία (στρατιωτικό πραξικόπηµα), για την κατάληψη 
τής νόµιµης εξουσίας, παραβιάζοντας το Σύνταγµα, και την εγκα-
θίδρυση ολοκληρωτικού καθεστώτος, είτε την αυθαίρετη υπέρβα-
ση των συνταγµατικών ορίων ασκήσεοος τής εξουσίας από αυτούς 
που ήδη την ασκούν (πολιτικό πραξικόπηµα). 

επαναστάτης (ο) [1854] {επαναστατών}, επαναστάτρια (η) {επα-
ναστατριών} 1. πρόσωπο που συµµετέχει σε επανάσταση ΣΥΝ. στα-
σιαστής 2. υποστηρικτής και οπαδός ριζοσπαστικών ιδεών: πνευµα-
τικός | κοινωνικός ~ 3. πρόσωπο απείθαρχο, που διαρκώς προβάλλει 
αντιρρήσεις ή αµφισβητεί τα πάντα: δεν ακούει κανέναν αυτός, είναι 
~ ΣΥΝ. αντάρτης, απείθαρχος. Επίσης επαναστάτισσα (η) {επαναστα-
τισσών}. 

επαναστατικός, -ή, -ό [1841] 1. αυτός που σχετίζεται µε την επανά-
σταση: ~ κίνηµα | κλίµα | δράση | εκδήλωση | ιδέες | διάθεση 2. (ει-
δικότ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ριζοσπαστικές ή ανατρεπτικές 
ιδέες: ~ θεωρία | πνεύµα | αλλαγή || επαναστατική θεωρείται η νέα 
µέθοδος θεραπείας τής ανδρικής στειρότητας. — επαναστατικά 
επίρρ., επαναστατικότητα (η) [1890]. 

επαναστατώ ρ. αµετβ. [1856] {επαναστατείς... | επαναστάτη-σα, -µέ- 

νος} 1. εξεγείροµαι κατά τής εξουσίας πολιτικού ή κοινωνικού καθε-
στώτος ή γενικότ. εναντίον µιας κατάστασης, κάνω επανάσταση ΣΥΝ. 
ξεσηκώνοµαι, (λαϊκ.) σηκώνω µπαϊράκι 2. (µτφ.) αγανακτώ, εξεγείρε-
ται η συνείδηση µου: ~ στη σκέψη ότι τόσοι αθώοι καταδικάστηκαν σε 
θάνατο. επανασύνθεση (η) [1852] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η 
εκ νέου σύνθεση, ο εκ νέου σχηµατισµός 2. ΓΛΩΣΣ. η αναγωγή σε 
αρχικό, υποθετικό ή αµάρτυρο λεξικό τύπο (λέξη, ρίζα, θέµα, 
κατάληξη, πρόσφυ-µα), στον οποίο φθάνουν οι γλωσσολόγοι διά τής 
ιστορικοσυγκριτικής µεθόδου, δηλ. µε σύγκριση των αρχαιοτέρων από 
τους µαρτυρούµε-νους (σε µία ή περισσότερες συγγενείς γλώσσες) 
συναφείς τύπους· ο τύπος αυτός δηλώνεται µε τη χρήση αστερίσκου 
πριν από την επα-νασυντεθειµένη λέξη· π.χ. άµαρτάνω < *ά-µαρτ- < 
*ά- στερητ. + *smrt < I.E. *smer- ΣΥΝ. αποκατάσταση, ανακατασκευή· 
ΦΡ. (α) εξωτερική επανασύνθεση επανασύνθεση µε γλωσσικό υλικό 
από συγγενείς γλώσσες (Ελληνική, Λατινική, Σανσκριτική, Γερµανική 
κ.λπ.), π.χ. I.E. *duwo- µε επανασύνθεση από ελλην. δύο (αρχ. ελλ. 
δύΕ-ο), σανσκρ. duwä, λατ. duo, γαλλ. deux, αγγλ. two, γερµ. zwei (β) 
εσωτερική επανασύνθεση επανασύνθεση µε γλωσσικό υλικό από µία 
µόνο γλώσσα (µόνο την Ελληνική ή µόνο τη Γερµανική κ.ο.κ.), π.χ. η 
επανασύνθεση των ρηµατικών τύπων έχω - έξω - εσχον τής Αρχ. 
Ελληνικής οδηγεί σε αρχικό τ. *σέχω (> έχω µε ανοµοίωση). — 
επανασυνθέτω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµάρτυρος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. reconstruction]. επανατάκτης (ο) 
ΣΤΡΑΤ. σύστηµα οπισθοδρόµησης και επανάταξης τού σωλήνα τού 
πυροβόλου. 
[ΕΤΥΜ. < επανατάσσω (πβ. τάσσω - τακτ-ικός) < επ(ι) + ava- + τάσ-
σω]. επαναφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {επαν-έφερα, -αφέρθηκα) 1. 
ξαναφέρνω (κάπου): ~ το θέµα στη συζήτηση | στο προσκήνιο || ~ στη 
µνήµη | στον νου (ξαναθυµάµαι) || ο προπονητής επανέφερε τον παίκτη 
στην ενδεκάδα- ΦΡ. επαναφέρω στην τάξη (κάποιον) βλ. λ. τάξη 2. 
αποκαθιστώ στην προηγούµενη θέση, κατάσταση ή ισχύ: οι γιατροί 
κατόρθωσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή || θα επαναφέρουν τον νόµο 
περί ασέµνων. επαναφορά (η) [αρχ.] 1. το να φέρει κανείς ξανά 
(κάτι/κάποιον) εκεί όπου βρισκόταν, στη θέση ή την κατάσταση που 
βρισκόταν κάποτε: η ~ τού σπονδύλου || η - τής µοναρχίας | των 
σχέσεων των δύο χωρών στην προ τού πολέµου κατάσταση! τής ειρήνης 
| τής ισορροπίας στις πολιτικές σχέσεις κάποιων ||η~ τού νεκρού στη ζωή 
ΣΥΝ. επάνοδος 2. το να επανέλθει κάτι σε ισχύ: ζητούν την ~ τής 
επετηρίδας για τον διορισµό των εκπαιδευτικών || η ~ τού συστήµατος 
των επιθεωρητών 3. το να θέτει κανείς (κάτι, λ.χ. θέµα, πρόβληµα 
κ.λπ.) ξανά: ~ ενός θέµατος για συζήτηση 4. ΓΛΩΣΣ. σχήµα λόγου κατά 
το οποίο επαναλαµβάνεται η ίδια λέξη ή φράση στην αρχή διαδοχικών 
στίχων ή προτάσεων: (η αγάπη) ...πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα 
ελπίζει, πάντα υποµένει (κ.∆. ΑΚορινθ. 13,7) 5. ΦΥΣ. δύναµη 
επαναφοράς κάθε δύναµη που ξαναφέρνει σύστηµα ή µέρος 
συστήµατος στην αρχική του ισορροπία. επανδρώνω ρ. µετβ. 
{επάνδρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ πλήρωµα (σε πλοίο, 
αεροπλάνο ή διαστηµόπλοιο) 2. (γενικότ.) παρέχω (σε υπηρεσία) το 
απαραίτητο προσωπικό ΣΥΝ. στελεχώνω. — επάνδρωση (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γυναικείος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. επανδρώ (-όω) < επανδρος «ανδρικός» < έπ(ι)- + -αν-
δρός < άνήρ, ανδρός]. επανειληµµένα επίρρ. (λόγ.) κατ' επανάληψη· 
για κάτι που γίνεται πολλές φορές: ~ του έχω κάνει την παρατήρηση, 
αλλά δεν θέλει να το καταλάβει ΣΥΝ. ξανά και ξανά. Επίσης (λογιότ.) 
επανειληµµένως [1821]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. επανειληµµένος, -
η, -ο (λόγ.) αυτός που γίνεται κατ' επανάληψη: παρά τις ~ συστάσεις 
µου συνέχισε να αδιαφορεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. επαναλαµβάνω]. επανεκδίδω ρ. 
µετβ. [1892] {επαν-εξέδωσα, -εκδόθηκα} 1. εκδίδω εκ νέου έντυπο, 
δηµοσιεύω σε νέα έκδοση 2. (ειδικότ.) εκδίδω πάλι έντυπο (εφηµερίδα, 
περιοδικό κ.λπ.), τού οποίου η κυκλοφορία είχε διακοπεί. — 
επανέκδοση (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. rééditer]. 

επανέκδοση - επανεκτύπωση - ανατύπωση. Η λ. ανατύπωση δη-
λώνει την -µετά ή άνευ διορθώσεων (κυρίως τυπογραφικών)- εκ 
νέου εκτύπωση ενός εντύπου (βιβλίου, σειράς κ.λπ.) κατά τρόπο 
που δεν διαφέρει (σε περιεχόµενο και σε εκδοτική εµφάνιση) από 
την προηγούµενη έκδοση. Η επανεκτύπωση δηλώνει την εκ νέου 
εκτύπωση, συνήθ. µε µεταβολές στη µορφή τού κειµένου. Αντίθετα, 
η επανέκδοση προϋποθέτει συνήθ. µεγαλύτερες ή µικρότερες δια-
φορές ενός εντύπου από την προηγούµενη του έκδοση. Γι' αυτό και 
η επανέκδοση ή οι επανεκδόσεις ενός βιβλίου είναι εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος και δηλώνονται πάντοτε βιβλιογραφικούς (συνήθ. µε 
έναν δείκτη πάνω στη χρονολογία εκδόσεως· π.χ. 19782 ή 19904), ενώ 
η ανατύπωση ή οι ανατυπώσεις µπορεί και να µη δηλώνονται. 

επανεκκίνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εκ νέου εκκίνη-
ση (ειδικότ. ενός Η/Υ που βρίσκεται σε λειτουργία). [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. restart]. 

επανεκτύπωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η εκ νέου εκτύ-
πωση εντύπου (συνήθ. µε µικρές µεταβολές στη µορφή τού κειµένου) 
ή φωτογραφίας. — επανεκτυπώνω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επανέκδοση. 

επανέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {επανήλθα} (+σε) 1. επιστρέφω στην 
προηγούµενη θέση µου: οι αδειούχοι επανήλθαν στις θέσεις τους || το 



επανιδείν 640 επαρχία 
 

(ηλεκτρικό) ρεύµα επανήλθε δύο ώρες µετά τη διακοπή || η εικόνα επανήλθε 
στην τηλεόραση ΣΥΝ. ξαναγυρίζω- ΦΡ. επανέρχοµαι | επιστρέφω δριµύτερος 
γυρίζω κάπου ξανά (σε τόπο ή δραστηριότητα) µε µεγαλύτερη όρεξη ή πιο 
έντονα ή πιο επιθετικά: η εταιρεία επανέρχεται δριµύτερη στον χώρο της 
ψηφιακής εικόνας µε µια πρωτοποριακή βιντεοκάµερα || επανήλθε δριµύτερος 
στη Βουλή µε δύο επερωτήσεις || µετά τον τραυµατισµό του ο παίκτης επανήλθε 
δριµύτερος στους αγωνιστικούς χώρους σηµειώνοντας τρία γκολ || ο αρθρο-
γράφος επανέρχεται δριµύτερος µε νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο · 2. 
εξετάζω εκ νέου, ξανασυζητώ: δεν πρόκειται να επανέλθω σε θέµατα που ήδη 
συζητήθηκαν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ; αρχ. < έπ(ι)- + άν)α)- + 
έρχοµαι]. 

επανιδείν (το) (άκλ.} (λόγ.) να ξαναδεί κανείς (κάποιον)· µόνο στη ΦΡ. (σε 
αποχαιρετισµό) εις το επανιδείν καλή αντάµωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποχαιρετισµός. 
[ΕΤΥΜ. < επαν)α)- + αρχ. ίδείν, απρφ. αορ. β' τού ορώ. Η φρ. εις το 
επανιδείν είναι απόδ. τού γαλλ. au revoir]. 

επάνοδος (η) {επανόδ-ου | -ων, -ους} 1. η επιστροφή, ο γυρισµός: η ~ στη χώρα 
||η~ στην εξουσία | στην ενεργό δράση | σε ένα καθεστώς | κάποιου στα 
πολιτικά πράγµατα · 2. ΡΗΤΟΡ. σχήµα λόγου κατά το οποίο λέξεις τής 
προηγούµενης πρότασης ή περιόδου επαναλαµβάνονται στην εποµένη, αλλά 
µε αντίστροφη σειρά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ αρχ· < έπ(ι)- + άνοδος]. 

Επανοµή κ. Επανωµή (η) πόλη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Θεσσαλονίκης. 
επανορθώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (επανόρθω-σα, -θηκα, -µένος} αποκαθιστώ µε 

δικά µου µέσα λάθος, ζηµιά κ.λπ. που προκλήθηκε µε δικές µου ενέργειες: 
(µετβ.) προσπάθησε να επανορθώσει το λάθος του και υπέπεσε σε δεύτερο || 
επανόρθωσε µε δικά του χρήµατα τις ζηµιές που προκάλεσε στο σπίτι || (αµετβ.) 
συγγνώµη που ξέχασα τα γενέθλια σου, θα επανορθώσω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έπανορθώ (-όω) < επ(ι)- + άν)α)- + όρθώ < ορθός]. 

επανόρθωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η αποκατάσταση µε 
δικά µου µέσα λάθους, βλάβης κ.λπ.: έχω να κάνω µια ~ σχετικά µε τη 
δήλωση τού υπουργού || - διά τού Τύπου 2. η αποζηµίωση, η καταβολή τού 
ποσού στο οποίο ανέρχεται η ζηµιά που προκάλεσε κάποιος· ΦΡ. πολεµικές 
επανορθώσεις οι αποζηµιώσεις που αναγκάστηκε η Γερµανία και οι σύµµαχοι 
της να καταβάλουν στους νικητές των δύο παγκοσµίων πολέµων εξαιτίας των 
καταστροφών που τους προκάλεσαν. 

επανορθώσψος, -η, -ο [1840] αυτός που είναι δυνατόν να επανορθωθεί: ~ 
λάθος | παράλειψη | βλάβη. 

επανορθωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που συντελεί ή αποβλέπει στην 
επανόρθωση: ~ προσπάθεια | ποινή | ποσό 2. ΙΑΤΡ. πλαστική επανορθωτική 
βλ. λ. πλαστικός. — επανορθωτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

επάνω κ. πάνω (λαϊκ.) κ. απάνω επίρρ. 1. (α) σε επιφάνεια ή σηµείο που 
βρίσκεται ψηλότερα σε σχέση µε σηµείο αναφοράς, το οποίο ορίζει ο 
οµιλητής: δεν κατέβηκε ακόµη- είναι ~ στο δωµάτιο του (β) (µε άρθρο ως επίθ.) 
για κάποιον/κάτι που βρίσκεται σε ψηλότερη θέση σε σχέση µε τον οµιλητή: ο 
~ όροφος είναι ακατοίκητος || στην ~ γειτονιά' ΦΡ. (α) (ε)πάνω-(ε)πάνω στο 
ψηλότερο σηµείο: έβαλα το βιβλίο σου ~, για να το βρεις εύκολα (β) από πάνω 
(ι) για τη δήλωση κίνησης από ψηλότερο τόπο ή σηµείο: κατέβα γρήγορα ~ (ii) 
(κυρ. σε περιπτώσεις διαµαρτυρίας ή αγανάκτησης) επιπλέον, επιπροσθέτως: 
δεν φτάνει που τον βοηθήσαµε, έχει παράπονο κι ~ || µας έφερε τόσα 
προβλήµατα και ζητάει και τα ρέστα ~ (γ) (µτφ.) (ε)πάνω απ' όλα κυρίως, κατά 
κύριο λόγο: εκείνο που µας ενδιαφέρει -, είναι η ποιότητα (δ) πάνω-κάτω 
(µεσν. φρ.) (i) (για κίνηση): το ασανσέρ όλη µέρα κινείται ~ (ii) περίπου, σε 
γενικές γραµµές: κατάλαβα ~ περί τίνος πρόκειται- (µε αριθµό) κατά 
προσέγγιση, δεν έχει σηµασία η ακρίβεια: είναι πάνω-κάτω τριάντα χρονών || 
πέντε πάνω πέντε κάτω, δεν χάθηκε ο κόσµος || βάλε µου µισό κιλό φέτα- τώρα, 
αν είναι εκατό γραµµάρια πάνω, εκατό κάτω, δεν πειράζει (ε) φέρνω | έρχονται 
τα πάνω κάτω για πλήρη ανατροπή µιας κατάστασης: οι ψήφοι αυτής τής 
επαρχίας έφεραν τα πάνω κάτω στα εκλογικά αποτελέσµατα || µέσα σε µια 
βδοµάδα ήρθαν τα πάνω κάτω στο Χρηµατιστήριο (στ) παίρνω τα πάνω µου (i) 
(για πρόσ.) ανακτώ και πάλι τις σωµατικές ή ψυχικές µου δυνάµεις: από τότε 
που άλλαξε τη διατροφή της, πήρε τα πάνω της || µετά τα καλά αποτελέσµατα 
στις εξετάσεις πήρε τα πάνω του (ii) (µτφ. για επιχείρηση) ανασυγκροτούµαι 
οικονοµικά, βελτιώνω την οικονοµική µου κατάσταση: τελευταία η επιχείρηση 
πήρε τα πάνω της (ζ) είµαι στα πάνω µου είµαι σε πολύ καλή κατάσταση ή 
έχω µεγάλη επιτυχία σε κάτι (η) το παίρνω επάνω µου υπερηφανεύοµαι για 
κάτι, επαίροµαι, καυχώµαι, αρχίζω να δείχνω σηµεία αλαζονείας: από τότε που 
κέρδισε στον διαγωνισµό, το 'χει πάρει απάνω του (θ) παίρνω (κάτι) (ε)πάνω 
µου αναλαµβάνω εξ ολοκλήρου ή διαχειρίζοµαι προσωπικά µια υπόθεση: πήρε 
επάνω του την ευθύνη για το ατύχηµα || αφήστε την υπόθεση πάνω µου- θα το 
χειριστώ προσωπικά το ζήτηµα 2. στην επιφάνεια ενός αντικειµένου: 
ακούµπησε τα ψώνια ~ στο τραπέζι 3. σε µια επιφάνεια, ούτως ώστε κάτι να 
στέκεται, να κρέµεται κ.λπ.: ο πίνακας ήταν ~ στον τοίχο || άφησα το κλειδί ~ 
στην πόρτα Α. (+σε) πολύ κοντά, δίπλα: οικόπεδο ~ στον δρόµο || σπίτι ~ στο 
κύµα (ενν. στην ακτή) 5. για τη δήλωση εχθρικής διάθεσης: έπεσε ~ µου κι 
άρχισε να µε χτυπάει- ΦΡ. πάνω του | τους! (µεσν.) ας κινηθούµε εναντίον 
(του/τους): µη φοβάστε, πάνω τους και θα νικήσουµε! || (για επίθεση) πάνω 
τους και τους φάγαµε! 6. (µε χρονική σηµασία) (+σε) στην πιο κατάλληλη 
στιγµή: ήρθες ~ στην ώρα που σε χρειαζόµουν || έφθασε στη γιορτή - στο κα-
λύτερο- ΦΡ. πάνω που (µεσν. φρ.) ακριβώς τη στιγµή που, µόλις συµβαίνει 
κάτι: ~ φεύγαµε, ήρθε ένας επισκέπτης || ~ είχα αποκοιµηθεί, 

χτύπησε το τηλέφωνο 7. (α) (+ µου | σου | του...) (για κάτι που φέρει κανείς) 
µαζί µου | σου | του κ.λπ., στην τσέπη, την τσάντα, στο πορτοφόλι µου κ.λπ.: 
πόσα χρήµατα έχεις πάνω σου; (στο πορτοφόλι, στην τσέπη σου κ.λπ.) || δεν 
είχε την ατζέντα µε τα τηλέφωνα πάνω της (β) στα ρούχα µου | σου | του κ.λπ.· 
κυρ. στη ΦΡ. τα κάνω πάνω µου (i) αφοδεύω στα ρούχα µου: το µωρό τα έκανε 
πάνω του (ii) (µτφ.) φοβάµαι πολύ, τροµοκρατούµαι: µόλις είδε τους ληστές, τα 
'κάνε πάνω του από τον φόβο (πβ. λ. χέζοµαι) 8. (+από) (α) (σε µέτρηση ή 
υπολογισµό) περισσότεροι: πρέπει να είναι ~ από 60 ετών || στη διάλεξη ήλθαν 
~ από εκατό ακροατές (β) σε ανώτερη θέση από κάποιον, σε υψηλότερο 
επίπεδο, σε καλύτερη θέση σε ιεραρχική ή αξιολογική κλίµακα: ~ από τον 
προϊστάµενο είναι ο διευθυντής || ~ από εµάς είναι ο Θεός || ~ απ' όλα η 
πατρίδα || η ευτυχία είναι ~ από τα χρήµατα στη ζωή- ΦΡ. ...και πάνω (για 
ηλικία ή ποσότητα) πέρα από καθορισµένο όριο: δεχόµαστε παιδιά από δέκα 
χρονών ~ 9. (+ σε κάτι) (µεσν. χρήση) σχετικά | αναφορικά µε (κάτι): τι έχετε 
να µας πείτε ~ σ' αυτό; (επ' αυτού) 10. για τη διαδοχή γεγονότων ή τη 
συσσώρευση τους- κυρ. στη ΦΡ. Ο ένας (η µία | το ένα) πάνω στον άλλον 
(στην άλλη | στο άλλο) ο ένας µετά τον άλλον, όλοι µαζί: του ήρθαν οι ανα-
ποδιές η µία πάνω στην άλλη || του έπεσαν όλα τα δυσάρεστα γεγονότα το ένα 
πάνω στο άλλο 11. για την άνοδο των τιµών, οι αυξήσεις: δέκα τοις εκατό ~ τα 
δίδακτρα || όλα πάνε ~ (ακριβαίνουν) || πόσο ~ θα πάνε τα τρόφιµα; 12. στον 
ψυχικό κόσµο, στην προσωπικότητα (κάποιου): το έργο άσκησε ~ του 
σηµαντική επίδραση || η αυταρχική συµπεριφορά των γονέων της επέδρασε ~ της 
αρνητικά 13. µε τρόπο που να επέρχεται επαφή: ένας ευτραφής κύριος είχε 
κολλήσει ~ της στο λεωφορείο || ένα µηχανάκι ~ στο αυτοκίνητο µου- ΦΡ. πέφτω 
πάνω (σε κάποιον | κάτι) βλ. λ. πέφτω 14. (για µεταφορικό όχηµα, +σε) µέσα: 
~ στο λεωφορείο ήταν πολλοί επιβάτες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + άνω (βλ.λ.). Οι τ. απάνω (µε προληπτική αφοµοίωση) 
και πάνω (µε σίγηση τού αρχικού ε-) είναι µεσν.]. 

επανωκαλύµµαυχο (το) ΕΚΚΛΗΣ. µαύρο κάλυµµα από ύφασµα, που τίθεται 
επάνω στον σκούφο µοναχών ή στο καµιλαύκι των ιερωµένων και φέρεται από 
τους άγαµους κληρικούς (ιεροµόναχους, αρχιµανδρίτες, επισκόπους) ως 
διακριτικό τής µοναχικής τους ιδιότητας. [ΕΤΥΜ < µεσν. έπανωκαµήλλαυκον, 
βλ. κ. καµιλαύκι]. 

επανωτός, -ή, -ό → απανωτός 
επανωφόρι (το) → πανωφόρι 
επάξΐΌς, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που γίνεται ή παρέχεται δίκαια ή σύµφωνα 

µε την αξία (κάποιου): - συνεχιστής τού έργου των προκατόχων του ΣΥΝ. 
αντάξιος, ισάξιος ΑΝΤ. ανάξιος, µηδαµινός, τιποτέ-νιος. — επάξια | επαξίως 
[αρχ.] επίρρ. 

επαπειλειται, επαπειλούντα! ρ. τριτοπρόσ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
υπάρχει ως απειλή ή κίνδυνος: ~ σύρραξη | συµπλοκή | κρίση. 

επάρατος, -η, -ο αυτός τον οποίο απεύχεται κανείς, διότι προκαλεί καταστροφή· 
καταραµένος ΣΥΝ. επικατάρατος, αναθεµατισµένος· ΦΡ. επάρατη νόσος ο 
καρκίνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπαρώµαι (-άο-) «καταριέµαι» < έπ(ι)- + άρώµαι «προ-
σεύχοµαι» < αρά «προσευχή - κατάρα, συµφορά» (βλ.λ.), πβ. κ. κατ-αρώµαι]. 

επάργυρος, -η, -ο [αρχ.] ο επικαλυµµένος µε στρώµα αργύρου: ~ σκεύος | 
εικόνα ΣΥΝ. ασηµωµένος. 

επαργιιρώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {επαργύρω-σα, -θηκα, -µένος) καλύπτω 
(µεταλλική επιφάνεια) µε στρώµα αργύρου ΣΥΝ. ασηµώνω. — επαρ-νύρωση 
(η) [1877]. 

επάρκεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ύπαρξη τής αναγκαίας ποσότητας ή 
ικανότητας: ~ αγαθών | τροφίµων | δυνάµεων || επαγγελµατική | γνωστική ~ 
ΑΝΤ. ανεπάρκεια, έλλειψη, ένδεια- ΦΡ. επάρκεια (διδασκαλίας) η βεβαίωση 
ικανότητας διδασκαλίας, που χορηγείται από ανώτατο κρατικό φορέα 
(Υπουργείο Παιδείας) σε κατόχους ορισµένων διπλωµάτων σε ορισµένο 
γνωστικό αντικείµενο (λ.χ. ξένες γλώσσες) και είναι απαραίτητη για τη 
νόµιµη διδασκαλία τού αντικειµένου αυτού. 

επαρκής, -ής, -ές {επαρκ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | επαρκέστ-ερος, -ατός} αυτός που 
επαρκεί, που ικανοποιεί πλήρως µια ανάγκη: δεν έχει ~ γνώσεις για να διδάξει 
|| δεν υπάρχουν ~ πόροι για τη συνέχιση τού έργου ΣΥΝ. αρκετός ΑΝΤ. 
ανεπαρκής, λιγοστός. — επαρκώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
αρκετά. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επαρκώ]. 

επαρκώ ρ. αµετβ. {επαρκείς... | επήρκεσα} είµαι αρκετός, φθάνω: τα τρόφιµα 
επαρκούν για µια εβδοµάδα || δεν επαρκεί ο χρόνος για περισσότερη συζήτηση 
ΣΥΝ. αρκώ. [ΕΤΥΜ < αρχ. επαρκώ (-έω) < έπ(ι)- + αρκώ (βλ.λ.)]. 

έπαρµα (το) {επάρµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.-σπάν.) οτιδήποτε εξέχει από µια 
επιφάνεια· ύψωµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπαίρω «εγείρω, υψώνω» < έπ(ι)- + αϊρω 
(βλ.λ.)]. 

έπαρση (η) {-ης κ. -άρσεως | -άρσεις, -άρσεων} (λόγ.) 1. η ανύψωση: - σηµαίας 
ΑΝΤ. υποστολή, κατέβασµα 2. (µτφ.) η υπερβολική και αδικαιολόγητη 
υπερηφάνεια, η αλαζονεία: διακρίνω ~ στο φέρσιµο του ΣΥΝ. οίηση, 
υπεροψία (πβ. λ. επηρµένος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, υπερηφάνεια. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. επαρσις < έπαίρω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

επαρχείο (το) [µτγν.] δηµόσιο οίκηµα όπου εδρεύει ο έπαρχος. 
επαρχία (η) {επαρχιών} 1. καθεµία από τις διοικητικές περιφέρειες που 

αποτελούν τον νοµό · 2. κάθε περιοχή µιας χώρας εκτός από την πρωτεύουσα 
ή γενικότ. εκτός από τα µεγάλα αστικά κέντρα: δεν έβρισκε δουλειά στην ~ και 
θα ήρθε στην Αθήνα ΣΥΝ. περιφέρεια, ύπαιθρος ΑΝΤ. πρωτεύουσα 3. ΙΣΤ. 
καθεµιά από τις µεγάλες διοικητικές περιφέρειες στις οποίες χωρίζεται µία 
αυτοκρατορία: µέχρι το 
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1917 η Φινλανδία ήταν - τής Ρωσίας || η ρωµαϊκή ~ τής Μακεδονίας. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < έπαρχος]. 

επαρχιακός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε την επαρχία: ~ συµβούλιο | 
πόλη | δρόµος | νοσοκοµείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

επαρχιώτης (ο) [µτγν.] {επαρχιωτών}, επαρχιώτισσα (η) [1894] 
{επαρχιωτισσών} 1. κάτοικος τής επαρχίας, ο καταγόµενος από επαρχία ANT. 
πρωτευουσιάνος 2. (µειωτ.) πρόσωπο που δεν έχει λεπτούς τρόπους, τού 
οποίου τη συµπεριφορά χαρακτηρίζει η τραχύτητα, η ιδιαίτερη προφορά κ.ά. 
ΣΥΝ. χωριάτης, αγροίκος, άξεστος. — επαρχιώτικος, -η, -ο, επαρχιωτόπουλο 
(το) [1894], επαρχιωτοπούλα (η). 

επαρχιωτισµός (ο) [1887] (µειωτ.) η έλλειψη λεπτών τρόπων ή πνευµατικής 
καλλιέργειας ΣΥΝ. (λαϊκ.) χωριατιά, χοντράδα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. provincialisme]. 

έπαρχος (ο/η) {επάρχ-ου | -ων, -ους} 1. διοικητής επαρχίας 2. ΙΣΤ. διοικητής 
αυτοκρατορικής επαρχίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διοικητής» (αργότερα απέδωσε το λατ. 
praefectus, Ρωµαίος κυβερνήτης επαρχίας), < επάρχω < επ(ι)- + άρχω]. 

επασφάλιστρο (το) {-ίστρου | -ίστρων} χρηµατικό ποσό που προστίθεται στο 
σύνηθες ασφάλιστρο, εφόσον ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. extra premium]. 

έπαυλη (η) {-ης κ. -αύλεως | -αύλεις, -αύλεων} πολυτελής εξοχική κατοικία 
ΣΥΝ. βίλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επαυλις, αρχική σηµ. «εξοχική οικία», < έπ(ι)- + αύλις 
«κατασκήνωση» < αυλή]. 

επαυξάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {επαύξη-σα, -θηκα, -µένος} κάνω (κάτι) µεγαλύτερο 
σε µέγεθος, ποσότητα ή περιεχόµενο· αυξάνω: η πληροφορία αυτή επαυξάνει 
τις ανησυχίες µας || θα κυκλοφορήσει νέα έκδοση βελτιωµένη και επαυξηµένη· 
ΦΡ. εγκρίνω | επικροτώ | συµφωνώ και επαυξάνω θεωρώ όσα λες απολύτως 
ορθά ANT. µειώνω, ελαττώνω, λιγοστεύω. — επαύξηση (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µετοχή. 

επαύριον επίρρ. (λόγ.) 1. αύριο ANT. χθες 2. επαύριον (η) (ενν. ηµέρα) η 
αυριανή µέρα, η εποµένη: την 27η Οκτωβρίου άρχισαν οι προκλήσεις και την 
επαύριον κηρύχθηκε επίσηµα ο πόλεµος ΣΥΝ. επιούσα. [ETYM. µτγν. < επ(ι)- 
+ αϋριον (βλ.λ.)]. 

επαφή (η) 1. το άγγιγµα δύο επιφανειών ή η ψηλάφηση· ΦΡ. (α) (λόγ.) εξ 
επαφής από πολύ κοντινή απόσταση: τον πυροβόλησαν ~ (β) φακός επαφής βλ. 
λ. φακός 2. η αντίληψη µέσω των αισθητήριων οργάνων: από εδώ δεν έχουµε 
οπτική ~ µε τη βάση µας || ακουστική ~· ΦΡ. δεν έχω επαφή | χάνω την επαφή 
µε την πραγµατικότητα δεν αντιλαµβάνοµαι τι συµβαίνει γύρω µου: φαίνεται 
πως λόγω ηλικίας δεν έχει πια επαφή µε την πραγµατικότητα 3. (µτφ.) η σχέση 
και η επικοινω-νία µεταξύ ανθρώπων ή µεταξύ ανθρώπου και ενός πράγµατος: 
δεν έχουµε επαφές || θα σου κάνει καλό η ~ µε τη φύση· ΦΡ. (α) έρχοµαι σε 
επαφή (+µαζί +µε) επικοινωνώ, γνωρίζω (κάποιον/κάτι): ξένοι επιχειρηµατίες 
ήρθαν σε επαφή µαζί του, για να αγοράσουν την επιχείρηση του || σκοπός µας 
είναι να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε το βιβλίο (β) είµαι | βρίσκοµαι σε 
επαφή (µε κάποιον) έχω επικοινωνία (µε κάποιον): θα είµαστε σε επαφή για 
οτιδήποτε προκύψει (γ) κρατάω επαφή συνεχίζω την επικοινωνία: να µη 
χαθούµε τώρα που θα φύγεις· να κρατήσουµε επαφή (δ) φέρνω (κάποιον) σε 
επαφή (µε άλλον) ενεργώ ώστε δύο άνθρωποι ή δύο πλευρές να 
επικοινωνήσουν, να γνωριστούν κ.λπ.: ένας κοινός γνωστός µάς έφερε σε επαφή 
κι έτσι γνωριστήκαµε || αναζητήσαµε κάποιον που να µπορεί να µας φέρει σε 
επαφή µε τους αντάρτες 4. επαφές (οι) οι επίσηµες συναντήσεις, συνοµιλίες: ο 
πρωθυπουργός στο περιθώριο τής διάσκεψης είχε σειρά επαφών µε ξένους 
επισήµους || άρχισαν επαφές για την επίλυση των διακρατικών διαφορών 5. 
(µτφ.) η κοινωνική σχέση· στενή επικοινωνία: από τότε που έφυγε για σπουδές 
στο εξωτερικό, έχασα την επαφή µαζί του || οι καθηγητές τού σχολείου διατηρούν 
τακτικές επαφές µε τους γονείς των µαθητών 6. η σεξουαλική πράξη ΣΥΝ. 
συνουσία 7. ΤΕΧΝΟΛ. (για ακροδέκτες και καλώδια) (α) η ένωση δύο αγώγιµων 
σωµάτων, ώστε να υπάρχει µεταξύ τους αγώγιµη σύνδεση (που να επιτρέπει 
την ηλεκτρική σύνδεση): το ραδιόφωνο τού αυτοκινήτου δεν κάνει ~ µε τη βάση 
του και δεν ακούγονται καλά οι σταθµοί (β) (συνεκδ.) το ίδιο το σηµείο, π.χ. 
διακόπτη, όπου γίνεται η επαφή µε κάτι άλλο 8. ΓΕΩΛ. η επιφάνεια σύνδεσης 
δύο γεωλογικών σχηµατισµών 9. ΣΤΡΑΤ. η προσέγγιση προς τον εχθρό µε 
σκοπό την έναρξη µάχης είτε µε την παρατήρηση των θέσεων του είτε µε την 
ανταλλαγή των πρώτων πυροβολισµών: λήψη επαφής µε τα εχθρικά 
στρατεύµατα 10. ΨΥΧΟΛ. η αµοιβαία προσέγγιση τού εσωτερικού κόσµου δύο ή 
περισσότερων ανθρώπων: µεταξύ τους είχε αναπτυχθεί στενή ψυχική - || στις 
µέρες µας απουσιάζει η ουσιαστική ~ µεταξύ των ανθρώπων ΦΡ. σηµείο επαφής 
καθετί που αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό, που φέρνει δύο ή περισσότερους 
ανθρώπους ψυχικώς κοντά: προσπαθούν να βρουν ~, για να συνεννοηθούν || δεν 
υπάρχει ~ µεταξύ τους. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπαφάω «αγγίζω ελαφρά, επιφανειακά» 
< επ(ι)- + άφάω (οµηρικός τ. µε ψίλωση) < άφή (βλ.λ.). Ορισµένη φρ. είναι µε-
τάφρ. δάνεια, λ.χ. βρίσκοµαι σε επαφή µε... (< γαλλ. être en contact avec...), έχω 
επαφές (< γαλλ. avoir des contacts), χάνω την επαφή (< γαλλ. perdre le contact), 
σηµείο επαφής (< γαλλ. point de contact), φέρνω σε επαφή (< γαλλ. mettre en 
contact) κ.ά.]. επαφίεµαι ρ. µετβ. αποθ. {επαφίε-µαι, -σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -
νταν παρατ. επαφι-έµην, -εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο | επαφέθηκα} (λόγ.) 
(+σε) εµπιστεύοµαι τον εαυτό µου ή υπόθεση µου στην κρίση ή τη διάθεση 
(κάποιου): ~ στη δίκαιη κρίση σας και κυρίως στον ανθρωπισµό σας || η τήρηση 
τού παρόντος συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό τωνΕλλήνωνΣΥΝ. 
αφήνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + άφίεµαι, µέσος 
τ. τού ρ. άφίηµι, βλ. κ. αφήνω. Το αρχ. έπαφίηµι είχε τη σηµ. «εκτοξεύω, 
ρίχνω», ενώ η σηµ. «αναθέτω» είναι µτγν.]. 

επαφικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την επαφή 2. ΓΛΩΣΣ. αυτός που 
αναφέρεται σε ειδική λειτουργία τής γλωσσικής επικοινωνίας, κατά την οποία 
οµιλητής και ακροατής δηµιουργούν κατά την έναρξη τής επικοινωνίας 
κατάλληλο κλίµα πρώτης επαφής µεταξύ τους, για να προχωρήσουν οµαλά 
στη διεξαγωγή τής συνοµιλίας τους, π.χ. οι ποικίλες µορφές χαιρετισµού « 
καληµέρα | χαίρετε κ.λπ.» ή τυπικές φράσεις όπως « τι κάνετε | πώς είστε | 
ωραίος ο καιρός σήµερα κ.τ.ό.» ΣΥΝ. φατικός. 

επαχθής, -ής, -ές {επαχθ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | επαχθέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός 
που επιβαρύνει- ο δυσβάστακτος: επιβάλλεται νέος ~ φόρος για τους 
ελεύθερους επαγγελµατίες || ~ φορολογία | όρος | δάνειο 2. δυσάρεστος, 
ενοχλητικός: µας µίλησε για τις επαχθείς συνθήκες εργασίας των συναδέλφων 
του ΣΥΝ. οχληρός. — επαχθώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + -αχθής < άχθος (βλ.λ.)]. 

Ε.Π.Ε. (η) Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (βλ. κ. λ. εταιρεία). 
έπεα πτερόεντα (έπεα πτερόεντα, πβ. Οµήρ. Ιλ. Α 201) (αρχαιοπρ.) φτερωτά 

λόγια· (ως χαρακτηρισµός) λόγια χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα (που τα παίρνει ο 
άνεµος). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πτερόν + παραγ. επίθηµα -όεις. Η οµηρική φρ. έπεα πτερόεντα 
έχει προκαλέσει πολλά ερµηνευτικά προβλήµατα. Σύµφωνα µε την 
επικρατέστερη εκδοχή, η φρ. παραβάλλει τα λόγια (έπεα) µε τα ακόντια (τα 
οποία στον Όµηρο προσδιορίζει συνήθ. το επίθ. πτε-ρόεις), για να δείξει ότι 
εκφέρονται µε δυνατή φωνή και βρίσκουν τον στόχο τους. Κατ' άλλους όµως, 
η ορθή ανάγνωση των οµηρικών χωρίων είναι *επε' άπτερόεντα)όπου 
χρησιµοποιείται το επίθ. *άπτε-ρόεις < άπτερος) µε τη σηµ. «µετέωρα λόγια, 
αβάσιµα, χωρίς αποδέκτες - λόγια τού αέρα», άποψη που ενισχύεται από τη 
χρήση τού επιθ. άπτερος στα χωρία «τή δ' άπτερος επλετο µύθος» (Οµηρος, συ-
χνή φρ.) και «άπτερος φάτις» (Αισχύλ., 'Αγαµέµνων 278)]. 

επέβαλα ρ. → επιβάλλω 
επέβην ρ. → επιβαίνω 
επέβλεψα ρ. → επιβλέπω 
επέδειξα ρ. —> επιδεικνύω 
επέδρασα ρ. → επιδρώ 
επέδωσα ρ. → επιδίδω 
επείγει, επείγουν ρ. τριτοπρόσ. {µόνο στον ενεστ.} δεν επιδέχεται αργοπορία ή 

αναβολή, πρέπει να γίνει αµέσως: ασχοληθείτε µόνο µε όσα επείγουν! || η 
αποστολή βοήθειας σε τρόφιµα επείγει || (ως απρόσ.): ~ να ληφθούν µέτρα για τη 
βία στα σχολεία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπείγω | -οµαι (βλ.λ.). Η απρόσ. χρήση είναι 
µτγν.]. 

επείγοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. (κυρ. µεσοπαθ.) {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (+να) 
βιάζοµαι: (µετβ.) ~ να φύγω || (αµετβ.) δεν µπορώ να µείνω άλλο, ~. 
[ΕΤΥΜ. Μέση φωνή τού αρχ. έπείγω «πιέζω, ωθώ», αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
έπ(ι)- + -είγω, µεταπτωτ. βαθµ. τού ρ. οίγ-νυ-µι «ανοίγω» (βλ. κ. ανοίγω), 
οπότε το ρ. έπείγω θα σήµαινε «ανοίγω δρόµο, κάνω (κάποιον) να 
υποχωρήσει»]. 

επειγοντολογία (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που ειδικεύεται στα επείγοντα περιστατικά. 
— επειγοντολόγος (ο/η). [ΕΤΥΜ, < επείγον, -οντος + -λογία (βλ.λ.)]. 

επειγόντως επίρρ. [1895] χωρίς χρονοτριβή, όσο το δυνατόν γρηγορότερα: 
µεταφέρθηκε ~ στο νοσοκοµείο || συνήλθε ~ το συµβούλιο ΣΥΝ. βιαστικά, 
γρήγορα ANT. αβίαστα. 

επείγων, -ούσα, -ον {επείγ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -
ουσών)} 1. αυτός που δεν επιδέχεται χρονοτριβή ή αναβολή, που επείγει: 
επείγουσα ανάγκη || επείγοντα θέµατα 2. αυτός που πρέπει να αντιµετωπιστεί 
αµέσως· ΦΡ. επείγοντα περιστατικά (σε νοσοκοµείο, ιατρείο) οι περιπτώσεις 
που πρέπει να τύχουν άµεσης ιατρικής αντιµετώπισης (π.χ. σοβαροί 
τραυµατισµοί, εγκεφαλικά επεισόδια κ.λπ.) 3. επείγον (το) (ως 
χαρακτηρισµός) για επιστολή, τηλεγράφηµα ή δέµα, στην αποστολή των 
οποίων το ταχυδροµείο πρέπει να δώσει προτεραιότητα και να τα στείλει στον 
αποστολέα σε συντοµότερο χρόνο: πάνω στην επιστολή είχε σφραγίδα «~» 
ΣΥΝ. εξπρές. [ΕΤΎΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. έπείγω (βλ. λ. επείγοµαι)]. 

επειδή σύνδ. (για την εισαγωγή αιτιολογικής πρότασης) διότι, γιατί, για τον 
λόγο ότι: δεν σου τηλεφώνησα, ~ επέστρεψα στο σπίτι πολύ αργά ΣΥΝ. γιατί, µια 
και, λόγω τού ότι· ΦΡ. ΚΙ επειδή; για να εκφραστεί αδιαφορία γι' αυτό που 
µόλις ειπώθηκε: -Θα στενοχωρηθεί ο Αχιλλέας, αν το µάθει —-; Γι έγινε; (δηλ. 
δεν µε νοιάζει, ας στενοχωρηθεί). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία, γιατί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επεί + δη (βεβαιωτ. µόριο). Το αρχ. επεί {< έπ(ι)- + υποθ. 
σύνδ. ει) χρησιµοποιήθηκε αρχικώς µε χρονική και αργότερα µε αιτιολογική 
σηµ. Το επειδή απαντά κυρ. στην αρχ. πεζογραφία εκφράζοντας ευρεία 
ποικιλία χρονικοαιτιολογικών σχέσεων, ενώ συχνά εµφανίζεται συντεθειµένο 
µε το υποθ. άν (έπειδάν). Στη Ν. Ελληνική διατήρησε µόνο την αιτιολ. χρήση 
και ανήκει στους αιτιολογικούς συνδέσµους που µπορούν να τεθούν στην 
αρχή περιόδου ή ηµιπεριό-δου (όπως και τα εφόσον, αφού) εν αντιθέσει µε 
τους συνδέσµους γιατί, διότι]. 

επείσακτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προέρχεται από έξω, από άλλη χώρα: ~ 
λέξεις ΣΥΝ. αλλότριος, ξένος. [ΕΤΎΜ. αρχ. < έπεισάγω < έπ(ι)- + εισάγω]. 

επεισοδιακός, -ή, -ό [1863] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ένταση, 
διαπληκτισµούς, βίαια γεγονότα κ.λπ.: ~ διαδήλωση | συνάντηση | αγώνας | 
συνεδρίαση 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από απρόοπτα: ήταν µια - εµφάνιση- 
συνέβησαν ένα σωρό παράξενα πράγµατα 3. αυτός που προκαλεί επεισόδια: ~ 
χαρακτήρας. 

επεισόδιο (το) {επεισοδί-ου | -ων} 1. συµβάν, περιστατικό: θα σας διηγηθώ ένα 
~ από τον τελευταίο πόλεµο 2. ΙΑΤΡ. (α) καρδιακό επει- 
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σόδιο η καρδιακή προσβολή, το έµφραγµα (β) εγκεφαλικό επεισόδιο 
βλ. λ. εγκεφαλικός 3. (συνήθ. στον πληθ.) φιλονικία ή βίαιη συµπλοκή 
διαφωνούντων ή αντιπάλων: αιµατηρά - οπαδών κατά τη διάρκεια 
ποδοσφαιρικού αγώνα || θλιβερά ~ σηµάδεψαν τη συνεδρίαση τής 
Βουλής · 4. καθένα από τα αυτοτελή ή συνεχιζόµενα τµήµατα ενι-
αίου έργου (λογοτεχνικού, κινηµατογραφικού, τηλεοπτικού κ.λπ.): σί-
ριαλ σε είκοσι ~ 5. ΦΙΛΟΛ. το διαλογικό µέρος τής αρχαίας τραγωδίας, 
που παρεµβάλλεται µεταξύ των χορικών (στάσιµων) 6. ΜΟΥΣ. τµήµα 
µουσικής σύνθεσης (τής φούγκας), που συνδέει διάφορες µουσικές 
φράσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεγονός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έπεισόδιον, αρχική σηµ. «το διαλογικό µέρος τής τρα-
γωδίας, που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο χορικών», ουσιαστικοπ. ουδ. 
τού επιθ. επεισόδιος (που όµως µαρτυρείται ως µτγν.) «εισερχόµε-
νος» < επ(ι)- -Ι- εΐσόδιος < είσοδος. Οι σηµ. 1, 2 αποτελούν απόδ. τού 
γαλλ. incident]. 

έπειτα επίρρ. 1. (µε χρονική σηµασία) κατόπιν, µετά: διαβάσαµε κι ~ 
αρχίσαµε την κουβέντα ΣΥΝ. ύστερα ΑΝΤ. πριν 2. (+από) (α) ύστερα 
(βλ. κ. σηµ. 1): έπεσε να κοιµηθεί και ξύπνησε ~ από δέκα ώρες (β) αν 
και, παρ' όλο, παρά: ~ από όσα έκανε, µας ζητάει και εξηγήσεις! · 3. 
επιπλέον, εξάλλου: βρίσκω άσκοπη µια τέτοια ενέργεια- ~, δεν έχει 
και τη συγκατάθεση των αρµοδίων ΣΥΝ. επιπροσθέτως, εκτός από αυ-
τό, άλλωστε · ΦΡ. (α) (κι) έπειτα; για τη δήλωση ειρωνείας ή αδια-
φορίας για κάτι: µε απειλεί πως θα µε απολύσεν ~; ΣΥΝ. ε, και; και 
λοιπόν; (β) κι έπειτα µου λες... στην αρχή φράσεων που σχολιάζουν 
αρνητικά κάποιον/κάτι: Αθώωσαν έναν έµπορο ναρκωτικών και κα-
ταδίκασαν έναν χρήστη! ~ ότι υπάρχει δικαιοσύνη! [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπ(ι)- + είτα (βλ.λ.), επίρρ. που ανέκαθεν εξέφραζε τη χρονική 
ακολουθία, η οποία δεν έχει σχέση µε τον αιτιολ. παράγοντα]. 

επεκεινα επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. πέρα από (ορισµένο τόπο, χρόνο, ποσό 
κ.λπ.): ~ τού κόσµου τούτου 2. επεκεινα (το) ο άλλος κόσµος, η άλλη 
ζωή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φρ. επ' εκείνα (µε αναβιβασµό τού τόνου λόγω τής συν-
θέσεως), που αντετίθετο προς το επί τάδε. Εκτός τής επιρρ. χρήσης 
του, το επεκεινα µαρτυρείται στην Αρχ. τόσο ως ουδ. ουσιαστικό 
(συνοδευόµενο από άρθρο) όσο και συντασσόµενο µε γεν.]. 

επέκειτο, επέκειντο ρ. → επίκειται 
επέκταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η αύξηση σε έκταση: 
~ σχεδίου πόλεως | δικτύου υδρεύσεως | του σιδηροδροµικού δικτύου 
| συνόρων | κτηρίου | φωτιάς || υπάρχει άµεσος κίνδυνος επέκτασης 
των εχθροπραξιών ΣΥΝ. εξάπλωση 2. ανάπτυξη, διεύρυνση: οι υπουρ-
γοί των δύο χωρών συµφώνησαν στην ~ των εµπορικών σχέσεων || -
των δραστηριοτήτων τής επιχείρησης· ΦΡ. κατ' επέκταση (i) περαιτέ-
ρω: διευρύνονται οι αρµοδιότητες τού συµβουλίου και - όλης τής δι-
οίκησης (ii) µε διεύρυνση τού σηµασιολογικού πεδίου τής λέξης · 4. 
ΠΛΗΡΟΦ. (συνήθ. στον πληθ.) η προέκταση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έπέκτασις < επεκτείνω], 

επεκτατικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που αποσκοπεί στην επέκταση (των 
ορίων µιας χώρας, µιας αγοράς, τής επιρροής κ.λπ.(: ~ πολιτική | 
πόλεµος | τάσεις ΣΥΝ. ιµπεριαλιστικός. — επιτακτικά επίρρ. 

επεκτατισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. 1. η συµπεριφορά ισχυρού κράτους που χα-
ρακτηρίζεται από την τάση για εδαφική επέκταση και κατάκτηση ή 
οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική κηδεµονία (άµεση ή έµµεση) 
χωρών και λαών πέρα από τα σύνορα του: οικονοµικός ~ || τουρκικός 
~ στην Ανατολική Μεσόγειο ΣΥΝ. ιµπεριαλισµός 2. (στον µαρξισµό) το 
τελευταίο στάδιο τού καπιταλισµού, που χαρακτηρίζεται από τη δη-
µιουργία διεθνών µονοπωλιακών ενώσεων των καπιταλιστών, τον 
σχηµατισµό χρηµατιστικού κεφαλαίου από τη συγχώνευση τραπεζι-
τικού και βιοµηχανικού κεφαλαίου κ.λπ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. expansionism]. 

επεκτείνω ρ. µετβ. {επεξέτεινα, επεκτάθ-ηκα (λόγ. µτχ. επεκταθείς, -
είσα, -έν), επεκτεταµένος} 1. µεγαλώνω (κάτι) σε έκταση: ~ τα σύνορα 
| το σιδηροδροµικό δίκτυο ΑΝΤ. περιορίζω 2. αναπτύσσω, διευρύνω: - 
την κυριαρχία µου | την επιρροή µου | τις δραστηριότητες µου || 
συζητήσαµε χωρίς να επεκταθούµε σε λεπτοµέρειες ΣΥΝ. εξαπλώνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + εκ- + τείνω]. 

επέλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η έφοδος, συνήθ. ιπ-
πικού 2. (µτφ.) ορµητική επίθεση: λίγα λεπτά µόνο άντεξαν οι αντί-
παλοι στην ~ τής οµάδας µας. — επελαύνω ρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
έπέλασις < αρχ. επελαύνω < έπ(ι)- + έλαύνω]. 

επελέψην ρ. → επιλέγω 
επέλεξα ρ. -· επιλέγω 
επέλευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ο ερχοµός, η πραγ-

µατοποίηση (συνήθ. δυσάρεστου) γεγονότος: η ~ του θανάτου του δη-
µιούργησε µεγάλα προβλήµατα στην επιχείρηση || η ~ συνεπειών. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έπέλευσις < έπ(ι)- + ελευσις (βλ.λ.)]. 

επέλθω (να/θα) ρ. → επέρχοµαι 
επεµβαίνω ρ. αµετβ. {επενέβην, -ης, -η..., να/θα επέµβω} 1. ενεργώ 

κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να επιδράσω (σε κάτι): ο πρόεδρος επενέβη 
και έθεσε τέρµα στη συζήτηση || η αστυνοµία επενέβη για την απο-
κατάσταση τής τάξης || στα προβληµατικά σηµεία τού κειµένου 
επεµβαίνει ο διορθωτής || οι γενετιστές επεµβαίνουν στη δοµή των 
κυττάρων των ζωντανών οργανισµών 2. αναµειγνύοµαι (µε τρόπο 
ενοχλητικό ή προκλητικό): ο ξένος παράγοντας επεµβαίνει στα εσω-
τερικά τής χώρας µε απαράδεκτο τρόπο || µην επεµβαίνεις σε προσω-
πικά µου ζητήµατα! ΣΥΝ. ανακατεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επ(ι)- + έν- + βαίνω. Το ρ. είχε αρχικώς τη σηµ. «πο-
δοπατώ - επιτίθεµαι», η δε σηµ. «αναµειγνύοµαι» αποδίδει το γαλλ. 
intervenir]. 

επέµβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (α) η µεσολάβηση ή 

η αυτόκλητη ανάµειξη σε µια υπόθεση: µε την ~ τρίτων αποφεύχθη-
κε η συµπλοκή || συχνές ~ συγγενών σε οικογενειακά ζητήµατα || η 
επέµβαση τού Ο.Η.Ε. απέτρεψε κλιµάκωση τής έντασης ΣΥΝ. παρέµ-
βαση (β) ανθρωπιστική επέµβαση στρατιωτική επέµβαση ενός κρά-
τους ή διεθνούς οργανισµού σε άλλο κράτος είτε για την προστασία 
ενός πληθυσµού από τον κίνδυνο γενοκτονίας είτε για την προστασία 
από ένα κράτος υπηκόων του που διατρέχουν κίνδυνο σε άλλο κρά-
τος: η ~ στη Σοµαλία και τη Ρουάντα υπό την αιγίδα τού Ο.Η.Ε. 2. (ει-
δικότ.) η ανάµειξη κράτους ή διεθνούς οργανισµού σε ζητήµατα που 
δεν περιλαµβάνονται στις αρµοδιότητες τους: οι δηλώσεις τού Γερ-
µανού υπουργού Εξωτερικών συνιστούν ~ στα εσωτερικά τής χώρας 
µας 3. (ειδικότ.) η στρατιωτική ανάµειξη: η ~ τής Τουρκίας έλαβε τε-
λικά τη µορφή εδαφικής κατοχής 4. πράξη µε την οποία κάτι µετα-
βάλλεται, αλλοιώνεται κ.λπ.: ~ στον γενετικό κώδικα τού ανθρώπου | 
στο κείµενο µιας συνθήκης | σε ένα γραπτό από τον διορθωτή · 5. 
ΙΑΤΡ. (α) η διεξαγωγή εγχειρήσεως: θα κάνει ~ για την αφαίρεση τής 
χολής (β) δραστική εφαρµογή θεραπευτικής µεθόδου: σώθηκε χάρη 
στην άµεση επέµβαση των γιατρών · 6. ΑΘΛ. η ενέργεια που αποτρέ-
πει κάτι: ο τερµατοφύλακας διασφάλισε τη νίκη µε δύο καθοριστικές ~ 
(αποκρούσεις) || η γρήγορη ~ τού αµυντικού ανέκοψε την επίθεση των 
αντιπάλων παικτών. — (υποκ.) επεµβασουλα (η) (σηµ. 5). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβολή, εγχείρηση, παρέµβαση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. επέµβασις, αρχική σηµ. «επίθεση, έφοδος», < επεµβαί-
νω. Οι σύγχρονες σηµ. αποδίδουν το γαλλ. inter-vention]. 

επεµβατισµός (ο) η χωρίς αρµοδιότητα πολιτική τής επέµβασης 
κράτους ή διεθνούς οργανισµού στα εσωτερικά ζητήµατα ή στις δια-
φορές άλλων κρατών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interventionism]. 

Ε. Π. Ε Ν. (η) Εθνική Πολιτική Ένωσις. 
επένδυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η επικάλυψη τής 
εσωτερικής ή εξωτερικής επιφάνειας ενός αντικειµένου µε στρώµα 
άλλου υλικού για προφύλαξη, ενίσχυση ή διακόσµηση του: ~ τοίχου 
| πόρτας || µεταλλική | ξύλινη | χρυσή | πλαστική ~ 2. (ειδικότ.) κάθε 
πρόσθετο υλικό στο εσωτερικό ενδύµατος (π.χ. ύφασµα, γούνα, υα-
λοβάµβακας κ.ά.) για πρακτικούς ή αισθητικούς λόγους 3. (µτφ.) το 
να γράφει κανείς µουσική για συγκεκριµένους στίχους, για ταινία 
κ.λπ.: η µουσική ~ ενός κινηµατογραφικού έργου · 4. ΟΙΚΟΝ. η διάθεση 
χρηµατικών ποσών ή γενικότ. περιουσιακών στοιχείων για τη δη-
µιουργία νέου παραγωγικού κεφαλαίου: δηµόσιες ~ || η αύξηση των - 
οδηγεί και σε αύξηση τής απασχόλησης || έκανα επενδύσεις σε ακί-
νητα || ζηµιογόνες | κερδοφόρες ~ 5. (συνεκδ.) οτιδήποτε µπορεί να 
αποφέρει βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα όφελος: ο υπολογιστής 
που αγόρασα αποτελεί ~. 
[ΕΤΥΜ. < επενδύω. Οι οικον. σηµ. είναι µετάφρ. δάνεια από αγγλ. 
investment]. 

επενδυτής (ο), επενδύτρια (η) [επενδυτριών} ΟΙΚΟΝ. πρόσωπο που 
κάνει επενδύσεις: εγχώριος | ξένος | στρατηγικός ~ || θεσµικός ~ (τρά-
πεζα, ασφαλιστικό ταµείο κ.ά.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. investor]. 

επενδύτης (ο) {επενδυτών} (λόγ.) το πανωφόρι.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυ-
µασία, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. < επενδύω]. 

επενδυτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις χρηµατικές επεν-
δύσεις: ~ ενδιαφέρον | κοινό | τοποθέτηση | κλίµα | λύσεις | προϊόντα 
| κεφάλαια/ οίκος | πολιτική! ενδιαφέρον/ πρόγραµµα/ σχέδιο/ δρα-
στηριότητα | ικανότητα | σύµβουλος | εταιρεία. — επενδυτικά επίρρ. 

επενδύω ρ. µετβ. {επένδυσα (λόγ. επενέδυσα), επενδύθηκα, επεν)δε)-
δυµένος} 1. καλύπτω την εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια αντικει-
µένου µε στρώµα από υλικό για την ενίσχυση, προφύλαξη ή διακό-
σµηση του: ~ τους τοίχους µε ξύλο || ~ την πόρτα µε ειδικό προστα-
τευτικό υλικό 2. ενισχύω ένδυµα ή του προσθέτω εσωτερικά υλικό 
(ύφασµα, γούνα, υαλοβάµβακα κ.λπ.) για πρακτικούς ή αισθητικούς 
λόγους 3. (µτφ.) γράφω µουσική για συγκεκριµένους στίχους, τηλεο-
πτικό ή κινηµατογραφικό έργο κ.λπ. · 4. ΟΙΚΟΝ. διαθέτω κεφάλαια 
για τη δηµιουργία, την ανάπτυξη ή την επέκταση επιχειρήσεων: ~ 
στον χώρο των οικοδοµικών κατασκευών || ξένοι επενδυτές επενδύουν 
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις || ~ κεφάλαια στο Χρηµατιστήριο 5. 
πραγµατοποιώ συµφέρουσες αγορές, τοποθετώ χρήµατα σε 
αντικείµενα αξίας: ~ τα χρήµατα µου στην αγορά γης | σε οµόλογα 
και µετοχές || αποκτώντας εξειδικευµένες γνώσεις, ~ στο µέλλον µου. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «φορώ εξωτερικό ένδυµα, ιµάτιο», < έπ(ι)- + 
ενδύω (βλ. κ. ένδυµα, ένδυση). Η οικον. σηµ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. invest]. 

επενεργώ ρ. µετβ. (+σε) [1797] {επενεργείς... | επενήργησα) ασκώ 
επίδραση, επηρεάζω: ο θόρυβος επενεργεί δυσµενώς στο νευρικό µας 
σύστηµα ΣΥΝ. επιδρώ. — επενέργεια (η) [1797]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. einwirken]. 

επενθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) γλωσσικό φαινόµενο τής 
Αρχαίας Ελληνικής, κατά το οποίο το ηµίφωνο j µετατίθεται στην 
προηγούµενη συλλαβή µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό διφθόγγου, 
λ.χ. χαρ-ίω > χαίρω. [ΕΤΥΜ < µτγν. επένθεσις < έπεντίθηµι (πβ. 
θέτω - τίθηµι)]. 

επεξεργάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {επεξεργάσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. κατεργάζοµαι µε τη βοήθεια τεχνικών ή µηχανικών µέσων (πρώτες 
ύλες) για την παραγωγή αγαθών απαραίτητων στη ζωή τού ανθρώ-
που: ~ µέταλλο | µαλλί | βαµβάκι 2. ασχολούµαι συστηµατικά µε κάτι, 
για να το βελτιώσω ή να το τροποποιήσω: - υπόµνηµα | καταστατικό | 
νοµοσχέδιο | κείµενο | µυθιστόρηµα | ποίηµα | σχέδιο δράσης | ψηφιακά 
µια φωτογραφία || έχει επεξεργαστεί µια νέα θεωρία για την καταγωγή 
τού σύµπαντος 3. µελετώ, ελέγχω κάτι, συνήθ. µε τεχνικά 
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µέσα, για να διαπιστώσω κάτι, να βγάλω κάποια συµπεράσµατα 
κλπ.: ~ τα οικονοµικά στοιχεία µιας εταιρείας | τις φορολογικές δη-
λώσεις των φορολογουµένων | τα δεδοµένα µιας έρευνας ΣΥΝ. τελει-
οποιώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < έπ(ι)- + εξ- + εργάζοµαι. Το ρ. σήµαινε κυρίως «συνε-
πιδρώ - επιτελώ», αλλά ήδη στους µτγν. συγγραφείς απαντά η σηµ. 
«ξαναδουλεύω, αναπτύσσω εκτενώς (ένα θεωρητικό σηµείο)»]. 

επεξεργασία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η διαδικασία κατά την οποία µετα-
βάλλει κανείς µερικώς ή ολικώς, συνήθ. µε τη βοήθεια τεχνικών ή 
µηχανικών µέσων, τη µορφή ή τις ιδιότητες αντικειµένου: η ~ τού µε-
τάλλου | τού χαρτιού | τού µαλλιού | πρώτων υλών || υφίσταµαι ~ || 
τυγχάνω επεξεργασίας ΣΥΝ. κατεργασία 2. η διαδικασία κατά την 
οποία διαµορφώνει κανείς κάτι, επιφέροντας αλλαγές, τροποποιή-
σεις, προσθήκη κλπ.: η ~ ενός ποιήµατος από τον ποιητή | τού νοµο-
σχεδίου από την αρµόδια επιτροπή | ενός σχεδίου δράσης || η ψηφια-
κή ~ εικόνας | ήχου στον HI Υ || ηλεκτρονική ~ κειµένου 3. η µελέτη ή 
ο έλ8γχος, συνήθ. µε τεχνικά µέσα, για τη συναγωγή συµπερασµά-
των, τη διαπίστωση πραγµάτων κ.λπ.: η - των προσωπικών δεδοµένων 
| των φορολογικών στοιχείων | των δεδοµένων µιας έρευνας | αρχεια-
κού υλικού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκδοση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επεξεργάζοµαι. Οι σηµ. τής πληροφορικής χρησι-
µοποιούν τη λ. ως απόδ. τού αγγλ. (image | data | word) processing]. 

επεξεργάσιµος, -η, -ο αυτός τον οποίο µπορεί να επεξεργαστεί κα-
νείς: ~ υλικό. 

επεξεργαστής (ο) ΠΛΗΡΟΦ. 1. το κυριότερο µέρος ενός υπολογιστή, 
που ρυθµίζει και ελέγχει τη λειτουργία του· αλλιώς Κεντρική Μονά-
δα Επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε., CR U.) 2. πρόγραµµα που χρησιµοποιείται 
για επεξεργασία ορισµένου είδους: µορφολογικός ~ (ή αναλυτής) || ~ 
κειµένου. [ΕΤΥΜ. o όρος τής πληροφορικής αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
processor]. 

επεξεργαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αναφέρεται ή συντελεί στην 
επεξεργασία: ~ µέθοδος. 

επεξηγηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που χρησιµεύει για επεξήγηση: 
~ κείµενο | φυλλάδιο | σύνδεσµος ΣΥΝ. διευκρινιστικός, διασαφη-τικός. 
Επίσης επεξηγητικός [1891].  — επεξηγηµατικά | -ώς επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

επέπλευσα ρ. → επιπλέω 
επέπληξα ρ. -+ επιπλήττω 
επεξήγηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. πληρέστερη 

ή λεπτοµερής εξήγηση- διασάφηση: ~ τίτλου ΣΥΝ. αποσαφήνιση, δι-
ευκρίνιση · 2. ΓΛΩΣΣ. όρος πρότασης που προσδιορίζει οµοιόπτωτα 
άλλον όρο και διασαφηνίζει τη γενική ή αόριστη σηµασία του (συ-
νήθ. στις περιπτώσεις που υπάρχει ή εννοείται το δηλαδή), λ.χ. «από 
την ανακάλυψη αυτή προήλθε το πιο καταστρεπτικό όπλο τού Β' Πα-
γκοσµίου Πολέµου, η ατοµική βόµβα». — επεξηγώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

επεξηγητικος, -ή, -ό → επεξηγηµατικός 
επέπρωτο ρ. απρόσ. (αρχαιοπρ.) (+να) ήταν πεπρωµένο: ~ να µη γυ-
ρίσει στην πατρίδα του- έζησε και πέθανε στο Παρίσι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπερσ. πέπρωτο (µε αναλογική αύξηση έ-), ρήµατος τού οποίου απαντά 
µόνον ο αόρ. β' πορεϊν «παρέχω, προσφέρω» (βλ. λ. πεπρωµένο)]. 

επέρειση (η) {-ης κ. -είσεως | -είσεις, -είσεων} 1. ΓΥΜΝΑΣΤ. στήριξη 
τού ασκουµένου σε κάποιο όργανο ή σε συνασκούµενο, για την εκτέ-
λεση µεγάλης κάµψεως τού κορµού 2. ΜΟΥΣ. στην αρµονία τής µου-
σικής, είδος ξένου φθόγγου (βλ.λ.), ο οποίος δεν ανήκει στη συγχορ-
δία µε την οποία συνακούεται, αλλά «λύνεται» προς κάποιον συγ-
χορδιακό φθόγγο, ο οποίος απέχει από την επέρειση διάστηµα δευτέ-
ρας ΣΥΝ. αποτζιατούρα. Επίσης (λόγ.) επέρεισις. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
επέρεισις < αρχ. έπερείδω | -οµαι «στηρίζοµαι σε κάτι» < επ(ι)- + 
έρείδω | -οµαι (βλ. κ. έρεισµα)]. 

επέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {επήλθα (λόγ. µτχ. επελθών, -ούσα, 
-όν, να/θα επέλθω)} (λόγ.) 1. συµβαίνω, εµφανίζοµαι (συνήθ. απρόο-
πτα, αιφνίδια): επήλθε ρήξη στις σχέσεις τους ΣΥΝ. επισυµβαίνω, εν-
σκήπτω 2. επακολουθώ, διαδέχοµαι (ως αποτέλεσµα): το χτύπηµα 
ήταν τόσο δυνατό, που ο θάνατος επήλθε ακαριαία || µετά από µακρές 
συνοµιλίες επήλθε συµβιβασµός || «η βελτίωση τής συγκοινωνίας θα 
επέλθει µε τη δηµιουργία εκτεταµένου δικτύου µέσων σταθερής 
τροχιάς» (εφηµ.) 3. (στη µτχ. ενεστ.) για κάτι που πρόκειται να συµβεί, 
να ακολουθήσει χρονικά: η επερχόµενη κακοκαιρία || οι επερχόµενες 
γενεές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, πεθαίνω. 

επερώτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} γραπτή ερώτηση 
που κατατίθεται στη Βουλή από µέλος της και αφορά συνήθ. σε 
θέµατα κυβερνητικών πράξεων ή παραλείψεων: καταθέτω ~. — επε-
ρωτώ ρ. [αρχ.] {-άς...}. 

έπεσα ρ. → πέφτω 
επέστη ρ. τριτοπρόσ. (λόγ.) (µε χρονική σηµ.) πλησίασε, έφθασε: ~ η 

ώρα τής καταστροφής. 
[ΕΤΥΜ. Γ" ενικό πρόσ. αορ. β' τού αρχ. έφίσταµαι < εφ- (< έπ(ι)-) 
+ ϊσταµαι]. 

επετέθην ρ. → επιτίθεµαι 
επέτειος (η) {επετεί-ου | -ων, -ους} η ηµέρα κατά την οποία συµπλη-

ρώνονται ένα ή περισσότερα χρόνια από τότε που συνέβη ένα σηµα-
ντικό γεγονός: ~ γάµου | επανάστασης | απελευθέρωσης | θανάτου || 
εορτασµός επετείου || εθνική ~. — επετειακός, -ή, -ό, επετειακά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + ετειος < έτος]. 

επετηρίδα (η) [1876] 1. ετήσια έκδοση επιστηµονικού συλλόγου ή υ-
πηρεσίας, που περιλαµβάνει επιστηµονικές εργασίες ή δραστηριότη-
τες κατά το έτος που πέρασε · 2. ονοµαστικός κατάλογος τού προ- 

σωπικού µιας υπηρεσίας κατά σειράν αρχαιότητας: ~ πανεπιστηµια-
κών καθηγητών 3. (ειδικότ.) ο ονοµαστικός κατάλογος των εκπαιδευ-
τικών που προορίζονται για διορισµό στο ∆ηµόσιο µε σειρά προτε-
ραιότητας, στον οποίο εγγράφονταν οι εκπαιδευτικοί (ανάλογα µε το 
έτος λήψεως τού πτυχίου τους): η ~ των µαθηµατικών | των θεολόγων 
|| κλείνει η ~ (δεν εγγράφονται πλέον άλλοι) || κατάργηση τής ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έτος. 
[ΕΤΥΜ. < επ(ι)- + µτγν. έτηρίς, -ίδος < αρχ. έτήρ, -ήρος «ενός έτους» < 
έτος, απόδ. τού γαλλ. annuaire]. 

επετράπη ρ. → επιτρέπω 
επευφηµία (η) [1873] {επευφηµιών} ζητωκραυγή και χειρονοµία που 
εκφράζει τον ενθουσιασµό και την αποδοχή (για κάποιον): υποδέ-
χθηκαν τον πρωθυπουργό µε επευφηµίες ΑΝΤ. αποδοκιµασία. 

επευφηµώ ρ. µετβ. {επευφηµείς... | επευφήµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} εκ-
φράζω µε ζητωκραυγές τον ενθουσιασµό, την επιδοκιµασία µου (για 
κάποιον): το πλήθος επευφηµούσε τον οµιλητή ΣΥΝ. ζητωκραυγάζω 
ΑΝΤ. γιουχάρω, γιουχάί'ζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επευφηµώ (-έω) < έπ(ι) + 
εύφηµώ < εύφηµος (βλ.λ.)]. 

επέχω ρ. µετβ. {επείχα, επέσχον, -ες, -ε} (λόγ.) κατέχω, καταλαµβάνω-

στη ΦΡ. επέχω θέση (+γεν.) εκτελώ υπηρεσίες ή καθήκοντα άλλου· 
αναπληρώνω ή ισοδυναµώ: το έγγραφο αυτό επέχει θέση αποφάσεως 
|| ένα επίθετο που επέχει θέση ουσιαστικού ΣΥΝ. υποκαθιστώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος, έχω, απέχω, παρέχω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ. (< επ(ι)- + έχω), που µαρτυρείται µε πλήθος σηµασιών, 
όπως «κρατώ (σταθερά), συγκρατώ - παρέχω, κατευθύνω». Στη Μτγν. 
Ελληνική το ρήµα δήλωσε επίσης τις έννοιες «κατέχω (µτφ.), κατα-
λαµβάνω» (λ.χ. την σκηνήν... τύπον επέχουσαν τού κόσµου, Θεοδώ-
ρητος). Η σύνταξη επέχω θέση + γεν. είναι απόδ. τού γαλλ. tenir lieu]. 

επήκοος, -ος, -ον αυτός που ακούει κάτι µε προσοχή, αυτός που 
ακούγεται- κυρ. στη ΦΡ. εις επήκοον (πάντων | όλων) (αρχ. φρ. είς 
επήκοον) σε τέτοια θέση ή µε τόση ένταση, ώστε να ακούγεται· (συ-
νεκδ.) φανερά, ενώπιον όλων: το διάβασε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + -ήκοος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < ακούω (πβ. υπ-ήκοος)]. 

επήλθα ρ. → επέρχοµαι 
έπηλυς, -υς, -υ {επ-ήλυδος, -ηλυ(ν) | -ήλυδες, -ηλύδων} (αρχαιοπρ.) 
αυτός που ήρθε από άλλη χώρα- αλλοδαπός: οι ντόπιοι τον θεωρού-
σαν πάντοτε έπηλυ στο χωριό, ξένο σώµα ΣΥΝ. ξένος ΑΝΤ. αυτόχθων, 
ιθαγενής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επ(ι)- + -ηλυς (µε έκταση φωνήεντος εν συνθέσει, πβ. 
προσ-ήλυτος) < *el-u-, µηδενισµ. βαθµ. (ως προς τη β' συλλαβή) τού δι-
σύλλαβου θ. *el-eu- τού ρ. έλεύσοµαι. Βλ. κ. έλευση]. 

επηρεάζω ρ. µετβ. {επηρέασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ασκώ 
επίδραση σε (κάποιον/κάτι): η πρόσφατη κρίση επηρέασε σοβαρά την 
οικονοµία || ο θάνατος τού πατέρα της επηρέασε αρνητικά τη σταδιο-
δροµία της || η ποίηση τού Ελύτη είναι επηρεασµένη από τον υπερρε-
αλισµό ΣΥΝ. επιδρώ 2. (ειδικότ.) επιδρώ έµµεσα (µε τις πράξεις, τα λό-
για, τη στάση µου κ.λπ.) στη βούληση ή στα συναισθήµατα (κάποιου): 
επηρεάστηκε από τους φίλους του και έµπλεξε µε τα ναρκωτικά || δεν 
έχει σταθερές αρχές και επηρεάζεται εύκολα || είναι ευαίσθητη και την 
επηρεάζουν αυτά που γίνονται γύρω της || δεν µας επηρέασε καθόλου 
το εχθρικό κλίµα που συναντήσαµε. — επηρεασµός (ο) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επήρεια]. 

επήρεια (η) {επηρειών} η επίδραση- κυρ. σε φρ. όπως: υπό την επή-
ρεια διεγερτικών! ναρκωτικών | αλκοόλ ΣΥΝ. επηρεασµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επίδραση, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κακή επιρροή - κακοµεταχείριση», < *έπ-
ηρής, αβεβ. ετύµου, πιθ. < έπ(ι)- + -άρής < άρειή «κακοµεταχείριση, 
βλάβη» (οµηρικό ουσ.) ή < έπ(ι)- + -ερής (µε έκταση φωνήεντος εν 
συνθέσει), που συνδ. µε το ουσ. ερις «έριδα» (πβ. αρχ. ερεσ-χηλώ 
«φλυαρώ, σκώπτω»). Στο σηµασιολογικό πεδίο τής λ. πιθ. συνεπέ-
δρασε (λόγω ιωτακισµού) το µτγν. έπίρροια «επιρροή»]. 

επηρµένος, -η, -ο (λόγ.) γεµάτος έπαρση, φαντασµένος, αλαζόνας 
ΣΥΝ. ξυπασµένος, καυχησιάρης, υπερήφανος ΑΝΤ. µετριόφρων.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. επαίρω 
| -οµαι]. 

επί κ. επ' (πριν από φωνήεν) κ. εφ' (πριν από λέξη που παλαιότερα 
δασυνόταν) πρόθ. (λόγ.) δηλώνει: 1. τόπο (+γεν.): προσδιορισµό στον 
χώρο: ~ Γης ειρήνη || συνελήφθησαν ~ ξένου εδάφους || χόκεϊ ~ πάγου 
|| δρόµος ~ ανωµάλου εδάφους || όλος ο θίασος ήταν - σκηνής || ~ τό-
που στροφή || (ειδικότ. µε τα ονόµατα οδών) η είσοδος είναι - τής 
οδού Σκουφά- ΦΡ. (α) επί ξύλου κρεµάµενος βλ. λ. ξύλο (β) επί ξυρου 
ακµής βλ. λ. ακµή (γ) επί τάπητος βλ. λ. τάπητας (δ) επ' ώµου βλ. λ. 
ώµος (ε) πατώ επί πτωµάτων βλ. λ. πτώµα (στ) επί θύραις βλ. λ. θύρα 
(ζ) επί τού πιεστηρίου βλ. λ. πιεστήριο (η) επί ποδός βλ. λ. πους (θ) 
επί των επάλξεων βλ. λ. έπαλξη (ι) (άσκηση) επί χάρτου βλ. λ. χάρτης 
2. (+αιτ.) κατεύθυνση (κ. σε γυµναστικά | στρατιωτικά παραγγέλµα-
τα^ κλίνατε επ' αριστερά! || - δεξιά! || - σκοπόν! (= σκοπεύατε!)- ΦΡ. 
(α) επί δικαίους και αδίκους βλ. λ. άδικος (β) επί τον τύπον των ήλων 
βλ. λ. ήλος 3. χρόνο: (α) (+γεν.) χρονική περίοδο (πότε συνέβη κάτι): 
~ Τουρκοκρατίας || ~ χούντας || ~ πρωθυπουργίας Καραµανλή || ~ µο-
νίµου βάσεως παριστάνει τον άρρωστο || ~ τού παρόντος σωπαίνω || ~ 
των ηµερών τού αειµνήστου πατρός µου (β) (+γεν.) χρονικό σηµείο ή 
διάστηµα: ~ τού παρόντος, δεν υπάρχουν νεότερα από το µέτωπο τής 
πυρκαγιάς- ΦΡ. επ' εσχάτων (επ' έσχατων) τον τελευταίο καιρό, πριν 
από λίγο καιρό (γ) (+αιτ.) χρονικό διάστηµα ή διάρκεια: ~ τρία 
χρόνια προσπαθούσε να πάρει αυτή τη θέση || - τρεις βδοµάδες προ-
σπαθούσαν να βρουν το πέρασµα- ΦΡ. (α) επ' άπειρον βλ. λ. άπειρος2 

(β) επί µακρόν βλ. λ. µακρός (γ) επί σειρά(ν) ετών βλ. λ. έτος (δ) επ' 
αόριστον βλ. λ. αόριστος 4. (+γεν.) αναφορά- σε σχέση µε, αναφορι- 
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κά προς: µιλώ ~τοῦθέµατος- ΦΡ. (α) επί τής ουσίας βλ. λ. ουσία (β) 
επί παντός (του) επιστητού βλ. λ. επιστητός (γ) εφ' όλης τής ύλης 
βλ. λ. ύλη (δ) επί τού πρακτέου βλ. λ. πρακτέος (ε) επί τής αρχής βλ. 
λ. αρχή (στ) επί τού προκειµένου βλ. λ. προκείµενος 5. (+γεν.) δήλω-
ση αρµοδιότητας: εγώ είµαι ~ τής υποδοχής || κυρία - των τιµών 6. 
(+αιτ. συγκριτικού βαθµού λόγ. επιθέτων) δήλωση τής τάσης για κάτι 
(προς): αλλαγές στη φορολογία - το δικαιότερον || νοµοθετικές µε-
ταρρυθµίσεις ~ το αυστηρότερον ΦΡ. επί τα βελτίω | επί τα χείρω 
προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο: η κατάσταση βαίνει ~ τα βελ-
τίω 7. τρόπο (+δοτ.)· ΦΡ. (α) επ' αυτοφώρω βλ. λ. αυτόφωρος (β) επί 
ίσοις όροις βλ. λ. ίσος (γ) επί λέξει βλ. λ. λέξη (δ) επί παραγγελία βλ. 
λ. παραγγελία (ε) επί πιστώσει βλ. λ. πίστωση (στ) επί πληρωµή βλ. λ. 
πληρωµή (ζ) επί τροχάδην βλ. λ. τροχάδην (η) ειτ' ουδενί βλ. λ. ουδείς 
(θ) επ' αµοιβή βλ. λ. αµοιβή (ι) επ' ονόµατι βλ. λ. όνοµα (ια) επί τη βά-
σει βλ. λ. βάση (ιβ) ζητώ την κεφαλή κάποιου επί πίνακι βλ. λ. ζητώ 
(ιγ) (+γεν.) επί πόνου βλ. λ. πόνος 8. τον λόγο για τον οποίο γίνεται 
κάτι (+δοτ.): καταδικάστηκε εις θάνατον ~ εσχάτη προδοσία (έσχατη 
προδοσία) || συνελήφθη ~ κατασκοπία (κατασκοπία) 9. την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται κάποιος/κάτι: (+δοτ.) φοιτητής ~ πτυχίω 
(πτυχίω) || πρέσβης ~ τιµή (τιµή) || (+αιτ.) η αστυνοµία βρίσκεται ~ τα 
ίχνη των ληστών || παρακολούθησαν τους τεχνικούς ~ το έργον 10. τον 
σκοπό για τον οποίον λέγεται ή γίνεται κάτι (+δοτ.)· ΦΡ. (α) επί 
παραδείγµατι παραδείγµατος χάριν (β) επί τούτω (τούτω) | ad hoc 
βλ. λ. ad hoc (γ) (διατριβή) επί υφηγεσία βλ. λ. υφηγεσία (δ) επ' ωφε-
λεία βλ. λ. ωφέλεια (ε) επ' σναθώ βλ. λ. αγαθός (στ) επί χρήµασι βλ. 
λ. χρήµα 11. µε αφορµή κάτι, µια και συµβαίνει ή προκύπτει κάτι: ~ 
τη ονοµαστική σου εορτή || ~ τη επετείω- ΦΡ. επ' ευκαιρία | επί τη ευ-
καιρία βλ. λ. ευκαιρία 12. αναλογία, ποσοστό: (ως) ~ το πλείστον, οι 
διαδηλωτές προέρχονταν από τον εξωκοινοβουλευτικό χώρο || το ~ 
τοις εκατό ποσοστό των δαπανών 13. ΜΑΘ. δήλωση | σύµβολο τού 
πολλαπλασιασµού (χ ή ·): δύο ~ τρία ίσον έξι. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. e-pi) < I.E. *epi-, πβ. σανσκρ. api, αρχ. περσ. apiy, 
αρµ. ew, λιo api-, λατ. ob «µπροστά» κ.ά. Οµόρρ. οπι-σ-θεν, όπί-σ-ω, 
πιθ. κ. πι-έζω (βλ.λ.)]. 

επι- κ. επί- κ. επ- | εφ- (λόγ.) α' συνθετικό που σηµαίνει: 1. επάνω: 
επι-καλύπτω, επι-θέτω, επί-στρωση, επί-γειος 2. προσθήκη, το επιπλέ-
ον: επι-πρόσθετος 3. κατόπιν, µετά: επι-τάσσω (τοποθετώ µετά από), 
επι-γενόµενος, επι-δόρπιο 4. (σε στρατιωτικό βαθµό) την αµέσως 
ανώτερη βαθµίδα από αυτήν που δηλώνει το β' συνθετικό: επι-λοχίας, 
επι-σµηναγός 5. το τέλος µιας διαδικασίας: επι-σφραγίζω, επι-λέγω 
6. σκοπό ή αιτία: επί-δοξος, επι-βλαβής, επι-ζήµιος 7. εχθρική διάθε-
ση: επι-τίθεµαι, επι-φέρω. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από 
την πρόθ. επί και απαντά µε τις εξής µορφές: (α) επι-, προ συµφώνου 
(π.χ. επι-δέξιος, επι-θεωρώ), (β) επ-, προ φωνήεντος (π.χ. επ-αγγέλλο-
µαι, επ-οικος), (γ) εφ-, προ δασυνόµενου φωνήεντος (π.χ. έφ-άπτοµαι, 
έφ-ευρίσκώ)]. 

επίατρος (ο) {-ου κ. -άτρου | -ων κ. -άτρων, -ους κ. -άτρους} ΣΤΡΑΤ. 
γιατρός τού Υγειονοµικού Σώµατος τού Στρατού Ξηράς µε βαθµό 
ταγµατάρχη. 

επιβαίνω ρ. αµετβ. (+σε) κ. µετβ. (+γεν.) [αρχ.] {επέβην, -ης, -η...} 
(λόγ.) είµαι επάνω ή µέσα σε (µεταφορικό µέσο): ~ σε µοτοσυκλέτα | 
σε αυτοκίνητο || στο λεωφορείο επέβαιναν 40 άτοµα || (+γεν.) οι δρά-
στες τής επίθεσης επέβαιναν οχήµατος || (µτχ.) οι επιβαίνοντες ανα-
γκάστηκαν να επιβιβαστούν σε άλλο λεωφορείο. 

επιβάλλον (το) [αρχ.] {επιβάλλοντος | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η ικανό-
τητα και η δύναµη επιβολής σε άλλους: ένα πρόσωπο χωρίς ~ δύ-
σκολα θα κυριαρχήσει στο κόµµα ΣΥΝ. επιβλητικότητα ΑΝΤ. ασηµα-
ντότητα, αδυναµία 2. η ικανότητα να προκαλεί κανείς µε το κύρος 
του τον σεβασµό των άλλων. 

επιβάλλω ρ. µετβ. {επέβαλα, επιβλήθηκα (λόγ. επεβλήθην, -ης, -η..., 
µτχ. επιβληθείς, -είσα, -έν), επιβεβληµένος} 1. κάνω (κάτι) να επικρα-
τήσει, να ισχύσει χρησιµοποιώντας τη δύναµη, την εξουσία ή το κύ-
ρος µου: επέβαλαν τη θέληση τους δια των όπλων || επέβαλε τους δι-
κούς του όρους στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων || το δικαστήριο 
του επέβαλε αυστηρή ποινή || ~ κυρώσεις | πρόστιµο || ~ την άποψη 
µου· (µεσοπαθ. επιβάλλοµαι) 2. εµπνέω σεβασµό 3. αποκτώ την εξου-
σία· (+σε | +γεν.) 4. υπερισχύω (έναντι των ανταγωνιστών, των αντι-
πάλων µου): επιβλήθηκε στην αντίπαλη οµάδα µε µεγάλη διαφορά στο 
σκορ || η Αγγλία επεβλήθη τής Ισπανίας στη ναυµαχία τού Τρα-
φάλγκαρ 5. αποκτώ τον έλεγχο: επιβλήθηκε στην εταιρεία ως κύριος 
µέτοχος || ο καθηγητής πρέπει να επιβάλλεται στην τάξη 6. (ως απρόσ. 
επιβάλλεται) απαιτείται, είναι υποχρωτικό,αναπόφευκτο: ~ να 
ληφθούν αποτελεσµατικά µέτρα για την καταπολέµηση τής ανεργίας 
ΣΥΝ. χρειάζεται, ενδείκνυται, είναι αναγκαίο 7. (η µτχ. επιβαλ-
λόµενος, -η (λόγ. -ένη), -ο) αυτός που απαιτείται από τις περιστά-
σεις: µιλά στον διευθυντή του µε τον ~ σεβασµό ΣΥΝ. προσήκων 8. (η 
µτχ. επιβεβληµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βάλλω, µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τοποθετώ πάνω σε κάτι, στηρίζω, προσαρ-
µόζω», < επι- + βάλλω. Συχνές είναι επίσης οι αρχ. σηµ. «ρίχνω, πέ-
φτω πάνω σε κάτι | κάποιον - επακολουθώ». Ήδη µτγν. είναι η σηµ. 
«επικρατώ, έχω τον έλεγχο», ενώ η σηµ. τής επιβολής φόρων απαντά 
στον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη]. 

επιβάρυνση (η) [1805] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η αύξη-
ση τού βάρους 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί αύξηση τού βάρους 3. 
η αύξηση τής δαπάνης: η παράδοση τού εµπορεύµατος γίνεται χωρίς 
~ τού πελάτη || πρόσθετη ~ 4. (συνεκδ.) το ποσό κατά το οποίο αυξά-
νεται η δαπάνη: η ~ ήταν 10.000 δρχ. 5. (µτφ.) η επιδείνωση: η ~ τής 
υγείας (κάποιου) || η ~ τού περιβάλλοντος. 

επιβαρύνω ρ. µετβ. {επιβάρ-υνα, -ύνθηκα, -υµµένος κ. (λόγ.) επιβε- 

βαρυµµένος} 1. φορτώνω µε πρόσθετο βάρος ΣΥΝ. επιφορτίζω, υπερ-
φορτώνω 2. βαρύνω οικονοµικά, υποβάλλω σε δαπάνες: δεν ήθελε να 
επιβαρύνει τους γονείς του µε τα έξοδα των σπουδών του || οι φορο-
λογούµενοι θα επιβαρυνθούν µε νέους φόρους 3. (µτφ.) επιδεινώνω 
(µια κατάσταση): προσπαθούσε να µην επιβαρύνει την ήδη εύθραυστη 
υγεία του || τα εργοστασιακά απόβλητα επιβαρύνουν το περιβάλλον 
ΦΡ. επιβαρύνω τη θέση µου (για πρόσωπο που κατηγορείται για 
κάτι) κάνω χειρότερη τη θέση µου, ενισχύω µε τη στάση µου την 
ενοχή µου: µε την προκλητική σιωπή του επιβάρυνε πολύ τη θέση του 
ΣΥΝ. ενοχοποιώ. — επιβαρυντικός, -ή, -ό [1833], επιβαρυντικά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ασκώ πίεση στον εχθρό», < επι- + βαρύ-
νω. Οι σύγχρονες σηµ. είναι µετάφρ. δάνεια από γαλλ. aggraver (λ.χ. 
il a aggravé son état «επιβάρυνε τη θέση του»)]. 

επιβατηγός, -ός, -ό 1. αυτός που µετακινεί επιβάτες 2. επιβατηγό (το) 
το πλοίο που µεταφέρει επιβάτες, κατ' αντιδιαστολή προς το 
εµπορικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιβατικός, πλοίο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. επιβατηγός (ενν. ναϋς) < επιβάτης + -ηγός (µε έκταση 
τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < άγω]. 

επιβάτης (ο) {επιβατών}, επιβάτιδα (η) [1891] (επιβατίδων) πρόσωπο 
που επιβαίνει σε µεταφορικό µέσο· συχνά κατ' αντιδιαστολή προς τον 
οδηγό: ~ πλοίου | αεροπλάνου | λεωφορείου | τρένου | ταξί || στο 
δυστύχηµα τραυµατίστηκε ο οδηγός και τρεις επιβάτες. Επίσης επι-
βάτρια [1876] {επιβατριών} κ. επιβάτισσα {επιβατισσών} (η). 
[ΕΤΥΜ· αρχ., αρχική σηµ. «ναύτης - στρατιώτης πλοίου, πεζοναύτης», 
< επιβαίνω}. 

επιβατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους επιβάτες: ~ 
αυτοκίνητο | αµαξοστοιχία | κοινό || η ~ κίνηση συνεχίστηκε αµείωτη 
ANT. φορτηγός. 

επιβατικός - επιβατηγός. Το επιβατικός αναφέρεται γενικά στους 
επιβάτες, χρησιµοποιείται για ό,τι έχει σχέση µε επιβάτες: επιβα-
τικό κοινό - επιβατική κίνηση - επιβατικά µέσα συγκοινωνίας -
επιβατικό αυτοκίνητο - επιβατικό πλοίο. Το επιβατηγός δηλώνει 
ειδικότερα τη µεταφορά επιβατών και αναφέρεται κανονικά σε 
µέσα µεταφοράς: επιβατηγό πλοίο - επιβατηγό αυτοκίνητο. Στο 
επιβατηγός αντιτίθεται σηµασιολογικά το φορτηγός: φορτηγό 
πλοίο - φορτηγό αυτοκίνητο. Τα επιβατικός και επιβατηγός συ-
µπίπτουν στη χρήση, όταν αναφέρονται σε µέσα µεταφοράς | συ-
γκοινωνίας: επιβατηγό | επιβατικό αεροπλάνο, επιβατηγό | επιβα-
τικό αυτοκίνητο κ.ο.κ. 

επιβεβαιώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {επιβεβαίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ανα-
γνωρίζω, βεβαιώνω την αλήθεια (ενός πράγµατος): η κυβέρνηση επι-
βεβαίωσε τις πληροφορίες των δηµοσιογράφων ΑΝΤ. διαψεύδω 2. εξα-
κριβώνω µε έλεγχο: η εισαγγελική έρευνα επιβεβαίωσε τις καταγγε-
λίες των πολιτών ΣΥΝ. επαληθεύω, πιστοποιώ- (µεσοπαθ. επιβεβαιώ-
νοµαι) 3. επαληθεύοµαι, αποδεικνύεται ότι είχα δίκιο: τώρα - στις 
προβλέψεις µου 4. αναγνωρίζοµαι (ότι έχω αξία) από τους άλλους: µε 
τη στάση του επιβεβαιώθηκε ως πολιτικός 5. αποδεικνύω στον εαυτό 
µου ότι έχω αξία για αυτό που είµαι: κυνηγώντας γυναίκες επιβε-
βαιώνεται ως άντρας. 

επιβεβαίωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η πρόσθετη, 
επιπλέον βεβαίωση (για κάτι)· η εξακρίβωση ύστερα από έλεγχο (κά-
ποιου πράγµατος): αναζήτησα και άλλες πηγές για ~ τής πληροφορίας 
|| ~ µιας υποψίας | των φόβων µου || έχω κάποιες ενδείξεις, αλλά 
πρέπει να διαθέτω και άλλα στοιχεία προς ~ τής ενοχής του ΣΥΝ. 
διαβεβαίωση, πιστοποίηση, επαλήθευση. — επιβεβαιωτικός, -ή, -ό 
[1840], επιβεβαιωτικά επίρρ. 

επιβεβληµένος, -η, -ο αυτός που επιβάλλεται (να γίνει): είναι ~ η 
λήψη µέτρων για την ξηρασία. [ΕΤΥΜ, Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
επιβάλλω]. 

επιβήτορας (ο) {επιβητόρων} 1. (αρσενικό ζώο) που χρησιµοποιείται 
ειδικά για την αναπαραγωγή (ταύροι ή άλογα) ΣΥΝ. (λόγ.) οχευ-τής, 
βατευτής · 2. (για ανθρώπους, ειρων.) ο άνδρας που έχει σηµαντικές 
σεξουαλικές επιδόσεις και καυχάται για αυτές ΣΥΝ. (!-λαϊκ.) γαµιάς 
3. (µτφ.) πρόσωπο που αθέµιτα κατέλαβε υψηλό αξίωµα: ~ τής 
εξουσίας | τού θρόνου ΣΥΝ. σφετεριστής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιβήτωρ, 
-ορός < επιβαίνω]. 

επιβιβάζω ρ. µετβ. {επιβίβα-σα, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (λόγ.) 1. 
ανεβάζω (κάποιον) σε µεταφορικό µέσο ΑΝΤ. αποβιβάζω 2. (συνήθ. το 
µεσοπαθ. επιβιβάζοµαι) εισέρχοµαι σε µεταφορικό µέσο: ~ σε λεω-
φορείο | αεροπλάνο ΑΝΤ. αποβιβάζοµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + 
βιβάζω, βλ. κ. βάζω]. 

επιβίβαση (η) [1871] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η άνοδος σε µε-
ταφορικό µέσο: (σε αεροδρόµιο) η ~ θα γίνει από την έξοδο 3 ΑΝΤ. 
αποβίβαση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

επιβίωµα (το) {επιβιώµ-ατος | -ατα, -άτων} το µεµονωµένο στοιχείο 
που, σε αντίθεση µε τα όµοια του, έχει επιβιώσει, δεν έχει εξαφανι-
στεί: πολιτισµικό -. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. survival]. 

επιβιώνω ρ. αµετβ. (επιβίωσα} 1. καταφέρνω να διατηρούµαι στη 
ζωή αντιµετωπίζοντας πάσης φύσεως αντιξοότητες: αγωνιζόταν 
σκληρά, για να επιβιώσει αυτός και η οικογένεια του 2. (µτφ.) υπάρχω 
ακόµη: σε πολλά επαρχιακά µέρη επιβιώνουν ακόµη πανάρχαια έθιµα 
και δοξασίες ΣΥΝ. επιζώ, συντηρούµαι 3. διαφεύγω θανάσιµο 
κίνδυνο, καταφέρνω να ζήσω, επιζώ: κανείς δεν επιβίωσε µετά την 
έκρηξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιώνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. επιβιώ (-όω) < επι- + 
βιώ < βίος]. 

επιβίωση (η) [1840] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να επιβιώ- 
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νει κανείς: ο αγώνας για την ~ 2. επιβιώσεις (οι) πολιτισµικά υπολείµµατα τού 
παρελθόντος (έθιµα, παραδόσεις, αντιλήψεις, τρόποι ζωής κ.ά.). 

επιβλαβής, -ής, -ές [µτγν.] {επιβλαβ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | επιβλαβέστερος, -
ατός} αυτός που προκαλεί αρνητικά αποτελέσµατα: το κάπνισµα είναι ~ για 
την υγεία τού ανθρώπου || - παράγοντας ΣΥΝ. βλαβερός, επιζήµιος, 
φθοροποιός. — επιβλαβώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

επιβλέπω ρ. µετβ. {επέβλεψα} ελέγχω παρακολουθώντας αν κάτι γίνεται 
σωστά: ~ τους µαθητές | ανέγερση οικοδοµής | στρατιωτικές ασκήσεις ΣΥΝ. 
επιτηρώ, εποπτεύω. 
[ETYM. αρχ. (< έπι- + βλέπω), αρχική σηµ. «παρατηρώ προσεκτικά, 
εξετάζω». Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

επιβλέπων, -ούσα, -ον {επιβλέπ-οντος (θηλ. -ούσας κ. λόγ. -ούσης) | -οντες 
(ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) (κ. ως ουσ.) αυτός που επιβλέπει, 
ελέγχει (κάτι): ο ~ τής διδακτορικής διατριβής || ο ~ µηχανικός. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. επιβλέπω, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
supervisor]. 

επίβλεψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -έψεως | χωρ. πληθ.} ο έλεγχος µε παρακολούθηση 
για τη σωστή εκτέλεση (έργου, δραστηριότητας κλπ.): οι εργασίες προχωρούν 
υπό την ~ µου || ~ κατασκευής ΣΥΝ. επιτήρηση, εποπτεία. 

επιβλήθηκα ρ. → επιβάλλω 
επιβλητικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί εντύπωση µε το µέγεθος ή τη 

µεγαλοπρέπεια του: ~ εκκλησία | πύργος | παράστηµα ΣΥΝ. µεγαλοπρεπής, 
εντυπωσιακός. — επιβλητικά επίρρ., επιβλητικότητα (η) [1884]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που καταλαβαίνει αµέσως, ο εύστροφος», 
< αρχ. επιβάλλω. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
imposant]. 

επιβοήθηµα (το) [1797] {επιβοηθήµ-ατος | -ατα, -άτων) το χρηµατικό βοήθηµα 
που χορηγείται επιπροσθέτως. 

επιβοηθώ ρ. µετβ. [αρχ.] {επιβοηθείς... | επιβοήθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
χορηγώ σε (κάποιον) επιπρόσθετη βοήθεια: ιδιωτικοί φορείς ήλθαν να 
επιβοηθήσουν τους µαθητές στην αξιέπαινη πρωτοβουλία τους. — επιβοήθεια 
(η) [αρχ.], επιβοηθητικός, -ή, -ό [1860], επιβοηθητικά επίρρ. 

επιβολή (η) {χωρ. πληθ.} 1.ο καθορισµός (καταστάσεως) µε τρόπο δεσµευτικό, 
αναγκαστικό για τον αποδέκτη της: ο υπουργός δεσµεύθηκε ότι δεν θα υπάρξει 
~ νέων φόρων || ~ στον κατηγορούµενο τής ποινής τού θανάτου || ~ ελέγχων 
στις τιµές |] ~ προστίµου 2. η εγκαθίδρυση, η εδραίωση µε βίαιο τρόπο 
(καταστάσεως, καθεστώτος κ.λπ.(: ~ τού νόµου/ τής τάξης/ δικτατορίας3. το να 
επιβάλλεται κανείς: ασκεί ιδιαίτερη ~ στα παιδιά του || η ~ τού καθηγητή µέσα 
στην τάξη · 4. σιδηρουργική εργασία µε την οποία συµπιέζεται ένα µέταλλο, 
ώστε να πάρει το σχήµα κοίλων καλουπιών (των «επιβολέων»). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιβάλλω (βλ.λ.)]. 

επιβουλεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {επιβουλεύθηκα} έχω κακές, ύπουλες προθέσεις 
για (κάποιον/κάτι): µια ξένη δύναµη που επιβουλεύεται την ακεραιότητα τής 
χώρας || ~ τη ζωή του | την τιµή του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποπτεύοµαι, αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αοχ. < έπι- + βουλεύω | -οµαι «σκέπτοµαι» < βουλή]. 

επιβουλή (η) εχθρικό και ύπουλο σχέδιο εναντίον κάποιου: οι ένοπλες δυνάµεις 
είναι έτοιµες να απαντήσουν σε κάθε ξένη ~.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπιβουλεύω | -οµαι]. 

επίβουλος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από κακές, ύπουλες προθέσεις 
εναντίον άλλων: ~ ενέργεια ΣΥΝ. δόλιος ΑΝΤ. ανεπίβουλος, άδολος. — 
επίβουλα επίρρ. [ΕΤΥΜ; αρχ. < έπιβουλεύω | -οµαι]. 

επιβράβευση (η) [1844] [-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η έµπρακτη 
αναγνώριση (τής αξίας, τής σπουδαιότητας ή των προσπαθειών κάποιου): ο 
δηµόσιος έπαινος για το έργο του από τον υπουργό υπήρξε µια ηθική ~ γι ' 
αυτόν || ~ των αγώνων | των θυσιών | των προσπαθειών κάποιου || η µέχρι 
τώρα ατιµωρησία τους αποτελεί ~ τής αυθαιρεσίας και τού θράσους τους! 

επιβραβεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {επιβράβευσ-α, -θηκα (κ. -τηκα), -µένος} 
αναγνωρίζω έµπρακτα (την αξία, τη σπουδαιότητα ή τις προσπάθειες 
κάποιου): επιβράβευσαν τη φιλότιµη προσπάθεια του || µε την τιµητική οµιλία 
του ήθελε να επιβραβεύσει την πολύχρονη προσφορά τού συλλόγου || οι τίµιοι 
πολίτες πρέπει να επιβραβεύονται ηθικά και υλικά || τόσο εύκολα θέµατα στις 
εξετάσεις επιβραβεύουν την ήσσονα προσπάθεια και τιµωρούν αυτούς που 
µελέτησαν ΣΥΝ. εξαίρω, επιδοκιµάζω, επικροτώ. — επιβραβευτικός, -ή, -ό. 

επιβράδυνση (η) [1786] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η ελάττωση τής 
ταχύτητας: παρατηρείται ~ των ρυθµών | στους ρυθµούς εργασίας || (κ. ως 
φυσικό µέγεθος) η ~ στη φυσική θεωρείται αρνητική επιτάχυνση ΑΝΤ. 
επιτάχυνση 2. η χρονική καθυστέρηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

επιβραδυντής (ο) ΧΗΜ. το υλικό που χρησιµοποιείται για να επιβραδύνει 
φυσικές ή χηµικές διαδικασίες: ~ διαβρώσεως | πυρηνικού αντιδραστήρα ΑΝΤ. 
επιταχυντής. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. retardateur]. 

επιβραδυντικός, -ή, -ό [1884] αυτός που προκαλεί επιβράδυνση, που 
καθυστερεί κάτι: σύστηµα ρίψης - αφρού στην πυρκαγιά. — επιβραδυντικά 
επίρρ. 

επιβραδύνω ρ. µετβ. [µτγν.] {επιβράδυν-α, -θηκα} 1. κάνω (κάτι) να έχει 
µικρότερη ταχύτητα: ~ την πτώση | το αυτοκίνητο ΑΝΤ. επιταχύ- 

νω 2. συντελώ ώστε να πραγµατοποιηθεί (κάτι) αργότερα από το προ-
βλεπόµενο χρονικό διάστηµα: οι απεργίες επιβράδυναν την ψήφιση τού 
επίµαχου νοµοσχεδίου ΣΥΝ. καθυστερώ, αργοπορώ, (καθηµ.) τρενάρω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

επιγαµία (η) {επιγαµιών} 1. η σύναψη συγγένειας µέσω τού γάµου, η σύναψη 
σχέσεων µεταξύ διαφορετικών οµάδων µέσω τού γάµου ατόµων που ανήκουν 
στις οµάδες αυτές 2. (γενικότ.) ο γάµος µεταξύ ατόµων που ανήκουν σε 
διαφορετικές οµάδες (κοινωνικές, εθνικές, θρησκευτικές κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< έπίγαµος < έπι- + γάµος]. 

επιγαστρικός, -ή, -ό [1843] αυτός που σχετίζεται µε το επιγάστριο. 
επιγάστριο (το) {επιγαστρί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. το µέρος τού σώµατος από το κάτω 

µέρος τού θώρακα ώς το εφηβαίο, κυρ. το τµήµα πάνω από τον οµφαλό (πβ. λ. 
υπογάστριο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. [ΕΤΥΜ < µτγν. έπιγάστριον < έπι- + -
γάστρον < γαστήρ, -έρος «κοιλιά»]. 

επιγάστριος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που βρίσκεται στο επιγάστριο. 
επίγειος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται ή γίνεται πάνω στη γη: -µέσα µεταφοράς 

|| - δυνάµεις δασοπυρόσβεσης || τα ~ µέρη φυτού ΣΥΝ. γήινος 2. (µτφ.) αυτός 
που σχετίζεται µε τον υλικό, τον ορατό κόσµο, κατ' αντιδιαστολή προς τον 
πνευµατικό, τον υπερβατικό κόσµο: ~ ζωή | παράδεισος | αγαθά ΣΥΝ. γήινος, 
κοσµικός ΑΝΤ. ουράνιος, υπερκό-σµιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπι- + -γειος < γη]. 

επιγένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. η εµβρυολογική θεωρία 
σύµφωνα µε την οποία τα όργανα και οι ιστοί τού σώµατος σχηµατίζονται «εκ 
νέου» κάθε φορά κατά το εµβρυϊκό στάδιο τής ζωής τού οργανισµού χάρη 
στις δυνάµεις που συνυπάρχουν µέσα στο ζωντανό κύτταρο· κατ' 
αντιδιαστολή προς τη θεωρία τού προσχηµα-τισµού (βλ.λ.) ΣΥΝ. επιγονισµός 
ΑΝΤ. προσχηµατισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. epigenesis]. 

επιγεννηµα (το) [αρχ.] {επιγεννήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αυτό που γίνεται ή 
αναπτύσσεται πάνω σε κάτι · 2. αυτό που συµβαίνει µετά από κάτι άλλο. 

επιγενόµενος, -η, -ο αυτός που χρονικώς τοποθετείται και σε µεταγενέστερο 
χρονικό σηµείο- κυρ. ως ουσ.: άφησε στους - λαµπρό παράδειγµα προς µίµηση 
ΣΥΝ. µεταγενέστερος. [ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. β' τού αρχ. έπιγίγνοµαι < έπι- + 
γίγνοµαι]. 

επιγλωττιδα (η) ΙΑΤΡ. ένας από τους χόνδρους τού λάρυγγα, που αποφράσσει 
την είσοδο του κατά την κατάποση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιγλωττίς, -ίδος < έπι- + 
γλωττίς < γλώττα | -σσα]. 

επίγνωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η σε βάθος συναίσθηση (µιας 
κατάστασης), η ακριβής γνώση: έχει πλήρη - τής δυσκολίας τού εγχειρήµατος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνείδηση. 

επιγονατίδα (η) [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. το µικρό, στρογγυλό και πλατύ οστό, το οποίο 
βρίσκεται µπροστά στο γόνατο: υπέστη κάταγµα στην ~ 2. (συνεκδ.) το ειδικό 
περικάλυµµα που τοποθετείται γύρω από το γόνατο για την αποφυγή 
τραυµατισµών: ο ποδοσφαιριστής φορούσε επιγονατίδες ΣΥΝ. επιγονάτιο. — 
επιγονατιδικός, -ή, -ό. 

επιγονάτιο (το) [µεσν.] {επιγονατί-ου | -ων} 1. η επιγονατίδα (βλ.λ., σηµ. 2) 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. το χρυσοκέντητο ροµβοειδές άµφιο, το οποίο φορούν επίσκοποι ή 
τιτλούχοι ιερείς περασµένο από τη µέση, ώστε να πέφτει πλάι από το δεξί 
γόνατο. 

επιγονισµός (ο) η επιγένεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. epigonism]. 

επίγονος (ο) {επιγόν-ου | -ων, -ους} 1. ο απόγονος: κληροδότησε στους ~ του 
µεγάλη περιουσία και φήµη 2. ο διάδοχος κάποιου στην εξουσία: Ιστορία τού 
Μ. Αλεξάνδρου και των ~ του. — επιγονικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + γόνος 
(βλ.λ.)]. 

επίγραµµα (το) [αρχ.] {επιγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συνήθ. έµµετρη 
επιγραφή που τίθεται πάνω σε µνηµείο ή αντικείµενο τέχνης 2. ποίηµα 
ολιγόστιχο, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη τέχνη, συντοµία, απλότητα και 
µεστότητα στοχασµού: ηρωικό | επιτύµβιο | επιδεικτικό | σατιρικό | ερωτικό ~. 

επιγραµµατικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε το επίγραµµα: ~ 
στιχούργηµα 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από συντοµία και 
περιεκτικότητα: περιορίστηκε σε - σχόλια ΣΥΝ. λακωνικός, αποφθεγµατικός. 
— επιγραµµατικ-ά | -ώς [1897] επίρρ., εττιγραµ-µατικότητα (η). 

επιγραµµατογράφος (ο) [µτγν.] ο επιγραµµατοποιός (βλ.λ.). 
επίγραµµατοποιός (ο) [µτγν.] ο ποιητής που γράφει επιγράµµατα. 
επιγραφή (η) [αρχ.] 1. ΦΙΛΟΛ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. κείµενο που είναι χαραγµένο πάνω σε 

µάρµαρο, πέτρα ή άλλο σκληρό υλικό, για να θυµίζει σπουδαίο πρόσωπο ή 
γεγονός ΣΥΝ. επίγραµµα 2. οτιδήποτε είναι γραµµένο σε πινακίδα (συνήθ. 
όνοµα καταστήµατος) και συνεκδ. η ίδια η πινακίδα: ξενόγλωσση | φωτεινή ~ 
ΣΥΝ. ταµπέλα 3. (σε επιστολή) τα στοιχεία τού παραλήπτη, όπως 
αναγράφονται στον φάκελο ή στο δέµα που αποστέλλεται ταχυδροµικώς. 

επιγραφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει τον χαρακτήρα επιγραφής, αυτός 
που σχετίζεται µε επιγραφές (κυρ. αρχαίες): ~ µαρτυρίες | χαράγµατα 2. 
επιγραφική (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής αρχαιολογίας που ασχολείται µε 
την ανάγνωση και την ερµηνεία των επιγραφών 3. επιγραφικός (ο) 
επιγραφολόγος. 

επιγραφολόγος (ο/η) [1891] αρχαιολόγος που έχει ειδικευθεί στην επιγραφική 
ΣΥΝ. επιγραφικός. 

επιγραφοποιός (ο) [1894] ο τεχνίτης που κατασκευάζει επιγραφές. — 
επιγραφοποιία (η). 

επιγράφω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέγραψα, (λόγ.) επεγράφην, -ης, -η..., (λόγ.) 
επιγεγραµµένος) 1. χαράσσω πάνω σε (µνηµείο ή έργο τέχνης) 2. 
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(σπάν.) γράφω πάνω σε (κάτι) 3. τιτλοφορώ (κείµενο): - τη µελέτη 
µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. επιδαπέδιος, -α, -ο αυτός που υπάρχει ή 
είναι τοποθετηµένος επάνω στο δάπεδο: ~ φωτιστικό. Επίδαυρος (η) 
{Επιδαύρου} αρχαία πόλη τής Αργολίδας, γνωστή 

από το περίφηµο για την ακουστική του θέατρο, που κτίστηκε γύρω 
στα µέσα τού 4ου αι. π.Χ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου], επιδαψιλευω ρ. µετβ. {επιδαψίλευ-σα, -θηκα, 

-µένος} (λόγ.) παρέχω 
χωρίς φειδώ, µε αφθονία: του επιδαψίλευσε υπερβολικούς επαίνους. 
— επιδαψίλευση (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + δαψιλεύω < δαψιλής (βλ.λ.)]. 

επιδαψιλευω - δαψιλής. Λογιότερες λέξεις, χρησιµοποιούµενη µε 
τη σηµ. τού «παρέχω πλουσιοπάροχα» (επιδαψιλευω) και τού 
«πλουσιοπάροχος, άφθονος» (δαψιλής): Του επιδαψίλευσαν τιµές 
και διακρίσεις για την προσφορά του στην πόλη - Ο οργανισµός 
προσέφερε και προσφέρει δαψιλή βοήθεια στη συντήρηση. 

επιδεικνύω ρ. µετβ. )επέδειξα, διδάχθηκα (λόγ. επεδείχθην, -ης, -η...), 
(λόγ.) επιδεδειγµένος} 1. προβάλλω (κάτι), για να προκαλέσω 
εντυπώσεις: επεδείκνυε την πολυµάθεια του || ~ κάτι προκλητικά ΣΥΝ. 
διαφηµίζω, (λαϊκ.) µοστράρω 2. (επίσ.) δείχνω, παρουσιάζω (σε κά-
ποιον κάτι): επέδειξε στον υπάλληλο τα απαραίτητα έγγραφα 3. (λόγ.) 
αντί τού «δείχνω στην πράξη»: «επέδειξε µια ευσυνειδησία πέρα από 
το κοινό µέτρο» (εφηµ.) || οι στρατιώτες επιδεικνύουν αξιοζήλευτη 
µαχητικότητα || επέδειξε ιδιαιτέρως φιλική διάθεση προς το πρόσωπο 
σου || ~ θάρρος | αποφασιστικότητα- ΦΡ. έχω να επιδείξω (κάτι) 
είναι δυνατόν να παρουσιάσω, να δείξω (τι έχω κάνει): ως υπουργός 
έχει να επιδείξει σηµαντικό έργο || η περίοδος αυτή έχει να επιδείξει 
εξαιρετικά δείγµατα τέχνης 4. (µεσοπαθ. επιδεικνύοµαι) 
αυτοπροβάλλοµαι προσπαθώντας να κερδίσω τον θαυµασµό, τις 
εντυπώσεις: της αρέσει να επιδεικνύεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δείχνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επιδείκνυµι < επι- + δείκνυµι «δείχνω»]. 

επιδεικτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προβάλλεται έντονα, που 
αποσκοπεί στην επίδειξη, στον εντυπωσιασµό: ~ ντύσιµο | αµφίεση | 
λόγος 2. (για πρόσ.) αυτός που του αρέσει να αυτοπροβάλλεται, να 
προκαλεί τον θαυµασµό. — επιδεικτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., εττιδει-
κτικότητα (η) [1840]. 

επιδεικτισµός (ο) η επιδειξιοµανία. 
επιδεινώνω ρ. µετβ. [1844] {επιδείνω-σα, -θηκα, -µένος} κάνω (κάτι) 
χειρότερο από ό,τι ήταν: η εσφαλµένη θεραπεία επιδείνωσε αντί να 
βελτιώσει την κατάσταση τού αρρώστου || (µεσοπαθ.) ο καιρός θα 
επιδεινωθεί µε βροχές και καταιγίδες ΣΥΝ. χειροτερεύω ΑΝΤ. βελτιώ-
νω, καλυτερεύω. — επιδεινωτικός, -ή, -ό [1891]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ. 
[ΕΤΎΜ < επι- + -δεινώνω < δεινός, µετάφρ. δάνειο από γερµ. versch-
lechtern]. 

επιδείνωση (η) [1890] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η µεταβολή προς το 
χειρότερο: η - τού καιρού | των σχέσεων | τής κατάστασης ΣΥΝ. χει-
ροτέρευση AMT. βελτίωση. 

επίδειξη (η) {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} 1. η έκθεση σε κοινή 
θέα, η δηµόσια παρουσίαση: ~ µόδας | ηλεκτρονικού προγράµµατος 
2. (επίσ.) το να δείξει κανείς κάτι σε κάποιον: οι Έλληνες πολίτες 
µπορούν να εισέρχονται µε απλή ~ τής ταυτότητας τους || ~ εγγράφου 
(η εµφάνιση εγγράφου σε πρόσωπο που νοµίµως δικαιούται να πλη-
ροφορηθεί το περιεχόµενο του) 3. (λόγ.) το να δείξει κανείς κάτι 
εµπράκτως: η ~ εύνοιας προς οµοϊδεάτες || ~ υψηλής τεχνικής από τον 
αθλητή || ~ αποφασιστικότητας | θάρρους | µαχητικότητας 4. η προ-
βολή που αποσκοπεί στη δηµιουργία εντυπώσεων: του άρεσε να κάνει 
~ των ικανοτήτων του ΣΥΝ. δείξιµο, διαφήµιση· ΦΡ. (α) ναυτική 
επίδειξη η άσκηση σε ξένο κράτος µε τον παράπλου πολεµικών πλοί-
ων στις ακτές του (β) (παλαιότ.) (γυµναστικές) επιδείξεις η εκτέλε-
ση γυµναστικών ασκήσεων από µαθητές σε δηµόσιο χώρο κατά το 
τέλος τού σχολικού έτους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπίδειξις < επιδείκνυµι]. 

επίδειξη - demo. Συχνά στις µέρες µας ακούγεται και γράφεται (!) 
η ξένη λ. demo, όταν πρόκειται για δηµόσια παρουσίαση στο κοινό 
δείγµατος καινούργιων πραγµάτων, π.χ. ενός νέου υπολογιστικού 
προγράµµατος ή µιας ενδιαφέρουσας επίτευξης στον χώρο των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών ή των καινούργιων τραγουδιών κάποιου 
τραγουδιστή. Έχει αρχίσει µάλιστα η λ. να υποκαθιστά ευρύτερα τη 
λ. επίδειξη. Ωστόσο, το επίδειξη, αρχαία και νέα ελληνική λ. µε 
µεγάλη δηλωτικότητα, µπορεί να χρησιµοποιείται παντού, και για 
τους Η/Υ, αντί τού demo (συγκεκοµµένος τύπος τού αγγλ. 
demonstration]): Αύριο θα γίνει επίδειξη ενός νέου υπολογιστικού 
προγράµµατος για τη γλώσσα - Η επίδειξη τής νέας γενιάς των Η/Υ 
θα πραγµατοποιηθεί την άλλη εβδοµάδα στο Πανεπιστήµιο. 

επιδειξίας (ο/η) {επιδειξιών} 1. πρόσωπο που πάσχει από επιδειξιο-
µανία (βλ.λ., σηµ. 2) ΣΥΝ. επιδειξιοµανής 2. (γενικότ.) πρόσωπο που 
του αρέσει να επιδεικνύει το σώµα του στους άλλους. [ΕΤΥΜ. < 
επίδειξη + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. αντιρρησ-ίας, επιχειρηµατίας κ.τ.ό., 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. exhibitionniste]. 

επιδειξιοµανής, -ής, -ές {επιδειξιοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που έχει την τάση να αυτοπροβάλλεται, να κάνει επίδειξη 2. (συνήθ.) 
ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από επιδειξιοµανία (βλ.λ., σηµ. 2) ΣΥΝ. επιδει-
ξίας. 
[ΕΤΥΜ. < επίδειξη + συνδετικό φωνήεν -ο- + -µανής < µαίνοµαι (πβ. 
παθ. αόρ. β' έ-µάν-ην)]. 

επιδειξιοµανία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} 1. η επίµονη τάση για αυτο-
προβολή, για επίδειξη ΣΥΝ. επιδεικτισµός 2. ΙΑΤΡ. η σεξουαλική δια-
στροφή κατά την οποία διεγείρεται κανείς επιδεικνύοντας τα γεννη-
τικά του όργανα χωρίς προσπάθεια για παραπέρα σεξουαλική δρα-
στηριότητα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. exhibitionnisme]. 

επιδεκτικός, -ή, -ό (λόγ.) (+γεν.) αυτός που έχει τη δυνατότητα να 
δεχθεί κάτι, δεκτικός: ~ µαθήσεως (αυτός που έχει τη δυνατότητα να 
µάθει κάτι) | βελτιώσεως | τροποποιήσεως | αναµορφώσεως ΑΝΤ. ανε-
πίδεκτος. — επιδεκτικότητα (η) [1833]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
επιδέχοµαι]. 

επιδεκτικός - ανεπίδεκτος - επιδέχοµαι. Το επιδέχοµαι είναι αρ-
χαίο ρήµα που συντάσσεται κανονικά µε αιτιατική: Το πρόβληµα 
αυτό δεν επιδέχεται λύση. Όχι «... δεν επιδέχεται λύσεως»! Η σύ-
νταξη µε γενική είναι προϊόν ξενισµού ή αναλογίας προς τα πα-
ράγωγα τού επιδέχοµαι. Αντίθετα, µε γεν. συντάσσονται τα επιδε-
κτικός και ανεπίδεκτος: ∆εν είναι τόσο καλός µαθητής, αλλά είναι 
επιδεκτικός βελτιώσεως. Πάγια φράση (µε ειρωνική χροιά): 
«ανεπίδεκτος µαθήσεως». 

επιδένω ρ. µετβ. {επέδεσα, επιδέθηκα} τυλίγω µε απολυµαντικό επί-
δεσµο (τραυµατισµένη περιοχή τού δέρµατος): επέδεσα µε αποστει-
ρωµένη γάζα τις πληγές του. — επίδεση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
επιδέω < επι- + δέω «δένω»]. 

επιδέξιος, -α, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από επιτηδειότητα, δε-
ξιότητα, από ικανότητα να κάνει κάτι όπως πρέπει, µε τον σωστό 
τρόπο: ~ τεχνίτης || οι ~ κινήσεις τού ταχυδακτυλουργού || ~ πολιτική 
|| κατάφερε µε την ~ συµπεριφορά του να τον πάρει µε το µέρος του 
ΑΝΤ. αδέξιος. — επιδέξια επίρρ., επιδεξιότητα [αρχ.] κ. επιδεξιοσύ-
νη (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + δεξιός (βλ.λ.). Τη σηµασιολογική σχέση τής δε-
ξιάς πλευράς µε την ικανότητα παρατηρούµε επίσης στο γαλλ. επίθ. 
adroit «επιδέξιος»]. 

επιδερµίδα (η) [αρχ.] 1. η εξωτερική επιφάνεια τού δέρµατος: λεπτή | 
σκληρή | φρέσκια | νεανική ~ 2. η διαφανής µεµβράνη που καλύπτει 
την επιφάνεια των φυτών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δέρµα. 

επιδερµικός, -ή, -ό [1849] 1. αυτός που σχετίζεται µε την επιδερµίδα: 
~ τραυµατισµός 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
βάθους, από επιπολαιότητα: - σχέσεις | αναλύσεις | κρίσεις ΣΥΝ. επι-
φανειακός, επιπόλαιος ΑΝΤ. ουσιαστικός, βαθύς. — επιδερµικ-ά | -ως 
επίρρ. 

επίδεση (η) → επιδένω 
επίδεσµος (ο) {επιδέσµ-ου | -ων, -ους} η αποστειρωµένη ταινία (συ-
νήθ. από ύφασµα), µε την οποία περιβάλλεται πάσχον µέρος τού σώ-
µατος ή τραύµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπιδέω «επιδένω»]. 

επιδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) 
µπορώ να δεχθώ: το κείµενο επιδέχεται εκφραστικές βελτιώσεις (δια-
κριτική διατύπωση αντί τού «χρειάζεται εκφραστικές βελτιώσεις»). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, επιδεκτικός. 

επιδηµητικός, -ή, -ό [αρχ.] (πουλί) που παραµένει διαρκώς στον ίδιο 
τόπο, που δεν αποδηµεί ΑΝΤ. αποδηµητικός. 

επιδηµία (η) {επιδηµιών} 1. η διάδοση συγκεκριµένης µολυσµατικής 
ασθένειας σε µεγάλο αριθµό ατόµων µιας περιοχής: τελευταία έπεσε 
στο χωριό ~ γρίπης || ενέσκηψε ~ χολέρας · 2. (µτφ.) για δυσάρεστα 
γεγονότα που επαναλαµβάνονται σε ορισµένο χρονικό διάστηµα: τα 
κρούσµατα δηλητηριάσεων τον τελευταίο καιρό έχουν πάρει δια-
στάσεις επιδηµίας || - φόνων/ αυτοκτονιών | διαζυγίων 2. (µτφ.) η γι-
γάντωση ενός αρνητικού συνήθ. φαινοµένου: τα τροχαία ατυχήµατα 
έχουν λάβει διαστάσεις επιδηµίας τα τελευταία χρόνια · 4. άδεια 
επιδηµίας η άδεια που χορηγείται σε αρχαιολόγους τής αρχαιολογι-
κής υπηρεσίας να µεταβούν και να εργαστούν επί ορισµένους µήνες 
ετησίως στις βιβλιοθήκες και στα ερευνητικά κέντρα τής Αθήνας και 
τής Θεσσαλονίκης (κυρ. για επεξεργασία των ευρηµάτων τους). — 
επιδηµώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιδηµώ (-έω) < έπι- + -
δηµώ < δήµος]. 

επιδηµία: οµόρριζα. Λόγω τής σπουδαιότητας τής έννοιας «δή-
µος» στην Αρχαία πλάστηκαν από παλιά πολλά σύνθετα ρήµατα 
και ουσιαστικά σε -δηµώ (απόδηµος > αποδηµώ) και σε -δηµία 
(αποδηµώ > αποδηµία). Ενδηµία είναι η µόνιµη εµφάνιση µιας νό-
σου σε ορισµένη περιοχή (πόλη, χώρα), ενώ επιδηµία είναι η προ-
σωρινή εµφάνιση της (τελευταία λέγεται και για τις άδειες των 
αρχαιολόγων για µετάβαση στα ερευνητικά κέντρα και στις βι-
βλιοθήκες τής Αθήνας και τής Θεσσαλονίκης). Οµοίως, αποδηµία 
είναι η µόνιµη διαµονή κάποιου σε ξένη χώρα, ενώ παρεπιδηµία η 
προσωρινή διαµονή σε ξένη χώρα. Τέλος, εκδηµία είναι σπανιότε-
ρα µεν η αποµάκρυνση κάποιου από την πατρίδα και η µετάβαση 
σε ξένη χώρα, συχνότερα δε η εγκατάλειψη τής γης και τής ζωής, 
δηλ. η µετάβαση κάποιου στον άλλο κόσµο, ο θάνατος. Κυριολε-
κτικά ή µεταφορικά χρησιµοποιούνται αναλόγως και τα αντίστοιχα 
ρήµατα: επιδηµία - επιδηµώ, ενδηµία - ενδηµώ, αποδηµία -
αποδηµώ (αλλά «απεδήµησε εις Κύριον» σηµαίνει «πέθανε»!), εκ-
δηµία - εκδηµώ. 

επιδηµικός, -ή, -ό κ. επιδηµιακός [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε 
την επιδηµία: - συµπτώµατα- ΦΡ. επιδηµική νόσος βλ. λ. νόσος. — 
επιδηµικότητα (η) [1894]. 

επιδηµιολογία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. (αρχικά) ο ιατρικός κλά- 
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δος που ασχολείται µε τη µελέτη των επιδηµιών σήµερα, ο κλάδος ασχολείται 
γενικότερα µε τη µελέτη και τις επιπτώσεις των νοσηµάτων (λοιµωδών, 
φθοράς, νεοπλασµατικών κ.λπ.).  — επιΦηµίΌλόΥος (ο/η) [1891], 
επιδηµιολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
epidemiologie]. 

επιδιαιτητής (ο) [1856] ΝΟΜ. Ο τρίτος διαιτητής ο οποίος διορίζεται από τους 
διαιτητές που έχουν ορίσει τα µέρη και ο οποίος, παρόλο που είναι ίσος µε 
τους διαιτητές των µερών, έχει εξουσία και διευθύνει τη συζήτηση και τη 
διάσκεψη, ενώ σε περίπτωση που δεν σχηµατίζεται πλειοψηφία υπερισχύει η 
γνώµη του. — επιδιαιτησία (η) [1893], επιδιαιτητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. surarbitre]. 

επιδιασκόπιο (το) {επιδιασκοπί-ου | -ων} συσκευή µε την οποία προβάλλονται 
µέσω κατόπτρου σε µεγέθυνση εικόνες και κείµενα γραµµένα πάνω σε 
διαφάνειες, που τοποθετούνται οριζόντια πάνω στη συσκευή. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. epidiascope]. 

επιδιδυµίδα (η) ΑΝΑΤ. επιµήκης σχηµατισµός που περιβάλλει από πάνω και 
πίσω καθέναν από τους όρχεις και στον οποίο αποθηκεύεται το σπέρµα µέχρι 
την έξοδο του από το πέος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έπιδιδυµίς, -ίδος < έπι- + -διδυµίς 
< δίδυµος. Η λ. πέρασε και σε ξένες γλώσσες ως ιατρ. όρ., π.χ. αγγλ. 
epididymis, γαλλ. épididyme κ.ά.]. 

επιδιδυµίτιδα (η) [1876] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τής επιδιδυµίδας από 
κοινά ή ειδικά µικρόβια: φυµατιώδης ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. épididymite]. 

επιδίδω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {επέδωσα, επιδόθηκα} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) παραδίδω 
(επίσηµο έγγραφο) στα χέρια (κάποιου): ο νέος πρεσβευτής επέδωσε τα 
διαπιστευτήρια του στον πρόεδρο τής ∆ηµοκρατίας || ~ επιστολή | κλήση | 
ψήφισµα ♦ 2. (αµετβ.) αυξάνω, εξαπλώνοµαι, κερδίζω έδαφος: η χρήση τού 
νεολογισµού «χαµός» επιδίδει όλο και περισσότερο · 3. ΝΑΥΤ. στρέφω το πλοίο 
αντίθετα από τον άνεµο ΣΥΝ. ποδίζω ANT. προσάγοµαι, ορτσάρω 4. (µεσοπαθ. 
επιδίδοµαι) (+σε) καταπιάνοµαι, ασχολούµαι εντατικά µε (κάτι): ~ στη 
ζωγραφική | στο ψάρεµα | στον αθλητισµό 5. κάνω κάτι για πολλή ώρα ή κατ' 
επανάληψιν: όλη την ώρα που εµείς µιλούσαµε, αυτοί επιδίδονταν σε τρυφερές 
περιπτύξεις || ο κύριος αυτός επιδίδεται συστηµατικά στη γνωστή τακτική τής 
παραπλάνησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιδίδωµι «δίνω επιπλέον, 
χαρίζω, χορηγώ» < έπι- + δί-δωµι. Η σηµ. «ασχολούµαι» είναι ήδη µτγν. 
(Ωριγένης)]. 

επιδικάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {επεδίκασα κ. επιδίκασ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -
µένος} ΝΟΜ. (για δικαστήριο) αναγνωρίζω µε δικαστική απόφαση την ισχύ 
δικαιώµατος ή αξιώσεως που αποτελεί τη βάση τής αγωγής: το εφετείο τού 
επεδίκασε οικονοµική αποζηµίωση ενός εκατοµµυρίου. — επιδίκαση (η) 
[1858]. 

επίδικος, -η (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] 1. αυτός που διεκδικείται δικαστικώς, τού 
οποίου η κυριότητα κρίνεται σε δίκη: ~ περιουσία | κτήµα | κληρονοµιά 2. 
αυτός που βρίσκεται υπό την κρίση τού δικαστηρίου: ~ διαφορά. 

επιδιορθώνω ρ. µετβ. [µτγν.] (επιδιόρθω-σα, -θηκα, -µένος} αποκαθιστώ τη 
βλάβη (σε κάτι), επαναφέρω (κάτι) στην αρχική του ακέραιη κατάσταση: ~ τη 
φούστα | την καρέκλα | ένα αυτοκίνητο ΣΥΝ. επισκευάζω, φτειάχνω. — 
επιδιορθωτής (ο) [1809], επιδιορθώτρια (η), επιδιορθωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διόρθωση. 

επιδιόρθωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η αποκατάσταση 
ζηµιάς (σε κάτι), η επαναφορά στην αρχική του ακέραιη κατάσταση: ~ 
ενδυµάτων | υποδηµάτων || « επιδιορθώσεις - µεταποιήσεις (ενν. ενδυµάτων)» 
(επιγραφή σε καταστήµατα) ΣΥΝ. επισκευή, φτειάξιµο. Επίσης επιδιόρθωµα 
(το) [1871]. 

επιδιώκω ρ. µετβ. [αρχ.] {επεδίωξα κ. επιδίω-ξα, -χθηκα} προσπαθώ επίµονα 
και συστηµατικά να πραγµατοποιήσω ή να επιτύχω (κάτι): επιδίωκε µε κάθε 
µέσο να υπερισχύσει των αντιπάλων του || ~ την άνοδο µου στην εξουσία ΣΥΝ. 
επιζητώ, αποσκοπώ, αποβλέπω. 

επιδίωξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} 1. η έντονη (συ-νήθ. 
επίµονη και µακροχρόνια) προσπάθεια, για να αποκτήσει ή να επιτύχει κανείς 
(κάτι): η ~ προσωπικού οφέλους | κέρδους 2. (συνεκδ.) ο σκοπός, ο στόχος: 
(συνήθ. σε πληθ.) είναι κι αυτό µέσα στις ~ µας. επιδοκιµάζω ρ. µετβ. 
{επιδοκίµασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εκφράζω τη σύµφωνη γνώµη µου, 
την αποδοχή µου ως προς (κάτι): επιδοκίµασε τις πρωτοβουλίες µας ΣΥΝ. 
εγκρίνω, επικροτώ, ενστερνίζοµαι, προσυπογράφω, συναινώ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. approuver], επιδοκιµασία (η) [1840] {επιδοκιµασιών} 1. η 
αποδοχή, το να είναι σύµφωνος κανείς µε (κάτι): εκφράζω την - µου για τις 
προτάσεις του 2. (συνεκδ.) η έκφραση αποδοχής, ευµενών συναισθηµάτων (µε 
χειροκροτήµατα, ενθαρρυντικές φωνές κ.τ.ό.). — επιδοκιµαστικός, -ή, -ό 
[1871], επιδοκιµαστικά επίρρ. επίδοµα (το) {επιδόµ-ατος | -ατα, -άτων} η 
πρόσθετη οικονοµική ενίσχυση που δίνεται σε ειδικές περιπτώσεις: το κράτος 
έδωσε ~ στους πληγέντες από τις πληµύρες || ~ ανθυγιεινής εργασίας | τέκνου | 
πολυτέκνου || οικογενειακό ~· ΦΡ. (α) επίδοµα ανεργίας βλ. λ. ανεργία (β) 
επίδοµα αναπηρίας βλ. λ. αναπηρία. — επιδοµατικός, -ή, -ό. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν%< αρχ. έπιδίδωµι. βλ. λ. επιδίδω]. 

επιδοµατουχος, -ος, -ο (κ. ως ουσ.) αυτός που παίρνει κάποιο επίδοµα. 
επιδοµή (η) 1. η οικοδόµηση πάνω σε κτίσµα 2. (συνεκδ.) το οικοδόµηµα που 

χτίζεται πάνω σε προϋπάρχον 3. το µέρος των θεµελίων που εξέχει από την 
επιφάνεια τού εδάφους 4. το σύνολο των τεχνικών εργασιών για τη 
θεµελίωση και την επίστρωση των σιδηροτρο- 

χιών. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. superstructure]. επίδοξος, -η, -ο [αρχ.] αυτός 
που έχει τη φιλοδοξία ή αναµένεται να πραγµατοποιήσει κάτι που επιθυµεί: ~ 
µιµητής τού πρώην υπουργού || ~ βιαστής (που προσπάθησε να βιάσει) | 
δολοφόνος | ληστής || (ει-ρων.) ήταν πολλοί οι ~ σωτήρες τού έθνους. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < έπι- + -δοξος < δόξα]. 

επίδοξος - επίζηλος. Οι λέξεις διαφέρουν πλήρως στη σηµασία τους: 
επίδοξος είναι «ο τρέφων φιλοδοξίες και επιδιώκων να αποκτήσει θέση, 
αξίωµα κ.λπ.»: Είναι ο επίδοξος διάδοχος στη θέση τού προέδρου τής 
εταιρείας - Ο επίδοξος αρχηγός τού κόµµατος προέβη σε δηλώσεις- επίζηλος 
σηµαίνει «ζηλευτός, που αποτελεί αντικείµενο διεκδίκησης πολλών»: 
Πολλοί µνηστήρες διεκδικούν την επίζηλη θέση τού διοικητή τής τράπεζας - 
Οι υποψήφιες θα διαγωνιστούν για τον επίζηλο τίτλο τής «Μις Κόσµος». 

επιδόρπιο (το) (επιδορπί-ου | -ων } φαγώσιµο (φρούτο, γλυκό κ.λπ.) που 
σερβίρεται µετά το κύριο γεύµα. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. έπιδόρπιος < έπι- + δόρπιος < αρχ. δόρπον 
«απογευµατινό φαγητό», αρχαϊκό οµηρικό ουσ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε 
αλβ. darkë «δείπνο, βράδυ»]. 

επίδοση (η) (-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων} 1. (επίσ.) (α) η παράδοση επίσηµου 
εγγράφου στο πλαίσιο πρωτοκόλλου ή τελετής: το πρωί θα γινόταν η ~ των 
διπλωµάτων τους ΣΥΝ. παράδοση (β) ΝΟΜ. η κοινοποίηση ενός εγγράφου η 
οποία γίνεται από δικαστικό επιµελητή ή άλλο δηµόσιο όργανο σύµφωνα µε 
τη διαδικασία την οποία επακριβώς καθορίζει ο νόµος (τυπική κοινοποίηση) · 
2. η πρόοδος και η επιτυχία σε ορισµένο τοµέα: είχε ιδιαίτερη ~ στα γράµµατα 
ΣΥΝ. προκοπή, ευδοκίµηση 3. (α) το πόσο καλά ή άσχηµα αποδίδει κανείς: οι 
~ των αθλητών µας στην Ολυµπιάδα τού 1996 ήταν ιδιαίτερα υψηλές || έχει 
χαµηλή ~ στα µαθηµατικά (β) ΑΘΛ. το συγκεκριµένο µετρήσιµο αποτέλεσµα 
που φέρνει αθλητής σε αγώνα· ρεκόρ: νέα παγκόσµια ~ στο άλµα εις ύψος 4. η 
ένθερµη ενασχόληση µε συγκεκριµένο αντικείµενο: είχε ιδιαίτερη ~ στο 
ψάρεµα | στη ζωγραφική ΣΥΝ. προσήλωση · 5. ΝΑΥΤ. η στροφή τού πλοίου 
αντίθετα από τον άνεµο ΣΥΝ. πόδισµα ΑΝΤ. προσαγωγή, ορτσάρισµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. έπίδοσις, αρχική σηµ. «εθελοντική 
συνεισφορά, επίδοµα - αύξηση», < έπιδίδωµι]. 

επιδοτήριο (το) [1833] (επιδοτηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. το έγγραφο που συ-
ντάσσεται από δικαστικό επιµελητή και πιστοποιεί την επίδοση εγγράφου. 

επιδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) η ενίσχυση που χορηγείται 
στις επιχειρήσεις από τις δηµόσιες αρχές υπό τη µορφή άµεσης χρηµατικής 
ενίσχυσης ή φορολογικών ελαφρύνσεων για την επίτευξη συγκεκριµένων 
στόχων οικονοµικής πολιτικής: αγροτικές ~ (β) η κάλυψη από έναν φορέα 
µέρους τού κόστους προϊόντος, κοινωνικού αγαθού κ.λπ.: ~ τού εισιτηρίου των 
αστικών συγκοινωνιών || ~ τού ενοικίου των σεισµοπλήκτων 2. (συνεκδ.) το 
χρηµατικό ποσό τής οικονοµικής βοήθειας, το χρηµατικό επίδοµα: εισέπραξε 
την ~.   * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

επιδοτικός, -ή, -ό επιτατικός· ΓΛΩΣΣ. (α) επιδοτική σύνδεση όρων Ι 
προτάσεων παρατακτική σύνδεση κατά την οποία το δεύτερο µέρος φαίνεται 
να είναι πιο σηµαντικό από το πρώτο: δεν θα το περίµενε να συµβεί ούτε στα 
πιο τρελά όνειρα της (β) επιδοτική σηµασία (των συνδέσµων και, ούτε, µήτε) 
όταν χρησιµοποιούνται στην παραπάνω παρατακτική σύνδεση: αυτές οι 
ασκήσεις είναι δυσκολότερες και από εκείνες που κάνουν στο πανεπιστήµιο || 
ούτε στο πανεπιστήµιο δεν κάνουν τόσο δύσκολες ασκήσεις. — επιδοτικά επίρρ. 

επιδοτώ ρ. µετβ. {επιδοτείς... | επιδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} παρέχω 
(σε κάποιον/κάτι) οικονοµική ενίσχυση (συνήθ. για την υλοποίηση έργου ή 
για κοινωνική προστασία): η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί τα ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα || (µτχ. επιδοτούµενος, -η, -ο) ~ σεµινάριο | κοινοτικό πρόγραµµα | 
δάνειο || το κράτος επιδοτεί το εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιών, ώστε να 
διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα η τιµή του ΣΥΝ. ενισχύω, επιχορηγώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, χορηγώ. [ΕΤΥΜ. < επι- + -δοτώ < δότης]. 

επιδρά µ ω ρ. αµετβ. (επέδραµα} (λόγ.) (κυρ. στον αόρ.) κάνω επιδροµή (κυρ. 
στον αόρ.): οµάδες άτακτων επέδραµαν στα πεδινά χωριά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. αόρ. 
β' έπιδραµεΐν (απρφ.) < επί + δραµεϊν < θ. δραµ-, τού οποίου µεταπτωτ. βαθµ. 
απαντά στη λ. δρόµος (βλ.λ.)]. 

επίδραση (η) [1834] (-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ενέργεια που ασκείται 
σε (κάποιον/κάτι), καθώς και οι µεταβολές που επιφέρει: η ~ τού κλίµατος || 
(εξ)ασκώ θετική | βλαπτική | δυσµενή | ευεργετική | ισχυρή ~ σε κάποιον || 
δέχοµαι ~ από κάποιον || ο πόλεµος αυτός θα έχει σοβαρή ~ στον διεθνή χώρο || 
η ~ των νέων ιδεολογικών ρευµάτων στη νεολαία || υπό την ~ κάποιου 2. 
(ειδικότ.) επιδράσεις (οι) η ενέργεια που ασκείται σε καλλιτέχνη ή συγγραφέα 
από άλλον δηµιουργό ή άλλα έργα: οι ~ τού υπερρεαλισµού στο έργο τού Ελύτη 
|| δέχθηκε ποικίλες ~. 

επίδραση - επιρροή - επήρεια. Η λ. επήρεια δηλώνει κυρίως πώς 
επενεργούν σε κάποιον διάφορες ουσίες (φάρµακα, ναρκωτικά κ.τ.ό.) και 
έχει γενικότερα αρνητική σηµασιολογική χροιά: Τελεί υπό την επήρεια 
ναρκωτικών - Η επήρεια τού φαρµάκου έχει αλλοιώσει τον χαρακτήρα του 
και την όλη συµπεριφορά του. Το επιρροή δηλώνει µια µορφή εξουσίας και 
γενικότερα την επιβολή που ασκούν σε κάποιον ορισµένα πρόσωπα: Ασκεί 
µεγάλη επιρροή στους ψηφοφόρους τής εκλογικής του περιφέρειας - Με τη 
διδασκαλία 
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του είχε ιδιαίτερη επιρροή σε νεαρούς τότε φιλοσόφους, που τον πίστεψαν 
σαν προφήτη - Η επιρροή που ασκεί στους δηµοσιογράφους, οι οποίοι 
δουλεύουν στην εφηµερίδα του, είναι τεράστια. Η λ. επίδραση έχει ευρύτερη 
χρήση. ∆ηλώνει κάθε µορφή ενέργειας που ασκείται σε πρόσωπα ή 
πράγµατα και τις µεταβολές που επιφέρει: Η επίδραση τού περιβάλλοντος 
στον άνθρωπο είναι καθοριστική για τη διαµόρφωση τού χαρακτήρα του - 
Λέχτηκε µεγάλη επίδραση στη ζωγραφική του από τους Γάλλους ζωγράφους. 
Στον πληθ. το επιδράσεις δηλώνει συχνά την ενέργεια που ασκείται σε 
έργο τέχνης ή λογοτεχνίας ή σε συγγραφέα ή καλλιτέχνη από άλλα έργα ή 
συγγραφείς | καλλιτέχνες: Ο Παλαµάς δέχτηκε στο έργο του πολλές ξένες 
επιδράσεις - Οι επιδράσεις που άσκησαν οι ζωγράφοι τής Ολλανδικής 
Σχολής σφράγισαν την τέχνη του. Συχνά συγχέεται η ορθογραφία τού 
επήρεια µε το επιρροή και συναντούµε γραφές όπως *επίρροια, *επήρροια 
κ.ά. Τέτοιες ανορθογραφίες αποφεύγονται, αν θυµάται κανείς ότι το µεν 
επιρροή είναι από το επί + ρέω, όπως το διαρροή (διά + ρέω, µε δύο -ρ- 
λόγω τής συνθέσεως), ενώ το επήρεια δεν έχει καµιά σχέση µε το ρέω ή µε 
το επί, παραγόµενο από ένα (αµάρτυρο) επίθ. επηρής (επηρής - επήρεια, 
όπως ειλικρινής - ειλικρίνεια, αληθής - αλήθεια κ.τ.ό.), από όπου και το 
επηρεάζω. 

επιδράσω (να/θα) ρ. → επιδρώ 
επιδροµέας (ο) [1870] {επιδροµ-είς, -έων} πρόσωπο που πραγµατοποιεί 

επιδροµή ΣΥΝ. εισβολέας. 
επιδροµή (η) 1. η βίαιη και συνήθ. αιφνίδια επίθεση: πραγµατοποιώ ~ || ~ 

ανταρτών σε στρατιωτική βάση || ληστρική ~ || ~ ακριδών 2. (µτφ.) η οµαδική 
εξόρµηση: ~ τουριστών στα καταστήµατα µε αναµνηστικά. 
[EjYM αρχ· < έπι- + -δροµή, µε θ. που απαντά και στη λ. δρόµος (βλ.λ.)]. 

επίδροµος (ο) [αρχ.] {επιδρόµ-ου | -ων, -ους} (επίσ.) η µπούµα (βλ.λ.). 
επιδρώ ρ. αµετβ. {επιδράς... | επέδρασα, να/θα επιδράσω} (+σε) ασκώ 

επίδραση, ενεργώ έτσι, ώστε να µεταβληθεί (κάποιος/κάτι) ή να διαµορφωθεί 
µε ορισµένο τρόπο: το στενό του περιβάλλον επέδρασε καταλυτικά στην τελική 
επιλογή του || ~ δυσµενώς | ευνοϊκά | αρνητικά ΣΥΝ. επενεργώ, ασκώ επίδραση. 
[ΕΤΎΜ < µτγν. επιδρώ (-άω), αρχική σηµ. «ασκώ εξαγνιστικές τελετουργίες 
(σε κάποιον)», < έπι- + δρώ. Η σύγχρονη σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
influer, influencer]. 

επιείκεια (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} η έλλειψη αυστηρότητας, σκληρότητας ή 
αυστηρής αντικειµενικότητας κατά την κρίση κάποιου: ζητώ την ~ τού 
δικαστηρίου ANT. αυστηρότητα. 

επιεικής, -ής, -ές {επιεικ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επιεικέστ-ερος, -ατός} αυτός που 
χαρακτηρίζεται από επιείκεια: ήταν ~ στη διόρθωση των διαγωνισµάτων || 
υπήρξα ~ απέναντι του || ~ απόφαση ANT. αυστηρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + -εικής< θ. Εεικ-, τού οποίου η ετεροιωµένη βαθµ. 
απαντά στο ρ. εοικα «οµοιάζω» (< *Fé-FoiK-a), για το οποίο βλ. λ. εικόνα. 
Αρχική σηµ. «αρµόζων, ταιριαστός, κατάλληλος για την περίσταση και 
σύµφωνος µε τον νόµο». Η οµόρρ. απρόσ. έκφραση εικός έστί(ν) «είναι 
φυσικό, αρµόζει» συνετέλεσε ώστε το επίθ. επιεικής να λάβει µετά τον Όµηρο 
τη σηµ. τού µετριοπαθούς και τού λογικού, ο οποίος εκδηλώνει ανεκτικότητα 
και ηπιότητα στην κρίση]. 

επιεικώς επίρρ. [αρχ.] 1. µε επιεική τρόπο: θα κριθεί ~ 2. τουλάχιστον σε φρ. 
όπως: ~ απαράδεκτο. 

επίζηλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αποτελεί αντικείµενο επιδιώξεων και 
διεκδικήσεων: ~ αξίωµα ΣΥΝ. ζηλευτός, αξιοζήλευτος, πολυπόθητος.^— 
επιζήλως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίδοξος. 

επιζήµιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που προκαλεί ζηµία ΣΥΝ. επιβλαβής ANT. 
ωφέλιµος, εποικοδοµητικός. — επιζήµια | επιζηµίως [µτγν.] επίρρ. 

επιζήσας, -ασα, -αν {επιζήσ-αντος (λόγ. θηλ. -άσης) | -αντες (ουδ. -αντα), -
άντων (θηλ. -ασών)} (κ. ως ουσ.) αυτός που επέζησε (από ατύχηµα, ναυάγιο, 
σεισµό κλπ.): οι επιζήσαντες από το ναυάγιο | από τον καταστροφικό σεισµό | 
από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως || (+γεν.) οι επιζήσαντες τού 
ολοκαυτώµατος. [ΕΤΥΜ Μτχ. αορ. τού αρχ. επιζώ}. 

επιζητώ ρ. µετβ. [αρχ.] {επιζητείς... | επιζήτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} πασχίζω να 
καταφέρω: επιζητούσε να γράψει ένα σπουδαίο βιβλίο ΣΥΝ. επιδιώκω. — 
επιζήτηση (η) [αρχ.]. 

επιζώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {επιζείς... | επέζησα} 1. (+από | +γεν.) διαφεύγω τον 
θάνατο, σώζοµαι από θανάσιµα επικίνδυνη κατάσταση: ελάχιστοι άνθρωποι 
επέζησαν από το φοβερό ναυάγιο | τού φοβερού ναυαγίου 2. (µτφ.) διαρκώ, 
παραµένω: επιζούν ακόµη αποµεινάρια αρχαίων πολιτισµών ΣΥΝ. επιβιώνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιώνω. 

επιζών, -ώσα, -ών [αρχ.] {επιζ-ώντος (λόγ. θηλ. -ώσης) | -ώντες (ουδ. -ώντα) -
ώντων (θηλ. -ωσών)} (κ. ως ουσ.) αυτός που ζει (µετά από συµβάν στο οποίο 
άλλοι έχασαν τη ζωή τους): οι επιζώντες τού αεροπορικού δυστυχήµατος || τα 
επιζώντα µέλη τού πληρώµατος || (µτφ.) οι επιζώσες προκαταλήψεις 
παλαιότερων εποχών. 

επιζωοτία (η) [1840] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδης ή παρασιτική ασθένεια, που 
προσβάλλει συγχρόνως µεγάλο αριθµό κατοικίδιων ζώων και ορίζεται ως 
τέτοια από τον νόµο (π.χ. λύσσα, πανώλης των βοοειδών, αφθώδης πυρετός 
κ.τ.ό.). 
[ΕΤΥΜ < επί- + -ζωοτία < µτγν. ζωότης (ή) «η φύση των ζώων» < αρχ. ζώ, 
ελληνογενής ξεν. όρ., < γαλλ. épizootie]. 

επιθαλάµιος, -ος, -ο [µτγν.] 1. ΦΙΛΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε γαµήλιο άσµα, 
που κατά την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα τραγουδιόταν µπροστά στον 
νυφικό θάλαµο (παστάδα) την ηµέρα τού γάµου: ~ ωδή 

/ ύµνος 2. επιθαλάµιο (το) {επιθαλαµ-ίου | -ίων} (α) το παραπάνω άσµα (β) 
(γενικότ.) το γαµήλιο άσµα. 

επιθανάτιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που συµβαίνει κατά τη στιγµή τού θανάτου: ~ 
ρόγχος | αγωνία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

επίθεµα (το) {επιθέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε χρησιµοποιείται ως 
κάλυµµα (αντικειµένου ή επιφάνειας) ΣΥΝ. σκέπασµα, περικά-λυµµα 2. 
(ειδικότ.) το ύφασµα ή η γάζα που τοποθετείται πάνω σε τραυµατισµένο 
σηµείο τού σώµατος ΣΥΝ. έµπλαστρο, κοµπρέσα. [ΕΤΥΜ «ΡΧ· < έπιτίθηµι 
«επιθέτω»]. 

επίθεση (η) (-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η κίνηση µε εχθρικές προθέσεις 
εναντίον (κάποιου): δέχθηκαν αιφνιδιαστική | σφοδρή ~ από έναν λόχο 
τεθωρακισµένων || κάνω | πραγµατοποιώ | εκδηλώνεται ~ εναντίον των 
εχθρικών θέσεων || αποκρούω | αντιµετωπίζω την 
- τού εχθρού ANT. άµυνα 2. ΑΘΛ. (σε οµαδικά αθλήµατα) (α) η κίνηση 
προς την περιοχή που υπερασπίζεται ο αντίπαλος (π.χ. στο ποδό 
σφαιρο µε στόχο το γκολ) (β) (συνεκδ.) οι παίκτες οµάδας που ανα 
λαµβάνουν το παραπάνω έργο: η ~ τήςΑ.Ε.Κ. ήταν πολύ παραγωγική 
ΑΝΤ. άµυνα 3. (µτφ.) η έντονη εκδήλωση αντιθέσεως ή και έχθρας, η 
διατύπωση κατηγοριών εναντίον (κάποιου), η προσπάθεια να πληγεί 
(κάποιος): φραστική | λεκτική ~ || η αντιπολίτευση περνάει στην ~ 
εγκαταλείποντας τη µετριοπαθή στάση της || η καλύτερη άµυνα είναι 
η ~ · 4. (λόγ.) η τοποθέτηση πάνω σε (κάτι): οι ιερείς χειροτονούνται 
διεπιθέσεως τής χειρός τού επισκόπου. 

[ΕΤΥΜ· < αρχ. έπίθεσις, αρχική σηµ. «τοποθέτηση», < έπιτίθηµι «επιθέτω, 
τοποθετώ». Η σηµερινή σηµ. (ήδη αρχ.) προέρχεται από το µέσο επιτίθεµαι 
(βλ.λ.)]. επιθετικός1, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την επίθεση 
(εναντίον κάποιου): ~ όπλο | τακτική | πόλεµος ΑΝΤ. αµυντικός 2. αυτός που 
δηλώνει αντιπαλότητα, εχθρική διάθεση: ~ συµπεριφορά | ύφος | πολιτική ΑΝΤ. 
αµυντικός 3. ΑΘΛ. αυτός που σχετίζεται µε την επίθεση µιας οµάδας: ~ παίκτης 
| γραµµή | προσπάθεια | δραστηριότητα || ~ µέσος (µεσοεπιθετικός) || ο νέος φορ 
αναµένεται να λύσει το 

- πρόβληµα τής οµάδας || (ως ουσ.) ο διεθνής ~ τής οµάδας. — επι 
θετικά επίρρ. 

επιθετικός2, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε το επίθετο· ΦΡ. (α) 
επιθετικός προσδιορισµός ο οµοιόπτωτος προσδιορισµός ουσιαστικού, ο 
οποίος αποδίδει σε αυτό ιδιότητα ή χαρακτηριστικό κατά τρόπο µη εµφατικό 
(σε αντίθεση µε τον κατηγορηµατικό προσδιορισµό και τον ακόµη πιο 
εµφατικό τρόπο τής χρήσης κατηγορουµένου) (β) επιθετική µετοχή η 
αναφορική µετοχή (βλ. λ. αναφορικός). 

επιθετικότητα (η) [1896] {χωρ. πληθ.) η ιδιότητα τού επιθετικού, η τάση τού να 
είναι κανείς επιθετικός: εκδηλώνω | αναπτύσσω | εµφανίζω (έντονη) - ΑΝΤ. 
ηπιότητα, υποχωρητικότητα. 

επίθετο (το) {επιθέτ-ου | -ων} 1. το επώνυµο (βλ.λ.): συµπλήρωσε στην αίτηση 
όνοµα και ~ · 2. ΓΛΩΣΣ. το στοιχείο τής γλώσσας που χρησιµοποιούµε στην 
επικοινωνία, για να προσδιορίσουµε ιδιότητες ή χαρακτηριστικά των 
ουσιαστικών (προσώπων, πραγµάτων, ενεργειών κλπ.), εξειδικεύοντας µ' αυτό 
τον τρόπο τη σηµασία τους, π.χ. είναι καλός υπάλληλος - η Μαρία φοράει 
κόκκινο φόρεµα - το δωµάτιο είναι µικρά από τη συντακτική του λειτουργία το 
επίθετο χαρακτηρίζεται ως προσδιορισµός ή κατηγορούµενο, στην Ελληνική δε 
ανήκει στα ονοµατικά στοιχεία τής γλώσσας (έχει γένος, αριθµό και πτώση 
όπως τα ουσιαστικά): εύστοχο | χαρακτηριστικό | κοσµητικό | λόγιο ~ || 
(ειρων.) τον στόλισε µε διάφορα ~ (= τον έβρισε). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελληνικός, 
εντελώς, επιτατικός, -ιος, -ύς, ουσιαστικός. [ΕΤΥΜ; < αρχ. έπίθετον, ουδ. τού 
επίθετος «επιπρόσθετος» < έπιτίθηµι «επιθέτω». Η γλωσσ. σηµ. είναι µτγν.]. 

επιθέτω ρ. µετβ. {επέθεσα} (λόγ.) βάζω (κάτι) πάνω σε (κάτι άλλο): ο ιερέας 
επέθεσε το χέρι στο κεφάλι του, για να τον ευλογήσει ΣΥΝ. βάζω. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έπιτίθηµι < έπι- + τίθηµι «θέτω»]. 

επιθεώρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ο έλεγχος (κυρ. εργασίας ή 
λειτουργίας µιας υπηρεσίας): η ~ των εγκαταστάσεων τής κτηνοτροφικής 
µονάδας από τον υγειονοµικό υπεύθυνο 2. (συνεκδ.) το ανώτερο διοικητικό 
όργανο, που ασκεί εποπτικό ρόλο σε υπηρεσίες υπαγόµενες στη δικαιοδοσία 
του: ~ Μέσης Εκπαίδευσης 3. ΣΤΡΑΤ. ο θεσµοθετηµένος έλεγχος τού επιπέδου 
λειτουργίας και εκπαιδεύσεως των στρατιωτών και των µονάδων, που γίνεται 
από Υπαξιωµατικό ή Αξιωµατικό τής διοικητικής πυραµίδας: αύριο έχουµε ~ 
από τον επόπτη τού στρατοπέδου · 4. το περιοδικό που εξειδικεύεται στην 
παρακολούθηση και παρουσίαση θεµάτων ορισµένου γνωστικού πεδίου: 
ιατρική | νοµική ~ · 5. το λαϊκό θεατρικό είδος που αποτελείται από αυτοτελή 
και αυτόνοµα σατιρικά σκετς (νούµερα) και µουσικοχορευτικά ιντερµέδια και 
που διακωµωδεί επίκαιρα γεγονότα και καταστάσεις. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπιθεώρησις < αρχ. επιθεωρώ (-έω). Οι σηµ. τού περιοδικού 
και τού θεατρικού είδους είναι µετάφρ. δάνεια από γαλλ. revue]. 

επιθεωρησιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το θεατρικό είδος τής 
επιθεώρησης: ~ νούµερα | κείµενο. — επιθεωρησιακά επίρρ. 

επιθεωρησιογράφος (ο/η) πρόσωπο που ασχολείται µε τη συγγραφή θεατρικών 
επιθεωρήσεων. 

επιθεωρητής (ο) [1840], επιθεωρήτρια (η) [1892] {επιθεωρητριών} υπάλληλος 
που κατέχει υψηλή διοικητική θέση και εποπτεύει τη λειτουργία υπηρεσιών: 
γενικός | αστυνοµικός ~ || (παλαιότ.) σχολικός ~ (ο σηµερινός σύµβουλος) || 
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
inspecteur]. 

επιθεωρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {επιθεωρείς... | επιθεώρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ελέγχω λεπτοµερώς (κυρ. την εκτέλεση έργου ή τη λειτουργία 
υπηρεσίας): ο εργολάβος επιθεωρούσε το χτίσιµο τής οικοδοµής 
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|| ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού θα επιθεωρήσει τη µονάδα µας. 
επιθηλιακός, -ή, -ό [1869] αυτός που σχετίζεται µε το επιθήλιο (βλ.λ.): ~ 

σχηµατισµός | λειτουργία | κύτταρα | υµένας | ιστός. 
επιθήλιο (το) [1884] {επιθηλί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. στρώµα κυττάρων που 

συνδέονται στενά το ένα µε το άλλο, σχηµατίζοντας συνεχείς υµένες, οι 
οποίοι επενδύουν τις εξωτερικές επιφάνειες και τις εσωτερικές κοιλότητες 
τους. 
[ΕΤΥΜ. < επι- + θήλιο < θηλή, ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. epithelium]. 

επιθηλιωµα (το) [1876] {επιθηλιώµ-ατος | -ατα,-άτων} ΙΑΤΡ. κακοήθης όγκος 
που αναπτύσσεται στο επιθήλιο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
epithelioma]. 

επίθηµα (το) {επιθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. πρόσφυµα που τοποθετείται 
στο τέλος τής ρίζας λέξεως, λ.χ. µητερ-ούλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόσφυµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < έπιτίθηµι. Η γλωσσ. σηµ. είναι απόδ. τού νεολατ. suffixum]. 

επιθυµητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που λαχταρά έντονα (κάτι): ~ 
µαθήσεως | πλούτου | δόξας 2. ΦΙΛΟΣ, επιθυµητικό(ν) (το) το µέρος τού 
ψυχικού κόσµου, που, κατά την πλατωνική φιλοσοφία, αποτελεί την έδρα των 
επιθυµιών. 

επιθυµητός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που γίνεται αντικείµενο επιθυµίας: χρειάζονται 
πολλές προσπάθειες, µέχρι να φθάσουµε στο - αποτέλεσµα | στον ~ στόχο || 
επιπλέον προσόντα είναι - ΣΥΝ. ανεπιθύµητος. 

επιθυµία (η) {επιθυµιών} 1. το να θέλει κανείς (κάτι), η εσωτερική τάση τού 
ανθρώπου, που τολ> ωθεί στην απόκτηση ή την απόλαυση συγκεκριµένου 
αντικειµένου, εµπειρίας κλπ.: ήταν ~ τού πατέρα του να γίνει γιατρός || 
ικανοποιούσαν κάθε - των παιδιών τους ΣΥΝ. βούληση, διάθεση, όρεξη 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε θέλει κανείς να αποκτήσει ή να απολαύσει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
επιθυµώ]. 

επιθυµώ κ. (λαϊκ.) πεθυµώ [µεσν.] ρ. µετβ. {επιθυµείς... | επιθύµησα} 1. (λόγ.) 
θέλω: τι επιθυµούν οι κύριοι; (ερώτηση σερβιτόρου σε πελάτες} || θα γίνουν 
όλα όπως επιθυµείτε 2. (λόγ.) εύχοµαι: το ίδιο ~ και για σας 3. θέλω πολύ: ό,τι 
επιθυµεί η ψυχή σας, θα το βρείτε στο κατάστηµα µας ΣΥΝ. λαχταρώ, ποθώ 4. 
(κυρ. το πεθυµώ) νοσταλγώ, µου λείπει: επιθύµησε το χωριό του || έχω 
πεθυµήσει την παλιοπαρέα µας || σε πεθύµησα, µου λείπεις! 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. επιθυµώ (-έω), αρχική σηµ. «θέτω την καρδιά µου σε κάτι, 
θέλω εκ βάθους», < έπι- + -θυµώ < θυµός «καρδιά, το βαθύτερο είναι» 
(βλ.λ.)]. 

επικάθοµαι κ. (λογιότ.) επικάθηµαι ρ. αµετβ. αποθ. {επικάθισα} (λόγ.) 
καταλήγω, κατακαθίζω πάνω (σε κάτι): κάποιο ίζηµα επικάθισε στα τοιχώµατα 
τού δοχείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επικάθηµαι < έπι- + 
κάθηµαι «κάθοµαι» (βλ. κ. κάθοµαι)]. 

επικαιρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την επικαιρότητα: ~ άρθρο | 
τηλεοπτική εκποµπή. — επικαιρικά επίρρ. 

επικαιροποιώ ρ. µετβ. {επικαιροποιείς... | επικαιροποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) 1. εκσυγχρονίζω κάτι, το ενηµερώνω µε νέα στοιχεία ή το 
µεταβάλλω, ώστε να ανταποκρίνεται στο παρόν, να συµβαδίζει µε τα 
σύγχρονα δεδοµένα: ~ το σχέδιο εκτελέσεως ενός έργου 2. Η/Υ καταχωρίζω 
νέα στοιχεία ή πληροφορίες σε ήδη υπάρχον αρχείο. 
— επικαιροποίηση (η). 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. update]. 

επίκαιρος, -η, -ο 1. αυτός που γίνεται την κατάλληλη στιγµή: ~ επέµβαση ANT. 
άκαιρος, ανεπίκαιρος, παράκαιρος 2. αυτός που σχετίζεται µε το παρόν, µε 
ό,τι συµβαίνει τώρα, µε σύγχρονα γεγονότα: αυτό το θέµα δεν είναι πια ~ || η 
αντιπολίτευση κατέθεσε ~ ερώτηση στη Βουλή ANT. ανεπίκαιρος 3. (για 
τόπους) αυτός που έχει ιδιαίτερη σηµασία για την επίτευξη ορισµένου 
σκοπού: οι αντίπαλες στρατιωτικές δυνάµεις κατέλαβαν ~ θέσεις ΣΥΝ. καίριος, 
στρατηγικός, πρόσφορος 4. επίκαιρα (τα) η ειδησεογραφική κάλυψη των 
γεγονότων τής επικαιρότητας: (παλαιότ.) κινηµατογραφικά ~ ΣΥΝ. ζουρνάλ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < έπι- + καιρός. Η σηµ. 4 αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
actualités]. 

επικαιρότητα (η) [1888] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού επίκαιρου: η 
- προβλήµατος | είδησης 2. το σύνολο των γεγονότων που απασχο 
λούν σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης: 
οι δηµοσιογράφοι ασχολούνται µε το κυνήγι τής ~ || βρίσκοµαι στο 
κέντρο τής ~ || νέα από τη διεθνή ~. 

επικαλούµαι ρ. µετβ. αποθ. {επικαλείσαι... | επικαλέσ-τηκα (λόγ. -θη-κα)} 1. 
προβάλλω (κάτι) ως επιχείρηµα, προκειµένου να στηρίξω γνώµη, δικαίωµα ή 
απαίτηση µου: «ο υπουργός επικαλέστηκε άλλο άρθρο τού Συντάγµατος για να 
αιτιολογήσει την απόρριψη τής πρότασης» (εφηµ.) 2. ζητώ (ως βοήθεια), 
προστρέχω σε: στο παρελθόν επικαλέστηκε πολλές φορές τη συνδροµή του, 
χωρίς όµως ανταπόκριση ΣΥΝ. καλώ σε βοήθεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επικαλούµαι (-έο-), µέση φωνή τού επικαλώ < έπι- + καλώ]. 

επικάλυµµα (το) [αρχ.] {επικαλύµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε σκεπάζει 
το εξωτερικό τµήµα επιφάνειας ΣΥΝ. κάλυµµα, επένδυση 2. ΖΩΟΛ. το κινητό 
εξωτερικό κάλυµµα των βραγχίων στα ψάρια. 

επικαλύπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {επικάλυ-ψα, -φθηκα, -µµένος} 1. καλύπτω κάτι µε 
κάτι άλλο: ~ ένα έπιπλο µε ύφασµα || ~ µια επιφάνεια µε σµάλτο || ~ το κέικ µε 
σοκολάτα 2. καλύπτω κάποιον/κάτι µε την ισχύ ή την ένταση µου, π.χ. κάνω 
κάποιον/κάτι να µην ακούγεται, επειδή ακούγοµαι εγώ πιο δυνατά: ο θόρυβος 
των αυτοκινήτων που περνούν επικαλύπτει τις φωνές µας και δεν ακούει ο ένας 
τι λέει ο άλλος 3. (α) ως κάτι ευρύτερο, περιλαµβάνω κάτι πιο περιορισµένο, 
κάτι που 

αναφέρεται σε τµήµα µου: το πρώτο κεφάλαιο τού βιβλίου επικαλύπτει το 
δεύτερο στο θέµα τής επανάστασης || οι αρµοδιότητες του επικαλύπτουν τις δικές 
µου (β) (κυρ. µεσοπαθ.) αναφέροµαι σε κάτι το οποίο ήδη αναφέρεται αλλού ή 
ρυθµίζω κάτι, το οποίο ρυθµίζεται και από άλλον συµπίπτω µερικώς µε κάτι 
άλλο ως προς κάτι: τα δύο πρώτα κεφάλαια τού βιβλίου επικαλύπτονται, αφού 
πραγµατεύονται τα ίδια θέµατα || οι διατάξεις αυτές επικαλύπτονται στο θέµα τής 
αναγνώρισης των συντάξιµων ετών. — επικαλυππκός, -ή, -ό κ. επι-καλυπτήριος, 
-α, -ο [µτγν.]. επικάλυψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -ύψεων} 1. η 
κάλυψη ενός πράγµατος µε κάτι άλλο: κέικ µε ~ σοκολάτας | µαρµελάδας || 
ξύλινες | µεταλλικές | υφασµάτινες ~ αεροσκαφών || η ~ µιας επιφάνειας µε 
σµάλτο 2. το να καλύπτει κάποιος/κάτι µε την ένταση του ή την ισχύ του 
κάποιον/κάτι: η ~ τής φωνής µας από τη µουσική που ακούγεται πολύ δυνατά 3. 
η µερική σύµπτωση τού περιεχοµένου δύο διαφορετικών πραγµάτων (π.χ. 
ρυθµίσεων, αρµοδιοτήτων, νόµων, κεφαλαίων βιβλίου κ.ά.): υπάρχουν περιττές 
~ στα κεφάλαια τού βιβλίου || πρέπει να αποφεύγονται οι ~ στις αρµοδιότητες των 
υπηρεσιών, ώστε να µην ταλαιπωρείται ο πολίτης || υπάρχει ένας βαθµός επικά-
λυψης σε αυτές τις διατάξεις. 

επικάλυψη - αλληλοεπικάλυψη. Η λ. επικάλυψη σηµαίνει από µόνη της 
«αλληλοπάθεια», ότι δηλ. δύο καταστάσεις, πράξεις, γεγονότα κ.λπ. 
καλύπτουν το ένα το άλλο, επικαλύπτονται, ταυτίζονται, συµπίπτουν. 
Εποµένως, η χρήση τού αλληλοεπικάλυψη αποτελεί εξ ορισµού 
πλεονασµό, που καλό είναι να αποφεύγεται. 

επικαρπία (η) {επικαρπιών} ΝΟΜ. περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα το 
οποίο παρέχει στον δικαιούχο (επικαρπωτή) την εξουσία πλήρους χρήσεως 
και καρπώσεως ξένου αντικειµένου (κινητού πράγµατος, ακινήτου, ανώνυµου 
τίτλου ή και δικαιώµατος), διατηρώντας όµως ακέραιη την ουσία αυτού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + -καρπία < καρπός]. 

επικάρπιο (το) {επικαρπί-ου | -ων} BOT. η µεµβράνη που καλύπτει εξωτερικά 
το περικάρπιο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπικάρπιον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. έπικάρπιος > έπι- + -
κάρπιος < καρπός]. 

επικαρπούµαι ρ. µετβ. αποθ. [1858] {επικαρπούσαι... | επικαρπώθη-κα} ΝΟΜ. 
διατηρώ ή έχω την επικαρπία (πράγµατος). Επίσης επικαρ-πώνοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, πληρώ. 

επικαρπωτής (ο) [1851], επικαρπώτρια (η) {επικαρπωτριών} ΝΟΜ. ο 
δικαιούχος τής επικαρπίας. 

επικασσιτερώνω ρ. µετβ. [1885] {επικασσιτέρω-σα, -θηκα, -µένος} επενδύω 
(σιδερένια ελάσµατα ή µεταλλικά αντικείµενα) µε κασσίτερο για την 
αποτροπή οξιδώσεως ΣΥΝ. γανώνω. — επικασσιτέρωση (η) [1885]. 

επικαταλλαγή (η) ΟΙΚΟΝ. 1. η διαφορά µεταξύ τής επίσηµης και τής 
πραγµατικής αξίας ενός νοµίσµατος 2. η αµοιβή που εισπράττει η τράπεζα για 
την ανταλλαγή νοµισµάτων. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «πληρωµή για ανταλλαγή νοµισµάτων - έκ-
πτωση», < έπι- + καταλλαγή (βλ.λ.)] 

επικατάρατος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που είναι φορτωµένος κατάρες ΣΥΝ. 
καταραµένος, αναθεµατισµένος, επάρατος 2. αυτός που αξίζει να τον 
αναθεµατίζει κανείς ΣΥΝ. επάρατος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έπικαταρώµαι (-άο-) < 
έπι- + καταρώµαι < κατάρα]. 

επικείµενος, -η, -ο αυτός που πρόκειται σύντοµα να συµβεί, ο αναµενόµενος: 
όλα αυτά θα συζητηθούν κατά την ~ συνάντηση των δύο ηγετών ΣΥΝ. 
προσεχής. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. έπίκειµαι «είµαι τοποθετηµένος πάνω σε κάτι - 
επικρέµαµαι, επαπειλούµαι»]. 

επίκειται, επίκεινται ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. {επέκειτο, επέκειντο} πρόκειται 
σύντοµα να συµβεί: επίκειται συνάντηση των δύο πρωθυπουργών || επίκεινται 
σαρωτικές αλλαγές στην ηγεσία τής Αστυνοµίας ΣΥΝ. αναµένεται. [ΕΤΥΜ Γ' 
πρόσ. ενικού τού αρχ. έπίκειµαι < έπι- + κεΐµαι (βλ.λ.)]. 

επίκεντρο (το) {επικέντρ-ου | -ων} 1. το βασικό σηµείο, το κεντρικό θέµα: 
βρίσκεται στο ~ τής δηµοσιότητας | τής προσοχής | τού ενδιαφέροντος | των 
εξελίξεων ΣΥΝ. κέντρο 2. ΓΕΩΛ. επίκεντρο σεισµού το σηµείο τής επιφάνειας 
τής Γης, που βρίσκεται κατακόρυφα πάνω από την εστία των σεισµικών 
δονήσεων. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. έπίκεντρος < έπι- + -κεντρος < 
κέντρον]. 

επίκεντρος, -η, -ο [αρχ.] ΓΕΩΜ. (γωνία) που έχει ως κορυφή το κέντρο κύκλου 
και οι πλευρές της τέµνουν τον κύκλο. 

επικεντρώνω ρ. µετβ. {επικέντρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στρέφω (κάτι) προς 
(ένα σηµείο ή πρόσωπο), το οποίο θεωρώ ως το κέντρο, το βασικότερο 
σηµείο, περιορίζω (σε κύρια και ουσιαστικά στοιχεία) (κ. µεσοπαθ.): ~ το 
ενδιαφέρον µου στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα || επικέντρωσε την 
κριτική του στην ηγεσία τού κόµµατος || η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αιτίες 
τής κρίσης ΣΥΝ. εστιάζω 2. ΤΕΧΝΟΛ. εντοπίζω και µετρώ τον κεντρικό άξονα 
κυλινδρικού σώµατος. — επικέντρωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έπικεντροΰµαι (-όο-) «καταλαµβάνω καίριο σηµείο» (όρος τής 
αστρονοµίας) < έπι- + -κεντροϋµαι < κέντρον]. 

επικερδής, -ής, -ές {επικερδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επικερδέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που αποφέρει κέρδος: ~ επιχείρηση | επένδυση ΣΥΝ. κερδοφόρος ΑΝΤ. 
επιζήµιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έπι- + -κερδής < κέρδος]. 

επί κεφαλής (συνήθ. ορθ. επικεφαλής) επίρρ. 1. στην πρώτη θέση, στην κορυφή, 
στην αρχηγία: ετέθη ~ τής οµάδας 2. (ως επίθ.) αυτός που κατέχει αρχηγική 
θέση: ο - τής εκστρατείας | τής οµάδας | τής 



επικεφαλίδα 650 επικός 
 

επιχείρησης ΣΥΝ. αρχηγός ΑΝΤ. ουραγός. 
[ΕΤΥΜ. < φρ. επί κεφαλής, απόδ. τού γαλλ. en tête]. 

ο επί κεφαλής, τού επί κεφαλής, τον επί κεφαλής... Το επί κεφα-
λής, είτε γραφεί ως µία λέξη (επικεφαλής) είτε ως δύο (επί κεφα-
λής), αποτελεί επιρρηµατική άκλιτη λέξη, αποτελούµενη από περί-
φραση («περιφραστική λέξη»). Αυτό σηµαίνει, φυσικά, ότι δεν κλί-
νεται: Συνελήφθησαν οι επί κεφαλής τής σπείρας - Οι ενέργειες 
τού επί κεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν είχαν αποτέ-
λεσµα. Χρήσεις όπως «οι ενέργειες τού επικεφαλή...» - «συνέλα-
βαν τον επικεφαλή...» είναι προϊόντα παρανοήσεων από οµιλητές 
οι οποίοι εκλαµβάνουν το επίρρηµα επί κεφαλής (ή επικεφαλής) ως 
επίθετο σε -ής (όπως το ασφαλής, επιµελής κ.τ.ό.), κλίνοντας το ό-
πως τα επίθετα: τού επικεφαλούς (!), τον επικεφαλή (!) κ.λπ. Στην 
παρανόηση συνεργεί και η γραφή τού περιφραστικού επιρρήµατος 
ως µίας λέξης: επικεφαλής. Γι' αυτό είναι καλύτερα να γράφεται 
επί κεφαλής, πράγµα που προλαµβάνει τις παρανοήσεις. 

επικεφαλίδα (η) [1882] η φράση που γράφεται πάνω από κείµενο και 
συνοψίζει το περιεχόµενο του: η ~ τού κεφαλαίου ΣΥΝ. τίτλος. 
[ΕΤΎΜ. < επι- + -κεφαλίδα < κεφαλή, απόδ. τού γαλλ. en-tête]. 

επικήδειος, -α, -ο 1. αυτός που συµβαίνει σε κηδείες, που σχετίζεται 
µε κηδείες: ~ ωδή | τελετή 2. επικήδειος (ο) {επικηδεί-ου | -ων, -ους} 
ο λόγος που εκφωνείται προς τιµήν τού κηδευόµενου προσώπου: εκ-
φωνώ ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + κήδειος < κήδος «φροντίδα, µέριµνα (ιδ. για τους 
νεκρούς)», βλ. κ. κηδεία]. 

επικήρυξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} 1. η δηµόσια 
ανακοίνωση ότι κάποιος καταζητείται από τις αρχές και προσφέρε-
ται ορισµένη χρηµατική αµοιβή σε όποιον συµβάλλει στη σύλληψη 
του: η ~ του ληστή για το ποσό των 50.000.000 δρχ. || η ~ τροµοκρατών 
| απαγωγέων | εγκληµατιών πολέµου 2. (συνεκδ.) το ποσό που προ-
σφέρεται ως αµοιβή για τη σύλληψη επικηρυγµένου προσώπου: εισέ-
πραξε την ~ || πόσο είναι η ~; 

επικηρύσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {επικήρυ-ξα, -χθηκα, -γµένος) ανακοινώ-
νω την προσφορά χρηµατικής αµοιβής για όποιον ανακαλύψει πρό-
σωπο που καταζητείται: οι αρχές επικήρυξαν τον τροµοκράτη για 
20.000.000 δρχ. 

επικίνδυνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που εγκυµονεί κινδύνους, που χα-
ρακτηρίζεται από κίνδυνο: ~ αποστολή | πρωτοβουλία | εγχείρηµα | 
παιχνίδι ΣΥΝ. επίφοβος, απειλητικός 2. (για πρόσ.) αυτός που µπορεί 
να βλάψει άλλους: ~ κακοποιός. — επικίνδυνα | επικινδύνως [αρχ.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. 

επικινδυνότητα (η) {χωρ. πληθ.} το να είναι κανείς επικίνδυνος: η ~ 
ενός εγχειρήµατος | τής χρήσης φυτοφαρµάκων || υψηλός βαθµός επι-
κινδυνότητας. 

επίκληρος (η) {επικλήρ-ου | -ων, -ους} (στην αρχαία Αθήνα) η µονα-
χοκόρη που έπειτα από τον θάνατο τού πατέρα της ήταν η µοναδική 
κληρονόµος τής περιουσίας και κατά τον νόµο έπρεπε να τη νυµ-
φευθεί ο πλησιέστερος συγγενής. [ΕΤΥΜ αρχ. < επι- + κλήρος]. 

επίκληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η έκκληση σε βοήθεια: 
έκανε θερµή ~ προς τον Θεό να τη συντρέξει || τα αρχαία έπη 
ξεκινούσαν µε ~ τής µούσας ή τής θεάς ΣΥΝ. παράκληση. — επικλη-
τίκός, -ή, -ό [1879]. ΙΕΤΎΜ. < αρχ. έπίκλησις < έπικαλώ < επι- + 
καλώ]. 

επικλινής, -ής, -ές {επικλιν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επικλινέστ-ερος, -ατός) 
αυτός που κλίνει προς τα κάτω ή προς τη µία πλευρά ΣΥΝ. γειρτός, 
κεκλιµένος, λοξός, κατηφορικός ΑΝΤ. ίσιος.    — επικλινώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, κλίνω. [ΕΤΥΜ αρχ. < επί- + -
κλινής < κλίνω]. 

επίκλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} η υπερχείλιση, η πλη-
µύρα. [ΕΤΥΜ < αρχ. έπίκλυσις < έπικλύζω «πληµυρίζω» (βλ. κ. 
κατακλύζω)]. 

επίκοινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι κοινός σε πολλούς, που 
ανήκει σε πολλούς 2. ΓΛΩΣΣ. επίκοινο όνοµα όνοµα που δηλώνει πρό-
σωπο ή ζώο, χωρίς να καθορίζει το φύλο του, π.χ. άλογο, λαγός (και 
το αρσ. και το θηλ. ζώο), ποντίκι (αλλά ο ποντικός και η ποντικίνα, 
όταν θέλουµε να προσδιορίσουµε επακριβώς το γένος). 

επικοινωνία (η) [αρχ.] {επικοινωνιών} 1. η αµοιβαία επαφή (συνά-
ντηση, συνοµιλία, κοινή δραστηριότητα κ.λπ.) µεταξύ ατόµων ή και 
οµάδων: στην αρχαιότητα η ~ µεταξύ των λαών γινόταν συχνά µέσω 
τού εµπορίου || έχω ~ µε κάποιον || άµεση | απευθείας ~ 2. η αποστολή 
µηνυµάτων | πληροφοριών από κάποιον που νοείται ως ποµπός προς 
κάποιον που νοείται ως δέκτης και αντίστροφα, µέσω κοινού 
συστήµατος σηµάτων, συµβόλων ή τρόπων συµπεριφοράς: βασικό 
µέσο επικοινωνίας είναι η γλώσσα || η χρήση συγκεκριµένων συµβό-
λων από τους οπαδούς µουσικών ρευµάτων συνιστά µορφή επικοι-
νωνίας 3. (συνεκδ.) (α) η µετάδοση και λήψη ακουστικών, οπτικών ή 
οπτικοακουστικών µηνυµάτων, δεδοµένων κ.λπ. µε τη βοήθεια τεχνο-
λογικών µέσων (π.χ. τηλεφώνου, τηλεόρασης, ηλεκτρονικού υπολογι-
στή κ.ά.): ενσύρµατη | ασύρµατη - || η ~ µέσω δικτύων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών || ηλεκτρονικά συστήµατα επικοινωνίας (β) (ειδικότ.) η 
µετάδοση µηνυµάτων από κάποιον (π.χ. ένα τηλεοπτικό δίκτυο) προς 
πολλούς αποδέκτες (π.χ. το τηλεοπτικό κοινό) µε τη βοήθεια τής τε-
χνολογίας: µέσα µαζικής ~ (ραδιόφωνο, τηλεόραση) 4. επικοινωνίες 
(οι) το σύνολο των µέσων µε τα οποία γίνεται η αποστολή και λήψη 
µηνυµάτων: µια χώρα προηγµένη στον τοµέα των επικοινωνιών || τα 
βοµβαρδιστικά αεροπλάνα έπληξαν τις ~ τού εχθρικού στρατού 5. (α) 
η ουσιαστική πνευµατική και ψυχική επαφή και αµοιβαία κατανόη- 

ση: η ~ είναι απαραίτητη για την οικογενειακή ευτυχία (β) η συνεν-
νόηση, η ικανότητα να µπορεί κανείς να συζητεί αποτελεσµατικά µε 
τους άλλους για την εξεύρεση λύσεων, την επίλυση προβληµάτων, 
τον τρόπο χειρισµού καταστάσεων κ.λπ.: η έλλειψη επικοινωνίας µε-
ταξύ των συντελεστών τού έργου εµπόδισε την έγκαιρη ολοκλήρωση 
του 6. (α) η διαδικασία µε την οποία αναπτύσσεται η επαφή κάποιου 
µε τον κόσµο, το κοινό (µέσω διαφηµιστικών µηνυµάτων, δηµοσίων 
σχέσεων κ.λπ.), ώστε να µεταβιβάζεται στο κοινό ένα µήνυµα µε τον 
πιο αποτελεσµατικό τρόπο: η διαφήµιση ως κλάδος ανήκει στην ~ (β) 
πολιτική | στρατηγική επικοινωνίας το σύνολο των τεχνικών που 
χρησιµοποιούν εξειδικευµένοι συνήθ. επαγγελµατίες, για να 
οργανώσουν τη µετάδοση µιας πληροφορίας ή ενός µηνύµατος προς 
όφελος τού πελάτη τους, µε τέτοιον τρόπο, ώστε κατ' αρχάς να υπάρ-
ξει διάδοση τού µηνύµατος και στη συνέχεια να επιτύχουν την κα-
λύτερη δυνατή υποδοχή του από πλευράς τού κοινού τους και τη µε-
γαλύτερη δυνατή αποδοχή του (αν πρόκειται για προώθηση προϊό-
ντος, γίνεται συνήθ. λόγος για διαφήµιση): η στρατηγική επικοινω-
νίας τού κόµµατος δεν απέφερε τα αποτελέσµατα που ανέµεναν οι 
σχεδιαστές της || οφείλουν να βελτιώσουν την πολιτική επικοινωνίας 
τού οργανισµού, αν θέλουν να πείσουν τους πολίτες να απευθύνονται 
σε αυτούς (γ) σύµβουλος επικοινωνίας ο εξειδικευµένος επαγ-
γελµατίας που παρέχει συµβουλές σε επίπεδο σχεδιασµού και εφαρ-
µογής για την τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί προκειµένου ένα 
µήνυµα να φτάσει µε επιτυχία στο κοινό του και να γίνει αποδεκτό 
στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό: προσέλαβαν σύµβουλο επικοινωνίας, 
για να βελτιώσουν την εικόνα τους στο κοινό. 

επικοινωνιακός -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την επικοινωνία, τη 
µετάδοση και ανταλλαγή µηνυµάτων, πληροφοριών κ.λπ.: ~ συ-
στήµατα 2. αυτός που σχετίζεται µε την απήχηση που έχει κά-
ποιος/κάτι στο κοινό: ~ τεχνικές/ στρατηγικές || ~ πολιτική µιας εται-
ρείας | ενός κόµµατος || οι ~ σύµβουλοι ενός υποψηφίου δηµάρχου 3. 
(για πρόσ.) αυτός που µπορεί να πείθει και να αρέσει στους άλλους, 
που είναι αποτελεσµατικός στην επικοινωνία: είναι πολύ - πολιτικός 
4. ΓΛΩΣΣ. µέθοδος θεώρησης (ανάλυσης, περιγραφής, διδασκαλίας) 
τής γλώσσας, κατά την οποία δίνεται µεγάλο βάρος στην περιγραφή 
τής χρήσης τής γλώσσας σε πραγµατικές καταστάσεις επικοινωνίας 
καθώς και στον τρόπο που οι δοµές και λειτουργίες µιας γλώσσας 
υπηρετούν τις χρηστικές ανάγκες τής επικοινωνίας: ~ µέθοδος | τε-
χνικές διδασκαλίας τής γλώσσας || ~ γραµµατική | προσέγγιση τής 
γλώσσας. — επικοινωνιακ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δραστικός. 

επικοινωνιολόγος (ο/η) επιστήµονας που έχει ως αντικείµενο την 
επικοινωνία, κυρ. στην κοινωνική και την πολιτιστική της διάσταση. 
— επικοινωνιολογία (η), επικοινωνιολογικός, -ή, -ό. 

επικοινωνώ ρ. αµετβ. {επικοινωνείς... | επικοινώνησα} (+µε) 1. έχω 
κάποιου είδους επαφή µε κάποιον (προσωπική συνάντηση, συνοµι-
λία, αλληλογραφία κ.λπ.): από τότε που έφυγε, επικοινωνούµε τηλε-
φωνικά || δεν ήξερε ο ένας τη γλώσσα τού άλλου, κι έτσι επικοινω-
νούσαµε µε χειρονοµίες 2. (ειδικότ.) έχω πνευµατική, ψυχική επαφή 
µε κάποιον: πολλοί γονείς προβληµατίζονται, επειδή αισθάνονται ότι 
δεν επικοινωνούν µε τα παιδιά τους 3. (για δωµάτια, χώρους, φυσι-
κούς σχηµατισµούς κ.ά.) συνδέοµαι µε άλλον χώρο (µέσω κοινού 
τµήµατος, φυσικής ή τεχνητής διόδου κ.λπ.): τα δύο δωµάτια επικοι-
νωνούν µεταξύ τους µε εσωτερική πόρτα || τα δύο κτήρια επικοινω-
νούν µε υπόγειες στοές 4. (οικ.) σε φρ. τού τύπου: «καλά, επικοινω-
νείς;», «δεν επικοινωνεί αυτός» για την έκφραση απορίας για την 
αδικαιολόγητη ή ασυνάρτητη συµπεριφορά κάποιου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
επικοινωνώ (-έω) < επι- + κοινωνώ < κοινός]. 

επικόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. (λόγ.) η τοποθέτη-
ση µε κολλητική ουσία πάνω σε χαρτί: ~ γραµµατοσήµου | φωτογρα-
φίας | χαρτοσήµου 2. η επένδυση επίπλου µε λεπτό φύλλο πολύτιµου 
ξύλου ΣΥΝ. (λαϊκ.) καπλάντισµα 3. (στην επεξεργασία κειµένου Η/Υ) 
η µεταφορά και ένταξη κειµένου ή εικόνας από ένα κείµενο ή αρχείο 
σε άλλο κείµενο ή αρχείο. — επικολλητικός, -ή, -ό [1887], [ΕΤΥΜ. o 
όρ. τής ξυλουργικής αποτελεί απόδ. τού γαλλ. placage]. 

επικολλώ ρ. µετβ. {επικολλάς... | επικόλλ-ησα, -ώµαι, -άσαι, -άται..., 
-ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. κολλώ (κάτι) πάνω (σε επιφάνεια), εφαρµό-
ζω µε κόλληµα 2. επενδύω έπιπλο µε λεπτό φύλλο πολύτιµου ξύλου 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) καπλαντίζω 3. (στην επεξεργασία κειµένου σε Η/Υ) µε-
ταφέρω και εντάσσω κείµενο ή εικόνα από ένα κείµενο ή αρχείο σε 
άλλο κείµενο ή αρχείο. [ΕΤΥΜ. o όρ. τής πληροφορικής αποτελεί 
απόδ. τού αγγλ. paste]. 

επικολυρικός, -ή, -ό [1873] (ποιητική σύνθεση) που συνδυάζει τα 
χαρακτηριστικά τής επικής και τής λυρικής ποίησης. 

επίκονίαση (η) [1890] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) BOT. η µεταφορά 
τής γύρης από τους στήµονες στον ύπερο, προκειµένου να γίνει η 
αναπαραγωγή τού φυτού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. επικονιώ (-άω) < επι- + κονιώ < κονία < κόνις «σκό-
νη», απόδ. τού γαλλ. pollination]. 

επικοντιστής (ο), επικοντίστρια (η) {επικοντιστριών} αθλητής | 
αθλήτρια που ασχολείται µε το άθληµα τού άλµατος επί κοντώ. 
[ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. επί κοντώ (άλµα)]. 

επικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το έπος: ~ ποίηση | 
ποιητής | αφήγηση | τόνος 2. ΦΙΛΟΛ. επικός κύκλος οµάδα ποιηµάτων, 
µεταξύ των οποίων η Οιδιπόδεια, η Θεογονία, η Θηβαΐδα, τα Κύπρια 
Έπη κ.ά., που αφηγούνται γεγονότα προγενέστερα και µεταγενέστερα 
τής Ιλιάδας και τής Οδύσσειας 3. (µυθιστόρηµα, ταινία κ.λπ.) που 
χαρακτηρίζεται από µεγαλοπρεπές ύφος, υψηλά νοήµατα ή και µε-
γάλη έκταση: ~ σύνθεση | γουέστερν 4. αυτός που χαρακτηρίζεται 
από ηρωισµό, που αξίζει να εξυµνηθεί: η αυτοθυσία έδωσε στο κα-
τόρθωµα του - διαστάσεις || ~ αγώνας. 



επικούρειος 651 επίλαρχος 
 

επικούρειος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον αρχαίο φιλόσοφο 
Επίκουρο και τη φιλοσοφία του: ~ λογική | ηθική | φυσική | κοσµοθεωρία | 
αντίληψη | οπτική 2. επικούρειοι (οι) (κ. µε κεφ.) {επικουρεί-ων, -ους} οι 
οπαδοί τής φιλοσοφικής σχολής τού Επικούρου 3. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από κλίση προς τον ευδαιµονισµό, τις υλικές απολαύσεις: ~ 
βίος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιγάντειος, -ιος. επικουρία (η) [αρχ.] (επικουριών) 1. η 
ενίσχυση, η παροχή βοήθειας ΣΥΝ. αρωγή, συνδροµή 2. ΣΤΡΑΤ. η ενίσχυση 
αυτών που πολεµούν µε πρόσθετα, βοηθητικά στρατεύµατα, εφόδια και υλικά. 
επικουρικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) βοηθητικός: ~ στρατεύµατα | επίδοµα | ταµείο | 
κεφάλαιο | ασφάλιση. — επικουρικ-ά | -ώς επίρρ. επικουρικότητα (η) {χωρ. 
πληθ.} η βοηθητική, όχι κύρια, δράση· αρχή (αρχή τής ~), σύµφωνα µε την 
οποία η κεντρική αρχή επεµβαίνει µόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
τοπικές αρχές δεν µπορούν να επιλύσουν ικανοποιητικά ένα πρόβληµα- ειδικότ. 
προκειµένου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παραχωρεί διευρυµένες 
εξουσίες στα κράτη-µέλη και στις τοπικές τους αρχές και επεµβαίνει µόνο για 
να υποβοηθήσει τη δράση τους και όχι για να τις υποκαταστήσει. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. subsidiarity]. Επίκουρος (ο) {-ου κ. -ούρου) αρχαίος 
Έλληνας φιλόσοφος (341-270 π.Χ.), η σχολή τού οποίου υπήρξε από τις 
σηµαντικότερες τής εποχής του, ενώ η ηθική του φιλοσοφία χαρακτηρίζεται 
από την ιδιαίτερη σηµασία που δίνεται στην ψυχική αταραξία, την ευζωία και 
τη φιλία έναντι τού έρωτα και τής πολιτικής. — επικουρισµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ιος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. επίθ. επίκουρος (βλ.λ.)]. επίκουρος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός 
που έχει βοηθητικό ρόλο 2. επίκουρος καθηγητής | επίκουρη καθηγήτρια ο 
καθηγητής | η καθηγήτρια πανεπιστηµίου που βρίσκεται ιεραρχικά δύο 
βαθµίδες κάτω από τον καθηγητή πρώτης βαθµίδας και µία θέση πάνω από τον 
λέκτορα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *έπί-κορσος. Το β' συνθ. *-κόρσος αποτελεί παράγωγο ενός ρ. 
που δεν µαρτυρείται στην Ελλην. και συνδ. πιθ. µε I.E. *krs-ö, από όπου λατ. 
curro «τρέχω» (> γαλλ. courrir), κελτ. carros, αρµ. kar-k, πράγµα που φαίνεται 
λογικό, αν ληφθεί υπ' όψιν ότι το επίθ. επίκουρος αναφερόταν κυρ. στα 
συµµαχικά εφεδρικά στρατεύµατα που προσέτρεχαν σε βοήθεια]. επικουρώ ρ. 
µετβ. [αρχ.] {επικουρείς... | επικούρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} (λόγ.) προσφέρω βοήθεια ΣΥΝ. συντρέχω. επικρανίτις (η) {-ιδος, -ιδα 
| -ιδες, -ίδων) ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. η επίστεψη των τοίχων αρχαίου οικοδοµήµατος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έπικρανΐτις, -ιδος < αρχ. επίκρανον (βλ.λ.)]. επίκρανο (το) 
{επικράν-ου | -ων) 1. η κουκούλα τής χλαίνης των στρατιωτικών 2. ΑΡΧΙΤ. 
στοιχείο αντίστοιχο προς το κιονόκρανο· αρχιτεκτονικό µέλος που επιστέφει την 
παραστάδα ή τον πεσσό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επίκρανον < έπι- + -κρανον < κράνος 
(βλ.λ.)]. επικράτεια (η) {-ας κ. (λόγ.) -είας | -ών} 1. η έκταση εντός τής οποίας 
ασκείται η πολιτική εξουσία ενός κράτους: το 1948 εντάχθηκαν στην ελληνική ~ 
τα ∆ωδεκάνησα ΣΥΝ. κράτος 2. (α) Συµβούλιο τής Επικρατείας το ανώτατο 
διοικητικό δικαστήριο τής χώρας (βλ. κ. λ. δικαστήριο, ΠΙΝ.) (β) βουλευτής 
επικρατείας ο βουλευτής που εκλέγεται χωρίς σταυρό προτιµήσεως στο σύνολο 
τής χώρας και όχι σε µία εκλογική περιφέρεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπικρατής < έπι- + -κρατής < κρατώ. Το Συµβούλιο τής 
Επικρατείας αποδίδει το γαλλ. Conseil d'État, βάσει τού οποίου συγκροτήθηκε 
το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο στην Ελλάδα το 1835]. επικρατέστερος, -η, -
ο 1. αυτός που επικρατεί έναντι των άλλων: ήταν ο ~ υποψήφιος για την 
προεδρία ||η~ θεωρία || το ~ σενάριο για την έξοδο από την κρίση 2. αυτός που 
είναι περισσότερο συνήθης και διαδεδοµένος: η ~ περίπτωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κυρίαρχος. [ΕΤΥΜ Συγκρ. βαθµός τού αρχ. επιθ. έπικρατής < έπι- + -κρατής < 
κρατώ]. επικράτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η υπερίσχυση 
(σε αντιπαράθεση, µάχη, εκλογές κ.λπ.): η ~ τού καλού | τού υποψηφίου στις 
εκλογές | των Ελλήνων στη µάχη | µιας άποψης | µιας ιδέας 2. η γενίκευση ενός 
φαινοµένου, συνήθ. σε µεγάλο βαθµό: η ~ τής βίας και τής εγκληµατικότητας 
στα γήπεδα απωθεί τους φιλάθλους 3. η διάδοση (ενός πράγµατος) σε µεγάλη 
έκταση: η ~ τής αντίληψης ότι η γυναίκα είναι κατώτερη τού άνδρα | των DVD 
έναντι των CD-ROM. επικρατώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {επικρατείς... | 
επικράτησα (λόγ. επεκράτησα)) ♦ (αµετβ.) 1. επιβάλλοµαι: στην εµφύλια 
διαµάχη επικράτησαν οι καθεστωτικές δυνάµεις || στο συνέδριο τού κόµµατος 
επεκράτησαν οι ανανεωτικοί ΣΥΝ. κυριαρχώ, υπερισχύω, νικώ 2. είµαι το 
κυρίαρχο στοιχείο: στην πόλη επικρατεί χάος | κατάσταση πανικού || στην 
ηπειρωτική χώρα επικρατούν ακραία καιρικά φαινόµενα | ασυνήθιστα υψηλές για 
την εποχή θερµοκρασίες ΣΥΝ. κυριαρχώ, βασιλεύω 3. είµαι περισσότερο 
διαδεδοµένος, έχω µεγαλύτερη ισχύ: επικρατούσε η άποψη ότι οι κοπέλες 
έπρεπε να παντρεύονται σε µικρή ηλικία ΣΥΝ. υπερισχύω ♦ 4. (µετβ.) (λόγ.) 
(+γεν.) επιβάλλοµαι (σε κάποιον), υπερισχύω: στις εκλογές επεκράτησε τού 
αντιπάλου του µε συντριπτική διαφορά ψήφων. επίκρατών, -ούσα, -ούν (επικρατ-
ούντος (θηλ. -ούσας κ. λόγ. -ούσης) | επικρατ-ούντες (ουδ. -ούντα), -ούντων 
(θηλ. -ουσών)) αυτός που επικρατεί, που υπερισχύει (κάπου): το επικρατούν 
δόγµα | η επικρατούσα θρησκεία σε µια χώρα || οι επικρατούσες αντιλήψεις περί 
τής ισότητας των δύο φύλων. 

[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. επικρατώ, απόδ. τού αγγλ. prevalent]. 
επικρέµαται, επικρέµονται ρ. αµετβ. αποθ. τριτοπρόσ. {µόνο στον 

ενεστ., µτχ. επικρεµάµενος, -η, -ο) συνήθ. για κάτι απειλητικό που αναµένεται 
ή είναι δυνατόν να συµβεί: ~ ο κίνδυνος τής αποσταθεροποίησης || ~ η απειλή 
τής έκρηξης πολέµου ΣΥΝ. επαπειλείται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µέση φωνή τού ρ. έπικρεµάννυµι < έπι- + κρεµάννυµι «κρεµώ», 
βλ. κ. κρεµώ]. 

επικριµα (το) {επικρίµ-ατος | -ατα, -άτων) απόφαση, διαταγή- ΝΟΜ. στη ΦΡ. 
κλητήριο επικριµα έγγραφο µε το οποίο γίνεται η κλήση κατηγορουµένου, τού 
οποίου ο τόπος διαµονής είναι άγνωστος. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. επικρίνω. Αρχικώς 
απέδιδε το λατ. decretum «ψήφισµα, διάταγµα»]. επικρίνω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{επέκρινα, επικρίθηκα) σχολιάζω αρνητικά: τον επέκριναν µε δριµύτητα για την 
απαράδεκτη στάση του ΣΥΝ. κατακρίνω, ψέγω, αποδοκιµάζω ΑΝΤ. επικροτώ). 
επίκριση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η αρνητική κρίση (που εκφέρεται για 
κάποιον): υπήρξαν σφοδρές ~ για τους πολιτικούς του χειρισµούς ΣΥΝ. 
κατάκριση, αποδοκιµασία, µοµφή ΑΝΤ. έγκριση, επιδοκιµασία, έπαινος. 
[HXM < µτγν. έπίκρισις «προσδιορισµός, καθορισµός» < αρχ. επικρίνω]. 
επικριτής (ο) [µτγν.], επικρίτρια (η) [1850] {επικριτριών} πρόσωπο 

που επικρίνει (κάποιον/κάτι) ΣΥΝ. (επι)τιµητής ΑΝΤ. εγκωµιαστής. 
επικριτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που δηλώνει επίκριση: ~ σχόλια. — 
επικριτικά επίρρ. επικροτώ ρ. µετβ. {επικροτείς... | επικρότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} επιδοκιµάζω, εκφράζω τη σύµφωνη γνώµη µου: ~ τη θαρραλέα του 
απόφαση ΣΥΝ. προσυπογράφω. — επικρότηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
επικροτώ (-έω) «ηχώ, κροταλίζω - χειροκροτώ επιδοκι-µαστικά» < έπι- + κροτώ 
< κρότος]. επίκρουση (η) {-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων) 1. (λόγ.) το χτύπη-
µα πάνω σε κάτι 2. η πυροδότηση εκρηκτικής ύλης µε χτύπηµα πάνω στο 
καψούλι: ~ όπλου 3. ΙΑΤΡ. µέθοδος φυσικής εξέτασης ασθενούς, κατά την οποία 
ο γιατρός χτυπά µε τα δάχτυλα του κοίλα όργανα τού σώµατος (πνεύµονες, 
κοιλιά, ουροδόχο κύστη) είτε αµέσως είτε µε την παρεµβολή τής παλάµης 
ανάµεσα στο όργανο και τους δακτύλους που επικρούουν. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
έπίκρουσις < αρχ. έπικρούω]. επικρουστήρας (ο) [1897] ΣΤΡΑΤ. το εξάρτηµα τού 
όπλου, που χτυπάει µε δύναµη στο καψούλι τής γόµωσης ή τού φυσιγγίου και 
προκαλεί την εκπυρσοκρότηση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. percuteur]. έπικρούω 
ρ. µετβ. [αρχ.] {επέκρουσα} 1. (λόγ.) χτυπώ (κάτι) από πάνω 2. ΙΑΤΡ. εξετάζω µε 
τη διαγνωστική µέθοδο τής επίκρουσης.  — επικρουστικός, -ή, -ό [1839]. 
επικτηνίατρος (ο) {επικτηνιάτρ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. κτηνίατρος τού 
Υγειονοµικού Σώµατος τού Στρατού Ξηράς µε βαθµό ταγµατάρχη.· Επίκτητος 
(ο) {-ου κ. -ήτου} αρχαίος Έλληνας στωικός φιλόσοφος (1ος αι. µ.Χ.), τού 
οποίου η πρακτική φιλοσοφία επηρεάστηκε από τον Σενέκα και το φιλοσοφικό 
του σύστηµα συγγενεύει στο θρησκευτικό και ηθικό του µέρος µε τη χριστιανική 
διδασκαλία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επίθ. επίκτητος (βλ.λ.)]. επίκτητος, -η, -ο 1. 
αυτός που αποκτάται κατά τη διάρκεια τής ζωής και δεν προέρχεται από φυσική 
προδιάθεση: ~ χαρακτηριστικά | παθήσεις ΑΝΤ. έµφυτος 2. αυτός που 
αποκτήθηκε µεταγενέστερα ή επιπροσθέτως: ~ δεξιότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύµφυτος. [ΕΤΥΜ αρχ. < έπι- + κτητός < κτώµαι «αποκτώ», βλ. κ. κτήση]. 
επικυηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΦΥΣΙΟΛ. νέα κύηση, ενώ υπάρχει 
ήδη και άλλο κύηµα στη µήτρα από προγενέστερη σύλληψη. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έπικύησις (ήδη στον τίτλο τού έργου τού Ιπποκράτη Περί έπικυήσιος) < έπικυώ (-
έω) < έπι- + κυώ (βλ. κ. κύηση)]. επικυριαρχία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} η 
κυριαρχία κράτους πάνω σε άλλο, κατά τρόπον ώστε το δεύτερο να βρίσκεται σε 
σχέση εξάρτησης και υποτέλειας προς το πρώτο.   — επικυρίαρχος, -η, -ο 
[1849], επικυριαρχικός, -ή, -ό [1894]. επικυρώνω ρ. µετβ. (επικύρω-σα, -θηκα, -
µένος} 1. (επίσ.) πιστοποιώ την εγκυρότητα (πράγµατος): το εκλογοδικ:είο 
επικύρωσε τα αποτελέσµατα των βουλευτικών εκλογών || επικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών || ~ φωτοτυπία απολυτηρίου | αστυνοµικής 
ταυτότητας || ~ καρτέλα ενσήµων ΣΥΝ. επιβεβαιώνω, προσεπικυρώνω ΑΝΤ. 
ακυρώνω 2. προσδίδω κύρος σε (κάτι) ΣΥΝ. επισηµοποιώ. — επικύρωση (η) 
[αρχ.], επικυρωτικός, -ή, -ό [1856], επικυρώσιµος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έπικυρώ (-όω) < έπι- + κυρώ < κύρος]. επίκυψη (η) {-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -
ύψεων) ΓΥΜΝΑΣΤ. η βαθιά κάµψη τού σώµατος προς τα εµπρός έτσι, ώστε τα 
δάχτυλα των χεριών να αγγίξουν το έδαφος, ενώ τα γόνατα παραµένουν 
τεντωµένα. [ΕΤΥΜ < αρχ. έπίκυψις < έπικύπτω < έπι- + κύπτω «σκύβω»]. 
επίκωπος (ο) {επικώπ-ου | -ων} ΝΑΥΤ. Ο πλησιέστερος στην πρύµνη κωπηλάτης 
ΑΝΤ. πρόκωπος. [ΕΤΥΜ. < επί- + -κωπος < κώπη]. επιλαµβάνοµαι ρ. µετβ. αποθ. 
[αρχ.] {επιλήφθηκα (λόγ. επελήφθην, -ης, -η...)} (λόγ.) (+γεν.) αρχίζω να 
καταπιάνοµαι (µε κάτι): ~ ενός θέµατος || δεν επελήφθη ακόµη τής υποθέσεως 
ΣΥΝ. αναλαµβάνω.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. επιλαρχία (η) {επιλαρχιών} 
ΣΤΡΑΤ. µονάδα τού Ιππικού (παλαιότ.) και σήµερα των Τεθωρακισµένων που 
διοικείται από επίλαρχο. [ΕΤΥΜ. < µτΎν· επιλαρχία «δύο ίλες ιππικού, 
αποτελούµενες από 128 ιππείς» < έπ(ι)- + ίλαρχία]. επίλαρχος (ο) {επιλάρχ-ου | 
-ων, -ους) ΣΤΡΑΤ. αξιωµατικός τού Ιππικού (παλαιότ.) και σήµερα των 
Τεθωρακισµένων µε βαθµό αντίστοι- 
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χο τού ταγµατάρχη (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < επ(ι)- + ίλαρχος]. 

επιλαχών, -ούσα, -όν {επιλαχ-όντος, -όντα | -όντες (ουδ. -όντα), -
όντων (θηλ. -ουσών)} αυτός που ακολουθεί σε σειρά επιτυχίας τους 
τελευταίους επιτυχόντες (σε εκλογή, διαγωνισµό ή εξετάσεις): -βου-
λευτής || ο πρώτος | δεύτερος | τελευταίος ~. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. β' τού αρχ. έπιλαγχάνω «διαδέχοµαι - τυχαίνω» < 
επι- + λαγχάνω]. 

επιλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέλεξα, επιλέ-χθηκα (λόγ. επελέ-γην κ. -
χθην, -ης, -η... κ. µτχ. επιλεγείς, -είσα, -έν ή επιλεχθείς, -είσα, -έν), -
γµένος} (λόγ.) 1. διακρίνω αυτόν ή αυτό που προτιµώ από ένα σύνολο 
(βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων): ~ το προσωπικό τού καταστή-
µατος || τον επέλεξαν για να µας εκπροσωπήσει στο διεθνές συνέδριο 
|| προς το παρόν επελέγη αυτή η λύση || η διάθεση των επώνυµων 
προϊόντων γίνεται από επιλεγµένα καταστήµατα · 2. λέγω (κάτι) ως 
επίλογο των όσων προαναφέρθηκαν, λέγω επιπροσθέτως: και επιλέγει 
ο στρατηγός: »∆εν µπορούσαµε να κάνουµε τίποτε άλλο εκείνες τις 
ώρες» 3. (µεσοπαθ. επιλέγοµαι) φέρω ως πρόσθετο όνοµα: ο Μωάµεo 
ο Β' επιλεγόταν «Πορθητής» || Βασίλειος ο Β', ο επιλεγόµενος «Βουλ-
γαροκτόνος» ΣΥΝ. επονοµάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκλέγω. 

επιλεκτικός, -ή, -ό [1852] αυτός που επιλέγει, που ενεργεί κατ' επι-
λογήν: είναι ιδιαίτερα ~ στις αγορές ρούχων || ~ παρουσίαση βιβλίων 
| αποσπασµάτων από ελληνικές ταινίες- (και για την υποδήλωση τής 
έλλειψης αντικειµενικότητας) ~ µέθοδος | µεταχείριση | εφαρµογή 
τού νόµου | χρήση ενός δικαιώµατος | µνεία || έχει ~ µνήµη- θυµάται 
ό,τι τη συµφέρει. — επιλεκτικ-ά | -ώς επίρρ., επιλεκτικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sélectif]. 

επίλεκτος, -η, -ο αυτός που ξεχωρίζει ή έχει επιλεγεί για την αξία του: 
~ µαθητές | αθλητές | στρατιωτικές µονάδες. [ΕΤΥΜ; αρχ. < 
επιλέγω]. 

επιλέξιµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι δυνατόν να επιλεγεί: ~ λύση 2. 
(ειδικότ.) αυτός που επιτρέπεται να επιλεγεί, τού οποίου προβλέπεται 
η χρηµατοδότηση από τον κανονισµό ενός προγράµµατος: ~ δαπάνες 
(σε ερευνητικά προγράµµατα) ΣΥΝ. εκλέξιµος. — επιλεξιµότητα (η). 

επιλήνιος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ληνό, δηλ. το πατη-
τήρι στο οποίο πατιούνται τα σταφύλια τού τρυγητού 2. ΦΙΛΟΛ. επι-
λήνια (τα) {επιληνίων} τα τραγούδια που τραγουδούσαν κατά την αρ-
χαιότητα µε το πάτηµα των σταφυλιών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < επι- + -λήνιος 
< ληνός]. 

επιληπτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. σχετικός µε την επιληψία: ~ κρίσεις 2. 
(για πρόσ.) αυτός που υποφέρει από επιληψία. 

επιλήσµων, -ων, -ον {επιλήσµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων) 
(λόγ.) (+γεν.) αυτός που ξεχνά ή έχει ξεχάσει: (συνήθ. µειωτ.) ~ τού 
χρέους | των καθηκόντων ΣΥΝ. αµνήµων ANT. µνήµων.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ· αρχ. < επι- + λήσµων, βλ. κ. λησµονώ]. 

επιληψία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ασθένεια, κατά την εκδήλωση τής 
οποίας ο ασθενής χάνει τις αισθήσεις του και παθαίνει σπασµούς 
ΣΥΝ. σεληνιασµός, ιερή νόσος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίληπτος < έπιλαµβάνω «λαµβάνω, αρπάζω, επιτίθε-
µαι», που µεταξύ άλλων είχε και τη σηµ. τής ασθένειας, η οποία επι-
τίθεται ξαφνικά στον οργανισµό. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, 
πβ. αγγλ. epilepsy, γαλλ. épilepsie]. 

επιλήψιµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι αξιοκατάκριτος: ~ συµπεριφορά 
| διαγωγή ΣΥΝ. κατακριτέος, αξιόµεµπτος, µεµπτός, επίµεµπτος 2. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από ανηθικότητα και φαυλότητα: ~ πράξη 
ΣΥΝ. ανήθικος, ευτελής. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που µπορεί να συλληφθεί», < αρχ. 
έπιλαµβάνω «λαµβάνω, αρπάζω - επιτίθεµαι»]. 

επιλογέας (ο) {επιλογ-είς, -έων} ΤΕΧΝΟΛ. ηλεκτροµηχανικό σύστηµα 
που χρησιµοποιείται στις τηλεπικοινωνίες για τη ζεύξη τού κυκλώ-
µατος τού καλούντος µε πλήθος κυκλωµάτων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. selector]. 

επιλογή (η) 1. η διάκριση από ένα σύνολο µε βάση συγκεκριµένα 
κριτήρια τού επιθυµητού | προτιµώµενου (προσώπου | πράγµατος): 
έκανε την ~ τού συντρόφου της επηρεασµένη από τους γονείς της || το 
δικαίωµα τής ~ ΣΥΝ. εκλογή- ΦΡ. κατ' επιλογή(ν) µε επιλογή: οι 
µαθητές αυτού τού σχολείου γίνονται δεκτοί ~ 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
έχει επιλέξει (κάποιος): ο δίσκος περιλαµβάνει δέκα ~ από το σύγ-
χρονο ελληνικό τραγούδι 3. οτιδήποτε µπορεί κανείς να επιλέξει: οι ~ 
σου είναι περιορισµένες 4. ΒΙΟΛ. φυσική επιλογή η φυσική διαδι-
κασία που, σύµφωνα µε τον δαρβινισµό, επιτρέπει την επιβίωση των 
οργανισµών που προσαρµόζονται καλύτερα στο περιβάλλον έναντι 
των λιγότερο προικισµένων και επιφέρει την εξέλιξη την εξέλιξη νέ-
ων ειδών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκλέγω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επιλέγω. o βιολ. όρ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
natural selection]. 

επίλογος (ο) [αρχ.] {επιλόγ-ου | -ων, -ους} 1. το τελευταίο τµήµα κει-
µένου, λόγου ή αφηγηµατικού έργου, που συγκεφαλαιώνει τα κύρια 
σηµεία τού περιεχοµένου και έχει καταληκτικό τόνο: στον ~ τής έκ-
θεσης συνοψίζονται τα συµπεράσµατα ΣΥΝ. κατακλείδα, κλείσιµο 
ANT. πρόλογος 2. (στο θέατρο) το τελευταίο µέρος έργου, κατά το 
οποίο ο ηθοποιός απευθύνεται στο κοινό ζητώντας την επιείκεια του 
ή καλώντας το να χειροκροτήσει ΣΥΝ. (καθηµ.) φινάλε 3. (µτφ.) το γε-
γονός µε το οποίο τελειώνει (κάτι): ο φόνος ήταν ο τραγικός - τής οι-
κογενειακής διαµάχης ΣΥΝ. συνέπεια, επακόλουθο. — επιλογικός, -
ή, -ό [µτγν.], επιλογικά επίρρ. 

επίλοιπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που υπολείπεται, που αποµένει ΣΥΝ. 
υπόλοιπος, λοιπός. 

επιλόχειος, -α/-ος, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη λοχεία, δηλ. τον 

χρόνο µεταξύ τού τοκετού και τής πρώτης έµµηνης ρύσης: ~ πάθηση 
Ι πυρετός. 
[ΕΤΥΜ < επι- + -λόχειος < λοχεία (βλ.λ.)]. 

επιλοχίας (ο/η) [1833] {επιλοχιών} υπαξιωµατικός τού Στρατού Ξη-
ράς: έφεδρος | µόνιµος ~ (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

επίλυση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} η οριστική λύση: η 
ειρηνική ~ των διαφορών µεταξύ των δύο χωρών || η ~ ενός προβλή-
µατος | θέµατος. 

επιλύω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέλυσα, επιλύ-θηκα, -µένος} δίνω οριστική 
λύση σε (κάτι): ~ ένα πρόβληµα | θέµα || προσπάθησε να επιλύσει τις 
µακροχρόνιες διαφορές τους. Επίσης επιλύνω 

επψανικια (τα) [µτγν.] {επιµανικίων} ΕΚΚΛΗΣ. κοµµάτια υφάσµατος 
κοσµηµένα µε σταυρούς ή άλλες παραστάσεις, µε τα οποία περιβάλ-
λουν οι ιερείς το κάτω µέρος των χειρίδων (µανικιών) τού στιχαρίου 
τους. Επίσης επιµάνικα [µεσν.]. 

επιµαρτυρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {επιµαρτυρείς... | επιµαρτύρ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} βεβαιώνω επιπρόσθετα: η διαπίστωση µου επιµαρ-
τυρείται και από άλλα στοιχεία. — επιµαρτυρία (η) [αρχ.]. 

επίµαχος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αποτελεί αντικείµενο αµφισβήτη-
σης και διαµάχης: ~ διάταξη | τροπολογία | φράση | θέµα | ζήτηµα | 
σηµείο. 

επιµειξία (η) → επιµιξία 
επιµέλεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιαίτερη προσοχή και µέριµνα 

(κατά την εκτέλεση έργου), ο ξεχωριστός ζήλος: η ~ τού µαθητή στα 
µαθήµατα ΣΥΝ. εργατικότητα, φιλοπονία ΑΝΤ. οκνηρία, φυγοπονία 2. 
η φροντίδα για την άρτια (τεχνικά και αισθητικά) παρουσίαση, εµ-
φάνιση έργου: η ~ βιβλίου | έκδοσης | τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού 
προγράµµατος || επιστηµονική ~ ενός τόµου | µιας εκποµπής 3. η ανά-
ληψη τής φροντίδας ανηλίκου ή ανίκανου προσώπου (κηδεµονία, 
διαχείριση τής περιουσίας του κ.λπ.) κατόπιν δικαστικής αποφάσε-
ως: διεκδικώ | κερδίζω την ~ των παιδιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 

επιµεληµένος, -η, -ο αυτός που έχει γίνει µε ιδιαίτερη φροντίδα και 
προσοχή: ~ έκδοση | έκθεση | ντύσιµο ΣΥΝ. φροντισµένος, προσεγµέ-
νος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιµεµεληµένος, µτχ. παρακ. τού ρ. έπιµέλοµαι | επι-
µελούµαι]. 

επιµελής, -ής, -ές {επιµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επιµελέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που δείχνει ιδιαίτερη προσοχή και ζήλο (σε αυτό µε το οποίο 
ασχολείται): ~ µαθητής ΣΥΝ. εργατικός, φιλόπονος, µελετηρός, φιλο-
µαθής ΑΝΤ. αµελής. — επιµελώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες, προηγουµένως. [ΕΤΥΜ αρχ· < επιµελούµαι]. 

επιµελητεία (η) [µτγν.] {επιµελητειών} υπηρεσία που µεριµνά για τη 
συντήρηση και τον εφοδιασµό ενός χώρου µε τα αναγκαία: το 
Γραφείο Επιµελητείας τού πανεπιστηµίου. — επιµελητειακός, -ή, -ό. 

επιµελητήριο (το) [1871] {επιµελητηρί-ου | -ων} νοµικό πρόσωπο δη-
µοσίου δικαίου, που λειτουργεί σε τοπική, εθνική ή διεθνή κλίµακα 
για την εξυπηρέτηση ενός οικονοµικού κλάδου και των αντίστοιχων 
επαγγελµατικών τάξεων, έχει καθήκοντα διοικητικά και αποσκοπεί 
στην ενηµέρωση των µελών του, την ανάπτυξη τού κλάδου κ.λπ.: βιο-
µηχανικό | εµπορικό | τεχνικό ~. — επιµελητηριακός, -ή, -ό. 

επιµελητής (ο), επψελήτρια (η) [µτγν.] {επιµελητριών} 1. πρόσωπο 
που έχει ως έργο του τη φροντίδα για την αρτιότερη (κυρ. τεχνικά 
και αισθητικά) παρουσίαση, εµφάνιση ορισµένου έργου: ~ εκδόσεως 
| χειρογράφων | αρχαιοτήτων 2. (ειδικότ.) µαθητής που αναλαµβάνει 
να προσέχει την αίθουσα κατά το διάλειµµα: ~ τής τάξης 3. 
(παλαιότ.) επιστηµονικός συνεργάτης, βοηθός καθηγητή πανεπι-
στηµίου 4. γιατρός νοσοκοµείου, ο οποίος έχει ασκήσει την ειδικό-
τητα του επί συγκεκριµένο χρόνο και προΐσταται συγκεκριµένου το-
µέα: ο - τής παιδοχειρουργικής κλινικής 5. ΝΟΜ. (α) πρόσωπο στο 
οποίο αναθέτει το δικαστήριο τη φροντίδα ανηλίκου ή ανίκανου προ-
σώπου (β) δικαστικός επιµελητής άµισθος δηµόσιος υπάλληλος ο 
οποίος αµείβεται από τον εκάστοτε πελάτη του, κυρίως για την επί-
δοση εγγράφων και την εκτέλεση εκτελεστών τίτλων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έκδοση, πανεπιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επιµελούµαι (-έο-). Στην αρχαιότητα η λ. δήλωσε διά-
φορα αξιώµατα, όπως τού στρατιωτικού διοικητή, τού φυλάρχου 
(στην Αθήνα), τού οικονοµικού επιτρόπου, καθώς και τού υπευθύνου 
σε ναυπηγείο, νεώριο ή λιµένα]. 

επιµελούµαι ρ. µετβ. αποθ. {επιµελείσαι... | επιµελή-θηκα (λόγ. επε-
µελήθην, -ης, -η...(, -µένος} (λόγ.) 1. φροντίζω µε ιδιαίτερο ζήλο και µε-
ράκι: επιµελείται πάντα την εµφάνιση των γραπτών της- είναι πολύ 
σχολαστική σ' αυτά 2. (γενικότ.) ασκώ εποπτεία, µεριµνώ: ~ έργο || ~ 
την έκδοση τού βιβλίου || (+γεν.) επεµελήθη τής συντάξεως | τού υπο-
µνήµατος · 3. ΝΟΜ. ασκώ επιµέλεια και κηδεµονία ΣΥΝ. εποπτεύω, 
επιβλέπω, κηδεµονεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
επιµελούµαι (-έο-) | έπιµέλοµαι < επι- + µέλω | -οµαι «φροντίζω», βλ. 
κ. µέλει]. επιµεµπτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι άξιος 
κατακρίσεως: ~ συµπεριφορά | πράξη ΣΥΝ. αξιοκατάκριτος, µεµπτός 
ΑΝΤ. άψογος.   — επίµεµπτα | επιµέµπτως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ· 
µτγν. < αρχ. έπιµέµφοµαι < επι- + µέµφοµαι (βλ.λ.)]. Επιµενιδης (ο) 
αρχαίος Έλληνας ιερέας και µάντης από την Κρήτη· πραγµατοποίησε 
καθαρµό τής πόλεως των Αθηνών µετά το «κυλώ-νειο άγος» και 
συνέγραψε Θεογονία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., παρεκτεταµ. τ. τού ον. Έπιµένης (πβ. κ. Ευµενής 
- Ευµενίδες) < επι- + -µένης < µένος (βλ.λ.)]. επιµένω ρ. αµετβ. κ. 
µετβ. [αρχ.] {επέµεινα} ♦ (αµετβ.) 1. (+σε) µένω σταθερός και 
αµετακίνητος (σε κάτι): επέµενε στις απόψεις του | στις αρχικές θέσεις 
του ΣΥΝ. εµµένω, είµαι ανυποχώρητος 2. (µτφ.) 
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εξακολουθώ, παραµένω, δεν υποχωρώ: ο πυρετός επέµενε ♦ 3. (µετβ.) 
συνεχίζω να προσπαθώ (παρά τις αντιδράσεις, τα προβλήµατα κλπ.): παρότι 
τον είπα ότι δεν ενδιαφέροµαι, επέµενε να µε εγγράψει µέλος 4. (η µτχ. 
επιµένων, -ούσα, -ον) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 

επιµένων, -ούσα, -ον αυτός που επιµένει· κυρ. στη ΦΡ. Ο επιµένων νικά αυτός 
που δεν εγκαταλείπει τις διεκδικήσεις ή τις προσπάθειες του στο τέλος τα 
καταφέρνει: ο επιµένων (ελλη)νικά (διαφηµ. για την ενίσχυση τής αγοράς 
ελληνικών προϊόντων). 

επιµερίζω ρ. µετβ. {επιµέρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. διαχωρίζω σε µερίδια: ~ 
οικόπεδο | περιουσία ΣΥΝ. διαιρώ, διανέµω, διαµοιράζω 2. (µτφ.) κατανέµω 
σε χωριστά µέρη, προς διαφορετικές κατευθύνσεις: η ευθύνη δεν επιµερίζεται 
|| ~ το βάρος τής εργασίας. — επιµερισµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µοιράζω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < επι- + µερίζω < µέρος]. 

επιµεριστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον επιµερισµό· ΦΡ. ΓΛΩΣΣ. 
αόριστη επιµεριστική αντωνυµία η αντωνυµία που δηλώνει συµβατικά στην 
παραδοσιακή - σχολική γραµµατική καθένα από τα πρόσωπα στα οποία 
επιµερίζεται, δηλ. κατανέµεται µια ενέργεια, π.χ. καθένας. — επιµεριστικ-ά | -
ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. distributifj. 

επιµέρους επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που σχετίζεται µε µέρος µόνο ενός συνόλου, 
που προκύπτει από επιµερισµό: οι ~ τοµείς µιας οργανωτικής δοµής || η 
συζήτηση περιορίστηκε σε ~ ζητήµατα 2. επιµέρους (τα) τα δευτερεύοντα, τα 
επουσιώδη: ας αφήσουµε ~ και ας ασχοληθούµε µε τα ουσιαστικά θέµατα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. επί µέρους (λ.χ. τάς επί µέρους γράφειν πράξεις, 
Πολύβιος)]. 

επιµεταλλώνω ρ. µετβ. [1870] (επιµετάλλω-σα, -θηκα, -µένος} επενδύω 
αντικείµενο µε στρώµα µετάλλου ΣΥΝ. γαλβανίζω. — επιµετάλλωση (η) 
[1885]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. γαλλ. métalliser]. 

επιµέτρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ο υπολογισµός (π.χ. 
τού κόστους) που γίνεται µετά την ολοκλήρωση ενός έργου 2. ΝΟΜ. ο 
καθορισµός τού ύψους τής ποινής από τον δικαστή. 

επιµετρητής (ο) ο ειδικός (συνηθ. πολιτικός µηχανικός) που αναλαµβάνει τον 
υπολογισµό τού κόστους των έργων µιας οικοδοµής. 

επίµετρο (το) [µτγν.] {επιµέτρ-ου | -ων} (κυρ. σε µελέτες) προσθήκη, 
συµπλήρωµα µε διευκρινίσεις, σχόλια ή χρήσιµα στοιχεία για το κυρίως έργο: 
στο τέλος τής εργασίας υπάρχει ~ όρων, τόπων και πραγµάτων || το - στη 
συλλογή διηγηµάτων τού συγγραφέα υπογράφει γνωστός κριτικός τής 
λογοτεχνίας- ΦΡ. (λόγ.) εις επ'ιµετρον (πάντων) επιπροσθέτως, επιπλέον. 

επιµετρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {επιµετρ-είς κ. -άς... | επιµέτρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} (λόγ.) 1. µετρώ, υπολογίζω µετά την ολοκλήρωση ενός έργου ΣΥΝ. 
προσθέτω 2. ΝΟΜ. (για δικαστήριο) καθορίζω επακριβώς την ποινή που θα 
επιβληθεί σε κατηγορούµενο. 

Επιµηθέας (ο) {επιµηθ-είς, -έων} 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Ιαπετού και τής 
Ωκεανίδας Κλυµένης, αδελφός τού Προµηθέα, ο οποίος πρώτα έπραττε και 
µετά αναλογιζόταν τις συνέπειες 2. (µετωνυµ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη προνοητικότητας και διαπιστώνει εκ των υστέρων εκείνο που έπρεπε 
να είχε ήδη πράξει ΣΥΝ. απερίσκεπτος ΑΝΤ. προβλεπτικός, προνοητικός. — 
επιµήθεια (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Έπιµηθεύς < επι- + -µηθεύς < θ. µαθ-, 
πβ. αόρ. β' µαθ-εϊν τού ρ. µανθάνω. Το µακρό µαθ- (έπι-µηθεύς) κατ' 
αναλογίαν προς το Προ-µηθεύς (βλ.λ.)]. 

επιµήκης, -ης, επίµηκες {επιµήκ-ους | -εις (ουδ. -η)} αυτός που το µήκος του 
είναι µεγαλύτερο από το πλάτος του: ~ ράβδος ΣΥΝ. µακρόστενος, µακρουλός 
ΑΝΤ. φαρδύς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + -µήκης < 
µήκος]. 

επιµήκυνση (η) [1891] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η αύξηση τής 
διάστασης τού µήκους, το να γίνεται (κάτι) µακρύτερο 2. (για χρόνο) η 
αύξηση τής διάρκειας: η ~ τού χρόνου παραµονής του στο εξωτερικό || «η ~ 
τής ζωής» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

επιµηκύνω ρ. µετβ. {επιµήκυ-να, -νθηκα, -σµένος} (λόγ.) 1. αυξάνω το µήκος: 
~ γραµµή 2. (για χρόνο) αυξάνω τη διάρκεια: επιµηκύνεται ο χρόνος 
παραµονής τής ειρηνευτικής δύναµης στο Κόσοβο || «διατηρεί τα ρούχα σε καλή 
κατάσταση και έτσι επιµηκύνει τη διάρκεια ζωής τους» (εφηµ.). — 
επιµηκυντικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < επι- + 
µηκύνω < µήκος]. 

επίµηλο (το) [1858] {επιµήλ-ου | -ων} ΝΑΥΤ. το ψηλότερο σηµείο τού ιστού 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) πόµολο. [ΕΤΥΜ < επι- + µήλο, απόδ. τού βεν. pomolo (βλ. κ. 
πόµολο)]. 

επιµιξία (η) {επιµιξιών} 1. η µείξη (φυλών, λαών) µέσω επιγαµιών (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
διασταύρωση, ανάµειξη 2. (ειδικότ. για ζώα) η διαδικασία αναπαραγωγής, η 
οποία αποσκοπεί στη βελτίωση ενός είδους και για την οποία 
χρησιµοποιούνται ζώα µιγάδες, τα οποία διαθέτουν τα επιθυµητά 
χαρακτηριστικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναµειγνύω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπιµείγνυµι < επι- + 
µείγνυµι, βλ. κ. µείξη]. 

επιµίσθιο (το) [1831] {επιµισθί-ου | -ων) η πρόσθετη αµοιβή που παρέχεται ως 
συµπλήρωµα τού κυρίως µισθού. [ΕΤΥΜ, Ουδ. τού µτγν. επιθ. έπιµίσθιος < 
επι- + µίσθιος < µισθός]. 

επιµνηµόσυνος, -η, -ο [1893] αυτός που τελείται κατά την εκκλησιαστική 
τελετή τού µνηµόσυνου: εψάλη ~ δέηση στη µνήµη των πεσόντων στη Μάχη 
τής Κρήτης || ~ τελετή | λόγος. 

επιµολύβδωση (η) [1885] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η επικάλυψη 
επιφάνειας µε µόλυβδο 2. (συνεκδ.) το στρώµα µολύβδου µε το οποίο 
καλύπτεται το εσωτερικό τής κάννης όπλου ύστερα από τον πυροβολισµό. — 
επιµολυβδώνω ρ. 

επιµολύνω ρ. µετβ. [µτγν.] {επιµόλυ-να, -νθηκα, -σµένος} (λόγ.) προκαλώ 
µόλυνση σε πληγωµένη περιοχή τού σώµατος: απολυµαίνω το 

τραύµα, για να µην επιµολυνθεί. — επιµόλυνση (η). 
επιµονή (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να επιµένει κανείς (σε κάτι): µε υποµονή 

και ~ πάντα επιτυγχάνεις ΣΥΝ. εµµονή 2. (συνεκδ.) κάθε εκδήλωση τής 
σταθερής προσήλωσης (κάποιου σε κάτι): δεν περίµενα τέτοια ~ σε 
λεπτοµέρειες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 

επίµονος, -η, -ο 1. αυτός που επιµένει (σε κάτι), που δεν υποχωρεί: ήταν πολύ ~ 
στις ιδέες του || ~ άνθρωπος | χαρακτήρας || (ως ουσ.) οι - πάντα κερδίζουν 
ΣΥΝ. σταθερός, ανένδοτος, ανυποχώρητος, πεισµατάρης 2. (µτφ.) αυτός που 
συνεχίζει µε την ίδια ένταση: ~ πυρετός | πόνος | βήχας | προσπάθεια | βλέµµα. 
— επίµονα | επιµόνως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιµένω]. 

επίµορτος, -η, -ο αυτός που καλλιεργείται µε τη συµφωνία να καρπώνεται ο 
καλλιεργητής µέρος τής σοδειάς: ~ χωράφι· ΦΡ. ΝΟΜ. (α) επίµορτη 
αγροληψία το µίσθωµα αγροτικού κτήµατος ως ποσοστό των καρπών, που 
προσδιορίζεται από το τι συνηθίζεται στην περιοχή (αν δεν έχει οριστεί κάτι 
άλλο) (β) επίµορτη καλλιέργεια η εκµετάλλευση αγροκτηµάτων έναντι 
µισθώµατος, που προσδιορίζεται σε σχέση µε την ποσότητα τής παραγωγής. 
[ΕΤΥΜ; µτγν. < επι- + -µορτος < µορτή «αγροµερίδιο» (µε παραγ. επίθηµα -
τη,πβ. κ. άορ-τή) < µείροµαι «µοιράζω, -οµαι»]. 

επιµορφώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {επιµόρφω-σα, -θηκα, -µένος) παρέχω (σε 
κάποιον) επιπλέον γνώσεις, µε σκοπό την καλλιέργεια ικανοτήτων: οι 
επιχειρήσεις επιµορφώνουν µε σεµινάρια τους υπαλλήλους τους, για να 
βελτιώσουν την απόδοση τους || οι καθηγητές τού σχολείου επιµορφώνονται σε 
ειδικά κέντρα. 

επιµόρφωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η παροχή πρόσθετων 
γνώσεων, επιστηµονικής ή και επαγγελµατικής κατάρτισης: ~ εκπαιδευτικών | 
προσωπικού || διαρκής ~· ΦΡ. λαϊκή επιµόρφωση βλ. λ. λαϊκός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κατάρτιση. 

επιµορφωτής (ο), επιµορφώτρια (η) {επιµορφωτριών} πρόσωπο που 
επιµορφώνει: ~ δασκάλων | καθηγητών | υπαλλήλων. 

επιµορφωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την επιµόρφωση: ~ εκδήλωση | 
µαθήµατα | προγράµµατα | σεµινάρια. — επιµορφωτικά επίρρ. 

επίµοχθος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που απαιτεί µόχθο (για να γίνει): ~ 
εργασία | εγχείρηµα | λειτούργηµα ΣΥΝ. κουραστικός, κοπιαστικός, επίπονος 
ANT. άκοπος, ξεκούραστος. — επίµοχθα | επιµό-χθως [µτγν.] επίρρ. 

επιµύθιο (το) {επιµυθί-ου | -ων} 1. ο επίλογος ενός µύθου, που συµπυκνώνει ως 
δίδαγµα το περιεχόµενο τής διήγησης 2. (γενικότ.) ο επίλογος ή το 
συµπέρασµα σε κείµενο, περιγραφή κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. 
επιµύθιος < επι- + -µύθιος < µύθος]. 

επίναυλος (ο) [1838] {επιναύλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) η συµφωνηµένη 
προσαύξηση τού ναύλου. 

επίνειο (το) {επινεί-ου | -ων} (λόγ.) λιµάνι ή πόλη γύρω από λιµάνι, από όπου 
εξυπηρετείται µεγαλύτερο αστικό κέντρο, µια µεσόγεια πόλη: ο Πειραιάς είναι 
το ~ τής Αθήνας. [ΕΤΥΜ < αρχ· έπίνειον< επι- + -νειον | -νηιον< ναύς 
«πλοίο»]. 

επίνευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (λόγ.) η κάµψη τής 
κεφαλής προς τα εµπρός· ΦΡ. ΝΑΥΤ. επίνευση κεραιών η τοποθέτηση των 
κεραιών τού πλοίου σε χαµηλότερη θέση ως ένδειξη πένθους. 

επινεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {επένευσα} (λόγ.) δείχνω τη συγκατάθεση µου (σε 
κάτι) µε κλίση τής κεφαλής προς τα εµπρός ΣΥΝ. επιδοκιµάζω, εγκρίνω, 
κατανεύω. 

επινεφριδίνη (η) -> επινεφρίνη 
επινεφρίδιο (το) {επινεφριδί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. καθένας από τους δύο 

µικρούς τριγωνικούς αδένες, που βρίσκονται πάνω στους νεφρούς 
και συµβάλλουν στην αρµονική ισορροπία τού οργανισµού εκκρίνο 
ντας πολλές ορµόνες: δεξιό | αριστερό ~. — επινεφρίδιος, -α, -ο 
[αρχ.]. ' 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έπινεφρίδιος < επι- + -νεφρίδιος < νεφρός]. 

επίνεφριδίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή των επινεφριδίων. [ΕΤΥΜ, 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. epinephritis]. 

επινεφρίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η αδρεναλίνη (βλ.λ.). Επίσης em-νεφριδίνη 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. epinephrine]. 

επινικελώνω ρ. µετβ. {επινικέλω-σα, -θηκα, -µένος} επενδύω µεταλλική 
επιφάνεια µε λεπτή επίστρωση νικελίου.   — επινικέλωση (η) [1889]. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. nickeler]. 

επινικελωτήριο (το) {επινικελωτηρί-ου | -ων} το εργαστήριο στο οποίο 
επινικελώνονται αντικείµενα. — επινικελωτής (ο). 

επινίκιος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τη νίκη: ~ τρόπαιο | λόγος | 
πανηγυρισµός | ύµνος (εκκλησιαστικός ύµνος θριαµβικού-δοξο-λογικού 
χαρακτήρα) ΣΥΝ. νικητήριος 2. ΦΙΛΟΛ. επινίκιον (το) {επινι-κίου) αρχαία 
λυρική σύνθεση, που υµνεί νίκη στους πανελλήνιους αγώνες: οι ~ τού 
Βακχυλίδη 3. επινίκια (τα) {επινικίων} οι εορταστικές εκδηλώσεις ύστερα από 
νίκη: µετά τον θρίαµβο ακολούθησαν τα ~ ΣΥΝ. νικητήρια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
επι- + -νίκιος < νίκη]. 

επίνικος (ο) [αρχ.] {-ίκου | -ίκων} το επινίκιο (βλ.λ., σηµ. 2). 
επινόηµα (το) [αρχ.] (επινοήµ-ατος | -ατα, -άτων} αυτό που επινοεί κάποιος: 

πονηρό | ατυχές | ιδιοφυές - ΣΥΝ. εφεύρηµα, επινόηση. — επι νοηµατικός, -ή, 
-ό [µτγν.]. 

επινόηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. οτιδήποτε καινούργιο, 
πρωτότυπο συλλαµβάνει ο ανθρώπινος νους µέσω τής δηµιουργικής σκέψης 
και φαντασίας: τολµηρή | πρωτοποριακή | νέα ~ || η ~ τού τροχού | τής γραφής 
ΣΥΝ. σύλληψη, εφεύρεση, ιδέα, επινόηµα 



επινοητής 654 έπιπλο 
 

2. (ειδικότ.) η έµπνευση, η πρωτότυπη σύλληψη: εντυπωσιακές ~ ενός 
ηθοποιού πάνω στη σκηνή || οι ~ τού παίκτη κατά τη διάρκεια τού 
αγώνα ξεσήκωσαν τους φιλάθλους 3. (ειδικότ.-κακόσ.) καθετί φα-
νταστικό, ψεύτικο, που προβάλλεται για την απόκρυψη τής αλή-
θειας: οι δικαιολογίες που προέβαλε ήταν καθαρή ~ ΣΥΝ. τέχνασµα, 
σόφισµα, µεθόδευση. 

επινοητής (ο) [µτγν.], επινοήτρια (η) [µεσν.] {επινοητριών} (λόγ.) 
πρόσωπο που επινοεί: ~ ενός όρου | σχεδίου. 

επινοητικός, -ή, -ό [µτγν.] (για πρόσ.) αυτός που έχει την ικανότητα 
να επινοεί: ~ ζωγράφος | ηθοποιός ΣΥΝ. εφευρετικός, ευρηµατικός, γό-
νιµος, πολυµήχανος. — επινοητικ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ., επινοητικό-
τητα (η) [1880]. 

επίνοια (η) {επινοιών} 1. η ικανότητα να εφευρίσκει και να συλλαµ-
βάνει κανείς νέα και πρωτότυπα πράγµατα ΣΥΝ. επινοητικότητα, 
εφευρετικότητα, ευρηµατικότητα 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε συλλαµβά-
νει ο άνθρωπος µε τη δηµιουργική του φαντασία και σκέψη ΣΥΝ. 
εφεύρεση, επινόηµα, σύλληψη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επινοώ]. 

επινοώ ρ. µετβ. {επινοείς... | επινό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
σκέφτοµαι και δηµιουργώ κάτι νέο, συνήθ. µε σκοπό την κάλυψη συ-
γκεκριµένων αναγκών: ~ εργαλεία | µηχανήµατα | θεωρίες | τρόπους 
ζωής ΣΥΝ. εξευρίσκω, ανακαλύπτω, εφευρίσκω 2. (µτφ.) µεθοδεύω 
έντεχνα κάτι, για να παραπλανήσω: επινόησε πλαστά επιχειρήµατα, 
για να συγκαλύψει τις ευθύνες του ΣΥΝ. µηχανεύοµαι, σκαρώνω, σο-
φίζοµαι, κατασκευάζω. [ΕΤΎΜ. < αρχ. επινοώ (-έω) < έπι- + νοώ < 
νους]. 

επιορκία (η) [αρχ.] {επιορκιών} η αθέτηση όρκου. — επιορκώ ρ. 
[αρχ.] {-είς...}. 

επίορκος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που καταπατεί, που αθετεί τον όρκο 
του ΣΥΝ. ψεύδορκος 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει προδώσει την πατρί-
δα του, καταπατώντας τον όρκο που έδωσε να την υπηρετεί ΣΥΝ. προ-
δότης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

επιουσα (η) {επιούσης | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η µέρα µετά, η εποµένη-
κυρ. στη ΦΡ. ΤΙ τέξεται η επιουσα βλ. λ. τι. [ΕΤΥΜ. θηλ. τής αρχ. 
µτχ. επιών (< επειµι). Βλ. κ. ιόν]. 

επιούσιος, -α, -ο 1. αυτός που είναι αναγκαίος για την καθηµερινή 
µας συντήρηση: «τον αρτον ηµών τον έπιούσιον δος ήµϊν σήµερον...» 
(Κυριακή Προσευχή)- ΦΡ. άρτος ο επιούσιος το καθηµερινό ψωµί, η 
στοιχειώδης ποσότητα τροφής, την οποία χρειάζεται ο άνθρωπος για 
να συντηρηθεί: τον βγάλαµε και σήµερα τον άρτο τον επιούσιο 2. 
επιούσιος (ο) {χωρ. πληθ.) τα χρήµατα που χρειάζεται κανείς για να 
εξασφαλίσει τα προς το ζην: εδώ βγάζει δεν βγάζει τον ~, για αγορά 
αυτοκινήτου συζητάει; 
[ΕΤΥΜ. µτγν., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. επί τήν ούσαν (ηµέ-
ρα ν) «τη σηµερινή (παρούσα) ηµέρα». Η λ. απαντά για πρώτη φορά 
στην Κ.∆. ως ένα από τα αιτήµατα τής Κυριακής Προσευχής, πβ. 
Ματθ. 6, 11: τον αρτον ηµών τον έπιούσιον δος ήµϊν σήµερον]. 

επίπαγος (ο) [µτγν.] ΓΕΩΛ. (συνήθ. στον πληθ.) στρωµατοειδής συσ-
σώρευση ορυκτής ύλης πάνω στην επιφάνεια τής γης ή σε µικρό βά-
θος κάτω από αυτήν προέρχεται από ηφαιστιακή δράση, από την κα-
θίζηση των αλάτων τού νερού ή την αποσάθρωση πετρωµάτων. 

επιπαλάµιος, -α, -ο αυτός που βρίσκεται στην παλάµη τού χεριού-
συνήθ. για πολύ µικρών διαστάσεων ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η /Υ 
τσέπης), που µπορεί να χωρέσει σε µια παλάµη. [ΕΤΎΜ, Απόδ. τού 
αγγλ. palm σε φραστικές λ., λ.χ. palm computer]. 

επίπαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) το πασπάλισµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιπάσσω < έπι- + πάσσω «πασπαλίζω, ραίνω», για το 
οποίο βλ. λ. παστός]. 

επίπεδο (το) {επιπέδ-ου | -ων} 1. ΓΕΩΜ. η επιφάνεια πάνω στην οποία 
µια ευθεία γραµµή εφαρµόζει παντού: εφαπτόµενα | κάθετα | κατα-
κόρυφα | µεσοκάθετα | οριζόντια | παράλληλα ~||~ προβολής | συµ-
µετρίας 2. ΦΥΣ. κεκλιµένο επίπεδο βλ. λ. κεκλιµένος 3. οριζόντια επι-
φάνεια παράλληλη προς τον ορίζοντα: ~ εδάφους 4. ΤΟΠΟΓΡ. τµήµα 
τού εδάφους παράλληλο προς τον ορίζοντα: οι οικίες αναπτύσσονταν 
σε κλιµακωτά ~ · 5. (µτφ.) το στάδιο, η βαθµίδα σε ορισµένη κλίµα-
κα: οι επιδόσεις του κυµαίνονται σε υψηλά ~ || η θερµοκρασία θα 
διατηρηθεί σε χαµηλά ~ || ερµηνεία υψηλού ~ || συναναστρέφεται αν-
θρώπους τού αυτού (= τού ίδιου) επιπέδου || το ~ των παρεχόµενων 
υπηρεσιών είναι χαµηλό || η ζέστη κυµάνθηκε σε ανεκτά ~ 6. ο τοµέ-
ας, ο χώρος αναφοράς: στο - τού πνεύµατος συντελέστηκε σηµαντική 
πρόοδος || υλικό | ηθικό | πολιτιστικό | κοινωνικό ~ || «διεξήχθη συ-
ζήτηση σε ~ πολιτικών αρχηγών» (εφηµ.) || το κείµενο αυτό µπορεί να 
µελετηθεί σε πολλά ~- σε ένα πρώτο, έχουµε µια ερωτική ιστορία, σε 
ένα δεύτερο ~, υπάρχει η κοινωνική κριτική... · 7. η ποιότητα, η συ-
γκρότηση (κάποιου): είναι ρηχός άνθρωπος, δεν έχει ~ || δεν µπορώ να 
κάνω παρέα µαζί του, γιατί δεν είµαστε τού αυτού επιπέδου 8. (η γεν. 
επιπέδου ως χαρακτηρισµός) για κάτι/κάποιον που υπερβαίνει τον 
µέσο όρο, που είναι ανώτερος, εξαιρετικός: ήταν µια συζήτηση ~ || 
παρακολουθήσαµε µια παράσταση ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία. [ΕΤΥΜ. 
Ουδ. τού αρχ. επιθ. επίπεδος (βλ.λ.). Ορισµένες σηµερινές σηµ. (ιδίως οι 
5, 8) αποτελούν απόδοση ξέν. όρου, πβ. αγγλ. level, γαλλ. niveau]. 

επίπεδοΥράφηση (η) [1859] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η ανα-
παράσταση σφαιρικής επιφάνειας σε επίπεδο (λ.χ. σε χάρτη κατά τη 
χαρτογράφηση). 

επίπεδο γραφιά (η) [1797] {επιπεδογραφιών} 1. ο τοπογραφικός κα-
θορισµός και η αναπαράσταση µε τη χρήση οργάνων µιας ζώνης τής 
γήινης επιφάνειας ή και ολόκληρης τής υδρογείου σε οριζόντιο επί-
πεδο 2. (ειδικότ.) η γραφική αναπαράσταση τού εδάφους σε προκα-
θορισµένη κλίµακα και µε καθορισµό τής θέσης των διαφόρων ση- 

µείων που το χαρακτηρίζουν. — επιπεδογραφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. Planigraphie (νόθο συνθ.)]. 

επιπεδονράφος (ο) το όργανο που χρησιµοποιείται για την αναπα-
ράσταση σφαιρικής επιφάνειας σε χάρτη και ειδικότ. στη χαρτογρά-
φηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. planigraphe (νόθο συνθ.)]. 

επιπεδόκοιλος, -η, -ο [1861] (για φακούς) αυτός που έχει τη µία του 
επιφάνεια επίπεδη, ενώ την άλλη κοίλη. 

επιπεδόκυρτος, -η, -ο [1861] (για φακούς) αυτός που έχει τη µία του 
επιφάνεια επίπεδη και την άλλη κυρτή. 

επίπεδοµέτρηση (η) [1890] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1.η µέ-
τρηση επίπεδης επιφάνειας ή επίπεδου σχήµατος 2. η ενασχόληση µε 
την επιπεδοµετρία. 

επιπεδοµετρία (η) [1812] {χωρ. πληθ.} 1. ΓΕΩΜ. ο κλάδος που εξετά-
ζει τα επίπεδα σχήµατα και τις ιδιότητες τους 2. ΤΟΠΟΓΡ. κλάδος που 
έχει ως αντικείµενο τις µεθόδους και τα όργανα που χρησιµοποιού-
νται για τη µέτρηση και σχεδίαση τµηµάτων επίπεδου εδάφους τής 
γήινης επιφάνειας. — επιπεδοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. planimetrie (νόθο συνθ.)]. 

επίπεδος, -η, -ο 1. αυτός που η επιφάνεια του δεν έχει εσοχές ή προ-
εξοχές: ~ έκταση | χώρος | δρόµος | χωράφι ΣΥΝ. οµαλός, λείος, στρω-
τός, ίσιος ANT. ανώµαλος 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει διακυµάνσεις 
και εξάρσεις: ~ αφήγηση || ~ έργο από σκηνοθετικής πλευράς ΣΥΝ. 
µονότονος, πληκτικός, ισοπεδωτικός 3. ΓΕΩΜ. αυτός πάνω στον οποίο 
µπορούµε να εφαρµόσουµε απόλυτα µια ευθεία γραµµή: ~ σχήµα | 
επιφάνεια || τηλεόραση µε ~ οθόνη- ΦΡ. επίπεδη τέχνη η τέχνη που 
παριστάνει τα τοπία και τα πράγµατα χωρίς προοπτική 4. επίπεδο 
(το) βλ.λ. — επίπεδα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επί- + -πεδος < πέδον 
«έδαφος». Βλ. κ. πεδίο]. 

επιπεφυκίτιδα (η) [1891] {χωρ. πληθ.) ΙΑΓΡ. η φλεγµονή τού επιπεφυ-
κότος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. conjonctivite]. 

επιπεφυκώς (ο) {επιπεφυκότ-ος, -α | -ες, -ων} ο λεπτός διαφανής 
βλεννογόνος που σκεπάζει την εσωτερική επιφάνεια των βλεφάρων 
και την εξωτερική επιφάνεια τού οφθαλµικού βολβού. [ΕΤΥΜ. Μτχ. 
παρακ. τού αρχ. έπιφύω. Η λ. απαντά µε τη σηµερινή σηµ. ήδη στον 
γιατρό Γαληνό (2ος αι. µ.Χ.) ως µέρος τής φρ. ό έπιπε-φυκώς ύµήν]. 

επιπίπτω ρ. αµετβ. [αρχ.] {επέπεσα} (λόγ.) 1. πέφτω, προσκρούω πά-
νω σε (κάποιον/κάτι) µε δύναµη, κυρ. κινούµενος απειλητικά ή εχθρι-
κά εναντίον (κάποιου) ΣΥΝ. ορµώ, ρίχνοµαι, επιτίθεµαι · 2. (για ασθέ-
νεια) εκδηλώνοµαι και εξαπλώνοµαι αιφνίδια: λοιµός επέπεσε στην 
πόλη ΣΥΝ. ενσκήπτω, πέφτω. 

επιπλάδικο (το) (λαϊκ.) το επιπλοποιείο. 
[ΕΤΥΜ. < έπιπλο + παραγ. επίθηµα -άδικο]. 

επιπλάς (ο) {επιπλάδες} (λαϊκ.) ο επιπλοποιός. 
επίπλαστος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν χαρακτηρίζεται από φυσι-
κότητα, αληθοφάνεια: ~ χαµόγελο | ευγένεια | ειλικρίνεια | συµπερι-
φορά | αρετή ΣΥΝ. προσποιητός, επιτηδευµένος, τεχνητός, υποκριτι-
κός ΑΝΤ. πραγµατικός. — επίπλαστα επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. 
έπιπλάσσω < έπι- + πλάσσω | -ττω «πλάθω»]. 

επιπλατινωνω ρ. µετβ. {επιπλατίνω-σα, -θηκα, -µένος} καλύπτω την 
επιφάνεια αντικειµένου µε λεπτό στρώµα πλατίνας. 

επιπλέον επίρρ. 1. επιπροσθέτως, ακόµη: προσέθεσε ~ ότι οι αποφά-
σεις αυτές θα έχουν προσωρινή ισχύ || είναι αγενής και - αχάριστος 
ΣΥΝ. επίσης, περαιτέρω 2. (ως επίθ.) ο παραπάνω, ο πρόσθετος: η ~ φο-
ρολόγηση των υψηλών εισοδηµάτων. [ΕΤΥΜ µτγν. < έπι- + πλέον]. 

επίπλευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ΟΡΥΚΤ. µέθο-
δος για τον αποχωρισµό των ορυκτών από διάφορες προσµείξεις. 

επιπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {επέπλευσα} 1. πλέω πάνω στην επιφάνεια 
(υγρού): ~ στο νερό | στη θάλασσα | στη λίµνη | στο ποτάµι | στο πη-
γάδι ΣΥΝ. (λόγ.) επιπολάζω ΑΝΤ. βυθίζοµαι, βουλιάζω 2. (µτφ.) γλυτώ-
νω, επιβιώνω, αποφεύγω δυσάρεστες συνέπειες: κατόρθωσαν να επι-
πλεύσουν παρά το πολιτικό ναυάγιο || επέπλευσε στις εξετάσεις, ενώ 
άλλοι συνυποψήφιοι του καταποντίστηκαν! ΣΥΝ. διασώζοµαι ΑΝΤ. 
αφανίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

επιπληκτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που περιέχει επίπληξη: ~ λόγια. — 
επιπληκτικά επίρρ. 

επίπληξη (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} 1. το να επιπλήτ-
τει κανείς (κάποιον): η ~ τού µαθητή από τον καθηγητή του εξαιτίας 
τής αµέλειας του ΣΥΝ. επιτίµηση, µάλωµα, παρατήρηση 2. (συνεκδ.) η 
αυστηρή σύσταση που απευθύνει κανείς (σε κάποιον): σκληρή ~ 3. η 
ελαφρότερη πειθαρχική ποινή, η οποία επιβάλλεται κυρ. προειδοποι-
ητικά σε κάποιον που έχει υποπέσει σε παράπτωµα, χωρίς να συνε-
πάγεται άµεσες κυρώσεις: έγγραφη ~. 

επιπλήττω ρ. µετβ. {επέπληξα, επιπλήχθηκα} (λόγ.) κάνω αυστηρές 
συστάσεις: ο διευθυντής επέπληξε τον µαθητή για την ανάρµοστη 
συµπεριφορά του ΣΥΝ. επιτιµώ, µαλώνω ΑΝΤ. επιδοκιµάζω, επαινώ, 
επιβραβεύω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + πλήττω (βλ.λ.)]. 

έπιπλο (το) {επίπλ-ου | -ων} κάθε κινητό αντικείµενο που χρησιµο-
ποιείται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών ή τη δια-
κόσµηση τού σπιτιού ή άλλων χώρων και κατασκευάζεται συνήθ. 
από ξύλο, γυαλί ή µέταλλο (λ.χ. το τραπέζι, το κρεβάτι, ο καναπές, η 
καρέκλα κ.λπ.): έπιπλα κουζίνας | κρεβατοκάµαρας | σαλονιού || παι-
δικά | εφηβικά ~ || παλαιό | µοντέρνο | πρακτικό | αναπαυτικό | κλα-
σικό | παραδοσιακό | σκαλισµένο | φινετσάτο | ρουστίκ | πτυσσόµενο - 
(βλ. λ. πτυσσόµενος). — (υποκ.) επιπλάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
επιπλον (συνήθ. στον πληθ. έπιπλα) < έπιπέλοµαι «βρί- 
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σκοµαι στην επιφάνεια, κινούµαι» < επι- + πέλοµαι (βλ. λ. περίπο-
λος). Η λ. έπιπλον προσδιόριζε τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (εν 
αντιθέσει προς την ακίνητη περιουσία, τα χωράφια), πράγµα που ενι-
σχύεται από τη µορφή και τη σηµ. των λ. για το έπιπλο σε ξέν. γλώσ-
σες, π.χ. γαλλ. meuble | ισπ. mueble < λατ. mobilis «κινητός, αυτός 
που µπορεί να µετακινηθώ»]. 

επιπλοκή (η) 1. το πρόβληµα που εµφανίζεται κατά την εξέλιξη µιας 
κατάστασης και προκαλεί πρόσθετη δυσκολία: υπήρξε ~ στη διαδι-
κασία διευθέτησης τού ζητήµατος ΣΥΝ. µπλέξιµο, δυσχέρεια, εµπλο-
κή, περιπλοκή 2. ΙΑΤΡ. η εµφάνιση άλλης πάθησης ή προβλήµατος κα-
τά την εξέλιξη µιας ασθένειας ή κατά τη διάρκεια θεραπευτικής 
αγωγής: αιφνίδια | µετεγχειρητική | πνευµονική | καρδιακή ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έπιπλέκω. Η ιατρ. σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. complication]. 

επιπλοποιείο (το) [1897] το εργαστήριο ή το εργοστάσιο στο οποίο 
κατασκευάζονται έπιπλα. 

επιπλοποιία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} 1. η κατασκευή επίπλων: από µι-
κρός µαθήτευσε στην ~ 2. (συνεκδ.) η βιοτεχνία ή βιοµηχανία κατα-
σκευής επίπλων και ο αντίστοιχος βιοµηχανικός κλάδος: ελληνική | 
σύγχρονη ~. 

επιπλοποιός (ο) [1890] ο κατασκευαστής επίπλων. 
επιπλοπωλειο (το) [1880] το κατάστηµα όπου πωλούνται έπιπλα. — 

επιπλοπώλης (ο). 
επιπλώνω ρ. µετβ. [1889] [επίπλω-σα, -θηκα, -µένος} εξοπλίζω εσωτε-

ρικό χώρο µε τα κατάλληλα έπιπλα: ~ γραφείο | βίλα | εξοχική κα-
τοικία || ενοικιάζεται επιπλωµένη γκαρσονιέρα. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. ameubler]. 

επίπλωση (η) [1883] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο εξοπλισµός 
ενός χώρου µε έπιπλα: το σπίτι είναι έτοιµο, µένει µόνο η ~ τού σα-
λονιού 2. (συνεκδ.) το σύνολο των επίπλων µε τα οποία είναι εφοδια-
σµένος ένας χώρος: ~ γραφείου | οικίας | εξοχικού | παιδικού δωµα-
τίου || κλασική | µοντέρνα | παραδοσιακή | λιτή - || υφάσµατα επι-
πλώσεων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. ameublement]. 

επίπνοια (η) {-ας κ. -οίας | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η θεία έµπνευση. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -οια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπιπνέω < επι + πνέω] 

επιπολάζω ρ. αµετβ. {επιπόλασα} (λόγ.) επιπλέω: στην επιφάνεια τής 
θάλασσας επιπόλαζε αργό πετρέλαιο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. επιπολής «επιφανειακά, πάνω-πάνω», βλ. κ. επι-
πόλαιος]. 

επιπόλαιος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, 
απερισκεψία και βιασύνη, έλλειψη σοβαρότητας και ουσίας: ~ άν-
θρωπος | σκέψη | λόγια | συναισθήµατα | σχέση | χειρισµός | ενέργεια 
| δήλωση ΣΥΝ. απρόσεκτος, αστόχαστος, ελαφρός, ελαφρόµυαλος 
ANT. προσεκτικός, συνετός, µυαλωµένος 2. (κυριολ.) αυτός που δεν 
έχει βάθος, που βρίσκεται στην επιφάνεια: ~ τραύµα ΣΥΝ. επιφανεια-
κός ΑΝΤ. εσωτερικός, βαθύς. — επιπόλαια | επιπολαίως [αρχ.] επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. επιπολής «επιφανειακά, πάνω-πάνω» < *έπί 
πολής< *πολ-ή, ετεροιωµ. βαθµ. θέµατος που απαντά στο ρ. πέλ-οµαι 
«κινούµαι, υπάρχω», βλ. κ. περί-πολος, πυρ-πολώ]. 

επιπολαιότητα (η) [1816] {επιπολαιοτήτων} 1.η έλλειψη σοβαρότη-
τας και περίσκεψης, η ιδιότητα τού επιπόλαιου: επέδειξε ασυγχώρη-
τη ~ || αντιµετωπίζει τα πάντα µε µεγάλη ~ ΣΥΝ. ελαφρότητα, απερι-
σκεψία, απροσεξία ΑΝΤ. σύνεση 2. (συνεκδ.) κάθε επιπόλαιος λόγος ή 
ενέργεια: µικρή | ασήµαντη ~ || έκανε µια ~ σαν νέος που είναι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

επίπονος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που απαιτεί µόχθο, που γίνεται µε κόπο: 
~ προσπάθεια | έργο | έρευνα | εργασία ΣΥΝ. επίµοχθος, κοπιώδης, 
κοπιαστικός, κουραστικός ΑΝΤ. άνετος, άκοπος. — επίπονα | επιµό-
νως [µτγν.] επίρρ. 

επιπρόσθετος, -η, -ο [1873] αυτός που δίνεται ή γίνεται επιπλέον, 
που προστίθεται (σε κάτι το οποίο ήδη υπάρχει): ~ αµοιβή | δαπάνη | 
φορτία | διευκρινίσεις | αποζηµιώσεις | αποδοχές | πληροφορίες | βελ-
τιώσεις ΣΥΝ. πρόσθετος, παραπανήσιος, επιπλέον, έξτρα- ΦΡ. για τον 
επιπρόσθετο λόγο ότι... για λόγο | αιτία που ισχύει επιπλέον, εκτός 
των άλλων που υπάρχουν: αρνήθηκε να πουλήσει το κτήµα και ~ δε-
σµευόταν από την υπόσχεση που είχε δώσει σε άλλον. — επιπρό-
σθετα | επιπροσθέτως [1888] επίρρ. 

επίπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (συνήθ. στον πληθ.) το 
(συνήθ. αρνητικό) αποτέλεσµα (σε κάτι/κάποιον): αρνητικές | σοβα-
ρές | δυσµενείς | ολέθριες ~ || οικονοµικές | πολιτικές | κοινωνικές | πε-
ριβαλλοντικές — || οι — τού καπνίσµατος στον οργανισµό ΣΥΝ. συνέ-
πεια, επακόλουθο, επενέργεια, επίδραση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έπίπτωσις, αρχικές σηµ. «πτώση - επίθεση - σύµπτω-
ση», < αρχ. επιπίπτω. Στη σηµ. «συνέπεια, επακόλουθο» επέδρασαν 
και τα γαλλ. incidence, conséquence]. 

επίπτωση - αποτέλεσµα - απόρροια - συνέπεια - επακόλουθο. Η 
ουδέτερη δήλωση για «κάτι που ακολουθεί ως προϊόν προηγηθει-
σών ενεργειών, πράξεων ή καταστάσεων» είναι η λ. αποτέλεσµα: Η 
επιτυχής αντιµετώπιση των αλλεπάλληλων επιθέσεων τού εχθρού 
ήταν αποτέλεσµα των οχυρωµατικών έργων που είχαν προηγηθεί. 
Σε πιο λόγιο ύφος και συχνά στον γραπτό λόγο αντί τής λ. 
αποτέλεσµα χρησιµοποιείται, µε την ίδια γενική σηµασία, η λ. 
anóppota: Η επιτυχία του στον διαγωνισµό είναι ~ πολλού κι 
µακρού µόχθου. Λιγότερο ουδέτερη δήλωση (µε κλίση προς το αρ-
νητικό αποτέλεσµα) γίνεται µε τη λ. επακόλουθα, η οποία -όπως 
και οι επιπτώσεις και οι συνέπειες- εκφέρεται συνήθως σε πλη- 

θυντικό αριθµό: Πληρώνει τώρα τα επακόλουθα των απερίσκεπτων 
πράξεων του. Περισσότερο αρνητική γίνεται η δήλωση µε τη λ. συ-
νέπειες: Αν εξακολουθήσουν την ίδια πολιτική στα Βαλκάνια, οι 
συνέπειες για τη χώρα θα είναι ολέθριες. Τέλος, η λ. επιπτώσεις 
είναι η περισσότερο αρνητική δήλωση αποτελέσµατος: Οι επιπτώ-
σεις των νέων σκληρών φορολογικών µέτρων για τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις θα είναι µοιραίες για το µέλλον αυτών των επιχειρή-
σεων. 

επιπυραγός (ο/η) ανώτερος αξιωµατικός τής Πυροσβεστικής (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΓΝ.). 

επιπωµατίζω ρ. µετβ. {επιπωµάτισα} (λόγ.) κλείνω µε πώµα: ~ φιάλες | 
βαρέλια | υπονόµους ΣΥΝ. βουλλώνω, ταπώνω, καπακώνω. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < επι- + πωµατίζω < πώµα]. 

επιπωµατισµός (ο) (λόγ.) 1. το κλείσιµο (π.χ. φιάλης) µε πώµα · 2. 
ΙΑΤΡ. σύνολο παθολογικών εκδηλώσεων, όταν η καρδιά συµπιέζεται 
από παθολογικό υγρό που έχει σχηµατιστεί στην περικαρδιακή κοι-
λότητα. Επίσης επιπωµάτιση (η) [µτγν.] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
αγγλ. tramponade], 

επιρρέπεια (η) {-ας κ. (λόγ.) -είας | -ειών) (λόγ.) (+σε) η ροπή (προς 
κάτι): ~ στα ναρκωτικά | στο ποτό | στην εξαπάτηση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. επιρρεπής]. 

επιρρεπής, -ής, -ές {επιρρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επιρρεπέ-στ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που έχει ροπή (προς κάτι, συνήθ. αρνητικό): ~ στις 
διασκεδάσεις | στο ποτό | στο κάπνισµα | στα ναρκωτικά | στις ηδονές 
| στο ψέµα | στην υποκρισία ΣΥΝ. ευεπίφορος, προδιατεθειµένος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. έπιρρέπω «κλίνω προς» < επι- + ρέπω]. 

επίρρηµα (το) {επιρρήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. η άκλιτη λέξη που 
φανερώνει τόπο, χρόνο, τρόπο, ποσό κ.ά., ένα από τα µέρη τού λόγου. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιρρηµατικός, επιτατικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < επι- + 
ρήµα]. 

προτασιακά και κειµενικά επιρρήµατα. Μαζί µε τα συνήθη επιρ-
ρήµατα (ή επιρρηµατικά). που προσδιορίζουν την πληροφορία που 
δηλώνει το ρήµα (τρέχω, φεύγω, κοιµάµαι, δίνω κ.λπ.) τοπικά, χρο-
νικά, τροπικά κ.λπ. (τρέχει γρήγορα - έφυγε χτες - κοιµάται εδώ -
δίνει χρήµατα κάθε µήνα), υπάρχουν και τα λεγόµενα προτασιακά 
επιρρήµατα (sentence adverbs) ή προτασιακά επιρρηµατικά 
(sentence adverbials) ή προτασιακά προσαρτήµατα (sentence 
adjuncts) καθώς και τα κειµενικά επιρρήµατα. Ως προτασιακά χα-
ρακτηρίζονται τα επιρρήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται στη θέ-
ση ενός σχολίου, που θα µπορούσε να εκφραστεί µε ολόκληρη πρό-
ταση (εξού και «προτασιακά επιρρήµατα»), και τα οποία δηλώ-
νουν τη στάση τού οµιλητή απέναντι στα λεγόµενα, επισύροντας 
συγχρόνως την προσοχή τού ακροατή | αναγνώστη: Βεβαίως, δεν 
χρειάζεται να συµφωνήσετε µαζί µου (βεβαίως = είναι βέβαιο 
ότι...) - Πρακτικά, η αναγνώριση δεν έχει ιδιαίτερη αξία (πρακτι-
κά = αν δει κανείς τι συµβαίνει στην πράξη) - Ευτυχώς, άργησε να 
ξεκινήσει κι έτσι δεν ήταν εκεί την ώρα τού δυστυχήµατος (ευτυχώς 
= είναι ευτύχηµα ότι...). Τέτοια σχολιαστικά επιρρήµατα που 
λειτουργούν ως προτασιακά επιρρήµατα είναι, µεταξύ άλλων, τα 
εξής: ευτυχώς, δυστυχώς, ευχαρίστως, αληθινά, οµολογουµένως, 
συµπτωµατικά, µυστηριωδώς, τυπικά, φυσικά, βεβαίως, πα-
ραδόξως, περιέργως, απροσδόκητα, χαρακτηριστικά, οπωσδήποτε, 
ορθώς, ανοήτως, καλώς, πρακτικά, φερ'ειπείν, στην πράξη, µέχρις 
ενός σηµείου, προφανώς, απλώς, σαφώς, θεωρητικώς, επισήµως, 
ανεπίσηµα, ενδεχοµένως, πιθανώς, αναµφίβολα, ασυζητητί, ειλι-
κρινώς, κατά τη γνώµη µου, λογικά, πολιτικά, γενικώς, οπωσδήπο-
τε, κατά κανόνα, αναγκαστικά, κατ' ανάγκην, εξίσου, προηγουµέ-
νως, έκτοτε, εν τω µεταξύ, κ.ά. Ως κειµενικά χαρακτηρίζονται τα 
επιρρήµατα που χρησιµοποιεί ο οµιλητής για να προσδώσει στο 
κείµενο του συνοχή, συνδέοντας µεταξύ τους ευρύτερα πληροφο-
ριακά σύνολα (περιόδους, παραγράφους κ.λπ.). Τα κειµενικά επιρ-
ρήµατα λειτουργούν ως «κειµενικοί δείκτες» που παραπέµπουν 
τον αναγνώστη/ακροατή σε πληροφορίες που προηγούνται ή ακο-
λουθούν. Τέτοια επιρρήµατα είναι: έτσι, λοιπόν, συµπερασµατικά, 
συνεπώς, γι ' αυτό, δηλαδή, ουσιαστικά, ωστόσο, όµως, εξάλλου, 
άλλωστε, τελικά, τέλος, αντίθετα, αργότερα, ακολούθως, ειδικότε-
ρα, συγκεκριµένα κ.ά. 

επιρρηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε 
επίρρηµα: ~ στοιχείο | σηµασία | σύνολο (β) επιρρηµατικός προσδιο-
ρισµός προσδιορισµός τού ρήµατος ή τού κατηγορουµένου (όταν εί-
ναι επίθετο), συνήθ. επίρρηµα αλλά και πλάγια πτώση ονόµατος ή 
εµπρόθετη ή απρόθετη φράση, που χρησιµοποιούνται για τη δήλωση 
τού χρόνου, τού τρόπου, τού τόπου, τής αιτίας, τού σκοπού κ.λπ. (γ) 
επιρρηµατική πρόταση δευτερεύουσα πρόταση που προσδιορίζει το 
ρήµα τής κύριας πρότασης, όπως ο επιρρηµατικός προσδιορισµός 
(χρονική, αιτιολογική κ.λπ.) (δ) επιρρηµατικά κατηγορούµενο το κα-
τηγορούµενο που εκφράζει επιρρηµατική σχέση (π.χ. τρόπο, κατά-
σταση, τάξη, χρόνο), συνήθ. µε ρήµα κινήσεως που χρησιµοποιείται 
ως συνδετικό, π.χ. ο Γιάννης ήρθε πρώτος, µας υποδέχθηκε όρθιος, 
έπεσε νεκρός, έφτασε πρωινός πρωινός κ.ά. — επιρρηµατικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. 

επιρρηµατικές σχέσεις. Τα ουσιαστικά δηλώνουν τα όντα, πρόσωπα 
και πράγµατα (συγκεκριµένες ή αφηρηµένες οντότητες), τα ρήµατα 
δηλώνουν πράξεις, ενέργειες ή καταστάσεις των όντων (ου-
σιαστικών), τα επίθετα δηλώνουν ιδιότητες των όντων. Όλες οι 
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άλλες σχέσεις που χρειάζεται ο άνθρωπος στην επικοινωνία του, 
σχέσεις χώρου και χρόνου, τρόπου, αιτίας, σκοπού, αποτελέσµατος 
κ.λπ. χαρακτηρίζονται ως επιρρηµατικές και δηλώνονται από τα 
λεγόµενα επιρρηµατικά Πέντε είδη δοµών λειτουργούν στην Ελλη-
νική ως επιρρηµατικά, δηλώνοντας επιρρηµατικές σχέσεις: τα 
επιρρήµατα (σήµερα, καλά, γρήγορα, εκεί κ.τ.ό.), οι εµπρόθετοι 
προσδιορισµοί (πρόθεση + ουσιαστικά, επίθ., αντων., επιρρήµατα: 
µε το µολύβι, από το περίπτερο, προς τη Θεσσαλονίκη, από πού, για 
το καλό του, σ' αυτόν, µε εκείνους κ.τ.ό.), οι απρόθετοι προσ-
διορισµοί (την ηµέρα, τού χρόνου, το Πάσχα, χαµός, τής κακοµοί-
ρας, τού κάκου, ποιητική αδεία κ.τ.ό.), επιρρηµατικές προτάσεις 
(σύνδεσµος + πρόταση: όταν ήλθε, επειδή νοµίζει, ώστε να αποτε-
λέσει, για να συναντήσει κ.τ.ό.), επιρρηµατικές µετοχές « τρώγο-
ντας [= ενώ έτρωγε] άκουσε...», «έχοντας υπογράψει [= αφού υπέ-
γραψε], απαίτησε...» κ.τ.ό.). Στην πραγµατικότητα, µε τα διάφορα 
µέσα που προσφέρονται, οι οµιλητές τής γλώσσας επιλέγουν κατά 
περίπτωση τον τρόπο που κρίνουν καλύτερο για να εκφραστούν. 
Έτσι λ.χ., προκειµένου να δηλώσει κανείς τον χρόνο στην Ελληνι-
κή, µπορεί να πει: πέρυσι (επίρρηµα), την περυσινή χρονιά (απρό-
θετος προσδιορισµός), στην περυσινή χρονιά (εµπρόθετος προσ-
διορισµός)· αφού υπέγραψε το συµβόλαιο (επιρρηµατική χρονική 
πρόταση), υπογράφοντας το συµβόλαιο [= όταν υπέγραψε...] (επιρ-
ρηµατική χρονική µετοχή). Ας σηµειωθεί ότι η πολλαπλότητα των 
δυνατών επιλογών δεν υπάρχει σε κάθε επιρρηµατική σχέση και 
ότι ορισµένες επιλογές προσφέρουν δυνατότητες που δεν παρέ-
χουν άλλες· π.χ. η φράση «προσπαθεί επίµονα» (µε επίρρηµα), δεν 
παρέχει τις ίδιες εκφραστικές δυνατότητες µε την (εµπρόθετη) 
επιρρηµατική φράση «προσπαθεί µε ανεξάντλητη και συγκινητική 
επιµονή». 

επιρρίπτω ρ. µετβ. {επέρριψα, επιρρίφ-θηκα (λόγ. επερρίφθην, -ης, -
η...)} (λόγ.) καταλογίζω (σε κάποιον κάτι): επέρριπτε στους άλλους 
τις δικές του ευθύνες ΣΥΝ. αποδίδω, προσάπτω.   — επίρριψη (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + ρίπτω]. 

επιρροή (η) 1. η επίδραση σε πρόσωπο ή στη διαµόρφωση αποτελέ-
σµατος: ήταν σηµαντική η ~ τής οικογένειας του στις επαγγελµατικές 
του επιλογές || ασκώ ~ σε κάποιον || πολιτική | οικονοµική | πνευµατική 
-ΣΥΝ. επηρεασµός, επήρεια, επενέργεια 2. (ειδικότ.) η ικανότητα 
(κάποιου) να επιβάλλεται µε το κύρος του και να εµπνέει σεβασµό 
(στους άλλους): διέθετε µεγάλη ~ στην κυβέρνηση ΣΥΝ. δύναµη, 
ισχύς, επιβολή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίδραση, παρώνυµο, -ρρ-. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «εισροή υγρού» (βάσει τού οποίου πλάστηκε το λατ. 
influx), < έπιρρέω < έπι- + ρέω. Ήδη στην αρχαία γλώσσα η λ. 
χρησιµοποιείται και µεταφορικώς: έπιρροαί κακών (Ευριπ. 
'Ανδροµάχη 349), άνάµνησίς εστίν επιρροή φρονήσεως άπολιπούσης 
(Πλάτ. Νόµοι 732b). Ωστόσο, δεν µαρτυρείται µε τέτοια σηµ. στη 
Μτγν. Ελληνική και απουσιάζει από τα µεσν. κείµενα. Η επανενεργο-
ποίησή της οφείλεται σε απόδ. τού γαλλ. influence]. 

επίρρωση {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ενδυνάµωση, η ισχυ-
ροποίηση (σε κάτι)· συνήθ. στη ΦΡ. εις | προς επίρρωσιν προς ενίσχυ-
ση: τους διάβασε και ένα σχετικό χωρίο τού Πλάτωνα ~ των επιχει-
ρηµάτων του. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπίρρωσις < αρχ. έπιρρώννυµι «ενισχύω, ενδυναµώ-
νω» < έπι- + ρώννυµι, βλ. κ. λ. ρώµη]. 

επίσαξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} (λόγ.) η τοποθέτηση σα-
µαριού στη ράχη υποζυγίου ΣΥΝ. σαµάρωµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπίσαξις < αρχ. έπισάττω «σαµαρώνω» < έπι- + σάτ-
τω, βλ. κ. σαγή], 

επισείω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέσεισα} (λόγ.) 1. (κυριολ.) κραδαίνω (κάτι) 
απειλητικά 2. (συνήθ. µτφ.) προκαλώ φόβο ή απειλή λέγοντας (κάτι): 
τους επέσειε τον κίνδυνο γενίκευσης τού πολέµου ΣΥΝ. φοβερίζω, 
απειλώ. 

επισείων (ο) {επισείοντ-ος, -α | -ες, -όντων} ΝΑΥΤ. (λόγ.) µακρόστενη 
ταινία ή µικρή σηµαία, που χρησιµεύει ως διακριτικό στο κατάρτι 
των πλοίων. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. επισείω «πάλλω | κινώ εναντίον κά-
ποιου». Το ουσιαστικοπ. αρσ. µε τη σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

επίσηµα (το) {επισήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η διακριτική σφραγίδα 
που ξεχωρίζει ένα αντικείµενο και πιστοποιεί τη γνησιότητα του ή 
γενικότ. τις ιδιότητες που αποδεδειγµένα έχει (λ.χ. την αντοχή, τη σύ-
σταση του): ~ χαρτοσήµου | χρυσού | λέβητα 2. η ετικέτα που επι-
κολλάται σε βιβλίο µε τα στοιχεία κατατάξεως του σε βιβλιοθήκη: ~ 
βιβλίου | τόµου | περιοδικού. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + σήµα]. 

επισηµαίνω ρ. µετβ. {επισήµα-να (λόγ. επεσήµανα), -νθηκα, -σµένος} 
1. (κυριολ.) βάζω διακριτικό ή αναγνωριστικό σήµα, σφραγίδα ή ση-
µάδι, τοποθετώ ένα επίσηµα (βλ.λ.): ~ βιβλίο | έγγραφο | αντικείµενο 
ΣΥΝ. σηµειώνω, µαρκάρω, σηµαδεύω 2. (συνήθ. µτφ.) δίνω έµφαση σε 
(κάτι), τονίζω (κάτι) που θεωρώ σηµαντικό: επισήµανε την ανάγκη 
εθνικής ενότητας || οφείλω να σας επισηµάνω τα αδύνατα σηµεία τής 
µελέτης σας || ~ τους κινδύνους από µια τέτοια ενέργεια ΣΥΝ. 
υπογραµµίζω, εφιστώ την προσοχή 3. εντοπίζω (κάποιον/κάτι), δια-
κρίνω: ~ τον στόχο || ~ το πρόβληµα και προχωρώ στη λύση του 4. 
ΝΑΥΤ. τοποθετώ πάσσαλο ή άλλο (ειδικό) σηµάδι για την υπόδειξη 
στους ναυτιλλοµένους επικίνδυνης θέσης ή σηµείου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπι- + σηµαίνω]. 

επισήµανση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. (κυριολ.) 
η τοποθέτηση επισήµατος, η σήµανση µε ειδικό διακριτικό σηµείο 2. 
(συνήθ.) το να επισηµαίνει κανείς (κάτι), ο εντοπισµός: η έγκαιρη ~ 

λάθους | κινδύνου | αρνητικής εξελίξεως 3. η έµφαση στα σηµεία 
που θεωρεί κανείς σηµαντικά ΣΥΝ. υπόδειξη, υπογράµµιση 4. (συ-
νεκδ.) ό,τι επισηµαίνει κανείς και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυ-
τό: δραµατική | υπαινικτική ~. 

επίσηµο (το) [αρχ.] {επισήµ-ου | -ων} ΝΑΥΤ. τετράγωνη κυανή σηµαία 
µε λευκό σταυρό (σηµαία «ξηράς») που σηκώνουν τα πολεµικά πλοία 
στην πλώρη, όταν είναι στο λιµάνι. 

επισηµοποιώ ρ. µετβ. [1869] {επισηµοποιείς... | επισηµοποί-ησα, -
ήθηκα, -ηµένος} προσδίδω (σε κάτι) κύρος και επισηµότητα, το ανα-
γνωρίζω ή αναγγέλλω επίσηµα: επισηµοποίησαν τη σχέση τους (πα-
ντρεύτηκαν) || επισηµοποίησε την κάθοδο του στην πολιτική ΣΥΝ. επι-
κυρώνω. — επισηµοποίηση (η) [1840]. 

επίσηµος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε το κράτος, µε δηµόσια 
αρχή ή µε νόµιµο εκπρόσωπο του: ~ αξιωµατούχος | απεσταλµένος | 
αντιπρόσωπος || οι ~ διαπραγµατεύσεις | συζητήσεις || η είδηση δια-
ψεύστηκε από ~ χείλη ANT. ανεπίσηµος 2. αυτός που έχει θεσπιστεί 
από την πολιτεία: ~ αργία | γιορτή || η ~ γλώσσα | το ~ νόµισµα ενός 
κράτους ΣΥΝ. δηµόσιος, εθνικός 3. αυτός που αντλεί το κύρος του 
από αξιόπιστη (συνήθ. δηµόσια, κρατική) πηγή: ~ πληροφορίες | ανα-
κοινωθέντα | έγγραφο | έκθεση | στοιχεία ANT. ανεπίσηµος 4. αυτός 
που είναι αξιοσηµείωτος, που έχει κοινοτική αναγνώριση: οι - καλε-
σµένοι || (ως ουσ.) οι θέσεις | η εξέδρα των επισήµων ΣΥΝ. επιφανής 
5. αυτός που έχει αυξηµένο βαθµό τυπικότητας, που έχει υψηλό κοι-
νωνικό γόητρο: ~ εκδήλωση | τελετή | δείπνο 6. αυτός που προορίζε-
ται για δραστηριότητες µε υψηλό βαθµό τυπικότητας: φόρεσε -ρούχα 
για τη δεξίωση ΣΥΝ. καθωσπρέπει, σοβαρός ANT. πρόχειρος, καθη-
µερινός 7. πανηγυρικός, δηµόσιος: η ~ έναρξη των αγώνων || η ~ ανα-
κοίνωση των αποτελεσµάτων των εκλογών || η ~ τέλεση των γάµων 
τους ΑΝΤ. ανεπίσηµος 8. αυτός που αποτελεί την αυθεντική, αναγνω-
ρισµένη έκφραση κάποιου: οι ~ κανονισµοί ενός αθλήµατος || η ~ θέ-
ση τού κόµµατος για το περιστατικό ANT. ανεπίσηµος. — επίσηµα | 
επισήµως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο σηµειωµένος (ιδ. για χρήµατα που έφεραν 
ειδικό σήµα)», < έπι- + -σηµος < σήµα. Η σηµερινή σηµ. είναι 
µεσν.]. 

επισηµότητα (η) [µτγν.} {επισηµοτήτων} 1. η ιδιότητα τού επισήµου, 
αυτού που προέρχεται από δηµόσια αρχή: η ~ τού εγγράφου ΣΥΝ. 
αυθεντικότητα, κύρος 2. (για εκδηλώσεις) ο πανηγυρικός και τελε-
τουργικός χαρακτήρας: τέλεσαν τον γάµο τους µε κάθε ~ || µε ~ και 
ευλάβεια έγινε η περιφορά τού Επιταφίου || η επέτειος εορτάσθηκε µε 
µεγάλη ~ || τα έργα του παρουσιάστηκαν µε ιδιαίτερη ~ || η οικογένεια 
του ζήτησε να µην υπάρξει ~ στην κηδεία του και να µην αποδοθούν 
τιµές 3. επίσηµο πρόσωπο: πολλές επισηµότητες έδωσαν το «παρών» 
στη δεξίωση. 

επίσης επίρρ. 1. επιπλέον, επιπροσθέτως: τόνισε ~ τη σηµασία τής 
προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων στις σύγχρονες δηµοκρατίες 
ΣΥΝ. προσέτι, προς τούτοις 2. σε ίδιο βαθµό: -Χαίρω πολύ! —! 3. (ει-
δικότ. ως απάντηση σε ευχή) εύχοµαι ή αισθάνοµαι το ίδιο: -Να εί-
στε καλά! —! [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. φρ. έπ' 'ίσης (ενν. µοίρας) «εξίσου, 
οµοίως»]. 

επίσης - εξίσου. Αρχαίες ήδη φράσεις από το επίθ. ίσος σε εµπρό-
θετες χρήσεις. Το επίσης προήλθε από τη φρ. έπί ϊσης ή έπ' 'ίσης 
(ενν. µοίρας) που αρχικά σήµαινε «εξίσου, ίσα, το ίδιο» (κυριολ. 
σηµασία: «στην ίδια µοίρα, ίσο κοµµάτι, ίσα»). Γι' αυτό και πα-
λαιότερα (στη λόγια γλώσσα) γραφόταν έπ' Ίσης. Το εξίσου 
προήλθε και αυτό από τη φρ. έξ ϊσου (ενν. µέρους) και σήµαινε 
και αυτό «ίσα, όµοια» (κυριολ. σηµασία: «µε ίσο µερίδιο»). 

επισιτίζω ρ. µετβ. {επισίτισ-α, -τηκα, -µένος} προµηθεύω µε τρόφιµα: 
~ στράτευµα ΣΥΝ. εφοδιάζω, τροφοδοτώ.   — επισιτισµός (ο) [αρχ.], 
επισιτιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αρχ. έπισιτίζοµαι < έπι- + σιτίζοµαι 
(βλ.λ.)]. 

επισκεπτήριο (το) [1845] {επισκεπτηρί-ου | -ων} 1. το καθορισµένο 
χρονικό διάστηµα, εντός τού οποίου επιτρέπεται να επισκεφθεί κα-
νείς φυλακισµένους, ασθενείς, στρατευµένους κ.ά.: πηγαίνω σε ~ || 
το νοσοκοµείο έχει ~ κάθε απόγευµα από 17.00-20.00 · 2. η µικρή ορ-
θογώνια κάρτα, στην οποία αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο, η διεύ-
θυνση, το επάγγελµα και το τηλέφωνο κάποιου· αλλιώς επισκεπτήρια 
κάρτα: ο γιατρός έδωσε το - του, σε περίπτωση που κάποτε τον χρει-
άζονταν. [ΕΤΥΜ. Η φρ. επισκεπτήρια κάρτα αποδίδει το γαλλ. carte 
de visite]. 

επισκέπτης (ο) [µτγν.] {επισκεπτών}, επισκέπτρια (η) [1874] {επι-
σκεπτριών} 1. πρόσωπο που πηγαίνει σε σπίτι, συνήθ. καλεσµένος 
από τους ενοίκους του στο πλαίσιο φιλικών ή γενικότ. κοινωνικών 
σχέσεων: έχουµε επισκέπτες το βράδυ || απρόσκλητος | ανεπιθύµητος 
| ξαφνικός ~ 2. πρόσωπο που επισκέπτεται ορισµένο χώρο, διοργάνω-
ση, εκδήλωση κ.λπ., που παρευρίσκεται προσωρινά σε ένα µέρος: οι 
~ τού πλοίου παρακαλούνται να εξέλθουν || οι ~ τής έκθεσης βιβλίου | 
ζωγραφικής || ~ µουσείου· ΦΡ. (α) επισκέπτης καθηγητής ο πανεπι-
στηµιακός καθηγητής που διδάσκει για ορισµένη περίοδο σε πανε-
πιστήµιο, στο οποίο δεν ανήκει οργανικά (β) ιατρικός επισκέπτης 
υπάλληλος φαρµακευτικής εταιρείας, ο οποίος επισκέπτεται φαρµα-
κοποιούς, γιατρούς, κλινικές κ.λπ., προωθώντας τα προϊόντα τής 
εταιρείας και κλείνοντας τα σχετικά συµβόλαια 3. (µτφ.) πρόσωπο 
που βρίσκει και περιηγείται έναν διαδικτυακό τόπο: αυτή η πύλη στο 
∆ιαδίκτυο έχει δεχθεί µέχρι σήµερα πάνω από δύο εκατοµµύρια επι-
σκέπτες. 

επισκέπτοµαι ρ. µετβ. αποθ. {επισκέφτηκα (λόγ. επισκέφθηκα)} 1. πη-
γαίνω στο σπίτι (κάποιου) στο πλαίσιο φιλικής ή γενικότ. κοινωνικής 
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επαφής, κάνω επίσκεψη: ~ (κάποιον) στα γενέθλια του | για καφέ 2. πηγαίνω 
σε ορισµένο µέρος κατά τη διάρκεια τού επισκεπτηρίου: ~ (κάποιον) στο 
νοσοκοµείο | στη φυλακή 3. πηγαίνω (κάπου) για ορισµένο χρονικό διάστηµα 
(για ενηµερωτικούς, επαγγελµατικούς, τουριστικούς κ.λπ. σκοπούς): 
πρόσφατα επισκέφθηκα τη Βενετία || ~ το Εθνικό Μουσείο || λόγω τής δουλειάς 
του επισκέπτεται συχνά τη Θεσσαλονίκη 4. (µτφ.) βρίσκω και περιηγούµαι έναν 
διαδικτυακό τόπο: πολλές χιλιάδες άτοµα έχουν επισκεφθεί τη σελίδα µας στο 
∆ιαδίκτυο 5. (για γιατρό) εξετάζω ασθενή στο σπίτι του: χρειάστηκε να τον 
επισκεφθεί γιατρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «επιθεωρώ, επισκοπώ», < επι- + σκέπτοµαι. Η 
σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. επισκευάζω ρ. µετβ. {επισκεύασ-α, -τηκα, -µένος} 
1. επιδιορθώνω (κάτι) που έχει υποστεί βλάβη: ~ τηλεόραση | ραδιόφωνο ΣΥΝ. 
επιδιορθώνω 2. (ειδικότ.) επαναφέρω στην αρχική µορφή, διορθώνω φθορές 
και ατέλειες: επισκεύασαν ένα παλιό νεοκλασικό κτήριο ΣΥΝ. αναπαλαιώνω, 
ανακαινίζω. — επισκευαστής (ο) [αρχ.], επισκευά-στρια (η), επισκευαστικός, -
ή, -ό [1853]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναπαλαίωση, ανακαίνιση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + -σκευάζω < σκευή (βλ.λ.)]. επισκευάσιµος, -η, -ο [1888] 
αυτός που µπορεί να επισκευαστεί. επισκευή (η) η επαναφορά στην αρχική 
καλή κατάσταση αποκαθιστώντας τη βλάβη, η επιδιόρθωση φθαρµένου 
πράγµατος: ~ πολυθρόνας | τηλεόρασης ΣΥΝ. φτειάξιµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + 
σκευή (βλ.λ.)]. επίσκεψη (η) {-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων} 1. η µετάβαση στο 
σπίτι ή στον χώρο όπου βρίσκεται (κάποιος), στο πλαίσιο φιλικών ή κοινωνικών 
σχέσεων: πάω | κάνω ~ (επισκέπτοµαι) || δέχοµαι | έχω επισκέψεις || απρόοπτη | 
νυχτερινή | επίσηµη | εθιµοτυπική ~ || χρωστούσε µιαν ~ στους φίλους του 2. 
(συνεκδ.) η διάρκεια τής παραµονής των επισκεπτών και όσα συµβαίνουν στο 
διάστηµα αυτό: ~ µιας ώρας || σύντοµη | σοβαρή | τυπική ~ || αρµένικη ~ (βλ. λ. 
βίζιτα) 3. (ιατρική) επίσκεψη η µετάβαση τού ιατρού στο σπίτι ασθενούς, για 
να τον εξετάσει: πόσο κοστίζει η επίσκεψη; || δεν κόβει απόδειξη για την ~ 4. 
(συνεκδ.) η αµοιβή τού γιατρού για την εξέταση ασθενούς είτε στο ιατρείο του 
είτε στο σπίτι τού ασθενούς 5. (ειδικότ.) η περιήγηση ενός τόπου (συνήθ. λόγω 
ιστορικού ενδιαφέροντος και αξιοθέατων): ~ αρχαιολογικών χώρων 6. (µτφ.) η 
περιήγηση σε διαδικτυακό τόπο: η ιστοσελίδα µας έχει δεχθεί µέχρι σήµερα δέκα 
χιλιάδες ~. — (υποκ.) επισκεψούλα (η) (σηµ. 1-2). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. επίσκεψις, αρχική σηµ. «επιθεώρηση, επόπτευση», < 
επισκέπτοµαι (βλ.λ.)]. επισκεψιµοτητα (η) {χωρ. πληθ.} ο αριθµός ή το ποσοστό 
επί τού 
συνόλου των επισκεπτών ενός διαδικτυακού τόπου. επισκιάζω ρ. µετβ. [αρχ.] 
(επισκίασ-α (λόγ. επεσκίασα), -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ρίχνω τον ήσκιο 
µου πάνω σε (κάτι) 2. (συνήθ. µτφ.) ξεπερνώ τους άλλους, διακρίνοµαι, 
ακτινοβολώ τόσο, ώστε αφήνω τους άλλους στη σκιά, στην αφάνεια: η επιτυχία 
του επισκίασε κάθε προηγούµενη νίκη στο πεδίο των µαχών. — επισκίαση (η) 
[µτγν.]. επισκοπάτο (το) [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. η περιφέρεια που υπάγεται στη δι-
καιοδοσία ενός επισκόπου (πβ. λ. επισκοπή). επισκοπεία (η) [µτγν.] {χωρ. 
πληθ.} ΕΚΚΛΗΣ. το αξίωµα τού επισκόπου και το σύνολο των αρµοδιοτήτων που 
απορρέουν από τη θέση του (πβ. λ. επισκοπή). επισκοπείο (το) [µτγν.] η έδρα, η 
κατοικία τού επισκόπου (πβ. επισκοπή). επισκοπή (η) [µτγν.] ΕΚΚΛΗΣ. 1. το 
λειτούργηµα τού επισκόπου ΣΥΝ. επισκοπεία 2. η έδρα ή η οικία τού 
επισκόπου ΣΥΝ. επισκοπείο 3. η εκκλησιαστική περιφέρεια, την οποία διοικεί ο 
επίσκοπος: η ~ Φιλίππων ΣΥΝ. επισκοπάτο. επισκόπηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η συνολική εξέταση ή η συνοπτική έκθεση: η ~ των 
ειδήσεων || ~ τής νεοελληνικής ιστορίας ΣΥΝ. ανασκόπηση, επόπτευση 2. 
(συνεκδ.) κείµενο ή εκποµπή όπου επιχειρείται τέτοια συνολική εξέταση: 
αναλυτική | ιστορική | πολιτική | επιστηµονική ~|| ~ τού Τύπου || - τής χρονιάς 
που πέρασε. επισκοπικός, -ή, -ό [µτγν.]. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που σχετίζεται µε τον 
επίσκοπο ή την επισκοπή: ~ θρόνος | κατοικία | περιφέρεια. επίσκοπος (ο) 
{επισκόπ-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. Ο κληρικός που φέρει τον υψηλότερο βαθµό 
τής ιεροσύνης (οι άλλοι δύο: διάκονος, πρεσβύτερος) ΣΥΝ. δεσπότης, 
µητροπολίτης- ΦΡ. σχολάζων επίσκοπος βλ. λ. σχολάζω (βλ. λ. κληρικός, 
ΣΧΟΛΙΟ). 
[ΕΤΥΜ.αρχ., αρχική σηµ. «φρουρός, επιβλέπων, επιτηρητής», συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. επί σκοπόν. Η σηµερινή σηµ. ανάγεται στην Κ.∆., όπου 
το επίθ. επίσκοπος αποδίδεται στους πρεσβυτέρους κάθε τοπικής εκκλησίας, 
εναλλασσόµενο στη χρήση µε τη λ. πρεσβύτερος (βλ.λ.)]. επισκοπώ ρ. µετβ. 
{επισκοπείς... | επισκόπ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα) (λόγ.) κάνω επισκόπηση (βλ.λ.): 
~ τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις ΣΥΝ. εξετάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω. [ΕΤΥΜ 
<,αρχ· επισκοπώ (-έω) < επίσκοπος]. επι σκοτίζω ρ. µετβ. {επισκότισ-α, -τηκα, 
-µένος} (λόγ.) 1. ρίχνω σκιά πάνω σε (κάτι) ΣΥΝ. σκιάζω, συσκοτίζω 2. (µτφ.) 
προκαλώ σύγχυση: επισκοτίζει αντί να διασαφηνίζει το θέµα ΣΥΝ. συγχέω. — 
επισκότι-ση (η) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < επι- + σκοτίζω < σκότος]. επισµάλτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -
ώσεις, -ώσεων} η εφυάλωση 
(βλ.λ.). — επισµαλτώνω ρ. επισµηναγός (ο/η) αξιωµατικός τής Πολεµικής 
Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

επίσµηνίας (ο/η) {επισµηνιών} ΣΤΡΑΤ. υπαξιωµατικός τής Πολεµικής 
Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

επισπεύδω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέσπευσα, επισπεύσθηκα, επεσπευσµέ-νος} (λόγ.) 
προσπαθώ να πραγµατοποιήσω (κάτι) το ταχύτερο δυνατόν, νωρίτερα από τον 
προβλεπόµενο χρόνο: επέσπευσε τις εκλογές || πρέπει να επισπευσθεί η 
ολοκλήρωση τού έργου ΑΝΤ. καθυστερώ. — επισπευστικός, -ή, -ό [µεσν.]. 

επίσπευση (η) [µεσν.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η επιτάχυνση (π.χ. 
µιας διαδικασίας), η προσπάθεια να γίνει κάτι συντοµότερα: η ~ των εκλογών. 

επιστάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {επέστα-ξα, -γµένος} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
στάζω υγρό πάνω σε (κάτι): ~ κολλύριο ΣΥΝ. σταλάζω ♦ 2. (αµετβ.) πέφτω 
υπό µορφήν σταγόνας ΣΥΝ. στάζω. 

επισταλίες (οι) {επισταλιών} ΝΑΥΤ. Ο επιπλέον χρόνος, µετά τη συµπλήρωση 
των σταλιών, που απαιτήθηκε για τη φορτοεκφόρτωση πλοίου. 

επισταµένος, επισταµένη, -ο αυτός που γίνεται µε προσοχή και σε βάθος: 
διεξήχθη ~ έρευνα τής υποθέσεως ΣΥΝ. προσεκτικός, εµπεριστατωµένος, 
λεπτοµερής. — επισταµένως επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. 
έπίσταµαι «γνωρίζω, κατανοώ επακριβώς, είµαι ικανός» < *έπι-ίσταµαι (µε 
πιθ. ιωνική ψίλωση) < επι- + ϊσταµαι. Το ρ. είχε ιωνική προέλευση, διατήρησε 
δε την ψιλωτική (µη δασυνόµενη) µορφή του, προκειµένου να διακρίνεται 
από το οµηρικό εφίσταµαι («προφύλαξη»). Η λ. έπίσταµαι προσδιόριζε κυρ. 
την απόκτηση εξειδικευµένης και πρακτικής γνώσης, καθώς και την ικανό-
τητα να χρησιµοποιήσει κανείς σωστά αυτή τη γνώση. Αρχική σηµ. «το να 
βρίσκεται κανείς πάνω από κάτι» και, συνεπώς, «να καταγίνεται σχολαστικά 
µε αυτό». Η λ. έδωσε πολύ σηµαντικά παράγωγα: επιστήµη, έπιστητό(ν) κ.ά.]. 

επίσταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} ΙΑΤΡ. η ρινορραγία (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. έπίσταξις < επιστάζω]. 

επιστασία (η) [µτγν.] {επιστασιών} 1. η ευθύνη και το έργο τού επιστάτη: 
ανέλαβε την ~ τού σχολείου 2. (συνεκδ.) το κτήριο ή το γραφείο τού επιστάτη: 
η ~ ήταν κλειστή 3. ΝΑΥΤ. η επίβλεψη από αξιωµατικό καθεµιάς από τις 
υπηρεσίες στα πολεµικά πλοία: ~ ναυτιλίας | µηχανών | υφάλων | όπλων. 

επιστάτης (ο) [αρχ.] {επιστατών}, επιστάτρια (η) [1892] {επιστα-τριών} 1. 
πρόσωπο που ελέγχει την ορθή εκτέλεση (έργου) 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που 
επιβλέπει (έναν χώρο), που φροντίζει για την καλή λειτουργία του: ο ~ τού 
σχολείου. Επίσης επιστάτισσα (η) {επι-στατισσών}. 

επιστατω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {επιστατείς... | επιστάτησα} ♦ 1. (µετβ.) ελέγχω την 
ορθή εκτέλεση (έργου): επιστατουσε τις οικοδοµικές εργασίες ΣΥΝ. επιβλέπω, 
εποπτεύω ♦ 2. (αµετβ.) είµαι φροντιστής ενός έργου. 
[ΕΤΥΜ < αρ%· επιστατω (-έω) < επιστάτης < επι- + -στάτης (< ί-στα-µαι), 
τού ρ. εφίσταµαι «στέκοµαι πάνω από κάτι, φροντίζω»]. 

επιστεγάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {επιστέγασ-α, -τηκα, -µένος} 1. τοποθετώ (σε κάτι) 
στέγη: ~ γκαράζ/ αποθήκη ΣΥΝ. σκεπάζω 2. (µτφ.) (για έργο ή προσπάθεια) 
κάνω (κάτι) που (το) ολοκληρώνει, που αποτελεί το κορύφωµα (του): το 
ανθρωπιστικό του έργο επιστεγάστηκε µε αυτή τη δωρεά. — επιστέγαση (η) 
[1894]. 

επιστέγασµα (το) {επιστεγάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η στέγη, η σκεπή 
οικοδοµήµατος 2. (µτφ.) το γεγονός που ολοκληρώνει (ένα έργο, µια 
προσπάθεια κ.λπ.): η εισδοχή του στην Ακαδηµία ήταν το ~ µιας επιτυχούς 
επιστηµονικής σταδιοδροµίας. 

επίστεγο (το) {επιστέγ-ου | -ων} ΝΑΥΤ. (επίσ.) το πρυµναίο τµήµα τού πλοίου 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) κάσαρο ΑΝΤ. πρόστεγο. [ΕΤΥΜ < επιστεγάζω (υποχωρητ.), πβ. 
µτγν. επίθ. έπίστεγον (οίκηµα)]. 

επιστέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέστεψα, επιστέφθηκα} 1. τοποθετώ στεφάνι στο 
κεφάλι (κάποιου): η ελλανόδικος επιτροπή των αγώνων επέ-στεψε τον νικητή 
ΣΥΝ. στεφανώνω 2. (µτφ.) επιστεγάζω, αποτελώ το επιστέγασµα (προσπάθειας, 
αγώνα κ.λπ.).   — επίστεψη (η) (σηµ. 1) [1898].# επιστήθιος, -α, -ο 1. αυτός που 
βρίσκεται πάνω στο (ανθρώπινο) στήθος: ~ σταυρός | καδένα | φυλαχτό 2. 
(συνήθ. µτφ.) αυτός µε τον οποίο διατηρούµε πολύ στενές σχέσεις: ~ φίλος 
ΣΥΝ. αγαπηµένος, προσφιλής, ακριβός, (οικ.) κολλητός. [ΕΤΎΜι µτγν. < επι- 
+ -στήθιος < στήθος]. Επιστήµη (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ; µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επιστήµη (βλ.λ.)]. επιστήµη (η) {επιστηµών} 1. 
το σύνολο συστηµατικών και επαλη-θεύσιµων γνώσεων, καθώς και η έρευνα 
αυστηρώς καθορισµένων πεδίων τού επιστητού µε συγκεκριµένες και 
ορθολογικές µεθόδους, λ.χ. την παρατήρηση, το πείραµα, την υπόθεση, την 
επαγωγή: θεωρητικές ~ || τα θαύµατα | οι πρόοδοι | τα άλµατα τής ~· ΦΡ. 
ανθρωπιστικές επιστήµες | επιστήµες τού ανθρώπου η φιλολογία, η ιστορία, η 
ψυχολογία, η κοινωνιολογία κ.λπ., κατ' αντιδιαστολή συνήθ. προς τις θε-τικές 
επιστήµες (µαθηµατικά, φυσική κ.ά.) 2. το σύνολο των κλάδων που αποτελούν 
επιστήµες, το σύνολο των επιστηµών (κυρ. των θετικών): η ~ κάνει θαύµατα στις 
ηµέρες µας || οι ~ και τα γράµµατα || τι λέει η ~ γι'αυτό το θέµα; || δέχεται η ~ 
τέτοιες απόψεις; 3. κάθε επιµέρους επιστηµονικός κλάδος: ποια - έχεις 
σπουδάσει; 4. (συνεκδ.) κάθε επιστηµονική ειδικότητα από επαγγελµατικής 
πλευράς: κερδίζει το ψωµί του από την ~ του 5. (ειρων.-καθηµ.) η επισταµένη 
γνώση ενός πράγµατος: έχει κάνει την κοπάνα ~! || έχει αναγάγει την κλεψιά σε 
~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνωρίζω. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < έπίσταµαι (βλ. λ. επισταµένος). Η λ. ξεκίνησε από τη σηµ. 
«εξοικείωση µε συγκεκριµένο γνωστικό χώρο ή αντικείµενο», 
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από όπου ήδη στον Πλάτωνα προέκυψαν οι σηµ. των κλάδων γνώσεως 
σε αντιδιαστολή µε τις λ. εµπειρία, τέχνη. Το λατ. scientia (> γαλλ. 
science) είναι µετάφραση τού ελλην. όρου], επιστηµικός, -ή, -ό 
ΓΛΩΣΣ. αυτός που χαρακτηρίζει τη δέσµευση τού οµιλητή ότι τα 
λεγόµενα του αληθεύουν, ανάλογα µε τον κυµαινόµενο βαθµό γνώσης 
που έχει, πράγµα που καθορίζει τελικά και τη διατύπωση τής κρίσης 
του: ίσως έρθει αύριο || θα είναι ακόµη στον δρόµο || ίσως να κατάλαβε 
το λάθος του ANT. δεοντικός. [ΕΤΫΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
epistemic]. επιστηµολογία (η) [1878] επιστηµονικός κλάδος, ο οποίος 
έχει ως αντικείµενο έρευνας και µελέτης του την ίδια την επιστήµη, 
δηλ. τον ακριβή καθορισµό των ερευνητικών πεδίων και των 
µεθοδολογικών εργαλείων. — επιστηµολόγος (ο/η), επιστηµολογικός, -
ή, -ό, επίΌτη-µολογικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Wissenschaftslehre. Ορισµένες φορές η 
αγγλ. λ. epistemology (ελληνογενής) µεταφέρεται ως επιστηµολογία, 
ενώ ορθή είναι η απόδοση γνωσιολογία (βλ.λ.)]. επιστήµονας (ο/η) 
{θηλ. επιστήµονος | επιστηµόνων} 1. πρόσωπο µε υψηλή κατάρτιση 
σε έναν τοµέα τού επιστητού, που ασχολείται ως ειδικός µε την 
επιστηµονική έρευνα: γνωστός | διακεκριµένος | λαµπρός | 
αναγνωρισµένος | διεθνούς ακτινοβολίας | σοφός | πρωτοπόρος ~2. 
(γενικότ.) κάθε πτυχιούχος ανώτατης σχολής: πήρε το πτυχίο του- 
τώρα πια είναι ~ 3. (µτφ.) πρόσωπο που γνωρίζει (κάτι) πολύ καλά, 
που είναι ειδικός σε (κάτι): ~ στην οδήγηση || (ειρων.) ~ στις κοµπίνες! 
Επίσης (λόγ.) επιστήµων (ο/η) {επιστήµον-ος, -α}, επιστηµό-νισσα (η) 
{δύσχρ. επιστηµονισσών}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επιστήµων < επίσταµαι (βλ. λ. επισταµένος)]. 
επιστηµονικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την επιστήµη ή τον 
επιστήµονα: ~ γνώση | µέθοδος | αλήθεια | δεξιότητα | έρευνα | πρόοδος 
| εξέλιξη | µελέτη | εργασία | ορίζοντας | αντίληψη | θέµα | συνεργάτης | 
εξήγηση | ανάλυση | πόρισµα | κατάρτιση | εργαστήριο | έργο | 
προβληµατισµός | έκδοση | ύφος | πείραµα | επιτροπή | επίτευγµα- ΦΡ. 
(α) επιστηµονική φαντασία (i) το σύνολο των αληθοφανών ιστοριών 
(λογοτεχνικών, κινηµατογραφικών, τηλεοπτικών κ.λπ.) που 
εκτυλίσσονται σε έναν φανταστικό χωρόχρονο (συνήθ. µελλοντικό) 
και αντλούν την αληθοφάνεια τους από τα τεχνολογικά και 
επιστηµονικά επιτεύγµατα τής εποχής µας, τα οποία αξιοποιούν θε-
µατικά ή σεναριακά (ii) (µτφ.) κάθε απίστευτη, εξωπραγµατική ιστο-
ρία: Είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι γίνονται τέτοια πράγµατα; 
Αυτά είναι ~! (iii) (η γεν. επιστηµονικής φαντασίας ως χαρακτηρι-
σµός) για αφήγηµα (µυθιστόρηµα, ταινία κ.λπ.) που αξιοποιεί γνώ-
σεις από τον χώρο των θετικών επιστηµών (β) επιστηµονική κοινό-
τητα οι επιστήµονες διεθνώς. — επιστηµονικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., 
επιστηµονικότατα (η) [1812]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επιστήµων. Η φρ. επιστηµονική φαντασία είναι απόδ. 
τού αγγλ. (science) fiction]. επιστηµονικοφανής, -ής, -ές 
{επιστηµονικοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει χαρακτηριστικά 
τού επιστηµονικού (χωρίς να είναι επιστηµονικός): ~ θεωρία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΎΜ. < επιστηµονικός + -φανής < 
φαίνοµαι]. επιστηµονισµός (ο) η επιστηµονική τάση και θεώρηση, η 
οποία εκλαµβάνει ως επιβεβληµένη την εφαρµογή των µεθόδων των 
φυσικών επιστηµών σε όλους τους τοµείς έρευνας, 
συµπεριλαµβανοµένης τής φιλοσοφίας, των ανθρωπιστικών και των 
κοινωνικών επιστηµών η άποψη, σύµφωνα µε την οποία οι µέθοδοι 
αυτές αποτελούν τη µόνη πηγή αξιόπιστων γνώσεων: ξηρός | στείρος | 
δογµατικός | ακραίος ~. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. scientismi. επιστηµοσύνη (η) 
[µτγν.] {χωρ. πληθ.} η εντελής γνώση τού γνωστικού πεδίου και τής 
ειδικής µεθοδολογίας τής επιστήµης µε την οποία ασχολείται κανείς. 
επιστητό (το) {χωρ. πληθ.} αυτό που µπορεί να προσεγγίσει ο άν-
θρωπος µέσω τής γνώσης και αποτελεί αντικείµενο τής επιστηµονικής 
έρευνας: κοµµάτι | µέρος τού ~· ΦΡ. επί παντός (τού) επιστητού για 
όλα όσα είναι γνωστά στον άνθρωπο- (συνήθ. ειρων.) για τα πάντα, 
για οτιδήποτε εκφέρει γνώµη ~ ΑΝΤ. άγνωστο, απροσπέλαστο. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. επιστητόν (ήδη στον Αριστοτέλη), ουδ. τού επιθ. επι-στητός < 
επίσταµαι (βλ. λ. επισταµένος)]. επιστολέας (ο) ΣΤΡΑΤ. Ο υπαρχηγός 
κάθε Επιτελικής Μονάδας στο 
Πολεµικό Ναυτικό. επιστολή (η) (λόγ.) 1. το γραπτό µήνυµα, που 
αποστέλλεται σε παραλήπτη µέσα σε ταχυδροµικό φάκελο: φιλική | 
υπηρεσιακή | επίσηµη | ανεπίσηµη ~ ΣΥΝ. γράµµα, γραφή 2. ΦΙΛΟΛ. το 
γραπτό κείµενο που αποστέλλεται (σε κάποιον) ως λογοτεχνικό είδος 
3. (συνεκδ.) ο φαύλος µέσα στον οποίο τοποθετείται το γραπτό µήνυµα · 
4. ΘΡΗΣΚ. επιστολή (η) πραγµατεία µε παραινετικό περιεχόµενο και 
οδηγίες σχετικά µε θεολογικά και κοσµικά ζητήµατα: οι ~ τού 
Αποστόλου Παύλου. — επιστολικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπιστέλλω < επι- + στέλλω]. επιστολιµαίος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που 
παρουσιάζεται υπό µορ-φήν επιστολής: ~ διατριβή | πραγµατεία | 
αφήγηση 2. (σπάν.) αυτός που αναφέρεται µόνο σε επιστολές και δεν 
σχετίζεται µε την πραγµατικότητα: ~ απειλές | ενισχύσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. υποβολιµαίος. επιστολογραφία (η) [1782] {επιστολογραφιών} 1.η 
ανταλλαγή επιστολών ανάµεσα σε πρόσωπα ΣΥΝ. αλληλογραφία 2. η 
τέχνη τού να συντάσσει κανείς επιστολές 3. το βιβλίο που περιέχει 
υποδείγµατα ποικίλων επιστολών και σχετικές οδηγίες για τη 
σύνταξη καλών επιστολών 4. ΦΙΛΟΛ. (α) το σύνολο των επιστολών που 
έγραψαν έγκριτοι άνθρωποι των γραµµάτων, τής πολιτικής, τής τέχνης 
και τής επιστήµης (β) το σύνολο επιστολών ως αντικείµενο 
φιλολογικής µελέτης 

από απόψεως µορφής (πεζογραφικής, ποιητικής, γλωσσικής κ.λπ.), πε-
ριεχοµένου (κοινωνικού, επαγγελµατικού, ηθικού, φιλοσοφικού, θρη-
σκευτικού, πολιτικού, λογοτεχνικού κ.λπ.), εποχής (βυζαντινής, νεο-
ελληνικής κ.λπ.), αλληλογραφούντων προσώπων κ.λπ. — επιστολο-
γράφοι ρ. [1880] {-είς...}. 

επιστολογράφος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που γράφει επιστολή: ~ 
εφηµερίδας · 2. πρόσωπο που ασχολείται µε το λογοτεχνικό είδος 
τής επιστολογραφίας. — επιστολογραφίας, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. πολυγράφος. 

επιστολόχαρτο (το) το χαρτί τής επιστολής, στο οποίο γράφει κανείς 
και το εσωκλείει στον φάκελο. 

επίστοµα κ. πίστοµα επίρρ. → απίστοµα 
επιστόµιο (το) [µτγν.] {επιστοµί-ου | -ων} 1. η άκρη αντικειµένου, 

που έρχεται σε επαφή µε τα χείλη τού ανθρώπου, λ.χ. µουσικού ορ-
γάνου, τσιγάρου, πίπας κ.λπ. · 2. το πώµα που χρησιµοποιείται σε 
αγγείο ή σωλήνα · 3. το µεταλλικό τελείωµα τού ανοίγµατος κλει-
δαρότρυπας: το επιστόµιο τού συρταριού τού γραφείου είναι πραγ-
µατικό κόσµηµα. 

επιστράτευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) 1. ΣΤΡΑΤ. 
η πρόσκληση στον στρατό τού µάχιµου πληθυσµού σε περίοδο 
πολέµου: ~ γενική (όλων των µάχιµων ανδρών) | µερική (µέρους των 
µάχιµων ανδρών)· ΦΡ. πολιτική επιστράτευση βλ. λ. πολιτικός 2. (συ-
νεκδ.) η περίοδος τής επιστράτευσης: λήξη τής ~ 3. (µτφ.) η ενεργο-
ποίηση κάθε διαθέσιµου προσώπου ή µέσου για την επίτευξη ορι-
σµένου σκοπού: για να αντιµετωπιστούν τα κρίσιµα προβλήµατα τής 
χώρας µας, απαιτείται ~ όλων των δηµιουργικών δυνάµεων τού τόπου 
ΣΥΝ. συσπείρωση, κινητοποίηση. 

επιστρατεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {επιστράτευ-σα, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. καλώ στον στρατό επιστράτους, πολίτες που έχουν ήδη απο-
λυθεί 2. κινητοποιώ και καλώ στον στρατό όλο τον µάχιµο πληθυσµό 
σε περίπτωση πολέµου 3. (µτφ.) συγκεντρώνω ή συσπειρώνω: ~ όλες 
µου τις δυνάµεις | τις ικανότητες | τις γνώσεις, για να επιτύχω τον 
στόχο µου || για την υλοποίηση τού σχεδίου επιστρατεύθηκαν όλοι οι 
υπάλληλοι τής εταιρείας ΣΥΝ. κινητοποιώ, εκµεταλλεύοµαι 4. ανα-
γκάζω (µε υπουργική απόφαση) εργαζοµένους σε οργανισµούς κοι-
νής ωφελείας, οι οποίοι απεργούν, να αναλάβουν υπηρεσία, ώστε να 
εξυπηρετείται το κοινό: λόγω τής παράτασης τής απεργίας αποφασί-
στηκε να επιστρατευθούν οι οδηγοί των αστικών λεωφορείων. — επι-
στρατευτικός, -ή, -ό [1896]. 

επίστρατος (ο) [1895] {επιστράτ-ου | -ων, -ους} ο έφεδρος (στρατιώ-
της ή αξιωµατικός) που επιστρατεύεται σε καιρό ειρήνης για µετεκ-
παίδευση στα νέα όπλα: κλήθηκαν πολλοί ~ στην επιστρατευτική 
άσκηση. 

επιστρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέστρεψα, επιστράφηκα} 1. δίνω πίσω 
(κάτι που έχω πάρει): ~ τα χρήµατα που δανείστηκα || ~ προϊόν που 
αποδείχθηκε ελαττωµατικό || η επιστολή επιστράφηκε από τα ΕΛ.ΤΑ. • 
2. ανταποδίδω, συµπεριφέροµαι µε τον ίδιο τρόπο: του επέστρεψε 
την αδιαφορία του || σας επιστρέφω τις ύβρεις ΣΥΝ. γυρίζω πίσω · 3. 
(α) έρχοµαι ξανά στο σηµείο από όπου έφυγα ή ξεκίνησα: ~ στην αρ-
χή | στο µηδέν | στην αφετηρία ΣΥΝ. επανέρχοµαι (β) (ειδικότ.) ξανα-
γυρίζω (στον τόπο µου, στη χώρα ή την ιδιαίτερη πατρίδα µου): ~ στο 
χωριό µου | στην πατρίδα ΣΥΝ. παλιννοστώ, επανακάµπτω 4. ξαναγυ-
ρίζω σε δραστηριότητα, θέµα, υπόθεση µε τα οποία είχα ήδη ασχο-
ληθεί: ο δηµοσιογράφος επιστρέφει στο θέµα τής µόλυνσης που είχε 
θίξει και παλιότερα || ο αθλητής επέστρεψε στην αγωνιστική δράση-
ΦΡ. επιστρέφω δριµύτερος βλ. λ. επανέρχοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργα-
στικός. 

επιστροφέας (ο) {επιστροφ-είς, -έων} ΑΝΑΤ. Ο πρώτος αυχενικός 
σπόνδυλος- αλλιώς άτλας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπιστροφεύς, -έως (στον επιγραµµατοποιό Πολλιανό 
απαντά η ανατ. σηµ.) < αρχ. επιστρέφω]. 

επιστροφή (η) [αρχ.] 1. η απόδοση πράγµατος (σε αυτόν από τον 
οποίο είχε ληφθεί): η ~ των χρηµάτων που δανείστηκα σε αυτόν που 
µου τα δάνεισε || η ~ των µαρµάρων τού Παρθενώνα από το Βρετανικό 
Μουσείο στην Ελλάδα ΣΥΝ. γύρισµα· ΦΡ. δρόµος χωρίς επιστροφή η 
µοναδική επιλογή ή δυνατότητα που έχει κάποιος για κάτι: η νίκη 
στον επόµενο αγώνα είναι ~- αν δεν νικήσουµε, ξεχνάµε οριστικά το 
πρωτάθληµα 2. (συνεκδ.) κάτι (π.χ. χρήµατα) που δίδεται σε αυτόν από 
τον οποίο είχε ληφθεί: οι - τής εφορίας || οι ~ εφηµερίδων (αυτών που 
δεν πουλήθηκαν) · 3. (α) η επάνοδος σε ορισµένο τόπο: η ~ των 
µεταναστών στις πατρίδες τους || η ~ των προσφύγων στον τόπο τους || 
τέλος των διακοπών και ~ των µαθητών στα θρανία | στα σχολεία || ~ 
στην αφετηρία || η ~ τού ασώτου υιού στην πατρική κατοικία || η ~ των 
παικτών στην άµυνα ΣΥΝ. επανάκαµψη, γυρισµός ANT. αναχώρηση· 
ΦΡ. µετ' επιστροφής | µε επιστροφή ως χαρακτηρισµός εισιτηρίου 
που εκδίδεται για µετάβαση και επιστροφή: αεροπορικό εισιτήριο µετ' 
επιστροφής ΣΥΝ. αλε-ρετούρ (β) η επάνοδος σε προηγούµενη 
κατάσταση: τέλειωσαν οι διακοπές, ~ στα ίδια και τα ίδια || ~ στη 
ρουτίνα | στη σκληρή καθηµερινότητα || για αρκετό καιρό ήταν ήρεµος- 
εδώ και µία βδοµάδα έχουµε - στα παλιά: ξανά ένταση, φασαρίες... 4. η 
διάρκεια τού γυρισµού: στην ~ συναντήσαµε δυο φίλους 5. (µτφ.) η 
επαναφορά στην ίδια θέση: ~ στο ίδιο θέµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πισωγυρίζω. 
επίστρωµα (το) [µεσν.] {επιστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η τελευταία 
στρώση υλικού σε επιφάνεια: ένα ~ από άµµο προστάτευε το σπίτι από 
την υγρασία || ένα ~ λίπους προφυλάσσει τον οργανισµό από το ψύχος 
ΣΥΝ. στρώση, επικάλυψη, άλειµµα 2. (συνεκδ.) το αντικείµενο που 
χρησιµοποιείται ως επικάλυµµα (λ.χ. χαλί, µοκέτα). επιστρώνω ρ. 
µετβ. [µεσν.] {επίστρω-σα (λόγ. επέστρωσα), -θηκα, -µένος) καλύπτω 
(κάτι) µε στρώση υλικού ΣΥΝ. επικαλύπτω. 
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επίστρωση (η) [1766] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η τελευταία 
στρώση υλικού σε µια επιφάνεια. 

επιστύλιο (το) {επιστυλί-ου | -ων) ΑΡΧΓΓ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. το κατώτερο τµήµα 
τού θριγκού των αρχαίων οικοδοµηµάτων το αποτελούσαν οι δοκοί, 
οι οποίες ένωναν τους κίονες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επιστύλιον< εττι- + -
στύλιον< στύλος]. 

επισυµβαίνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {επισυνέβη (να/θα επισυµβεί)} (λόγ.) 
(συνήθ. τριτοπρόσ. επισυµβαίνει, επισυµβαίνουν) συµβαίνω επιπλέον 
ή µετά (από κάτι): «το αναµενόµενο δεν επισυνέβη» (εφηµ.) ΣΥΝ. επα-
κολουθώ. 

επισυνάπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {επισυν-ήψα, -άφθηκα (λογιότ. -ήφθην, -
ης, -η...), -ηµµένος) (λόγ.) συνάπτω (έγγραφο) µαζί µε άλλα: στην αί-
τηση του επισυνάπτει όλα τα αποδεικτικά σπουδών του ΣΥΝ. συνυ-
ποβάλλω. — επισύναψη (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. 

επισύρω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέσυρα} 1. (κυριολ.) τραβώ (κάτι) προς το 
µέρος µου ΣΥΝ. εφελκύω 2. (συνήθ. µτφ.) προκαλώ θετικές ή αρνητι-
κές αντιδράσεις των άλλων (σε σχέση µε εµένα): ~ τον φθόνο | την 
κακία | την αποδοκιµασία | την οργή | την αγανάκτηση | τον θαυµα-
σµό | την εκτίµηση | τη µήνιν των άλλων ΦΡ. ΝΟΜ. (για ποινικά κο-
λάσιµες πράξεις) επισύρω ποινή τιµωρούµαι: αυτό το έγκληµα επι-
σύρει ποινή κάθειρξης δέκα ετών. 

επισφάλεια (η) [µτγν.] {επισφαλειών} κατάσταση που εµπνέει κίν-
δυνο, αβεβαιότητα- (ειδικότ.) οφειλόµενο ποσό για την είσπραξη τού 
οποίου υπάρχει αβεβαιότητα: «η εσωτερική ζήτηση κατέρρευσε και η 
µεγαλύτερη τράπεζα τής χώρας άρχισε να τρίζει υπό το βάρος των 
επισφαλειών» (εφηµ.). 

επισφαλής, -ής, -ές {επισφαλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επισφαλέστ-ερος, -
ατός} 1. (α) αυτός που χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιό-
τητα: η κατάσταση τής υγείας του παρέµεινε ~ ΣΥΝ. αβέβαιος, άδη-
λος, ασταθής (β) αυτός για τον οποίο υπάρχει αβεβαιότητα (αν είναι 
δυνατόν να εισπραχθεί, εξοφληθεί κ.λπ.): ~ χρέος | απαίτηση | δάνειο 
2. αυτός που ενέχει κινδύνους: το πολιτικό κλίµα ήταν ακόµη ~ ΣΥΝ. 
επικίνδυνος, ανασφαλής, επίφοβος. — επισφαλώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ασφαλής, -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + -σφαλής < θ. σφαλ-, πβ. αόρ. β' ε-σφαλ-ον τού ρ. 
σφάλλω]. 

επισφραγίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {επισφράγισ-α (λόγ. επεσφράγισα), -τη-
κα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ολοκληρώνω µια ενέργεια µου µε κάτι ση-
µαντικό: µε την ίδρυση τής βιβλιοθήκης επισφράγισε την πολύχρονη 
προσφορά του στον τόπο του ΣΥΝ. επιστεγάζω, επιστέφω 2. (κατ' επέ-
κτ.) προσδίδω κύρος και αναγνώριση (σε κάτι): µε τη δήλωση του 
επισφράγισε την επιτυχή τους συνεργασία ΣΥΝ. επιβεβαιώνω, επικυ-
ρώνω, πιστοποιώ. — επισφράγιση (η) [µτγν.] κ. επισφράγισµα (το) 
[µτγν.], επισφραγιστικός, -ή, -ό [µεσν.]. 

επίσχεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (λόγ.) 1. η διακοπή µιας 
ενέργειας: ~ εργασίας ΣΥΝ. σταµάτηµα 2. ΝΟΜ. επίσχεσης δικαίωµα 
δικαίωµα τού οφειλέτη να αρνηθεί την εκπλήρωση τής παροχής του 
για όσο χρονικό διάστηµα δεν εκπληρώνει και ο δανειστής ληξιπρό-
θεσµη και συναφή υποχρέωση που έχει έναντι του · 3. ΙΑΤΡ. η ανα-
στολή τής αποβολής ενός βιολογικού υλικού από το όργανο µέσα στο 
οποίο είναι συγκεντρωµένο, συνήθ. λόγω οργανικού αιτίου: ~ ούρων 
| αερίων | κοπράνων. — επισχετικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έπίσχεσις < επέχω (πβ. αόρ. β' έπέσχον), βλ.λ.]. 

επισωρεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {επισώρευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) συ-
γκεντρώνω σε σωρό: ~ δεινά | προβλήµατα ΣΥΝ. συσσωρεύω, µαζεύω. 
— επισώρευση (η) [µτγν.], επιοωρευτικός, -ή, -ό [1876]. 

επιταγή (η) 1. η έντυπη εντολή καταβολής χρηµατικού ποσού σε τρί-
τον έγγραφο που έχει συνταχθεί µε ορισµένο τύπο και φέρει τον τίτ-
λο «τραπεζική επιταγή», µε το οποίο αυτός που υπογράφει δίνει εντο-
λή σε τράπεζα να καταβάλει στον κοµιστή τού εγγράφου το ποσό 
που αναγράφεται από τον προσωπικό του λογαριασµό: κόβω | εκδίδω 
~ || ταχυδροµική ~ || πληρώνω µε επιταγές || µπλοκ επιταγών ΣΥΝ. τσεκ 
ΦΡ. (α) ακάλυπτη επιταγή βλ. λ. ακάλυπτος (β) ταξιδιωτική επιταγή 
βλ. λ. ταξιδιωτικές · 2. καθετί που συνιστά προσταγή: η προστασία 
τού φυσικού περιβάλλοντος είναι ~ των καιρών µας || ηθική ~ ΣΥΝ. 
διαταγή, αίτηµα. 
[ETYM. µτγν., αρχική σηµ. «διαταγή», < αρχ. επιτάσσω. Η σηµ. τού 
αξιόγραφου είναι απόδ. τού γαλλ. mandat]. 

επιτάθηκα ρ. → επιτείνω 
επιτακτικός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που περιέχει προσταγή, εντολή: 
δεν άντεχε το ~ του ύφος ΣΥΝ. διατακτικός, κελευστικός 2. αυτός που 
είναι ή κρίνεται απαραίτητος: ήταν ~ ανάγκη να συγκεντρωθούν 
χρήµατα για τα θύµατα τού πολέµου || ~ συµβιβασµός | υποχώρηση || 
«σηµειώνει ότι είναι επιτακτικό να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ φτω-
χών και πλουσίων» (εφηµ.) || «καθίσταται επιτακτική η µεσολάβηση 
για την επίλυση τού προβλήµατος» (εφηµ.) ΣΥΝ. επιβεβληµένος.  — 
επιτακτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιτάσσω]. επιτακτος, 
-η, -ο αυτός που τον έχουν επιτάξει, επιταγµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «προκαθορισµένος» (ήδη αρχ. η σηµ. «έφεδρος (για στρατ. 
δύναµη)», < επιτάσσω]. επίταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 
(λόγ.) 1. η διαταγή που δίνεται σε κάποιον ΣΥΝ. προσταγή · 2. η µε 
µονοµερή πράξη τής ∆ιοίκησης στέρηση τής χρήσης και τής 
κάρπωσης τού πράγµατος από τον ιδιοκτήτη του, η οποία έχει 
προσωρινό µόνον χαρακτήρα και γίνεται για την ικανοποίηση 
έκτακτης και άµεσης δηµόσιας ανάγκης: επίταξη ξενοδοχείων για τη 
στέγαση σεισµοπλήκτων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπίταξις < επιτάσσω]. 
επίταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) 1. η αύξηση τής 
έντασης: ~ προβλήµατος | κρίσης ΣΥΝ. ενίσχυση, δυνάµωµα 2. ΓΛΩΣΣ. 

η ενίσχυση τής σηµασίας λέξεως ή φράσεως µε τη χρήση πρόσθετων 
γλωσσικών στοιχείων: δεν είναι απλώς ανόητος- είναι πολύ ανόητος· 
είναι η ίδια η ανοησία ΑΝΤ. µετριασµός· ΦΡ. µετ' επιτάσεως έντονα, 
εµφατικά 3. (ειδικότ.) ΙΑΤΡ. η επιδείνωση µιας ασθένειας ΣΥΝ. υπο- 
τροπίαση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίτασις < επιτείνω]. 

επιτάσσω ρ. µετβ. {επέταξα, επιτάχθηκα, επιταγµένος (λόγ. επιτεταγ-
µένος)} (λόγ.) 1. καθιστώ αναγκαίο, επιβεβληµένο· επιβάλλω: οι και-
ροί επιτάσσουν θαρραλέες πρωτοβουλίες · 2. τοποθετώ (κάτι) δίπλα 
σε (κάτι άλλο) ή στο τέλος: ο συγγραφέας επιτάσσει σκόπιµα το ου-
σιαστικό στο τέλος τής πρότασης ΑΝΤ. προτάσσω · 3. πραγµατοποιώ 
επίταξη (βλ.λ., σηµ. 2): ο στρατός επέταξε τα ιδιωτικά οχήµατα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + τάσσω | -ττω]. 

επιτατικός, -ή, -ό αυτός που δηµιουργεί επίταση ή αναφέρεται σε 
αυτήν: ~ µόριο | επίρρηµα | σηµασία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιτείνω]. 

επιταηκά επιρρήµατα. Μια σειρά από επιρρήµατα χρησιµοποιού-
νται για να επιτείνουν τη σηµασία των επιθέτων ή επιρρηµάτων, 
που ανήκουν στα λεγόµενα ποιοτικά επίθετα | επιρρήµατα. Παρά-
δειγµα: Είναι εξαιρετικά χρήσιµο να µάθεις να κολυµπάς καλά -
Του φάνηκε αφάνταστα δύσκολο να τα αποστηθίσει - Είναι εξό-
φθαλµα φανερό ότι ψεύδεται - Οι θέσεις τού κόµµατος είναι ριζικά 
διάφορες από αυτές που γράφει στο άρθρο του. Τέτοια επιτατικά 
επιρρήµατα είναι: αληθινά, ανέλπιστα, άπειρα | απείρως, απίθανα, 
απερίγραπτα, απίστευτα, ασυνήθιστα, ασύγκριτα, αφάνταστα, 
άφατα, εκπληκτικά, έντονα, εξαιρετικά, εξόφθαλµα, ιδιαίτερα, 
κάθετα (!), καταπληκτικά, πράγµατι, πραγµατικά, ριζικά, σοβαρά, 
τροµερά, τροµακτικά, φοβερά, χτυπητά, καθώς και τα επιρρήµατα 
που δηλώνουν κυρίως ποσότητα: απολύτως | απόλυτα, εντελώς, εξ 
ολοκλήρου | καθ' ολοκληρίαν, παντελώς, πέρα για πέρα, πλήρως, 
τελείως | τέλεια κ.ά. 

επιταυτού επίρρ. (σπάν.) µε σκοπιµότητα, µε συγκεκριµένο σκοπό: 
ενεργούσε έτσι ~ ΣΥΝ. επίτηδες, επί τούτω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. επιταυτού, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. επί τού 
αύτοϋ]. 

επιτάφιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι τοποθετηµένος πάνω σε 
τάφο: ~ στήλη | επίγραµµα- ΦΡ. επιτάφιος θρήνος (α) η ακολουθία 
που ψάλλεται τη Μεγάλη Παρασκευή για την ταφή τού Χριστού και 
την περιφορά τού επιταφίου (σηµ. 2) ΣΥΝ. εγκώµια, ξόδια (β) το αντί-
στοιχο εικονογραφικό θέµα 2. επιτάφιος (ο) {επιταφί-ου | -ων, -ους} το 
κουβούκλιο µέσα στο οποίο τίθεται πάνω σε σινδόνη ξυλόγλυπτη ή 
ζωγραφική παράσταση τού σταυρωµένου σώµατος τού Χριστού: έγι-
νε περιφορά τού ~ σε όλο το χωριό µε ιδιαίτερη κατάνυξη || στολίζω | 
προσκυνώ τον ~ || µετέφεραν τον ~ στους ώµους. 

επιτάχυνση (η) [1786] {-ης κ. -ύνσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ. (α) η µε-
ταβολή τής ταχύτητας κινητού στη µονάδα τού χρόνου κατά την 
οποία αυτή επήλθε (β) επιτάχυνση τής βαρύτητας η αύξηση τής τα-
χύτητας τής βαρύτητας στη µονάδα τού χρόνου (σύµβολο: g): η ~ εί-
ναι 10 misée 2. η αύξηση τής ταχύτητας (µε την οποία γίνεται κάτι): 
~ τού βήµατος || η ~ των ρυθµών σύγκλισης τής ελληνικής µε την ευ-
ρωπαϊκή οικονοµία || η ~ των διαδικασιών πώλησης προβληµατικών 
επιχειρήσεων σε ιδιώτες || - στην εκτέλεση των έργων για την Ολυ-
µπιάδα ΑΝΤ. επιβράδυνση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
accélération]. 

επιταχυνσιογράφος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. το όργανο που καταγράφει την 
επιτάχυνση υλικού σηµείου ή σώµατος κάθε χρονική στιγµή. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. accélérographe (νόθο συνθ.)]. 

επιταχυντής (ο) [1886] 1. ΜΗΧΑΝ. Ο µοχλός που ρυθµίζει τη ροή τού 
καυσίµου σε µηχανή εσωτερικής καύσεως ΣΥΝ. γκάζι · 2. ΟΙΚΟΝ. ο 
λόγος κεφαλαίου - προϊόντος, που εξηγεί τις κυκλικές οικονοµικές 
διακυµάνσεις · 3. ΧΗΜ. η ουσία που πολλαπλασιάζει την ταχύτητα 
χηµικής αντίδρασης · 4. ΦΥΣ. η µηχανή που επιταχύνει φορτισµένα 
σωµατίδια (ηλεκτρόνια, πρωτόνια κ.λπ.), αυξάνοντας την ταχύτητα 
τους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. accélérateur]. 

επιταχύνω ρ. µετβ. {επιτάχυν-α, -θηκα} 1. αυξάνω την ταχύτητα: ~ 
τον βηµατισµό | τους ρυθµούς ΣΥΝ. ταχύνω, εντείνω ΑΝΤ. επιβραδύνω 
• 2. εκτελώ (κάτι) σε συντοµότερο χρόνο: ~ τις διαδικασίες | τις ερ-
γασίες ΣΥΝ. επισπεύδω, συντοµεύω. — επιταχυντικός, -ή, -ό [1889]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < επι- + ταχύνω < ταχύς]. 

επιτέθηκα ρ. → επιτίθεµαι 
επιτείνω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέτεινα, επιτάθηκα, επιτεταµένος} (λόγ.) 1. 
αυξάνω την ένταση (σε κάτι): - τη σύγχυση | την αγωνία | το άγχος | 
τον πόνο | την αβεβαιότητα ΣΥΝ. επαυξάνω, ενδυναµώνω ΑΝΤ. µι-
κραίνω, αµβλύνω 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. δίνω έµφαση σε ορισµένη έν-
νοια: ~ τη σηµασία µιας λέξης ΣΥΝ. τονίζω, προβάλλω ΑΝΤ. µετριάζω. 

επιτελάρχης (ο) [1889] {επιτελαρχών} ανώτερος αξιωµατικός τού 
Στρατού Ξηράς, τρίτος στην ιεραρχία διοικήσεως µεραρχίας (ύστερα 
από τον υποστράτηγο και τον ταξίαρχο) και µε βαθµό συνήθ. συ-
νταγµατάρχη, που έχει επιτελικά καθήκοντα: ο ~ επιθεώρησε στρα-
τιωτικές µονάδες. [ΕΤΥΜ < επιτελείο + -άρχης < άρχω]. 

επιτελείο (το) [1871] 1. ΣΤΡΑΤ. η οµάδα αξιωµατικών που πλαισιώνει 
στρατιωτικό διοικητή και τον στηρίζει στο διοικητικό του έργο· ΦΡ. 
Γενικό Επιτελείο το στρατιωτικό συγκρότηµα που κατευθύνε και 
συντονίζω τους ανώτερους στρατιωτικούς σχηµατισµούς (λ.χ. µε-
ραρχίες, ταξίαρχος, συντάγµατα κ.λπ.): ~ Στρατού (Γ.Ε.Σ.) | Ναυτι-
κού (Γ.Ε.Ν.) | Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) 2. (µτφ.) σύνολο προσώπων µε υψη- 
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λή ιεραρχικά θέση που κατευθύνουν και συντονίζουν ένα έργο, µια 
επιχείρηση κλπ.: το οικονοµικό ~ τής κυβέρνησης || το - τού πρωθυπουργού || 
το επιστηµονικό ~ µιας εγκυκλοπαίδειας || ένα ~ εκλεκτών συνεργατών || ~ 
επιχείρησης | εφηµερίδας. 
[ΕΤΥΜ. < επιτελής, µε τη νεότ. σηµ. τού στρατιωτικού αξιωµατικού, απόδ. 
τού γαλλ. état-major]. 

επιτέλεση (η) → επιτελώ 
επιτελεστικός, -ή, -ό → επιτελώ 
επιτελής (ο) {επιτελ-ούς | -είς) (λόγ.) το µέλος τού επιτελείου: οι -τού 

Υπουργείου Εθνικής Αµύνης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εκπληρωµένος, ολοκληρωµένος», < επι- + -τελής 
< τέλος. Βλ. κ. επιτελείο]. 

επιτελικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε το επιτελείο (στρατού η 
οργανισµού): ~ αξιωµατικός | στέλεχος | χάρτης | σχέδιο | οµάδα | ρόλος- ΦΡ. 
ΣΤΡΑΤ. επιτελικό γραφείο (συντοµ. Ε.Γ.) µορφή στρατιωτικής οργάνωσης µε 
ειδική αποστολή, που απαντά σε ανώτερες ιεραρχικά µονάδες (συντάγµατα, 
ταξιαρχίες, στρατηγεία). 

επιτέλους επίρρ. 1. τελικά, στο τέλος: τι γύρευε ~; || ~, θα µου πείτε τι θέλετε; 2. 
(για κάτι που επιθυµούσε κάποιος πολύ να γίνει) ευτυχώς: ~, φάνηκες! || ~, 
µόνοι! [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. enfin]. 

επιτελώ ρ. µετβ. {επιτελείς... | επιτέλ-εσα, -ούµαι, -έστηκα (λόγ. -θη-κα), -
εσµένος} πραγµατοποιώ (κάτι που µου ανατέθηκε), φέρω εις πέρας: ~ 
καθήκοντα | ρόλο | έργο | σκοπό ΣΥΝ. εφαρµόζω. — επιτέλεση (η) [αρχ.], 
επιτελεστικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω, τελώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. επιτελώ 
(-έω) < επι- + τελώ < τέλος]. 

επιτετραµµένος, -η, -ο 1. αυτός στον οποίο έχει ανατεθεί µια ειδική αποστολή 
ΣΥΝ. εντεταλµένος · 2. οποιασδήποτε βαθµίδας διπλωµάτης, που αντικαθιστά 
τον πρέσβη όταν απουσιάζει ή δεν υπάρχει ΣΥΝ. διαπιστευµένος (βλ. λ. 
διπλωµάτης, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ; Μτχ. παθ. παρακ. τού 
αρχ. επιτρέπω. Απόδ. τού γαλλ. chargé (des affaires)]. 

επίτευγµα (το) {επιτεύγµ-ατος | -ατα, -άτων} σπουδαία πράξη ως αποτέλεσµα 
µεγάλης προσπάθειας· κατόρθωµα: θαύµαζε τα λαµπρά ~ τού πολιτισµού τους 
ΣΥΝ. επιτυχία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επιτυγχάνω]. 

επίτευξη (η) {-ης κ. -εύξεως | -εύξεις, -εύξεων} η πραγµάτωση ενός σκοπού: η ~ 
των προσδοκιών/ στόχου || σχέδιο για την ~ ειρήνης ΣΥΝ. εκπλήρωση, 
επιτυχία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπίτευξις < επιτυγχάνω]. 

επιτεύχθηκα ρ. → επιτυγχάνω 
επιτήδειος, -α, -ο 1. αυτός που διαθέτει εξυπνάδα και πονηριά: έπεσαν σε 

επιτήδειο τύπο, που τους ξεγέλασε ΣΥΝ. έξυπνος, επιδέξιος, καταφερτζής · 2. 
αυτός που είναι ενδεδειγµένος για την ανάληψη και εκτέλεση (ενός έργου): η 
δουλειά αυτή ήθελε ~ άνθρωπο ΣΥΝ. κατάλληλος, πρόσφορος. — επιτήδεια | 
επιτηδείως [αρχ.] επίρρ., em-τηδειότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«κατάλληλος, αρµόζων», < επίτηδες]. 

επίτηδες κ. εξεπίτηδες κ. ξεπίτηδες επίρρ.· σκόπιµα, ηθεληµένα ANT. 
άθελα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίτηδες | έπιτάδές, αβεβ. ετύµου. Η παλαιότερη ετυµ., που 
ανάγει τη λ. στη φρ. επί τάδε (πληθ. ρυδ. τής αντωνυµίας δδε), προσκρούει 
στο µακρό -α- (το -α- τού τάδε είναι κανονικά βραχύ) τού επιρρ. έπίτάδες | 
επίτηδες]. 

επιτήδευµα (το) [αρχ.] {επιτηδεύµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το επάγγελµα που 
ασκεί κάποιος για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών: άσκηση | φόρος 
επιτηδεύµατος. — επιτηδευµατίας (ο) [1833]. 

επιτηδεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {επιτηδεύ-θηκα, -µένος} 1. (σπάν.) καταπιάνοµαι 
επαγγελµατικά (µε κάτι) ΣΥΝ. επαγγέλλοµαι, επιδίδοµαι • 2. (συνήθ.) 
συµπεριφέροµαι χωρίς φυσικότητα.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
επιτήδειος]. 

επιτήδευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.) η έλλειψη φυσικότητας 
(στη συµπεριφορά), η προσποίηση. 

επιτηρητής (ο) [µτγν.], επιτηρήτρια (η) [1889] {επιτηρητριών} 1. πρόσωπο που 
επιβλέπει (την ορθή εκτέλεση έργου): - τής δηµόσιας τάξης 2. (ειδικότ.) 
πρόσωπο που επιτηρεί τους µαθητές κατά τη διε-ξαγωγήεξετάσεων. 

επιτηρώ ρ. µετβ. {επιτηρείς... | επιτήρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} επιβλέπω 
τη σωστή εκτέλεση (έργου ή διαδικασίας): ~ µαθητές | οικοδοµικές εργασίες 
ΣΥΝ. εποπτεύω, επιστατώ.    — επιτήρηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. επιτηρώ 
(-έω) < επι- + τηρώ]. 

επιτίθεµαι ρ. αµετβ. αποθ. {επιτίθε-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται | πα-ρατ. επετιθ-
έµην, -εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο | επιτέθηκα (λόγ. επε-τέθην, -ης, -η..., 
µτχ. επιτεθείς, -είσα, -έν)} (+ γεν. | +σε +αιτιατ.) 1. ΣΤΡΑΤ. ενεργώ επίθεση 
εναντίον εχθρικής δυνάµεως, κράτους κ.λπ.: περίµεναν τη στιγµή που θα 
επετίθετο ο εχθρός || πρώτα επιτέθηκε το Πεζικό | το Ιππικό || ~ αιφνιδίως | από 
τα νώτα ΣΥΝ. κάνω έφοδο, (λόγ.) επελαύνω ANT. αµύνοµαι, υπερασπίζω 2. 
(για πρόσ.) εκδηλώνω βίαιη και εχθρική συµπεριφορά εναντίον (κάποιου), 
συνήθ. ορµώντας του, χτυπώντας τον ή απειλώντας τον µε φονικό µέσο κ.λπ.: 
ληστές επετέθησαν σε υπάλληλο τραπέζης και του έκλεψαν είκοσι εκατοµµύρια || 
οµάδα αναρχικών επετέθη σε αστυνοµικούς || του επετέθησαν και τον 
αφόπλισαν ΣΥΝ. χτυπώ, (λόγ.) εφορµώ 3. (µτφ.) µιλώ επικριτικά για 
(κάποιον), ασκώ σφοδρό έλεγχο εναντίον (κάποιου): ο πρωθυπουργός επετέθη 
µε βαρύτατους χαρακτηρισµούς κατά βουλευτών τής αντιπολίτευσης || του 
επετέθη ασκώντας του δριµεία κριτική || ~ λεκτικά | φραστικά ΣΥΝ. κατακρίνω, 
θίγω, προσβάλλω, ψέγω 4. (η µτχ. επιτιθέµενος, -η, -ο) αυτός που επιτίθεται, ο 
εχθρός: στην περίπτωση 

τής Κύπρου - ήταν η Τουρκία ANT. αµυνόµενος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < επι- + τίθεµαι (βλ.λ.)]. 

επιτίµηση (η) → επιτιµώ 
επιτιµητικός, -ή, -ό → επιτιµώ 
επιτίµιο (το) {επιτιµί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. η ποινή που επιβάλλεται από ιερέα για 

σοβαρές αµαρτίες, λ.χ. η απαγόρευση µεταλήψεως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιτίµιονκ 
επιτιµώ]. 

επίτιµος, -η, -ο αυτός που φέρει τιµητικό τίτλο, χωρίς να σχετίζεται µε τα 
καθήκοντα που συνεπάγεται ο τίτλος αυτός ή παρίσταται κάπου τιµητικά: ~ 
πρόεδρος | καθηγητής | διδάκτωρ | δηµότης || «η σύζυγος τού πρωθυπουργού θα 
µετάσχει ως ~ προσκεκληµένη στις εργασίες τού συνεδρίου» (εφηµ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιακός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επί- + -τιµος < τιµή]. 

επιτιµώ ρ. µετβ. {επιτιµάς... | επιτίµ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} 
προσάπτω µοµφή (σε κάποιον) για κάτι αρνητικό που διέπραξε: τον επιτίµησε 
για την αδιαφορία του ΣΥΝ. επιπλήττω, µαλώνω ANT. επαινώ, εγκωµιάζω. — 
επιτίµηση (η) [αρχ.], επιτιµητικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. επιτιµώ (-άω), αρχική σηµ. «αποδίδω τιµή», < επι- + τιµώ. Η 
σηµερινή σηµ. (ήδη αρχ.) οφείλεται στο ότι το ρ. χρησιµοποιήθηκε επίσης για 
να περιγράψει την πράξη των δικαστών, οι οποίοι όριζαν τη χρηµατική ποινή 
που έπρεπε να πληρώσει ο καταδικασθείς]. 

επιτοίχιος, -α, -ο [1854] αυτός που βρίσκεται ή τοποθετείται επάνω σε τοίχο: ~ 
εκθέµατα. 

επιτόκιο (το) {επιτοκί-ου | -ων) ΟΙΚΟΝ. Ο τόκος που αποφέρει κεφάλαιο εκατό 
δραχµών για ορισµένο χρονικό διάστηµα· το ποσοστό ή το µέτρο µε βάση το 
οποίο υπολογίζεται το ύψος τού οφειλόµενου τόκου (βλ. λ. τόκος): σταθερό | 
κυµαινόµενο | εξαµηνιαίο | µηνιαίο | υψηλό | χαµηλό ~||~ 12Ψο || αύξηση | 
µείωση των ~||~ δανεισµού. [ΕΤΥΜ < µτγν. επιτόκιον< επι- + -τόκιονκ 
τόκος]. 

επίτοκος (η) {επιτόκ-ου | -ων, -ους} η γυναίκα που βρίσκεται κοντά στον τοκετό 
ΣΥΝ. ετοιµόγεννη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + τόκος (βλ.λ.)]. 

επιτολή (η) (λόγ.) η ανατολή άστρου στον ορίζοντα. [ΕΤΥΜ; αρχ. < επιτελλω 
«ανατέλλω» < επι- + τέλλω, βλ. κ. ανατέλλω]. 

επιτοµή (η) 1. η σύνοψη και συγκεφαλαίωση ενός κειµένου ΣΥΝ. περίληψη, 
σύντµηση 2. (συνεκδ.) το πόνηµα που αποτελεί περιληπτική απόδοση 
εκτενέστερου συγγράµµατος ΣΥΝ. σύνοψη. [ΕΤΥΜ αρχ. < έπιτέµνω < επι- + 
τέµνω]. 

επίτοµος, -η, -ο αυτός που καταλαµβάνει έναν µόνο τόµο: ~ γραµµατική | 
συντακτικό | λεξικό ΑΝΤ. πολύτοµος. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έπιτέµνω]. 

επιτονική (η) ΜΟΥΣ. η δεύτερη βαθµίδα τής διατονικής κλίµακας. 
επιτόνιο (το) {επιτονί-ου | -ων) (λόγ.) ΜΟΥΣ. το κλειδί µουσικού οργάνου. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. έπιτόνιον < έπι- + -τόνιον < τόνος]. 
επιτόνιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ο επιτονισµός (βλ.λ.). — επιτονίζω 

ρ. 
επιτονισµός (ο) ΓΛΩΣΣ. (κατ' αντιδιαστολή προς τον τόνο που ανήκει σε 

συλλαβή λέξεως) η αυξοµειούµενη κύµανση τής φωνής που χαρακτηρίζει 
ολόκληρο εκφώνηµα (µια σειρά λέξεων: φράση ή και ολόκληρη πρόταση), 
έχει ιδιαίτερη µορφή σε κάθε γλώσσα και υποδηλώνει τη στάση τού οµιλητή 
απέναντι στο µήνυµα και στον ακροατή (έκπληξη, απορία, θαυµασµό, 
αµφιβολία, δισταγµό, επιδοκιµασία, αποδοκιµασία κ.τ.ό.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. intonation]. 

επίτονος (ο) {επιτόν-ου | -ων} (λόγ.) ΝΑΥΤ. (συνήθ. στον πληθ.) σχοινί ή 
συρµατόσχοινο που δένεται από τον ιστό στις δύο πλευρές τού πλοίου για να 
τον στηρίζει ΣΥΝ. ξάρτι. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (ενν. ίµάς, ήδη στην Οδύσσεια), µε τη σηµ. «σχοινί που τεντώνει, 
σφίγγει», < έπι- + -τόνος < τείνω]. 

επιτόπιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που διεξάγεται στον ίδιο τόπο (όπου συνέβη 
κάτι): οι αστυνοµικές αρχές πραγµατοποίησαν ~ έρευνα, για να διαπιστώσουν 
τα πραγµατικά αίτια τού εγκλήµατος · 2. αυτός που ανήκει στον τόπο (όπου 
αναφερόµαστε): ~ αξιοθέατα | λαϊκά συγκροτήµατα | αρχές ΣΥΝ. τοπικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ντόπιος. 

επί τόπου επίρρ. → τόπος 
επιτραπέζιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που τοποθετείται πάνω στο τραπέζι ή 

προσφέρεται στο τραπέζι: ~ παιχνίδι | κρασί 2. ΠΛΗΡΟΦ. επιτραπέζια έκδοση 
(αγγλ. desktop publishing, συντοµ. DTP) η µέθοδος δηµιουργίας και έκδοσης 
ολοκληρωµένου εντύπου (βιβλίου, περιοδικού, φυλλαδίου) µε τη διάταξη 
κειµένου και εικόνων, σχεδίων κ.λπ. σε Η/Υ. 

επιτράπηκα ρ. → επιτρέπω 
επιτραχήλιο (το) {επιτραχηλί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το άµφιο που κρέµεται από τον 

τράχηλο ιερέων ΣΥΝ. πετραχήλι. [ΕΤΥΜ < µεσν. έπιτραχήλιον < έπι- + -
τραχήλων < τράχηλος]. 

επιτρεπτός, -ή, -ό αυτός που επιτρέπεται, που δικαιολογείται να υπάρχει ή να 
λειτουργεί (µε ορισµένο τρόπο): δεν ήξερε αν ήταν επιτρεπτό να µιλήσει σε 
τόσο σκληρή γλώσσα ΣΥΝ. νόµιµος, αρµόζων, πρέπων ANT. απαγορευµένος, 
αθέµιτος. 

επιτρέπω ρ. µετβ. {επέτρεψα, επιτράπηκα (λόγ. επετράπην, -ης, -η...)} 1. (α) 
χορηγώ (σε κάποιον) το δικαίωµα ή την άδεια να πράξει (κάτι): ~ την είσοδο | 
την έξοδο || τους επέτρεψε να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση || (µτφ.) η 
αγωγή µου δεν µου επιτρέπει να πέσω σε τέτοιο επίπεδο! || Πώς τολµάτε; Λεν 
σας ~! || θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος (αν θέλει ο Θεός και αν το 
επιτρέπει και ο καιρός) ΣΥΝ. εγκρίνω ANT. απαγορεύω (β) σε εκφράσεις 
ευγενείας για να ζητήσει 
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κανείς κάτι ή σε διάλογο για να παρέµβει ή γενικότ. για να ζητήσει από 
κάποιον την άδεια για κάτι που τον αφορά: Μου επιτρέπετε να σας δείξω πώς 
λειτουργεί; || Αν µου επιτρέπετε (ενν. να παρέµβω), υπάρχει και µια άλλη πτυχή 
τού θέµατος || (προς επιβάτη που εµποδίζει) Μου επιτρέπετε να περάσω; | να 
καθίσω; || (κ. απρόσ.) Επιτρέπεται το κάπνισµα στον διάδροµο; || δεν 
επιτρέπεται η είσοδος σε διανοµείς φυλλαδίων (επιγραφή σε είσοδο 
πολυκατοικίας) · 2. δίνω τη δυνατότητα: η οικονοµική τους άνεση τους 
επέτρεψε να πραγµατοποιήσουν τα σχέδια τους · 3. επιδέχοµαι, αφήνω 
περιθώριο (για κάτι): η διατύπωση τού κειµένου δεν επέτρεπε παρανοήσεις 
ΣΥΝ. σηκώνω, δέχοµαι, παίρνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + 
τρέπω]. 

επιτροπεία (η) [αρχ.] {επιτροπειών} ΝΟΜ. η ανάθεση τής διαχείρισης τής 
περιουσίας ανηλίκων, αρρώστων και γενικά προσώπων ανίκανων για 
δικαιοπραξία σε άλλους. 

επιτροπεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {επιτρόπευ-σα, -τηκα} αναλαµβάνω την επιτροπεία 
(βλ.λ.). — επιτρόπευση (η) [αρχ.]. 

επιτροπή (η) 1. το συµβούλιο που ορίζεται να επιτελέσει ορισµένο έργο: 
διακοµµατική | εξεταστική | εφορευτική | εκτελεστική ~||~ Θεσµών και 
∆ιαφάνειας τής Βουλής || ~ εµπειρογνωµόνων | αξιολόγησης υποψηφίων | 
συντονισµού απεργιακού αγώνα | διαπραγµατεύσεων || η Κεντρική Επιτροπή τού 
κόµµατος || η ~ Κεφαλαιαγοράς τού Χρηµατιστηρίου || (στην Ε.Ε.) Επιτροπή 
Μονίµων Αντιπροσώπων τού Ο.Η.Ε. 2. ∆ιαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
(παλαιότ. Κοινοβουλευτική Επιτροπή και πριν από την τελευταία 
αναθεώρηση τού συντάγµατος ∆ιαρκής Επιτροπή τής Βουλής) συλλογικό 
όργανο τής νοµοθετικής διαδικασίας τής Βουλής το οποίο συγκροτείται από 
τον Πρόεδρο τής Βουλής κατ' αναλογίαν τής δύναµης των κοινοβουλευτικών 
οµάδων και που αντιστοιχεί σε έναν ευρύτερο κυβερνητικό τοµέα υπουργείων 
(π.χ. Επιτροπή Εθνικής Αµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Οικονοµικών 
Υποθέσεων, Παραγωγής και Εµπορίου κ.ά.)· έργο κάθε µιας επιτροπής είναι 
να επεξεργάζεται στην ουσία τους τα νοµοσχέδια και τις προτάσεις νόµων 
πριν από τη συζήτηση και την ψήφιση τους, ενώ σήµερα, µετά την 
αναθεώρηση, έχει αποκτήσει αποφασιστική νοµοθετική αρµοδιότητα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβούλιο. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διαιτησία, νοµική 
απόφαση», < επιτρέπω «εµπιστεύοµαι, αφήνω στην κρίση». Η λ. επιτροπή 
δήλωσε αργότερα και τα πρόσωπα που διαιτήτευαν, δηλ. τα µέλη τού νοµικού 
οργάνου που επιτελούσε τη διαιτησία]. 

επιτροπικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον επίτροπο: ~ καθήκοντα 
2. επιτροπικόν (το) {χωρ. πληθ.} (α) το δικαιοδοτικό πλαίσιο τής εξουσίας 
τού επιτρόπου ΣΥΝ. εξουσιοδότηση, πληρεξουσιότητα (β) (συνεκδ.) το 
έγγραφο µε το οποίο ανατίθενται (σε κάποιον) τα καθήκοντα τού επιτρόπου. 
— επιτροπικώς επίρρ. [1871]. 

επίτροπος (ο/η) {επιτρόπ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί 
ορισµένο διαχειριστικό καθήκον: ορίστηκε ο Έλληνας ~ στην Ε.Ε. || κοινοτικός 
~ ΣΥΝ. διαχειριστής, κοµισάριος · 2. πρόσωπο που αναλαµβάνει επιτροπεία 
(βλ.λ.) · 3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) το µέλος τού ενοριακού συµβουλίου, που µεριµνά 
για τη σωστή λειτουργία τής εκκλησίας τής ενορίας του (β) ο διαχειριστής 
µονής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιτρέπω]. 

επιτυγχάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {επέτυχα, επιτεύχθηκα (λόγ. επετεύ-χθην, -ης, -
η..., µτχ. επιτευχθείς, -είσα, -έν), επιτυχηµένος (βλ.λ.)} (λόγ.) πετυχαίνω: µε 
την επιµονή του επέτυχε όλους τους σκοπούς του || όποιος αγωνίζεται, 
επιτυγχάνει || κατάφερε να επιτύχει στον διαγωνισµό || δεν επετεύχθη συµφωνία 
στη σύνοδο || έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στο θέµα αυτό || (σκωπτ.) η 
εγχείρηση επέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε (όταν κάτι εκτελείται σωστά, δεν έχει 
όµως το προσδοκώµενο αποτέλεσµα). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «βρίσκω τον στόχο», < έπι- + τυγχάνω (βλ.λ.)]. 

επιτύµβιος, -α, -ο αυτός που είναι τοποθετηµένος πάνω σε τάφο: ~ πλάκα | 
επίγραµµα. [ΕΤΥΜ. αρχ_. < έπι- + -τύµβιος < τύµβος]. 

επιτυχηµένος, -η, -ο (λόγ.) ο πετυχηµένος: ~ ζωγραφικός πίνακας | φαγητό | 
εµφάνιση | δίσκος | παράσταση | επιχειρηµατίας | καριέρα | παράδειγµα | 
συνεργασία. — επιτυχηµένα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. 
επιτυγχάνω (αρχ. έπιτετυχηµένος)]. 

επιτυχής, -ής, -ές {επιτυχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· επιτυχέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός 
που επέτυχε τον στόχο του: ~ προσπάθεια || οι χειρισµοί του στην υπόθεση 
αυτή υπήρξαν επιτυχείς ΣΥΝ. εύστοχος, επιτυχηµένος ΑΝΤ. άστοχος, 
ατελέσφορος 2. αυτός που εκτελέστηκε σωστά: ~ εγχείρηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ; αρχ. < επι- + -τυχής, πβ. αόρ. β' ε-τυχ-ον τού ρ. τυγχάνω]. 

επιτυχία (η) {επιτυχιών} 1.η οµαλή έκβαση υποθέσεως, η θετική κατάληξη 
προσπάθειας: στις εξετάσεις σηµείωσε µεγάλη | θριαµβευτική ~ || σου εύχοµαι 
καλή ~ || οι προσπάθειες του στέφθηκαν από - || η µία ~ έφερε την άλλη || 
θριαµβεύει στο εξωτερικό- πηγαίνει από ~ σε ~ ΣΥΝ. ευόδωση ΑΝΤ. αποτυχία 2. 
ο βαθµός στον οποίο κάτι γίνεται αποδεκτό από το κοινό, προκαλεί το 
ενδιαφέρον: το έργο παίχθηκε στην Αθήνα µε µέτρια ~ || η ~ αυτού τού 
µυθιστορήµατος ξεπέρασε κάθε προηγούµενο || η θεαµατική ~ µιας παράστασης 
|| η εξαιρετική - µιας πρωτοβουλίας 3. (ειδικότ.) η τραγουδιστική επιτυχία, το 
σουξέ: τα τραγούδια του έγιναν µεγάλες ~ || τραγούδησε παλιές ~ του 4. η 
επίτευξη, η πραγµατοποίηση: η ~ ενός σκοπού. [ΕΤΥΜ αρχ. < επιτυγχάνω]. 

επιτυχών, -ούσα, -όν αυτός που πέτυχε (κυρ. σε διαγωνισµό): ανακοινώθηκαν 
τα ονόµατα των επιτυχόντων στα Α.Ε.Ι. [ΕΤΥΜ Μτχ. αορ. β' τού αρχ. 
επιτυγχάνω]. 

επιφαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {επεφάνην, -ης, -η...} (λόγ.) (για 

θεούς) εµφανίζοµαι, παρουσιάζοµαι απροσδόκητα ή/και αποκαλυπτικά ΣΥΝ. 
παρουσιάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

επιφαινόµενο (το) {επιφαινοµέν-ου | -ων} φαινόµενο συνοδευτικό ενός κύριου 
φαινοµένου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. epiphenomenon]. 

επιφάνεια (η) {επιφανειών} 1. η εξωτερική όψη, που δηµιουργεί την πρώτη 
οπτική (ή άλλη) εντύπωση: ~ του νερού | τής θάλασσας | τού δέρµατος || λεία | 
τραχιά ~ ΑΝΤ. εσωτερικό, πυρήνας, βάθος· ΦΡ. (µτφ.) (α) βγαίνω | έρχοµαι 
στην επιφάνεια (µτφ.) αποκαλύπτοµαι, έρχοµαι στο φως, φανερώνοµαι: η 
εγκληµατική τους δράση ήρθε στην επιφάνεια || βγαίνουν συνέχεια στην 
επιφάνεια νέα στοιχεία για την υπόθεση (β) φέρνω (κάτι) στην επιφάνεια 
αποκαλύπτω, φέρνω στο φως: οι εφηµερίδες έφεραν στην επιφάνεια παλαιές 
οικονοµικές ατασθαλίες τής επιχείρησης 2. (µτφ.) η φαινοµενική (συχνά και 
επίπλαστη) εικόνα των πραγµάτων, κατ' αντιδιαστολή προς το βάθος και την 
ουσία: παρασυρόταν από την ~ των γεγονότων || έµενε στην - των πραγµάτων 
και δεν προχωρούσε σε βάθος ΣΥΝ. επίφαση ΑΝΤ. βάθος, ουσία 3. ΜΑθ. το 
σύνολο των ακραίων σηµείων ενός σώµατος (ή γεωµετρικού σχήµατος), τα 
οποία προσδιορίζουν τη µορφή τού σώµατος: επίπεδη/ κυλινδρική | καµπύλη | 
κωνική ~ · 4. ΟΙΚΟΝ. η έκταση τής οικονοµικής δύναµης ατόµου ή 
οικονοµικού οργανισµού: επιχείρηση µε µεγάλη (οικονοµική) ~ · 5. ΘΡΗΣΚ. 
(κυρ. κατά την αρχαιότητα) η αποκαλυπτική εµφάνιση ενός θεού στους 
ανθρώπους: η ~ τής θεάς Αθηνάς στον Τηλέµαχο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Θεοφάνια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επιφανής. Στην Κ.∆. η λ. έχει τη σηµ. «εµφάνιση» (Β' Τι-µόθ. 
4,8: πάσι τοις ήγαπηκόσι την έπιφάνειαν αύτοϋ). Η σηµ. τής οικονοµικής, 
κοινωνικής κ.λπ. επιφάνειας αποτελεί απόδοση τού γαλλ. surface]. 

επιφανειακός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται ή γίνεται στην επιφάνεια: ~ 
όργωµα | τραύµα | καθάρισµα | σεισµός 2. (µτφ.) (α) (για πρόσ.) αυτός που 
µένει στην επιφάνεια των πραγµάτων, που ασχολείται µε πράγµατα χωρίς 
βάθος, ουσία: είναι πολύ ~ τύπος· δεν µπορείς να του µιλήσεις για κάτι σοβαρό 
και να σε καταλάβει ΑΝΤ. ουσιαστικός (β) (για µελέτη, άρθρο κ.λπ.) αυτός 
που δεν καταφέρνει να αναλύσει σε βάθος (ένα θέµα, πρόβληµα κ.λπ.): ~ 
πολιτική ανάλυση | πραγµάτευση θέµατος | προσέγγιση γεγονότος. — 
επιφανειακ-ά | -ώς επίρρ. 

επιφανής, -ής, -ές {επιφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)- επιφανέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που διακρίνεται, που ξεχωρίζει, που είναι διάσηµος σε ορισµένο τοµέα: ~ 
χειρουργός | πολιτικός | καλλιτέχνης | επιστήµονας ΣΥΝ. διάσηµος, διαπρεπής, 
φηµισµένος, σπουδαίος, ονοµαστός· ΦΡ. ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος βλ. 
λ. τάφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, φηµισµένος, Θεοφάνια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπιφαίνω | -οµαι]. 

Επιφάνια (τα) {Επιφανίων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. η ηµέρα κατά την οποία βαπτίστηκε ο 
Χριστός στον ποταµό Ιορδάνη· η λ. αναφέρεται στην φανέρωση τού Ιησού 
Χριστού ως τού ενανθρωπήσαντος Λόγου τού Θεού για τη σωτηρία τού 
κόσµου και συνδέθηκε ειδικότ. µε τη βάπτιση που εγκαινιάζει τη δηµόσια 
δράση του 2. (συνεκδ.) η 6η Ιανουαρίου, η ηµέρα κατά την οποία εορτάζεται 
το παραπάνω γεγονός ΣΥΝ. Θεοφάνια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Θεοφάνια. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έπιφαίνω | -οµαι. Για την προέλευση τού όρ., πβ. Ιωάνν. 
Χρυσοστόµου, Περί τής ΒαπτίσεωςτοῦΧριστού 49, 11-14: Τίνος ούν ένεκεν 
αϋτη επιφάνεια λέγεται; 'Επειδή ούχ δτε έτέχθη, τότε πάσινέγένετο κατάδηλος, 
αλλ'δτε εβαπτίσατο·µέχρι γαρ ταύτης ήγνοεϊτο τής ηµέρας τοις πολλοίς]. 

επίφαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} η φαινοµενική και συχνά απατηλή 
µορφή (ιδιότητας, συµπεριφοράς κ.λπ.): η συµπεριφορά του είχε µια ~ 
ευγένειας ΣΥΝ. επιφάνεια- ΦΡ. κατ' επίφασιν επιφανειακά, µακριά από την 
αλήθεια και την πραγµατικότητα: είχε µόνον - τη συµπαράσταση του ΣΥΝ. 
φαινοµενικά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έπίφασις «εξωτερική εµφάνιση» < αρχ. έπιφαίνω | -οµαι]. 

επιφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {επέφερα} (λόγ.) οδηγώ σε ορισµένο αποτέλεσµα: η 
τεχνολογική επανάσταση επέφερε στις µέρες µας ραγδαίες οικονοµικές και 
κοινωνικές αλλαγές || ~ πλήγµα στον αντίπαλο ΣΥΝ. προκαλώ, συνεπάγοµαι, 
φέρνω. 

επίφθονος. -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που προξενεί φθόνο. 
επίφοβος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που προκαλεί φόβο και ανησυχία: η κατάσταση τής 

υγείας του παρέµενε ~||~ αντίπαλος ΣΥΝ. ανησυχητικός, επικίνδυνος, 
απειλητικός. 

επιφοίτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η επέµβαση τού θείου, η 
θεία φώτιση· κυρ. στις ΦΡ. (α) επιφοίτηση τού Αγιου Πνεύµατος (i) ο 
πνευµατικός φωτισµός των Αποστόλων από το Αγιο Πνεύµα κατά την ηµέρα 
τής Πεντηκοστής (ii) (ειρων.) ο ξαφνικός φωτισµός τού πνεύµατος, η ξαφνική 
απόκτηση σοφίας: περιµένει µε την ~ να πετύχει, όταν δεν έχει διαβάσει; (β) δι' 
επιφοιτήσεως (ειρων.) µε ξαφνικό φωτισµό τού πνεύµατος, µε ξαφνική 
απόκτηση σοφίας: Χωρίς σπουδές πώς θα γίνει µηχανικός; ∆ι'επιφοιτήσεως; 

επιφοιτώ ρ. αµετβ. {επιφοιτάς... | επιφοίτησα} (για το Αγιο Πνεύµα) φωτίζω 
πνευµατικά εξ ουρανού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επιφοιτώ (-άω), αρχική σηµ. «συχνάζω - καταλαµβάνω», < έπι 
+ φοιτώ]. 

επιφορτίζω ρ. µετβ. {επιφόρτισ-α, -θηκα, -µένος} αναθέτω (σε κάποιον τη 
διεκπεραίωση υπόθεσης): τον επιφόρτισε µε την ευθύνη τής αποπεράτωσης τού 
έργου || ~ µε πολλά καθήκοντα || επιφορτισµένος µε πολλή δουλειά ΣΥΝ. 
παραγγέλλω, εξουσιοδοτώ. — επιφόρτιση (η) [1782]. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «υπερφορτώνω», < έπι- + φορτίζω. Η σηµερινή 
σηµ. αποδίδει το γαλλ. charger]. 
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επιφυλακή (η) 1. η συνεχής παρουσία στρατιωτικών και αστυνοµικών 
δυνάµεων στους χώρους τους, για την αντιµετώπιση έκτακτων 
περιστατικών: όλο το στρατόπεδο τέθηκε σε ~ λόγω τής µεγάλης πυρ-
καγιάς ΣΥΝ. επαγρύπνηση 2. (µτφ.) η διαρκής ετοιµότητα για την 
αντιµετώπιση δυσάρεστων καταστάσεων: όλη η οικογένεια ήταν σε 
~, για να συµπαρασταθεί στον βαριά άρρωστο συγγενή της ΣΥΝ. 
εγρήγορση. [ΕΤΥΜ. < επιφυλάσσω, πβ. κ. φυλακή - φυλάσσω]. 

επιφυλακτικός, -ή, -ό [1871] αυτός που έχει επιφυλάξεις, που χαρα-
κτηρίζεται από διστακτικότητα ή ιδιαίτερη προσοχή: ήταν ~ στις κρί-
σεις του για τους άλλους || ~ κινήσεις | εκτιµήσεις | στάση. — επι-
φυλακτικά επίρρ., επιφυλακτικότητα (η) [1877]. 

επιφύλαξη (η) [1859] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η επισήµανση 
δεδοµένων που εγκυµονούν κινδύνους, στοιχείων που προκαλούν 
αµφιβολίες: εκφράζω | διατυπώνω επιφυλάξεις || δέχοµαι κάτι µε κά-
θε ~ 2. (συνεκδ., κυρ. στον πληθ.) ο ενδοιασµός, ο δισταγµός (για κά-
τι): έχω | διατηρώ πολλές - για την πρόταση του || αποδέχοµαι κάτι 
χωρίς επιφυλάξεις (ανεπιφύλακτα) ΣΥΝ. περίσκεψη, αµφιβολία, σκε-
πτικισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
réserve]. 

επιφυλάσσω ρ. µετβ. {επιφύλα-ξα (λόγ. επεφύλαξα), -χθηκα} 1. προ-
ετοιµάζω (κάτι) κρατώντας το κρυφό, χωρίς να το φανερώνω εκ των 
προτέρων: η εξέλιξη τής µάχης επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις || κα-
νείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει το µέλλον ΣΥΝ. κρύβω 2. (ειδικότ.-
καθηµ.) εκδηλώνω µετά από σχετική προετοιµασία: οι οπαδοί τού 
επιφύλαξαν θερµή υποδοχή στο αεροδρόµιο 3. (µεσοπαθ. επιφυλάσ-
σοµαι) διατηρώ το δικαίωµα µου να ενεργήσω ή να αποφασίσω (για 
κάτι) σε µελλοντικό χρόνο: επιφυλάχθηκε να µελετήσει την υπόθεση 
και να δώσει απάντηση σε µια εβδοµάδα || επιφυλάσσεται να ασκήσει 
µήνυση σε περίπτωση αθέτησης τής συµφωνίας || ~ παντός δι-
καιώµατος µου || (κ. απολύτως) Σας ευχαριστώ για το δώρο σας. Επι-
φυλάσσοµαι (ενν. να σας το ανταποδώσω). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αναµένω παρατηρώντας», < έπι- + φυ-
λάσσω. Οι σύγχρονες σηµ. αποτελούν απόδ. τού γαλλ. réserver]. 

επιφυλλίδα (η) [1846] 1. τύπος γραπτού κειµένου που δηµοσιεύεται 
σε εφηµερίδα, µε περιεχόµενο κατά κύριο λόγο µη ειδησεογραφικό, 
που αναφέρεται σε θέµατα επιστηµονικά, εγκυκλοπαιδικά, καλλιτε-
χνικά, φιλολογικά ή και πολιτικά και γράφεται από πρόσωπο ειδικό 
στο θέµα: φιλολογική ~ · 2. ΦΙΛΟΛ. λαϊκό ανάγνωσµα µε ιδιαίτερη 
πλοκή, πλούσιο σε δράση, που εκτυλισσόταν µέσα από πολλά επει-
σόδια, τα οποία κρατούσαν το ενδιαφέρον τού κοινού και δηµοσιεύ-
ονταν τµηµατικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επιφυλλίς, -ίδος «µικρό τσαµπί σταφυλιού, αποστάφυ-
λο» < έπι- + -φυλλίς < φύλλον. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού 
γαλλ. feuilleton]. 

επιφυλλιδογραφία (η) [1886] {χωρ. πληθ.} η συγγραφή επιφυλλίδων 
(είτε µε τη µορφή τής ανάπτυξης διαφόρων θεµάτων είτε µε τη µορ-
φή µυθιστορηµάτων). — επιφυλλιδογράφος (ο/η) [1860], επιφυλλι-
δογραφικός, -ή, -ό [1888]. 

επίφυλλο (το) {επιφύλλ-ου | -ων} κακτοειδές διακοσµητικό φυτό µε 
µακριούς βλαστούς και κοκκινωπά άνθη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. epiphyllum]. 

επίφυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΑΝΑΤ. 1. καθεµιά από τις 
δύο αυξανόµενες άκρες των µακρών οστών (βραχίονες, µηριαία κ.λπ.) 
2. ΦΥΣΙΟΛ. το κωνάριο (βλ.λ.). — επιφυσιακός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. επίφυσις < έπιφύω | -οµαι < επι- + φύω | -οµαι]. 

επίφυτο (το) {επιφύτ-ου | -ων} BOT. κάθε φυτό το οποίο αναπτύσσε-
ται πάνω σε άλλο φυτό ή αντικείµενο, χωρίς να παρασιτεί σε αυτό 
αλλά χρησιµοποιώντας το για υποστήριξη· αναπτύσσεται πάνω από 
την επιφάνεια τού εδάφους και δεν έχει ρίζες στο έδαφος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. epiphyte]. 

επιφώνηµα (το) {επιφωνήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. άκλιτη λέξη 
που εκφράζει εσωτερική κατάσταση, παρόρµηση ή φυσική αντίδρα-
ση σε φυσικό, εξωτερικό ή άλλο ερέθισµα· ένα από τα δέκα µέρη τού 
λόγου στην παραδοσιακή γραµµατική (λ.χ. αχ!, οχ!, όπα!, ζήτω! 
κ.λπ.). — επιφωνηµατικός, -ή, -ό [µτγν.], επιφωνηµατίκά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; µτγν. < αρχ. έπιφωνώ]. 

επιφώνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) έκφραση έντονης ψυ-
χολογικής ή συναισθηµατικής κατάστασης κατ' άµεσο και δηλωτικό 
τρόπο: ~ θαυµασµού | απογοήτευσης | αποδοκιµασίας ΣΥΝ. αναφώ-
νηση, κραυγή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. επιφώνησις < αρχ. έπιφωνώ (-έω) < έπι- + φωνώ < φω-
νή]. 

επιχαίρω ρ. αµετβ. [αρχ.] {επέχαιρα} (λόγ.) αισθάνοµαι χαρά, βιώνω 
ικανοποίηση, κυρ. για δυσάρεστη εξέλιξη, που πλήττει αντίπαλο, πρό-
σωπο εχθρικό ή αντιπαθητικό: ~ για την αποτυχία των ανταγωνιστών 
µου ΣΥΝ. ^χαιρεκακώ ΑΝΤ. συµπονώ, συµπάσχω. 

επιχαλκωνω ρ. µετβ. [1858] {επιχάλκω-σα, -θηκα, -µένος) (λόγ.) επεν-
δύω επιφάνεια µε επίστρωση χαλκού (κυρ. µεταλλικές επιφάνειες): ~ 
σκεύη ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπακιρώνω. 

επιχάλκωση (η) [1858] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επικάλυψη 
(επιφάνειας) µε χαλκό. Επίσης επιχάλκωµα (το). 

επιχαλύβδωση κ. επιχαλύβωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 
η επικάλυψη µεταλλικών αντικειµένων µε λεπτό επίστρωµα σιδήρου, 
προκειµένου να ενισχυθεί η µηχανική τους αντοχή. — επιχα-
λυβ(δ)ώνω ρ. 

Επίχαρµος (ο) {-ου κ. -άρµου} αρχαίος Έλληνας κωµωδιογράφος 
από τη Σικελία (5ος αι. π.Χ.). [EJYM; αρχ. κύρ. όν. < έπι- + -χαρµος 
< χάρµα (βλ.λ.)]. 

επιχείλιος, -α, -ο [1879] ΙΑΤΡ. (για νόσους, εξανθήµατα) αυτός που 

εµφανίζεται πάνω στο χείλος: ~ έρπης. 
επίχειρα (τα) {επιχείρων} (αρχαιοπρ.) οτιδήποτε προκύπτει ως τιµω-

ρία (ή ερµηνεύεται αναλόγως) µιας άδικης πράξης: πληρώνει | υφί-
σταται τα ~ τής κακίας του ΣΥΝ. τιµωρία, πληρωµή. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
πληθ. τού ουσ. έπίχειρον (που µαρτυρείται µόνον ως µτγν.) < επι- + -
χείρον < χειρ «χέρι». Μολονότι η λ. σήµαινε αρχικώς την αµοιβή για 
χειρωνακτική εργασία, η συχνότερη χρήση της είναι αυτή µε την 
οποία απαντά σήµερα, λ.χ. τής προπετείας πικρά κοµίζονται 
τάπίχειρα (Φιλόδηµος)]. 

επιχείρηµα (το) {επιχειρήµ-ατος | -ατα, -άτων} κάθε λογικός συλλο-
γισµός ή σειρά συλλογισµών, που παρουσιάζεται για τη στήριξη ή 
την ανατροπή µιας θέσης (σε συζητήσεις, διαδικασίες διαλόγου, δια-
πραγµάτευσης, αντιπαράθεσης κ.λπ.) και καταλήγει σε αιτιολογηµέ-
νο συµπέρασµα: δυνατό | πειστικό | καταλυτικό | τεκµηριωµένο | πο-
λιτικό | ψυχολογικό | τελικό ~ || ανατρέπω | αντικρούω τα - κάποιου || 
προβάλλω ισχυρά ~ υπέρ µιας άποψης || δεν έχει επιχειρήµατα, 
γι'αυτό µιλάει µε συνθήµατα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εγχείρηµα, τόλµηµα», < επιχειρώ. Η σηµε-
ρινή σηµ. ανάγεται στη Λογική τού Αριστοτέλη]. 

επιχείρηµα - ισχυρισµός - σόφισµα. Η σωστή γλωσσική επικοινω-
νία στηρίζεται στην ειλικρίνεια των λεγοµένων και στην αποτελε-
σµατικότητα τής επικοινωνίας σε σχέση µε τις προθέσεις τού οµι-
λητή. Η αποτελεσµατικότητα προϋποθέτει την αξιοπιστία και τη 
χρηστικότητα των λόγων µας, την πειθώ. Για να πείσουµε τον συ-
νοµιλητή για την ορθότητα και την αλήθεια όσων λέµε, χρειάζεται 
η αποδεικτικότητα των λόγων µας, η οποία επιτυγχάνεται µε κα-
τάλληλη επιχειρηµατολογία. Χρειαζόµαστε δηλ. επιχειρήµατα, τα 
οποία στηρίζονται σε ορθούς συλλογισµούς, σε σκεππκό που κα-
ταλήγει σε αιτιολογηµένο συµπέρασµα. Η αιτιολόγηση και η λο-
γική υποστήριξη των λεγοµένων µας εξασφαλίζει την αποτελε-
σµατικότητα τής επικοινωνίας µας. Εφόσον τα λεγόµενα µας δεν 
στηρίζονται σε αποδεικτικά επιχειρήµατα, αποτελούν απλούς 
ισχυρισµούς, υποκειµενικές δηλ. εκτιµήσεις, που δεν υποχρεώνουν 
τον άλλον να τις δεχθεί. Οι ισχυρισµοί στηρίζονται σε σαθρή επι-
χειρηµατολογία, σε µη πειστικά επιχειρήµατα. Στην περίπτωση δε 
που εσκεµµένα ο οµιλητής χρησιµοποιεί αναληθή επιχειρήµατα, 
λογικούς φαινοµενικά συλλογισµούς που παραποιούν την πραγ-
µατικότητα, τότε µιλούµε για σοφίσµατα. Σόφισµα είναι κάθε 
σκόπιµα αναληθής συλλογισµός, που παραβιάζει την ειλικρίνεια 
τής επικοινωνίας. Το ίδιο γίνεται και µε τους δικολαβισµούς. τις 
προχειρολογίες και τα δήθεν επιχειρήµατα που συσκοτίζουν την 
αλήθεια. Γενικά στην επικοινωνία, κάθε στρεψοδικία, κάθε δια-
στροφή δηλ. τής αλήθειας των λεγοµένων, ώστε να παραποιηθεί η 
πραγµατική κατάσταση προς όφελος τού στρεψόδικου, αποτελεί 
στρέβλωση τής επικοινωνίας. 

επιχειρηµατίας (ο/η) [1821] {(θηλ. επιχειρηµατίου) | επιχειρηµατιών} 
πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τις επιχειρήσεις, που φέ-
ρει την ευθύνη για την ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη µιας επιχεί-
ρησης, συνήθ. ο ιδιοκτήτης της ή ο βασικός επενδυτής: δυναµικός | 
µικρός | µικροµεσαίος - || όµιλος επιχειρηµατιών ΣΥΝ. (αγγλ.) µπίζνε-
σµαν. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. entrepreneur]. 

επιχειρηµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους επιχειρηµατίες ή 
τις επιχειρήσεις, που είναι χαρακτηριστικός τους: οι Έλληνες 
φηµίζονται για το ~ τους πνεύµα || ο ~ κόσµος είναι αναστατωµένος || 
~ συµφέρον | σχέδιο | δάνειο | ανταγωνισµός | συνεργασία | πρωτο-
βουλία | δραστηριότητα | φορέας | όµιλος | δαιµόνιο | µυαλό | ενδια-
φέρον | κίνδυνος (ρίσκο) | ένωση | εισόδηµα ΣΥΝ. εµπορικός. — επι-
χειρηµατικ-ά | -ως επίρρ. 

επιχειρηµατικότητα (η) [1868] {χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. το σύνολο των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη δηµιουργία 
νέων επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών 
και την αναζήτηση επιχειρηµατικών ευκαιριών. 

επιχειρηµατολογία (η) [1888] {χωρ. πληθ.} η σειρά επιχειρηµάτων, 
συλλογισµών, που συνδέονται λογικά µεταξύ τους για την απόδειξη, 
στήριξη ή ανατροπή µιας θέσης: αναπτύσσω | διακόπτω | παρουσιά-
ζω την ~ µου ΣΥΝ. αιτιολογία. — επιχειρηµατολογίας, -ή, -ό, επι-
χειρηµατολογικ-ά | -ως επίρρ. 

επιχειρηµατολογώ ρ. αµετβ. [1893] {επιχειρηµατολογείς... | επιχει-
ρηµατολόγησα) χρησιµοποιώ επιχειρήµατα, για να στηρίξω τις θέ-
σεις µου ή να ανατρέψω τα επιχειρήµατα άλλου: ο πρόεδρος επιχει-
ρηµατολόγησε υπέρ τής πρότασης, πείθοντας το συµβούλιο να την 
αποδεχθεί. 

επιχείρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. κάθε συστηµατική 
προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου µε αξιοποίηση και συν-
δυασµό επιµέρους στοιχείων, πρωτοβουλιών, κινήσεων: η ~ διάσωσης 
των ναυαγών συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια τής νύχτας || η ~ 
σπίλωσης τής υπόληψης του κατέρρευσε || η ~ κατάσβεσης τής πυρ-
καγιάς ΣΥΝ. απόπειρα, προσπάθεια 2. ΣΤΡΑΤ. το σύνολο των ενεργειών 
(στρατηγικός σχεδιασµός, µετακίνηση δυνάµεων, επίθεση, συγκρού-
σεις κ.λπ.) για εξουδετέρωση τού αντιπάλου: ναυτική | αεροπορική -
|| αποβατικές | εκκαθαριστικές | µεµονωµένες | συντονισµένες | συν-
δυασµένες (βλ. λ. συνδυάζω) | αµφίβιες ~ || γραφείο | κέντρο | βάση | 
θέατρο | τόπος | ηµερολόγιο επιχειρήσεων 3. ΟΙΚΟΝ. η οικονοµική δρα-
στηριότητα (παραγωγική ή εµπορική) που βασίζεται σε δεδοµένα πε-
ριουσιακά στοιχεία και κεφάλαια και ασκείται υπό την ιδιοκτησία 
και διαχείριση φυσικού ή νοµικού προσώπου για την επίτευξη τού 
µεγαλύτερου δυνατού κέρδους: ιδιωτική/ εµπορική | ελεύθερη/ κρα- 
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τική | κερδοσκοπική | τουριστική | οικοδοµική | εκδοτική | τραπεζική | 
τοπική | µικροµεσαία | πολυεθνική ~ || ~ δηµοσίου συµφέροντος | 
ελληνικών και ξένων συµφερόντων || σπούδασε διοίκηση επιχειρήσε-
ων ΦΡ. (α) στέλεχος επιχείρησης µισθωτός επιφορτισµένος µε την 
προετοιµασία των αποφάσεων και την οργάνωση τής εκτελέσεως 
τους σε εταιρεία (β) δηµόσια επιχείρηση | δηµόσιος οργανισµός νο-
µικό πρόσωπο που ιδρύεται µε πρωτοβουλία τού κράτους ή άλλου 
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (δήµου, κοινότητας κ.λπ.) για 
την ικανοποίηση σηµαντικής κοινωνικής ανάγκης (λ.χ. για την πα-
ραγωγή και διάθεση ρεύµατος, την ύδρευση, τις τηλεπικοινωνίες) και 
λειτουργεί ως οργανισµός ιδιωτικού δικαίου (γ) επιχείρηση µικτής 
οικονοµίας | µικτή επιχείρηση η συνεργασία και η συµµετοχή τού 
κράτους ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου στη διοίκηση 
και στο κεφάλαιο ιδιωτικής εταιρείας, τής οποίας η επιχειρηµατική 
δραστηριότητα έχει δηµόσιο ενδιαφέρον 4. (µειωτ.) η δραστηριότητα 
που αποσκοπεί σε οικονοµικά οφέλη, η στυγνή κερδοσκοπία: οι Ολυ-
µπιακοί Αγώνες έχουν καταντήσει ~ || έχει µετατρέψει την ελεηµοσύνη 
σε ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έπιχείρησις, αρχική σηµ. «εγχείρηµα, προσπάθεια - κα-
ταδίωξη», < επιχειρώ. Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. 
entreprise]. 

επιχειρησιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις επιχειρήσεις ή 
τους επιχειρηµατίες: ~ περιβάλλον | πρόγραµµα | σεµινάριο || -έρευνα 
(η εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων στη διεύθυνση και διοίκηση 
οργανωµένων συστηµάτων, λ.χ. στρατιωτικών, κυβερνητικών, 
εµπορικών και βιοµηχανικών) 2. αυτός που σχετίζεται µε τις αστυνο-
µικές ή στρατιωτικές επιχειρήσεις: οι στρατιωτικές δυνάµεις βρί-
σκονται σε ~ ετοιµότητα || ο αξιωµατικός είχε την - ευθύνη για τη 
σύλληψη των ληστών || ~ στρατηγείο. — επιχειρησιακ-ά | -ώς επίρρ. 

επιχειρώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. (επιχειρείς... | επιχείρ-ησα (λόγ. επεχείρη-
σα), -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. επιδιώκω να κάνω κάτι, προ-
σπαθώ να επιτύχω κάτι: οι κρατούµενοι επιχείρησαν να αποδράσουν 
χωρίς επιτυχία || (ως απειλή) µην το επιχειρήσεις! ΣΥΝ. αποπειρώµαι, 
δοκιµάζω 2. ασχολούµαι συστηµατικά µε την ολοκλήρωση σχεδίου, 
στόχου: επιχειρεί την ανατροπή τής κυβέρνησης || επιχειρείται από 
ξένους παράγοντες η δηµιουργία κλίµατος αστάθειας || επιχειρεί να 
διαµορφώσει λαϊκό προφίλ ΣΥΝ. καταπιάνοµαι, αγωνίζοµαι, επιδιώ-
κω, καταβάλλω προσπάθεια, πασχίζω ♦ (αµετβ.) 3. ΣΤΡΑΤ. δρω: αερο-
σκάφη τού NATO επιχειρούν στη Γιουγκοσλαβία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
επιχειρώ (-έω), αρχική σηµ. «τοποθετώ το χέρι µου πάνω σε κάτι», < 
έπι- + -χειρώ < χείρ. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

επιχορήγηση (η) [1856] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η καταβολή 
από τον δηµόσιο προϋπολογισµό χρηµατικής ενίσχυσης προς δήµους, 
κοινότητες, δηµόσια ιδρύµατα (νοσοκοµεία, εκπαιδευτικά ιδρύµατα), 
δηµόσιες επιχειρήσεις για την κάλυψη ελλειµµάτων τους, αλλά και 
προς ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυρ. για επιδότηση τού κόστους παρα-
γωγής τους: ανακοινώθηκαν οι - τού Υπουργείου Πολιτισµού προς τα 
θέατρα || έκτακτη | γενναία | ετήσια | κρατική ~. Επίσης επιχορη-γίο 
[µτγν.]. 

επιχορηγώ ρ. µετβ. [µτγν.] {επιχορηγείς... | επιχορήγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} παρέχω πρόσθετη οικονοµική κάλυψη και ενίσχυση, 
κυρ. από τον κρατικό προϋπολογισµό, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου, σε δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις: το Υπουρ-
γείο Αθλητισµού επιχορηγεί τις ερασιτεχνικές οµάδες ΣΥΝ. επιδοτώ, 
ενισχύω, βοηθώ οικονοµικά. — επιχορηγητικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χορηγώ. 

επίχρισµα (το) {επιχρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. η επάλειψη επι-
φάνειας επίπεδης ή ανάγλυφης) µε ρευστή ύλη (σοβά) για καλλωπι-
στικούς ή πρακτικούς λόγους (λ.χ. για προστασία από τις καιρικές 
µεταβολές): αποµένουν τα ~, για να τελειώσει το σπίτι ΣΥΝ. σοβάντι-
σµα 2. (συνήθ. συνεκδ.) το ίδιο το υλικό µε το οποίο επιχρίεται µια 
επιφάνεια: στην αρχαιότητα τα ~ αποτελούσαν υπόστρωµα για ζω-
γραφική διακόσµηση ΣΥΝ. σοβάς 3. ΙΑΤΡ. κάθε λεπτό στρώµα λευκω-
πής ύλης, που καλύπτει ορατές επιφάνειες τού σώµατος (λ.χ. τη 
γλώσσα, τα µάτια, τα δόντια, τα τραύµατα) ή περιοχές προσιτές στην 
ιατρική εξέταση (λ.χ. αµυγδαλές): το ~ τής γλώσσας οφείλεται κυ-
ρίως σε κάποιας µορφής υποσιτισµό 4. (µτφ.) κάθε επίκτητο και νόθο 
στοιχείο συµπεριφοράς, που υιοθετείται για λόγους εντυπωσιασµού 
ή σκοπιµότητας: διέθετε ένα ~ ευγένειας και κοµψών τρόπων ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) λούστρο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επιχρίω]. 

επιχρίω ρ. µετβ. {επέχρισα, επιχρίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} επα-
λείφω επιφάνεια µε ρευστή ουσία· (γενικότ.) καλύπτω (π.χ. µε χρώµα, 
ασβέστη) ΣΥΝ. επικαλύπτω, σοβαντίζω.  — επίχριση (η) [µτγν.], επί-
χριστος, -η, -0 [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επι- + χρίω (βλ.λ.)]. 

επίχρυσος, -η, -ο [αρχ.] (για αντικείµενο, επιφάνεια) αυτός που έχει 
επικάλυψη χρυσού, που έχει επενδυθεί µε χρυσό ή έχει βυθιστεί σε 
χρυσό, για να καλυφθεί πλήρως: ~ δαχτυλίδι | σταυρός | διακόσµηση. 

επιχρυσώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {επιχρύσω-σα, -θηκα, -µένος} καλύπτω 
επιφάνεια ή αντικείµενο µε λεπτό φύλλο χρυσού, κάνω (κάτι) επί-
χρυσο: επιχρυσωµένη καρφίτσα | κορνίζα || επιχρυσωµένο δαχτυλίδι 
ΣΥΝ. χρυσώνω. — επιχρύσωµα (το) [1866] κ. επιχρύσωση (η) [1881], 
επιχρυσωτής (ο) [1889]. 

επιχρωµίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επικάλυψη µε-
ταλλικής επιφάνειας ή αντικειµένου µε στρώµα χρωµίου, για προ-
στασία από τη διάβρωση ή για στιλπνότητα: ~ χειρουργικών εργα-
λείων | εξαρτηµάτων αυτοκινήτων | οικιακών σκευών. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. chromage]. 

επίχωµα (το) [µτγν.] {επιχώµ-ατος | -ατα, -άτων} ο σωρός από χώµα 

ή/και άλλα υλικά, που συσσωρεύονται σε ένα σηµείο για την ανύ-
ψωση τής επιφάνειας ή το γέµισµα κοιλώµατος. 

επιχωµατώνω ρ. µετβ. [1887] {επιχωµάτω-σα, -θηκα, -µένος) συσσω-
ρεύω ποσότητες χωµάτων σε ένα σηµείο για ανύψωση τής επιφάνειας 
του ή για το γέµισµα φυσικής κοιλότητας: επιχωµατώνουν τα σηµεία 
στα οποία έχει κλίση το έδαφος, για να κατασκευάσουν νέες λωρίδες 
κυκλοφορίας || ~ σκάµµα | έλος ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπαζώνω ΑΝΤ. 
εκχωµατώνω. — επιχωµάτωση (η) [1887]. 

επιχωριάζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (συνήθ. τριτοπρόσ. 
επιχωριάζει) (λόγ.) έχω µεγάλη συχνότητα εµφανίσεως σε µια περιο-
χή, αποτελώ χαρακτηριστικό της γνώρισµα: το έθιµο τής πυροβασίας 
επιχωριάζει στη Θράκη || η ζωοκλοπή επιχωριάζει ως συνήθεια σε 
πολλά χωριά τής Κρήτης || σε χώρους χαµηλού δείκτη υγιεινής επι-
χωριάζει η ηπατίτιδα ΣΥΝ. (για ασθένειες) ενδηµώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
έπιχώριος]. 

επιχώριος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που διαµένει ή εµφανίζεται σταθερά σε 
έναν τόπο: ~ πληθυσµός | έθιµο ΣΥΝ. (λόγ.) εγχώριος, εντόπιος, ιθα-
γενής, αυτόχθων, γηγενής, (καθηµ.) ντόπιος ΑΝΓ. (λόγ.) ετερόχθων, αλ-
λοδαπός, (καθηµ.) ξένος. — επιχωρίως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ντόπιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + -χώριος < χώρα]. 

επίχωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΓΕΩΛ. η βαθµιαία κάλυ-
ψη ενός στρώµατος τού εδάφους από άλλο νεότερο. [ΕΤΥΜ< µτγν. 
έπίχωσις< αρχ. έπιχώννυµι, βλ. λ.χώµα,χώνω]. 

επιψαύω ρ. µετβ. {επέψαυσα} (λόγ.) αγγίζω ανεπαίσθητα, µε ανάλα-
φρο τρόπο: ~ µε τις άκρες των δαχτύλων τα αγαπηµένα χείλη ΣΥΝ. 
ψηλαφώ. — επίψαυση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπι- + ψαύω 
(βλ.λ.)]. 

επιψήφιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) η νόµιµη κατο-
χύρωση µε ψηφοφορία, η ψήφιση υπέρ (νοµοσχεδίου, πρότασης, από-
φασης κ.λπ.): η ~ τού νοµοσχεδίου έγινε µε οριακή πλειοψηφία ΣΥΝ. 
υπερψήφιση, έγκριση, επικύρωση ΑΝΤ. καταψήφιση, ακύρωση, απόρ-
ριψη. — επιψηφίζω ρ. [αρχ.]. 

έπλευσα ρ. → πλέω 
επλήγην ρ. → πλήττω 
έπληξα ρ. -> πλήττω 
έπλυνα ρ. → πλένω 
έπνευσα ρ. → πνέω 
Ε.Π.Ο. (η) Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία. 
εποίει ρ. → ποιώ 
εποικίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εποίκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (για 

χώρες, κράτη, κυβερνήσεις) πραγµατοποιώ εποικισµό (βλ.λ). 
εποικισµός (ο) [µτγν.] 1. η διαδικασία εγκατάστασης νέων κατοίκων 

σε ήδη κατοικηµένο τόπο, κυρ. για βιοτικούς ή εργασιακούς λόγους: 
ο ~ τού Καναδά από τους Γάλλους ΣΥΝ. αποικισµός 2. ΝΟΜ. (α) φαι-
νοµενικά εθελούσια µετακίνηση προσφύγων ή ακτηµόνων από τα 
πάτρια εδάφη λόγω δυσχερών συνθηκών διαβίωσης, είτε σε πρόσφα-
τα κατειληµµένα εδάφη είτε σε περιοχές που ενδείκνυνται για οικο-
νοµική εκµετάλλευση προς όφελος των εποίκων και τής χώρας τους: 
αγροτικός ~ αποκαταστάσεως ακτηµόνων καλλιεργητών || αστικός ~ 
(οµαδική µετακίνηση εργατών και ακτηµόνων σε υπάρχοντα ή σχε-
διαζόµενα αστικά - βιοµηχανικά κέντρα) (β) η αναγκαστική µετακί-
νηση πληθυσµών που επιβάλλεται συνήθ. από την κεντρική εξουσία 
για την εξυπηρέτηση πολιτικών, στρατιωτικών, οικονοµικών κ.ά. σκο-
πιµοτήτων συµβαίνει συνήθ. ύστερα από προσάρτηση εδαφών µε 
στρατιωτικά (εισβολή) ή συµβατικά µέσα (συνθήκες) και συνεπάγε-
ται την ανατροπή τής κανονικότητας των καθηµερινών βιοτικών σχέ-
σεων, τόσο τού µετακινούµενου πληθυσµού όσο και τού πληθυσµού 
«υποδοχής»: ο ~ τής κατεχόµενης Κύπρου από τους Τούρκους. 

εποικοδόµηµα (το) {εποικοδοµήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τµήµα 
κτηρίου ή άλλης οικοδοµικής κατασκευής, που αποτελεί τη συνέχεια 
των θεµελίων ή των υπογείων του (ή στηρίζεται σε προϋπάρχοντα 
θεµέλια και βάσεις) 2. ΠΟΛΙΤ. (κατά τον ιστορικό υλισµό) το σύνολο 
των ιδεολογικών σχέσεων, αντιλήψεων και θεσµών κάθε κοινωνίας, 
που προέρχεται και καθορίζεται από τη βάση (βλ.λ.), δηλ. το σύνολο 
των σχέσεων παραγωγής που αποτελούν την οικονοµική δοµή τής 
κοινωνίας (κατά το σχήµα βάση - εποικοδόµηµα, που αποτελεί και 
µέθοδο κοινωνικής ανάλυσης) ΣΥΝ. υπερδοµή. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Überbau, όρ. που πλάστηκε από τον Κ. Marx 
στη θεωρία τού ιστορικού υλισµού. Το µτγν. εποικοδόµηµα σήµαινε 
«κτίσµα οικοδοµηµένο πάνω σε άλλο»]. 

εποικοδόµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η περαι-
τέρω οικοδόµηση πάνω σε δεδοµένη βάση ή θεµελίωση κτηρίου, κα-
τασκευής κ.λπ.: η ~ των τειχών πάνω στα ερείπια τού αρχαίου φράγ-
µατος ΣΥΝ. οικοδόµηση 2. (µτφ.) η ανάπτυξη πάνω σε επεξεργασµένες 
ή προϋπάρχουσες βάσεις, η περαιτέρω προώθηση και εµπέδωση: η ~ 
συνθηκών διαλόγου προχωρεί µε υπαναχωρήσεις συχνά και των δύο 
πλευρών (πβ. λ. οικοδόµηση). — εποικοδοµώ ρ. [αρχ.] {-είς...). 

εποικοδοµητικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εποι-
κοδόµηση: ~ εργασίες 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που επιτυγχάνει να θέ-
σει βάσεις ή να δηµιουργήσει συνθήκες προσέγγισης και κατανόη-
σης µεταξύ των πλευρών που εµπλέκονται σε µια υπόθεση, καθιστώ-
ντας πιθανότερη την επίτευξη σχεδίου, στόχου: ο υπουργός χαρακτή-
ρισε πολύ ~ τη συνάντηση µε τους συνδικαλιστές || ~ διάλογος | κρι-
τική | συνεργασία ΣΥΝ. αποτελεσµατικός, ωφέλιµος, δηµιουργικός. 
— εποικοδοµητικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
erbaulich]. 

έποικος (ο/η) {εποίκ-ου | -ων, -ους) 1. αυτός που εγκαθίσταται σε ξέ-
νη χώρα ή περιοχή, κυρ. για βιοτικούς ή εργασιακούς λόγους ΣΥΝ. 
άποικος 2. ΝΟΜ. αυτός που εξαναγκάζεται να µετακινηθεί από τη χώ- 



έποµαι 664 εποχή 
 

ρα του για πολιτικούς, οικονοµικούς κ.λπ. λόγους (πβ. λ. εποικισµός): µετά την 
εισβολή στην Κύπρο, οι Τούρκοι εγκατέστησαν εποίκους από την Ανατολία στο 
βόρειο τµήµα τού νησιού. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + οίκος]. 

έποµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) ♦ (µετβ.) 1. 
(+γεν.) ακολουθώ (κάποιον/κάτι): ο αδύνατος τύπος τής προσωπικής 
αντωνυµίας προηγείται ή έπεται τού ρήµατος ΑΝΤ. προηγούµαι ♦ (αµετβ.) 2. 
έρχοµαι µετά ή αργότερα, ακολουθώ: µετά τα µηχανοκίνητα έπονται τα 
πεζοπόρα τµήµατα τής παρέλασης || έπονται και άλλες εκπλήξεις || µη φύγετε- 
έπεται συνέχεια! ΑΝΤ. προηγούµαι· ΦΡ. ενός κακού µύρια έπονται από τη 
στιγµή που θα συµβεί κάτι κακό, ακολουθούν και πολλά άλλα 3. (απρόσ. 
έπεται) προκύπτει, απορρέει ως φυσικό συµπέρασµα: από τις δηλώσεις του - 
ότι θα διεκδικήσει την προεδρία ΣΥΝ. επακολουθεί, συµπεραίνεται, συνάγεται. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έποµαι < *ίιέπ-οµαι < I.E. *sekw- «ακολουθώ», πβ. σαν-σκρ. 
sâcate «ακολουθεί», λατ. sequor «ακολουθώ», γαλλ. suivre, ισπ. seguir, λατ. 
secundus «δεύτερος (ακολουθών)», socius «κοινωνός, σύντροφος», societas 
«κοινωνία» κ.ά. Οµόρρ. επόµενος]. 

επόµενος, -η, -ο 1. αυτός που έπεται, που ακολουθεί: το θέµα αποφασίστηκε να 
συζητηθεί στην ~ συνεδρίαση || ~ µήνας | χρόνος || (ως ουσ.) να περάσει ο ~! || 
θα κατέβω στην ~ (ενν. στάση) ΣΥΝ. κατοπινός, ακόλουθος, προσεχής ANT. 
προηγούµενος- ΦΡ. (α) επόµενη µέρα για το χρονικό διάστηµα που ακολουθεί 
ένα συµβάν: τι φέρνει η ~ για τους νικητές και τους χαµένους των εκλογών (β) 
είναι επόµενο είναι αναµενόµενο, είναι φυσιολογικό, λογική συνέπεια: λόγω 
τής αναταραχής στα Βαλκάνια ήταν επόµενο να µειωθεί το τουριστικό ρεύµα 
προς τις εµπλεκόµενες χώρες 2. εποµένη (η) η µέρα που ακολουθεί, η 
επαύριον: την ~ ξανασυναντήθηκαν ΣΥΝ. (λόγ.) επιούσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
προηγουµένως. [ΕΤΥΜ < αρχ. επόµενος, µτχ. ενεστ. τού ρ. έποµαι]. 

εποµένως επίρρ. [αρχ.] όπως προκύπτει βάσει τής λογικής, όπως είναι λογικό 
βάσει προηγούµενων στοιχείων: έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα 
ασφαλείας· ~, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας || παρά τις πιέσεις τού Τύπου οι 
αρµόδιοι σιωπούν ~, κάποιο πρόβληµα υπάρχει ΣΥΝ. κατά συνέπεια, συνεπώς, 
άρα, κατ' ακολουθίαν, ως εκ τούτου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 

Ε.Π.Ο.Ν. (η) Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων αντιστασιακή οργάνωση 
νέων κατά την Κατοχή, η οποία υπαγόταν στο Ε.Α.Μ. (βλ.λ.). — επονίτης 
(ο), επονίτισσα (η), επονίτικος, -η, -ο. 

επονείδιστος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που προκαλεί όνειδος, ντροπή, αυτός 
που επισύρει την κατακραυγή, την απόρριψη ή τον στιγµατισµό: ~ διαγωγή | 
συνθήκη ειρήνης ΣΥΝ. (λόγ.) επαίσχυντος, αισχρός, εξευτελιστικός, 
αξιοκαταφρόνητος ΑΝΤ. αξιοθαύµαστος, αξιέπαινος, τιµητικός. — 
επονείδιστα | επονειδίστως [αρχ.] επίρρ. 

επονοµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {επονόµασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} αποδίδω 
(σε κάποιον/κάτι) πρόσθετο (συνήθ. πιο εκφραστικό ή χαρακτηριστικό) 
όνοµα, αποκαλώ (κάποιον) µε καινούργια ονοµασία (βάσει γνωστού 
χαρακτηριστικού του): ο Αττίλας επονοµάστηκε «µάστιγα τού θεού» || ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο επονοµαζόµενος «Γέρος τού Μοριά» ΣΥΝ. 
προσονοµάζω. — επονοµασία (η) [µτγν.]. 

εποποιία (η) {εποποιιών} (λόγ.) 1. η σύνθεση έπους, η αφήγηση σπουδαίων 
κατορθωµάτων 2. (συνεκδ.) η επική ποίηση ως λογοτεχνικό είδος: η ~ φθίνει 
ως είδος ΣΥΝ. έπος 3. (συνεκδ.) κάθε καταγεγραµµένη πράξη και συλλογικό 
επίτευγµα άξιο εξυµνήσεως και επαίνου, ικανό να παραδειγµατίσει και να 
εµπνεύσει: η ~ τού '40 στα αλβανικά βουνά || η ~ τής Εθνικής Αντίστασης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπος + -ποιία < -ποιος < ποιώ]. 

εποπτεία (η) {εποπτειών} 1. κάθε επίβλεψη που ασκείται από ανώτερο 
ιεραρχικά διοικητικό όργανο ή θεσµό σε διαδικασία, αποστολή, απόδοση 
έργου οργάνου, που υπάγεται στις αρµοδιότητες αυτού: οι εκλογές θα 
διεξαχθούν υπό την ~ διεθνούς επιτροπής ΣΥΝ. επιτήρηση, επίβλεψη, έλεγχος 
2. ΝΟΜ. η αυτεπάγγελτη επίβλεψη δηµοσίου οργανισµού από ανώτερο 
αρµόδιο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για λόγους προστασίας τού 
δηµοσίου συµφέροντος: η διαχείριση τής εταιρείας γίνεται υπό την ~ τού 
υπουργείου 3. η συνολική αντίληψη, το να µπορεί \α δει κανείς ένα θέµα από 
πολλές οπτικές γωνίες, να το αντιλαµβάνεται συνολικά: χρειάζοµαι 
περισσότερα στοιχεία, για να έχω ~ τού ζητήµατος ΣΥΝ. αντίληψη 4. Εποπτεία 
(η) υπηρεσία υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία (οργανισµού, επιχείρησης, 
σχολείου κ.λπ.): ~ Αλιείας | Εµπορίου || η ~ των Αρσακείων Σχολείων 5. (συ-
νεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η παραπάνω υπηρεσία 6. ΨΥΧΟΛ. η 
ακριβής και έντονη παράσταση (βλ. λ. παράσταση) 7. ΦΙΛΟΣ. (α) η άµεση 
αντίληψη των φυσικών ή ψυχικών φαινοµένων µέσω των αισθήσεων ή τής 
συνείδησης (β) η άµεση συνειδητοποίηση σχέσεων (σαν να «φωτίζεται» 
ξαφνικά το πνεύµα), η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα προγενέστερης, 
µακροχρόνιας αλλά ασύνειδης διανοητικής αναζήτησης (λ.χ. το«εύρηκα» τού 
Αρχιµήδη) ΣΥΝ. ενόραση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εποπτεύω]. 

εποπτεύω ρ. µετβ. {επόπτευ-σα, -θηκα} 1. ασκώ εποπτεία, επιβλέπω ως 
ιεραρχικά ανώτερος και αρµόδιος (κάποιον/κάτι): η διεθνής επιτροπή 
επόπτευσε τη διαδικασία εκλογής || οι αρµόδιοι εποπτεύουν την τήρηση τού 
κανονισµού || η εκτέλεση των έργων εποπτεύεται από το Υπουργείο || 
πολιτιστικός φορέας εποπτευόµενος από τον δήµο ΣΥΝ. επιβλέπω, ελέγχω, 
επιστατώ 2. παρατηρώ από θέση που επιτρέπει συνολική αντίληψη, που δίνει 
την ολοκληρωµένη εικόνα ενός αντικειµένου, χώρου κ.λπ.: επόπτευσε τον 
χώρο των επιχειρήσεων ΣΥΝ. κατοπτεύω. — επόπτευση (η) [µτγν]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. υποπτεύοµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επόπτης]. 

επόπτης (ο) {-η κ. -όπτου | -ών}, επόπτρια (η) {εποπτριών} 1. πρό- 

σωπο που ως ιεραρχικά ανώτερο ή αρµόδιο ασκεί την εποπτεία µιας 
διαδικασίας: ο ~ των Ηνωµένων Εθνών πιστοποίησε την εγκυρότητα τής εκλογής 
|| ο ~ των εξετάσεων (επιτηρητής) ΣΥΝ. ελεγκτής 2. πρόσωπο το οποίο έχει την 
ευθύνη για τον έλεγχο τής σωστής και νόµιµης λειτουργίας (υπηρεσίας, 
οργανισµού, σχολείου κ.λπ.): ~ δηµόσιας υγείας 3. ΑΘΛ. επόπτης (γραµµών) 
(στο ποδόσφαιρο, το τένις, το βόλεϊ) ένας από τους βοηθούς διαιτητές αγώνα, 
που ελέγχει συγκεκριµένη περιοχή τού γηπέδου, υποδεικνύοντας τις παραβάσεις 
που λαµβάνουν χώρα σε αυτήν (λ.χ. αν η µπάλα βγήκε εκτός των γραµµών τού 
αγωνιστικού χώρου) ΣΥΝ. (αγγλ.) λάινσµαν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επ(ι)- + -όπτης < 
θ. -οπ-, πβ. όπ-ωπ-α, παρακ. τού ορώ «βλέπω». Βλ. κ. όψη]. εποπτικός, -ή, -ό 
[αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εποπτεία ή το πρόσωπο, το όργανο που 
την ασκεί: ~ έργο | συµβούλιο 2. αυτός που εξυπηρετεί την αντίληψη παρέχοντας 
άµεσα ερεθίσµατα, ώστε να είναι δυνατή η επί τόπου παρατήρηση: ~ όργανα || - 
µέσα διδασκαλίας (προβολή διαφανειών, βίντεο κ.λπ.) ΣΥΝ. οπτικοακουστικός. 
— εποπτικ-ά | -ώς επίρρ. έπος (το) {έπ-ους | -η, -ών} 1. ποιητική σύνθεση 
µακρόπνοης έµπνευσης και µεγάλης έκτασης µε διαπλεκόµενες ιστορίες, που 
εξυµνεί µε θριαµβολογική, εγκωµιαστική και συχνά εξωραϊστική διάθεση γνω-
στά κατορθώµατα ηρώων, θεών και ηγεµόνων: τα Οµηρικά ~, η «Ιλιά-δα» και η 
«Οδύσσεια» || το ~ τού Γκιλγκαµές || διδακτικό - (λ.χ. τού Ησιόδου 'Έργα και 
Ήµέραί) 2. (συνεκδ.) το αντίστοιχο λογοτεχνικό είδος, κατ' αντιδιαστολή προς 
τη λυρική ποίηση και το δράµα: κυριότερος εκπρόσωπος τού λατινικού ~ είναι ο 
Βιργίλιος 3. (γενικότ.) κάθε έργο (ποίηµα, µυθιστόρηµα, ταινία) που ανιστορεί 
ηρωικά κατορθώµατα, που έχει επικό χαρακτήρα, λ.χ. η ταινία ίβάν ο Τροµερός 
(τού Αϊζενστάιν), το µυθιστόρηµα Πόλεµος και Ειρήνη (τού Τολστόι) 4. (µτφ.) 
σύνολο σπουδαίων, συνήθ. ηρωικών κατορθωµάτων θριαµβευτική πορεία, 
σκληρός αγώνας µε νικητήρια έκβαση: το ~ τού '211 τής ελληνικής αντίστασης 
στην Κατοχή | τής Αλβανίας ΣΥΝ. εποποιία · 5. (αρχαιοπρ.-κυριολ.) ο 
εκφερόµενος λόγος· συνήθ. στη ΦΡ. αµ' έπος αµ' έργον βλ. λ. άµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. εχέµυθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Εεπ-ος < I.E. *wekw- «λέγω, µιλώ», πβ. σανσκρ. 
vâcas-«λόγος», λατ. vox «φωνή», γαλλ. voix, ισπ. voz κ.ά. Οµόρρ. αόρ. β' είπ-ον 
(< *έ-Εε-Επ-ον), νήπιος (βλ.λ.) κ.ά. Η λ. έπος χρησιµοποιείται στον Όµηρο 
περιγράφοντας το αποτέλεσµα τής εκφώνησης, την ενέργεια τής οµιλίας, εν 
αντιθέσει προς τον µϋθον, που αναφερόταν στο περιεχόµενο των λόγων. 
Αργότερα περιορίστηκε στη σηµ. «λέξη», κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς το έργον. 
Με τη σηµερινή σηµ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς µόνον ο πληθ. επεα, µε τον 
οποίο προσδιοριζόταν η επική (εν αντιθέσει προς τη λυρική) ποίηση]. 
εποστρακίζοµαι ρ. αµετβ. [µτγν.] {εποστρακίσ-θηκα, -µένος} (για βλήµα) 
αναπηδώ προσκρούοντας κάπου και αλλάζω κατεύθυνση. — εποστρακισµός (ο) 
[µτγν.] κ. εποστράκισµα (το). επουλώνω ρ. µετβ. {επούλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. 
αναπτύσσω νέο ιστό πάνω σε πληγή ή τραύµα, ο οποίος αργότερα συστέλλεται 
δηµιουργώντας ουλή· βοηθώ να κλείσει ένα τραύµα: θα χρειαστούν κάποιες 
εβδοµάδες, µέχρι να επουλωθούν πλήρως τα τραύµατα του ΣΥΝ. γιατρεύω, 
θεραπεύω, (οικ.) κλείνω, θρέφω 2. (µτφ.) ξεπερνώ και ξεχνώ τραυµατικές 
εµπειρίες, εξοµαλύνω διαταραγµένες σχέσεις: δύσκολα επουλώθηκαν οι πληγές 
τού εµφυλίου πολέµου. [ΕΤΥΜ. < µτγν. επουλώ (αρχ. έπουλοΰµαι) < έπ(ι)- + 
ούλώ (-όω) < ούλη]. επούλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η 
αποκατάσταση τής βλάβης που έχει προκληθεί σε ιστό ή όργανο από τραυµα-
τισµό: γρήγορη | πλήρης -1| (µτφ.) η ~ των πληγών τού χωρισµού | των ψυχικών 
τραυµάτων τής παιδικής ηλικίας. — επουλωτικός, -ή, -ό [µτγν.], επουλωτικ-ά | -
ώς επίρρ. επουλώσψος, -η, -ο (για πληγές, τραύµατα) αυτός που µπορεί να 
επουλωθεί. επουράνιος, -ος/-α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται στον ου-
ρανό: τα ~ πνεύµατα || η ~ βασιλεία || ο ~ πατέρας (ο θεός) ANT. (λόγ.) επίγειος, 
υποχθόνιος 2. (λογοτ.) επουράνια (τα) {επουρανίων} ο ουρανός. επουσιώδης, -
ης, -ες {επουσιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών επουσιωδέ-στ-ερος, -ατός} (λόγ.) 
αυτός που δεν είναι ουσιαστικής σηµασίας, που αξιολογείται ως ελάχιστα 
σηµαντικός ή υπολογίσιµος: ~ σηµασία | λεπτοµέρεια | διαφορά ΣΥΝ. (λόγ.) 
δευτερεύων, άνευ σηµασίας, ανάξιος λόγου, αµελητέος, ασήµαντος ANT. 
βασικός, (λόγ.) πρωταρχικός. — επουσιωδώς επίρρ [1853]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έπ(ι)- + ουσιώδης. Η λ. σήµαινε αρχικώς αυτόν που 
«προστίθεται» στην ουσία και, εποµένως, δεν αποτελεί µέρος της, δεν είναι 
ουσιώδης]. εποφθαλµιώ ρ. µετβ. {εποφθαλµιάς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(κα-κόσ.) επιθυµώ έντονα την απόκτηση ξένου περιουσιακού στοιχείου, τίτλου 
κ.λπ., αναζητώ τρόπους για να γίνω κύριος ξένης ιδιοκτησίας: ~ τα λεφτά | την 
περιουσία | το αξίωµα κάποιου || εποφθαλµιά την ευτυχία των άλλων || η 
Τουρκία εποφθαλµιά τα νησιά τού Αιγαίου ΣΥΝ. έχω βλέψεις, υποβλέπω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οφθαλµός. [ΕΤΥΜ < µτγν. εποφθαλµιώ (-άω) < έπ(ι)- + -οφθαλµιώ < 
οφθαλµός]. εποχή (η) 1. καθεµιά από τις τέσσερεις υποδιαιρέσεις τού έτους 
(άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειµώνας), όπως αυτές οριοθετούνται από τις 
ισηµερίες και τα ηλιοστάσια: η διαδοχή των ~ 2. (γενικότ.) κάθε χρονική 
περίοδος που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες: η ~ των 
βροχών | τής ξηρασίας | των βοριάδων 3. η περίοδος τού έτους που είναι 
κατάλληλη ή προσφέρεται για κάτι, στην οποία συνηθίζεται να γίνεται κάτι (λ.χ. 
κατά παράδοση): η ~ τού θε-ρισµού | τού τρύγου | των διακοπών | τού κυνηγιού-  
ΦΡ. (α) τέλος 
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εποχής οι τελευταίες µέρες πωλήσεως εποχικών προϊόντων, κυρ. εν-
δυµάτων, κατά τις οποίες ισχύουν ευκαιρίες, προσφορές σε χαµηλές 
τιµές: προλάβετε, ~! (β) εκτός εποχής για κάτι παλιοµοδίτικο ή αταί-
ριαστο µε τις καιρικές συνθήκες: τα φονρό και τα οµπρελίνα είναι πια 
~! || είναι - το πέδιλο χειµωνιάτικα! ΑΝΤ. στη µόδα (γ) λάθος εποχή 
για κάτι που συµβαίνει σε ακατάλληλη περίοδο, σε διαφορετική από 
αυτή που θα έπρεπε ή θα µπορούσε να είχε συµβεί: δυστυχώς, ~ 
γνωριστήκαµε || ζούµε σε ~· εµείς, θα ταίριαζε να ζούσαµε τον 18ο 
αι.! 4. (η γεν. (τής) εποχής ως χαρακτηρισµός) (α) για κάτι που ανή-
κει σε συγκεκριµένη εποχή τού έτους: Τώρα είναι χειµώνας· οι ντο-
µάτες δεν είναι τής εποχής || τρώω πάντα φρούτα εποχής || σαλάτα 
εποχής (µε λαχανικά που ευδοκιµούν την περίοδο τού έτους που δια-
νύουµε) (β) (για κινηµατογραφική ταινία, γενικά έργο) τού οποίου η 
υπόθεση αναφέρεται σε παλαιότερη χρονική περίοδο: περιπέτεια ! 
αισθηµατικό δράµα εποχής || οι ηθοποιοί φορούσαν κοστούµια εποχής 
5. ΓΕΩΛ. µονάδα γεωλογικού χρόνου (υποδιαίρεση τής γεωλογικής 
περιόδου), που αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
αποτέθηκε µία αλληλουχία πετρωµάτων: νεολιθική - 6. κάθε 
συγκεκριµένη περίοδος τής ζωής (κάποιου): εκείνη την - αισθανόταν 
µοναξιά || αυτή την ~ είναι πνιγµένος στη δουλειά || ήταν η ~ τού µε-
γάλου τους έρωτα || η ~ των φοιτητικών του χρόνων ΣΥΝ. διάστηµα, 
καιρός ΦΡ. στην εποχή µου | τής εποχής µου κατά τη διάρκεια τής 
νεότητας µου ή και τής περιόδου µέχρι τα γηρατειά: στην εποχή µου 
όλα ήταν αγνά και πολιτισµένα || Πού τα έµαθες αυτά τα τραγούδια; 
Αυτά είναι τής εποχής µου! ΣΥΝ. στα χρόνια µου, στις µέρες µου, 
στον καιρό µου 7. η χρονική περίοδος κατά την οποία καταγράφο-
νται εξελίξεις και εµφανίζονται στοιχεία σηµαντικά για την ιστορία: 
η ~ τού Ροµαντισµού | τής Αναγέννησης | τής Βιοµηχανικής Επα-
νάστασης || βυζαντινή | κλασική | αρχαϊκή ~· ΦΡ. αφήνω εποχή απο-
κτώ µεγάλη φήµη, χαρακτηρίζοντας (µε τη δράση, το έργο µου) τη 
χρονική περίοδο στην οποία ζω ή λαµβάνω χώρα: η πρώτη του ποιη-
τική συλλογή άφησε εποχή στους καλλιτεχνικούς κύκλους || η «Κα-
ζαµπλάνκα» ήταν µια ταινία που άφησε εποχή || ηθοποιός | πολιτικός | 
ποδοσφαιριστής που θ' αφήσει εποχή ΣΥΝ. γράφω ιστορία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. έχω. 
[ETYM. µτγν., αρχική σηµ. «στάση, συγκράτηση», < αρχ. επέχω. Ήδη 
στον Πτολεµαίο και τον Πλούταρχο η λ. περιγράφει τη στάση των 
αστέρων και συγκεκριµένα τη θέση τους κατά την τροχιά τους. Έτσι 
µε τη λ. εποχή προσδιορίστηκε επίσης και η περίοδος χρόνου, η οποία 
υπολογίζεται βάσει τής κινήσεως των αστέρων. Η λ. πέρασε και σε 
ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. epoch, γαλλ. époque κ.ά. Ορισµένες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. αφήνω εποχή (< γαλλ. faire époque), στην εποχή 
µου (< γαλλ. à mon époque), εκτός εποχής (< αγγλ. out of season) 
κ.ά.]. εποχικός, -ή, -ό κ. (εσφαλµ.) εποχιακός 1. αυτός που σχετίζεται 
µε συγκεκριµένη εποχή τού έτους: ~ οπωροκηπευτικά | φρούτο | λαχα-
νικά | θήραµα · 2. αυτός που σχετίζεται µε ορισµένη εποχή ή χρονική 
περίοδο, µικρότερη µιας πλήρους (ετήσιας) περιόδου: ~ προσωπικό | 
εργάτης | εργασίες | κατάστηµα. — εποχικά κ. (εσφαλµ.) εποχιακά 
επίρρ., εποχικότητα (η). 

εποχικός ή εποχιακός; Το σωστό είναι εποχ-ικός από το εποχή, 
όπως και τα κατοχή - κατοχ-ικός, εξοχή - εξοχ-ικός, συνοχή - συ-
νοχ-ικός, µετοχή - µετοχ-ικός κ.ά. Επίθετο παράγωγο σε -ιακός 
αναµένεται κανονικά από ουσιαστικά σε -ι-: ήλι-ος - ηλι-ακός. 
όρι-ο - ορι-ακός, θεµέλι-ο - θεµελι-ακός. κρανί-ο - κρανι-ακός, 
πτυχί-ο - πτυχι-ακός κ.ο.κ. 

εποχούµαι ρ. αποθ. {εποχείσαι...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιο-
πρ.) επιβαίνω σε όχηµα ΑΝΤ. πεζοπορώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έποχοϋµαι (-έο-) < έπ(ι)- + όχοϋµαι «µεταφέροµαι», βλ. 
κ. όχηµα]. 

έποψ (ο) {έπ-οπος, -οπα | -οπές, -όπων} (επιστηµ.) ο τσαλαπετεινός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ονοµατοποιηµένη λ., από την κραυγή εποποί, πόποπο 
(όπως την καταγράφει ο Αριστοφάνης) τού πουλιού. Πβ. αρµ. ρορορ, 
λατ. upupa, λετ. pupukis κ.ά.]. 

έποψη (η) {-ης κ. -όψεως | -όψεις, -όψεων} (λόγ.) 1. η θέα ευρύτερης 
περιοχής από απόσταση 2. (συνήθ. µτφ.) ο ιδιαίτερος τρόπος θέασης 
και προσέγγισης των πραγµάτων: υπό την έποψη αυτή θα µπορούσε 
να υποστηριχθεί και σήµερα η εν λόγω θέση των αρχαίων φιλοσόφων 
ΦΡ. εξ επόψεως από άποψη...: κρινόµενο ~ φιλολογικής, το έργο 
εµφανίζει αδυναµίες. [ΕΤΥΜ < αρχ. εποψις < έπ(ι) + οψις]. 

Ε.Π.Σ. (η) Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων. 
επτά κ. (καθηµ.) εφτά [µεσν.] (το) {άκλ.} 1. έξι συν ένα, ίσος µε τον 
αριθµό των ηµερών µιας εβδοµάδας, ο αριθµός 7 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 
2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 7: ~ σπίτια 
| βουνά/ βιβλία- ΦΡ. (α) τα επτά θαύµατα τού κόσµου βλ. λ. θαύµα (β) 
οι επτά σοφοί βλ. λ. σοφός (γ) επτά θανάσιµα αµαρτήµατα βλ. λ. 
αµάρτηµα (δ) ΠΟΛΙΤ. (παλαιότ.) Οµάδα των Επτά βλ. λ. οµάδα. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. επτά < I.E. *septm- «επτά», πβ. σανσκρ. saptâ, λατ. 
septem, γαλλ. sept, ισπ. siete, αγγλ. seven, γερµ. sieben κ.ά. Οµόρρ. 
έβδοµος, επτακόσιοι κ.ά.]. 

επτά- | εφτά- κ. επτά- | εφτά- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κά-
ποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό επτά (7): επτα-σύλ-
λαβος, εφτα-µηνίτικος, επτά-ωρος 2. είναι επτά φορές πιο µεγάλος ή 
πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: επτα-πλάσιος 3. έχει µια ιδιότη-
τα σε πολύ µεγάλο βαθµό: εφτά-ψυχος, επτα-σφράγιστο. [ΕΤΥΜ Α' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. επτα-πλάσιος, έπτά-
χορδος), που προέρχεται από το αριθµητ. επτά (βλ.λ.). o τ. 

εφτά- είναι µεσν.]. 
επτάβαθµος κ. εφτάβαθµος, -η, -ο → επτά-, -βαθµός 
επτάγωνος κ. εφτάνωνος, -η, -ο → επτά-, -γωνος 
επταετής, -ής, -ές → επτά-, -ετής 
επταετία [αρχ.] κ. (καθηµ.) εφταετία (η) {επταετιών} 1. το χρονικό 
διάστηµα επτά ετών: η προσεχής ~ θα καθορίσει το µέλλον τής οικο-
νοµίας 2. (ειδικότ.) Επταετία (η) η δικτατορία τής περιόδου 1967-74 
στην Ελλάδα: κατά την ~ ανέπτυξε αντιστασιακή δράση || η περίοδος 
µετά την ~. 

επτάζυµο (το) → εφτάζυµο 
επταήµερος κ. εφταηµερος, -η, -ο → επτά-, -ήµερος 
επταθέσιος κ. εφταθέσιος, -α, -ο → επτά-, -θέσιος 
έπταθλο (το) {επτάθλ-ου | -ων} ΑΘΛ. σύνθετο αγώνισµα για γυναίκες 
που αποτελείται από επτά διαφορετικά αγωνίσµατα. [ΕΤΥΜ. < 
επτ(α)- + -άθλο (< άθλος), πβ. κ. δέκ-αθλο, πέντ-αθλο]. 

επτάκις επίρρ. -· επτά-, -άκις 
επτακόσια κ. (καθηµ.) εφτακόσια (το) {άκλ.} εξακόσια ενενήντα 

εννέα συν ένα, ίσος µε επτά εκατοντάδες, ο αριθµός 700 (βλ. λ. αριθ-
µός, ΠΙΝ.). 

επτακόσιοι, -ες, -α κ. (καθηµ.) εφτακόσιοι, -ιες, -ια {επτακοσίων} 
αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 700: ~ άνθρωποι | χιλιά-
δες | κιλά (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. < αρχ. επτακόσιοι < επτά + -
κόσιοι (βλ. κ. διακόσιοι)]. 

επτακοσιοστός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (καθηµ.) εφτακοσιοστός (επίσης 
γράφεται 700ός στην αραβική αρίθµηση, Ψ' ή ψ' στην ελληνική και 
DCC στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
επτακόσια (700) (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

επτάλοφος, -η, -ο [µτγν.] 1. (πόλη) χτισµένη πάνω σε επτά λόφους 2. 
Επτάλοφος (η) {Επταλόφου} (α) η Ρώµη (β) η Κωνσταντινούπολη. 

επταµελής κ. εφταµελης, -ής, -ές → επτά-, -µελής 
επταµηνία κ. εφταµηνία (η) → επτά-, -µηνία 
επταµηνίτικος κ. εφταµηνίτικος, -η, -ο → επτά-, -µηνίτικο 
επτάµηνος κ. εφτάµηνος, -η, -ο ~» επτά-, -µηνός 
Επτάνησα [1800] κ. (καθηµ.) Εφτάνησα (τα) {Επτανήσων} νησιω-

τικό συγκρότηµα στο Ιόνιο Πέλαγος, που περιλαµβάνει τα νησιά Ζά-
κυνθο, Ιθάκη, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Κύθηρα, Λευκάδα, Παξούς· αλ-
λιώς Ιόνια Νησιά. — Επτανήσιος (ο) [1849], Επτανήσια (η), επτανη-
σιακός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Πελοπόννησος. 

επταπλασιάζω ρ. → επτά-, -πλασιάζω 
επτανησιακός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα Επτάνησα: 

~ µουσική | παράδοση | τραγούδια 2. ΦΙΛΟΛ. Επτανησιακή Σχολή 
σηµαντική, κυρ. ποιητική, σχολή τής νέας ελληνικής λογοτεχνίας, 
που ξεκινάει πριν από το 1800 και συνεχίζεται περίπου ώς τους Βαλ-
κανικούς Πολέµους, µε χαρακτηριστικότερους εκπροσώπους τον ∆. 
Σολωµό, τον Αρ. Βαλαωρίτη, τον Λ. Μαβίλη, τον Ανδρ. Λασκαράτο κ.ά. 

επταπλασιάζω κ. εφταπλασιάζω ρ. → επτά-, -πλασιάζω 
επταπλάσιος κ. εφταπλάσιος, -α, -ο → επτά-, -πλάσιος 
επταπλός, -ή, -ό → επτά-, -πλός 
επτάπτωτος, -η, -ο → επτά-, -πτωτος 
επτάσηµος, -η, -ο → επτά-, -σηµος 
επτάστερος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελείται από επτά αστέρες: ο 

~ αστερισµός των Πλειάδων. 
επτασύλλαβος κ. εφτασύλλαβος, -η, -ο → επτά-, -σύλλαβος 
επτασφράγιστος, -η, -ο [1887] κ. (καθηµ.) εφτασφράγιστος ερµητικά 

κλειστός ή πολύ καλά φυλαγµένος: ~ µυστικό. [ΕΤΥΜ. Η λ. 
σχηµατίστηκε βάσει τής αφηγήσεως τής Αποκάλυψης για τάς επτά 
σφραγίδας (κεφ. 5-8), τις οποίες ανοίγει ο Χριστός, για να 
αποκαλυφθούν σηµαντικές προφητείες]. 

επτατάξιος κ. εφτατάξιος, -α, -ο → επτά-, -τάξιος 
επτάτοµος κ. εφτάτοµος, -η, -ο → επτά-, -τόµος 
επτάφυλλος κ. εφτάφυλλος, -η, -ο → επτά-, -φυλλος 
επτάφωτος, -η, -ο αυτός που έχει επτά φώτα· εύχρ. κυρ. στη ΦΡ. 

επτσφωτος λυχνία ΘΡΗΣΚ. (i) η λυχνία που περιελάµβανε επτά επι-
µέρους λυχνίες, για την καθεµία από τις οποίες έκαιγε ξεχωριστό φι-
τίλι- σύµβολο τής εβραϊκής λατρείας, που άναβε στα Άγια των Αγίων 
τής Σκηνής τού Μαρτυρίου και τού ναού των Ιεροσολύµων (ii) η πα-
ράσταση τού παραπάνω συµβόλου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. επτάφωτος < επτά + -φωτός < φως. Η επτάφωτος λυ-
χνία, η οποία αναφέρεται στο σκεύος τής Σκηνής τού Μαρτυρίου 
(Π.∆. Έξοδος 25, 31-40), αποδίδει το εβρ. menö-räh «λυχνία»]. 

επτάχρονα κ. εφτάχρονα (τα) → επτά-, -χρονα 
επτάχρονος κ. εφτάχρονος, -η, -ο → επτά-, -χρόνος 
επταψήφιος κ. εφταψήφιος, -α, -ο → επτά-, -ψήφιος 
επτάωρος κ. εφτάωρος, -η, -ο → επτά-, -ωρος 
επταώροφος κ. εφταώροφος, -η, -ο → επτά-, -ώροφος 
Ε.Π.Υ. (ο) ΣΤΡΑΤ. Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης. 
επύλλιο (το) {επυλλί-ου | -ων} ΦΙΛΟΛ. µικρό επικό ποίηµα (κυρ. τής 

αλεξανδρινής και ρωµαϊκής περιόδου), όπως λ.χ. οι Μεταµορφώσεις 
τού Οβιδίου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έπύλλιον, υποκ. τού έπος (βλ.λ.)]. 

επωάζω ρ. µετβ. {επώασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (για πτηνά, 
ερπετά ή αµφίβια) δηµιουργώ και διατηρώ σταθερές τις απαραίτητες 
συνθήκες, κυρ. θερµοκρασίας, για την εκκόλαψη αβγών, λ.χ. τοποθε-
τώντας τα σε θερµό χώρο ή κάτω από το φτέρωµα τού σώµατος ΣΥΝ. 
(για πτηνά) κλωσσώ 2. (µεσοπαθ. επωάζοµαι) (για µικρόβιο, ιό) ανα-
πτύσσοµαι σε οργανισµό µέχρι την πρώτη εκδήλωση νόσου: ο εχινό-
κοκκος επωάζεται στα έντερα. [ΕΤΥΜ < αρχ. επωάζω < έπ(ι)- + -
ωάζω < ωόν «αβγό»]. 

επώαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ΒΙΟΛ. η χρονική περίο-
δος από την ωοτοκία ώς την εκκόλαψη τού αβγού, η οποία συµπίπτει 
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µε την περίοδο τής εµβρυϊκής ανάπτυξης 2. ΙΑΤΡ. η περίοδος που µε-
σολαβεί από τη στιγµή που ένας παθογόνος παράγοντας εισδύει στον 
οργανισµό ώς τη στιγµή που εµφανίζονται τα πρώτα συµπτώµατα 
τής νόσου, κατά τη διάρκεια τής οποίας δεν εκδηλώνεται καµία ενό-
χληση: η περίοδος επωάσεως τού A.I.D.S. είναι συνήθως µακρόχρονη 
3. ΦΥΣ. η µετατροπή ενός ατοµικού πυρήνα σε σχάσιµο µε εφαρµογές 
κυρ. στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Επίσης επωασµός (ο) [αρχ.]. 
— επωαστικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. έπώασις < επωάζω (βλ.λ.). Η ιατρ. σηµ. είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. incubation]. 

επωαστήρας (ο) [1898] 1. συσκευή για την τεχνητή επώαση των 
αβγών (κυρ. τής κότας), η οποία µπορεί να δηµιουργεί τις κανονικές 
συνθήκες (θερµοκρασίας και υγρασίας) που επιτρέπουν την εκκόλα-
ψη 2. µικρό κιβώτιο ή φιάλη για την επώαση των αβγών των ψαριών. 
Επίσης επωαστήριο (το) [1894]. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
incubateur], 

επωδή (η) 1. σειρά τυποποιηµένων φράσεων 2. (γενικότ.) το τραγούδι 
ή τα λόγια, για τα οποία πιστεύεται ότι η απαγγελία ή η απλή εκ-
φώνηση τους επιτυγχάνει µε µαγικό τρόπο την καταπολέµηση των 
κακών πνευµάτων, τη θεραπεία ασθενειών κ.λπ. ΣΥΝ. ξόρκι, µαγγα-
νεία, γητειά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επωδός, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < «ΡΧ· 
επωδή < επ(ι)- + ωδή]. 

επωδός (η) 1. το έµµετρο τµήµα ποιητικής σύνθεσης, που ακολουθεί 
τη στροφή και την αντιστροφή, λ.χ. στα χορικά άσµατα των τραγω-
διών 2. κάθε φράση ή στίχος που επαναλαµβάνεται µε σταθερό τρόπο 
στο τέλος στροφής, ποιήµατος ή µουσικής σύνθεσης ΣΥΝ. µοτίβο, 
ρεφρέν 3. (µτφ.) κάθε φράση που συνηθίζεται ή επαναλαµβάνεται µε 

µεγάλη συχνότητα: η απαίτηση εκλογών αποτελεί τη µόνιµη ~ των 
οµιλιών των αντιπολιτευόµενων βουλευτών. — επωδικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < αρχ. επωδός < επάδω < 
έπ(ι)- + φδω]. 

επωδός - επωδή. Οι δύο λέξεις, µολονότι κοινής ετυµολογικής αρ-
χής (άδω «τραγουδώ», ώδή «τραγούδι»), έχουν διαφορετική σηµα-
σία: η επωδός είναι «το τµήµα τού τραγουδιού που επανέρχεται, 
επαναλαµβάνεται (ρεφρέν)», ενώ η επωδή είναι το «µαγικό τρα-
γούδι, το ξόρκι». 

επώδυνος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που προκαλεί πόνο: ~ τραύµα | εγ-
χείρηση | επέµβαση ΣΥΝ. οδυνηρός, (λογιότ.) αλγεινός ΑΝΤ. ανώδυνος, 
καταπραϋντικός· ΦΡ. ΙΑΤΡ. επώδυνα σηµεία σηµεία τής επιφάνειας 
τού δέρµατος, που ακόµα και ελαφρώς πιεζόµενα προκαλούν πόνο 
λόγω συγκεκριµένης παθήσεως 2. (µτφ.) αυτός που πληγώνει συναι-
σθηµατικά, που προξενεί αισθήµατα οδύνης: ~ εµπειρία | γνωριµία | 
ανάµνηση | αποχαιρετισµός ΣΥΝ. τραυµατικός, σκληρός, πονεµένος. 
— επώδυνα | επωδύνως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκταση, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < επ(ι)- + -ώδυνος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < οδύνη]. 

επώθηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΕΩΛ. µεγάλης κλίµακας 
τεκτονική διεργασία κατά την οποία παρατηρείται αποκόλληση, µε-
ταφορά και τοποθέτηση ενός γεωλογικού σχηµατισµού πάνω σε έναν 
άλλον µε διαφορετική γεωτεκτονική προέλευση. [ΕΤΎΜ. < επωθώ, 
απόδ. τού αγγλ. upthrust]. 

επωµίδα (η) ΣΤΡΑΤ. λωρίδα υφάσµατος που ράβεται εξωτερικά στον 
ώµο ενδύµατος και φέρει πάνω της διακριτικό, το οποίο διαφοροποι-
είται ανάλογα µε τον βαθµό τού αξιωµατικού: τον καθαίρεσαν και 
του ξήλωσαν τις ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έπωµίς, -ίδος < έπ(ι)- + -ωµίς < ώµος. Η στρατιωτική 
σηµ. αποδίδει το γαλλ. epaulette]. 

επωµίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {επωµίσ-τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) τοποθε-
τώ στους ώµους µου για µεταφορά, φορτώνοµαι: ~ φορτίο ΣΥΝ. απο-
θέτω 2. (µτφ.) δέχοµαι το βάρος µιας υποχρέωσης, αναλαµβάνω ευ-
θύνη: η νέα κυβέρνηση επωµίστηκε το δύσκολο έργο τής ανόρθωσης 
τής οικονοµίας || ~ το βάρος µιας διοργάνωσης || ~ ευθύνες ΣΥΝ. ανα-
λαµβάνω, αποδέχοµαι, παίρνω πάνω µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < έπ(ι)- + -ωµίζοµαι < ωµός]. 

επωνυµία (η) [αρχ.] {επωνυµιών} (για εταιρείες, σωµατεία κ.λπ.) η 
διακριτική ονοµασία νοµικού προσώπου: η εταιρεία µε την ~ «Ερµής 
Α.Ε.». Επίσης επωνύµιο (το) [αρχ.]. 

επώνυµο (το) [αρχ.] {επωνύµ-ου | -ων} το οικογενειακό όνοµα, το όνο-
µα τού ατόµου που δηλώνει την οικογένεια, την καταγωγή του, κατ' α-
ντιδιαστολή προς το µικρό (κύριο) όνοµα: το όνοµα του είναι Κυριάκος 
και το ~ του Πετρίδης || πατρωνυµικό | µητρωνυµικό | ανδρωνυµικό ~ || 
οι γονείς προσδιορίζουν από κοινού το - των παιδιών τους ΣΥΝ. επίθε-
το. — επωνυµικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 

επώνυµος, -η, -ο 1. αυτός που φέρει το όνοµα τού δηµιουργού του ή 
που γίνεται µε τη χρήση τού ονόµατος κάποιου: ο σταθµός δέχεται 
µόνο ~ καταγγελίες || ~ κείµενο | δηµοσίευµα || το -ρούχο (που φέρει 
ένδειξη µε τη φίρµα τού κατασκευαστή) έχει µεγάλη ζήτηση στις µέ-
ρες µας ΣΥΝ. ενυπόγραφος ANT. ανώνυµος, ανυπόγραφος· ΦΡ. (α) ΙΣΤ. 
επώνυµος άρχοντας (i) (κυρ. στην αρχαία Αθήνα) ο άρχοντας µε το 
όνοµα τού οποίου αναφερόταν επισήµως το έτος κατά το οποίο 
άσκησε την εξουσία του· ο πρώτος από τους εννέα άρχοντες (ii) 
ΜΥΘΟΛ. (στην αρχαία Αθήνα) καθένας από τους δέκα µυθικούς ήρω-
ες, οι οποίοι είχαν δώσει τα ονόµατα τους αντίστοιχα στις δέκα ατ-
τικές φυλές, των οποίων θεωρούνταν πρόγονοι 2. επώνυµος (ο), επώ-
νυµη (η) πρόσωπο που είναι γνωστό, διάσηµο, που το όνοµα του ανα-
γνωρίζεται εύκολα από το κοινό: οι κοσµικές στήλες ασχολούνται 
αποκλειστικά µε τη ζωή των επωνύµων ΣΥΝ. διασηµότητα ΑΝΤ. ανώ-
νυµος, άσηµος, άγνωστος. — επώνυµα | επωνύµως [µτγν.] επίρρ. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος, φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έπ(ι)- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < δνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

επωτίδα (η) (επίσ.-συνήθ. στον πληθ.) ΝΑΥΤ. ξύλο ή σίδερο που εξέχει 
από τα πλαϊνά πλοίου για τη στερέωση ή ανάρτηση αντικειµένου: 
επωτίδες λέµβων | άγκυρας ΣΥΝ. (λαΐκ.) καπόνι. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
έπωτίδες (µόνο πληθ.) < επ(ι)- + -ωτίδες < ους, ώτός]. 

επωφελής, -ής, -ές {επωφελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- επωφελέ-στ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που αποδίδει κέρδος, που γίνεται µε συµφέρουσες 
συνθήκες και ευνοϊκούς όρους, που γίνεται προς όφελος (κάποιου): ~ 
σύµβαση | διακανονισµός | επένδυση | συµφωνία ΣΥΝ. ωφέλιµος, χρή-
σιµος, επικερδής, πρόσφορος ΑΝΤ. ανωφελής, επιβλαβής, επιζήµιος. 
— επωφελώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, σύνθετος, χρή-
σιµος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < έπ(ι)- + -ωφελής (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < όφελος]. 

επωφελούµαι ρ. µετβ. αποθ. {επωφελήθηκα} (λόγ.) (+από | +γεν.) 
εκµεταλλεύοµαι προς όφελος µου δεδοµένη κατάσταση: ~ των ευ-
καιριών που µου παρουσιάζονται || οι ανταγωνιστές µας επωφελήθη-
καν από τα λάθη µας || πολλοί Αθηναίοι επωφελήθηκαν από τον 
ωραίο καιρό και εγκατέλειψαν την πόλη ΣΥΝ. κερδίζω, (λόγ.) προσπο-
ρίζοµαι οφέλη ΑΝΤ. ζηµιώνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, γαλλισµός. 
[ΕΤΥΜ < ο-ρχ. επωφελούµαι (-έο-), αρχική σηµ. «λαµβάνω βοήθεια», 
< έπ(ι)- + ωφελούµαι. Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. ανάλογων χρήσε-
ων των γαλλ. bénéficier και profiter]. 

εραλδικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τα οικόσηµα και γενι-
κότ. τα εµβλήµατα 2. εραλδική (η) {χωρ. πληθ.} η κατά συστηµατικό 
τρόπο µελέτη και ενασχόληση µε τα εµβλήµατα και ειδικότ. τα οικό-
σηµα ΣΥΝ. εµβληµατολογία, οικοσηµολογία. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. héraldique < αρχ. γαλλ. herau(l)t «αξιω-
µατούχος επιφορτισµένος µε τη διαβίβαση µηνυµάτων και την τήρη-
ση τού πρωτοκόλλου» < φρανκον. *heriwald < αρχ. γερµ. heri «στρα-
τός» + wald «διοικητής»]. 

ερανίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ερανίσ-θηκα, -µένος} (λόγ.) (εύχρ. µόνο 
µτφ.) δανείζοµαι και παραθέτω επιλεγµένα, κυρ. µικρής εκτάσεως, 
χαρακτηριστικά αποσπάσµατα λόγου από διάφορα κείµενα: ~ περι-
κοπές | αποσπάσµατα | γνωµικά | γνώµες | χωρία ΣΥΝ. συγκεντρώνω, 
συλλέγω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έρανος]. 

εράνισµα (το) {ερανίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (κυρ. σε πληθ.) τα αποτε-
λέσµατα συλλογής χωρίων, αποφθεγµάτων, γνωµών κ.λπ. από διάφο-
ρους συγγραφείς. 

ερανισµος (ο) [µτγν.] 1. το να ερανίζεται κανείς 2. σύνθεση συγ-
γράµµατος µε αποφθέγµατα, γνώµες, αποσπάσµατα κ.λπ. από διάφο-
ρους συγγραφείς. — ερανιστής (ο) [αρχ.], ερανίστρια (η), ερανιστι-
κός,-ή,-ό. 

έρανος (ο) {εράν-ου | -ων, -ους} η συγκέντρωση χρηµάτων ή άλλων 
αγαθών µε εθελοντική και αυτοπροαίρετη συνεισφορά των µελών 
ενός συνόλου για την υποστήριξη, ενίσχυση κοινωφελούς ή φιλαν-
θρωπικού σκοπού: αντικαρκινικός ~ || ~ για την ενίσχυση των σει-
σµοπαθών || κ:άνω ~· ΦΡ. επιτροπή εράνου επιτροπή από πέντε του-
λάχιστον µέλη που έχει σκοπό να συγκεντρώσει χρήµατα ή άλλα 
αντικείµενα µε εράνους, γιορτές ή άλλα παρόµοια µέσα, για την εξυ-
πηρέτηση ορισµένου σκοπού, δηµοσίου ή κοινωφελούς, και η οποία 
αποκτά νοµική προσωπικότητα µε διάταγµα.   — ερανικός, -ή, -ό 
[αρχ·ΐ· 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τον αιολ. τ. εροτις «γιορτή» 
ή και µε τη λ. εορτή (βλ.λ.)]. 

ερασιτέχνης (ο) [1887] {ερασιτεχνών}, (λόγ.) ερασιτέχνις (η) {ερα-
σιτέχν-ιδος, -ιδα | -ίδων, -ιδες) 1. αυτός που ασχολείται µε έναν τοµέα 
δραστηριότητας περισσότερο για ευχαρίστηση παρά για οικονοµικό 
κέρδος, που δεν ασκεί µια τέχνη επαγγελµατικά: ~ φωτογράφος | χο-
ρευτής | ποδοσφαιριστής | αρχαιολόγος ΑΝΤ. επαγγελµατίας, τεχνο-
κράτης 2. (κακόσ.) αυτός που στερείται επαγγελµατισµού, συστηµα-
τικότητας, ειδικών γνώσεων, που χαρακτηρίζεται από προχειρότητα 
και ανευθυνότητα στον τρόπο εργασίας του. 
[ΕΤΥΜ. < ερασι- (< εραµαι «αγαπώ», βλ. λ. εραστής) + -τέχνης < τέ-
χνη, απόδ. τού γαλλ. amateur]. 

ερασιτέχνης - επαγγελµατίας - νπλετάντης. Το λατ. amator 
«εραστής» έδωσε λαβή στο να πλαστεί τον 15ο αι. η γαλλ. λ. 
amateur, που εξειδικεύθηκε στο φραστικό σύνθετο amateur d'art 
«εραστής τής τέχνης» (πβ. Chateaubriand: Les ruines d'Athènes ne 
sont bien connues que des amateurs des arts «τα ερείπια των Αθη-
νών δεν είναι γνωστά παρά µόνον στους εραστές τής τέχνης »). 
Από το φραστικό αυτό σύνθετο ο λογοτέχνης Γεώργιος Στρατήγης 
(1859-1938) έπλασε (το 1887) το ερασιτέχνης (κατά τα καλλιτέ-
χνης, λογοτέχνης κ.λπ.). Τον 18ο αι. (1740) πλάστηκε στη Γαλλική 
η λ. dilettante «ερασιτέχνης, ασχολούµενος µε την τέχνη» από την 
αντίστοιχη ιταλική λ., που ανάγεται στο ρ. dilettare «τέρποµαι, δια-
σκεδάζω». Όπως και το amateur, dilettante ήταν αρχικά «ο αφιε-
ρωµένος στην τέχνη από ευχαρίστηση, από αγάπη». Ωστόσο, και 
οι δύο λέξεις απέκτησαν βαθµηδόν κοντά στην αρχική σηµ., και 
κατ' επέκτασιν αυτής, την αρνητική/µειωτική σηµ. «ο ερασιτεχνι-
κά ασχολούµενος µε κάτι, µε αγάπη, αλλά χωρίς τις απαιτούµενες 
γνώσεις». Η σηµ. αυτή αντιτίθεται στη σηµ. τού επαγγελµατία 
«αυτού που ασχολείται µε κάτι ως κύριο έργο του», άρα «τού σο-
βαρά, ενσυνείδητα και ευσυνείδητα ασχολουµένου µε κάτι». 

ερασιτεχνικός, -ή, -ό [1893] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ερασι- 
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τέχνη ή την ερασιτεχνία: ~ θεατρικός θίασος || ~ ενασχόληση µε τη 
ζωγραφική || δίπλωµα ~ οδήγησης || ~ πρωτάθληµα ποδοσφαίρου ΑΝΤ. 
επαγγελµατικός 2. (κακόσ.) αυτός που στερείται επαγγελµατισµού, 
συστηµατικότητας, που χαρακτηρίζεται από ανευθυνότητα: ~ δουλειά, 
όλο προχειρότητες και λάθη ΑΝΤ. ποιοτικός, εγγυηµένος, αξιόπιστος. 
— ερασιτεχνικ-ά | -ώς [1898] επίρρ. ερασιτεχνισµός (ο) [1894] 1. η 
ερασιτεχνική ενασχόληση (κάποιου µε κάτι) 2. (κακόσ.) η χωρίς 
σύστηµα, οργάνωση και αξιοπιστία εργασία, που δεν παρέχει εχέγγυα 
ποιότητας: η εκπαιδευτική πολιτική τής χώρας πάσχει από ~. Επίσης 
ερασιτεχνία (η) [1887]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. amateurisme]. 
Ερασµία (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού αρχ. επιθ. εράσµιος (βλ.λ.)]. ερασµικός, 
-ή, -ό [1830] κ. (εσφαλµ.) ερασµιακός αυτός που αναφέρεται στον 
Έρασµο- συνήθ. στη ΦΡ. ερασµική προφορά η προφορά τής Αρχ. 
Ελληνικής σύµφωνα µε τον τρόπο που πρότεινε ο Έρασµος ΣΥΝ. 
ητακιστική προφορά. — ερασµικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προφορά, 
πληθυσµικός. 
[ΕΤΥΜ. < ερασµ-ικός και όχι ερασµιακός (< εράσµιος), από το όνοµα 
τού µεγάλου Ολλανδού φιλολόγου Εράσµου (Erasmus Desiderius), o 
οποίος επισήµανε τη διαφορά προφοράς µεταξύ Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
και διατύπωσε τις παρατηρήσεις του στο έργο του Dialogus de recta 
Latini Graecique sermonis pronuntiatione (1528) (∆ιάλογος περί τής 
ορθής προφοράς τού Λατινικού και τού Ελληνικού λόγου)]. εράσµιος, 
-α, -ο (λόγ.) αυτός που είναι αξιαγάπητος: -µορφές αγαπηµένων || 
εξευγενισµένοι, ~ τρόποι ΣΥΝ. αξιέραστος ΑΝΤ. άχαρος, άκοµψος. — 
ερασµιότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εραµαι «αγαπώ», βλ. κ. εραστής]. 
Έρασµος (ο) {Εράσµου} 1. Ολλανδός ουµανιστής (1469-1536)- γνω-
στός από τις µελέτες του για την αρχαία ελληνική προφορά (ερασµική 
προφορά) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΎΜ. 
Αντιδάν., < νεολατ. Erasmus, από το θ. έρασ- τού ρ. εραµαι (πβ. έρασ-τής, 
έράσ-µιος), οπότε σηµαίνει «αγαπητός», συµπληρώνοντας το λατ. 
Desiderius «επιθυµητός». Βλ. κ. ερασµικός]. εραστής (ο) 1. ο ερωτικός 
σύντροφος: τρυφερός | γοητευτικός/ αιώνιος -1| λατίνος ~ (βλ. λ. 
λατίνος) || ο Ρωµαίος και η Ιουλιέτα είναι το πιο γνωστό ζευγάρι 
εραστών από την κλασική λογοτεχνία 2. (ειδι-κότ.) ο άνδρας µε τον 
οποίο έχει κανείς (συνήθ.) παράνοµη ερωτική σχέση: κρυφός | 
παράνοµος ~ || «Ο - τής λέδης Γσάτερλι» (µυθιστόρηµα τού Ντ. Χ. 
Λόρενς) || έχω | βρίσκω - 3. (καταχρ.) αυτός που επιδιώκει συνεχώς τη 
σύναψη ερωτικών σχέσεων: ο µικρός µας προέκυψε - || κάνει | 
παριστάνει | παίζει τον ~ ΣΥΝ. γυναικάς, (λαϊκ.) κορτά-κιας, καµάκι 4. 
(µτφ.) αυτός ο οποίος περιβάλλει µε πάθος και λατρεία (κάτι): υπήρξε 
πάντα ~ τής όπερας | τής τέχνης | τής ωραίας ζωής | τής ποίησης | τής 
οµορφιάς ΣΥΝ. λάτρης, θαυµαστής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εραµαι «αγαπώ, 
ποθώ», αγν. ετύµου]. ερατεινός, -ή, -ό (αρχαιοπρ.) 1. ο εξαιρετικά 
αγαπητός και επιθυµητός: ~ νεότητα | ευγένεια | χάρη ΣΥΝ. 
αξιαγάπητος, ευάρεστος 2. (σκωπτ.-λαϊκ.) ο καφές που σερβίρεται 
βαρύς γλυκός. [ΕΤΥΜ αρχ. < ερατός < εραµαι «αγαπώ, ποθώ», αγν. 
ετύµου]. Ερατοσθένης (ο) {-η κ. -ένους} αρχαίος Έλληνας φιλόλογος, 
µαθηµατικός και γεωγράφος, έζησε στην Αλεξάνδρεια (3ος αι. π.Χ.)· 
διετέλεσε διευθυντής τής Βιβλιοθήκης τής Αλεξανδρείας. [ΕΤΥΜ «ΡΧ· 
< ερατός «αγαπητός, επιθυµητός» (< ρηµατ. επίθ. τού εραµαι, βλ. κ. 
έρωτας) + -σθένης < σθένος]. Ερατώ (η) {-ώς κ. -ούς} 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη 
τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από τις εννέα Μούσες, προστάτιδα τής 
λυρικής ποίησης 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο 
όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ερατός «αγαπητός, επιθυµητός», ρηµ. 
επίθ. τού εραµαι (βλ. λ. έρωτας)]. έρβιο (το) [1890] {ερβίου} ΧΗΜ. 
µαλακό µέταλλο γκρι χρώµατος (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. erbium, από την πόλη Ytterby τής Σουηδίας, όπου 
εντοπίστηκε το µέταλλο αυτό]. εργάζοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. 
{εργάστηκα} ♦ (αµετβ.) 1. παράγω έργο διοχετεύοντας τις πνευµατικές 
ή σωµατικές µου δυνάµεις σε δεδοµένη δραστηριότητα: ~ σκληρά | 
ευσυνείδητα | εξαντλητικά | εντατικά || ο αθλητής εργάστηκε 
συστηµατικά µε αυστηρό πρόγραµµα προπονήσεων || εργάστηκε 
µεθοδικά όλο τον χρόνο για τις εξετάσεις ΑΝΤ. τεµπελιάζω, (λόγ.) οκνώ 
2. (ειδικότ.) ασκώ επάγγελµα, δουλεύω: - σε ναυτιλιακή εταιρεία || ~ 
ως ηθοποιός | γιατρός | καθηγητής | έµπορος | αγρότης || ~ στον δήµο | 
στον Ο.Τ.Ε. | σε ιδιωτική επιχείρηση | ως ελεύθερος επαγγελµατίας | ως 
µισθωτός ΣΥΝ. υπηρετώ 3. (α) απασχολούµαι επαγγελµατικά, έχω 
επαγγελµατική δέσµευση: δεν ~, είµαι άνεργος || τις Κυριακές φυσικά 
δεν εργάζεται κανείς || ~ οκτάωρο | πενθήµερο | µε ελεύθερο ωράριο (β) 
(για µαγαζιά, υπηρεσίες κ.λπ.) λειτουργώ, εξυπηρετώ πελάτες ή το 
κοινό: το κατάστηµα (µπαρ) εργάζεται κυρ. τις µεταµεσονύκτιες ώρες || 
οι τράπεζες εργάζονται ώς τις 14.00 4. (γενικότ.) αγωνίζοµαι για την 
επίτευξη δεδοµένου σκοπού: ~ για το κοινό καλό | για την επικράτηση 
των ιδεών µου ΣΥΝ. αγωνίζοµαι, (λαϊκ.) πασχίζω, κοπιάζω ♦ (µετβ.) 
5. (για υλικά) επεξεργάζοµαι: εργάζεται επιδέξια το µετάξι 6. (η µτχ. 
εργαζόµενος, -η,-ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έργον. Το ρ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να δηλώσει 
την καλλιέργεια τής γης, καθώς και κάθε είδους χειρωνακτική και 
καλλιτεχνική εργασία]. εργαζόµενος, -η (λόγ. -οµένη), -ο 1. αυτός 
που εργάζεται, που έχει εργασία: ~ νέος | µητέρα | γυναίκα || (κ. ως 
ουσ.) τα αιτήµατα των ~ || απεργούν οι ~ τού δηµόσιου τοµέα ΣΥΝ. 
απασχολούµενος· ΦΡ. ο µη 

εργαζόµενος µηδέ εσθιέτω (εί τις ου θέλει έργάζεσθαι, µηδέ έσθιέ-τω, 
Κ.∆., Β' θεσσ. 3, 10) όποιος δεν εργάζεται δεν πρέπει και να τρώει, 
δηλ. µερίδιο στα αγαθά πρέπει να έχει µόνον όποιος συµµετέχει στην 
παραγωγή τους· για την αξία τής εργασίας και ιδ. τον κοινωνικό της 
ρόλο 2. (στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο) (α) µεθοριακός ερ-
γαζόµενος κάθε εργαζόµενος που ασκεί επαγγελµατική δραστηριό-
τητας στο έδαφος ενός κράτους-µέλους και κατοικεί στο έδαφος άλ-
λου κράτους-µέλους, όπου επιστρέφει είτε καθηµερινά είτε τουλάχι-
στον µία φορά την εβδοµάδα (β) διακινούµενος εργαζόµενος αυτός 
που εγκαταλείπει τη χώρα καταγωγής του, µε ή χωρίς την οικογένεια 
του, για να κατοικήσει και να εργαστεί σε άλλη χώρα. εργαλείο (το) 
1. κάθε αντικείµενο ή εξάρτηµα κυρ. µικρών διαστάσεων, συνήθ. 
µεταλλικό, για την εκτέλεση ή διευκόλυνση διαφόρων εργασιών: το 
σφυρί και το κατσαβίδι είναι από τα πιο γνωστά ~ καθηµερινής 
χρήσεως || ~ κηπουρικής || γεωργικό | ξυλουργικό | χειρουργικό ~ || ~ 
ακριβείας || χαλασµένο | υψηλής τεχνολογίας | πρωτόγονο | χειρός | 
αποξεστικό | βοηθητικό ~ ΣΥΝ. όργανο 2. (συνεκδ.) κάθε είδους 
µηχανισµός ή αντικείµενο, τού οποίου η χρήση διευκολύνει τη ζωή 
τού ανθρώπου: σπουδαίο - για τη νοικοκυρά το πλυντήριο ΣΥΝ. 
βοήθηµα 3. (µτφ.) το βασικό µέσο, βοήθηµα: τα θεωρητικά - τής 
επιστήµης || για τον φιλόλογο, το λεξικό είναι πολύτιµο ~ 4. (αργκό) 
αυτοκίνητο ή µηχανή: ωραίο | δυνατό | γρήγορο ~. — ερ-γαλειακός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έργαλείον < *Εέργ-α-λον < έργον]. εργαλειοθήκη (η) 
[µτγν.] {εργαλειοθηκών} κάθε φορητή ή κρεµαστή θήκη (συνήθ. και 
µε συρτάρια) για την προσωρινή ή µόνιµη φύλαξη εργαλείων. 
εργαλειοµηχανή (η) [1847] µηχανή που χρησιµοποιείται για τη δια-
µόρφωση αντικειµένων κατασκευασµένων από µέταλλο ή άλλα υλι-
κά: οι τόρνοι, οι πλάνες, οι φρέζες, τα µηχανικά πριόνια είναι εργα-
λειοµηχανές που χρησιµεύουν στην αφαίρεση πλεονάζοντος υλικού από 
κάποιο αντικείµενο. εργασία (η) {εργασιών} 1. η καταβολή 
σωµατικών και πνευµατικών δυνάµεων για την παραγωγή επιθυµητού 
ή επιβεβληµένου έργου: πνευµατική | χειρωνακτική | εθελοντική | 
µισθωτή | άµισθη ~ || ~ στο γραφείο | στην ύπαιθρο ΣΥΝ. έργο, 
ενασχόληση, ασχολία, απασχόληση ΑΝΤ. απραξία, φυγοπονία 2. η 
επαγγελµατική απασχόληση, η άσκηση επαγγέλµατος: επικερδής | 
δύσκολη | απαιτητική | εξειδικευµένη | εποχική | ελεύθερη | κατ' οίκον ~ 
|| ώρες | βιβλιάριο | συνθήκες | προσφορά | ζήτηση | οργάνωση | 
σύµβαση εργασίας (βλ. λ. σύµβαση) || γραφείο ευρέσεως εργασίας || η 
επιχείρηση µετέφερε το εργοστάσιο της στην Ανατολική Ευρώπη, γιατί 
εκεί υπάρχει φθηνή - (= φθηνή αµοιβή τής εργασίας) || δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας || η προσφορά εργασίας εµφανίζεται µειωµένη 
ΣΥΝ. επάγγελµα, δουλειά, τέχνη· ΦΡ. (α) καταµερισµός εργασίας βλ. 
λ. καταµερισµός (β) ΟΙΚΟΝ. αγορά εργασίας η προσφορά και η ζήτηση 
εργασίας ως πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο εκµίσθωσης τού χρόνου 
τού εργαζοµένου σε εργοδότη ή ανάληψης εκ µέρους του τής 
υποχρέωσης να ολοκληρώσει ορισµένο έργο για λογαριασµό τού 
εργοδότη (γ) δείπνο | πρόγευµα | γεύµα εργασίας δείπνο | πρόγευµα | 
γεύµα που δίνεται στο πλαίσιο επίσηµων επισκέψεων και 
επαγγελµατικών συναντήσεων, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα 
ανεπίσηµης και ανετότερης διαπραγµάτευσης ή και κλεισίµατος 
συµφωνίας (δ) µονάδα εργασίας το µικρότερο, διοικητικά ή 
οργανωτικά, κλιµάκιο εργασίας 3. το έργο που ανατίθεται (σε 
κάποιον): ο καθηγητής εξηγούσε στους µαθητές τις ~ που θα είχαν για 
την επόµενη µέρα || του ανέθεσαν την ~ να βολιδοσκοπήσει 
ενδιαφερόµενους αγοραστές ΣΥΝ. αποστολή, υποχρέωση, υπηρεσία 4. 
το κείµενο που περιέχει τα αποτελέσµατα µιας έρευνας: έκανε µια 
εξαιρετική ~ για τους κινδύνους τής εθνικής µας ασφάλειας || οι 
σπουδαστές ανέλαβαν µια - για τον Καβάφη || επιστηµονική | υπο-
χρεωτική | απαλλακτική | πτυχιακή ~ || εκπονώ | γράφω | ολοκληρώνω | 
παρουσιάζω | αξιολογώ µια ~ ΣΥΝ. διατριβή, µελέτη · 5. εργασίες (οι) 
(α) το σύνολο των θεµάτων, τα οποία πρέπει να διεκπεραιωθούν από 
αρµόδιο συλλογικό όργανο: οι ~ τού θερινού τµήµατος τής Βουλής || 
κήρυξε την έναρξη των ~ τού συνεδρίου (β) η ακτίνα δράσης µιας 
επιχείρησης (γ) ΟΙΚΟΝ. κύκλος εργασιών βλ. λ. κύκλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δουλειά, µελέτη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εργάτης. Ορισµένες τυποποιηµένες φρ. είναι µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. κύκλος εργασιών (< γαλλ. chiffre d'affaires), γεύµα εργα-
σίας (< αγγλ. working lunch), µονάδα εργασίας (< αγγλ. work unit), 
καταµερισµός εργασίας (< αγγλ. division of labour), αγορά εργασίας 
(< αγγλ. labour market). Η σηµ. 5 αποδίδει το αγγλ. proceedings]. 
εργασιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την εργασία: ~ χώρος | 
περιβάλλον | συνθήκες | δυσκολίες | καθεστώς || ~ σχέσεις (λ.χ. συλ-
λογικές διαπραγµατεύσεις, ο θεσµός τής διαιτησίας, οι διαδικασίες 
πρόσληψης, προαγωγής, απόλυσης, αποζηµίωσης, συνταξιοδότησης). 
— εργασιακ-ά | -ώς επίρρ. εργάσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που 
διατίθεται για εργασία: -χρόνος 
Ι ηµέρες (κατ' αντιδιαστολή προς τις αργίες) | ώρες. εργασιοθεραπεία 
(η) {χωρ. πληθ.} θεραπευτική µέθοδος που αξιοποιεί χρήσιµες και 
δηµιουργικές για τον άνθρωπο δραστηριότητες, κυρ. απλές 
χειρωνακτικές εργασίες, για ψυχολογικούς, παιδαγωγικούς σκοπούς, 
κυρ. για την επανακοινωνικοποίηση των ασθενών µε την οµαδική 
εργασία. — εργασιοθεραπευτής (ο), εργασιοθεραπεύ-τρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. work therapy]. εργασιολογία (η) 
{εργασιολογιών} η συστηµατική επιστηµονική µελέτη των 
παραγόντων που επηρεάζουν ή διαµορφώνουν την ποιότητα και το 
επίπεδο τής εργασιακής απασχόλησης µε στόχο τη διατύπωση 
προτάσεων βελτιώσεως τους. 



εργασιοµανής 668 έργο 
 

εργασιοµανής, -ής, -ές {εργασιοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)) αυτός που 
εργάζεται µε υπερβολικό ζήλο και αδιάκοπα, παραπάνω από ό,τι συ-
νηθίζεται ή θεωρείται φυσιολογικό· ο παθιασµένος µε τη δουλειά. — 
εργασιοµανία (η). 
[ETYM. < εργασία + -µανής < µαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' έ-µάν-ην), ελ-
ληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ergomaniac]. 

εργαστηριακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε το (επιστη-
µονικό κυρ.) εργαστήριο: ~ εξοπλισµός | έρευνα | πείραµα || τα ευρή-
µατα υποβάλλονται σε ~ έλεγχο ΑΝΤ. θεωρητικός. — εργαστηριακά | 
-ώς επίρρ. 

εργαστήριο (το) {εργαστηρί-ου | -ων} 1. κάθε ειδικά διαµορφωµένος 
χώρος για την εκτέλεση επαγγελµατικών εργασιών: ~ επεξεργασίας 
ήχου | ζαχαροπλαστικής | φαρµακευτικής 2. αίθουσα ή κτήριο µε 
εξοπλισµό που επιτρέπει τον επιστηµονικό ή καλλιτεχνικό πειραµα-
τισµό, την εφαρµογή νέων τεχνικών και την εκµάθηση µε εποπτικά 
µέσα ή έρευνα: ~ ελευθέρων σπουδών | φυσικής | χηµείας || ~ φωτο-
γραφικό | θεατρικό | ανατοµίας | ζωγραφικής | γλυπτικής | λαϊκής τέ-
χνης | αγγειοπλαστικής | χειροτεχνίας ΣΥΝ. στούντιο, (για καλλιτέ-
χνες) ατελιέ 3. (µτφ.) κάθε χώρος που χρησιµεύει για τη σωστή προ-
ετοιµασία και εξάσκηση σε οποιοδήποτε πεδίο γνώσης: το σχολείο 
πρέπει να λειτουργεί ως ~ ελεύθερων πνευµάτων 4. (στις τεχνικές, ια-
τρικές, πολυτεχνικές κ.λπ. σχολές) το µάθηµα που περιλαµβάνει πρα-
κτική εξάσκηση σε χώρο εργαστηρίου 5. (ειδικότ.) συνάντηση ενταγ-
µένη στο πλαίσιο συνεδρίου, στην οποία συµµετέχουν λίγοι ειδικοί, 
οι οποίοι δεν κάνουν ανακοινώσεις, αλλά συζητούν τα πορίσµατα 
των ερευνών τους µε σκοπό την προώθηση τους µέσω τής δουλειάς 
που γίνεται επί τόπου. Επίσης (λαϊκ.) εργαστήρι [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. έργαστήριον < θ. έργασ- (ρ. εργάζοµαι) + παραγ. επίθηµα -τήριον. 
Η σηµ. 5 αποδίδει το αγγλ. workshop]. 

εργαστικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. εργαστικό ρήµα κατεξοχήν µεταβατικό 
ρήµα (π.χ. ανοίγω, κλείνω, βράζω κ.λπ.) το οποίο, χωρίς αλλαγή φω-
νής, χρησιµοποιείται και ως αµετάβατο, µε το αντικείµενο του να 
προβάλλεται σε λειτουργία υποκειµένου και µε τον δράστη τής ενέρ-
γειας τού ρήµατος να παραλείπεται, π.χ. ο θυρωρός άνοιξε την πόρ-
τα- η πόρτα άνοιξε. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ικανός να εργαστεί», < εργάζοµαι. Η 
γλωσσ. σηµ. είναι αντιδάν. από αγγλ. ergative (< αρχ. εργάτης)]. 

εργαστικό ρήµατα. Αρχικά ο όρος εργαστικός (απόδοση τού αγγλ. 
ergative, που σχηµατίστηκε από το ελλην. εργάτης) χρησιµοποιή-
θηκε για να χαρακτηρίσει µια ιδιαίτερη πτώση, την εργαστική. 
που απαντά σε ορισµένες γλώσσες (Βασκική, Γεωργιανή κ.ά.) και 
σε προτάσεις τού τύπου «η πόρτα άνοιξε», όπου το πραγµατικό 
(λογικό) αντικείµενο εµφανίζεται ως (επιφανειακό) υποκείµενο, 
δηλούµενο στις γλώσσες αυτές µε εργαστική πτώση (στην Ελληνι-
κή δηλώνεται απλώς µε ονοµαστική). Σήµερα ο όρος εργαστικός 
χρησιµοποιείται ευρύτερα για να δηλώσει ρήµατα που χρησιµο-
ποιούνται τόσο ως αµετάβατα όσο και ως µεταβατικά, εναλλάσ-
σοντας το υποκείµενο και το αντικείµενο τους· π.χ. Το γάλα βρά-
ζει - Η Μαρία βράζει το γάλα, Οι θόρυβοι σταµάτησαν - Ο δά-
σκαλος σταµάτησε τους θορύβους, Η πόρτα έκλεισε - Ο Γιάννης 
έκλεισε την πόρτα. Στις περιπτώσεις των εργαστικών ρηµάτων, 
δηλ. των αιτιατικών γλωσσών (βλ. λ. αιτιατικός), ο οµιλητής τής 
γλώσσας έχει τη δυνατότητα να δηλώσει το µήνυµα από διπλή 
προοπτική: είτε από την οπτική γωνία τού δράστη (µεταβατική 
χρήση τού ρήµατος: ο Γιάννης έκλεισε την πόρτα) είτε από την 
οπτική γωνία τού δέκτη (αµετάβατη χρήση τού ρήµατος: η πόρτα 
έκλεισε). Τέτοια ρήµατα στα Ελληνικά είναι: ανάβω, σβήνω, σπά-
ζω, χαλάω, αρχίζω, τελειώνω, αλλάζω, ανοίγω, κλείνω, γεµίζω, 
αδειάζω, σταµατώ, στενεύω, καίω, αυξάνω, λιγοστεύω, καλυτε-
ρεύω, στεγνώνω, απλώνω, λειώνω κ.ά. 

εργάτης κ. (λαϊκ.) αργάτης (σηµ. 5) (ο) {εργατών}, εργάτρια (η) 
[1883] {εργατριών} 1. πρόσωπο που εργάζεται χειρωνακτικά, που απα-
σχολείται σε εργασία, η οποία απαιτεί σωµατική δύναµη και κατά 
κανόνα αµείβεται µε ηµεροµίσθιο: ~ σε οικοδοµή | στο εργοστάσιο | 
σε χωράφι | στα δηµόσια έργα | σε ανθρακωρυχείο || η βιοµηχανία 
ανακοίνωσε την απόλυση πενήντα εργατών || εξειδικευµένος | ανει-
δίκευτος | αλλοδαπός | βιοµηχανικός | ξένος ~ ΣΥΝ. (λόγ.) χειρώναξ, 
(λαϊκ.) δουλευτής 2. (ειδικότ.) κάθε µέλος τής εργατικής τάξης: τα 
δίκαια τού ~ ΣΥΝ. προλετάριος ΑΝΤ. αστός 3. (µτφ.) πρόσωπο που κο-
πιάζει σε συγκεκριµένο τοµέα, που ασχολείται µε (θεωρητικό ή πρα-
κτικό) αντικείµενο κατά τρόπο συστηµατικό και συνεχή: ~ τού θεά-
τρου | τού πνεύµατος | τού λόγου | τού χρωστήρα ΣΥΝ. τεχνίτης 4. 
(µτφ.) πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως ο κατεξοχήν υπαίτιος ή υπεύ-
θυνος για κατάσταση ή γεγονός: ο καθένας είναι ~ τού καλού του και 
τής προκοπής του || αυτός είναι ο ~ τής συµφοράς ΣΥΝ. δράστης, 
υπεύθυνος, φταίχτης, πρόξενος, αίτιος, πρωταίτιος · 5. ΝΑΥΤ. το βα-
ρούλκο για την ανέλκυση και πόντιση των αγκύρων ΣΥΝ. µπόµπα · 6. 
(ειδικότ. το θηλ.) καθεµιά από τις µέλισσες που συλλέγουν τη γύρη, 
κατασκευάζουν τις κηρήθρες κ.λπ. (πβ. λ. βασίλισσα, κηφήνας). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δουλειά, φτώχια. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. we-ka-ta) < 
έργον]. 

εργατιά (η) (περιληπτ.-λαϊκ.) το σύνολο των εργατών, η εργατική τά-
ξη: η ~ είναι στο πόδι για το αντεργατικό νοµοσχέδιο ΣΥΝ. (εκφραστ.) 
φτωχολογιά, προλεταριάτο ΑΝΤ. αστική τάξη. 

εργατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον εργάτη: ~ διεκδίκηση | 
νοµοθεσία | ∆ίκαιο | αίτηµα | απεργία | ζήτηµα | κίνηµα | συµβούλιο | 
κόστος- ΦΡ. (α) εργατική τάξη το σύνολο των εργατών που µισθώνουν 
την εργατική τους δύναµη στους ιδιοκτήτες των µέσων παραγωγής- οι 

µισθωτοί εργάτες ΣΥΝ. προλεταριάτο, εργατιά ANT. αστική τάξη, εργο-
δοσία, κεφάλαιο, µπουρζουαζία (β) εργατικό δυναµικό το σύνολο των 
ενεργών επαγγελµατικώς πολιτών (ηλικίας 15-65 ετών), που διαµορφώ-
νουν το συνολικό ποσοστό προσφοράς εργασίας: Οργανισµός Απα-
σχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) (γ) εργατική κατοικία 
καθένα από τα οµοιόµορφα διαµερίσµατα οικοδοµικών συγκροτηµά-
των, που χορηγούνται έναντι ευνοϊκών έως χαριστικών οικονοµικών ό-
ρων σε εργατικές οικογένειες για µόνιµη στέγαση: Οργανισµός Εργα-
τικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) (δ) εργατική εστία βλ. λ. εστία (ε) εργατική 
Πρωτοµαγιά βλ. λ. Πρωτοµαγιά (στ) εργατικό ατύχηµα το ατύχηµα, το 
οποίο, σύµφωνα µε νοµοθετικό ορισµό, επισυµβαίνει σε εργάτη ή υ-
πάλληλο από βίαιο συµβάν κατά την εκτέλεση τής εργασίας του ή µε 
αφορµή αυτήν και προκαλεί ανικανότητα στον παθόντα να εργαστεί 
για διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων ηµερών 2. Εργατικοί (οι) το 
κόµµα των Εργατικών (Labour Party) στην Αγγλία, που ιδρύθηκε το 
1906, µε σοσιαλιστική κατεύθυνση 3. (για πρόσ.) αυτός που είναι ε-
ξαιρετικά παραγωγικός, που εργάζεται µε σταθερό και αποδοτικό 
τρόπο: - µαθητής | υπάλληλος ΣΥΝ. φιλόπονος, (λόγ.) επιµελής, φιλό-
µοχθος, φίλεργος, (λαϊκ.) προκοµµένος, (λαϊκότ.) δουλευταράς 4. ερ-
γατικά (τα) η χρηµατική αµοιβή εργάτη για την εργασία του: τα υλικά 
µαζί µε τα ~ τού κόστισαν µια περιουσία. — εργατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εργάτης. Οι φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. εργατική τάξη (πβ. 
γαλλ. la classe ouvrière), εργατικό δυναµικό (πβ. αγγλ. workforce}, 
εργατική κατοικία (πβ. αγγλ. workers house), εργατική εστία (πβ. 
αγγλ. workers home) κ.ά.]. 

εργατικότητα (η) [1851] {χωρ. πληθ.} η αγάπη και η πρόθυµη διάθε-
ση για εργασία: διακρίθηκε για την ~ του ΣΥΝ. (λόγ.) φιλοπονία ΑΝΤ. 
οκνηρία, φυγοπονία. 

εργατοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η πολιτική θέση και γενικότ. άποψη, 
που αναγνωρίζει τους ίδιους τους εργάτες ως αποκλειστικώς αρµο-
δίους να ηγηθούν τού εργατικού κινήµατος. 

εργατολόγος (ο/η) νοµικός ειδικευµένος στο Εργατικό ∆ίκαιο. 
εργατόπαιδo (το) [1894] (καθηµ.) 1. το παιδί που γεννήθηκε από γο-
νείς εργάτες 2. το παιδί που εργάζεται για να ζήσει. 

εργατοπατέρας (ο) (κακόσ.) ο συνδικαλιστής εκπρόσωπος εργατικού 
συνδικάτου ή γενικότ. τού εργατικού κινήµατος, που συµπεριφέρεται 
ως κηδεµόνας, προστάτης και ιδεολογικός καθοδηγητής των 
εργατών (ενεργώντας συχνά µε τρόπο αυθαίρετο ή ιδιοτελή). — ερ-
γατοπατερισµός (ο). 

εργατόσπιτο (το) σπίτι όπου µένουν εργάτες. 
εργατοτεχνίτης (ο) {εργατοτεχνιτών} εργάτης ο οποίος απασχολείται 

σε τεχνικές κατασκευές. — εργατοτεχνικός, -ή, -ό. 
εργατοϋπάλληλοι (οι) {εργατοϋπαλλήλ-ων, -ους} υπάλληλοι και 

εργάτες ως σύνολο. — εργατοϋπαλληλικός, -ή, -ό. 
εργατούπολη κ. (ορθότ.) εργατόπολη (η) {-ης κ. -πόλεως | -πόλεις, -
πόλεων} πόλη στην οποία κατοικεί µεγάλος αριθµός εργατών ή που 
ιδρύθηκε κοντά σε βιοµηχανία ή εργοστάσιο για τη στέγαση των 
εργαζοµένων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιούπολη. 

εργατοώρα (η) {εργατοωρών} η εργασία που παράγεται σε µία ώρα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. working hour]. 

εργάτρια (η) -> εργάτης 
εργένης (ο) {εργένηδες}, εργένισσα (η) {εργενισσών} 1. πρόσωπο 

που δεν έχει παντρευτεί: γνωστός | περιζήτητος | συνειδητός ~ || το 
κλαµπ των ~ ΣΥΝ. ελεύθερος, άγαµος, (λαϊκ.) µπεκιάρης 2. πρόσωπο 
που ζει εκτός οικογένειας, µόνος του: ως ~ έκανε όλες τις δουλειές 
τού σπιτιού µόνος του. — εργένικος, -η, -ο, εργένικα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. ergen]. 

ερΥει/ιλίκι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} η ζωή τού εργένη, ο τρόπος δια-
βιώσεως χωρίς οικογένεια ή εκτός αυτής: βαρέθηκε το ~ και θέλει να 
παντρευτεί ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπεκιαριλίκι. [ΕΤΥΜ < τουρκ. ergenlikj. 

έργο (το) 1. η αποστολή που έχει ανατεθεί σε πρόσωπο (φυσικό ή νο-
µικό) και η οποία απαιτεί οργανωµένες προσπάθειες για να ολοκλη-
ρωθεί: ~ τού υπουργείου είναι η περιφρούρηση τής δηµόσιας τάξης || 
έχει δύσκολο και ιερό ~ || συνεχίζω | ολοκληρώνω | καταστρέφω | α-
ναδεικνύω το ~ κάποιου || το ~ τού τροχονόµου | τού γιατρού | τού δη-
µοσίου υπαλλήλου | τού µηχανικού | τού καλλιτέχνη || ~ ανάπλασης 
τής περιοχής | υποδοµής | αποκατάστασης ζηµιών ΣΥΝ. χρέος, καθή-
κον, αποστολή, υποχρέωση· ΦΡ. (α) καταναγκαστικά έργα βλ. λ. κα-
ταναγκαστικός (β) (ειρων.) έργα και ηµέρες [από το έργο τού Ησιόδου 
'Έργα και Ήµέραι, το οποίο περιέχει παραινέσεις για έντιµη και πα-
ραγωγική εργασία) για τη γεµάτη περιπέτειες, ένταση και δράση ζωή 
(κάποιου): τα - τού γνωστού επιχειρηµατία απασχολούν τον Τύπο 
ΣΥΝ. βίος και πολιτεία (γ) (λόγ.) εις | επί το έργον για περιπτώσεις 
στις οποίες κάποιος ξεκινά ή εκτελεί ήδη διατεταγµένη αποστολή: οι 
πυροσβέστες βρίσκονται ήδη επί το έργον τής κατασβέσεως (δ) άµ' έ-
πος άµ' έργον βλ. λ. άµα (ε) ευχής έργο(ν) (ευχής έργον, Αριστοτ. Πο-
λιτικά Η' 12) για περιπτώσεις στις οποίες κάτι θεωρείται ευτυχής και 
επιθυµητή εξέλιξη, τροπή: θα ήταν ~, αν µπορούσες να έρθεις αύριο 
µαζί! || ήταν ~ που βρέθηκε στον τόπο τού δυστυχήµατος το ασθενο-
φόρο ΣΥΝ. ευτύχηµα 2. (συνεκδ.) το αποτέλεσµα τής πνευµατικής ή 
σωµατικής ενασχόλησης, ό,τι προκύπτει ως προϊόν διαδικασίας ή δη-
µιουργίας: παράγω | αφήνω πίσω µου σπουδαίο ~|| το ~ του επηρέασε 
σηµαντικά τη µεταγενέστερη πεζογραφία || µνηµειώδες | ιστορικό | 
λαµπρό | πλούσιο | συγγραφικό ~ || κριτική τού κυβερνητικού ~ ΣΥΝ. 
παραγωγή, εργασία, δουλειά 3. (ειδικότ.) κάθε καλλιτεχνικό δηµιούρ-
γηµα: ~ γλυπτικής | ποίησης | ζωγραφικής | αρχιτεκτονικής || έργα τού 
γνωστού θεατρικού συγγραφέα θα ανεβάσει το Εθνικό Θέατρο- ΦΡ. 
έργο τέχνης (ί) κάθε δηµιουργία που έχει υψηλή αισθητική αξία, που 
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ανήκει στην περιοχή τής τέχνης και αντανακλά την αισθητική αντίληψη τού 
δηµιουργού του (ii) (µτφ.) κάθε δηµιούργηµα που χαρακτηρίζεται από 
κοµψότητα, από επιµεληµένη δουλειά: καταπληκτικό ρο-λόν πραγµατικό ~ 
ΣΥΝ. κοµψοτέχνηµα 4. (ειδικότ.) η κινηµατογραφική ή θεατρική δηµιουργία: 
αντισυµβατικό | κλασικό | µοντέρνο | πο-λυπαιγµένο | άπαιχτο | βραβευµένο | 
πρωτότυπο ~ || αυτή τη βδοµάδα προβάλλονται µερικά καλά ~ || ένα σύγχρονο ~ 
ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή || διακόπτω | κόβω το - για διαφηµίσεις ΣΥΝ. 
ταινία, φιλµ, παράσταση- ΦΡ. ΤΟ έχω δει το έργο | αυτό το έργο το έχω ξα-
ναδεί κάτι (µου) έχει ξανασυµβεί και το ξέρω 5. ΦΥΣ. φυσικό µέγεθος το 
οποίο δηλώνει τη µεταβίβαση ή τη µετατροπή ενέργειας· παράγεται όταν η 
δύναµη, η οποία επενεργεί σε ένα σώµα, το µετακινεί και ισούται µε το 
γινόµενο τού µέτρου τής δύναµης που ασκήθηκε επί το µέτρο τής µετατόπισης 
τού σηµείου στο οποίο ασκήθηκε η δύναµη προς την κατεύθυνση της (τύπος 
W = F · s) 6. έργα (τα) (α) οι πράξεις µε τις οποίες υλοποιούνται διακηρύξεις: 
η Ελλάδα, τόνισε, δεν χρειάζεται άλλα λόγια, είναι ώρα να περάσουµε στα ~ || το 
παράδειγµα δεν λειτουργεί, όταν τα κηρύγµατα των γονέων δεν συµβαδίζουν µε 
τα - τους ΣΥΝ. ενέργειες, δράση (β) οι κατασκευαστικές επεµβάσεις τεχνικού 
χαρακτήρα, που αποσκοπούν στη δηµιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών 
διαβίωσης για το κοινωνικό σύνολο: ~ κατασκευής τής γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου 
|| τα ~ τού µετρό || δηµόσια | τεχνικά ~ || ~ διάνοιξης σήραγγας || ~ 
υδροδότησης τής περιοχής || ~ εκτροπής τού ποταµού 7. έργω (έργω) βλ.λ. — 
(υποκ.) εργάκι (το), (µεγεθ.) εργόρα (η) (σηµ. 4). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, 
δίγαµµα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. έργον < Έέργον < I.E. *werg-om «έργο», πβ. αρµ. gore, γερµ. 
werk, αγγλ. work κ.ά. Οµόρρ. εργάτης, έργαλεϊο(ν), εργάζοµαι, ρέκτης, 
δργανο(ν) κ.ά. Η λ. γνώρισε ευρεία χρήση ως ά συνθ. (π.χ. έργο-λάβος, εργό-
χειρον) και ως β' συνθ. (π.χ. δηµι-ουργός, εν-έρ-γεια). Η σηµ. τής 
καλλιτεχνικής ή συγγραφικής δηµιουργίας µαρτυ-ρείται ήδη στα µεσν. 
κείµενα. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. επί το έργον (< γαλλ. à l'œuvre), 
έργο τέχνης (< γαλλ. œuvre d'art), καταναγκαστικά έργα (< γαλλ. travaux 
forcés), δηµόσια έργα (< γαλλ. travaux publics) κ.ά.]. 

εργοβιογραφία (η) {εργοβιογραφιών} χρονολογική καταγραφή των 
βιογραφικών στοιχείων και παράλληλα των έργων (λογοτεχνικών, 
επιστηµονικών κ.λπ.) κάποιου. 

εργογονος, -α (λόγ. -ος), -ο ουσία που αυξάνει την παραγωγή µυϊκού έργου και 
τη βελτίωση τής σωµατικής απόδοσης: ~ ουσίες (ουσίες που αυξάνουν την 
παραγωγή τού µυϊκού έργου και βελτιώνουν τη σωµατική απόδοση, π.χ. 
αναβολικά, βιταµίνες, καφεΐνη κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. 
ergogenic]. 

εργογραφια (η) 1. το σύνολο των έργων (συγγραφέα, καλλιτέχνη κ.λπ.): 
βιογραφία και ~ τού Παλαµά 2. (συνεκδ.) το βιβλίο που περιέχει το σύνολο 
τού έργου (κάποιου): κυκλοφόρησε η ~ τού Γ. Ρίτσου. 

εργογράφος (ο) ΙΑΤΡ. όργανο που χρησιµοποιείται για την καταγραφή τής 
σωµατικής ικανότητας κάποιου να αποδίδει έργο (εκτίµηση τού βαθµού 
κοπώσεως) ή τής ικανότητας ενός µυός ή οµάδας µυών να συστέλλεται. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ergograph]. 

εργοδηγός (ο) [1897] 1. αυτός που επιβλέπει ως αρµόδιος την πορεία των 
εργασιών κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, ώστε να ακολουθούνται οι 
οδηγίες κατασκευής ΣΥΝ. επιστάτης 2. αυτός που σε εργοστάσιο προΐσταται 
των υπόλοιπων τεχνιτών, εργατών ΣΥΝ. αρ-χιεργάτης, αρχιτεχνίτης. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. conducteur des travaux]. 

εργοδιάδροµος (ο) {εργοδιαδρόµ-ου | -ων, -ους} ΓΥΜΝΑΣΤ. Ο διάδροµος 
γυµναστικής (βλ. λ. διάδροµος, σηµ. 5). 

εργοδοσία (η) [µτγν.] {εργοδοσιών} 1. (περιληπτ.) το σύνολο των εργοδοτών 
ως οµάδας κοινών συµφερόντων και πρακτικών (ειδικότ.) το συµβούλιο ή το 
πρόσωπο που λειτουργεί ως εργοδότης σε συγκεκριµένη επιχείρηση: 
επετεύχθη συµφωνία µεταξύ τής εργοδοσίας και των σωµατείων των 
εργαζοµένων 2. ο εργοδότης: στην καινούργια του δουλειά έχει πολύ καλή ~ 3. 
η ανάθεση από εργοδότη (σε κάποιον) εργασίας προς εκτέλεση έναντι αµοιβής 
ANT. εργοληψία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δουλειά. 

εργοδότης (ο) [αρχ.] {εργοδοτών}, εργοδότρια (η) {εργοδοτριών} φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο που απασχολεί προσωπικό έναντι χρηµατικής αµοιβής και µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΣΥΝ. αφεντικό, κύριος ANT. εργολήπτης. 
Επίσης (λαϊκ.) εργοδότισσα (η) {εργο-δοτισσών}. — εργοδοτικός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δουλειά. 

εργοθεραπεία (η) {εργοθεραπειών} µέθοδος θεραπείας ψυχικών διαταραχών ή 
µυϊκών παθήσεων που συνίσταται στην απασχόληση σε ορισµένες εργασίες. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ergothérapie]. 

εργολαβία (η) [αρχ.] {εργολαβιών} η ανάληψη τής ευθύνης εκτελέσεως έργου 
ή παροχής υπηρεσιών βάσει συµφωνίας που προβλέπει την κατ' αποκοπήν 
πληρωµή τού εργολάβου: όροι εργολαβίας || προκήρυξη διαγωνισµού για την 
ανάληψη εργολαβίας ΣΥΝ. εργοληψία ΑΝΤ. εργοδοσία· ΦΡ. (α) (µτφ.) 
αναλαµβάνω | παίρνω (κάτι) εργολαβία | εργολαβικά αναλαµβάνω 
αποκλειστικά µια κατηγορία υποθέσεων, εργασιών ή υποχρεώσεων: έχει πάρει 
εργολαβία όλες τις νοµικές υποθέσεις τού συλλόγου λόγω συγγένειας µε τον 
πρόεδρο || ο νεοσύλλεκτος πήρε εργολαβία όλες τις αγγαρείες (β) εργολαβία 
δίκης η µεταξύ δικηγόρου και πελάτη συµφωνία, που εξαρτά την αµοιβή τού 
πρώτου από την επιτυχή έκβαση τής δίκης. — εργολαβικός, -ή, -ό [1845], 
εργολαβικά επίρρ. εργολάβος (ο) 1. το πρόσωπο που αναλαµβάνει την 
εκτέλεση ορισµένου έργου σε συµφωνηµένη τιµή, αυτός που παίρνει µια 
εργολαβία: ~ οικοδοµών | κατεδαφίσεων | δηµοσίων έργων | διαλύσεως πα- 

λαιών πλοίων | κηδειών ΣΥΝ. (λόγ.) εργολήπτης, ανάδοχος ΑΝΤ. εργοδότης · 
2. γλύκυσµα από δύο κοµµάτια αµυγδαλωτού (φτειαγµένα µε αµυγδαλόψιχα 
και αβγό) ενωµένα µε µαρµελάδα.   — εργολαβικός, -ή, -ό [1845] (σηµ. 1). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΎΜ. αρχ. < έργον + -λάβος, πβ. αόρ. β' έ-λαβ-ον, ρ. 
λαµβάνω]. 

εργολήπτης (ο) [µτγν.] {εργοληπτών}, εργολήπτρια (η) {εργολη-πτριών) 
εργολάβος (βλ.λ.)· (και ως επίθ.): η εργολήπτρια εταιρεία. 

εργοληπτικός, -ή, -ό [1886] αυτός που σχετίζεται µε τον εργολήπτη ή την 
εργοληψία. — εργοληπηκ-ά | -ώς επίρρ. 

εργοληψία (η) [1888] {εργοληψιών} η εργολαβία (βλ.λ.). 
εργόµετρο (το) {εργοµέτρ-ου | -ων} συσκευή, όπως λ.χ. ειδικός τύπος 

ποδηλάτου ή κυλιόµενος τάπητας, που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση τού 
µυϊκού έργου, των φυσιολογικών επιπτώσεων που έχει µια χρονική περίοδος 
εργασίας ή άσκησης, λ.χ. των θερµίδων που καταναλώνονται κατά την 
ποδηλασία. — εργοµετρία (η), εργοµετρικός, -ή, -ό, εργοµετρικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ergometer]. 

έργον (το) → έργο 
εργονοµία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που µελετά τους νόµους οι οποίοι 

διέπουν την παραγωγή έργου και αξιοποιεί τα δεδοµένα τής ανατοµίας, τής 
ψυχολογίας και τής φυσιολογίας, προκειµένου να επιτύχει τον κατάλληλο 
συνδυασµό συσκευών, συστηµάτων και συνθηκών εργασίας, ώστε να 
καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζόµενων και να δηµιουργείται το καλύτερο 
δυνατό περιβάλλον εργασίας. — εργονοµικός, -ή, -ό, εργονοµικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ergonomie]. 

εργοστασιακός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε το εργοστάσιο: ~ 
εγκαταστάσεις | παραγωγή | υποδοµή || ~ αυτοκίνητο αγώνων (αυτοκίνητο 
αγώνων που κατασκευάζεται από το εργοστάσιο µε µετασκευασµένο κινητήρα 
πολύ υψηλότερης απόδοσης από το αντίστοιχο που κυκλοφορεί στην αγορά). 

εργοστασιάρχης (ο/η) [1833] {(θηλ. γεν. εργοστασιάρχου) | εργοστασιαρχών} 
ιδιοκτήτης εργοστασίου ΣΥΝ. βιοµήχανος. 

εργοστάσιο (το) {εργοστασί-ου | -ων} κτήριο ή κτηριακό συγκρότηµα, που 
είναι εφοδιασµένο µε ειδικές εγκαταστάσεις και µηχανήµατα για τη 
µεταποίηση και παραγωγή αγαθών σε βιοµηχανικό επίπεδο: ~ σαπωνοποιίας | 
τσιγάρων | όπλων | χαρτοποιίας/ υφαντουργίας || ~ παραγωγής ρεύµατος | 
κατασκευής αυτοκινήτων | ατοµικής ενέργειας | καθαρισµού λυµάτων. [ΕΤΎΜ. 
< έργο + -στάσιο < θ. στα- τού αρχ. ρ. ϊ-στη-µι, βλ. κ. στάση). 

εργοτάξιο (το) {εργοταξί-ου | -ων} 1. η προσωρινή κατασκευή εγκαταστάσεων 
για τα τεχνικά µέσα και το εργατικό προσωπικό στον χώρο όπου θα 
εκτελεστούν τεχνικά έργα- ΦΡ. βιοµηχανικό | βιοτεχνικό εργοτάξιο το σχέδιο 
που εκπονείται για την αποδοτική ροή παραγωγής στην αντίστοιχη 
βιοµηχανική | βιοτεχνική µονάδα 2. (µτφ.) κάθε χώρος στον οποίο υπάρχει 
συστηµατική προετοιµασία και παραγωγή έργου: «η Ελλάδα µετατρέπεται σε 
ένα απέραντο ~ παραγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων» (εφηµ.). — 
εργοταξιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < έργο + -τάξιο < τάξη]. 

έργο φυσιολογία (η) η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των 
βιολογικών προσαρµογών που προκαλεί το µυϊκό έργο και κατ' επέκτ. τη 
µεγιστοποίηση τής απόδοσης τού ανθρώπινου οργανισµού. — 
εργοφυσιολογικός, -ή, -ό, εργοφυσιολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. ergophysiology. o όρ. επινοήθηκε από τον Β. Κλεισούρα το 1973 
και πρωτοεµφανίστηκε στην Αγγλική]. 

εργόχειρο (το) {-ου κ. -είρου | -ων κ. -είρων} 1. το χειροτέχνηµα υφαντικής και 
κάθε ύφασµα (πλεχτό, υφαντό κ.λπ.), που φτειάχνεται ή στολίζεται στο χέρι 
και λιγότερο συχνά σε µηχανή: χειροποίητο | τής µηχανής | βυζαντινό | κρητικό 
~ 2. (στον µοναστικό βίο) η εργασιακή απασχόληση τού µοναχού (κατασκευή 
διαφόρων αντικειµένων, ζωγραφική εικόνων κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
έργόχειρον < έργον + -χείρον < χείρ]. 

έργω (έργω) επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. έµπρακτα, στην πράξη ΑΝΤ. λόγω 2. ΝΟΜ. µε 
πράξεις, χειρονοµίες, όχι µε λόγια: ~ εξύβριση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έργω, δοτ. εν. 
τού ουσ. έργον, χρήση συχνή στην Αττική πεζογραφία κατ' αντιδιαστολή προς 
το λόγω], 

εργώδης, -ης, -ες [αρχ.] {εργωδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών εργωδέστ-ερος, -ατός} 
(λόγ.) αυτός που απαιτεί αυξηµένη ένταση δυνάµεων, που προκαλεί έντονη 
κόπωση: ~ προσπάθεια | προετοιµασία | εγχείρηµα ΣΥΝ. (λόγ.) κοπιώδης, 
δυσχερής, επίπονος ANT. άκοπος, άνετος. — εργω· δώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. Ε.Ρ.Ε. (η) Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις· κόµµα που 
ιδρύθηκε το 1956 
από τον Κων/νο Καραµανλή. ερέα (η) {ερεών} µάλλινο ύφασµα µεγάλης 
πυκνότητας και ανθεκτικότητας: γκρίζα | παλιά | πρόχειρη ~ ΣΥΝ. τσόχα, 
µαλλί. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. εΓρος «µαλλί» < *Fép-Foç, που συνδ. µε λατ. 
vervex «κριάρι», αρχ. ιρλ. ferb «αγελάδα» και πιθ. µε την αρχ. λ. (Ε)αρήν 
«αρνί». Οµόρρ. εριο(ν)]. ερέβινθος (ο) {ερεβίνθ-ου | -ων, -ους} (επίσ.) το φυτό 
ρεβιθιά και ο καρπός του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που συνδ. τόσο µε τη λ. δροβος «κύαµος» όσο και µε λατ. 
ervum «φακή» και αρχ. γερµ. araweiz «µπιζέλι». Και οι τρεις λ. (όπως και ο 
ερέβινθος) αποτελούν δάνεια ανατολ. προελ., πράγµα που παρέχει ενδείξεις ότι 
το φυτό πρωτοεµφανίστηκε στη Μικρά Ασία ή στην Α. Μεσόγειο]. έρεβος (το) 
{ερέβ-ους | -η, -ών) 1. (λόγ.) το βαθύ και απόλυτο σκοτάδι, η παντελής έλλειψη 
φωτός: το απόλυτο ~ τής ψυχής ΣΥΝ. σκότος 2. ΜΥΘΟΛ. (α) ο τόπος στον οποίο 
πήγαιναν οι νεκροί, κατοικούσαν οι Ερινύες και η Περσεφόνη και 
φυλακίζονταν οι ασεβείς (β) (κατά την ορφική διδασκαλία) το τρίτο στοιχείο 
τής κοσµογονίας.  — ερεβώ- 
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δης, -ης, -ες [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ε- προθεµ. + I.E. *regw-os «σκότος», πβ. σανσκρ. râjas-
«σκόνη, σκότος», αρµ. erek «βράδυ», γοτθ. riqiz «σκοτεινότητα», αρχ. 
σκανδ. r0kkr κ.ά.]. 

ερεθίζω ρ. µετβ. {ερέθισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προκαλώ έντονο εκνευ-
ρισµό, οργή: η αναίδεια τού δηµοσιογράφου ερέθισε τον οµιλητή || µην 
τον ερεθίζεις µε τα πολιτικά, γιατί αντιδρά άσχηµα! ΣΥΝ. εξοργίζω, ε-
κνευρίζω, εξάπτω 2. προκαλώ ερεθισµό σε σηµείο τού σώµατος: τα 
µάτια µου ερεθίστηκαν από τα καυσαέρια || ολαιµός του ερεθίστηκε 
από το κάπνισµα 3. λειτουργώ ως έντονο ερέθισµα, προκαλώ ένταση 
λειτουργιών, διεγείρω: ο καφές ερεθίζει τα νεύρα || η µουσική ερεθίζει 
τη φαντασία 4. (ειδικότ.) προκαλώ ερωτική διέγερση: ερέθιζε τους 
άνδρες µε τον προκλητικό της χορό ΣΥΝ. διεγείρω, ανάβω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., παρεκτεταµ. τ. τού ρ. έρέθω < I.E. *er- «κινώ, εγείρω», για το 
οποίο βλ. λ. ορµώ]. 

ερέθισµα (το) [αρχ.] {ερεθίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε µπορεί 
να προκαλέσει διέγερση των αισθητηρίων νεύρων, ενεργοποιώντας 
αντίστοιχη αίσθηση (όραση, ακοή κλπ.): εσωτερικό | εξωτερικό | στα-
θερό ~ || οπτικό | ηχητικό - 2. (µτφ.) οτιδήποτε µπορεί να ενεργοποιή-
σει τις δηµιουργικές δυνάµεις (κάποιου), να ωθήσει σε δράση λει-
τουργώντας ως κίνητρο ή παρότρυνση: ένα περιστατικό στον πόλεµο 
τού έδωσε το ~ να γράψει αυτό το βιβλίο || ο δάσκαλος δίνει τα ~ για 
την ενεργοποίηση τής παιδικής φαντασίας ΣΥΝ. (λόγ.) έναυσµα, 
αφορµή 3. (µτφ.) ο ερεθισµός, η ευαισθητοποίηση περιοχής ή οργάνου 
τού σώµατος: ~ στον λαιµό. 

ερεθισµός (ο) [αρχ.] 1. η αντίδραση τού οργανισµού σε εξωτερική 
επίδραση µέσω τής ενεργοποίησης των αισθητηρίων νεύρων: το αί-
σθηµα τού φωτός προκαλείται από τον ~ τού οπτικού οργάνου 2. ΙΑΤΡ. 
η αύξηση τής ευπάθειας, τής ευαισθησίας σηµείου ή οργάνου τού 
σώµατος για οποιονδήποτε λόγο: ~ τού λαιµού από το τσιγάρο και τις 
φωνές || ~ των µατιών από τον καπνό ή το ξενύχτι || ~ τού δέρµατος 
από τσίµπηµα µέλισσας ΣΥΝ. (για πληγή) αφόρµισµα, φλεγµονή, φλό-
γωση 3. (συνεκδ.) το σηµείο στο οποίο εµφανίζεται η παραπάνω ευ-
πάθεια, κυρ. µε µορφή πληγής: έχω έναν ~ στο δέρµα 4. η πρόκληση 
έντονων αντιδράσεων, η συναισθηµατική ενεργοποίηση (συνήθ. µε 
εκδήλωση εκνευρισµού, ενόχλησης): η παρουσία του και µόνο προ-
καλεί ~ στον οµιλητή ΣΥΝ. εκνευρισµός, (λόγ.) έξαψη 5. (ειδικότ.) η 
πρόκληση ερωτικής διέγερσης ΣΥΝ. (λόγ.) έξαψη. 

ερεθιστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκαλεί ερωτική διέγερση: ~ 
φωτογραφία | ταινία | χορός ΣΥΝ. διεγερτικός, προκλητικός 2. αυτός που 
προκαλεί εκνευρισµό, ένταση, θυµό: ~ σχόλιο | συµπεριφορά ΣΥΝ. 
εκνευριστικός 3. αυτός που προκαλεί αύξηση τού ενδιαφέροντος, τής 
διάθεσης κάποιου να µάθει κάτι ή να ασχοληθεί µε κάτι: µια ~ συ-
ζήτηση για τα σύχρονα κοινωνικά προβλήµατα || - διάλογος | αφήγη-
ση | γραφή. — ερεθιστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ερεθιστικότητα (η) [1811] {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. βασική ιδιότητα τής 
ζωντανής ύλης να αντιδρά στα εξωτερικά ή τα εσωτερικά ερεθίσµατα 
2. η ικανότητα προκλήσεως ερωτικού ερεθισµού: η ~ των κινήσεων 
της | των αρωµάτων. 

ερείδοµαι ρ. αποθ. {εύχρ. κυρ. στον ενεστ. και στη µτχ. ερειδόµενος, -
η, -ον} (λόγ.-µτφ.) (+σε, λογιότ. +επί) αποδέχοµαι ως αξιόπιστο στή-
ριγµα, χρησιµοποιώ ως σταθερό δεδοµένο, στηρίζοµαι: ερειδόµενοι 
επί τής ειλικρίνειας των συµµάχων || το συµπέρασµα ερείδεται σε µε-
γάλο αριθµό ηλεγµένων πηγών ΣΥΝ. βασίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθε-
τικός, εριστικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ερείδω, αγν. ετύµου (ο νεοελληνικός µεσοπαθ. τ. οφεί-
λεται σε αναλογική επίδρ. των βασίζοµαι, στηρίζοµαι). Η σύνδεση µε 
λατ. ridica «υποστήριγµα, πάσσαλος» δεν έχει επιστηµονική βάση]. 

ερείκη (η) {ερεικών} το ρείκι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < *Ρερείκα, που 
συνδ. µε συνώνυµες λ., πβ. αρχ. ιρλ. froech, ουαλ. grug, λιθ. vifzis 
κ.ά.]. 

Ερεικούσσα (η) νησί των Επτανήσων Β. τής Κέρκυρας. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. Ερεικούσσα (ονοµασία νησιού Β. τής Σικελίας) < αρχ. έρείκη 
(βλ.λ.)]. 

ερείπιο (το) {ερειπί-ου | -ων} 1. τα υπολείµµατα κατεστραµµένων ή 
κατεδαφισµένων κτηρίων: τα - από τους βοµβαρδισµούς στο Σαρά-
γεβο || τα ~ τού ναού τής Αρτέµιδος στην Έφεσο ΣΥΝ. (λαϊκ.) χάλα-
σµα, συντρίµµι, ρηµάδι 2. (µτφ.) αυτός που έχει εµφανή τα σηµάδια 
τής φθοράς, τής γήρανσης, τής εξάντλησης ή τής πολυχρησίας: ο θά-
νατος της τον έκανε ~ || κυκλοφορεί µ'ένα αυτοκίνητο ~ || µένουν σ' 
ένα παλιό, κατοχικό σπίτι, πραγµατικό ~! ΣΥΝ. σαράβαλο, ράκος, 
εξουθενωµένος, διαλυµένος 3. (µτφ.) ερείπια (τα) οτιδήποτε αποµένει 
µαρτυρώντας καταστροφή ή αποτυχία: τα ~ µιας σχέσης || τα ~ από 
την εφαρµογή κακής πολιτικής ΣΥΝ. αποµεινάρια, χαλάσµατα, συ-
ντρίµµια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ερείπιον < ερείπω < ε- προθεµ. + I.E. *rei-p- «σχίζω, ρί-
χνω», πβ. αρχ. σκανδ. rìfa «καταστρέφω», λατ. ripa «όχθη» (> γαλλ. 
rive, ισπ. riba), γαλλ. rivière «ποταµός» (< λατ. ripa-rius), αρχ. γερµ. 
riga «σειρά, γραµµή», γερµ. Reihe, αγγλ. row κ.ά.]. 

ερειπιώνας (ο) [µτγν.] (λόγ.) έκταση γεµάτη ερείπια: ο ~ τής Ευρώ-
πης µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. 

ερειπώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {ερείπω-σα, -θηκα, -µένος} µετατρέπω (κά-
τι) σε ερείπια, καταστρέφω, διαλύω: ο σεισµός ερείπωσε όλο το χωριό 
|| οι ερειπωµένες πόλεις τής βοµβαρδισµένης χώρας. — ερείπωση (η) 
[µεσν.]. 

ερεισίνωτο (το) [1851] {ερεισινώτ-ου | -ων} (επίσ.) το µέρος τού κα-
θίσµατος (καρέκλας, καναπέ κλπ.), που χρησιµεύει για τη στήριξη 
τής πλάτης ΣΥΝ. (καθηµ.) πλάτη, ράχη. [ΕΤΥΜ < µτγν. ερεισις 
«στήριξη» (< αρχ. ερείδω ) + νώτο]. 

έρεισµα (το) {ερείσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το υποστήριγµα, ό,τι το- 

ποθετείται ή κατασκευάζεται σε δεδοµένη θέση, για να προσφέρει 
στήριξη: - δρόµου | σιδηροδροµικής γραµµής | οικοδοµήµατος | γέ-
φυρας ΣΥΝ. στήριγµα, στύλος, υποστήριγµα, αντιστήριγµα, βάση 2. 
(α) το πλευρικό τµήµα τού δρόµου (µεταξύ τού οδοστρώµατος και 
τής τάφρου ή των ορίων τής εδαφικής έκτασης τού δρόµου) (β) το 
τµήµα τής σιδηροδροµικής γραµµής µεταξύ τής σιδηροτροχιάς και 
τής σκυρόστρωσης 3. (µτφ.) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε µπορεί να 
προσφέρει υποστήριξη, λειτουργεί ως βάση θεµελίωσης και παρέχει 
τα εχέγγυα για εγχείρηµα, θέση, απόφαση κ.λπ.: δεν έχει ισχυρά -στο 
κόµµα και η παραµονή του στην ηγεσία είναι αβέβαιη || η απόφαση 
τους δεν έχει κανένα ηθικό ~ ΣΥΝ. (για πρόσ.) υποστηρικτής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ερείδω (βλ. λ. ερείδοµαι)]. 

ερειστικος, -ή, -ό [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που εξασφαλίζει τη στήριξη, 
υποστήριξη: - ιστός- ΦΡ. ερειστικό σύστηµα σύστηµα οστών και χόν-
δρων, που παρέχει στο σώµα το πλαίσιο στηρίξεως του: ο σκελετός 
αποτελεί το - τού ανθρωπίνου σώµατος ΣΥΝ. υποστηρικτικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εριστικός. 

Ε.Ρ.Ε.Ν. (η) Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις Νέων (η νεολαία τής 
Ε.Ρ.Ε.). 

ερέτης (ο) {ερετών}, ερέτρια (η) {ερετριών} (αρχαιοπρ.) ο κωπηλά-
της. — ερετικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος, δούλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *er~- «κωπηλατώ», πβ. σανσκρ. ari-târ- «κωπηλά-
της», λατ. remus, γαλλ. rameur κ.ά. Οµόρρ. τρι-ήρης (βλ.λ.), Έρέ-τρια, 
ύπ-ηρέτης κ.ά.]. 

Ερέτρια (η) πόλη τής Εύβοιας κοντά στη Χαλκίδα. — (λόγ.) Ερετρι-
εύς (ο) {Ερετρι-έως | -είς}, ερετριακός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
εια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ερέτης (βλ.λ.), οπότε το όνοµα τής πόλης θα 
σήµαινε «αυτήν που παράγει κωπηλάτες»]. 

ερευγµός (ο) (λόγ.) η ερυγή, το ρέψιµο. — ερεΰγοµαι ρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ερεύγοµαι, βλ. λ. ρεύοµαι]. 

έρευνα (η) [αρχ.] {-ας κ. (λόγ.) -εύνης | -ευνών} 1.η συστηµατική εξέ-
ταση δεδοµένων για την επιβεβαίωση, τον εµπλουτισµό ή την ανα-
κάλυψη νέων στοιχείων: κοινωφελής | δηµόσια | ιδιωτική | ελεύθερη 
| εξονυχιστική | πολιτική | στρατιωτική ~ || ~ τού διαστήµατος | τού 
εδάφους | τού υπεδάφους | των Γραφών ΣΥΝ. (λόγ.) αναδίφηση, µελέτη 
2. (ειδικότ.) η συστηµατική ενασχόληση µε την επίλυση επιστηµο-
νικών προβληµάτων, την προώθηση µιας θεωρίας, την εύρεση δεδο-
µένων κ.λπ., συνήθ. κατ' αντιδιαστολή προς τη διδασκαλία: ασχολού-
µαι µε την ~ || κάνω ~ πάνω σε κάτι 3. η στατιστική καταγραφή και 
διερεύνηση δεδοµένων, παραγόντων και διαπλεκοµένων σχέσεων στο 
πλαίσιο ενός συνόλου ατόµων: διαφηµιστική | δηµογραφική ~ || -τής 
οικονοµικής κατάστασης τής χώρας | τής κοινής γνώµης ΣΥΝ. σφυγ-
µοµέτρηση 4. η συστηµατική προσπάθεια εντοπισµού (αντικειµένου 
ή προσώπου): ~ για εξεύρεση χρυσού | πετρελαίου || ένταλµα | οµάδα | 
διεξαγωγή έρευνας || ~ σωµατική (βλ.λ.) | κατ' οίκον || διατάχθηκε τ 
για τον εντοπισµό των δραπετών || η εµπροσθοφυλακή διεξάγει ~ για 
τον εντοπισµό εχθρικών πυροβολείων ΣΥΝ. αναζήτηση, (καθηµ.) 
ψάξιµο, (λόγ.) ανίχνευση. 

ερευνητής (ο) [µτγν.], ερευνήτρια (η) (σηµ. 1) [µεσν.] {ερευνητριών} 
1. πρόσωπο που ερευνά, που µελετά µε τρόπο συστηµατικό: ~ των 
Γραφών | τής νεότερης ιστορίας | των αρχαίων κειµένων ΣΥΝ. µε-
λετητής, εξερευνητής · 2. ΦΩΤΟΓΡ. το εξάρτηµα τής φωτογραφικής 
µηχανής, που εντοπίζει και ρυθµίζει τη θέση τής εικόνας µέσα στον 
σκοτεινό θάλαµο. 

ερευνητικός, -ή, -ό [µεσν]. 1. αυτός που σχετίζεται µε την έρευνα: ~ 
πρόγραµµα | έργο | κέντρο | οµάδα | φορέας | τµήµα | ίδρυµα 2. αυτός 
που είναι ικανός για έρευνα: ~ µυαλό 3. (µτφ.) διερευνητικός: ~ 
βλέµµα. — ερευνητικά επίρρ., ερευνητικότητα (η) [1888]. 

ερευνώ ρ. µετβ. {ερευνάς... | ερεύν-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. ασχολούµαι µε τη συστηµατική διερεύνηση και µελέτη δεδο-
µένων, προσπαθώντας να τα ερµηνεύσω ή να ανακαλύψω καινούρ-
για: ~ σε βάθος | εξονυχιστικά την υπόθεση || ερευνά τα αίτια τού 
ατυχήµατος || το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν δεν έχει ερευνηθεί || 
ερεύνησε τις Γραφές || πρέπει να ερευνηθούν οι παράγοντες που προ-
καλούν τέτοια φαινόµενα ΣΥΝ. διερευνώ, εξετάζω, µελετώ, αναλύω, 
(λόγ.) εντρυφώ 2. προσπαθώ να εντοπίσω (πρόσωπα ή αντικείµενα), 
ψάχνω να βρω: η αστυνοµία ερευνά την περιοχή για τον εντοπισµό 
των υπόπτων || ερευνήθηκε το δωµάτιο για αποτυπώµατα || ερεύνη-
σαν το πλοίο για ναρκωτικά ΣΥΝ. (λόγ.) ανιχνεύω, (καθηµ.) ψάχνω, 
ζητώ 3. (ειδικότ.) προσπαθώ να προσεγγίσω (κάτι) ανακαλύπτοντας 
όλες του τις διαστάσεις και φωτίζοντας το από κάθε πλευρά: ερευ-
νούσε τα µυστήρια τής ζωής, την αγάπη και τον έρωτα ΣΥΝ. αναζη-
τώ- ΦΡ. πίστευε και µη ερεύνα (συντοµευµένη µορφή τού πίστευε και 
µη ερεύνα τα τής πίστεως, φρ. τής πατερικής παράδοσης που δηλώνει 
ότι τα ζητήµατα τής πίστεως δεν ερµηνεύονται µε τον ορθό λόγο-η φρ. 
παρανοήθηκε και στη συντοµευµένη της µορφή χρησιµοποιή-θηκε ως 
δογµατική απαγόρευση τής έρευνας γενικότερα) η πίστη δεν 
χρειάζεται αποδείξεις- (καθηµ.) για περιπτώσεις στις οποίες η πρό-
ταξη τής λογικής κρίνεται µη απαραίτητη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ερευνώ (-άω) < *ερεΕ-εν-άω < έρώ «ρωτώ, ζητώ» < 
*έρεΕ-εω, αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. σκανδ. raun «έρευνα, ανα-
ζήτηση». Οµόρρ. ερωτώ (βλ.λ.)]. 

Ερεχθείο (το) [µτγν.] {Ερεχθείου} ο οίκος τού Ερεχθέα, τού αυτόχθο-
να ήρωα τής Αθήνας, στην Ακρόπολη· από τα πλουσιότερα διακο-
σµηµένα κλασικά κτήρια (τέλος 5ου αι. π.Χ.) στέγαζε τις συγγενείς 
λατρείες τής Αθηνάς Πολιάδος, τού Ποσειδώνα, τού Ερεχθέα, τού Κέ-
κροπα και τού Βούτη. 

Ερεχθεύς (ο) {Ερεχθέ-ως, -α} ΜΥΘΟΛ. ήρωας και βασιλιάς τής Αθή-
νας, καθιέρωσε τη γιορτή των Παναθηναίων. Επίσης Ερεχθέας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Έρεχθεύς | Έριχθόνιος, αγν. ετύµου, πιθ. αιγαιακής 



ερήµην 671 ερίφης 
 

προελ., που παρετυµολογήθηκε προς τις λ. χθόνιος και έρέχθω «σπά-
ζω, καταστρέφω»]. ερήµην επίρρ. (+γεν.) 1. ΝΟΜ. η δικαστική 
απόφαση η οποία εκδίδεται µετά από συζήτηση στο ακροατήριο κατά 
την οποία δεν είχαν» µετάσχει όλοι οι διάδικοι: καταδικάστηκε ~ 
ΑΝΤ. κατ' αντιµωλίαν 2. (γενικότ.) χωρίς την παρουσία: «το παρόν 
υπάρχει ~ τού παρελθόντος» (εφηµ.) 3. χωρίς τη συγκατάθεση 
(κάποιου), χωρίς να λαµβάνεται υπ' όψιν, εν αγνοία του: το 
παρασκήνιο τής διαδοχής εξελίσσεται ~ τού προέδρου. 
ΓΕΓΥΜ. Από την αρχ. φρ. ερήµην δίκην (ενν. έδωκα | κατέγνων | 
ώφλον | εΓλον), όπου η αιτ. ερήµην (τού ουσ. έρηµη, παράλλ. τ. τού 
έρηµος) χρησιµοποιήθηκε επιρρηµατικώς. Ήδη αρχ. η σύνταξη µε γεν. 
(λ.χ. ερήµην τινός καταγνώναι την δίαιταν, ∆ηµοσθένης)]. ερηµητηριο 
(το) [1871] {ερηµητηρί-ου | -ων} 1. ο τόπος στον οποίο µεταβαίνει 
κανείς ως ερηµίτης ΣΥΝ. ησυχαστήριο, ασκητήριο, κάθισµα 2. 
(γενικότ.) κάθε τόπος κατάλληλος για αποµόνωση και διαλογισµό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. ermitage (< ermite < µτγν. ερη-
µίτης)]. ερηµιά κ. (λόγ.) ερηµιά (η) [αρχ.] 1. ο έρηµος τόπος, αυτός 
που δεν κατοικείται από ανθρώπους και απέχει από κατοικηµένη 
περιοχή: δεν έβλεπες ψυχή ζώσα σε εκείνη την ~ ΣΥΝ. ερηµότοπος, 
τέρµα Θεού, έρηµος 2. (ειδικότ.) ο τόπος στον οποίο υπάρχουν λίγοι 
άνθρωποι, απουσία ανθρώπων: ~ το τριήµερο των γιορτών η Αθήνα 3. 
(µτφ.) η κατάσταση τής αποξένωσης, τής έλλειψης ανθρώπινης 
επαφής: η ~ τής ξενιτειάς 4. η ψυχική γύµνια, η απουσία 
συναισθηµάτων: η ~ τής καρδιάς του ΣΥΝ. απανθρωπιά, ψυχρότητα. 
ερηµικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την έρηµο: ~ πε-
ριοχή ΣΥΝ. ξηρός 2. (για τόπους) ο ακατοίκητος, ο αποµακρυσµένος 
και συνήθ. δυσπρόσιτος: ~ παραλία | σπίτι | δρόµος | µονοπάτι | έκταση || 
εκκλησιά ~ ΣΥΝ. αποµονωµένος, απάτητος, έρηµος 3. (για πρόσ.) 
αυτός που προτιµά τη µοναξιά ή έχει συνηθίσει σε αυτή: ~ χαρα-
κτήρας | ψυχή ΣΥΝ. µοναχικός, αντικοινωνικός. — ερηµικά επίρρ. 
ερηµίτης (ο) [µτγν.] {ερηµιτών}, ερηµίτισσα (η) {ερηµιτισσών} 1. 
ΕΚΚΛΗΣ. µοναχός ο οποίος µεταβαίνει συνήθ. σε έρηµους τόπους για 
την ολοκληρωτική αφιέρωση του στον ασκητισµό, στην εκπλήρωση 
τού µοναστικού ιδεώδους ΣΥΝ. αναχωρητής 2. (µτφ.) κάθε άτοµο µε 
τάσεις αποµόνωσης, αποφυγής κοινωνικών συναναστροφών και εσω-
στρέφειας: χωρίς φίλους και συναναστροφές κατάντησε ~ ΣΥΝ. ακοι-
νώνητος, µονόχνοτος, κλειστός, (καθηµ.) µοναχικός, (λαϊκ.) µαγκού-
φης. — ερηµιτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. ερηµιτισµός (ο) {χωρ. 
πληθ.) ο ασκητισµός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. eremitism]. ερηµοδικία (η) 
[1871] {ερηµοδικιών} ΝΟΜ. η εκδίκαση τής διαφοράς στο ακροατήριο 
κατά την οποία είτε ο ενάγων είτε ο εναγόµενος είναι δικονοµικά 
απόντες ΑΝΤ. δίκη κατ' αντιµωλίαν. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
jugement par contumace]. ερηµοδικώ ρ. αµετβ. [1887] 
{ερηµοδικείς...} δικάζοµαι χωρίς να πα- 
ρίσταµαι ως διάδικος στη δικαστική διαδικασία. ερηµοκκλησι [µεσν] 
κ. (λαϊκ.) ρηµοκκλήοι (το) {ερηµοκκλησ-ιού | -ιών} εκκλησία µικρών 
διαστάσεων και συνήθ. πρόχειρης κατασκευής, που βρίσκεται σε 
εξοχική και ερηµική τοποθεσία, χωρίς να εντάσσεται σε ενορία 
κοντινής περιοχής ΣΥΝ. εξωκκλήσι. Επίσης ερηµοκκλησιά (η). 
ερηµονήσι (το) [µεσν.] {ερηµονησ-ιού | -ιών) το µικρό, δυσπρόσιτο 
και άνυδρο νησί, που κατά κανόνα µένει ακατοίκητο ΣΥΝ. ξερονήσι. 
Επίσης ερηµόνησο (το) κ. ερηµόνησος (η) [µεσν.]. ερηµοποίηοη (η) {-
ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η εξάπλωση των ερήµων λόγω αλλαγής 
τού κλίµατος ή λόγω ανθρώπινων παρεµβάσεων (υπερβόσκηση, 
καταστροφή δασών και τού υποστρώµατος τους, καταστροφή τής 
γονιµότητας µε υπερεντατική καλλιέργεια). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. desertification]. έρηµος (η) {ερήµ-ου | -ων, -ους} 1. άνυδρη, 
αµµώδης περιοχή µεγάλης έκτασης µε ελάχιστο δείκτη 
βροχοπτώσεων, που µπορεί να συντηρεί πολύ λίγες, κατάλληλα 
προσαρµοσµένες, µορφές ζωής; η ~ Σαχάρα· ΦΡ. (α) φωνή βοώντος εν 
τη ερήµω βλ. λ. βοώ (β) αλεπού τής ερήµου βλ. λ. αλεπού 2. (µτφ.) 
κάθε χώρος στον οποίο απουσιάζει η ανθρώπινη επαφή, όπου 
κυριαρχεί η µοναξιά και η αποξένωση: στην ~ των µεγαλουπόλεων | 
των µεγάλων αστικών κέντρων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έρηµος | έρηµος, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. rté «χωρίς, εκτός», λατ. rarus «αραιός, 
σπάνιος» (> γαλλ. rare) κ.ά.]. έρηµος, -η, -ο [αρχ.] κ. (λαϊκ.) έρµος 1. 
(για τόπους) αυτός που δεν κατοικείται: ~ νησί | βουνό ΣΥΝ. 
ακατοίκητος, ασύχναστος 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει εγκαταλειφθεί, 
που δεν εµφανίζει τη συνηθισµένη του κίνηση και ζωή: οι ~ δρόµοι 
στην Αθήνα τού καλοκαιριού ΣΥΝ. ερηµωµένος, άδειος, 
εγκαταλελειµµένος 3. (για πρόσ.) αυτός που ζει µοναχικά, που δεν 
έχει κοινωνικές επαφές ή διασυνδέσεις: πέρασε ~ τα γεράµατα του 
ΣΥΝ. (λόγ.) µονήρης, (εκφραστ.) αποµονωµένος, καταµόναχος, 
κατάµονος- ΦΡ. (α) µόνος κι έρηµος εντελώς µόνος (β) (παροιµ.) ο 
φόβος φυλάει τα έρ(η)µα βλ. λ. φόβος 4. (κυρ. στον τ. έρµος) (α) αυτός 
που έχει υποστεί βάσανα, ταλαιπωρίες: κι αυτή η - η µάννα του τι έχει 
τραβήξει για να τον µεγαλώσει ΣΥΝ. ταλαίπωρος, καηµένος, 
κακόµοιρος (β) για κάτι που δυσκολεύεται πολύ κάποιος να το 
επιτύχει: κατάφερε επιτέλους να πάρει αυτό το - το πτυχίο 5. αυτός που 
έχει αφεθεί χωρίς επιτήρηση ή φύλαξη: έφυγε κι άφησε το σπίτι ~ και 
απροστάτευτο ΣΥΝ. αφύλαχτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια. 
ερηµοσπίτης (ο) {δύσχρ. ερηµοσπιτών} αυτός που δεν καταφέρνει να 
στήσει νοικοκυριό, σπιτικό- κυρ. στη ΦΡ. πολυτεχνίτης κι ερηµο-
σπίτης αυτός που λόγω τού πλήθους των ασχολιών του δεν καταφέρ- 

νει να στήσει νοικοκυριό. 
ερηµόσπιτο (το) σπίτι παλιό και, συνήθ., ακατοίκητο. 
ερηµότοπος (ο) [µεσν.] ο ερηµικός τόπος, συνήθ. χωρίς νερό και 
βλάστηση ΣΥΝ. ξερότοπος, αγριότοπος, ερηµιά. 

ερηµώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ερήµω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) αφήνω (κάτι) έρηµο, χωρίς κατοίκους: ο σεισµός ερήµωσε την 
περιοχή για χρόνια || η µετανάστευση ερήµωσε την ύπαιθρο ΣΥΝ κα-
ταστρέφω, (λαϊκ.) ρηµάζω, (λόγ.) εκκενώνω ♦ 2. (αµετβ.) εγκαταλεί-
ποµαι, µένω έρηµος: το χωριό µε τα χρόνια ερήµωσε· µόνο κάποιοι 
γέροντες απέµειναν! || οι παραλίες το καλοκαίρι γεµίζουν κόσµο, αλλά 
τον χειµώνα ερηµώνουν ΣΥΝ. αδειάζω. — ερήµωση (η) [µτγν.] κ. 
ερήµωµα (το). 

έρθω (να/θα) ρ. → έρχοµαι 
-ερί παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 

που σηµαίνουν το κατάστηµα το οποίο πουλά ή σερβίρει ορισµένο εί-
δος φαγητού: κρεπ-ερί, σπαγγετ-ερί, πατισ-ερί, κρουασαντ-ερί. [ΕΤΥΜ 
Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, το οποίο απαντά σε λ. γαλλ. 
προελεύσεως (λ.χ. crêperie > κρεπ-ερί, pâtisserie > πατισ-ερί)]. 

έριδα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ιδος | -ίδων} η φιλονικία, η αντιπαλότητα, οι ε-
ντάσεις και οι προστριβές µεταξύ των µελών ενός συνόλου: άρχισαν 
οι ~ στο εσωτερικό τού κόµµατος || ενδοπαραταξιακές | εµφύλιες | θρη-
σκευτικές | πολιτικές - ΣΥΝ. διχόνοια, προστριβή, διαπληκτισµός, διέ-
νεξη- ΦΡ. το µήλο(ν) τής Έριδος (i) ΜΥΘΟΛ. το µήλο στο οποίο η Έρις 
έγραψε «να δοθεί στην ωραιότερη» (τή καλλίστη) και το έριξε ανάµε-
σα στις θεές Αθηνά, Αφροδίτη και Ήρα, οι οποίες το διεκδίκησαν η κα-
θεµία για τον εαυτό της (ii) (µτφ.) το αντικείµενο µιας διεκδίκησης, 
αυτό για το οποίο ερίζουν, αντιδικούν κάποιοι: η περιφέρεια µας απο-
τελεί το ~ για τα δύο µεγάλα κόµµατα στις εκλογές || ο Ευφράτης πο-
ταµός είναι ~ µεταξύ Τουρκίας και Συρίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εριστικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έρις, -ιδος, αγν. ετύµου. Η ύπαρξη τού θ. εριδ- φέρνει 
στην επιφάνεια πιθ. αντιστοιχία µε το ρ. έρείδω «στηρίζω, ακουµπώ» 
(σηµασιολογικώς αναπόδεικτη), ενώ εξίσου αστήρικτη παραµένει η 
παλαιότ. άποψη για σύνδεση µε το ρ. έρέθω (βλ. κ. ερεθίζω) και µε τα 
σανσκρ. ari- | ari- «εχθρός»]. 

ερίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) (+για | +περί) 
εµπλέκοµαι σε έριδες, σε φιλονικίες, έχω εριστική διάθεση, συ-
γκρούοµαι (µε κάποιον) διεκδικώντας (κάτι): αδίκως ερίζουν για την 
ορθότητα ή µη των νέων µέτρων, εφόσον η καθιέρωση τους είναι δε-
δοµένη || ερίζουν οι υποψήφιοι για τη διαδοχή || επτά πόλεις ερίζουν 
περί τής καταγωγής τού Οµήρου ΣΥΝ. (λόγ.) φιλονικώ, λογοµαχώ, (κα-
θηµ.) καβγαδίζω, µαλώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εριστικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*έρίδ-7'ω < ερις, -ιδος]. 

Ερινύες (οι) 1. ΜΥΘΟΛ. γυναικείες θεότητες (Τισιφόνη, Αληκτώ, Μέ-
γαιρα) που τιµωρούσαν την αδικοπραγια, κυρ. τα εγκλήµατα κατά 
στενών συγγενών 2. (µετωνυµ.) οι τύψεις που επέρχονται ως συνέ-
πεια κάθε άδικης πράξης: τον κυνηγούν οι ~ τής προδοσίας ΣΥΝ. ενο-
χές. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ερινύς, -ύος, αβεβ. ετύµου. ∆εν αποδεικνύεται επιστη-
µονικά η σύνδεση µε τη λ. ερις, καθώς και µε το σανσκρ. risiati «υφί-
σταµαι βλάβη»]. 

έριο (το) {ερί-ου | -ων} (λόγ.) το µαλλί τού προβάτου και ειδικότ. το 
κατεργασµένο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εριον, υποκ. τού αρχ. εΓρος «µαλλί» < *Fép-Foç, που 
συνδ. µε λατ. vervex «κριάρι», αρχ. ιρλ. ferb «αγελάδα» και πιθ. µε 
την αρχ. λ. (Ε)αρήν «αρνί». Οµόρρ. έρεα]. 

εριοπαραγωγος (ο) (λόγ.) αυτός που παράγει µαλλί· και ως επίθ. (-ός, 
-ός, -ό): ~ χώρα. [ΕΤΥΜ. < έριο «µαλλί» (βλ.λ.) + παραγωγός]. 

εριουργείο (το) [µτγν.] εργαστήριο επεξεργασίας και ύφανσης µαλ-
λιού ΣΥΝ. κλωστοϋφαντουργείο, κλωστοϋφαντήριο. 

ερΐουργία (η) {χωρ. πληθ.} η βιοτεχνική επεξεργασία ερίου για τη 
µετατροπή του σε κλωστοϋφαντουργική ύλη, που προορίζεται για 
την κατασκευή µάλλινων υφασµάτων. Επίσης εριουργική [µτγν.]. — 
εριουργός (ο) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < εριουργός < εριον «µαλλί» (βλ.λ.) + -ουργός < έργον]. 
εριστικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί εντάσεις και φιλονικίες, που 
συχνά καταλήγει, ξεσπά σε καβγά: ήρθε εκνευρισµένος µε φανερά ~ 
διάθεση || είναι εκ φύσεως εριστικός και αρπάζεται εύκολα ΣΥΝ. φι-
λόνικος, (καθηµ.) καβγατζής, (για διάθεση, στάση) καβγατζήδικος, 
(αρχαιοπρ.) φίλερις ΑΝΤ. ήπιος, συµφιλιωτικός. — εριστικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ., εριστικότητα (η). [ΕΤΥΜ αρλ· < ερίζω]. 

εριστικός - ερειστικός: οµόηχα. Οι λέξεις ακούγονται το ίδιο 
(«οµόηχα»), αλλά το µεν εριστικός είναι από το ερίζω «τσακώνο-
µαι» (πβ. έρις | έριδα) και σηµαίνει «καβγατζής, αυτός που όλο αρ-
πάζεται και µαλώνει µε τους άλλους», το δε ερειστικός είναι από 
το ερείδοµαι «στηρίζοµαι» και σηµαίνει (ως τεχνικός όρος) «υπο-
στηρικτικός». 

ερίτιµος, -ος, -ο (λόγ.) (για γραπτές ή προφορικές προσφωνήσεις) ο 
εξαιρετικά σεβαστός και έντιµος· κυρ. για γυναίκα: η ~ κυρία ΣΥΝ. 
εντιµότατος, αξιότιµος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έρι- (επιτατ. µόριο) + -τιµος < τιµή. Το εµφατικό πρόθε-
µα έρι- είναι αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τις λ. όρνυµι «ωθώ, σηκώνω, 
ξεσηκώνω», έρέας «παιδί»]. 

ερίφης (ο) {ερίφηδες}, ερίφισσα (η) {εριφισσών} (λαϊκ.) πονηρός άν-
θρωπος, που µε υπολογισµούς προσπαθεί να ξεπεράσει τους υπολοί-
πους ΣΥΝ. κατεργάρης, εξυπνάκιας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. herif 
«άθλιος, ευτελής»]. 



ερίφιο 672 Ερµιόνη 
 

ερίφιο (το) {εριφί-ου | -ων} (επίσ.) το κατσίκι: χωρίζω τους αµνούς από τα ~ (πβ. 
την ήρα από το στάρι). Επίσης (διαλεκτ.) ρίφι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έρίφιον, υποκ. 
τού αρχ. εριφος < I.E. *erbhl- «δορκάς» 
(µε αντιµετάθεση και σχηµατισµό όπως στο ελαφος), πβ. αρµ. oro] 
«αρνί», erinj «µοσχάρι», λατ. aries «κριάρι» κ.ά.]. Εριφύλη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. 

κόρη τού βασιλιά τού Αργούς Ταλαού, αδελφή τού Αδράστου, σύζυγος τού 
Αµφιάραου, τον οποίο ενέπλεξε στην εκστρατεία των Επτά κατά τής Θήβας· ο 
γυιος τους εκδικούµενος τον θάνατο τού πατέρα του τη σκότωσε µετά την 
εκστρατεία των Επιγόνων 2. γυναικείο όνοµα. 

[ETYM. αρχ. κύρ. όν. < εµφατ. πρόθεµα έρι- (για το οποίο βλ. λ. έρί-τι-µος) + 
-φυλή < φύλον]. 

έρκερ (το) {άκλ.} ΑΡΧΙΤ. κλειστός εξώστης ή προεξοχή δωµατίου σε ελεύθερο 
χώρο (αυλή, δρόµο κ.λπ.) µε ή χωρίς τζάµια, η οποία εφαρµόζεται σε 
ορόφους πάνω από το ισόγειο, κυρ. για την αύξηση τού εσωτερικού χώρου 
(πβ. λ. σαχνισί). 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Erker < παλ. γαλλ. archiere «πολεµίστρα, αψιδωτό πα-
ράθυρο» < λατ. arcuarius < arcus «αψίδα»]. 

ερ-κοντίσιον (το) {άκλ.} ελλην. κλιµατισµός, κλιµατιστικό (µηχάνηµα)· η 
ηλεκτρική συσκευή που τοποθετείται σε κλειστό χώρο για τη ρύθµιση τής 
θερµοκρασίας και τής υγρασίας τού αέρα σε επιθυµητά επίπεδα (βλ. λ. 
κλιµατιστικός). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. air-condition]. 

έρκος (το) (λόγ.) φράγµα, φραγµός- κυρ. στις ΦΡ. (α) έρκος οδόντων ο φυσικός 
φραγµός που δηµιουργούν οι οδοντοστοιχίες εµποδίζοντας την οµιλία (β) 
ποίον σ' έπος φύγεν έρκος οδόντων; (οµηρική φρ., ποιόν σ' έπος φύγεν ερκος 
οδόντων;) (πώς ξεστόµισες τέτοιον λόγο;) για φράση, διατύπωση, λέξη που 
ξεφεύγει από το στόµα κάποιου αυθόρµητα ή χωρίς επαρκή λογική 
επεξεργασία: «γινόταν µια επιθετική επικοινωνιακή πολιτική µε εκφυγή από το 
έρκος των οδόντων υπερβολικών επών» (εφηµ.). 
{ETYM. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε λατ. sarcio «αναπαράγω, επι-
σκευάζω» και µε χεττ. äarnink- «αποζηµιώνω», ενώ έχει προταθεί επίσης η 
σύνδεση µε τη λ. όρκος]. 

έρµα (το) {έρµ-ατος | -ατα, -άτων) (λόγ.) 1. το συνολικό βάρος που προστίθεται 
σε σκάφος, για να ρυθµίζει την ισορροπία του: ~ πλοίου | αεροστάτου ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) σαβούρα 2. (µτφ.) το ηθικό σύστηµα, το πλέγµα αξιών και κριτηρίων, 
βάσει τού οποίου διατηρεί κανείς την ηθική του ακεραιότητα και δεν 
παρεκκλίνει: στερείται ηθικού ~ ΣΥΝ. αρχές, χαρακτήρας, ποιότητα· ΦΡ. 
αφετήριον έρµα οτιδήποτε σηµατοδοτεί την αφετηρία, την έναρξη µιας 
πορείας, εξέλιξης: το ~ τής αναζήτησης και όλων των ερευνών του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έρµα < I.E. *swer- «βαρύς», πβ. λιθ. svarùs 
«βαρύς», αρχ. γερµ. swâr(i), γερµ. schwer «βαρύς, δύσκολος» κ.ά. ∆εν 
φαίνεται πιθ. η εκδοχή τής αρχικής σηµ. «πάσσαλος», που θα συνέδεε το έρµα 
µε λ. όπως σανσκρ. svâru-, λατ. surus κ.ά. Έχει προταθεί επίσης η αναγωγή σε 
µικρασιατικά ή λυδικά τοπωνύµια, όπως το όνοµα τού λυδι-κού ποταµού 
Ερµου]. 

Ερµαί (οι) [αρχ.] οι ερµαϊκές στήλες (βλ. λ. ερµαϊκός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παροιµία. 
ερµαϊκός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ερµή: ~ κεφαλή | 

χαρακτηριστικά 2. ερµαϊκή στήλη (στην αρχαιότητα) τετράπλευρη στήλη µε 
λαξευµένη πάνω της γενειοφόρο κεφαλή τού θεού Ερµή, που χρησίµευε ως 
οδοδείκτης. 

έρµαιο (το) {ερµαί-ου | -ων) (πρόσωπο ή αντικείµενο) που δεν καθορίζει το 
ίδιο την πορεία που ακολουθεί, που παρασύρεται χωρίς να µπορεί να 
αντιδράσει: το καράβι έγινε ~ των κυµάτων και των ανέµων || ~ των παθών του 
οδηγήθηκε στο έγκληµα || η χώρα έγινε ~ τής διεθνούς κρίσης ΣΥΝ. παίγνιο, 
θύµα, λεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ερµαιον, αρχική σηµ. 
«δώρο τού Ερµή, απροσδόκητο θεϊκό δώρο», < Έρµης]. 

ερµάριο (το) {ερµαρί-ου | -ων} ράφι, θήκη ή ντουλάπι για ρούχα, τρόφιµα κ.ά. 
Επίσης ερµάρι κ. αρµάρι. [ΕΤΥΜ < µεσν. ερµάριον < άρµάριον < λατ. 
armarium < arma «όπλα»]. 

ερµατίσµός (ο) [1858] η πρόσθεση βάρους στο κύτος σκάφους για την 
εξασφάλιση µεγαλύτερης σταθερότητας κατά την πλεύση. Επίσης ερµάτιση 
(η). — ερµατίζω ρ. [αρχ.]. 

ερµαφροδιτισµός (ο) [1888] ΒΙΟΛ. η συνύπαρξη (ανατοµική και λειτουργική) 
γεννητικών οργάνων και των δύο φύλων στο αυτό άτοµο (παθολογική στον 
άνθρωπο): ο ~ παρατηρείται σε ζωικές οµάδες, όπως τα παράσιτα. Επίσης 
ερµαφροδισία (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hermaphroditisme]. 

Ερµαφρόδιτος (ο) ΜΥΘΟΛ. ανθρώπινο πλάσµα θεϊκής καταγωγής (Ερµής και 
Αφροδίτη) µε τα χαρακτηριστικά και των δύο φύλων, τού οποίου οι 
απεικονίσεις αποτελούσαν συχνό διακοσµητικό µοτίβο. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
'Ερµαφρόδιτος < Έρµης + Αφροδίτη]. 

ερµαφρόδιτος, -η, -ο 1. (για ζωντανούς οργανισµούς) αυτός που διαθέτει 
αναπαραγωγικά, γεννητικά όργανα και των δύο φύλων: ~ άνθος ΣΥΝ. 
αυτογονιµοποιούµενος 2. (µτφ.) αυτός που δεν είναι ξεκαθαρισµένος, που 
εµφανίζει χαρακτηριστικά αντιφατικά: ~ πολιτικό σκηνικό ΣΥΝ. (λόγ.) 
ασαφής, αντιφατικός, αδιευκρίνιστος, απροσδιόριστος, αµφίρροπος, αόριστος 
ANT. (λόγ.) σαφής, ευκρινής. 

ερµηνεία (η) [αρχ.] {ερµηνειών} 1. η εξήγηση, ανεύρεση κρυµµένων 
νοηµάτων ή η ανάδειξη των αιτιών, των προθέσεων και των παραγόντων που 
συντελούν στη διαµόρφωση συγκεκριµένου αποτελέσµατος: τέτοια ενέργεια 
επιδέχεται πολλές ~ || η ~ µιας πολιτικής επιλογής | µιας περίεργης ενέργειας | 
ενός ανακοινωθέντος || πρωτότυπη | νέα | λογική | αντιφατική | αστήρικτη ~ 
ΣΥΝ. αποσαφήνιση, διασάφηση 2. (ειδικότ.) η αποκατάσταση τής νοηµατικής 
συνοχής ενός κειµένου µέσω τής διασάφησης φράσεων, λέξεων ή χωρίων: η ~ 
ενός 

ποιήµατος ΣΥΝ. σχολιασµός, υποµνηµατισµός, ερµήνευµα 3. ΝΟΜ. η 
διαδικασία αποδόσεως τού αληθινού νοήµατος µιας νοµοθετικής διάταξης ή 
δικαιοπραξίας σε περίπτωση που υπάρχουν διαφωνίες ή ασάφειες ως προς τη 
δυνατότητα ή τις προϋποθέσεις εφαρµογής της, καθώς και το σχετικό 
πόρισµα: ~ άρθρων τού Ποινικού Κώδικα || ~ νόµου 4. ο τρόπος µε τον οποίο 
ένας καλλιτέχνης αποδίδει, ερµηνεύει καλλιτεχνικό έργο: πήρε βραβείο 
ερµηνείας για τον ρόλο του στην ταινία || η ~ της στον δύσκολο ρόλο τής µάννας 
ήταν µοναδική || αισθαντική ~ τραγουδιού || επιτυχηµένη | επιφανειακή | 
ανεπανάληπτη | απαράδεκτη | κλασική - ΣΥΝ. εκτέλεση, παίξιµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µετάφραση. 

ερµήνευµα (το) [αρχ.] {ερµηνεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ερµηνεία (σηµ. 1) 
λέξης ή χωρίου ΣΥΝ. εξήγηση, ερµηνεία 2. (ειδικότ.) το τµήµα λήµµατος στα 
λεξικά που περιέχει τη σηµασία ή τις σηµασίες του. 

ερµηνευτής (ο) [αρχ.], ερµηνεύτρια (η) [µτγν.] {ερµηνευτριών} 1. πρόσωπο 
που ασχολείται µε την αποκατάσταση τής νοηµατικής συνοχής ενός κειµένου, 
διασαφώντας φράσεις, λέξεις ή χωρία του: ~ αρχαίων κειµένων | των Γραφών 
ΣΥΝ. µελετητής, ερευνητής 2. πρόσωπο που µεταφράζει ένα κείµενο σε άλλη 
γλώσσα ΣΥΝ. µεταφραστής 3. καλλιτέχνης που ερµηνεύει έργο, που 
υποδύεται ρόλο ή εκτελεί µουσικό κοµµάτι κ.λπ.: ο Κατράκης υπήρξε ένας από 
τους µεγάλους ~ τού αρχαίου θεάτρου || είναι συγχρόνως συνθέτης και ~ των 
τραγουδιών του. 

ερµηνευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ερµηνευτή ή την 
ερµηνεία, που επιχειρεί να διασαφήσει: ~ σχόλιο | ικανότητα | δύναµη | 
παρέµβαση | επιστήµη ΣΥΝ. επεξηγηµατικός, δια-σαφη\Ίστικός 2. ερµηνευτική 
(η) ο κλάδος τής φιλολογίας που ασχολείται αποκλειστικά µε την ερµηνεία 
κειµένων. — ερµηνευτικ-ά | -ώς επίρρ. 

ερµηνεύω ρ. µετβ. {ερµήνευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. δίνω ερµηνεία, εξηγώ: ~ 
κείµενο | δήλωση | χρησµό | πράξη | φαινόµενο | απόφαση || «ερµήνευσε τις 
εκλογικές απώλειες ως αποτέλεσµα λαϊκής δυσφορίας» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
αποσαφηνίζω, καθιστώ σαφές 2. εκτελώ καλλιτεχνικό έργο, το αποδίδω µε 
τον ιδιαίτερο τρόπο µου (ως ηθοποιός, τραγουδιστής κ.λπ.): ~ δύσκολο ρόλο || 
ερµήνευσε µε ευαισθησία ένα ερωτικό τραγούδι ΣΥΝ. παίζω, τραγουδώ. — 
ερµηνεύσιµος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ερµηνεύω < έρµηνεύς «εξηγητής, 
µεταφραστής», αγν. ετύµου, πιθ. µικρασιατικό δάνειο. Έχει προταθεί η άποψη 
ότι έρµηνεύς < Έρµης, αν θεωρηθεί ότι ο θεός αυτός λειτουργούσε ως µεσο-
λαβητής µεταξύ θεών και ανθρώπων, ως ερµηνευτής τού θελήµατος των θεών 
στους θνητούς. Βλ κ. Ερµής]. 

Ερµής (ο) {-η κ. (λόγ.) -ού} 1. (α) ένας από τους δώδεκα θεούς τού Ολύµπου, 
γυιος τού ∆ία και τής Μαίας, αγγελιαφόρος των Θεών, ψυ-χοποµπός και θείος 
κήρυκας, προστάτης τού εµπορίου και τού κέρδους (κερδώος) (β) Ερµής (ο) 
Τρισµέγιστος ο θεός Θωo των αρχαίων Αιγυπτίων, όπως ονοµάστηκε από τους 
νεοπλατωνικούς λόγω των συγγενών ιδιοτήτων του προς τον Ερµή (θεωρείται 
ευρετής τής γραφής, των τεχνών και των γραµµάτων)· φέρεται ως συγγραφέας 
έργων µαγείας, αστρολογίας και αλχηµείας · 2. ΑΣΤΡΟΝ. Ο µικρότερος πλα-
νήτης τού πλανητικού µας συστήµατος και πλησιέστερος προς τον Ήλιο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ερµής < *Έρµήας < *Έρµά¥ας, αβεβ. ετύµου, πιθ. < έρµα 
«σωρός λίθων», επειδή ο σωρός των λίθων οι οποίοι συγκεντρώνονταν πάνω 
από τους τάφους, εθεωρείτο σύµβολο τού ψυχοπο-µπού Ερµή. ∆εν µπορεί να 
αποκλεισθεί, ωστόσο, και η προελλην. αι-γαιακή προέλευση τού Ερµή. o 
Ερµής Τρισµέγιστος (κατ' ουσίαν ο αιγυπτιακός θεός Θωθ) εθεωρείτο 
προστάτης των µυστικιστικών τεχνών και σε αυτόν αφιέρωσαν οι αλχηµιστές 
τη µέθοδο στεγανοποιήσεως των µεταλλικών σκευών που είχαν εφεύρει (βλ. 
κ. ερµητικός)]. 

ερµητικός, -ή, -ό [1812] (λόγ.) 1. εντελώς κλειστός, που δεν αφήνει κανένα 
περιθώριο για διείσδυση ή παραβίαση: ~ κλείσιµο δοχείου ΣΥΝ. 
αδιαπέραστος, στεγανός, (καθηµ.) κατάκλειστος 2. (α) αυτός που διαπνέεται 
από ένα πνεύµα αποκρυφισµού ΣΥΝ. (λόγ.) απόκρυφος (β) αυτός που 
σχετίζεται µε συγγράµµατα πάνω σε θέµατα απόκρυφα, θεολογικά και 
φιλοσοφικά, που αποδίδονται στον Ερµή Τρι-σµέγιστο (βλ. λ. Ερµής) 3. αυτός 
που δύσκολα αποκρυπτογραφείται και κατανοείται: ~ συγγράµµατα | 
φιλοσοφία | ποίηση ΣΥΝ. (λόγ.) δυσερµήνευτος, δυσνόητος, δυσεξήγητος, 
σκοτεινός, γριφώδης, σιβυλλικός ANT. ευεξήγητος, ευνόητος, προσιτός, 
κατανοητός. — ερµητικ-ά /-ώς [1812] επίρρ., ερµητικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. hermétique < µεσν. λατ. hermeti-cus < αρχ. Ερµής 
(βλ.λ.).]. 

ερµητισµός (ο) [1893] {χωρ. πληθ.} 1. ποιητικό κίνηµα των αρχών τού 20ού 
αι., που χαρακτηριζόταν από έλλειψη ειρµού, υποκειµενική γλώσσα και 
ανορθόδοξη δοµή, επηρεασµένο από την ποίηση και θεωρία των Νοβάλις, 
Πόε και µε καθαρά φορµαλιστική τεχνική 2. (µτφ.) η δυσνόητη µορφή ή 
διατύπωση, η δυσκολία ερµηνείας: ο ~ των προφητειών | των χρησµών 3. η 
απόκρυφη διδασκαλία των αλχηµιστών κατά τον Μεσαίωνα. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < γαλλ. hermétisme < hermétique. Βλ. κ. ερµητικός]. 

ερµίνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. µικρό σαρκοφάγο θηλαστικό 2. γούνα από το 
παραπάνω ζώο: παλτό από ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. hermine < λατ. armenius (mus) «(ποντικός) τής Αρµενίας»]. 

Ερµιόνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Μενελάου και τής Ελένης, σύζυγος τού 
Νεοπτόλεµου, µετά τη δολοφονία τού οποίου παντρεύτηκε τον Ορέστη· παιδί 
τους ο Τισαµενός 2. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ερµιόνη < Έρµης (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -όνη (πβ. κ. αρχ. 
Έρµαι-ών)]. 
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έρµος, -η, -ο → έρηµος 
Ερµούπολη (η) η πρωτεύουσα τής Σύρου και τού νοµού Κυκλάδων. [ΕΤΥΜ Η 

πόλη ιδρύθηκε το 1826 και οφείλει το όνοµα της («πόλη τού Ερµού») στην 
αυξηµένη εµπορική δραστηριότητα που της εξασφάλιζε το λιµάνι]. 

έρµπας (το) {άκλ.} το αερολεωφορείο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< αγγλ. air-bus]. 

Ερνέστος (ο) 1. όνοµα ηγεµόνων τής Ευρώπης 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Ernest (πβ. γερµ. Ernst) < αρχ. γερµ. eornost 
«σοβαρότητα - µάχη (µέχρι θανάτου)»]. 

-έρνω (λαϊκ.) παραλλαγή τού -άρω (βλ.λ.) τρακ-άρω: τρακ-έρνω, τρατάρω: 
τρατ-έρνω, φουµ-άρω: φουµ-έρνω. 

-ερό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδετέρων ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. σκεύος για τη φύλαξη ή το σερβίρισµα υγρού: τσαγι-ερό, λαδ-
ερό, µπιµπ-ερό 2. αντικείµενο ορισµένης χρήσης: µπα-νι-ερό, φυσ-ερό. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού παραγ. επιθήµατος -ερός (βλ.λ.)]. 

-ερός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν 
ιδιότητα, βασικό χαρακτηριστικό ή ικανότητα: παγ-ερός, λαδ-ερός, σιχαµ-
ερός, βλαβ-ερός, σκι-ερός, λυπητ-ερός, γλιστ-ερός. [ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. τροµερός, µτγν. θλιβ-ερός, παγ-ερός), που 
προέρχεται από το I.E. επίθηµα *-ro- µε επαύξηση -ε- (βλ. κ. -αρός). Το µεσν. 
επίθηµα -ερός προέρχεται από το αρχ. -ηρός (βλ.λ.) µε τροπή [i] → [e] λόγω 
τού -ρ- (λ.χ. µεσν. τυχερός < αρχ. τυχηρός)]. 

ερπετό (το) 1. καθένα από τα σπονδυλωτά, χερσόβια ζώα, που έχουν καρδιά 
διαχωριζόµενη σε δύο κοιλότητες, από αποκλειστικά οστέινο σκελετό και των 
οποίων το σώµα καλύπτεται από φολίδες ή κεράτινες πλάκες, λ.χ. τα φίδια, οι 
σαύρες, οι χελώνες, οι κροκόδιλοι 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) ο απεχθής και 
ανήθικος άνθρωπος ΣΥΝ. γλοιώδης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έρπετόν < έρπω]. 

ερπετολογια (η) [1852] ΖΩΟΛ. ο κλάδος που µελετά τα ερπετά και τα αµφίβια. 
— ερπετολόγος (ο/η), ερπετολογικός, -ή, -ό [1861]. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. herpétologie]. 

έρπης (ο) {έρπ-ητα | -ητες, -ήτων} ΙΑΤΡ. οξεία δερµατική ασθένεια από ιούς, 
που χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση εξανθήµατος µε φου-σκάλες στα 
χείλη, στο στόµα ή στα γεννητικά όργανα: ~ απλός | επι-χείλιος | των 
γεννητικών οργάνων | τού στόµατος | ζωστήρας (βλ. λ. ζώνη, σηµ. 10). Επίσης 
(καθηµ.) έρπητας. — ερπητικός, -ή, -Ó. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ερπης, -ητος < έρπω]. 

ερπυσµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΓΕΩΛ. η αργή κίνηση τού εδάφους από τα 
ψηλότερα προς τα χαµηλότερα τµήµατα µιας πλαγιάς, η οποία καλύπτεται 
από χαλαρά συνδεδεµένα και αποσαθρωµένα υλικά 2. (στη µεταλλουργία) η 
επιµήκυνση που προκαλείται στα µέταλλα όταν αυτά βρίσκονται σε υψηλή 
θερµοκρασία 3. το φαινόµενο και η εξέλιξη, µε τον χρόνο, τής παραµόρφωσης 
τού σκληρυµένου σκυροδέµατος, που φορτίζεται µε σταθερό φορτίο. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. έρπύζω, παραλλ. τ. τού έρπω (βλ.λ.)]. 

ερπύστρια (η) {ερπυστριών} καθεµιά από τις δύο συνεχείς, αρθρωτές, 
εύκαµπτες και εξαιρετικά ανθεκτικές αλυσίδες ή ταινίες, που περνούν πάνω 
από τους τροχούς, συνήθ. στρατιωτικού άρµατος, επιτρέποντας την κίνηση 
του σε ανώµαλα εδάφη: οι ~ των τανκς. [ΕΤΥΜ. Θηλ. τού µτγν. έρπυστής < 
αρχ. έρπύζω < έρπω, απόδ. τού γαλλ. chenille (αρχικώς «κάµπια»)]. 

ερπυστριοφόρος, -ος, -ο (όχηµα) που φέρει ερπύστριες. 
έρπω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} 1. σέρνοµαι στο έδαφος µε την κοιλιά: πέρασε 

την περίφραξη τού στρατοπέδου έρποντας κάτω από το συρµατόπλεγµα ΣΥΝ. 
κυλιέµαι, σέρνοµαι 2. (µτφ.) υιοθετώ δουλοπρε-πή συµπεριφορά, κολακεύω: 
κατάφερε έρποντας να προωθηθεί στην ιεραρχία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έρπω < I.E. *ser-p- «έρπω», πβ. σανσκρ. sârpati «έρπει», λατ. 
serpo «έρπω», γαλλ. serpent «ερπετό» κ.ά. Οµόρρ. έρπ-ετό(ν), ερπυσµός, ερπ-
ης κ.ά.]. 

errare humanuni est λατ. (Ιερώνυµος) (προφέρεται εράρε χουµά-νουµ εστ) 
ελλην. το πλανάσθαι άνθρώπινον το να κάνει κανείς λάθη είναι ανθρώπινο. 

errata λατ. (προφέρεται εράτα) ελλην. λάθη' σφάλµατα ή παροράµα-τα (συνήθ. 
συγκεντρωµένα στο τέλος βιβλίου). [ΕΤΥΜ. Πληθ. ουδ. τής µτχ. erratus < ρ. 
erro «πλανώµαι»]. 

ερρέτω ρ. (αρχαιοπρ.) ας χαθεί, ας µην υπάρξει καθόλου, να λείπει: νίκη 
κερδισµένη µε συµβιβασµούς και µεθοδεύσεις, ~! [ΕΤΥΜ. Γ εν. προστακτικής 
ενεστ. τού αρχ. έρρω «βαδίζω σε κάτι που θα µε βλάψει, προς την 
καταστροφή», αβεβ. ετύµου, ίσως < *Εερσ-_/ω, οπότε η λ. συνδ. µε λατ. 
verro «σκουπίζω, ακονίζω», αρχ. σλαβ. vrêsti «αλωνίζω, κοπανίζω»]. 

έρρευσα ρ. —> ρέω 
Ερρίκος (ο) 1. όνοµα ηγεµόνων τής ∆. Ευρώπης 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. 

Μεταφορά τού ιταλ. Errico (πβ. αγγλ. Eric), αρχ. σκανδ. προελ. < einn «ένας» 
(πβ. ei «άπαξ») + rik «εξουσία, δύναµη»]. 

ερρινοποιηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η έρρινη προφορά 
ορισµένων φθόγγων (των µπ, ντ, γκ/γγ κ.ά.): η ~ τού [g] στη λέξη «εγγυώµαι». 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. nasalisation]. 

έρρίνος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. 1. (για γλωσσικό ήχο) αυτός που αρθρώνεται µε 
αντηχητικό χώρο όχι τη στοµατική, αλλά τη ρινική κοιλότητα (τη µύτη)- 
σχηµατίζεται, όταν ο αέρας που εξέρχεται από τους πνεύµονες διοχετεύεται 
προς τη ρινική κοιλότητα µε κλείσιµο τής στοµατικής κοιλότητας από το ιστίο 
τής υπερώας (σταφυλή) 2. (συνεκδ.) αυτός που φέρει τα χαρακτηριστικά των 
παραπάνω ήχων ή αποτελείται 

από τέτοιας ποιότητας φθόγγους: ~ οµιλία | προφορά | φωνή | τόνος. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-, -γγ-. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ερρινος < εν- + -ρινός < ρις, ρινός «µύτη»]. 

ερρίνωση (η) ΓΛΩΣΣ. {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η ερρινοποιηση 
/βλ.λ.). 
έρρυθµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που διαθέτει ρυθµό: ~ απαγγελία | λόγος | 

κείµενο ΣΥΝ. ρυθµικός, έµµετρος ANT. άρρυθµος. — ερρύθ-µως επίρρ. 
ερρωµένως επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε ανδρεία, δύναµη και αποφασιστικότητα: 

αντέστησαν ~ ΣΥΝ. σθεναρώς, ρωµαλέως. [ΕΤΥΜ. αρχ., από τη µτχ. παθ. 
παρακ. τού ρ. ρώννυµι «είµαι ισχυρός». Βλ. λ. ρώµη]. 

Ε.Ρ.Σ. (το) Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο (άλλος τύπος τού συ- 
t νήθους Ε.Σ.Ρ., βλ.λ.). 
Έρση (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ερση < έέρση (επικ.) 

«δροσιά» < ε- προθεµ. + *Ψερσά, που πιθ. συνδ. µε I.E. λ. για τη βροχή, πβ. 
σανσκρ. varsâ-, ιρλ. frass]. 

Ε.Ρ.Τ. (η) Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (η κρατική Ραδιοτηλεόραση). 
ερτζιανός, -ή, -ό 1. ερτζιανά (κύµατα) τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, η 

διάδοση των οποίων σε συχνότητα περίπου 3.000 γιγαχέρτς (GHz) αποτελεί 
τη βάση για τη λειτουργία των ραδιοεπικοινωνιών 2. (συνεκδ.) το ραδιόφωνο 
ως επικοινωνιακό µέσο: κάνω εκποµπή στα ~. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
hertzien, από το όνοµα τού Γερµανού φυσικού Η. R. Hertz (1857-94)]. 

ερυγή (η) (επίσ.) ΦΥΣΙΟΛ. η έξοδος από το στόµα αερίων τού στοµάχου· το 
ρέψιµο: όξινες ~ (σε περιπτώσεις έλκους τού στοµάχου). [ΕΤΥΜ. µτγν. < θ. 
έρυγ-, µηδενισµ. βαθµ. τού αρχ. έρεύγοµαι (βλ. κ. ρεύοµαι)]. 

ερύθηµα (το) {ερυθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. το µη φυσιολογικό 
κοκκίνισµα τού δέρµατος, που οφείλεται σε τοπική υπεραιµία, όπως στη 
φλεγµονή: το ~ είναι πολύ συχνό φαινόµενο στις δερµατοπάθειες || ηλιακό ~ || ~ 
των γλουτών τού βρέφους. — ερυθηµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έρυθαίνω 
< έρεύθω «κοκκινίζω», βλ. κ. ερυθρός]. 

ερυθηµατώδης, -ης, -ες [1839] {ερυθηµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που µοιάζει µε ερύθηµα. 
[ΕΤΥΜ < ερύθηµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -ώδης, απόδ. τού ελληνο-γενούς 
γαλλ. erythémateux]. 

ερυθρά (η) ΙΑΤΡ. λοιµώδης εξανθηµατική νόσος µε µεταδοτικό και επιδηµικό 
χαρακτήρα, που εµφανίζεται κυρ. κατά την παιδική ηλικία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από νεολατ. rubella < λατ. ruber «ερυθρός»]. 

Ερυθρά Θάλασσα (η) στενή υδάτινη λωρίδα µεταξύ τής Αραβικής 
Χερσονήσου και τής Α. ακτής τής Αφρικής. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία είναι ήδη αρχ. (Ηρόδοτος) και απαντά τόσο στη λατ. 
(Mare Rubrum) όσο και στην αραβ. γλώσσα (Al-bahr Al-ahmar). H εβρ. 
ονοµασία είναι Yam SOf «θάλασσα των καλαµιών». ∆εν είναι σαφής ο λόγος 
για τον οποίο αποδίδεται στη θάλασσα ο προσδιορισµός «ερυθρά»· το 
πιθανότερο είναι ότι οφείλεται στο κοκκινωπό χρώµα που κατά καιρούς 
αποκτούν τα νερά της εξαιτίας συγκεκριµένης ποικιλίας µονοκύτταρων 
φυκών]. 

Ερυθραία (η) (τιγκριν. Hagere Ertra, αραβ. Dawlat Intrlyâ = Κράτος τής 
Ερυθραίας) κράτος τής Α. Αφρικής µε πρωτεύουσα την Ασµάρα, επίσηµες 
γλώσσες την Τιγκρίνια και την Αραβική και νόµισµα το νάφκα. — Ερυθραίος 
(ο), Ερυθραία (η), ερυθραϊκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Eritrea < ελλην. 
ερυθρός, αφού η χώρα βρέχεται από την Ερυθρά Θάλασσα]. 

ερυθραιµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική αύξηση τού αριθµού των 
ερυθρών αιµοσφαιρίων που οφείλεται σε πάθηση τού µυελού ή είναι 
δευτερογενής προκαλούµενη από άλλα νοσήµατα (πνευµονοπάθειες, 
νεφροπάθειες). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. erythraemia]. 

ερυθραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ερύθρηνα} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) 
ερυθρό, κόκκινο ♦ (αµετβ.) 2. είµαι ερυθρός, κόκκινος 3. (µε-σοπαθ. 
ερυθραίνοµαι) γίνοµαι ερυθρός, κοκκινίζω. 

ερυθρίαση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) το κοκκίνισµα τού 
προσώπου ΣΥΝ. ερύθηµα. 

ερυθριώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ερυθριάς... | ερυθρίασα} (λόγ.) γίνοµαι κόκκινος, 
κυρ. στο πρόσωπο, λόγω διευρύνσεως των δερµατικών αγγείων (από 
παθολογικά ή συναισθηµατικά αίτια): ~ από οργή | αιδώ ΣΥΝ. κοκκινίζω. 

ερυθροβλάστη (η) {ερυθροβλαστών} ΒΙΟΛ.-ΙΑΤΡ. το µητρικό κύτταρο των 
ερυθρών αιµοσφαιρίων, το οποίο βρίσκεται στον µυελό των οστών οι 
ερυθροβλάστες είναι εµπύρηνα µονοπύρηνα, αρχικώς άχρωµα κύτταρα, που 
γεµίζουν αιµοσφαιρίνη (βλ.λ.)· στα θηλαστικά αποβάλλουν τον πυρήνα τους 
και µετατρέπονται σε απύρηνα ερυθρά αιµοσφαίρια (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < ερυθρός + βλάστη (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
erythroblast]. 

ερυθρογράφος (ο) [µεσν.] ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) ο γραφέας που διακοσµούσε το 
αρχικό τµήµα κειµένου στους χειρόγραφους κώδικες, γράφοντας µε κόκκινη 
µελάνη τα αρχικά κεφαλαία γράµµατα και φιλοτεχνώντας άλλα διακοσµητικά 
σχέδια. 

ερυθρόδερµος (ο) [1851] {-ου κ. -έρµου | -ων κ. -έρµων, -ους κ. -έρµους}, 
ερυθρόδερµη (η) ιθαγενής τής Αµερικής (κυρ. τής Β. Αµερικής) ΣΥΝ. 
Ινδιάνος. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. των ονοµασιών red-man και red-skin (αγγλ.), που χρησι-
µοποιήθηκαν για τους Ινδιάνους (ιθαγενείς) τής Αµερικής από τους λευκούς 
κατακτητές τής ηπείρου]. 



ερυθροκύτταρο 674 έρωτας 
 

ερυθροκύτταρο (το) (ερυθροκυττάρ-ου | -ων} το ερυθρό αιµοσφαίριο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. erythrocyte]. 

ερυθρόλευκος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που τα χρώµατα του είναι το 
κόκκινο και το λευκό: ~ σηµαία ΣΥΝ. ασπροκόκκινος. 

ερυθρόµορφος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει κόκκινη όψη ή µορφή 
2. ΑΡΧΑΙΟΛ. ο ζωγραφικός ρυθµός που έβαφε το βάθος τής παρά-
στασης µαύρο και εξαιρούσε τις µορφές, αφήνοντας τες στο κόκκινο 
χρώµα τού πηλού (βλ. λ. µελανόµορφος). 

ερυθρός, -ά/-ή, -ό (λόγ.) 1. κόκκινος: όχηµα ερυθρού χρώµατος || ~ 
ορείχαλκος | αιµοσφαίρια 2. (α) Ερυθρός Σταυρός (γαλλ. Croix 
Rouge, αγγλ. Red Cross) διεθνής οργάνωση ανθρωπιστικού χαρακτή-
ρα, που είχε στόχο αρχικά την περίθαλψη των τραυµατιών πολέµου, 
ενώ σήµερα έχει επεκτείνει τη δραστηριότητα της και σε καιρό ει-
ρήνης, αποβλέποντας στην παροχή πρώτων βοηθειών και γενικότ. 
στην περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών, θυµάτων από ατυχήµατα ή 
θεοµηνίες, αναξιοπαθούντων κ.λπ.: αναζητήσεις τού Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού (βλ. λ. αναζήτηση) (β) Ερυθρά Ηµισέληνος βλ. λ. ηµι-
σέληνος (γ) Ερυθρά Θάλασσα βλ.λ. 3. (α) (συνεκδ.-παλαιότ.) αυτός 
που σχετίζεται µε τον κοµουνισµό: ~ κίνδυνος | Τύπος ΣΥΝ. κοµουνι-
στικός (β) Ερυθρός Στρατός ο Κόκκινος Στρατός (βλ. λ. κόκκινος) (γ) 
ΠΟΛΙΤ. Ερυθροί Χµερ πολιτική παράταξη τής Καµπότζης · 4. ΙΑΤΡ. 
ερυθρά (η) βλ.λ. — ερυθρότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ε- προθεµ. + I.E. *rudh-ro-, µηδενισµ. βαθµ. τού *reudh-
«κόκκινος» (πβ. αρχ. έ-ρεύθ-ω), σανσκρ. rudhirâ- «ερυθρός», λατ. 
ruber, γαλλ. rouge, ιταλ. rubro, ισπ. rubio, γερµ. rot, αγγλ. red κ.ά. 
Οµόρρ. ερϋθ-ηµα, έρυσί-βη (βλ.λ.) κ.ά.]. 

ερυθροσταυρίτης (ο) {ερυθροσταυριτών},ερυθροσταυρίτισσα (η) 
{ερυθροσταυριτισσών} µέλος τού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο συµ-
µετέχει στις δραστηριότητες του: ~ νοσοκόµος | τραυµατιοφορέας. 
— ερυθροσταυριτικος, -η, -ο. 

ερυθροφρουρός (ο/η) το µέλος τής κοµουνιστικής οργάνωσης νε-
ολαίας στην Κίνα (1965-1971), που είχε συσταθεί για να διαδώσει την 
ιδεολογία τού κοµουνιστικού καθεστώτος και να προετοιµάσει τη 
µορφωτική επανάσταση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. Garde Rouge, για το οποίο βλ. λ. 
πρασινοφρουρός]. 

ερυθρωπός, -ή, -ό αυτός που το χρώµα του προσεγγίζει το κόκκινο 
ΣΥΝ. κοκκινωπός. 
[ΕΤΥΜ. < ερυθρός + -ωπός < θ. οπ-, πβ. αρχ. δπ-ωπ-α, παρακ. τού ρ. 
ορώ «βλέπω» (βλ. λ. όψη)]. 

Ερύµανθος (ο) {-ου κ. -άνθου} 1. όρος τής ∆. Πελοποννήσου, που 
εκτείνεται στους νοµούς Αχαΐας και Ηλείας · 2. παραπόταµος τού 
Αλφειού. — ερυµάνθιος, -α, -ο [µτγν.]. ίΕΤΎΜ. αρχ., αγν. ετύµου, 
προελλην. όνοµα καρικής προελ.]. 

ερυσίβη (η) {ερυσιβών} 1. παρασιτικός µικροµύκητας πολλών φυτών, 
ιδ. τού σιταριού και τού κριθαριού, που τους προκαλεί διάφορες 
ασθένειες 2. (συνεκδ.) γενική ονοµασία των ασθενειών που προσβάλ-
λουν τα φυτά εξαιτίας τού παραπάνω µύκητα ΣΥΝ. στάχτη, καπνιά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., όπου το θ. έρυ-σι- αποτελεί παρέκταση τού I.E. *rudh-
«ερυθρός» (βλ. λ. ερυθρός), πβ. λατ. russus «κοκκινόξανθος» (< *rudh-
SO-), αρχ. σλαβ. rusu, αρχ. γερµ. rost κ.ά.]. 

ερυσίπελας (το) {ερυσιπέλατος} ΙΑΤΡ. οξεία δερµατική πάθηση, που 
εκδηλώνεται κυρ. στο πρόσωπο και οφείλεται στο µικρόβιο στρεπτό-
κοκκος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έρυσι- (βλ. λ. ερυσίβη) + -πελας < θ. πελ-, βλ. λ. 
πέλµα]. 

έρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ερχόµουν, ήλθα/ήρθα (να/θα έλθω/έρθω· 
προστ. έλα, ελάτε)} 1. κινούµαι προς συγκεκριµένη κατεύθυνση πλη-
σιάζοντας (τόπο ή πρόσωπο): τον είδα να έρχεται προς το µέρος µου 
ΑΝΤ. φεύγω 2. (α) φθάνω (στον προορισµό µου, σε συγκεκριµένο ση-
µείο χρονικό κ.λπ.): θα έλθει µε το τελευταίο τρένο || µη φοβάσαι, 
όπου να 'ναι έρχεται ο γιατρός (β) σε φρ. για τη δήλωση αποτελέ-
σµατος, κατάληξης, επιβεβαίωσης κάποιου πράγµ. στο παρόν: οι ει-
δικοί χρόνια τώρα διαµαρτύρονται για τη χρήση αυτής τής ουσίας-
τώρα, έρχονται τα θλιβερά γεγονότα να δικαιώσουν αυτή τους τη 
στάση || δεν µπορεί να έρχεται τώρα και να µας λέει ότι δεν γνώριζε, 
αφού τον είχαµε ενηµερώσει έναν χρόνο πριν || όλ' αυτά έρχονται ως 
αποτέλεσµα µιας επιπόλαιης πολιτικής 3. (+σε) καταλήγω σε (ορι-
σµένη κατάσταση): ~ σε ρήξη | συµβιβασµό | συµφωνία | σύγκρουση 
µε κάποιον || ήρθε στο κέφι γρήγορα ΣΥΝ. περιέρχοµαι- ΦΡ. (α) έρχο-
µαι στα χέρια (µε κάποιον) (αρχ. εις χείρας έλθεϊν τινί) καβγαδίζω µε 
κάποιον και χειροδικώ (β) ήρθαµε στα λόγια (µε κάποιον) (µεσν.) 
διαφωνήσαµε έντονα, λογοφέραµε (γ) έρχοµαι στο φως αποκαλύπτο-
µαι, δηµοσιοποιούµαι, δεν µένω πια κρυφός (δ) έρχοµαι σε ηλικία γά-
µου φτάνω σε ηλικία κατάλληλη για γάµο (ε) έρχοµαι στα λόγια κά-
ποιου καταλήγω να δέχοµαι ή να υιοθετώ τις απόψεις κάποιου, ενώ 
προηγουµένως διαφωνούσα (στ) έρχοµαι στα πράγµατα ανέρχοµαι 
στην εξουσία 4. εµφανίζοµαι σε δεδοµένη χρονική στιγµή: ήλθαν τα 
γεγονότα να διαψεύσουν τις προβλέψεις || «οι τραυµατισµοί των παι-
κτών ήρθαν σε µια κρίσιµη περίοδο» (εφηµ.) || νέα στοιχεία για την 
υπόθεση έρχονται στο προσκήνιο | στο φως 5. µεταβαίνω από ένα ση-
µείο σε άλλο: ας έλθουµε τώρα σε ένα άλλο θέµα || ας αφήσουµε τις 
πολυλογίες και ας έλθουµε στο σηµείο που µας ενδιαφέρει ΣΥΝ. περ-
νάω 6. πηγαίνω (κάπου) τακτικά, εµφανίζοµαι συχνά: τον τελευταίο 
καιρό δεν έρχεται στο µαγαζί µου ΣΥΝ. συχνάζω 7. κατάγοµαι, προ-
έρχοµαι: ο εξωφρενισµός αυτός µάς έρχεται από το Παρίσι και δεν 
ταιριάζει καθόλου στις ελληνικές ενδυµατολογικές συνήθειες 8. πλη-
σιάζω, φθάνω από στιγµή σε στιγµή: µεγάλη µπόρα έρχεται! || όλα 
δείχνουν ότι ο χειµώνας έρχεται || έρχεται πόλεµος στην περιοχή || 
ήρθε η ώρα τής κρίσεως ΣΥΝ. επέρχοµαι, ενσκήπτω, επίκειµαι, κατα- 

φθάνω 9. (µτφ.) συνδυάζοµαι (µε κάτι) ταιριαστά, εφαρµόζω ωραία: 
το φόρεµα µου ήρθε τέλεια || τα καινούργια γυαλιά δεν σου ήρθανε 
καλά ΣΥΝ. ταιριάζω, κάνω, πάω· ΦΡ. µου έρχεται (κάτι) γάντι | κουτί 
(i) (για είδη ενδύσεως και υποδήσεως) µου ταιριάζει (κάτι) απόλυτα, 
έχει τέλεια εφαρµογή: το φόρεµα έρχεται γάντι επάνω σου || το πα-
ντελόνι σού ήρθε κουτί ΣΥΝ. εφαρµόζει (ii) πραγµατοποιείται επιθυµία 
µου (ενώ δεν το περίµενα, είχα πάψει να ελπίζω σχετικά), µου 
συµβαίνει κάτι ευχάριστο και επιθυµητό ξαφνικά: πάνω που αναρω-
τιόµουν πώς να πληρώσω τα χρέη, αυτό το λαχείο µού ήρθε κουτί! 10. 
κοστίζει: πόσο έρχεται αυτό το οικόπεδο, αν το αγοράσω τοις µε-
τρητοίς; || προτιµώ το µετρό για τις µετακινήσεις µου, µου έρχεται 
φθηνά- ΦΡ. (µου) έρχεται µία η άλλη (συνήθ. για έξοδα) κοστίζει το 
ίδιο, δεν έχει διαφορά 11. (προστ. έλα | ελάτε) (α) (ως επιφών.) στην 
αρχή τού λόγου δηλώνει, ανάλογα µε τον επιτονισµό, προτροπή, πα-
ράκληση, απορία, διαφωνία κ.λπ.: ελάτε, είναι ώρα να φύγουµε (προ-
τροπή) || έλα, δώσ'µου το µολύβι µου! (παράκληση) || έλα, τα παρα-
λές! (απορία - θαυµασµό) (β) (ως επιφών. έλα, δα! | έλα, τώρα!) δη-
λώνει θαυµασµό, αµφιβολία ή ειρωνεία: έλα δα, µη µας τα λες τόσο 
τραγικά! || Έλα, τώρα, που δεν µπορείς! Αφού ξέρω ότι, αν θέλεις, 
µπορείς να το κάνεις! (γ) έλα που... | µα έλα που... | έλα όµως που... | 
αµ έλα που... δηλώνει αντίθεση προς τα συµφραζόµενα: ήταν σπου-
δαία ευκαιρία τότε, έλα όµως που δεν είχα µυαλό να την αρπάξω! 12. 
(η µτχ. ερχόµενος, -η, -ο) (α) αυτός που πρόκειται να έλθει στο µέλ-
λον, που ακολουθεί και µάλιστα σε άµεση διαδοχή: ο ετήσιος χορός 
τής Ενώσεως Συντακτών θα δοθεί την ~ Τετάρτη || ~ µήνας | χρόνος | 
αιώνας | µάθηµα | συνέλευση ΣΥΝ. επόµενος, προσεχής, κατοπινός, 
ακόλουθος ANT. προηγούµενος, προγενέστερος, περασµένος, παρελ-
θών (β) (ειδικότ.-σπάν.) αυτός τού οποίου η έλευση αναµένεται 13. (+ 
τακτικό αριθµητ.) καταλαµβάνω ορισµένη θέση ή συγκεκριµένη σει-
ρά (σε αγώνα, διαγωνισµό, παιχνίδι κ.λπ.): ~ πρώτος | δεύτερος | τρίτος 
ΣΥΝ. κατατάσσοµαι · ΦΡ. (α) µου έρχεται (κάτι) (ί) αισθάνοµαι να 
µου συµβαίνει, να παθαίνω (κάτι): ~ ζάλη | λιποθυµία | τρέλα | 
καταπέλτης | κόλπος | κεραµίδα | ο ουρανός σφοντύλι || τι µου ήρθε 
ξαφνικά και του µίλησα έτσι; || (ειρων.) τι το θες το αυτοκίνητο εσύ, 
τροµάρα να σου 'ρθει! (ii) (va κάνω κάτι) έχω την τάση, την έµπνευση, 
την ξαφνική επιθυµία (για κάτι): ~ να τον σκοτώσω || µου 'ρθε να 
σηκωθώ και να φύγω (iii) µου συµβαίνει κάτι µε ορισµένο τρόπο: όλα 
µού έρχονται ανάποδα τον τελευταίο καιρό (β) µου έρχεται (κάτι) 
στον νου βλ. λ. νους (γ) το έλα να δεις για κατάσταση που ξεφεύγει 
από τα συνήθη πλαίσια και γίνεται ανεξέλεγκτη ΣΥΝ. τής τρελής (δ) 
(κάτι) πάει κι έρχεται γίνεται κάπως ανεκτό, είναι υποφερτό' θα µπο-
ρούσε κανείς να το δεχθεί υπό προϋποθέσεις: αν το δεις το θέµα από 
αυτή την οπτική, κάτι ~ (ε) όσα έρθουν κι όσα πάνε (κ. αντίστροφα 
όσα πάνε κι όσα έρθουν) ό,τι είναι να γίνει ας γίνει· λέγεται για να 
δηλωθεί αδιαφορία για το µέλλον, για τις συνέπειες ή τις επιπτώσεις 
ΣΥΝ. δεν βαριέσαι, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει (στ) πάω κι έρχοµαι 
(µεσν. φρ. υπάγω και έρχοµαι) (σε περίπτωση σεισµού) ταρακουνιέ-
µαι, σείοµαι, πηγαίνω πέρα-δώθε: στον σεισµό ο πολυέλαιος τού σα-
λονιού πήγαινε κι ερχόταν (ζ) το πήγαιν' έλα | το σύρε κι έλα η συχνή 
και αδιάκοπη κίνηση ή µετακίνηση: το ~ των ανθρώπων στην 
προκυµαία (η) έρχονται τα πάνω κάτω ανατρέπεται πλήρως µια κα-
τάσταση, αλλάζουν ριζικά τα πράγµατα: µε την αλλαγή τού καθε-
στώτος ήρθαν τα πάνω κάτω στη χώρα (θ) (παροιµ.) αν είναι να 'ρθει 
θε να 'ρθε'ι, αλλιώς θα προσπεράσει αυτό που είναι προορισµένο να 
συµβεί, θα συµβεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, εισιτήριο. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < *ήέρ-χο-µαι (µε ανοµοίωση τού δα-σέος και 
επίθηµα -χο-) < I.E. *ser-, από όπου και το ρ. έρπω (βλ.λ.). Κατ' άλλη 
άποψη, έρχοµαι < *ερ-σκ-οµαι, που συνδ. µε σανσκρ. rcchati 
«κατορθώνω», χεττ. arSk- «επιτυγχάνω». Για τους τύπους ήλθα, ήλθον 
βλ. λ. έλευση. Ο τ. έλα αποτελεί αρχ. προστ. ενεστ. τού ρ. έλαύ-νω 
(από τον παράλλ. τ. έλάω), που χρησιµοποιήθηκε αντικαθιστώντας 
την αρχ. προστ. έλθε (ρ. έρχοµαι) από τον Μεσαίωνα. Στη φρ. κάτι 
πάει κι έρχεται παρατηρούµε τη σύνδεση τής σηµ. «ταιριάζω», που 
µοιράζονται τα δύο ρήµατα (π.χ. µου πάει το σακάκι, του έρχονται 
καλά τα παπούτσια)]. ερχοµός (ο) [µεσν.] το να έρχεται κανείς, η 
έλευση ΣΥΝ. άφιξη. ερωδιός κ. (λαϊκ.) ρωδιός (ο) µεγαλόσωµο 
πτηνό που ζει στους βάλτους και τις ελώδεις περιοχές και τρέφεται µε 
βατράχια, ψάρια και άλλα υδρόβια ζώα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που συνδ. µε λατ. ardea «ερωδιός» ή µε σερβοκρ. róda 
«πελαργός»]. ερωµένη (η) [αρχ.] η γυναίκα µε την οποία διατηρεί 
(κάποιος) ερωτικές σχέσεις (συνήθ. εξωσυζυγικές). ερωµένος (ο) ο 
εραστής (βλ.λ.).. [ΕΤΥΜ. µεσν. (µε τονισµό στην παραλήγουσα κατά 
το θηλ. ερωµένη) < αρχ. ερωµένος, µτχ. ενεστ. τού ρ. ερώµαι, παράλλ. 
τ. τού εραµαι «αγαπώ, ποθώ», αγν. ετύµου]. έρωντας (ο) το δίκταµο 
(βλ.λ.). 
Έρως (ο) [αρχ.] {Έρωτ-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τής Αφροδίτης, θεός 
τής αγάπης· παριστάνεται συνήθως ως παιδί µε φτερά 2. άγιος τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίσης Έρωτας, έρως (ο) [αρχ.] {έρωτ-ος, -α | 
-ες, -ώτων} (λόγ.) ο έρωτας· κυρ. στις ΦΡ. (α) έρως ανίκατε µάχαν 
(έρως άνίκατε µάχαν, Σοφοκλ. Άντιγ. 781) έρωτα ανίκητε στη µάχη· 
έρωτα που σε εσένα δεν αντιστέκεται κανείς (β) (παροιµ.) ο έρως 
χρόνια δεν κοιτά ο έρωτας δεν εξαρτάται από την ηλικία των 
εραστών ή τη διαφορά ηλικίας τους. ερωταπόκριση (η) [µεσν.] {-ης 
κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ερώτηση και απόκριση, δηλ. ο τρόπος 
συζήτησης που προϋποθέτει ή περιλαµβάνει διάλογο. έρωτας (ο) 
{ερώτων} 1. έντονο συναίσθηµα έλξης και επιθυµίας µε- 
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ταξύ δύο προσώπων, που χαρακτηρίζεται και από πόθο για σεξουα-
λική επαφή: θυελλώδης | κεραυνοβόλος | άτυχος | φλογερός | παρά-
φορος | παθιασµένος | αµαρτωλός | γνήσιος | σφοδρός | παράνοµος | 
αµοιβαίος | µοναδικός | κρυφός | αιώνιος | ιδανικός | δυνατός ~ || εξο-
µολογούµαι | εκµυστηρεύοµαι | εκδηλώνω τον ~ µου || δέχοµαι | απο-
κρούω | ανταποδίδω τον ~ κάποιου || φλέγοµαι | καταλαµβάνοµαι από 
~ || ~ µε την πρώτη µατιά ΣΥΝ. πόθος· ΦΡ. (α) πλατωνικός έρωτας 
έρωτας χωρίς σεξουαλική επαφή (βλ. κ. λ. πλατωνικός) (β) µε 
χτυπούν τα βέλη τού έρωτα ερωτεύοµαι ΣΥΝ. ερωτοχτυπιέµαι 2. (συ-
νεκδ.) το αντικείµενο τής ερωτικής έλξης ή επιθυµίας: εσύ είσαι ο 
µεγάλος ~ τής ζωής µου || στάθηκα άτυχος στον πρώτο µου ~ 3. η 
σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ των προσώπων, τα οποία αισθάνο-
νται ερωτική έλξη και επιθυµία ο ένας για τον άλλον: δεν αναγνώρισε 
ποτέ τον καρπό τού παράνοµου ~ του || µε τους ~ της σκανδάλισε την 
κοινωνία τής εποχής της ΣΥΝ. σχέση, δεσµός, αίσθηµα, περιπέτεια, 
(αργκό) νταραβέρν ΦΡ. παιδαγωγικός έρωτας η ψυχική και 
πνευµατική σχέση που γεννιέται από την αµοιβαία έλξη µεταξύ τού 
ώριµου και µορφωµένου παιδαγωγού και τού γεµάτου έφεση για µά-
θηση νέου, ο οποίος βλέπει στον παιδαγωγό την προσωποποίηση τής 
τελειότητας και µε την οποία σχέση βοηθείται ουσιαστικά το έργο τής 
αγωγής 4. κάθε ερωτική σχέση (από ηθικής, κοινωνικής απόψεως): 
ελεύθερος ~ 5. (ειδικότ.) η ίδια η σαρκική επαφή, η σεξουαλική 
πράξη: φυσιολογικός | ανώµαλος | παρά φύσιν | στοµατικός | πρω-
κτικός | βίαιος | τρυφερός -' ΦΡ. (α) κάνω έρωτα συνευρίσκοµαι, συ-
νουσιάζοµαι (β) αγοραίος | πληρωµένος έρωτας ο έρωτας µε εκ-
πορνευόµενο πρόσωπο (γ) ιέρεια τού έρωτα η ιερόδουλη, η πόρνη 6. 
(µτφ.) η ιδιαίτερη αγάπη, το πάθος για (κάτι), η υπερβολική αφοσίω-
ση σε κάτι: τρέφω ~ για την τέχνη | την επιστήµη | τη δουλειά µου | τη 
µουσική | το θέατρο | το χρήµα | τη δόξα || ο ~ τού καλού (για το καλό) 
ΣΥΝ. αφοσίωση, προσήλωση 7. ΘΕΟΛ. Θείος έρωτας η προσωπική, 
συνειδητή, ασίγαστη ροπή τού πιστού εξ όλης τής ψυχής και εξ όλης 
τής καρδίας του για την ένωση του µε τον Χριστό. Επίσης (λόγ.) έρως 
{έρωτος} (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάπη, τύχη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έρως, -
τος < *ερασ-ος < εραµαι «αγαπώ, ποθώ», αγν. ετύµου. Η λ. έρως 
χρησιµοποιήθηκε ευθύς εξαρχής µε τη σηµ. τής αγάπης που 
στηρίζεται στη σαρκική έλξη, εξειδικευόµενη κατά περίπτωση (πβ. 
παιδαγωγικός έρως, Πλάτων). Η λ. διακρινόταν ανέκαθεν από την 
αγάπη, η οποία προσδιόριζε το συναίσθηµα συνδέσεως µεταξύ 
προσώπων που διέπεται από αρχές, τη φιλία, η οποία αναφερόταν 
στην τρυφερότητα µεταξύ οικείων προσώπων, και τη στοργή, η οποία 
χαρακτήριζε κυρ. τη στενή συναισθηµατική σχέση γονέων και 
παιδιών. Βλ. κ. εραστής]. ερωτεύοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. [µεσν.] 
{ερωτεύ-τηκα (λόγ. -θη-κα), -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) αισθάνοµαι έρωτα, 
καταλαµβάνοµαι από ερωτικό συναίσθηµα: µετά από χρόνια 
ερωτεύθηκα και πάλι και είµαι πολύ ευτυχισµένος || όποια γυναίκα 
γνωρίζει την ερωτεύεται ΣΥΝ. αγαπώ, ερωτοχτυπιέµαι, (εκφραστ.) 
µου πονάει το δοντάκι ♦ (µετβ.) 2. αισθάνοµαι έρωτα (για 
συγκεκριµένο πρόσωπο), κυριεύοµαι από ερωτικό συναίσθηµα (για 
κάποιον): την ερωτεύθηκα παράφορα || όλοι οι νέοι τής γειτονιάς την 
έχουν ερωτευθεί ΣΥΝ. αγαπώ, (αργκό) δαγκώνω τη λαµαρίνα 3. (µτφ.) 
αισθάνοµαι έντονη έλξη, επιδεικνύω αφοσίωση και συµπάθεια (προς 
πρόσωπο, κατάσταση κ.λπ.): επισκέφθηκα το νησί και ερωτεύθηκα τη 
θάλασσα και τις παραλίες του 4. (η µτχ. ερωτευµένος, -η, -ο) αυτός 
που βιώνει ερωτικά συναι-σθήµατα για άλλο πρόσωπο, που 
αισθάνεται έρωτα για αυτό: όταν είσαι ~, τα βλέπεις όλα ωραία || η 
14η Φεβρουαρίου είναι η ηµέρα των ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
ερώτηµα [αρχ.] κ. (σπανιότ.) ρώτηµα (το) {ερωτήµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. πρόταση που φανερώνει απορία ή άγνοια για ορισµένο ζή-
τηµα και επιζητεί απάντηση ή διευκρίνιση: παρά τις εξηγήσεις του, το 
βασικό ~ παραµένει αναπάντητο || ο βουλευτής που ανεξαρτητο-
ποιήθηκε δεν θέλησε να απαντήσει στο ~ αν θα ενταχθεί σε άλλο κόµµα 
|| µέγα | αγωνιώδες | αµείλικτο | εύλογο | ηθικό | βασανιστικό ~ || σειρά 
| πλήθος ερωτηµάτων || υποβάλλω | διατυπώνω | θέτω | απευθύνω ~ σε 
κάποιον || γεννάται το ~ ΣΥΝ. ερώτηση, ερωτηµατικό, απορία ANT. 
απάντηση, απόκριση· ΦΡ. (α) θέλει (και) ρώτηµα; για κάτι τού οποίου η 
απάντηση θεωρείται αυτονόητη, ώστε δεν χρειάζεται να δοθεί: -Πάµε 
για χορό; —; (β) (συνήθ. ειρων.) για να 'χουµε (το) καλό ρώτηµα για 
να εξηγηθούµε, για να διευκρινιστεί το ζήτηµα, για το οποίο 
συζητούµε: ~, πότε συνέβη αυτό το περιστατικό; (γ) το µείζον 
ερώτηµα το σηµαντικότερο ερώτηµα, συνήθ. σε φρ. τού τύπου: και 
τώρα τίθεται ~: τι θα γίνει αν ο αντίπαλος αρνηθεί να συνθηκολογήσει; 
|| ~ είναι αν η πολιτική που ακολουθούµε είναι συνεπής προς τις 
διακηρυγµένες αρχές µας 2. (καταχρ.) η απορία: το ~ αυτό απασχολεί 
όλους τους πολίτες 3. (ειδικότ.) ζήτηµα που πρέπει να απαντηθεί σε 
εξετάσεις: απάντησα σε τρία από τα τέσσερα ~ ΣΥΝ. θέµα, ζήτηµα,^ 
πρόβληµα. ερωτηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που περιέχει ή 
εκφράζει ερώτηση: ~ πρόταση 2. αυτός που φανερώνει απορία ή 
εκφράζει αµηχανία και αµφιβολία: ~ βλέµµα | ύφος | τόνος ΣΥΝ. 
απορηµατικός ANT. απαντητικός, αποκριτικός 3. ερωτηµατικό (το) (α) 
το σηµείο στίξεως (;), που τίθεται στο τέλος πρότασης και φανερώνει 
ότι η πρόταση αυτή αποτελεί ερώτηση (β) (καταχρ.) το σηµείο στο 
οποίο δεν έχει δοθεί απάντηση ή διευκρίνιση ή για το οποίο δεν έχει 
βρεθεί λύση, ερµηνεία κ.λπ.: παραµένουν αναπάντητα τα - για τα αίτια 
τού ναυαγίου || άφησε µερικά ~ να πλανώνται || προέκυψαν ορισµένα ~ 
από την ανάκριση ΣΥΝ. ερώτηµα, απορία, αίνιγµα, µυστήριο, γρίφος 
(γ) χαρακτηριστικό, ιδιότητα, συµπεριφορά ή πρόσωπο, που προκαλεί 
απορία, µυστήριο: αυτός ο άνθρωπος παραµένει ένα µεγάλο ~ ΣΥΝ. 
αίνιγµα, γρίφος. 

ερωτηµατικές προτάσεις. Στην ανθρώπινη επικοινωνία βασικό 
ρόλο παίζουν οι ερωτήσεις, η ανάγκη να ζητήσει κανείς πληροφο-
ρίες από τους άλλους για πρόσωπα, πράγµατα, ενέργειες, κατα-
στάσεις κ.λπ. Η ερώτηση στην Ελληνική δηλώνεται µε απλή κύ-
µανση τής φωνής (επιτονισµό), ενίοτε και µε τη σειρά των λέξεων 
στην πρόταση· δεν δηλώνεται µε µορφολογικά µέσα (όπως λ.χ. 
στην Αγγλική: do you know? = ξέρεις;). Υπάρχουν δύο είδη ερωτή-
σεων/ερωτηµατικών προτάσεων: αυτές στις οποίες απαντά κανείς 
µε ναι ή όχι (ερωτήσεις «ολικής αγνοίας»): -Τηλεφώνησες κι εσύ; -
Ναι. -Πήγες µαζί τους; -Όχι- κι αυτές όπου η ερώτηση εξειδικεύ-
εται σε συγκεκριµένες πληροφορίες, που δεν µπορούν να απαντη-
θούν µε ναι/όχι, αλλά χρειάζονται συγκεκριµένη πληροφορία (ε-
ρωτήσεις «µερικής αγνοίας»): -Ποιον συνάντησες στον δρόµο; -Τη 
Μαρία. -Πού πηγαίνεις τα πρωινά; -Στη δουλειά µου. -Τι είδες; -
Ένα έργο στην τηλεόραση. -Πώς αισθάνεσαι; -Καλά. -Πότε φεύ-
γεις; -Αύριο. Οι ερωτήσεις «µερικής αγνοίας» εισάγονται µε ερω-
τηµατικές αντωνυµίες (ποιος, πόσα, ποιο, τι, τίνος, πόσος κ.τ.ό.) 
και ερωτηµατικά επιρρήµατα (πού, πότε, πώς, γιατί κ.λπ.). Συχνά, 
στις ερωτήσεις µερικής αγνοίας η εξειδίκευση διατυπώνεται µε 
αόριστες αντωνυµίες: -Είδες κανέναν; -Ναι, τον Παύλο. -Πήγες 
ποτέ στο Εθνικό Θέατρο; -Ναι, κάµποσες φορές. -Άκουσες τίποτε 
για τις εκλογές; -Όχι, απολύτως τίποτε. Και στα δύο είδη ερωτή-
σεως η απορία που εκφράζεται εκ µέρους τού οµιλητή για κάτι, 
σχετικά µε το οποίο γίνεται και η ερώτηση, ενισχύεται µε την πρό-
ταξη τού µήπως. -Μήπως τηλεφώνησες κι εσύ; -Όχι. -Μήπως εί-
δες κανέναν χτες; -Ναι, τον Νίκο. -Μήπως βιάζεσαι; -Όχι. Όταν 
µεταφέρουµε σε κάποιον την ερώτηση άλλου (ευθεία ερώτηση), 
τότε µιλάµε στη γραµµατική ορολογία για πλάγια ή έµµεση ερώ-
τηση: Με ρώτησε αν ενδιαφέροµαι να δουλέψουµε µαζί - Ρωτάει 
µήπως θέλεις να έλθεις κι εσύ στο θέατρο. - Μας ρώτησε ποιος 
τηλεφώνησε αργά το βράδυ. Στις πλάγιες ερωτήσεις δεν χρησιµο-
ποιείται ερωτηµατικό σηµείο. Το αν (και όχι το εάν) εισάγει τις 
πλάγιες ερωτήσεις ολικής αγνοίας και οι συνήθεις ερωτηµατικές 
λέξεις (ποιος, τι, πότε κ.τ.ό.) τις ερωτήσεις µερικής αγνοίας. 

ερωτηµατολόγιο (το) [1891] {ερωτηµατολογί-ου | -ων} 1. κατάλογος 
ερωτήσεων, που πρέπει να συµπληρωθεί από ένα δείγµα ατόµων στο 
πλαίσιο έρευνας για συγκεκριµένο ζήτηµα 2. (συνεκδ.) το έντυπο στο 
οποίο περιλαµβάνεται κατάλογος ερωτήσεων. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. questionnaire]. 

ερώτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} πρόταση (προφο-
ρική ή γραπτή), την οποία απευθύνουµε σε κάποιον, για να µάθουµε 
από αυτόν κάτι (πληροφορία, γνώµη κ.λπ.) ή για να εκφράσουµε απο-
ρία, αµφιβολία, αµηχανία κ.λπ. για συγκεκριµένο ζήτηµα: ο πρωθυ-
πουργός απάντησε σε ερωτήσεις για οικονοµικά θέµατα || άκαιρη | 
απλή | αδιάκριτη | σύντοµη | σχετική | σκληρή | αφελής | τυπική | 
ανόητη | ξαφνική ~ || θέτω | υποβάλλω ~ || απαντώ στις ~ των εξετά-
σεων || ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΣΥΝ. ερώτηµα, απορία ANT. 
απάντηση, απόκριση· ΦΡ. (α) παραπειστική ερώτηση διφορούµενη 
ερώτηση που υποβάλλεται δολίως από συνήγορο ή άλλον παράγοντα 
τής δίκης σε εξεταζόµενο πρόσωπο, µε σκοπό να το εξαπατήσει και 
να στρέψει τη µαρτυρία του προς την κατεύθυνση που ο ίδιος θέλει 
(β) ρητορική ερώτηση βλ. λ. ρητορικός (γ) ερώτηση κρίσεως ερώτη-
ση που η απάντηση της προϋποθέτει κριτική σκέψη (κατ' αντιδια-
στολή προς ερώτηση που απαιτεί αποµνηµόνευση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ερω-
τηµατικός.^ 

ερωτητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που περιέχει ερώτηση 2. ερωτητι-
κή (η) η τέχνη τής συναγωγής λογικών συµπερασµάτων από ερωτή-
σεις. — ερωτητικώς επίρρ. [µτγν.]. 

ερωτιάρης, -α, -ικο αυτός που ερωτεύεται εύκολα, ο επιρρεπής στον 
έρωτα ΣΥΝ. ερωτύλος, ερωτοµανής. — ερωτιάρικος, -η, -ο, ερωτιάρι-
κα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < έρωτας + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. αλαν-
ιάρης]. 

ερωτιδέας (ο) {ερωτιδ-έως | -είς, -έων} (λόγ.) 1. η παράσταση τού µι-
κρού θεού Έρωτα ως διακοσµητικό µοτίβο: την Αφροδίτη πλαισιώ-
νουν τέσσερεις ~ 2. (συνήθ. µτφ.) άνδρας που ερωτεύεται εύκολα, που 
αναζητεί συνεχώς ερωτικές συγκινήσεις ΣΥΝ. ερωτιάρης, ερωτύλος, 
ερωτοµανής. 
[ΕΙΧΜ < αρχ· ερωτιδεύς < έρως, µε συνδυασµό τού υποκ. επιθήµατος 
ιδ- και τής καταλ. -εύς]. 

ερωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον έρωτα: ~ διά-
θεση | επαφή | συνάντηση | σκηνή | σχέση | πάθος | επιθυµία | εκδή-
λωση | δράµα | ιστορία | δεσµός | ζωή | επιστολή | απογοήτευση | πε-
ριπέτεια | σκίρτηµα | συγκίνηση | συναίσθηµα | φωλιά | σκοπός | 
αποτυχία | έλξη | µέθη | παρελθόν | παιγνίδι | εξοµολόγηση ΣΥΝ. αι-
σθηµατικός 2. (καταχρ.) αυτός που αναφέρεται στην ερωτική πράξη, 
στο σεξ: ~ ιστορίες | τέχνη | βοηθήµατα | απόλαυση | εµπειρίες | επι-
δόσεις | περιπτύξεις | ηδονή | πράξη | ταινία || είχε πολλούς - συ-
ντρόφους 3. αυτός που είναι ερωτεύσιµος, που εκπέµπει ερωτισµό 
(βλ.λ., σηµ. 2): είναι πολύ ~ άνθρωπος || ~ πλάσµα. — ερωτικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. 

ερωτισµός (ο) [1894] {χωρ. πληθ.} 1. έντονη διάθεση και ροπή προς 
τις ερωτικές συγκινήσεις, η τάση για ερωτικές απολαύσεις και η συ-
νεχής επιζήτηση ερωτικής ηδονής ΣΥΝ. αισθησιασµός 2. (συνεκδ.) το 
αποτέλεσµα τής επίδρασης διαφόρων στοιχείων, που διαθέτουν ερω-
τικό περιεχόµενο ή φορτίζονται µε αυτό: ατµόσφαιρα γεµάτη ~ || ένας 
πίνακας που αναδίδει ~ 3. η συµπεριφορά (πράξης, ενέργειες, στάσεις, 
συναισθήµατα) ατόµου που ανάγεται, άµεσα ή έµµεσα, στο γενετήσιο 
ένστικτο. 



ερωτογενής 676 έσοδο 
 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. érotisme]. 
ερωτογενής, -ής, -ες {ερωτογεν-ούς | -είς, -ή} (λόγ.) αυτός που εύκολα 

διεγείρεται σεξουαλικά κυρ. στη ΦΡ. ερωτογενής ζώνη | περιοχή ζώνη | 
περιοχή τού σώµατος που διεγείρεται εύκολα ερωτικά, που δηµιουργεί 
σεξουαλική διέγερση. Επίσης ερωτογόνος, -ος, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. erogenous, erotogenic]. 

ερωτοδουλειά (η) (κακόσ.) ερωτική σχέση ή υπόθεση, συνήθ. µε µυστικό ή 
παράνοµο χαρακτήρα. 

Ερωτόκριτος (ο) 1. ήρωας τού οµώνυµου ηρωικού-ερωτικού ποιήµατος που 
συνέθεσε ο Βιτσέντζος Κορνάρος 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < 
έρωτας + -κριτος < κρίνω, οπότε το όν. θα σήµαινε «αυτός που βασανίζεται 
από έρωτα»]. 

ερωτόληπτος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει καταληφθεί από έρωτα, που 
αισθάνεται σφοδρό έρωτα ΣΥΝ. ερωτευµένος, ερωτοχτυπηµένος, 
ερωτοµανής 2. αυτός που ερωτεύεται επιπόλαια, ο επιρρεπής στις ερωτικές 
περιπέτειες ΣΥΝ. ερωτιάρης, ερωτύλος, ερωτοµανής. — ερωτοληψία (η) 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < έρως, έρωτος + -ληπτος < λήπτης]. 

ερωτόλογο (το) [µεσν.] (στον πληθ.) λόγια που εκφράζουν έρωτα- τα λόγια που 
ανταλλάσσουν µεταξύ τους οι ερωτευµένοι: τρυφερά | ψιθυριστά 
~ΣΥΝ.γλυκόλογα. 

ερωτοµανία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ερωτική µανία, ο σφοδρός και 
ασυγκράτητος έρωτας 2. ΨΥΧΙΑΤΡ. σφοδρή παραληρηµατική κατάσταση, κατά 
την οποία ο ασθενής κυριαρχείται από ερωτικές ή σεξουαλικές παραστάσεις, 
φαντάζεται ή βλέπει ερωτικές εικόνες και βιώνει ανάλογα συναισθήµατα. — 
ερωτοµανής, -ής, -ές [µτγν.]. 

ερωτοπαθής, -ής, -ές {ερωτοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λογοτ. για πρόσ.) αυτός 
που ερωτεύεται πολύ εύκολα. — ερωτοπάθεια (η) [1895]. 
[ΕΤΥΜ. < έρωτας + -παθής < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. αρχ. παθ. αόρ. β' ε-
παθ-ον)]. 

ερωτόπληκτος, -η, -ο [1850] ο ερωτοχτυπηµένος. — ερωτοπληξία (η) 
[1876]. 

ερωτοτροπώ ρ. αµετβ. [1846] {ερωτοτροπείς... | ερωτοτρόπησα} 1. 
συµπεριφέροµαι µε ερωτική διάθεση, µιλώ ή και ενεργώ ερωτικά: στο πάρτι 
ερωτοτροπούσε µε όλα τα κορίτσια || τους είδαν να ερωτοτρο-πούν στη µέση 
τού δρόµου ΣΥΝ. φλερτάρω, κορτάρω, κάνω τα γλυκά µάτια 2. (µτφ.) 
εκδηλώνω την έντονη επιθυµία µου (για κάτι), επιδιώκω να το κατακτήσω: 
ερωτοτροπεί µε την εξουσία | µε τη θέση τού διευθυντή. — ερωτοτροπία (η) 
[1845]. [ΕΤΥΜ < µεσν. έρωτότροπος «ερωτευµένος» < έρως, -ωτος + 
τρόπος]. 

ερωτοχτυπιέµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ερωτοχτυπή-θηκα, -µένος} καταλαµβάνοµαι 
από έρωτα, ερωτεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ερωτύλος (ο) (λόγ.) αυτός που επιδιώκει τις ερωτικές σχέσεις, που ερωτεύεται 
εύκολα και επιπόλαια ΣΥΝ. ερωτιάρης, ερωτοµανής, αγα-πησιάρης, 
κορτάκιας, ∆ον Ζουάν. [ΕΤΥΜ. µτγν. < έρως, -τος + υποκ. επίθηµα -υλος]. 

ερωτώ κ. (συχνότ.) ρωτώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ερωτάς... | ερώτ-ησα, -ώµαι, -άται... 
(κ. ρωτιέµαι), -ήθηκα (λόγ. ερωτήθην, -ης, -η..., µτχ. ερωτηθείς, -είσα, -έν), -
ηµένος} απευθύνω τον λόγο προς (κάποιον) ζητώντας πληροφορία ή γνώµη 
και περιµένω απάντηση: ο δηµοσιογράφος ρώτησε ποια µέτρα πρόκειται να 
ληφθούν για την καταπολέµηση τού νέφους || «τι ήθελες λοιπόν να κάνω;», µε 
ρώτησε ΣΥΝ. αποτείνοµαι, θέτω ερώτηµα, απευθύνω/υποβάλλω ερώτηση, 
ζητώ να µάθω ANT. απαντώ, αποκρίνοµαι· ΦΡ. (α) µην τα ρωτάς! ως απάντηση 
σε περιπτώσεις στις οποίες ζητείται (από κάποιον) να αναφερθεί σε ιδιαιτέρως 
δυσάρεστες ή κωµικές εξελίξεις: -Και τι έγινε στη συνέχεια; -~! θα τα δεις 
µόνος σου στο βίντεο που γυρίσαµε! (β) (παροιµ.) ρωτώντας πας στην πόλη 
όποιος θέλει να µάθει κάτι, ρωτά και το µαθαίνει- για την αξία τού να µη 
διστάζει κανείς να ρωτά για πράγµατα που αγνοεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ερωτώ (-άω) < *ερΕ-ω-τώ, µεταπτωτ. βαθµ. τού θ. *έρεΡ-, 
που απαντά στο ρ. ερευνώ < *ερεΕ-εν-άω, αγν. ετύµου. Το -ω-τού ρ. ερ-ω-τώ 
παραµένει ανεξήγητο]. 

Ε.Σ. (ο) 1. Ελληνικός Στρατός 2. Ερυθρός Σταυρός. 
-εσα κατάληξη αορ. ρηµάτων σε -ω. 

-εσα αντί -ησα (τύπος: φόρ-εσα). Ορισµένα ρήµατα σε -ώ («συνη-ρηµένα» 
ή «περισπώµενα» ή «Β' συζυγίας»), αντί να σχηµατίσουν τους λοιπούς 
(πλην τού ενεστώτα και τού παρατατικού) χρόνους µε το θέµα -ησ- 
(αγαπώ: αγάπ-ησα, αγαπ-ήσω, έχω | είχα | θα έχω αγαπ·ήσει) και -ηθ- 
(αγαπ-ήθη-κα, αγαπ-ηθώ, έχω | είχα | θα έχω αγαπ-ηθεί), σχηµατίζονται µε 
-ε- αντί -η-, δηλ. σε -εσ- (φορώ: φόρεσα, φορ-έσω, έχω | είχα | θα έχω φορ-
έσει) και σε -εθ- (φορ-έθη-κα, φορ-εθώ, έχω | είχα | θα έχω φορ-εθεί). 
Τέτοια είναι κυρίως ρήµατα που µπροστά από το -ώ έχουν υγρό σύµφωνο 
(-ρώ, -λώ) ή έρ-ρινο (-νώ). Αυτά τα ρήµατα είναι: -ρώ: αιρώ (αφ-αιρώ, δι-
αιρώ, εξαιρώ, αν-αιρώ, συν-αιρώ, καθ-αιρώ, υπεξ-αιρώ), βαρώ, µπορώ, φο-
ρώ, χωρώ (συχνά και τα συγ-χωρώ, στενο-χωρώ, αλλά όχι τα υπόλοιπα 
σύνθετα υπο-χωρώ, ava-χωρώ κ.λπ.)· -λώ: τελώ (απο-τελώ, επι-τελώ, συν-
τελώ, εκ-τελώ, δια-τελώ), καλώ (παρα-καλώ, ανα-κα-λώ, απο-καλώ, συγ-
καλώ, προ-καλώ, προσ-καλώ, µετα-καλώ, εγ-κα-λώ, επι-καλούµαι)- -νώ: 
αινώ (επ-αινώ, συν-αινώ, παρ-αινώ), πονώ (συµ-πονώ, κοιλο-πονώ, ψυχο-
πονώ, αλλά όχι τα: εκ-πονώ, κατα-πο-νώ, φιλο-πονώ, προ-πονώ)' επίσης το 
αρκώ (επ-αρκώ, δι-αρκώ). 

■έσα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. τίτλο ευγενείας: κοντ-έσα, πριγκιπ-έσα 2. (λαϊκ.) επάγγελµα: 
γιατρ-έσα. 

[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. δουκ-έσα, 
κοντ-έσα), το οποίο ανάγεται σε ιταλ. -essa < µεσν. λατ. -issa < αρχ. -ισσα 
(βλ.λ.)]. 

Ε.Σ.Α. 1. (η) Ελληνική Στρατιωτική Αστυνοµία 2. (ο) Εµπορικός Σύλλογος 
Αθηνών. 

εσαεί επίρρ. (αρχαιοπρ.) αιωνίως, πάντοτε: δεν θα ασχολούµαστε ~µε τα 
προβλήµατα τους. [ETYM. < αρχ. ές αεί- το ες αποτελεί παράλλ. τ. τού είς 
(βλ.λ.)]. 

Ε.Σ.Α.Κ. (η) Ένωση Σωµατείων Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών. 
Ε.Σ.Α.Κ.-Σ. (η) Ενιαία Συνδικαλιστική Αγωνιστική Κίνηση-Συνεργα-ζόµενοι. 
εσάνς (η) {άκλ.} καθεµία από τις συνθετικές ουσίες µε ευχάριστο άρωµα που 

χρησιµοποιούνται ως υποκατάστατα των φυσικών αιθέριων ελαίων για τον 
αρωµατισµό γλυκυσµάτων ή ποτών. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. essence < λατ. essentia 
«ουσία» (< απρφ. esse «είναι»)]. 

Ε.Σ.Α.Π. (ο) Εθνικός Σύνδεσµος Αναπήρων Πολέµου. 
εσάρπα κ. σάρπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κοµµάτι µάλλινου, µεταξωτού ή 

βαµβακερού υφάσµατος σε σχήµα τριγωνικό ή παραλληλόγραµµο, µε 
κρόσσια συνήθ. στα άκρα, που τυλίγεται γύρω από τους ώµους και τη ράχη 
και χρησιµεύει ως συµπλήρωµα τής γυναικείας ενδυµασίας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. écharpe < φρανκον. *skirpja «είδος σάκου από σχοίνο» < λατ. 
scirpus «σχοίνος»]. 

εσάς αντων. → εσύ 
Ε.Σ.Α.Τ. (η) Ένωση Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου. 
Εσατζής (ο) {εσατζήδες} (λαϊκ.-µειωτ.) πρόσωπο που ανήκε στην Ε.Σ.Α. 

(βλ.λ., σηµ. 1), το µέλος τής Ε.Σ.Α., που παλαιότ. καταδίωκε ή και βασάνιζε 
πολίτες εξαιτίας των πολιτικών τους φρονηµάτων. 

ες αύριον τα σπουδαία → αύριο 
Ε.Σ.∆.∆. (η) Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
Ε.Σ.Ε. (η) Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία. 
εσείς αντων. → εσύ 
εσένα αντων. → εσύ 
Ε.Σ.Ε.Τ. (η) Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου. 
Ε.Σ.Η.Ε.Α. (η) Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών. 
Ε.Σ.Η.Ε.Μ. (η) Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας. 
εσθητα (η) (αρχαιοπρ.) είδος ενδύµατος και κυρ. το γυναικείο φόρεµα: νυφική | 

λευκή ~. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. έσθής, -ήτος < *Έεστο-τατ- < *Εεσ-τός, ρηµατικό επίθ. τού 
εννυµι «ενδύω, ντύνω» < *εέσ-νυ-µι. Βλ. κ. ιµάτιο]. 

Εσθονία (η) (εσθον. Eesti Vabarük = ∆ηµοκρατία τής Εσθονίας) κράτος τής Β. 
Ευρώπης στη Βαλτική Θάλασσα µε πρωτεύουσα το Τάλλιν, επίσηµη γλώσσα 
την Εσθονική και νόµισµα την κορώνα Εσθονίας. — Εσθονός (ο), Εσθονή 
(η), εσθονικός, -ή, -ό, Εσθονικά (τα). [ΕΤΥΜ; Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. αγγλ. 
Estonia < εσθον. Eesti, ονοµασία των Εσθονών (ίσως απαντά ήδη στον 
Τάκιτο ως Aestii), αβεβ. ετύµου, πιθ. < aueist «(κάτοικοι) τής περιοχής των 
νερών». Ίσως η λ. συνδ. µε το γερµ. Est «ανατολή» λόγω τής θέσης τής 
Εσθονίας ως προς τις γερµ. αυτοκρατορίες]. 

εσκαλόπ (το) {άκλ.} λεπτή στρογγυλή ή οβάλ φέτα κρέατος που τηγανίζεται 
αφού τυλιχθεί σε τριµµένη φρυγανιά µε αβγό ΣΥΝ. σκαλο-πίνι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. escalope < παλ. γαλλ. eschalope «καρυδότσουφλο» < escale 
«τσόφλι» < φρανκον. *skaia]. 

εσκαµµένος, -η, -ο (λόγ.) σκαµµένος- κυρ. στη ΦΡ. υπερβαίνω τα 
εσκαµµένα ξεπερνώ τα συνήθη ή τα επιτρεπτά όρια (τα χαραγµένα, 
σκαµµένα όρια). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. σκάπτω. Ήδη στην Αρχ. απαντά η φρ. 
υπέρ τά εσκαµµένα αλλεσθαι «πηδώ πέρα από το σκάµµα» (Πλάτ. Κρατύλος 
413a)]. 

εσκεµµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που γίνεται επίτηδες, µε πρόθεση: ~ ενέργεια | 
κίνηση | προσβολή ΣΥΝ. ηθεληµένος, προµελετηµένος, εµπρόθετος, εκούσιος, 
συνειδητός ΑΝΤ. τυχαίος. — εσκεµµέν-α | -ως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. µτχ. παρακ. τού ρ. σκέπτοµαι]. 

Εσκιµώος (ο) [1854], Εσκιµώα (η) το µέλος λαού που ζει στις αρκτικές 
περιοχές από τον Β. Καναδά και την Αλάσκα ώς τη Γροιλανδία και τη 
Σιβηρία. — εσκιµωικός, -ή, -ό κ. εσκιµώικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γαλλ. Esqimaux, λ. Αλεουτικής αρχής, < eskimants «τρώει ωµά» (< eski 
«ωµός» + mants «τρώει»). Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται Inuit, που σηµαίνει 
απλώς «άνθρωποι» (πληθ. τού inuk «άνθρωπος»)]. 

εσκούδο (το) η νοµισµατική µονάδα τής Πορτογαλίας. [ΕΤΥΜ. 
< πορτ. escudo, βλ. λ. σκούδο]. 

εσµός (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. (κυριολ.) µεγάλο πλήθος, µεγάλη συ-
γκέντρωση οργανισµών τού ιδίου είδους: ~ µελισσών | σφηκών ΣΥΝ. σµήνος, 
κοπάδι, σµάρι 2. (συνήθ. µτφ.-κακόσ.) µεγάλο πλήθος ανθρώπων (ή και 
πραγµάτων): τον υψηλό αξιωµατούχο ακολουθούσε ~ κολάκων και παρασίτων 
ΣΥΝ. συρφετός, κοπάδι, στίφος. [ΕΤΥΜ < αρχ. εσµός (κυριολ. σηµ. «αυτοί που 
κάθονται µαζί») < εζο-µαι «κάθοµαι», βλ. κ. έδρα]. 

έσο ρ. (αρχαιοπρ.) να είσαι- στη ΦΡ. έσο έτοιµος! να είσαι έτοιµος! (και 
προσκοπικό σύνθηµα). [ΕΤΥΜ Β' εν. προστ. ενεστ. τού αρχ. ρ. ειµί]. 

εσοδεία (η) {εσοδειών} (επίσ.) η σοδειά (βλ.λ.): προϊόντα φετινής εσοδείας. — 
εσοδεύω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξενιτειά, ξοδεύω. [ΕΤΥΜ^µεσν. < είσοδεία < 
µτγν. είσοδεύω < αρχ. είσοδος]. 

εσοδευω ρ. -· εσοδεία 
έσοδο (το) {εσόδ-ου | -ων) οτιδήποτε εισπράττει κάποιος από την 
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προσωπική του εργασία ή κερδίζει από την εκµετάλλευση τής ακί-
νητης και κινητής περιουσίας του (συνήθ. στον πληθ.): το ενοίκιο που 
εισπράττω κάθε µήνα είναι ένα σηµαντικό ~ || τα οικογενειακά ~ || 
αποκλειστική πηγή των ~ µου είναι η δουλειά µου || τα δηµόσια ~ (το 
σύνολο των εισπράξεων τού ∆ηµοσίου από φόρους, µισθώµατα κ.λπ., 
προκειµένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του) || τα ~ τής επιχείρη-
σης από την πώληση των προϊόντων της ΣΥΝ. εισόδηµα, πρόσοδος, 
απολαβές, πόροι ΑΝΤ. έξοδο, δαπάνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξοδο, ξοδεύω. 
{ETYM. < µεσν. εσοδον< αρχ. είσοδος]. 

έσοπτρο (το) {εσόπτρ-ου | -ων} (λόγ.) ο καθρέφτης. 
[ΕΤΥΜ. < ές)ω) + -οπτρο < θ. -οπ-, βλ. κ. κάτ-οπτρο]. 

εσοχή (η) το σηµείο µιας επιφάνειας, στο οποίο δηµιουργείται κοι-
λότητα προς τα µέσα ΣΥΝ. βαθούλωµα, κοίλωµα ΑΝΤ. εξοχή, προεξο-
χή, εξόγκωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. είσοχή < αρχ. 
είσέχω]. 

έσπειρα ρ. → σπέρνω 
εσπέρα (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το χρονικό διάστηµα από τη δύση τού 
ηλίου µέχρι να πέσει τελείως το σκοτάδι, δηλ. το τέλος τής ηµέρας 
και η αρχή τής νύχτας ΣΥΝ. βράδυ, σούρουπο, βράδιασµα, µούχρωµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εσπέρα, θηλ. τού επιθ. έσπερος (βλ.λ.)]. 

Εσπεράντο (η) {άκλ.} διεθνής τεχνητή γλώσσα µε λεξιλόγιο από τις 
κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, η οποία βασίζεται σε δεκαέξι 
απλούς γραµµατικούς κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. [ΕΤΥΜ. Από το 
ψευδώνυµο Dr. Esperanto (< λατ. spero «ελπίζω») τού Πολωνού 
οφθαλµιάτρου L. Zamenhof, που εφεύρε αυτή τη γλώσσα και την 
παρουσίασε το 1887]. 

εσπέρας (το) {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η εσπέρα, το βραδάκι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. εσπέρας, από τη γεν. εν. τού αρχ. ουσ. εσπέρα]. 

Εσπερία (η) (λόγ.) η ∆. Ευρώπη, οι χώρες της και ο πολιτισµός της: οι 
εξ Εσπερίας σοφοί || η ~ και η καθ' ηµάς Ανατολή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
εσπερία (ενν. χθων), αρχική σηµ. «η χώρα που βρίσκεται προς δυσµάς 
(τής Ελλάδος), κυρ. η Ιταλία και η Ισπανία», < αρχ. έσπέριος < 
έσπερος (βλ.λ.)]. 

εσπερίδα (η) {-ας κ. -ίδος | -ίδες, -ίδων} 1. η συγκέντρωση στο σπίτι 
φίλων ή φιλικών οικογενειών για βραδινή διασκέδαση: αύριο το βρά-
δυ είµαστε καλεσµένοι σε χορευτική ~ ΣΥΝ. βεγκέρα, σουαρέ 2. (κατ' 
επέκτ.) νυκτερινή χορευτική, θεατρική ή άλλη εορταστική εκδήλωση, 
που τελείται για φιλανθρωπικούς ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς: 
διεθνής ~ υπέρ των σκοπών τού αντικαρκινικού συλλόγου. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. έσπερίς, -ίδος < αρχ. έσπέριος < έσπερος]. 

Εσπερίδες (οι) ΜΥΘΟΛ. κόρες τής Νύχτας και τού Εσπέρου ή τού 
Ατλαντα, που κατοικούσαν στην άκρη τού Ωκεανού, τραγουδούσαν 
ωραία και φύλασσαν τα χρυσά µήλα, δώρο τής Γαίας στον γάµο τού 
∆ία και τής Ήρας (τα γνωστά «µήλα των Εσπερίδων», τα οποία έκλε-
ψε κατ' εντολή τού Ευρυσθέα ο Ηρακλής πραγµατοποιώντας τον εν-
δέκατο άθλο του). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Εσπερίδες < Εσπερία (χθων) (βλ.λ.), προσδιορίζοντας 
τις θυγατέρες τής Νυκτός, οι οποίες ζούσαν στη µακρινή δύση]. 

εσπεριδοειδές (το) [1872] {εσπεριδοειδ-ούς | -ή, -ων} BOT. (συνήθ. 
στον πληθ.) 1. οικογένεια αειθαλών καρποφόρων θάµνων και δέ-
ντρων, που φύονται σε περιοχές µε εύκρατο κλίµα και καλλιεργού-
νται κυρ. για τους καρπούς τους, αλλά και για την παραγωγή αιθέ-
ριων ελαίων (σε αυτά ανήκουν η πορτοκαλιά, η λεµονιά, η µανταρι-
νιά, το γκρέιπ-φρουτ, η νερατζιά κ.ά.) 2. (συνεκδ.) οι καρποί των θά-
µνων και των δέντρων που ανήκουν στην οικογένεια αυτή, δηλ. τα 
πορτοκάλια, τα λεµόνια κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < εσπερίδα + -ειδή < είδος, ελληνογενής ξέν. όρος, < γαλλ. 
hespéridées (στον πληθ.), που οφείλεται στον µυθικό κήπο των Εσπε-
ρίδων, όπου υπήρχαν τέτοιου είδους δέντρα]. 

εσπερινός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εσπέρα, το 
βράδυ: ~ ώρα | παράσταση | ακολουθία | αύρα | διασκέδαση | µάθηµα | 
εφηµερίδα ΣΥΝ. εσπέριος, βραδινός, µεταµεσηµβρινός ΑΝΤ. πρωινός 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. Εσπερινός (ο) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} εκκλησιαστική 
ακολουθία που τελείται κατά τη δύση τού ηλίου και ανήκει στον λα-
τρευτικό κύκλο τής επόµενης ηµέρας· περιλαµβάνει τα τροπάρια και 
το απολυτίκιο τής εορτής τής επόµενης ηµέρας: µικρός | µέγας | πα-
νηγυρικός | αρχιερατικός ~. 

εσπέριος, -ία, -ιον [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε την εσπέ-
ρα, το βράδυ: «και όταν το ~ άστρον | ο ουρανός ανάπτει...» (Α. Κάλ-
βος) ΣΥΝ. εσπερινός ΑΝΤ. πρωινός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που βρίσκεται 
προς την πλευρά όπου δύει ο ήλιος, δηλ. στο δυτικό µέρος τού ορίζο-
ντα ΣΥΝ. δυτικός ΑΝΤ. ανατολικός. έσπερος (ο) {εσπέρου | χωρ. 
πληθ.} το αστέρι που γίνεται ορατό αµέσως µόλις σκοτεινιάσει (δηλ. ο 
πλανήτης Αφροδίτη), ο αποσπερίτης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έσπερος < 
*Εέσπερ-ος < I.E. *vesper- «βράδυ», πβ. λατ. vesper, ιρλ. fescor, πολ. 
wieczór, σερβοκρ. vecer κ.ά.]. εσπευσµένα επίρρ. 1. γρήγορα και 
βιαστικά, µε µεγάλη σπουδή: οι τραυµατίες διεκοµίσθησαν ~ στο 
πλησιέστερο νοσοκοµείο ΣΥΝ. ταχέως, µετά σπουδής, επειγόντως, 
άρον-άρον ΑΝΤ. αργά, καθυστερηµένα, βραδέως 2. (κατ' επέκτ.) µε 
τρόπο πρόχειρο και επιπόλαιο ΣΥΝ. βεβιασµένα, όπως-όπως ΑΝΤ. 
ενδελεχώς, επισταµένως. Επίσης (λόγ.) εσπευσµένως [µτγν.]. 
εσπευσµένος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από βιασύνη, από 
µεγάλη σπουδή: οι ~ κινήσεις στην πολιτική έχουν σοβαρές συνέπειες 
ΣΥΝ. βεβιασµένος, επιπόλαιος, πρόχειρος ΑΝΤ. προσεκτικός, προµε-
λετηµένος, ενδελεχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. σπεύδω]. εσπρέσο (το/ο) {άκλ.} καφές που 
παρασκευάζεται σε ειδική µηχανή µε καυτό νερό, το οποίο διαποτίζει 
ποσότητα καφέ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. espresso < αγγλ. express]. 

Ε.Σ.Ρ. (το) Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (βλ. κ. Ε.Ρ.Σ.). 
Ε.Σ.Σ.∆. (η) Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών. 
Έσση (η) κρατίδιο τής ∆. (ενωµένης) Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 

τού γερµ. Hesse < λατ. Hassi | Hatti, ονοµασία φυλής που κατοικούσε 
στην περιοχή]. 

Ε.Σ.Σ.Ο. (η) Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίµων Οπλιτών. 
εστάλη ρ. → στέλνω 
εσταυρωµένος, -η, -ο (λόγ.) ΕΚΚΛΗΣ. 1. αυτός που έχει καρφωθεί 

πάνω στον σταυρό, που έχει σταυρωθεί 2. Εσταυρωµένος (ο) ο Ιη-
σούς Χριστός, ο οποίος µαρτύρησε στον σταυρό 3. (συνεκδ.) κάθε λα-
τρευτική απεικόνιση τού Χριστού στον σταυρό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. σταυρώ (-όω) < σταυρός]. 

έστειλα ρ. → στέλνω 
εστεµµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που φέρει στέµµα, µέλος βασιλικής 

οικογένειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού 
αρχ. ρ. στέφω]. 

εστέρας (ο) ΧΗΜ. στερεά ή υγρή οργανική ένωση που σχηµατίζεται 
από επίδραση οξέος (οργανικού ή ανόργανου) σε αλκοόλη µε ταυτό-
χρονη αποβολή νερού και χρησιµοποιείται κυρ. στην αρωµατοποιία. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. Ester, συγκεκοµµένος τ. τού es-sigäther 
(νόθο συνθ.) < Essig «ξίδι» + äther < αρχ. αίθήρ]. 

εστέτ (ο/η) {άκλ.} αισθητής (βλ.λ.). — εστετίστικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. esthete < αρχ. αισθητής]. 

εστετισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ο αισθητισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. esthétisme < esthète (βλ. λ. εστέτ)]. 

εστί ρ. είναι, υπάρχει· µόνο σε λόγιες ΦΡ. όπως (α) έστι δίκης οφθαλ-
µός (ος τα πάνθ' ορά) βλ. λ. οφθαλµός (β) ων ουκ έστιν αριθµός βλ. 
λ. αριθµός (γ) άξιο ν εστί βλ. λ. άξιος (δ) τι εστί (σε ερωτηµ. προτάσεις) 
(i) τι σηµαίνει, πόσο σπουδαίο | δύσκολο | φοβερό κ.λπ. είναι (κάτι): 
ξέρεις ~ δουλειά σε µηχανουργείο; || ξέρεις ~ να δουλεύεις και να 
πρέπει να φροντίσεις σπίτι και οικογένεια; || δεν ξέρεις ~ εµφύλιος-
ρώτα κι εµάς που τον ζήσαµε! (ii) τι λογής, ποιου χαρακτήρα, ποιας 
ηθικής ποιότητας είναι (κάποιος): ρώτησε αυτόν που ήταν στην κα-
ταστροφή τής Σµύρνης να σου πει ~ Τούρκος! (ε) τι εστί βερίκοκο βλ. 
λ. βερίκοκο. [ΕΤΥΜ αρχ., γ' πρόσ. εν. τού ρ. ειµί]. 

Εστία (η) ΜΥΘΟΛ. θεά των αρχαίων Ελλήνων και Ρωµαίων, προστάτιδα 
τής οικίας και τού οικογενειακού βίου. [ΕΤΥΜ < αρχ· 'Εστία < εστία 
(βλ.λ.)]. 

εστία (η) {εστιών} 1. χώρος στο εσωτερικό σπιτιού ή άλλου κτίσµα-
τος, ο οποίος χρησιµεύει για θέρµανση ή για µαγείρεµα ΣΥΝ. τζάκι, 
γωνιά, φωτιά, παραγώνι, παραστιά 2. το τµήµα συσκευής οικιακής ή 
βιοµηχανικής θέρµανσης, όπου καίγεται η καύσιµη ύλη · 3. το σπίτι 
και γενικότ. ο τόπος όπου διαµένει κανείς: εγκαταλείπω την οικογε-
νειακή - || συζυγική | πατρική ~ ΣΥΝ. κατοικία, οικία, οίκος· ΦΡ. (α) 
υπέρ βωµών και εστιών βλ. λ. βωµός (β) εργατική εστία συγκρότηµα 
κατοικιών για εργάτες (γ) φοιτητική εστία συγκρότηµα κατοικιών 
για φοιτητές 4. (µτφ.) το σηµείο όπου δηµιουργείται κάτι και από το 
οποίο διαδίδεται και εξαπλώνεται- επίκεντρο: η Αθήνα υπήρξε η ~ 
τού αρχαίου κλασικού πολιτισµού || η ~ τής νόσου | τού κακού | τής 
πυρκαγιάς | αναταραχής | µολύνσεως | κρίσεως | διενέξεως | εντάσεως 
| κινδύνου | διαφθοράς | ανωµαλίας | σκανδάλων | αντίδρασης ΣΥΝ. 
σηµείο, χώρος, αφετηρία ΑΝΤ. τέρµα, τέλος 5. ΦΥΣ. το σηµείο συ-
γκεντρώσεως των ακτινών φωτεινής δέσµης, αφού αυτές διέλθουν 
από φακό ή ανακλασθούν σε κοίλο ή κυρτό κάτοπτρο· το σηµείο στο 
οποίο συγκλίνουν οι ακτίνες τού φωτός και στο οποίο σχηµατίζεται 
µε ευκρίνεια ένα είδωλο: κύρια | δευτερεύουσα ~ · 6. (στο ποδό-
σφαιρο) το τέρµα καθεµιάς από τις δύο αγωνιζόµενες οµάδες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εστία, αρχική σηµ. «τζάκι, βωµός», < *Εεστ-ία < I.E. 
*wes- «καίω», πβ. λατ. Vesta «η θεά Εστία», αρχ. γερµ. wasal «φωτιά» 
κ.ά. Αν η λ. εστία δεν αναχθεί σε τύπο µε αρχικό δίγαµµα (*Εεστ-ία), 
τότε θα µπορούσε να θεωρηθεί συγγενής προς λατ. sidus «αστέρας» 
και προς σλαβ. jestëja «τζάκι», ίσως και προς το ρ. εζοµαι «κάθοµαι» 
ή προς τη λ. έσχάρα. Οι σηµ. 4,5 είναι αποδόσεις αναλόγων χρήσεων 
τού γαλλ. foyer]. 

εστία, εστιατόριο, συνεστίαση, εστιάζω - εσθίω, εδέσµατα, εδώ-
διµα. Εύκολα θα συνέδεε κανείς ετυµολογικά το αρχ. ρ. έσθίω µε 
το εστιατόριο και τη συν-εστίαση λόγω τής παρεµφερούς σηµασίας 
τους. Εντούτοις, οι λέξεις αυτές έχουν διαφορετική ετυµολογική 
προέλευση. Από τη µια έχουµε το εστία «φωτιά, τζάκι σπιτιού» - 
«σπίτι, οίκος», που έδωσε τα έστιάτωρ (στην Αρχαία δήλωνε τον 
επί κεφαλής των συνεστιάσεων, των συµποσίων), συνεστίαση (< 
εστίαση) και εστιατόριο (στην Αρχαία δήλωνε την αίθουσα των 
συµποσίων) -όλα µε δασεία από το εστία-, και από την άλλη 
έχουµε το ρ. εσθίω «τρώω» (µε ψιλή, από τη ρίζα έδ-, που συνδέεται 
µε το λατ. edo «τρώω», αγγλ. eat «τρώω», γερµ. essen «τρώω»), 
που έδωσε τα έδεσµα (πληθ. εδέσµατα) «φαγητό» και εδώδιµα 
«τρόφιµα, φαγώσιµα». Άρα το εστιατόριο και το συνεστίαση είναι 
(ετυµολογικώς) άσχετα από το εδέσµατα και το εδώδιµα. Ας 
σηµειωθεί ότι από το εστία παράγονται και τα πολυχρη-
σιµοποιούµενα σήµερα εστιάζω («~ το ενδιαφέρον µου σε κάτι») 
και εστίαση («~ τού ενδιαφέροντος σε κάτι»· δεν έχει σχέση µε το 
λόγιο εστίαση «παράθεση γεύµατος», πβ. συν-εστίαση), που είναι 
νεολογισµοί, συνδεόµενοι προς τη µαθηµατική (γεωµετρική) - φυ-
σική έννοια τού εστιακός (~ απόσταση, ύψος, επίπεδο, φακός). 

εστιάζω ρ. µετβ. {εστίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. θέτω ως κέ-
ντρο, κύριο σκοπό τού ενδιαφέροντος µου ή τής δράσης µου, επικε-
ντρώνω: η φιλανθρωπική οργάνωση εστιάζει τη δράση της στην πε- 
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ρίθαλψη των αναξιοπαθούντων || ο βουλευτής εστίασε την κριτική του 
σε δύο θέµατα || το νόηµα τού κειµένου εστιάζεται στην τελευταία 
πρόταση ΣΥΝ. συγκεντρώνω, εντοπίζω 2. ΦΥΣ. εκτρέπω µε κα-
τάλληλα όργανα φωτεινή δέσµη ή ροή σωµατιδίων προς συγκεκριµέ-
νη κατεύθυνση και την αναγκάζω να συγκλίνει σε συγκεκριµένο ση-
µείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
focalise]. 

εστιακός, -ή, -ό [1870] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εστία (βλ.λ.) 2. 
αυτός που σχετίζεται µε το επίκεντρο: ~ χώρος σεισµού · 3. ΦΥΣ. (α) 
αυτός που σχετίζεται µε την εστίαση (β) εστιακή απόσταση η από-
σταση ανάµεσα σε φακό ή κοίλο κάτοπτρο και το είδωλο ενός πολύ 
µακρινού αντικειµένου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. focal]. 

εστίαση1 (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επικέντρωση (σε 
κάτι), η σύγκλιση (τού ενδιαφέροντος ή τής δράσης σε κάτι): η ~ τού 
ενδιαφέροντος τής οικονοµικής πολιτικής στην πάταξη τής φοροδια-
φυγής 2. ΦΥΣ. (α) η σύγκλιση φωτεινής δέσµης ή σωµατιδίων προς 
συγκεκριµένο σηµείο µε κατάλληλα όργανα (β) αυτόµατη εστίαση 
(σε µηχανές λήψεως εικόνων) ο µηχανισµός που ρυθµίζει αυτόµατα 
µια φωτογραφική µηχανή, ώστε να τραβάει καθαρές φωτογραφίες. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία, ωρίµαση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
focalisation], 

εστίαση2 (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) παράθεση γεύµα-
τος: χώρος | αίθουσα εστιάσεων || ορισµένα ξενοδοχεία καλύπτουν 
συγχρόνως ανάγκες διαµονής, εστίασης και αναψυχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εστία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έστίασις < έστιώ (-άω) «παραθέτω γεύµα ως οικοδε-
σπότης» < εστία (βλ.λ.)]. 

εστιάτορας (ο/η) {(θηλ. εστιάτορος) | εστιατόρων) ο ιδιοκτήτης 
εστιατορίου. [ΕΤΥΜ. < αρχ\ έστιάτωρ, -ορός < έστιώ < εστία]. 

εστιατορικος, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε το εστιατόριο 
ή στον εστιάτορα: ~ είδη 2. εστιατορική (η) το σύνολο των θεµάτων 
που σχετίζονται µε την οργάνωση και λειτουργία εστιατορίου. 

εστιατόριο (το) [αρχ.] {εστιατορί-ου | -ων} 1. κάθε κατάστηµα που 
προσφέρει φαγητό έναντι αµοιβής (ταβέρνα, µαγειρείο, οινοµαγει-
ρείο)· ΦΡ. µερίδα εστιατορίου βλ. λ. µερίδα 2. (ειδικότ.) αίθουσα ξε-
νοδοχείου, ιδρύµατος κλπ., που προορίζεται για παράθεση γευµάτων 
σε µεγάλο αριθµό προσώπων ΣΥΝ. τραπεζαρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία. 

εστραγκον (το) {άκλ.} 1.φυτό που φέρει χαρακτηριστικές κηλίδες 
στον κολεό των φύλλων και τού βλαστού (που θυµίζει δέρµα φιδιού, 
εξού και οι λαϊκ. ονοµασίες φιδόχορτο, φιδοβότανο, δρακόντι, δρα-
κοντιά) 2. (συνεκδ.) καρύκευµα που προέρχεται από τα φύλλα και 
τον µίσχο τού παραπάνω φυτού: ρίχνω στο κρέας ~. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < γαλλ. estragon < (es)targon < λόγ. λατ. tarchon < αραβ. 
tarkhoun < µτγν. δρακόντιον «φιδόχορτο»]. 

έστω επίρρ. 1. ας είναι, ας δεχθούµε ότι είναι ή ότι θα γίνει έτσι (κά-
τι): ~· ας δεχθούµε ότι έτσι έγιναν τα πράγµατα. Πώς εξηγείς, τότε, 
την αντίδραση του; 2. τουλάχιστον: αφού δεν µπορούµε να είµαστε 
έτοιµοι εγκαίρως, ας έχουµε έτοιµα ~ τα βασικά- ΦΡ. έστω και ακόµη 
και: ελάτε, ~ για λίγο || να επιµείνετε, ~ αν δεν εισακουσθείτε στην 
αρχή · 3. (στην αρχή µαθηµατικών, φυσικών, χηµικών κ.λπ. ασκήσε-
ων και γενικότ. στη διατύπωση συλλογισµών) ας υποθέσουµε ότι 
υπάρχει, υποτίθεται: ~ ένα ισοσκελές τρίγωνο. [ΕΤΥΜ. Γ εν. προστ. 
τού αρχ. ρ. ειµί. Η βασική σηµ. είναι ήδη µτγν, λ.χ. έστω τούτο 
αληθές είναι (∆ιονύσιος Αλικαρν.), έστω σοι τοϋθ' ούτως 
(Πλούταρχος)]. 

εσύ κ. συ αντων. {(ε)σένα | σου, (ε)σένα | σε | (ε)σείς, (ε)σάς} 1. δη-
λώνει το β' πρόσωπο στην επικοινωνία, δηλ. τον συνοµιλητή, τον 
ακροατή αυτού που οµιλεί ή τον αναγνώστη αυτού που γράφει, αυ-
τόν στον οποίον απευθύνεται κανείς: ~ µίλησες; || εγώ κι ~ θα µεί-
νουµε πάντα φίλοι || ~ τι λες; 2. (εσείς, εσάςΙσας σε πληθ. ευγενείας ή 
σεβασµού): προσπαθήστε κι εσείς! || εσείς είστε, κύριε; || σας πα-
ρακαλώ, µη φωνάζετε! || σας έδωσαν το δέµα; ΦΡ. µε το σεις και µε 
το σας µε ευγενικούς τρόπους, µε σεβασµό: έχει καλή ανατροφή- όλο 
~ απευθύνεται στους άλλους 3. (διαλεκτ. ο τ. σε αντί σου ως έµµεσο 
αντικείµενο): να σε φτειάξω ντολµαδάκια για µεσηµεριανό; (αντί να 
σου φτειάξω) || σε το λέγω καθαρά (αντί σου το λέγω...) · ΦΡ. συ εί-
πας (σύ ειπας, Κ.∆. Ματθ. 26, 64) (ειρων.) ως επιβεβαίωση των λόγων 
τού συνοµιλητή µας, που µειώνουν τον ίδιο τον εαυτό του: -Εγώ να 
σε προδώσω; —. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προσωπικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύ (το αρχικό ε- κατ' αναλογίαν προς το έγώ) < I.E. *tu 
«εσύ» (δωρ. τύ), πβ. λατ. tu (> γαλλ. tu, ισπ. tu), σανσκρ. tvâ(m) «εσέ-
να», γερµ. du, αγγλ. thou (αρχαιοπρ.) κ.ά. Οµόρρ. γεν. σοϋ (< I.E. 
*twesyo), αιτ. σε (< I.E. *twe), µε παρέκταση σε -ν- (ε-σέ-ν-α) ως χα-
ρακτηριστικό τής αιτ. µτγν. ουσ.]. 

Ε.Σ.Υ. (το) Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 
Ε.Σ.Υ.Ε. (η) Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. 
Ε.ΣΥ.Π. (το) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας. 
έσυρα ρ. → σέρνω 
εσφαλµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που περιέχει λάθη ή σφάλµατα, που 
δεν θεωρείται ακριβής και ορθός (ή σωστός): ~ σκέψη | υπολογισµός | 
λογαριασµός | διαταγή | αντίληψη | άποψη | εντύπωση | γνώµη | 
ενέργεια | κρίση | πληροφορία | εικόνα | απόφαση | απάντηση | εκτί-
µηση | συµπέρασµα | λύση | πολιτική | αρχή | χειρισµός | συλλογισµός 
| βάση | δεδοµένα ΣΥΝ. λανθασµένος, λαθεµένος ANT. σωστός, ορθός. 
— εσφαλµέν-α | -ως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ 
Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. σφάλλω]. 

εσχάρα (η) 1. η σχάρα (βλ.λ.) · 2. ΙΑΤΡ. πληγή που κλείνει δύσκολα 
και οφείλεται σε χρόνια παραµονή ασθενούς στο κρεβάτι: ~ εκ κα- 

τακλίσεως ΣΥΝ. κατάκλιση. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. σλαβ. iskra «σπίθα». Η λ. 
είχε αρχικώς θρησκευτικό χαρακτήρα και αναφερόταν στο τραπέζι που 
υπήρχε δίπλα στους βωµούς και στο οποίο τοποθετούνταν οι 
προσφορές για τα ολοκαυτώµατα. Αργότερα η λ. απέκτησε ποικίλες 
σηµ., όπως «καυσόξυλο» (Θεόφραστος), «δίσκος» (Φίλων) και «πληγή 
εγκαύµατος» (Ιπποκράτης)]. εσχατιά (η) 1. το ακρότατο σηµείο 
εκτάσεως ή περιοχής, το ύστατο όριο, το τελευταίο σύνορο ΣΥΝ. άκρη, 
άκρο, τέλος, τέρµα, όριο ΑΝΤ. αρχή 2. εσχατιές (οι) τα σύνορα χώρας 
ή περιοχής: έφερε τον ελληνικό πολιτισµό στις ~ τής Ασίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< έσχατος]. εσχατόγηρος (ο) {εσχατογήρων} (λόγ.) πρόσωπο που 
βρίσκεται σε βαθύτατο γήρας, στο τέλος τής ζωής του ΣΥΝ. 
υπέργηρος, µπαµπόγε-ρος ΑΝΤ. νεότατος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εσχατόγηρως < έσχατος + -γηρως < γήρας]. 
εσχατολογία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΘΕΟΛ. κλάδος τής δογµατικής 
(βλ.λ.), που περιλαµβάνει τη διδασκαλία σχετικά µε τη συντέλεια τού 
κόσµου, καθώς και τον τελικό σκοπό τής ∆ηµιουργίας, σύµφωνα µε 
την κάθε θρησκεία (ο όρος κυρ. χρησιµοποιείται για να δηλώσει τις 
ιουδαϊκές και χριστιανικές αντιλήψεις για τον θάνατο, τις σχέσεις 
ζώντων και νεκρών, το τέλος τού κόσµου, τη δευτέρα παρουσία τού 
Κυρίου, τη θεία κρίση κ.ά.). — εσχατολογικός, -ή, -ό, εσχατολο-γιΚ-
ά | -ως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. eschatologie]. έσχατος, -η (λόγ. 
εσχάτη), -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται στο τελευταίο (τοπικώς ή 
χρονικώς) σηµείο: ακολούθησε τον Αλέξανδρο ώς τις - χώρες τής 
Ασίας || η ~ µέρα τής ζωής του (η τελευταία µέρα τής ζωής του) ΣΥΝ. 
απώτατος, ακρότατος, ύστατος, στερνός ΑΝΤ. εγγύτατος, πλησιέστερος, 
πρώτος, αρχικός· ΦΡ. (α) (και έσται) η εσχάτη πλάνη χε'ιρων τής 
πρώτης βλ. λ. πλάνη (β) επ' εσχάτων τον τελευταίο καιρό, τώρα 
τελευταία (γ) (λόγ.) µέχρις εσχάτων µέχρι τέλους, ώς την τελευταία 
στιγµή: έµεινε σταθερός στην πίστη | στις ιδέες | στις αρχές του - || 
αγώνας ~ 2. (για πρόσ.) τελευταίος (σε σειρά, αξία, ιεράρχηση)· ως 
ουσ. στη ΦΡ. οι έσχατοι έσονται πρώτοι (είσίν έσχατοι οι έσονται 
πρώτοι, Κ.∆. Λουκ. 13, 30) οι τελευταίοι (οι θεωρούµενοι ως 
κατώτεροι από τον κόσµο, οι πιο ταπεινοί) θα γίνουν πρώτοι (στη 
βασιλεία των ουρανών) 3. έσχατα (τα) {εσχάτων} (α) το τελευταίο 
σηµείο (τοπικώς): έφθασε ώς τα - τού κόσµου | τής Γης (β) τα άκρα, η 
ακραία κατάσταση: αφηµένος στην τύχη του, έχει φθάσει στα ~ || 
εξωθώ κάποιον στα ~ (γ) το τέλος τής ζωής, ο θάνατος ΣΥΝ. τα τε-
λευταία 4. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που βρίσκεται στο κατώτατο σηµείο, 
στο τελευταίο επίπεδο: ~ ανευθυνότητα | παραλογισµός | αγανάκτηση | 
απελπισία | ταπείνωση | απόγνωση || ~ πενία | ένδεια | φτώχια | όριο 
παρακµής | διαφθορά | κίνδυνος | γήρας || έφθασε στο - σηµείο 
κατάπτωσης | εξαθλίωσης 5. ο τελευταίος (σε σειρά επιλογών) ή ο 
αναγκαστικός (επειδή απέτυχαν οι άλλες επιλογές): ~ λύση | διέξοδος || 
αφού απέτυχαν όλες οι ειρηνικές προσπάθειες, κατέφυγαν στο ~ µέσο, 
τη βία- ΦΡ. (α) εσχάτη των ποινών (i) η καταδίκη σε θάνατο: του 
επεβλήθη η ~|| τιµωρήθηκε µε την ~ (ii) (στο ποδόσφαιρο) το πέναλτι 
(β) εσχάτη προδοσία βλ. λ. προδοσία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *εχσ-κα-τος | *εξ-κα-τος < πρόθ. εξ (πβ. το αντώνυµο εγ-
κα-τος) < I.E. *eghs. Βλ. κ. εκ/εξ]. εσχάτως επίρρ. τον τελευταίο 
καιρό, κατά το πρόσφατο παρελθόν: ~ έχει σηµειωθεί µεγάλη βελτίωση 
στις σχέσεις των δύο χωρών ΣΥΝ. τελευταία, πρόσφατα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. επίρρ. (< έσχατος), µε αρχική σηµ. «υπερµέτρως, στο έπα-
κρο, άκρως». Η χρονική σηµ. µτγν.]. έσω επίρρ. (λόγ.) εντός, µέσα· 
(συνήθ. µε άρθρο) εσωτερικός, το εσωτερικό τµήµα: υπήρχαν αµυχές 
στο ~ µέρος των µηρών || η κυβέρνηση βάλλεται εκ των ~|| η ~ γωνία 
ΣΥΝ. εντός, ένδον, στο εσωτερικό ΑΝΤ. έξω, εκτός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έσω | είσω < εις]. εσω- κ. εσώ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται µε το εσωτερικό: εσώ-θυρα, 
εσώ-κλειστος, εσώρουχο, εσω-στρεφής, εσω-κοµµατικός. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. εσώ-φωτον, 
µεσν. εσώ-θυρον), που προέρχεται από το επίρρ. έσω (βλ.λ.) και απα-
ντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. eso-neuric) και µε-
τάφρ. δάνεια (λ.χ. γερµ. Intro-version «εσωστρέφεια»)]. έσωθεν επίρρ. 
(αρχαιοπρ.) από µέσα, από το εσωτερικό προς τα έξω: µεγάλη φωνή 
ακούγεται ~ ΣΥΝ. εκ των έσω, εκ των ένδον, ένδοθεν ΑΝΤ. έξωθεν, εκ 
των έξω, απέξω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έσω + -θεν 
(βλ.λ.)]. εσώθυρα (η) {δυσχρ. εσωθυρών} (λόγ.) η εσωτερική πόρτα 
κατ' αντιδιαστολή προς την εξώθυρα. εσώκλειστος, -η, -ο [1824] 1. 
(για έγγραφο, επιστολή, χρηµατικό ποσό κ.λπ.) αυτός που 
τοποθετείται µέσα σε κάτι (φάκελο, δέµα κ.λπ.), για να αποσταλεί 
µαζί ή ως συνοδευτικό: ~ οδηγίες | επιταγή 2. (κα-ταχρ. για πρόσ.) 
αντί τού έγκλειστος ή τού εσωτερικός. — εσωκλεί-στως [1871] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ρηµατικό επίθ. τού εσωκλείω (βλ.λ.)]. εσωκλείω ρ. µετβ. 
[1871] {εσώκλεισ-α, -µένος} κλείνω (έγγραφο, χρηµατικό ποσόν κ.λπ.) 
µέσα (σε κάτι - φάκελο, δέµα κ.λπ.(: σας ~ τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία ΣΥΝ. επισυνάπτω, συµπεριλαµβάνω, εγκλείω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ένδον, κλείνω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. inclure]. 
εσωκοµµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις εσωτερικές υπο-
θέσεις, διαδικασίες κ.λπ. πολιτικού κόµµατος: ~ διαµάχες | αµφισβή-
τηση | ισορροπίες | πειθαρχία | αντίπαλος | ενότητα || όσοι ασκούν 
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κριτική στην ηγεσία τού κόµµατος αποτελούν την ~ αντιπολίτευση 
ΣΥΝ. ενδοκοµµατικός ANT. εξωκοµµατικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον. 

εσωνάρθηκας (ο) [1866] {εσωναρθήκων} ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο εσωτερικός 
νάρθηκας, το τµήµα τού χριστιανικού ναού που βρίσκεται ανάµεσα 
στον εξωνάρθηκα (βλ.λ.) και στον κυρίως ναό. 

εσωράχιο (το) {εσωραχί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. η κοίλη επιφάνεια τής αψί-
δας, τής καµάρας ή τού θόλου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
intrados]. 

εσώρουχο (το) [1888] {εσωρούχων} ένδυµα που φοριέται εσωτερικά, 
σε άµεση επαφή µε το σώµα, χωρίς να φαίνεται (λ.χ. φανελάκι, σλιπ 
κ.ά.) ΣΥΝ. ασπρόρουχο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον, -ρρ. 

εσώρουχο: συνώνυµα. Οι λέξεις που δηλώνουν εσώρουχα είναι 
για τη γλωσσική επικοινωνία ένα είδος απαγορευµένων λέξεων 
(taboo word), γι' αυτό και συχνά εκφράζονται µε ξένες λέξεις που 
λειτουργούν ευφηµιστικά. Έτσι, λ.χ. στα γυναικεία εσώρουχα, αντί 
τού στηθόδεσµου (αρχαίας λέξης, όπως και το στηθοδέσµη) χρη-
σιµοποιήθηκε η γαλλική λ. σουτιέν (< γαλλ. soutien [-gorge]). Προ-
κειµένου για τα εσώρουχα που καλύπτουν τα γεννητικά όργανα 
ανδρών και γυναικών στην αρχαία Ελλάδα, ο Ευστάθιος (12ος αι.) 
αναφέρει: «Ου γαρ εκείτο ίσως µία λέξις, δηλωτική του καλύµ-
µατος τής αΐδοϋς, όπερ 'Ρωµαίοι (= Έλληνες, Βυζαντινοί) µεν 
βράκαν φασίν, έτεροι δε άναξυρίδα εκ του άνασύρεσθαι» (Στ. Βυ-
ζάντιος, Λεξικόν τής καθ' ηµάς Ελληνικής διαλέκτου, Αθήνα 1874, 
λ. βρακί). Στους µεταγενέστερους χρόνους χρησιµοποιήθηκε η λ. 
(τα) περισκελή «εσώρουχα» (σπανιότ. το περισκελές) και περι-
σκέλια (τα), πιθανώς δε και το περισκελίς, -ίδες, µολονότι κύρια 
σηµ. αυτού ήταν το «βραχιόλι στο πόδι». Στους ρωµαϊκούς χρό-
νους χρησιµοποιήθηκε το βράκα! (αι), από λατ. braccae, που προήλ-
θε από αντίστοιχη λ. των Γαλατών. Από το βράκαι (είδος κοντού 
παντελονιού) προήλθε το ελλην. βράκες (κοντό φαρδύ παντελόνι 
που φορούν στην Κρήτη και σε άλλα νησιά) και από αυτό το βρακί 
(ανδρικό και γυναικείο εσώρουχο) και το εσώβρακον > σώβρακο 
(ανδρικό εσώρουχο). Το 1888 στο Ηµερολόγιο Κυριών πρωτοα-
παντά η λόγια λ. εσώρουχα (< έσω + ρούχο < σλαβ. ruho), πλα-
σµένη ίσως κατά το δηµ. ασπρόρουχα («λευκά εσώρουχα» και 
«λευκά είδη σπιτιού, τραπεζοµάντηλα, µαξιλαροθήκες, σεντόνια 
κ.λπ.») ως γενική ονοµασία των εσωτερικών ενδυµάτων τού επάνω 
και τού κάτω µέρους τού σώµατος (σήµερα χρησιµοποιείται και 
στον ενικό το εσώρουχο, ιδίως για το γυναικείο εσώρουχο τού κάτω 
µέρους τού σώµατος). Στη λόγια γλώσσα χρησιµοποιήθηκαν για 
τους άνδρες, αντί τού (ε)σώβρακο τής οµιλούµενης, το εσωτε-ρική 
περισκελίς και το σκελέα (στη στρατιωτική ορολογία· το πε-
ρισκελίς ήταν η ελληνική λ. για το παντελόνι ως ανδρική περι-
σκελίς και ως στρατιωτική περισκελίς για το παντελόνι στον 
στρατό, όπου για τους εφίππους χρησιµοποιούσαν τη λ. κυλόττα). 
Για το γυναικείο κάτω εσώρουχο χρησιµοποιείται το γαλλ. κιλότα 
(παλαιότ. γραφή κυλόττα < γαλλ. culotte), ενώ τελευταία χρησιµο-
ποιείται τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες και το σλιπ ή σλι-
πάκι (< αγγλ. slip). 

εσωστρέφεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τάση να στρέφεται κανείς προς 
τον εσωτερικό του κόσµο, να µην εκδηλώνεται προς τα έξω, να εσω-
τερικεύει κάθε συναίσθηµα ANT. εξωστρέφεια 2. (ειδικότ.) (α) η τάση 
να αντλεί κανείς ενδιαφέροντα και συγκινήσεις από τον ίδιο του τον 
εαυτό, από τον εσωτερικό του κόσµο, και η ανάλογη συµπεριφορά (β) 
η συνεχής ενασχόληση κάποιου µε τον εσωτερικό του κόσµο, µε τα 
εσωτερικά του προβλήµατα: την ποίηση του χαρακτηρίζει η ~ || ο 
πρόεδρος κάλεσε τα στελέχη τού κόµµατος του να εγκαταλείψουν την 
~ και να ανοιχτούν προς τον λαό ANT. εξωστρέφεια. — εσωστρεφής, 
-ής, -ές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον. 
[ΕΤΥΜ. < εσωστρεφής < έσω + -στρεφής < στρέφω, µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. introversion]. 

εσώτατος, -η, -ο → εσώτερος 
εσωτερικεύω ρ. µετβ. {εσωτερίκευ-σα, -θηκα, -µένος} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ.-
ΨΥΧΟΛ. αφοµοιώνω ή αποδέχοµαι κοινωνικούς κανόνες, αρχές κ.λπ., 
ώστε να ταυτιστεί η κοινωνική µου συµπεριφορά µε τα κοινωνικά 
πρότυπα και τις αρχές. — εσωτερίκευση (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. internalise]. 

εσωτερικός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται εντός, µέσα σε (κάτι): ~ 
διακόσµηση | διαρρύθµιση | φωτισµός | αίθουσα | αυλή | τείχη | όργανο 
τού οργανισµού | χώροι ενός κτηρίου || - διαµάχες | διεργασίες | 
αντιθέσεις | αντιπολίτευση ενός κόµµατος ΣΥΝ. εσώτερος, ενδότερος 
ΑΝΤ. εξωτερικός· ΦΡ. (για φάρµακα) εσωτερική χρήση η κατανάλωση 
(χρήση) ουσίας από το στόµα, µε πόση (κατ' αντιδιαστολή προς την 
εξωτερική χρήση, επάλειψη κ.λπ.) 2. (α) αυτός που σχετίζεται µε πε-
ριοχή εντός των συνόρων µιας χώρας (ή νοµού, επαρχίας, δήµου 
κ.λπ.): ~ προβλήµατα | αγορά (ειδικότ. η αγορά εντός τής Ε.Ε.) | κρίση | 
πόροι || ~ πτήσεις | ταξίδια || ~ συγκοινωνία δηµιουργείται στον δήµο 
(β) (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε τη διοίκηση και τις υποθέσεις 
µιας χώρας εντός των συνόρων της και µε τις σχέσεις τού κρατικού 
οργανισµού µε τους πολίτες: ~ πολιτική | ανάπτυξη || οι - υποθέσεις 
µιας χώρας || Υπουργείο Εσωτερικών || - δίκαιο ANT. εξωτερικός· ΦΡ. 
για εσωτερική κατανάλωση για δηλώσεις, ενέργειες, κινήσεις 
εντυπωσιασµού, που, ενώ εκδηλώνονται σε σχέση µε εξωτερικά, 
διεθνή θέµατα, στην πραγµατικότητα αποσκοπούν στη δηµιουργία 
ευνοϊκού κλίµατος υπέρ αυτού που τις κάνει στο εσωτερικό µιας 
χώρας: οι απειλητικές δηλώσεις τού Τούρκου πρωθυπουργού κατά τής 
Ελλάδας έγιναν ~, εν όψει των επικείµενων εκλογών 3. (ειδικότ.) 
αυτός που αναφέρεται στον ψυχικό κόσµο τού ανθρώπου, στα συ- 

ναισθήµατα και στις σκέψεις του (κατ' αντιδιαστολή προς τις εξωτε-
ρικές εκδηλώσεις, τις χειρονοµίες, τα λόγια κ.ά.): από ~ ανάγκη ο 
ποιητής εκφράζει αυτά που αισθάνεται στους στίχους του || ~ κόσµος | 
ηρεµία | οµορφιά | φλόγα | δράµα | ανησυχία | πλούτος | πίεση | 
πρόβληµα | αγώνας | ένταση | δυσχέρεια | υπόσταση | ειρµός | πει-
θαρχία | ισορροπία | δρόµος 4. εσωτερικός (ο), εσωτερική (η) (α) µα-
θητής/µαθήτρια που διαµένει στο οικοτροφείο τού σχολείου στο 
οποίο φοιτά ΣΥΝ. οικότροφος (β) ο/η υπάλληλος για εργασίες εντός 
τού κτηρίου µιας επιχείρησης/υπηρεσίας ή µέλος τού υπηρετικού 
προσωπικού οικίας ΑΝΤ εξωτερικός 5. εσωτερικό (το) (α) το µέσα µέ-
ρος, τµήµα ή επιφάνεια, κατ' αντιδιαστολή προς την εξωτερική όψη: 
το ~ τής έπαυλης αντανακλά την αισθητική τού ιδιοκτήτη της || το ~ 
τού δέρµατος | τού οργανισµού | τού ναού | τού θεάτρου || η κατά-
σταση που επικρατεί στο ~ τής κυβέρνησης ANT. εξωτερικό (β) η εντός 
των συνόρων χώρα και οι κάτοικοί της, κατ' αντιδιαστολή προς το 
εξωτερικό, τις άλλες χώρες έξω από τα σύνορα: µεγάλο µέρος τής 
ελληνικής γεωργικής παραγωγής διοχετεύεται στο - || πτήσεις εσω-
τερικού ΣΥΝ. ηµεδαπή, χώρα, πατρίδα ANT. εξωτερικό (γ) το τµήµα χώ-
ρας ή περιοχής που βρίσκεται µακριά από τη θάλασσα, η ενδοχώρα: 
ο Κολόµβος αποβιβάστηκε και προχώρησε προς το ~, βέβαιος ότι είχε 
φθάσει στις Ινδίες 6. (περιληπτ.) εσωτερικά (τα) οι δικές µου υπο-
θέσεις, τα ιδιαίτερα ζητήµατα, ό,τι αναφέρεται σε πρόσωπο, οργανι-
σµό, κράτος κ.λπ. ως προς τη δοµή του, την οργάνωση του (κατ' αντι-
διαστολή προς τις σχέσεις του µε άλλα πρόσωπα, κράτη, οργανι-
σµούς κ.λπ.): οι δηλώσεις τού ξένου υπουργού Εξωτερικών αποτελούν 
παρέµβαση στα ~ τής χώρας µας 7. ΓΛΩΣΣ. εσωτερικό αντικείµενο το 
αντικείµενο σε πτώση αιτιατική, που χαρακτηρίζεται από στενότατη 
σχέση µε το ρήµα τής πρότασης (συχνά προκύπτει σηµα-
σιοσυντακτικά ή/και µορφολογικά από αυτό) (βλ. κ. εξωτερικό αντι-
κείµενο, λ. εξωτερικός)· διακρίνεται τόσο στην Αρχαία όσο και στη Ν. 
Ελληνική σε δύο είδη: (α) εσωτερικό αντικείµενο τού αποτελέσµα-
τος το αντικείµενο που δηλώνει έννοια, η οποία δεν υπάρχει εξαρ-
χής, αλλά δηµιουργείται από την ίδια την ενέργεια τού υποκειµένου 
(λ.χ. µαγειρεύω φαγητό, χτίζω σπίτι) (β) κυρίως εσωτερικό (ή σύ-
στοιχο) αντικείµενο αντικείµενο που προέρχεται ετυµολογικώς από 
τη ρίζα τού ρήµατος τής πρότασης ή συγγενούς ρήµατος και γι' αυτό 
συχνά παραλείπεται ή αντικαθίσταται από επιθετικό προσδιορισµό 
(λ.χ. λέγω λόγους, τραγουδώ τραγούδια, ζω τη ζωή µου) 8. ΦΙΛΟΛ. 
εσωτερικός µονόλογος µοντερνιστική λογοτεχνική σχολή και τεχνι-
κή στον χώρο τής αφηγηµατικής πεζογραφίας (κυρ. τού µυθιστορή-
µατος), η οποία επιδιώκει να καταγράψει την πορεία τής σκέψης και 
τις διακυµάνσεις στον εσωτερικό κόσµο τού ήρωα, χωρίς να υπα-
κούει σε προκαθορισµένες αισθητικές επιταγές (λογικός ειρµός, νοη-
µατική συνέχεια, σαφής δοµή, οικονοµία κ.ά.). — εσωτερικ-ά | -ώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιάθετος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εσώτερος. Η σηµ. τής εντός των συνόρων χώρας είναι 
απόδ. τού γαλλ. intérieur (λ.χ. ministère de l'intérieur «Υπουργείο 
Εσωτερικών»). Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. εσωτερικός 
µονόλογος (< γαλλ. monologue intérieur), για εσωτερική χρήση (< 
αγγλ. for internal use), για εσωτερική κατανάλωση (< αγγλ. for 
internal consumption)]. 

εσωτερικότητα (η) [1894] [χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού εσωτερικού 
(βλ.λ.) και, κατά συνέπεια, η εσωτερική εµφάνιση, η εσωτερική όψη 
2. (συνήθ. µτφ.) η ύπαρξη πλούσιου διανοητικού, ψυχικού και πνευ-
µατικού κόσµου, καθώς και η ζωή που πηγάζει από αυτόν το σύνολο 
των σκέψεων, αναµνήσεων, συναισθηµάτων, προθέσεων, επιθυµιών 
κ.λπ. 

εσωτερισµός (ο) [1893] 1. διδασκαλία µυστικής και απόκρυφης γνώ-
σης, η οποία είναι προσιτή µόνο σε µικρό αριθµό οπαδών 2. ο µυστι-
κός και αινιγµατικός χαρακτήρας έργου (λογοτεχνικού, ζωγραφικού 
κ.λπ.): ο ~ των σονέτων τού Σαίξπηρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. esotericism]. 

εσώτερος, -η, -ο (λόγ.-µτφ.) αυτός που βρίσκεται πιο µέσα σε σύ-
γκριση µε άλλους: τα ~ τής ψυχής ΣΥΝ. ενδότερος ANT. εξώτερος. — 
(υπερθ.) εσώτατος, -η, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. ατγν., συγκρ. βαθµός τού 
αρχ. έσω]. 

εσωτροπιο (το) {εσωτροπί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. δεύτερη εσωτερική καρί-
να που τοποθετείται για την ενίσχυση τής εξωτερικής καρίνας. Επί-
σης (λαϊκ.) σωτρόπι {σωτροπ-ιού | -ιών}. 

εσώφυλλο (το) [1887] {-ου κ. -ύλλου | -ων κ. -ύλλων} 1. το εσωτερικό 
µέρος τού εξωφύλλου: «το ποσόν τής συνδροµής αναγράφεται στο ~ 
τού περιοδικού» (εφηµ.) 2. (καταχρ.) το πρώτο µετά το εξώφυλλο εσω-
τερικό φύλλο τού βιβλίου, όπου αναγράφονται συνήθως διάφορα 
στοιχεία τού βιβλίου (ψευδότιτλοι) 3. εσώφυλλα (τα) τα εσωτερικά 
φύλλα, το κύριο σώµα τού βιβλίου. 

εσώψυχος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) σώψυχος 1. (για συναισθήµατα, τάσεις, 
επιθυµίες κ.λπ.) αυτός που ενυπάρχει στην ψυχή, αλλά δεν εκφράζε-
ται, δεν εκδηλώνεται εξωτερικά: ~ µίσος | αγάπη ΣΥΝ. ενδόµυχος 2. 
(ε)σώψυχα (τα) οι µύχιες, βαθύτερες και κρυµµένες σκέψεις ή επιθυ-
µίες· ΦΡ. βγάζω τα (ε)σώψυχά µου µιλώ για ό,τι µε απασχολεί βαθιά 
µέσα µου · 3. αυτός που προέρχεται µέσα από την ψυχή, που εκ-
φράζει ειλικρινείς προθέσεις: ~ συµπόνια ΣΥΝ. βαθύς, ειλικρινής. — 
εσώψυχα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον. 

Ε.Τ. (η) Ελληνική Τηλεόραση. 
ε.τ. επί τιµή (επί τιµή) για κάποιον που έχει συνταξιοδοτηθεί από το 
επάγγελµα του αλλά τιµητικά φέρει τον τίτλο: πρέσβης ε.τ. 

εταζέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. έπιπλο τοίχου που φέρει οριζόντια ή 
κάθετα χωρίσµατα για τοποθέτηση διακοσµητικών αντικειµένων και 
πιο σπάνια βιβλίων 2. σανίδα ή σανίδες στερεωµένες στον τοίχο, που 
χρησιµοποιούνται ως ράφια. 
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[ΕΤΥΜ. < γαλλ. étagère < étage «ράφι, όροφος» < δηµώδ. λατ. *staticum < 
λατ. status < ρ. sto «ίσταµαι, βρίσκοµαι»]. 

εταίρα (η) [αρχ.] {εταίρων} (λόγ.) (στην αρχαιότητα) πορνευόµενη γυναίκα µε 
σηµαντικό για την εποχή της βαθµό ανεξαρτησίας και αυτονοµίας, όµορφη 
και συνήθ. καλλιεργηµένη αισθητικώς και πνευ-µατικώς (πβ. λ. παλλακίδα). 

εταιρεία κ. (εσφαλµ.) εταιρία (η) {εταιρειών} 1. οµάδα προσώπων που έχουν 
κοινούς στόχους και συνεργάζονται για την πραγµατοποίηση τους: ~ 
Θεατρικών Συγγραφέων | Ελλήνων Λογοτεχνών || επιστηµονική | 
φιλεκπαιδευτική | φιλαρµονική | αρχαιολογική | µουσική | αντικαρκινική | 
µυστική (βλ.λ.) ~ ΣΥΝ. ένωση, σύνδεσµος, σύλλογος, σωµατείο 2. Φιλική 
Εταιρεία µυστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1816 στην Οδησσό από τους 
Ξάνθο, Σκουφά και Τσακάλωφ και µε τη δράση της προετοίµασε την 
Επανάσταση τού 1821 3. ΟΙΚΟΝ.-ΝΟΜ. (α) η σύµβαση µε την οποία δύο ή 
περισσότερα πρόσωπα ενώνονται για την επιδίωξη κοινού σκοπού, ιδίως 
οικονοµικού (δηλ. για την απόκτηση θεµιτού κέρδους) µε κοινές, ίσες ή άνισες 
εισφορές και η ίδια η ένωση που προκύπτει: εµπορική | ασφαλιστική | µετοχική 
| κινηµατογραφική | τηλεφωνική | αεροπορική | διαφηµιστική | δισκογραφική | 
ξένη | εγχώρια | οικοδοµική | εθνική | πολυεθνική | κρατική | επενδυτική | 
µητρική | θυγατρική | ιδιωτική | τεχνική | εργολαβική | πλοιοκτήτρια ~ || 
εθνικοποίηση | κρατικοποίηση εταιρείας || η ~ συστήνεται | χρεωκοπεί | ιδρύεται 
| διαλύεται (β) ανώνυµη εταιρεία (συντοµ. Α.Ε.) εµπορική κεφαλαιουχική 
εταιρεία η οποία έχει νοµική προσωπικότητα και για τα χρέη που δηµιουργεί 
µε τη δραστηριότητα της ευθύνεται αποκλειστικά η ίδια µε την περιουσία της 
και όχι οι µέτοχοι· το µετοχικό της κεφάλαιο είναι διαιρεµένο σε ίσα µερίδια, 
τις µετοχές (γ) ετερόρρυθµη εταιρεία (συντοµ. Ε.Ε.) εµπορική προσωπική 
εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα, όπου ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται 
απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις εταιρικές υποχρεώσεις, ενώ ένας ή 
ενδεχοµένως και περισσότεροι (ετερόρρυθµο^ εταίροι δεν ευθύνονται 
καθόλου µε την ατοµική τους περιουσία ή ευθύνονται περιορισµένα µέχρις 
ενός ποσού εάν αυτό συµφωνηθεί (δ) οµόρρυθµη εταιρεία (συντοµ. θ.Ε.) 
προσωπική εµπορική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα, για τις υποχρεώσεις 
τής οποίας ευθύνονται όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον µε την 
προσωπική τους περιουσία (ε) εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (συντοµ. 
Ε.Π.Ε.) εµπορική κεφαλαιουχική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα για τα 
χρέη τής οποίας ευθύνεται µόνον η ίδια µε την περιουσία της και όχι και οι 
εταίροι της µε την ατοµική τους περιουσία· διακρίνεται από την ανώνυµη 
εταιρεία κυρίως γιατί η Ε.Π.Ε. µπορεί να προσλάβει τόσο προσωπικά όσο και 
κεφαλαιουχικά στοιχεία είτε απευθείας εκ τού νόµου, είτε µε διατάξεις τού 
καταστατικού που επιτρέπονται από τον νόµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εταιρεία, θηλ. τού επιθ. έταιρεϊος < εταίρος. Η σηµ. 3 αποδίδει 
το γαλλ. société, λ.χ. ανώνυµη εταιρεία (< société anonyme), οµόρρυθµη | 
ετερόρρυθµη εταιρεία (< société en nom collectif | en commandité), εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης (< société à responsabilité limitée(]. 

εταιρεία ή εταιρία; Το εταιρεία γράφεται κανονικά µε -ει-, αποτε 
λώντας ουσιαστικοποιηµένο θηλυκό τού αρχ. επιθ. έταιρεϊος: αρσ. 
εταιρείος - θηλ. εταιρεία (πβ. φίλιος - φιλία, ανδρείος - ανδρεία). 
Το εταιρία (µε -ι-) προϋποθέτει απευθείας παραγωγή από το εταί 
ρος, πράγµα που δεν χρειάζεται, αφού το εταιρεία είναι ήδη αρ 
χαίο. ->» -ία 

εταιρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εταιρεία ή τους 
εταίρους: ~ κεφάλαιο | κτήµα | σχέσεις | σχήµα | µερίδιο | οµόλογα ΣΥΝ. 
συνεταιρικός 2. εταιρικό(ν) (το) έγγραφο που δηλώνει τη σύσταση εµπορικής 
εταιρείας ΣΥΝ. κατασταστικό · 3. (σπανιότ.) αυτός που αναφέρεται στις 
εταίρες (βλ.λ.) ή σχετίζεται µε αυτές: ~ φιλία ΣΥΝ. πορνικός. — εταιρικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. 

εταιρισµός (ο) [µτγν.] (αρχαιοπρ.) η πορνεία και η άσκηση της. 
εταίρος (ο) 1. (αρχικά) πρόσωπο µε το οποίο διατηρεί κάποιος φιλικές σχέσεις: 

ο Ηφαιστίων ανήκε στους στενούς εταίρους τού Αλεξάνδρου ΣΥΝ. φίλος, 
σύντροφος, οικείος ANT. εχθρός 2. αυτός που µετέχει από κοινού µε άλλους σε 
εταιρεία, οργανισµό ή άλλη οργανωµένη δραστηριότητα: οι ~ αποφάσισαν τη 
διάλυση τής εταιρείας || οι ~ τής χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ. 
συνέταιρος, συνεργάτης, συνάδελφος, µέλος, µέτοχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ETYM < αρχ. εταίρος | εταρος < I.E. *se-t-aros (µε παρέκταση -t- 
τού θ. *se-), πβ. αρχ. σλαβ. po-sëtiti «επισκέπτοµαι». Το θ. *se αποτελεί τη 
ρίζα τού ε «αυτόν», αιτ. γ' προσ. τής προσωπικής αντωνυµίας. Η σύνδεση τού 
εταίρος µε τη λ. έτης | Εέτης «σύντροφος, συµπολίτης» δεν εξηγεί την 
απουσία τού δίγαµµα και, συνεπώς, δεν θεωρείται ικανοποιητική. Η σηµ. 2 
είναι απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. partner]. 

έταµα ρ. → τέµνω 
εταµίνα (η) λεπτό ύφασµα µε αραιή ύφανση: ~ για κέντηµα | για κουρτίνες || 

ταγέρ από ~. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. étamine < δηµώδ. λατ. staminea < λατ. stamen 
«δίχτυ»]. 

ετασµός (ο) (λόγ.-σπάν.) το να εξετάζει κανείς (κάτι). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. ετάζω (βλ. λ. εξετάζω)]. 

εταστικός, -ή, -ό [µεσν.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που εξετάζει, που διερευνά ή 
παρατηρεί σε βάθος και µε προσοχή: ~ βλέµµα ΣΥΝ. εξεταστικός, 
διερευνητικός. — εταστικ-ά/ -ώς επίρρ. 

Ε.Τ.Β.Α. (η) Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης. 
Ε.Τ.Ε. (η) 1. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 2. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν- 

δύσεων 3. Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος. Ε.Τ.Ε.Β.Α. (η) Εθνική Τράπεζα 
Επενδύσεων Βιοµηχανικής Ανάπτυξης· ετέθην ρ. →θέτω 
Ε.Τ.Ε.Μ. (η) Ένωση Τεχνικών Εναέριων Μεταφορών. Ετεοκλής (ο) {-ή κ. -
έους} 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Οιδίποδα και τής Ιο-κάστης, αδελφός τού 
Πολυνείκη, τής Αντιγόνης και τής Ισµήνης· σε µονοµαχία για τον θρόνο τής 
Θήβας οι δύο αδελφοί αλληλοσκοτώθηκαν 2. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ετεοκλής < έτεός «αληθινός, αυθεντικός» (βλ. λ. έτυ-µον) + -
κλής < κλέος (βλ.λ.), οπότε το όν. θα σήµαινε «αυτός που έχει αληθινή 
δόξα»]._ 

έτερο- κ. ετερό- α' συνθετικό που προσδίδει στο β' συνθετικό τη σηµασία: 1. 
τού άλλου, τού διαφορετικού: ετερό-γλωσσος, ετερο-γενής 2. τού αντιθέτου: 
ετερο-φυλόφιλος (αυτός που ελκύεται από το αντίθετο φύλο) 3. τής απόκλισης 
από το κανονικό, το συνηθισµένο: ετερό-µορφος, ετερό-ρρυθµος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
έτερος (βλ.λ.)]. 

ετεροαπασχόληση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΟΙΚΟΝ. η απασχόληση σε 
εργασία διαφορετική από εκείνη που αντιστοιχεί στα προσόντα (κάποιου), 
π.χ. όταν ένας πτυχιούχος πανεπιστηµίου προσλαµβάνεται σε θέση εργασίας 
για την οποία δεν χρειάζεται πτυχίο ανώτατης σχολής 2. (καθηµ.) η 
απασχόληση και σε άλλη εργασία εκτός από την κύρια. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. side-line (occupation)]. 

ετεροβαρής, -ής, -ές [µεσν.] {ετεροβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός τού οποίου 
το βάρος κλίνει προς τη µία µόνο κατεύθυνση: ~ φορτίο ΣΥΝ. ανισοβαρής, 
ετεροκλινής ΑΝΤ. αµφοτεροβαρής, ισοµερής, ισο-κλινής, ισόρροπος 2. ΝΟΜ. 
ετεροβαρής σύµβαση η συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων µε 
την οποία αναλαµβάνονται από τον έναν υποχρεώσεις και δηµιουργούνται 
στον άλλον δικαιώµατα ΑΝΤ. αµφοτεροβαρής σύµβαση. — ετεροβαρώς 
επίρρ. 

ετερογαµία (η) {ετερογαµιών} ΒΙΟΛ. τρόπος αναπαραγωγής που συνίσταται σε 
ένωση δύο διαφορετικών γαµετών (δηλ. γαµετών από διαφορετικά άτοµα). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. heterogamy, άσχετο προς το µεσν. 
ετερογαµία «δεύτερος γάµος»]. 

ετερογενής, -ής, -ές {ετερογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που ανήκει σε 
διαφορετικό γένος: ~ ζώα 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
οµοιοµορφίας, που δεν έχει οµοιογένεια: ~ πλήθος είχε συρρεύσει στην πλατεία 
ΣΥΝ. ανοµοιόµορφος, πολυειδής, ανόµοιος, ανοµοιογενής, ποικίλος, 
ετερόκλιτος, αταίριαστος ΑΝΤ. οµοιόµορφος, οµοιογενής, ενιαίος. — 
ετερογενώς επίρρ. [µτγν.], ετερογένεση (η), ετερογένεια [1766] (η). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. ετερογενής < έτερο- + -γενής < γένος]. 

ετερόγλωσσος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µιλάει άλλη, ξένη γλώσσα (και όχι τής 
χώρας στην οποία διαµένει) ΣΥΝ. αλλόγλωσσος, ξενόγλωσσος ΑΝΤ. 
οµόγλωσσος. — ετερογλωσσία (η) [1761]. 

ετερογονία (η) ΒΙΟΛ. η ετερογένεση (βλ. λ. ετερογενής, -ής, -ές). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. heterogony). 

ετεροδηµότης (ο) [1872] {ετεροδηµοτών}, ετεροδηµότισσα (η) 
{ετεροδηµοτισσών} πρόσωπο που δεν ανήκει στον δήµο, στον οποίο διαµένει, 
που είναι γραµµένος στο δηµοτολόγιο άλλου δήµου, όπου και ασκεί τα 
εκλογικά του δικαιώµατα ΑΝΤ. συνδηµότης, συµπολίτης, συντοπίτης. Επίσης 
(λόγ.) ετεροδηµότις (η) {ετεροδηµότ-ιδος | -ίδων}. 

ετεροδικία (η) [1836] {ετεροδικιών} η διεξαγωγή δίκης στο έδαφος µιας χώρας 
µε κατηγορούµενο υπήκοο ξένης χώρας σύµφωνα µε το δίκαιο τής χώρας από 
την οποία κατάγεται. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. exterritorialité], 

ετερόδοξος, -η, -ο αυτός που πιστεύει σε θρησκευτικό δόγµα διαφορετικό από 
αυτό που επικρατεί στη χώρα διαµονής του ΣΥΝ. αλλό-δοξος, αλλόθρησκος 
ΑΝΤ. οµόδοξος, οµόθρησκος.  — ετεροδοξία (η) [αρχ.]· [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
έτερόδοξος < έτερο- + -δοξος < δόξα «γνώµη, πίστη»]. 

ετεροειδής, -ής, -ές [αρχ.] {ετεροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
ανήκει σε διαφορετικό είδος ή έχει άλλη µορφή ΣΥΝ. ανοµοιόµορφος, 
ανοµοιογενής ΑΝΤ. οµοειδής, οµοιόµορφος. — ετεροειδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ετεροθαλής, -ής, -ές {ετεροθαλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει µε τον 
αδελφό ή την αδελφή του κοινό µόνο τον έναν από τους δύο γονείς, που 
προέρχεται από διαφορετικό πατέρα ή διαφορετική µητέρα ΑΝΤ. αυτάδελφος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ετεροθαλής < έτερο- + -Θαλής < 
θάλλω «ακµάζω»]. 

ετερόθερµος, -η, -ο ποικιλόθερµος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. heterothermal]. 

ετεροίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΓΛΩΣΣ. µορφή φωνολογικής 
µετάπτωσης, κατά την οποία το βασικό φωνήεν ή δίφθογγος τής ρίζας 
µεταβάλλεται σε άλλο οµόχρονο (δηλ. το βραχύ µετατρέπεται σε άλλο βραχύ 
και, σπανιότερα, το µακρό σε άλλο µακρό), λ.χ. λέγω - λόγος, νέµω - νόµος, 
φέρω - φορά. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έτεροίωσις < έτεροιώ (-όω) < έτεροίος «διαφορετικός» < 
έτερος. Η γλωσσ. σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. alternance]. 

ετεροκατευθύνοµαι ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. ετεροκατευθυνόµενος, -η, -ο, 
ετεροκατευθύνθηκα} (κακόσ.) κατευθύνοµαι στη λήψη συγκεκριµένης 
απόφασης από άλλους, ενεργώ σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που µου δίνουν 
άλλοι: σε µια υγιή δηµοκρατία οι πολίτες δεν ετεροκατευθύνονται, αλλά 
αποφασίζουν οι ίδιοι για το κοινό καλό || η γνώση και η κριτική σκέψη καθιστά 
τον άνθρωπο αυτόνοµο και 



ετερόκεντρος 681 -ετής 
 

όχι ετεροκατευθυνόµενο ΑΝΤ. αυτενεργώ. — ετεροκατεύθυνση (η). 
ετερόκεντρος, -η, -ο [1761] αυτός τού οποίου οι ακτίνες δεν τέµνονται σε κοινό 

κέντρο ούτε είναι παράλληλες µεταξύ τους: ~ φως. 
ετεροκίνητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που κινείται από άλλον, που δεν µπορεί να 

κινηθεί από µόνος του: η ανόργανη ύλη είναι ~ ΑΝΤ. αυτοκίνητος 2. (µτφ.) 
αυτός που δεν αναλαµβάνει πρωτοβουλία, αλλά δρα κατά τη θέληση άλλου 
και σύµφωνα µε τις εντολές του: ~ πράξη | ενέργεια ΣΥΝ. ξενοκίνητος, βαλτός. 

ετερόκλητος, -η, -ο → ετερόκλιτος 
ετερόκλιτος, -η, -ο 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που παρουσιάζει ορισµένες ανωµαλίες κατά 

την κλίση, τού οποίου ο πληθυντικός αριθµός ακολουθεί διαφορετική κλίση 
από ό,τι ο ενικός (το πυρ - τα πυρά) 2. (µτφ.) αυτός που αποτελείται από 
στοιχεία διαφορετικά µεταξύ τους: ~ είδη ΣΥΝ. ανοµοιογενής, 
ανοµοιόµορφος, ανόµοιος, αταίριαστος, ετερογενής, διαφορετικός, ποικίλος 
ΑΝΤ. οµοιογενής, οµοιόµορφος, οµοειδής, όµοιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ετερόκλιτος < έτερο- + κλιτός < κλίνω. Η σηµ. 2 είναι 
αντιδάνειο από γαλλ. hétéroclite]. 

ετερόκλιτος ή ετερόκλητος; Συνήθως γίνεται διάκριση ανάµεσα στο 
ετερόκλιτος και στο ετερόκλητος, λέγοντας ότι αυτό µε -ι- είναι από το 
κλίνω και σηµαίνει «µε διαφορετική κλίση» (λέξεις που κλίνονται 
διαφορετικά, ανώµαλες λέξεις), ενώ το γραφόµενο µε -η- το παράγουν από 
το καλώ (κλητός, κλήση) και το συνδέουν µε τη σηµ. «διαφορετικός, 
ανόµοιος, ανοµοιογενής». Η διάκριση, όπως έχει από παλιά παρατηρηθεί, 
είναι τεχνητή και εσφαλµένη και προήλθε από παρεξήγηση. Στους 
αρχαίους γραµµατικούς απαντά η λ. ετερόκλιτος µε τη σηµ. «(λέξεις) µε 
διαφορετική κλίση» (π.χ. γυνή - γυναικός αντί *γυνός). Από αυτήν οι 
Γάλλοι έπλασαν το hétéroclite, που αρχικά είχε την ίδια σηµασία, 
αργότερα όµως από το «διαφορετικός στην κλίση» δήλωσε, µε διεύρυνση 
τής σηµασίας του, γενικότερα «διαφορετικός, ανόµοιος, ανοµοιογενής». Η 
β' σηµασία τής λ. θεωρήθηκε ότι ήταν και διαφορετική λέξη, η λ. 
ετερόκλητος, από άλλη ρίζα (καλώ). Η άποψη αυτή δεν έχει καµία 
τεκµηρίωση. Το σωστό, άρα, είναι να χρησιµοποιούµε και στα Ελληνικά το 
ετερόκλιτος (µε -ι-) και µε τις δύο σηµασίες (την κυριολεκτική και τη 
µεταφορική | διευρυµένη). Για την ιστορία, ας σηµειωθεί ότι λ. ετερόκλητος 
πλάστηκε στην Ελληνική (το 1887), αλλά ως αντίθετο τού αυτόκλητος 
(αυτόκλητος = ο καλών τον εαυτό του, αυτοκαλούµενος - ετερόκλητος = ο 
καλούµενος από άλλους). 

ετεροµερής, -ής, -ες [µτγν.] {ετεροµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
αποτελείται από µέρη τα οποία δεν είναι όµοια ή ανάλογα µεταξύ τους ΣΥΝ. 
ανοµοιοµερής, ανοµοιόµορφος ΑΝΤ. οµοιοµερής, οµοιόµορφος, ενιαίος. — 
ετεροµέρεια (η) [µτγν.], ετεροµερώς [1839] επίρρ. 

ετεροµορφισµός (ο) [χωρ. πληθ.} (για ζώα, φυτά και ορυκτά) το φαινόµενο 
κατά το οποίο άτοµα τού ίδιου είδους εµφανίζονται µε περισσότερες τής µιας 
µορφές ΣΥΝ. αλλοτροπία, αλλοτροπισµός. Επίσης ετεροµορφία (η). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hétéromorphisme]. 

ετερόµορφος, -η, -ο [µτγν.] (για ζώα, φυτά και ορυκτά) αυτός που παρουσιάζει 
µορφή διαφορετική από τη συνηθισµένη ή τη φυσιολογική για το είδος του 
ΣΥΝ. αλλότροπος. 

ετερονοµία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η παραδοχή ξένων νόµων ή η εξάρτηση από 
αυτούς και η υποταγή σε αυτούς ΑΝΤ. αυτονοµία 2. ΦΙΛΟΣ. ο καθορισµός τής 
ηθικής βούλησης τού ανθρώπου από εξωγενείς παράγοντες (λ.χ. τους νόµους, 
τη θρησκεία, την κοινωνία κ.λπ.). — ετε-ρόνοµος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hétéronomie]. 

ετεροπαρατηρησία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. µέθοδος έρευνας που βασίζεται 
στη µελέτη των εξωτερικών εκδηλώσεων τού ανθρώπου ΑΝΤ. 
αυτοπαρατηρησία. 

ετεροπολικός, -ή, -ό ΧΗΜ. ετεροπολικός δεσµός ο δεσµός που σχηµατίζεται 
όταν δύο αντίθετα φορτισµένα ιόντα έλκονται µεταξύ τους µε δυνάµεις 
ηλεκτροστατικής φύσης λόγω τού αντίθετου φορτίου τους. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. heteropolar]. 

ετεροπροσωπία (η) [1847] {ετεροπροσωπιών} ΓΛΩΣΣ. το συντακτικό 
φαινόµενο (τής αρχαίας Ελληνικής), κατά το οποίο το υποκείµενο τού 
απαρεµφάτου είναι διαφορετικό από το υποκείµενο τού ρήµατος, οπότε και 
τίθεται σε πτώση αιτιατική, π.χ. βούλοµαι τον πατέρα ελθεϊν... ΑΝΤ. 
ταυτοπροσωπία. 

ετερόπτωτος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. (όρος τής πρότασης) που τίθεται σε 
διαφορετική πτώση από εκείνη τής λέξεως την οποία προσδιορίζει, π.χ. ο όρος 
«τού παππού» στη φράση «το σπίτι τού παππού». 

ετερόρρυθµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που διαθέτει ρυθµό διαφορετικό από τον 
συνηθισµένο ή διαφορετικό από τον ρυθµό τού άλλου ΑΝΤ. οµόρρυθµος 2. 
ΝΟΜ. ετερόρρυθµη εταιρεία βλ. λ. εταιρεία. 

έτερος, -έρα, -ερον αντων. (ετέρ-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) 1. ο ένας από τους δύο 
και συνήθ. αυτός που αναφέρεται δεύτερος: σε λίγο θα µιλήσει ο - των 
κατηγορουµένων ΦΡ. (α) έτερον-εκάτερον άλλο το ένα και άλλο το άλλο, το 
ένα είναι πολύ διαφορετικό από το άλλο (β) το έτερον ήµισυ καθένας από 
τους δύο συζύγους ως προς τον άλλον (γ) (ο) έτερος Καππαδόκης (φράση τού 
Μ. Βασιλείου) και ο άλλος Καππαδόκης- (συνήθ. ειρων.) συµπατριώτης ή 
οµοϊδεάτης (κάποιου), πρόσωπο που βοηθεί ή υποστηρίζει συστηµατικά 
(κάποιον): δεν µας έφτανε ο ένας, άρχισε να διαµαρτύρεται και ο ~ 2. (γενικότ.) 
άλλος: οι τροποποιήσεις θα αποτελέσουν αντικείµενο ετέρου νοµοσχεδίου' 

ΦΡ. έτερος εξ ετέρου σοφός καθένας γίνεται σοφός από τους άλλους, 
µαθαίνει από τους άλλους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < αρχ· έτερος < 
ατερος (µε προληπτική αφοµοίωση) < *sm-tero-, όπου *sm- η συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *sem- «ένας» (πβ. αρχ. είς < *sem-s) και -tero-, το επίθηµα -
τέρος των επιθέτων. Η λ. έτερος παρουσιάζει παρόµοιο µορφολ. σχηµατισµό 
µε ουαλ. hanner «ήµισυ», γοτθ. sundro «κατ' ιδίαν», αρχ. γερµ. suntar κ.ά.]. 

ετερόσηµος, -η, -ο [µεσν.] ΜΑΘ. (αριθµός) που έχει διαφορετικό πρόσηµο από 
κάποιον άλλον ΑΝΤ. οµόσηµος. 

ετερότητα (η) [αρχ.] {ετεροτήτων} η έλλειψη οµοιότητας κατά το είδος, τη 
θέση, την τάξη κ.λπ.: πολιτισµική ~ ΣΥΝ. διαφορά, οµοιότητα ΑΝΤ. ταυτότητα. 

ετερότροφος, -η, -ο ΒΙΟΛ. (για οργανισµό) αυτός που τρέφεται µε οργανικές 
ουσίες ή άλλους οργανισµούς και τα προϊόντα τους- όλα τα ζώα, οι µύκητες και 
πολλά βακτήρια είναι ετερότροφα ΑΝΤ. αυτό-τροφος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. hétérotrophe]. 

ετερόφυλος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το άλλο φύλο: ~ έρωτας | 
σχέσεις ΑΝΤ. οµόφυλος · 2. αυτός που ανήκει σε άλλο έθνος ή σε άλλη φυλή 
ΣΥΝ. αλλόφυλος, αλλοεθνής, ξένος ΑΝΤ. οµόφυλος, οµογενής, οµοεθνής. — 
ετεροφυλία (η) [1881]. 

ετεροφυλοφιλία (η) η σεξουαλική προτίµηση σε πρόσωπα τού άλλου φύλου 
ΑΝΤ. οµοφυλοφιλία. 

ετεροφυλόφιλος, -η, -ο αυτός που έχει σεξουαλικές σχέσεις µόνο µε πρόσωπα 
τού αντίθετου από το δικό του φύλου: ~ σχέσεις || (ως ουσ.) το άρθρο απηχεί 
τις απόψεις των ετεροφυλόφιλων ΑΝΤ. οµοφυλόφιλος. — ετεροφυλοφιλικός, -ή, 
-ό, ετεροφυλοφιλικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. heterosexual (νόθο 
συνθ.)]. 

ετερόφωτος, -η, -ο [1766] 1. (για ουράνια σώµατα) αυτός που φωτίζεται από 
άλλον, που αντλεί το φως από αλλού: οι πλανήτες είναι σώµατα ~, αντλούν το 
φως τους από τους αστέρες ΑΝΤ. αυτόφωτος 2. (µτφ.) αυτός που οφείλει τη 
λάµψη, την προβολή, τη φήµη του κ.λπ. σε άλλους, που δεν έχει αναδειχθεί µε 
τις δικές του δυνάµεις ΑΝΤ. αυτόφωτος, αυτοδύναµος, αυτοδηµιούργητος. 

ετεροχθων, -ων, -ον [1838] {ετερόχθ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(λόγ.) αυτός που κατάγεται ή προέρχεται από άλλη χώρα σε σχέση µε τον 
τόπο κατοικίας ή προσωρινής διαµονής του: ~ πληθυσµός ΣΥΝ. ξένος, 
πρόσφυγας, αλλοδαπός ΑΝΤ. αυτόχθων, γηγενής, ιθαγενής, επιχώριος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ < έτερο- + χθων «γη, έδαφος» (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. 
heterochthonous]. 

ετεροχρονία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εµφάνιση και ανάπτυξη ιστού, οργάνου 
κ.λπ. στον οργανισµό, σε χρονική περίοδο κατά την οποία συνήθ. και 
φυσιολογικώς αυτό δεν εµφανίζεται. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. heterochrony < 
αρχ. ετεροχρονία < έτερος + χρόνος]. 

ετεροχρονίζω ρ. µετβ. {ετεροχρόνισ-α, -τηκα, -µένος} µεταθέτω (κάτι) σε 
χρόνο µεταγενέστερο τού προβλεπόµενου ή τού κανονικού: το συνέδριο τού 
κόµµατος ετεροχρονίστηκε! || ετεροχρονισµένες αυξήσεις στους δηµοσίους 
υπαλλήλους. 

ετεροχρονικός, -ή, -ό ο ετερόχρονος. — ετεροχρονικ-ά | -ώς επίρρ. 
ετεροχρονισµός (ο) η µετάθεση σε χρόνο µεταγενέστερο από τον κανονικό ή 

τον προσδοκώµενο, ρύθµιση σε µελλοντικό χρόνο: θα υπάρξει ~ στην 
προθεσµία καταβολής των νέων φόρων. 

ετερόχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1. ο διαφορετικός ως προς τον χρόνο, αυτός που 
συντελείται σε χρόνο διαφορετικό από τον συνηθισµένο, τον αναµενόµενο, 
τον κανονικό ή τον φυσιολογικό ΣΥΝ. ανισόχρονος 2. (ειδικότ.) αυτός που δεν 
γίνεται στον ίδιο χρόνο µε άλλον ΣΥΝ. ασύγχρονος ΑΝΤ. ταυτόχρονος, 
σύγχρονος · 3. αυτός που ανήκει σε άλλον χρόνο, σε άλλη εποχή (κυρ. 
προγενέστερη): ~ συνήθεια | έθιµο ΣΥΝ. αναχρονιστικός. 

Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. (το) Εθνικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυµοτοµικών και Πολεοδοµικών 
Σχεδίων. 

ετερώνυµος, -η, -ο 1. αυτός που έχει διαφορετικό όνοµα, που ονοµάζεται 
διαφορετικά (από κάποιον άλλο) ΑΝΤ. οµώνυµος · 2. ΜΑΘ. ετερώνυµα 
κλάσµατα αυτά που έχουν διαφορετικό παρονοµαστή ΑΝΤ. οµώνυµα 
κλάσµατα · 3. ΦΥΣ. αυτός που έχει διαφορετικό είδος ηλεκτρικού φορτίου από 
άλλον ΦΡ. τα ετερώνυµα έλκονται (τα οµώνυµα απωθούνται) αντικείµενα µε 
διαφορετικού είδους ηλεκτρικό φορτίο έλκονται, ενώ αυτά που έχουν όµοιο 
ηλεκτρικό φορτίο απωθούνται· (µτφ.) άνθρωποι µε αντίθετο χαρακτήρα, 
διαφορετικοί µεταξύ τους, έλκονται. — ετερωνυµία (η) [µεσν.], ετερωνύµως 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έτερώνυµος < έτερο- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

-ετηρίδα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. την 
επέτειο για τη συµπλήρωση συγκεκριµένου αριθµού ετών: γιόρτασαν την 
πεντηκονταετηρίδα τής εταιρείας 2. χρονικό διάστηµα συγκεκριµένου αριθµού 
ετών: µπήκαµε στην εικοστή πρώτη εκατονταετηρίδα (πβ. λ. -ετία). 
[ΕΤΥΜ < -ετηρίς, -ίδος, λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. 
δεκα-ετηρίς, µτγν. χιλι-ετηρίς), το οποίο προέρχεται από επίθ. σε -έτηρος (λ.χ. 
αρχ. δεκα-έτηρος), αναλυόµενο σε θ. έτ- (< έτος) + πα-ραγ. επίθηµα -ηρος]. 

-ετης, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λόγ. λέξεων που δηλώνουν: 
1. αυτόν που έχει ηλικία συγκεκριµένου αριθµού ετών: δωδεκαετής µαθητής 2. 
αυτόν που έχει ή διαρκεί συγκεκριµένο αριθµό ετών: πενταετές πρόγραµµα || 
τετραετής φοίτηση || πολυετής πείρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ- 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. τετρα- 



ετησίαι 682 έτος 
 

ετής), το οποίο προέρχεται από το ουσ. έτος]. 
ετησίαι (οι) {ετησίων} (επίσ.) βόρειοι περιοδικοί άνεµοι, που πνέουν 
το καλοκαίρι στην ανατολική λεκάνη τής Μεσογείου Θαλάσσης· τα 
µελτέµια. 
[ETYM. < αρχ. ετησίαι (µόνο πληθ.) < έτος. Η λ. πέρασε και σε ξέν. 
γλώσσες, πβ. αγγλ. etesian (wind)]. 

ετήσιος, -α, -ο 1. αυτός που υπάρχει ή διαρκεί (για) έναν χρόνο, ένα 
έτος: ~ άδεια | πρόγραµµα | συµβόλαιο ΣΥΝ. (λόγ.) ενιαύσιος 2. (για 
χρηµατικά ποσά) αυτός που καταβάλλεται ή υπολογίζεται για ολό-
κληρο τον χρόνο: ~ µισθός | εισόδηµα | φόρος | συνδροµή | πρόσοδος 
| δόση | επιχορήγηση | κατανάλωση 3. αυτός που γίνεται κάθε χρόνο 
(συνηθ. µία φορά(: ~ µνηµόσυνο | εξετάσεις | απογραφή | βραβείο | 
διαγωνισµός | σύνοδος | έκθεση | εορτασµός | χοροεσπερίδα | συνέ-
δριο | απολογισµός | γενική συνέλευση | πανηγύρι. — ετησίως επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έτος]. 

έτι επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. ακόµη ή µέχρι αυτού τού χρονικού σηµείου: 
δωδεκαετής ~ δηµοσίευσε ποιητική συλλογή ΣΥΝ. ήδη, µέχρι τούδε 
2. ακόµη (περισσότερο): ενισχύεται - περαιτέρω η Πολεµική Αεροπο-
ρία ΣΥΝ. προσέτι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. µόριο, που χρησιµοποιήθηκε µε χρονική ή επιτατική σηµ., 
< I.E. *eti-, πβ. σανσκρ. âti «ακόµη», λατ. et «και», γοτθ. ip «και, δε» 
κ.ά. Η λ. απαντά επίσης στα συνθ. προσ-έτι και ούκ-έτι, είσ-έτι]. 

-ετία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. 
χρονικό διάστηµα συγκεκριµένου αριθµού ετών: µε τη συµπλήρωση 
τριακονταπενταετίας θα πάρει σύνταξη 2. την επέτειο για τη συ-
µπλήρωση συγκεκριµένου αριθµού ετών: για την εικοσαετία τού εκ-
δοτικού οίκου εξέδωσαν επετειακό λεύκωµα (πβ. λ. -ετηρίδα). 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. επτα-
ετία), που προέρχεται από το ουσ. έτος]. 

-ετία: -ετηρίδα. Αρχαία παράγωγα τού έτος είναι τα σύνθετα σε -
ετής (αρχικός τονισµός -έτης) και -έτηρος, π.χ. τριετής (αρχικά 
τριετής) και τριέτηρος, τα οποία αρχικώς διέφεραν στη σηµασία: 
τριετής = διαρκείας 3 ετών - τριέτηρος = ηλικίας 3 ετών - αυτός 
που συµβαίνει κάθε 3 χρόνια. Αντίστοιχη ήταν αρχικώς η διαφορά 
και στα παράγωγα των συνθέτων -ετία και -ετηρίς: τρι-ετία = πε-
ρίοδος | διάρκεια 3 ετών - τρι-ετηρίς = ηλικία 3 ετών - επανάληψη 
κάθε τρίτο έτος. Η διαφορά αυτή εξέλιπε σταδιακά ήδη στην 
κλασική Ελληνική και στα σύνθετα επίθετα (όπου το τριετής σή-
µαινε: (α) διαρκείας 3 ετών (β) ηλικίας 3 ετών (γ) αυτός που συµ-
βαίνει κάθε 3 χρόνια) και στα παράγωγα σε -ετία και -ετηρίδα: 
εκατονταετία | εκατονταετηρίδα = (α) περίοδος | διάρκεια 100 
ετών (β) ηλικία 100 ετών (γ) επανάληψη κάθε 100 έτη, επέτειος 100 
ετών. Εποµένως, δεν είναι λάθος να χρησιµοποιούµε τη λ. εκατο-
νταετηρίδα µε τη σηµ. «διάρκεια 100 ετών, ένας αιώνας» (τα γε-
γονότα αυτά συνέβησαν την τρίτη εκατονταετηρίδα), θεωρώντας ότι 
αυτό λέγεται µόνον «εκατονταετία»' ούτε επίσης είναι λάθος να 
χρησιµοποιούµε το εκατονταετία µε τη σηµ. «επέτειος 100 ετών» 
(Γιόρτασαν τη δεύτερη εκατονταετία από την ίδρυση τού 
πανεπιστηµίου). 

ετικέτα (η) (ετικετών) 1. µικρή επιγραφή που επικολλάται ή προσαρ-
µόζεται σε φιάλες, κιβώτια, σάκους, τετράδια κ.λπ. και στην οποία 
αναγράφεται το περιεχόµενο τού δοχείου ή τού αντικειµένου και 
ενίοτε η τιµή του: οι καταναλωτές παρακαλούνται να µην αγοράζουν 
προϊόντα που δεν φέρουν την ενδεικτική - τού κατασκευαστή ΣΥΝ. 
ταµπέλα, καρτέλα, φίρµα, µάρκα, σήµα 2. (συνεκδ.) καθένα από τα 
εµφιαλωµένα κρασιά που διαθέτει ένα εστιατόριο: στο ρεστοράν του 
θα βρείτε πολλές ~, ακόµη και από τις πιο σπάνιες 3. (ειρων.) οι τύποι 
και η επιφάνεια, κατ' αντιδιαστολή προς την ουσία: δεν τους εν-
διαφέρει η πραγµατικότητα, αλλά η ~ ΣΥΝ. εθιµοτυπία, πρωτόκολλο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. étiquette < µέσ. γαλλ. estiquier «συνδέω» < µέσ. ολλ. 
steken «επικολλώ»]. 

Ε.τ.Κ. (η) Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως. 
έτµησα ρ. → τέµνω 
Ε.Τ.Μ.Λ.Ε. (το) Ειδικό Ταµείο Μηχανηµάτων Λιµενικών Έργων. 
Ε.Τ.Μ.Ο.Α. (το) Ειδικό Ταµείο Μονίµων Οδοστρωµάτων Αθήνας. 
ετοιµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ετοίµασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (α) καθιστώ 
(κάτι/κάποιον) έτοιµο, κατάλληλο για συγκεκριµένο σκοπό: ~ φαγητό 
| ρόφηµα | εφόδια | λογαριασµό | σχέδιο ΣΥΝ. παρασκευάζω, προπα-
ρασκευάζω, καταρτίζω, οργανώνω, αποτελειώνω (β) (ειδικότ.) ΑΘΛ. 
προετοιµάζω (πρόσωπο ή οµάδα), για τη συµµετοχή σε αγώνες και τη 
βελτίωση των επιδόσεων: ο οµοσπονδιακός προπονητής ετοιµάζει την 
εθνική οµάδα για τους αγώνες τού Μουντιάλ ΣΥΝ. προπονώ 2. (ειδι-
κότ. για χώρους) καθαρίζω και τακτοποιώ: ετοίµασες το σπίτι για την 
αυριανή γιορτή; ΣΥΝ. ευτρεπίζω, συγυρίζω 3. σχεδιάζω (κάτι), 
προγραµµατίζω; ~ γιορτή | απεργία | συνάντηση | εκδήλωση | έκπληξη 
| συγκέντρωση | επίθεση 4. (κακόσ.) µηχανορραφώ: ποιος ξέρει 
άραγε τι ετοιµάζει; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπάζω. 

ετοιµασία (η) [αρχ.] {ετοιµασιών} 1. το να ετοιµάζει ή να προγραµ-
µατίζει κανείς (κάτι), να καθιστά πρόσωπο, πράγµα, αντικείµενο 
κ.λπ. κατάλληλο για συγκεκριµένο σκοπό: η ~ των αποσκευών | τής 
εκδήλωσης | τής αποστολής ΣΥΝ. οργάνωση, σχεδίαση, προπαρα-
σκευή, προετοιµασία 2. (ειδικότ.) το να καθαρίζεται και να τακτο-
ποιείται χώρος: η - τού σπιτιού για τη δεξίωση || (κ. στον πληθ.) αι3-
ριο γιορτάζει ο πατέρας µου και έχουµε ετοιµασίες στο σπίτι ΣΥΝ. 
τακτοποίηση, συγύρισµα. 

ετοιµατζήδικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που αγοράζεται έτοιµος, που 
διατίθεται για κατανάλωση σε εµπορικά καταστήµατα, που δεν ετοι- 

µάζεται για συγκεκριµένο πελάτη: ~ κοστούµι | φόρεµα 2. (για ιδέες, 
απόψεις, λόγια κ.ά.) (µειωτ.) αυτός που τον βρήκε κάποιος έτοιµο και 
τον χρησιµοποίησε αυτούσιο, που τον ετοίµασαν άλλοι και του τον 
έδωσαν: χρησιµοποιεί ~ συνθήµατα || αυτές είναι ~ ιδέες. [ΕΤΥΜ. < 
έτοιµος + -ατζήδικος (< -ατζής) + -ικος]. 

ετοιµόγεννη (η) [µεσν.] (για γυναίκες και θηλυκά ζώα) αυτή που 
είναι έτοιµη να γεννήσει, που πρόκειται πολύ σύντοµα να γεννήσει 
ΣΥΝ. επίτοκος, στην ώρα της, στον µήνα της. 

ετοιµοθάνατος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που πρόκειται σύντοµα να 
πεθάνει, που βρίσκεται πολύ κοντά στον θάνατο: η έκρηξη τραυµάτισε 
τρεις και ο ένας είναι ~ ΣΥΝ. µελλοθάνατος, (λαϊκ.) τού θανατά 2. 
(µτφ.) αυτός τού οποίου πλησιάζει το τέλος, που φθίνει: ~ κυβέρνηση 
| πολιτισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

ετοιµόλογος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει την ικανότητα να δίνει 
γρήγορα εύστοχες και πνευµατώδεις απαντήσεις ΣΥΝ. έξυπνος, πνευ-
µατώδης ANT. βραδύνους, αµβλύνους, αργόστροφος. — ετοιµολογία 
(η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παρώνυµο. 

ετοιµοπαράδοτος, -η, -ο (για οικοδοµές και εµπορεύµατα) αυτός τού 
οποίου η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί και κατά συνέπεια είναι 
έτοιµος προς παράδοση: πωλούνται ~ διαµερίσµατα των δύο ή τριών 
δωµατίων κοντά στη θάλασσα. 

ετοιµοπόλεµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι έτοιµος για πόλεµο, που 
είναι κατάλληλα προετοιµασµένος για τη διεξαγωγή πολέµου: ~ 
στρατός | σκάφος 2. (µτφ.) αυτός που είναι έτοιµος για αντιπαράθε-
ση, για αγώνα κ.λπ.: το κόµµα είναι - για τις εκλογές || οι δύο ποδο-
σφαιριστές είναι ~ για το ντέρµπι τής Κυριακής. 

ετοιµόρροπος, -η, -ο 1. (για κτίσµατα) αυτός που είναι έτοιµος να 
καταρρεύσει: ο σεισµός κατέστησε το ογδόντα τοις εκατό των οικιών 
~|| ~ σπίτι | οίκηµα | οχυρό | τοίχος | κάστρο ΣΥΝ. ξεχαρβαλωµένος, 
σαραβαλιασµένος, σάπιος, σαθρός ANT. γερός, ανθεκτικός 2. (µτφ.) 
αυτός που οδηγείται σε διάλυση ή σε χρεωκοπία: ~ κράτος | κυβέρ-
νηση | καθεστώς | δικτατορία | εταιρεία ANT. ανθεκτικός 3. (σκωπτ. 
για υπερήλικα) αυτός που έχει κλονισµένη υγεία ή ταλαιπωρηµένο 
παρουσιαστικό: ένα ~ γεροντάκι, να το λυπάται η ψυχή σου! ΣΥΝ. σα-
ράβαλο ΑΝΤ. υγιής, γερός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
ετοιµόρροπος < έτοιµο- + -ροπος < ρέπω]. 

έτοιµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι κατάλληλος για συγκεκριµένο σκο-
πό, τού οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί η προπαρασκευή: το φαγητό εί-
ναι ~ || το διαµέρισµα είναι - προς κατοίκηση || η εργασία που µου 
ανέθεσες είναι ~ ΣΥΝ. παρασκευασµένος, ολοκληρωµένος, διαθέσι-
µος ΑΝΤ. ανέτοιµος, απαράσκευος· ΦΡ. (α) έτοιµη απάντηση εύστοχη 
απάντηση που δίδεται γρήγορα, αφήνοντας την εντύπωση ότι δεν εί-
ναι αυθόρµητη, αλλά προετοιµασµένη (β) τα θέλει όλα έτοιµα για 
οκνηρό πρόσωπο που δεν είναι πρόθυµο να εργαστεί για την υλοποί-
ηση των επιθυµιών του (γ) τρώω από τα έτοιµα συντηρούµαι όχι από 
την εργασία µου, αλλά ξοδεύοντας εισοδήµατα, οικονοµίες, περιου-
σία κ.λπ. δική µου ή άλλων 2. (+να) βρίσκοµαι στο στάδιο πριν συµ-
βεί κάτι, είµαι στα πρόθυρα: από τον θυµό του έµοιαζε µε ηφαίστειο - 
να εκραγεί || ήταν έτοιµος να σωριαστεί στο έδαφος από το µεθύσι • 3. 
αυτός που είναι διατεθειµένος, πρόθυµος για (κάτι): οξύθυµος και 
νευρικός, φαινόταν πάντοτε - για καβγά 4. αυτός που είναι απο-
φασισµένος, που δεν έχει αναστολές ή φόβους για (κάτι): είµαστε ~ 
για όλα ANT. αναποφάσιστος, διστακτικός, αµφιταλαντευόµενος 5. 
αυτός που έχει κατασκευαστεί, παρασκευαστεί από άλλους, συνήθ. 
µέσα από µια διαδικασία τυποποιήσεως για µαζική κατανάλωση, 
κατ' αντιδιαστολή προς ό,τι φτειάχνουµε οι ίδιοι: παίρνω ~ φαγητό || 
βιοτεχνία ετοίµων ενδυµάτων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. έτοιµος | έτοιµος, αβεβ. ετύµου. Κατά µία άποψη, η λ. 
αποτελεί σύνθετο των αρχ. ουσ. έτος «αληθής» (βλ. λ. ετάζω) και 
οϊµος «δρόµος» (βλ. κ. προ-οίµιο). Κατ' άλλη άποψη, εφόσον το επίθ. 
έτος φέρει ιων. ψίλωση, θα µπορούσε να υποτεθεί ότι η λ. έτοιµος 
προέρχεται από τον τ. *έτοι (τοπική πτώση τού επιθ. ετός) και το επί-
θηµα -µος. Η λ. χρησιµοποιείται στον Όµηρο µε τη σηµ. «βέβαιος», 
όταν αναφέρεται στο µέλλον, και «πραγµατοποιηµένος», όταν ανα-
φέρεται στο παρελθόν. Αργότερα, αναφερόµενη σε πρόσωπα, προσέ-
λαβε επίσης τη σηµ. «ενεργός, αποτελεσµατικός»]. 

ετοιµότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1.η ικανότητα άµεσης αντίληψης 
των ερεθισµάτων και κατάλληλης αντίδρασης σε αυτά (ως αποτέλε-
σµα συνήθ. κατάλληλης προετοιµασίας): η ~ των Ενόπλων ∆υνάµεων 
βρίσκεται στον υψηλότερο δυνατό βαθµό || σε κατάσταση ετοιµότητας 
|| αµυντική | πλήρης | στρατιωτική | διαρκής ~ || άσκηση ετοιµότητας 
ΣΥΝ. εγρήγορση 2. η ευχέρεια για άµεση διατύπωση νοηµάτων, 
ερωτήσεων, απαντήσεων: ο δηµόσιος κατήγορος επιτέθηκε µε δύσκο-
λες ερωτήσεις, αλλά ο συνήγορος τον απέκρουσε µε ~ ΣΥΝ. ετοιµο-
λογία. 

ετόλ (η) {άκλ.} φαρδύ και µακρύ κοµµάτι υφάσµατος ή συνήθ. γού-
νας που φοριέται γύρω από τους ώµους. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. 
étole < λατ. stola < αρχ. στολή]. 

έτος (το) {έτ-ους | -η, -ών} 1. η χρονική περίοδος που αντιστοιχεί στο 
διάστηµα µιας πλήρους περιφοράς τής Γης γύρω από τον Ήλιο· χρο-
νική µονάδα που περιλαµβάνει δώδεκα µήνες (από την πρώτη Ια-
νουαρίου ώς την τριακοστή πρώτη ηµέρα τού επόµενου ∆εκεµβρίου), 
ήτοι 365 ηµέρες: τρέχον | νέον | τελευταίο - || η πάροδος των ετών || 
κατά τη διάρκεια τού ~ || λήγοντος τού ~ || από πολλών ~ µελετά τους 
αρχαίους || γνωριστήκαµε προ ετών ΣΥΝ. (καθηµ.) χρόνος, χρονιά, δω-
δεκάµηνο· ΦΡ. (λόγ.) επί σειρά(ν) ετών για πολλά χρόνια: ~ ήταν δι-
ευθυντής στο τµήµα πωλήσεων 2. η παραπάνω περίοδος ως µονάδα 
µέτρησης τής ηλικίας: είµαι είκοσι τεσσάρων ετών || πόσων ετών εί-
στε; 3. (ειδικότ.) το χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί σε µία πλήρη 
περιφορά κάθε πλανήτη τού ηλιακού συστήµατος γύρω από τον 
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Ήλιο: ~ τού ∆ιός | τού Ερµή | τής Αφροδίτης | τού Άρη- ΦΡ. (α) δίσεκτο 
έτος αυτό που αποτελείται από 366 ηµέρες και έρχεται κάθε τέσσερα 
χρόνια (β) έτος φωτός (i) µονάδα µετρήσεως των αποστάσεων στο 
σύµπαν, η οποία ισούται µε την απόσταση που διανύει το φως σε ένα 
έτος, εφόσον κινείται µε τη γνωστή ταχύτητα του (300.000 µέτρα ανά 
δευτερόλεπτο) (ii) (στον πληθ. έτη φωτός) για πολύ µεγάλη απόσταση 
ή διαφορά: αυτή η χώρα απέχει έτη φωτός από την οργάνωση και τη 
λειτουργία των προηγµένων ευρωπαϊκών χωρών (γ) σωτή-ριο(ν) έτος 
βλ. λ. σωτήριος (δ) ακαδηµαϊκό | πανεπιστηµιακό έτος η χρονική 
περίοδος κατά την οποία γίνονται οι πανεπιστηµιακές παραδόσεις, 
δηλ. από αρχές Οκτωβρίου µέχρι τέλους Μαΐου περίπου (ε) σχολικό 
έτος ο χρόνος διάρκειας των µαθηµάτων τής στοιχειώδους και µέσης 
εκπαίδευσης, δηλ. από τις αρχές Σεπτεµβρίου µέχρι τέλους Μάιου ή 
αρχές Ιουνίου (στ) οικονοµικό έτος το χρονικό διάστηµα για το 
οποίο συντάσσεται ο προϋπολογισµός τού κράτους, των Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, αλλά και των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
από το 1957 συµπίπτει στην Ελλάδα µε το κανονικό, το ηµερολογιακό 
έτος (ζ) (παλαιότ.) εις πολλά έτη! ευχή για τον καινούργιο χρόνο ή 
για την ονοµαστική εορτή προσώπων (η) (αίσιον και) ευτυχές το 
νέον έτος! στερεότυπη ευχή για τον καινούργιο χρόνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. εφέτος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Έέτος < I.E. *wet- «έτος», πβ. σανσκρ. tri-vats-â- «τριε-
τής», λατ. vêtus «παλαιός», αλβ. vit «έτος» κ.ά. Οµόρρ. έφ-έτος (βλ.λ.), 
επ-έτειος, κ.ά. Εν αντιθέσει µε το ουσ. ένιαυτός, που δήλωνε το ολο-
κληρωµένο έτος, αυτό που έχει µόλις περάσει, η λ. έτος αναφερόταν 
εξαρχής στο τρέχον έτος]. 

ετούτος, -η, -ο → τούτος 
Ε.Τ.Π.Α. (το) Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
ετράπην ρ. → τρέπω 
Ετρουρία (η) περιοχή τής αρχαίας Ιταλίας Β. τής Ρώµης, πατρίδα 
των Ετρούσκων. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Etruria, που συνδ. µε το εθνωνύµιο Etruski (βλ. λ. Ετρού-
σκοϊ)]. 

Ετρούσκοι (οι) αρχαίος λαός που κατοίκησε την Ετρουρία τής Ιταλίας 
(δηλ. ∆. και Ν. των Απεννίνων, ανάµεσα στους ποταµούς Τίβερη και 
Αρνο) και τού οποίου ο πολιτισµός έφθασε στην ακµή του τον 6ο αι. 
π.Χ.· κατόπιν κατακτήθηκαν από τους Ρωµαίους και βαθµηδόν 
αφοµοιώθηκαν από αυτούς. — ετρουσκικός, -ή, -ό. [ETYM. < λατ. 
Etruski | Tuski, για το οποίο βλ. λ. Τυρρηνός. Οι Ετρούσκοι (λαός µη 
I.E. καταγωγής) αυτοαποκαλούνταν Rasena, ενώ οι Έλληνες τους 
αποκαλούσαν Τυρρηνούς]. 

έτσι επίρρ. 1. κατ' αυτό τον τρόπο, µε τέτοιον τρόπο (δράσης ή ενέρ-
γειας): ~ πρέπει να δουλεύεις και όχι όπως πριν || - γράφεται αυτή η 
λέξη || ~ καλλιεργούν τη γη || ~ έγινε σπουδαίος άνθρωπος || είναι δυ-
νατόν να σκέφτεται ~; || ~ γίνεται το γλυκό || ~, πώς ~; Αλλιώς µου τα 
είχες πει! || Ωραίες κουβέντες! ~ σε έµαθα εγώ να µιλάς; || «~ είναι, αν 
~ νοµίζετε» (τίτλος έργου τού Λ. Πιραντέλλο) || ~ κάνω, γιατί ~ µ ' αρέ-
σει! || ~ σε θέλω, δυναµικό κι αποφασιστικό! || Πώς είσαι ~; Κοιτάχτη-
κες στον καθρέφτη; ΣΥΝ. τοιουτοτρόπως, ως ακολούθως, ως εξής ΑΝΤ. 
αλλιώς, αλλιώτικα, διαφορετικά- ΦΡ. (α) έτσι όπως µε αυτό τον τρόπο 
µε τον οποίο...: ~ του µιλάει, λογικό είναι να αντιδρά || ~ ήρθαν τα 
πράγµατα, δεν είχε άλλη επιλογή (β) έτσι µπράβο! | έτσι, ντε! για να 
δείξουµε ότι εγκρίνουµε κάτι που κάνει κάποιος ή για να τον ενθαρ-
ρύνουµε να συνεχίσει: Ετσι µπράβο! Φόρεσες επιτέλους και κάτι µο-
ντέρνο! 2. µε τρόπο επιπόλαιο, χωρίς σοβαρό λόγο ή και χωρίς σκοπι-
µότητα: ~ το είπε, χωρίς κακό σκοπό || το έκανε ~, για πλάκα ΑΝΤ. σο-
βαρά, σκόπιµα · 3. χωρίς χρηµατικό ή άλλο αντάλλαγµα: κι - να µου 
το δώσεις, δεν θα το δεχθώ || είχε κάτι παλιές πλάκες γραµµοφώνου 
και τις έδωσε ~ ΣΥΝ. δωρεάν, χάρισµα, τσάµπα · 4. (για ευχή συν-
δυασµένη µε παράκληση) είθε, µακάρι, άντε µπράβο: πήγαινε να του 
µιλήσεις, ~ να σε χαρώ! || βοήθησε µε σε παρακαλώ, ~ να χαρείς τα 
παιδιά σου! · 5. εξαιτίας αυτού τού γεγονότος, γι' αυτό τον λόγο: δεν 
πήγε να δώσει εξετάσεις κι ~ έχασε τη χρονιά του ΣΥΝ. λόγω αυτού, 
εξαιτίας αυτού, ως εκ τούτου · 6. (αργκό) το πρόσωπο που υπονοεί-
ται, αυτός που ξέρουµε (αλλά δεν τον αναφέρουµε): έφυγε µε τον ~, 
τον κολλητό του || βγήκε ραντεβού µε τον ~ της · 7. (ως επικοινωνια-
κός δείκτης τού προφορικού λόγου, πάντοτε στο τέλος τής φράσης) 
για να ζητηθεί η παρακολούθηση και συγκατάθεση τού ακροατή σχε-
τικά µε κάτι που ειπώθηκε: θα δουλέψουµε και το Σαββατοκύριακο, 
~; || ό,τι σου λέω εγώ θα κάνεις, ~; ΣΥΝ. κατάλαβες, σύµφωνοι · ΦΡ. (α) 
µε το έτσι θέλω χωρίς να δίνω λογαριασµό σε κανέναν: µπήκε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων ~, παρά την απαγόρευση εισόδου ΣΥΝ. αυθαί-
ρετα, µε τον τσαµπουκά (β) έτσι κι έτσι ούτε καλά ούτε άσχηµα, µε 
τρόπο µέτριο: -Πώς τα πήγες στη συνέντευξη; — ΣΥΝ. µέτρια, καλού-
τσικα (γ) έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση, όπως και να έχει το πράγ-
µα: ~, στο τέλος θα γίνει ό,τι πει εκείνος, οπότε γιατί να τσακωνόµα-
στε; || οι εργαζόµενοι δεν επιστρέφουν στο ~ ακατάλληλο κτήριο ΣΥΝ. 
ούτως ή άλλως, οπωσδήποτε (δ) ο έτσι ο αλλιώς ως χαρακτηρισµός 
προσώπου στο οποίο δεν θέλουµε να αναφερθούµε, για ανάξιο λόγου 
πρόσωπο ΣΥΝ. ο ποίσος ο δείξος (ε) έτσι και αν τυχόν, όταν: ~ µιλήσεις, 
θα σου τις βρέξω || ~ βγεις πρώτος, θα γίνει µεγάλο γλέντι! ΣΥΝ. ευθύς 
ως, αµέσως µόλις (στ) (ώστε) έτσι λοιπόν! ως προτασιακός επικοινω-
νιακός δείκτης που εισάγει συµπέρασµα και ανακεφαλαιώνει ό,τι 
προηγήθηκε: Ωστε έτσι, λοιπόν! Αντί να τον ευγνωµονεί που τον βοή- 

θησε, τον κατηγορεί κι από πάνω! (ζ) έτσι που λες! ως προτασιακός 
επικοινωνιακός δείκτης που δηλώνει συνόψιση ή εµφατική επανάλη-
ψη στοιχείου που προηγήθηκε: ~! ∆εν είναι να έχεις εµπιστοσύνη σε 
κανέναν στις µέρες µας! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί οι εξής ετυµολογίες: (α) < αρχ. ούτωσ-ί 
(β) < µεσν. ετις (πβ. τίποτ-ις, σήµερ-ις) < ετ(σ)ου < αρχ. οϋτω (γ) < αρχ. 
έτι (µε τσιτακισµό) (δ) λατ. etsi «αν και, µολονότι»]. 

ετσιδά επίρρ. [µεσν.] (για έµφαση) να, µε αυτό τον τρόπο, έτσι ακρι-
βώς. 

ετσίθελικος, -ή, -ό (καθηµ.) αυτός που λέγεται ή γίνεται χωρίς να 
λαµβάνει υπ' όψιν συµβουλές, εντολές, κρίσεις κ.λπ., σύµφωνα µόνο 
µε τη θέληση του, µε το έτσι θέλω (βλ. λ. έτσι): ~ ενέργεια | αντίρρη-
ση ΣΥΝ. αυθαίρετος. — ετσιθελικά επίρρ., ετσιθελισµός (ο). 

Ε.Τ.Τ.Η.Π.Τ.Α. (η) Ένωση Τεχνικών Τύπου Ηµερησίου Περιοδικού 
Τύπου Αθηνών. 

ετυµηγορία (η) {ετυµηγοριών} 1. η απόφαση κάθε δικαστηρίου και 
ιδ. τού ορκωτού ΣΥΝ. κρίση 2. (κατ' επέκτ.) κάθε σηµαντική απόφαση, 
ειδικότ. το αποτέλεσµα των εκλογών: η - τού λαού ήταν συντριπτική 
υπέρ τού κόµµατος µας ΣΥΝ. απόφαση, κρίση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < έτυµηγόρος «αυτός που λέει την αλήθεια» < ετυµος 
(βλ. λ. έτυµον) + -ηγόρος (µε έκταση φωνήεντος εν συνθέσει) < αγο-
ρεύω]. 

ετυµολόγηµα (το) [1893] {ετυµολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} η έκφρα-
ση γνώµης σχετικά µε την ετυµολογία (βλ.λ.) λέξης. 

ετυµολογία (η) {ετυµολογιών} ΓΛΩΣΣ. 1. Ο επιστηµονικός κλάδος τής 
γλωσσολογίας που έχει ως αντικείµενο το έτυµον (βλ.λ.), δηλ. την αρ-
χική µορφή και την αρχική σηµασία κάθε λέξης· ειδικότ., µελετά τό-
σο την προέλευση των λέξεων όσο και την πιθανή γενετική συγγέ-
νεια τους µε αντιστοίχους τύπους των γλωσσών κοινής καταγωγής, 
µε απώτερο στόχο την αναγωγή στον αρχικό τύπο (ρίζα, θέµα κ.λπ.) 
και στην αρχική σηµασία κάθε λέξης 2. η διαδικασία και το αποτέ-
λεσµα τής επιστηµονικής αναζητήσεως τής καταγωγής των λέξεων, 
δηλ. τής αρχικής ρίζας και τής πρώτης σηµασίας τους, όπως προκύ-
πτουν από τα ενδιαµέσως µαρτυρηµένα ή επανασυντεθειµένα στά-
δια (βλ. λ. επανασύνθεση): σε κάθε λήµµα τού παρόντος λεξικού πα-
ρέχεται και η ~ τής λέξης ΣΥΝ. προέλευση, αρχή, καταγωγή, γένεση-
ΦΡ. λαϊκή ετυµολογία η παρετυµολογία (βλ.λ.) 3. (στη σχολική γραµ-
µατική) το ετυµολογικό (βλ.λ.). — ετυµολόγος (ο/η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «η πρώτη (αληθής και αυθεντική) σηµασία 
µιας λέξεως», < ετυµολογώ < ετυµος (βλ. λ. έτυµον) + -λογώ < λόγος]. 

ετυµολογικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
ετυµολογία: ~ µελέτη | έρευνα | λεξικό 2. ετυµολογικό (το) (ενν. τµή-
µα, κεφάλαιο) το µέρος τής παραδοσιακής σχολικής γραµµατικής 
που ασχολείται µε την παραγωγή και τη σύνθεση των λέξεων, δηλ. 
µελετά συστηµατικά τις παραγωγικές καταλήξεις, τα προσφύµατα, 
καθώς και τους κανόνες τής συνθέσεως. 

ετυµολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ετυµολογείς... | ετυµολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} δίνω την ευµολογία λέξης. — ετυµολόγηση (η) 
[1859]. 

έτυµον (το) [ετύµ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. η αρχική ρίζα κάθε λέξης και η αρ-
χική σηµασία, η οποία προκύπτει από τη ρίζα αυτή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
έτυµον, ουδ. τού επιθ. ετυµος, παράλλ. τ. τού αρχ. έτε-ός «αληθινός, 
αυθεντικός». Εικάζεται ότι οι δύο λ. έχουν κοινό θ., αφού ετυ-µος < 
*έτΕ-/ηο-, που παρουσιάζει µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου θ. 
*έτεΕ-ός > ετεός. Και οι δύο λ. εµφανίζουν ιων. ψίλωση, προέρχονται 
δε από την ίδια ρίζα µε το ρ. ετάζω (βλ.λ.)]. 

έτυχα ρ. → τυχαίνω 
ευ επίρρ. (αρχαιοπρ.) καλά, σωστά, όπως αρµόζει, όπως πρέπει ΑΝΤ. 

κακώς· ΦΡ. (α) το ευ ζην βλ. λ. ζην (β) ουκ εν τω πολλώ το ευ (ουκ εν 
τφ πολλώ το ευ) το καλό δεν βρίσκεται στο πολύ, η ποσότητα δεν 
αποτελεί ασφαλές κριτήριο ποιότητας (γ) ΑΘΛ. ευ αγωνίζεσθαι (το) 
το να αγωνίζεται κανείς σύµφωνα µε τους κανόνες τού αγωνίσµατος, 
χωρίς να εξαπατά τον αντίπαλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ευ, ουδ. τού επιθ. έυς «καλής ποιότητας, γενναίος» (µε επιρρ. 
χρήση τού ουδ.) < *esu-s < I.E. *es-u- (όπου το θ. *es- «είµαι» 
παρεκτείνεται), πβ. χεττ. aäSuä «καλός», σανσκρ. su-, πιθ. σύνδ. µε το 
επίθ. υγιής (βλ.λ.). Αν ωστόσο το επίθ. έΰς περιείχε δίγαµµα, τότε πιθ. 
συνδ. µε σανσκρ. vàsu- «καλός», ιρλ. feb «εξοχότητα» κ.ά.]. 

ευ- κ. εύ- α' συνθετικό λόγιων λέξεων τής Ν. Ελληνικής που δηλώνει: 
1. την καλή ιδιότητα αυτού που σηµαίνει το β' συνθετικό: ευ-υπόλη-
πτος, ευ-γενής, ευ-άερος, εύ-γλωττος ΣΥΝ. κάλο- 2. την ευκολία ως 
προς τη δυνατότητα να πραγµατοποιηθεί αυτό που σηµαίνει το β' 
συνθετικό: ευ-ανάγνωστος, ευ-άλωτος, ευ-απόδεικτος ΣΥΝ. εύκολο- 3. 
την ύπαρξη σε µεγάλο βαθµό ενός χαρακτηριστικού, µιας ιδιότητας 
κ.λπ.: εύ-σωµος, ευ-τραφής. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίρρ. εύ (βλ.λ.)]. 

Εύα (η) 1. Π.∆. η πρώτη γυναίκα, σύντροφος τού Αδάµ στον Παράδει-
σο, την οποία έπλασε, κατά τη Γένεση, ο Θεός από το πλευρό τού 
Αδάµ 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Εύα < εβρ. hawwàh «ζωντανή, ζώσα» (p. hayâh «ζω»), 
πβ. Π.∆. Γένεσις 3, 20: και έκάλεσεν 'Αδάµ το όνοµα τής γυναικός 
αυτού Ζωή (= εβρ. hawwàh), δτι αύτη µήτηρ πάντων των ζώντων]. 

 

ευ- δηλώνει ευκολία 
ευ-ανάγνωστος, -η, -ο 
ευ-αττόδεικτος, -η, -ο 
ευ-αττόκτητος, -η, -ο 
ευ-8ιάγνωστος, -η, -ο 

ευ-διάκριτος, -η, -ο 
ευ-διάλυτος, -η, -ο ευ-
εκττλήρωτος, -η, -ο 
ευ-εξαπάτητος, -η, -ο 

ευ-εξήγητος, -η, -ο 
ευ-επίλυτος, -η, -ο 
ευ-ειτίτευκτος, -η, -
ευ-επούλωτος, -η, - 

ευ-ερµήνευτος, -η, -ο 
ευ-εφάρµοστος, -η, -ο 
ευ-θεράπευτος, -η, -ο 
ευ-κατάληπτος, -η, -ο 

ευ-κατέργαστος, -η, -ο 
ευ-προσάρµοστος, -η, -ο 
ευ-πρόσβλητος, -η, -ο 
ευ-πρόφερτος, -η, -ο 



Ευαγγελία 684 ευαισθητοποιώ 
 

Ευαγγελία (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βαγγελιώ. 
ευαγγελίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {ευαγγελίσθηκα} 1. (κυριολ.) φέρνω 

ευχάριστες ειδήσεις, αναγγέλλω ευχάριστα µηνύµατα 2. (µτφ.) δίνω 
ευχάριστες υποσχέσεις: όλα τα κόµµατα ευαγγελίζονται οικονοµική ανάπτυξη 
και ευηµερία, πόσα όµως είναι ικανά να πραγµατοποιήσουν κάτι τέτοιο; ΣΥΝ. 
υπόσχοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ευαγγελικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που ανήκει, αναφέρεται ή περιέχεται στο 
Ευαγγέλιο: ~ περικοπή | ρήση | ρητό | λόγος 2. (κατ' επέ-κτ.) αυτός που είναι 
σύµφωνος, που ταιριάζει στις επαγγελίες και στα διδάγµατα τού Ευαγγελίου: - 
φωνή | υποµονή · 3. (α) Ευαγγελικοί (οι) κλάδος των ∆ιαµαρτυροµένων, οι 
οποίοι παραδέχονται το Ευαγγέλιο ως τη µόνη και αποκλειστική (sola 
scriptura) πηγή τής χριστιανικής θρησκείας (δηλ. απορρίπτουν εντελώς την 
Ιερά Παράδοση) (βλ. κ. λ. ευαγγελιστής, σηµ. 2) (β) Ευαγγελικές Εκκλησίες οι 
Εκκλησίες που προέκυψαν από την Προτεσταντική Μεταρρύθµιση, για να 
δηλωθεί η εµµονή τους στο Ευαγγέλιο ως µοναδική πηγή τής θρησκείας · 4. 
Ευαγγελικά (τα) (ορθότ. Ευαγγελιακά) τα αιµατηρά επεισόδια που 
σηµειώθηκαν στην Αθήνα το 1901 µε αφορµή τη µεταγλώττιση τού 
Ευαγγελίου στη δηµοτική από τον Α. Πάλλη. 

Ευαγνελι)α)κά - Ορεστειακά. Με τις ονοµασίες αυτές είναι γνωστά τα 
αιµατηρά επεισόδια που συνέβησαν από τη διαµάχη «δη-µοτικής-
καθαρεύουσας» στην αιχµή τού «Γλωσσικού Εµφυλίου» µας (αρχές τού 
20ού αιώνα). Τα Ευαγγελικά ή ορθότ. Ευαγγελιακά (Ευαγγέλιο > 
Ευαγγελιακός, όπως στάδιο > σταδιακός, επεισόδιο > επεισοδιακός κ.ά.) 
είναι τα επεισόδια που έγιναν στις 8 Νοεµβρίου τού 1901 µε αφορµή τη 
µετάφραση τού Ευαγγελίου στη δηµοτική. Η µετάφραση, µε πρωτοβουλία 
τής βασίλισσας Όλγας, έγινε από τον Αλέξανδρο Πάλλη και άρχισε να 
δηµοσιεύεται σε συνέχειες από τις 9 Σεπτεµβρίου στην εφηµ. Ακρόπολις. 
Στις 8 Νοεµβρίου τού 1901 πραγµατοποιήθηκε µεγάλο φοιτητικό και λαϊκό 
συλλαλητήριο στους Στύλους τού Ολυµπίου ∆ιός, κατά το οποίο 
σηµειώθηκαν αιµατηρές συγκρούσεις µε την αστυνοµία, που είχαν θύµατα 
8 νεκρούς και 70 τραυµατίες! Ακολούθησε πτώση τής κυβερνήσεως Θε-
οτόκη και παύση τού µητροπολίτη Αθηνών Προκοπίου, ο οποίος είχε 
ταχθεί υπέρ τής µεταγλώττισης τού Ευαγγελίου. Στο Σύνταγµα τού 1911 
όχι µόνο προστέθηκε ειδικό άρθρο (το 107) για τη γλώσσα («Επίσηµος 
γλώσσα τού Κράτους είναι εκείνη, εις την οποίαν συντάσσονται το πολίτευµα 
και τής ελληνικής νοµοθεσίας τα κείµενα»), αλλά στο αρθρ. 2 προβλέφθηκε 
ειδικά, λόγω των Ευαγγελια-κών, ότι «Γο κείµενον των Αγίων Γραφών 
τηρείται αναλλοίωτον η εις άλλον γλωσσικόν τύπον απόδοσις τούτου, άνευ 
τής προηγουµένης εγκρίσεως και τής εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τού 
Χριστού Εκκλησίας, απαγορεύεται απολύτως». ∆ύο χρόνια µετά τα 
Ευαγγελιακά -και την ίδια ηµεροµηνία (8 Νοεµβρίου)- έλαβαν χώρα τα 
Ορεστειακά: συλλαλητήριο πάλι φοιτητών και άλλων πολιτών, σύγκρουση 
µε την αστυνοµία στην οδό Σταδίου, µε θύµατα 2 νεκρούς και 7 
τραυµατίες! Αυτή τη φορά αιτία ήταν η µετάφραση (από την αρχαία σε 
απλούστερη γλώσσα) τής τριλογίας τού Αισχύλου Ορέστεια, για την 
παράσταση τού έργου στο Βασιλικό Θέατρο. Η µετάφραση (από τον 
καθηγητή τής αρχαιολογίας Γ. Σωτη-ριάδη) θεωρήθηκε «βεβήλωση» τού 
αρχαίου κειµένου και οδήγησε στα αναφερθέντα επεισόδια. 

ευαγγέλιο κ. (λαϊκ.) βαγγέλιο (το) {ευαγγελί-ου | -ων} 1.Ευσνγέ-λιο (το) 
καθένα από τα τέσσερα πρώτα βιβλία τής Καινής ∆ιαθήκης, στα οποία 
περιλαµβάνονται ο βίος, τα θαύµατα και η διδασκαλία τού Ιησού Χριστού: το 
κατά Ματθαίον | κατάΜάρκονΙ κατάΛουκάν/ κατά Ιωάννην ~· ΦΡ. (α) 
απόκρυφο Ευαγγέλιο καθένα από τα κείµενα που γράφτηκαν κατ' αποµίµηση 
των κανονικών Ευαγγελίων και φέρουν ψευδείς επιγραφές επιφανών 
εκκλησιαστικών ονοµάτων, λ.χ. το καθ' Εβραίους Ευαγγέλιο, το 
Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου, το Ευαγγέλιο των ∆ώδεκα Αποστόλων κ.λπ.· 
σώζονται κυρ. σε αποσπάσµατα και η Εκκλησία δεν τα αναγνωρίζει ως 
κανονικά (β) συνοπτικά Ευαγγέλια βλ. λ. συνοπτικός 2. (γενικότ.) τα 
παραπάνω βιβλία θεωρούµενα ως σύνολο και ως πηγή τής χριστιανικής 
πίστης: το ~ κηρύσσει την αγάπη προς τον πλησίον και την ελεηµοσύνη 3. 
(συνεκδ.) ΕΚΚΛΗΣ. το ειδικό λειτουργικό βιβλίο, που περιλαµβάνει τις 
περικοπές από τα τέσσερα Ευαγγέλια που αναγιγνώσκονται στη Θεία 
Λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια τού έτους: παλιό | πολύτιµο | χρυσόδετο | 
χειρόγραφο ~ 4. (ειδικότ.) περικοπή ενός από τα τέσσερα πρώτα βιβλία τής 
Καινής ∆ιαθήκης, η οποία αναγιγνώσκεται σχεδόν σε κάθε Ιερά Ακολουθία 
από τον ιερέα ή τον διάκονο: το ~ τής Κυριακής περιλαµβάνει την παραβολή 
τού ασώτου- ΦΡ. (α) ∆ώδεκα Ευαγγέλια οι δώδεκα περικοπές των Ευαγγελίων, 
που αναγιγνώσκονται κατά τον εσπερινό τής Μεγάλης Πέµπτης (όρθρος τής 
Μεγάλης Παρασκευής) (β) (λαϊκ.-καθηµ.) (κάτι) είναι αλλουνού nanna 
ευαγγέλιο βλ. λ. άλλος (γ) σύνοψη Ευαγγελίων βλ. λ. σύνοψη 5. (κατ' επέκτ.) η 
Καινή ∆ιαθήκη και το αντίστοιχο βιβλίο: είχε µαζί του πάντα το ~· ΦΡ. βάζω 
ΓΟ χέρι µου στο Ευαγγέλιο (ενν. το βιβλίο) (ί) δίνω όρκο ιερό και 
απαραβίαστο (ii) (κατ' επέκτ.) είµαι τόσο σίγουρος (για κάτι), ώστε να µπορώ 
να ορκιστώ (γι' αυτό): για το τι έγινε µετά, δεν ~ 6. (µτφ.) κάθε κήρυγµα που 
ευαγγελίζεται την ευτυχία και τη σωτηρία των ανθρώπων ή τού κόσµου: το ~ 
τής ελευθερίας | τής κοινωνικής ισότητας | τής αδελφοσύνης ΣΥΝ. διδασκαλία· 
ΦΡ. χαράς ευαγγέλια (i) χαρµόσυνη αγγελία, ευχάριστη είδηση (ii) η 
αντίδραση στο άκουσµα ευχάριστης είδησης 7. (µτφ.) οι θεµελιώδεις αρχές 
κάθε φιλοσοφίας, ιδεολογίας κ.λπ., που οφείλουν να τηρούνται µε 
θρησκευτική ευλάβεια και οι οποίες συχνά περιλαµβάνονται σε σχετικό 
εγχειρίδιο: χρησιµοποίησε τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, για να κηρύξει το ~ τού 
κόµµατος ΣΥΝ. πιστεύω (τα) 

8. (µτφ.) το ειδικό εγχειρίδιο που περιλαµβάνει τις βασικές και θεµελιώδεις 
αρχές ιδεολογίας, κοσµοθεωρίας, φιλοσοφίας κ.λπ.: το «Κεφάλαιο» τού Μαρξ 
αποτέλεσε το - κάθε κοµουνιστή ΣΥΝ. Βίβλος 9. (µτφ.) για κάποιον/κάτι που 
θεωρείται από άλλον αυθεντία, που δεν αµφισβητείται: τον θεωρώ | τον έχω 
για ~! Ό,τι µου πει κάνω! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, παραποµπή. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ευαγγέλιο ν «καλή είδηση, αγγελία» < εΰάγγελος«ο φορέας 
καλών ειδήσεων» < ευ- + άγγελος. Κατά τη χριστιανική εποχή η λ. απέκτησε 
τη βασική σηµ. τού χαρµόσυνου µηνύµατος τής σωτηρίας τού ανθρώπου και 
τής βασιλείας τού Θεού που δίδαξε ο Χριστός. Αργότερα (µεσν.) η λ. δήλωσε 
επίσης και καθεµιά από τις τέσ-σερεις θεόπνευστες αφηγήσεις τής ζωής και 
τής διδασκαλίας τού Ιησού, που γράφτηκαν από τους µαθητές του Ματθαίο, 
Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη, και αποτελούν τα τέσσερα πρώτα βιβλία τής 
Κ.∆.]. 

Ευαγγελισµός (ο) 1. ΘΕΟΛ. η αναγγελία στην Παρθένο Μαρία από τον 
αρχάγγελο Γαβριήλ ότι από αυτήν ευδόκησε ο Θεός να γεννηθεί και να 
σαρκωθεί ο Υιός τού Θεού ως κέντρο τής θείας οικονοµίας για τη σωτηρία 
τού κόσµου 2. (συνεκδ.) η εκκλησιαστική (θεοµητορική) γιορτή που τελείται 
σε ανάµνηση τού παραπάνω γεγονότος την 25η Μαρτίου κάθε χρόνου 3. 
(συνεκδ.) το ανάλογο εικονογραφικό θέµα στη χριστιανική τέχνη, κυρίως 
στην αγιογραφία. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «η αναγγελία χαρµόσυνης 
είδησης», < αρχ. ευαγγελίζοµαι. Βλ. λ. ευαγγέλιο}. 

ευαγγελιστάριο (το) {ευαγγελισταρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό βιβλίο που 
περιέχει µε τη σειρά τα Ευαγγέλια, τα αυτοτελή αποσπάσµατα, που 
διαβάζονται κατά τις ιερές ακολουθίες και ιδ. κατά τη Θεία Λειτουργία. 
[ΕΤΥΜ. < ευαγγελιστ(ής) + παραγ. επίθηµα -άριο, πβ. κ. προσευχητάριο]. 

Ευαγγελιστής (ο) [µτγν.] 1. ο καθένας από τους συγγραφείς των τεσσάρων 
Ευαγγελίων, που περιέχονται στον κανόνα τής Καινής ∆ιαθήκης, δηλ. ο 
Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης · 2. (κα-ταχρ.) ο Ευαγγελικός 
(βλ.λ., σηµ. 3). 

Ευαγγελιστές - Ευαγγελικοί. Η λ. Ευαγγελιστές δηλώνει τους τέσσερεις 
συγγραφείς των Ευαγγελίων: τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον 
Ιωάννη. Καθένας από αυτούς χαρακτηρίζεται ως Ευαγγελιστής. 
Ευαγγελικοί είναι οι πιστοί που ανήκουν στις Ευαγγελικές Εκκλησίες, τις 
Εκκλησίες που προήλθαν από την Προτεσταντική Μεταρρύθµιση και που 
θεωρούν το Ευαγγέλιο ως µοναδική πηγή τής Πίστεως, o όρος Ευαγγελικοί 
καθιερώθηκε προς αποφυγή των όρων Προτεστάντες ή ∆ιαµαρτυρόµενοι. 

Ευαγγελίστρια (η) [µεσν.] {-ας κ. -ίας} ΘΕΟΛ. προσωνυµία τής Παρθένου 
Μαρίας, η οποία δέχθηκε πρώτη την «καλή αγγελία» (ευαγγέλιο) και έγινε 
συνεργός για τη σάρκωση τού Ιησού Χριστού, έγινε δηλαδή η ίδια φορέας τής 
καλής αγγελίας για τη σωτηρία τού ανθρώπινου γένους· ο Ευαγγελισµός τής 
Θεοτόκου είναι η απαρχή και η προτύπωση τού Ευαγγελισµού στον κόσµο 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) Βαγγελίστρα. 

Ευάγγελος (ο) {-ου κ. -έλου} 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Βαγγέλης. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < εύάγγελος «ο φορέας καλών ειδήσεων» < εύ- + 
άγγελος]. 

ευαγής, -ής, -ές {ευαγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευαγέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από ηθική αγνότητα και καθαρότητα ΣΥΝ. αγνός, 
καθαρός, άψογος, ανεπίληπτος- ΦΡ. ευαγές ίδρυµα αυτό που έχει ιδρυθεί και 
λειτουργεί για ευσεβείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς (συχνά και ειρων. για 
ιδρύµατα µε ύποπτους σκοπούς και δραστηριότητες). — ευογώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «άµωµος, απαλλαγµένος 
από το άγος», < εύ- + -αγής < άγος (βλ.λ.). Η φρ. ευαγές ίδρυµα αποδίδει το 
γαλλ. établissement pieux]. 

Ευαγόρας (ο) 1. όνοµα δύο αρχαίων βασιλέων τής Κύπρου (5ος κ. 4ος αι. 
π.Χ.) 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «καλός αγορητής», < εύ + -αγόρας < 
αγορά (βλ.λ.)]. 

ευάγωγος, -η, -ο (ως χαρακτηρισµός) (λόγ.) αυτός που µπορεί να 
διαπαιδαγωγηθεί εύκολα: ~ παιδί ANT. δυσάγωγος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -
άγωγος < άγω (πβ. κ. αγωγή)]. 

ευάερος, -η, -ο [µτγν.] (για κατοικήσιµο χώρο) αυτός που αερίζεται καλά ή που 
έχει δροσερό αέρα: ~ σπίτι | δωµάτιο. 

Ε.Υ.Α.Θ. (η) Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. 
ευαισθησία (η) [αρχ.] {δύσχρ. ευαισθησιών} 1. η αυξηµένη ικανότητα 

πρόσληψης των εξωτερικών ερεθισµάτων και αντίδρασης σε αυτά: η ~ των 
καινούργιων σεισµογράφ&ν είναι τέτοια, ώστε να καταγράφουν και την 
παραµικρή δόνηση 2. (ειδικότ.) η υπερβολική λεπτότητα και ευπάθεια 
(προσώπου, πράγµατος, αντικειµένου κ.λπ.) στην προσβολή από τα 
ερεθίσµατα αυτά: από µικρός έχω µεγάλη ~ στο ψύχος και κρυολογώ εύκολα || 
η ~ τού δέρµατος || η ουσία αυτή παρουσιάζει εξαιρετική ~ στο φως ΣΥΝ. 
ασθενικότητα, ευθραυστότητα ΑΝΤ. αναισθησία, αµβλύτητα, απάθεια 3. (για 
πρόσ.) συναίσθηση και συµπόνια για τα προβλήµατα τού συνανθρώπου ή ενός 
χώρου: η ~ τής κοινής γνώµης στο πρόβληµα τής παιδικής εγκληµατικότητας 
είναι δεδοµένη || είναι άνθρωπος µε αυξηµένες ~ || κοινωνική | πολιτική -ΑΝΤ. 
αναισθησία, απάθεια. 

ευαισθητοποιώ ρ. µετβ. [1887] (ευαισθητοποιείς... | ευαισθητοποίησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. καθιστώ (κάποιον/κάτι) ευαίσθητο, τον κάνω να 
αισθάνεται εύκολα τα εξωτερικά ερεθίσµατα: ευαισθητοποιείται στα 
ερεθίσµατα τού εξωτερικού περιβάλλοντος ΑΝΤ. αναι-σθητοποιώ, αµβλύνω 2. 
δηµιουργώ ευαισθησία (για κάτι), προκαλώ 
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αντίδραση (για κάποιο ζήτηµα): τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης πρέπει 
να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώµη γύρω από το θέµα των ναρ-
κωτικών. — ευαισθητοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
sensibiliser]. 

ευαίσθητος, -η, -ο 1. αυτός που έχει την ικανότητα να αντιλαµβάνεται 
πολύ εύκολα τα εξωτερικά ερεθίσµατα και να αντιδρά σε αυτά: ένα 
µηχάνηµα µε ~ όργανα, που συλλαµβάνουν κάθε ήχο || ~ ακοή 2. 
(ειδικότ.) αυτός που επηρεάζεται εύκολα από συγκεκριµένα ερεθί-
σµατα: ~ στο ψύχος | στη ζέστη ΣΥΝ. ευεπηρέαστος ANT. απαθής, 
σκληρός 3. εξαιρετικά λεπτός, ευπαθής, εύθραυστος: έχει ~ δέρµα και 
δεν κάνει να εκτίθεται στον ήλιο || τα ~ σηµεία | περιοχές τού σώµα-
τος || έχει πολύ ~ χαρακτήρα και πληγώνεται εύκολα || ~ υγεία 4. αυ-
τός που πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί εύ-
κολα µπορεί να αποτελέσει πηγή προβληµάτων: είναι µια εξαιρετικά 
~ περιοχή λόγω των µειονοτικών προβληµάτων της ΣΥΝ. εύθικτος, λε-
πτεπίλεπτος, ευπρόσβλητος, ντελικάτος, ασθενικός, µυγιάγγιχτος 
ANT. αναίσθητος, αµβλύς, απαθής 5. (ειδικότ.) αυτός που διακρίνεται 
από λεπτότητα αισθηµάτων, που συγκινείται εύκολα 6. αυτός που 
δείχνει ενδιαφέρον ή συµπόνια: µια ψυχή τρυφερή και ~ || η κοινή 
γνώµη είναι πάντοτε ~ σε ό,τι αφορά σε ζητήµατα προστασίας των 
παιδιών ANT. αναίσθητος, αδιάφορος. — ευαίσθητα | ευαισθήτως 
[αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αισθητικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που ανταποκρίνεται γρήγορα στα 
ερεθίσµατα»,< εύ- + αισθητός < αισθάνοµαι]. 

ευαλλοίωτος, -η, -ο [µτγν.] (για τρόφιµα, υλικά κ.λπ.) αυτός που αλ-
λοιώνεται εύκολα. 

ευάλωτος, -η, -ο 1. αυτός που προσβάλλεται εύκολα (από νόσο ή άλ-
λη παθολογική κατάσταση): ~ οργανισµός || είµαι ~ στο ψύχος | στις 
αρρώστιες ΣΥΝ. ευπρόσβλητος ANT. απρόσβλητος 2. (µτφ.) (α) αυτός 
που έχει αδύναµο χαρακτήρα, που εύκολα παρασύρεται, παραπλα-
νάται ή υποκύπτει σε πιέσεις ΣΥΝ. τρωτός (β) αυτός που µπορεί εύ-
κολα να πάθει κάτι: χωρίς αστυνόµευση, τα χωριά αυτά έχουν γίνει 
ευάλωτα σε ληστρικές επιδροµές || το εθνικό νόµισµα έπαψε πια να 
είναι ευάλωτο στις χρηµατιστηριακές κρίσεις. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + 
αλωτός < άλίσκοµαι «συλλαµβάνοµαι, κυριεύοµαι», βλ. κ. άλωση]. 

ευανάγνωστος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που αναγιγνώσκεται εύ-
κολα, που δεν παρουσιάζει δυσκολία στην ανάγνωση: ~ γράµµατα | 
γραφικός χαρακτήρας | γραφή ΣΥΝ. ευκολοδιάβαστος ANT. δυσανά-
γνωστος. — ευανάγνωστα | ευαναγνώστως [1888] επίρρ. 

εύανδρος, -ος, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) (για πόλεις, χώρες, έθνη) αυτός 
που διαθέτει πολλούς ενάρετους και γενναίους άνδρες: η ~ Σπάρτη. 
— ευανδρία (η) [αρχ.]. 

Ευανθία (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: η 
Οσία - 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < αρχ. εύανθής «λουλουδιασµένος, ανθηρός» < 
εύ- + -ανθής < άνθος]. 

ευαπόδεικΤθς, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποδεικνύεται εύκολα, που 
υποβάλλεται εύκολα σε έλεγχο: ~ υπόθεση | συλλογισµός | σκέψη 
ΣΥΝ. απτός, χειροπιαστός ANT. δυσαπόδεικτος, αναπόδεικτος. 

ευαπόκτητος, -η, -ο [1858] αυτός που αποκτάται εύκολα, που µπορεί 
εύκολα να τον αποκτήσει κανείς: ~ προνόµιο | συνήθεια ΣΥΝ. προσιτός 
ΑΝΤ. δυσαπόκτητος. 

ευαρέσκεια (η) [1866] {-ας κ. -είας | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η ευµενής 
διάθεση, η ευχαρίστηση: θα ήθελα να σας εκφράσω την-µου για την 
ευγενική σας πρωτοβουλία || έκφραση | εκδήλωση ευαρέσκειας ΑΝΤ. 
δυσαρέσκεια 2. (ειδικότ.) η ηθική αµοιβή που απονέµεται από προϊ-
σταµένη αρχή στους υφισταµένους της διοικητικούς υπαλλήλους 
στον δηµόσιο τοµέα για εξαιρετική επίδοση κατά την άσκηση τής υ-
πηρεσίας τους. — ευάρεσκα | ευαρέσκως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσα-
ρέσκεια. 

ευαρέστηση (η) → ευαρεστώ 
ευάρεστος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προκαλεί ευχαρίστηση, που γίνεται 
ευµενώς αποδεκτός: ~ είδηση | άνθρωπος ΣΥΝ. ευχάριστος, αρεστός, 
τερπνός ΑΝΤ. δυσάρεστος.   — ευάρεστα | ευαρέστως [µτγν.] επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσαρέσκεια. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εύ- + αρεστός < αρέσκω]. 

ευαρεστώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ευαρεστείς... | ευαρέστ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} (λόγ.) 1. προκαλώ ευαρέσκεια, ευχαρίστηση ΣΥΝ. ευχα-
ριστώ, ευφραίνω ΑΝΤ. δυσαρεστώ 2. (ειδικότ. το µεσοπαθ. ευαρε-
στούµαι) έχω την καλοσύνη, αναλαµβάνω τον κόπο να ενεργήσω µε 
συγκεκριµένο τρόπο, να πραγµατοποιήσω το περιεχόµενο αιτήµατος 
κ.λπ.: ευαρεστηθείτε, παρακαλώ, να απαντήσετε στην επιστολή µου. 

— ευαρέστηση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσαρέσκεια. 
ευάριθµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που µπορεί εύκολα να µετρη 
θεί, µικρός στον αριθµό, ολιγάριθµος: το - ακροατήριο τής διάλεξης 
ΑΝΤ. πολυάριθµος, πολυπληθής. 

ευάριθµος - πολυάριθµος. Συχνά η λ. ευάριθµος χρησιµοποιείται 
εσφαλµένα αντί τού πολυάριθµος: Παρά τα πενιχρά µέσα που 
διέθεταν, κατάφεραν να απωθήσουν τις ευάριθµες δυνάµεις τού 
εχθρού! (ορθό: τις πολυάριθµες δυνάµεις...). Το ευάριθµος, ωστό-
σο, σηµαίνει ακριβώς το αντίθετο: «αυτόν που µπορεί εύκολα να 
µετρηθεί», άρα «τον λίγο»: Ευάριθµα τυπογραφικά λάθη, όχι πα-
ραπάνω από τρία, βρήκαµε µέσα σ' ένα σύγγραµµα χιλίων και 
πλέον σελίδων - ∆εν µπορεί να εκλεγεί σε τέτοιο αξίωµα, γιατί εί-
ναι ευάριθµοι οι οπαδοί που τον υποστηρίζουν. 

ευάρµοστος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που προσαρµόζεται εύκολα σε ένα 
σύνολο ΣΥΝ. ευπροσάρµοστος, ευκολοταίριαστος ΑΝΤ. δυσπρο- 

σάρµοστος 2. αυτός που ταιριάζει σε ένα σύνολο, ο ταιριαστός, ο αρ-
µονικός ΑΝΤ. δυσάρµοστος, ανάρµοστος.    — ευαρµόστως επίρρ. 
[αρχ.], ευαρµοστία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + άρµοστός < 
αρµόζω]. 

Eußom (η) {-ας κ. -οίας} 1. το δεύτερο σε µέγεθος (µετά την Κρήτη) 
νησί τής Ελλάδας Α. τής Στερεάς Ελλάδας 2. νοµός Ευβοίας νοµός 
που περιλαµβάνει το οµώνυµο νησί µε πρωτεύουσα τη Χαλκίδα. — 
Ευβοεύς (ο) [αρχ.] {Ευβοέως}, ευβοϊκός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ, αρχ., 
πιθ. < εύ- + -βοια < βοϋς «βόδι», οπότε η λ. θα προσδιόριζε την 
περιοχή µε πλούσιες βοσκές βοοειδών. Προτού επικρατήσει η 
ονοµασία Εύβοια, το νησί ονοµαζόταν επίσης Μακρίς και ∆ολίχη 
λόγω τού σχήµατος του, καθώς και Άβαντίς και 'Ελλοπία από τα ο-
νόµατα των αρχαιοτάτων κατοίκων του]. 

Ευβοϊκός (Κόλπος) (ο) κόλπος µεταξύ τής Εύβοιας και τής Στερεάς 
Ελλάδας. 

εύβουλος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει την ικανότητα να σκέ-
πτεται ορθά και µε σύνεση ΣΥΝ. συνετός, φρόνιµος, σώφρων, νουνε-
χής ΑΝΤ. ασύνετος, άφρων, άκριτος, απερίσκεπτος.   — ευβούλως 
επίρρ. [µτγν.], ευβουλία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -βουλος < 
βουλή «σκέψη, απόφαση»]. 

εύγε επιφών.· µπράβο!, άριστα!, έξοχα! (έκφραση επιδοκιµασίας, απο-
δοχής, ενθάρρυνσης κ.ά.): ~ ! Είσαι αξιέπαινος! || ~ σε αυτή την έξοχη 
πρωτοβουλία τής αντικαπνιστικής εκστρατείας || για το έργο σας αυτό 
ένα µεγάλο ~ σάς αξίζει. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εύγε < ευ (βλ.λ.) + βεβαιωτ. 
µόριο γε (βλ. λ. γάρ)]. 

ευγένεια (η) [αρχ.] {-ας κ. -είας | -ειες, δύσχρ. -ειών} 1. η λεπτότητα 
και αβρότητα στους τρόπους και στη συµπεριφορά, το σύνολο των 
κανόνων σωστής συµπεριφοράς, που διέπουν τις κοινωνικές σχέσεις: 
µε υποδέχθηκαν µε καλοσύνη και ~ || λίγο περισσότερη ~ δεν βλάπτει! 
|| στοιχειώδης | αυθόρµητη | τυπική | εξεζητηµένη | επαγγελµατική | 
προσποιητή | διακριτική | περισσή | ψυχική | εξαιρετική | φυσική | 
επιτηδευµένη ~ ΣΥΝ. ευπρέπεια, διακριτικότητα, καλοί τρόποι, 
κοσµιότητα ΑΝΤ. αγένεια 2. (ειρων.) ευγένειες (οι) η συµπεριφορά 
που ακολουθεί τους τύπους, το πρωτόκολλο, χωρίς να έχει ουσιαστι-
κό περιεχόµενο: και τώρα ας αφήσουµε τις ~ και ας συζητήσουµε επί 
τής ουσίας ΣΥΝ. τυπικότητα, τα «σεις» και τα «σας» 3. η καταγωγή 
από αριστοκρατική γενιά σε συνδυασµό συνήθ. µε γενναία και υψηλά 
φρονήµατα: από καµία πλευρά δεν αµφισβητείται η ~ τού δια-
κεκριµένου ευπατρίδη ΣΥΝ. αριστοκρατικότητα, αρχοντιά, υψηλο-
φροσύνη, γενναιοφροσύνη· ΦΡ. τίτλος ευγενείας (λ.χ. κόµης, δούκας, 
µαρκήσιος κ.λπ.) τίτλος που δηλώνει θέση σε ιεραρχία βάσει αρι-
στοκρατικής καταγωγής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

ευγενής, -ής, -ές {ευγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευγενέστ-ερος, -ατός} 1. 
αυτός που συµπεριφέρεται µε ευγένεια: ~ νέος | προσωπικό | υπάλ-
ληλος ΣΥΝ. ευγενικός, κόσµιος, ευπρεπής ΑΝΤ. αγενής, άξεστος, χυ-
δαίος 2. αυτός που διαπνέεται από υψηλά αισθήµατα, φρονήµατα, 
που έχει υψηλούς στόχους κ.λπ.: - προσπάθεια | µεταχείριση | αγώ-
νας | φιλοδοξία | επιδίωξη ΣΥΝ. υψηλόφρων, γενναιόφρων ΑΝΤ. ευτε-
λής, ποταπός, ταπεινός 3. ευγενής (ο/η) πρόσωπο που κατάγεται από 
υψηλή και διακεκριµένη οικογένεια και που συνήθ. φέρει τίτλο ευ-
γενείας (λ.χ. κόµης, δούκας, µαρκήσιος κ.ά.), καθένα από τα µέλη τής 
κοινωνικής τάξης που διαµορφώθηκε σε διαφόρους τόπους και ιστο-
ρικές περιόδους και τής οποίας τα µέλη απολάµβαναν από τη γέννη-
ση τους προνόµια βασισµένα στην καταγωγή, την εξουσία, την ιδιο-
κτησία και συχνά σε πολεµικά κατορθώµατα· η τάξη αυτή ήταν συ-
νήθ. κλειστή, είχε αναπτύξει αυστηρή ταξική συνείδηση και ιδιαίτε-
ρο, χαρακτηριστικό τρόπο ζωής: η κατάργηση των προνοµίων των ευ-
γενών || τα εµβλήµατα των ευγενών ΣΥΝ. αριστοκράτης ΑΝΤ. πληβείος 
4. αυτός που έχει λεπτότητα, ευγένεια τρόπων, όπως οι ευγενείς ΣΥΝ. 
ευγενικός 5. (κατ' επέκτ. για ζώα και για φυτά) αυτός που ανήκει σε 
καλή ράτσα ή είναι καλής ποιότητας ΣΥΝ. καθαρόαιµος, εκλεκτός 6. 
ΧΗΜ. (α) ευγενές µέταλλο καθένα από την κατηγορία µετάλλων που 
χαρακτηρίζονται από αξιοσηµείωτη αντοχή στην οξίδωση, ακόµη και 
στις υψηλές θερµοκρασίες και η οποία περιλαµβάνει πολλά από τα 
λεγόµενα πολύτιµα µέταλλα, λ.χ. τον χρυσό, τον άργυρο, τον λευκό-
χρυσο κ.ά. (β) ευγενές αέριο βλ. λ. αέριο. — ευγενώς επίρρ. [αρχ.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «υψηλής καταγωγής», < εύ- +  -γενής < 
γένος. Ήδη µεσν. η σηµ. αυτού που συµπεριφέρεται µε λεπτότητα και 
καλούς τρόπους. Οι φρ. ευγενές µέταλλο | αέριο είναι µετάφρ. δάνεια, 
πβ. αγγλ. noble metal | gas]. Ευγενία (η) [µτγν.] 1. οσιοµάρτυρας τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. ευγενικός, -ή, -ό 1. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από στοιχεία ευγένειας, καλής συµπεριφοράς: -
χαµόγελο! υπόκλιση | κίνηση/ τρόπος 2. αυτός που διαπνέεται από 
υψηλά και αξιόλογα αισθήµατα, που έχει υψηλούς στόχους κ.λπ.: ~ 
προσπάθεια | φιλοδοξία | σχέδιο | χειρονοµία | παραχώρηση || 
προσέφερε την περιουσία της για ~ σκοπούς ΣΥΝ. υψηλόφρων, 
γενναιόφρων ΑΝΤ. ευτελής, ποταπός, ταπεινός 3. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από λεπτότητα, φινέτσα, αριστοκρατικότητα: ~ 
φυσιογνωµία | πρόσωπο | σιλουέτα || οι ~ ήχοι τού πιάνου ΣΥΝ. 
ευγενής, αριστοκρατικός, αρχοντικός ΑΝΤ. ταπεινός, άξεστος. — ευ-
γενικ-ά | -ώς επίρρ., ευγενικότητα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ευγενής]. 
Ευγένιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής Ρω-
µαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος, παρώ-
νυµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. ευγενής «ο έχων αρχοντική, υψηλή κατα-
γωγή»]. εύγευστος, -η, -ο [1886] (λόγ.) αυτός που έχει ευχάριστη 
γεύση: ~ 
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φαγητό | ποτό ΣΥΝ. γευστικός, νόστιµος, (λόγ.) τερψιλαρύγγιος ΑΝΤ. 
άγευστος, άνοστος, ανούσιος. 

ευγηρία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το ευτυχές γήρας, η άνετη διαβίωση και η καλή 
κατάσταση ηλικιωµένου ατόµου·   ΦΡ. οίκος ευγηρίας ίδρυµα για τη στέγαση ή 
την περίθαλψη ηλικιωµένων ατόµων ΣΥΝ. γηροκοµείο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -
γηρία < γήρας]. 

εύγλωττος, -η, -ο 1. αυτός που χειρίζεται τον λόγο µε ευχέρεια και δεινότητα, 
που εκφράζεται µε σαφήνεια, ακρίβεια και πειστικότητα: ~ ρήτορας | οµιλητής 
ΣΥΝ. ευφράδης, γλαφυρός, καλλιεπής 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από τέτοια 
σαφήνεια και καθαρότητα, ώστε δεν χρειάζεται ερµηνεία, ολοφάνερος: ~ 
απόδειξη | µήνυµα | απάντηση | στοιχείο | εικόνα | βλέµµα | παράδειγµα | 
αντίδραση | χειρονοµία ΣΥΝ. πειστικός, σαφής, ξεκάθαρος, αψευδής. — 
εύγλωττα | ευγλώτ-τως επίρρ., ευγλωττία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ευ- + -
γλωττος < γλώσσα | -ττά\. 

ευγνωµονώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ευγνωµονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
αναγνωρίζω χάρη ή ευεργεσία που µου έγινε και εκφράζω τις ευχαριστίες µου 
γι' αυτήν, επιθυµώντας παράλληλα να ανταποδώσω το καλό: θα σας ~ πάντα 
για το ενδιαφέρον και τη βοήθεια σας ΣΥΝ. είµαι ευγνώµων, είµαι υπόχρεος, 
ευχαριστώ, χρωστώ χάρη ΑΝΤ. είµαι αγνώµων. 

ευγνωµοσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η αναγνώριση τής ευεργεσίας και η 
έκφραση ευχαριστίας γι' αυτήν: χρωστώ | οφείλω ~ σε κάποιον για το καλό που 
µου έκανε || εκφράζω την ~ µου ΣΥΝ. χάρη ΑΝΤ. αγνωµοσύνη, αχαριστία. 

ευγνώµων, -ων, -ον {ευγνώµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) αυτός 
που αναγνωρίζει χάρη ή ευεργεσία που του έγινε και αισθάνεται υπόχρεος γι' 
αυτό: σας είµαι ~ για τη βοήθεια που µου προσφέρατε ΣΥΝ. υποχρεωµένος 
ΑΝΤ. αγνώµων, αχάριστος. — ευγνωµό-νως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -
ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που σκέφτεται λογικά και εκφράζει καλή 
γνώµη», < εύ- + -γνώµων < γνώµη. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.].( 

ευγονία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η απόκτηση πολλών υγιών και καλών απογόνων: 
ευχή υπέρ ευγονίας ΣΥΝ. γονιµότητα · 2. η ευγονική (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εϋγονος < εύ- + γόνος]. 

ευγονική (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. επιστηµονικός κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο τους τρόπους βελτίωσης τού ανθρώπινου γένους και των 
κατοικίδιων ζώων, κυρ. σε σωµατικό επίπεδο, µε εφαρµογή των νόµων τής 
γενετικής και τής κληρονοµικότητας. Επίσης ευγονισµός (ο). — ευγονιστής 
(ο), ευγονίστρια (η), ευγονικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. 
eugenics], 

ευδαιµονία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση τού ανθρώπου που αισθάνεται 
ευνοηµένος από την τύχη, η ευτυχία και η µακαριότητα: ανείπωτη | απόλυτη | 
απροσµέτρητη | υπέρτατη ~ ΣΥΝ. καλοτυχία, ολ-βιότητα ΑΝΤ. δυστυχία, 
κακοτυχία, κακοδαιµονία, συµφορά 2. (ειδι-κότ.) η υλική ευηµερία, η ευτυχία 
που πηγάζει από την αφθονία αγαθών ΣΥΝ. ευηµερία, ευµάρεια, ευζωία 
ΑΝΤ. δυστυχία, ένδεια, φτώχια. — ευδαιµονώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. 
apjç. < ευδαίµων (βλ.λ.)]. 

ευδαιµονιζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ευδαιµόνισ-α, -τηκα, -µένος) (λόγ.-σπάν.) θεωρώ 
ή ονοµάζω (κάποιον) ευτυχισµένο ΣΥΝ. µακαρίζω, κα-λοτυχίζω ΑΝΤ. 
κακοτυχίζω, οικτίρω, ελεεινολογώ. 

ευδαιµονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ευδαιµονία (βλ.λ.): ~ 
πράξη | ενέργεια 2. ευδαιµονικοί (οι) (ενν. φιλόσοφοι) αυτοί που ασπάζονται 
το φιλοσοφικό δόγµα τού ευδαιµονισµού (βλ.λ.), που θεωρούν δηλαδή 
υπέρτατο αγαθό την ευδαιµονία. — ευ-δαιµσνικ-ά /-ώς [αρχ.] επίρρ. 

ευδαιµονισµός (ο) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) 1.ΦΙΛΟΣ. φιλοσοφική θεωρία που θεωρεί 
την ευδαιµονία ως το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο και, κατά συνέπεια, 
ορίζει ότι ο ύψιστος σκοπός τού ανθρώπου είναι η επιδίωξη ατοµικής ή/και 
κοινωνικής ευδαιµονίας 2. (κατ' επέκτ.) κοινωνική τάση και πρακτική που 
συνίσταται στη συσσώρευση των αγαθών ως µέσο για την κατάκτηση τής 
ευδαιµονίας. — ευδαιµονι-στής (ο), ευδαιµονίστρια (η), ευδαιµονιστικός, -ή, 
-ό [1878], ευδαιµο-νιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

ευδαιµονώ ρ. → ευδαιµονία 
ευδαίµων, -ων, -ον {ευδαίµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) 1. 

αυτός που θεωρείται ευνοηµένος από την τύχη και δοκιµάζει αισθήµατα 
ευτυχίας και µακαριότητας ΣΥΝ. ευτυχισµένος, µακάριος, καλότυχος ΑΝΤ. 
δυστυχής, δυστυχισµένος, κακότυχος 2. (ειδικότ.) αυτός που ευηµερεί, που 
απολαµβάνει υλική ευτυχία: ~ χώρα | βασίλειο | περιοχή ΣΥΝ. ευκατάστατος, 
πλούσιος ΑΝΤ. φτωχός, ενδεής. — ευδαιµόνως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που έχει ευλογηθεί ή ευνοηθεί 
από θεό ή τύχη», < εύ- + δαίµων «θεός, τύχη» (βλ.λ.)]. 

Ε.Υ∆.Α.Π. (η) Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. 
ευδία (η) {ευδιών} (λόγ.) ο αίθριος και γλυκός καιρός, οι καλές καιρικές 

συνθήκες: ανοιξιάτικη ~ ΣΥΝ. αιθρία, καλοκαιρία | καλοκαιριά, καλοσύνη 
ΑΝΤ. κακοκαιρία, παλιόκαιρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + δία < *-ôiFa, αρχαιότατη λ. µε τη σηµ. «ηµέρα», πβ. 
σανσκρ. su-div-â- «ωραία µέρα», βλ. κ. Ζευς]. 

ευδιάζω ρ. αµετβ. {εύχρ. µόνο σε ενεστ.} γίνοµαι αίθριος· συνήθ. τρι-τοπρόσ. 
ευδιάζει (για τον καιρό) βελτιώνεται, αιθριάζει. [ΕΤΥΜ. < µτγν. εύδιάζω | 
αρχ. εύδιάζοµαι < αρχ. ευδία (βλ.λ.)]. 

ευδιαθεσία (η) [1877] {χωρ. πληθ.} η καλή, ευχάριστη διάθεση: αισθάνοµαι | 
έχω ~ ΑΝΤ. κακοκεφιά, βαρυθυµία, ακεφιά. 

ευδιάθετος, -η, -ο αυτός που έχει καλή διάθεση, που αισθάνεται χα- 

ρούµενος, που βρίσκεται σε κέφι: αισθάνοµαι | είµαι | φαίνοµαι Ι 
νιώθω - ΣΥΝ. εύθυµος, κεφάτος, πρόσχαρος ΑΝΤ. άκεφος, κακόκεφος, 
κακοδιάθετος. — ευδιάθετα | ευδιαθέτως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενδιάθετος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εύ- + -διάθετος < διατίθηµι]. 

ευδιάκριτος, -η, -ο αυτός που διακρίνεται εύκολα, που γίνεται εύκολα ορατός και 
αντιληπτός: ~ παρουσία | χαρακτηριστικά | σήµα | υπαινιγµός ΣΥΝ. ευκρινής, 
φανερός, αισθητός ΑΝΤ. δυσδιάκριτος. — ευδιάκριτα | ευδιακρίτως [µεσν.] 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εύ- + διακριτός < διακρίνω]. 

ευδιάλυτος, -η, -ο [αρχ.] (για χηµικές ουσίες) που διαλύονται εύκολα σε µικρή 
ποσότητα διαλυτικού υγρού: το αλάτι είναι ~ στο νερό ΑΝΤ. δυσδιάλυτος. — 
ευδιαλυτότητα (η) [1876]. 

ευδιέγερτος, -η, -ο [1876] αυτός που διεγείρεται εύκολα. 
εύδιος, -ία, -ον (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από γαλήνη και ηρεµία, που 

δεν σκιάζεται από νέφη ή δεν ταράζεται από καταιγίδες ΣΥΝ. αίθριος, 
ανέφελος, ασυννέφιαστος, καλοκαιρινός ΑΝΤ. συννεφιασµένος, νεφοσκεπής, 
νεφώδης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ευδία (βλ.λ.)]. 

Ευδοκία (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα 
αυτοκρατειρών και πριγκιπισσών τού Βυζαντίου 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. κύρ. όν. < µτγν. ευδοκία (βλ.λ.)]. 

ευδοκία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ευµενής διάθεση, η καλή θέληση, ιδ. αυτή που 
προέρχεται από το θείο: «δόξα êv ύψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν 
άνθρώποις ευδοκία» (Κ.∆. Λουκ. 2, 14) || ~ Θεού ΣΥΝ. εύνοια, ευµένεια ΑΝΤ. 
δυσµένεια. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ευδοκώ]. 

ευδοκίµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η ευνοϊκή έκβασης ~ µιας 
προσπάθειας 2. η διάκριση σε έναν τοµέα, η καλή εξέλιξη και πορεία: η - στον 
χώρο του ήταν αποτέλεσµα σοβαρής και σκληρής δουλειάς 3. η ακµή, η καλή 
κατάσταση: η ~ τού δηµοκρατικού πολιτεύµατος 4. (για φυτό) η ανάπτυξη υπό 
ευνοϊκές συνθήκες. 

ευδόκιµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που ευδοκίµησε ή ευδοκιµεί, που θεωρείται 
επιτυχηµένος (σε πράξη, ενέργεια, σταδιοδροµία κλπ.): ~ προϋπηρεσία | 
θητεία | παραµονή | σπουδές ΣΥΝ. επιτυχής, αποτελεσµατικός ΑΝΤ. αδόκιµος, 
ανεπιτυχής, αποτυχηµένος. — ευδόκιµα | ευδοκίµως επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «ευυπόληπτος», < εύ- + δόκιµος (βλ.λ.)]. 

ευδοκιµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ευδοκιµείς... | ευδοκίµησα} (λόγ.) 1. σηµειώνω 
επιτυχία ή επιφέρω ευνοϊκό αποτέλεσµα (σε έργο, καθήκον, απόπειρα): είναι 
βέβαιο ότι η προσπάθεια του αυτή θα ευδοκιµήσει ΣΥΝ. επιτυγχάνω, 
ευοδώνοµαι, τελεσφορώ ΑΝΤ. αποτυγχάνω 2. κατορθώνω να ξεχωρίσω από 
τους άλλους, να επιτύχω διάκριση (σε οποιονδήποτε τοµέα): ο διάσηµος 
ζωγράφος ευδοκίµησε και ως σκηνογράφος ΣΥΝ. διακρίνοµαι, αναδεικνύοµαι 
3. βρίσκοµαι σε κατάσταση ευηµερίας και ακµής, σε συνεχή πρόοδο και 
ανάπτυξη: ευδοκιµεί η επιχείρηση | η δηµοκρατία | η τέχνη | η χώρα ΣΥΝ. 
ευηµερώ, ακµάζω, προοδεύω, προκόβω ΑΝΤ. παρακµάζω, οπισθοδροµώ, 
παίρνω τον κατήφορο 4. (ειδικότ. για φυτά) βρίσκω ευνοϊκές εδαφικές, 
κλιµατολογικές κ.λπ. συνθήκες, για να αναπτυχθώ και να καρποφορήσω: τα 
εσπεριδοειδή δεν ευδοκιµούν σε ψυχρά κλίµατα ΣΥΝ. θάλλω, αναπτύσσοµαι, 
πιάνω. 

ευδοκώ ρ. αµετβ. {ευδοκείς... | ευδόκησα} (συνήθ. στον αόρ.) 1. δείχνω 
ευµένεια, εύνοια' εκφράζω τη συγκατάθεση και την αποδοχή µου, αποφασίζω 
να πράξω ή να ενεργήσω όπως µου ζητείται: δεν ευδόκησε να ενδώσει στις 
αξιώσεις σας ΣΥΝ. συγκατατίθεµαι, αποδέχοµαι, ευαρεστούµαι, συναινώ, 
συγκατανεύω ΑΝΤ. αρνούµαι, απορρίπτω, αποποιούµαι 2. (ειδικότ.-ειρων.) 
ευαρεστούµαι να πράξω ή να συναινέσω σε πράξη µετά από µεγάλη δυσκολία 
και αργοπορία: ύστερα από δύο ώρες αναµονής, ευδόκησε επιτέλους να µας 
δεχθεί ΣΥΝ. συγκατατίθεµαι, συναινώ, συγκατανεύω ΑΝΤ. αρνούµαι, απο-
κρούω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ευδοκώ (-έω) < εύ- + δοκώ, βλ. κ. δοκούν]. 

Ευδοξία (η) 1. όνοµα Βυζαντινών αρχοντισσών 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. ευδοξία < εύ- + -δοξία < δόξα «καλή φήµη»]. 

Ευδόξιος (ο) {Ευδοξίου} όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < ευδοξία < εύ- + -δοξία < δόξα «καλή φήµη»]. 

Εύδοξος (ο) {Ευδόξου} 1. αρχαίος Έλληνας µαθηµατικός (408-355 π.Χ.), 
µαθητής τής Σχολής τού Πυθαγόρα και τού Πλάτωνα· συνετέλεσε στην 
πρόοδο των µαθηµατικών και τής αστρονοµίας και κυριότερα επιτεύγµατα 
του ήταν η διδασκαλία τής αναλογίας, η θεωρία τής χρυσής τοµής, η µέθοδος 
τής εξάντλησης 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ; αρχ. κύρ. όν. < εύ + -δοξος < 
δόξα]. 

ευειδής, -ής, -ές {ευειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή(· ευειδέστ-ερος, -ατός} (αρ-χαιοπρ.) 
αυτός που έχει ωραία µορφή: «γυνή προσελθούσα καλή και ~» (Α. 
Παπαδιαµάντης) || «η τύχη... τον έδωσε µορφή εις άκρον ευει-δή» (Κ. Καβάφης) 
ΣΥΝ. ωραίος, όµορφος ΑΝΤ. δύσµορφος, άσχηµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -ειδής < εϊδος]. ευέλικτος, -η, -ο 1. αυτός που ελίσσεται ή 
περιστρέφεται µε ταχύτητα και ευκολία: ~ παίκτης ΣΥΝ. ευκίνητος, ευλύγιστος, 
εύκαµπτος, εύστροφος 2. (µτφ.) αυτός που έχει την ικανότητα να κάνει εύκολα 
ελιγµούς, να αλλάζει θέση εύκολα και γρήγορα: - στρατιωτικό σώµα | πολιτική 
3. (µτφ.) αυτός που έχει την ικανότητα να ξεφεύγει από τις δυσκολίες, να 
αποφεύγει τις κακοτοπιές χωρίς να φθείρεται: ~ διπλωµάτης | διαπραγµατευτής. 
— ευέλικτα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που τυλίγεται εύκολα», < εύ- + -έλικτος < 
ελίσσω | -οµαι. Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. flexible]. 



ευελιξία 687 ευήνεµος 
 

ευελιξία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η ικανότητα να ελίσσεται, να περιστρέφεται κανείς 
µε ταχύτητα και ευκολία: η ~ τού αιλουροειδούς | ενός αθλητή 2. η ικανότητα 
να κάνει κανείς ελιγµούς την κατάλληλη στιγµή: η ~ ενός στρατιωτικού 
σώµατος || «µε το νοµοσχέδιο δίδεται µεγαλύτερη ~ στους ασφαλιστικούς φορείς 
να αναζητήσουν επενδύσεις µε αυξηµένες αποδόσεις» (εφηµ.) 3. (µτφ.) η 
ικανότητα να ξεφεύγει κανείς από τις δυσκολίες, να αποφεύγει τις κακοτοπιές 
χωρίς να φθείρεται: η ~ πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε διπλωµάτη, γιατί του επι-
τρέπει να ξεφεύγει από τις παγίδες των αντιπάλων του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. flexibilité]. 

εύελπις, -ις, -ι {ευέλπ-ιδος, -ι(ν) | -ιδες, -ίδων} 1. (αρχαιοπρ. για πρόσ.) αυτός 
που γεννά προσδοκίες για το µέλλον του: ~ νέος ΣΥΝ. φέρελπις 2. (α) εύελπις 
(ο) ο σπουδαστής τής Σχολής Ευελπίδων (β) (Στρατιωτική) Σχολή 
Ευελπίδων ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο εκπαιδεύονται απόφοιτοι 
τής Μέσης Εκπαίδευσης στα πέντε Όπλα (Πεζικό, Πυροβολικό, 
Τεθωρακισµένα, Μηχανικό, ∆ιαβιβάσεις) και στα δύο Σώµατα Εφοδιασµού 
και Μεταφορών (Σ.Ε.Μ.) και Υλικού Πολέµου (Σ.Υ.Π.) τού Στρατού Ξηράς, 
προκειµένου να στελεχώσουν τον Στρατό Ξηράς ως µόνιµοι αξιωµατικοί. 
[ΕΤΥΜ. αρ^. < εύ- + έλπίς]. 

ευελπιστώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ευελπιστείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ♦ 1. 
(αµετβ.) έχω πολλές και αγαθές ελπίδες, ελπίζω (σε κάτι καλό): δεν ξέρω αν 
θα τα καταφέρω, ωστόσο - ANT. απελπίζοµαι ♦ 2. (µετβ.) ελπίζω (κάτι): 
ευελπιστούµε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτηµα µας. — ευελπιστία (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ευελπιστώ (-έω) < µτγν. ευελπιστία < εύ- + -ελπιστία < 
ελπίζω]. 

ευένδοτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που ενδίδει εύκολα ANT. ανένδοτος1 (µτφ.) 2. 
αυτός που υποχωρεί εύκολα στην πίεση 3. ηθικά µαλθακός, ευάλωτος. 

ευεξάλειπτος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που εξαλείφεται, που σβήνεται εύκολα: 
~ σηµάδι ANT. δυσεξάλειπτος, ανεξάλειπτος. 

ευέξαπτος, -η, -ο αυτός που εξάπτεται εύκολα, που θυµώνει και οργίζεται µε το 
παραµικρό: είναι ~ και µπλέκεται συνέχεια σε καβγάδες ΣΥΝ. οξύθυµος, 
ευερέθιστος, αψίθυµος, οργίλος, θερµόαιµος, αρά-θυµος, αψύς ANT. ήρεµος, 
πράος, γαλήνκ>ς, απαθής, ψύχραιµος, φλεγµατικός. [ΕΤΥΜ µτγν. < εύ- + -
έξαπτος < έξάπτω]. 

ευεξήγητος, -η, -ο [1887] αυτός που εξηγείται εύκολα: ~ γεγονός | συµβάν | 
περιστατικό ΣΥΝ. δυσεξήγητος, ανεξήγητος. 

ευεξία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η καλή κατάσταση τής υγείας σε συνδυασµό µε 
διάθεση για κίνηση και δραστηριότητα: η ενασχόληση µε την κηπουρική 
ξεκουράζει και χαρίζει ~ || σωµατική | πνευµατική | µεγάλη | γενική ~ ΣΥΝ. 
ευρωστία, ευφορία ΣΥΝ. καχεξία, αδιαθεσία 2. (µτφ.) η καλή οικονοµική 
κατάσταση, συνθήκες υλικής προόδου και ευηµερίας: η επιχείρηση διέρχεται 
φάση άνθησης και ευεξίας ΣΥΝ. ευρωστία, ευπορία, ευηµερία ANT. φτώχια, 
(λαϊκ.) κεσάτια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -εξία < εχω, όπως επιµαρτυρείται και από την αρχ. 
περίφραση εύ εχω (ίδια σηµ.)]. 

ευεπηρέαστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δέχεται εύκολα ξένες επιδράσεις και 
διαµορφώνει ανάλογα τη στάση ή τη γνώµη του: άνθρωπος ~ στις αποφάσεις 
του ΑΝΤ. δυσεπηρέαστος, ανεπηρέαστος. 

ευεπίλυτος, -η, -ο [1766] αυτός που επιλύεται εύκολα: ~ πρόβληµα ΑΝΤ. 
δυσεπίλυτος. 

ευεπίφορος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που τείνει προς (κάτι), που εύκολα παρασύρεται 
(σε αυτό) ΣΥΝ. επιρρεπής.    — ευεπιφόρως επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εύ- 
+ -επίφορος < επιφέρω]. 

ευεργεσία (η) [αρχ.] {ευεργεσιών} πράξη ή ενέργεια µε φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα, που γίνεται εθελοντικά και χωρίς την προσδοκία χρηµατικών ή 
άλλων ανταλλαγµάτων: έχτισε νοσοκοµεία και ορφανοτροφεία και έκανε 
πλήθος άλλες ~. 

ευεργέτηµα (το) [αρχ.] {ευεργετήµ-ατος | -ατα,-άτων} 1. αγαθή και ωφέλιµη 
πράξη ή προσφορά, που γίνεται χωρίς υλικά ή άλλα ανταλλάγµατα ΣΥΝ. 
ευεργεσία, βοήθεια, χάρη ΑΝΤ. βλάβη, ζηµιά 2. ευεργετική διάταξη νόµου, 
που προβλέπει ευµενή µεταχείριση ορισµένων προσώπων ή κοινωνικών 
τάξεων στο πλαίσιο ειδικών εννόµων σχέσεων ή καταστάσεων, που 
αποτελούν εξαιρέσεις στην ισχύουσα νοµοθεσία· ΦΡ. ευεργέτηµα πενίας βλ. λ. 
πενία. 

ευεργετήριος, -α, -ο ο ευεργετικός. 
ευεργέτης (ο) {ευεργετών}, ευεργέτιδα (η) {ευεργετίδων} 1. πρόσωπο που 

προβαίνει σε αγαθή και χρηστή πράξη ή ενέργεια, που προσφέρει υλική ή 
ηθική βοήθεια, πολύτιµη υπηρεσία κ.λπ. προς όφελος ενός ή περισσοτέρων 
ατόµων, κοινωφελούς ιδρύµατος, έθνους ή και ολόκληρης τής ανθρωπότητας: 
µέγας | αείµνηστος | αοίδιµος ~ || ~ τής πατρίδος | τής ανθρωπότητας ΣΥΝ. 
αρωγός, αγαθοεργός 2. (ειδι-κότ.) ο τίτλος που απονέµεται από ίδρυµα ή άλλο 
επίσηµο φορέα σε πρόσωπο για την προσφορά µεγάλης δωρεάς και την 
ουσιαστική συµβολή στην ίδρυση και στις δραστηριότητες του· ΦΡ. εθνικός ευ-
εργέτης πρόσωπο που ευεργέτησε το έθνος µε µεγάλες δωρεές, κλη-
ροδοτήµατα, ευαγή ιδρύµατα, καθώς και µε την καθιέρωση θεσµών, 
διαγωνισµών, υποτροφιών κ.λπ. Επίσης ευεργέτισοα {δύσχρ. ευεργε-τισσών} 
κ. (λόγ.) ευεργέτις (η) [αρχ.] {ευεργέτ-ιδος, -ιδα | -ίδων}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εύεργός «κατάλληλος, χρήσιµος» < εύ- + -εργός < έργον]. ευεργετικός, -ή, -ό 
[αρχ.] 1. αυτός που ευεργετεί, που προσφέρει ηθική ή/και υλική βοήθεια χωρίς 
ανταλλάγµατα, που αποβλέπει στο καλό και το αγαθό: ~ χειρονοµία | δράση | 
µέτρο | ρόλος | δραστηριότητα | διάθεση ΣΥΝ. αγαθοεργός, αγαθοποιός, 
ευεργετήριος ΑΝΤ. βλα- 

πτικός, επιζήµιος, κακοποιός 2. αυτός που προσφέρει ωφέλεια: η χθεσινή βροχή 
υπήρξε πολύ ~ για τη γεωργία || ~ επίδραση | αποτέλεσµα | άνεµος | περιβάλλον | 
επακόλουθο ΣΥΝ. ευνοϊκός, χρήσιµος, ωφέλιµος, επωφελής, λυσιτελής ΑΝΤ. 
βλαπτικός, επιζήµιος 3. ΝΟΜ. ευεργετικός νόµος | ευεργετική διάταξη νόµος | 
διάταξη που παρέχει σε κατηγορίες ατόµων ειδικά προνόµια ή δικαιώµατα ή τα 
απαλλάσσει από συγκεκριµένες υποχρεώσεις. — ευεργετικά επίρρ., 
ευεργετικό-τητα (η) [1894]. ευεργετώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ευεργετείς... | ευεργέτ-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. προβαίνω σε πράξη ή ενέργεια που ωφελεί, 
χωρίς να αναµένω ή να προσδοκώ χρηµατικά ή άλλα ανταλλάγµατα· προσφέρω 
εθελοντικά τις υπηρεσίες µου (στον συνάνθρωπο, στη χώρα µου ή και στον 
κόσµο ολόκληρο): η πατρίδα ξέρει να τιµά όσους την ευεργετούν ΣΥΝ. ωφελώ, 
συντρέχω, βοηθώ ΑΝΤ. ζηµιώνω, βλάπτω 2. (ειδι-κότ.) προβαίνω σε 
αγαθοεργίες, αναπτύσσω φιλανθρωπική δράση, κυρ. παρέχοντας χρηµατική 
βοήθεια σε αναξιοπαθούντες ή σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα ΣΥΝ. ελεώ, 
ευσπλαχνίζοµαι. ευερέθιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που ερεθίζεται εύκολα, που 
εξάπτεται και θυµώνει µε το παραµικρό: ~ άνθρωπος | χαρακτήρας | 
ιδιοσυγκρασία ΣΥΝ. ευέξαπτος, οξύθυµος, οργίλος, αψίθυµος, εύθικτος, 
νευρικός, αράθυµος, αψύς ΑΝΤ. ήρεµος, πράος, ψύχραιµος, νηφάλιος, 
φλεγµατικός · 2. IATP. ο επιρρεπής στους ερεθισµούς, αυτός που παθαίνει 
εύκολα φλεγµονές. — ευερεθιστότητα (η). ευετηρία (η) {χωρ. πληθ.} η καλή 
χρονιά- (ειδικότ.) εύφορη χρονιά µε καλή σοδειά: τα έθιµα | τελετές τής ~ στις 
αγροτικές περιοχές. — ευ-ετηριακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -ετηρία < έτος (πβ. κ. επ-ετηρίδα)]. ευζωία (η) [αρχ.] {χωρ. 
πληθ.} (λόγ.) η καλή ζωή, ο άνετος βίος από υλικής πλευράς ΣΥΝ. καλοζωία, 
καλοπέραση, ευηµερία, ευδαιµονία ΑΝΤ. κακοζωία, κακοπέραση, δυστυχία, 
δυσπραγία. ευζωνακι (το) {χωρ. γεν.} 1. χαϊδευτ. για εύζωνο 2. (α) µικρό 
οµοίωµα ευζώνου ΣΥΝ. τσολιαδάκι (β) παιδί που ντύνεται εύζωνος στις εθνικές 
εορτές ΣΥΝ. τσολιαδάκι. εύζωνος (ο) {ευζών-ου | -ων, -ους} (παλαιότ.) ο 
ελαφρώς οπλισµένος στρατιώτης τού ελληνικού Στρατού Ξηράς, µε ειδική 
στολή (φουστανέλα, φέσι και τσαρούχια)· σήµερα, στρατιώτες µε αυτή τη στολή 
ανήκουν στην Προεδρική Φρουρά, αποδίδουν τιµές σε επισήµους και φρουρούν 
το µνηµείο τού Αγνώστου Στρατιώτη ΣΥΝ. τσολιάς. Επίσης (καθηµ.) εύζωνας. 
— ευζωνικός, -ή, -ό [1886]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· εϋζωνος < εύ- + -ζωνος < ζώνη. Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά 
στον Όµηρο ως χαρακτηρισµός των γυναικών µε ωραία, λεπτή µέση. Η 
σηµερινή σηµ. απαντά ήδη στους κλασικούς πεζογράφους, όπου η λ. 
προσδιορίζει τους ασκηµένους στρατιώτες, τους οπλίτες που δεν έφεραν βαριά 
ασπίδα, µε αποτέλεσµα να είναι ταχείς και ευκίνητοι]. ευήθης, -ης, εύηθες 
{ευήθ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από υπερβολική 
αφέλεια και αγαθότητα, που διακρίνεται για την ευπιστία και την ανοησία του 
ΣΥΝ. αγαθός, αγαθιάρης, αφελής, απλοϊκός, εύπιστος, µωρός, µωρόπιστος, 
χαζός, ανόητος ΑΝΤ. έξυπνος, πονηρός, αετός. — ευηθώς επίρρ., ευήθεια (η) 
[αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «καλόκαρδος, ενάρετος», < εύ- + -ήθης < ήθος. Η 
σηµερινή µειωτική σηµ. είναι ήδη αρχ.]. ευήκοος, -ος, -ον (λόγ.) αυτός που έχει 
οξεία ακοή, που ακούει καλά ΣΥΝ. οξύκοος ΑΝΤ. βαρήκοος· κυρ. στη ΦΡ. τείνω | 
στρέφω ευήκοον ους ακούω µε ευµένεια, µε ευνοϊκή διάθεση (κάποιον): ~ στα 
αιτήµατα µιας κατηγορίας εργαζοµένων. — ευηκοία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -ήκοος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
ακοή]. ευήλατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει σφυρηλατηθεί ή µπορεί να 
σφυρηλατηθεί εύκολα και καλά ΣΥΝ. δυσήλατος.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + ελατός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
έλαύνω]. ευηλεκτραγωγός, -ός, -ό [1884] (λόγ.) ΦΥΣ. αυτός που αποτελεί καλό 
αγωγό τού ηλεκτρισµού- αυτός από τη µάζα τού οποίου διέρχεται εύκολα το 
ηλεκτρικό ρεύµα: ~ σώµα | υλικό ΑΝΤ. δυσηλεκτραγωγός. ευήλιος, -α, -ο [αρχ.] 
(λόγ.) αυτός που λιάζεται καλά, που τον βλέπει ο ήλιος, που δέχεται άφθονο το 
ηλιακό φως: ~ δωµάτιο | κάµαρα | σπίτι ΣΥΝ. προσήλιος, ηλιόλουστος ΑΝΤ. 
ανήλιος, ανήλιαγος, σκιερός. — ευηλίως επίρρ. [αρχ.]. ευηµερία (η) {χωρ. 
πληθ.} η κατάσταση που διαµορφώνουν οι συνθήκες πλούτου, οικονοµικής 
άνθησης και ευδαιµονίας· ζωή µέσα στην απόλαυση υλικών ή/και πνευµατικών 
αγαθών: τα κυβερνητικά µέτρα αποβλέπουν στην πρόοδο και την ~ τού τόπου || 
οικονοµική | κοινωνική | υλική | γενική | αληθινή | παγκόσµια | προσωπική ~ || 
βαθµός | επίπεδο | ηµέρες | εικόνα | σύµβολο | οδός | προϋπόθεση | (µτφ.) άνεµος 
| πηγή | δείγµα ευηµερίας || ζω | διάγω εν ευηµερία ΣΥΝ. ευπορία, ευζωία, 
καλοπέραση, ευπραγία, ευδοκίµηση, ευδαιµονία ΑΝΤ. δυστυχία, φτώχια, 
δυσπραγία. — ευηµερώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αΡλ· < εύήµερος, αρχικά χαρακτηρισµός µιας ικανοποιητικής και 
παραγωγικής ηµέρας, < εύ- + -ήµερος < ηµέρα]. ευηµερισµος (ο) [1843] {χωρ. 
πληθ.} η φιλοσοφική θεωρία τού φιλοσόφου Ευηµέρου (3ος αι. π.Χ.), κατά την 
οποία οι θεοί αρχικά ήταν άνθρωποι και θεοποιήθηκαν αργότερα. — 
ευηµεριστής (ο) [1866]. ευήνεµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν προσβάλλεται 
από σφοδρούς ανέµους, που µένει προφυλαγµένος από τη δύναµη των ανέµων: 
~ λιµάνι ΣΥΝ. υπήνεµος, απάνεµος ΑΝΤ. προσήνεµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθε- 
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τος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ευ- + άνεµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει)]. 

Εύηνος (ο) {Ευήνου} ποταµός τής ∆. Στερεάς Ελλάδας, που πηγάζει από τα 
όρη τής Ναυπακτίας και εκβάλλει στον Πατραϊκό Κόλπο. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
τοπωνύµιο (και ανθρωπωνύµιο), πιθ. < εύ + *ήνος «πρόσωπο» (βλ. λ. άπ-
ηνής, προσ-ηνής), οπότε η λ. θα δήλωνε το όµορφο πρόσωπο ή 
παρουσιαστικό. Λιγότερο πιθ. η αναγωγή τού β' συνθ. σε αρχ. ήνις (αιτ. 
πληθ.), που χρησιµοποιείται ως επίθ. βοδιών και σηµαίνει «ενός έτους» (συνδ. 
µε τη λ. ένιαυτός)]. 

εύηχος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που ηχεί δυνατά, που έχει ισχυρό ήχο ΑΝΤ. 
σιγανός 2. (συνήθ.) αυτός που παράγει αρµονικό ήχο, που ηχεί ευχάριστα: ~ 
λόγος | φωνή | κήρυγµα ΣΥΝ. γλυκόηχος, καλλίφωνος, εύφωνος, γλυκύφωνος, 
µελωδικός ΑΝΤ. κακόηχος, κακόφωνος. — εύηχα | ευήχως [µτγν.] επίρρ. 

ευθαλής, -ής, -ές {ευθαλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που διαθέτει πλούσια 
βλάστηση, που ανθίζει: ~ φυτό ΣΥΝ. θαλερός, ανθηρός ΑΝΤ. µαραµένος. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < εύ- + -Θαλής < θάλλω (βλ.λ.)]. 

Ευθαλία (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. κύρ. όν. < αρχ. εύθαλής «ανθηρός, πλούσιος σε βλάστηση» (βλ.λ.). Βλ. 
κ. Θαλής | Θάλεια]. 

ευθανασία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο όσο το δυνατόν καλύτερος, ευκολότερος και 
πιο ανώδυνος θάνατος 2. (ειδικότ.) η πρόκληση ανώδυνου θανάτου ή η 
επίσπευση αυτού, προκειµένου να συντοµευθεί η αγωνία ετοιµοθάνατου ή 
πάσχοντος από ανίατη ασθένεια. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ευτυχισµένος ή 
αξιοπρεπής θάνατος», < εύ + θάνατος. Η σηµερινή σηµ. είναι αντιδάν. από 
αγγλ. euthanasia]. 

ευθαρσής, -ής, -ές {ευθαρσ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) γεµάτος θάρρος, 
θαρραλέος: ~ λόγος | εξήγηση | τοποθέτηση ΣΥΝ. τολµηρός, θαρρετός ΑΝΤ. 
δειλός, άτολµος, άνανδρος. — ευθαρσώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -θαρσής < θάρσος | θάρρος]. 

ευθεία (η) {ευθειών} 1. ΜΑΘ. η γραµµή που ορίζεται από δύο σηµεία 
(πρωταρχική έννοια τής γεωµετρίας· πρακτικά χαράσσεται µε τον χάρακα, τον 
κανόνα): δύο ~ που τέµνονται στο σηµείο Α || παράλληλες | ασύµβατες ~ ΑΝΤ. 
τεθλασµένη, καµπύλη 2. ευθεία (η) (ενν. οδός) ο ίσιος δρόµος, δρόµος χωρίς 
στροφές: ακολουθήστε αυτή την ~ και στο πρώτο στενό στρίψτε δεξιά || ο 
δρόµος είναι µία ~- ΦΡ. (α) τελική ευθεία βλ. λ. τελικός (β) κατ' ευθείαν βλ. λ. 
κατευθείαν (γ) απ' ευθείας βλ. λ. απευθείας. — ευθειακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ευθεία, θηλ. τού επιθ. ευθύς]. 

ευθεία επίρρ.- σε ευθεία κατεύθυνση, χωρίς παρέκκλιση: πηγαίνεις όλο ~, δεν 
στρίβεις πουθενά ΣΥΝ. ίσια. 

ευθειάζω ρ. µετβ. (ευθείασ-α, -τηκα} κάνω (κάτι) ευθύ ή επίπεδο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ευθύς + παραγ. επίθηµα -ιάζω, βλ. κ. φτειάχνω]. 

ευθερµαγωγός, -ός, -ό [1870] ΦΥΣ. (σώµα) που είναι καλός αγωγός τής 
θερµότητας: ~ µέταλλο ΣΥΝ. θερµαγωγός ΑΝΤ. δυσθερµαγωγός. 

εύθετος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που είναι καλά τοποθετηµένος, που βρίσκεται 
στη σωστή θέση ΣΥΝ. διευθετηµένος, τακτοποιηµένος 2. (µτφ. για χρόνο) ο 
κατάλληλος, ο αρµόζων: η απόφαση θα ανακοινωθεί σε ~ χρόνο ΣΥΝ. 
ευνοϊκός, επίκαιρος, ενδεδειγµένος· ΦΡ. εν ευθέ-τω χρόνω (εν εύθέτω χρόνω) 
τον κατάλληλο καιρό, όταν ot συνθήκες είναι κατάλληλες: το θέµα θα 
συζητηθεί ~. — ευθέτως επίρρ. [αρχ.], ευθετώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εύ- + -θετός < τίθηµι, βλ. κ. θέτω]. 

ευθέως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. κατευθείαν, ολόισια ΣΥΝ. στα ίσια ΑΝΤ. λοξά, 
πλαγίως · 2. µε κατηγορηµατικό τρόπο, µε ειλικρίνεια, χωρίς περιστροφές: τον 
κατηγόρησε ~ ως υπαίτιο τής ήττας. ΣΥΝ. απερίφραστα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
προηγουµένως. 

εύθετος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που θίγεται εύκολα, που προσβάλλεται µε το 
παραµικρό από τους λόγους ή τη συµπεριφορά των άλλων: είναι πολύ ~ σε 
ζητήµατα τιµής ΣΥΝ. ευαίσθητος, (λαϊκ.) µυγιάγγιχτος ΑΝΤ. παχύδερµος, 
αναίσθητος, χοντρόπετσος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -θικτος < θίγω]. 

ευθιξία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το να θίγεται κανείς εύκολα, κυρ. για 
θέµατα τιµής: παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας || σπάνια | προσωπική | 
πολιτική ~ ΣΥΝ. ευαισθησία. 

εύθραυστος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που σπάει εύκολα: Προσοχή στη µεταφορά! 
Είναι ~ προϊόν || ~ αγγείο | τζάµι ΣΥΝ. εύθρυπτος ΑΝΤ. άθραυστος 2. (µτφ.) 
ευπαθής, αυτός που εύκολα προσβάλλεται ή διαταράσσεται: ~ υγεία | νεύρα | 
κατάσταση | ειρήνη | ψυχική ισορροπία | χαρακτήρας ΣΥΝ. ευπρόσβλητος 3. 
(για πρόσ.) αυτός που έχει αδύνατη κατασκευή ή κράση: ~ κοπέλα ΣΥΝ. 
λεπτοκαµωµένος, λεπτεπίλεπτος, αιθέριος, (καθηµ.) ντελικάτος, ασθενικός. — 
ευθραυστότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -θραυστος < θραύω]. 

εύθρυπτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που θρυµµατίζεται εύκολα, που τρίβεται εύκολα: 
~ κόκκοι ΣΥΝ. εύθραυστος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + θρυπτός < θρύπτω «θραύω, θρυµµατίζω», βλ. κ. θρύµµά]. 

ευθύ- κ. ευθύ- α' συνθετικό που προσδίδει στο β' συνθετικό τη σηµασία: 1. τού 
ίσιου: ευθύ-γραµµος, ευθύ-βολος 2. τού δίκαιου, τού ορθού: ευθύ-δικος, ευθυ-
κρισία. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
ευθύς (βλ.λ.)]. 

ευθύαυλος (ο) [1861] {ευθυαύλ-ου | -ων, -ους} ΜΟΥΣ. πνευστό µουσικό 
όργανο, που αντιδιαστέλλεται προς τον πλαγίαυλο (το φλάουτο)· το κλαρίνο 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλός. [ΕΤΥΜ. < ευθύ- + αυλός, κατ' αντιδιαστολή 
προς το πλαγίαυλος]. 

ευθύβολος, -η, -ο κ. (ορθότ.) ευθύβολος, -ος, -ο αυτός που πετυχαίνει τον στόχο 
του, ο εύστοχος, ο ακριβής ΑΝΤ. άστοχος. — ευθυ-βολία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ευθύβολος < εύθυ- + -βόλος < βάλλω]. 

ευθυγραµµια (η) → ευθύγραµµος 
ευθυγραµµίζω ρ. µετβ. [1882] (ευθυγράµµισ-α, -τηκα, -µένος) 1. τοποθετώ ή 

φέρω σε ευθεία γραµµή: ~ ένα κοµµάτι ξύλο | τζάµι || ~ τις σειρές των θρανίων 
ΣΥΝ. ισιώνω, στοιχίζω ΑΝΤ. στραβώνω 2. (µτφ.) ταυτίζω, προσαρµόζω, 
συµφωνώ: προσπάθησε να ευθυγραµµίσει την πολιτική τής χώρας του µε την 
πολιτική των Ηνωµένων Πολιτειών || (κ. µεσοπαθ.) ευθυγραµµίστηκε µε την 
κυρίαρχη τάση στο κόµµα του. 

ευθυγράµµιση (η) [1882] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. η τοποθέτηση σε 
ευθεία γραµµή: η ~ των θρανίων τής αίθουσας 2. ΜΗΧΑΝ. η τεχνική επέµβαση 
στο σύστηµα διεύθυνσης τού αυτοκινήτου (τιµόνι, τροχοί, άξονες τροχών και 
ηµιαξόνια) έτσι, ώστε αυτό να συµβάλλει στην ορθή πορεία τού οχήµατος: 
«ευθυγραµµίσεις - ζυγοσταθµίσεις» (επιγραφή συνεργείων αυτοκινήτων) 3. 
(µτφ.) η προσαρµογή (τακτικής, πολιτικής ή άλλης γραµµής, ιδεών) προς κάτι 
άλλο: η ~ τής εξωτερικής πολιτικής τής χώρας µε τις αποφάσεις τής ∆ια-
κυβερνητικής || η ~ του µε τη γραµµή τού κόµµατος ΣΥΝ. συµφωνία, ταύτιση. 

ευθύγραµµος, -η (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται ή κινείται σε 
ευθεία γραµµή: ~ κίνηση ΣΥΝ. ευθύς, ίσιος 2. ΓΕΩΜ. αυτός που τα στοιχεία 
του (σηµεία) ανήκουν στην ίδια ευθεία· ΦΡ. ευθύγραµµο τµήµα το τµήµα 
ευθείας, που ορίζεται από δύο σηµεία: το ~ AB. — ευθύγραµµα επίρρ., 
ευθυγραµµια (η) [1833]. 

ευθυδικία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} δίκαιη και ορθή κρίση ή απόφαση· 
δικαιοκρισία ΑΝΤ. στρεψοδικία, κακοδικία. — ευθύδικος, -η, -ο [αρχ.]. 

ευθυκρισία (η) [1825] {χωρ. πληθ.} ορθή και δίκαιη κρίση- σωστή σκέψη ΑΝΤ. 
ακρισία. 

Ευθυµία (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. 
όν. < εύθυµος (βλ.λ.)]. 

ευθυµία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η χαρούµενη και ευχάριστη ψυχική διάθεση: 
στην παρέα επικρατούσε µεγάλη ~ ΣΥΝ. κέφι, ευδιαθεσία ΑΝΤ. αθυµία, 
δυσθυµία, ακεφιά 2. η ευχάριστη διάθεση που δηµιουργείται υπό την επήρεια 
ελαφράς µέθης: ήπιε δυο ποτηράκια παραπάνω κι ήρθε σε ~. 

Ευθύµιος (ο) 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης 
(καθηµ.) Εύθυµης. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < αρχ. εύθυµος (βλ.λ.)]. 

ευθυµογράφηµα (το) {ευθυµογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} (συνήθ. σε 
εφηµερίδες ή περιοδικά) κείµενο µε εύθυµο χαρακτήρα, ευτράπελο 
ανάγνωσµα. 

ευθυµογράφος (ο/η) [1889] συγγραφέας ευθυµογραφηµάτων. — 
ευθυµογραφικός, -ή, -ό [1892]. 

ευθυµογραφώ ρ. µετβ. [1891] {ευθυµογραφείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
συγγράφω ευθυµογραφήµατα. 

ευθυµολόγηµα (το) {ευθυµολογήµ-ατος | -ατα, -άτων) καθετί που λέγεται ή 
γράφεται, για να προκαλέσει ευθυµία- εύθυµος λόγος ΣΥΝ. χαριτολόγηµα, 
αστειολογία. 

ευθυµολογώ ρ. αµετβ. {ευθυµολογείς...} λέω κάτι που προκαλεί ευθυµία ΣΥΝ. 
χαριτολογώ, αστειολογώ ΑΝΤ. σοβαρολογώ. — ευθυµολο-γία (η) [1891], 
ευθυµολόγος (ο/η) [1894], ευθυµολογικός, -ή, -ό. 

εύθυµος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει καλή διάθεση· χαρούµενος, 
πρόσχαρος: ~ παρέα ΣΥΝ. ευδιάθετος, χαρωπός, κεφάτος, χαρούµενος ΑΝΤ. 
δύσθυµος, άκεφος, (λαϊκ.) κατσούφης, σκυθρωπός· ΦΡ. εύθυµη χήρα βλ. λ. 
χήρα 2. αυτός που τον διακρίνει η χαρά: ~ διάθεση | τόνος || σφυρίζω έναν ~ 
σκοπό ΣΥΝ. αλέγρος 3. αυτός που προκαλεί γέλιο και χαρά· αστείος: ~ 
παράσταση ΣΥΝ. διασκεδαστικός, φαιδρός, κωµικός, (λόγ.) ιλαρός. — εύθυµα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + θυµός «καρδιά, εσωτερικός εαυτός» (βλ.λ.)]. 

ευθυµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ευθυµείς... | ευθύµησα} 1. έχω καλή ψυχική διάθεση· 
είµαι χαρούµενος, εύθυµος ΑΝΤ. δυσθυµώ 2. έρχοµαι σε κατάσταση ελαφράς 
µέθης. 

ευθύνη (η) (ευθυνών} 1. η υποχρέωση που έχει κανείς να πραγµατοποιήσει 
κάτι, καθώς και να δώσει λόγο γι' αυτό: επαγγελµατική | πολιτική | κοινωνική | 
ηθική | νοµική | αστική | ποινική ~ || θα το έχεις υπ' ~ σου (θα είσαι υπεύθυνος 
γι' αυτό) || έχω την ~ των επιλογών | τής παραγωγής | µιας στρατιωτικής 
επιχείρησης || τα έργα εκτελούνται υπό την ~ τής αρµόδιας υπηρεσίας || έχει 
απόλυτη εξουσία χειρισµών στον χώρο ευθύνης του- ΦΡ. (α) αίσθηµα ευθύνης η 
υπευθυνότητα: έχει έντονο το - για τις πράξεις του (είναι πολύ ευσυνείδητος) 
(β) προ | ενώπιον των ευθυνών µπροστά στις ευθύνες: τον έφερε προ των 
ευθυνών του και του ζήτησε να ενεργήσει αµέσως 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
αναλαµβάνει κανείς υπεύθυνα: Μην ασχοληθείς µ ' αυτό! Είναι δική µου ~ 3. 
(ειδικότ.) το σύνολο των συνεπειών που βαρύνει κάποιον εξαιτίας τής 
πληµµελούς τήρησης των καθηκόντων του ή τής παράβασης έννοµης ή ηθικής 
αρχής: φέρω | επωµίζοµαι | αποσείω | διαχωρίζω | αποδίδω | ρίχνω σε άλλον 
την - || (κ. στον πληθ.) επιρρίπτω | καταλογίζω ευθύνες σε κάποιον || για το 
ατύχηµα θα αναζητηθούν ευθύνες (θα αναζητηθεί ποιοι πρέπει να λογοδοτή-
σουν) || έχετε κι εσείς µερίδιο ευθύνης για την κατάσταση αυτή ΣΥΝ. βάρος, 
ενοχή, υπαιτιότητα- ΦΡ. αναλαµβάνω την ευθύνη (για κάτι) (i) δηλώνω 
υπεύθυνος (για κάτι που έχει συµβεί), δηλώνω ότι είµαι ο δράστης 
(συγκεκριµένης πράξης): την ευθύνη τής τροµοκρατικής επίθεσης ανέλαβε η 
«17 Νοέµβρη» (ii) δηλώνω υπεύθυνος, έτοιµος να υποστώ τις συνέπειες (για 
ό,τι πρόκειται να συµβεί): Ας παρακάµψουµε αυτή την εντολή! Εγώ ~ (iii) (εις 
το ακέραιον) αναλαµβάνω 



ευθύνοµαι 689 ευκατάστατος 
 

πλήρως την ευθύνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανεύθυνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εϋθυνα (από τις πλάγιες πτώσεις, π.χ. γεν. ευθύνης, προέκυψε 
η ονοµαστική ευθύνη) < εύθύνω | -οµαι (βλ.λ.). Στην αρχ. Αθήνα, οι 
αξιωµατούχοι που ολοκλήρωναν τη θητεία τους είχαν την υποχρέωση \α 
παραστούν σε δηµόσια εξέταση (εϋθυνα) τής εν γένει διαγωγής τους. Στη 
διαδικασία αυτή αναφέρονται οι αρχ. περιφράσεις υπέχω εύθύνας | εύθύνας 
δίδωµι | επί τάς εύθύνας ελθεϊν | τάς εύθύνας κατηγορεϊν κ.ά., από όπου 
προέκυψε η βασική σηµ. τής λ.]. 

ευθύνη - υπεύθυνος - ανεύθυνος. Η έννοια τής ευθύνης, βασικός θεσµός 
τής αρχαίας αθηναϊκής δηµοκρατίας, έχει ιδιαίτερο σηµασιολογικό 
ενδιαφέρον για τη σηµασία µε την οποία χρησιµοποιούνται σήµερα τα επίθ. 
υπεύθυνος και ανεύθυνος. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποίησαν τη λ. 
εϋθυνα και αργότερα το ευθύνη (από τη γενική: εϋθυνα - ευθύνης > ευθύνη) 
µε την κυ-ριολ. σηµ. «ίσιωµα, το να κάνεις κάτι ευθύ, ίσιο, διόρθωση» (το 
εϋθυνα είναι από το ρ. εύθύνω «ισιώνω» και αυτό από το ευθύς) και µε τη 
µεταφορική σηµ. «διαχειριστική ευθύνη, διαχειριστικός έλεγχος, που 
ασκείτο δηµόσια σε αυτούς που είχαν αναλάβει δηµόσια αξιώµατα κατά το 
πέρας τής θητείας τους». Όποιος ανελάµβανε αξίωµα ήταν υπεύθυνος, 
υπόλογος δηµοσίου ελέγχου, στους εύθύνους. τους δηµόσιους ελεγκτές, 
ενώ ο µη υπέχων τέτοια ευθύνη, ο µη υπόλογος, ήταν ανεύθυνος. 
Βαθµηδόν η έννοια τής ευθύνης επεκτάθηκε σε οτιδήποτε αναλαµβάνει 
κανείς ως καθήκον ή αρµοδιότητα στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό 
(επαγγελµατικό ή άλλον) χώρο, καθήκον ή αρµοδιότητα για την οποία 
υπέχει (νοµική ή ηθική) ευθύνη, δηλ. για την οποία είναι υπεύθυνος. Πα-
ράλληλα προς την ουδέτερη αυτή σηµ. τού υπόλογου (και από περιπτώσεις 
που συνέβαινε κάτι κακό κατά την άσκηση καθηκόντων και 
αρµοδιοτήτων), η λ. υπεύθυνος προσέλαβε και τη σηµ. «ένοχος». Οµοίως 
και το αντίθετο, η λ. ανεύθυνος από τη σηµ. «άµοιρος, αµέτοχος ευθυνών» 
προσέλαβε και τη σηµ. «αθώος». Με αυτή την «καλή» σηµ. 
χρησιµοποιείται η λ. και στην υµνογραφία τής Εκκλησίας: «Σήµερον το 
κατά τού Χρίστου πονηρον συνήχθη συ-νέδριον, και κατ' αυτού κενά 
έβουλεύσατο παραδοϋναι Πιλάτφ εις θάνατον τον άνεύθυνον [ενν. τον 
Χριστό]». Από τη σηµ. «υπεύθυνος = ένοχος» και «ανεύθυνος = αθώος» 
στη σύγχρονη Ελληνική περάσαµε στην αντίθετη (!) και για τις δύο λέξεις 
σηµασία: όταν χαρακτηρίζουµε κάποιον ως «υπεύθυνο» πρόσωπο (µαζί µε 
την αρχική σηµ. «υπαίτιος», την κακόσηµη), εννοούµε επίσης «µε 
συνείδηση ευθύνης, ευσυνείδητο και αξιόπιστο πρόσωπο». Αντιθέτως, ως 
«ανεύθυνο πρόσωπο» χαρακτηρίζουµε σήµερα «εκείνον που στερείται 
ευθύνης, τον ασυνείδητο, τον αναξιόπιστο». Habent voces sua fata! 
(«Έχουν και οι λέξεις τη µοίρα τους»). 

→ ανεύθυνος 

ευθύνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} είµαι υπεύθυνος, φέρω 
την ευθύνη για κάτι: η κυβέρνηση ευθύνεται για τη χάραξη τού 
προϋπολογισµού || δεν ~ εγώ για τη δική του αποτυχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. Μέση φωνή τού αρχ. εύθύνω «κατευθύνω, οδηγώ κατευθείαν» < 
ευθύς. Βλ. κ. ευθύνη]. 

ευθυνόφοβος, -η, -ο αυτός που φοβάται ή αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες: ~ 
ηγεσία. — ευθυνοφοβία (η). 

ευθύς, -εία, -ύ {ευθ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)- ευθύτ-ερος, -ατός} 1. 
αυτός που δεν αλλάζει κατεύθυνση- ίσιος: ~ δρόµος | πορεία | γραµµή ΣΥΝ. 
ευθύγραµµος ΑΝΤ. καµπύλος, κυρτός, τεθλασµένος 2. (µτφ.) αυτός που 
φέρεται µε ειλικρίνεια, χωρίς να αποκρύπτει τις προθέσεις του: ~ χαρακτήρας | 
άνθρωπος ΣΥΝ. ντόµπρος 3. αυτός που εκφέρεται κατά τρόπο ξεκάθαρο και 
άµεσο, χωρίς υπεκφυγές: ~ προσέγγιση | εξήγηση | κατηγορία | τρόπος | 
απάντηση ANT. έµµεσος, πλάγιος 4. ευθεία (ενν. γραµµή) βλ. λ. ευθεία · 5. 
ΓΛΩΣΣ. (α) ευθύς λόγος η µορφή λόγου κατά την οποία έχουµε αυτούσια τα 
λόγια τού οµιλητή, π.χ. Μας είπε: «Φεύγω αύριο για το εξωτερικό» (κατ' αντι-
διαστολή προς τον πλάγιο λόγο, βλ. λ. πλάγιος) (β) ευθεία ερώτηση η µορφή 
ερώτησης κατά την οποία έχουµε αυτούσια τα λόγια τού οµιλητή που έθεσε 
την ερώτηση και µάλιστα µε χρήση ερωτηµατικού σηµείου, όταν πρόκειται 
για γραπτό λόγο· π.χ. Μας ρώτησε: «Θέλετε να έρθετε µαζί µας;» (κατ' 
αντιδιαστολή προς την πλάγια ερωτηµατική, βλ. λ. πλάγιος) (γ) ευθεία πτώση 
η ονοµαστική κατ' αντιδιαστολή προς τις πλάγιες πτώσεις (βλ. λ. πλάγιος), τη 
γενική, την αιτιατική (και τη δοτική, στην αρχαία Ελληνική). — ευθέως επίρρ. 
[αρχ.], ευθύτητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός, ευθύνη, κάνω, προη-
γουµένως, -ύς. 
[ΕΤΥΜ αρχ., παράλλ. τ. τού αρχαιότερου ιων. ΐθύς (για το οποίο βλ. λ. ίθΰνω). 
Η εναλλαγής ευθύς - ίθύς ίσως οφείλεται σε παρετυµολ. επίδραση τού επιρρ. 
εύ Κατ' άλλη άποψη, ο τ. ευθύς προέκυψε (µε προληπτική αφοµοίωση) από 
τον τ. *είθύς (που µαρτυρείται στο επίρρ. ειθαρ «αµέσως, απευθείας»)]. 

ευθύς επίρρ. [αρχ.] αµέσως, χωρίς αναβολή ή καθυστέρηση: έφυγα ~ µόλις 
ξηµέρωσε || ~ εξαρχής || (καταχρ.) ~ αµέσως. 

ευθύς ώς σύνδ. [αρχ.] (λόγ.) αµέσως µόλις: ~ ανήγγειλε ο υπουργός την 
επικύρωση τής συνθήκης, οι βουλευτές ξέσπασαν σε χειροκροτήµατα. 

ευθυτενής, -ής, -ές {ευθυτεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει στητό, 
αγέρωχο παράστηµα: πρόβαλε ψηλός κι ~ || περπατά ~. — ευθυτενώς επίρρ. 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ευθύς + -τενής < τείνω (< *τέν-)ω)]. 

ευθύτητα (η) → ευθύς 
ευΐατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που εύκολα θεραπεύεται ΣΥΝ. ευκολοθε- 

ράπευτος ΑΝΤ. δυσίατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + ίατός]. ευκαιρία (η) {ευκαιριών} 
1. περίσταση ευνοϊκή, κατάλληλη για την επίτευξη ενός σκοπού ή γενικά για να 
γίνει κάτι: χάνω | εκµεταλλεύ-οµαι | αξιοποιώ µια ~ || ήταν µόνος του και βρήκα 
την - να του µιλήσω ιδιαιτέρως || µην αφήσεις την ~ να πάει χαµένη- ΦΡ. (α) σε 
πρώτη ευκαιρία/µε τηνπρώτη ευκαιρία στην πρώτη ευνοϊκή περίσταση που θα 
παρουσιαστεί: ~ θα σου γράψω (β) µε την ευκαιρία | επ' ευκαιρία | επί τη 
ευκαιρία (επ' ευκαιρία | επί τη ευκαιρία) (τα επί τής ευκαιρίας και επ' ευκαιρίας 
είναι εσφαλµ.) (i) (+γεν.) µε αφορµή ευνοϊκή περίσταση: ~ τού συνεδρίου 
συνάντησε κορυφαίες προσωπικότητες τής επιστήµης (ii) (απολύτως στους τ. επ' 
ευκαιρία, επί τη ευκαιρία) µια και το έφερε η κουβέντα, κάτι που ήθελα ακόµη 
να πω: ~, µήπως πρέπει να συζητήσουµε κι αυτή την εκδοχή; (γ) δεν χάνω 
ευκαιρία να... για κάτι που κάνει κάποιος συνεχώς, όποτε του το επιτρέπουν οι 
περιστάσεις: ο απολυµένος υπάλληλος δεν χάνει ευκαιρία να καταφέρεται κατά 
τής διοίκησης τής εταιρείας του (δ) µη χάσεις ευκαιρία! (ειρων.) ως σχόλιο σε 
δήλωση, σύµφωνα µε την οποία κάποιος έκανε ή προτίθεται να κάνει κάτι που 
του αρέσει πολύ και το επιδιώκει συνεχώς: - Στη γιορτή θ' ανοίξουν καινούργιο 
βαρέλι θα πιούµε κρασί µέχρι σκασµού! - Εσύ, ~ ! (ενν. και δεν πιεις) (ε) αρπάζω 
ή αδράχνω την ευκαιρία | (λόγ.) δράττοµαι ή επωφελούµαι τής ευκαιρίας 
εκµεταλλεύοµαι µια ευκαιρία αµέσως µόλις παρουσιαστεί: άδραξε την ευκαιρία 
και πρόβαλε µε τον καλύτερο τρόπο τις θέσεις τής χώρας µας στο συνέδριο || 
δράττοµαι τής ευκαιρίας που µου παρέχει η επίσκεψη σας να σας ενηµερώσω για 
τα προβλήµατα τού δήµου µας (στ) αρπάζω µια ευκαιρία από τα µαλλιά 
(εµφατ.) εκµεταλλεύοµαι µια ευκαιρία αµέσως, δεν την αφήνω να χαθεί (ζ) έχω 
την ευκαιρία να | µου δίνεται η ευκαιρία να µπορώ να, βρίσκοµαι στην 
κατάλληλη περίσταση ya κάνω κάτι: στο ταξίδι αυτό είχε την ευκαιρία να 
γνωρίσει τον πολιτισµό αυτής τής χώρας || µέχρι σήµερα δεν µας δόθηκε η ευκαι-
ρία να συζητήσουµε τόσο ανοιχτά (η) ευκαιρίας δοθείσης | δοθείσης τής 
ευκαιρίας εφόσον δοθεί ή δόθηκε η ευκαιρία, εφόσον υπάρξει ή υπήρξε η 
κατάλληλη περίσταση για κάτι: «πολλοί πολίτες ~ επιδιώκουν να λυµαίνονται τα 
δηµόσια ταµεία, ακόµη και αν δεν έχουν ανάγκη» (εφηµ.) 2. η δυνατότητα που 
έχει κανείς να κάνει (κάτι): τα άθλια οικονοµικά τής οικογένειας δεν του έδωσαν 
την ~ να σπουδάσει || σ' αυτή τη δουλειά έχεις την ~ να δείξεις τι αξίζεις || σ' αυτή 
τη χώρα υπάρχουν πολλές ~ απασχόλησης || δίνω | παρέχω | προσφέρω σε 
κάποιον την ~ να επανορθώσει || είναι η τρίτη και τελευταία ευκαιρία να περάσεις 
στο πανεπιστήµιο 3. ελεύθερος ή διαθέσιµος χρόνος: θα σου τηλεφωνήσω, µόλις 
βρω ~ (µόλις ευκαιρήσω) ΣΥΝ. άνεση, χρόνος, καιρός 4. εµπόρευµα που 
προσφέρεται σε χαµηλή τιµή: µεγάλη ! χρυσή ~· ΦΡ. σε τιµή ευκαιρίας σε 
συµφέρουσα τιµή αγοράς: φεύγει για το εξωτερικό και πουλάει το αυτοκίνητο του 
- 5. (στο ποδόσφαιρο) επιθετική προσπάθεια που θα µπορούσε να καταλήξει σε 
γκολ: είχαµε | δηµιουργήσαµε | χάσαµε πολλές ~ για γκολ || ρεσιτάλ χαµένων ~ 
από τον επιθετικό παίκτη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύκαιρος (βλ.λ.). Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από  τη  
Γαλλική, λ.χ.  επωφελούµαι |  δράττοµαι  τής ευκαιρίας (< profiter de | saisir 
l'occasion), επί τη ευκαιρία (< à l'occasion), µε την πρώτη ευκαιρία (< à la 
première occasion), τιµή ευκαιρίας (< prix d'occasion)]. ευκαιριακός, -ή, -ό 
περιστασιακός, αυτός που προκύπτει ως ευκαιρία, εκτάκτως και όχι 
προγραµµατισµένα: ~ δραστηριότητα | απασχόληση | κέρδος. — ευκαιριακ-ά | -
ώς επίρρ. [ΙΙΧΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. occasionnel]. εύκαιρος, -η, -ο 
[αρχ.] ελεύθερος από ενασχολήσεις ή υποχρεώσεις, διαθέσιµος: πολλοί ζητούν 
να τον συναντήσουν, αλλά σπάνια είναι ~ ΑΝΤ. απασχοληµένος, πολυάσχολος. 
ευ καιρώ ρ. [αρχ.] αµετβ. κ. µετβ. {ευκαιρείς... | ευκαίρησα} ♦ 1. (αµετβ.) έχω 
ελεύθερο ή διαθέσιµο χρόνο: όποτε ευκαιρήσεις, έλα να µας επισκεφθείς || δεν ~ 
για να 'ρθω µαζί σου ΣΥΝ. (λαϊκ.-µτφ.) αδειάζω ♦ 2. (µετβ.) (+να) µπορώ, έχω 
την ευκαιρία (να κάνω κάτι): δεν ευκαιρούσε να µε δει ούτε για πέντε λεπτά. 
ευκαίρως-ακαίρως επίρρ. (λόγ.) πάντοτε, είτε οι περιστάσεις είναι κατάλληλες 
είτε ακατάλληλες: θα επιτελέσει το έργο του ~. [ΕΤΥΜ. Η φρ. προέρχεται από 
την Κ.∆. (Β' Τιµόθ. 4, 2: κήρυξον τον λό-γον, έπίστηθι εύκαίρως άκαίρως, 
έλεγξον, έπιτίµησον, παρακάλε-σον...)]. ευκαλυπτέλαιο (το) [1888] 
{ευκαλυπτελαί-ου | -ων} ΧΗΜ. αιθέριο έλαιο που εξάγεται από τα φύλλα τού 
ευκαλύπτου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. essence d'eucalyptus]. 
ευκάλυπτος (ο) {ευκαλύπτ-ου | -ων, -ους} αειθαλές δέντρο χρήσιµο για την 
ξυλεία του και µε αρωµατώδη φύλλα, που χρησιµοποιούνται στη 
φαρµακευτική. 
[ΕΤΥΜ < ευ- + καλύπτω, ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. eucalyptus]. 
εύκαµπτος, -η, -ο (λόγ.) 1. (α) αυτός που κάµπτεται εύκολα· ευλύγιστος: ~ 
σώµα | υλικό | µέταλλο ΣΥΝ. ελαστικός, λυγερός, λαστιχένιος ΑΝΤ. δύσκαµπτος, 
άκαµπτος, αλύγιστος (β) ΠΛΗΡΟΦ. εύκαµπτος δίσκος η δισκέτα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) 
αυτός που φέρεται µε ευελιξία και διπλωµατικότητα ΣΥΝ. ευέλικτος. — 
εύκαµπτα επίρρ., ευκαµψία (η) [αρχ.]· 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -καµπτος < κάµπτω. o όρ. εύκαµπτος δίσκος αποδίδει το 
αγγλ. floppy disk]. ευκαρπία (η) [αρχ.] [χωρ. πληθ.} η άφθονη παραγωγή 
καρπών, η ευφορία: η ~ τής γης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εϋκαρπος «παραγωγικός, καρποφόρος (για δέντρα, γυναίκες και 
θηλυκά ζώα)» < εύ- + καρπός]. ευκατάστατος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται σε 
καλή οικονοµική κα- 
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τάσταση ΣΥΝ. εύπορος, πλούσιος ΑΝΤ. άπορος, φτωχός. 
[ETYM. µτγν., αρχική σηµ. «σταθερά τοποθετηµένος», < ευ- + -κατά- 
στατος < καθίστηµι «καθιστώ»]. 

ευκαταφρόνητος, -η, -ο [αρχ.] άξιος για καταφρόνηση, µη υπολο-
γίσιµος, ασήµαντος: ~ ποσό | κέρδος | περιουσία/ υπόθεση || έχει ένα 
εισόδηµα καθόλου ~ για την ηλικία του ΣΥΝ. αξιοκαταφρόνητος, ανά-
ξιος προσοχής ΑΝΤ. αξιοπρόσεκτος, υπολογίσιµος, αξιοσηµείωτος. — 
ευκαταφρόνητα επίρρ. 

ευκή (η) → ευχή 
ευκίνητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που κινείται εύκολα, γρήγορος: λυ-

γερό κι ~ κορµί || ~ ζώο ΣΥΝ. γοργοκίνητος, ευλύγιστος, (λαϊκ.) σβέλ-
τος ΑΝΤ. δυσκίνητος, δύσκαµπτος, αργός 2. (µτφ.) αυτός που λειτουρ-
γεί µε ταχύτητα, µε ευστροφία, χωρίς φραγµούς και περιορισµούς: ~ 
νους ΣΥΝ. ευέλικτος ΑΝΤ. δύσκαµπτος. — ευκίνητα επίρρ., ευκινησία 
(η) [µτγν.]. 

ευκλεής, -ής, -ές {ευκλε-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει καλή 
φήµη, ένδοξος: ~ πρόγονος ΣΥΝ. ονοµαστός, δοξασµένος, περίφηµος, 
(λόγ.) περικλεής ΑΝΤ. ακλεής, άδοξος. — ευκλεώς επίρρ. [αρχ.], 
εύκλεια (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < ευ- + -κλεής < κλέος «δόξα» 
(βλ.λ.)]. 

ευκλείδειος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που σχετίζεται µε τον Ευκλείδη 
και το έργο του· ΦΡ. ευκλείδει-ος | -α γεωµετρία η γεωµετρία που 
καταρτίστηκε σύµφωνα µε το σύστηµα που καθιέρωσε ο Ευκλείδης. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν. από γαλλ. euclidien]. 

Ευκλείδης (ο) {-η κ. -ου} αρχαίος Έλληνας µαθηµατικός (περ. 300 
π.Χ.), ο οποίος χρησιµοποίησε αρχές τής Λογικής ως βάση για τη γε-
ωµετρία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., αρχική σηµ. «ένδοξος, εύφηµος», < αρχ. εύκλεια 
< εύκλεής (βλ.λ.)]. 

ευκοίλιος, -α, -ο 1. αυτός που διευκολύνει ή προκαλεί κενώσεις των 
εντέρων: ~ φάρµακο ΣΥΝ. ενεργητικός, υπακτικός ΑΝΤ. δυσκοίλιος 2. 
(για πρόσ.) αυτός που δεν έχει δυσκολίες στην κένωση τού εντέρου 
ΑΝΤ. δυσκοίλιος 3. (για τροφές) αυτός που χωνεύεται και κενώνεται 
εύκολα 4. ευκοίλια (η) {χωρ. πληθ.} η ευκοιλιότητα (βλ.λ.): παθαίνω | µ 
' έπιασε -. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ευ- + -κοίλιος < κοιλία]. 

ευκοιλιότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. εντερική ανωµαλία που 
χαρακτηρίζεται από συχνές και υδαρείς κενώσεις τού εντέρου λόγω 
κρυώµατος, δυσεντερίας ή τροφικής δηλητηρίασης: έχω | µε πιάνει ~. 

εύκολα επίρρ. 1. µε ευκολία, µε εύκολο τρόπο: νίκησε ~, γιατί είχε 
αδύναµο αντίπαλο || δεν θα τα βγάλεις ~ πέρα- είναι πολύπλοκη δου-
λειά- ΦΡ. τα ευκόλως εννοούµενα παραλείπονται βλ. λ. εννοώ 2. (κα-
κόσ.) µε προχειρότητα, χωρίς επιµέλεια και προσοχή. Επίσης (λόγ.) 
ευκόλως [αρχ.]. 

ευκολία (η) [αρχ.] {ευκολιών} 1. η έλλειψη δυσκολίας: διαβάζω µε ~ 
|| κέρδισε µε ~ τον αντίπαλο ΣΥΝ. ευχέρεια, άνεση ΑΝΤ. δυσκολία, δυ-
σχέρεια, (λαϊκ.) ζόρι 2. η ιδιότητα τού εύκολου, το να είναι κάτι εύ-
κολο: η - µιας άσκησης 3. (µτφ.) η χρηµατική διευκόλυνση, η εξυπη-
ρέτηση, η εκδούλευση: το κατάστηµα πουλάει µε ευκολίες πληρωµής 
|| ζήτησε µια µικρή -, για να πληρώσει το χρέος του στην τράπεζα ΣΥΝ. 
βοήθεια, χάρη, διευκόλυνση 4. ευκολίες (οι) η αφθονία των απα-
ραίτητων µέσων, οι ανέσεις τής ζωής: στο χωριό δεν είχε τις ~ τής 
πόλης || οι ~ τής σύγχρονης ζωής έχουν κάνει τον άνθρωπο νωθρό 
ΣΥΝ. κοµφόρ, µέσα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύκολος (βλ.λ.). Η σηµ. 4 αποδίδει το γαλλ. facilités, το 
οποίο µεταφράζεται ορθότερα ως ανέσεις]. 

εύκολο- κ. ευκολό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι αυτό που εκφράζει 
το β' συνθετικό γίνεται εύκολα: ευκολο-χτένιστος, ευκολο-δού-
λευτος, ευκολο-κατόρθωτος, ευκολο-µεταχείριστος ΣΥΝ. (λόγ.) ευ-
ΑΝΤ. δύσκολο-. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
αρχ. επίθ. εύκολος]. 

ευκολοδιάβαστος, -η, -ο (συνήθ. για κείµενα) αυτός που διαβάζεται 
εύκολα είτε επειδή τα γράµµατα είναι ευκρινή είτε επειδή το πε-
ριεχόµενο είναι σαφές και ευχάριστο: ~ διήγηµα | περιοδικό (βλ. κ. λ. 
ευανάγνωστος) ΑΝΤ. δυσκολοδιάβαστος, δυσανάγνωστος. 

ευκολονόητος, -η, -ο [1761] αυτός που εύκολα κατανοείται: ~ κεί-
µενο ΣΥΝ. εύληπτος, ευνόητος ΑΝΤ. δυσνόητος, δυσκολονόητος. 

ευκολόπιστος, -η, -ο αυτός που πιστεύει εύκολα, ο εύπιστος· (κατ' 
επέκτ.) ο αφελής: είναι πολύ ~, δεν πονηρεύεται ποτέ ΣΥΝ. απλοϊκός, 
απονήρευτος, ανυποψίαστος ΑΝΤ. δύσπιστος. 

εύκολος, -η, -ο 1. αυτός που δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο ή προσπάθεια 
(για να γίνει, να λυθεί, να κατανοηθεί, να αποκτηθεί κ.λπ.): ~ 
άσκηση | µάθηµα | γλώσσα | χορός | πρόσβαση || η εξεύρεση ικανο-
ποιητικών λύσεων δεν είναι ~ πράγµα || ~ θέµατα στις εξετάσεις || 
διαλέγω την - λύση || ο ~ δρόµος δεν είναι πάντα ο καλύτερος || η 
οµάδα κληρώθηκε µε ~ αντίπαλο ΣΥΝ. άκοπος, ευχερής ΑΝΤ. δύσκο-
λος, δυσχερής 2. εύκολα (τα) καταστάσεις, προβλήµατα κ.λπ. που 
αντιµετωπίζονται χωρίς δυσκολία: είχε συνηθίσει στα ~ και τώρα δυ-
σκολεύεται 3. (ειδικότ.) αυτός που γίνεται αβασάνιστα, κατά τρόπο 
επιπόλαιο και συχνά λανθασµένο: ~ κριτική | κατηγορία ΣΥΝ. πρό-
χειρος, άδικος 4. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει πολλές απαιτήσεις, 
που είναι καλόβολος: είναι πολύ ~ στο φαγητό του | στις παρέες του 
ΣΥΝ. βολικός, συµβιβαστικός, υποχωρητικός ΑΝΤ. δύστροπος 5. (κα-
κόσ.) αυτός που ενδίδει, που δεν αντιστέκεται (συνήθ. σε ερωτική 
προσέγγιση): αυτή είναι από τις ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που ικανοποιείται εύκολα (µε την 
τροφή του ή µε τα επιχειρήµατα που του παρουσιάζονται)», < εύ- + 
-κολος. Το β' συνθ. -κολος είναι αγν. ετύµου, αφού δεν είναι πειστική 
η αναγωγή του στο ουσ. κόλον «τροφή - τµήµα τού παχέος εντέρου» 

ούτε στο I.E. θ. *kwel- (πβ. αρχ. πέλ-οµαι). Βλ. κ. δύσκολος]. 

εύκολος - ευχερής, δύσκολος - δυσχερής. Όλες οι λέξεις είναι 
αρχαίες. Τα εύκολος και δύσκολος, προκειµένου για πρόσωπα, 
ξεκινούν αντιστοίχως µε τη σηµ. «αυτός που είναι εύκολο ή δύ-
σκολο να τον ευχαριστήσεις, να τον ικανοποιήσεις» (πβ. τα σηµε-
ρινά εύκολος άνθρωπος - δύσκολος άνθρωπος), αναφερόµενα δε 
σε πράγµατα σήµαιναν ό,τι και σήµερα. Τα ευχερής και δυσχερής 
(παραγόµενα από το χείρ «χέρι») είναι «αυτός που είναι εύκολο 
και δύσκολο να τον χειριστείς», ευχείριστος - δυσχείριστος, στην 
αρχαία δε γλώσσα είχαν εκτεταµένη χρήση, καλύπτοντας όλες 
περίπου τις χρήσεις που δηλώνουν σήµερα τα εύκολος - δύσκολος. 
Στη σύγχρονη Ελληνική η χρήση των δυσχερής - ευχερής δηλώνει 
λογιότερο-επισηµότερο ύφος, χρησιµοποιούνται µόνο για 
πράγµατα, διατηρώντας τον αρχικό πυρήνα τής σηµασίας τους 
«δύσκολο | εύκολο να χειριστείς κάτι» (κατάσταση, θέση, θέµα, 
υπόθεση, πρόβληµα), ενώ τα δύσκολος | εύκολος χρησιµοποιούνται 
για πρόσωπα και για πράγµατα και καλύπτουν όλες τις χρήσεις. 

ευκολοχώνευτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που χωνεύεται εύκολα, εύ-
πεπτος: ~ φαγητό ΣΥΝ. χωνευτικός ΑΝΤ. δυσκολοχώνευτος, δύσπεπτος, 
(µτφ.) βαρύς 2. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που δεν απαιτεί προσπάθεια για 
να γίνει αντιληπτός, ο εύκολος στην κατανόηση και την αφοµοίωση: 
~ κείµενα για ένα κοινό που δεν θέλει να κουράζει το µυαλό του ΣΥΝ. 
εύπεπτος. 

ευκολύνω ρ. µετβ. {ευκόλυν-α, -θηκα} 1. καθιστώ (κάτι) εύκολο, δη-
µιουργώ ευνοϊκές συνθήκες για (κάτι): η παρουσία σου θα ευκολύνει 
την κατάσταση ΣΥΝ. βοηθώ, διευκολύνω, ευχεραίνω 2. (µτφ.) παρέχω 
βοήθεια ή εξυπηρέτηση για την αντιµετώπιση δυσχερών καταστάσε-
ων: πολύ µας ευκόλυνες µε το σπίτι που µας παραχώρησες! ΣΥΝ. εξυ-
πηρετώ, βοηθώ 3. (µεσοπαθ. ευκολύνοµαι) έχω τα µέσα, είµαι σε θέ-
ση, µπορώ: τα δανεικά µού τα επιστρέφεις, όταν ευκολυνθείς || πέρνα 
απ' το σπίτι, όποτε ευκολύνεσαι. — ευκόλυνση (η) [1816], ευκολυ-
ντικός, -ή, -ό [1816]. 

ευκόλως επίρρ. -> εύκολα 
εύκοσµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από κοσµιότητα και 
ευπρέπεια ΣΥΝ. φρόνιµος, σεµνός ΑΝΤ. άπρεπος.  — ευκόσµως 
επίρρ. [αρχ.], ευκοσµία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + κόσµος 
«στολισµός, κόσµηµα»]. 

ευκρασία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ηπιότητα των καιρικών συνθη-
κών, η γλυκύτητα τού κλίµατος: υπέρ ευκρασίας αέρων (από εκκλη-
σιαστική ευχή) 2. (για πρόσ.) η καλή κατάσταση τής υγείας, η γερή 
κράση ενός οργανισµού. 

εύκρατος, -η, -ο 1. (κλίµα) που χαρακτηρίζεται από ηπιότητα, από 
µέτριες θερµοκρασίες 2. (συνεκδ.) (α) αυτός που έχει ήπιο και µαλα-
κό κλίµα: ~ χώρες (β) εύκρατη ζώνη η ζώνη που περιλαµβάνεται µε-
ταξύ τού πολικού και τού τροπικού κύκλου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -κράτος, ρηµατικό επίθ. τού κεράννυµι «αναµει-
γνύω, ανακατεύω», βλ. κ. κράση]. 

ευκρίνεια (η) [αρχ.] {-ας κ. -είας | χωρ. πληθ.} το να διακρίνεται (κά-
ποιος/ κάτι) καθαρά, το να προσλαµβάνεται εύκολα: ~ ήχου | εικόνας 
| λόγου- ΦΡ. υψηλής ευκρίνειας τηλεοπτικό σύστηµα που παρέχει 
υψηλής ποιότητας τηλεοπτική εικόνα, η οποία πλησιάζει την κινη-
µατογραφική: οθόνη | τηλεόραση ~. 

ευκρινής, -ής, -ές {ευκριν-ούς | -είς (ουδ. -ή)Ε ευκρινέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που διακρίνεται καθαρά, που προσλαµβάνεται εύκολα: - εικό-
να | λόγος | ήχος | γραφή ΣΥΝ. διαυγής, καθαρός, ξεκάθαρος, εύληπτος 
ΑΝΤ. ασαφής, δυσδιάκριτος. — ευκρινώς επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< εύ- + -κρινής < κρίνω]. 

ευκταίος, -α, -ο (λόγ.) αυτός τον οποίο εύχεται ή επιθυµεί κανείς: ~ 
λύση | τέρµα ΣΥΝ. επιθυµητός, ευπρόσδεκτος, ποθητός ΑΝΤ. απευ-
κταίος, ανεπιθύµητος. — ευκταίως επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
ευκταίος < εύχοµαι]. 

ευκτήριος, -α, -ο (λόγ.) 1. (για ναό) αυτός που είναι προορισµένος για 
προσευχή·  ΦΡ. ευκτήριος οίκος ο ναός, η εκκλησία 2. ευκτήριο (το) 
τόπος προσευχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κτήριο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < *εύχ-τήριος 
< εύχ- (< εύχοµαι) + επίθηµα -τήριος]. 

ευκτική (η) ΓΛΩΣΣ. (στην αρχαία Ελληνική) µία από τις εγκλίσεις τού 
ρήµατος, η κατεξοχήν έγκλιση για την εκφορά τού πλαγίου λόγου, 
καθώς και των ρηµάτων δευτερευουσών προτάσεων οι οποίες εξαρ-
τώνται από ρήµα σε ιστορικό χρόνο, ενώ σε ανεξάρτητες προτάσεις 
εκφράζει δυνατότητα ή ευχή (π.χ. Θεός φυλάξοι, ούκ αν λάβοις παρά 
τού µή έχοντος)- η έκφραση ευχής στη Ν. Ελληνική επιτυγχάνεται µε 
λεξικοποιηµένες δηλώσεις (είθε, µακάρι κ.λπ.- βλ. ΣΧΟΛΙΟ). [ΕΤΥΜ. 
Θηλ. τού µτγν. επιθ. εύκτικός < αρχ. εύκτός < εύχοµαι]. 

ευκτική ή ευχετική έγκλιση. Η έκφραση ευχής µε ρήµα στην Αρχ. 
Ελληνική ήταν γραµµατικοποιηµένη, δηλωνόταν δηλαδή µε ειδική 
έγκλιση (την ευκτική) και µε ιδιαίτερο τύπο καταλήξεων (π.χ. λέγ-
οιµι, λέγ-οις, λέγ-οι κ.λπ.). Στη Ν. Ελληνική η έκφραση ευχής εµ-
φανίζεται λεξικοποιηµένη µε τις λέξεις είθε, µακάρι, (λογοτ.) 
άµποτε: Είθε να βρέξει - Μακάρι να ερχόταν - Άµποτε να γύριζε 
πίσω. Συχνά επίσης δηλώνεται µε να + ρήµα: Αχ και να γυρίσει 
ζωντανός - Να δρόσιζε λίγο. Φυσικά, µπορεί να εκφράζεται πλή-
ρως λεξικοποιηµένη µε ανάλογες λέξεις: Εύχοµαι να εκπληρωθούν 
οι πόθοι σας. 

ευλαβέστατος, -η, -ο αυτός που είναι πάρα πολύ ευλαβής- (το αρσ. 
µε κεφ.) προσφώνηση αρχιδιακόνου (βλ. λ. κληρικός, ΣΧΟΛΙΟ). 

ευλαβής, -ής, -ές {ευλαβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευλαβέστ-ερος, -ατός} 



ευλαβητικός 691 εύνοια 
 

αυτός που χαρακτηρίζεται από θεοσεβή φόβο και βαθύ σεβασµό για 
τον Θεό και οτιδήποτε σχετίζεται µε αυτόν: ~ χριστιανός ! προσκύ-
νηµα ΣΥΝ. θεοσεβής, θρήσκος, θρησκευόµενος, θεοσεβούµενος ΑΝΤ. 
α-νευλαβής, ασεβής, αθεόφοβος. — ευλαβώς επίρρ. [αρχ.], ευλάβεια 
(η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σώφρων, φρόνιµος», < εΰ- + -λαβής, πβ. 
απρφ. αορ. β' λαβ-είν τού ρ. λαµβάνω. Η σηµ. τής εκδήλωσης θεοσε-
βούς φόβου απαντά στην Α.Γ. (λ.χ. Π.∆. Μιχαίας 7,2: άπόλωλεν 
ευλαβής άπα τής γης - Κ.∆. Λουκ. 2,25: ό άνθρωπος ούτος (ενν. ο Συ-
µεών) δίκαιος και ευλαβής)]. 

ευλαβητικός, -ή, -ό [αρχ.] ευλαβής. — ευλαβητικά επίρρ. 
ευλαβικός, -ή, -ό ευλαβής. — ευλαβικ-ά /-ώς επίρρ. 
ευλαβούµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {ευλαβείσαι...· µόνο στον ενεστ.} 
(λόγ.) εκδηλώνω σεβασµό, προσέχω να µη βλάψω ή να µην προσβάλω 
(κάποιον/κάτι): ~ τις παραδόσεις | τους θεσµούς ΣΥΝ. σέβοµαι, τιµώ 
ANT. ασεβώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

Z\ihak\a (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η άνεση λόγου, η ευφράδεια 
ΣΥΝ. ευγλωττία, ευστοµία. — εύλαλος, -η, -ο [µτγν.]. 

Ευλαµπία (η) [µτγν.] 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. 

Ευλάµπιος (ο) {Ευλαµπίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. ευλαµπής 
«λαµπρός»]. 

εύληπτος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που λαµβάνεται ή συλλαµβάνεται 
εύκολα 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που γίνεται εύκολα κατανοητός: -
γλώσσα | λόγος | οδηγίες ΣΥΝ. ευκολονόητος, καταληπτός, πρόδηλος, 
σαφής, προφανής ΑΝΤ. δυσνόητος, στρυφνός, ακαταλαβίστικος 3. (για 
φάρµακα) αυτός που λαµβάνεται εύκολα. — εύληπτα | ευλήπτως 
επίρρ. [ETYM. αρχ. < εύ- + -ληπτος < λήψις]. 

ευλίµενος, -η (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει καλά και 
ασφαλή λιµάνια: ~ χώρα | ακτή ANT. αλίµενος. 

ευλογηµένος, -η, -ο [µεσν.] κ. (καθηµ.) βλογηµένος 1. αυτός που έχει 
ευλογηθεί ή αξίζει να ευλογηθεί: ~ ώρα | οικογένεια || ~ το όνοµα τού 
Κυρίου! ΣΥΝ. αγιασµένος ΑΝΤ. καταραµένος 2. (οικ. ως φιλική ή 
ελαφρώς επιτιµητική προσφώνηση): γιατί, ευλογηµένε, δεν µε ειδο-
ποιούσες νωρίτερα; || που εξαφανίστηκε ο ~; ΣΥΝ. χριστιανός. 

ευλογηταριο (το) [µεσν.] {ευλογηταρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. (συνήθ. 
στον πληθ.) τροπάρια που αρχίζουν µε τις λέξεις «εύλογητός ει, Κύ-
ριε...» και διακρίνονται σε αυτά που ψάλλονται κατά τον όρθρο τής 
Κυριακής (αναστάσιµα) και σε αυτά που ψάλλονται κατά τον όρθρο 
τού Σαββάτου, στις κηδείες, στα µνηµόσυνα κ.λπ. (νεκρώσιµα). 

ευλογητός, -ή, -ό [µτγν.] ΕΚΚΛΗΣ. αυτός τον οποίο πρέπει να ευλογεί 
και να δοξάζει κανείς, άξιος ευλογίας. 

ευλογιά κ. (λαϊκ.) βλογιά (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. βαριά λοιµώδης νό-
σος, που εκδηλώνεται µε κρυαδες, υψηλό πυρετό και εξανθήµατα, τα 
οποία µετά την ίαση αφήνουν χαρακτηριστικά σηµάδια. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. ευλογία, που χρησιµοποιήθηκε κατ' ευφηµισµόν. Ήδη τον 
7ο αι. µ.Χ. απαντά σε εκκλησ. ανάγνωσµα η φρ.: τά µηνύο-ντα 
θάνατον παραπλήσια λοιµικής, τά λεγόµενα µαύρα- oi πολλοί δε 
καλοϋσιν αυτά εύλογίαν. Στις µεσν. θρησκ. αντιλήψεις οι επιδηµίες, 
όπως και οι σεισµοί, αποκαλούνταν «ευλογίες», προκειµένου να 
εξευµενισθεί ο Θεός, στον οποίο πίστευαν ότι οφείλονταν]. 

ευλογία (η) {ευλογιών} ΕΚΚΛΗΣ. 1. η ευχή που απευθύνει ο ιερέας 
στον Θεό µε ορισµένο τελετουργικό (ραντισµό, θυµίαµα κ.λπ.) µε 
σκοπό την παροχή αγαθών, την απαλλαγή από το κακό, τον καθα-
γιασµό κ.λπ.: (προς ιερέα, γέροντα κ.λπ.) την ~ σου, πάτερ! | δέσποτα! 
| γέροντα! ΣΥΝ. εξαγιασµός, καθαγίαση, αγιασµός 2. (συνεκδ.) (α) η 
συµβολική κίνηση τού ιερέα µε το χέρι του, µε την οποία ευλογεί (β) 
η άδεια που δίνει ο ηγούµενος µονής σε µοναχό για οποιαδήποτε 
πράξη ή το δώρο που δίνεται από αυτόν σε κάποιον 3. τα τεµάχια 
τού άρτου που διανέµει ο ιερέας στους πιστούς µετά το τέλος τής 
Θείας Λειτουργίας, λέγοντας την ευχή «ευλογία Κυρίου...»· το αντί-
δωρο · 4. η ευχή που δίνουν συνήθ. ηλικιωµένα άτοµα σε νεότερους 
τους για την εκπλήρωση κάθε πόθου τους ή για να εγκρίνουν µια 
πράξη τους: πήρε την ~ των γονέων του για τον γάµο || η - τής µάν-
νας ΣΥΝ. ευχή, συγκατάθεση ΑΝΤ. κατάρα 5. ευλογίες (οι) η συναίνε-
ση που παρέχεται (συνήθ. από αρµόδιο ή υψηλά ιστάµενο πρόσωπο): 
οι ενέργειες έγιναν µε τις ~ τού προέδρου 6. (µτφ.) καθετί ευεργετικό, 
ωφέλιµο: οι βροχές ήταν πραγµατική ~ για τους διψασµένους αγρούς-
ΦΡ. ευλογία Θεού η αφθονία αγαθών, γενικότ. οτιδήποτε προκαλεί 
µεγάλη χαρά και θεωρείται αποτέλεσµα θεϊκής εύνοιας: σ' αυτό το 
σπίτι υπάρχει ~|| ~ ήταν η σηµερινή µέρα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ωραίος λόγος, περίτεχνη έκφραση - έπαι-
νος», < εΰ- + λογώ. Στην Κ.∆. απαντά επίσης η σηµ. «χρηµατική συ-
νεισφορά» (Β'Κορινθ. 9, 5: τήν προεπηγγελµένην εύλογίαν υµών)]. 
εύλογος, -η, -ο (λόγ.) αυτός τού οποίου την αιτία εύκολα καταλα-
βαίνει κανείς: η καταγγελία προκάλεσε ~ ανησυχίες || ~ απορία | ερώ-
τηµα | φόβος | αγανάκτηση ΣΥΝ. βάσιµος, δικαιολογηµένος ΑΝΤ. πα-
ράλογος, αδικαιολόγητος. — εύλογα | ευλόγως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «λογικός, πρόδηλος», < ευ- + λόγος]. 
ευλογοφανής, -ής, -ές {ευλογοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που φαίνεται εύλογος: ~ αιτία | δικαιολογία | συµπέρασµα ΣΥΝ. αλη-
θοφανής, πιθανοφανής, πιθανός, ενδεχόµενος. — ευλογοφανώς 
επίρρ. [µεσν.], ευλογοφάνεια (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εύλογος + -
φανής < φαίνω | -οµαι]. ευλογώ ρ. µετβ. {ευλογείς... | ευλόγ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. υµνώ, δοξάζω: ευλογούσαν τον Θεό, που 
τους φύλαξε από την πρωτοφανή καταστροφή ΣΥΝ. (λόγ.) αινώ, 
ανυµνώ, δοξολογώ, µεγαλύνω 2. (για ιερείς) καθαγιάζω µε κατάλληλη 
ευχή ή ακολουθία· τελώ µυ- 

στήριο: κάθισαν για φαγητό, αφού πρώτα ο ιερέας ευλόγησε το τρα-
πέζι 3. (α) δίνω ευχή (σε κάποιον) µε συµβολική κίνηση τού δεξιού 
χεριού: ο αρχιεπίσκοπος ευλόγησε το συγκεντρωµένο ποίµνιο (β) (για 
ηλικιωµένους ή γονείς) δίνω την ευλογία µου σε (νεότερο ή παιδί 
µου) ANT. καταριέµαι· ΦΡ. (ειρων.) ευλογώ τα γένια µου (i) επαινώ 
τον εαυτό µου (ii) εξυπηρετώ τα συµφέροντα µου, συνήθ. επωφελού-
µενος από µια κατάσταση: θα ευλογήσουν τα γένια τους µε έξοδα τού 
∆ηµοσίου || (παροιµ.) «ο παππάς πρώτα τα γένια του βλογάει» (ο 
καθένας µεριµνά πρώτα για τον εαυτό του και µετά για τους άλλους) 
4. δίνω την ευχή µου (για κάτι), συγκατανεύω, οδηγώ σε αίσια κατά-
ληξη: ο Θεός ευλόγησε τις προσπάθειες µας ΣΥΝ. εγκρίνω ΑΝΤ. κατα-
ριέµαι 5. (η µτχ. ευλογηµένος, -η, -ό) βλ.λ. Επίσης (λαϊκ.) βλογάω 
{-άς...}. — ευλόγηση (η) [1632]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ευλογώ (-έω), αρχική σηµ. «επαινώ, αποδίδω τιµή», < 
εύλογος. Η θρησκ. σηµ. πρωτοαπαντά στους Εβδοµήκοντα (λ.χ. Π.∆. 
Γένεσις 35,9: και ηύλόγησεν αυτόν ό Θεός)]. 

ευλύγιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που λυγίζει, που κάµπτεται εύκο-
λα: ~ σώµα | κλαδί ΣΥΝ. λυγερός, εύκαµπτος, ευκίνητος ΑΝΤ. αλύγι-
στος, άκαµπτος, δύσκαµπτος 2. (µτφ.) ευπροσάρµοστος ΣΥΝ. ευέλι-
κτος. — ευλύγιστα επίρρ., ευλυγισία (η) [1871]. 

ευµαθής, -ής, -ές {ευµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευµαθέστ-ερος, -ατός) 
(λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που µαθαίνει εύκολα και γρήγορα ΣΥΝ. ταχυµα-
θής 2. αυτός που επιζητεί τη µόρφωση. — ευµαθώς επίρρ. [αρχ.], ευ-
µάθεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ευ- + -
µαθής, πβ. αόρ. β' ε-µαθ-ον τού ρ. µανθάνω]. 

ευµάλακτος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που µαλάσσεται εύκολα. 
ευµάρεια (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) αφθονία υλικών αγαθών, άνετη ζωή: 

η πρόοδος και η ~ αποτελούν τους στόχους τής πολιτικής µας ΣΥΝ. 
ευπορία, ευηµερία, πλούτος ΑΝΤ. ανέχεια, απορία, πενία, φτώχια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύµαρής «εύκολος» < εύ- + -µαρής < µάρη «χέρι» (πβ. 
κ. εύ-χερής). Το αρχ. µάρη < I.E. *mar-/n- «χέρι», πβ. λατ. manus, γαλλ. 
main, ισπ. mano, αλβ. mârr «κρατώ», αρχ. γερµ. munt «χέρι, προστα-
σία», γερµ. Vor-mund «κηδεµόνας» κ.ά.]. 

ευµεγέθης, -ης, ευµέγεθες {ευµεγέθ-ους | -εις (ουδ. -η)} αυτός που 
έχει µεγάλο ή ικανοποιητικό µέγεθος: ~ οικοδόµηµα | ζώο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εύ- + -µεγέθης < µέγεθος]. 

Ευµενής (ο) {-η κ. -ένους} 1. στρατηγός τού Μ. Αλεξάνδρου 2. όνοµα 
βασιλέων τής Περγάµου· γνωστότερος ο Β' (221-159 π.Χ.), ο οποίος 
ακολούθησε φιλορρωµαϊκή πολιτική και ενίσχυσε τα γράµµατα και 
τις τέχνες. [ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. < ευ + -µένης < µένος (πβ. κ. ευ-
µενής)]. 

ευµενής, -ής, -ές {ευµεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευµενέστ-ερος, -ατός) αυ-
τός που διάκειται ευνοϊκά, καλοπροαίρετος: ~ σχόλιο | στάση | διά-
θεση | υποδοχή ΣΥΝ. ευνοϊκός, καλοπροαίρετος, θετικός ΑΝΤ. δυσµε-
νής, αρνητικός. — ευµενώς επίρρ. [αρχ.], ευµένεια (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ, αρχ. < εύ- + -µενής < µένος]. 

Ευµενίδες (οι) ΜΥΘΟΛ. οι Ερινύες (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. (< ευµενής), 
ευφηµιστ. ονοµ. των Έρινύων (βλ.λ.) γνωστή στην αρχαιότητα (λ.χ. 
Σοφοκλ. Οίδ. επί Κολωνφ 486: ...καλούµεν Εύµενίδας, εξ ευµενών 
στέρνων δέχεσθαι τον ίκέτην)]. 

ευµετάβλητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που µεταβάλλεται εύκολα: ~ 
καιρός | χαρακτήρας | άνεµος ΣΥΝ. άστατος, ασταθής, ακατάστατος 
ΑΝΤ. αµετάβλητος, σταθερός 2. ευµετάβλητο (το) η ευκολία µεταβο-
λής: επισήµανε το - των πολιτικών συσχετισµών. Επίσης ευµετάβο-
λος [αρχ.]. — ευµετάβλητα επίρρ., (σπάν.) ευµεταβλησία (η) [µτγν.]. 

ευµετάδοτος, -η, -ο 1. αυτός που µεταδίδεται εύκολα 2. (ειδικότ. για 
νόσους) µεταδοτικός ΣΥΝ. κολλητικός, λοιµώδης. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
εύ- + -µετάδοτος < µεταδίδωµι). 

ευµετάπειστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µεταπείθεται εύκολα, που 
αλλάζει εύκολα γνώµες ή αποφάσεις ΑΝΤ αµετάπειστος, ανένδοτος. 

ευµεταχείριστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός τον οποίο µεταχειρίζεται κανείς 
εύκολα ΣΥΝ. βολικός, εύχρηστος ΑΝΤ. δύσχρηστος. 

ευµνηµόνευτος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που εύκολα διατηρείται στη 
µνήµ^η. 

Ευµορφία (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Μόρφω. 
εύµορφος, -η, -ο (λόγ.-λογοτ.) αυτός που έχει ωραία µορφή, καλο-

καµωµένος: ~ κόρη ΣΥΝ. ωραίος, όµορφος, (λογιότ.) ευειδής, καλλί-
µορφος ΑΝΤ. δύσµορφος, άσχηµος, (καθηµ.) ασχηµοµούρης.   — ευ-
µορφία (η) [αρχ;]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -
µορφος < µορφή. Βλ. κ. όµορφος]. 

ευνή (η) (αρχαιοπρ.) η κλίνη, το κρεβάτι. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. 
Έχει προταθεί η σύνδεση τής λ. µε αρχ. ιρλ. (hìuam «σπήλαιο» και 
µε αβεστ. unä «τρύπα, ρωγµή τού εδάφους», οι οποίες δεν 
ευσταθούν, ενώ απίθανη πρέπει να θεωρηθεί η αναγωγή σε αρµ. 
unim «έχω, κατέχω». Η ενδιαφέρουσα άποψη ότι εύνή < *εύδνά < 
εύδω «κοιµούµαι» προσκρούει στην έλλειψη δασύ-τητας τής λ. εύνή 
(λόγω ιων. ψιλώσεως;) και στο σύµπλεγµα -δν-, που η απλοποίηση 
του (-δν- > -νν- > -ν-) θεωρείται δύσκολη]. 

ευνόητος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που κατανοείται εύκολα: ~ λόγος 
ΣΥΝ. ευκολονόητος, εύληπτος ΑΝΤ. δυσνόητος 2. (κατ' επέκτ.) ο αυτο-
νόητος, ο φανερός: είναι ευνόητο ότι θα έρθεις κι εσύ µαζί µας ΣΥΝ. 
σαφής, προφανής, πρόδηλος. — ευνοήτως επίρρ. [µεσν.]. 

εύνοια (η) {-ας κ. -οίας | χωρ. πληθ.} 1. ευµενής διάθεση ή ενδιαφέρον 
(για κάποιον): κέρδισε | απέκτησε την ~ τού προέδρου || ~ τής τύχης 
ΣΥΝ. καλή πρόθεση, συµπάθεια, προστασία, χάρη 2. (κακόσ.) µερολη-
πτική συµπάθεια και ενδιαφέρον (για κάποιον) (κατά παράβαση των 
κανόνων ή κατά τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατική 
αξία του): µε κολακείες εξασφαλίζει την ~ των προϊσταµένων του || 
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επιδιώκω | χάνω την - των ανωτέρων µου ΣΥΝ. µεροληψία, διάκριση 
ANT. αµεροληψία, αντικειµενικότητα, ουδετερότητα.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άγνοια. 
[ETYM. αρχ. < εϋνους < ευ- + νους]. 

ευνοϊκός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι θετικά διατεθειµένος απέναντι σε 
(κάποιον/κάτι), που εκφράζει τη φιλική διάθεση (κάποιου): ~ σχόλια | κριτική 
| στάση | προσέγγιση | αντιµετώπιση || ήταν πολύ - απέναντι µου ΣΥΝ. ευµενής, 
θετικός 2. αυτός που εξυπηρετεί επιδιωκόµενο σκοπό: ~ περίσταση | κλίµα | 
παράγοντας | όρος | εισήγηση | συµφωνία | συνθήκες ΣΥΝ. συµφέρων 
πρόσφορος. — ευνοίκ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

ευνοιοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η κατάσταση στην οποία επικρατεί προνοµιακή, 
µεροληπτική µεταχείριση ορισµένων (ευνοουµένων), η άδικη προώθηση και 
εξυπηρέτηση (κάποιων εις βάρος άλλων): καταπολέµηση τής ~ || φαινόµενα | 
κρούσµατα ευνοιοκρατίας ΣΥΝ. φαβοριτισµός. — ευνοιοκρατικός, -ή, -ό, 
ευνοικρατικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. favoritisme]. 

ευνοµία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ύπαρξη καλών και δίκαιων νόµων, καθώς 
και η πιστή εφαρµογή τους 2. η καλή διοίκηση που πηγάζει από την πιστή 
εφαρµογή των νόµων ΣΥΝ. τάξη, ευταξία. 

εύνοµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που ευνοµείται ΣΥΝ. ευνοµούµενος, 
καλοδιοίκητος ANT. κακοδιοίκητος. 

ευνοµούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ευνοµείσαι..., µτχ. ευνοµούµενος, -η, -ο-µόνο σε 
ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) κυβερνώµαι µε δίκαιους νόµους, έχω καλό πολίτευµα· 
κυρ. η µτχ. ευνοµούµενος, -η, -ο: ~ δηµοκρατία | κράτος | πολιτεία ΣΥΝ. 
κακοδιοικούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΎΜι < αρχ. εΰνοµοϋµαι (-έο-) < 
εϋνοµος < εύ- + νόµος]. 

ευνοούµενος, -η, -ο 1. αυτός που απολαµβάνει την εύνοια κάποιου (ισχυρού 
συνήθ. προσώπου): ~ τής κυβερνήσεως | τής τύχης | τής κοµµατικής ηγεσίας | 
των ανακτόρων 2. (παλαιότ. ως ουσ.) ο εραστής | η ερωµένη ηγεµόνα που τον 
επηρέαζε σε θέµατα που αφορούσαν στο κράτος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. favori]. 

εύνους, -ους, -ουν {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) αυτός που διάκειται ευνοϊκά προς 
(κάποιον) ΣΥΝ. φιλικός, ευµενής. [ΕΤΥΜ: αρχ. < εύ- + νους]. 

ευνουχίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {ευνούχισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (για 
άνδρα ή αρσενικό ζώο) αποκόπτω ή καταστρέφω τους γεννητικούς αδένες, 
καθιστώ στείρο ΣΥΝ. µουνουχίζω, στειρώνω 2. (µτφ.) αφαιρώ τη 
δηµιουργικότητα ή τις ικανότητες (κάποιου), τον καθιστώ αδύναµο, 
αναποτελεσµατικό, άχρηστο: η αυταρχικότητα και ο υπερ-προστατευτισµός τού 
οικογενειακού του περιβάλλοντος τον ευνούχισαν πνευµατικά και ψυχικά ΣΥΝ. 
περιορίζω, νεκρώνω. — ευνουχισµός (ο) [µτγν.]. 

ευνούχος (ο) 1. αυτός τού οποίου έχουν αφαιρεθεί οι γεννητικοί αδένες ΣΥΝ. 
(λόγ.) τοµίας, (λαϊκ.) µουνούχος 2. (ειδικότ.) φύλακας σε χαρέµι ή 
θαλαµηπόλος σε παλάτι τής Ανατολής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ευνούχος < εύνή + -
οϋχος < έχω. Η λ. προσδιόριζε αρχικά τον θαλαµηπόλο, ο οποίος ήταν ο 
υπεύθυνος φύλακας τού θαλάµου γυναικών και, εξαιτίας αυτού, του είχαν 
αφαιρεθεί οι γεννητικοί αδένες. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. 
eunuch, γαλλ. eunuque κ.ά.]. 

ευνοώ ρ. µετβ. {ευνοείς... | ευνό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. διά-κειµαι 
ευνοϊκά απέναντι σε (κάποιον/κάτι), έχω φιλική διάθεση: η διαιτησία ευνόησε 
τους αντιπάλους || η κριτική επιτροπή ευνόησε φανερά συγκεκριµένους 
διαγωνιζοµένους ΣΥΝ. παίρνω το µέρος, συµπαθώ, υποστηρίζω 2. (ειδικότ.) 
προωθώ, συµβάλλω στην επικράτηση (κάποιου): οι Αµερικανοί ευνοούν 
προφανώς ένα τέτοιο σχέδιο 3. συµβάλλω στην επίτευξη σκοπού: τα 
αποτελέσµατα των εκλογών ευνόησαν τα σχέδια τους || ο καιρός ευνοεί τον 
απόπλου || οι συνθήκες ευνοούσαν την κήρυξη τής επανάστασης ΣΥΝ. βοηθώ, 
εξυπηρετώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ευνοώ (-έω) < εϋνους < εύ- + νους]. 

Εύξεινος Πόντος (ο) κλειστή θάλασσα που βρίσκεται µεταξύ τής Ευρώπης και 
τής Ασίας και βρέχει τις ακτές τής Τουρκίας, τής Βουλγαρίας, τής Ρουµανίας, 
τής Ουκρανίας, τής Ρωσίας και τής Γεωργίας· αλλιώς Μαύρη Θάλασσα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φιλόξενη θάλασσα», προφανώς κατ' ευφηµισµόν 
από την αρχ. ονοµασία άξεινος | άξενος πόντος «αφιλόξενη θάλασσα», η 
οποία οφείλεται στις συχνές τρικυµίες και στα ναυάγια που συνέβαιναν εκεί. 
Ωστόσο, ούτε και η ονοµασία άξενος (πόντος) έχει ελλην. καταγωγή. 
Προέρχεται πιθ. από την αρχ. περσ. λ. axäaina «σκοτεινός», η οποία έµοιαζε 
ηχητικά µε την αρχ. λ. άξενος < ά- στε-ρητ. + ξένος. Η ονοµ. Μαύρη Θάλασσα 
(πβ. τουρκ. Karadeniz) απαντά ήδη στη Μτγν. Ελληνική ως Μέλας Πόντος 
(Απολλώνιος) και Μέλας Κόλπος (Ηρωδιανός)]. 

ευοδώνω ρ. µετβ. {ευόδω-σα, -θηκα} βάζω (κάτι) σε καλό δρόµο, το οδηγώ σε 
αίσιο πέρας· (κυρ. µεσοπαθ. ευοδώνοµαι) οδηγούµαι σε καλό τέλος, έχω 
αίσια έκβαση: εύχοµαι οι προσπάθειες σας να ευοδωθούν || ευοδώθηκε το 
σχέδιο ειρήνευσης ΣΥΝ. πραγµατοποιώ, επιτυγχάνω. — ευόδωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εύοδώ (-όω) < εϋοδος < εύ- + οδός]. 

ευοίωνος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προµηνύει κάτι καλό: ~ σηµείο | προοπτική 
ΣΥΝ. ευνοϊκός, ευµενής, θετικός ANT. δυσοίωνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
προοιωνίζοµαι. [ΕΤΥΜ < ευ- + οιωνός]. 

εύορκος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που τηρεί τον όρκο του- ο πιστός στον όρκο ή 
στις υποσχέσεις του ΑΝΤ. επίορκος 2. (κατ' επέκτ.) ο ειλικρινής, ο 
ενσυνείδητος. — ευόρκως επίρρ. [αρχ.], ευορκία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ορκίζω. 

εύοσµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει ευχάριστη οσµή, που µυ- 

ρίζει ωραία ΣΥΝ. µυρωδάτος, αρωµατικός, ευώδης ΑΝΤ. δύσοσµος, δυ-
σώδης. — ευοσµία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οσµή. 

Ε.Υ.Π. (η) Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (παλαιότ. Κ.Υ.Π.). 
ευπάθεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ασθενική κράση (κάποιου) · 2. η ιδιότητα 

ενός πράγµατος να παθαίνει εύκολα κάτι υπό ορισµένες συνθήκες (π.χ. 
αλλοίωση): η ~ των αλλαντικών στις υψηλές θερµοκρασίες · 3. (για φυσικά 
όργανα ή συσκευές) η δυνατότητα καταγραφής και των ελάχιστων 
εξωτερικών µεταβολών ή επιδράσεων. 

ευπαθής, -ής, -ές {ευπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευπαθέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός 
που προσβάλλεται εύκολα από αρρώστιες· (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που έχει 
ασθενική κράση: είναι πολύ ~ στα κρυολογήµατα ΣΥΝ. ευαίσθητος, 
ασθενικός, ευπρόσβλητος, (για πρόσ.) φιλάσθενος ΑΝΤ. εύρωστος, γερός 2. 
(µτφ.) αυτός που αλλοιώνεται ή καταστρέφεται εύκολα: τα ~ προϊόντα, όπως 
το γάλα, δεν πρέπει να µένουν εκτός ψυγείου 3. (για φυσικά όργανα ή 
συσκευές) αυτός που καταγράφει και τις ελάχιστες εξωτερικές µεταβολές ή 
επιδράσεις: ~ πυξίδα | βαρόµετρο | θερµόµετρο ΣΥΝ. ακριβής. — ευπαθώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -παθής, πβ. 
αόρ. β' ε-παθ-ον τού ρ. πάσχω]. 

Ευπαλίνος (ο) αρχαίος Έλληνας αρχιτέκτονας (β' µισό τού 6ου αι. π.Χ.), ο 
οποίος κατασκεύασε υδραγωγείο στη Σάµο, το γνωστό «Ευ-παλίνειο 
όρυγµα». 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Ευπαλίνος < επίθ. εύπαλής (< εύ + πάλη) + παραγ. επίθηµα -
ινος (πβ. κ. δάφνη | δάφν-ινος)]. 

ευπαρουσίαστος, -η, -ο [1886] 1. αυτός που έχει καλή εµφάνιση, ωραίο 
παρουσιαστικό: ~ άνδρας | δεσποινίς ΣΥΝ. εµφανίσιµος ΑΝΤ. δύσµορφος 2. 
αυτός τον οποίο µπορεί κανείς άνετα να παρουσιάσει, χωρίς να ντροπιαστεί: ~ 
σπίτι. — ευπαρουσίαστα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευπρόσωπος, όµορφος. 

ευπατρίδης (ο) {-η κ. -ου | -ών} (αρχαιοπρ.) 1. πρόσωπο που έχει ευγενική, 
αριστοκρατική καταγωγή· αριστοκράτης ΣΥΝ. άρχοντας, ευγενής 2. ΙΣΤ. 
(στην αρχαία Αθήνα και τη Ρώµη) µέλος τής ανώτερης κοινωνικής τάξης 3. 
(µτφ.) άτοµο εγνωσµένης αξίας, κύρους και ευγενούς ήθους, που έχει 
διακριθεί για την προσφορά του σε έναν χώρο δράσης: ~ τής πολιτικής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -πατρίδης < πατήρ (µε παραγ. επίθηµα -ίδης). Η λ. 
δήλωνε το µέλος τής ανώτερης κοινωνικής τάξης στην αρχ. Αθήνα, καθώς και 
τους Ρωµαίους πατρικίους. Η σηµ. 3 αποδίδει το γαλλ. gentilhomme]. 

ευπειθής, -ής, -ές {ευπειθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευπειθέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 
αυτός που πείθεται εύκολα ή που υπακούει, που πειθαρχεί ΣΥΝ. πειθήνιος, 
πειθαρχικός ΛΝΤ. απειθής, απείθαρχος, απειθάρχητος, ανυπάκουος. — 
ευπείθεια (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -πειθής < πείθω]. 

ευπειθώς επίρρ. [µτγν.] {ευπειθέστ-ερα, -ατα} (λόγ.) µε υπακοή, µε σεβασµό: - 
διατελών | υµέτερος (παλαιότερη τυπική φράση, µε την οποία έκλεινε κείµενο 
που απηύθυνε κανείς προς επίσηµη αρχή) || ~ αναφέρω (στον στρατό). 

εύπεπτος, -η, -ο 1. (για τροφές) αυτός που χωνεύεται εύκολα ΣΥΝ. 
ευκολοχώνευτος, χωνευτικός ΑΝΤ. δύσπεπτος, δυσκολοχώνευτος, βαρύς 2. 
(µτφ.) αυτός που καταναλώνεται εύκολα, που δεν απαιτεί ιδιαίτερη 
προσπάθεια για την κατανόηση του: ~ γνώσεις | τραγούδια | θέαµα. — 
ευπεψία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -πεπτος < πέσσω «χωνεύω», βλ. κ. 
πέψη]. 

εύπιστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που πιστεύει εύκολα σε (κάτι)· (κατ' επέκτ.) 
αφελής ΣΥΝ. απλοϊκός, ευκολόπιστος, αγαθός ΑΝΤ. δύσπιστος, αγαθός. — 
εύπιστα επίρρ., ευπιστία (η) [µτγν.]. 

εύπλαστος, -η, -ο 1. αυτός που πλάθεται εύκολα: ~ ζύµη | υλικό ΣΥΝ. 
ευκολόπλαστος ANT. δύσπλαστος, σκληρός 2. (µτφ.) αυτός που εύκολα 
διαµορφώνεται ή διαπαιδαγωγείται: ~ ψυχή | χαρακτήρας | λόγος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εύ- + πλαστός < πλάσσω]. 

εύπλοια (η) [αρχ.] {-ας κ. -οίας | χωρ. πληθ.} (για πλοίο) η τεχνική ικανότητα 
εκτελέσεως µεταφοράς. 

εύπνοια (η) {-ας κ. -οίας | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. ΙΑΤΡ. η φυσιολογική αναπνοή 2. 
η πνοή δροσερού αέρα σε έναν χώρο 3. ΝΑΥΤ. το να πνέουν ευνοϊκοί άνεµοι 
για ένα ταξίδι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -οία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εϋπνους | -οος «αυτός που 
αναπνέει ελεύθερα, που ανακουφίζει την αναπνοή - ευάερος» < εύ + -πνούς | -
πνοος (< ρ. πνέω)]. 

ευποιία (η) {ευποιιών} (λόγ.) η αγαθοεργία- ΦΡ. Τάγµα Ευποιίας ένα από τα 
τέσσερα τάγµατα αριστείας τής Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. [ΕΤΥΜ µτγν. < εύ- 
+ -ποιία < ποιώ]. 

εύπορος, -η, -ο αυτός που έχει άφθονα υλικά αγαθά, ευκατάστατος: ~ τάξη | 
οικογένεια ΣΥΝ. πλούσιος ΑΝΤ. άπορος, φτωχός. — ευ-πορία (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. [ΕΤΥΜ «ρχ. < εύ- + πόρος (βλ.λ.)]. 

ευπορώ ρ. αµετβ. {ευπορείς...· µόνο στον ενεστ.} (λόγ.) έχω οικονοµική 
άνεση,ευηµερώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ευπορώ (-έω) < εύπορος. Βλ. κ. µπορώ]. 

ευπρανία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η οικονοµική άνεση, η ευηµερία ΣΥΝ. 
καλοπέραση, ευµάρεια, ευπορία ΑΝΤ. δυσπραγία, ανέχεια. — ευπρα-Υώρ. 
[αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ αρχ. < ευ- + -πραγία < πράττω]. 

Ευπραξία (η) 1. οσία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. κύρ. όν. < εύ + -πραξία < πράξις]. 

ευπρέπεια (η) [αρχ.] {-ας κ. -είας | χωρ. πληθ.} 1. η καλαίσθητη εξωτερική 
εµφάνιση 2. η ευγενική και πολιτισµένη συµπεριφορά: οποιαδήποτε κριτική 
πρέπει να συνοδεύεται από ~ || δεν ξεφεύγει ποτέ από τα όρια τής ~ || η ~ 
αρµόζει κατεξοχήν στους µορφωµένους ανθρώπους ΣΥΝ. ευγένεια, 
κοσµιότητα ΑΝΤ. απρέπεια, αγένεια· ΦΡ. πολιτική 



ευπρεπής 693 ευρύς 
 

ευπρέπεια η πολιτική ορθότητα (βλ. λ. πολιτικός). 
ευπρεπής, -ής, -ές {ευπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευπρεπέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός 

που κατά την κρατούσα άποψη θεωρείται σωστός και αποδεκτός, που δεν 
προσβάλλει την κοινή αισθητική, ηθική κ.λπ.: ~ εµφάνιση | στάση | γλώσσα | 
ντύσιµο | παρουσία | συµπεριφορά | συµβιβασµός ΣΥΝ. αξιοπρεπής, 
καθωσπρέπει, κόσµιος ANT. ανάρµοστος, απρεπής 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει 
ωραία και σοβαρή εµφάνιση· ευπαρουσίαστος: ~ έκδοση | χώρος | σχολείο 
ΣΥΝ. εµφανίσιµος, ευπρόσωπος. — ευπρεπώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συνέπεια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εό- + -πρεπής < πρέπώ]. 

ευπρεπίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {ευπρέπισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) επιµε-λούµαι την 
εµφάνιση (κάποιου), τακτοποιώ: ~ τον χώρο | το δωµάτιο || πρέπει να ξυριστεί, 
να ευπρεπιστεί λιγάκι ΣΥΝ. καλλωπίζω, (για χώρους) συγυρίζω, διακοσµώ. — 
ευπρεπισµός (ο) [1807]. 

ευπροσάρµοστος, -η, -ο [1885] αυτός που προσαρµόζεται µε ευκολία (κάπου): 
(µτφ.) κοινωνικά ~|| ~ παιδί | µαθητής ANT. δυσπροσάρ-µοστος. 

ευπρόσβλητος, -η, -ο [1885] 1. αυτός που εύκολα προσβάλλεται (από κάτι)· 
ευάλωτος: στρατοπέδευσαν σε ~ σηµείο και είχαν µεγάλες απώλειες ΣΥΝ. 
τρωτός, ευπόρθητος ΑΝΤ. απρόσβλητος 2. (µτφ.) αυτός που έχει ασθενική 
κράση: ~ οργανισµός || ~ στις ιώσεις ΣΥΝ. ευπαθής, ασθενικός, φιλάσθενος. 

ευπρόσδεκτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που γίνεται ευχαρίστως δεκτός, 
καλοδεχούµενος: ~ δώρο | βοήθεια | επισκέπτης | κριτική ΣΥΝ. καλο-
δεχούµενος, επιθυµητός ΑΝΤ. ανεπιθύµητος. — ευπρόσδεκτα επίρρ. [ETYM. 
µτγν. < εΰ- + -πρόσδεκτος < προσδέχοµαι. Η λ. µαρτυρείται πρώτη φορά στην 
Κ.∆., Ρωµ. 15, 16: ...ίνα γένηται ή προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτος]. 

ευπροσήγορος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από κατα-δεκτικότητα 
και προσήνεια, γλυκοµίλητος ΣΥΝ. προσηνής, καταδε-κτικός ΑΝΤ. 
απρόσιτος, ακατάδεκτος. — ευπροσηγορία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + 
προσήγορος < προσ- + -ήγορος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < αγορεύω]. 

ευπρόσιτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι εύκολα προσιτός, που µπορεί κανείς 
να τον προσεγγίσει εύκολα: ~ κοιλάδα || (µτφ.) ~ άνθρωπος (καταδεκτικός). 

ευπρόσωπος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει αξιοπρεπή παρουσία, που κάνει 
καλή εντύπωση: ~ παράσταση | συµµετοχή σε διαγωνισµό | έκθεση ΣΥΝ. 
ευπρεπής. — ευπροσώπως επίρρ. [µτγν.]. 

ευπρόσωπος - ευπαρουσίαστος - εµφανίσιµος. Αντίθετα προς τα 
εµφανίσιµος και ευπαρουσίαστος, που έχουν σχέση µε την εµφάνιση, το 
παρουσιαστικό, και σηµαίνουν «όµορφος, µε ωραία εµφάνιση, µε ωραίο 
παρουσιαστικό», το ευπρόσωπος έχει διαφορετική σηµασία. ∆ηλώνει τον 
«αξιοπρεπή, τον σοβαρό, αυτόν που κάνει καλή εντύπωση»: Τελικά 
παρουσίασε ένα ευπρόσωπο κείµενο, που εκτιµήθηκε από όλους - Ο 
Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού πραγµατοποίησε ευπρόσωπη εµφάνιση 
στη διεθνή έκθεση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. 

ευπρόφερτος, -η, -ο [1819] αυτός που µπορεί εύκολα να προφερθεί ΑΝΤ. 
δυσπρόφετος. 

ευραπηλιώτης (ο) [1874] {χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο σιροκολεβάντες (βλ.λ. κ. λ. 
άνεµος, um.). [ΕΤΥΜ. < εύρος (ο) (βλ.λ.) + απηλιώτης (βλ.λ.)]. 

Ευρασία (η) η Ευρώπη και η Ασία ως ενιαίο γεωγραφικό σύνολο. — 
ευρασιατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < νεολατ. Eurasia < Eur(opa) + Asia]. 

εύρεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. το να βρίσκει κανείς 
(κάποιον/κάτι που ψάχνει, που αναζητεί): η ~ τού κλεµµένου αυτοκινήτου || η ~ 
τού προσώπου που είχε εξαφανιστεί || γραφείο ευρέσεως εργασίας ΑΝΤ. 
απώλεια 2. η εξοικονόµηση, το να αποκτά κανείς (κάτι που χρειάζεται): η ~ 
των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση τού σχεδίου απασχολεί έντονα την 
κυβέρνηση ΣΥΝ. εξασφάλιση, πορισµός 3. η ανακάλυψη ή επινόηση: η ~ νέων 
µορφών ενέργειας | ενός νέου φαρµάκου. — ευρετικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εϋρεσις < ευρίσκω]. 

ευρεσιτεχνία (η) [1885] {ευρεσιτεχνιών} η επινόηση νέου και άγνωστου 
προηγουµένως µέσου, προϊόντος, µεθόδου ή διαδικασίας ΣΥΝ. εφεύρεση- ΦΡ. 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας επίσηµος τίτλος που παρέχει στον εφευρέτη το 
δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης τής εφεύρεσης του. — ευρεσιτέχνης 
(ο), ευρεσιτεχνιακός, -ή, -ό. 

ευρετηριάζω ρ. µετβ. {ευρετηρίασ-α, -θηκα | -τηκα, -µένος} συντάσσω 
ευρετήριο µε επιλογή και αρχειοθέτηση τού υλικού: ~ παλιά περιοδικά | 
επιστηµονικές εκδόσεις. — ευρετηρίαση (η) κ. ευρετηρια-σµός (ο). 

ευρετήριο (το) [1883] {ευρετηρί-ου | -ων} κατάλογος συντεταγµένος κατ' 
αλφαβητική σειρά, όπου αναγράφεται πού µπορεί να ανατρέξει ή να βρει 
κανείς κάτι, για την ταχύτερη ανεύρεση τού εκάστοτε ζητουµένου: ~ κυρίων 
ονοµάτων | τηλεφώνων | τοποθεσιών | έργων | µουσείων. — ευρετηριακός, -ή, 
-ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. [ΕΤΥΜ.< αρχ. εΰρετής < ευρίσκω. Απόδ. των λατ. 
repertorium, index]. 

ευρετής (ο) [αρχ;] 1. αυτός που πρώτος επινόησε κάτι: ο Ερµής ο Τρι-σµέγιστος 
θεωρείται ~ τής γραφής, των τεχνών και των γραµµάτων • 2. αυτός που βρήκε 
χαµένο αντικείµενο: ο - απαιτεί από τον δικαιούχο τα εύρετρα. 

ευρετικός, -ή, -ό → εύρεση 
εύρετρα (τα) {ευρέτρων} η αµοιβή που προσφέρεται συνήθ. σε όποιον βρίσκει 

κατά τύχη ή κατόπιν αναζήτησης κάτι χαµένο ΣΥΝ. (λαϊκ.) βρετίκια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. εύρετρα < αρχ. ευρίσκω]. 
ευρέως επίρρ. → ευρύς 
εύρηκα επιφών. (λόγ.) το βρήκα! (για περιπτώσεις στις οποίες σκεφτόµαστε ή 

ανακαλύπτουµε κάτι ξαφνικά, δίνοντας λύση σε κάτι που µας απασχολούσε). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εϋρηκα, παρακ. τού ρ. ευρίσκω, από την αναφώνηση τού 
Αρχιµήδη, όταν ανακάλυψε τον νόµο τής άνωσης των σωµάτων], 

εύρηµα (το) {ευρήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε βρίσκει ή ανακαλύπτει 
κανείς µετά από αναζήτηση και έρευνα: αρχαιολογικό ~ || τα ~ τής 
αστυνοµικής έρευνας 2. (µτφ.) αυτό που βρίσκει κανείς τυχαία και 
απροσδόκητα- ανέλπιστο απόκτηµα ΣΥΝ. λαχείο, κελεπούρι, ευκαιρία 3. κάθε 
πρωτότυπη σκέψη, λύση, που εξυπηρετεί σκοπό ή συµφέρον: διαφηµιστικό | 
σκηνοθετικό ~ ΣΥΝ. επινόηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. [ΕΤΥΜ < αρχ· εύρηµα < 
ευρίσκω]. 

ευρηµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που επινοεί πρωτότυπες λύσεις, που καταλήγει σε 
εύρηµα: ~ νους | σύλληψη ΣΥΝ. εφευρετικός, επινοητικός 2. αυτός που 
αξιοποιεί εύρηµα ή έχει τον χαρακτήρα εύστοχου ευρήµατος: ~ σκηνοθεσία | 
παράσταση | φινάλε. — ευρηµατικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. ingénieux]. 

εύρυνση (η) [1887] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων) η διαπλάτυνση, η 
επέκταση: σηµασιολογική ~ ΑΝΤ. στένωση. 

Ευριπίδης (ο) {-η κ. -ου} 1. ένας από τους τρεις µεγάλους αρχαίους Έλληνες 
τραγικούς ποιητές (µαζί µε τον Αισχύλο και τον Σοφοκλή) (480-406 π.Χ.) 2. 
ανδρικό όνοµα. — ευριπίδειος, -α, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < εΰριπος 
«παλιρροϊκός, άστατος» < εύ- + -ρίπος < ριπή]._ 

ευρισκόµενος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που βρίσκεται, που υπάρχει κάπου: 
«δύο υπολογιστές ευρισκόµενοι οπουδήποτε στον.πλανήτη, µπορούν να 
επικοινωνούν» (εφηµ.) || το βιβλίο αυτό περιέχει άπαντα τα - τού ποιητή || ~ σε 
δυσχερή θέση, κατέφυγε στον δανεισµό. 

ευρίσκω ο. -+ βρίσκω 
ευρό κ. εύρο (το) → ευρώ 
ευρόνοτος (ο) (επίσ.) ο οστριοσιρόκος (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, um.). 
εύρος (ο) {χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο σιρόκος (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 

αρχ. Εύρος < *εύσ-ρος (µε ψίλωση κατά το αύρα) < εΰω «καίω, φλέγω» < I.E. 
*eus- «καίω», πβ. λατ. uro, ιταλ. urente «καιόµε-νος», γαλλ. brûler «καίω» (< 
λατ. ustulare) κ.ά.]. 

εύρος (το) {εύρους | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η απόσταση µεταξύ των πλευρών 
ενός σώµατος ή σχήµατος: το ~ τού ποταµού || το ~ τόξου (η απόσταση µεταξύ 
των δύο άκρων του) ΣΥΝ. πλάτος, (καθηµ.) φάρδος 
2. ΗΛΕΚΤΡ. το πλάτος στο οποίο αναπτύσσεται ηλεκτρικό µέγεθος κατά την 
παραγωγή ή τη διέλευση του: ~ φάσµατος συχνοτήτων 
3. (µτφ.) έκταση, ευρύτητα: πνευµατικό ~||~ εννοίας | επιλογών | δια-
κυµάνσεων | µελωδιών. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εύρος < ευρύς]. 

ευρύ- κ. ευρύ- ά συνθετικό που προσδίδει στο β' συνθετικό κυρ. τη σηµασία 
τού µεγάλου σε έκταση, σε πλάτος: ευρυ-µαθής, ευρυ-γώ-νιος, ευρύ-χωρος, 
ευρύ-στερνος. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
ευρύς]. 

ευρυαγγεία (η) ΙΑΤΡ. η διεύρυνση των επιφανειακών αγγείων. 
ευρυγώνιος, -α, -ο αυτός που σχηµατίζει ευρεία, µεγάλη σε άνοιγµα γωνία: ο ~ 

φακός µιας φωτογραφικής µηχανής. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. γαλλ. grand-
angulaire]. 

Ευρυδίκη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. σύζυγος τού Ορφέα και κόρη τού Απόλλωνα, η οποία 
καταδικάστηκε να ζήσει στον Άδη, αφού ο Ορφέας παρέβη τη συµφωνία που 
έκανε µε τον Πλούτωνα, για να την πάρει µαζί του στη γη 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ευρύς + δίκη]. 

εύρυθµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει τον απαιτούµενο, τον σωστό 
ρυθµό: εγγυάται την ~ λειτουργία τής διοικητικής µηχανής ΣΥΝ. οµαλός, 
ρυθµικός ΑΝΤ. άρρυθµος. — εύρυθµα επίρρ., ευρυθµία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ρρ-. 

Ευρύκλεια (η) 1. ΜΥΘΟΛ. τροφός τού Οδυσσέα 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. κύρ. όν., θηλ. τού Εύρυκλής «αυτός που έχει µεγάλη δόξα» < ευρύς + 
κλής < κλέος (πβ. κ. Σοφο-κλής, ∆αµο-κλής)]. 

ευρυµαθής, -ής, -ές [1866] {ευρυµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευρυµαθέστερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που διαθέτει ευρεία µόρφωση, πολυµαθής ΣΥΝ. πολύξερος, 
σοφός ΑΝΤ. αµαθής. — ευρυµαθώς επίρρ., ευρυµάθεια (η) [1866]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < ευρύς + -µαθής, πβ. αόρ. β' έ-µαθ-ον τού ρ. 
µανθάνω]. 

ευρυµέτωπος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει πλατύ µέτωπο. 
ευρύνοια (η) [1897] η ευρύτητα πνεύµατος ΑΝΤ. στενοκεφαλιά. — ευρύνους, -

ους, -ουν [µτγν.]. 
εύρυνση (η) [1887] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} η διαπλάτυνση, η 

επέκταση: σηµασιολογική ~ ΑΝΤ. στένωση. 
ευρύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εύρυ-να, -νθηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάτι) πλατύ ή 

πλατύτερο, φαρδαίνω ΣΥΝ. διαπλατύνω, διευρύνω ANT. στενεύω 2. (µτφ.) 
αυξάνω, µεγαλώνω: ~ τον κύκλο των ενδιαφερόντων µου || οι διαρκώς 
ευρυνόµενοι ορίζοντες τής επιστήµης || ~ το ρήγµα | τη διάσπαση | τους 
ορίζοντες ΣΥΝ. επεκτείνω, διευρύνω. 

ευρύς, -εία, -ύ {ευρ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)} 1. αυτός που έχει 
σχετικά µεγάλο πλάτος: ~ στέρνο | µέτωπο ΣΥΝ. πλατύς, φαρδύς ΑΝΤ. στενός 2. 
(για χώρο) αυτός που έχει µεγάλη έκταση, εκτεταµένος: ~ εκλογική περιφέρεια 
3. (µτφ.) αυτός που εκτείνεται σε µεγάλη έκταση ή σε µεγάλο αριθµό: η 
καταγγελία έλαβε ευρύτατες διαστάσεις || η µέθοδος αυτή έχει ~ εφαρµογή στην 
ιατρική || ~ αναγνώριση | κρίση | σύσκεψη | απήχηση | συνεργασία || έχει 
πέραση στο - 
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κοινό || κυβέρνηση ~ αποδοχής || συναίνεση ~ φάσµατος ΣΥΝ. διευρυ-
µένος, γενικότερος, µεγάλος ANT. περιορισµέλΌς. — ευρέως επίρρ. 
[αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς, προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < *έ-Ερύ-ς < έ- προθεµ. + *Fpu- < I.E. *wru-, µηδε-
νισµ. βαθµ. τού *wer-u- «ευρύς», πβ. σανσκρ. uru- κ.ά. Οµόρρ. ευρ-ος, 
εύρ-ύνω κ.ά.]. 

ευρύστερνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πλατύ στήθος, πλατύ-
στερνος. 

Ευρυτανία (η) ορεινή περιοχή και νοµός τής Β∆. Στερεάς Ελλάδας 
µε πρωτεύουσα το Καρπενήσι. — Ευρυτάνας (ο), ευρυτανικός, -ή, -
ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Εύρυτάν «ο κάτοικος τής Ευρυτανίας», πιθ. < εϋρυτος 
«αυτός που ρέει άφθονα» < εύ- + -ρυτος < ρέω, που οφείλεται στα 
άφθονα τρεχούµενα νερά τής περιοχής. Κατ' άλλη εκδοχή, η περιοχή 
οφείλει το όνοµα της στον βασιλιά Εύρυτο, µυθικό ήρωα και άριστο 
τοξότη, που καταγόταν από την Οιχαλία]. 

ευρύτητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού ευρέος: ~ στέρνου 
| χώρου ΣΥΝ. φάρδος, πλάτος 2. (µτφ.) το να εκτείνεται (κάποιος/κάτι) 
πέρα από περιορισµούς: ~ σκέψης | αντίληψης | γνώσεων || επιστη-
µονική ~ ΣΥΝ. έκταση, στενότητα. 

ευρύχωρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι επαρκής και άνετος σε 
έκταση ή χώρο: ~ διαµέρισµα | αίθουσα | δωµάτιο ΣΥΝ. άνετος, απλό-
χωρος, πλατύχωρος ANT. στενός, στενόχωρος. — ευρύχωρα επίρρ., 
ευρυχωρία (η) [αρχ.]. 

ευ ρω (το) |άκλ.) το κοινό νόµισµα των χωρών τής Ε.Ε. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. euro (< Europe «Ευρώπη»)]. 

ευρό | εύρο ή ευρώ; Το ενιαίο νόµισµα τής Ενωµένης Ευρώπης 
ονοµάστηκε euro µε συγκοπή τής λ. Europe, που, βεβαίως, είναι το 
ελληνικό Ευρώπη. Πάνω µάλιστα στο χαρτονόµισµα αποφασίστη-
κε, πολύ εύστοχα, να γραφεί η ονοµασία τού νοµίσµατος και µε ελ-
ληνικά στοιχεία ως ΕΥΡΩ. Πώς όµως πρέπει να λέγεται (και να 
γράφεται) στην κοινή χρήση τής Ελληνικής η ονοµασία τού νοµί-
σµατος; Το πιο φυσικό και το πιο λειτουργικό για µια γλώσσα 
όπως η Ελληνική, όπου τα ουσιαστικά κλίνονται, είναι να χρησι-
µοποιηθεί η λ. ευρό ή εύρο (το), όµοια όπως λέµε το φράγκο, το 
µάρκο, το δολάριο κ.τ.ό. Πλεονέκτηµα αυτής τής ονοµασίας είναι 
ότι µπορούµε να πούµε, σύµφωνα µε τους κανόνες τής Ελληνικής, 
2.000 ευρά | εύρα - Η αξία τού ευρού | εύρου στο χρηµατιστήριο 
έφθασε τις... δραχµές -∆εν υπάρχουν στα ταµεία τα εκατοµµύρια 
ευρών | εύρων που απαιτούνται για ένα τόσο µεγάλο έργο. Επίσης, 
όπως λέµε δραχµική αξία, δραχµοδίαιτος, δραχµοβόρος κ.λπ., µπο-
ρούµε να σχηµατίσουµε παράγωγα και σύνθετα ευρική αξία, ευ-
ροδίαιτος, ευροβόρος κ.λπ. Αντί όλων αυτών, το άκλιτο ευρώ, µε 
την ασυνήθιστη για τα ουσιαστικά τής Ελληνικής κατάληξη -ώ 
(υπάρχει στα ρήµατα µπορ-ώ, τα επιρρήµατα ανωτέρ-ω, κατωτέρ-
ω, πάν-ω, έξ-ω κ.λπ.), θα φάνταζε περίεργο και αποµονωµένο στοι-
χείο, ξένο σώµα στο σύστηµα τής Ελληνικής, όµοια όπως το ECU, 
χωρίς να το σώζει καθόλου το -ω, που θυµίζει -υποτίθεται- το Ευ-
ρώπη. Τέλος, χρησιµοποιώντας τον τύπο ευρό ή εύρο, σε αντιδια-
στολή και µε το λεξικό πρόθηµα ευρω-, µπορούµε να έχουµε (ορ-
θογραφικά) την απαραίτητη διάκριση ανάµεσα σε τύπους όπως 
ευρω-πολιτική (πολιτική τής Ευρώπης) και ευρο-πολιτική (πολιτι-
κή τού ενιαίου νοµίσµατος), ευρω-σκεπτικισµός (σκεπτικισµός για 
την Ευρώπη) και ευρο-σκεπτικισµός (σκεπτικισµός για το ενιαίο 
νόµισµα) κ.τ.ό. 

ευ ρω- λεξικό πρόθηµα λέξεων, που δηλώνει: 1. ότι κάποιος/κάτι σχε-
τίζεται µε την Ευρώπη (ως γεωγραφικό χώρο): ευρω-αριστερά, ευρω-
πύραυλος, ευρω-λίγκα · 2. ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε την Ευρω-
παϊκή Ένωση: Ευρω-βουλή, Ευρω-κοινοβούλιο, ευρω-βουλευτής, ευ-
ρω-ψηφοδέλτιο, ευρω-εκλογές, ευρω-στρατός · 3. ότι κάποιος/κάτι 
σχετίζεται µε το νόµισµα ευρώ: ευρω-δάνειο, ευρω-οµόλογο · 4. νό-
µισµα το οποίο είναι κατατεθειµένο σε τράπεζα έξω από την χώρα 
στην οποία κυκλοφορεί: ευρω-δολάριο, ευρω-µάρκο, ευρω-γέν. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενές ξέν. α' συνθ. (πβ. αγγλ. Euro-), που προέρχεται 
από τη λ. Ευρώπη (βλ.λ.)]. 

ευρωαγορά (η) 1. η ενιαία αγορά των κρατών-µελών τής Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης · 2. η αγορά ευρωνοµισµάτων (βλ.λ., σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ.^ δάνειο από αγγλ. Euromarket]. 

ευρωαριστερά (η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) το σύνολο των αριστε-
ρών κοµµάτων τής Ευρώπης. 

ευρωατλαντικός, -ή, -ό ΠΟΛΙΤ. αυτός που αναφέρεται στις σχέσεις 
Ευρώπης και Β. Αµερικής (κυρ. των ΗΠΑ): ~ θεσµοί | συµµαχία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. Euro-Atlantic]. 

ευρωβουλευτής (ο/η) {θηλ. γεν. ευρωβουλευτού} βουλευτής που 
εκπροσωπεί τη χώρα του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ευρωβουλή (η) το κοινοβούλιο που συγκροτείται από εκλεγµένους 
αντιπροσώπους των χωρών µελών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει 
ρόλο ελεγκτικό και συµβουλευτικό ΣΥΝ. Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. European 
parliament]. 

ευρωδεξιά (η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) το σύνολο των δεξιών κοµ-
µάτων τής Ευρώπης. 

ευρωδικαστης (ο/η) {θηλ. γεν. ευρωδικαστού} δικαστής τού δικα-
στηρίου τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ευρωδίπλωµα (το) {ευρωδιπλώµ-ατος | -ατα, -άτων} δίπλωµα οδήγη-
σης αυτοκινήτου για τους κατοίκους των κρατών-µελών τής Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

ευρωδολάριο (το) {ευρωδολαρί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. το αµερικανικό δο- 

λάριο που κατατίθεται σε πιστωτικά ιδρύµατα εκτός των Η.Π.Α -κυρ. 
στην Ευρώπη- και διατίθεται για διάφορες νοµισµατικές συναλλαγές. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. eurodollar (νόθο συνθ.)]. 

ευρωζώνη (η) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των χωρών που ανήκουν στη 
«ζώνη τού ευρώ», που έχουν ως νόµισµα τους το ευρώ. [HYM 
Ελληνογενης ξέν. όρ., < αγγλ. Eurozone, µε µορφολ. σχηµατισµό κατά 
τους κανόνες τής Αγγλικής]. 

ευρωεκλογές (οι) οι εκλογές που διενεργούνται σε κάθε χώρα-µέ-λος 
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε πέντε χρόνια για την ανάδειξη των 
αντιπροσώπων που αντιστοιχούν στην καθεµία στο Ευρωκοινο-
βούλιο. 

ευ ρω επιταγή (η) επιταγή και πιστωτική κάρτα για αγορές και ανά-
ληψη µετρητών σε χώρες τής ∆. Ευρώπης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. eurochèque (νόθο συνθ.)]. 

ευρωκεντρισµός (ο) η τάση να θεωρείται η Ευρώπη και κατ' επέ-κτ. ο 
ευρωπαϊκός πολιτισµός το επίκεντρο τής παγκόσµιας ιστορίας, 
κουλτούρας, οικονοµίας κ.λπ. (πβ. λ. αφροκεντρισµός).  — ευρωκε-
ντρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. eurocentrisme]. 

Ευρωκοινοβούλιο (το) {ευρωκοινοβουλίου} η Ευρωβουλή (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. European Parliament]. 

ευρωκοµουνισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. ιδεολογικό ρεύµα που αναπτύχθηκε σε 
ορισµένα ευρωπαϊκά κοµουνιστικά κόµµατα µετά το 1974, κυρ. σε 
αυτό τής Ιταλίας, µε σκοπό τον µετασχηµατισµό τού κινήµατος ανά-
λογα µε τις πολιτικές συνθήκες των κρατών και την ανεξαρτητοποί-
ηση τους από το τότε κοµουνιστικό κόµµα τής Ε.Σ.Σ.∆. — ευρωκο-
µουνιστής (ο), ευρωκοµουνίστρια (η), ευρωκοµουνισηκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. eurocommunism (νόθο συνθ.)]. 

ευρωλιγκα (η) {χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. το πρωτάθληµα που διεξάγεται ανά-
µεσα στις πρωταθλήτριες οµάδες των ευρωπαϊκών χωρών (κυρ. στο 
µπάσκετ). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. euroleague (νόθο συνθ.)]. 

ευρωλιγούρης (ο) {ευρωλιγούρηδες} (σκωπτ.) ο Έλληνας που απο-
δέχεται άκριτα οτιδήποτε προέρχεται από τη ∆. Ευρώπη, που θαυµά-
ζει και υιοθετεί καθετί ευρωπαϊκό (συχνά περιφρονώντας τα αντί-
στοιχα ελληνικά ή ό,τι σχετίζεται µε την Ανατολή) (πβ. λ. ευρωπαϊ-
στής). 

ευρωλιµένας (ο) ευρωπαϊκό λιµάνι µεγάλης σηµασίας για το σύνολο 
τής ευρωπαϊκής οικονοµίας. 

ευρώ ν (ο) {ευρόντ-ος | -ων} αυτός που βρήκε (κάτι)' µόνο στη ΦΡ. ο 
ευρών αµειφθήσεται (συνήθ. σε ανακοινώσεις για απώλεια ενός 
πράγµατος) όποιος βρει (κάτι) θα αµειφθεί. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εύρων, 
µτχ. αορ. β' τού ρ. ευρίσκω]. 

ευρωνόµισµα (το) {ευρωνοµίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. λογιστική χρη-
µατική µονάδα που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε βάση την 
οποία διαµορφώνονται οι τιµές συναλλάγµατος και η οποία χρησι-
µοποιείται σε συναλλαγές µεταξύ των κρατών ΣΥΝ. ECU, Ευρωπαϊκή 
Νοµισµατική Μονάδα · 2. συνάλλαγµα σε συγκεκριµένο νόµισµα 
κατατεθειµένο σε τράπεζα έξω από τη χώρα στην οποία χρησιµοποι-
είται το εν λόγω νόµισµα (π.χ. ιταλικές λιρέτες κατατεθειµένες σε 
γιαπωνέζικη τράπεζα· ο όρος δεν σηµαίνει αναγκαστικά ότι το νόµι-
σµα ή οι τράπεζες είναι ευρωπαϊκά, π.χ. το ευρωδολάριο συγκαταλέ-
γεται στα ευρωνοµίσµατα- βλ. κ. ευρωοµόλογο, ευρωαγορά). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό. 

ευρωοµόλογο (το) {ευρωοµολόγ-ου | -ων} 1. οµόλογο που εκδίδεται 
από τραπεζικές κοινοπραξίες και εταιρείες εκδόσεως τίτλων και χρε-
ογράφων σε οποιοδήποτε νόµισµα ανεξάρτητα από τους κανονι-
σµούς τής εθνικής κεφαλαιαγοράς τής χώρας εκδόσεως (βλ. κ. λ. ευ-
ρωνόµισµα) · 2. οµόλογο σε ευρώ. Επίσης ευρωοµολογία (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. eurobond]. 

ευρωπαΐζω ρ. αµετβ. [1847] {ευρωπάισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) ζω 
ή συµπεριφέροµαι κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

ευρωπαϊκός, -ή, -ό [1840] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ευρώπη ή 
τους Ευρωπαίους: ~ ιστορία | χώρα | πρωτεύουσα | ήπειρος | µουσική 
| διοργάνωση | κουλτούρα' ΦΡ. ευρωπαϊκή ιδέα η ιδέα τής ευρω-
παϊκής ενοποίησης 2. (ειδικότ.) (α) αυτός που σχετίζεται µε τη ∆. Ευ-
ρώπη: ~ πολιτισµός | µόδα | νοοτροπία (β) αυτός που σχετίζεται µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση: ~ νοµοθεσία | Κεντρική Τράπεζα | προσανα-
τολισµός µιας χώρας | πολιτική | στρατηγική | διπλωµατία | στόχοι 
µιας κυβέρνησης | Αρχές | διάσκεψη 3. (α) Ευρωπαϊκή Ένωση (συ-
ντοµ. Ε.Ε., η πρώην E.Ö.K.) συνασπισµός κρατών τής Ευρώπης, που 
συνδέονται µε οικονοµικούς και πολιτικούς όρους συνεργασίας, µε 
απώτερο στόχο τη συνένωση µεταξύ τους και την παγίωση και δια-
φύλαξη τής ειρήνης και ελευθερίας για τα κράτη-µέλη (β) ΟΙΚΟΝ. Ευ-
ρωπαϊκή Νοµισµατική (ή Λογιστική) Μονάδα (E.C.U.) αντικαταστά-
θηκε από το ευρώ, το οποίο είναι το ευρωνόµισµα (βλ.λ.) (γ) Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο η Ευρωβουλή (βλ.λ.) (δ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εκτελεστικό όργανο τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελείται από 
επιτρόπους οι οποίοι προέρχονται από όλα τα κράτη-µέλη και έχει 
νοµοθετικές αρµοδιότητες (πβ. λ. Κοµισιόν) (ε) Ευρωπαϊκό ∆ικαστή-
ριο ανώτατο δικαστικό όργανο τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξα-
σφαλίζει την τήρηση τού δικαίου σύµφωνα µε τις συνθήκες που 
ισχύουν στο πλαίσιο τής Ένωσης (στ) Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανώτα-
το πολιτικό όργανο τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελείται από 
τους ηγέτες των κρατών-µελών και τον πρόεδρο τής Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και αποφασίζει για τις κύριες κατευθύνσεις τής πολιτικής τής 
Ένωσης. — ευρωπαϊκ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Πολλοί σύγχρονοι όροι είναι µετάφρ. δάνεια: Ευρωπαϊκή Ένω-
ση (< αγγλ. European Union), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (< γαλλ. Commis- 
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sion Européenne), Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (< γαλλ. Conseil Européen) 
κ.ά.]. Ευρωπαίος (ο) [αρχ.], Ευρωπαία (η) [αρχ.] 1. αυτός που 
κατοικεί στην Ευρώπη ή κατάγεται από αυτήν (κ. ως επίθ.) οι ~ 
πολιτικοί | σύµµαχοι | εταίροι 2. ο πολίτης τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τής Ενωµένης Ευρώπης 3. (καταχρ.) ο κάτοικος τής Κ. και Β. Ευρώπης, 
ο οποίος διακρίνεται για το υψηλό βιοτικό του επίπεδο, την 
υπευθυνότητα, την οργάνωση και το ανεκτικό πνεύµα του (ως 
στερεότυπη αντίληψη που θέλει τον Βορειοευρωπαίο και 
Κεντροευρωπαίο ανώτερο, κατ' αντιδιαστολή προς τον κάτοικο τής Ν. 
Ευρώπης, που αντιµετωπίζει προβλήµατα οικονοµικής ανάπτυξης και 
κοινωνικής οργάνωσης): «Πότε επιτέλους θα γίνουµε Ευρωπαίοι;» 
αναρωτιέται ο αρθρογράφος περιγράφοντας κωµικοτραγικά 
στιγµιότυπα τής καθηµερινής µας ζωής. 
ευρωπαϊσµός (ο) [1888] η ιδεολογία και τα µέσα που χρησιµοποι-
ούνται για την επίτευξη τής ευρωπαϊκής ενότητας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. européanisme]. ευρωπαϊστής (ο), 
ευρωπαΐστρια (η) {ευρωπαϊστριών} 1. οπαδός τής ιδέας τής 
Ενωµένης Ευρώπης 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που υποστηρίζει την 
πολιτική και τις επιλογές τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον 
προσανατολισµό τής χώρας του προς αυτή ΑΝΤ. αντιευρωπαϊστής. 
Ευρώπη (η) 1. ήπειρος στο Β. Ηµισφαίριο τής Γης, η οποία χωρίζεται 
από την Ασία µε τα Ουράλια Όρη στα Α., τον Καύκασο, τη Μαύρη 
και την Κασπία Θάλασσα στα ΝΑ., βρέχεται από τη Μεσόγειο Θά-
λασσα στα Ν., από τον Ατλαντικό Ωκεανό στα ∆. και τον Βόρειο Πα-
γωµένο Ωκεανό στα Β.· (καταχρ.) 2. (α) (καταχρ.) η Ευρωπαϊκή Ένωση: 
είµαστε πρώτοι στην - στα τροχαία ατυχήµατα (β) Ενωµένη Ευρώπη η 
Ευρωπαϊκή Ένωση 3. Συµβούλιο τής Ευρώπης βλ. λ. συµβούλιο 4. η Κ. 
και Β. Ευρώπη, και µάλιστα οι προηγµένες οικονοµικά και 
τεχνολογικά χώρες, κατ' αντιδιαστολή προς τις νοτιότερες χώρες και 
περιοχές, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα οικονοµικής ανάπτυξης 
και κοινωνικής οργάνωσης: φεύγω για την ~ || πότε θα γίνουµε 
επιτέλους ~; || η ~ βλέπει µε σκεπτικισµό την ελληνική πρόταση || η ~ 
των πολιτών | των δικαιωµάτων τού ανθρώπου· ΦΡ. (εις) τας Ευρώπας 
στην Ευρώπη, συχνά ειρων. ή για να τονίσει κανείς ότι πρόκειται για 
κάτι σπουδαίο: Αυτά, δηλαδή, πού τα 'µαθές; ~; || γύρισε πρόσφατα 
από τας Ευρώπας και ακόµη δεν έχει προσαρµοστεί (πβ. εις Παρισί-
ους, εκ Παρισίων κ.λπ.) · 5. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Αγήνορα και τής Τηλε-
φάσσης, την οποία απήγαγε ο ∆ίας µεταµορφωµένος σε ταύρο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. ∆εν µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα 
αν η ονοµασία τής ηπείρου και τής µυθολογικής κόρης τού Αγή-νορος 
και ερωµένης τού ∆ία συνδέονται ετυµολογικώς. Έχουν προ-ταθεί οι 
εξής πιθανές ετυµολογίες τής λ.: (α) < ευρύς + ώψ, ώπός 
«ανοιχτοµάτης, µε µεγάλα µάτια» (πβ. αρχ. εύρωπός «ευρύς^», 
εύρώπις «πατρίδα») (β) προελλην. λέξη (γ) < ευρώς «µούχλα» + ωψ 
(µάλλον παρετυµολ.)]. ευρώπιο (το) {ευρωπίου} ΧΗΜ. µεταλλικό 
στοιχείο (σύµβολο Eu), που απαντά σε πολύ µικρές ποσότητες στα 
ορυκτά των σπάνιων γαιών και χρησιµοποιείται κυρ. για ερευνητικούς 
σκοπούς (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. europium]. ευρωπύραυλος 
(ο) {ευρωπυραύλ-ου | -ων, -ους} πύραυλος εγκατεστηµένος σε 
ευρωπαϊκό έδαφος: συµφωνία αποµάκρυνσης των ~ µεταξύ των δύο 
υπερδυνάµεων. ευρώς (ο) {ευρώτος} (λόγ.) υγρασία συνδυασµένη µε 
σήψη, µούχλα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως < *έ-Ερώδ-ς, που συνδ. 
µε λατ. rodere «τραγανίζω, κατατρώγω». Κατ' άλλη άποψη, < *ε-Ερ-ώς, 
που συνδ. µε σανσκρ. varna- «χρώµα»]. ευρωσκεπτικισµός (ο) η 
αντιµετώπιση τής Ευρώπης ή κυρ. τής Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
σκεπτικισµό. — ευρωσκεπτικιστής (ο), ευρω-σκεπτικιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. Euroscepticism]. εύρωστος, -η, -ο 
(λόγ.) 1. αυτός που έχει µεγάλη σωµατική δύναµη, ρωµαλέος: ~ σώµα 
ΣΥΝ. δυνατός, (λογιότ.) άλκιµος, ακµαίος, σφριγηλός, υγιής, γερός 
ΑΝΤ. καχεκτικός, ασθενικός, αδύνατος, ισχνός 2. (µτφ.) αυτός που 
βρίσκεται σε καλή (ακµαία) κατάσταση: ~ επιχείρηση | οργανισµός | 
οικονοµία. — εύρωστα επίρρ., ευρωστία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-
. 
[EJYM. αρχ. < ευ- + -ρωστος < ρώννυµι «δυναµώνω», βλ. κ. ρώµη]. 
Ευρώτας (ο) ποταµός τής ΝΑ. Πελοποννήσου, που πηγάζει από τον 
Ταΰγετο και εκβάλλει στον Λακωνικό Κόλπο. [ΕΤΥΜ µτγν., αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < εύρώς «µούχλα» (βλ.λ.)]. ευρωτηλεόραση (η) {-ης κ. -
άσεως} η Γιουροβίζιον (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ.,Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. Eurovision (νόθο συνθ.)]. ευρωτίαση 
(η) [1848] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) το µού-χλιασµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εύρωτιώ (-άω) < αρχ. εύρως, -ώτος «µούχλα» (βλ.λ.)]. 
ευρωτούνελ (το) {άκλ.} η σήραγγα που περνά κάτω από τη θάλασσα 
τής Μάγχης και συνδέει τη Βρετανία µε τη Γαλλία. [ΕΤΥΜ. Νόθο 
συνθ., < ευρω- (< διεθν. euro-, ά συνθ.) + τούνελ (βλ.λ.), πβ. αγγλ. 
Eurochannel]. ευρωτράπεζα (η) {ευρωτραπεζών} τράπεζα στην 
οποία κατατίθενται ευρωνοµίσµατα (βλ.λ., σηµ. 2). εύσαρκος, -η, -ο 
[αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει παχιά σάρκα: ~ καρπός | χείλη ANT. 
ισχνός, (για πρόσ.) λιπόσαρκος. — ευσαρκία (η) [αρχ.], ευσεβάστως 
επίρρ. [1846] (παλαιότ. χρήση στο τέλος αιτήσεων ή εγγράφων 
απευθυνόµενων στη διοίκηση και γενικότ. σε ανώτερες κρατικές 
αρχές) µε πολύ σεβασµό: ~ υποβάλλω τις παρακάτω προτάσεις || — ο 
αιτών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. respectueusement]. 

ευσέβεια (η) [αρχ.] {-ας κ. -είας | χωρ. πληθ.) το να είναι κανείς ευ-
σεβής, ο σεβασµός και η αφοσίωση προς τον Θεό ΣΥΝ. θεοσέβεια ΑΝΤ 
ασέβεια. 

ευσεβής, -ής, -ές {ευσεβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευσεβέστ-ερος, -ατός} (για 
πρόσ.) αυτός που τρέφει σεβασµό και αφοσίωση προς τον Θεό και τον 
εκδηλώνει µε την τήρηση των εντολών του: -χριστιανός/ λαός | προ-
σκυνητής ΣΥΝ. θεοσεβής, θεοσεβούµενος, ευλαβής ΑΝΤ. ασεβής · ΦΡ. 
ευσεβής πόθος οτιδήποτε επιθυµούµε χωρίς πάντα να το οµολογού-
µε και το οποίο είναι πολύ δύσκολο να πραγµατοποιηθεί: η κατάστα-
ση τής οικονοµίας, όπως την περιέγραψε ο υπουργός, αποτελεί µάλ-
λον ευσεβή πόθο τής κυβέρνησης (δεν είναι αυτό που ισχύει πραγµα-
τικά) || οι δηλώσεις σας ότι θα κερδίσετε τις εκλογές, δεν είναι τίποτε 
άλλο από ευσεβείς πόθοι. — ευσεβώς επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ευ- + -σεβής < σέβας], 

Ευσέβιος (ο) {-ου κ. -ίου} όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον επίσκοπο Καισαρείας, συγγραφέα µε 
πλούσιο έργο για την εκκλησιαστική ιστορία, ο οποίος προσπάθησε 
να συµβιβάσει την αρειανική διδασκαλία µε την ορθοδοξία. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. ευσεβής (βλ.λ.)]. 

ευσεβισµός (ο) ΘΡΗΣΚ. Ο πιετισµός (βλ.λ.). — ευσεβιστής (ο) [1887], 
ευσεβιστικός, -ή, -ό, ευσεβιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Pietismus]. 

εύσηµο (το) [1897] {ευσήµ-ου | -ων} (συνήθ. στον πληθ.) διακριτικό 
σήµα, τιµητική αναγνώριση· ΦΡ. (µτφ.) απονέµω (τα) εύσηµα σε (κά-
ποιον) αναγνωρίζω (κάποιον) δηµόσια: ο υπουργός απένειµε (τα) εύ-
σηµα στην αρµόδια υπηρεσία για το έργο που επιτέλεσε σε τόσο σύ-
ντοµο χρόνο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., ουδ. πληθ. τού αρχ. επιθ. εϋσηµος ως απόδ. τού λατ. 
insignia «παράσηµα - κοσµήµατα τής ασπίδας»]. 

εύσηµος, -η, -ο αυτός που έχει καλή, θετική σηµασία ΑΝΤ. κακόση-
µος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κακόσηµος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + -σηµος < 
σήµα]. 

ευσπλαχνία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η διάθεση προσφοράς βοήθειας 
και η συµπόνια προς τους άλλους: η ~ τού Θεού || έδειξε ~ βοηθώντας 
τον ΣΥΝ. φιλανθρωπία ΑΝΤ. απανθρωπιά. 

ευσπλαχνίζοµαι ρ. → σπλαχνίζοµαι 
εύσπλαχνος, -η, -ο πονόψυχος, συµπονετικός: ο ~ Θεός ΣΥΝ. σπλα-
χνικός, στοργικός ΑΝΤ. άσπλαχνος, άπονος. Επίσης ευσπλαχνικός, -ή, 
-ό [µεσν.]. — ευσπλαχνικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εϋσπλαγχνος, αρχική σηµ. «ο έχων υγιή σπλάχνα», < 
ευ- + -σπλαγχνος < σπλάγχνον. Η σηµ. «συµπάθεια, συµπόνια» µαρ-
τυρείται στην Κ.∆. (λ.χ. Εφεσ. 4, 32: γίνεσθε [δε] εις αλλήλους χρη-
στοί, εϋσπλαγχνοι...) και οφείλεται στο γεγονός ότι η λ. σπλάγχνα 
περιελάµβανε και την καρδιά ως έδρα των συναισθηµάτων]. 

ευστάθεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η κατάσταση σταθερότητας, 
το να µην υπάρχουν κλυδωνισµοί ή µεταβολές: κράτησε τον να µην 
πέσει, γιατί δεν έχει - || πολιτική ~ || η ~ τού δηµοκρατικού συστήµατος 
|| ~ χαρακτήρα ΣΥΝ. στερεότητα ΑΝΤ. αστάθεια, ρευστότητα. 

ευσταθεί, ευσταθούν ρ. τριτοπρόσωπο αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενε-στ. 
κ. παρατ.} (για ιδέες, επιχειρήµατα κ.λπ.) έχει ισχυρή λογική βάση, 
στηρίζεται στην πραγµατικότητα: ευσταθεί η εξήγηση | η κατηγορία | 
η δικαιολογία | ο ισχυρισµός ΣΥΝ. ισχύω, (µτφ.) στέκω. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ευσταθώ (-έω) «είµαι σταθερός, έχω καλή υγεία» < ευσταθής 
(βλ.λ.)]. 

ευσταθής, -ής, -ές {ευσταθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευσταθέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) 1. αυτός που δεν απειλείται από κλυδωνισµούς ή µετα-
βολές, σταθερός: ~ οικοδόµηµα | ισορροπία ΣΥΝ. στερεός, (λογιότ.) 
εδραίος, ακλόνητος, αδιάσειστος ANT. ασταθής 2. (µτφ.) σωστός, ορ-
θός, αυτός που στηρίζεται στην πραγµατικότητα: ~ επιχείρηµα ΣΥΝ. 
ακλόνητος, αδιάσειστος. — ευσταθώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < ευ- + -σταθης, πβ. παθ. αόρ. ε-στά-θην τού 
ρ. Γστηµι]. 

Eu στα o ία (η) γυναικείο όνοµα. 
Ευστάθιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας: ~ Θεσσαλονίκης 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) 
Στάθης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «σταθερός, 
ακλόνητος», < αρχ. ευσταθής]. 

ευσταλής, -ής, -ές {ευσταλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
ωραίο παράστηµα, µυώδης, γεροδεµένος: στην παρέλαση θαυµάσαµε 
~ νέους και νέες ΣΥΝ. λυγερόκορµος, λεβέντικος. — ευσταλώς επίρρ. 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ευ- + -σταλής, πβ. παθ. αόρ. β' ε-στάλ-ηντού ρ. στέλλω. 
Η λ. αναφερόταν αρχικώς σε στρατιωτικά αγήµατα, πλοία και πολε-
µιστές, που αποστέλλονταν καλά οπλισµένοι στις εκστρατείες, πβ. 
εύσταλής στόλος (Αισχύλ. Πέρσαι 795), εύσταλεΐς τη οπλίσει (Θουκ. 
3,22), εύσταλής ιππεύς (Ξενοφ. Περί Ιππικής 7,8). Έτσι η λ. ήδη στην 
Αρχ. απέκτησε και τη σηµ. εκείνου που έχει ωραία σωµατική διά-
πλαση και άρτιο παράστηµα]. 

ευστατίσµός (ο) ΓΕΩΛ. η αργή µεταβολή τής στάθµης των ωκεανών 
και των θαλασσών, που οφείλεται σε κλιµατικούς παράγοντες. 
[ΕΤΥΜ. < ευ- + -στατισµός < στατικός, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
eustatisme]. 

ευσταχιανός, -ή, -ό [1831] ΑΝΑΤ. ευσταχιανή σάλπιγγα βλ. λ. σάλ-
πιγγα. 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. eustachianus, από το όν. τού Ιταλού ανατόµου 
Bartolommeo Eustachio (16ος αι.). Στην Ελληνική ο όρος αποδόθηκε 
αρχικά ως Εύσταθιανή σάλπιγξ]. 

ευστοχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1.η ιδιότητα τού εύστοχου, το να πε-
τυχαίνει κανείς τον στόχο του: σ' όλες τις βολές είχε ~ || απόλυτη -
ΑΝΤ. αστοχία 2. (µτφ.) το να είναι κανείς ικανός να φέρει το επιθυµη- 
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τό αποτέλεσµα: ~ επιχειρηµάτων ΣΥΝ. επιτυχία. εύστοχος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός 
που πετυχαίνει τον στόχο του: -βολή | πυρά ΣΥΝ. ακριβής, επιτυχής, 
αποτελεσµατικός ΑΝΤ. άστοχος 2. (µτφ.) αυτός που συντελεί στην επιτυχία τού 
επιδιωκόµενου σκοπού: η αντιµετώπιση των προβληµάτων απαιτεί ~ χειρισµούς || 
~ ενέργεια | απάντηση | παρατήρηση | χαρακτηρισµός | παράδειγµα ΣΥΝ. επιτυ-
χής, κατάλληλος, ακριβής, καίριος, επιτυχηµένος, σωστός, ορθός. — εύστοχα 
επίρρ. ευστοχώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ευστοχείς... | ευστόχησα} 1. πετυχαίνω τον 
στόχο µου: στη δεύτερη βολή ο παίκτης ευστόχησε και πήρε τη νίκη 2. (µτφ.) 
αποδεικνύοµαι εύστοχος σε κάτι (σε λόγο, επιλογή κ.λπ.) ΣΥΝ. κάνω διάνα. 
Ευστράτιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Στράτος, Στρατής, Στρατής. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. 
όν., αρχική σηµ. «καλός στρατιώτης», < εύ- + -στράτιος < στρατός]. ευστροφία 
(η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) η ικανότητα να σκέφτεται κανείς γρήγορα και σωστά: 
καλλιτεχνική | γυναικεία | πολιτική | µεγάλη | θαυµαστή ~ ΣΥΝ. (λόγ.) οξύνοια, 
σπιρτάδα. εύστροφος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει την ικανότητα να σκέφτεται 
γρήγορα και σωστά, ιδιαίτερα έξυπνος: ~ µυαλό ΣΥΝ. οξύνους, σπιρτόζος ΑΝΤ. 
αργόστροφος. — εύστροφα | ευστρόφως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
ευσυγκίνητος, -η, -ο [1884] αυτός που εύκολα συγκινείται. — ευ- 
συγκινησία (η). ευσυνειδησία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η βαθιά επίγνωση από 
κάποιο πρόσωπο των ευθυνών και των καθηκόντων του, η αφοσίωση στην 
εκτέλεση τού καθήκοντος και γενικότ. η ακεραιότητα τού χαρακτήρα: 
υπάλληλος που διακρινόταν για την ~ και την εργατικότητα του ΑΝΤ. 
ασυνειδησία. ευσυνείδητος, -η, -ο 1. αυτός που έχει συναίσθηση των υποχρεώ-
σεων του, που εκτελεί το καθήκον του µε προσήλωση και εντιµότητα: ~ εργάτης 
| δάσκαλος | υπάλληλος ΣΥΝ. τίµιος, ακέραιος ΑΝΤ. ασυνείδητος 2. αυτός που 
γίνεται µε συναίσθηση τού καθήκοντος: ~ εργασία | ενέργεια | απόφαση ΣΥΝ. 
τίµιος, υπεύθυνος ΑΝΤ. ασυνείδητος. — ευσυνείδητα | ευσυνειδήτως επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ευθύνη. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που διαθέτει αγαθή 
συνείδηση», < εύ + συνειδητός. Ήδη µεσν. η σηµ. αυτού που συναισθάνεται τα 
καθήκοντα του]. ευσύνοπτος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που γίνεται εύκολα 
αντιληπτός, κατανοητός στο σύνολο του 2. αυτός που είναι σύντοµος στη διατύ-
πωση, συνοπτικός: ~ πραγµατεία | έκθεση πεπραγµένων ΣΥΝ. περιληπτικός, 
συγκεφαλαιωτικός ΑΝΤ. αναλυτικός, διεξοδικός, εκτεταµένος. — ευσύνοπτα | 
ευσυνόπτως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + συνοπτός < συνορώ, βλ. κ. συνοπτικός]. εύσχηµος, -η, -ο 
αυτός που φαίνεται δικαιολογηµένος (χωρίς πραγµατικά να είναι), 
ευλογοφανής: αναζητούσε ~ τρόπο για να αποµακρυνθεί || ~ λύση | δικαιολογία. 
— εύσχηµα | ευσχήµως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- 
+ -σχηµος < σχήµα]. ευσχήµων, -ων, -ον {ευσχήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), 
-όνων} (λόγ.) ευπρεπής στην εµφάνιση και στη συµπεριφορά: ο ~ Ιωσήφ ΣΥΝ. 
αξιοπρεπής, σεµνός, σεβαστός, κόσµιος.    — ευσχηµόνως επίρρ. [αρχ.], 
ευσχηµοσύνη (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, ον, όµορφος. [ΕΤΥΜ. οφχ· < 
εύ- + -σχήµων < σχήµα]. εύσωµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει ανεπτυγµένη 
σωµατική διάπλαση: ~ άνδρας ΣΥΝ. ευτραφής, παχύς, καλοθρεµµένος, 
σωµατώδης ΑΝΤ. µικρόσωµος, λιπόσαρκος. εύτακτος, -η, -ο (λόγ.) 1. 
τοποθετηµένος µε τάξη, τακτοποιηµένος ΣΥΝ. νοικοκυρεµένος, συγυρισµένος 
ΑΝΤ. άτακτος 2. (για πρόσ.) αυτός που τηρεί την πρέπουσα τάξη, φρόνιµος 
ΣΥΝ. τακτικός, πειθαρχικός ΑΝΤ. άτακτος, άτσαλος. — ευτάκτως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + τακτός (βλ.λ.)]. ευταξία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η 
τήρηση τής τάξης, η απουσία 
αταξίας: η κοινωνική - ΣΥΝ. πειθαρχία ΑΝΤ. αταξία, παρεκτροπή. ευταξίας (ο) 
{ευταξιών} (εκκλησιαστικό αξίωµα) πρόσωπο που είναι επιφορτισµένο µε την 
τήρηση τής τάξης στην εκκλησία. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ευταξία]. ευτεκνία (η) 
{χωρ. πληθ.} (για πρόσ.) η γονιµότητα, το να κάνει κανείς πολλά παιδιά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύτεκνος «πολύτεκνος» < εύ- + τέκνον]. ευτέλεια (η) [αρχ.] 
{χωρ. πληθ.} 1. η χαµηλή ποιότητα υλικού ή πράγµατος: η ~ τού υφάσµατος | 
τού ρούχου | των υλικών ΣΥΝ. (καθηµ.) φτήνια 2. (µτφ.) το πολύ χαµηλό 
επίπεδο, η έλλειψη αξίας 3. (ειδικότ.) η έλλειψη αξιοπρέπειας: ~ χαρακτήρα | 
συµπεριφοράς | ήθους ΣΥΝ. αναξιοπρέπεια, ποταπότητα, µικρότητα. ευτελής, -
ής, -ές {ευτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- ευτελέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που έχει 
χαµηλή τιµή, φθηνός: ~ κόστος | τιµή | ποσό 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που είναι 
κατώτερης ποιότητας: ~ ύφασµα 3. (µτφ.) (για µέσα, µεθόδους κ.λπ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από µικροπρέπεια, από ηθική µικρότητα: ~ κίνητρο | ελατήριο | 
άνθρωπος ΣΥΝ. αναξιοπρεπής, ποταπός, φτηνός. — ευτελώς επίρρ. [αρχ.] ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, ξευτιλίζω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «εύκολος στο να πληρωθεί» (κατ' επέκτ. «φθηνός, 
ασήµαντης αξίας»), < εύ- + -τελής < τέλος «αξία, πληρωµή»]. ευτελισµός (ο) 
[µτγν.] ο υποβιβασµός τής αξίας (κάποιου): ο ~ τού κοινοβουλευτικού ήθους | 
τής ανθρώπινης ζωής ΣΥΝ. εξευτελισµός, ταπείνωση ΑΝΤ. εξύψωση. — 
ευτελίζω ρ. [µτγν.]. Ευτέρπη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, 
µία από 

τις εννέα Μούσες, η εφευρέτιδα και προστάτιδα τής αυλητικής τέχνης 2. 
µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. 
< εύ- + -τέρπη < τέρπω]. 

εύτηκτος, -η, -ο αυτός που τήκεται, δηλ. λειώνει, εύκολα: -µέταλλο ΣΥΝ. 
δύστηκτος. — ευτηξία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + τηκτός < τήκω 
«λειώνω» (βλ.λ.)]. 

εύτολµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει τόλµη, θαρραλέος ΣΥΝ. 
σθεναρός, τολµηρός, γενναίος, αποφασιστικός ΑΝΤ. άτολµος. — (λόγ.) 
ευτόλµως επίρρ. [αρχ.]. ευτολµία (η) [αρχ.]. 

ευτονια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η άρτια και υγιής κατάσταση των 
µελών τού ανθρώπινου σώµατος, η σωµατική ευεξία ΣΥΝ. σφρίγος, 
σφριγηλότητα ΑΝΤ. ατονία, καχεξία, υποτονικότητα. 

εύτονος, -η, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.-σπάν.) 1. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση 
ακµής και ευρωστίας 2. (για ενέργειες) αυτός που γίνεται µε ζήλο και ένταση. 

ευτράπελος, -η, -ο 1. (για ενέργεια, κατάσταση, λόγο προφορικό ή γραπτό) 
αυτός που προκαλεί γέλιο και ευθυµία: ~ παρατηρήσεις | ιστορίες | ύφος | 
αφήγηση ΣΥΝ. αστείος, φαιδρός, εύθυµος ΑΝΤ. σοβαρός, περισπούδαστος 2. 
ευτράπελα (τα) αστεία ή γελοία επεισόδια: τα ~ τής πολιτικής | τής κοσµικής 
Αθήνας. — ευτράπελα επίρρ., ευτραπελία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ευµετάβλητος - ετοιµόλογος», < εύ- + -τράπ-ε-
λος, πβ. παθ. αόρ. β' è-τράπ-ην τού ρ. τρέπω]. 

ευτραφής, -ής, -ές {ευτραφ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | ευτραφέστ-ερος, -ατός} (για 
πρόσ.) εύσωµος και καλοθρεµµένος ΣΥΝ. παχύς, γεµάτος, σωµατώδης, 
παχουλός ΑΝΤ. ισχνός, αδύνατος. — ευτραφώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χοντρός. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -τραφής < τρέφω]. 

ευτρεπίζω ρ. µετβ. {ευτρέπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (λόγ.) 1. ετοιµάζω 
στην εντέλεια, τακτοποιώ: ~ τον χώρο ΣΥΝ. συγυρίζω, ευ-πρεπίζω 2. 
(µεσοπαθ. ευτρεπίζοµαι) µεριµνώ µε σχολαστικότητα για το ντύσιµο µου, για 
την εµφάνιση µου ΣΥΝ. καλλωπίζοµαι, φτειά-χνοµαι. — ευτρεπισµός (ο) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εύτρεπής «έτοιµος, προετοιµασµένος» < εύ- + -τρεπής < 
τρέπω]. 

ευτρεπίστρια (η) {ευτρεπιστριών} (επίσ.) η καθαρίστρια. 
ευτροφία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1.η καλή διατροφή 2. ο ευτροφισµός (βλ.λ.). 
ευτροφισµός (ο) ΟΙΚΟΛ. η υπερβολική ανάπτυξη τής χλωρίδας σε υδάτινα 

οικοσυστήµατα, που δέχονται µεγάλες ποσότητες οργανικών απορριµµάτων, 
οι οποίες δεν µπορούν να ανακυκλωθούν φυσιολογικά, µε αποτέλεσµα να 
αναπτύσσονται πολυάριθµοι µικροοργανισµοί, που καταναλώνουν πολύ 
οξυγόνο, το οποίο πλέον δεν επαρκεί για τα ψάρια και τους άλλους 
οργανισµούς τού οικοσυστήµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
eutrophication]. 

ευτύχηµα (το) [αρχ.] (ευτυχήµατος | χωρ. πληθ.} ευτυχές γεγονός, ευτυχής 
συγκυρία: ήταν ~ που δεν πάθαµε τίποτε κατά τη σύγκρουση ΣΥΝ. καλοτυχία 
ΑΝΤ. ατύχηµα, ατυχία, δυστύχηµα, κακοτυχία. 

ευτυχής, -ής, -ές {ευτυχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευτυχέστ-ερος, -ατός} 1. (για 
πρόσ.) αυτός που αισθάνεται ευτυχία: είµαι ~ που σας γνωρίζω | σας 
ξαναβλέπω || έπειτα από τόσους κόπους αισθάνοµαι ~ βλέποντας το έργο µου να 
ολοκληρώνεται ΣΥΝ. ευτυχισµένος ΑΝΤ. δυστυχής 2. αυτός που δηµιουργεί 
χαρά, που κάνει (κάποιον) ευτυχισµένο: το ~ γεγονός (συνήθ. η γέννηση ενός 
παιδιού ή ο γάµος) || η ~ στιγµή τής γνωριµίας µας 3. αυτός που ευνοείται από 
την τύχη ή που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες: ~ σύµπτωση | συγκυρία | 
έκβαση || (ως ευχή) ευτυχε'ς το νέον έτος ΣΥΝ. καλότυχος, καλορίζικος, 
(λαϊκ.) γουρ-λήδικος ΑΝΤ. ατυχής, κακότυχος, κακορίζικος, άµοιρος. — 
ευτυχώς επίρρ. (σηµ. 2) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, τύχη. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «επιτυχής, τυχερός», < εύ- + -τυχής < τύχη]. 

Ευτυχία (η) γυναικείο όνοµα. 
ευτυχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η πλήρης ευχαρίστηση και ικανοποίηση που 

αισθάνεται κανείς από τη ζωή του: η ζωή του ήταν γεµάτη ~ || ατοµική | 
οικογενειακή ~ ΣΥΝ. ευδαιµονία ΑΝΤ. δυστυχία 2. (συνεκδ.) κάθε πρόσωπο, 
πράγµα ή ασχολία που συµβάλλει στην ευτυχία: τα παιδιά µου είναι η ~ µου 3. 
(παλαιότ.) η καλή τύχη, η ευοίωνη συγκυρία: τι ~ που σας συνάντησα'. ΣΥΝ. 
καλοτυχία ΑΝΤ. δυστυχία, κακοτυχία 4. η αίσια έκβαση των πραγµάτων, η 
επιτυχία ενός σκοπού: σας εύχοµαι κάθε ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. 

Ευτύχιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ευτυχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
κύρ. όν. < αρχ. ευτυχία]. 

ευτυχισµένος, -η, -ο 1. αυτός που αισθάνεται ευτυχία: ~ άνθρωπος | οικογένεια 
ΣΥΝ. καλότυχος, µακάριος, όλβιος, ευδαίµων ΑΝΤ. δυστυχής, κακότυχος 2. 
αυτός που φέρνει ευτυχία, που είναι γεµάτος ευτυχία: ~ το νέο έτος! || έζησαν 
µαζί ~ στιγµές. — ευτυχίΌµένα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ισµένος. [ΕΤΥΜ < 
ευτυχώ, κατ' αναλογίαν προς το µεσν. δυστυχισµένος]. 

ευτυχώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {ευτυχείς... | ευτύχησα} ♦ (αµετβ.) 1. είµαι ή 
αισθάνοµαι ευτυχής, ευδαιµονώ: ευτύχησαν στη ζωή τους ΣΥΝ. ευηµερώ ΑΝΤ. 
δυστυχώ 2. κάνω επιτυχηµένες επιλογές, ευστοχώ: δεν ευτύχησα στη διατύπωση 
| στην επιλογή των συνεργατών µου ΣΥΝ. πετυχαίνω ♦ 3. (µετβ.) (+να) έχω την 
τύχη, την ευτυχία: ευτύχησαν να δουν τα παιδιά τους παντρεµένα. ευυπόληπτος, 
-η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει υπόληψη, που χαίρει εκτιµήσεως από την 
κοινωνία: ~ πολίτης | οικογένεια ΣΥΝ. αξιότιµος ΑΝΤ. ανυπόληπτος. — 
ευυπόληπτα επίρρ., ευυποληψία (η) [µεσν.]. ευφάνταστος, -η, -ο [µτγν.] (για 
πρόσ.) 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ζωηρή και δηµιουργική φαντασία: ~ 
ερευνητής | ποιητής | αφήγηση · 2. (µειωτ.) αυτός που πλάθει φανταστικά 
γεγονότα ή µεγάλο- 



Ευφηµία 697 ευχέρεια 
 

ποιεί υπαρκτές καταστάσεις: πρόκειται για ~ άτοµο, µην του δίνεις σηµασία! 
ΣΥΝ. φαντασιόπληκτος. — ευφάνταστα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κακόσηµος. 

Ευφηµία (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού Εύφήµιος, που ανάγεται στο αρχ. ευφηµία 
«αποχή από ασεβή γλώσσα - καλή υπόληψη, φήµη»]. 

ευφηµισµός (ο) 1. ο έπαινος, ο εγκωµιασµός ΣΥΝ. εύφηµος µνεία ΑΝΤ. 
δυσφηµισµός, επίκριση 2. ΓΛΩΣΣ. σχήµα λόγου κατά το οποίο 
χρησιµοποιείται λέξη µε θετική σηµασία για να αποφευχθεί η ανα-φορά σε 
λέξη που θεωρείται κακή, δυσοίωνη ή απαγορευµένη (ταµπού)- π.χ. Εύξεινος 
(φιλόξενος) Πόντος αντί άξενος (αφιλόξενος), γλυκάδι αντί ξίδι κ.ά.· ΦΡ. κατ' 
ευφηµισµόν µε θετικό χαρακτηρισµό αντί για αρνητικό: «οι φτωχές χώρες 
ονοµάζονται - "υπό ανάπτυξη χώρες"» (εφηµ.). — ευφηµιστικός, -ή, -ό, 
ευφηµιστικ-ά | -ώς [1895] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απαυτός. [ΕΤΥΜ µτγν. < εΰ- + 
-φηµισµός < φηµίζω]. 

εύφηµος, -η, -ο επαινετικός, εγκωµιαστικός ΣΥΝ. κολακευτικός· ΦΡ. εύφηµος 
µνεία βλ. λ. µνεία. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -φηµος < φήµη]. 

εύφλεκτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που εύκολα αναφλέγεται, που παίρνει εύκολα 
φωτιά: ~ ύλη | υλικό | µείγµα || η βενζίνη είναι ~ υγρό ΑΝΤ. άφλεκτος 2. (µτφ. 
για περιοχή) αυτός στον οποίο µπορεί εύκολα να ξεσπάσει πόλεµος: ~ ζώνη | 
επαρχία. — εύφλεκτα επίρρ., ευφλεκτότητα (η). 

ευφλόγΐστος, -η, -ο [1860] (για όπλα ή πυροµαχικά) αυτός που εύκολα 
εκπυρσοκροτεί. — ευφλογιστία (η). 

ευφορία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η καρποφορια, η γονιµότητα, η πλούσια 
παραγωγή: η ~ τής γης || (µτφ.) καλλιτεχνική /πνευµατική ~ ΣΥΝ. πα-
ραγωγικότητα, πολυκαρπία · 2. συναίσθηµα ή κατάσταση ψυχικής ή 
σωµατικής ευεξίας: αίσθηµα ευφορίας || αισθάνοµαι έντονη ~ 3. ΙΑΤΡ. έντονο 
αίσθηµα ευεξίας και αισιοδοξίας, που σηµειώνεται κατά την πορεία µιας 
νόσου και µπορεί να ανταποκρίνεται σε πραγµατική ή απατηλή βελτίωση της. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εφορία, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «η δύναµη τής 
υποµονής», < εύφορος (βλ.λ.). Η σηµ. «ευεξία - καρποφορια» είναι µτγν.]. 

εύφορος, -η, -ο αυτός που παράγει πολλούς καρπούς, γόνιµος: ~ χώρα | χωράφι 
| κάµπος ΣΥΝ. καρποφόρος, αποδοτικός, καρπερός ΑΝΤ. άγονος, άκαρπος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γόνιµος, οµόηχα. [ΕΤΥΜ αρΧ· < εύ- + -φόρος < φέρω]. 

ευφράδεια (η) {χωρ. πληθ.} η άνεση και ευχέρεια στον λόγο: ρητορική ~ || µιλώ 
µε - ΣΥΝ. ευγλωττία. — ευφράδης, -ής, -ές [µτγν.], ευ-φραδώς επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ευφράδης «ακριβολόγος, καλλιεπής» < εύ- + -φραδής 
< φράζω «µιλώ» (< *φράδ-]ώ). Βλ. κ. φράση]. 

ευφραίνω ρ. µετβ. {εύφραν-α, -θηκα) προκαλώ ευφροσύνη, χαροποιώ: οι καλές 
τέχνες ευφραίνουν τις αισθήσεις || «οίνος ευφραίνει καρδίαν άνθρωπου» (Π.∆. 
Ψαλµ. 103, 15) ΣΥΝ. τέρπω, ευαρεστώ, γλυκαίνω, καλοκαρδίζω ΑΝΤ. 
πικραίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εϋφρων «χαρούµενος, ευχαριστηµένος» < εύ- + -
φρων 
< φρήν, φρενός]. 

ευφραντικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί ευφροσύνη, που ευφραίνει: ~ 
ποτό ΣΥΝ. απολαυστικός, τερπνός, ευχάριστος ΑΝΤ. δυσάρεστος. 

Ευφράτης (ο) ποταµός τής Ν∆. Ασίας που πηγάζει από όρη τής Τουρκίας και 
εκβάλλει στον Περσικό κόλπο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ακκαδ. Upratu (πβ. εβρ. Pherât') < u «πολύ» + pratu «φαρδύς, 
ευρύς»]. 

Ευφροσύνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις τρεις Χάριτες (µαζί µε την Αγλαΐα και τη 
Θάλεια) 2. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Φροσύνη, Φρόσω. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < 
ευφροσύνη (βλ.λ.)]. 

ευφροσύνη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η βαθιά χαρά, η µεγάλη ψυχική 
ευχαρίστηση. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. εϋφρων «χαρούµενος, ευχαριστηµένος» < εύ- + -φρων< 
φρήν, φρενός]. 

ευφρόσυνος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που ευφραίνει, που προκαλεί ψυχική 
αγαλλίαση, χαρά και ηρεµία: ~ είδηση | άγγελµα ΣΥΝ. χαρµόσυνος, (λόγ.) 
ιλαρός. — ευφρόσυνα επίρρ. 

ευφυής, -ής, -ές {ευφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευφυέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που 
είναι πάρα πολύ έξυπνος: ~ πολιτικός ΑΝΤ. χαζός, ανόητος, µωρός 2. αυτός 
που αποτελεί δείγµα ή αποτέλεσµα έξυπνων συλλογισµών: ~ κίνηση | 
χειρισµός | ελιγµός | σύλληψη | εύρηµα. — ευ-φυώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες, έξυπνος. [ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -φυής < φυή «ανάπτυξη, άνθηση» 
< φύοµαι (βλ.λ.)]. 

ευφυΐα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. (α) ο βαθµός εξυπνάδας κάποιου: έχει πολλή 
~ || δεν χρειάζεται µεγάλη ~ για να καταλάβεις τι σου ζητάω! || (ειρων.) έχει - 
κουνουπιού! (β) η ικανότητα κάποιου να αντιλαµβάνεται και να σκέφτεται 
γρήγορα και ιδιαιτέρως αποτελεσµατικά: οι χειρισµοί του σ' αυτή την υπόθεση 
είναι απόδειξη τής ~ του ΣΥΝ. ευστροφία, οξύνοια, νοηµοσύνη ΑΝΤ. βλακεία, 
χαζοµάρα, ανοησία· ΦΡ. δείκτης ευφυΐας βλ. λ. δείκτης 2. (συνεκδ.) πάρα 
πολύ έξυπνος άνθρωπος: πρόκειται για ~, επινοεί τα πιο έξυπνα πράγµατα. 

ευφυολόγηµα (το) [1896] ) ευφυολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} κουβέντα που 
λέγεται για αστείο ή µε περιπαικτική διάθεση και µαρτυρεί ιδιαίτερη 
εξυπνάδα ΣΥΝ. εξυπνάδα, ευφυολογία ΑΝΤ. κουταµάρα, µωρο-λόγηµα. 

ευφυολογία (η) [1877] (ευφυολογιών) το ευφυολόγηµα. — ευφυο-λόγος (ο/η) 
[1877], ευφυολογώ ρ. [1882] {-είς...}. 

ευφωνία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το ευχάριστο αίσθηµα που δηµιουργείται 
στο αφτί από την αρµονική διαδοχή ή τον αρµονικό συνδυασµό των λέξεων 
µε τη σωστή προφορά τους ΑΝΤ. κακοφωνία 2. (µτγν. σηµ.) ΓΛΩΣΣ. η 
λειτουργία συγκεκριµένων φωνητικών ή φωνολογικών µηχανισµών, µε τους 
οποίους αποφεύγεται η χασµωδία (βλ.λ.), το κακόηχο άκουσµα από την άµεση 
ακολουθία δύο ή περισσοτέρων φωνηέντων: το άφησε > τ' άφησε (έκθλιψη), 
του έδωσε > του 'δώσε (αφαίρεση) ΑΝΤ. κακοφωνία- ΦΡ. χάριν ευφωνίας για 
να ακούγεται κάτι εύηχα, να προκαλεί ευχάριστο αίσθηµα στο αφτί. — ευ-
φωνικός, -ή, -ό. [1859] ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκκρουση. 

εύχαρις, -ις, -ι [αρχ.] {ευχάριτος, εύχαρι(ν) | χωρ. πληθ.} αυτός που έχει 
χαρούµενη διάθεση: εµφανίστηκε στην παρέα ~ και γελαστός ΣΥΝ. χαρωπός, 
πρόσχαρος, κεφάτος. 

ευχαριστήριος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται, λέγεται ή γράφεται σε 
ένδειξη ευχαριστίας: ~ επιστολή | δέηση 2. ευχαριστήριο (το) {-ίου | -ίων} 
επιστολή ή δηµοσίευση σε εφηµερίδα για την έκφραση ευχαριστιών σε όσους 
συµπαραστάθηκαν σε µια δύσκολη στιγµή κάποιου. 

ευχαρίστηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το αίσθηµα βαθιάς 
ικανοποίησης και χαράς, που προκαλεί κάποιος/κάτι: το διάβασµα τής δίνει ~ 
|| βρίσκει µεγάλη ~ στα ταξίδια ΣΥΝ. χαρά, απόλαυση, αγαλλίαση, (λόγ.) 
ευαρέσκεια ΑΝΤ. δυσαρέσκεια · 2. διάθεση ή θέληση για την πραγµατοποίηση 
µιας ενέργειας: θα µε συνοδεύσετε, αν έχετε την ~; || µπορείτε να δώσετε ό,τι 
έχετε ~. 

ευχαριστία (η) {ευχαριστιών} 1.η αναγνώριση τής οφειλόµενης ευγνωµοσύνης, 
χάρης ή εύνοιας (προς κάποιον), η οποία εκφράζεται συνήθ. λεκτικά ή 
έµπρακτα: εκφράζω | οφείλω | δίνω | δέχοµαι τις θερµές | εγκάρδιες ~ ΑΝΤ. 
αχαριστία 2. (α) ΕΚΚΛΗΣ. Θεία Ευχαριστία η κύρια ονοµασία τού 
σηµαντικότερου από τα επτά µυστήρια τής Εκκλησίας, που ιδρύθηκε από τον 
ίδιο τον Ιησού Χριστό κατά τον Μυστικό ∆είπνο, το οποίο συνίσταται στην 
µεταβολή τού άρτου και τού οίνου σε σώµα και αίµα τού Χριστού· η Θεία 
Μετάληψη | Κοινωνία (β) Ηµέρα των Ευχαριστιών (αγγλ. Thanksgiving Day) 
επίσηµη αργία (η τέταρτη Πέµπτη τού Νοεµβρίου) στις Ηνωµένες Πολιτείες 
ως έκφραση ευγνωµοσύνης στη θεία καλοσύνη και προστασία. [ΕΤΥΜ µτγν. 
< ευχαριστώ (βλ.λ.). o συσχετισµός τού εκκλησ. µυστηρίου µε τη λ. ευχαριστία 
προέρχεται από φρ. των Ευαγγελίων (πβ. Κ.∆. Ματθ. 26, 27: και λαβών 
ποτήριον και εύχαριστήσας εδωκεν αύτοϊς λέγων πίετε εξ αυτού πάντες). Βλ. και 
την ερµηνεία τού 1. Χρυστοστόµου Είς τόν Ματθαίον 57,331,21-24: 
Ευχαριστία καλείται, ότι πολλών έστιν ευεργετηµάτων άνάµνησις, και το 
κεφάλαιον τής τού Θεού προνοίας ενδείκνυται, και δια πάντων παρασκευάζει 
εύχαριστεΐν]. 

ευχαριστιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη Θεία Ευχαριστία: ~ άρτος και 
οίνος | τελετή. — ευχαριστιακά επίρρ. 

ευχάριστος, -η, -ο αυτός που είναι, κατά γενική οµολογία, αρεστός, που 
δηµιουργεί συναισθήµατα χαράς και ικανοποίησης: ~ τύπος | ανάµνηση | 
ταξίδι | βραδιά | νέα | περιβάλλον | δουλειά | συντροφιά || βρίσκοµαι στην ~ 
θέση να σας ανακοινώσω ότι σύντοµα παντρεύοµαι! ΣΥΝ. (λόγ.) ευάρεστος, 
τερπνός ΑΝΤ. δυσάρεστος. — ευχάριστα | ευχαρίστως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < εύ- + -χάριστος < χαρίζω < χάρις]. 

ευχάριστα - ευχαρίστως. Τα δύο επιρρήµατα διαφέρουν σηµασιο-λογικώς: 
το ευχάριστα σηµαίνει «κατά τρόπο που προκαλεί χαρά και ευχάριστη 
διάθεση» (Περάσαµε πολύ ευχάριστα στο ταξίδι -∆ιασκεδάζεις ευχάριστα 
ακούγοντας καλή µουσική - Αισθάνοµαι πολύ ευχάριστα µαζί τους)- το 
ευχαρίστως σηµαίνει «µε προθυµία, µε µεγάλη ευχαρίστηση, µε χαρά» (Θα 
έλθεις µαζί µας στον κινηµατογράφο; Ευχαρίστως - Μπορείς να µου πεις τι 
σηµαίνει αυτό στα Αγγλικά; Πολύ ευχαρίστως). Το ευχαρίστως χρησιµοποι-
είται στην οµιλία ως καταφατική απάντηση ευγενικά εκφρασµένη 
(ανάλογες απαντήσεις, αντί τού απλού ναι, είναι τα βεβαίως, οπωσδήποτε, 
µε χαρά). 

ευχαριστώ κ. (λαϊκ.) φχαριστώ ρ. µετβ. {ευχαριστείς... | ευχαρίστησα, -ούµαι 
(καθηµ. -ιέµαι), -ήθηκα, -ηµένος} 1. εκφράζω τις ευχαριστίες µου, 
αναγνωρίζω την οφειλόµενη χάρη και την ανταποδίδω λεκτικά σε (κάποιον): ~ 
προκαταβολικά | εκ των προτέρων | από τα βάθη τής καρδιάς µου | για τη 
βοήθεια σου | που ήρθες || σε ~ ολόψυχα ΣΥΝ. ευγνωµονώ · 2. (ως επιφών.) 
τυπική έκφραση ευγένειας, απόκριση σε ήδη διατυπωµένη φιλοφρόνηση, 
ευχή, εκδήλωση ενδιαφέροντος: -Χρόνια πολλά! — πολύ || -Πώς τα πάς; -
Καλά, -1| -Πάρε ένα γλυκό! —! | Όχι, ~! · 3. προκαλώ (σε κάποιον) 
ευχαρίστηση, κάνω (κάποιον) να είναι ικανοποιηµένος: είναι δύσκολο να 
ευχαριστήσεις όλο τον κόσµο || τα ταξίδια τον ευχαριστούν και τον ξεκουράζουν 
|| τον ευχαριστεί ν' ακούει απαλή µουσική το βράδυ || (µεσοπαθ.) ευχαριστιέµαι 
το ζεστό µπάνιο || (χαιρέκακα) πολύ το φχαριστήθηκα που την πάτησε! ΣΥΝ. 
ικανοποιώ, ευαρεστώ ΑΝΤ. δυσαρεστώ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ευχαριστώ (-έω) (αρχ. 
ευχαριστούµαι) < αρχ. ευχάριστος]. 

ευχελαιο (το) [µεσν.] {ευχελαί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. ένα από τα επτά Μυστήρια 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, διά τού οποίου η θεία χάρη επέρχεται στους 
ασθενείς ή και σε υγιείς πιστούς από το αγιασµένο έλαιο, µε το οποίο τους 
επιχρίει ο ιερέας 2. (συνεκδ.) το αγιασµένο έλαιο µε το οποίο 
πραγµατοποιείται το µυστήριο. 

ευχέρεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ικανότητα να πραγµατοποιεί κανείς 
εύκολα (κάτι), να ενεργεί µε άνεση, χωρίς δυσκολία: ~ λόγου | γραφής | 
µάθησης | δράσης ΑΝΤ. δυσχέρεια 2. η δυνατότητα (που έχει κανείς) να πράξει 
(κάτι), να ενεργήσει (κατά συγκεκριµένο τρό- 
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πο): είναι στη διακριτική σας - να αρνηθείτε τη συµµετοχή στον δια-
γωνισµό (εξαρτάται από σας) 3. (ειδικότ.) η οικονοµική άνεση και ευ-
ρωστία: οικονοµική - (καλή οικονοµική κατάσταση). 

ευχερής, -ής, -ές {ευχερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ευχερέστ-ερος, -ατός) αυ-
τός που χαρακτηρίζεται από ευχέρεια: ~ χρήση | πρόσβαση ΑΝΤ. δυ-
σχερής. — ευχερώς, επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
εύκολος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < εύ- + -χερής < χείρ «χέρι», 
βλ. κ. δυσχερής. Το επίθ. είχε αρχικώς τη σηµ. τού ανθεκτικού προς 
τις δυσκολίες, προφανώς κατ' αντιδιαστολή προς το δυσχερής. Η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

ευχετήριος, -α, -ο κ. (σπάν.) ευχητήριος [1894] (συνήθ. για γραπτά 
κείµενα) αυτός που γράφεται ή αποστέλλεται για την έκφραση 
ευχών: ~ γράµµα | τηλεγράφηµα | κάρτα ΣΥΝ. ευχετικός. 

ευχέτης (ο) [µεσν.], ευχέτις (η) {ευχέτ-ιδος | -ιδες, -ίδων} (αρχαιοπρ.) 
αυτός που προσεύχεται για το καλό των άλλων: διάπυρος προς Κύ-
ριον - (φράση που προτάσσεται τής υπογραφής ανωτέρων κληρικών). 

ευχετικος, -ή, -ό ο ευχετήριος (βλ.λ.)· ΦΡ. ευχετική έγκλιση η ευκτι-
κή (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευκτική. 

ευχή κ. (λαϊκ.) ευκή [µεσν.] (η) 1. τυπική έκφραση τής ελπίδας ή τής 
επιθυµίας κάποιου για την ευόδωση µιας ενέργειας ή την ευνοϊκή 
εξέλιξη των πραγµάτων: εκφράζω | στέλνω | λέω τις θερµότερες | κα-
λύτερες ~ µου για την επιτυχία σας | για την ονοµαστική σας εορτή | 
για τον καινούργιο χρόνο ΑΝΤ. απευχή1 ΦΡ. (α) ευχής έργον η επι-
θυµητή κατάσταση που εκπληρώνει τις προσδοκίες (κάποιου): θα 
ήταν ~ να µην είχε εµπλακεί στην υπόθεση αυτή ΣΥΝ. µακάρι (β) κατ' 
ευχήν (κατ' εύχήν, Καλλίνος) σύµφωνα µε τις επιθυµίες, τις επιδιώ-
ξεις (κάποιου): τα πράγµατα πήγαν ~ (δηλ. είχαν αίσια έκβαση) ΣΥΝ. 
αισίως, µε επιτυχία ΑΝΤ. απροσδόκητα, άσχηµα, (λαϊκ.-εκφραστ.) κα-
τά διαβόλου, στράφι (γ) δίνω | αφήνω (σε κάποιον) ευχή και κατάρα 
βλ. λ. κατάρα 2. ΕΚΚΛΗΣ. η επίκληση τής θείας χάριτος για την προ-
στασία και τη σωτηρία τού ανθρώπου ΣΥΝ. δέηση, αίτηση 3. (συ-
νεκδ.) η χριστιανική προσευχή για την έκφραση των ευχαριστιών 
των πιστών ή την επίκληση τής χάριτος τού Θεού ή των αγίων για 
την προστασία ή θεραπεία πάσχοντος προσώπου: διαβάζω σε κάποι-
ον µια -, για να γίνει καλά 4. ευλογία που απευθύνεται από πρόσωπα 
που εµπνέουν σεβασµό προς αυτούς που έχουν υπό την προστασία ή 
την κηδεµονία τους: να 'χεις την ~ µου || πήρε την ~ τού πατέρα του 
ΣΥΝ. ευλογία 5. (ειδικότ.) η συγκατάθεση, συνήθ. για γάµο: πήραν 
την ευχή των γονιών τους και παντρεύτηκαν · ΦΡ. (α) (οικ.-ευ-φηµ.) 
στην ευχή σε ερώτησες, ως έκφραση αγανάκτησης ή αµηχανίας: πού 
~ ήσουν (και σε περιµένω τόση ώρα); || τι ~ έκανες; ΣΥΝ. στο καλό, 
στον διάολο (β) (άι) στην ευχή | να πάρει η ευχή! (ευφηµι-στικά) ως 
έκφραση αγανάκτησης· ηπιότερη έκφραση αντί τού άι στο(ν) διάολο 
(γ) να πας | πήγαινε στην ευχή (τού Θεού) να πας στο καλό· προς 
κάποιον που φεύγει. 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «προσευχή, επίκληση (των θεών) - δεσµευ-
τικός όρκος», < εύχοµαι]. 

ευχήθηκα ρ. → εύχοµαι 
ευχολόγιο (το) [µεσν.] {ευχολογί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό βι-

βλίο τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που περιέχει το τελετουργικό τυπικό 
των διαφόρων ακολουθιών και τις ανάλογες κατά περίσταση ευχές· 
διακρίνεται σε Μέγα Ευχολόγιο και Μικρό Ευχολόγιο ή αγιασµατά-ρι 
2. (µειωτ.-συνήθ. στον πληθ.) λόγια που εκφράζουν περισσότερο 
ευχές, ελπίδες για αίσια εξέλιξη παρά βάσιµες εκτιµήσεις για την 
πραγµατικότητα: ακούσαµε µάλλον ευχολόγια, παρά συγκεκριµένες 
και ρεαλιστικές προτάσεις. — ευχολογικός, -ή, -ό [1891]. 

εύχοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {ευχήθηκα} (+σε) ♦ (µετβ.) 1. εκ-
φράζω την επιθυµία ή την ελπίδα µου (να συµβεί ή να µη συµβεί κά-
τι): ~ καλά Χριστούγεννα | υγεία και ευτυχία | βίον ανθόσπαρτονΙ τα 
βέλτιστα (βλ. λ. βέλτιστος) || σας ~ ό,τι καλύτερο | καλό ταξίδι || σου 
~ να πάνε όλα καλά | καλές δουλειές 2. ελπίζω: ~ να έρθουν όλα 
όπως τα θέλω | να µην αναγκαστώ να χρησιµοποιήσω βία ΑΝΤ. απεύ-
χοµαι 3. δίνω την ευχή µου, την ευλογία µου σε (κάποιον): ήρθε ο 
πατέρας τής νύφης, για να την ευχηθεί ΣΥΝ. ευλογώ ΑΝΤ. καταριέµαι 
4. επιζητώ µε επίκληση τού Θεού τη θεία εύνοια και προστασία: ~ να 
σ' έχει ο Θεός καλά ♦ 5. (αµετβ.) εκφράζω ευχές σε (κάποιον): να ευ-
χηθούµε στους νεόνυµφους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, ευκτική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *eug*h- | *wegwh- «αναγγέλλω, απευθύνοµαι µεγα-
λοφώνως», πβ. σανσκρ. vaghât- «εύχεται», λατ. voveo «εύχοµαι» (> 
γαλλ. vouer, ισπ. votar), votum «ευχή» (πβ. γαλλ. de-votion «αφο-
σίωση», ισπ. boda «γάµος») κ.ά. Οµόρρ. εύχ-ή, εύκ-ταΐος, εύκ-τήριος 
κ.ά.]. 

εύχρηστος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί: ~ 
εργαλείο | συσκευή ΣΥΝ. χρηστικός ΑΝΤ. δύσχρηστος 2. αυτός που 
βρίσκεται σε συχνή χρήση, που απαντά σε µεγάλη συχνότητα: - λέ-
ξη ΑΝΤ. άχρηστος. — ευχρηστία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < ευ- + 
χρηστός < χρώµαι «χρησιµοποιώ»]. 

ευχρηστώ ρ. αµετβ. {ευχρηστεί...} είµαι σε συχνή χρήση: «συγκε-
κοµµένοι τύποι που µόνον επιφωνηµατικώς ευχρηστούν». [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ευχρηστώ (-έω) < αρχ. εύχρηστος]. 

εύχυµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πολλούς χυµούς, ο πολύ ζου-
µερός ΣΥΝ. χυµώδης. 

ευψυχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) (λόγ.) η γενναιότητα τού φρονήµατος, 
η σθεναρή και θαρραλέα στάση (κυρ. κατά την αντιµετώπιση επι-
κίνδυνων και δύσκολων περιστάσεων): η ~ των αγωνιστών | των 
στρατιωτών. 

εύψυχος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που επιδεικνύει υψηλό φρόνηµα και 
θάρρος, που δεν καταβάλλεται εύκολα ΣΥΝ. ανδρείος, γενναίος, γεν-
ναιόψυχος, θαρραλέος, εύτολµος, σθεναρός ΑΝΤ. δειλός, λιπόψυχος, 
άτολµος   ΦΡ. ελεύθερον το εύψυχον (ελεύθερον το εϋψυχον, Θουκ. 

Επιτάφιος Περικλέους) (ως στρατιωτικό έµβληµα) το υψηλό φρόνη-
µα και το θάρρος προϋποθέτουν να αισθάνεται κανείς ελεύθερος, η 
γενναιότητα είναι χαρακτηριστικό των ελευθέρων. 

ευώδης, -ης, -ες {ευώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός που ανα-
δίδει ευχάριστη µυρωδιά, που είναι ωραία και λεπτά αρωµατισµένος 
ΣΥΝ. ευωδιαστός, µυρωδάτος, εύοσµος, µοσχοµυρισµένος ΑΝΤ. δύσο-
σµος, δυσώδης, κάκοσµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης,-ης, -ες, οσµή, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εύ- + -ώδης < όζω «µυρίζω», βλ. κ. -ώδης]. 

ευωδία [αρχ.] κ. (καθηµ.) ευωδιά (η) η ευχάριστη οσµή: η ~ των αν-
θισµένων λουλουδιών | των φρεσκοπλυµένων ρούχων ΣΥΝ. µοσχοβο-
λιά ΑΝΤ. δυσοσµία, κακοσµία. 

ευωδιάζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} αποπνέω ευχάριστη 
οσµή, δηµιουργώ ευχάριστη αίσθηση στην όσφρηση: ευωδιάζει το 
γιασεµί | η γαρδένια στις αυλές ΣΥΝ. µοσχοµυρίζω, µοσχοβολώ ΑΝΤ. 
βροµώ. [ΕΤΥΜ µτγν. < εΰωδώ (-έω) < αρχ. ευώδης (βλ.λ.)]. 

ευωδιαστός, -ή, -ό αυτός που ευωδιάζει: ~ φαγητό | σκεπάσµατα ΣΥΝ. 
µυρωδάτος, αρωµατικός. 

ευώνυµο (το) {ευωνύµ-ου | -ων} γένος αγγειόσπερµων δικότυλων φυ-
τών, που περιλαµβάνει 170 περίπου είδη θάµνων, αναρριχητικών και 
µικρών δέντρων, ιθαγενή τής εύκρατης Ασίας, τής Β. Αµερικής και 
τής Ευρώπης. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. (ή) ευώνυµος | (το) εύώνυµον (δένδρον) < αρχ. επίθ. 
ευώνυµος (βλ.λ.)]. 

ευώνυµος, -ος, -ο (λόγ.-ευφηµ.) αριστερός: η ~ πτέρυγα µάχης || το 
εύώνυµον κέρας (παρατάξεως) || εκ δεξιών και εξ ευωνύµων (από τα 
δεξιά και από τα αριστερά). — ευωνύµως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εύ- + ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < δνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα. Για τον ευφηµιστικό χαρα-
κτήρα τής λ., βλ. λ. αριστερός]. 

ευωχία (η) {ευωχιών} (λόγ.) ζωηρό γλέντι µε πλούσιο φαγοπότι ΣΥΝ. 
συµπόσιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εύωχοϋµαι (βλ.λ.)]. 

ευωχούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ευωχείσαι... | ευωχήθηκα} ξεφαντώνω σε 
γλέντι µε πλούσιο φαγοπότι ΣΥΝ. διασκεδάζω, γλεντοκοπώ, συµπο-
σιάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < οφχ· εύωχοϋµαι (-έο-) (µτγν. εύωχώ), συνθ. εκ συναρπαγής 
από τη φρ. εύ έχω «βρίσκοµαι σε καλή κατάσταση, ευδαιµονώ, κα-
λοπερνώ»]. 

έφα ρ. -+ έφη 
έφαγα ρ. → τρώω 
εφαλτήριο (το) [1855] {εφαλτηρί-ου | -ων} 1. ΑΘΛ. όργανο γυµναστι-

κής µε σχεδόν κυλινδρικό σχήµα και µαλακή επίστρωση στην επι-
φάνεια του, που τοποθετείται οριζόντια στο έδαφος και χρησιµοποι-
είται για άλµατα 2. (µτφ.) οτιδήποτε χρησιµοποιείτο ως βάση, για 
την επίτευξη άλλου σκοπού: χρησιµοποίησε τη θέση τού πανεπιστη-
µιακού καθηγητή ως - για την πολιτική του ανέλιξη || «το συνέδριο 
τού κόµµατος θα µπορούσε να αποτελέσει ~ για µια νέα δυναµική 
πορεία» (εφηµ). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έφάλλοµαι «πηδώ, εφορµώ, τινάζοµαι πάνω» < έφ-(< 
έπι-) + άλλοµαι (βλ. κ. άλµα)]. 

εφάµιλλος, -η, -ο (+γεν. | +µε) αυτός που στην αναµέτρηση ή αντι-
παραβολή µε κάτι άλλο αναδεικνύεται ισάξιος: τα ελληνικά προϊόντα 
είναι ~ των ξένων || δεν είναι ~ αξίας οι δύο διεκδικητές ΣΥΝ. 
ανταγωνιστικός. — εφάµιλλα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εφ- (< έπι-) + -
άµιλλος < άµιλλα]. 

εφάπαξ επίρρ. 1. (συνήθ. για χρηµατικά ποσά) που καταβάλλονται 
άπαξ διά παντός, µε µία µόνο δόση και όχι τµηµατικά, κατά διαστή-
µατα: εγκρίθηκε ένα ~ ποσό για τους συνταξιούχους τού 1.Κ.Α. || θα 
τους καταβληθεί ~ αποζηµίωση 2. εφάπαξ (το) το χρηµατικό ποσό 
που, σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία, καταβάλλεται σε υπάλ-
ληλο που αποχωρεί από δηµόσια υπηρεσία και συνταξιοδοτείται. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < εφ- (< έπι-) + άπαξ]. 

εφάπλωµα (το) {εφαπλώµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) το πάπλω-
µα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. έφαπλώ (-όω) «απλώνω πάνω σε κάτι» < εφ-
(< έπι-) + άπλώ < απλούς]. 

εφαπλωµατοποιός (ο) [1874] (λόγ.) αυτός που φτειάχνει παπλώµατα, 
ο παπλωµατάς. 

εφάπτοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ.) (+γεν.) 1. έχω 
κοινά σηµεία επαφής ή ταύτισης µε (κάποιον/κάτι): ♦ (αµετβ.) οι ιδέ-
ες µας εφάπτονται πλήρως || τα δύο σπίτια εφάπτονται στην ανατολική 
πλευρά || ♦ (µετβ.) η ευθεία εφάπτεται τού κύκλου 2. ΓΕΩΜ. εφα-
πτοµένη (η) ευθεία ή γραµµή ή επίπεδο που έχει ένα µόνο κοινό ση-
µείο µε µία καµπύλη ή επιφάνεια (στην περιοχή τού σηµείου αυτού(: 
~ κύκλου | καµπύλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω, αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εφ (< έπι-) + άπτω | -οµαι (βλ.λ.). Η γεωµ. σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. 
tangente]. 

εφαρµογή (η) [µτγν.] 1. η τοποθέτηση (πράγµατος πάνω σε άλλο) κα-
τά τρόπον ώστε να εφάπτεται σε αυτό: η ~ του καθρέφτη στο πλαίσιο 
τής κορνίζας || η ~ τού επιδέσµου στο τραύµα 2. (γενικότ.) η τοποθέ-
τηση: η ~ τού συνδετικού υλικού στους αρµούς 3. η κατάλληλη κα-
τασκευή (πράγµατος), ώστε να έχει τις σωστές αναλογίες, το σχήµα 
ή τη µορφή που ταιριάζει: κακή | άψογη ~|| η τέλεια ~ τού παντελο-
νιού | τής φούστας 4. ΤΕΧΝΟΛ. (α) εργασία που αποσκοπεί στο να δώ-
σει σε κάτι τις σωστές διαστάσεις, ώστε να µπορεί να εφαρµόζει 
ακριβώς σε κάτι άλλο (β) το αποτέλεσµα τής παραπάνω εργασίας • 
5. η υλοποίηση, πραγµατοποίηση: η ~ τού κυβερνητικού προγράµ-
µατος | µιας συµφωνίας | µιας συνθήκης | µιας µεθόδου | των διατά-
ξεων | των κανόνων | µιας στρατηγικής || αυτή η ανακάλυψη θα βρει 
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ευρύ πεδίο εφαρµογής || η ~ µιας θεωρίας στην πράξη || η σωστή ~ 
των νόµων ΣΥΝ. εκτέλεση 6. η πρακτική αξιοποίηση, χρήση: η ~ νέων 
τεχνολογιών | επιστηµονικών ανακαλύψεων || η πληροφορική βρίσκει 
πολλές ~ στην εκπαίδευση, την εκδοτική, στα συστήµατα επικοινωνίας 
7. ΠΛΗΡΟΦ. πρόγραµµα µε το οποίο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
τον υπολογιστή για συγκεκριµένη εργασία 8. ΦΥΣ. σηµείο 
εφαρµογής (ενν. µιας δύναµης) το σηµείο στο οποίο ασκείται µια δύ-
ναµη. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «προσαρµογή, ρύθµιση», < αρχ. εφαρµόζω 
(βλ.λ.). Η σηµ. τής υλοποιήσεως µιας απόφασης αποδίδει το γαλλ. 
application, ενώ ο όρ. τής πληροφορικής αποδίδει το αγγλ. appli-
cation]. 

εφαρµόζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (εφάρµοσ-α (λόγ. εφήρµοσα), -τηκα (λόγ. 
-θηκα), -µένος (λόγ. εφηρµοσµένος)} ♦ 1. (αµετβ.) έχω κατάλληλες 
αναλογίες, σχέδιο ή µορφή µε την επιφάνεια µε την οποία έρχοµαι σε 
επαφή, ώστε να ταιριάζω: το σακάκι δεν εφαρµόζει καλά στους 
ώµους και θέλει στένεµα || το κλειδί εφαρµόζει στην κλειδαριά ΣΥΝ. 
προσαρµόζοµαι, ταιριάζω, εφάπτοµαι ♦ (µετβ.) 2. τοποθετώ (κάτι) 
ακριβώς πάνω σε µία επιφάνεια, ώστε να εφάπτεται σε αυτήν: ~ τον 
επίδεσµο πάνω στο τραύµα · 3. ακολουθώ στην πράξη, θέτω σε ενέρ-
γεια ή ισχύ (θεωρητικό σχήµα, συλλογισµό κατάλληλο για συγκε-
κριµένη περίπτωση): κάθε κυβέρνηση εφαρµόζει το δικό της πολιτικό 
πρόγραµµα || ~ απόφαση ! τον νόµο | µέθοδο | τα διδάγµατα κάποιου | 
συµφωνία ΣΥΝ. ενεργοποιώ, υλοποιώ, πραγµατώνω 4. (ειδικότ.) χρη-
σιµοποιώ: ~ σκληρά µέτρα | βία | πιέσεις | µια µέθοδο | τακτική ΣΥΝ. 
ασκώ 5. (η µτχ. εφαρµοσµένος, -η, -ο) επιστηµονικός κλάδος) που 
έχει ως αντικείµενο την πρακτική αξιοποίηση των αντίστοιχων θεω-
ρητικών δεδοµένων: ~ γλωσσολογία | ψυχολογία | µαθηµατικά || ~ τέ-
χνες (οι διακοσµητικές τέχνες, το µηχανικό σχέδιο, η φωτογραφία 
κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. αρ^., αρχική σηµ. «ταιριάζω, είµαι κατάλληλος», < εφ-(< 
έπι-) + αρµόζω (βλ.λ.). Οι σηµ. 3, 4 είναι µτγν. Η σηµ. 5 αποτελεί 
απόδ. τού αγγλ. applied]. 

εφαρµόσιµος, -η, -ο [1861] 1. αυτός που µπορεί να εφαρµοστεί, να 
χρησιµοποιηθεί στην κατάλληλη περίπτωση: ~ θεωρία 2. (ειδικότ.) 
αυτός που µπορεί να αποφέρω πρακτικό αποτέλεσµα, που µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί: ~ πρόγραµµα | πολιτική | στόχος ΣΥΝ. πραγµατο-
ποιήσιµος, εφικτός, κατορθωτός, εκτελέσιµος ANT. ανεφάρµοστος, 
ανέφικτος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. applicable]. 

εφαρµοστέος, -α, -ο αυτός που πρέπει να εφαρµοστεί: το -∆ίκαιο || τα 
~ µέτρα. [ΕΤΥΜ. Ρηµατικό επίθ. τού ρ. εφαρµόζω (βλ. λ. -τέος)]. 

εφαρµοστήριο (το) {εφαρµοστηρ-ίου | -ίων} τµήµα µηχανουργείου 
όπου τα διαµορφωµένα µεταλλικά κοµµάτια προσαρµόζονται στο 
αυτοκίνητο. 

εφαρµοστής (ο) [1849] τεχνίτης ειδικευµένος στη χρήση σιδηρουρ-
γικών µηχανηµάτων ή στη συναρµολόγηση και σύνδεση µηχανών και 
µηχανικών εξαρτηµάτων. 

εφαρµοστός, -ή, -ό [1833] (συνήθ. ρούχο) που εφαρµόζει ακριβώς 
πάνω στο σώµα, ώστε να διαγράφεται το σχήµα τού σώµατος· έχει 
στενό κόψιµο κατ' αντιδιαστολή προς τα φαρδιά, άνετα ρούχα: ~ πα-
ντελόνι | φούστα | σακάκι ΣΥΝ. κολλητός, στενός. — εφαρµοστά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ajusté]. 

εφαψίας (ο) {εφαψιών} (λόγ.) πρόσωπο (κατά κανόνα άνδρας) το 
οποίο αισθάνεται ηδονή αγγίζοντας µέρη τού σώµατος άλλων (συ-
νήθ. γυναικών) εκµεταλλευόµενο τον συνωστισµό (κυρ. σε µέσα µα-
ζικής µεταφοράς) ΣΥΝ. (λαϊκ.) κολλητηρ(ι)τζής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εφαψις < έφάπτω]. 

εφέ (το) {άκλ.} 1. (κυρ. στον κινηµατογράφο) κάθε εντυπωσιακό σκη-
νοθετικό στοιχείο, που αποσκοπεί στη δηµιουργία ψευδαισθήσεων: 
ειδικά | οπτικά | ηχητικά | φωτιστικά ~ 2. (µειωτ.) οτιδήποτε απο-
σκοπεί στον εύκολο εντυπωσιασµό 3. (συνεκδ.) η ισχυρή εντύπωση 
που προκαλείται από σκοπίµως τονισµένα εξωτερικά χαρακτηριστι-
κά: τα κοσµήµατα που φοράει, αν και ψεύτικα, κάνουν µεγάλο ~. — 
εφετζής (ο), εφετζού (η), εφετζήδικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. effet «αποτέλεσµα» < λατ. effectue, µτχ. τού p. efficio 
«επιτελώ, διαπράττω»]. 

Ε.Φ.Ε. (η) Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία. 
εφεδρεία (η) {εφεδρειών} 1. ΣΤΡΑΤ. τµήµα τής κύριας στρατιωτικής 
δύναµης, που βρίσκεται σε ετοιµότητα στα µετόπισθεν, για να επέµ-
βει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης· ΦΡ. µπαίνω | βγαίνω στην εφε-
δρεία παύω να είµαι µάχιµος κ. (µτφ.) παύω να είµαι ενεργός σε κάτι, 
δεν είµαι στο επίκεντρο των εξελίξεων, τής δράσης κ.λπ. 2. (συνεκδ.) 
το σύνολο των πολιτών που έχουν στρατεύσιµη ηλικία και µπορούν να 
ανακληθούν σε περίοδο επιστράτευσης στο στρατιωτικό σώµα όπου 
υπηρέτησαν τη θητεία τους 3. (µτφ.) οτιδήποτε βάζει κανείς στην 
άκρη, για να το χρησιµοποιήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ως 
εναλλακτική λύση: έχω κάποια χρήµατα -1| µερικά σχέδια ~ ΣΥΝ. 
απόθεµα, παρακαταθήκη 4. (µτφ.) εφεδρείες (οι) (α) αυτοί που δεν 
βρίσκονται στην πρώτη γραµµή δράσεως λόγω ηλικίας ή ανικα-
νότητας και παρακολουθούν τις εξελίξεις ως θεατές µε δικαίωµα 
επέµβασης µόνον όταν η κρισιµότητα τής κατάστασης το απαιτεί: οι 
~ τού κόµµατος (β) οι αναπληρωµατικοί αθλητές στα οµαδικά αθλή-
µατα: οι χρυσές ~ τής οµάδας έδωσαν τη νίκη ΣΥΝ. ρεζέρβες. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < έφεδρεύω < έφεδρος]. εφεδρικός, -ή, -ό [1895] αυτός που 
βρίσκεται στην εφεδρεία και προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν το κύριο δυναµικό έχει 
αχρηστευθεί: ~ δυνάµεις | στρατεύµατα | διά- 

δροµος προσγειώσεως | γεννήτρια | τροχός. — εφεδρικ-ά | -ώς επίρρ. 
έφεδρος, -η, -ο {κ. εφέδρ-ου | -ων -ους} ΣΤΡΑΤ. (α) πολίτης που µετά 

την εκπλήρωση τής ενεργού στρατιωτικής του υπηρεσίας ανήκει σε 
µία από τις εφεδρικές κλάσεις (β) µη µόνιµος βαθµοφόρος στρατιω-
τικός, που εκπαιδεύτηκε σε ειδική στρατιωτική σχολή και µετά τη 
λήξη τής στρατιωτικής του θητείας επανέρχεται στο στράτευµα σε 
καιρό επιστράτευσης: ~ ανθυπολοχαγός (ή δόκιµος) | λοχίας || σχολή 
εφέδρων αξιωµατικών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που κάθεται πάνω σε κάτι», < έφ- 
(< έπι-) + -εδρος < έδρα. Η λ. δήλωσε συν τω χρόνω και αυτόν που 
κάθεται δίπλα σε κάτι, εποµένως και τον ευρισκόµενο εν αναµονή]. 

Ε.Φ.Ε.Ε. (η) Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας. 
εφεκτικός, -ή, -ό αυτός που παρουσιάζει δισταγµό, που αµφιταλα-
ντεύεται και εκφράζει επιφυλάξεις ΣΥΝ. διστακτικός, επιφυλακτικός, 
αναποφάσιστος, αναβλητικός· ΦΡ. ΦΙΛΟΣ, εφεκτικός φιλόσοφος κα-
θένας από τους σκεπτικούς φιλοσόφους, οι οποίοι φρονούσαν ότι 
ήταν αδύνατη η γνώση των πραγµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. επέχω «συγκρατώ, διστάζω»]. 

εφεκτικότητα (η) [1852] (χωρ. πληθ.} η διστακτικότητα, η συγκρά-
τηση λόγω αµφιταλαντεύσεων ή επιφυλάξεων: η ~ των λόγων του | 
των κρίσεων που κατά καιρούς διατυπώνει ΣΥΝ. αµφιταλάντευση. 

εφελκίδα (η) ΙΑΤΡ. η σκληρή, µαυρειδερή κρούστα που σχηµατίζεται 
πάνω σε µια πληγή για την αναπλήρωση και την αποκατάσταση τού 
χαµένου δερµατικού ιστού ΣΥΝ. (λαϊκ.) κάκαδο, κρούστα. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. εφελκίς, -ίδος < αρχ. έφέλκω]. 

εφελκυσµός (ο) ΜΗΧΑΝ. η ταυτόχρονη άσκηση δύο οριζόντιων εσω-
τερικών, ίσων και αντίθετων δυνάµεων (= τάσεων) στο ίδιο σώµα 
(δοκούς, πλάκες τεχνικών έργων), που τείνουν να το επιµηκύνουν ή 
να το διασπάσουν ο υπολογισµός αυτών των δυνάµεων διασφαλίζει 
την αντοχή τού έργου. — εφελκυστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ETYM. 
µτγν. < αρχ. έφέλκω. o µηχαν. όρ. είναι απόδ. τού γαλλ. traction]. 

εφελκυω ρ. µετβ. {εφείλκυσα, εφελκύσθηκα} (αρχαιοπρ.) τραβώ προς 
το µέρος µου, φέρνω κοντά µου ΣΥΝ. έλκω, σύρω, προσελκύω.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ελκύω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έφέλκω > έφ- (< έπι-) + έλκω]. 

εφέµ κ. εφ-εµ (τα) {άκλ.} (αγγλ. F.M.) 1. η διαµόρφωση τής συχνό-
τητας των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, κατά την οποία τροποποιεί-
ται διαρκώς η συχνότητα που φέρει το ραδιοφωνικό σήµα µέχρι τη 
λήψη του από τον ραδιοφωνικό δέκτη 2. οι ραδιοφωνικές συχνότητες: 
η µπάντα των ~ ΣΥΝ. ερτζιανά. 
[ΕΤΥΜ. Από τα αρχικά τού αγγλ. όρου Frequency Modulation «∆ια-
µόρφωση Συχνότητας»]. 

εφεντης (ο) → αφέντης 
εφεξής επίρρ. (λόγ.) 1. από εδώ και στο εξής, στο µέλλον, από εδώ 

και πέρα: δήλωσε ότι δεν θα ανεχθεί ~ άλλες αργοπορίες στην εργα-
σία 2. (α) ΜΑθ. εφεξής αριθµοί οι αριθµοί που έχουν µεταξύ τους 
διαφορά µιας µονάδας (β) ΓΕΩΜ. εφεξής γωνίες δύο γωνίες που 
έχουν κοινή κορυφή, κοινή πλευρά και οι µη κοινές πλευρές βρίσκο-
νται εκατέρωθεν τής κοινής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξής, έχω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
εφεξής < έφ- (< έπι-) + έξης]. 

έφεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η έντονη τάση, η ροπή 
που διαθέτει κανείς προς την καλλιέργεια και ανάπτυξη ιδιαίτερης 
δεξιότητας ή τοµέα: έχω ~ στις ξένες γλώσσες | στα µαθηµατικά | 
στον χορό ΣΥΝ. κλίση · 2. ΝΟΜ. ένδικο µέσο το οποίο ασκείται σε 
ανώτερο δικαστήριο από εκείνο που εξέδωσε την απόφαση και µε το 
οποίο επιδιώκεται η εξαφάνιση τής πρωτόδικης απόφασης προκειµέ-
νου να αναβιώσει η εκκρεµοδικία τής αγωγής και να εκδικαστεί εκ 
νέου η υπόθεση στην ουσία της. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εφεσις < έφίηµι «παροτρύνω, παρορµώ» < έφ- (< έπι-) + 
ϊηµι (βλ. κ. αφήνω). Η δικαστική σηµ. είναι ήδη αρχ. και οφείλεται 
στη σηµ. «αναφέρω (κάποιον) στο δικαστήριο» τού ρ. έφίηµι. Επίσης 
αρχ. είναι και η σηµ. «τάση, ροπή»]. 

εφεσιβάλλω ρ. αµετβ. [1854] {εφεσίβ-αλα, -λήθηκα, (λόγ.) εφεσιβε-
βληµένος} ΝΟΜ. προσβάλλω (δικαστική απόφαση) ασκώντας έφεση 
(πβ. λ. αναιρεσιβάλλω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βάλλω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. interjeter appel]. 

εφεσιβάλλω ή εφεσιβολώ; Το βάλλω, όπως και τα άλλα ρήµατα, 
δεν συντίθεται απευθείας µε λέξη άλλη από πρόθεση (ανα-βάλλω, 
προ-βάλλω, επι-βάλλω κ.λπ.). Σε κάθε άλλη περίπτωση -πλην των 
προθέσεων- το σύνθετο που προκύπτει είναι στην πραγµατικότη-
τα παρα-σύνθετο, δηλ. παράγεται υστερογενώς από ονοµατικό 
σύνθετο. Παραδείγµατα µε το βάλλω: κεραυνός + βάλλω > κεραυ-
νοβόλος > ρ. κεραυνοβολώ (όχι *κεραυνοβάλλω\)- άγκυρα + βάλ-
λω > αγκυροβόλος (πβ. αγκυροβόλιο) > ρ. αγκυροβολώ (όχι *αγκ:υ-
ροβάλλω!)· πυρ + βάλλω > πυροβόλος > ρ. πυροβολώ (όχι *πυρο-
βάλλω!) κ.ο.κ. Άρα και εφεσιβολώ θα έπρεπε να είχε επικρατήσει 
αντί τού εφεσιβάλλω. όταν πλάστηκε η λ. στα µέσα τού 19ου αι-
ώνα. 

εφεσίβλητος, -η, -ο [1833] ΝΟΜ. Ο διάδικος εναντίον τού οποίου 
στρέφεται το ένδικο µέσο τής έφεσης. εφεσιµος, -η, -ο [µτγν.] ΝΟΜ. 

αυτός κατά τού οποίου είναι δυνατόν 
να ασκηθεί έφεση: ~ απόφαση. Έφεσος (η) {Εφέσου} αρχαία 

ελληνική πόλη τής ∆. Μικράς Ασίας 
στο Αιγαίο Πέλαγος, µε σηµαντική πολιτιστική προσφορά.  — Εφέ- 
σιος (ο) [µτγν.], Εφέσια (η), εφεσιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 
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εφέστιος, -α, -ο (για θεούς τής αρχαιότητας) αυτός τού οποίου το 
άγαλµα βρίσκεται κοντά στην πατρογονική εστία, επειδή θεωρείται 
προστάτης τής οικογενειακής ζωής. [ΕΤΥΜ αρχ. < έφ- (< έπι-) + -
έστιος < εστία]. 

εφετεινός, -ή, -ό → εφετινός 
εφετείο (το) [1833] ΝΟΜ. δευτεροβάθµιο δικαστήριο, το οποίο είναι 

αρµόδιο για την εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων πρωτοβάθµιων 
δικαστηρίων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. cour d'appel]. 

εφετζήδικος, -η, -ο → εφέ 
εφετζης (ο) -> εφέ 
εφετζου (η) ~> εφέ 
εφέτης (ο/η) {(θηλ. εφέτου) | εφετών} ο ανώτερος δικαστικός λει-
τουργός που αποτελεί µέλος εφετείου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διοικητής», < έφίηµι «παροτρύνω, παρορ-
µώ» < εφ- (< επι-) + ϊηµι. Η σηµερινή σηµ. πρωτοαπαντά στις Νεαρές 
τού Ιουστινιανού]. 

εφετικός, -ή, -ό 1. αυτός που εκφράζει έφεση, επιθυµία, ευχή 2. 
ΓΛΩΣΣ. εφετικό ρήµα καθένα από τα ρήµατα τής Αρχ. Ελληνικής, που 
δηλώνουν επιθυµία (π.χ. βούλοµαι, επιθυµώ, έφίεµαι κ.ά.). [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. έφίεµαι «επιθυµώ, ποθώ», µέση φωνή τού ρ. έφίηµι < έφ- (< 
επι-) + ϊηµι]. 

εφετινός, -ή, -ό [µτγν.] κ. φετινός αυτός που σχετίζεται µε το τρέχον 
έτος, µε τη χρονιά που διανύουµε: ~ µόδα | τάση | συγκοµιδή | 
παράσταση | φεστιβάλ ΑΝΤ. περυσινός. 

εφέτος κ. φέτος επίρρ.· αυτό τον χρόνο, το έτος που διανύουµε (πβ. 
τού χρόνου, λ. χρόνος κ. λ. πέρσι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεθαύριο. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. φρ. έπ' έτος, µε δάσυνση κατ' αναλογίαν προς φρ. όπως εφ' 
ήµέραν, έφ' όσον κ.ά.]. 

εφέτος αντί επέτος! ∆οθέντος ότι η λ. εφέτος προέρχεται από τη 
φρ. έπί + έτος, θα έπρεπε να είναι έπ' έτος > επέτος, αφού η λ. 
έτος δεν δασύνεται, ώστε να δικαιολογεί το εφ' αντί τού επ' (πβ. 
επέτειος, επετηρίδα). Ωστόσο, ήδη από τα αρχαία χρόνια, από τον 
2ο αιώνα µ.Χ. εµφανίζονται σε παπύρους χρήσεις εφ-έτειος αντί 
τού επ-έτειος και εφ-ετινός αντί τού επ-ετινός, και καθ' έτος αντί 
κατ' έτος, έφ' έτη αντί επ' έτη κ.ά. Τέτοιες χρήσεις δείχνουν ότι 
από νωρίς επέδρασαν αναλογικά στο έπ' έτος φράσεις όπου η 
πρόθ. επί εµφανιζόταν ως εφ- (µπροστά από δασυνόµενη λέξη) και 
το έτρεψαν σε εφ' έτος | εφέτος. Τέτοιες φράσεις θα µπορούσαν 
να είναι τα εφ' ήµέραν, έφ' όσον, έφ' εξής κ.τ.ό. Έτσι, για µια ακό-
µη φορά, η χρήση υπερίσχυσε τού «ορθού», έστω και αν στη Σού-
δα, το περίφηµο βυζαντινό λεξικό τού 10ου αι., παρατηρείται «έπέ-
τος γαρ δεϊ λέγειν τον ενεστώτα καιρόν, ουχί διατοῦΦ άλλα 
διατοῦΠ», και ο γνωστός λεξικογράφος Γεώργιος Ζηκίδης 
σηµειώνει «εφέτος- φέρεται έν τω παρηκµακότι έλληνισµφ, 
δοκιµώτερον δ' εΐνε τό έπέτος ή έπ' έτος». 

εφεύρα ρ. → εφευρίσκω 
εφευρέθηκα ρ. → εφευρίσκω 
εφεύρεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η επινόηση νέ-

ας συσκευής, µεθόδου, διαδικασίας κ.λπ.: η ~ τού τηλεφώνου | τού 
τηλεγράφου ΣΥΝ. ευρεσιτεχνία 2. (συνεκδ.) το ίδιο το επινόηµα, το 
αποτέλεσµα τής επινοητικής διαδικασίας τού ανθρώπου: το τηλέφω-
νο ήταν ~ τού Γκράχαµ Μπελ || (ειρων.) «η ~ τής αντιπαροχής, που 
εφαρµόστηκε κατά παγκόσµια πρωτοτυπία στην Ελλάδα...» (εφηµ.). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανακαλύπτω, βρίσκω. 

εφευρέτης (ο) [µτγν.] {εφευρετών}, εφευρέτρια (η) [1889] {εφευ-
ρετριών} πρόσωπο που έχει κάνει µία ή περισσότερες εφευρέσεις. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. 

εφευρετικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει την ικανότητα να εφευ-
ρίσκει, να επινοεί: ~ µυαλό | άνθρωπος ΣΥΝ. επινοητικός, πολυµήχα-
νος, ευρεσίτεχνος. — εφευρετικότητα (η) [1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρί-
σκω. 

εφεύρηµα (το) [µτγν.] {εφευρήµ-ατος | -ατα, -άτων} το αποτέλεσµα 
τής εφευρετικής διαδικασίας, ό,τι εφευρίσκει κανείς ΣΥΝ. επινόηση. 

εφευρίσκω ρ. µετβ. {εφεύρα (λόγ. εφηύρα), εφευρ-έθηκα, -ηµένος} 1. 
επινοώ (νέα πρωτότυπη µέθοδο, διαδικασία ή συσκευή), κάνω (µια 
εφεύρεση): ο Γκούτενµπεργκ εφεύρε την τυπογραφία || ο Γκράχαµ 
Μπελ εφεύρε το τηλέφωνο 2. επινοώ (κάτι) µε τη φαντασία µου, κυρ. 
προκειµένου να αντιµετωπίσω µια δύσκολη κατάσταση: εφευρίσκει 
διαρκώς απίστευτες ιστορίες, προκειµένου να δικαιολογηθεί ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) σκαρφίζοµαι, σκαρώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανακαλύπτω, βρίσκω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εφ- (< έπι-) + ευρίσκω]. 

έφη ρ. τριτοπρόσ.· είπε· µόνο στις ΦΡ. (α) αυτός έφη | έφα (αυτός εφη 
| εφα) αυτός (το) είπε (έτσι επικαλούνταν τη διδασκαλία τού Πυθα-
γόρα οι µαθητές του)· για την (συχνά άκριτη) επίκληση των λόγων 
κάποιου σπουδαίου προσώπου (αυθεντίας), προκειµένου να προσδώ-
σει κανείς κύρος στα λεγόµενα του (β) τάδε έφη αυτά είπε· για τα 
λόγια σπουδαίου προσώπου: «~ Ζαρατούστρα» (τίτλος έργου τού Φρ. 
Νίτσε). Επίσης έφα. 
[ΕΤΥΜ Γ' πρόσ. αορ. β' τού αρχ. φηµί «λέγω», για το οποίο βλ. λ. φή-
µη]· 

εφηβαίο (το) [µτγν.] {εφηβαί-ου | -ων) το τριχωτό τριγωνικού σχήµα-
τος τµήµα τού υπογαστρίου, η ηβική χώρα ΣΥΝ. ήβη. 

εφηβεία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η περίοδος τής ζωής τού ανθρώπου, 
στη διάρκεια τής οποίας παρατηρείται η ωρίµαση των γεννητικών 
οργάνων και η ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών τού 
φύλου, ώστε το άτοµο να γίνεται ικανό για αναπαραγωγή- στα κορί-
τσια διαρκεί συνήθ. από το 12ο ώς το 18ο έτος τής ηλικίας τους, ενώ 

στα αγόρια από το 14ο ώς το 20ό έτος τους, συµπίπτει µε τη µετάβα-
ση από την παιδική ηλικία στην ωριµότητα και χαρακτηρίζεται από 
αύξηση των πνευµατικών ικανοτήτων και ένταση τού συναισθηµατι-
κού βίου τού εφήβου: πρώιµη | καθυστερηµένη | παρατεταµένη - (βλ. 
λ. ήβη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρέφος. 

εφηβικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αναφέρεται στον έφηβο ή χαρα-
κτηρίζει τον έφηβο ή την εφηβεία: ~ ρούχα | συµπεριφορά | ορµή | εί-
δωλα ΣΥΝ. νεανικός (πβ. λ. µετεφηβικός). 

έφηβος (ο) (εφήβ-ου | -ων, -ους}, έφηβη (η) 1. ο νέος που βρίσκεται 
στην περίοδο τής εφηβείας (βλ.λ.)· ΦΡ. Βουλή των Εφήβων βλ. λ. βουλή 
2. (µτφ.) αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά (ψυχικά, σωµατικά) τής 
εφηβικής ηλικίας: αιώνιος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρέφος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εφ- (< επι-) + -ηβος < ήβη]. 

εφηµερεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {εφηµέρευσα} 1. βρίσκοµαι σε ετοιµό-
τητα για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών κατά τη διάρκεια 
ενός εικοσιτετραώρου: νοσοκοµείο | φαρµακείο που εφηµερεύει || 
(συχνά η µτχ. εφηµερεύων, -ούσα, -ον) εφηµερεύον νοσοκοµείο | 
φαρµακείο || τα εφηµερεύοντα ιατρεία τού «Ευαγγελισµού» 2. (στο 
σχολείο) βρίσκοµαι σε ετοιµότητα για την οµαλή λειτουργία τού σχο-
λείου και τον έλεγχο των χώρων του κατά τη διάρκεια τού σχολικού 
ωραρίου · 3. ΕΚΚΛΗΣ. (για ιερείς) είµαι εφηµέριος σε εκκλησία, έχω 
τη γενική εποπτεία όλης τής ενορίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 

εφηµερία (η) [µτγν.] [εφηµέριων) 1. διατεταγµένη υπηρεσία επί ένα 
εικοσιτετράωρο για την έγκαιρη αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατι-
κών: ποια νοσοκοµεία είναι σε ~; 2. (συνεκδ.) ο χρόνος τής παραπάνω 
υπηρεσίας και το ποσό µε το οποίο αµείβεται κάθε γιατρός για αυ-
τήν: περικόπτονται οι ~ || πληρώθηκα τις ~ 3. (στο σχολείο) η διατε-
ταγµένη υπηρεσία στον σχολικό χώρο για επιτήρηση και µέριµνα τής 
ασφάλειας και προστασίας των µαθητών, γενικότ. για την οµαλή λει-
τουργία τού σχολείου · 4. ΕΚΚΛΗΣ. (για ιερείς) η χρονική περίοδος α-
σκήσεως των καθηκόντων τού ιερέα στον ναό όπου υπηρετεί, κατ' ε-
ναλλαγή µε τους άλλους ιερείς, που συλλειτουργούν στον ίδιο ναό. 

εφηµεριακός, -ή, -ό → εφηµέριος 
εφηµερίδα (η) 1. περιοδική, συνήθ. ηµερήσια, έντυπη έκδοση, που 

περιέχει σχόλια, ειδήσεις, ανταποκρίσεις, διαφηµίσεις και οτιδήποτε 
άλλο έχει σχέση µε την επικαιρότητα: πρωινή | απογευµατινή | κα-
θηµερινή | κυριακάτικη | ηµερήσια | δεκαπενθήµερη | οικονοµική | 
πολιτική | αθλητική | λαϊκή ~||~ τοίχου (εφηµερίδα που τοιχοκολλά-
ται) 2. (α) Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως (συντοµ. Ε.τ.Κ.) η επίσηµη 
εφηµερίδα τού ελληνικού κράτους, στην οποία δηµοσιεύεται υπο-
χρεωτικά το νοµοθετικό έργο τής Βουλής και πράξεις τής δηµόσιας 
διοίκησης µε ειδήσεις και πληροφορίες (β) ηλεκτρονική εφηµερίδα 
διάδοση ειδήσεων και άλλων πληροφοριών που περιέχει µια έντυπη 
εφηµερίδα µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (γ) ΝΑΥΤ. αστρονοµικές 
εφηµερίδες ετήσιοι πίνακες που εκδίδονται από την υδρογραφική 
υπηρεσία ή το αστεροσκοπείο µε τα απαραίτητα στοιχεία για την 
επίλυση προβληµάτων αστρονοµικής ναυτιλίας ΣΥΝ. αλµανάκ. — 
(υποκ.) εφηµεριδούλα (η) κ. εφηµεριδάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έφηµερίς, -ίδος, αρχική σηµ. «ηµερολόγιο, αρχείο (κυρ. 
στρατιωτικό)» (όπως χρησιµοποιούν τη λ. ο Αθηναίος, ο Πλούταρχος 
και ο Αρριανός), < αρχ. εφήµερος < έφ- (< έπι-) + -ήµερος < ηµέρα. 
Τον 18ο αι. η λ. επανήλθε στη χρήση αντικαθιστώντας το ιταλ. 
gazzetta]. 

εφηµεριδογραφία (η) [1819] η άσκηση τής δηµοσιογραφίας σε 
εφηµερίδα. 

εφηµεριδογράφος (ο/η) [1809] επαγγελµατίας δηµοσιογράφος εφη-
µερίδας (κατ' αντιδιαστολή προς δηµοσιογράφους τού ηλεκτρονικού 
Τύπου). 

εφηµεριδοποιός (ο) [1868] αυτός που «στήνει» µια εφηµερίδα. 
εφηµεριδοπώλης (ο) [1897] {εφηµεριδοπωλών} πρόσωπο που πουλά 
εφηµερίδες. 

εφηµεριδοφάγος (ο) [1889] ο φανατικός αναγνώστης εφηµερίδων, 
που διαβάζει µε µανία τις ειδήσεις τους. 

εφηµέριος (ο) (εφηµερί-ου | -ων, -ους) ΕΚΚΛΗΣ. ιερέας διορισµένος 
από επίσκοπο σε ενορία. — εφηµεριακός, -ή, -ό [1854]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που διαρκεί µία ηµέρα», < εφήµερος. 
Η εκκλησ. σηµ. είναι µεσν.]. 

εφήµερος, -η, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που έχει διάρκεια ζωής µίας µόνο 
ηµέρας 2. (συνήθ.) αυτός που περνά γρήγορα, που έχει σύντοµη 
διάρκεια: ~ αγάπη | δόξα | ευτυχία | θρίαµβος | απόλαυση ΣΥΝ. πρό-
σκαιρος, παροδικός, βραχύβιος, προσωρινός ANT. αιώνιος, διαχρονι-
κός, µόνιµος. — εφήµερα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενήµερος, πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < έφ- (< έπι-) + -ήµερος < ηµέρα]. 

εφησυχάζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {εφησύχασ-α, -µένος} (λόγ.) 1. περιέρ-
χοµαι σε κατάσταση ηρεµίας και αδράνειας, δεν ανησυχώ: οι πολίτες 
που διαθέτουν πραγµατική πολιτική συνείδηση, δεν πρέπει να εφη-
συχάζουν, διότι οι κίνδυνοι πάντα καραδοκούν 2. αφήνω τον εαυτό 
µου να στηριχθεί (σε κάποιον/κάτι), επαναπαύοµαι: µην εφησυχάζεις 
µε τις υποσχέσεις του, γιατί άλλα λέει κι άλλα κάνει || ο εφησυχα-
σµένος πολίτης υπονοµεύει τη δηµοκρατία ΣΥΝ. εµπιστεύοµαι, επα-
φίεµαι · 3. µονάζω σε µονή. — εφησυχαστικός, -ή, -ό. 

εφησυχασµός (ο) (λόγ.) η κατάσταση αδράνειας, κατά την οποία 
επαναπαύεται κανείς, χωρίς να ανησυχεί για όσα συµβαίνουν: ο ~ 
των πολιτών είναι επικίνδυνος για τη δηµοκρατία. 

εφηύρα ρ. → εφευρίσκω 
εφθάρην ρ. → φθείρω 
εφθαρµένος, -η, -ο (λόγ.) κ. φθαρµένος (σηµ. 1) 1. αυτός που έχει 

φθαρεί 2. ΦΙΛΟΛ. χωρίο ή στοιχείο το οποίο είναι γραµµένο σε πάπυ-
ρο που έχει φθαρεί και καθιστά την ανάγνωση δύσκολη ή αδύνατη. 
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[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. φθείρω. Ως φιλολ. όρ. αποδίδει το λατ. 
corruptus (ενν· locus)]. εφθηµιµερής, -ής, -ές {εφθηµιµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
(λόγ.) 1. αυτός που αποτελείται από επτά µισά, δηλ. από τρία ολόκληρα µέρη 
και από éya µισό 2. ΜΕΤΡ. εφθηµιµερής τοµή η τοµή τού δακτυλικού εξα-
µέτρου και τού ιαµβικού τριµέτρου, η οποία χωρίζει τον στίχο µετά την πρώτη 
συλλαβή τού τέταρτου πόδα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έφθηµιµερής < έπτ(α)- (µε τροπή των -πτ- στα αντίστοιχα δασέα 
προ τού ή-) + ήµιµερής]. Ε.Φ.Ι. (η) Επιτροπή Φίλαθλης Ιδιότητας. 
Εφιάλτης (ο) [αρχ.] 1. ο προδότης που, σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, βοήθησε τους 
Πέρσες να νικήσουν τους Σπαρτιάτες στις Θερµοπύλες χτυπώντας τους από τα 
νώτα 2. (µετωνυµ.) ο προδότης. εφιάλτης (ο) {εφιαλτών} 1. το τροµακτικό 
όνειρο: ξυπνούσε συχνά τα βράδια από εφιάλτες || βλέπω | έχω εφιάλτες 2. (µτφ.) 
οτιδήποτε προκαλεί άγχος και τρόµο: ο ~ των εξετάσεων/ τής εφορίας || από τότε 
που ξεκίνησαν οι βοµβαρδισµοί, ζουν έναν ~ ΣΥΝ. βραχνάς. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου. Κατά την αρχαιότητα η λ. συνδεόταν παρε-τυµολογικά µε το ρ. 
έφάλλοµαι «εφορµώ πάνω σε κάποιον» (πράγµα που δεν εξηγεί τη µη αποκοπή 
τού τελικού -ι- τής προθ. επί στο συνθ. έφ-ι-άλτης), ενώ δεν είναι πειστική η 
αναγωγή στη λ. ήπιάλης «πυρετός» (µέσω των ιων. τ. έπίαλος και έπιάλτης τού τ. 
εφιάλτης)]. εφιαλτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον εφιάλτη: ~ 
όνειρο 2. (κυρ. µτφ.) αυτός που προκαλεί τρόµο, που σχετίζεται µε οδυνηρές, 
αποκρουστικές καταστάσεις: ~ συνθήκες ζωής || ζουν µια ~ κατάσταση, την οποία 
κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει || ~ σενάρια για το µέλλον τού πλανήτη βλέπουν το 
φως τής δηµοσιότητας || οι ~ συνέπειες τής διαρροής ραδιενέργειας. — εφιαλτικά 
επίρρ. εφίδρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η παραγωγή και 
αποβολή ιδρώτα από τους ιδρωτοποιούς αδένες τού δέρµατος: λουτρό 
εφιδρώσεως (το χαµάµ). — εφιδρωτικός, -ή, -ό, εφιδρώνω ρ. [αρχ.], εφιδρωτικά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. εφικτός, -ή, -ό αυτός τον οποίο µπορεί να προσεγγίσει 
και να πραγµατοποιήσει κανείς: ~ στόχος | σχέδιο | λύση || (κ. ως ουσ.) λέγεται ότι 
η πολιτική είναι η τέχνη τού εφικτού ΣΥΝ. προσιτός, κατορθωτός, δυνατός, 
πραγµατοποιήσιµος ANT. ανέφικτος, αδύνατος, ακατόρθωτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
εφικνοϋµαι (-έο-) «φθάνω, προσεγγίζω», βλ. κ. αφι-κνούµαί]. εφίππιο (το) [αρχ.] 
{εφιππί-ου | -ων} (επίσ.) η σέλα (βλ.λ.). έφιππος, -η, -ο αυτός που είναι πάνω σε 
άλογο: ~ αστυνοµία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εφ- (< επ(ι)-) + ϊππος]. εφιστώ ρ. µετβ. {εφιστάς... | επέστησα 
(να/θα επιστήσω)} τοποθετώ, προσηλώνω µόνο στη ΦΡ. εφιστώ την προσοχή 
(κάποιου) σε (κάτι) κάνω (κάποιον) να προσέξει, επισύρω την προσοχή του (σε 
κάτι σηµαντικό ή κρίσιµο): θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στις 
επιπτώσεις από τη χρήση σωλήνων αµιάντου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. εφιστώ (-άω) < εφ- (< επ(ι» 4- αρχ. ίστώ, παράλλ. τ. τού ρ. 
ϊστηµι. Ήδη µεσν. οι φρ. εφιστώ τον νουν | τη διάνοια]. Ε.Φ.Ο.Α. (η) Ελληνική 
Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης. εφοδεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εφόδευσα} 
(για αξιωµατικό) κάνω έφοδο 
(βλ.λ., σηµ. 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. εφοδιάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εφοδίασ-α, -τηκα 
(λόγ. -θηκα), -µένος} παρέχω σε (κάποιον) τα απαραίτητα µέσα (υλικά ή 
πνευµατικά) για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων του αναγκών: - µε τρόφιµα | 
χρήµατα | ρούχα || όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς πρέπει να είναι εφοδιασµένα 
µε πυροσβεστήρες ΣΥΝ. προµηθεύω, χορηγώ. εφοδιασµός (ο) [µτγν.] η παροχή 
εφοδίων: ο ~ τού στρατού µε καύσιµα ΣΥΝ. προµήθεια, χορήγηση. εφόδιο (το) 
{εφοδί-ου | -ων} (συνήθ. στον πληθ.) ο υλικής ή άλλης µορφής εξοπλισµός που 
διαθέτει κανείς ή του παρέχεται ως απαραίτητο µέσο για την ικανοποίηση 
συγκεκριµένων αναγκών και την επίτευξη των επιδιωκόµενων από αυτόν 
στόχων: επιστηµονικά | ηθικά | πνευµατικά | στρατιωτικά ~ || οι γνώσεις και οι 
ηθικές αξίες αποτελούν σπουδαία ~ για έναν νέο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. έφόδιον (κυρ. πληθ. εφόδια), αρχική σηµ. «προµήθειες για το ταξίδι (κυρ. 
για εκστρατείες)», < εφ- (< επι-) + -όδιον < οδός]. εφοδιοποµπή (η) [1898] 
ΣΤΡΑΤ. η ειδική ποµπή στρατιωτικών οχηµάτων ή υποζυγίων µε προσωπικό, 
εφόδια, τρόφιµα και υλικά από και προς το µέτωπο: η ~ του Ερυθρού Σταυρού. 
έφοδος (η) {εφόδ-ου | -ων, -ους} 1. (α) η απότοµη, αιφνιδιαστική επίθεση ΣΥΝ. 
εφόρµηση·   ΦΡ. (λόγ.) εξ εφόδου µε έφοδο: ο λόφος κατελήφθη ~ (β) (ως 
προτροπή: Έφοδος!) ως στρατιωτικό παράγγελµα και κραυγή επιτιθεµένων 
στρατιωτών 2. η απροειδοποίητη νυκτερινή επιθεώρηση των σκοπών 
στρατοπέδου από αξιωµατικό-  ΦΡ. εξωτερική έφοδος η απροειδοποίητη 
επιθεώρηση τής νυκτερινής φρουράς στρατοπέδου από ανώτερο αξιωµατικό, 
που δεν ανήκει στη δύναµη αυτού τού στρατοπέδου 3. ο απροειδοποίητος 
έλεγχος (τού τρόπου λειτουργίας µιας υπηρεσίας, τής εργασίας εργαζοµένων 
κ.λπ.) από υπεύθυνο, αρµόδιο στέλεχος: κάνει ~ τρεις φορές την ηµέρα (δηλ. επι-
θεωρεί αιφνιδιαστικά) 4. (µτφ.) ο ξαφνικός, απρόσµενος ερχοµός: η πρώτη ~ τού 
χειµώνα έφερε χιόνια στα βουνά τής Αττικής ΣΥΝ. εφόρµηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οδός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εφ- (< έπ(ι)-) + οδός]. Ε.Φ.Ο.Ε.Α. (η) Ελληνική Φίλαθλη 
Οµοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. εφοπλίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {εφόπλισ-α, 
-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} (για πλοία) παρέχω τον κατάλληλο εξοπλισµό, 
αρµατώνω.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εφοπλιστής. εφοπλισµός (ο) [1833] 1. το σύνολο των 
εφοπλιστών και των σχετικών µε αυτούς επιχειρήσεων: ο ελληνικός ~ ήταν 
παρών στην τελετή 

τής καθέλκυσης τού νέου πλοίου · 2. ο εξοπλισµός πλοίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εφοπλιστής. εφοπλιστής (ο) [1840], εφοπλίστρια (η) {εφοπλιστριών} 1. πρόσω-
πο που έχει την εκµετάλλευση πλοίου (είτε είναι ιδιοκτήτης του είτε όχι, πβ. λ. 
πλοιοκτήτης) 2. (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που διαθέτει πάρα πολλά 
χρήµατα, ο πολύ πλούσιος: δεν έχεις πατέρα ~, για να ξοδεύεις τόσα πολλά! 
Επίσης (λαϊκ.) εφοπλιστίνα (η). — εφοπλιστικός, -ή, -ό. 

εφοπλίζω - εξοπλίζω, εφοπλιστής. Αρχική σηµ. τού αρχ. εφοπλίζω είναι 
«εφοδιάζω µε τα απαραίτητα» - «εφοδιάζω µε όπλα»· είναι συνώνυµο δηλ. 
τού αρχ. εξοπλίζω. Βαθµηδόν το εφοπλίζω περιορίστηκε στον εξοπλισµό 
πλοίων (ήδη στην Οδύσσεια, ζ 295 απαντά: «νήα εφοπλίσσαντες»). Σε 
νεότερα χρόνια, αρχές τού 19ου αι., πλάστηκε η λ. εφοπλιστής, ενώ το 
σύγχρονο εφοπλισµός απαντά επίσης ως λ. από την ίδια εποχή (µε τη σηµ. 
«εξοπλισµός»). 

→ πλοιοκτήτης 

εφορεία (η) -· εφορία 
εφορευτικός, -ή, -ό αυτός που έχει την αρµοδιότητα να επιβλέπει τη σωστή 

λειτουργία ή την οµαλή εξέλιξη µιας διαδικασίας: ~ επιτροπή (η επιτροπή που 
ασκεί εποπτεία για τη νοµιµότητα διεξαγωγής τής εκλογικής διαδικασίας). — 
εφορευτικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. < εφορεύω < έφορος]. 

εφορεύω ρ. αµετβ. {εφόρευσα} εποπτεύω, επιβλέπω, έχω τον γενικό έλεγχο για 
τη νόµιµη διεξαγωγή µιας διαδικασίας, εκτελώ καθήκοντα εφόρου, είµαι 
έφορος ΣΥΝ. επιτηρώ, επιστατώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έφορος]. 

εφορία (η) (σχολ. ορθ. εφορεία) {εφοριών} 1. η κρατική υπηρεσία που υπάγεται 
στο Υπουργείο Οικονοµικών µε αρµοδιότητα τον προσδιορισµό των κατά 
κεφαλήν φόρων και τον έλεγχο τής σωστής είσπραξης τους: ανήκω στην Γ 
Οικονοµική ~ Αθηνών || τον κυνηγά η ~ για φοροδιαφυγή 2. (συνεκδ.) το 
κτήριο στο οποίο στεγάζεται η συγκεκριµένη υπηρεσία και το σύνολο των 
υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτήν: βόµβα εξερράγη στην ΙΑ ~ 3. (α) αρχή ή 
υπηρεσία µε αρµοδιότητα την επίβλεψη τής σωστής λειτουργίας άλλων 
υπηρεσιών (β) Εφορία Αρχαιοτήτων βλ. λ. αρχαιότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έφορος]. 

εφορία - ευφορία. Οι λέξεις είναι οµόηχες, αλλά διαφορετικής 
ετυµολογικής προέλευσης και σηµασίας: εφορία < έφ-ορος < επί 
+ -ορός (ορώ «βλέπω») - ευφορία < εύφορος < ευ + -φόρος (φέρω). 
εφορία ή εφορεία; Παρά την ύπαρξη ρ. σε -εύω (εφορεύω), όπως 
και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, το ουσ. εφορία παράγεται 
από το έφορος και γράφεται γι' αυτό µε -ι- (πβ. συνοδ-ία από το 
συνοδός [µολονότι υπάρχει συνοδεύω], προεδρ-ία από το πρόεδρος 
[παρά το ρ. προεδρεύω] κ.ά.). → -ία, οµόηχα, πληροφορική 

εφοριακός, -ή, -ό [1862] 1. αυτός που έχει σχέση µε την εφορία ή τον έφορο: ~ 
υπάλληλος | έλεγχος | ελεγκτής 2. εφοριακός (ο/η) υπάλληλος τής οικονοµικής 
εφορίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

εφόρµηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ορµητική επίθεση 
(εναντίον στόχου): ~ κατά τού εχθρού ΣΥΝ. έφοδος, επιδροµή· ΦΡ. κάθετη 
εφόρµηση η αεροπορική επίθεση µε κατακόρυφη ή γενι-κότ. απότοµη κίνηση 
προς τα κάτω, η «βουτιά» αεροσκάφους, για να πλήξει στόχο, λ.χ. των 
γερµανικών «Στούκας» κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο: αεροπλάνο καθέτου 
εφορµήσεως 2. ΨΥΧΟΛ. η αυθόρµητη ένταση τής ενέργειας που καταναλώνει 
κανείς κατά την επιτέλεση συνεχούς έργου, κυρ. ως αποτέλεσµα 
υποσυνείδητης προσπάθειας. 

εφορµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {εφορµάς... | εφόρµησα} επιτίθεµαι µε ορµή (εναντίον 
στόχου) ΣΥΝ. ορµώ, επέρχοµαι, επιπίπτω, χυµώ, κάνω γιουρούσι, ρίχνοµαι. 

έφορος (ο/η) {εφόρ-ου | -ων, -ους} 1. δηµόσιος υπάλληλος που έχει ως 
αρµοδιότητα τον έλεγχο και την επίβλεψη τής σωστής λειτουργίας 
συγκεκριµένης κρατικής υπηρεσίας: ~ αρχαιοτήτων (που επιβλέπει τη 
συντήρηση αρχαίων µνηµείων και τη διεξαγωγή ανασκαφών) || ~ βιβλιοθήκης 
(διευθυντής βιβλιοθήκης) | µουσείου · 2. (ειδικότ.) ο προϊστάµενος εφορίας: 
(οικονοµικός) ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εφ- (< έπ(ι)-) + -ορός 
< ορώ «βλέπω»]. 

εφόσον σύνδ. 1. (µε χρονικοϋποθετική σηµασία) υπό τον όρο να, υπό την 
προϋπόθεση ότι: θα συµφωνήσω, ~ µου πεις την αλήθεια · 2. (µε αιτιολογική 
σηµασία) αφού, επειδή: ~ σου µίλησε κατ' αυτό τον τρόπο, πρέπει να ζητήσεις 
εξηγήσεις. [ΕΤΥΜ. < αρχ. εφ' όσον, αρχική σηµ. «επί όσο χρονικό διάστηµα»]. 

Εφραίµ (ο) {άκλ.} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερο 
τον Εφραίµ τον Σύρο (4ος αι.), ασκητή, θεολόγο, ποιητή και συγγραφέα 2. 
ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. (που προσδιόριζε στην Π.∆. έναν από τους γυιους τού 
Ιωσήφ) < εβρ. Ephrajim «παραγωγικός, γόνιµος», πβ. Γένε-σις 41, 52: τό δέ 
όνοµα του δευτέρου έκάλεσεν Έφραΐµ, δτι ηϋξησέν µε ό Θεός εν γή 
ταπεινώσεώς µου]. 

E.F.T.A. (η) Ευρωπαϊκή Ένωση Ελευθέρων Συναλλαγών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. European Free Trade Association]. 

εφτά (το) → επτά 
εφτά→ επτα- 
εφτάδιπλος, -η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από επτά µέρη 2. ο κατά επτά 

φορές µεγαλύτερος ΣΥΝ. εφταπλάσιος 3. αυτός που έχει διπλωθεί επτά 
φορές, που έχει εφτά πτυχές. 

εφταετία (η) → επταετία 
εφτάζυµο κ. (λόγ.) επτάζυµο (το) ψωµί που παρασκευάζεται µε ει- 



εφταήµερος 702 έχω 
 

δική ζύµη από ρεβίθια και όχι από προζύµι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. αύτόζυµος (κατά παρετυµολ. προς το εφτά) < αύτο- + 
-ζυµος< ζύµη]. εφταήµερος, -η, -ο → επταήµερος έφταιξα ρ. → 

φταίω εφτακοσαριά κ. επτακοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} επτακόσιοι· στη 
ΦΡ. 
καµιά εφτακοσαριά περίπου εφτακόσιοι, -ιες, -ια (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). 
[ETYM. < εφτακόσια + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

εφτακόσια (το) → επτακόσια 
εφτακόσιοι (οι) → επτακόσιοι 
εφτακοσιοστός (ο) → επτακοσιοστός 
εφταµηνίτικος, -η, -ο 1. (µωρό) που γεννήθηκε πρόωρα µετά από 
κύηση επτά µηνών 2. (µτφ.) αυτός που εµφανίζει ατέλειες στη σωµα-
τική του κατασκευή ΣΥΝ. ατροφικός, µικροκαµωµένος. 

Εφτάνησα (τα) ~> Επτάνησα 
εφταπλάσιος, -α, -ο → επταπλάσιος 
εφτάστερο (το) (λαϊκ.) ο αστερισµός τής Μεγάλης Αρκτου. 
εφτασφράγιστος, -η, -ο —> επτασφράγιστος 
εφτάψυχος, -η, -ο αυτός που έχει εφτά ψυχές- (συνήθ. µτφ.) αυτός 

που δεν πεθαίνει εύκολα, που ό,τι και αν του συµβεί κατορθώνει να 
επιβιώσει: οι γάτες είναι ~. 

Ε.Φ.Τ.Ε. (ο) Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών. 
εφυάλωµα (το) {εφυαλώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) υαλώδες επίχρι-

σµα µετάλλινων ή πήλινων σκευών ΣΥΝ. σµάλτο. 
εφυαλώνω ρ. µετβ. {εφυάλω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) επαλείφω εξω-

τερικά (µετάλλινα ή πήλινα σκεύη) µε υαλώδες επίχρισµα ΣΥΝ. επι-
χρίω, σµαλτώνω. — εφυάλωση (η), εφυαλωτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < εφ- 
(< επι-) + υαλώνω < ύαλος, απόδ. τού γαλλ. vitrifier]. 

έφυγα ρ. → φεύγω 
εφυγραίνω ρ. µετβ. {εφύγρανα} (λόγ.) υγραίνω κάποια επιφάνεια, νο-
τίζω. — εφίιγρανση (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. έφυγραίνοµαι < εφ- (< επι-) 
+ υγραίνω | -οµαι]. 

εφύµνιο(ν) (το) [αρχ.] {εφυµνί-ου | -ων) ΕΚΚΛΗΣ. σύντοµος ύµνος που 
ψάλλεται κατά τη λειτουργία στο τέλος των αντιφώνων. 

εφφέ (το) -+ εφέ 
εχέγγυος, -ος, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που παρέχει τις απαραίτητες 
εγγυήσεις, που µπορεί να τον εµπιστευθεί κανείς ΣΥΝ. φερέγγυος, 
αξιόπιστος, έµπιστος 2. εχέγγυο (το) {εχεγγύ-ου | -ων) αυτό που πα-
ρέχεται ως η απαιτούµενη εγγύηση για την εξασφάλιση τού επιθυ-
µητού αποτελέσµατος: έχει όλα τα ~ για να πετύχει || δίνω εχέγγυα 
πίστεως | φιλίας | εχεµύθειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < έχε- 
(< έχω) + -έγγυος < έγγύη (βλ.λ.)]. 

έχει (το) {µόνο σε ονοµ. και αιτ.} (λαϊκ.) η περιουσία, τα υπάρχοντα: 
πούλησε το ~ του. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. απρφ. εχειν (τό), τού ρ. έχω, µε 
την ίδια σηµ.]. 

εχεµύθεια (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ικανότητα να µην αποκαλύπτει 
κανείς όσα γνωρίζει, κυρ. όσα του έχουν εµπιστευθεί ως µυστικά: για 
ό,τι σου πω, χρειάζεται απόλυτη ~· δεν πρέπει να το µάθει κανείς άλ-
λος || τήρηση εχεµύθειας ANT. (λόγ.) ακριτοµυθία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέ-
µυθος, έχω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. έχεµυθία < εχέµυθος], 

εχέµυθος, -η, -ο αυτός που µπορεί να κρατά µυστικά ό,τι του εµπι-
στεύονται, που δεν προδίδει τα µυστικά που του εµπιστεύονται άλλοι 
ΣΥΝ. έµπιστος ANT. ακριτόµυθος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ETYM. µτγν. < 
έχε- (< έχω) + µύθος]. 

εχέµυθος: αντώνυµα. Κοινό χαρακτηριστικό των λέξεων αυτών εί-
ναι ότι έχουν ως β' συνθετικό δύο αρχαίες λέξεις για το «λόγος», 
τις λ. µύθος και έπος. Εχέµυθος είναι αυτός που µπορεί και κρα-
τάει µυστικά ό,τι του εµπιστεύονται, που δεν µαρτυράει, που είναι 
αξιόπιστος. Αντίθετα σηµασιολογικά είναι τα ακριτόµυθος και 
ακριτοεπής. ∆ηλώνουν και τα δύο αυτόν που δεν µπορεί να κρα-
τήσει κάτι µυστικό, γιατί του λείπει η κρίση, η λογική υπευθυνό-
τητα, γι' αυτό και άκριτα µιλάει και φανερώνει τα πάντα. Αµε-
τροεπής είναι, εξάλλου, αυτός που δεν έχει «µέτρο» στα λόγια 
του, που δεν «µετράει τα λόγια του», εκστοµίζοντας λόγια (πλη-
ροφορίες, χαρακτηρισµούς, ύβρεις κ.λπ.) που θίγουν τους άλλους. 
Ανάλογες σηµασίες (οµοιότητες και διαφορές) έχουν και τα αντί-
στοιχα παράγωγα ουσιαστικά: εχεµύθεια, ακριτοµυθία, ακριτοέ-
πεια, αµετροέπεια. 
Πρόβληµα εµφανίζει το ουσ. εχεµύθεια. Το σωστό είναι εχέµυθος 
- έχεµυθία. Ενδεχοµένως, µάλιστα, το έχεµυθία να είναι παράγω 
γο ρήµατος, τού αρχ. έχεµυθώ, που είναι παλαιότερο τού εχέµυ 
θος- πβ. και ακριτόµυθος - ακριτοµυθία, εγγαστρίµυθος - εγγα· 
στριµυθία. Αξιοσηµείωτα είναι και τα παραµυθία και στιχοµυθία 
που είναι ρηµατικά παράγωγα των αρχ. παραµυθοϋµαι «παρηγο 
ρώ, ενθαρρύνω» και αρχ. στιχοµυθώ. Γενικότερα, από ονόµατα σε 
-ος τα παράγωγα ουσιαστικά σχηµατίζονται σε -ία: ακόλουθος - 
ακολουθία, κακός - κακία, άδικος - αδικία, διδάσκαλος - διδα 
σκαλία κ.ο.κ. Αρα το εχεµύθεια µπορεί να θεωρηθεί νεότερος ανα 
λογικός τύπος κατά τα ουσ. σε -εια (ακριτοέπεια, αµετροέπεια, ευ 
πρέπεια, ευγένεια από ακριτοεπής, αµετροεπής, ευπρεπής, ευγενής 
κ.τ.ό.). Κανονικό παραµένει το έχεµυθία. → 
έχω 

εχεφροσύνη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) σύνεση, το να σκέφτεται κανείς 
µε σώφρονα τρόπο ΣΥΝ. φρόνηση, η σωφροσύνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 

εχέφρων, -ων, -ον {εχέφρ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (λόγ.) αυτός που 
έχει λογική, σύνεση: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. συνετός, φρόνιµος, µυαλωµέ-
νος ΑΝΤ. άφρων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, έχω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < έχε- (< έχω) + -φρων < φρήν, φρενός]. 
εχθές επίρρ. → χθες 
έχθιστος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) πολύ µισητός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. έχθ- (βλ. λ. 

έχθ-ρός) + επίθηµα υπερθ. βαθµού, -ιστός (πβ. κάκ-ιστος)]. 
έχθρα [αρχ.] κ. (λαϊκ.) έχτρα (η) αίσθηµα ή κατάσταση µίσους, 

αποστροφής και κακών διαθέσεων, που εκδηλώνεται µε τα λόγια, τις 
πράξεις ή τη γενικότερη στάση (κάποιου): υπάρχει παλιά - µεταξύ 
των δύο οικογενειών ΣΥΝ. απέχθεια, µίσος, αποστροφή ΑΝΤ. φιλία, οι-
κειότητα, αγάπη. 

εχθρεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} τρέφω 
εχθρικά αισθήµατα εναντίον (κάποιου): εχθρεύεται όλη του την οι-
κογένεια, γιατί τη θεωρεί υπεύθυνη για την κατάντια του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

έχθρητα κ. (λαϊκ.) όχτρητα (η) (λογοτ.) η έχθρα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. έχθρα + -ητα (κατά τα ουσ. σε -τητα)]. 

εχθρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που ανήκει στην πλευρά τού αντι-
πάλου ή σχετίζεται µε αυτήν: ~ δυνάµεις | στρατός | στρατόπεδο | 
απώλειες | χώρα ΑΝΤ. φίλιος 2. αυτός που µαρτυρεί αισθήµατα 
έχθρας και αποστροφής: -βλέµµα | διάθεση/ ενέργεια ΣΥΝ. δυσµενής 
ΑΝΤ. ευµενής, φιλικός. — εχθρικ-ά | -ώς επίρρ. 

εχθροπραξία (η) [1836] {εχθροπραξιών} 1. κάθε εχθρική ενέργεια 
εναντίον (κάποιου) 2. εχθροπραξίες (οι) πολεµικές ενέργειες ανάµε-
σα σε αντίπαλα στρατόπεδα: κατάπαυση | αναστολή | έναρξη | τερ-
µατισµός των εχθροπραξιών. 

εχθρός κ. (λαϊκ.) εχτρός κ. (λαϊκότ.) οχτρός (ο) 1. αυτός που τρέφει 
µίσος ή που έχει κακές διαθέσεις εναντίον άλλου: έχει λίγους φίλους 
και πολλούς ~ || πρόσεχε πώς µιλάς, γιατί θα αποκτήσεις εχθρούς || 
είναι ορκισµένοι | θανάσιµοι ~||~ τής δηµοκρατίας | τής Εκκλησίας | 
τής υγιεινής διατροφής ΣΥΝ. φίλος· ΦΡ. (α) να σκάσουν οι εχθροί µας! 
να ζηλέψουν πάρα πολύ οι εχθροί µας· για κάτι που είναι τόσο καλό 
για µας, ώστε θεωρούµε ότι οι εχθροί µας θα στενοχωρηθούν πάρα 
πολύ: Βεβαίως, θα το δείξω! Θα το δείξω ~! (β) ούτε στον χειρότερο 
εχθρό µου δεν το εύχοµαι! για κάτι πάρα πολύ κακό: αυτό που 
πάθαµε ~! 2. (ειδικότ.) ο πολεµικός αντίπαλος, η αντίπαλη 
στρατιωτική δύναµη σε ένοπλη σύρραξη: ο ~ αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει υπό την πίεση των στρατευµάτων µας ΑΝΤ. σύµµαχος 3. 
(µτφ.) οτιδήποτε λειτουργεί κατά τρόπο επιβλαβή και επιζήµιο για 
όποιον υφίσταται τις συνέπειες του: το τσιγάρο είναι ~ τής υγείας || ~ 
τής προόδου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η λ. σήµαινε αρχικώς τον αλλοδαπό, τον 
ξένο προς όλες τις κοινωνικές σχέσεις και επαφές µε την οµάδα. ∆εν 
είναι βέβαιο αν η λ. εχθρός ή το αρχ. εχθος «µίσος, εχθρότητα» συνδ. 
ετυµολογικά µε το επίρρ. εχθός «εκτός, έξω από» (βλ. κ. εκ/εξ), αλλά 
η λ. εχθρός παρουσιάζει µορφολογική οµοιότητα µε το λατ. extra (πβ. 
επίθ. extraneus «ξένος, αλλοδαπός»)]. 

εχθρότητα (η) [1843] {εχθροτήτων} η εχθρική κατάσταση, διάθεση ή 
συµπεριφορά απέναντι σε (κάποιον/κάτι), η έχθρα (βλ.λ.): η ~ στις µε-
ταξύ των δύο κρατών σχέσεις δεν συµβάλλει στη δηµιουργία κλίµατος 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης ΣΥΝ. αντιπαλότητα, µίσος, αποστροφή ΑΝΤ. 
φιλία, οικειότητα, αγάπη. 

έχιδνα (η) {εχιδνών} 1. η οχιά 2. (µτφ.) άνθρωπος πανούργος και κα-
κεντρεχής, που καταφέρει δόλια χτυπήµατα στους αντιπάλους του 
ΣΥΝ. οχιά, φίδι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εχις (ό) «φίδι» (βλ. κ. εχίνος). Είναι πιθ. ότι η λ. εχις 
χρησιµοποιήθηκε ευφηµιστικά, προκειµένου να αποτραπεί η χρήση 
τού όρου όφις]. 

εχινόδερµο (το) [1884] {εχινοδέρµ-ου | -ων} κάθε θαλάσσιο ασπόν-
δυλο ζώο που ανήκει σε συνοµοταξία, η οποία περιλαµβάνει διάφο-
ρες κατηγορίες, µε κύρια χαρακτηριστικά το διατεταγµένο σε πέντε 
τµήµατα, ακτινωτά συµµετρικό σώµα τους και έναν ασβεστογενή 
εσωτερικό σκελετό (λ.χ. ο αστερίας). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. échinoderme]. 

εχινοκοκκίαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ανθρωποζωονό-
σος που οφείλεται σε µόλυνση τού ανθρώπινου οργανισµού από το 
παράσιτο εχινόκοκκος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
echinococcose]. 

εχινόκοκκος (ο) [1896] παράσιτη ταινία των εντέρων τού σκύλου, τής 
γάτας ή τής αλεπούς, που µπορεί να µεταδοθεί και στον άνθρωπο προ-
καλώντας του την ασθένεια τής εχινοκοκκίασης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < νεολατ. echinococcus]. εχίνος (ο) 1. ο σκαντζόχοιρος · 2. ο 
αχινός · 3. ΖΩΟΛ. το τρίτο και κύριο µέρος τού στοµάχου των 
µηρυκαστικών, όπου γίνεται η πέψη · 4. ΑΡΧίτ. στοιχείο τού δωρικού 
και τού ιωνικού κιονόκρανου µεταξύ άβακα και κορµού τού κίονα· η 
µορφή του, µε έντονη κυρτότητα κατά την αρχαϊκή περίοδο, γίνεται 
κωνική στα ελληνιστικά µνηµεία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έχϊνος, αρχική σηµ. 
«σκαντζόχοιρος», πιθ. < εχις «φίδι, οχιά». Η λ. εχίνος παρουσιάζει θ. 
*egh-ino-, οπότε συνδ. µε αρµ. ozni «αχινός» (< I.E. *ogh-in-jo-), αρχ. 
γερµ. igil (> γερµ. Igel), αρχ. σλαβ. jeìi (< I.E. *egh-jo-) κ.ά. Βλ. κ. 
αχινός]. 
έχοµαι ρ. (αρχαιοπρ. + γεν.) διέποµαι, ακολουθώ σταθερά: έχεται των 

παραδόσεων || εχόµενος υγιών αρχών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µέσος τ. τού έχω (βλ.λ.), µε βασικές σηµ. «συνδέοµαι 
στενά, ακολουθώ εκ τού σύνεγγυς»]. Ε.Χ.Ο.Ν. (η) Ελληνική 
Χριστιανοσοσιαλιστική Οργάνωση Νέων. Ε.Χ.Π. Α. (η) Ένωση 
Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας. εχτές επίρρ. → χθες εχτρός (ο) → 
εχθρός 
έχω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {είχα- αόρ. από άλλα ρήµ., λ.χ. απέκτησα} ♦ 
(µετβ.) 1. φέρω, κρατώ πάνω µου ή µαζί µου: ~ όπλο || ~ έναν σταυ- 
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ρό στον λαιµό | καπέλο στο κεφάλι || µήπως έχεις καµία φωτογραφία 
σου; | τις σηµειώσεις που σου ζήτησα; | χρήµατα πάνω σου; 2. κρατώ 
(κάτι) σε ορισµένο σηµείο, στάση ή θέση: ~ την πλάτη ακουµπισµένη 
στον τοίχο | τα χέρια ενωµένα | το κεφάλι κατεβασµένο 3. είµαι 
ιδιοκτήτης (πράγµατος), κατέχω (από αγορά, ιδιοποίηση, δικαιο-
πραξία κ.λπ.): ~ αυτοκίνητο | σπίτι | περιουσία | κατάστηµα αθλητικών 
| αλυσίδα καταστηµάτων | λεφτά | πλούτη | παλάτια | µετοχές || έχει τη 
µισή πόλη δική του (σε ακίνητα)·  ΦΡ. (α) τι είχα, τι έχασα σε 
περιπτώσεις στις οποίες χάνει κανείς κάτι το οποίο ουδέποτε θεω-
ρούσε δεδοµένο ή σίγουρο ή που δεν του ανήκε ή στις οποίες η απώ-
λεια ενός πράγµατος του είναι αδιάφορη (β) ό,τι έχω και δεν έχω τα 
πάντα, όσα κατέχω, ό,τι είναι δικό µου: ~ είναι δικό σου (δηλ. όλη 
µου η περιουσία) || στοιχηµάτισα - ΣΥΝ. διαθέτω, διατηρώ ΑΝΤ. στε-
ρούµαι (γ) (παροιµ.) τι 'χες Γιάννη, τι 'χα πάντα (ως σχόλιο) για την 
παραµονή κάποιου στην ίδια κατάσταση, σε ό,τι είχε (δ) δεν ξέρει τι 
έχει είναι πολύ πλούσιος: ούτε αυτός ~! 4. για τη δήλωση φιλικής, 
ερωτικής ή συγγενικής σχέσης µε κάποιον, καθώς και τού τρόπου µε 
τον οποίο υφίσταται αυτή η σχέση: ~ οικογένεια | φίλους | έναν αδελ-
φό || δεν - άντρα και παιδιά- ΦΡ. (α) τα έχω καλά | άσχηµα (µε κά-
ποιον) έχω καλές/κακές σχέσεις (µε κάποιον): τα 'χεις καλά µε την 
πεθερά σου; (β) τα έχω (µε κάποιον) (i) συνδέοµαι ερωτικά (µε κά-
ποιον): τα έχει µε έναν πολύ µεγαλύτερο της (ii) είµαι θυµωµένος (µε 
κάποιον): τα 'χω µε τον Γρήγορη- δεν έπρεπε να µου µιλήσει έτσι || δεν 
τα 'χω µαζί σου, µην ανησυχείς! (γ) έχω παρτίδες | νταραβέρια | πά-
ρε-δώσε (µε κάποιον) έχω σχέσεις, συναλλαγές κ.λπ. (µε κάποιον): 
δεν θέλω παρτίδες µαζί τους, δεν είναι καλοί άνθρωποι || είχε παρέ-
δωσε µε κάτι ύποπτους τύπους 5. σε φρ. για τη δήλωση των (θετικών 
ή αρνητικών) συναισθηµάτων (για κάποιον) ή τής συµπεριφοράς του, 
π.χ. τον έχω στην καρδιά µου τον αγαπώ πολύ, τον λατρεύω, τον έχω 
στη µπούκα τού κανονιού τον αντιµετωπίζω εχθρικά, τον έχω περί 
πολλού τον εκτιµώ ιδιαιτέρως, τον θεωρώ σπουδαίο, τον έχω στα 
όπα-όπα | µη βρέξει και µη στάξει τον προσέχω, τον περιποιούµαι πο-
λύ, έχω κάποιον | κάτι στο µάτι βλ. λ. µάτι 6. για γνώρισµα, ιδιότητα· 
ΦΡ. (α) (κάτι | κάποιος) έχει γούστο | πλάκα (κάτι/κάποιος) είναι χα-
ριτωµένο^) | αστείο)ς): έχει γούστο ο φίλος σου! || το έργο είχε πολλή 
πλάκα! (β) έχω πέραση βλ. λ. πέραση!, για γνώρισµα, διαφοροποιη-
τικό στοιχείο µου: µόνο τα αρσενικά λιοντάρια έχουν χαίτη 8. για χα-
ρακτηριστικό τής εµφάνισης µου: ~ γένια | µακριά µαλλιά | ωραία 
πόδια | µυωπία 9. για τυπικό, απαραίτητο στοιχείο: η αίτηση πρέπει 
να έχει χαρτόσηµο || αυτό το γραπτό δεν έχει όνοµα ΣΥΝ. φέρω 10. πά-
σχω (από κάτι), υποφέρω (από αρρώστια): ~ πυρετό | πονοκέφαλο | 
πνευµονία | βήχα 11. σε φρ. που δηλώνουν οικονοµική άνεση ή ότι 
κάποιος στηρίζεται σε ισχυρά συµφέροντα, π.χ. έχω τον τρόπο µου 
τα βγάζω πέρα µε διάφορα µέσα, τα βολεύω, τα φέρνω βόλτα, έχω τα 
µέσα γνωστούς που µε εξυπηρετούν, έχω µπάρµπα στην Κορώνη | 
(γερές) πλάτες | δόντι δηλ. γερή υποστήριξη, ισχυρά πολιτικά µέσα 
12. σε φρ. για τη δήλωση τού ελέγχου ή τής επιρροής που µπορεί να 
ασκήσει κανείς (σε κάποιον), π.χ. έχω (κάποιον) τού χεριού µου | στο 
χέρι µπορώ να τον κάνω ό,τι θέλω, έχω (κάποιον) δεµένο έχω δε-
σµεύσει κάποιον και τον ελέγχω πλήρως: τον έχω δεµένο µε ισχυρό 
συµβόλαιο- θα κάνει ό,τι του λέω εγώ! || (εµφατ.) τον έχω δεµένο χει-
ροπόδαρα!, τον έχω στο τσεπάκι µου! τον ελέγχω πλήρως: Αυτός, να 
µη σε απασχολεί- ~! Θα κάνει ό,τι του πω εγώ!, τον έχω σήκω σήκω, 
κάτσε κάτσε κάνει ό,τι του πω, µε υπακούει τυφλά, τον κάνω ό,τι θέ-
λω 13. περιλαµβάνω, αποτελούµαι από: ο χρόνος έχει δώδεκα µήνες || 
το βιβλίο δεν έχει καθόλου δράση || απ' όλα έχει ο µπαξές (βλ. λ. 
µπαξές) ΣΥΝ. περιέχω 14. σε φρ. για τη δήλωση συγκεκριµένου χρο-
νικού σηµείου: ο µήνας έχει 13 || πόσο τού µηνός έχουµε σήµερα; || 
έχουµε άνοιξη | καλοκαίρι | ∆εκέµβριο | ΠάσχαΛδ. (+για | +σαν) θε-
ωρώ, εκτιµώ ή αξιολογώ (ως), αποδίδω (σε κάποιον/κάτι) συγκεκρι-
µένες ιδιότητες, που µπορούν να αµφισβητηθούν: τον είχα σαν αδελ-
φό, αλλ' αυτός µε πρόδωσε! || όλοι τον έχουν για έξυπνο ΣΥΝ. εκλαµ-
βάνω, νοµίζω, πιστεύω 16. σε φρ. για τη δήλωση τού τρόπου µε τον 
οποίο αντιλαµβάνεται κανείς µια κατάσταση, π.χ. δεν το έχω σε τί-
ποτα να... δεν µου είναι δύσκολο να.., το έχω σε καλό | κακό το θεω-
ρώ καλό | κακό σηµάδι, το έχω καλύτερα να... προτιµώ να... 17. σε 
φρ. που δηλώνουν την καλή ή κακή θέση στην οποία βρίσκεται κα-
νείς, τον επιτυχή ή ανεπιτυχή τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει µια 
κατάσταση κ.λπ., π.χ. τα έχω χαµένα είµαι σε αµηχανία, έχω σαστί-
σει, την έχω καλά | άσχηµα είµαι σε καλή | άσχηµη θέση 18. ειδικότ. 
σε φρ. γχα τη δήλωση δυσάρεστης ψυχικής διάθεσης, π.χ. έχω τα χά-
λια µου | τις µαύρες µου | τις παραξενιές µου (συµπεριφέροµαι ιδιό-
τροπα), έχω ιστορίες | φασαρίες | µπλεξίµατα | µπελάδες | τραβήγ-
µατα | ντράβαλα (µε κάποιον/κάτι) για ανεπιθύµητες υποθέσεις που 
ταλαιπωρούν κάποιον, έχω µαύρα µεσάνυχτα (για κάτι) δεν ξέρω 
απολύτως τίποτε, είµαι παντελώς άσχετος 19. σε φρ. που δηλώνουν 
νοητική διεργασία, τι σκέφτεται ή σχεδιάζει κανείς, π.χ. πού έχεις το 
µυαλό σου | τον νου σου | τα µάτια σου | τη σκέψη σου; τι σκέφτε-
σαι, τι σε απασχολεί, τι προσέχεις; έχω κατά νουν | στον νου µου | 
στα σκαριά να... σχεδιάζω, σκοπεύω να κάνω κάτι 20. ειδικότ. σε φρ. 
για τη δήλωση τής απόλυτης επίγνωσης που έχει κανείς ως προς συ-
γκεκριµένη κατάσταση, π.χ. έχω τα µάτια µου δεκατέσσερα | τα έχω 
τετρακόσια προσέχω πάρα πολύ, συνήθ. για ηλικιωµένο, διατηρώ στο 
ακέραιο τις διανοητικές µου ικανότητες, τις πνευµατικές µου δυνά-
µεις 21. (δεν έχω + πλάγια ερώτηση) δεν ξέρω, δεν είµαι σε θέση, δεν 
γνωρίζω: δεν έχω τι να κάνω | τι να πω | πού να πάω 22. (+να) (α) αι-
σθάνοµαι την υποχρέωση (να κάνω κάτι), πρέπει: δεν µπορώ να έρθω 
µαζί σας, γιατί ~ να διαβάσω ΣΥΝ. οφείλω, προτίθεµαν  ΦΡ. έχω να 
κάνω (µε)... (i) έρχοµαι σε επαφή, σχέση, συναλλαγή κ.λπ. µε (κάποι-
ον/κάτι): εδώ έχετε να κάνετε µε τίµιους ανθρώπους || πρόσεχε τα λό- 

για σου, γιατί δεν έχεις να κάνεις µε κανέναν άσχετο! (ii) σχετίζοµαι 
(µε), αφορώ (σε): η δουλειά του έχει να κάνει µε ηλεκτρονικά συστή-
µατα || αυτό που λες δεν έχει να κάνει µε το συγκεκριµένο κείµενο (β) 
για µελλοντική εξέλιξη, ενέργεια κ.λπ.· πρόκειται: τι έχω να κερδίσω 
απ' αυτή την υπόθεση; || το τι έχει να γίνει απόψε δεν περιγράφεται! 
23. συνηθίζω, διατηρώ ως παράδοση: εδώ το έχουµε ακόµη αυτό το 
έθιµο || έτσι το 'χουµε στο σπίτι, να τρώµε µαζί τις Κυριακές 24. σε 
ρηµατικές περιφράσεις αντί τού ρήµατος (απολεξνκοποιηµένα 
ρήµατα), π.χ. έχω πείσµα πεισµώνω, έχω σκοπό σκοπεύω, έχω πέν-
θος πενθώ, έχω νιορτή γιορτάζω, έχω ευθύνη ευθύνοµαι, έχω εµπι-
στοσύνη εµπιστεύοµαι 25. σε φρ. που δηλώνουν στέρηση ελευθερίας 
ή περιορισµό, π.χ. τον έχουν υπό περιορισµό | υπό κράτηση | µέσα 
(ενν. στη φυλακή) ♦ (αµετβ.) 26. (σε ερώτηση) (σπάν.) βρίσκοµαι σε 
ορισµένη ψυχική κατάσταση: πώς έχετε; (τι κάνετε;) 27. (για τιµές) 
αξίζω, κοστίζω: πόσο έχει το εισιτήριο; 28. υπάρχει: ~ θέση εκεί και 
για µένα; ΦΡ. έχει ψωµί | φαΐ (η υπόθεση) για υπόθεση, εγχείρηµα, 
έργο κ.λπ. που µπορεί να αποφέρει µεγάλα κέρδη, από όπου µπορεί 
κανείς να βγάλει πολλά λεφτά ♦ 29. (απρόσ. έχει) σε φρ. όπως (α) 
έχει γούστο | πλάκα να... για φαντάσου να... (για ανεπιθύµητη εξέλι-
ξη): Του έδωσα τα λεφτά, για να πληρώσει τους λογαριασµούς. Έχει 
γούστο να τα έφαγε! (β) για την περιγραφή των καιρικών συνθηκών: 
~ κρύο | ζέστη | καταιγίδα | αέρα (φυσάει) | ήλιο | λιακάδα | κύµα (η 
θάλασσα) | βροχή (βρέχει) | χιόνι (χιονίζει)· ΦΡ. δεν έχει γιατί για κάτι 
που θεωρείται αυτονόητο ή λαµβάνεται ως δεδοµένο: ~! Αυτό λέει η 
διαταγή, αυτό θα κάνουµε! 30. ως βοηθητικό για τον σχηµατισµό των 
περιφραστικών χρόνων: ~ γράψει || είχα ήδη πεισθεί 31. έχει (το) βλ.λ. 
· ΦΡ. (α) έχει ο Θεός.' ως έκφραση ελπίδας για ευτυχή έκβαση: κάνε 
εσύ την προσπάθεια σου και µη σε νοιάζει- ~! (β) ως έχει όπως 
ακριβώς είναι, χωρίς να αλλάξει: αφήστε την υπόθεση - και µην 
ψάχνετε άλλο! (γ) έχουµε και λέµε για περιπτώσεις στις οποίες ανα-
κεφαλαιώνουµε ή ξεκινούµε µια συζήτηση: λοιπόν, ~: τόσα τα έσοδα, 
τόσα τα έξοδα... (δ) έχει καλώς εντάξει, όλα καλά: ~ ώς εδώ (ε) είχε 
δεν είχε... για κάτι που γίνεται συστηµατικά από κάποιον ενώ δεν θα 
έπρεπε: ~ την είπε πάλι την κακία της! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < */ιέχω (µε ανοµοίωση τού δασέος) < I.E. *segh- «κρατώ, 
αποκτώ», πβ. σανσκρ. sanate «κατακτώ, νικώ», sâhas- «νίκη», γοτθ. 
sigis κ.ά. Οµόρρ. έξ-ις (-η), σχέ-σις (-η), σχή-µα, δχη-µα, όχυ-ρός κ.ά. 
Η φρ. τα έχω τετρακόσια οφείλεται στο γεγονός ότι η οκά, παλαιότε-
ρη µονάδα βάρους, είχε 400 δράµια]. 

έχω: σύνθετα - παράγωγα. Το ρ. έχω, βασικό ρήµα τής Ελληνικής 
(και όλων σχεδόν των γλωσσών), δεν χρησιµοποιήθηκε µόνο στον 
σχηµατισµό των συνολικών χρόνων τού ρήµατος (έχω γράψει - εί-
χα γράψει - θα έχω γράψει), αλλά έδωσε και πλήθος συνθέτων και 
παραγώγων που συναποτελούν κύριο λεξιλογικό πεδίο τής Ελλη-
νικής. Σύνθετα (µε τα παράγωγα τους): αν-έχοµαι - ανοχή, αντέχω 
- αντοχή, απ-αντέχω - απαντοχή, απ-έχω - αποχή, εν-έχοµαι -εν-
οχή, εισ-έχω - εσοχή, εξ-έχω - εξοχή, προ-εξέχω - προεξοχή, επέχω 
- εποχή, (δια-) κατ-έχω - κατοχή, µετ-έχω - µετοχή, συµ-µετέ-χω - 
συµµετοχή, παρ-έχω - παροχή, αντι-παρέχω - αντιπαροχή, περι-
έχω - περιοχή, εµ-περιέχω, συµ-περιέχω, προ-έχω, προσ-έχω -
προσοχή, υπ-έχω, υπερ-έχω - υπεροχή, συν-έχω - συνοχή. Το έχω 
ως α' συνθετικό (εχε-) έδωσε τα: εχέ-µυθος (εχεµυθία/εχεµύθεια), 
(εχεφροσύνη) εχέ-φρων, εχ-έγγυος. Ως β' συνθετικό (-εχής) τα: 
νουν-εχής, προσ-εχής, συν-εχής (συνέχεια), α-συνεχής. Παράγωγα 
τού έχω: (α) από το θέµα εχ-: έξη (έξις) «συνήθεια», εξής | εφεξής 
| καθεξής, -έκτος (ακάθεκτος, ανεκτός, απρόσεκτος), εκτικός (εκτι-
κή νόσος > χτικιό), καχεκτικός - καχεξία, εφεκτικός, ευεξία, πλεο-
νέκτης (πλεονεξία) κ.ά. (β) από το θέµα -αχ-: µετ-έσχον | µετά-σχω 
κ.λπ., σχέση (σχετικός | άσχετος, ακατάσχετος), σχήµα, υπόσχοµαι, 
σχεδόν, ϊσχω (ισχ-αιµία) ίσως και σχολή (γ) από θέµα οχ-: αν-οχή, 
κατ-οχή, παρ-οχή κ.τ.ό., ηνί-οχος, έν-οχος, κάτ-οχος, µέτ-οχος κ.λπ. 
και τα πολλά σε -ούχος (πολι-ούχος, αξιωµατ-ούχος κ.λπ.), ευ-
ωχία, αρχ. άνοκωχή (> ανακωχή). 
έχω: σχηµατισµός χρόνων. Τα σύνθετα τού έχω θα µπορούσαν να 
διακριθούν σε δύο κατηγορίες: σε αυτά που σχηµατίζουν τον αό-
ριστο αρχαϊκά σε -έσχον (τύπος: µετ-έσχον) και σε αυτά που σχη-
µατίζουν τον αόριστο όµοιο µε τον παρατατικό σε -είχα (τύπος: εξ-
είχα). Με αόριστο σε -έσχον σχηµατίζονται τα σύνθετα: (συµ)µετ-
έχω (µετ-έσχε, να µετά-σχει, µετάσχων - µετάσχουσα - µετασχόν, 
πληθ. µετάσχοντες), απ-έχω (απ-έσχε, να από-σχει, αποσχών - απο-
σχούσα - αποσχόν, πληθ. αποσχόντες), επ-έχω (επ-έσχε, να επί-
σχει, επισχών - επισχούσα - επισχόν, πληθ. επισχόντες), παρ-έχω 
(παρ-έσχε, να παρά-σχει, παράσχων - παράσχουσα - παρασχόν, 
πληθ. παράσχοντες). Με αόριστο σε -είχα σχηµατίζονται τα υπό-
λοιπα σύνθετα: περι-έχω (περι-είχε = παρατ. + αόρ., να περι-έχει = 
ενεστ. + αόρ., περιέχων, περιέχουσα, περιέχον ■ ενεστ. + αόρ.), 
εµπερι-έχω, εν-έχω, συν-έχω, εξ-έχω, προεξ-έχω, προ-έχω, υπ-έχω, 
υπερ-έχω, κατ-έχω, διακατ-έχω. 
Τα ρήµατα µε αόρ. σε -έσχον σχηµατίζονται συχνά και µε τον 
απλούστερο τρόπο σε -είχα: «∆εν µετείχε στο συµβούλιο χθες» 
αντί «∆εν µετέσχε στο συµβούλιο χθες». 
Τα ρήµατα προσέχω και αντέχω σχηµατίζονται σαν να ήταν 
απλά: προσέχω - (παρατ.) πρόσεχα - (αόρ.) πρόσεξα- αντέχω -
(παρατ.) άντεχα - (αόρ.) άντεξα. 

έψαλα ρ. → ψάλλω, ψέλνω 
Ε.Ψ.Ε. (η) 1. Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία 2. Ελληνική Ψυχαναλυ-
τική Εταιρεία. 



εψές 704 Εωσφόρος 
 

εψές κ. ψες επίρρ. (λαϊκ.-διαλεκτ.) 1. χθες βράδυ 2. χθες. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < όψές < αρχ. όψέ «αργά το βράδυ», κατ' αναλογίαν προς το 
επίρρ. (έ)χθές]. 

έψιλον (το) {άκλ.} Ε, ε- το πέµπτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. αριθµός). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ε ψιλόν, προκειµένου να διακρίνεται από τη δίφθογγο 
αι, µε την οποία αργότερα συνέπιπτε φωνητικά]. 

Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. (η) Εταιρεία Ψυχολογική και Ψυχιατρική Ενηλίκων και 
Παιδιών. 

εωθινός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που γίνεται την αυγή 2. ΕΚΚΛΗΣ. για 
κείµενα που ψάλλονται ή διαβάζονται κατά τον όρθρο: ~ τροπάρια | 
ευαγγέλιο ΣΥΝ. ορθρινός · 3. ΣΤΡΑΤ. εωθινό (το) το πρωινό σάλπισµα 
για την έγερση των στρατιωτών, το εγερτήριο σάλπισµα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. έωθινός < εωθεν< εως (ή) «χάραµα, αυγή». Το αρχ. έως | άΕώς < 
I.E. *ausos «αυγή», πβ. σανσκρ. usäh, λατ. aurora, aus-ter, «νότιος 
(άνεµος)», αρχ. γερµ. ostar «ανατολικός» (> γερµ. Ost, αγγλ. east, γαλλ. 
est, ισπ. este) κ.ά. Οµόρρ. αϋριο(ν), εω-λος, έωσ-φόρος κ.ά.]. 

έωλος, -ος, -ον (αρχαιοπρ.) 1. (συνήθ. για τρόφιµα) που έχουν απο-
µείνει από την προηγούµενη µέρα ΣΥΝ. µπαγιάτικος, µουχλιασµένος 
ANT. φρέσκος, νωπός · 2. εσφαλµ. γραφή αντί τού αίολος (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίολος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έωλος < εως «χάραµα, αυγή» + 
παραγ. επίθηµα -λος]. 

έως κ. ώς πρόθ.· δηλώνει: 1. τόπο: το έσχατο όριο κίνησης ή έκτασης 
(+αιτ., +επίρρ.): έφτασαν ~ την κορυφή || έφτασαν ~ εκεί || το χωρά-
φι εκτείνεται ~ την άλλη µεριά τού λόφου, ~ απέναντι ΣΥΝ. µέχρι 2. 
χρόνο: το όριο χρονικού διαστήµατος (+αιτ., +επίρρ. ή ως περιφρα-
στικός σύνδεσµος έως ότου): ~ το Σαββατοκύριακο πρέπει να έχουµε 
παραδώσει τις εργασίες µας || - αύριο θα έχει έρθει || ~ ότου έρθει, 
δεν θα κάνω τίποτα ΣΥΝ. µέχρι 3. προσέγγιση ή ανώτατο όριο ποσού 
(περίπου) (+αριθµητ.): ένα διαµέρισµα σε αυτή την περιοχή κοστίζει 
~ 100 εκ. δρχ. || απέχει ~ 500 µέτρα από 'δώ || παρακολούθησαν τη συ-
ναυλία ~ 10.000 άνθρωποι ΦΡ. (α) ώς εδώ και µη παρέκει! µέχρι εδώ 
και όχι παραπέρα, για να δείξουµε σε κάποιον ότι εξαντλήθηκε η 
υποµονή ή η ανοχή µας ή ότι πρέπει να σταµατήσει αµέσως κάτι 
ενοχλητικό (β) έως τής συντέλειας τού αιώνος ώς το τέλος τού κό-
σµου, για πάντα. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. εως < *aF-oç, που συνδ. µε σανσκρ. yâvat «τόσο µακριά, 
για τόσον καιρό», o παράλληλος τ. ώς οφείλεται στην επίδρ. τού συν-
δέσµου ώς. Η σύγχυση τής χρήσεως των δύο λ. µαρτυρείται ήδη στην 
Αρχ. σε χρονικές προτάσεις που δηλώνουν το υστερόχρονο (πβ. Σο-
φοκλ. Φιλοκτήτης 1330: ώς αν αυτός ήλιος... αϊρη), κανονικώς δε 
στην ελληνιστική (µτγν.) εποχή (πβ. Κ.∆. Ιωάνν. 12, 35: περιπατείτε 
ώς το φως έχετε)}. 

έως - ώς - µέχρι - ίσαµε. Οι λέξεις αυτές λειτουργούν σήµερα ως 
προθέσεις (δηλ. µε ονόµατα) και ως σύνδεσµο! (δηλ. µε ρήµατα). 

Κακώς χαρακτηρίζονται ενίοτε ως επιρρήµατα. Ως προθέσεις ανή-
κουν στις λεγόµενες «καταχρηστικές προθέσεις», αυτές που έγι-
ναν εκ των υστέρων προθέσεις και δεν σχηµατίζουν σύνθετα όπως 
οι λοιπές (κύριες) προθέσεις (µεταφέρω, µετάδοση, µετακλασικός, 
µετεπιβιβάζοµαι κ.τ.ό.). Όταν λειτουργούν ως σύνδεσµοι, τα έως 
και ώς ακολουθούνται από αναφορικές λέξεις: ώς ότου (ωσότου) - 
ώς που (ώσπου): µέχρις (ότου) | έως ότου | ώσπου | ίσαµε να έλθει, 
θα σου εξηγήσω τι ακριβώς συµβαίνει. Στην πραγµατικότητα, οι 
λέξεις αυτές δηλώνουν òpra χρόνου και τόπου και, κατ' επέκταση, 
χρονική ή τοπική προσέγγιση: (α) Χρόνο: Έως τον επόµενο χρόνο 
θα έχει τελειώσει τις σπουδές του - Ώς την Κυριακή θα βρίσκοµαι 
εδώ - Μέχρι την Τρίτη θα είµαι ελεύθερος - Ίσαµε το µεσηµέρι θα 
έχει δείξει (β) Τόπο: Θα καλύψουν τις ευρωπαϊκές χώρες εως την 
απόµακρη Ισλανδία - Οι φωνές της ακούστηκαν ώς έξω στον 
δρόµο - Θα ταξιδέψουµε µέχρι τη Θεσσαλονίκη οδικώς κι από 'κεί 
µέχρι το Μόναχο αεροπορικώς - Μας συνόδεψε ίσαµε τη στάση 
του λεωφορείου (γ) Προσέγγιση: Συγκεντρώθηκαν στο Ηρώδειο, για 
να παρακολουθήσουν την παράσταση έως | ώς | µέχρι | ίσαµε δύο 
χιλιάδες άτοµα. Συχνά η δήλωση των ορίων συνοδεύεται και από 
δήλωση τής αφετηρίας (χρονικής/τοπικής): Θα εργαστεί εκεί από 
τον Φεβρουάριο έως | ώς | µέχρι | ίσαµε τον ∆εκέµβριο - Ταξίδεψε 
σε πολλές χώρες, από την Ελλάδα έως τη Σουηδία, από την 
Ισπανία µέχρι την Τουρκία και από την Αφρική ίσαµε την Αµερική. 
Το ώς στη χρήση αυτή έχει προέλθει από το έως και γράφεται µε 
τόνο, για να διακρίνεται από το συγκριτικό ως: Θα σε συνοδέψω 
ώς την πόρτα - Εργάζεται ως νοµικός σύµβουλος. Το µέχρι (που 
προ φωνήεντος εµφανίζεται και ως µέχρις) συντάσσεται συχνά µε 
γενική, ιδίως σε παγιωµένες εκφράσεις: µέχρι θανάτου, µέχρις 
εσχάτων, µέχρι κεραίας, µέχρις ενός, µέχρι τινός, µέχρι στιγµής, 
µέχρι ενός σηµείου, µέχρι τρέλας, µέχρι µυελού οστέ-ων, µέχρι 
τελευταίας ρανίδος τού αίµατος του. Ωστόσο, στην καθηµερινή 
γενικότερη χρήση του συντάσσεται επίσης µε αιτιατική. Το ίσαµε 
έχει κυρίως τοπική σηµασία, έχει επεκταθεί όµως -αναλογικά και 
προς τις λοιπές λέξεις- και σε χρονική σηµασία. 

εωσφορικός, -ή, -ό [1797] αυτός που σχετίζεται µε τον Εωσφόρο 
(βλ.λ.), τον ∆ιάβολο ΣΥΝ. σατανικός, διαβολικός. 

Εωσφόρος (ο) 1. το άστρο τής αυγής, ο Αυγερινός · 2. ο αρχηγός των 
αγγέλων που εξέπεσαν, ο Σατανάς, ο ∆ιάβολος ΣΥΝ. Βεελζεβούλ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εωσφόρος < εως «χάραµα, αυγή» (βλ. κ. εωθινός) + -
φόρος < φέρω. Η χρήση τής λ. ως προσδιορισµού τού ∆ιαβόλου, πριν 
αυτός εκπέσει στην αµαρτία, ανάγεται στην Π.∆. (πβ. Ησαΐας 14, 12: 
πώς εξέπεσεν εκτοῦουρανού ό εωσφόρος ό πρωί ανατέλλων;), όπου 
η λ. εωσφόρος αποδίδει το εβρ. hslél «λαµπρός»]. 



 

Ζ, ζ: ζήτα, το έκτο γράµµα τού νεότερου ελληνικού αλφαβήτου. Στο αρχαίο ελληνικό αλφάβητο και στο σύστηµα τής ελληνικής αρίθµησης µε γράµµατα, το ζ' 
ήταν το έβδοµο γράµµα και µαζί ο αριθµός 7, αφού έκτο γράµµα ήταν το δίγαµµα (F), το οποίο εξελίχθηκε µορφικώς στο λεγόµενο στίγµα (ς), που δήλωνε τον 
αριθµό & ήτοι α'= 1, β'=2, γ'=3, δ'=4, ε'=5, ς'=6, ζ'=7, η'=8, θ'=9, ι'= 10.Όπως δείχνει η µελέτη τής φωνολογίας τής αρχαίας γλώσσας, το ζ προφερόταν ως [zd], 
ήτοι ως διπλό σύµφωνο (ή συµφωνικό σύµπλεγµα) από το συριστικό ζ και το οδοντικό d (πβ. 'Αθήνας δε > Άθήναζε, *si-sd-o > ί'-ζ-ω [καθ-ίζω, από p. *sed- εδ-
ρα], ή, κατ' άλλους, ως [dz] [όπως το σηµερινό τζάµι]). Η σηµερινή προφορά τού ζ ως [ζ] ανάγεται στα τέλη τού 4ου-αρχές τού 3ου αι. π.Χ. Μέχρι τότε προφερό-
ταν ως [ζ] µόνο µπροστά από ηχηρά σύµφωνα (µ, ν, λ, ρ κ.λπ.) (πβ. σµήνος, πρέσβυς). Έτσι, το φωνολογικό σύστηµα τής ελληνικής γλώσσας, από τους χρόνους 
τής Αλεξανδρινής Κοινής, διαθέτει ιδιαίτερο ηχηρό συριστικό φθόγγο [ζ] (από το κληρονοµηµένο ζ· π.χ. ζω ΙτάοοΙ στην Αρχαία, /ζό/ στη µετέπειτα Ελληνική από 
τους αλεξανδρινούς χρόνους και εξής) παράλληλα προς τον άηχο συριστικό φθόγγο [s]. Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής ανάγουν το γράµµα ζήτα είτε στο 
βορειοσηµιτικό zayin, οπότε η ονοµασία ζήτα προήλθε αναλογικά προς τα βήτα, ήτα, θήτα, είτε στο αραµαϊκό zayit (που είχε το -τ-) µε κατάληξη -α. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλφάβητο, γραφή. 

Ζ, ζ ζήτα· το έκτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. ζήτα, 
αριθµός). ζαβά δα (η) 

→ ζαβός 
ζαβλακώνω ρ. µετβ. {ζαβλάκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) κάνω (κάποιον) να 

περιέλθει σε κατάσταση αποχαύνωσης, ώστε να αντιδρά υποτονικά, µε 
µειωµένα αντανακλαστικά: τον έχει ζαβλακώσει η πολλή τηλεόραση || είναι 
ζαβλακωµένος από τον ύπνο. — ζαβλάκω-µα (το) κ. ζαβλακωµάρα (η). 

[ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των ρ. ζαβώνω (< ζαβός) και βλακώνω]. ζαβολιά (η) 1. 
η παράβαση των κανόνων που ισχύουν σε παιχνίδι, κυρ. σε παιδικό: κάνω 
ζαβολιές || νίκησε µε ~ ΣΥΝ. απάτη, ξεγέλασµα 2. (γενικότ.) κάθε µορφής 
αταξία: σκαρώνω | κάνω ~. [ΕΤΥΜ. < διαβολιά, µε τροπή τού δι- σε ζ-]. 
ζαβολιάρης, -α, -ικο αυτός που κάνει ζαβολιές.   — ζαβολιάρικα 
επίρρ. ζαβός, -ή, -ό (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. στραβός, αυτός που δεν είναι ίσιος 2. 
(µτφ. για πρόσ.) ιδιότροπος, παράξενος 3. πνευµατικά ή σωµατικά ανάπηρος. — 
ζαβά επίρρ., ζαβάδα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός, τρελός. [ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. 
ετύµου. Κατά µίαν άποψη, προέρχεται από το µτγν. Σάβος/ Σαβός «τρελός, 
βακχεύων» (ίσως συνδ. µε όνοµα φρυγικής θεότητας). Κατ' άλλη άποψη, ζαβός 
< ζαβία (υποχωρητ.) < αραβ. zäwiyah «γωνία», οπότε η λ. θα σήµαινε αρχικώς 
«στρεβλός, αγκύλος», άρα και «ανόητος». Έχει διατυπωθεί ακόµη η υπόθεση 
ότι η λ. αποσπάστηκε από µεσν σύνθετα µε ά συνθ. ζαβό-1 ζαβολο- και ανά-
γεται στη λ. διάβολος]. ζαβώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ζάβω-σα, -θηκα, -µέ\Ός} 
(λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάποιον) ζαβό 2. (µτφ.) κάνω (κάτι) να στραβώσει, να 
χαλάσει: ~ µια δουλειά ♦ 3. (αµετβ.) (α) γίνοµαι στραβός: το ξύλο ζάβωσε από 
την υγρασία (β) (µτφ.) παίρνω κακή τροπή, αντίθετα προς το επιθυµητό: η 
δουλειά ζάβωσε. — ζαβωµάρα (η). ζαγάρι (το) {ζαγαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το 
κυνηγετικό σκυλί 2. (υβρι-στ. για πρόσ.) άξεστος, αδαής: φύγε από εδώ, βρε ~! 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ζαγάριον < τουρκ. zagar «κυνηγόσκυλο, λαγωνικό» < αραβ. 
sakar]. Ζάγκρεµπ (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Κροατίας. [ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. 
Zagreb, ονοµασία που δόθηκε στην πόλη Gradée (= «φρούριο») το 1241-42 από 
τους Μογγόλους επιδροµείς. Το τόπων, ανάγεται στην πρόθ. za «πέρα από» και 
το ουσ. grebom, οργανική πτώση τού greb «όχθη, µόλος»]. Ζαγορά (η) 
κωµόπολη τής ΝΑ. Θεσσαλίας στον νοµό Μαγνησίας, στις Α. πλαγιές τού 
Πηλίου. — Ζαγοραίος κ. (λαϊκ.) Ζαγοριανός (ο), Ζαγοραία κ. (λαϊκ.) 
Ζαγοριανή (η). 
[ΕΤΥΜ < σλαβ. zad gora «πέρα από το βουνό», ονοµασία που µαρτυ-ρείται από 
τον 17ο αι.]. ζαϊνισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ.-ΦΙΛΟΣ. (µαζί µε τον 
ινδουισµό και τον βουδισµό) µία από τις τρεις µεγάλες θρησκείες που 
αναπτύχθηκαν στους κόλπους τού αρχαίου ινδικού πολιτισµού- εµφανίστηκε 
γύρω στον 6ο αι. π.Χ. ως διαµαρτυρία και αντίδραση κατά τής βεδικής 
τελετουργικής λατρείας τής εποχής εκείνης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Jainism < χίντι Jain < σανσκρ. Jaina < jina 
«νικηφόρος - κατακτητής», όρος που αποδίδεται στους 24 ιδρυτές τής 
θρησκείας]. Ζαΐρ (το) {άκλ.} (γαλλ. République du Zaïre = ∆ηµοκρατία τού 
Ζαΐρ) (προσφάτως µετονοµάσθηκε πάλι σε ∆ηµοκρατία τού Κονγκό, γαλλ. 
République démocratique du Congo) κράτος τής Κ. Αφρικής µε πρωτεύουσα 
την Κινσάσα, επίσηµη γλώσσα τη Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Κονγκό. — 
Ζαίρινός (ο), Ζαίρινή (η), ζαίρινός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. Zaïre, αρχαιότερη 
ονοµασία τού ποταµού Congo, ο οποίος διαρρέει ολόκληρη τη χώρα. Το όν. 
τού ποταµού ανάγεται σε τ. nzai (γλώσσα κικόνγκο), διαλεκτ. τ. τού nazdi 
«ποταµός». Βλ. κ. Κονγκό]. 

ζακάρ (το) {άκλ.} 1. τρόπος πλεξίµατος µε νήµατα διαφόρων χρωµάτων, που 
σχηµατίζουν ποικίλα, συνήθ. γεωµετρικά σχέδια: πλέξη ~ 2. (συνεκδ. κ. ως 
επίθ.) το ρούχο που είναι πλεγµένο µε τον συγκεκριµένο τρόπο: πουλόβερ | 
ζακέτα ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. Jacquard, από το όνοµα τού Γάλλου µηχανικού και σχε-
διαστή J.-M. Jacquard (1752-1834)]. 

ζακέτα (η) {ζακέτων} εξωτερικό ένδυµα µε µανίκια, που περιβάλλει το πάνω 
µέρος τού σώµατος µέχρι τη µέση ή λίγο κάτω από αυτήν και κλείνει µπροστά 
µε ή χωρίς κουµπιά (ή και φερµουάρ): ανδρική | γυναικεία | παιδική | µάλλινη | 
χειµωνιάτικη | ανοιξιάτικη | χοντρή | πλεχτή ~. Επίσης ζακέτο (το). — (υποκ.) 
ζακετίτσα κ. ζακετούλα (η) κ. ζακετάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. jaquette, υποκ. τού jaque, αβεβ. ετύµου, πιθ. < Jacques 
«χωρικός» < κύρ. όν. Jacques «Ιάκωβος» (που θεωρήθηκε χαρακτηριστικό 
των χωρικών) ή jaque < αραβ. Sakk «σάκος»]. 

ζακόνι (το) {χωρ. γεν. και πληθ.} (λαϊκ.) συνήθεια, έθιµο- ΦΡ. (παροιµ.) κάθε 
τόπος και ζακόνι, κάθε µαχαλάς και τάξη το κάθε µέρος έχει τις δικές του 
συνήθειες. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ζακόνιν < σλαβ. zakon(ü)]. 

Ζακχαίος (ο) όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. Ζακχαϊος < εβρ. Zakkai «αθώος, αγνός»]. 

Ζάκυνθος κ. (λαϊκότ.) Ζάκυθος (η) {Ζακύνθου} 1. νησί των Επτα-νήσων Ν. τής 
Κεφαλλονιάς· αλλιώς (διαλεκτ.) Τζάντε (το) 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νησιού και νοµού (νοµός Ζακύνθου). — Ζακυνθινός κ. (λόγ.) Ζακύνθιος (ο), 
Ζακυ(ν)θινή κ. Ζακυ(ν)θινιά κ. (λόγ.) Ζακύνθια κ. Ζακυνθία (η), 
ζακυ(ν)θινός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. προελλην. τοπωνύµιο (πβ. Κόρινθος, 
Λαβύρινθος κ.ά.), αγν. ετύµου. Στον Όµηρο η Ζάκυνθος αποκαλείται ύλήεσσα 
«δασώδης», πράγµα που ακολουθεί και ο Βιργίλιος (nemorosa «αλσώδης»). 
Κατά µία παράδοση (που µνηµονεύει ο Παυσανίας), το νησί έλαβε το όνοµα 
του τον 15ο αι. π.Χ. έπειτα από τον εποικισµό του από τον Ζάκυνθο, γυιο τού 
βασιλιά τής Τροίας ∆αρδάνου. o Θουκυδίδης, εντούτοις, θεωρεί αχαϊκή την 
καταγωγή των κατοίκων τής Ζακύνθου]. 

ζαλάδα (η) 1. ζάλη, σκοτοδίνη: µε έπιασε ξαφνική ~ || υποφέρω από ζαλάδες 2. 
(µτφ.) ζαλάδες (οι) οι έγνοιες, τα προβλήµατα, που δεν µας αφήνουν να 
ησυχάσουµε: έχω πολλές ~ στο κεφάλι µου ΣΥΝ. σκοτούρες, µπελάδες. 
[ΕΤΥΜ. < ζάλη + παραγ. επίθηµα -άδα]. 

Ζάλευκος (ο) {-ου κ. -εύκου} αρχαίος πυθαγόρειος φιλόσοφος και νοµοθέτης 
(7ος αι. π.Χ.)· οι νόµοι του, τους οποίους εφάρµοσαν οι Λο-κροί, ήταν 
αυστηροί και αφορούσαν τόσο στη δηµόσια όσο και στην ιδιωτική ζωή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ζά (αιολ. τ. τού διά, βλ. κ. ζά-πλουτος) + λευκός, 
οπότε το όν. θα είχε τη σηµ. «ολόλευκος»]. 

ζάλη (η) 1. παροδική εξασθένηση τής αίσθησης τής ισορροπίας: µου ήρθε ~ και 
παραλίγο να πέσω κάτω ΣΥΝ. ζαλάδα (πβ. ίλιγγος, σκοτοδίνη) 2. (κατ' επέκτ.) 
(α) σύγχυση τού νου: οι αριθµοί µού φέρνουν ~ (β) κατάσταση που προκαλεί 
αναστάτωση: µέσα στη ~ τον έχασα. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «θύελλα, 
καταιγίδα», αγν. ετύµου]. 

ζαλίζω ρ. µετβ. {ζάλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προκαλώ (σε κάποιον) ζάλη: το 
αυτοκίνητο | το πλοίο | το αεροπλάνο µε ζαλίζει || µε ζάλισε το κρασί | το ύψος || 
(µεσοπαθ.) ζαλίστηκα από τις πολλές στροφές τού δρόµου || δεν µπορώ τα ύψη, 
ζαλίζοµαι 2. (µτφ.) ενοχλώ (κάποιον), δεν τον αφήνω να ησυχάσει: πάψε να 
πηγαίνεις πέρα-δώθε, µας ζάλισες || - το µυαλό µου µε έγνοιες 3. (µεσοπαθ. 
ζαλίζοµαι) (µτφ.) τα χάνω: µόλις την είδα, ζαλίστηκα. — ζάλισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. ζάλη]. 

ζαλίκα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. φορτίο από ξύλα, που παίρνει κανείς στους 
ώµους του: κουβάλησε µια - ξύλα || παίρνω | φορτώνοµαι (κάποιον/κάτι) ~2. 
(ως επίρρ.) φορτώνοντας κάτι | κάποιον στους ώµους: πήρα το δεµάτι ~. 
Επίσης ζαλίκι (το). — ζαλικώνοµαι ρ. 



ζάλο 706 ζάχαρη 
 

[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < βουλγ. zalük «δυστυχής» ή υποκ. τού ζα-
λιά < ζαλώνω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

ζάλο (το) (διαλεκτ.) βήµα στον αέρα, πήδηµα: ρίξε ένα ~ (πβ. λ. πε-
ντοζάλης). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ζάλον < αρχ. σάλος «ταρακούνηµα, αναταραχή» 
(βλ.λ.)]. 

Ζάλογγο (το) (ορθότ. Ζάλογκό) {Ζαλόγγου} 1. βουνό και χωριό τής 
Ηπείρου στον νοµό Ιωαννίνων 2. χορός τού Ζαλόγγου η ηρωική πρά-
ξη αυτοθυσίας εξήντα Σουλιωτισσών τον ∆εκέµβριο τού 1803, οι 
οποίες προτίµησαν να πέσουν µαζί µε τα παιδιά τους από τον βράχο 
τού Ζαλόγγου στον γκρεµό παρά να συλληφθούν από τους Τούρκους· 
σύµφωνα µε την παράδοση, η πράξη αυτή έγινε τελετουργικά µε τη 
µορφή κυκλικού χορού. [ΕΤΥΜ. < σλαβ. Zalog'b «πίσω από 
δάσος»]. 

ζαλώνω ρ. µετβ. {ζάλω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) φορτώνω (κάτι) στην 
πλάτη ή στους ώµους κάποιου ANT. ξεζαλώνω· (συνήθ. το µεσοπαθ. 
ζαλώνοµαι): στον πόλεµο τού '40, οι γυναίκες τής Πίνδου ζαλώνονταν 
πολεµοφόδια και τα µετέφεραν στο πεδίο τής µάχης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ζάλον < σάλος]. 

ζαµάνι (το) στη ΦΡ. χρόνια | καιρούς και ζαµάνια πολύ µεγάλο χρονικό 
διάστηµα: ~ έχουµε να σε δούµε, πού χάθηκες; [ΕΤΥΜ. < τρυρκ. 
zaman]. 

ζαµανφού κ. ζεµανφού επίρρ. κ. επίθ. {άκλ.} πρόσωπο που εκφράζει 
συνειδητή αδιαφορία για οτιδήποτε συµβαίνει γύρω του· ΦΡ. ζα-
µανφού κι απάνω τούρλα (εµφατ.) για πλήρη αδιαφορία. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. je m'en fous «αδιαφορώ, σκοτίστηκα»]. 

ζαµανφουτισµός κ. ζεµανφουτισµός (ο) η συνειδητή αδιαφορία προς 
καθετί που κανονικά θα έπρεπε να ενδιαφέρει και να απασχολεί 
(κάποιον) (πβ. οχαδερφισµός). — ζαµανφουτίστας (ο), ζαµαν-
φουτίστρια (η), ζαµανφουτίστικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. je-m'en-foutisme]. 

Ζαµβέζης (ο) ποταµός τής ΝΑ. Αφρικής που πηγάζει από τα όρη τής 
Κ. Αφρικής και εκβάλλει στον Ινδικό Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Zambezi, ίσως από θ. za «ποταµός» (τοπικής γλώσ-
σας)]. 

ζαµπάκι (το) {ζαµπακ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ποικιλία τού φυτού νάρκισ-
σος, µε µικρότερα άνθη ΣΥΝ. µανουσάκι. [ΕΤΥΜ < τουρκ. zambak]. 

Ζάµπια (η) (αγγλ. Republic of Zambia = ∆ηµοκρατία τής Ζάµπιας) 
κράτος τής Ν. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Λουσάκα, επίσηµη γλώσσα 
την Αγγλική και νόµισµα το κουάτσα Ζάµπιας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Zambia. Από το 1890, οπότε ανέλαβε την εκµετάλλευση τής περιοχής η 
Βρετανική Εταιρεία τής Ν. Αφρικής (British South Africa Company), 
η χώρα αποτελούσε αποικία και ονοµαζόταν Βόρεια Ροδεσία. Κατά 
τη δεκαετία 1953-63 η χώρα ήταν µέλος τής Κε-ντροαφρικανικής 
Οµοσπονδίας, ώσπου το 1964 απέκτησε την ανεξαρτησία της και 
έλαβε το όνοµα Ζάµπια, το οποίο ανάγεται στον ποταµό Ζαµβέζη 
(αγγλ. Zambezi(]. 

ζάµπλουτος, -η, -ο → ζάπλουτος 
ζαµπόν (το) {άκλ.} παστό κοµµάτι χοιρινού κρέατος από τον µηρό ή 

την πλάτη τού ζώου: φέτες ~ || σάντουιτς | οµελέτα | πίτσα µε ~. — 
(υποκ.) ζαµπονάκι (το) (συνήθ. για χοιρινό συσκευασµένο σε κονσέρ-
βες). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καµπή. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. jambon < jambe «κνήµη» < µτγν. λατ. gamba 
< αρχ. δωρ. καµπά «καµπή»]. 

ζαµπονοτυροπιτα (η) {δύσχρ. ζαµπονοτυροπιτών} µικρή πίτα µε γέ-
µιση από αλλεπάλληλες στρώσεις ζαµπόν και τυριού. 

ζάντα (η) {ζαντών} ελλην. σώτρο- η µεταλλική στεφάνη τού τροχού 
τού αυτοκινήτου, που περιβάλλεται από το λάστιχο: αυτοκίνητο µε 
ζάντες αλουµινίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καµπή. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. jante < δηµώδ. λατ. *cambita «καµπύλη» < 
λατ. gamba | camba < αρχ. δωρ. καµπά «καµπή». Ορισµένοι λεξικο-
γράφοι θεωρούν ότι το γαλλ. jante < δηµώδ. λατ. *cambita ανάγεται σε 
κελτ. *cambo- «καµπύλη»]. 

ζαντολάστιχο (το) (λαϊκ.) η αλουµινένια ζάντα ενός τροχού µαζί µε 
το ελαστικό του. 

ζάπι (το) → ζάφτι 
ζάπιννκ (το) {άκλ.} ελλην. εναλλαγή σταθµών η συνεχής αλλαγή κα-

ναλιών στην τηλεόραση µε το πάτηµα των πλήκτρων τού τηλεχειρι-
στηρίου: κάνω ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγ. zapping, ηχοποίητη λ., < z(ip sl)ap, γραπτή απόδοση ήχων 
στα κόµικς]. 

ζάπλουτος, -η, -ο κ. (εσφαλµ.) ζάµπλουτος αυτός που έχει πάρα 
πολλά πλούτη ΣΥΝ. βαθύπλουτος, πάµπλουτος ΑΝΤ. πάµφτωχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επιτατ. µόριο ζα- (< δια-) + πλούτος]. 

ζαπονέ επίθ. {άκλ.} 1. είδος µανικιού που ξεκινά από τον λαιµό και 
είναι ριχτό, χωρίς µανικοκόλληση · 2. είδος µαργαριταριού τού οποί-
ου η µία πλευρά είναι επίπεδη και η άλλη καµπυλωτή. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. (costume) japonais «ιαπωνικό (ένδυµα)», επειδή ράβεται όπως το 
κιµονό (µε µανίκια χωρίς ραφή)]. 

ζάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. τσαλάκωµα: το ύφασµα κάνει ζάρες ΣΥΝ. 
τσαλάκα 2. (µτφ.) ρυτίδα τού δέρµατος: πρόσωπο γεµάτο ζάρες.  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ < ζαρώνω (υποχωρητ.)]. 

ζαργανα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ψάρι µε µακρύ, λεπτό, σχεδόν 
κυλινδρικό σώµα, µε κυανοπράσινο χρώµα στη ράχη, που ξεχωρίζει 
για το στενό, επίµηκες ρύγχος του 2. (µτφ.) κοπέλα µε ωραίο σώµα 
και παράστηµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ζαργάνη, πιθ. < αρχ. σαργάνη «πλεγµένο καλά-
θι», αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

ζαργκόν (η/το) {άκλ.} ΓΛΩΣΣ. συνθηµατική γλώσσα µε ειδικό λεξιλό-
γιο, που χρησιµοποιείται για την πιο εύκολη και γρήγορη επικοινω-
νία µεταξύ επιστηµόνων ή επαγγελµατιών τού ίδιου χώρου. [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. jargon, ονοµατοποιηµ. λ., από ρίζα garg- «βήχω, καθαρίζω τον 
λάρυγγα»]. 

ζαρζαβατικό (το) (συνήθ. στον πληθ.) λαχανικό και χορταρικό κάθε 
είδους, που τρώγεται συνήθ. µαγειρεµένο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. zerzevat]. 

ζάρι (το) {ζαρ-ιού | -ιών} 1. µικρός κύβος που καθεµιά από τις έδρες 
του έχει από µία έως έξι κουκκίδες και χρησιµοποιείται σε τυχερά 
παιχνίδια: έριξα τα - µου κι έφερα εξάρες 2. (συνεκδ.) ζάρια (τα) τυ-
χερό παιχνίδι που παίζεται µε τους παραπάνω κύβους: έχασε το σπίτι 
του στα ~ || παίζω - ΣΥΝ. µπαρµπούτι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. ζάριν< άζάριον< αραβ. az-zahr «τα ζάρια», εξού και γαλλ. 
hazard «τύχη - κίνδυνος»]. 

ζαριά (η) το ρίξιµο ενός ή δύο ζαριών µαζί και ο συνδυασµός των 
αριθµών που δείχνουν οι επάνω έδρες τους, όταν σταθεροποιηθούν: 
καλή | κακή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. 

ζαρκαδήσιος, -ια, -ιο αυτός που ταιριάζει σε ζαρκάδι: -βήµαΙ κορµί. 
ζαρκάδι (το) {ζαρκαδ-ιού | -ιών} (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. 

ζώο) µηρυκαστικό θηλαστικό, που ζει στα δάση, πιο µικρόσωµο από 
το ελάφι, µε καστανοκόκκινο τρίχωµα, που αλλάζει χρώµα ανάλογα 
µε τις εποχές· χαρακτηρίζεται από το γρήγορο τρέξιµο του. — (υποκ.) 
ζαρκαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < *ζαρκάδιον, υποκ. τού αρχ. ζορκάς | 
δορκάς (βλ.λ.)]. 

ζαρντινιέρα  (η)  {δύσχρ. ζαρντινιέρων}  (τσιµεντένια, µεταλλική 
κ.λπ.) κατασκευή µέσα στην οποία τοποθετούνται γλάστρες ή φυ-
τεύονται απευθείας καλλωπιστικά φυτά: γέµισα τις - µε χώµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. jardinière < jardin «κήπος» < φρανκον. gardo, πβ. γερµ. 
Garten, αγγλ. garden κ.ά.]. 

ζαρτιέρα (η) {ζαρτιερών} ζώνη που φοριέται πάνω ή κάτω από το γυ-
ναικείο εσώρουχο, µε εξαρτήµατα από τα οποία συγκρατούνται οι 
ψηλές κάλτσες. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. jarretière < jarret «µηρός» < κελτ. 
garra]. 

ζαρωµατιά (η) µικρή πτυχή σε ύφασµα ή δέρµα ΣΥΝ. ζάρα, πτύχωση, 
ρυτίδα. 

ζαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ζάρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(µια επιφάνεια) να γεµίσει ζάρες: ~ ένα φόρεµα | ένα παντελόνι | ένα 
πουκάµισο ΣΥΝ. τσαλακώνω 2. µαζεύω, ώστε να σχηµατιστούν ρυτί-
δες: ~ το µέτωπο µου | τα φρύδια µου | τα χείλη µου ΣΥΝ. ρυτιδώνω 
♦ (αµετβ.) 3. αποκτώ ζάρες: το φόρεµα ζάρωσε 4. αποκτώ ρυτίδες: το 
πρόσωπο του ζάρωσε από τα χρόνια και τις ταλαιπωρίες ΣΥΝ. ρυτι-
δώνοµαι 5. (α) µαζεύω το σώµα µου, ώστε να καταλαµβάνω όσο γί-
νεται λιγότερο χώρο: ~ από φόβο | ντροπή | κρύο ΣΥΝ. διπλώνοµαι 
ΑΝΤ. απλώνοµαι, τεντώνοµαι (β) µικραίνω σε όγκο, αδυνατίζω: ζάρω-
σε από την αρρώστια. — ζάρωµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
*όζαρώνω < *όζάριον, υποκ. τού αρχ. όζος «κλαδί» (βλ.λ.)]. 

ζατρίκιο (το) {ζατρικίου} (λόγ.) το σκάκι: «η ήττα τού µετρ των µετρ 
Γκάρι Κασπάροβ µελαγχόλησε τους φίλους τού ζατρικίου» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ζατρίκιονκ αρχ. περσ. Satranj «βασιλικό παιχνίδι»]. 

ζαφειρένιος, -ια, -ιο 1. (κόσµηµα) που είναι κατασκευασµένο ή στο-
λισµένο µε ζαφειρόπετρες: ~ βραχιόλι | δαχτυλίδι 2. αυτός που έχει το 
βαθύ^ γαλανό χρώµα τού ζαφειριού: ~ µάτια | θάλασσα. 

ζαφείρι (το) {ζαφειρ-ιού | -ιών} 1. πολύτιµος λίθος µε όλες τις α-
ποχρώσεις τού γαλανού, από το ανοιχτό ώς το σκούρο: δαχτυλίδι µε 
πέτρα από ~ 2. καθετί που έχει το χρώµα τού ζαφειριού: µάτια ~. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. ζαφείριν < ιταλ. zaffiro < λατ. sapphirus < 
µτγν. σάπφειρος (βλ.λ.)]. 

Ζαφειρία (η) γυναικείο όνοµα. 
Ζαφείριος (ο) ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ζαφείρης. 

[ΕΤΥΜ Από το ουσ. ζαφείρι (βλ.λ.)]. 
ζαφειρόπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κατεργασµένο ζαφείρι, που χρη-

σιµοποιείται σε κοσµήµατα. 
ζαφορά (η) το φυτό κρόκος και ειδικότ. η κίτρινη σκόνη που προέρ-

χεται από τα στίγµατα τού φυτού και χρησιµοποιείται ως αρτυµατι-
κό ΣΥΝ. σαφράν. [ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. zafran < αραβ. zafaran]. 

ζαφράν (το) {άκλ.} (λαϊκ.) το σαφράν, η ζαφορά (βλ.λ.). 
ζάφτι κ. ζάπι (το) (λαϊκ.) περιορισµός, έλεγχος· κυρ. στη ΦΡ. κάνω ζά-

φτι επιβάλλοµαι (σε κάποιον) υποτάσσοντας τον στη δική µου θέλη-
ση και δύναµη, τον κατανικώ, «τον κάνω καλά», χαλιναγωγώ: δεν 
µπορεί να κάνει ζάφτι τα παιδιά του || τον έπιασαν τρεις µαζί και πάλι 
δεν µπόρεσαν να τον κάνουν ζάφτι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. zapt 
«κατάκτηση, σύλληψη»]. 

ζαχαράτος, -η, -ο → ζαχαρωτός 
ζαχαρένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. αυτός που έχει παρασκευαστεί από 

ζάχαρη, που περιέχει ζάχαρη 2. (µτφ.) πολύ γλυκός: ~ χείλη | λόγια 3. 
ζαχαρένια (η) {χωρ. πληθ.} (συνήθ. σε εκφράσεις µε ειρωνική σηµα-
σία) η καλή ψυχική διάθεση και ισορροπία (κάποιου): δεν χαλάω τη 
~ µου (δηλ. δεν στενοχωριέµαι, αδιαφορώ). 

ζάχαρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. γλυκιά ουσία σε κρυσταλλική µορφή, 
που εξάγεται από τα ζαχαρότευτλα ή το ζαχαροκάλαµο και χρησι-
µοποιείται κυρ. στη ζαχαροπλαστική: χοντρή | ψιλή | λευκή | µαύρη 
~ || ένας κύβος ~ 2. σε φρ. που δηλώνουν ευχάριστη κατάσταση ή 
συµφωνία, αρµονική σχέση, π.χ. περνάω ζάχαρη µε κάποιον, τα πάµε 
ζάχαρη οι δυο µας (πβ. µέλι-γάλα) 3. (µτφ.) για καθετί που δηλώνει 
ιδιαίτερη τρυφερότητα και γλυκύτητα: λόγια όλο ~ || το στόµα της 
ήταν όλο ~ 4. (ειρων.) για ανθρώπους πάρα πολύ ευαίσθητους: 
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έλα κι ας βρέχει- δεν είσαι από ~, για να φοβάσαι µη λειώσεις. Επί-
σης (λόγ.) ζάχαρις {ζαχάρεως}. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ζάχαριν/ ζάχαρ | σάχαρ < µτγν. σάκχαρ | σάκχαρις, βλ. 
κ. σάκχαρο}. 

ζαχαριάζω ρ. → ζαχαρώνω 
Ζαχαρίας (ο) 1. προφήτης τής Π.∆. 2. ο πατέρας τού Ιωάννη τού Προ-

δρόµου 3. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 4. 
ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Zekharyâh «ο Γιαχ (ο Θεός) έχει θυµηθεί», όπου 
Γιαχ (-yah) είναι η συντετµηµένη µορφή τού ονόµατος Γιαχβέ]. 

ζαχαριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζιο δοχείο για ζάχαρη: πορ-
σελάνινη | γυάλινη | µεταλλική ~. [ΕΤΥΜ. < ζάχαρη + παραγ. 
επίθηµα -ιέρα]. 

ζαχαρίνη (η) [1847] {ζαχαρινών} ΧΗΜ. υποκατάστατο τής ζάχαρης, 
που χρησιµοποιείται για δίαιτα ή από όσους πάσχουν από σακχαρο-
διαβήτη. [ΕΤΥΜ. < λόγ. σακχαρίνη, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sac-
charine]. 

ζάχαρο (το) ΙΑΤΡ. (λαϊκ.-προφορ.) 1. η περιεκτικότητα τού αίµατος σε 
σακχαρώδεις ουσίες, γλυκίδια: υψηλό | χαµηλό | φυσιολογικό ~ || µε-
τρώ | ρυθµίζω το ~ µου 2. η ασθένεια τού σακχαρώδους διαβήτη: πά-
σχω από ~. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ζάχαρ < µτγν. σάκχαρον (βλ.λ.)]. 

ζαχαροδιαβήτης κ. (λόγ.) σακχαροδιαβήτης (ο) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο 
σακχαρώδης διαβήτης, που οφείλεται σε µεγαλύτερη από το 
φυσιολογικό συγκέντρωση ζάχαρου στο αίµα- αλλιώς διαβήτης, ζά-
χαρο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. diabète sucré]. 

ζαχαροκάλαµο [1810] κ. σακχαροκάλαµο (το) [1859] {-ου κ. 
-άµου | -ων κ. -άµων) φυτό που ευδοκιµεί κυρ. σε τροπικά κλίµατα, 
από τον χυµό τού οποίου παράγεται η ζάχαρη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Zuckerrohr]. 

ζαχαροµύκητας (ο) → σακχαροµύκητας 
ζαχαροπλαστείο (το) [1811] κατάστηµα στο οποίο παρασκευάζονται, 

πωλούνται ή σερβίρονται γλυκά. 
ζαχαροπλάστης (ο) [1834] {ζαχαροπλαστών}, ζαχαροπλάστρια (η) 

{ζαχαροπλαστριών} επαγγελµατίας που παρασκευάζει και πωλεί 
γλυκύσµατα ή ο ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου· ΦΡ. ζαχαροπλάστης 
ήταν ο µπαµπάς σου; ως πείραγµα από άντρα σε καλοφτειαγµένη κο-
πέλα. Επίσης ζαχαροπλάστισσα (η) {δύσχρ. ζαχαροπλαστισσών}. 

ζαχαροπλαστική (η) [1856] η τέχνη παρασκευής γλυκυσµάτων: οδη-
γός | συνταγές | εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. 

ζαχαροποιια (η) [1897] κ. (λόγ.) σακχαροποιία {χωρ. γεν. πληθ.} 
βιοµηχανία παραγωγής ζάχαρης. 

ζαχαρότευτλο κ. (λόγ.) σακχαρότευτλο (το) {ζαχαροτεύτλ-ου | -ων} 
ποώδες φυτό (τεύτλο), από το οποίο παράγεται η ζάχαρη. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Zuckerrübe]. 

ζαχαρούχος, -α, -ο [1849] κ. (λόγ.) σακχαρούχος αυτός που περιέχει 
ζάχαρη: ~ γάλα. 

ζαχαρώδης, -ης, -ες [1856] κ. (λόγ.) σακχαρώδης {ζαχαρώδ-ους | -εις 
(ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που περιέχει ή έχει παρασκευαστεί από 
ζάχαρη: ~ είδη 2. ΙΑΤΡ. σακχαρώδης διαβήτης ο διαβήτης (βλ. λ. ζά-
χαρο). #* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ζαχαρώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ζαχάρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) 
(για µέλι, γλυκά, καρπούς κ.λπ.) εµφανίζω σε κρυσταλλική µορφή τη 
ζάχαρη που περιέχεται στη σύσταση µου, κρυσταλλώνω: ζαχάρωσε 
το σιρόπι | το µέλι | η µαρµελάδα | το σύκο ♦ (µετβ.) 2. πασπαλίζω µε 
ζάχαρη ή βουτώ µέσα σε ζαχαρωµένο διάλυµα: - τα αµύγδαλα 3. 
(µτφ.-εκφραστ.) (i) επιθυµώ κάτι πολύ (ii) (ειδικότ.) φλερτάρω, προ-
σεγγίζω ερωτικά: ζαχάρωνε µια νεαρή απέναντι. Επίσης ζαχαριάζω 
(σηµ. 1, 2). — ζαχάρωµα (το). 

ζαχαρωτός, -ή, -ό 1. αυτός που περιέχει ή είναι πασπαλισµένος µε 
ζάχαρη ΣΥΝ. ζαχαράτος 2. ζαχαρωτό (το) [1856] µικρό γλύκυσµα από 
ζάχαρη. Επίσης ζαχαράτος, -η, -ο [µεσν.]. 

ζεβζεκης, -α/-ισσα, -ικο (λαϊκ. ως χαρακτηρισµός) άνθρωπος επιπό-
λαιος και ελαφρόµυαλος, που κάνει συνέχεια αταξίες, που δεν κάθε-
ται ήσυχα. — ζεβζεκιά (η). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. zevzek]. 

ζέβρα (η) {ζεβρών} θηλαστικό ζώο τής Αφρικής µε χαρακτηριστικές 
µαύρες ή καφέ ραβδώσεις σε όλο του το σώµα, που µοιάζει µε τον 
γάιδαρο και το άλογο· αλλιώς (επιστ.) όναγρος. — ζέβρος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. zebra (πβ. ισπ. cebra), πιθ. < λατ. equiferus «άγριο άλο-
γο»]. 

ζείδωρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δίνει ζωή, ο ζωογόνος: ~ πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ζει- (< αρχ. ζειαί «είδος σιταριού» < *ζεΡ-ια, που συνδ. 
µε σανσκρ. yâva-, λιθ. java! «σιτάρι») + -δωρος < δώρον. Η λ. παρετυ-
µολογήθηκε ήδη από τους µτγν. συγγραφείς προς το ρ. ζώ και θεωρή-
θηκε ότι έχει τη σηµ. «αυτός που δωρίζει ζωή»]. 

ζεϊµπέκης (ο) {ζεϊµπέκηδες} (παλαιότ.) χωροφύλακας ή επαγγελµα-
τίας στρατιώτης τής Οθωµανικής Τουρκίας, που προερχόταν από εξι-
σλαµισθέντες Έλληνες τής Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
zeybek]. 

ζεϊµπεκιά κ. ζεµπεκιά (η) (λαϊκ.) ο ζεϊµπέκικος χορός, σύντοµη φι-
γούρα από ζεϊµπέκικο χορό: χόρεψε | ρίξε µια ~ || έριξε τις ~ του. 

ζεϊµπέκικος, -η, -ο κ. ζεµπεκικος 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
ζεϊµπέκη 2. ζεϊµπέκικος (ο) | ζεϊµπέκικο (το) λαϊκός αυτοσχεδιαστι-
κός χορός, πιθ. µικρασιατικής προέλευσης, που χορεύεται συνήθ. από 
ένα άτοµο· επίσης η αντίστοιχη µουσική. 

ζελατίνα (η) {ζελατινών} διαφανές φύλλο πλαστικού, που χρησιµο-
ποιείται ως κάλυµµα βιβλίων, τετραδίων ή ως περιτύλιγµα. [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. gélatine < ιταλ. gelatina < λατ. gelatus «παγωµένος»]. 

ζελατίνη (η) {ζελατινών} 1. κολλώδης ουσία ζωικής προέλευσης, που 
χρησιµοποιείται και ως προσθετικό κυρ. σε προϊόντα διατροφής στη 
µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική και έχει επίσης πολλές χρήσεις στη 
βιοµηχανία: φύλλα ζελατίνης 2. (λόγ.) η ζελατίνα. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. 
ζελατίνα]. 

ζελέ (το) {άκλ.} 1. (α) γλύκυσµα που παράγεται µε βάση µείγµα από 
χυµό φρούτων και ζάχαρη που πήζει µε ψύξη (β) ζουµί από βρασµένο 
κρέας, που έχει διαλυθεί και έχει πήξει µε ψύξη 2. το τζελ (βλ.λ.). 
Επίσης (λαϊκ.) ζελές (ο). — (υποκ.) ζελεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
gelé(e) < geler «παγώνω» < λατ. gelo]. 

ζεµανφού επίρρ. κ. επίθ. → ζαµανφού 
ζεµανφουτισµός (ο) → ζαµανφουτισµός 
ζεµατίζω ρ. µετβ. {ζεµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. περιχύνω (κάτι) µε ζε-

µατιστό υγρό ή βυθίζω µέσα σε βραστό υγρό: ~ τα µακαρόνια µε λει-
ωµένο βούτυρο | τα χόρτα | τα ρούχα 2. προκαλώ έγκαυµα ή έντονο 
αίσθηµα από κάψιµο: ζεµάτισα τη γλώσσα µου από το τσάι 3. (µτφ.) 
προκαλώ (σε κάποιον) µεγάλη στενοχώρια: µε ζεµάτισε η εφορία || 
τον ζεµάτισαν τα λόγια σου! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζεµατώ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. ζέµα, -ατός «βράσιµο, βρασµός» < αρχ. ζέω «βράζω» (βλ.λ.)]. 

ζεµάτισµα (το) {ζεµατίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η περίχυση µε ζεµα-
τιστό υγρό ή η βύθιση µέσα σε βραστό υγρό: το ~ των µακαρονιών µε 
λειωµένο βούτυρο 2. (καθηµ.) η πρόκληση εγκαύµατος: το - τής 
γλώσσας από τον καφέ 3. (µτφ.) η πρόκληση µεγάλης στενοχώριας: 
τέτοιο ~ από την εφορία δεν το περίµενα! 

ζεµατιστός, -ή, -ό [µεσν.] (για υγρό ή φαγητό) πάρα πολύ καυτός: ~ 
λάδι | νερό | ψωµί (που µόλις βγήκε από τον φούρνο). 

ζεµατώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ζεµατάς... | ζεµάτησα} ♦ 1. (µετβ.) 
ζεµατίζω (βλ.λ.) ♦ (αµετβ.) 2. είµαι πάρα πολύ καυτός, καίω πολύ: ζε-
µατάει το σίδερο | το νερό | το λάδι 3. (για πρόσ.) έχω πυρετό: ζεµα-
τάς ολόκληρος- βάλε θερµόµετρο ΣΥΝ. καίω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ζεµατίζω (βλ.λ.), από τον αόρ. ζεµάτισα, που συνέπιπτε 
φωνητικά µε εκείνον των ρηµάτων σε -ώ (λ.χ. παράτησα - παρατώ, 
ζήτησα - ζητώ)}. 

ζεµατώ - ζεµατίζω. Χαρακτηριστική περίπτωση αντίθεσης µεταξύ 
ενός µεταβατικού (ζεµατίζω) και ενός αµετάβατου (ζεµατώ) ρήµα-
τος: Συνηθίζει να ζεµατίζει τα µακαρόνια µε βούτυρο - Μην πιά-
σεις την κατσαρόλα, ζεµατάει. Όπως συµβαίνει µε τέτοια ρήµατα, 
το αµετάβατο ρ. ζεµατώ χρησιµοποιείται ενίοτε και ως µεταβατι-
κό: Κάθε φορά που µαγειρεύει στον φούρνο, ζεµατάει το χέρι της. 

ζεµένος, -η, -ο (για ζώο) αυτός που έχει ζευτεί στον ζυγό. 
ζεµπίλι (το) {ζεµπιλ-ιού | -ιών) µεγάλος ανοιχτός σάκος από ψάθα, 

χοντρό ύφασµα, δέρµα ή δίχτυ µε δύο λαβές στα πλάγια, που χρησι-
µοποιείται για τη µεταφορά διαφόρων οικοδοµικών υλικών ή και για 
ψώνια· επίσης, καλάθι σε αναβατόριο οικοδοµών. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
zembil < αραβ. zaninl]. 

ζεν (το) {άκλ.} µορφή τού βουδισµού, που εµφανίστηκε στην Κίνα τον 
6ο αι. και διαδόθηκε στην Ιαπωνία τον 12ο αι., σύµφωνα µε την 
οποία µπορεί να φτάσει κανείς στον φωτισµό µέσω τού διαλογισµού 
και των έµφυτων δυνάµεων του και όχι µέσω τής µελέτης των γρα-
φών κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. zen < κινεζ. chân < σανσκρ. dyana «σκέψη που εστιά-
ζεται σε ένα µόνο αντικείµενο»]. 

ζενερίκ (το) {άκλ.} ΚΙΝΗΜΑΤ. το σύνολο των στοιχείων ενός κινηµα-
τογραφικού έργου (τίτλος, ονόµατα ηθοποιών, σκηνοθέτη, συντελε-
στών) που προβάλλεται συνήθ. στην αρχή τής ταινίας. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. générique < λατ. genus, -eris «γένος»]. 

ζενίo (το) [1856] {άκλ.} 1. ΑΣΤΡΟΝ. το νοητό σηµείο τού ουρανού, που 
βρίσκεται κατακόρυφα και ακριβώς πάνω από τον παρατηρητή ΑΝΤ. 
ναδίρ 2. (µτφ.) το ανώτατο σηµείο, στο οποίο µπορεί να φτάσει κα-
νείς: το ~ τής δόξας/ τής ακµής ΣΥΝ. µεσουράνηµα, Κολοφώνας, απο-
κορύφωµα ΑΝΤ. ναδίρ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. zénith < παλαιότ. ισπ. zenit < αραβ. samt (ar-ra's) «δρό-
µος (πάνω από το κεφάλι)»]. 

ζενιθι)α)κός, -ή, -ό ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε το ζενίθ: ~ από-
σταση ενός άστρου (η γωνία µε την οποία µετρούν την απόσταση 
του από το ζενίθ). 

ζεν-πρεµιέ (ο) {άκλ.} νεαρός άνδρας, ανερχόµενο αστέρι τού θεά-
τρου ή τού κινηµατογράφου (που έχει συνήθ. µεγάλη απήχηση στο 
γυναικείο φύλο). [ΕΤΥΜ < γαλλ. jeune premier]. 

ζέον (το) ΕΚΚΛΗΣ. (ενν. ύδωρ) 1. το ζεστό νερό που ρίχνει ο ιερέας στο 
Άγιο Ποτήριο πριν από τη θεία Κοινωνία 2. (συνεκδ.) το σκεύος στο 
οποίο βάζει ο ιερέας το ζεστό νερό. [ΕΤΥΜ. Ουδ. µτχ. ενεστ. τού αρχ. 
ζέω «βράζω» (βλ.λ.)]. 

ζέπελιν (το) {άκλ.} µεγάλων διαστάσεων αερόπλοιο, που αποτελείται 
από µακρύ κυλινδρικό µεταλλικό κορµό, κάτω από τον οποίο αιωρεί-
ται ένα στεγανό τµήµα για τις µηχανές και τους επιβαίνοντες. 
[ΕΤΥΜ < γερµ. Zeppelin (προφέρεται Τσέπελιν), από το όνοµα τού Γερ-
µανού αξιωµατικού F. G. von Zeppelin, ο οποίος πραγµατοποίησε την 
πρώτη πτήση µε αερόπλοιο το 1900]. 

ζερβής,-ιά,-ί-> ζερβός 
ζερβοδεξα επίρρ. (λαϊκ.) αριστερά και δεξιά. 
ζερβόδεξος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που µπορεί να χρησιµοποιεί εξίσου 

και το δεξί και το αριστερό του χέρι ΣΥΝ. (λόγ.) αµφιδέξιος. 
ζερβοκουτάλας (ο) (λαϊκ.-σκωπτ.) ο αριστερόχειρας (βλ.λ.) ΣΥΝ. 

ζερβοχέρης. 
ζερβός, -ή, -ό/-ί (λαϊκ.) 1. αυτός που βρίσκεται αριστερά 2. ζερβός 
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(ο), ζερβή (η) αριστερόχειρας ΑΝΤ. δεξιόχειρας. Επίσης ζερβής, -ιά, -ί. — 
ζερβά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < *ζαρβός | *ζαβρός (η προσθήκη τού -ρ- ίσως κατά το 
αριστερός) < ζαβός (βλ.λ.)]. 

ζερβοχέρης, -α, -ικο αριστερόχειρας (βλ.λ.). 
ζερό (το) {άκλ.} (σπάν.) το µηδέν. {ETYM. < γαλλ. zéro < ιταλ. zero < zefiro < 

µτγν. λατ. zephirum < αραβ. sifr «κενός»]. 
ζέρσει (το) {άκλ.} 1. λεπτό ελαστικό ύφασµα: µεταξωτό | λεπτό | µαλακό ~ 2. 

(ως επίθ.) αυτός που αποτελείται από το ύφασµα αυτό: µπλούζα | φόρεµα ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Jersey, όνοµα βρετανικού νησιού, όπου κατασκευάστηκε για 
πρώτη φορά αυτό το είδος υφάσµατος]. 

ζεσεοσκοπία (η) {ζεσεοσκοπιών} ΦΥΣ. µέθοδος προσδιορισµού τού µοριακού 
βάρους µιας ουσίας µέσω τής µέτρησης τού σηµείου βρασµού διαλύµατος 
της. 
[ETYM. < ζέση + -σκοπιά < σκοπώ, απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. ébuillio-
scopie | ébuilliométrie (νόθα συνθ.)]. 

ζεσεοσκόπιο (το) {ζεσεοσκοπί-ου | -ων} ΦΥΣ. όργανο που χρησιµοποιείται για 
τον υπολογισµό τού σηµείου βρασµού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. 
ébuilloscope]. 

ζέση (η) {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. ο βρασµός 2. (συνήθ. µτφ.) 
εξαιρετικά µεγάλος ζήλος, επιθυµία για την πραγµατοποίηση σκοπού: 
αγωνίζεται µε - για το κοινό καλό ΣΥΝ. θέρµη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ζέσις < ζέω 
«βράζω»]. 

ζέστα (η) → ζέστη 
ζεσταίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ζέστα-να, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 

(κάτι) να γίνει ζεστό, του αυξάνω τη θερµοκρασία: ~ το φαγητό | τα χέρια µου 
στο τζάκι | το δωµάτιο 2. (µτφ.) (α) δηµιουργώ οικείο και φιλικό κλίµα: µε τα 
λόγια του ζέστανε την ατµόσφαιρα (β) κάνω (κάτι) περισσότερο ζωηρό και 
ενδιαφέρον: η κόντρα δηµοσιογράφων και πολιτικών ζέστανε τη συζήτηση ♦ 3. 
(αµετβ.) γίνοµαι ζεστός, θερµαίνοµαι: σιγά-σιγά ο καιρός άρχισε να ζεσταίνει· 
(µεσο-παθ. ζεσταίνοµαι) 4. αισθάνοµαι ζέστη: άνοιξε το παράθυρο, γιατί ~ 5. 
(ειδικότ.) προετοιµάζοµαι (για αθλητική δραστηριότητα, κάνοντας τις 
απαραίτητες προκαταρκτικές ασκήσεις), προθερµαίνοµαι: έβαλε τους αθλητές 
να τρέξουν πέντε γύρους, για να ζεσταθούν 6. (µτφ.) αποκτώ ενδιαφέρον: το 
παιχνίδι άρχισε να ζεσταίνεται µετά την ισοφάριση ΣΥΝ. θερµαίνω ΑΝΤ. 
κρυώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 

ζέσταµα (το) {ζεστάµατος | χωρ. πληθ.} 1. η άνοδος τής θερµοκρασίας 
(σώµατος ή χώρου): το ~ τού φαγητού | τού νερού | τού δωµατίου ΣΥΝ. 
θέρµανση ΑΝΤ. κρύωµα 2. η προθέρµανση (βλ.λ.) χορευτή ή αθλητή: κάνω ~ || 
~ µε τροχαδάκι | µε µικρά επιτόπια πηδηµατάκια. 

ζεστασιά (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) 1. η ευχάριστη υψηλή θερµοκρασία (σε 
εσωτερικό ή προφυλαγµένο χώρο): αναζήτησε λίγη ~ κοντά στο τζάκι || µετά 
την κούραση τής ηµέρας χαλάρωνε στη ~ τού κρεβατιού ΣΥΝ. ζέστα ΑΝΤ. 
παγωνιά 2. (λόγ.-µτφ.) το ευχάριστο και οικείο περιβάλλον, η φιλική και 
εγκάρδια ατµόσφαιρα: η ~ τής οικογένειας || έχει χαθεί η ~ απ' τις ανθρώπινες 
σχέσεις ΣΥΝ. θαλπωρή ΑΝΤ. παγωµάρα. 

ζέστη (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κατάσταση στην οποία επικρατεί 
σχετικά υψηλή θερµοκρασία: η ~ τού καλοκαιριού || στο δωµάτιο έχει ~ ΣΥΝ. 
ζεστασιά ΑΝΤ. κρύο· ΦΡ. (καθηµ.) (δεν µου κάνει) ούτε κρύο ούτε ζέστη µου 
είναι αδιάφορο, δεν µε επηρεάζει: το αποτέλεσµα των εκλογών δεν του κάνει ~ 
ΣΥΝ. το ίδιο µού κάνει, δεν δίνω δεκάρα 2. ζέστες (οι) η περίοδος τού χρόνου 
µε υψηλές θερµοκρασίες- ΦΡ. (α) πιάνουν οι ζέστες αρχίζει να κάνει ζέστη (β) 
σφίγγουν οι ζέστες βλ. λ. σφίγγω. Επίσης (λαϊκ.) ζέστα. — (υποκ.) ζε-στούλα 
(η). 

ζεστοκοπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {ζεστοκοπάς...} (λαϊκ., συνήθ. τριτο-πρόσ. για τον 
καιρό) είµαι πολύ ζεστός, έχω υψηλή θερµοκρασία. — ζεστοκόπηµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ζεστός + επίθηµα -κοπώ < κόπτω]. 

ζεστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει υψηλή θερµοκρασία: το µέτωπο του ήταν -■ είχε 
πυρετό || οι ~ ηµέρες τού καλοκαιριού || ~ µπάνιο | νερό | καιρός | χώρα | 
δωµάτιο | φαγητό | µάτι κουζίνας | µηχανή ΣΥΝ. θερµός ΑΝΤ. κρύος, 
δροσερός, παγωµένος (πβ. λ. καυτός, χλιαρός)- ΦΡ. (α) (καθηµ.) ζεστό | θερµό 
χρήµα (i) χρήµα δανειζόµενο µε υψηλό τόκο (ii) διεθνώς περιπλανώµενο 
χρήµα (λ.χ. σε ανώνυµους λογαριασµούς), το οποίο ανάλογα µε την 
περίπτωση µεταφέρεται στη χώρα που έχει το σταθερότερο νόµισµα (iii) 
εισόδηµα που αποκτήθηκε από παράνοµη πράξη και διατίθεται γρήγορα λόγω 
των κινδύνων µε τους οποίους συνδέεται (iv) το χρήµα που εισπράττεται 
αµέσως και χωρίς επιβαρύνσεις, κρατήσεις- το ρευστό (χρήµα) (β) (καθηµ.) 
παίρνω (κάτι) στα ζεστά ασχολούµαι µε (κάτι) διαθέτοντας όλη µου την 
ενεργητικότητα, µε µεγάλη όρεξη: έχει πάρει στα ζεστά την όλη προσπάθεια 
και δουλεύει µε πολύ µεράκι 2. (για υφάσµατα, είδη ρουχισµού) κατάλληλος 
για τη διατήρηση ή την αύξηση τής θερµοκρασίας, κυρ. τού σώµατος: ~ 
πουλόβερ | κουβέρτα 3. (χρώµα) που κυµαίνεται στις αποχρώσεις τού 
κόκκινου και τού πορτοκαλί, κατ' αντιδιαστολή προς τα ψυχρά χρώµατα των 
αποχρώσεων τού µπλε και τού πράσινου: στα µέρη τού σπιτιού που είχαν 
αδύνατο φωτισµό, οι διακοσµητές προτίµησαν τα ζεστά ~ ΣΥΝ. θερµός 4. 
(µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από εγκάρδια και φιλική διάθεση, που 
εκδηλώνει συµπάθεια και ευγένεια ή στοργή: το ~ της χαµόγελο του έδωσε 
κουράγιο || ~ ατµόσφαιρα || ~ άνθρωπος ΣΥΝ. εγκάρδιος, πρόσχαρος 5. αυτός 
που µεταδίδει ένα συναίσθηµα άνεσης και οικειότητας: το στέκι αυτό είναι µια 
~ γωνιά στο κέντρο τής Αθήνας ΣΥΝ. ανθρώπινος 6. ζεστό (το) το ρόφηµα που 
πίνεται ως θερµαντικό και συνήθ. έχει καταπραϋντικές ή θεραπευτικές 
ιδιότητες, π.χ. τσάι, χαµοµήλι, τίλιο, φασκόµηλο κ.ά. 

ΣΥΝ. αφέψηµα.   — ζεστά επίρρ., (υποκ.) ζεστούλης, -α, -ικο κ. ζε-
στούτσικος, -η/-ια, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ζέω «βράζω» 
(βλ.λ.), από θ. ζεσ- και παραγ. επίθηµα -τός, πβ. κ. βρασ-τός]. 

ζετε (το) {άκλ.} 1. χορευτική κίνηση τού µπαλλέτου στην οποία ο χορευτής | η 
χορεύτρια πηδά µεταφέροντας το βάρος τού σώµατος του/της από το ένα πόδι 
στο άλλο · 2. ΑΘΛ. (στην άρση βαρών) κίνηση που περιλαµβάνει δύο φάσεις, 
κατά τις οποίες ο αρσιβαρίστας φέρνει τη µπάρα µε τα βάρη πρώτα στο ύψος 
τού στήθους και στη συνέχεια την ανυψώνει πάνω από το κεφάλι 
προσπαθώντας να την κρατήσει για ορισµένο χρόνο σε αυτή τη θέση (πβ. λ. 
αρασέ). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. jeté < jeter «ρίχνω» < λατ. jacto]. 

ζευγαράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. ζευγάρι ερωτευµένων που δεν έχει ακόµη 
δεσµευτεί µε γάµο 2. νεαρό ζευγάρι. 

ζευγάρι (το) {ζευγαρ-ιού | -ιών} 1. δύο όµοια ή παρόµοια ή αλληλο-
συµπληρωνόµενα πράγµατα, που συνταιριάζονται για κοινή χρήση ή 
συναποτελούν αντικείµενο µε δύο ξεχωριστά µέρη ή κοµµάτια, τα οποία 
ενώνονται µεταξύ τους: ένα - γάντια | παπούτσια | παντόφλες | γυαλιά | 
σκουλαρίκια ΣΥΝ. ζεύγος, δυάδα 2. (ειδικότ. για πρόσ.) δύο άτοµα µεταξύ των 
οποίων έχει αναπτυχθεί σχέση έγγαµου βίου, ερωτική σχέση ή σχέση 
επαγγελµατικής συνεργασίας (π.χ. στα χορευτικά ντουέτα): ο Νουρέγεφ και η 
Φονταίην ήταν από τα πιο γνωστά ~ τής σύγχρονης χορευτικής σκηνής || έχω 
καλέσει δύο φιλικά ~ για δείπνο || παράνοµο | διάσηµο | αταίριαστο ~ || έγιναν ~ 
από την πρώτη µέρα ΣΥΝ. (για επαγγελµατική σχέση) ντουέτο 3. (λαϊκ.) δύο 
ζώα ζεµένα στο ίδιο άροτρο (βόδια ή άλογα)· (συνεκδ.) το όργωµα µε αλέτρι 
που το σέρνουν δύο ζώα: κάνω ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ζευγάριον, υποκ. τού 
ζεύγος]. 

ζευγαρίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ζευγάρισα} (λαϊκ.) οργώνω µε αλέτρι που το 
σέρνουν δύο ζώα: ~ το χωράφι. — ζευνάρισµα (το). 

ζευγαρόπλεχτος, -η, -ο ΜΕΤΡ. (οµοιοκαταληξία εξάστιχου) στην οποία ο πρώτος 
στίχος οµοιοκαταληκτεί µε τον δεύτερο, ο τρίτος µε τον έκτο και ο τέταρτος 
µε τον πέµπτο. 

ζευγαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ζευγάρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 
1. (για πρόσ.) αναπτύσσω ερωτική σχέση (µε κάποιον/κάποια), γινόµαστε 
ζευγάρι 2. (για ζώα) εκτελώ τη διαδικασία τής αναπαραγωγής: είναι η εποχή 
που ζευγαρώνουν οι γάτες ΣΥΝ. αναπαράγοµαι ♦ (µετβ.) 3. φέρνω σε επαφή 
ζώα αντίθετου φύλου για επιλεγµένη γονιµοποίηση: αγόρασε ταύρο, για να 
ζευγαρώσει τις αγελάδες του · 4. βρίσκω αντικείµενο πανοµοιότυπο ή 
αντίστοιχο µε άλλο που έχω ήδη, ώστε να αποτελούν ζευγάρι: έχει ήδη ένα 
φωτιστικό, αλλά θέλει και το ταίρι του, να το ζευγαρώσει ΣΥΝ. ταιριάζω, 
συνδυάζω. — ζευγάρωµα (το). 

ζευγάρωτός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει ζευγαρώσει, που έχει γίνει 
ζευγάρι: πουλάκι ~ ΣΥΝ. ζευγαρωµένος 2. ΜΕΤΡ. ζευγορω-τή 
οµοιοκαταληξία η οµοιοκαταληξία κατά την οποία ο πρώτος στίχος 
οµοιοκαταληκτεί µε τον δεύτερο, ο τρίτος µε τον τέταρτο κ.λπ. (βλ. κ. λ. 
ζευγαρόπλεχτος). — ζευγορωτά επίρρ. 

ζευγάς (ο) (λαϊκ.) {ζευγάδες} ο ζευγολάτης (βλ.λ.) ΣΥΝ. ζευγίτης· ΦΡ. 
(παροιµ.) ή παππάς-παππάς ή ζευγάς-ζευγάς καθένας πρέπει να αφοσιώνεται 
στο έργο του (να µην περισπάται σε πράγµατα που δεν σχετίζονται µε την 
ειδικότητα του, γιατί στο τέλος δεν θα κάνει τίποτε σωστά). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. ζεύγος «ζευγάρι βόδια»]. 

ζευγίτης (ο) {ζευγιτών} 1.ο ζευγολάτης (βλ.λ.) ΣΥΝ. ζευγάς · 2. ΙΣΤ. ο 
διακοσιοµέδιµνος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < ζεύγος]. 

ζεύνλα κ. ζευλα (η) {ζευγλών} (παλαιότ.) το εξάρτηµα που χρησιµοποιούσαν 
για τη ζεύξη στο αλέτρι δύο ζώων, κυρ. βοδιών, και που συνήθ. περιελάµβανε 
δύο συνδεόµενα καµπυλωτά, τοξωτά κοµµάτια, τα οποία προσαρµόζονταν 
στον λαιµό των ζώων ξεχωριστά, επιτρέποντας τη µεταφορά φορτίου, 
αλετριού· (ειδικότ.) καθένα από τα καµπυλωτά τµήµατα τού ζυγού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζεύγλη < ζεύγ-νυ-µι «ζεύω» + παραγ. επίθηµα -λη (πβ. κ. τρώγ-
λη)]. 

ζείιγµα (το) (ζεύγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (σπάν.) οτιδήποτε µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στη σύνδεση, την ένωση ξεχωριστών µερών, τµηµάτων ΣΥΝ. 
σύνδεσµος 2. (παλαιότ.) ΝΑΥΤ. η αλυσίδα που εκτεινόταν οριζόντια κατά 
µήκος τής εισόδου λιµανιού αποκλείοντας την είσοδο ανεπιθύµητων ή 
εχθρικών πλοίων · 3. ΦΙΛΟΛ. το γλωσσικό σχήµα βραχυ-λογίας που επιτρέπει 
την παράλειψη ενός ρήµατος συγγενικού στη σηµασία µε το αµέσως 
προηγούµενο του αλλά µε διαφορετικό αντικείµενο· π.χ. στους στίχους: 
«παίρνω κι εγώ τον µαύρο µου να πάω να τον ποτίσω' να τον ποτίσω κρύο νερό 
και (ενν. ταΐσω) δροσερό χορτάρι» 4. ΦΙΛΟΛ. βραχυλογικό σχήµα, κατά το 
οποίο ένα ρήµα αναφέρεται σε δύο ή περισσότερα υποκείµενα ή αντικείµενα ή 
κατηγορούµενα, ενώ αρµόζει σε ένα µόνο από αυτά· π.χ. ούτε φωνή ανθρώπου 
(ενν. ν' ακούσεις) ούτε ανθρώπινη µορφή να δεις 5. ΜΕΤΡ. το σηµείο στίχου, το 
οποίο, σύµφωνα µε τους κανόνες τής αρχαιοελληνικής και λατινικής µετρικής, 
απαγορεύεται να συµπίπτει µε το τέλος λέξης. [ΕΤΥΜ < αρχ. ζεϋγµα < ζεύγ-νυ-
µι «ζεύω»]. 

ζευγνόω ρ. µετβ. {έζευξα, ζεύχθηκα, ζευγµένος} 1. συνδέω δύο σηµεία που 
απέχουν αρκετά µεταξύ τους (λ.χ. µε γέφυρα, βλ. κ. λ. ζεύξη) 2. συνδέω δύο 
αντικείµενα µεταξύ τους 3. ζεύω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού ζεύγνυµι, 
βλ. λ. ζεύω]. 

ζευγολατειό (το) [µεσν.] (παλαιότ.) 1. το χωράφι που έχει οργωθεί ή 
προσφέρεται για όργωµα 2. η αγροικία, το υποστατικό. 

ζευγολάτης (ο) {ζευγολατών} (παλαιότ.) ο γεωργός· αυτός που οργώνει µε 
αλέτρι που το σέρνουν δύο ζώα (άλογα ή βόδια) ΣΥΝ. ζευγάς, ζευγίτης. 
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[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ζευγηλάτης (µε τροπή τού -η- σε -ο- κατ' αναλο- 
γίαν προς τα συνθ. µε -ο-) < ζεϋγος + -ηλάτης (µε έκταση φωνήεντος 
εν συνθέσει) < έλαύνω]. ζευγόλουρο (το) {-ου κ. -ιού | -ιών} (λαϊκ.) το λουρί, ο 

ιµάντας, µε 
τον οποίο το υποζύγιο, κυρ. το βόδι, δένεται στον ζυγό ΣΥΝ. (λόγ.) ζευ- 

κτήρας. ζεύγος (το) {ζεύγ-ους | -η, -ών} (λόγ.) 1. (για πρόσ.) τα δύο πρόσωπα 
που αποτελούν ζευγάρι (βλ.λ., σηµ. 2): το ~ Παπαδοπούλου || το πρωθυπουργικό 
~ || ~ νεόνυµφων 2. (για ζώα) δύο υποζύγια ζεµένα στο ίδιο άροτρο για το 
όργωµα τού χωραφιού: ~ βοδιών 3. (για πράγµ.) δύο οµοειδή ή 
αλληλοσυµπληρούµενα αντικείµενα, που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν 
µαζί: ~ υποδηµάτων | τροχών | αγωγών || θερµοηλεκτρικό ~ ΣΥΝ. ζευγάρι, δυάδα- 
ΦΡ. ανά | κατά ζεύγη (για τη διάταξη προσώπων | πραγµάτων) ανά δύο: 
στοιχηθείτε ~ || το τανγκό και το βαλς χορεύονται ~ ΣΥΝ. σε δυάδες. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ζεύγος < ζεύγνυµι «ζεύω», βλ.κ. ζεύω]. ζευκτήρας (ο) (λόγ.) το ζευγόλουρο 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ζευκτήρ, -ηρος < αρχ. ζεύγνυµι «ζεύω»]. ζευκτήριος, -α, -ο 
[αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που είναι κατάλληλος για ζεύξη, που επιτρέπει τη 
σύνδεση, που συνδέει: ~ ίππος 2. ΝΑΥΤ. ζευ-κτηρία (η) καθένα από τα δύο 
τµήµατα τής αλυσίδας που συγκρατεί το πλοίο, για να µην αποσυνδεθεί από τις 
αρθρώσεις του, και συνδέει το πηδάλιο µε τα πλευρά του. 
ζευκτός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να ζευχθεί (βλ. λ. ζευγνύώ) 2. αυτός που 

έχει συνδεθεί µε άλλον (κυρ. για τεχνικά έργα) 3. ζευκτό(ν) (το) τριγωνικός 
σκελετός στέγης, από συναρµογή ξύλινων ή µετάλλι-νων στοιχείων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. ζευκ- (< ρ. ζεύγνυµι, βλ. λ. ζεύω) + παραγ. επίθηµα 
ρηµατικών επιθ. -τός]. 

ζεύλα (η) → ζεύγλα 
ζεύξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. η σύνδεση δύο σηµείων (λ.χ. µε 

γέφυρα): η ~ Ρίου-Αντιρρίου ΣΥΝ. γεφύρωµα, γεφύρωση, σύνδεση 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. σύνδεση δύο µηχανικών διατάξεων, εξαρτηµάτων, οχηµάτων, 
προκειµένου να λειτουργούν υπό τις ίδιες συνθήκες ΣΥΝ. σύζευξη 3. η 
τοποθέτηση ζώων κάτω από τον ίδιο ζυγό, κυρ. βοδιών ή αλόγων για τη 
µεταφορά φορτίων ΣΥΝ. ζέψιµο ΑΝΤ. ξέζεµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ζεϋξις < 
ζεύγνυµι «ζεύω», βλ. κ. ζεύω]. 

ζεόξιµος, -η, -ο (κυρ. για ζώα) αυτός που µπορεί να µπει στον ζυγό, να ζευχθεί. 
[ΕΤΥΜ < θ. ζευξ- (ρ. ζεύω) + παραγ. επίθηµα -ιµος]. 

Ζευς (ο) {∆ι-ός, -α} ΜΥΘΟΛ. Ο ∆ίας (βλ.λ., σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < αρχ. Ζευς | ∆εύς 
(ήδη µυκ. Di-we). o Ζευς, τού οποίου τη λατρεία εισήγαγαν τα πρώτα 
ελληνικά φύλα, ήταν αρχικώς ο θεός τού ουρανού και τού φωτός. Θεωρείται 
γενικά ότι ανάγεται σε αρχικό I.E. τ. *Djèus, ο οποίος απαντά σε πολλές I.E. 
γλώσσες, πβ. σανσκρ. dyâuh, χεττ. siun(i)-, λατ. Jupiter (= αρχ. Ζεϋ πάτερ) 
κ.ά. Αν δεχθούµε ότι το θ. τής λ. Ζευς ανάγεται σε αρχαιότατη I.E. λ. για την 
ηµέρα, τότε πιθ. συνδ. και µε λατ. dies «ηµέρα», σανσκρ. deva-, βλ. κ. ευ-δία. 
Η αρχ. γεν. ∆ιός εµφανίζει τη µηδενισµ. βαθµ. τού θ. και ανάγεται σε τ. *∆ιΕ-
ός. Από την αιτ. ∆ία προήλθε η νεοελληνική ονοµαστική ∆ίας]. 

ζεύω ρ. µετβ. {έζεψα, ζεύτηκα, ζεµένος} (λαϊκ.) τοποθετώ ζώα (κυρ. βόδια, 
άλογα) κάτω από τον ίδιο ζυγό, για να σύρουν φορτίο, βάρος: ~ τα βόδια στο 
αλέτρι || ~ σε κάρρο | άµαξα ΑΝΤ. ξεζεύω, λύνω· ΦΡ. ζεύοµαι στη δουλειά 
δουλεύω πολύ και εντατικά ΣΥΝ. στρώνοµαι στη δουλειά. — ζέψιµο (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ζεύγω, πβ. αόρ. έ-ζευξ-α τού αρχ. ζεύγνυµι. Το αρχ. ζεύγ-νυ-µι 
< I.E. *yeu-g- «συνδέω, συνάπτω», πβ. σανσκρ. yunâk-ti, yuga- «ζυγός», λατ. 
jungo «συνδέω», γαλλ. joindre, ισπ. yugo «ζυγός», αγγλ. yoke, γερµ. Joch κ.ά. 
Οµόρρ. ζεΰξ-ις (-η), ζεϋγ-ος, ζυγ-ός, ζεϋγ-µα κ.ά.]. 

ζέφυρος (ο) {χωρ. πληθ.} (επίσ.) άνεµος που πνέει από τα δυτικά (βλ. λ. 
άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.) πουνέντες. 
[ΕΤΥΜ αρχ., πιθ. < *ζέφος, που συνδ. µε τη λ. ζόφος «βαθύ σκοτάδι» (βλ.λ.), 
η οποία χρησιµοποιήθηκε και µε τη σηµ. «ανατολή»]. 

ζεχνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} αναδίδω πολύ δυσάρεστη οσµή, µυρίζω πολύ 
άσχηµα, αποκρουστικά- συνήθ. στη ΦΡ. βροµάει και ζέχνει ΣΥΝ. βροµοκοπώ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ζενω, µεταπλ. ενεστ. βάσει τού µτγν. αορ. ώζεσα τού αρχ. ρ. 
όζω «βροµώ» (βλ.λ.), κατά το σχήµα έσπρωξα - σπρώχνω]. 

ζέψιµο (το) → ζεύω 
ζέω ρ. αµετβ. (λόγ.) {ευχρ. κυρ. στη µτχ. ενεστ. ζέων, ζέουσα, ζέον} (για υγρά) 

βρίσκοµαι στο σηµείο βρασµού, κοχλάζω ΣΥΝ. βράζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *ζέσ-ω < I.E. *yes- «βράζω», πβ. σανσκρ. yasati, αρχ. γερµ. 
jesan «αφρίζω», γερµ. Gischt «αφρός», αλβ. ziej (< I.E. *yes-ejö) κ.ά. Ojiópp. 
ζεσ-τός, ζέσ-ις (-η) κ.ά.]. 

ζηλαδέλφια (τα) (λαϊκ.) τα αδέλφια από διαφορετικό γονέα (πατέρα ή µητέρα), 
τα ετεροθαλή αδέλφια (κυρ. αρσενικού φύλου). [ΕΤΥΜ. < µηλαδέλφια < 
αλληλαδέλφια, µε παρετυµολ. προς το ρ. ζηλεύω]. 

Ζηλανδία (η) → Νέα Ζηλανδία 
ζήλεια (η) → ζήλια 
ζηλεµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που τον ζηλεύουν, τον επιθυµούν πολλοί' 

(γενικότ.) πολύ ωραίος: ~ µάτια | οµορφιά. — ζηλεµένα επίρρ. 
ζηλευτός, -ή, -ό αυτός που επάξια γίνεται αντικείµενο επιθυµίας και 

θαυµασµού: ~ θέση εργασίας | γάµος | χάρη | επιτυχία ΣΥΝ. αξιοζήλευτος, 
επίζηλος, ζηλεµένος. — ζηλευτά επίρρ. 

ζηλεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [ζήλε-ψα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. επιθυµώ για τον εαυτό 
µου (αγαθό που έχει άλλος): ζήλεψε την επιτυχία των άλ- 

λων || ~ τα νιάτα και την ανεµελιά της 2. βλέπω (κάποιον) µε δυσφορία ή 
θαυµασµό (επειδή πλεονεκτεί, επειδή καταφέρνει ή έχει κάτι που δεν έχω): ~ 
τον πλούσιο αδερφό του || σε ~ που είσαι τόσο ψύχραιµος ΣΥΝ. (λόγ.) φθονώ, 
εποφθαλµιώ 3. (ειδικότ. για σύζυγο ή ερωτικό σύντροφο) αισθάνοµαι 
δυσάρεστα, επειδή ανησυχώ ή φοβούµαι για πιθανή απιστία· εκδηλώνω 
ζηλοτυπία (βλ.λ.): ζηλεύει τη γυναίκα του' δεν την αφήνει ποτέ µόνη µε άλλον ♦ 
4. (αµετβ.) επιθυµώ να έχω κάτι που έχει άλλος, αισθάνοµαι δυσφορία ή 
θαυµασµό για κάτι που καταφέρνει ή έχει άλλος: Αχ, ~! Τι ωραίο σπίτι! || 
ζήλεψαν µε την επιτυχία του. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ζήλος]. ζήλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. το δυσάρεστο 
συναίσθηµα που νιώθει κανείς απέναντι σε κάποιον ο οποίος πλεονεκτεί ή 
επιτυγχάνει (κάτι αξιόλογο) ή κατέχει κάτι που δεν έχει ο ίδιος: τον τύφλωσε η 
~ για την επιτυχία τού ανταγωνιστή του || νιώθω | προκαλώ | µε τρώει η -· ΦΡ. 
(α) κάνω ζήλιες εκδηλώνω ζηλοτυπία ΣΥΝ. κάνω σκηνή (β) ζήλια-ψώρα βλ. λ. 
ψώρα (γ) (παροιµ.) αν ήτανε η ζήλια ψώρα, θα την είχε | θα κολλάνε όλη η 
χώρα ως σχόλιο για κάποιον που ζηλεύει πολύ, για να δείξουµε ότι όλοι οι 
άνθρωποι ζηλεύουν 2. (ειδικότ.) το δυσάρεστο συναίσθηµα που προκαλεί ο 
φόβος ή η ανησυχία για πιθανή απιστία αγαπηµένου προσώπου: όταν τον είδε 
να χορεύει µε άλλη, ένιωσε έντονη ~ ΣΥΝ. ζηλοτυπία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. ζήλια | ζηλία < µτγν. ζηλεύω, υποχωρητ. κατά το σχήµα 
φτωχός - φτωχαίνω - φτώχια, περήφανος - περηφανεύοµαι - περηφάνια]. 

ζήλια - φθόνος - ζηλοφθονία - ζηλοτυπία. Η λ. ζήλια δηλώνει είτε την 
επιθυµία που γεννάται σε κάποιον να αποκτήσει κάτι καλύτερο ή 
πλεονεκτικότερο που διαθέτει ένας άλλος είτε το δυσάρεστο συναίσθηµα 
που νιώθει κανείς απέναντι σε κάποιον που υπερέχει: Το κοφτερό µυαλό της 
και το αθλητικό σώµα της προκαλούσαν τη ζήλια στις συµµαθήτριες της. Το 
φθόνος είναι κα-κόσηµη λ. ∆ηλώνει το µίσος που γεννάται στην ψυχή 
κάποιου για τα πλεονεκτήµατα ή τα αγαθά που έχει κάποιος άλλος: Ο 
φθόνος µερικών γύρω του για τη νέα θέση του τον πίκρανε πολύ. Η ζήλια 
µπορεί να οδηγήσει στην άµιλλα «έπί καλώ», ενώ ο φθόνος λειτουργεί «έπί 
κακφ», εις βάρος κάποιου. Αν οδηγήσει σε φθόνο, τότε χαρακτηρίζεται ως 
ζηλοφθονία, ενώ η ζήλια µε ερωτικά κίνητρα καταντά στη ζηλοτυπία. 

ζηλιάρης, -α, -ικο [µεσν.] 1. αυτός που ζηλεύει εύκολα: είναι πολύ ~· αν δει ότι 
ο γείτονας του αγόρασε κάτι που δεν έχει κι αυτός, θα τρέξει να το αγοράσει 2. 
(ειδικότ.) αυτός που αισθάνεται συχνά έντονη ζήλια για σύζυγο ή ερωτικό 
σύντροφο, για πιθανή απιστία αγαπηµένου προσώπου: ~ σύζυγος ΣΥΝ. 
ζηλότυπος, (εκφραστ.) ζηλιαρόγατος. 

ζηλιάρικος, -η, -ο αυτός που εκφράζει ζήλια: ~ µατιά | αντίδραση. — ζηλιάρικα 
επίρρ. 

ζηλιαρόγατος (ο), ζηλιαρόγατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.-σκωπτ.) 
πρόσωπο που αισθάνεται συχνά και έντονα κυρ. ερωτική ζήλια, που ζηλεύει 
παράφορα ΣΥΝ. ζηλιάρης, ζηλότυπος. 

ζήλος (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η έντονη επιθυµία ή προσπάθεια (για την 
επίτευξη σκοπού), η ενθουσιώδης εργατικότητα και αφοσίωση (σε κάτι): έχω 
~ για µάθηση || έδειξε υπερβολικό | υπερβάλλοντα ~ κατά την εκτέλεση τής 
αποστολής του ΣΥΝ. ενθουσιασµός, θέρµη, προθυµία 2. απεργία ζήλου βλ. λ. 
απεργία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ζήλος, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ρ. ζητώ, ίσως και µε τη 
λ. ζηµία (βλ.λ.)]. 

ζηλοτυπία (η) [αρχ.] {ζηλοτυπιών} η εκδήλωση ερωτικής ζήλιας- η παθολογική 
προσήλωση στο αγαπηµένο πρόσωπο κατά απόλυτα κτητικό τρόπο σε 
συνδυασµό µε τον διαρκή φόβο απώλειας του ή ύπαρξης αντεραστή | 
αντεράστριας: µου έκανε ολόκληρη σκηνή ζηλοτυπίας, επειδή µε βρήκε να 
µιλάω µε τον γείτονα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζήλια. 

ζηλότυπος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ζήλια (ερωτική), που 
παθολογικά επιδιώκει την ολοκληρωτική κατοχή τού αγαπηµένου προσώπου 
φοβούµενος την απώλεια του και την ύπαρξη αντεραστή | αντεράστριας: ~ 
σύζυγος | φίλος. — ζηλότυπα | ζηλο-τύπως [αρχ.] επίρρ., ζηλοτυπώ ρ. [αρχ.] {-
είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ζήλος + τύπος < τύπτω «χτυπώ», οπότε η λ. ζηλότυπος 
θα δήλωνε εκείνον που έχει χτυπηθεί από ζήλια]. 

ζηλόφθονος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που αισθάνεται ζήλια η οποία οδηγεί σε 
φθόνο (για αγαθά, επιτυχίες ή την ευτυχία άλλων). — ζηλό-φθονα | 
ζηλοφθόνως επίρρ., ζηλοφθονία (η) [µεσν.], ζηλοφθονώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζήλια. 

ζηλώ ρ. µετβ. {ζηλοίς... | εζήλωσα} (αρχαιοπρ.) επιθυµώ (κάτι που θεωρώ 
αξιόλογο), ζηλεύοντας ή µιµούµενος αντίστοιχο πρότυπο: εζή-λωσε τη δόξα 
των προκατόχων του. [ΕΤΥΜ#< αρχ. ζηλώ (-όω) < ζήλος]. 

ζηλωτής (ο) 1. (α) ΘΡΗΣΚ. Ο οπαδός ακραίας, φιλοπόλεµης αίρεσης Εβραίων 
στην Ιουδαία κατά τον Ιο αι. µ.Χ., που αποσκοπούσε στην εκδίωξη των 
Ρωµαίων κατακτητών και τόνιζε την πίστη στην παράδοση και την εθνική 
καθαρότητα (β) ΙΣΤ. ο οπαδός θρησκευτικής και πολιτικής τάσης στη 
βυζαντινή κοινωνία, η οποία εµφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη τον 14ο µ.Χ. αι., 
έµενε πιστή στην παράδοση και αντιδρούσε σε καινοτοµίες 2. (µτφ.-κακόσ.) 
πρόσωπο που ακολουθεί χωρίς παρεκκλίσεις το θρησκευτικό δόγµα στο οποίο 
ανήκει, ο φανατικός στη θρησκευτική του πίστη ΣΥΝ. φονταµενταλιστής 3. 
πρόσωπο που αγωνίζεται µε ζήλο για συγκεκριµένο ιδανικό, που αφοσιώνεται 
µε πάθος σε αυτό: ~ τής παράδοσης ΣΥΝ. θιασώτης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ζηλώ]. 

ζηµιά κ. (λόγ.) ζηµία (κυρ. στη σηµ. 3) (η) 1. κάθε φθορά, οποιαδήπο- 
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τε βλάβη ή απώλεια η οποία µειώνει την αξία, την ποιότητα ή τη λει-
τουργικότητα αυτού που την υφίσταται: η κακοκαιρία προκάλεσε 
φοβερή - στις καλλιέργειες || αποκαθιστώ τη ~ || αν δεν κόψεις το κά-
πνισµα, θα πάθεις µεγάλη ~! ΦΡ. τώρα έγινε η ζηµιά τώρα έγινε το 
κακό, δεν επανορθώνεται: ~, ας δούµε από 'δω και µπρος τι θα κά-
νουµε 2. (συνεκδ.) το κόστος τής βλάβης που υπέστη (κάποιος/κάτι): 
η ~ που έπαθε το αυτοκίνητο ανέρχεται σε 700.000 δρχ. ANT. όφελος, 
ωφέλεια, καλό 3. (ειδικότ.) η οικονοµική απώλεια, το να είναι τα έξο-
δα περισσότερα από τα έσοδα: η ~ που υπέστη η επιχείρηση ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) χασούρα, ANT. κέρδος, όφελος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ζηµία, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε τις λ. ζήλος, ζητώ]. 

ζηµιάρης, -α, -ικο {ζηµιάρηδες} αυτός που προκαλεί συχνά ζηµιές 
(κυρ. λόγω απροσεξίας ή αδεξιότητας): ~ γάτα | παιδί ΣΥΝ. απρόσε-
κτος, (λαϊκ.) ατζαµής. Επίσης ζηµιάρικος, -η, -ο. 

ζηµιαρόγατος (ο), ζηµιαρόγατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (κυριολ.) 
γάτος που κάνει ζηµιές 2. (συνήθ. µτφ. για πρόσ.) πρόσωπο που κάνει 
ζηµιές ΣΥΝ. ζηµιάρης. 

ζηµιογόνος, -ος, -ο (λόγ. κυρ. για επιχείρηση) αυτός που εµφανίζει 
ζηµία. [ΕΤΥΜ. < ζηµία + -γόνος (πβ. κ. παραισθησιο-γόνος)]. 

ζηµιώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ζηµίω-σα, -θηκα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) προ-
καλώ (σε κάποιον) ζηµιά, κυρ. οικονοµική: η αποτυχία τού προϊόντος 
αναµένεται να ζηµιώσει την εταιρεία (κατά) 10.000.000 || (κ. µεσο-
παθ.) τελικά όλοι βγήκαν ζηµιωµένοι από αυτή τη δουλειά ΣΥΝ. βλά-
πτω ANT. αποφέρω κέρδος ♦ 2. (αµετβ.) έχω ζηµία, έσοδα λιγότερα 
από τα έξοδα: έχω ζηµιώσει από αυτή την επένδυση. — ζηµίωµα (το) 
[αρχ.] κ. ζηµίωση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ζηµιώ (-όω) < ζηµία]. 

ζην (το) {άκλ.} (αρχαιοπρ.) η ζωή· κυρ. στις ΦΡ. (α) τα προς το ζην το 
σύνολο των υλικών αγαθών που επιτρέπουν την επιβίωση, τα ανα-
γκαία αγαθά: προσπάθησε να βγάλει - κάνοντας τις πιο απίθανες 
δουλειές ΣΥΝ. τα απαραίτητα, τα στοιχειώδη (β) το ευ ζην (i) η ζωή 
που χαρακτηρίζεται από ηθικές και πνευµατικές αξίες: στους φυσι-
κούς γονείς χρωστούµε το ζην και στους διδασκάλους το ~ ΣΥΝ. ενά-
ρετη ζωή (ii) η ευχάριστη και ποιοτική ζωή (συχνά και η πολυτελής 
και γεµάτη απολαύσεις) (γ) προσµετρώ το ζην βαδίζω προς το τέλος 
τής ζωής µου (δ) εξεµέτρησε το ζην πέθανε (ε) το ζην επικινδύνως 
(βίβερε περικολοζαµέντε) το να ζει κανείς µε επικίνδυνο τρόπο. 
{ETYM. < αρχ. ζην, απρφ. ενεστ. τού ρ. ζώ (-ήω)]. 

Ζηνοβία (η) 1. Σεπτιµία Ζηνοβία· βασίλισσα τής αρχαίας πόλης Παλ-
µύρας στη Συρία (267-273 µ.Χ.) 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού Ζηνόβιος 
(βλ.λ.)]. 

Ζηνόβιος (ο) {-ου κ. -ίου} µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < Ζευς (επική γεν. Ζηνός) + βίος]. 

Ζηνόδοτος (ο) {-ου κ. -ότου) αρχαίος γραµµατικός από την Έφεσο 
(3ος αι. π.Χ.), πρώτος διευθυντής τής Βιβλιοθήκης τής Αλεξανδρείας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < Ζευς (επική γεν. Ζηνός) + -δοτός < ρ. δίδωµι]. 

Ζήνων (ο) {Ζήνων-ος, -α} 1. (α) ο Ελεάτης· αρχαίος Έλληνας φιλόσο-
φος (495/490-430 π.Χ.), που συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη 
τής Λογικής και των µαθηµατικών, πολέµιος των Πυθαγορείων (β) ο 
Κιτιεύς- αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (335-263 π.Χ.), ιδρυτής τής 
Στωικής Σχολής 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης Ζήνωνας. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Ζευς (επική γεν. 
Ζηνός)]. 

Ζήρεια (η) το όρος Κυλλήνη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως 
οµόρρ. τής αρχ. Ζηρίνθου, πόλεως και σπηλαίου τής Θράκης (θρακ. 
προελ., αγν. ετύµου). Κατ' άλλους, το τοπωνύµιο είναι σλαβ. αρχής]. 

ζήση (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) η ζωή: «αυτός οπού 'δε πράµατα στη ~ του 
φριχτά» (Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. βίος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιώνω. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ζήσις < αρχ. ζώ (-ήω)]. 

Ζήοης (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΓΎΜ. Κύρ. όν. που βασίζεται στην ευχή 
να ζήσει!, η οποία αφορούσε στο νεογέννητο παιδί]. 

Ζήοιµος (ο) {-ου κ. -ίµου) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < Ζήσης, µε 
προσθήκη τού επιθήµατος -ιµος, το οποίο έδινε λογιότερο χαρακτήρα 
στο όνοµα]. 

ζήτα (το) (άκλ.) 1. Ζ, ζ το έκτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 2. 
οµάδα «Ζήτα» ειδική οµάδα τής Αστυνοµίας από αστυνοµικούς µε 
µοτοσυκλέτες για την αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών. (Βλ. 
κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ < αρχ- ζήτα < αραµ. zeta (πβ. εβρ. zayin)]. 

ζήτα (η) [χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η ζητιανιά: το 'ρίξε στη ~. 
[ΕΤΥΜ < ζητώ (υποχωρητ.)]. 

ζητακισµός (ο) η διαταραχή τής οµιλίας, που χαρακτηρίζεται από 
τραυλισµό των συµφώνων, και κυρ. τού ζ. 

ζητάς (ο) {ζητάδες} (αργκό) ο αστυνοµικός που ανήκει στην οµάδα 
«Ζήτα» (βλ. λ. ζήτα). 

ζητείτε και ευρήσετε → ζητώ 
ζήτηµα (το) {ζητήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. οτιδήποτε τίθεται ως θέµα 

διαπραγµάτευσης ή διερεύνησης: η κυβέρνηση οφείλει να ασχοληθεί 
σοβαρά µε το ~ των ναρκωτικών || προέκυψε ~ από το πλήθος των κα-
ταγγελιών χρηµατισµού || το ~ τίθεται επί τάπητος || θα ήθελα να σας 
απασχολήσω για το ~ µου (για την προσωπική µου υπόθεση) ΣΥΝ. θέ-
µα, πρόβληµα, υπόθεση 2. οτιδήποτε προκαλεί ή αποτελεί λόγο διέ-
νεξης, διαφοροποίησης και αντιπαράθεσης: δηµιουργεί ~ εκ τού µη-
δενός || λύση των εκκρεµών - ΣΥΝ. πρόβληµα· ΦΡ. (α) δεν υπάρχει | τί-
θεται | υφίσταται ζήτηµα δεν αποτελεί καν αντικείµενο προς συζή-
τηση (είτε επειδή δεν υπάρχει αντικείµενο είτε επειδή είναι ασήµα- 

ντο): τόνισε πως ~ παραίτησης τού υπουργού || εφόσον δόθηκαν οι 
εξηγήσεις, ~ κλιµάκωσης των αντιδράσεων ΣΥΝ. δεν συζητείται, δεν 
υπάρχει πρόβληµα (β) δηµιουργώ | κάνω (κάτι) ζήτηµα αποδίδω (σε 
κάτι) αυξηµένη σπουδαιότητα και σοβαρότητα: αυτά είναι συνηθι-
σµένα πράγµατα, ας µην τα κάνουµε ζήτηµα κάθε φορά ΣΥΝ. µεγεθύνω, 
µεγαλοποιώ, κάνω (κάτι) θέµα (γ) είναι δικό µου ζήτηµα είναι δική 
µου επιλογή, είναι απόφαση που εξαρτάται αποκλειστικά από εµένα: 
αν θα πάρεις µέρος στον διαγωνισµό, είναι καθαρά δικό σου ζήτηµα (δ) 
(εκφραστ.) ζήτηµα ζωής και θανάτου για κάτι εξαιρετικά σοβαρό και 
επείγον: είναι - να επικοινωνήσει αµέσως µαζί µου! (ε) γλωσσικό 
ζήτηµα βλ. λ. γλωσσικός (στ) Ανατολικό Ζήτηµα βλ. λ. ανατολικός (ζ) 
είναι ζήτηµα (+γεν.) αφορά σε, έχει σχέση µε: άλλοι το βρίσκουν 
ωραίο, άλλοι άσχηµο- είναι - γούστου || ~ τύχης | χρηµάτων | αρχών 
ΣΥΝ. είναι θέµα, απαιτείται (η) είναι ζήτηµα... το πολύ...: όλα αυτά τα 
χρόνια ~ αν ήρθε µια-δυο φορές να µε δει (δεν ήρθε παραπάνω από 
µία-δύο φορές). — (υποκ.) ζητηµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < ζητώ (-
έω)]. ζήτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η διαδικασία 
αναζήτησης, η επιδίωξη εύρεσης: η ~ τής αλήθειας· ΦΡ. σε πρώτη 
ζήτηση αµέσως µόλις ζητηθεί (i) για την άµεση πληρωµή χρέους ή 
δανείου από τον υπόχρεο, όταν απαιτηθεί κάτι τέτοιο: υποσχέθηκε να 
έχω πίσω τα λεφτά µου ~! ΣΥΝ. χωρίς καθυστέρηση (ii) για την άµεση 
παροχή οποιουδήποτε αγαθού βάσει συµφωνίας: οι υπηρεσίες µας θα 
είναι στη διάθεση σας ~! 2. ΟΙΚΟΝ. (α) η γενική εκδήλωση αγοραστι-
κού ενδιαφέροντος για την απόκτηση (µε αγορά) αγαθού: η ~ πετρε-
λαίου τον χειµώνα εµφανίζεται αυξηµένη || περιορισµένη | έντονη | 
ξαφνική | διαρκής | µεγάλη | εποχική ~ ΑΝΤ. προσφορά (β) νόµος τής 
προσφοράς και της ζήτησης νόµος τής αγοράς (βλ. λ. αγορά, σηµ. 4), 
σύµφωνα µε τον οποίο η σχέση τού ενδιαφέροντος που εκδηλώνει το 
καταναλωτικό κοινό για την αγορά ενός προϊόντος (ζήτηση) και τής 
τιµής του είναι ανάλογη, ενώ η σχέση τής προσφοράς τού προϊόντος 
και τής τιµής του είναι αντιστρόφως ανάλογη, δηλ. όταν το αγορα-
στικό ενδιαφέρον (η ζήτηση) αυξηθεί (ή ελαττωθεί), η τιµή τού προϊ-
όντος αυξάνεται (ή µειώνεται αντίστοιχα), ενώ όταν η προσφορά αυ-
ξηθεί (ή ελαττωθεί), η τιµή µειώνεται (ή αυξάνεται) (γ) ενεργός ζή-
τηση η ανάγκη ή η επιθυµία για την αγορά προϊόντος, η οποία µπορεί 
να ικανοποιηθεί, εφόσον ο πιθανός αγοραστής διαθέτει τα αναγκαία 
χρήµατα για την αγορά (δ) καµπύλη ζήτησης η γραφική απεικόνιση 
τής σχέσης τής τιµής ενός προϊόντος και τής ζητούµενης ποσότητας 
αυτού τού προϊόντος ανά χρονική περίοδο. [ΕΤΥΜ < ~Ρλ· ζήτησις < 
ζητώ. Οι οικον. όροι είναι µετάφρ. δάνεια: νόµος τής προσφοράς και 
τής ζήτησης (< αγγλ. law of supply and demand), ενεργός ζήτηση (< 
αγγλ. active demand), σε πρώτη ζήτηση (< αγγλ. on first demand)], 
ζητητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αρέσκεται στις πνευµατικές 
αναζητήσεις, που αναπτύσσει µε ευχαρίστηση και αφοσίωση πνευ-
µατικά ενδιαφέροντα: ~ φιλοσοφία | φιλόσοφος 2. ζητητική (η) το σύ-
στηµα θέσεων και ιδεών των σκεπτικών φιλοσόφων, το γνωσιολογικό 
πλαίσιο τής φιλοσοφίας που ανέπτυξαν, αρνούµενοι το κύρος κάθε 
αλήθειας ως ανέφικτης. — ζητητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ζητιανεύω ρ. 
αµετβ. κ. µετβ. {ζητιάνεψα} ♦ 1. (αµετβ.) ζητώ χρήµατα, υλική 
βοήθεια, απευθυνόµενος στον οίκτο των άλλων, είµαι ζητιάνος: 
κατάντησε να ζητιανεύει στους δρόµους ΣΥΝ. ζητώ ελεηµοσύνη, (λόγ.) 
επαιτώ, (λαϊκ.) διακονεύω, ψωµοζητώ, βγαίνω στη γύρα ♦ 2. (µετβ.) 
(συχνά +για) εκλιπαρώ για κάτι µε αναξιοπρεπή τρόπο: ~ φι-
λοφρονήσεις | τη συγγνώµη κάποιου || ζητιανεύει για µια θεσούλα στο 
∆ηµόσιο ΣΥΝ. ικετεύω. ζητιανιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πράξη τού 
να ζητιανεύει κανείς, η κατάσταση τού να ζει κανείς ζητιανεύοντας: 
έµεινε άνεργος κι άστεγος και το 'ρίξε | βγήκε στη - ΣΥΝ. (λόγ.) 
επαιτεία, (λαϊκ.) διακονιά, ζήτα 2. (µτφ.) η έντονη και κυρ. 
αναξιοπρεπής ικεσία (για κάτι): δεν µου αρέσουν οι ~ για να πετύχω 
µια λογική προσφορά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. ζητιάνος (ο), ζητιάνα (η) 
1. πρόσωπο που ζει από ελεηµοσύνες, ζητώντας χρήµατα, υλική 
ενίσχυση ΣΥΝ. (λόγ.) επαίτης, (λαϊκ.) διακο-νιάρης, ζήτουλας 2. (µτφ.-
µειωτ.) πρόσωπο που εκλιπαρεί (για κάτι, συχνά αναξιοπρεπώς). — 
ζητιανάκι (το), ζητιάνικος, -η, -ο κ. ζητια νί-στικος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φτώχια. 

[ΕΤΥΜ. < ζήτια | ζητιά < ζήτης (πβ. επαιτώ - επαίτης) < ζητώ + παραγ. 
επίθηµα, -ιάνος, πβ. πρωτευουσ-ιάνος, καθαρευουσ-ιάνος κ.ά.]. 

ζητιάνος: συνώνυµα. Η λέξη που δηλώνει ουδέτερα, χωρίς σηµα-
σιολογικές αποχρώσεις, αυτόν που ζητάει από τους άλλους ελεη-
µοσύνη (σε χρήµατα ή και σε είδος) λόγω ανέχειας και αδυναµίας 
να αντιµετωπίσει τις στοιχειώδεις ανάγκες τής ζωής (φαγητό -
στέγη) είναι η λ. ζητιάνος, από το ζήτη (< ζητώ) και την κατάλ. -ιά-
νος, που έχει υποτιµητική χροιά (πβ. πρωτευουσ-ιάνος, καθαρευ-
ουσ-ιάνος). Στους µεσαιωνικούς χρόνους ζήτη (η) και ζητούλι (το) 
ήταν «τα χρήµατα που κατέβαλλαν οι πιστοί κατά εποχές για να 
ζήσουν οι ιερείς», ενώ στα έγγραφα τού Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως αναφέρεται (από το 1659) και η λ. ζητεία (η) µε τη σηµ. 
«ζητιανιά, επαιτεία». Οι αρχαίοι χρησιµοποιούσαν µε τη σηµ. τού 
«ζητιάνος» τις λέξεις από το ρ. αιτούµαι: προσαίτης, µεταίτης και, 
λιγότερο, επαίτης· το τελευταίο επιβίωσε και αποτέλεσε την κύρια 
λόγια και επίσηµη λέξη που δήλωσε το «ζητιάνος», µε παράγωγο 
το επαιτεία (ή ορθότερα επαιτία, όπως παρατηρεί ο Κ. Κόντος). 
Από το ζήτης και την εκφραστική κατάληξη -ουλας (ή, λιγότερο 
πιθανόν, από το ζητούλι και την κατάλ. -ας µε αναβιβασµό τού τό-
νου) σχηµατίστηκε η λ. ζήτουλας µε επιτατική και µειωτική ση-
µασία (αυτός που µε αναξιοπρεπή και φορτικό τρόπο ζητάει βοή- 
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θεια από τους άλλους) και το σύνθετο ψωµοζήτης Ως ισχυρότεροι 
και εκφραστικότεροι τύποι σχηµατίστηκαν το σύνθετο ψωµοζή-
τουλας και το (παράγωγο) ζητουλιάρης. Από την ανάγκη των µο-
ναχών να επιτελούν (στα µεσαιωνικά και νεότερα χρόνια) τη «δια-
κονία» ή το «διακόνηµα» τής επαιτείας, δηλ. τής συγκέντρωσης 
χρηµάτων και τροφίµων από τους πιστούς για τα µοναστήρια, 
προήλθε η λ. διακονιάρης (< διακονιά < διακονία). 

ζήτουλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) αυτός που ζητάει διαρκώς και 
αναξιοπρεπώς από τους άλλους. Επίσης (εµφατ.) ζητουλιάρης ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ζητιάνος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ζητώ + παραγ. επίθηµα -ουλας, πβ. δράκ-ουλας, 
ρούφ-ουλας], 

ζητούµενο (το) {ζητουµέν-ου | -ων} 1. οτιδήποτε προκύπτει ή τίθεται 
ως ζήτηµα, αντικείµενο έρευνας ή αναζήτησης: η µείωση τής ανερ-
γίας είναι το ~ τής πολιτικής µας 2. αυτό που επιθυµώ να αποκτήσω, 
γιατί αισθάνοµαι ότι µου λείπει: τα πάντα εξαρτώνται από την ποι-
οτική παιδεία- αυτό είναι το ~ στη χώρα µας ΣΥΝ. αίτηµα 3. το προς 
απάντηση ερώτηµα ή θέµα: στο θέµα τής έκθεσης ιδεών διακρίνουµε 
δεδοµένα και ζητούµενα || τα ~ στο πρόβληµα τής άλγεβρας. [ΕΤΥΜ 
Ουδ. µτχ. παθ. ενεστ. τού αρχ. ρ. ζητώ]. 

ζητώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ζητ-είς κ. -άς... | ζήτ-ησα, -ιέµαι (λόγ. -
ούµαι, -είσαι...), -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. ψάχνω να βρω, έχω 
ανάγκη (από κάτι): ζητούσε ένα πρόχειρο καταφύγιο από τη βροχή || 
ζητούνται πωλήτριες µε πείρα || ζητείται γκαρσονιέρα επιπλωµένη || (κ. 
µεσοπαθ. τριτοπρόσ.) ζητείται τηλεφωνήτρια (αγγελία) || ζητούνται 
εργάτες για βραδινή βάρδια ΣΥΝ. αναζητώ, ψάχνω, γυρεύω- ΦΡ. ΤΙ ζη-
τάει | γυρεύει (κάποιος κάπου); για να δηλώσουµε ότι κακώς, κατά 
τον οµιλητή, κάποιος βρίσκεται ή ενεργεί κάπου 2. θέλω να συνα-
ντήσω (κάποιον) ή να µιλήσω (σε κάποιον): από το πρωί σε ζητάει σε 
όλα τα γραφεία || ποιον ζητάτε ακριβώς; || κάποιος σε ζήτησε στο τη-
λέφωνο, αλλά δεν άφησε όνοµα 3. εκφράζω (σε κάποιον) την ανάγκη 
µου (για κάτι), µε σκοπό να µου το δώσει: ζήτησε τη βοήθεια των φί-
λων || ζητούσε το έλεος των δικαστών || τα κόµµατα ζητούν την ψήφο 
σας || πολλά ζητάς! (έχεις πολλές απαιτήσεις) || ζήτησε το τηλέφωνο 
του (τον ρώτησε ποιος είναι ο αριθµός τού τηλεφώνου του) || ~ την 
άδεια του | µια χάρη | το χέρι κάποιας (κάνω πρόταση γάµου σε γυ-
ναίκα) ΣΥΝ. επιζητώ, (λόγ.) αιτούµαι· ΦΡ. ζητώ σε γάµο κάνω πρότα-
ση γάµου, εκφράζω την επιθυµία (σε γυναίκα ή στον κηδεµόνα της) 
να παντρευτώ (κάποια): τη ζήτησε (σε γάµο) από τους γονείς της 4. 
επιδιώκω (κάτι): ζητούσε τ'αδύνατα || ό,τι κι αν ζητήσει στη ζωή του 
θα το πετύχεν ΦΡ. (λόγ.) ζητείτε και ευρήσετε (ζητείτε και εύρήσε-τε, 
Κ.∆. Ματθ. 7, 7) ζητάτε (κάτι) µε επιµονή και θα το βρείτε· για την 
αξία τής επίµονης αναζήτησης, αυτός που επιµένει ανταµείβεται για 
την προσπάθεια του 5. (ειδικότ.) απαιτώ, προβάλλω αξίωση βάσει φυ-
σικού, ηθικού ή νοµικού δικαιώµατος µου: οι εργαζόµενοι ζητούν την 
άµεση ικανοποίηση των αιτηµάτων τους || ζήτησε την επέµβαση τού 
εισαγγελέα για τα έκτροπα || ~ αποζηµίωση | διαζύγιο | µια καθαρή και 
έντιµη εξήγηση | την αλήθεια | το δίκιο µου ΣΥΝ. αξιώνω- ΦΡ. (α) ζητώ 
τον λόγο (από κάποιον) βλ. λ. λόγος (β) ζητώ την κεφαλή (κάποιου) 
επί π'ινακι (από την απαίτηση τής Σαλώµης για τον αποκεφαλισµό 
τού Ιωάννη τού Προδρόµου) ζητώ την αυστηρή τιµωρία ή την 
αποποµπή κάποιου 6. (+να) εκφράζω (σε κάποιον) την επιθυµία (να 
κάνει | να γίνει κάτι): του ζήτησα να είναι σύντοµος || τους ζήτησα να 
µου δοθεί άδεια να λείψω για λίγες µέρες 7. επιθυµώ έντονα, επι-
διώκω: ~ να µάθω την αλήθεια ♦ (αµετβ.) 8. διατυπώνω την επιθυµία 
να αποκτήσω ή να πετύχω κάτι, κυρ. να µου δοθεί κάτι, επιδιώκω να 
καρπωθώ, να κερδίσω από τους άλλους: στη ζωή δεν πρέπει µόνο να 
ζητάς- πρέπει και να δίνεις 9. (µτφ.) έχω ανάγκες, απαιτήσεις, χρειά-
ζοµαι πράγµατα: το σπίτι ζητάει συνεχώς- πρέπει να ξοδεύεις συνέ-
χεια χρήµατα || τα παιδιά µεγαλώνουν και ζητάνε (έχουν ανάγκες, που 
πρέπει να καλύψουν οι γονείς τους) 10. ζητιανεύω: δεν ντρέπεται να 
ζητά από δεξιά κι αριστερά || το έχει πιο εύκολο να ζητά από το να 
δουλεύει 11. (µτφ.) αισθάνοµαι έντονη ανάγκη, ειδ. βιολογική· κα-
τέχοµαι από σφοδρή επιθυµία (για κάτι): και το σώµα ζητεί µαζί µε το 
πνεύµα 12. (µεσοπαθ. ζητούµαι | ζητιέµαι) έχω ζήτηση: το µπεζ ζητιέται 
πολύ φέτος στα ρούχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζητώ (-έω), αβεβ. ετύµου. Έχει υποστηριχθεί ότι τόσο το 
ρ. ζητώ όσο και οι λ. ζηµία, ζήλος εµφανίζουν κοινό θ. ζη-, το οποίο πα-
ρουσιάζεται επίσης στο ρ. δίζηµαι «αναζητώ, ψάχνω, ερευνώ» < *δί-
öjä-µαι (µε ενεστωτικό αναδιπλασιασµό(]. ζήτω επιφών. 1. να ζήσει | 
να ζήσουν ως έκφραση έντονης επιδοκιµασίας και αποδοχής ή 
ενθουσιασµού: η εορταστική εκδήλωση τελείωσε µέσα σε 
χειροκροτήµατα και µε τη φράση: «~ η Ελλάδα» || «~! Τα 
καταφέραµε!» ΑΝΤ. ου, γιούχα- ΦΡ. (α) (για πρόσ.) δεν κάνω ούτε για 
ζήτω είµαι εντελώς ανίκανος, άχρηστος: τι τον µάζεψες αυτό τον 
άχρηστο, αυτός δεν κάνει ούτε για ζήτω! (β) ούτε για ζήτω για κάτι 
εντελώς ανεπαρκές: τα λεφτά δεν φτάνουν ~ (γ) (ειρων.) ζήτω που 
καήκαµε για κατάσταση που θεωρείται καταστροφική, αδιέξοδη: έτσι 
κι αληθεύουν οι φήµες, ~!2. ζήτω (το) {άκλ.} η επιδοκιµασία µε 
ζητωκραυγές: τα ~ και τα χειροκροτήµατα τού πλήθους ΣΥΝ. 
ζητωκραυγή 3. (κατ' επέκτ.) η ευρεία αποδοχή, η έντονη επιδοκιµα-
σία: µια ζωή τη συντρόφευαν τα ~ τού κοινού ΣΥΝ. εκτίµηση. 
[ΕΤΥΜ. Γ πρόσ. προστακτικής ενεστ. τού αρχ. ρ. ζώ (-ήω), που χρησι-
µοποιήθηκε επιφωνηµατικώς, ξεκινώντας από τους Εβδοµήκοντα ως 
απόδ. τού εβρ. jehi]. 

ζήτω - ζητωκραυγές - τραγιάσκα. Το ζήτω αρχίζει να χρησιµο-
ποιείται ευρύτερα από τους χρόνους τής Κοινής. Στην Π. ∆ιαθήκη 
βρίσκουµε συχνά τη φράση «ζήτω ό βασιλεύς» (Α Βασιλειών 10, 

24- Β'Βασιλειών 16,16 κ.ά.). Στην πραγµατικότητα είναι τύπος προ-
στακτικής (γ' εν.) τού ρ. ζώ (ζήθι, ζήτω - ζήτε, ζώντων | ζήτωσαν), 
που εξελίχθηκε βαθµηδόν σε επιφώνηµα (πβ. αγγλ. long live the 
King «ζήτω ο βασιλεύς»). Από τη φράση «κραυγάζω ζήτω» σχηµα-
τίστηκε στα χρόνια αµέσως µετά την Επανάσταση τού '21 το ρ. ζη-
τωκραιιγώ µε τη σηµ. «επευφηµώ» (αργότερα -το 1870- πλάστηκε 
και επικράτησε τελικά ο τ. ζητωκραυγάζω) και το ουσ. ζητωκραυ-
γές «επευφηµίες» (και τα δύο µαρτυρούνται στα Πρακτικά τής 
Εθνοσυνέλευσης το 1843-44). o Στέφ. Κουµανούδης, πνευµατώδης 
µελετητής τής Ελληνικής, παρατηρεί λογοπαίζοντας και σε γλα-
φυρό ύφος τα εξής περί τής λέξεως: «Ό Σκαρλάτος Βυζάντιος 
[γνωστός λεξικογράφος] τω 1835 κατέκρινε την λέξιν, αλλ' αύτη 
κραυγαστική ούσα φύσει κραυγάζει µέχρι σήµερον [1900!], και 
αδύνατον νά ύπερκραυγασθή υπό τών δυσχεραινόντων προς την 
έλευθέραν κίνησιν τής γλώσσηςτοῦλάρυγγος, τών πνευµόνων 
καιτοῦνοϋ τα πάντα τ' ανθρώπινα κινούντος». (Συναγωγή νέων 
λέξεων...). Αξίζει επίσης να αναφερθεί συναφώς ότι η τραγιάσκα, 
το γνωστό είδος καπέλου, συνδέεται άµεσα µε το ζήτω! Προήλθε 
από παρανόηση των λόγων Ρουµάνων εκδροµέων στην Αθήνα, που 
φωνάζοντας «ζήτω η Ελλάδα» (träi'ascä Grecia) πετούσαν στον αέρα 
τις «τραγιάσκες» τους, δηλ. τα καπέλα τους (είδος κασκέτου). 

ζητωκραυγάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [1870] {ζητωκραύγασα} ♦ 1. 
(αµετβ.) επευφηµώ φωνάζοντας «ζήτω», κραυγάζω υπέρ (κάποιου), 
εκδηλώνω ζωηρό θαυµασµό και ενθουσιασµό (για κάτι): τα πλήθη 
τον ζητωκραύγαζαν ΣΥΝ. (λόγ.) αλαλάζω ΑΝΤ. αποδοκιµάζω, γιουχά-
ρω, γιουχαϊζω ♦ 2. (µετβ.) επευφηµώ (κάποιον), εκδηλώνω (σε κάποι-
ον) την επιδοκιµασία και τον ενθουσιασµό µου: όλο το στάδιο ζητω-
κραύγαζε τον νικητή || όρθιοι ζητωκραύγαζαν την έξοχη ενέργεια τού 
παίκτη ΣΥΝ. επευφηµώ ΑΝΤ. αποδοκιµάζω, γιουχάρω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζή-
τω. 

ζητωκραυγή (η) [1843] η επευφηµία, η κραυγή «ζήτω»: όλο το γήπε-
δο σειόταν από τις ~. 

ζιβάγκο (το) {άκλ.} 1. ο κλειστός ανυψωµένος λαιµός χειµωνιάτικης 
κυρ. µπλούζας, που καλύπτει, εφαπτόµενος, τον λαιµό αυτού που τη 
φορά: αυτό το πουλόβερ έχει ψηλό | χαµηλό | χαλαρό | σφιχτό ~ 2. 
(συνεκδ.) κάθε µπλούζα που έχει τέτοιο λαιµό: µάλλινο | άσπρο | χο-
ντρό | εφαρµοστό ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. zhivago, τίτλος κινηµατογραφικής ταινίας, στην 
οποία ο κεντρικός ήρωας (∆ρ Ζιβάγκο) φορούσε πουλόβερ µε γυριστό 
γιακά, < ρωσ. Zhivago, όνοµα ήρωα τού µυθιστορήµατος Doctor 
Zhivago (1955) τού B.L. Pasternak]. 

ζιγκ-ζάγκ κ. ζικ-ζάκ επίρρ. 1. µε συνεχείς ελιγµούς: η µηχανή ράβει το 
γαζί ~ 2. ζιγκ-ζάγκ (το) (α) η κίνηση που χαρακτηρίζεται από συ-
νεχείς ελιγµούς: έκανε συνέχεια ~, προσπερνώντας τα αυτοκίνητα που 
βρίσκονταν στον δρόµο του (β) (συνεκδ.) τµήµα δρόµου ή πορείας, 
που εξαναγκάζει σε τέτοια κίνηση: ο δρόµος έχει πολλά ~. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. zigzag, πιθ. < γερµ. Zickzack, µάλλον ηχοµιµητική λ., κατ' άλλους 
όµως ανάγεται στη γερµ. λ. Zacke «αιχµή»]. 

ζιγκολο (ο) {άκλ.} άνδρας που επί πληρωµή συνάπτει σεξουαλικές 
σχέσεις, κυρ. µε γυναίκες µεγάλης ηλικίας ΣΥΝ. πόρνος. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. gigolo < µεσν. γαλλ. giguer «χορεύω» < αρχ. γαλλ. gigue 
«µουσικό όργανο»]. 

ζιγκουρατ (το) {άκλ.} ΑΡΧΑΙΟΛ. γιγαντιαίος πύργος-ναός σε σχήµα 
βαθµιδωτής πυραµίδας µε ιερό στην κορυφή, χαρακτηριστικός τής 
αρχιτεκτονικής τής αρχαίας Μεσοποταµίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. ziggurat < 
ακκαδ. zigguratu «διακοσµητικός πύργος»]. 

ζιζάνιο (το) {ζιζανί-ου | -ων} 1. κάθε φυτό, κυρ. αγριόχορτο, που φυ-
τρώνει σε εδάφη καλλιεργειών, παρεµποδίζοντας την ανάπτυξη των 
καλλιεργούµενων φυτών ΣΥΝ. τριβόλι, παράσιτο 2. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που κάνει αταξίες, προκαλώντας αναστάτωση στους υπολοί-
πους: σκέτο ~ αυτό το παιδί- δεν αφήνει άνθρωπο σε ησυχία ΣΥΝ. τα-
ραχοποιός, ταραξίας, άτακτος, διαβολάκι, σκανταλιάρης 3. (µτφ.) το 
στοιχείο που επιφέρει σταδιακή αποσύνθεση και διάλυση, τροποποι-
ώντας τα ισχύοντα δεδοµένα: το ~ τής αµφισβήτησης | τού ατοµικι-
σµού ΣΥΝ. (µτφ.) µικρόβιο· ΦΡ. (µτφ.) ενσπείρω | σπέρνω ζιζάνια προ-
καλώ έριδες, διχόνοιες: προσπαθούν µε δηλώσεις να ενσπείρουν ζι-
ζάνια στο εσωτερικό τού κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ζιζάνιον, πιθ. < σουµερ. zizän «σιτάρι» (πβ. κ. εβρ. 
zunéh). Η λ. απαντά για πρώτη φορά στην Κ.∆. (πβ. Ματθ. 13, 25 
...ηλθεν (...) ό έχθρας και έπέσπειρεν ζιζάνια ανά µέσοντοῦσίτου και 
άπήλθεν), όπου χρησιµοποιείται πάντοτε µε αρνητική σηµ. κατ' 
αντιδιαστολή προς το σιτάρι]. 

ζιζανιοκτόνο (το) φάρµακο για την εξολόθρευση των ζιζανίων.  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. [ΕΤΥΜ. < ζιζάνιο + -κτόνο < αρχ. κτείνω 
«φονεύω», βλ. κ. -κτονία]. 

ζΐλέ (το) {άκλ.} το ανδρικό ή γυναικείο ελαφρύ γιλέκο, που φοριέται 
πάνω από το πουκάµισο. Επίσης ζιλές (ο). — (υποκ.) ζιλεδάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. gilet < ισπ. jileco, βλ. κ. 
γιλέκο]. 

ζίλι (το) {χωρ. γεν.} 1. το ταµπούρλο 2. ζίλια (τα) µεταλλικά κρόταλα 
σε σχήµα µικρών δίσκων για συνοδία λαϊκού χορού ή τραγουδιού 
(συχνά στα κάλαντα). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. zil, πιθ. περσ. προελ.]. 
Ζιµπάµπουε (η) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Zimbabwe = ∆ηµοκρατία 
τής Ζιµπάµπουε) κράτος τής Ν. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Χαράρε, 
επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Ζιµπάµπουε. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Zimbabwe < (γλ. Μπαντού) zimba we bah we «πέτρινα 
σπίτια», όν. αρχαιολογικής περιοχής στα ΝΑ. τής χώρας, η οποία ώς 
το 1979 ήταν γνωστή µε το όν. Ροδεσία (αγγλ. Rhodesia), από τον Βρε- 
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τανό πολιτικό και οικο\Όµολόγο C. Rhodes (1853-1902)]. 
ζιµπελίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κουνάβι που ζει σε δάση τής Β. Αµερικής και 

τής Ευρασίας (βλ.λ.), γνωστό για την απαλή, ζεστή και ακριβή γούνα του 2. 
(συνεκδ.) η ίδια η γούνα τού παραπάνω ζώου. [EJYM Μεταφορά τού γαλλ. 
zibeline < ιταλ. zibellino, σλαβ. προελ., πβ. ρωσ. sobol' «κουνάβι»]. 

ζιµπούλι (το) → ζουµπούλι 
ζίνια (η) ποώδες διακοσµητικό φυτό µε µεγάλα πολύχρωµα άνθη σε ταξιανθίες 

(που ονοµάζονται κεφάλια). 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. zinnia, από το όν. τού Γερµανού βοτανολόγου J. Zinn 
(1727-59)]. 

ζίου-ζίτσου (το) {άκλ.} ΑΘΛ. ιαπωνική τεχνική προσωπικής άµυνας χωρίς 
όπλα, µε βίαιες λαβές σε συγκεκριµένα αδύνατα σηµεία τού σώµατος τού 
επιτιθεµένου, κατά την οποία χρησιµοποιείται η δύναµη και το βάρος τού 
ίδιου τού αντιπάλου για την εξουδετέρωση του. [ΕΤΥΜ < αγγλ. jiu-jitsu < 
ιαπ. jujitsu < jû «ευγένεια» + jitsu «τέχνη»]. 

ζιπ (το) {άκλ.} Η/Υ 1. συσκευή για την αποθήκευση συµπιεσµένων αρχείων σε 
µεγάλης χωρητικότητας δισκέτες 2. (συνεκδ.) η ίδια η δισκέτα που 
χρησιµοποιείται στην παραπάνω συσκευή 3. (ως επίθ.) για αρχείο 
συµπιεσµένο µε το σύστηµα τής παραπάνω συσκευής. — (υποκ.) ζιπάκι (το) 
(σηµ. 2). [ΕΤΥΜ < αγγλ. zip]. 

ζιπ-κιλΟτ (η/το) {άκλ.} το φαρδύ γυναικείο παντελόνι, που συνήθ. σταµατά 
στο ύψος τού γονάτου και δίνει την εντύπωση φούστας: µάλλινη | σπορ | 
µονόχρωµη | καρό ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. jupe-culotte < jupe «φούστα» (< αραβ. djubbah) + culotte 
(βλ. λ. κιλότα)]. 

ζιπουνακι (το) {χωρ. γεν.} παιδικό κοντοµάνικο εσώρουχο, που φοριέται από 
τη µέση και πάνω κατάσαρκα ως φανέλα. 

ζιπούνι (το) (ζιπουν-ιού | -ιών} πανωφόρι µε µήκος ώς τη µέση, συνήθ. 
εφαρµοστό και µε µακριά µανίκια: δερµάτινο ~. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ζιπούνιν< 
ζιπόνιν< βεν. zipon]. 

ζιρκόνιο (το) {ζιρκονίου | χωρ. πληθ.} 1. ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο 
Zr) αργυρόλευκου χρώµατος, που έχει ιδιαίτερη σηµασία στον τοµέα των 
εφαρµογών τής πυρηνικής ενέργειας (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) 2. ΟΡΥΚΤ. το 
πυριτικό ορυκτό τού παραπάνω στοιχείου, µε µεγάλο δείκτη διάθλασης και 
έντονη διάχυση φωτός- είναι ευρέως διαδεδοµένο στην κοσµηµατοποιία λόγω 
των ελκυστικών ιδιοτήτων του και τής ασύγκριτα χαµηλής τιµής του σε σχέση 
µε τους πολύτιµους λίθους. Επίσης ζιργκόν {άκλ.} (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Zirkon < γαλλ. jargon < ιταλ. giargone < περσ. 
zargûn «χρυσαφής»]. 

ζο (το) → ζώο 
ζογκλέρ (ο) {άκλ.} 1. επαγγελµατίας τού θεάµατος που εκτελεί κυρ. 

ταχυδακτυλουργικές ή ακροβατικές ασκήσεις, ψυχαγωγώντας το κοινό, 
συνήθ. στο τσίρκο 2. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός για αθλητή ή συνήθ. σε 
οµαδικό άθληµα (ποδόσφαιρο, µπάσκετ κ.λπ.) που διακρίνεται για το 
θεαµατικό του παιχνίδι: ~ των γηπέδων. — ζογκλερικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. jongleur < λατ. joculator < p. joculor «παίζω, χαριεντί-
ζοµαι»]. 

ζοµπι (το) {άκλ.} 1. (στο βουντού) το σώµα νεκρού που «επαναφέρεται» από 
κάποιον στη ζωή µε υπερφυσικό τρόπο, για να τον υπηρετήσει ως άβουλο και 
άφωνο όργανο του· (µτφ.-µειωτ.) 2. άνθρωπος µε ιδιαίτερα εκκεντρική και 
παράξενη εµφάνιση ή µε κινήσεις και αντιδράσεις αφύσικες και µηχανικές 3. 
εξαιρετικά άσχηµος άνθρωπος ή και πολύ ρυτιδωµένος και καταβεβληµένος 
λόγω προχωρηµένης ηλικίας. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. zombie, πιθ. συνδ. µε την κονγκολέζικη λ. nzambi «θεός»]., 

ζορζέτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πολύ λεπτό µεταξωτό ή µάλλινο ύφασµα. 
[ΕΤΥΜ. < Georgette, επωνυµία αγγλ. εµπορικού οίκου, που διαβάστηκε µε 
γαλλ. προφορά]. 

ζόρι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.-λαϊκ.) 1. η καταναγκαστική πίεση που ασκείται 
σε κάποιον για πράξη ή στάση, για την οποία εκδηλώνει απροθυµία, 
αδιαφορία ή αντίθεση ΣΥΝ. βία, εξαναγκασµός, στανιό-ΦΡ. µε το ζόρι (ί) µε 
τη βία, µε το στανιό: δεν ήθελε να έρθει- τον φέραµε ώς εδώ ΣΥΝ. µε 
εξαναγκασµό, µε πίεση (ii) µε µεγάλη δυσκολία, προσπάθεια: - κρατήθηκα να 
µη σκάσω στα γέλια 2. η δυσκολία που αντιµετωπίζει κανείς, οτιδήποτε 
δυσχεραίνει και παρεµποδίζει: αυτή η άσκηση είναι µεγάλο - || έχει πολλά ~ να 
περάσει! ΣΥΝ. δυσκολία, δυσχέρεια- ΦΡ. τραβάω ζόρι βλ. λ. τραβώ. [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. ΖΟΓ]. 

ζορίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ζόρισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) ♦ (µετβ.) 1. 
εξαναγκάζω (κάποιον να καταβάλει έντονες προσπάθειες), ασκώ πίεση 
(εκβιάζοντας συγκεκριµένη εξέλιξη ή αποτέλεσµα): έπρεπε να τον ζορίσω, για 
να µου δώσει απάντηση || τον ζορίζουν απ'όλες τις πλευρές, αλλά αυτός δεν 
υποχωρεί! ΣΥΝ. πιέζω, στρυµώχνω 2. χρησιµοποιώ (κάτι) κατά εξαντλητικό 
τρόπο, οδηγώντας το στα όρια των δυνατοτήτων του (συσκευής ή µηχανής): 
µην τη ζορίζεις άλλο τη µηχανή, γιατί θα χαλάσει 3. φέρνω (κάποιον) σε 
δυσχερή θέση: ο ρεπόρτερ ήθελε να ζορίσει τον καλεσµένο του µε επιθετικές 
ερωτήσεις ΣΥΝ. στρυµώχνω ♦ 4. (αµετβ.) γίνοµαι δυσκολότερος- ΦΡ. 
ζορίζουν τα πράγµατα η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη: αν δει ότι ~, θα τα 
παρατήσει ΣΥΝ. σκούρα τα πράγµατα 5. (µεσοπαθ. ζορίζοµαι) δυσκολεύοµαι 
σε κάτι, αισθάνοµαι να µε πιέζουν: ~ οικονοµικά | επαγγελµατικά || όταν 
ζορίζεται, αντιδρά απότοµα ΣΥΝ. πιέζοµαι, (λαϊκ.) τα βρίσκω σκούρα, τα 
βρίσκω µπαστούνια. — ζόρισµα (το), (υποκ.) ζο-ρισµατάκι (το). 

ζόρικος, -η/-ια, -ο (εκφραστ.) 1. αυτός που δύσκολα αποδέχεται ή υποτάσσεται 
σε απαιτήσεις άλλων: είναι πολύ ~ στις διαπραγµατεύσεις ΣΥΝ. σκληρός ΑΝΤ. 
υποχωρητικός, συµβιβαστικός, βολικός 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
επιθετικότητα, σκληρότητα ή απειλητι-κότητα: είναι πολύ ~ δεν µπορώ να του 
επιβληθώ- ΦΡ. (α) κάνω τον ζόρικο (σε κάποιον) συµπεριφέροµαι µε 
επιθετικό, άγριο τρόπο (σε κάποιον), χρησιµοποιώ απειλές ή έχω απειλητικό 
ύφος (β) ζόρικο αντράκι (ειρων.) για άντρα που παριστάνει τον σκληρό, χωρίς 
να πείθει γι' αυτό 3. (ενέργεια ή εργασία) που έχει µεγάλη δυσκολία: ~ άσκηση 
| δουλειά | υπόθεση || ζόρικα τα πράγµατα στην οικονοµία µε τα νέα µέτρα! — 
ζόρικα επίρρ. 

ζοριλήδικός, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα ΣΥΝ. 
ζόρικος 2. αυτός που προκαλεί δυσκολία κατά την εκτέλεση του: είναι πολύ ~ 
αυτή η δουλειά ΣΥΝ. ζόρικος. 

ζοριλίκι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.) η προκλητική επίδειξη δύναµης, η επιθετική, 
απειλητική συµπεριφορά: αρχίζω τα ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) νταηλίκι, µαγκιά, 
τσαµπουκάς. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. zorluk]. 

ζορµπαλίκι κ. ζορµπαδιλίκι (το) (λαϊκ.) η προκλητική, επιθετική και απειλητική 
συµπεριφορά ή ενέργεια. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. zorbalik]. 

ζορµπάς (ο) {ζορµπάδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που έχει επιθετική, βίαιη 
συµπεριφορά 2. άνθρωπος ανέµελος, που ζει έντονα και µε τρόπο 
αντισυµβατικό 3. (παλαιότ.) το ένοπλο µέλος άτακτου στρατού, που 
ακολουθούσε τη ζωή τής παρανοµίας µε αρπαγές, βιασµούς, καταστροφές 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. zorba]. 

Zoppò (ο) {άκλ.} κινηµατογραφικός και τηλεοπτικός ήρωας, δεινός ξιφοµάχος 
και σκοπευτής, που έκρυβε την πραγµατική του ταυτότητα και παρενέβαινε 
µασκοφόρος και ντυµένος στα µαύρα, για να υπερασπιστεί το δίκαιο και τους 
αδυνάτους· ΦΡ. (ειρων.) κάνω τον Zoppò παριστάνω τον προστάτη, τον 
σωτήρα άλλων, εµφανίζοµαι αυτόκλητα ως τιµωρός των κακών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Zorro < ισπ. zorro «αλεπού», πράγµα που συµβαδίζει µε τον 
χαρακτήρα τού προσώπου, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1920 στην 
ταινία The mark of Zorro (To σηµάδι τού Zoppò), όπου τον Zoppò υποδύθηκε 
ο Douglas Fairbanks]. 

ζούγκλα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} 1. τροπικό δάσος, συχνά αδιαπέραστο, µε 
πλουσιότατη άγρια πανίδα και χλωρίδα: η ~ τού Αµαζονίου· ΦΡ. (κακόσ.) 
νόµος τής ζούγκλας (i) ο νόµος τής φυσικής επικράτησης τού ισχυρότερου εις 
βάρος τού πιο αδύνατου (ii) η χρήση οποιουδήποτε διαθέσιµου µέσου από την 
πλευρά τού ισχυρότερου για την επικράτηση του σε ανταγωνισµό ΣΥΝ. Ο 
νόµος | το δίκαιο τού ισχυρότερου 2. (µτφ.) κάθε χώρος στον οποίο κυριαρχεί 
η βία, η έλλειψη ασφάλειας ή ο απάνθρωπος ανταγωνισµός: η σύγχρονη ~ τής 
κοινωνίας µας || - καταντήσαµε! Κινδυνεύεις ακόµη και µέσα στο σπίτι σου! 3. 
(µτφ.) η χαώδης κατάσταση : η ~ των διατάξεων και των ρυθµίσεων τού 
φορολογικού συστήµατος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. jungle < αγγλ. jungle < χίντι jangal «δάσος» < 
σανσκρ. jângala]. 

ζούδι (το) [χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το ζωύφιο, το έντοµο ΣΥΝ. ζουζούνι, µαµούνι 
2. (µτφ.-χαϊδευτ.) ο εξαιρετικά µικρόσωµος ή ο πολύ µικρός στην ηλικία. — 
(υποκ.) ζουδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. ζούδιον < αρχ. ζώδιον, υποκ. τής λ. 
ζωον]. 

ζούζουλο (το) (λαϊκ.) 1. ζωύφιο, ζουζούνι 2. (µτφ.-χαϊδευτ.) ζωηρό και άτακτο 
µικρό. [ΕΤΥΜ. Αλλος τ. τού ζούζουνο < ζουζούνι]. 

ζουζούνα (η) ως προσφώνηση σε ζωηρή και χαριτωµένη κοπέλα. — (υποκ.) 
ζουζουνίτσα (η). 

ζουζούνι (το) {ζουζουν-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. έντοµο µικρών διαστάσεων, κυρ. 
αυτό που πετά παράγοντας έναν χαρακτηριστικό βόµβο ΣΥΝ. ζωύφιο 2. (ως 
χαρακτηρισµός) για ζωηρό, άτακτο παιδί. — (υποκ.) ζουζουνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ. (από τον ήχο ζου-ζου) + παραγ. επίθηµα -ούνι, κατά 
το µαµούνν πβ. κ. βουλγ. zuzukam «ζουζουνίζω»]. 

ζουζούνια (η) (χαϊδευτ.-οικ.) πείραγµα ή αταξία. 
ζουζουνίζω ρ. αµετβ. (ζουζούνισα} (για έντοµα) παράγω τον χαρακτηριστικό 

βόµβο τού εντόµου που πετά ΣΥΝ. βουίζω. — ζουζοΰνι-σµα (το). 
ζούλα (η) (χωρ. πληθ.} (αργκό) η µυστικότητα- ΦΡ. (οικ.) στη ζούλα στα κρυφά, 

χωρίς να γίνοµαι αντιληπτός: ο γιατρός τού απαγόρευσε τελείως το κρασί, αλλά 
~ πίνει κανένα ποτηράκι || πέρασε τα λαθραία ~ ΣΥΝ. στα κλεφτά, µυστικά, στα 
µουλλωχτά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. [ΕΤΥΜ. < ζουλώ (υποχωρητ.)]. 

ζουλάπι (το) [χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το άγριο ζώο ΣΥΝ. αγρίµι 2. (µτφ.-υβριστ.) 
βλάκας, ηλίθιος, αγαθός. 
[ΕΤΥΜ; < µεσν. ζουλάπιν, πιθ. < αλβ. zullap «άγριο ζώο», πβ. κ. ρουµ. 
zulape]. 

ζούληγµα κ. ζούληµα κ. ζούλισµα (το) (ζουλήγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να 
πιέζει δυνατά κανείς, συνήθ. µε τα δάχτυλα, κάτι 2. το σηµάδι που µένει όταν 
ζουλήξει κανείς κάποιον. 

ζούληξα ρ. → ζουλώ 
Ζουλού (οι) [1897] (άκλ.) 1. έθνος τής επαρχίας Νατάλ τής Ν. Αφρικής 2. 

Ζουλού (η | τα) η γλώσσα των Ζουλού, που ανήκει στη γλωσσική οµάδα 
Μπαντού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Zulu, λ. τής γλ. Μπαντού, αγν. 
ετύµου]. 

ζουλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. (ζουλάς... | ζούλη-σα κ. -ξα, -ιέµαι, -χτηκα, -γµένος} 
(καθηµ.) προκαλώ πιέζοντας ελαστική ή µόνιµη παραµόρφωση σε επιφάνεια 
ή αντικείµενο: του - το µάγουλο || ~ το σωληνά- 



ζουµ 713 ζυγίζω 
 

pio τής οδοντόπαστας ΣΥΝ. πιέζω, (λαϊκ.) ζουπώ. Επίσης ζουλίζω 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ζουλίζω < αρχ. διυλίζω, µε τροπή δι- > ζ-, πβ. διαβολιά 
- ζαβολιά]. 

ζουµ (το) {άκλ.} 1. φακός ή σύστηµα φακών µεταβλητής εστιακής απόστασης 
που χρησιµοποιούνται για τη λήψη φωτογραφικής ή κινηµατογραφικής 
σκηνής, κατά τρόπον ώστε να φαίνεται πως ο φακός το προσεγγίζει (ή 
αποµακρύνεται από αυτό): φακός ~ || βιντεοκάµερα µε ~ 2. η λήψη 
(φωτογραφική | κινηµατογραφική) µε τέτοιο σύστηµα φακών: ο σκηνοθέτης 
άρχισε µε ένα αργό ~ στο πρόσωπο τού παιδιού || κάνω ~ σε κάτι ΣΥΝ. 
εστίαση. [ΕΤΥΜ < αγγλ. zoom, ηχοµιµητική λ.]. 

ζουµάρω ρ. αµετβ. {ζουµάρισα κ. ζούµαρα) κάνω ζουµ (βλ.λ.): ο φακός 
ζούµαρε στο πρόσωπο τού πρωταγωνιστή. 

ζουµερός, -ή, -ό [µεσν.] (καθηµ.) 1. (κυρ. για καρπούς, φαγώσιµα κ.λπ.) αυτός 
που έχει χυµό, ζουµί: ~ πορτοκάλι || τα ~ φρούτα τού καλοκαιριού ΣΥΝ. (λόγ.) 
χυµώδης, εύχυµος ΑΝΤ. ξερός, στεγνός 2. (µτφ.) (α) αυτός που έχει ουσία, 
που έχει περιεχόµενο: ~ άρθρο | συζήτηση | λόγια ΣΥΝ. µεστός, ουσιαστικός, 
ουσιώδης ΑΝΤ. ανούσιος, αδιάφορος φ) (για γυναίκα) αυτή που έχει πλούσιες 
καµπύλες. 

ζουµί (το) {ζουµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. κάθε φυσικό υγρό που περιέχεται ή 
παράγεται από ζωντανό οργανισµό, κυρ. φυτικό, ή από τµήµα τού οργανισµού 
αυτού: αυτό το φρούτο έχει πολύ ~ || το ~ τού κρέατος ΣΥΝ. χυµός 2. ο ζωµός 
(από βρασµένο κρέας, λαχανικά κ.λπ.): το φαγητό έχει πολύ ~· ΦΡ. (α) 
(εκφραστ.-σκωπτ.) µε παίρνουν τα ζουµιά δακρύζω, βάζω τα κλάµατα από 
συγκίνηση (β) (εκφραστ.) βράζω στο ζουµί µου κυριαρχούµαι από δυσάρεστα 
συναισθήµατα (φθόνου, οργής κ.λπ.) και δεν τα εκδηλώνω: µην κοιτάς που 
δεν αντέδρασε, βράζει στο ζουµί του (γ) (εκφραστ.-σκωπτ.) η γριά (η) κότα 
έχει το ζουµί βλ. λ. κότα 3. (µτφ.) οτιδήποτε αποτελεί την ουσία, το σηµαντικό 
περιεχόµενο ενός πράγµατος: αυτή η είδηση έχει πολύ ~|| το ~ τού έργου 
συνοψίζεται στο εξής... ΣΥΝ. νόηµα, ενδιαφέρον, ουσία, (λαϊκ.) ψητό 4. (µτφ.-
οικ.) το οικονοµικό κέρδος: αυτές οι δουλειές δεν έχουν ζουµί. — (υποκ.) 
ζουµάκι (το). [ΕΤΥΜ· < µεσν. ζουµίνκ ζωµίν< µτγν. ζωµίον, υποκ. τού αρχ. 
ζωµός]. 

ζουµπάς κ. ζουπάς (ο) {ζουµπάδες} 1.το εργαλείο (κυρ. από χάλυβα) που 
χρησιµοποιείται για να τρυπάει µέταλλα ή για να σπρώχνει τα καρφιά 
βαθύτερα, ώστε να µην προεξέχουν οι κεφαλές τους 2. (µτφ.-µειωτ.) ο 
εξαιρετικά κοντός, µικρόσωµος άνθρωπος ΣΥΝ. κοντός, νάνος ANT. ψηλός, 
(λαϊκ.) λελέκι, ντερέκι. [ΕΤΥΜ; < τουρκ. zimba]. 

ζούµπερο (το) 1. το µικρό έντοµο ΣΥΝ. ζωύφιο, ζούζουλο, ζουζούνι 2. (µτφ.-
µειωτ.) άνθρωπος µε καχεκτική και άσχηµη εµφάνιση ΣΥΝ. κα-
κοφτειαγµένος. [ΕΤΥΜ < σλαβ. zonbrü]. 

ζουµπούλι κ. ζιµπούλι (το) {ζουµπουλ-ιού | -ιών} (καθηµ.) ο υάκινθος και 
συνεκδ. το άνθος του. — (υποκ.) ζουµπουλάκι κ. ζιµπουλάκι (το). [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. sümbül]. 

ζουµπουρλούδικος, -η, -ο (εκφραστ.-προφορ.) παχουλός, στρουµπουλός. 
[ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 

ζουπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ζουπάς... | ζούπη-σα κ. -ξα, -χτηκα, -γµένος} (καθηµ.) 
ασκώ πίεση µε τα δάχτυλα σε κάτι προς τα κάτω ΣΥΝ. ζουλώ. Επίσης 
ζουπίζω. — ζούπισµα κ. ζούπηγµα (το). [ΕΤΥΜ < ζουπίζω (µε µεταπλασµό 
κατά το συνώνυµο ζουλώ) < *διο-πίζω «αποχυµώνω, βγάζω τον χυµό» < 
δι)α)- + αρχ. όπίζω < οπός «χυµός». Το αρχ. οπός < I.E. *sokw-os «χυµός», 
πβ. αρχ. σλαβ. sokn, λιθ. svekas, πιθ. κ. λατ. sucus (> γαλλ. suc) κ.ά.]. 

ζούρλα (η) (λαϊκ.) η τρέλα. Επίσης ζούρλια κ. ζουρλαµάρα. 
ζουρλαίνω ρ. µετβ. {ζούρλα-να, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. τρελαίνω, κάνω 

(κάποιον) να χάσει τα λογικά του: θα µε ζουρλάνουν αυτά τα παιδιά µε τις 
φωνές τους ΣΥΝ. παλαβώνω, (λαϊκ.) µουρλαίνω, λωλαί-νω, βουρλίζω 2. 
ξεµυαλίζω, προκαλώ µεγάλη χαρά ή επιθυµία (σε κάποιον): τον ζούρλανε µε 
την οµορφιά της || ζουρλάθηκε µε τα καλά νέα ΣΥΝ. ξετρελαίνω. 

ζουρλαµάρα (η) → ζούρλα 
ζουρλοµανδύας (ο) [1893] {χωρ. γεν. πληθ.} ρούχο από ανθεκτικό, σκληρό 

υλικό µε µακριά µανίκια, που περνούν από µπροστά και δένονται πίσω από 
την πλάτη, ώστε να δεσµεύονται τα χέρια αυτού που το φορά (κυρ. για 
βίαιους και επικίνδυνους φρενοβλαβείς)· ΦΡ. (α) του φόρεσαν ζουρλοµανδύα 
τον έκλεισαν σε φρενοκοµείο (β) του χρειάζεται ζουρλοµανδύας πρέπει να 
τον κλείσουν σε φρενοκοµείο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. camisole de force]. 

ζουρλοπαντιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. πρόσωπο που 
εκδηλώνει την τρέλα του, ζουρλός ΣΥΝ. τρελός, µουρλός 2. πρόσωπο που 
είναι εκκεντρικό, πολύ ζωηρό: κοίτα τη ~, τι φοράει πάλι! ΣΥΝ. ψώνιο, 
τρελάρα | τρελάρας, (αργκό) περίπτωση. [ΕΤΥΜ; < ζουρλός + παντιέρα 
«σηµαία», οπότε η λ. θα δήλωνε αυτόν που εκδηλώνει την τρέλα του, που την 
κάνει «σηµαία»· πβ. κ. βλάκας µε πατέντα]. 

ζουρλός, -ή, -ό (λαϊκ.) τρελός ΣΥΝ. µουρλός, ανισόρροπος, παλαβός, 
κουζουλός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί οι εξής ετυµολογήσεις: (α) < 
ζερβός + τρελός (µε συµφυρµό) (β) < (σ)βουρλός < σβουρίζοµαι «γυρίζω σαν 
σβούρα, σαν τρελός» (γ) < βεν. zurlo «άστατος, ελαφρόµυαλος»]. 

ζουρνάς (ο) {ζουρνάδες} λαϊκό ξύλινο πνευστό όργανο, που παράγει οξύ και 
διαπεραστικό ήχο και αποτελούσε παλαιότ. το κατεξοχήν όργανο υπαίθριων 
εορταστικών συγκεντρώσεων ΦΡ. η τελευταία τρύ- 

πα τού ζουρνά για πρόσωπο που είναι τελευταίο σε µια ιεραρχία, που δεν έχει 
την παραµικρή ισχύ ή δυνατότητα λήψεως αποφάσεων ΣΥΝ. ο τελευταίος 
τροχός τής αµάξης. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. zuma < περσ. sürna «είδος τροµπέτας (που τη 
χρησιµοποιούσαν σε εορταστικές εκδηλώσεις)» < sûr «εορτή» + nâ(y) 
«καλάµι»]. 

ζουρνατζής (ο) {ζουρνατζήδες} ο οργανοπαίκτης τού ζουρνά. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. zumaci]. 

ζούφιος, -α, -ο → τζούφιος 
ζοφερός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που δεν έχει καθόλου φως, ο εξαιρετικά 

σκοτεινός, ώστε να προκαλεί φόβο: ~ σκότος | νύχτα || ~ υπόγεια ΣΥΝ. 
θεοσκότεινος, κατασκότεινος, (λόγ.) ερεβώδης ΑΝΤ. φωτεινός, λαµπρός 2. 
(µτφ.) αυτός που προκαλεί απαισιοδοξία και ανασφάλεια, που εµπνέει φόβο 
και απελπισία: ζούµε σε ~ καιρούς || ύστερα από αυτή την αποτυχία, το µέλλον 
του διαγράφεται ~||~ ύφος | έκφραση ΣΥΝ. δυσοίωνος, µαύρος. — ζοφερά 
επίρρ., ζοφερότητα (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < ζόφος]. 

ζόφος (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το βαθύ και απειλητικό ή τροµακτικό σκοτάδι 
ΣΥΝ. (λόγ.) έρεβος, (καθηµ.) σκοτεινιά, µαυρίλα ΑΝΤ. φως, λάµψη, (λόγ.) 
φέγγος 2. (µτφ.) η κατάσταση βαθιάς απογοήτευσης ή µελαγχολίας, 
παντελούς έλλειψης αισιόδοξων προοπτικών. — ζοφώ-δης, -ης, -ες [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., προφανώς συνδ. µε τη λ. ζέφυρος (βλ.λ.), αν θεωρηθεί ότι η 
ονοµασία τού ανέµου ανάγεται σε θ. *ζέφος. Η λ. ζόφος παρουσιάζει όµοιο 
επίθηµα µε τα συνώνυµα δνόφος, γνόφος (βλ.λ.)]. 

ζοχάδα (η) (λαϊκ.) 1. η αιµορροΐδα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) (συνήθ. σε πληθ.) η 
κακόκεφη και δύστροπη διάθεση: ασ' τον, γιατί έχει πάλι τις ~ του σήµερα || 
είναι στις ~ του ΣΥΝ. τσαντίλα. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < *σοχάδα < µτγν. έσοχάς (συνήθ. πληθ. έσοχάδες) < είσοχή < 
αρχ. είσέχω]. 

ζοχάδας (ο) (λαϊκ.) αυτός που είναι συνεχώς νευριασµένος, δύστροπος. 
ζοχαδιάζω ρ. µετβ. {ζοχάδιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) προκαλώ εκνευρισµό 

(σε κάποιον), (του) χαλάω τη διάθεση: µη µε ζοχαδιάζεις πρωινιάτικα! || 
ζοχαδιάστηκε επειδή του πήγα κόντρα! ΣΥΝ. εκνευρίζω, (λαϊκ.) τσαντίζω. 

ζοχαδιάρης, -α, -ικο 1. (κυριολ.) αυτός που υποφέρει συχνά από αιµορροΐδες 2. 
(µτφ.) αυτός που έχει δύστροπη, ιδιότροπη συµπεριφορά, που συµπεριφέρεται 
πολύ νευρικά ΣΥΝ. ζοχάδας, δύστροπος. Επίσης ζοχαδιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
ζοχάδα + παραγ. επίθηµα -ιάρης]. 

ζοχός (ο) (παλαιότ. ορθ. ζωχός) αγκαθωτό, ποώδες ζιζάνιο που χρησιµοποιείται 
ως ζωοτροφή ή τρώγεται βραστό ως λαχανικό. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ζοχός | ζόχος 
< µτγν. σόγχος, αγν. ετύµου]. 

ζύγαινα (η) {ζυγαινών} είδος καρχαρία των τροπικών θαλασσών. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< ζυγόν | ζυγός, λόγω τού σχήµατος τής κεφαλής αυτού τού είδους καρχαρία]. 

ζυγαριά (η) 1. όργανο µε το οποίο µετριέται το βάρος αντικειµένων σύµφωνα 
µε τη θέση στην οποία ισορροπεί µία ράβδος, από τα άκρα τής οποίας 
κρέµονται δύο πανοµοιότυποι δίσκοι, στον έναν από τους οποίους 
τοποθετείται το αντικείµενο που ζυγίζουµε και στον άλλο ζύγια: ~ 
παραδοσιακή ΣΥΝ. (λόγ.) πλάστιγγα, ζυγός, (λαϊκ.) παλάντζα 2. (γενικότ.) 
οποιοδήποτε όργανο µετρήσεως βάρους: χάλασε η βελόνα τής ~ || ~ ακριβείας | 
µπάνιου | κουζίνας | ηλεκτρονική. [ΕΤΥΜ < µεσν. ζυγαρέα < *ζυγάριον, υποκ. 
τού αρχ. ζυγός]. 

ζύγι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. καθένα από τα διαφορετικού βάρους βαρίδια, 
που χρησιµοποιούνται κατά το ζύγισµα: αυτός ο σάκος θέλει ζύγια των δύο 
οκάδων ΣΥΝ. (στον πληθ.) σταθµά 2. ο υπολογισµός τού βάρους µε ζυγαριά, 
το ζύγισµα: κλέβει στο ~ || πουλάει µε το ~ ΣΥΝ. ζύγιση, µέτρηµα, ζύγιασµα 3. 
(συνεκδ.) η ποσότητα οµοειδών υλικών που αντιστοιχεί σε κάθε ζύγισµα: 
παράγγειλα ένα ~ κάρβουνα | σταφίδα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ζύγιν < µτγν. ζύγιον, υποκ. τού αρχ. ζυγόν (τό) | ζυγός (ο)1 

ζύγια (η) (λαϊκ.) 1. το ζευγάρι 2. ζευγάρι µουσικών οργάνων (βιολί -λαούτο, 
ζουρνάς - νταούλι, κλαρίνο - λαούτο κ.λπ.): στον γάµο ήταν δυο ζυγιές όργανα. 

ζυγιάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {ζύγ-ιασα, -ιάζοµαι κ. -ιέµαι, -ιάστηκα, -ια-σµένος} 1. 
υπολογίζω βάρος µε ζυγαριά ΣΥΝ. ζυγίζω 2. (µτφ.) συγκρίνω (υπολογίζοντας 
τα θετικά και τα αρνητικά) πριν φτάσω στο τελικό συµπέρασµα, απόφαση: για 
κάθε σου βήµα πρέπει να ζυγιάζεις όλα τα ενδεχόµενα || «την ξενιτειά, την 
ορφάνια, την πίκρα, την αγάπη, τα τέσσερα τα ζύγιασαν, βαρύτερα είν' τα ξένα» 
(δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. σταθµίζω· (µεσοπαθ. ζυγιάζοµαι κ. ζυγιέµαι) 3. 
ισορροπώ, κανονίζω τη θέση τού κέντρου βάρους µου, ώστε να εξασφαλίζεται 
η ισορροπία µου: ζυγιάστηκε στο ένα πόδι 4. αιωρούµαι πάνω από ένα σηµείο, 
µετεωρίζοµαι ισορροπώντας: το γεράκι ζυγιάστηκε πάνω από το υποψήφιο 
θύµα του και έκανε κάθετη εφόρµηση. — ζύγιασµα (το). 

ζυγίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ζύγισ-α, -τηκα, -µένος) ♦ (αµετβ.) 1. έχω συνολικό 
βάρος (αντίστοιχο προς ορισµένα κιλά ή άλλη µονάδα µετρήσεως τού 
βάρους): είναι πολύ χοντρός- πρέπει να ζυγίζει πάνω από εκατό κιλά || πόσο 
ζυγίζει ένα αυτοκίνητο σε τόνους; 2. (για ζυγαριές, άλλα όργανα µετρήσεως 
βάρους) δείχνω το βάρος: οι ζυγαριές ακριβείας ζυγίζουν καλύτερα 3. 
προσδιορίζω το βάρος (κάποιου πράγµατος) κυρ. µε ζυγαριά: έδωσε στον 
µανάβη τα ψώνια, να τα ζυγίσει || ζυγίζεται κάθε πρωί, για να παρακολουθεί το 
βάρος της ΣΥΝ. σταθµίζω, ζυγιάζω ♦ (µετβ.) 4. (µτφ.) εκτιµώ, αποδίδω 
ορισµένη αξία σε (κάποιον/κάτι): εγώ τον άνθρωπο δεν τον ~ από τα λεφτά, µα 
απ' την καρδιά του || τον ζύγισα µε το µάτι τι χαρακτήρας είναι ΣΥΝ. κα-
ταλαβαίνω, κρίνω, αξιολογώ 5. (µτφ.) συνυπολογίζω τον θετικό και 
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αρνητικό αντίκτυπο (σε κάτι): να ζυγίζεις τις κουβέντες σου (να µι-
λάς προσεκτικά), γιατί δεν ξέρεις πάντα ποιος σε ακούει ΣΥΝ. υπο-
λογίζω, αναµετρώ · 6. παρατάσσω κατά ευθύγραµµες σειρές: ο κα-
θένας να ζυγιστεί µε τον µπροστινό του || ο λοχίας ζύγισε τους στρα-
τιώτες του για την παρέλαση ΣΥΝ. ευθυγραµµίζω 7. ΝΑΥΤ. επιτυγχά-
νω τη σύµπτωση τού διαµήκους άξονα τού πλοίου µε τον άξονα τού 
στενού ή τής διώρυγας που θα διαπλεύσει: ~ πλοίο. — ζύγισµα (το). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. [ΕΓΎΜ, µεσν. < αρχ. ζυγός]. 

ζύγιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. ο υπολογισµός βάρους µε 
ζυγαριά: καθηµερινή ~ τού βρέφους ΣΥΝ. ζύγισµα, στάθµιση · 2. η 
κατά ευθύγραµµες σειρές παράταξη οµάδας, συνόλου: ~ επί δεξιά | 
αριστερά. 

ζυγιστής κ. ζυγιαστής (ο) ο υπάλληλος τελωνείου που ζυγίζει τα προς 
έλεγχο εµπορεύµατα, κυρ. για να εξακριβωθεί το δηλωθέν βάρος 
τους. 

ζυγιστικά (τα) τα τέλη που καταβάλλονται για τη ζύγιση προϊόντων 
ως αµοιβή τού ζυγιστή. 

ζυγολόγιο (το) {ζυγολογί-ου | -ων} το εµπορικό βιβλίο ή οποιαδήπο-
τε κατάσταση, στην οποία αναγράφονται τα βάρη των ζυγισµένων 
εµπορευµάτων. 

ζυνολουρι (το) {ζυγολουρ-ιού | -ιών} (παλαιότ.) ο συνήθ. µακρύς 
ιµάντας που χρησιµοποιούσαν για την πρόσδεση τού ζυγού στο τι-
µόνι (αλετριού ή κάρου). Επίσης ζυγόλουρο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
ζυγόλουρον< αρχ. ζυγόλωρονκ ζυγός + λώρος (βλ.λ.)]. 

ζυγός (ο) (λόγ.) 1. η παραδοσιακή κυρ. ζυγαριά, ως όργανο υπολογι-
σµού τού βάρους σωµάτων: ο ~ τού φαρµακοποιού || ~ ακριβείας ΣΥΝ. 
ζυγαριά, (λόγ.) πλάστιγγα, (λαϊκ.) παλάντζα 2. (ειδικότ.) το οριζόντιο 
τµήµα, στέλεχος τής παραδοσιακής ζυγαριάς, από τις άκρες τού 
οποίου αναρτώνται οι δύο πλάστιγγα : ο ~ κλίνει προς τα δεξιά ΣΥΝ. 
φάλαγγα · 3. Ζυγός (ο) (α) ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός τού Β. 
Ηµισφαιρίου (β) ΑΣΤΡΟΛ. το έβδοµο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, που 
συµβολίζεται µε τη ζυγαριά και που θεωρείται ότι κυριαρχεί την πε-
ρίοδο 23/9-23/10 (γ) (συνεκδ.) κάθε άτοµο που είναι γεννηµένο κατά 
τη διάρκεια τής παραπάνω περιόδου · 4. το εγκάρσιο εξάρτηµα σε 
άροτρα ή άµαξες, στο οποίο ζεύονται τα υποζύγια 5. (µτφ.) (α) κάθε 
είδους καταπίεση, τυραννικό καθεστώς: ο ελληνισµός αποτίναξε τον 
βαρύ ~ τού κατακτητή || αβάσταχτος | ατιµωτικός ~ || «τού Έλληνος ο 
τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει» || ο ~ των προκαταλήψεων | τής 
αµορφωσιάς ΣΥΝ. σκλαβιά, υποταγή (β) η βαριά εργασία- ΦΡ. είµαι | 
µπαίνω στον ζυγό εργάζοµαι, στρώνοµαι στη δουλειά · 6. η στοίχι-
ση σε ευθεία γραµµή κατά µέτωπο, καθώς και καθεµιά από τις γραµ-
µές αυτές: (στον στρατό) παράταξη εφ'ενός ζυγού || (γυµναστικό πρό-
σταγµα) πυκνώστε τους ~! ΣΥΝ. γραµµή" ΦΡ. (παράγγελµα) τους ζυ-
γούς λύσατε! για τη διάλυση παράταξης, που ισοδυναµεί µε άδεια 
αποχώρησης: ο λοχίας φώναξε: -,'ΣΥΝ. διαλυθείτε · 7. ΗΛΕΚΤΡ. η χάλ-
κινη ή αλουµινένια ράβδος, µέσω τής οποίας το ρεύµα υψηλής τά-
σεως διαµοιράζεται στους επιµέρους αγωγούς: ~ εξισορρόπησης · 8. 
ΑΘΛ. ασύµµετροι ζυγοί (α) ζεύγος παράλληλων ξύλινων δοκών µε δια-
φορά ύψους µεταξύ τους, οι οποίοι στηρίζονται συνήθ. σε κοινή βά-
ση, και χρησιµοποιούνται σε ιδιαίτερο αγώνισµα τής ενόργανης γυ-
µναστικής γυναικών και από τους άνδρες ως δίζυγο µε παράλληλους 
και ισοϋψείς ζυγούς (β) (συνεκδ.) το αγώνισµα γυµναστικής στο 
οποίο χρησιµοποιείται το παραπάνω όργανο. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. ζυγ-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. ζεύγ-νυ-µι, βλ. κ. ζεύω]. 

ζυγός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που συγκροτείται από δύο οµοειδή µέρη 
2. (αριθµός) που διαιρείται ακριβώς διά τού δύο, αφήνοντας υπόλοι-
πο µηδέν ΣΥΝ. άρτιος, στρογγυλός ΑΝΤ. µονός, περιττός 3. αυτός που 
κατά σύµβαση αριθµείται, συµβολίζεται ή παρουσιάζεται µε άρτιο 
αριθµό: οι ~ µέρες τού µήνα· ΦΡ. µονά-ζυγά βλ. λ. µονός. 

ζυγοστάθµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} εργασία που γίνεται 
πάνω σε περιστρεφόµενους άξονες (λ.χ. των µηχανών εργοστασίου, 
τής έλικας πλοίου, των τροχών αυτοκινήτου κ.λπ.) για να αποτραπεί 
η καταπόνηση τους από τη φυγόκεντρο δύναµη και να διατηρηθεί η 
ισορροπία τού βάρους των περιστρεφόµενων σωµάτων ως προς τον 
άξονα περιστροφής τους. — ζυγοσταθµίζω ρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. équilibrage]. 

ζυγούρι (το) {ζυγουρι-ού | -ιών} (λαϊκ.) το αρνί που βρίσκεται στον 
δεύτερο χρόνο τής ζωής του. — ζυγουρήσιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. ζυγούριν, υποκ. τού αρχ. ζυγός]. 

ζύγωµα (το) [µτγν.] {ζυγώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πλησίασµα, η 
προσέγγιση · 2. ΑΝΑΤ. η οστέινη καµάρα στην εξωτερική άκρη τής 
κόγχης τού µατιού, που σχηµατίζεται από την ένωση των µήλων και 
των ζυγωµατικών αποφύσεων τού κροταφικού οστού 3. ΗΛΕΚΤΡ. το σι-
δερένιο κοµµάτι ή το σύνολο σιδερένιων κοµµατιών που αποτελούν 
τον σκελετό µιας ηλεκτρικής µηχανής, συγκρατώντας τα κινητά της 
µέρη. 

ζυγωµατικός, -ή, -ό [1836] ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τα ση-
µεία τού κρανίου δίπλα στο ζύγωµα (βλ.λ.): ~ οστό | µυς | νεύρο | 
απόφυση 2. ζυγωµατικό (το) καθένα από τα οστά από την κάθε πλευ-
ρά τού προσώπου, που βρίσκονται κάτω από τα µάτια σχηµατίζοντας 
την προεξοχή των µήλων: το πρόσωπο των Μογγόλων διακρίνεται για 
τα έντονα ~ του. 

[ΕΤΥΜ < ζύγωµα < αρχ. ζυγώ «συνδέω, συναρµόζω» (βλ. λ. ζυγώνω), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zygomatique]. ζυγώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
{ζύγω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) προσεγγίζω, έρχοµαι 
κοντύτερα: τι φοβάσαι και δεν ζυγώνεις; ΣΥΝ. πλησιάζω, σιµώνω 
ΑΝΤ. µακραίνω, αποµακρύνοµαι ♦ 2. (µετβ.) πλησιάζω, προχωρώ προς 
το σηµείο όπου βρίσκεται (κάποιος/κάτι): δεν τον ζυγώνει, µην τον 
κολλήσει κι αυτόν γρίπη. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζυγώ (-όω) «συνδέω υπό τον ίδιο ζυγό, συναρµόζω» < 
ζυγός. Η σηµ. «πλησιάζω» είναι µεσν., όπως συµβαίνει και µε το πα-
ράγωγο ουσ. ζύγωµα]. 

ζυγιότης (ο) {ζυγωτών} ΒΙΟΛ. ζυγωτό κύτταρο. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. zygote]. 

ζυγωτό (το) ΒΙΟΛ. το γονιµοποιηµένο ωάριο που προέρχεται από τη 
σύζευξη δύο ετερόφυλων γαµετών. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < νεολατ. 
zygote < αρχ. ζυγωτός]. 

ζυθεστιατόριο (το) {ζυθεστιατορί-ου |-ων} (επίσ.) το εστιατόριο στο 
οποίο εκτός από φαγητό σερβίρεται και µπίρα ΣΥΝ. µπιραρία. 

ζυθοζύµη (η) {χωρ. πληθ.} η µαγιά τής µπίρας, που προέρχεται από 
έναν σακχαροµύκητα, ο οποίος χρησιµοποιείται για την παρασκευή 
ζύθου αλλά και άλλων αλκοολούχων ποτών (κρασιού, λικέρ), καθώς 
και ψωµιού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Bierhefe]. 

ζυθοποιείο (το) [1833] το εργοστάσιο στο οποίο παρασκευάζεται ζύ-
θος (µπίοα) ΣΥΝ. ζυθοποιία. — ζυθοποιός (ο/η) [1807]. 

ζυθοποιία (η) [1871] 1. η βιοµηχανική παραγωγή ζύθου (µπίρας) 2. 
(συνεκδ.) ο τόπος παραγωγής µπίρας, το εργοστάσιο µπίρας ΣΥΝ. ζυ-
θοποιείο. 

ζυθοποσία (η) [1871] η κατανάλωση ζύθου. — ζυθοπότης (ο) [1839], 
ζυθοπότρια (η). 

ζυθοπωλείο (το) [1837] (επίσ.) το κατάστηµα στο οποίο διατίθεται, 
πωλείται µπίρα ΣΥΝ. µπιραρία. — ζυθοπώλης (ο) [µτγν.], ζυθοπώ-
λισσα (η). 

ζύθος (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-επίσ.) η µπίρα, το αλκοολούχο ποτό που 
παράγεται µε ζύµωση ειδικά επεξεργασµένου κριθαριού, βύνης (πβ. 
λ. µπίρα). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ζύθος | ζϋτος, αβεβ. ετύµου. Το γεγονός ότι ο ζύθος 
αποτελούσε εθνικό ποτό των Αιγυπτίων οδηγεί στην εκδοχή ενός δα-
νείου αιγυπτ. προελ., αλλά δεν έχει προσδιοριστεί η αντίστοιχη αι-
γυπτιακή λ. Κατ' άλλη άποψη, η λ. ζύθος συνδ. µε το αρχ. ζύµη 
(βλ.λ.)]. 

ζυµάρι (το) {ζυµαρ-ιού | -ιών} 1. η παχιά και εύπλαστη µάζα, µείγµα 
αλευριού µε νερό, ενδεχοµένως και µε άλλα συστατικά (γάλα, αβγά, 
µαγιά κ.λπ.), που αποτελεί την πρώτη ύλη στην παρασκευή ψωµιού, 
γλυκυσµάτων κ.λπ. ΣΥΝ. ζύµη 2. (µτφ.) κάθε µάζα µε µαλακή και εύ-
πλαστη υφή, που δεν είναι σκληρή, τραγανή: ~ γίνανε τα µακαρόνια-
πόση ώρα τα 'βραζες; — (υποκ.) ζύµαράκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
ζυµάριον, υποκ. τού αρχ. ζύµη]. 

ζυµαρικό (το) (συνήθ. στον πληθ.) αµυλούχο προϊόν διατροφής, όπως 
είναι τα µακαρόνια, ο φιδές και οι χυλοπίτες· παρασκευάζεται από 
σιµιγδάλι (συνήθ. από σκληρό σιτάρι), συχνά µε την προσθήκη 
αβγών, και σε διάφορα µεγέθη και σχήµατα- µαγειρεύεται σε βραστό 
νερό και συνοδεύεται από σάλτσα, τυρί τριµµένο κ.ά. ΣΥΝ. πάστα. 

ζυµάση (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΒΙΟΛ. ένζυµο που εκκρίνεται από ζυµο-
µύκητες και που προκαλεί αλκοολική ζύµωση σε ζαχαρούχα υγρά. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zymase]. 

ζύµη (η) {ζυµών} 1. κάθε µείγµα από αλεύρι και νερό, το ζυµάρι: ανοί-
γω φύλλο ζύµης για τυρόπιτα || η ~ είναι σκληρή· θέλει κι άλλο δού-
λεµα || εύπλαστη ~ || η ~ πρέπει ν'απλώνει καλά 2. (ειδικότ.) κάθε ου-
σία, όπως µαγιά ή σκόνη, που προκαλεί ζύµωση και αύξηση, φού-
σκωµα τού ζυµαριού ΣΥΝ. προζύµι, µαγιά 3. ο ζυµοµύκητας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *yüs-mä «ανακατεύω, αναµειγνύω», πβ. σανσκρ. 
yuvati, λατ. jus «ζωµός» (> γαλλ. jus) κ.ά. Ίσως συνδ. και µε τη λ. 
ζύθος (βλ.λ.)]. 

ζυ µ o γόνο (το) [1889] ΒΙΟΛ. το προένζυµο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zymogène]. 

ζυµοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ζυµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε ζύµη. 

ζυµοµύκητας (ο) {ζυµοµυκήτων} µονοκύτταρος κατά κανόνα οργα-
νισµός, µε την επίδραση τού οποίου επιτυγχάνεται η αλκοολική ζύ-
µωση στη µπίρα, στο κρασί, στον µηλίτη, στο λικέρ, καθώς και η δη-
µιουργία µαγιάς για την αρτοποιία ΣΥΝ. ζύµη (σηµ. 3). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Hefepilz]. 

ζυµοµυκητίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. µυκητίαση 
που προκαλείται στο δέρµα από την ανάπτυξη ζυµοµυκήτων. 

ζυµοτεχνία (η) [1809] {ζυµοτεχνιών} ο κλάδος τής µικροβιολογίας 
που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των ζυµώσεων για χρήση στη βιο-
µηχανία ποτών, τροφίµων κ.λπ. — ζυµοτεχνικός, -ή, -ό [1894]. ζύµωµα 
(το) [αρχ.] {ζυµώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να ζυµώνει κανείς, η 
παρασκευή ζύµης: το ~ τού ψωµιού ΣΥΝ. ζύµωση, µάλαξη 2. (µτφ.) το 
να διαµορφώνεται (κάποιος/κάτι) µέσα από την αλληλεπίδραση, 
συνένωση ή σύνθεση στοιχείων: το ~ των ανθρώπων µέσα στην 
καθηµερινότητα || το ~ ενός νέου µε τη σκληρή δουλειά τον κάνει 
ανθεκτικότερο στις δυσκολίες · 3. το ένζυµο (βλ.λ.). ζυµώνω ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. {ζύµω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. αναµειγνύω αλεύρι ή 
άλλο αµυλώδες υλικό µε νερό και δουλεύω (τη ζύµη) µε τα χέρια ή σε 
µηχάνηµα, ώστε να γίνει εντελώς οµοιογενής και έτοιµη για ψήσιµο: 
~ το ψωµί/ το τσουρέκι | τα κουλλούρια ΣΥΝ. µαλάσσω, ανακατώνω, 
πλάθω 2. ανακατεύω (οποιαδήποτε ύλη) µε νερό δηµιουργώντας 
πολτώδες οµοιογενές µείγµα ή γενικότ. παρασκευάζω µείγµα, 
σύµµειξη διαφορετικών υλών: - λάσπη | πηλό | γύψο- (µεσοπαθ. 
ζυµώνοµαι) 3. (µτφ.) διαµορφώνοµαι δεχόµενος ερεθίσµατα και 
επιδράσεις που καθορίζουν την προσωπικότητα µου και τις επιλογές 
µου: από τη νεαρή τους ηλικία ζυµώθηκαν µε τις φιλελεύθερες ιδέες 
ΣΥΝ. πλάθοµαι, διαπλάθοµαι, διαµορφώνοµαι 4. (κυ-ριολ.) (για ποτά 
και άλλες χηµ. ενώσεις) υφίσταµαι τη διαδικασία τής ζύµωσης: ο 
µούστος ζυµώνεται σε βαρέλια ΣΥΝ. βράζω ♦ 5. 
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(αµετβ.) ασχολούµαι µε το ζύµωµα: για τα γλυκά των Χριστουγέννων 
δύο µέρες ζύµωνε- ΦΡ. (παροιµ.) (α) όποιος δεν θέλει | βαριέται να 
ζυµώσει, δέκα µέρες κοσκινίζει αυτός που δεν θέλει να εκτελέσει 
µια εργασία, χρονοτριβεί, προσποιούµενος ότι δήθεν ασχολείται µε 
την προετοιµασία της: για να διαβάσει ένα µάθηµα, χίλιες φορές θα 
σηκωθεί να πιει νερό και να ξύσει το µολύβι- ~ (β) αν θα ζυµώσεις το 
ταχύ, αποβραδίς κοσκινά ως προτροπή σε κάποιον να προετοιµαστεί 
εγκαίρως για κάτι που πρόκειται να κάνει. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζυµώ (-όω) (απαντά ως όρος τής πέψης στον Ιπποκράτη- 
η σηµερινή σηµ. ήδη στον Αριστοτέλη) < ζύµη]. 

ζύµωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να ζυµώνει 
κανείς, το ζύµωµα · 2. ΧΗΜ. η βιοχηµική µετατροπή οργανικών ενώ-
σεων που γίνεται µε την επενέργεια µικροοργανισµών: αλκοολική | 
οξική ~ 3. (µτφ. κυρ. στον πληθ.) οι εσωτερικές διεργασίες: έχουν ήδη 
αρχίσει οι ~ στο εσωτερικό των κοµµάτων εν όψει των εκλογών. 

ζυµωσιογόνος, -ος/-α, -ο [1881] 1. αυτός που είναι κατάλληλος να 
προκαλέσει ζύµωση 2. ζυµωσιονόνος δύναµη ο βαθµός τής ικανότη-
τας ενός µικροοργανισµού να προκαλεί ζύµωση: η ~ των µικροβίων. 

ζυµωτήριο (το) [1883] {ζυµωτηρί-ου | -ων} 1. η µηχανή που χρησιµο-
ποιείται για την ανάµειξη και µάλαξη ζύµης ή ζυµοειδούς µάζας 2. η 
εργοστασιακή µονάδα ή το τµήµα εργοστασίου, στο οποίο γίνεται η 
ζύµωση αλεύρων. 

ζυµωτής (ο) [µεσν.], ζυµώτρια (η) {ζυµωτριών} πρόσωπο που επαγ-
γελµατικά αναλαµβάνε το ζύµωµα ή την επίβλεψη τού αυτόµατου 
ζυµώµατος (π.χ. σε ζυµωτήριο). Επίσης (λαϊκ.) ζυµώτρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.}. 

ζυµωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που συντελεί στη ζύµωση ΣΥΝ. ζυ-
µωσιογόνος 2. αυτός που χρησιµεύει για το ζύµωµα: ~ µηχανή 3. ΙΑΤΡ. 
(κατάσταση) που προκαλείται από αύξηση των ζυµώσεων 4. ζυµωτι-
κά (τα) η πληρωµή τού ζυµωτή για την εργασία του. 

ζυµωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται µε ζύµωµα, που έχει ζυ-
µωθεί µε τα χέρια: ~ κουλλουράκι | ψωµί ΣΥΝ. τού χεριού, χειροποί-
ητος, σπιτικός · 2. ΧΗΜ. αυτός που έχει υποστεί ή διαµορφωθεί µε 
ζύµωση. 

Ζυρίχη (η) η µεγαλύτερη πόλη τής Ελβετίας (στο γερµανόφωνο κα-
ντόνι), χτισµένη στις Β. όχθες τής οµώνυµης λίµνης. [ETYM. < γαλλ. 
Zurich < µτγν. λατ. Turicum, ονοµασία που δόθηκε στην πόλη κατά 
τον 6ο αι. µ.Χ. από τους Ρωµαίους επιδροµείς- ίσως ανάγεται σε 
κελτ. dur «νερό», µε αναφορά στην τοποθεσία της κοντά στην 
οµώνυµη λίµνη. Η γερµ. ονοµ. είναι Zürich και η ιταλ. Zurigo]. 

ζω1 (το) {άκλ.} φθόγγος τής βυζαντινής µουσικής κλίµακας, που αντι-
στοιχεί στο σι τής ευρωπαϊκής. [ΕΤΎΜ. Βλ. λ. πα]. 

ζω^ρΤαµετβ. κ. µετβ. [ζεις..., µτχ. ζων, ζώσα, ζων (βλ.λ.) | έζησα} ♦ 
(αµετβ.) 1. βρίσκοµαι στη ζωή, διατηρούµαι στη ζωή: αυτό το φυτό 
δεν ζει χωρίς συχνό πότισµα || κανείς δεν ζει χωρίς νερό και τροφή || 
έζησε µέχρι τα εκατό (ενν. χρόνια) || «Να ζει κανείς ή να µη ζει;» 
(αγγλ. To be or not to be? από τον Άµλετ τού Σαίξπηρ) ΑΝΤ. πεθαίνω, 
είµαι νεκρός- ΦΡ. (α) ζω και βασιλεύω (i) (για πρόσ.) βρίσκοµαι στη 
ζωή και χαίρω άκρας υγείας (κυρ. παρά τα όσα διαδίδονται ή πι-
στεύονται): Αν ζει λέει! Ζει και βασιλεύει! || -Ζει ο βασιλιάς Αλέ-
ξανδρος; -Ζει και βασιλεύει και τον κόσµο κυριεύει! (από τον λαϊκό 
θρύλο τής γοργόνας) (ii) (για φαινόµενα, καταστάσεις) εξακολουθώ 
να υπάρχω και µάλιστα πέρα από αµφισβητήσεις, ως κυρίαρχο χα-
ρακτηριστικό: το ρουσφέτι ακόµα ζει και βασιλεύει (β) να (µου) ζή-
σεις για κάποιον που έκανε κάτι που µας ευχαριστεί: ~ λεβέντη µου! 
|| πες µου, ~, αυτό το τραγούδι που µ'αρέσει! ΣΥΝ. να σε χαρώ (γ) να 
ζήσεις ευχή προς εορτάζοντα: ~ να σε χαιρόµαστε || ~ χιλιόχρονος 
και ευτυχισµένος || ~ και ό,τι επιθυµείς! ΣΥΝ. χρόνια πολλά (δ) να ζή-
σετε/ (ευχή προς νεόνυµφους) να έχετε µακροχρόνια και ευτυχισµένη 
κοινή ζωή: ~ και καλούς απογόνους! ΣΥΝ. βίον ανθόσπαρτον (ε) και 
ζήσανε αυτοί καλά κι εµείς καλύτερα η τυποποιηµένη φράση µε την 
οποία τελειώνει ένα παραµύθι (στ) (λαϊκ.-εκφραστ.) που να µη ζήσω 
για απόλυτη επιβεβαίωση τής ακρίβειας ή τής ειλικρίνειας των 
λεγοµένων (κάποιου): σου λέω επιβεβαιωµένα πράγµατα, ~ πια, τι 
άλλο θες! (ζ) (παροιµ.-σκωπτ.) ζήσε Μάη (µου) να φας τριφύλλι βλ. λ. 
Μάης (η) ουκ επ' άρτω µόνω ζήσεται άνθρωπος βλ. λ. άρτος 2. (µτφ.) 
συνεχίζω να υπάρχω, διαρκώ: η µορφή της θα ζει για πάντα στην ψυ-
χή µας || οι σκηνές αυτές θα ζουν πάντα χαραγµένες στη µνήµη όσων 
τις έζησαν! ΣΥΝ. υπάρχω, εξακουλουθώ, µένω 3. κατοικώ, διαµένω: ~ 
στην πόλη | σε διαµέρισµα | µόνος µου | µέσα στο καυσαέριο (ενν. σε 
περιοχή µε ατµοσφαιρική µόλυνση) 4. (µε κάποιον) συγκατοικώ (κυρ. 
µε ερωτικό σύντροφο), έχω κοινή ζωή ως ζευγάρι: πριν παντρευτούν, 
ζούσαν µαζί για δύο χρόνια ΣΥΝ. συζώ, συµβιώνω, συγκατοικώ 5. (α) 
(+µε | +από) εξοικονοµώ τα µέσα συντήρησης µου: µε | από έναν µι-
σθό περιµένει ολόκληρη η οικογένεια να ζήσει || τα νησιά µας ζουν 
από τον τουρισµό (β) έχω συγκεκριµένο τρόπο ζωής, περνώ τη ζωή 
υπό συγκεκριµένες συνθήκες: ~ άνετα | έντονα | µοναχικά | σαν πα-
σάς | σαν µπέης | όπως-όπως | µέσα στη φτώχια ΣΥΝ. διάγω (τον βίο), 
περνώ- ΦΡ. ξέρω να ζω ξέρω να απολαµβάνω τη ζωή και τις χαρές 
της, ζω χωρίς να σκέφτοµαι τα έξοδα ή τις κοινωνικές δεσµεύσεις: 
δεν πολυσκοτίζεται κι είναι όλο ταξίδια, γλέντια, εξόδους...-ξέρει να 
ζει ο άνθρωπος! 6. (+σε) κινούµαι στο πλαίσιο συγκεκριµένης πραγ-
µατικότητας, επιµένω σε συγκεκριµένα πρότυπα ή νοοτροπίες- ΦΡ. 
(α) (ειρων.) πού ζεις; (i) σε κάποιον που εκφράζει ξεπερασµένες θέ-
σεις ή συµπεριφέρεται µε παρωχηµένο τρόπο: Καλά, ~; ∆εν κατάλα-
βες πια ότι έχει αλλάξει ο κόσµος; (ii) σε κάποιον που δεν έχει ενη-
µερωθεί για τις συζητούµενες, τρέχουσες εξελίξεις: ~ βρε παιδί µου, 
τίποτα δεν άκουσες; Εδώ χαλά ο κόσµος! (β) ζω στον κόσµο µου δεν 
έχω επαφή µε την πραγµατικότητα, υπάρχω και ενεργώ σύµφωνα µε 

ιδέες που έχω στο µυαλό µου (και που δεν συµφωνούν µε την πραγ-
µατικότητα) ♦ (µετβ.) 7. περνώ τη ζωή µου µε συγκεκριµένο τρόπο, 
έχω συγκεκριµένες εµπειρίες: ~ µια ζωή ήρεµη || πώς έζησες την Κα-
τοχή; 8. βιώνω, αποκτώ ουσιαστική γνώση για (κάτι) µέσω τής άµε-
σης εµπειρίας: αυτός ζει τη ζωή του || έζησε και τον έρωτα και τον 
πόνο του || ζει τα γεγονότα, δεν είναι παθητικός δέκτης || θέλει να τα 
ζήσει όλα! || έζησε µεγαλεία και πλούτη || ~ την ένταση | το πάθος | τη 
δυστυχία τού άλλου | τον ρόλο (έχω µπει στο πετσί τού ρόλου) 9. 
(καθηµ.) συντηρώ κάποιον προσφέροντας του τα προς το ζην, ενι-
σχύω, στηρίζω οικονοµικά: µε τέτοιο µισθό πώς να ζήσει την οικογέ-
νεια του ΣΥΝ. συντηρώ, τρέφω, φροντίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζήτω. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ζώ (-ώω | -ήω) < I.E. *gwyö «ζω», µεταπτωτ. βαθµ. του θ. *gwiy-ö- > 
βίος (βλ.λ.). Οµόρρ. ζωή, ζωο(ν), ζφδιο(ν), ζω-τικός κ.ά.]. 

ζω: ζεις ή ζης, ζει ή ζη...; Πώς γράφεται το β', το γ' κ.λπ. πρόσωπα 
τού ζω; Ζεις ή ζης, ζει ή ζη; Το ζω ανήκει σ' έναν µικρό αριθµό ρη-
µάτων τής Αρχαίας Ελληνικής (ζώ, πεινώ, διψώ και χρώµαι) που 
σχηµατίζονται µε -η-: ζώ, ζής, ζή, ζώµεν, ζήτε, ζώσι. Όσοι, λοιπόν, 
γράφουν ζης, ζη, ζήτε (µε -η-) χρησιµοποιούν υπαρκτούς (και κα-
νονικούς) τύπους τής Ελληνικής, οι οποίοι δεν µπορεί να εκλη-
φθούν ως λανθασµένοι. Από την άλλη µεριά, τα ρήµατα σε -ώ τής 
Ν. Ελληνικής (πβ. µιλώ, ζητώ, αργώ, µπορώ κ.τ.ό.) κλίνονται κανο-
νικά µε τις καταλήξεις -ώ, -είς, -ει, -ούµε, -είτε, -ούν. Όσοι, άρα, 
γράφουν ζω, ζεις, ζει, ζούµε, ζείτε, ζουν συµµορφώνουν την κλίση 
τού ρ. ζω προς τη γενικότερη κλίση των ρηµάτων σε -ώ. Για να µην 
πολλαπλασιάζονται οι εξαιρέσεις, είναι προτιµότερο να χρησιµο-
ποιούνται οι «οµαλότεροι» αυτοί τύποι. Είναι καλά, όµως, να γνω-
ρίζουµε ότι οι οµιλητές τής Ελληνικής που προτιµούν στον γραπτό 
λόγο τους τύπους µε το -η- δεν είναι καθόλου άµοιροι τής Ελληνι-
κής, αλλά επιλέγουν τους τύπους γραφής που είναι πιο κοντά στη 
γραπτή παράδοση παρά στη γραπτή εξοµάλυνση τού ζω. Βεβαίως, 
προκειµένου για το αρχ. απαρέµφατο ζην, λ.χ. στη φράση ευ ζην, 
δεν υπάρχει καµία δικαιολογία να γραφεί «ευ ζειν»\, αφού είναι 
αυτούσιο το αρχ. απαρέµφατο. 

ζωαγορά (η) [1886] ο καθιερωµένος τόπος αγοραπωλησιών ζώων, η 
αγορά ζώων. 

ζωάκι (το) {χωρ. γεν.) 1. το µικρό ζώο, αυτό που έχει µικρό µέγεθος λό-
γω είδους ή ηλικίας 2. η µικρού µεγέθους αποµίµηση ζώου, που δια-
τίθεται ως παιχνίδι. 

ζωαλευρο (το) {-ου κ. -εύρου | -ων κ. -εύρων) σκόνη που προέρχεται, 
µετά από επεξεργασία, από τα µη βρώσιµα µέρη ζώων και χρησιµο-
ποιείται ως ζωοτροφή. 

ζωανθρωπια (η) [1861] {χωρ. πληθ.) ΨΥΧΟΛ. η πνευµατική διαταραχή 
κατά την οποία κάποιος πιστεύει πως έχει µεταµορφωθεί σε ζώο, υι-
οθετώντας ανάλογη συµπεριφορά. — ζωάνθρωπος (ο) [1893]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. zoanthropy]. 

ζωανθρωπικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη ζωανθρωπια ή τον 
ζωάνθρωπο: ~ παραλήρηµα. 

ζωάριο (το) {ζωαρί-ου | -ων) (λόγ.) το µικρό λόγω ηλικίας ή σωµατι-
κής κατασκευής ζώο ΣΥΝ. ζωάκι. [ΕΤΎΜ. < µτγν. ζωάριον, υποκ. 
τού αρχ. ζφον]. 

ζωγραφιά (η) [αρχ.] 1. καθετί που έχει ζωγραφίσει κάποιος: παιδική ~ 
|| ~ µε νεροµπογιές | λαδοµπογιές ΣΥΝ. εικόνα 2. (ειδικότ.) έγχρωµο ή 
µαυρόασπρο σχεδίασµα, εικόνα βιβλίου και γενικότ. έντυπης έκδο-
σης: βιβλίο µε ζωγραφιές ΣΥΝ. σχέδιο ΑΝΤ. γράµµατα 3. (µτφ.) ωραίο 
θέαµα- κυρ. στη ΦΡ. µια | σκέτη | σωστή | ζωγραφιά: την άνοιξη οι αν-
θισµένοι κήποι τής περιοχής ήταν ~ || το µικρό λιµανάκι µε τα καϊ-
κάκια ήταν ~. — (υποκ.) ζωνραφίτσα (η). 

Ζωγραφιά (η) γυναικείο όνοµα. 
ζωγραφίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ζωγράφισ-α, -τηκα -µένος} 

♦ (µετβ.) 1. αναπαριστώ µε χρώµατα ή µε απλό σχέδιο: ~ πορτρέτα | 
αφηρηµένα σχήµατα | τοπία ΣΥΝ. αναπαριστάνω, απεικονίζω 2. (συ-
νεκδ.) διακοσµώ µε σχέδια ή χρώµατα: οι αρχαίοι ζωγράφιζαν τα 
αγάλµατα και τα αγγεία τους || τα παιδιά ζωγράφισαν τους τοίχους τού 
κτηρίου! ΣΥΝ. εικονογραφώ 3. (µτφ.) αποδίδω µε µεγάλη σαφήνεια, 
ευκρίνεια: η έρευνα ζωγραφίζει µε τα µελανότερα χρώµατα την 
κατάσταση τής οικονοµίας || η απογοήτευση ήταν ζωγραφισµένη στο 
πρόσωπο του ΣΥΝ. σκιαγραφώ, αποδίδω, καταγράφω, αποτυπώνω 
♦ (αµετβ.) 4. ασχολούµαι µε τη ζωγραφική: ~ στις ελεύθερες ώρες µου 
| ερασιτεχνικά | για χόµπι 5. (ειδικότ.) ασχολούµαι συστηµατικά µε 
τη ζωγραφική, είµαι ζωγράφος 6. (µτφ.-εκφραστ.) κάνω (κάτι) µε τρόπο 
εξαιρετικά επιδέξιο, αξιοθαύµαστο, θεαµατικό: ∆ες τον πώς ντρι-
πλάρει τους αντιπάλους! Ο άνθρωπος ζωγραφίζει! — ζωγράφισµα 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζώδιο. 

ζωγραφική (η) [µτγν.] 1. η εικαστική τέχνη τής αναπαράστασης µορ-
φών και σχηµάτων µε τη βοήθεια χρωµάτων, χρωστικών υλών: παρα-
δοσιακή | αναγεννησιακή | αφηρηµένη | λαϊκή | σουρεαλιστική ~||~ σε 
µουσαµά | ξύλο | ελεφαντόδοντο 2. το ιδιαίτερο ύφος, η τεχνοτροπία: 
η ~ τού Θεοτοκόπουλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζώδιο. 

ζωγραφική. Η τέχνη τής ζωγραφικής, κατεξοχήν µορφή εικαστικής 
τέχνης σύνθετου χαρακτήρα, συνδέεται µε ένα πλούσιο λεξιλόγιο 
που αφορά, µεταξύ άλλων, στα µέσα και τα είδη τής ζωγραφικής. 
Τα µέσα αναφέρονται στις διάφορες χρωστικές ουσίες, στα εργα-
λεία και γενικά στο τεχνικό µέρος τής δηµιουργίας ενός έργου ζω-
γραφικής. Στα µέσα τής ζωγραφικής ανήκουν: η τέµπερα (< ιταλ. 
tempera), η νωπογραφία, γνωστή ως φρέσκο (< ιταλ. fresco), το 
σγκραφίτο (< ιταλ. sgraffito < graffiare «ξύνω»), η ελαιογραφία, η 
υδατογραφία, γνωστή ως ακουαρέλα (ιταλ. acquarella), το µελάνι. 
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το γκουάς (< γαλλ. gouache < ιταλ. guazzo < λατ. aquatio βρέξιµο, 
ράντισµα), η ενκαυσπκή, η καζεΐνη (< γαλλ. caseine < λατ. caseus 
«τυρί»), το γαλλικό παστέλ (< γαλλ. pastel < ιταλ. pastello), το λα-
δοπαστέλ, η χαρτεπικόλληση, γνωστή ως κολάζ (< γαλλ. collage < 
γαλλ. colle < λατ. colla < ελλην. κόλλα), κ.ά. Ως προς τα είδη και τα 
θέµατα τής ζωγραφικής αναφέρουµε τα εξής: τοιχογραφία, µικρο-
γραφία, γνωστό και ως µινιατούρα (< ιταλ. miniatura), προσωπο-
γραφία, γνωστή και ως πορτρέτο (γαλλ. portrait), ρωπογραφία (< 
αρχ. ρωπογράφος < αρχ. ρώπος «καθηµερινά, ευτελή πράγµατα») ή 
ηθογραφία, τοπιογραφία, νεκρή φύση (< γαλλ. nature morte) κ.ά. 

ζωγραφικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον ζωγράφο ή/και 
το έργο του. — ζωγραφικά επίρρ. 

ζωγραφιστός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει ζωγραφιστεί ΣΥΝ. ζω-
γραφισµένος 2. αυτός που έχει διακοσµηθεί µε ζωγραφιές: ~ αβγά 
ΣΥΝ. ζωγραφισµένος ΑΝΤ. αζωγράφιστος 3. αυτός που είναι 
εξαιρετικά όµορφος, που διαγράφεται όµορφα (κυρ. για τα χαρακτη-
ριστικά τού προσώπου): ~ χαµόγελο | πρόσωπο- ΦΡ. (εκφραστ.) ούτε 
ζωγραφιστό (δεν θέλω) να (τον | την | το) βλέπω για πρόσωπο εξαι-
ρετικά ανεπιθύµητο, δυσάρεστο: µετά από τόσα που της είχε κάνει, 
ούτε ζωγραφιστό δεν ήθελε να τον δει. — ζωγραφιστά επίρρ. 

ζωγράφος (ο/η) καλλιτέχνης που ασχολείται µε τη ζωγραφική: λαϊκός 
| µοντέρνος | αναγεννησιακός | ερασιτέχνης ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζώδιο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ζω)ο)- (< ζωή ή ζωός «ζωντανός») + -γράφος < γράφω]. 

ζωδιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα ζώδια: ~ ηµε-
ρολόγιο | πρόβλεψη 2. ΑΣΤΡΟΝ. ζωδιακός (κύκλος) | ζωδιακή ζώνη η 
νοητή ουράνια ζώνη, που περιέχει τις φαινόµενες τροχιές τού Ηλίου, 
τής Σελήνης και των πλανητών, εκτός τού Πλούτωνα, ως προς τη Γη· 
υποδιαιρείται σε 12 αστερισµούς και κατά τη διάρκεια τού έτους ο 
Ήλιος φαίνεται να περνά διαδοχικά κοντά από τους αστερισµούς αυ-
τούς (ζώδια). 

ζώδΓο (το) (ζωδί-ου | -ων} ΑΣΤΡΟΝ. 1. καθένας από τους 12 αστερι-
σµούς τού ζωδιακού κύκλου: ~ των ∆ιδύµων | τού Κριού 2. (ειδικότ.) 
καθεµιά από τις δώδεκα υποδιαιρέσεις τού ζωδιακού κύκλου 3. κα-
θένας από τους παραπάνω 12 αστερισµούς σε αντιστοιχία προς συ-
γκεκριµένη περίοδο τού ηµερολογιακού έτους 4. (συνεκδ.) το σύµβο-
λο καθενός από τους παραπάνω αστερισµούς: αγόρασε ένα µενταγιόν 
µε το ~ της · ΑΣΤΡΟΛ. 5. (συνεκδ.) ο άνθρωπος που έχει γεννηθεί στην 
περίοδο που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο αστερισµό: -Τι ~ είσαι; -
Ζυγός 6. (συνεκδ.) το σύνολο των ιδιοτήτων, των ψυχοπνευµα-τικών 
χαρακτηριστικών που (χωρίς επιστηµονική βάση) αποδίδονται από 
κάποιους στα άτοµα που έχουν γεννηθεί στα χρονικά όρια, τα οποία 
αντιστοιχούν στους παραπάνω αστερισµούς: αυτό το ~ έχει θετικά 
χαρακτηριστικά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζφδιον, αρχική σηµ. «µικρή εικόνα», υποκ. τού ζφον. 
Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

ζώδιο - ζωγραφική. Και τις δύο λέξεις συνδέει µία κοινή έννοια, η 
έννοια τού ζώου και τής ζωής. Ζώδιο είναι «το µικρό ζωντανό ον, 
το µικρό ζώο» (*ζω-ίδιον> ζφδιον), το υποκοριστικό τού ζώο. Ήδη 
στην Αρχαία όµως σήµανε τη µικρή εικόνα, τη µινιατούρα, τη ζω-
γραφισµένη ή τη χαραγµένη. Επειδή δε οι απεικονίσεις ζώων σε 
µικρό µέγεθος αποτέλεσαν τα σηµεία µε τα οποία δηλώθηκαν οι 
12 αστερισµοί τού ζωδιακού κύκλου (αιγόκερως, ιχθύς, κριός, ταύ-
ρος, λέων, σκορπιός, καρκίνος κ.ά.), το ζώδιο έφτασε να σηµαίνει 
τον αστερισµό. Η άλλη λ. που συνδέεται µε ζωή και ζώα είναι η 
ζωγραφική. Ζωγράφος ξεκίνησε να είναι αυτός που «γράφει» 
(«απεικονίζει») τον κόσµο τής ζωής, τον κόσµο ανθρώπων, ζώων, 
φυτών. Από το ζωγράφος παρήχθη το ζωγρα<ρώ, το οποίο µεταπλά-
στηκε σε ζωγραφίζω στους µεσαιωνικούς χρόνους. 

ζωεµπορία (η) {χωρ. πληθ.} το εµπόριο ζώων: έσοδα από ~. Επίσης 
ζωεµπόριο (το). — ζωέµπορος [1876] κ. (λαϊκ.) ζωέµπορας (ο), ζωε-
µπορικός, -ή, -ό. 

Ζωή (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναι-
κείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. ΤΟ αρχ. ουσ. ζωή, που χρησιµοποιήθηκε ως κύριο 
όνοµα]. 

ζωή (η) 1. η γενική κατάσταση που χαρακτηρίζει τα ενόργανα όντα, 
διαφοροποιώντας τα από τα άψυχα αντικείµενα και τους νεκρούς 
οργανισµούς και η οποία εκδηλώνεται µε επιµέρους λειτουργίες, 
όπως η ανάπτυξη µέσω τού µεταβολισµού, η αναπαραγωγή και η 
προσαρµογή στα ερεθίσµατα τού περιβάλλοντος: προσπαθούν να 
εντοπίσουν µορφές ζωής σε άλλους πλανήτες || ο Θεός έδωσε στον 
άνθρωπο ~ || κάνω κάτι µε κίνδυνο τής ~ µου || µε τίµηµα την ίδια του 
τη ~ || θυσίασαν τη ~ τους, για να είµαστε ελεύθεροι || διακινδυνεύω τη 
~ µου || νοιάζοµαι µόνο για τη ~ µου || αφιέρωσε τη ~ της στον αγώνα 
|| δικαίωµα στη - || (απειλή ληστών) τα λεφτά σου ή τη ~ σου! || δεν 
έχει δώσει σηµεία ζωής από τότε που έφυγε || «καλύτερα µιας ώρας 
ελεύθερη ζωή | παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» (από τον 
"Θούριο" τού Ρήγα Βελεστινλής ΦΡ. (α) φέρνω στη ζωή (για γυναίκες) 
γεννώ: έφερε στη ~ ένα υγιέστατο κοριτσάκι ΣΥΝ. τίκτω, φέρνω στον 
κόσµο (β) δίνω ζωή (σε κάποιον | κάπου) (µεσν. φρ.-µτφ.) προσδίδω 
ζωντάνια, δηµιουργώ πιο έντονη και αισιόδοξη διάθεση ή 
ατµόσφαιρα: µε πειράγµατα και προτροπές κατάφερνε πάντα να δίνει 
ζωή στην παρέα || ήρθαν τα παιδιά κι έδωσαν ζωή στο σπίτι µε την 
παρουσία τους ΣΥΝ. αναζωογονώ, ζωντανεύω, ζωηρεύω (γ) επα-
ναφέρω | ξαναφέρνω στη ζωή επιτυγχάνω µε τεχνικά κυρ. µέσα την 
επαναφορά οργανισµού στους φυσιολογικούς, απαραίτητους βιολο-
γικούς ρυθµούς και λειτουργίες, π.χ. λειτουργία καρδιάς, ώστε να 

εξακολουθεί να ζει: κατά την εγχείρηση σταµάτησε η καρδιά του, αλλά 
οι γιατροί µε µαλάξεις τον επανέφεραν στη ζωή (δ) παίρνω | αφαιρώ 
τη ζωή (κάποιου | από κάποιον) (µεσν. φρ.) (ευφηµ.) σκοτώνω 
(κάποιον) (ε) (εκφραστ.) ζήτηµα ζωής και θανάτου βλ. λ. ζήτηµα (στ) 
στη ζωή µου | των παιδιών (µου | µας) για όρκους σε ό,τι πιο ιερό 
έχει κάποιος, για την πιστοποίηση τής ακρίβειας των λεγοµένων του: 
έτσι ακριβώς έγινε, στη ζωή µου, σου λέω! ΣΥΝ. σε ό,τι έχω ιερό, µα 
την πίστη µου (ζ) ζωή σε λόγου σας | ζωή σε σας! συλλυπητήρια 
ευχή στους συγγενείς και οικείους προσώπου που πέθανε (η) δίνω τη 
ζωή µου (i) πεθαίνω (για συγκεκριµένο σκοπό, προσωπικό ιδανικό): 
έδωσε τη ζωή της, για να σώσει τα παιδιά της (ii) αφιερώνοµαι 
ολοκληρωτικά στην εξυπηρέτηση σκοπού, ιδανικού: έδωσε τη ζωή 
του στην έρευνα για την καταπολέµηση τού καρκίνου (θ) χρωστώ τη 
ζωή µου σε (κάποιον) αναγνωρίζω (κάποιον) ως σωτήρα µου, του 
αναγνωρίζω ότι µε έσωσε από βέβαιο θάνατο (ι) φεύνω από τη ζωή 
πεθαίνω (ια) δίνω (ένα) τέλος στη ζωή µου αυτοκτονώ ή οδηγώ τον 
εαυτό µου στον θάνατο: µε την αυτοκτονία του έδωσε τέλος στη µί-
ζερη ζωή του 2. η ανθρώπινη ύπαρξη (ως χρονική διάρκεια), το χρο-
νικό διάστηµα κατά το οποίο ένας οργανισµός υπάρχει βιολογικώς, 
από τη γέννηση ώς τον θάνατο του· (ειδικότ. για ανθρώπους) το χρο-
νικό διάστηµα που κάποιος έχει ζήσει από τη γέννηση του ή θα ζήσει 
ώς τον θάνατο του: το υπόλοιπο τής - του το πέρασε στο νησί || ποτέ 
στη ~ µου δεν ξανάδα τόσο ωραίο πρόσωπο || αυτό που έκανε για µένα 
θα το θυµούµαι σ' όλη µου τη ~ || πώς περνάς τη ~ σου; ΦΡ. (α) αιώνια 
| µεταθανάτια | άλλη | µέλλουσα ζωή η ζωή που ακολουθεί µετά τον 
θάνατο, σύµφωνα µε µεταφυσικές αντιλήψεις (β) η προηγούµενη 
ζωή η ζωή που έζησε κάποιος σύµφωνα µε τη θεωρία τής 
µετεµψύχωσης: έλεγε πως στην ~ του ήταν πρίγκιπας (γ) µέγιστη 
διάρκεια ζωής η στατιστικά καταγεγραµµένη µακρότερη διάρκεια 
βιολογικής υπάρξεως οργανισµού: η ~ τής γάτας είναι 21 έτη (ο) µέ-
σος όρος ζωής ο αναγνωρισµένος µέσος όρος ανώτατης ηλικίας των 
µελών ανθρώπινης κοινότητας µε βάση τα στατιστικά δεδοµένα: οι 
Έλληνες είναι ο λαός µε τον µεγαλύτερο ~ στην Ευρώπη στις γυναίκες 
|| (κατ' επέκτ. για ζώα και αντικείµενα) ο - µιας µπαταρίας (ε) εφ' 
όρου ζωής ισοβίως, για όλη τη διάρκεια τού βίου: κανονικά οι βασι-
λείς διατηρούν το αξίωµα τους ~ (στ) εν ζωή (εν ζωή, µτγν.) στη ζωή, 
ενώ είναι (κάποιος) ζωντανός: οι γονείς του βρίσκονταν ακόµα - || τι-
µούν σπουδαίους ανθρώπους ~ || δωρεά ~ ΑΝΤ. µετά θάνατον 3. (µτφ.) 
(α) (για πρόσ.) η ζωντάνια: ένας ωραίος, γελαστός άνθρωπος, που ξε-
χείλιζε από ~ και αισιοδοξία || γεµάτος ~ ΣΥΝ. ζωτικότητα, ενεργητι-
κότητα (β) η κίνηση (εµπορική, κοινωνική), η δραστηριότητα και η 
διασκέδαση που προσφέρει ένα µέρος: νέος άνθρωπος, τι να κάνει σ' 
ένα χωριό χωρίς ~ || οι Κυκλάδες έχουν πολλή ~ το καλοκαίρι, αλλά 
τον χειµώνα πέφτει νέκρα ΑΝΤ. νέκρα 4. η συνολική διάρκεια ύπαρ-
ξης, λειτουργίας (µηχανής, συστήµατος, οργανισµού κλπ.): η µέχρι 
σήµερα ~ τής εφηµερίδας χαρακτηρίστηκε από µαχητικότητα και 
αξιοπρέπεια || η ~ τής κυβέρνησης | µιας µηχανής 5. (ειδικότ.) (για 
εθνικούς, κοινωνικούς θεσµούς κ.λπ.) η συνολική διάρκεια ύπαρξης 
στο πλαίσιο τής ιστορικής συνέχειας: ο νόµος αυτός στη σύντοµη ~ 
του προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις 6. (εκφραστ.) ο άνθρωπος ως ζω-
ντανό ον: στον τελευταίο πόλεµο χάθηκαν χιλιάδες -ΣΥΝ. ψυχή, άν-
θρωπος 7. το σύνολο των εµπειριών και βιωµάτων που αποκτά κανείς 
ενόσω ζει, τα γεγονότα που έχει ζήσει κανείς: γράφω την ιστορία τής 
~ µου || η ~ µου ήταν γεµάτη πίκρες || µια φορά στη ~ του πήγε κι αυτός 
θέατρο και ακόµα το λέει- ΦΡ. (α) κάνω τη ζωή µου ζω µε βάση τις 
προσωπικές µου επιλογές, χωρίς να δεσµεύοµαι από γνώµες ή κανόνες 
άλλων (β) αλλάζω ζωή | πορεία βλ. λ. αλλάζω 8. η πραγµατικότητα (α) 
το τι όντως ισχύει στα ανθρώπινα πράγµατα: έµαθε τη ~ από νωρίς 
δουλεύοντας από τα δώδεκα του || αυτά έχει η ~! (συµβαίνουν αυτά) || 
στη ~ τα πράγµατα δεν είναι όπως στα παραµύθια || είσαι νέος ακόµη, 
τι ξέρεις απ' τη ~; (β) προσωπική ενασχόληση µε θέµατα επιβίωσης 
και κοινωνικών σχέσεων και η πείρα που προκύπτει από αυτά: η ~ 
τον δίδαξε να προσέχει τις κουβέντες του || µπασµένος στη - || 
απέκτησε πολλές εµπειρίες στο σχολείο τής ~ || ιστορίες βγαλµένες από 
την καθηµερινή ~ 9. ο τρόπος µε τον οποίο ζει κανείς, οι συνθήκες 
στις οποίες ζει: κάνω άστατη ~ || είχε µια δύσκολη ~ || η ~ δεν είναι 
πάντα ρόδινη || η νυχτερινή ~ του || η πνευµατική | κοινωνική | 
οικονοµική ~ τής χώρας || αλλάζω ~ || φτωχική ~· ΦΡ. (εκφραστ.) (α) δεν 
είναι ζωή αυτή για εκδήλωση δυσανασχέτησης ή απογοήτευσης από 
την καθηµερινή πορεία των πραγµάτων: ~, όλο δουλειά και κούραση! 
(β) µεγάλη ζωή η πολυτελής διαβίωση σύµφωνα µε τα πρότυπα τής 
υψηλής κοινωνίας: παντρεύτηκε έναν εφοπλιστή και άρχισε να κάνει 
τη ~: ταξίδια, δεξιώσεις, χοροί (γ) ζωή χαρισάµενη ευτυχισµένη ζωή, 
γεµάτη απολαύσεις: περνώ | κάνω ~ ΣΥΝ. καλοπέραση (δ) σκυλήσια 
ζωή σκληρή, γεµάτη ταλαιπωρίες ζωή (ε) (καθηµ.) (περνώ) ζωή και 
κότα βλ. λ. κότα (στ) γλυκιά ζωή η ντόλτσε βίτα (βλ.λ.) (ζ) κάνω τη ζωή 
(κάποιου) δύσκολη | µαύρη | πατίνι | ποδήλατο | κόλαση | µαρτύριο κ.ά. 
καταταλαιπωρώ (κάποιον), συνήθ. καθηµερινά: ο άντρας µου όλο 
φωνάζει και βρίζεν µου 'χει κάνει τη ζωή κόλαση! 10. τα προς το ζην, 
τα µέσα µε τα οποία καλύπτει κανείς τις ανάγκες του: η ~ έχει 
ακριβύνει πολύ || η ~ στην Αγγλία είναι πιο ακριβή απ' ό,τι στην 
Ελλάδα- ΦΡ. (α) κόστος ζωής ο µέσος όρος χρηµάτων που ένα 
πρόσωπο ή µια οικογένεια δαπανά για την αγορά των απαραίτητων 
αγαθών (τροφίµων, ρούχων, για στέγη κ.λπ.): το ~ ανεβαίνει συνεχώς (β) 
(καθηµ.) κερδίζω τη ζωή µου εξασφαλίζω τα προς το ζην, κερδίζω 
τόσα όσα ο ίδιος θέτω ως επιδιωκόµενο επίπεδο διαβίωσης: κι αν δεν 
βγάζει πολλά, ωστόσο κερδίζει τη ζωή του ΣΥΝ. βγάζω το ψωµί µου 
11. (ως προσφώνηση) ζωή µου! για πολύ οικεία, αγαπηµένα πρόσωπα. 
— (υποκ.) ζωίτσα κ. ζωούλα (η) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βίος. 



ζωηράδα 717 ζωντανός 
 

[ΕΤΥΜ αρχ. < ζώ (βλ.λ.)]. 
ζωηράδα (η) → ζωηρός 
ζωηρεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [1884] {ζωήρεψα} ♦ 1. (µετβ.) προσδίδω ζω-
ντάνια σε (κάτι), κάνω (κάτι) εντονότερο, πιο αισθητό: µε αστεία και 
πειράγµατα ζωήρευε πάντα το κέφι τής παρέας ΣΥΝ. διεγείρω, ζωογο-
νώ, τονώνω, ξυπνώ, ζωντανεύω ♦ (αµετβ.) 2. αποκτώ περισσότερη ζωή, 
ζωτικότητα: πότισε το λουλούδι, να ζωηρέψει λίγο ΣΥΝ. τονώνοµαι 3. 
(για πρόσ.) γίνοµαι ζωηρός: ο µικρός έχει ζωηρέψει- όλο σκανταλιές 
κάνει 4. (ειδικότ.) εκδηλώνω ερωτική διάθεση µε εντονότερο τρόπο (από 
πριν): Έχει ζωηρέψει πολύ τώρα τελευταία! ∆εν αφήνει θηλυκό για 
θηλυκό! 5. εκδηλώνοµαι µε πιο έντονο και φανερό τρόπο: η συζήτηση 
ζωήρεψε ύστερα από την τοποθέτηση του ΣΥΝ. αυξάνοµαι, εντείνοµαι, 
ενισχύοµαι. ζωηρός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
ζωντάνια, σβελτάδα, κινητικότητα: ~ βήµα | κίνηση | βλέµµα ΣΥΝ. 
αλέγρος, πεταχτός ΑΝΤ. αργός, κουρασµένος, νωχελικός 2. (κυρ. για 
παιδιά) αυτός που συµπεριφέρεται απείθαρχα, που είναι άτακτος ΣΥΝ. 
ανήσυχος, απειθάρχητος, σκανταλιάρης, ανυπάκουος ΑΝΤ. 
πειθαρχηµένος, µαζεµένος, φρόνιµος 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
ενθουσιασµό: ~ φωνές | γέλια 4. (ειδικότ.-σκωπτ.) αυτός που 
εκδηλώνει έντονη ερωτική διάθεση: παρά την ηλικία του, είναι πολύ ~ 
5. (α) αυτός που χαρακτηρίζεται από αυξηµένη ένταση: ~ ενδιαφέρον 
| συζήτηση | φαντασία | περιγραφή | ανάµνηση | διαµαρτυρίες (β) 
ειδικότ. (για χρώµα) αυτός που είναι πολύ έντονος, φωτεινός ή 
χτυπητός: - κόκκινο || το ~ πράσινο των µατιών της. — (υποκ.) 
ζωηρούλης, -α, -ικο κ. ζωηρούτσι-κος, -η/-ια, -ο, ζωηρ-ά | -ώς επίρρ., 
ζωηρότητα κ. ζωηράδα (η). [ΕΤΥΜ; µτγν. < αρχ. ζωή]. ζωηρόχρωµος, 
-η, -ο [1888] αυτός που έχει έντονο, χτυπητό χρώµα: 

~ εξώφυλλο. Ζώης  ̂(ο) 
→ Πολυζώης 
ζωικός1, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τα ζώα, που παράγεται 
ή προέρχεται από αυτά- κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς τον φυτικό: ~ 
βασίλειο || ~ λίπος | παραγωγή || προϊόντα ~ προέλευσης || ο ~ άνθρα-
κας προέρχεται από τα οστά των ζώων. — ζωικ-ά | -ώς επίρρ. ζωικός2, 
-ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τα έµβια όντα, µε τη ζωή: ~ δύναµη | 
θερµότητα | ορµή. — ζωικ-ά | -ώς επίρρ., ζωικότητα (η) [1897]. ζωµός 
(ο) το εκχύλισµα από το βράσιµο κρέατος, ψαριού ή χόρτων, 
λαχανικών, πλούσιο σε θρεπτικές, ζωικές ή φυτικές ουσίες: -βοδινού | 
µοσχαριού || ο άρρωστος έπρεπε να πίνει µόνο ~ µέχρι να δυναµώσει 
ΣΥΝ. ζουµί· ΦΡ. µέλας ζωµός το εκχύλισµα από ωµό χοιρινό κρέας 
βρασµένο µε αίµα, που έτρωγαν οι ενήλικοι αρχαίοι Σπαρτιάτες στα 
κοινά τους συσσίτια. 
[ΕΤΥΜ αρχ·, αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση του µε τη λ. ζύµη παρουσιάζει 
φωνητικές δυσκολίες]. ζων, ζώσα, ζων [αρχ.] µτχ. ενεστ. τού ρ. ζω 
(λόγ.) 1. αυτός που ζει, που βρίσκεται στη ζωή: οι ζώντες και οι 
τεθνεώτες || στον δρόµο δεν υπήρχε ψυχή ζώσα || οι ζώντες οργανισµοί 
ΣΥΝ. ζωντανός ΑΝΤ. νεκρός, πεθαµένος- ΦΡ. (α) (λόγ.) διό ζώσης 
(ενν. οµιλίας | επικοινωνίας) από κοντά, πρόσωπο µε πρόσωπο: αυτά 
θα τα πούµε και ~ καλύτερα! (β) (λόγ.) ζώντος µου | σου κ.λπ. (µεσν. 
φρ.) όσο βρίσκοµαι, βρίσκεσαι κ.λπ. στη ζωή 2. ζώσα Εκκλησία (i) το 
σύνολο των ζωντανών χριστιανών, µελών τής Εκκλησίας, κυρ. κατ' 
αντιδιαστολή προς τη θριαµβεύουσα Εκκλησία (βλ. λ. θριαµβεύω) (ii) 
κίνηµα κληρικών και λαϊκών, που εκδηλώθηκε στη Ρωσία µετά την 
Οκτωβριανή Επανάσταση (1917) για τη συνεργασία µε το νέο 
καθεστώς. ζωνάρι (το) {ζωναρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η φαρδιά υφασµάτινη 
ζώνη, που σφίγγει τη µέση συγκρατώντας το ρούχο· (γενικότ.) κάθε 
ζώνη· ΦΡ. (α) (καθηµ.) σφίγγω το ζωνάρι βλ. λ. σφίγγω (β) Λύνω | έχω 
λυτό | αµολάω | απλώνω | κρεµάω το ζωνάρι µου για καβγά έχω 
εριστική διάθεση, είµαι έτοιµος για καβγά ΣΥΝ. αρπάζοµαι εύκολα (γ) 
(λαϊκ.-εκφραστ.) το ζωνάρι τής Παναγιάς | τής κυράς | τού ουρανού το 
ουράνιο τόξο (δ) (λαϊκ.) το ζωνάρι τής καλογριάς ο γαλαξίας, όπως γί-
νεται ορατός από τη Γη ως υπόλευκη ζώνη αστέρων. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. ζωνάριον, υποκ. τού αρχ. ζώνη]. ζώνη (η) {ζωνών} 1. κάθε ταινία, 
συνήθ. από ευλύγιστο υλικό, κυρ. ύφασµα ή δέρµα, που περισφίγγει 
το ρούχο στο ύψος τής µέσης, για να το συγκρατήσει σε επιθυµητή 
θέση: ~ παντελονιού | φούστας | παλτού Ικαµπαρντίνας || δερµάτινη | 
στενή ~ ΣΥΝ. ζωνάρι, ζωστήρας, λουρίδα· ΦΡ. χτύπηµα κάτω από τη 
ζώνη | µέση (i) (κυριολ. στην πυγµαχία) απαγορευµένο χτύπηµα σε 
ευαίσθητη περιοχή τού σώµατος (ii) (µτφ.) αθέµιτη, ύπουλη ενέργεια 
(εις βάρος κάποιου), ενέργεια που υπερβαίνει τα επιτρεπόµενα όρια 
τού ανταγωνισµού: στη συζήτηση έπεσαν πολλά χτυπήµατα κάτω από 
τη ζώνη 2. οποιαδήποτε ανάλογη ταινία ανθεκτικού και ευλύγιστου 
υλικού, που χρησιµοποιείται για την πρόσδεση, τη σταθεροποίηση 
(πράγµατος), π.χ. για λόγους ασφαλείας: πριν από την απογείωση οι 
επιβάτες καλούνται να δέσουν τις - τους κατά τις υποδείξεις των 
αεροσυνοδών || στερεώστε τη ~ στο κάθισµα- ΦΡ. ζώνη ασφαλείας 
(κυρ. για αυτοκίνητα) ο ιµάντας που χρησιµοποιείται για την ατοµική 
ασφάλεια τού επιβάτη ενός αυτοκινήτου, συγκρατώντας το σώµα του 
στη σωστή του θέση και αποτρέποντας την απότοµη µετατόπιση ή και 
εκτόξευση του εκτός αυτοκινήτου σε περιπτώσεις σύγκρουσης, 
φρεναρίσµατος ή απότοµης στροφής 3. (συνεκδ.) η οσφυϊκή χώρα ΣΥΝ. 
µέση 4. ΕΚΚΛΗΣ. το άµφιο πρεσβυτέρων και επισκόπων, που φοριέται 
στη µέση συµβολίζοντας την ετοιµότητα για συµµετοχή στη θεία 
Λειτουργία· ΦΡ. ζώνη αγνότητας | αγνείας το σιδερένιο πλέγµα που 
κατά τον Μεσαίωνα προσάρµοζαν στη λεκάνη γυναίκας τής οποίας ο 
σύζυγος θα απουσίαζε για µεγάλο χρονικό διάστηµα (λ.χ. σε 
σταυροφορίες), ώστε να µη µπορεί να έλθει σε σεξουαλική επαφή µε 
άλλον άντρα 5. ΙΑΤΡ. ειδική κατασκευή που φοριέται κατόπιν 
υποδείξεως ιατρού για στήριξη, συ- 

γκράτηση περιοχών ή οργάνων τού σώµατος προς αποφυγή εκδήλω-
σης ή επιδείνωσης παθήσεων και επιπλοκών που αυτές δηµιουργούν: 
ορθοπεδική | µετεγχειρητική ~||~ λοχείας | εγκυµοσύνης | κοιλίας 6. 
(στο καράτε) υφασµάτινη ταινία που φοριέται στη µέση και που 
δηλώνει το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει ο καρατέκα (µετά από 
εξετάσεις): έχει µαύρη ~ στο καράτε 7. οποιαδήποτε οριοθετηµένη 
περιφέρεια γης, χώρος που εντοπίζεται µεταξύ δύο νοητών παραλλή-
λων βάσει τής οµοιοµορφίας που παρατηρείται σε αυτόν ή βάσει τής 
αξιοποίησης του για την εκτέλεση µιας σειράς επιχειρήσεων κοινού 
χαρακτήρα: προτείνεται η δηµιουργία ζωνών πρασίνου εντός τού λε-
κανοπεδίου || το πλήθος είχε σχηµατίσει µια ασφυκτική ~ γύρω της 
ΣΥΝ. περιοχή, σφαίρα, χώρος 8. ΒΟΤ.-ΟΙΚΟΛ. ζώνη βλάστησης η περιοχή 
που προσδιορίζεται στη γήινη σφαίρα παραλλήλως τού Ισηµερινού 
ανάλογα µε τη µεταβολή τής βλάστησης κατά γεωγραφικό πλάτος: 
τροπική | ισηµερινή | εύκρατη | ψυχρή ~ 9. υγειονοµική ζώνη (σε 
περιπτώσεις επιδηµιών) διαδοχικά φυλάκια που παρεµποδίζουν την 
επικοινωνία µε µια χώρα προς αποφυγήν µεταδόσεως τής επιδηµίας 
10. ΣΤΡΑΤ. (α) ζώνη επιχειρήσεων η περιοχή διεξαγωγής πολεµικών 
επιχειρήσεων: η µεταφορά τής ~ προς τα νότια (β) στρατιωτική ζώνη 
η κατεχόµενη από στρατιωτικές δυνάµεις περιοχή (γ) ουδέτερη ζώνη 
βλ. λ. ουδέτερος (δ) µεθοριακή ζώνη η περιοχή κατά µήκος και 
εκατέρωθεν των συνόρων που εκτείνεται σε σταθερό πλάτος ορι-
σµένων χιλιοµέτρων (ε) νεκρή ζώνη βλ. λ. νεκρός 11. (α) ελεύθερη 
ζώνη βλ. λ. ελεύθερος (β) Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (Ζ.Ε.Σ.) | 
Ζώνη Ελευθέρου Εµπορίου σύνολο κρατών στα οποία έχουν καταρ-
γηθεί όλοι οι δασµοί ή όλα τα µέτρα που περιορίζουν το εµπόριο µε-
ταξύ τους, διατηρούνται όµως τα εθνικά τους δασµολόγια όσον αφο-
ρά στο εµπόριο µε τρίτες χώρες: η Ευρωπαϊκή ~ (Ε.Ζ.Ε.Σ. I E.F.T.A.) 
(πβ. τελωνειακή ένωση, λ. τελωνειακός) (γ) τελωνειακή ζώνη η πε-
ριοχή που ανήκει στη δικαιοδοσία των τελωνείων µιας χώρας (δ) νο-
µισµατική ζώνη το σύνολο χωρών µε αµοιβαίως µετατρέψιµα, σταθε-
ρής ή κυµαινόµενης ισοτιµίας νοµίσµατα και µε σύναψη προνοµια-
κών σχέσεων µεταξύ τους ή µε σύνδεση βάσει τής κυριαρχίας τού 
νοµίσµατος µιας χώρας στις υπόλοιπες: ~ τού δολαρίου | τού φράγκου 
| τού ρουβλίου || η ~ των χωρών που µετέχουν στο ευρωπαϊκό νο-
µισµατικό σύστηµα 12. (α) αιγιαλίτις ζώνη βλ. λ. αιγιαλίτις (β) ζώνη 
επιρροής το σύνολο των γεωγραφικών περιοχών (κρατών), στις οποίες 
ένα ισχυρότερο κράτος ασκεί την επιρροή του ΣΥΝ. σφαίρα επιρροής 
13. καθεµιά από τις πέντε υποδιαιρέσεις τής γήινης σφαίρας, όπως 
ορίζονται από τους πόλους, τους πολικούς κύκλους και τον Ισηµερινό 
(δύο εύκρατες, δύο πολικές και διακεκαυµένη) 14. ΑΣΤΡΟΝ. η 
διαφορετικού χρώµατος ταινία που εµφανίζεται στις επιφάνειες των 
πλανητών: ~ τού ∆ία | τού Κρόνου 15. ΙΑΤΡ. ο έρπης ζωστήρ, η δερµα-
τική ασθένεια που ακολουθώντας τη διαδροµή ενός νεύρου εµφανί-
ζεται ως ταινία που περιβάλλει το σώµα τού ασθενούς 16. ΑΘΛ. αµυ-
ντική τακτική οµάδας κατά την οποία οι αµυντικοί της παρατάσσο-
νται σε γραµµή (ή παράλληλες γραµµές) απέναντι στους αντίπαλους 
επιθετικούς, µε σκοπό να τους εµποδίσουν να εισχωρήσουν κατ' αντι-
διαστολή προς την άµυνα µαν-του-µαν: η οµάδα αυτή παίζει ~ || σύ-
στηµα | άµυνα ζώνης. — (υποκ.) ζωνούλα κ. ζωνίτσα (η), (µεγεθ.) ζω-
ναρά (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *jös-na < ζών-νυ-µι «ζώνω». Βλ. κ. ζώνω. Η λ. πέρασε 
και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. zone, γαλλ. zone, γερµ. Zone κ.ά. Οι 
σηµ. των ζωνών τής γήινης σφαίρας απαντούν ήδη στους Στωικούς 
φιλοσόφους (διακεκαυµένη | εύκρατος ζώνη). Πολλές σύγχρονες φρ. 
είναι µετάφρ. δάνεια: ζώνη επιχειρήσεων (< γαλλ. zone d'opérations), 
ζώνη επιρροής (< γαλλ. zone d'in-fluence), υγειονοµική ζώνη (< γαλλ. 
cordon sanitaire), νοµισµατική ζώνη (< γαλλ. zone monétaire), ζώνη 
αγνότητας (< γαλλ. ceinture de chasteté), χτύπηµα κάτω από τη ζώνη 
(< αγγλ. hit below the belt) κ.ά.]. ζωντανεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] 
{ζωντάνε-ψα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. επαναφέρω στη ζωή, αποκαθιστώ 
τις ζωτικές λειτουργίες (ζωντανού οργανισµού): ούτε µε φωνές, ούτε 
µε θρήνους θα ζωντανέψετε τον νεκρό ΣΥΝ. αναζωογονώ, ανασταίνω, 
νεκρανασταίνω, ξαναζωντανεύω 2. (µτφ.) προσδίδω ζωηρότητα, 
ένταση: ένα χαµόγελο αισιοδοξίας ζωντάνεψε το πρόσωπο της || ο 
µικρός περίπατος στην παραλία θα σε ζωντανέψει λιγάκι ΣΥΝ. 
ζωηρεύω 3. (µτφ.) αποδίδω µε παραστατικότητα, αναπαριστώ: τα 
τραγούδια ζωντάνεψαν τις µέρες τής νιότης τους || τα πρόσφατα 
αιµατηρά γεγονότα ζωντανεύουν άσχηµες µνήµες ♦ (αµετβ.) 4. 
επανέρχοµαι στη ζωή ή εµφανίζω επίταση, ένταση των λειτουργιών 
µου: είδες µε λίγο πότισµα πώς ζωντάνεψε ο κήπος! ΣΥΝ. 
ξαναγεννιέµαι 5. (µτφ.) αποκτώ αυξηµένη ζωηρότητα, γίνοµαι πιο 
έντονος: µε την επιθετική του παρέµβαση ζωντάνεψε η συζήτηση ΣΥΝ. 
τονώνοµαι 6. αναβιώνω: ζωντάνεψε ένα παλιό έθιµο. — ζωντάνεµα 
(το). ζωντάνια (η) {χωρ. πληθ.) 1. η ζωηρή και ενεργητική διάθεση, η 
εκδηλωτική και έντονη, ευχάριστη συµπεριφορά: είχε µέσα του πολλή 
~ και δίψα για ζωή || νέος µε ~ και κέφι για δουλειά ΣΥΝ. ζωηρότητα, 
ενεργητικότητα, σφριγηλότητα ΑΝΤ. νωχελικότητα, παθητικότητα, χα-
λαρότητα 2. η ζωντανή και παραστατική απόδοση, η ευκρινής απο-
τύπωση: ~ στην αφήγηση || περιέγραφε µε ~ ό,τι περίεργο τού συνέ-
βαινε! ΣΥΝ. παραστατικότητα, πιστότητα, ευκρίνεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
[ΕΤΥΜ. < ζωντανός (υποχωρητ.)]. ζωντανό (το) [µεσν.] 1. κάθε ζώο, 
κυρίως το υποζύγιο ή το κατοικίδιο ζώο 2. (σκωπτ.) ο χαζός, ο ανόητος 
άνθρωπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. ζωντανός, -ή, -ό 1. (για φυτικούς, 
ζωικούς οργανισµούς) αυτός που βρίσκεται εν ζωή: όταν τον έβγαλαν 
από το αυτοκίνητο, ήταν ακόµα ~, αλλά ξεψύχησε στον δρόµο για το 
νοσοκοµείο ΣΥΝ. ζων ΑΝΤ. πεθαµένος, νεκρός, (για ζώο) ψόφιος· 
(µτφ.) 2. αυτός που συνεχίζει να υπάρχει, να βιώνεται: πρέπει να 
κρατήσουµε τα ~ στοιχεία τής πα- 
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ράδοσης ANT. νεκρός, νεκρωµένος 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από ζωηρή 
διάθεση και ενεργητικότητα: είναι ~ γυναίκα, πάντα µέσα σε όλα! || ~ 
άνθρωπος, γεµάτος πίστη και φλόγα για ζωή! ΣΥΝ. δραστήριος, ενεργητικός, 
ζωηρός, σφριγηλός ΑΝΤ. νωχελικός, (οικ.) κοιµισµένος 4. αυτός που 
προκαλεί έντονη αίσθηση, που γίνεται αντιληπτός ως λαµπερός: ~ κόκκινο τής 
φωτιάς ΣΥΝ. λαµπρός, φωτεινός ΑΝΤ. ξεθωριασµένος, αχνός 5. (για 
περιγραφές, εικόνες κ.λπ.) αυτός που αναπαριστά µε εξαιρετική πιστότητα, 
παραστατικότητα, που αποδίδει (κάτι) µε ευκρίνεια: ~ αφήγηση ΣΥΝ. 
ανάγλυφος, παραστατικός, σπαρταριστός, εναργής 6. ζωντανό (το) βλ.λ. 7. 
ζωντανοί (οι) οι άνθρωποι που βρίσκονται στη ζωή: ∆εν θα τον κλαις µια ζωή 
τον µακαρίτη! Οι - µε τους ~ κι οι πεθαµένοι µε τους πεθαµένους! — ζωντανά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θ. ζωντ- τού αρχ. ζών (γεν. ζώντ-ος), µτχ. ενεστ. τού ρ. ζώ, + 
παραγ. επίθηµα -ανός, κατά τα επίθ. σε -ανός, π.χ. µελ-ανός, πιθ-ανός κ.ά.]. 

ζωντόβολο (το) (µτφ.-υβριστ.) ο χαζός άνθρωπος, αυτός που η συµπεριφορά 
του χαράκτηρίζεται από ζωώδη αδεξιότητα και έλλειψη ευστροφίας ΣΥΝ. 
βλάκας, (λαϊκ.) µπουνταλάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
ζωντόβολον, αρχική σηµ. «το σύνολο των κατοικίδιων ζώων», < θ. ζωντ- (βλ. 
λ. ζωντανός) + -βόλον < βάλλω], 

ζωντοχήρος (ο), ζωντόχήρα (η) πρόσωπο που έχει πάρει διαζύγιο από τη/τον 
σύζυγο του/της, η οποία/ο οποίος ζει. 

ζώνω ρ. µετβ. {έζωσα, ζώσ-τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. φοράω στη µέση (κάτι), 
κρεµώντας το ή περνώντας το στη ζώνη· (γενικότ.) περισφίγγω (τη µέση µου ή 
ρούχο στο ύψος τής µέσης µου) µε ζώνη: έζωσε το σπαθί του || έζωσε σφιχτά 
την καµπαρντίνα και σήκωσε τον γιακά για το κρύο ΣΥΝ. φοράω, περιζώνω 2. 
σφίγγω (κάτι) γύρω από ένα σώµα (κυρ. ζώου) στερεώνοντας το: έζωσε τη 
σέλα στο άλογο ΣΥΝ. σφίγγω, στερεώνω, δένω 3. (µτφ.) προσεγγίζω κυκλικά, 
περικυκλώνω, βρίσκοµαι γύρω-γύρω: ο εχθρός είχε ζώσει το στρατόπεδο από 
παντού ΣΥΝ. κυκλώνω, περιβάλλω 4. (καθηµ.) µε ζώνουν τα φίδια κα-
ταλαµβάνοµαι από υποψίες ή από ανησυχία: όταν πέρασαν δύο ώρες και δεν 
είχε έρθει ακόµη, µε ζώσανε τα φίδια 5. (µεσοπαθ. ζώνοµαι) περνώ στη ζώνη 
µου (όπλο, άρµατα): από µικρός ζώστηκε τ' άρµατα | το σπαθί. — ζώσιµο (το). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έ-ζωσ-α τού αρχ. ζώννυµι. Το 
αρχ. ζώννυ-µι < *ζώσ-νυ-µι < I.E. *yös- «ζώνω», πβ. σανσκρ. räsnä «ζώνη» 
(< I.E. *jös-nä), αρχ. σλαβ. po-jaäo «περιζώνω» κ.ά. Οµόρρ. ζώνη, ζωσ-
τήρ(ας) κ.ά.]. 

ζώο (το) 1. κάθε έµβιο ον, εκτός από τα φυτά, κάθε οργανισµός µε την 
ικανότητα τής συναίσθησης και τής κίνησης, κυρ. θηλαστικό και κατά 
δεύτερο λόγο έντοµο, πτηνό, ψάρι ή ερπετό: ο άνθρωπος είναι κοινωνικό | 
πολιτικό ~ ΣΥΝ. έµβιο ον 2. (καθηµ.) κάθε έµβιο ον που στερείται λογικής, 
κατ' αντιδιαστολή προς τον άνθρωπο: ~ τής ζούγκλας || ~ στο κλουβί || 
κατοικίδια | άγρια - ΣΥΝ. (λαϊκ.) ζωντανό 3. (µτφ.-υβριστ.) βλ. λ. ζώον ΦΡ. 
(ειρων.-µειωτ.) τα ζώα µου αργά βλ. λ. αργά. Επίσης ζο [µεσν.] {τα ζα). — 
(υποκ.) ζωάκι (το) (βλ.λ.) κ. (λόγ.) ζωά-ριο (το) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζώδιο, 
ανόητος. 
[ETYM. < αρχ. ζώον < ζώ (ζήω). Η λ. δήλωνε εξαρχής κάθε ζωντανό 
πλάσµα, περιλαµβανοµένου και τού ανθρώπου, αλλά ήδη από την αρχαιότητα 
περιορίστηκε στη σηµ. «κτήνος». Σε αρχ. συγγραφείς απαντά επίσης η πιο 
εξειδικευµένη σηµ. «εικόνα, ζωγραφιά», η οποία χρησιµοποιήθηκε στο 
λεξιλόγιο τής τέχνης]. 

ζωο- κ. ζωό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. σχέση µε τα ζώα: ζωο-
κλοπή, ζωό-µορφος · 2. σχέση µε τη ζωή: ζωοδόχος. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. το 
οποίο στη σηµ. 1 προέρχεται από τη λ. ζώο, ενώ στη σηµ. 2 από τη λ. ζωή. 
Μερικά από τα σύνθετα και των δύο κατηγοριών είναι ήδη αρχ. (λ.χ. ζφο-
τροφία - ζωο-γόνος), ενώ άλλα είναι ελληνογενείς ξέν. όροι (λ.χ. αγγλ. zo-
anthropy - γαλλ. zoo-gamète)]. 

ζωογεωγραφία (η) {χωρ. πληθ.) ο κλάδος τής βιογεωγραφίας που µελετά τη 
γεωγραφική κατανοµή των ειδών στη γη. — ζωονεωνρα-φικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zoogéographie]. 

ζωογλοια (η) [1881] υµενοειδές άθροισµα βακτηρίων ή µυκήτων, που 
σχηµατίζεται σε επιφάνεια υγρών (ξιδιού, στάσιµων υδάτων κ.λπ.) µε δράση 
γλοιώδους ουσίας που τα συγκρατεί. [ΕΤΥΜ. < ζωο- + -γλοια < γλοιός]. 

ζωογόνος, -α (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός που ζωογονεί, που συµβάλλει στη 
δηµιουργία, στην ανάπτυξη ζωής: ο ~ αέρας τού πελάγους ΣΥΝ. ζωοποιός 2. 
(µτφ.) αυτός που προσφέρει τόνωση και ενίσχυση, κυρ. σε ψυχικό ή ηθικό 
επίπεδο: ~ πίστη | ελευθερία | µάθηση ΣΥΝ. αναζωογονητικός, εµψυχωτικός, 
ενθαρρυντικός. Επίσης ζωο-Υονητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ζωογονώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ζωογονείς... | ζωογόνη-σα, -θηκα, -µένος} 1. ενισχύω 
τις ζωτικές λειτουργίες (σε οργανισµό), παρέχω τόνωση και ενδυνάµωση: ο 
ήλιος ζωογονεί τη φύση ΣΥΝ. ζωντανεύω, ενδυναµώνω 2. (µτφ.) προσφέρω 
ηθική, ψυχική τόνωση, υποστηρίζω συναισθηµατικά: η επαφή µε τους 
ανθρώπους τού χωριού τον ζωογονεί πάντα ΣΥΝ. τονώνω. — ζωογόνηση (η) 
[µτγν.]. 

ζωοδότης (ο) [µτγν.] {ζωοδοτών}, ζωοδότρια κ. ζωοδότρα (η) {ζωοδοτριών} 
αυτός που παρέχει ζωή, που ζωογονεί, ενισχύει τις εκδηλώσεις, λειτουργίες 
τής ζωής: ο ~ ήλιος ΣΥΝ. ζωοποιός. 

ζωοδόχος, -ος, -ο ΕΚΚΛΗΣ. 1. (κυρ. για τον ουρανό ή για τον επίγειο τάφο τού 
Ιησού) αυτός που έχει δεχθεί µέσα του τον Χριστό ως πηγή ζωής 2. 
Ζωοδόχος Πηγή (α) άγιασµα τής Θεοτόκου έξω από τα τείχη τής 
Κωνσταντινουπόλεως, όπου τον 5ο αι. ανοικοδοµήθηκε ναός τής Θεοτόκου 
(β) προσωνυµία τής Παναγίας (γ) (συνεκδ.) ονοµασία ναών και µονών 
αφιερωµένων στην Παναγία (δ) εικονογραφικό θέµα στο οποίο παριστάνεται 
η Θεοτόκος βρεφοκρατούσα πάνω σε µία πη- 

γή. 
[ETYM. µτγν. < ζωο- + -δόχος < δέχοµαι]. 

ζωοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ζωοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει τη 
µορφή ζώου, που µοιάζει µε ζώο ΣΥΝ. ζωόµορφος. — ζωοει-δώς επίρρ. 

ζωοθεϊσµός (ο) η ζωολατρία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. zootheism]. 

ζωοθυσία (η) [µτγν.] {ζωοθυσιών} η δηµόσια ή ιδιωτική θυσία ζώου για 
λατρευτικούς σκοπούς ή ως µέρος µαγικής τελετής: οι ~ εξακολουθούν να 
τελούνται σε κτηνοτροφικές κυρ. περιοχές τού βορειοελλαδικού χώρου την 
ηµέρα τού Αγίου Γεωργίου. 

ζωοκλέφτης (ο) [1839] {ζωοκλεφτών} αυτός που διαπράττει κλοπές ζώων. 
ζωοκλοπή (η) [1833] η κλοπή ζώου κυρ. από κοπάδι ή µαντρί, η κλοπή 

βοσκηµάτων. Επίσης ζωοκλοπία [1848]. 
ζωοκοµία (η) [1826] {χωρ. πληθ.} η κατά επιστηµονικό τρόπο εκτροφή και 

συντήρηση ζώων για κτηνοτροφικούς σκοπούς ΣΥΝ. ζωοτροφία. — ζωοκόµος 
(ο). [ΕΤΥΜ. < ζωο- + -κοµία (βλ.λ.) < αρχ. κοµώ «φροντίζω»]. 

ζωοκτονία (η) {ζωοκτονιών} η παράνοµη θανάτωση ζώου ή ζώων κυρ. χωρίς τη 
συγκατάθεση τού ιδιοκτήτη, πράγµα που συνιστά φθορά ξένης ιδιοκτησίας και 
τιµωρείται ποινικά. — ζωοκτόνος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. [ΙΪΥΜ µτγν. < 
ζφο- + -κτονία (βλ.λ.) < αρχ. κτείνω «φονεύω»]. 

ζωολατρία (η) [1809] {χωρ. πληθ.} η θεοποίηση και λατρεία ζώων ως 
προσωποποιηµένων θείων στοιχείων, δυνάµεων ή φορέων προγονικών ψυχών 
ΣΥΝ. ζωοθεϊσµός. — ζωολάτρης (ο) [1897], ζωολάτρισσα (η), ζωολατρικός, -ή, 
-ό [1861]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zoolatrie]. 

ζωολογία (η) [1766] {ζωολογιών} ο κλάδος τής βιολογίας που έχει ως 
αντικείµενο του τη µελέτη των ζωικών οργανισµών ως προς τη µορφή, την 
ανατοµία και τη λειτουργία τους, καθώς και τις µεταξύ τους σχέσεις ή τις 
σχέσεις τους µε τα φυτά και γενικότ. το περιβάλλον. — ζωολόγος (ο/η) 
[1819]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zoologie]. 

ζωολογικός, -ή, -ό [1819] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ζωολογία ή τον 
ζωολόγο: ~ πραγµατεία | ενδιαφέρον 2. αυτός που περιλαµβάνει και 
παρουσιάζει ζωικά είδη κατά οργανωµένο τρόπο, συντηρώντας τα ζωντανά ή 
ταριχευµένα και υπό τις κατάλληλες συνθήκες: -µουσείο- ΦΡ. (α) ζωολογικός 
κήπος ειδικά διαµορφωµένος και επιστηµονικά επιβλεπόµενος χώρος στον 
οποίο άγρια ή σπάνια ζώα εκτίθενται σε δηµόσια θέα µέσα σε ειδικά κλουβιά 
ή περιφραγµένους τόπους (β) ζωολογικό πάρκο προστατευόµενη φυσική 
έκταση, µέσα στην οποία οι επισκέπτες µπορούν να παρατηρήσουν τα άγρια 
ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. — ζωολογικ-ά | -ώς [1882] επίρρ. 

ζωοµορφισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. η παράσταση (συνήθ. θεότητας) µε µορφή ή 
µε ορισµένα χαρακτηριστικά ζώου 2. η θρησκευτική δοξασία για την 
αντίληψη και λατρεία τού θείου µε µορφή ή µε ορισµένα χαρακτηριστικά 
ζώου: ο τραγόµορφος θεός Παν είναι από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα 
ζωοµορφισµού τής αρχαιοελληνικής θρησκείας. — ζωοµορφικός, -ή, -ό, 
ζωοµορφικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
zoomorphism]. 

ζωόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει µορφή ή χαρακτηριστικά ζώου: ~ 
θεός | παράσταση | σύµβολο ΣΥΝ. ζωοειδής. 

ζωον (το) 1. (λόγ.) το ζώο 2. (υβριστ.) ο ανόητος άνθρωπος: Καλά ~ είσαι; Τόση 
ώρα σού εξηγώ και δεν καταλαβαίνεις; ΣΥΝ. βλάκας, χαζός, ηλίθιος, (οικ.) 
µπούφος 3. ο άνθρωπος που δεν έχει σωστή κοινωνική συµπεριφορά: είναι 
ένα ~· δεν µπορεί να συµπεριφερθεί σαν άνθρωπος! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζώον, βλ. κ. ζώο]. 

ζωονοµία (η) [1811] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της τους 
νόµους οι οποίοι διέπουν ρυθµιστικά τη ζωή και τη φυσιολογία των 
ενόργανων όντων. — ζωονόµος (ο/η), ζωονοµικός, -ή, -ό, ζωονοµικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

ζωονόσος (η) ΙΑΤΡ. νόσος που προσβάλλει ζώα (σε πολλές ξένες γλώσσες η 
λέξη έχει τη σηµασία τής ανθρωποζωονόσου, βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. zoonosis]. 

ζωοπάζαρο (το) η ζωοπανήγυρη. 
ζωοπανήγυρη (η) [1888] {-ης κ. -ύρεως | -ύρεις, -ύρεων} εµπορικό πανηγύρι, 

κατά το οποίο εκτίθεται και πωλούνται ζώα (π.χ. άλογα, αγελάδες κ.λπ.) ΣΥΝ. 
ζωοπάζαρο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού τουρκ. hayvan panayir (νόθο συνθ.)]. 

ζωοπάροχος, -ος, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που παρέχει ζωή, ζωοδότης. 
ζωοπλαγκτόν (το) {ζωοπλαγκτού | χωρ. πληθ.} πλαγκτόν που αποτε-λείται από 

µικροσκοπικούς ζωικούς οργανισµούς, κατ' αντιδιαστολή προς το 
φυτοπλαγκτόν. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zooplancton]. ζωοποιός, -ός, -ό [µτγν.] 
(λόγ.) αυτός που ζωοποιεί, που δηµιουργεί ζωή: η ~ δύναµη τού ηλίου ΑΝΤ. 
φθοροποιός, καταστροφικός-   ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. Ζωοποιό Πνεύµα (ως 
τυποποιηµένο επίθετο) το Αγιο Πνεύµα. ζωοποιω ρ. µετβ. [αρχ.] {ζωοποιείς... | 
ζωοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. δηµιουργώ ζωή, δίνω ζωή 2. (µτφ.) 
ενισχύω ηθικά και ψυχικά, προσφέρω συναισθηµατική υποστήριξη ΣΥΝ. 
ενδυναµώνω, εµψυχώνω, υποστηρίζω. — ζωοποίηση (η) [µτγν.]. ζωοτεχνία (η) 
[1861] {χωρ. πληθ.} ΖΩΟΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που εξειδικεύεται στη 
µελέτη των µεθόδων και των συνθηκών εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων 
χρήσιµων κυρ. για τη διατροφή τού ανθρώπου. — ζωοτέχνης (ο), ζωοτεχνικός, 
-ή, -ό [1887], ζωοτεχνικ-ά | -ώς 
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[1898] επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zootechnie]. 

ζωοτόκος, -ος, -ο ΖΩΟΛ. (για ζώο) αυτός που γεννά ζώα (κατ' αντι-
διαστολή προς τον ωοτόκο), τού οποίου το έµβρυο αναπτύσσεται µέσα 
στη µήτρα τού θηλυκού και τρέφεται από τον πλακούντα ANT. ωο-
τόκος. — ζωοτοκία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ζωο- + -τόκος < τίκτω 
(βλ.λ.)]. 

ζωοτοµία (η) [1809] ΙΑΤΡ. η ανατοµή ζωντανού ζώου για πειραµατι-
κούς, ερευνητικούς λόγους. — ζωοτοµικός, -ή, -ό [1891]. (ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zootomie]. 

ζωοτοξίνη (η) {ζωοτοξινών} ΒΙΟΛ. η τοξική ουσία που παράγουν ορι-
σµένα ζώα, κυρ. ερπετά ή έντοµα, για λόγους άµυνας, π.χ. το δηλη-
τήριο τής µέλισσας ή πολλών φιδιών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. zootoxin]. 

ζωοτροφείο (το) [µτγν.] το σύνολο των εγκαταστάσεων όπου γίνεται 
εκτροφή ζώων. 

ζωοτροφή (η) [µεσν.] η καλλιεργούµενη ή βιοµηχανικώς παρασκευ-
αζόµενη τροφή ζώων, που χρησιµοποιείται κυρ. στην κτηνοτροφία: ~ 
αγελάδων. 

ζωοτροφία (η) [αρχ.] η κατά συστηµατικό, ελεγχόµενο τρόπο εκτρο-
φή ζώων ΣΥΝ. ζωοκοµία. — ζωοτροφικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

ζωοτρόφος (ο/η) [µτγν.] πρόσωπο που ασχολείται µε τη ζωοτροφία. 
ζωούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ζωή ανθρώπου ή γενικότ. έµβιου 

όντος µικρής ηλικίας: µια ~ ενός έτους 2. (χαϊδευτ., συνήθ. σε προ-
σφωνήσεις) τρυφερή, αγαπηµένη ύπαρξη: τι είναι ~ µου; 3. (ειρων.) η 
ευχάριστη διαβίωση (όταν αγνοεί κανείς ξένα προβλήµατα και έχει 
καθαρά εγωκεντρικό προσανατολισµό): αυτός τη ~ του κοιτά και ας 
υποφέρουν οι άλλοι! 

ζωόφιλος, -η, -ο [1889] 1. αυτός που αγαπά τα ζώα: ζητείται οικογέ-
νεια ζωόφιλων, για να υιοθετήσει τρία γατάκια 2. αυτός που συντηρεί 
ζώα (π.χ. σκύλους, γάτες, σπάνια ζώα) όχι για βιοποριστικούς 
σκοπούς. — ζωοφιλία (η), ζωοφιλικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zoophile]. 

ζωοφοβία (η) ΙΑΤΡ. η παθολογική φοβία που προκαλείται στη θέα ζώ-
ων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. zoophobie]. 

ζωοφόρος (η) → ζωφόρος 
ζωοφυσικη (η) {χωρ. πληθ.} ΖΩΟΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που ερευ-

νά τις φυσικές ιδιότητες των ζώων. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. zoophysics]. 

ζωόφυτο (το) [µεσν.] {-ου κ. -ύτου | -ων κ. -ύτων} ΖΩΟΛ. καθένα από 
τα πολυάριθµα ασπόνδυλα ζώα που µοιάζουν µε φυτά ως προς την 
εµφάνιση ή τον τρόπο αύξησης τους. 

ζωοψία (η) {ζωοψιών} ΙΑΤΡ. η δηµιουργία οπτικών ψευδαισθήσεων µε 
παραστάσεις ζώων από ασθενή που βρίσκεται υπό την επήρεια τοξι-
κών ουσιών, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών κ.λπ. ή σε παραλήρηµα, 
π.χ. λόγω οινοποσίας, µέθης. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
zoopsia]. 

ζώπυρο (το) 1. το κοµµάτι αναµµένου κάρβουνου, που χρησιµοποιεί-
ται για το άναµµα φωτιάς ΣΥΝ. σπινθήρας, σπίθα 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
χρησιµοποιείται ως µέσο µετάδοσης έντονου συναισθήµατος, ένθερ-
µης πίστης. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ζώπυρον< ζω)ο)- + -πυρον< πϋρ, πβ. κ. 
άνα-ζωπυρώ]. 

ζωροαστρισµός (ο) [1891] {χωρ. πληθ.} η σηµαντικότερη θρησκεία 

τής αρχαίας Περσίας πριν από τον ισλαµισµό, ιδρυτής τής οποίας 
υπήρξε ο Ζωροάστρης (Ζαρατούστρα)- χαρακτηρίζεται από µονοθεϊ-
στική αντίληψη καθώς και από µια δυϊστική άποψη τού κόσµου και 
τής µοίρας, στη βάση τής αιώνιας αντιπαλότητας καλού και κακού, 
µε αισιόδοξη προοπτική ότι το καλό τελικά επικρατεί. — ζωροα-
στρικός, -ή, -ό [1817]. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. zoroastrisme < Zoroastre < λατ. Zoroastres 
< αρχ. Ζωροάστρης < αρχ. περσ. Zarathustra, όνοµα τού ιδρυτή τού 
ζωροαστρισµού, ο οποίος έζησε στην Περσία (περ. 628-551 π.Χ.)]. 

ζώσα → ζων 
ζώσιµο (το) → ζώνω 
ζωστήρας (ο) η ζώνη. Επίσης ζωστήρα κ. (λαϊκ.) ζώστρα (η). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ζωστήρ, -ήρος < ζώννυµι «ζώνω»]. 
ζωστός, -ή, -ό 1. (για πράγµ.) αυτός που είναι περασµένος στη ζώνη: ~ 

ξίφος 2. (ειδικότ.) ζωστή (η) (στο Βυζάντιο) κυρία τής Αυλής που είχε 
ως έργο τον καλλωπισµό τής βασίλισσας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ζών-νυ-µι 
(βλ. κ. ζώνω), πβ. αόρ. έ-ζωσ-α]. 

ζωτικοκρατία (η) → βιταλισµός 
ζωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ζωή, ο απαραίτη-

τος για τη ζωή: ~ όργανο | λειτουργία | ενέργεια | δύναµη 2. αυτός 
που έχει καθοριστική σηµασία για τη λειτουργία ζωντανού οργανι-
σµού: η σφαίρα τον έπληξε σε ~ σηµείο επιφέροντας ακαριαίο θάνα-
το! 3. (µτφ.) (α) αυτός που είναι θεµελιώδους σηµασίας, που έχει αυ-
ξηµένη και καθοριστική σηµασία: ~ συµφέροντα µιας χώρας || το θέ-
µα είναι ~ σηµασίας για την οικονοµία τής χώρας- (β) ζωτικός χώ-
ρος (θεωρία τού ζωτικού χώρου) (i) (γερµ. Lebensraum) η πολιτικοοι-
κονοµική θεωρία, όπως αποκρυσταλλώθηκε από τους θεωρητικούς 
τού εθνικοσοσιαλισµού στη µεσοπολεµική Γερµανία ως βάση τού να-
ζιστικού επεκτατισµού, που κατοχυρώνει το δικαίωµα επέκτασης 
ενός λαού σε εδάφη και εκτός των συνόρων του, όταν το απαιτεί η 
δηµογραφική του αύξηση και ο οικονοµικός του δυναµισµός (ii) 
ΣΤΡΑΤ. στρατηγικής σηµασίας εδαφική έκταση, όπως αεροδρόµια, 
βιοµηχανικά ή αστικά κέντρα. — ζωτικ-ά | -ως [αρχ.] επίρρ., ζωτικό-
τητα (η) [1845]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βιώνω. 

ζωύφιο (το) {ζωυφί-ου | -ων} ο πολύ µικρός ζωικός οργανισµός, κυρ. 
το έντοµο: ο ψύλλος είναι από τα πιο ενοχλητικά ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.-εκ-
φραστ.) ζούδι, µαµούνι, ζουζούνι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ζωύφιον, υποκ. 
τού αρχ. ζώο ν]. 

ζωφόρος κ. ζωοφόρος (η) ΑΡΧΓΓ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. συνεχής εικονιστική πα-
ράσταση σε επιµήκη ζώνη- κυρ. το τµήµα τού θριγκού που µεσολαβεί 
µεταξύ επιστυλίου και γείσου στους αρχαίους ναούς και καλύπτεται 
από ανάγλυφες διακοσµήσεις µε παραστάσεις ζώων ή ανθρώπων σε 
συνεχείς σκηνές: στη ~ τού Παρθενώνα υπάρχει παράσταση τής πο-
µπής των Παναθηναίων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ζωφόρος < ζω)ο)- + -
φόρος < φέρω]. 

ζωώδης, -ης, -ες [µτγν] {ζωώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
χαρακτηρίζει τα ζώα: ~ δύναµη ! χαρακτηριστικά | όψη | κίνηση ΣΥΝ. 
κτηνώδης, θηριώδης 2. (κακόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλ-
λειψη ανθρωπιάς ή πνευµατικής καλλιέργειας: ~ ένστικτα | βλακεία || 
η ~ εγκατάλειψη στις υλικές απολαύσεις ΣΥΝ. κτηνώδης. — ζωω-
δώς επίρρ. [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ζωωνύµιο (το) {ζωωνυµί-ου | -ων} το Ονοµα ζώου. [ΕΤΥΜ < ζώο + -
ωνύµιο < αρχ. δνυµα (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει), 
αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα, πβ. κ. τοπ-ωνύµιο]. 



H 

Η, η: ήτα, το έβδοµο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Η ιστορία τού γράµµατος είναι περιπετειώδης όσο και σηµαντική για την ιστορία 
τής ελληνικής γραφής. Στις δασυντικές διαλέκτους (σε αυτές που προέφεραν κανονικά έναν ιδιαίτερο δασύ φθόγγο, όπως η αττική και οι 
περισσότερες από τις αρχαίες διαλέκτους) το γράµµα Η δήλωσε τον δασύ φθόγγο που υπήρχε στα Αρχαία Ελληνικά-πβ. Ελλάς = ΗΕΛΛΑΣ, 
ήρως = ΗΕΡΟΣ. Στις ψιλωτικές διαλέκτους (αυτές που δεν είχαν τον δασύ φθόγγο, όπως η ιωνική διάλεκτος, η λεσβιακή, η ηλειακή, η 
κυπριακή και η κρητική), ιδίως στην ιωνική τής Μ. Ασίας, το Η χρησιµοποιήθηκε νωρίς για να δηλώσει το µακρό ε (§), το οποίο στις 
δασυντικές διαλέκτους δηλωνόταν µε το Ε (σε αυτές Ε = ε, η και ει). Ωστόσο, ήδη από τα µέσα τού 5ου αι. π.Χ. τόσο στην αττική όσο και 
αλλού χρησιµοποιούσαν, σποραδικά και ανεπίσηµα, το ιωνικό αλφάβητο (και µάλιστα τής Μιλήτου), που τελικά υιοθετήθηκε και επίσηµα το 
403 π.Χ. Συγκεκριµένα για το Η λέγεται ότι ο Ευριπίδης το χρησιµοποιούσε συστηµατικά στα έργα του (αντί τού Ε). Γενικά, το Η (από τις 
ψιλωτικές διαλέκτους και, αργότερα, από την υιοθέτηση τού ιωνικού αλφαβήτου στην αττική) συνδέθηκε µε την προφορά τού ç (µακρού 
ανοιχτού ε) τόσο πολύ, που ολόκληρη η αρχαία προφορά τής Ελληνικής ονοµάστηκε ητακιστική. σε αντίθεση µε τη νεότερη προφορά (από 
των αλεξανδρινών χρόνων και εξής) τού γράµµατος Η ως ιώτα (i), που χαρακτηρίζεται ως ιωτακιστική. Από τη χρήση τού Η για να δηλώνει 
στην αττική τον δασύ φθόγγο, το γράµµα Η άρχισε από το 200 π.Χ. να χρησιµοποιείται σε παραλλαγµένες µορφές τόσο για τη δήλωση 
δασέος φθόγγου (ή δασέος πνεύµατος) όσο και -πολύ σχολαστικά- για την απουσία δασέος πνεύµατος («ψιλή»). Η γραφική εξέλιξη είχε ως 
εξής: H E - '  (δασεία) -H-}J! (ψιλή). Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής συνδέουν το γράµµα ήτα µε το βορειοσηµιτικό γράµµα hêth, από 
όπου ακροφωνικώς (h-êth) θεωρείται ότι προήλθε το γράµµα που δήλωνε τον δασύ φθόγγο τής Ελληνικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Η, η ήτα- το έβδοµο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. ήτα, 
αριθµός). 

η θηλ. τού οριστικού άρθρου ο, η, το (βλ. κ. λ. ο, η, το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρ-
θρο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ή < I.E. *sä, πβ. σανσκρ. sä, γοτθ. so, τοχ. Β' sa, λιθ. ta, αρχ. 
σλαβ. ta κ.ά. Οµόρρ. ό, τό (βλ.λ.)]. 

ή σύνδ. διαζευκτικός 1. για σύνδεση αλληλοαποκλειόµενων εννοιών, 
για παρουσίαση ζεύγους αλληλοαναιρούµενων εκδοχών: θα είναι 
στο σχολείο ~ στο σπίτι || µπορείς να διαλέξεις κόκκινο ~ µαύρο- και 
τα δύο µαζί δεν γίνεται! || συµφωνείς, ναι ~ όχι; || σε µένα µιλάς ~ µο-
νολογείς; 2. (επαναλαµβανόµενο τουλάχιστον δύο φορές) για εναλ-
λακτικές εκδοχές, ενδεχόµενα: ~ θα πίνει ~ θα καπνίζει ~ θα ξενυχτά, 
δεν κάνει και τίποτα χρήσιµο στη ζωή του! || αυτό θα πει ζωή- όλη µέ-
ρα ~ θα κάνει ηλιοθεραπεία ~ θα ψωνίζει ρούχα ~ θα κάνει βόλτες-
ΦΡ. ή τσν ή επί τας (ή τάν ή επί τάς, Πλουτάρχου Λακ. άποφθ. 16) «ή 
να τη φέρεις νικητής ή να σε φέρουν πάνω της νεκρό» φράση που 
έλεγαν οι Σπαρτιάτισσες στους γυιους τους, όταν τους παρέδιδαν 
την ασπίδα για τη µάχη- λέγεται και για να εκφράσουµε τη σταθερή 
απόφαση να τελειώσουµε µε κάθε θυσία ένα έργο 3. στην αντίθετη, 
σε διαφορετική περίπτωση: θα κάνεις ό,τι σου πω - θα µε αναγκάσεις 
να χρησιµοποιήσω βία! || να φερθείς σαν άνθρωπος εκεί που θα πάµε 
~ να µην έρθεις καθόλου! ΣΥΝ. ειδεµή, αλλιώς, ειδάλλως 4. (κυρ. µε 
συγκριτικά επιρρ.) για την τροποποίηση µιας διατύπωσης µε άλλη 
παραπλήσια, οµόλογη, περισσότερο ταιριαστή στις (προθέσεις κά-
ποιου): θα πάρω παγωτό - µάλλον έναν χυµό || θα περάσω να σε πά-
ρω ~, καλύτερα, θα σε πάρω τηλέφωνο 5. για την παρουσίαση, υπό 
µορφήν ερωτήσεως, τής αιτίας πιθανής απόρριψης, διάψευσης µιας 
ήδη διατυπωµένης πρότασης, αρχικής ερώτησης: θα έρθεις για µπά-
νιο ~ είσαι κουρασµένη; || συµφωνείς µε τα νέα µέτρα ~ τα βρίσκεις 
ανεφάρµοστα; || θα το αγοράσεις ~ το θεωρείς ακριβό; 6. για τη σύν-
δεση µιας ερώτησης µε άλλη ερωτηµατική διατύπωση προς εκµαίευ-
ση, εξακρίβωση τής αιτίας, που ήδη υποτίθεται ως απάντηση στην 
αρχική ερώτηση: Τι πάθατε; Βαρεθήκατε ~ είναι ώρα να πηγαίνετε; || 
γιατί ντύθηκες έτσι, φοβάσαι µήπως αρρωστήσεις ~ κρυώνεις; 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ή | ήε | ήε < *η-Ρε < ή" «πράγµατι, αληθώς», καταφατικό 
µόριο, αγν. ετύµου, + *Ρε, εγκλιτικό µόρφηµα. Βλ. κ. ήτοι]. 

Η.Α.Ε. (τα) Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (βλ.λ.). 
Ήβη (η) [αρχ.] 1. ΜΥΘΟΛ. αρχαιοελληνική θεότητα, κόρη τού ∆ία και 

τής Ήρας, προσωποποίηση τής αιώνιας θηλυκής νιότης 2. γυναικείο 
όνοµα. 

ήβη (η) (χωρ. πληθ.} 1. η ηλικιακή περίοδος τής βιολογικής ωρίµασης, 
κατά την οποία ο άνθρωπος αποκτά την αναπαραγωγική ικανότητα 
(κυρ. µεταξύ δώδεκα και είκοσι ετών), εγκαταλείποντας την παιδική 
ηλικία: πρωτογενή | δευτερογενή χαρακτηριστικά τής - || φυσιολογική 
| καθυστερηµένη | πρόωρη ~ || η εµφάνιση ακµής είναι από τα χα-
ρακτηριστικά σηµάδια τής ~ ΣΥΝ. εφηβεία 2. (γενικά) η περίοδος νεό-
τητας: τα γλυκά σκιρτήµατα τής ~ΣΥΝ. νιότη 3. (συνεκδ.) η ηβική χώ-
ρα, το τριχωτό µέρος τού σώµατος κάτω από το υπογάστριο, που κα-
λύπτει την περιοχή των γεννητικών οργάνων (γυναικών και ανδρών) 
ΣΥΝ. εφηβαίο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρέφος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ήβη < I.E. *jêgw-â, πβ. λιθ. jegà «ισχύς, δύναµη» κ.ά. Πα-
ράγ. εφ-ηβος (βλ.λ.)]. 

ηβικός, -ή, -ό [µτγν.] ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την ήβη (βλ.λ., 
σηµ. 3): ~ οστό | σύµφυση 2. ηβική χώρα το εφηβαίο (βλ.λ.). 

ήγογα ρ. → άγω 

ήγγειλα ρ. -> αγγέλλω 
ήγγικεν η ώρα (ήγγικεν ή ώρα, Κ.∆. Ματθ. 26, 45) έφτασε η ώρα-για 
κάτι που αναµένουµε µε βεβαιότητα να συµβεί πολύ σύντοµα. 

ηγεµόνας (ο), ηγεµονίδα (η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που κατέχει την 
εξουσία και κυβερνά επιβάλλοντας τη θέληση του: οι ηγεµόνες των 
µεσαιωνικών κρατιδίων απέκτησαν σηµαντικά προνόµια µε την ει-
ρήνη τής Αυγούστας 2. (κατ' επέκτ.) η αρχηγική φυσιογνωµία, ο ηγέ-
της, αυτός που επιβάλλεται στους άλλους ως φυσικός κυρίαρχος: το 
πρότυπο ηγεµόνα που δηµιούργησε ο Μακιαβέλλι, χαρακτηρίζεται από 
κυνικότητα ΣΥΝ. κυρίαρχος, αρχηγός. Επίσης (λόγ.) ηνεµών (ο) [αρχ.] 
{ηγεµόνος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ήγεµών < 
ηγούµαι]. 

ηγεµονεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ηγεµόνευσα} 1. ασκώ την εξουσία ως 
ηγεµόνας: στη Ρωσία εκείνη την εποχή ηγεµόνευε ο τσάρος Αλέξαν-
δρος ΣΥΝ. βασιλεύω, κυβερνώ 2. (µτφ.) κατέχω κυρίαρχη θέση σε σύ-
νολο: ο βιοµηχανικός αυτός κολοσσός χρόνια ηγεµονεύει στον χώρο 
τής εφαρµογής νέων τεχνολογιών ΣΥΝ. δεσπόζω, κυριαρχώ. — ηγε-
µόνευση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

ηγεµονία (η) [αρχ.] {ηγεµονιών} 1. (α) η άσκηση εξουσίας µε την 
ιδιότητα τού ηγεµόνα (β) η πολιτική, οικονοµική ή στρατιωτική επι-
βολή ελέγχου από ένα κράτος πάνω σε άλλα κράτη (γ) (συνεκδ.) η 
χρονική περίοδος κατά την οποία ασκείται η παραπάνω εξουσία: επί 
τής ~ του η αυτοκρατορία εξασφάλισε ειρήνη και ευηµερία ΣΥΝ. ηγε-
σία 2. (συνεκδ.) η χώρα ή περιοχή αυτοκρατορίας που διοικείται από 
ηγεµόνα: οι παραδουνάβιες ~ 3. η κυριαρχία σε ένα σύνολο, η πρώτη 
θέση: η πολιτιστική ~ τής Ευρώπης στη διανόηση τού 20ού αιώνα || η 
~ τής Αγγλίας στις χώρες τής Κοινοπολιτείας ΣΥΝ. πρωτιά, επικράτη-
ση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

ηγεµονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε ηγεµόνα ή ηγε-
µονία: ~ θρόνος | ανάκτορο | παρέµβαση | απόφαση | ρόλος | θέση 
ΣΥΝ. αρχηγικός, εξουσιαστικός, ηγετικός, βασιλικός, αυτοκρατορικός, 
πριγκιπικός 2. αυτός που διαθέτει τη µεγαλοπρέπεια και το κύρος 
που αρµόζουν σε ηγεµόνα: ~ τρόπος | παρουσιαστικό | πολυτέλεια | 
µεγαλοψυχία | παράστηµα | περιποίηση | υποδοχή ΣΥΝ. αρχοντικός, 
µεγαλοπρεπής, επιβλητικός, µεγαλειώδης ΑΝΤ. ταπεινός, ευτελής 3. 
(µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από πλούτο και γενναιοδωρία ανά-
λογη ηγεµόνα, πλουσιοπάροχος: ~ δώρα | δείπνο | αµοιβή | µισθός | 
παροχές ANT. φτωχός, φειδωλός, µίζερος. — ηγεµονικ-ά | -ώς [αρχ.] 
επίρρ., ηγεµονικότητα (η) [1896]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

ηγεµονίσκος (ο) [1815] 1. ηγεµόνας µικρής ή ασήµαντης χώρας ή πε-
ριοχής: στη θέση τής παλιάς κεντρικής εξουσίας ξεπήδησαν δεκάδες 
αυτόνοµες περιοχές µε εκατοντάδες υποψηφίους ~ 2. ο ηγεµόνας νεα-
ρής ηλικίας 3. ηγεµόνας ανάξιος στην άσκηση των καθηκόντων του ή 
στη διαφύλαξη τού κύρους που επιβάλλει η θέση του 4. (µτφ.) ανώτε-
ρος ιεραρχικά υπάλληλος, που συµπεριφέρεται µε αυθαίρετο και αυ-
ταρχικό τρόπο: οι ενοχλητικοί ~ τού ∆ηµοσίου που ταλαιπωρούν τους 
πολίτες ΣΥΝ. δικτατορίσκος. 

ηγεµονισµός (ο) 1. η επιθυµία και η προσπάθεια για επικράτηση και 
άσκηση κυριαρχικού ελέγχου στους άλλους 2. (για κράτη, συνα-
σπισµούς χωρών κ.λπ.) η τάση ισχυρού κράτους να επεκτείνει τη 
σφαίρα επιρροής του σε άλλα κράτη, ασκώντας πολιτική έµµεσου 
εξουσιασµού και ελέγχου, κυρ. κατά τρόπο αυταρχικό 3. (ειδικότ. 
στην πολιτική) η επιδίωξη κοινωνικής οµάδας ή ιδεολογικοπολιτικού 
χώρου να ελέγξει την εξουσία και τις εξελίξεις µονοπωλιακά, απο-
κλείοντας συνεργασίες και πιθανούς συνδιεκδικητές.   — ηγεµονι- 
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στικός, -ή, -ό, ηγεµονιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΎΜ. Αντιδάν., 
< αγγλ. hegemony < αρχ. ηγεµονία, µε αλλαγή επιθήµατος, ώστε να διακρίνεται 
από την αρχ. λ. (φαινόµενο προφύλαξης)]; 

ηγερια (η) {ηγεριών} η γυναίκα που συντροφεύει έναν συνήθ. µεγάλο 
καλλιτέχνη, ποιητή, διανοητή ή πολιτικό εµπνέοντάς τον: η Τζου-λιέτα 
Μασίνα ήταν η ~ τού Φελλίνι. 
[ΕΤΥΜ < λατ. Egeria, αγν. ετύµου, ονοµασία νύµφης τής ρωµαϊκής 
θρησκείας, που, κατά την παράδοση, ήταν γυναίκα ή ερωµένη τού βασιλιά 
Νουµά Ποµπιλίου. o βασιλιάς, επιδιώκοντας να προσδώσει κύρος στους 
νόµους που θέσπιζε, ισχυριζόταν ότι τους έγραφε καθ' υπαγόρευσιν τής 
νύµφης Ηγερίας, την οποία κρυφά συναντούσε στο δάσος]. 

ηγεσία (η) [µτγν.] {ηγεσιών} 1. η κορυφή τής εξουσίας και η άσκηση ανώτατης 
εξουσίας: αναλαµβάνω την ~ κόµµατος | τού στρατεύµατος ΣΥΝ. αρχηγία, 
ηγεµονία 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ασκούν ανώτατη 
εξουσία ή πρωτοστατούν σε χώρο δράσης, σε ορισµένο τοµέα ανθρώπινης 
δραστηριότητας: η πνευµατική - τού τόπου | τού κράτους | τής Εκκλησίας | τού 
κόµµατος ΣΥΝ. (µτφ.) κορυφή, κεφαλή ANT. (για πολιτικά κόµµατα) βάση. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

ηγέτης (ο) {ηγετών}, ηγέτιδα (η) [µτγν.] 1. αυτός που βρίσκεται στην κορυφή 
τής εξουσίας ή γενικότ. επηρεάζει και ελέγχει ένα σύνολο (σε πολιτικό, 
κοινωνικό, ιδεολογικό επίπεδο): πολιτικός | θρησκευτικός —1| οι — των 
χωρών-µελών τής Ε.Ε. συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες || υπεύθυνος | άξιος | 
χαρισµατικός | λαοφιλής | αγαπητός ~ ΣΥΝ. αρχηγός, ηγεµόνας 2. (καθηµ.) 
αυτός που θεωρείται κορυφαίος σε έναν χώρο: πνευµατικός ~ µιας γενιάς || 
αναδείχθηκε σε ~ τής οµάδας του 3. (µτφ.) πρόσωπο που έχει αρχηγικά 
προσόντα: γεννηµένος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ηγέτης < 
ηγούµαι]. 

ηγετικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε τον ηγέτη ή την ηγεσία: ~ 
στέλεχος | θέση | ρόλος | οµιλία | εµφάνιση | ικανότητες | φιλοδοξίες | 
χαρίσµατα | φυσιογνωµία. — ηγετικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

Ηγησω (η) {-ώς κ. -ούς} γυναικείο όνοµα γνωστό από την οµώνυµη επιτύµβια 
στήλη που βρέθηκε στον Κεραµεικό. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θ. ήγησ- τού ρ. 
ηγούµαι (αόρ. ήγησάµην), που απαντά και σε άλλα κύρ. ον. (λ.χ. Άγησί-λαος, 
Ήγησ-ίας) και ίσως αποτελεί συγκεκοµµ. τ. συνθέτων ονοµάτων (λ.χ. Ήγησι-
βούλη, Ήγη-σι-στράτη)]. 

ηγήτορας (ο) (λόγ.) {ηγητόρων} πρόσωπο που έχει αρχηγικό ρόλο, που 
αναγνωρίζεται ως ηγέτης: πεφωτισµένος | άξιος ~||~ τού έθνους | τής φυλής | 
τού στρατεύµατος ΣΥΝ. αρχηγός, καθοδηγητής, αρχηγέ-της, κεφαλή, ταγός 
ANT. ακόλουθος, οπαδός. Επίσης (λογιότ.) ηγήτ(ορ [αρχ.] {ηγήτορος}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ήγήτωρ, -ορος< ηγούµαι]. 

ηγΐασµένος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει αγιασθεί, που είναι άγιος: Σάββας ο ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

ηγούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ηγείσαι... | ηγήθηκα} (λόγ.) (+γεν.) 1. προπορεύοµαι 
ως οδηγός: τού αποσπάσµατος ηγείται αξιωµατικός || τής παρελάσεως ηγείται η 
µπάντα τού ∆ήµου ΣΥΝ. προηγούµαι, προπορεύοµαι ANT. έποµαι, ακολουθώ · 
2. τίθεµαι αρχηγός, επί κεφαλής, αναλαµβάνω την ηγεσία: ~ κόµµατος | 
στρατού | κινήµατος | ανταρσίας || έγκυρες πληροφορίες τον φέρουν να ηγείται 
οµάδας διαφωνούντων || ηγείται τού αγώνος για την αποκατάσταση τής 
δηµοκρατίας ΣΥΝ. διευθύνω, άρχω, πρόί'σταµαι, πρωτοστατώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ηγούµαι < ήγ-έοµαι < I.E. *sâg- «ιχνηλατώ», πβ. 
λατ. sägio «αισθάνοµαι, αντιλαµβάνοµαι», γαλλ. pré-sage «προαίσθηµα», 
γοτθ. sokjan «ψάχνω, ερευνώ», αγγλ. seek, γερµ. suchen κ.ά. Οµόρρ. άγηµα 
(βλ.λ.), ήγε-µών, ήγή-τωρ, ήγέ-της κ.ά. Μετά τον Όµηρο το ρ. ηγούµαι 
προσέλαβε επίσης τη σηµ. «νοµίζω, έχω τη γνώµη», η οποία διατηρήθηκε 
ευρέως στα σύνθετα, π.χ. άφ-ηγοϋµαι, δι-ηγοϋµαι, εξηγούµαι, είσ-ηγοϋµαί]. 

ηγούµαι: παράγωγα - σύνθετα. Μία από τις πιο παραγωγικές και 
πολυδηλωτικές λέξεις τής Αρχ. και τής Ν. Ελληνικής. Βασική σηµ. 
«προηγούµαι, βαδίζω µπροστά», άρα «είµαι οδηγός» και, κατ' επέκταση, 
«είµαι αρχηγός, ηγεµόνας». Υστερογενής (µεθοµηρική ήδη) σηµ. «θεωρώ, 
νοµίζω, σκέπτοµαι». Παράγωγα: ηγεµόνας (ηγεµονία, ηγεµονικός, 
ηγεµονεύω, ηγεµονισµός κ.ά.), ηγήτορας, ηγέτης (ηγετικός, ηγεσία, 
αρχηγέτης, ποδηγετώ, ποδηγέτηση), ηγούµενος, άγηµα. Σύνθετα: αφ-ηγούµαι 
(αφηγητής, αφήγηση, αφήγηµα, αφηγηµατικός), εξ-ηγούµαι | εξ-ηγώ 
(εξήγηση, εξηγητής, ανεξήγητος, εξηγητικός), επ-εξηγώ (επεξήγηση, 
επεξηγηµατικός), δι-ηγούµαι (διήγηση, διήγηµα, ανεκδιήγητος, 
διηγηµατικός), προ-ηγούµαι (προηγούµενος, προηγουµένως), περι-ηγούµαι 
(περιήγηση, περιηγητής), *καθ-ηγούµαι (καθηγητής, καθηγεσία, 
καθηγητικός), *υφ-ηγούµαι (υφηγητής, υφηγεσία), εισ-ηγούµαι (εισήγηση, 
εισηγητής, εισηγητικός). 

ηγουµενείo (το) [µεσν.] το κελλί ηγουµένου ή ηγουµένης σε µοναστήρι- το 
ιδιαίτερο γραφείο και διαµέρισµα του/της. 

ηγουµενείιω ρ. αµετβ. {ηγουµένευσα} εκτελώ χρέη ηγουµένου ή ηγουµένης 
µοναστηρίου· είµαι ηγούµενος ή ηγουµένη. 

ηγουµένη [µεσν.] κ. (λαϊκ.) γουµένη κ. γούµενη (η) [µεσν.] η προϊσταµένη σε 
γυναικεία µονή. Επίσης ηγουµένισσα κ. (λαϊκ.) γουµένισσα. — ηγουµενικός,-
ή, -ό [µεσν], ηγουµενικ-ά /-ώς επίρρ. 

ηγουµενία (η) [µεσν.] {ηγουµενιών} 1. το αξίωµα τού ηγουµένου ή τής 
ηγουµένης 2. (συνεκδ.) η θητεία ηγουµένου ή ηγουµένης. 

Ηγουµενίτσα (η) πόλη τής Ηπείρου, πρωτεύουσα τού νοµού Θε- 

σπρωτίας. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού τ. ηγουµένη. Η πόλη ήταν αρχικώς ένα µικρό χωριό, 
µέχρις ότου το 1936 έγινε πρωτεύουσα τού νοµού. Ανοικοδοµήθηκε ριζικά 
µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο]. 

ηγούµενος κ. (λαϊκ.) γούµενος (ο) {ηγουµέν-ου | -ων, -ους} ο προϊστάµενος 
ανδρικής µονής· ΦΡ. (παροιµ.) όποιος έκανε γούµενος, έκανε και κελλάρης 
όποιος έχει φτάσει στην κορυφή ιεραρχίας, γνωρίζει τις δυσκολίες αλλά και 
τις παρατυπίες που συνηθίζονται στα κατώτερα στάδια αυτής τής ιεραρχίας, 
ώστε να µην εξαπατάται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. ηγούµαι. Η χρήση τής µτχ. ως τίτλου τού 
προϊσταµένου (ή τής προϊσταµένης) µονής είναι µεσν.]. 

ηγουµενοσυµβούλιο (το) [1896] {ηγουµενοσυµβουλί-ου | -ων) το συµβούλιο 
που ανάλογα µε το τυπικό κάθε µονής ασκεί τη διοίκηση τής µονής και 
αποτελείται συνήθ. από τον ηγούµενο ή την ηγουµένη και δύο εκλεγµένα 
µέλη (µοναχούς | µοναχές). — ηγουµενοσύµβου-λος (ο/η) [1898]. 

ήγουν σύνδ. (αρχαιοπρ.) δηλαδή, ή µάλλον: ο υπουργός υπέγραψε εσπευσµένως 
τη µετάθεση του, ~ τον εκπαραθύρωσε τεχνηέντως ΣΥΝ. ήτοι, τουτέστιν, 
δηλονότι, κατά το δη λεγόµενον, µε άλλα λόγια, αλλιώς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηλαδή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φρ. η γε ούν]. 

ήδη επίρρ. 1. (πάντα σε αναφορά µε δεδοµένο χρονικό σηµείο) για τον 
προσδιορισµό: (α) προγενέστερου χρονικού σηµείου: έχω ~ διαβάσει την 
ιστορία, τώρα µου µένει η φυσική || εµείς έχουµε ~ φάει για βράδυ ΣΥΝ. τώρα 
πια, πλέον (β) γεγονότος που έχει συντελεστεί παλαιότερα (και δεν χρειάζεται, 
λ.χ., να ξανασυµβεί): τον είχα προειδοποιήσει ~ από τον πρώτο µας καβγά 
ΣΥΝ. κιόλας (γ) χρονικής περιόδου (i) µε αρχή προγενέστερη τού σηµείου 
αυτού: την εποχή εκείνη είχαν ~ αρχίσει οι διεργασίες στο εσωτερικό τού 
κόµµατος || τα µέτρα ήρθαν σε εποχή που η οικονοµία αντιµετώπιζε ~ πυλλά 
προβλήµατα (ii) µε αρχή που συµπίπτει χρονικά µε αυτό, σύγχρονη τού 
χρονικού αυτού σηµείου: ~ από την άνοιξη αρχίζει η τουριστική κίνηση || οι 
διαµαρτυρίες άρχισαν ~ µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων || διαφωνίες 
και αµφισβήτηση υπήρξαν ~ από την εκλογή του 2. για την έµφαση, την 
επίταση νοήµατος κατά τον χρονικό προσδιορισµό περιόδου ή χρονικής 
στιγµής: µα ~ υπάρχει πρόβληµα! || αύριο ~ δεν θα θυµάσαι τίποτε απ' όλα 
αυτά! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ή «πράγµατι» (καταφατικό µόριο) + δη. Βλ. κ. ή δια-ζευκτ.]. 

ήδη: χρονικά επιρρήµατα. Τα χρονικά επιρρήµατα που ακολουθούν, 
χρησιµοποιούνται όχι απλώς για να αναφερθεί κανείς στον χρόνο, αλλά για 
να σχολιάσει µια χρονική σχέση θετικά ή αρνητικά (µε έκπληξη ή 
κατάπληξη, µε προσδοκία ή ειρωνεία, µε απορία ή έµφαση κ.λπ.). Το ήδη 
δηλώνει µια χρονική σχέση µε ιδιαίτερη έµφαση· το ίδιο και το επίρρ. 
κιόλας: Ήδη εργάζεται εκεί - Ταξιδεύει ήδη για το Σικάγο - Βρίσκεται ήδη 
στη σύσκεψη - Το υποστηρίζει ήδη - Πέτυχε κιόλας στο πανεπιστήµιο - 
Μιλάει κιόλας τη γλώσσα - Ήλθες κιόλας; Το ακόµη σχολιάζει χρονικώς τα 
λεγόµενα υποδηλώνοντας έκπληξη ή κατάπληξη: Ακόµη δεν έχει ξεκινήσει 
για τη δουλειά του - Ακόµη εδώ είναι - Ακόµη ψάχνει για δουλειά; - Ακόµη 
τρέχει... -Ακόµη δουλεύει στο ίδιο κατάστηµα -Κανείς δεν ξέρει τι µας 
περιµένει ακόµη - ∆εν έφτασε ακόµη · είναι πολύ νωρίς - ∆εν έχει 
αποφασίσει ακόµη. Τα χρονικά επιρρήµατα πια (σπανιότερα πλέον) και 
άλλο δηλώνουν εµφατικά το τέλος ή τη διακοπή τής διάρκειας µιας πράξης, 
ενέργειας ή κατάστασης: ∆εν δουλεύει ma εδώ - ∆εν θα συνεχίσει άλλο τα 
Αγγλικά - ∆εν τους µπορώ άλλο πια - Φτάνει πια. ∆εν πάει άλλο. Το επίρρ. 
µέχρι στιγµής | τώρα | σήµερα σχολιάζει αρνητικά τον χρόνο σε σχέση µε 
το παρόν: Μέχρι στιγµής | τώρα δεν έχει δώσει σηµεία ζωής - ∆εν πέτυχε 
µέχρι τώρα | σήµερα να πείσει κανέναν. 

-ήδικο (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει επαγγελµατικό χώρο: 
σουβλατζ-ήδικο, παλιατζ-ήδικο. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τον πληθ. 
ουσ. σε -ης, -ηδες και το επίθηµα -ικο, λ.χ. παλιατζ-ήδ-ες > πα-λιατζ-ήδ-ικο, 
προποτζ-ήδ-ες > προποτζ-ήδ-ικο]. 

-ηδόν αρχαιοπρ. επίθηµα επιρρηµάτων που δηλώνει τον τρόπο µε τον οποίο 
γίνεται κάτι: κρουν-ηδόν, πρην-ηδόν, βαθµ-ηδόν, σωρ-ηδόν. [ΕΤΥΜ. Παραγ. 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, παρεκτεταµένος τ. τού επιθήµατος -δόν 
(πβ. σχε-δόν, άνα-φαν-δόν), που συνδ. µε σαν-σκρ. -am. Οι παρεκτεταµ. τύποι 
ξεκίνησαν αρχικώς από επιρρ., όπου το ά συνθ. είναι θηλυκό (πβ. αγέλη - 
άγεληδόν) ή κατ' αναλογίαν προς τα αρχαία έλκη-δόν, πετρη-δόν (Ησίοδος)]. 

ηδονή (η) 1. το συναίσθηµα ευχαρίστησης που δηµιουργεί η ικανοποίηση των 
φυσικών, βιολογικών επιθυµιών, αναγκών, ενστίκτων ή ορµών ενός ατόµου 
ΣΥΝ. απόλαυση 2. (ειδικότ.) η έντονη σωµατική απόλαυση που προκαλείται 
κατά την εκπλήρωση τής γενετήσιας ορµής: οι ~ τής σάρκας || είχε παραδοθεί 
στην αναζήτηση τής - 3. (µτφ.) οποιοδήποτε συναίσθηµα έντονης 
ευχαρίστησης: η ~ τής πνευµατικής δηµιουργίας | τής εξουσίας ΣΥΝ. 
ευχαρίστηση, τέρψη, ικανοποίηση ΑΝΤ. θλίψη, λύπη, πίκρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ηδονή < ήδοµαι < I.E. *swad- «γλυκός», πβ. σανσκρ. svâdate, 
λατ. suavis (> γαλλ. suave «τερπνός»), αγγλ. sweet «γλυκός», γερµ. süß κ.ά. 
Οµόρρ. ηδύς, άσµενος (βλ. λ. ασµένως), à-ηδής κ.ά.]. 

ηδονή: συνώνυµα. ∆ιάφοροι βαθµοί και είδη ευχαρίστησης δηλώνονται 
από τις αντίστοιχες λέξεις τής Ελληνικής: η λ. ευχαρίστηση είναι ο πιο 
γενικός όρος που χρησιµοποιείται για να δηλώσει 
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ότι κάποιος βρίσκεται σε κατάσταση ευδιαθεσίας, ότι αισθάνεται 
ωραία σε σχέση µε πρόσωπα ή πράγµατα. Συγκρατηµένη ευχαρί-
στηση δηλώνει η λ. ικανοποίηση, ενώ µεγάλη ευχαρίστηση δηλώ-
νεται µε τη λ. τέρψη. Η λ. απόλαυση έχει επιτατική σηµασία, δη-
λώ\Όντας µεγάλη, συνεχή, παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη ευ-
χαρίστηση. Τέλος, η λ. ηδονή, συνδεόµενη περισσότερο µε την 
ερωτική απόλαυση, χρησιµοποιείται κατ' επέκτασιν για έντονες 
µορφές ευχαρίστησης και ισχυρές συγκινήσεις. 

ηδονίζοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {ηδονίστηκα} ♦ 1. (αµετβ.) αι-
σθάνοµαι ηδονή, έντονη σωµατική απόλαυση: ηδονίζεται βλέποντας 
ερωτικές εικόνες ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) αισθάνοµαι ηδονή (µε κάτι): ηδο-
νίζεται ν' ακούει επαίνους ΣΥΝ. ευχαριστιέµαι, ικανοποιούµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ηδονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκαλεί ή προσφέρει ηδονή, 
ερωτική απόλαυση: ~ κορµί | χείλη | βλέµµα || ~ περιγραφή | ανάµνηση 
ΣΥΝ. απολαυστικός, επιθυµητός, ερωτικός 2. (γενικότ.) αυτός που 
ενεργοποιεί τις αισθήσεις, επιτυγχάνοντας κυρ. ερωτική διέγερση: ~ 
άρωµα | φωτισµός | άγγιγµα | λίκνισµα || «~ µυρωδικά κάθε λογής» 
(Κ. Π. Καβάφης) ΣΥΝ. αισθησιακός, διεγερτικός, µεθυστικός 3. αυτός 
που σχετίζεται µε την ηδονή, που περιέχει απολαύσεις: ~ νιότη | ζωή. 
— ηδονικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ηδονισµός (ο) [1880] 1. η επιδίωξη τής ηδονής, η διαρκής αναζήτηση 
τής σαρκικής απόλαυσης: ο ~ είναι το κυρίαρχο µήνυµα πολλών 
σύγχρονων διαφηµίσεων 2. ΦΙΛΟΣ, το φιλοσοφικό σύστηµα που απο-
δέχεται την ηδονή ως ύψιστο αγαθό, κίνητρο και σκοπό τού ανθρώ-
που, που ορίζει την κατάκτηση της ως ανώτατο ηθικό ιδεώδες 3. 
ΟΙΚΟΝ. η αρχή που, σύµφωνα µε την αντίστοιχη θεωρητική σχολή των 
ηδονιστών, αναγνωρίζει ως σκοπό κάθε οικονοµικής ενέργειας την 
κατά το δυνατόν µεγιστοποίηση τής ικανοποίησης ΣΥΝ. ηδονιστική 
αρχή 4. ΨΥΧΟΛ. η παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 
έντονη αναζήτηση τής ευχαρίστησης. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. hedonism]. 

ηδονιστής (ο) [1894], ηδονίστρια (η) {ηδονιστριών} 1. (για πρόσ.) 
πρόσωπο που έχει παραδοθεί στις σαρκικές απολαύσεις, στην επι-
δίωξη τής ηδονής ΣΥΝ. φιλήδονος 2. ΦΙΛΟΣ, οπαδός τού συστήµατος 
τού ηδονισµού, που πιστεύει στην ηδονή ως ύψιστο αγαθό: οι Κυρη-
ναίοι -1| ηδονιστές θεωρούνται και οι Γάλλοι υλιστές φιλόσοφοι τού 
∆ιαφωτισµού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hedonist]. 

ηδονιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ηδονισµό ή τον 
ηδονιστή: - φιλοσοφία | αντίληψη | πρότυπο | συµπεριφορά | στάση | 
αντιµετώπιση | µήνυµα ΣΥΝ. ηδονικός 2. αυτός που προκαλεί ηδονή, 
που στοχεύει στην πρόκληση κυρ. τής σαρκικής απόλαυσης: ~ κάλε-
σµα. — ηδονιστικ-ά | -ως επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hedonistic]. 

ηδονοβλεψία (η) {χωρ. πληθ.} οι ενέργειες τού ηδονοβλεψία και η 
ηδονή που αντλεί από αυτές. 

ηδονοβλεψίας (ο/η) {ηδονοβλεψιών} (λόγ.) 1. πρόσωπο που αισθά-
νεται ηδονή παρακολουθώντας κρυφά άλλους ανθρώπους (συνήθ. 
τού αντίθετου φύλου) σε στιγµές τού ιδιωτικού τους βίου, που σχετί-
ζονται άµεσα ή έµµεσα µε το ερωτικό στοιχείο (π.χ. στις ερωτικές 
τους επαφές, στο λουτρό, στην ένδυση | έκδυση κ.α.) ΣΥΝ. (λόγ.) 
οφθαλµοπόρνος, (λαϊκ.-µειωτ.) µατάκιας, µπανιστιρτζής 2. (γενικότ.) 
πρόσωπο που παρακολουθεί µε ευχαρίστηση ερωτικά θεάµατα: τα 
τηλεοπτικά θεάµατα έχουν γίνει τόσο τολµηρά, ώστε µεταβάλλουν 
συχνά τον τηλεθεατή σε -! — ηδονοβλεπτικός, -ή, -ό, ηδονοβλεπτι-κά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ηδονή + -βλεψίας < βλέπω, απόδ. τού γαλλ. voyeur]. 

ηδονοθήρας (ο) [1892] {ηδονοθηρών} (λόγ.) πρόσωπο που επιζητεί 
την ηδονή, που επιδιώκει επίµονα τις ερωτικές απολαύσεις ΣΥΝ. ηδο-
νιστής, φιλήδονος, ηδονολάτρης. — ηδονοθηρία (η), ηδονοθηρικός, -
ή, -ό, ηδονοθηρικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. [ΕΤΥΜ. < 
ηδονή + -θήρας < θήρα «κυνήγι»]. 

ηδονολάτρης (ο) {ηδονολατρών}, ηδονολάτρισσα (η) {ηδονολα-
τρισσών} πρόσωπο που επιδιώκει την ηδονή και γενικότ. τη φιλήδο-
νη ζωή ΣΥΝ. φιλήδονος, ηδονιστής. — ηδονολατρία (η). 

ηδονόπληκτος, -η, -ο [1894] (λόγ.) αυτός που έχει πάθος µε την ηδο-
νή, που σκέφτεται και ενεργεί µε κριτήριο την ηδονή. [ΕΤΥΜ. < 
ηδονή + -πληκτος < πλήττω]. 

ηδονόχαρος, -η, -ο αυτός που χαίρεται τις ηδονές, που δίνεται µε 
θέρµη στις σαρκικές απολαύσεις. 

ηδυ- κ. ηδύ- (λόγ.) ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. γλυκιά γεύ-
ση: ηδύ-ποτο 2. (µτφ.) κάτι ευχάριστο, απολαυστικό: ηδύ-γλωσσος, 
ηδύ-φωνος, ηδυ-λογία. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. ηδύς (βλ.λ.)). 

ηδύγλωσσος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που µιλά µε γλυκύτητα, που 
διακρίνεται από εκφραστική λεπτότητα και χάρη, τού οποίου τα λό-
για προκαλούν ευχαρίστηση: ~ παρηγορητής στις ώρες τής πίκρας 
ΣΥΝ. γλυκοµίλητος, ευπροσήγορος. — ηδιιγλωσσία (η) [µτγν.]. 

ηδυλογία (η) [µτγν.] {ηδυλογιών} (λόγ.) η ευχάριστη οµιλία, τα γλυκά 
λόγια ΣΥΝ. γλυκόλογα. — ηδυλόγος (ο/η) [αρχ.]. 

ηδύνοµαι ρ. αµετβ. {εύχρ. µόνο στον ενεστ.} (σπάν.-αρχαιοπρ.) τέρ-
ποµαι, ευφραίνοµαι, ευχαριστιέµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ήδύνω | -οµαι < 
ηδύς (βλ.λ.)]. 

ηδυντικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που χρησιµοποιείται για να 
κάνει κάτι πιο νόστιµο, πιο ευχάριστο στη γεύση, κυρ. προσδίδοντας 
γλυκύτητα: - ουσία | µείγµα | προσθήκη ΣΥΝ. γλυκαντικός, γευστικός 
2. ηδυντικό (το) κάθε είδους καρύκευµα. — ηδυντικώς επίρρ. 

ηδύνω ρ. µετβ. (αρχαιοπρ.) 1. νοστιµίζω 2. κάνω κάτι ευχάριστο: µε 
τα σχήµατα λόγου ηδύνεται η γλώσσα τού κειµένου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ήδύνω < ηδύς (βλ.λ.)]. 

ηδύοσµος (ο) (λόγ.) ο δυόσµος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ήδύοσµος < ήδυ- + -οσµος < οσµή]. 

ηδυπαθής, -ής, -ές {ηδυπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | ηδυπαθέστ-ερος, -
ατός} αυτός που εκπέµπει ερωτισµό, που προκαλεί ερωτικό πόθο: ~ 
βλέµµα || το ~ άγγιγµα των εραστών ΣΥΝ. ηδονικός. — ηδυπαθώς 
επίρρ., ηδυπάθεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
ήδυ- + -παθής < θ. παθ-, πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον τού ρ. πάσχω]. 

ηδύποτο (το) [αρχ.] κάθε αλκοολούχο ποτό µε γλυκιά γεύση, που πα-
ρασκευάζεται µε ανάµειξη αρωµατικών χόρτων και γλυκαντικής ου-
σίας και σερβίρεται κυρ. µετά το δείπνο ΣΥΝ. λικέρ. 

ηδύς, -εία, -ύ {ηδ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών) | ηδύτερος, ήδι-
στος} (αρχαιοπρ.) αυτός που γίνεται αντιληπτός από τις αισθήσεις 
ως ευχάριστος, γλυκός και, κατ' επέκτ., αυτός που προσφέρει ευχαρί-
στηση, απόλαυση: ~ πόθος ΣΥΝ. ευχάριστος, απολαυστικός, ευφρα-
ντικός, ηδονικός, θελκτικός. — ηδέως επίρρ. [αρχ.], ηδύτητα (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ηδύς < Faô-ύς < I.E. *swad- «γλυκός», πβ. σανσκρ. 
svâduh, λατ. suavis (> γαλλ. suave «τερπνός»), αγγλ. sweet «γλυκός», 
γερµ. süß κ.ά. Οµόρρ. ήδ-οµαι, ήδ-ονή κ.ά.]. 

ήδυσµα (το) [αρχ.] {ηδύσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) κάθε ουσία που 
προστίθεται στο φαγητό ή σε ζαχαροπλαστικό παρασκεύασµα, για 
να το κάνει πιο νόστιµο, πιο γλυκό ΣΥΝ. άρτυµα, (καθηµ.) καρύκευµα. 

ηδύφωνος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει γλυκιά, ευχάριστη στο 
άκουσµα φωνή: ~ αοιδός ΣΥΝ. γλυκύφωνος, γλυκόλαλος. — ηδυφώ-
νως επίρρ. [µτγν.], ηδυφωνία (η) [µτγν.]. 

Η.Ε. (τα) Ηνωµένα Έθνη. 
ήθελα ρ.→θέλω 
ηθεληµένος, -η, -ο αυτός που γίνεται µε πρόθεση, σκόπιµα: ~ πα-
ράλειψη | λάθος | παραποίηση | σφάλµα ΣΥΝ. σκόπιµος, εσκεµµένος 
ΑΝΤ. αθέλητος. — ηθεληµένα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Εσφαλµ. µεταπλ. (κατά τις µτχ. παθ. παρακ. σε -µένος) τού 
αρχ. ρ. έθέλω, το οποίο, ωστόσο, δεν έχει µέση φωνή]. 

ήθη (τα) -· ήθος 
ηθική (η) {χωρ. πληθ.} 1. κλάδος τής φιλοσοφίας που πραγµατεύεται 
τις αξιολογικές κρίσεις µε θέµα τη διάκριση τού αγαθού από το κακό 
και επιδιώκει να προσδιορίσει τον σκοπό τής ζωής τού ανθρώπου, κα-
θώς και τα µέσα για την επίτευξη τού σκοπού αυτού 2. (µε κεφ.) το 
επιστηµονικό, φιλοσοφικό σύγγραµµα, στο οποίο εξετάζονται συστη-
µατικά οι ανθρώπινες πράξεις µε µεθόδους τού παραπάνω κλάδου: ο 
Σπινόζα στην ~ του επιχειρεί την απελευθέρωση τού ανθρώπου από το 
κράτος τής ανάγκης 3. κάθε διδασκαλία θρησκείας, ιδεολογίας κ.λπ., 
η οποία καθορίζει, συνήθ. µε τη µορφή δόγµατος, τι είναι καλό και τι 
κακό, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, τι είναι θεµιτό και τι 
ανεπίτρεπτο: χριστιανική | προτεσταντική - 4. (γενικότ.-περιληπτ.) το 
σύστηµα κανόνων συµπεριφοράς, που χαρακτηρίζει µια εποχή, κοι-
νωνική οµάδα κ.λπ.: κώδικας ηθικής || επαγγελµατική | κοινωνική | 
επικρατούσα | τρέχουσα | αστική | ξεπερασµένη | µοντέρνα | σύγχρονη 
| παραδοσιακή | κανονιστική | τυπική | επαναστατική | ανατρεπτική | 
βικτωριανή ~ 5. (περιληπτ.) το σύνολο των αρχών και των αξιών που 
έχει διαµορφώσει και τηρεί ένα πρόσωπο στην καθηµερινή του ζωή: 
η ~ µου δεν µου επιτρέπει να ασχοληθώ µε τα προσωπικά τρίτων 6. 
(ειδικότ.) η κοίλη συµπεριφορά, η ενάρετη διαγωγή, η χρηστότητα των 
ηθών: δεν ξέρει τι θα πει ~|| ο χλευασµός τής ~ από αµφισβητίες 7. η 
ποιότητα τού χαρακτήρα, το ποιόν τού ανθρώπου µε βάση τα 
κίνητρα, τις πράξεις και τις πεποιθήσεις του: άτοµο ύποπτης | 
αµφίβολης ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήθος. [ΕΤΥΜ Θηλ. τού αρχ.επιθ. 
ηθικός (βλ.λ.)]. 

ηθικιστής (ο), ηθικίστρια (η) {ηθικιστριών} πρόσωπο που ελέγχει τα 
ήθη των άλλων, που επιδιώκει ή πρεσβεύει την αυστηρή τήρηση 
ηθικών κανόνων, λ.χ. µε την εφαρµογή περιορισµών, λογοκρισίας 
κ.λπ. ΣΥΝ. ηθικολόγος, σεµνότυφος. — ηθικισµός (ο), ηθικιστικός, -ή, 
-ό, ηθικιστικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
moralist]. 

ηθικό (το) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των συναισθηµατικών και πνευµα-
τικών δυνάµεων τού ανθρώπου, που εκδηλώνονται ως ευδιαθεσία, 
αυτοπεποίθηση, ζήλος, προθυµία ή ενθουσιασµός, κυρ. σε περιπτώ-
σεις συγκρούσεων, δοκιµασιών και ταλαιπωρίας ή στερήσεων: πε-
σµένο | ενισχυµένο | αναπτερωµένο | τονωµένο | χαµένο - || κατα-
φέρνει να διατηρεί το ~ του παρά τα δυσµενή σχόλια || το ~ τού στρα-
τού είναι υψηλό || ηθικόν ακµαιότατον ΣΥΝ. φρόνηµα, θάρρος, σθένος, 
ευψυχία, αυτοπεποίθηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήθος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. moral]. 

ηθικοδιδακτικός, -ή, -ό αυτός που διδάσκει ηθική, που συµβάλλει 
στην ηθική διάπλαση τού ατόµου: -βιβλία. — ηθικοδιδακτικά επίρρ. 

ηθικοδιδάσκαλος (ο) [1889] {ηθικοδιδασκάλ-ου | -ων,-ους} πρόσωπο 
που καθοδηγεί ηθικά είτε ως ηθικός φιλόσοφος είτε ως απλός 
σύµβουλος. 

ηθικοθρησκευτικός, -ή, -ό [1812] αυτός που σχετίζεται συγχρόνως µε 
την ηθική και τη θρησκεία, αυτός που σχετίζεται µε τη θρησκευτική 
ηθική: ~ οµιλίες | κηρύγµατα | κατηχήσεις. 

ηθικοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} το ηθικό σύστηµα που αποδέχεται ως 
βασική φιλοσοφική αρχή την πράξη, καθορίζοντας ως νόηµα τής αν-
θρώπινης ζωής και ύψιστο αγαθό τη σύµπτωση τού ηθικού νόµου και 
τής προσωπικής βούλησης και επιθυµίας. — ηθικοκρατικός, -ή, -ό, 
ηθικοκρατικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. moralisme]. 
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ηθικολογία (η) [1871] {ηθικολογιών} 1. η ηθική διδασκαλία, το φιλο-
σοφικό κήρυγµα περί σωστού και λάθους, αγαθού και κακού 2. (ει-
ρων.) κάθε κριτική περί τού σωστού ή λάθους µιας συµπεριφοράς, 
κάθε ηθική αξιολόγηση που διατυπώνεται µε κατακριτική κυρ. διά-
θεση, ιδίως όταν αυτή απορρέει από µια περιορισµένη αντίληψη και 
οπτική: στείρα ~ ΣΥΝ. κήρυγµα. — ηθικολογικός, -ή, -ό [1858], ηθι-
κολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. moralisation]. 

ηθικολόγος (ο/η) [1825] πρόσωπο που κάνει κήρυγµα περί ηθικής, 
που ασκεί συχνή και συνήθ. υπερβολική κριτική για ηθικά ζητήµατα 
(και που συχνά χαρακτηρίζεται από αδιαλλαξία, δογµατισµό και 
στενότητα πνεύµατος): ένας παιδαγωγός οφείλει να αποφεύγει πρα-
κτικές και κηρύγµατα ηθικολόγου || ένας ~ τής πολιτικής ζωής ΣΥΝ. 
ηθικιστής. —ηθικολογώ ρ. [1851] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. moralisateur]. 

ηθικοπλαστικός, -ή,-ό [1890] αυτός που συµβάλλει στην ηθική διά-
πλαση, ηθοπλαστικός (βλ.λ.): ~ διηγήµατα | λόγος || (συχνά ειρων.) ~ 
κηρύγµατα | περιεχόµενο βιβλίου. — ηθικοπλαστικά επίρρ. 

ηθικοποιώ ρ. µετβ. [1831] {ηθικοποιείς... | ηθικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} επιδιώκω την ηθική αναµόρφωση προσώπου ή συνόλου. 
— ηθικοποίηση (η) [1831], ηθικοποιητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. moraliser]. 

ηθικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το ήθος, που διαµορφώνει ή 
χαρακτηρίζει την ποιότητα τού ήθους (κάποιου): από - πλευράς είναι 
έντιµος και ειλικρινής || ~ κατάπτωση | εξευτελισµός || ~ προτερήµατα 
| χαρίσµατα | αρετές || απέναντι στην προσβλητική του συµπεριφορά, 
εκείνος έδειξε ~ ανωτερότητα και δεν ανταπέδωσε τις ύβρεις· ΦΡ. (α) 
ηθικός νόµος ο κατά παράδοση αποδεκτός και καθιερωµένος 
άγραφος νόµος, που ισχύει σε µια κοινωνία: η συµπεριφορά του 
µπορεί να είναι νόµιµη, αντίκειται όµως στον ~ τής περιοχής (β) 
ΝΟΜ. ηθική βλάβη ζηµία η οποία δεν είναι αποτιµητή σε χρήµα και 
την οποία υφίσταται κάποιος από την προσβολή των εννόµων αγαθών 
του είτε περιουσιακών είτε και µη περιουσιακών για την ηθική 
βλάβη το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει χρηµατική ικανοποίηση 
(γ) ηθικός αυτουργός βλ. λ. αυτουργός (δ) ηθικό δίδαγµα το 
συµπέρασµα από ένα έργο ή µια υπόθεση, που µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί για να διδάξει, να παραδειγµατίσει ηθικά τον αναγνώστη | 
θεατή | ακροατή: το ~ τού παραµυθιού είναι ότι όποιος βιάζεται να 
επιτύχει κάτι, συχνά αποτυγχάνει 2. (ειδικότ.) αυτός που αναφέρεται 
στον ψυχικό κόσµο τού ανθρώπου πέρα από οποιαδήποτε επίδραση 
ή εξάρτηση από υλικά δεδοµένα: - προσβολή | αµοιβή | αποζηµίωση | 
ευθύνη || από τη δουλειά αυτή δεν είχε οικονοµικό όφελος αλλά την ~ 
ικανοποίηση τής αναγνώρισης του || στις δύσκολες ώρες που πέρασα, 
µου πρόσφερε σηµαντική ~ υποστήριξη 3. αυτός που βρίσκεται σε 
συµφωνία µε τα αποδεκτά πρότυπα ή τους κανόνες ηθικής: έζησε µια 
~ ζωή χωρίς προκλήσεις και σκάνδαλα || ~ επιταγή | νόµος | τάξη || ΤΟ 
~ χρέος τής διαφύλαξης τής οικογενειακής τιµής || είχες την ~ 
υποχρέωση να µε υπερασπιστείς ΣΥΝ. χρηστοήθης, χρηστός, ενάρε-
τος, ακέραιος, έντιµος, αδιάφθορος ΑΝΤ. ανήθικος, διεφθαρµένος, 
ανέντιµος· ΦΡ. (α) ΦΙΛΟΣ, ηθικός κώδικας το σύνολο των κανόνων συ-
µπεριφοράς, που υπαγορεύεται από ένα σύστηµα ηθικής και το οποίο 
προσδιορίζει τα όρια εντός των οποίων το άτοµο µπορεί να κινηθεί, 
να δράσει (β) ηθικό ανάστηµα βλ. λ. ανάστηµα 4. (για πρόσ.) αυτός 
που συµπεριφέρεται κατά τρόπο σύµφωνο προς τα πρότυπα ηθικής: ~ 
πολιτικός | γυναίκα | οικογένεια- ΦΡ. ηθικό στοιχείο (ως χαρακτηρι-
σµός) ηθικός άνθρωπος: είναι -, µπορείς να τον εµπιστευθείς. — 
ηθικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., ηθικότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ήθος. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ηθική υποστήριξη | 
υποχρέωση | ικανοποίηση (πβ. αγγλ. moral support | obligation | 
satisfaction), ηθικός κώδικας (πβ. γαλλ. code moral), ηθική 
ανωτερότητα (πβ. αγγλ. moral superiority) κ.ά.]. 

ηθµοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ηθµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που 
µοιάζει µε ηθµό (βλ.λ.), σπογγώδης: ~ κυψέλες | αρτηρίες 2. ΑΝΑΤ. ηθ-
µοειδές (το) οστό τού προσώπου από το οποίο περνούν τα οσφρητικά 
νηµάτια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ µτγν. (όρ. τού γιατρού Γαληνού), ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. 
ήθµοειδής < ηθµός + -ειδής]. ηθµός (ο) (λόγ.) οποιοδήποτε µέσο 
(συνήθ. πορώδες) που κατακρατεί στερεά σώµατα τα οποία 
αιωρούνται σε ρευστό (υγρό ή αέριο) επιτρέποντας να το διαπερνά 
µόνο το καθαρό ρευστό ΣΥΝ. φίλτρο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ήθώ (-έω) «διυλίζω, 
φιλτράρω» < *ή-θω < I.E. *s6-j- «διυλίζω, κοσκινίζω», πβ. αρχ. σλαβ. 
pro-sëjo, ρωσ. sito «κόσκινο», αρχ. σκανδ. said κ.ά. Οµόρρ. δι-ηθώ 
(βλ.λ.). Το αρχ. ήθώ δεν παρουσιάζει δασύτητα λόγω ανοµοιώσεως 
προς το -θ-]. ηθµοσωλήνας (ο) BOT. σωληνωτός αγωγός που 
µεταφέρει οργανικές ουσίες (κυρ. σάκχαρα) από τα φύλλα σε άλλα 
τµήµατα τού φυτού: ο ~ αποτελείται από µια κατακόρυφη σειρά 
ηθµωδών κυττάρων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sieve-tube]. 
ηθµώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ηθµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
µοιάζει µε ηθµό (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ηθογράφηµα (το) 
{ηθογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} λογοτεχνικό έργο, που δίνει έµφαση 
στην περιγραφή των επικρατούντων εθίµων και των καθηµερινών 
ασχολιών και περιγράφει όσο γίνεται πληρέστερα και 
παραστατικότερα συγκεκριµένους αντιπροσωπευτικούς χαρακτήρες ή 
τη γενική εικόνα | ατµόσφαιρα µιας κοινωνίας σε συγκεκριµένη 
χωροχρονική ενότητα. ηθογραφία (η) {ηθογραφιών} 1. (α) η 
αφηγηµατική παρουσίαση των ηθών και εθίµων που χαρακτηρίζουν 
την κοινωνική ζωή ενός συνόλου (λαού, τοπικής κοινότητας κ.λπ.) σε 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο (β) το αντίστοιχο λογοτεχνικό είδος 2. 
(ειδικότ.) η σύνθεση ηθο- 

γραφηµάτων: η ~ εντάσσεται στο ρεύµα τού ρεαλισµού || η ~ επικρά-
τησε κατά το δεύτερο µισό τού 19ου αι. — ηθογραφώ ρ. [µτγν.] {-
είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. éthographie < αρχ. ήθογράφος «αυτός που 
περιγράφει χαρακτήρες»]. 

ηθογραφικός, -ή, -ό [1863] αυτός που σχετίζεται µε την ηθογραφία: ~ 
µελέτη | έρευνα | προσέγγιση || ~ διήγηµα | µυθιστόρηµα | έργο. — 
ηθογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

ηθογράφος (ο/η) [αρχ.] ο συγγραφέας ηθογραφηµάτων. 
ηθολογία (η) [µτγν.] {ηθολογιών} 1. (γενικά) ο λόγος, η συζήτηση πε-

ρί ηθών και χαρακτήρων 2. ΦΙΛΟΣ, (κατά τον J.S. Mill) η επιστήµη η 
οποία συνάγει τους νόµους που συντελούν στη διαµόρφωση τού χα-
ρακτήρα 3. (συνεκδ.) το επιστηµονικό έργο, η πραγµατεία για τη δια-
µόρφωση, τον καθορισµό τού χαρακτήρα 4. ΒΙΟΛ.-ΨΥΧΟΛ. η εθολογία 
(βλ.λ.). — ηθολάγος (ο/η) [µτγν.], ηθολογικός, -ή, -ό [1808], ηθολογώ 
ρ. [µτγν.] {-είς...}, ηθολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

ηθοπλαστικός, -ή, -ό [1881] αυτός που επιχειρεί τη διαµόρφωση, τη 
διάπλαση χαρακτήρων σύµφωνα µε δεδοµένα πρότυπα ηθικής, που 
καθοδηγεί την ανάπτυξη τού ήθους, τού χαρακτήρα ενός ατόµου 
προς την επιθυµητή κατεύθυνση: ~ βιβλίο | έργο | ιστορία | ανάγνω-
σµα. — ηθοπλαστικ-ά | -ώς [1893] επίρρ. 

ηθοποιία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη και το επάγγελµα τού 
ηθοποιού, η µίµηση και η απόδοση (µε λόγο και κινήσεις) των δια-
νοηµάτων ή των συναισθηµάτων ενός προσώπου ΣΥΝ. υποκριτική τέ-
χνη 2. (ειδικότ.) η ερµηνεία ενός ρόλου: µοναδική | συγκλονιστική -
ΣΥΝ. υποκριτική 3. (µτφ.) η σκόπιµη εκδήλωση συναισθηµάτων, που 
στοχεύει στη δηµιουργία παραπλανητικών, ψεύτικων εντυπώσεων η 
προσποίηση, η υποκρισία: Από ~ άλλο τίποτε! ∆εν ξέρεις πότε λέει 
αλήθεια και πότε ψέµατα! 4. η ακριβής και παραστατική απόδοση 
των χαρακτηριστικών, τής συµπεριφοράς ή των ιδιοτήτων ενός προ-
σώπου, κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη φυσικότητα 
και πιστότητα στην περιγραφή- η ανάγλυφη και ζωντανή παρουσία-
ση: η εξαιρετική ~ των έργων του τον κατέταξε στους µεγάλους ανα-
τόµους τής ανθρώπινης συµπεριφοράς, στους πιο συναρπαστικούς 
συγγραφείς ΣΥΝ. παραστατικότητα. 

ηθοποιός (ο/η) καλλιτέχνης που επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά υπο-
δύεται πρόσωπο θεατρικού, κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, 
αποδίδοντας τα διανοήµατα, τα συναισθήµατα και τον χαρακτήρα 
του: διάσηµος | κωµικός | τραγικός ~ || ~ τού κλασικού ρεπερτορίου | 
τής επιθεώρησης | τής τηλεόρασης ΣΥΝ. (κακόσ.) θεατρίνος. [ΕΤΥΜ 
αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που διαπλάθει χαρακτήρα», < ήθος + -
ποιος < ποιώ. Η λ. έλαβε βαθµηδόν τη σηµ. «αυτός που αναπαρι-
στάνει χαρακτήρα», αντικαθιστώντας σε αυτή τη χρήση την αρχ. λ. 
υποκριτής]. 

ήθος (το) {ήθ-ους | -η, -ών} 1. το σύνολο των ψυχικών στοιχείων που 
συναποτελούν τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, όπως εκδηλώνεται 
στη συµπεριφορά του: πολιτικό | δηµοκρατικό | ανθρωπιστικό ~ ΣΥΝ. 
ποιόν ΦΡ. φθείρουσιν ήθη χρηστά οµιλίαι κακα'ι (φθείρουσιν ήθη 
χρηστά οµιλίαι κακαί, Κ.∆. Α' Κορινθ. 15, 33) οι κακές συναναστρο-
φές επηρεάζουν αρνητικά το ήθος 2. το σύνολο των ψυχικών και 
πνευµατικών χαρακτηριστικών ενός καλλιεργηµένου και αξιοπρε-
πούς ανθρώπου, τα οποία είναι σύµφωνα µε τις επικρατούσες ηθικές 
αξίες και καθορίζουν τη συµπεριφορά του: έχει λείψει πια το ~ από 
τον σύγχρονο πολιτικό κόσµο || ένας εκβιαστής δεν µπορεί να έχει ~! 
3. ήθη (τα) καθιερωµένα πρότυπα κοινωνικής συµπεριφοράς που επι-
κρατούν σε ένα σύνολο ή το καθορίζουν ως χαρακτηριστικά τής φύ-
σης, τής ιδιοσυγκρασίας ή τής πολιτισµικής ταυτότητας των µελών 
του: βάρβαρα | αυστηρά | ευγενή | χαλαρά -1| άλλοι καιροί τώρα, άλ-
λα ~! || ω καιροί! ω ήθη! (λατ. ο tempora, ο mores!) ΣΥΝ. έθιµα, θεσµοί, 
άγραφος νόµος, ηθικός νόµος· ΦΡ. (α) ήθη και έθιµα βλ. λ. έθιµο (β) 
ΝΟΜ. χρηστά ήθη οι ιδέες τού κοινωνικού ανθρώπου ο οποίος, κατά 
τη γενική αντίληψη, σκέπτεται χρηστώς και εµφρόνως (σωστά και 
λογικά): µια πράξη που αντίκειται στα ~ || προσβολή των ~ (γ) (Τµή-
µα) Ηθών υπηρεσία τής αστυνοµίας, που ασχολείται µε τη δίωξη 
προσώπων, τα οποία δρουν εκτός τού νόµιµου πλαισίου των χρηστών 
ηθών, έξω από τα καθιερωµένα ηθικά πρότυπα τής κοινωνίας (λ.χ. 
πόρνες, παιδεραστές κ.λπ.) (δ) ελαφρών ηθών βλ. λ. ελαφρός (ε) συ-
ναλλακτικά ήθη βλ. λ. συναλλακτικός · 4. ΦΙΛΟΛ. ένα από τα κατά 
ποιόν µέρη τής τραγωδίας, το οποίο δηλώνει τον ξεχωριστό, προσω-
πικό τρόπο συµπεριφοράς, την ποιότητα τού χαρακτήρα τού προσώ-
που που υποδύεται ο υποκριτής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, ελεύθερος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήθος, τού οποίου η συνεσταλµ. βαθµ. απαντά στο ουσ. 
εθος (βλ.λ. για τις I.E. αναγωγές). Ήδη αρχ. είναι η διάκριση σηµα-
σιών µεταξύ των λ. ήθος «χαρακτήρας» και εθος «συνήθεια, έθιµο»]. 

ήθη: οµόρριζα. Οµόρριζες λέξεις µε διαφορετική σηµασία και χρή-
ση. Ήθος είναι η βαθύτερη διαµόρφωση και καλλιέργεια τού χα-
ρακτήρα τού ανθρώπου, ώστε να συµπεριφέρεται λελογισµένα, µε 
µέτρο και αξιοπρέπεια, σεβόµενος τον εαυτό του και τους άλλους. 
Ήθη είναι οι µορφές συµπεριφοράς που αναπτύσσονται σε οµάδες 
ανθρώπων (κοινωνίες, λαούς, έθνη) µέσα από τον τρόπο ζωής, τις 
αντιλήψεις, τις αξίες, την ιστορία και την καλλιέργεια τους σε µα-
κρότερες περιόδους χρόνου. Τα ήθη συνοδεύονται συχνά και από 
τα έθιµα, τις πάγιες συνήθειες και παραδόσεις ενός λαού, που 
συµβαδίζουν µε τη διαµόρφωση των ηθών του. o όρος ηθική, ξεκι-
νώντας από τη φιλοσοφία, δήλωσε «τη µελέτη των ηθών (αξιών, 
αντιλήψεων, συµπεριφοράς κ.λπ.) µιας κοινωνίας και, κατ' επέκτ., 
το σύστηµα των κανόνων σκέψης και συµπεριφοράς που ρυθµίζει 
τις πράξεις και τις στάσεις µιας κοινωνίας σε ορισµένο τόπο και 
χρόνο». ∆ιαφορετική είναι η σηµ. τής λ. ηθικό δηλώνει το φρόνη- 
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µα, την πνευµατική, ηθική και ψυχική δύναµη τού ανθρώπου ιδίως | σε 
στιγµές δοκιµασίας και σε δύσκολες γενικά περιστάσεις. 

-ήθρα παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει: 1. το κάλυµµα αυτού που σηµαίνει το 
α' συνθετικό: δαχτυλ-ήθρα 2. το όργανο µε το οποίο γίνεται η πράξη που 
σηµαίνει το α' συνθετικό: ουρ-ήθρα 3. το πλαίσιο ή το αντικείµενο στο οποίο 
γίνεται αυτό που σηµαίνει το ά συνθετικό: τσουλ-ήθρα, κολυµβ-ήθρα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
ανάγεται σε -θρα (< I.E. *-thra) µε την προσθήκη τού -η- από συνηρηµένα 
ρήµατα (λ.χ. κολυµβώ - κολυµβ-ήθρα, ουρώ - ούρ-ήθρα)]. 

ήκιστα επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. ελάχιστα, κατά τρόπο µόλις αισθητό: εφάνη - 
συγκινηµένος ΣΥΝ. µόλις, ανεπαίσθητα 2. καθόλου, κατ' ου-δένα τρόπο: ~ 
αξιόπιστος λόγω και των καταδικών εις βάρος του || τυγχάνει - συµπαθής στους 
δηµοσιογραφικούς κύκλους ΣΥΝ. όλως διόλου, ουδόλως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήκιστα, υπερθ. τού επιρρ. ηκα «ελαφρώς, λίγο». Βλ. λ. 
ήσσων]. 

ηλακάτη (η) {ηλακατών} (επίσ.) η ρόκα (βλ.λ.) τού αργαλειού. [ΕΤΥΜ·. αρχ., 
αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε λιθ. lenktùvas, lanktis «ανέµη, τυλιγάδι» 
παρουσιάζει σηµαντικές µορφολ. δυσχέρειες, ενώ η υπόθεση ότι πρόκειται για 
µικρασιατικό δάνειο δεν εξηγεί το µυκ. a-ra-ka-te-ja «κλώστριες (;)»]. 

-ηλάτης λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενικών ουσιαστικών που 
δηλώνουν το πρόσωπο που οδηγεί (κάτι): αµαξ-ηλάτης, αρ-µατ-ηλάτης, κωπ-
ηλάτης. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. στρατηλάτης, 
µτγν. κωπ-ηλάτης), που προέρχεται από το ρ. έλαύνω (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει). Βλ. κ. ελατός]. 

Πλεγµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει ελεγχθεί (πβ. λ. ελέγχω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. ελέγχω (αρχ. έλ-ηλεγµένος)]. 

Ηλεία (η) περιοχή και νοµός τής ∆. Πελοποννήσου µε πρωτεύουσα τον Πύργο. 
— Ηλείος (ο) [αρχ.], Ηλεία (η), ηλειακός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Ήλις, 
ονοµασία τής πρωτεύουσας των Ηλείων στην αρχαιότητα, < δωρ. Εάλις 
«κοιλάδα», πβ. λατ. vallis]. 

Ηλεκτρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. η κόρη τού Αγαµέµνονα και τής Κλυταιµνήστρας 2. 
ΨΥΧΟΛ. σύµπλεγµα τής Ηλέκτρας (κατά τη φροϊδική θεωρία) σύµπλεγµα 
ανάλογο µε το οιδιπόδειο, που εκδηλώνεται ως ερωτική έλξη τής κόρης προς 
τον πατέρα και αντίζηλο µίσος προς τη µητέρα και το οποίο οριστικά 
ξεπερνιέται κατά την εφηβεία 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «λαµπρή, φωτεινή», < ήλεκτρον (βλ.λ.). o επιστ. 
όρ. σύµπλεγµα τής Ηλέκτρας αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Electraskomplex (όρος τού C. Jung)]. 

ηλεκτραγωγός, -ός, -ό [1812] (για σώµατα) αυτός που λειτουργεί ως καλός 
αγωγός τού ηλεκτρισµού, διά µέσου τού οποίου περνά εύκολα ηλεκτρικό 
ρεύµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. conducteur électrique]. 

ηλεκτράµαξα (η) [1898] {ηλεκτραµαξών} το σιδηροδροµικό όχηµα που 
κινείται µε ηλεκτρική ενέργεια µέσω εναέριου αγωγού ή τρίτης ηλεκτροφόρας 
σιδηροτροχιάς και επιτυγχάνει την ενεργειακή τροφοδότηση ολόκληρου τού 
σιδηροδρόµου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. electric locomotive]. 

ηλεκτραρνητικός, -ή, -ό [1885] ΧΗΜ. (για χηµικό στοιχείο) αυτός που τα άτοµα 
του εµφανίζουν την τάση να προσλαµβάνουν ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους 
στιβάδα ANT. ηλεκτροθετικός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
électronégatif (νόθο συνθ.)]. 

ηλεκτρεγερτικός, -ή, -ό [1861] αυτός που προκαλεί την ανάπτυξη ηλεκτρικού 
ρεύµατος: ~ δύναµη | δυναµική | πεδίο. [ΕΤΥΜ. < ηλεκτρ(ο)- + -εγερτικός < 
εγείρω, απόδ. τού γαλλ. excitateur électrique], 

ηλεκτρίζω ρ. µετβ. [1766] {ηλέκτρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δηµιουργώ ηλεκτρική 
φόρτιση σε ένα σώµα, µεταδίδοντας ηλεκτρισµό από άλλο σώµα ή 
διοχετεύοντας σε αυτό ηλεκτρισµό και αναπτύσσοντας στην επιφάνεια του 
ηλεκτρικά φορτία: πολλές φορές τα µαλλιά ηλεκτρίζονται µε το βούρτισµα || 
δύο θετικά ηλεκτρισµένα σώµατα απωθούνται 2. επιφέρω ηλεκτρικό κλονισµό, 
ηλεκτροπληξία (σε κάποιον) 3. (µτφ.) µεταδίδω ή προκαλώ φόρτιση, διέγερση 
ή έξαψη: η παρουσία του πάντα ηλέκτριζε τα πλήθη || η ατµόσφαιρα ήταν 
σαφώς ηλεκτρισµένη ύστερα από τις δηλώσεις και τις συµπλοκές των 
τελευταίων ηµερών ΣΥΝ. διεγείρω, εξάπτω, ερεθίζω, (λαϊκ.) ξανάβω, 
ξεσηκώνω, (λόγ.) οιστρηλατώ. — ηλέκτριση (η) [1861]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. électriser]. 

ηλεκτρικός, -ή, -ό [1766] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον ηλεκτρισµό: ~ ροή 
| µέτρηση | δύναµη | ισχύς | πεδίο (β) ηλεκτρική ενέργεια η µορφή ενέργειας 
που στηρίζεται στην αξιοποίηση τού ηλεκτρισµού: παραγωγή | κατανάλωση 
τής ~ (γ) ηλεκτρικό φορτίο βλ. λ. φορτίο (δ) ηλεκτρικό ρεύµα η κίνηση, η ροή 
ηλεκτρικών φορτίων: εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος (ε) 
ηλεκτρικό κύκλωµα ο πλήρης (κλειστός) αγώγιµος δρόµος, από τον οποίο 
διέρχεται το ηλεκτρικό ρεύµα- ολόκληρο το σύστηµα που περιλαµβάνει µία 
γεννήτρια (πηγή(, αντιστάσεις ή πυκνωτές: εξωτερικό | εσωτερικό | ανοικτό | 
κλειστό ~ (στ) ηλεκτρική µηχανή κάθε µηχανή που µπορεί να µετατρέπει τη 
µηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική (γεννήτρια) ή το αντίστροφο 
(ηλετροκινητήρας) ή να µετασχηµατίζει ηλεκτρική ενέργεια από µία µορφή 
της σε άλλη: ~ συνεχούς | εναλλασσοµένου ρεύµατος (ζ) ηλεκτρική 
εγκατάσταση (περιληπτ.) το σύνολο των συστηµάτων που διαθέτει ένας 
χώρος κατανάλωσης και µε τα οποία επιτυγχάνεται η παραγωγή, ο 
µετασχηµατισµός και γενικότ. η αξιοποίηση τής 

ηλεκτρικής ενέργειας: οι ολοκληρωµένες | κλειστές | αυτόνοµες ~ πλοίων, 
αεροπλάνων και αυτοκινήτων (η) ηλεκτρικό στοιχείο βλ. λ. στοιχείο 2. (για 
συσκευές, µηχανές, εξαρτήµατα κ.λπ.) αυτός που λειτουργεί µε ηλεκτρισµό: ~ 
αυτοκίνητο (τρόλεϊ) | κάµινος | κλίβανος | οικιακή συσκευή | πλυντήριο | κουζίνα 
| ψυγείο- ΦΡ. ηλεκτρική καρέκλα (ί) η καρέκλα που χρησιµοποιείται για 
θανάτωση µε ηλεκτροπληξία εγκληµατιών που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο 
(ii) (συνεκδ.) η ποινή τής θανάτωσης µε τον παραπάνω τρόπο: του αξίζει ~ 3. 
(ει-δικότ. για µουσικά όργανα) αυτός που παράγει ηλεκτρικό, µη φυσικό ήχο ή 
που ενισχύει τον φυσικό του ήχο µε τη χρήση ηλεκτρισµού, κατ' αντιδιαστολή 
προς αυτόν που παράγει φυσικό ήχο: ~ βιολί | κιθάρα | µπουζούκι | 
κοντραµπάσο 4. ηλεκτρικό (το) {χωρ. πληθ.} (α) κάθε εγκατάσταση παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος για οικιακή ή δηµόσια χρήση: το χωριό ήταν τόσο 
αποµακρυσµένο, ώστε δεν είχε ακόµη ~ || µόλις χθες µας έβαλαν το ~ (β) 
(συνεκδ.) η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος µέσω αυτής τής εγκατάστασης: 
έχουµε διακοπή τού ~ || αν δεν πληρώσετε, θα σας κόψουν το ~ (γ) (συνεκδ.) το 
ποσό που καταβάλλεται ως συνδροµή από κάθε καταναλωτή προς τη ∆.Ε.Η. 
και εξαρτάται από το ύψος τής κατανάλωσης ρεύµατος: αυξήσεις στο ~ και το 
νερό από τον άλλο µήνα 5. ηλεκτρικά (τα) (κα-θηµ.) οι καλωδιώσεις για την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς και οι συσκευές που συνδέονται µε αυτές: 
τα ~ παρουσίασαν βλάβη και φώναξαν τον ηλεκτρολόγο 6. ηλεκτρικός (ο) (α) ο 
ηλεκτροκίνητος σιδηρόδροµος Κηφισιάς - Πειραιώς: παίρνω τον ~ || κινούµαι 
µε τον ~ (β) (συνεκδ.) κάθε σταθµός επιβίβασης-αποβίβασης τού παραπάνω 
σιδηροδρόµου: είχαν ραντεβού έξω από τον ~, στα φανάρια. — ηλε-κτρικ-ά | -
ώς [1766] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electric]. ηλέκτριση 
(η) [1861] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η φόρτιση σώµατος µε ηλεκτρισµό, 
η µετάδοση ηλεκτρισµού: ~ εξ επαφής | εξ επιδράσεως ΣΥΝ. φόρτιση 2. (µτφ.) 
η µεταβίβαση ή η δηµιουργία συναισθηµατικής έντασης, έξαψης: επιτύγχανε τη 
διαρκή ~ πνευµάτων και ψυχών, τη µετάδοση πίστης και ελπίδας στους νέους 
ΣΥΝ. διέγερση, έξαψη. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. electrisation]. ηλεκτρισµός (ο) [1811] 1. 
µορφή ενέργειας που οφείλεται σε κίνηση ηλεκτρονίων (γενικότ.) κάθε 
φαινόµενο που είναι αποτέλεσµα τής ύπαρξης στατικών ή κινητών ηλεκτρικών 
φορτίων: στατικός (βλ.λ.) | δυναµικός ~ 2. (συνεκδ.) κάθε συγκεκριµένη 
εκδήλωση αυτής τής µορφής ενέργειας: τον χτύπησε ο ~ (έπαθε ηλεκτροπληξία) 
3. (συνεκδ.) η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος (για φωτισµό, θέρµανση κ.λπ.): ο ~ 
δεν έχει φτάσει ακόµη σε µερικές ορεινές περιοχές τής χώρας ΣΥΝ. ηλεκτρικό 4. 
(καθηµ.) το ηλεκτρικό φορτίο (βλ. λ. φορτίο) 5. ο αντίστοιχος κλάδος τής 
φυσικής, που έχει ως αντικείµενο του την καταγραφή και τη µελέτη 
φαινοµένων µαγνητικής και ηλεκτρικής ενέργειας, διαχωριζόµενος αναλόγως 
σε ηλεκτροδυναµική και ηλεκτροστατική. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electricity (βλ. λ. ήλεκτρο)]. ήλεκτρο 
(το) (ηλέκτρ-ου | -ων} 1. η κίτρινη, κιτρινοκόκκινη ή ερυ-θροκαστανή 
ηµιδιαφανής, απολιθωµένη ρητίνη κωνοφόρων δέντρων, η οποία έχει την 
ιδιότητα να φορτίζεται µε τριβή εύκολα µε στατικό ηλεκτρισµό και 
χρησιµοποιείται συχνά στην κοσµηµατοποιία· το κεχριµπάρι 2. ΧΗΜ. 
εξαιρετικά ελαφρύ κράµα µαγνησίου µε προσµείξεις αλουµινίου και 
ψευδαργύρου 3. ΟΡΥΚΤ. φυσικό κράµα χαλκού, σιδήρου, παλλαδίου και άλλων 
µετάλλων µε χρυσαφί ώς µπρούντζινο χρώµα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ήλεκ-τρον < ήλέκ-τωρ «λαµπρός, φωτεινός», αγν. ετύµου]. 
ήλεκτρο- κ. ήλεκτρο- α' συνθετικό λέξεων, που δηλώνει ότι αυτό που σηµαίνει 
το β' συνθετικό: 1. παράγεται ή γίνεται µε ηλεκτρισµό: ηλεκτρο-θεραπεία, 
ηλεκτρο-σόκ 2. χρησιµοποιεί, λειτουργεί, κινείται ή συντελείται µε ηλεκτρισµό: 
ηλεκτρό-λυση, ηλεκτρο-συγκόλληση 3. παράγει ηλεκτρισµό: ηλεκτρο-γεννήτρια 
4. (γενικότ.) σχετίζεται µε τον ηλεκτρισµό: ηλεκτρο-λόγος. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που ανάγεται στο αρχ. ήλεκτρον, µέσω 
ελληνογενών ξένων όρων (λ.χ. γαλλ. électro-lyse, électro-logie) ή νόθων 
συνθέτων (λ.χ. γαλλ. électro-moteur)]. ηλεκτροακουστικός, -ή, -ό 1. αυτός που 
σχετίζεται µε µετατροπή ακουστικής ενέργειας | ακουστικών κυµάτων σε 
ηλεκτρική ενέργεια | ηλεκτρικά κύµατα και αντιστρόφως 2. ηλεκτροακουστική 
(η) η επιστήµη που ασχολείται µε τη µετατροπή ηχητικού σήµατος σε ηλε-
κτρικό Kat αντιστρόφως. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electroacoustic]. ηλεκτροακτινολογία 
(η) {χωρ. πληθ.) η ιατρική ειδικότητα που ερευνά τις εφαρµογές τού 
ηλεκτρισµού και τής ακτινοβολίας στον τοµέα τής διάγνωσης και τής θεραπείας 
παθήσεων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. électroradiologie (νόθο συνθ.)]. 
ηλεκτροβιογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η παραγωγή 
ηλεκτρισµού από ζωντανούς οργανισµούς ΣΥΝ. βιοηλεκτρισµός. 
ηλεκτροβιθλογία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική µελέτη τής 
παραγωγής ηλεκτρισµού από τους ζωντανούς οργανισµούς· η χρήση τού 
ηλεκτρισµού για τη συναγωγή συµπερασµάτων σχετικών µε την προώθηση των 
βιολογικών ερευνών (λ.χ. για τις αντιδράσεις των αισθητικών και κινητικών 
νεύρων). — ηλεκτροβιολογικός, -ή, -ό, ηλε-κτροβιολογικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrobiologie]. ηλεκτροβόρος, -ος, -ο 
(για συσκευές, µηχανήµατα κ.λπ.) αυτός που καταναλώνει µεγάλη ποσότητα 
ηλεκτρικού ρεύµατος. [ΕΤΥΜ < ήλεκτρο- + -βόρος < βορά]. ηλεκτρογεννήτρια 
(η) {ηλεκτρογεννητριών} µηχανή που µετατρέ- 
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πει τη µηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική. 
[ΕΤΥΜ· Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. électrogénérateur (νόθο συνθ.)]. 

ηλεκτρογόνος, -ος, -ο [1840] αυτός που παράγει ηλεκτρικό ρεύµα, που 
δηµιουργεί ηλεκτρισµό. 

ηλεκτροδηγός (ο/η) οδηγός ηλεκτρικού σιδηροδρόµου. 
ηλεκτροδιάγνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η ηλεκτρο-διαγνωστική 

(βλ.λ.). 
ηλεκτροδιαγνωστική (η) [1890] ΙΑΤΡ. η χρήση ηλεκτρισµού για τη διάγνωση 

ασθενειών, κυρ. για την εξέταση των νεύρων σε νευροπάθειες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrodiagnostique]. 

ηλεκτρόδιο (το) [1870] {ηλεκτροδί-ου | ων} 1. κάθε αγωγός, διά µέσου τού 
οποίου το ηλεκτρικό ρεύµα εισέρχεται ή εξέρχεται από µη µεταλλικό τµήµα 
κυκλώµατος, όπως από ηλεκτρολύτη 2. (ειδικότ.) παρόµοιος αγωγός, που 
χρησιµοποιείται για τη σύνδεση τού ανθρώπινου σώµατος µε ειδικές 
ηλεκτρικές συσκευές καταγραφής και µέτρησης των βιολογικών λειτουργιών 
τού ανθρώπου για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς. — 
ηλεκτροδιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. electrode < ήλεκτρο- + -ode 
< οδός]. 

ηλεκτροδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εγκατάσταση δικτύου 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος για κοινόχρηστους ή οικιακούς σκοπούς, η 
σύνδεση κατοικηµένης περιοχής, και γενικότ. έκτασης, µε το κεντρικό δίκτυο 
παραγωγής ρεύµατος: πρόγραµµα ηλεκτροδότησης των αποµακρυσµένων 
χωριών ΣΥΝ. εξηλεκτρισµός 2. (συνεκδ.) η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, η 
απόδοση, ο τρόπος λειτουργίας τού συστήµατος παροχής ηλεκτρισµού, 
διανοµής ρεύµατος: η ~ έχει σηµαντικά προβλήµατα- κάθε λίγο πέφτει η τάση 
και έχουµε διακοπές! — ηλεκτροδοτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ηλεκτροδοτώ < 
ήλεκτρο- + -δοτώ < δότης]. 

ηλεκτροδοτώ ρ. µετβ. {-είς... | ηλεκτροδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 
εγκαθιστώ δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος: η ∆.Ε.Η. πρόκειται να 
ηλεκτροδοτήσει τρεις νέες περιοχές τού νοµού. [ΕΤΥΜ. < ήλεκτρο- (< αγγλ. 
electro-) + -δοτώ < δότης]. 

ηλεκτροδυναµική (η) [1854] ΦΥΣ. Ο κλάδος που ασχολείται µε την 
αλληλεπίδραση ηλεκτρικών, µαγνητικών και µηχανικών φαινοµένων, κυρ. 
κατά τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος από αγωγό.   — ηλεκτροδυναµικός, -ή, 
-ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electrodynamics]. 

ηλεκτροδυναµόµετρο (το) {-ου κ. -έτρου | -ων κ. -έτρων} ειδικό όργανο για τη 
µέτρηση τής έντασης τού ηλεκτρικού ρεύµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. electrodynamometer]. 

ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (το) {ηλεκτροεγκεφαλογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} 
το εγκεφαλογράφηµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
electroencephalogram]. 

ηλεκτροεγκεφαλογραφία (η) {ηλεκτροεγκεφαλογραφιών} ΙΑΤΡ. η καταγραφή 
µε ειδικό όργανο των ηλεκτρικών δυναµικών που παράγονται από τον 
εγκέφαλο, δηλ. η καταγραφή τής ηλεκτρικής δραστηριότητας τού εγκεφάλου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electroencephalography]. 

ηλεκτροεγκεφαλογράφος (ο) ΙΑΤΡ. όργανο για τη µέτρηση και την καταγραφή 
τής ηλεκτρικής δραστηριότητας τού εγκεφάλου για την παραγωγή 
εγκεφαλογραφηµάτων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
electroencephalograph]. 

ηλεκτροθεραπεία (η) [1888] {ηλεκτροθεραπειών} ΙΑΤΡ. η θεραπεία παθήσεων 
µε τη χρήση ηλεκτρισµού, η ιατρική αξιοποίηση τού ηλεκτρικού ρεύµατος µε 
χρήση ειδικών συσκευών, εργαλείων κ.λπ.   — ηλεκτροθεραπευτικός, -ή. -ό 
[1888]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrothérapie]. 

ηλεκτροθερµία (η) {ηλεκτροθερµιών} ΦΥΣ. κλάδος που ασχολείται µε τη 
µετατροπή τής ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. électrothermie]. 

ηλεκτροθετικός, -ή, -ό [1840] ΧΗΜ. (για χηµικό στοιχείο) αυτός που τα άτοµα 
του εµφανίζουν την τάση να παραχωρούν ηλεκτρόνια κατά τον σχηµατισµό 
χηµικών ενώσεων ANT. ηλεκτραρνητικός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
électropositif (νόθο συνθ.)]. 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα (το) {ηλεκτροκαρδιογραφήµ-ατος |-ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. 
το καρδιογράφηµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
electrocardiogram]. 

ηλεκτροκαρδΐογραφία (η) {ηλεκτροκαρδιογραφιών} ΙΑΤΡ. η καταγραφή µε 
καρδιογράφηµα τής δραστηριότητας τού µυοκαρδίου µε βάση τις διαφορές 
δυναµικού που εµφανίζονται κατά τις συστολές τής µυϊκής ίνας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electrocardiography]. 

ηλεκτροκαρδιογραφος (ο) ΙΑΤΡ. συσκευή που χρησιµοποιείται για τη συλλογή, 
ενίσχυση και καταγραφή των ρευµάτων ενέργειας τής καρδιάς. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electrocardiograph]. 

ηλεκτροκαυτήρας (ο) ΙΑΤΡ. όργανο που χρησιµοποιείται για την καυτηρίαση 
διαφόρων, δερµατικών κυρίως, µορφωµάτων. 

ηλεκτροκαυτηρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η καταστροφή 
µορφώµατος στο δέρµα, τον δακτύλιο και άλλες προσιτές περιοχές µε ειδικό 
όργανο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electrocauterisation]. 

ηλεκτροκίνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ποικίλες εφαρµογές κινήσεως (κυρ. γεωργικών, 
βιοµηχανικών ή και οικιακών εργαλείων, µηχανών κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electromotion (νόθο συνθ.)]. 

ηλεκτροκινητήρας (ο) [1895] ΤΕΧΝΟΛ. κάθε µηχανή που χρησιµοποιείται για τη 
µετατροπή τής ηλεκτρικής ενέργειας σε µηχανική, που αποδίδει µηχανικό 
έργο καταναλώνοντας ηλεκτρικό ρεύµα. 

[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. électromoteur (νόθο συνθ.)]. 
ηλεκτροκίνητική (η) [1861] ΦΥΣ. Ο κλάδος που µελετά τον ηλεκτρισµό ως προς 

την κίνηση ηλεκτρικών φορτίων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
électrocinétique]. 

ηλεκτροκίνητος, -η, -ο [1886] αυτός που κινείται µε ηλεκτρική ενέργεια: ~ 
όχηµα | σιδηρόδροµος | λεωφορείο (τρόλεϊ). 

ηλεκτροκόλληση (η) → ηλεκτροσυγκόλληση 
ηλεκτρολογία (η) [1805] {χωρ. πληθ.) η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της 

τη µελέτη και την πρακτική αξιοποίηση των αρχών που διέπουν τα ηλεκτρικά 
φαινόµενα, κυρ. µε την πρακτική εφαρµογή τού ηλεκτρισµού. — 
ηλεκτρολογικός, -ή, -ό, ηλεκτρολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. électrologie]. 

ηλεκτρολόγος (ο/η) [1886] 1. ο φυσικός επιστήµονας που έχει εξειδικευθεί 
στην αξιοποίηση των πρακτικών εφαρµογών τού ηλεκτρισµού: ~ µηχανικός | 
µηχανολόγος 2. (καθηµ.) αυτός που, συχνά εµπειρικά, ασχολείται µε τις 
επισκευές, κατασκευές ή τοποθετήσεις ηλεκτρικών συσκευών ή 
εγκαταστάσεων, ο ηλεκτροτεχνίτης: κάθε λίγο και λιγάκι φωνάζουν τον ~ για 
επισκευές 3. (λαϊκ.-καταχρ.) ο καταµετρητής τής κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύµατος: ήρθε ο - να µετρήσει το ρεύµα (δηλ. ο καταµετρητής). 

ηλεκτρόλυση (η) [1884] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΧΗΜ. η διάσπαση 
ηλεκτρολύτη κατά τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος διά µέσου διαλύµατος 
του. — ηλεκτρολύω ρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. electrolyse]. 

ηλεκτρολύτης (ο) [1890] {ηλεκτρολυτών} ΧΗΜ. κάθε ουσία που διί-σταται σε 
ιόντα, όταν διαλύεται σε κατάλληλο µέσο ή λειώνει, επιτρέποντας να περάσει 
µέσα από τη µάζα της ηλεκτρικό ρεύµα: τα οξέα και οι βάσεις είναι από τους 
πιο γνωστούς ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. electrolyte]. 

ηλεκτρολυτικός, -ή, -ό [1866] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ηλεκτρόλυση: ~ 
διάσπαση | καθαρισµός | στίλβωση 2. (α) ηλεκτρολυτική συσκευή κάθε 
συσκευή που χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση ηλεκτρόλυσης (β) 
ηλεκτρολυτική κυψελίδα το δοχείο όπου τοποθετείται το διάλυµα ή το τήγµα 
τού ηλεκτρολύτη κατά την ηλεκτρόλυση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. électrolytique]. 

ηλεκτροµαγνήτης (ο) [1858] {ηλεκτροµαγνητών} ΦΥΣ. η διάταξη που 
αποτελείται από έναν πυρήνα από µαλακό σίδηρο, ο οποίος µαγνητίζεται από 
το ηλεκτρικό ρεύµα τού πηνίου που τον περιβάλλει. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. electromagnet]. 

ηλεκτροµαγνητικός, -ή, -ό [1861] αυτός που σχετίζεται µε τον ηλε-
κτροµαγνητισµό ή τον ηλεκτροµαγνήτη: ~ ακτινοβολία | κύµα | αλληλεπίδραση 
| επαγωγή | σύζευξη | ταλάντωση | πεδίο | σύνδεσµος | σύστηµα | φάσµα | 
φαινόµενο | κλειδαριά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electromagnetic]. 

ηλεκτροµαγνητισµός (ο) [1861] 1. το σύνολο των φαινοµένων που συνδέονται 
µε τα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία, καθώς και µε τις αλληλεπιδράσεις τους 
ή τις επιδράσεις αυτών των πεδίων στα ηλεκτρικά φορτία και ρεύµατα 2. (στο 
µάθηµα τής φυσικής) το αντίστοιχο (διδακτικό) κεφάλαιο τού ηλεκτρισµού, 
που περιγράφει, µελετά αυτά τα φαινόµενα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. electromagnetism]. 

ηλεκτροµεταλλουργια (η) [1882] {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος τής 
παραγωγής και τής επεξεργασίας των µετάλλων µέσω τού ηλεκτρισµού (κυρ. 
βάσει τής αξιοποίησης των ηλεκτρολυτικών και θερµικών ιδιοτήτων του), 
καθώς και η τεχνική εφαρµογή ή εκµετάλλευση αυτών των ιδιοτήτων. — 
ηλεκτροµεταλλουργικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
électrométallurgie]. 

ηλεκτροµετρία (η) [1895] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. το σύνολο των µεθόδων µέτρησης 
ηλεκτρικών µεγεθών µέσω ηλεκτροµέτρου. — ηλεκτροµε-τρικός, -ή, -ό 
[1895], ηλεκτροµετρικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
électrométrie]. 

ηλεκτρόµετρο (το) [1812] {ηλεκτροµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. όργανο µέτρησης 
ηλεκτρικού φορτίου και ειδικότ. η ηλεκτροστατική συσκευή που 
χρησιµοποιείται για τη µέτρηση εξαιρετικά χαµηλών ηλεκτρικών τάσεων ή 
ηλεκτρικών φορτίων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électromètre]. 

ηλεκτροµηχανή (η) [1889] κάθε µηχανή που καταναλώνει ή παράγει 
ηλεκτρισµό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électromachine]. 

ηλεκτροµηχανικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε µηχανική διάταξη, τής 
οποίας ο χειρισµός και ο έλεγχος λειτουργίας επιτυγχάνεται µε ηλεκτρικά 
µέσα, όργανα: ~ επιλογέας || ~ διατάξεις χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο τής 
σηµατοδότησης στους σιδηροδροµικούς σταθµούς 2. ηλεκτροµηχανική (η) ο 
επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τη µελέτη µηχανικών διατάξεων, 
αξιοποιώντας πρακτικά µε εφαρµογές τα πορίσµατα αυτής τής µελέτης 3. 
ηλεκτροµηχανικός (ο/η) επιστήµονας που ειδικεύεται στον κλάδο αυτό, ο 
µηχανικός ηλεκτρολόγος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
electromechanical]. 

ηλεκτροµυονράφηµα (το) {ηλεκτροµυογραφήµ-ατος | -ατα,-άτων} ΙΑΤΡ. η 
γραφική παράσταση τής ηλεκτρικής δραστηριότητας των µυϊκών ινών, η 
οποία παράγεται από τους µυς, όταν λειτουργούν (κινούνται, συστέλλονται 
κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electromyogram]. 

ηλεκτροµυογραφία (η) {ηλεκτροµυογραφιών} ΙΑΤΡ. η καταγραφή τής 
ηλεκτρικής δραστηριότητας των µυϊκών ιστών µέσω ηλεκτροδίων µε τη 
µορφή καµπύλης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electromyography]. 
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ηλεκτρονική (η) ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε την 
ανάπτυξη και την εφαρµογή συσκευών και συστηµάτων που απαι-
τούν τη ροή ηλεκτρονίων σε κενό, σε αεριώδες µέσο και σε ηµιαγω-
γούς. Επίσης (καθηµ.) ηλεκτρονικά (τα). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. electronics]. 

ηλεκτρονικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τα ηλεκτρόνια ή µε 
κάθε ηλεκτρόνιο ξεχωριστά: ~ ρεύµα | τροχιά | δέσµη (β) ΗΛΕΚΤΡ. 
ηλεκτρονικό νέφος βλ. λ. νέφος 2. (α) αυτός που σχετίζεται µε την 
ηλεκτρονική ή τις συσκευές, τα συστήµατα ή τα κυκλώµατα, που κα-
τασκευάζονται µέσω τής ηλεκτρονικής: ~ λυχνία | κύκλωµα | φακός | 
φωτογραφία | παρακολούθηση | πόλεµος | πυροβόλο όπλο | φίλτρο || ο 
αυτοµατοποιηµένος και - κόσµος των σύγχρονων κινηµατογραφικών 
ταινιών τύπου «Σταρ Τρεκ» (β) ηλεκτρονικά παιχνίδια προγράµµατα 
παιχνιδιών που χρησιµοποιούν ηχητικά µηνύµατα και κινούµενες 
οπτικές παραστάσεις, για να αποδώσουν την εξέλιξη εικονικής 
πραγµατικότητας, που διαµορφώνει ο παίκτης µε βάση τις επιλογές 
του και τους κανόνες τού παιχνιδιού και που κυκλοφορούν µε τη 
µορφή δισκετών, κασετών ή ψηφιακών δίσκων (συνεκδ.) οι µικρές 
ατοµικές ή µεγάλες επαγγελµατικές συσκευές µε οθόνη για τη λει-
τουργία τέτοιων προγραµµάτων (γ) ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) 
η ηλεκτρονική συσκευή, µε την οποία χειρίζεται και επεξεργάζεται 
κανείς πληροφορίες και δεδοµένα µε υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια, 
χρησιµοποιώντας συγκεκριµένα κάθε φορά προγράµµατα, και η 
οποία συνδέεται µε άλλες συσκευές (λ.χ. οθόνη, εκτυπωτή) για την 
εισαγωγή, αποθήκευση, ανάκληση και απεικόνιση δεδοµένων: συµ-
βατός | µη συµβατός | προσωπικός (P.C.) | κεντρικός | φορητός ~ ΣΥΝ. 
κοµπιούτερ (δ) ηλεκτρονική δηµοσιογραφία τα ραδιοτηλεοπτικά µέ-
σα ενηµέρωσης, κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς την έντυπη δηµοσιο-
γραφία (ε) ηλεκτρονική εφηµερίδα βλ. λ. εφηµερίδα (στ) αντίµετρα 
ηλεκτρονικά βλ. λ. αντίµετρο (ζ) ηλεκτρονικό ταχυδροµείο | αλλη-
λογραφία (electronic mail ή e-mail) ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ 
ανθρώπων, µε τη βοήθεια Η/Υ, που διασυνδέονται µέσω δικτύου (η) 
ηλεκτρονικό εµπόριο (electronic commerce ή e-commerce) το εµπό-
ριο που διεξάγεται µέσω ∆ιαδικτύου (θ) ηλεκτρονικό κατάστηµα 
(electronic shop ή e-shop) το εµπορικό κατάστηµα που λειτουργεί µόνο 
ή/και στο διαδίκτυο (ι) ΠΛΗΡΟΦ.ΟΙΚΟΝ. ηλεκτρονικές τραπεζικές 
συναλλαγές (electronic banking ή e-banking) η πραγµατοποίηση τρα-
πεζικών συναλλαγών µέσω τού ∆ιαδικτύου 3. (ειδικότ.) αυτός που 
σχετίζεται µε τους υπολογιστές, αυτός που ελέγχεται από υπολογι-
στές: - επεξεργασία πληροφοριών 4. (α) (για µουσικά όργανα) αυτό 
που χρησιµοποιεί ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά µέσα για την παραγωγή 
ή την αλλοίωση τού ήχου, όπως η ηλεκτρική κιθάρα, το ηλεκτρικό 
βιολί κ.λπ. (β) ηλεκτρονική µουσική το σύγχρονο είδος µουσικής, στο 
οποίο ο συνθέτης αξιοποιεί ηλεκτρονικά µέσα, ακόµα και υπολογι-
στές, για τη σύνθεση και την εκτέλεση µουσικών θεµάτων: συγκρό-
τηµα | συναυλία ~ µουσικής 5. ηλεκτρονική (η) βλ.λ. 6. ηλεκτρονικός 
(ο/η) επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στην ηλεκτρονική 7. ηλεκτρο-
νικά (τα) (α) τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (βλ. παραπάνω) (β) (συνεκδ.) 
το κατάστηµα στο οποίο µπορεί να παίξει κανείς µε τα παραπάνω 
παιχνίδια· εντευκτήριο: πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, όλο στα ~ 
πηγαίνει! (γ) η επιστήµη τής ηλεκτρονικής και όσα έχουν σχέση µε 
τις εφαρµογές της: ασχολείται µε τα -1| στο κατάστηµα του θα βρεις 
ό,τι έχει σχέση µε ~. — ηλεκτρονικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electronic]. 

ηλεκτρόνιο (το) {ηλεκτρονί-ου | -ων} ΦΥΣ.-ΧΗΜ. 1.το στοιχειώδες σω-
µατίδιο που έχει αρνητικό φορτίο και κινείται σε τροχιές γύρω από 
τον πυρήνα τού ατόµου: ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι ίσος µε τον 
αριθµό των πρωτονίων τού πυρήνα 2. ηλεκτρόνιο σθένους το παρα-
πάνω στοιχειώδες σωµατίδιο, που βρίσκεται στην εξώτατη στιβάδα 
τού ατόµου και µετέχει στη δηµιουργία χηµικών δεσµών. [ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. electron]. 

ηλεκτρονόµος (ο) [1861] η ηλεκτρική συσκευή στην οποία ένας 
διακόπτης που δέχεται ασθενές ηλεκτρικό ρεύµα ενεργοποιεί ηλε-
κτροµαγνήτη, ο οποίος ανοιγοκλείνει το κύκλωµα µε ισχυρό ηλε-
κτρικό ρεύµα, επιτρέποντας τον ασφαλή ηλεκτρικό έλεγχο ΣΥΝ. ρε-
λέ(ς). [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. relais]. 

ηλεκτροοπτική (η) → ηλεκτροπτική 
ηλεκτροπαραγωγή (η) η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, η δηµι-

ουργία ηλεκτρισµού. — ηλεκτροπαραγωγός, -ός, -ό [1895], ηλεκτρο-
παραγωγικός, -ή, -ό [1895]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. 
electrical production]. 

ηλεκτροπληξία (η) {ηλεκτροπληξιών} το έντονο φυσικό αποτέλεσµα, 
ο σφοδρός κλονισµός τον οποίο επιφέρει η διέλευση ισχυρού 
ηλεκτρικού ρεύµατος από ζωντανό οργανισµό, που µπορεί να επιφέ-
ρει και θανατηφόρα αποτελέσµατα: οι θάνατοι από - οφείλονται συ-
χνά στην απρόσεκτη χρήση οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων || 
Προσοχή! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 

[ΕΤΥΜ < ήλεκτρο- + -πληξία < πλήττω, απόδ. τού γαλλ. électrochoc]. 
ηλεκτροπόντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ηλεκτρικό εργαλείο συγκόλλη-
σης µεταλλικών αντικειµένων (π.χ. ελασµάτων). ηλεκτροπτική κ. 
ηλεκτροοπτική (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. Ο κλάδος που µελετά τη σχέση 
φωτεινότητας και ηλεκτρισµού και ειδικότ. τις επιδράσεις 
ηλεκτρικών πεδίων σε συγκεκριµένα διαφανή υλικά ως προς τον 
τρόπο απορρόφησης, εκποµπής ή διάδοσης τού φωτός µέσα από τη 
µάζα τους. — ηλεκτροπτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. électro-optique]. ηλεκτροσκόπιο (το) [1861] {ηλεκτροσκοπί-ου | 
-ων} η συσκευή ανίχνευσης τής παρουσίας και προσδιορισµού των 
ενδείξεων ηλεκτρικού φορτίου µε βάση την ηλεκτροστατική έλξη και 
απώθηση δύο λε- 

πτών µεταλλικών φύλλων (συνήθως χρυσού ή αλουµινίου), που απο-
λήγουν στο εσωτερικό γυάλινου µονωµένου δοχείου. — ηλεκτρο-
σκοπικός, -ή, -ό [1884]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. electroscope]. ηλεκτροσόκ 

(το) {άκλ.} ΙΑΤΡ. η ηλεκτροσπασµοθεραπεία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. electroshock (νόθο συνθ.)]. 
ηλεκτροσπασµοθεραπεία (η) ΨΥΧΙΑΤΡ. η πρόκληση σπασµών µε 
ηλεκτρικό ρεύµα για θεραπεία ψυχικών παθήσεων ΣΥΝ. ηλεκτροσόκ. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. electroconvulsive therapy]. 
ηλεκτροστατική (η) ΦΥΣ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά ηλε-
κτρικά φαινόµενα ισορροπίας, δηλ. ακινησίας ηλεκτρισµένων σωµά-
των ΣΥΝ. στατικός ηλεκτρισµός. — ηλεκτροστατικός, -ή, -ό [1896]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrostatique]. 
ηλεκτροσυγκόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η συ-
γκόλληση µετάλλων µε τη χρήση ειδικής ηλεκτρικής συσκευής (βλ. λ. 
συγκόλληση). Επίσης ηλεκτροκόλληση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
electric welding]. ηλεκτροτεχνία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ο 
επιστηµονικός και τεχνολογικός κλάδος που µελετά τις τεχνικές 
εφαρµογές τού ηλεκτρισµού και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε 
την εφαρµογή του σε κατασκευές και εγκαταστάσεις. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrotechnie]. ηλεκτροτεχνικής 
(ο) [1887] {ηλεκτροτεχνιτών} ο τεχνίτης που έχει ειδικευθεί στην 
εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση ηλεκτρικών 
συσκευών και καλωδιώσεων. ηλεκτροφόρος, -α/-ος, -ο [1799] 1. 
αυτός που λειτουργεί ως αγωγός ηλεκτρισµού, που διαρρέεται από 
ηλεκτρικό ρεύµα: ~ καλώδιο | σύρµα | γραµµές τού σιδηροδρόµου 2. 
αυτός που παράγει ηλεκτρισµό: ~ µηχανή. 
[ΕΤΥΜ. < ήλεκτρο- -+· -φόρος < φέρω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
electrophore], ηλεκτροφυσιολογία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. τοµέας τής 
φυσιολογίας που ασχολείται µε την εξέταση τής (βιο)ηλεκτρικής 
δραστηριότητας τού νευρικού και µυϊκού ιστού και γενικότ. κάθε 
ζωντανού ιστού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
électrophysiologie]. ηλεκτρόφωνο (το) [1896] {ηλεκτροφών-ου | -ων} 
συσκευή ή σύστηµα αναπαραγωγής ήχου που έχει εγγραφεί σε 
δίσκους και το οποίο περιλαµβάνει συσκευή περιστροφής τού δίσκου 
ή ανάγνωσης του, ενισχυτή και µεγάφωνα ενσωµατωµένα ή 
αποσπώµενα από τη συσκευή. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. electrophone]. ηλεκτροφωταύγεια 
(η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. το φαινόµενο τής παραγωγής φωτός χωρίς 
παράλληλη παραγωγή θερµότητας: καθαρή | ενδογενής ~ || κύτταρο 
ηλεκτροφωταύγειας. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. electroluminescence (νόθο 
συνθ.)]. ηλεκτροφωτίζω ρ. µετβ. [1892] {ηλεκτροφώτισ-α, -τηκα, -
µένος} φωτίζω εγκαθιστώντας δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος: 
ζήτησαν να ηλεκτροφωτιστούν τα στενά κοντά στο σχολείο για 
µεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών ΣΥΝ. ηλεκτροδοτώ. — 
ηλεκτροφώτιση (η) κ. ηλεκτροφωτισµός (ο) [1891]. ηλεκτροφώτιστος, 
-η, -ο [1890] αυτός που φωτίζεται µε ηλεκτρικό, 
που έχει ηλεκτροφωτιστεί: ~ χωριό | δρόµος | πάρκο | περιοχή. 
ηλεκτροχειρουργική (η) {χωρ. πληθ.} η χρησιµοποίηση των ιδιο-
τήτων τού ηλεκτρικού ρεύµατος στη χειρουργική. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrochirurgie]. ηλεκτροχηµεία (η) 
[1858] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. Ο κλάδος που µελετά τις χηµικές 
αντιδράσεις που προκαλεί ο ηλεκτρισµός ή την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύµατος κατά τις διάφορες χηµικές αντιδράσεις, καθώς και 
γενικότερα την επίδραση τού ηλεκτρισµού στα χηµικά φαινόµενα. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. électrochimie]. ηλεκτροχηµικός, -
ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ηλεκτροχηµεία: ~ µελέτη | 
αντίδραση | ισορροπία 2. ηλεκτροχηµικός (ο/η) επιστήµονας που έχει 
ειδικευθεί στην ηλεκτροχηµεία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
électrochimique]. ήλθα ρ. → έρχοµαι 
Ηλιαία (η) ΙΣΤ. το ανώτατο λαϊκό δικαστήριο στην αρχαία Αθήνα, το 
οποίο ιδρύθηκε από τον Σόλωνα τον 6ο αι. π.Χ., έφτασε στην ύψιστη 
ισχύ τής δικαιοδοσίας του κατά τον 5ο αι. π.Χ.· το αποτελούσαν 6.000 
πολίτες-δικαστές (ηλιαστές), οι οποίοι εκλέγονταν µε κλήρο, και συ-
νεδρίαζε κατά τµήµατα (των 500 µελών). 

[ΕΤΎΜ. < αρχ. 'Ηλιαία (το ή- πιθ. από παρετυµολογία προς το ήλιος) < 
θ. ήλι- < άλής «συγκεντρωµένος, συναθροισµένος» *ά-Ε1-νής < ά-
αθροιστ. + θ. *Εελ- (βλ. λ. απειλώ)]. ηλιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) 
αυτός που σχετίζεται µε τον Ήλιο (ενν. ως αστέρα): ~ µάζα | 
ατµόσφαιρα | έκλειψη | ακτίνα | φως | ακτινοβολία | έκλαµψη (η 
σύντοµη και αιφνίδια αύξηση τής λαµπρότητας τού Ηλίου, που 
συνοδεύει την έκρηξη ακτινοβολίας από κηλίδα) | ενέργεια (που 
εκπέµπεται από τον Ήλιο ως ακτινοβολία) | λατρεία | θεότητα | 
σύµβολο (β) ηλιακό σύστηµα ο Ήλιος µαζί µε όλους τους πλανήτες 
και τα άλλα σώµατα που περιστρέφονται γύρω από αυτόν (γ) ηλιακό 
ηµερολόγιο το σύστηµα χρονολόγησης που στηρίζεται στον χρόνο 
µιας πλήρους περιφοράς τής Γης γύρω από τον Ήλιο, δηλ. στις 365 
ηµέρες, καθώς και στη διάκριση των τεσσάρων εποχών (δ) ηλιακές 
κηλίδες τα συγκριτικώς σκοτεινά τµήµατα που εµφανίζονται 
περιοδικά στην επιφάνεια τού Ηλίου επηρεάζοντας τον µαγνητισµό 
τής Γης και προκαλώντας άλλα φαινόµενα στη γήινη επιφάνεια 2. (α) 
αυτός που λειτουργεί µε βάση την ενέργεια που εκπέµπει ο Ήλιος, 
που εξαρτάται από την αξιοποίηση της, την εκµετάλλευση τού Ηλίου 
ως πηγής φωτός ή θερµότητας: ~ ενεργειακός σταθµός (β( 
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ηλιακός συσσωρευτής | συλλέκτης βλ. λ. συλλέκτης (γ) ηλιακός 
(Θερµοσίφωνας) συσκευή που αξιοποιεί την ενέργεια τού Ηλίου για 
τη θέρµανση νερού, προορισµένου κυρ. για οικιακή χρήση ή για εξυ-
πηρέτηση µεγάλων κτηριακών εγκαταστάσεων (βιοµηχανικών, ξενο-
δοχειακών µονάδων κ.λπ.): ο ~ βοηθεί στην εξοικονόµηση χρηµάτων 
και ηλεκτρικής ενέργειας (δ) ηλιακό ρολόι όργανο µε το οποίο προσ-
διορίζεται η ώρα τής ηµέρας ανάλογα µε τη µετατόπιση τής σκιάς 
ενός γνώµονα πάνω στον ειδικά διαβαθµισµένο επίπεδο δίσκο ή σε 
ανάλογη επιφάνεια πάνω στην οποία είναι στερεωµένος κατά τη µε-
τακίνηση τού Ηλίου από την ανατολή ώς τη δύση (ε) ηλιακό πάρκο 
χώρος µε ειδικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύ-
µατος 3. αυτός που οφείλεται στην επίδραση τού Ηλίου στους ζω-
ντανούς οργανισµούς: ~ ερύθηµα · 4. ΑΝΑΤ. ηλιακό πλέγµα το πλέγµα 
των νεύρων που βρίσκεται στο ανώτερο τµήµα τής κοιλίας, µεταξύ 
στοµαχιού και σπονδυλικής στήλης. — ηλιακ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. πληθυσµικός. 

ηλίανθος (ο) {ηλιάνθ-ου | -ων, -ους} πολυετές ή µονοετές ποώδες φυ-
τό των εύκρατων χωρών, µε κεφαλές σαν µεγάλες κίτρινες µαργαρί-
τες, που ακολουθούν τον ήλιο κατά τη διάρκεια τής ηµέρας- καλ-
λιεργείται για καλλωπιστικούς λόγους, αλλά και για τους εδώδιµους 
καρπούς του (ηλιόσπορους), από τους οποίους παράγεται και λάδι 
(ηλιέλαιο) ΣΥΝ. ήλιος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. helianthus < λατ. hélianthes < µτγν. ήλιαν-
θές < ήλι)ο)- + -ανθές < άνθος]. 

Ηλίας (ο) 1. προφήτης τής Π.∆., αυστηρή και ασκητική µορφή, που 
κήρυξε µε ζήλο τον λόγο τού Θεού 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών και 
επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < εβρ. Eliyâhu «θεός µου (είναι) ο Γιαχ»]. 

ηλίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΙΑΤΡ. η ξαφνική και 
µερικές φορές θανατηφόρος υπεραιµία τού εγκεφάλου, που προκα-
λείται από υπερβολική έκθεση στις ηλιακές ακτίνες· χαρακτηρίζεται 
από πλήρη σωµατική εξάντληση µε ή χωρίς πυρετό, πονοκέφαλο, ιλίγ-
γους, εµετούς, σπασµούς ή και κώµα ΣΥΝ. ηλιοπληξία. 

ηλιαστήριο (το) [µτγν.] {ηλιαστηρί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ο ειδικά διαµορ-
φωµένος χώρος νοσοκοµείου και γενικότ. θεραπευτηρίου, κυρ. σανα-
τορίων, ο οποίος διατίθεται σε ασθενείς που έχουν ανάγκη ηλιοθερα-
πείας, συστηµατικής έκθεσης στο ηλιακό φως (για θεραπευτικούς 
λόγους ή ως συµπλήρωση εφαρµοζόµενης θεραπείας). 

ηλιαστής (ο) [αρχ.] (στην αρχαία Αθήνα) µέλος τού δικαστηρίου τής 
Ηλιαίας. 

ηλιαχτίδα (η) (λογοτ.-καθηµ.) η ακτίνα ηλιακού φωτός: οι πρώτες ~ 
τής ανατολής τρύπωναν δειλά στο σκοτεινό δωµάτιο ΣΥΝ. ακτίνα. 

ηλιέλαιο (το) {ηλιελαί-ου | -ων} το φυτικό, εδώδιµο λάδι που παρά-
γεται από τους καρπούς τού ηλιάνθου, τους ηλιόσπορους. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. sunflower oil]. 

ηλίθιος, -α, -ο (µειωτ.) 1. (α) (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από µειωµένη διανοητική ικανότητα (β) (για πράξεις, σκέψεις, κατα-
στάσεις κ.λπ.) αυτός που φανερώνει έλλειψη εξυπνάδας, πνευµατι-
κής ζωντάνιας: µε κοίταζε µ' ένα ~ βλέµµα, λες και του µιλούσα σε 
άλλη γλώσσα! ΣΥΝ. ανόητος, κουτός, βλάκας, χαζός, κρετίνος, (λόγ.) 
ευήθης, µωρός ANT. έξυπνος 2. αυτός που δεν στηρίζεται στη λογική, 
που χαρακτηρίζεται από λογική ανεπάρκεια ή ασυνέχεια: τέτοιους ~ 
συλλογισµούς µόνο από αυτόν µπορούσες ν' ακούσεις || ένα ολότελα ~ 
συµπέρασµα ΑΝΤ. λογικός, διεισδυτικός, βαθυστόχαστος 3. αυτός 
που δεν ταιριάζει στις περιστάσεις, άκαιρος, ακατάλληλος: ήταν µια 
~ ενέργεια που έβλαψε και τον ίδιο και τους οµοϊδεάτες του || είχε 
κάτι - παπούτσια | ρούχα || τέτοιες ~ χειρονοµίες εξάπτουν κάθε τόσο 
τα πνεύµατα ΑΝΤ. κατάλληλος.  — ηλίθια | ηλιθίως [αρχ.] επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < επίρρ. ήλιθα < *ήλι-θος < ήλεός «ανόητος, µωρός», 
αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τα ρ. ήλάσκω, άλάοµαι «περιφέροµαι, πε-
ριπλανώµαι»]. 

ηλιθιότητα (η) [αρχ.] {ηλιθιοτήτων} 1. η πνευµατική υστέρηση, η 
µειωµένη αντιληπτική και αναλυτική ικανότητα, η χαµηλή διανοητι-
κή ανάπτυξη (κάποιου) ΣΥΝ. βλακεία, ανοησία, κρετννισµός, µωρία 
ANT. εξυπνάδα, πνευµατικότητα, ευφυία, οξύνοια 2. (συνεκδ.) οποια-
δήποτε άκαιρη, αστόχαστη πράξη: τέτοιες ~ έχουν δυσφηµήσει τον 
αθλητισµό 3. (συνηθ. στον πληθ.) κάθε πράξη ή λόγος που στερείται 
νοήµατος, που δεν συµφωνεί µε τη λογική: άρχισε να λέει πάλι ηλι-
θιότητες ΣΥΝ. χαζοµάρα, κουταµάρα, µπούρδα, αερολογία, παλαβο-
µάρα,# ασυναρτησία ANT. εξυπνάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

ηλιθιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ηλιθιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που ταιριάζει σε ηλίθιο, που εκφράζει ηλιθιότητα: ~ έκφραση | χαµό-
γελο | σχόλιο ΣΥΝ. ηλίθιος ΑΝΤ. πνευµατώδης, έξυπνος. — ηλιθιωδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ηλικία (η) {ηλικιών} 1. η χρονική διάρκεια κατά την οποία (κά-
ποιος/κάτι) έχει υπάρξει, η καταµετρηµένη µε έτη διάρκεια ζωής 
(προκειµένου για έµβια όντα, κυρ. ανθρώπους) ή ύπαρξης (προκειµέ-
νου για άψυχα πράγµατα και αφηρηµένες έννοιες): η δηµοκρατία 
έχει ~ 2.400 χρόνων || έχουν την ίδια ~, αφού γεννήθηκαν την ίδια 
χρονιά || τι ~ έχει; || ξενιτεύτηκε σε ~ δεκαεπτά ετών || στην ~ των 
τριάντα πρέπει πια να έχει ωριµάσει- ΦΡ. (α) (πάνω) στο άνθος τής 
ηλικίας (κάποιου) βλ. λ. άνθος (β) µέση ηλικία (i) τα χρόνια στη ζωή 
κάποιου, κατά τα οποία θεωρείται µεσήλικας (ii) ο µέσος όρος ηλι-
κίας ενός συνόλου (γ) τρίτη ηλικία (ι) τα χρόνια στη ζωή κάποιου, 
κατά τα οποία θεωρείται ηλικιωµένος, γέρος: στο κατώφλι τής - κά-
νει τον απολογισµό του || µπήκε στην ~ (ii) (περιληπτ.) το σύνολο των 
ηλικιωµένων µελών µιας κοινωνίας, οι ηλικιωµένοι: τα αιτήµατα τής 
~ || µεγαλύτερες παροχές στην ~! (δ) (ευφηµ.) µεγάλης | προχωρηµέ-
νης ηλικίας για ηλικιωµένο άνθρωπο (ε) (αρχαιοπρ.) προβεβηκ-ώς Ι 

-υία τη ηλικία βλ. λ. προβεβηκώς (στ) (ευφηµ.) (µιας) κάποιας ηλικίας 
για πρόσωπο που δεν θεωρείται πια νέο, που έχει υπερβεί το στάδιο 
τής νεότητας (ζ) µικρής | νεαρής ηλικίας για νεαρό άτοµο: δύο άτοµα 
νεαρής ηλικίας κρατούνται ως ύποπτοι για τη ληστεία στην τράπεζα 
(η) χωρίς ηλικία για πρόσωπα που διατηρούν τη ζωντάνια και την 
ενεργητικότητα τους παρότι έχουν µεγαλώσει ηλικιακά αρκετά: ένας 
καλλιτέχνης ~ (θ) µε την ηλικία µε την πάροδο τού χρόνου, όσο 
µεγαλώνει κανείς: είναι βέβαια ατίθασος, αλλά ~ θα διορθωθεί! 2. 
καθεµιά από τις περιόδους ή τα στάδια τής ανθρώπινης ζωής: νεανι-
κή | παιδική | βρεφική | νηπιακή | εφηβική | ώριµη | µετεφηβική | γε-
ροντική | προχωρηµένη | πρώιµη | τρυφερή ~ 3. το χρονικό σηµείο, η 
περίοδος τής ζωής κατά την οποία θεωρείται κανείς κατάλληλος ή 
ικανός για (κάτι): δεν έχει ακόµα την ~ για να βγάλει δίπλωµα οδή-
γησης || ~ στράτευσης | συνταξιοδότησης || βρίσκεται στην ~ τής αµ-
φισβήτησης· ΦΡ. (α) (είµαι) σε ηλικία γάµου είµαι έτοιµος να επιλέξω 
τον | τη σύντροφο µου και να αναλάβω τις ευθύνες τού έγγαµου βίου 
(β) όριο ηλικίας η ηλικία η οποία καθορίζεται ως όριο που σύµφωνα 
µε τον νόµο επιτρέπει τη συνταξιοδότηση εργαζοµένου ύστερα από 
τη συµπλήρωση καθορισµένου αριθµού ετών εργασίας: έχει συ-
µπληρώσει τα εργάσιµα χρόνια, αλλά δεν τον πιάνει το ~, για να βγει 
στη σύνταξη 4. (συνεκδ.) το σύνολο ατόµων που θεωρούνται συνοµή-
λικοι και οι αντίστοιχες κατηγορίες ως υποδιαιρέσεις ενός κοινωνι-
κού συνόλου: το µήνυµα τής πολιτικής µας απευθύνεται σε όλες τις 
~ || µόδα για τις νεαρές ~ 5. ΓΕΩΛ. το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
υπήρξε απόθεση συγκεκριµένων πετρωµάτων και µπορεί να περι-
λαµβάνει έναν ή περισσότερους γεωλογικούς χρόνους 6. ΣΤΡΑΤ. η 
κλάση (βλ.λ.). — ηλικιακός, -ή, -ό, ηλικιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ηλικία < ήλιξ «συνοµήλικος» < *σΡάλικ-ς < I.E. *swe-«ιδιαίτερος, 
κατάλληλος (για ένα πρόσωπο)», από όπου προέρχονται οι 
αντωνυµίες ό'ς - ή - δ, έκαστος (βλ.λ.) κ.ά. o µορφολογικός σχη-
µατισµός *sw-ali-k(o) (αρχ. ήλίκος) απαντά επίσης στα λατ. talis «τέ-
τοιος» (> γαλλ. tel), quälis «οποίος» (> ισπ. cual), αρχ. σλαβ. jelikù «πό-
σος», tolikü «τόσος» κ.ά. Οµόρρ. πηλίκο(ν) (βλ.λ.). Η φρ. στο άνθος 
τής ηλικίας αποδίδει το γαλλ. dans la fleur de l'âge]. 

ηλικιωµένος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται στη γεροντική ηλικία, που 
είναι προχωρηµένης ηλικίας: ~ πολιτικός | γείτονας | κυρία | ζευγάρι 
ΣΥΝ. γέρος, γηραιός ΑΝΤ. νέος 2. ηλικιωµένος (ο), ηλικιωµένη (η) 
πρόσωπο µεγάλης ηλικίας: µιλούσε µε έναν ~ || δύο ~ µπήκαν στο τα-
ξί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κακόσηµος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
âgé].       \ 

ήλιο (το) → ήλιον 
ήλιο- κ. ήλιο- κ. ηλι- ά συνθετικό που δηλώνει ότι το β' συνθετικό 

σχετίζεται µε τον ήλιο: ηλιο-θεραπεία, ηλιο-πληξία, ηλιο-συσσωρευ-
τής, ηλιο-βασίλεµα, ηλι-αχτίδα, ηλιό-σκονη, ηλιό-λουστος, ηλιο-γέν-
νητος, ηλιο-στολισµένος, ηλιο-φώτιστος, ηλιό-χρυσος. [ΕΤΥΜ Α 
συνθ. τής Αρχ. και τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. ήλιος 
(βλ.λ.) και σχηµατίζει πλήθος ελληνογενών ξέν. όρων, πβ. αγγλ. helio-
graphy, γαλλ. hélio-thérapie κ.τ.λ.]. 

ηλιοβασίλεµα (το) [µεσν.] {ηλιοβασιλέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το 
οπτικό φαινόµενο τής δύσης τού ηλίου: το πορφυρό χρώµα τού ~ || το 
~ τής Οίας στη Σαντορίνη θεωρείται το ωραιότερο στο Αιγαίο ΣΥΝ. 
ηλιόγερµα, βασίλεµα ΑΝΤ. ανατολή 2. (συνεκδ.) η ώρα τής ηµέρας κα-
τά την οποία δύει ο ήλιος: προς το ~ φάνηκαν δύο πλοία στον ορίζο-
ντα || συναντήθηκαν το - (βλ. κ. λ. βασιλεύω). 

ηλιοβολία κ. (λαϊκ.) λιοβολιά (η) {ηλιοβολιών} η ακτινοβολία φωτός 
από τον ήλιο. Επίσης ηλιοβολή [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < µεσν. ηλιοβολία < 
ήλιο- + -βολία < βάλλω (πβ. κ. βολή)]. 

ηλιογέννητος, -η, -ο [µεσν.] (λογοτ.) αυτός που έχει την ωραιότητα 
και τη λαµπρότητα που ταιριάζω στον ήλιο: ~ κόρη. 

ηλιονραφία (η) [1799] {ηλιογραφιών} η ηλιοτυπία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. héliographie]. 

ηλΐογράφος (ο) ΑΓΓΡΟΝ. όργανο για τη µέτρηση τής ηλιοφάνειας. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. héliographe]. 

Ηλιόδωρος (ο) {-ου κ. -ώρου} 1. ο Εµεσηνός· αρχαίος Έλληνας ιστο-
ριογράφος (3ος αι. µ.Χ.) και συγγραφέας τού εκτενέστερου αρχαίου 
µυθιστορήµατος Σύνταγµα των περί Θεαγένη και Χαρίκλειαν Αιθιο-
πικών (γνωστού ως Αιθιοπικ"ά) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < ήλιος + -δωρος < δώρον]. 

ηλιοθεραπεία (η) [1896] {ηλιοθεραπειών} 1. η σκόπιµη έκθεση τού 
σώµατος απευθείας στις ηλιακές ακτίνες, ώστε να αποκτήσει πιο 
σκούρο χρώµα η επιδερµίδα: η πολύωρη ~ είναι επικίνδυνη χωρίς τη 
χρήση αντηλιακών 2. ΙΑΤΡ. η θεραπεία πάθησης, ασθένειας (λ.χ. τής 
φυµατίωσης) µέσω τής έκθεσης στις ηλιακές ακτίνες ΣΥΝ. ηλιόλου-
τρο. — ηλιοθεραπευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. héliothérapie]. 

ηλιοκαµένος, -η, -ο αυτός που έχει αποκτήσει σκούρο ή ρόδινο χρώ-
µα δέρµατος λόγω τής έκθεσης του στις ακτίνες τού ηλίου: ~ πρόσω-
πο | µπράτσο. 

ήλιο κεντρικός, -ή, -ό [1874] 1. αυτός που υπολογίζεται µε βάση το 
κέντρο τού Ηλίου: το µήκος και το πλάτος των πλανητών υπολογίζε-
ται µε βάση τις ~ συντεταγµένες 2. αυτός που θέτει τον Ήλιο ως κέ-
ντρο του, κατ' αντιδιαστολή προς τον γεωκεντρικό: ~ θεωρία | σύστη-
µα | θρησκεία | ποίηση. — ηλιοκεντρικά επίρρ., ηλιοκεντρισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. héliocentrique]. 

ηλιολατρία (η) [1885] {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. η απόδοση θεϊκών ιδιοτή-
των στον ήλιο και γενικότ. σε κάθε του απεικόνιση· η θρησκευτική 
λατρεία τού ηλίου ως χορηγού φωτός και ζωής: η ~ αποτέλεσε κοινό 
χαρακτηριστικό πολλών αρχαίων πολιτισµών. — ηλιολάτρης (ο) 
[µτγν.], ηλιολάτρισσα (η), ηλιολατρικός, -ή, -ό, ηλιολατρικά επίρρ. 



ηλιόλουστος 728 ήλος 
 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. heliolatry]. 
ηλιόλουστος, -η, -ο [1889] κ. (λογοτ.) λιόλουστος αυτός που φωτίζεται άπλετα 

από τον ήλιο, που χαρακτηρίζεται από έντονο φωτισµό, ηλιοφάνεια: ~ πρωινό | 
δωµάτιο | χώρα | παραλία ΣΥΝ. ευήλιος, κατάφωτος, ολόφωτος ΑΝΤ. 
ανήλιαγος. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. sunbathed]. 

ηλιόλουτρο (το) [1896] ΙΑΤΡ. η µερική ή ολική έκθεση τού σώµατος στην 
άµεση επίδραση των ηλιακών ακτινών για θεραπευτικούς λόγους ΣΥΝ. 
ηλιοθεραπεία. 

ηλιόµορφος, -η, -ο [µτγν.] κ. (λογοτ.) λιόµορφος αυτός που η µορφή του 
εκπέµπει την οµορφιά, τη ζεστασιά και τη λάµψη τού ηλίου, ο εξαιρετικά 
λαµπερός και ωραίος. 

ήλιον (το) [1895] {ηλίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αδρανές, µονοατοµικό, άχρωµο, 
αγευστο και άοσµο αέριο (σύµβολο He), που ανήκει στα ευγενή αέρια· 
βρίσκεται σε µικρές ποσότητες ελεύθερο στην ατµόσφαιρα και 
χρησιµοποιείται συχνά ως υποκατάστατο εύφλεκτων αερίων (π.χ. τού 
υδρογόνου στα αερόστατα) και σε µείγµατα του στις καταδύσεις (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. helium, που ονοµάστηκε έτσι, 
επειδή θεωρήθηκε ότι βρίσκεται ειδικά στον ήλιο]. 

ηλιόπληκτος, -η, -ο [1878] αυτός που λόγω υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο 
έχει πάθει ηλίαση ή έχει υποστεί εγκαύµατα. 

ηλιοπληξία (η) [1881] {ηλιοπληξιών} η ηλίαση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
< ήλιο- + -πληξία < πλήττω]. 

ηλιοπροστασια (η) {ηλιοπροστασιών χωρ. πληθ. στη σηµ. 1} 1. η προστασία 
από την ηλιακή ακτινοβολία: αντηλιακή κρέµα για ~ || υλικό | κάλυµµα για ~ 
τού οχήµατος 2. (συνεκδ.) το κάλυµµα που τοποθετείται στο παρµπρίζ τού 
αυτοκινήτου, για να προστατεύει από τον ήλιο το εσωτερικό του. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sun protection]. 

ηλιοροφή (η) 1. (σε όχηµα) συρόµενο τµήµα τής οροφής που ανοίγει και 
επιτρέπει την είσοδο αέρα και ηλιακού φωτός 2. (σε κτήριο) ειδικά 
κατασκευασµένη διαφανής οροφή που επιτρέπει την είσοδο τού ηλιακού 
φωτός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sunroof (σηµ. 1) και skylight (σηµ. 

,2)]. 
ήλιος (ο) {ήλ-ιου κ. (λόγ.) -ίου | -ιων κ. (λόγ.) -ίων, -ιούς κ. (λόγ.) -ίους) 1. 

(συνήθ. µε κεφ.) ο αστέρας που αποτελεί το κέντρο τού ηλιακού συστήµατος, 
γύρω από τον οποίο περιστρέφονται οι πλανήτες και από τον οποίο παίρνουν 
φως και θερµότητα: φάσµα | ακτινοβολία | περιστροφή | πυκνότητα | 
θερµοκρασία τού ~ 2. αυτός ο αστέρας, όπως γίνεται αντιληπτός στη Γη, σε 
σχέση µε τη θέση του στον ουρανό, τη θερµότητα που παράγει, τον χρόνο 
κατά τον οποίο γίνεται ορατός κ.λπ.: ο ~ δεν έχει ανατείλει ακόµα || δεν 
µπορούσε να κοιτάξει τον ~ χωρίς γυαλιά || ο ~ τής Ελλάδας || έκλειψη ηλίου 
(βλ. λ. έκλειψη)· ΦΡ. (α) βγαίνει ο ήλιος ανατέλλει, ξεκινά η µέρα: µόλις βγει ο 
ήλιος, θα ξεκινήσουµε (β) η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου η Ιαπωνία (γ) υπό 
τον ήλιο (υπό τον ήλιον, ∆ηµοσθένης - πολλές φορές στην Π.∆.) στη γη, στον 
επίγειο κόσµο: όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ~ (δ) ήλιος τού µεσονυκτίου το 
άστρο όπως γίνεται ορατό τα µεσάνυκτα τού καλοκαιριού στις αρκτικές και 
ανταρκτικές περιοχές (ε) (λόγ.) ουδέν κρυτττόν υπό τόν ήλιον (ουδέν κρυπτον 
υπό τον ήλιον, παρανόηση τής φρ. ούκ εστίν πάν πρόσφατον υπό τόν ήλιον, 
Π.∆. Εκκλ. 1,9) όλα αποκαλύπτονται, τίποτα δεν µένει µυστικό για πάντα: 
πήγαν να αποκρύψουν τι συνέβη, αλλά ~! (στ) (λόγ.) ηλίου φαεινό-τερον (ηλίου 
φαεινότερον) για πράγµατα αυταπόδεικτα, που δεν αµφισβητούνται, που είναι 
απολύτως αυτονόητα: είναι - ότι η σύµπτωση των θέσεων τους οφείλεται σε 
προσυνεννόηση (ζ) δεν έχω στον ήλιο µοίρα είµαι σε εξαιρετικά δυσχερή 
κατάσταση, στερούµαι παντελώς ερεισµάτων (οικονοµικών, κοινωνικών 
κ.λπ.), προοπτικών και δυνατοτήτων: ορφανά και απροστάτευτα' δεν έχουν στον 
ήλιο µοίρα (η) (παροιµ.) ήλιος και βροχή, παντρεύονται οι φτωχοί για τα 
θλιβερά επακόλουθα τής φτώχιας, την ατυχία και τη δυσµενή µεταχείριση 
όσων στερούνται οικονοµικών µέσων ΣΥΝ. όπου φτωχός κι η µοίρα του (θ) 
(παροιµ.) µε τον ήλιο τα µπάζω, µε τον ήλιο τα βγάζω, τι έχουν τα έρµα και 
ψοφάνε; (ενν. τα πρόβατα) για την εύλογη και αναµενόµενη αποτυχία όσων 
ξεκινούν µε καθυστέρηση και σταµατούν νωρίς την εργασία τους· αυτοί που 
δεν εργάζονται µε ζήλο και σύστηµα δεν προκόβουν 3. (συνεκδ.) το φως και η 
θερµότητα που εκπέµπει αυτός ο αστέρας: ο εκτυφλωτικός ~ τού µεσηµεριού || 
ο ~ έµπαινε γλυκά από το ανοικτό παράθυρο || βγήκε να ζεσταθεί λιγάκι στον ~ || 
η άµµος έκαιγε από τον ~! ΦΡ. (α) µε πιάνει ο ήλιος (µεσν. φρ.) µαυρίζω από 
την επίδραση των ηλιακών ακτίνων, σκουραίνει εύκολα η επιδερµίδα µου µε 
την έκθεση στον ήλιο: είναι µελαχρινός και τον πιάνει εύκολα ο ήλιος (β) 
(καθηµ.) κάθοµαι στον ήλιο κάνω ηλιοθεραπεία, εκτίθεµαι στις ηλιακές 
ακτίνες: κάθεται µε τις ώρες στον ήλιο, για να µαυρίσει (γ) (εκφραστ.) ήλιος µε 
δόντια για µέρα που συνδυάζει ηλιοφάνεια και κρύο (δ) το βλέπει ο ήλιος (για 
σπίτια, χώρους) λιάζεται, είναι εκτεθειµένο στον ήλιο: το σπίτι µας ~ από όλες 
τις πλευρές 4. (συνεκδ.) ο ωραίος, ηλιόλουστος καιρός: σήµερα έχει ~, είναι 
χαρά θεού έξω 5. κάθε αυτόφωτο ουράνιο σώµα, που αποτελεί κέντρο ηλιακού 
συστήµατος: τα άστρα τής νύχτας είναι οι - άλλων πλανητικών συστηµάτων 6. 
σχέδιο ή συµβολική αναπαράσταση τού αστέρα αυτού, π.χ. ως κύκλου 
περιβεβληµένου µε ακτίνες ή ζωγραφισµένου µε ανθρώπινα χαρακτηριστικά 
προσώπου (µάτια, στόµα κ.λπ.): ζωγράφισε έναν ~ στην άκρη τού τετραδίου της 
|| ο ~ τής Βεργίνας 7. (µτφ.) (α) οτιδήποτε προσεγγίζει τη λάµψη και την αίγλη 
τού αστέρα αυτού: ο - τής δικαιοσύνης (ο Χριστός) (β) (συχνά και ως 
προσφώνηση αγαπηµένου προσώπου): ήλιε µου! · 8. το φυτό ηλίανθος και το 
άνθος του (η κεφαλή του).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνί- 

ζηση, καινός. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. ήλιος | άέλιος < *σαΕέλιος < I.E. *säwel- «ήλιος», πβ. σανσκρ. 
sura-, λατ. sol, γαλλ. soleil, ισπ. sol, ιρλ. sûil, γερµ. Sonne, αγγλ. sun κ.ά. Παράγ. 
άπηλιώτης (βλ.λ.)]. ηλίοσκονη (η) [1894] {χωρ. πληθ.) (λογοτ.) 1. τα 
αιωρούµενα µόρια σκόνης που διακρίνονται σε µια ακτίνα φωτός, η οποία 
διαπερνά σκοτεινό χώρο 2. (µτφ.) ο γαλαξίας ως σύνολο αυτοτελών άστρων. 
ηλιοσκοπια (η) {χωρ. πληθ.} η παρατήρηση τού ηλίου κατά συστηµατικό, 
επιστηµονικό τρόπο και µε τη χρήση ειδικών τηλεσκοπικών οργάνων. — 
ηλιοσκοπικός, -ή, -ό, ηλιοσκοπικά επίρρ. [ΕΤΥΜ < ήλιο- + σκοπία < σκοπώ]. 
ηλιοοκόπιο (το) {ηλιοσκοπί-ου | -ων} ΑΣΤΡΟΝ. εξάρτηµα τού τηλεσκοπίου που 
χρησιµοποιείται κατά την παρατήρηση τού Ηλίου µε στόχο τον περιορισµό τής 
εκτυφλωτικής λαµπρότητας του για τη διευκόλυνση τής παρατήρησης τής 
επιφάνειας του- αποτελείται από µία µαύρη γυάλινη πλάκα, που στα σύγχρονα 
τηλεσκόπια αντικαθίσταται από απορροφητικά φίλτρα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Helioskop, άσχετο προς το µτγν. 
ήλιοσκόπιος «είδος ηλιοτροπίου»]. ηλιόσπορος κ. (λαϊκ.) λιόσπορος (ο) ο 
σπόρος τού ηλιάνθου, που χρησιµοποιείται κυρ. ως συστατικό κτηνοτροφών 
και πτηνοτροφων και τρώγεται αποξηραµµένος ή καβουρντισµένος ως ξηρός 
καρπός: αλατισµένοι ~. ηλιοστάσιο (το) {ηλιοστασί-ου | -ων} ΑΣΤΡΟΝ. 
καθεµιά από τις δύο ηµέρες στη διάρκεια τού έτους, κατά τις οποίες η ηµέρα 
έχει µέγιστη ή ελάχιστη διάρκεια ανάλογα µε τη θέση τού Ήλιου ως προς τη 
Γη: θερινό ~ (21-22 Ιουνίου) και χειµερινό ~ (21-22 ∆εκεµβρίου) αντίστοιχα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ήλιοστάσιον< ήλιο- + -στάσιον> στάσις]. ηλιοστάτης (ο) 
[1873] {ηλιοστατών} ΑΣΤΡΟΝ. όργανο που αποτελείται από καθρέπτη κινούµενο 
µε ωρολογιακό µηχανισµό, ο οποίος αντανακλά τις ηλιακές ακτίνες προς 
καθορισµένη κατεύθυνση. [ΕΤΥΜ < ήλιο- + -στάτης < θ. στα- (πβ. αρχ. ϊ-στα-
µαι), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. heliostat]. ηλιοσυσσωρευτής (ο) η ηλιακός 
συσσωρευτής (βλ. λ. ηλιακός). ηλιοτρόπιο (το) {ηλιοτροπί-ου | -ων} 1. φυτό των 
εύκρατων και τροπικών περιοχών, που χαρακτηρίζεται από τη συνεχή στροφή 
των ανθέων του προς την κατεύθυνση τού ηλίου- ο ηλίανθος (βλ.λ.) · 2. ΧΗΜ. η 
µπλε χρωστική ύλη που λαµβάνεται από συγκεκριµένους λει-χήνες, παίρνοντας 
µπλε χρώµα σε αλκαλικό διάλυµα και κόκκινο σε όξινο διάλυµα και η οποία 
χρησιµοποείται ευρύτατα ως χηµικός δείκτης: βάµµα ηλιοτροπίου. Επίσης 
(λαϊκ.) λιοτρόπι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ήλιοτρόπιον< ήλιο- + -τρόπιον< τρέπω]. 
ηλιοτροπισµός (ο) [1891] η χαρακτηριστική ιδιότητα συγκεκριµένων φυτών να 
στρέφουν τα φύλλα τους προς την κατεύθυνση τού ηλίου και κάθετα προς τη 
ροή τής ηλιακής ακτινοβολίας ΣΥΝ. φωτο-τροπισµός. Επίσης ηλιοτροπία (η). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. heliotropism]. ηλιοτυπία (η) [1850] 
{ηλιοτυπιών} 1.(παλαιότ.) µέθοδος φωτογραφικής εκτύπωσης για την 
αναπαραγωγή αντιγράφων, κατά την οποία πάνω σε µια πλάκα από ψευδάργυρο 
ή σε µια λιθογραφική πλάκα απλώνεται ένα στρώµα από ειδικό υλικό και 
κατόπιν αυτή εκτίθεται στον ήλιο, ώστε η πλάκα αυτή να είναι έτοιµη για 
λιθογραφικές εργασίες ΣΥΝ. ηλιογραφία 2. αντίστοιχη µε την παραπάνω 
µέθοδος παραγωγής αντιτύπων, κατά την οποία η πλάκα εκτίθεται σε τεχνητό 
φωτισµό. — ηλιοτυπικός, -ή, -ό [1889]. [ΕΤΥΜ^ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
héliotypie]. ηλιοφάνεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ύπαρξη ηλίου σε ουρανό χωρίς 
σύννεφα: ο καιρός θα είναι βροχερός και συννεφιασµένος µε διαστήµατα 
ηλιοφάνειας 2. ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ τής ανατολής και τής δύσης τού 
ηλίου και ο οποίος είναι διαφορετικός κατά γεωγραφικά µήκη: το καλοκαίρι 
υπάρχει µεγαλύτερη ~, καθώς οι µέρες µεγαλώνουν. 
[ΕΤΥΜ < ήλιο- + φάνεια < φαίνοµαι, απόδ. τού γαλλ. ensoleillement]. 
ηλιόφιλος, -η, -ο [1891] αυτός που ευδοκιµεί και αναπτύσσεται σε συνθήκες 
έντονης ηλιοφάνειας, υψηλών θερµοκρασιών ΣΥΝ. ηλιοχα-ρής, φωτόφιλος. 
ηλιοφοβία (η) [1898] {χωρ. πληθ.} ο παθολογικός φόβος τής έκθεσης στο 
ηλιακό φως. — ηλιόφοβος, -η, -ο κ. ηλιοφοβικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. heliophobia]. ηλιόφως κ. (λογοτ.) λιόφως (το) {ηλιόφωτος | 
χωρ. πληθ.} το φως τού ηλίου, το σύνολο τής φωτεινής ενέργειας που εκπέµπει 
ο ήλιος. ηλιοφώτιστος, -η, -ο [1853] αυτός που φωτίζεται από τον ήλιο: ~ τοπίο 
| δωµάτιο | χωριό ΣΥΝ. ηλιόλουστος, κατάφωτος, φωτόλουστος, ολόφωτος. 
Επίσης ηλιόφωτος [1854] κ. (λογοτ.) λιόφωτος. ηλιόχαρος, -η, -ο κ. (λογοτ.) 
λιόχαρος αυτός που δηµιουργεί την αίσθηση ότι δέχεται µε χαρά το φως και τη 
ζεστασιά τού ήλιου, ότι παραδίδεται µε ευχαρίστηση στο φως τής ηµέρας: ~ 
ακρογιαλιά/ νησί | θάλασσα. Επίσης ηλιοχαρής, -ής, -ές. ηλιοψηµένος, -η, -ο 
(λογοτ.) ηλιοκαµένος, µαυρισµένος από τον 
ήλιο. ήλος (ο) (αρ^αιοπρ.) 1. το καρφί· συνήθ. στη ΦΡ. επί (εις) τον τύπον των 
ήλων (εις τόν τύπον των ήλων, Κ.∆. Ιωάνν. 20,25) στο αποτύπωµα των καρφιών 
(πάνω στο σώµα τού Χριστού)· (µτφ.) στο σηµείο, θέµα κ.λπ. που κυρίως 
ενοχλεί, που µαρτυρεί µια δυσάρεστη ή οδυνηρή κατάσταση: πρέπει να βάλουµε 
το δάκτυλο -, αντικρίζοντας κατάµατα το πρόβληµα των ναρκωτικών 2. ΙΑΤΡ. το 
ειδικό µεταλλικό καρφί που χρησιµοποιείται για την αποκατάσταση 
καταγµάτων µακρών οστών. [ΕΤΥΜ < αρχ. ήλος < *Ράλ-νος | *Εάλ-σος, που 
πιθ. συνδ. µε λατ. vallus 
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«πάσσαλος», vallum «χαράκωµα (µε πασσάλους)»]. 

ήλος: παράγωγα. Στην Αρχ. Ελληνική η λ. που χρησιµοποιείται για το 
καρφί είναι η λ. ήλος (ο). Η λ. αυτή σε νεότερους χρόνους (τού Μεσαίωνα) 
αντικαθίσταται από το καρφί (< καρφ-ίον), υποκοριστικό τού αρχ. κάρφος 
«σχίζα, ξυλάκι, ξερό άχυρο, αγκίθα». Από τη γλώσσα τού Ευαγγελίου είναι 
γνωστή η φράση τού Χριστού: «Μη κρίνετε, ϊνα µη κριθήτε [...] τί δέ 
βλέπεις το κάρφος το εν τω όφθαλµωτοῦαδελφού σου, τήν δέ εν τφ σω 
όφθαλµω δοκόν ου κατανοείς;» (Ματθ. 7, 1-4). Στη λόγια γλώσσα, 
εντούτοις, το ήλος χρησιµοποιείται ευρύτερα· έτσι το βρίσκουµε συχνά 
στην υµνο-γραφία των Παθ(ί>ν τού Χριστού, στα τροπάρια που ψάλλονται 
τη Μ. Εβδοµάδα (πβ. το αντίφωνο τής Μ. Πέµπτης: «Σήµερον κρεµάται επί 
ξύλου ό εν ϋδασι τήν γήν κρεµάσας [...]. "Ηλοις προ-σηλώθη ό νυµφίος τής 
'Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ό Υιός τής Παρθένου [...]). 
Σύνθετα τού ήλος: καθ-ηλώνω (< κατά + ήλώ), καθήλωση, καθηλωτικός- 
προσ-ηλώνω (< προς + ήλώ), προσήλωση, προσηλωµένος-ξ-ηλώνω (< εξ-
ηλώνω), ξήλωµα (το ξηλώνω θεωρήθηκε παλιότερα ότι παράγεται από το 
ξύλο και γράφτηκε λανθασµένα ως ξυλώ-νω!). 
Η φράση έπί τον τύπον των ήλων τού Ευαγγελίου, που σήµερα 
χρησιµοποιείται µεταφορικά, για να δηλώσει την πρόθεση των οµιλητών να 
µπουν στην ουσία ενός ζητήµατος, να αντιµετωπίσουν την πραγµατικότητα 
άµεσα και ευθέως, είναι εσφαλµένη. Η ορθή φράση (αυτή που απευθύνει 
στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ο Θωµάς στους λοιπούς Αποστόλους, όταν 
του αναγγέλλουν ότι είδαν τον Χριστό, ο οποίος τους φανερώθηκε µετά τη 
σταύρωση και την ταφή του) είναι: «εάν µή ίδω εν ταϊς χερσίν αυτού τον 
τύπον των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν µου εις τον τύπον τών ήλων» και 
όχι «έπί τον τύπον τών ήλων». 

-ηλός, -ή, -ό κατάληξη επιθέτων που δηλώνει ιδιότητα: απατ-ηλός, σιωπ-ηλός, 
σφριγ-ηλός. 

[ΕΤΥΜ αρχ. καταλ. επίθηµα, που προέρχεται από το αντίστοιχο I.E. *1ο-, 
επαυξηµένο συνήθ. µε τα φωνήεντα -ε-, -ο- και -α-. Τα επίθ. σε -ηλός 
προέρχονταν αρχικώς από συνηρηµένα ρήµατα, πράγµα που εξηγεί το µακρό -
η- ως αποτέλεσµα συναιρέσεως (π.χ σιωπά-ω > *σιωπα-αλό-ς > σιωπηλός, 
νοσέ-ω > *νοσε-ελό-ς > νοσηλός), αργότερα όµως επεκτάθηκαν αναλογικώς 
και σε µετονοµατικά ή άλλα παράγωγα (π.χ. χαµαί > χαµηλός, ύψος > υψηλός]. 
Η.Λ.Π.Α.Π. (τα) Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθήνας-Πει- 
ραιά. Ηλύσια Πεδία (τα) {Ηλυσίων Πεδίων} 1. ΜΥΘΟΛ. το έσχατο άκρο τής 
Γης, όπου διέµεναν οι ήρωες µετά τον θάνατο τους σε συνθήκες απόλυτης 
ευτυχίας 2. (γενικότ.) κάθε τόπος που προσφέρει ευχαρίστηση, µακαριότητα 
και απολαύσεις 3. παγκοσµίως γνωστή κεντρική λεωφόρος τού Παρισιού, που 
ενώνει την πλατεία Οµονοίας µε την Αψίδα τού Θριάµβου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήλυσιον (πεδίον), αβεβ. ετύµου. Κατά µία άποψη, πρόκειται για 
προελλην. λ., αν ο τ. Ήλύσιον θεωρηθεί αρχαϊκό τοπωνύµιο. Κατ' άλλη άποψη, 
η λ. αποκόπηκε από το επίθ. έν-ηλύσιος «χτυπηµένος από κεραυνό» (<έν- + -
ηλύσιος<θ. -ελυ-, µεταπτωτ. βαθµ. θ. που απαντά στον µέλλ. έλεύσοµαι, βλ. λ. 
ελευσις), άποψη που ενισχύεται από το γεγονός ότι οι αρχαίοι θεωρούσαν 
ευτυχισµένους όσους πέθαιναν από χτύπηµα κεραυνού]. ήλωση (η) {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η στερέωση µε ειδικό καρφί κατάγµατος ενός 
µακρού οστού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. nailing]. -ηµα παραγωγική κατάληξη 
(λεξικό επίθηµα) που χρησιµοποιείται στη γλωσσολογία για να δηλωθούν οι 
διάφορες µονάδες στην ανάλυση τής δοµής τής γλώσσας: φών-ηµα (βλ.λ.), 
µόρφ-ηµα (βλ.λ.), λέξ-ηµα (βλ.λ.), γράφ-ηµα (βλ.λ.), µόν-ηµα (βλ.λ.), σήµ-ηµα 
(βλ.λ.), γλώσσ-ηµα (βλ.λ.). Ηµαθία (η) περιοχή και νοµός τής Κ. Μακεδονίας µε 
πρωτεύουσα τη Βέροια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < άµαθος «άµµος», πβ. αρχ. ψάµαθος «η άµµος τής θαλάσσιας 
παραλίας», βλ. κ. άµµος]. ή µα ρ (το) (αρχαιοπρ.) η ηµέρα· µόνο στις ΦΡ. (α) 
νόστιµο ν ήµαρ (νό-στιµον ήµαρ, Οµήρ. Οδ. α 9, 168) η µέρα τής επιστροφής 
στην πατρίδα: για τους ξενιτεµένους το πιο γλυκό όνειρο είναι το ~ (β) µόρσιµον 
| ολέθριο ν | αίσιµον | νηλεές ήµαρ (µόρσιµον | όλέθριον | αϊσιµον | νηλεές 
ήµαρ) η µοιραία µέρα, η µέρα τού θανάτου: θλιβερό, αλλά και αναπόδραστο το ~ 
(γ) έσσετ' ήµαρ (έσσετ' ήµαρ, όταν ποτ' όλώλη "Ιλιος Ίρή, Οµήρ. ίλ. ∆ 164: θα 
έρθει η ηµέρα που θα χαθεί η ιερή Τροία) θα έρθει µέρα...! (κυρ. ως απειλή ή 
προειδοποίηση): Όλα όσα επιχειρείτε να αποκρύψετε, θα αποκαλυφθούν! ~! 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ήµαρ | αµαρ (< I.E. *ämör), που συνδ. µε αρµ. awr «ηµέρα». Βλ. 
Κ. ηµέρα]. ηµαρτηµένος, -η, -ο (λόγ.) εσφαλµένος, λανθασµένος: διόρθωση 
ηµαρτηµένων. — ηµαρτηµένως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. < αρχ- 
αµαρτηµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. άµαρτάνω]. ήµαρτον επιφών. 1. έλεος! 
συγχώρησε µε! κυρ. στις ΦΡ. (α) ήµαρτον, Θεέ µου | Παναγία µου | Χριστέ 
µου! (i) για περιπτώσεις παραδοχής σφάλµατος, ατοπήµατος, αµαρτίας και 
µετάνοιας γι' αυτό (ii) για την έκφραση αγανάκτησης ή απελπισίας: ~! Μα 
αυτός ο άνθρωπος σε βγάζει από τα ρούχα σου! (β) κάνω (κάποιον) να πει 
«ήµαρτον» βασανίζω, κάνω (κάποιον) να ζητήσει έλεος 2. (για έκφραση αγανά-
κτησης και εντονότατης δυσανασχέτησης, κυρ. για κατάσταση που ταλαιπωρεί 
τον οµιλούντα) έσφαλα, φτάνει! ώς εδώ! αρκεί! αλίµονο!, 

αµάν πια!: ~! Τι έχω κάνει και βασανίζοµαι έτσι! (βλ. λ. άµαρτάνω). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. ήµαρτον, αόρ. β' τού ρ. άµαρτάνω, που χρησιµοποιήθηκε 
επιφωνηµατικώς από τον Μεσν., προφανώς µέσω τής γλώσσας τής Κ.∆. (π.χ. 
Λουκ. 15,21: ...πάτερ, ήµαρτον εις τον ούρανόν και ενώπιον σου...)]. 

ηµεδαπός, -ή, -ό 1. (λόγ.) αυτός που η προέλευση, η καταγωγή του είναι από το 
εσωτερικό µιας χώρας ΣΥΝ. ιθαγενής, ντόπιος ANT. αλλοδαπός, ξένος 2. 
ηµεδαπός (ο), ηµεδαπή (η) αλλοδαπός που έχει αποκτήσει την ελληνική 
ιθαγένεια: οι σύζυγοι Ελλήνων θεωρούνται ηµεδαπές 3. ηµεδαπή (η) η χώρα 
στην οποία ανήκουµε, η χώρα µας: µεγάλωσε και σπούδασε στην ~ ΣΥΝ. 
αλλοδαπή, εξωτερικό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ηµεδαπός < ήµε-δ-απός < θ. ήµε- (< 
ηµείς) + πρόσφυµα -δ- (κατ' αναλογίαν προς το αντώνυµο αλλοδαπός, βλ.λ.) + 
-απός (< I.E. *-nkwos)]. 

ηµείς προσ. αντων. {ηµών, ηµίν, ηµάς} (αρχαιοπρ.) εµείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
προσωπικός. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· ηµείς | άµµες | άµές < *άσµε (µε δασύτητα οφειλόµενη σε 
αναλογία προς το ύµεϊς ή σε πρόληψη τού -σ- στο σύµπλεγµα -σµ-τού *άσµε) 
< I.E. *ns-sme «εµείς», πβ. σανσκρ. asmän, λατ. nos, γαλλ. nous, γοτθ. uns 
«εµάς», αγγλ. us, γερµ. uns κ.ά. Οµόρρ. ήµε-δαπός, ηµέτερος (βλ.λ.)]. 

ηµέρα κ. µέρα (η) {ηµερών} 1. το χρονικό διάστηµα που διαρκεί από την 
ανατολή ώς τη δύση τού ηλίου, το διάστηµα ηλιοφάνειας που µεσολαβεί 
ανάµεσα σε δύο νύχτες: εργάζεται πάντα την ~ || οι µεγάλες ~ τού καλοκαιριού 
ANT. νύχτα, βράδυ- ΦΡ. (α) µέρα-νύχτα | νύχτα-µέρα (µεσν. φρ.) συνεχώς, καθ' 
όλο το εικοσιτετράωρο, χωρίς διακοπή: ~ δούλεψε, για να τελειώσει εγκαίρως || 
~ προσεύχεται (β) η µέρα µε τη νύχτα για εντελώς ανόµοια, διαφορετικά 
µεταξύ τους πρόσωπα, πράγµατα, καταστάσεις: τα δύο αδέλφια είναι ~, ο ένας 
εργατικός ο άλλος τεµπέλης ΣΥΝ. καµία σχέση (γ) πήρε | βρήκε η µέρα 
(κάποιον) ξηµέρωσε: µας ~ στους δρόµους (δ) άστρο τής ηµέρας ο Ήλιος (ε) 
φτειάχνω την ηµέρα (κάποιου) βλ. λ. φτειάχνω 2. (συνεκδ.) η ηλιοφάνεια, το 
φως τού ηλίου κατά τη διάρκεια αυτού τού χρονικού διαστήµατος: έξω έχει 
ακόµα ~, γιατί άναψες φως; 3. το σύνολο των καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν κατά τη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου: ηλιόλουστη | βροχερή | 
κρύα | ζεστή | συννεφιασµένη ~ 4. ΑΣΤΡΟΝ. ο χρόνος που χρειάζεται 
οποιοδήποτε ουράνιο σώµα, για να επιτελέσει µια πλήρη περιστροφή γύρω από 
τον άξονα του: η ~ τού Άρη 5. (ειδικότ.) το χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων 
ωρών, ένα εικοσιτετράωρο: η εβδοµάδα έχει εφτά ~|| ο µήνας έχει 31 ~· ΦΡ. (α) 
µέρα παρά µέρα κάθε δύο εικοσιτετράωρα: τον επισκέπτονταν ~ πέντε φορές το 
δεκαήµερο (β) µέρα µε τη µέρα | ηµέρα την ηµέρα (µεσν. φρ.) | από µέρα σε 
µέρα µε την πάροδο τού χρόνου, καθώς περνά ο καιρός: ακολουθούσε αυστηρή 
θεραπευτική αγωγή και ~ έβλεπε βελτίωση || ~ τα πράγµατα γίνονται πιο 
απειλητικά στα σύνορα µας ΣΥΝ. βαθµηδόν (γ) κάθε µέρα συνέχεια: ~ το ίδιο 
βιολί, σε βαρέθηκα πια! || ~ τα ίδια και τα ίδια (δ) από τη µια µέρα στην άλλη 
σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, ξαφνικά: ~ έγινε πλούσιος και διάσηµος 
ΣΥΝ. από τη µια στιγµή στην άλλη (ε) τής ηµέρας τής επικαιρότητας: έγινε µε 
την πράξη του το πρόσωπο ~ || το θέµα ~, η ληστεία τής τράπεζας, προκάλεσε 
έντονες συζητήσεις || το πιάτο ~ (αυτό που σερβίρεται ως σπεσιαλιτέ σε 
εστιατόριο για ένα εικοσιτετράωρο) (στ) βλέπω το φως τής ηµέρας (i) (µτφ.) 
έρχοµαι στη ζωή, γεννιέµαι: είδε το φως τής ηµέρας στις 21 Νοεµβρίου τού 
1990 (ii) κοινοποιούµαι, έρχοµαι στη δηµοσιότητα, αποκαλύπτοµαι, γίνοµαι 
γνωστός: ένα νέο σκάνδαλο βλέπει σήµερα το φως τής ηµέρας (ζ) σώθηκαν οι 
µέρες του έφτασε στο τέλος τής ζωής του: ενενήντα χρονών είναι πια ο άν-
θρωπος- ~! (η) (λόγ.) προ ηµερών πριν από κάποιες ηµέρες: ~ δέχθηκα ένα 
περίεργο τηλεφώνηµα 6. (η γεν. ηµέρας ως προσδιορισµός) φρέσκος: αβγά ~ 7. 
το χρονικό διάστηµα που υπολογίζεται ως χρόνος ηµερήσιας επαγγελµατικής 
απασχόλησης και αντιστοιχεί σε ένα ηµεροµίσθιο: δούλεψε είκοσι ~ αυτό τον 
µήνα || πήρε δέκα - άδεια-ΦΡ. (α) εργάσιµη µέρα αυτή που έχει συµφωνηθεί ως 
κατάλληλη για επαγγελµατική απασχόληση, κατά τη διάρκεια τής οποίας ο 
εργαζόµενος οφείλει να αποδώσει έργο, να εργαστεί: οι επέτειοι σηµαντικών 
ιστορικών γεγονότων δεν είναι συνήθως εργάσιµες ~ || η Λεύτερα είναι η πρώτη 
~ τής εβδοµάδας ANT. αργία (β) τρώω | χάνω την ηµέρα µου χάνω τον χρόνο 
µου, διαθέτω τον χρόνο µου κατά µη αποδοτικό τρόπο: έχασα την ηµέρα µου µε 
το κυκλοφοριακό! (γ) (πα-ροιµ.) τής νύχτας τα καµώµατα τα βλέπει η µέρα 
και γελά βλ. λ. νύχτα 8. εικοσιτετράωρο που αφιερώνεται σε συγκεκριµένο 
σκοπό (δραστηριότητα, εορτασµό, λατρεία κ.λπ.): σήµερα είναι ~ ξεκούρασης 
και χαλάρωσης || έφτασε και η ~ των εκλογών || ~ τού Πάσχα | των 
Χριστουγέννων | τής 25ης Μαρτίου | τής επετείου τού ΟΧΙ | τού Πολυτεχνείου | 
τής Καθαράς ∆ευτέρας || ~ τού παιδιού | τής γυναίκας | των ζώων 9. κάθε 
εικοσιτετράωρο ως σύνολο δραστηριοτήτων, όπως το ζει κανείς µε βάση τα 
γεγονότα που συµβαίνουν: απλή | τυπική | σηµαντική | κρίσιµη | ξεχωριστή -· 
ΦΡ. (α) µια µέρα (συνήθ. ως απει-λή) κάποτε στο µέλλον: ~ θα σου πω εγώ | 
θα σου δείξω (β) είµαι σε καλή | κακή | σπουδαία κ.λπ. ηµέρα βρίσκοµαι σε 
καλή | κακή | σπουδαία κ.λπ. κατάσταση, αποδίδω καλά | άσχηµα | σπουδαία 
κ.λπ. (γ) είναι η µέρα µου για αλλεπάλληλες επιτυχίες ή ατυχίες, που ακο-
λουθούν η µία την άλλη: όλα µου πάνε στραβά σήµερα, θα 'ναι η µέρα µου! (δ) 
(για γυναίκες) είµαι στις µέρες µου περιµένω να γεννήσω, είµαι στον ένατο 
µήνα (ε) µέρα σου και µέρα µου σειρά σου και σειρά µου, µία σου και µία 
µου: δεν γίνεται κάθε φορά να µε νικάς, ~! (στ) αποφράδα ηµέρα βλ. λ. 
αποφράδα (ζ) (µτφ.) άσπρη µέρα ευνοϊκή και αίσια στιγµή: θα 'ρθει µια ~ και 
για µας, δεν µπορεί! || µια ζωή στα βάσανα και στις ταλαιπωρίες- µια ~ δεν είδε! 
(η) την κακή σου µέρα | την κακή και ψυχρή σου µέρα | κακή µέρα να 'χεις! 
ως κα- 
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τάρα και βρισιά εναντίον κάποιου: ~, παλιάνθρωπε! (θ) (παροιµ.) κάθε 
µέρα δεν είναι τ' Αϊ-Γιαννιου | Πασχαλιά τα ευχάριστα γεγονότα δεν 
µπορούν να επαναλαµβάνονται συχνά: κέρδισε µια φορά στο ΛΟΤΤΟ, 
αλλά δεν θα κερδίζει συνέχεια- ~! (ι) (παροιµ.) όλες οι µέρες είναι τού 
Θεού δεν υπάρχουν γρουσούζικες ηµέρες (ια) (παροιµ.) η καλή µέρα 
από το πρωί φαίνεται η θετική έκβαση µιας προσπάθειας φαίνεται 
από την αρχή, από το ξεκίνηµα της 10. ηµέρες (οι) διάστηµα κατά το 
οποίο έζησε κάποιος, κάθε οµοιογενής ιστορική περίοδος: οι χρυσές ~ 
τού '601| αγωνιζόµαστε µε την ελπίδα καλύτερων -|| έχει περάσει 
δύσκολες ~, για να φτάσει ώς εδώ || ~ δόξας και µεγαλείου ΣΥΝ. εποχή· 
ΦΡ. (λόγ.) επί των ηµερών (κάποιου) κατά την περίοδο που 
κυβερνούσε, διοικούσε κάποιος: επί των ηµερών του εκσυγχρονίστηκε 
η δηµόσια διοίκηση 11. (ως επίρρ.) κατά τη διάρκεια τής ηµέρας, µε 
το φως τού ήλιου: ξεκινήσαµε - και φτάσαµε βράδυ· ΦΡ. (εµφατ.) µέρα 
µεσηµέρι όταν υπάρχει άπλετο φως (δηλ. το µεσηµέρι)- (µτφ.) 
ολοφάνερα, µπροστά στα µάτια όλων: τώρα πια ληστείες γίνονται ~. 
— (υποκ.) µερούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα, ενήµερος. [ETYM. < 
αρχ. ηµέρα (η δασύτητα οφείλεται σε αναλογία προς το ουσ. εσπέρα), 
παρεκτεταµένος τ. τού ουσ. ήµαρ (βλ.λ.). Η λ. ηµέρα 
χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει το διάστηµα µεταξύ ανατολής και 
δύσης, ενώ ήδη µεσν. είναι πολλές χρήσεις τής λ., όπως η δήλωση τού 
εικοσιτετραώρου, η σηµ. τής συγκεκριµένης χρονικής περιόδου κατά 
την οποία συµβαίνει κάτι κ.ά. Με σίγηση τού αρκτικού φωνήεντος -
η- προήλθε ο τύπος µέρα (πβ. ελεύθερος > λεύτερος, αιγιαλός > για-
λός, υγεία > γεια κ.ά.). Η φρ. (δεν) είναι η µέρα µου είναι απόδ. τού 
αγγλ. it isn't my day today]. ηµεράδα (η) → ήµερος 
ηµεραλωπια (η) [1844] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογικό σύµπτωµα, κατά 
το οποίο την ελάττωση τού ηλιακού φωτός (όταν σκοτεινιάζει) 
ακολουθεί δυσανάλογη ελάττωση τής όρασης και το οποίο οφείλεται 
κυρ. σε αβιταµίνωση ANT. νυκταλωπία. — ηµεράλωψ (ο/η) [µτγν.] 
{ηµεράλωπος}. 

[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. héméralopie < µτγν. ηµεράλωψ < ηµέρα + 
αρχ. άλ(αός) «τυφλός» + ώψ «όψη, βλέµµα»]. ηµεραργια (η) [1871] 
{ηµεραργιών} (λόγ.) 1. η εργάσιµη µέρα που συµφωνείται ή 
επιβάλλεται ως αργία: η αυριανή µέρα αποφασίστηκε - εις ένδειξη 
πένθους 2. (συνεκδ.) η χρηµατική αποζηµίωση που καταβάλλεται σε 
εργαζόµενο για την απασχόληση του σε ηµέρα υποχρεωτικής αργίας. 
ηµερεύω κ. µερεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ηµέρεψα} ♦ (µετβ.) 1. 
καθιστώ (κάποιον) ήµερο, εξηµερώνω (κάποιον/κάτι) άγριο, ατίθασο: 
~ ένα λιοντάρι | άγριο άλογο | αδέσποτο σκυλί ΣΥΝ. εξηµερώνω, τι-
θασεύω ANT. εξαγριώνω 2. (µτφ.) βοηθώ κάποιον να ηρεµήσει, τον κα-
θησυχάζω: προσπάθησε µε γλυκόλογα να τον ηµερέψει, αλλά µάταια 
ΣΥΝ. καθησυχάζω, ηρεµώ, µαλακώνω ANT. αγριεύω, θυµώνω, προκα-
λώ, εκνευρίζω, κεντρίζω ♦ (αµετβ.) 3. (µτφ., για πρόσ.) γίνοµαι ηπιό-
τερος στις εκδηλώσεις, στις αντιδράσεις µου, αποβάλλω την αγριό-
τητα µου: δεν ηµέρευε, αν δεν έπαιρνε εκδίκηση ΣΥΝ. ηρεµώ 4. (µτφ.) 
γίνοµαι λιγότερο έντονος, άγριος, τραχύς ή απότοµος: δεν ηµερεύει ο 
θυµός του || σταµάτησε ο άνεµος και ηµέρεψε η θάλασσα ΣΥΝ. ξεθυ-
µαίνω, γαληνεύω, ησυχάζω. — ηµέρευση (η). ηµερήσιος, -α (λόγ. -
ία), -ο [αρχ.] {-ου κ. -ίου (θηλ. -ίας) | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους} 1. αυτός 
που σχετίζεται µε την ηµέρα, που εξελίσσεται, διαµορφώνεται κατά τη 
διάρκεια τής ηµέρας: ~ εξερεύνηση || εκτός από τη νυχτερινή δουλειά 
ψάχνει και για ~ απασχόληση ANT. νυχτερινός 2. αυτός που 
ολοκληρώνεται µέσα σε ένα εικοσιτετράωρο: ~ εκδροµή | διαδροµή | 
ταξίδι ΣΥΝ. τής µιας ηµέρας 3. αυτός που επαναλαµβάνεται κάθε µέρα, 
που συµβαίνει σε καθηµερινή βάση: ~ πρόγραµµα | έξοδα | ανάγκες || ~ 
τροφοδοσία των καταστηµάτων ΣΥΝ. καθηµερινός 4. (α) (ειδικότ. για 
έντυπα) αυτός που εκδίδεται κάθε µέρα, που κυκλοφορεί καθηµερινά: 
~ έντυπο | εφηµερίδα | φυλλάδιο | Τύπος ANT. περιοδικός, µηνιαίος, 
ετήσιος (β) ΣΤΡΑΤ. ηµερήσια διαταγή το ειδικό βιβλίο επιτελείου ή 
µονάδας, στο οποίο καταχωρίζονται οι δραστηριότητες τής µονάδας 
και (συνεκδ.) κάθε εγκύκλιος που καταχωρίζεται στο βιβλίο αυτό: ο 
επιλοχίας πήγε στον λοχαγό την ηµερήσια διαταγή, για να την 
υπογράψει (γ) ηµερήσια διάταξη (i) το πρόγραµµα θεµάτων που 
τίθενται προς συζήτηση σε συνεδρία, συνέλευση κ.λπ.: «η προ 
ηµερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κοµµάτων για τους 
σεισµούς µετατέθηκε για την Παρασκευή...» (εφηµ.) (ii) (καθηµ.-µτφ.) 
κάθε µέρα, καθηµερινά: τους καβγάδες τους έχουν στην ~. — 
ηµερησίως επίρρ. [µτγν.]. ηµερίδα (η) [1894] εκδήλωση που 
εκτείνεται χρονικά σε διάστηµα µιας ηµέρας: ~ αφιερωµένη στην 
ελληνική ποίηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνέδριο. 
[ΕΤΥΜ < Απόδ. τού γαλλ. matinée, άσχετο προς το αρχ. ήµερίς «ήµε-
ρο κλήµα»]. ηµερόβιος, -α, -ο [µτγν.] 1. (για ζώα) αυτός που 
ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια τής ηµέρας µόνο και ηρεµεί, 
ξεκουράζεται, συγκεντρώνει δυνάµεις κατά τη διάρκεια τής νύχτας: ~ 
έντοµο ΑΝΤ. νυκτόβιος 2. ηµερόβιο (το) έντοµο ωφέλιµο στη 
γεωργία, µε πλατιά διαφανή φτερά και σκούρο χρώµα. ηµεροδείκτης 
(ο) [1879] {ηµεροδεικτών} 1. το ηµερολόγιο που διαθέτει αριθµό 
έντυπων φύλλων ίσο µε τον αριθµό των ηµερών ενός έτους και που 
παρέχει στην κάθε σελίδα πληροφορίες για την αντίστοιχη ηµέρα· 
(γενικότ) κάθε ηµερολόγιο: επιτραπέζιος ~ 2. (κατ' επέ-κτ.) 
ηλεκτρονικό ηµερολόγιο µε αντίστοιχη οργάνωση και πληροφορίες 3. 
(γενικότ;) το ηµερολόγιο. ηµερολογιακός, -ή, -ό [1894] αυτός που 
σχετίζεται µε το ηµερολόγιο: ~ έτος. ηµερολόγιο (το) [µτγν.] 
{ηµερολογί-ου | -ων) 1. κάθε σύστηµα υπο- 

λογισµού τού χρόνου, κατά το οποίο αυτός διαιρείται σε ηµέρες, µή-
νες, έτη µε βάση τα σταθερά, περιοδικά αστρονοµικά φαινόµενα τής 
περιστροφής τής Γης γύρω από τον άξονα της, τής περιστροφής της 
γύρω από τον Ήλιο και τής περιστροφής τής Σελήνης γύρω από τη 
Γη, κατά τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται η οργάνωση τής δηµόσιας 
και θρησκευτικής ζωής, καθώς και η εξυπηρέτηση των κάθε είδους 
επιστηµονικών και ιστορικών σκοπών: σεληνιακό | ηλιακό | αρχαιο-
ελληνικό | κινεζικό | αραβικό ~· ΦΡ. (α) ιουλιανό | παλιό ηµερολόγιο 
βλ. λ. ιουλιανός (β) γρηγοριανό | νέο ηµερολόγιο βλ. λ. γρηγοριανός 
2. (συνεκδ.) οποιοσδήποτε πίνακας ή βιβλίο που παρουσιάζει τις ηµέ-
ρες, τις εβδοµάδες, τους µήνες και τα έτη κατ' απόλυτη ηµεροµηνια-
κή σειρά, σηµειώνοντας συνήθ. ξεχωριστά και τις κάθε είδους γιορ-
τές, τις φάσεις τής Σελήνης κ.λπ.: κοιτάζω το ~, για να κανονίσω το 
πρόγραµµα µου || σηµειώνω τις δουλειές µου στο ~ ΣΥΝ ηµεροδείκτης 
3. (ειδικότ.) σηµειωµατάριο σε κάθε σελίδα τού οποίου αναγράφεται 
ηµεροµηνιακή ένδειξη, αφήνοντας λευκό χώρο για σηµειώσεις, υπο-
µνήσεις προγραµµατισµένων ενεργειών, συναντήσεων κ.λπ.: σηµείωσε 
βιαστικά την ώρα τού ραντεβού στο ~ || συµβουλεύτηκε το ~ του, αλλά 
δεν µπορούσε να βρει µέρα ελεύθερη για τη συνάντηση ΣΥΝ. ατζέντα, 
ηµεροδείκτης 4. (λογοτ.) είδος αυτοβιογραφίας που στηρίζεται στη 
χρονολογική καταγραφή προσωπικών βιωµάτων, καθώς και κρίσεων, 
παρατηρήσεων στα καθηµερινά γεγονότα: κρατώ ~ 5. επίσηµο και 
υποχρεωτικώς τηρούµενο βιβλίο που αφορά στην καταγραφή 
λεπτοµερειών µιας διαδικασίας, κυρ. ταξιδιού µε πλοίο ή αερο-
πλάνο: ~ αεροπλάνου | πλοίου || ~ γέφυρας | καταστρώµατος 6. λογι-
στικό βιβλίο στο οποίο γίνονται οι διπλογραφικές καταχωρίσεις για 
τις εµπορικές δοσοληψίες. — (υποκ.) ηµερολογιάκι (το). 

ηµεροµηνία (η) [1833] {ηµεροµηνιών} 1. συγκεκριµένη χρονική στιγ-
µή, προσδιορισµένη ως προς την ηµέρα και τον µήνα, κατά τα οποία 
συνέβη ή θα συµβεί κάποιο γεγονός: ~ και έτος γεννήσεως | θανάτου 
| διεξαγωγής συνάντησης || Ποια ~ είχαµε τότε; Ήταν στις δέκα τού 
µηνός ή αργότερα; 2. (ειδικότ.) η αριθµητική ή ολόγραφη ένδειξη που 
αναγράφεται συνήθ. σε προϊόν και καταδεικνύει τον χρόνο και συ-
χνά τον τόπο παραγωγής, παράδοσης του- (γενικότ.) η ένδειξη που 
αναγράφεται σε έγγραφο, νόµισµα, εµπόρευµα πληροφορώντας αντί-
στοιχα για τον χρόνο σύνταξης, κοπής, συσκευασίας του κ.λπ.: η ~ 
στα κουτιά τού γάλακτος είχε σβηστεί || το γράµµα είχε περσινή ~· ΦΡ. 
ηµεροµηνία λήξεως η ηµέρα, ο µήνας και το έτος που αναγράφονται 
στα προϊόντα άµεσης κατανάλωσης | χρήσης, πληροφορώντας για το 
χρονικό όριο, πέρα από το οποίο η κατανάλωση | χρήση τους είναι 
επικίνδυνη για τον καταναλωτή. — ηµεροµηνιακός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χρονολογία. 

ηµεροµίσθιο (το) [1821] {ηµεροµισθί-ου | -ων} 1. η χρηµατική αµοιβή 
που αντιστοιχεί στην πληρωµή ηµερήσιας εργασιακής απασχόλησης 
και αναλογεί σε συγκεκριµένο αριθµό ωρών (ωράριο): υψηλό | 
χαµηλό | αυξηµένο ~ || αύξηση | µείωση των - || το κατώτατο ~ των µι-
σθωτών καθορίζεται από συµβάσεις || ~ ανειδίκευτου εργάτη ΣΥΝ. µε-
ροκάµατο, µεροδούλι 2. (συνεκδ.) η εργασία που αντιστοιχεί στο 
ωράριο, στην απασχόληση µίας ηµέρας, το έργο που παράγεται κατά 
την ηµερήσια απασχόληση: υπολόγιζε δέκα ~ ΣΥΝ. µεροκάµατο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Tagelohn]. 

ηµεροµίσθιος, -α, -ο [1834] 1. αυτός που σχετίζεται µε το ηµεροµί-
σθιο: ~ εργασία | πληρωµή 2. (για πρόσ.) αυτός που απασχολείται 
επαγγελµατικά µε ηµερήσιο µισθό: ~ εργάτης ΣΥΝ. µεροκαµατιάρης 
ΑΝΤ. µισθωτός, ωροµίσθιος 3. ηµεροµίσθιο (το) βλ.λ. 

ηµερονύκτιο (το) [µτγν.] {ηµερονυκτί-ου | -ων} το χρονικό διάστηµα 
µίας νύχτας και µίας ηµέρας, ένα εικοσιτετράωρο ΣΥΝ. µερόνυχτο. 

ήµερος, -η, -ο 1. (για ζώα) αυτός που έχει εξηµερωθεί, κατοικίδιος: ~ 
σκύλος | γατί ΣΥΝ. εξηµερωµένος, τιθασευµένος, δαµασµένος 2. (για 
φυτό) (α) αυτός που δεν φυτρώνει ούτε αναπτύσσεται σε άγρια κα-
τάσταση, αλλά καλλιεργείται από τον άνθρωπο: ~ τριαντάφυλλο | 
ελιά ΣΥΝ. κηπευτός ΑΝΤ. άγριος (β) αυτός που µπορεί να καταναλω-
θεί από άνθρωπο ή ζώο ως τροφή: ~ ραδίκι | µανιτάρι 3. (για τόπο) 
αυτός που έχει καλλιεργηθεί, που έχει δεχθεί την επέµβαση τού αν-
θρώπου: ~ αγρός | χωράφι ΣΥΝ. ξεχερσωµένος, οργωµένος, καλλιερ-
γηµένος, δουλεµένος ΑΝΤ. ακαλλιέργητος 4. αυτός που χαρακτηρίζε-
ται από πραότητα, ηπιότητα, απουσία βίας ή µεγάλης έντασης: ~ 
τρόποι | λόγια | φωνή | λαός | χαρακτήρας ΑΝΤ. βίαιος, σκληρός, έντο-
νος, δυνατός· ΦΡ. (παροιµ.) ήρθαν τ' άγρια, να διώξουν τα ήµερα βλ. 
λ. άγριος. — ήµερα επίρρ., ηµερότητα [αρχ.] κ. ηµεράδα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ, < αρχ. ήµερος, αγν. ετύµου]. 

-ήµερος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει διάρκεια συγκεκριµένου 
αριθµού ηµερών: τριήµερη εκδροµή || (το ουδ. ως ουσ.) το πενθήµερο 
των εργαζοµένων || έλειψε για ένα διήµερο. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. τετρα-ήµερος, τρι-
ήµερον), το οποίο προέρχεται από τη λ. ηµέρα]. 

ηµεροσκόπος (ο) [αρχ.] αυτός που φρουρεί σε σκοπιά κατά τη 
διάρκεια τής ηµέρας. 

ηµερώνω κ. (λαϊκ.) µερώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ηµέρω-σα, -θηκα, -
µένος} ♦ (µετβ.) 1. (για ζώο) εξηµερώνω, τιθασεύω, µαθαίνω να κάνει 
(κάτι) υπάκουα: ηµέρωσε το άλογο και το έµαθε στον ζυγό ΣΥΝ. 
µερεύω, ηµερεύω 2. (µτφ.) διδάσκω ηπιότερους και πιο εξευγενισµέ-
νους τρόπους έκφρασης, συµπεριφοράς, προσδίδω πιο ήρεµη µορφή: 
η τέχνη ηµερώνει τον άνθρωπο || η µουσική µερώνει και τ' αγρίµια 
ΣΥΝ. εκπολιτίζω, εξηµερώνω ♦ 3. (αµετβ.) γίνοµαι ήµερος, γαληνεύω: 
ο πόνος του δεν ηµερώνει || «κλαίει η καρδιά και δεν µερώνει» (δη-
µοτ. τραγ.) ΣΥΝ. καταπραύνοµαι, µαλακώνω, κατευνάζοµαι, ησυχάζω, 
καταλαγιάζω ANT. αγριεύω. — ηµέρωµα [µτγν.] κ. (λαϊκ.) µέρωµα 
[µεσν.] (το), ηµέρωση (η) [µτγν.]. 
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[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήµερώ (-όω) < ήµερος]. ηµέτερος, -έρα, -ερο {ηµετέρ-
ου | -ων, -ους} 1. (αρχαιοπρ.) αυτός που προέρχεται από εµάς ή ανήκει 
σε µας ΣΥΝ. δικός µας ΑΝΤ. ξένος 2. (ειρων.) ηµέτεροι (οι) {ηµετέρ-
ων, -ους} αυτοί που µας υποστηρίζουν ή τους υποστηρίζουµε, αυτοί 
µε τους οποίους ανήκουµε στην ίδια οµάδα: κάθε κόµµα που ελέγχει 
τον κρατικό µηχανισµό επιδιώκει να προωθήσει τους ηµετέρους. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ηµέτερος < θ. ήµε- (< ηµείς, βλ.λ.) + -τερος]. η µ ι- κ. ηµί- 
(λόγ.) λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι είναι µισό ή δεν έχει 
ολοκληρωθεί: ηµι-επίσηµος, ηµι-αναίσθητος, ηµι-παράφρων, ηµι-
βάρβαρος, ηµί-µετρο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήµι- < I.E. *sem-i- (< *sem- «ένας»), πβ. σανσκρ. sämi, 
λατ. semi, αρχ. γερµ. sämi- κ.ά. Βλ. κ. ήµισυς]. ηµιάγριος, -α, -ο 
[1812] αυτός που βρίσκεται σε σχεδόν άγρια κατάσταση, που δεν έχει 
απολίτιστα πλήρως: ~ φυλή ΣΥΝ. απολίτιστος. — ηµιάγρια | 
ηµιαγρίως [1889] επίρρ. ηµιαγώγιµος, -η, -ο ΗΛΕΚΤΡ. αυτός που 
επιτρέπει τη µεταφορά ηλεκτρικών φορτίων, όταν βρίσκεται σε υψηλή 
θερµοκρασία. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. semiconductive]. 
ηµιαγωγός (ο) [1888] ΗΛΕΚΤΡ.-ΧΗΜ. ύλη (µε βάση το πυρίτιο, το γερ-
µάνιο κ.ά.) που έχει µεταβλητή ηλεκτρική αγωγιµότητα, που είναι µι-
κρότερη από εκείνη των µετάλλων και υψηλότερη από αυτή των µο-
νωτών, η οποία µεταφέρει ηλεκτρικά φορτία µόνο όταν προσλάβει 
ενέργεια (συνήθ. θερµική) εξωτερικά· χρησιµοποιείται στην κατα-
σκευή τρανζίστορ και σε άλλες ηλεκτρονικές εφαρµογές. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. semiconductor]. ηµίαιµος, -η, -ο 1. (ζώο, 
κυρ. σκύλος) που δεν είναι ράτσας 2. ηµίαι-µος (ο) ο σκύλος που δεν 
είναι ράτσας: «δύο ~ (διασταύρωση γκρι-φόν µε µπόξερ) χαρίζονται σε 
φιλόζωους» (από αγγελία) ΣΥΝ. µπά-σταρδος ΑΝΤ. καθαρόαιµος. 
ηµιανάπαυση (η) {-ης κ. -αύσεως | -αύσεις, -αύσεων} η στάση τού 
σώµατος κατά την οποία το άτοµο που βρίσκεται σε στάση προσοχής, 
µετακινεί το πόδι του προς τα αριστερά ή ελαφρά µπροστά, ώστε να 
βρίσκεται σε πιο ξεκούραστη θέση: (ως γυµναστικό παράγγελµα) 
άνδρες, ~! ΑΝΤ. προσοχή. ηµιανάταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -
άσεων} ΓΥΜΝΑΣΤ. άσκηση κατά την οποία σηκώνεται το ένα χέρι 
κατακόρυφα και παράλληλα προς το σώµα (βλ. κ. λ. ανάταση). 
ηµίαντοχή (η) {χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. Ο αγώνας δρόµου 800 έως 1.500 µέ-
τρων: δρόµος ηµιαντοχής. ηµίαξόνιο (το) {ηµιαξονί-ου | -ων} 1. 
καθένα από τα δύο µέρη άξονα µε σχετικώς αυτόνοµη ή έστω 
διαφοροποιηµένη λειτουργία: ~ µηχανής 2. (ειδικότ.) καθένας από 
τους δύο άξονες που µεταφέρει την κίνηση από το διαφορικό στον 
κινητήριο τροχό αυτοκινήτου: στραβωµένο | σπασµένο ~. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. demi-axe]. ηµιαπασχόληση (η) {-
ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η απασχόληση µε µειωµένο ωράριο ΣΥΝ. 
µερική απασχόληση. — ηµιαπασχολούµενος (ο), ηµιαπασχολούµενη 
(η). η µ m ρ για (η) {ηµιαργιών} η ηµέρα κατά την οποία οι υπάλληλοι 
εργάζονται µε µειωµένο ωράριο, επειδή εορτάζεται επέτειος ή έχει 
συµβεί σηµαντικό έκτακτο γεγονός: η Μεγάλη Πέµπτη είναι ~ για τους 
δηµοσίους υπαλλήλους. ηµιαστέρας (ο) ΑΣΤΡΟΝ. εξωγαλαξιακό 
αντικείµενο που εκπέµπει τεράστια ποσά ενέργειας και πιστεύεται ότι 
αποτελείται από µια εξαιρετικά µεγάλης µάζας µαύρη τρύπα, γύρω 
από την οποία έχει σχηµατισθεί ένας δίσκος υπέρθερµης ύλης· αλλιώς 
κβάζαρ (το). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού διεθνούς αγγλ. ακρωνυµίου 
QUA.S.A.R. (κβάζαρ) < Quasi Stellar Astronomical Radiosource 
«Ηµιαστρική Αστρονοµική Πηγή Ραδιοκυµάτων»]. ηµιαστικός, -ή, -ό 
αυτός που σχετίζεται µε κωµοπόλεις· (για αστική περιοχή) αυτός που 
διατηρεί πολλά από τα αγροτικά χαρακτηριστικά του: ~ περιοχή | 
οικισµός | πληθυσµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. semi-
urban]. ηµιαυτόµατος, -η, -ο (για µηχανήµατα, συσκευές κ.λπ.) αυτός 
που λειτουργεί µε τον συνδυασµό τού δικού του αυτόµατου 
µηχανισµού και εξωτερικού χειρισµού: ~ όπλο. — ηµιαυτόµατα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. semi-automatique (νόθο 
συνθ.)]. ηµιαυτόνοµος, -η, -ο [1840] (για περιοχές, κράτη, περιφέρειες 
κ.λπ.) αυτός που δεν είναι εντελώς αυτόνοµος: ~ καθεστώς (βλ. κ. λ. 
αυτόνοµος). — ηµιαυτόνοµα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. semiautonomous], ηµίγλυκος, -η, 
-ο (για κρασί) αυτός τού οποίου η γεύση είναι σχεδόν γλυκιά: ~ 
ερυθρός οίνος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. halbsüß]. 
ηµίγυµνος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που το σώµα του δεν καλύπτεται 
πλήρως από ρούχα, που είναι γυµνός, συνήθ. από τη µέση και πάνω 
ΣΥΝ. µισόγυµνος 2. αυτός που φορά ελάχιστα και κυρ. αποκαλυπτικά 
ρούχα: ~ χορεύτριες 3. αυτός που αφήνει εκτεθειµένο µεγάλο µέρος 
τού σώµατος: ~ εµφάνιση. ηµιδηµόσιός, -α, -ο ο ηµικρατικός (βλ.λ.). 
ηµιδιάµετρος (η) [1766] {ηµιδιαµέτρ-ου | -ων, -ους} ΓΕΩΜ. το µισό 
τής διαµέτρου τού κύκλου, η ακτίνα. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. demi-diamètre (νόθο συνθ.)]. 
ηµιδιαµονή (η) {χωρ. πληθ.) η διαµονή σε τουριστικό κατάλυµα για 
χρονικό διάστηµα µικρότερο των εικοσιτεσσάρων ωρών. 

ηµιδιατροφή (η) {χωρ. πληθ.) η παροχή πρωινού και ενός ακόµη γεύ-
µατος ηµερησίως στους πελάτες ξενοδοχείου, κρουαζιερόπλοιου κ.λπ., 
η οποία περιλαµβάνεται στις προσυµφωνηµένες παροχές που 
εξασφαλίζει ο πελάτης µε το ποσό που καταβάλλει: στην τιµή τού 
ταξιδιού περιλαµβάνεται και ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
demi-pension]. ηµιδιαφανής, -ής, -ές [1766] {ηµιδιαφαν-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} αυτός που επιτρέπει στο φως να τον διαπεράσει µόνον ώς 
έναν βαθµό, έτσι ώστε τα σώµατα πίσω από αυτόν να διακρίνονται 
θαµπά: ~ υφάσµατα | κρύσταλλο | τζάµι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. demi-transparent]. ηµιδιάφραγµα 
(το) {ηµιδιαφράγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο 
τµήµατα που αποτελούν το διάφραγµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από νεολατ. semiseptum]. ηµίδιπλος, -η, -ο (για κρεβάτια, σεντόνια, 
παπλώµατα κ.λπ.) αυτός που έχει πλάτος µεγαλύτερο από τον µονό και 
µικρότερο από τον διπλό. ηµιέκταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -
άσεων} ΓΥΜΝΑΣΤ. άσκηση κατά την οποία το ένα χέρι σηκώνεται 
οριζόντια προς το έδαφος, στο ύψος τού ώµου, πλαγίως και κάθετα 
προς το σώµα. ηµιεπίπεδο (το) {ηµιεπιπέδ-ου | -ων} ΓΕΩΜ. καθένα 
από τα δύο ση-µειοσύνολα, στα οποία χωρίζει ένα επίπεδο µία ευθεία 
και η ευθεία αυτή. ηµιέρηµος (η) [1898] {ηµιερήµ-ου | -ων, -ους) 
περιοχή τής οποίας το κλίµα προσεγγίζει αυτό τής ερήµου. — 
ηµιερηµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. semi-desert]. 
ηµιευθεια (η) [1890] {ηµιευθειών} ΓΕΩΜ. καθένα από τα δύο σύνολα 
σηµείων, στα οποία χωρίζεται µία ευθεία από συγκεκριµένο σηµείο 
της και το σηµείο αυτό. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. demi-
droite]. ηµιθανής, -ής, -ές {ηµιθαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που βρίσκεται µεταξύ ζωής και θανάτου, που πλησιάζει στον θάνατο: 
ο ληστής τραυµάτισε τον φρουρό και τον εγκατέλειψε ηµιθανή ΣΥΝ. 
µισοπεθαµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ήµιθανής < ήµι- + -θανής, πβ. αόρ. β' ε-θαν-ον τού ρ. 
θνήσκω «πεθαίνω»]. ηµίθεος (ο) [αρχ.] {-ου κ. -έου | -ων κ. -έων, -ους 
κ. -έους) 1. ΜΥΘΟΛ. ήρωας τού οποίου ο ένας γονέας ήταν θεός και ο 
άλλος κοινός θνητός· ο ίδιος αποτελούσε αντικείµενο θρησκευτικής 
λατρείας, όπως ο Ηρακλής, ο Θησέας, ο Αχιλλέας κ.ά. 2. (ως 
χαρακτηρισµός) για πρόσωπο που πέτυχε σπουδαίο κατόρθωµα: οι - 
τής Επανάστασης τού '21 || οι αθλητικές εφηµερίδες χαρακτήρισαν τους 
παίκτες που κατέκτησαν το ευρωπαϊκό κύπελλο ηµίθεους. ηµικίονας (ο) 
[1843] {ηµικιόνων} το ηµιστύλιο (βλ.λ.). ηµίκλαστος, -η, -ο (λόγ.) 
αυτός που έχει τσάκιση στη µέση: οι αιτήσεις συντάσσονται επί 
ηµικλάστου χάρτου. 

[ΕΤΎΜ. < µτγν. ήµίκλαστος < ήµι- + -κλαστος < κλώ (-άω) «σπάζω»]. 
ηµίκλειστος, -η, -ο [1851] 1. µισόκλειστος, όχι τελείως κλειστός 2. 
(ειδικότ.) αυτός που δεν είναι κλειστός από όλες τις πλευρές. 
ηµικρανία (η) [µτγν.] {ηµικρανιών} ΙΑΤΡ. ο σφοδρός πόνος που εντο-
πίζεται στο ένα από τα ηµισφαίρια τού κρανίου: υποφέρει από | έχει 
ηµικρανίες. ηµικρατικός, -ή, -ό αυτός που δεν είναι εξ ολοκλήρου 
κρατικός: ~ 
σχολείο | θέατρο || εταιρείες που λειτουργούν σε ~ καθεστώς. 
ηµικύκλιο (το) [µτγν.] {ηµικυκλί-ου | -ων} 1. ΓΕΩΜ. καθένα από τα 
δύο µέρη, στα οποία χωρίζει τον κύκλο µία διάµετρος του ΣΥΝ. ηµι-
περιφέρεια 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε έχει το σχήµα µισού κύκλου: οι 
στρατιώτες παρατάχθηκαν σε ~ || οι θεατές κάθισαν στο ~ τού θεάτρου. 
— ηµικυκλικός, -ή, -ό [µτγν.], ηµικυκλικά επίρρ. ηµιλιπόθυµος, -η, -ο 
[1891] αυτός που σχεδόν έχει χάσει τις αισθήσεις του ΣΥΝ. 
µισολιπόθυµος. ηµιµαθής, -ής, -ές {ηµιµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για 
πρόσ.) αυτός που έχει ελλιπή µόρφωση και συγκεχυµένες γνώσεις: ~ 
κοινό || (κ. ως ουσ.) οι ~ είναι πιο επικίνδυνοι από τους αµαθείς. — 
ηµιµάθεια (η) [1819]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης,-ες. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. ηµιµαθής < ήµι- + -µαθής, πβ. αόρ. β' ε-µαθ-ον τού ρ. 
µανθάνω]. ηµίµαυρος, -η, -ο [1812] ΤΥΠΟΓΡ. (για στοιχεία τού 
αλφαβήτου) αυτός που είναι µεσαίας χρωµατικής έντασης· κατ' 
αντιδιαστολή προς τα λευκά ή τα µαύρα. ηµίµετρο (το) [1849] 1. 
{ηµιµέτρ-ου | -ων} (συνήθ. σε πληθ.) ανεπαρκής, πρόχειρη ενέργεια 
για την επίλυση προβλήµατος, µέτρο χωρίς µακροπρόθεσµη 
προοπτική: το νέφος δεν αντιµετωπίζεται µε ηµίµετρα, αλλά µε σοβαρό 
και συγκροτηµένο µακροπρόθεσµο σχεδιασµό 2. το µισό από µία 
µονάδα µέτρησης. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. demi-mesure]. 
ηµιµόριο (το) [αρχ.] {ηµιµορί-ου | -ων} 1. η µισή µοίρα κύκλου 2. το 
µισό οποιουδήποτε συνόλου, που είναι ίδιο µε το άλλο µισό: τα ~ τού 
εγκεφάλου. ηµίξηρος, -η, -ο [µτγν.] (για κρασί) αυτός τού οποίου η 
γεύση είναι 
σχεδόν ξηρή: ~ λευκός οίνος. ηµίολία (η) {ηµιολιών} (επίσ.) η γολέτα 
(βλ.λ.) [ΕΤΎΜ. θηλ. τού αρχ. επιθ. ήµιόλιος < ήµι- + όλιος < όλος. Η 
ήµιολία ναϋς ονοµάστηκε έτσι, επειδή είχε µιάµιση σειρά κουπιών]. 
ηµιονηγος (ο) ΣΤΡΑΤ. (παλαιότ.) ο στρατιώτης που είναι επιφορτι-
σµένος µε την καθοδήγηση των υποζυγίων ΣΥΝ. (καθηµ.) µουλαράς. 

 

ηµι- λεξικό πρόθηµα 

ηµι-αναίσθητος, -η, -ο 
ηµι-αυτόµατος, -η, -ο 

ηµι-αυτόνοµος, -η, -ο 
ηµι-βάρβαρος, -η, -ο 

ηµι-διώροφος, -η, -ο 
ηµι-εττίσηµος, -η, -ο 

ηµι-παράφρων, -ων, -ον 
ηµι-πολύτιµος, -η, -ο 

ηµι-ώροφος (ο) 
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[ΕΤΥΜ. < µτγν. ήµιονηγός < ήµίονος + -ηγός (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < άγω]. 

ηµίονος (ο/η) {ηµιόν-ου | -ων, -ους} (λόγ.) το µουλάρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
< αρχ. ήµίονος < ήµι- + όνος]. 

ηµιορεινός, -ή, -ό αυτός που δεν βρίσκεται στην πεδιάδα, αλλά ούτε και ψηλά 
στο βουνό: ~ πληθυσµός | κτήµατα | χωριά. 

ηµιόροφος (ο) → ηµιώροφος 
ηµίπαλτο (το) το κοντό παλτό που φτάνει συνήθως µέχρι το γόνατο. 
ηµιπαράλυτος, -η, -ο [1863] ΙΑΤΡ. αυτός που έχει µερική παράλυση ή είναι 

σχεδόν παράλυτος. — ηµιπαραλυσία (η). 
ηµιπαραµονή (η) {χωρ. πληθ.} η ηµιδιαµονή (βλ.λ.). 
ηµιπάρεση (η) [1879] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΙΑΤΡ. η ελαφρά 

παράλυση τού µισού σώµατος (ενός χεριού και ενός ποδιού). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hémiparésie]. 

ηµιπερίοδος (η) {ηµιπεριόδ-ου | -ων, -ους} ΓΛΩΣΣ. το τµήµα περιόδου (βλ.λ.) 
που ξεκινά ή τελειώνει σε άνω τελεία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. 
semi-colon (νόθο συνθ.)]. 

ηµιπεριφέρεια (η) [1761] {ηµιπεριφερειών} ΓΕΩΜ. καθένα από τα ίσα τµήµατα, 
τόξα τής περιφέρειας κύκλου, στα οποία τον χωρίζει µία διάµετρος του. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. demi-circonférence]. 

ηµιπληγία (η) [µεσν.] {ηµιπληγιών} η παράλυση τής µιας πλευράς (ηµιµορίου) 
τού σώµατος ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο (βλ. κ. λ. ηµιπαράλυτος). 

ηµιπληγικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ηµιπληγία ΣΥΝ. 
ηµίπληκτος 2. ηµιπληγικός (ο), ηµιπληγική (η) πρόσωπο που πάσχει από 
ηµιπληγία. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. hémiplégique < µεσν. ηµιπληγία]. 

ηµίπληκτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που πάσχει από ηµιπληγία ΣΥΝ. ηµιπληγικός. 
ηµιπολύτιµος, -η, -ο [1890] (για ορυκτά) αυτός που αξίζει λιγότερο από έναν 

πολύτιµο λίθο, διότι έχει λιγότερη λάµψη, αλλά µεγαλύτερη ανθεκτικότητα 
(π.χ. αχάτης): ~ λίθος | πετράδι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. (pierre) 
demi-précieuse]. 

ηµίρρευστος, -η, -ο [1766] αυτός που είναι ρευστός, αλλά έχει πολύ µεγάλη 
πυκνότητα: η µελέτη των ~ υλικών αποτελεί ξεχωριστό κλάδο τής φυσικής 
ΣΥΝ. παχύρρευστος, πυκνόρρευστος. 

ηµισεληνοειδής, -ής, -ές [1880] {ηµισεληνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
έχει το σχήµα τής ηµισελήνου (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ( 

ηµισέληνος (η) [1856] {ηµισελήν-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. η σελήνη, όπως 
εµφανίζεται πριν από το πρώτο ή µετά το τελευταίο τέταρτο τού κύκλου της 
σε δρεπανοειδές σχήµα ΣΥΝ. µισοφέγγαρο ΑΝΤ. πανσέληνος 2. (συνεκδ.) 
οτιδήποτε έχει το παραπάνω δρεπανοειδές σχήµα, το σχέδιο που έχει το σχήµα 
αυτό: στο ύφασµα ήταν κεντηµένες ασηµένιες ~ ΣΥΝ. µισοφέγγαρο 3. (α) το 
παραπάνω σχήµα ως σύµβολο τού µουσουλµανικού κόσµου, τής Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας και πολλών σύγχρονων µουσουλµανικών κρατών (Τουρκίας, 
Αλγερίας, Πακιστάν, Τυνησίας, Μαλαισίας κ.ά.) (β) Ερυθρά Ηµισέληνος αν-
θρωπιστικός οργανισµός που έχει ως στόχο του την παροχή βοήθειας σε 
θύµατα πολέµου και θεοµηνιών, το µουσουλµανικό αντίστοιχο τού Ερυθρού 
Σταυρού. — ηµισεληνοειδής, -ής, -ές [1880]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού τουρκ. 
yanmay, σύµβολο που εµφανίζεται στον µουσουλµανικό κόσµο από τον 13ο 
αι.]. 

ηµιστίχιο (το) [µτγν.] {ηµιστιχί-ου | -ων} ΜΕΤΡ. το µισό ενός µετρικού στίχου: ο 
δεκαπεντασύλλαβος χωρίζεται σε δύο -· ένα των οκτώ και ένα των επτά 
συλλαβών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

ηµιστύλιο (το) {ηµιστυλί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. το µισό ενός στύλου κάθετα 
διχοτοµηµένου, που χρησιµοποιείται ως παραστάδα σε πόρτα ή παράθυρο 
ΣΥΝ. ηµικίονας. 

-ήµισι κ. -µισι β' συνθετικό αριθµητικών, που δείχνει ότι στις µονάδες που 
δηλώνει το α' συνθετικό προστίθεται ακόµη µισή µονάδα: δυό-µι-σι, τρεισ-
ήµισι, πεντέ-µισι. 

ήµισυς, ηµίσεια, ήµισυ {ηµίσ-εος (θηλ. -είας) | -εις (ουδ. -εα κ. -ίση), -εων (θηλ. 
-ειών)) 1. (αρχαιοπρ.) µισός- ΦΡ. εξ ηµισείας από µισό (ο καθένας): το οίκηµα 
κληροδοτήθηκε ~ στα δύο αδέλφια ΑΝΤ. όλος, ολόκληρος 2. ήµισυ (το) το 
µισό, το ένα από τα δύο ίσα µέρη ενός όλου: το - τού συνόλου· ΦΡ. (α) η αρχή 
είναι το ήµισυ τού παντός βλ. λ. αρχή (β) κατά το ήµισυ ως προς τα µισά: 
πέτυχε τους σκοπούς του ~ (γ) το έτερον ήµισυ καθένας από τους δύο 
συζύγους ως προς τον άλλο ΣΥΝ. ταίρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ήµισυς < ήµι- + -συς | -τυς (καταλ. επίθηµα)]. 

ηµισφαίριο (το) [αρχ.] {ηµισφαιρί-ου | -ων} 1. το µισό µέρος µιας σφαίρας 2. 
(συνήθ. ειδικότ.) καθένα από τα δύο µισά τής γήινης σφαίρας: Βόρειο | Νότιο 
~ 3. (κατ' επέκτ.) καθένα από τα δύο µέρη ενός σφαιρικού ή σφαιροειδούς 
σχήµατος 4. ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο τµήµατα τού εγκεφάλου (δεξιό και 
αριστερό) και τής παρεγκεφαλίδας. — ηµισφαιρικός, -ή, -ό [1871], 
ηµισφαιρικά επίρρ. 

ηµιτελής, -ής, -ές {ηµιτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που δεν έχει 
τελειώσει, τού οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή, η δηµιουργία: ~ 
κτήριο | (µουσική) συµφωνία (λ.χ. η ογδόη τού Φ. Σού-µπερτ) | µυθιστόρηµα 
ΣΥΝ. µισοτελειωµένος ANT. τελειωµένος, ολοκληρωµένος. — ηµιτελώς^ 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ.-ης,-ης,-ες. [ΕΤΥΜ < αρχ. ηµιτελής < ήµι- + -
τελής < τέλος]. 

ηµιτελικός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται πριν από τον τελικό: ~ αγώνες | φάση | 
γύρος πρωταθλήµατος 2. ΑΘΛ. ηµιτελικοί (οι) κ. ηµιτελικά (τα) οι αγώνες που 
αναδεικνύουν αυτούς που θα διαγωνιστούν στην τελική φάση διοργάνωσης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. semifinal]. 

ηµίτοµος, -ος, -ον [αρχ.] 1. (λόγ.) ο µισός τόµος ή γενικότ. τµήµα ενός 

τόµου 2. (αρχαιοπρ.) καθένα από τα δύο µέρη ενός όλου, το οποίο έχει κοπεί 
στη µέση. 

ηµιτόνιο (το) [µτγν.] {ηµιτονί-ου | -ων} ΜΟΥΣ. το µικρότερο µουσικό 
διάστηµα ανάµεσα σε δυο διαδοχικούς φθόγγους µιας κλίµακας, φυσικής ή 
συγκερασµένης, τού διατονικού ή τού χρωµατικού γένους· στο συγκερασµένο 
σύστηµα, ο τόνος διαιρείται σε δύο ίσα µεταξύ τους ηµιτόνια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 

ηµιτονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η χρήση ενδιάµεσων χρωµατικών αποχρώσεων, 
ιδ. στη ζωγραφική και τη φωτογραφία. 

ηµίτονος, -η, -ο 1. (για πίνακα, φωτογραφία κ.λπ.) αυτός στον οποίο έχουν 
χρησιµοποιηθεί ή αποδίδονται χρώµατα ενδιαµέσων αποχρώσεων 2. ΜΟΥΣ. 
αυτός που σχετίζεται µε ή αποτελείται από ηµιτόνια 3. ΜΑΘ. (α) ηµίτονο (το) 
[1871] {ηµιτόν-ου | -ων} τριγωνοµετρικός αριθµός (συµβολίζεται ηµχ) (β) 
ηµίτονο τόξου η αλγεβρική τιµή τού διανύσµατος που ορίζεται από το κέντρο 
τού τριγωνοµετρικού κύκλου και τής προβολής τού πέρατος τού τόξου, είναι 
πάντοτε -η ^ ηµχ + 1 (γ) ηµίτονο γωνίας σε ορθογώνιο τρίγωνο, ο αριθµός 
που ισούται µε το πηλίκο τής κάθετης πλευράς που είναι απέναντι από τη 
γωνία αυτή, διά την υποτείνουσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < ηµι- 
+ τόνος < τείνω, άσχετο προς το µεσν. ηµίτονος «αδύναµος σωµατικά», o µαθ. 
όρ. είναι απόδ. τού γαλλ. sinus (< λατ. sinus «καµπύλη»), που αποτελεί 
µετάφρ. τού αραβ. djaub «πτυχή»]. 

ηµιυπόγειος, -α, -ο 1. αυτός τού οποίου ένα τµήµα βρίσκεται κάτω από την 
επιφάνεια τού εδάφους: ~ µαγαζί | διαµέρισµα 2. ηµιυπόγειο (το) [1888] 
{ηµιυπογεί-ου | -ων} κατάστηµα, διαµέρισµα, αποθήκη κ.λπ., που το πάτωµα 
του βρίσκεται λίγο κάτω από την επιφάνεια τού εδάφους και συνεκδ. ο 
αντίστοιχος όροφος κτηρίου. 

ηµιφορτηγό (το) µικρό φορτηγό όχηµα που χρησιµοποιείται κυρ. για τη 
µεταφορά προϊόντων, επίπλων, προσώπων κ.λπ.: κλειστό | ανοιχτό ~ ΣΥΝ. 
φορτηγάκι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. half track]. 

ηµιφωνία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ανικανότητα να µιλά κανείς δυνατά. 
ηµίφωνο (το) [αρχ.] {ηµιφών-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. Ο φθόγγος που λειτουρ-γεί ως 

σύµφωνο ή φωνήεν ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο απαντά: φωνηεντικό 
| συµφωνικό ~. — ηµιφωνικός, -ή, -ό, ηµιφωνικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα. 

ηµιφωνοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η τροπή φθόγγου 
σε ηµίφωνο: το για προήλθε από το διά µε συµπροφορά τού -ι- µε το -α- και ~ 
τού δια > δγια > για. 

ηµίφως (το) [1877] {ηµίφωτος | χωρ. πληθ.} το χαµηλό και άτονο φως, το 
οποίο υπάρχει είτε φυσικά, λ.χ. κατά το σούρουπο, είτε από τον χαµηλό 
φωτισµό ενός δωµατίου: µέσα στο ~ δεν µπορούσα να διακρίνω καθαρά το 
πρόσωπο του. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Halblicht]. 

ηµιχόριο (το) [µτγν.] {ηµιχορί-ου | -ων} οι µισοί από τους ηθοποιούς που 
αποτελούν τον χορό τού αρχαίου δράµατος. 

ηµίχρονο (το) {ηµιχρόν-ου | -ων} ΑΘΛ. 1. το καθένα από τα δύο χρονικώς ίσα 
µέρη αθλητικής συνάντησης: ο αγώνας κρίθηκε ήδη από τα πρώτα λεπτά τού 
δεύτερου ~ 2. (συνεκδ.) διάλειµµα που µεσολαβεί ανάµεσα στα δύο ίσα µέρη 
τού αγώνα, ώστε να αναπαυθούν οι παίκτες: στο ~ ο προπονητής έδωσε νέες 
οδηγίες στους παίκτες. Επίσης ηµιχρόνιο [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
half -time]. 

ηµιχωνιο (το) {ηµιχωνί-ου | -ων} (στη βυζαντινή ναοδοµία) τµήµα τού θόλου 
που υποστηρίζει γωνία που προεξέχει. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. µεσν. (πβ. µτγν. ήµιχώνη) < ήµι- (βλ.λ.) + -χώνιον< χώνη (< 
συνηρηµ. τού χοάνη, βλ.λ.) + υποκ. επίθηµα -ιον]. 

ηµίψηλο (το) καπέλο µε κυλινδρικό σχήµα, που παλαιότερα αποτελούσε µέρος 
τής επίσηµης ανδρικής ενδυµασίας. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού επιθ. ηµύψηλος (πβ. 
επίθ. ηµυψηλοφόρα πρόσωπα, 1892) < ηµι- + υψηλός, που ορθογραφήθηκε 
κατά τα συνθ. τού ηµι-]. 

ηµίωρος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που διαρκεί µισή ώρα: ~ παράταση/ 
αναµονή/ πρόγραµµα ΣΥΝ. µισάωρος 2. ηµίωρο (το) {ηµιώρ-ου | -ων} χρονικό 
διάστηµα µισής ώρας: το ~ τής αναµονής τελείωσε ΣΥΝ. µισάωρο. 

ηµιώροφος (ο) {ηµιωρόφ-ου | -ων, -ους} όροφος που βρίσκεται συνήθ. 
ανάµεσα στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο: εγκαταστάθηκε στον ~ ΣΥΝ. 
µεσοπάτωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. < ηµί- + όροφος (µε έκταση τού -
ο- εν συνθέσει), µετάφρ. δάνειο από γερµ. Halbgeschoß]. 

ηµπορώ ρ. µετβ. [µεσν.] {ηµπορείς... | ηµπόρεσα} (παλαιότ.) µπορώ. 
ηνίο (το) 1. καθένα από τα δύο δερµάτινα ή σχοινένια λουριά, που 

στερεώνονται στα χαλινάρια ενός αλόγου και µε τις άκρες τους ο αναβάτης 
ελέγχει το ζώο ΣΥΝ. γκέµι 2. (µτφ.) (συνήθ. στον πληθ.) ο έλεγχος, η 
διακυβέρνηση: αναλαµβάνω | κρατώ | έχω τα ~|| τα ~ τού κράτους | τού 
κόµµατος | τής εταιρείας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πληθ. ηνία < *άνσία, που συνδ. µε µέσ. ιρλ. ë(i)si «ηνία», λατ. 
ansa «λαβή» κ.ά. ∆υσερµήνευτη παραµένει η δασύτητα τής λ. ηνία, η οποία 
ωστόσο θεωρείται υστερογενής. Οµόρρ. ηνίοχος]. 

ηνίοχος (ο) {ηνιόχ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) ο οδηγός ιππήλατου άρµατος, ο οποίος 
κρατά τα ηνία: ο ~ των ∆ελφών (το γνωστό άγαλµα τού 5ου αι. π.Χ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ηνίοχος (ήδη µυκ. a-ni-o-ko) < ηνία + -οχος < 
έχω]. 

ήντα (τα) {άκλ.} οι ηλικίες µετά τα πενήντα, τα χρόνια κατά τα οποία κάποιος 
θεωρείται αρχικά µεσήλικας και αργότερα υπερήλικας: µπαίνω | είµαι στα ~ || 
είναι ~ και κάτι ΦΡ. τα πρώτα ήντα η πέµπτη δεκαετία τής ζωής ενός 
ανθρώπου. [ΕΤΥΜ. Καταλ. τέρµα που αποσπάστηκε από τα αριθµ. πεν-ήντα, 
εξ- 
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ήντα κ.τ.ό.]. 
ήνυστρο (το) {ηνύστρ-ου | -ων} 1. ΖΩΟΛ. το τέταρτο στοµάχι των µη-

ρυκαστικών, στο οποίο συντελείται τελικά η χώνευση 2. (λόγ.) ο πατσάς 
(βλ.λ.) 
[ΕΤΥΜ < ΟφΧ- ηνυστρον < *Εήνυ-στρον (όπου το -υ- κατ' αναλογίαν προς 
το υστέρα «µήτρα») < I.E. *wenes-tro-, πβ. σανσκρ. vanisthu-«παχύ έντερο», 
αρχ. γερµ. wanast «κοιλιά» κ.ά.]. 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (τα) (συντοµ. Η.Α.Ε.) (αραβ. Al imarat al 
Arabïyah al Muttahidah) κράτος τής Α. Αραβίας µε πρωτεύουσα το Άµπου 
Ντάµπι, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το ντιράµ Εµιράτων. 
[ΕΤΥΜ. Η χώρα ονοµάστηκε έτσι µετά τη συνένωση επτά αραβικών 
εµιράτων και την αποδέσµευση τους από τη βρετανική προστασία το 1971]. 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (οι) (συντοµ. Η.Π.Α.) κ. Ενωµένες Πολιτείες 
Αµερικής (συντοµ. Ε.Π.Α.) (αγγλ. United States of America) οµοσπονδιακό 
κράτος τής Β. Αµερικής µε πρωτεύουσα την Ουάσιγκτον, επίσηµη γλώσσα 
την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Η.Π.Α.· αλλιώς (καταχρ.) Αµερική (η). 
Επίσης Ηνωµέχιες Πολιτείες. [ΕΤΥΜ. Μετά τη συνθήκη τού Παρισιού το 
1782, οπότε η Μεγάλη Βρετανία αναγνώρισε την ανεξαρτησία δεκατριών 
πολιτειών, ώς το τέλος τού 19ου αι. στην οµοσπονδία προσεχώρησαν ή 
προσαρτήθηκαν και άλλα εδαφικά διαµερίσµατα]. 

Ηνωµένο Βασίλειο (το) {Ηνωµένου Βασιλείου} (αγγλ. United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland = Ηνωµένο Βασίλειο τής Μεγάλης 
Βρετανίας και τής Β. Ιρλανδίας) νησιωτικό κράτος τής Β∆. Ευρώπης, που 
περιλαµβάνει τη Μεγάλη Βρετανία και τη Β. Ιρλανδία, µε πρωτεύουσα το 
Λονδίνο, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα τη λίρα Αγγλίας 
(στερλίνα)· αλλιώς (Μεγάλη) Βρετανία, Αγγλία 
(η). 
[ΕΤΥΜ Βλ. λ. Μεγάλη Βρετανία, Αγγλία]. 

ηνωµένος, -η, -ο(ν) → ενώνω 
ηξεις αφήξεις (λόγ.) για κάτι διφορούµενο, που στερείται σαφήνειας: οι 

δηλώσεις του ήταν ~ || οι χρησµοί τής Πυθίας ήταν ~. [ΕΤΥΜ. Οι λ. αποτελούν 
τµήµα πασίγνωστου χρησµού τού ∆ελφικού µαντείου, ο οποίος µπορούσε να 
ερµηνευθεί διττώς (ανάλογα µε τη θέση τού κόµµατος) ως εξής: (α) ήξεις, 
άφήξεις, ού θνήξεις εν πο-λέµφ = θα φθάσεις, θα επιστρέψεις, δεν θα πεθάνεις 
στον πόλεµο (β) ήξεις, άφήξεις ού, θνήξεις εν πολέµφ = θα φθάσεις, δεν θα 
επιστρέψεις, θα πεθάνεις στον πόλεµο]. 

ήξερα ρ. → ξέρω 
Η.Π.Α. (οι) οι Ηνωµένες Πολιτείες τής Αµερικής (βλ.λ.). 
ήπαρ (το) {ήπ-ατος | -ατα} ΑΝΑΤ. το συκώτι: ανεπάρκεια | κίρρωση | φλεγµονή 

ήπατος- ΦΡ. µου κόπηκαν τα ήπατα φοβήθηκα πολύ: έτσι όπως τον είδα 
απότοµα µες στο σκοτάδι, ~! ΣΥΝ. τα χρειάστηκα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ήπαρ, -ατός 
< I.E. *yekwr(t) «ήπαρ», πβ. σανσκρ. yakrt, λατ. jecur, περσ. jigar, πιθ. κ. αρχ. 
γερµ. libara (> γερµ. Leber, αγγλ. liver), αρµ. leard κ.ά.]. 

ηπαρίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. αντισηπτικό τού αίµατος, που περιέχεται στο 
ήπαρ των θηλαστικών ζώων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. héparine]. 

ηπαταλγια (η) [1845] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πόνος στο συκώτι. [ΕΤΥΜ- 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépatalgie]. 

ηπατεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. χειρουργική επέµβαση µε την οποία αφαιρείται µέρος τού 
ήπατος (πβ. λ. ηπατοτοµίά). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hepatectomy]. 

ηπατικός, -ή, -ό [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το συκώτι: ~ αρτηρία | 
πάθηση | φάρµακο | νόσηµα | εξέταση. 

ηπατίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η οξεία ή χρόνια φλεγµονώδης νόσος τού 
ήπατος, η οποία προκαλείται από ιό, από µερικά φάρµακα ή από δηλητήριο 
και που απαντά σε διαφόρους τύπους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ήπατϊτις < ήπαρ, -ατός]. 

ηπατοκυτταρικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που αποτελείται από ηπατικά κύτταρα: ~ 
καρκίνος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hepatocellular (νόθο συνθ.)]. 

ηπατολογία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
µελέτης το ήπαρ και τις παθήσεις του. — ηπατολόγος (ο/η), ηπατολονικός, -ή, 
-ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépatologie]. 

ηπατοµεγαλία (η) ΙΑΤΡ. η πέραν τού φυσιολογικού αύξηση τού όγκου τού 
ήπατος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépatomégalie]. 

ηπατονεφρικός, -ή, -ό 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το συκώτι και τα νεφρά 
2. ΙΑΤΡ. ηπατονεφρικό σύνδροµο βαριά πάθηση που οφείλεται σε συνδυασµό 
βλαβών στο συκώτι και στα νεφρά ΣΥΝ. ηπατονεφρίτιδα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. hepatorenal (νόθο συνθ.)]. 

ηπατοπάγκρεας (το) {ηπατοπαγκρέατος | χωρ. πληθ.} ΖΩΟΛ. αδένας τού 
πεπτικού συστήµατος των µαλακίων, των αρθροπόδων και ορισµένων ιχθύων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépatopancréas]. 

ηπατοπάθεια (η) {ηπατοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε πάθηση τού ήπατος. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépatopathie]. 

ηπατόπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η µετατόπιση τού ήπατος προς τα 
κάτω εξαιτίας τής χαλάρωσης των συνδέσµων που το συγκρατούν. Επίσης 
ηπατοπτωσία [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépatoptose]. 

ηπατορραγία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία τού ήπατος. [ΕΤΥΜ < 
ηπατο- (< ήπαρ) + -ραγία (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην τού 

αρχ. ρ. ρήγ-νυ-µι), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hépator-ragié]. 
ηπατορραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ραφή τού ήπατος σε περίπτωση 

τραυµατισµού ή ηπατόπτωσης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hepatorrhaphy]. 

ηπατοσάκχαρο (το) {ηπατοσακχάρου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. η οργανική ένωση 
που αποτελεί το ζωικό άµυλο ΣΥΝ. γλυκογόνο. 

ηπατοτοµίά (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η χειρουργική τοµή για την αφαίρεση 
αποστήµατος ή πέτρας από το ήπαρ (πβ. λ. ηπατεκτοµή). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. hépatotomie]. 

ηπάτωµα (το) {ηπατώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καρκινικός όγκος τού ήπατος 
που συνήθ. παρουσιάζεται σε ανθρώπους µε   ηπατίτιδα ή κίρρωση τού ήπατος 
ΣΥΝ. πρωτοπαθής ηπατοκυτταρικός καρκίνος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. hépatome]. 

ηπειρογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΓΕΩΛ. το σύνολο των αργών 
κινήσεων, οι οποίες σηµειώνονται σε εκτεταµένες ζώνες τού φλοιού τής Γης, 
εξαιτίας των οποίων προκαλούνται εξάρσεις ή καθιζήσεις, οι οποίες δεν 
συνοδεύονται από διαταραχή τού τεκτονικού ιστού των πετρωµάτων και 
προκαλούν µορφολογικές εξελίξεις, όπως λ.χ. δηµιουργούν πελάγη, 
θάλασσες, επιφέρουν αποµάκρυνση ηπείρων κ.λπ. — ηπειρογενετικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. epeirogenesis]. 

Ήπειρος (η) {Ηπείρου} 1. ορεινό γεωγραφικό διαµέρισµα τής Β∆. Ελλάδας, 
που περιλαµβάνει τους νοµούς Αρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας 
2. ΙΣΤ. περιοχή τής Β∆. Ελλάδας, που κατά την αρχαιότητα εκτεινόταν από 
τον Αµβρακικό Κόλπο µέχρι την Ιλλυρία, περιελάµβανε τη σηµερινή Ν. 
Αλβανία και συνόρευε στα Α. µε τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία 3. ΙΣΤ. 
∆εσποτάτο τής Ηπείρου ανεξάρτητο κράτος που ιδρύθηκε στην περιοχή τής 
Ηπείρου από τον Βυζαντινό άρχοντα Μιχαήλ Άγγελο ∆ούκα Κοµνηνό µετά 
την άλωση τής Κωνσταντινούπολης από τους δυτικούς σταυροφόρους (ΐ204) 
και τον κατακερµατισµό τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 4. Βόρειος Ήπειρος 
βλ.λ. — Ηπειρώτης (ο) [αρχ.], Ηπειρώτισσα (η), ηπειρώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ 
αρχ. ονοµασία (< ήπειρος, βλ.λ.), η οποία προσδιόριζε από τον 4ο αι. π.Χ. την 
περιοχή που περικλείεται µεταξύ τής οροσειράς τής Πίνδου, τού Ιονίου 
Πελάγους και τής Πρέβεζας]. 

ήπειρος (η) {ηπείρ-ου | -ων, -ους} 1. η στερεά γη, κατ' αντιδιαστολή προς τη 
θάλασσα ΣΥΝ. στεριά, ξηρά 2. καθεµιά από τις έξι µεγάλες γεωγραφικές 
περιοχές τής Γης, που συνήθ. περιλαµβάνουν περισσότερες από µία χώρες 
(Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αµερική, Ωκεανία και Ανταρκτική)· ΦΡ. (α) µαύρη 
ήπειρος η Αφρική (β) γηραιά ήπειρος η Ευρώπη. 
[ΕΤΥΜ; αρχ., αρχική σηµ. «ξηρά γη», < *απερ-jος < I.E. *apero- «όχθη», πβ. 
αρχ. αγγλ. öfer, γερµ. Ufer κ.ά.]. 

ηπειρωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη στεριά, που είναι 
µακριά από τη θάλασσα: η ~ Ελλάδα (κατ' αντιδιαστολή προς τα ελληνικά 
νησιά) ΣΥΝ. στεριανός ANT. θαλάσσιος, νησιωτικός (β) ηπειρωτικό κλίµα 
το κλίµα που επικρατεί µακριά από τη θάλασσα, στο εσωτερικό µιας χώρας ή 
περιοχής και χαρακτηρίζεται από πολύ ψυχρούς χειµώνες και πολύ θερµά 
καλοκαίρια 2. (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε την Ήπειρο ΣΥΝ. ηπειρώτικος. 
— ηπειρωτικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

ήπια ρ. → πίνω 
ήπιος, -α, -ο 1. (α) (για πρόσ.) αυτός που τον διακρίνει η πραότητα: ~ 
χαρακτήρας | αντίδραση | βλέµµα | φωνή | στάση | διαµαρτυρία | τόνος | κριτική 
ΣΥΝ. ήρεµος, πράος (β) αυτός που δεν είναι οξύς, έντονος: ~ µορφές ενέργειας 
(που δεν µολύνουν το περιβάλλον, π.χ. η ηλιακή, η αιολική κ.λπ.) || ~ τουρισµός 
ΑΝΤ. οξύς, σφοδρός, έντονος· ΦΡ. (µτφ.) ήπιο κλίµα η έλλειψη έντονων 
διενέξεων και ακροτητών: η υβριστική επίθεση εναντίον τού αντίπαλου κόµµατος 
διατάραξε το -τής προεκλογικής περιόδου 2. (ειδικότ.) αυτός τού οποίου οι 
κλιµατικές συνθήκες δεν είναι ακραίες (έντονο κρύο ή αφόρητη ζέστη): ~ κλίµα 
| χειµώνας 3. (ειδικότ. για ασθένεια) αυτός που δεν είναι σοβαρός, επικίνδυνος: 
~ βήχας | εκδήλωση τής ασθένειας ANT. οξύς. — ήπια | ηπίως [αρχ.] επίρρ., 
ηπιότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. àpi- 
«φίλος», ενώ έχει προταθεί η σύνδεση µε το αρχ. νήπιος (βλ.λ.) µέσω 
παροιµιακών φράσεων, λ.χ. πατήρ ως ήπιος ήν (όπου αντιδιαστέλλονται οι δύο 
λ., βάσει τής παραδοσιακής ανάλυσης νήπιος < *νε-έπιος «αυτός που δεν 
µπορεί να µιλήσει - παιδαριώδης, χαζός, ανόητος», οπότε το επίθ, ήπιος 
εξελήφθη ως αντώνυµο τού νήπιος). Η πρόταση για αναγωγή στο ρ. άπτω 
προσκρούει στην έλλειψη δασύτητας τού επιθ. Ορισµένοι σύγχρονοι όροι είναι 
µετάφρ. δάνεια: λ.χ. ήπιες µορφές ενέργειας (< αγγλ. soft energy), ήπιος 
τουρισµός (< γερµ. sanfter Tourismus)]. Ή ρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις 
δώδεκα θεότητες τού Ολύµπου, σύζυγος τού ∆ία και προστάτιδα τού γάµου 2. 
γυναικείο όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. "Ηρα, αβεβ. ετύµου. Η λ. θεωρείται συγγενής ετυµολογικά µε 
το ουσ. ήρως (βλ.λ.), αν υποτεθεί ότι "Ηρα < *Ήρ- Εα, κάτι που προσκρούει 
στο µυκ. E-ra. Έχει προταθεί επίσης η σύνδεση µε τη λ. "Ωρα (< I.E. *yër-, 
αρχαιότατη λ. για το έτος, βλ. κ. ώρα), το οποίο συµφωνεί µε τα µυθολογικά 
δεδοµένα και βάσει αυτού η Ήρα θα προσδιοριζόταν ως «η θεά τού έτους», 
αλλά και αυτή η άποψη δεν ικανοποιεί µορφολογικώς. Ίσως και το θεωνύµιο 
αυτό να αποτελεί, τελικά, προελλην. δάνειο]. ήρα (η) ζιζάνιο των σιτηρών ΦΡ. 
ξεχωρίζω την ήρα από το στάρι αποµονώνω τα αρνητικά στοιχεία από τα 
θετικά, τα άχρηστα από τα χρήσιµα, τους ανάξιους από τους άξιους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ήρα < αρχ. αϊρα (κατ' αναλογίαν προς το ψείρα;), 
αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το συνώνυµο σανσκρ. erakä-]. ήρα ρ. → αίρω 
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Ηραίο (το) ναός αφιερωµένος στη θεά Ήρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήραΐον (ιερόν) < Ήρα]. Ηράκλεια κ. Ηράκλεια (η) νησί των 
Κυκλάδων ΒΑ. τής'Ιου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Ηράκλεια, προς τιµήν τού ήρωα Ηρακλή. 
Το νησί ονοµαζόταν επίσης και Όνος λόγω σχήµατος]. Ηράκλειες Στήλες (οι) 
{Ηρακλείων Στηλών} (αρχ.) τα Στενά τού Γιβραλτάρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ήράκλειαι στήλαι (ήδη στον Ηρόδοτο), επειδή, σύµφωνα µε τη 
µυθολογία, ο Ηρακλής έφθασε µέχρι το σηµερινό Γιβραλτάρ και τοποθέτησε 
µνηµειακές στήλες, καθώς πίστεψε ότι εκεί ήταν η άκρη τού κόσµου]. Ηράκλειο 
(το) {Ηρακλείου} πόλη τής Κρήτης, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νοµός 
Ηρακλείου) ΣΥΝ. (παλαιότ.) Χάνδακας. — Ηρα-κλειώτης (ο), Ηρακλειώτισσα 
(η), ηρακλειώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < αρχ. Ήράκλειον < Ηρακλής (βλ.λ.), επειδή 
ο ήρωας Ηρακλής λατρευόταν στην Κρήτη µε ιδιαίτερη µεγαλοπρέπεια. Μετά 
την αραβική κατάκτηση τού νησιού (824 µ.Χ.) η πόλη ονοµάστηκε Χάν-δαξ (< 
αραβ. Khandak «τάφρος, χαντάκι») λόγω τής τάφρου µε την οποία οι Αραβες 
περιχαράκωσαν την πόλη. Οι Βενετοί, που κατέλαβαν την πόλη το 1204, την 
αποκαλούσαν Candia (παραφθορά τού Χάνδαξ > Candiga > Candia), όνοµα που 
διατήρησαν αργότερα και οι Τούρκοι κατακτητές (Kandiye). To 1822 επανήλθε 
η αρχ. ονοµασία Ήράκλειον]. Ηράκλειος (ο) {-ου κ. -είου) 1. αυτοκράτορας τού 
Βυζαντίου (610-641) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. Ηράκλειος < αρχ. επίθ. ηράκλειος < Ηρακλής (βλ.λ.)]. ηράκλειος, -α, -ο 
[αρχ.] 1. αυτός που αναφέρεται στον Ηρακλή: ~ άθλος 2. (για σωµατική δύναµη, 
διαστάσεις ή ενέργειες) πολύ µεγάλος: ~ δύναµη ΣΥΝ. τιτάνιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ιος. ηρακλείτειος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ηράκλειτο: ~ 
φιλοσοφία | σύλληψη τού κόσµου 2. Ηρακλείτειοι (οι) οι µαθητές και οι οπαδοί 
τής θεωρίας τού Ηράκλειτου. Ηράκλειτος (ο) {-ου κ. -είτου} αρχαίος Έλληνας 
προσωκρατικός φιλόσοφος (6ος-5ος αι. π.Χ.), που θεωρούσε ως αρχή των 
πάντων τη φωτιά, καθώς και ότι τα πάντα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση και 
µεταβολή- θεωρείται ο θεµελιωτής τής διαλεκτικής µεθόδου. [ΕΤΥΜ < αρχ· 
'Ηράκλειτος < Ήρα + κλειτός «ένδοξος» < κλέος]. Ηρακλής (ο) {-ή κ. -έους | -
είς, -έων) 1. ΜΥΘΟΛ. ήρωας µε τεράστια σωµατική δύναµη, που πραγµατοποίησε 
12 άθλους για να καθαρθεί από τον φόνο των παιδιών του και µε τον θάνατο του 
έγινε δεκτός στον Όλυµπο από τους θεούς: οι άθλοι τού Ηρακλή 2. (µετωνυµ.) 
εξαιρετικά δυνατός άνδρας 3. ανδρικό όνοµα · 4. αθλητικό σωµατείο τής 
Θεσσαλονίκης. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Ηρακλής < Ήρα + -κλής < κλέος «δόξα»]. η ρέµα επίρρ. [αρχ.] 
(σπάν.) ΝΑΥΤ. σιγά-σιγά, ήρεµα, αργά: πρόσω ~ (παράγγελµα) ΑΝΤ. γρήγορα, 
ταχέως. [ΕΤΥΜ; αρχ., βλ. λ. ηρεµώ]. ηρεµία (η) [αρχ.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το 
να είναι κάτι ακίνητο και ήσυχο, να µην ταράσσεται από τίποτα: ~ επικρατούσε 
στα πελάγη σήµερα || η ~ τής φύσης µε ξεκουράζει || ~ θανάτου ΣΥΝ. ησυχία, 
αταραξία, γαλήνη, ακινησία 2. η έλλειψη εσωτερικών εντάσεων: δεν αφήνει 
τίποτα να της καταστρέφει την ψυχική της ~ ΣΥΝ. γαλήνη, αταραξία ΑΝΤ. 
ένταση, ταραχή, αναστάτωση 3. η έλλειψη δράσης: ~ επικρατούσε σε όλα τα 
µέτωπα ΣΥΝ. ησυχία ΑΝΤ. ένταση, κίνηση. ηρεµίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] 
{ηρέµισα} καθησυχάζω ΣΥΝ. γαληνεύω, καλµάρω ΑΝΤ. ταράζω. ηρεµιστικός, -
ή, -ό 1. αυτός που προσφέρει, δηµιουργεί ηρεµία: ~ φάρµακα 2. ΦΑΡΜ. 
ηρεµιστικό (το) το φάρµακο που καταπραΰνει τις ψυχικές εντάσεις: παίρνει 
ηρεµιστικά, για να κοιµηθεί. — ηρεµιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. tranquillisant]. ήρεµος, -η, -ο 1. αυτός που 
δεν βρίσκεται σε ή δεν χαρακτηρίζεται από κίνηση, κινητικότητα ή ταραχή: ~ 
θάλασσα | ύπνος | (µτφ.) ζωή ΣΥΝ. ήσυχος, γαλήνιος, ατάραχος ΑΝΤ. 
ταραγµένος, έντονος 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει ήπιο χαρακτήρα, που δεν 
αντιδρά έντονα στα ερεθίσµατα: ~ άνθρωπος | παιδί | χαρακτήρας ΣΥΝ. πράος, 
ήσυχος, νηφάλιος ΑΝΤ. εκδηλωτικός, έντονος 3. αυτός που µπορεί να επιφέρει 
ηρεµία: ~ ατµόσφαιρα | µουσική. — ήρεµα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ηρεµώ (βλ.λ.)]. ηρεµώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ηρεµείς... | 
ηρέµησα} ♦ 1. (αµετβ.) βρίσκοµαι ή περνώ σε κατάσταση αταραξίας, γαλήνης: 
µε την επέµβαση τού διαιτητή τα πνεύµατα ηρέµησαν || ~ ακούγοντας µουσική 
ΣΥΝ. ησυχάζω, καταλαγιάζω, γαληνεύω, καλµάρω ΑΝΤ. αναστατώνοµαι, 
ταράζοµαι ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάποιον/κάτι) ήρεµο, εξουδετερώνω την ταραχή 
του: του µιλούσε γλυκά προσπαθώντας να τον ηρεµήσει. [ΕΤΥΜ < apX· ηρεµώ 
(-έω) < επίρρ. ήρεµα. Αν το αρχικό ή- θεωρηθεί προθεµατικό, τότε η λ. συνδ. 
µε σανσκρ. ramate «ηρεµώ», γοτθ. rimis «ηρεµία» κ.ά.]. -ήρης, -ήρης, -ήρες 
(λόγ.) παραγωγικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής που δηλώνει: 1. ότι 
κάποιος είναι εφοδιασµένος µε κάτι: ξιφ-ήρης 2. ιδιότητα: µον-ήρης, φρεν-ήρης, 
κλιν-ήρης, ποδ-ήρης. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από το θ. τού αρχ. άρ-αρ-ίσκω «συνδέω, τακτοποιώ - εφοδιάζω» 
(για το οποίο βλ. λ. αρ-µός, άρ-µα), µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει. Η σηµ. τού τέρµατος γενικεύθηκε, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιείται 
ως δηλωτικό ιδιότητας ή χαρακτηριστικού]. ήρθα ρ. → έρχοµαι ηρθην ρ. → 
αίρω ηρκεσα ρ. → αρκώ 

ήρξατο χειρών αδίκων → άδικος 
Ηρόδοτος (ο) {-ου κ. -ότου} αρχαίος Έλληνας ιστορικός (5ος αι. π.Χ.), που 

εξιστόρησε τους Περσικούς Πολέµους, ο επονοµαζόµενος και «πατέρας τής 
Ιστορίας». — ηροδότειος, -α,-ο. [ΕΤΥΜ < αρχ. 'Ηρόδοτος < Ήρα + δοτός < 
δίδωµι, πβ. Θεό-δοτος, Ζη-νό-δοτος]. 

-ηρός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 
φανερώνουν ένα έντονο χαρακτηριστικό: αιχµ-ηρός, αιµατ-ηρός, δα-παν-ηρός, 
λυπ-ηρός, ηχ-ηρός, οδυν-ηρός, τολµ-ηρός. [ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. αυστηρός, πον-ηρός), που προέρχεται από το I.E. 
επίθηµα *-ro- µε επαύξηση -η- (βλ. κ. -αρός, -ερός)]. 

ηροστράτειος, -α, -ο [1894] αυτός που αναφέρεται στον Ηρόστρατο-ΦΡ. (α) 
ηροστράτειος δόξα η φήµη που κατακτά κάποιος από καταστροφική του 
πράξη (β) ηροστράτειο έργο µάταιο έργο. 

Ηρόστρατος (ο) {-ου κ. -άτου} 1. Εφέσιος που πυρπόλησε τον ναό τής 
Αρτέµιδος στην Έφεσο το 365 π.Χ., προκειµένου να µείνει το όνοµα του στην 
Ιστορία 2. (µτφ.) οποιοσδήποτε διακατέχεται από τη µανία να γίνει γνωστός, 
έστω και διαπράττοντας κάτι κατακριτέο, καταστροφικό. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
'Ηρόστρατος < Ήρα + στρατός]. 

Ηρώ (η) {-ώς κ. -ούς} 1. ΜΥΘΟΛ. νεαρή ιέρεια τής Αφροδίτης, που παραβίασε 
τον όρκο παρθενίας της εξαιτίας τού έρωτα της για τον Λέανδρο, έρωτα που 
είχε τραγικό τέλος 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ, < µτγν. Ήρώ, παράλλ. τ. τού 
αρχ. Ήρα (βλ.λ.)]. 

ήρωας (ο) {ηρώων}, ηρωίδα (η) [αρχ.] 1. ο άνθρωπος που προβαίνει σε 
γενναία πράξη, συχνά µέχρι σηµείου αυτοθυσίας: αφανής | εθνικός | χάρτινος 
(ψεύτικος) ~ || οι ~ των αγώνων τού έθνους || η παρασηµοφόρηση | το µνηµείο 
των ~ 2. (γενικότ. ως χαρακτηρισµός) (α) ο γενναίος (β) αυτός που 
κατορθώνει κάτι εξαιρετικά δύσκολο: είναι ~· φρόντιζε τόσα χρόνια την 
κατάκοιτη γυναίκα του και µεγάλωσε µόνος του τρία παιδιά 3. ο άνθρωπος που 
οι άλλοι θαυµάζουν και µιµούνται: οι ~ των σηµερινών παιδιών διαφέρουν από 
αυτούς τού παρελθόντος ΣΥΝ. πρότυπο, ίνδαλµα 4. (στην αρχαιότητα) το 
µυθολογικό πρόσωπο που δεν είναι θεός και συνήθ. ξεχωρίζει για την αρετή, 
την ανδρεία του κ.λπ. (π.χ. Αγαµέµνων, Ιάσων κ.ά.): οµηρικός | µυθολογικός 
— || ο Θησέας ήταν τοπικός ~ τής Αθήνας 5. ο χαρακτήρας που παίζει 
συγκεκριµένο και κεντρικό ρόλο σε αφήγηση (λογοτεχνική, θεατρική, 
κινηµατογραφική): οι ~ τού βιβλίου | τού δράµατος | τού Παπαδιαµάντη ΣΥΝ. 
πρωταγωνιστής ΑΝΤ. δευτεραγωνιστής, κοµπάρσος 6. το άτοµο που 
βρίσκεται στο επίκεντρο ενός γεγονότος ή το προκαλεί: (ειρων.) οι ~ των 
χθεσινών συµπλοκών παραµένουν... αφανείς και άφαντοι! ΣΥΝ. 
πρωταγωνιστής, δράστης, πρωταίτιος. — ηρωικός, -ή, -ό [αρχ.], ηρωικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα, εγωισµός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήρως, -ωος, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε I.E. *ser- «προ-
στατεύω, προφυλάσσω» (βλ. κ. όραση), ενώ δεν πρέπει να αποκλειστεί η 
σύνδεση µε το θεωνύµιο Ήρα (βλ.λ.). Η λ. ήρως αναφερόταν τόσο στους 
θεούς όσο και στους ανθρώπους ευγενούς καταγωγής, ενώ µεθοµηρική είναι η 
χρήση τής λ. µε τη σηµ. «ηµίθεος»]. 

Ηρώδης (ο) {-η κ. -ου} 1. ο Μέγας- ο διορισµένος από τους Ρωµαίους βασιλιάς 
τής Ιουδαίας, κατά τη διάρκεια τής βασιλείας τού οποίου γεννήθηκε ο 
Χριστός και που, όπως αναφέρεται στην Κ.∆., διέταξε τη σφαγή των νηπίων 
τής Βηθλεέµ 2. (µετωνυµ.) αυτός που φέρεται βάναυσα στα παιδιά 3. Αντίπας- 
γυιος τού Ηρώδη τού Μεγάλου, κυβερνήτης τής Γαλιλαίας, ο οποίος διέταξε 
τον αποκεφαλισµό τού Ιωάννη τού Προδρόµου 4. ο Αττικός- Αθηναίος 
ρήτορας και σοφιστής (2ος αι. µ.Χ.), που από την τεράστια περιουσία του 
χρηµατοδότησε την κατασκευή πολλών έργων στην Αθήνα, όπως το Ωδείο 
και το Παναθηναϊκό Στάδιο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Ήρφδης, πιθ. < ήρως]. 

ηρωίνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. ισχυρό ναρκωτικό που προέρχεται από τη µορφίνη 
και προκαλεί έντονο εθισµό, σωµατικό και ψυχικό: καθαρή | νοθευµένη - || 
υπερβολική δόση ηρωίνης || παίρνω ~ ΣΥΝ. λευκός θάνατος, (αργκό) άσπρη 2. 
(συνεκδ.) η χρήση τού παραπάνω ναρκωτικού: δύο ακόµα νέοι νεκροί από ~. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ξέν. όρ. (πβ. γαλλ. heroine < γερµ. εµπορική ονοµ. 
Heroin) < µτγν. ηρωίνη «ηρωίδα», θηλ. τού αρχ. ήρως. Το ναρκωτικό 
ονοµάστηκε έτσι λόγω τής ισχυρής επίδρασης και των έντονων ψευ-
δαισθήσεων που προκαλεί στους χρήστες]. 

ηρωινοµανής (ο/η) {ηρωινοµαν-ούς | -είς} πρόσωπο που είναι εθισµένο στη 
χρήση ηρωίνης. — ηρωινοµανία (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
héroïnomane]. ηρωισµός (ο) [1797] 1. η ιδιότητα τού ήρωα (βλ.λ., σηµ. 1): οι 
υπερασπιστές τής πόλης επέδειξαν απαράµιλλο - || υποφέρω τα µαρτύρια µε ~ || 
πράξεις | πνεύµα | δείγµατα υψηλού ~ ΣΥΝ. ανδρεία 2. (συνεκδ.) κάθε 
εκδήλωση γενναιότητας και θάρρους, ενδεχοµένως µέχρι σηµείου αυτοθυσίας: 
δεν χρειάζονται ~· αυτό που µετράει εδώ είναι η σύνεση και η µεγάλη προσοχή 
ΣΥΝ. ανδραγάθηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγωισµός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. héroïsme, άσχετο προς το µτγν. 
ηρωισµός «λατρεία, θαυµασµός των ηρώων»]. ηρώο (το) 1. µνηµείο για 
εθνικούς ήρωες: κατάθεση στεφάνου στο ~ τής πόλης || ro ~ των πεσόντων 2. 
(στην αρχαιότητα) µικρός ναός αφιερωµένος στη λατρεία τοπικού ήρωα. 
[ΕΤΥΜ. < appc- ήρώον (ιερόν) < ήρως]. ηρωολατρία (η) [1893] {χωρ. πληθ.) 
ο υπερβολικός θαυµασµός προς 
τους ήρωες ή προς συγκεκριµένο ήρωα. ηρωοποιώ ρ. µετβ. {ηρωοποιείς... | 
ηρωοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -η-µένος} µετατρέπω (κάποιον) σε ήρωα, θεωρώ 
(κάποιον) ήρωα, συνήθ. 
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χωρίς να διαθέτει τα ανάλογα προσόντα: η κοινωνία συχνά ηρωο-
ποιεί άτοµα, µόνο και µόνο επειδή είχαν µαρτυρικό τέλος. — ηρωο-
ποίηση (η). 
[ΕΤΎΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. héroïser]. -ης, -ης, -ες [αρχ.] 

κατάληξη τριγενών και δικαταλήκτων επιθέτων. 

ΣΧΟΛΙΟ Τα επίθετα τής κατηγορίας αυτής (λέγονται και «τριτόκλι-
τα») είναι λόγιας προελεύσεως και χρησιµοποιούνται συχνά σε 
απαιτητικότερες µορφές οµιλίας. Η κλίση των επιθέτων αυτών εµ-
φανίζει ιδιαιτερότητες στο γένος, στις καταλήξεις και στον τονι-
σµό. 

ασφαλ-ής ασφαλ-ές     συνήθ-ης σύνηθ-ες 
ασφαλ-ούς συνήθ-ους 

ασφαλή συνήθ-η 
ασφαλ-είς ασφαλ-ή      συνήθ-εις συνήθ-η 

ασφαλ-ών συνήθ-ων 

Παρατηρήσεις: (α) Το αρσενικό και θηλυκό γένος συµπίπτουν πλή-
ρως (β) Οι κατάληξες αρσ.-θηλ. που διαφέρουν στον ενικό είναι 
τρεις· σε όλο το ουδ. και στον πληθ. αριθµό είναι δύο (γ) Τα επίθ. 
σε -ώδης (στοιχειώδης, δηλητηριώδης) στη γεν. πληθ. τονίζονται 
στη λήγουσα (στοιχειωδών, δηλητηριωδών) (δ) Τα επίθ. σε -ήθης 
(συνήθης) και τα λοιπά επίθ. σε -ης (επιµήκης, αυτάρκης), πλην 
των επιθ. σε -ώδης, στο ουδ. ενικού αναβιβάζουν τον τόνο στην 
προπαραλήγουσα (το σύνηθες, το επίµηκες, το αύταρκες, αλλά το 
στοιχειώδες) (ε) Τα επίθετα σε -ής, -ής, -ές και τα σε -ώδης σχη-
µατίζουν τα επιρρήµατα τους σε -ώς (ασφαλής - ασφαλώς, στοι-
χειώδης - στοιχειωδώς), ενώ τα επίθ. σε -ης, -ης, -ες σχηµατίζουν 
επιρρήµατα σε -ως (συνήθης - συνήθως, πλήρης - πλήρως) (στ) 
Στα ουσιαστικοποιηµένα επίθετα αρσενικού γένους αυτής τής κα-
τηγορίας συνηθίζεται ο σχηµατισµός γενικής ενικού σε -η (π.χ. 
τού συγγενή µου αντί τού συγγενούς µου). Η τάση για σχηµατισµό 
τέτοιας γενικής εµφανίζεται συχνά και όταν το επίθετο δεν είναι 
ουσιαστικοποιηµένο (π.χ. ενός στοιχειώδη τρόπου αντί ενός 
στοιχειώδους τρόπου), πράγµα που πρέπει να αποφεύγεται. 
Παραδείγµατα: (α) σε -ής: ακραιφνής, αµαθής, ανεπαρκής, απα-
θής, απρεπής, ασαφής, ασθενής, διαρκής, διεθνής, δυσχερής, 
εγκρατής, ειλικρινής, ελλιπής, επαρκής, επιεικής, επιµελής, ευκρι-
νής, ευφυής, ευχερής, ηττοπαθής, ιδιοτελής, κοινωφελής, λαοφιλής, 
µακροσκελής, ολοσχερής, οξυδερκής, πολυµελής, πολυπληθής, πο-
λυτελής, προσεχής, πρωτοφανής, συνεπής, συνεχής, χονδροειδής, 
ωοειδής κ.ά. (β) σε -ώδης: αλµατώδης, αµµώδης, βραχώδης, δασώ-
δης, δηλητηριώδης, θορυβώδης, ιδεώδης, ιλιγγιώδης, µανιώδης, µε-
γαλειώδης, µυστηριώδης, ουσιώδης, παιδαριώδης, περιπετειώδης, 
στοιχειώδης κ.ά. (γ) διάφορα σε -ης: αήθης, ασυνήθης, κακοήθης, 
καλοήθης, συνήθης, επιµήκης, ουρανοµήκης, κλινήρης, µονήρης, 
πλήρης, αυτάρκης, ισοµεγέθης, υπερµεγέθης, φιλαλήθης κ.ά. Στη Ν. 
Ελληνική παρατηρείται µια τάση (που ξεκίνησε από την 
παλαιότερη δηµοτική) να αποφεύγονται τα (τριτόκλιτα) επίθετα σε -
ης, -ης, -ες (αηδής, συµπαθής, αντιπαθής, διεθνής, διαφανής, µε-
γαλοπρεπής, συνήθης κ.τ.ό.) και να χρησιµοποιούνται στη θέση 
τους (δευτερόκλιτα) επίθετα σε -ος, -η, -ο είτε από παράγωγα αντί-
στοιχων ρηµάτων (αηδιαστικός < αηδιάζω, συµπαθητικός < συ-
µπαθώ, άπρεπος < πρέπει, άτυχος < τυχαίνω, αντιπαθητικός < αντι-
παθώ, συνηθισµένος < συνηθίζω) είτε µε απλό µορφολογικό µετα-
πλασµό από -ης... σε -ος...: διεθνής > διεθνικός. Η τάση αυτή δεν 
επικράτησε πάντοτε (το διεθνικός δεν αντικατέστησε το διεθνής), 
αλλά πέτυχε να δηµιουργήσει υφολογικές ποικιλίες: απρεπής -
άπρεπος, ατυχής - άτυχος κ.ο.κ. 

Ησαΐας (ο) προφήτης, που προφήτευσε την έλευση τού Μεσσία, συγ-
γραφέας τού οµώνυµου βιβλίου τής Π.∆.· ΦΡ. (καθηµ.) χορεύω τον 
χορό τού Ησαΐα παντρεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yesaeyâh, συντετµηµένος τ. τού ονόµατος 
YeSaeyâhu «σωτηρία τού Γιαχ (τού θεού)»]. 

Η.Σ.Α.Π. (οι) Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθήνας-Πειραιά. 
Ησίοδος (ο) {Ησιόδου} αρχαίος Έλληνας ποιητής (8ος αι. π.Χ.) από 

τη Βοιωτία- σηµαντικότερα έργα του το αφηγηµατικό ποίηµα Έργα 
και Ηµέραι και το έπος Θεογονία. — ησιόδειος, -α, -ο [αρχ.], [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Ησίοδος < ήσι- (< ρ. ΐηµι «ρίχνω, εκτοξεύω», βλ. κ. αφήνω) -Ι- -
οδός < *Εοδή «φωνή, ωδή» (βλ. κ. άδω)]. 

-ήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. -ίσιος) παραγωγικό επίθηµα για τον σχη-
µατισµό επιθέτων, που δηλώνουν την καταγωγή, την προέλευση αυ-
τού που δηλώνει το θέµα: βουν-ήσιος, κατσικ-ήσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βουνό, αετός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίθηµα (ήµερ-ήσιος, Ίθακ-ήσιος), που επεκτάθηκε στη 
Ν. Ελληνική µε τη συνδροµή τού λατινογενούς -êsis < -ensis (κυρ. για 
παράγωγα τοπωνυµίων)]. 

-ήσιος ή -ίσιος; Η κατάλ. -ήσιος θεωρείται ότι προήλθε είτε από 
την αρχ. ελληνική -ήσιος (ετήσιος, ηµερήσιος, Ιθακήσιος, Μιλή-
σιος κ.ά.) µε συνίζηση (συµπροφορά τού -ιος σε µία συλλαβή) είτε 
από τη λατ. -esis < -ensis είτε και από τις δύο. Στην ά περίπτωση η 
κατάληξη πρέπει να γράφεται µε -η- (-ήσιος)· στη β' περίπτωση 
πρέπει να γράφεται µε -ι- (-ίσιος), αφού η λατ. κατάληξη e- δεν 
δεσµεύει την ελληνική απόδοση· στη γ' περίπτωση ορισµένα πα-
ράγωγα πρέπει να γράφονται µε -ι- (-ίσιος) και άλλα µε -η-(-
ήσιος). Η ά άποψη έχει υποστηριχθεί από τον Γ. Χατζιδάκν η β' 
(από τη Λατινική) από τον Ν. Ανδριώτη, µολονότι -ίσως λόγω τής 

µεσαιωνικής ορθογραφίας της σε -ήσιος- υποστηρίζει τη γραφή 
σε -ήσιος- η γ' άποψη (µε διαφορετικό σκεπτικό) υποστηρίζεται 
από τους Μ. Τριανταφυλλίδη και Α. Τσοπανάκη. Κατά τη γνώµη 
µας -και για διευκόλυνση τής ορθογραφίας- είναι προτιµότερο να 
τηρήσουµε έναν µόνο τύπο ορθογραφίας (αντί δύο), που δεν µπο-
ρεί να είναι άλλος από το -ήσιος, µια που από κανέναν δεν αµφι-
σβητείται ότι τα ηµερήσιος, ετήσιος, γενετήσιος, παραπλήσιος κ.ά. 
και τα πολλά δηλωτικά τόπου καταγωγής (Ιθακήσιος, Μιλήσιος, 
Πελοποννήσιος, ∆ωδεκανήσιος, Επτανήσιος κ.ά.) υπήρξαν η βάση 
τού συστήµατος. Η Ελληνική (ιδίως των ελληνιστικών και βυζα-
ντινών χρόνων) σχηµάτισε αρκετά ονόµατα σε -ήσιος (ποικίλης 
παραγωγικής προελεύσεως): ακακήσιος (άκακος, ακακία), φιλή-
σιος-φιλοτήσιος («προσφιλής»), Λιµνήσιος, γυµνήσιος, πρυµνή-
σιος, νυκτερήσιος, πρωρήσιος, θανατήσιος, βροντήσιος, νεοτήσιος, 
χαρτήσιος, γναφήσιος, επετήσιος, βιοτήσιος κ.ά. Τα ονόµατα αυτά 
ενισχύθηκαν -δεν δηµιουργήθηκαν- από λατ. προελεύσεως επί-
θετα (που και οι Βυζαντινοί έγραφαν µε -η-): φαβρικήσιος (< 
fabricensis), κοµµενταρήσιος (< commentariensis), καστρήσιος (< 
castrensis). 
Παραδείγµατα παραγώγων σε -ήσΐΌς: αλογήσιος, αρκουδήσιος, 
αλεπουδήσιος, αµπελήσιος, αρνήσιος, βουνήσιος, βαρελήσιος, βα-
πορήσιος, γιδήσιος, γουρουνήσιος, γαϊδουρήσιος, γατήσιος, δαµα-
λήσιος, ελαφήσιος, θυµαρήσιος, καραβήσιος, καµπήσιος, καλογε-
ρήσιος, καλαµποκήσιος, κατσικήσιος, κοτήσιος, κεφαλήσιος, κρι-
θαρήσιος, κουνελήσιος, λιµνήσιος, λεονταρήσιος, µοναστηρήσιος, 
µαϊµουδήσιος, µουλαρήσιος, µοσχαρήσιος, νταµαρήσιος, πελαγή-
σιος, περιβολήσιος, παραπανήσιος, παλληκαρήσιος, περιστερή-
σιος, προβατήσιος, πανηγυρήσιος, παιδιακήσιος, ποταµήσιος, σκυ-
λήσιος, σπιτήσιος, τραγήσιος, τουλουµήσιος, φιδήσιος, χελωνή-
σιος, φεγγαρήσιος. 

ήσκιος (σχολ. ορθ. ίσκιος) (ο) 1. η σκοτεινή επιφάνεια που δηµιουρ-
γείται κοντά σε αδιαφανές σώµα, όταν το τελευταίο δέχεται τις ακτί-
νες τού φωτός, οι οποίες δεν µπορούν να το διαπεράσουν: παρατη-
ρούσαµε τους ~ µας πάνω στον τοίχο ΣΥΝ. σκιά 2. (στο σκοτάδι) µορ-
φή που δεν είναι ευδιάκριτη: ένας ~ πέρασε µέσα στο σκοτάδι και 
χάθηκε ΣΥΝ. σκιά 3. (συνεκδ.) µέρος στο οποίο δεν χτυπά κατευθείαν 
ο ήλιος: καθόµαστε στον ~, για να µη µας κάψει ο ήλιος ΣΥΝ. σκιά 4. 
(µτφ.) ανάµνηση ανθρώπου που έχει φύγει ή πεθάνει 5. (µτφ.) δηµι-
ούργηµα τής φαντασίας: παλεύει µε τους ~ ΣΥΝ. φάντασµα, αερικό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ήσκιος < αρχ. σκιά, όπου το αρχικό ή- υπό την επί-
δραση τού ήλιος. Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται για συνθ. εκ συναρπα-
γής από τη συνεκφορά ή σκιά > ήσκιά, µε αλλαγή γένους κατά το 
ήλιος. Η γρ. µε ί- (ίσκιος) είναι εσφαλµ., µη έχοντας ετυµολογική στή- 
,ρι-ξη]· 
ήσκιωµα (το) {ησκιώµ-ατος | -ατα, -άτων) ο τόπος που βρίσκεται στη 
σκιά. 

ησκιώνω ρ. µετβ. {ήσκιω-σα, -µένος} ρίχων τη σκιά µου: τα ψηλά δέ-
ντρα ήσκιωναν µεγάλο µέρος τού κήπου ΣΥΝ. σκιάζω. 

ήσσων, -ων, -ον κ. ήττων {ήσσ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(αρχαιοπρ.) µικρότερος, λιγότερος· (συνεκδ.) υποδεέστερος, δευτερεύ-
ων: αυτό το θέµα είναι ήσσονος σηµασίας ΣΥΝ. ελάσσων ΦΡ. (α) αρ-
χή τής ήσσονος προσπάθειας η πρακτική τού να καταβάλλει κανείς 
όσο µικρότερη προσπάθεια γίνεται, προκειµένου να επιτύχει κάτι (β) 
κατά το µάλλον ή ήττον βλ. λ. µάλλον (γ) ουχ ήττον (ούχ ήττον) 
εντούτοις, όµως: η άµυνα κατά των επιδροµέων δεν υπήρξε συστη-
µατικά οργανωµένη- ~ υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσµατική. [ΕΤΥΜ < 
αρχ· ήσσων (αττ. ήττων), συγκρ. βαθµός τού επιρρ. ή~κα (µε επική 
ψίλωση), που συνδ. µε λατ. seg-nis «νωθρός, οκνηρός». Βλ. κ. 
ήκιστα, ήττα. Η αρχή τής ήσσονος προσπαθείας µεταφράζει το γαλλ. 
la loi du moindre effort]. 

ησυχάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ησύχασ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κά-
νω (κάποιον) να πάψει να ανησυχεί, οδηγώ ή επαναφέρω (κάποιον) 
σε κατάσταση ηρεµίας: µε ησύχασαν αυτά που µου είπες ΣΥΝ. καθη-
συχάζω, ηρεµώ, καταπραΰνω, καλµάρω, κατευνάζω, γαληνεύω ANT. 
αναστατώνω, ανησυχώ, ερεθίζω, ταράζω 2. (ειδικότ.) κάνω (κάποιον) 
να σταµατήσει να θορυβεί: µε πολύ κόπο ησύχασε τη µικρή που 
έκλαιγε || αν δεν ησυχάσετε τους ζωηρούς µαθητές, θα έχετε πρόβληµα 
στην τάξη ♦ (αµετβ.) 3. φθάνω σε κατάσταση ηρεµίας, παύω να είµαι 
σε ένταση, σε ταραχή: δεν ησυχάζω, αν δεν µου τηλεφωνήσουν ότι 
έφτασαν καλά || η θάλασσα ησύχασε ξαφνικά ΣΥΝ. ηρεµώ, γαληνεύω 
4. (ειδικότ.) παύω να θορυβώ: Ησυχάστε! Τι φασαρία είναι αυτή; 
ΣΥΝ. παύω, ηρεµώ, σιωπώ ANT. θορυβώ 5. παύω να ενοχλούµαι: 
πότε θα ησυχάσουµε από τις απροειδοποίητες επισκέψεις του; || φύγε 
να ησυχάσουµε! ΣΥΝ. απαλλάσσοµαι 6. παύω να έχω ασχολίες, 
δραστηριότητες, να βρίσκοµαι σε κίνηση· συνήθ. µε άρνηση: ∆εν 
ησυχάζει λεπτό! Όλη µέρα τρέχει δεξιά και αριστερά! || αυτό το παιδί 
δεν µ'αφήνει να ησυχάσω! ANT. δραστηριοποιούµαι 7. (σπάν.) ξα-
πλώνω και κοιµάµαι, αναπαύοµαι: το µεσηµέρι ησυχάζει µια-δυο 
ωρίτσες · 8. ζω µοναστική ζωή, είµαι ησυχαστής ΣΥΝ. µονάζω. 

ησυχασµός (ο) [1861] 1. (λαϊκ.) το να ησυχάζει κανείς, η ησυχία 2. 
ΘΡΗΣΚ. τρόπος ζωής των ασκητών κυρ. τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που 
χαρακτηρίζεται από την αδιάλειπτη προσευχή και την τάση προς πλή-
ρη απαλλαγή από τα ανθροοπινα πάθη 3. (ειδικότ.) τάση που εµφανί-
στηκε στο Αγιον Όρος κατά τον 14ο αι. και σύµφωνα µε την οποία οι 
µοναχοί µέσω τής συνεχούς προσευχής και σε κατάσταση απόλυτης η-
συχίας µπορούσαν να προσεγγίσουν συνειδητά το θείο και να απο-
κτήσουν θεοπτία, δηλ. νοερή θέα τού ακτίστου θείου φωτός. — ησυ-
χαστής (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hesychasm]. 
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ησυχαστήριο (το) [µεσν.] {ησυχαστηρί-ου | -ων} 1. µέρος στο οποίο 
αποµονώνεται ο µοναχός ησυχαστής ΣΥΝ. ερηµητήριο, ασκητήριο, 
ασκηταρειό 2. (γενικότ.) το µέρος στο οποίο µπορεί κανείς να απο-
µονωθεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 

ησυχαστής (ο) → ησυχασµός 
η συ χαοτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ησυχα-
σµό 2. ΙΣΤ.-ΕΚΚΛΗΣ. ησυχαστική έριδα οι θεολογικές συγκρούσεις που 
σηµειώθηκαν στο Βυζάντιο τον 14ο αι., όταν αµφισβητήθηκε η πρα-
κτική τού ησυχασµού (βλ.λ.). 

ησυχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη ταραχής, αναστατώσεων, 
εντάσεων ΣΥΝ. ηρεµία, αταραξία, γαλήνη· ΦΡ. ησυχία, τάξις και 
ασφάλεια (από προπαγανδιστικό σύνθηµα τής απριλιανής δικτατο-
ρίας) (i) η κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχει καµιά δραστη-
ριότητα και κοινωνική διεκδίκηση, συνήθ. εξαιτίας τής επιβολής 
απολυταρχικής διακυβέρνησης (ii) για να δηλωθεί ότι δεν συµβαίνει 
τίποτε άξιο λόγου: -Τρέχει τίποτα; -Μπα, ~! 2. το να είναι κανείς 
ήσυχος, ήρεµος- κυρ. σε φράσεις όπως: ~ δεν έχει αυτό το παδί! || Μη 
µε ανακατεύετε σε τέτοιες ιστορίες! Εγώ θέλω την ~ µου! 3. η έλλει-
ψη θορύβων: προηγουµένως άκουγα οµιλίες, αλλά εδώ και δύο ώρες 
βασιλεύει απόλυτη ~ || κάντε ~! || (ως προσταγή) ~! Θέλω να 
κοιµηθώ! || περίεργη | ύποπτη - ΣΥΝ. σιωπή, σιγή, γαλήνη ΑΝΤ. 
φασαρία, ταραχή 4. ΝΟΜ. διατάραξη κοινής ησυχίας πταίσµα κατά το 
οποίο ο δράστης διαταράσσει δηµόσια τις ασχολίες ή τη νυχτερινή 
ησυχία των κατοίκων κυρ. µε υπερβολικούς θορύβους 5. ΘΕΟΛ. η 
υλική και πνευµατική εγκράτεια (νήψη) που βοηθούν στην κατάνυξη 
και την εσωτερική γαλήνη τής ψυχής· βασική επιδίωξη τού 
ησυχασµού (βλ.λ.). 

Ησύχιος (ο) {Ησυχίου} 1. Έλληνας γραµµατικός από την Αλεξάν-
δρεια (5ος αι. µ.Χ.), από τους σηµαντικότερους λεξικογράφους· το λε-
ξικό του εκτός από πλήθος λέξεων περιέχει ερµηνεία δύσκολων χω-
ρίων, παροιµιών και διαλεκτικών λέξεων που δεν έχουν παραδοθεί 
από κείµενα 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ETYM. < 
µτγν. 'Ησύχιος < αρχ. επίθ. ήσύχιος < ήσυχος]. 

ήσυχος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας, γαλή-
νης: - θάλασσα ΣΥΝ. ήρεµος, γαλήνιος, ατάραχος ΑΝΤ. ανήσυχος, τα-
ραγµένος 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη θορύβου, που 
δεν θορυβεί: ~ βραδιά | δάσος | βήµατα | δωµάτιο ΣΥΝ. σιωπηλός, 
αθόρυβος, σιγαλός ΑΝΤ. θορυβώδης 3. (α) αυτός που σιωπά, που δεν 
µιλά: το παιδί καθόταν ~ κι έπαιζε ΣΥΝ. σιωπηλός ΑΝΤ. θορυβώδης, 
οµιλητικός (β) (συνεκδ.) αυτός που δεν ενοχλεί: καθόταν ~ στη γωνιά 
του και δεν πείραζε κανέναν ΑΝΤ. ενοχλητικός, φασαριόζος 4. αυτός 
που είναι απερίσπαστος από έγνοιες: Μείνε ήσυχος. Θα φροντίσω 
την υπόθεση σου || άσε µε ήσυχο να δουλέψω! || ∆εν ανακατεύοµαι σε 
τέτοιες δουλειές. Εγώ θέλω να έχω το κεφάλι µου ~ || ~ γεράµατα | 
συνείδηση (χωρίς ενοχές) ΣΥΝ. αµέριµνος, ανενόχλητος, ατάραχος, 
ξένοιαστος ΑΝΤ. προβληµατισµένος 5. (α) αυτός που δεν έχει απότο-
µες ή βίαιες αντιδράσεις, που δεν παραφέρεται: είναι ~ ανθρωπάκι || 
~ χαρακτήρας ΑΝΤ. απότοµος, βίαιος (β) (συνεκδ.) αυτός που χαρα-
κτηρίζεται από ηπιότητα και ευγένεια: ~ κουβεντούλα | τρόποι ΣΥΝ. 
ήρεµος, ήπιος 6. αυτός που δεν παρουσιάζει µεταβολές, αναστατώ-
σεις ή ενοχλήσεις: κάνει ~ ζωή || περάσαµε µια -χρονιά ΑΝΤ. ανήσυ-
χος. — ήσυχα | ησύχως [αρχ.] επίρρ. [ETYM. < αρχ. ήσυχος, αγν. 
ετύµου]. 

ήτα (το) {άκλ.} Η, η· το έβδοµο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. 
κ. λ. αριθµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. Γ ETYM. < αρχ. ήτα < εβρ. hëth 
«φράκτης, περίβολος»]. 

ητακισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. 1. (σύµφωνα µε την ερασµική προ-
φορά) η προφορά τού γράµµατος ε (έψιλον) από τους αρχαίους Έλλη-
νες ως ε µακρού ΑΝΤ. ιωτακισµός 2. (γενικότ.) η προφορά που επιχει-
ρεί να ανασυνθέσει επιστηµονικά τον τρόπο µε τον οποίο προφερόταν 
η Ελληνική στους κλασικούς χρόνους· η προφορά αυτή συγκλίνει, χω-
ρίς να ταυτίζεται, µε την ερασµική προφορά ΑΝΤ. ιωτακισµός. — η-
τακίΌτής (ο) [1854]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προφορά. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γερµ. Etazismus], 

ήτις αντων. → όστις 
ητθ! µόριο (αρχαιοπρ.) δηλαδή: κατά την οριζόµενη εκ τού νόµου προ-

θεσµία, ~ µετά παρέλευση πέντε ηµερών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηλαδή, οµόη- 

[ΕΤΥΜ αρχ- < η τοκ η «πράγµατι, αληθώς» (αγν. ετύµου, βλ. κ. ήδη) 
+ -τοι, άτονος τ. δοτ. τού β' προσώπου (σύ, δωρ. τύ), που χρησιµοποι-
ήθηκε στην αττ. διάλεκτο ως επίθηµα, πβ. µέν-τοι, καί-τοι]. 

ήττα (η) {ηττών} η αρνητική έκβαση σε αγώνα, µάχη, σύγκρουση, αλ-
λά και σε κάθε είδους ανταγωνισµό ή συναγωνισµό, η αποτυχία 
στην επίτευξη στόχου: το στράτευµα υπέστη συντριπτική ~ || εκλογική 
| σοβαρή | απροσδόκητη | βαριά | διπλωµατική | οδυνηρή | προσωπική 
~ || παραδέχοµαι | διαπιστώνω την ~ µου ΣΥΝ. αποτυχία ΑΝΤ. νίκη, 
επιτυχίαν ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός, οµόηχα. [ΕΤΥΜ.< αρχ. ήττα < 
ήττώµαι (υποχωρητ.)]. 

ηττοπάθεια (η) {χωρ. πληθ.} η εκ των προτέρων πεποίθησης κάποιου 
για αρνητική εξέλιξη: η ~ του δεν τον αφήνει να προχωρήσει στην 
επαγγελµατική του σταδιοδροµία || πνεύµα | κλίµα ηττοπάθειας || κα-
ταλαµβάνοµαι από ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. défaitisme]. 

ηττοπαθής, -ής, -ές αυτός που διακατέχεται από τον φόβο τής ήττας, 
που δεν πιστεύει ότι µπορεί να πετύχει κάτι: ~ στάση | άνθρωπος | 
χαρακτήρας. — ηττοπαθώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. défaitiste]. 

ηττώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ηττάσαι... | ηττή-θηκα, -µένος} υφίσταµαι 
ήττα, αποτυγχάνω (στην προσπάθεια µου, στον αγώνα µου, σε σύ-
γκρουση): η εθνική µας οµάδα ηττήθηκε από την αντίστοιχη αγγλική || 
~ ολοσχερώς | άδοξα | κατά κράτος (εντελώς) ΣΥΝ. νικιέµαι, χά- 

νω ΑΝΤ. νικώ, κερδίζω·   ΦΡ. ουαί τοις ηττηµένοις βλ. λ. ουαί.   * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήττώµαι (-άο-) < ήττων «λιγότερος, κατώτερος» (βλ. λ. 
ήσσων), κατ' αναλογίαν προς το συνώνυµο νικώµαι]. 

ήττων, -ων, -ον -· ήσσων 
ηφαίστειο (το) [1812] {ηφαιστεί-ου | -ων} 1. ΓΕΩΛ. άνοιγµα ή ρήγµα 
στον φλοιό τής Γης (και άλλων πλανητών), από το οποίο αναβλύζουν 
κατά καιρούς λειωµένα ή καυτά πετρώµατα και ατµός: έκρηξη | λά-
βα | κρατήρας ηφαιστείου || ενεργό | σβησµένο | εν δράσει | εν ηρεµία 
~ (βλ. λ. ηρεµία) 2. (συνεκδ.) το βουνό ή ο λόφος που βρίσκεται γύρω 
από το παραπάνω άνοιγµα ή ρήγµα και αποτελείται κυρ. από 
στερεοποιηµένο υλικό από τα βάθη τής γης, π.χ. ο Βεζούβιος και η 
Αίτνα 3. (µτφ.) τόπος ή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ταραχές, 
συγκρούσεις: το ~ των Βαλκανίων. — ηφαιστειακός, -ή, -ό [1861]. 
[ΕΤΥΜ. < Ήφαιστος, θεός τής φωτιάς. Η λ. απέκτησε τη σηµ. αυτή ως 
απόδ. λατινογενών ξέν. όρων, πβ. γαλλ. vulcan < λατ. Vulcanus, επίθ. 
τού Ηφαίστου, που χρησιµοποιήθηκε κυρ. για την ονοµασία τού νη-
σιού όπου βρίσκεται το ηφαίστειο Αίτνα, το οποίο θεωρείται ως το 
«εργαστήριο τού Ηφαίστου»]. 

ηφαιστειογενής, -ής, -ές [1867] {ηφαιστειογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός που προέρχεται ή σχηµατίστηκε από ηφαίστειο, από τα καυτά 
υλικά που αναβλύζουν από αυτό: ~ εδάφη | πετρώµατα | νησιά.  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. volcanique]. 

ηφαιστειολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. Ο κλάδος που έχει ως αντι-
κείµενο τη µελέτη των ηφαιστείων και των συναφών φαινοµένων. — 
ηφαιστειολόγος (ο/η) [1877]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
vulcanologie (νόθο συνθ.)]. 

ηφαιστειότητα (η) [1883] {χωρ. πληθ.} η ηφαιστειακή δράση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. volcanisme]. 

ηφαιστειώδης, -ης, -ες [1861] {ηφαιστειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που θυµίζει ηφαίστειο 2. (µτφ.) εκρηκτικός: ~ ιδιοσυγκρασία. 

Ηφαιστίων (ο) {Ηφαιστίων-ος, -α} 1. παιδικός φίλος τού Μ. Αλεξάν-
δρου, που τον ακολούθησε ως στρατιωτικός αρχηγός στην εκστρατεία 
τής Μ. Ασίας 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίσης Ηφαι-
στίωνας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Ηφαιστίων, -ωνος < αρχ. "Ηφαιστος (βλ.λ.)]. 

Ήφαιστος (ο) {-ου κ. -αίστου} ΜΥΘΟΛ. ένας από τους δώδεκα θεούς 
τού Ολύµπου, σύζυγος τής Αφροδίτης, ο οποίος λατρευόταν ως κύ-
ριος τής φωτιάς και τής µεταλλουργίας και προστάτης των τεχνιτών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. "Ηφαιστος, προελλην. θεωνύµιο, αγν. ετύµου]. 

ηχαγωγός, -ός, -ό [1888] ΦΥΣ. αυτός που χρησιµεύει για τη µετάδοση 
τού ήχου: ~ σωλήνας. [ΕΤΥΜ. < ηχ(ο)- + αγωγός (< άγω)]. 

ηχείο (το) 1. η συσκευή που χρησιµοποιείται για την ενίσχυση ή τη 
µετάδοση τού ήχου 2. το κοίλωµα των έγχορδων µουσικών οργάνων, 
όπου παράγεται ο µουσικός ήχος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ήχεϊον «κύµβαλο, τύµπανο» < αρχ. ήχος. Η σηµερινή 
σηµ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. (sound-box) resonator]. 

ηχηρός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που παράγει έντονο ήχο: -χειροκρότη-
µα | κουδούνι | φωνές | χαστούκι | γέλιο | φιλί ΣΥΝ. δυνατός, έντονος, 
βροντερός ΑΝΤ. αθόρυβος, σιγανός 2. (συνεκδ.) αυτός που προσελκύει 
την προσοχή, που προκαλεί εντύπωση: δεν χρειαζόµαστε ~ ονόµατα, 
αλλά γνώστες τού αντικειµένου, έστω κι αν δεν είναι γνωστοί 3. 
ΓΛΩΣΣ. ηχηρό σύµφωνο κάθε σύµφωνο που παράγεται, όταν πάλλο-
νται οι φωνητικές χορδές: τα ~ σύµφωνα τής Ν. Ελληνικής είναι τα 
µπ, ντ, γκ (γγ), β, δ, γ, µ, ν, λ, ρ, ζ ΑΝΤ. άηχος. — ηχηρότητα (η) [1894]. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. sonore]. 

ηχηροποίηση (η) [1891] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η τρο-
πή ενός άηχου συµφώνου στο αντίστοιχο ηχηρό: η ~ τού «σ» σε «ζ». 
— ηχηροποιούµαι ρ. [1891] {-είται...}. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. sonorisation]. 

ηχητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που παράγει ή αναπαράγει ήχο, αυ-
τός που σχετίζεται µε τον ήχο: ~ παρεµβολή | διαβαθµίσεις | από-
χρωση | κύµατα | ποιότητα 2. ΦΥΣ. ηχητική (η) ο κλάδος τής ακου-
στικής και τής µηχανικής των ρευστών, που ασχολείται µε τη µελέτη 
τής ταχύτητας και τού ήχου και µε τα συναφή φαινόµενα. — ηχη-
τικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ηχητικότητα (η) το γνώρισµα µουσικού οργάνου που αποδίδει το 
πόσο ικανοποιητικά (από την άποψη τής έντασης, τής καθαρότητας 
τού ήχου κ.λπ.) ακούγεται το όργανο αυτό σε κάθε περιοχή τής έκτα-
σης του. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sonorité]. 

ήχθην ρ.→άγω 
ηχοαίσθηµα (το) {ηχοαισθήµατος | χωρ. πληθ.} η αίσθηση τού ήχου, 
η ιδιότητα τού ήχου να γίνεται αντιληπτός µέσω τής ακοής. [ETYM. 
Απόδ. τού αγγλ. audibility]. 

ηχοαπορροφητικος, -ή, -ό αυτός που απορροφά τους ήχους: ~ οδό-
στρωµα. 

ηχοβολίδα (η) η συσκευή που, µε τη χρήση ηχητικών κυµάτων, 
προσδιορίζει το βάθος τού ωκεανού ή την ύπαρξη σώµατος ή εµπο-
δίου µέσα στη θάλασσα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. echo sounder]. 

ηχοβολισµός (ο) η µέτρηση τού βάθους τής θάλασσας ή η εξακρί-
βωση τής ύπαρξης αντικειµένου ή εµποδίου µέσα σε αυτήν µε την 
εκποµπή ηχητικών κυµάτων, που αντανακλώνται στην επιφάνεια τού 
βυθού και επιστρέφουν στη συσκευή (ηχοβολίδα). Επίσης ηχοβόλιση 
(η)· — ηχοβολιστικός, -ή, -ό, ηχοβολίζω ρ. 

ηχοβολιστικό (το) ΝΑΥΤ. συσκευή η οποία µετράει το βάθος τής θά-
λασσας µε τη βοήθεια υπερήχων. 



ηχογράφος 737 ηώς 
 

ηχογράφος (ο) η συσκευή µε την οποία καταγράφεται ο ήχος. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. sound recorder]. 

ηχογραφώ ρ. µετβ. {ηχογραφείς... | ηχογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
καταγράφω (ήχο) σε ειδικό υλικό, µε τρόπο ώστε να διατηρηθεί και να µπορεί 
να αναπαράγεται µε τα κατάλληλα µέσα: ηχογράφησαν πρώτα τα όργανα και 
µετά τη φωνή || ~ ψηφιακά | πιστά | επιτυχηµένα. — ηχογράφηση (η). [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. record]. 

ηχοεντοπισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ. µέθοδος εντοπισµού αντικειµένων µε 
προσδιορισµό τού χρόνου που χρειάζεται η ηχώ για να επιστρέψει στο σηµείο 
εκποµπής τού ήχου, καθώς και τής κατεύθυνσης από την οποία αυτή 
επιστρέφει, λ.χ. από ένα ραντάρ ή ανιχνευτή υποθαλάσσιων αντικειµένων 2. 
ΒΙΟΛ. µηχανισµός ανίχνευσης αντικειµένων που ενεργοποιούν δελφίνια, 
νυχτερίδες και άλλα ζώα εκπέµποντας υψηλής συχνότητας ήχους οι οποίοι 
ανακλώνται στο αντικείµενο και επιστρέφουν πίσω στα αφτιά ή σε άλλα 
ακουστικά όργανα. 
[ΕΤΥΜ. o βιολογικός όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. echo-location (νόθο 
συνθ.), ενώ ο φυσ. όρ. αποδίδει το αγγλ. sonar (βλ. κ. σόναρ)]. 

ηχοκαρδιογράφηµα (το) {ηχοκαρδιογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η διάγνωση για 
την κατάσταση τής καρδιάς, που γίνεται µε τη βοήθεια υπερήχων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. échocardiogramme]. 

ηχοκαταστολή (η) η παύση ή η αποµάκρυνση τού θορύβου που προέρχεται από 
ηχητικό σύστηµα ΣΥΝ. αποθορυβοποίηση. 

ηχοκινησία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική και αυτόµατη µίµηση 
κινήσεως που ο ασθενής είδε άλλους να εκτελούν ή εκτέλεσε ο ίδιος µία φορά 
ΣΥΝ. ηχοπραξία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. échokinésie]. 

ηχολαλία (η) [1896] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική τάση για µηχανική 
επανάληψη λέξεων και φράσεων που ο ασθενής άκουσε άλλους να 
προφέρουν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. echolalia]. 

ηχολήπτης (ο) {ηχοληπτών}, ηχολήπτρια (η) {ηχοληπτριών} τεχνικός που 
είναι υπεύθυνος για την εγγραφή τού ήχου κινηµατογραφικής ή τηλεοπτικής 
εκποµπής, ταινίας κ.λπ. 

ηχοληψία (η) {ηχοληψιών} η τεχνική διαδικασία για την εγγραφή ήχου σε 
ειδικό υλικό, ιδ. για κινηµατογραφική ή τηλεοπτική χρήση. — ηχοληπτικός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ήχος + -ληψία < λήψη, µετάφρ. δάνειο από γερµ. Tonaufnahme]. 

ηχολογώ ρ. αµετβ. [1871] {ηχολογείς... | ηχολόγ-ησα} δηµιουργώ ήχο, 
αχολογώ (βλ.λ.). 

ηχοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η µέθοδος µέτρησης τού ήχου 2. η µελέτη τού 
ήχου ως προς τη διάρκεια, την ένταση, το ύψος ή την προέλευση µε τη 
βοήθεια ειδικού µηχανήµατος. — ηχοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. sonométrie (νόθο συνθ.)]. 

ηχόµετρο (το) [1861] {ηχοµέτρ-ου | -ων} το ειδικό όργανο µε το οποίο 
υπολογίζεται η ένταση, το ύψος και η διάρκεια τού ήχου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. sonomètre (νόθο συνθ.)]. 

ηχοµψητικος, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που µιµείται φυσικό ήχο: ~ λέξη ΣΥΝ. 
ηχοποίητος 2. ΓΛΩΣΣ. ηχοµιµητική (η) η διαδικασία κατά την οποία 
σχηµατίζονται λέξεις που ακουστικά θυµίζουν φυσικούς ήχους και 
παρουσιάζουν αιτιολογική σχέση µεταξύ σηµασίας και µορφής ΣΥΝ. 
ονοµατοποιία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. lautnachahmend]. 

ηχοµόνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η αποµόνωση και η 
προστασία ενός χώρου από τους εξωτερικούς θορύβους: σε όλα τα στούντιο 
ηχογραφήσεων είναι απαραίτητη η ~ 2. (συνεκδ.) το υλικό µε το οποίο 
ηχοµονώνεται ένας χώρος και γενικότ. ο τρόπος µε τον οποίο ενισχύεται η 
κατασκευή κτηρίου γι' αυτό τον λόγο: το διαµέρισµα δεν έχει καλή ~ || δεν 
έχουν βάλει την ~ ακόµα. — ηχοµονω-τικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
sound-isolation]. 

ηχοπέτασµα (το) {ηχοπετάσµ-ατος | -ατα, -άτων) φράγµα, φυσικό (π.χ. από 
χώµα, δενδροστοιχία) ή τεχνητό (π.χ. πανό από ηχοµονωτι-κό υλικό), που 
εµποδίζει τη µετάδοση τού ήχου. 

ηχοποίητος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που παράγεται κατά την προσπάθεια των 
οµιλητών µιας γλώσσας να µιµηθούν φωνητικά φυσικό ήχο: η λέξη 
«νιαούρισµα» είναι ~ (από το «νιάου», που αποτελεί φωνητική απόδοση τής 
φωνής τής γάτας). [ΕΤΥΜ < ηχο- + -ποίητος (< ποιώ), κατά το χειρο-ποίητος]. 

ηχοπραξία (η) (χωρ. πληθ.} η ηχοκινησία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. echopraxia]. 

ηχο ρ ρύπανση (η) {-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.) 1. η µορφή υποβάθµισης τού 
περιβάλλοντος και τής ποιότητας ζωής, που οφείλεται στους υπερβολικούς σε 
αριθµό και ένταση θορύβους: την ~ στην πόλη την προκαλούν τα αυτοκίνητα, 
τα κοµπρεσέρ κ.ά. || στην ~ αποδίδουν πολλοί τη νευρικότητα των ανθρώπων 
τής πόλης 2. (συνεκδ.) το σύνολο των θορύβων που υποβαθµίζουν το 
περιβάλλον ή προκαλούν ενόχληση σε όποιον τους ακούει: (σκωπτ.) αυτό δεν 
είναι τραγούδι, είναι σκέτη ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sound 
pollution]. 

ήχος (ο) 1. οτιδήποτε γίνεται ή µπορεί να γίνει αντιληπτό µε τη βοήθεια τής 
ακοής: ανεπαίσθητος | δυνατός | ρυθµικός | υπόκωφος | πένθιµος | µελωδικός | 
ευχάριστος ~|| ο ~ τής φωνής | τής θάλασσας | τής καµπάνας || το φράγµα τού 
ήχου (βλ. λ. φράγµα) 2. (εκφραστ.) χαρακτηριστικό άκουσµα: ήχοι από την 
Αφρική (µουσική ή οµιλία) 3. (για ηλεκτρονική συσκευή) η ένταση τού ήχου: 
χαµηλώνω | δυναµώνω τον ~ του ραδιοφώνου | τής τηλεόρασης 4. ΜΟΥΣ. 
καθένας από τους οκτώ τρόπους τής βυζαντινής µουσικής: ~ πλάγιος. Επίσης 
(λαϊκ.) αχός (σηµ. 1) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ήχος, παράλλ. τ. τού αρχαιότερου ουσ. ήχή (ήδη οµηρικού) < 
*Εάχά, που απαντά αναδιπλασιασµένο στο ρ. ίάχω < *Ει-Εά-χω (βλ. λ. ιαχή). 
Η λ. ήχή συνδ. µε λατ. vagio «κλαυθµυρίζω», αρχ. αγγλ. swögan κ.ά.]. 

-ηχος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν αυτόν που 
αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό ήχων ή ψάλλεται κατά συγκεκριµένο 
αριθµό ήχων: οκτά-ηχος, οκτώ-ηχος. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μεσν. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. µεσν. οκτώ-ηχος), το οποίο προέρχεται από το αρχ. ηχος}. 

ηχόχρωµα (το) [ηχοχρώµ-ατος | -ατα, -άτων} η ξεχωριστή ποιότητα τού ήχου, η 
οποία εξαρτάται από τις µεταβολές τής πίεσης (κυµατο-µορφή) στο ηχητικό 
κύµα, κατά τρόπο ώστε οι οµαλές διακυµάνσεις της να αντιστοιχούν σε 
µελωδικούς ήχους και οι απότοµες σε σκληρούς ήχους: το φλάουτο έχει 
µαλακό ~, ενώ το τύµπανο σκληρό ΣΥΝ. χροιά. 

ηχώ (η) {ηχούς | χωρ. πληθ.} 1. η επανάληψη τού ήχου λόγω ανακλάσεως των 
ηχητικών κυµάτων σε µακρινό εµπόδιο, µε αποτέλεσµα να φτάνουν στα αφτιά 
µας πιο αργά από τα κανονικά ηχητικά κύµατα (που εκπέµπονται κατευθείαν): 
η ~ τής φωνής του αντήχησε στη σπηλιά ΣΥΝ. αντίλαλος, αντήχηση, 
αντιβούισµα 2. (µτφ.) αυτός που απλώς αναπαράγει λόγους και ιδέες άλλου, 
χωρίς να αλλοιώνει ή να τροποποιεί όσα µεταφέρει: η εφηµερίδα έχει 
µεταβληθεί σε ~ τής κυβερνητικής πολιτικής (υποστηρίζει άκριτα την 
κυβερνητική πολιτική) ΣΥΝ. φερέφωνο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ήχή, βλ. κ. ήχος]. 

ηχώ ρ. αµετβ. {ηχείς... | ήχησα} 1. βγάζω ήχο: οι καµπάνες ηχούν 2. γίνοµαι 
αντιληπτός, ακούγοµαι (συνήθ. δίνοντας συγκεκριµένη εντύπωση): τα λόγια 
του ήχησαν παράξενα στ'αφτιά µου. [ΕΤΥΜ < αρχ- ήχώ (-έω) < ήχή (βλ. λ. 
ήχος)]. 

ηωζωικός, -ή, -ό ΓΕΩΛ. αυτός που σχετίζεται µε την πρώτη περίοδο εµφάνισης 
ζωικών όντων στη Γη: ~ αιώνας | όντα. [ΕΤΥΜ. < ηω- (< ηώς «αυγή», βλ.λ.) 
+ ζωικός, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. eozoic]. 

Ηώκαινο (το) [1873] {Ηωκαίνου} ΓΕΩΛ. γεωλογική περίοδος που θεωρείται ότι 
άρχισε πριν από 54 εκατοµµύρια χρόνια και διήρκεσε περίπου 16 
εκατοµµύρια χρόνια. 
[ΕΤΥΜ. < ηω- (< ηώς «αυγή») + καινός «καινούργιος», ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. eocene]. 

Ηώς (η) [αρχ.] {Ηούς} ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Υπερίονος, αδελφή τού Ηλίου και τής 
Σελήνης, η προσωποποίηση τής αυγής. 

ηώς (η) {ηούς, ηώ | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η αυγή. [ΕΤΥΜ. αρχ., ιων. τύπος 
τής λ. έως «χάραµα, αυγή», βλ. λ. εωθινός]. 



Θ 

Θ, θ: θήτα, το όγδοο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Το γράµµα O αντιπροσώπευε στην Αρχαία Ελληνική ένα οδοντικό κλειστό δασύ 
σύµφωνο (π.χ. θέµα = /théma/, από όπου λατ. thema, γαλλ. thème, αγγλ. theme κ.λπ.), ενώ από πολύ νωρίς µε απώλεια τής δασύτητάς του 
άρχισε να προσλαµβάνει τη φωνητική αξία οδοντικού διαρκούς συµφώνου, όπως προφέρεται και σήµερα (πβ. θέµα = /Géma/). Η δήλωση τής 
δασύτητας στο φωνολογικό σύστηµα τής Αρχαίας ήταν πολύ σηµαντική, τόσο που προσδιόρισε την ονοµασία όλων των κλειστών συµφώνων 
τής Ελληνικής (δασέα σύµφωνα: χ, φ, θ- µη δασέα ή ψιλά: κ, π, τ - µέσα σύµφωνα, τα µεταξύ δα-σέων και µη δασέων ευρισκόµενα: γ, β, δ). 
Ήταν τόσο σηµαντική, που το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο αρχικά διέθετε µόνο το O (th), ενώ τα άλλα δύο δασέα σύµφωνα τα δήλωνε ως 
ΠΗ (Π µε το δασύ Η) και ΚΗ (Κ µε το δασύ Η), δηµιούργησε δύο νέα γράµµατα, το Φ (= ph) και το Χ (= kh), για να δηλώσει 
µονογραµµατικά (όπως το Θ) και τα δύο άλλα δασέα. Τη δασύτητα τής αρχαίας προφοράς τού O βρίσκουµε και στις (αρχαίες) λέξεις που 
έχουν περάσει σε ξένες γλώσσες ως δάνεια από την Ελληνική, πβ. λ.χ. αγγλ. theatre, ethnic, therapy, theology, theory, thermometer, athletic, 
atheism κ.λπ. Οι ειδικοί µελετητές τής ιστορίας τής ελληνικής γραφής ανάγουν το ελληνικό γράµµα θήτα στο αντίστοιχο βορειοσηµιτικό 
γράµµα tëth (εµφατικό οδοντικό), ενώ το γράµµα ταυ το ανάγουν στο (µη εµφατικό οδοντικό) γράµµα tâw τής βορειοσηµιτικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλφάβητο, γραφή. 

Θ, o θήτα· το όγδοο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. θήτα, 
αριθµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 

θα µόριο 1. για τον σχηµατισµό των µελλοντικών ρηµατικών χρόνων 
(στιγµιαίου, διαρκείας και συντελεσµένου µέλλοντα): θα πάω σε µία 
ώρα στην αγορά || θα πηγαίνω κάθε απόγευµα στην αγορά || όταν επι-
στρέψεις, θα έχω ήδη πάει στην αγορά 2. για τον σχηµατισµό των δυ-
νητικών εγκλίσεων, κυρ. στη δήλωση τού µη πραγµατικού: θα πήγαι-
να στην αγορά, αλλά δεν έχω χρήµατα || θα είχα πάει στην αγορά, αν 
δεν ήµουν κατάκοπος || θα µπορούσατε να µου φέρετε ένα ποτήρι νε-
ρό; 3. για τη δήλωση τού πιθανού ή τού ενδεχοµένου: δεν µου µιλάει 
φαίνεται θα είναι θυµωµένος || θα ήµουν στην αγορά και γι'αυτό δεν 
µε βρήκες · 4. θα (τα) οι υποσχέσεις: ο λαός κουράστηκε από τα 
προεκλογικά ~< θέλει έργα. Επίσης (λαϊκ.) θενά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
θανά < 0ε' να (µε προληπτική αφοµοίωση) < θελ'να (µε απλοποίηση τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος -λν-) < θέλω νά < θέλω ίνά < θέλω ίνα, 
τρόπος περιφραστικής δηλώσεως τού µέλλοντα, που χρησιµοποιήθηκε -
ακολουθούµενος από υποτακτική- στους όψιµους µεσν. 5ςρόνους]. 

θάβω κ. (λόγ.) θάπτω κ. (λαϊκ.) θάφτω ρ. µετβ. {έθαψα, θάφτηκα 
(λόγ. ετάφην, -ης, -η..., µτχ. ταφείς, -είσα, -έν), θαµµένος} 1. τοποθετώ 
µέσα στη γη και σκεπάζω µε χώµα: θαµµένος θησαυρός ΣΥΝ. χώνω, 
κρύβω ANT. ξεθάβω, βγάζω 2. (ειδικότ.) τοποθετώ (νεκρό) σε τάφο και 
τον σκεπάζω µε χώµα: τον έθαψαν στον οικογενειακό τάφο ΣΥΝ. ε-
νταφιάζω, (µειωτ.) χώνω 3. καταπλακώνω, σκεπάζω παγιδεύοντας, χω-
ρίς να αφήνω δυνατότητα διαφυγής: εξαιτίας τού σεισµού πολλοί 
θάφτηκαν στα ερείπια των σπιτιών τους ΣΥΝ. πλακώνω ΑΝΤ. ξεπλα-
κώνω 4. σκεπάζω (κάτι) εντελώς, ώστε να µη φαίνεται: οι σηµειώσεις 
του είχαν θαφτεί κάτω από τον σωρό των βιβλίων και των εγγράφων 
5. (µτφ.) δεν αφήνω (κάτι) να γίνει γνωστό, να έρθει στο φως τής δη-
µοσιότητας: προσπάθησαν να θάψουν την υπόθεση δωροδοκίας ΣΥΝ. 
κουκουλώνω ANT. φανερώνω, φέρνω στο φως 6. (µτφ.) προκαλώ µεγά-
λη ζηµιά (σε κάποιον/κάτι): τον έθαψε αυτή η γκάφα παραµονές ε-
κλογών ΣΥΝ. (καθηµ.) χαντακώνω 7. (µτφ.-οικ.) µιλώ άσχηµα για (κά-
ποιον) ΣΥΝ. κακολογώ, κουτσοµπολεύω ΑΝΤ. εκθειάζω, υµνολογώ, ε-
παινώ 8. θίγω το φιλότιµο (κάποιου), µειώνω: τώρα µε θάβεις, µ'αυτό 
που λες 9. (µεσοπαθ. θάβοµαι) (µτφ.) µένω στάσιµος, δεν εξελίσσο-
µαι: θάφτηκε στη θέση τού ταµία τόσα χρόνια χωρίς προαγωγή. — 
θάψιµο (το) [µεσν.] (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. θάπτω (από τον αόρ. ε-θαψα, κατά το σχήµα άναψα 
- ανάβω, έκοψα - κόβω κ.ά.) < *θάφ-τω (µε ανοµοίωση τού -φ, πβ. παθ. 
αόρ. β' ε-τάφ-ην) < I.E. *dhmbh- «σκάβω», πβ. αρµ. damb-an «τάφος». 
Οµόρρ. τάφ-ος, τάφ-ρ-ος (βλ.λ)]. 

θαλαµάρχης (ο/η) [1886] {(θηλ. θαλαµάρχου) | θαλαµαρχών} υπεύ-
θυνος για την τήρηση τής τάξης και τής καθαριότητας σε θάλαµο 
(κυρ. στρατώνα ή νοσοκοµείου). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. chef de 
chambrée]. 

θαλάµη (η) {θαλαµών} 1. η τρύπα όπου φωλιάζει υδρόβιο ζώο: η ~ 
τού χταποδιού · 2. το κοίλο τµήµα όπλου, στο οποίο τοποθετείται το 
βλήµα. Επίσης θαλάµι (το) [µεσν.] (σηµ. 1).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρ^., παράλλ. τ. τού ουσ. θάλαµος 
(βλ.λ.)]. 

θαλαµηγός (η) πολυτελές σκάφος µικρής σχετικά ισχύος και µεγέ-
θους µε χαρακτηριστική µυτερή πλώρη, που χρησιµοποιείται σε 
ιστιοπλοϊκούς αγώνες ή για ταξίδια αναψυχής ΣΥΝ. γιοτ. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. θαλαµηγός (ενν. ναΰς) < θάλαµος + -ηγός < άγω. Η λ. απαντά 
στους ελληνιστικούς παπύρους προσδιορίζοντας ένα είδος 
αιγυπτιακού πλοίου, ενώ η σηµερινή σηµ. αποδίδει το αγγλ. yacht (βλ. 
κ. γιοτ)]. θαλαµηπόλος (ο/η) 1. πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 
φροντίδα ενός δωµατίου σε ξενώνα | ξενοδοχείο ΣΥΝ. καµαριέρης 2. 
πρόσω- 

πο που φροντίζει τις καµπίνες σε επιβατηγά πλοία ΣΥΝ. καµαρότος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θάλαµος + -πόλος < πέλω | -οµαι (βλ. κ. πόλος)]. 

θαλάµι (το) → θαλάµη 
θαλαµίσκος (ο) [1851] µικρός κλειστός χώρος, συνήθ. µε ένα µόνο ά-
νοιγµα: ~ αεροπλάνου | πλοίου | διαστηµοπλοίου ΣΥΝ. καµπίνα. 

θαλαµοειδης, -ής, -ές [1807] {θαλαµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που θυµίζει θάλαµο ΣΥΝ. θαλαµωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θάλαµος (ο) {θαλάµ-ου | -ων, -ους} 1. το δωµάτιο: νυφικός ~ (όπου 
µένουν οι νεόνυµφοι) || νεκρικός - ΣΥΝ. δωµάτιο, κάµαρα 2. (α) το δω-
µάτιο που προορίζεται για διαµονή και ύπνο πολλών ατόµων: νοσο-
κοµειακός | στρατιωτικός ~ ΣΥΝ. κοιτώνας (β) (συνεκδ.) τα πρόσωπα 
που βρίσκονται σε δωµάτιο: όλος ο - αναστατώθηκε από τις φωνές 
του 3. (α) κλειστός εσωτερικός χώρος που προορίζεται για συγκεκρι-
µένη χρήση: ~ διαστηµοπλοίου | ανελκυστήρα | διακυβέρνησης | 
πλοήγησης | δοκιµών || χειρουργικός ~ (β) θάλαµος αποσυµπίεσης 
βλ. λ. αποσυµπίεση 4. (α) αυτόνοµο, κλειστό και συνήθ. µικρό κτίσµα 
ή κατασκευή που προορίζεται για συγκεκριµένη χρήση: τηλεφωνικός 
~ (β) ψυκτικός θάλαµος ο ειδικός χώρος στον οποίο επικρατεί πολύ 
χαµηλή θερµοκρασία χάρη στη χρήση ηλεκτρισµού και χρησιµεύει 
στη συντήρηση των τροφίµων (γ) θάλαµος αερίων (i) χώρος θα-
νάτωσης µε δηλητηριώδη αέρια: οι ~ τού Άουσβιτς | Ράβενσµπρικ (ii) 
(µτφ.) δωµάτιο ή κλειστός χώρος µε αποπνικτική ατµόσφαιρα (δ) 
σκοτεινός θάλαµος (i) το τµήµα τής φωτογραφικής µηχανής που 
µοιάζει µε µικρό κουτί µε µία οπή από την οποία διέρχεται το φως, 
µε αποτέλεσµα να σχηµατίζει το ανεστραµµένο είδωλο των αντικει-
µένων στην εσωτερική πλευρά τού κουτιού απέναντι από την οπή 
(ii) χώρος που µπορεί να συσκοτιστεί πλήρως, ώστε να είναι δυνατή 
η επεξεργασία φωτογραφιών ή κινηµατογραφικής ταινίας µέσα σε 
αυτόν · 5. ΑΝΑΤ. (α) καθένας από τους χώρους τού µατιού, που πε-
ριέχουν υδατοειδές υγρό και βρίσκονται µεταξύ τού κερατοειδούς χι-
τώνα και τής ίριδας και µεταξύ τής ίριδας και τού φακού (β) καθένας 
από τους συµµετρικούς χώρους στον εγκέφαλο που περιέχουν φαιά 
νευρική ουσία · 6. BOT. το άκρο τού µίσχου, από όπου φύονται όλα 
τα µόρια τού άνθους ΣΥΝ. ανθοδόχη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. θόλος, η οποία προσδιόριζε ένα 
µνηµείο στρογγυλού σχήµατος. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, 
λ.χ. θάλαµος αερίων (< γερµ. Gaskammer), σκοτεινός θάλαµος (< 
γαλλ. chambre noire), θάλαµος οφθαλµού (< γαλλ. chambre de l'oeil), 
θάλαµος δοκιµών (< αγγλ. test chamber) κ.ά.]. 

θαλαµοφύλακας (ο) [1893] {θαλαµοφυλάκων} ο υπεύθυνος για την 
ασφάλεια και φύλαξη κοιτώνα στον στρατό ή σε νοσοκοµείο. 

θαλαµωτός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός που θυµίζει θάλαµο: ~ τάφος ΣΥΝ. 
θαλαµοειδής 2. αυτός που απαρτίζεται από θαλάµους: - κατασκευή | 
κτήριο. 

θάλασσα (η) {-ας κ. (λόγ.) -άσσης | -ασσών} 1. η υδάτινη αλµυρή έ-
κταση που καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος τής επιφάνειας τής Γης: µα-
νιασµένη | ακύµαντη | αγριεµένη | ζεστή | γαλανή | γαλήνια | σκοτεινή 
| αφιλόξενη ~ || αθλήµατα τής ~ || επίθεση από αέρος και θαλάσσης || η 
~ φουρτουνιάζει | φουσκώνει | βουίζει | λυσσοµανάει | αγριεύει | 
γαληνεύει || ταξιδεύω | κολυµπώ | ψαρεύω | αρµενίζω | πέφτω | 
ανοίγοµαι στη ~ ANT. ξηρά, στεριά· ΦΡ. (α) παλεύω µε τη θάλασσα 
(i) αγωνίζοµαι να κρατηθώ στην επιφάνεια τής θάλασσας: οι ναυαγοί 
πάλευαν για ώρες µε τη θάλασσα (ii) δουλεύω, µοχθώ στη θάλασσα 
(λ.χ. ως ναυτικός) (β) έχω φάει τη θάλασσα µε το κουτάλι έχω µεγάλη 
πείρα στη θάλασσα, έζησα όλη µου τη ζωή ταξιδεύοντας στη 
θάλασσα ΣΥΝ. είµαι θαλασσόλυκος (γ) ανοιχτή θάλασσα βλ. λ. ανοι-
χτός (δ) κλειστή θάλασσα βλ. λ. κλειστός (ε) νεκρή θάλασσα βλ. λ. νε-
κρός (στ) οργώνω τις θάλασσες ταξιδεύω συνεχώς στη θάλασσα (ζ) 
επτά θάλασσες το σύνολο των ωκεανών: πειρατής των επτά θαλασ-
σών (η) τα κάνω θάλασσα αποτυγχάνω παταγωδώς, µε χαρακτηριστι- 
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κή αδεξιότητα: πάλι θάλασσα τα έκανε: πήγε να µε βοηθήσει στο µα-
γείρεµα και έκαψε το φαγητό ΣΥΝ. τα κάνω µούσκεµα, τα θαλασσώ-
νω, τα κάνω µαντάρα ANT. τα καταφέρνω (θ) πυρ, γυνή και θάλασσα 
βλ. λ. γυνή 2. (συνεκδ.) έκταση µε αλµυρό νερό, µικρότερη από ωκεα-
νό, που περιβάλλεται από στεριά και επικοινωνεί µε τον ωκεανό µέσα 
από στενή δίοδο: Μεσόγειος | Μαύρη | Ερυθρά | Βόρεια ~ 3. η επι-
φάνεια τής θάλασσας: το χωριό είναι 500 µ. πάνω από τη ~ || «20.000 
λεύγες υπό τη ~» (µυθιστόρηµα τού Ιουλ. Βερν) 4. περιοχή που βρέχε-
ται από θάλασσα: κάνω διακοπές στο βουνό και στη ~ || τώρα µε τις 
ζέστες, πάνε όλοι στη ~ 5. (συνεκδ.) το αλµυρό νερό: σκάβοντας βα-
θιά για το πηγάδι, βρήκε ~ || ήπιε ~, καθώς πάλευε µε τα κύµατα 6. 
(συνεκδ.) η αναστατωµένη θάλασσα, η φουρτούνα: στον γυρισµό βρή-
καµε ~ και ταλαιπωρηθήκαµε || µε πιάνει η θάλασσα (µε πιάνει ναυ-
τία) || σήµερα έχει ~ (φουρτούνα) ΣΥΝ. θαλασσοταραχή, τρικυµία ANT. 
γαλήνη, νηνεµία 7. (συνεκδ.) µεγάλη λίµνη µε αλµυρό νερό: Κασπία ~. 
— (υποκ.) θαλασσίτσα (η) κ. θαλασσάκι (το). (Βλ. κ. λ. θάλαττα). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη µακεδόνικη ιδιωµατική λέ-
ξη (« γλώσσα ») δαλάγχαν και είναι προελλην. λ. Το I.E. θέµα *mar-
«θάλασσα», από όπου λατ. mare, γαλλ. mer, ιρλ. muir, γερµ. Meer κ.ά., 
δεν απαντά στην Ελληνική, όπου αντιθέτως χρησιµοποιείται µε γενι-
κή σηµ. η λ. θάλασσα και οι ποιητικές λ. άλς, πόντος και πέλαγος 
(βλ.λ.)]. 

θάλασσα: συνώνυµα. Η γενική λέξη που χρησιµοποιείται στην 
Ελληνική, για να δηλώσει το υγρό στοιχείο σε αντίθεση µε το στε-
ρεό (στεριά, ξηρά), είναι η θάλασσα. Πρόκειται για λέξη πανάρ-
χαιη, πιθανότατα προελληνική, αφού δεν απαντά σε άλλη συγγενή 
(ινδοευρωπαϊκή) γλώσσα. Η λ. δηλώνει συνήθως µεγάλη υδάτινη ε-
πιφάνεια (πβ. Μεσόγειος Θάλασσα) µε αλµυρό νερό. Ακόµη µεγα-
λύτερη υδάτινη επιφάνεια, τόση που να χωρίζει ηπείρους µεταξύ 
τους, δηλώνει η λ. ωκεανός (πβ. Ατλαντικός Ωκεανός). Ανοιχτή θά-
λασσα (όπως η θάλασσα και ο ωκεανός), µικρότερη συνήθως από 
αυτήν που δηλώνει η λ. θάλασσα, είναι το πέλαγος (πβ. Αιγαίο Πέ-
λαγος). Η ετυµολογική προέλευση τής λ. (συγγενής µε τις λ. πλάγ· 
ιος, πλάξ | πλάκα, παλά-µη και, πιθανότατα, µε τη λ. Πελασγοί) τη 
συνδέει µε τη σηµ. «επίπεδη επιφάνεια» (οπότε και Πελασγοί, από 
*Πελαγισ-κοί, θα ήταν «οι κάτοικοι επίπεδων, πεδινών χωρών») και 
µε την έννοια τής ανοιχτής, αναπεπταµένης υγρής επιφάνειας (α-
νοιχτές, αναπεπταµένες υδάτινες επιφάνειες είναι και η θάλασσα 
και ο ωκεανός). Αντιθέτως, ο πόντος (που αρχικά σήµαινε «θα-
λάσσιο πέρασµα», πβ. και λατ. pons, pontis «γέφυρα») είναι η κλει-
στή διαπλεύσιµη θάλασσα (πβ. Εύξεινος Πόντος) ή θαλάσσια δίο-
δος (πβ. Ελλήσποντος). Ενώ ο (αι)γιαλός. από την αρχική σηµ. τής 
ακτής, τής παραλίας, δήλωσε την παράπλευρη προς την ακτή θά-
λασσα, τα αβαθή νερά, όπου παραπλέουν µικρότερα σκάφη. 
θάλασσα - αλς. Η αρχαία λ. αλς σήµαινε τη θάλασσα (ιδίως -στον 
Όµηρο- όπως τη βλέπει κανείς από τη στεριά). Η λέξη θάλασσα ε-
πηρέασε αναλογικά το γένος τής λέξης άλς, που ως θηλυκό (ή άλς) 
δήλωσε τη θάλασσα, ενώ ως αρσενικό (ό άλς) το «αλάτι». Από το 
άλς παρήχθησαν πολλές λέξεις τής Ελληνικής, που συνδέονται µε 
τη θάλασσα: εν αίγί αλός («στο κύµα τής θάλασσας») > αρχ. 
αιγιαλός > µεσν. γιαλός· παρά + αλς > παράλιος, παραλία (ενν. γη)· 
ενάλιος, αλιεύς, αλιεύω, αλιεία· Άλ-ιµος, ύφ-αλος, Αγχί-αλος κ.ά. 
πιθ. και 'Αλόννησος < *Αλοσ-νησος. 

θαλασσαετός κ. θαλασσαϊτός (ο) µεγάλος αετός µε σκούρο καστανό 
χρώµα και άσπρη ουρά. 

θαλασσαιµία (η) η µεσογειακή αναιµία (βλ. λ. µεσογειακός). — θα-
λασσαιµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
thalassaemia]. 

Θάλασσα (τής) Ανατολικής Κίνας (η) η Ανατολική Σινική Θάλασσα 
(βλ.λ.). 

Θάλασσα (τής) Νότιας Κίνας (η) η Νότια Σινική Θάλασσα (βλ.λ.). 
Θάλασσα των Σαργασσων (η) τµήµα τού Ατλαντικού Ωκεανού 

µεταξύ των Μεγάλων Αντιλλών και των Α. ακτών τής Β. Αµερικής. 
[ETYM. Ξέν. ονοµασία (πβ. αγγλ. Saragasso Sea), που ανάγεται στο 
πορτ. sargaço «είδος φυκών»]. 

θαλασσασφάλεια (η) [1894] {θαλασσασφαλειών} η ασφάλεια κατά 
ατυχηµάτων και κινδύνων που προέρχονται από τη θάλασσα ΣΥΝ. 
ναυτασφάλεια. Επίσης θαλασσασφάλιση. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Seeversicherung]. 

Θάλασσα των Κοραλλιών (η) τµήµα τού Ειρηνικού Ωκεανού ΒΑ. 
τής Αυστραλίας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. Coral Sea, που αναφέρεται στην κοραλλιογε-
νή ΒΑ. Αυστραλία]. 

θαλάσσερµα (το) {θαλασσέρµ-ατος | -ατα, -άτων} ΝΑΥΤ. 1. το θα-
λασσινό νερό που τοποθετείται στη δεξαµενή πλοίου ή υποβρυχίου, 
για να διατηρηθεί η σταθερότητα τού πλοίου ή για να µπορεί να κα-
ταδυθεί το υποβρύχιο (βλ. κ. λ. έρµα) 2. η δεξαµενή που προορίζεται 
για το παραπάνω θαλασσινό νερό. [ΕΤΥΜ. < θάλασσα + έρµα 
(βλ.λ.)]. 

θαλασσής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το ανοιχτό µπλε χρώµα τής ήρε-
µης, ζεστής θάλασσας: ~ πουκάµισο | χάντρες ΣΥΝ. γαλάζιος, γαλα-
νός, γλαυκός 2. θαλασσί (το) το ίδιο το ανοιχτό µπλε χρώµα τής ήρε-
µης, ζεστής θάλασσας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

QaKaaaïka (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) 1. η χαρακτηριστική µυρωδιά 
τής θάλασσας 2. η αλµυρή και πικρή γεύση τού θαλασσινού νερού. 

θαλασσινός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που προέρχεται από τη θάλασσα: 
~ νερό | αέρας | αύρα | µυρωδιές || «ένα είν' πουλί ~ κι άλλο είν' που- 

λί βουνήσιο» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. (λόγ.) θαλάσσιος 2. αυτός που συ-
ντελείται στη θάλασσα: ~ εµπόριο | µπάνιο | ταξίδι | ιστορία | ζωή | 
σπορ ΣΥΝ. θαλάσσιος 3. θαλασσινός (ο), θαλασσινή (η) (α) κάτοικος 
παραθαλάσσιας περιοχής ή νησιού ΑΝΤ. µεσογειακός, ηπειρώτης, 
στεριανός (β) άνθρωπος που απασχολείται επαγγελµατικά στη θά-
λασσα (ψαράς, ναυτικός κ.λπ.): «θάλασσα, τους θαλασσινούς µην τους 
θαλασσοδέρνεις» (δηµοτ. τραγ.) 4. θαλασσινά (τα) τα εδέσµατα που 
προέρχονται από τη θάλασσα (ψάρια, µαλάκια, οστρακόδερµα κ.λπ.): 
φρέσκα | νόστιµα ~. θαλάσσιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που 
βρίσκεται στη θάλασσα: ~ κήτος | πανίδα | αρτηρίες | ανεµώνη | 
ελέφαντας || µόλυνση τού ~ περιβάλλοντος ΣΥΝ. θαλασσινός 2. αυτός 
που συντελείται στη θάλασσα: ~ εξερευνήσεις | συγκοινωνία | 
µεταφορές | έρευνα ΑΝΤ. χερσαίος. θαλασσοβρεγµένος, -η, -ο κ. 
θαλασσοβρεµένος (εκφραστ.) 
αυτός που έχει βραχεί από τη θάλασσα. Επίσης θαλασσόβρεχτος. 
θαλασσογραφία (η) [1852] {θαλασσογραφιών} 1.η ζωγραφική µε 
θέµατα από τη θάλασσα και τη ναυτική ζωή 2. (συνεκδ.) ο πίνακας 
που απεικονίζει θαλασσινά θέµατα: αγόρασα δύο ~.   — θαλασσο-
Υράφος (ο/η), θαλασσογραφικός, -ή, -ό [1888]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. thalassography]. θαλασσοδάνειο (το) [1817] 
{θαλασσοδανεί-ου | -ων} 1. δάνειο µε πολύ υψηλό τόκο, που δίνεται 
στον ιδιοκτήτη πλοίου ή τον υπεύθυνο για τη φόρτωση εµπορεύµατος 
και τού οποίου η επιστροφή εξαρτάται από το αν το προϊόν θα φθάσει 
σώο στον προορισµό του ή όχι • 2. (σκωπτ.) δάνειο τού οποίου η 
εξόφληση δεν γίνεται εξαιτίας τής αφερεγγυότηταςτού δανειζόµενου. 
θαλασσοδαρµένος, -η, -ο 1. αυτός που τον χτυπούν συνεχώς τα 
κύµατα τής θάλασσας: ~ βράχοι 2. αυτός που έχει διατρέξει κινδύνους 
στη θάλασσα: «µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή έφτασαν 
θαλασσοδαρµένοι στα χώµατα τής Μακεδονίας» (εφηµ.). Επίσης θα-
λασσόδαρτος [1880]. θαλασσοδέρνω ρ. µετβ. {θαλασσοδάρ-θηκα, -
µένος} 1. (για τη θάλασσα) χτυπώ µε δύναµη µε τα κύµατα: 
«θάλασσα, τους θαλασσινούς... µην τους θαλασσοδέρνεις» (δηµοτ. 
τραγ.)· (µεσοπαθ. θαλασ-σοδέρνοµαι) 2. (εκφραστ.) παλεύω µε τη 
θάλασσα, µε τα κύµατα: αφού θαλασσοδάρθηκαν για έξι ώρες, 
διασώθηκαν από την ακτοφυλακή ΣΥΝ. θαλασσοπνίγοµαι, παραδέρνω 
3. (συνεκδ.) ταλαιπωρούµαι, βασανίζοµαι δουλεύοντας στη θάλασσα: 
θαλασσοδαρµένο πρόσωπο | καΐκι | ναυτικός 4. (µτφ.) αντιµετωπίζω 
δύσκολες καταστάσεις: 0α-λασσοδέρνονται για να βγάλουν το ψωµί 
τους ΣΥΝ. υποφέρω, ταλαιπωρούµαι. — θαλασσοδαρµός (ο). 
θαλασσοθεραπεία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} 1. θεραπευτική αγωγή για 
ορισµένες παθήσεις µε θαλάσσια λουτρά ή διαµονή σε παραθαλάσσιες 
περιοχές 2. (ειδικότ.) η περιποίηση τού σώµατος (σε ειδικό κέντρο 
αισθητικής) µε τη χρήση θαλασσινού νερού και προϊόντων µε βάση τα 
φύκια και το νερό τής θάλασσας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
thalassothérapie]. θαλασσοκράτορας (ο) {θαλασσοκρατόρων}, 
θαλασσοκράτειρα (η) [1863] {θαλασσοκράτειρων} πρόσωπο που έχει 
ηγεµονικό ρόλο στη ναυτιλία, που κυριαρχεί µε τον στόλο του στις 
θάλασσες: η µινωική Κρήτη ήταν από τις πρώτες ~|| η Μ. Βρετανία 
ήταν ~ κατά τον 19ο αι. Επίσης (λόγ.) θαλασσοκράτωρ (ο) 
{θαλασσοκράτορος}, θαλασσοκρα-τόρισσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θαλασσοκράτωρ, -ορός < θάλασσα + -κράτωρ < κρατώ, 
πβ. κ. αυτοκράτωρ - αυτοκράτειρα]. θαλασσοκρατορία [1863] κ. 
θαλασσοκρατία [µτγν.] (η) {χωρ. πληθ.} η κυριαρχία µιας δύναµης, 
ενός κράτους στη θάλασσα, η υπεροχή στη ναυτική δύναµη: η ~ τής 
αρχαίας Αθήνας | τής Βενετίας. — θαλασσοκρατώ ρ. [αρχ.] {-εις...}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θαλασσοκράτωρ < θάλασσα + -κράτωρ < κρατώ]. 
θαλασσόλυκος (ο) (εκφραστ.) ο παλαίµαχος και έµπειρος ναυτικός. 
θαλασσοµαχώ ρ. µετβ. [µτγν.] {θαλασσοµαχείς... | θαλασσοµάχησα} 
1. διεξάγω πόλεµο ή µάχη στη θάλασσα ΣΥΝ. ναυµαχώ 2. παλεύω µε 
τα κύµατα τής θάλασσας: οι ναυαγοί θαλασσοµαχούσαν επί ώρες ΣΥΝ. 
θαλασσοδέρνοµαι.  — θαλασσοµαχία (η) (σηµ. 1), θαλασσοµα-χητό 
(το) (σηµ. 2), θαλασσοµάχος (ο/η) [µτγν.]. θαλασσόνερο (το) το νερό 
που προέρχεται από τη θάλασσα. θαλασσοπλοΐα (η) [1826] {χωρ. 
πληθ.) η κίνηση µε πλοίο στη θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < θάλασσα + -πλοία < πλους, απόδ. τού γερµ. Seefahrt]. 
θαλασσοπνίγοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (θαλασσοπνίγ-ηκα, -µένος} (εκ-
φραστ.) 1. κοντεύω να πνιγώ µέσα στη θάλασσα: θαλασσοπνιγµένοι 
και εξαντληµένοι βγήκαν στην ακτή ΣΥΝ. θαλασσοδέρνοµαι 2. ταξι-
δεύω, δουλεύω πολύ καιρό στη θάλασσα 3. (µτφ.) βασανίζοµαι, τα-
λαιπωρούµαι. — θαλασσοπνίξιµο (το). θαλασσοπνίχτης (ο) {δύσχρ. 
θαλασσοπνιχτών) (λαϊκ.-εκφραστ.) 
(πλοίο) σε κακή κατάσταση, που είναι επικίνδυνο για ταξίδι. 
θαλασσοπόρος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που διασχίζει τη θάλασσα µε 
πλοίο 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που εξερευνά νέους θαλάσσιους δρό-
µους: οι µεγάλοι ~ τού 15ου αι., όπως ο Μαγγελάνος, ο Κολόµβος κ.ά. 
ΣΥΝ. ποντοπόρος. — θαλασσοπορία (η) [1840] (σηµ. 1). θαλασσοπούλι 
(το) {θαλασσοπουλ-ιού | -ιών} το πουλί που ζει σε 
παράκτιες περιοχές ή σε ακατοίκητα από ανθρώπους νησιά. 
θαλασσοσπηλιά (η) η σπηλιά που βρίσκεται σε ακτή. 
θαλασσοταραχή (η) [1871] {χωρ. πληθ.} η κατάσταση κατά την 
οποία η θάλασσα είναι ταραγµένη: σφοδρή ~ || η ~ κοπάζει | µαίνεται 
ΣΥΝ. τρικυµία, φουρτούνα ΑΝΤ. γαλήνη, νηνεµία. θαλασσοφοβια 
(η) [1881] {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. Ο παθολογικός φόβος για τη θάλασσα. 



θαλασσόχορτο 740 θανάσιµος 
 

θαλασσόχορτο (το) 1. φυτό που φυτρώνει κοντά στη θάλασσα 2. (ειδικότ.) η 
αρµυρήθρα. 

θαλασσόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει το χρώµα τής θάλασσας ΣΥΝ. 
θαλασσής. 

θαλασσώνω ρ. µετβ. {θαλάσσω-σα, -µένος} στη ΦΡ. τα θαλασσώνω κάνω 
γκάφα ή αποτυγχάνω εντελώς: τα θαλάσσωσε στη νέα του δουλειά: χωρίς να 
το καταλάβει, προσέβαλε τον διευθυντή ΣΥΝ. τα κάνω θάλασσα. — 
θαλάσσωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < θάλασσα, άσχετο µε το αρχ. θαλασσώ (-όω) «µετατρέπω σε 
θάλασσα»]. 

θάλαττα (η) (αρχαιοπρ.) η θάλασσα- ΦΡ. θάλαττα! θάλαττα! (Ξενοφ. Κύρου 
Ανάβασις 4.7.24) ως επιφώνηµα όταν αντικρίζει κανείς τη θάλασσα µετά από 
µεγάλο ταξίδι ή όταν παρουσιάζεται κάποιο αίσιο σηµάδι για το τέρµα µιας 
υπόθεσης µετά από µακρές και κοπιαστικές προσπάθειες. [ΕΤΥΜ αρχ. αττ. τ. 
τού θάλασσα (βλ.λ.)]. 

Θάλεια (η) 1. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από τις εννέα Μούσες, 
προστάτιδα τής κωµωδίας και των συµποσίων 2. µία από τις τρεις Χάριτες 
(µαζί µε την Αγλαΐα και την Ευφροσύνη) 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*θαλύς (πβ. γλυκύς - γλυκεία) < θάλλω]. 

θαλερός, -ή, -ό 1. (για φυτά) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση ανθοφορίας: ~ 
µυρτιά ΣΥΝ. ανθηρός ΑΝΤ. µαραµένος 2. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται στην 
ακµή του: - πνεύµα | νιότη ΣΥΝ. ακµαίος ΑΝΤ. πα-ρηκµασµένος. — 
θολερότητα (η) [1893]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αειθαλής, ποικίλος. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < *θαλύς < θάλλω «ανθίζω» (πβ. αόρ. β' έ-θαλ-ον) + πα-ραγ. 
επίθηµα -ερός, πβ. κ. τροµ-ερός]. 

Θαλής (ο) Λ. ο Μιλήσιος- αρχαίος Έλληνας προσωκρατικός φιλόσοφος (7ος-
6ος αι. π.Χ.), ένας από τους επτά σοφούς, ο οποίος ασχολήθηκε µε τα 
µαθηµατικά, την αστρονοµία, τις φυσικές επιστήµες και θεωρούσε ως αρχή 
τού σύµπαντος το νερό 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Θαλής «ανθηρός, 
θαλερός» < θ. θαλ-, πβ. αόρ. β' έ-θαλ-ον, ρ. θάλλω]. 

θαλιδοµίδη (η) {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. ουσία µε ηρεµιστικές ιδιότητες, αλλά και 
τερατογόνους επιπτώσεις στο έµβρυο, όταν λαµβάνεται από εγκύους. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Thalidomid, συγκεκοµµένος τ. τού (ph)thal-
(im)ido-mid, στο οποίο το ά συνθ. phthal- προέρχεται από το ουσ. 
(na)phthalene «ναφθαλίνη», ενώ το β' συνθ. imido- ανάγεται σε imid < amid < 
am(monia) «αµµωνία» + κατάλ. -id]. 

θάλλιο (το) [1885] {θαλλίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο ΤΙ) (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, um.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. thallium < αρχ. θαλλός (βλ.λ.)]. 

θαλλός (ο) (λόγ.) το νεαρό κλαδί φυτού, το φυτικό σώµα κατώτερων 
οργανισµών, όπως των φυκών, µυκήτων κ.ά. ΣΥΝ. (καθηµ.) βλαστάρι, 
φυντάνι. [ΕΤΥΜ; αρχ. < θάλλω]. 

θαλλοφόρος (ο) [αρχ.] ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα) αυτός που κρατούσε θαλλούς 
ελιάς, νεαρά βλαστάρια, κατά την ποµπή των Παναθηναίων. 

θαλλόφυτα (τα) {θαλλοφύτων} BOT. (παλαιότ. όρ.) φυτά που αποτελούνται 
µόνο από θαλλό (βλ.λ.), όπως τα φύκια, οι µύκητες κ.ά. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < νεολατ. Thallophyta]. 

θάλλω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. βγάζω άνθη ΣΥΝ. ανθίζω, 
ανθοφορώ 2. (µτφ.) βρίσκοµαι στην ακµή µου: τα µεγάλα πνεύµατα θάλλουν 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ΣΥΝ. ακµάζω, ανθίζω, ευδοκιµώ ANT. 
παρακµάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αειθαλής, ποικίλος. [ΕΤΥΜ αρχ· < *θάλ-ίω /*θάλ-
νω < I.E. *dhal-nö «ανθώ, βλαστάνω», πβ. αρµ. dalar «χλωρός, πράσινος», 
αλβ. dal «βλαστάνω, προβάλλω» κ.ά. Οµόρρ. θαλ-ερός, Θαλ-ής, -Θαλής (π.χ. 
άµφι-θαλής, έτερο-θαλής)]. 

θαλπερός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που παρέχει θερµότητα, αυτός που ζεσταίνει 
ήπια ΣΥΝ. ζεστός, θερµός ΑΝΤ. ψυχρός, παγερός 2. (µτφ.) αυτός που 
µεταδίδει εσωτερική ζεστασιά, αίσθηµα τρυφερότητας, γλυκύτητας: ~ 
αγκαλιά | φιλιά ΣΥΝ. ζεστός ΑΝΤ. αποκαρδιωτικός. — θαλπερότητα (η) 
[1895]. [ΕΤΥΜ < θάλπος + παραγ. επίθηµα -ερός]. 

θάλπος (το) {θάλπους | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η αίσθηση τής ζεστασιάς και τής 
ασφάλειας ΣΥΝ. θαλπωρή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θάλπω]. 

θάλπω ρ. µετβ. {έθαλψα} (λόγ.) µεταδίδω ήπια και ευχάριστη ζέστη ΣΥΝ. 
ζεσταίνω, θερµαίνω ANT. ψυχραίνω, κρυώνω. [ΕΤΥΜ αρχ·, αβεβ. ετύµου. Αν 
το -πω (θάλ-πω) θεωρηθεί επίθηµα, τότε η λ. πιθ. συνδέεται µε το αρχ. επίθ. 
θαλυκρός «θερµός, φλέγων»]. 

θαλπωρή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ευχάριστη ζέστη: το τζάκι γέµιζε το δωµάτιο µε 
γλυκιά ~ ΣΥΝ. θάλπος, ζεστασιά ANT. ψύχρα, δροσιά 
2. (µτφ.) η ατµόσφαιρα ζεστασιάς και εγκαρδιότητας, τρυφερότητας: 
σπιτική | οικογενειακή ~ || έχω ανάγκη από ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θάλπω + παραγ. επίθηµα -ωρή]. 

θάµα (το) → θαύµα 
θαµβός, -ή, -ό → θαµπός 
θάµβος κ. (λαϊκ.) θάµπος (το) {θάµβους | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η λάµψη, η 

ακτινοβολία: το ~ των άστρων 2. το γόητρο, η ακτινοβολία που εκπέµπει κάτι 
εντυπωσιακό: το ~ τής αρχαίας ελληνικής τέχνης 
3. ΙΑΤΡ. η απότοµη διαταραχή τής όρασης εξαιτίας ξαφνικής και έντο 
νης λάµψης ή από παθολογικά αίτια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Ασφαλής θεωρείται η σύνδεση τού όρου µε 
τον αρχ. παρακ. τέ-θη-πα, τού οποίου µαρτυρείται η µτχ. αορ. β' ταφ 
ών «αυτός που εξεπλάγη, που θαµπώθηκε». Το θέµα ταφ- < *θαφ- 
απαντά στο ουσ. θά(µ)β-ος µε ηχηροποίηση (-φ- > -β-) έπειτα από έρ- 
ρινο σύµφωνο, πβ. τρέφοµαι - θρό(µ)βος, στρέφοµαι - στρό(µ)βος. Το 

θέµα αυτό συνδέθηκε επίσης µε το γοτθ. afdobn «σώπα!», που θα οδηγούσε σε 
I.E. *dhäbh-, από όπου και µέσ. αγγλ. dabben «χτυπώ απαλά», γερµ. tappen κ.ά. 
Κατ' άλλη άποψη, θάµβος< *θέµβ-ος<Ι.Ε. *dhembh- | *dhrnbh-, πβ. γοτθ. 
dumbs «σιωπηλός, άφωνος»]. θάµβωµα (το) → θαµπώνω θαµβώνω ρ. → 
θαµπώνω θαµβωτικος, -ή, -ό -§ θαµπωτικός 
θαµιστικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (ρήµα) που δηλώνει συχνή επανάληψη πράξης, λ.χ. 

επιχωριάζω, συχνάζω: στα Αρχαία Ελληνικά το ρήµα «φά-σκω» είναι 
θαµιστικό τού «φηµί». 

[ΕΤΥΜ < αρχ. θαµίζω < επίρρ. θάµα «συχνά, πολλές φορές», συνε-σταλµ. 
βαθµ. τού θ. θε-, που απαντά στο ρ. τί-θη-µι (πβ. α' πληθ. τί-θε-µεν). Οµόρρ. 
θάµ-voç, θη-µών (> θηµωνιά), θή-κη, θέ-σις (-η), θώ-κος, θε-σµός κ.ά.]. 
θαµνόβιος, -α, -ο [1886] αυτός που έχει την κατοικία του ή συχνάζει κοντά σε 
θάµνους: ~ πουλιά. θαµνοειδής, -ής, -ές [µτγν.] (θαµνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
θαµνώδης 

(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. θαµνοκοπτικός, -ή, -ό αυτός που 
χρησιµοποιείται για την κοπή και 
τη σχηµατοποίηση θαµνωδών φυτών: ~ εργαλείο. θάµνος (ο) ξυλώδες πολυετές 
φυτό µε κλαδιά που φυτρώνουν χαµηλά στη βάση του: µέσα στους ~ και στα 
χαµόκλαδα φτειάχνει τη φωλιά της η πέρδικα || η βαλανιδιά υπάρχει και σε µορφή 
θάµνου και σε µορφή δέντρου (πβ. λ. πόα, δέντρο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. θαµά «συχνά» (πβ. πυκνός < πύκα), ίσως µέσω 
αµάρτυρου τύπου *θαµύς «συχνός, ευάριθµος». Βλ. κ. θαµιστικός]. 
θαµνοσκεπής, -ής, -ες [1891] {θαµνοσκεπ-ούς | -είς (ουδ. ή)} (λόγ.) αυτός που 
τον σκεπάζουν, τον καλύπτουν θάµνοι: ~ έκταση | βουνό ΣΥΝ. θαµνόφυτος 
ΑΝΤ. δενδρόφυτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. θαµνότοπος (ο) έκταση γεµάτη 
θάµνους. θαµνόφυτος, -η, -ο [1894] αυτός που είναι σπαρµένος µε θάµνους 
ΣΥΝ. θαµνοσκεπής, θαµνώδης. θαµνώδης, -ης, -ες [µτγν.] {θαµνώδ-ους | -εις 
(ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που έχει µορφή θάµνου: ~ φυτό ΣΥΝ. θαµνοειδής 2. 
αυτός που καλύπτεται από θάµνους: ~ έκταση | περιοχή ΣΥΝ. θαµνόφυτος, 
θαµνοσκεπής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. θαµπάδα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη 
διαύγειας, στιλπνότητας, η ιδιότητα τού θαµπού: η ~ τού γυαλιού | των ασηµικών 
|| πρωινή ~ ΣΥΝ. θάµπωµα ΑΝΤ. διαύγεια 2. η προσωρινή συσκότιση τής 
όρασης. θαµπερός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν λάµπει: ~ επιφάνεια | γυαλί ΣΥΝ. 
αµαυρός ANT. λαµπερός 2. αυτός που προκαλεί συσκότιση τής όρασης ΣΥΝ. 
εκθαµβωτικός. θαµπίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} παύω να είµαι 
λαµπερός, στιλπνός- τείνω να γίνω θαµπός: το κρασί θαµπίζει ΣΥΝ. θολώνω, 
σκοτεινιάζω ΑΝΤ. λάµπω. θαµπόγυαλο (το) το γυαλί που δεν έχει διαύγεια. 
θαµπός, -ή, -ό κ. (λόγ.) θαµβός 1. αυτός που δεν είναι διαυγής, λαµπερός- αυτός 
που καλύπτεται από άχνα: τα τζάµια ήταν ~ από τους υδρατµούς || ~ καθρέφτης | 
χρώµα | φως ΣΥΝ. θολός 2. αυτός τού οποίου το περίγραµµα είναι ασαφές: ~ 
γραµµές τού ορίζοντα | κορφές | τοπίο ΣΥΝ. θολός, αµυδρός ΑΝΤ. σαφής, 
καθαρός 3. αυτός που έχει ξεθωριάσει, που δεν είναι έντονος: ~ χρώµατα µετά το 
πλύσιµο || χωρίς περιποίηση τα µαλλιά χάνουν τη φυσική τους λάµψη, γίνονται ~ 
ΣΥΝ. ξεθωριασµένος ΑΝΤ. έντονος, ζωηρός 4. (µτφ.) αυτός που στερείται 
σαφήνειας: ~ αναµνήσεις ΣΥΝ. θολός, αµυδρός ANT. ξεκάθαρος.   — θαµπά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ µεσν. < θαµβός < αρχ. θάµβος (βλ.λ.)]. 
θάµπος (το) → θάµβος θαµποφέγγω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
εκπέµπω αµυδρό, 
θαµπό φως: λίγα φωτάκια θαµπόφεγγαν στην άκρη τού χωριού. θαµπώνω κ. 
(λόγ.) θαµβώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {θάµπω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάτι) θαµπό: οι αναπνοές θάµπωσαν τα τζάµια || τα δάκρυα θάµπωσαν τα µάτια 
ΣΥΝ. θολώνω ANT. γυαλίζω, καθαρίζω 2. συσκοτίζω την όραση: ο οδηγός 
θαµπώθηκε από τα φώτα των αυτοκινήτων 3. (µτφ.-εκφραστ.) προκαλώ 
θαυµασµό, έντονη εντύπωση (σαν να εκπέµπω ακτινοβολία): τον θάµπωσε µε 
την οµορφιά της || θαµπώθηκε στη θέα των διαµαντιών ♦ (αµετβ.) 4. χάνω τη 
στιλπνότητα, τη διαύγεια µου: ο καθρέπτης θάµπωσε από την πολυ-καιρία 5. 
ελαττώνεται η όραση µου: θάµπωσαν τα µάτια µου από το απότοµο κρύο ΣΥΝ. 
θολώνω. — θάµπωµα κ. (λόγ.) θάµβωµα (το) [µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. θαµβώ (-όω) < αρχ. θαµΒώ (-έω) < θάµβος]. 
θαµπωτικός, -ή, -ό κ. (λόγ.) θαµβωτικος [1812] εκθαµβωτικός 
(βλ.λ.). θαµώνας (ο/η) [1880] πρόσωπο που συχνάζει κάπου: οι ~ τού µπαρ | τής 
ταβέρνας | των νυχτερινών κέντρων | καφενείου. [ΕΤΥΜ. Νεόπλαστη λ., η 
οποία µαρτυρείται ως θαµώνης (< αρχ. θαµά «συχνά» + -ώνης < αρχ. ώνοϋµαι 
«αγοράζω») από το 1846 αποδίδοντας το γαλλ. fréquentant (πεπαλαιωµένο στη 
σύγχρονη Γαλλική). Η λ. πλάστηκε προς αντικατάσταση τού τουρκ. µουστερής 
(< mü§teri), αφού τότε η λ. πελάτης δεν είχε σηµειώσει ιδιαίτερη επίδοση]. 
Θανάσης (ο) 1. καθηµ. τ. τού Αθανάσιος (βλ.λ.) · 2. παιχνίδι µε την 
τράπουλα, το οποίο µοιάζει µε το κουµ-κάν. θανάσιµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός 
που επιφέρει τον θάνατο: ~ τραυµατισµός | ενέδρα | παγίδα ΣΥΝ. θανατηφόρος, 
φονικός · 2. αυτός που δεν είναι δυνατόν να συγχωρηθεί, που πρέπει να 
καταδικαστεί: υπέπεσε σε ~ αµάρτηµα | σφάλµα || - προσβολή ΣΥΝ. σοβαρός, 
ασυγχώρητος ΦΡ. τα επτά θανάσιµα αµαρτήµατα βλ. λ. αµάρτηµα · 3. αυτός 
που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος ή µισητός: ~ αντίπαλος | κίνδυνος | εχθρός. — 
θανάσιµα επίρρ. 



θανατάς 741 θαυµασµός 
 

θανατάς (ο) {χωρ. πληθ.} η απώλεια τής ζωής· συνήθ. στις ΦΡ. (α) είµαι τού 
θανατά πρόκειται σύντοµα να πεθάνω, έρχεται γρήγορα το τέλος µου: 
αρρώστησε η µάννα του κι είναι τού θανατά ΣΥΝ. είµαι ετοιµοθάνατος (β) 
πέφτω τού θανατά καταρρέω ψυχολογικά, λυπούµαι σε υπερβολικό βαθµό: 
µετά τον χωρισµό του έπεσε τού θανατά-βλέπεις, αγαπούσε πολύ τη γυναίκα 
του! ΣΥΝ. πάω να πεθάνω. [ΕΤΥΜ. Επιτατ. τ. τού ουσ. θάνατος, πιθ. από 
µεσν. γεν. *τοϋ θανατά σε φρ. όπως κείτοµαι | γίνοµαιτοῦθανάτου]. 

θανατερός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που έχει ως συνέπεια τον θάνατο: ~ χτύπηµα 
ΣΥΝ. θανάσιµος. — θανατερά επίρρ. 

θανατηφόρος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που έχει ως αποτέλεσµα τον θάνατο: ~ 
ατύχηµα | φάρµακο | επιδηµία | δηλητήριο | ιός ΣΥΝ. θανάσιµος, 
καταστροφικός, φονικός. — θανατηφόρα επίρρ. 

θανατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον θάνατο: ~ ποινή | 
καταδίκη (σε θάνατο) 2. θανατικό (το) (i) η επιδηµία τής πανούκλας: το ~ 
θέριζε κατά δεκάδες τον πληθυσµό (ii) σειρά από θανάτους: «έπεσε ~ στις 
τέχνες µε τους διαδοχικούς θανάτους τριών διακεκριµένων καλλιτεχνών τού 
θεάτρου» (εφηµ.). 

θανατίλα (η) {χωρ. πληθ.} η οσµή πτώµατος ή η αίσθηση θανάτου που 
αποπνέει κάτι: το δωµάτιο µύριζε ~. 

θανατοποινίτης (ο) {θανατοποινιτών}, θανατοποινίτισσα (η) {δύσχρ. 
θανατοποινιτισσών} πρόσωπο που µε δικαστική απόφαση έχει καταδικαστεί 
σε θάνατο και πρόκειται να εκτελεστεί από στρατιωτικό απόσπασµα. 

θάνατος (ο) {θανάτ-ου | -ων, -ους} 1. ΒΙΟΛ. η οριστική διακοπή όλων των 
βιολογικών λειτουργιών ενός φυτικού ή ζωικού οργανισµού, το τέλος τής 
ζωής: άδικος | άδοξος | ακαριαίος | αναπάντεχος | ανώδυνος | αργός | αδόκητος 
| ατιµωτικός | βίαιος | ένδοξος | ηρωικός | µαρτυρικός | µυστηριώδης | πρόωρος 
| σταυρικός | ύποπτος | φυσικός ~ || ο ~ επήλθε ακαριαία || ο~ τον βρήκε στον 
ύπνο || ~ από ασιτία | πείνα | αιµορραγία | δηλητηρίαση | ασφυξία ΣΥΝ. χαµός, 
πεθαµός, θανή, αιώνιος ύπνος, αιώνια ανάπαυση, µοιραίο, κοίµηση, τελευτή, 
τέλος, µεγάλο ταξίδι ΑΝΤ. ζωή· ΦΡ. (α) (εµφατ.) µέχρι θανάτου στον 
υπέρτατο βαθµό, ώς το τέλος: τους υποσχέθηκε ότι θα αγωνιζόταν ~ για την ι-
κανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων τους ΣΥΝ. µέχρι τελικής πτώσεως (β) ο 
θάνατος σου η ζωή µου για περιπτώσεις σκληρού ανταγωνισµού, όπου η 
επιβίωση ή επικράτηση τού ενός συνεπάγεται την εξόντωση τού άλλου: η 
κοινωνία µας έγινε ζούγκλα- ~! (γ) ζήτηµα ζωής ή θανάτου πολύ επείγον, 
άµεση προτεραιότητα: δεν έχουµε περιθώρια καθυστερήσεως- πρόκειται για - 
(δ) άγγελος τού θανάτου ο χάρος (ε) µετά θάνατον ό,τι ακολουθεί τον θάνατο: 
η ~ ζωή || ~ αναγνωρίστηκε η προσφορά του ΑΝΤ. εν ζωή (στ) λευκός 
θάνατος τα ναρκωτικά, κυρίως η ηρωίνη: κι άλλος νέος θύµα τού ~ (ζ) µεταξύ 
ζωής και θανάτου (i) για κάποιον που πρόκειται να πεθάνει (ii) (µτφ.) για ο-
ριακή κατάσταση, µεταξύ επιβίωσης και καταστροφής (η) κίνδυνος-θάνατος 
(ως επιγραφή προειδοποιητική ή απαγορευτική) για κάτι πολύ επικίνδυνο που 
µπορεί να προκαλέσει τον θάνατο 2. (συνεκδ.) κάθε µεµονωµένη περίπτωση 
θανάτου (σηµ. 1): οι ~ ξεπέρασαν τις γεννήσεις 3. (µτφ.) ό,τι µας φαίνεται 
δυσάρεστο ή επιζήµιο, καταστρεπτικό: αυτό το φαγητό ήταν ~ για το στοµάχι || 
αυτό το ξύπνηµα µες τα χαράµατα ήταν ~ 4. (µτφ.) η εξάλειψη, υπονόµευση ή 
καταστροφή (λειτουργίας, στοιχείου κ.λπ.): τέτοια βιβλία οδηγούν στον ~ τής 
κριτικής ικανότητας των παιδιών || ο σύγχρονος τρόπος ζωής οδηγεί στον ~ τού 
συναισθήµατος|| πνευµατικός/ ηθικός/ πολιτικός/ οικονοµικός ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µοίρα, νεκρός, πεθαίνω. 
[ETYM. < αρχ. θάνά-τος (από δισύλλαβη ρίζα θανα-1 dhânâ-, πβ. και 0ν&-, 
θνη-τός, τέ-θνη-κα), που µαρτυρείται στα σανσκρ. â-dhvanï-t «εξαφανίστηκε, 
έσβησε», µτχ. dhvân-tâ- «σκοτεινός». Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, 
λ.χ. µεταξύ ζωής και θανάτου (< γαλλ. entre la vie et la mort), ζήτηµα ζωής ή 
θανάτου (< αγγλ. a matter of life or death)]. 

θανατοφιλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. η παθολογική ενασχόληση µε το 
φαινόµενο τού θανάτου 2. επιθυµία θανάτου. 

θανατοφοβία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο υπερβολικός φόβος απέναντι 
στον θάνατο, που οδηγεί σε σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thanatophobia]. 

θανατώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {θανάτω-σα, -θηκα, -µένος} επιφέρω τον θάνατο, 
σκοτώνω, αφαιρώ τη ζωή (κάποιου) ΣΥΝ. φονεύω.  — θανάτωση (η) [αρχ.] κ. 
θανάτωµα (το). θανή (η) (λογοτ.) ο θάνατος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τό θανεϊν (έναρθρο 
απρφ. αορ. β' τού αρχ. ρ. θνήσκω «πεθαίνω»), κατά το ουσ. ταφή}. θάπτω 
ρ.→θάβω 
θαρραλέος, -α, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο θάρρος: ~ 
αγωνιστής | απόφαση | στάση ΣΥΝ. τολµηρός, γενναίος, παλληκα-ρήσιος, 
ευθαρσής, άφοβος, λιοντάρι ΑΝΤ. άνανδρος, φοβητσιάρης, πε-ριδεής, 
έντροµος. — θαρραλέα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θάρρος + 
παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ)]. θαρρετός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που 
χαρακτηρίζεται από τόλµη ή παρρησία: ~ άνθρωπος | λόγια ΣΥΝ. τολµηρός, 
ευθαρσής.   — θαρρετά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. θαρρευω ρ. αµετβ. [µεσν.] 
{θάρρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} αποκτώ τόλµη, γενναίο φρόνηµα: µε τα λόγια 
του θάρρεψαν κι οι υπόλοιποι και πήραν τα όπλα. θάρρητα (η) {χωρ. πληθ.} 
(λαϊκ.) το θάρρος. [ΕΤΥΜ < θάρρος + καταλ. -ητα των τριτοκλίτων, λ.χ. 
νεότητα, ωραιότητα]. θάρρος (το) {θάρρους | χωρ. πληθ.} 1. η απουσία φόβου, 
η τόλµη, η αποφασιστικότητα: έχω | παίρνω | αντλώ | ανακτώ | εµφυσώ | µετα-
δίδω | οπλίζοµαι µε | επιδεικνύω ~ || θαυµαστό | πατριωτικό | αντρί-κειο ~ ΣΥΝ. 
γενναιότητα, σθένος, κουράγιο, (λόγ.) ευτολµία ANT. δει- 

λία, φόβος, ατολµία- ΦΡ. (α) παίρνω θάρρος ξεπερνώ τον φόβο µου: όταν 
έµαθαν τα ευχάριστα µαντάτα, πήραν θάρρος κι όρµησαν στη µάχη (β) 
(προτρεπτικό) θάρρος! (δείξε) κουράγιο, σθένος, γενναιότητα!: ~! Είναι µια 
δύσκολη στιγµή, αλλά θα περάσει · 2. η άνεση λόγου, η παρρησία που έχει 
κανείς (λόγω τής οικειότητας του µε κάποιον}: είναι δικός µου άνθρωπος, έχω 
το ~ να του ζητήσω µια χάρη || µ' όλο το ~, θα σου πω κάτι που δεν θα σου 
αρέσει || δεν έχω το ~ τής γνώµης µαζί του, τον φοβάµαι || µην του δίνεις πολύ 
~, γιατί θα καβαλήσει το καλάµι ΣΥΝ. αέρας- ΦΡ. παραπαίρνω θάρρος αποκτώ 
υπερβολική οικειότητα, αρχίζω να συµπεριφέροµαι µε αυθάδεια ή αλαζονεία: 
µην τον καλοπιάνεις πολύ, γιατί παραπήρε θάρρος και δεν σέβεται κανέναν πια! 
ΣΥΝ. αυθαδιάζω, αλαζονεύοµαι, ξεθαρ-ρεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θάρρος | θάρσος < θέρ-σος (αιολ.) < I.E. *dher-s- «έχω 
θάρρος», πβ. σανσκρ. dhrsnu- «τολµηρός», γοτθ. ga-dars «τολµώ» κ.ά. 
Οµόρρ. θρά-σος (βλ.λ.), θρα-σύς, θαρ-ρώ κ.ά. Οι λ. θάρρος και θράσος, παρότι 
ανάγονται σε κοινό θέµα, διαφοροποιήθηκαν σηµασιολογικά (προφύλαξη), 
ώστε το µεν θάρρος να προσδιορίζει τη θετική ιδιότητα τής ανδρείας, το δε 
θράσος να συνδεθεί µε το επίθ. θρασύς, δηλώνοντας όχι απλώς τον τολµηρό, 
αλλά και εκείνον που ξεπερνά τα όρια, τον αυθάδη]. 

θαρρώ ρ. µετβ. {θαρρείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} έχω τη γνώµη ή κάνω 
µια υπόθεση: ~ ότι σήµερα είχαµε πει να συναντηθούµε ΣΥΝ. νοµίζω, φρονώ, 
φαντάζοµαι, ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· θαρρώ | θαρσώ (-έω), αρχική σηµ. «τολµώ, έχω θάρρος», < 
θάρρος | θάρσος. Η σηµερινή σηµ. (από αρχική σηµ. «τολµώ να νοµίζω») 
είναι µεσν.]. 

Θάσος (η) 1. νησί τού Β. Αιγαίου Πελάγους Ν. τής Καβάλας 2. η πρωτεύουσα 
τού οµώνυµου νησιού- αλλιώς Λιµένας (ο). — Θασίτης κ. (λόγ.) Θάσιος (ο), 
Θασίτισσα κ. (λόγ.) Θάσια (η), θασίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. 
προελλην. (µη I.E.) τοπωνύµιο, αν ισχύει η άποψη ότι οι πρώτοι της κάτοικοι 
ήταν µια θρακική φυλή. Κατά την αρχαιότητα η Θάσος ήταν επίσης γνωστή 
και µε άλλα ονόµατα: Ώγυγία (το νησί τής Καλυψούς στον Όµηρο), Χρυσή 
(λόγω των πλούσιων µεταλλείων της), Αιθρία, Άερία κ.ά.]. 

θαύµα κ. (λαϊκ.-λογοτ.) θάµα (το) {θαύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) κάθε 
υπερφυσικό φαινόµενο, που δεν εξηγείται µε τη λογική και τη φυσική τάξη: 
Έπεσε από είκοσι µέτρα και δεν έπαθε τίποτε! Κάποιο ~ θα έγινε ! || στις µέρες 
µας δεν γίνονται ~ || δεν υποσχόµαστε ότι κάνουµε θαύµατα, αλλ' ό,τι είναι 
ανθρωπίνως δυνατό (β) ΘΡΗΣΚ. κάθε τέτοιο φαινόµενο που αποδίδεται σε 
έκτακτη θεϊκή επέµβαση: η ανάσταση τού Λαζάρου θεωρείται σπουδαίο ~||~ σε 
εκκλησία των Αθηνών µια εικόνα δακρύζει! || τα ~ τής Παναγίας τής Τήνου- ΦΡ. 
(α) ω τού θαύµατος! για µεγάλη έκπληξη λόγω παράδοξου ή εντυπωσιακού 
γεγονότος: προσευχήθηκε να βρέξει και, ~, άρχισε να βρέχει! (β) παιδί-θαύµα 
παιδί µε εξαιρετικές ικανότητες σε συγκεκριµένο τοµέα, ιδιοφυΐα: ο Σγουρός 
ήταν ένα ~ στη µουσική (γ) (λόγ.) ως εκ θαύµατος σαν από θαύµα, απρόσµενα, 
αναπάντεχα: σώθηκε από αυτοκινητικό δυστύχηµα ~ (δ) εν τω άµα (και το 
θάµα) βλ. λ. άµα (ε) αλλού το όνειρο κι αλλού το θαύµα βλ. λ. αλλού (στ) 
πράµατα και θάµατα! για περιπτώσεις στις οποίες συµβαίνουν εκπληκτικά ή 
εξωφρενικά πράγµατα: Πού να σ' τα περιγράφω! - γίνονται εκεί πέρα! (ζ) 
(εµφατ.) θαύµα θαυµάτων για πολύ µεγάλο θαύµα, που ξεπερνάει κάθε 
προηγούµενο 2. (+γεν. που δηλώνει ιδιότητα) για κάποιον/κάτι που έχει µια 
ιδιότητα σε εξαιρετικά υψηλό βαθµό: αυτός ο άνθρωπος είναι ~ υποµονής | 
αντοχής | οµορφιάς 3. οτιδήποτε προκαλεί µεγάλο θαυµασµό, καθετί το 
υπέροχο: «~ φαγητό θα γίνει» (διαφήµιση) || ένα σπίτι ~ ΣΥΝ. καταπληκτικό, 
εξαίσιο, µοναδικό, αριστούργηµα, φανταστικό' ΦΡ. θαύµα ιδέσθαι (θαύµα 
ΐδέσθαι, Οµήρ. Ιλ. Ε 725) υπέροχο, θαυµάσιο στην όψη: η φύση ήταν ~ ΣΥΝ. 
χάρµα οφθαλµών 4. κάθε σπουδαίο επίτευγµα: τα ~ τής επιστήµης | τής 
τεχνολογίας || οικονοµικό -1| το αρχιτεκτονικό ~ τής Ακρόπολης- ΦΡ. τα επτά 
θαύµατα τού κόσµου επτά κτίσµατα τής αρχαιότητας, που προκαλούσαν 
θαυµασµό: οι κρεµαστοί κήποι τής Βαβυλώνας, η πυραµίδα τού Χέοπος στην 
Αίγυπτο, το Μαυσωλείο τής Αλικαρνασσού, ο ναός τής Αρτέµιδος στην 
Έφεσο, ο Κολοσσός τής Ρόδου, ο Φάρος τής Αλεξάνδρειας και το 
χρυσελεφάντινο άγαλµα τού ∆ιός στην Ολυµπία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θαύµα < I.E. 
*dhau-mn (< *dhâu- «βλέπω, κοιτάζω»). Το I.E. θ. δεν απαντά σε καµία άλλη 
γλώσσα, υποστηρίζεται όµως ότι συνδ. µε τη λ. θέα (βλ.λ). Μετάφρ. δάνεια 
αποτελούν οι φρ. ως εκ θαύµατος (< γαλλ. comme par miracle), παιδί-θαύµα 
(< αγγλ. a wonder child), θαύµα οµορφιάς | υποµονής (< γαλλ. une merveille 
de beauté | de courage) κ.ά.]. 

θαυµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {θαύµασ-α, -τηκα} 1. παρατηρώ (κάποιον/κάτι) µε 
θαυµασµό: ~ τα µνηµεία τής πόλης- ΦΡ. (εµφατ.) απορώ και θαυµάζω για 
πολύ µεγάλη απορία, έκπληξη: Συνέβη τέτοιο πράγµα; ~! 2. αισθάνοµαι 
ξεχωριστή εκτίµηση για πρόσωπο: ~ έναν πολιτικό || ~ κάποιον απεριόριστα. 

θαυµάσιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που προκαλεί θαυµασµό· περίφηµος, 
καταπληκτικός: ~ άνθρωπος | συµπεριφορά | χαρακτήρας | επίδοση | ταλέντο 
ΣΥΝ. εξαίσιος, υπέροχος, µοναδικός, έκτακτος. — θαυµάσια | θαυµασίως 
[αρχ.] επίρρ. 

θαυµασµός (ο) [µτγν.] 1. η ισχυρή εντύπωση που προκαλεί (κά-ποιος/κάτι), η 
ευχάριστη απορία ή έκπληξη που αισθανόµαστε λόγω συγκεκριµένου 
ξεχωριστού ή υπερφυσικού γνωρίσµατος του: παρατηρούσαν µε έκδηλο ~ τον 
φηµισµένο πίνακα || ακούω κάποιον µε -|| «πως τα κατάφερναν να 
κατασκευάζουν τέτοια έργα εκείνη την εποχή;» ρώτησε µε - 2. η βαθιά εκτίµηση 
(για κάποιον/κάτι): ο ~ του για τον ελληνικό πολιτισµό είναι απεριόριστος. 
Επίσης (λαϊκ.) θαύ-µασµα κ. θάµασµα [µεσν.] (το). 



θαυµαστής 742 θεατρίνος 
 

θαυµαστής (ο) [αρχ.], θαυµάστρια (η) [1893] {θαυµαστριών} πρό-
σωπο που θαυµάζει, που εκτιµά βαθύτατα (κάποιον/κάτι): πολλοί -
της την περίµεναν µε λουλούδια στο αεροδρόµιο || έχω πολλούς ~ 
ANT. αντίπαλος, εχθρός. 

θαυµαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που δηλώνει θαυµασµό 2. ΓΛΩΣΣ. 
θαυµαστικό (το) σχολιαστικό σηµείο στίξεως που τίθεται στο τέλος 
λέξης ή φράσης και εκφράζει ποικιλία συναισθηµάτων (απορία, έκ-
πληξη, αµφισβήτηση κ.λπ.) (βλ. κ. λ. στίξη). 

θαυµαστός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που είναι άξιος να τον θαυµάζει κα-
νείς: ~ πρόοδος | αποτελέσµατα | επιτεύγµατα | επιτυχίες ΣΥΝ. αξιο-
θαύµαστος, αξιέπαινος· ΦΡ. Μέγας είσαι | ει, Κύριε, και θαυµαστά τα 
έργα σου! (Μέγας ει, Κύριε, καί θαυµαστά τα έργα σου!, ευχή από 
την ακολουθία τού Αγ. Βαπτίσµατος) για τη δήλωση µεγάλου θαυµα-
σµού (για κάτι). 

θαυµατοποιός (ο) [αρχ.] αυτός που κάνει θαύµατα- (συνήθ. κακόσ.) 
αυτός που εξαπατά τους ανθρώπους µε ψεύτικα θαύµατα: κάποιος ~ 
παραπλανούσε τους θρησκόληπτους ΣΥΝ. τσαρλατάνος, αγύρτης, 
απατεώνας. — θαυµατοποιία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θαυµατουργός. 

θαυµατουργός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να κάνει θαύµατα: 
~ άγιος | εικόνα 2. (µτφ.) αυτός που επιφέρει άριστα αποτελέσµατα: 
- φάρµακο | συνταγή ΣΥΝ. καταπληκτικός, αποτελεσµατικός. Επίσης 
θαυµατουργικός, -ή, -ό [µεσν.]. — θαυµατουργικά επίρρ., 
θαυµατουργία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. 

θαυµατουργός - θαυµατοποιός. Το θαυµατουργός είναι εύσηµη 
λέξη και δηλώνει αυτόν που µπορεί να πραγµατοποιήσει ένα θαύ-
µα, ιδιότητα που αποδίδεται σε θεϊκές δυνάµεις και σε ανθρώπους 
που ενεργούν µε τη χάρη τού Θεού (θαυµατουργός Αγιος, θαυµα-
τουργή εικόνα). Αντιθέτως, το θαυµατοποιός είναι κακόσηµη λέξη 
και δηλώνει αυτόν που προσποιείται ότι µπορεί να κάνει θαύµατα 
εξαπατώντας τους ανθρώπους για χρηµατισµό ή άλλους λόγους. 

θαυµατουργώ ρ. αµετβ. {θαυµατουργείς... | θαυµατούργησα} 1. κάνω 
θαύµατα 2. (µτφ.) δηµιουργώ καταπληκτικά αποτελέσµατα: το ελ-
ληνικό δαιµόνιο θαυµατούργησε και πάλι ΣΥΝ. διαπρέπω, µεγαλουρ-
γώ · 3. (ειρων.) σηµειώνω αποτυχία σε κάτι: θαυµατούργησε και σ' 
αυτό το διαγώνισµα! [ΕΤΥΜ. < αρχ. θαυµατουργώ (-έω) < θαύµα, -
ατός + -ουργώ< έργον]. 

θάφτης (ο) {θαφτών} 1. (κυριολ.) αυτός που θάβει (κάποιον) 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που κάνει αρνητικά σχόλια για άλλους, κυρ. σε κουτσο-
µπολιό (βλ. κ. λ. θάβω). [ETYM. < θάπ-της < ρ. θάβω (αόρ. *έ-θαπ-σα 
> έ-θαψ-α)]. 

θάφτω ρ. → θάβω 
θάψιµο (το) [µεσν.] {θαψίµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. (για νεκρούς) 
η ταφή, ο ενταφιασµός ANT. ξεθάψιµο, εκταφή 2. η τοποθέτηση κάτω 
από το χώµα, το χώσιµο στη γη: ~ σκουπιδιών (επιστ. υγειονοµική τα-
φή) | τόνων ρωδακίνων στις χωµατερές 3. (µτφ.) η διατύπωση κακε-
ντρεχών σχολίων: µόλις τέλειωσε η παράσταση οι κριτικοί άρχισαν το 
~· ΦΡ. πέφτει θάψιµο λέγονται κακά σχόλια: σ'αυτούς τους κύκλους 
πέφτει πολύ θάψιµο ΣΥΝ. κακολόγηση. 

-o ε κατάληξη τοπικών επιρρηµάτων, που δηλώνει προέλευση ή κίνηση 
από τόπο: πούθε ήρθες; || κείθε (από εκεί) (πβ. λ. -θεν). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. -θεν (βλ.λ.)]. 

θεά (η) [αρχ.] 1. θηλυκή θεότητα: η ~ τής οµορφιάς | τής γης | τού κυ-
νηγιού | τής εστίας || οι θεοί και οι θεές τού Ολύµπου 2. (µτφ.-αργκό) 
η γυναίκα που διακρίνεται για το σωµατικό της κάλλος ΣΥΝ. άγγε-
λος, κούκλα, ντίβα, καλλονή, αστέρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

θέα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η άποψη ενός χώρου από ψηλό ή µακρινό ση-
µείο, η έκταση που βλέπει κανείς µπροστά του ή από ψηλά: δωµάτιο 
| βεράντα µε ~ || στο σπίτι µας στο βουνό έχουµε µαγευτική ~ || πα-
νοραµική ~ || εκτεθειµένος σε κοινή ~ (τον βλέπουν όλοι) · 2. η οπτική 
επαφή (µε κάτι/κάποιον): στη ~ τού αυστηρού προσώπου τού δα-
σκάλου του φοβήθηκε ΣΥΝ. κοίταγµα, αντίκρισµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *θήΕη < *θαΕΛ < I.E. *dhäu- «βλέπω, κοιτάζω», το οποίο 
δεν µαρτυρείται σε άλλες γλώσσες (βλ. λ. θαύµα). Παράγ. θέα-τρο(ν), 
θεα-τής, θεά-οµαι (> θεώµαι) κ.ά. Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται σε 
I.E. *dhmsva- < *dhem-bh- (βλ. λ. θάµβος)]. 

Θεαγένης (ο) 1. ο Ρηγίνος- αρχαίος Έλληνας γραµµατικός (6ος αι. 
π.Χ.), ο οποίος επιχείρησε την αλληγορική ερµηνεία των θεών 2. όνο-
µα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θεά + -γένης < γένος (πβ. µτγν. επίθ. Θεαγένης 
«όσιος, θεοσεβής»)]. 

θεαθήναι (το) {άκλ.} (λόγ.) µόνο στη ΦΡ. προς | διό | για το θεαθήναι 
µόνο για επίδειξη, για τα µάτια τού κόσµου: έκανε µια γενναιόδωρη 
προσφορά - || η εξαγγελία µεταρρυθµιστικών µέτρων είναι για το ~ 
ΣΥΝ. για φιγούρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θεαθήναι, απρφ. παθ. αορ. τού ρ. θεώµαι (-άο·) «κοιτά-
ζω, παρατηρώ». Η σηµερινή χρήση ανάγεται στην Κ.∆., όπου ο Ιησούς 
καταδίκασε τους Γραµµατείς και τους Φαρισαίους για την υποκρι-
σία και την επιδειξιοµανία τους (πβ. Ματθ. 23, 5: πάντα δε τά έργα 
αυτών ποιούσιν προς το θεαθήναι τοις άνθρώποις)]. 

θέαµα (το) {θεάµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) ό,τι γίνεται αντικείµενο 
οπτικής εντύπωσης, ό,τι βλέπει κανείς: δεν άντεχε να βλέπει ένα τό-
σο φριχτό - µπροστά στα µάτια της || θλιβερό | µακάβριο | αισχρό | 
αποτρόπαιο | περίεργο | απολαυστικό | απερίγραπτο «·' ΦΡ. γίνοµαι 
θέαµα γίνοµαι αντικείµενο τής περιέργειας και των ειρωνικών ή 
χλευαστικών σχολίων των άλλων: έγινε θέαµα στους καλεσµένους µ ' 
αυτό το προκλητικό ντύσιµο (β) καθετί το οποίο βλέπει κανείς και 
του προσφέρει ευχαρίστηση: η οµάδα µε την απόδοση της προσφέρει 

σπουδαίο ~ || θυσιάζει την ουσία για το ~ · 2. ό,τι προβάλλεται ή πα-
ρουσιάζεται από την τηλεόραση, το θέατρο, τον κινηµατογράφο 
κ.λπ.: τους άρεσαν τα ~|| ο φόρος θεαµάτων αναγράφεται στο εισι-
τήριο- ΦΡ. (α) άρτος και θεάµατα βλ. λ. άρτος (β) άνθρωπος τού θε-
άµατος πρόσωπο που σχετίζεται µε τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, το θέ-
ατρο ή τον κινηµατογράφο, τη µόδα κ.λπ. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < θεώµαι < θέα. Η φρ. γίνοµαι θέαµα είναι µετάφρ. δά-
νειο, πβ. γαλλ. se donner en spectacle]. θεαµατικός, -ή, -ό [1883] 1. 
αυτός που προσφέρει ωραίο θέαµα: ~ εµφάνιση | άποψη ενός τοπίου | 
σκηνή · 2. αυτός που προξενεί εντύπωση: ~ άνοδος | πρόοδος | εξέλιξη 
| αποτέλεσµα | αύξηση τιµών | ενέργεια | ανάπτυξη | βουτιά | άλµα 
ΣΥΝ. εντυπωσιακός, καταπληκτικός. — θεαµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spectaculaire]. θεαµατικότητα (η) [1825] 
{χωρ. πληθ.} 1. το ωραίο ή εντυπωσιακό θέαµα που προσφέρει 
(κάποιος/κάτι): η - µιας ακροβασίας · 2. το ποσοστό επί τού συνόλου 
των θεατών που παρακολούθησαν ένα θέαµα (συνήθ. στην 
τηλεόραση): υψηλή | µεγάλη | χαµηλή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ακροαµατικότητα. Θεάνθρωπος (ο) [µτγν.] {Θεανθρώπου} ΕΚΚΛΗΣ. ο 
Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν τέλειος θεός και έγινε τέλειος 
άνθρωπος κατά την ενανθρώπηση του. Θεανώ (η) {-ώς κ. -ούς) 1. 
ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Θράκης Κισ-σέα, σύζυγος τού Τρώα 
Αντήνορα 2. αρχαία Σπαρτιάτισσα, µητέρα τού Παυσανία 3. µάρτυρας 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 4. γυναικείο όνοµα. 

[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < θεός, κατά τον σχηµατισµό των θηλ. (λ.χ. αρχ. 
θέ-αιναι «θεές») ή συγκεκοµµ. τ. κυρίων ονοµάτων (λ.χ. Θεάν-ειρα)]. 

θεάρεστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι ευπρόσδεκτος, αρεστός 
στον Θεό: ~ πράξη | έργο. — θεάρεστα επίρρ. θέαση (η) {-ης κ. -
άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. η κατόπτευση ενός χώρου, το κοίταγµα 
προσώπου ή η παρατήρηση µιας δράσης σε εξέλιξη από ψηλό σηµείο 
ΣΥΝ. εποπτεία, θέα, παρατήρηση, αγνάντεµα, κατόπτευση 2. το να 
βλέπει κανείς (κάτι): η ~ τέτοιων προγραµµάτων προκαλεί δυσφορία 
στον θεατή ΣΥΝ. παρακολούθηση 3. το πρίσµα υπό το οποίο εξετάζει 
κανείς τα πράγµατα: η ~ τού κόσµου 4. η δυνατότητα να 
αντιλαµβάνεται κανείς εσωτερικά πνευµατικά γεγονότα: η ~ τού 
κάλλους προϋποθέτει αισθητική παιδεία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. θέασις < αρχ. 
θεώµαι < θέα]. θεατής (ο) 1. αυτός που βλέπει (κάτι): έγινε άθελα του 
~ ενός φόνου 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που κοιτάζει (κάτι) χωρίς να 
συµµετέχει ή χωρίς να αισθάνεται την ανάγκη να συµµετάσχει: ο 
σύγχρονος πολίτης έχει µετατραπεί σε - των γεγονότων || δεν πρέπει 
κανείς να µένει απλός ~ τής πραγµατικότητας, αλλά να συµβάλλει στη 
διαµόρφωση της · 3. αυτός που παρακολουθεί θέαµα το οποίο 
απευθύνεται σε κοινό: οι ~ έµειναν ενθουσιασµένοι από την παράσταση 
|| ~ τηλεοπτικών έργων | κινηµατογράφου | ποδοσφαιρικής συνάντησης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θεώµαι < θέα]. θεατός, -ή, -ό (σπάν.) αυτός που 
µπορεί να γίνει ορατός από άλλους, να τον δουν: έµενε µόνο στη ~ 
όψη των πραγµάτων ΑΝΤ. αθέατος, αόρατος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θεώµαι < θέα]. θεατράνθρωπος (ο) {θεατρανθρώπ-ου | 
-ων, -ους} αυτός που ασχολείται µε το θέατρο (είτε ως δηµιουργός ή 
συντελεστής παραστάσεων είτε ως ειδικός ή ενδιαφερόµενος) και έχει 
διακριθεί για την προσφορά του σε αυτό: ο Αλέξης Μινωτής ήταν ένας 
σπουδαίος ~. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Theatermann (νόθο 
συνθ.)]. θεατρίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {θεατρίστηκα} (λόγ.) 
παρακολουθώ θεατρικές παραστάσεις, πηγαίνω στο θέατρο.    — 
θεατρισµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «παίζω στη σκηνή - γίνοµαι θέαµα», < αρχ. 
θέατρον]. θεατρικογράφος (ο/η) [1886] δηµοσιογράφος που 
καταγράφει θεατρικές ειδήσεις ή επιδίδεται σε κριτική θεάτρου σε 
περιοδικό ή εφηµερίδα. θεατρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που 
αναφέρεται στο θέατρο ή στα θεατρικά έργα: ~ παράσταση | 
συγγραφέας | κείµενο | έργο | κοινό | κριτική | διάλογος | µονόλογος | 
διασκευή | χαρακτήρας | σχολή | ερµηνεία | κοστούµι | τέχνη · 2. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από ψέµα, υποκρισία, επίδειξη ή από ιδιαίτερη 
εκφραστικότητα: - χειρονοµία | κινήσεις | συµπεριφορά ΣΥΝ. 
προσποιητός, επιδεικτικός, φανταχτερός. — θεατρικά επίρρ. 
θεατρικότητα (η) [1894] {χωρ. πληθ.} 1. η συµφωνία ενός θεατρικού 
έργου προς τις αρχές που διέπουν µια θεατρική παράσταση, προς τις 
δραµατουργικές αρχές 2. η ύπαρξη θεατρικών στοιχείων σε ένα λο-
γοτεχνικό έργο 3. το να εκφράζεται κανείς µε ιδιαίτερα εκφραστικό 
τρόπο (όπως ένας ηθοποιός τού θεάτρου): η διδασκαλία του χαρα-
κτηρίζεται από ~ || ~ φωνής. θεατρίνα (η) → θεατρίνος 
θεατρινισµός (ο) (συνήθ. στον πληθ.) υποκριτική συµπεριφορά ή 
επιδεικτική ενέργεια που έχει όλα τα εξωτερικά γνωρίσµατα τής 
αληθινής, αυθεντικής συµπεριφοράς ή ενέργειας: αρχίζω τους - || σο-
βαροφανείς ~ µπροστά στις τηλεοπτικές κάµερες. — θεατρινίσηκος, -
η, -ο, θεατρινίστικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. θεατρίνος (ο) 
[1873], θεατρίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (α) (συχνά µειωτ.) ηθοποιός 
τού θεάτρου: έλεγε πως δεν θα επέτρεπε ποτέ στην κόρη του να γίνει 
θεατρίνα (β) (εύσηµο) ηθοποιός µε σηµαντική παρουσία στο θέατρο 
2. (κακόσ.) πρόσωπο που συµπεριφέρεται υποκριτικά, ανειλικρινώς: 
πρόκειται για έναν φτηνό ~ τής πολιτικής ΣΥΝ. υποκριτής. — 
θεατρίνικος, -η, -ο. 
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θεατρισµός (ο) → θεατρίζοµαι 
θέατρο (το) {θεάτρ-ου | -ων) 1. η τέχνη τής παράστασης επί σκηνής 
µιας δραµατοποιηµένης υπόθεσης: επαγγελµατικό | ερασιτεχνικό ~ || η 
κλίση του ήταν το ~ || σπουδάζω ~ || κάνω ~ (ασχολούµαι µε το θέα-
τρο)· ΦΡ. (α) βγαίνω στο Θέατρο πρωτοεµφανίζοµαι σε θεατρική πα-
ράσταση ως ηθοποιός: βγήκε στο θέατρο σε ηλικία 17 ετών (β) είµαι 
στο θέατρο ασχολούµαι µε το θέατρο, παίζω σε θεατρικές παραστά-
σεις: ~ είκοσι συνεχή χρόνια (γ) παίζω θέατρο δεν φέροµαι µε φυσι-
κότητα ή υποκρίνοµαι κάτι που δεν είµαι: τόσα χρόνια έπαιζε θέατρο 
µαζί της προσποιούµενος ότι την αγαπούσε (δ) γίνοµαι θέατρο (Κ.∆., 
Α'Κορινθ. 4, 9 ... ό'τι θέατρον έγενήθηµεν τφ κόσµω ...) αυτοεξευτε-
λίζοµαι µπροστά στους άλλους, γίνοµαι ρεζίλι: µεθύσαµε και γίναµε 
θέατρο µ' αυτά που κάναµε! 2. το λογοτεχνικό είδος, τα έργα τού ο-
ποίου αναπτύσσουν ένα θέµα (υπόθεση) µε διαλογικό τρόπο και προ-
σαρµόζουν τη δράση στις ανάγκες τής παρουσίασης τού έργου αυτού 
επί σκηνής: γράφω | διαβάζω ~ || σκηνοθέτης | ηθοποιός θεάτρου 3. 
(συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο παρουσιάζονται θεατρικά έργα: ιδιο-
κτήτης θεάτρου || γκρεµίζεται ένα ιστορικό ~ 4. η οργανωµένη θεα-
τρική επιχείρηση: κρατικό | δηµοτικό | περιφερειακό - 5. (συνεκδ.) το 
σύνολο των θεατών µιας παράστασης: όλο το ~ χειροκροτούσε όρθιο 
6. (συνεκδ.) όλος ο κόσµος που ασχολείται µε το θέατρο ή ενδιαφέρε-
ται γι' αυτό: το ~ πενθεί τον χαµό τού µεγάλου ηθοποιού 7. (α) κάθε ι-
διαίτερο ρεύµα, τάση τού είδους αυτού: πρωτοποριακό ~||~ τού πα-
ραλόγου | ποικιλιών || µοντέρνο | κλασικό | λαϊκό ~ (β) θέατρο σκιών 
είδος θεάτρου, στο οποίο χρησιµοποιούνται επίπεδες (κυρ. χάρτινες ή 
ξύλινες φιγούρες), τις οποίες δεξιοτέχνες τού είδους αυτού κινούν πί-
σω από ένα πανί, ώστε οι θεατές να βλέπουν τις σκιές τους, και µι-
µούνται τις φωνές τους· χαρακτηριστικό ελληνικό παράδειγµα, ο 
Καραγκιόζης (γ) λυρικό θέατρο η όπερα 8. (µτφ.) το επίκεντρο σηµα-
ντικού γεγονότος, η περιοχή όπου εκτυλίσσεται σηµαντικό γεγονός: η 
Βοσνία έγινε - στρατιωτικών επιχειρήσεων || η Μακεδονία υπήρξε στο 
παρελθόν το ~ άγριων µαχών µεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων ΦΡ. θέ-
ατρο πολέµου βλ. λ. πόλεµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
θέατρον < θεώµαι < θέα. Η λ. πέρασε ευρέως σε ξέν. γλώσσες, πβ. 
αγγλ. theatre, γαλλ. théâtre, ιταλ. teatro, γερµ. Theater κ.ά. Ορισµένες 
φρ., αλλά και νεότερες σηµ. τής λέξεως, αποτελούν µετάφρ. δάνεια, 
λ.χ. θέατρο σκιών (< γαλλ. théâtre d'ombres), λυρικό θέατρο (< γαλλ. 
théâtre lyrique), θέατρο των (ενν. στρατιωτικών) επιχειρήσεων (< 
γαλλ. théâtre des operations), βγαίνω στο θεάτρο (πβ. αγγλ. go on the 
stage) κ.ά.]. θεατρολογία (η) [1883] {χωρ. πληθ.} η µελέτη τής 
θεατρικής τέχνης, των µορφών, τής εξέλιξης και των τάσεων της. — 
θεατρολάγος (ο/η) [1862], θεατρολογικός, -ή, -ό, θεατρολογικά επίρρ. 
θεατροµανής, -ής, -ές {θεατροµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
αγαπά υπερβολικά το θέατρο, που είναι ένθερµος θεατής θεατρικών 
παραστάσεων. — θεατροµανία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
θεατρόφιλος, -η, -ο [1890] αυτός που αγαπά το θέατρο, που παρα-
κολουθεί συχνά θεατρικές παραστάσεις: ~ κοινό. — θεατροφιλία (η), 
θεατροφιλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. theatrophil]. θεατρώνης (ο) 
{δύσχρ. θεατρωνών} πρόσωπο που ασχολείται µε το εµπορικό | 
επιχειρηµατικό µέρος µιας θεατρικής παράστασης, γενικά µε τα 
απαραίτητα για το ανέβασµα µιας θεατρικής παράστασης, ο θεατρικός 
επιχειρηµατίας. 
[ΕΤΥΜ, µτγν. < θέατρον + -ώνης < ώνοϋµαι «αγοράζω»]. θεία1 κ. 
(λαϊκ.) θεια (η) {θείες κ. θειάδες} 1. η αδελφή ή η εξαδέλφη των 
γονέων κάποιου ή η σύζυγος θείου του · 2. (ειρων.-λαϊκ.) γυναίκα 
προχωρηµένης ηλικίας: µια ~ τους κοίταζε περίεργα. — (υποκ.) θείτσα 
κ. θειούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξενιτειά, συνίζηση, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ; 
µτγν., θηλ. τού αρχ. θείος (βλ.λ.)]. θεία2 (τα) [αρχ.] όσα έχουν σχέση 
µε τον Θεό και τη θρησκεία: προσέβαλαν µε τη στάση τους τα ~ || 
βλασφηµεί τα ~ ΣΥΝ. ιερά, όσια, άγια. θειαφένιος, -ια, -ιο 1. αυτός 
που περιέχει θειάφι 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το χρώµα τού 
θειαφιού. θειάφι (το) {θειαφιού | χωρ. πληθ.} το θείο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. θειάφιον < θείον (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άφιον (πβ. έδ-άφιον, 
ξυρ-άφιον κ.ά.)]. θειαφίζω ρ, µετβ. {θειάφισ-α, -τηκα, -µένος} 1. 
ρίχνω θειάφι σε φύλλα φυτού (για την πρόληψη ή καταπολέµηση 
αρρώστιας): θειάφιζε από το πρωί τις ντοµατιές 2. απολυµαίνω (κάτι) 
µε καπνό από θειάφι που καίγεται. — θειάφισµα (το). 
θειαφιστήρι (το) {θειαφιστηρ-ιού | -ιών} το εργαλείο µε το οποίο οι 
γεωργοί ρίχνουν θειάφι στις καλλιέργειες τους. θειαφοκέρι (το) 
{θειαφοκερ-ιού | -ιών} το κερί που έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε 
θειάφι και χρησιµοποιείται για το άναµµα τής φωτιάς και την 
απολύµανση βαρελιών. θειικός, -ή, -ό [1802] ΧΗΜ. 1. αυτός που 
περιέχει τη θειική ρίζα (SOf): ~ άλατα | χαλκός 2. θειικό οξύ ισχυρό 
ανόργανο οξύ που περιέχει τη θειική ρίζα και έχει µεγάλη βιοµηχανική 
σηµασία ΣΥΝ. (καθηµ.) βι-τριόλι. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sulfurique]. θεϊκός, -ή, -ό [µτγν.] 
1. αυτός που σχετίζεται µε το θείο ή τον θεό: ~ διδασκαλία | 
αποκάλυψη | αλήθεια | παρέµβαση | αγάπη | δύναµη | τελειότητα 2. 
(µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από υψηλότητα και µεγαλοπρέπεια, 
που έχει ξεχωριστά, εξαιρετικά γνωρίσµατα: ~ οµορφιά | λάµψη | 
αντοχή | κορµί ΣΥΝ. καταπληκτικός, έξοχος, περίφηµος. — θεϊκά 
επίρρ. θείο1 (το) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αµέταλλο στερεό στοιχείο 
(σύµβολο S), χρώµατος κίτρινου, το οποίο απαντά και σε αυτοφυή 
µορφή ΣΥΝ. 

θειάφι (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θείον < θέειον (µε υφαίρεση) < *ΘΡέσ-ειον < *ΘΡέ-σος 
«καπνός» < θύω (βλ.λ.). Η λ. πέρασε ως α' συνθ. σε ξένα νόθα συνθ., 
πβ\ αγγλ. thio-cyanic, thio-phosphate κ.ά.]. θείθ(ν)2 (το) [αρχ.] {χωρ. 
πληθ.} η ανώτατη αρχή που διέπει και κυβερνά τον κόσµο, ο Θεός: είχε 
κλίση προς το ~ ΣΥΝ. θεότητα. θειοπηγή (η) [1876] η πηγή, από την 
οποία αναβλύζει ιαµατικό νερό, 
που έχει µεγάλη περιεκτικότητα σε θείο. θείος*' κ. (λαϊκ.) θειος (ο) 
{λαϊκ. κλητ. κ. θείο} 1. ο αδελφός ή εξάδελφος των γονέων κάποιου 
ή ο σύζυγος θείας του: ο - του του συµπαραστεκόταν ψυχικά και 
οικονοµικά || ο ~ από την Αµερική (συνηθισµένη αναφορά παλαιότ. 
σε Έλληνα µετανάστη που είχε πλουτίσει στις Η.Π.Α.) ΣΥΝ. (οικ.-
λαϊκ.) µπάρµπας- ΦΡ. (α) (µετωνυµ.) ο θειος Σαµ (ειρων.-παλαιότ.) οι 
Ηνωµένες Πολιτείες τής Αµερικής (β) ο θείος Αλβέρτος βλ. λ. 
Αλβέρτος 2. (ειρων.-λαϊκ.) ο άνδρας µε προχωρηµένη ηλικία: ο - µάς 
έκανε παρατηρήσεις αφ' υψηλού || το ζη-τιανάκι έτρεχε ξοπίσω του 
φωνάζοντας «Θείο, θείο»... — (υποκ.) θει-ούλης (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θείος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *θή-ειος, όπου το θ. *θη- απα-
ντά στους αναδιπλασιασµένους τ. τήθη «γιαγιά» και τηθίς «θεία». Το 
αρχ. τήθη συνδ. πιθ. µε αρχ. σλαβ. dëdù «πρόγονος», ρωσ. ded 
«παππούς», λιθ. dedé «θείος» κ.ά. Από την ελλην. λ. προήλθαν τα 
αντίστοιχα ιταλ. zio, ισπ. tio. Η φρ. θείος Σαµ πρωτοεµφανίστηκε 
στην Αγγλική στις αρχές τού 19ου αι. ως περιπαικτική ανάγνωση των 
αρχικών U.S. ως Uncle Sam «θείος Σαµ» αντί τού κανονικού United 
States «Ηνωµένες Πολιτείες»]. θείος2 -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται 
µε τον Θεό: ~ διδασκαλία | δίδαγµα | κήρυγµα- ΦΡ. (α) θείο(ν) βρέφος 
ο µικρός Ιησούς (ειδικά στις αγιογραφίες ή σε αναφορές στην ηµέρα 
των Χριστουγέννων) (β) θείο δράµα τα Πάθη τού Χριστού (γ) ΕΚΚΛΗΣ. 
Θεία Ευχαριστία το θεµελιώδες µυστήριο τής Χριστιανικής 
Εκκλησίας, κατά το οποίο ο πιστός µεταλαµβάνει σώµατος και 
αίµατος Χριστού, στα οποία µεταβάλλεται ο προσφερόµενος άρτος 
και οίνος (βλ. κ. Θεία Κοινωνία, λ. κοινωνία) (δ) Θεία Λειτουργία βλ. 
λ. λειτουργία (ε) θείος νόµος βλ. λ. νόµος 2. αυτός που έχει ιερότητα: ~ 
απόστολος | τόπος 3. (µτφ.) αυτός που έχει εξαιρετικά γνωρίσµατα, 
σπάνια και σπουδαία χαρακτηριστικά: ~ αρετές | πράξεις | χάρισµα || η 
~ φωνή τής ερµηνεύτριας ΣΥΝ. έξοχος, καταπληκτικός. — θειότητα (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. θείος < *θέσ-}ος (πβ. µυκ. te-i-ja «θεία») < θεός (βλ.λ)]. 
θειότατος (ο) [µεσν.] προσφώνηση καθενός από τους προκαθηµένους 

των τεσσάρων πρεσβυγενών Πατριαρχείων (Κωνσταντινουπόλεως, 
Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύµων). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

θειούχος, -α (λόγ. -ος), -ο [1802] αυτός που περιέχει θείο: ~ ορυκτά Ι 
ύδατα J ενώσεις | χρώµατα | βάσεις. θεϊσµός (ο) [1766] {χωρ. πληθ.} η 
φιλοσοφική και θεολογική ταυτόχρονα άποψη, η οποία δέχεται την 
ύπαρξη ανώτατου όντος, αµφισβητεί όµως την παρέµβαση του στα 
ανθρώπινα πράγµατα. — θεϊ-στής (ο). 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. theism]. θείτσα (η) → θεία 
θειώδης, -ης, -ες [µτγν.] {θειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΧΗΜ. αυτός 
που περιέχει τη θειώδη ρίζα (SO,"): ~ άλας. θειωρυχειο (το) [1858] 
ορυχείο από το οποίο λαµβάνεται θείο. θείωση (η) [1838] {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΧΗΜ. 1. η βελτίωση των ιδιοτήτων ουσίας 
µέσω τής επεξεργασίας της µε θείο · 2. η χρησιµοποίηση τού 
διοξιδίου τού θείου για απολυµάνσεις, αποχρωµατι-σµούς ή κατά τής 
οξίδωσης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sulfurisation]. Θέκλα 
(η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., συγκεκοµµ. τ. τού ονόµατος Θεόκλεια «η δόξα 
τού Θεού» < Θεός + -κλεια < κλέος «δόξα»]. θέλγητρο (το) {θελγήτρ-
ου | -ων} κάθε µέσο που θέλγει, γοητεύει: τα ~ µιας γυναίκας || έγινε 
θύµα των - της || κοινωνικά | σωµατικά ~ || τα ~ τής πόλης | τής 
µουσικής | τής εξοχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
θέλγητρον < θέλγω + παραγ. επίθηµα -ητρον, πβ. κ. φόβ-ητρον]. θέλγω ρ. 
µετβ. {έθελξα} (λόγ.) ελκύω (κάποιον): τον έθελξε η θεϊκή οµορφιά 
της || µε θέλγει η ιδέα τής συνεργασίας µας ΣΥΝ. ελκύω, σαγηνεύω 
ΑΝΤ. απωθώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν η αρχική σηµ. τού ρ. ήταν «µαγεύω, 
γοητεύω», τότε θα µπορούσε να συνδεθεί µε λιθ. zvelgiù «κοιτάζω» 
(δηλ. «µατιάζω, µαγεύω µε το κακό µάτι»), ίσως και µε σανσκρ. 
hvârate «παραποιώ», αρχ. γερµ. tolc «πληγή, χτύπηµα». Οµόρρ. θέλγ-
ητρο^), θελξι- (α' συνθ.), ά-σελγ-ής (βλ.λ.)]. θέληµα (το) [αρχ.] 
{θελήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αυτό που θέλει, επιθυµεί κάποιος: ήταν 
~ θεού || «γιατί είναι ~ Θεού η πόλη να τουρκέψει» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. 
θέληση, βούληση, επιθυµία· ΦΡ. Υενηθήτω το θέληµα σου (Κ.∆., Ματθ. 
6, 10) ας γίνει αυτό που θέλεις, που ορίζεις • 2. θελήµατα (τα) η 
µικροαπασχόληση µε κάτι προς εξυπηρέτηση άλλου: έτρεχε για τα ~ 
τού αφεντικού του || παιδί για τα ~ ΣΥΝ. αγγαρεία, µικροδουλειές. 
θεληµατικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που γίνεται µε τη θέληση, τη 
συµφωνία ή τη συγκατάβαση (κάποιου): ~ ενέργεια | προσφορά ΣΥΝ. 
εκούσιος, αυτόβουλος, αυτοπροαίρετος ΑΝΤ. ακούσιος · 2. (κυρ. για 
χαρακτηριστικά τού προσώπου) αυτός που προδίδει αποφασιστικό-
τητα, ισχυρή θέληση: ~ ύφος | πιγούνι. — θεληµατικά επίρρ. [µεσν.], 
θεληµατικότητα (η) [1854]. θέλησα ρ. → θέλω 
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θέληση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η επιθυµία ενός 
ατόµου για την πραγµάτωση ορισµένου σκοπού: είχε µεγάλη ~ να µά-
θει γράµµατα 2. η ψυχική διάθεση (απέναντι σε κάτι/κάποιον): όταν 
υπάρχει καλή ~, όλα γίνονται || χειρονοµία καλής ~ || σε ένδειξη κα-
λής ~ 3. η αξίωση (που προβάλλει κάποιος): δεν γνώριζε τη ~ τού 
αντιδίκου ΣΥΝ. απαίτηση 4. ο δυναµισµός και η επιµονή τού χαρα-
κτήρα: οι άνθρωποι µε ~ στο τέλος πετυχαίνουν. 

θελιά (η) -> θηλιά 
θελκτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που θέλγει, ελκυστικός ΣΥΝ. σαγηνευ-

τικός ANT. απωθητικός. — θελκπκά επίρρ., θελκτικότητα (η) [1854]. 
θελξικάρδιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που ευχαριστεί την καρδιά, που 
προκαλεί ψυχική ευχαρίστηση ΣΥΝ. ευφρόσυ\Ός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
θελξι- (< θέλγω) + -κάρδιος < καρδία]. 

θέλω ρ. µετβ. {θέλεις κ. θες, πληθ. λαϊκ. θέµε, θέτε, θένε | ήθελα, θέλη-
σα, ηθεληµένος} 1. έχω την επιθυµία, τη διάθεση, την πρόθεση (να 
πω ή να κάνω κάτι): το 'κάνα χωρίς να το ~ || τα 'θελες και τα 'παθες 
|| τα θέλει όλα δικά του || εσύ το θέλησες να χωρίσουµε || θα θέλατε να 
σας προσφέρω ένα αναψυκτικό; || τον κάνω ό,τι ~ || δεν ξέρει τι θέλει || 
~ ένα ποτήρι παγωµένο νερό || - να βοηθήσω, αλλά δεν µπορώ || θα 
θελα να 'µουν πλούσιος ΣΥΝ. επιθυµώ, ποθώ' ΦΡ. (α) δεν το ήθελα 
για κάτι που έγινε ακούσια: Σας πάτησα; Συγγνώµη, ~! (β) θέλοντας 
και µη εκών-άκων, µε το ζόρι: ~ αναγκάστηκε να τους ακολουθήσει (γ) 
(παροιµ.) όποιος δεν θέλει να ζυµώσει, δέκα µέρες κοσκι-ν/ζει για 
κάτι που καθυστερεί, επειδή το κάνει κάποιος δίχως να το επιθυµεί (δ) 
ποιος στραβός δεν θέλει το φως του | τα µάτια του; βλ. λ. φως (ε) τα 
θέλει (για γυναίκα) επιθυµεί ερωτική επαφή, χωρίς όµως να το 
δείχνει φανερά (στ) λίγο ήθελε (ακόµα) παραλίγο: ~ και θα πέθαινα, 
αν δεν βρισκόταν κάποιος να µε µεταφέρει εγκαίρως στο νοσοκοµείο 
(ζ) µε το έτσι θέλω µε το ζόρι, µε το στανιό: προσπαθούσε ~ να 
περάσει τις απόψεις του (η) άλλο που δεν θέλω! για να δείξουµε ότι 
θέλουµε πάρα πολύ κάτι που µας προτείνουν: -Είναι καλή δουλειά, 
αλλά πρέπει να πηγαίνεις συχνά στην επαρχία. —! Θα γυρίσω όλη την 
Ελλάδα τζάµπα! (θ) εδώ σε θέλω (εδώ σε θέλω κάβουρα, να 
περπατάς στα κάρβουνα)! σ' αυτή τη δύσκολη περίπτωση να µου 
δείξεις τι αξίζεις, τι µπορείς να καταφέρεις: -Είναι πολύ δύσκολο 
αυτό το πρόβληµα. -Εδώ σε θέλω! Τα εύκολα τα λύνει ο καθένας! (ι) 
το καλό που σου θέλω για συµβουλή ή απειλή: ~, µην του λες 
προσωπικά σου θέµατα || -, µη µε ξαναενοχλήσεις! (ια) τι 'θελα (να | 
και...) για να δείξουµε ότι µετανιώσαµε για κάτι που κάναµε, είπαµε 
κ.λπ., επειδή είχε το αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό για το οποίο έγι-
νε: ~ και µίλησα; Τώρα παρεξηγήθηκε! || ~ να πάω σ' αυτή τη συναυ-
λία; Πλήρωσα ένα σωρό λεφτά και στρυµώχτηκα σε µια γωνίτσα (ιβ) 
αν θέλετε (ει θέλεις, Σοφοκλ. Οίδ. Τύρ. 343) µετριαστική φράση χω-
ρίς ιδιαίτερο σηµασιολογικό περιεχόµενο (επαφικό στοιχείο), που 
χρησιµοποιείται παρενθετικά στον λόγο ως ευγενική παραχώρηση 
και συναίνεση τού οµιλητή σε σχέση προς τον συνοµιλητή του: θα 
προτιµούσαµε µια διατύπωση ουδέτερη ή, αν θέλετε, λιγότερο επιθε-
τική || θα µπορούσα, ~, να συµφωνήσω µαζί σας... (ιγ) θέλεις | τα θες 
και τα λες (ή σου ξεφεύγουν); (οικ.) ως ήπια έκφραση δυσαρέσκειας 
(συχνά µε ειρων. χροιά) για κάτι που είπε κάποιος: Τα θες και τα λες 
αυτά; Εδώ, είναι φως-φανάρι ότι σε εµπαίζουν! (ιδ) θέλω να πω (µ' 
αυτό) πως | ότι ως εισαγωγή σε επεξήγηση (ιε) θέλεις να µου πεις | 
να µας πεις | να πιστέψω πως | ότι... (ειρων.) για τη δήλωση δυσπι-
στίας ή δυσκολίας αποδοχής ως αληθών αυτών που λέει | ισχυρίζεται 
κάποιος: δηλαδή, θέλεις να µου πεις ότι δεν ήθελε να µε θίξει, αλλά 
κατά λάθος είπε ό,τι είπε! || και θέλεις τώρα να πιστέψω ότι στην 
πραγµατικότητα µε συµπαθεί παρά τα όσα έγιναν µεταξύ µας; (ιστ) 
θες, δε θες... είτε θέλεις είτε όχι: ~, θα πάµε στην εκδήλωση || θα ΤΟ 
φας το φαγητό σου ~! (ιζ) πώς το θες; (ειρων.) ως απάντηση σε 
υπερβολική απαίτηση ή σε κάτι εξωπραγµατικό: -Μέσα σε µία ώρα 
πρέπει να έχεις τελειώσει τα πάντα! —; (ιη) τα θέλει ο κώλος (κά-
ποιου) βλ. λ. κώλος 2. σκοπεύω, επιδιώκω: θέλει να προκόψω | να γί-
νω γιατρός || ~ να πω (εννοώ)... || δεν θέλουµε να σας κάνουµε κακό 
3. επιχειρώ, δοκιµάζω: ήθελε να µε κοροϊδέψει || ήθελαν να τον σκο-
τώσουν 4. δέχοµαι, συγκατατίθεµαι: δεν θέλει να λύσουµε ειρηνικά τη 
διαφορά µας || της ζήτησα να παντρευτούµε, αλλά δεν ήθελε 5. 
απαιτώ, αξιώνω: θέλει δύο νοίκια µπροστά || οι µεγάλες επιτυχίες θέ-
λουν µεγάλη προσπάθεια και υποµονή || «θέλει αρετήν και τόλµην η 
ελευθερία» (Α. Κάλβος)· ΦΡ. (α) θέλει και τα ρέστα έχει απαιτήσεις κι 
από πάνω! (β) θέλει σώνει και καλά να... αξιώνει µε το ζόρι: - να τον 
πιστέψουµε 6. ζητώ, γυρεύω: σας θέλουν στο τηλέφωνο || θέλω να µας 
δώσεις µόνο µιαν υπόσχεση | τον λόγο τής τιµής σου- ΦΡ. τι θέλει 
(κάποιος κάπου); για να δηλωθεί ότι κάποιος κακώς, κατά τον οµι-
λητή, βρίσκεται ή ενεργεί κάπου (πβ. τι γυρεύει η αλεπού στο παζά-
ρι;) 7. περιµένω: Τώρα, τι θέλεις να κάνω; Να σου πω και «µπράβο»; 
8. έχω ανάγκη, χρειάζοµαι, µου είναι απαραίτητο: ~ ξύρισµα || το αυ-
τοκίνητο θέλει πλύσιµο || το φαγητό θέλει αλάτι- ΦΡ. θέλει (και) ρώ-
τηµα; βλ. λ. ρώτηµα 9. (κυρ. τριτοπρόσ. θέλει, θέλουν) αξίζει σε κά-
ποιον κάτι: θέλει ένα γερό ξύλο || θέλουν να πάρουν το µάθηµα τους 
για να στρώσουν 10. οφείλω, χρωστώ: σου ~ τίποτε; 11. για κάτι µοι-
ραίο: έτσι το θέλησε ο Θεός | η µοίρα να γίνουν τα πράγµατα ΦΡ. Θε-
ού θέλοντος (και καιρού επιτρέποντος) (θεού θέλοντος, Μενάνδρ. 
Μονόστ. 671· Κ.∆. Πράξ. 18,21: πάλιν ανακάµψω προς υµάς τού θεού 
θέλοντος) | αν θέλει ο Θεός εάν επιθυµεί ο Θεός (να γίνει κάτι), αν 
επιτρέψουν οι περιστάσεις, αν έρθουν όλα βολικά, ευνοϊκά 12. υπο-
λείποµαι: θέλει εκατό γραµµάρια, για να γίνει ένα κιλό 13. παρου-
σιάζω (κάποιον/κάτι) να βρίσκεται σε ορισµένη κατάσταση, να ενερ-
γεί ή να προτίθεται να ενεργήσει µε ορισµένο τρόπο: ο Τύπος θέλει 
την κυβέρνηση να προκηρύσσει πρόωρες εκλογές || οι φήµες θέλουν 
τους δύο άνδρες να έχουν έλθει σε συµφωνία συνεργασίας || οι πλη- 

ροφορίες θέλουν την εταιρεία στα πρόθυρα διάλυσης 14. (στο β' 
πρόσ., κυρ. στον τ. θες σε διάζευξη) είτε, ή: θες γιατί κουράστηκε, θες 
γιατί βρήκε κάτι καλύτερο, αποφάσισε να εγκαταλείψει την εταιρεία 
15. (θα + παρατ.) για την έκφραση βαθύτερης επιθυµίας ή για να ζη-
τήσει κανείς (κάτι) ευγενικά: θα ήθελα ένα ποτήρι νερό || θα ήθελα 
να πάω διακοπές, αλλά δεν γίνεται! 16. ευνοώ: αν δεν σε θέλει η τύ-
χη, δεν γίνεται τίποτα! || τον θέλει το χαρτί και κερδίζει συνέχεια 
απόψε! 17. (η µτχ. ηθεληµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < έθέλω, αβεβ. ετύµου. ∆υσεξήγητο παραµένει το αρχικό 
ε- (προθεµατικό;). Το θέµα θελ- θα µπορούσε να συνδεθεί µε αρχ. 
σλαβ. zélejq «επιθυµώ» και µε αρµ. gelj «ευχή, επιθυµία». Ήδη στον 
Ηρόδοτο απαντά η σύναψη θέλω να πω «εννοώ», λ.χ. το έπος τούτο 
εθέλει λέγειν ως ... (2,13)]. 

θέµα (το) {θέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το ζήτηµα, το αντικείµενο συζή-
τησης ή πραγµάτευσης: εθνικά | πολιτικά | οικονοµικά | εκπαιδευτικά 
~ || συζητήθηκε ευρύ φάσµα θεµάτων || το Κυπριακό ήταν το πρώτο | 
το κύριο ~ στην ηµερήσια διάταξη τής διάσκεψης || ανέκυψε συ-
νταγµατικό ~ || θέτω | παρουσιάζω | αναλύω | πραγµατεύοµαι ένα ~ || 
αλλάζω ~ || βγαίνω από το ~ || ξαναγυρίζω στο ~ || αυτό είναι άλλο ~ || 
ας µείνει εκεί το ~ || βάζω ~ σε ψηφοφορία | προς συζήτηση || το κυ-
ρίως ~ µιας έκθεσης ιδεών || το - που µας απασχολεί είναι η υγεία || η 
σεξουαλική ζωή έγινε απαγορευµένο ~ || δεν υποχωρεί σε θέµατα 
αρχής || αυτό είναι το όλο ~ || το εν λόγω ~|| το ~ οµιλίας | διάλεξης | 
συνεδρίου | συζήτησης | σχολιασµού | διατριβής | έρευνας- ΦΡ. (α) δεν 
είναι δικό σου θέµα δεν σε αφορά, δεν σου πέφτει λόγος, δεν είναι 
δική σου υπόθεση (β) δηµιουργώ θέµα προκαλώ προβλήµατα (γ) 
είναι θέµα (+γεν.) σχετίζεται µε, εξαρτάται από: ~ γούστου | γνώµης | 
συνήθειας | τιµής | χρόνου | χρηµάτων (δ) δεν υπάρχει | µπαίνει | τίθεται | 
γεννάται θέµα δεν ανακύπτει κάτι ως πρόβληµα ή ζητούµενο: ~ 
αναθεωρήσεως τού Συντάγµατος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος (ε) επί τού θέµατος σχετικά µε το θέµα που συζητείται, εντός 
τού θέµατος: έχετε να προσθέσετε κάτι ~, κύριε µάρτυς; ΑΝΤ. εκτός 
θέµατος (στ) θέµα τής ηµέρας το περιστατικό ή το γεγονός που λόγω 
τής βαρύτητας ή τού ενδιαφέροντος του µονοπωλεί το ενδιαφέρον 
τής κοινής γνώµης και προβάλλεται εµφατικά από τα Μ.Μ.Ε.: η πα-
ραίτηση τού υπουργού αποτελεί το ~ (ζ) πιάνω ένα θέµα αρχίζω να 
ασχολούµαι µε ένα ζήτηµα: ας πιάσουµε τώρα ένα άλλο θέµα που µας 
απασχολεί... 2. (λογοτ.) η περισσότερο ή λιγότερο εκτεταµένη, 
ολοκληρωµένη ιστορία συγκεκριµένου λογοτεχνικού κειµένου: ποιο 
είναι το ~ τού έργου; || ενδιαφέρον | πρωτότυπο | συνηθισµένο | συ-
ναρπαστικό | έξυπνο | ευφάνταστο | συµβολικό | υπαινικτικό | αµφι-
λεγόµενο | προπαγανδιστικό ~ βιβλίου 3. το προς ανάπτυξη ζήτηµα 
των εξετάσεων, που καλύπτει µέρος ή συνδυασµό µερών τής διδα-
κτέας ύλης: βατό | δυσνόητο | στρυφνό | απαιτητικό | κριτικό | απο-
µνηµονευτικό ~· ΦΡ. εκτός θέµατος έξω από το πλαίσιο και τα ζη-
τούµενα των εξεταζόµενων θεµάτων: ~ γραπτό | έκθεση | ανάπτυξη | 
στοιχεία ΑΝΤ. εντός τού θέµατος, επί τού θέµατος 4. (ειδικότ.) το αυ-
τοτελές κείµενο | απόσπασµα από την κλασική ελληνική γραµµατεία 
που δίνεται στους µαθητές για µετάφραση, γλωσσική επεξεργασία 
κ.λπ., µε στόχο την εξοικείωση τους µε την αρχαία ελληνική γλώσσα 
ΣΥΝ. άγνωστο, αδίδακτο- ΦΡ. αντίστροφο θέµα βλ. λ. αντίστροφος 5. 
ο τίτλος επιστηµονικής εργασίας που δηλώνει το πραγµατευόµενο 
επιστηµονικό πρόβληµα: ~ διδακτορικής διατριβής | επιστηµονικής 
ανακοίνωσης 6. το αντικείµενο διαφωνίας ή αντιπαράθεσης κ.λπ.· 
ΦΡ. κάνω (κάτι) θέµα δίνω σε κάτι που προέκυψε µεγάλες διαστάσεις: 
µια απλή διαφωνία είχαµε, µην το κάνεις θέµα! · 7. ΜΟΥΣ. (α) ανα-
γνωρίσιµη µουσική ενότητα, η οποία τίθεται ως αρχή τής οργάνωσης 
ενός µουσικού κοµµατιού είτε µε την «ανάπτυξη» της (η οποία συνί-
σταται στη συνέχιση της, τη συµπλήρωση της σε ευρύτερη µουσική 
ενότητα µε την προσθήκη άλλων µουσικών ενοτήτων) είτε µε την 
«επεξεργασία» της (η οποία συνίσταται στην πολλαπλή της επανα-
φορά κατά τη διάρκεια τού κοµµατιού, στις πολλαπλές µεταµορφώ-
σεις, παραλλαγές της κ.λπ.) (β) σύντοµη µελωδική γραµµή η οποία 
χρησιµεύει ως αφετηρία τής σύνθεσης τής τυπικής φόρµας τής φού-
γκας 8. ΝΟΜ. το αντικείµενο δικαστικής διερεύνησης και νοµικής 
απόδειξης · 9. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. το αντικείµενο που αναπαριστά, εξεικονί-
ζει ο καλλιτέχνης (τοπίο, πρόσωπο, ανθρώπινη σκηνή κ.λπ.) · 10. 
ΓΛΩΣΣ. το τµήµα τής λέξεως που αποτελείται από τη ρίζα και τα προ-
σφύµατα, κατ' αντιδιαστολή προς την κατάληξη · 11. ΙΣΤ. διοικητική 
περιφέρεια τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον 7ο και 8ο αι. κ.εξ. 
— (υποκ.) θεµατάκι (το) (σηµ. 3,4). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. [ΕΤΥΜ µτγν. 
< αρχ. τίθηµι (πβ. α' πληθ. τί-θε-µεν). Βλ. λ. θέτω, τίθεµαι. Η λ. πέρασε 
και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. theme, γαλλ. thème, γερµ. Thema κ.ά. Η 
σηµ. τού αντικειµένου συζητήσεως είναι ήδη µτγν. Ορισµένες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. είναι θέµα + γεν. (< αγγλ. if s a matter of...), 
εκτός θέµατος (πβ. αγγλ. off the point | subject(, επί τού θέµατος (πβ. 
αγγλ. to the point) κ.ά. o µουσ. όρ. είναι αντιδάν. από ιταλ. tema]. 

θεµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε ένα θέµα, µε το 
αντικείµενο συζήτησης ή πραγµάτευσης: ~ υλικό | κατάταξη | πίνα-
κας || ~ πρόταση | περίοδος | πυρήνας µιας παραγράφου || το βιβλίο 
έχει πέντε ~ ενότητες 2. αυτός που σχετίζεται µε το θέµα µιας λέξης: 
~ φωνήεν 3. θεµατική (η) η θεµατολογία: η ~ τού συνεδρίου | τού βι-
βλίου || ποικίλη | πολύπλευρη | πολυεδρική ~ 4. ΓΛΩΣΣ, (για ρήµατα 
τής Αρχ. Ελληνικής) αυτός που σχηµατίζεται µε τη µεσολάβηση θε-
µατικού φωνήεντος µεταξύ θέµατος και καταλήξεως, π.χ. λύ-ο-µεν, 
βλάπτ-ε-τε ΑΝΤ. αθέµατος. — θεµατικ-ά | -ώς [1761] επίρρ. 

θεµατογραφία (η) [1761] {θεµατογραφιών} το σύνολο αποσπασµά-
των από αρχαίους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς, τα οποία επε-
ξεργάζονται γλωσσικά µαθητές ή φοιτητές: αρχαία ελληνική | λατι- 
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νική ~. — θεµατογραφίας, -ή, -ό [1761]. θεµατολογία (η) {θεµατολογιών} 1. το 
πλαίσιο των ζητηµάτων, µε τα οποία καταπιάνεται κανείς: ~ συζήτησης | 
επιστηµονικού συνεδρίου | ηµερίδας | εκποµπής (ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής) 
ΣΥΝ. θεµατική 2. το σύνολο των θεµάτων µε τα οποία ασχολείται κάποιος: η ~ 
του Ν. Καζαντζάκη || η ~ των ελληνικών τραγουδιών τού Μεσοπολέµου 3. 
(συνεκδ.) (α) βιβλίο που περιέχει αποσπάσµατα από την αρχαία ελληνική 
γραµµατεία για µελέτη και εξέταση (β) βιβλίο µε θέµατα (π.χ. σχολικών 
εκθέσεων) για µελέτη και εξέταση. Επίσης θεµατολόγιο (το) [1894] (σηµ. 3β). 
— θεµατολογικός, -ή, -ό, θεµατολογικά επίρρ. θεµατοφύλακας (ο/η) [1833] 
{(θηλ. γεν. θεµατοφύλακος) | θεµατοφυλάκων} 1. πρόσωπο που συντηρεί και 
διαφυλάσσει κάτι ιερό, σπουδαίο: ~ πολιτιστικής κληρονοµιάς | οσίων και ιερών 
τής φυλής | εθνικής ενότητας || «οι στρατιωτικοί θεωρούν το στράτευµα ως τον ~ 
τού κοσµικού χαρακτήρα τής τουρκικής δηµοκρατίας» (εφηµ.) 2. ο φύλακας 
ξένου κινητού πράγµατος. θεµελιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που αναφέρεται 
σε θεµέλια 2. (µτφ.) αυτός που είναι ή κρίνεται ως κύριος και σηµαντικός, που 
συνιστά προαπαιτούµενο και προϋπόθεση (για κάτι): ~ παρατήρηση | ερώτηµα | 
διαφορά | αίτηµα | γνώση | αντιστοιχία ΣΥΝ. θεµελιώδης, βασικός. θεµέλιο (το) 
{θεµελί-ου | -ων} 1. η υλική βάση (κτίσµατος): ~ σπιτιού | εργοστασίου ΣΥΝ. 
κρηπίδα- ΦΡ. (α) ρίχνω τα θεµέλια βάζω τις βάσεις (από οπλισµένο σκυρόδεµα), 
πάνω στις οποίες θα οικοδοµηθεί το κτήριο (β) εκ θεµελίων (εκ των θεµελίων, 
Θουκ. 3,68) από τη βάση, συθέµελα: το σπίτι σείστηκε ~ 2. (µτφ.) το ουσιαστικό 
στήριγµα, πάνω στο οποίο στηρίζεται (κάποιος/κάτι): ~ τής δηµοκρατίας είναι ο 
σεβασµός των νόµων || τρίζουν τα ~ τού καθεστώτος ΣΥΝ. βάση· ΦΡ. έχω γερά 
θεµέλια έχω γερές βάσεις (αρχές, γνώσεις, αξίες κ.λπ.) στη ζωή µου. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοποιηµένο ουδ. τού αρχ. επιθ. θεµέλιος (βλ.λ.)]. θεµέλιος, -α 
(λόγ. -ος), -ο (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τα θεµέλια- ΦΡ. θεµέλιος λίθος (i) 
η πρώτη πέτρα που τοποθετείται στα θεµέλια οικοδοµής: τοποθέτησαν τον ~ τού 
νέου εργοστασίου (ii) (µτφ.) το βασικότερο στοιχείο ενός συστήµατος, µιας 
ιδεολογίας, µιας πολιτικής κ.λπ.: η συλλογικότητα είναι ο ~ τής πολιτικής µας || 
η αγάπη είναι ο ~ τού χριστιανισµού 2. θεµέλιος (η) (µιας συγχορδίας) (στην 
παραδοσιακή ευρωπαϊκή αρµονία τής µουσικής) η νότα (ο φθόγγος) πάνω στην 
οποία «χτίζεται» η συγχορδία (βλ.λ.), µε αλλεπάλληλα διαστήµατα (βλ.λ.) 
τρίτης 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θεµο- (που απαντά σε σύνθετα ανθρωπωνύµια, καθώς και στη 
µτγν. «γλώσσα» θεµός) < *dhe-mo-, παράγ. τού ρ. τί-θη-µι (πβ. απρφ. τι-θέ-
ναι). Βλ. κ. θέτω, τίθεµαι]. θεµελιώδης, -ης, -ες [1766] {θεµελιώδ-ους | -εις 
(ουδ. -η), -ών} (λόγ.) θεµελιακός, ο πιο βασικός: ο ~ νόµος τής θερµοδυναµικής 
|| τα ~ δικαιώµατα τού πολίτη || ~ ερώτηµα | αρχές. — θεµελιωδώς επίρρ. 
[1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. θεµελιώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {θεµελίω-σα, -
θηκα, -µένος} 1. ρίχνω τα θεµέλια (σε οικοδοµή ή τεχνικό έργο): ~ γέφυρα | 
εργοστάσιο 2. (συνεκδ.) θέτω τον θεµέλιο λίθο σε ειδική επίσηµη εκδήλωση για 
έναρξη των εργασιών ανέγερσης κτηρίου: ο υπουργός δηµοσίων έργων θα θε-
µελιώσει αύριο το νέο εργοστάσιο 3. (µτφ.) τεκµηριώνω µε αποδείξεις, βασίζω 
(κάπου): θεµελίωσε µε λογικά επιχειρήµατα τις απόψεις του ΣΥΝ. στηρίζω 4. 
θέτω τις βάσεις για την ανάπτυξη: θεµελίωσε την επιστήµη τής κοινωνιολογίας | 
τη νεότερη γλωσσολογία. — θεµε-λίωµα (το) κ. θεµελίωση (η) [µτγν.]. 
θεµελιωτής (ο) [µτγν.], θεµελιώτρια (η) [1812] {θεµελιωτριών} 1. πρόσωπο 
που ρίχνει τα θεµέλια σε µιαν οικοδοµή: ~ έργου 2. (µτφ.) πρόσωπο που ιδρύει 
και στηρίζει κάτι πάνω σε ασφαλείς βάσεις: ~ τής δικαιοσύνης | τής 
δηµοκρατίας | τής νεότερης γλωσσολογίας. — θεµελιωτικός, -ή, -ό [µεσν.]. 
Θέµις (η) {Θέµιδ-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. θεά που προσωποποιούσε την έννοια τής 
πατροπαράδοτης τάξης και τού δικαίου 2. γυναικείο όνοµα 3. (µτφ.) η 
δικαιοσύνη: υπηρετούν τη ~ || σπάθη | ζυγός τής ~· ΦΡ. (α) λειτουργοί τής 
Θέµιδος οι δικαστές και οι δικηγόροι (β) ναός τής Θέµιδος ο χώρος τού 
δικαστηρίου (γ) Θέµιδος µέλαθρον το κτήριο τού Αρείου Πάγου. Επίσης 
(καθηµ.) Θέµιδα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. te-mi) < θ. θε- < τί-θη-µι (πβ. απρφ. τι-θέ-ναι), οπότε η 
λ. θα προσδιόριζε αρχικώς τα νοµικά όρια, τους περιορισµούς που τίθενται από 
το θεϊκό δίκαιο (εξού και η οµώνυµη µυθολ. θεά). Βλ. κ. θε'τω, τίθεµαι, 
Θεµιστοκλής]. Θεµιστοκλής (ο) {-ή κ. -έους} 1. αρχαίος Αθηναίος 
στρατιωτικός και πολιτικός, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στη ναυµαχία 
τής Σαλαµίνας (480 π.Χ.) 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Θεµιστοκλής «η δόξα τής θέµιδος» < θέµις (γεν. θέµι-στος | 
θεµιτός | θέµιδος) + -κλής < κλέος «δόξα»]. θεµιστοπόλος (ο) (λόγ.) ο 
λειτουργός τής δικαιοσύνης (δικαστής, δικηγόρος, νοµικός). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < θέµις + -πόλος < πέλω | -οµαι, βλ. λ. πόλος]. θεµιτός, -ή, -ό 
αυτός που επιτρέπεται από τις ανθρώπινες συµβάσεις και τους νόµους: ~ 
σκοπός | όφελος | κέρδος | συναγωνισµός ΣΥΝ. επιτρεπτός, νόµιµος, δίκαιος 
ANT. αθέµιτος. — θεµιτά επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ· < θέµις]. -θε(ν) (αρχαιοπρ.) 
επίθηµα που δηλώνει προέλευση, κίνηση από τόπο ή χρονική αφετηρία: το 
πρόβληµα υπήρχε παλαιόθεν || πόθεν έσχες; (από πού απέκτησες, ενν. 
περιουσιακό στοιχείο;) || οι έξωθεν επεµβάσεις || είχε την κλίση προς το θέατρο 
παιδιόθεν (από παιδί). [ΕΤΥΜ. < αρχ. -θε(ν), όπου η παρέκταση σε -ν για 
ευφωνικούς λόγους, < I.E. *-dhe, πβ. λατ. un-de «πόθεν, από πού» (πβ. ισπ. 
dónde «πού;»), 

in-de «εκείθεν», σανσκρ. ku-ha «πού;» κ.ά. Το επίθηµα -θεν αποτελεί πιθ. 
κατάλοιπο αφαιρετικής ή γενικής πτώσεως, µε χρήση που εξέφραζε την 
αφετηρία τής κίνησης, την αποµάκρυνση από τόπο ή, τελικά, την προέλευση 
από αυτόν]. 

-θεν: αρχαιοπρεπή και λόγια παράγωγα. Με το παραγωγικό επίθηµα -θεν 
(που ξεκίνησε στην αρχαιότατη φάση τής Ελληνικής ως κατάληξη 
αφαιρετικής που δήλωνε προέλευση, κίνηση, αποµάκρυνση, π.χ. οϊκο-θεν = 
«από το σπίτι») σχηµατίστηκαν πολλές λέξεις τής Αρχαίας (κυρίως 
ονόµατα) που λειτούργησαν τελικά ως επιρρήµατα. Τέτοιες λέξεις είναι: 
ανέκαθεν «από παλιά έως σήµερα», δήθεν, πόθεν (έσχες) «από πού 
(είχες)», όπισθεν «από πίσω», έµπροσθεν «από εµπρός», άνωθεν «από 
πάνω», έξωθεν «από έξω», κάτωθεν «από κάτω», ένθεν κακείθεντ\ ένθεν 
και ένθεν «από εδώ κι από εκεί, και από τις δύο µεριές» (ένθεν και ένθεν 
τού κτηρίου τής Βουλής), εκείθεν «από εκεί» (εκείθεν οι επιθέσεις εναντίον 
του), ένδοθεν «από µέσα», όθεν «απ' όπου, άρα, λοιπόν», πανταχόθεν «από 
παντού», οίκοθεν «από το σπίτι, οικείως» (οίκοθεν νοείται «είναι 
αυτονόητο»), εντεύθεν «από το σηµείο αυτό και εδώ, προς το µέρος µας - 
όθεν, λοιπόν» (εντεύθεν τής Πανεπιστηµίου -εντεύθεν συνάγεται), 
εκατέρωθεν «από τη µια ή από την άλλη µεριά», θύραθεν «απ' έξω, 
εξωτερικός, άρα κοσµικός (ως αντίθεση τού εκκλησιαστικός)» (θύραθεν 
παιδεία | ποίηση, αντίθ. εκκλησιαστική παιδεία | ποίηση), έσωθεν «από 
µέσα» (αυτά δηµιουργούνται έσωθεν), ύπερθεν «από πάνω, ανωτέρω» (όλος 
ο χώρος φωτιζόταν ύπερθεν σαν από φως ηλίου), (τα) µετόπισθεν, πόρρω-
θεν «από µακριά». Σπανιότερα χρησιµοποιούνται σε αρχαιοπρεπές ύφος τα: 
παιδιόθεν«από παιδί», ουρανόθεν«από τον ουρανό», µακρόθεν «από µακριά 
(για τόπο)» (εσφαλµένα, δηλ. πλεοναστι-κά, λέγεται ενίοτε «εκ τού 
µακρόθεν», όπου η χρήση τού λόγιου στοιχείου εκ δεν χρειάζεται, αφού 
υπάρχει το -θεν το ίδιο ισχύει και στη φράση από ανέκαθεν αντί τού απλού 
ανέκαθεν), πολλαχό-θεν «από πολλά µέρη», εγγύθεν «από κοντά», 
αµφοτέρωθεν «κι από τις δύο πλευρές» (βάλλεται αµφοτέρωθεν), 
άλλοθεν«από αλλού» (άλλοθεν αρύεται τη δύναµη του), ουδαµόθεν «από 
πουθενά» (ουδαµόθεν προκύπτει ότι...). 

θενά µόριο (διαλεκτ.-λογοτ.) θα: ~ βρεθούµε µπλεγµένοι σ' αυτή την ιστορία || 
«εγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός ~ πεθάνω» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
θέ νά, βλ. λ. θα]. 

θεο- κ. θεό- ά συνθετικό λέξεων (ονοµάτων και ρηµάτων) που δηλώνει ότι αυτό 
που σηµαίνει το β' συνθετικό: 1. γίνεται από τον Θεό ή χάρη στον Θεό ή 
σχετίζεται µε αυτόν: θεο-γνωσία, θεο-σοφία, θεο-πνευστία 2. υπάρχει σε πολύ 
µεγάλο βαθµό: θεό-κουφος, θεό-τρελος, θεο-νήστικος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από τη λ. 
θεός]. 

θεοβάδιστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει περπατηθεί από τον Θεό: το ~ όρος 
Σινά. 

θεοβλαβούµενος, -η, -ο αυτός που δείχνει ευλάβεια, ευσέβεια προς τον Θεό 
ΣΥΝ. ευλαβής, όσιος. 

θεογενής, -ής, -ές [µτγν.] {θεογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει θεϊκή 
καταγωγή: ~ µυθικός ήρωας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες_. 

θεογεννήτορας (ο) [µεσν.] {θεογεννητόρων}, θεογεννητρια (η) [µεσν.] 
{θεογεννητριών} πρόσωπο που γέννησε θεό. 

θεογκόµενα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.-εκφραστ.) ως χαρακτηρισµός για πάρα 
πολύ όµορφη γυναίκα. 

Θέογνις (ο) {-ι κ. -όγνιδος} 1. ο Μεγαρεύς- αρχαίος Έλληνας λυρικός 
ελεγειακός ποιητής (όος αι. π.Χ.) 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θεός + θ. γν- (µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gen-, βλ. λ. 
γί-γν-οµαι, γέν-ος) + κατάλ. -ις]. 

θεογνωσία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η γνώση τής θεϊκής βούλησης και 
διδασκαλίας. 

θεογονία (η) {θεογονιών} 1. η γέννηση των θεών 2. (συνεκδ.) οι παραδόσεις 
που αναφέρονται στο µυθολογικό πλαίσιο θεϊκών γενεαλογιών: ησιόδεια ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θεο- + -γονία < γόνος]. 

θεόγυµνος, -η, -ο αυτός που δεν φοράει τίποτε, ο εντελώς γυµνός: έκαναν 
µπάνιο στη θάλασσα ~ ΣΥΝ. τσίτσιδος, ολόγυµνος. 

θεοδίδακτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει διδαχθεί από τον ίδιο τον Θεό. 
θεοδικία (η) [1812] (θεοδικιών) 1.ΘΡΗΣΚ. η εκδήλωση θεϊκής εύνοιας ή 

τιµωρίας σε σχέση µε ανθρώπινες πράξεις µέσω υπερφυσικών σηµείων ΣΥΝ. 
θεοκρισία 2. ΦΙΛΟΣ, η δικαίωση τού Θεού για τη δηµιουργία και την ύπαρξη 
τού κακού στον κόσµο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. théodicée]. 

θεοδόλιχος (ο) [1897] {θεοδολίχ-ου | -ων, -ους} ΤΟΠΟΓΡ. το όργανο µε το οποίο 
µετρούνται γωνίες ή το αζιµούθιο και το ζενίo αποστάσεων στην τοπογραφία. 
[ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. µεταφορά τού ελληνογενούς γαλλ. théodolite < thé-(< θέα) 
+ -odo- (< οδός) + -lite (< λίθος), κατά παρετυµολογία προς το αρχ. δόλιχος 
(βλ.λ)]. 

Θεοδοσία (η) [µτγν.] 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
γυναικείο όνοµα. 

Θεοδόθ!θς (ο) {Θεοδοσίου} 1. όνοµα αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου: ο Μέγας ~ 
2. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Θεοδόσης. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., αρχική 
σηµ. «ο δοσµένος από θεό», < θεο- + -δό-σιος < δόσις < δίδωµι]. 
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θεοδροµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {θεοδροµείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(σπάν.) ακολουθώ τρόπο ζωής σύµφωνο µε τις θείες επιταγές. 

Θεοδώρα (η) [µτγν] 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. όνοµα ηγεµονίδων τού Βυζαντίου 3. γυναικείο όνοµα. 

Θεοδώρητος (ο) {-ου κ. -ήτου} 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. όνοµα επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ ο επίσκοπος 
Κύρου. 
[ΕΤΎΜ. µτγν κύρ. όν. (< θεός + -δώρητος < δωροϋµαι «δωρίζω»), απόδ. 
τού µτγν. λατ. Adeodatus, συνθ. από τη φρ. a deo datus «δοσµένος στον 
080»]. 

θεοδώρητος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει δωρηθεί από τον 
Θεό: διέθετε ~ χαρίσµατα. 

Θεόδωρος (ο) {-ου κ. -ώρου) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ο ναός των Αγίων Θεοδώρων 2. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Θόδωρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. [ETYjyt 
αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «δώρο τού Θεού», < θεο- + -δωρος < 
δώρον]. 

θεοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {θεοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· θεοειδέστ-ερος, -
ατός} 1. αυτός που µοιάζει µε θεό 2. αυτός που έχει το κάλλος θεού: 
~ όψη ΣΥΝ. θεσπέσιος. — θεοειδώς επίρρ. [µτγν.], θεοείδεια (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θεόθεν επίρρ. (λόγ.) από τον Θεό, µε προέλευση θεϊκή. 
[ΕΤΥΜ αρΧ· < θεο- + -θεν (βλ.λ.)]. 

θεοκάπηλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που εκµεταλλεύεται την πίστη των 
άλλων στον Θεό για δικό του όφελος: ήταν ένας ~, φιλοχρήµατος ιε-
ρέας ΣΥΝ. σιµωνιακός. — θεοκαπηλία (η) [1895]. 

θεοκατάρατος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που φέρει το βάρος τής κατάρας 
τού Θεού: ~ µίσος ΣΥΝ. τρισκατάρατος ΑΝΤ. ευλογηµένος · 2. αυτός 
που δεν δείχνει ευσέβεια και ευλάβεια ΣΥΝ. θεοµίσητος. 

θεόκλειστος, -η, -ο [1894] αυτός που είναι κλειστός από παντού: πα-
ρά τη ζέστη το σπίτι ήταν ~ ΣΥΝ. κατάκλειστος. 

Θεόκλητος (ο) {-ου κ. -ήτου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < µτγν. επίθ. θεόκλητος 
(βλ.λ.)]. 

θεόκλητος, -η, -ο αυτός που έχει επιλεγεί από τον Θεό για την εκτέ-
λεση θεάρεστης αποστολής. [ΕΤΥΜ µτγν. < θεο- + κλητός (< καλώ)]. 

θεόκουφος, -η, -ο αυτός που είναι τελείως κουφός: η γιαγιά του είναι 
~. 

θεοκρασία (η) {χωρ. πληθ.} η ανάµειξη θρησκευτικών αντιλήψεων 
και πρακτικών που προέρχονται από διαφορετικές θρησκείες ΣΥΝ. 
συγκρητισµός. [ΕΤΥΜ µτγν. < θεο- + -κρασία < κράσις «ανάµειξη» 
(βλ.λ.)]. 

θεοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η άσκηση τής πολιτικής εξουσίας και 
η ρύθµιση τής κοινωνικής ζωής από φορείς συγκεκριµένης θρησκεί-
ας ή µε επίκεντρο αυτούς, η ταύτιση τής πολιτικής εξουσίας µε τη 
θρησκευτική: στο Ιράν µετά την ισλαµική επανάσταση επεβλήθη - 2. 
κάθε καθεστώς όπου η εξουσία ασκείται µε αυτό τον τρόπο. — θε-
οκράτης (ο), θεοκρατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «η διακυβέρνηση από τον Θεό», < θεο- + -
κρατία < κρατώ]. 

θεοκρατικός, -ή, -ό [1812] αυτός που σχετίζεται µε τη θεοκρατία ή 
χαρακτηρίζεται από αυτήν: ~ καθεστώς | σύστηµα | κράτος | αντιλή-
ψεις. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. théocratique]. 

θεοκρισία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η θεοδικία (βλ.λ.). 
Θεόκριτος (ο) {-ου κ. -ίτου} αρχαίος Έλληνας ποιητής τής ελληνι-

στικής εποχής (3ος αι. π.Χ.)· έγραψε Ειδύλλια µε βουκολικό χαρα-
κτήρα. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < θεός + -κριτος < κρίνω]. 

θεόληπτος, -η, -ο 1. αυτός που εµπνέεται από τη θεία χάρη: ~ ποιητής 
ΣΥΝ. θεόπνευστος, ένθεος 2. αυτός που είναι παθολογικά προ-
σκολληµένος στα θεία, στη θρησκευτική πίστη ΣΥΝ. θρησκόληπτος, 
θρησκοµανής, φανατικός. — θεοληψία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρ,χ. < 
θεο- + -ληπτος < λήπτης]. 

θεολόγε ίο (το) [µτγν.] το σηµείο τής σκηνής από όπου παρουσιάζο-
νταν οι θεοί στο αρχαίο δράµα. 

Θεολογία (η) γυναικείο όνοµα. 
θεολογία (η) [αρχ.] 1. (α) η επιστήµη που µελετά ό,τι σχετίζεται µε 

τον Θεό, όπως αυτός παρουσιάζεται στις διάφορες θρησκείες: 
σπουδάζω ~ (β) µυσταγωγική θεολογία βλ. λ. µυσταγωγικός (γ) νη-
πτική θεολογία βλ. λ. νηπτικός (δ) θεολογία τής Απελευθέρωσης 
επαναστατική κοινωνικοπολιτική θεωρία και πράξη, που γεννήθηκε 
στους κόλπους τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Λατινική Αµε-
ρική και άνθησε κατά τις δεκαετίες τού 1960 και τού 1970· συνδύαζε 
χριστιανικές αρχές και νεοµαρξιστικές αντιλήψεις και υποστήριζε 
την ανάγκη ανατροπής των διεφθαρµένων και αντιδηµοκρατικών κα-
θεστώτων τής Κ. και Ν. Αµερικής 2. (ειδικότ.) (α) η επιστήµη που εξε-
τάζει συστηµατικά τη χριστιανική πίστη, όπως αυτή εκφράζεται 
στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση τής Εκκλησίας (β) συστη-
µατική θεολογία βλ. λ. συστηµατικός (γ) καταφατική θεολογία βλ. λ. 
καταφατικός (δ) αποφατική θεολογία βλ. λ. αποφατικός 3. οι συ-
γκροτηµένες αντιλήψεις, η θεωρία (κάποιου) περί τού Θεού: η ~ τού 
Σπινόζα 4. ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται το θείο στο έργο 
ενός δηµιουργού (πρόσωπα, αντιλήψεις, δοξασίες κ.λπ.): στη ~ του 
Οµήρου, πλήθος θεών συγκεντρώνονται γύρω από τον ισχυρότερο 
από αυτούς || η καβαφική ~. — θεολογικός, -ή, -ό [αρχ.], θεολογικ-ά 
| -ώς επίρρ. 

Θεολόγος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. (από τον Ιωάννη 
τον Θεολόγο) < θεο- + λόγος]. 

θεολόγος (ο/η) [αρχ.] 1. πρόσωπο που εξηγεί τον λόγο τού Θεού: 
Γρηγόριος ο ~ 2. επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη θεολογία: χρι-
στιανός | ορθόδοξος | καθολικός | προτεστάντης ~· ΦΡ. νηπτικοί θεο-
λόγοι | πατέρες βλ. λ. νηπτικός. 

θεολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {θεολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µι-
λώ για τον Θεό ως θεολόγος, εξηγώ τον λόγο τού Θεού. 

θεοµαχία (η) [αρχ.] {θεοµαχιών} "Ι.ΜΥΘΟΛ. η διαµάχη, λεκτική ή πο-
λεµική, ανάµεσα σε θεούς: στο πολεµικό τοπίο τής «Ιλιάδας» συνα-
ντούµε συχνά και θεοµαχίες · 2. η µαχητική άρνηση κάθε θεολογικής 
ερµηνείας και αναγωγής τού ανθρώπινου κόσµου (σύµπαντος, 
κοινωνίας, ηθικής κ.λπ.) στον Θεό ΣΥΝ. αθεΐα, ασέβεια ΑΝΤ. θεοσέ-
βεια. 

θεοµάχος (ο) [µτγν.] πρόσωπο που αντιτίθεται µε κάθε τρόπο στην 
ιδέα περί Θεού, θεϊκής πρόνοιας και λατρείας ΣΥΝ. άθεος, άθρησκος. 
— θεοµαχώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

θεοµηνία (η) {θεοµηνιών} 1. οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες που 
επιφέρουν µεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες και κατασκευές 
(κτήρια, σπίτια, ειδικά διαµορφωµένους χώρους κ.λπ.): η ~ κατέστρε-
ψε την πόλη || τα θύµατα τής ~ ΣΥΝ. πληµύρα, νεροποντή · 2. η έκ-
φραση και εκδήλωση τής θεϊκής οργής µέσω καταστρεπτικών φαινο-
µένων (λ.χ. ασθενειών) που πλήττουν τους ανθρώπους. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< θεο- + -µηνία < µήνις «οργή» (βλ.λ.)]. 

Θεοµήτωρ (η) {Θεοµήτορ-ος, -α} η µητέρα τού Χριστού, η Παναγία. 
— θεοµητορικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. θεοµήτωρ, -ορός «η Ολυµπιάδα (ως µητέρα τού Αλε-
ξάνδρου)» < θεο- + -µήτωρ < µήτηρ. Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

θεοµίσητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που τον µισεί ο Θεός, που δεν είναι 
ευπρόσδεκτος από τον Θεό: ~ άνθρωπος | κακία | έχθρα | διχόνοια 
ΣΥΝ. θεοκατάρατος ΑΝΤ. θεοφίλητος, θεάρεστος. 

θεόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διαθέτει τόση οµορφιά (σωµα-
τική ή/και ψυχική), ώστε να µοιάζει µε θεό: ~ πλάσµα ΣΥΝ. θεοειδής, 
αγγελικός. 

θεόµουρλος, -η, -ο αυτός που είναι εντελώς µουρλός: - άνθρωπος! 
φέρσιµο | οικογένεια ΣΥΝ. θεοπάλαβος, θεότρελος. 

θεοµπαίχτης (ο) {θεοµπαιχτών}, θεοµπαιχτρα (η) {θεοµπαιχτρών} 1. 
πρόσωπο που εξαπατά µε κάθε τρόπο τους άλλους: τους ξεγέλασε 
ένας έµπορος ~ ΣΥΝ. απατεώνας, τσαρλατάνος · 2. αυτός που προ-
σποιείται ότι είναι αφοσιωµένος στα θεία: έκανε ο ~ πολλούς σταυ-
ρούς, αλλά τον νου του τον είχε µόνο στο συµφέρον. [ΕΤΥΜ. < θεο- + 
-µπαίχτης < εµπαίκτης < εµπαίζω]. 

θεονήστικος, -η, -ο αυτός που δεν έχει φάει τίποτε, που έχει τελείως 
άδειο στοµάχι: από το πρωί είµαι ~. 

θεοπάλαβος, -η, -ο αυτός που είναι τελείως παλαβός ΣΥΝ. θεόµουρ-
λος, θεότρελος. 

θεόπεµπτος, -η, -ο αυτός που έχει αποσταλεί από τον Θεό: ~ άγγελος | 
µήνυµα | τιµωρία | συµφορά | ευλογία | ευτυχία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θεο- 
+ -πέµπτος < πέµπω]. 

θεοπνευστία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η θεία έµπνευση, το να γίνεται 
κάτι από θεϊκή έµπνευση (υπό την καθοδήγηση τού Αγίου Πνεύµα-
τος): η ~ των Γραφών | των Ευαγγελίων. 

θεόπνευστος, -η, -ο αυτός που εµπνέεται από τη θεία χάρη ή αυτός 
που γίνεται από θεία έµπνευση και φώτιση: ~ Απόστολοι | κείµενα τής 
Αγίας Γραφής | εκκλησιαστικοί συγγραφείς. [ΕΤΥΜ µ^τγν. < θεο- + 
πνευστός < πνέω]. 

θεοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {θεοποιείς... | θεοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) αποδίδω σε (κάποιον/κάτι) ιδιότητες και αξία που αρµόζουν 
στον Θεό, του προσδίδω διαστάσεις υψηλότερες από τις πραγµατι-
κές: ~ ΤΟ χρήµα | την πολιτική | την επιστήµη ΣΥΝ. µεγαλοποιώ, απο-
λυτοποιώ, αποθεώνω. — θεοποίηση (η) [µτγν.]. 

Θεόποµπος (ο) {-ου κ. -όµπου} αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος 
(378-323 π.Χ.)· κυριότερο έργο του τα Φιλιππικά, η ιστορία τού Φι-
λίππου Β'. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θεός + ποµπός < πέµπω]. 

θεόπτης (ο) {θεοπτών} αυτός που είδε ή βλέπει τον Θεό: ο ~ Μωυσής. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < θε)ο)- + -όπτης < θ. -οπ- τού παρακ. οπ-ωπ-α (ρ. ορώ), 
πβ. κ. έπ-όπτης. Βλ. κ. όψη]. 

θεοπτία κ. θεοψία (η) η νοερή θέαση τού Θεού από τους ησυχαστές 
(14ος αι.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < θεο- + οπτ-1 οψ- (< θ. τού αρχ. όψις) + -
ία]. 

θεόρατος, -η, -ο αυτός που έχει τεράστιες διαστάσεις: ~ παλληκάρι | 
βράχος | βουνό ΣΥΝ. πελώριος, πανύψηλος. 
[ΕΤΥΜ. < θε)ο)- + ορατός. Κατ' άλλη άποψη, προέρχεται από το αρχ. 
αθεώρητος κατά παρετυµολ. προς τα σύνθετα µε θεο-]. 

θεός (ο) "Ι.ΘΡΗΣΚ. το υπέρτατο προσωπικό ή µη προσωπικό (στις ανα-
τολικές θρησκείες) ον, στο οποίο αποδίδεται η δηµιουργία ή/και η 
λειτουργία τού κόσµου, τής ζωής και τού τελικού σκοπού τους: ο ~ 
των Αράβων είναι ο Αλλάχ || οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν σε πολλούς 
- || σε ποιον ~ πιστεύεις; 2. (ειδικότ.) καθένα από τα όντα που έχουν 
υπερφυσικές δυνάµεις και που θεωρούνται, ανάλογα µε τη 
θρησκεία, ότι ελέγχουν και επηρεάζουν συγκεκριµένο τοµέα τής αν-
θρώπινης ζωής ή τής φύσης: ο Ποσειδώνας ήταν ο ~ τής θάλασσας || 
ο Αρης ήταν ο ~ τού πολέµου- ΦΡ. (α) ανάγκα και θεοί πείθονται βλ. 
λ. ανάγκη (β) απειλώ θεούς και δαίµονες βλ. λ. απειλώ (γ) από µη-
χανής θεός βλ. λ. µηχανή (δ) άλλαι µεν βουλαί ανθρώπων άλλα δε 
θεός κελεύει βλ. λ. βουλή 3. ΘΕΟΛ. (µε κεφ.) (ο) το ανώτατο προσωπικό 
ον στη χριστιανική πίστη, όπως περιγράφεται και στο ορθόδοξο 
δόγµα: η ευλογία | η χάρη | το έλεος τού — II ο — είναι άπειρος και 
άναρχος- ΦΡ. (α) άνθρωπος τού Θεού το πρόσωπο που χαρακτηρίζε-
ται από ευσέβεια και ζει σύµφωνα µε τις αρχές τού χριστιανισµού' 
(ειδικότ.) καλοκάγαθος άνθρωπος, άκακος και ηθικός ΣΥΝ. ευλαβής, 
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θεοσεβής, καλόψυχος (β) προς Θεού | για τον Θεό | για όνοµα τού 
Θεού (προς θεών, Ηροδ. 5,49) (i) για την έντονη έκφραση αποτροπής ή 
άρνησης: ~, δεν ήθελα να σας προσβάλω (ϋ) για την έντονη έκφραση 
παράκλησης ή αγανάκτησης: ~, λυπηθείτε µε! || «Πρέπει, λοιπόν, να γίνει το 
κακό και να θρηνήσουµε θύµατα, για να αναζητηθούν οι ευθύνες; Για όνοµα τού 
Θεού, είναι κράτος αυτό;» (εφηµ.) (γ) να δώσει ο Θεός ο Θεός να βοηθήσει, 
µακάρι, είθε: ~ να 'ρθεί πίσω ο γυιος µου και τότε να δείτε γλέντι που θα γίνει (δ) 
Θεός φυλάξοι (ί) µακάρι να µη γίνει (κάτι): -Φοβάµαι ότι πάµε για πόλεµο. —! 
(ii) για τη δήλωση έντονης αποδοκιµασίας ή απόρριψης: ~! Γι πράγµατα είναι 
αυτά που γίνονται! (ε) (και) ο Θεός βοηθός ο Θεός ας βοηθήσει, ας βάλει το 
χέρι του: πάµε να δώσουµε εξετάσεις και ~ (στ) δόξα σοι ο Θεός (µεσν. φρ.) 
ωραία, καλά, ευτυχώς: ~, τα καταφέραµε (ζ) δεν έχω τον Θεό µου (i) δεν 
σέβοµαι τίποτε, δεν υπακούω σε καµιά δέσµευση και σε κανέναν κανόνα (ii) 
είµαι παράτολµος (η) ελέω Θεού (λατ. Dei gratia) µε τη συγκατάθεση και την 
ευλογία τού Θεού: ~ µονάρχης | βασιλιάς (θ) έχει ο Θεός υπάρχει ελπίδα, κάτι 
(καλό) θα γίνει: µην απελπίζεσαι- ~! (ι) ένας Θεός ξέρει βλ. λ. ξέρω (ια) από το 
στόµα σου και ατού Θεού τ' αφτί! ευχετ. για ya γίνει κάτι (ιβ) κι άγιος ο Θεός/ 
για κάτι αρνητικό που επαναλαµβάνεται: όλη µέρα ξάπλα ~ (ιγ) ο Θεός µαζί 
σου! ως ευχή σε ταξιδιώτη ή σε κάποιον που ξεκινά δύσκολο έργο (ιδ) πρώτα ο 
Θεός αν θέλει πρώτα ο Θεός (ενν. όλα θα πάνε καλά) (ιε) απ' τον Θεό να το 
'βρεις βλ. λ. βρίσκω (ιστ) βλέπω Θεού πρόσωπο για θετική | προς το καλύτερο 
εξέλιξη: κάποτε θα δούµε κι εµείς Θεού πρόσωπο (ιζ) Θεός σχωρέσ' τον (για 
νεκρό) ο Θεός να τον συγχωρήσει (ιη) ο Θεός να βάλει το χέρι του! | να κάνει 
το θαύµα του! µακάρι να βοηθήσει ο Θεός: εδώ που φτάσαµε, ~! (ιθ) ποιος είδε 
τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε για τον φόβο που προκαλεί η έκρηξη οργής 
(κάποιου): µόλις έµαθε ότι τον κορόιδευαν, ~! (κ) ο Θεός και η ψυχή του! για 
να δηλώσουµε την αβεβαιότητα µας για την αλήθεια των λόγων κάποιου: µου 
είπε ότι τα ετοίµασε- τώρα, αν τα έχει ετοιµάσει όµως, ~! (κα) ο (ίδιος ο) Θεός 
να κατέβει κάτω για περιπτώσεις στις οποίες θέλουµε να δείξουµε ότι κάτι δεν 
µπορεί να αποτραπεί οτιδήποτε και αν συµβεί: ∆εν πρόκειται να του κάνω το 
χατίρι κι ο ίδιος ο Θεός να κατέβει κάτω! ΣΥΝ. Ο κόσµος να χαλάσει (κβ) Θεέ 
µου! | Θε µου! ως επίκληση ή έκφραση αγωνίας, φόβου, έκπληξης κ.λπ.: ~, τι 
θ'απογίνω; || ~, τι ήταν αυτό που µε βρήκε! (κγ) έχω (κάποιον) σαν Θεό µου 
είµαι απόλυτα αφοσιωµένος σε κάποιον, τον πιστεύω και τον εµπιστεύοµαι 
απόλυτα: αυτή τον είχε σαν Θεό της και αυτός της συµπεριφερόταν µε τον 
χειρότερο τρόπο (κδ) ορνή Θεού βλ. λ. οργή (κε) φωνή λαού, οργή Θεού βλ. λ. 
φωνή 4. (µτφ.) το πρόσωπο που θαυµάζει κανείς σε απόλυτο βαθµό, είδωλο: 
της άρεσαν πολλοί ποιητές, αλλά ο Έλιοτ ήταν ο ~ της || ~ τού µπάσκετ | τής ροκ 
ΣΥΝ. ίνδαλµα, πρότυπο 5. καθετί που αποτελεί το ανώτατο ιδανικό (κάποιου): 
~ τους είναι το χρήµα | το σεξ | η εξουσία 6. (µτφ.) πρόσωπο που διακρίνεται για 
την οµορφιά του: ήταν ένας έφηβος ~||~ τής πασαρέλας ΣΥΝ. πανέµορφος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Εκτός από τις πολυάριθµες παρετυµολογίες (λ.χ. 
συσχέτιση µε το συνώνυµο λατ. deus, µε τις αρχ. λ. θέα, θεώµαι, θέω «τρέχω» 
κ.τ.ό.), έχουν προταθεί δύο βασικές ετυµολογίες: (α) < *θΕεσ-ός, που συνδ. µε 
λιθ. dvasià «πνεύµα», µέσ. γερµ. getwâs «φάντασµα», αλλά η άποψη αυτή 
προσκρούει στην έλλειψη τού δίγαµµα από τον µυκ. τ. te-o, καθώς και στο 
γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν περισσότερο ανθρωποµορφική παρά 
πνευµατική αντίληψη για τους θεούς τους (β) < θ. θε- (< *dhe-, τού ρ. τί-θη-µι), 
που συνδ. µε αρµ. di-k' «θεοί», λατ. festus «εορταστικός», άποψη που εντούτοις 
δεν ερµηνεύει το ά συνθ. θεσ- (π.χ. θέσ-φατον, θεσ-πέσιος κ.ά.). Οµόρρ. έν-
θουσ-ιάζω (βλ.λ.). Με τη λ. θεός απέδωσαν συστηµατικά οι Εβδο-µήκοντα τις 
εβρ. λ. Elohâh, Elohim (πληθ. τής µεγαλοπρέπειας) στην Π.∆.]. θεοσεβής, -ής, -
ές {θεοσεβ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | θεοσεβέστ-ερος, -ατός} αυτός που δείχνει 
σεβασµό και ευλάβεια απέναντι στον Θεό ΣΥΝ. θεοσεβούµενος, ευλαβής ΑΝΤ. 
ασεβής, ανόσιος, άθεος. — θεοσέβεια (η) [αρχ.]. Επίσης θεοσεβούµενος, -η, -
ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < θεο- + -σεβής< σέβας]. θεοσκοταδο (το) το βαθύ σκοτάδι, µέσα 
στο οποίο δεν διακρίνεται 
απολύτως τίποτε. θεοσκότεινος, -η, -ο αυτός που είναι τελείως σκοτεινός: ~ 
δωµάτιο | κάµαρα. — θεοσκότεινα επίρρ. 
θεοσκοτωµένος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση υπερβολικής 
κόπωσης: γύρισε από τη δουλειά του ~ ΣΥΝ. κατάκοπος, τσακισµένος. θεοσοφία 
(η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η φιλοσοφία που εκφράζει τάσεις τής µυστικιστικής, 
εσωτερικής σκέψης. Επίσης θεοσοφισµός (ο). — θεοσοφιστής (ο) [1891], 
θεοσοφίστρια (η), Οεοσοφιστικός, -ή, -ό [1894]. θεοσοφώ ρ. αµετβ. [µτγν.] 
(θεοσοφείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. στοχάζοµαι φιλοσοφικά για τον Θεό 
· 2. ασχολούµαι µε τη θεοσοφία. θεόσταλτος, -η, -ο [1894] αυτός που έχει 
σταλεί από τον Θεό: -µήνυµα | χάρη | ευλογία | ευτυχία | άτοµο | δώρο | αγαθό 
ΣΥΝ. θεόπε-µπτος. θεόστραβος, -η, -ο 1. αυτός που έχει εντελώς ασθενική 
όραση, που δεν βλέπει καθόλου 2. (µτφ.) αυτός που είναι τελείως απρόσεκτος 
και αφηρηµένος: ήταν ~, δεν έβλεπε καθόλου µπροστά του 3. (µτφ.) αυτός που 
είναι εντελώς αµόρφωτος και ακαλλιέργητος ΣΥΝ. αµαθέστατος, στούσνος · 4. 
αυτός που δεν είναι ίσιος, εντελώς στραβός: ~ γραµµή. θεοσύστατος, -η, -ο 
αυτός που έχει συσταθεί, δηµιουργηθεί από τον Θεό. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < θεο- + -σύστατος < ρ. συν-ίστηµι | -ίσταµαι (πβ. κ. α-
σύστατος)]. 

θεότητα (η) [µτγν.] {θεοτήτων} 1.η αφηρηµένη έννοια και ουσία τού Θεού, το 
σύνολο των ιδιοτήτων τού Θεού: αδύνατο σε άνθρωπο να εισδύσει στο µυστικό 
βάθος τής ~ 2. (συνεκδ.) κάθε θεϊκή µορφή αρσενικού ή θηλυκού γένους: 
προχριστιανικές | ασιατικές ~. 

θεοτικός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Θεό, µε τα θεία 2. θεοτικά 
(τα) διάφορα ιερά αντικείµενα (εικόνες αγίων, ιερά βιβλία κ.λπ.) ή τελετές, 
φυλαχτά που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία ασθενειών: κάνω θεοτικά || το 
ρίχνω στα ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. θεότης, -ητος]. 

θεοτόκιο (το) [µεσν.] {θεοτοκί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το τροπάριο που είναι 
αφιερωµένο στη Θεοτόκο: ~ εγκωµιαστικό | ικετευτικό | κατανυκτικό | 
νεκρώσιµο. 

Θεοτόκος (η) 1. η µητέρα τού Χριστού, η Παναγία (βλ.λ.) 2. (α) ενσώµατη 
µετάσταση τής Θεοτόκου βλ. λ. ενσώµατος (β) Εισόδια τής Θεοτόκου βλ. λ. 
Εισόδια (γ) Υπαπαντή τής Θεοτόκου βλ. λ. Υπαπαντή (δ) Ευαγγελισµός τής 
Θεοτόκου βλ. λ. Ευαγγελισµός (ε) Κοίµηση τής Θεοτόκου βλ. λ. κοίµηση. 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µτγν., αρχικώς ως µέρος τής φρ. Θεοτόκος γή, < θεο- + τόκ:ος 
(βλ.λ.). o όρ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στην Αλεξάνδρεια (Ωρι-γένης, αρχές 
3ου αι.) για να δηλώσει την κατά σάρκα γέννηση τού Υιού και Λόγου τού 
Θεού από την Παρθένο Μαρία· η Παναγία ονοµάστηκε «Θεοτόκος», γιατί 
σύµφωνα µε τη διδασκαλία τής Γ Οικουµενικής Συνόδου κυοφόρησε και 
γέννησε «Θεόν σεσαρκωµένον» και όχι απλώς τέλειο άνθρωπο, όπως 
υποστήριζε ο αιρετικός Νεστό-ριος, πβ. Ιωάνν. Χρυσ. Λόγος είς την 
Ύπαπαντήν 74, 29: Θεοτόκος δε τυγχάνει καθότι θεόν εξ αυτής σαρκωθέντα 
τέτοκε]. 

θεότρελος, -η, -ο 1. αυτός που είναι τελείως τρελός ΣΥΝ. θεοπάλα-βος, 
θεόµουρλος 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ζωηράδα και αποκοτιά 
ΣΥΝ. ζωηρός, άτακτος. 

θεότυφλος, -η, -ο αυτός που έχει χάσει πλήρως την όραση του ΣΥΝ. 
θεόστραβος. 

θεούλης (ο) {χωρ. πληθ.} (υποκ.) ο θεός· στις ΦΡ. (α) θεούλη µου! επι-
φωνηµατικά για τη δήλωση τρόµου ή θαυµασµού: ~, τι τροµαχτικό που είναι 
αυτό το σπίτι! || ~, δεν έχω ξαναδεί πιο ωραίο πράγµα! (β) ο καλός ο θεούλης 
(i) συνοδευτικό ευχής: µακάρι να ακούσει τις προσευχές µας ο - ! (ii) ως σχόλιο 
για τη θεϊκή εύνοια: Πάλι τη γλύτωσες! είδες ~; [ΕΤΥΜ. < θεός + υποκ. 
επίθηµα -ούλης]. 

θεουρνός (ο) (λόγ.) πρόσωπο που ασχολείται µε τη µαγεία και παριστάνει ότι 
κάνει θαύµατα ΣΥΝ. τσαρλατάνος, θαυµατοποιός, αγύρτης. — θεουργία (η) 
[µτγν.], θεουρνικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < θεο- + -εργός < έργον]. 

θεούσα (η) (µειωτ.) η θρησκόληπτη γυναίκα και, κατ' επέκτ., αυτή που δείχνει 
υποκριτική σεµνότητα. [ΕΤΥΜ. < Θεός + -ούσα (των ενεστ. µτχ.), πβ. κ. 
ξανθοµαλλ-ούσα]. 

Θεοφάνης (ο) {-η κ. -άνους} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. «η φανέρωση τού Θεού» < θεο- + -φάνης < φαίνω | -
οµαι. Το όνοµα γνώρισε ιδιαίτερη επίδοση λόγω τής εορτής των Θεοφανίων, 
που καθιερώθηκε τον 4ο αι. µ.Χ. Η αρχ. αντίστοιχη γιορτή στους ∆ελφούς 
περιελάµβανε τα αποκαλυπτήρια αγαλµάτων τού Απόλλωνα και άλλων θεών]. 

Θεοφάνια (η) γυναικείο όνοµα. 
Θεοφάνια (τα) (συνήθ. ορθ. Θεοφανεια) [µτγν.] {Θεοφανίων} η γιορτή τής 

βάπτισης τού Χριστού στον Ιορδάνη ποταµό που εορτάζεται στις 6 
Ιανουαρίου ΣΥΝ. Φώτα, Επιφάνια. 
[ΕΤΥΜ. Αρχικά η λ. σήµαινε γενικά τη φανέρωση τού Θεού µέσω τής 
ενανθρωπήσεως, πβ. Κ.∆. Α' Τιµόθ. 3, 16 (Θεός εφανερώθη εν σαρκί, 
εδικαιώθη εν πνεύµατι, ώφθη άγγέλοις, έκηρύχθη εν εθνεσιν, έπι-στεύθη εν 
κόσµω, άνελήφθη εν δόξη). Με αυτή την έννοια εξειδικεύτηκε στη δήλωση τής 
Γεννήσεως τού Χριστού (πβ. Βασιλ. Είς την Ίεράν Γέννησιν τού Χριστού, 31. 
1473. 3-5: όνοµα θώµεθα τη εορτή ηµών θεοφανεια- έορτάσωµεν τά σωτήρια 
τού κόσµου, την γενέ-θλιον ήµέραν τής άνθρωπότητος). Επίσης Γρηγορίου 
Θεολόγου Είς τά Θεοφανεια 36. 316. 34-44: Τά δε νυν Θεοφανεια, ή 
πανήγυρις, ήγουν Γενέθλια τού Σωτήρος- λέγεται γάρ αµφότερα, δύο κειµένων 
προσηγοριών ένί πράγµατι. Έφάνη γάρ Θεός άνθρώποις διά γεννήσεως. Αυτή η 
ταύτιση ευνοήθηκε και από το γεγονός ότι στην αρχαία Εκκλησία και οι δύο 
γιορτές εορτάζονταν την ίδια µέρα (6 Ιανουαρίου). Τον 4ο αι. οι δύο γιορτές 
χωρίστηκαν και η γέννηση µεταφέρθηκε στις 25 ∆εκεµβρίου, ηµέρα που οι 
εθνικοί γιόρταζαν τον θεό Ήλιο. Από τότε αρχίζει να χρησιµοποιείται η λ. 
Θεοφανεία | Θεοφάνια για τη Βάπτιση παράλληλα µε τη λ. Επιφάνια]. 

Θεοφάνια ή Θεοφανεια; Η εορτή των Θεοφανίων είναι προτιµότερο να 
γράφεται µε -ι-: τα Θεοφάνια. Εκτός από τη γνωστή χριστιανική γιορτή 
των Θεοφανίων, τής βάπτισης δηλ. τού Χριστού και τής φανέρωσης τού 
Θεού, Θεοφάνια (τα), ήταν και αρχαία εορτή στους ∆ελφούς, όπου 
έδειχναν στους λάτρεις τού Απόλλωνος το άγαλµα του. Η γραφή 
Θεοφανεια µε -ει- δικαιολογείται ως δήλωση τής πράξης και ιδιότητας τού 
επιθ. Θεοφάνης: Θεοφάνης - θεοφανεια, όπως διαφανής - διαφάνεια. 
Ωστόσο, προκειµένου για εορτή σε ουδέτερο γένος είναι προτιµότερο να 
τηρηθεί η γραφή σε -ια: τα Θεοφάνια- πβ. τα Πύθια, τα Ίσθµια, τα 
Επιφάνια, αλλά η επιφάνεια από το επιφανής. 

Θεοφανώ (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα αυτοκρατειρών τού 
Βυζαντίου 3. γυναικείο όνοµα. 



Θεοφιλέστατος 748 θέρµανση 
 

[ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. όν. < µτγν. Θεοφάνης]. 
Θεοφιλέστατος, -η, -ο [αρχ.] προσφώνηση χωρεπισκόπου, βοηθού επισκόπου, 

τιτουλαρίου επισκόπου και αρχιµανδρίτη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 
θεοφιλής, -ής, -ές {θεοφιλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· θεοφιλέστ-ερος, -ατός} αυτός που 

είναι αγαπητός στον Θεό: ~ πράξεις ΣΥΝ. θεάρεστος.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θεο- + -φιλής < φιλώ]. 

θεοφίλητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει την αγάπη τού Θεού ΣΥΝ. θεοφιλής 
ΑΝΤ. θεοµίσητος, θεοκατάρατος. 

Θεόφιλος (ο) {-ου κ. -ίλου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. αυτοκράτορας τού Βυζαντίου (829-842) 3. ανδρικό 
όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. [ΕΤΥΜ αρχ,- κύρ. όν. < θεο- + φίλος]. 

θεοφοβούµενος, -η, -ο αυτός που σέβεται τον Θεό: ~ οικογενειάρχης ΣΥΝ. 
θεοσεβής, πιστός, ευσεβής. 

θεοφόρος, -ος, -ο [αρχ.] αυτός που εµπνέεται από τον Θεό, που φέρει µέσα του 
τον Θεό και αναδεικνύεται σε όργανο τής θείας οικονοµίας, σε «δοχείο» τής 
θείας χάριτος: ~ άγιοι Πατέρες τής Εκκλησίας. 

Θεόφραστος (ο) {-ου κ. -άστου} 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (372-287 
π.Χ.), διάδοχος τού Αριστοτέλη στη διεύθυνση τής Σχολής του (τού 
Περιπάτου)- ασχολήθηκε µε τη φυτολογία, τη ζωολογία, την ηθική και τη 
λογική 2. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
κύρ. όν. < θεός + -φραστος < φράζω (βλ. λ. φράση)]. 

θεόφτωχος, -η, -ο αυτός που στερείται κάθε υλικού µέσου, παντελώς φτωχός 
ΣΥΝ. πάµφτωχος ΑΝΤ. πάµπλουτος, κροίσος. 

Θεοφύλακτος (ο) {-ου κ. -άκτου} 1. Βυζαντινός ιστορικός τής εποχής τού 
αυτοκράτορα Ηρακλείου 2. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < θεός + -φύλακτος < 
φυλάσσω]. 

θεοφύλακτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που βρίσκεται κάτω από το προστατευτικό 
πέπλο τής θείας χάριτος, που τον φυλάει ο Θεός. 

θεοφώτιστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δέχεται το φως τής θεϊκής παρουσίας, 
που τον φωτίζει ο Θεός. 

Θεοχάρης (ο) {-η κ. -άρους} ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. «αρεστός 
στον Θεό» < θεοχάρις < θεο- + χάρις]. 

θεοψία (η) → θεοπτία 
θεραπαινίδα (η) [αρχ.] 1. η γυναίκα που χρησιµοποιείται για τις οικιακές 

εργασίες ΣΥΝ. υπηρέτρια, παραδουλεύτρα, οικονόµος 2. (µτφ.) καθετί που 
έχει βοηθητικό ρόλο: η γλωσσολογία ήταν η ~ τής φιλολογίας || τον Μεσαίωνα 
η φιλοσοφία εθεωρείτο ~ τής θεολογίας (ancilla theologiae). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δούλος. 

θεραπεία (η) [αρχ.] {θεραπειών} 1. κάθε µέσο που αποσκοπεί στην ίαση µιας 
νόσου: αιτιολογική - (αντιµετωπίζει τα αίτια µιας νόσου) || συµπτωµατική - 
(αντιµετωπίζει τα συµπτώµατα) || αποτελεσµατική | ριζική | χρόνια ~ 2. 
ολοκληρωµένη αισθητική περιποίηση: - προσώπου | σώµατος. 

θεραπευσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να γιατρευτεί: ~ ασθένεια ΣΥΝ. ιάσιµος 
ANT. ανίατος, αγιάτρευτος. 

θεραπευτήρΐΌ (το) [1894] {θεραπευτηρί-ου | -ων} ο χώρος στον οποίο γίνεται 
η η νοσηλεία ασθενούς· το νοσοκοµείο: προηγµένο | δηµόσιο | ιδιωτικό ~. 

θεραπευτής (ο) [αρχ.], θεραπεύτρια (η) {θεραπευτριών} 1. πρόσωπο που 
θεραπεύει ασθενείς µέσω κατάλληλης ιατρικής αγωγής • 2. πρόσωπο µε 
ξεχωριστές θεραπευτικές ικανότητες, που θεραπεύει τους πάσχοντες χωρίς 
φάρµακα και ιατρικές µεθόδους: διάσηµοι είναι οι - τής ΝΑ. Ασίας, που λέγεται 
ότι κάνουν αναίµακτες εγχειρήσεις. 

θεραπευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αποσκοπεί στη θεραπεία: ~ αγωγή || ~ 
κοινότητα για χρήστες ναρκωτικών ουσιών 2. ΙΑΤΡ. θεραπευτική (η) ο κλάδος 
τής ιατρικής που ασχολείται µε τη θεραπεία των ασθενών. 

θεραπεύω ρ. µετβ. (θεράπευ-σα , -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) 1. (για 
ασθένειες ή ασθενείς) κάνω (κάποιον) καλά, αποκαθιστώ την υγεία (κάποιου): 
~ καρκίνο | έλκος | τις πληγές ΣΥΝ. γιατρεύω 2. (µτφ.) αποκαθιστώ βλάβη ή 
ζηµία ΣΥΝ. επανορθώνω · 3. ικανοποιώ (κάτι): θεράπευαν τις µορφωτικές και 
ψυχαγωγικές ανάγκες τού κοινού · 4. ασχολούµαι δραστήρια (µε κάτι): ~ τα 
γράµµατα | τις τέχνες | την επιστήµη. [ΕΤΥΜ αρχ. < θέραψ, -πος, παράλλ. τ. 
τού θεράπων (βλ.λ.)]. 

θεράπων (ο) {θεράπ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων}, θεράπαινα (η) [αρχ.] 
{θεραπαινών} 1. πρόσωπο που χρησιµοποιείται ως υπηρέτης, οικονόµος · 2. 
πρόσωπο που ασχολείται εντατικά µε συγκεκριµένο αντικείµενο: - των 
επιστηµών | τής µουσικής 3. θεράπων ιατρός ο γιατρός που ασχολείται µε τη 
νοσηλεία συγκεκριµένου ασθενούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί δύο βασικές ετυµολογίες: (α) < 
Θεράπνη «κατοικία»· αν αυτή η σηµ. θεωρηθεί αρχική, η λ. είναι µάλλον 
προελλην. αρχής και συνδέεται ίσως µε τον αρχ. πληθ. τέρα-µνα «σπίτι, 
κατοικία» (κατά το οΐκέτης < οίκος) και µε τα οµόρρ. λατ. trabs «δοκός», αρχ. 
γερµ. dorf «χωριό» κ.ά. Ωστόσο, αυτή η άποψη δεν ερµηνεύει την αρχική 
σηµ. «ακόλουθος, συνοδός (τού πολεµιστή)» τού τ. θεράπων (β) θεράπων | 
θέραψ < χεττ. tarpala-, άποψη που συµφωνεί µε τη χρήση τής λ. στον Όµηρο. 
Ενώ αρχικώς η λ. θεράπων αναφερόταν στον ακόλουθο τού πολεµιστή, σε 
εκείνον που συντηρούσε τα όπλα του, οδηγούσε το άρµα του και τον 
βοηθούσε να φορέσει την πανοπλία του, η ίδια λ. προσέλαβε αργότερα και 
θρησκευτική σηµ. περιγράφοντας τη φροντίδα που παρεχόταν σε θεό ή 

τιµώµενο πρόσωπο. Από την εποχή τού Θουκυδίδη, τέλος, ως θεράπων 
χαρακτηριζόταν επίσης, όπως και σήµερα, εκείνος που προσέφερε ιατρική 
περίθαλψη], 

θέρετρο (το) {θερέτρ-ου | -ων) 1. η περιοχή που προσφέρεται για αναψυχή την 
εποχή των θερινών διακοπών 2. η εξοχική κατοικία στην οποία παραθερίζει 
(κάποιος) ή συγκρότηµα εξοχικών, παραθεριστικών κατοικιών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θέρετρον < θέρος (βλ.λ.) + επίθηµα -τρον (µε παρέκταση -ε-
)]^ 

θεριακή (η) 1. (παλαιότ.) φάρµακο το οποίο χρησιµοποιούσαν ως αντίδοτο σε 
δηλητηριώδη δήγµατα 2. το όπιο. [ΕΤΥΜ < µτγν. θηριακή < περσ. tiryâk 
«όπιο» (βλ. κ. θεριακλής)]. 

θερίακλης (ο) {θεριακλήδες), θεριακλού (η) {θεριακλούδες) πρόσωπο που 
επιδίδεται µε πάθος (σε κάτι, κυρ. στο κάπνισµα ή στην καφεποσία). — 
θεριακλίκι (το), θεριακλήδικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. tiryaki < περσ. tiryàk 
«όπιο», από όπου πιθ. και το µτγν. θηριακή (ενν. άντίδοτος ουσία) κατά 
παρετυµολ. προς το ουσ. θηρίον]. 

θεριεύω ρ. αµετβ. {θέρ-ιεψα, -ιεύτηκα, -ιε)υ)µένος) 1. γίνοµαι επιθετικός και 
άγριος, όπως τα θηρία ΣΥΝ. αγριεύω 2. (µτφ.) θυµώνω, εξοργίζοµαι: θέριεψε 
απ' το κακό του 3. αποκτώ υπέρτερες δυνάµεις, µοιάζοντας σε θηρίο: θέριεψαν 
τα παλληκάρια και ρίχτηκαν στον αγώνα || «να τη πετιέται αποξαρχής κι 
αντριεύει και θεριεύει» (Γ. Ρίτσος) ΣΥΝ. ενδυναµώνοµαι, κραταιώνοµαι, 
γιγαντώνοµαι 4. (για φυτά) αναπτύσσοµαι γρήγορα και αποκτώ µεγάλες 
διαστάσεις: τα χόρτα θέριεψαν στο πεζούλι 5. (για στοιχείο τής φύσης) γίνοµαι 
άγριος: θέριεψε το κύµα 6. (µτφ.) γνωρίζω ιδιαίτερη ανάπτυξη, κυρ. 
οικονοµική. — θέριεµα (το). {ΕΤΥΜ, < θεριό]. 

θεριζοαλωνιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το θέρισµα και το αλώνισµα 
των σιτηρών: ~ µηχανή. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. moissoneuse-
batteuse]. 

θερίζω ρ. µετβ. {θέρισ-α, -τηκα, -µένος) 1. κόβω στάχυα ή χόρτα µε δρεπάνι ή 
θεριστικές µηχανές 2. (µτφ.) αποκοµίζω εµπειρίες· (γενι-κότ.) απολαµβάνω τα 
αποτελέσµατα των κόπων και των προσπαθειών µου: ήταν ο καιρός να θερίσει 
τους καρπούς τής πολύχρονης εργασίας του ΣΥΝ. δρέπω· ΦΡ. (παροιµ.) ό,τι 
σπείρεις θα θερίσεις (ο γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει, Κ.∆. Γαλ. 
6,7) τα αποτελέσµατα είναι ανάλογα των προσπαθειών µας ΣΥΝ. όπως 
στρώσεις θα κοιµηθείς · 3. φονεύω οµαδικά, αφανίζω: η επιδηµία θέρισε τον 
αγροτικό πληθυσµό ΣΥΝ. εξολοθρεύω, εξοντώνω · 4. προκαλώ ισχυρό πόνο: 
τον θέρισε ο πονόκοιλος ΣΥΝ. πονώ, βασανίζω 5. (ειδικότ.) προκαλώ 
διάρροια: ήταν χαλασµένο το κρέας και τον θέρισε. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θέρος 
(βλ.λ)]. 

θερινός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται το καλοκαίρι: ~ 
ωράριο | κινηµατογράφος | ηλιοστάσιο ΣΥΝ. καλοκαιρινός ANT. χειµερινός· 
ΦΡ. (α) ΑΣΤΡΟΝ. θερινή ώρα η ώρα που ισχύει κατά τη θερινή περίοδο (βλ. κ. 
λ. χειµερινή ώρα, λ. χειµερινός) (β) θερινή νάρκη βλ. λ. νάρκη 2. αυτός που 
είναι κατάλληλος για το καλοκαίρι: - κατοικία | κοστούµι ΣΥΝ. καλοκαιρινός 
ΑΝΤ χειµερινός. 

θεριό (το) 1. το άγριο ζώο, κυρ. το σαρκοβόρο 2. (µτφ.) ο άνθρωπος που έχει τη 
σωµατική δύναµη άγριου ζώου: ήταν ένας εργάτης ~ σωστό ΣΥΝ. πανίσχυρος, 
ατσάλι· ΦΡ. θεριό ανήµερο (i) θηριώδης, που δύσκολα τον αντιµετωπίζει 
κανείς: ήταν ένας αιµοβόρος πολεµιστής, ~! (ii) (µτφ.) για άνθρωπο που έχει 
οργιστεί και εκδηλώνει την οργή του: όταν έµαθε τι είχε συµβεί έγινε ~! ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. θηρίον]. 

θέρισµα (το) [µεσν.] {θερίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ο θερισµός. 
θερισµός (ο) [αρχ.] 1. το να θερίζει κανείς ΣΥΝ. θέρισµα 2. (συνεκδ.) η χρονική 

περίοδος στην οποία θερίζονται τα σιτηρά και γενικότ. γίνεται η συγκοµιδή 
γεωργικών φυτών που διαθέτουν ταξιανθία που θυµίζει στάχυ ΣΥΝ. θέρος. 

θεριστής (ο) [αρχ.], θερίστρια (η) {θεριστριών) 1. πρόσωπο που ασχολείται µε 
τη γεωργική εργασία τού θερισµού · 2. (λαϊκ.) Θεριστής (ο) ο µήνας Ιούνιος, 
κατά τον οποίο γίνεται ο θερισµός. θεριστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε το θέρισµα ή το υποβοηθεί: -µηχανή 2. θεριστικά (τα) το 
χρηµατικό ποσό που δίνεται στους εργάτες οι οποίοι βοηθούν στον θερισµό 
σιτηρών ή χόρτων. θερµαγωγός, -ός, -ό αυτός που µεταδίδει θερµότητα: ~ 
σώµατα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ.  δάνειο,  πβ.  γαλλ.  caloporteur  ή  conducteur  de 
chaleur]. Θερµαϊκός (Κόλπος) (ο) κόλπος µεταξύ τού κυρίως κορµού τής ∆. 
Μακεδονίας και τής Χαλκιδικής   ΦΡ. νύµφη τού Θερµαϊκού η Θεσσαλονίκη. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. τοπωνύµιο, που (κατά τον Ηρόδοτο) έλαβε αυτή την ονοµασία 
από την αρχ. πόλη Θέρµη, σηµαντικό κέντρο τής περιοχής, γνωστό για τα 
θερµά αλατούχα και θειούχα ιαµατικά νερά του]. θερµαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{θέρµα-να, -νθηκα, -σµένος) 1. κάνω κάτι θερµό, αυξάνω τη θερµοκρασία 
(κάποιου): το καλοριφέρ θέρµανε το σπίτι ΣΥΝ. ζεσταίνω ΑΝΤ. ψυχραίνω, 
ψύχω · 2. δίνω σε κάποιον θάρρος, αναπτερώνω το ηθικό του: µε τα κηρύγµατα 
του θέρµαινε τις ψυχές των πιστών ΣΥΝ. αναζωογονώ, εµψυχώνω, 
ενδυναµώνω, τονώνω · 3. κάνω κάτι πιο φιλικό, οικείο: µε τις ενέργειες του 
θερµάνθηκαν οι σχέσεις τους. θερµαισθησία (η) (χωρ. πληθ.} η ικανότητα να 
αισθάνεται κανείς τις µεταβολές τής θερµοκρασίας ΣΥΝ. θερµοαίσθηση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thermesthesia]. θέρµανση (η) [αρχ.] {-
ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. η αύξηση τής θερµότητας κλειστών χώρων 
µε ειδικές συσκευές (καλοριφέρ, σόµπες, αερόθερµα κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) (α) το 
σύστηµα παροχής θερµό- 
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τητας (λέβητας, σωληνώσεις, καλοριφέρ κ.λπ.): σπίτι χωρίς ~ (β) κεντρική 
θέρµανση σύστηµα συλλογικής θέρµανσης κτηρίων ή συγκροτηµάτων που 
αποτελείται από διάφορα µέρη (το κεντρικό λεβητοστάσιο, τον καυστήρα 
κ.λπ.) (γ) αυτόνοµη θέρµανση σύστηµα θέρµανσης που επιτρέπει σε κάθε 
ανεξάρτητο διαµέρισµα να θερµαίνεται χωριστά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

θερµαντήρας (ο) [µτγν.] ειδικό σκεύος όπου θερµαίνουν ένα υγρό, αέριο κ.λπ. 
θερµαντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που παράγει θερµότητα, που θερµαίνει: ~ 

συσκευή || ~ ικανότητα 2. θερµαντικό (το) ζεστό ρόφηµα µε ευεργετικές 
ιδιότητες για τον οργανισµό ΣΥΝ. ζεστό. — θερµα-ντικ-ά | -ώς επίρρ., 
θερµαντικότητα (η). 

θερµαστής (ο) ο εργάτης που φροντίζει να διατηρεί αναµµένη τη φωτιά σε 
λέβητες µηχανών (εργοστασίου, πλοίου, σιδηροδρόµου κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ < θερµαίνω (αντί τού αναµενόµενου *θερµαντής), απόδ. τού γαλλ. 
chauffeur]. 

θερµάστρα (η) [µτγν.] {θερµαστρών} συσκευή που χρησιµοποιείται ως 
θερµαντικό µέσο κλειστών χώρων (ηλεκτρική ή πετρελαίου ή υγραερίου) 
ΣΥΝ. σόµπα. 

θέρµη (η) {χωρ. πληθ.}1.η άνοδος τής θερµοκρασίας τού σώµατος λόγω 
πυρετού 2. (συνεκδ.) ο πυρετός ως σύµπτωµα προσβολής από ελώ-δη νόσο · 
3. η ζωηρή προθυµία, ο ζήλος για κάτι: ρίχτηκε µε µεγάλη ~ στη µελέτη ΣΥΝ. 
ζέση · θέρµες (οι) 4. οι θερµές πηγές που έχουν ιαµατικές ιδιότητες 5. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. δηµόσια λουτρά στην αρχαία Ρώµη: οι ~ τού Καρακάλα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θερµή (µε αναβιβασµό τού τόνου), θηλ. τού επιθ. θερµός]. 

θερµηλασία (η) {θερµηλασιών} η επεξεργασία µετάλλων σε περιβάλλον 
µεγάλων θερµοκρασιών. 
[ΕΤΥΜ < θερµ(ο)- + -ηλασία (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < -έλατος < ελαύνω, απόδ. τού γαλλ. forgeage]. 

θερµίδα (η) 1. η µονάδα µε την οποία προσδιορίζεται ποσοτικά η θερµότητα · 2. 
η µονάδα µέτρησης τού ενεργειακού περιεχοµένου των τροφίµων: αποφεύγει 
να τρώει λιπαρά, επειδή έχουν πολλές ~. — θερµιδικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θερµότητα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. calorie (< λατ. calor 
«θερµότητα»)]. 

θερµιδογό\»Ός, -ος, -ο 1. αυτός που παράγει θερµότητα 2. (ουσίες) που έχουν 
θρεπτική και ενεργειακή αξία για τους οργανισµούς, κυρ. οι υδατάνθρακες, τα 
λίπη και τα λευκώµατα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. calorifique]. 

θερµιδοµετρητης (ο) κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι θερµίδες, το 
ενεργειακό περιεχόµενο κάθε τροφής· χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 
των θερµίδων των τροφών που καταναλώνει κανείς. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. caloriemétreur]. 

θερµιδοµετρία (η) {θερµιδοµετριών (σηµ. 2)} 1. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. Ο κλάδος που έχει 
ως αντικείµενο του τη µέτρηση τής θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται 
κατά τις χηµικές αντιδράσεις 2. ο προσδιορισµός τής θερµότητας µε 
θερµιδόµετρο. — θερµιδοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
calorimetrie (νόθο συνθ.)]. 

θερµιδόµετρο (το) {θερµιδοµέτρ-ου | -ων} το όργανο µε το οποίο µετρείται η 
ποσότητα θερµότητας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. calorimètre]. 

θερµικός, -ή, -ό [1831] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη θερµότητα: το φρέσκο 
παστεριωµένο γάλα υφίσταται τη σωστή - επεξεργασία, ώστε να διατηρεί 
αναλλοίωτα τα πολύτιµα συστατικά τού φρέσκου γάλακτος 2. αυτός που 
προκαλείται από τη θερµότητα: ~ ενέργεια | µεταβολή | διαστολή || ~ 
λεωφορείο (που κινείται µε κινητήρα, ο οποίος µετατρέπει τη θερµική 
ενέργεια σε µηχανική) || ~ εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermique], 

θερµιοντικός, -ή, -ό κ. (εσφαλµ.) θερµιονικός ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε την 
αποβολή σωµατιδίων από πυρακτωµένη ύλη. [ΕΤΥΜ < θερµ(ο)- + ιοντικός < 
ιόν (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thermionic]. 

θερµίστορ (το) {άκλ.} η συσκευή τής οποίας η αντίσταση µεταβάλλεται 
σηµαντικά όταν µεταβάλλεται η θερµοκρασία της χωρίς να ακολουθεί τον 
νόµο τού Ohm. 
[ETYM. < αγγλ. thermistor (νόθο συνθ.), από συµφυρµό των λ. therm(al) 
«θερµικός» + (res)istor «αντίσταση»]. 

θερµό- κ. θερµό- κ. θερµ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι το β' συνθετικό 
σχετίζεται µε τη θερµότητα: θερµο-στάτης, θερµό-µετρο, θερ-µο-γράφος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
θερµός και χρησιµοποιείται ευρέως σε ελληνογενείς ξέν. όρους, π.χ. αγγλ. 
thermodynamic, thermo-electric, thermostat κ.ά.]. 

θερµόαιµος, -η, -ο [1819] 1. αυτός που έχει ζεστό αίµα, υψηλή θερµοκρασία: 
µε τόσο κρύο και είσαι ντυµένος ελαφριά, φαίνεται είσαι ~! · 2. ο άνθρωπος 
που εκνευρίζεται εύκολα, που παίρνει εύκολα φωτιά ΣΥΝ. αψύς, ευερέθιστος, 
οξύθυµος, ευέξαπτος, θερµοκέφαλος ANT. νηφάλιος, ψύχραιµος · 3. (για ζώο) 
αυτό που έχει σταθερή θερµοκρασία σώµατος, ανεξάρτητα από τις 
ατµοσφαιρικές µεταβολές. — θερµοαιµία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. (qui a le) sang chaud ή απλώς à sang 
chaud (επιρρηµατικώς)]. 

θερµοαίσθηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η θερµαισθησία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thermaesthesia]. 

θερµοβαθογράφος (ο) ΝΑΥΤ. η ειδική συσκευή που χρησιµοποιείται στα 
υδρογραφικά ή ωκεανογραφικά πλοία, µε την οποία µετριέ- 

ται η θερµοκρασία τού θαλάσσιου νερού καθώς κλιµακώνεται κατά βάθος. 
θερµογόνος, -ος, -ο [1811] (λόγ.) 1. το σώµα που δηµιουργεί θερµότητα · 2. 

αυτός που αυξάνει την ποσότητα των θερµίδων: ~ συντελεστής. — θερµογονία 
(η). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermogène]. 

θερµογράφος (ο) [1894] ΦΥΣ. το όργανο που καταγράφει τις θερµοκρασιακές 
µεταβολές (λ.χ. σε φυσικά στοιχεία, όπως ο αέρας, το νερό κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermographe]. 

θερµοδυναµική (η) [1887] (χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. Ο επιστηµονικός κλάδος που έχει 
ως αντικείµενο εξέτασης τη θερµότητα ως ενεργειακό φαινόµενο και τη 
µεταβολή της σε ποικίλες µορφές ενέργειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermodynamique]. 

θερµοδυναµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη θερµοδυναµική: ~ εστίες | 
σύστηµα. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermodynamique]. 

θερµοηλεκτρικός, -ή, -ό [1869] αυτός που σχετίζεται ή στηρίζεται στις αρχές 
τού θερµοηλεκτρισµού: ~ φαινόµενο | σταθµός (εργοστάσιο στο οποίο 
παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα µε τη µέθοδο τής µετατροπής τής θερµικής 
ενέργειας σε ηλεκτρική) | ενέργεια. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
thermo-électrique]. 

θερµοηλεκτρισµος (ο) [1840] {χωρ. πληθ.} ο τοµέας τής ηλεκτρολογίας που 
µελετά την επίδραση τής θερµότητας και των µεταβολών της στα ηλεκτρικά 
φαινόµενα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
thermoélectricité]. 

θερµοηχοµονωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη µόνωση από θερµότητα 
και ήχο ταυτόχρονα: ~ ρολά | κουφώµατα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
heat | sound-proofing]. 

θερµοθάλαµος (ο) {θερµοθαλάµ-ου | -ων, -ους} [1891] ο χώρος ηλεκτρικής 
κουζίνας, όπου µπορεί κανείς να θερµάνει φαγητό ή να το διατηρήσει ζεστό, 
χωρίς να ανάψει τον φούρνο ή τις εστίες. 

θερµοθεραπεία (η) [1894] [θερµοθεραπειών} η θεραπευτική αγωγή που 
βασίζεται στην ευεργετική για τον ασθενή χρησιµοποίηση τής θερµότητας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermothérapie]. 

θερµοκέφαλος, -η, -ο [1844] αυτός που εξάπτεται εύκολα: διάφοροι ~ 
ευθύνονται για τα επεισόδια ΣΥΝ. θερµόαιµος, οξύθυµος, ευερέθιστος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. hot-head]. 

θερµοκήπιο (το) [1856] {θερµοκηπί-ου | -ων} ο προστατευτικά κλεισµένος 
χώρος, που χρησιµοποιείται για την καλλιέργεια φυτών υπό τεχνητές 
συνθήκες και την προστασία τους από δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες· 
ΦΡ. φαινόµενο του θερµοκηπίου το φαινόµενο τής διαρροής µεγάλης 
ποσότητας θερµότητας από τα ανώτερα στρώµατα τής ατµόσφαιρας, που έχει 
ως αποτέλεσµα την ανατροπή τής θερµοκρασιακής ισορροπίας τού πλανήτη. 
— θερµοκηπιακός, -ή, -ό. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ < θερµό- + -κήπιο < κήπος, απόδ. τού γαλλ. serre (chaud) < µτγν. 
λατ. serrare «κλείνω, σφραγίζω». Η φρ. φαινόµενο τού θερµοκηπίου αποτελεί 
µετάφρ. δάνειο από αγγλ. greenhouse effect]. 

θερµοκινητήρας (ο) κινητήρας που λειτουργεί µε θερµότητα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο, < γαλλ. moteur thermique]. 

θερµοκοιτίδα (η) γυάλινη και διαφανής συσκευή, όπου τοποθετούνται τα 
βρέφη που γεννήθηκαν πρόωρα, για λόγους προστασίας τους από µολύνσεις 
και για να υποστηριχθεί η σωµατική τους ανάπτυξη. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. incubator]. 

θερµοκρασία (η) {θερµοκρασιών} το µέτρο προσδιορισµού τής θερµότητας: η 
εσωτερική ~ τού ανθρώπινου σώµατος κυµαίνεται φυσιολογικά γύρω στους 
37°C || µεγάλη | υψηλή | χαµηλή ~ || ανεβάζω | κατεβάζω τη ~ || ~ πήξεως | 
τήξεως | υγροποιήσεως || το νερό βράζει στους ~ 100°C || ~ δωµατίου. — 
θερµοκρασιακός, -ή, -ό [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ < θερµό- + -κρασιά < αρχ. κράσις «ανάµειξη - θερµότητα τού 
ατµοσφαιρικού αέρα», απόδ. τού γαλλ. température < λατ. temperatura < 
tempero «αναµειγνύω (υγρά)». Η λ. είναι άσχετη µε το µτγν. θερµοκρασία 
«ανάµειξη θερµού ποτού»]. 

θερµόλουτρο (το) [1897] λουτρό µε θερµό νερό, που γίνεται συνήθ. για την 
ανακούφιση ή/και τη θεραπεία από διάφορες ασθένειες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. bain chaud]. 

θερµόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) ΧΗΜ. η διάσπαση ή 
αποσύνθεση σώµατος ή ουσίας ως αποτέλεσµα µεταβολής τής θερµοκρασίας 
τους ΣΥΝ. θερµική διάσπαση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
thermolysis]. 

θερµοµαγνητισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. Ο µαγνητισµός που προκαλείται στα 
αγώγιµα υλικά υπό την επίδραση τής θερµότητας. — θερµοµαγνητικός, -ή, -
ό. [EJYM Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermomagnétisme]. 

θερµοµέτρηση (η) → θερµοµετρώ 
θερµοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. Ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε 

τη µέτρηση θερµοκρασιών, χρησιµοποιώντας ειδικά όργανα (θερµόµετρα). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermométrie]. 

θερµοµετρικός, -ή, -ό [1845] αυτός που σχετίζεται µε τη θερµοµετρία (βλ.λ.) ή 
το θερµόµετρο (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) ΦΥΣ. θερµοµετρική κλίµακα κλίµακα 
µετρήσεως τής θερµοκρασίας των ζωντανών σωµάτων ή τού περιβάλλοντος 
(β) ΙΑΤΡ. θερµοµετρικό διάγραµµα γραφική παράσταση που απεικονίζει την 
πορεία τής θερµοκρασίας τού σώµατος 
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τού ασθενούς. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermométrique]. θερµόµετρο 
(το) [1766] {θερµοµέτρ-ου | -ων} 1. το όργανο που χρησιµοποιείται 
για τη µέτρηση τής θερµοκρασίας και που στη γνωστότερη µορφή του 
αποτελείται από µικρό γυάλινο (διαφανή) µακρόστενο σωλήνα µε 
σχεδιασµένη θερµοµετρική κλίµακα και µε ποσότητα ερυθρού 
υδραργύρου στο εσωτερικό του, ο οποίος ανεβαίνει ανάλογα µε τη 
θερµοκρασία τού σώµατος µέσα σε τριχοειδή εσωτερικό σωλήνα υπό 
µορφήν στήλης, δείχνοντας τη θερµοκρασία τού σώµατος ή τού 
περιβάλλοντος, τής ατµόσφαιρας: το ~ δείχνει τον πυρετό || βάζω | 
βγάζω το ~ || ηλεκτρικό | ψηφιακό ~ || κατεβάζω το ~ (το τινάζω µε 
απότοµη κίνηση, µετά από θερµοµέτρηση, ώστε η στήλη τού υδραρ-
γύρου να πέσει στο αρχικό της σηµείο) 2. (µτφ.) ο βαθµός εντάσεως: 
το πολιτικό ~ δείχνει ότι θα επέλθει έκρηξη- ΦΡ. ανεβαίνει το Θερµό-
µετρο για αυξανόµενη ένταση: ~ στην πολιτική σκηνή τού τόπου || ~ 
στις σχέσεις των δύο χωρών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermomètre]. θερµοµετρώ ρ. µετβ. [1888] 
{θερµοµετρείς... | θερµοµέτρη-σα,-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (κυριολ.) 
µετρώ τη θερµοκρασία (συνήθ. ασθενούς): ο ασθενής πρέπει να 
θερµοµετρείται τρεις φορές την ηµέρα. — θερµοµέτρηση (η) [1894]. 
θερµοµηχανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις θερµικές και 
µηχανικές ιδιότητες των υλικών, εφόσον αυτές εκλαµβάνονται ως 
ενιαίο σύνολο: ~ συσκευή. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermomécanique]. θερµοµόνωση 
(η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η ειδική µόνωση κατασκευών ή 
χώρων (λ.χ. ψυκτικού θαλάµου, βιοµηχανικής εγκατάστασης, κτηρίου, 
κατοικίας κ.λπ.) για την αποτροπή τής µεταβολής τής θερµοκρασίας 
στο εσωτερικό τους λόγω τής ανταλλαγής θερµότητας µε το 
περιβάλλον (λ.χ. για να διατηρείται η ψύξη σε ψυκτικό θάλαµο ή να 
µη χάνει τη θερµότητα της µια κατοικία)· αλλιώς θερµική µόνωση. — 
θερµοµονωτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. isolation 
thermique]. θερµοµόρφωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} BOT. τα 
ειδικά χαρακτηριστικά που εµφανίζουν διάφορα φυτά υπό την 
επίδραση τής θερµοκρασίας. θερµοπαρακάλια (τα) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.-
εκφραστ.) οι έντονες ικεσίες, επίµονες παρακλήσεις. θερµοπαρακαλώ 
(κ. -άω) ρ. µετβ. {θερµοπαρακαλάς κ. -είς... | θερ-µοπαρακάλεσα} 
(εκφραστ.) παρακαλώ θερµώς, ικετεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. 
θερµοπερατός, -ή, -ό ΦΥΣ. αυτός που επιτρέπει στη θερµότητα να 
περνάει από µέσα του: ~ δοµικό στοιχείο. — θερµοπερατότητα (η). 
[ΕΤΥΜ < θερµό- + αρχ. πέρατος < περώ (-άω) (βλ. λ. περνώ), απόδ. τού 
αγγλ. heat permeable]. θερµοπεριοδιοµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. το 
φαινόµενο κατά το οποίο παρατηρείται ευαισθησία και αντίδραση των 
φυτών στις περιοδικές (ετήσιες, εποχικές, ακόµη και ηµερήσιες) 
µεταβολές τής θερµοκρασίας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermopériodisme]. θερµοπηγή (η) 
το σηµείο τής γήινης επιφάνειας από το οποίο αναβλύζουν θερµά 
υπόγεια ύδατα, η θερµοκρασία των οποίων είναι µεγαλύτερη από τη 
µέση αντίστοιχη των περιοχών τού Ισηµερινού ΣΥΝ. θερµή πηγή. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. thermal spring]. θερµοπίδακας (ο) 
{θερµοπιδάκων} η πηγή από την οποία αναβλύζει θερµό νερό µε τη 
µορφή πίδακα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. geyser (ισλανδική λ.)]. 
θερµοπλαστικό (το) υλικό, όπως το πολυαιθυλένιο, που, όταν θερ-
µαίνεται, µαλακώνει και γίνεται εύπλαστο παίρνοντας διάφορα σχή-
µατα, και, όταν ψύχεται, σκληραίνει ξανά· χρησιµοποιείται για την 
κατασκευή παιχνιδιών, µπαλονιών, σωλήνων, πλαστικών σάκων κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thermoplastic]. θερµοπληξία (η) 
{χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. σοβαρότατη διαταραχή, που προκαλείται από 
έλλειψη επαρκούς εφίδρωσης και, κατά συνέπεια, από αδυναµία 
αποβολής τής περισσής θερµότητας λόγω εκθέσεως σε υψηλή 
θερµοκρασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ; Απόδ. ξέν. όρου, 
πβ. αγγλ. heatstroke]. θερµοποµπός (ο) 1. ειδικό σώµα µε µεγάλη 
επιφάνεια, που χρησιµοποιείται για την αύξηση τής επίδρασης µιας 
συσκευής θέρµανσης ή ψύξης 2. (ειδικότ.) καθένα από τα 
µεµονωµένα σώµατα που ανήκουν σε εγκατάσταση κεντρικής 
θέρµανσης και θερµαίνουν περιορισµένο κλειστό χώρο ΣΥΝ. 
θερµαντικό σώµα. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermopompe (σύγχρ. γαλλ. 
pompe de chaleur), νόθο συνθ. µε β' συνθ. τη λ. pompe «αντλία»]. 
Θερµοπύλες (οι) {Θερµοπυλών} 1. ΙΣΤ. στενό µεταξύ τού όρους Καλ-
λιδροµίου και τού Μαλλιακού κόλπου στον νοµό Φθιώτιδας, όπου το 
480 π.Χ. έγινε η περίφηµη µάχη, κατά την οποία οι τριακόσιοι άνδρες 
τού Σπαρτιάτη βασιλιά Λεωνίδα και επτακόσιοι Θεσπιείς αντιµετώ-
πισαν µεγάλο αριθµό Περσών και έπεσαν µέχρις ενός- ΦΡ. φυλάσσω 
Θερµοπύλες (για κοινωνικές, ηθικές αξίες, παραδόσεις κ.λπ.) υπε-
ρασπίζοµαι κάτι ιερό, σπουδαίο, προσπαθώ να το διατηρήσω αναλ-
λοίωτο από τη φθορά 2. χωριό κοντά στη Λαµία. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
Θερµοπύλαι < θερµό- + πύλαι. Σύµφωνα µε ήδη αρχ. απόψεις, η 
τοποθεσία ονοµάστηκε έτσι αφενός µεν επειδή εκεί υπήρχαν ιερές 
ιαµατικές πηγές θερµών νερών, αφετέρου δε επειδή η µορφολογία τού 
εδάφους και η στενότητα τού περάσµατος µεταξύ Θεσσαλίας και 
Φωκίδας είχαν καταστήσει την περιοχή «πύλη» εξαιρετικής 
στρατηγικής σηµασίας]. θερµοπυρηνικός, -ή, -ό ΦΥΣ. αυτός που 
σχετίζεται µε τη σύντηξη 

πυρήνων ελαφρών ατόµων σε εξαιρετικά υψηλή θερµοκρασία: ~ 
ενέργεια | αντίδραση | όπλο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. thermonuclear (νόθο συνθ.)]. 

θερµορρύθµίση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.) 1. ΒΙΟΛ. η λειτουργία 
τού οργανισµού των ανθρώπων και των ζώων, µε την οποία εξασφα-
λίζεται η σταθερότητα τής θερµοκρασίας στο εσωτερικό τού σώµα-
τος (οµοιοθερµία), δηλ. η ισορροπία µεταξύ προσλήψεως και αποβο-
λής θερµότητας 2. ΦΥΣΙΟΛ. το σύνολο των µηχανισµών που συµβάλ-
λουν στη σταθερότητα τής εσωτερικής θερµοκρασίας τού οργανι-
σµού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. thermoregulation (νόθο 
συνθ.)]. 

θερµορρυθµιστής (ο) ο θερµοστάτης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. thermoregulator (νόθο συνθ.)]. 

θερµορρυθµιστικός, -ή, -ό ΦΥΣΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τη 
θερµορρύθµίση: ~ κέντρο (περιοχή τού εγκεφάλου που επιβλέπει τους 
µηχανισµούς τής θερµορρύθµισης). 

θερµός (το) (άκλ.) ειδικής κατασκευής δοχείο µε διπλά τοιχώµατα 
χωρίς αέρα στο µεταξύ τους κενό, που χρησιµοποιείται για τη διατή-
ρηση τής υψηλής ή χαµηλής θερµοκρασίας τροφίµων ή ποτών που 
τοποθετούνται µέσα σε αυτό. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. thermos (< Thermos flask, εµπορική επωνυ-
µία) < αρχ. θερµός]. 

θερµός, -ή, -ό (λόγ.) 1. (για τόπους) αυτός στον οποίο επικρατούν συ-
νήθ. υψηλές θερµοκρασίες: οι ~ χώρες τού Νότου ΣΥΝ. ζεστός ANT. ψυ-
χρός, κρύος, παγωµένος 2. αυτός που έχει σχετικά υψηλή θερµοκρα-
σία, που βρίσκεται µεταξύ τού χλιαρού και τού καυτού: ~ αέρας | λου-
τρό ΣΥΝ. ζεστός ΑΝΤ. ψυχρός, κρύος, παγωµένος 3. ΓΕΩΛ. Θερµή πηγή 
η θερµοπηγή (βλ.λ.) 4. (συνεκδ.) αυτός που έχει την ιδιότητα να δηµι-
ουργεί θερµότητα ή να διατηρεί την υπάρχουσα θερµότητα: ~ ένδυµα 
ΣΥΝ. ζεστός 5. (µτφ.) (για συναισθήµατα, εκδηλώσεις κ.λπ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ένταση ή/και από πάθος: ~ ενδιαφέρον/ υποστη-
ρικτής ΣΥΝ. ζωηρός, έντονος, φλογερός· ΦΡ. εν θερµά (εν θερµφ) πά-
νω σε συναισθηµατική ένταση, όχι ψύχραιµα: αυτές οι αποφάσεις 
δεν παίρνονται ~· πρέπει να ηρεµήσεις πρώτα ΑΝΤ. εν ψυχρώ 6. αυτός 
που δηλώνει την έντονη επιθυµία (κάποιου): ~ παράκληση να κλείνετε 
την πόρτα καθώς βγαίνετε 7. αυτός που φανερώνει φιλική διάθεση, που 
χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και εγκαρδιότητα: ~ ευχή | χαι-
ρετισµός | συγχαρητήρια | συλλυπητήρια | υποδοχή | µήνυµα συµπα-
ράστασης | χειροκρότηµα ΣΥΝ. ζεστός, εγκάρδιος, ειλικρινής, ολόψυ-
χος ΑΝΤ. ψυχρός, παγερός, αδιάφορος 8. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός τού 
οποίου η συµπεριφορά χαρακτηρίζεται από έντονες συναισθηµατικές 
εκδηλώσεις, που εκφράζει τα συναισθήµατα του και εκδηλώνεται µε 
διαχυτικότητα: οι κάτοικοι των µεσογειακών χωρών εκδηλώνουν έ-
ντονα τη χαρά και τη λύπη τους και γι ' αυτό χαρακτηρίζονται ~ και 
ανοιχτοί άνθρωποι ΣΥΝ. ζεστός, διαχυτικός, εκδηλωτικός ΑΝΤ. ψυχρός, 
συγκρατηµένος, κλειστός, σφιγµένος 9. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που 
εκφράζεται µε ένταση και ζωηρότητα στον ερωτικό και κυρ. στον σε-
ξουαλικό τοµέα: ~ γυναίκα | άνδρας ΣΥΝ. αισθησιακός, ερωτικός, σε-
ξουαλικός ΑΝΤ. ψυχρός · 10. (χρώµα) που υποβάλλει το αίσθηµα τής 
θερµότητας· κυρ. για αποχρώσεις µεταξύ κίτρινου και κόκκινου ΣΥΝ. 
ζεστός ΑΝΤ. ψυχρός · 11. ΠΟΛΙΤ. θερµό επεισόδιο (α) περιορισµένης 
έκτασης στρατιωτική σύγκρουση ή ένα µικρής διάρκειας γεγονός που 
οδηγεί σε µεγάλη ένταση αντίπαλες στρατιωτικές δυνάµεις και στην 
απειλή γενικής σύρραξης, πολέµου: φόβοι για ~ στο Αιγαίο (β) κάθε έ-
νοπλη συµπλοκή: θερµό µεθοριακό επεισόδιο µεταξύ περιπόλου και 
λαθρεµπόρων 12. θερµό | ζεστό χρήµα βλ. λ. ζεστός. — θερµ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *gwher-mo- «θερµός, ζεστός», πβ. σανσκρ. gharmâh 
«ζέστη», αρµ. jerm «θερµός», λατ. formus, γαλλ. four «φούρνος», ισπ. 
homo, αγγλ. warm «θερµός», γερµ. warm κ.ά. Οµόρρ. θέρ-ος (βλ.λ.), 
0ερ-ίζω. Παράγ. θερµ-άστρα, θερµό-της κ.ά.]. 

θερµοσίφωνας (ο) [1898] {σπάν. θερµοσιφώνων) οικιακή συσκευή 
που λειτουργεί συνήθ. µε ηλεκτρισµό και χρησιµεύει στη θέρµανση 
νερού για οικιακή κυρ. χρήση: ανάβω τον -, για να πλυθώ || ο ~ καίει 
πολύ ρεύµα || ηλιακός ~ (που λειτουργεί αξιοποιώντας τη θερµότητα 
των ηλιακών ακτινών). Επίσης (προφορ.) θερµοσίφωνο (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. thermosiphon]. θερµοσκοπικός, -
ή, -ό [1891] 1. ΦΥΣ. αυτός που αναφέρεται στον έλεγχο των 
µεταβολών τής θερµοκρασίας ή στην ανίχνευση υψηλών 
θερµοκρασιών: ~ χάρτης | παρατηρήσεις 2. ΒΙΟΛ. αυτός που διακρίνει 
τη θερµότητα που ακτινοβολείται: ~ µάτια (τα µάτια ορισµένων κε-
φαλοπόδων, που διακρίνουν τις υπέρυθρες ακτίνες). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermoscopique]. θερµοσκόπιο (το) [1847] 
{θερµοσκοπί-ου | -ων} ΦΥΣ. η συσκευή που δείχνει την ύπαρξη 
διαφοράς θερµοκρασίας, τις θερµοκρασιακές µεταβολές. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermoscope]. θερµοστάτης (ο) 
{θερµοστατών} ΤΕΧΝΟΛ. η ειδική ρυθµιστική συσκευή, που 
χρησιµοποιείται για να διατηρεί στα επιθυµητά επίπεδα τη 
θερµοκρασία κλειστού χώρου ή ηλεκτρικής συσκευής: ~ αυτοκινήτου 
| ψυγείου | θερµοσίφωνα ΣΥΝ. θερµορρυθµιστής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θερµότητα. — θερµοστατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < θερµό- + -στάτης < αρχ. ϊστηµι, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
thermostat]. θερµοσυσσώρευση (η) {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} 
ΦΥΣ. η αποθήκευση θερµότητας σε σώµατα µε αυξηµένη θερµική 
χωρητικότητα, τους θερµοσυσσωρευτές (βλ.λ.). θερµοσυσσωρευτής 
(ο) ΦΥΣ.-ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή κατασκευασµένη από υλικά µε µεγάλη 
θερµοχωρητικότητα (λ.χ. πυρότουβλα), στα 
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οποία αποταµιεύει µεγάλες ποσότητες θερµότητας, ακτινοβολώντας 
την στο περιβάλλον και θερµαίνοντας κλειστούς χώρους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θερµότητα. 

[ETYM. Απόδ. τού γαλλ. accumulateur de chaleur | radiateur à 
accumulation]. θερµότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ. µορφή 
ενέργειας που µεταφέρεται ανάµεσα σε ένα σύστηµα και το 
περιβάλλον του ως συνέπεια τής διαφοράς θερµοκρασίας: 
ακτινοβολούµενη ~ || ροή θερµότητας µέσα από υγρό || το ξύλο είναι 
κακός αγωγός τής ~ || παραγωγή θερµότητας 2. (α) η υψηλή 
θερµοκρασία που έχει ένα σώµα ΣΥΝ. ζέστη ANT. ψύχος, κρύο (β) 
γηγενής θερµότητα βλ. λ. γηγενής 3. ο βαθµός στον οποίο είναι κάτι 
θερµό: υψηλή ~ 4. φιλικότητα, εγκαρδιότητα: η ~ τής φωνής του | τής 
συµπεριφοράς του. 

θερµότητα - ψύξη: κλιµάκωση. Τα επίθετα που δηλώνουν την κλί-
µακα από τη θερµότητα στην ψύξη είναι: καυτός → ζεστός | θερµός 
-> χλιαρός -> δροσερός -> κρύος | ψυχρός -> παγωµένος. 
Όλες οι λέξεις είναι ελληνικές (δεν υπάρχουν δάνεια µεταξύ τους), 
αναγόµενες στην Αρχ. Ελληνική. Το καυτός (στην Αρχαία και καυ-
στός) παράγεται από το καίω- το ζεστός από το ζέω «βράζω» (η 
αρχική του σηµ. ήταν «βραστός»)· το θερµός από το αρχ. ρ. θέρω 
«ζεσταίνω». Το θερµός είναι η κατεξοχήν λέξη που εξέφρασε την 
έννοια τής θερµότητας και από αυτό σχηµατίζονται πολλά σύνθετα 
και όλοι οι επιστηµονικοί όροι (θερµοκρασία, θερµόµετρο, θερ-
µίδες, θερµόαιµος, θερµοδυναµική, θερµοηλεκτρικός, θερµοκέφα-
λος, θερµοκήπιο, θερµοκοιτίδα, θερµοπληξία, θερµοσίφωνας, θερ-
µοστάτης, θερµοσυσσωρευτής, θερµοφόρα κ.ά.), ενώ το ζεστός 
χρησιµοποιείται ευρύτερα στην κοινή καθηµερινή γλώσσα. Το 
χλιαρός (από αρχ. ρ. χλίω) σήµαινε τον «υπόθερµο», τον «ελαφρώς 
θερµό» µε αναφορά στο «θερµός», ενώ το δροσερός (από το δρό-
σος «δροσιά») τον «ελαφρώς καΐ ευχάριστα κρύο» µε αναφορά 
στο «κρύος». Το επίθ. κρύος (αντί τού αρχ. επιθ. ψυχρός) σχηµα-
τίστηκε από το αρχ. ουσιαστικό (το) κρύος, από όπου και το ουσ. 
κρύο (πβ. ο κοντός «κοντάρι» > κοντός επίθ.). Τέλος, το παγωµέ-
νος, µετοχή τού παγώνω, ανάγεται στο αρχ. πάγος (από το ρ. πή-
γνυµι «πήζω»), που σήµαινε τον «παγετό» (και τον στερεό, τον 
πηγµένο). 

θερµοτροπισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. Ο προσανατολισµός των αι-
σθητηρίων οργάνων των φυτών και η κίνηση ζώου προς την πλευρά 
από όπου εκπέµπεται θερµότητα ζώντος οργανισµού, ιδ. φυτικού, που 
οφείλεται σε µεταβολή τής θερµοκρασίας τού περιβάλλοντος. Επίσης 
θερµοτροπία (η). — θερµοτροπικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. thermotropism]. 

θερµουργος, -ός, -ό αυτός που δηµιουργεί θερµότητα.   — θερ-
µουρνία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θερµός 
+ -ουργός < έργον]. 

θερµόφίλος, -η, -ο 1. (γενικότ.) αυτός που αγαπά τη θερµότητα, που 
του αρέσει η θερµότητα ΑΝΤ. ψυχρόφιλος 2. ΒΙΟΛ. (µικροοργανισµός, 
βακτήριο κ.λπ.) ικανός να ζήσει και να πολλαπλασιαστεί σε υψηλές 
θερµοκρασίες (από 50°, 70° µέχρι 225°C). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. thermophile]. 

θερµοφοβια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση, κατά 
την οποία παρατηρείται φόβος για τις υψηλές θερµοκρασίες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermophobie], 

θερµοφόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µικρός, συνήθ. ελαστικός σάκος, 
που γεµίζει µε θερµό νερό, κλείνει µε βιδωτό πώµα και χρησιµοποι-
είται για τη θέρµανση τού κρεβατιού ή τµήµατος τού σώµατος (των 
ποδιών, τής κοιλιάς κ.λπ.), καθώς και για θεραπευτικούς σκοπούς: 
γεµίζω τη ~ || βάζω τη ~ 2. αντίστοιχος ηλεκτρικός σάκος, που περιέ-
χει αντιστάσεις, συνδέεται µε ρεύµα και χρησιµοποιείται για τους 
ίδιους σκοπούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ. < θερµοφόρος (ενν. φιάλη) < θερµό- + -φόρος < φέρω, απόδ. 
ξέν. όρου, πβ. αγγλ. hot-water bottle]. 

θερµοφωσφοριοµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. το φαινόµενο κατά το 
οποίο ορισµένα υλικά εκπέµπουν φωσφορίζουσα λάµψη ως αποτέλε-
σµα θερµικής διέγερσης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
thermoluminescence (νόθο συνθ.)]. 

θερµοχηµεία (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µε-
λετά θερµικά φαινόµενα, τα οποία συνδέονται µε τις χηµικές αντι-
δράσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thermochimie]. 

θερµοχωρητικότήτα (η) [1892] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. το γινόµενο τής 
µάζας σώµατος επί την ειδική θερµότητα τού υλικού του, το οποίο 
δείχνει πόσο εύκολα θερµαίνεται ή ψύχεται ένα σώµα. 

θερµώς επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. µε θέρµη, µε εγκάρδια αισθήµατα: σας 
ευχαριστώ ~ 2. µε έντονο, αλλά φιλικό τρόπο: σας παρακαλώ ~ να 
δείξετε επιείκεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 

θέρος (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο θερισµός και η εποχή του· ΦΡ. θέρος, 
τρύγος, πόλεµος βλ. λ. τρύγος. [ETYM. < θέρος (το), µε µεταβολή 
γένους]. 

θέρος (το) {θέρους | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το καλοκαίρι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
I.E. *gwher- «θερµός, ζεστός», πβ. σανσκρ. gharmâh «ζέστη», λατ. formus 
«θερµός», γερµ. warm, αγγλ. warm κ.ά. Οµόρρ. θέρ-ετρο(ν), θερ-µός, 
θερ-ίζω, θερµό-της κ.ά. Η σηµ. «καλοκαίρι» τής λ. θέρος είναι 
δηµιούργηµα τής Ελληνικής και δεν απαντά σε άλλα I.E. οµόρριζα]. 

Θερσίτης (ο) ο πιο άσχηµος και δειλός από τους Αχαιούς που έλαβαν 
µέρος στον Τρωικό Πόλεµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θέρσος, αιολ. τ. τού 
θάρσος (βλ. λ. θράσος, θάρρος) + 

παραγ. επίθηµα -ίτης]. 
θέσει επίρρ. → θέση 
θέση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. ο χώρος στον οποίο τοπο-

θετείται (κάτι)· ο χώρος στον οποίο ανήκει ή ταιριάζει (κάτι): κάθε 
πράγµα στη σωστή του ~ || έβγαλες τον πίνακα από τη ~ του και φαί-
νεται το σηµάδι στον τοίχο ΣΥΝ. µέρος, τόπος·  ΦΡ. (α) (µτφ.) βάζω 
(κάποιον | κάτι) στη θέση του βλ. λ. βάζω (β) (µτφ.) βάζω τα πράγµατα 
στη θέση τους τοποθετώ ένα θέµα στη σωστή του βάση: λοιπόν, για 
να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε το 
περιεχόµενο των εννοιών που χρησιµοποιούµε (γ) (µτφ.) δεν έχω θέση 
(κάπου) (i) (για πρόσ.) δεν είµαι αποδεκτός, είµαι ανεπιθύµητος: εγώ 
~ εδώ· καλύτερα να φεύγω (ii) (για θέµατα, αντικείµενα κ.λπ.) είµαι 
άσχετος (µε το ζήτηµα), δεν έχω συνάφεια: αυτό το παράδειγµα δεν 
έχει θέση εδώ (δ) (λόγ. ως παράγγελµα) λάβετε | (λόγ.) λάβατε 
θέσεις! καταλάβετε τις θέσεις στις οποίες πρέπει να πάτε (ε) βγάζω 
(κάποιον) από (τη) δύσκολη θέση διευκολύνω κάποιον: ο άνθρωπος 
προσπαθούσε να τον βγάλει απ'τη δύσκολη θέση, αλλά εκείνος επέµενε 
να µιλήσει (στ) για µια θέση στον ήλιο για εξασφάλιση οικονοµική, 
κοινωνική κ.λπ.: οι υποψήφιοι διαγωνίζονται ~ 2. ΑΘΛ. ο χώρος µέσα 
στο γήπεδο που καλύπτει ένας παίκτης ή ο ρόλος ενός παίκτη στο 
σύστηµα µε το οποίο παίζει η οµάδα του: παίζει σε ~ δεξιού 
οπισθοφύλακα || αυτός ο παίκτης παίζει άνετα σε οποιαδήποτε - τής 
άµυνας 3. το χώρισµα επίπλου, η θήκη όπου βάζουµε (κάτι): το παλτό 
σου είναι κρεµασµένο στη µεσαία ~ τής ντουλάπας 4. (κυρ. για µέσα 
συγκοινωνίας, αίθουσες δηµόσιων θεαµάτων και ακροαµάτων, 
δηµόσιους χώρους κ.λπ.) ο χώρος που προορίζεται για να καθίσει 
κανείς, στον οποίο έχει τοποθετηθεί κάθισµα: δεν βρήκα ~ στο 
λεωφορείο || ο νεαρός παραχώρησε τη ~ του στον ηλικιωµένο κύριο || 
έβγαλα εισιτήριο στις πρώτες -1| στο άνω διάζωµα τού θεάτρου όλες οι 
~ είναι κατειληµµένες || θα σου κρατήσω | πιάσω µια ~ δίπλα µου || η 
καινούργια αίθουσα συναυλιών είναι τριών χιλιάδων ~ || άνετη - ΣΥΝ. 
κάθισµα· ΦΡ. (α) κουνήσου από τη θέση σου! λέγεται σε κάποιον 
που ανέφερε την πιθανότητα να συµβεί κάτι κακό, προς αποτροπή του 
(β) δίνω τη θέση µου (σε κάποιον) (i) παραχωρώ τη θέση όπου 
κάθοµαι σε άλλον (συνήθ. ηλικιωµένο, ανάπηρο κ.λπ.) (ii) (µτφ.) µε 
διαδέχεται κάποιος: η παλαιά τάξη πραγµάτων δίνει σιγά-σιγά τη θέση 
της στη νέα τοπική τάξη 5. (σε µέσα µαζικής µεταφοράς) διαµέρισµα 
στο οποίο τοποθετούνται οι επιβάτες ανάλογα µε την τιµή τού 
εισιτηρίου που πληρώνουν: πρώτη | τρίτη | τουριστική ~ 6. η 
δυνατότητα συµµετοχής: κλείνω µια ~ για την εκδροµή 7. η 
εργασιακή απασχόληση σε συγκεκριµένο χώρο (υπηρεσία, εταιρεία 
κ.λπ.): είναι λίγες οι προσφερόµενες ~ στο ∆ηµόσιο || ψάχνω για 
καλύτερη | πιο προσοδοφόρα ~ || δεν απεργούσε, γιατί φοβόταν µη 
χάσει τη ~ του || αύξηση των ~ εργασίας στη βιοµηχανία ΣΥΝ. πόστο 
8. το συγκεκριµένο γεωγραφικό σηµείο, στο οποίο βρίσκεται 
(κάποιος/κάτι): το σπίτι µας βρίσκεται σε πολύ καλή ~ || η πόλη αυτή 
είναι χτισµένη σε προνοµιούχο ~ || η γεωγραφική ~ τής χώρας µας 
ΣΥΝ. τόπος, τοποθεσία 9. (µτφ.) αξίωµα ή υπηρεσία σε µια ιεραρχία: 
έχει υψηλή ~ στο ∆ηµόσιο || µια σηµαντική - σε διεθνή οργανισµό || από 
τη ~ αυτή θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισµό... || κατέχει θέση-κλειδί | 
νευραλγική ~ στο στράτευµα || παραιτήθηκε από τη ~ του || ζητώ ~ σε 
πανεπιστήµιο κ.λπ. || οργανική ~· ΦΡ. (α) στη θέση (+γεν.) αντί: στη ~ 
τού τραυµατία άσου παίζει το νέο απόκτηµα τής οµάδας (β) παίρνω τη 
θέση (κάποιου) (i) αντικαθιστώ (κάποιον): όταν φύγω, θα ήθελα να 
πάρεις εσύ τη θέση µου (ii) υποστηρίζω την άποψη (κάποιου): στο 
συνέδριο πήρε τη θέση µου 10. η σειρά στην οποία βρίσκεται κάποιος 
(α) σε κοινωνική ιεραρχία· ΦΡ. από θέσεως ισχύος βλ. λ. ισχύς (β) 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. κοινωνική θέση µορφή κοινωνικής στρωµάτωσης µε 
βάση το γόητρο, το κύρος, την οικονοµική κατάσταση, τη 
δυνατότητα άσκησης εξουσίας: η κοινωνική του ~ δεν του επιτρέπει 
τέτοια συµπεριφορά (γ) σε βαθµολογική κατάταξη: ο Πανιώνιος 
βελτίωσε τη βαθµολογική του ~ (δ) ο κοινωνικός χώρος στον οποίο 
ανήκει κανείς: δεν ξέρει να κρατάει τη ~ του (δεν συµπεριφέρεται 
όπως του ταιριάζει, συµπεριφέρεται αναξιοπρεπώς) 11. θέσει για κάτι 
που ισχύει λόγω τής αρµοδιότητας, τής εξουσίας (κάποιου): ο 
υπουργός είναι ~ αρµόδιος για την επίλυση τέτοιου είδους προβλη-
µάτων ANT. φύσει 12. ΣΤΡΑΤ. ο τόπος όπου βρίσκονται στρατεύµατα, ο 
οποίος προορίζεται για πολεµικές επιχειρήσεις: βάλλω κατά των 
εχθρικών ~ || οχυρή ~   ΦΡ. θέση µάχης (i) ζώνη εδάφους, την οποία 
υπερασπίζεται στρατιωτική µονάδα ή χώρος εγκαταστάσεως µεµο-
νωµένου οχυρώµατος: οι άνδρες τής µονάδας είχαν ταχθεί στις θέσεις 
µάχης || προκεχωρηµένες ~ (βλ. λ. προκεχωρηµένος) (ii) (µτφ.) η 
κατάσταση ετοιµότητας: σε ~ από χθες δάσκαλοι και καθηγητές για 
νέες απεργίες || τα Μ.Α.Τ. σε ~ απέναντι στους διαδηλωτές 13. (µτφ. 
για πρόσ.) η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος: αρνούµενος 
να απαντήσει στις ερωτήσεις τού δικαστή, ο κατηγορούµενος επιβα-
ρύνει τη ~ του || βελτιώνω | δυσχεραίνω τη ~ µου || η ~ των µετανα-
στών στη ∆. Ευρώπη || σε άσχηµη | δεινή | αξιοζήλευτη ~ || βρίσκεται 
σε ~ αναµονής εν όψει των εξελίξεων || βρίσκοµαι στην ευχάριστη ~ 
να σας ανακοινώσω ότι σε έναν µήνα παντρευόµαστε || µετά τις 
εκλογές βρέθηκε σε προνοµιούχο - αφού ψηφίστηκε από έναν ασυ-
νήθιστα µεγάλο αριθµό ψηφοφόρων ΦΡ. (α) σε δύσκολη θέση (i) σε 
δύσκολη κατάσταση: µετά την απόλυση του βρέθηκε ~ (ii) (ειδικότ.) 
σε κατάσταση στην οποία αισθάνεται κανείς δύσκολα, όχι άνετα, που 
δεν ξέρει πώς να αντιδράσει (κυρ. από φόβο µήπως φερθεί απρε-
πώς): έρχοµαι | µε φέρνεις ~ (β) (αν ήµουν) στη θέση σου (αν ήµουν) 
εγώ αντί για σένα, εγώ σε ανάλογη περίσταση: ~, δεν θα του µιλούσα 
έτσι, θα ήµουν προσεκτικότερος (γ) έρχοµαι | µπαίνω στη θέση 
(κάποιου) προσπαθώ να µεταφερθώ νοερά στην κατάσταση (κάποι-
ου), κυρ. µε σκοπό να βιώσω ή να κατανοήσω τις αντιδράσεις, τη συ- 
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µπεριφορά του κ.λπ. (συνήθ. ως προτροπή): έλα στη θέση µου και πες µου αν 
έχω άδικο (δ) είµαι σε θέση να... έχω τη δυνατότητα, µπορώ να...: δεν ~ να 
γνωρίζω επακριβώς τι συνέβη || δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα νέα 
διευρυµένα καθήκοντα του 14. (µτφ.) (α) συγκεκριµένη και επεξεργασµένη 
πρόταση, που εκφράζει τις απόψεις και τις ιδέες κάποιου και η οποία τίθεται 
στην κρίση άλλων: οι ~ των αγροτών για τη φορολόγηση τους απορρίφθηκαν 
από τον υπουργό Γεωργίας || γνωστοποίησε τις ~ τού κόµµατος του για το 
Κυπριακό || υπουργείο και συνδικαλιστές εµµένουν στις ~ τους οδηγώντας τις 
διαπραγµατεύσεις σε αδιέξοδο (β) (γενικότ.) άποψη, γνώµη: η ~ µου στο ζήτηµα 
αυτό είναι σαφής || δεν έχει συγκεκριµένες ~· ΦΡ. (α) παίρνω θέση (ί) κάθοµαι 
(κάπου) (ii) διατυπώνω θετική ή αρνητική άποψη, συντάσσοµαι µε 
συγκεκριµένη πλευρά: πήραν ανοιχτά θέση υπέρ τής αποποινικοποίησης τής 
χρήσης των ναρκωτικών || ο υπουργός απέφυγε να πάρει θέση για το επίµαχο 
θέµα (β) διαχωρίζω τη θέση µου διατυπώνω διαφορετική άποψη, η 
τοποθέτηση µου σχετικά µε ένα ζήτηµα διαφοροποιείται από των άλλων: δύο 
µέλη τού εκτελεστικού γραφείου διαχώρισαν τη θέση τους στο θέµα τής 
ονοµασίας των Σκοπίων 15. ΦΙΛΟΣ, (α) η διατύπωση και υποστήριξη µε λογικά 
επιχειρήµατα µιας άποψης, διδασκαλίας, θεωρίας κατά των αντιρρήσεων που 
θα µπορούσε να εγείρει κανείς σχετικά µε αυτήν: οι 95 θέσεις τού Λουθήρου 
κατά τής πώλησης συγχωροχαρτιών (β) (στην εγε-λιανή και κατόπιν στη 
µαρξιστική διαλεκτική) η πρώτη από τις τρεις φάσεις µε τις οποίες συντελείται 
η κίνηση τού διαρκώς µεταβαλλόµενου Είναι: κάθε ιδέα ή κατάσταση, κάθε 
«θέση», συνοδεύεται από την «αντίθεση» της και, τελικά, οι δύο συναιρούνται 
στη «σύνθεση», που τις υπερβαίνει οδηγώντας τες σε ένα ανώτερο ποιοτικά 
επίπεδο (γ) (στη Λογική, κυρ. την αριστοτελική) κάθε πρόταση που µπορεί να 
συζητηθεί και πρέπει να αποδειχθεί 16. εργασία που υποβάλλεται σε 
πανεπιστηµιακή σχολή ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυµα για την απόκτηση 
διδακτορικού διπλώµατος ή για τον διορισµό προσώπου ως µέλους τού 
διδακτικού προσωπικού τού ιδρύµατος 17. ΜΕΤΡ. (στην αρχαία µετρική και 
µουσική) η µακρά συλλαβή τού µετρικού ποδός και το πρώτο µέρος τού 
µουσικού µέτρου ΑΝΤ. άρση 18. ΓΛΩΣΣ. θέσει µακρά συλλαβή (στην αρχαία 
Ελληνική) η συλλαβή που περιέχει βραχύ φωνήεν, το οποίο ακολουθείται από 
δύο ή περισσότερα σύµφωνα ή από ένα διπλό (ξ, ψ, ζ) και γι' αυτό εκτείνεται 
σε µακρό, π.χ. στη φράση άνδρα µοι έννεπε (Οµηρ.) το ά (τού άνδρα) και το ε 
(τού έννε-πε) είναι θέσει µακρές συλλαβές ΑΝΤ. φύσει µακρά συλλαβή 19. 
ΜΟΥΣ. (α) (στην πολυφωνική µουσική) η κατανοµή τής συγχορδίας στις 
διάφορες φωνές (β) (στα έγχορδα µε δοξάρι) το συγκεκριµένο σηµείο που 
επιλέγεται ανάµεσα σε άλλα για την παραγωγή νότας ορισµένου ύψους, για 
λόγους ηχοχρώµατος, ταχύτητας κ.λπ. (γ) το ισχυρό µέρος, ο ισχυρός χρόνος 
τού µέτρου (βλ.λ.) ΑΝΤ. άρση. — (υποκ.) θεσούλα (η) (σηµ. 4, 6). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γνώµη. [ΙΤΥΜ < αρχ. θέσις < θ. θε-, συνεσταλµ. βαθµ. τού ρ. τί-
θη-µι (βλ. κ. θέτω, τίθεµαι). Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. «τοποθέτηση - 
απόθεση», ενώ επίσης αρχ. είναι οι σηµ. τού τόπου που καταλαµβάνει κάποιος 
ή κάτι, καθώς και τής άποψης, τής γνώµης για συγκεκριµένο ζήτηµα. Η σηµ. 
16 αποτελεί σηµασιολ. δάνειο, πβ. αγγλ. thesis, γαλλ. thèse κ.ά. Μετάφρ. 
δάνεια από τη Γαλλική αποτελούν αρκετές φρ.: είµαι σε θέση να... (< être en 
état de...), παίρνω θέση (< prendre position), προνοµιούχος θέση (< endroit 
privilégié), θέση ισχύος (< position de force), θέση-κλειδί (< position clé), 
βάζω κάποιον στη θέση του (< remettre quelqu'un à sa place), στη θέση σου (< 
à ta place), εµµένω στις θέσεις µου (< rester sur mes positions) κ.ά.]. 

-θεσία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
σηµαίνουν: 1. θέση: τοπο-θεσία, µονο-θεσία, πολυ-θεσία 2. ότι κάποιος θέτει 
κάτι: στοιχειο-θεσία, στοχο-θεσία, ονοµατο-θεσία 3. θέσπιση: νοµο-θεσία, 
αθλο-θεσία. 
[ETYM. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. νοµο-θεσία, 
µτγν. υίο-θεσία), που προέρχεται από συνθ. σε -θέτης (βλ.λ.). Βλ. κ. θέση]. 

θεσιθήρας (ο) [1871] {θεσιθηρών} πρόσωπο που επιδιώκει (ακόµη και µε 
αθέµιτα µέσα) να καταλάβει επαγγελµατική θέση (συνήθ. στο ∆ηµόσιο). — 
θεσιθηρία (η) [1871], θεσιθηρώ ρ. {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. 
[ΕΤΥΜ. < θέση + -θήρας < θήρα (βλ.λ.)]. 

-θέσιος, -α, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
ότι κάτι αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό θέσεων: πενταθέσιο όχηµα, 
µονοθέσιο αεροσκάφος, τριθέσιος καναπές, διθέσιο δηµοτικό σχολείο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
θέση]. 

θεσµια (τα) [αρχ.] {θεσµίων} το σύνολο των θεσµών στο εσωτερικό ελεύθερης 
πολιτείας· τα ήθη, τα έθιµα και οι παραδόσεις, οι γραπτοί και άγραφοι νόµοι 
οργανωµένης κοινωνίας. 

θεσµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους θεσµούς: ~ πλαίσια | φορείς | 
αλλαγές | δικαιοδοσία | καθεστώς | λειτουργίες | επίπεδο-ΦΡ. θεσµικός 
επενδυτής νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εταιρεία 
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, επενδυτικός οίκος, τράπεζα, ασφαλιστικό 
ταµείο) που επενδύει στο χρηµατιστήριο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
institutionnel]. 

θεσµοθέτης (ο) {θεσµοθετών} 1. πρόσωπο που συµβάλλει στην καθιέρωση 
θεσµών ή συντάσσει νόµους και επιβλέπει την τήρηση τους (πβ. κ. λ. 
νοµοθέτης) 2. ΙΣΤ. θεσµοθέτες (οι) οι έξι από τους εννέα ετήσιους άρχοντες 
στην αρχαία αθηναϊκή δηµοκρατία, καθήκον των οποίων ήταν να 
καταγράφουν και να ελέγχουν τους νόµους, προκειµένου να αποφεύγονται 
τυχόν αντιφάσεις, καθώς επίσης και να καθορίζουν τις δίκες ή να αναθεωρούν 
τυχόν πεπαλαιωµένες διατάξεις 

(το τελευταίο ίσχυσε κατά τη µετά τον Σόλωνα εποχή). — θεσµοθε- 
σία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θεσµός + -θέτης, βλ. κ. θέτω, τίθεµαι]. 

θεσµοθέτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η δηµιουργία θεσµού µε 
νόµο, λ.χ. το δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες κ.ά. (πβ. λ. 0ε-σµοποίηση). 

θεσµοθετώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {θεσµοθετείς... | θεσµοθέτ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (αµετβ.) θεσπίζω νόµους, συντάσσω νοµοθετικές 
διατάξεις και φροντίζω για την τήρηση και την επιβολή τους: το κύριο 
καθήκον τής Βουλής στις δηµοκρατικές πολιτείες είναι να θεσµοθετεί ΣΥΝ. 
νοµοθετώ ♦ 2. (µετβ.) καθιερώνω µε την ισχύ νόµου: το 1982 θεσµοθετήθηκε 
το δικαίωµα ψήφου στα δεκαοκτώ ΣΥΝ. καθιερώνω. 

θεσµοποίηση (η) [1887] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η διαδικασία κατά την 
οποία µια κοινωνική πρακτική παγιώνεται, τυποποιείται και γίνεται 
κοινωνικός θεσµός µε την οµοιόµορφη επανάληψη της (λ.χ. το έθιµο) (πβ. λ. 
θεσµοθέτηση). — θεσµοποιώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

θεσµός (ο) 1. πρότυπο ή κανόνας ατοµικής ή συλλογικής συµπεριφοράς και 
δράσης, που έχει καθιερωθεί µε τη συνεχή και οµοιόµορφη επανάληψη και εκ 
παραδόσεως ή από κοινή συµφωνία επιδιώκει σηµαντικούς κοινωνικούς 
σκοπούς: οικονοµικοί | πολιτικοί | θρησκευτικοί ~ 2. (ειδικότ.) οποιοδήποτε 
θεµελιώδες στοιχείο (νόµος, οργανισµός, αξίωµα) τής πολιτειακής οργάνωσης 
(π.χ. το Σύνταγµα, τα δικαστήρια, ο πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας κ.λπ.): 
προστατεύω | θέτω σε κίνδυνο την οµαλή λειτουργία των ~ 3. οποιοδήποτε 
στοιχείο έχει θεµελιώδη ρόλο στις λειτουργίες και τις δραστηριότητες τού 
κοινωνικού συνόλου και χαρακτηρίζει τη δοµή µιας κοινωνίας: ο ~ της οι-
κογένειας | τού γάµου | τού σχολείου | τής εργασίας | τής κάστας στην ινδική 
κοινωνία 4. (συνεκδ.) οποιαδήποτε οργανωµένη δραστηριότητα έχει 
καθιερωθεί και έχει αποκτήσει κύρος, κυρ. µέσω τής επανάληψης: το ετήσιο 
διεθνές θεατρικό φεστιβάλ έχει γίνει - για την πόλη µας. — θεσµικ-ά | -ώς 
επίρρ. 
[ETYM. αρχ. < θ. θε- (< *dh~-), συνεσταλµ. βαθµ. τού ρ. τί-θη-µι (πβ. απρφ. 
τι-θέ-ναι) µε επίθηµα -σµός (βλ. λ. θέτω). Παρόµοιο µορφολογικό 
σχηµατισµό συναντούµε και σε κελτ. τύπους, λ.χ. αρχ. ιρλ. deidmea, ουαλ. 
deddf. Η λ. θεσµός είχε αρχικώς τη σηµ. των νόµων που ετίθεντο σε 
επιγραφές, για να είναι ορατοί στους πολίτες. Στην αττ. διάλεκτο η λ. έλαβε 
τη σηµερινή σηµ., δηλώνοντας τον κανόνα δικαίου ή το εξουσιαστικό όργανο 
που γίνεται καθεστώς διά νόµου. Βλ. κ. προθεσµία]. 

Θεσµοφόρια (τα) {Θεσµοφορίων} ΙΣΤ. γιορτή µε την οποία τιµούσαν οι 
γυναίκες τη θεά ∆ήµητρα στην αρχαία Ελλάδα. [ΕΤΥΜ. αρχ., εορτή προς 
τιµήν τής Θεσµοφόρου ∆ήµητρος, εφόσον η θεά ∆ήµητρα εθεωρείτο 
θεµατοφύλακας των παραδόσεων και των θεσµών]. 

θεσµοφόλακας (ο/η) [µτγν.] {(θηλ. γεν. θεσµοφύλακος) | θεσµοφυ-λάκων} ο 
φύλακας των θεσµών, των νόµων. 

θεσούλα (η) →θέση 
θεσπέσιος, -α, -ο εξαιρετικά ωραίος, θεϊκά ωραίος: ~ γυναίκα | έργο | θέαµα | 

άρωµα ΣΥΝ. θαυµάσιος, έξοχος, υπέροχος, θείος ΑΝΤ. απαίσιος, ελεεινός, 
φρικτός. — θεσπέσια | θεσπεσίως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *θέσ-σπ-ετος 
< θεσ- (< θεός, βλ.λ.) + -σπ-ετος (πβ. αρχ. ασπετος «ατελείωτος», αρχική σηµ. 
«ανείπωτος») < θ. σπ- που απαντά στον αόρ. β' ενι-σπεϊν τού ρ. εννεπω 
«διηγούµαι, αναγγέλλω» < εν- (µε µετρικό διπλασιασµό τού -ν-) + I.E. *sekw- 
«λέγω, µιλώ», πβ. αρχ. σλαβ. sociti «παρατηρώ, υποδεικνύω», λατ. in-seque 
«πες» (προ-στ.), γερµ. sagen, αγγλ. say κ.ά. Σύµφωνα µε την ετυµολογία 
αυτή, η λ. θεσπέσιος θα σήµαινε αρχικά τον θεόπνευστο, τον εµπνευσµένο 
από θεό και, κατ' επέκταση, τον εξαιρετικό, τον θαυµάσιο]. 

θεσπίζω ρ. µετβ. {θέσπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} καθιερώνω µε νόµο 
(ενν. θεσµό): η κυβέρνηση θέσπισε την ψήφο στα 18 χρόνια ΣΥΝ. θεσµοθετώ, 
νοµοθετώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «προφητεύω, τελώ θαύµα», < θέσπις, συντε-
τµηµένος τ. τού επιθ. θεσπέσιος (βλ.λ.)]. 

Θέσπις (ο) {Θέσπιδος} αρχαίος Έλληνας δραµατικός ποιητής (6ος αι. π.Χ.), 
πρόδροµος τής τραγωδίας· δίδαξε πρώτος δράµα καθιερώνοντας τον πρώτο 
υποκριτή σε διάλογο µε τον χορό· ΦΡ. άρµα Θέσπιδος βλ. λ. άρµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. θέσπις «θεόπνευστος», συντετµηµένος τ. τού 
επιθ. θεσπέσιος (βλ.λ.)]. 

θέσπιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η καθιέρωση µε νόµο. 
θεσπισµα (το) [αρχ.] {θεσπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (γενικά) ό,τι 

αποφασίζεται από κυβερνητική ή άλλη εξουσία και έχει ισχύ νόµου 2. 
απόφαση τής συγκλήτου πανεπιστηµιακού ιδρύµατος · 3. ΝΟΜ. κλητήριο 
θεσπισµα το ειδικό δικαστικό έγγραφο που εκδίδεται από τον εισαγγελέα ή 
τον δηµόσιο κατήγορο, µε το οποίο ο κατηγορούµενος καλείται να 
παρουσιαστεί ενώπιον τού δικαστηρίου και να δικαστεί για την αξιόποινη 
πράξη που αναφέρεται σ' αυτό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. 

Θεσπρωτία (η) περιοχή και νοµός τής Ηπείρου µε πρωτεύουσα την 
Ηγουµενίτσα. — Θεσπρωτός (ο), Θεσπρωτή (η), θεσπρωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. 

Θεσσαλία (η) γεωγραφικό διαµέρισµα στο κεντρικό τµήµα τής ηπειρωτικής 
Ελλάδας µεταξύ τής Μακεδονίας, τής Ηπείρου, τής Στερεάς Ελλάδας και τού 
Αιγαίου Πελάγους, που περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας και Τρικάλων. — Θεσσαλός (ο) [αρχ.], Θεσσαλή (η), θεσσαλικός, 
-ή, -ό [αρχ.] . [ΕΤΥΜ. αρχ. < Θεσσαλός | Θετταλός | Πετθαλός, αγν. ετύµου, 
προελ-λην. λ.]. 



Θεσσαλιώτις 753 θεωρείο 
 

Θεσσαλιώτις (η) {Θεσσαλιώτιδ-ος, -α} (κατά την αρχαιότητα) περιοχή τής 
Θεσσαλίας. [ΕΤΥΜ < αρ^. Θεσσαλιώτις, -ιδος < Θεσσαλία]. 

Θεσσαλονίκη (η) πόλη τής Κ. Μακεδονίας, η δεύτερη σε µέγεθος και πληθυσµό 
µετά την Αθήνα, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νοµός Θεσσαλονίκης) 
ΣΥΝ. (λογοτ.) νύµφη τού Θερµαϊκού. Επίσης (λαϊκ.) Σαλονίκη (βλ.λ.). — 
Θεσσαλονικιός κ. (λόγ.) Θεσσαλονικέας κ. Θεσσαλονικεύς (ο), 
Θεσσαλονικιά (η), θεσσαλονικιώτικος, -η/-ια, -ο. [ΕΤΥΜ· Την πόλη ονόµασε 
έτσι το 316/315 π.Χ. ο Μακεδόνας βασιλιάς Κάσσανδρος προς τιµήν τής 
συζύγου του Θεσσαλονίκης, ετεροθαλούς αδελφής τού Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Το ίδιο το όνοµα προέρχεται από τη φρ. Θεσσαλών νίκη]. 

θέσφατο (το) {θεσφάτ-ου | -ων} 1. (συχνά στον πληθ.) ο λόγος που προέρχεται 
από τον θεό (προφητεία, εντολή κ.λπ.) 2. ο λόγος που προέρχεται από 
σηµαντικό πρόσωπο και θεωρείται ότι έχει ξεχωριστή ή απόλυτη σηµασία και 
ισχύ: στην πολιτική δεν υπάρχουν θέσφατα· όλα κρίνονται στην πράξη. 
[ΕΤΥΜ Ουδ. τού αρχ. επιθ. θέσφατος < θεσ- (< θεός, βλ.λ.) + φατός, ρ. επίθ. 
τού φηµί «λέγω»]. 

-θέτης, -θέτρια· λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν το 
πρόσωπο που: 1. θέτει, βάζει κάτι κάπου ή µε ορισµένο τρόπο: σκηνο-θέτης, 
ονοµατο-θέτης, ψηφιδο-θέτης 2. θεσπίζει κάτι: νοµο-θέτης, αθλο-θέτης 3. 
(γενικότ.) κάνει κάποια ενέργεια: συν-θέ-της, κατα-θέτης, ταξι-θέτης, 
παρακατα-θέτης. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. θεσµο-θέ-της, 
άθλο-θέτης), που προέρχεται από το ρ. τίθηµι (βλ. κ. θέτω)]. 

θετικισµός (ο) [1874] {χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, θεωρία που εισήγαγε ο 
Αύγουστος Κοντ (1798-1857) και πρεσβεύει ότι η γνώση τής πραγµα-
τικότητας πρέπει να βασίζεται στα εµπειρικά δεδοµένα, θεωρεί έγκυρες 
γνώσεις µόνο αυτές που παρέχει η (εφαρµοσµένη) επιστήµη και διδάσκει την 
παραίτηση τού ανθρώπινου πνεύµατος από την προσπάθεια να κατανοήσει 
την ουσία των πραγµάτων ΣΥΝ. ποζιτιβισµός 2. ο τρόπος σκέψης και η στάση 
ζωής που λαµβάνει υπ' όψιν και αξιολογεί τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά, χωρίς 
να τους δίνει προεκτάσεις ή να ξεφεύγει από αυτά. — θετικιστής (ο), 
θετικίστρια (η), θετικιστικός, -ή, -ό, θετικιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. positivisme]. 

θετικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν αφήνει περιθώρια για αµφιβολίες, που 
χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και βεβαιότητα: στην έκθεση του παρουσίασε ~ 
και τεκµηριωµένες προτάσεις || δεν µπορούµε ακόµη να δώσουµε καµία ~ 
πληροφορία για το συµβάν || (κ. για πρόσ.) δεν ήταν πολύ - στις απαντήσεις του· 
ίσως να αµφέβαλλε και ο ίδιος 2. (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
σταθερότητα και φερεγγυότητα, που εµπνέει εµπιστοσύνη: µπορείς να 
βασιστείς σε αυτόν, είναι ~ άνθρωπος 3. (α) αυτός που έχει επαφή µε την 
πραγµατικότητα, που διαπνέεται από πνεύµα ρεαλισµού: ~ αντίληψη τής ζωής 
ΣΥΝ. ρεαλιστικός, πρακτικός ANT. χιµαιρικός (β) θετικές επιστήµες τα µα-
θηµατικά, η φυσική, η χηµεία και οι τεχνικές επιστήµες, καθώς επίσης και 
όλοι οι κλάδοι και οι υποδιαιρέσεις τους, κατ' αντιδιαστολή προς τις 
θεωρητικές ή επιστήµες τού ανθρώπου (γ) ΦΙΛΟΣ. Θετική φιλοσοφία η 
φιλοσοφική θεωρία που απορρίπτει τη µεταφυσική, ο θετικισµός (βλ.λ.) ANT. 
ιδεαλισµός · 4. (α) καταφατικός: δεν έδωσε ~ απάντηση στο αίτηµα µου ANT. 
αποφατικός, αρνητικός (β) ΙΑΤΡ. θετικό (αποτέλεσµα) το αποτέλεσµα 
ανάλυσης ή εξέτασης, που αποδεικνύει ότι υπάρχει στον οργανισµό το 
στοιχείο για το οποίο έγινε η διαδικασία ANT. αρνητικό (αποτέλεσµα) (γ) 
ΦΩΤΟΓΡ. θετική εικόνα η εικόνα που παράγεται από το αρνητικό φιλµ και 
αποδίδει τα φωτο-γραφιζόµενα αντικείµενα µε τα κανονικά τους χρώµατα 5. 
(λόγ.) ευνοϊκός, καλός: ~ αποτέλεσµα | ρόλος | επιρροή | πρότυπο | συµβολή | 
συνεισφορά || βλέπω τη ζωή από τη - της πλευρά || σκέφτοµαι µε ~ τρόπο- δεν 
κάνω αρνητικές σκέψεις || µας µετέφερε µια ~ εικόνα για την πορεία των 
συνοµιλιών || η πορεία τής εταιρείας είναι -, αφού φέτος πέτυχε υψηλά κέρδη σε 
σχέση µε πέρυσι ΣΥΝ. επωφελής, ευνοϊκός ANT. επιζήµιος, βλαβερός, 
αρνητικός · 6. ΜΑθ.-ΦΥΣ. ο αριθµός (ή παράσταση) που είναι µεγαλύτερος 
τού µηδενός και που λαµβάνει το πρόσηµο (+): ~ αριθµός | βαθµός | 
θερµοκρασία | επιτάχυνση | ένδειξη ANT. αρνητικός (πρόσηµο: -) 7. ΦΥΣ. (α) 
αυτός που διαθέτει λιγότερα ηλεκτρόνια από όσα υπάρχουν στην κατάσταση 
τής ηλεκτρικής ουδετερότητας (β) θετικό φορτίο ηλεκτρικό φορτίο, που 
αναπτύσσεται µε την τριβή γυάλινης ράβδου ή ήλεκτρου πάνω σε µάλλινο 
ύφασµα (γ) θετικός πόλος (λ.χ. µπαταρίας) ο πόλος που έχει θετικό ηλεκτρικό 
φορτίο ANT. αρνητικός πόλος 8. ΓΛΩΣΣ. θετικός (βαθµός) ο πρώτος βαθµός, 
δηλ. ο αρχικός τύπος επιθέτων και επιρρηµάτων, από τον οποίο κανονικά 
σχηµατίζονται, µε την προσθήκη ειδικών καταλήξεων, τα παραθετικά τους, 
δηλ. ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθµός, π.χ. θετικός: σοφός, 
συγκριτικός; σοφότερος, υπερθετικός: σοφότατος 9. ΝΟΜ. θετικό ∆ίκαιο το 
∆ίκαιο που υπάρχει και εφαρµόζεται σε συγκεκριµένη πολιτεία και για 
δεδοµένη χρονική περίοδο, αντίθετα µε το λεγόµενο φιλοσοφικό δίκαιο, δηλ. 
την πραγµάτωση τής γενικής και αφηρηµένης έννοιας τής δικαιοσύνης 10. 
ΤΥΠΟΓΡ. θετικό (το) φιλµ ή χαρτί κ.λπ., επάνω στο οποίο είναι αποτυπωµένη 
πανοµοιότυπη η παράσταση τού προτύπου. — θετικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
θετικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο αρµόδιος να ορίζει - ο σχετικός µε την 
υιοθεσία», < θετός. Η καταφατική σηµ. (κατ' αντιδιαστολή προς το αρνητικός) 
είναι µτγν., ενώ οι επιστηµονικοί όροι είναι µετάφρ. δάνεια, πβ. γαλλ. positif]. 

Θέτις (η) {Θέτιδ-ος, -α) ΜΥΘΟΛ. θαλάσσια θεότητα, κόρη τού Νηλέα και τής 
∆ωρίδας, σύζυγος τού Πηλέα και µητέρα τού Αχιλλέα. Επίσης Θέτιδα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., πελασγ. αρχής, αγν. ετύµου]. θετός, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που 
τέθηκε ή µπορεί να τεθεί, που υπάρχει κατόπιν αποφάσεως και επιβολής: ~ 
νόµος | δίκαιο ANT. φυσικός · 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που υιοθέτησε ή 
υιοθετήθηκε: ~ πατέρας | γονείς | γυιος | αδελφός (από υιοθεσία). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «τοποθετηµένος, εγκατεστηµένος», < θε-, συνεσταλµ. βαθµ. τού ρ. 
τί-θη-µι (πβ. απρφ. τι-θέ-ναι), βλ. λ. θέτω. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. θέτω ρ. 
µετβ. {έθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. τίθεµαι (βλ.λ.), µεσοπαθ. παρατ. ετιθ-έµην, -εσο, 
-ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο, µεσοπαθ. αόρ. ετέθην, -ης, -η... (καθηµ. τέθηκα, µτχ. 
τεθείς, -είσα, -έν), µτχ. παρακ. τεθειµένος, -η, -ο) (λόγ.) 1. (α) βάζω, τοποθετώ: 
~ τον δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων (βλ. λ. ήλος) || ~ κάποιον στο περιθώριο 
(β) (συνήθ. -(-υπό | +σε) καθορίζω τη θέση ή την κατάσταση κάποιου: ~ 
κάποιον υπό την προστασία τού νόµου || µετά τις αποτυχηµένες επιλογές του τον 
έθεσαν υπό αµφισβήτηση || οι δυνάµεις ασφαλείας έχουν θέσει την περιοχή υπό 
επιτήρηση || οι αρχές τής χώρας έθεσαν το κόµµα αυτό εκτός νόµου || οι δύο 
χώρες έθεσαν το νέο κράτος υπό την προστασία τους· ΦΡ. (α) θέτω (κάποιον) 
υπό απαγόρευση NOM. (i) κηρύσσω (κάποιον) ανίκανο για δικαιοπραξία (ii) (για 
πρόσ.) απαγορεύω τη δράση (κάποιου) (iii) (για πράγµα) απαγορεύω τη χρήση 
(β) θέτω σε κίνηση αρχίζω να κινώ µε εξωτερική ώθηση, βάζω σε λειτουργία· 
κυρ. για µηχανές, οχήµατα κλπ. (γ) θέτω (κάποιον) προ των ευθυνών του καλώ 
(κάποιον) να αναλάβει τις ευθύνες του: ο καθηγητής έθεσε τους µαθητές προ των 
ευθυνών τους ενόψει των εξετάσεων (δ) θέτω κάτι σε εφαρµογή αρχίζω να 
υλοποιώ ένα σχέδιο: οι σύµµαχοι έθεσαν σε εφαρµογή το σχέδιο ανατροπής τού 
δικτάτορα (ε) θέτω (κάτι) υπ' όψιν (κάποιου) γνωστοποιώ (κάτι) σε (κάποιον): 
έθεσαν υπ'όψιν τής διευθύνσεως τα προβλήµατα για την υλοποίηση τού έργου (στ) 
θέτω σε | στην κυκλοφορία κυκλοφορώ κάτι: ~ ένα νέο νόµισµα (ζ) θέτω τέρµα 
(σε κάτι) τερµατίζω: µε τη δήλωση του έθεσε τέρµα στις συζητήσεις για πιθανή 
κάθοδο του στις εκλογές (η) θέτω (κάτι) κατά µέρος παύω να ασχολούµαι (µε 
κάτι) προσωρινά: έθεσαν κατά µέρος τις προσωπικές τους διαφορές προκειµένου 
να κατέλθουν ενωµένοι στις εκλογές 2. (µτφ.) υποβάλλω: ~ ερωτήσεις | όρους | 
µια πρόταση προς ψηφοφορία· ΦΡ. (α) θέτω θέµα | ζήτηµα επί τάπητος βλ. λ. 
τάπητας (β) θέτω θέµα | ζήτηµα (+γεν.) υποβάλλω για συζήτηση ή έλεγχο ένα 
σοβαρό ζήτηµα: ένας µέτοχος έθεσε ζήτηµα διαφάνειας στη διαχείριση των 
εσόδων τής εταιρείας || «µερικοί βουλευτές τού κόµµατος έθεσαν θέµα άνισης 
µεταχείρισης τους» (εφηµ.) || αν ο πρόεδρος θέσει θέµα κοµµατικής πειθαρχίας, 
όλοι οι βουλευτές του θα ψηφίσουν σύµφωνα µε την κοµµατική γραµµή 3. ειδικότ. 
το µεσοπαθ. τίθεµαι σε διάφορες ΦΡ., όπως (α) τίθεµαι επί ποδός (µτφ.) 
κινητοποιούµαι (β) τίθεµαι επί το έργον αρχίζω να ασχολούµαι µε κάποιο έργο 
αµέσως (γ) τίθεµαι επί τα ίχνη (κάποιου) βρίσκω τα ίχνη (κάποιου), τον οποίο 
αναζητώ (δ) δεν τίθεται θέµα | ζήτηµα (ως καθησυχαστική απάντηση) δεν 
υπάρχει πρόβληµα: αν τα χρήµατα που σου λείπουν είναι τόσο λίγα ~· θα σου τα 
δώσω εγώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τίθεµαι, εκτεθειµένος, µετοχή. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. τίθηµι, από το οποίο πλάστηκε ο µτγν. τύπος τί-θω. Το 
µεσν. θέτω σχηµατίστηκε βαρύτονο (όπως το τίθω) κατά το θ. θε-, που γνώρισε 
ευρεία χρήση στα οµόρρ. (λ.χ. θέ-σις, θε-τός, θε-σµός κ.ά.) και στα συνηρηµένα 
σύνθετα ρ. σε -θετώ (λ.χ. ά-θετώ, οριοθετώ, υΐο-θετώ, άθλο-θετώ κ.τ.ό.), ενώ 
ασφαλώς συνέτεινε και η φωνητική σύµπτωση τού µτγν. αορ. ε-θεσα (αντί τού 
αρχ. ε-θη-κα) µε τον αόρ. ρηµάτων σε -τω (λ.χ. έπεσα - πίπτω, έπλασα - πλάττω 
κ.ά.). Το αρχ. τί-θη-µι < *θί-θη-µι (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό και προληπτική 
ανοµοίωση) < -θη- < I.E. *dhê- «τοποθετώ κάτι για να διαρκέσει, καθιστώ», πβ. 
σανσκρ. dâ-dhâ-mi, λατ. facio «κάνω» (αρχική σηµ. «τοποθετώ, θέτω»), γαλλ. 
faire, ισπ. hacer, αρχ. γερµ. tat «πράξη», γερµ. Tat, αγγλ. do «κάνω» κ.ά. 
Οµόρρ. θέ-σις (-η), άνά-θη-µα, θη-µών «θηµωνιά», θε-τός, θε-σµός, θέ-µις, θή-
κη, θώ-κος (βλ.λ.) κ.ά. Πολλές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική: θέτω 
επί ποδός (πολέµου) (< mettre sur pied (de guerre)), θέτω κατά µέρος (< mettre 
de côté), θέτω επί τάπητος (< mettre sur le tapis), θέτω εκτός νόµου (< mettre 
hors de loi), θέτω σε κυκλοφορία | σε χρήση (< mettre en circulation/en usage), 
θέτω τέρµα (< mettre fin), θέτω ζήτηµα (< poser une question) κ.ά.]. -θετώ 
λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν: 1. ότι κάποιος 
θέτει, βάζει κάτι κάπου ή µε ορισµένο τρόπο: οριο-θετώ, τοπο-θετώ, στοιχειο-
θετώ, ναρκο-θετώ 2. ότι κάποιος θεσπίζει κάτι: νοµο-θετώ, θεσµο-θετώ, αθλο-
θετώ. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. νοµοθετώ, µτγν. 
υίο-θετώ), που προέρχεται από τα συνθ. σε -θέτης (βλ.λ.). Βλ. κ. θέτω]. θεώµαι 
ρ. µετβ. αποθ. {θεάσαι... | εθεάθην, -ης, -η... (µτχ. θεαθείς, -είσα, -έν) κ. 
(καθηµ.) θεάθηκα} (λόγ.-συνήθ. στον αόρ.) µε βλέπουν, είµαι σε (κοινή) θέα: η 
ηθοποιός εθεάθη σε νυκτερινό κέντρο συνοδευόµενη από γνωστό επιχειρηµατία. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θεώµαι (-άο-) < θέα (βλ.λ.)]. Θεών η 
(η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Θηλ. τού µτγν. κυρ. ον. Θέων, -ωνος < αρχ. θεός 
(πβ. ∆άµων -δήµος)]. r θεωνυµία (η) {θεωνυµιών} (λόγ.-σπάν.) το θεϊκό όνοµα, 
η ονοµασία θεού. Επίσης θεωνύµιο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
θε)ο)- + -ωνυµία (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αρχ. 
όνυµα, αιολ. τ. τής λ. άνοµα]. θεωρείο (το) 1. καθένα από τα ιδιαίτερα 
διαµερίσµατα αίθουσας θεαµάτων ή ακροάσεων (κυρ. σε θέατρο), που 
βρίσκονται στα πλάγια ή επάνω, πάντοτε ψηλότερα από την πλατεία: τα 
εισιτήρια για τα ~ είναι συνήθως φθηνότερα από τής πλατείας || το - των 
επισήµων 2. (ει- 
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δικότ.) εξέδρα τής αίθουσας τού Κοινοβουλίου, που προορίζεται για 
επισκέπτες, για µη βουλευτές. 
[ETYM. < µτγν. θεωρεϊον < αρχ. θεωρώ]. 

θεώρηµα (το) {θεωρήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΑΘ. κάθε πρόταση, η 
αλήθεια τής οποίας χρειάζεται απόδειξη: το πυθαγόρειο ~. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < θεωρώ]. 

θεωρηµένος, -η, -ο ~» θεωρώ 
θεώρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1.η εξέταση: σύντοµη ~ 

ενός εντύπου | µιας εργασίας || η µελέτη του δεν αντέχει σε σοβαρή 
και συστηµατική ~ 2. ο τρόπος µε τον οποίο βλέπει κανείς τα πράγ-
µατα, η οπτική γωνία: πρόκειται για µια νέα - τού κόσµου, σύµφωνα 
µε τα πορίσµατα τής µοντέρνας φυσικής || απαισιόδοξη ~ τής ζωής 3. 
η επίσηµη σφραγίδα ή υπογραφή που τίθεται σε έγγραφο, για να βε-
βαιώσει την εγκυρότητα του ή ότι ελέγχθηκε: η ~ βιβλιαρίου υγείας 
από το 1.Κ.Α. | διαβατηρίου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θεώρησις < θεωρώ. Η σηµ. 3 αποδίδει τον διεθνή όρο 
visa (βλ. κ. βίζα)]. 

θεωρητής (ο) [µτγν.], θεωρήτρια (η) {θεωρητριών} υπάλληλος τού 
∆ηµοσίου που είναι επιφορτισµένος µε τον έλεγχο και την έγκριση 
δηµοσίων εγγράφων. 

θεωρητικολογώ ρ. αµετβ. {θεωρητικολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-
ρατ.)} µιλώ θεωρητικά, µε ασάφειες και γενικότητες, χωρίς να αγγί-
ζω την ουσία θέµατος ή προβλήµατος ΣΥΝ. γενικολογώ, αοριστολογώ. 
— θεωρητικολονία (η), θεωρητικολόγος (ο) [1895]. 

θεωρητικοποιω ρ. µετβ. {-είς... | θεωρητικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} ανάγω (ζήτηµα, πρόβληµα κ.λπ.) σε θεωρητική βάση, αποδί-
δω (γεγονότα, δεδοµένα) µε θεωρητικούς όρους: µη θεωρητικοποιού-
µε τα πράγµατα- εδώ έχουµε να αντιµετωπίσουµε µια πολύ συγκε-
κριµένη περίπτωση || έχει την τάση να θεωρητικοποιεί τη συζήτηση. 
— θεωρητικοποίηση (η). 

θεωρητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται σε θε-
ωρία: το ~ υπόβαθρο τής επανάστασης | τής συζήτησης | τής άποψης 
ΣΥΝ. αφηρηµένος ANT. πρακτικός 2. (ειδικότ.) (α) αυτός που εξετάζει 
ή εξετάζεται µε την αφηρηµένη σκέψη κι όχι µε την παρατήρηση και 
το πείραµα (β) θεωρητικές επιστήµες η φιλολογία, η φιλοσοφία, η 
νοµική κ.ά., κατ' αντιδιαστολή προς τις θετικές επιστήµες ANT. θετι-
κός (γ) ΜΑΘ. θεωρητική αριθµητική ο κλάδος τής αριθµητικής που 
ασχολείται µε τις ιδιότητες και τις πράξεις των αριθµών στη γενική 
τους µορφή, κατ' αντιδιαστολή µε την πρακτική αριθµητική, που εξε-
τάζει τις αριθµητικές πράξεις µε συγκεκριµένους αριθµούς 3. αυτός 
που είναι αποτέλεσµα υπόθεσης, υπολογισµού: τα ~ κέρδη ήταν υψη-
λά, τα πραγµατικά όµως ήταν περιορισµένα || πρόκειται για ~ κατά-
σταση | συνθήκες ΣΥΝ. φανταστικός, υποθετικός ΑΝΤ. πραγµατικός 4. 
(για πρόσ.) αυτός που ασχολείται περισσότερο µε τη θεωρία παρά µε 
την πρακτική διάσταση των πραγµάτων: µην περιµένεις να δώσει λύ-
σεις στα προβλήµατα, είναι τελείως ~ άνθρωπος ΑΝΤ. πρακτικός, θε-
τικός 5. θεωρητικός (ο), θεωρητική (η) (α) πρόσωπο που ασχολείται 
µε τη θεωρία συγκεκριµένου επιστηµονικού αντικειµένου: ~ τής λο-
γοτεχνίας | των πολιτικών επιστηµών (β) πρόσωπο που ασχολείται µε 
ζητήµατα θεωρίας (και όχι π.χ. τακτικής, πρακτικών ζητηµάτων): ο ~ 
τού κόµµατος (γ) (παλαιότ.) για πρόσωπο επιβλητικό, µε εντυπωσιακή 
εξωτερική εµφάνιση. — θεωρητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

θεωρία (η) {θεωριών} 1. το σύνολο προτάσεων, υποθέσεων, αρχών, 
ιδεών που είναι οργανωµένες σε ένα λογικό σύστηµα, το οποίο περι-
γράφει ή και ερµηνεύει ένα φαινόµενο, γεγονός ή τρόπο δράσης: η 
µαρξιστική | εγελιανή ~ || η ~ τής σχετικότητας | τού ∆αρβίνου || η ~ 
τής εξέλιξης || φιλοσοφική | παιδαγωγική ~|| ο επιθεωρητής µάς ανέ-
πτυξε τη - του για το πώς διαπράχθηκαν τα εγκλήµατα || η ατοµική ~· 
ΦΡ. (α) θεωρία (τής) συνωµοσίας βλ. λ. συνωµοσία (β) θεωρίης εί-
νεκεν (θεωρίης εϊνεκεν, Ηροδ. 1, 30) για να γνωρίσω τον κόσµο βλέ-
ποντας τον, για να δω και να µάθω, όχι όµως για πρακτικούς λόγους 
2. η αφηρηµένη διάσταση γνωστικού αντικειµένου, η ανεξάρτητη 
από την εµπειρία, την εξάσκηση, τις πρακτικές εφαρµογές: ~ µουσι-
κής | µηχανικής 3. (ειδικότ.) η γνώση τού πώς γίνεται κάτι: περνάµε 
από τη ~ στην πράξη · 4. η όψη, το παρουσιαστικό ΣΥΝ. θωριά· ΦΡ. 
(παροιµ.) θεωρία επισκόπου και καρδία µυλωνά για κάποιον που 
εξωτερικώς δείχνει σπουδαίος, αλλά στην πραγµατικότητα είναι 
ασήµαντος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «το αξίωµα, η αποστολή τού θεωρού», < θε-
ωρός (βλ.λ.). Η σηµ. τού φιλοσοφικού στοχασµού απαντά ήδη στον 
Πλάτωνα, ενώ η σηµ. τού συστηµατικού συνόλου επιστηµονικών 
υποθέσεων (λ.χ. η θεωρία τής εξέλιξης | τής σχετικότητας) αποτελεί 
αντιδάν;, πβ. αγγλ. theory, γαλλ. théorie, γερµ. Theorie κ.ά.]. 

θεωρικά (τα) ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα) τα χρήµατα που καταβάλλονταν 
από το δηµόσιο ταµείο τής Αθήνας στους άπορους πολίτες, προκει-
µένου να πληρώσουν το εισιτήριο των θεατρικών παραστάσεων. 
[ΕΤΥΜ. Πληθ. ουδ. τού αρχ. επιθ. θεωρικός < θεωρία «παρατήρηση, θέ-
αµα»]. 

θεωρός (ο) 1. ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα) µέλος τής επίσηµης αντιπρο-
σωπίας πόλεως σε πανελλήνιους αγώνες, γιορτές ή στη λήψη χρη-
σµού από µαντείο 2. ΕΚΚΛΗΣ. πρόσωπο αρµόδιο για τη διαφύλαξη 
των ιερών σκευών ναού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «απεσταλµένος (πρέσβυς) για συµµετοχή σε 
θρησκ. εορτή», < *θεα-(Ρ)ορός < θέα «θέαµα» + -(F)opoç < ορώ «βλέ-
πω» (πβ. κ. θυρ-ωρός)]. 

θεωρώ ρ. µετβ. {θεωρ-είς... | θεώρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
εξετάζω: ~ την κατάσταση | το φαινόµενο 2. (α) (ειδικότ.) διενεργώ ως 
αρµόδιος τους καθιερωµένους ελέγχους· (για δηµόσιο έγγραφο) δίνω 
την έγκριση µου για την εγκυρότητα και την ισχύ: ~ διαβατήριο | 
ένταλµα πληρωµής (β) προσκοµίζω στις αρµόδιες αρχές δηµόσιο έγ- 

γραφο που µου ανήκει, για τον απαραίτητο έλεγχο και τη σχετική 
έγκριση: - το διαβατήριο στη νοµαρχία || - το εκλογικό µου βιβλιάριο 
στο πρωτοδικείο || θεωρηµένο δίπλωµα οδήγησης | βιβλιάριο υγείας || 
θεωρηµένη εξουσιοδότηση | βίζα | απόδειξη · 3. (+ κατηγορούµενο) 
νοµίζω ότι κάποιος είναι κάτι, έχω (κάποιον/κάτι) για: πολλοί 
θεωρούν τον Βενιζέλο ως τον µεγαλύτερο Έλληνα πολιτικό || τον ~ 
εγκληµατία || το ~ άσχετο µε την υπόθεση || «όποιος είναι γεννηµένος 
στα πλούτη, δεν µιλά ποτέ για χρήµατα· τα περιφρονεί, γιατί τα θεωρεί 
δεδοµένα» (εφηµ.) 4. (+ότι) είµαι τής γνώµης, νοµίζω: ~ ότι στην 
περίπτωση αυτή έχεις δίκιο || οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι τα 
νέα µέτρα έχουν αντιλαϊκό χαρακτήρα ΣΥΝ. φρονώ, κρίνω, θαρρώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θεωρώ (-έω), αρχική σηµ. «είµαι θεωρός», < θεωρός 
(βλ.λ.). Η λ. απέκτησε ήδη στην Αρχ. τη σηµ. «βλέπω, παρατηρώ», η 
οποία διατηρήθηκε στο νεοελλην. θωρώ. Στη σηµ. «εγκρίνω επίσηµο 
έγγραφο» η λ. αποδίδει το γαλλ. viser]. θέωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -
ώσεως | χωρ. πληθ.} ΘΕΟΛ. η ένωση τής ανθρώπινης φύσης µε το θείο: 
ο άνθρωπος έχει δηµιουργηθεί µε σκοπό τη ~, χωρίς να είναι θείος 
από τη φύση του- η ανθρώπινη ψυχή είναι ικανή να θεωθεί. — 
θεούµαι ρ. [αρχ.] {-ούσαι...}. Θήβα (η) πόλη τής Α. Στερεάς Ελλάδας 
στον νοµό Βοιωτίας µε πλούσιο ιστορικό παρελθόν. Επίσης (παλαιότ.-
λόγ.) Θήβα! (αι) {Θηβών}. — Θηβαίος (ο) [αρχ.], Θηβαία (η), 
θηβαϊκός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (λαϊκ.) θη-βαίικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Θήβαι (για τη µεταβολή αριθµού βλ. λ. Αθήνα), αγν. ετύ-
µου, προελλην. (µη I.E.) τοπωνύµιο (πβ. καρ. teiba «πέτρα», teba «λό-
φος»). Βλ. κ. Θήβες]. Θήβες (οι) {Θηβών} αρχαία πόλη τής Ανω 
Αιγύπτου στις όχθες τού Νείλου, πρωτεύουσα τού αρχαίου 
αιγυπτιακού βασιλείου στην εποχή τής ακµής του. — θηβαϊκός, -ή, -
ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Θήβαι < αρχ. αιγυπτ. Ta-ope «κιβώτιο». Στην αρχ. αι-
γυπτιακή είχε επίσης τα ονόµατα Nit «πόλη» και Wäget «σκήπτρο». 
Υποστηρίζεται βάσιµα ότι από την αιγυπτιακή πόλη έλαβαν το όνοµα 
τους και ai Θήβαι τής Βοιωτίας, αφού ιδρύθηκαν από Φοίνικες 
αποίκους µε επί κεφαλής τον Κάδµο]. θηκάρι κ. (λαϊκ.) φηκάρι (το) 
{θηκαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) θήκη σπαθιού ή µαχαιριού. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. θηκάριον, υποκ. τού αρχ. θήκη]. θηκαρώνω ρ. µετβ. 
{θηκάρω-σα, -θηκα, -µένος} βάζω (σπαθί ή µαχαίρι) στο θηκάρι του 
ΑΝΤ. ξεθηκαρώνω. Επίσης θηκαρίζω. θήκη (η) {θηκών} 1. (γενικά) 
καθετί που είναι έτσι διαµορφωµένο, ώστε µέσα του να τοποθετείται 
και να φυλάσσεται ένα αντικείµενο (ή σύνολο οµοειδών 
αντικειµένων): η ~ τού ρολογιού | τού περιστρόφου | τού θερµοµέτρου | 
τής φωτογραφικής µηχανής 2. (ειδικότ.) επίµηκες περίβληµα για την 
τοποθέτηση και φύλαξη λεπίδας ξίφους ή µαχαιριού ΣΥΝ. θηκάρι 3. 
µεταλλικό ή πορσελάνινο κάλυµµα δοντιού (βλ. κ. λ. κορώνα, 
στεφάνη). — (υποκ.) θηκούλα (η) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. αρχ. < θη- (< dhe-) 
τού ρ. τί-θη-µι (πβ. αόρ. ε-θη-κα), βλ. λ. θέτω. Παρόµοιο µορφολογικό 
σχηµατισµό συναντούµε και στο συνώνυµο σανσκρ. dhâkâ-]. -θήκη 
[αρχ.] β' συνθετικό λέξεων, που δηλώνουν σκεύη, έπιπλα ή δια-
µερίσµατα κτηρίων, τα οποία χρησιµεύουν ως χώροι στους οποίους 
αποθηκεύουµε, φυλάσσουµε ή εκθέτουµε σύνολα οµοειδών αντικει-
µένων:   κοσµηµατο-θήκη,  ιµατιο-θήκη,  οµπρελο-θήκη,  οπλο-θήκη, 
αβγο-θήκη, βιβλιοθήκη, µαχαιρο-θήκη, πινακο-θήκη κ.λπ. θηλάζω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. {θήλασ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) τρέφω 
µωρό, δίνοντας του τον µαστό για να πιει γάλα: η µητέρα θηλάζει το 
µωρό της ΣΥΝ. βυζαίνω, γαλουχώ ΑΝΤ. αποθηλάζω, απογα-λακτίζω, 
αποκόβω ♦ (αµετβ.) 2. (για βρέφος ή νεογνό θηλαστικού ζώου) ρουφώ 
γάλα από τη θηλή τού µαστού, τρέφοµαι µε γάλα από τον µαστό: το 
γατάκι θηλάζει ΣΥΝ. βυζαίνω 3. (για γυναίκα) είµαι στην περίοδο, 
κατά την οποία τρέφω µωρό µε γάλα από τον µαστό: η γυναίκα που 
θηλάζει πρέπει να προσέχει τη διατροφή της.   — θηλασµός (ο) [µτγν.] 
κ. θήλασµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θηλή]. θηλαίος, -α, -ο ΑΝΑΤ. 
αυτός που σχετίζεται µε τη θηλή τού µαστού και γενικότ. µε 
οποιαδήποτε θηλή τού σώµατος: ~ µυς | άλως (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thélial]. θηλαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τον θηλασµό 2. ΒΙΟΛ. θηλαστικό (το) κάθε σπονδυλωτό 
ζώο, συµπεριλαµβανοµένου και τού ανθρώπου, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη µαστών στα θηλυκά άτοµα για τον 
θηλασµό των νεογνών, καθώς και από το γεγονός ότι µέρος 
τουλάχιστον τού δέρµατος τους καλύπτεται από τρίχες ΣΥΝ. 
µαστοφόρο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. mammal]. θήλαστρο (το) [1874] 
{θηλάστρ-ου | -ων) (λόγ.) 1. δοχείο που αποτελείται από γυάλινη ή 
πλαστική βαθµολογηµένη φιάλη µε προσαρµοσµένη στο στόµιο 
ελαστική θηλή και χρησιµοποιείται στον τεχνητό θηλασµό τού 
βρέφους (µε γάλα όχι µητρικό) ΣΥΝ. µπιµπερό 2. συσκευή που 
αφαιρεί το γάλα που αποµένει στο στήθος τής µητέρας µετά τον 
θηλασµό. θηλειά (η) → θηλιά 
θηλή (η) 1. ΑΝΑΤ. η µικρή στρογγυλή προεξοχή στο άκρο τού µαστού 
ΣΥΝ. ρώγα 2. µικροσκοπικός σχηµατισµός στο παρέγχυµα τού νεφρού 
3. εξέχον σηµείο στον βυθό τού οφθαλµού 4. (γενικότ.) η µικρή προε-
ξοχή στην επιφάνεια οργάνου τού σώµατος: γλωσσική ~. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< *dhe-lä < I.E. *dhe «εκµυζώ, ρουφώ», πβ. λατ. felo «θηλάζω», femina 
«γυναίκα» (> γαλλ. femme), filius «γυιος» (> γαλλ. fils), µέσ. ιρλ. del 
«µαστός», αρχ. γερµ. tua «γυναικείο στήθος» κ.ά. Οµόρρ. θή-λυς, θη-
λυ-κός, θηλ-άζω κ.ά.]. θηλιά κ. (λαϊκ.) θελιά (η) 1. ειδικό δέσιµο 
σχοινιού, σπάγκου κ.λπ., 
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έτσι ώστε να σχηµατίζεται κύκλος, ο οποίος σφίγγει όσο το επιθυµεί αυτός 
που δένει: ο κρατούµενος έφτειαξε ~ µε το σεντόνι του και απαγχονίστηκε ΣΥΝ. 
βρόχος· ΦΡ. (µτφ.) βάζω τη θηλιά στον λαιµό (κάποιου) βλ. λ. βάζω 2. 
(συνεκδ.) παγίδα για τη σύλληψη πουλιών και µικρών θηραµάτων 3. το 
διάκενο που υπάρχει κατά διαστήµατα στο δίχτυ ΣΥΝ. βρόχι 4. το κάθε πάτηµα 
τής βελόνας στο πλεχτό και ό,τι σχηµατίζεται από αυτό ΣΥΝ. βελονιά 5. 
κουµπότρυπα, που σχηµατίζεται µε πλέγµα, από το οποίο περνά το κουµπί. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θηλεά < αρχ. θήλεια, θηλ. τού επιθ. θήλυς (βλ.λ.). Η ση-
µασιολ. εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι ορισµένα όργανα ή αντι-κείµενα 
είναι κατασκευασµένα έτσι, ώστε να δέχονται στο εσωτερικό τους τα 
συµπληρώµατα τους (που ονοµάζονται «αρσενικά» κατά µεταφορά από την 
ανατοµική κατασκευή των γεννητικών οργάνων), πβ. κ. θηλυκώνω]. 

θηλιάζω ρ. µετβ. {θήλιασα} (λαϊκ.) 1. κάνω θηλιά 2. ταιριάζω, ενώνω δύο 
τµήµατα µιας κατασκευής µεταξύ τους. [ΕΤΥΜ. < θηλιά]. 

θηλίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή που προσβάλλει θηλή οργάνου τού σώµατος, λ.χ. 
τού µαστού, τού νεφρού, τού δωδεκαδάκτυλου, τής γλώσσας κ.λπ. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού νεολατ. papillitis]. 

θηλοειδής, -ής, -ές [1876] {θηλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΑΝΑΤ. αυτός που έχει 
το σχήµα θηλής (βλ.λ.): ~ µύες (αυτοί που βρίσκονται στο εσωτερικό των 
κοιλοτήτων τής καρδιάς). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
papillaire]. 

θηλορραγία (η) {θηλορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία τής θηλής τού µαστού. 
[ΕΤΥΜ < θηλή + -ραγία (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- εν συνθέσει) < θ. -
pay-, πβ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην τού αρχ. ρήγ-νυ-µι, βλ. κ. ρήγµα]. 

θήλυ (το)→θήλυς 
θηλυγονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) (λόγ.) η γέννηση µόνο θηλυκών παιδιών 

ΣΥΝ. θηλυτοκία ANT. αρρενογονία, αρρενοτοκία. — θηλυγο-νικός,-ή,-ό[1840]. 
θηλύκι (το) (θηλυκ-ιού | -ιών} 1. κουµπότρυπα, που αποτελείται από µικρή 

θηλιά, στην οποία αγκιστρώνεται το κουµπί · 2. ειδικό εργαλείο µε το οποίο 
συγκρατείται δέσµη χειρογράφων ΣΥΝ. θηλυκωτήρι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
θηλύκιον, υποκ. τού αρχ. θηλυκός]. 

θηλυκός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το φύλο που έχει την 
ικανότητα να γεννά νέα άτοµα τού είδους του: ~ βρέφος | ζώο | πουλί || µια ~ 
ζέβρα ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) θήλυς ANT. αρσενικός 2. (εκφραστ.-ειρων.) θηλυκό 
(το) η γυναίκα: τα ~ δεν έχουν µπέσα || χαριτωµένο | τετραπέρατο | πονηρό ~ 
ANT. αρσενικό 3. αυτός που ταιριάζει σε γυναίκα: ~ φέρσιµο | ντύσιµο | βλέµµα 
ΣΥΝ. γυναικείος 4. (µτφ. για όργανα και εργαλεία) αυτός που φέρει κοιλότητα 
ή εγκοπή, µέσα στην οποία εισχωρεί αντίστοιχη προεξοχή άλλου οργάνου: ~ 
κόπιτσα | σούστα | πρίζα ANT. αρσενικός 5. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από γονιµότητα ιδεών, που έχει την ικανότητα να επινοεί, να εφευρίσκει: ~ 
µυαλό ΣΥΝ. γόνιµος, δηµιουργικός, επινοητικός ΑΝΤ. στείρος, άγονος 6. 
ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που ανήκει στο θηλυκό γένος: ~ όνοµα | κατάληξη (β) 
θηλυκό γένος βλ. λ. γένος. — θηλυκά επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θήλυς (βλ.λ.)]. 

θηλυκότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των γνωρισµάτων και των ιδιοτήτων 
που θεωρούνται ότι χαρακτηρίζουν τη γυναικεία φύση, τον γυναικείο 
χαρακτήρα (η τρυφερότητα, η γλυκύτητα, η κοµψότητα, η χάρη κ.ά.): µέσα 
στο σκληρά ανταγωνιστικό επαγγελµατικό περιβάλλον έχασε τη ~ της ΑΝΤ. 
αρρενωπότητα 2. (ειδικότ.) ο ερωτισµός που εκπέµπει πρόσωπο γυναικείου 
φύλου, το σύνολο των στοιχείων που απαρτίζουν την ικανότητα τής γυναίκας 
να προκαλεί ερωτική έλξη: τα στενά µακριά φορέµατα τής φετινής µόδας 
τονίζουν τη -σας || κινήσεις γεµάτες ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
féminité]. 

θηλυκώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {θηλύκω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. (γενικά) 
εισάγω την προεξοχή (π.χ. κόπιτσας, πόρπης ή άλλου συνδετικού οργάνου) 
στην αντίστοιχη εσοχή της, στο θηλυκό σχήµα: ~ την τσάντα | το πορτοφόλι 
ΣΥΝ. προσαρµόζω, κουµπώνω, κλείνω ΑΝΤ. ξεθηλυκώνω, ανοίγω 2. (ειδικότ. 
για ενδύµατα) εισάγω (το κουµπί στην κουµπότρυπα) και γενικότ. συνδέω τα 
δύο µπροστινά άκρα τού υφάσµατος, προσαρµόζοντας τα κουµπιά, τις πόρπες, 
τις κόπιτσες κ.λπ. τού ενός στις κατάλληλες υποδοχές τού άλλου ΣΥΝ. 
κουµπώνω ΑΝΤ. ξεκουµπώνω ♦ 3. (αµετβ.) (για προεξοχή) εισχωρώ και 
προσαρµόζοµαι στην αντίστοιχη εσοχή. — θηλύκωµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
θηλύκιον]. θηλυκωτήρι (το) {θηλυκωτηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. πόρπη που 
χρησιµοποιείται ως εξάρτηµα τής γυναικείας ενδυµασίας ΣΥΝ. καρφίτσα, 
περόνη 2. όργανο που χρησιµεύει στο κούµπωµα των παπουτσιών ή άλλων 
τµηµάτων τής ενδυµασίας ΣΥΝ. κουµπωτήρι. Επίσης θηλυκω-τάρι 
[ΕΤΥΜ. < θηλυκώνω + -τήρι, πβ. κ. σουρώνω - σουρωτήρι]. θηλυµανής, -ής, -
ές (θηλυµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που αισθάνεται ασυγκράτητο 
ερωτικό πάθος για τις γυναίκες ΣΥΝ. γυναικάς. — θηλυµανία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < θήλυ- + -µανής < µαίνοµαι]. θηλυµορφία (η) {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. το φαινόµενο κατά το οποίο θηλυκά σωµατικά χαρακτηριστικά και 
ιδιότητες επικρατούν σε αρσενικό οργανισµό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θηλύµορφος < θήλυ- + -µορφος < µορφή]. θηλυπρεπης, -ής, -ές 
{θηλυπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· θηλυπρεπέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός που αρµόζει 
στις γυναίκες, στο γυναικείο φύλο: ~ ντύσιµο | ύφος | ήθος ΣΥΝ. 
γυναικοπρεπής, γυναίκειος ΑΝΤ. ανδρο- 

πρεπής 2. (µειωτ. για άνδρες) αυτός που υιοθετεί τους τρόπους και τη 
συµπεριφορά γυναίκας ΣΥΝ. γυναικωτός ΑΝΤ. αρρενωπός 3. (µτφ.-σπάν.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από µαλθακότητα και τρυφηλότη-τα ή από δειλία 
και ατολµία. — θηλυπρεπώς επίρρ., θηλυπρέπεια (η) [1862]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < θήλυ- + -πρεπής < πρέπω]. 

θήλυς, -εια, -υ {θήλ-εος | -εις (ουδ. -εα), -έων (θηλ. -ειών)} (αρχαιοπρ.) 1. 
(γενικά) αυτός που σχετίζεται µε το γυναικείο φύλο, θηλυκός ΣΥΝ. 
γυναικείος ΑΝΤ. άρρην 2. (η γεν. θηλέων ως προσδιορισµός εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων) π.χ. γυµνάσιο θηλέων το γυµνάσιο που προορίζεται αποκλειστικά 
για κορίτσια ΑΝΤ. (γυµνάσιο) αρρένων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θήλυς < *dh5-lu- < 
I.E. *dhe- «εκµυζώ, ρουφώ», πβ. σαν-σκρ. dhäru-, λατ. felo «θηλάζω», femina 
«γυναίκα» (> γαλλ. femme), filius «γυιος» (> γαλλ. fils), αρχ. γερµ. tua 
«γυναικείο στήθος» κ.ά. Οµόρρ. θη-λή, θη-λυ-κός, θηλ-άζω κ.ά.]. 

θηλυτοκία (η) (χωρ. πληθ.} 1. η γέννηση µόνο θηλυκών τέκνων ΣΥΝ. 
θηλυγονία ANT. αρρενογονία, αρρενοτοκία 2. ΒΙΟΛ. η ιδιότητα ορισµένων 
ζωικών οργανισµών (κυρ. εντόµων και σκουληκιών) να παράγουν 
συστηµατικά θηλυκά άτοµα µε παρθενογένεση. — θηλυτόκος, -ος, -ο [αρχ.], 
θηλυτοκώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ αρχ· < θηλυτόκος < θήλυ- + τόκος 
(βλ.λ.)]. 

θήλωµα (το) [1879] {θηλώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καλοήθης όγκος που 
αναπτύσσεται στο δέρµα ή άλλα όργανα (χοληδόχο, ουροδόχο κύστη κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ < θηλή, απόδ. τού γαλλ. papillome]. 

θηλωµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. 1. η ύπαρξη θηλωµάτων 
2. αφροδίσιο νόσηµα που προκαλείται από ιό· µπορεί να εντοπίζεται στο πέος, 
το αιδοίο ή στον πρωκτό· κοινώς κονδυλώµατα (βλ. λ. κονδύλωµα). [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. papillomatosis]. 

θηµωνιά (η) ο σωρός που σχηµατίζεται από θερισµένα στάχυα ή χόρτα 
πιασµένα σε δεµάτια. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. θηµών (ό) «σωρός» < θ. θη-, που απαντά στο ρ. τί-θη-µι, 
βλ. κ. θέτω, τίθεµαι]. 

θηµωνιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {θηµώνιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) µαζεύω 
θερισµένα στάχυα ή χόρτα και τα στοιβάζω σε δεµάτια, φτειά-χνω θηµωνιές. 
— θηµώνιασµα (το). 

Θήρα (η) 1. νησί των Ν. Κυκλάδων Ν. τής Ίου, γνωστό για το ενεργό του 
ηφαίστειο- αλλιώς Σαντορίνη 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού- αλλιώς 
Φηρά (τα). — Θηραίος (ο), Θηραία (η), θηραϊκός, -ή, -ό (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, που έλαβε την ονοµασία του από τους Λακε-
δαιµονίους αποίκους του, οι οποίοι είχαν αρχηγό τον Θήρα. Προηγουµένως η 
νήσος ονοµαζόταν Καλλίστη εξαιτίας τής εξαιρετικής φυσικής οµορφιάς της. 
Κατά τη µεσαιωνική περίοδο τής φραγκικής κατοχής, το νησί απεκαλείτο 
επίσης Σαντορίνη (< ιταλ. Santa Irene «Αγία Ειρήνη»), από οµώνυµο νάί'σκο. 
Η ονοµασία αυτή απαντά ήδη το 1153]. 

θήρα (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το κυνήγι: στις προστατευόµενες περιοχές 
απαγορεύεται η ~ 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε συλλαµβάνεται και θανατώνεται 
κατά το κυνήγι: τα βουνά µάς προσφέρουν πλούσια ~ ΣΥΝ. λεία, θήραµα, 
θήρευµα, κυνήγι 3. (µτφ.) η συστηµατική επιδίωξη: η ~ τού κέρδους ΣΥΝ. 
κυνήγι, άγρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θήρ (ό) «άγριο ζώο» < 
I.E. *ghwer-, πβ. λατ. férus (> γαλλ. fier «υπερήφανος»), ferox «άγριος», 
γαλλ. féroce, ισπ. feroz κ.ά. Οµόρρ. θηρ-ίο(ν), θηρ-εύω, θήρ-αµα, πάν-θηρ(ας) 
κ.ά.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 

θηραϊκος, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τη νήσο θήρα: - οίνος 
| τοπίο ΣΥΝ. (καθηµ.) σαντορινιώτικος, σαντορινιός, σα-ντορινέικος 2. 
OPYKT. θηραϊκή γη πέτρωµα πλούσιο σε πυρίτιο και φτωχό σε ασβέστιο, τα 
υλικά τού οποίου εκτινάσσονται κατά τη διάρκεια ηφαιστειακών εκρήξεων µε 
τη µορφή τέφρας και µύδρων και το οποίο αποτελεί άριστο δοµικό υλικό. 

θήραµα (το) {θηράµ-ατος | -ατα, -άτων} ζώο που θηρεύεται ή θεωρείται 
κατάλληλο για θήρα, για κυνήγι ΣΥΝ. λεία, άγρα, κυνήγι. Επίσης θήρευµα 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θψώ (-άω) «κυνηγώ» < θήρ, βλ. κ. θήρα]. 

θηραµατοπονια (η) {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική µελέτη και φροντίδα για τη 
διάσωση, την ανάπτυξη και το ελεγχόµενο κυνήγι θηραµάτων. [ΕΤΥΜ. < 
θήραµα + -πονία < αρχ. πονώ «κοπιάζω», πβ κ. γεω-πονία]. 

-θήρας λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενικών ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. τον κυνηγό θηράµατος: φαλαινο-θήρας, περδικο-θή-ρας 2. αυτόν 
που κυνηγάει (κάτι) µε ορισµένο τρόπο: λαθρο-θήρας 3. αυτόν που 
συστηµατικά επιδιώκει (κάτι): χρυσο-θήρας, προικο-θή-ρας, βαθµο-θήρας, 
ηδονο-θήρας, ψηφο-θήρας. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. νυκτο-θή-ρας, 
µτγν. περδικο-θήρας), που προέρχεται από το ρ. θηρώ «κυνηγώ» < θήρα 
(βλ.λ.)]. 

Θηρεσία (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. 
γυναικείο όνοµα. Επίσης Τερέζα. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Τερέζα]. 

θηρεύσιµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που µπορεί ή αξίζει να γίνει αντικείµενο 
κυνηγιού: η πέρδικα είναι ~ είδος ΣΥΝ. αγρεύσιµος. 

θηρευτής (ο) [αρχ.], θηρεύτρια (η) {θηρευτριών} (λόγ.) 1. πρόσωπο που 
επιδίδεται στο κυνήγι, στη θήρα ΣΥΝ. κυνηγός 2. (µτφ.) πρόσωπο που επίµονα 
αναζητεί ή επιδιώκει (κάτι): ~ σκανδάλων. θηρευτικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) 1. 
αυτός που σχετίζεται µε το κυνήγι: ~ µέθοδος ΣΥΝ. κυνηγετικός 2. θηρευτική 
(η) η τέχνη τού κυνηγιού ΣΥΝ. θήρα. — θηρευτικ-ά | -ώς επίρρ. 
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θηρεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {θήρευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) ♦ 1. 
(αµετβ.) ασχολούµαι µε το κυνήγι: συνέλαβαν αγροφύλακα να θη-
ρεύει παρανόµως ΣΥΝ. κυνηγώ ♦ (µετβ.) 2. κυνηγώ: ~ κροκοδίλους για 
το δέρµα τους 3. (µτφ.) επιδίδοµαι σε έντονη αναζήτηση, επιδιώκω 
µε πάθος και επιµονή (κάτι): στις προεκλογικές περιόδους όλα τα 
κόµµατα θηρεύουν ψήφους ΣΥΝ. επιζητώ, κυνηγώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
θήρ «άγριο ζώο», βλ. κ. θήρα]. 

-θηρία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που σηµαίνουν: 1. το κυνήγι, τη θήρα: φαλαινο-θηρία 2. τον τρόπο µε 
τον οποίο γίνεται το κυνήγι: λαθρο-θηρία 3. την επίµονη επιδίωξη 
(πράγµατος): βαθµο-θηρία, προικο-θηρία, ψηφο-θηρία, ηδονο-θηρία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. φιλο-θη-
ρία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -θήρας (βλ.λ.)]. 

θηρίο (το) 1. άγριο, επικίνδυνο, µη εξηµερωµένο σαρκοφάγο ζώο: κυ-
νηγός άγριων ~|| τα - βρυχώνται στα κλουβιά τους 2. (µτφ.-εκφραστ.) 
πολύ οργισµένος άνθρωπος: του µίλησα άσχηµα κι έγινε ~ || είναι ~ 
µε τον γυιο του || τον έκανε ~ µε τη συµπεριφορά του || δεν κρατιόταν 
µε τίποτα, ήταν ~ ανήµερο 3. αλλόκοτο και τροµακτικό πλάσµα, τρο-
µακτικό ον: τα ~ τής Αποκαλύψεως ΣΥΝ. τέρας, λάµια· (µτφ.-εκφρα-
στ.) 4. αυτός που έχει τεράστιες σωµατικές διαστάσεις, που κατα-
λαµβάνει όγκο και διαθέτει εκτόπισµα: µε τη γυµναστική έγινε ~ 
ΣΥΝ. τέρας, κτήνος 5. αυτός που ανέρρωσε πλήρως, που επανέκτησε 
τελείως τη σωµατική του ευρωστία: σ' έναν µήνα µετά την εγχείρηση 
θα είσαι - ΣΥΝ. περδίκι, ταύρος 6. το πολύ ζωηρό παιδί. Επίσης (λαϊκ.) 
θεριό — (υποκ.) θηριάκι (το) (σηµ. 6). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός. [ΕΤΥΜ < 
<*ρχ. θηρίον, υποκ. τού ουσ. θήρ, βλ. κ. θήρα]. 

θηριοδαµαστής (ο) [1821], θηριοδαµάστρια (η) [1895] {θηριοδα-
µαστριών} πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα να δαµάζει και να γυ-
µνάζει άγρια ζώα, προκειµένου να εκτελέσουν υπό την καθοδήγηση 
του διάφορα νούµερα σε τσίρκο. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. dompteur 
(ενν. des bêtes sauvages)]. 

θηριοµαχία (η) [µτγν.] (θηριοµαχιών} η µάχη µεταξύ θηρίων ή η πά-
λη ανθρώπου µε θηρίο: οι Ρωµαίοι οργάνωναν πολλές ~ προς τέρψιν 
τού όχλου. — θηριοµάχος (ο) [µτγν.], θηριοµαχώ ρ. [µτγν.] {-εις...}. 

θηριόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει µορφή θηρίου, που 
µοιάζει µε θηρίο: ~ παραστάσεις (εικαστικές παραστάσεις που απει-
κονίζουν θεούς µε µορφή θηρίων) ΣΥΝ. κτηνόµορφος. — θηριοµορ-
φία (η) [µτγν.ι. 

θηριοτροφείο (το) [µτγν.] 1. περιφραγµένος χώρος (συνήθ. κλουβιά), 
όπου εκτρέφονται άγρια ζώα 2. (συνεκδ.) το σύνολο των άγριων ζώων 
που είναι κλεισµένα σε κλουβιά· (µτφ.) 3. θορυβώδης συγκέντρωση 
ανθρώπων: προς το τέλος η συνέλευση έγινε ~! 4. τάξη ή σχολείο µε 
άτακτα και ατίθασα παιδιά. — θηριοτρόφος (ο/η) [µτγν.]. 

θηριώδης, -ης, -ες [αρχ.] {θηριώδ-ους | -εις, (ουδ. -η), -ών | θηριωδέ-
στ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. (γενικά) αυτός που έχει τις διαστάσεις και τη 
δύναµη θηρίου: ~ σωµατική διάπλαση | άντρας ANT. ασθενικός, 
ισχνός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αγριάδα, σκλη-
ρότητα θηρίου ΑΝΤ. µαλακός, ήπιος. — θηριωδώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θηριωδία (η) [αρχ.] {θηριωδιών} η επίδειξη µεγάλης σκληρότητας και 
συνεκδ. κάθε άγρια και απάνθρωπη πράξη: οι ~ των κατακτητών εις 
βάρος τού άµαχου πληθυσµού ΣΥΝ. κτηνωδία, ωµότητα, απανθρωπιά 
ΑΝΤ. ανθρωπισµός, ευσπλαχνία. 

θησαυρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {θησαύρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} ♦ 1. (αµετβ.) αποκτώ πλούτη: άνοιξε εστιατόριο στην Αµερική 
και θησαύρισε ΣΥΝ. πλουτίζω ΑΝΤ. πτωχεύω ♦ 2. (µετβ.) συγκε-
ντρώνω οµοειδή στοιχεία, µε σκοπό να τα ταξινοµήσω και να τα προ-
βάλω: ~ παροιµίες | διαλεκτικά στοιχεία ΣΥΝ. αποθησαυρίζω. — θη-
σαύριση (η) [µεσν] κ. θησαύρισµα (το) [αρχ.] κ. θησαυρισµός (ο) 
[αρχ.], θησαυριστής (ο) [µτγν.], θησαυρίστρια (η). 

θησαυρός (ο) 1. (γενικά) µεγάλα πλούτη: οι ~ τού Κροίσου ΣΥΝ. 
πλούτος, περιουσία 2. αντικείµενα µεγάλης αξίας συγκεντρωµένα, 
σύνολο πολύτιµων κειµηλίων: καλλιτεχνικός | αµύθητος | ανεκτίµη-
τος ~ || ~ µεγίστης αξίας 3. (ειδικότ.) µεγάλο χρηµατικό ποσό ή αντι-
κείµενα µεγάλης αξίας, που βρίσκονται κρυµµένα: το κυνήγι τού χα-
µένου ~ ΦΡ. άνθρακες ο θησαυρός βλ. λ. άνθρακας 4. (κατ' επέκτ.) 
οτιδήποτε θεωρείται ότι έχει µεγάλη αξία, σπουδαιότητα: το πλυντή-
ριο είναι για τη νοικοκυρά αληθινός ~ 5. µεγάλες ποσότητες, αφθο-
νία: στην αποθήκη ανακαλύψαµε ολόκληρο ~ παλαιών περιοδικών || 
- καλοσύνης | γνώσεων | εµπειριών 6. (µτφ.-χαϊδευτ. για πρόσ.) άν-
θρωπος αξιαγάπητος 7. ΦΙΛΟΛ. Ο λεξιλογικός πλούτος γλώσσας, ορ-
γανωµένος σε λεξικό: Θησαυρός τής Λατινικής Γλώσσας (Thesaurus 
Linguae Latinae) 8. ΑΡΧΑΙΟΛ. (α) µικρό οικοδόµηµα σε σχήµα και µορ-
φή ναού, που ανεγειρόταν από ελληνικές πόλεις στα µεγάλα, πανελ-
λήνια ιερά, προκειµένου να φυλάσσονται µέσα σε αυτό τα πολύτιµα 
αναθήµατα τους προς τους θεούς (β) (ειδικότ.-σύµφωνα µε την αρ-
χαία και τη νεότερη παράδοση) θολωτός µυκηναϊκός τάφος, επειδή 
υπήρχε η αντίληψη ότι σε αυτόν Μυκηναίοι βασιλείς έκρυβαν πολύ-
τιµα αντικείµενα: ο ~ τού Ατρέως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιουσία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, τεχνικός όρος, πιθ. δάνειο. Η παραδοσιακή σύνδεση 
τής λ. µε το ρ. τίθηµι (µε α' συνθ. θησ-) δεν υποστηρίζεται από 
κανέναν παρόµοιο σχηµατισµό, ενώ η άποψη ότι το β' συνθ. -αυ-ρός 
ανάγεται σε αµάρτυρο *αύρος «νερό» (πβ. άν-αυρος «άνυδρος»), 
οπότε η λ. θησ-αυρ-ός θα σήµαινε «δεξαµενή νερού», δεν επιβεβαιώ-
νεται από το περιβάλλον χρήσεως τής λ.]. 

θησαυροφυλάκιο (το) [µτγν.] {θησαυροφυλακί-ου | -ων} 1. χώρος 
ασφαλείας, ειδικά διαµορφωµένος για να φυλάσσονται χρήµατα, µε-
τοχές, χρεώγραφα, οµόλογα, κοσµήµατα ή άλλα πολύτιµα αντικείµε-
να: το ~ τής τράπεζας 2. (στη Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες) το 
Υπουργείο των Οικονοµικών: πρώτος λόρδος τού - (τίτλος που δίδε- 

ται στον πρωθυπουργό). — θησαυροφύλακας (ο) [µτγν.]. 
Θησέας (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Αιγέα, ο σηµαντικότερος ήρωας τής 
Αττικής και βασιλιάς των Αθηνών, ο οποίος σκότωσε τον Μινώταυρο 
2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (λόγ.) Θησεύς {Θησέ-ως, -α}. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Θησεύς, αγν. ετύµου, προελλην. (µη I.E.) όνοµα]. 

Θησείο (το) [αρχ.] συνοικία τής Αθήνας, γύρω από τον ναό τού Ηφαί-
στου στον λόφο τού Αγοραίου Κολωνού' ονοµάστηκε έτσι από τον 
ναό τού Ηφαίστου που σώζεται µέχρι σήµερα στην Αρχαία Αγορά 
τής Αθήνας, ο οποίος εσφαλµένως θεωρήθηκε αρχικά ναός τού Θη-
σέα. 

θήτα (το) {άκλ.} Θ, θ· το όγδοο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. 
κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ < °ΦΧ· θήτα < σηµιτ. têth «φίδι»]. 

θητεία (η) {θητειών} 1. η υπηρεσία των κληρωτών στις Ένοπλες ∆υ-
νάµεις, η στρατιωτική υπηρεσία: υπηρετώ | κάνω τη ~ µου στον 
Στρατό | στο Ναυτικό | στην Αεροπορία || υποχρεωτική | προαιρετική 
~ ΣΥΝ. στρατιωτικό· ΦΡ. εναλλακτική θητεία η άοπλη υπηρεσία που 
δίνει τη δυνατότητα σε κληρωτό (συνήθ. αντιρρησία συνείδησης) να 
υπηρετήσει για περισσότερο χρόνο σε υπηρεσίες κοινωνικού έργου 
(σε νοσοκοµεία) 2. (συνεκδ.) η χρονική διάρκεια τής υπηρεσίας στις 
Ένοπλες ∆υνάµεις: η ~ µειώνεται | παρατείνεται 3. (γενικά) η διάρ-
κεια άσκησης αξιώµατος, δηµόσιου λειτουργήµατος- οποιαδήποτε 
υπηρεσία ή δηµόσιο λειτούργηµα, που ασκείται για περιορισµένο 
και εκ των προτέρων καθορισµένο χρονικό διάστηµα: τερµατίζεται | 
λήγει η ~ τού συµβουλίου | τού προέδρου τής ∆ηµοκρατίας || υπουρ-
γική | προεδρική | βουλευτική ~ 4. (µτφ.-εκφραστ.) ο χρόνος συστη-
µατικής απασχόλησης µε κάτι: πολύχρονη, επιτυχηµένη ~ στο λαϊκό 
τραγούδι || ~ στην ποίηση | τη µουσική | στο θέατρο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
θητεύω]. 

θητεύω ρ. αµετβ. {θήτευσα} (εκφραστ.) (+σε) ασχολούµαι συστηµα-
τικά και µε αφοσίωση (µε συγκεκριµένη δραστηριότητα): θήτευσε 
για σαράντα χρόνια στο θέατρο. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «εργάζοµαι ως µισθωτός ή δουλοπάροικος», 
< θής, θητός «ακτήµων εργάτης γης, δουλοπάροικος», αγν. ετύµου, 
πιθ. δάνειο σηµιτικής προελ.]. 

θήτης (ο) {θητών} (συνήθ. στον πληθ.) ΙΣΤ. (στο τιµοκρατικό σύστηµα 
τής αρχαίας Αθήνας) κάθε πολίτης, µέλος τής κατώτερης από τις τέσ-
σερεις τάξεις, στην οποία ανήκαν όσοι δεν είχαν καθόλου ιδιοκτησία 
ούτε σταθερό εισόδηµα (βλ. κ. λ. πεντακοσιοµέδιµνος). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. θής, θητός, βλ. κ. θητεύω]. 

-θ! παραγωγικό επίθηµα αρχ. και λόγ. λέξεων που δηλώνει τόπο: αυτό-
θι, κάτω-θι. 
[ΕΤΥΜ αρχ. επίθηµα, αρχικά για σχηµατισµό τοπικής πτώσεως, που 
δήλωνε στάση σε τόπο. Από τη χρήση αυτή απέµειναν γλωσσικά υπο-
λείµµατα, λ.χ. άλλο-θι, αύτό-θι, οϊκο-θι κ.ά. Το επίθηµα ανάγεται σε 
I.E. *-dhi ή *-gwhi]. 

Θιάκι (το) {Θιακιού} (διαλεκτ.-λογοτ.) η Ιθάκη (βλ.λ.). — Θιακός (ο), 
Θιακή (η). 

θιασάρχης (ο/η) [µτγν.] ((θηλ. γεν. θιασάρχου) | θιασαρχών}, θια-
σάρχισσα (η) {θιασαρχισσών} πρόσωπο που διευθύνει θίασο, ο αρ-
χηγός οµάδας ηθοποιών που συνεργάζονται στην ίδια θεατρική πα-
ράσταση. — θιασαρχικός, -ή, -ό. 

θίασος (ο) {θιάσ-ου | -ων, -ους} 1. το σύνολο των ηθοποιών που πα-
ρουσιάζουν θεατρικό έργο, που συνεργάζονται στο ανέβασµα θεα-
τρικής παράστασης: περιοδεύων - 2. (µτφ.) σύνολο ανθρώπων που 
δρουν ενιαία: ένας αξιοθρήνητος κοµµατικός ~. — θιασικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «θρησκευτικός όµιλος», αγν. ετύµου, πιθ. 
δάνειο θρακο-φρυγικής προελεύσεως, αν θεωρήσουµε ότι η λ. συνδέ-
εται µε τη διονυσιακή λατρεία, όπως συµβαίνει µε την παρόµοια 
σχηµατισµένη λ. θύρ-σος «ραβδί µε φύλλα κισσού, έµβληµα τού ∆ιο-
νύσου» (πβ. χεττ. tuwarsa «κισσός»)]. 

θιασώτης (ο) [αρχ.] {θιασωτών}, θιασώτρια (η) {θιασωτριών} εν-
θουσιώδης οπαδός: ~ ριζοσπαστικών λύσεων | τής ανεξαρτησίας | 
τού παλαιού καθεστώτος | τής κλασικής Ελλάδας ΣΥΝ. υπέρµαχος. 

Θιβέτ (το) {άκλ.} 1. οροπέδιο τής Κ. Ασίας Β. των Ιµαλαΐων, στη Ν∆. 
Κίνα 2. αυτόνοµη περιοχή τής Ν∆. Κίνας µε πρωτεύουσα τη Λάσα. — 
Θιβετιανός (ο), Θιβετιανή (η), θιβετιανός, -ή, -ό κ. θιβετικός [ΕΤΥΜ. 
< Θιβέτ. Thibet | Tibet, ονοµασία που απαντά τον 5ο αι. ως T(h)ai-bat, 
αβεβ. ετύµου, ίσως < Debâ, αρχ. τίτλος βασιλέων τής χώρας, ή < To-
bód «υψηλή χώρα»]. 

θίγω ρ. µετβ. {έθιξα | θί-χτηκα (λόγ. εθίγην, -ης, -η..., µτχ. θιγείς, -είσα, 
-έν), -γµένος} 1. προσβάλλω, τραυµατίζω (κυρ. την αξιοπρέπεια κά-
ποιου): ~ τον πατριωτισµό | τον εγωισµό | την αξιοπρέπεια | τα αι-
σθήµατα κάποιου || θίχτηκε από τα σχόλια τους και ανταπέδωσε την 
προσβολή 2. προκαλώ ζηµιά, πλήττω: οι νέες διατάξεις θίγουν βασι-
κά δικαιώµατα των εργαζοµένων || ~ τα συµφέροντα | την ασφάλεια 
ΣΥΝ. προσβάλλω, ζηµιώνω ΑΝΤ. ωφελώ 3. αναφέρω, κάνω λόγο για 
(κάτι): ~ ένα φλέγον ζήτηµα | σοβαρό θέµα. — θίξιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. τσιγγάνος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. θιγγάνω (από τον αόρ. β' ε-θιγ-ον), µε έρρινο ένθηµα, 
οπότε θιγ-γ-άνω < *θιγ-ν-άνω, που συνδ. µε λατ. fi-n-go «διαπλάθω», 
fictio «δηµιουργία» (> γαλλ. fiction) κ.ά. Οι συνδέσεις αυτές θα µπο-
ρούσαν να αποτελέσουν βάση για την υιοθέτηση I.E. τύπου *dheigh-
«διαπλάθω, διαµορφώνω», πβ. σανσκρ. déh-mi «αλείφω, αγγίζω», 
γοτθ. daigs «ζυµάρι», γερµ. Teig, αγγλ. dough, dig «σκάβω» κ.ά. Οµόρρ. 
τεΐχ-ος, τοϊχ-ος (βλ.λ.)]. 

θίνα (η) {σπάν. θινών} (συνήθ. στον πληθ.) υψώµατα που σχηµατίζο-
νται από τη συσσώρευση άµµου (αµµόλοφοι) και παρατηρούνται 
στις παραθαλάσσιες τοποθεσίες ή σε έρηµους· ΦΡ. (αρχαιοπρ.) παρά 
θ/ν' αλός βλ. λ. παρά. 
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[ΕΤΥΜ < αρχ. θίς, θινός, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. dhisnya-« 
προσαρτηµένος σε ανάχωµα» ή, κατ' άλλη άποψη, µε γερµ. Düne και σανσκρ. 
dhânvan- «ξηρά γη, ακτή», που θα έθετε ως προϋπόθεση αρχικό τύπο *θίνΕ-
ς]. 

θινκ-τάνκ (το) {άκλ.} δεξαµενή σκέψης (βλ. λ. σκέψη). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. think tank]. 

o | ξι µ ο (το) → θίγω 
θλάση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (λόγ.-σπάν.) το σπάσιµο ΣΥΝ. 

θραύση, ρήξη 2. ΙΑΤΡ. τραυµατισµός σε ιστό (από χτύπηµα, συµπίεση κ.λπ.), 
χωρίς να τραυµατιστεί το δέρµα: ~ ινών | µυός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θλάσις < θλώ 
(-άω), αγν. ετύµου· έχει προταθεί η σύνδεση του µε τσεχ. dlasmati «πιέζω» 
και σανσκρ. dhrsâd- «µυλόπετρα»]. 

θλαστικός, -ή, -ό [αρχ.] ικανός ή κατάλληλος να σπάζει, να συντρίβει: ~ 
µηχάνηµα. 

θλιβερός, -ή, -ό 1. αυτός που προξενεί θλίψη, δυσάρεστα συναισθήµατα: κατά 
τη διάρκεια τού εορτασµού σηµειώθηκαν ~ επεισόδια µεταξύ των οπαδών των 
κοµµάτων || η ~ κατάσταση τής εθνικής οικονοµίας || ~ προοπτική | διαπίστωση 
| τέλος | κρούσµα | είδηση | γεγονός | µήνυµα | απολογισµός | ανάµνηση | 
συνέπεια | υπόθεση | τραγούδι || στο κάλεσµα για εκστρατεία προστασίας τού 
περιβάλλοντος ανταποκρίθηκαν άπαντες || το ~ ρεκόρ σε αυτοκινητικά 
δυστυχήµατα ΣΥΝ. λυπηρός, δυσάρεστος, αλγεινός, οδυνηρός ΑΝΤ. 
ευχάριστος 2. (σπάν.-συνεκδ.) αυτός που προκαλεί οίκτο: ~ ζωή | αποµίµηση 
ΣΥΝ. αξιολύπητος. — θλιβερ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. θλίβω]. 

θλίβω ρ. µετβ. {(σπάν.) έθλιψα, (λόγ.) εθλίβην, -ης, -η..., θλιµµένος (λόγ. 
τεθλιµµένος)} (λόγ.) 1. προκαλώ θλίψη, αίσθηµα λύπης, στενοχώρια: µε 
θλίβει η συµπεριφορά του απέναντι µου || (µεσοπαθ.) συλλογίζοµαι το τέλος του 
και θλίβεται η καρδιά µου || θλίβοµαι βαθύτατα για το κατάντηµα του ΣΥΝ. 
λυπώ, στενοχωρώ, πικραίνω ΑΝΤ. χαροποιώ 2. (λόγ.-σπάν.) εξασκώ δύναµη 
(σε αντικείµενο), το πιέζω ώστε να ελαττωθεί ο όγκος του 3. (οι µτχ. 
θλιµµένος, -η, -ο, τεθλιµµένος, -η, -ο) βλ.λ. θλιµµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «πιέζω, σφίγγω», από συµφυρµό των ρηµάτων 
θλώ «συντρίβω, σπάζω» και φλίβω «πιέζω, σπάζω» λόγω τής σηµασιολογικής 
και µορφολογικής σύνδεσης τους. Για το ρ. θλώ βλ. λ. θλάση. Βλ. κ. φλέβα]. 

θλιµµένος, -η, -ο κ. (λόγ.) τεθλιµµένος (γενικά για έµψυχα και άψυχα) αυτός 
που αισθάνεται θλίψη, συναισθήµατα λύπης, που εκδηλώνει θλίψη: ~ όψη | 
βλέµµα | χαµόγελο | έκφραση || βαθιά ~ ΣΥΝ. λυπηµένος, στενοχωρηµένος 
ΑΝΤ. χαρούµενος, ευτυχισµένος (πβ. κ. λ. τεθλιµµένος). — θλιµµέν-α | -ως 
[µεσν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ < αρχ. τεθλιµµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. θλίβω]. 

θλίψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. ο ψυχικός πόνος, η λύπη: ~ για τον χαµό 
τού συντρόφου της ΣΥΝ. οδύνη, πίκρα, στενοχώρια ΑΝΤ. χαρά · 2. (σπάν.-
λόγ.) η πίεση, η συµπίεση. — θλιτττικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
θλΐψις < θλίβω]. 

θνησιγένεια (η) [1887] {χωρ. πληθ.) η αριθµητική σχέση που υφίσταται 
ανάµεσα στα παιδιά, τα οποία γεννώνται νεκρά ή ετοιµοθάνατα, και στον 
ολικό αριθµό των γεννήσεων σε µια χώρα. 

θνησιγενής, -ής, -ές [1853] {θνησιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που πεθαίνει 
ή είναι καταδικασµένος να πεθάνει αµέσως µετά τη γέννηση του, που 
γεννιέται ετοιµοθάνατος: ~ βρέφος || (µτφ.) οι εγκυρότεροι πολιτικοί αναλυτές 
χαρακτηρίζουν τη νέα κυβέρνηση συνασπισµού θνησιγενή || «~ λύση σ' ένα 
πρόβληµα» (εφηµ.) ΣΥΝ. θνησι-µαίος 2. αυτός που γεννιέται νεκρός ΣΥΝ. 
θνησιγέννητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < θνησι- (< µτγν. θνήσις < αρχ. θνήσκω, βλ.λ.) + -γενής < γένος]. 

θνησιγέννητος, -η, -ο [1892] αυτός που γεννιέται νεκρός: -βρέφος ΣΥΝ. 
θνησιγενής. 

θνησιγλωσσία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η εξαφάνιση (ο «θάνατος») µιας 
γλώσσας, κυρ. όταν µειώνονται οι φυσικοί οµιλητές της. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. glossothanasie]. 

θνηοιγονία (η) {θνησιγονιών} 1. η γέννηση νεκρού παιδιού 2. ΙΑΤΡ. η τάση για 
γέννηση θνησιγενών παιδιών. 

[ΕΤΥΜ. < θνησι- (< µτγν. θνήσις < αρχ. θνήσκω, βλ.λ.) + -γονία < γόνος]. 
θνηοιµαίος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που είναι καταδικασµένος να πεθάνει, που δεν 
έχει τη δύναµη να ζήσει (λόγω ασθένειας ή άλλης αιτίας): ~ νεογνό ΣΥΝ. 
ετοιµοθάνατος, θνησιγενής ΑΝΤ. εφτάψυχος. [ΕΤΥΜ; < µτγν. θνησιµαϊος < 
αρχ. θνήσκω (βλ.λ.)]. θνησιµότητα (η) [1866] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των 
θανάτων που σηµειώνονται σε δεδοµένο αριθµό ατόµων και σε συγκεκριµένο 
χρόνο, το ποσοστό ανθρώπων που πεθαίνουν σε δεδοµένο τόπο και χρόνο 2. 
(ειδικότ.) η αναλογία που υφίσταται ανάµεσα στον αριθµό των θανάτων και 
στον πληθυσµό (ή µία κατηγορία αυτού) ή/και στο ποσοστό των γεννήσεων σε 
δεδοµένο τόπο και χρόνο: στις υπανάπτυκτες χώρες παρατηρείται υψηλή παιδική 
~. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. mortalité]. θνήσκω ρ. τής Αρχ. Ελληνικής που 
σηµαίνει «πεθαίνω» και απαντά σε σύνθετα και παράγωγα, π.χ. αποθνήσκω, 
θνησιγενής, θνησιµότητα κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θνήσκω | θνήσκω < θνα-ίσκω < I.E. *dh(w)nê-, πβ. σανσκρ. â-
dhvanï-t «εξαφανίστηκε, έσβησε», µτχ. dhvân-tâ- «σκοτεινός». Οµόρρ. θνη-τός, 
θάνα-τος (βλ.λ.) κ.ά.]. θνητός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι προορισµένος να 
πεθάνει κάποτε, που υπόκειται στον θάνατο: ~ φύση ANT. αθάνατος 2. 
(ειδικότ.) θνητός (ο), θνητή (η) ο άνθρωπος κατ' αντιδιαστολή προς τους 
θεούς- ΦΡ. 

(µτφ.) κοινός θνητός βλ. λ. κοινός. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < θνήσκω (βλ.λ.)]. 

θνητότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το να υπόκειται κανείς στον θάνατο, να 
είναι θνητός ANT. αθανασία 2. ΙΑΤΡ. Ο αριθµός των θανάτων από µια νόσο σε 
σχέση µε τον συνολικό αριθµό περιπτώσεων εκδήλωσης νόσου από τη 
συγκεκριµένη νόσο, εκφραζόµενος σε ποσοστά επί τοις εκατό (%) ή επί τοις 
χιλίοις) %ο). 

Θόδωρος (ο) → Θεόδωρος 
Θ.Ο.Κ. (ο) Θεατρικός Οργανισµός Κύπρου. 
θολερός, -ή, -ό (σπάν.) 1. αυτός από τον οποίο λείπει η διαύγεια και η 

καθαρότητα, που χαρακτηρίζεται από θολούρα και θαµπάδα ΣΥΝ. θολός, 
θαµπός, ηµιδιαφανής ΑΝΤ. καθαρός, διαυγής 2. αυτός που παρουσιάζει σκιές, 
που δεν είναι τελείως καθαρός ΣΥΝ. σκιερός ΑΝΤ. καθαρός, διαυγής. — 
θολερ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., θολερότητα (η) [αρΧ·]· [ΕΤΥΜ αρχ· < θολός 
(βλ.λ.)]. 

θολίτης (ο) [1894] {θολιτών} ΑΡΧΙΤ. λίθος σχήµατος τραπεζίου µε τις δύο 
πλευρές καµπύλες, που αποτελεί στοιχείο τόξου ή θόλου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. voussoir]. 

θολοδοµία (η) {χωρ. πληθ.} ΑΡΧΙΤ. (στη βυζαντινή ναοδοµία) το σύνολο των 
εργασιών κατασκευής θόλου. [ΕΤΥΜ. < θόλος + -δοµία (< αρχ. δέµω), πβ. κ. 
πλινθο-δοµία]. 

θολοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {θολοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
σχήµα θόλου: ~ στέγη | κάλυµµα | οικοδόµηµα. — θολοει-δώς επίρρ [µτγν.]. 

θολό κουλτούρα (η) ψεύτικη επιφανειακή κουλτούρα που έχει ως 
χαρακτηριστικό τη σύγχυση εννοιών και τη δυσχέρεια να γίνει κατανοητή. 

θολός, -ή, -ό 1. (γενικά για διαφανή σώµατα) αυτός τού οποίου το εσωτερικό 
δεν είναι απόλυτα διαπερατό από το φως, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
διαύγειας: ~ νερό | κρασί | ατµόσφαιρα || µέχρι να πιω καφέ και να συνέλθω, τα 
έβλεπα όλα ~ ΣΥΝ. θολωµένος, θολερός ΑΝΤ. αθόλωτος, καθαρός, διαυγής, 
λαγαρός, διάφανος 2. (συνεκδ.-µτφ.) αυτός από τον οποίο λείπει το φως, η 
λαµπρότητα: ~ πρωινό | δειλινό | ηµέρα ΑΝΤ. φωτεινός, λαµπρός 3. (ειδικότ. 
για τα µάτια και ό,τι σχετίζεται µε αυτά) αυτός που δεν δίνει την εντύπωση 
τού λαµπερού, τού καθαρού: ~ βλέµµα 4. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
αοριστία, έλλειψη σαφήνειας: οι τελευταίες εξελίξεις δηµιούργησαν µια ~ 
κατάσταση, που δεν µας επιτρέπει να προβλέψουµε τι θα συµβεί στο µέλλον || ~ 
ανάµνηση ΣΥΝ. σκοτεινός, αόριστος, αδιαφανής ΑΝΤ. καθαρός, διαυγής, 
διάφανος- ΦΡ. (α) (µτφ.) ψαρεύω σε θολά νερά αναµειγνύοµαι σε ύποπτες 
καταστάσεις ή ενεργώ και συµπεριφέροµαι κακόπιστα, ύπουλα, δόλια (β) 
(παροιµ.) θολό πρωί, κα-θάρεια ηµέρα (i) (κυριολ. ως πρόγνωση τού καιρού) 
όταν το πρωί υπάρχει οµίχλη, αργότερα η ηµέρα καθαρίζει (ii) (µτφ.) ό,τι 
ξεκινάει άσχηµα είναι δυνατόν να εξελιχθεί ευνοϊκά (γ) (µτφ.) θολό τοπίο για 
ασαφή προοπτική, για αβέβαιο µέλλον: στο θέµα τής φορολογικής 
µεταρρύθµισης το τοπίο είναι θολό. — θολά επίρρ., θολότητα (η) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ- (αρχικώς ουσ., αργότερα και επίθ.) < *θΕολ-ός, πιθ. < I.E. 
*dhwol-nos «σύγχυση», πβ. αρχ. σαξ. far-dwelan «αγνοώ», αρχ. γερµ. gi-
twelan «είµαι συγχυσµένος», γοτθ. dwals «τρελός, ανόητος», αρχ. ιρλ. dall 
«τυφλός» κ.ά.]. 

θολός (ο) 1. ΑΡΧΙΤ. (α) καµπυλόγραµµο αρχιτεκτονικό στοιχείο µε ηµισφαιρικό 
σχήµα, σύµφωνα µε το οποίο διαµορφώνεται συνήθ. οροφή ή στέγη: ο ~ τής 
εκκλησίας | τού ναού | τού τζαµιού ΣΥΝ. τρούλος · ΦΡ. ουράνιος θόλος το 
τµήµα τού ουρανού που βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα και το οποίο γίνεται 
αντιληπτό ως ηµισφαίριο ΣΥΝ. ουρανός, ουράνια σφαίρα, στερέωµα (β) τύπος 
κυκλικού (περίκεντρου) αρχαίου οικοδοµήµατος (θέατρο Επιδαύρου, ∆ελφών, 
Αγοράς Αθηνών κ.λπ.) 2. (κατ' επέκτ.) το καµπυλόγραµµο τµήµα τού καπέλου, 
αυτό που έχει θολωτή µορφή 3. ΑΝΑΤ. κάθε θολοειδές κοίλωµα τού σώµατος: ~ 
τού κρανίου | τού στοµάχου | τού διαφράγµατος. — (υποκ.) θολίσκος (ο) [1869]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Η σύνδεση µε το ουσ. 
θάλαµος, καθώς και µε όρους που σηµαίνουν «κοιλότητα, κοιλάδα» (π.χ. γοτθ. 
dais «φαράγγι», ρωσ. dol «κοιλάδα» κ.ά.), δεν ικανοποιεί]. θολοσκέπαστος, -η, 
-ο [1862] αυτός που έχει σκεπή σε σχήµα θόλου: - τάφος | κτήριο. Επίσης (λόγ.) 
θολοσκεπής, -ής, -ές [1894]. θολοστάτης (ο) {θολοστατών} ΑΡΧΙΤ. 
αρχιτεκτονικό στοιχείο, συνήθ. τοίχος, στον οποίο στηρίζεται ο θόλος. 
[ΕΤΥΜ. < θόλος + -στάτης < αρχ. ϊστηµι (πβ. ζυγο-στάτης, θερµο-στά-της, λυχνο-
στάτης κ.ά.)]. θολότητα (η) → θολός 

θολούρα (η) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) 1. η κατάσταση τού θολού, η έλλειψη 
διαφάνειας και καθαρότητας: λόγω των καυσαερίων υπήρχε ~ στην ατµόσφαιρα 
|| έχω ~ στα µάτια, δεν βλέπω καθαρά || είχε αναδευτεί η άµµος τού βυθού και 
υπήρχε ~ στο νερό ΣΥΝ. θολότητα, θαµπάδα ΑΝΤ. διαύγεια, καθαρότητα, 
διαφάνεια 2. (ειδικότ. για τον καιρό) η βαριά συννεφιά που προϊδεάζει για 
επερχόµενη κακοκαιρία ΑΝΤ. αιθρία, ευδία 3. (µτφ.) ασαφής, µπερδεµένη 
κατάσταση ή έλλειψη διαύγειας πνεύµατος: δυσφόρησαν µε τη ~ των απόψεων 
τού γραµµατέα τού κόµµατος || αισθάνοµαι ~ στο µυαλό. [ΕΤΥΜ < θολός + 
παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. λαϊκός - λαϊκούρα]. θολώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{θόλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. καθιστώ (κάτι) θαµπό και αδιαφανές: ~ 
το κρασί ρίχνοντας νερό || ~ το τζάµι µε τα χνότα µου ΣΥΝ. θαµπώνω ANT. 
ξεθολώνω 2. (µτφ.) προκαλώ ταραχή (σε κάποιον): η αποτυχία τής θόλωσε το 
µυαλό || ~ την κρίση | την αντίληψη κάποιου 3. προκαλώ (σε κάτι) σύγχυση 
ΣΥΝ. συσκοτίζω ANT. ξεκαθαρίζω, αποσαφηνίζω- ΦΡ. θολώνω τα νερά προ- 
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καλώ σύγχυση, προσπαθώ να παραπλανήσω για τις πραγµατικές µου 
προθέσεις ή για να µην αποκαλυφθεί αθέµιτη πράξη: προσπαθούν να 
θολώσουν τα νερά, για να µη στραφούν οι υποψίες εναντίον τους ♦ (αµετβ.) 4. 
γίνοµαι θαµπός και αδιαφανής ή ηµιδιαφανής, χάνω την καθαρότητα και τη 
διαύγεια µου: έπεσαν χώµατα µέσα στη στέρνα και το νερό θόλωσε || τα τζάµια 
θόλωσαν από τα χνότα ΣΥΝ. θαµπώνω ΑΝΤ. καθαρίζω 5. χάνω την πνευµατική 
µου διαύγεια και την ισορροπία µου, καταλαµβάνοµαι από σύγχυση και 
ταραχή: θόλωσε το µυαλό µου, όταν είδα να µε κατηγορούν τόσο άδικα ΣΥΝ. 
σκοτεινιάζω· ΦΡ. (µτφ.) θολώνει το µάτι µου (i) αισθάνοµαι έντονη οργή, 
γίνοµαι εκτός εαυτού από θυµό ΣΥΝ. (εξ)οργίζοµαι, εξαγριώνοµαι (ii) 
αισθάνοµαι εντονότατη επιθυµία (για κάτι), νιώθω έντονα την έλλειψη του: 
έχει θολώσει το µάτι του για ένα τσιγάρο. — θόλωµα (το) [µεσν.] κ. θόλωση 
(η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. θολώ (-όω) < θολός. Η φρ. θολώνω τα νερά είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. troubler les eaux]. 

θολωτός, -ή, -ό [µτγν.] ΑΡΧΙΤ. 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί σε σχήµα θόλου 
(βλ.λ.): ~ τάφος | στέγη | αίθουσα ΣΥΝ. θολοειδής 2. αυτός που διαθέτει έναν 
ή περισσότερους θόλους (βλ.λ.): ~ κτίσµα | εκκλησία. 

Θορικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το ανδρικό σπέρµα 2. Θορικό (τα) 
τα µόρια που περιέχουν σπέρµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θορός «αναπαραγωγικό σπέρµα» < θ. *dhor-, που ανήκει στην 
ίδια οικογένεια µε το ρ. θρώσκω «πηδώ - γονιµοποιώ» (βλ. λ. θούριος)]. 

θόριο (το) [1896] {θορίου} ΧΗΜ. ραδιενεργό στοιχείο (σύµβολο Th) (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΎΜ < νεολατ. thorium < αρχ. σκανδ. Thörr, όνοµα σκανδιναβικού θεού 
τού κεραυνού]. 

θορυβηµένος, -η, -ο [µεσν.] (λόγ.) αυτός που έχει καταληφθεί από ανησυχία: 
θορυβηµένη από τη διάρρηξη, έσπευσε να τοποθετήσει στο σπίτι συναγερµό 
ΣΥΝ. αναστατωµένος. 

θορυβοποιός, -ός, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί θόρυβο, που δηµιουργεί 
σύγχυση και ταραχή: οι πνευµατιστές µιλούν για ~ πνεύµατα ΑΝΤ. αθόρυβος. 

θόρυβος (ο) {θορύβ-ου | -ων, -ους} 1. ο συνεχής ήχος χωρίς αρµονία, που 
µπορεί να γίνει ενοχλητικός στο αφτί: τα µηχανήµατα τού εργοστασίου κάνουν 
πολύ -1| το παχύ χαλί τού σαλονιού έπνιγε τον ~ των βηµάτων || εκκωφαντικός 
~ ΣΥΝ. φασαρία, αντάρα ΑΝΤ. σιγή, σιωπή, ησυχία 2. (µτφ.) µεγάλη και 
εκτεταµένη συζήτηση για πρόσωπο, πράγµα, γεγονός, κατάσταση: θόρυβο 
προκάλεσε στους κοσµικούς κύκλους το διαζύγιο τού γνωστού ζεύγους ΣΥΝ. 
σάλος, ντόρος. [ΕΤΥΜ. αρχ. ουσ., σχηµατισµένο µε το επίθηµα -βος, όπως 
συµβαίνει συχνά µε λ. που περιγράφουν ήχους (λ.χ. φλοϊσ-βος, διθύραµ-βος, 
ϊαµ-βος κ.ά). Το θ. θορϋ- αποτελεί ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *dhrew- | *dherw- 
«µουρµουρίζω, θορυβώ», πβ. σανσκρ. dhrânati «θορυβεί», γοτθ. drunjus 
«ήχος», γερµ. dröhnen «βροντώ» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. θρέο-µαι «κραυγάζω» (< 
*θρέΡ-οµαι), τον-θορύ-ζω «µουρµουρίζω», θρϋ-λος (βλ.λ.), θρή-νος (βλ.λ.) 
κ.ά. Είναι πιθ. ότι όλες αυτές οι λ. σχηµατίστηκαν µε τη συµβολή τής 
ονοµατοποιίας]. 

θορυβώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {θορυβείς... | θορύβ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ♦ (αµετβ.) 1. (κυριολ.) προξενώ ενοχλητικά ακουστικά ερεθίσµατα, 
κάνω θόρυβο: µη θορυβείτε κατά τις ώρες κοινής ησυχίας ANT. σιγώ, σιωπώ, 
κάνω ησυχία 2. (µτφ.-µειωτ.) προκαλώ την προσοχή τού κοινού, δηµιουργώ 
εντυπώσεις: τελευταίως θορυβεί πολύ για τη δήθεν προσφορά του στα γράµµατα 
και στις τέχνες ♦ (µετβ.) 3. προκαλώ ανησυχία (σε κάποιον): η ιατρική 
γνωµάτευση περιείχε σηµεία που τον θορύβησαν || θορυβήθηκα από τα γεγονότα 
και έτρεξα να σε βρω ΣΥΝ. ανησυχώ, ταράζω, αναστατώνω ΑΝΤ. κα-
θησυχάζω. — θορύβηση (η) (σηµ. 2, 3). 

θορυβώδης, -ης, -ες [αρχ.] {θορυβώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών | θορυ-βωδέστ-
ερος, -ατός} 1. γεµάτος θόρυβο: ~ εκδήλωση/ συζήτηση/ διαµαρτυρία | 
εµφάνιση ΣΥΝ. πολυθόρυβος, πολύβουος, ταραχώδης ΑΝΤ. σιγανός, ήσυχος 
2. (ειδικότ.) αυτός που προκαλεί θόρυβο: ~ µηχάνηµα | ακροατήριο ΣΥΝ. 
θορυβοποιός. — θορυβωδώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Θουκυδίδης (ο) αρχαίος Έλληνας ιστορικός (5ος αι. π.Χ.), που συνέγραψε την 
ιστορία τού Πελοποννησιακού Πολέµου από την έναρξη του (431) µέχρι το 
411 π.Χ. µε υποδειγµατική εµµονή στην ακρίβεια τής αφήγησης και την 
ανάδειξη τού δραµατικού χαρακτήρα των γεγονότων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Θεο-κυδ-ίδης (µε συναίρεση και επίθηµα -ίδης) < 
Θεός + κϋδος (τό) «δόξα»]. 

θούλιο (το) {θουλίου} ΧΗΜ. σπάνιο µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Tm) (βλ. κ. 
λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. thulium < Thule, αρχαιότατη ονοµασία τής Β. Σκαν-
διναβίας, που αρχαίοι γεωγράφοι θεωρούσαν το βορειότερο µέρος τού 
κόσµου. Η ονοµασία δόθηκε στο χηµικό στοιχείο από τον Σουηδό Ρ.Τ. Cleve 
το 1879]. 

Θουριγγία (η) κρατίδιο τής Κ. Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
Thuringia (πβ. γερµ. Thüringen), από ονοµασία γερµ. φύλου που κατοίκησε 
εκεί. Αγν. ετύµου]. 

θούριος (ο) {θουρί-ου | -ων, -ους} γοργό και ρυθµικό πολεµικό τραγούδι, που 
στόχο έχει να εµψυχώσει µαχητές, αγωνιστές: ο «Θούριος» τού Ρήγα Φεραίου 
ΣΥΝ παιάνας, εµβατήριο. Επίσης θούριο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θοϋρος «ορµητικός, σφοδρός» < *0óp-Foc, ασθενής βαθµ. 
τού θρώ-σκω «πηδώ, εφορµώ» (πβ. αόρ. β' ε-θορ-ον) < I.E. *dhrö- 
«αναπηδώ», πβ. µέσ. ιρλ. der «κορίτσι», ουαλ. -derig «φλογερός», ίσως και 
σανσκρ. dhârâ «ρεύµα, καταιγίδα»]. 

θράκα (η) {χωρ. πληθ.} σωρός από αναµµένα κάρβουνα και στάχτη, πυρά 
χωρίς φλόγα ΣΥΝ. ανθρακιά, καρβουνιά. 
[ΕΤΥΜ. < αθράκα, µεγεθ. τού µεσν. άθράκι < *άθθράκι < µτγν. άνθρά-κιον 
«µαγκάλι» (µε αφοµοίωση -νθ- > -θθ- και απλοποίηση των συµφώνων), υποκ. 
τού αρχ. άνθραξ]. 

Θράκη (η) 1. γεωγραφικό διαµέρισµα στην Α. Βαλκανική Χερσόνησο, τού 
οποίου το Ν∆. τµήµα ανήκει στην Ελλάδα, το Β∆. τµήµα ανήκει στη 
Βουλγαρία και το Α. στην Τουρκία 2. (ειδικότ.) η ∆. Θράκη, γεω-γραφικό 
διαµέρισµα τής Ελλάδας, στα ΒΑ. τής χώρας, που περιλαµβάνει τους νοµούς 
Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης. — Θρακιώτης (ο), Θρακιώτισσα (η), θρακικός, -
ή, -ό [µτγν.] κ. θρακιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θρήικη < Θρφξ, -κός, αγν. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε σηµιτ. raqiwa «στερέωµα»]. 

Θρακικό (Πέλαγος) (το) [µτγν.] η θαλάσσια περιοχή µεταξύ τής Θάσου, τής 
Σαµοθράκης και των ακτών τής Θράκης. 

θρανίο (το) ξύλινο ή µεταλλικό τραπέζι, που διαθέτει συχνά και ράφι για την 
τοποθέτηση βιβλίων, µπορεί δε να συνδέεται και µε κάθισµα, και το οποίο 
προορίζεται για δύο ή περισσότερα άτοµα, συνήθ. µαθητές σε σχολικές 
αίθουσες· ΦΡ. (α) κάθοµαι στα θρανία πηγαίνω στο σχολείο, είµαι µαθητής: 
πολλοί γονείς που δεν είχαν τελειώσει το γυµνάσιο, κάθισαν στα θρανία, για να 
πάρουν το απολυτήριο τους (β) αφήνω τα θρανία τελειώνω το σχολείο, παύω 
να είµαι µαθητής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θρανίον, υποκ. τού θράνος (ό) «κάθισµα, 
εδώλιο» < *dhrä-no- < I.E. *dher- «συγκρατώ, φέρω», πβ. σανσκρ. dadhara 
«έχω καθίσει», dhârma- «δίκαιο, θέση», λατ. firmus «σταθερός», γαλλ. ferme, 
ισπ. firme κ.ά. Οµόρρ. θρό-νος (βλ.λ.)]. 

θρασεύω ρ. αµετβ. {θράσεψα} (λαϊκ.) (για φυτά) αναπτύσσοµαι, βγάζω πυκνά 
φύλλα και κλαδιά ΣΥΝ. θρασοµανώ. [ΕΤΥΜ. < µεσν. *θρασεύω (ήδη µεσν. 
θράσεµα) < αρχ. θράσος]. 

θρασίµι (το) {θρασιµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. νεκρό ζώο, άταφο πτώµα ζώου ΣΥΝ. 
ψοφίµι 2. (υβριστ.) άνθρωπος που προσποιείται τον γενναίο, ενώ στην 
πραγµατικότητα είναι δειλός ΣΥΝ. θρασύδειλος, αυθάδης, χαµερπής. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *θρασόν (< αρχ. σαθρόν, µε αντιµετάθεση) + -
ίµι (πβ. ψοφ-ίµι, αγρ-ίµί) ή, κατ' άλλη άποψη, < *θηρασίµ-ιον, υποκ. τού αρχ. 
επιθ. θηράσιµος «αυτός που είναι δυνατόν να κυνηγηθεί» < θηρώ < θήρα]. 

θρασοµανώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {θρασοµανείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} 1. 
(για φυτά) αναπτύσσοµαι γρήγορα, βγάζω πυκνά φύλλα και κλαδιά ΣΥΝ. 
θρασεύω, φουντώνω, θεριεύω 2. (µτφ.) εξαπλώνοµαι γρήγορα και 
εντυπωσιακά: «...φυσικά η επιδηµία των ναρκωτικών θρα-σοµανάει από καιρό 
και είναι γνωστή στους πάντες έµµεσα ή άµεσα» (Μ. Πλωρίτης) 3. ενεργώ και 
συµπεριφέροµαι µε θράσος. [ΕΤΥΜ. < θράσος + -µανώ < -µανής < 
µαίνοµαι]. 

θράσος (το) {θράσους | χωρ. πληθ.} η υπερβολική τόλµη, που φθάνει στην 
αναίδεια, στην έλλειψη οποιωνδήποτε αναστολών: έχετε το ~ να έρχεστε στο 
σπίτι µου µετά από ό,τι µου κάνατε; || το ~ σου δεν έχει όρια || ο ανταγωνισµός 
είναι πολύ σκληρός- για να επιβιώσεις, χρειάζεται και λίγο ~ ΣΥΝ. θρασύτητα, 
αδιαντροπιά, αναίδεια, αυθά-δεια, ξετσιπωσιά ΑΝΤ. σεµνότητα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θράσος | θάρσος < θέρ-σος, από όπου και η λ. θάρρος (βλ.λ.)1. 

Θρασύβουλος (ο) {-ου κ. -ούλου} 1. αρχαίος Αθηναίος στρατηγός και 
πολιτικός (τέλος τού 5ου - αρχές τού 4ου αι. π.Χ.), που ηγήθηκε τού στρατού 
των δηµοκρατικών και κατέλυσε το καθεστώς των Τριάκοντα τυράννων 2. 
ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. «ο τολµηρά σκεπτόµενος, ο αποφασιστικός» < θρασύς 
+ -βουλος < βουλή]. 

θρασύδειλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που συµπεριφέρεται µε θράσος και δειλία 
συγχρόνως, που προσποιείται τον γενναίο, ενώ στην πραγµατικότητα είναι 
δειλός: οι ~ ταραξίες τράπηκαν σε φυγή, µόλις απειλήθηκαν από µερικές 
γυναίκες ΣΥΝ. αυθάδης, αναιδής, θρασύς, θρασίµι ΑΝΤ. γενναίος, θαρραλέος, 
ηρωικός. — θρασύδειλα επίρρ., θρα-συδειλία (η). 

Θρασύµαχος (ο) {-ου κ. -άχου} 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (5ος αι. π.Χ.), ο 
οποίος υποστήριζε το δίκαιο τού ισχυρότερου 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
κύρ. όν < θρασύς + -µαχος < µάχοµαι]. 

θρασύς, -εία, -ύ {θρασ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών) | θρασύτ-ερος, -
ατός} αυτός που χαρακτηρίζεται από θράσος, που επιδεικνύει αναίδεια και 
αδιαντροπιά: είναι πολύ ~· του ζήτησα να µην καπνίζει και µου απάντησε: «Αν 
δεν σ' αρέσει, βγες έξω!» || ~ ύφος | απαίτηση | αξίωση ΣΥΝ. αναιδής, 
αυθάδης, αδιάντροπος ΑΝΤ. σεµνός, συνεσταλµένος.    — θρασέως [αρχ.] 
επίρρ., θρασύτητα (η) [αρχ.]. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *dhrs-u-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dher-s- «έχω θάρρος, 
τολµώ», πβ. σανσκρ. dhrs-nü- «τολµηρός», γοτθ. ga-dars «τολµώ» κ.ά. 
Οµόρρ. θάρ-ρος | -σος (< θέρ-σος, αιολ. τ.(, θρά-σος, θαρ-ρώ κ.ά. Βλ. κ. 
θάρρος]. 

θραύση (η) {-ης κ. -αύσεως | -αύσεις, -αύσεων) (λόγ.) 1. το βίαιο σπάσιµο 
(στερεού, σκληρού αντικειµένου)· ΦΡ. κάνω θραύση (α) προκαλώ µεγάλη 
καταστροφή· επιφέρω µεγάλο πλήγµα: αυτή η αρρώστια κάνει θραύση στα 
βοοειδή (β) (µτφ.) κάνω µεγάλη εντύπωση, προσελκύω την προσοχή όλων: η 
νέα µόδα κάνει θραύση στη νεολαία 2. ΤΕΧΝΟΛ. η λύση τής συνέχειας των 
µορίων υλικού, η οποία οφείλεται σε υπέρµετρη καταπόνηση του (λ.χ. 
άσκηση υπερβολικής πίεσης σε αυτό, υπερθέρµανση κλπ.). [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
θραϋσις < θραύω]. 

θραύσµα (το) {θραύσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) τµήµα στερεού, σκληρού 
σώµατος, που αποσπάστηκε µε βίαιο τρόπο: ~ αγγείου | οβί- 
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δας | αγάλµατος. — θραυσµατικός -ή, -ό. [ΕΤΥΜ, < 
αρχ. θραύσµα < θραύω]. 

θραυστήρας (ο) [1894] ΤΕΧΝΟΛ. ειδικό µηχάνηµα ή εργαλείο, που 
χρησιµοποιείται για τη θραύση σκληρών αντικειµένων (κυρ. µετάλλων και 
ογκωδών λίθων). Επίσης θραύστης [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
concasseur]. 

θραύω ρ. µετβ. {έθραυσα} (λόγ.) σπάζω, συντρίβω, κοµµατιάζω. [ΕΤΥΜ °ΦΧ· 
τεχνικός όρ., τού οποίου το -α- παραµένει δυσερµήνευτο. Η λ. ανάγεται πιθ. 
σε *θρ(α)ύ-σω < *dhrsus-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dhreus- «θραύω, 
σπάζω», πβ. λετ. drubaias «κοµµάτι ξύλου», αρχ. ιρλ. drucht «σταγόνα», αρχ. 
σκανδ. drjüpa «στάζω» κ.ά. Οµόρρ. θρύ-πτω (βλ.λ.), θρύµµα, τρυφ-ή, τρυφ-
ερός, τρυφ-ηλός κ.ά. Το I.E. θ. έλαβε πολλές µεταφορικές σηµ., για τις οποίες 
βλ. λ. θρύπτω]. 

θράψαλο (το) κεφαλόποδο µαλάκιο συγγενές προς το καλαµάρι, µε σώµα 
µεγαλύτερο από αυτό, πτερύγια που εκτείνονται µέχρι το πίσω άκρο του και µε 
λιγότερο εύγευστη σάρκα. [ΕΤΥΜ. < θρύψαλο (βλ.λ.)]. 

θραψερός, -ή, -ό → θρεψερός 
θρέµµα (το) {θρέµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αυτός που έχει ανατραφεί· συνήθ. 

στη ΦΡ. γέννηµα (και) θρέµµα (µεσν. φρ.) πρόσωπο που έχει γεννηθεί και 
ανατραφεί (σε ορισµένο τόπο ή περιβάλλον): είµαι ~ Θεσσαλονικιός 2. 
θρέµµατα (τα) τα οικιακά ζώα, αυτά που εκτρέφονται από τον άνθρωπο για το 
κρέας, το γάλα, το µαλλί τους κ.λπ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρέφω (βλ.λ.), µε 
ανοµοίωση τού αρχικού δασέος συµφώνου]. 

θρεµµένος, -η, -ο 1. (κυρ. για ζώα) αυτός που έχει τραφεί καλά, πολύ, που έχει 
ταϊστεί και παχύνει ΣΥΝ. καλοθρεµµένος ΑΝΤ. ατροφικός, ισχνός 2. (µτφ. για 
πρόσ.) αυτός που έχει ανατραφεί, που έχει µεγαλώσει και εξελιχθεί (µε κάτι): 
~ µε τα ιδανικά τής ελευθερίας και τής ισότητας ΣΥΝ. αναθρεµµένος, 
µεγαλωµένος. 

θρεπτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (γενικότ.) αυτός που συντελεί στην ανάπτυξη τού 
οργανισµού: ~ τροφή | συστατικά 2. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη λειτουργία 
τής θρέψης: ~ ικανότητα | αξία κ.λπ. (β) θρεπτικό σύστηµα το σύνολο των 
οργάνων, τα οποία συµµετέχουν στη λειτουργία τής θρέψης. — θρεπτικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ., θρε-πτικότητα (η) [1856]. 

θρεφτάρι (το) {σπάν. θρεφταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. (κυρ. για ζώα) αυτός που 
τρέφεται καλά, που ταΐζεται πλούσια, προκειµένου να παχύνει και να σφαχτεί: 
στον γάµο του έσφαξαν το πιο καλό ~! ΣΥΝ. βό-σκηµα, µανάρι 2. (µτφ. για 
πρόσ.) πρόσωπο παχύ και µεγαλόσωµο, που δείχνει ότι τρέφεται υπερβολικά. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. θρεπτάριον, υποκ. τού αρχ. θρεπτός < τρέφω]. 

θρέφω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έθρεψα, τράφηκα (λόγ. ετράφην, -ης, -η..., µτχ. 
τραφείς, -είσα, -έν), θρεµµένος} ♦ (µετβ.) 1. τρέφω (βλ.λ.) 2. παρέχω (σε 
κάποιον) τα µέσα για να επιβιώσει: πρέπει να τον βοηθήσουµε, γιατί έχει 
οικογένεια να θρέψει || έχει να θρέψει τρία παιδιά ΣΥΝ. τρέφω, ταΐζω 3. 
(ειδικότ. για ζώα) ταΐζω καλά (οικιακό ζώο), συνήθ. για το κρέας του: όλο τον 
χρόνο έθρεφαν το γουρουνάκι των Χριστουγέννων ΣΥΝ. παχαίνω 4. (η µτχ. 
θρεµµένος, -η, -ο) βλ.λ. ♦ (αµετβ.) 5. (για τραύµα, τραυµατισµένο µέλος) 
επουλώνοµαι, απο-καθίσταµαι: θα περάσουν αρκετές ηµέρες, µέχρι να θρέψει η 
πληγή ΣΥΝ. επουλώνοµαι, κλείνω 6. (για καρπό) ωριµάζω: έθρεψαν τα καλα-
µπόκια. — θρέψιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρέφω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. τρέφω (βλ.λ.), κατ' αναλογίαν προς τους τ. θρέψω 
(µέλλ.), ε-θρεψα (αόρ.), καθώς και προς τα παράγωγα θρεπτικός, θρέµµα]. 

θρεψερός, -ή, -ό κ. θραψερός (σηµ. 2) (λαϊκ.) 1. (για καλλιεργήσιµη έκταση) 
αυτός που αποδίδει πολύ, που προσφέρεται για καλλιέργεια: ~ χωράφι ΣΥΝ. 
γόνιµος, καρπερός 2. (για έµψυχα) αυτός που έχει ανατραφεί καλά, που έχει 
πάχος ΣΥΝ. καλοθρεµµένος, ευτραφής, εύσαρκος, παχύς. [ΕΤΥΜ < θ. θρεψ- 
(ρ. θρέφω) + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. καψ-ερός]. 

θρέψη (η) {-ης κ. -έψεως | χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. το σύνολο των φαινοµένων, 
των λειτουργιών και των µέσων µε τα οποία τα έµβια όντα εξασφαλίζουν την 
επιβίωση, την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό τους µε την τροφή 2. (για 
τραύµα, πληγή κ.λπ.) η αποκατάσταση τής συνέχειας και τής ακεραιότητας των 
ιστών ΣΥΝ. επούλωση, κλείσιµο 3. (σπάν.) το να τρέφεται κανείς για να 
επιβιώνει, να συντηρείται στη ζωή ΣΥΝ. θρέψιµο, συντήρηση, διατροφή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. θρέψις < αρχ. τρέφω]. θρέψιµο (το)→θρέφω 
θρεψίνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} τυποποιηµένο θρεπτικό έδεσµα µε γλυκιά γεύση. 

[ΕΤΥΜ < θρέψη + παραγ. επίθηµα -ίνη, πβ. κ. πεψ-ίνη]. 
θρέψω (να/θα) ρ. -+ τρέφω 

θρηνητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που περιέχει θρήνο ή γίνεται αντιληπτός ως 
θρήνος: ~ άσµα | τραγούδι | κραυγή ΣΥΝ. θρηνώδης ΑΝΤ. εύθυµος, φαιδρός, 
ιλαρός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που εκφράζει πένθος: ~ µοιρολόι t λόγος ΣΥΝ. 
πένθιµος. — θρηνηΐΊΚ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. θρηνολογω ρ. αµετβ. [µτγν.] 
{θρηνολογείς... | θρηνολόγησα} ξεσπώ σε θρήνους ΣΥΝ. θρηνώ, θρηνωδώ, 
µοιρολογώ, κλαίω, οδύροµαι, ολο-φύροµαι. — θρηνολόγηµα (το) κ. 
θρηνολογία (η) [µεσν.], θρηνολό-γος (ο/η). θρήνος (ο) 1. η έκφραση έντονου 
ψυχικού πόνου µε κλάµατα, λυγµούς, µοιρολόγια: ξεσπώ σε - || επιτάφιος | 
σπαρακτικός | γοερός | βουβός ~ ΣΥΝ. κλαυθµός, µοιρολόι, οδυρµός, 
ολοφυρµός 2. ΦΙΛΟΛ. ιστορικό θρηνητικό ποίηµα, που εκφράζει πόνο για 
οδυνηρό γεγονός: θρήνοι για την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. θρήνος < *dhrë-, εκτεταµ. βαθµ. τού I.E. *dhrew- «µουρµουρίζω, 
θορυβώ», για το οποίο βλ. λ. θόρυβος, καθώς και τα οµόρρ. 

θρύ-λος, (ύπο)τον-θορύ-ζω]. θρηνώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {θρηνείς... | θρήν-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα} ♦ 1. (µετβ.) εκδηλώνω µε κλάµατα, λυγµούς, µοιρολόγια 
τον ψυχικό µου πόνο (για κάποιον ή κάτι που χάθηκε για πάντα): θρηνεί τον 
άντρα της | τα παιδιά της || (µτφ.) ~ τη χαµένη µου νιότη || (στον δηµοσιογραφικό 
λόγο) η θεατρική οικογένεια θρηνεί τη µεγάλη ηθοποιό || πρέπει να 
προγραµµατίσουµε την κατασκευή αντιπληµυρικών έργων, προτού θρηνήσουµε κι 
άλλα θύµατα ΣΥΝ. κλαίω, µοιρολογώ ♦ 2. (αµετβ.) εκφράζω µε κλάµατα, 
λυγµούς, µοιρολόγια έντονο ψυχικό πόνο: θρηνεί για τον γυιο της, που χάθηκε 
στον πόλεµο ΣΥΝ. θρηνολογω, θρηνωδώ, ολοφύροµαι, οδύροµαι. θρηνώδης, -ης, 
-ες [αρχ.] {θρηνώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (σπάν.) αυτός που ταιριάζει σε 
θρήνο, που έχει χαρακτηριστικά θρήνου: ~ κραυγή | λόγος ΣΥΝ. θρηνητικός. — 
θρηνωδώς επίρρ., θρηνωδία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. θρηνωδώ ρ. 
αµετβ. {θρηνωδείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) ξεσπώ σε θρήνους και 
µοιρολόγια ΣΥΝ. θρηνολογω, θρηνώ, µοιρολογώ. — θρηνωδός (ο/η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θρηνωδώ < θρήνος + -ωδώ < φδω (βλ.λ), πβ. έπ-ωδός, µελ-
φδός, τραγ-ωδός]. θρησκεία (η) {θρησκειών} 1. η συγκεκριµένη σε µορφή και 
περιεχόµενο πίστη σε θεό, σε θεούς ή γενικότ. σε υπερφυσικές δυνάµεις και η 
αντίστοιχη απόδοση λατρείας: χριστιανική | µουσουλµανική ~ || αλλάζω | 
ασπάζοµαι | απαρνούµαι µια ~ || µονοθεϊστική | ειδωλολατρική | µυστηριακή ~· 
(µτφ.) 2. ο απόλυτος σεβασµός και η φανατική αφοσίωση (σε αξία, ιδεώδες 
κ.λπ.) 3. (εκφραστ.) το αντικείµενο φανατικής αφοσίωσης και λατρείας, αυτό 
που θεωρεί κανείς ιερό: η οµάδα µου είναι για µένα ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θρησκεύω 
(βλ.λ.)]. θρησκειολογία (η) [1839] {χωρ. πληθ.) ο επιστηµονικός κλάδος που 
µελετά τις διάφορες θρησκείες, εξετάζοντας τες από ιστορική, φιλοσοφική και 
ψυχολογική άποψη. — θρησκειολόγος (ο/η) [1869], θρησκειολογικός, -ή, -ό 
[1849], θρησκειολογικ-ά | -ώς επίρρ. θρήσκευµα (το) [µτγν.] {θρησκεύµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. (επίσ.) η συγκεκριµένη θρησκευτική πίστη που ασπάζεται κανείς: 
χριστιανός στο ~ ΣΥΝ. δόγµα, θρησκεία 2. ΝΟΜ. καθύβριση θρησκευµάτων 
αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος δηµόσια και κακόβουλα καθυβρίζει µε 
οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία τού Χριστού ή άλλη 
θρησκεία ανεκτή στην Ελλάδα. θρησκευτικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (γενικά) αυτός 
που σχετίζεται µε τη θρησκεία: - πεποιθήσεις | συναίσθηµα | γάµος (στην 
εκκλησία, όχι πολιτικός) | σύστηµα | ηγέτης | κανόνας | τελετή | ύµνος | καθήκον | 
παράδοση | δόγµα | εορτή | φανατισµός | συνείδηση || «η τρίτη χιλιετηρίδα θα 
είναι θρησκευτική ή δεν θα υπάρξει καθόλου» (Αντρέ Μαλ-ρώ)· ΦΡ. (µε) 
θρησκευτική ευλάβεια (µε) µεγάλη προσοχή και αφοσίωση: διαβάζω την 
εφηµερίδα σας µε ~ ευλάβεια 2. θρησκευτικό δράµα | µυστήριο (στο Βυζάντιο) 
θρησκευτική παράσταση µε θέµα από την Α.Γ., τους βίους των αγίων ή τα 
Απόκρυφα Ευαγγέλια, µε διδακτικό περιεχόµενο (λ.χ. Τρεις παίδες έν καµίνω 
τού πυρός, Τα Πάθη τού Χριστού κ.ά.) 3. θρησκευτικά (τα) το σχολικό µάθηµα 
που αναφέρεται στη θρησκεία, συνήθ. των µαθητών ή την επίσηµη θρησκεία 
τού κράτους. — θρησκευτικ-ά | -ώς [1841] επίρρ. θρησκευτικότητα (η) [1812] 
{χωρ. πληθ.} το θρησκευτικό συναίσθηµα, η διάθεση (κάποιου) να θρησκεύει. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. religiosité]. θρησκεύω ρ. αµετβ. {µόνο σε 
ενεστ. κ. παρατ.} εκτελώ τα θρησκευτικά µου καθήκοντα' (επίσης καταχρ. 
µεσοπαθ. θρησκεύοµαι): η ταινία προκάλεσε την οργή τού θρησκευόµενου λαού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θρησκεύω «αποδίδω ιερή υπηρεσία, λατρεύω µια θεότητα», 
αβεβ. ετύµου. Πιστεύεται ότι το ρ. συνδέεται µε τους τύπους θρήσκω «νοώ» και 
θράσκειν «θυµίζω», που απαντούν ως «γλώσσες» στον Ησύχιο, καθώς και µε 
τον αόρ. β' έν-θρεϊν «φυλάσσω». Εν τοιαύτη περιπτώσει, το ρ. θρησκεύω θα είχε 
τη σηµ. «φυλάσσω, τηρώ», οπότε δεν θα µπορούσε να αποκλειστεί η σύνδεση 
µε τα ουσ. θράνος, θρό-νος]. θρησκόληπτος, -η, -ο [1888] (κακόσ.) αυτός που 
διακατέχεται από υπέρµετρο θρησκευτικό ζήλο, που είναι υπερβολικά 
αφοσιωµένος στη θρησκεία, που βλέπει τα πάντα υπό θρησκευτικό πρίσµα: στα 
επεισόδια πρωτοστάτησαν διάφοροι ~ πολίτες, που πίστευαν ότι η ταινία είναι 
βλάσφηµη ΣΥΝ. θρησκοµανής. — θρησκοληψία (η) [1893]. 
[ΕΤΥΜ < θρήσκος + -ληπτος < λαµβάνω, πβ. κ. µτγν. θεόληπτος «προ-
ληπτικός»]. θρησκοµανής, -ής, -ές [1825] {θρησκοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (κα-
κόσ.) αυτός που αφοσιώνεται στη θρησκεία του σε βαθµό µανίας, φανατικά 
ΣΥΝ. θρησκόληπτος. — θρησκοµανία (η) [1801]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ;ης, -ης, -ες. 
θρήσκος, -α, -ο αυτός που ζει σύµφωνα µε τη διδασκαλία τής θρησκείας του, 
που µετέχει τακτικά στη ζωή τής Εκκλησίας ΣΥΝ. θεοσε-βής, θεοσεβούµενος, 
ευλαβής, φιλόθρησκος (πβ. λ. θρησκόληπτος) ΑΝΤ. άθρησκος, άπιστος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. θρήσκος < αρχ. θρησκεύω (υποχωρητ.)]. θριαµβευτής (ο) 
[µτγν.], θριαµβεύτρια (η) {θριαµβευτριών} πρόσωπο που πέτυχε θρίαµβο, που 
αντιµετώπισε µε εξαιρετική επιτυχία δύσκολες καταστάσεις ή αντίξοες 
συνθήκες: είναι ο ~ των χθεσινών εκλογών, αφού κυριολεκτικά συνέτριψε τους 
αντιπάλους του || ~ τής ζωής || ~ στρατηγός ΣΥΝ. τροπαιούχος. θριαµβευτικός, -
ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον θρίαµβο ή συνιστά θρίαµβο: ~ νίκη 
| πρόκριση | εκλογή 2. αυτός που αποκτά τον χαρακτήρα θριάµβου, που 
ταιριάζει σε θρίαµβο ή θριαµβευ- 
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τή: ~ υποδοχή | τόνος | ύφος ΣΥΝ. ενθουσιώδης, µεγαλοπρεπής, επιδεικτικός. — 
θριαµβευτικ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ. θριαµβεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {θριάµβευσα} 1. 
αναδεικνύοµαι πανηγυρικά νικητής, σηµειώνω θρίαµβο: θριάµβευσε στις 
προεδρικές εκλογές 2. (για αφηρ. έννοιες) επικρατώ, κυριαρχώ απόλυτα: θριαµ-
βεύει η δηµοκρατία | η δικαιοσύνη | η αλήθεια | η λογική | το παρασκήνιο | η 
φαυλοκρατία 3. (µτφ.) επιτυγχάνω απόλυτα (σε κάτι), έχω εξαιρετικά 
ικανοποιητική απόδοση: θριάµβευσε στον ρόλο τούΆµλετ || στη δύσκολη 
τηλεοπτική συζήτηση κατάφερε να θριαµβεύσει επί τού αντιπάλου του 4. ΘΕΟΛ. 
θριαµβεύουσα Εκκλησία η Εκκλησία στον ουρανό, τής οποίας µέλη είναι όσοι 
πιστοί ευαρέστησαν τον Θεό στον επίγειο βίο τους, οι οποίοι προγεύονται τα 
αγαθά τής µακαριότητας. — θριάµβευση (η) [µτγν.]. θριαµβικός, -ή, -ό [µτγν.] 
αυτός που αναφέρεται ή αρµόζει στον θρίαµβο: - ιαχές | χαρακτήρας | αψίδα 
ΣΥΝ. θριαµβευτικός. — θριαµβικά επίρρ. θριαµβολογώ ρ. αµετβ. 
{θριαµβολογείς... | θριαµβολόγησα} (συχνά ειρων.) εκφράζω µε θριαµβευτικό 
τρόπο τον ενθουσιασµό µου (για επιτυχία µου): την ίδια στιγµή που το 
ραδιόφωνο θριαµβολογούσε για υποτιθέµενες νίκες τού στρατού τής χώρας, η 
κυβέρνηση διαπραγµατευόταν τους όρους τής παράδοσης ΣΥΝ. κοµπορρηµονώ. 
— θριαµβολογία (η). θρίαµβος (ο) {θριάµβ-ου | -ων, -ους} 1. η ένδοξη νίκη, η 
λαµπρή επιτυχία: το κόµµα πέτυχε ~ στις τελευταίες εκλογές, παίρνοντας ποσοστό 
µεγαλύτερο τού 50% 2. το σηµαντικό, το µεγάλο κατόρθωµα: αυτή η ανακάλυψη 
ήταν ένας - τής ιατρικής || η θεατρική πρεµιέρα κατέληξε σε ~ 3. ΙΣΤ. (στους 
αρχαίους Ρωµαίους) η επινίκια ποµπή στρατηγού µετά από σηµαντική νίκη του: 
τελώ ~ 4. (για αφηρηµένες έννοιες) η απόλυτη επικράτηση, κυριαρχία (ενός 
πράγµατος): ο ~ τής λογικής | τής αλήθειας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, λ. σχηµατισµένη όπως και τα ουσ. διθύραµβος, 
ίαµβος (βλ.λ.). Η πιθανότερη εκδοχή θεωρεί τη λ. προελληνικό (πελασγικό) 
δάνειο, όπως και το αντίστοιχο λατ. triumphus, άποψη που ενισχύεται από το 
γεγονός ότι η λ. θρίαµβος αποτελούσε αρχικώς ύµνο προς τιµήν τού ∆ιονύσου]. 
θριγκός (ο) ΑΡΧΑΙΟΛ. περίβολος, περιφερική επίστεψη· κυρ. το τµήµα κτηρίου, 
που στηρίζεται στους κίονες και αποτελείται από το επιστύλιο, τη ζωφόρο και 
το γείσο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θριγκός | τριγχός | θριγχός, αγν. ετύµου]. θρίλερ (το) {άκλ.} 1. 
ταινία ή ανάγνωσµα µε περιπετειώδες και γεµάτο ένταση περιεχόµενο, που 
προκαλεί στον θεατή ή αναγνώστη αισθήµατα αγωνίας ή και τρόµου: 
ψυχολογικό | αστυνοµικό | κατασκοπικό | πολιτικό ~ 2. (συνεκδ.) το αντίστοιχο 
µε τα παραπάνω είδος τής κινηµατογραφικής τέχνης: γνωστός σκηνοθέτης 
ταινιών ~ 3. (µτφ.) καθετί τού οποίου η έκβαση κρίνεται µόνο την τελευταία 
στιγµή, ώστε να κρατά σε αγωνία και ένταση αυτόν που παρακολουθεί την 
αµφίρροπη εξέλιξη του: ~ τα αποτελέσµατα των εκλογών! Μόλις στις 3.00 το 
πρωί φάνηκε ο νικητής. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. thriller < thrill «προκαλώ έξαψη, 
τρόµο»]. -θρο παραγωγικό επίθηµα ουδετέρων ουσιαστικών που δηλώνει: 1. 
όργανο: κλεί-θρο 2. τόπο: βά-θρο, ρεί-θρο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. -θρον, -θρα, παραγ. επίθηµα τής Αρχ. Kat Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από το I.E. επίθηµα *-ro- (των επιθέτων) µε προσθήκη τού δασέος 
*-dh- (οπότε *dhro-). Εκτός από την απλή µορφή του (π.χ. βάρα-θρον, ϋπαι-
θρον), συχνά ενισχύεται από το φωνήεν e/ê και λαµβάνει παρεκτεταµένη 
µορφή -ηθρον, -ήθρα (π.χ. κηρ-ήθρα, ρεϊθρον< *ρέ-ε-θρον< ρέω, κολυµβ-
ήθρα)]. θρόισµα (το) {θροΐσµ-ατος | -ατα, -άτων} ελαφρός, ασθενής και συ-
νεχής ήχος, που παράγεται κυρ. από την κίνηση και την τριβή των φύλλων των 
δέντρων: τον νανούρισε το ~ των φύλλων. — θροίζω ρ. [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. θροΐζω < αρχ. θροώ (-έω) «κραυγάζω» < θροϋς «θόρυβος, 
µουρµουρητό» < θρέοµαι < *θρέΡ-οµαι < I.E. *dhrew- «µουρµουρίζω, 
θορυβώ». Οµόρρ. θόρυ-βος, (ύπο)τον-θορύ-ζω (βλ.λ.) «µουρµουρίζω», θρή-
νος, θρϋ-λος, ίσως και ά-θρόος (βλ.λ.)]. θροµβεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. εγχείρηση για 
τη διάνοιξη αγγείου και την αφαίρεση τού θρόµβου που το φράσσει, ώστε να 
αποκατασταθεί η κυκλοφορία τού αίµατος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thrombectomy]. θροµβίνη (η) {χωρ. 
πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. ουσία που συντελεί στην πήξη τού αίµατος. 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thrombin]. θροµβοκυτταρο (το) 
{θροµβοκυττάρ-ου | -ων} ΦΥΣΙΟΛ. το αιµοπετάλιο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thrombocyte]. θροµβοκυττάρωση (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η αύξηση τού αριθµού των αιµοπεταλίων 
στο αίµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thrombocytosis]. 
θροµβολυτικό (το) φάρµακο που δρα αµέσως και µπορεί να διαλύσει σε 
ελάχιστο χρόνο έναν θρόµβο· χρησιµοποιείται σε ειδικές καταστάσεις, λ.χ. µετά 
από οξύ έµφραγµα τού µυοκαρδίου και µόνο σε νοσοκοµείο. 
[ΕΓΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thrombolytic]. θρόµβος (ο) (λόγ.) 1. 
σταγόνα πηγµένου αίµατος 2. ΙΑΤΡ. συγκέντρωση πηγµένου αίµατος, που 
συνιστά όγκο και εµφανίζεται σε εσωτερικό αγγείου ή στο εσωτερικό τής 
καρδιάς. 

[ETYM; αρχ. < I.E. *dhrómbh-os, ετεροιωµ. βαθµ. τού *drembh- (> τρέφω, 
µε τη σηµ. «αναπτύσσω, κάνω (κάτι) να αυξηθεί σε όγκο»), πβ. ισλ. drambr 
«κόµπος», αρχ. σκανδ. trë-drumbr «κούτσουρο» κ.ά. Η παρουσία τού έρρινου 
-µ- στο ουσ. θρόµβος έχει εκφραστική λει- 

τουργία, όπως συµβαίνει και στο σχήµα θάµβος - ταφώ. Βλ. κ. τρέφω]. 
θροµβούµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {θροµβούται...· µόνο στον ενεστ.} 

σχηµατίζω θρόιιβους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
θροµβοφλεβίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή, που συνοδεύεται από τον σχηµατισµό 

θρόµβου σε φλέβα και συνήθ. βρίσκεται κοντά στο δέρµα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thrombophlebitis]. 

θροµβώδης, -ης, -ες [αρχ.] {θροµβώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
αποτελείται από θρόµβους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θρόµβωση (η) [µτγν.} {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. 1. Ο σχηµατισµός 
θρόµβου µέσα σε αιµοφόρο αγγείο: ~ των φλεβών τής κνήµης 2. θρόµβωση 
στεφανιαίας απόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας από θρόµβο αίµατος, η οποία 
έχει συχνά ως αποτέλεσµα την καρδιακή προσβολή. 

θρονί (το) [µεσν.] {θρον-ιού | -ιών} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. κοντό κάθισµα µε 
ακουµπιστήρι 2. ΕΚΚΛΗΣ. ξύλινο έπιπλο σε ορισµένη θέση τού ναού, όπου 
τοποθετείται η εικόνα τής Παναγίας ή τού τιµώµενου αγίου. 

θρονιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {θρόνιασ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.-εκφρα-στ.) 1. 
βάζω (κάποιον) να καθίσει σε θρόνο 2. (µεσοπαθ. θρονιάζοµαι) κάθοµαι 
κάπου µε όλη µου την άνεση, σαν να µου ανήκει η θέση δικαιωµατικά, µε 
σκοπό να µείνω για πολύ: ήρθε και θρονιάστηκε δίπλα µου και δεν έλεγε να το 
κουνήσει || πήγε η πεθερά και τους θρονιάστηκε στο σπίτι έναν µήνα τώρα 
ΣΥΝ. στρογγυλοκάθοµαι. — θρό-νιασµα (το). 

θρόνος (ο) 1. πολυτελές κάθισµα µε βραχίονες, υποπόδιο και ερεισί-νωτο, που 
προορίζεται για πολιτικούς και εκκλησιαστικούς άρχοντες, βασιλείς κ.λπ.: 
βασιλικός | πατριαρχικός | οικουµενικός ~ || η αίθουσα τού ~ 2. (συνεκδ.) (α) η 
εξουσία τού άρχοντα, τού βασιλιά: ανήλθε στον ~ σε ηλικία 18 ετών || κατακτώ 
| εγκαταλείπω τον ~ || ρίχνω από τον ~ || διαδέχοµαι στον ~ || «Οι µνηστήρες 
τού ~» (νορβ. Kongsemnerne, δράµα τού Ε. Ίψεν) (β) ο άρχοντας, ο βασιλιάς 
ως φορέας εξουσίας: η κυβέρνηση υπονοµεύει τον- || στράφηκε κατά τού 
θρόνου ΣΥΝ. παλάτι, στέµµα 3. ΕΚΚΛΗΣ. Θρόνοι (οι) τάξη αγγέλων που 
ανήκουν µετά τα Χερουβείµ και Σεραφείµ στην πρώτη ιεραρχία 4. η έδρα των 
πατριαρχείων µε τη δικαιοδοσία τους: Πατριαρχικός - Κωνσταντινουπόλεως | 
Αλεξανδρείας | Αντιοχείας | Ιεροσολύµων || ο παπικός ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *dhr-ónos, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *dher- «συγκρατώ, 
φέρω», πβ. σανσκρ. dadhâra «έχω καθίσει», dhârma- «δίκαιο, θέση», λατ. 
firmus «σταθερός» κ.ά. Οµόρρ. θρα-νίο(ν) (βλ.λ.), ίσως και θρη-σκεύω 
(βλ.λ.)]. 

θρουβαλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {θρουβάλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λο-γοτ.-
διαλεκτ.) θρυµµατίζω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. θρύβω (< αρχ. θρύπτω, βλ.λ., µε τροπή [i] —> [u]), κατ' 
αναλογίαν προς τα τσουβαλιάζω, κουρελιάζω, θρυψαλιάζω κ.ά. (όπου το -αλ- 
αποτελεί µέρος τού θέµατος)]. 

θρούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο ώριµος καρπός τής ελιάς, που πέφτει από το 
δέντρο και µαζεύεται από το έδαφος ΣΥΝ. χαµοελιά, χα-µάδα 2. καρπός ελιάς 
αρωµατισµένος µε θρούµπι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. δρούπα (κατά παρετυµολ. προς 
το αρωµατικό φυτό θρούµπι, βλ.λ.) < *δρύππα (πβ. λατ. druppa) < *δρύπεπη < 
αρχ. δρυπε-πής (έλαια) «καρπός που ωρίµασε πάνω στο δέντρο». Το αρχ. επίθ. 
δρυπεπής είναι αβεβ. ετύµου. Ενώ το α' συνθ. είναι ασφαλώς η λ. δρυς 
«δέντρο» (βλ.λ.), το β' συνθ. εγείρει αρκετά προβλήµατα. Ίσως ισχύει η 
εκδοχή ότι το επίθ. δρυπεπής αποτελεί φωνητική παραλλαγή τής «γλώσσας» 
τού Ησυχίου δρυπετεϊς «αυτοί που έχουν πέσει από το δέντρο»]. 

θρούµπι (το) {χωρ. γεν.} αρωµατικό φυτό, τα φύλλα και οι βλαστοί τού οποίου 
χρησιµοποιούνται ως καρύκευµα· (συνεκδ.) τα ίδια τα φύλλα και οι βλαστοί 
αυτού τού φυτού. Επίσης θρούµπη (η). [ΕΤΥΜ. < θρούµπι | θρούµπη < µεσν. 
θρύµπη < θρύµβη < αρχ. θύµβρη, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ουσ. θυµόν 
«θυµάρι»]. 

θρυαλλίδα (η) (λόγ.) 1. το φιτίλι λάµπας ή λυχναριού 2. εύφλεκτο πλέγµα που 
χρησιµοποιείται για τη µετάδοση τής φωτιάς σε εκρηκτικές ύλες ΣΥΝ. άφτρα 
3. (µτφ.) η αφορµή συγκεκριµένου γεγονότος, κυρ. µε αρνητικές καταλυτικές 
επιπτώσεις: ο εµπρηστικός του λόγος λειτούργησε ως ~ για τη διάσπαση τού 
κόµµατος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. θρυαλλίς, -ίδος < θρύον «βούρλο» < *τρύhον (µε 
πρόληψη τής δασύτητας) < I.E. *truso- «βούρλο», πβ. αρχ. σλαβ. trüsti «κα-
λάµι»]. θρύβω ρ. → θρύπτω 
θρυλείται, θρυλούνται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} 1. διαδίδοµαι ως φήµη: θρυλούνται συγκρούσεις µέσα στους κόλπους 
τής κυβέρνησης || θρυλείται ότι... ΣΥΝ. ακούγεται, λέγεται, φηµολογείται 2. 
θρυλούµενα (τα) οι φήµες που κυκλοφορούν ΣΥΝ. διαδόσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. θρύληµα (το) [µτγν.] {θρυλήµ-ατος | -ατα, -άτων} (σπάν.) η φήµη, 
η 
διάδοση. θρυλικός, -ή, -ό αυτός που έχει γίνει θρύλος: ο ~ Ροµπέν των ∆ασών || 
~ κατορθώµατα | µάχες ΣΥΝ. µυθικός, ένδοξος, ξακουστός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φηµισµένος. θρύλος (ο) 1. η διήγηση, συνήθ. µυθικού χαρακτήρα, που 
µεταδίδεται από γενιά σε γενιά: θρύλοι και παραδόσεις τού λαού µας || ο ~ τού 
µαρµαρωµένου βασιλιά 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο, γεγονός ή οτιδήποτε άλλο 
απέκτησε µεγάλη φήµη, ακτινοβολία, ώστε η ανάµνηση του να συναρπάζει: το 
όνοµα του έγινε ~|| η ταινία έγινε ~, αφότου πήρε 11 Όσκαρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φηµισµένος. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. θρύλος, αρχική σηµ. «θόρυβος, µουρµουρητό», < *dhru-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *dhrew- «µουρµουρίζω, θορυβώ» (βλ. 
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κ. λ. θόρυβος)]. 
θρύµµα (το) {θρύµµ-ατος | -ατα, -άτων} θρύψαλο, θραύσµα. [ΕΤΥΜ. 

αρ£. < θρύπτω (βλ.λ.)]. 
θρυµµατίζω ρ. µετβ. {θρυµµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} σπάζω (κυρ. 

µε δυνατό χτύπηµα), διαλύω σε πολύ µικρά κοµµάτια: (συ-νήθ. µεσοπαθ.) το 
παρµπρίζ του αυτοκινήτου θρυµµατίστηκε κατά τη σύγκρουση || (µτφ.) ~ τις 
φιλοδοξίες κάποιου ΣΥΝ. συντρίβω, (οικ.) σµπαραλιάζω. — θρυµµατισµός (ο) 
[1894] κ. θρυµµάτισµα (το). [ΕΤΥΜ. < θρύµµα]. 

θρυπτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που µπορεί να συντρίβει: ~ µηχάνηµα. 
θρύπτω κ. (καθηµ.) θρύβω ρ. µετβ. {έθρυψα} θρυµµατίζω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

αρχ. < *0ρύπ-_/ω < *dhru-bh-jô, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *dhreu-S- «θραύω, 
σπάζω», πβ. λετ. drubazas «κοµµάτι ξύλου», αρχ. ιρλ. drucht «σταγόνα», αρχ. 
σκανδ. drjüpa «στάζω» κ.ά. Οµόρρ. θραύω (βλ.λ.), θρύµµα, τρυφ-ή, τρυφ-ερός, 
τρυφ-ηλός κ.ά. Εκτός από τη σηµ. «θραύω, κοµµατιάζω», το ρ. θρύπτω έλαβε 
και µτφ. σηµ., όπως «διαφθείρω, ζω ακόλαστα», πράγµα που φαίνεται 
σαφέστερα στα οµόρρ. τρυφή (αρχική σηµ. «µαλθακότητα»), τρυφερός 
(αρχική σηµ. «θηλυ-πρεπής»), τρυφηλός (αρχική σηµ. «αυτός που επιδιώκει 
αισθησιακές ηδονές»)]. 

θρυψαλιάζω ρ. µετβ. {θρυψάλιασ-α, -τηκα, -µένος} (σπάν.) θρυµµατίζω, κάνω 
(κάτι) θρύψαλα. — θρυψάλιασµα (το). 

θρύψαλο (το) πολύ µικρό κοµµάτι από κάτι σπασµένο (κυρ. γυαλί) (συνήθ. στον 
πληθ.): ο καθρέφτης έπεσε κι έγινε θρύψαλα || (κ. µτφ.) οι ελπίδες του έγιναν 
σκόνη και θρύψαλα. [ΕΤΥΜ < θρυψ- (< θρύπτω) + -αλο, πβ. κόκκ-αλο, ρόπ-
αλο κ.ά.]. 

Θύαµις (ο) {Θυάµιδος} ο Καλαµάς (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., πελασγ. αρχής, αγν. 
ετύµου, παράλλ. τ. τού Θύ-αµος (όρος κοντά στη λίµνη Αµβρακία)]. 

θυγατέρα (η) 1. (λόγ.-διαλεκτ.) η κόρη, το θηλυκό τέκνο: η µονάκριβη ~ του 2. 
(µτφ.) αυτό που έρχεται ως συνέπεια, ως επακόλουθο: η γκρίνια είναι ~ τής 
µιζέριας ΣΥΝ. καρπός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θυγάτηρ (ήδη µυκ. tu-ka-te), αρχαιότατη λ., < I.E. 
*dhug(h)atér-, πβ. σανσκρ. duhitâr-, αρµ. dustr, γοτθ. dauhtar, γερµ. Tochter, 
αγγλ. daughter κ.ά.]. 

θυγατρικός, -ή, -ό [1858] αυτός που έχει δηµιουργηθεί και εξαρτάται από άλλον 
φορέα: ~ εταιρεία | τράπεζα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. filiale]. 

θύελλα (η) {-ας κ. (λόγ.) -έλλης | -ελλών} 1. σφοδρός άνεµος µε βροχή, µεγάλη 
καταιγίδα: η ~ ξεσπά | άρχισε να κοπάζει || ~ και θαλασσοταραχή ΣΥΝ. 
ανεµοστρόβιλος, σίφουνας, τυφώνας ΦΡ. δελτίο θυέλλης έκτακτο δελτίο που 
εκδίδει η µετεωρολογική υπηρεσία, µε το οποίο ενηµερώνονται κυρ. οι 
ναυτιλλόµενοι ότι επίκειται καταιγίδα 2. (µτφ.) µεγάλη αναταραχή, σύγχυση, 
αναστάτωση: οι δηλώσεις του ξεσήκωσαν ~ στο εσωτερικό τού κόµµατος- ΦΡ. 
όποιος σπέρνει ανέµους, θερίζει θύελλες βλ. λ. άνεµος 3. (+γεν.) για κάτι που 
εκδηλώνεται ορµητικά και σε µεγάλο πλήθος: η απόφαση τού δικαστηρίου 
ξεσήκωσε - διαµαρτυριών | αντιδράσεων | κινητοποιήσεων || τα λόγια τού 
οµιλητή πνίγηκαν σε µια ~ χειροκροτηµάτων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θύω | θύνω 
«τρέχω ορµητικά, εφορµώ» (που πιθ. συνέπιπτε αρχικά µε το ρ. θύω 
«θυσιάζω», βλ.λ.) < *θύ-νΕ-ω < *dhu-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *dheu- 
«σκορπίζω, στροβιλίζω» (πβ. σανσκρ. dhu-nó-ti «σείει»), για την οποία βλ. λ. 
θύω]. 

θυελλώδης, -ης, -ες [µτγν.] (θυελλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
είναι όµοιος στη σφοδρότητα µε θύελλα: το δελτίο καιρού προέβλεψε για αύριο 
~ ανέµους ΣΥΝ. τρικυµιώδης ANT. νήνεµος, γαλήνιος 2. (µτφ.) ασυγκράτητος, 
ακατάσχετος: - χειροκροτήµατα 3. (µτφ.) ταραχώδης, περιπετειώδης: η 
συνοµιλία µεταξύ των διπλωµατών υπήρξε ~||η συνεδρίαση έληξε µέσα σε ~ 
ατµόσφαιρα. — θυελ-λωδώς επίρρ. [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θυέστειος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον Θυέστη (βλ.λ.)· στη ΦΡ. θυέστεια 
δείπνα (i) ΜΥΘΟΛ. το γεύµα που παρέθεσε ο Ατρέας στον Θυέστη, στο οποίο 
ο τελευταίος έφαγε εν αγνοία του τις σάρκες των ίδιων του των παιδιών (ii) 
(µτφ.) η ανθρωποφαγία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κύρ. όν. Θυέστης, αρχική σηµ. «αυτός 
που χειρίζεται το γουδοχέρι, προετοιµάζοντας το προσφερόµενο για θυσία 
κρέας», < θύω (βλ.λ.)]. 

Θυέστης (ο) ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Πέλοπα και τής Ιπποδάµειας, αδελφός τού 
Ατρέα, µε τον οποίο βρισκόταν σε διαµάχη για τον θρόνο των Μυκηνών (βλ. κ. 
θυέστεια δείπνα, λ. θυέστειος). [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < θ. θυεσ- τού ουσ. θύος 
(γεν. *θυεσ-ος) µε τη σηµ. «προσφορά ολοκαυτώµατος - αρωµατική ουσία» (< 
ρ. θύω, βλ.λ.). Το όν. Θυέσ-της θα δήλωνε εκείνον που προετοιµάζει µια θυσία 
παρασκευάζοντας αρώµατα, ειδικώς δε εκείνον που χειρίζεται το γουδοχέρι 
(πβ. µτγν. θυέσ-της «γουδοχέρι»)]. θύλακας (ο) → θύλακος θυλάκιο (το) [αρχ.] 
(θυλακί-ου | -ων} (λόγ.) 1. σακίδιο, σακούλι 2. η 
τσέπη 3. ΑΝΑΤ. κοίλωµα βλεννογόνου αδένα. θυλακίτιδα (η) ΙΑΤΡ. 
δερµατοπάθεια από φλεγµονή στις ρίζες των τριχών. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. bursitis]. θυλακοειδής, -ής, -ές [αρχ.] 
{θυλακοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει το σχήµα θυλάκου. θύλακος (ο) {θυλάκ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. 
µικρός σάκος, σακούλι ΣΥΝ. σακίδιο, ταγάρι 2. ΑΝΑΤ. θήκη ή περίβληµα 
οργάνων τού σώµατος: ~ δοντιών | τριχών 3. ΣΤΡΑΤ. η τοποθεσία όπου 
εισέρχονται και παραµένουν στρατεύµατα σε τµήµα τού εχθρικού εδάφους, ενώ 
τα γύρω εδάφη εξακολουθούν να κατέχονται από τις εχθρικές δυνάµεις. Επίσης 
θύλακας (σηµ. 3). [ΕΤΥΜ. < αρχ. θύλακος «σάκος», αγν. ετύµου. o τ. θύλακας 
µεταπλ. τ. 

τού µτγν. θύλαξ «θύλακος, σάκος», πβ. ενήλικος - ενήλικας]. 
θυλακώνω ρ. µετβ. [θυλάκω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) βάζω σε θύλακο, σε 

σακούλι. — θυλάκωση (η) [1889]. 
θύµα (το) {θύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πρόσωπο που υπέστη κάτι κακό 

(συµφορά, καταστροφή, εκµετάλλευση κ.λπ.) χωρίς δική του υπαιτιότητα: 
πέφτω ~ εκβιασµού | απαγωγής | απάτης | τού ολοκαυτώµατος | τού ναζισµού | 
ληστείας | τροµοκρατικής ενέργειας | τροχαίου δυστυχήµατος || δεν 
αναφέρθηκαν θύµατα από τον σεισµό || (συχνά κατ' αντιδιαστολή προς τον 
θύτη) στην προσπάθεια του να φανεί αντικειµενικός, βάζει θύτη και ~ στο ίδιο 
τσουβάλι 2. το πρόσωπο που υφίσταται τις δυσάρεστες συνέπειες από κάτι: 
έπεσε ~ τής ίδιας του τής φιλοδοξίας || υπήρξε ~ των περιστάσεων 3. το 
πρόσωπο που γενικά υφίσταται τις συνέπειες από ό,τι δυσάρεστο συµβαίνει, 
που αδικείται σε όλες τις περιπτώσεις: δεν µπορώ να είµαι µια ζωή το - και να 
υποχωρώ σε όλους ΦΡ. εξιλαστήριο θύµα βλ. λ. εξιλαστήριος 4. (οικ.) ο 
ανόητος, το κορόιδο: βρε ~! 
[ΕΤΥΜ < αρχ. θύµα «θυσιαζόµενο ζώο» < θύω (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. (για 
πρόσωπα) ήδη αρχ.]. 

θυµάµαι [µεσν.] ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {θυµάσαι... | θυµήθηκα} ♦ (µετβ.) 1. 
επαναφέρω στη µνήµη µου, αναπολώ: ~ τα περασµένα και µελαγχολώ ΣΥΝ. 
ενθυµούµαι ΑΝΤ. ξεχνώ- ΦΡ. ό,τι θυµάται χαίρεται για κάποιον που 
αναφέρει άσχετο µε τη συζήτηση ή την περίσταση θέµα 2. διατηρώ στη µνήµη 
µου: θα ~ για πάντα το καθαρό του βλέµµα || τον- να έρχεται κάθε µέρα στις 
3.00 || θυµάσαι, όταν ήµαστε µικροί, που φεύγαµε από το σχολείο και πηγαίναµε 
σινεµά; ♦ 3. (αµετβ.) έχω µνηµονικό, διαθέτω δυνατή µνήµη: λόγω τής ηλικίας 
του αρχίζει να µη θυµάται. Επίσης θυµούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. θυµούµαι < έθθυµοῦµαι < αρχ. ενθυµούµαι (βλ.λ.)]. 

θυµάµαι - κοιµάµαι - λυπάµαι - φοβάµαι, θυµίζω - κοιµίζω - φοβίζω - 
λυπώ. Τα ρήµατα αυτά στον ενεστώτα κυρ. και στον παρατατικό 
εµφανίζουν ιδιάζουσα κλίση: ενεστ. θυµάµαι (κ. -ούµαι), -άσαι, -άται, -
ούµαστε (κ. -όµαστε), -άστε (κ. -όσαστε), -ούνται πα-ρατ. θυµ-όµουν, -
όσουν, -όταν, -όµαστε | -όµασταν, -όσαστε | -όσασταν, -όνταν | -ούνταν | -
όντουσαν. ∆εν κλίνονται δηλ. στον ενεστώτα όπως το αγαπιέµαι, -έσαι, -
έται κ.λπ., ούτε έχουν -ι- (-ιό-µουν, -ιόσουν κ.λπ.) στον παρατατικό. 
Τα θυµάµαι, λυπάµαι και φοβάµαι λειτουργούν ως µεταβατικά (µε 
αντικείµενο), αλλά και ως αµετάβατα ρήµατα (χωρίς αντικείµενο): ∆εν 
θυµάµαι αυτό το περιστατικό - ∆εν θυµάµαι· Τον λυπάµαι τον καηµένο - 
Λυπάµαι, δεν θα ξανασυµβεί- Φοβάται τον θάνατο 
- ∆εν φοβάται καθόλου. Το κοιµάµαι είναι αµετάβατο: ∆εν κοιµάται τα 
βράδια. Τα θυµάµαι, κοιµάµαι και φοβάµαι διαθέτουν και µεταβιβαστικό 
τύπο ρήµατος σε -ίζω: θυµάµαι - θυµίζω, κοιµάµαι 
- κοιµίζω, φοβίζω (θυµίζω = κάνω κάποιον να θυµηθεί, κοιµίζω = βάζω | 
κάνω κάποιον να κοιµηθεί, φοβάµαι - φοβίζω = προξενώ φόβο σε κάποιον, 
βλ. λ. φοβούµαι). Το λυπάµαι έχει ως µεταβιβαστικό το λυπώ (= κάνω 
κάποιον να λυπηθεί, προξενώ λύπη). 

θυµαράκι (το) {χωρ. γεν.) (υποκ.) το θυµάρι· ΦΡ. (σκωπτ.) πηγαίνω στα 
θυµαράκια πεθαίνω ΣΥΝ. (λόγ.) αποδηµώ, αποβιώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

θυµαρήσΐΌς, -ια, -ιο αυτός που προέρχεται από θυµάρι: ~ µέλι (από µέλισσες 
που µαζεύουν τη γύρη από θυµάρι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

θυµάρι (το) {θυµαρ-ιού | -ιών} φυτό χαρακτηριστικό τής εύκρατης κυρ. 
µεσογειακής ζώνης, που απαντά σε ξηρούς, άγονους και πετρώδεις τόπους, 
έχει πολλά κλαδιά, µικρά φύλλα µε χρώµα έντονο γκρι-ζοπράσινο, µοιάζει µε 
τη ρίγανη και έχει διαπεραστικό ευχάριστο άρωµα, για το οποίο 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική ως αρωµατικό, αλλά και στην παρασκευή 
αφεψηµάτων για τις φαρµακευτικές του ιδιότητες. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. θύµον (< αρχ. θύω, µε τη σηµ. «ευωδιάζω») + -άρι, πβ. λυχν-
άρι, συρτ-άρι κ.ά.]. 

θυµαριά (η) 1. συστάδα θυµαριών 2. έκταση γεµάτη από θυµάρι 3. το θυµάρι. 
θυµέλαιο (το) [1880] {θυµελαί-ου | -ων} ΧΗΜ. αιθέριο έλαιο µε ευχάριστη 

οσµή, που λαµβάνεται µε απόσταξη από τους ανθισµένους βλαστούς τού 
θυµαριού και χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία και τη θεραπευτική. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. θύµον (βλ. λ. θυµάρι) + έλαιο, ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. 
αγγλ. thymoil]. 

θυµέλη (η) {σπάν. θυµελών} (στην αρχαιότητα) 1. ο βωµός, το θυσιαστήριο 2. 
(ειδικότ.) ο βωµός τού ∆ιονύσου, που ήταν τοποθετηµένος στο κέντρο τής 
ορχήστρας τού θεάτρου.   — θυµελικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. θυ- 
(< θύω, βλ.λ.) + -µέλη, πβ. θε-µέλιον]. 

θυµηδία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ελαφρά σκωπτική διάθεση γέλιου: το σχόλιο 
του προκάλεσε τη ~ όλων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ευχαρίστηση τής καρδιάς, τής ψυχής», < θυµηδής 
< θυµός (βλ.λ.) + -ηδής < ηδος «ευχαρίστηση» (βλ. λ. ηδονή)]. 

θύµηση (η) [µεσν.] {θύµησες} (λογοτ.) 1. η µνήµη: εκείνο το καλοκαίρι 
χαράχτηκε στη ~ του ανεξίτηλα 2. η επαναφορά στη µνήµη (προσώπου ή 
γεγονότος): και µόνο η ~ της του προκαλούσε πόνο ΣΥΝ. ανάµνηση, ενθύµηση. 

θυµητάρι (το) {θυµηταρ-ιού | -ιών} (λογοτ.) ενθύµιο, αναµνηστικό. [ΕΤΥΜ. < 
*θυµητός + παραγ. επίθηµα -άρι, πβ. κ. προσκυνητ-άρι]. 

θυµητικό (το) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. η ικανότητα να θυµάται κανείς πράγµατα: 
γέρασε κι άρχισε να χάνει το ~ του 2. το αναµνηστικό, το ενθύµιο: διατηρεί 
πολύτιµο ~ τη φωτογραφία της. 



θυµιάζω 762 θυρεοειδής 
 

θυµιάζω ρ. µετβ. {θυµίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} καίω θυµία-
µα, θυµιατίζω (βλ.λ.). — θυµίαση (η) [αρχ.]. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. θυµιώ (-άω) < θ. θυµ- τού ρ. θυω (πβ. θύµα, θυµέ-
λη)]. θυµίαµα (το) [αρχ.] {θυµιάµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ρητινώδης 
ουσία 

που καίγεται κατά τις θρησκευτικές ακολουθίες ή κατά την προσφο-
ρά θυσίας και αναδίδει αρωµατικές αναθυµιάσεις 2. (συνεκδ.) το να 

θυµιατίζει κανείς 3. (µτφ.) ο υπερβολικός έπαινος, η κολακεία ΣΥΝ. λι-
βανωτός, (οικ.) γλείψιµο. θυµιατηριο (το) [αρχ.] {θυµιατηρ-ιού | -
ιών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. εκκλησιαστικό σκεύος όπου καίγεται θυµίαµα και 
µε το οποίο ο ιερέας θυµιατίζει τις εικόνες και τους εκκλησιαζοµένους 
ΣΥΝ. θυµιατό 2. παρόµοιο µε το παραπάνω σκεύος µικρού µεγέθους, 
που χρησιµοποιείται για τη θυµίαση τού εικονοστασίου των σπιτιών. 
Επίσης (λαϊκ.) θυµιατήρι. 
θυµιατίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {θυµιάτισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) σκορπώ τον καπνό θυµιάµατος µπροστά ή πάνω σε (κάτι): ~ το 
εικόνισµα τής Παναγίας ♦ 2. (αµετβ.) καίω θυµίαµα σε εκκλησιαστι-
κή τελετή ΣΥΝ. λιβανίζω. — θυµιάτισµα (το). 

θυµιατό (το) το θυµιατήρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. θυµιατόν, ουδ. τού 
αρχ. επιθ. θυµιατός < θυµιώ, βλ. κ. θυµιάζω]. 

θυµίζω ρ. µετβ. {θύµισα} επαναφέρω (κάτι) στη µνήµη άλλου, κάνω 
(κάποιον) να θυµηθεί (κάτι): µη µου θυµίζεις δυσάρεστα γεγονότα! || 
αυτό το πρόσωπο κάτι µου θυµίζει || του θύµισα να πάρει το φάρµακο 
του ΣΥΝ. υπενθυµίζω, (λόγ.) ενθυµίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµάµαι. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. < µτγν. ένθυµίζοµαι < αρχ. ενθυµούµαι (βλ.λ,)]. 

θυµικός1, -ή, -ό ΦΙΛΟΣ.-ΨΥΧΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το συναι-
σθηµατικό µέρος τής ψυχής: οι ψυχοσωµατικές διαταραχές οφείλο-
νται σε ~ αναστατώσεις 2. Θυµικό (το) το σύνολο των ψυχικών φαι-
νοµένων, που σχετίζονται µε το συναισθηµατικό µέρος τής ψυχής. 
Επίσης θυµοειδής, -ής, -ές [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνωστικός. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < θυµός], 

θυµικός', -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον θύµο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thymic]. 

θυµοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {θυµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) ζωηρός, 
ορµητικός, δυνατός· (συνήθ.) θυµοειδές (το) το θυµικό (βλ. λ. θυµι-
κός1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θυµοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που υποστηρίζει ότι το 
συναίσθηµα αποτελεί θεµελιώδη λειτουργία τού ψυχικού βίου. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν όρου, πβ. νεολατ. Sentimentalismus]. 

θυµός (ο) έντονη ψυχική κατάσταση, που προκαλείται από µεγάλη 
δυσαρέσκεια και µπορεί να εκδηλώνεται µε βίαιες και ουρικές κι-
νήσεις, ύψωση τού τόνου τής φωνής, έλλειψη αυτοελέγχου και άλλες 
συναφείς εκδηλώσεις: µπήκε στο σπίτι έξαλλος από θυµό | γεµάτος 
θυµό || έγινε κατακόκκινος από τον ~ του ΣΥΝ. οργή, αγανάκτηση ΑΝΤ. 
ψυχραιµία· ΦΡ. (παροιµ.) ο θυµός µάτια δεν έχει ο θυµός τυφλώνει 
τον άνθρωπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµώνω. 
[ΕΤΥΜ αρχ·. αβεβ. ετύµου, πιθ. < θύω «εφορµώ, τρέχω ορµητικά» (βλ. 
λ. θύελλα). Η φωνητική σύµπτωση µε το ρ. θύω «θυσιάζω» (τα δύο 
ρήµατα προφανώς έχουν κοινή ετυµολογική προέλευση) οδήγησε στη 
σύνδεση τής λ. θυµός µε άλλες I.E. λ., οι οποίες έχουν τη σηµ. «κα-
πνός», λ.χ. σανσκρ. dhüma, λατ. fumus, αρχ. σλαβ. dymü κ.ά. Η συ-
σχέτιση, πάντως, περιπλέκεται, αν λάβουµε υπ' όψιν ότι η λ. θυµός 
δήλωνε αρχικά την καρδιά ως έδρα των συναισθηµάτων, των κινή-
τρων και τού φρονήµατος, ενώ στον Πλάτωνα ο θυµός είναι ένα από 
τα τρία µέρη τής ψυχής, η κινητήριος δύναµη των ευγενών αισθηµά-
των, ιδ. τού θάρρους και τής ανδρείας. Η σηµ. «οργή» είναι ήδη οµη-
ρική], 

θυµός (ο) 1. (λόγ.) το θυµάρι · 2. ΑΝΑΤ. ενδοκρινής αδένας που βρί-
σκεται στο πάνω µέρος τού θώρακα, είναι πολύ ανεπτυγµένος κατά 
τη βρεφική ηλικία, ενώ ατροφεί κατά την εφηβική και παίζει σηµα-
ντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστηµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν., παράλλ. τ. τού αρχ. θύµον (τό) «θυµάρι», βλ. κ. θυµάρι. 
Με την ιατρ. σηµ. η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. και 
γαλλ. thymus]. 

θυµοσοφία (η) [1880] {χωρ. πληθ.} 1. η ψύχραιµη αντιµετώπιση των 
αντιξοοτήτων τής ζωής, η στωνκότητα 2. η πρακτική φιλοσοφία, η φι-
λοσοφία τής καθηµερινότητας. 

θυµόσοφος, -η, -ο 1. αυτός που έχει έµφυτη την κλίση να φιλοσοφεί, 
που φιλοσοφεί χωρίς να έχει τη σχετική µόρφωση 2. αυτός που 
διατηρεί την ψυχραιµία του σε κρίσιµες περιστάσεις. — θυµοσοφι-
κός, -ή, -ό [αρχ.], θυµοσοφικά επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ·. αρχική σηµ. «ο εκ 
φύσεως σοφός», < θυµός + σοφός). 

θυµούµαι ρ. → θυµάµαι 
θυµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {θυµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός 
που εύκολα θυµώνει, ερεθίζεται: είναι ~ τύπος ΣΥΝ. οξύθυµος, ευέξα-
πτος, οργίλος, ευερέθιστος, αψίθυµος ΑΝΤ. νηφάλιος, ψύχραιµος. 

θύµωµα (το) {θυµώµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. όγκος τού θύµου αδέ-
να που συνδυάζεται συχνά µε µυασθένεια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. thymoma (βλ. κ. θύµος)]. 

θυµώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {θύµω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
(κάποιον) να οργιστεί, προκαλώ σε (κάποιον) θυµό: µε θύµωσε µε την 
αυθάδη συµπεριφορά του ΣΥΝ. εξοργίζω, εκνευρίζω, οργίζω, φέρω 
εκτός εαυτού, (εκφραστ.) φουρκίζω, χολώνω ♦ (αµετβ.) 2. οργίζοµαι, 
καταλαµβάνοµαι από θυµό: θύµωσα µε την αυθάδη συµπεριφορά του 
|| όταν θυµώνει, κάνει σαν τρελός ΣΥΝ. εκνευρίζοµαι, εξάπτοµαι, 
ανάβω, αγανακτώ, νευριάζω, γίνοµαι εκτός εαυτού, (εκφραστ.) φουρ-
κίζοµαι, χολιάζω 3. (+γεν. προσωπικής αντων. | +µαζί) διακόπτω τις 
σχέσεις µου µε κάποιον, ψυχραίνοµαι µαζί του: µου θύµωσε, επειδή 

ήµουν ειλικρινής µαζί του || είσαι ακόµη θυµωµένος µαζί µου; ΣΥΝ 
κακιώνω 4. (λαϊκ.) (για καιρικές συνθήκες ή στοιχεία τής φύσης) γί-
νοµαι ορµητικός: θύµωσε ο καιρός | η θάλασσα | ο άνεµος ΣΥΝ. χα-
λάω, αγριεύω. — θύµωµα (το) [αρχ.]. 

θυµώνω - εκνευρίζω | -οµαι - νευριάζω - οργίζοµαι - εξοργίζω | -οµαι 
- φέρω | γίνοµαι εκτός εαυτού - µου δίνει στα νεύρα - µου τη δίνει - 
µου τη σπάει. Τη γενική σηµ. τού σηµασιολογικού πεδί- 
ου τού θυµού ως ενέργειας και ως κατάστασης δηλώνει κυρ. το 
θυµώνω, που λειτουργεί και ως µεταβατικό ρ. (µε αντικείµενο προ-
σώπου) και ως αµετάβατο (χωρίς αντικείµενο). Μεταβατική σηµ. 
έχουν και τα εκνευρίζω, νευριάζω, εξοργίζω, φέρω | κάνω εκτός 
εαυτού. Αµετάβατη σηµ. έχουν τα εκνευρίζοµαι, νευριάζω, οργίζο-
µαι, εξοργίζοµαι, γίνοµαι εκτός εαυτού, µου δίνει στα νεύρα, µου τη 
δίνει, µου τη σπάει. Ανάµεσα στα ρήµατα αυτά παρατηρείται µια 
σηµασιολογική κλιµάκωση ευρύτερα αισθητή. Τα νευριάζω και 
εκνευρίζω | -οµαι καταλαµβάνουν το αρχικό στάδιο τής έναρξης 
τού θυµού (ως ενέργειας ή ως κατάστασης). Ακολουθεί το θυ-
µώνω, που δηλώνει ότι από την κατάσταση τής νευρικότητας, τής 
απώλειας τής ψυχραιµίας και µιας αρχοµένης ψυχικής δυσθυµίας 
περνώ στην κατάσταση τού ελεγχόµενου θυµού, τής ψυχικής ενό-
χλησης και ταραχής, που οδηγεί σε δυσµενείς αντιδράσεις ενα-
ντίον προσώπων. Ακολουθούν τα οργίζοµαι και εξοργίζοµαι, όπου 
η κατάσταση τής οργής, τού µεγάλου θυµού, συχνά ξεπερνά τον 
έλεγχο και ξεσπάει µε βίαιο τρόπο (ύβρεις, επιθέσεις κ.λπ.). Το 
αποκορύφωµα είναι όταν φέρω | γίνοµαι εκτός εαυτού, που δηλώ-
νει ότι η οξύτητα τής οργής είναι τόση, που δεν µου επιτρέπει να 
ελέγξω τον εαυτό µου. Φράσεις όπως µου δίνει στα νεύρα ή µου τη 
δίνει και (σε πολύ προφορικό και οικείο ύφος) µου τη σπάει δηλώ-
νουν αντιστοίχως ό,τι τα νευριάζω | εκνευρίζω και οργίζοµαι | 
εξοργίζοµαι. 
Το θυµώνω ως µεταβατικό ρ. (θυµώνω κάποιον) απαντά κυρ. από 
τον 3ο αι. π.Χ., ενώ η κανονική χρήση («είµαι θυµωµένος») εµφα 
νίζεται πριν από τους κλασικούς χρόνους µε τον τ. (θυµόοµαι >) 
θυµούµαι. Το νευριάζω είναι νεότερο, ενώ αρχαίο είναι το εκνευ 
ρίζω «αφαιρώ τα νεύρα» και (ως µεσοπαθ.) «καταρρέω, εξασθε 
νώ» µε το εξίσου αρχαίο νευροΰµαι να σηµαίνει «νευριάζω» (ας 
σηµειωθεί ότι η νεότερη χρήση τής λ. «νεύρα» είναι ιατρικής υφής 
και απαντά στους ιατρούς των µεταγενεστέρων χρόνων - 4ο αι. 
π.Χ.). Τα οργίζοµαι και εξοργίζοµαι είναι αρχαία (Αριστοφάνης, 
Πλάτων κ.ά.) µε την ίδια σηµασία. Η σηµασιολ. διαφορά ανάµεσα 
στο θυµώνω και το (εξ)οργίζοµαι υπάρχει και ανάµεσα στα θυ 
µός και οργή, τόσο στην Αρχ. όσο και στη Ν. Ελληνική. Οι αρχαί 
οι χρησιµοποιούσαν και τη λ. χόλος µε τη σηµ. «πικρία, µνησικα 
κία» που βρίσκεται στα πρόθυρα τού θυµού (πβ. κ. τα σηµερινά 
χολώνοµαι, χολωµένος). -+ τόνος 

θύννος (ο) (λόγ.) µεγάλο εδώδιµο ψάρι· ο τόννος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο (πβ. εβρ. tannin «κήτος»)]. 

θύρα (η) {θυρών} (λόγ.) 1. η πόρτα· ΦΡ. (α) επί θύραις | προ των θυ-
ρών (επί θύραις | προ θυρών, αρχ. φρ.) για κάτι απειλητικό, που επί-
κειται ή βρίσκεται ήδη πολύ κοντά: ο πόλεµος | ο κίνδυνος | ο εχθρός 
βρίσκεται ~ (β) κεκλεισµένων των θυρών {κεκλεισµένων των θυρών, 
Κ.∆. Ιωάνν. 20, 19) (λόγ.) (για δίκη, συνεδρίαση) µε κλειστές τις πόρ-
τες, χωρίς το κοινό να µπορεί να παρακολουθήσει: η δίκη διεξήχθη ~ 
ΑΝΤ. ανοικτός, ελεύθερος (γ) παραβιάζω ανοικτές θύρες | πόρτες | 
πύλες βλ. λ. παραβιάζω (δ) πολιτική | διπλωµατία ανοικτών θυρών 
πολιτική ή διπλωµατία που επιδιώκει τον ελεύθερο εµπορικό αντα-
γωνισµό µεταξύ των κρατών και αποβλέπει στην ανάπτυξη των σχέ-
σεων τους 2. ΑΘΛ. (α) η καθεµιά από τις εισόδους σταδίου ή γηπέδου, 
από τις οποίες εισέρχονται οι θεατές στις αντίστοιχα αριθµηµένες 
εξέδρες του (β) (συνεκδ.) η εξέδρα τού γηπέδου, στην οποία εισέρχο-
νται οι θεατές από την παραπάνω είσοδο (γ) (συνεκδ.) οι θεατές που 
κάθονται στις κερκίδες αυτού τού τµήµατος τού σταδίου | γηπέδου: 
όλη η ~ 10 ήταν ανάστατη (δ) οι οργανωµένοι (και συνήθ. φανατικοί) 
οπαδοί οµάδας, οι οποίοι κατά παράδοση κάθονται στην ίδια πλευρά 
τού γηπέδου (τής οµάδας τους), που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη 
είσοδο από τον αριθµό τής οποίας και χαρακτηρίζονται: - 13 (οι οπα-
δοί τού Παναθηναϊκού), ~ 4 (οι οπαδοί τού Π.Α.Ο.Κ.) κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *dhur-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *dhwer- «θύρα», πβ. 
σανσκρ. dvärah, αρχ. σλαβ. dvor-ü «αυλή», λατ. foris «έξω», γαλλ. 
dehors «έξω» (< λατ. de-foris), forêt «δάσος (< λατ. forestis silva «δά-
σος έξω από τις πύλες τού βασιλικού πάρκου»), αρχ. γερµ. turi «θύ-
ρα», γερµ. Tür, αγγλ. door κ.ά. Οµόρρ. θυρ-εός, θυρ-ίς (-ίδα), ά-θυρό-
στοµος, θυρ-ωρός (βλ.λ.) κ.ά. Το δόγµα τής πολιτικής ανοικτών θυ-
ρών αποδίδει το γαλλ. doctrine de la porte ouverte]. 

θύραθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. από έξω ΑΝΤ. έσωθεν, εκ των έσω 2. 
(ως επίθ.) αυτός που έχει κοσµικό, µη εκκλησιαστικό περιεχόµενο: ~ 
λογοτεχνία- ΦΡ. (ειδικότ.) θύραθεν παιδεία η κλασική παιδεία κατ' 
αντιδιαστολή προς την εκκλησιαστική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < θύρα + -θεν (βλ.λ.)]. 

θυρανοίξια (τα) [αεσν.] {θυρανοιξίων} τα εγκαίνια ναού. 
θυρεοειδεκτοµη (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση όλου ή µέρους τού 
θυρεοειδούς αδένα για τη θεραπεία βρογχοκήλης, όγκου τού θυ-
ρεοειδούς ή υπερθυρεοειδισµού. Επίσης θυρεοειδεκτοµία [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. thyroidectomy]. 

θυρεοειδής, -ής, -ές {θυρεοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. όµοιος στο σχή-
µα µε θυρεό (βλ.λ.) 2. αυτός που σχετίζεται µε τον θυρεοειδή αδένα 
ή τον θυρεοειδή χόνδρο· ΦΡ. ΑΝΑΤ. (α) θυρεοειδής (αδένας) ο ενδο- 
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κρινής αδένας που βρίσκεται στο εµπρόσθιο µέρος τού λαιµού και µε τις 
ορµόνες που εκκρίνει συµβάλλει στην ανάπτυξη τού σώµατος και στον 
µεταβολισµό (β) θυρεοειδής χόνδρος ο µεγαλύτερος χόνδρος τού 
λάρυγγα, που έχει σχήµα θυρεού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < θυρεός + -ειδής < είδος. Η λ. απαντά ήδη στον γιατρό Γαληνό µε 
τη σηµ. τού ενδοκρινούς αδένα τού λαιµού, ο οποίος έχει σχήµα 
θυρεού]. θυρεό ειδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον θυρεοειδή 
αδένα. θυρεοειδίτιδα (η) [1853] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού 
θυρεοειδούς αδένα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thyroïdite]. θυρεοείδοπάθεια (η) 
{θυρεοειδοπαθεκον} ΙΑΤΡ. κάθε πάθηση τού θυρεοειδούς αδένα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thyroidopathy]. θυρεός (ο) το 
έµβληµα αριστοκρατικής οικογένειας, το οποίο έχει σχήµα ασπίδας ΣΥΝ. 
οικόσηµο. 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «µεγάλη πέτρα που χρησιµοποιείται ως θύρα 
(όπως αυτή που, κατά την Οδύσσεια, χρησιµοποιούσε ο κύκλωπας 
Πολύφηµος, για να κλείσει τη σπηλιά του)», < θύρα + -εός (< -εΕός). Η 
σηµ. τής µεγάλης ποδήρους ασπίδας, που έµοιαζε µε θύρα, απαντά από 
τον 3ο αι. π.Χ.]. θυρεοτροπίνη (η) ΒΙΟΛ. ορµόνη τής υπόφυσης που 
διεγείρει την ανάπτυξη και την εκκριτική δραστηριότητα τού θυρεοειδούς 
αδένα ΣΥΝ. θυρεοειδοτρόπος ορµόνη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thyréotropine < thyreo- (< µτγν. 
θυρεοειδής) + -tropine (βλ. κ. ατροπίνη)]. θυρίδα (η) 1. (λόγ.) µικρή 
πόρτα, µικρό άνοιγµα ΣΥΝ. πορτάκι, πορτί-τσα 2. (ειδικότ.) µικρό άνοιγµα 
σε χώρισµα γραφείου ή ταµείου, µέσω τού οποίου γίνονται οι 
συναλλαγές µεταξύ υπαλλήλων και πολιτών: απευθυνθείτε στην πρώτη ~ 
ΣΥΝ. γκισέ 3. (συνεκδ.) το αντίστοιχο τµήµα γραφείου ή ταµείου: η ~ 3 
δεν λειτουργεί 4. (α) χώρισµα χρηµατοκιβωτίου ή ντουλαπιού, που 
διαθέτουν τράπεζες σε ιδιώτες, για την ασφαλή φύλαξη χρηµάτων, 
εγγράφων, κοσµηµάτων ή άλλων πολύτιµων αντικειµένων: τραπεζική ~|| 
~ ασφαλείας (β) ταχυδροµική θυρίδα (συντοµ. Τ.θ.) µικρό, ιδιωτικής 
χρήσεως γραµµατοκιβώτιο, που βρίσκεται σε ταχυδροµείο: για να 
διατηρήσει την ανωνυµία του, παρήγγειλε οι απαντήσεις στην αγγελία του 
να στέλνονται σε - 5. ΠΛΗΡΟΦ. (α) θυρίδα (πλαίσιο) διαλόγου (αγγλ. 
dialogue box) πλαίσιο που εµφανίζεται στην οθόνη δείχνοντας στον 
χρήστη πληροφοριακά µηνύµατα και ζητώντας του µία απάντηση (β) 
θυρίδα εισερχοµένων µηνυµάτων (η) | εισερχόµενα (τα) (αγγλ. inbox) 
αρχείο στο οποίο ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
αποθηκεύει µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θυρίς, -ίδος, υποκ. τού ουσ. θύρα. Στις σηµ. 2-3 η λ. απο-
δίδει το γαλλ. guichet]. θυροκολλώ ρ. µετβ. {θυροκολλάς... | θυροκόλλ-
ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} επικολλώ σε πόρτα για 
κοινοποίηση (επίσηµο έγγραφο, π.χ. απόφαση, διάταγµα, κλήση κ.λπ.): 
έδωσε εντολή να θυροκολληθεί η απόφαση τού δικαστηρίου. — 
θυροκόλληση (η). θυροξίνη (η) {θυροξινών} ΒΙΟΛ. σηµαντική ορµόνη που 
παράγει ο θυρεοειδής αδένας και δίνεται ως φάρµακο σε ενδοκρινικές 
ανωµαλίες, η οποία εντείνει τον βασικό µεταβολισµό στα θερµόαιµα ζώα 
και στον άνθρωπο, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι καύσεις· χρησιµο-
ποιείται ως διεγερτικό τού µεταβολισµού για τη θεραπεία ενδοκρινικών 
ανωµαλιών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. thyroxine < thyr- (< thyroid «θυ-
ρεοειδής») + -ox- (< οξύ) + -ine (< -ίνη)]. -θυρος, -η, -ο (λόγ.) β' 
συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό θυρών: αγόρασε ένα 
πεντάθυρο αυτοκίνητο ΣΥΝ. -πορτος. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. αρχ. δί-θυρος, µτγν. τρί-θυρος), που προέρχεται από το 
ουσ. θύρα (βλ.λ.)]. θυροτηλεόραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 
τηλεπικοινωνιακό σύστηµα, που συνδυάζει ήχο µε εικόνα και έχει 
λειτουργία και χρήση αντίστοιχη µε αυτήν τού θυροτηλεφώνου (βλ.λ.). 
θυροτηλέφωνο (το) {θυροτηλεφών-ου | -ων} τηλεπικοινωνιακό σύστηµα, 
που συνδέει την είσοδο κατοικίας (συνήθ. πολυκατοικίας) µε τους 
εσωτερικούς χώρους της και χρησιµεύει στην ακουστική επικοινωνία 
µεταξύ ενοίκων και επισκεπτών, κυρ. για το άνοιγµα τής εξώπορτας. 
θυρόφυλλο (το) [1856] {θυροφύλλων} (λόγ.) το καθένα από τα κινητά 
µέρη τής πόρτας ΣΥΝ. πορτόφυλλο. θίιρσος (ο) (στην αρχαιότητα) κλαδί 
από καλάµι ή ξύλο, που στην κορυφή του είχε φύλλα κισσού ή αµπέλου 
και αποτελούσε χαρακτηριστικό διονυσιακό έµβληµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο, όπως και το αντίστοιχο χεττ. 
tuwarsa «κισσός»]. θυρσοφόρος, -ος, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) αυτός που 
κρατά θύρσο. θύρωµα (το) {θυρώµ-ατος | -ατα, -άτων} το πλαίσιο 
πόρτας ή παραθύρου, το κούφωµα ΣΥΝ. τελάρο, περβάζι, κάσα. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < θυρώ (-όω) < θύρα]. θυρωρείο (το) [µτγν.] ο χώρος τής κυρίας 
εισόδου ενός κτηρίου (πολυκατοικίας, εργοστασίου, δηµόσιας υπηρεσίας 
κ.λπ.), στον οποίο βρίσκεται ο θυρωρός. θυρωρός (ο/η) κ. (λαϊκ.) 
θυρωρίνα (η) πρόσωπο που έχει καθήκον να βρίσκεται στην είσοδο 
πολυκατοικίας ή γενικότ. µεγάλου κτηρίου, για να την επιτηρεί και για να 
δίνει πληροφορίες στους επισκέπτες ΣΥΝ. (λαϊκ.) πορτιέρης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θυραωρός < *θυρα-Ρορός < θύρα + *-Fopóc < ορώ (< 
*Ρορώ)]. θυσανοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {θυσανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
όµοιος 

µε θύσανο, φουντωτός ΣΥΝ. θυσανωτός, κροσσωτός. — θυσανοειδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. θυσανόµορφος, -η, -ο όµοιος στη 
µορφή µε θύσανο. θύσανος (ο) {θυσάν-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) το σύνολο 
ισοµεγεθών νηµάτων, που δένονται µεταξύ τους σφιχτά στο ένα άκρο, 
ενώ στο άλλο αφήνονται ελεύθερα· η φούντα 2. ΜΕΤΕΩΡ. λεπτό λευκό 
νέφος από παγοκρυστάλλους, το οποίο ανήκει στα ανώτερα νέφη. [ΕΤΥΜ 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *θύσσα (παρεκτεταµένο µε παραγ. επίθηµα -
ανος) < *θΰθ-;ά, που συνδ. µε λετ. duSa «δεµάτι άχυρο», σανσκρ. dudhi 
«ορµητικός» κ.ά.]. θυσανόστρωµα   (το)  [1897]   {θυσανοστρώµ-ατος  | -
ατα,  -άτων) ΜΕΤΕΩΡ. λεπτό νέφος σαν σεντόνι ή πέπλο, που σχηµατίζει 
µεγάλο φωτεινό κύκλο λόγω τής διάθλασης των ηλιακών ακτίνων στους 
παγοκρυστάλλους του- ανήκει στα ανώτερα νέφη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. cirrostratus]. θυσανοσωρ(ε)ίτης (ο) [1897] (θυσανοσωρ(ε)ιτών) 
ΜΕΤΕΩΡ. λεπτό λευκό νέφος, σφαιρικού σχήµατος, που σχηµατίζει µαζί µε 
άλλα σειρές σαν αυτές των µικρών κυµάτων ανήκει στα ανώτερα νέφη. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. cirrocumulus], θυσανωτός, -ή, -ό [αρχ.] 
(λόγ.) 1. όµοιος στη µορφή µε θύσανο, φουντωτός ΣΥΝ. θυσανοειδής 2. 
αυτός που φέρει θυσάνους, φουντωτός ΣΥΝ. κροσσωτός. θυσία (η) 
{θυσιών} 1. προσφορά λατρευτικού χαρακτήρα, που απευθύνεται σε 
θεότητα: αιµατηρή | αναίµακτη ~ || προσφέρω | τελώ ~ || η ~ τού Αβραάµ· 
(µτφ.-συνήθ. πληθ.) 2. η στέρηση υλικ(όν ή ηθικών αγαθών ή 
ενδεχοµένως προσφορά και τής ίδιας τής ζωής, την οποία υφίσταται 
κάποιος για την επίτευξη ευγενούς και ανιδιοτελούς σκοπού: οικονοµική | 
προσωπική | υπέρτατη - || κάνω | υποβάλλοµαι σε | απαιτώ ~· ΦΡ. (α) 
γίνοµαι θυσία (για κάποιον) (µεσν. φρ.) προσφέρω όλο µου τον εαυτό, 
κάνω το παν: θυσία έγινα για σένα κι εσύ ούτε που το αναγνώρισες! (β) 
πάση θυσία (πάση θυσία) µε οποιοδήποτε τίµηµα, οπωσδήποτε: θα 
επιδιώξει ~ να τον συναντήσει. [ΕΤΥΜ αρχ. < θύω «θυσιάζω» (βλ.λ.). Η λ. 
δήλωσε εξαρχής τόσο το ολοκαύτωµα όσο και τις αιµατηρές και 
αναίµακτες προσφορές]. θυσιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] (θυσίασ-α, -
τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) ♦ (µετβ.) 1. προσφέρω (κάποιον/κάτι) ως θυσία: 
ο Αβραάµ δέχθηκε να θυσιάσει τον µονάκριβο γυιο του || κατά την 
αρχαιότητα θυσίαζαν ζώα στους θεούς 2. (µτφ.) στερούµαι εκούσια ή 
προσφέρω (κάτι) χάριν συγκεκριµένου σκοπού: θυσίασε την καριέρα του, 
για να µεγαλώσει τα ορφανά αδέλφια του || θυσίασε την υπόληψη του, για 
να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του || δεν διστάζουν να θυσιάσουν τα 
εθνικά συµφέροντα στον βωµό µικροκοµµατικών σκοπιµοτήτων ♦ 3. 
(αµετβ.) τελώ θυσία: οι πιστοί θυσίαζαν στους βωµούς 4. (µεσοπαθ. 
θυσιάζοµαι) (α) υποβάλλοµαι σε µεγάλες στερήσεις χάριν ανιδιοτελούς 
σκοπού: θα µπορούσα κι εγώ να διασκεδάσω, θυσιάστηκα όµως, για να 
µη λείψει τίποτε απ' τα παιδιά µου (β) προσφέρω τη ζωή µου: 
θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους. θυσιαστήριο (το) {θυσιαστηρί-ου | -ων} 
1. η τράπεζα ή ο βωµός όπου τελείται η θυσία 2. ΕΚΚΛΗΣ. η Αγία 
Τράπεζα (βλ. λ. τράπεζα). [ΕΤΥΜ. < µτγν. θυσιαστήριον < αρχ. θυσιάζω], 
θυσιαστής (ο) [µτγν.] πρόσωπο που θυσιάζει, που προσφέρει θυσία 
ΣΥΝ. θύτης. θύτης (ο) {θυτών}, θύτρια (η) {θυτριών} 1. πρόσωπο που 
θυσιάζει, που προσφέρει θυσία 2. πρόσωπο που προκαλεί σε κάποιον 
κακό-κατ' αντιδιαστολή προς το θύµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. θύω]. 
θύω ρ. τής Αρχ. Ελληνικής που σηµαίνει «θυσιάζω» και απαντά σε 
σύνθετα και παράγωγα, π.χ. θύµα, θυµίαµα, θυσία. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «βγάζω καπνούς - θυσιάζω», < *dhu, µηδε-νισµ. βαθµ. τού I.E. 
*dhew- «σκορπίζω, στροβιλίζω», πβ. λατ. fumus «καπνός» (> γαλλ. 
fumée, ισπ. humo), σανσκρ. dhûmâh, αγγλ. dust «σκόνη», γερµ. Dunst 
«καπνός» κ.ά. Οµόρρ. θΰ-µα, θυ-µίαµα, θυ-µέλη, θύ-της, θυ-σία κ.ά. Βλ. 
κ. τύφος, τυφλός]. θώκος (ο) 1. (λόγ.) έδρα, κάθισµα 2. (ειδικότ.) το 
κάθισµα υψηλού προσώπου και συνεκδ. το αντίστοιχο υψηλό αξίωµα: 
προεδρικός | υπουργικός ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. θώκος | θάκος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < ea-Fa-κος ή Θό-Fa-
κος, οπότε η σύνδ. µε το ρ. τί-θη-µι (πβ. θα-µά, θάµ-νος, θω-µός «σω-
ρός, στοίβα») δεν µπορεί να αποκλειστεί]. Θωµαίς (η) (Θωµάίδ-ος, -α} 1. 
µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. Επίσης 
Θωµαή. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν., θηλ. τού µτγν. Θωµάς (βλ.λ.)]. θωµαϊστές 
(οι) τα µέλη των αρχαίων χριστιανικών Εκκλησιών τής Ν. Ινδίας, τις 
οποίες ίδρυσε ο Απόστολος Θωµάς, σύµφωνα µε απόκρυφη χριστιανική 
παράδοση. Θωµάς (ο) 1. ένας από τους δώδεκα µαθητές τού Χριστού, 
που θέλησε να ψηλαφήσει τις πληγές τού διδασκάλου του, για να 
πιστέψει στην ανάσταση του· αναδείχθηκε σε µεγάλο Απόστολο1 ΦΡ. (α) 
(µτφ.-σκωπτ.) άπιστος Θωµάς βλ. λ. άπιστος (β) ΕΚΚΛΗΣ. Κυριακή του 
Θωµά η πρώτη Κυριακή µετά το Πάσχα 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών, 
επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
Θωµάς < αραµ. Te'omâ «δίδυµος»]. θωµίσµός (ο) η θεολογική και 
φιλοσοφική διδασκαλία τού Θωµά τού Ακινάτη. 

[ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού γαλλ. thomisme], 
θωµιστής (ο) [1766] ο οπαδός τού θωµισµού. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. thomiste]. θωπεία (η) [αρχ.] {θωπειών} 
(λόγ.) 1. χάδι, εκδήλωση στοργής και τρυφερότητας: µητρικές | ερωτικές 
~ ΣΥΝ. χαΐδεµα, χαϊδολόγηµα 2. (συνεκδ.) ο κολακευτικός λόγος, ο 
λόγος µε τον οποίο προσπαθεί κανείς 
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να καλοπιάσει κάποιον ΣΥΝ. κολακεία, (καθηµ.) κανάκεµα, (λαϊκ.) γα-
λιφιά. Επίσης θώπευµα (το) [αρχ.]. θωπεύω ρ. µετβ. {θώπευ-σα, -τηκα, 
-µένος} (λόγ.) 1. χαϊδεύω 2. (µτφ.) καλοπιάνω ή κολακεύω. — 
θωπευτής (ο) [µεσν.], θωπευτικός, -ή, -ό 

[αρχ]- 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κολακεύω», < θώψ, θωπός «κόλακας», που 
συνδ. µε την I.E. ρίζα *dhabh-, για την οποία βλ. λ. θάµβος, αν ληφθεί 
υπ' όψιν ο παρακ. τέ-θη-πα «έχω εκπλαγεί, θαµπωθεί»]. 

θώρακας (ο) {θωράκων} 1. δερµάτινο ή µετάλλινο περίβληµα, που 
κάλυπτε και προφύλασσε το στήθος και την πλάτη των πολεµιστών 
2. ΑΝΑΤ. η οστέινη κοιλότητα τού σώµατος των σπονδυλωτών, που πε-
ρικλείει τους πνεύµονες και την καρδιά 3. προστατευτικό περίβληµα 
πλοίου, οχήµατος, χώρου κλπ., ειδικά κατασκευασµένο για να παρε-
µποδίζει τη διέλευση βληµάτων. — θωρακικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. θώραξ (ήδη µυκ. πληθ. to-ra-ke), αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο, 
όπως και η συνώνυµη λατ. λ. lorica]. 

θωρακίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {θωράκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος (λόγ. 
τεθωρακισµένος}} 1. επενδύω (κάτι) µε κατάλληλο υλικό (π.χ. χάλυ-
βα), ώστε να είναι απρόσβλητο από βλήµατα: ~ αεροσκάφος | όχηµα 
|| θωρακισµένη πόρτα 2. (µτφ.) εξοπλίζω (κάτι), ώστε να αυξήσω την 
αµυντική αποτρεπτική του ισχύ: ~ τα παράλια τής χώρας 3. (µτφ.) 
καθιστώ ισχυρότερο, ανθεκτικότερο: τα νέα οπλικά συστήµατα θω-
ρακίζουν την άµυνα τής χώρας || τα αντιπληµυρικά έργα θωράκισαν 
την περιοχή απέναντι στον κίνδυνο πληµύρας || (µεσοπαθ.) πρέπει να 
θωρακιστείς µε υποµονή και θάρρος. — θωράκιση (η) [1889] κ. θω-
ρακισµός (ο) [µτγν.] κ. θωράκισµα (το). 

θωράκιο (το) [µτγν.] {θωρακί-ου | -ων} (λόγ.) 1. ο µικρός θώρακας 2. 
µικρό τείχος στο ύψος τού στήθους, που προφυλάσσει από πτώσεις 
ΣΥΝ. στηθαίο 3. ΝΑΥΤ. Ο µικρός εξώστης που στερεώνεται στον λαιµό 
τής στήλης τού ιστού ΣΥΝ. (λαϊκ.) κόφα. 

θωρακοκεντηση (η) [1888] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η 
παρακέντηση τής θωρακικής κοιλότητας για διαγνωστικούς ή θερα-
πευτικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
thoracocentèse]. 

θωρακοπλαστική (η) ΙΑΤΡ. η πλαστική εγχείρηση στον θώρακα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. thoracoplastie]. 

θωρακοτοµία (η) [1890] {θωρακοτοµιών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική τοµή 
τού θωρακικού τοιχώµατος για την εξαγωγή πύου ή για άλλους θε-
ραπευτικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
thoracotomies 

θωρακοφόρος, -ος, -ο [αρχ.] αυτός που φέρει θώρακα- ΦΡ. θωρα-
κοφόροι (οι) (γαλλ. Les Cuirassiers) στρατιώτες που µέχρι τις αρχές 

νού 20ού αι. ανήκαν στο βαρύ ιππικό τής Γαλλίας και τη στολή των 
οποίων συµπλήρωνε προστατευτικός θώρακας. 

θωρακωτος, -ή, -ό [1858] 1. αυτός που είναι επενδεδυµένος µε θώ-
ρακα, θωρακισµένος 2. ΝΑΥΤ. θωρακωτό (το) πλοίο τού οποίου οι 
ιστοί είναι εφοδιασµένοι µε θωράκια (βλ.λ.). 

θωρηκτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει επενδυθεί µε µεταλλικές πλάκες 2. 
θωρηκτό (το) [1889] µεγάλο πολεµικό πλοίο, που είναι εφοδιασµένο 
µε τη µέγιστη επιθετική ικανότητα βολής και τη µέγιστη δυνατή 
αµυντική προστασία, η οποία επιτυγχάνεται από σειρά ισχυρών θω-
ρακίσεων: το ~ «Αβέρωφ» έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη δράση τού ελ-
ληνικού Πολεµικού Ναυτικού. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. θωρήσσω (πβ. αρχ. θωρηκτής) < θώραξ, απόδ. ξέν. όρου, 
π_β. γαλλ. cuirassé]. 

θώρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η όψη, η εξωτερική εµφάνιση 2. το 
βλέµµα, η µατιά. [ΕΤΥΜ µεσν. < θωρώ]. 

θωριά (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) η εξωτερική εµφάνιση, η όψη, το 
παρουσιαστικό- ΦΡ. (για πρόσ.) χάνω τη θωριά µου ωχραίνω, χάνω το 
χρώµα µου. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. θεωρία]. 

θωρώ ρ. µετβ. {θωρ-είς κ. -άς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λογοτ.-
λαϊκ.) κοιτάζω, παρατηρώ: «πώς µας θωρείς ακίνητος, πού τρέχει ο 
λογισµός σου;» (Α. Βαλαωρίτης). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. θωρώ < αρχ. θεωρώ]. 

θως (ο) {θω-ός, -α | -ες, -ων} (επιστηµ.) το τσακάλι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου. Θεωρείται ότι αρχική σηµ. τής λ. είναι «αυτός που 
καταβροχθίζει» και, εποµένως, το ουσ. συνδ. µε το ρ. θώσθαι 
«γεύοµαι, ευωχούµαι» και µε το οµόρρ. ουσ. θοίνη «ευωχία, συµπό-
σιο» (και οι δύο λ. είναι επίσης αγν. ετύµου), καθώς και µε το αρχ. 
σλαβ. daviti «πνίγω»]. 



I 

Ι, ι: ιώτα κ. γιώτα, το ένατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Με τη διαφορά ότι το γράµµα ιώτα στην Αρχαία δήλωνε ένα µακρό και ένα 
βραχύ [i], ήταν δηλ. ό,τι ονοµάζουµε δίχρονο. Το | είναι από τα γράµµατα που όχι µόνο διατήρησαν διαχρονικά τη φωνητική τους αξία στο 
σύστηµα τής Ελληνικής, αλλά και τη διεύρυναν. Ειδικά το ιώτα ήταν ο φθόγγος τής Ελληνικής στον οποίο εξελίχθηκαν φωνητικά έξι άλλοι 
διαφορετικοί (στην Αρχαία) φθόγγοι: το η (που αρχικά προφερόταν ç), το υ (προφερόταν ü), το ει (προφερόταν ei και è), το οι (προφερόταν 
oi), το ηι (προφερόταν ëi) και το υι (προφερόταν üi). Όλα αυτά έγιναν φωνητικά [i], διατηρώντας -λόγω τής ιστορικής ορθογραφίας- τον 
διαφορετικό τρόπο γραφής τους. Το φαινόµενο τής εξέλιξης σε [i] διαφορετικών στην αρχική προφορά τους φθόγγων είναι γνωστό ως 
ιωτακισµός. ολόκληρη δε η προφορά τής Ελληνικής µε τον τρόπο που εξελίχθηκε ιστορικά, δηλ. έτσι όπως προφέρουµε την Ελληνική οι 
Έλληνες ήδη από τους πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες, αποκαλείται ιωτακιστική (κατ' αντιδιαστολή προς την ητακιστική ή ερασµική 
λεγόµενη προφορά τής Αρχαίας· βλ. λ. προφορά). Η σπουδαιότητα τού ιώτα προέρχεται και από το ότι αποτελούσε το υποτακτικό φωνήεν 
πολλών διφθόγγων τής Αρχαίας (αι, ει, οι, υι, ηι, ωι). Στα βυζαντινά χρόνια, κατά το θηλυκό γένος τού «η αλφάβητος», ελέχθησαν σε θηλυκό 
γένος και οι ονοµασίες πολλών γραµµάτων (η άλφα, η βήτα, η ιώτα κ.ά.). Έτσι ελέχθη σε θηλυκό γένος και η υπογεγραµµένη (ενν. ιώτα) αντί 
τού παλαιότερου «το υπογεγραµµένο ιώτα». Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής εξηγούν την προέλευση τού ελληνικού ιώτα από το σηµιτικό 
γράµµα yöd, που σήµαινε το «χέρι» και είχε (όπως και στην Ελληνική) ηµιφωνική λειτουργία (ι και y)· ως προς την ονοµασία τού γράµµατος, 
κατά τα θήτα, βήτα, ζήτα κ.λπ. επικράτησε η κατάληξη -τα (ιώτα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 
Ι, | γιώτα κ. (λόγ.) ιώτα· το ένατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. γιώτα, αριθµός). 

-ί (αρχαιοπρ.) κατάληξη επιρρηµάτων. [ΕΤΥΜ. Κατάλ. επιρρηµάτων 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που απαντά και σε άλλες I.E. γλώσσες, πβ. 
λατ. ut-i, χεττ. eni- κ.ά.]. 

-ί ή -εί: επιρρηµατικές χρήσεις. Πώς είναι σωστό να γράφεται: 
αµισθί ή αµισθεί; αυτολεξί ή αυτολεξεί; παµψηφί ή παµψηφεί; 
κ.ο.κ. Οι αρχαιοπρεπείς αυτές λέξεις, που χρησιµοποιούνται σε λο-
γιότερο ύφος, αποτελούν κατά κανόνα υπολείµµατα αρχαίων ορ-
γανικών πτώσεων, που πέρασαν σε επιρρηµατική χρήση, ή λέξεις 
που σχηµατίστηκαν µε το πρότυπο τέτοιων χρήσεων. Για να αντι-
µετωπίσει κανείς το πρόβληµα τής ορθογραφίας αυτών των τύπων, 
πρέπει να θυµάται: (α) µε -ί γράφονται πολλές λέξεις σε -τί | -ιστί, 
καθώς και τρεις λέξεις που δεν λήγουν σε -τι: οι λέξεις αµισθί (µι-
σθός), αυτοχειρί «ιδιοχείρως» (χειρ «χέρι») και πα ν νυχί (νυξ «νύ-
κτα») (β) µε -εί γράφονται όλες οι άλλες λέξεις (αυθωρεί, παµψη-
φεί κ.λπ.). Παραδείγµατα: (α) -ί | -τί: ακροποδητί, ατιµωρητί, ασυ-
ζητητί, αµαχητί, αψηλαφητί, ασκαρδαµυκτί («µε σταθερό βλέµµα, 
χωρίς ανοιγοκλείσιµο των µατιών»), αµελλητί («χωρίς αναβολή ή 
καθυστέρηση, αµέσως»), αυτονυκτί, ανωµοτί («χωρίς όρκο»), ανε-
πιστρεπτί- -στί: νεωστί, απνευστί'·-αστί: χιαστί, ονοµαστί («ονοµα-
στικώς»), ιππαστί («καβάλα», ίππος «άλογο»)· -ιστί: χυδαϊστί 
(«λαϊκά», παλιότ. «στη δηµοτική»), αρχαϊστί («στην αρχαΐζουσα 
γλώσσα»), εβραϊστί, ελληνιστί, γαλλιστί, αγγλιστί, ιταλιστί, γερ-
µανιστί, τουρκιστί κ.λπ. (για γλώσσες) -παπαγαλιστί, ακροβολιστί, 
λακωνιστί (β) -εί: αυτολεξεί, αυτοστιγµεί, αυθωρεί (τώρα, «αµέ-
σως»), παµψηφεί, πανδηµεί («όλος ο κόσµος»), πανοικεί («όλα τα 
µέλη τής οικογενείας, συν γυναιξί και τέκνοις»), αποινεί («ατιµω-
ρητί»). 

-ια κατάληξη: 1. µεταρρηµατικών αφηρηµένων θηλυκών ουσιαστικών: 
βλαστήµ-ια, κατάντ-ια, κατηγόρ-ια 2. θηλυκών ουσιαστικών (αντί 
αΡΧ- -η): άκρη - άκρ-ια, κάµπη - κάµπ-ια, φώκη - φώκ-ια. [ΕΤΥΜ. 
Κατάλ. (ήδη µεσν.), που σχηµατίστηκε κατά τα αρχ. ουσ. σε -ία τα 
οποία υπέστησαν συνίζηση (πβ. παρηγορ-ία - παρηγοριά, βλα-σφηµ-
ία - βλαστήµια) και εµφανίζεται σε µεταρρηµατικά ή µετονο-µατικά 
παράγωγα (πβ. αγρυπνώ - αγρύπνια, άρρωστος - αρρώστια)]. 

-ιά παραγωγικό επίθηµα θηλυκών ουσιαστικών που σηµαίνει: 1. δέ-
ντρο, φυτό: µηλ-ιά, κερασ-ιά 2. κηλίδα ή αποτύπωµα: µελαν-ιά, δα-
χτυλ-ιά, λαδ-ιά 3. χτύπηµα (µε όργανο): σπαθ-ιά, κονταρ-ιά 4. τραύ-
µα (από κάτι): µαχαιρ-ιά, χαρακ-ιά 5. µέτρο, ποσότητα: χερ-ιά, 
φτυαρ-ιά, πιρουν-ιά 6. θηλ. εθνικών και κυρίων ονοµάτων: Κρητικ-ιά, 
Πατριν-ιά 7. θηλ. επιθέτων, αντί αρχ. -η: γνωστικ-ia, κακ-ιά, µαλακ-ιά 
κ.τ.ό. 8. αφηρ. ουσ. από ονόµατα και ρήµατα: ανθρωπ-ιά, ανηµπορ-ιά, 
βρισ-ιά, περπατησ-ιά 9. σύνολο ανθρώπων: εργατ-ιά, Τουρκ-ιά 10. κα-
τάσταση: ερηµ-ιά, παγων-ιά, συννεφ-ιά. 
[ΕΤΥΜ. Κατάλ. (ήδη µεσν.), που προέρχεται από συνιζηµένη προφορά 
τής καταλ. -έα | -aia (λ.χ. µηλ-έα > µηλιά, έλαια > ελιά), και επεκτά-
θηκε αναλογικώς σε νεολλην. αφηρηµένα ουσ. (λ.χ. κλεψ-ιά, προ-
στυχ-ιά, ανθρωπ-ιά) εξαιτίας τής φωνητικής σύµπτωσης µε αρχ. αφη-
ρηµένα ουσ. σε -ία (λ.χ. άδικ-ία, ζηµ-ία, φιλ-ία κ.ά.)]. 

ουσιαστικά σε -ig, τύπος: φτή-νια | περηφά-νια. Αρκετά ουσιαστι-
κά σε (µονοσύλλαβο) -ια σχηµατίστηκαν στη Ν. Ελληνική ως πα-
ράγωγα ρηµάτων (οπότε δηλώνουν κατάσταση, π.χ. συµπονώ - συ-
µπόνια) ή επιθέτων (οπότε δηλώνουν ιδιότητα: ζωντανός - ζωντά- 

νια). Παραδείγµατα ρηµατικών παραγώγων: αγρυπνώ - αγρύπνια, 
βαρυγγωµώ - βαρυγγώµια, βλαστηµώ - βλαστήµια, καταντώ - κα-
τάνπα, καταφρονώ - καταφρόνια, κατηγορώ - κατηγόρια, ξαγρυ-
πνώ - ξαγρύπνια, παρηγορώ - παρηγοριά, συµπονώ - συµπόνια, 
τυραννώ - τυραννία, ψυχοπονώ - ψυχοπόνια. Παραδείγµατα ονο-
µατικών παραγώγων: άσκηµος - ασκήµια, γυµνός - γύµνια, ζουρ-
λός - ζούρλια. ζωντανός - ζωντάνια, µίζερος - µιζέρια, µουρλός -
µούρλια. 
Προβλήµατα ορθογραφίας εµφανίζουν ορισµένα παράγωγα σε -ια, 
τα οποία, είτε γιατί τα συνδέουν µε ρήµατα σε -εύω (ζηλεύω) είτε 
γιατί τα θεωρούν εξέλιξη παλαιότερων ουσιαστικών (πτωχεία), τα 
γράφουν ενίοτε µε -εια. Ωστόσο, τα ουσιαστικά σε -εια είναι είτε 
παράγωγα επιθέτων σε -ης, οπότε τονίζονται στην προπαραλήγου-
σα (επιµελής - επιµέλεια), είτε ρηµάτων σε -εύω, οπότε τονίζονται 
στο -εία (µαγεύω - µαγεία). Αντιθέτως, τα ουσιαστικά σε -ια που 
παράγονται από ρήµατα και δηλώνουν κατάσταση, τονίζονται πά-
ντοτε στην παραλήγουσα, δεν παράγονται από επίθ. σε -ης, συνι-
ζάνουν (συµπροφέρουν σε µία συλλαβή) το -ια και µπορούν να 
συνδέονται συγχρόνως µε επιθ. σε -ος (να δηλώνουν δηλ. και ιδιό-
τητα). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν τα ουσιαστικά αυτά 
να διαφέρουν από όλα τα άλλα, αποτελώντας ιδιαίτερη ενιαία πα-
ραγωγική κατηγορία, που είναι προτιµότερο να έχει και ενιαία ορ-
θογραφία, ήτοι άρρωστος - αρρωσταίνω - αρρώστια, ζηλεύω - ζή-
λια, ορφανός - ορφανεύω - ορφάνια, περήφανος - περηφανεύοµαι 
- περηφάνια, φτηνός - φτηναίνω - φτήνια, φτωχός - φτωχαίνω -
φτώχια. Οµοίως και ακριβός - ακριβαίνω - ακρίβια (ενώ ακριβής 
- ακρίβεια). ∆ιαφορετική είναι η περίπτωση των έν-νοι-α> έν-νοια 
(έννοια σου), διχό-νοι-α > διχό-νοια. µετά-νοι-α > µετά-νοια κ.ά., 
που είναι ουσιαστικά, τα οποία έχουν απλώς υποστεί συνίζηση. 

•ία 1. παραγωγικό επίθηµα αφηρηµένων θηλυκών ουσιαστικών: (α) 
παραγώγων από ρήµ. συχνά σύνθετα· δηλώνει την ενέργεια ή το απο-
τέλεσµα τής ενέργειας που εκφράζει το ρήµ. τής πρωτότυπης λ.: (επι-
θυµώ) επιθυµία, (επιστατώ) επιστασία, (συνοµιλώ) συνοµιλία (β) πα-
ραγώγων από επίθετα συνήθ. σύνθετα- δηλώνει κατάσταση, γνώρι-
σµα ή συµπεριφορά σχετική µε την ιδιότητα που εκφράζει η πρωτό-
τυπη λ.: (άγλωσσος) αγλωσσία, (άφθαρτος) αφθαρσία, (ψύχραιµος) 
ψυχραιµία (γ) επιστηµονικών όρων ή για να δηλώσει πάθηση ή γενι-
κά κατάσταση που αποκλίνει από το φυσιολογικό: δυσλεξ-ία, ισχαιµ-
ία, υδροκεφαλ-ία 2. κατάληξη κυρίων ουσ.· δηλώνει τη χώρα ή τον 
τόπο που παίρνουν την ονοµασία τους από το εθνικό ή πατριδωνυµι-
κό ουσ. σε -οςΙ-ός, -ας, -ης, από το οποίο παράγονται: (Αγγλος) 
Αγγλία, (Βούλγαρος) Βουλγαρία, (Γάλλος) Γαλλία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυσα-
ρέσκεια. 
[EHM Παράγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που εµφανίζεται 
είτε αυτοτελώς (λ.χ. έπιθυµ-ία, όµιλ-ία) είτε ως τµήµα άλλων συνθε-
τικών (λ.χ. -λογία, -µανία, -πορία, -κρατία κ.ά.). Μέσω τού λατ. -ia 
διαδόθηκε και σε ξέν. γλώσσες, ιδίως δε σε ελληνογενείς ξέν. όρους 
(λ.χ. γαλλ. hématologie, hémoptysie κ.ά.)]. 

-ία: ουσιαστικά σε -ία. Τα ουσιαστικά σε /ia/, εφόσον τονίζονται 
στην παραλήγουσα (δεύτερη από το τέλος συλλαβή), γράφονται µε 
-ι- (-ία). Παραδείγµατα: αδικ-ία (άδικοςλ κακ-ία (κακός), αφθον-ία 
(άφθονος), ανεργ-ία (άνεργος), προεδρ-ία (πρόεδρος), ηγεµον-ία 
(ηγεµόνας), ευδαιµον-ία (ευδαίµων), επιτυχ-ία (επιτυχής), ευχαρι-
στ-ία (ευχαριστώ(, διαφων-ία (διαφωνώ), δοκιµασ-ία (δοκιµάζω), 
εικασ-ία (εικάζω), οµιλ-ία (οµιλώ). Επίσης ταιν-ία, ζηµ-ία, Ιταλ-ία, 
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Λευκωσ-ία, Συρ-ία, Λαµ-ία κ.λπ. Ακόµη τα παρασύνθετα (ουσιαστικά που 
παράγονται από ήδη σύνθετες λέξεις, που το ά συνθετικό τους είναι 
όνοµα): πρωτοπορ-ία (< πρωτοπόρος), αεροπορ-ία (< αεροπόρος), οδοιπορ-
ία (< οδοιπόρος), πεζοπορ-ία (< πεζοπόρος), αργοπορ-ία (< αργοπορώ), 
µολονότι το απλό πορεία γράφεται µε -ει- ως παράγωγο από ρ. σε -εύοµαι 
(πορεύοµαι > πορεία)' µοι-ρολατρία (< µοιρολάτρης), φυσιολατρ-ία (< 
φυσιολάτρης), ειδωλο-λατρ-ία (< ειδωλολάτρης), εγωλατρ-ία (< 
εγωλάτρης), τυττολατρ-ία (< τυπολάτρης), εικονολατρ-ία (< εικονολάτρης) 
κ.ά., µολονότι το απλό λατρεία από το ρ. λατρεύω γράφεται µε -ει- 
αρχαιοκαπηλ-ία (< αρχαιοκάπηλος), πολεµοκαπηλ-ία (< πολεµοκάπηλος), 
βιβλιοκα-πηλ-ία (< βιβλιοκάπηλος), εθνοκαπηλ-ία (< εθνοκάπηλος), πατρι-
δοκαπηλ-ία (< πατριδοκάπηλος) κ.ά., µολονότι το απλό καπηλεία από το ρ. 
καπηλεύοµαι γράφεται µε -ει- εθελοδουλ-ία (< εθελόδουλος), ιεροδουλ-ία 
(ιερόδουλος), κοιλιοδουλ-ία (< κοιλιόδουλος), µολονότι το δουλεία από το 
δουλεύω γράφεται µε -ει- ανεξιθρησκία (< ανεξίθρησκος), αρνησιθρησκ-ία 
(< αρνησίθρησκος) κ.ά., µολονότι το θρησκεία από το θρησκεύω | 
θρησκεύοµαι (και όχι από το θρήσκος, που παράγεται κι αυτό από το ρήµα) 
γράφεται µε -ει-· χειροµαντ-ία (< χειρόµαντις), αστροµαντ-ία (< 
αστρόµαντις) κ.ά., µολονότι µαντεία από µαντεύω. 
Εξαιρέσεις: µολονότι τονίζονται στην παραλήγουσα, εξαιρούνται και 
γράφονται µε -ει (-εία): (α) Ουσιαστικά που παράγονται από ρήµατα σε -
εύω | -εύοµαι: δουλ-εία (δουλ-εύω), παιδ-εία (παιδεύω), ειρων-εία 
(ειρωνεύοµαι), νηστ-εία (νηστ-εύω) κ.λπ. (β) Τα ουσιαστικά: µνεία, λεία, 
χρεία. 
Ειδικές περιπτώσεις: αµνηστία (όχι *αµνηστεία, µολονότι µνη-στεία) < 
άµνηστος ανανδρία < άνανδρος (ενώ το ανδρεία, θηλ. τού ανδρείος, 
γράφεται κανονικά µε -ει-, πβ. και τελεία, θηλ. τού τέλειος- εταιρεία - όχι 
*εταιρία - θηλ. τού εταιρείας), προεδρία < πρόεδρος (όχι από προεδρεύω), 
συνοδία (< συνοδός - και µάλιστα από τον αρχαίο τύπο σύνοδος - όχι από 
το συνοδεύω), εφορία < έφορος, συνεδρία < σύνεδρος, φιλανθρωπία < 
φιλάνθρωπος, ασωτία < άσωτος, παρθενία < παρθένος, εµπορία < έµπορος 
και όχι από τα αντίστοιχα σε -εύω | -εύοµαι ρήµατα, που είτε είναι νεότερα 
των σε -ία τύπων είτε έχουν διαφορετική σηµασία κ.λπ. o περίφηµος 
Βυζαντινός γραµµατικός Γεώργιος Χοιροβοσκός (8ος-9ος αι.) στο έργο του 
Ορθογραφία διδάσκει: «[γράφονται ως -εια] χωρίς [δηλ. µε εξαίρεση] των 
είς -ος συνθέτων δια τού -Ία παραγοµένων θηλυκών καν γαρ έχωσιν 
άντιπαρακείµενον ρήµα διατοῦ-εύω, διατοῦ-ι- γράφεται, οίον πρόεδρος, 
προεδρεύω, προεδρία, συνεδρία, φιλανθρωπία, ασωτία, εµπορία, παρθενία, 
συνοδία». 

Ιάβα (η) νησί τής Κ. Ινδονησίας Ν. τής νήσου Βόρνεο. [ETYM. < ννδονησ. 
Java < σανσκρ. yavadvîpa < yava «κριθάρι» + dvipa «νησί»]. 

Ιαβέρης (ο) (µετωνυµ.) αστυνοµικός που είναι αυστηρά προσηλωµένος στο 
καθήκον του σε βαθµό που να γίνεται σκληρός και απάνθρωπος. — ιαβέρειος, 
-α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Javere, όνοµα ήρωα τού µυθιστορήµατος 
Άθλιοι (Les Misérables) τού Β. Ουγκό]. 

Ιάγος (ο) 1. ήρωας τής τραγωδίας τού Σαίξπηρ Οθέλλος, άνθρωπος δολοπλόκος 
και συκοφάντης 2. (µετωνυµ.) εξαιρετικά ύπουλος και ραδιούργος άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Jago, κελτ. µορφή τού ον. Jack < µέσ. αγγλ. Jankin < Jan 
«Ιωάννης» + υποκορ. επίθηµα -kin]. 

ιαγουάρος (ο) (λόγ.) µεγαλόσωµο σαρκοβόρο θηλαστικό, ρωµαλέο και 
ευκίνητο, µε δέρµα ανοιχτό ξανθό στη ράχη και στα πλευρά, λευκό στο 
ρύγχος και στα πόδια και διάστικτο από µαύρες κηλίδες· ζει στην Αµερική, 
κυρ. στις δασώδεις όχθες των ποταµών και στους βάλτους ΣΥΝ. τζάγκουαρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. jaguar (οπτικό δάνειο) < ισπ. yaguar < yaguara, λ. 
τής γλ. Γκουαρανί, ή < jaguara, λ. τής γλ. Τούπι]. 

-ιάδης → -άδης 
ι α ι µ ί α  (η) ΙΑΤΡ. η παρουσία ιών στο αίµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 

από αγγλ. viraemia (νόθο συνθ.)]. 
ιαίνω ρ. µετβ. {ίασα, ιάθηκα} (λόγ.) γιατρεύω, θεραπεύω. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 

σηµ. «θερµαίνω, ζεσταίνω», < *iav-j'co < *ΐσάν^ω, που συνδ. µε σανσκρ. 
isanyâti «θέτω σε κίνηση» (προφανώς από τη σηµασιολογική σχέση τής 
κίνησης µε τη θερµότητα). Θεωρείται ότι το ρ. ΐαίνω έχει υποστεί ψίλωση 
(ίσως λόγω ανοµοιώσεως προς το αµάρτυρο ενδοφωνηεντικό -σ- τού *iaav-
j'û>) και ότι συνδέεται µε το αρχ. επίθ. ιερός (βλ.λ.), ενώ η αναγωγή στο ρ. 
ίάοµαι «θεραπεύω» (βλ. λ. ιαµα) προκαλεί ερµηνευτικές δυσκολίες. Η σηµ. 
«θεραπεύω» (τού ρ. ιαίνω) είναι µτγν.]. 

Ίακχος (ο) {-ου κ. -άκχου} ΜΥΘΟΛ. θεότητα των Ελευσίνιων Μυστηρίων 
θεωρείται άλλοτε γυιος τής ∆ήµητρας ή τής Περσεφόνης και άλλοτε σύζυγος 
τής ∆ήµητρας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., που συνδ. µε το ρ. ίάχω (βλ. λ. ιαχή) µε εκφραστ. 
συµφωνικό σύµπλεγµα -κχ-]. 

Ιακώβ (ο) {άκλ.} 1. Π.∆. γυιος τού Ισαάκ και τής Ρεβέκκας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < εβρ. Ya'akóv, πιθ. συνδ. µε την εβρ. λ. aqéb «φτέρνα» ή, κατ' 
άλλη άποψη, µε το p. aqâb «υποσκελίζω». Σύµφωνα µε τη βιβλική αφήγηση, 
η Ρεβέκκα ονόµασε έτσι τον γυιο της, επειδή κατά τη διάρκεια τού τοκετού 
(και ενώ είχε δίδυµη κύηση) ο Ιακώβ γεννήθηκε δεύτερος, κρατώντας τη 
φτέρνα τού δίδυµου αδελφού του Ησαύ (Π.∆., Γένεσις 25, 26: και µετά τούτο 
έξήλθεν ό αδελφός αυτού, και ή χειρ αυτού επειληµµένη τής πτέρνης 'Ησαύ- και 
έκάλεσεν τό όνοµα αυτού Ιακώβ)]. 

ιακωβινισµός (ο) [1803] 1. το πολιτικό δόγµα των Ιακωβίνων (βλ.λ.), που 
υιοθετούσε την προσφυγή σε βίαιες ενέργειες για την εδραίωση τής 
δηµοκρατίας 2. (ειδικότ.) πολιτική θεωρία που δέχεται τη συγκε-ντρωτικότητα 
τού κράτους. — ιακωβινιστής (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. jacobinisme]. 

Ιακωβίνος (ο) [1856] ΙΣΤ. 1. Γάλλος µοναχός τού τάγµατος τού Αγίου 
∆οµίνικου, εγκατεστηµένου στο Παρίσι σε κοινόβιο κοντά στον ναό τού 
Αγίου Ιακώβου· τα µέλη του επέδειξαν τον µεγαλύτερο φανατισµό κατά τη 
διάρκεια των θρησκευτικών πολέµων στη Γαλλία 2. Λέσχη των Ιακωβίνων η 
πολιτική οµάδα µε τη µεγαλύτερη λαϊκή επιρροή κατά τη Γαλλική 
Επανάσταση, η οποία υπό την ηγεσία τού Ροβεσπιέρου εξουδετέρωσε όλους 
τους αντιφρονούντες, ακολουθώντας ριζοσπαστική και εξτρεµιστική πολιτική 
3. (µετωνυµ.) ο φανατικός θιασώτης ακραίων ριζοσπαστικών πολιτικών 
λύσεων, που δεν αποκλείει και τη χρήση βίας για την επίτευξη τους. — 
ιακωβίνικος, -η, -ο [1889]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Jacobin. Ενώ οι ίδιοι οι µοναχοί αυτοα-
ποκαλούνταν «Εταιρεία των φίλων τού Συντάγµατος» (γαλλ. Société des amis 
de la constitution), επειδή συνεδρίαζαν στην τράπεζα δοµινικανής µονής, οι 
αντίπαλοι τους τους ονόµαζαν ειρωνικά «Λέσχη των Ιακωβίνων» (γαλλ. Club 
des Jacobins)]. 

Ιάκωβος (ο) {-ου κ. -ώβου} 1. ο Αλφαίουένας από τους δώδεκα µαθητές τού 
Χριστού, που έλαβε το προσωνύµιο Μικρός σε διάκριση από τον συνονόµατο 
του Ιάκωβο τον Πρεσβύτερο 2. ο Πρεσβύτερος, ο Ζηλωτής- ένας από τους 
δώδεκα µαθητές τού Χριστού, γυιος τού Ζεβεδαίου και αδελφός τού 
ευαγγελιστή Ιωάννη 3. ο Αδελφόθεος-ένας από τους αδελφούς τού Χριστού 
(από άλλον γάµο τού Ιωσήφ κατά µία ερµηνεία)· κατείχε σηµαντική θέση 
στην αποστολική Εκκλησία των Ιεροσολύµων και θεωρείται συγγραφέας τής 
φερώνυ-µης επιστολής 4. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 5. ανδρικό 
όνοµα. 

t [ΕΤΥΜ. µτγν. εξελληνισµένη µορφή τού εβρ. ονόµατος 'Ιακώβ (βλ.λ.)]. 
ία µα (το) [ιάµ-ατος | -ατα, -άτων} (σπάν.) το µέσο θεραπείας, το φάρµακο 

ΣΥΝ. γιατρικό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ίάοµαι, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *isä-jo-mai, οπότε η λ. θα 
µπορούσε να συνδεθεί µε σανσκρ. isanyâti «θέτω σε κίνηση» και µε το ρ. 
ιαίνω «θεραπεύω». Ωστόσο, η µακρότητα τού αρχικού Ι- (στο ίάοµαι) και η 
πολύπλοκη σηµασιολογική µεταβολή που απαιτείται, εγείρουν σοβαρά 
προβλήµατα. Οµόρρ. ϊασις (-η), ίά-σιµος, Ιαµατικός, ΐα-τός, Ία-τρός κ.ά.]. 

Ιαµάϊκή (η) → Τζαµάικα 
ιαµατικός, -ή, -ό αυτός που συντελεί στη θεραπεία, την ίαση: οι ~ ιδιότητες ενός 

φαρµάκου || ~ λουτρά | πηγές || ~ νερό ΣΥΝ. θεραπευτικός ΑΝΤ. επιβλαβής.   
— ιαµατικ-ά | -ώς επίρρ., ιαµατικότητα (η) [1892]. [ΕΤΥΜ. u-τγν. < αρχ. ϊαµα 
(βλ.λ.)]. 

ιαµβικός, -ή, -ό [αρχ.] ΜΕΤΡ. αυτός που αποτελείται από ιάµβους (βλ.λ.): ~ 
στίχος | ρυθµός | µέτρο | δεκαπεντασύλλαβος. 

Ιάµβλιχος (ο) {-ου κ. -ίχου} 1. νεοπλατωνικός φιλόσοφος από τη Συρία (τέλος 
τού 3ου - αρχές τού 4ου αι. µ.Χ.) 2. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. κύρ. όν., συρ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

ιαµβογράφος (ο) [µτγν.] αρχαίος Έλληνας ποιητής, που έγραφε τα 
# ποιήµατα του σε ιαµβικούς στίχους. 
ίαµβος (ο) {ιάµβ-ου | -ων, -ους} ΜΕΤΡ. 1. ο µετρικός πους που αποτελείται από 

µία άτονη και µία τονισµένη συλλαβή (- -') 2. ο αρχαίος µετρικός πους, που 
αποτελείται από µία βραχεία και µία µακρά συλλαβή (—) 3. (συνεκδ.) ποίηµα 
µε σκωπτικό περιεχόµενο, γραµµένο σε ιαµβικούς στίχους 4. ο ιαµβικός 
στίχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. δάνειο, όπως και οι παρόµοια 
σχηµατισµένες λ. διθύραµβος, θρίαµβος, που συνδέθηκε ηχοµιµητικά 

_ µε την κραυγή ίά]. 
ίανθος (ο) {ιάνθ-ου | -ων, -ους} το άνθος τού µενεξέ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < επίθ. 

ΐάνθινος (υποχωρητ.) < ΐ'ον (βλ.λ.) + άνθινος < άνθος]. 
Ιανός (ο) 1. θεός τού πολέµου τής αρχαίας Ρώµης µε δύο πρόσωπα 2. 

(µετωνυµ.) πρόσωπο ή φαινόµενο µε δύο όψεις: ο ~ τού εθνικισµού. [ΕΤΥΜ. 
< λατ. Ianus < janus «πύλη, δίοδος µε καµάρα (από την οποία εξορµούσε ο 
στρατός σε πόλεµο)», συνδ. µε τη λ. janua «θύρα»]. 

Ιανουάριος (ο) {Ιανουαρίου} ο πρώτος µήνας τού έτους και δεύτερος µήνας 
τού χειµώνα (µαζί µε τον ∆εκέµβριο και τον Φεβρουάριο), ο οποίος 
αποτελείται από 31 ηµέρες- αλλιώς (λαϊκ.) Γενάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Ianuarius < Ianus, ο Ιανός, αρχ. θεός τής Ρώµης, 
προστάτης των δηµοσίων διόδων και πυλών τής πόλης (µερικές φέρουν το 
όνοµα του), η δε λατρεία του συνδεόταν µε κάθε έναρξη ή ξεκίνηµα, πράγµα 
που εξηγεί γιατί µνηµονευόταν πάντοτε πρώτος µεταξύ των ρωµαϊκών 
θεοτήτων]. 

ιαπετικός, -ή, -ό ινδοευρωπαϊκός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. Ίαπετός- σύµφωνα µε 
τη µυθολογία, ένας από τους έξι Τιτάνες, που θεωρήθηκε πρόγονος τού 
ανθρώπου. Το όνοµα είναι αβεβ. ετύµου, αλλά από πολύ παλιά καταβλήθηκαν 
προσπάθειες συνδέσεως του µε τον Ίάφεθ, έναν από τους τρεις γυιους τού 
Νώε, που, σύµφωνα µε τη βιβλική αφήγηση, θεωρείται γενάρχης τής λευκής 
φυλής (µτγν. Ίάφεo < εβρ. Yâpheth «είθε αυτός (δηλ. ο Θεός) να του χαρίσει 
µεγάλη έκταση»). Είναι αξιοσηµείωτο ότι ένας από τους γυιους τού ίάφεo 
ήταν ο Yawan, που είναι η εβρ. λ. για τους Ίωνες (βλ.λ.)]. 

Ιαπετός (ο) ΜΥΘΟΛ. ένας από τους Τιτάνες, γυιος τού Ουρανού και τής 
Γαίας· απέκτησε από την Ωκεανίδα Κλυµένη τέσσερεις γυιους: τον Ατλαντα, 
τον Μενοίτιο, τον Προµηθέα και τον Επιµηθέα. 
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[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Έχει προταθεί η σύνδεση µε το ρ. ίάπτω «ρί-
χνω, εξακοντίζω» (επίσης αγν· ετύµου) µε παραγ. επίθηµα -ετός (πβ. 
κ. κόπτω - κοπ-ετός), οπότε το όν. θα σήµαινε «αυτόν που παράγεται, 
που προκύπτει». Βλ. κ. ιαπετικός]. 

Ιαπωνία (η) (ιαπων. Nippon | Nihón) νησιωτικό κράτος τής Α. Ασίας 
µε πρωτεύουσα το Τόκυο, επίσηµη γλώσσα την Ιαπωνική και νόµι-
σµα το γεν. ΣΥΝ. (λογοτ.) η χώρα τού ανατέλλοντος ηλίου, χώρα των 
χρυσανθέµων. — Ιάπωνας [1864] κ. (καθηµ.) Γιαπωνέζος (ο), Ιαπωνί-
δα κ. (καθηµ.) Γιαπωνέζα (η), ιαπωνικός, -ή, -ό [1859] κ. (καθηµ.) για-
πωνέζικος, -η, -ο, Ιαπωνικά κ. (καθηµ.) Γιαπωνέζικα (τα). [ΕΤΎΜ. 
Ξέν. τοπωνύµιο, πβ. γαλλ. Japon < ιαπων. Nippon | Nihón (nichi «ήλιος» + 
hon «προέλαση»), µεταγραφή στο σινικό αλφάβητο τού ονόµατος 
Jeppeun Kuo «κράτος τού ανατέλλοντος ηλίου», κατ' αντιδιαστολή 
προς το Chung Kuo «κράτος τού µέσου, τής ενδοχώρας», που 
αποτελεί την ονοµασία τής Κίνας. Η ονοµασία Nippon | Nihón 
καθιερώθηκε επίσηµα το 670 µ.Χ.]. 

-ιάρης, -α, -ικο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό: 1. επιθέτων 
που δηλώνουν (α) (µειωτ.) αυτόν που έχει ένα ελάττωµα, ένα χαρα-
κτηριστικό ή µια πάθηση: αρρωστ-ιάρης, χτικ-ιάρης, σπυρ-ιάρης, 
ασπρουλ-ιάρης (µειωτ. αντί άσπρος) (β) αυτόν που τον χαρακτηρίζει 
κάτι: ψυχοπον-ιάρης 2. ουσιαστικών που δηλώνουν επάγγελµα ή δρα-
στηριότητα: σκουπιδ-ιάρης, µεροκαµατ-ιάρης, διακον-ιάρης. — -ιά-
ρικος, -η/-ια, -ο. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. -άρης]. 

-ιάς1 παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενικών ουσιαστι-
κών που δηλώνουν: 1. το πρόσωπο που κάνει κάτι ή που ασκεί κάποιο 
επάγγελµα: σκαφτ-ιάς, χαλκ-ιάς, γραφ-ιάς, βαφ-ιάς 2. καιρικό φαινό-
µενο, κύρ. άνεµο: βορ-ιάς, vor-ιάς, χιον-ιάς. 

-ιάς2 παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενικών ουσιαστι-
κών που δηλώνουν τόπο γεµάτο από φυτά ορισµένου είδους: πευκ-
ιάς. 

-ίας (αρχαιοπρ.) παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστι-
κών που δηλώνουν το πρόσωπο που: 1. έκανε κάτι ή που φέρει την ευ-
θύνη για κάτι: εγκληµατ-ίας, πραξικοπηµατ-ίας, ταραξ-ίας 2. έχει κά-
τι, συνήθ. σε µεγάλο βαθµό: εισοδηµατ-ίας, κτηµατ-ίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
επίθηµα, που ανάγεται σε I.E. *-iya και χρησιµοποιήθηκε αρχικά σε 
ουσ. για ζώα, φυτά ή φυσικά φαινόµενα (λ.χ. καρχαρ-ίας, άστερ-ίας, 
γαλαξ-ίας), καθώς και ως δηλωτικό ιδιότητας (λ.χ. θηλυ-δρ-ίας, 
γυναικ-ίας), σηµ. µε την οποία γνώρισε ευρεία χρήση στη Ν. 
Ελληνική (λ.χ. αντιρρησ-ίας, επιδειξ-ίας, αισθηµατ-ίας)]. 

ίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (αρχαιοπρ.) η αποκατάσταση 
τής υγείας: η ~ του λεπρού από τον Χριστό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ϊασις < 
ίάοµαι «θεραπεύω», βλ. κ. ίαµα]. 

-ίαση παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστι-
κών που δηλώνουν ασθένεια ή παθολογική κατάσταση: µυκητ-ίαση, 
ψωρ-ίαση, ελεφαντ-ίαση, χολολιθ-ίαση. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. λιθ-ίασις, 
µτγν. µυρµηκ-ίασις, ψωρ-ίασις), το οποίο προέρχεται από ρ. σε -ιάω | -
ιώ (λ.χ. µτγν. µυρµηκ-ιώ) µε επίθηµα -σις, ενώ αργότερα απαντά και 
αυτοτελώς ή σε ξέν. επιστηµ. όρους (λ.χ. κοκκ-ίαση, ελµινθ-ίαση < 
αγγλ. helminth-iasis)]. 

ιάσιµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που µπορεί να θεραπευθεί: ~ ασθέ-
νεια ΣΥΝ. θεραπεύσιµος ANT. ανίατος, αθεράπευτος. — ιασιµότητα (η) 
[1857]. 

Ιάσιο (το) {Ιασίου} ιστορική πόλη τής ΒΑ. Ρουµανίας. [ΕΤΥΜ. < 
ρουµ. Iasi, πιθ. από τους Ίάζυγες, αρχ. σαρµατικό φύλο που ζούσε στην 
περιοχή τού ∆ούναβη και των Καρπαθίων στη ∆ακία]. 

ιασµέλαιο (το) {ιασµελαί-ου | -ων} (λόγ.) ΧΗΜ. αρωµατικό αιθέριο 
έλαιο, που εξάγεται από τα άνθη τού γιασεµιού ΣΥΝ. γιασεµόλαδο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ίασµέλαιον< ίάσµη (βλ. λ. ίασµος) + ελαιον]. 

ίασµος (ο) {ιάσµ-ου | -ων, -ους} το γιασεµί. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ίάσµη < µτγν. περσ. yäsman, βλ. κ. γιασεµί]. 

ίασπίς (ο/η) {ιάσπιδος} ηµιπολύτιµος αδιαφανής λίθος, παραλλαγή 
τού χαλαζία, που παρουσιάζεται σε διάφορες αποχρώσεις από γαλά-
ζιο ώς κίτρινο και από φαιό ώς κόκκινο ή και µαύρο και χρησιµο-
ποιείται στην κοσµηµατοποιία και τη διακοσµητική (σε µικρές ψη-
φιδωτές διακοσµήσεις). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ϊασπις (ή) < εβρ. yaSpeh (πβ. ακκαδ. jaSpu)]. Ιάσων (ο) 
{Ιάσον-ος, -α} 1. ΜΥΘ0Λ. αρχηγός των Αργοναυτών, που µε τη 
βοήθεια τής Μήδειας κατόρθωσε να πάρει το χρυσόµαλλο δέρας 2. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ιάσονας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ίάσθαι, απρφ. τού ρ. ΐώµαι (-άο-) «θεραπεύω». Σύµφω-
να µε τη µυθολογία, ο Ιάσων έλαβε το όνοµα του από τον Κένταυρο 
Χείρωνα, ο οποίος τον δίδαξε τη θεραπευτική τέχνη]. 1.Α.Τ.Α. (η) 
(αγγλ. International Air Transport Association) ∆ιεθνής 
Οργάνωση Εναέριων Μεταφορών. -ιατης, -ιάτισσα παραγωγικό 
επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που σηµαίνουν: 1. 
καταγωγή: Σπαρτ-ιάτης - Σπαρτ-ιάτισσα, Μαν-ιάτης - Μαν-ιάτισσα 2. 
ιδιότητα, χαρακτηριστικό: αγωγ-ιάτης -αγωγ-ιάτισσα, χωρ-ιάτης - 
χωρ-ιάτισσα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. Σπαρτ-ιά-
της), που προέρχεται από το παραγ. επίθηµα -άτης σε ον. µε ληκτικό 
θεµατικό φωνήεν -ι-]. -ΐάτικα παραγωγικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό επιρρηµάτων που έχουν τη σηµασία 1. κατά τη χρονική 
περίοδο που δηλώνει το θέµα τής λ., για κάτι που δεν είναι 
φυσιολογικό ή αναµενόµενο να συµβεί τότε: καλοκαιρ-ιάτικα, 
χριστουγενν-ιάτικα, δευτερ-ιάτικα, νυχτ-ιάτι-κα 2. τρόπο: περνάω 
σπαρτ-ιάτικα. [ΕΤΥΜ < -(ι)άτης, βλ. λ. -ιάτικος]. -ΐάτικος, -η, -ο 
παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων 

που δηλώνουν αυτόν που συµβαίνει κατά τον χρόνο που δηλώνει το 
θέµα τής λ.: µεσηµερ-ιάτικος, σαββατ-ιάτικος, πρωτοχρον-ιάτικος. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα που προέρχεται από το αρχ. -(ι)άτης, το οποίο 
εµφανιζόταν κυρ. σε πατριδωνυµικά, λ.χ. Σπάρτη - Σπαρτιάτης, Μύ-
κονος - Μυκονιάτης (πβ. αρχ. Ελέα - Ελεάτης)]. 

ιατός, -ή, -ό (λόγ.) ιάσιµος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ίάοµαι «θεραπεύω», βλ. κ. ϊαµα]. 

ιατρεία (η) [αρχ.] η γιατρειά. 
ιατρείο (το) [αρχ.] ο χώρος όπου ο γιατρός δέχεται και εξετάζει τους 

ασθενείς: ιδιωτικό/ σύγχρονο/ αγροτικό/ περιφερειακό-' ΦΡ. (α) εξω-
τερικά ιατρεία βλ. λ. εξωτερικός (β) έχω ιατρείο (για γιατρό) έχω | 
εκτελώ υπηρεσία σε ιδιωτικό ιατρείο ή σε νοσοκοµείο. 

ιατρεύω ρ. → γιατρεύω 
ιατρική (η) [αρχ.] 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τη διατήρη-

ση τής υγείας και την πρόληψη και αντιµετώπιση των ασθενειών τού 
ανθρώπου: διαγνωστική | προληπτική | παραδοσιακή ~ || ασκώ την -2. 
οι αντίστοιχες µε την παραπάνω επιστήµη σπουδές ανωτάτου επι-
πέδου: στην Ελλάδα η - είναι εξαετούς φοιτήσεως 3. (συνεκδ.) η 
αντίστοιχη ανώτατη σχολή: πέρασε/ είναι στην~ || τελείωσε την~ µε 
άριστα. 

ιατρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε γιατρούς ή και µε 
την επιστήµη τους: ~ ανακοινωθέν/ εξέταση/ παρακολούθηση | σύλ-
λογος | συνέδριο | συνταγή | µέθοδος | πείραµα | περίθαλψη | µονάδα 
| κέντρο- ΦΡ. ιατρικό συµβούλιο το ιατροσυµβούλιο (βλ.λ.) 2. ιατρική 
(η) βλ.λ. 3. (λόγ.) ιατρικό (το) το γιατρικό (βλ.λ.). — ιατρικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. 

ιατροδικαστής (ο/η) [1886] {-ή κ. (λόγ.) -ού} γιατρός που ορίζεται 
από την πολιτεία, για να θέσει τις επιστηµονικές του γνώσεις στην 
υπηρεσία τής δικαιοσύνης, προκειµένου να εξακριβώσει τα ακριβή 
αίτια και τις συνθήκες τραυµατισµών ή θανάτων, που ενδεχοµένως 
δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. 
médecin légiste]. 

ιατροδικαστική (η) [1837] ο κλάδος τής ιατρικής, που ερευνά ζητή-
µατα, τα οποία απασχολούν τη δικαιοσύνη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, 
πβ. γαλλ. médecine légale]. 

ιατροδικαστικός, -ή,-ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ιατρο-
δικαστή ή και την ιατροδικαστική: ~ εξέταση | έκθεση 2. ιατροδικα-
στική (η) βλ.λ. 

ιατρός (ο) → γιατρός 
-ίατρος β' συνθετικό για τον σχηµατισµό αρσενικών και θηλυκών ου-

σιαστικών που δηλώνουν: 1. γιατρό µε συγκεκριµένη ειδικότητα: 
παιδ-ίατρος, ψυχ-ίατρος, οδοντ-ίατρος 2. τη θέση γιατρού σε ιεραρ-
χία: αρχ-ίατρος, υπ-ίατρος. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. ίππ-ίατρος, 
κτην-ίατρος), που προέρχεται από το αρχ. ιατρός και απαντά επίσης 
σε ελληνογενή ξένα συνθ. (λ.χ. γαλλ. péd-iatre > παιδ-ίατρος)]. 

ιατροσόφιο (το) → γιατροσόφι 
ιατροσυµβούλιο (το) [1837] {ιατροσυµβουλίου | -ων} 1. θεσµός των 
πρώτων δεκαετιών τού ελληνικού κράτους για τη ρύθµιση των ση-
µαντικότερων υγειονοµικών και ιατρικών προβληµάτων 2. συµβούλιο 
γιατρών, που συγκαλείται σε περιπτώσεις δυσχερούς διάγνωσης ή 
δυσάρεστης εξέλιξης µιας νόσου ΣΥΝ. ιατρικό συµβούλιο. 

ιατροφαρµακευτικός, -ή, -ό [1844] αυτός που σχετίζεται µε την 
ιατρική και φαρµακευτική αγωγή: ~ περίθαλψη. 

ιατροφιλόσοφος (ο) [µτγν.] {ιατροφιλοσόφ-ου | -ων, -ους} (παλαι-
ότ.) ο γιατρός που ασχολείται µε τη φιλοσοφία και τα γράµµατα. 

Ι.Α.Χ. Ιδίαις Αυτού/-ής Χερσί: πάνω στον φάκελο έγραφε: 1.Α.Χ. (δηλ. 
να παραδοθεί στα ίδια τα χέρια τού παραλήπτη). 

ιαχή (η) (λόγ.) η ενθουσιώδης κραυγή: ιαχές θριάµβου || ενθουσιώδεις 
~ || αντηχούν οι - τού πολέµου ΣΥΝ. (καθηµ.) βουητό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ίάχω < *Ρι-?άχω (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό) < θ. *Έάχ-, από όπου 
και ήχή (< *Εοχά) «ήχος», για το οποίο βλ. λ. ήχος]. 

Ιβηρική Χερσόνησος (η) χερσόνησος τής Ν∆. Ευρώπης, που βρέ-
χεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Μεσόγειο Θάλασσα και πε-
ριλαµβάνει την Ισπανία και την Πορτογαλία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < 'Ιβηρία < Ίβηρ, ονοµασία ποταµού τής χερσονήσου 
(πβ. λατ. Iberus, ισπ. Ebro), αγν. ετύµου, ίσως κελτ. λ. που σηµαίνει 
απλώς «ποταµός» (πβ. κελτ. iber)]. 

ιβιλάι (το) → βιλάι 
ίβις (η) {ίβ-ιδος | -ίδων) 1. πουλί µετρίου ή µεγάλου µεγέθους µε χα-

ρακτηριστικό µακρύ, λεπτό, κυρτό προς τα κάτω ράµφος- ζει σε υδρό-
τοπους στις εύκρατες και τις τροπικές ζώνες 2. λιµνόβιο, ιερό πουλί 
των αρχαίων Αιγυπτίων. [ΕΤΥΜ < αρχ. ίβις < αρχ. αιγυπτ. hb, hîb]. 

ιβίσκος (ο) φυτό ιθαγενές θερµών περιοχών, που καλλιεργείται κυρ. 
για καλλωπιστικούς σκοπούς, για τα µεγάλα και ζωηρόχρωµα άνθη 
του, που αποτελούνται από πέντε πέταλα. [ΕΤΥΜ < µτγν. ϊβισκος | 
έβίσκος < λατ. hibiscus, λ. κελτ. προελ.]. 

ιβουάρ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το ανοιχτό µπεζ χρώµα τού επε-
ξεργασµένου ελεφαντόδοντου 2. ιβουάρ (το) το ίδιο το ανοιχτό µπεζ 
χρώµα τού επεξεργασµένου ελεφαντόδοντου. [ΕΤΥΜ < γαλλ. ivoire 
< λατ. eboreus < ebur, eboris «ελεφαντόδοντο»]. 

Ίβυκος (ο) {-ου κ. -ύκου) αρχαίος Έλληνας χορικός λυρικός ποιητής 
από το Ρήγιο (6ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τις «γλώσσες» τού Ησυχίου 
ίβυξ· όρνέου είδος, ίβύκη- ευφηµία, ΐβυκτήρ «πολεµικό άσµα», που 
µάλλον είναι προϊόντα ονοµατοποιίας]. 

ιγδίον (το) → γουδί 
Ι.Γ.Ε. (το) Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών. 
ίγκλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.) ζώνη, λωρίδα µε την οποία δένεται το 
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σαµάρι στο υποζύγιο ΣΥΝ. καταζώστης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *γίγκλα < κίγκλα <λατ. *cingla < cingula «ζώνη» < ρ. 
cingo «περιζώνω»]. 

ιγκλού (το) {άκλ.} το θολωτό σπίτι των Εσκιµώων, που κατασκευά-
ζεται από στερεοποιηµένο χιόνι. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. igloo < iglu «σπίτι», 
λ. τής γλώσσας των Εσκιµώων]. 

Ι.Γ.Μ.Ε. (το) Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. 
ιγµορείο (άντρο) (το) {ιγµορεί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. καθεµιά από τις δύο 

κοιλότητες στα οστά τής άνω γνάθου, δεξιά και αριστερά τής µύτης 
ΣΥΝ. γναθιαίος κόλπος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Highmore (προφ. Χάιµουρ), επώνυµο 
Άγγλου γιατρού, από τον τρόπο γραφής τής λ. στην Αγγλική]. 

ιγµορίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής µεµβράνης που καλύπτει τα ιγµό-
ρε:ια, η οποία εκδηλώνεται ενίοτε µε πυρετό, πόνο, ζαλάδες και ρινι-
κές εκκρίσεις: οξεία | χρόνια | υποτροπιάζουσα | επίµονη ~. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. highmoritis]. 

Ιγνάτιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων και πατριαρχών τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < όψιµο λατ. Ignatius, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. 
ignis «φωτιά». Κατ' άλλη άποψη, είναι ετρουσκ. προελ.]. 

ιγνύα (η) {ιγνυών} ΑΝΑΤ. ροµβοειδής κοιλότητα στο πίσω µέρος τής 
επιφάνειας τού γονάτου ΣΥΝ. ιγνυακός βόθρος. Επίσης (λόγ.) ιγνύς 
(η) {ιγνύ-ος, -α}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιγνύς | ΐγνύη < *εν-γνύη < εν- (µε διαλεκτ. παραλλαγή 
ί-) + -γνύη, µηδενισµ. βαθµ. θέµατος που απαντά και στη λ. γόνυ. Βλ. 
κ. γόνατο]. 

ιγνυακός, -ή, -ό [1836] ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την ιγνύα 
(βλ.λ.) 2. (α) ιγνυακή αρτηρία η προέκταση τής µηριαίας αρτηρίας 
πίσω από το γόνατο (β) ιγνυακός µυς καθένας από τους τρεις µυς, 
που εκτείνονται στο πίσω µέρος τού µηρού και επιτρέπουν στο γόνα-
το να λυγίζει. 
Ι.Γ.Π.Β.Ε. (το) Ινστιτούτο Γενετικών Παθήσεων και Βιοϊατρικής 
Έρευνας. 

ιδαίος, -α, -ο(ν) [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το όρος Ίδη (βλ.λ.) 
2. Ιδαίον Άντρον λατρευτικό σπήλαιο τής αρχαιότητας στην Ίδη, 
όπου, σύµφωνα µε τη µυθολογία, γεννήθηκε και ανατράφηκε ο ∆ίας. 

ιδαλγός (ο) (παλαιότ.) Ισπανός ευγενής των κατώτερων βαθµίδων. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδεολόγος. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. hidalgo < hijo de algo «γυιος, απόγονος κάποιου», ισπα-
νικός µεσν. τίτλος ευγενείας]. 

ιδανίκευση (η) [1871] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η εξιδανί-
κευση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. idéalisation]. 

ιδανικεύω ρ. µετβ. [1871] {ιδανίκευ-σα, -θηκα κ. (καθηµ.) -τηκα, -µέ-
νος} εξιδανικεύω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. idéaliser]. 

ιδανικός, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που δεν έχει κανένα µειονέκτηµα, 
άψογος, τέλειος, που µπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο: οραµατί-
ζεται µια - ζωή || - οµορφιά | λύση | κόσµος | φιλία | πολίτευµα ΣΥΝ. 
ιδεώδης, υποδειγµατικός 2. ο καλύτερος δυνατός: ένα νησί µε φιλή-
συχους κατοίκους και ελάχιστους τουρίστες είναι ~ τόπος για ξε-
κούραση ΣΥΝ. ιδεώδης- ΦΡ. ιδανικό βάρος βλ. λ. βάρος 3. αυτός που 
υφίσταται µόνο ως ιδέα, που η ωραιότητα ή τελειότητα του δεν 
υπάρχει στην πραγµατικότητα: ~ έρωτας || «θα µείνω πάντα ~ κι 
ανάξιος εραστής των µακρυσµένων ταξιδιών...» (Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. 
ιδεατός ΑΝΤ. υπαρκτός, πραγµατικός 4. ιδανικό (το) (α) ο υψηλός 
πνευµατικός ή ηθικός σκοπός, για τον οποίο αγωνίζεται κανείς: αγω-
νίζεται για το υπέρτατο ~ τής ελευθερίας (β) η ηθική αξία που απο-
τελεί βασική αρχή στη ζωή (κάποιου) ΣΥΝ. ιδεώδες 5. ιδανικό | τέλειο 
αέριο το αέριο που ικανοποιεί πλήρως τους απλούς νόµους των αε-
ρίων ΣΥΝ. τέλειο αέριο. — ιδανικά επίρρ., ιδανικότητα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εξατοµικεύω. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που υφίσταται µόνο ως ιδέα», < 
ΐδανός «ωραίος, κοµψός» < θ. ίδ- (πβ. αόρ. β' ίδ-είν τού ρ. όρώ «βλέ-
πω») + -ανός, πβ. ίκ-ανός, πιθ-ανός. Οι σηµερινές σηµ. αποδίδουν 
ανάλογες χρήσεις τού ελληνογενούς γαλλ. idéal]. 

ιδανικός - ιδεώδης - ιδεατός. Το ιδανικός (αρχαία λ. που σήµαινε 
«αυτόν που υπάρχει µόνο ως ιδέα», παράγωγο τού αρχ. ίδανός 
«ωραίος στην όψη» < ίδεΐν) συµπίπτει, κατά πολύ, µε το νεότ. (λό-
γιας προέλευσης, πρωτοαπαντά το 1869) ιδεώδης. Συµπίµπτουν 
κυρ. στη σηµ. «τέλειος, πρότυπος, υψηλού επιπέδου» (ιδανικές | 
ιδεώδεις συνθήκες εργασίας - ιδανική | ιδεώδης αναπαράσταση τής 
αρχαίας µορφής), όπως συµπίπτουν και στη σηµ. «αξίες», την 
οποία δηλώνουν τόσο τα ιδανικά όσο και τα ιδεώδη (τα ιδανικά | 
ιδεώδη τού ελληνικού πολιτισµού, τής παιδείας, τής χριστιανικής 
πίστης). Το ιδανικός εκφράζει περαιτέρω «τον υπάρχοντα στον 
νου, στο πνεύµα τού ανθρώπου, τον εξωτερικό, νοητικό και, συχνά, 
εξωπραγµατικό»: ιδανική σύλληψη τής εννοίας τού θείου - ιδανι-
κός έρωτας. Το ιδεατός, τέλος, σηµαίνει κυριολεκτικά «αυτόν που 
υπάρχει µόνον ως ιδέα», τον νοητό και, υπ' αυτή την έννοια, ενίοτε 
τον εξωπραγµατικό: Ζει σ' έναν ιδεατό κόσµο, που έχει πλάσει ο 
ίδιος και που δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατικότητα. 

ιδανισµός (ο) [1812] ΦΙΛΟΣ, η σχολή που δέχεται ως πρωταρχική ου-
σία των όντων την ιδέα, το πνεύµα, τον νου- ο ιδεαλισµός (βλ.λ.). 

ιδέ ρ. (αρχαιοπρ.) δες, βλέπε. [ΕΤΥΜ αρχ. προστ. τού εϊδον, το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε ως αόρ. β' τού ρ. όρώ (βλ. κ. ιδέα)]. 

Ι.∆.Ε. (το) Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών. 

ιδέα (η) {ιδεών} 1. (α) η παράσταση των αισθητών αντικειµένων που 
σχηµατίζεται στον νου, η αντίληψη καταστάσεων ή ιδιοτήτων: ποια ~ 
έχεις για τη ζωή | την οµορφιά | τον πλούτο; (β) εικόνα, άποψη για κά-
τι/κάποιον: δώστε µου µια - για τη δουλειά σας µε τι ακριβώς ασχο-
λείστε; || για να πάρετε µια ~ τού πώς έχουν τα πράγµατα, ακούστε 
αυτό... || έχω µια ~ τής κατάστασης, αλλά όχι πολύ ξεκάθαρη 2. (γενι-
κότ.) κάθε αφηρηµένη έννοια 3. (ειδικότ.) η υποψία, η εντύπωση που 
δηµιουργείται (σε κάποιον), χωρίς να έχει εξακριβωθεί η εγκυρότητα 
της: νόµιζα πως άκουσα κάτι, αλλά τελικά ήταν µόνο η ~ µου || έχει 
την έµµονη - ότι τον καταδιώκουν ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον) σε ιδέες 
τον βάζω σε σκέψεις, τον υποψιάζω ή τον προβληµατίζω (β) βάζω ιδέ-
ες (σε κάποιον) δηµιουργώ (σε κάποιον) υποψίες ή φιλοδοξίες· κάνω 
(κάποιον) να σκέφτεται (κάτι), στρέφω τη σκέψη (κάποιου) προς συ-
γκεκριµένη κατεύθυνση: οι φίλες της άρχισαν να της βάζουν ιδέες για 
τον άντρα της || τώρα που του έβαλε την ιδέα, δεν µπορεί να ηρεµήσει 
|| µη βάζεις ιδέες στο κεφάλι σου· δεν τρέχει τίποτα ύποπτο (γ) µου 
µπαίνει µια ιδέα αρχίζει να µε απασχολεί µια ιδέα, σκέφτοµαι κάτι 
συνήθ. κατά επίµονο τρόπο: Είναι να µην του µπει µια ιδέα! Θα 
σκέφτεται και θα µιλάει συνέχεια γι' αυτό 4. γνώµη, άποψη ή κρίση, 
που σχηµατίζεται (και διατυπώνεται) για (κάποιον/κάτι): έχει ριζο-
σπαστικές ~ || τι ~ έχεις για το άτοµο του; || έκθεση ιδεών (βλ. λ. έκθε-
ση)· ΦΡ. έχω µεγάλη ιδέα για τον εαυτό µου θεωρώ τον εαυτό µου 
εξαιρετικά tmvó και σπουδαίο, είµαι εγωιστής 5. (ειδικότ.) σκέψη ή 
γνώµη, που διατυπώνεται ως πρόταση: περιµένω να ακούσω τις ~ σας 
για τη διακόσµηση τού χώρου | την οργάνωση τής εκδήλωσης || έξυ-
πνη | πρωτότυπη | φαεινή ~· ΦΡ. (α) έχω την ιδέα νοµίζω, έχω την 
εντύπωση: είχα την ιδέα ότι ήταν τίµιος άνθρωπος- πώς ξεγελάστηκα 
έτσι; (β) δεν έχω ιδέα δεν γνωρίζω τίποτε, αγνοώ εντελώς: ~ από µα-
γειρική || (εµφατ.) -Πού είναι ο Παύλος; -∆εν έχω την παραµικρή 
ιδέα! 6. η στιγµιαία σκέψη την οποία κάνει κανείς, λ.χ. για να λύσει 
ένα πρόβληµα: έχω µια ~ || ωραία ~! ΦΡ. (α) κατεβάζω ιδέες είµαι επι-
νοητικός, έξυπνος, δηµιουργικός (β) µου έρχεται | µου κατεβαίνει µια 
ιδέα έχω µια έµπνευση: είχα απελπιστεί, όταν ξαφνικά µου ήρθε µια 
ιδέα 7. το υψηλό ιδανικό: πολέµησε για την ~ τής πατρίδας- ΦΡ. Λίε-
νσλη Ιδέα βλ. λ. µεγάλος · ΦΡ. (ως επίρρ.) µια ιδέα (i) πάρα πολύ λίγο: 
έβαψε τον τοίχο ~ πιο ανοιχτό ΣΥΝ. ελάχιστα (ii) πολύ µικρή ποσότη-
τα: ~ ζάχαρη. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µορφή, είδος», < θ. ίδ- (πβ. απρφ. αορ. β' ίδ-
είν τού ρ. όρώ «βλέπω») < *wid-, µηδενισµ. βαθµ. (πβ. λατ. video «βλέ-
πω») τού I.E. *woid-, για το οποίο βλ. λ. οϊδα. Οµόρρ. είδ-ήµων, ίσ-το-
ρία, εΐδ-ύλλιο(ν) κ.ά. Η λ. έλαβε εξέχουσα φιλοσοφική σηµ. στον 
Πλάτωνα, όπου δήλωσε την αληθινή ουσία των όντων, τής οποίας ο 
αισθητός κόσµος αποτελεί απλώς αντανάκλαση. Η λ. διαδόθηκε ευ-
ρέως στις ευρωπαϊκές γλώσσες, πβ. αγγλ. idea, γαλλ. idée, γερµ. Idee 
κ.ά. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική, λ.χ. έµµονη 
| φαεινή ιδέα (< idée fixe | lumineuse), έχω µεγάλη ιδέα για τον εαυτό 
µου (< avoir une haute idée de moi(, δεν έχω (την παραµικρή) ιδέα (< 
je n'ai pas [la moindre] idée), θα σας δώσω µια ιδέα (< je vous 
donnerai une idée) κ.ά.]. ιδεάζω ρ. µετβ. [1812] {ιδεάστηκα} 1. βάζω 
(κάποιον) σε σκέψη, τον υποψιάζω για κάτι 2. (µεσοπαθ. ιδεάζοµαι) 
µου περνάει από τη σκέψη, υποψιάζοµαι ΣΥΝ. υποπτεύοµαι, 
πονηρεύοµαι, εικάζω. ιδεαλισµός (ο) [1840] 1. ΦΙΛΟΣ, (α) η θεωρία 
κατά την οποία ο πραγµατικός κόσµος υπερβαίνει τον αισθητό και τα 
αντικείµενα που αντιλαµβανόµαστε είναι µόνο ατελή αντίγραφα τού 
κόσµου των ιδεών (β) σύνολο θεωριών που τονίζουν την υπεροχή τού 
πνεύµατος και τής συνείδησης έναντι τού αισθητού υλικού κόσµου 
(πβ. λ. υλισµός, ρεαλισµός) ΣΥΝ. ιδανισµός 2. η επιδίωξη τού 
ιδεώδους, η αναζήτηση τού ιδανικού: άκρατος ~ 3. η στάση ζωής που 
χαρακτηρίζεται από πίστη σε ορισµένες αρχές, σε ιδανικά ΑΝΤ. 
ρεαλισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Idealismus]. 
ιδεαλιστής (ο), ιδεαλίστρια (η) {ιδεαλιστριών} 1. οπαδός τού ιδε-
αλισµού 2. πρόσωπο που πιστεύει σε ιδανικά και ζει σύµφωνα µε αυτά 
(αγνοώντας ή αδιαφορώντας για τον υλιστικό χαρακτήρα τής κα-
θηµερινής ζωής) ΣΥΝ. ιδεολόγος ANT. ρεαλιστής. — ιδεαλιστικός, -ή, -
ό [1894], ιδεαλιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδεολόγος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξεν. όρ., < γερµ. Idealist]. ιδεατός, -ή, -ό [1852] αυτός 
που υπάρχει µόνο ως ιδέα, που λαµβάνει υπόσταση µόνο µε τη νόηση: 
~ µορφή | γραµµή ΣΥΝ. φανταστικός, υποθετικός ΑΝΤ. υπαρκτός, 
αισθητός. — ιδεατ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδανικός. 
[ΕΤΥΜ. < ιδέα + -τός, κατ' αναλογίαν προς τα ρηµατικά επίθ., πβ. ορα-
τός, αισθη-τός, δεκ-τός κ.ά.]. ιδεο- κ. ιδεό- λεξικό πρόθηµα για τον 
σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται µε την έννοια τής ιδέας: ιδεό-
γραµµα, ιδεο-ληψία, ιδεο-λο-γία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. 
ιδέα και απαντά σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γερµ. Ideo-logie, 
γαλλ. idéo-gramme)]. ιδεόγραµµα (το) [1884] {ιδεογράµµ-ατος | -
ατα, -άτων} (σε σύστηµα γραφής) σηµείο, σύµβολο ή παράσταση, 
που αντιπροσωπεύει µία έννοια και όχι µία συλλαβή ή έναν φθόγγο: 
κινέζικα ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. idéogramme]. 
ιδεογραφία (η) [1861] Ιχωρ. πληθ.} γραφή που χρησιµοποιεί ιδεο-
γράµµατα, η παράσταση εννοιών µε ιδεογράµµατα.   — ιδεογραφι-
κός, -ή, -ό [1851], ιδεογραφικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. idéographie], ιδεοκράτης (ο) {ιδεοκρατών} ο οπαδός τής 
ιδεοκρατίας. ιδεοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} το φιλοσοφικό σύστηµα τού 
ιδεαλισµού (βλ.λ.). — ιδεοκρατικός, -ή, -ό, ιδεοκρατικά επίρρ. 
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[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Ideokratismus]. 
ιδεοληψία (η) [1897] {ιδεοληψιών} 1. ΨΥΧΟΛ. νοσηρή κατάσταση που 
εκδηλώνεται µε την επίµονη εµφάνιση στη συνείδηση τού πάσχοντος 
ιδεών ή αισθηµάτων, έµµονων ιδεών 2. η υπερβολική εµµονή σε ιδεο-
λογικά δόγµατα. — ιδεολήπτης (ο), ιδεοληπτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. obsession]. 

ιδεολόγηµα (το) {ιδεολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} αυθαίρετο συµπέ-
ρασµα, που προκύπτει από ιδεολογία και λειτουργεί ως δόγµα (πβ. λ. 
ιδεολογία). 

ιδεολογία (η) [1782] {ιδεολογιών} 1. µορφή πολιτικής, κοινωνικής ή 
ηθικής φιλοσοφίας µε πρακτικό και θεωρητικό χαρακτήρα: µαρξι-
στική | φιλελεύθερη | φασιστική ~ || σύγκρουση ιδεολογιών || στο έργο 
του υπόκειται συγκεκριµένη ~ 2. (ειδικότ.) πολιτική, κοινωνική ή 
ηθική αρχή, την οποία υπηρετεί κανείς µε πίστη, αφοσίωση και πλή-
ρη ανιδιοτέλεια: ό,τι κάνει το κάνει από ~, δεν αποσκοπεί σε προσω-
πικό όφελος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. idéologie]. 

ιδεολογικοπολιτικός, -ή, -ό αυτός που έχει ιδεολογικές και πολιτικές 
διαστάσεις: ~ σύγκρουση | αντίθεση | παράµετρος | υπόβαθρο | 
σύγχυση. — ιδεολογικοπολιτικά επίρρ. 

ιδεολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ιδεολογία: ~ αρχές | 
ταυτότητα | φόρτιση | παράδοση | επίπεδο | εύρος | περιεχόµενο | 
σύγκρουση | σύγχυση | διαµάχη || ο ~ άξονας ενός κειµένου || το ~ 
υπόβαθρο µιας αντιπαράθεσης. — ιδεολογικ-ά | -ώς [1880] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. idéologique]. 

ιδεολόγος (ο/η) [1818] 1. πρόσωπο που υπηρετεί µια ιδέα µε αφο-
σίωση και ανιδιοτέλεια: αγνός ~ 2. (ειρων.) πρόσωπο που καλλιεργεί 
την αφηρηµένη σκέψη, που στερείται πρακτικού πνεύµατος: από ιδε-
ολόγους άλλο τίποτα· τα προβλήµατα, όµως, ποιος θα τα λύσει; 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. idéologue]. 

ιδεολόγος - ιδεαλιστής - ιδαλγός. Το ιδεολόγος σηµαίνει τον 
οπαδό µιας ιδεολογίας (πολιτικής, κοινωνικής, πνευµατικής), τον 
αγνό υπερασπιστή των ιδεών και ιδανικών που πιστεύει, τον αγωνι-
στή -και ενίοτε «αιθεροβάµονα» κατά την αντίληψη των περισσό-
τερο «ρεαλιστικά» σκεπτοµένων· Το ιδεαλιστής (< γαλλ. idéal «ιδα-
νικός» < ιδέα) σηµαίνει τον οπαδό τού ιδεαλισµού και αντίπαλο τού 
ρεαλισµού, αυτόν που κινείται στον χώρο των ιδεών και πιστεύει 
στην κυριαρχία τής νόησης τού ανθρώπου (νοησιαρχία) πέρα και 
πάνω από όποια άλλη προσέγγιση τού κόσµου· ο χαρακτηρισµός 
κάποιου ως ιδεαλιστή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και κακόσηµα, για 
να σηµάνει τον στερούµενο τής αίσθησης τού πραγµατικού, τον 
αιθεροβάµονα. Τελείως διαφορετική στη σηµασία της -αλλά ενίοτε 
συγχεόµενη στη χρήση της- είναι η λ. ιδαλγός Το ιδαλγός, ισπα-
νική λέξη (αρχική σηµασία «ο γυιος κάποιου» < hijo de algo, σηµα-
ντικός, ανήκων στην τάξη των ευγενών), σηµαίνει τον «ευγενή» και, 
εποµένως, δεν έχει σχέση µε τις ιδέες και τα οµόρριζα (ιδεαλιστής 
και ιδεολόγος). 

ιδεοπλασία (η) ΒΙΟΛ. µορφή µιµητισµού (βλ.λ.)· η αφοµοίωση ζώων ή 
εντόµων κατά το χρώµα και το σχήµα τους προς το φυσικό περιβάλ-
λον: ο χαµαιλέοντας είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα ιδεοπλασίας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ideoplasty]. 

-ιδερός → -ειδερός 
ιδεώδης, -ης, -ες [1869] {ιδεώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών ιδεωδέστ-ερος, -

ατός} 1. αυτός που είναι ιδανικός (βλ.λ.) 2. ιδεώδες (το) (α) οτιδή-
ποτε θεωρείται από κάθε άποψη τέλειο και ολοκληρωµένο και απο-
τελεί πρότυπο προς µίµηση ή αντικείµενο επιδίωξης: το αθλητικό ~ 
(β) (ειδικότ.) κάθε ιδέα που θέτει κανείς ως υψηλό σκοπό τής ζωής 
του και την υπηρετεί ανιδιοτελώς: τα ~ τού έθνους ΣΥΝ. ιδανικό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, ιδανικός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. idéal]. 

Ίδη (η) το ψηλότερο όρος τής Κρήτης στον νοµό Ρεθύµνης· αλλιώς 
Ψηλορείτης (ο). — ιδαίος, -α, -ο. JETYM. αρχ. τοπωνύµιο, προελλην. 
αρχής, αγν. ετύµου]. 

-ίδης κατάληξη επωνύµων: Νικολα-ΐδης, Ιωανν-ίδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κα-
ταγωγή. JETYM. Βλ. λ. -άδης]. 

-ίδι 1. υποκοριστικό επίθηµα ουδ. ουσ.: παιχν-ίδι · 2. παραγωγική κα-
τάληξη ουδ. ουσ., που προσδίδει σε αυτά περιληπτική σηµασία προ-
κειµένου για λέξεις που δηλώνουν επιθετικότητα ή δυσάρεστη κα-
τάσταση: βρισ-ίδι, µπουν-ίδι, σπρωξ-ίδι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποκορ. επίθηµα -ίδιον, αρχικώς από ουσ. σε -ις, -ιδος 
(λ.χ. σφραγίς - σφραγίδος - σφραγίδων, σανίς - σανίδος - σανίδιον), 
που απέκτησε περιληπτική σηµ. από τη χρήση του στον πληθυντικό]. 

ιδία επίρρ. (αρχαιοπρ.) προπάντων, ιδιαιτέρως, ξεχωριστά. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ίδίςτ, δοτικοφανές επίρρ., που προέρχεται από το θηλ. ιδία τού 
επιθ. 'ίδιος. Το επίρρ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς ως αντώνυ- 

_ µο τού δηµοσία (λ.χ. ούτε ιδία ούτε εν κοινω, ©ουκ. 1, 141)]. 
ίδια επίρρ. → ίδιος2 
ιδιαζόντως επίρρ. (λόγ.) νδιαιτέρως, ξεχωριστά: η ιστορία αυτή µου 

είναι ~ βαρετή || ~ ειδεχθές έγκληµα. [ΕΤΥΜ. µτγν., επιρρηµατικός τ. 
µτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. ιδιάζω (βλ.λ.)]. 

ιδιάζω ρ. αµετβ. {µόνο στον ενεστ.) 1. ταιριάζω λόγω των ιδιαίτερων 
ατοµικών µου χαρακτηριστικών, προσιδιάζω: οι απρεπείς εκφράσεις 
δεν ιδιάζουν στον πράο χαρακτήρα του 2. (η µτχ. ιδιάζων, -ούσα, -ον) 
αυτός που ξεχωρίζει ή διακρίνεται από τους άλλους, διαφορετικός: ~ 
περίπτωση | εµπειρία | φαινόµενο ΣΥΝ. ξεχωριστός, ιδιαίτερος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ίδιος]. 

ιδιαίτατος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) κατεξοχήν ιδιαίτερος, εντελώς ξεχωρι- 

στός. — ιδιαίτατα [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., υπερθ. βαθµός τού επιθ. ϊδιος]. 

ιδιαιτέρα (η) → ιδιαίτερος 
ιδιαίτερος, -η (λόγ. -έρα), -ο {κ. (λόγ.) -έρου (θηλ. -έρας) | -έρων, -
έρους} 1. αυτός που ανήκει σε συγκεκριµένο πρόσωπο: µε δέχθηκε 
στο ~ γραφείο του || ~ γνώρισµα | χαρακτηριστικό || τον δέχθηκε στα ~ 
δώµατα της· ΦΡ. ιδιαίτερη πατρίδα βλ. λ. πατρίδα 2. αυτός που σχε-
τίζεται µε συγκεκριµένο πρόσωπο: µην περιµένεις - πρόσκληση για 
να έρθεις || χρειάζεται ~ φροντίδα | µεταχείριση ΣΥΝ. προσωπικός- ΦΡ. 
ιδιαίτερο (µάθηµα) το εξατοµικευµένο µάθηµα που παραδίδει (συ-
νήθ. κατ' οίκον) καθηγητής ή δάσκαλος σε µαθητή, κατ' αντιδιαστολή 
προς το µάθηµα µε πολλούς µαθητές σε τάξη ή γκρουπ: κάνω ~ στα 
Αγγλικά | στα Αρχαία 3. αυτός που διακρίνεται από τους άλλους, ο 
εξαιρετικός: πρόκειται για θέµα ~ ενδιαφέροντος 4. (ειδικότ.) ιδιαί-
τερος (ο), ιδιαιτέρα (η) προσωπικός/-ή γραµµατέας: αφήστε την επι-
στολή σας στην - τού υπουργού 5. ιδιαίτερα (τα) ατοµικές υποθέσεις, 
προσωπικά θέµατα: µην ανακατεύεσαι στα ~ µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επι-
τατικός, προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συγκρ. βαθµός τού επιθ. 'ίδιος. Σε ορισµένες σηµ. η λ. 
αποδίδει ξέν. όρο: ιδιαίτερο δώµα | δωµάτιο (< γαλλ. chambre particu-
lière), ιδιαίτερος γραµµατέας (< γαλλ. secrétaire particulier)]. 

ιδιαιτερότητα (η) {ιδιαιτεροτήτων} τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
κάνουν κάτι να ξεχωρίζει από τα άλλα: η ~ µιας περίπτωσης || δείχνει 
σεβασµό στην ~ κάθε εθνικού πολιτισµού || (συνεκδ.) άνθρωπος µε 
πολλές -1| κάθε κοινωνία έχει τις ~ της. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. particularité]. 

ιδιαιτερότητα - ιδιορρυθµία - ιδιοτροπία - ιδιοσυγκρασία - εκκε-
ντρικότητα - παραξενιά. Μια σειρά από λέξεις δηλώνουν τις ιδι-
αιτερότητες στη συµπεριφορά, στις αντιλήψεις, στο ύφος κ.λπ., 
γενικότερα τις αποκλίσεις από ό,τι θεωρείται, από τους περισσό-
τερους, κανόνας ή νόρµα, που αποτελεί και το µέτρο κρίσεως ως 
προς την απόκλιση. Η λ. ιδιαιτερότητα χαρακτηρίζει κάθε µορφής 
απόκλιση και λειτουργεί ως «µέση» λέξη, ήτοι µε θετική (κάτι για 
το οποίο διακρίνεται κανείς και ξεχωρίζει από τους άλλους) και 
µε αρνητική σηµασία (κάτι για το οποίο αποκλίνει κανείς και µει-
ονεκτεί έναντι των άλλων: Οι ιδιαιτερότητες τού χαρακτήρα της 
για άλλους την κάνουν αξιολάτρευτη και για άλλους το πιο µισητό 
πρόσωπο. Η ιδιορρυθµία δηλώνει χαρακτηριστικά (συµπεριφοράς, 
χαρακτήρα, αντιλήψεως) που τείνουν περισσότερο προς το 
αρνητικό, αλλά που θα µπορούσαν ενίοτε να θεωρηθούν και δηµι-
ουργικές παραξενιές (συχνά γίνεται λόγος για τις ιδιορρυθµίες 
των καλλιτεχνών): Η ιδιορρυθµία τής ζωγραφικής του όχι µόνον 
δεν ενοχλεί, αλλά επαινείται από τους περισσότερους κριτικούς ως 
σηµαντικό προσωπικό ύφος. Η ιδιοτροπία αποτελεί, κατά κανόνα, 
αρνητικό σχολιασµό για κάποιον εκ µέρους τού οµιλητή: Οι 
ιδιοτροπίες του τον κάνουν να ζει αποµονωµένος χωρίς φίλους και 
παρέες. Η ιδιοσυγκρασία είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
συνιστούν τον χαρακτήρα, τον οργανισµό, τη φύση τού καθενός 
και που τον ξεχωρίζουν από τους άλλους: Λόγω ιδιοσυγκρασίας 
δεν µπορεί να συνεργαστεί µε τους άλλους. Η εκκεντρικότητα είναι 
κάθε µορφής παρέκκλιση στη συµπεριφορά, ιδ. στην εµφάνιση ενός 
ανθρώπου: Φοράει µαύρα γυαλιά τη νύχτα και µπότες µέχρι το 
γόνατο µε βραδινό κουστούµι τέτοιες εκκεντρικότητες είναι συ-
νήθεις στους καλλιτέχνες, για να τραβούν την προσοχή. Τέλος, πα-
ραξενιά είναι κάθε ιδιοτροπία στον χαρακτήρα ή στη συµπεριφο-
ρά ενός ατόµου, που είναι συνήθ. ενοχλητική για τους άλλους: Εί-
ναι όλο παραξενιές- ούτε µια µέρα δεν µπορείς να ζήσεις µαζί του. 

ιδιαιτέρως επίρρ. [µτγν.] 1. χωριστά από τους άλλους, σε προσωπικό 
| ατοµικό επίπεδο: µπορώ να σας δω ~; · 2. κυρίως, κατεξοχήν: δώσε 
χαιρετισµούς σε όλους και ~ στον Κώστα || αγαπώ το µπαλλέτο και ~ 
το κλασικτό ΣΥΝ. προπαντός. Επίσης ιδιαίτερα (σηµ. 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
προηγουµένως. 

ιδικός, -ή, -ό → δικός 
ίδιο- κ. ιδιό- (ιδι-ο-) ά συνθετικό που δηλώνει: 1. την ιδιαιτερότητα, 

την ξεχωριστή ή προσωπική διάσταση (προσώπου | πράγµατος): ιδιο-
µορφία, ιδιο-κατοίκηση, ιδιό-µελο 2. τη σχέση (ενός πράγµατος) µε 
ένα ορισµένο άτοµο και όχι µε το σύνολο: ιδιό-κτητος, ιδιο-τελής, 
ιδιό-γραφος 3. την εσωτερική προέλευση (ενός πράγµατος): ιδιο-φυΐα. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. ϊδιος και εµφανίζεται τόσο σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. 
idio-synchronie) όσο και σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γερµ. Selbst-gebrauch 
«ιδιόχρηση»)]. 

-ίδιο (-ίδι-ο) 1. παραγωγικό υποκοριστικό επίθηµα ουδέτερων ουσια-
στικών: σφαιρ-ίδιο, ογκ-ίδιο, σωµατ-ίδιο 2. κατάληξη επιστηµονικών 
όρων: οξ-ίδιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι, υποκοριστικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υποκορ. επίθηµα -ίδιον (βλ. κ. -ίδι), το οποίο χρησιµοποιήθηκε και σε 
ξέν. όρους ως µεταφορά τού λατ. -idium (λ.χ. οχ-idium, gon-
idium)]. 

ιδιόβουλος, -η/-ος, -ο 1. αυτός που ακολουθεί τη δική του σκέψη ή 
βούληση, αυτόβουλος 2. αυτός που γίνεται µε τη θέληση (κάποιου), 
οικειοθελής ΣΥΝ. εκούσιος. — ιδιοβούλως επίρρ. [µεσν.]. 

ιδιόγραφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που γράφτηκε ιδιοχείρως, αυτόγρα-
φος. — ιδιογράφως επίρρ. 

ιδιοκατοίκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η κατοίκηση σε 
ιδιόκτητο σπίτι (όχι σε ενοικιασµένο) 2. ΝΟΜ. το δικαίωµα τού ιδιο-
κτήτη οικίας να κατοικήσει σε αυτή και η άσκηση αυτού τού δικαι-
ώµατος κατά τού ενοικιαστή. — ιδιοκατοικώ ρ. {-είς...}. 

ιδιοκατοίκητος, -η, -ο (κατοικία) που κατοικείται από τον ιδιοκτή- 



ιδιόκλιτος 770 ιδιοτελής 
 

τη της. 
ιδιόκλιτος, -η, -ο [1801] ΓΛΩΣΣ. 1. (ουσιαστικό) που έχει τη δική του 

κλίση, που κλίνεται µε ιδιότυπο τρόπο 2. ιδιόκλιτο (το) {ιδιοκλίτ-ου | 
-ων) κλιτό µέρος τού λόγου, που δεν εντάσσεται σε συγκεκριµένη 
κλίση, αλλά κλίνεται µε ιδιαίτερο τρόπο, που συνήθ. συνδυάζει δια-
φορετικά κλιτικά παραδείγµατα, π.χ. συγγραφέας - συγγραφείς (όχι 
συγγραφέες), δόρυ - δόρατος, ον - όντος κ.τ.ό. 

ιδιοκτησία (η) [1782] {ιδιοκτησιών} 1. η κινητή ή ακίνητη περιουσία 
που έχει κανείς στην κατοχή του: η έκταση αυτή αποτελεί ~ τού ελ-
ληνικού κράτους 2. η κυριότητα που έχει ο ιδιοκτήτης επί τής περι-
ουσίας του, το απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωµα κατοχής, διάθε-
σης και εκµετάλλευσης της: τίτλοι ιδιοκτησίας- ΦΡ. (α) πνευµατική 
ιδιοκτησία βλ. λ. πνευµατικός (β) ατοµική ιδιοκτησία δικαίωµα απο-
κλειστικής χρήσης αντικειµένων στα οποία τα άτοµα έχουν νόµιµο 
τίτλο ιδιοκτησίας· διακρίνεται από τη δηµόσια ιδιοκτησία, όπου η 
χρήση δεν είναι αποκλειστική. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Eigenbesitz]. 

ιδιοκτησιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε θέµατα ιδιοκτησίας: ~ 
καθεστώς. — ιδιοκτησιακά επίρρ. 

ιδιοκτήτης (ο) [1816] {ιδιοκτητών}, ιδιοκτήτρια (η) [1816] {ιδιο-
κτητριών} 1. πρόσωπο που κατέχει συγκεκριµένο αντικείµενο: ~ πο-
λυκατοικίας | οικοπέδου | αυτοκινήτου | καταστήµατος | περιπτέρου 
ΣΥΝ. κάτοχος 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που κατέχει περιουσιακό στοιχείο, 
κυρ. σπίτι: σύγκρουση ενοικιαστών και ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 
[ΕΤΥΜ. < ίδιο- + -κτήτης < αρχ. κτώµαι (-άο-) «αποκτώ» (βλ. λ. κτή-
µα, κτήση), απόδ. τού γερµ. Eigenbesitzer]. 

ιδιόκτητος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται στην κατοχή κάποιου ως ατο-
µικό περιουσιακό στοιχείο: ~ µονοκατοικία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ίδιο- + κτητός < κτώµαι (-άο-) «αποκτώ» (βλ. λ. κτήµα, 
κτήση)]. 

ιδιόλεκτος (η) {ιδιολέκτ-ου | -ων, -ους} ΓΛΩΣΣ. το σύνολο των ιδιαί-
τερων γλωσσικών στοιχείων που συνθέτουν τον προσωπικό τρόπο έκ-
φρασης ενός ατόµου. Επίσης ιδιόλεκτο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάλεκτος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. idiolect]. 

ιδιόµελο (το) {-ου κ. -έλου | -ων κ. -έλων} ΕΚΚΛΗΣ.-ΜΟΥΣ. τροπάριο µε 
δικό του µέτρο και δικό του ρυθµό, το οποίο, κατ' αντίθεση προς το 
αυτόµελο (βλ.λ.), δεν χρησιµεύει ως πρότυπο για µίµηση, αλλά πα-
ραµένει µοναδικό και ανεπανάληπτο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ίδιόµελον, που αποσπάστηκε από τη φρ. ίδιόµελον 
(τροπάριον) < ίδιο- + µέλος]. 

ιδιοµορφία (η) {ιδιοµορφιών} 1. η ιδιότητα τού ιδιόµορφου ΣΥΝ. ιδιο-
τυπία, ιδιορρυθµία 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε αποκλίνει από το συνηθι-
σµένο, που έχει ιδιαίτερη µορφή ΣΥΝ. ιδιοτυπία, ιδιορρυθµία. 

ιδιόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποκλίνει από το συνηθισµένο 
και εµφανίζεται µε τη δική του, ιδιαίτερη µορφή ΣΥΝ. ιδιότυπος, 
ιδιόρρυθµος, ιδιάζων. — ιδιόµορφα επίρρ. 

ιδιοπαθής, -ής, -ές [ιδιοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. (για ασθένεια) 
αυτός που προήλθε από άγνωστη αιτία και όχι από βλάβη τού οργα-
νισµού: ~ υπέρταση. — ιδιοπάθεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ίδιο- + -παθής, ρ. πάσχω (πβ. αόρ. β' έπαθ-ον)]. 

ιδιοποίηση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η οικειοποίηση 
(βλ.λ.). 

ιδιοποιούµαι ρ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {ιδιοποιείσαι... | ιδιοποι-ή-θηκα, -
µένος} κάνω (κάτι) δικό µου µε αθέµιτο τρόπο: ιδιοποιήθηκε την πε-
ριουσία τού αδελφού του | την επιτυχία τού συναδέλφου του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλέβω. 

ιδιοπροσωπια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. (λόγ.) η ιδιαίτερη έκφραση 
τής όψης (προσώπου) 2. η ιδιαίτερη µορφή τής προσωπικότητας (κά-
ποιου}, η ιδιαιτερότητα (κάποιου ως ανθρώπινης οντότητας) 3. (µτφ.) 
η ξεχωριστή φυσιογνωµία, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας: η ~ τού νεοελ-
ληνικού πολιτισµού. 

ιδιοπροφορά (η) το αξάν (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. accent]. 

ιδιορρυθµία (η) [µτγν.] {ιδιορρυθµιών} 1.η ιδιότητα τού ιδιόρρυθµου 
2. (συνεκδ.) οτιδήποτε ξενίζει λόγω τού πολύ ιδιαίτερου χαρακτήρα 
του: ως καλλιτέχνης, έχει κι αυτός τις ~ του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδι-
αιτερότητα. 

ιδιόρρυθµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποκλίνει πολύ από το συ-
νηθισµένο, που ξενίζει λόγω των πολύ ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
του: ~ άνθρωπος | συµπεριφορά | εµφάνιση | τεχνική | ποιητικό ύφος 
ΣΥΝ. ιδιότροπος, παράξενος, περίεργος, εκκεντρικός 2. (για µοναστή-
ρι) το µοναστήρι στο οποίο οι µοναχοί µετέχουν στις κοινές ακολου-
θίες, αλλά µπορούν να ακολουθούν ατοµικό τρόπο ζωής, έχοντας ατο-
µική περιουσία, τρώγοντας µόνοι στα κελλιά τους εκτός των Κυρια-
κών κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 

ίδιος1, ιδία, ίδιο {ιδί-ου (θηλ. -ας, αιτ. -αν) | -ων, -ους} (λόγ.) 1. αυτός 
που ανήκει σε κάποιον, προσωπικός, που δεν ανήκει ή προέρχεται 
από άλλον: φρόντισα να είµαι παρών, για να έχω ιδίαν αντίληψη τού 
γεγονότος || για λόγους ιδίου συµφέροντος || ξεκίνησε την επιχείρηση 
µε ίδια κεφάλαια ANT. ξένος· ΦΡ. (α) (κρίνω) εξ ιδίων τα αλλότρια βλ. 
λ. αλλότριος (β) ιδίοις όµµασι βλ. λ. όµµα (γ) εξ ιδίας αντιλήψεως βλ. 
λ; αντίληψη (δ) έχω ιδίαν αντίληψιν βλ. λ. αντίληψη (ε) ιδία βουλήσει 
(ιδία βουλήσει) µε προσωπική θέληση, αυτοβούλως: ενεργώ ~ ΣΥΝ. οι-
κεία βουλήσει, εκουσίως (στ) ιδία ευθύνη (ιδία ευθύνη) µε προσωπι-
κή ευθύνη: θα δανειστείς το βιβλίο, αλλά ~ (ζ) ιδίοις χερσί(ν) (λατ. 
ipso mano) (i) µε τα δικά µου χέρια: το έγραψα ~ (ii) (συντοµ. 1.Χ.) στα 
ίδια τα χέρια κάποιου· ως ένδειξη σε φάκελο επιστολής που σηµαίνει 
ότι αυτός πρέπει να επιδοθεί προσωπικώς στον παραλήπτη: σηµείω-
σε στον φάκελο ~ (Ι.Χ.) ώστε να τον παραλάβει ο ίδιος· επίσης ιδίαις 

αυτού | -ής χερσί(ν) (συντοµ. 1.Α.Χ.) (η) ιδίαις δαπάναις | ιδίοις ανα-
λώµασιν µε προσωπικές δαπάνες, µε προσωπικά έξοδα: η έκδοση τού 
βιβλίου | το χτίσιµο τού ναού έγινε - · 2. αυτός που έχει ιδιαιτερό-
τητες: πρόκειται για ποίηµα µε ~ εκφραστικά µέσα ΣΥΝ. ιδιαίτερος, 
ξεχωριστός, ιδιάζων 3. ϊδιο(ν) (το) η ιδιαιτερότητα, αυτό που χαρα-
κτηρίζει κάποιον: έχει το - να µην ανέχεται υποδείξεις · ΦΡ. κατ' 
ιδίαν (κατ' ιδίαν, µτγν. φρ.) ιδιαιτέρως, χωρίς την παρουσία τρίτων: 
τον πήρε παράµερα και του µίλησε ~ || ~ συνοµιλία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*ΐϊιέ-διος < *ΡΙιε- (> έ) «αυτόν» (αιτ. ενικού γ' προσώπου τής 
αντωνυµίας εγώ, σύ, έός, στην οποία οι πτώσεις τού γ' προσώπου 
είναι εξαιρετικά σπάνιες και συνήθ. αντικαθίστανται από την 
επαναληπτική αντωνυµία αυτός, -ή, -ό) + παραγ. επίθηµα -ίδιος. Η 
µεταβολή *ΡΙιέ-διος > ϊ-διος µε κώφωση τού -ε- σε -ι-]. 

ίδιος: ί-δι-ος και ί-διος. Το λογιότερο ί-δι-ος (µε 3 συλλαβές, δηλ. 
χωρίς συµπροφορά | συνίζηση τού -ι- µε την κατάληξη -ος σε µία 
συλλαβή) διαφέρει σηµασιολογικά από το ί-διος (το δισύλλαβο, µε 
συνίζηση τού -ι-): i-eVoç σηµαίνει «προσωπικός, ατοµικός» και 
χρησιµοποιείται σε λόγιας προελεύσεως εκφράσεις (προς ίδιον 
όφελος «για προσωπική του ωφέλεια», εξ ιδίων τα αλλότρια «από 
τα προσωπικά του κρίνει τα των άλλων» κ.λπ.)· ί-διος σηµαίνει 
«όµοιος, απαράλλακτος» - «κοινός». Η σηµασιολογική διαφορά 
ανάµεσα στον ασυνίζητο και τον συνιζηµένο τύπο τής λέξης είναι 
συχνό φαινόµενο τής Ελληνικής. → όµοιος, 
συνίζηση 

ίδιος2, -ια, -ιο {κ. (λόγ.) -ίου (θηλ. -ίας) | -ίων, -ίους} (µε άρθρο) 1. αυ-
τός που ταυτίζεται (µε κάποιον/κάτι), όχι κάποιος άλλος | κάτι άλλο: 
«∆ιόνυσος» και «Βάκχος» είναι δύο διαφορετικά ονόµατα τού ~ θεού 
|| έχει τους ~ στόχους µε µένα || έχουν τις ~ προτιµήσεις || ~ χρώµα | 
ηλικία | αξία || την - µέρα || µε τον ~ τρόπο 2. (κακόσ.) αυτός που 
επαναλαµβάνεται κατά τρόπο µονότονο, εκνευριστικό, δυσάρεστο: 
µια ζωή | κάθε φορά η ~ ιστορία· έρχεται αργοπορηµένος και πρέπει 
εµείς να τον δικαιολογούµε- ΦΡ. (α) το ίδιο (i) το ίδιο πράγµα, τίποτε 
διαφορετικό: δεν είναι ~ να ταξιδεύεις µε πλοίο και να ταξιδεύεις µε 
αεροπλάνο || ~ ισχύει και για σένα (ii) (ως επίρρ.) επίσης: τραγούδη-
σες πολύ ωραία κι ο αδελφός σου ~ (β) το ίδιο µου κάνει | το ίδιο εί-
ναι δεν έχει για µένα διαφορά, δεν µε νοιάζει: είτε έρθεις είτε δεν έρ-
θεις, ~· ωραία περνάω και µόνος µου (γ) τα ίδια τα ίδια πράγµατα, η 
ίδια κατάσταση: είναι κρίµα µετά από τόση προσπάθεια και αγώνα να 
γυρίσουµε πάλι στα ίδια (δ) τα ίδια και τα ίδια | τα ίδια Παντελά· κη 
µου, τα ίδια Παντελή µου για πράγµατα, καταστάσεις που επανα-
λαµβάνονται µονότονα, που δεν αλλάζουν (ε) µία από τα ίδια (i) (σε 
εστιατόριο) για επανάληψη τής ίδιας παραγγελίας: φέρε µας ~! (ii) 
(ειρων.) δεν υπάρχει διαφορά: Πώς σου φαίνεται η νέα κυβέρνηση; 
—! 3. (εµφατ.) αυτός καθ' εαυτόν, όχι άλλος: εγώ ο~|| πώς µπόρεσε να 
σκοτώσει τον - του τον πατέρα; || το είδα µε τα - µου τα µάτια || δεν 
έβλαψε παρά µόνο τον ~ του τον εαυτό || (στο τηλέφωνο) -Μπορώ να 
µιλήσω µε τον κ. Αντωνίου; -Ο ~ (εγώ είµαι ο κ. Αντωνίου) · 4. (συ-
νεκδ.) αυτός που διαφέρει ελάχιστα, όµοιος: Ίδιος ο πατέρας του! 
Έχει τα ~ µάτια, την ~ µύτη, το ~ ανάστηµα (µε τον πατέρα του) || 
ίδιος κι απαράλλαχτος. — ίδια επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ϊδιος 
(βλ.λ.), µε συνίζηση]. 

ιδιόσηµος, -η, -ο αυτός που έχει ειδική, ξεχωριστή σηµασία. 
[ΕΤΥΜ. < ίδιο- + -σηµος < σήµα]. 

ιδιοσκεύασµα (το) {ιδιοσκευάσµ-ατος | -ατα, -άτων) ΦΑΡΜ. το φάρ-
µακο που διατίθεται στην αγορά σε ορισµένη συσκευασία και µε ει-
δική ονοµασία. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. spécialité 
(pharmaceutique)]. 

ιδιοσυγκρασία (η) {ιδιοσυγκρασιών} 1. ο ιδιαίτερος τρόπος κατά τον 
οποίο εκδηλώνεται και αντιδρά κανείς· (γενικότ.) ο τρόπος µε τον 
οποίο εκδηλώνει κανείς τον ψυχικό του κόσµο: ο αυθορµητισµός εί-
ναι χαρακτηριστικό τής µεσογειακής ~ 2. ΙΑΤΡ. Ο ιδιαίτερος τρόπος 
κατά τον οποίο αντιδρά ένα άτοµο σε ορισµένα ερεθίσµατα, κυρ. η 
αλλεργική ευαισθησία του. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ίδιο- + σύγκρασις «ανάµειξη - ισορροπία µεταξύ των 
στοιχείων τού σώµατος» < συγ- (< σύν) + κράσις (βλ.λ.)]. 

ιδιοσυγχρονία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΧ. η εξέταση µιας γλώσσας µέσα 
στην ίδια συγχρονία, π.χ. τής Νέας Ελληνικής στην κοινή της χρήση 
χωρίς τη διαλεκτική της διαφοροποίηση. — ιδιοσυγχρονικός, -ή, -ό, 
ιδιοσυγχρονικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
idiosynchronie]. 

ιδιοσυντήρητος, -η, -ο [1843] αυτός που συντηρείται µόνος του: δεν 
εξαρτιόταν από τους γονείς του, ήταν ~ ΣΥΝ. αυτοσυντήρητος. 

ιδιοσυστασία (η) [µτγν.] {ιδιοσυστασιών} 1. ΙΑΤΡ. Ο ιδιαίτερος τρό-
πος αντίδρασης τού οργανισµού κάθε ανθρώπου στις επιδράσεις που 
δέχεται από το εξωτερικό περιβάλλον: δυνατή | ασθενική ~ · 2. 
ΨΥΧΟΛ. η ιδιαίτερη ψυχική διαµόρφωση κάθε ατόµου, έτσι όπως εκ-
δηλώνεται στον χαρακτήρα και στην πνευµατική του ζωή. 

ιδιοσύστατος, -η, -ο αυτός που έχει τη δική του ξεχωριστή σύσταση, 
το δικό του ξεχωριστό περιεχόµενο, τη δική του υπόσταση ΣΥΝ. 
αυθυπόσταστος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ίδιο- + συστατός, βλ. κ. σύσταση]. 

ιδιοτελής, -ής, -ές [1836] {ιδιοτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που απο-
σκοπεί αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση στενά ατοµικών συµφερό-
ντων ή καθετί που βασίζεται στο ατοµικό όφελος: είναι πολύ ~βοη-
θεί µόνον αυτούς που ξέρει ότι αργότερα θα του το ανταποδώσουν || 
~ κίνητρα | επιδιώξεις. —ιδιοτελώς επίρρ., ιδιοτέλεια (η) [1836]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < ίδιο- + -τελής < τέλος, πβ. αυτο-τελής, ηµι-τελής, λυσι-τελής 
κ.ά., απόδ. τού γερµ. eigennützig]. 



ιδιότητα 771 ιδού 
 

ιδιότητα (η) {ιδιοτήτων} 1.το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: νερά µε θεραπευτικές ~ 
|| η αντοχή και η ελαστικότητα είναι δύο βασικές - αυτού τού υλικού || οι ~ τού 
Θεού || τεχνολογικές | φυσικές | χηµικές ~ των υλικών ΣΥΝ. γνώρισµα, 
διακριτικό, ίδιον 2. (για πρόσ.) η ιδιαίτερη θέση που έχει κανείς (αξίωµα, 
επάγγελµα, τίτλος, καθήκον που του έχει ανατεθεί) και τον χαρακτηρίζει: µε 
την ~ τού µέλους τής επιτροπής. [ΕΤΥΜ < αρχ. ίδιότης, -ητος < ίδιος]. 

ιδιοτροπία (η) [µτγν.] {ιδιοτροπιών} 1. η ιδιότητα τού ιδιότροπου 2. (συνεκδ.) 
οποιαδήποτε εκδήλωση φανερώνει ιδιότροπο, στρυφνό χαρακτήρα: γέρασε κι 
άρχισε τις ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδιαιτερότητα. 

ιδιότροπος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποκλίνει από το συνηθισµένο, το 
κανονικό: ~ συµπεριφορά | ντύσιµο | χτένισµα ΣΥΝ. ιδιόρρυθµος, αλλόκοτος, 
περίεργος 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει στρυφνό χαρακτήρα, δύστροπος ΣΥΝ. 
δύσκολος, ανάποδος. — ιδιότροπα επίρρ. 

ιδιοτυπία (η) [1849] {ιδιοτυπιών} η ιδιαιτερότητα, η ιδιοµορφία που διακρίνει 
κάποιον/κάτι: χαρακτηριστική είναι η - τής σκέψης του που αποτυπώνεται και 
στον λόγο του. — ιδιοτυπικός, -ή, -ό, ιδιοτυ-πικά επίρρ. 

ιδιότυπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες, που 
ξεχωρίζει λόγω των ιδιαίτερων γνωρισµάτων του: έχει έναν - τρόπο σκέψης και 
έκφρασης, που δεν τον βρίσκεις σε άλλους συγγραφείς ΣΥΝ. ιδιόµορφος. 

ιδιοφυής, -ής, -ές {ιδιοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ιδιοφυέστ-ερος, -ατός} αυτός που 
έχει έµφυτη ικανότητα για εξαιρετικές επιδόσεις σε κάποιο αντικείµενο: 
~επιστήµονας! καλλιτέχνης! τέχνασµα! σύλληψη ΣΥΝ. µεγαλοφυής. — 
ιδιοφυώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ίδιο- + -φυής < φύω 
| -οµαι «βλαστάνω, φυτρώνω» 
eu.)]. 

ιδιοφυΐα (η) [1892] {χωρ. πληθ.} 1. η έµφυτη ικανότητα για εξαιρετικές 
επιδόσεις σε κάποιο αντικείµενο 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο που παρουσιάζει 
εξαιρετικές πνευµατικές ικανότητες: µόνο µια ~ µπορεί να λύσει αυτό το 
πρόβληµα (βλ. κ. λ. µεγαλοφυία). 

ιδιόφωνος, -η, -ο αυτός τού οποίου ο ήχος παράγεται από το ίδιο το σώµα τού 
οργάνου (π.χ. η καµπάνα, οι καστανιέτες). [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γερµ. Idiophon]. 

ιδιόχειρος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει γραφτεί από το ίδιο το άτοµο στο 
οποίο αποδίδεται: - επιστολή | διαθήκη | σηµείωµα ΣΥΝ. αυτόγραφος, 
ιδιόγραφος 2. ιδιόχειρο (το) {ιδιοχείρ-ου | -ων} το πρωτότυπο έγγραφο ANT. 
αντίγραφο · ΦΡ. ιδιόχειρη παράδοση (τής επιστολής) η παράδοση τής 
επιστολής στο ίδιο το πρόσωπο, προς το οποίο απευθύνεται. — ιδιοχείρως 
επίρρ. [µτγν]. 

ιδίοχρησία (η) {ιδιοχρησιών} 1.η αποκλειστική χρήση περιουσιακού στοιχείου, 
αντικειµένου από τον ιδιοκτήτη 2. ΝΟΜ. το δικαίωµα τού ιδιοκτήτη ακινήτου 
να λύσει τη σύµβαση του µε τον ενοικιαστή, προκειµένου να το 
χρησιµοποιήσει ο ίδιος (π.χ. να κατοικήσει σε αυτό ο ίδιος ή το παιδί του -
ιδιοκατοίκηση- ή για άλλη χρήση). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Selbstgebrauch]. 

ιδιόχρηστος, -η, -ο αυτός που χρησιµοποιείται από τον ιδιοκτήτη µόνο, που δεν 
είναι κοινόχρηστος. [ΕΤΥΜ. < ίδιο- + χρηστός]. 

ιδιόχρωµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει φυσικό χρώµα και δεν έχει βαφτεί µε 
τεχνητή χρωστική ουσία. 

Ι.∆Ι.Σ. (το) Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστηµίου. 
ιδίωµα (το) {ιδιώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ΓΛΩΣΣ. η γεωγραφικά διαφο-

ροποιηµένη χρήση µιας γλώσσας, η τοπική διάλεκτος ορισµένης περιοχής κατ' 
αντιδιαστολή προς τη διάλεκτο που δηλώνει µείζονα γεωγραφική 
διαφοροποίηση που περιλαµβάνει περισσότερα ιδιώµατα: τοπικό ~ || το ~ τού 
Ρεθύµνου | τής Ρόδου ΣΥΝ. ντοπιολαλιά- ΦΡ. συνθηµατικό ιδίωµα βλ. λ. 
συνθηµατικός · 2. (σπάν.) το ιδιαίτερο γνώρισµα, η ιδιότητα: τα ~ τού Θεού 
(αιωνιότητα, παντοδυναµία, αγιότητα, πανσοφία κ.ά.) ΣΥΝ. ιδιοτυπία, 
ιδιορρυθµία, ιδιαιτερότητα 3. (για πρόσ.) η ξεχωριστή συνήθεια, ενίοτε και 
ιδιορρυθµία: έχει το ~ να αρχίζει να δουλεύει τα έργα του µετά τα µεσάνυχτα 
ΣΥΝ. χούι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάλεκτος. 
[ΕΤΎΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ιδιαιτερότητα, χαρακτηριστικό γνώρισµα», < 
αρχ. ίδιουµαι «οικειοποιούµαι» < 'ίδιος. Η γλωσσολογική σηµ. είναι αντιδάν. 
από γαλλ. idiome]. 

ιδιωµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε συγκεκριµένο γλωσσικό ιδίωµα: ~ 
λέξεις | εκφράσεις | προφορά. — ιδιωµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. 
idiomatique < idiome (< αρχ. ιδίωµα)]. 

ιδιωµατισµός (ο) ΓΛΩΣΣ. 1. κάθε χαρακτηριστικό στοιχείο ιδιώµατος ή 
διαλέκτου- π.χ. µι βλέπ (= µε βλέπει) || φιλιότσος (= βαφτισιµιός) 2. ο 
ιδιωτισµός (βλ.λ.). 

ιδιωµατισµός - ιδιωτισµός. Είναι καλό να γίνεται διάκριση ανάµεσα στο 
ιδιωµατισµός και το ιδιωτισµός. Ιδιωµατισµός είναι κάθε γλωσσικό 
στοιχείο (φωνητικό, γραµµατικό, συντακτικό, λεξιλογικό) που αναφέρεται 
σε γλωσσικό ιδίωµα ή διάλεκτο τής Ελληνικής- π.χ. µε δίνει (συντακτικός 
ιδιωµατισµός των βορείων ιδιωµάτων τής Ελληνικής) αντί τού κοινού µου 
δίνεν κένωσε στο πιάτο «άδειασε, σερβίρισε, βάλε στο πιάτο» (λεξιλογικός 
ιδιωµατισµός)· τπδί (= παιδί- φωνητικός ιδιωµατισµός) κ.ο.κ. Αντίθετα, 
ιδιωτισµός είναι κάθε λεξιλογική φράση τής κοινής Ελληνικής, που 
αποτελεί ιδιαίτερη έκφραση µε µεταφορική συνήθως σηµασία- π.χ. το βαλε 
στα πόδια, τα τσουγκρίσαµε, πήρε επάνω του, τρώει ξύλο κ.τ.ό. 

ιδιώνυµος, -η, -ο ιδιαίτερος, ξεχωριστός- στις ΦΡ. (α) ΝΟΜ. ιδιώνυµο 
(αδίκηµα) το αδίκηµα για το οποίο προβλέπονται ιδιαίτερες (ελαφρύτερες ή 
βαρύτερες) ποινές από αυτές που προβλέπονται για τα 

αδικήµατα τής γενικής κατηγορίας όπου υπάγεται: η σωµατική βλάβη 
ανηλίκων αποτελεί -, που τιµωρείται αυστηρότερα από την απλή σωµατική 
βλάβη (β) ΠΟΛΙΤ. ιδιώνυµο (το) {ιδιωνύµου} κατασταλτικό µέτρο που ίσχυσε 
από το 1929 µέχρι το 1975 και ποινικοποιούσε την υποστήριξη και διάδοση 
κοµουνιστικών ιδεών. [ΕΙΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αρµόζων», < ΐδι)ο)- + -
ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. τής 
λ. όνοµα. Ο νοµικός όρ. αποτελεί απόδ. τού λατ. delieta sui generis (κατά 
λέξη: ιδιογενή αδικήµατα | εγκλήµατα)]. 

ιδίως επίρρ.· κατά κύριο λόγο, προπάντων: τα ατυχήµατα στις εθνικές οδούς είναι 
πλέον κάτι πολύ συνηθισµένο, - τις ηµέρες των εορτών ΣΥΝ. κυρίως, κατεξοχήν. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. [ΕΙΥΜ αρχ. < ϊδιος]. 

ιδιωτεία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η πλήρης διανοητική καθυστέρηση. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «ιδιωτικός βίος - έλλειψη εκπαίδευσης», < ιδιώτης (βλ.λ.). Η 
ιατρ. σηµ. είναι αντιδάν. από γαλλ. idiotie]. 

ιδιωτευω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ιδιώτευσα} 1. παύω να αναµειγνύοµαι στην 
πολιτική ζωή, σταµατώ να καταπιάνοµαι µε τα κοινά και αποσύροµαι στην 
ιδιωτική µου ζωή 2. ζω µόνος, µακριά από κοινωνικές σχέσεις: ιδιώτευσε σε 
µια εξοχική κατοικία 3. (για δηµοσίους υπαλλήλους) σταµατώ να εργάζοµαι 
στο δηµόσιο. — ιδιώτευση (η). 

ιδιώτης (ο) {ιδιωτών}, ιδιώτρια (η) (ιδιωτριών) (σηµ. 1, 2) 1. αυτός που δεν 
κατέχει επίσηµη θέση, ο κοινός πολίτης 2. αυτός που εκπροσωπεί ατοµικά 
οικονοµικά συµφέροντα, όχι κρατικά ή κοινωνικά: εκτός από τα κρατικά 
κανάλια, όλοι οι υπόλοιποι τηλεοπτικοί σταθµοί ανήκουν σε ιδιώτες · 3. ΙΑΤΡ. 
αυτός που πάσχει από ιδιωτεία, ο διανοητικώς καθυστερηµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «απλός πολίτης (δηλ. όχι δηµόσιος άν-
δρας)», < ίδιος + παραγ. επίθηµα -ώτης (πβ. δεσµ-ώτης, πατρι-ώτης, νησι-
ώτης). Η λ. απέκτησε κατά τους µτγν. αιώνες µειωτική σηµ. «κοινός 
άνθρωπος, χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες ή κατάρτιση», o ιατρ. όρ. είναι 
αντιδάν. από γαλλ. idiot]. 

ιδιωτικοοικονοµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ιδιωτική οικονοµία: ~ 
κριτήρια | αντίληψη | πολιτική. 

ιδιωτικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µεταβίβαση δηµόσιας 
επιχείρησης, φορέα ή περιουσίας στην κυριότητα ιδιωτών: ~ των ∆ΕΚΟΙ τής 
Ολυµπιακής | τού ΟΤΕ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. privatisation]. 

ιδιωτικοποιώ ρ. µετβ. {ιδιωτικοποιείς... | ιδιωτικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ΟΙΚΟΝ. µεταβιβάζω την ιδιοκτησία και τον έλεγχο (κρατικών 
επιχειρήσεων, οργανισµών) σε ιδιώτες: η κυβέρνηση θα ιδιωτικοποιήσει 
ορισµένες προβληµατικές κρατικές επιχειρήσεις ANT. κρατικοποιώ, εθνικοποιώ, 
κοινωνικοποιώ. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. privatise]. 

ιδιωτικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που ανήκει σε ιδιώτη, που δεν ανήκει στο κράτος: 
~ επιχείρηση | τηλεόραση ! κατοικία | κεφάλαια | φορέας | σχολείο | εκπαίδευση 
| οικονοµία || αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως (συντοµ. 1.Χ.) ANT. δηµόσιος, 
κρατικός· ΦΡ. (α) ιδιωτικός τοµέας ο τοµέας τής οικονοµίας που αποτελείται 
από επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε ιδιώτες ΑΝΤ. δηµόσιος τοµέας (β) 
ιδιωτική πρωτοβουλία κάθε δραστηριότητα που οφείλεται σε πρωτοβουλία 
ιδιώτη (και όχι δηµόσιου φορέα): ενθαρρύνεται η ~ || η ~ έκανε θαύµατα στις 
τηλεπικοινωνίες (β) αυτός που σχετίζεται µε ιδιώτη (και όχι µε το κράτος ή 
οµάδα προσώπων): ~ κατανάλωση | συµφέρον | κέρδος | ασφάλιση 2. (συνεκδ.) 
αυτός που εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση ή για λογαριασµό ιδιώτη: ~ 
υπάλληλος | αστυνοµικός (ο ντετέκτιβ) 3. αυτός που αφορά ή απευθύνεται σε 
συγκεκριµένο άτοµο ή οµάδα ατόµων και όχι στο κοινό: είδα την ταινία σε ~ 
προβολή 4. (ειδικότ.) αυτός που αποτελεί αυστηρά προσωπική υπόθεση και 
δεν αφορά σε τρίτους: δεν επέτρεπε σε κανέναν να επεµβαίνει στην - του ζωή || 
~ στιγµές | συζητήσεις ΣΥΝ. προσωπικός 5. αυτός που γίνεται από κάποιον µε 
την ιδιότητα του ως ιδιώτη, ανεπίσηµος: ~ συνοµιλίες των δύο υπουργών || ~ 
συµβόλαιο | επίσκεψη 6. ΝΟΜ. (α) ιδιωτικό δίκαιο το δίκαιο που ρυθµίζει τις 
σχέσεις των ατόµων µεταξύ τους (β) ιδιωτική κατηγορία η άσκηση ποινικής 
αγωγής από το ίδιο το άτοµο που υπέστη το αδίκηµα (γ) ιδιωτικό συµβόλαιο 
το συµβόλαιο που συντάσσεται µεταξύ ιδιωτών χωρίς την παρουσία 
συµβολαιογράφου. — ιδιωτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., ίδκιηΊκότητα (η) [1851] 
(σηµ. 4). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Ιδιώτης. Οι σύγχρονες οικονοµικές και νοµικές σηµ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, πβ. αγγλ. private, γαλλ. privé]. 

ιδιωτισµός (ο) έκφραση τής οποίας η σηµασία δεν προκύπτει από τον 
συνδυασµό των σηµασιών των λέξεων που την αποτελούν, π.χ. σιγά τα 
λάχανα! || µου πήρες τ' αφτιά! || µου έκανες την καρδιά περιβόλι! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ιδιωµατισµός. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ο τρόπος ενός ιδιώτη, κοινού ανθρώπου (κυρ. 
στη γλωσσική έκφραση)», < αρχ. ιδιώτης (βλ.λ.)]. 

ιδιωφελής (ο) [ιδιωφελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που αποφέρει µόνο ατοµικά 
οφέλη ΑΝΤ. κοινωφελής. — ιδιωφέλεια (η) [1824]. [ΕΤΎΜ. µτγν. < ίδι)ο)- + -
ωφελής (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όφελος]. 

Ιδοµενεύς (ο) {Ιδοµενέ-ως, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. βασιλιάς τής Κρήτης, γυι-ος τού 
∆ευκαλίωνα, ήρωας τού Τρωικού Πολέµου 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης 
Ιδοµενέας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < 7δη (βλ.λ.) + -µενεύς (αντί τού αναµενόµενου -µενης) < 
µένος]. 

ιδού επιφών. (λόγ.) (όταν δείχνουµε κάτι) να, δες | δείτε: ~ οι αποδείξεις τής 
ενοχής του! ΣΥΝ. ορίστε- ΦΡ. (α) ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα (αυτού 
γαρ και Ρόδος και πήδηµα, Αισώπ. Μύθοι, αρ. 51) ως πρόκληση σε κάποιον να 
πραγµατοποιήσει κάτι που ισχυρίζεται ότι µπορεί: Αν µπορέσεις να 
κολυµπήσεις µέχρι απέναντι, θα σου δώσω 100.000! ~! (β) 
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ιδού ο νυµφίος (ιδού ό νυµφίος έρχεται, Κ.∆. Ματθ. 25,6) (µτφ.) να ο γαµπρός 
(έρχεται)· για πρόσωπο καθοριστικό σε µια περίσταση που εµφανίζεται 
απροσδόκητα (γ) ιδού (δόξης) στάδιον λαµπρόν (Ιδού [δόξης] στάδιον 
λαµπρόν) (το µικρόν τούτο χάνι) (µτφ.) να πεδίο εξαιρετικά πρόσφορο για 
δράση και άµιλλα (στίχος από το ποίηµα «Το χάνι τής Γραβιάς» τού Γεωργίου 
Ζαλοκώστα). 

[ETYM. < αρχ. ιδού | ιδού, προστ. αορ. β' µέσης φωνής τού ρ. ορώ «βλέπω», 
που χρησιµοποιήθηκε ως δεικτικό µόριο. Το θ. ίδ-, από το οποίο παράγεται η 
λ., εµφανίζεται και στη λ. ιδέα (βλ.λ.)]. ιδροκόπηµα (το) {ιδροκοπήµ-ατος | -
ατα, -άτων} ί.η έκκριση άφθονου ιδρώτα 2. (µτφ.) ο πολύς κόπος, που µπορεί 
να προκαλεί άφθονο ιδρώτα. Επίσης (λαϊκ.) ιδροκόπι ιδροκοπώ ρ. αµετβ. 
{ιδροκοπάς... | ιδροκόπη-σα, -µένος} 1. χύνω άφθονο ιδρώτα 2. (µτφ.) 
εργάζοµαι σκληρά: ιδροκοπήσαµε, για να πάρουµε πτυχίο ΣΥΝ. µοχθώ, 
κουράζοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ιδροκοπώ < ίδρο- (< αρχ. ίδρώς) + επιτατ. επίθηµα -κοπώ < 
κόπτω]. ίδρος κ. ιδρός (ο) ο ιδρώτας (βλ.λ.). 
ίδρυµα (το) [αρχ.] {ιδρύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οργανισµός που συγκροτείται 
για την πραγµατοποίηση κοινωφελών σκοπών σύνολο περιουσίας το οποίο έχει 
ορισθεί σύµφωνα µε την ιδρυτική του πράξη για να εξυπηρετηθεί ορισµένος 
διαρκής σκοπός και το οποίο αποκτά νοµική προσωπικότητα µε διάταγµα που 
εγκρίνει τη σύσταση του: µορφωτικό | εκπαιδευτικό | φιλανθρωπικό ~|| ~ 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (συντοµ. 1.Κ.Α.) || ~ Μεσογειακών Σπουδών || 
Εθνικό - Ερευνών ΦΡ. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα βλ. λ. ανώτατος 2. 
(συνεκδ.) το κτήριο που ανεγείρεται για την πραγµατοποίηση των σκοπών τού 
παραπάνω οργανισµού 3. (ειδικότ.) οποιοσδήποτε οργανισµός, όπου παρέχεται 
στέγη και τροφή σε άτοµα που δεν είναι σε θέση να φροντίσουν µόνα τους τον 
εαυτό τους (ορφανοτροφείο, ψυχιατρική κλινική, γηροκοµείο κ.λπ.): θα βάλουν 
τον πατέρα τους σε ~. ιδρυµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε ίδρυµα 2. 
(ειδικότ.-συνήθ. κακόσ.) κάτι που γίνεται µέσα από ίδρυµα µε ψυχρό και α-
πρόσωπο τρόπο (σε αντίθεση µε το φυσικό περιβάλλον τής οικογένειας): τα ~ 
παιδιά εµφανίζουν, κατά κανόνα, έναν αρνητισµό στη συµπεριφορά τους || ~ 
µεταχείριση | αντιµετώπιση | νοοτροπία. ιδρυµατισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. 
το σύνολο των σωµατικών και ψυχικών διαταραχών που εµφανίζονται µετά την 
απότοµη αποκοπή παιδιού από τη µητέρα και τη µακροχρόνια παραµονή του σε 
ίδρυµα περιθάλψεως. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. hospitalisme]. ίδρυµατοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | 
χωρ. πληθ.} 1.η εισαγωγή ασθενών σε ίδρυµα 2. η κατάσταση τού 
ιδρυµατισµού. - ιδρυµατοποιώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. institutionalisation. Βλ. κ. ιδρυµατισµός]. ίδρυση (η) 
[αρχ.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. το να ιδρύσει κανείς (κάτι): η ~ 
κόµµατος | οργανισµού | πόλης | νέας θρησκείας 2. (συνεκδ.) η χρονική στιγµή 
κατά την οποία ιδρύθηκε (κάτι): από ιδρύσεως τής εταιρείας. ιδρυτής (ο) [1867], 
ιδρύτρια (η) [1888] {ιδρυτριών} πρόσωπο που ιδρύει ή έχει ιδρύσει (κάτι): ~ 
κόµµατος | συλλόγου | ένωσης | οµάδας | νοσοκοµείου ΣΥΝ. δηµιουργός, 
θεµελιωτής. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fondateur]. ιδρυτικός, -ή, -ό 
[1887] αυτός που σχετίζεται µε ίδρυση ή ιδρυτή: αναθεώρηση τής ~ διακήρυξης 
τού κόµµατος || ~ µέλος συλλόγου | στέλεχος κόµµατος || ~ νόµος | συνθήκη. 
ιδρύω ρ. µετβ. (ίδρυ-σα, -θηκα, -µένος} θέτω σε λειτουργία, δηµιουργώ (κάτι 
συλλογικό και συγκροτηµένο): ~ κόµµα | οργανισµό | σχολή νοσοκόµων | 
υπηρεσία | επιτροπή || το Βυζάντιο ήταν αποικία που ίδρυσαν οι αρχαίοι Μεγαρείς 
|| ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε πολλές χριστιανικές Εκκλησίες || (κ. πνευµατικά 
δηµιουργήµατα µε συστηµατικό χαρακτήρα) ~ νέα θρησκεία | λογοτεχνική 
σχολή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ιδρύω, αρχική σηµ. «καθίζω κάτω - καθιστώ, διορίζω, 
τοποθετώ», < *sid-ruö, όπου το θ. *sid- ερµηνεύεται είτε κατ' αναλο-γίαν προς 
το ρ. ί'ζω (πβ. καθ-ί-ζω) είτε µε κώφωση τού αρχικού I.E. *sed- (για το οποίο 
βλ. λ. έδ-ρα). Το επίθηµα -ρύω πιθ. οφείλεται σε σύνδεση µε οµόρρ. που 
περιέχουν τον φθόγγο -ρ- (πβ. εδ-ρα)]. ιδρώνω ρ. αµετβ. {ίδρω-σα, -µένος} 1. 
εκκρίνω ιδρώτα από τους πόρους τού δέρµατος µου: ίδρωσε από την πολλή 
ζέστη || ~ από φόβο | άγχος/ αγωνία ΣΥΝ. εφιδρώνω, ιδροκοπώ' ΦΡ. δεν ιδρώνει 
τ'αφτί µου δεν νοιάζοµαι για όσα ακούω, αδιαφορώ: όσο κι αν του κάνεις πα-
ρατηρήσεις, δεν ιδρώνει τ' αφτί του 2. (µτφ.) (α) καταβάλλω µεγάλη 
προσπάθεια, συνήθ. σε φρ. τού τύπου ίδρωσα να τον καταφέρω | να τον πείσω 
να έρθει µαζί µας || ίδρωσε για να µπορέσει να νικήσει τον αντίπαλο (β) 
εργάζοµαι σκληρά: ιδρώνει για να βγάλει το ψωµί του ΣΥΝ. µοχθώ, κοπιάζω, 
ταλαιπωρούµαι 3. σχηµατίζονται σταγονίδια νερού στην επιφάνεια µου: το 
τζάµι ιδρώνει. — ίδρωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ίδρώ (-όω) < ίδρώς (βλ.λ.)]. ιδρωτάρι κ. δρωτάρι (το) 
{ιδρωταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η άφθονη έκκριση ιδρώτα, πολύς ιδρώτας. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. ίδρωτάρια (τά) < αρχ. ίδρώς, -ώτος]. ιδρώτας κ. (λαϊκ.) ίδρωτας (ο) 1. 
το υγρό που εκκρίνουν οι πόροι τού δέρµατος, π.χ. όταν ο οργανισµός 
ζεσταίνεται, είναι άρρωστος κλπ.· ΦΡ. (µτφ.) µε κόβει | λούζει κρύος ιδρώτας 
τροµάζω, τρέµω από ανησυχία, από φόβο: και µόνο που σκέφτοµαι την 
αντίδραση τού διευθυντή, ~! 2. (µτφ.) η κοπιαστική προσπάθεια: µε ~ 
καταφέρνει και ζει την οικογένεια του || µε τον ~ (τού προσώπου) µου (µε 
κοπιαστική προσπάθεια, µοχθώντας) ΣΥΝ. µόχθος, κόπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώ- 

νυµο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· ίδρώς, -ώτος < *swid-r-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sweid-
«ιδρώνω», πβ. σανσκρ. svédah «ιδρώτας», αλβ. dirsë, λατ. sudor, γαλλ. sueur, 
ισπ. sudor, γερµ. Schweiß, αγγλ. sweat κ.ά.]. 

ίδρωτίλα (η) {χωρ. πληθ.} η κακοσµία τού ιδρώτα. 
ιδρωτοθεραπεία (η) {ιδρωτοθεραπειών} η θεραπεία τής οποίας η 

αποτελεσµατικότητα βασίζεται στην πρόκληση εφίδρωσης. 
ιδρωτοποιός, -ός, -ό [µτγν.] αυτός που εκκρίνει ιδρώτα: ~ αδένες. — 

ιδρωτοποιία (η) [µτγν.]. 
ιδωθώ (να/θα) ρ. → βλέπω 
ίδωµεν ρ. θα δούµε- λέγεται σε περιπτώσεις που περιµένουµε να δούµε τι θα 

συµβεί: δεν ξέρω αν θα µε προσλάβουν τελικά- ~ || -Πιστεύω ότι θα τα 
καταφέρεις. —■. 
[ΕΤΥΜ αρχ·. υποτ. αορ. β', µηδενισµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στην οριστική 
ειδον. Βλ. κ. οίδα]. 

Ιεζεκιήλ (ο) {άκλ.} προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου βιβλίου τής Π.∆. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yehezqél «ο Θεός ενισχύει, δυναµώνει»]. 

Ι.Ε.Κ. (το) Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 
Ι.Ε.Ν.Α.Ε. (το) Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών. 
Ι.Ε.Π. (το) Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού. 
-ιέρα παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει: 1. θήκη, δοχείο ή συσκευή, που 

περιέχει κάτι: φρουτ-ιέρα (δοχείο φρούτων), καπελ-ιέρα (θήκη για καπέλα), 
γκαζ-ιέρα (συσκευή που λειτουργεί µε γκάζι, αέριο), σκακ-ιέρα (η επίπεδη 
βάση όπου τοποθετούνται τα πιόνια και τα κοµµάτια τού σκακιού) 2. 
επαγγελµατική ιδιότητα γυναίκας: καµαριέρα, τραπεζ-ιέρα (πβ. λ. -ιέρης). 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ιταλ. -iera, εµφανίστηκε δε αρχικώς σε λ. ιταλ. προελ. (λ.χ. φρουτ-ιέρα, καπελ-
ιέρα)]. 

ιερακόµορφος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που µοιάζει µε γεράκι, που έχει τη 
µορφή γερακιού 2. ΖΩΟΛ. ιερακόµορφα (τα) τάξη πτηνών που περιλαµβάνει 
όλα τα αρπακτικά εκτός από τις κουκουβάγιες. 

ιερακοτρόφος (ο) [µτγν.] (λόγ.) πρόσωπο που συντηρεί και εκγυµνάζει γεράκια. 
— ιερακοτροφία (η) [1872]. 

ιεραξ (ο) → γεράκι 
ιεραποστολή (η) [1878] 1. η αποστολή κληρικών ή/και λαϊκών σε µη 

χριστιανικές χώρες µε σκοπό τη διάδοση τής χριστιανικής πίστης 2. (συνεκδ.) 
το ίδρυµα που συγκροτείται από ιεραποστόλους σε µη χριστιανική χώρα µε 
σκοπό τη διάδοση τής χριστιανικής πίστης και την πραγµατοποίηση 
αγαθοεργών σκοπών. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. mission < µεσν. λατ. missio 
(sacra)]. 

ιεραπόστολος (ο) [1836] {ιεραποστόλ-ου | -ων, -ους} 1. ο κληρικός ή ειδικά 
καταρτισµένος λαϊκός που αποστέλλεται σε µη χριστιανικές χώρες, για να 
κηρύξει και να διαδώσει τη χριστιανική πίστη 2. (µτφ.) οποιοσδήποτε διαδίδει 
µε ζήλο κάτι στο οποίο πιστεύει. — ιεραποστολικός,-ή.-ό [1852]. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. missionnaire]. 

ιεράρχης (ο) {ιεραρχών} 1. ο κληρικός ανώτερου ή ανώτατου ιερατικού 
βαθµού 2. ΕΚΚΛΗΣ. Τρεις Ιεράρχες οι Αγιοι Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος 
ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρυσόστοµος: αύριο είναι των ~ (η 30ή 
Ιανουαρίου, ηµέρα κοινού εορτασµού των τριών αυτών αγίων), αργία για τα 
σχολεία. [ΕΤΥΜ < µτγν. ιεράρχης < ίερ(ο)- + -άρχης < άρχω]. 

ιεράρχηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η τοποθέτηση σε σειρά από το 
ανώτερο στο κατώτερο, από το σηµαντικότερο στο λιγότερο σηµαντικό κ.λπ: 
~ προτεραιοτήτων | αναγκών | αξιών. 

ιεραρχία (η) {ιεραρχιών} 1.η διαβαθµισµένη κλίµακα που δοµείται στη σχέση 
ανώτερης και κατώτερης βαθµίδας: στρατιωτική | υπαλληλική | κοµµατική ~||η 
αρχή | η κορυφή τής ~||~ αξιών | κριτηρίων 
2. ΕΚΚΛΗΣ. το σύνολο των ιεραρχών που ποιµαίνουν επισκοπές µιας 
Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας. — ιεραρχικός, -ή, -ό [µεσν.], 
ιεραρχικ-ά /-ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ιεραρχία «διάταξη ιερών πραγµάτων - καθεµιά από τις τάξεις 
των αγγέλων» < ίερ(ο)- + αρχία < αρχή]. 

ιεραρχώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ιεραρχείς... | ιεράρχ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
♦ 1. (µετβ.) τοποθετώ σε σειρά από το ανώτερο | σηµαντικότερο προς το 
κατώτερο | λιγότερο σηµαντικό: ~ ανάγκες | προτεραιότητες | στόχους ♦ 2. 
(αµετβ.) είµαι ιεράρχης. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ελληνογενούς γαλλ. hiérarchiser < hiérarchie < µτγν. 
Ιεραρχία (βλ.λ.), άσχετο από το µτγν. ιεραρχώ «µυσταγωγώ, κατευθύνω στα 
ιερά πράγµατα»]. 

ιερατείο (το) 1. το σύνολο των λειτουργών µιας θρησκείας: η εξέχουσα θέση τού 
~ στους αρχαίους πολιτισµούς 2. (µτφ.-κακόσ.) κλειστή εξουσιαστική οµάδα, 
που διατηρεί κοινωνικά στεγανά: το - τής γνώσης | τής πολιτικής. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. ίερατεΐον < ίερατεύω < αρχ. ιερός]. 

ιερατεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ιεροσύνη. 
ίερατεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {ιεράτευσα} είµαι ιερέας, ασκώ ιερατικά 

καθήκοντα: τα τραγικά γεγονότα στην περιοχή σηµειώθηκαν ιερα-τεύοντος τού 
αρχιµανδρίτου Παντελεήµονος. 

ιερατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε ιερείς- ΦΡ. ιερατικά άµφια βλ. 
λ. άµφια 2. αυτός που σχετίζεται µε το ιερατείο. 

ιερέας (ο) {-α κ. -έως | -είς, -έων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. ο κληρικός που τελεί τις ιερές 
ακολουθίες (στην Ορθόδοξη Εκκλησία ανήκει στον δεύτερο από τους τρεις 
βαθµούς τής ιεροσύνης)· πρεσβύτερος ΣΥΝ. παππάς 2. (γε-νικότ.) ο 
λειτουργός θρησκείας (λ.χ. αββάς, βραχµάνος, µουλάς κ.λπ.) 
3. ο θρησκευτικός λειτουργός συγκεκριµένου θεού: ~ τού Απόλλωνα Ι 
τής Ίσιδας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιερεύς (ήδη µυκ. i-je-re-u) < ιερός (βλ.λ.). Αρχικώς η λ. 
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περιέγραφε τον µάντη (µέλος ενός µαντείου), ο οποίος ήταν υπεύθυνος για 
την τήρηση τού λατρευτικού τυπικού και των Ουσιαστικών προσφορών στο 
µαντείο. Οι Εβδοµήκοντα χρησιµοποίησαν αυτή τη λ., προκειµένου να 
δηλώσουν τα µέλη τού ιουδαϊκού ιερατείου, αποδίδοντας την εβρ. λ. khohén 
(πβ. το συχνό εβρ. επώνυµο Κοέν), ενώ η σηµ. αυτή διατηρήθηκε 
(κυριολεκτικά ή µεταφορικά) και στην Κ.∆. Κατά τον Μεσαίωνα η λ. 
χρησιµοποιήθηκε παράλληλα µε τον όρο παππάς, για να προσδιορίσει τους 
πρεσβυτέρους κληρικούς]. 

ιέρεια (η) [αρχ.] {ιερειών} 1. η λειτουργός θρησκείας: ~ των Ίνκας 2. η γυναίκα 
που έχει αφιερωθεί στην υπηρεσία συγκεκριµένου θεού: η Ιφιγένεια ήταν ~ τής 
θεάς Αρτέµιδος 3. (µτφ.) η γυναίκα που υπηρετεί µε ζήλο το ιδανικό τής 
Τέχνης: µια από τις ~ τού ελληνικού θεάτρου || «πέθανε και η Ναταλί Σαρότ, η 
~ τού γαλλικού nouveau roman, σε ηλικία 99 ετών» (εφηµ.) Επίσης (λαϊκ.-
λογοτ.) ιέρισσα [µεσν.] {ιερισσών}. 

ιερεµιάδα (η) [1816] 1. (κυριολ.) η θρηνωδία τού προφήτη Ιερεµία, που 
προείπε την άλωση τής Ιερουσαλήµ από τους Βαβυλώνιους 2. (µτφ.) η 
παρουσίαση µιας κατάστασης µε µεµψίµοιρο και απαισιόδοξο τρόπο: παρά τις 
~ τής αντιπολίτευσης αντιµετωπίσαµε το πρόβληµα µε επιτυχία ΣΥΝ. 
µεµψιµοιρία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. jérémiade < όψιµο λατ. Jeremias < µτγν. 
'Ιερεµίας (βλ.λ.). Η λ. χρησιµοποιήθηκε µε σχετλιαστικό τρόπο εξαιτίας τού 
θλιβερού και καταδικαστικού (για τους Ισραηλίτες) µηνύµατος που κήρυττε ο 
προφήτης Ιερεµίας, ότι δηλ. η Ιερουσαλήµ επρόκειτο σύντοµα να αλωθεί από 
τους Βαβυλώνιους και ότι οι Ιουδαίοι θα σύρονταν στην εξορία]. 

Ιερεµίας (ο) {-α κ. (λόγ.) -ίου} 1. προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου 
βιβλίου τής Π.∆. 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. όνοµα πατριαρχών 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 4. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < εβρ. Yirmeyâhu 
«ο Γιαχ(βέ) εξυψώνει»]. 

-ιέρης παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει πρόσωπο το οποίο χειρίζεται ή είναι 
υπεύθυνο για κάτι: κανον-ιέρης, πορτ-ιέρης, καµαρ-ιέρης. [ΕΤΥΜ Παραγ. 
επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την ιταλ. -iere και 
εµφανιζόταν αρχικώς σε λ. ιταλ. προελ. (λ.χ. πορτ-ιέρης, καµαρ-ιέρης)]. 

Ιεριχώ (η) {-ώς κ. -ούς} πόλη τού Α. Ισραήλ Β. τής Νεκράς Θαλάσσης, γνωστή 
από τη βιβλική διήγηση για την πτώση των τειχών της υπό τους ήχους των 
σαλπίγγων των Ισραηλιτών µε αρχηγό τον Ιησού τού Ναυή. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < εβρ. Yerihho, πιθ. < yareah «σελήνη», µε αναφορά σε αρχ. 
ειδωλολατρική τιµή προς τη σελήνη, που απέδιδαν εκεί ορισµένοι λαοί]. 

ιερό (το) [αρχ.] 1. (στην αρχαιότητα) τόπος (π.χ. σπηλιά, βουνοκορφή) µε 
ιδιαίτερη θρησκευτική σηµασία, στον οποίο κατά τους κλασικούς χρόνους 
χτιζόταν και µικρός ναός 2. (συνεκδ.) ο µικρός ναός που χτιζόταν στον 
παραπάνω τόπο · 3. ΕΚΚΛΗΣ. το τµήµα τού χριστιανικού ναού στο οποίο 
βρίσκεται η Αγία Τράπεζα ΣΥΝ. άβατο, άδυτο, Αγια των Αγίων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ναός. 

ιερό- κ. ιερό- κ. ιερ- α' συνθετικό λέξεων, που δηλώνει ότι κά-ποιος/κάτι έχει 
σχέση µε το ιερό, το θείο: ιερ-άρχης, ιερο-διάκονος, ιερο-τελεστία, ιερο-
µόναχος, ιερο-σπουδαστής. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από το επίθ. ιερός]. 

ιερογλυφικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τα ιερογλυφικά: ~ γραφή 2. 
ιερογλυφικά (τα) (α) το σύστηµα γραφής στο οποίο χρησιµοποιούνται 
εικονογραφικοί χαρακτήρες για την απόδοση λέξεων, συλλαβών ή γραµµάτων 
(ειδικότ.) η γραφή των αρχαίων Αιγυπτίων (β) (µτφ.) τα κείµενα µε 
δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα ή δυσνόητο περιεχόµενο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ίερογλύφος < ιερό- + -γλύφος < γλύφω «εγχαράσσω, 
σκαλίζω»]. 

ιερό γράφος (ο) [µεσν.] 1. πρόσωπο που συγγράφει βιβλία µε ιερό, 
θρησκευτικό περιεχόµενο: ~ τής Ορθόδοξης Εκκλησίας · 2. πρόσωπο που 
απεικονίζει ζωγραφικά θρησκευτικά θέµατα µε τρόπο συµβολι-στικό. — 
ιερονραφία (η) [µτγν.]. 

ιεροδιάκονος (ο) [µεσν.] {ιεροδιακόν-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. Ο διάκονος που 
προέρχεται από τις τάξεις των µοναχών, ο οποίος είναι άγαµος. 

ι ε ροδί δάσκαλος (ο) [µτγν.] {ιεροδιδασκάλ-ου | -ων, -ους) 1. το πρόσωπο που 
είναι ταυτοχρόνως ιερέας και δάσκαλος 2. αυτός που διδάσκει τα ιερά 
γράµµατα (δηλ. τις ιερές Γραφές µιας θρησκείας). — ιεροδιδασκαλείο (το) 
[1888]. ιεροδίκης (ο) [1867] {ιεροδικών} 1. ο ιερωµένος που συµµετείχε ως 
δικαστής στο ειδικό δικαστήριο, το οποίο λειτουργούσε κατά την περίοδο τής 
Ιεράς Εξέτασης 2. ο µουσουλµάνος ιερωµένος που δικάζει σε µουσουλµανικό 
δικαστήριο µε βάση τον ισλαµικό νόµο (σάρια). — ιεροδικείο (το) [1856]. 
ιερόδουλη (η) {ιεροδούλων} (λόγ.) η πόρνη. Επίσης (λογιότ.) ίερό-δουλος   — 
ιεροδουλία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ΐερόδουλος < ιερό- + δούλος, νεαρή γυναίκα που υπηρετούσε 
σε ναό αφιερωµένη στον πάνδηµο έρωτα (στο πλαίσιο τής αρχαίας µιµητικής 
µαγείας που αποσκοπούσε στη γονιµοποίηση τής Γης από τον Ουρανό)]. 
ιεροεξεταστής (ο) [1887] µέλος τού δικαστηρίου τής Ιεράς Εξέτασης (βλ. λ. 
ιερός). — ιεροεξεταστικός, -ή, -ό [1832]. Ιερόθεος (ο) (-ου κ. -έου} 1. όνοµα 
αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 
όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 'Ιερόθεος < ιερός + ©εός]. ιεροκήρυκας (ο) 
{ιεροκηρύκων} ΕΚΚΛΗΣ. ο κληρικός ή και λαϊκός θεολόγος που ορίζεται από 
την Εκκλησία να κηρύττει τον θείο λόγο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιεροκήρυξ, -κος «ο παριστάµενος σε θυσία (ως παρα-
τηρητής)» < Ίερο- + κήρυξ. Η σηµερ. σηµ. είναι µτγν.]. 

Ιεροκλής (ο) {-ή κ. -έους} 1. Αλεξανδρινός στωικός φιλόσοφος (2ος αι. µ.Χ.) 
2. Αλεξανδρινός νεοπλατωνικός φιλόσοφος (5ος αι. µ.Χ.) 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. 'Ιεροκλής < ίερο- + -κλης < κλέος «δόξα», πβ. Περικλής, 
Σοφο-κλής]. 

ιεροκοκκυγΐκος, -ή, -ό [1836] ΑΝΑΤ. (σχηµατισµός) που σχετίζεται µε το ιερό 
οστό και τον κόκκυγα: ~ άρθρωση | πλέγµα | σύνδεσµος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. sacrococcygien (νόθο συνθ.)]. 

ιεροκρατία (η) [1845] {ιεροκρατιών} η υποταγή τής πολιτικής εξουσίας στην 
ιερατική (πβ. λ. θεοκρατία). — ιεροκρατικός, -ή, -ό [1846]. 

ιεροκρυφίως επίρρ. (λόγ.-σπάν.) µε τρόπο απόκρυφο, απόρρητο και 
µυστηριώδη. 

ιεροκτόνος, -ος, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που φονεύει ιερό πρόσωπο. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. ίεροκτόνος < ίερο- + -κτόνος < κτείνω «φονεύω», βλ. κ. -κτονία]. 

Ιερολογιότατος (ο) [1867] {Ιερολογιοτάτ-ου | -ων, -ους} (ως προσα-γόρευση) 
ο ιεροδιάκονος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

ιερολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ιερολογείς... | ιερολόγησα} 1. µιλώ για ιερά, 
θεολογικά και εκκλησιαστικά θέµατα · 2. (για κληρικούς ή λειτουργούς) τελώ 
γάµο ή αρραβώνα. — ιερολογία (η) [µτγν.], ιερολο-γικός, -ή, -ό. 

ιερολοχίτης (ο) {ιερολοχιτών} ΙΣΤ. µέλος τού Ιερού Λόχου, τού στρατιωτικού 
σώµατος που συγκρότησε το 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. 
[ΕΤΥΜ. Το σώµα που συγκρότησε ο Α. Υψηλάντης, οφείλει την ονοµασία του 
στον 'Ιερόν Αόχον των αρχ. Θηβαίων (4ος αι. π.Χ.), ο οποίος είχε συγκροτηθεί 
από επίλεκτους νέους και διέπρεψε κυρίως υπό την αρχηγία τού Πελοπίδα και 
τού Επαµεινώνδα]. 

ιεροµάντης [µτγν.] {-η κ. (λόγ.) -εως | -εις, -εων}, ιερό µάντισσα (η) 
{ιεροµαντισσών} [1835] ο µάντης που αποφαινόταν για τα µέλλοντα ύστερα 
από παρατήρηση στα σπλάχνα των ζώων που θυσιάζονταν. — ιεροµαντία (η). 

ιερό µάρτυρας (ο) {ιεροµαρτύρων} ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που βρήκε µαρτυρικό 
θάνατο εξαιτίας τής αφοσίωσης του στη χριστιανική πίστη: ο Αγιος Κοσµάς ο 
Αιτωλός ανήκει στους νεότερους ~ τής χριστιανοσύνης. Επίσης ιεροµάρτυς 
[µτγν.] {ιεροµάρτυρος} (βλ. κ. λ. άγιος). 

ιεροµόναχος (ο) [µεσν.] (ιεροµονάχ-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. ο µοναχός που 
χειροτονήθηκε ιερέας. 

ιεροπραξία (η) {ιεροπραξιών} η τέλεση θρησκευτικής τελετής (λ.χ. Θείας 
Λειτουργίας, γάµου) ΣΥΝ. τελετουργία, ιερουργία. [ΕΤΥΜ. < ιερό- + -πραξία 
< πράξη, πβ. µεσν. ίερόπραξις]. 

ιεροπρεπής, -ής, -ες [αρχ.] {ιεροπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ιεροπρεπέ-στ-ερος, -
ατός} (για πρόσ.) αυτός που εµπνέει σεβασµό, που αρµόζει σε ιερά πρόσωπα: 
~ παράστηµα | συµπεριφορά | έκφραση ΣΥΝ. σεβάσµιος. — ιεροπρέπεια (η) 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ιερορράπτης (ο) [1888] {ιερορραπτών} ράπτης ειδικός για ενδύµατα κληρικών, 
για ιερά άµφια. — ιερορραπτικός, -ή, -ό. 

ιερορραφείο (το) ραφείο όπου κατασκευάζονται ενδύµατα κληρικών, ιερά 
άµφια. 

ιερός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. οτιδήποτε σχετίζεται µε τον Θεό, τη θρησκεία και τις 
θρησκευτικές δραστηριότητες: ~ βιβλία | Γραφές | άµφια | κειµήλια | εικόνες | 
παράδοση | ναός | µορφή | πρόσωπα | λείψανο | τελετή || η Ιερά Αρχιεπισκοπή || 
(ειδικότ. ως προσδιορισµός χριστιανικού ναού ή µονής, µε κεφ.) ο ~ Ναός 
Αγίου Αντωνίου (συντοµ. 1.Ν. Αγ. Αντωνίου) | η Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννου || το 
πρόσωπο τού αυτοκράτορα ήταν ~ || για τους Ινδούς η αγελάδα είναι ~ ζώο- ΦΡ. 
(α) τα ιερά και τα όσια το σύνολο των πραγµάτων και αξιών που σέβεται και 
διαφυλάσσει κανείς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο: αυτό το έργο προ-
σβάλλει ~ τής φυλής µας (β) δεν έχω ούτε ιερό ούτε όσιο δεν σέβοµαι τίποτε, 
δεν έχω ηθικές αναστολές 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) Ιερά Σύνοδος η ιεραρχία κάθε 
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας και τής Εκκλησίας τής Ελλάδος (β) ΕΚΚΛΗΣ. (Ιερά) 
Σύνοψη βλ. λ. σύνοψη (γ) ιερός πόλεµος ο πόλεµος που γίνεται στο όνοµα τής 
θρησκείας εναντίον των απίστων (δ) Ιερά Εξέταση βλ. λ. εξέταση (ε) ιερό 
δράµα το θρησκευτικό δράµα (βλ. λ. θρησκευτικός) (στ) (ευφηµ.) ιερή νόσος 
(ιερά νόσος, Ηροδ. 3,33) η επιληψία (βλ.λ.) 3. ιερό (το) βλ.λ. 4. (για πρόσ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από αγιότητα και βαθύτατη ευσέβεια: ο ~ Αυ-
γουστίνος 5. αυτός που σχετίζεται µε κάτι υψηλό, θεάρεστο, ιδιαιτέρως 
σηµαντικό για την ανθρώπινη ζωή: ο έρανος γίνεται για ~ σκοπό: την ίδρυση 
ορφανοτροφείου || είναι ~ καθήκον η υπεράσπιση τής πατρίδας από ξένες 
επιβουλές· ΦΡ. (α) Ιερός Λόχος (i) το σώµα των Θηβαίων στρατιωτών που 
πολέµησαν και έπεσαν στη µάχη τής Χαιρώνειας (338 π.Χ.) (ii) το 
επαναστατικό στρατιωτικό σώµα που συγκρότησε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης 
το 1821 στη Μολδοβλαχία και αποδεκατίστηκε στη µάχη τού ∆ραγατσανίου 
(7/6/1821) (β) Ιερά | Ιερή Συµµαχία η συµµαχία που συγκροτήθηκε µεταξύ 
των µοναρχών των µεγάλων ευρωπαϊκών δυνάµεων µετά την πτώση τού 
Ναπολέοντος (1815), ορίζοντας ως σκοπό της την εφαρµογή των «ιερών 
αρχών τής θρησκείας, τής δικαιοσύνης και τής ειρήνης», ενεργώντας όµως για 
την καταστολή των επαναστατικών κινηµάτων τής Ευρώπης 6. αυτός που 
αξίζει ή απαιτεί απόλυτο σεβασµό: αφιέρωσε το βιβλίο στην ~ µνήµη των 
γονέων του || οι ~ παρακαταθήκες των προγόνων µας || αυτή η παράσταση 
αποτέλεσε πράξη ασέβειας στον ~ χώρο τής Επιδαύρου || τα ~ χώµατα τής 
Ιωνίας || οι Ινδιάνοι δεν ήθελαν τους αποίκους στην ~ γη των προγόνων τους· 
ΦΡ. σε ό,τι έχω ιερό (σε όρκο) σε ό,τι έχει για µένα µεγαλύτερη αξία: σου 
ορκίζοµαι ~ 7. ΑΝΑΤ. ιερό οστό | οστούν {ιερόν όστοϋν, Ιπποκρ. Περί άρθρων 
εµβολής 45) το τριγωνικό οστό που βρίσκεται στο κατώτατο άκρο τής 
σπονδυλι- 
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κής στήλης. — ιερότητα (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιερός | ίαρός, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *isr-os, που συνδ. µε 
σανσκρ. isirâ- «ισχυρός» (πβ. σανσκρ. φρ. isiréna mânasa = Ιερόν µέ-
νος), ενώ οι προσπάθειες συνδέσεως µε λ. τού µεσογειακού προ-Ι.Ε. 
υποστρώµατος (πβ. οσκ. aisusis = ίεροϊς, ετρουσκ. aesar «θεός») δεν 
έχουν ισχυρή βάση. Οµόρρ. ίερ-εύς (-έας), ΐερατ-εϊο(ν), ίερό-συλος 
κ.ά.]. 

ιεροσκόπος (ο) (κατά την αρχαιότητα) ο µάντης που εξέταζε τα 
σπλάχνα θυσιαζόµενων ζώων και προέβλεπε αναλόγως τα µέλλοντα 
ΣΥΝ. ιεροµάντης. — ιεροσκοπία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ιεροσκόπος < αρχ. ιεροσκοπία (υποχωρητ.) < Ίερο- + -
σκοπιά < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά»]. 

Ιεροσόλυµα (τα) [µτγν.] {Ιεροσολύµων} η Ιερουσαλήµ· εξελληνισµέ-
νη µορφή τού ονόµατος τής πόλης: Πατριάρχης Ιεροσολύµων. — Ιε-
ροσολυµίτης (ο) [µτγν.], Ιεροσολυµίτισσα (η), ιεροσολυµίτικος, -η, -ο. 

ιεροσπουδαστήριο (το) [1840] {ιεροσπουδαστηρί-ου | -ων} η σχολή 
στην οποία διδάσκονται τα ιερά γράµµατα ΣΥΝ. ιεροδιδασκαλείο. 

ιεροσπουδαστής (ο) [1840] ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που διδάσκεται τα ιερά 
γράµµατα (Ιερές Γραφές, ιερά παράδοση, θεολογία κ.λπ.) σε ιερατική 
σχολή. 

ιερόσυλη µα (το) [µτγν.] {ιεροσυλήµ-ατος | -ατα, -άτων} το ιερό αντι-
κείµενο ή κειµήλιο που κλέβει ιερόσυλος. 

ιεροσυλία (η) [αρχ.] {ιεροσυλιών} 1. η κλοπή και διαρπαγή ιερών 
αντικειµένων ΣΥΝ. σύληση, σκύλευση 2. (µτφ.) η εκδήλωση ελλείψε-
ως σεβασµού σε αξία, πρόσωπο κ.λπ. που θεωρείται ιερό, αξιοσέβα-
στο: η καταστροφή των µνηµείων ήτα·' ~ || θεωρήθηκε ~ η κριτική 
εναντίον τού εθνάρχη ΣΥΝ. ανοσιούργηµα, ασέβεια, βεβήλωση. 

ιερόσυλος, -η, -ο 1. αυτός που κλέβει ιερά αντικείµενα ΣΥΝ. βέβηλος, 
αγιογδύτης · 2. (µτφ.) αυτός που δείχνει ανευλάβεια σε αξία, 
πρόσωπο κ.λπ., το οποίο θεωρείται ιερό, αξιοσέβαστο ΣΥΝ. ανόσιος, 
ασεβής. — ιεροσυλώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ; < αρχ. Ιερόσυλος < 
ίερο- + -συλος< συλώ «λεηλατώ» (βλ.λ.)]. 

ιεροσυνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) 1. ΕΚΚΛΗΣ. ένα από τα επτά µυστή-
ρια τής Εκκλησίας, το οποίο συνδέεται µε την τελετή τής χειροτο-
νίας για την απόδοση στον χειροτονούµενο ενός από τους τρεις βαθ-
µούς τής ιερατικής εξουσίας (διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος) 2. 
(περιληπτ.) το σύνολο των ιερέων. 

ιεροτελεστία (η) {ιεροτελεστιών} 1. η τελετουργία ΣΥΝ. ιερουργία, 
ιεροπραξία 2. (µτφ.) η πράξη τής οποίας τα επιµέρους στάδια γίνο-
νται µε τρόπο τελετουργικό, µε ιδιαίτερη προσοχή, τήρηση κανόνων, 
καθορισµένη τάξη κ.λπ.: το δείπνο ήταν µια ολόκληρη ~ ΣΥΝ. τελε-
τουργία. — ιεροτελεστής (ο), ιεροτελεστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
< µεσν. ιεροτελεστία < ίερο- + τελεστία < τελώ]. 

ιερότητα (η) → ιερός 
ιερουργία (η) [αρχ.] {ιερουργιών} η πραγµατοποίηση θρησκευτικής 
τελετής ΣΥΝ. ιεροτελεστία. — ιερουργικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ιερουργός (ο) ο θρησκευτικός λειτουργός, όταν τελεί τη Θεία Λει-
τουργία και άλλες θρησκευτικές ακολουθίες. [ΕΤΥΜ < αΡΧ· 
ιερουργός < ίερο- + -ουργός < έργον]. 

ιερουργό) ρ. αµετβ. [µτγν.] {ιερουργείς... | ιερούργησα} (για ιερείς) 
τελώ θρησκευτική τελετή ΣΥΝ. λειτουργώ. 

Ιερουσαλήµ (η) {άκλ.} ιερή πόλη για τον ιουδαϊσµό, τον χριστιανι-
σµό και τον ισλαµισµό, η οποία ανήκει σήµερα στο Ισραήλ. Επίσης 
Ιεροσόλυµα (τα) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. 'Ιερουσαλήµ (η δασεία κατά παρετυµολ. σύνδεση προς 
το επίθ. ιερός) < εβρ. YeruSalâyim, αβεβ. ετύµου. Αρχαίες αιγυπτιακές 
επιγραφές περιέχουν το όνοµα UruSalim-mi, το οποίο θα µπορούσε να 
σηµαίνει «οίκος ειρήνης» (uru «σπίτι, πόλη», Salôm «ειρήνη»). Λιγό-
τερο πιθανή θεωρείται η αναγωγή σε σηµιτική θεότητα Salem. Η 
αραβ. ονοµασία τής πόλης είναι Al-quds «η ιερή» (> τουρκ. Kudüs)]. 

ιεροφάντης (ο) {ιεροφαντών} 1. (κατά την αρχαιότητα) ο πρώτος τη 
τάξει ιερέας των Ελευσίνιων Μυστηρίων 2. (γενικότ.) το πρόσωπο 
που µυεί σε ιεροτελεστίες, σε θρησκευτικά µυστήρια 3. (µτφ.) αυτός 
που διαθέτει βαθύτατη γνώση επιστήµης ή τέχνης. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
ίεροφάντης < ίερο- + φάντης < φαίνω «φανερώνω»]. 

ιεροφυλάκιο (το) [µτγν.] {ιεροφυλακί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. ο χώρος φύ-
λαξης των ιερών σκευών των εκκλησιών ΣΥΝ. σκευοφυλάκιο. 

ιεροψάλτης (ο) [µτγν.] (ιεροψαλτών) ο ψάλτης στις εκκλησίες. 
ιερωµένος (ο) ο κληρικός ΣΥΝ. ιερέας, παππάς, λειτουργός. [ΕΤΥΜ < 

µεσν. ιερωµένος, ουσιαστικοπ. µτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ίερώ (-όω) 
«αγιάζω, αφιερώνω» < ιερός]. 

Ιερώνυµος (ο) {-ου κ. -ύµου} 1. τύραννος των Συρακουσών (3ος αι. 
π.Χ.) 2. Λατίνος εκκλησιαστικός συγγραφέας και άγιος τής Ορθόδο-
ξης και τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. κύρ. όν. < Ιερώνυµος «ο φέρων ιερό όνοµα» < ίερ(ο)- + -ώνυµος 
(µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. 
τής λ. όνοµα]. 

Ιεχωβά (ο) {άκλ.} 1. µία από τις ονοµασίες τού Θεού (ελληνική µε-
ταφορά από τα Εβραϊκά), όπως απαντά στο πρωτότυπο κείµενο τής 
Π.∆. 2. µάρτυρας τού Ιεχωβά το µέλος θρησκευτικής οµάδας που θε-
ωρεί την Αγία Γραφή ως µοναδική αυθεντία, αρνείται την πατερική 
παράδοση, τους αγίους, τη θεότητα τού Ιησού Χριστού και τού Αγίου 
Πνεύµατος, την Αγία Τριάδα, την τιµή των εικόνων κ.ά., καθώς και 
βασικές υποχρεώσεις τού πολίτη απέναντι στο κράτος (π.χ. ένοπλη 
θητεία, απόδοση τιµών στη σηµαία) και χρησιµοποιεί ευρέως ως 
µέσο προσηλυτισµού πιστών τις προσωπικές επισκέψεις από σπίτι σε 
σπίτι ΣΥΝ. ιεχωβάς, χιλιαστής. 
[ΕΤΥΜ. Ένα από τα ονόµατα τού θεού (Γιαχβέ) στην Π.∆. Η προέλευ-
ση τού ονόµατος Γιαχβέ < εβρ. Yahwéh ή Yahwah «ο ων, ο υπάρχων» 
ή και συντετµηµένο Yah (στους Ψαλµούς) είναι αβέβαιη. Οι Εβδοµή- 

κοντα το απέδωσαν µε το Κύριος και η Vulgata µε το Dominus]. 
ιεχωβάς κ. (λαϊκ.) γιαχωβάς (ο) {ιεχωβάδες}, ιεχωβίτισσα κ. (λαϊκ.) 

γιαχωβού (η) µάρτυς τού Ιεχωβά. Επίσης ιεχωβίτης (ο). 
ιζάνω ρ. αµετβ. {µόνο στον ενεστ.) (λόγ.) µένω ως κατακάθι ΣΥΝ. κα-
τακαθίζω, καθιζάνω. [ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού ρ. Γζω, βλ. λ. 
ίζηµα]. 

ίζηµα (το) {ιζήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λόγ.) τα υπολείµµατα στερεών 
υλικών που κατακάθονται στον πυθµένα δοχείου ΣΥΝ. κατακάθι 2. 
ΓΕΩΛ. στερεό υλικό που αποτελείται από ανόργανα ορυκτολογικά και 
οργανικά συστατικά- µεταφέρεται µε τον αέρα, το νερό ή τον πάγο 
από τη θέση γενέσεως του στη θέση απόθεσης, που είναι η επιφάνεια 
τής γης, πάνω ή και κάτω από τη στάθµη τής θάλασσας 3. ΧΗΜ. η στε-
ρεά ουσία που αποχωρίζεται από διάλυµα και κατακάθεται στον πυθ-
µένα τού δοχείου που το περιέχει. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Γζηµα < αρχ. Γζω «κατακαθίζω, καθιζάνω» (µε παράλλ. 
τύπο το αρχ. ίζάνω) < *si-sd-ö (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό) < θ. *sd-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sed- «καθίζω, τοποθετώ», πβ. σανσκρ. sidati, 
λατ. sido, sedeo, γαλλ. seoir, ισπ. ser «είµαι», γερµ. sitzen, αγγλ. sit κ.ά. 
Οµόρρ. καθ-ίζω, εδ-ρα, έδ-ώλιο(ν), έν-έδρα κ.ά.]. 

ιζηµατογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΓΕΩΛ. 1. η διαδι-
κασία τής σταδιακής απόθεσης στερεού υλικού που βρίσκεται αιω-
ρούµενο ή διαλυµένο σε ρευστό 2. λεκάνη ιζηµατονενέσεως η πε-
ριοχή που λειτουργεί ως χώρος απόθεσης µεταφερόµενων ιζηµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. sédimentation]. 

ιζηµατογενής, -ής, -ές [1866] {ιζηµατογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΓΕΩΛ. 
αυτός που προέρχεται από ιζηµατογένεση: ~ πετρώµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. sédimentaire]. 

ιζηµατογόνος, -ος, -ο ΧΗΜ. αυτός που δηµιουργεί ίζηµα. 
ιζηµατολογία (η) {χωρ. πληθ.) ΓΕΩΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που 
έχει ως αντικείµενο µελέτης τα ιζήµατα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
sedimentology (νόθο συνθ.)]. 

ιζηµατώδης, -ης, -ες {ιζηµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που 
έχει τη µορφή ιζήµατος · 2. αυτός που αποτελείται από ιζήµατα: ~ 
πέτρωµα | υγρό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

-ίζω επίθηµα ρηµάτων. [ΕΤΥΜ Επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, 
που έχει την αφετηρία του σε ρήµατα παραγόµενα από θηλ. ουσ. µε 
τελικό θεµατικό σύµφωνο το -δ, οπότε -ίζω < *-ίδ/ω (πβ. έλπίς - 
ελπίζω, ασπίς - (ΰπερ)-ασπίζω, σφραγίς - σφραγίζω), πολύ νωρίς 
όµως χρησιµοποιήθηκε ως αυτοτελές ρηµατικό επίθηµα (τόνος - 
τονίζω, αξία - αξίζω, δρος -ορίζω κ.ά.)]. 

-ίζω: ορθογραφία. Τα ρήµατα σε -ίζω γράφονται µε -ι- (τονίζω, ρυθ-
µίζω, αρχίζω, ποτίζω, καπνίζω, χωρίζω κ.ά.). Εξαιρούνται και γρά-
φονται µε -ε!-, -θ!-, -υ- και -η- τα ρήµατα: δανείζω (< δάνειο), 
αθροίζω (< αθρο-ίζω < αθρόος), δακρύζω (< δάκρυ), αναβρύζω | 
αναβλύζω (< βρύω- πβ. βρύση)· τα αρχ. ηχοµιµητικά µε -υ- που 
αποτελούν εκφραστικούς σχηµατισµούς: γογγύζω, (υπο)τονθορύζω 
«µουρµουρίζω», κελαρύζω, ολολύζω «θρηνώ γοερά»· κατακλύζω 
(< κλύζω < κλυδ-jo)· πβ. κλυδ-ωνίζω), σφύζω (< σφυγ-_/'ω· πβ. σφυγ-
µός, σφύξη), πήζω (< έπηξα < πηγ-νύω), πρήζω (< επρησα < πρήθω), 
µπήζω (έµπηξα < ενέπηξα < έµ-πηγνύω), χρήζει (< χρή-ζω). 
Προκειµένου για το ρ. αντικρίζω, µολονότι η παραγωγή από το 
επίρρηµα αντίκρυ θα δικαιολογούσε γραφή αντικρύζω (που είναι 
και η παλαιότερη γραφή τής λ.), εντούτοις η λ. επικράτησε να 
απλογραφείται µε -ι- (αντικρίζω, βλ.λ.). 

→ αντικρίζω, εγκληµατώ, -ισµένος 

Ιησουίτης (ο) [1768] {Ιησουιτών}, Ιησουίτισσα (η) {Ιησουιτισσών} 1. 
το µέλος µοναστικού τάγµατος τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 
(ιδρύθηκε το 1534), γνωστού για την αυστηρή πειθαρχία των µελών 
του, τις ακρότητες στις οποίες κατά καιρούς έφθασε υπερασπιζόµε-
νο τη ρωµαιοκαθολική πίστη, αλλά και για το πλούσιο εκπαιδευτικό 
και ιεραποστολικό έργο του- (µετωνυµ.) 2. ο άνθρωπος που δείχνει 
υποκριτική ευσέβεια, που παριστάνει τον ενάρετο ΣΥΝ. υποκριτής, 
ταρτούφος 3. ο ραδιούργος, ο άνθρωπος που δρα ύπουλα, καταχθόνια 
4. ο φανατικός στην πίστη του, ο ζηλωτής. — ιησουίτικος, -ή, -ό 
[18S2] κ. ιησουίτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Jésuite, ονοµασία των µελών µοναστικού 
τάγµατος τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, που έφερε τον τίτλο 
«Εταιρεία τού Ιησού» (λατ. Societas Jesu)]. 

ιησουίτισµός (ο) [1829] {χωρ. πληθ.} 1. η διδασκαλία των Ιησουιτών 
2. (µτφ.) η ύπουλη και υποκριτική συµπεριφορά: ο ~ τού εκπροσώπου 
των στρατιωτικών κατά την περίοδο των βοµβαρδισµών προκάλεσε 
την αγανάκτηση τού απλού πολίτη. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
jésuitisme]. 

Ιησούς (ο) ο ιδρυτής τής χριστιανικής θρησκείας- το εβραϊκό όνοµα 
τού Υιού τού Θεού κατά τη χριστιανική θρησκεία, το οποίο αναφέ-
ρεται στην Κ.∆. παράλληλα µε το Χριστός, αποδίδοντας το εβρ. Μεσ-
σίας· ΦΡ. (καθηµ.) Ιησούς Χριστός νικά (κι όλα τα κακά σκορπά)! (ι) 
για την αποτροπή κακού (στην πλήρη µορφή τής φρ.) (ii) για την έκ-
φραση έκπληξης (µόνο το πρώτο µέρος τής φρ.). Επίσης Ιησούς Χρι-
οτός. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. Ίησοΰς < εβρ. YeSuâh, συντετµηµένη µορφή τού ο-
νόµατος YehoSuâh «ο Γιαχβέ είναι σωτηρία», πβ. Κ.∆. Ματθ. 1,21: καί 
καλέσεις τό όνοµα αΰτοΰ Ίησοΰν αυτός γαρ σώσει τον λαόν αύτοϋ από 
των αµαρτιών αυτών. Βλ. κ. Χριστός, Μεσσίας]. 

ιθαγένεια (η) [1848] {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. ο νοµικός δεσµός που συνδέει 
ένα πρόσωπο µε ορισµένο κράτος, µε βάση τον οποίο το πρόσωπο κα- 
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θίσταται πολίτης τού κράτους αυτού: απόκτηση | απώλεια ιθαγένειας 
ΣΥΝ. υπηκοότητα. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. indigenati. ιθαγενής, -ής, -ές 
{ιθαγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (επίσ.) αυτός που κατοικεί στον τόπο 
γέννησης και καταγωγής του: ~ πληθυσµοί ΦΡ. ιθαγενής οµιλητής 
(µιας γλώσσας) αυτός που οµιλεί µια γλώσσα ως µητρική του: τα 
φροντιστήρια ξένων γλωσσών χρησιµοποιούν ιθαγενείς οµιλητές των 
γλωσσών που διδάσκουν ΣΥΝ. ντόπιος, γηγενής, αυτόχθων ΑΝΤ. 
ξένος, αλλοδαπός 2. (ειδικότ. ως ουσ.-συχνά µειωτ.) ο αυτόχθων 
κάτοικος τόπου που βρισκόταν υπό την κυριαρχία Ευρωπαίων 
αποικιοκρατών: οι ~ τής Αφρικής | τής Ν. Αµερικής 3. (για φυτό ή ζώο) 
που απαντά σε µια περιοχή, κατ' αντιδιαστολή προς άλλα (φυτά ή 
ζώα) που έχουν εισαχθεί στην ίδια περιοχή από τον άνθρωπο: το 
κακαόδεντρο είναι ~ τής Ν. Αµερικής. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιθαγενής | ίθαιγενής, κτητικό σύνθετο σε -γενής < γέ-
νος. Ως προς το ά συνθ., αν θεωρήσουµε αρχικό το ίθα-, τότε ✈  ί-θα < 
εν-θα (βλ.λ.), όπου το ί- (όπως και το εν-) αποτελεί αντωνυµικό στοι-
χείο. Σε αυτή την περίπτωση η λ. ιθαγενής θα σήµαινε «αυτόχθων». 
Αν, ωστόσο, θεωρηθεί ως αρχικό το ΐθαι-, τότε πιθ. συνδ. µε τη λ. ίθα-
ρός «αγνός, καθαρός» (πβ. µτγν. ίθαίνω «διάκειµαι ευµενώς»), οπότε 
η λ. ΐθαιγενής θα σήµαινε «ο νοµίµως γεννηθείς, ο ευγενής», σηµ. µε 
την οποία κυρ. συναντούµε τη λ. στον Όµηρο]. 

ιθαγενής: συνώνυµα. Οι λέξεις αυτές, που δηλώνουν καταγωγή 
από τον ίδιο τόπο όπου ζει κανείς, συνδέονται µε έννοιες που ση-
µαίνουν «γένος» (ιθα-γενής, γη-γενής, πβ. γαλλ. indigène, αγγλ. 
native) ή «γη» (γη-γενής, αυτό-χθων< χθων «γη») ή «τόπο» (εν-τό-
πιος > ντόπιος, ιθα-γενής). Ενώ τα αυτόχθων, γηγενής και ντόπιος 
δηλώνουν µόνο την καταγωγή, το ιθαγενής χρησιµοποιήθηκε (µε 
στένωση τής σηµασίας του) για να δηλώσει τους ντόπιους κα-
τοίκους, τους γεννηµένους στον τόπο όπου βρέθηκαν, τους πρωτό-
γονους (primitive) των διαφόρων φυλών (Ινδιάνους, µαύρους κ.λπ.) 
στις «νέες χώρες» που κατακτήθηκαν από τον 15ο αι. και εξής από 
ευρωπαϊκές χώρες που επιδόθηκαν σε εξερευνήσεις νέων χωρών 
για οικονοµικούς σκοπούς (Ισπανία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία 
κ.ά.). Έτσι η λ. ιθαγενείς δήλωσε τους αυτόχθονες κατοίκους 
(aboriginal) κατ' αντιδιαστολή προς τους ξένους κατακτητές. Σή-
µερα το ιθαγενής στην Ελληνική δηλώνει τόσο τον κάτοικο των 
χωρών αυτών όσο και τον αυτόχθονα, ντόπιο κάτοικο οποιασδή-
ποτε περιοχής, η φράση δε «ιθαγενής οµιλητής» αποδίδει το 
«native speaker» τής Αγγλικής, δηλώνοντας αυτόν που οµιλεί µια 
γλώσσα ως µητρική του (σε αντίθεση µε την ξένη).       → ντόπιος 

Ιθάκη (η) 1. νησί των Επτανήσων, το οποίο ανήκει στον νοµό Κεφαλ-
ληνίας και είναι γνωστό από την αρχαιότητα ως η πατρίδα τού 
Οδυσσέα 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. Επίσης (διαλεκτ.-
λογοτ.) Θιάκι (το) (βλ.λ.). — ΙθακήσΐΌς [αρχ.] (ο), Ιθακήσια (η), !θα-
κήσιος, -α, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Κατά µία άποψη, η λ. προέρχεται από το 
φοινικικό Utica «αποικία», ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ανάγεται σε 
τύπο "ίθαξ (προσωνυµία τού Προµηθέα) και είναι πελασγικής προελ. 
Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, το ά συνθ. Ί- τού τοπωνυµίου ανάγεται 
στη φοινικική λ. για το νησί, ενώ το β' συνθ. παραµένει ανερµήνευτο]. 

ιθύνω ρ. αµετβ. (αρχαιοπρ.) 1. κατευθύνω, καθοδηγώ- κυρ. η µτχ. στις 
ΦΡ. (α) ιθύνων νους αυτός που διαδραµατίζει καθοδηγητικό ρόλο, ο 
«εγκέφαλος» µιας επιχείρησης (β) ιθύνουσα τάξη η οµάδα που δια-
χειρίζεται την εξουσία, που κυβέρνα 2. ιθύνοντες (οι) οι άνθρωποι 
που έχουν ηγετικό ρόλο σε ένα κράτος, τοµέα, επιχείρηση κ.ά. ΣΥΝ. 
κρατούντες, υπεύθυνοι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ίθύς «ευθύς, ίσιος» < *srdh-us, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*se[i]dh- «βρίσκω κατευθείαν τον στόχο» (πβ. αρχ. επίρρ. εϊθ-αρ «αµέ-
σως, απευθείας»), πβ. σανσκρ. sadhu- «ευθύς», sâdhati «φθάνω στον 
στόχο» (παράλλ. τού συνωνύµου sidhyati) κ.ά. Οµόρρ. εύθ-ύς (βλ.λ.), 
ίθυ- (π.χ. ίθυ-φαλλικός), εύθ-ύνω | -οµαι κ.ά.]. 

ιθυφαλλικός, -ή, -ό [µτγν.] 1.αυτός που σχετίζεται µε τον ιθύφαλλο: ~ 
τραγούδια | χοροί | Σάτυρος 2. ΜΕΤΡ. ιθυφαλλικό µέτρο (στην αρχαία 
ελληνική ποίηση) το τροχαϊκό βραχυκατάληκτο δίµετρο που 
απαρτίζεται από τέσσερεις τροχαίους, από τους οποίους οι δύο τε-
λευταίοι δεν έχουν άρση. 

ιθίιφαλλος (ο) {ιθυφάλλ-ου | -ων, -ους}1. το οµοίωµα πέους σε στύ-
ση, το οποίο χρησιµοποιούσαν κατά την αρχαιότητα σε βακχικές 
εορτές 2. (συνεκδ.) το τραγούδι και ο χορός όσων συµµετείχαν στις 
γιορτές προς τιµήν τού ∆ιονύσου. [ΕΤΥΜ αρχ. < ίθυ- (< ίθύς, βλ. λ. 
ιθύνω) + φαλλός). 

1.1.Ε.Κ. (το) Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 
ιικός, -ή, -ό ΒΙΟΛ.-ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τους ιούς: ~ βιοσύν-

θεση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. viroid]. 
I.Q. (το) → αϊ-κιού 
Ι.Κ.Α. (το) Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενιαίος ασφαλιστικός ορ-
γανισµός, στον οποίο υπάγονται όλοι οι εργαζόµενοι σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και κάθε είδους ιδρύµατα µε σύµβαση ιδιωτικού δικαί-
ου (για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και συνταξιοδότηση): συντα-
ξιούχος | γιατρός | βιβλιάριο | ιατρεία τού ~ || αυτός είναι τού ~ (είναι 
ασφαλισµένος στο ~). 

ικανοποίηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ευχαρί-
στηση που πηγάζει από το αίσθηµα τής επιτυχίας, τής πραγµατοποίη-
σης επιθυµίας, τής πλήρωσης: νιώθω ~, επειδή έπραξα στο ακέραιο το 
καθήκον µου || σεξουαλική | ηθική | ψυχική | επαγγελµατική ~ || ύφος 
| βλέµµα | χαµόγελο γεµάτο ~ || µε µεγάλη µου ~ βλέπω ότι προχωρεί- 

τε θαυµάσια στο έργο σας ΣΥΝ. χαρά ΑΝΤ. απογοήτευση 2. (α) η εκ-
πλήρωση: ~ επιθυµιών | φιλοδοξιών || οι εργαζόµενοι αγωνίζονται για 
την ~ των αιτηµάτων τους ΣΥΝ. πραγµατοποίηση, υλοποίηση, πραγµά-
τωση (β) η επαρκής κάλυψη: η ~ των αναγκών κάποιου 3. επανόρθωση 
ζηµίας ή βλάβης: ζητώ | παίρνω ~ από κάποιον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηδονή. 
ικανοποιητικός, -ή, -ό [1873] 1. αυτός που ικανοποιεί, αυτός από τον 
οποίο µπορεί να είναι κανείς ευχαριστηµένος: ήταν ~ τα αποτελέσµατα 
τής έρευνας || ~ λύση προβλήµατος 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
επάρκεια, πληρότητα: δόθηκαν ~ εξηγήσεις || ~ µισθός | λειτουργία | 
απόδοση ANT. ανεπαρκής. — ικανοποιητικ-ά | -ώς [1888] επίρρ. 
ικανοποιώ ρ. µετβ. {ικανοποιείς... | ικανοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. προσφέρω ικανοποίηση (σε κάποιον): ο δάσκαλος είπε ότι 
τον ικανοποίησαν οι επιδόσεις των µαθητών του || µε ικανοποιεί το 
γεγονός ότι καταβάλλεις προσπάθεια ΣΥΝ. ευχαριστώ ANT. δυσαρεστώ 
2. ανταποκρίνοµαι (σε απαίτηση, επιθυµία, ανάγκη): ~ ανάγκη | 
απαιτήσεις | επιθυµία | αιτήµατα | διεκδικήσεις | το περί δικαίου αί-
σθηµα | το γούστο | την αισθητική (κάποιου) || η χώρα µας ικανοποιεί 
τα κριτήρια τής ευρωπαϊκής οικονοµικής σύγκλισης || ~ τα συµφέροντα 
κάποιου 3. προσφέρω αποζηµίωση (σε κάποιον) λόγω ζηµίας που 
προκάλεσα: προσφέρθηκε να ικανοποιήσει τον παθόντα 4. (η µτχ. 
ικανοποιηµένος, -η, -ο) αυτός που αισθάνεται ικανοποίηση: δεν είµαι 
ικανοποιηµένος από την εξωτερική πολιτική τής κυβέρνησης || ο επι-
θεωρητής έµεινε ~ από το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. [ΕΤΥΜ 
< µεσν. ικανοποιώ < ικανός + ποιώ (-έω), απόδ. τού λατ. satisfacere]. 
ικανός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τα προσόντα να κάνει κάτι καλά: τον 
εµπιστεύοµαι απόλυτα· είναι ~ για οποιαδήποτε δουλειά || - δικηγόρος | 
επαγγελµατίας ΣΥΝ. άξιος, επιδέξιος ΑΝΤ. ανίκανος· ΦΡ. είµαι ικανός 
να... είµαι άξιος, µπορώ (να κάνω κάτι): το δίπλωµα οδήγησης 
πιστοποιεί ότι είσαι ικανός να οδηγείς || (ειρων.) είναι ικανή να τα κάνει 
θάλασσα στην πιο απλή περίπτωση || δεν είναι ικανός ούτε µια λάµπα ν' 
αλλάξει 2. ΣΤΡΑΤ. αυτός που κρίνεται ότι είναι σε θέση να υπηρετήσει 
τη στρατιωτική του θητεία ΣΥΝ. στρατεύσιµος 3. (κακόσ.) αυτός που 
δεν έχει ηθικές αναστολές, δεν διστάζει να κάνει κάτι: δεν τον έχω 
ικανό για τέτοια ατιµία | να κάνει τέτοια ατιµία· ΦΡ. (ειδικότ.) ικανός 
για όλα για άνθρωπο αδίστακτο, που µετέρχεται όλα τα µέσα για να 
πετύχει, χωρίς ενδοιασµούς: αυτόν να τον φοβάσαι, είναι ~ 4. (λόγ.) 
επαρκής, ικανοποιητικός: για να γίνει η εκδροµή, θα πρέπει να υπάρξει 
~ αριθµός συµµετεχόντων ΣΥΝ. αρκετός- ΦΡ. ικανή συνθήκη ο όρος, η 
προϋπόθεση που επαρκεί, προκειµένου να ισχύει (κάτι): η ύπαρξη µιας 
ορθής γωνίας είναι η -, για να χαρακτηριστεί το τρίγωνο ορθογώνιο || 
αναγκαία και ικανή συνθήκη 5. αυτός που µπορεί να είναι 
αποτελεσµατικός, που έχει την ικανότητα να πετύχει: τα λόγια της δεν 
στάθηκαν - να τον πείσουν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εντελώς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ικανός < θ. ίκ- (τού ρ. Γκω «φθάνω, απλώνω», για το 
οποίο βλ. λ. εξικνούµαι) + παραγ. επίθηµα -ανός (πβ. πιθ-ανός, στεγ-
ανός). Οµόρρ. αρχ. ίκ-νοϋµαι «έρχοµαι, φθάνω», ίκ-έτης, προ-ίξ (-ίκα) 
κ.ά.]. ικανότητα (η) [αρχ.] {ικανοτήτων} 1. (µόνο για πρόσ.) (α) το να 
είναι κάποιος ικανός για κάτι, το να µπορεί να κάνει κάτι: κάθε υγιής 
άνθρωπος έχει την - να µιλά || αµφισβητώ την ~ του να κυβερνήσει || εί-
ναι µια ~ που αποκτά κανείς µε την εξάσκηση || αναγνωρισµένη | 
θαυµαστή | εξαιρετική ~ (β) συγκεκριµένο φυσικό ή πνευµατικό προ-
σόν: ~ πνευµατική | επιχειρησιακή | διανοητική | διπλωµατική | δια-
πραγµατευτική | συγγραφική | διδακτική | ρητορική | αναλυτική | 
συνθετική | ηγετική || (συχνά στον πληθ.) ειδικές | ιδιαίτερες | εξαι-
ρετικές ~ || αυτό το παιδί έχει πολλές ~ || διακρίνεται για τις - του στη 
µουσική || κανένα από τα µέλη µας δεν στερείται ικανοτήτων || κάτι 
τέτοιο είναι πραγµατικά πέραν των ικανοτήτων µου ΣΥΝ. δεξιότητα, 
επιτηδειότητα, δυνατότητα ΑΝΤ. ανικανότητα (γ) ικανότητα δικαίου η 
ικανότητα να είναι κανείς υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, 
την οποία έχει κατ' αρχήν κάθε άνθρωπος 2. (ειδικότ.) ο βαθµός στον 
οποίο είναι κανείς σε θέση να πετυχαίνει (κάτι): αυξηµένη αγοραστική 
~ || η αποτρεπτική - των Ενόπλων ∆υνάµεων || η επενδυτική - των 
τραπεζών ΣΥΝ. δυνατότητα, δύναµη ΑΝΤ. αδυναµία 3. ΣΤΡΑΤ. η 
καταλληλότητα για στρατιωτική υπηρεσία, η οποία διακρίνεται σε 
πέντε βαθµίδες, από την πλήρη ικανότητα (Ι,) ώς την ανικανότητα για 
στρατιωτική θητεία (Ι5) ΑΝΤ. ανικανότητα 4. ΦΥΣ. η ιδιότητα ενός 
σώµατος να αντιδρά µε συγκεκριµένο τρόπο σε επιδράσεις ή υπό συ-
γκεκριµένες συνθήκες: η ύλη έχει την ικανότητα να περιορίζει την 
κινητική ενέργεια σωµατιδίου που τη διασχίζει. ικανώνω κ. ενικανώνω 
ρ. µετβ. {νκάνω-σα, -θηκα, -ωµένος} (σπάν.) καθιστώ κάποιον ικανό 
(για κάτι): «αναζητούν µια πολιτική που θα τους ικάνωνε να 
ξανανιώσουν την εθνική τους αξιοπρέπεια» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ίκανώ (-όω) «καθιστώ κάποιον επαρκή, του παρέχω τα προσόντα για 
κάτι» < αρχ. ικανός]. I.C.A.O. (ο) (αγγλ. International Civil Aviation 
Organisation) ∆ιεθνής 
Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας. Ικαρία (η) νησί τού Α. Αιγαίου 
Πελάγους µεταξύ τής Σάµου και τής Μυκόνου. Επίσης (λαϊκ.) Ικαριά   
— Ικαριώτης (ο), Ικαριώτισσα (η), ικαριώτικος, -η, -ο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, που οφείλει την ονοµασία του στον µυθικό 
Ίκαρο, γυιο τού ∆αιδάλου, ο οποίος, αφού έλειωσαν τα αυτοσχέδια 
φτερά του, έπεσε και πνίγηκε στο πέλαγος τής περιοχής (που ονοµά-
στηκε Ικάριο). Το νησί προηγουµένως έφερε τις ονοµασίες Μακρίς, 
∆ολίχη (λόγω τού επιµήκους σχήµατος του) και Ιχθυόεσσα (λόγω τής 
πλούσιας αλιευτικής δραστηριότητας). ∆εν µπορεί να αποκλειστεί η 
αναγωγή στην πελασγ. λ. îkar «ξυλεία»]. 



Ικάριο (Πέλαγος) 776 ιλαροτραγωδία 
 

Ικάριο (Πέλαγος) (το) [αρχ.] {Ικαρίου (Πελάγους)} η θαλάσσια πε-
ριοχή µεταξύ τής Χίου, των Κυκλάδων, τής Κω και των παραλίων τής 
Μ. Ασίας, που οφείλει το όνοµα της στον Ίκαρο (βλ.λ.). 

ικαριώτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ικαρία (βλ.λ.) ή 
προέρχεται από αυτήν 2. ικαριώτικος (ο) νεοελληνικός κυκλικός ζω-
ηρός χορός. — ικαριώτικα επίρρ. 

Ίκαρος (ο) {-ου κ. -άρου} 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού ∆αιδάλου, ο οποίος, 
στην προσπάθεια του να δραπετεύσει από την Κρήτη πετώντας µε 
φτερά από κερί, που κατασκεύασε ο πατέρας του, έπεσε στη θάλασ-
σα και πνίγηκε · 2. (α) µόνιµος αξιωµατικός τής Πολεµικής Αεροπο-
ρίας (β) Σχολή Ικάρων στρατιωτική σχολή, από την οποία αποφοιτούν 
οι µόνιµοι αξιωµατικοί τής αεροπορίας (ιπτάµενοι, µηχανικοί κ.λπ.) 
3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. λ. Βλ. κ. 
Ικαρία]. 

ικεµπάνα (η) {χωρ. πληθ.} παραδοσιακή ιαπωνική ανθοδετική τέχνη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ikebana < ιαπων. ike-bana «ζωντανό λουλούδι», επειδή 
η ανθοστοιχία προξενεί την εντύπωση αυτή]. 

ικεσία (η) [αρχ.] {ικεσιών} 1. η θερµή, η εντονότατη και δραµατική 
παράκληση: κατέφυγε σε ικεσίες προς τους άρχοντες, προκειµένου να 
σώσει το παιδί της 2. η δέηση προς τον Θεό: κάνω ~ ΣΥΝ. προσευχή. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. 

ικετεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {ικέτ-εψα (λόγ. -ευσα)} παρακαλώ θερµά, 
έντονα και δραµατικά, δέοµαι ΣΥΝ. θερµοπαρακαλώ, εκλιπαρώ. — 
ικετευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. 

ικετήριος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον ικέτη ή την ικεσία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ίκετήριος < ικέτης + παραγ. επίθηµα -ήριος, πβ. κ. µυ-
στήριος]. 

ικέτης (ο) {ικετών}, ικέτιδα (η) [αρχ.] {ικετίδων} 1. αυτός που ζητεί 
βοήθεια µε θερµές παρακλήσεις: προσπέφτω ~ 2. (στην αρχαιότητα) 
αυτός που καταφεύγει συνήθ. σε ιερό, βωµό ή ναό ζητώντας βοήθεια 
ή προστασία επικαλούµενος τους θεούς, πράγµα που τον καθιστά ιε-
ρό πρόσωπο: οι «Ικέτιδες» είναι από τις σπουδαιότερες τραγωδίες τού 
Αισχύλου. Επίσης (καθηµ.) ικέτισσα (η) {ικετισσών}. — ικετικός, -ή, -
ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ικέτης (ήδη µυκ. i-ke-ta) < θ. ίκ- (που απαντά και στις 
λ. ίκ-ανός (βλ.λ.), ίκ-νοϋµαι κ.ά.) + -έτης (πβ. οΐκ-έτης). Η συχνότερη 
σηµ. µε την οποία χρησιµοποιείται η λ. στον Όµηρο, είναι εκείνου 
που έρχεται για να ζητήσει βοήθεια ή προστασία, που επιδιώκει να 
εξαγνιστεί έπειτα από ανθρωποκτονία]. 

-ίκι παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό: 1. υποκοριστικών ουδέ-
τερων ουσιαστικών: δεκαν-ίκι 2. ουδέτερων ουσιαστικών που δηλώ-
νουν (συχνά µειωτ.) επάγγελµα ή ασχολία: υπαλληλ-ίκι, αλκοολ-ίκι. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το αρχ. υποκ. επίθηµα -ίκιον (πβ. αρχ. φοινίκ-ιον < φοίνιξ, µτγν. 
περδίκ-ιον < αρχ. πέρδιξ), το οποίο προέρχεται από ουσ. µε ληκτικό 
µόρφηµα -ικ- (τού θέµατος) και υποκ. επίθηµα -ιον. Το επίθηµα -ίκιον 
σύντοµα αυτονοµήθηκε µε αποϋποκορισµό (λ.χ. µεσν. άπολυτ-ίκιον, 
δεκαν-ίκι(ν)). Σε ορισµένα ουσ. δηλωτικά επαγγέλµατος το επίθηµα 
-ίκι προέρχεται από -λίκι (τουρκ. προελ., βλ.λ.), εφόσον υπήρχε λη-
κτικό θεµατικό -λ- (λ.χ. δάσκαλ-ος > δασκαλ-ίκι, υπάλληλ-ος > υπαλ-
ληλ-ίκι)]. 

ικµάδα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (σπάν.-κυριολ.) η υγρασία τής γης, που ευ-
νοεί την ανάπτυξη των φυτών 2. (µτφ. για πρόσ.) η ζωτικότητα: γε-
µάτος νεανική ~ ΣΥΝ. ζωντάνια, δυναµισµός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ΐκµάς, -άδος, σχηµατισµός κατά το συνώνυµο ουδ. ϊκ-
µαρ (πβ. τέκ-µαρ). Εφόσον το θ. ίκ- φέρει ιωνική ψίλωση, η λ. ίκµάς 
θα µπορούσε να συνδέεται µε σανσκρ. sincati «χύνω», αρχ. γερµ. 
sïhan «διυλίζω», αρχ. σλαβ. sitati «ουρώ» κ.ά. Η λ. δήλωνε αρχικά 
τους χυµούς των φυτών, καθώς και την υγρασία τής γης, που αποτε-
λεί τη θρεπτική τους δύναµη]. 

Ικόνιο (το) {Ικονίου} ιστορική πόλη τής Ν. Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. Ίκόνιον, αγν. ετύµου. Η τουρκ. ονοµασία Konya προέρχεται από 
την Ελληνική]. 

-ικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό παραγωγικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνουν 
ιδιότητα: φυσ-ικός, φιλ-ικός, βασιλ-ικός, σπιτ-ικός. [ΕΤΥΜ Παραγ. 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το I.E. 
επίθηµα *-ko-, ενισχυµένο µε το φωνήεν -i- (οπότε *i-ko-), από θέµατα 
που έληγαν σε -i-. Χρησιµοποιήθηκε ευρέως στην αρχαία γλώσσα, 
προσκολλώµενο σε ουσ. και επίθ., εκτοπίζοντας το τελευταίο τους 
φωνήεν (λ.χ. φόνος > φον-ικός, λόγος > λογ-ικός). Με βάση το 
επίθηµα αυτό, προέκυψαν ήδη στην Αρχ. επιθήµατα ενισχυµένα, 
όπως -τικός (λ.χ. µύστης > µυστικός) και -ευτικός (λ.χ. προοδεύω > 
προοδευτικός), καθώς και τα νεοελληνικά -ι)ά)τικος (λ.χ. χωριάτης > 
χωριάτικος, και αναλογικώς µεσηµεριάτικος) και -ιάρικος (λ.χ. γκρι-
νιάρης > γκρινιάρικος). Τέλος, το επίθηµα -ικός πέρασε και σε επίθ. 
ξένων γλωσσών, πβ. αγγλ. -ic (π.χ. fanat-ic), γαλλ. -ique (π.χ. prat-ique), 
γερµ. -isch (π.χ. stürm-isch)]. 

-ικός: αρνητική εκφορά. Τα επίθετα σε -ικος και -ιµος δεν σχηµα-
τίζουν κανονικώς αρνητικό τ. µε το στερητικό α-: γενικός - µη γε-
νικός, όχι *αγενικός, βασικός - µη βασικός, όχι *αβασικός κ.τ.ό., 
υπολογίσιµος - µη υπολογίσιµος, όχι *ανυπολογίσιµος (αλλά αν-
υπολόγιστος), εορτάσιµος - µη εορτάσιµος, όχι *ανεορτάσιµος 
(αλλά ανεόρταστος) κ.τ.ό. Αλλιώς έχει το θέµα µε τα ατονικός, 
αφασικός, αναιµικός κ.τ.ό., που περνούν µέσα από τα ατονία -
ατονικός, αφασία - αφασικός, αναιµία - αναιµικός, αποτελώντας 
είδος παραγώγου και όχι αρνητικό τύπο επιθέτου σε -ικός. Σύµ-
φωνα µε αυτά, το αταξικός ως αρνητικό τού ταξικός δεν είναι ορ-
θά σχηµατισµένο, αλλά έχει επιβληθεί από τη χρήση. Οµοίως, το 
αρνητικό τού φυσικός δεν µπορεί να είναι *αφυσικός, ωστόσο 

στην απλούστερη γλώσσα σχηµατίστηκε -και επικράτησε- τύπος 
αφύσικος. Το ίδιο ισχύει και για το ακαταλαβίστικος (βλ.λ.). Ως 
προς τα αβάσιµος ως αντίθετο τού βάσιµος και αδόκιµος ως αντί-
θετο τού δόκιµος, από παλιά παρατηρήθηκε ότι δεν έχουν σχηµα-
τιστεί ορθώς (το επισήµανε ο λεξικογράφος ∆. Σκαρλάτος ο Βυζά-
ντιος), ωστόσο και αυτά καθιερώθηκαν από τη χρήση, πράγµα που 
δεν συνέβη µε τα αρχαία ανόστιµος και αχρήσιµος Αλλες κατα-
χρηστικές χρήσεις στερητικών σε -ιµος είναι τα α γόνιµος (µη γό-
νιµος, άγονος) παρά το γόνιµος, αγνώριµος (µη γνώριµος, άγνω-
στος) παρά το γνώριµος κ.ά. 

→ αβάσιµος, διάστηµα, εξατοµικεύω, -ίστικος, πληροφορική 

ικρίον (το) (λόγ.) η σκαλωσιά. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ϊκριον (κυρ. απαντά ο 
αρχ. πληθ. ϊκρια), βλ. λ. ικρίωµα]. ικρίωµα (το) {ικριώµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. η εξέδρα πάνω στην οποία στηριζόταν η λαιµητόµος ή η 
αγχόνη 2. (συνεκδ.) η θανατική ποινή µε καρατόµηση ή 
απαγχονισµό: στέλνω στο ~ 3. κατασκεύασµα από δοκάρια (ξύλινα ή 
µεταλλικά), το οποίο στήνεται πρόχειρα στο εξωτερικό µιας 
οικοδοµής, ώστε να µπορούν οι κτίστες και γενικότ. οι εργάτες τής 
οικοδοµής να µετακινούνται και να δουλεύουν στο εξωτερικό της 
ΣΥΝ. σκαλωσιά 4. (γενικότ.) κάθε εξέδρα που στήνεται πρόχειρα, 
συνήθ. από ξύλα, σανίδες. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < ίκριώ (-όω) < αρχ. ϊκρια (τά) «οι ξύλινες πλευρές τού 
πλοίου, το σανίδωµα» (ο ενικός ϊκριον µαρτυρείται µόνον ως µτγν.), 
τεχνικός όρ., αγν. ετύµου]. 

ικτερικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τον ίκτερο 2. 
(ως ουσ.) ο ασθενής που πάσχει από ίκτερο. 

ίκτερος (ο) {ίκτερου | χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. σύνδροµο µε ποικίλη αιτιο-
λογία (ηπατίτιδες, απόφραξη χοληφόρων, όγκοι, αιµόλυση κ.λπ.)' χα-
ρακτηρίζεται από ύπαρξη υπερβολικής ποσότητας χολερυθρίνης στο 
αίµα εξαιτίας τής οποίας το δέρµα αποκτά κίτρινο χρώµα, ενώ τα 
ούρα βάφονται κόκκινα ΣΥΝ. (λαϊκ.) χρυσή · 2. ΓΕΩΠ. ασθένεια των 
φυτών, µε βασικό σύµπτωµα το γενικό κιτρίνισµα · 3. ΖΩΟΛ. πουλί µε 
ζωηρά χρώµατα και κωνικό ράµφος, που προεκτείνεται µέχρι το µέ-
τωπο· τα γνωστότερα είδη του ζουν στην Αµερική. [ΕΤΥΜ οφΧ· λ. 
σε -ερος, σχηµατισµένη κατ' αναλογίαν προς ονοµασίες άλλων 
ασθενειών, όπως χολ-έρα, ύδ-ερος. Ως προς την ετυµ., η λ. συνδ. µε τα 
ουσ. Ικτίνος «είδος αρπακτικού πτηνού» και ϊκτις «κουνάβι», 
πιστεύεται δε ότι η ρίζα ίκ- αυτών των λέξεων θα µπορούσε αρχικά 
να δηλώνει το κίτρινο χρώµα]. 

ικτίδα (η) ΖΩΟΛ. κάθε σαρκοβόρο θηλαστικό τού γένους που περι-
λαµβάνει τη νυφίτσα, το κουνάβι, την ερµίνα κ.ά. Επίσης ικτίς [αρχ.] 
{ικτίδος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ϊκτις | ίκτύς, αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. 'ίκτερος 
(βλ.λ.). Από το αρχ. ϊκτις προήλθε η λ. ατσίδα (βλ.λ.)]. 

Ικτίνος (ο) αρχαίος Έλληνας αρχιτέκτονας (5ος αι. π.Χ.)· συνεργά-
στηκε µε τον Καλλικράτη στην κατασκευή τού Παρθενώνα. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Ικτίνος < ίκτϊνος «είδος γερακιού» (µε παραγ. επίθηµα -ινος, πβ. 
εχίνος), που συνδ. µε το θ. τής λ. ϊκτ-ερος (βλ.λ.)]. 

Ι.Κ.Υ. (το) 'Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. 
-ίλα (καθηµ.) παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ου-

σιαστικών που δηλώνουν: 1. δυσάρεστη οσµή, η οποία προέρχεται 
από κάτι: ιδρωτ-ίλα, ψαρ-ίλα, τσιγαρ-ίλα, σκατ-ίλα 2. (γενικότ.) δυ-
σάρεστη κατάσταση: ξερα-ϊλα, σκασ-ίλα, σπαρ-ίλα 3. (α) ποσότητα ή 
απόχρωση χρώµατος: κιτριν-ίλα, µαυρ-ίλα (β) κηλίδα ή λεκέ από ορι-
σµένο χρώµα: κοκκιν-ίλα. 
[ΕΤΥΜ; Παραγ. επίθηµα τής όψιµης Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που πιθ. 
προήλθε από λ. σε -λα, των οποίων ο τελευταίος θεµατικός φθόγγος 
ήταν [i], λ.χ. καΐλα (αντί *καή-λα) < αόρ. έ-κά-ην, σαπίλα (αντί *σα-
πή-λά) < αόρ. ε-σάπ-ην. Το επίθηµα έχει αποκλειστικά κακόσηµη 
χρήση, ξεκινώντας από λ. που δήλωναν δυσάρεστη οσµή (π.χ. ξιν-ίλα, 
ποδαρ-ίλα) και επεκτεινόµενο ακόµη και σε αφηρηµένα ουσ. (π.χ. 
ξευτ-ίλα, σκασ-ίλα). Απίθανη φαίνεται η άποψη τής αναγωγής στο 
λατ. επίθηµα -ile (από τα κτητικά επίθ. σε -ilis), αν ληφθεί υπ' όψιν η 
χρονολογία εµφανίσεως τού επιθήµατος -ίλα τον Μεσαίωνα], 

ιλαρά (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδης νόσος που εµφανίζει επιδηµική 
έξαρση στα παιδιά και προκαλεί κηλιδώδη εξανθήµατα και υψηλό 
πυρετό, αφού προηγηθούν συµπτώµατα που θυµίζουν κρυολόγηµα" 
ΦΡ. (µτφ.-εκφραστ.) βγάζω την ιλαρά καταταλαιπωρούµαι, υφίσταµαι 
µεγάλη ταλαιπωρία ΣΥΝ. µου έχει βγει η πίστη. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
ΐλαρη, υπό τη λόγ. επίδραση τού ιλαρά, θηλ. τού αρχ. επιθ. Ιλαρός 
(βλ.λ.), ονοµασία που δόθηκε στην ασθένεια κατ' ευφηµισµόν]. 

Ιλαρίων (ο) {Ιλαρίων-ος, -α} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ιλαρίωνας. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
Ίλαρίων, -ωνος < αρχ. ιλαρός (βλ.λ.)]. 

ιλαρός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από χαρά και ευθυµία: 
~ πρόσωπο ΣΥΝ. φαιδρός, εύθυµος, χαρωπός ΑΝΤ. κατηφής, σκυ-
θρωπός, µελαγχολικός· ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. φως ιλαρόν (στην επιλύχνιο ευ-
χαριστία) ο Ιησούς Χριστός. — ιλαρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ιλαρός < ιλά-σκοµαι «εξιλεώνω, καταπραΰνω» < *σι-σλά-σκοµαι (µε 
ενεστ. αναδιπλασιασµό), αβεβ. ετύµου, πιθ. < *sla-, µηδενισµ. (ως 
προς την ά συλλαβή) βαθµ. δισύλλαβου I.E. θ. *sela-, πβ. λατ. sölor 
«παρηγορώ», ap5ç. γερµ. sälig «ευδαίµων» (> γερµ. selig) κ.ά. Οµόρρ. 
ίλε-ως, ίλα-σµός, εξ-ιλεώ κ.ά.]. 

ιλαροτραγωδία (η) [µτγν.] {ιλαροτραγωδιών} 1.ΦΙΛΟΛ. η τραγωδία 
που έχει κωµική κατάληξη 2. (µτφ.) το γεγονός ή το συµβάν που, ενώ 
φαίνεται τραγικό, στην ουσία του είναι κωµικό: δυο µέρες τώρα πα-
ρακολουθούµε την ~ των συνεχών παραιτήσεων, δηλώσεων και αντι- 
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δηλώσεων των αρµοδίων. — ιλαροτραγικός, -ή, -ό [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κωµωδία. 

ιλαρύνω ρ. µετβ. {ιλάρυνα} (λόγ.) προκαλώ ευθυµία και χαρά ΣΥΝ. φαιδρύνω, 
χαροποιώ. — ιλαρυντικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ιλαρύνω < αρχ. ιλαρός]. 

ίλαρχος (ο) {ιλάρχ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. ο αξιωµατικός των Τεθωρακισµένων, 
(παλαιότ.) τού Ιππικού (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ µτγν. < ίλη + -άρχος < 
άρχω]. 

ιλασµός (ο) (λόγ.) 1. ο ψυχικός εξαγνισµός (από αµαρτήµατα, ενοχές) ΣΥΝ. 
κάθαρση, εξιλέωση 2. η συγχώρηση άδικων πράξεων, που βαρύνουν ψυχικά 
και συνειδησιακά ΣΥΝ. άφεση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ιλασµός < αρχ. ίλάσκοµαι (για το οποίο βλ. λ. ιλαρός). Βλ. κ. 
εξιλασµός]. 

ίλη (η) {ιλών} ΣΤΡΑΤ. λόχος Τεθωρακισµένων, (παλαιότ.) λόχος Ιππικού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *εέλ-νά (µε κώφωση τού -ε- σε -ι-) < είλ-έω «συγκεντρώνω» 
< *Εελ-νέ"ω < I.E. *wel- «συγκεντρώνω, συναθροίζω», πβ. ρωσ. za-vâl 
«φράχτης», αρχ. σλαβ. velimi «πολύ» κ.ά. Αν το θ. *wel-συνδ. ετυµολογικώς 
µε το οµώνυµο *wel- «στρέφω, κυλίω», τότε η λ. ίλη µπορεί να θεωρηθεί 
συγγενής προς τις λ. είλ-εός, ϊλ-ιγγος, ελ-ιξ, δλ-µος κ.ά. Βλ. κ. ουλαµός]. 

Ιλιάδα (η) {-ας κ. -άδος} το ηρωικό έπος τού Οµήρου, που έχει ως θέµα 
γεγονότα τού Τρωικού Πολέµου, ξεκινώντας από τον θυµό τού Αχιλλέα και 
τελειώνοντας µε τον θάνατο τού Έκτορα. [ΕΤΥΜ < αρχ. Ίλιάς, -άδος < "Ιλιον 
(βλ.λ.)]. 

ιλιγγιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ιλιγγιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών | ιλιγ-γιωδέστ-ερος, 
-ατός} 1. αυτός που προκαλεί ίλιγγο' κυρ. στις ΦΡ. (α) ιλιγγιώδης ταχύτητα η 
εκπληκτικά µεγάλη ταχύτητα (β) ιλιγγιώδεις ρυθµοί οι εκπληκτικά ταχείς 
ρυθµοί 2. (για ένδυµα) αυτός που έχει πολύ µεγάλο άνοιγµα ή είναι πάρα πολύ 
κοντός: ~ ντεκολτέ || ~ µίνι. 3. (για ποσό) πάρα πολύ µεγάλος, εξωφρενικός: 
για την απόκτηση τού ποδοσφαιριστή δαπανήθηκε ένα ~ ποσό. — ιλιγγιωδώς 
επίρρ. [1890]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ίλιγγος (ο) {ιλίγγ-ου | -ων, -ους} 1. ΙΑΤΡ. η απατηλή αίσθηση που έχει κανείς 
ότι µετατοπίζεται ή περιστρέφεται ο ίδιος ή σταθερά αντικείµενα τού 
περιβάλλοντος, που συνοδεύεται συχνά από κακοδιαθεσία, ωχρότητα, ναυτία 
κ.λπ. 2. (µτφ.) το αίσθηµα που νιώθει κανείς, όταν είναι αδύνατον να συλλάβει 
σε όλη του την έκταση κάτι το οποίο ξεπερνά τα συνήθη µέτρα: και µόνο που 
σκέφτοµαι πόσα χρήµατα θα χρειαστούν, µε πιάνει | µου 'ρχεται ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ < αρχ. ίλιγγος | Γλιγξ < θ. ίλ- (µε ιωτακισµό) < είλ-, τού ρ. 
είλεω «στρέφω, κυλίω» (< *Εελ-νέω). Οµόρρ. είλ-εός (βλ.λ.), ελ-ιξ, όλµος, 
ελυ-τρο(ν), αλυ-σις (-ίδα) κ.ά.]. 

-ιλίκι -> -λίκι 
Ιλιον (το) {Ιλίου} η ακρόπολη τής οµηρικής Τροίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Τίλος, 
µυθικός ήρωας και ιδρυτής τού Ιλίου, γυιος τού Τρώα, ο οποίος, σύµφωνα µε 
την επική παράδοση, είχε ταφεί στην τρωική πεδιάδα]. 

Ιλισσια (τα) {Ιλισσίων} περιοχή τής Αθήνας µεταξύ τού δήµου Αθηναίων και 
τού δήµου Ζωγράφου. 
[ΕΤΥΜ. Η περιοχή οφείλει το όνοµα της στον ποταµό Ιλισσό (βλ.λ.), που τη 
διέρρεε, προτού καλυφθεί η κοίτη του· η εκφορά σε ουδ. πιθ. από επίδρ. τού 
τοπωνυµίου Ηλύσια (Πεδία)]. 

Ιλισσός (ο) χείµαρρος τής Αττικής, η κοίτη τού οποίου έχει σήµερα καλυφθεί, 
γνωστός από την αρχαιότητα ως ο σηµαντικότερος ποταµός τής Αθήνας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ίλισσός | Είλισσός | Είλισσός, αγν. ετύµου, προελλην. (µη 
I.E.) τοπωνύµιο]. 

Ιλλυρία (η) ΙΣΤ. εκτεταµένη περιοχή τής ∆. Βαλκανικής Χερσονήσου µε ασαφή 
όρια (περίπου µεταξύ τής Ηπείρου και των ποταµών Μο-ράβα και µέσου 
∆ούναβη), στην οποία κατοίκησε κατά την αρχαιότητα, µέχρι να αφοµοιωθεί 
από τους Ρωµαίους, το ινδοευρωπαϊκό φύλο που είναι γνωστό ως Ιλλυριοί. — 
Ιλλυριοί (οι) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ιλλυρία | Ίλλυρίς, αγν. ετύµου, προελλην. 
λ. Αµφιβόλου αξιοπιστίας είναι η ανάλυση *is-lo- µε τη σηµ. «ζω, διαµένω»]. 

ιλλυρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ιλλυρία και τους 
Ιλλυριούς: ~ γλώσσα 2. ΙΣΤ. Ιλλυρικό (το) µεγάλη διοικητική περιφέρεια τής 
ύστερης ρωµαϊκής και πρώιµης βυζαντινής περιόδου (υπαρχία), που 
περιελάµβανε σχεδόν ολόκληρη τη Βαλκανική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Βαλκάνια. 

ιλουστρασιόν επίθ. {άκλ.} 1. (χαρτί) γυαλιστερό, κατάλληλο για εκδόσεις µε 
έγχρωµες, γυαλιστερές φωτογραφίες 2. αυτός που είναι φτειαγµένος από 
έγχρωµο, γυαλιστερό χαρτί: ~ περιοδικό | έκδοση 3. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που 
είναι φανταχτερά εντυπωσιακός (συνήθ. κρύβοντας ένα φτωχό περιεχόµενο, 
χωρίς ουσία): οι ~ παρουσιαστές των ψυχαγωγικών εκποµπών. 
[ΕΤΥΜ; < γαλλ. illustration < illustrer «στολίζω, εικονογραφώ» < λατ. 
illustrare «φωτίζω» < illustris «λαµπρός» < in + lux «φως»]. 

ιλυόλουτρο (το) [1865] (λόγ.) το λουτρό στη λάσπη ιαµατικής πηγής ΣΥΝ. 
λασπόλουτρο. [gTYM < ιλύς + λουτρό, µετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. mud bath]. 

ιλύς (η) {ιλύος | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η λάσπη. — ιλυώδης, -ης, -ες 
[αρχ·ΐ· 

[ΕΤΥΜ αρχ. λ., σχηµατισµένη κατά το άχλύς «καταχνιά, σκοτοδίνη»· συνδ; µε 
αρχ. σλαβ. ilü «λάσπη»]. Ιµαλάια (τα) {Ιµαλαΐων} οροσειρά τής Ν. Ασίας που 
εκτείνεται στη Β∆. Ινδία, τη Ν. Κίνα και στο Νεπάλ και περιλαµβάνει το 
ψηλότερο όρος τής Γης, το Έβερεστ. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Himalaya < σανσκρ. hima alava «κατοικία των χιονιών»]. 

ιµάµης (ο) {ιµάµηδες} 1. ο µουσουλµάνος θρησκευτικός λειτουργός που καλεί 
τους πιστούς σε προσευχή από τον µιναρέ ΣΥΝ. χότζας, µουεζίνης 2. τιτλούχος 
ηγεµονίσκος τής Αραβίας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. imam < αραβ. imam «οδηγός, 
ηγέτης»]. 

ιµάµ µπαϊλντί (το) {άκλ.} λαδερό φαγητό µε µελιτζάνες και γέµιση από 
σκόρδο, κρεµµύδι, ντοµάτα και µαϊντανό. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. imam-bay Udì < p. bayilmak «λιποθυµώ» (από την επιθυµία 
για κάτι)' πβ. κ. µπαϊλντίζω]. 

ιµάντας (ο) ελαστική ταινία, κατασκευασµένη κυρ. από δέρµα, και γενικότ. 
κάθε εξάρτηµα (ταινία) µηχανής που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση 
περιστροφικής κίνησης: επίπεδοι | σφηνοειδείς ~ ΣΥΝ. λουρί· ΦΡ. (µτφ.) 
ιµάντες εξουσίας οι κινητήριοι µοχλοί τού συστήµατος τής εξουσίας. 
[ΕΤΥΜ;, < αρχ. ίµάς, -άντος < ουσ. *ίµά «σχοινί», που συνδ. µε αρχ. σαξ. 
slmo «χορδή», σανσκρ. sîmân- «όριο» κ.ά.]. 

ιµαντοκίνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΤΕΧΝΟΛ. µεταφορά 
περιστροφικής κίνησης µε ιµάντα. — ιµαντοκίνητος, -η, -ο [1892]. 

ίµατζ (το) {άκλ.} η εικόνα που προβάλλεται (για κάποιον) προς τα έξω (λ.χ. για 
δηµόσια πρόσωπα µέσα από δηµοσιεύµατα, συνεντεύξεις, εκποµπές κ.λπ.): 
καλλιεργεί το ~ τού λαοφιλούς ηγέτη || φτειάχνω | βλάπτω το ~ µου || διαθέτω 
καλό ~ || κοινωνικό | καλλιτεχνικό ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. image < γαλλ. image 
«εικόνα» < λατ. imago]. 

ίµατζ µέικερ (ο) {άκλ.} ειδικός ο οποίος αναλαµβάνει επαγγελµατικά τη 
διαµόρφωση και προβολή δηµόσιας εικόνας ενός προσώπου (κόµµατος, 
εταιρείας κ.λπ.), ώστε να γίνει γνωστό και αγαπητό στο κοινό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
image maker]. 

ιµάτιο (το) {ιµατί-ου | -ων) (λόγ.) (κατά την αρχαιότητα) ρούχο που φοριόταν 
πάνω από χιτώνα ή πέπλο ΣΥΝ. εξωτερικό ένδυµα· ΦΡ. διαρρηγνύω τα 
ιµάτια µου βλ. λ. διαρρηγνύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ιµάτιον/ εΐµάτιον (µε ιωτακισµό) < είµα «ένδυµα, ρούχο» < *¥έσ-µα < εννυµι 
«ντύνω» < *Ρέσ-νϋ-µι < I.E. *wes- «ντύνω», πβ. σανσκρ. vaste «ντύνεται», 
λατ. vestis «ένδυµα», vestire «ντύνω» (> γαλλ. vêtir, ισπ. vestir), αγγλ. in-vest 
«επενδύω» κ.ά. Οµόρρ. άµφί-εσ-ις (< αρχ. άµφι-έννυµι), εσ-θής (-ήτα)]. 

ιµατιοθήκη (η) [µτγν.] {ιµατιοθηκών} (λόγ.) χώρος εναποθέσεως ρούχων για 
φύλαξη. 

ιµατιοφυλάκιο (το) [µτγν.] {ιµατιοφυλακί-ου | -ων} (λόγ.) ο χώρος (θεάτρου, 
αίθουσας εκδηλώσεων κ.λπ.) όπου αφήνει κανείς το παλτό, την καµπαρντίνα, 
το καπέλο κ.λπ. για φύλαξη όσον χρόνο βρίσκεται στο εσωτερικό αυτού τού 
χώρου (βλ. κ. λ. γκαρνταρόµπα, βεστιάριο). 

ιµατισµός (ο) [µτγν.] 1. (γενικά) το σύνολο των ρούχων: είδη | βιοµηχανία 
ιµατισµού ΣΥΝ. ρουχισµός · ΦΡ. προστατευτικός ιµατισµός οι ειδικές 
προστατευτικές στολές που χρησιµοποιούνται κατά την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας (για βιοµηχανικούς εργάτες, πυροσβέστες, 
πιλότους κ.λπ.) 2. ΣΤΡΑΤ. τα στρατιωτικά ρούχα που δίνονται στον 
νεοσύλλεκτο στρατιώτη: είδη | παραλαβή ιµατισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 

Ίµβρος (η) νησί τού ΒΑ. Αιγαίου Πελάγους, το οποίο (µαζί µε την Τένεδο) 
ανήκει στην Τουρκία· ο πληθυσµός του ήταν βασικά ελληνικός, αλλά 
µειώνεται συνεχώς λόγω των συνεχών διώξεων που υφίσταται (κατά 
παράβαση τής συνθήκης τής Λωζάννης). — Ιµβριώτης κ. (λόγ.) Ίµβριος 
[µτγν.] (ο), Ιµβριώτισσα κ. (λόγ.) Ίµβρια κ. Ιµβρία (η), ιµβριώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. "Ιµβρος (ο), αγν. ετύµου, προελλην. (µη I.E.) τοπωνύµιο. Το 
τουρκ. Imroz προέρχεται από το ελλην. Ίµβρος]. 

Ι.Μ.Ε. (το) Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού. 
Ι.Μ.Ε.Ο. (το) Ινστιτούτο Μελέτης τής Ελληνικής Οικονοµίας. 
ίµερος (ο) {χωρ. πληθ.) (αρχαιοπρ.) έντονη επιθυµία (κυρ. ερωτική) ΣΥΝ. 

πόθος, λαχτάρα. 
[ΕΤΥΜ < αρλ- ίµερος < ίµείρω «ποθώ, επιθυµώ» (υποχωρητ.) < *si-smér-jo 
(µε ενεστ. αναδιπλασιασµό) < I.E. *smer- «θυµούµαι, σκέπτοµαι», για το 
οποίο βλ. λ. µέριµνα. Η λ. ίµερος συνδ. µε αβεστ. hi-Smarant «προσέχω» και 
σανσκρ. smârati «σκέφτοµαι»]. 

Ίµια (τα) {Ιµίων} δύο βραχονησίδες των ∆ωδεκανήσων κοντά στην Κάλυµνο. 
[ΕΤΥΜ < Λίµνια (τα) ή Λιµνιά (τα), πιθ. µε εσφαλµ. χωρισµό από την ιταλ. 
απόδ. τού ονόµατος Limnia > L'Imnia και απλοποίηση τού -µν-σε -µ-]. 

ιµιτασιόν (η) {άκλ.} η αποµίµηση· χρησιµοποιείται και ως επίθ.: ένα κινέζικο 
βάζο ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. imitation < imiter «µιµούµαι» < λατ. imitor]. 

Ι.Μ.Ο. (ο) ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός. [ΕΤΥΜ Αρκτικόλεξο τού αγγλ. 
International Maritime Organisation]. 

-ιµος κατάληξη επιθέτων τής Ελληνικής: σκόπ-ιµος, χρήσ-ιµος, βάσιµος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. 

[ΕΤΥΜ. Κατάλ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που ανάγεται σε 1.Ε ♦mo-και 
εµφανίζεται προσκολλώµενο σε ρηµατικά θέµατα κυρ. από τον αόριστο (λ.χ. 
χρήσ-ιµος, καύσ-ιµος, ζεύξ-ιµος) ή απευθείας σε επίθετα παραγόµενα από ουσ. 
(λ.χ. νόµος - νόµιµος, σκοπός - σκόπιµος, βάσις - βάσιµος κ.ά.)]. ιµπεριαλισµός 
(ο) {χωρ. πληθ.} ο επεκτατισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. impérialisme]. ιµπεριαλιστής (ο), ιµπεριαλιστρια 
(η) {ιµπεριαλιστριών} 1. πρόσωπο που εφαρµόζει πολιτική εις βάρος τής 
ανεξαρτησίας (κυρ. πολιτικής και οικονοµικής) άλλων κρατών 2. ο οπαδός τού 
ιµπεριαλισµού. — ιµπεριαλιστικός, -ή, -ό. ιµπεριαλιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. imperialiste], ιµπέριουµ (το) {άκλ.} η αυτοκρατορία 
(κυρ. η ρωµαϊκή). [ΕΤΥΜ. < λατ. imperium < ρ. imperare «διατάσσω, 
επιτάσσω»]. 
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ιµπρεσάριος (ο) {-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους} 1. ο επιχειρηµατίας 
που καταπιάνεται µε θεατρικές επιχειρήσεις 2. (ειδικότ.) ο επιχειρηµατίας που 
αναλαµβάνει τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών κ.λπ., τις 
εµφανίσεις καλλιτέχνη ή οµάδας καλλιτεχνών. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. impresario < impresa «ανάληψη» < imprendo «αναλαµβάνω» 
< µτγν. λατ. *imprehendo < λατ. in- + prehendo «αποκτώ, παίρνω»]. 

ιµπρεσιονισµός (ο) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. αισθητική τάση που πρωτοεµφανί-στηκε στα 
τέλη τού 19ου αιώνα, κυρ. στη ζωγραφική, µε έµφαση στην αναπαράσταση 
των επιδράσεων, των αντανακλάσεων τού φωτός στα αντικείµενα· 
γενικεύθηκε ως ευρύτερο καλλιτεχνικό κίνηµα, που δίνει έµφαση στην άµεση 
έκφραση τής διάθεσης και των αισθητικών εντυπώσεων τού δηµιουργού. — 
ιµπρεσιονιστής (ο), ιµπρεσιονιστι-κός, -ή, -ό, ιµπρεσιονιστικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ETYM. < γαλλ. impressionisme < impression «εντύπωση», από τον πίνακα 
«Impression, soleil levant» (= Εντύπωση, ανατολή τού ηλίου) τού Γάλλου 
ζωγράφου Claude Monet, ιδρυτή τού ιµπρεσιονισµού]. 

Ι.Μ.Χ.Α. (το) Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου τού Αίµου. 
IV (το) {άκλ.} µέσα· για πράγµατα που συµβαδίζουν µε τη µόδα: τα ~ και τα 

άουτ τού φετινού χειµώνα· (ως χαρακτηρισµός) αυτός που είναι µέσα στα 
πράγµατα, που συµβαδίζει µε τις τρέχουσες προτιµήσεις, τάσεις, τη µόδα κ.λπ. 
ΑΝΤ. άουτ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. in «µέσα»]. 

ίνα (η) {ινών} 1. (λόγ.) η πολύ λεπτή κλωστή: το µαλακτικό εισχωρεί µέχρι τις 
~ των ρούχων || φυσικές | τεχνητές ~ 2. ΑΝΑΤ. το λεπτό τµήµα ορισµένων 
ιστών: µυϊκή | συνδετική | νευρική ~ · 3. ΤΕΧΝΟΛ. (α) ίνα γυαλιού | γυάλινη 
Ίνα γυάλινο νήµα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή µονωτικών υλικών, 
άφλεκτων κορδονιών και υφασµάτων, καθώς και στη βιοµηχανία ενισχυµένων 
πλαστικών (β) οπτική ίνα βλ. λ. οπτικός. 4. (φυτικές) ίνες (διαιτολόγια) 
στοιχεία φυτικά που βοηθούν στη σωστή λειτουργία τού εντέρου: τα φρούτα 
και τα λαχανικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συγκοπή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ίς, ίνός, < *Είς, που πιθ. ταυτίζεται µε το αρχ. 
οµηρικό ουσ. Γς «ισχύς», ενώ η σηµ. «λεπτή κλωστή, νεύρο» µάλλον 
αποτελεί νεωτερισµό τής Ελληνικής, αν λάβουµε υπ' όψιν ότι η λ. έλαβε ποι-
κίλες τεχνικές σηµ., όπως «µυϊκή ίνα», «φυτική ίνα» κ.ά. Εφόσον η ετυµ. 
αυτή είναι βάσιµη, η λ. συνδ. µε λατ. vis «δύναµη»]. 

-ίνα παραγωγικό επίθηµα: 1. θηλυκών ουσιαστικών: αραπ-ίνα, ελαφίνα 2. 
ανδρωνυµικών, χαϊδευτικών: Νικολ-ίνα, Ασηµ-ίνα, Λασκαρ-ίνα 3. θηλυκών 
επαγγελµατικών ουσιαστικών: γιατρ-ίνα, βουλευτ-ίνα. [ΕΤΥΜ. Παραγ. 
επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το λατ. -ina κυρίων 
ονοµάτων (πβ. Αγριππίνα < Agripp-ina, Παυ-λίνα < Paul-ina), από όπου 
επεκτάθηκε σε ελληνικά κύρια ονόµατα (π.χ. Αγγελ-ίνα, Νικολ-ίνα), 
επαγγελµατικά ουσιαστικά (π.χ. βουλευτίνα, δικηγορ-ίνα), καθώς και σε θηλ. 
ζώων (π.χ. ελαφ-ίνα, λιονταρ- 

_ ίνα)]. 
in abstracto λατ. (προφέρεται ιν αµπστράκτο) ελλην. αφηρηµένα, θεωρητικά 

ΑΝΤ. in concreto. 
ινατι (το) → γινάτι 
Ίναχος (ο) {-ου κ. -άχου} 1. ΜΥΘΟΛ. θεός-ποταµός τής Αργολίδας, στην οποία 

καθιέρωσε τη λατρεία τής Ήρας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *ϊσν-αχος, 
που πιθ. συνδ. µε το ρ. ίνάω «εκκενώνω, αδειάζω (ορµητικά)» (βλ. λ. 
περίναιο) και αποτελεί εκφραστική ονοµ. ποταµού]. 

Ι.Ν.Β.Ι. (ο) Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς Ιουδαίων. 
in vivo λατ. (προφέρεται ιν βίβο) (επιστηµ.) για να δηλωθεί ότι ένα πείραµα, 

µία έρευνα κ.λπ. γίνεται µέσα σε έναν ζωντανό οργανισµό ΑΝΤ. in vitro. 
ΓETYM. < λατ. in vivo < in «εν» + vivo, αφαιρετ. τού ουσ. vivum «ζωντανός 
οργανισµός»]. 

in vitro λατ. (προφέρεται ιν βίτρο) ελλην. εντός υάλου (επιστηµ.) για να 
δηλωθεί ότι ένα πείραµα, µία έρευνα κ.λπ. γίνεται έξω από έναν ζωντανό 
οργανισµό, στο εργαστήριο ΑΝΤ. in vivo. [ΕΤΥΜ. < λατ. in vitro «εν υάλω» 
< in «εν» + vitro, αφαιρετ. τού vitrum «ύαλος, γυαλί»]. 

ίνδαλµα (το) {ινδάλµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η ιδεατή ή φανταστική ει-κόνα 
πράγµατος: «τα ~ τής ηδονής» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. οµοίωµα, απείκασµα· ΦΡ. 
(α) ακουστικό ίνδαλµα | ακουστική εικόνα βλ. λ. ακουστικός (β) οπτικό 
ίνδαλµα βλ. λ. οπτικός 2. πρόσωπο που γίνεται αντικείµενο πολύ µεγάλου 
θαυµασµού, λατρείας: σύντοµα έγινε το ~ των οπαδών τής οµάδας του ΣΥΝ. 
είδωλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ίνδάλλοµαι 
«παρουσιάζοµαι, φαίνοµαι» < *(Ε)ίν-δαλον < θ. ίδ- (τού ίδ-εϊν, απρφ. αορ. β' 
τού ρ. ορώ «βλέπω») µε έρρι-νο ένθηµα ί-ν-δ- + -αλον. Η λ. συνδέεται µε 
σανσκρ. vindâti «βρίσκω», αρχ. ιρλ. nad-finnadr «αγνοούν», ουαλ. vindo- 
«λευκός» κ.ά.]. 

Ινδία (η) (χίντι Bhärat Ganarajyâ, αγγλ. Republic of India = ∆ηµοκρατία τής 
Ινδίας) κράτος τής Ν. Ασίας µε πρωτεύουσα το Νέο ∆ελχί, επίσηµες γλώσσες 
τη Χίντι και την Αγγλική και νόµισµα τη ρουπία Ινδίας. — Ινδός (ο), Ινδή (η), 
ινδικός, -ή, -ό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. Ινδός, ο οµώνυµος ποταµός τής Ινδικής 
Χερσονήσου, < αρχ. περσ. hindu «ποταµός» (πβ. σανσκρ. sindhu «ποταµός»), 
οπότε hindu-stan «χώρα τού [µεγάλου] ποταµού». Η ονοµασία Bhärat ανά-
γεται στο οµώνυµο ινδοευρωπαϊκό φύλο που υπέταξε σταδιακά τους 
∆ραβίδες, παλαιότερους κατοίκους τής χερσονήσου. Την ιστορία αυτή 
αφηγείται (ως θρύλο) το σηµαντικότερο έπος τής ινδικής λογοτεχνίας 
Mahâbhârata «οι µεγάλοι Μπαράτ» ή «ένδοξη [ιστορία] των Μπαράτ», όπου 
Bhärat ονοµάζεται ο θρυλικός γενάρχης αυτού τού φύλου]. 

Ινδιάνος (ο), Ινδιάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ερυθρόδερµος ιθαγενής 

τής αµερικα-νικής ηπείρου: οι φυλές των ~ || φιλµ µε καουµπόηδες και 
Ινδιάνους. — Ινδιανάκι (το), ινδιάνικος, -η, -ο, ινδιάνικα επίρρ., Ινδιάνικα 
(τα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Indian < India «Ινδία», από το σφάλµα που 
διέπραξε αρχικά ο Κολόµβος να ονοµάσει «∆υτικές Ινδίες» την Κεντρική 
Αµερική και, ως εκ τούτου, τους ιθαγενείς κατοίκους της Ινδιάνους. Στην 
Αγγλική η λ. Indian σηµαίνει πλέον τόσο τον «Ινδό» (Indian) όσο και τον 
«Ινδιάνο» (American Indian)]. 

ινδιάνος (ο) ο διάνος (βλ.λ.) ΣΥΝ. κούρκος, ινδόρνις. [ΕΤΥΜ. Πιθ. µετάφρ. 
δάνειο από ιταλ. pollo d'India, αρχική σηµ. «πουλί από τις ∆. Ινδίες, δηλ. από 
την Αµερική». Το διάνος είναι συγκεκοµµένος τ. τού ινδιάνος]. 

Ινδίες (οι) {Ινδιών} ΙΣΤ. 1. (κυρ. κατά την αρχαιότητα) η περιοχή γύρω από τον 
Ινδό ποταµό 2. (την εποχή τής βρετανικής αποικιοκρατίας) η περιοχή που 
περιλαµβάνει την Ινδική Χερσόνησο, τη Βιρµανία και την Κεϋλάνη. [ΕΤΥΜ. 
Βλ. λ. Ινδία]. 

ινδικό (το) (λόγ.) φυτική κυανή χρωστική ουσία ΣΥΝ. λουλάκι. 
ινδικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ινδία ή/και τους Ινδούς: ~ 

γλώσσες | θρησκείες | µυθολογία 2. ινδικό (το) βλ.λ. 3. ινδική κάνναβη | 
κάνναβις θάµνος που ευδοκιµεί στη Ινδία, είδος κάνναβης από το οποίο 
παρασκευάζεται το χασίς 4. ινδικό χοιρίδιο µικρό, νυκτόβιο και φυτοφάγο 
τρωκτικό µε βραχύ και στρογγυλό ρύγχος, µικρά αφτιά, κοντό λαιµό και 
απαλό γκρίζο ή λευκό τρίχωµα· κύριο χαρακτηριστικό του ότι έχει τέσσερα 
δάχτυλα στα µπροστινά πόδια και τρία στα πίσω- χρησιµοποιείται συχνά ως 
πειραµατόζωο ΣΥΝ. ινδόχοιρος, χάµστερ. 

Ινδικός (Ωκεανός) (ο) ο τρίτος σε έκταση ωκεανός τής Γης· βρίσκεται µεταξύ 
τής Α. Αφρικής, τής Ν. Ασίας, τής ∆. Αυστραλίας και τής Ανταρκτικής. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Indian Ocean]. 

ινδίκτιών (η) {ινδικτιών-ος, -α | -ες} χρονική µονάδα που χρησιµοποιεί η 
Εκκλησία και αντιστοιχεί σε δεκαπέντε χρόνια. Επίσης ινδι-κτιώνα. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ίνδικτιών (ή) < λατ. indictio «επαγγελία, κήρυξη»]. 

ίνδικτος (η) {ινδίκτ-ου | -ων) (λόγ.-σπάν.) η ίνδικτιών (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
λατ. indictus, περίοδος 15 ετών, που εισήχθη στο ρωµαϊκό ηµερολόγιο κατά το 
πρώτο έτος τού Ιουλίου Καίσαρος]. 

ίνδιο (το) {ινδίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο In) µε γυαλιστερό 
αργυρό χρώµα, το οποίο χρησιµοποιείται σε κατασκευές κατά τής διάβρωσης, 
σε κράµατα που τήκονται εύκολα, καθώς και για στεγανοποιήσεις (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. indium < λατ indicum «λουλακί χρώµα» (από µπλε 
χρωστική ουσία που προερχόταν από την Ινδία) < αρχ. ινδικός]. 

ινδογερµανικός, -ή, -ό [1860] ο ινδοευρωπαϊκός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γερµ. indogermanisch, όρος που χρησιµοποιείται κυρ. από Γερµανούς 
γλωσσολόγους, θεωρώντας ότι έτσι περιγράφονται τα δύο ακρότατα όρια τής 
I.E. γλωσσικής οικογένειας, δηλ. η Σανσκριτική (Ινδία) και η Ισλανδική 
(γερµανικής καταγωγής)]. 

ινδοευρωπαϊκός, -ή, -ό [1859] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε µια 
προϊστορική κοινή υποθετική πρωτογλώσσα (τη λεγόµενη ινδοευρωπαϊκή 
γλώσσα) 2. ινδοευρωπαϊκή γλώσσα υποθετική πρωτογλώσσα που θεωρείται 
ως η αρχαιότατη µητέρα-γλώσσα από την οποία προήλθαν πολλές σύγχρονες 
και άλλες νεκρές γλώσσες τής Ευρώπης και τής Ασίας ΣΥΝ. ιαπετικός, 
ινδογερµανικός (βλ. ΠΙΝ. στην επόµενη σελ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. όρου, 
πβ. αγγλ. Indo-European]. 

Ινδοευρωπαίος (ο) [1893], Ινδοευρωπαία (η) πρόσωπο που µιλούσε την 
ινδοευρωπαϊκή γλώσσα (βλ. λ. ινδοευρωπαϊκός). 

ινδοϊρανικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε υποοικογένεια τής 
ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας, η οποία περιλαµβάνει τη 
Σανσκριτική (αρχαία Ινδική) και τις ιρανικές γλώσσες. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. indo-iranien]. 

ινδοκάλαµος (ο) [1856] {ινδοκαλάµ-ου | -ων, -ους} BOT. το δέντρο µπαµπού 
(βλ.λ.). 

ινδοκάρυδο (το) 1. η ινδική καρύδα 2. η ψίχα τού καρπού τής καρύδας 
τριµµένη ή κοµµένη σε πολύ µικρά κοµµάτια, όπως χρησιµοποιείται κυρ. στη 
ζαχαροπλαστική: βουτήµατα | κέικ από ~. 

Ινδοκίνα (η) χερσόνησος τής ΝΑ. Ασίας, που βρέχεται ∆. από τον Κόλπο τής 
Βεγγάλης και Α. από τη Ν. Σινική Θάλασσα και περιλαµβάνει τα κράτη: 
Μυανµάρ (Βιρµανία), Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Σινγκα-πούρη, Λάος, Καµπότζη 
και Βιετνάµ. — ινδοκινεζικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Indochine]. 

ΐνδολογία (η) [1845] {χωρ. πληθ.} επιστήµη που µελετά την ιστορία και τον 
πολιτισµό τής Ινδίας και των Ινδών. — ινδολόγος (ο/η) [1847], ινδολογικός, -
ή, -ό [1866]. 

Ινδονησία (η) [1890] (ινδονησ. Republik Indonesia = ∆ηµοκρατία τής 
Ινδονησίας) νησιωτικό κράτος τής ΝΑ. Ασίας στο Μαλαϊκό Αρχιπέλαγος µε 
πρωτεύουσα τη Τζακάρτα, επίσηµη γλώσσα την Ινδονησιακή και νόµισµα τη 
ρουπία Ινδονησίας. — Ινδονήσιος (ο), Ινδονήσια (η), ινδονησιακός, -ή, -ό, 
Ινδονησιακά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. ονοµασία, < ινδονησ. Indonesia, που οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα νησιά τής χώρας βρίσκονται στον Ινδικό Ωκεανό]. 

ινδόρνις (ο/η) [1884] {ινδόρνι-θος, -ιθα | -ιθες, -ίθων} (λόγ.) το πτηνό-διάνος ή 
γάλος ΣΥΝ. ινδιάνος. [ΕΤΥΜ. < ινδός + όρνις, -ιθος]. 

Ινδός (ο) ποταµός τής Ν. Ασίας, που πηγάζει από το Θιβέτ, διαρρέει το 
Πακιστάν και εκβάλλει στην Αραβική Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. κ. Ινδία]. 



ινδοευρωπαϊκές γλώσσες 779 ινδοευρωπαϊκές γλώσσες 

 

παλαιότερες 
γραπτές 
µαρτυρίες 

1700 π.Χ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ 

ΙΝ∆ΟΕΥΡΩΠΑΐΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Χεττιτική (1700) 
Λουβική 
Καρική 
Παλαϊκή 
Φρυγική(;) 

 

1500 π.Χ. 

1200 π.Χ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΡΙΕΣ (ΙΝ∆ΟΪΡΑΝΙΚΗ) 

Ινδική 

Ιρανική 

Αρχ. Ιρανική -=Ξ 

Μεσαιωνική Ιρανική 

Νεότ. Ιρανική 

Χίντι 
Ούρντου 
Χιντουστάνι 
Σίντι 
Γκουτζαράτι 
Μάρατι 
Παντζάµπι 
Μπενγκάλι 
- Αβεστική 
- Αρχαία Περσική 

Νεοπερσική 
Κουρδική 
Αφγανική 
Πάστο 

 

700 π.Χ. ΤΟΧΑΡΙΚΗ 
 

600 π.Χ. ΙΤΑΛΙΚΕΣ 

Λατινική ------ Νεολατινικές 
(ροµανικές) 

Οσκική 

Ουµβρική 

Φαλισκική 

Ιταλική (10ος αι.) 
Γαλλική (9ος αι.) 
Ισπανική (11ος αι.) 
Πορτογαλική (12ος αι.) 
Ρουµανική (16ος αι.) 
Καταλανική (12ος αι.) 
Ραιτική 
Προβηγκιανή 
Αρωµουνική (Κουτσοβλαχική) 

 

4ος αι. π.Χ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ 

ΚΕΛΤΙΚΕΣ 

 

Ανατολικές - Γοτθική (4ος αι.) Βόρειες 

(Σκανδιναβικές) (1500 µ.Χ.) 
∆υτικές 

Αγγλική (5ος αι.) 
Γερµανική (7ος αι.) 
ολλανδική | Φλαµανδική 
Φριζική 
Αφρικάανς 
Γίντις (Γερµανοεβραϊκή) 

Σκωτική 
Ιρλανδική (5ος αι.) Μανξ 
Ουαλική 

Κορνουαλική 
 

5ος µ.Χ. 

9ος µ.Χ. 

ΑΡΜΕΝΙΑΚΗ 

ΒΑΛΤΟΣΛΑΒΙΚΕΣ 

Σλαβικές 

Βαλτικές 

Λετονική 

Λιθουανική 
Αρχ. Πρωσική 

Σλαβονική (9ος αι.) 
(αρχαία εκκλησιαστική γλώσσα) 

Βουλγαρική Σερβοκροατική 
Σλοβένικη 
Τσεχική 
Σλοβακική 
Πολωνική 
Ρωσική 
Λευκορωσική 
Ουκρανική 

 

15ος µ.Χ. ΑΛΒΑΝΙΚΗ 
Βόρεια — Γκεκική 
Νότια — Τοσκική (> Αρβανίτικα) 

 

 
 

 

Βεδική (1200 π.Χ.) -

Σανσκριτική 
Μεσαιωνική 

Νεότερη 

 
 

 

 

Σουηδική ∆ανική 
Νορβηγική 
Ισλανδική (9ος αι.) 

Γοϊδελική 

Γαλατική 

Βρετανική 

5ος µ.Χ. 

 
 

 

 



ινδουισµός 780 ιντερλούδιο 
 

ινδουισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. η κρατούσα θρησκεία τής Ινδίας, που 
χαρακτηρίζεται από πίστη στο πεπρωµένο (κάρµα) και στη µετεµψύχωση και 
ακολουθεί ειδικό ηθικό νόµο µε ιεροτελεστίες, µυστικό διαλογισµό και 
πρακτικές αυταπάρνησης, συνδέεται δε µε συγκε-κριµένο σύστηµα 
κοινωνικής οργάνωσης (κάστες). — ινδουιστής (ο), ινδουίστρια (η), 
ινδουιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. αγγλ. hinduism]. 

ινδόχοιρος (ο) [1890] {ινδοχοίρ-ου | -ων, -ους} το ινδικό χοιρίδιο (βλ. λ. 
ινδικός). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. cochon d'Inde]. 

IN.Ë. (το) Ινστιτούτο Εργασίας. 
in extremis λατ. (προφέρεται ιν εξτρέµις) ελλην. εν εσχάτη περιπτώσει στα 

έσχατα, στο τέλος: »διότι κακά τα ψέµατα στην πράξη ένα κράτος διαθέτει 
µόνο όση ανεξαρτησία και όσα δικαιώµατα µπορεί αποτελεσµατικά να 
προασπίσει: νοµικώς, διπλωµατικώς και, ~, ενόπλως» (εφηµ.). 

-ίνη παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
αποδίδουν ξένες λέξεις, οι οποίες δηλώνουν ουσία χηµική, φαρµακευτική 
κ.λπ.: βαζελ-ίνη, καφε-ΐνη, νικοτ-ίνη, πενικιλ-ίνη. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής 
Ν. Ελληνικής, που απαντά σε ξέν. όρους (κυρ. χηµ. ουσίες) ως µεταφορά των 
γαλλ. -ine, γερµ. -in, ιταλ. -ina κ.ά. (λ.χ. γερµ. Aspir-in, γαλλ. nicot-ine, αγγλ. 
haemoglob-ine «αιµοσφαιρίνη»). Προέρχεται από το νεολατ. επίθηµα -ina, το 
οποίο οφείλεται είτε σε δανεισµό από τα Ελληνικά (πβ. µτγν. ήρω-ίνη 
«ηρωίδα», αρχ. άξ-ίνη) είτε σε προσαρµογή τής γερµ. κατάληξης -in, ώστε τα 
παράγωγα να είναι θηλ., όπως όλες ot ουσίες]. 

ινιακός, -ή, -ό [1843] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το ννίο: ~ αρτηρία | νεύρο | 
οστό | λοβός | µυς. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. occipital]. 

ι ν ίδ ιο (το) [1853] {ινιδί-ου | -ων} η πολύ λεπτή µυϊκή ίνα. 
ινιδισµός (ο) ΙΑΤΡ. το φαινόµενο των διαδοχικών ταχύτατων συσπάσεων 

µεµονωµένων ινών ενός µυός: κολπικός ~ (στους κόλπους τής καρδιάς). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. fibrillation]. 

ινίο (το) ΑΝΑΤ. το πίσω και κάτω µέρος τού κεφαλιού. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ίνίον, 
υποκ. τού ϊς «δύναµη - µυϊκή ίνα». Βλ. κ. ίνα]. 

Ίνκα (ο) {άκλ.- πληθ. Ίνκας} 1. το µέλος ινδιάνικης φυλής τής Ν. Αµερικής, η 
οποία ίδρυσε αυτοκρατορία µε λαµπρό πολιτισµό στο Περού και 
καταστράφηκε τον 16ο αι. από τους Ισπανούς 2. ο βασιλιάς τής παραπάνω 
αυτοκρατορίας. 
[ΕΤΥΜ. < Inca, ονοµασία τής φυλής στη γλώσσα Κετσούα, αβεβ. σηµ., ίσως 
σηµαίνει απλώς «βασιλιάς». Η λ. Quetch.ua, µε την οποία οι ισπανόφωνοι 
κάτοικοι τής Λατινικής Αµερικής αποκαλούν τη φυλή, σηµαίνει «θερµή 
κοιλάδα». Οι ίδιοι αποκαλούσαν τη χώρα τους Tawantinsuyu «αυτοκρατορία 
των τεσσάρων περιοχών»]. 

ΙΝ.ΚΑ. (το) Ινστιτούτο Καταναλωτών. 
ινκόγκνιτο επίρρ. 1. (για επίσηµο ή διάσηµο πρόσωπο) ιδιωτικά, χωρίς να 

ακολουθείται το επίσηµο πρωτόκολλο: ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται - στη 
χώρα µας επισκεπτόµενος Έλληνες φίλους του ΣΥΝ. ανεπίσηµα 2. (για γνωστό, 
διάσηµο πρόσωπο) µυστικά από τους δηµοσιογράφους και τα µέσα 
ενηµέρωσης, χωρίς να γίνεται γνωστή η ταυτότητα (κάποιου): ταξιδεύω ~ 3. 
ινκόγκνιτο (το) η µυστικότητα ως προς τις µετακινήσεις επίσηµου ή διάσηµου 
προσώπου: στις συναντήσεις αυτές ίσχυσε αυστηρό ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
incognito < λατ. incognitus «άγνωστος»]. 

in concreto λατ. (προφέρεται ιν κονκρέτο) ελλην. συγκεκριµένα- όχι αφηρηµένα 
ή θεωρητικά ANT. in abstracto. 

in loco λατ. (προφέρεται tv λόκο) ελλην. κατά χώραν, στον τόπο (σηµείο)· σε 
συγκεκριµένο σηµείο: οι εκφράσεις τέθηκαν ~, στην αλφαβητική τους σειρά. 

in médias res λατ. (προφέρεται ιν µέντιας ρες) 1. (κυριολ.) στο µέσο τής 
υπόθεσης ή τής πλοκής: η διήγηση στα οµηρικά έπη αρχίζει ~ ANT. ab ovo 2. 
(κατ' επέκτ.) στα ίδια τα πράγµατα, στην καρδιά των πραγµάτων: δεν θα 
µιλήσω µε γενικότητες- θα προχωρήσω αµέσως -ANT. ab ovo. 

ινολίπωµα (το) (ινολιπώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καλοήθης όγκος από ινώδη 
και λιπώδη ιστό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fibrolipoma (νόθο 
συνθ.)]. 

ινοµύωµα (το) [1879] {ινοµυώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καλοήθης όγκος που 
αποτελείται από ινώδη και µυϊκό ιστό: ~ τής µήτρας. [ΕΤΥΜ. < ίνα + -µύωµα 
< µυς, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. fibromyoma (νόθο συνθ.)]. 

πνός κ. -ίνος κ. -ινος παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων και 
ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. ιδιότητα: ανθρωπ-ινός, γαϊ-δουρ-ινός, αληθ-
ινός 2. ύλη: δερµάτ-ινος, πέτρ-ινος, χάρτ-ινος, χάλκινος 3. χρόνο: απογευµατ-
ινός, χειµερ-ινός, αλλοτ-ινός 4. καταγωγή: Πατρ-ινός, Αλγερ-ινός. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την 
παρουσία τού I.E. επιθήµατος *-ηο- σε λ. µε τελικό θεµατικό φωνήεν -ι- (λ.χ. 
ϊρις - ϊρινος), από όπου επεκτάθηκε σε επίθ. που δήλωναν ύλη (π.χ. ξύλ-ινος, 
άδαµάντ-ινος) και, µε καταβιβασµό τού τόνου, σε ποικίλων σηµασιών επίθ. 
(λ.χ. περυσ-ινός, άληθ-ινός, θα-λασσ-ινός), καθώς και σε πατριδωνυµικά (λ.χ. 
Πατρ-ινός, Ισραηλινός)]. 

ινοσάρκωµα (το) [1895] {ινοσαρκώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κακοήθης όγκος 
από ινώδη ιστό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. fibrosarcoma (νόθο 
συνθ.)]. 

in perpetuum λατ. (προφέρεται ιν περπέτουουµ) ελλην. εις το διηνεκές- για 
πάντα. 

Ι.Ν.Σ. (το) Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. 

ινσουλίνη (η) {ινσουλινών} η παγκρεατική ορµόνη, διάλυµα τής οποίας 
χρησιµοποιείται κατά τού σακχαρώδους διαβήτη: ενέσεις ινσουλίνης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. insulin < λατ. insula «νησί», ονοµασία που 
οφείλεται στο γεγονός ότι η ορµόνη εκκρίνεται από τα κύτταρα β' των 
νησίδων τού παγκρέατος]. 

ινστιτούτο (το) 1. το ίδρυµα που αναπτύσσει δραστηριότητα (λ.χ. µε 
εκδηλώσεις, εκδόσεις) για την προώθηση µορφωτικών και επιστηµονικών 
σκοπών (επιστηµονική έρευνα, διάδοση εθνικού πολιτισµού κ.λπ.): Γερµανικό 
Αρχαιολογικό ~ || ~ Παστέρ 2. (ειδικότ.) ίδρυµα για την προώθηση τού 
πολιτισµού και τής γλώσσας διαφόρων χωρών, που λειτουργεί σε ξένες χώρες 
και εξαρτάται από την κυβέρνηση τής χώρας προέλευσης: το Γαλλικό ~ || το ~ 
Γκαίτε 3. (α) ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ξένων γλωσσών: ~ Αγγλικής ΣΥΝ. 
φροντιστήριο (β) ιδιωτικός ή κρατικός εκπαιδευτικός οργανισµός 
επαγγελµατικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ. ή 1.Ι.Ε.Κ.) 4. εµπορική επιχείρηση, που 
λειτουργεί ως εργαστήριο εφαρµογής µεθόδων και τεχνικών καλλωπισµού και 
φροντίδας τού ανθρώπινου σώµατος, προσφέροντας επί πληρωµή ανάλογες 
υπηρεσίες στους πελάτες του: ~ οµορφιάς | αδυνατίσµατος | καλλονής | 
αισθητικής (βλ. λ. αισθητική). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. institutum < λατ. instituo «καθιστώ, ιδρύω»]. 

ινστιτούτο ή ((VJOTÌVTOUTO; Συχνά η λ. ι(ν)στιτούτο εκφέρεται λαν-
θασµένα ως ιστιντοΟτο ή ινστιντούτο! Πρόκειται για ξένη λ., που από το 
λατ. in-stitutum, µετοχή τού in-stituo, πέρασε σε διάφορες ευρωπαϊκές 
γλώσσες, µεταξύ των οποίων και στην Ελληνική (πβ. αγγλ. institute, γαλλ. 
institut). H λ, σηµαίνει κάτι που ιδρύω, εγκαθιστώ, θέτω, ήτοι «ίδρυµα», 
αλλά και «θεσµό». Στην Ελλάδα χρησιµοποιήθηκε σε διάφορες χρήσεις: 
στα ίνσπτούτα διδασκαλίας (τής Αγγλικής και άλλων) ξένων γλωσσών 
(µέχρι που επίσηµα µετονοµάστηκαν σε φροντιστήρια), στα ινστιτούτα 
έρευνας µε πανεπιστηµιακή στήριξη, καθώς και στα κρατικά ή ιδιωτικά 
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ. | 1.Ι.Ε.Κ.). Επίσης η λ. 
χρησιµοποιήθηκε και στα λεγόµενα ινστιτούτα καλλονής | αισθητικής, που 
φροντίζουν για την αισθητική εµφάνιση γυναικών, τελευταία και ανδρών. 

ινστρούχτορας (ο) {ινστρουχτόρων} (σε κοµουνιστική οργάνωση ή κόµµα) 
πρόσωπο που δίνει πολιτική κατεύθυνση σύµφωνα µε συγκεκριµένη 
ιδεολογία, που καθοδηγεί ιδεολογικά ΣΥΝ. καθοδηγητής. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού ρωσ. instructor < γαλλ. instructeur < instruire «εκπαιδεύω, καθοδηγώ»]. 

ιντελεκτουαλισµος (ο) η νοησιαρχία (βλ.λ.) [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. 
Intellektualismus < λατ. intellectus «νόηση, διάνοια» < intelligo «κατανοώ, 
µαθαίνω»]. 

ιντελινκέντσια (η) {χωρ. πληθ.} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. το σύνολο των διανοουµένων, κυρ. 
όσων ενεργοποιούνται στους χώρους τής φιλοσοφίας, τής πολιτικής και τής 
τέχνης· οι διανοούµενοι ως ιδιαίτερη οµάδα: εθνική | κοµµατική ~ ΣΥΝ. 
διανόηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κουλτουριάρης. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. intelligentsija < λατ. 
intelligentia «νόηση, γνώση, επι- 

r στήµη»]. 
ίντεξ (ο/το) {άκλ.} 1. ο αλφαβητικός κατάλογος όρων ή ονοµάτων που 

εµπεριέχονται στο κείµενο ενός βιβλίου, ο οποίος συνήθως βρίσκεται στο 
τέλος τού βιβλίου ή εκδίδεται ως χωριστός τόµος: ~ οµηρικών λέξεων · 2. 
ΘΡΗΣΚ. κατάλογος βιβλίων απαγορευµένων για τους πιστούς (λατ. index 
librorum prohibitorum), που είχε καταρτίσει η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία και 
ο οποίος ήταν σε ισχύ µέχρι το 1966. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ϊνδιξ | ϊνδηξ | ίντεξ < 
λατ. index «ενδείκτης, πίνακας»]. 

ίντερβιού κ. ίντερβιού (η/το) [1895] {άκλ.} η συνέντευξη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
interview < γαλλ. entrevue, µτχ. τού γαλλ. s'entrevoir «συναντώ - κοιτάζω» < 
entre «µεταξύ» + voir «βλέπω»]. 

ίντερβιού - συνέντευξη. Η ξένη λ. ίντερβιού. που σήµερα αποδίδεται στα 
Ελληνικά ως συνέντευξη (συνάντηση προσωπικής γνωριµίας και 
αξιολόγησης για την επιλογή προσώπων), χρησιµοποιήθηκε στις ελληνικές 
εφηµερίδες ήδη στα τέλη τού 19ου αιώνα (1895). Μάλιστα ο λεξικογράφος 
Στ. Κουµανούδης (Συναγωγή νέων λέξεων...) καταγράφει τύπους ίντερβιού 
(τα), αλλά και «ίντερ-βιουάρω τινά ανθρωπον» (!), «ίντερβιουαριζόµενος» 
(!) και «ίντερβιουαρισθείς» (!), παρατηρώντας «πάντα ταύτα τα ξένα κακά 
πράγµατα και ονόµατα, είσφθαρέντα εις την έφηµεριδο-γραφίαν ηµών [...] 
εγράφησαν και γράφονται υπό πολλών [...]. "Οθεν εγώ τά ανέγραψα εδώ 
επιτόµως εις εν άρθρον µόνον, εκφαίνων ούτω καν την άποδοκιµασίαν µου, 
τά δέ άϊλάϊφ και τους νπστενκέδες καί τους νταντίδες και τάς ζιουρφίξ και 
την κοκόταν καί τό φλιρτράρω καί το ράουτ κ.τ.λ. κ.τ.λ. δεν 'πήγε το χέρι 
µου νά τά καταχώριση εις τά οικεία στοιχεία τής Συναγωγής ταύτης, επειδή 
επνιγόµην πλέον εκ δυσανασχετήσεωςΐ». 

ιντερέσο (το) το συµφέρον ΣΥΝ. νιτερέσο, διάφορο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιαφέρω. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. interesso (πεπαλαιωµένο σήµερα) < ρ. interessare «εν-
διαφέρω» < λατ. interesse]. 

ιντερλίνγκουα (η) {άκλ.} τεχνητή διεθνής γλώσσα, η οποία βασίστηκε κατά 
µεγάλο µέρος σε στοιχεία τής Λατινικής, που υπάρχουν σε κυρίαρχες 
ευρωπαϊκές γλώσσες. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. interlingua < λατ. inter- «µεταξύ» + lingua «γλώσσα»]. 

ιντερλούδιο (το) 1. παλαιότερο θεατρικό είδος µε ηθικοθρησκευτικό 
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περιεχόµενο 2. ΜΟΥΣ. το µουσικό κοµµάτι που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο 
σκηνών θεατρικού έργου ή µεταξύ των µερών µεγαλύτερης σύνθεσης (όπερας). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. interludio < λατ. inter- «µεταξύ» + ludus «παιγνίδι»]. 

ιντερµέτζο (το) 1. το µικρό και αυτοτελές επεισόδιο ή χορόδραµα, που 
παρεµβάλλεται ανάµεσα στις πράξεις δράµατος 2. ΜΟΥΣ. (α) ενδιάµεσο 
µουσικό κοµµάτι ανάµεσα σε δύο µέρη µουσικής σύνθεσης (β) µικρή 
ανεξάρτητη µουσική σύνθεση. Επίσης ιντερµέδιο [ETYM < ιταλ. intermezzo 
| intermedio < λατ. intermedius «ενδιάµεσος» < inter- «µεταξύ» + médius 
«µέσος»]. 

Ιντερνέτ κ. Ίντερνετ (το) {άκλ.} το ∆ιαδίκτυο (βλ.λ.): συνδέοµαι µε το ~ || 
σερφάρω στο -, — ιντερνετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Internet < λατ. inter- 
«µεταξύ» + αγγλ. net «δίκτυο»]. 

ίντερνούντσιος (ο) ο διπλωµατικός αντιπρόσωπος ή απεσταλµένος τού Πάπα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. internunzio < λατ. Internuntius < inter- + nuntius «αγ-
γελιαφόρος»]. 

Ιντερπόλ (η) {άκλ.} η ∆ιεθνής Οργάνωση Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας, που 
έχει ως σκοπό τον συντονισµό των αστυνοµικών αρχών των διαφόρων 
κρατών. 
[ΕΤΥΜ < διεθν. Interpol, κατά συγκοπή των αγγλ. λ. Inter- national Police 
«∆ιεθνής Αστυνοµία»]. 

ιντερσίτι (το) {άκλ.} διαστικό (βλ.λ.) µέσο µεταφοράς (κυρ. τρένο). [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. Intercity]. 

ιντερφερονη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. διαλυτή πρωτεΐνη που παράγεται από 
κύτταρο, το οποίο έχει προσβληθεί από ιό, για να εµποδίσει την αναπαραγωγή 
του και να ενισχύσει την άµυνα τού κυττάρου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
interferon < interférer < αγγλ. interfere «παρεµβαίνω», λόγω τού ρόλου τής 
πρωτεΐνης αυτής να εµποδίζει τον πολλαπλασιασµό ιών µέσα στα κύτταρα]. 

ιντετερµινισµός (ο) ΦΙΛΟΣ. 1. η θεωρία που υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος έχει 
απόλυτα ελεύθερη βούληση, ανεξάρτητη από εξωτερικά προσδιοριστικά αίτια 
(αυτεξούσιο) ANT. ντετερµινισµός 2. άρνηση τού ντετερµινισµού, σύµφωνα µε 
τον οποίο τα ίδια αίτια οδηγούν στα ίδια αποτελέσµατα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γερµ. Indeterminismus. Βλ. κ. ντετερµινισµός]. 

ιντιβιντουαλισµός (ο) ο ατοµικισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
individualisme < individu «άτοµο» < λατ. individuus «αδιαίρετος» < in- 
στερητ. + divido «διαιρώ»]. 

ίντιφάντα (η) {χωρ. πληθ.} ΠΟΛΙΤ. το αντιστασιακό κίνηµα των Παλαιστινίων 
στα κατεχόµενα από το Ισραήλ εδάφη τής ∆. Όχθης τού Ιορδάνη και τής 
Λωρίδας τής Γάζας, που ξεκίνησε τον ∆εκέµβριο τού 1987. [ΕΤΥΜ. < αραβ. 
intifada «ρίγος, τρεµούλα» < nafada «ταράζω, σείω»]. 

ίντριγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η πλεκτάνη που εξυφαίνεται µυστικά εις βάρος 
(κάποιου): οι - τής αυλής || πολιτικές ~ || η σειρά περιγράφει τα πάθη και τις ~ 
µεταξύ των µελών µιας ισχυρής οικογένειας ΣΥΝ. δολοπλοκία, µηχανορραφία, 
ραδιουργία. — ιντριγκάρω ρ. [ΕΤΥΜ. < ισπ. intriga < λατ. intricare 
«περιπλέκω» < in- + tricare «µη-χανορραφώ»]. 

ιντριγκαδόρος (ο) πρόσωπο που επιδίδεται σε ραδιουργίες, σε µηχανορραφίες. 
r [ΕΤΥΜ. < ίντριγκα + -δόρος (βλ.λ.)]. 
ίντσα (η) {ιντσών} η αγγλική µονάδα µετρήσεως τού µήκους, που είναι ίση µε 

2,54 εκατοστά τού µέτρου: τηλεόραση 14 ιντσών (που η οθόνη της έχει 
διαγώνιο 14 ~). [ΕΤΥΜ < αγγλ. inch < αρχ. αγγλ. ynce < λατ. uncia «ουγκιά»]. 

ινφάντης (ο), ινφάντα (η) τίτλος καθενός από τους γυιους (εκτός από τον 
πρωτότοκο) και των θυγατέρων αντίστοιχα τού µονάρχη τής Ισπανίας ή τής 
Πορτογαλίας. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ισπ. infante < λατ. infans «παιδί», αρχική σηµ. 
«ανίκανος να µιλήσει» (πβ. αρχ. νήπιος), < in- στερητ. + fans, µτχ. τού ρ. fari 
«µιλώ»]. 

ινφλουέντσα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. εξαιρετικά µεταδοτική ιογενής νόσος 
(ίωση), η οποία εκδηλώνεται ξαφνικά, χαρακτηρίζεται από εξάντληση, οξείς 
πόνους και φλεγµονή τής βλεννογόνου και άλλων αναπνευστικών οδών η 
ισπανική γρίπη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. influenza «µετάδοση - επίδραση» < λατ. in-fluentia < influere 
«εισρέω» < in- + fluo «ρέω». Η λ. οφείλεται στη µεσν. πεποίθηση ότι οι 
επιδηµίες ανάγονται στην επίδραση των άστρων]. 

Ινώ (η) {-ώς κ. -ούς) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Κάδµου, που µεταµορφώθηκε σε 
θαλάσσια θεότητα µε το όνοµα Λευκοθέα 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. 
όν., που πιθ. συνδ. µε το ελλειπτικό αρχ. ϊς «ισχύς» (βλ. λ. ίνα), το οποίο στην 
οργανική πτώση ΐφι απαντά και στο κύρ. όν. Ίφι-γένεια]. ινώδης, -ης, -ες [αρχ.] 
{ινώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που αποτελείται από ίνες: ~ ιστός- ΦΡ. 
ΙΑΤΡ. ινώδης δυσπλασία η διαταραχή τής σωµατικής ανάπτυξης, που αρχίζει από 
την παιδική ηλικία και συνίσταται στον σχηµατισµό κύστεων και στην 
ανάπτυξη ινώδους ιστού στα µακρά οστά και στη λεκάνη 2. ινώδες (το) το 
τελικό προϊόν πήξεως τού αίµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ινωδογόνο (το) 
ΒΙΟΛ. διαλυτή πρωτεΐνη, η οποία µετατρέπεται σε ινι-κή πρωτεΐνη, για να 
σχηµατίσει έναν θρόµβο αίµατος και η οποία, όταν εµφανίζεται σε υψηλά 
ποσοστά στο αίµα, δηµιουργεί κίνδυνο για καρδιακή προσβολή. _ [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fibrinogène (νόθο συνθ.)]. ίνωµα (το) [1865] {ινώµ-
ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. καλοήθης όγκος τού συνδετικού ιστού. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fibrome (νόθο συνθ.)]. ινωµάτωση (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η παθολογική 

κατάσταση αναπτύξεως ινωµάτων σε διάφορα µέρη τού σώµατος. 
_ [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fibromatose (νόθο συνθ.)]. 
ίνωση (η) [1839] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. υπερπλασία ινώδους 

συνδετικού ιστού: κυστική ~ παγκρέατος. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
fibrose (cystique)]. 

Ι.Ξ.Γ.Φ. (το) Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών. 
ΐξός (ο) 1. το παρασιτικό φυτό γκι (βλ.λ.) 2. η κολλώδης ουσία που παράγεται 

κυρ. από το παραπάνω φυτό και µε την οποία επαλείφονται τα κλαδιά 
(ξόβεργες) που χρησιµοποιούνται για την παγίδευση πουλιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ξόβεργα. 
[ΕΤΥΜ αρχ.» αβεβ. ετύµου, συνδέεται µε το συνώνυµο λατ. viscum. Αν οι δύο 
λ. είναι I.E. καταγωγής, θα µπορούσε να θεωρηθεί πιθ. η συγγένεια µε αρχ. 
γερµ. wìhsela «βύσσινο» και ρωσ. visnja «κεράσι»]. 

ιξώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ιξώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που είναι 
κολλώδης σαν τον ιξό 2. ΧΗΜ. ιξώδες (το) η αντίσταση που αναπτύσσεται 
στη µάζα των υγρών κατά τη µεταφορά τους 3. ΖΩΟΛ. ιξώδης (ο) τσιµπούρι 
που παρασιτεί σε διάφορα θηλαστικά (κυρ. σκύλους). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

-ιό επίθηµα → -ειό 
Ι.Ο.Β.Ε. (το) Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών. 
ιοβόλος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που παράγει και εκχέει δηλητήριο: ~ ζώο | αδένας 

ΣΥΝ. (για ζώα) δηλητηριώδης, φαρµακερός· ΦΡ. ιοβόλος όφις ως 
χαρακτηρισµός για άνθρωπο που χαρακτηρίζεται από µοχθηρία και κακία: τον 
εµπιστεύτηκε, αλλά τελικά αποδείχτηκε ~. [ΕΤΎΜ. αρχ. < ιός «δηλητήριο» 
(βλ.λ.) + -βόλος < βάλλω, πβ. βολή, πυ-ρο-βόλο]. 

ιογενής, -ής, -ές {ιογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυτός που προκαλείται από ιό: 
~ νόσος | λοίµωξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
viral]. 

Ιόλη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Οιχαλίας Ευρύτου, ερωµένη τού 
Ηρακλή 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΓΥΜ αρχ. κύρ. όν. < ίον«µενεξές» (βλ.λ.), µε όµοιο µορφολ. σχηµατισµό 
προς το οµόρρ. λατ. viola]. 

ιολογία (η) ΙΑΤΡ. ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των 
ιών. — ιολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. virology (νόθο 
συνθ.)]. 

ιόν (το) {ιόντ-ος | -α, -ων} ΦΥΣ.-ΧΗΜ. άτοµο ή µόριο φορτισµένο θετικά 
(κατιόν) ή αρνητικά (ανιόν) λόγω τής απώλειας ή πρόσκτησης ενός ή 
περισσότερων ηλεκτρονίων. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. ion < αρχ. ίόν, ουδ. µτχ. ενεστ. τού ρ. είµι 
«πηγαίνω», που χρησιµοποιήθηκε ως µέλλ. τού ρ. έρχοµαι]. 

ίον (το) (αρχαιοπρ.) ο µενεξές (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < Fivov, αγν. ετύµου, 
δάνειο µεσογειακής προελ., όπως και το συνώνυµο λατ. viola]. 

Ιόνια Νησιά (τα) τα Επτάνησα. Επίσης (λόγ.) Ιόνιοι Νήσοι (οι) {Ιονίων 
Νήσων}. 
[ΕΤΎΜ Από τις φρ. Ίόνιον πέλαγος (µτγν.) και 'Ιόνιος θάλασσα | πόντος 
(αρχ.). Η φρ. πρωτοαπαντά σε επίσηµο έγγραφο Ρώσου ναυάρχου το 1799 ως 
ϊονικαί Νήσοι]. 

ιονίζω ρ. → ιοντίζω 
ιονικός1, -ή, -ό [1797] αυτός που σχετίζεται µε το Ιόνιο Πέλαγος ή µε τα Ιόνια 

Νησιά: ~ Ακαδηµία | Τράπεζα ΣΥΝ. ιόνιος, επτανησιακός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 

ιωνικός - ιονικός, ιώνιος - ιόνιος. Το επίθ. ιωνικός αναφέρεται στους Ίωνες 
και στην Ιωνία και γράφεται µε -ω-. Το επίθ. ιονικός (και ιόνιος) 
αναφέρεται στα Ιόνια Νησιά, στο Ιόνιο Πέλαγος (πβ. Ιονική Τράπεζα) και 
γράφεται µε -ο-. Από το Ίωνες - 'low, Ίωνος σχηµατίστηκαν τα ιώνιος και 
ιων-ικός (το ίδιο το Ίων | Ίωνες προέρχεται από πληρέστερο τ. Ίάων | 
Ίάονες < αρχικός τ. *1άΕονες). o ήδη αρχαίος τ. ιόνιος είτε είναι προϊόν 
βραχύτερου τύπου *Ίον-ες (αντί Ίάον-ες), από όπου το ιόν-ιος, είτε 
σχηµατίστηκε αναλογικά προς το χθόνιος (όπως πιθ. και ϊάς - Ίωνες κατά 
το Ελλάς -Ελληνες) είτε συνδέεται απευθείας µε το όνοµα τής Ιούς, η 
οποία, κατά τη µυθολογία, διέσχισε το Ιόνιο Πέλαγος, που πήρε το όνοµα 
της. 

ιονικός2, -ή, -ό → ιοντικός 
Ιόνιο (Πέλαγος) (το) [µτγν.] {Ιονίου (Πελάγους)} το τµήµα τής Κ. Μεσογείου 

µεταξύ τής Ιταλίας, τής Αλβανίας και τής Ελλάδας. 
Ιόνιος, -ος (καθηµ. Ιόνια), -ο αυτός που σχετίζεται µε το Ιόνιο Πέλαγος ή τα 

Ιόνια Νησιά: ~ Ακαδηµία | Πανεπιστήµιο | Σχολή ΣΥΝ. ιονικός, επτανησιακός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιονικός. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε αρχ. µύθο, το Ιόνιο Πέλαγος έλαβε 
το όνοµα αυτό από τήν 'ίώ, θυγατέρα τού Ινάχου, η οποία το διέσχισε 
κολυµπώντας (πβ. Αισχύλ. Προµ. ∆εσµ. 840: πόντιος µυχός... 'Ιόνιος 
κεκλήσεται, τής σης πορείας µνήµα). Το όνοµα Ίώ είναι αγν. ετύµου]. 

ιονιστής (ο) → ιοντιστής 
ιονόσφαιρα (η) → ιοντόσφαιρα 
ιοντίζω κ. (εσφαλµ.) ιονίζω ρ. µετβ. {ιόντισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 

ΦΥΣ.-ΧΗΜ. 1. προκαλώ ιοντισµό 2. ιοντίζουσα ακτινοβολία η ακτινοβολία που 
µπορεί να προκαλέσει ιοντισµό σε µόρια ή άτοµα τού µέσου από το οποίο 
διέρχεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όζον. 

ιοντικός, -ή, -ό κ. (εσφαλµ.) ιονικός αυτός που σχετίζεται µε ιόντα (βλ. λ. ιόν): - 
ένωση | δεσµός. 

ιοντισµός κ. (εσφαλµ.) ιονισµός (ο) ΦΥΣ.-ΧΗΜ. η διαδικασία κατά την οποία 
ηλεκτρικώς ουδέτερα σωµατίδια µετατρέπονται σε ηλε-κτρικώς φορτισµένα 
σωµατίδια, δηλ. σε ιόντα, είτε µε προσθήκη είτε µε απόσπαση ηλεκτρονίων 
από αυτά. 



ιοντιστής 782 Ιούλιος 
 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. ionisation. Οι τ. µε α' συνθ. ιο-
ντ(ο)- είναι οι ορθοί στην Ελληνική, καθώς σχηµατίζονται µε βάση το 
θέµα τής γεν. ιόντ-ος (πβ. κ. ον, όντος > οντο-λογία, όχι *ονο-λογία). 
Οι τ. µε ά συνθ. ιον)ο)-, ωστόσο, συµφωνούν µε τα σχήµατα συνθέ-
σεως τής Αγγλικής και Γαλλικής (λ.χ. γαλλ. iono-sphère(]. 

ιοντιστής κ. (εσφαλµ.) ιονιοτής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή ιοντισµού. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. ionizer]. 

ιοντοθεραπεία κ. (εσφαλµ.) ιονοθεραπεία (η) {ιοντοθεραπειών} ΙΑΤΡ. 
η χρήση τού ιοντισµού ως θεραπευτικής µεθόδου ΣΥΝ. ιοντοφό-ρηση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. iontherapy]. 

ιοντόσφαιρα κ. (εσφαλµ.) ιονόσφαιρα (η) {ιοντοσφαιρών} ΜΕΤΕΩΡ. 
το ατµοσφαιρικό στρώµα σε ύψος πάνω από 60 χιλιόµετρα από την 
επιφάνεια τής Γης, που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ιόντα και σε 
ελεύθερα ηλεκτρόνια και ανακλά ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες, 
επιτρέποντας τη διάδοση ραδιοκυµάτων (πβ. λ. ατµόσφαιρα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όζον. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ionosphère]. 

ιοντοφόρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εισαγωγή 
στο σώµα ιόντων δια µέσου τού σώµατος µε τη χρήση συνεχούς ηλε-
κτρικού ρεύµατος (δηλ. µέσω µεταλλικού ηλεκτροδίου τοποθετηµέ-
νου λ.χ. πάνω σε γάζα διαποτισµένη µε υδατικό διάλυµα τού ιόντος), 
η οποία χρησιµοποιείται στη θεραπεία δερµατικών παθήσεων, νευ-
ραλγιών, στηθάγχης κ.λπ. 
[ΕΤΎΜ. < ιόν, ιόντος + -φόρηση < φέρω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
iontophorèse]. 

Ιορδάνης (ο) 1. ποταµός τής Μέσης Ανατολής, που πηγάζει από τη 
Συρία, διατρέχει τα σύνορα Ισραήλ - Ιορδανίας και εκβάλλει στη Νε-
κρά Θάλασσα· έχει µεγάλη θρησκευτική σηµασία για τους χριστια-
νούς, αφού σε αυτόν βαπτίσθηκε ο Χριστός 2. όνοµα αγίων τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yardën «εκροή» < ρ. yärad «κατεβαίνω». Η αραβ. 
ονοµασία Sériât el-kebir σηµαίνει «µεγάλη δεξαµενή». Η χρήση τής λ. 
ως κυρίου ονόµατος είναι µεσν.]. 

Ιορδανία (η) (αραβ. Al-Mamlakah al-Urduniyah al Hächimiyah = Χα-
σεµιτικό Βασίλειο τής Ιορδανίας) κράτος τής Μέσης Ανατολής µε 
πρωτεύουσα το Αµµάν, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα 
το δηνάριο Ιορδανίας. — Ιορδανός (ο), Ιορδανή (η), ιορδανικός, -ή, -
ό. 
[ΕΤΥΜ. Ξέν. όνοµα, πβ. αγγλ. Jordan < αραβ. Urduniyah < εβρ. Yardën 
«Ιορδάνης». Βλ. κ. Ιορδάνης]. 

ιός (ο) 1. ΙΑΤΡ. ο παθογόνος µικροοργανισµός που χαρακτηρίζεται από 
το µικρό του µέγεθος (είναι ορατός µόνο µε ηλεκτρονικό µικροσκό-
πιο), την απλή βιοχηµική του σύσταση, την ανάγκη του να αναπτύσ-
σεται µέσα σε ζωντανό κύτταρο και να προκαλεί λοιµώδη νοσήµα-
τα: ~ τής γρίπης | τού A.I.D.S. || κολλάω | αρπάζω έναν ~ 2. (συνεκδ.) 
η µεταδοτική ασθένεια: κυκλοφορούσε ~ στην περιοχή · 3. ΠΛΗΡΟΦ. 
µικρό πρόγραµµα ή σύντοµος κώδικας, ο οποίος εισάγεται σκοπίµως 
σε πρόγραµµα Η/Υ ή σύστηµα, µε την πρόθεση να προκαλέσει βλάβη 
στο λογισµικό, καταστρέφοντας αρχεία, προκαλώντας παύση τής λει-
τουργίας του κ.λπ.: χρειάζεται τακτική ενηµέρωση των υπολογιστών 
για τους καινούργιους ~· ΦΡ. ιός τής χιλιετίας | τού 2000 (αγγλ. 
millennium bug) (ορθότ. το πρόβληµα τού έτους 2000) το πρόβληµα 
που θα προκαλούσε η έλευση τού έτους 2000 στη λειτουργία ορισµέ-
νων ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι είχαν προγραµµατιστεί να 
αναγνωρίζουν τα έτη µε διψήφιο και όχι µε τετραψήφιο αριθµό- έτσι, 
το έτος 2000, που θα εµφανιζόταν ως 00, θα το αναγνώριζαν ως έτος 
1900 · 4. (σπάν.) το δηλητήριο που εκλύουν ορισµένα ζώα, όταν δα-
γκώνουν ή κεντρίζουν 5. (µτφ.) οτιδήποτε δηλητηριάζει, επηρεάζει 
αρνητικά το πνεύµα ή την ψυχή: ο ~ τής αµφισβήτησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δηλητήριο», < I.E. *wiso- «δηλητήριο», πβ. 
λατ. virus «δηλητήριο - φυτικός χυµός», σανσκρ. visa-, ουαλ. gwyar 
«αίµα» κ.ά. Η λ. αντικαταστάθηκε χάριν ευφηµισµού από τη λ. φάρ-
µακον (πβ. γαλλ. poison «δηλητήριο» < λατ. potio «ποτό, φάρµακο», 
αντί τού αναµενόµενου virus «δηλητήριο»). Οι σηµ. τής ιατρικής 
και 

^ τής πληροφορικής αποδίδουν το αγγλ. virus]. 
Ίος (η) 1. νησί των Κυκλάδων Β. τής θήρας 2. η πρωτεύουσα τού οµώ-

νυµου νησιού. Επίσης (διαλεκτ.) Νως (βλ.λ.). — (λόγ.) Ιήτης (ο), 
(λόγ.) Ιήτισσα (η), (λόγ.) ιητικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, για την ετυµολογία τού οποίου έχουν διατυ-
πωθεί (στην αρχαιότητα) δύο απόψεις: (α) Κατά τον Πλίνιο, η λ. προ-
έρχεται από τους Ίωνες, που αποίκισαν το νησί (β) Κατά τον Πλού-
ταρχο, η ονοµασία ανάγεται στο ϊον «µενεξές». Η παλαιότερη ονο-
µασία τού νησιού ήταν Φοινίκη, πράγµα που ίσως σηµαίνει ότι οι 
Φοίνικες ήταν οι πρώτοι οικιστές του]. 

-ιός, -ιά παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό πατριδωνυµικών 
ουσιαστικών ή επωνύµων: Σαντοριν-ιός - Σαντοριν-ιά, Μυτιλην-ιός -
Μυτιλην-ιά. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. -
αϊος (µε καταβιβασµό τόνου και συνίζηση), λ.χ. αρχ. Μυτιληναίοι > 
Μυτιληνιοί. Ορισµένες φορές το επίθηµα αποτελεί απλή συνιζηµένη 
εξέλιξη τού αρχ. -ιος (µε καταβιβασµό τόνου), λ.χ. αρχ. Μήλιοι > Μη-
λιοί]. 

-ιος, -α, -ο παραγωγικό επίθηµα ουσιαστικών και επιθέτων που δη-
λώνουν προέλευση ή καταγωγή: ουράν-ιος, πρόσθ-ιος, βαβυλών-ιος, 
µετσόβ-ιος. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που ανάγεται στο 
I.E. *-yo- και εµφανίζεται σε επίθετα παράγωγα ουσιαστικών και κυ-
ρίων ονοµάτων (λ.χ. Κόρινθος - Κορίνθιος, Όλυµπος - 'Ολύµπιος και 

κόσµος - κόσµιος, χρόνος - χρόνιος, αιών - αιώνιος)]. 

-ιος ή -ειος; κύρια ονόµατα σε -/los/. Για την ορθογραφία των ου-
σιαστικών και επιθέτων κυρίων ονοµάτων σε -/ios/, ανθρωπωνυ-
µίων και τοπωνυµίων, είναι χρήσιµο να γνωρίζουµε τα εξής: (α) 
Με -ιος γράφονται όλα τα βαπτιστικά ονόµατα (ανθρωπωνύµια) 
και όλα τα επίθετα από τοπωνύµια που δηλώνουν καταγωγή, τόπο 
κ,λπ. Παραδείγµατα: (ί) Ανθρωπωνύµια (βαπτιστικά): Αντώνιος, Γε-
ώργιος, ∆ηµήτριος, Ελευθέριος, Ευγένιος, Ευτύχιος, Ευστάθιος, Ευ-
σέβιος κ.τ.ό. (Εξαιρούνται και γράφονται µε -ειος τα Βασίλειος 
και ∆αρείος) (ii) Τοπωνυµικά επίθετα: Κορίνθ-ιος (Κόρινθος), Ρόδ-
ιος (Ρόδος), Ολύµπ-ιος (Ολυµπος), Ζακύνθ-ιος (Ζάκυνθος), Λέσβ-ιος 
(Λέσβος), Πάρ-ιος (Πάρος), Βερολίν-ιος (Βερολίνο), Λονδίν-ιος (Λον-
δίνο), Μετσόβ-ιος (και όχι Μετσόβ-ειος!) (Μέτσοβο) κ.ο.κ. (β) Με -
ειος γράφονται ανθρωπωνυµικά επίθετα, που γίνονται από ονό-
µατα προσώπων. Παραδείγµατα: Οµήρ-ειος (Οµηρος), Πυθαγόρ-
ειος (Πυθαγόρας), Επικούρ-ειος (Επίκουρος), Ηράκλ-ειος (Ηρα-
κλής), Άρ-ειος (Άρης), Αχίλλ-ειος (Αχιλλεύς), Σοφόκλ-ειος (Σοφο-
κλής), Αισχύλ-ειος (Αισχύλος) κ.ο.κ. Με -ι- παραδίδονται τα Απολ-
λώνιος, Ποσειδώνιος, Πλουτώνιος. 

ιοστεφής, -ής, -ές [1895] {ιοστεφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) αυ-
τός που είναι στεφανωµένος µε µενεξέδες: ~ άστυ (η Αθήνα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ιουδαϊκός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη θρησκεία και 
γενικότ. µε τα ήθη και τον πολιτισµό των Εβραίων: ~ νόµος | θρη-
σκεία | ηµέρα (που διαρκεί από τη δύση τού ηλίου µέχρι την επόµενη 
ανατολή) 2. αυτός που σχετίζεται µε τους Εβραίους, κυρ. τής ελ-
ληνορρωµαϊκής εποχής: ο ~ πόλεµος τού 66-70 µ.Χ. 

Ιουδαίος (ο), Ιουδαία (η) πιστός τής εβραϊκής θρησκείας, ο Εβραίος 
(κυρ. στην ελληνορρωµαϊκή εποχή)· ΦΡ. (µτφ.) περιπλανώµενος 
Ιουδαίος βλ. λ. περιπλανώµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Εβραίος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
'Ιουδαίος < εβρ. Yehudhl < Yehudhä «Ιούδας». Βλ. λ. Ιούδας. Οµοίως 
και το λατ. Judaeus, από όπου και γαλλ. Juif, αγγλ. Jew, γερµ. Jude 
κ.τ.ό.]. 

ιουδαϊσµός (ο) [µτγν.] 1. η θρησκεία των Εβραίων, που χαρακτηρί-
ζεται από την πίστη σε έναν µόνον Θεό και από µια θρησκευτική ζωή 
σύµφωνη προς τα ιερά τους βιβλία, τον Νόµο (Τορά) και τις παραδό-
σεις (Ταλµούδ), όπως αυτές έχουν καταγραφεί και ερµηνευθεί από 
τους θρησκευτικούς τους αρχηγούς: ορθόδοξος | µεταρρυθµιστικός ~ 
2. οι πολιτισµικές, κοινωνικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις των 
Εβραίων: ο ~ στάθηκε το σηµείο αναφοράς των Εβραίων τής διασπο-
ράς 3. το σύνολο των Εβραίων: ο ~ κυνηγήθηκε στη διάρκεια τού Β' 
Παγκοσµίου Πολέµου. — ιουδαϊστής (ο). 

Ιούδας (ο) 1. Π.∆. γυιος τού Ιακώβ, ο γενάρχης µιας από τις δώδεκα 
φυλές τού Ισραήλ 2. ο Ισκαριώτης· ένας από τους δώδεκα µαθητές 
τού Χριστού, ο οποίος, κατά την Κ.∆., τον πρόδωσε για τριάκοντα αρ-
γύρια 3. (µετωνυµ.) ο προδότης, ο καταδότης· ΦΡ. ΤΟ φιλί τού Ιούδα 
υποκριτικό φιλί, γενικότ. φιλική χειρονοµία, πίσω από την οποία κρύ-
βονται εχθρικές διαθέσεις 4. αδελφός τού Ιακώβου τού Αδελφόθεου 
και συγγραφέας επιστολής, που περιλαµβάνεται στην Κ.∆. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < εβρ. Yehudhä «αινούµενος, αντικείµενο αίνου»]. 

Ιουδήo (η) {άκλ.} Π.∆. Ισραηλίτισσα, η οποία, για να σώσει την πα-
τρίδα της από την πολιορκία των Ασσυρίων, δολοφόνησε τον αρχηγό 
τους Ολοφέρνη. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yehûdlïth «Ιουδαία», θηλ. τού Yehüdha (βλ. λ. Ιού-
δας)]. 

Ιούλης (ο) → Ιούλιος 
Ιουλία (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., 

θηλ. τού 'Ιούλιος (βλ.λ.)]. 
Ιουλιανός (ο) Φλάβιος Κλαύδιος- αυτοκράτορας τού Βυζαντίου (361-

363), γνωστός για την προσπάθεια επανακαθιέρωσης τής ειδωλολα-
τρίας, εξαιτίας τής οποίας χαρακτηρίστηκε από τους χριστιανούς 
«παραβάτης» ή «αποστάτης». [ΕΤΥΜ. µτγν. < υστερολατ. όν. Julianus 
< λατ. Julius. Βλ. κ. Ιούλιος]. 

Ιουλιανός, -ή, -ό 1. αυτός που συµβαίνει τον µήνα Ιούλιο 2. ΙΣΤ. Ιου-
λιανό (τα) (α) η δολοφονική απόπειρα κατά τού Ελευθερίου Βενιζέ-
λου στο Παρίσι τον Ιούλιο τού 1920 και οι οχλοκρατικές αντιδράσεις 
εις βάρος επιφανών στελεχών των αντιβενιζελικών, που ξέσπασαν 
κατόπιν στην Αθήνα (β) τα πολιτικά γεγονότα που συνδέονται µε την 
ανατροπή τής κυβέρνησης τού Γεωργίου Παπανδρέου από τον τότε 
βασιλιά Κωνσταντίνο τον Ιούλιο τού 1965 και τις µαζικές κινητοποι-
ήσεις διαµαρτυρίας των οπαδών τού Κέντρου και τής Αριστεράς (βλ. 
κ. λ. αποστασία) (γ) τα γεγονότα που συνδέονται µε την τουρκική ει-
σβολή στην Κύπρο και την πτώση τής δικτατορίας τον Ιούλιο τού 
1974 · 3. αυτός που σχετίζεται µε τον Ιούλιο Καίσαρα και συνήθ. ει-
δικότ. µε την ηµερολογιακή µεταρρύθµιση που καθιέρωσε 4. Ιουλια-
νό | παλιό ηµερολόγιο το ηµερολόγιο που καθιέρωσε ο Ιούλιος Καί-
σαρας το 46 π.Χ., έχοντας ως βάση το ηλιακό αντί τού σεληνιακού 
έτους, το οποίο χωρίστηκε σε 12 µήνες ή 365 ηµέρες (366 κάθε 4 χρό-
νια) και κάθε µήνας σε 30 ή 31 ηµέρες -εκτός τού Φεβρουαρίου, ο 
οποίος έχει 28 (29 κάθε 4 χρόνια)- και το οποίο χρησιµοποιείται στη 
λατρεία των ορθοδόξων λαών διορθωµένο κατά 13 ηµέρες (λ.χ. Πα-
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουµανία, Αντι-
όχεια, Αλεξάνδρεια) ή αδιόρθωτο (Ιεροσόλυµα, Ρωσία, Σερβία, Αγ. 
Όρος) (πβ. κ. γρηγοριανό ηµερολόγιο, λ. γρηγοριανός) ΣΥΝ. παλαιό 
ηµερολόγιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Απριλιανός. 

Ιούλιος (ο) {Ιουλίου} 1. ο έβδοµος µήνας τού έτους, ο δεύτερος τού 
καλοκαιριού (µαζί µε τον Ιούνιο και τον Αύγουστο), ο οποίος έχει 31 
ηµέρες ΣΥΝ. (λαϊκ.) Αλωνάρης 2. όνοµα πολλών Ρωµαίων µε γνωστό- 
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τερο τον Γάιο Ιούλιο Καίσαρα (101-44 π.Χ.) (βλ. λ. Καίσαρ) 3. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (λαϊκ.) Ιούλης κ. Γιούλης (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Julius, από το όνοµα τού Ιουλίου Καίσαρα, προς τιµήν 
τού οποίου µετονοµάστηκε σε Julius ο µήνας Quintilis («πέµπτος») τού 
πρώιµου ρωµαϊκού ηµερολογίου. Έκτοτε η λ. χρησιµοποιήθηκε και ως κύρ. 
όν.]. 

Ιουλίττα (η) {-ας κ. -ης} 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
γυναικείο όνοµα. [ΕΤΎΜ. µτγν. κύρ. όν. < Ιουλία, θηλ. τού 7ούλιος (βλ.λ.)]. 

ίουλος (ο) {ιούλ-ου | -ων, -ους) 1. (λόγ.) οι πρώτες τρίχες από το γένι των 
εφήβων ΣΥΝ. χνούδι · 2. ΖΩΟΛ. σαρανταποδαρούσα µε σώµα γκρίζο και 
κυλινδρικό, που ζει κάτω από πέτρες ή κούτσουρα, φέρει κεραίες αντί για 
µάτια και, όταν συλληφθεί, τυλίγεται ώστε να πάρει τη µορφή µπαλίτσας 3. 
BOT. ταξιανθία σε σχήµα βότρυος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *Fi-FoX-voç ή *Εί-Εολ-
σος (µε αναδιπλασιασµό), που συνδ. µε τη λ. ούλος «πυκνός» και µε το ρ. 
είλέω «στρέφω, τυλίγω» (για το οποίο βλ. λ. αλυσίδα, ειλεός)]. 

Ιούνιος (ο) {Ιουνίου} ο έκτος µήνας τού έτους, ο πρώτος τού καλοκαιριού, ο 
οποίος έχει 30 ηµέρες ΣΥΝ. (λαϊκ.) θεριστής. Επίσης (λαϊκ.) Ιούνης κ. 
Γιούνης   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. Junius, µήνας τού ρωµαϊκού ηµερολογίου αφιερωµένος 
στη θεά Ήρα, < Juno «Ήρα»]. 

ιουρασιος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη γεωλογική περίοδο τού 
Μεσοζωικού Αιώνα, κατά τη διάρκεια τής οποίας γνώρισαν τη µεγαλύτερη 
τους ανάπτυξη και κυριαρχία σε ξηρά, θάλασσα και αέρα κάθε είδους 
γιγαντιαία ερπετά (δεινόσαυροι, ιχθυόσαυροι, πτερό-σαυροι κ.λπ.). 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. jurassique < Jura, οροσειρά µεταξύ Ελβετίας 
και Γαλλίας (< κελτ. iuri «δασώδες όρος»)]. 

Ιουστίνη (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης Ιουοτίνα. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού Ίουστϊνος (βλ.λ.)]. 

ιουστινιάνειος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον Ιουστινιανό Α, αυτοκράτορα 
τού Βυζαντίου (την περίοδο 527-565) και άγιο τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ 
κώδικας | νοµοθεσία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Justinianus < Justus «δίκαιος, 
νόµιµος»]. 

Ιουστινιανός (ο) όνοµα δύο αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου, µε γνωστότερο τον 
Ιουστινιανό Α' (τον Μέγα) (527-565), ο οποίος έκτισε τον ναό τής Αγίας 
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, συνέβαλε στην εµπέδωση τής Ορθοδοξίας 
και άφησε σπουδαίο νοµοθετικό έργο (ιουστινιάνειος νοµοθεσία). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Justinianus | Justinus < επίθ. Justus «δίκαιος, νόµιµος»^ 

Ιουστίνος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας µε γνωστότερο τον 
φιλόσοφο και απολογητή (2ος αι.) 2. όνοµα αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. Ίουστινος < λατ. Justinus < επίθ. Justus «δίκαιος, νόµιµος»]. 

ιοχρους, -ους, -ουν {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει το χρώµα τού 
µενεξέ: ~ βαφή ΣΥΝ. µενεξεδής, µοβ, σκουρογάλαζος. [ΕΤΥΜ. < ίον + -χρους 
< αρχ. χρως «χρώµα»]. 

ιππάριο (το) [µτγν.] {ιππαρί-ου | -ων} 1. (αρχαιοπρ.) το µικρό σε ηλικία ή 
µέγεθος άλογο ΣΥΝ. αλογάκι · 2. µικρή ατµοκίνητη αντλία, που 
χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία λέβητα µε νερό ή την παραγωγή 
πεπιεσµένου αέρα στις ατµάµαξες, που υποβοηθεί την κίνηση αντλίας. 

Ίππαρχος (ο) {Ιππάρχου} όνοµα ιστορικών προσώπων τής αρχαίας Ελλάδας, 
µε σηµαντικότερο τον Ίππαρχο που έζησε στη Ρόδο (2ος αι. π.Χ.) και υπήρξε 
ο µεγαλύτερος αστρονόµος τής αρχαιότητας. 

_ [ΕΤΥΜ < αρχ. Ίππαρχος < ίππος + -άρχος < άρχω]. 
ίππαρχος (ο) {ιππάρχ-ου | -ων, -ους} (παλαιότ.) ο αρχηγός τού Ιππικού. [ΕΤΥΜ. 

< αρχ. Ίππαρχος < ίππος + -άρχος < άρχω]. 
ιππασία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τού να ιππεύει κανείς άλογο 2. το άθληµα 

κατά το οποίο ο ιππέας εκτελεί µε το άλογο του διάφορες ασκήσεις και 
άλµατα 3. (γενικότ.) ο περίπατος ή η πορεία πάνω σε άλογο: κάνω ~ ΣΥΝ. 
καβάλα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ιππασία < ίππάζοµαι «οδηγώ ίππους, ιππεύω» < ίππος]. 

ιππαστί επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. σαν ιππέας, µε τον τρόπο που κάθεται ο ιππέας 
πάνω στο άλογο ΣΥΝ. καβάλα 2. (σε ερωτική στάση) µε τη γυναίκα να 
κάθεται πάνω στον άνδρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ιππαστί < αρχ. 
ίππάζοµαι «οδηγώ ίππους, ιππεύω» < ίππος]. 

ιππέας (ο) {ιππ-είς, -έων}, ιππεύτρια (η) [1893] {ιππευτριών} 1.(λόγ.) 
αναβάτης αλόγου ΣΥΝ. καβαλάρης 2. στρατιώτης που ανήκει σε έφιππο 
στρατιωτικό σώµα ΑΝΤ. πεζός 3. ΙΣΤ. ο τριακοσιοµέδιµνος (βλ.λ.). 

t [ΕΤΥΜ. < αρχ. ίππεύς < ίππος]. 
ιππειος, -α, -ο [αρχ.] (λογ.) αυτός που ανήκει ή προέρχεται από ίππο: ~ ορός (ο 

ορός που λαµβάνεται από το αίµα τού αλόγου) | κρέας ΣΥΝ. αλογήσιος. 
ιππευτήριο (το) [1887] {νππευτηρί-ου | -ων} στεγασµένος χώρος, στον οποίο 

γίνονται µαθήµατα ιππασίας. 
ιππευτική (η) [1833] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής ιππασίας, κατά την οποία 

επιχειρείται η µέγιστη αξιοποίηση των αντιληπτικών ικανοτήτων τού αλόγου 
µε τη µικρότερη δυνατή παρέµβαση τού αναβάτη. 
— ιππευτικός, -ή, -ό. 

ιππεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ίππευσα} ♦ 1. (µετβ.) ανεβαίνω σε άλογο (ή 
άλλο ζώο, λ.χ. µουλάρι, γάιδαρο) ΣΥΝ. καβαλικεύω, καβαλάω ♦ (αµετβ.) 2. 
κινούµαι έφιππος 3. κάνω ιππασία: ιππεύει ωραία. 
— ίππευση (η) [µτγν.]. 

ιππηλασία (η) [µτγν.] (ιππηλασιών} (λόγ.) ο αγώνας δρόµου µεταξύ 

ιππέων ΣΥΝ. ιπποδροµία. 
ιππηλάτης (ο) {ιππηλατών} (λόγ.) ο επαγγελµατίας που ιππεύει άλογο και το 

οδηγεί σε αγώνες δρόµου (στον ιππόδροµο) ΣΥΝ. ιππέας, τζόκεϊ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ίππηλάτης < ίππ(ο)- + -ελάτης (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < έλαύνω]. 

ιππήλατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που τον σέρνει άλογο: ~ άµαξα | όχηµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ίππήλατος < ϊππ(ο)- + -ελατός (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < έλαύνω]. 

Ιππίας (ο) 1. αρχαίος Αθηναίος, γυιος και διάδοχος τού Πεισιστράτου στην 
τυραννίδα- µετά την εκδίωξη του από την Αθήνα κατέφυγε στην Περσία και 
έλαβε µέρος στην εκστρατεία των Περσών στον Μαραθώνα 2. αρχαίος 
Έλληνας σοφιστής (5ος αι. π.Χ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ιππίας < ίππος + παραγ. 
επίθηµα -ίας, πβ. κ. Κριτ-ίας, Λυσ-ίας, Γοργ-ίας]. 

ιππίδες (οι) {ιππιδών} οικογένεια θηλαστικών που περιλαµβάνει τα άλογα, τα 
γαϊδούρια, τα µουλάρια, τις ζέβρες κ.ά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. 
equidae < λατ. equus «ίππος»]. 

ιππική (η) [αρχ.] η ιππασία και οι ιππικοί αγώνες. 
ιππικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα άλογα ή µε την ιππασία και 

τους ιππείς: ~ αγώνας | ασκήσεις | τέχνη | όµιλος | επιδείξεις 2. ιππικό (το) το 
σώµα στρατού που αποτελείται από έφιππους άνδρες ΣΥΝ. (λαϊκ.) καβαλαρία. 

inno- κ. inno- κ. ιππ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται: 
1. µε το άλογο: ιππό-δροµος, ιππο-κόµος, ιππ-ήλατος 2. µε τον ίππο (στη 
µηχανολογία): ιππο-δύναµη. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. κ. Ν. Ελληνικής (πβ. 
αρχ. ίππό-δροµος, ίππο-κόµος), που προέρχεται από το ουσ. ίππος]. 

Ιπποδάµεια (η) ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Πίσας Οινόµαου, σύζυγος τού 
Πέλοπα, από τον οποίο απέκτησε έξι γυιους, µεταξύ των οποίων τον Ατρέα και 
τον Θυέστη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ιπποδάµεια, θηλ. τού Ίππόδαµος)βλ.λ.)]. 

ιπποδάµειος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που θεωρείται έργο τού Ιπποδά-µου, που 
αποδίδεται στον Ιππόδαµο 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που φέρει πολεοδοµικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία θεωρείται ότι εισήγαγε ο Ιππό-δαµος, π.χ. 
ορθογώνια τεµνόµενους δρόµους ή κατανοµή τής πόλης σε ζώνες 
δραστηριοτήτων. 

Ιππόδαµος (ο) (Ιπποδάµου} (ο Μιλήσιος) αρχαίος Έλληνας αρχιτέκτονας και 
πολεοδόµος (5ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίθ. ιππόδαµος «δαµαστής αλόγων» < ίππο- + δαµος < θ. δαµ-, 
για το οποίο βλ. λ. δαµάζω]. 

ιπποδροµία (η) [αρχ.] {ιπποδροµιών} ο αγώνας ταχύτητας µεταξύ 
εκπαιδευµένων αλόγων, τα οποία καθοδηγούνται από επαγγελµατίες αναβάτες 
ΣΥΝ. (λόγ.) ιππηλασία, (καθηµ.) κούρσα. — ιπποδροµιακός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ιπποδρόµιο (το) [αρχ.] (ιπποδροµί-ου | -ων} ο ειδικά διαµορφωµένος ανοικτός 
χώρος, που προορίζεται για τη διεξαγωγή αγώνων µεταξύ αλόγων ΣΥΝ. 
ιππόδροµος, πίστα. 

ιππόδροµος (ο) [αρχ.] {ιπποδρόµ-ου | -ων, -ους} 1. ο ειδικά διαµορφωµένος 
ανοικτός χώρος (στίβος µε χλοοτάπητα, χώµα ή άµµο), που προορίζεται για τη 
διεξαγωγή αγώνων µε άλογα εκπαιδευµένα για ιπποδροµίες ΣΥΝ. ιπποδρόµιο 
2. (γενικότ.) το σύνολο των εγκαταστάσεων (στάβλοι, στίβος, εξέδρες και 
θεωρεία για τους θεατές, περίβολοι, εκδοτήρια κ.λπ.) 3. (συνεκδ.) οι 
ιπποδροµίες και τα τυχερά παιχνίδια που σχετίζονται µε αυτές: το πάθος του 
για τον ~ τον κατέστρεψε || παίζω στον ~ || τα στοιχήµατα | λαχεία τού ~. — 
ιπποδροµικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ιπποδύναµη (η) {-ης κ. -άµεως | χωρ. πληθ.} ΜΗΧΑΝ. η ισχύς µηχανής 
µετρηµένη σε ίππους (βλ.λ., σηµ. 3): το αυτοκίνητο είναι µικρής ~ και δεν 
τραβάει στην ανηφόρα || η φορολογητέα ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
horse power]. 

ιπποειδή (τα) ΖΩΟΛ. οικογένεια µονόχηλων θηλαστικών, στην οποία ανήκει το 
άλογο, ο ηµίονος, ο γάιδαρος, η ζέβρα κ.ά. Επίσης ιππίδες (οι). [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. equidae]. 

ιππόκαµπος (ο) {-ου κ. -άµπου | -ων κ. -άµπων, -ους κ. -άµπους) 1. µικρό ψάρι 
που ζει κυρ. στις θερµές θάλασσες και έχει χαρακτηριστικά παράξενο σχήµα, 
καθώς το κεφάλι του σχηµατίζει γωνία µε το σώµα του, κολυµπά σε όρθια 
στάση µε τη βοήθεια τού ραχιαίου πτερυγίου, ενώ η λεπτή ουρά του 
χρησιµεύει ως όργανο αγκιστρώσεως ΣΥΝ. αλογάκι τής θάλασσας 2. ΑΝΑΤ. 
περιοχή τού εγκεφάλου που σχετίζεται µε τις διαδικασίες τής µνήµης και τής 
µάθησης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Ιππόκαµπος < ίππο- + -κάµπος < κάµπη «θαλάσσιο 
τέρας», αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο, o ανατοµικός όρ. είναι αντιδάν. από 
νεολατ. hippocampus]. 

ιπποκόµος (ο) 1. ο υπεύθυνος για την καθαριότητα, την υγεία και τη διατροφή 
των αλόγων ΣΥΝ. σταβλίτης 2. (παλαιότ.) στρατιώτης που υπηρετούσε 
προσωπικά αξιωµατικό ΣΥΝ. ορντινάτσα. — ιπποκοµία (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ίπποκόµος < ίππο- + -κόµος < κοµώ «φροντίζω», βλ. κ. -
κοµία]. 

Ιπποκράτης (ο) {-η κ. -άτους) 1. ο µεγαλύτερος αρχαίος Έλληνας ιατρός (460-
377 π.Χ.), γνωστός και ως «ο πατέρας τής ιατρικής»· ΦΡ. όρκος τού Ιπποκράτη 
ο όρκος που δίνουν οι απόφοιτοι τής Ιατρικής Σχολής, πριν ασκήσουν την 
ιατρική ως επάγγελµα 2. ανδρικό όνοµα. — ιπποκρατικός, -ή, -ό [1889] κ. 
ιπποκράτειος, -α, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ιπποκράτης «αυτός που κρατάει 
τους ίππους» < ίππο- + -κράτης < κρατώ]. Ιππόλυτος (ο) {-ου κ. -ύτου} 1. 
ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Θησέα, τον οποίο 
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ερωτεύθηκε η µητρυιά του Φαίδρα· γνωστός κυρ. από την οµώνυµη τραγωδία 
τού Ευριπίδη 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. 'Ιππόλυτος «αυτός που λύει τους ίππους» < ίππο- + λυτός < 
λύω]. 

ιππόµαχία (η) [αρχ.] {ιπποµαχιών} η µάχη που διεξάγεται µεταξύ έφιππων 
στρατιωτών. 

ίππονοµή (η) [1833] ΣΤΡΑΤ. η τροφή που αναλογεί στα άλογα τού στρατού κάθε 
24 ώρες. [ΕΤΥΜ. < ίππο- + νοµή < νέµω]. 

ιπποπέδη (η) {ιπποπεδών} (λόγ.) τα δεσµά που τοποθετούνται στα πόδια των 
αλόγων, ώστε να µη µπορούν να κινούνται ελεύθερα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ιπποπέδη < ίππο- + πέδη (βλ.λ.)]. 

ιπποπόταµος (ο) [µτγν.] 1. µεγάλο, χορτοφάγο αµφίβιο θηλαστικό, που ζει σε 
ποταµούς και βάλτους τής Αφρικής, τού οποίου το σώµα έχει πολύ χοντρό 
ρυτιδωµένο γκριζωπό δέρµα και παχύ υποδόριο στρώµα λίπους, κοντά, 
χοντρά πόδια, πλατύ ρύγχος και κοντά αφτιά και ουρά 2. (µτφ.-σκωπτ.) ο 
εξαιρετικά χοντρός άνθρωπος. 

ίππος (ο) 1. (λόγ.-επιστηµ.) το άλογο: αραβικός - ΣΥΝ. (λογοτ.) άτι- ΦΡ. 
δούρειος ίππος βλ.λ. 2. ΑΘΛ. (α) πλάγιος ίππος επίµηκες όργανο γυµναστικής 
ανδρών, ύψους 1,08 µέτρων, µε δύο λαβές στην κορυφή, στις οποίες 
στηρίζεται ο αθλητής και εκτελεί κινήσεις τού κορµού και των ποδιών 
(περιστροφές, ψαλίδια κ.λπ.) χωρίς διακοπή µέχρι το τέλος τής επίδειξης (β) 
ίππος άλµατος όργανο γυµναστικής όµοιο µε το παραπάνω, χωρίς λαβές, πάνω 
στο οποίο στηρίζεται ο αθλητής µε τα χέρια, για να εκτελέσει άλµα, αφού 
τρέξει και πατήσει στον βατήρα που είναι τοποθετηµένος µπροστά 3. 
ΜΗΧΑΝ. η µονάδα που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση τής ισχύος των 
µηχανών και ισούται µε τη δύναµη που χρειάζεται για να σηκωθεί βάρος 
εβδοµήντα πέντε κιλών κατά ένα µέτρο για ένα δευτερόλεπτο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ίππος (ήδη µυκ. i-qo) < I.E. *ekwo- «ίππος», πβ. σανσκρ. 
âsvah, λατ. equus, αρχ. αγγλ. eoh «πολεµικό άλογο» κ.ά. Η παρουσία τού 
παράλλ. τύπου ϊκκος και συνθέτων όπως το κύρ. όν. Λεύκ-ιππος (αντί *Αεύχ-
ιππος), αποδεικνύει ότι η δασύτητα τής λ. ί'ππος είναι υστερογενής. Το αρχικό 
ι- παραµένει ανερµήνευτο. Η λ. ϊππος χρησιµοποιήθηκε ευρέως ως ά συνθ. 
(πβ. ίππο-κόµος, ίππο-πόταµος κ.ά), καθώς και σε κύρια ονόµατα (πβ. Ίππο-
κράτης, Ίππό-λυτος, Ξάνθ-ιπ-πος). Βλ. κ. λ. άλογο]. 

ιπποσκευή (η) [1847] (λόγ.) το σύνολο τού εξοπλισµού ενός αλόγου, ώστε να 
µπορεί να το ιππεύσει κανείς, κυρ. η σέλα, οι αναβολείς, τα χαλινάρια και η 
στοµίδα (πβ. λ. σαγή). 

ιπποστάσιο (το) {ιπποστασί-ου | -ων} (λόγ.) ο κλειστός χώρος όπου 
φυλάσσονται τα άλογα ΣΥΝ. στάβλος, ιπποτροφείο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ίπποστάσιον < ίππο- + -στάσιον < στάσις]. 

ιπποσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των ιπποτών: η παρακµή τής -1| 
περιπλανώµενη ~ ΣΥΝ. ιπποτισµός 2. η ιδιότητα τού να είναι κανείς ιππότης, 
η ευγενική, έντιµη και αξιοπρεπής συµπεριφορά ΣΥΝ. ιπποτισµός. 

ιππότης (ο) {ιπποτών} 1. ΙΣΤ. ευγενής τού Μεσαίωνα που µαχόταν έφιππος και 
συνήθ. ανήκε σε τάγµα, τού οποίου τις αρχές ακολουθούσε: οι ~ τής 
Στρογγυλής Τραπέζης | τής Αποκαλύψεως (αιρετικοί τού 19ου αι.) || 
περιπλανώµενος ~ (που περιπλανιόταν αναζητώντας την περιπέτεια, τη δόξα, 
τον έρωτα κ.λπ.) || χρίστηκε ~ || σιδηρόφρακτος ~ 2. ΙΣΤ. µοναχός ένοπλου 
τάγµατος που ορκιζόταν πίστη στην Εκκλησία και πολεµούσε εναντίον των 
απίστων: οι Ναΐτες ιππότες (ρωµαιοκαθολικό τάγµα, που έδρασε στις 
Σταυροφορίες) 3. ο άνδρας που έχει τιµηθεί µε το παράσηµο τιµής µοναχικού 
τάγµατος: ~ τού Σωτήρος | τής Λεγεώνας τής Τιµής- (µτφ.) 4. ο άνδρας µε 
ευγενικούς και περιποιητικούς τρόπους, κυρ. απέναντι στις γυναίκες: ένας ~ 
δεν αφήνει ποτέ µια γυναίκα να γυρίσει µόνη της τη νύχτα στο σπίτι ΣΥΝ. 
τζέντλεµαν 5. ο άνδρας που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά τού ροµαντικού 
εραστή (νέος, ωραίος και ευγενής): πέρασε όλη της τη νιότη περιµένοντας 
µάταια τον ~ της. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ιππότης < ί'ππος. Οι σύγχρονες σηµ. 
αποδίδουν το γαλλ. chevalier]. 

ιπποτικός, -ή, -ό [1840] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ιππότη, τη ζωή και τη 
δράση του (σηµ. 1): ~ τίτλος | περιπέτειες | µυθιστορήµατα | ποίηση | 
χαρακτήρας- ΦΡ. ΙΠΠΟΤΙΚΟ τάγµα µεσαιωνικό τάγµα, τα µέλη τού οποίου 
είχαν ορκιστεί πίστη στην Εκκλησία και υπηρετούσαν φιλανθρωπικούς 
σκοπούς ή πολεµούσαν εναντίον των απίστων (λ.χ. για την απελευθέρωση των 
Αγίων Τόπων): το - των Ναϊτών | τού Αγίου Λαζάρου 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ευγένεια, αβροφροσύ-νη (ιδ. προς τις γυναίκες): ~ 
συµπεριφορά | χειρονοµία | έρωτας (πιστός, αφοσιωµένος) | αίσθηµα. — 
ιπποτικότητα (η) [1870]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. chevaleresque]. 

ιπποτισµός (ο) [1868] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των ιδιοτήτων που 
αποδίδονται στους ιππότες (κυρ. η ευγένεια, η αξιοπρέπεια, η γενναιότητα 
κ.λπ.): από ~ παραχώρησε τη θέση του στην κυρία ΣΥΝ. ευγένεια 2. ο θεσµός 
που κατά τον Μεσαίωνα αναγνώριζε τους ιππότες ως χωριστή και τιµώµενη 
τάξη 3. το σύνολο των ιπποτών ΣΥΝ. ιπποσύνη. 

ιπποτροφείο (το) [µτγν.] ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος για τη συντήρηση και 
την αναπαραγωγή αλόγων ΣΥΝ. ιπποφορβείο, ιπποστάσιο. 

ιπποτρόφος (ο) [αρχ.] το πρόσωπο που ασχολείται µε την εκτροφή και 
αναπαραγωγή αλόγων. — ιπποτροφία (η) [αρχ.]. 

ίππουρίδα (η) 1. ΙΣΤ. φούντα από τρίχες αλόγου, που έφεραν ως διακριτικό τού 
βαθµού τους οι Τούρκοι πασάδες: πασάς µε τρεις ιππου-ρίδες (στρατάρχης) · 
2. ΑΝΑΤ. η νηµατοειδής απόληξη τού νωτιαίου µυελού · 3. ποώδες φυτό µε 
στενά, επιµήκη φύλλα. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ίππουρίς, -ίδος < ϊππ(ο)- + -ουρίς < ουρά). o ανατ. όρ. 
αποτελεί αντιδάν., < αγγλ. hippuris]. 

ιπποφά γος (ο) [µτγν.] αυτός που τρώει αλογήσιο κρέας. — ιπΠοφα-Υία (η) 
[1891]. 

ιπποφορβείο (το) ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος για την εκτροφή και 
αναπαραγωγή αλόγων ΣΥΝ. ιπποτροφείο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ίπποφορβεύς (πβ. αρχ. ίπποφόρβιον) < ίππο- + φορβεύς < 
φέρβω «τρέφω». Βλ. κ. φορβή]. 

Ιππώναξ (ο) {Ιππώνακτ-ος, -α} αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής, ιαµβογράφος, 
από την Έφεσο (6ος αι. π.Χ.). Επίσης Ιππώνακτας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Ίππώναξ < 
*ίππο-Ράναξ < ίππος + άναξ «βασιλιάς» (βλ.λ.)]. 

ipso facto λατ. (προφέρεται ίπσο φάκτο) µε αυτό καθ' εαυτό το γεγονός, το 
συµβάν. 

ipso jure λατ. (προφέρεται ίπσο γιούρε) αυτοδικαίως. 
ίπταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ίπτ-αµαι, -ασαι, -αται, -άµεθα, -ασθε, -ανται, µτχ. 

ιπτάµενος, -η, -ο | παρατ. ιπτ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο} 
(αρχαιοπρ.) 1. πετάω, βρίσκοµαι στον αέρα 2. (η µτχ. ιπτάµενος, -η, -ο) βλ.λ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ίπταµαι (κατά το σχήµα εστην, στήσοµαι τού ρ. ί'στα-µαι, που 
συνέπιπτε µορφολογικά µε τους τύπους επτην, πτήσοµαι τού ρ. ίπταµαι) < θ. 
πτά- < *ptâ, µηδενισµ. βαθµ. (ως προς την α' συλλαβή) τού δισύλλ. I.E. θ. 
*petâ- «πετώ», πβ. σανσκρ. pâtati, λατ. penna «πούπουλο» (< *pet-na), ιταλ. 
penna, γερµ. Feder «φτερό», αγγλ. feather κ.ά. Οµόρρ. πέτ-οµαι, πετεινός, πτη-
νό(ν), πτε-ρό(ν), πί-πτω (βλ.λ.), πτώ-σις (-η), πτώ-µα κ.ά.]. 

ιπτάµενος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται στον αέρα, που πετά: -µηχανές | 
ραντάρ || Αγνωστης Ταυτότητας ~ Αντικείµενα (Α.Τ.Ι.Α. ή U.F.O.)· ΦΡ. 
ιπτάµενος δίσκος άγνωστο αντικείµενο που παρατηρείται στον ουρανό, έχει 
σχήµα φωτεινού δίσκου και ορισµένοι πιστεύουν ότι έχει εξωγήινη προέλευση 
(πβ. λ. ούφο) 2. (ζώο) που φέρει φτερά ή µπορεί να πραγµατοποιήσει πτήση: ~ 
σαύρα | µυρµήγκι | κατσαρίδα | σκίουρος || ο Πήγασος ήταν ένα µυθικό ~ άλογο 
3. ιπτάµενο δελφίνι τύπος ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους, τού οποίου η κα-
ρένα (βλ.λ.) ανυψώνεται, ώστε να µην ακουµπά στην επιφάνεια τού νερού 
καθώς πλέει, χάρη σε πλαϊνά πτερύγια, τα οποία βυθίζονται µερικώς ή πλήρως 
στο νερό (πβ. λ. καταµαράν) ΣΥΝ. υδροπτέρυγο 4. (για πρόσ.) αυτός που 
κινείται µε αεροπλάνο ή ελικόπτερο, συνήθ. λόγω επαγγέλµατος: ~ συνοδός/ 
προσωπικό (σε αντιδιαστολή προς το προσωπικό εδάφους αεροδροµίου ή 
αεροπορικής εταιρείας) || ~ γιατροί (που κινούνται µε ιπτάµενο µέσο) 5. 
ιπτάµενος (ο) ο πιλότος αεροσκάφους, ιδ. τής Πολεµικής Αεροπορίας: ο γυιος 
της είναι ~. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ίπταµαι. Πολλοί όροι είναι µετάφρ. 
δάνεια: ιπτάµενος δίσκος (< αγγλ. flying saucer), ιπτάµενο δελφίνι (< αγγλ. 
flying dolphin), ιπτάµενο προσωπικό (< αγγλ. flying crew) κ.ά.]. 

ιραδές (ο) ΙΣΤ. (στην Οθωµανική Αυτοκρατορία) αυτοκρατορικό διάταγµα, 
σουλτανικό φιρµάνι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. irade]. 

Ιράκ (το) {άκλ.} (αραβ. Al-Jumhüriyah al-Irâqiyah = ∆ηµοκρατία τού Ιράκ) 
κράτος τής Ν∆. Ασίας µε πρωτεύουσα τη Βαγδάτη, επίσηµη γλώσσα την 
Αραβική και νόµισµα το δηνάριο Ιράκ. — Ιρακινός (ο), Ιρακινή (η), ιρακινός, 
-ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. Iraq, αβεβ. ετύµου, ίσως προέρχεται από παλαιότ. όρο που 
σηµαίνει «όχθη» λόγω τού ότι περιλαµβάνει τη λεκάνη των ποταµών Τίγρη 
και Ευφράτη]. 

Ιράν (το) {άκλ.} (περσ. JomhOriye Eslämiye Iran = Ισλαµική ∆ηµοκρατία τού 
Ιράν) κράτος τής Ν∆. Ασίας µε πρωτεύουσα την Τεχεράνη, επίσηµη γλώσσα 
την Περσική και νόµισµα το ριάλ- αλλιώς (παλαιότ.) Περσία (η). — Ιρανός 
(ο), Ιρανή (η), ιρανικός, -ή, -ό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < περσ. Iran < αρχ. περσ. Eran 
| Aryan «Αριοί»]. 

ιρανικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το Ιράν ή/και τους κατοίκους του 
ΣΥΝ. περσικός 2. αυτός που σχετίζεται µε τον κλάδο τής ινδοευρωπαϊκής 
γλωσσικής οικογένειας, στον οποίο ανήκουν η Περσική, η Πάστο (επίσηµη 
γλώσσα τού Αφγανιστάν), η Οσετική (γλώσσα τού Καυκάσου) κ.ά.: ~ 
γλώσσες. 

ιραοιοναλισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφικό σύστηµα τού 19ου αι., 
σύµφωνα µε το οποίο η νόηση δεν µπορεί να προσεγγίσει εξ ολοκλήρου τη 
γνώση, πράγµα που µπορεί να γίνει µέσω τής ενόρασης ή τής διαίσθησης, µε 
το ένστικτο και τη βούληση ΑΝΤ. ρασιοναλισµός, ορθολογισµός, λογοκρατία. 
— ιρασιοναλιστής (ο), ιρασιονα-λίστρια (η), ιρασιοναλισπκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. irrationalisme < in- στερητ. + rationalisme < 
λατ. ratio «λόγος, λογισµός»]. 

ίριδα (η) {ιρίδων} 1. ΜΕΤΕΩΡ. φυσικό φαινόµενο που εµφανίζεται στον ουρανό 
µετά τη βροχή, το οποίο προκαλείται από τη διάθλαση τού φωτός µέσα από τα 
σταγονίδια τής βροχής και την ατµόσφαιρα και κατά το οποίο σχηµατίζονται 
τα επτά βασικά φυσικά χρώµατα σε τόξο που προβάλλεται στον ουρανό 
(ουράνιο τόξο)· ΦΡ. χρώµατα τής ίριδας τα επτά χρώµατα (µοβ, βαθύ µπλε, 
ανοιχτό µπλε, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο) που σχηµατίζει η 
αντανάκλαση τού ηλιακού φωτός · 2. ΑΝΑΤ. εξωτερικό τµήµα τού µατιού, που 
έχει κυκλικό σχήµα, βρίσκεται µεταξύ τού κερατοειδούς χιτώνα και τού 
κρυσταλλοειδούς φακού και φέρει στο κέντρο οπή (την κόρη), έχει 
διαφορετικό χρώµα σε κάθε άνθρωπο και λειτουργεί ως οπτικό διάφραγµα · 3. 
διακοσµητικό φυτό µε άνθη διαφόρων χρωµάτων και φύλλα µακρόστενα στο 
σχήµα σπαθιού, που χρησιµοποιείται στην παρασκευή καλλυντικών και τη 
φαρµακευτική. — ιριδικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αρχ. Ίρις, αρχ. θεωνύµιο, < Fïpiç 
< I.E. *wi-r- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. αρχ. αγγλ. wir «σύρµα» (> αγγλ. wire), 
αρχ. σκανδ. vìrr «ελικοειδής γραµµή, σπιράλ» κ.ά. Πιστεύεται ÓTt η λ. ίρις 
συνδ. ετυ- 
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µολογικά και µε τη λ. Ιτέα (βλ.λ.). Η σηµ. τής οφθαλµολογίας είναι µτγν.]. 
ιριδεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική επέµβαση µε την οποία αφαιρείται µέρος τής 

ίριδας, µε σκοπό να ελαττωθεί η πίεση στο εσωτερικό τού µατιού ή να ανοίξει 
δίοδος για το φως. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. iridectomy]. 

ιριδίδες (οι) {ιριδιδών} οικογένεια φυτών που περιλαµβάνει τα φυτά ίριδα, 
κρόκο, γλαδιόλα κ.ά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. Iridaceae]. 

ιριδίζω ρ. αµετβ. {ιρίδισα} εµφανίζω στην επιφάνεια µου τα χρώµατα τής 
ίριδας: όταν χύνεται πετρέλαιο στη θάλασσα, τα νερά ιριδί-ζουν. [ETYM. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. iriser]. 

ιρίδ ιο  (το) [1812] {ιριδίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αργυρόλευκο µεταλλικό 
στοιχείο (σύµβολο Ir) (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. iridium. Το χηµικό στοιχείο οφείλει 
την ονοµασία του στις ποικίλες αποχρώσεις που σχηµατίζονται µετά την 
κατεργασία του]. 

ιριδιουχος, -ος, -ο αυτός που περιέχει ιρίδιο. [ΕΤΥΜ. < 
ιρίδιο + -ούχος < έχω}. 

ιριδισµός (ο) το φαινόµενο κατά το οποίο ένα σώµα παρουσιάζει στην 
επιφάνεια του τα χρώµατα τής ίριδας, όταν πέφτει πάνω του το φως (π.χ. στις 
σαπουνόφουσκες, τις πετρελαιοκηλίδες κ.λπ.). Επίσης ιρίδισµα (το). [ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. irisation]. 

ιριδίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τής ίριδας τού µατιού. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. iritis]. 

ιριδοκήλη (η) ΙΑΤΡ. η πρόπτωση τµήµατος τής ίριδας τού µατιού µετά από 
τραυµατισµό τού κερατοειδούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
iridocele]. 

ιριδοτοµία (η) ΙΑΤΡ. η απλή χειρουργική επέµβαση και τοµή στην ίριδα τού 
µατιού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. iridotomy]. 

ιριδωτός, -ή, -ό αυτός που εµφανίζει ποικιλία στον χρωµατισµό του: - επιφάνεια 
| ύφανση ΣΥΝ. ποικιλόχρωµος ANT. µονόχρωµος. 

Ίρις (η) {Ίριδ-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Θαύµαντος και τής Ωκεανί-δας 
Ηλέκτρας, αδελφή των Αρπυιών, αγγελιαφόρος των θεών 2. γυναικείο όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Ίριδα [ΕΤΥΜ. < αρχ. ΤΙρις, βλ. λ. ίριδα]. 

Ιρλανδία (η) (αγγλ. Republic of Ireland = ∆ηµοκρατία τής Ιρλανδίας, ιρλ. Eire) 
1. νησί τού Ατλαντικού Ωκεανού στη Β∆. Ευρώπη, που χωρίζεται από τη 
Μεγάλη Βρετανία από την Ιρλανδική Θάλασσα 2. κράτος τής Β∆. Ευρώπης, 
που καταλαµβάνει το παραπάνω νησί εκτός από το Β. τµήµα του, µε 
πρωτεύουσα το ∆ουβλίνο, επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και την Ιρλανδική 
και νόµισµα τη λίρα Ιρλανδίας (2002: ευρώ) ΣΥΝ. Έιρε (το) 3. Βόρεια 
Ιρλανδία γεωγραφική και πολιτική διαίρεση τού Ηνωµένου Βασιλείου, που 
καταλαµβάνει το ΒΑ. τµήµα τού νησιού τής Ιρλανδίας (σηµ. 1), µε 
πρωτεύουσα το Μπέλφαστ. — Ιρλανδός κ. (λαϊκ.) Ιρλανδέζος (ο), Ιρλανδή κ. 
(λαϊκ.) Ιρλανδέζα (η), ιρλανδικός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.) ιρλανδέζικος, -η/-ια, -ο. 
Ιρλανδικά κ. (λαϊκ.) Ιρλανδέζικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Irlande (οπτικό δάνειο) < αγγλ. Ireland. Τόσο 
το αγγλ. Ire-land (land «γη, χώρα») όσο και το ιρλ. Eire ανάγονται σε αρχ. ιρλ. 
Erin | Eriu < ìar «δύση», οπότε η λ. Ireland σηµαίνει «χώρα τής δύσεως». Οι 
αρχ. Ρωµαίοι γνώριζαν τη χώρα µε το όνοµα Hibernia | Ibernia < κελτ. Iveriu]. 

ιρόκο (το) σκληρό και ανθεκτικό στην υγρασία αφρικανικό ξύλο, χρώµατος 
καφέ-ερυθρού. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. iroko, λ. τής γλ. Γιορούµπα (οµιλείται από φυλή που ζει στη 
Νιγηρία, στο Μπενίν και στο Τόγκο)]. 

ίσα1 επίρρ. [µεσν.] 1. µε τρόπο που να υπάρχει ισότητα, σε ίσα µέρη: χώρισαν ~ 
την πατρική περιουσία ΣΥΝ. ισοµερώς ANT. άνισα, ανισοµερώς· (λαϊκ. αντί 
ίσια)· ΦΡ. (δεν είµαστε) ίσα κι όµοια βλ. λ. όµοια 2. σε ευθεία γραµµή: θα 
προχωρήσετε ~ και δεν θα στρίψετε πουθενά ΣΥΝ. ίσια, ευθεία, (λαϊκ.-οικ.) 
ντουγρού ANT. λοξά 3. σε όρθια στάση χωρίς κύρτωση: κράτα ~ το κορµί σου 
και µην καµπουριάζεις! 4. κατευθείαν, αµέσως, χωρίς καθυστερήσεις: µετά τη 
δουλειά τράβηξαν-για το σπίτι· δεν στάθηκαν ούτε λεπτό 5. ευθέως, 
απερίφραστα· ΦΡ. τα λέω σε κάποιον στα ίσα µιλάω ανοιχτά, απερίφραστα: εγώ 
δεν φοβάµαι, θα πάω και θα του τα πω στα ίσα 6. (χρον.) µόλις· ΦΡ. ίσα που (i) 
µόλις που: ~ πρόλαβα να τελειώσω το µαγείρεµα κι ήρθαν οι καλεσµένοι (ii) 
ανεπαίσθητα, ελάχιστα: ~ τον ακούµπησα κι άρχισε τις φωνές 7. ίσσ-ίσσ (i) 
ακριβώς, στην απαιτούµενη ποσότητα ή στιγµή: το ύφασµα µου έφτασε ~ για το 
φόρεµα || τελείωνα την αναφορά ~ την ώρα που µου τη ζήτησε ο διευθυντής (ii) 
αντιθέτως: -Νόµιζα ότι αυτό ήθελε από µένα. —, αυτό ακριβώς ήταν που δεν 
ήθελε! ΣΥΝ. _ απεναντίας. Επίσης ίσια (σηµ. 2-5). 
ίσα ρ. (λαϊκ.-προστ. ως επιφών.) 1. (προτρέποντας) εµπρός!, µε δύναµη!: ~ και 

φύγαµε! || ~ κι αράξαµε! 2. (απειλητικά-οικ.) για πρόσεξε!: ~, που θα µε πεις 
εµένα βλάκα! 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. issa, προστ. τού ρ. issare «υψώνω κάθετα, ανεβάζω»]. 

1.Σ.Α. (ο) Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. 
Ισαάκ (ο) {άκλ.} 1. Π.∆. γυιος τού Αβραάµ και πατριάρχης των Εβραίων ΦΡ. 
τού Αβραάµ και του Ισαάκ τα αγαθά | τα καλά βλ. λ. Αβραάµ 2. όνοµα αγίων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yitchäq 
«γέλιο». Έτσι ονοµάστηκε ο γυιος τού Αβραάµ, σύµφωνα µε τη βιβλική 
αφήγηση, επειδή η µητέρα του Σάρ-ρα γέλασε, όταν πληροφορήθηκε ότι µε 
θεϊκή βοήθεια θα µπορούσε να τεκνοποιήσει σε ηλικία ενενήντα ετών (πβ. Π.∆. 
Γένεσις 17,12-15)]. Ισαάκιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 

2. όνοµα αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. κύρ. όν. < µτγν. Ισαάκ (βλ.λ.), πβ. κ. Ιακώβ - Ιάκωβος]. 

Ισαβέλλα (η) 1. αγία τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. όνοµα ηγε- 
µονίδων τής ∆. Ευρώπης 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Isabella < ισπ. Isabel, παραλλαγή τού ον. Ελισάβετ 
(βλ.λ.) µέσω τού µτγν. λατ. Elisabeth]. ισάδα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) 1. το να 

είναι κάτι ίσο, οµαλό, ευθύ 2. ο 
δρόµος που είναι οµαλός και ευθύς ΣΥΝ. ευθεία. Επίσης ισιάδα. ισάδελφος, -

ος, -ο [αρχ.] αυτός που θεωρείται ή αγαπιέται σαν 
πραγµατικός αδελφός ΣΥΝ. αδελφικός. 

ισάζω ρ. -+ ισιώνω 
ισάκις επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) ισάριθµες φορές. ισαλλοβαρείς γραµµές | 
καµπύλες (οι) ΜΕΤΕΩΡ. οι καµπύλες γραµµές που συνδέουν πάνω στον χάρτη 
τους τόπους µε την ίδια βα-ροµετρική τάση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. isallobar < is(o)- (< ίσος) + allo- 
t (< άλλος) + -bar (< βάρος)]. 
ίσαλος, -ος, -ο [1858] (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε την 

επιφάνεια τής θάλασσας: ~ στάθµη | γραµµή 2. ίσαλα (τα) {ισάλων} τα µέρη 
ενός σκάφους, που βρίσκονται στην ίδια γραµµή µε την επιφάνεια τής 
θάλασσας, όταν επικρατεί απόλυτη νηνεµία (πβ. λ. ύφαλα, έξαλα). [ΕΤΥΜ. < 
ίς)ος) + αρχ. άλς, αλός «θάλασσα», κατά το ύφαλος]. 

ίσαµε πρόθ. (κυρ. προφορ.-λογοτ.) δηλώνει: 1. τόπο: το έσχατο όριο κίνησης ή 
έκτασης (+αιτ.): προχώρησαν ~ το εκκλησάκι || το οικόπεδο φτάνει ~ το ρέµα 2. 
χρόνο: όριο ενός χρονικού διαστήµατος (+αιτ., +επίρρ.): θα τα έχω έτοιµα ~ το 
βράδυ || θα τα έχω έτοιµα ~ αύριο 3. ποσό κατά προσέγγιση ή ανώτατο όριο 
ποσού (+αριθµ.): το φορτηγό αντέχει φορτίο ~ 25 τόνους || θα ήταν ~ 50 
χρονών. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έως. [ΕΤΥΜ. µεσν. < φρ. ίσα 
µε]. 

ισάξιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που έχει την ίδια αξία µε κάποιον άλλον: φανήκατε 
ισάξιοι των προγόνων σας! || ~ αντίπαλος | βραβεία ΣΥΝ. εφάµιλλος, ισότιµος, 
αντάξιος. — ισάξια | ισαξίως [µτγν.] επίρρ. 

ισαπόστολος (ο/η) [µτγν.] {ισαποστόλ-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. το ιε-ρό 
πρόσωπο, τού οποίου το έργο για την Εκκλησία αναγνωρίζεται ως αντάξιο µε 
εκείνο των Αποστόλων: οι ~ Κωνσταντίνος και Ελένη. 

ισάριθµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που ανέρχεται στον ίδιο αριθµό µε κάτι άλλο που 
προαναφέρεται: σε πέντε αγώνες η οµάδα πέτυχε ~ νίκες. — ισάριθµα | 
ισαρίθµως {µτγν.] επίρρ. 

ίσασµα (το) → ίσιωµα 
ISBN (το) (προφέρεται Άι-Ες-Μπι-Εν) (αγγλ. International Standard Book 

Number) ∆ιεθνής Αριθµός Τυποποίησης Βιβλίου· δεκαψήφιος αριθµός που 
αναγράφεται σε κάθε βιβλίο που εκδίδεται. 

ISDN (το) (προφέρεται Άι-Ες-Ντι-Εν) (αγγλ. Integrated Services Digital 
Network) Ψηφιακό ∆ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών δίκτυο που παρέχει τη 
δυνατότητα υποστήριξης µε τη χρήση µιας µόνο τηλεφωνικής σύνδεσης 
τεσσάρων µορφών επικοινωνίας: φωνής, εικόνας, δεδοµένων, κειµένου. 

ισηγορία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το δικαίωµα να µιλά κανείς όσο και ο άλλος 2. 
(συνεκδ.) η ισονοµία, η πολιτική ελευθερία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ίς)ο)- + -ηγορία 
(µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορεύω]. 

ισηµερία (η) [αρχ.] {ισηµεριών} καθεµία από τις δύο ηµέρες στη διάρκεια τού 
έτους, κατά τις οποίες η διάρκεια τής ηµέρας είναι ίση µε τη διάρκεια τής 
νύχτας: εαρινή ~)21 Μαρτίου) και φθινοπωρινή ~ (22 Σεπτεµβρίου). 

Ισηµερινή Γουινέα (η) (ισπ. Guinea Equatorial) κράτος τής ∆. Αφρικής µε 
πρωτεύουσα τη Μαλάµπο, επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το 
φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας· παλαιότ. Ισπανική Γουινέα. 
[ΕΤΥΜ. Βλ.λ. Γουινέα]. 

Ισηµερινός1 (ο) ΑΣΤΡΟΝ. Ο νοητός, µέγιστος κύκλος γύρω από τη γήινη σφαίρα 
(ή άλλο ουράνιο σώµα), ο οποίος απέχει εξίσου από τους πόλους της και τού 
οποίου το επίπεδο τέµνει κάθετα τον άξονα της. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ίσηµέριος < 
ίς)ο)- + -ηµέριος < ηµέρα]. 

Ισηµερινός2 (ο) (ισπ. Repubìica del Equador = ∆ηµοκρατία τού Ισηµερινού) 
κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα το Κίτο, επίσηµη γλώσσα την 
Ισπανική και νόµισµα το σουκρ· αλλιώς Εκουαδόρ (το). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ισπ. Equador, ονοµασία που οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα εκτείνεται 
κατά µήκος τού ισηµερινού κύκλου τής Γης]. 

ισηµερινός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ισηµερινό1: ~ γραµµή | 
παράλλαξη | αστέρες | σηµεία | χλωρίδα 2. αυτός που σχετίζεται µε την 
ισηµερία: ~ εποχή. 

ισθµιακός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που αναφέρεται σε Ισθµό, κυρ. σε αυτόν 
τής Κορίνθου ΣΥΝ. ίσθµιος (βλ.λ.). 

ισθµιονίκης (ο) [αρχ.] {ισθµιονικών} (στην αρχαιότητα) ο νικητής 
_ στα Ίσθµια (πβ. λ. ολυµπιονίκης). 
ίσθµιος, -α, -ο [αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που αναφέρεται στον ισθµό τής Κορίνθου 

ΣΥΝ. ισθµιακός 2. Ίσθµια (τα) {Ισθµίων} πανελλήνιοι αγώνες που 
διεξάγονταν στην αρχαιότητα κάθε δύο χρόνια στον ισθµό τής Κορίνθου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. Θεοφάνια. 

ισθµός (ο) στενή λωρίδα γης που ενώνει δύο στεριές και χωρίζει δύο θάλασσες: 
ο ~ τής Κορίνθου, µέχρι να κατασκευαστεί η διώρυγα, χώριζε τον Κορινθιακό 
από τον Σαρωνικό Κόλπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πορθµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < i-θµός (το -
σ- παραµένει ανεξήγητο), < θ. ί-, µεταπτωτ. βαθµ. τού ρ. ειµί «πηγαίνω, θα 
πάω», + επίθηµα -θµός. Οµόρρ. είσ-ιτ-ήριο(ν) (βλ.λ.), ΐτ-αµός κ.ά.]. 

ισιάζω ρ. → ισιώνω 
Ίσιδα (η) θεά τής φύσης (ειδικότ. τής εύφορης γης γύρω από τον Νεί- 
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λο) κατά την αρχαία αιγυπτιακή µυθολογία, αδελφή και σύζυγος τού 
Όσιρη και µητέρα τού Ώρου (συµβολίζει τη βλάστηση), η οποία αντι-
προσώπευε τη συζυγική πίστη και τη µητρική αφοσίωση. Επίσης Ίσις 
{Ίσιδ-ος, -α}. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 7σις, πιθ. < αιγυπτ. Iset «θρόνος, 
παλάτι»]. 

Ισιδώρα (η) [µτγν.] 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 2. γυναικείο όνοµα. 

Ισίδωρος (ο) {-ου κ. -ώρου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκό-
πων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. αρχιτέκτονας και µηχανικός τής 
εποχής τού Ιουστινιανού, δηµιουργός, µαζί µε τον Ανθέµιο, τού ναού 
τής Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., αρχική σηµ. «δώρο τής Ίσιδος», < αρχ. 7σις 
(βλ. λ. Ίσιδα) + δώρον]. 

ίσιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει καθόλου καµπές, γωνίες, 
κυµατισµούς ή ανωµαλίες: τραβώ µια ~ γραµµή || ~ χωρίστρα | κορ-
µοστασιά | δρόµος ΣΥΝ. ευθύς ANT. στραβός, λοξός, πλάγιος· ΦΡ. 
(µτφ.) ίσιος δρόµος ο σωστός, ηθικός τρόπος ζωής: πάλεψε πολύ, για 
να τον ξαναφέρει στον ~ 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ευ-
θύτητα χαρακτήρα: ~ χαρακτήρας ΣΥΝ. ευθύς, (οικ.) ντόµπρος· ΦΡ. 
στα ίσια (κ. στα ίσα) κατευθείαν, χωρίς περιστροφές: µέχρι τώρα της 
έκανε διάφορους υπαινιγµούς, τελικά όµως αποφάσισε να της µιλήσει 
~ ΣΥΝ. ευθέως ANT. εµµέσως, πλαγίως. Επίσης (λαϊκ.) ίσος. — ίσια 
επίρρ. (βλ. κ. λ. ίσα κ. ίσος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 

-ίσιος → -ήσιος 
ίσιωµα κ. ισωµα κ. ίαααµα (το) (σηµ. 1) κ. ισασµός (ο) (σηµ. 1) 

[µτγν.] {ισιώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να γίνεται κάτι ίσιο · 2. µικρή 
επίπεδη έκταση γης, που περιστοιχίζεται από ανώµαλα εδάφη 3. οµα-
λός, στρωτός δρόµος- ΦΡ. (οικ.) χαµός στο ίσωµα µεγάλη φασαρία, 
αναστάτωση ή κατάσταση που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. 

ισιώνω κ. ισώνω ρ. µετβ. {ίσιω-σα, -µένος} 1. φέρνω (κάτι) στην ευ-
θεία του, κάνω (κάτι) ίσιο, ευθύ: ίσιωσε τους ώµους του και βάδισε 
περήφανα ΣΥΝ. ευθυγραµµίζω ANT. στραβώνω 2. κάνω (κάτι) οµαλό, 
το φέρνω στη θέση του: ίσιωσε το φόρεµα της ΣΥΝ. ισιάζω, στρώνω. 
Επίσης ις)ι)άζω [αρχ.] (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ϊσιος < αρχ. ίσος. o τ. ισώνω (όχι από αρχ. ίσώ, -όω, 
που δεν µαρτυρείται στις ενδιάµεσες χρονικές φάσας) παρουσίαζα 
αποβολή τού -ι- µεταξύ [s] και φωνήεντος, πβ. κ. σαγόνι < σιαγόνιον]. 

ίσκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} παρασιτικός µύκητας που προσβάλλει τα 
δέντρα και τού οποίου η σάρκα χρησιµοποιείται, κατόπιν ειδικής 
επεξεργασίας, ως ύλη προσανάµµατος (παλαιότ. σε τσακµάκια). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. esca, αρχική σηµ. «έδεσµα, (παρασκευασµένο) 
φαγητό» (< edere «τρώγω»)]. 

ίσκιος (ο) → ήσκιος 
ίσκιωµα (το) -+ ήσκιωµα 
ισκιώνω ρ. → ησκιώνω 
-ίσκος (λόγ.) παραγωγικό υποκοριστικό επίθηµα αρσενικών ουσια-

στικών: θαλαµ-ίσκος, οβελ-ίσκος, λοφ-ίσκος, αρχηγ-ίσκος, τυρανν-
ίσκος, υπαλληλ-ίσκος, πυργ-ίσκος, δικηγορ-ίσκος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπο-
κοριστικός. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. επίθηµα τής Αρχ. και τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το I.E. επίθηµα *-isko-. Αρχικά είχε τη σηµ. «όµοιος µε...» και 
απαντούσε κυρίως σε ονοµασίες ζώων, φυτών και τεχνικών όρων 
(π.χ. µην-ίσκος, ΐβ-ίσκος). Στη Ν. Ελληνική έχει αποκλειστικά υποκο-
ριστική λειτουργία (π.χ. νεαν-ίσκος, λοφ-ίσκος κ.ά.]. 

ισλάµ (το) {άκλ.} 1. η µονοθεϊστική θρησκεία που δίδαξε ο Μωάµεθ, 
αναγνωρίζει ως θεό τον Αλλάχ, ο οποίος έχει προκαθορίσει τα πάντα 
(κισµέτ), προφήτες του τον Αβραάµ, τον Νώε, τον Μωυσή και τον Ιη-
σού και τελευταίο τον ίδιο τον Μωάµεo ΣΥΝ. ισλαµισµός, µωαµεθα-
νισµός, µουσουλµανισµός 2. ο πολιτισµός που ανέπτυξαν τα έθνη και 
οι φυλές, που ασπάστηκαν τη θρησκεία τού Μωάµεθ: η τέχνη τού ~ 
επέδρασε στον ισπανικό πολιτισµό 3. το σύνολο των πιστών τής θρη-
σκευτικής διδασκαλίας τού Μωάµεθ, τα έθνη που την έχουν ασπα-
στεί: η αντιπαράθεση τού ~ µε τη ∆ύση || η αφύπνιση τού - (τού ισλα-
µικού κόσµου) ΣΥΝ. µουσουλµανικός κόσµος. [ΕΤΥΜ. < αραβ. 
islam «ευσεβής υποταγή (στο θεϊκό θέληµα)»]. 

ισλαµικός, -ή, -ό [1874] αυτός που σχετίζεται µε το ισλάµ: ~ πίστη | 
αίρεση | κουλτούρα | τέχνη (συνήθ. η αραβική) | κόσµος (οι µουσουλ-
µάνοι) | φονταµενταλισµός (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) ισλαµικό κίνηµα το ριζο-
σπαστικό ισλάµ (βλ. λ. ισλαµισµός) (β) ισλαµική οργάνωση οργάνω-
ση πιστών τού ισλάµ που επιδιώκουν την επικράτηση των αρχών τού 
ισλαµισµού (βλ.λ., σηµ. 2) συχνά µε την ένοπλη βία, την τροµοκρατία, 
τον «ιερό πόλεµο» κ.λπ. 

ισλαµισµός (ο) [1807] 1. η θρησκεία τού ισλάµ (βλ.λ.) 2. πολιτικο-
θρησκευτική ιδεολογία που επιδιώκει την ανατροπή των κοσµικών 
καθεστώτων και την εγκαθίδρυση ισλαµικής εξουσίας (ριζοσπαστι-
κό ισλάµ): η άνοδος τού ~ στη Μέση Ανατολή. — ισλαµιστής (ο) 
[1896], ισλαµίστρια (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. islamisme]. 

Ισλανδία (η) (ισλ. Lydhveldidh Island = ∆ηµοκρατία τής Ισλανδίας) 1. 
νησί µεταξύ τού Ατλαντικού και τού Αρκτικού Ωκεανού 2. κράτος 
τής Β∆. Ευρώπης, που καταλαµβάνει το παραπάνω νησί, µε πρωτεύ-
ουσα το Ρέυκιαβικ, επίσηµη γλώσσα την Ισλανδική και νόµισµα την 
κορώνα Ισλανδίας. — Ισλανδός (ο), Ισλανδή (η), ισλανδικός, -ή, -ό 
[1870], Ισλανδικά (τα). [ΕΤΎΜ Μεταφορά τού γαλλ. Islande < ισλ. 
Island «χώρα των πάγων»]. 

Ισµαήλ (ο) γυιος τού Αβραάµ από την Αιγύπτια δούλη Αγαρ. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < εβρ. YiSmaél «ο θεός ακούει», πβ. Π.∆., Γένεσις 16, 11: ...και 
καλέσεις το όνοµα αυτού 'Ισµαήλ, ότι έπήκουσεγ Κύριος τη 
ταπεινώσει σου]. 

Ισµαηλίτες (οι) [µτγν.] {Ισµαηλιτών} αίρεση τού σιιτικού κλάδου 

τού ισλαµισµού. -ισµένος, -η, -ο επίθηµα µετοχών ρηµάτων που 
λήγουν σε -ίζω. 

-ισµένος: µετοχές ρηµάτων που δεν λήγουν σε -ίζω. Αρκετά ρή-
µατα σχηµατίζουν τη (µεσοπαθητική) µετοχή τους σε -ισµένος. 
δηλ. κατά το πρότυπο των ρηµάτων σε -ίζω, χωρίς να είναι ρήµατα 
σε -ίζω. Αυτό συµβαίνει κυρ. µε ρήµατα τα οποία στον αόριστο 
τους (σε -ησα, π.χ. ευτύχησα, τυράννησα) ακούγονται το ίδιο µε τα 
ρήµατα σε -ίζω (-!θα: στόλισα, χτένισα), οπότε σχηµατίζουν τη µε-
τοχή τους όπως αυτά, δηλ. σαν να ήταν ρήµατα σε -ίζω: ευτυχι-
σµένος, τυραννισµένος κ.τ.ό., όπως στολισµένος, χτενισµένος. Με-
τοχές σε -ισµένος από ρήµατα που δεν τελειώνουν σε -ίζω είναι: 
τραγουδισµένος, χιλιοτραγουδισµένος (τραγουδώ), απηυδισµένος 
(απαυδώ), λιγοθυµισµένος, λιποθυµισµένος (λιγοθυµώ | λιποθυµώ), 
βαρυγγωµισµένος (βαρυγγωµώ), τυραννισµένος (τυραννώ), ξαγρυ-
πνισµένος (ξαγρυπνώ), αγρυπνισµένος (αγρυπνώ), ξενυχτισµένος 
(ξενυχτώ), ευτυχισµένος (ευτυχώ), δυστυχισµένος (δυστυχώ), ξε-
ψυχισµένος (ξεψυχώ), λαχταρισµένος (λαχταρώ). Σε -ισµένος σχη-
µατίζονται και τα φοβισµένος (φοβούµαι) από το φοβίζω, κοιµι-
σµένος (κοιµούµαι) από το κοιµίζω και καθισµένος (κάθοµαι) από 
το καθίζω, κοπανισµένος (κοπανώ) από το κοπανίζω και αρχινι-
σµένος (αρχινώ) από επίδραση τού αρχίζω. Τέλος, σε -ισµένος σχη-
µατίζονται τα (κυρ. ξενικής προέλευσης) ρήµατα σε -άρω: µακι-
γιαρισµένος (µακιγιάρω), φρακαρισµένος (φρακάρω), αµπαλαρι-
σµένος (αµπαλάρω), φιλτραρισµένος (φιλτράρω), γρασαρισµένος 
(γρασάρω), στραπατσαρισµένος (στραπατσάρω), πακεταρισµένος 
(πακετάρω), λιµαρισµένος (λιµάρω), µποτιλιαρισµένος (µποτιλιά-
ρω), πουδραρισµένος (πουδράρω), µανταρισµένος (µαντάρω), φο-
δραρισµένος (φοδράρω), λανσαρισµένος (λανσάρω), σταµπαρισµέ-
νος (σταµπάρω), µαρκαρισµένος (µαρκάρω), στοκαρισµένος (στο-
κάρω), παρκαρισµένος (παρκάρω), καµουφλαρισµένος (καµουφλά-
ρω), λαµπικαρισµένος (λαµπικάρω), µπαρκαρισµένος (µπαρκάρω), 
φρεσκαρισµένος (φρεσκάρω), λασκαρισµένος (λασκάρω), λου-
στραρισµένος (λουστράρω), ντεραπαρισµένος (ντεραπάρω), µο-
στραρισµένος (µοστράρω), µπλοκαρισµένος (µπλοκάρω), πικαρι-
σµένος (πικάρω), καλµαρισµένος (καλµάρω), ντοπαρισµένος (ντο-
πάρω), πρεσαρισµένος (πρεσάρω), σκιτσαρισµένος (σκιτσάρω), 
παρκεταρισµένος (παρκετάρω), τουµπαρισµένος (τουµπάρω), µο-
νταρισµένος (µοντάρω), φουνταρισµένος (φουντάρω), φορµαρισµέ-
νος (φορµάρω), ραφιναρισµένος (ραφινάρω), ντοκουµενταρισµένος 
(ντοκουµεντάρω), παρφουµαρισµένος (παρφουµάρω), κλαταρισµέ-
νος (κλατάρω) κ.ά., καθώς και τα φαλιρισµένος και γαρνιρισµένος 
από ρ. σε -ίρω (φαλίρω, γαρνίρω). 

Ισµήνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Οιδίποδα και αδελφή τής Αντιγόνης 
2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΎΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. 

-ισµός παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών: 1. που 
προέρχονται από ρήµατα µε κατάληξη -ίζω και δηλώνουν την αντί-
στοιχη πράξη: χωρ-ίζω > χωρ-ισµός, φωτ-ίζω > φωτ-ισµός κ.ά. 2. που 
δηλώνουν σύστηµα ιδεών σχετικών µε κάτι: χριστιαν-ισµός, γνωστικ-
ισµός, στωικ-ισµός, µαρξ-ισµός, αναρχ-ισµός, ισλαµ-ισµός 3. που δη-
λώνουν πρακτική βασισµένη στις αρχές ενός προσώπου: θατσερ-
ισµός, καραµανλ-ισµός, σταλιν-ισµός, παπανδρε-ϊσµός κ.ά. 4. που δη-
λώνουν συµπεριφορά ή τάση, η οποία χαρακτηρίζεται από κάτι: ετσι-
θελ-ισµός, εγωκεντρ-ισµός, ταρτουφ-ισµός, παραλογ-ισµός, επεκτατ-
ισµός 5. που δηλώνουν φαινόµενο σχετικό µε κάτι: πολυµορφ-ισµός, 
φωτοτροπ-ισµός 6. που δηλώνουν αισθητικό (λογοτεχνικό, καλλιτε-
χνικό κ.λπ.) ρεύµα σχετικό µε κάτι: υπερρεαλ-ισµός, νταντα-ισµός. 
[ΕΤΎΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής. Το αρχ. -ισµός 
αποτελεί ενισχυµένη µορφή τού επιθήµατος -µός και προέρχεται από 
ρ. σε -ίζω (λ.χ. ονειδίζω - όνειδισµός, εθίζω - εθισµός, αποικίζω -
αποικισµός), ενώ το νεοελληνικό αντίστοιχο αποτελεί µεταφορά ξέν. 
όρων σε -ism (αγγλ.), -isme (γαλλ.), -ismus (νεολατ. κ. γερµ.) κ.τ.ό, που 
απαντά σε ονοµασίες θεωριών, θρησκειών ή φιλοσοφικών απόψεων, 
λ.χ. κοµουν-ισµός (πβ. αγγλ. communism), ισλαµ-ισµός (πβ. γαλλ. 
islami-sme) κ.ά.]. 

ISO (το) (προφέρεται άιζο) (αγγλ. International Standards Organisation) 
∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης· ένδειξη που δηλώνει την πιστο-
ποίηση τής ποιότητας ενός προϊόντος, ότι το προϊόν αυτό πληροί ορι- 

r σµένες προδιαγραφές. 
ίσο (το) → ίσος 
ισο- κ. ισό- κ. ΐσ- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. ισότητα ή ισοτιµία σε 
σχέση µε κάποιον/κάτι: ισο-ϋψής, ισο-µεγέθης, ισο-ψηφία, ισ-από-
στολος 2. ΧΗΜ. ισοµέρεια (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. ίσος]. 

ισοβαθής, -ής, -ές [µτγν.] {ισοβαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που 
έχει το ίδιο βάθος µε άλλον: δύο - δεξαµενές | φρεάτια ΑΝΤ. ανισο-
βαθής 2. ΝΑΥΤ. ισοβαθής (η) η καµπύλη που περιλαµβάνει τα ίδια βά-
θη στον ναυτικό χάρτη: ~ των 15 ποδών. — ισοβαθώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ισοβαθµία (η) [1833] {ισοβαθµιών} η συγκέντρωση τής ίδιας βαθµο-
λογίας (µε κάποιον ή κάποιους άλλους)· το να είναι κάποιος στην 
ίδια βαθµολογική σειρά µε κάποιον άλλο: µπήκε στη Γεωπονική λό-
γω ισοβαθµίας µε τον τελευταίο εισαγόµενο. 

ισοβάθµιος, -α, -ο [1876] αυτός που φέρει τον ίδιο ή αντίστοιχο βαθ-
µό µε άλλον: έγινε κλήρωση ανάµεσα στους ~ επιλαχόντες || ~ αξιω-
µατικοί ΣΥΝ. οµοιόβαθµος. Επίσης ισόβαθµος, -η, -ο [1812]. 

ισοβαθµώ ρ. αµετβ. [1833] {ισοβαθµείς... (λόγ. µτχ. ενεστ. ισοβαθµών, 
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-ούσα, -ούν) | ισοβάθµησα (λόγ. µτχ. ισοβαθµήσας, -ασα, -αν)} έχω ίσους ή 
αντίστοιχους βαθµούς, επιτυγχάνω το ίδιο βαθµολογικό αποτέλεσµα: στην 
πρώτη θέση τού οµίλου ισοβάθµησαν οι οµάδες τής Ελλάδας και τής ∆ανίας || 
έγινε κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµού-ντων. 

ισοβαρής, -ής, -ές [αρχ.] {ισοβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει ίσο 
βάρος µε άλλον: ~ υλικά | χηµικά στοιχεία || δίνουµε ~ σηµασία σε όλους τους 
τοµείς ανάπτυξης 2. ΜΕΤΕΩΡ. ισοβαρής γραµµή η γραµµή στον χάρτη που 
ενώνει σηµεία ή θέσεις, που έχουν την ίδια βαροµετρική πίεση κατά την ίδια 
χρονική στιγµή. Επίσης ισόβαρος, -η, -ο. — ισοβαρώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 

ισόβιος, -α, -ο [µτγν.] 1. (κυρ. για αξιώµατα ή ποινές) αυτός που διαρκεί ή 
ισχύει όσο ζει κάποιος: ~ κάθειρξη | δεσµά (ποινή φυλάκισης που διαρκεί όσο 
ζει ο καταδικασθείς) | ποινή | άρχοντας | στέρηση δικαιωµάτων 2. (καθηµ.) 
ισόβια (τα) {ισοβίων} η καταδίκη σε ισόβια δεσµά: έφαγε - για τη δολοφονία 
τής γυναίκας του. 

ισοβιότητα (η) [1831] το να διαρκεί κάτι όσο ζει κάποιος· χαρακτηριστικό τής 
σχέσης που συνδέει ορισµένους δηµόσιους λειτουργούς (π.χ. δικαστές) µε το 
∆ηµόσιο, έτσι ώστε να µην είναι δυνατή η απόλυση τους ακόµη και αν 
καταργηθεί µε νόµο η θέση που κατέχουν. 

ισοβίτης (ο) [1892] {ισοβιτών}, ισοβιτισσα (η) {ισοβιτισσών} πρόσωπο που 
έχει καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση. 

ισόγειος, -α,-ο 1. αυτός που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε το έδαφος (πβ. λ. 
υπέργειος, υπόγειος): ~ κατάστηµα 2. ισόγειο (το) {ισογεί-ου | -ων} ο όροφος 
κτίσµατος, ο οποίος βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε το έδαφος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
ίσο- + -γειος < γαία «γη»]. 

ισόγλωσσος (η) {ισογλώσσ-ου | -ων) ΓΛΩΣΣ. η γραµµή που σε χάρτες 
διαλέκτων περικλείει τις περιοχές που εµφανίζουν το ίδιο γλωσσικό 
φαινόµενο µε την ίδια ή διαφορετική µορφή. Επίσης ιοόγλωσσο (το). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Isoglosse]. 

ισογώνιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που έχει ίσες γωνίες: ~ τρίγωνο. 
ισόδοµος, -η, -ο αυτός που είναι χτισµένος µε πλίνθους ίσων διαστάσεων. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < ίσο- + -δόµος < δόµος (βλ.λ.)]. 
ισοδυναµία (η) [µτγν.] {ισοδυναµιών} 1.το να διαθέτει κανείς ή κάτι στον ίδιο 

βαθµό µια ιδιότητα (δύναµη, σηµασία, αξία, περιεχόµενο κλπ.) µε άλλον: ~ 
αντιπάλων | προτάσεων | ποσών | µεγεθών | κοµµάτων 2. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) 
η ιδιότητα που συνδέει δύο προτάσεις Α και Β, όταν η Α συνάγεται από τη Β 
και η Β από την Α., λ.χ. Α: «ο Σωκράτης ήταν δάσκαλος τού Πλάτωνα» και Β: 
«ο Πλάτων ήταν µαθητής τού Σωκράτη», ή δύο έννοιες µε το ίδιο πλάτος, λ.χ. 
οι έννοιες «τρίγωνο» και «τρίπλευρο». 

ισοδύναµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει την ίδια αξία, σηµασία ή δύναµη µε 
κάποιον άλλον: οι αντίπαλοι είναι ~ και ο αγώνας προβλέπεται αµφίρροπος || - 
προτάσεις (προτάσεις µε ίδιο νόηµα, αλλά διαφορετική διατύπωση) | ποσά | 
µεγέθη ΣΥΝ. ισάξιος, αντάξιος ANT. άνισος 2. (για τροφές) που έχουν την ίδια 
θρεπτική αξία. 

ισοδυναµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ισοδυναµείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} (+µε) 
1. έχω την ίδια σηµασία ή επιφέρω το ίδιο αποτέλεσµα, είµαι ίσος µε κάποιον 
άλλον ή αντίστοιχος του: οι δηλώσεις τού υπουργού Εξωτερικών ισοδυναµούν 
µε εγκατάλειψη τής µέχρι τώρα πολιτικής γραµµής ΣΥΝ. αντιστοιχώ, 
συνεπάγοµαι, ισούµαι 2. ΦΙΛΟΣ.-ΜΑθ. σε φρ. όπως το Α ισοδυναµεί µε το Β, 
που σηµαίνει ότι το Α σχετίζεται µε το Β µε τρόπο, ώστε το Α να συνάγεται 
από το Β και το Β από το Α. 

ισοζυγίζω ρ. µετβ. [1869] {ισοζύγισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. κάνω δύο 
πράγµατα να αποκτήσουν το ίδιο βάρος ΣΥΝ. ισοσταθµίζω 2. (+µε) διατηρώ 
την ισορροπία (ανάµεσα σε δύο πράγµατα): η συγγραφεύς ισοζυγίζει την 
αφήγηση των γεγονότων µε την περιγραφή τού εξωτικού τοπίου, διατηρώντας 
αµείωτο το ενδιαφέρον τού αναγνώστη ΣΥΝ. ισορροπώ. Επίσης (λαϊκ.) 
ισοζυγιάζω [µεσν.]. — ισοζυγία (η). 

ισοζύγιο (το) [1848] {ισοζυγί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. 1.η εξίσωση ανάµεσα στα 
έσοδα και τα έξοδα: ισοσκελίζω | επιτυγχάνω | καλύπτω το ~ || ανισοσκελές ~ || 
το ~ τού προϋπολογισµού 2. (στη λογιστική) ανακεφαλαιωτικός πίνακας των 
λογαριασµών τού καθολικού, που συντάσσεται περιοδικά (συνήθ. κατά µήνα) 
από τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφική λογιστική· χρησιµεύει στον 
έλεγχο τής ακρίβειας στη µεταφορά των εγγραφών στο καθολικό: 
δηµοσιονοµικό | συναλλαγµατικό ~ 3. (α) παθητικό ισοζύγιο το ισοζύγιο κατά 
το οποίο τα έξοδα υπερβαίνουν τα έσοδα (β) ενεργητικό ισοζύγιο το ισοζύγιο 
κατά το οποίο τα έσοδα υπερβαίνουν τα έξοδα (γ) εµπορικό ισοζύγιο ο πί-
νακας που απεικονίζει τις εισαγωγές και εξαγωγές µιας χώρας σε δεδοµένη 
χρονική στιγµή (δ) ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών το ισοζύγιο που 
περιλαµβάνει τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις µη εµπο-ρευµατικές 
συναλλαγές (λ.χ. από τον τουρισµό, σπουδές στο εξωτερικό, διεθνή κίνηση 
κεφαλαίων κ.λπ.) (ε) ισοζύγιο τρεχουοών συναλλαγών το ισοζύγιο άδηλων 
συναλλαγών (βλ. ΦΡ. δ) και το εµπορικό ισοζύγιο αθροιστικά (στ) ισοζύγιο 
πληρωµών ο πίνακας που απεικονίζει τις γενικότερες οικονοµικές συναλλαγές 
µιας χώρας µε το εξωτερικό σε δεδοµένη χρονική στιγµή. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. Ισοζυγής < ίσο- + -ζυγής < ζυγώ < ζυγός, απόδ. τού γαλλ. 
balance]. ισοζυγισµός (ο) 1. η διατήρηση ή η επίτευξη ισορροπίας · 2. η προ-
σθήκη βάρους στα πολύ δυνατά άλογα ιπποδροµιών, έτσι ώστε όλα τα 
αγωνιζόµενα άλογα να έχουν τις ίδιες δυνατότητες νίκης ΣΥΝ. χά-ντικαπ. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. handicap (βλ. κ. χάντικαπ)]. ισοζυγώ ρ. αµετβ. 
{ισοζυγείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. βρίσκοµαι 

σε κατάσταση ισορροπίας 2. ΟΙΚΟΝ. παρουσιάζω ισοζύγιο, ισορροπώ τα έξοδα 
µε τα έσοδα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ίσοζυγώ (-έω) < ίσοζυγής < ίσο- + -ζυγής < ζυγώ < ζυγός]. 

ισοθεος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει την ίδια αξία µε θεό ή τιµάται ως θεός 
ΣΥΝ. θεϊκός, θείος 2. αυτός που ταιριάζει σε θεό: ~ τιµές. 

ισοθερµία (η) {ισοθερµιών} ΦΥΣ. η εµφάνιση σταθερής θερµοκρασίας σε ένα 
σώµα παρά τις όποιες µεταβολές τής θερµοκρασίας τού περιβάλλοντος. — 
ισοθερµικός, -ή, -ό [1850]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. isothermie]. 

ισόθερµος, -η, -ο [1766] 1. αυτός που παρουσιάζει την ίδια θερµοκρασία µε 
κάποιον άλλον 2. ΜΕΤΕΩΡ. ισόθερµη γραµµή | καµπύλη (i) η γραµµή σε 
χάρτη, η οποία ενώνει περιοχές µε ίση µέση θερµοκρασία σε δεδοµένη 
χρονική στιγµή (ii) η γραµµή που αναπαριστά γρα-φικώς φυσικές µεταβολές 
σε συνθήκες σταθερής θερµοκρασίας 3. αυτός τού οποίου η θερµοκρασία 
παραµένει σταθερή: ~ σώµατα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
isotherme]. 

ισοκατανοµή (η) {χωρ. πληθ.) η ίση κατανοµή µεγέθους, τιµής ή ποσού: η ~ 
τού πλούτου | των κοινοτικών κονδυλίων ANT. ανισοκατανο-µή. — 
ισοκατανέµω ρ. 

ισοκρατηµα (το) [1845] {ισοκρατήµ-ατος | -ατα, -άτων) ΜΟΥΣ. (στη βυζαντινή 
µουσική) το να κρατά ένας ψάλτης το ίσο (βλ. λ. ίσος). 

Ισοκράτης (ο) {-η κ. -άτους} αρχαίος Αθηναίος ρήτορας (436-338 π.Χ.), ο 
οποίος υποστήριξε µέσω των πολιτικών του λόγων την ιδέα τής ένω-σης TOW 
ελληνικών πόλεων υπό κοινή αρχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. Ισοκράτης «αυτός που διαθέτει ίση ισχύ ή 
εξουσία µε κάποιον άλλον» < ίσο- + -κρατής < κρατώ]. 

Ισοκράτης (ο) [1869] {ισοκρατών} ΜΟΥΣ. 1.(στη βυζαντινή µουσική) ο ψάλτης 
που κρατά το ίσο (βλ. λ. ίσος) 2. (στην ευρωπαϊκή µουσική) (α) το «κράτηµα» 
ενός ή περισσοτέρων φθόγγων µιας µελωδίας ή συγχορδίας για ένα χρονικό 
διάστηµα, ενόσω στις άλλες µουσικές γραµµές συνεχίζεται η µουσική εξέλιξη: 
~ τής τονικής || ~ τής δεσπόζουσας (β) µέρος τής τυπικής φόρµας τής φούγκας, 
στο οποίο η µία φωνή ηχεί σταθερά σε έναν φθόγγο, ενόσω οι υπόλοιπες 
συνεχίζουν τη µουσική τους εξέλιξη ΣΥΝ. πεντάλ. [ΕΙΧΜ < ίσο (το) + -κράτης 
< κρατώ]. 

ισόκυρος, -η, -ο αυτός που έχει το ίδιο, νοµικό συνήθ., κύρος µε άλλον (πβ. λ. 
ισότιµος). 

ισόκωλο (το) {ισοκώλ-ου | -ων) ΡΗΤΟΡ. το σχήµα λόγου κατά το οποίο τα κώλα 
ή γενικότ. τα τµήµατα µιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθµό συλλαβών. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ίσο- + κώλον (βλ.λ.)]. 

ισολογισµός (ο) [1813] ΟΙΚΟΝ. 1. ο λογιστικός πίνακας που απεικονίζει 
συγκριτικά την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων 
και των απαιτήσεων επιχειρήσεως, τράπεζας κ.λπ. σε συγκεκριµένο χρόνο, 
εµφανίζοντας στο αριστερό µέρος το ενεργητικό (έσοδα) και στο δεξιό το 
παθητικό (έξοδα): υποβολή τού ισολογισµού || εθνικός - (τής εθνικής 
οικονοµίας σε συγκεκριµένο χρόνο) || ανάλυση τού — II ο — τού κράτους 
υποβάλλεται προς κύρωση στη Βουλή από τον υπουργό Οικονοµικών 2. 
(γενικότ.) η καταγραφή τής σύγκρισης των εσόδων και των εξόδων σε 
δεδοµένη στιγµή. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ιταλ. bilancio (pareggiamento saldo) < 
δηµώδ. λατ. ♦bilancia < λατ. bis «δις» + lanx «δίσκος ζυγαριάς»]. 

ισοµεγέθης, -ης, ισοµέγεθες [αρχ.] Ησοµεγέθ-ους | -εις (ουδ. -η)} αυτός που 
έχει το ίδιο µέγεθος µε κάποιον άλλον: ~ ποσά ANT. ανισοµεγέθης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

ισοµέρεια (η) {ισοµερειών} 1. η ισότητα µεταξύ των µερών ενός συνόλου- η 
κατανοµή σε ίσα µέρη: ~ στην κατανοµή των στοιχείων | στην οικονοµική 
ανάπτυξη ΑΝΤ. ανισοµέρεια 2. [1890] ΧΗΜ. το φαινόµενο κατά το οποίο δύο 
ή περισσότερες ενώσεις έχουν την ίδια χηµική σύσταση και το ίδιο µοριακό 
βάρος, αλλά η διάταξη των ατόµων τους είναι διαφορετική. — ισοµερής, -ής, 
-ές [µτγν.], ισοµερώς επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. ισοµερής < ίσο- + -µερής < µέρος. Ο χηµικός όρ. είναι 
ελληνογενής, < γαλλ. isomerie]. 

ισόµετρος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι ίσος (ως προς άλλον) µε βάση 
συγκεκριµένο µέτρο σύγκρισης: ~ κατασκευές 2. αυτός που παρουσιάζει 
συµµετρία ως προς άλλον ΣΥΝ. συµµετρικός, αναλογικός ΑΝΤ. ασύµµετρος, 
δυσανάλογος. — ισόµετρα επίρρ., ισοµετρία (η) [αρχ.], ισοµετρικός, -ή, -ό. 

ισοµήκης, -ης, ισόµηκες [αρχ.] {ισοµήκ-ους | -εις (ουδ. -η)} αυτός που έχει το 
ίδιο µήκος µε άλλον: ~ σκοινιά | αποστάσεις. — ισοµήκως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

ισόµοιρος, -η, -ο αυτός που έχει ίσο µερίδιο (µε άλλον): ~ κληρονόµοι. — 
ισοµοιρία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αςχ. < ίσο- + -µοιρος < µοίρα «µερίδιο» (βλ.λ.)]. 

ίσοµορφία (η) {ισοµορφιών} 1. το να είναι κανείς όµοιος µε κάποιον άλλον ως 
προς τη µορφή 2. ΟΡΥΚΤ. ο ισοµορφισµός (βλ.λ.). — ισό-µορφος, -η, -ο 
[1766]. 

ισοµορφισµός (ο) [1888] ΧΗΜ. η ιδιότητα των κρυσταλλικών µορφών 
ορισµένων χηµικών ενώσεων να παρουσιάζουν στενές αναλογίες µε άλλους 
κρυστάλλους ως προς το πλέγµα και τη µορφή ΣΥΝ. οµοιοµορφισµός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. isomorphisme]. 

ίσον επίρρ. [αρχ.] 1. λέγεται για να δηλωθεί το αποτέλεσµα µαθηµατικής 
πράξης (σύµβολο =): πέντε συν πέντε ~ δέκα (5 + 5 = 10) ΣΥΝ. ισούται µε, 
(καθηµ.) κάνει 2. ίσον (το) το σύµβολο =, που δηλώνει το αποτέλεσµα 
µαθηµατικής πράξης: ξέχασε να βάλει το ~ στο άθροισµα. ισονοµία (η) [αρχ.] 
{χωρ. πληθ.) η ισότητα υποχρεώσεων και δικαιω- 
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µάτων όλων των πολιτών απέναντι στον νόµο, η αντιµετώπιση όλων των 
πολιτών εκ µέρους τού κράτους ως ίσων: ο κατά κεφαλήν φόρος αντίκειται 
στην αρχή τής ~ ΣΥΝ. ισοπολιτεία ΑΝΤ. ανισότητα. — ισόνοµος,-η,-ο [αρχ.]. 

ισοπαλία (η) {ισοπαλιών} ΑΘΛ. η µη ανάδειξη νικητή σε αγώνα µεταξύ δύο 
αντιπάλων: το αποτέλεσµα ήταν ~ || παραχωρώ | αποσπώ | φέρνω -· ΦΡ. (στο 
ποδόσφαιρο) λευκή ισοπαλία ισόπαλο αποτέλεσµα χωρίς γκολ (σκορ 0-0). 

ισόπαλος, -η, -ο ΑΘΛ. 1. αυτός που επιτυγχάνει την ίδια επίδοση µε τον 
αντίπαλο του, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί ο ένας από τους δύο να αναδειχθεί 
νικητής: οι δύο οµάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2. (συνεκδ.) (αποτέλεσµα) που 
δεν δίνει τη νίκη σε κανέναν από τους δύο αντιπάλους: το αποτέλεσµα ήταν ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ισοδύναµος», παράλλ. τύπος τού αρχαιοτέρου 
ισόπαλης < ίσο- + -πάλης < πάλη]. 

ισοπαχής, -ής, -ές [αρχ.] {ισοπαχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ίσος στο πάχος: -
στρώµατα ΑΝΤ. ανισοπαχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ισόπεδος, -η, -ο 1. αυτός που έχει επίπεδη επιφάνεια ΣΥΝ. οµαλός, επίπεδος, 
πεδινός ΑΝΤ. ανισόπεδος 2. αυτός που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε κάτι 
άλλο ΑΝΤ. ανισόπεδος· ΦΡ. ισόπεδη διάβαση η διασταύρωση στο ίδιο 
επίπεδο δύο δρόµων ή δρόµου και σιδηροδροµικής γραµµής: αφύλακτη | 
φυλασσόµενη | σηµατοδοτούµενη ~ ΑΝΤ. ανισόπεδη διάβαση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ίσο- + -πεδος< πέδον «έδαφος», πβ. γή-πεδον)βλ. κ. πεδίο)]. 

ισοπεδώνω ρ. µετβ. [1856] {ισοπέδω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ 
(επιφάνεια) οµαλή, επίπεδη: εξαιτίας των έργων ασφαλτόστρωσης 
ισοπεδώθηκαν τµήµατα των γύρω λόφων 2. (για κτίσµατα) καταστρέφω 
ολοσχερώς: ολόκληρη η πόλη ισοπεδώθηκε από τους σεισµούς 3. (µτφ.-κακόσ.) 
καταργώ κάθε διαφορά, εξισώνω προς τα κάτω: ο κοσµοπολιτισµός ισοπεδώνει 
τις εθνικές παραδόσεις || η υπερβολικά επιεικής βαθµολογία ισοπεδώνει όλους 
τους µαθητές, καλούς και κακούς. — ισοπέδωση (η) [1856], ισοπεδωτικός, -ή, 
-ό [1861], ισο-πεδωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

ισοπεδωτής (ο) [1864] αυτός που ισοπεδώνει ή που προκαλεί ισοπέδωση. 
ισόπλευρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός τού οποίου όλες οι πλευρές είναι ίσες µεταξύ 

τους: ~ τρίγωνο ΑΝΤ. ανισόπλευρος. — ισόπλευρα επίρρ. 
ισοπολιτεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η νοµική ισότητα όλων των πολιτών 

απέναντι στο κράτος ΣΥΝ. ισονοµία. 
ισόποσος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που ανέρχεται στο ίδιο ποσό (µε άλλον): το 

δάνειο θα εξοφληθεί σε δώδεκα ~ δόσεις. — ισόποσα επίρρ. 
ισορροπηµένος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ισορροπία 2. (µτφ.) 

αυτός που δεν έχει υπερβολικά στοιχεία (που τηρεί ίσες αποστάσεις προς όλες 
τις πλευρές): στο κείµενο των δηλώσεων υιοθετήθηκε µια ~ διατύπωση, ώστε 
να µη θιγεί καµία από τις αντίπαλες πλευρές || ~ πολιτική | γεύση 3. (για πρόσ.) 
αυτός τού οποίου ο εσωτερικός κόσµος βρίσκεται σε αρµονία, που είναι 
ψυχικά ήρεµος και διατηρεί τη λογική του ικανότητα ΑΝΤ. ανισόρροπος. — 
ισορροπηµένα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Οι µτφ. σηµ. αποτελούν απόδ. τού γαλλ. 
équilibré]. 

ισορρόπηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αποκατάσταση τής 
ισορροπίας, η επίτευξη τής ισορροπίας ΣΥΝ. εξισορρόπηση. — ισορροπητικός, 
-ή, -ό. 

ισορροπία (η) {ισορροπιών} 1. η κατάσταση κατά την οποία ένα σώµα, υπό την 
επίδραση ίσων και αντίθετων δυνάµεων που αλληλοε-ξουδετερώνονται, 
βρίσκεται σε σταθερή ή στην κανονική του θέση, χωρίς να ταλαντεύεται ή να 
κλίνει προς τη µία ή την άλλη πλευρά: ο σχοινοβάτης περπατούσε στο 
τεντωµένο σκοινί διατηρώντας την ~ του || επεχείρησε σουτ εκτός ισορροπίας 
(χωρίς να πατάει σταθερά) || χάνω την ~ µου || αβέβαιη | εύθραυστη | ασταθής | 
επισφαλής | προσωρινή ~ || αποκατάσταση | εξασφάλιση τής ~ ΑΝΤ. 
ανισορροπία· ΦΡ. λεπτή ισορροπία αυτή που είναι εύκολο να διαταραχθεί και 
γι' αυτό χρειάζεται επιδέξιους χειρισµούς για τη διατήρηση της- (και µτφ.): οι 
σχέσεις των δύο κρατών βρίσκονται σε ~ 2. ΠΟΛΙΤ. (α) ισορροπία (των) 
δυνάµεων πρακτική αρχή βασισµένη στην άποψη ότι η κατανοµή τής ισχύος 
µεταξύ των κρατών οφείλει να αποβλέπει στην αποτροπή τής υπέρµετρης 
διόγκωσης των δυνάµεων ενός κράτους ή µιας οµάδας κρατών εις βάρος των 
υπολοίπων, µεµονωµένων ή µη, κρατών (β) ισορροπία τού τρόµου η 
διασφάλιση τής παγκόσµιας ειρήνης µέσω τής ισοδυναµίας των πυρηνικών 
οπλοστασίων των δύο υπερδυνάµεων (προκειµένου για τις Η.Π.Α. και την 
Ε.Σ.Σ.∆. µέχρι τη διάλυση τής τελευταίας) 3. (γενικότ.) η κατάσταση κατά την 
οποία αντισταθµίζονται µεταξύ τους αντίθετες δυνάµεις, τάσεις ή πιέσεις: η 
ένταξη κάθε βαλκανικής χώρας στη σφαίρα επιρροής µιας µεγάλης δύναµης 
εξασφάλιζε την ~ δυνάµεων στην περιοχή || πολιτική | οικονοµική | οικολογική | 
στρατιωτική | παγκόσµια ~ || ανατροπή | διατάραξη | έλλειψη ισορροπίας ΦΡ. 
κρατώ | τηρώ τις ισορροπίες ελέγχω τις αντίρροπες δυνάµεις σε έναν χώρο ή 
κατάσταση εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα: «ο πρόεδρος τού κόµµατος πρέπει 
να κρατήσει τις ~ ανάµεσα σε διαφορετικές απόψεις» (εφηµ.) 4. κατάσταση 
στην οποία δεν υπάρχουν υπερβολές, όπου δύο ή περισσότερα πράγµατα βρί-
σκονται στην ίδια περίπου αναλογία: ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται ~ 
ανάµεσα στην εργασία και στον ελεύθερο χρόνο του || τα µέρη ενός µουσικού 
έργου, που βρίσκονται µεταξύ τους σε ~ 5. η ψυχική ηρεµία, η εσωτερική 
αρµονία: ένας µήνας διακοπές θα σε κάνει να βρεις την ~ σου ΑΝΤ. 
ανισορροπία, ένταση 6. η κατάσταση κατά την οποία δεν εµφανίζονται 
διανοητικές διαταραχές ΑΝΤ. παράνοια, τρέλα 7. ΓΥΜΝΑΣΤ. θέση τού σώµατος 
κατά την οποία περιορίζεται στο ελάχιστο η επιφάνεια στηρίξεως των 
πελµάτων των ποδιών. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-, συµµετρία. [ΕΤΥΜ; αρχ. < ισόρροπος (βλ.λ.)]. ισορροπιστής (ο) 
[1897], ισορροπίστρια (η) {ισορροπιστριών} ο ειδικός στις ασκήσεις που 
απαιτούν µεγάλη ικανότητα εξισορροπή-σεως τού σώµατος ΣΥΝ. ακροβάτης. — 
ισορροπιστικός, -ή, -ό [1898], ισορροπιοτικά επίρρ. ισόρροπος, -η, -ο 1. αυτός 
στον οποίο επιδρούν ίσες και αντίθετες δυνάµεις, οι οποίες 
αλληλοεξουδετερώνονται, αυτός που παρουσιάζει ισορροπία: ~ ανάπτυξη όλων 
των παραγωγικών δυνάµεων ΑΝΤ. ανισόρροπος 2. αυτός που έχει ίση ροπή, 
δύναµη (µε άλλον) και ενδεχοµένως τον αντισταθµίζει: ~ δυνάµεις. — ισόρροπα | 
ισορρόπως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ίσο- + -ροπος (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- εν συνθέσει) < 
ρέπω (βλ.λ.)]. ισορροπώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ισορροπείς... | ισορρόπ-ησα, -
ού-µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (µετβ.) επιφέρω ισορροπία, κάνω (κάτι) να βρεθεί 
σε κατάσταση ηρεµίας ή στη φυσιολογική του θέση: ~ την κατάσταση | τον 
προϋπολογισµό | τα οικονοµικά | τα συναισθήµατα µου ΣΥΝ. ισοζυγίζω, 
ισοσταθµίζω, εξισορροπώ ♦ (αµετβ.) 2. βρίσκοµαι σε κατάσταση σταθερότητας 
ή στη φυσιολογική θέση µου υπό την επίδραση ίσων και αντίθετων δυνάµεων, 
που αλληλοεξουδετερώνονται: (µτφ.) η Ελλάδα προσπαθεί να ισορροπήσει 
µεταξύ τής ανάγκης να εκσυγχρονιστεί και τής ανάγκης να διατηρήσει την ταυτό-
τητα της 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. στέκοµαι όρθιος έχοντας περιορίσει στο ελάχιστο την 
επιφάνεια στηρίξεως των πελµάτων των ποδιών 4. (η µτχ. ισορροπηµένος, -η, -
ο) βλ.λ. ίσος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τις ίδιες διαστάσεις, ποσότητα, δυνατό-
τητες, αξία ή δύναµη µε κάποιον άλλον: ήταν ίσοι στο ανάστηµα, αλλά διέφεραν 
στο βάρος || οι µειονότητες αγωνίζονται για ~ µεταχείριση | για ~ δικαιώµατα || οι 
νηπιαγωγοί απαιτούν ~ αµοιβές µε τους δασκάλους || ~ έκταση | µερίδιο || 
παρέχονται ~ ευκαιρίες σε όλους || όλοι οι πολίτες είναι ~ απέναντι στον νόµο || 
φέρεται στον διευθυντή του σαν ίσος προς ίσον ΣΥΝ. ισοδύναµος, ισότιµος, ίδιος 
ΑΝΤ. άνισος· ΦΡ. (α) πρώτος µεταξύ ίσων (λατ. primus inter pares) πρόσωπο που 
ξεχωρίζει από αυτούς που έχουν τον ίδιο βαθµό µε αυτόν, όχι λόγω πραγµατικής 
υπεροχής, αλλά κατά παράδοση (β) εξ ίσου | εξίσου (αρχ. εξ ϊσου) στον ίδιο 
βαθµό: είστε όλοι ~ υπεύθυνοι για τη χρεω-κοπία και πρέπει να αναλάβετε το 
µερίδιο τής ευθύνης που σας αναλογεί! (γ) επί ίσοις όροις κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζονται ανάλογες ευκαιρίες για όλους, που να µη δίνεται υπεροχή σε 
κανέναν εκ των προτέρων: διαπραγµατεύσεις — II ο αγώνας θα διεξαχθεί ~ || οι 
εξεταζόµενοι πρέπει να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό ~ (δ) όλα τα δάχτυλα δεν 
είναι ίσα δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες δυνατότητες ή ικανότητες (ε) 
ανταποδίδω τα ίσα βλ. λ. ανταποδίδω (στ) στα ίσα (ί) σε ίσα µέρη: µοιράστηκαν 
τη λεία τους ~ (ii) (κ. στα ίσια) ευθέως, χωρίς περιστροφές: θα του τα πω ~ κι ας 
παρεξηγηθεί || (αργκό) της την έπεσε ~ κι έφαγε χυλόπιτα (της έκανε ερωτική 
πρόταση και απορρίφθηκε) (ζ) (λαϊκ.) έρχοµαι στα ίσα µου | βρίσκω τα ίσα µου 
συνέρχοµαι, ξαναβρίσκω τη νηφαλιότητα και την ηρεµία µου: ταλαιπωρήθηκε 
πολύ από την αρρώστια του, αλλά τώρα έχει έρθει πια στα ίσα του · 2. ίσο (το) η 
επανάληψη τού ίδιου φθόγγου στη βυζαντινή µουσική- κυρ. στη ΦΡ. κρατάω το 
ίσο (i) ΜΟΥΣ. ψάλλω στον ίδιο φθόγγο, ενώ οι άλλοι ακολουθούν διαφορετική 
µελωδική γραµµή (ii) ενισχύω τη γνώµη (κάποιου): κατσάδιαζε τη γυναίκα του κι 
από κοντά κρατούσε το ίσο η µάννα του ΣΥΝ. σιγοντάρω (κάποιον) ΑΝΤ. αντιτί-
θεµαι · 3. (λαϊκ.) ίσιος (βλ. κ. ίσα επίρρ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ίσος | FioFoç (βοιωτ.), αβεβ. ετύµου. ∆ύο είναι οι βασικές 
ετυµολογικές πορείες: (α) FioFoç < *Fio-o-Foç < *Ειτ-σ-Εος < *wid-s-wos, 
όπου το θ. *wid- αποτελεί τη µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *weid-, εξού και το αρχ. 
ουσ. ειδ-ος (βλ.λ.) (β) FioFoç < *(d)wi-twos, όπου το *(d)wi- αποτελεί 
παράγωγο τού αριθµητ. δύο (βλ.λ.), ενώ ο σχηµατισµός σε -twos πιθ. κατά τις 
λ. σε -τυς (πβ. ήµισυς, δωρ. ήµι-τυς). Στην περίπτωση αυτήν η λ. θα σήµαινε 
«ισοµοιρασµένος σε δύο τµήµατα». Το µεσν. ίσιος (< αρχ. ϊσος) οφείλει την 
κατάληξη του στα επίθ. σε -ιος (π.χ. όρθιος) ή στο συνώνυµο όµοιος]. 
ισοσκελής, -ής, -ές {ισοσκελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός τού οποίου τα σκέλη 
είναι ίσα: ~ τρίγωνο ΣΥΝ. ισόπλευρος ΑΝΤ. ανισοσκελής 2. ΟΙΚΟΝ. αυτός 
που παρουσιάζει ισορροπία ανάµεσα στα έσοδα και τα έξοδα: ~ ισοζύγιο ΑΝΤ. 
ανισοσκελής. — ισοσκελώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ίσο- + -σκελής < σκέλος]. ισοσκελίζω ρ. µετβ. [1893] 
{ισοσκέλισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} εξισώνω τα έξοδα µε τα έσοδα: ~ 
τον προϋπολογισµό | το ισοζύγιο πληρωµών. — ισοσκέλιση (η) κ. ισοσκελισµός 
(ο). ισοσταθµία (η) → ισοσταθµώ 

ισοσταθµίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [1825] {ισοστάθµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) επιφέρω ισορροπία (ανάµεσα σε διαφορετικά 
πράγµατα): όσα κι αν είναι τα προτερήµατα του, δεν µπορούν να ισοσταθµίσουν 
τα ελαττώµατα του ΣΥΝ. ισορροπώ, ισοζυγίζω ♦ 2. (αµετβ.) έχω το ίδιο βάρος 
(µε άλλον) ΣΥΝ. ισοσταθµώ. — ισο-στάθµιση (η) [1864], ισοστάθµισµα (το). 
ισοσταθµώ ρ. αµετβ. {ισοσταθµείς... | ισοστάθµησα} έχω ή αποκτώ το ίδιο 
βάρος µε κάποιον ΣΥΝ. ισοζυγώ. — ισοσταθµία (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ισοσταθµώ (-έω) < ΐσόσταθµος < ίσο- + σταθµός (βλ.λ.)]. ισοστασία (η) {χωρ. 
πληθ.} ΓΕΩΛ. η θεωρητική ισορροπία των τµηµάτων που απαρτίζουν τον γήινο 
φλοιό πάνω σε πυκνό στρώµα υποκείµενου ρευστού υλικού, το οποίο βρίσκεται 
κάτω από τη γήινη επιφάνεια. — ισοστατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < ιοο- + -στασία 
< στάση, ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. 
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isostasy]. 
ισοσύλλαβος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λέξη, στίχος) που έχει τον ίδιο αριθµό 

συλλαβών (µε άλλη λέξη, στίχο): ~ στίχοι ANT. ανισοσύλλαβος 2. ΓΛΩΣΣ. 
(όνοµα) που έχει τον ίδιο αριθµό συλλαβών σε κάθε του πτώση και στους δύο 
αριθµούς, π.χ. στρα-τός, (2 συλλαβές) - στρα-τού (2) - στρα-τό (2) - στρα-τοί 
(2) - στρα-τών (2) - στρα-τούς (2) ANT. ανισοσύλλαβος. — ισοσυλλαβία (η) 
[µτγν.]. 

ισοταχής, -ής, -ες {ισοταχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει την ίδια ταχύτητα 
µε άλλον: ~ οχήµατα. — ισοταχώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ίσο- + -ταχής < τάχος]. 

ισοτέλεια (η) [αρχ.] (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το να καταβάλλει κάποιος τους 
ίδιους φόρους που καταβάλλουν οι άλλοι, η ισότητα στη φορολόγηση ΑΝΤ. 
ανισοτέλεια. 

ισοτελής, -ής, -ές {ισοτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει τις ίδιες 
φορολογικές και δασµολογικές υποχρεώσεις (µε άλλον): κατηγορία ισοτελών 
φορολογουµένων ANT. ανισοτελής 2. (αγαθό) για το οποίο καταβάλλεται ίσος 
φόρος ή δασµός (µε άλλο αγαθό): ~ εισαγώγιµα προϊόντα ΑΝΤ. ανισοτελής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ίσο- + -τελής < τέλος]. 

ισότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι δύο ή περισσότερα ποσά ή 
µεγέθη ίσα µεταξύ τους: ~ δυνάµεων | διαστάσεων | µεγεθών 2. η ίση 
µεταχείριση, η αντιµετώπιση κάποιου µε τον ίδιο τρόπο, µε τον οποίο 
αντιµετωπίζονται και οι άλλοι ) ισχύει για τον έναν ό,τι ισχύει και για τον 
άλλον)· (ειδικότ.) βασική αρχή τού δηµοκρατικού πολιτεύµατος, καθιερωµένη 
συνταγµατικά, που θεσπίζει την ίση και χωρίς διακρίσεις µεταχείριση των 
πολιτών σε όλους τους τοµείς τής δηµόσιας ζωής, λ.χ. στη φορολογία, στα 
πολιτικά δικαιώµατα, στη δικαστική αντιµετώπιση, στις προσωπικές 
πεποιθήσεις κ.λπ.: ~ των πολιτών µεταξύ τους || η ~ δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων || η αρχή τής ισότητας || κοινωνική | πολιτική | οικονοµική | 
πλήρης | εικονική ~ || αποκαθιστώ | επιτυγχάνω | επιφέρω | αποκτώ | 
κατοχυρώνω την -ΣΥΝ. ισοδυναµία, ισονοµία, ισοπολιτεία, ισοτιµία ΑΝΤ. 
ανισότητα 3. (ειδικότ.) η ισότιµη αντιµετώπιση των δύο φύλων, η ουσιαστική 
και τυπική (νοµοθετική κ.λπ.) αναγνώριση ίσων δικαιωµάτων στις γυναίκες σε 
σχέση µε αυτά των ανδρών και η δηµιουργία ίσων ευκαιριών για ανάπτυξη και 
στα δύο φύλα: Γενική Γραµµατεία Ισότητας || ο αγώνας γυναικείων σωµατείων 
για την ~. 

ισοτιµία (η) [αρχ.] {ισοτιµιών} 1. η αναγνώριση ίσων δικαιωµάτων ή ίσης 
αξίας: η ~ των πολιτών/ ανδρών και γυναικών || »συζητείται στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες το αν θα αναγνωρίζεται στο µέλλον η ισοτιµία των πτυχίων 
των ιατρικών µας σχολών προς εκείνα των λοιπών ευρωπαϊκών 
πανεπιστηµίων» (εφηµ.) ΣΥΝ. ισότητα 2. ΟΙΚΟΝ. η ισότητα ως προς την 
αγοραστική δύναµη ή τη χρηµατιστηριακή ή συναλλαγµατική αξία· η σχέση 
ανάµεσα σε νοµίσµατα που δείχνει πόσο αξίζει ένα νόµισµα συγκρινόµενο µε 
ένα άλλο: η ~ τής δραχµής µε | ως προς το δολάριο || συναλλαγµατική | 
χρηµατιστηριακή | διεθνής ~. 

ισότιµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει τα ίδια δικαιώµατα µε άλλον: ~ µέλος | 
σύµµαχος | συµµετοχή ΣΥΝ. ισάξιος 2. ΟΙΚΟΝ. αυτός που έχει την ίδια 
οικονοµική ή εµπορική αξία (µε άλλον): ~ νοµίσµατα. — ισότιµα | ισοτίµως 
[µτγν] επίρρ. 

ισοτονικός, -ή, -ό ΧΗΜ. (διάλυµα) που παρουσιάζει την ίδια ωσµω-τική πίεση 
(µε άλλο). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. isotonic]. 

ισότοπο (το) {ισοτόπ-ου | -ων} ΦΥΣ.-ΧΗΜ. καθένα από δύο ή περισσότερα άτοµα 
τού ίδιου χηµικού στοιχείου, που έχουν τον ίδιο αριθµό πρωτονίων και 
ανάλογη χηµική συµπεριφορά, αλλά διαφορετικό αριθµό νετρονίων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. isotope]. 

ισούται, ισούνται ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. {µόνο σε ενεστ.} είναι ίσο µε: το 
άθροισµα των γωνιών ενός τριγώνου ~ µε 180°.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ. [ΕΤΥΜ. 
Μέση φωνή τού αρχ. ίσώ (-όω) < ίσος]. 

ισοϋψής, -ής, -ές [µτγν.] {ισοϋψ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει το 
ίδιο ύψος (µε άλλον): ~ κτήρια | κατασκευές ΑΝΤ. ανισοϋψής. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ισοφαρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ισοφάρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
♦ 1. (µετβ.) φέρνω στο ίδιο ποσοτικό επίπεδο: ο οικονοµικός έλεγχος 
τής περιοχής αυτής θα ισοφαρίσει σύντοµα τα έξοδα που κάναµε 
ΣΥΝ. αντισταθµίζω ♦ 2. (αµετβ.) ΑΘΛ. κάνω το σκορ ισόπαλο (να µην 
προηγείται κανείς): η γηπεδούχος οµάδα ισοφάρισε µε πέναλτι || ισο 
φάρισε το σκορ τού πρώτου αγώνα. — ισοφάριση (η) [1895] κ. ισο- 
φάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ίσο-φορίζω < ϊσοφόρος < ίσο- + φόρος < φέρω. Το -α-(αντί 
-ο-) τού ρ. ισοφαρίζω οφείλεται σε συνεσταλµ. βαθµ. τού φέρω (πβ. φαρ-
έτρα)]. 

ισοχρονισµός (ο) [1882] 1. το να γίνεται κάτι σε ίσα χρονικά διαστήµατα ΣΥΝ. 
συγχρονισµός 2. ΦΥΣ. το να συντελείται η ταλάντωση (ενός εκκρεµούς) µέσα 
σε ίσα χρονικά διαστήµατα 3. (στις τηλεπικοινωνίες) η ταύτιση των 
συχνοτήτων, που αποτελεί τη βάση για την εκποµπή και τη σωστή ανάλυση 
και ανασύνθεση των εικόνων κατά τη λήψη. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. isochronisme]. 

ισόχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει ίση διάρκεια (µε άλλον) ΣΥΝ. 
σύγχρονος, συγχρονισµένος ΑΝΤ. ασυγχρόνιστος 2. αυτός που γίνεται σε ίσα, 
τακτά χρονικά διαστήµατα: - ταλαντώσεις | σφυγµοί (φυσιολογικοί) ΣΥΝ. 
κανονικός, τακτικός ΑΝΤ. ασυγχρόνιστος, άτακτος. — ισόχρονα | ισοχρόνως 
[µτγν.] επίρρ. 

ισοψηφώ ρ. αµετβ. {ισοψηφείς... | ισοψήφησα} λαµβάνω τον ίδιο 

αριθµό ψήφων (µε άλλον): οι αντίπαλοι ισοψήφησαν, κερδίζοντας από 100 
ψήφους ο καθένας || ~ στον διαγωνισµό. — ισοψηφία (η) [µτγν.], ισόψηφος, -
η, -ο [αρχ.]. 

Ισπανία (η) (ισπ. Reino de Espana = Βασίλειο τής Ισπανίας) κράτος τής Ν∆. 
Ευρώπης στην Ιβηρική Χερσόνησο µε πρωτεύουσα τη Μαδρίτη, επίσηµη 
γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα την πεσέτα (2002: ευρώ). — Ισπανός 
[µτγν.] κ. (λαϊκ.) Σπανιόλος (ο), Ισπανή κ. Ισπανίδα κ. (λαϊκ.) Σπανιόλα (η), 
ισπανικός, -ή, -ό [µεσν.] κ. (λαϊκ.) σπανιό-λικος, -η, -ο, Ισπανικά κ. (λαϊκ.) 
Σπανιόλικα (τα). [ETYM. < µτγν. Ισπανία < λατ. Hispania, αγν. ετύµου. 
Έχουν διατυπωθεί πολλές εικασίες, όπως η αναγωγή στη φοινικική λ. Spania 
< εβρ. Saphân «ασβός, κουνέλι» ή στην κελτική λ. span «σύντροφος». Σύµ-
φωνα µε άλλη άποψη, το όνοµα ανάγεται στη βασκ. λ. ezpan «χείλος, άκρο» 
(και µτφ. «όχθη, ακτή»)]. 

ισπανισµός (ο) τάση για εθνική και γλωσσική ενότητα των ισπανόφωνων λαών 
µέσω τής σύσφιγξης των σχέσεων τους και την αποδοχή από τους επίσηµους 
φορείς τής Ισπανίας των ισπανικών διαλέκτων και τής πνευµατικής 
παραγωγής σε αυτές (που µέχρι τις πρώτες δεκαετίες τού αιώνα µας 
αποκλείονταν). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. hispanisme]. 

Ισπανοεβραίος (ο) [1890], Ισπανοεβραια (η) ο Σεφαρ(α)δίτης (βλ.λ.). — 
ισπανοεβραϊκός, -ή, -ό. 

ισπανοµαθής, -ής, -ές {ισπανοµαθούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που γνωρίζει την 
ισπανική γλώσσα. 

ισπανόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
Ισραήλ (ο) [µτγν.] (στην Π.∆.) ο εβραϊκός λαός, ο οποίος ίδρυσε στα εδάφη τής 

Παλαιστίνης που κατέκτησε, το οµώνυµο βασίλειο (Βασίλειο τού Ισραήλ)- ΦΡ. 
όλες οι φυλές τού Ισραήλ για πλήθος ανθρώπων µε διαφορετική εθνική ή 
τοπική καταγωγή: στην κεντρική πλατεία τής πόλης κυκλοφορούν ~. 

Ισραήλ (το) {άκλ.} (εβρ. Medinât Yisra'él, αραβ. Dawlat Isra'ïl = Κράτος τού 
Ισραήλ) κράτος τής Ν∆. Ασίας µε πρωτεύουσα (µη αναγνωρισµένη από τη 
διεθνή κοινότητα) την Ιερουσαλήµ, επίσηµες γλώσσες την Εβραϊκή και την 
Αραβική και νόµισµα το νέο σεκέλ Ισραήλ. — Ισραηλινός (ο), Ισραηλινή (η), 
ισραηλινός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yisra'él, ίσως «µάχεται, παλεύει µε 
τον Θεό». Κατά τη βιβλική αφήγηση, η ονοµασία αυτή δόθηκε στον 
πατριάρχη Ιακώβ (συνεπώς και στους απογόνους του), επειδή πάλεψε για µια 
νύχτα µε τον άγγελο που είχε στείλει ο Θεός (πβ. Π.∆. Γένεσις 32,28/29: ...Ού 
κληθήσεται ετι το δνοµά σου 'Ιακώβ, αλλά 'Ισραήλ εσται το ονοµά σου, δτι 
ενίσχυσας µετά Θεού καί µετά ανθρώπων δυνατός). Ωστόσο, αρκετοί 
ερευνητές προτιµούν σήµερα την ετυµ. από τη φρ. Ι§ rea'el «άνδρας φίλος τού 
Θεού» < i§ «άνδρας» + reâh «φίλος» + el «Θεός»]. 

Ισραηλίτης (ο) [µτγν.] {Ισραηλιτών}, Ισραηλίτισσα (η) {Ισραηλι-τισσών} 
πρόσωπο που έχει ασπαστεί την εβραϊκή θρησκεία, τον ιουδαϊσµό. — 
ισραηλιτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (καθηµ.) ισραηλιτικός, -η, -ο, ισραηλιτικά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Εβραίος. 

-ισσα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών θηλυκού γένους, 
που δηλώνουν: 1. τον κάτοικο ενός τόπου: Μακεδόν-ας > Μακεδόν-ισσα, 
νησιώτ-ης > νησιώτ-ισσα 2. τη γυναίκα η οποία ασκεί ορισµένο επάγγελµα: 
φούρναρ-ης > φουρνάρ-ισσα 3. τη γυναίκα η οποία φέρει ορισµένο τίτλο ή 
αξίωµα: βασιλιάς > βασίλ-ισσα, κόµης > κόµ-ισσα 4. τη γυναίκα η οποία φέρει 
ορισµένο χαρακτηρισµό: σύντροφ-ος > συντρόφ-ισσα. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που εµφανίζεται αρχικώς 
σε θηλ. εθνωνύµια ως *-ik-ya (π.χ. Φοίνιξ - Φοίνισσα < *Φοί-viK-ya) ή ως 
αποτέλεσµα φωνητικών µεταβολών (π.χ. µέλισσα < *µέ-λιτ-να). Το επίθηµα 
γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση από τη µεσν. περίοδο]. 

Ισσός (η) αρχαία ελληνική πόλη τής Ν. Μικράς Ασίας, γνωστή από τη νίκη τού 
Μ. Αλεξάνδρου επί των Περσών (333 π.Χ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, αγν. 
ετύµου, προελλην. αρχής]. 

ίσταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.· ενεστ. ίστ-αµαι, -ασαι, -
αται, -άµεθα, -ασθε, -ανταν παρατ. ιστ-άµην, ίστ-ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -
αντο} (αρχαιοπρ.) 1. στέκοµαι, είµαι ή µένω όρθιος 2. βρίσκοµαι (κυρ. η µτχ. 
ιστάµενος, ιστάµενη): οι υψηλά ιστάµενοι (σε µια ιεραρχία). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ϊσταµαι, µέση φωνή τού ίστηµι < *σί-στη-µι (µε ενεστ. 
αναδιπλασιασµό) < θ. στη- < I.E. *stä- «στήνω, στέκω», πβ. σανσκρ. â-sthä-m 
«έστησα», λατ. sto «στέκοµαι», status «κατάσταση, καθεστώς», ισπ. estar 
«βρίσκοµαι, είµαι», γαλλ. j'étais «ήµουν» (< παλ. γαλλ. ester «είµαι όρθιος» < 
λατ. stare τού ρ. sto), γερµ. stehen «στέκοµαι, βρίσκοµαι», αγγλ. stay «µένω», 
stand «στέκοµαι» κ.ά. Οµόρρ. στά-σις (-η), στάσ-ιµος, στα-θµός, στά-µνα, στή-
λη, στοά, στή-µων, στά-διο(ν), ί-στ-ός, ίσως και σταυρός (βλ.λ.), -στασία (πβ. έπι-
στα-σίά), -στηµα (πβ. άνά-στηµα) κ.ά.]. ισταµίνη (η) {ισταµινών} ΒΙΟΛ. 
οργανική ουσία που απελευθερώνεται από τους ιστούς τού οργανισµού κατά τη 
διάρκεια τού στρες (αλλεργία, µόλυνση). — ισταµινικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. histamine]. -ιστάν (ειρων.) παραγωγικό επίθηµα 
για τον σχηµατισµό ονοµάτων χωρών, τα οποία παραπέµπουν στα λεγόµενα 
(κυρ. ασιατικά) τριτοκοσµικά κράτη, των οποίων το όνοµα λήγει σε -ιστάν (κυρ. 
όταν θέλει κανείς να δείξει τον αποσυντονισµό, τη διάλυση ή το χάος που 
επικρατεί σε µια χώρα): « δεν γνωρίζω αν στο Ζουλουδιστάν συµβαίνουν 
παρόµοια πράγµατα (ενν. όπως στη χώρα µας)» (εφηµ.) || µόνο στο Ελλαδιστάν 
κάνει ο καθένας ό,τι του καπνίσει, χωρίς να τιµωρείται. 

[ΕΤΥΜ Από ονόµατα ασιατικών χωρών (λ.χ. Αφγανιστάν, Πακιστάν) µε β' 
συνθ. την αρχ. περσ. λ. stän «χώρα»]. 



•ίστας 790 ιστορία 
 

-ίστας, -ίστα παραγωγικό επίθηµα ουσιαστικών (αντί τού -ιστής, -
ίστρια), που δηλώνει: 1. οπαδό θεωρίας ή κινήµατος: αριβ-ίστας, 
φρανκ-ίστας (οπαδός τού φρανκισµού), φασ-ίστας (οπαδός τού φα-
σισµού), κυβ-ίστας (οπαδός τού κυβισµού) 2. καλλιτέχνη οργάνου: 
πιαν-ίστας, τροµπετ-ίστας, κιθαρ-ίστας 3. πρόσωπο που το χαρακτη-
ρίζει κάτι ή κατέχει κάτι: χιουµορ-ίστας, νοµπελ-ίστας 4. πρόσωπο 
που ασχολείται µε κάτι: τουρ-ίστας (που κάνει τουρισµό), καρατερ-
ίστας (που υποδύεται στο θέατρο ιδιαίτερους χαρακτήρες), αρτ-ίστας | 
αρτ-ίστα. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα που απαντά αρχικώς σε ουσ. µε το ιταλ. επί-
θηµα -ista (λ.χ. art-ista, pian-ista)]. 

-ίστής, -ίστρια παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών 
που δηλώνουν: 1. τον οπαδό θρησκευτικού, φιλοσοφικού ή πολιτικού 
συστήµατος: ινδου-ιστής, υλ-ιστής, κοµουν-ιστής 2. πρόσωπο που 
ακολουθεί επιστηµονικό, ιδεολογικό ή αισθητικό ρεύµα: δαρβινιστής, 
εθνικ-ιστής, κυβ-ιστής, ισλαµ-ιστής 3. πρόσωπο που συµπεριφέρεται 
µε ορισµένο τρόπο: εγω-ιστής (εγω-ισµός), ετσιθελ-ιστής (ετσιθελ-
ισµός) 4. πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά µε κάτι: ποδοσφαιρ-
ιστής, σκακ-ιστής (βλ. κ. λ. -ισµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. [ΕΤΥΜ. 
Παραγ. επίθηµα που απαντά αρχικώς σε ξέν. όρ., λ.χ. γαλλ. commun-
iste, égo-iste κ.ά., βασιζόµενο στο αρχ. επίθηµα -ιστής ρηµάτων σε -
ίζω (λ.χ. άττικίζω - άττικιστής, βαδίζω - βαδιστής, συντονίζω - 
συντονιστής)]. 

-ιστί παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιρρηµάτων που δη-
λώνουν τη χρήση µιας γλώσσας στον γραπτό ή τον προφορικό λόγο: 
ελλην-ιστί, λατιν-ιστί, γαλλ-ιστί. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. ελλην-
ιστί, περσ-ιστί), το οποίο προήλθε από αντίστοιχα ρ. σε -ίζω (έλλην-
ίζω, «µιλώ Ελληνικά», περσ-ίζω)]. 

ίστικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε ιστό τού σώµατος: ~ 
βλάβη; 

-ιστικός, -ή, -ό κ. (λαϊκ. ή µειωτ.) -ίστικος, -η, -ο παραγωγικό επίθηµα 
για τον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν αυτόν που: 1. σχετίζεται 
µε ό,τι δηλώνει το αντίστοιχο όνοµα σε -ιστής: αγωνιστής > αγων-
ιστικός 2. πραγµατοποιεί την ενέργεια που δηλώνει το αντίστοιχο 
ρήµα σε -ίζω: χαρακτηρ-ιστικός (αυτός που χαρακτηρίζει), ποτ-
ιστικός (αυτός που ποτίζει) 3. (ο τ. -ιστικος) σχετίζεται µε κάτι: 
κοριτσ-ίστικος, (µειωτ.) νοµικ-ίστικος, δασκαλ-ίστικος. [ΕΤΥΜ 
Παραγ. επίθηµα που απαντά στην Αρχ. Ελληνική προερχόµενο από 
ουσ. σε -ιστής (λ.χ. βασανιστικός - βασανιστής, σοφιστικός -
σοφιστής), απευθείας από το αοριστικό θ. ρηµάτων σε -ίζω (λ.χ. χα-
ριστικός - χαρίζοµαι, οριστικός - ορίζω), καθώς και στη Ν. Ελληνική 
ως απόδ. ελληνογενών ξέν. επιθηµάτων (λ.χ. εγωιστικός, πβ. αγγλ. 
egoistic)]. 

-ίσπκος. Η παραγωγική κατάληξη -ίσπκος (< -ιστής + -ικος) λει-
τουργεί διπλά: (α) Σχηµατίζει επίθετα µε µειωτική σηµασία έναντι 
των συνήθων επιθέτων σε -ΐΌπκος (µυστικιστής - µυστικιστικός, 
δηµοτικιστής - δηµοτικιστικός, ρεαλιστής - ρεαλιστικός κ.τ.ό.). 
Τέτοια είναι επίθετα όπως: λαϊκίστικος, νοµικίστικος, εξυπνακί-
στικος, ελιτίστικος, χωροφυλακίστικος, γεροντίστικος, παραγοντί-
στικος, νεοπλουτίστικος, αριστερίστικος, θεατρινίστικος, πουτανί-
στικος, µπακαλίστικος κ.ά. (β) Σχηµατίζει επίθετα που δηλώνουν 
χαρακτηριστικά ή ιδιότητα: νεολαιίστικος, κοριτσίστικος, αγορί-
στικος, φανταρίστικος, παππαδίστικος, καλογερίστικος, µωρουδί-
στικος, κουκλίστικος, δασκαλίστικος, µπασκετµπολίστικος κ.ά. 

ιστίο (το) (επίσ.) το πανί των ιστιοφόρων πλοίων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ίστίον, υποκ. τού ίστός]. 

ιστιοδροµία (η) [1858] {ιστιοδροµιών} 1. αγώνας ταχύτητας µεταξύ 
ιστιοφόρων πλοίων 2. η πορεία ιστιοφόρου σκάφους.   — ιστιοδρό-
µος (ο/η), ιστιοδροµικός, -ή, -ό, ιστιοδροµώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. ιστιοδροµώ (-έω) < ίστίον + -δροµώ < δρόµος]. 

ιστιοπλοΐα (η) [1886] {χωρ. πληθ.} η πλεύση µε ιστιοφόρο πλοίο (για 
αναψυχή ή σε αγώνες): αγώνες | µαθήµατα ιστιοπλοΐας || ολυµπιακό 
µετάλλιο στην ~. — ιστιοπλόος (ο/η), ιστιοπλοϊκός, -ή, -ό, ίστιοπλοώ 
ρ. [1890] (-είς...}. 

ιστιοσανίδα (η) 1. µακρόστενη σανίδα µε στρογγυλεµένες άκρες και 
µε κινούµενο τριγωνικό ιστίο στο µέσον, πάνω στην οποία ισορροπεί 
όρθιος ο αθλητής και κινείται πάνω στα κύµατα- κρατώντας το ιστίο 
και µετακινώντας το κατευθύνει µε τη βοήθεια τού ανέµου τη σανί-
δα ΣΥΝ. γουίντ-σερφ 2. (κατ' επέκτ.) το οµώνυµο άθληµα ΣΥΝ. γουίντ-
σέρφινγκ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. surfboard. Βλ. κ. σέρφινγκ]. 

ιστιοφόρο (το) το σκάφος που φέρει ιστία και κινείται µε τη δύναµη 
τού ανέµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλοίο. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. 
ιστιοφόρος < ίστίον + -φόρος < φέρω]. 

ιστόγραµµα (το) {ιστογράµµ-ατος | -ατα, -άτων) διάγραµµα που χρη-
σιµοποιείται στη στατιστική για τη γραφική παρουσίαση κατανοµών 
συχνότητας, κατά το οποίο σε ένα σύστηµα δύο κάθετων µεταξύ 
τους αξόνων σχηµατίζονται ορθογώνια παραλληλόγραµµα µε ύψη 
αντίστοιχα προς τις συχνότητες που αντιπροσωπεύουν. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. histogram]. 

ιστοθεραπεία (η) {χωρ. πληθ.) θεραπευτική µέθοδος κατά την οποία 
γίνεται εµφύτευση ή ένεση ιστών (ζωικών, φυτικών ή ανθρώπινων) 
σε γηρασµένους ή εξαντληµένους οργανισµούς για την ανανέωση 
και βελτίωση τής κατάστασης τους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. histotherapy]. 

ιστοκαλλιέργεια (η) {ιστοκαλλιεργειών} ΒΙΟΛ. η αφαίρεση τµηµά-
των ιστού από φυτικούς ή ζωικούς οργανισµούς και η εξωσωµατική 

διατήρηση και ανάπτυξη τους για ερευνητικούς σκοπούς (εµβόλια, 
θεραπευτικές µεθόδους, ιατρικά πειράµατα κ.ά.) σε θρεπτικά υλικά. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. tissue culture]. 

ιστολογία (η) [1863] ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που ασχολείται µε τη φυσιολογία 
και την παθολογία των ιστών τού σώµατος.  — ιστολογικός, -ή, -ό 
[1874], ιστολογικ-ά | -ώς επίρρ. [1873]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. histologie]. 

ίστόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} το φαινόµενο κατά το 
οποίο αποσυντίθενται και καταστρέφονται οι ιστοί οργανισµού. Επί-
σης ιστολυσία (η). — ιστολυτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. histolysis]. 

ιστόρηµα (το) [µτγν.] {ιστορήµ-ατος | -ατα, -άτων} η διήγηση, η εξι-
στόρηση (συνήθ. γραπτή): τα ~ για την πτώση τής Πόλης εξηγούν τι 
προηγήθηκε τής Άλωσης ΣΥΝ. ιστόρηση. 

ιστορηµένος, -η, -ο διακοσµηµένος µε θέµατα από την εκκλησιαστική 
παράδοση (βλ. λ. ιστορώ). [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
ιστορώ (-έω)]. 

ιστόρηση (η) [µεσν.] η διακόσµηση µε εκκλησιαστικά και βιβλικά 
θέµατα (βλ. λ. ιστορώ). 

ιστορία (η) {ιστοριών} 1. η εξέλιξη µέσα στον χρόνο (ενός λαού, µιας 
οµάδας ανθρώπων, ενός τοµέα τής ανθρώπινης δραστηριότητας), το 
σύνολο των γεγονότων που απαρτίζουν το παρελθόν του (από την 
πρώτη εµφάνιση τους µέχρι την τωρινή τους κατάσταση): η ~ τής 
Ελλάδας | τού ελληνικού έθνους | τής Χερσονήσου τού Αίµου | των 
κτιστάδων τής Ηπείρου | των σιναφιών τής Λέσβου | τής ελληνικής 
ζωγραφικής | τής µουσικής | τού αθλητισµού | τής λογοτεχνίας | τού 
κινηµατογράφου || η ~ τής οικογένειας του χάνεται στα βάθη των αι-
ώνων || οι παραχαράκτες τής ~ || η αληθινή ~ τής Αντίστασης (τα 
πραγµατικά γεγονότα)· ΦΡ. τέλος τής ιστορίας [1989] όρος µε τον 
οποίο ο πολιτικός επιστήµονας Φράνσις Φουκουγιάµα περιέγραψε 
την προοπτική τής επικράτησης τής ελεύθερης οικονοµίας και τής 
φιλελεύθερης δηµοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσµο λόγω τής κατάρ-
ρευσης τού κοµουνισµού και τής Σοβιετικής Ένωσης και τής υποχώ-
ρησης των ιδεολογιών που προκαλούσαν συγκρούσεις και επανα-
στάσεις 2. (ειδικότ.) το σύνολο των αξιοµνηµόνευτων γεγονότων: αυτή 
η συµφωνία θα µείνει στην -1| αυτό που συνέβη θα το γράψει η -|| µε 
το έργο του κέρδισε µια θέση στην ~· ΦΡ. γράφω ιστορία διακρίνοµαι 
ιδιαίτερα: ο σερ Λώρενς Ολιβιέ έγραψε ιστορία στον χώρο τής 
υποκριτικής 3. (ειδικότ.) (α) η επιστήµη που µελετά τα γεγονότα τού 
παρελθόντος κατά χρονολογική σειρά και σύµφωνα µε συγκε-
κριµένες µεθόδους (ιστορικές µέθοδοι), επιχειρώντας συνήθ. την ανά-
λυση και ερµηνεία τους (την εύρεση των σχέσεων που τα διέπουν): η 
επιστήµη τής ~ || σπουδάζω ~ || παίρνω πτυχίο στην ~ || κορυφαίος µε-
λετητής τής αρχαίας -1| οι πηγές και οι µέθοδοι τής ~ (πβ. κ. λ. ιστο-
ριογραφία) (β) η επιστήµη που εφαρµόζει τις ίδιες µεθόδους για τη 
µελέτη τής γέννησης, ανάπτυξης και προόδου κάθε χώρου δράσεως 
και ιδ. άλλων επιστηµονικών κλάδων: η ~ τής φιλοσοφίας | τής τέχνης 
| των µαθηµατικών | τής γλώσσας | των θρησκειών 4. (συνεκδ.) (α) το 
σχολικό µάθηµα που βασίζεται στα στοιχεία που παρέχει η 
παραπάνω επιστήµη: διαβάζω ~ || σύµφωνα µε τη σχολική - ... (β) το 
αντίστοιχο σχολικό βιβλίο: βάζω την ~ στην τσάντα || ξέχασα την ~ 
στο σπίτι || στη σελίδα δέκα τής ~ 5. η γραπτή και µε συγκεκριµένη 
µέθοδο παρουσίαση των γεγονότων που συνέβησαν στη χωροχρονική 
πορεία ενός λαού, µιας κοινωνικής οµάδας κ.λπ.: κυκλοφόρησε η ~ 
τής νήσου Χίου || ποιος έγραψε την ~ τού εργατικού κινήµατος; || η ~ 
τής πειρατείας από τον 10ο έως τον 17ο αι. || η επίσηµη - αποσιωπά 
σηµαντικά στοιχεία 6. (συνεκδ.) το βιβλίο που περιλαµβάνει τα πα-
ραπάνω γεγονότα: αγόρασα την ~ τής Γαλλικής Επανάστασης || η ~ 
τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου πωλείται φθηνά 7. η περίοδος για την 
οποία έχουµε γραπτές µαρτυρίες (κατ' αντιδιαστολή προς την προϊ-
στορία και τη µυθολογία) 8. (συνεκδ.) οι γραπτές πηγές στο σύνολο 
τους, από τις οποίες αντλούµε πληροφορίες για το παρελθόν, καθώς 
και τα βιβλία που έχουν γραφτεί γύρω από τα γεγονότα τού παρελ-
θόντος: η ~ αναφέρει πως... || στην ~ υπάρχουν πολλές ανάλογες πε-
ριπτώσεις || πουθενά στην ~ δεν θα βρει κανείς τέτοια προσωπικότητα 
|| τα πρόσωπα τής ~ 9. (α) αφήγηση (γραπτή ή προφορική) πραγ-
µατικών ή φανταστικών γεγονότων: άκουσα µια περίεργη ~ || θα σας 
διηγηθώ µια - µε µάγους και τέρατα || παρακολουθήστε αληθινές ~ από 
τη ζωή των συνανθρώπων µας || η ~ που θα ακούσετε εκτυλίσσεται | 
διαδραµατίστηκε | έλαβε χώρα στο µακρινό παρελθόν || λέω | πλάθω | 
φτειάχνω | διηγούµαι ιστορίες || ~ χωρίς αρχή, µέση και τέλος (β) η 
αφήγηση µε κινηµατογραφικά ή τηλεοπτικά µέσα ενός περιστατικού, 
µιας προσωπικής ιστορίας κ.λπ.: γυρίζω µια - αγάπης µε γνωστούς 
ηθοποιούς || ~ µυστηρίου και τρόµου || προβάλλονται αστυνοµικές | 
πολεµικές | χιουµοριστικές | τολµηρές -10. (ειδικότ.) λογοτεχνικό έργο 
που αναφέρεται στη ζωή και στα έργα προσώπων πραγµατικών ή 
φανταστικών, τα γεγονότα που αφορούν σε δυναστείες: «Η ~ δύο 
πόλεων» (A Tale of two cities, Κ. Ντίκενς) || «Χριστουγεννιάτικη ~» (A 
Christmas carol, Κ. Ντίκενς) || η ~ ενός περιπλανώµενου ιππότη, όπως 
την παρουσιάζει ο βιογράφος του || γράφει ιστορίες έρωτα και πάθους 
11. γεγονός ή σειρά γεγονότων, που συνέβησαν στη ζωή κάποιου ή 
συµβαίνουν στην καθηµερινή ζωή: άκου µια ~ που µου συνέβη 
σήµερα... || γυρνώντας από την Αµερική, είχε να τους πει πολλές ~ || 
ιστορίες καθηµερινής τρέλας ΣΥΝ. περιστατικό ■ ΦΡ. ιστορίες για 
αγρίους βλ. λ. άγριος 12. το σύνολο των γεγονότων τής ζωής 
(κάποιου): µας είπε την ~ τής ζωής του || αυτή είναι η ~ µου- ΦΡ. λέω 
την ιστορία τής ζωής µου µιλάω λέγοντας πάρα πολλές λεπτοµέρειες 
και αναφέροντας πολλά άσχετα µε το θέµα περιστατικά: συντόµευε, 
δεν θέλουµε να µας πεις την ιστορία τής ζωής σου! 13. (ως χα-
ρακτηρισµός) ο ίδιος ο άνθρωπος και κυρ. ο ιδιότροπος: αυτός είναι 
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~· δεν µπορείς να συνεννοηθείς µαζί του || τι ~ είσαι συ; 14. δυσάρε-
στο γεγονός, ταλαιπωρία ή περιπέτεια (συνήθ. στον πληθ.): είχα ιστο-
ρίες µε την αστυνοµία || δεν θέλω ιστορίες µε τους γείτονες || ένα λά-
θος στη δήλωση µού άνοιξε ιστορίες µε την εφορία || είχα µια ~ µε την 
υγεία µου || κάθε τόσο µου δηµιουργεί ιστορίες (µπλεξίµατα) ΣΥΝ. 
µπλέξιµο, φασαρία 15. (ειδικότ.) (α) η ερωτική περιπέτεια: είχε µια - 
µαζί της || είχαν µια σύντοµη - οι δυο τους (β) (συνεκδ.) το ίδιο το 
πρόσωπο µε το οποίο είχε κάποιος ερωτική σχέση: «~ µου, αµαρτία 
µου, λάθος µου µεγάλο» (λαϊκ. τραγ.) || «εσύ ήσουνα για µένα µια 
παλιά ~» (λαϊκ. τραγ.) 16. (γενικότ.) υπόθεση, κατάσταση που µας 
αφορά: η ~ αυτή συνεχίζεται εδώ και µήνες || δυο µέρες τώρα η ίδια ~ 
|| τι θα γίνει µ ' αυτή την ~, θα τελειώνουµε επιτέλους; || δεν ξέρω 
ποιος θα βγει κερδισµένος απ' αυτή την - || αυτό είναι άλλη ~, µην 
ανακατεύεσαι- ΦΡ. παλιά ιστορία περιστατικό ή σχέση από το πα-
ρελθόν: αυτό είναι ~, ας µην επανερχόµαστε 17. φυσική ιστορία βλ. λ. 
φυσικός. — (υποκ.) ιστοριούλα (η) (σηµ. 9-11, 15). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνω-
ρίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ιστορία < ϊστωρ «γνώστης, κριτής» < *Είδ-τωρ, µετα-
πτωτ. βαθµ. τού ρ. οϊδα «γνωρίζω» (βλ.λ.). Η λ. διαδόθηκε ευρέως ως 
δάνειο στις ευρωπαϊκές γλώσσες, πβ. αγγλ. history, γαλλ. histoire, ισπ. 
historia, ιταλ. storia κ.ά. Η σηµ. «προβλήµατα, περιπέτειες» (σηµ. 14) 
οφείλεται σε ανάλογη χρήση τού γαλλ. histoire(s(]. 

ιστορία: σηµασιολογική εξέλιξη. Η λέξη ανάγεται ετυµολογικά 
στο αρχαίο ρ. οΐδα, που σήµαινε «γνωρίζω»: οίδα «γνωρίζω -
ΐστωρ «γνώστης» - ιστορώ «αναζητώ πληροφορίες, επιδιώκω τη 
γνώση» - ιστορία «γνώση». Άρα η αρχική σηµ. τής λ. είναι «η γνώ-
ση» και µάλιστα αυτή που προκύπτει από την αναζήτηση τής πλη-
ροφορίας και την έρευνα. Βαθµηδόν η σηµ. τής λ. φθάνει να ση-
µαίνει την επιστηµονική και συστηµατική παρατήρηση και ανα-
ζήτηση τής γνώσης, δηλ. την επιστήµη (σε αντίθεση µε τη µυθο-
λογία): δλβιος όστις τής 'ιστορίας εσχε µάθησιν (Ευριπίδης). Περ-
νάει ακολούθως στη γραπτή αναφορά σε αποκτηθείσες γνώσεις 
για πρόσωπα και πράγµατα, στη γραπτή αναφορά σε γεγονότα τού 
παρελθόντος, δηλ. σε εξιστόρηση και ιστορία. Ωστόσο, η ιστόρηση 
των γεγονότων δεν είναι απλή αφήγηση, αλλά αναζήτηση σχέσεων 
αιτίου-αιτιατού, έρευνα των αιτίων που γέννησαν τα γεγονότα, 
δηλ. πραγµατική ιστορία. Σε νεότερους χρόνους και υπό την επί-
δραση τής σηµασιολογικής εξέλιξης τής αντίστοιχης ξένης λέξης 
(story) η λ. ιστορία δήλωσε περισσότερο τη διαδικασία και το απο-
τέλεσµα τής αφήγησης (το αφήγηµα) παρά το γεγονός που αποτε-
λεί το αντικείµενο τής αφήγησης (θα σου διηγηθώ µια ιστορία -
∆ιηγείται πολύ ωραίες ιστορίες). Τέλος, η λέξη σε απλούστερες συ-
ζητήσεις τού προφορικού λόγου έφθασε να σηµαίνει συγκεκριµένο 
γεγονός, περιστατικό ή υπόθεση, που ο οµιλητής δεν θεωρεί σο-
βαρή ή αξιόπιστη (Τι ιστορίες είναι πάλι αυτές; - Τι θα γίνει µ'αυτή 
την ιστορία; - Άκου µια ιστορία που µου συνέβη χτες). 

ιστορίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ιστόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εικο-
νίζω, αφηγούµαι µέσω τής ζωγραφικής. 

ιστορικισµός (ο) 1. θεωρία και µέθοδος έρευνας που εµφανίστηκε 
κατά τον 19ο αι. ως αντίδραση στην κυριαρχία τού θετικισµού στις 
κοινωνικές επιστήµες και βασίζεται στην αρχή ότι µόνη η ιστορία 
καθορίζει την πραγµατικότητα, τη γνώση και την επιστήµη: τον κα-
τηγορούν για άκρατο ~ 2. (α) θεωρία σύµφωνα µε την οποία κάθε 
ιστορική περίοδος θεµελιώνει και εξηγεί µε διαφορετικό τρόπο αν-
θρώπινες αξίες· κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν απόλυτες αξίες ή αλή-
θειες, αλλά όλα είναι σχετικά (β) (στην αρχιτεκτονική) τάση που 
εµπνέεται από παλαιότερες εποχές: νεοβυζαντινός ~ (µέσα 19ου αι.) 
(γ) ερµηνεία τού µαρξισµού σύµφωνα µε την οποία η ουσιαστική 
προσφορά τού µαρξισµού έγκειται στο στοιχείο τής ιστορικότητας, 
δηλ. στην ιστορική θεώρηση των κοινωνικών φαινοµένων και στην 
αποδοχή αυτού που επιβεβαιώνεται από την ιστορία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. historicisme]. 

ιστορικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την ιστορία ή 
και µε τον αντίστοιχο επιστηµονικό κλάδο: ~ έρευνα | συνέχεια | εξέ-
λιξη | γεγονός | νοµοτέλεια! δεδοµένα | ενδιαφέρον | περιστατικό! πη-
γές | αναδροµή | αξία | κληρονοµιά | µουσείο | αναγκαιότητα | αρχείο 
(β) ιστορικό κέντρο (ενν. τής Αθήνας) το τµήµα τού κέντρου τής Αθή-
νας, από το οποίο ξεκίνησε η οικοδόµηση τής πόλης στη δεκαετία τού 
1830, δηλ. η περιοχή µεταξύ Ακρόπολης, Πλατείας Οµονοίας και Πλα-
τείας Συντάγµατος (γ) ιστορικός υλισµός η µαρξιστική θεωρία για 
την ιστορία και την κοινωνία, σύµφωνα µε την οποία οι ιδέες και οι 
κοινωνικοί θεσµοί (το εποικοδόµηµα ή υπερδοµή) είναι αντανάκλαση 
τής οικονοµικής δοµής, τής οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής (βά-
ση) 2. αυτός που µελετά έναν λαό, έναν τοµέα τής ανθρώπινης δρα-
στηριότητας, ένα φαινόµενο κ.λπ. διαχρονικά, εξηγώντας πώς εξελί-
χθηκε µέσα στον χρόνο: ~ γλωσσολογία | λεξικό τής ελληνικής γλώσ-
σας | αρχείο | επισκόπηση ΣΥΝ. διαχρονικός ΑΝΤ. συγχρονικός 3. ο 
σχετικός µε το τµήµα τού ανθρώπινου παρελθόντος, για το οποίο υ-
πάρχουν γραπτές µαρτυρίες, γραπτά µνηµεία· κατ' αντιδιαστολή προς 
το προϊστορικός^ το µυθικός: στους ~ χρόνους 4. ΦΙΛΟΛ. ιστορικό µυ-
θιστόρηµα | δράµα το µυθιστόρηµα | δράµα τού οποίου η υπόθεση ε-
κτυλίσσεται σε συγκεκριµένη εποχή τού παρελθόντος, την οποία και 
προσπαθεί να αναπαραστήσει 5. αυτός που έχει ενδιαφέρον λόγω τής 
ιστορίας του, εξαιτίας των γεγονότων µε τα οποία συνδέεται ή τής 
καλλιτεχνικής τάσης µιας περιόδου τού παρελθόντος, την οποία εκ-
φράζει: ~ µνηµείο | τόπος | περιοχή | χωριό || η ~ κατοικία ενός αγω-
νιστή 6. αυτός που έχει εξέχουσα σηµασία, αυτός που επηρεάζει την 
πορεία τής ιστορίας, που πέρασε στην ιστορία ή έχει σχέση µε ση- 

µαντικά γεγονότα: η ~ συνάντηση Στάλιν, Ρούζβελτ, Τσώρτσιλ στη 
Γιάλτα || απόφαση ιστορικής σηµασίας || η ~ στιγµή τής παράδοσης 
τής Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό || η ~ ηγεσία ενός κόµµατος 
7. αυτός που έχει πράγµατι συµβεί και δεν είναι αποκύηµα τής φα-
ντασίας: ~ γεγονός | στοιχείο | αλήθεια | δεδοµένα ΣΥΝ. πραγµατικός, 
αληθινός ANT. πλαστός, φανταστικός, µυθικός 8. ΓΛΩΣΣ. (α) ιστορική 
ορθογραφία το ορθογραφικό σύστηµα, στο οποίο η γραφή δεν αποδί-
δει τη σύγχρονη προφορά των λέξεων, αλλά την προφορά (και τον 
τρόπο γραφής) τους σε παλαιότερη περίοδο που συνδέεται µε την ε-
τυµολογία τους, π.χ. στην περίπτωση τής Ν. Ελληνικής, τη γραφή των 
λέξεων σύµφωνα µε προηγούµενα στάδια γραφής (αρχαία, βυζαντι-
νή), πβ. τη γραφή λέξεων, όπως επανειληµµένως, λύπη, ελλιπής, ωραίος 
κ.ά. (βλ. κ. ΣΧΟΛΙΟ λ. φωνητικός) (β) ιστορικοί | παράγωγοι χρόνοι οι 
ρηµατικοί χρόνοι που αναφέρονται στο παρελθόν (παρατατικός, α-
όριστος, υπερσυντέλικος) (γ) ιστορικός ενεστώτας βλ. λ. ενεστώτας 9. 
αυτός που θα µείνει στην ιστορία (κυρ. επειδή αποτελεί τοµή στην ι-
στορία, έχει ξεχωριστή σπουδαιότητα για το µέλλον και τερµατίζει 
µια πρακτική τού παρελθόντος): η ~ απόφαση τού υπουργείου προ-
κάλεσε πλήθος αντιδράσεων || ο~ συµβιβασµός ∆εξιάς και Αριστεράς 
10. ιστορικός (ο/η) (α) ο µελετητής τής ιστορίας: εξέχων | µαρξιστής 
| αντικειµενικός ~ ΣΥΝ. ιστοριογράφος, ιστοριοδίφης (β) ο καθηγητής 
που διδάσκει το σχετικό µάθηµα στη µέση, την ανώτερη ή την ανώ-
τατη εκπαίδευση 11. ιστορικό (το) η κατά χρονολογική εξέλιξη αφή-
γηση γεγονότων συναφών µεταξύ τους και η καταγραφή της: στα δη-
µοσιεύµατα τής εποχής µπορεί να βρει κανείς το ~ τής κρίσης || ο νέος 
γιατρός ζήτησε το ~ τής ασθενούς, για να ενηµερωθεί για την πορεία 
τής υγείας της. — ιστορικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

ιστορικοσυγκριτικός, -ή, -ό [1898] ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε την 
ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία (βλ. λ. γλωσσολογία). [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. historisch-vergleichende (Sprach-
wissenschaft)]. 

ιστορικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα ενός γεγονότος να απο-
τελεί µέρος ή να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση τής 
ιστορίας 2. το να αποτελεί κάτι πραγµατικό γεγονός, να µαρτυρείται 
από πηγές: η ~ τού γεγονότος είναι αναµφισβήτητη || η ~ ενός προ-
σώπου | τού Ιησού. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
historicité]. 

ιστοριογραφία (η) [µτγν.] {ιστοριογραφιών} η έκθεση γεγονότων τού 
παρελθόντος µε λογοτεχνικό τρόπο και µε βάση την κριτική έρευνα, 
την παράδοση και την προσωπική εµπειρία. — ιστοριογραφικός, -ή, 
-ό [µτγν.]. 

ιστοριογράφος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που ασχολείται µε την 
ιστοριογραφία 2. (καταχρ.) ειδικός που ασχολείται µε την καταγραφή 
τής ιστορίας, ο συγγραφέας ιστορικών βιβλίων. 

ιστοριοδίφης (ο/η) [1861] {ιστοριοδιφών} ο ειδικός που ερευνά τις 
ιστορικές πηγές µε σκοπό τη συγκέντρωση υλικού για την ιστορική 
έρευνα. — ιστοριοδιφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ιστορία + -δίφης < αρχ. διφώ (-άω) «ψηλαφώ, ερευνώ επιµε-
λώς», αγν. ετύµου]. 

ιστοριοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η αντίληψη σύµφωνα µε την 
οποία ό,τι συντελείται σε πνευµατικό και πολιτισµικό επίπεδο, οφεί-
λεται σε ιστορικά αίτια ΣΥΝ. ιστορισµός ΑΝΤ. φυσιοκρατία. 

ιστορισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. η θεωρητική θέση σύµφωνα µε την 
οποία τα κοινωνικά γεγονότα και τα πνευµατικά δηµιουργήµατα 
ερευνώνται σε συνάρτηση µε την ιστορική πραγµατικότητα στην 
οποία εµφανίζονται και αντιµετωπίζονται σε σχέση µε την εξέλιξη 
τους 2. ΦΙΛΟΣ, η ιστοριοκρατία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γερµ. Historismus]. 

ιστορώ ρ. [αρχ.] {ιστορείς... | ιστόρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
αφηγούµαι (γεγονότα}: η «Οδύσσεια» ιστορεί τις περιπέτειες τού 
Οδυσσέα µέχρι την επιστροφή του στην πατρίδα ΣΥΝ. εξιστορώ, διη-
γούµαι · 2. ζωγραφίζω, διακοσµώ µε θέµατα από την εκκλησιαστική 
ζωή και παράδοση, την Π.∆. και την Κ.∆. κ.λπ. (κυρ. η µτχ. ιστορηµέ-
νος, -η, -ο): ιστορηµένα χειρόγραφα (τα χειρόγραφα που είναι διακο-
σµηµένα µε µικρογραφίες) || ιστορηµένος ναός (µε αγιογραφίες). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ιστορία. 

ιστός (ο) 1. ψηλό, κυλινδρικό κοντάρι, στύλος ή πύργος, που τοποθε-
τείται κάθετα προς την επιφάνεια στηρίξεως στα πλοία και χρησι-
µεύει για να στερεώνονται τα πανιά, οι κεραίες εκποµπής σήµατος, 
τα διακριτικά σήµατα πλοίου κ.ά.: ο ακάτιος ή πρωραίος (το πλωριό 
κατάρτι) | πρυµναίος ~ ΣΥΝ. (για πλοία) κατάρτι, άρµπουρο· ΦΡ. στήλη 
ιστού βλ. λ. στήλη 2. ΤΕΧΝΟΛ. (~ κεραίας) η επιµήκης κυλινδρική 
µεταλλική ράβδος, στην οποία στηρίζεται η κεραία εκποµπής ή λή-
ψεως σήµατος (ηχητικού, τηλεοπτικού): ο δυνατός αέρας έριξε κάτω 
τον - τής κεραίας · 3. (α) το εργαλείο µε το οποίο υφαίνει κανείς: 
υφαντικός ~ ΣΥΝ. αργαλειός (β) (συνεκδ.) το ύφασµα που υφαίνεται 
στον αργαλειό: ο ~ τής Πηνελόπης (κ. µτφ. έργο ατελείωτο και µά-
ταιο, χωρίς αποτέλεσµα) || πυκνός | καλοδουλεµένος - ΣΥΝ. υφάδι 4. 
το δικτυωτό πλέγµα που κατασκευάζει η αράχνη για να συλλαµβάνει 
τη λεία της: (µτφ.) έχει πιαστεί στον ιστό τής γοητείας της ΣΥΝ. δίχτυ 
5. (µτφ.) η δοµή ενός έργου (µυθιστορήµατος, σεναρίου, κινη-
µατογραφικής ταινίας, θεατρικού κ.λπ.), ο τρόπος µε τον οποίο συν-
δέονται µεταξύ τους και αναπτύσσονται τα µέρη του: ο αφηγηµατι-
κός ~ µιας νουβέλας 6. ΒΙΟΛ. σύνολο κυττάρων που έχουν όµοια ή πα-
ρόµοια κατασκευή και επιτελούν την ίδια λειτουργία: ινώδης | συν-
δετικός | φυτικός | ζωικός | µυϊκός | κατεστραµµένος ~ 7. (α) Παγκό-
σµιος Ιστός βλ. λ. παγκόσµιος (β) φυλλοµετρητής ιστού βλ. λ. φυλ-
λοµετρητής (γ) εξυπηρετητής ιστού βλ. λ. εξυπηρετητής. [ΕΤΥΜ < 
αρχ· ίστός < ϊ-στη-µι (πβ. λατ. si-stö). o βιολ. όρ. αποτελεί µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. tissue, ο δε όρος Παγκόσµιος Ιστός αποδίδει 
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τον αγγλ. Worldwide Web. Βλ. κ. ίσταµαι]. 
-ιστός, -η, -ο(ν) [αρχ.] (λόγ.) παραγ. επίθηµα που δηλώνει τον υπερθετικό 

βαθµό επιθέτων: µέγ-ιστος, πρώτ-ιστος, κάκ-ιστος, ελάχ-ιστος, βέλτ-ιστος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. επίθηµα τού υπερθ. βαθµού επιθέτων, που ανάγεται σε *-isto- < 
I.E. *-is- (ασθενής βαθµίδα τού επιθήµατος *-je/os-) + -to-(των ρηµατ. επιθ.), 
πβ. γοτθ. -ists, σανσκρ. -isthas]. 

ιστοσελίδα (η) ΠΛΗΡΟΦ. σελίδα στο ∆ιαδίκτυο που µπορεί να αποτελείται από 
κείµενο ή να περιέχει (συνηθέστερα) και εικόνες, σταθερές ή κινούµενες, 
γραφικά, συνδέσεις κ.ά.· η έννοια τής σελίδας αντιστοιχεί στο εύρος µιας 
οθόνης Η/Υ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. webpage]. 

ι στο χηµεία (η) ΒΙΟΛ. κλάδος τής ιστολογίας ο οποίος αναλύει τη χηµική 
σύσταση των ιστών και τη δραστηριότητα των ενζύµων σε αυτές. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. histochimie]. 

ισχαιµία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ελάττωση ή διακοπή τής κυ-
κλοφορίας τού αίµατος σε µέρος τού σώµατος, η οποία οφείλεται σε 
πρόβληµα τής αρτηρίας. — ισχαιµικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ϊσχαιµος < ϊσχω «σταµατώ, εµποδίζω, αναστέλλω» (< *σί-σχω, 
ενεστωτικός αναδιπλασιασµός τού θ. -σχ-, πβ. αόρ. β' έ-σχ-ον, ρ. έχω) + -
αιµος < αίµα. Η λ. αποτελεί ελληνογενή ξέν. όρο, < γαλλ. ischémie]. 

ισχιαλγία (η) [1861] {ισχιαλγιών} ΙΑΤΡ. ο πόνος τού ισχιακού νεύρου στο πίσω 
µέρος τού ποδιού. — ισχιαλγίας, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < ισχίο + -αλγία < άλγος 
«πόνος», ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Ischialgie]. 

ισχίο (το) ΑΝΑΤ. οι κοιλότητες µέσα στις οποίες βρίσκονται οι αρθρώσεις τής 
λεκάνης µε τα µηριαία οστά ΣΥΝ. γοφός. — ισχιακός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ίσχίον, αβεβ. ετύµου. Είναι πιθ. ότι η «γλώσσα» τού Ησυχίου 
ϊσχν οσφύς διασώζει αρχαϊκό τύπο τής λ. (πβ. µέλι), αλλά πέραν αυτού είναι 
αδύνατον να συνδεθεί το ίσχίον µε λ. άλλων I.E. γλωσσών. Υποθετική 
παραµένει επίσης η σύνδεση µε τις λ. ισχνός, ίσχύς)βλ.λ.)]. 

ισχναίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
καθιστώ (κάτι) αδύνατο, το λεπταίνω ΣΥΝ. αδυνατίζω, λε-πτύνω ΑΝΤ. 
παχαίνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι αδύνατος ΣΥΝ. αδυνατίζω ΑΝΤ. παχαίνω. 
Επίσης ισχνεύω [µτγν.]. 

ίσχνανση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} (λόγ.) η απώλεια 
βάρους ΣΥΝ. αδυνάτισµα, λέπτυνση ΑΝΤ. πάχυνση. — ισχναντι-κός,-ή, -ό 
[αρχ.]. 

ισχνός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν έχει λίπος, που είναι πολύ αδύνατος: ~ υπάρξεις 
µε ανορεκτικές τάσεις προβάλλονται ως πρότυπα οµορφιάς ΣΥΝ. λιπόσαρκος 
ΑΝΤ. παχύς, εύσωµος, γεµάτος- ΦΡ. περίοδος ισχνών αγελάδων περίοδος 
οικονοµικής δυσχέρειας (βλ. κ. λ. αγελάδα) 2. αυτός που δεν έχει αποδεικτική 
επάρκεια: - επιχειρήµατα ΣΥΝ. αδύνατος ΑΝΤ. ισχυρός, ικανοποιητικός 3. 
αυτός που δεν έχει µεγάλο µέγεθος, φτωχός, λίγος: ~ ηµεροµίσθιο/ 
ικανοποίηση/ µειοψηφία ΣΥΝ. πενιχρός, ανεπαρκής ΑΝΤ. πλούσιος, παχυλός, 
άφθονος. — ισχν-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., ισχνότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *si-sq-sno- < I.E. *si-sq-u- «αποξηραίνω», πβ. αβεστ. hisku 
«ξηρός», λατ. siccus (> γαλλ. sec, ισπ. seco) κ.ά.]. 

ισχουρια (η) {χωρ. πληθ.} η αδυναµία ουρήσεως, η επίσχεση των ούρων 
(βλ.λ.) ANT. ακράτεια. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ίσχουρώ (-έω) < αρχ. ίσχω «έχω - συγκρατώ» (ανα-διπλ. τ. 
τού. έχω) + ουρώ]. 

ισχυρίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ισχυρίστ-ηκα (λόγ. -θηκα)} υποστηρίζω άποψη· µε 
το ρήµα αυτό µπορεί να εκφράζεται και επιφύλαξη ως προς την αλήθεια τής 
άποψης, λ.χ. τον πυροβόλησε ευρισκόµενη σε αυτοάµυνα- αυτό, τουλάχιστον, 
ισχυρίζεται η ίδια || ισχυρίστηκε ότι τα κίνητρα της ήταν ανιδιοτελή ΣΥΝ. 
διατείνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, επιχείρηµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ενδυναµώνοµαι, ενισχύοµαι», < ισχυρός (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

ισχυρισµός (ο) [1871] αυτό το οποίο ισχυρίζεται κανείς, αυτό που υποστηρίζει 
ως αληθινό: αβάσιµος | βάσιµος ~ || οι ~ του αποδείχθηκαν ψευδείς. 

ισχυρογνώµων, -ων, -ον [αρχ.] {ισχυρογνώµ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} αυτός 
που υποστηρίζει την άποψη του µε επιµονή και δεν ακούει ή δεν αποδέχεται 
τη γνώµη των άλλων ΣΥΝ. πεισµατάρης, ξεροκέφαλος, αδιάλλακτος ΑΝΤ. 
διαλλακτικός, συζητήσιµος. Επίσης ισχυρογνώµονας (ο/η). — 
ισχυρογνωµοσύνη (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 

ισχυροποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ισχυροποιείς... | ισχυροποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} καθιστώ (κάποιον/κάτι) ισχυρό, του δίνω περισσότερη δύναµη και 
κύρος: η νέα πολιτική συµµαχία ισχυροποίησε τη θέση τής κυβέρνησης ΣΥΝ. 
ενισχύω, ενδυναµώνω, δυναµώνω, εδραιώνω ΑΝΤ. αποδυναµώνω. — 
ισχυροποίηση (η) [µτγν.] ισχυροπο^τι-κός, -ή, -ό. 

ισχυρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει ισχύ, που τον χαρακτηρίζει η δύναµη και δεν 
κλονίζεται εύκολα: ~ άµυνα | θέληση | προστασία | δεσµός | αντίπαλος | 
επιχείρηµα | όπλο | προσωπικότητα ΣΥΝ. δυνατός, ανθεκτικός, κραταιός, 
σθεναρός ANT. ανίσχυρος, αδύναµος 2. αυτός που έχει µεγάλη ένταση: ~ 
σεισµός | ρεύµα | έκρηξη | ράπισµα | άνεµος | πυρετός | επιθυµία ΣΥΝ. έντονος, 
δυνατός, σφοδρός ANT. ανίσχυρος, αδύναµος, άτονος, ασθενής 3. αυτός που 
βρίσκεται σε θέση ισχύος, που µπορεί να επιβάλλει τη βούληση του ή να 
επηρεάζει καθοριστικά: ~ κυβέρνηση | επιρροή | φύλο (το ανδρικό φύλο) | 
πολιτικός παράγοντας | κράτος ANT. ανίσχυρος, αδύναµος 4. αυτός που 

µπορεί να έχει έντονα, δραστικά αποτελέσµατα: πήρε - δόση δηλητηρίου και 
πέθανε || ~ οικονοµική βοήθεια ΣΥΝ. δραστικός 5. ισχυροί (οι) οι παράγοντες 
που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις εξελίξεις, να επιβάλλονται: οι ~ 
τής γης 6. ΝΟΜ. νοµικά έγκυρος, αυτός που έχει νοµική ισχύ: ~ διαθήκη ΑΝΤ. 
άκυρος, ανίσχυρος· ΦΡ. ΤΟ δίκαιο τού ισχυρότερου για τις περιπτώσεις στις 
οποίες εκείνος που έχει τη µεγαλύτερη δύναµη επιβάλλει τη θέληση του στους 
ασθενέστερους. — ισχυρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < ισχύς (βλ.λ.)]. 

ισχύς (η) {ισχύος, ισχύ | χωρ. πληθ.} 1. η δύναµη (συνήθ. όχι σωµατική) που 
διαθέτει κανείς και που του επιτρέπει να επιβάλλεται: στρατιωτική | πολιτική | 
οικονοµική | κοινωνική ~ || µε τη νέα στρατιωτική άσκηση στην περιοχή, το 
NATO κάνει επίδειξη ισχύος || η ~ τής κυβέρνησης | τής επιχείρησης | των 
αντιπάλων || εδραιώνω την ~ µου || επιβάλλεται διά τής ~ του || έχει µεγάλη ~ 
στον χώρο τού Τύπου || η - του εξασθενεί ANT. αδυναµία, ατονία- ΦΡ. (α) από 
θέσεως ισχύος από πλεονεκτική θέση: µιλώ ~ (β) η ισχύς εν τη ενώσει (ή 
ισχύς εν τη ενώσει) η δύναµη βρίσκεται στη συνεργασία και την 
αλληλοβοήθεια (γ) ισχύς µου η αγάπη του λαού µου η δύναµη µου στηρίζεται 
στην αγάπη, την αφοσίωση τού λαού µου (έµβληµα τής δεύτερης ελληνικής 
δυναστείας· η φρ. καθιερώθηκε από τον βασιλιά Γεώργιο Α) 2. ΝΟΜ. 
πρακτική ή νοµική εγκυρότητα: η διάταξη βρίσκεται σε ~ | εν ισχύι || τίθεµαι 
εκτός ισχύος || αναστέλλω | παρατείνω την ~ των έκτακτων µέτρων || 
αναδροµική | συνταγµατική | προσωρινή ~ || η ~ τής συµφωνίας | τού 
συµβολαίου | τού νόµου 3. ΦΥΣ. η ποσότητα τής ενέργειας, η οποία παράγεται 
ή απορροφάται από ένα σύστηµα ανά µονάδα χρόνου και εκφράζεται µε το 
πηλίκο τής συνολικής παραγόµενης ή απορροφούµενης ενέργειας προς τον 
χρόνο παραγωγής ή απορροφήσεως της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η λ. εµφανίζει ί- 
προθεµ. και µηδενισµ. βαθµ. -σχ- τού ρ. έχω (πβ. αόρ. β' ε-σχ-ον). Κατ' άλλη 
άποψη, η λ. αρχικώς απαντά µε δίγαµµα (*Εισχύς) κατ' αναλογίαν προς το 
ουσ. ΐ'ς «δύναµη» (πβ. λατ. vis). Παράγ. ισχυ-ρός, ίσχυ-ω, ίσχυρ-ίζοµαι κ.ά. Η 
σηµ. 3 αποδίδει τον αγγλ. όρο power]. 

ισχύω ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. ισχύων, -ούσα, -ον | ίσχυσα} 1. έχω ισχύ: η 
σύµβαση | ο νόµος | η παράδοση ισχύει || τα έκτακτα µέτρα | ο κανόνας | τα 
κριτήρια ισχύουν || αυτό που είπα | η πρόσκληση µου ισχύει και για σένα || αυτή 
η πρόταση ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις 2. (η µτχ. ενεστ. ισχύων, -ούσα, -ον) 
βλ.λ. [ΕΤΥΜ αρχ. < ίσχύς (βλ.λ.)]. 

ισχύων, -ούσα, -ον {ισχύ-οντος (-ούσας) | -όντων (-ουσών)} 1. αυτός που έχει 
ισχύ: - νοµοθεσία | ∆ίκαιο | νόµος | διάταξη | καθεστώς | περιορισµοί 2. 
ισχύοντα (τα) αυτά που ισχύουν: σύµφωνα µε τα ~, η επιτροπή δεν µπορεί να 
εγκρίνει την πρόταση τους. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ισχύω]. 

ίσωµα (το) → ίσιωµα 
ισώνω ρ. → ισιώνω 
ίσως επίρρ. (για τη δήλωση τού πιθανού) υπάρχει περίπτωση να, µπορεί: ~ (να) 

έχεις δίκιο- ο καιρός θα δείξει ΣΥΝ. πιθανόν, ενδεχοµένως ANT. σίγουρα, 
οπωσδήποτε. [ΕΤΥΜ αρχ. < 'ίσος (βλ.λ.)]. 

ίσως: συνώνυµα. Μια σειρά λέξεων δηλώνουν πιθανότητα δηλώνουν δηλ. 
την επιφυλακτική στάση τού οµιλητή απέναντι στα λεγόµενα, την 
περιορισµένη βεβαιότητα που έχει για ενέργειες, πράξεις, καταστάσεις, 
πράγµατα ή και πρόσωπα. Εντάσσονται στους µηχανισµούς (γραµµατικούς 
ή λεξιλογικούς) τής λεγόµενης τρο-πικότητας (modality) στη γλώσσα, των 
τρόπων δηλ. που διαθέτει ο οµιλητής για να σχολιάσει και να τροποποιήσει 
| διαφοροποιήσει τα λεγόµενα του. Στην περίπτωση των τροπικών αυτών 
λέξεων (ρηµάτων, επιρρηµάτων, επιρρηµατικών φράσεων), η 
επιφυλακτικότητα είναι διττή: τόσο λεξιλογική (µε τη χρήση αυτών των 
λέξεων) όσο και γραµµατική (ακολουθούνται από υποτακτική ή πιθανολο-
γική έγκλιση): ίσως να βρέχει - ίσως να έβρεχε - ίσως να βρέξει -ίσως να 
έβρεξε - ίσως να έχει βρέξει - ίσως να είχε βρέξει. Παρατηρήσεις: (α) Τα 
επιρρήµατα ίσως, πιθανώς και ενδεχοµένως χρησιµοποιούνται και µε 
οριστική έγκλιση (µικρότερη επιφυλακτικότητα) και µε 
υποτακτική/πιθανολογική (µεγαλύτερη επιφυλακτικότητα): ίσως | πιθανώς | 
ενδεχοµένως έφυγε για το εξωτερικό -ίσως | πιθανώς | ενδεχοµένως να έφυγε 
για το εξωτερικό (β) Τριπλή δυνατότητα εκφράσεως εµφανίζουν τα είναι 
πιθανόν | πιθανόν | πιθανώς (βλ. κ. ΣΧΟΛΙΟ λ. πιθανός) και ενδέχεται | είναι 
ενδεχόµενο | ενδεχοµένως (γ) Το µπορεί (< µπορώ) από τη «δυνατότητα» 
(µπορώ) έχει περάσει στη δήλωση «πιθανότητας», διατηρώντας 
υφολογικώς και ετυµολογικώς τη χροιά µειωµένης δυνατότητας ή 
µεγαλύτερης, τρόπον τινά, πιθανότητας έναντι των λοιπών: µπορεί να 
βρέξει «πιθανότερο» από το ίσως να βρέξει. Η πιθανότητα µάλιστα γίνεται 
µεγαλύτερη µε τη χρήση τού και: µπορεί και να βρέ-ξει. 

Ιταλία (η) (ιταλ. Repubblica Italiana = Ιταλική ∆ηµοκρατία) 1. χερσόνησος τής 
Ν. Ευρώπης στη Μεσόγειο Θάλασσα, µεταξύ τής Αδριατικής Θάλασσας και 
τού Τυρρηνικού Πελάγους ΣΥΝ. Ιταλική Χερσόνησος 2. κράτος τής Ν. 
Ευρώπης, το οποίο καταλαµβάνει την παραπάνω χερσόνησο, τη Σικελία, τη 
Σαρδηνία και άλλα µικρότερα νησιά, µε πρωτεύουσα τη Ρώµη, επίσηµη 
γλώσσα την Ιταλική και νόµισµα την ιταλική λιρέτα (2002: ευρώ). — Ιταλός 
[µτγν.] κ. (λαϊκ.) Ιτα-λιάνος [µεσν.] (ο), Ιταλίδα [µτγν.] κ. (λαϊκ.) Ιταλιάνα 
[µεσν.] (η), ιταλικός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (λαϊκ.) ιταλιάνικος, -η, -ο, Ιταλικά κ. 
(λαϊκ.) Ιταλιάνικα (τα). 
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[ΕΤΥΜ; αρχ. < αρχαϊκ. λατ. Vitalia < vitulus «µοσχάρι» (πβ. οσκ. viteliu), 
οπότε η λ. θα σήµαινε αρχικά «χώρα των µοσχαριών» εξαιτίας τής εκτεταµένης 
κτηνοτροφικής δραστηριότητας των νότιων περιοχών της. Είναι ενδιαφέρον ότι 
επικράτησε διεθνώς η αρχ. λ. 'Ιταλία χωρίς το δίγαµµα (πβ. αγγλ. Italy, γαλλ. 
Italie, γερµ. Italien). Έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη ότι το τοπωνύµιο είναι 
ιλλυρ. προελ.]. ιταλίσµός (ο) [1805] 1. η µίµηση των Ιταλών και των ιταλικών 
τρόπων, κάθε δείγµα τέτοιας µίµησης 2. στοιχείο που δηλώνει επιρροή τής 
ιταλικής γλώσσας στην ελληνική: οι - στη γλώσσα τού Κάλβου, όπως η επίταξη 
τού επιθέτου µετά το ουσιαστικό, είναι χαρακτηριστικοί. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. italianisme]. Ιταλιώτης (ο) [αρχ.] {Ιταλιωτών}, 
Ιταλιώτισσα (η) {Ιταλιωτισσών} ελληνικής καταγωγής κάτοικος τής Κάτω 
Ιταλίας.   — ιταλιωτικός, -ή, -ό [αρχ.]. ιταλοµαθής, -ής, -ες [1889] αυτός που 
γνωρίζει την ιταλική γλώσσα. 

* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ιταλόφωνος, 
-η, -ο → -φωνος 
ιταµός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από προκλητικότητα και 

αυθάδεια: ~ ύφος | πρόκληση | αξίωση | λόγια ΣΥΝ. αυθάδης, αναιδής ANT. 
σεµνός, ήπιος. — ιταµώς επίρρ. [αρχ.], σαµότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εισιτήριο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ίτης «ορµητικός, αυθάδης, προπετής» < θ. ί-, µηδενισµ. βαθµ. 
τού ρ. ειµί «πηγαίνω, θα πάω» < I.E. *ei-mi- «πηγαίνω», πβ. σαν-σκρ. é-mi, 
λατ. eo (< *ei-ô), γαλλ. j'irai «θα πάω», ισπ. iré (< λατ. ire, απρφ. τού eo), γαλλ. 
initial «αρχικός» (< λατ. in-ire «αρχίζω») κ.ά. Οµόρρ. εΐσ-ι-τ-ήριο(ν), έξ-ί-τ-
ηλος, ισθµός (βλ.λ.) κ.ά.]. 1.Τ.Ε. (το) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας. 
Ιτέα (η) πόλη τής Κ. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Φωκίδας, το επίνειο τής 

Αµφισσας. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία τής πόλεως οφείλεται στις ιτιές που φύονταν παλαιότερα 
στην παοαλία της]. ίτε, παίδες Ελλήνων (ω παίδες 'Ελλήνων, ϊτε, Αισχ. Πέρσ. 
402) εµπρός παιδιά των Ελλήνων λέγεται ως προτροπή πριν από κρίσιµη εθνική 
πολεµική (αλλά και αθλητική) αναµέτρηση µε αντίπαλο. -ιτζής παραγωγικό 
επίθηµα αρσενικών ουσιαστικών που δηλώνουν επάγγελµα ή ασχολία: λυρ-
ιτζής, αερ-ιτζής. 
[ΕΤΥΜ Παρεκτετ. τύπος τού επιθήµατος -τζής < τουρκ. -ci, βλ. κ. ,-τζήςΙ 

-ιτης, -ίτισσα παραγωγικό επίθηµα ουσιαστικών που δηλώνει: 1. ιδιότητα: 
κοπρ-ίτης, ισοβ-ίτης, µαγκ-ίτης, ερηµοσπ-ίτης, πολυτεχν-ίτης 2. καταγωγή: Πολ-
ίτης, Μεσολογγ-ίτης, Ανατολ-ίτης, Περαχωρ-ίτης. [ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, λ.χ. αρχ. πολ-ίτης, οπλ-ίτης, τεχν-ίτης κ.ά.]. ιτιά (η) 
φυλλοβόλο δένδρο µε µικρά, κιτρινωπά άνθη, που αναπτύσσεται κυρ. κοντά σε 
υδρότοπους, αλλά καλλιεργείται και ως καλλωπιστικό: ~ η κλαίουσα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ιτέα < *¥ιτ-έα < *wi-t-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *wei-στρέφω, 
κάµπτω», πβ. σανσκρ. vita- «πλεγµένος», αρχ. σλαβ. vëtvi «κλαδί», λατ. vitus 
«στεφάνι, περιφέρεια» κ.ά.]. -ίτιδα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό 
θηλυκών ουσιαστικών που δηλώνουν φλεγµονή ή ασθένεια, η οποία εντοπίζεται 
σε ορισµένη περιοχή: αµυγδαλ-ίτιδα, τραχηλ-ίτιδα, φαρυγγ-ίτιδα. [ΕΤΥΜ. < -ίτις, 
παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (θηλ. τού επιθήµατος -ίτης), που 
εµφανίζεται σε ονοµασίες ασθενειών (πβ. αρχ. άρθρ-ίτις, πλευρ-ϊτις, νεφρ-ϊτις) 
και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. µηνιγγ-ίτιδα < γαλλ. 
méning-ite) και µετάφρ. δάνεια (λ.χ. επιπεφυκ-ίτιδα < γαλλ. conjonctiv-ite)]. -
ίτικος, -η, -ο παραγωγικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνει: 1. ιδιότητα: παλιοµοδ-
ίτικος,   κοµπογιανν-ίτικος  2.  καταγωγή: µακεδον-ίτικος, λευκαδ-ίτικος, µοσχοβ-
ίτικος. [ΕΤΥΜ. < -ίτ-ικος < -ίτ(ης) + -ικος]. -ίτσα παραγωγικό επίθηµα 1. 
υποκοριστικό θηλυκών ουσιαστικών: οµπρελ-ίτσα, αγελαδ-ίτσα, κουκλ-ίτσα, 
λεµον-ίτσα, δασκαλ-ίτσα, κα-ρεκλ-ίτσα · 2. (κ. -ιτσά) τοπωνυµίων, συνήθ. 
σλαβικής προέλευσης: Βόν-ιτσα, Κόν-ιτσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποκοριστικός. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από 
σλαβ. -itsa ή, κατ' άλλους, από ουδ. -ίτσιν | -ίτσα < -ίκι(ν) < µτγν. -ίκιον]. 
1.Υ.Π. (το) Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού. 
Ιφιγένεια (η) {-ας κ. (λόγ.) -είας} 1. κόρη τού Αγαµέµνονα και τής 

Κλυταιµ(ν)ήστρας, την οποία θυσίασαν οι Αχαιοί στην Άρτεµη, προκειµένου 
να αποπλεύσει ο ελληνικός στόλος για την Τροία 2. γυναικείο όνοµα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ϊφι (αρχαϊκό κατάλοιπο οργανικής πτώσεως τού ουσ. ίς 
«ισχύς» < *Ρίς, που συνδ. µε το συνώνυµο λατ. vis) + -γέ-νεια < -γενής < γένος. 
Το όνοµα 'Ιφιγένεια θα είχε, ως εκ τούτου, τη σηµ. «η καταγόµενη από ισχυρό 
γένος»]. 1.Χ. 1. Ιδιωτικής Χρήσεως (ενν. όχηµα) 2. (ο) Ιησούς Χριστός 3. Ιδίαις 
(ενν. Αυτού) Χερσί, δηλ. στα ίδια τα χέρια τού παραλήπτη- σηµειώνεται σε 
επιστολή κ.λπ. που πρέπει να παραδοθεί στον ίδιο τον παραλήπτη ΣΥΝ. 1.Α.Χ., 
Ipso Mano (λατ.). ιχθυαγορά (η) (λόγ.) η ψαραγορά (βλ.λ.). 
ιχθυάλευρο (το) {ιχθυαλεύρ-ου | -ων} σκόνη που προέρχεται, µετά από 
επεξεργασία, από τα µη βρώσιµα µέρη ψαριών (κόκκαλα κ.λπ.) και 
χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. farine de poisson]. 
ιχθύαση (η) → ιχθύωση 
ιχθυέλαιο (το) [1852] {ιχθυελαί-ου | -ων} (λόγ.) λάδι που προέρχεται από τα 

ψάρια ΣΥΝ. ψαρόλαδο. 

[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. huile de poisson]. 
ιχθυηρός, -ά, -ό 1. αυτός που είναι κατάλληλος για ψάρια 2. αυτός που σχετίζεται 

µε ψάρια ή προέρχεται από αυτά: ιχθυηρός ζωµός (ψαρόσουπα) || «µεγάλη 
κινητικότητα παρουσίασε η αγορά κατεψυγµένων ιχθυηρών» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ιχθύς + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. κ. ανθ-ηρός]. 

ιχθυο- κ. ιχθυο- κ. ιχθυ- (λόγ.) ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάτι έχει 
σχέση µε ψάρια: ιχθυ-αγορά, ιχθυο-καλλιέργεια, ιχθυο-πα-ραγωγός. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. ιχθύς]. 

ιχθυογενετικός, -ή, -ό κ. ιχθυογεννητικος αυτός που σχετίζεται µε τη γέννηση 
και την παραγωγή ψαριών: ~ σταθµός. 

ιχθυοδεξαµενή (η) η ειδικά διαµορφωµένη τεχνητή ή φυσική δεξαµενή, που 
προορίζεται για την παραγωγή και την εκτροφή ψαριών και θαλασσινών. 

ιχθυοκαλλιέργεια (η) {ιχθυοκαλλιεργειών} 1.το σύνολο των τεχνικών που 
αποσκοπούν στην εκτροφή και την παραγωγή ψαριών 2. (συνεκδ.) η 
εγκατάσταση στην οποία εκτρέφονται και αναπαράγονται ψάρια. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pisciculture]. 

ιχθυοκιβώτιο (το) {ιχθυοκιβωτί-ου | -ων} (λόγ.) κιβώτιο όπου τοποθετούν 
ψάρια ΣΥΝ. (λαϊκ.) ψαροκασέλα. 

ιχθυ ο κλωβός (ο) (λόγ.) κλουβί εκτροφής ψαριών σε µονάδα ιχθυο-
καλλιέργειας. 

ιχθυόκολλα (η) [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.) είδος κόλλας που κα-
τασκευάζεται από µέρη ψαριού ΣΥΝ. ψαρόκολλα. 

ιχθυολιµένας (ο) η ιχθυόσκαλα (βλ.λ.). 
ιχθυολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής ζωολογίας ο οποίος µελετά τα είδη, τη 

µορφολογία, την ανατοµία και τη φυσιολογία των ψαριών, καθώς και τις 
συνήθειες και τον τρόπο αναπαραγωγής τους.   — ιχθυολόγος (ο/η), 
ιχθυολογικός, -ή, -ό [1814]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
ichthyology]. 

ιχθυοπαραγωγός, -ός, -ό 1. αυτός που παράγει µεγάλες ποσότητες ψαριών: ~ 
χώρα | ποταµός 2. ιχθυοπαραγωγός (ο/η) πρόσωπο που ασχολείται 
επαγγελµατικά µε το ψάρεµα, την παραγωγή ή το εµπόριο ψαριών: τα 
προβλήµατα των ~. — ιχθυοπαραγωγή (η) [1893]. 

ιχθυοπληθυσµός (ο) τα είδη και ο αριθµός των ψαριών που εκτρέφονται και 
αναπαράγονται σε ιχθυοπαραγωγή. 

ιχθυοπονία (η) επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των 
ειδών των ψαριών και τής διαχείρισης τους. [ΕΤΥΜ < ιχθυο- (< ιχθύς) + -
πονία, πβ. κ. γεω-πονία, δασο-πονία]. 

ιχθυοπωλείο (το) [µτγν.] (λόγ.) το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται ψάρια και 
θαλασσινά ΣΥΝ. (καθηµ.) ψαράδικο. 

ιχθυοπώλης (ο) [αρχ.] {ιχθυοπωλών}, ιχθυοπώλισσα (η) {ιχθυο-πωλισσών} 
(επίσ.) πρόσωπο που πουλάει ψάρια, ο έµπορος ψαριών. 

ιχθυόσκαλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το ειδικά διαµορφωµένο τµήµα λιµανιού, που 
διατίθεται για την εξυπηρέτηση τής αλιευτικής κίνησης, τη διακίνηση 
αλιευτικών προϊόντων ΣΥΝ. ιχθυολιµένας. 

ιχθυοτροφείο (το) [µτγν.] η εγκατάσταση (συνήθ. κοντά σε παραθαλάσσιες ή 
παραποτάµιες τοποθεσίες, σε λιµνοθάλασσες κ.λπ.), στην οποία 
πραγµατοποιείται εκτροφή και αναπαραγωγή ψαριών (συγκεκριµένων 
ποικιλιών) για εµπορικούς σκοπούς. 

ιχθυοτροφία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} η συστηµατική εκτροφή και 
αναπαραγωγή ψαριών µέσα σε ειδικές εγκαταστάσεις (ιχθυοτροφεία) σε 
ευρεία κλίµακα για εµπορικούς σκοπούς. — ιχθυοτρόφος (ο/η) [µτγν.], 
ιχθυοτροφικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ιχθυοφαγία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το να τρέφεται κανείς µε ψάρια, η 
κατανάλωση ψαριών στη διατροφή. — ιχθυοφάγος (ο) [αρ^χ.], ιχθυοφαγικός, 
-ή, -ό [1890]. 

ιχθύς (ο) {ιχθ-ύος, -ύ | -ύες, -ύων, -ύς} 1. (λόγ.) το ψάρι- ΦΡ. τηρώ σι-νήν ιχθύος 
(πβ. άφωνότερος ιχθύων, Λουκιανός) αποφεύγω να πω οτιδήποτε, δεν 
σχολιάζω, δεν παίρνω θέση, σιωπώ: και στο θέµα αυτό τήρησε σιγήν ιχθύος, 
αποκρύπτοντας επιµελώς τις προθέσεις του' Ιχθυες (οι) 2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής 
αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου µεταξύ των αστερισµών τού Κριού και τού 
Υδροχόου 3. ΑΣΤΡΟΛ. το δωδέκατο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, που 
θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο 20/2-20/3 4. (συνεκδ. στον εν.) το 
πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπάνω περιόδου. 
[ΕΤΥΜ < αρλ- ίχθυς < ί- προθεµ. + I.E. *ghdû- «ψάρι», πβ. αρµ. ju-kn, λιθ. 
zuvis κ.ά. Βλ. κ. ψάρι]. 

Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. (ο) Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. 
ιχθύωση (η) [1866] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δερµατοπάθεια που 

χαρακτηρίζεται από τον σχηµατισµό λεπιών στο δέρµα και την απολέπιση τής 
επιδερµίδας. Επίσης ιχθύαση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ichtyose]. 

ιχνευτής (ο) [αρχ.] ο ανιχνευτής (βλ.λ.). 
ιχνεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {ίχνευ-σα, -θηκα} (σπάν.) εξετάζω επίµονα αναζητώντας 

ίχνη, ενδείξεις, προσπαθώ να εντοπίσω: (µτφ.) ~ τα όρια τής ανθρώπινης 
θέλησης και αντοχής (πβ. λ. ανιχνεύω) ΣΥΝ. ανιχνεύω, αναζητώ, ιχνηλατώ, 
ερευνώ. 

ιχνηλασία (η) [µτγν.] {ιχνηλασιών} (λόγ.) 1. η προσπάθεια εντοπισµού 
(κάποιου) µέσω τής επισήµανσης και παρακολούθησης ιχνών, σηµαδιών 
(συνήθ. στο έδαφος) ΣΥΝ. ανίχνευση, αναζήτηση, έρευνα 2. (µτφ.) η 
συστηµατική και επίµονη αναζήτηση δεδοµένων, η επιδίωξη στόχου. 

ιχνηλάτης (ο) {ιχνηλατών} (λόγ.) 1. πρόσωπο που προπορεύεται (µιας οµάδας) 
αναζητώντας και ακολουθώντας τα ίχνη (κάποιου): ~ σκύλος || οι Άγγλοι στην 
Αµερική χρησιµοποιούσαν Ινδιάνους - 2. (µτφ.) πρόσωπο που ακολουθεί µια 
πορεία βάσει ενδείξεων, που ανιχνεύο- 
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ντας χαράζει πορεία προς συγκεκριµένο στόχο: - τής αλήθειας ΣΥΝ. 
ανιχνευτής, ιχνευτής. — ιχνηλατικός, -ή, -ό [µτγν.], ιχνηλατικ-ά | -ώς 
[µεσν.] επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < ίχνος + -ηλάτης (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < ελαυνω]. 

ιχνηλατώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ιχνηλατείς... | ιχνηλάτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} (λόγ.) ακολουθώ τα ίχνη (κάποιου) προσπαθώντας να τον 
εντοπίσω' (µτφ.) επιζητώ µε επιµονή, µε πείσµα: ιχνηλατώντας τη µυ-
στική διαδροµή εκείνου τού πρώτου, άγνωστου εξερευνητή ΣΥΝ. ανι-
χνεύω, αναζητώ, ερευνώ. — ιχνηλάτηση (η). 

•χνογραφηµα (το) [1863] {ιχνογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} σχέδιο µε 
γραµµές, κυρ. µε µολύβι ΣΥΝ. σκίτσο, ζωγραφιά, σχεδίασµα. 

ιχνογράφηση (η) [1843] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο σχεδια-
σµός ιχνογραφήµατος, η αποτύπωση σχεδίου µε µολύβι ΣΥΝ. σκιτσά-
ρισµα. 

ιχνογραφία (η) [µτγν.] {ιχνογραφιών} 1. κάθε σχέδιο που αναπαρι-
στά µορφή ή αντικείµενο αφαιρετικά, χωρίς χρώµατα, µόνο µε γραµ-
µές, µε το ίχνος που αφήνει το µολύβι (ή άλλο σκληρό υλικό γραφής) 
πάνω στο χαρτί ΣΥΝ. ιχνογράφηµα, σκίτσο, σχεδίασµα 2. (συνεκδ.) το 
αντίστοιχο σχολικό µάθηµα σχεδίου για παιδιά (κυρ. µικρής ηλικίας), 
κατά το οποίο οι µαθητές τοποθετούν ένα πολύ λεπτό χαρτί πάνω 
από ένα σχέδιο και το αντιγράφουν σε αυτό µε απλές γραµµές (ίχνη), 
προκειµένου να το µεταφέρουν σε άλλο χαρτί και να το ζωγραφίσουν 
εξαρχής 3. (συνεκδ.) το βιβλίο, µπλοκ ή τετράδιο που χρησιµοποιείται 
κατά τη διδασκαλία τού µαθήµατος για την εξάσκηση των µαθητών 
και το οποίο συνήθ. περιέχει ή συνοδεύεται από ασκήσεις ή πρότυπα 
σχεδίου. — ιχνογραφίας, -ή, -ό [1803], ιχνογραφικ-ά | -ώς [1847] 
επίρρ. 

ιχνογραφώ ρ. µετβ. [1856] {ιχνογραφείς... | ιχνογράφ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} ζωγραφίζω γραµµικά (σχέδια) χωρίς χρώµατα, µε 
µολύβι ΣΥΝ. σκιτσάρω, σχεδιάζω. — ιχνογράφος (ο/η) [1861]. 

ίχνος (το) {ίχν-ους | -η, -ών) 1. το αποτύπωµα, σηµάδι που σχηµατί-
ζεται σε µια επιφάνεια από το βάρος σώµατος που πατά ή ακουµπά 
πάνω της: ίχνη τροχών πάνω στην υγρή άµµο 2. (συνήθ. ειδικότ.) το 
αποτύπωµα πέλµατος: ίχνη από πατηµασιές πάνω στο χιόνι βοήθη-
σαν στον εντοπισµό τους || αφήνω ευδιάκριτα ~|| ο κυνηγός ακολουθεί 
τα ~ του θηράµατος ΣΥΝ. πατηµασιά, (α)χνάρν ΦΡ. (µτφ.) (α) βαίνω 
επί τα ίχνη βλ. λ. βαίνω (β) βαδίζω επί τα | στα ίχνη (κάποιου) ακο-
λουθώ την ίδια πορεία εξελίξεως (µε κάποιον άλλον), µιµούµαι (κά-
ποιον): ο γυιος βαδίζει στα ίχνη τού πατέρα του- θέλει κι αυτός να γί-
νει καλλιτέχνης (γ) (είµαι) επί τα ίχνη (κάποιου) (βρίσκοµαι) κοντά 
στον εντοπισµό (καταζητούµενου ή αναζητουµένου): η αστυνοµία εί-
ναι ~ των ληστών (δ) χάνω τα ίχνη (κάποιου) (i) αδυνατώ να ακολου-
θήσω (κάποιον) λόγω ελλείψεως επαρκών στοιχείων για τον προσδιο-
ρισµό τής πιθανής πορείας του: τον ακολούθησαν µέχρι τους βάλ-
τους, αλλά εκεί έχασαν τα ίχνη του (ii) παύω να έχω επαφή (µε κά-
ποιον), δεν ξέρω πού βρίσκεται ή τι κάνει: στον στρατό κάναµε πολύ 
παρέα, αλλά µετά έχασα τα ίχνη του 3. κάθε σηµάδι που µένει ή έν-
δειξη από κάτι που προηγήθηκε: στην πλάτη έφερε ίχνη βασανισµού 
|| ο δολοφόνος εξαφάνισε κάθε ~ πάλης, ώστε να µοιάζει µε αυτο-
κτονία || ίχνη αρχαίου πολιτισµού || δεν υπήρχε κανένα ~ ανθρώπινης 
παρουσίας ΣΥΝ. (λαϊκ.) αποµεινάρι, λείψανο, υπόλειµµα 4. η ελάχι-
στη ποσότητα, που µόλις διακρίνεται- (συχνά σε πληθ.): εντοπίστη-
καν ίχνη αίµατος στο σηµείο εκείνο || (µτφ.) δεν υπήρχε ούτε ~ αλή-
θειας στα όσα κατέθεσε ΣΥΝ. (µτφ.) στάλα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Η σύνδεση µε το ρ. οϊχοµαι «φεύγω» δεν 
µπορεί να τεκµηριωθεί. Η λ. ϊχ-νος εµφανίζει επίθηµα -νος (πβ. κτή-
νος, θρό-νος)]. 

ιχνοστοιχείο (το) ΒΙΟΛ. στοιχείο (συνήθ. µεταλλικό) το οποίο βρί-
σκεται σε πολύ µικρές ποσότητες στους ζώντες οργανισµούς και εί-
ναι απαραίτητο για τη διατήρηση τους στη ζωή, τη φυσιολογική λει-
τουργία τους, καθώς και την ανάπτυξη τους. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. trace element]. 

ιχώρ (ο) {ιχώρ-ος, -α | χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. το πυώδες και δύσοσµο υγρό 
που εκκρίνεται κατά τη σήψη των ζωικών ιστών ΣΥΝ. πύον 2. ΜΥβΟΛ. 
ο αιθέριος χυµός που, κατά τις αρχαιοελληνικές θρησκευτικές αντι-
λήψεις, έρρεε στις φλέβες των θεών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ.,αγν. ετύµου. Παραµένει αναπόδεικτη η συσχέτιση τής λ. 
µε τα ουσ. ΐκµάς «υγρασία», ιχαρ «πλεονεξία» και µε το συνώνυµο 
χεττ. eähar]. 

ιψενικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Ε. Ίψεν και το έργο του· 
ΦΡ. ιψενικό τρίγωνο το συζυγικό ζεύγος και ο εραστής, που είναι φι-
λικό πρόσωπο και των δύο. 
[ΕΤΥΜ. Η λ. προέρχεται από το όνοµα τού Νορβηγού ποιητή και δρα-
µατουργού Η. J. Ibsen (1828-1906), γνωστού για τα περίτεχνα δραµα-
τικά έργα, που αντιµετώπιζαν κριτικά την ηθική τής εποχής του]. 

Ιώ (η) {Ιούς} 1. ΜΥΘΟΛ. ιέρεια τής Ήρας και ερωµένη τού ∆ία, ο οποί-
ος τη µεταµόρφωσε σε αγελάδα, για να τη γλυτώσει από την οργή 
τής Ήρας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε το επίθ. 'Ιόνιος, αν ληφθεί υπ' 
όψιν η µυθολογική αναγωγή τού πελάγους στην Ιώ]. 

Ιωακείµ (ο) {άκλ.} 1. ο σύζυγος τής Αννας και πατέρας τής Θεοτόκου 
Μαρίας 2. όνοµα πατριαρχών και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας: ~ ο Γ, Κωνσταντινουπόλεως 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
εβρ. Yehoyakim «ο Γιαχ (ο Θεός) σταθεροποιεί, καθιερώνει»]. Ιωάννα 
(η) [µτγν.] 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
Ιωάννης (ο) {-η κ. -άννου} 1. ο Πρόδροµος ή ο Βαπτιστής- προφήτης, 
πρόδροµος και βαπτιστής τού Χριστού 2. ο Ευαγγελιστής ή ο θεολό- 

γος- άγιος, ένας από τους δώδεκα µαθητές τού Χριστού και Απόστο-
λος, συγγραφέας τού τέταρτου Ευαγγελίου, τριών επιστολών και τής 
Αποκάλυψης 3. ο Χρυσόστοµος- άγιος, από τους µεγαλύτερους εκ-
κλησιαστικούς συγγραφείς και πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
(345-407) 4. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας 5. όνοµα ηγεµόνων, πατριαρχών, παπών, καθώς και αυτο-
κρατόρων τού Βυζαντίου 6. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Πάννης 
(σηµ. 6, βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Y(eh)okhanân «ο Γιαχ (ο Θεός) έχει δείξει εύ-
νοια»]. 

Ιωάννινα κ. (καθηµ.) Γιάννενα κ. Γιάννινα (τα) {Ιωαννίνων} 1.η 
µεγαλύτερη πόλη τής Ηπείρου, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νο-
µός Ιωαννίνων) 2. λίµνη Ιωαννίνων ή Παµβώτκ; λίµνη στα Α. τής πό-
λης των Ιωαννίνων. — Πανν-Ίότης κ. (λόγ.) Ιωαννίτης (ο), Παννιώτισ-
σα κ. (λόγ.) Ιωανίτισσα (η), γιαννιώτικος, -η/-ια, -ο κ. (λόγ.) ιωαννίτι-
κος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου. Τόσο η ετυµολογική προέλευση όσο και η 
εποχή ιδρύσεως τής πόλης παραµένουν ανεξακρίβωτες. Κατά µία 
άποψη, η µονή τού Ιωάννου τού Προδρόµου αποτέλεσε τον πυρήνα 
τού συνοικισµού τής πόλεως, ενώ άλλοι ανάγουν την ονοµασία σε 
οµώνυµο Βυζαντινό αυτοκράτορα. Έχει υποστηριχθεί επίσης η άποψη 
(Μ. Φιλήντας, ∆. Καµπούρογλου) ότι το τοπωνύµιο ανάγεται στην 
τουρκ. λ. âyan «άρχοντες», που «εξελληνίστηκε» και παρετυµολογή-
θηκε προς το κύρ. όν. 'Ιωάννης (ας σηµειωθεί ότι επί Τουρκοκρατίας 
οι άρχοντες µιας περιοχής αποκαλούνταν συχνά Αγιάνηδες < ayan)]. 

Ιώβ (ο) {άκλ.} πρόσωπο τής Π.∆., πρότυπο ευσέβειας και πίστης, σύµ-
βολο αντίστασης στους πειρασµούς και υποταγής στο θείο θέληµα· 
ΦΡ. (µτφ.) τα πάθη τού Ιώβ εξαιρετικά σκληρές και συνεχείς δοκιµα-
σίες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Iyyöbh «αντικείµενο εχθρότητας, 
καταδίωξης»]. 

ιώβειος, -ος, -ο [1897] αυτός που σχετίζεται µε τον Ιώβ· κυρ. στη ΦΡ. 
ιώβειος υποµονή η ανεξάντλητη υποµονή και καρτερικότητα. 

ιωβηλαίο (το) 1. η συµπλήρωση πενήντα ετών ύπαρξης, συνεχούς 
δραστηριότητας ΣΥΝ. πεντηκονταετηρίδα 2. (γενικότ.) η συµπλήρωση 
ορισµένου αριθµού ετών (συνήθ. 25, 50 ή 60) από σηµαντικό γεγονός 
που αξίζει να εορταστεί, όπως λ.χ. από γάµο, από την ανάρρηση µο-
νάρχη στον θρόνο, από την ίδρυση εταιρείας κ.λπ.: αργυρό | χρυσό | 
αδαµάντινο - 3. ΘΡΗΣΚ. θεσµός τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, κατά 
τον οποίο παρέχεται άφεση αµαρτιών µία φορά κάθε 25 χρόνια τα 
Χριστούγεννα στους πιστούς που θα εξοµολογηθούν και θα επισκε-
φθούν ορισµένους τόπους προσκυνήµατος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ΐωβηλαΐον (έτος) < εβρ. yövel «κέρατο κριαριού», που 
το χρησιµοποιούσαν ως σάλπιγγα κάθε 50 χρόνια, οπότε απελευθε-
ρώνονταν οι δούλοι, επιστρέφονταν τα κτήµατα στον πρώην ιδιοκτή-
τη τους και χαρίζονταν τα χρέη (Π.∆. Λευϊτικόν 25,8-12)]. 

ιώδης1, -ης, -ες {ιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. (λόγ.) αυτός που έχει 
το χρώµα τού µενεξέ ΣΥΝ. µοβ, µαβής, µενεξεδής, λιλά 2. ιώδες (το) 
(α) το χρώµα τού µενεξέ, το οποίο παράγεται από την ανάµειξη ερυ-
θρού και κυανού (β) ΦΑΡΜ. ουσία τού παραπάνω χρώµατος, µε φαρ-
µακευτικές ιδιότητες, που χρησιµοποιείται για την καταπολέµηση 
εντερικών παρασίτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ίο 
ν]. 

ιώδης2, -ης, -ες {ιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (αρχαιοπρ.) αυτός που 
περιέχει δηλητήριο ΣΥΝ. δηλητηριώδης, φαρµακερός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
■ης. -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ιός]. 

ιώδιο (το) {ιωδίου} 1. ΧΗΜ. αµέταλλο αλογόνο στοιχείο (σύµβολο Ι), 
που χρησιµοποιείται ως απολυµαντικό και αντισηπτικό (βλ. κ. λ. πε-
ριοδικός, ΠΙΝ.)· ΦΡ. λάµπα ιωδίου λαµπτήρας που περιέχει ιώδιο, το 
οποίο αυξάνει την αντοχή τού σπειρώµατος του και συµβάλλει στην 
παραγωγή λευκότερου φωτός· (συνεκδ.) 2. ο πλούσιος σε ιώδιο θα-
λασσινός αέρας: πάµε βόλτα στην παραλία ν'αναπνεύσουµε λίγο - 3. 
διάλυµα ιωδίου σε αιθυλική αλκοόλη, που χρησιµοποιείται ως αντι-
σηπτικό σε πληγές (βάµµα ιωδίου). 
[ΕΤΥΜ; Αντιδάν., < γαλλ. iode < αρχ. ίώδης < ϊον, επειδή οι ατµοί τού 
στοιχείου έχουν το χρώµα τού µενεξέ]. 

ιωδιούχος, -ος, -ο [1879] ΧΗΜ. αυτός που περιέχει ιώδιο: ~ κάλιο/ νά-
τριο. 

ιωδισµός (ο) ΙΑΤΡ. η χρόνια και συνήθ. οξεία δηλητηρίαση οργανι-
σµού από τη χορήγηση ιωδιούχων παρασκευασµάτων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < iodisme]. 

Ιωήλ (ο) προφήτης που έζησε τον 8ο αι. π.Χ., συγγραφέας τού οµώνυ-
µου βιβλίου τής Π.∆. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Yöhel «ο Γιαχ είναι ο 
θεός», πβ. κ. Ηλίας]. 

Ι.ΩΚ.Α.Ε. (το) Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών. 
Ίων (ο) {Ίων-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. ήρωας και γενάρχης των Ιώνων 2. αν-

δρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ίωνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιονικός. [ΕΤΥΜ 
αρχ., βλ. λ. "ίωνες]. 

Ιωνάς (ο) 1. προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου βιβλίου τής 
Π.∆., ο οποίος, αν και έµεινε στην κοιλιά ενός κήτους για τρεις ηµέ-
ρες, βγήκε τελικά αβλαβής (συµβολίζοντας έτσι την τριήµερη Ταφή 
και Ανάσταση τού Χριστού) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Ίωνάς < εβρ. Yönäh «περιστέρι»]. 

Ίωνες (οι) {Ιώνων} 1. ένα από τα ελληνικά φύλα, καταγόµενο κατά τη 
µυθολογία από τον Ίωνα, που εγκαταστάθηκε στην ηπειρωτική Ελλά-
δα ήδη από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και στη συνέχεια αποίκισε τα 
παράλια τής Μ. Ασίας 2. (ειδικότ.) οι κάτοικοι των παραλίων τής Μ. 
Ασίας και ορισµένων ανατολικών νησιών τού Αιγαίου. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*7ίΡονες (πβ. µυκ. i-a-wo-ne), αγν. ετύµου. Η ύπαρξη τού 
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δίγαµµα επιβεβαιώνεται από αντίστοιχες ονοµασίες άλλων γλωσσών, 
π.χ. εβρ. Yawân, αιγυπτ. jwn(n)', αρχ. περσ. yauna κ.ά. (πβ. κ. τουρκ. 
Yunan «Έλληνας», Yunanistan «Ελλάς»). Βλ. κ. ίαπετός]. 

Ιωνία (η) η περιοχή τής ∆. ακτής τής Μικράς Ασίας και των παρακεί-
µενων νησιών τού Αιγαίου Πελάγους, που είχαν αποικιστεί από την 
αρχαιότητα από τους Έλληνες και αποτελούσαν µέχρι τη Μικρασια-
τική Καταστροφή ζωτικό χώρο ανάπτυξης τού ελληνισµού. [ΕΤΥΜ; 
αρχ. < "ίωνες, βλ.λ.]. 

ιωνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ιωνία και τους 
Ίωνες: ~ πόλη | τέχνη | διάλεκτος- ΦΡ. ιωνική φιλοσοφία (η) η φιλο-
σοφία που αναπτύχθηκε κυρ. κατά τον 6ο αι. π.Χ. στην Ιωνία τής Μ. 
Ασίας µε κύριους εκπροσώπους τους Θαλή, Αναξίµανδρο, Αναξιµένη 
(από τη Μίλητο) και τον Ηράκλειτο (από την Έφεσο) και συνιστά την 
αρχή τού δυτικοευρωπαϊκού επιστηµονικού στοχασµού 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. 
αυτός που σχετίζεται µε τον αρχαιοελληνικό ρυθµό που εµφανίστηκε 
στην Ιωνία τής Μ. Ασίας και στις Κυκλάδες κατά την αρχαϊκή 
εποχή: ~ ρυθµός (µε πιο ελαφριά κατασκευή και πιο πλούσια διακό-
σµηση) || ~ κιονόκρανο. — ιωνικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιο-
νικός. 

ιωνιστί επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) στην ιωνική διάλεκτο. 
ίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. κάθε λοιµώδες νόσηµα, 

που οφείλεται στην είσοδο και στον πολλαπλασιασµό στο ανθρώπι-
νο σώµα ιών που προσβάλλουν συγκεκριµένα όργανα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. γαλλ. virose]. 

Ιώσηπος (ο) 1. (Φλάβιος Ιώσηπος) Ιουδαίος ιστορικός τού Ιου αι. µ.Χ. 
2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., εξελληνισµένος τ. τού εβρ. ονόµατος 'Ιωσήφ 
(βλ.λ.)]. 

Ιωσήφ (ο) {άκλ.} 1. Π.∆. πατριάρχης των Εβραίων, γυιος τού Ιακώβ 

και τής Ραχήλ 2. ο µνήστωρ- µνηστήρας τής Παρθένου Μαρίας, ο 
οποίος οδήγησε τη Θεοτόκο µε το θείο βρέφος στην Αίγυπτο, για να 
σωθούν από τους διωγµούς τού Ηρώδη 3. ο από Αριµαθαίας- κρυφός 
µαθητής τού Ιησού Χριστού, ο οποίος ζήτησε (µαζί µε τον Νικόδηµο) 
από τον Πόντιο Πιλάτο το σώµα τού Χριστού και το έθαψε 4. όνοµα 
αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 5. όνοµα 
ηγεµόνων τής ∆. Ευρώπης 6. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. 
Yöseph «αυτός (δηλ. ο Θεός) θα προσθέσει, θα αυξήσει» (ενν. µε 
περισσότερα παιδιά), πβ. Π.∆. Γένεσις 30,24: και εκά-λεσεν τό όνοµα 
αύτοϋ Ιωσήφ λέγουσα, Προσθέτω ό Θεός µοι υίόν έτερον]. 

Ιωση φίνα (η) γυναικείο όνοµα. 
ιώτα (το) → γιώτα 
ιωτακισµός κ. γιώτακισµός (ο) 1. ΓΛΩΣΣ. η µεταβολή τής προφοράς 

των φωνηέντων η, υ και των διφθόγγων ει, οι, ηι, υι σε [i], η ^ο-
µοίωση δηλ. τής προφοράς τους µε την προφορά τού ι, από τα χρόνια 
τής Αλεξανδρινής Κοινής 2. (συνεκδ.) η προφορά τής γλώσσας των 
αρχαίων κειµένων κατά το νεοελληνικό φωνολογικό σύστηµα, σε 
αντιδιαστολή προς την ερασµική και κάθε άλλη µορφή απόδοσης τής 
προφοράς τής Αρχαίας ΑΝΤ. ητακισµός. — ιωτακιστής (ο), ΚΛτακίΌΠ-
κός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προφορά. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. iotacismus < µτγν. ΐωτακισµός, αρχική 
σηµ. «διπλασιασµός τού /i/»]. 

-ιώτης | -ιώτισσα κ. -ώτης | -ώτισσα παραγωγικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. πατριδωνυµικά: Βολ-ιώ-
της - Βολ-ιώτισσα, Χαν-ιώτης - Χαν-ιώτισσα, Ηπειρ-ώτης - Ηπειρ-
ώτισσα, Πειραι-ώτης - Πειραι-ώτισσα 2. επώνυµα 3. ιδιότητα, χαρα-
κτηριστικό, προέλευση: θιασ-ώτης, επαρχι-ώτης - επαρχι-ώτισσα, νη-
σι-ώτης - νησι-ώτισσα. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. -ώτης]. 



 

Κ, κ: κάππα, το δέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Ειδικά µε το γράµµα αυτό φαίνεται ότι η σηµερινή φωνολογική κατάσταση τής 
Ελληνικής, κατά την οποία όλα τα λαρυγγικά ή ουρανισκόφωνα σύµφωνα (κ-γ -χ) έχουν δύο µορφές, µια ουρανική προφορά (µπροστά από 
[e] και [i]) και µια υπερωική (σε όλα τα άλλα περιβάλλοντα), ίσχυε στην Αρχαία Ελληνική προκειµένου για το κάππα (κ) και το κόππα (ο). 
Όπως σήµερα προφέρουµε ουρανικά, δηλ. «µαλακά», τα κ, y, χ στις λέξεις κυρία, γέλιο, νύχι και υπερω-ικά, δηλ. «σκληρά», στις λέξεις 
κακός, γάλα, χαρά, έτσι στην Αρχαία προέφεραν διαφορετικά το κ -στα δίκη, Αλκιβιάδης, καλός (το προέφεραν ουρανικά µπροστά από [e], [i] 
αλλά και [a]) και στα κόρη, κύριος (το προέφεραν υπερωικά µπροστά από [ο] και [u, ü]). Αλλά στην Αρχαία τα έγραφαν και διαφορετικά 
(στους αρχαϊκούς [όχι στους κλασικούς] χρόνους): ∆ΙΚΕ, ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΕΣ, ΚΑΛΟΣ, αλλά 9ΟΡΕ, 9ΥΡΙΟΣ. Ενώ σήµερα (και ήδη από τους 
κλασικούς χρόνους προκειµένου για το κ) δεν γίνεται διάκριση στη γραφή ανάµεσα στην ουρανική και την υπερωική προφορά (ένα κ, ένα γ 
και ένα χ δηλώνουν τόσο την ουρανική όσο και την υπερωική προφορά). Στα συλλαβογραφικά αλφάβητα τής Ελληνικής (Γραµµική γραφή Β 
και κυπριακό συλλαβάριο) τα ίδια σύλλαβογράµµατα δήλωναν και τις τρεις σειρές των λαρυγγικών συµφώνων (ένα συλλαβόγραµµα δήλωνε 
συγχρόνως τα κα, γα και χα, ένα συλλαβόγραµµα τα κο, γο και χο κ.ο.κ.). Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής ανάγουν το γράµµα κάππα στο 
βορειοσηµιτικό γράµµα kaph που σήµαινε «παλάµη» (ή «υψωµένο χέρι»)· το -α προστέθηκε σε πολλά άλλα γράµµατα άλφ-α, βήτ-α, γάµµ-α 
κ.λπ., ενώ ο διπλασιασµός τού π (κάππα) φαίνεται πως οφείλεται σε εκφραστικούς λόγους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

ποθετείται όρθιο πάνω στο καπάκι τού σκάφους (αντηχείου) τού ορ-
γάνου κρατώντας τις χορδές σε ένα ύψος 3. ο οριζόντιος στύλος στην 
κορυφή στέγης ΣΥΝ. Κολοφώνας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < καβαλάριος < λατ. caballarius «ιππέας» < caballus «ίπ-
πος»]. 
καβαλαρία [µεσν.] κ. καβαλερία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (πε-
ριληπτ.) οµάδα ιππέων, συνήθ. συνοδευτικής αποστολής ΣΥΝ. ιππικό 2. 
η πορεία έφιππου προσώπου ή οµάδας, η ίππευση για συγκεκριµένη 
απόσταση, σε συγκεκριµένη κατεύθυνση ΣΥΝ. καβάλα 3. (ως επίρρ.) 
ιππεύοντας άλογο ή άλλο υποζύγιο: πήγαν ~ µέχρι το δάσος, αλλά 
γύρισαν πεζοί. 
καβαλάω (κ. -ώ) ρ. µετβ. [µεσν.] {καβαλάς... | καβάλ-ησα, -ιέµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος) (λαϊκ.) 1. ανεβαίνω σε (άλογο ή άλλο υποζύγιο) ΣΥΝ. κα-
βαλικεύω· ΦΡ. (α) (οικ.) καβαλάω το καλάµι βλ. λ. καλάµι (β) µε κα-
βάλησε ο διάολος/ (i) εκνευρίστηκα έντονα: µ' αυτά που µου είπε ~ και 
του άστραψα δυο σκαµπίλια (ii) έκανα πράξη µια κακή µου σκέψη: δεν 
ξέρω πως ~ στα καλά καθούµενα κι άρχισα να τον βρίζω 2. (συνεκδ.) 
κάθοµαι όπως ο αναβάτης, µε ένα πόδι από κάθε πλευρά: ~ τη µηχανή | 
το ποδήλατο | τον φράχτη 3. (µτφ.-οικ.) επιβάλλοµαι σε (κάποιον) µε 
τρόπο που θίγει την αξιοπρέπεια του, την ελευθερία του, τον κάνω ό,τι 
θέλω: τον είχαν χαϊδεµένο, δεν του χάλασαν χατίρι και τους έχει 
καβαλήσει όλους ΣΥΝ. (καθηµ.) παίρνω τον αέρα (κάποιου), (λόγ.) 
επιβάλλοµαι, υποτάσσω, (οικ.) βάζω από κάτω 4. (οικ.) συνουσιάζοµαι, 
έρχοµαι σε σεξουαλική επαφή ΣΥΝ. (οικ.) πηδώ, (!) γαµώ, (για ζώα) 
βατεύω, οχεύω. — καβάληµα (το). 
καβαλέτο (το) 1. η ξύλινη συνήθ. κατασκευή µε τρία πόδια που κα-
ταλήγει σε βάση µε ράχη, πάνω στην οποία στηρίζει ο ζωγράφος ή ο 
σχεδιαστής τον καµβά ή τον πίνακα και η οποία διαθέτει ρυθµιζόµενη 
κλίση και ύψος εξασφαλίζοντας σταθερότητα κατά την εργασία του 2. 
ΜΟΥΣ. (στα έγχορδα) ο καβαλάρης (βλ.λ., σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < βεν. 
cavaletto, υποκ. τού cavallo «άλογο»]. 
καβαλιέρος (ο) 1. ο άνδρας που συνοδεύει γυναίκα σε κοινωνική εκ-
δήλωση, δηµόσια εµφάνιση της ΣΥΝ. συνοδός 2. (ειδικότ.) ο άνδρας ή το 
πρόσωπο που έχει τον ρόλο τού άνδρα σε χορό που χορεύεται από 
ζευγάρι: ποια είναι τα βήµατα τού ~ στο τανγκό; ΑΝΤ. ντάµα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < βεν. cavalier «ιππέας, ιππότης» < λατ. caballarius]. 
καβαλίκεµα (το) [µεσν.] {καβαλικέµ-ατος | -ατα, -άτων) (λαϊκ.) 1.το να 
καβαλικεύει κανείς ή να έχει καβαλικέψει άλογο ή άλλο υποζύγιο ΣΥΝ. 
καβάλα, (λόγ.) ίππευση ΑΝΤ. ξεκαβαλίκεµα 2. (οικ.) η συνουσία. 
καβαλικευτά επίρρ.· ιππεύοντας ΣΥΝ. καβάλα, ιππαστί. 
καβαλικεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {καβαλίκ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) 
καβαλάω (βλ.λ.). 
καβαλίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η κοπριά των ζώων, κυρ. τού 
αλόγου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. caballinus > caballus «ίππος»]. 
καβαλισµός (ο) οι αρχές και τα δόγµατα τού συστήµατος εσωτερικής 
φιλοσοφίας που αναπτύχθηκε από ραββίνους και ήκµασε κατά τον 
Μεσαίωνα, το οποίο βασιζόταν σε µια µυστικιστική µέθοδο ερµηνείας 
των Γραφών. Επίσης καβάλα (η) [1857]. — καβαλιστής (ο) [1855]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. cabalisme < µεσν. λατ. cabbala < µτγν. 
εβρ. qabbalah «παράδοση»]. 
καβαλιστικός, -ή, -ό [1863] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον καβαλι-σµό 
και τους καβαλιστές: ~ θεωρία | δόγµα | σύστηµα 2. (µτφ.) εντελώς 
ακατανόητος: ~ γραφή | σύµβολα ΣΥΝ. ακατανόητος, µυστηριώδης. — 
καβαλιστικ-ά | -ώς [1863] επίρρ. 
καβάλος (ο) η ραφή τού παντελονιού, που ενώνει κάτω από το άνοιγµα 
των ποδιών τα δύο µπατζάκια. Επίσης καβάλο (το). 

Κ 

Κ, κ κάππα κ. κάπα· το δέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. 
κ. λ. κάππα, αριθµός). 

C συµπληρωµατική σειρά διεθνούς µεγέθους χαρτιού που περιλαµβά-
νει µεγέθη από το CO έως το C8 (βλ. λ. χαρτί, ΠΙΝ.). 

κ' σύνδ. → (παλαιότ.) κι 
κ.1 κύριος/κυρία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
κ.2 συνδ. και. 
κα κυρία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
κ.ά. και άλλοι, -ες, -α. 
κ.α. και αλλού. 
Κ.Α.Α. (ο) Κρατικός Αερολιµένας Αθηνών. 
Κ.Α.Β. (το) Κέντρο Αµέσου Βοηθείας. 
κάβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο ειδικά διαµορφωµένος υπόγειος ή ηµιυ-

πόγειος χώρος κτηρίου, που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση εµ-
φιαλωµένου κρασιού στις κατάλληλες, σταθερές συνθήκες υγρασίας 
και θερµοκρασίας ΣΥΝ. κελλάρι 2. (συνεκδ.) το σύνολο των εµφιαλω-
µένων οινοπνευµατωδών ποτών που έχει συγκεντρώσει κάποιος και 
έχει ταξινοµήσει κατά είδος, προέλευση, έτος εµφιαλώσεως για ιδιω-
τική χρήση 3. το κατάστηµα ή τµήµα καταστήµατος, που ειδικεύεται 
στην πώληση οινοπνευµατωδών ποτών · 4. (σε τυχερά παιχνίδια, χαρ-
τοπαίγνια) το χρηµατικό ποσό που κατατίθεται στην αρχή τού παι-
χνιδιού ως εγγύηση για τη συµµετοχή κάποιου στο παιχνίδι. [ΕΤΥΜ 
< ιταλ. cava < λατ. cava, πληθ. τού cavum «κοίλωµα»]. 

καβάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η λεύκα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ; < τουρκ. kavakj. 

Καβάλα (η) πόλη τής Α. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νο-
µού (νοµός Καβάλας). — Καβαλιώτης (ο), Καβαλιώτισσα (η), καβα-
λιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αγν. ετύµου. Είναι κτισµένη στη θέση τής αρχαίας Νε-
απόλεως. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το όνοµα οφείλεται στη γει-
τονική αρχ. πόλη Σκαβάλλα]. 

καβάλα1 (η) (λαϊκ.) 1. η ιππασία, το να καβαλικεύει κανείς ζώο: µι-
κρός ξετρελαινόταν για ~ µε τα γαϊδουράκια · 2. (οικ.) η σεξουαλική 
πράξη, η συνουσία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. καβάλλης «ίππος» < µτγν. λατ. caballus, που αντι-
κατέστησε το κλασικό λατ. equus. Προτιµάται η απλογράφηση των -
λλ- κατά τα νεότερα παράγωγα, που είναι και τα περισσότερα (κα-
βαλάρης,, καβαλώ κ.ά.)]. 

καβάλα2 (η) [1857] ο καβαλισµός (βλ.λ.). 
καβάλα επίρρ. (λαϊκ.) 1. ιππεύοντας (άλογο ή άλλο υποζύγιο), καθι-
σµένος στην πλάτη ζώου: µπήκε στο χωριό ~ σε ένα κάτασπρο άλογο 
|| «καβάλα πάει ο Χάροντας τον ∆ιγενή στον Άδη» (Κ. Παλαµάς) || 
«καβάλα πάν' στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε» (δηµοτ. τραγ.) 
ΣΥΝ. (λόγ.) εφίππως, καβαλικευτά ΑΝΤ. µε τα πόδια, (λόγ.) πεζή· ΦΡ. 
(α) ψωνίζω καβάλα (σκωπτ.) πέφτω θύµα εξαπάτησης κατά τη διαδι-
κασία τής αγοραπωλησίας, ξεγελιέµαι από τον πωλητή για την ποιό-
τητα ή την τιµή τού εµπορεύµατος που αγοράζω (β) είµαι καβάλα στο 
άλογο βρίσκοµαι σε πλεονεκτική θέση 2. (συνεκδ.) καθισµένος κατά 
τρόπο που µοιάζει µε το κάθισµα ιππέα µε ένα πόδι από κάθε πλευ-
ρά: πήρε το παιδί ~ στους ώµους του, να το κάνει βόλτα || έκατσε ~ 
στον φράχτη ΣΥΝ. (λόγ.) ιππαστί 3. (µτφ.) ελέγχοντας πλήρως (κάποι-
ον), κάνοντας τον ό,τι θέλουµε: αυτόν ούτε που τον λογαριάζει κα-
θόλου, τον έχει, λέει, ~ 4. (οικ.) σε στάση συνουσίας: τους έπιασαν ~. 
Επίσης καβαλητά. 

καβαλάρης (ο) {καβαλάρ-ηδες κ. -αίοι}, καβαλάρισσα {χωρ. γεν. 
πληθ.} (η) 1. (λαϊκ.) πρόσωπο που ιππεύει, που βρίσκεται καθισµένος 
στη ράχη αλόγου ΣΥΝ. ιππέας, έφιππος, αναβάτης 2. ΜΟΥΣ. (στα έγ-
χορδα) το λεπτό µετακινούµενο κοµµάτι (ξύλινο ή κοκκάλινο) που το- 



καβάτζα 797 καγκελαρία 
 

[ΕΤΥΜ < ιταλ. cavallo «άλογο»]. καβάτζα (η) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 
οτιδήποτε φυλάσσεται, για να χρησιµοποιηθεί αργότερα: αν δεις ότι 
σου τελειώνει το σχοινί, πες µου να σου φέρω την καβάτζα || βάζω | έχω 
| αφήνω τρεις µπίρες ~ (για τότε που δεν θα έχουµε άλλες) ΣΥΝ. 
ρεζέρβα. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. cavezza «χαλινάρι» < παλαιότ. capezza < λατ. 
capitium «καπίστρι», υποκ. τού caput, -itis «κεφάλι»]. καβατζάρω 
ρ.µετβ. {καβάτζαρα κ.καβατζάρισα} (λαϊκ.) 1.ΝΑΥΤ. πλέω γύρω από 
(ακρωτήριο), γενικότ. παρακάµπτω (προεξοχή στεριάς) περιπλέοντας την: 
~ τον κάβο ΣΥΝ. περιπλέω 2. (µτφ.) ξεπερνώ (συγκεκριµένη ηλικία): µε 
το που καβατζάρισε τα πενήντα, µετρά πότε θα πάρει σύνταξη. — 
καβατζάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. *cavazzare < cavo «κάβος»]. 
καβατίνα (η) (στην όπερα) σύντοµη άρια σε απλοποιηµένη µορφή- µε 
τον τίτλο αυτό γράφτηκαν και ενόργανα κοµµάτια. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
cavatina < cavata (di voce) «διαύγεια ήχου» < ρ. cavare «βγάζω (ενν. 
ήχο)» < λατ. cavare «κοιλαίνω» < cavus «κοίλος»]. καβαφικός, -ή, -ό 
αυτός που σχετίζεται µε τον ποιητή Κ.Π. Καβάφη και το έργο του: - 
ειρωνεία | λιτότητα | στίχος. καββαλισµός (ο) → καβαλισµός 
καββαλιστικος, -ή, -ό → καβαλιστικός 
καβγαδιζω ρ. αµετβ. {καβγάδισα} (καθηµ.) (+µε) κάνω καβγά, διένε-
ξη, έρχοµαι σε έντονη φραστική αντιπαράθεση: συνεχώς καβγαδίζει 
για τα πολιτικά ΣΥΝ. τσακώνοµαι, (λόγ.) φιλονικώ, διαπληκτίζοµαι. 
— καβνάδισµα (το). καβγάς (ο) {καβγάδες} (καθηµ.) η έντονη 
φραστική αντιπαράθεση, η διαφωνία που εκφράζεται σε υψηλούς 
τόνους και µε εκδηλώσεις οργής και που µπορεί να περιλαµβάνει και 
ξυλοδαρµό: οικογενειακός | πολιτικός ~ || θα γίνει µεγάλος ~, αν µάθει 
τι έκανες || κάνω ~ µε κάποιον H ο — ήταν για το πάπλωµα (βλ. λ. 
πάπλωµα) ΣΥΝ. τσακωµός, φιλονικία, διαπληκτισµός· ΦΡ. (α) στήνω 
καβγά αρχίζω να καβγαδίζω (µε κάποιον) (β) οµηρικός καβγάς 
χαρακτηρισµός διένεξης, µε δυνατές φωνές και έντονο διάλογο. — 
(υποκ.) καβγαδάκι (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. kavga]. κα.βγατζής 
(ο) {καβγατζήδες}, καβγατζού (η) {καβγατζούδες} (καθηµ.) πρόσωπο 
που χαρακτηρίζεται από φιλόνικη διάθεση και συµπεριφορά, που είναι 
συνεχώς έτοιµος για καβγάδες και διαπληκτισµούς. — καβγατζήδικος, 
-η, -ο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kavgaci < kavga «καβγάς»]. καβδΊανός, -ή, -
ό (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε την ιστορία τής αρχαίας ιταλικής 
πόλης Καβδίου (λατ. Caudium) και ειδικότ. µε την εξευτελιστική ήττα 
τού ρωµαϊκού στρατού και τον αιχµαλωτισµό του από τους Σαµνίτες 
και τον εξαναγκασµό του να περάσει κάτω από ταπεινωτικό ζυγό, τον 
οποίο αποτελούσαν δύο δόρατα µπηγµένα στο έδαφος και ένα τρίτο 
οριζόντια, ώστε να σχηµατίζεται Π" κυρ. στη ΦΡ. περνώ από καβδιανά 
δίκρανα (λατ. fauces Caudinae) υφίσταµαι έντονο εξευτελισµό, 
εξαναγκαζόµενος να αποδεχθώ απαράδεκτους και ταπεινωτικούς 
όρους. [ΕΤΥΜ < λατ. Caudinus < Caudium]. Κάβειροι (οι) {Καβείρ-
ων, -ους) ΜΥΘΟΛ. µυστηριακές θεότητες· πατέρα τους θεωρούσαν τον 
Ήφαιστο και µητέρα τους την Καβειρώ· κυριότερο κέντρο λατρείας 
τους ήταν η Σαµοθράκη. [ΕΤΥΜ αρχ.» αγν. ετύµου, ίσως µικρασιατ. 
προελ., ενώ κατ' άλλη άποψη προέρχεται από φοιν. qabirim «µεγάλοι, 
δυνατοί»]. καβίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το ξυλόκαρφο (βλ.λ.): οι ~ 
τού τιµονιού τού πλοίου 2. ΝΑΥΤ. εργαλείο µυτερό µήκους 16-40 
εκατοστών, λίγο καµπυλωτό, που χρησιµεύει για εργασίες σε σχοινιά 
(οπότε είναι ξύλινο) ή σε συρµατόσχοινα (οπότε είναι σιδερένιο) ΣΥΝ. 
κέστρα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cavigla < προβηγκ. cavilha < µτγν. λατ. 
cavicla < *clavïcula, υποκ. τού λατ. clavis «κλειδί»]. κάβο- (λαϊκ.) α' 
συνθετικό που τίθεται µπροστά από το όνοµα ακρωτηρίου: κάβο-
Μαλιάς | κάβο-ντ'Όρο (ο Καφηρέας). κάβο-Κολώνες (οι) (ορθότ. κάβο 
Κολόνες) (λαϊκ.) το Σούνιο (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ < κάβο (βλ. κ. κάβος) + Κολόνες]. 
κάβο-Μαλιάς (ο) (λαϊκ.) ο Μαλέας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < κάβο (βλ. κ. κάβος) + Μαλιάς < Μαλέας (βλ.λ.)]. κάβο-
Ματαπάς (ο) (λαϊκ.) το Ταίναρο (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. < κάβο (βλ. κ. 
κάβος) + Ματαπάς, τοπωνύµιο που απαντά στις πινακίδες τής Πύλου 
και, κατά µία άποψη (Ι. Βογιατζίδης), προέρχεται από την προθ. 
µετ(α)- (µε προληπτ. αφοµοίωση) και το ουσ. *άπα «νερό», το οποίο 
θεωρείται ότι απαντά και στα αρχ. τοπωνύµια "Αν-απος 
«παραπόταµος τού Αχελώου» και Άπία «Πελοπόννησος»]. κάβο-ντ' 
Όρο (το) {άκλ.} (λαϊκ.) ο Καφηρέας (βλ.λ.). [ΕΤ_χΜ < ιταλ. cavo 
d'oro «χρυσό ακρωτήριο», ευφηµιστ. ονοµασία τού Καφηρέως λόγω 
των κινδύνων που ελλοχεύουν κατά την περί-πλευσή του]. κάβος   (ο) 
ΝΑΥΤ. η έκταση στεριάς που προεξέχει µέσα στη θάλασσα, το 
απόκρηµνο και µεγάλου ύψους ακρωτήριο  ΦΡ. (λαϊκ.) παίρνω κάβο 
µπαίνω στο νόηµα, αρχίζω να καταλαβαίνω. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. cavo 
< βεν. cao «άκρο, κεφαλή». Βλ. κ. κάβος2]. κάβος   (ο) ΝΑΥΤ. το πολύ 
χοντρό και ανθεκτικό σχοινί, που χρησιµοποιείται στα λιµάνια κυρ. για 
την πρόσδεση πλοίων, σκαφών ΣΥΝ. πα-λαµάρι, καραβόσκοινο. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < ισπ. cabo < πορτ. cabo < *caboo < 
λατ. capulus «σορός» ή < βεν. cao < γενουατ. cavo «άκρη (σχοινιού)» < 
λατ. caput (funis)].  
καβούκι1 (το) {καβουκ-ιού | -ιών} το όστρακο (βλ.λ., σηµ. 1), κυρ. τής 
χελώνας- ΦΡ. (µτφ.) (α) µπαίνω | µαζεύοµαι | κλείνοµαι στο καβούκι 
µου περιορίζοµαι από φόβο ή απογοήτευση, παύω να εξωτερικεύοµαι, 
να ανοίγοµαι: µετά τον χωρισµό τους κλείστηκε στο καβούκι της και 

δεν µιλούσε σε άνθρωπο (β) βγαίνω από το καβούκι µου βγαίνω από 
την αποµόνωση µου, γίνοµαι πιο προσεγγίσιµος και κοινωνικός, απο-
κτώ µεγαλύτερη άνεση στις επαφές µου. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kabuk 
«φλούδα»].  
καβούκι2 (το) {καβουκ-ιού | -ιών) ανδρικό κάλυµµα τού κεφαλιού, 
που φοριέται κυρ. από τους µουσουλµάνους στη Ν. Ασία και αποτε-
λείται από µακρύ µεταξένιο, λινό, βαµβακερό κ.λπ. ύφασµα, που δέ-
νεται γύρω από το κεφάλι ή από άλλο καπέλο ΣΥΝ. τουρµπάνι. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kavuk «σαρίκι»]. καβουράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. ο 
µικρός κάβουρας · 2. (λαϊκ.) ανδρικό καπέλο σχετικά µικρού 
µεγέθους, µε στενό κυκλικό γύρο ΣΥΝ. ρεπούµπλικα. κάβουρας (ο) 
{χωρ. γεν. πληθ.) 1. δεκάποδο καρκινοειδές τής θάλασσας και τού 
γλυκού νερού µε φαρδύ, πεπλατυσµένο σώµα (καλυµµένο από σκληρό 
περίβληµα), πέντε ζεύγη ποδιών, (από τα οποία το πρώτο έχει 
µετασχηµατιστεί σε δαγκάνες), που λόγω τής διάταξης τους 
επιτρέπουν κίνηση µόνο προς τα πλάγια: βασιλικός ~ (βλ. λ. βα-
σιλικός)· ΦΡ. (α) πάω σαν τον κάβουρα (i) βαδίζω πλάγια ή προς τα 
πίσω (ii) κινούµαι ή ενεργώ µε βραδύτητα και νωθρότητα (β) (πα-
ροιµ.) ΤΙ 'ναι ο κάβουρας, τι 'ναι το ζουµί του για οτιδήποτε υπάρχει 
σε ελάχιστη ποσότητα, δεν επαρκεί: µ'αυτό τον µισθό µόνο προσπα-
θούν να ζήσουν τρεις άνθρωποι, αλλά ~, δεν µπορούν να τα βγάλουν 
πέρα έτσι! (γ) να καβούρους, δώσ' µου αλεύρι για ανταλλαγές πραγ-
µάτων άνισης αξίας, για ανταλλαγές εµφανώς άδικες: ήθελε να του 
δώσω ολόκληρο χωράφι για λίγα ψωροχιλιάρικα, ~ δηλαδή! (δ) εδώ σε 
θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα ως πρόκληση σε κάποιον 
να πραγµατοποιήσει κάτι δύσκολο ή να αποδείξει την αξία του σε 
αυτό ΣΥΝ. (λόγ.) ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα · 2. εργαλείο για το 
βίδωµα ή το ξεβίδωµα µεταλλικών αντικειµένων, που διαθέτει λαβίδα, 
µοιάζει µε δαγκάνα και διαθέτει κινητό στέλεχος, που ρυθµίζεται 
ανάλογα µε το πάχος τού αντικειµένου (πβ. λ. παπαγάλος). Επίσης 
κάβουρος [µτγν.] {-ου κ. -ούρου | -οι κ. -ούροι, -ων κ. -ούρων, -ους κ. -
ούρους}. 
[ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. µεγεθ. τού τ. καβούρι, υποκ. τού µτγν. κάβουρος < 
αρχ. κάραβος «καραβίδα» (µε αντιµετάθεση και πιθ. επίδραση τού 
αρχ. συνωνύµου πάγουρος). Βλ. κ. καραβίδα]. καβουρδίζω ρ. → 
καβουρντίζω 
καβούρι (το) [µεσν.] {καβουρ-ιού | -ιών} 1. ο κάβουρας- ΦΡ. (σκωπτ.) 
η τσέπη (κάποιου) έχει καβούρια για άνθρωπο πολύ τσιγγούνη, που 
δεν ξοδεύει εύκολα λεφτά 2. ΝΑΥΤ. άγκυρα, οι βραχίονες τής οποίας 
συναρθρώνονται µε την άτρακτο. — (υποκ.) καβουράκι (το) (βλ.λ.). 
καβουρίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο θηλυκός κάβουρας. καβουρµάς (ο) 
(λαϊκ.) {καβουρµάδες} 1. το τσιγαρισµένο κρέας που φτειάχνεται µε 
κρεµµύδι και βούτυρο 2. κρέας που έχει καβουρντιστεί και φυλάσσεται 
σε λίπος, µέχρις ότου χρησιµοποιηθεί · 3. το κουλ-λούρι που είναι 
ξεροψηµένο, το πολύ τραγανό. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kavurma]. 
καβουρντίζω κ. καβουρδίζω ρ. µετβ. {καβούρντισ-α, -τηκα, -µένος} 
1. ξεροψήνω, ξεραίνω µε τη φωτιά: ~ το σιµιγδάλι | τα αµύγδαλα | τον 
καφέ 2. τσιγαρίζω, ψήνω αργά-αργά κυρ. στο λάδι: ~ κρεµµύδια 3. 
(µτφ.) υποβάλλω σε δοκιµασία ταλαιπωρώντας: τους έχει όλη µέρα στο 
πόδι και τους καβουρντίζει ΣΥΝ. βασανίζω, παιδεύω. — καβοίιρντισµα 
(το). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού τουρκ. kavurdum, αόρ. τού p. kavurmak. o τ. κα-
βουρδίζω οφείλεται σε υπερδιόρθωση], 

καβουρντιστήρι κ. καβουρδιστήρι (το) {καβουρντιστηρ-ιού | -ιών} 
1. οικιακό σκεύος που χρησιµοποιείται για το καβούρντισµα (κυρ. 
τού καφέ) 2. (σκωπτ.) συσκευή, µηχάνηµα ή όχηµα που δεν λειτουργεί 
σωστά ή και καθόλου, που είναι ξεπερασµένης τεχνολογίας ή που 
κάνει πολύ θόρυβο όταν δουλεύει. 

[ΕΤΥΜ < καβουρντίζω (από το θ. τού αορίστου) + παραγ. επίθηµα -τή-
ρι, πβ. κ. ποτισ-τήρι, εργασ-τήρι]. καβουρντιστός, -ή, -ό αυτός που 
µπορεί να καβουρντιστεί, να ξεροψηθεί σε ειδική επεξεργασία: ~ 
καφές | αµύγδαλο ΣΥΝ. ξεροψηµένος ΑΝΤ. ακαβούρντιστος. — 
καβουρντιστά επίρρ. καβουρολόγος (ο) εργαλείο ψαρέµατος που 
µαζεύει καβούρια ΣΥΝ. καβουροσύρτης. 
[ΕΤΥΜ. < κάβουρας + -λόγος < λέγω (στη σηµ. «συλλέγω, συγκεντρώ-
νω»)]. καβουροµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κάβουρας µεγάλου 
µεγέθους (περίπου 20 εκατοστών), αγκαθωτός και τριχωτός, µε 
καστανοκόκκι-νο ώς καστανοκίτρινο κέλυφος, που ζει στη Μεσόγειο 
και στον Α. Ατλαντικό. κάβουρος (ο) → κάβουρας 
καβουροσύρτης (ο) {καβουροσυρτών} ο καβουρολόγος (βλ.λ.). 
καγιάκ (το) {άκλ.} 1. κανό των Εσκιµώων, που αποτελείται από ελα-
φρό σκελετό, καλυµµένο µε δέρµατα, εκτός από ένα άνοιγµα για τη 
θέση τού κωπηλάτη, το οποίο τον καλύπτει µέχρι τη µέση και προω-
θείται µε διπλό κουπί 2. ΑΘΛ. κανό σχήµατος ανάλογου µε το παρα-
πάνω, που χρησιµοποιείται στην κωπηλασία (πβ. λ. κανό, πιρόγα). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. kayak < qajaq, λ. των Εσκιµώων]. καγΐανάς (ο) 
{καγιανάδες} µείγµα αβγού µε ντοµάτα µαγειρεµένο στο τηγάνι. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. kaygana < περσ. xa(ya)gìna «οµελέτα» < xâya «αβγό»]. 
καγκελαρία (η) [µεσν.] {σπάν. καγκελαριών} 1.οι διοικητικές υπη-
ρεσίες που προωθούν την άσκηση έργου από τον καγκελάριο µιας 
χώρας 2. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζονται οι παραπάνω 
υπηρεσίες, το γραφείο τού καγκελαρίου 3. η γραµµατεία ξένης δι-
πλωµατικής αποστολής (πρεσβείας ή προξενείου) 4. (για τα κράτη 
που κυβερνώνται από καγκελάριο) το Υπουργείο Εξωτερικών. 
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καγκελάριος (ο) {-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους) 1. ο ηγέτης 
χώρας µε αξίωµα αντίστοιχο τού πρωθυπουργού σε ορισµένες προε-
δρευόµενες δηµοκρατίες, όπως αυτή τής Γερµανίας: ο ~ τής Γερµα-
νίας | τής Αυστρίας 2. πρόσωπο µε υψηλό αξίωµα στην ιεραρχία ορι-
σµένοι θεσµών στη Μ. Βρετανία (π.χ. ο πρόεδρος τής Βουλής των 
Λόρδων, ο επίτιµος πρύτανης πανεπιστηµίου, ο νοµικός σύµβουλος 
αγγλικανού επισκόπου) 3. ο υπουργός Εξωτερικών ή ανώτατος υπάλ-
ληλος υπουργείου, κυρ. τού Υπουργείου Εξωτερικών, σε ορισµένες 
χώρες 4. ΙΣΤ. ο αρχιγραµµατέας ορισµένων βασιλέων ή ηγεµόνων. 
[ETYM. µεσν. < µτγν. λατ. cancellarius < cancellus «κάγκελο», επειδή η 
λ. προσδιόριζε αρχικά τους Ρωµαίους δικαστικούς υπαλλήλους (κλη-
τήρες) που στέκονταν δίπλα στο κιγκλίδωµα µεταξύ τού δικαστηρί-
ου και τού κοινού. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί µεταφορά τού γερµ. 
Kanzler]. 

κάγκελο (το) 1. η ξύλινη ή µεταλλική ράβδος που στερεώνεται σε 
οριζόντιο πλαίσιο µαζί µε άλλες πανοµοιότυπες, τοποθετηµένες κα-
τά µικρά διαστήµατα έτσι, ώστε να σχηµατίζουν φράχτη, περίφραξη 
2. κάγκελα (τα) η περίφραξη που σχηµατίζεται από τη διάταξη των 
παραπάνω ράβδων είτε για διακοσµητικούς είτε κυρ. για πρακτικούς 
λόγους, για στήριξη, διαχωρισµό χώρων, αποτροπή τής διέλευσης 
κ.λπ.: τα ~ τής φυλακής || έβαλαν κάγκελα στα τζάµια τού σχολείου 
για µεγαλύτερη ασφάλεια τού κτηρίου ΣΥΝ. σίδερα, κιγκλίδωµα· ΦΡ. 
(α) (αργκό) και τα µυαλά στα κάγκελα (αρχικά στη γλώσσα των γη-
πέδων ως απειλητικό σύνθηµα κατά των οπαδών τής αντίπαλης οµά-
δας ή ως έκφραση τυφλού φανατισµού για συγκεκριµένη οµάδα) για 
την έκφραση ολοκληρωτικής αφοσίωσης ή/και ανεξέλεγκτου ενθου-
σιασµού (β) (ως επίρρ.) (καθηµ.-εκφραστ.) µου σηκώνεται η τρίχα κά-
γκελο αισθάνοµαι έντονη ανατριχίλα, φρίκη ή αηδία: όταν ακούω 
ιστορίες µε φαντάσµατα, ~ (γ) (!) τής πουτάνας το κάγκελο βλ. λ. 
πουτάνα. — (υποκ.) καγκελάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κάγκελ(λ)ον< 
λατ. cancellum]. 

καγκελόπορτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πόρτα εξωτερικού χώρου µε κά-
γκελα, κιγκλιδωτή: η ~ τού κήπου. 

καγκελόφραχτος, -η, -ο (εξωτερικός χώρος) που έχει περιφραχθεί µε 
κάγκελα. 

καγκελωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που αποτελείται από κάγκελα: ~ 
περίφραξη | πόρτα | φράχτης | διακόσµηση ΣΥΝ. κιγκλιδωτός 2. αυτός 
που µοιάζει µε κάγκελο, που έχει ανάλογο σχήµα: ~ γραµµή | πλαί-
σιο. — κογκελωτά επίρρ. 

καγκουρό (το) {άκλ.} µαρσιπποφόρο θηλαστικό, σύµβολο τής αυ-
στραλιανής ηπείρου, χορτοφάγο, µε µακριά λεπτά αλλά και δυνατά 
πίσω πόδια (που του δίνουν εξαιρετική αλτικότητα), ατροφικά µπρο-
στινά πόδια και µακριά, παχιά και δυνατή ουρά για εξισορρόπηση 
και στήριξη· τα θηλυκά φέρουν το νεογνό τους για µερικούς µήνες σε 
µάρσιππο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. kangourou < αγγλ. kangaroo, αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
ganurru «είδος καγκουρό» (λ. των Αβοριγίνων τής Αυστραλίας). Σύµ-
φωνα µε µια δηµοφιλή άποψη, η λ. προήλθε από τη φρ. ka gouro «δεν 
ξέρω», µε την οποία απάντησαν οι ιθαγενείς σε ερώτηση τού Αγγλου 
εξερευνητή J. Cook σχετικά µε το όνοµα τού ζώου]. 

καγκουρό - µάννα (το). Από τις περίεργες συµπτώσεις στην ιστο-
ρία των λέξεων είναι και αυτή που συνδέει µια παράλληλη ετυµο-
λογική προέλευση δύο άσχετων µεταξύ τους λέξεων, των λέξεων 
καγκουρό και µάννα (το). Αν αληθεύει (πράγµα που δεν είναι βέ-
βαιο, βλ. ΕΤΥΜ.) ότι η λέξη καγκουρό (αγγλ. kangaroo) προήλθε 
από τη φράση «ka gouro» των ιθαγενών τής Αυστραλίας, που σή-
µαινε «δεν ξέρω» (απάντηση που δόθηκε, κατά την παράδοση, 
στον εξερευνητή J. Cook, όταν ρώτησε έναν ιθαγενή ποιο είναι το 
όνοµα του πρωτόγνωρου για εκείνον ζώου), τότε η δηµιουργία τής 
λέξης µοιάζει µε αυτή τής λέξης µάννα. Σύµφωνα µε την Π.∆., 
µάννα ήταν η ερώτηση «τι είναι τούτο;» (από εβρ. man hu?) που 
απηύθυναν οι Εβραίοι µεταξύ τους µε απορία, όταν ο Θεός τους 
έστειλε το µάννα αντί τού άρτου: «και ιδού επί πρόσωπον τής 
ερήµου λεπτόν ώσεί κόριον λευκόν, ώσεί πάγος επί τής γης. ίδό-
ντες δε αυτό οί υιοί 'Ισραήλ είπαν έτερος τφ έτέρω. "Ti εστί τούτο;" 
ου γαρ ήδεισαν τι ην. είπε δε Μωυσής αύτοϊς "ούτος ό άρτος δν 
εδωκεν Κύριος ύµΐν φαγεϊν"» (Π.∆. Εξοδος 16, 14-15). Εποµένως, 
τόσο η λ. καγκουρό όσο και η λέξη µάννα (το) προήλθαν από τη 
δήλωση απορίας και άγνοιας για αυτό που δήλωσε τελικά καθεµία 
από τις δύο λέξεις. 

καγχάζω ρ. αµετβ. {κάγχασα} (λόγ.) ξεσπώ σε ηχηρό, έντονο γέλιο 
(εις βάρος κάποιου), εκφράζοµαι µε σαρκαστική ή περιφρονητική 
διάθεση. — κανχαστής (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κα)γ)χάζω, αναδιπλασιασµένος τ. τού θ. -χα-, που απο-
τελεί προϊόν ονοµατοποιίας (ίσως από τον ήχο τού γέλιου)]. 

καγχασµός (ο) [µτγν.] έντονο ειρωνικό γέλιο εις βάρος κάποιου· έκ-
φραση µε σαρκαστική ή µειωτική διάθεση. — καγχαστικός, -ή, -ό, 
καγχαστικ-ά | -ως επίρρ. 

καδένα (η) {δύσχρ. καδενών} 1. η αλυσίδα (κυρ. από πολύτιµο µέ-
ταλλο), που φοριέται (συνήθ. στον λαιµό) για καλλωπισµό: χρυσή | 
ανδρική ~ 2. (ειδικότ.) η µικρή, λεπτή αλυσίδα που συγκρατεί το ρο-
λόι τσέπης 3. ΝΑΥΤ. (καθηµ.) µεταλλική αλυσίδα στην οποία στερεώ-
νεται η άγκυρα. — (υποκ.) κσδενίτσα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. 
cadena < λατ. catena «αλυσίδα»]. 

κάδη (η) 1. µεγάλο, φαρδύ και κυρ. στρογγυλό δοχείο, κατασκευα-
σµένο από ξύλινες σανίδες, που συγκρατούνται µε στεφάνη και συ-
ναρµολογούνται γύρω από επίπεδο πάτο- χρησιµοποιείται κυρ. για 
το πάτηµα των σταφυλιών 2. µικρότερων διαστάσεων δοχείο, που 

χρησιµοποιείται κατά την παραγωγή βουτύρου για το χτύπηµα τού 
γάλακτος 3. δοχείο σε σχήµα βαρελιού για την τοποθέτηση και φύ-
λαξη βουτύρου ή τυριού 4. (συνεκδ.) η ποσότητα υλικού που αντι-
στοιχεί στο µέγεθος κάθε τέτοιου δοχείου. 
[ΕΤΥΜ < κάδος, πιθ. από παρανόηση τού πληθ. οι κάδοι, που θεωρή-
θηκε θηλ.]. 

καδής (ο) → κατής 
καδί (το) {καδ-ιού | -ιών) ο µικρός κάδος, καθώς και το περιεχόµενο 
του· (συνεκδ.) η ποσότητα υλικού που αναλογεί στη χωρητικότητα 
του: ένα - φέτα | βούτυρο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κάδι)ο)ν, υποκ. τού αρχ. 
κάδος]. 

Κάδιξ (ο) {Κάδικ-ος, -α} πόλη, λιµάνι και περιοχή τής Ν∆. Ισπανίας. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. Cadiz (προφ. Κάδιθ) < φοιν. gadir «οχυρό, φρούριο» (εξού 
και το µτγν. Γάδειρα, ονοµασία µε την οποία ο Στράβων αποκαλεί τη 
φοιν. πόλη)]. 

καδµείος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον Κάδµο- κυρ. στις 
ΦΡ. (α) (µε τον τύπο καδµήιος, -ίη, -ιον) καδµήια γράµµατα (όρος τού 
Ηροδότου) τα γράµµατα τής φοινικικής γραφής, την οποία, κατά την 
παράδοση, ο Κάδµος εισήγαγε πρώτος στη Θήβα, τροποποιώντας τα 
σύµφωνα µε τις ανάγκες τής ελληνικής γλώσσας (β) καδµεία νίκη η 
νίκη που υπήρξε επιζήµια για τον νικητή λόγω των θυσιών που απαι-
τήθηκαν για να επιτευχθεί, πβ. κ. πύρρειος νίκη λ. πύρρειος. 

κάδµιο (το) {καδµίου} ΧΗΜ. αργυρόλευκο, µεταλλικό στοιχείο (σύµ-
βολο Cd(, το οποίο χρησιµοποιείται κυρ. στην κατασκευή κραµάτων 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < νεολατ. cadmium < µτγν. καδµεία «είδος ορυ-
κτού»]. 

Κάδµος (ο) ΜΥΘΟΛ. γενάρχης των κατοίκων τής Βοιωτίας, ιδρυτής 
τής Θήβας. 
[ΕΤΥΜ ο,ρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ρ. κέκασµαι «υπερέχω, 
λάµπω» (< *κέ-καδ-µαι). Βλ. κ. Κασσάνδρα}. 

κάδος (ο) 1. κυκλικό δοχείο µε µεγάλη διάµετρο και χωρητικότητα, 
ξύλινο ή µεταλλικό, που χρησιµοποιείται για την εναπόθεση ή τη µε-
ταφορά µεγάλων ποσοτήτων υγρών, κυρ. για το πήξιµο τυριού· ΦΡ. 
κάδος πλυντηρίου το εξάρτηµα πλυντηρίου ρούχων, µέσα στο οποίο 
τοποθετούνται τα άπλυτα ρούχα και το οποίο κατά την πλύση περι-
στρέφεται µε ρυθµιζόµενη ταχύτητα 2. µεγάλο µεταλλικό ή πλαστικό 
δοχείο στο οποίο τοποθετούνται αντικείµενα ή απορρίµµατα: ~ απορ-
ριµµάτων | ανακύκλωσης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < εβρ. kad]. 

καδράρισµα (το) {καδραρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η τοποθέτηση ει-
κόνας, πίνακα, φωτογραφίας σε κάδρο 2. (ειδικότ.) η τοποθέτηση τής 
εικόνας στα όρια τού φωτογραφικού ή κινηµατογραφικού φακού. 

καδράρω ρ. µετβ. {καδράρισ-α, -µένος} (καθηµ.) βάζω µέσα σε πλαί-
σιο, σε κορνίζα: ~ µια φωτογραφία. 

καδρίλια (η) → καντρίλια 
κάδρο (το) (καθηµ.) 1. το διακοσµητικό πλαίσιο εικόνας, πίνακα ή φω-
τογραφίας: τετράγωνο | οβάλ | µεταλλικό | ξύλινο ~ ΣΥΝ. κορνίζα 2. 
(συνεκδ.) η εικόνα, ο πίνακας µαζί µε το πλαίσιο, στο οποίο έχει το-
ποθετηθεί: κρέµασε κάδρα στους τοίχους, να τους στολίσει 3. ο πίνα-
κας, η ζωγραφιά ή η φωτογραφία που κρεµά κανείς στον τοίχο: το -
τού πατέρα του. — (υποκ.) καδράκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κάδρον < 
ιταλ. quadro < λατ. quadrus «τετράγωνος»]. 

καδρόνι (το) {καδρον-ιού | -ιών} δοκός ή δοκάρι ξύλινο και επεξερ-
γασµένο, ώστε να έχει τέσσερεις πλευρές. — (υποκ.) καδρονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. quadrone < quadro «τετράγωνος»]. 

καδρονιάζω ρ. µετβ. {καδρόνιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. επενδύω 
(επιφάνεια) µε καδρόνια, στρώνω µε καδρόνια 2. επεξεργάζοµαι κοµ-
µάτι ξύλου, ώστε να έχει τέσσερεις έδρες, µετατρέπω (ακατέργαστο 
ξύλο) σε καδρόνι. — καδρόνιασµα (το). 

Κ.Α.Ε. (το) Κατάστηµα Αφορολογήτων Ειδών. 
καζάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ανδρική ή γυναικεία µπλούζα ή εξωτερικό 

ρούχο (πανωφόρι) σε φαρδιά γραµµή, συνήθ. από χοντρό υλικό (λ.χ. 
µαλλί) µε άνετα µανίκια (ή χωρίς µανίκια), που φθάνει µέχρι τη 
λεκάνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [1ΓΥΜ µεσν. < ιταλ. casacca < 
περσ. kazägand]. 

Καζακστάν (το) → Καζαχστάν 
καζαµίας (ο) {δύσχρ. καζαµιών) η ετήσια έκδοση που περιλαµβάνει 
ηµερολόγιο τής εποµένης χρονιάς µε προβλέψεις, πληροφορίες ανεκ-
δοτολογικού χαρακτήρα και σηµαντικές ηµεροµηνίες ή επισήµανση 
φυσικών (µετεωρολογικών ή αστρονοµικών) φαινοµένων: πολιτικός | 
καλλιτεχνικός | οικονοµικός ~ ΣΥΝ. ηµερολόγιο, καλεντάρι. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. Cazamia, τίτλος παλαιού προφητικού βιβλίου, ο οποίος 
υποτίθεται ότι αποτελούσε το όνοµα αστρολόγου]. 

Καζαµπλάνκα (η) το κύριο λιµάνι τού Μαρόκου στον Ατλαντικό 
Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. Casablanca «άσπρο σπίτι». Το ίδιο σηµαίνει και η αραβ. 
ονοµασία Dar al-Baydâ. H ισπ. ονοµασία αποτελεί µετάφραση τού 
πορτ. ον. Casa Branca, που είχε δοθεί στην πόλη από τους Πορτογά-
λους το 1515]. 

καζανάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρού µεγέθους καζάνι ή άλλο παρό-
µοιου σχήµατος και χρήσεως σκεύος 2. (συνήθ.) η µικρή δεξαµενή, 
που εντοιχίζεται ή κρεµιέται πάνω από τη λεκάνη τής τουαλέτας και 
περιέχει το νερό που χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση των ακα-
θαρσιών και τον καθαρισµό της· (συνεκδ.) ο όλος µηχανισµός (η δε-
ξαµενή, ο σωλήνας, η βαλβίδα και η στρόφιγγα) που έχει την παρα-
πάνω λειτουργία: τραβάω το ~ (θέτω σε λειτουργία τον µηχανισµό). 

καζάνι (το) {καζαν-ιού | -ιών} 1. µεταλλικός λέβητας µε µεγάλη αντο-
χή στις υψηλές θερµοκρασίες και εξίσου µεγάλη χωρητικότητα, που 
χρησιµοποιείται κυρ. για τον βρασµό νερού ή το µαγείρεµα µεγάλης 
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ποσότητας φαγητού"  ΦΡ. (µτφ.) (α) όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουµε 
όλοι υποφέρουµε υπό τις ίδιες συνθήκες, όλοι βρισκόµαστε στην ίδια 
άσχηµη θέση: τι τσακώνεστε µεταξύ σας, αφού ~! (β) ό,τι βγει απ' το 
καζάνι για αποτέλεσµα µη εξακριβώσιµο πριν από την τελική του εκ-
δήλωση, για εξελίξεις αβέβαιες και άδηλες: εµείς κάναµε ό,τι µπο-
ρούσαµε· από 'δώ και πέρα είναι ~! (γ) καζάνι που βράζει | έτοιµο να 
εκραγεί για έκρυθµες και επικίνδυνες καταστάσεις, που απειλούν να 
ξεσπάσουν, κυρ. λόγω εσωτερικών συγκρούσεων και αντιπαραθέσε-
ων: τα Βαλκάνια είναι πάλι ~ 2. ΤΕΧΝΟΛ. (α) λέβητας που χρησιµο-
ποιείται για την παραγωγή µηχανικής ενέργειας, µε αξιοποίηση τής 
πίεσης που δηµιουργεί ο ατµός από τον βρασµό ή την καύση υλικών: 
~ βαποριού | ατµοµηχανής || ο καπετάνιος τον έστειλε να δουλέψει 
στα ~ (β) µεγάλο, συνήθ. στρογγυλό, µεταλλικό δοχείο για διάφορες 
χρήσεις, λ.χ. απόσταξη τσίπουρου, ούζου κ.λπ.· ΦΡ. (µτφ.-εκφραστ.) 
(α) µου κάνει το κεφάλι καζάνι µου φέρνει πονοκέφαλο, ζάλη, κού-
ραση· µε κάνει να µη µπορώ να σκεφθώ κανονικά, να µπλέκονται οι 
σκέψεις στο µυαλό µου: ~ µε την πολυλογία του || αυτές οι πολύπλο-
κες ασκήσεις µού έκαναν το κεφάλι καζάνι (β) είναι | γίνεται το κε-
φάλι µου καζάνι βρίσκοµαι | φθάνω στην παραπάνω κατάσταση. — 
(υποκ.) καζανάκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) καζάνα (η). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
kazan]. 

καζανιά (η) (λαϊκ.) η χωρητικότητα ενός καζανιού, η ποσότητα που 
µπορεί να χωρέσει ή που περιέχει: µια ~ συσσίτιο. 

καζανιάζω ρ. µετβ. {καζάνιασ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) βάζω στο κα-
ζάνι για βράσιµο ή για απόσταξη. 

καζανόβας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (συνήθ. σκωπτ.) ο γυναικοκατακτη-
τής, αυτός που µπλέκεται συνεχώς σε γυναικοδουλειές. [ΕΤΥΜ. Από 
το όνοµα τού Ιταλού τυχοδιώκτη Giovanni Jacomo Casanova (1725-
1798)]. 

καζαντζής (ο) {καζαντζήδες} (λαϊκ.) ο κατασκευαστής καζανιών ΣΥΝ. 
λεβητοποιός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kazanci < kazan (βλ. κ. καζάνι)]. 

καζάντιο (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) (συνήθ. στον πληθ.) τα (κυρ. χρηµα-
τικά) κέρδη από εµπορικές συναλλαγές ή εργασία, η περιουσία που 
δηµιουργεί κανείς µε την εργασία του· ΦΡ. (ειρων.) είδαµε τα καζά-
ντια σου! για την αποτυχία κάποιου να προκόψει, να έχει κάποιο 
όφελος: ~ που δεν έχεις µια δραχµή στην άκρη ΣΥΝ. καζάντισµα. 
[ΕΤΥΜ. < καζαντίζω (υποχωρητ.)]. 

καζαντίζω ρ. µετβ. {καζάντισ-α, -µένος} (λαϊκ.) 1. βγάζω λεφτά, κάνω 
περιουσία: πήγε στην Αµερική και καζάντισε 2. (κατ' επέκτ.) κερδίζω, 
έχω ως όφελος: «µια ζωή την έχουµε κι αν δεν τη γλεντήσουµε, τι θα 
καταλάβουµε, τι θα καζαντίσουµε;» (τραγ.). — καζάντισµα (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού τουρκ. kazandim, αόρ. τού p. kazanmak]. 

καζάρµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ο στρατώνας. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
caserma < προβηγκ. cazerna «παράγκα για τέσσερεις στρατιώτες» < 
λατ. quaternus «ανά τέσσερεις»]. 

Καζαχστάν κ. Καζακστάν (το) {άκλ.} (καζαχ. Qazaqstan Respübli-
kasy = ∆ηµοκρατία τού Καζαχστάν) κράτος τής Κ. Ασίας, πρώην ∆η-
µοκρατία τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα την Αλµα Ατά, επίσηµη γλώσ-
σα την Καζαχική και νόµισµα το τέγκε Καζαχστάν. — Καζάχος (ο), 
Καζάχα (η), καζαχικός, -ή, -ό κ. καζάχικος, -η, -ο, Καζαχικά κ. Καζάχι-
κα (τα). 
[ΕΤΥΜ < καζαχ. Qazaqstan < Kazakh «Καζάχοι», ονοµασία τού µογγο-
λικής καταγωγής λαού που κατοικεί στην περιοχή, πιθ. < τουρκ. 
kazak «Κοζάκος - στρατιώτης ιππικού»]. 

καζεΐνη (η) {καζεϊνών} ΧΗΜ. 1. ουσία πρωτεϊνικής φύσεως (οµάδα 
πρωτεϊνών), που βρίσκεται στο γάλα και υδρολύεται υπό την επίδρα-
ση ενζύµου κατά την παρασκευή τού τυριού 2. κάθε γαλάκτωµα που 
κατασκευάζεται από διάλυµα τής παραπάνω πρωτεΐνης 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
ζωγραφική τεχνική, στην οποία τα χρώµατα αναµειγνύονται µε την 
παραπάνω πρωτεΐνη (παλαιότ. µε φρέσκια µυζήθρα ή συµπυκνωµένο 
γάλα) 4. είδος κόλλας που χρησιµοποιείται στην ξυλουργική. — κα-
ζεϊνικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. caseine < λατ. caseus 
«τυρί»]. 

καζίκι (το) {καζικιού | χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο πάσσαλος, το πα-
λούκι 2. (µτφ.) µεγάλο πρόβληµα, δυσχερής υπόθεση, που συνήθ. πα-
ρουσιάζεται ξαφνικά: να δούµε τι θα κάνουµε µ' αυτό το ~ που µας 
έτυχε! ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπελάς, µπλέξιµο, πάθηµα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
kazik]. 

καζίνο (το) χώρος (κτήριο ή αίθουσα) ειδικά διαµορφωµένος, που 
διατίθεται νοµίµως για τυχερά παιχνίδια όπως ρουλέτα, ζάρια, χαρ-
τιά κ.ά., και ο οποίος µπορεί να είναι ιδιωτικός ή να βρίσκεται υπό 
τον έλεγχο τού κράτους. [ΕΤΥΜ < ιταλ. casino, υποκ. τού casa 
«σπίτι»]. 

κάζο (το) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) το αναπάντεχο περιστατικό που προκα-
λεί αναστάτωση ή στενοχώρια: τι ~ ήταν αυτό που έπαθε! ΣΥΝ. στρα-
πάτσο, ζηµιά, πάθηµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. caso «περίπτωση, 
συµβάν» < λατ. casus]. 

καζουιστικός, -ή, -ό 1. ΦΙΛΟΣ.ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε 
την πρακτική αντιµετώπιση επιµέρους ηθικών διληµµάτων 2. καζου-
ιστική (η) επιµέρους κλάδος τής ηθικής, που εστιάζει στην πρακτική 
αντιµετώπιση συγκεκριµένων ηθικών προβληµάτων | διληµµάτων µέ-
σω τής σχηµατοποίησης συγκεκριµένων οδηγιών συµπεριφοράς για 
τον κατά περίπτωση χειρισµό τέτοιων περιστάσεων. — καζουισπκ-ά 
| -ως επίρρ., καζουιστής (ο), καζουίοτρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. casuistique < casuiste < λατ. casus «πτώ-
ση - περίπτωση»]. 

καζούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) κάθε πράξη µε την οποία περι-
παίζει κανείς (κάποιον), χοντροκοµµένο πείραγµα, διακωµώδηση: κά-
νω σε κάποιον ~ || τον άρχισαν στην ~ ΣΥΝ. πλάκα. 

[ΕΤΥΜ. < κάζο + επίθηµα -ούρα (πβ. χασ-ούρα, φαγ-ούρα κ.ά.)]. 
casus belli λατ. (προφέρεται κάζους µπέλι) ελλην. αιτία πολέµου· για 

πράξη που δικαιολογεί την κήρυξη πολέµου ή προτείνεται ως εκλο-
γίκευση σχετικής απειλής. 

κάηκα ρ. -+ καίω 
καηλα (η) (συνήθ. ορθ. καΐλα) (λαϊκ.) 1. το αίσθηµα τού καψίµατος 

ΣΥΝ. κάψα 2. η υπερβολική θερµότητα ΣΥΝ. κάψα 3. (µτφ.) µεγάλη επι-
θυµία: είχε µεγάλη ~ να τη συναντήσει ΣΥΝ. κάψα 4. (ειρων.) µεγάλη 
αδιαφορία: σιγά την - που είχα να βγω µαζί του ΣΥΝ. κάψα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ε-κάη-ν, παθ. αόρ. β' τού ρ. καίω]. 

καηµένος, -η, -ο (κυρ. µε άρθρο) 1. αυτός που προκαλεί οίκτο, συ-
µπάθεια: ~ Αθήνα, πώς κατάντησες έτσι! || Βρε το ~ το παιδί, τι έχει 
τραβήξει µε τις αρρώστιες! ΣΥΝ. κακοµοίρης, ταλαίπωρος, αξιολύπη-
τος, δύστυχος, φτωχός 2. (στην κλητ. καηµένε, -η ως ελαφρά επίπλη-
ξη): Μην κάνεις έτσι, καηµένε! ∆εν έγινε δα και τίποτα φοβερό! — 
(υποκ.) καηµενούλης. -α, -ικο, καηµενάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογ-
γος, συµπάθεια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. καίω (πβ. παθ. αόρ. β' ε-κάη-ν)]. 

καηµός (ο) (εκφραστ.) 1. η έντονη λύπη, ο ψυχικός πόνος: έχει µεγά-
λο - που δεν πέρασε το παιδί στις εξετάσεις || έχει τον ~ τού γυιου της, 
που έφυγε στα ξένα || βαρύς | αβάσταχτος ο - τής ξενιτειάς- ΦΡ. Αεω 
τον καηµό µου εκµυστηρεύοµαι ό,τι µε απασχολεί έντονα, τον 
ψυχικό µου πόνο: δεν έχω έναν άνθρωπο να πω τον καηµό µου, να ξα-
λαφρώσω 2. το όνειρο, η επιθυµία που µένει απραγµατοποίητη: ~ το 
'χω να το δω αυτό το παιδί να διαβάζει (δεν διαβάζει ποτέ) || αυτή η 
γυναίκα ήταν ο ~ του τόσα χρόνια ΣΥΝ. λαχτάρα, πόθος, επιθυµία, 
έρωτας 3. η βαθιά λαχτάρα, η έντονη και βασανιστική επιθυµία: µε-
γάλο - τού άναψε η µατιά της || γρήγορα του 'φύγε ο ~ για τα ταξίδια || 
κρυφός ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. καίω (πβ. παθ. αόρ. β' ε-κάη-ν) + παραγ. επίθηµα 
-µός (πβ. αγαπη-µός, στερη-µός)]. 

καθά κ. καθ' α επίρρ. (αρχαιοπρ.) σύµφωνα µε όσα: ~ γνωρίζω, ου-
δείς έθεσε τέτοιο θέµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καθ' α < καθ- (< κατά) + α, πληθ. ουδ. τής αναφ. αντων. 
δς, ή, ό\(βλ.λ.)]. 

καθαγιάζω ρ. µετβ. {καθαγίασ-α, -θηκα | -τηκα, -µένος} εξαγνίζω, 
απαλλάσσω (κάτι) από το άγος· καθιστώ άγιο, ιερό: ο ιερέας καθα-
γιάζει τα ύδατα την ηµέρα των Φώτων ΣΥΝ. αγιάζω, εξαγνίζω ANT. 
µολύνω, (λόγ.) µιαίνω, βεβηλώνω, κηλιδώνω. — καθαγίαση (η) [1871]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < καθ- (< κατά-) + αγιάζω]. 

καθαγιασµός (ο) [1871] 1. το να καθαγιάζεται (κάτι) ΣΥΝ. καθαγίαση 
2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) καθαγιασµός των υδάτων η συµβολικού χαρακτήρα 
τελετουργική πράξη, κατά την οποία ο ιερέας καθαγιάζει τα ύδατα 
κατά την εορτή των Φώτων, ρίχνοντας τρεις φορές τον σταυρό µέσα 
στη θάλασσα (στον ποταµό, στη λίµνη) ή στη δεξαµενή τής ενορίας 
του (β) καθαγιασµός (Τιµίων) ∆ώρων η µεταβολή τού άρτου και τού 
οίνου σε σώµα και αίµα Χριστού κατά τη θεία Λειτουργία. 

καθαγνίζω ρ. µετβ. {καθάγνισ-α, -θηκα | -τηκα, -µένος} (λόγ.) καθιστώ 
(κάτι) αγνό, προσδίδω αθωότητα, αγνότητα ΣΥΝ. εξαγνίζω ΑΝΤ. 
µιαίνω, µολύνω, βεβηλώνω. [ΕΤΥΜ αρχ. < καθ- (< κατά-) + άγνίζω]. 

καθαιµάσσω ρ. µετβ. {κυρ. η µτχ. παρακ. καθηµαγµένος, -η, -ο} (αρ-
χαιοπρ.-κυριολ.) καταµατωµένος· (συνήθ. µτφ.) αυτός που έχει υπο-
στεί µεγάλες δοκιµασίες, που έχει καταταλαιπωρηθεί ή καταστρα-
φεί: η τελευταία κρίση βρίσκει την οικονοµία τής γειτονικής χώρας 
καθηµαγµένη από τα χρέη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καθ- (< κατά-) + αίµάσσω 
(< *αίµάτ-./ω) < αίµα]. 

καθαίρεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. το να καθαι-
ρείται κανείς, να εκδιώκεται από αξίωµα, θέση 2. ΕΚΚΛΗΣ. η απώλεια 
τής ιδιότητας τού κληρικού και η µετάταξη του στους λαϊκούς ή τους 
µοναχούς, η στέρηση τού δικαιώµατος τελέσεως ιερατικών πράξεων 3. 
ΣΤΡΑΤ. η αφαίρεση στρατιωτικού αξιώµατος· βαρύτατη ποινή που 
επιβάλλεται σε αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και οπλίτες: η ~ 
αξιωµατικού συνεπάγεται αφαίρεση των διακριτικών βαθµού και συ-
ντριβή τού ξίφους του 4. το κατέβασµα (π.χ. σωσίβιας λέµβου) στη 
θάλασσα ΑΝΤ. ανακρέµαση. — καθαιρετικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. καθαιρώ ρ. µετβ. {καθαιρείς... | καθαίρ-εσα (λόγ. 
καθήρεσα), -ούµαι, -έθηκα (λόγ. καθηρέθην, -ης, -η...), -εµένος) 1. 
εκδιώκω (κάποιον) από αξίωµα, από δηµόσια θέση σε συγκεκριµένη 
(κυρ. στρατιωτικού χαρακτήρα) ιεραρχία: καθαιρέθηκε αξιωµατικός 
τής αστυνοµίας λόγω υπέρβασης καθήκοντος 2. κατεβάζω (π.χ. 
σωσίβια λέµβο) στη θάλασσα ΑΝΤ. ανακρεµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καθαιρώ (-έω) < καθ- (< κατά-) + αίρω «συλλαµβάνω, 
αποκτώ»]. καθαιρώ ρ. µετβ. {καθήρα} (αρχαιοπρ.) απαλλάσσω (από 
το βάρος αµαρτήµατος ή εγκλήµατος)· καθιστώ αγνό, καθαρό, 
εξαγνίζω: το κήρυγµα αγάπης τού ιερέα καθαιρεί τις ψυχές των πιστών. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *καθάρ-jω < καθαρός]. καθαλάτωση (η) [1858] {-ης κ. 
-ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΤΕΧΝΟΛ. η επικάλυψη επιφάνειας, κυρ. τού 
εσωτερικού ατµολέβητα, που σχηµατίζεται µε καθίζηση κυρ. 
ασβεστούχων αλάτων στα τοιχώµατα του. 
[ΕΤΥΜ. < καθ- (< κατά-) + -αλάτωση < άλας, απόδ. τού γαλλ. incru-
station > λατ. incrustatio > incrusto «επιστρώνω, εναποθέτω»]. καθάπερ 
επίρρ. (αρχαιοπρ.-σπάν.) όπως ακριβώς, κατά τον τρόπο ακριβώς: ~ 
είχε συµφωνηθεί. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < φρ. καθ' άπερ < καθ- (< κατά) + απερ, ουδ. πληθ. τής 
αντωνυµίας δσπερ - ήπερ - όπερ]. 



καθάπτοµαι 800 καθαρός 
 

καθάπτοµαι ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ.} (λόγ.) (+γεν.) θίγω, προσβάλλω: 
ανυπόστατα δηµοσιεύµατα που καθάπτονται τής υπόληψης του || 
υπαινιγµοί τέτοιου χαρακτήρα καθάπτονται τής τιµής και τής ακε-
ραιότητας τού προσώπου αυτού.. 
[ETYM < αρχ. καθάπτω | -όµαι, < καθ- (< κατά-) + απτω | -οµαι «αγ-
γίζω»]. 

καθάρειος, -εια, -ειο κ. (σχολ. ορθ. καθάριος, -ια, -ιο) (λογοτ.) 1. κα-
θαρός, µη βρόµικος: ~ ρούχα | σπιτικά ΣΥΝ. (λαϊκ.) παστρικός 2. διαυ-
γής, όχι θολός: ~ νερό | ουρανός ΣΥΝ. (κυρ. για υλικά) ατόφυος, (λο-
γοτ.) ξάστερος 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αµεσότητα 
και σαφήνεια: ~ λόγια | κουβέντες | χαρακτήρας ΣΥΝ. (λαϊκ.) σταρά-
τος, ντόµπρος, ξεκάθαρος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καθάρειος < καθαρός· µαρτυρείται και µτγν. καθάριος 
από ιωτακιστική εναλλαγή -ει- | -ι-]. 

καθαρεύουσα (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η µορφή τής ελληνικής γλώσ-
σας, κυρ. τής γραπτής, που επικράτησε ως επίσηµη γλώσσα τού κρά-
τους έως και το 1976- χαρακτηρίζεται ιστορικά από την τάση για πε-
ριορισµό των ξένων και διαλεκτικών στοιχείων και κυριαρχία των 
λόγιων και αρχαϊκότερων στοιχείων τής Ελληνικής· αντιδιαστέλλε-
ται προς τη δηµοτική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσικός. [ΕΤΥΜ; θηλ. τού 
καθαρεύων, µτχ. ενεστ. τού αρχ. καθαρευω «είµαι καθαρός, αγνός». 
Η σηµ. που σχετίζεται µε τη γλώσσα είναι µτγν. (λ.χ. καθαρεύειν τήν 
διάλεκτον, ∆ίον. Αλικαρν.)]. 

καθαρευουσιάνικος, -η, -ο (µειωτ.) αυτός που σχετίζεται µε την 
καθαρεύουσα: ~ διατύπωση | ύφος | κατάληξη | έκφραση ΑΝΤ. δηµο-
τικιστικός. — καθαρευουσιάνικα επίρρ. 

καθαρευουσιανισµός (ο) 1. η προσήλωση στην καθαρεύουσα και η 
αντίθεση προς τη δηµοτική 2. η τάση να χρησιµοποιεί κανείς την 
καθαρεύουσα στον λόγο του. 

καθαρευουσιάνος (ο), καθαρευουσιάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο 
οπαδός τής καθαρεύουσας στη διαµάχη για το γλωσσικό ζήτηµα, αυ-
τός που χρησιµοποιεί την καθαρεύουσα στον προφορικό και γραπτό 
λόγο του ΣΥΝ. καθαρολόγος ΑΝΤ. δηµοτικιστής. [ΕΤΥΜ. < 
καθαρεύουσα + παραγ. επίθηµα -ιάνος, πβ. κ. πρωτευουσιάνος]. 

καθαρευω ρ. αµετβ. [µτγν.] (µτχ. ενεστ. καθαρεύων, -ούσα, -ον συ-
νήθ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (παλαιότ.) µιλώ ή γράφω σε λόγια γλώσ-
σα, καθαρευουσιάνικα: οι καθαρεύοντες (οι καθαρευουσιάνοι) || γρά-
φει σε καθαρεύοντα λόγο 2. καθαρεύουσα (η) βλ.λ. 

καθαρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {καθάρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) καθαρό, το απαλλάσσω από τη βροµιά 
(συνήθ. χωρίς πλύσιµο): ~ τα χέρια µου µε οινόπνευµα || ~ τον δρόµο 
από τα σκουπίδια || ~ το σπίτι || - βιολογικά | σε βάθος | µε σύρµα | µε 
βαµβάκι | µε χλωρίνη ΣΥΝ. (λαϊκ.) ξεβροµίζω ΑΝΤ. βροµίζω, (λόγ.) ρυ-
παίνω, (καθηµ.) λερώνω, λεκιάζω (πβ. λ. πλένω) 2. απαλλάσσω από ξέ-
να, περιττά ή ανεπιθύµητα σώµατα: ~ τις φακές (αφαιρώ όσες θεωρώ 
χαλασµένες, τα πετραδάκια κ.λπ.) || ~ τα ψάρια από τα λέπια | από τα 
κόκκαλα || ~ µαρούλια (κόβοντας τα µαραµένα φύλλα)· ΦΡ. καθαρίζω 
τον λαιµό µου απαλλάσσω τον λάρυγγα µου από το φλέµα ξεροβήχο-
ντας 3. αφαιρώ τη φλούδα: ~ πορτοκάλια | αγγούρια | ακτινίδια | πα-
τάτες ΣΥΝ. ξεφλουδίζω· ΦΡ. αβγά αού καθαρίζουν; βλ, λ. αβγό 4. βάζω 
σε τάξη, οργανώνω (κάτι) απαλλάσσοντας το από περιττά αντικείµε-
να: ~ το συρτάρι | το γραφείο µου, πετώντας τα άχρηστα χαρτιά || 
(µτφ.) ~ το µυαλό | τη σκέψη µου 5. (οικ.) σκοτώνω: µε δυο πιστολιές 
τον καθάρισε ΣΥΝ. (λαϊκ.) βγάζω απ' τη µέση, ξεκάνω, ξεπαστρεύω 6. 
(λαϊκ.) κερδίζω ως καθαρό εισόδηµα, αποκοµίζω ως κέρδος από οικο-
νοµική, επαγγελµατική απασχόληση, εργασία: πόσα καθαρίζεις τη 
βδοµάδα; || καθάρισε τουλάχιστον 10.000.000 από την πώληση τού οι-
κοπέδου ΣΥΝ. κερδίζω 7. (καθηµ.) απαλλάσσω από επικίνδυνα, κακο-
ποιό στοιχεία: η αστυνοµία αδυνατεί να καθαρίσει τα κυκλώµατα των 
νυχτερινών κέντρων 8. (µτφ.) διευθετώ διευκρινίζοντας επιµέρους 
δεδοµένα και τη µεταξύ τους σύνδεση: ο διευθυντής καθάρισε το ζή-
τηµα δίνοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις 9. (λαϊκ.) καθορίζω την 
έκβαση υπέρ µου: «οι φιλοξενούµενοι καθάρισαν το παιχνίδι από νω-
ρίς σηµειώνοντας τρία γκολ» (εφηµ.) ♦ (αµετβ.) 10. γίνοµαι καθαρός, 
απαλλάσσοµαι από τη βροµιά: ένα ρούχο λερωµένο από µελάνι κα-
θαρίζει µε οινόπνευµα || τόση ώρα το πλένω κι ακόµη να καθαρίσει! 
11. γίνοµαι διαυγής, λαµπερός, παύω να είµαι θολός: µετά την καται-
γίδα ο ουρανός καθάρισε και το βράδυ είχαµε ξαστεριά || (µτφ.) µόλις 
τώρα αρχίζει να καθαρίζει το τοπίο των εξελίξεων (να ξεκαθαρίζουν 
οι διαγραφόµενες εξελίξεις) || επιτέλους να ηρεµήσω, να καθαρίσει 
λίγο και το µυαλό! 12. (αργκό) αντιµετωπίζω µια κατάσταση, ξεδια-
λύνω, ξεκαθαρίζω µια κατάσταση (κυρ. µε καβγά), λύνω τις διαφορές: 
συνήθως αφήνει τον αδελφό του να καθαρίζει και ο ίδιος κάνει τον 
ψόφιο κοριό || η εθνική οµάδα καθάρισε χάρη στον Γκάλη- ΦΡ. καθα-
ρίζω για πάρτη µου αντιµετωπίζω ο ίδιος µια κατάσταση που µε αφο-
ρά: εγώ ~ κι εσύ κανόνισε για τον εαυτό σου. 

καθάριος, -α, -ο → καθάρειος 
καθαριότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού καθαρού, το να 
είναι (κάποιος/κάτι) καθαρό: η ~ τού σπιτιού | τού χωριού || η ~ ενός 
ανθρώπου είναι ζήτηµα αγωγής ΣΥΝ. (λαϊκ.) πάστρα ΑΝΤ. βροµιά, 
(λαϊκ.) βρόµα, (λόγ.) ακαθαρσία, ρυπαρότητα· ΦΡ. (α) έχω | κάνω κα-
θαριότητα ασχολούµαι µε το να κάνω το σπίτι καθαρό ΣΥΝ. καθαρί-
ζω (β) (παροιµ.) η καθαριότητα είναι µισή αρχοντιά για την επισή-
µανση τής σπουδαιότητας τού να είναι κανείς καθαρός. 

καθάρισµα (το) {καθαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) ο καθαρι-
σµός: ~ των ρούχων | τού σπιτιού || στεγνό ~ (βλ. λ. στεγνός). — 
(υποκ.) καθαρισµατάκι (το). 

καθαρισµός (ο) 1. η απαλλαγή από τη βροµιά ή η αφαίρεση των ξέ-
νων, περιττών ή ανεπιθύµητων στοιχείων ή σωµάτων από κάτι, ώστε 

να γίνει καθαρό: µηχανικός | χηµικός | βιολογικός ~||~ υδάτων των 
φρεάτων | τού µεταλλεύµατος || ένα συνεργείο καθαρισµού ανέλαβε 
την καθαριότητα τής πολυκατοικίας ΣΥΝ. καθάρισµα, πλύσιµο, (εκ- 
φραστ.) ξεβρόµισµα   ΦΡ. καθαρισµός προσώπου µε χρήση ειδικών 
καλλυντικών, θεραπευτικών ουσιών για την αποµάκρυνση των νε-
κρών κυττάρων, τού σµήγµατος που εκκρίνει το δέρµα κ.λπ. 2. ΓΛΩΣΣ. 
καθαρισµός | καθαρµός τής γλώσσας βλ. λ. καθαρµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εξελληνίζω. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «εξαγνισµός» (πβ. Κ.∆. Λουκ. 2, 22: και ότε 
επλήσθησαν ai ηµέραι του καθαρισµού αυτών κατά τον νόµον Μω- 
ϋσέως), < καθαρίζω < αρχ. καθαρός. Η γλωσσ. σηµ. είναι νεότ., βλ. κ. 
καθαρεύουσα]. 

καθαριστήριο (το) [µτγν.] {καθαριστηρί-ου | -ων} εµπορικό κατά-
στηµα, στο οποίο παραδίδονται ρούχα, χαλιά, καλύµµατα, κουρτίνες 
κ.λπ. για στεγνό καθάρισµα µε ειδικά µηχανήµατα. 

καθαρίστρια (η) {καθαριστριών}, καθαριστής (ο) [µτγν.] πρόσωπο 
που έχει ως επάγγελµα τον καθαρισµό χώρων (κατοικίας, γραφείων, 
σχολείων κ.λπ.). 

κάθαρµα (το) {καθάρµ-ατος | -ατα, -άτων} (υβριστ.) για άνθρωπο ανή-
θικο, κακό ΣΥΝ. απόβρασµα, παλιάνθρωπος, (λαϊκ.) κανάγιας.   — 
(υποκ.) καθαρµατάκι (το), (µεγεθ.) καθαρµατάρα (η). [ΕΤΥΜ <*ρχ·> 
αρχική σηµ. «σκουπίδι, απόρριµµα», < καθαιρώ «καθαρίζω» < 
καθαρός]. 

καθαρµένος, -η, -ο ~> καθαίρω 
καθαρµός (ο) (λόγ.) 1. η απαλλαγή από το βάρος τής ενοχής, τής 

αµαρτίας: ~ τής ψυχής µέσω τής εξοµολογήσεως ΣΥΝ. (λόγ.) εξαγνι-
σµός, εξιλασµός ΑΝΤ. µίασµα 2. η κάθαρση 3. ΓΛΩΣΣ. καθαρµός | κα-
θαρισµός τής γλώσσας όρος τού Κοραή που αναφερόταν στην αντι-
κατάσταση ξένων λέξεων (δανείων) µε αντίστοιχες ελληνικές, καθώς 
και λέξεων «χυδαίων» (λαϊκότροπων, ιδιωµατικών κ.τ.ό.) µε λόγιες ή 
λιγότερο λαϊκές λέξεις (βλ. κ. λ. καθαρεύουσα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξελλη-
νίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «καθαρισµός, εξαγνισµός», < καθαίρω< κα-
θαρός. Η γλωσσ. σηµ. είναι νεότ., βλ. κ. καθαρεύουσα]. 

καθαρό (το) -> καθαρός 
καθαρό- κ. καθαρό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σηµαίνουν ότι: 1. (α) κάποιος/κάτι είναι καθαρός, χωρίς βροµιές: κα-
θαρό-ντυµένος, καθαρο-πλυµένος (β) ότι κάποιος/κάτι είναι απαλ-
λαγµένος από προσµείξεις: καθαρό-αιµος 2. ένα κείµενο γράφεται µε 
καθαρά, ευανάγνωστα γράµµατα: καθαρο-γραφώ, καθαρο-γράφηση 
3. κάποιος/κάτι σχετίζεται µε την καθαρεύουσα: καθαρο-λογία, κα-
θαρο-λόγος. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. καθαρο-λογώ), 
που προέρχεται από το αρχ. επίθ. καθαρός). 

καθαρόαιµος, -η, -ο 1. (ζώο) τού οποίου οι πρόγονοι ανήκουν σε συ-
γκεκριµένη ράτσα, που δεν προέρχεται από διασταύρωση ή επιµιξία: 
~ άλογο | λυκόσκυλο ΑΝΤ. η ηµίαιµος, (οικ.) µπασταρδεµένος 2. (µτφ.) 
(α) αυτός που έχει αυθεντικά χαρακτηριστικά: «η οµάδα υποχρεώ-
θηκε να παίξει µε έναν µόνο ~ επιθετικό» (εφηµ.) (β) αυτός που είναι 
γνήσιος, που έχει επιδείξει συνέπεια και πίστη σε συγκεκριµένη ιδε-
ολογία, θεωρία, παράταξη: ~ αριστερός | δηµοτικιστής. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pur-sang]. 

καθαρονλώσσηµα (το) [1868] {καθαρογλωσσήµ-ατος | -ατα, -άτων} 
ο γλωσσοδέτης (βλ.λ.). 

καθαρογραφώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {καθαρογραφείς... | καθαρογρά-
φησα, -φούµαι, -φήθηκα, -µµένος) γράφω µε καθαρά, ευανάγνωστα 
γράµµατα. — καθαρογράφηση (η) [1892], καθαρογράφος (ο/η). 

καθαρογράφω ρ. µετβ. {καθαρόγρα-ψα, -φ(τ)ηκα, -µµένος} αντιγρά-
φω (κείµενο), κατά τρόπον ώστε να είναι ευανάγνωστο ή κατάλληλο 
για επίσηµη χρήση: οι µαθητές καθαρογράφουν την έκθεση πριν την 
παραδώσουν. 

Καθαροδευτέρα (η) (λαϊκ.) η Καθαρά ∆ευτέρα (βλ. λ. καθαρός). 
καθαρολογία (η) [1859] {καθαρολογιών} η χρήση τής καθαρεύουσας 

στον λόγο (κυρ. ως επιλογή τού οµιλητή). — καθαρολογικός, -ή, -ό. 
καθαρολόγος (ο/η) [1887] αυτός που επιλέγει την καθαρεύουσα ως 

τρόπο έκφρασης ΣΥΝ. καθαρευουσιάνος ΑΝΤ. δηµοτικιστής. — κα-
θαρολογώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. 

καθαρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. (α) αυτός που είναι απαλλαγµένος από 
βροµιά, από ρύπους, από οποιαδήποτε ανεπιθύµητη ή και επιβλαβή 
ουσία: τα χέρια σου δεν είναι ~· πήγαινε να τα πλύνεις! || ~ πουκάµι-
σο | πρόσωπο | αίθουσα | γραφείο || διατηρείτε τις ακτές ~ ΣΥΝ. πα-
στρικός, (λογοτ.) καθάρειος ΑΝΤ. βρόµικος, λερωµένος, ακάθαρτος (β) 
αυτός που η σύσταση του δεν επιβαρύνει την ανθρώπινη υγεία, που 
είναι υγιεινός: ~ περιβάλλον! ατµόσφαιρα || ο~ αέρας τής εξοχής || τα - 
νερά τής πηγής ΑΝΤ. µολυσµένος 2. (συνεκδ.) αυτός που διακρίνεται 
για την καθαριότητα του, που φροντίζει να διατηρεί την προσωπική 
του καθαριότητα ή την καθαριότητα τού περιβάλλοντος του, που τη-
ρεί τους κανόνες υγιεινής: ~ άνθρωπος | νοικοκυρά | νοσοκοµείο || η 
γάτα είναι - ζώο ΑΝΤ. (για πρόσ.) βροµιάρης, βροµιάρικος 3. (α) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από αυξηµένο βαθµό οµοιογένειας, που είναι 
απαλλαγµένος από προσµείξεις, που δεν έχει νοθευτεί: - λάδι | σιτάρι | 
µαλλί | αλκοόλ || ~ χρυσάφι | κρύσταλλο | πετρέλαιο ΣΥΝ. ανόθευτος, 
αγνός (β) (για λαό, έθνος) αυτός που δεν έχει υποστεί επιµιξία: ~ 
φυλή | έθνος | λαός- ΦΡ. (α) καθαρό κέρδος βλ. λ. κέρδος (β) καθαρό 
εισόδηµα το εισόδηµα κάποιου (φυσικού ή νοµικού προσώπου), που 
αποµένει ύστερα από την αφαίρεση των εξόδων του και δηλώνεται 
στην εφορία (γ) καθαρό βάρος (για εµπορεύµατα) το βάρος προϊό-
ντος, που υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί το βάρος τής συσκευασίας 
του (δ) καθαρό αίµα (i) το αίµα που µπορεί να µεταγγιστεί, που δεν 
µεταφέρει ασθένεια· το υγιές αίµα (ii) (συνεκδ.) το άτοµο ή ζώο που 
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είναι αποδεδειγµένα αµιγούς καταγωγής, που όλοι του οι πρόγονοι είναι τής 
ίδιας γενιάς ή ράτσας ΣΥΝ. καθαρόαιµος 4. (κυρ. για τον ουρανό) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από διαύγεια, φωτεινότητα: ο ~ ουρανός τον καλοκαιριού | 
ορίζοντας || (µτφ.) ~ βλέµµα- ΦΡ. (µτφ.) καθαρό µυαλό (i) η διανοητική 
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από πνευµατική διαύγεια, απουσία 
περισπασµών, ορθή κρίση κ.λπ.: κοιµήθηκε αρκετά, για να έχει ~ αύριο στις 
εξετάσεις || νέος και έξυπνος άνθρωπος µε ~ (ii) (συνεκδ.) ο άνθρωπος τού 
οποίου η σκέψη χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και σαφήνεια: είναι ~! 5. (µτφ. 
για οπτικά ή ηχητικά ερεθίσµατα) αυτός που γίνεται αντιληπτός µε σαφήνεια, 
χωρίς παρεµβολές, που δεν αφήνει περιθώρια για παρεξήγηση ή σύγχυση στην 
αναγνώριση του: ~ περίγραµµα | χρώµα | κόκτιανο || η προφορά του στα 
Αγγλικά είναι ~||~ άρθρωση || ~ τηλεοπτική εικόνα χωρίς είδωλα ΣΥΝ. 
ξεκάθαρος, έντονος ΑΝΤ. θολός, θαµπός, ακαθόριστος, δυσδιάκριτος 6. 
(ειδικότ.) αυτός που διαβάζεται εύκολα, ευανάγνωστος: ~ γραφικός 
χαρακτήρας || το τετράδιο τού µαθητή πρέπει να είναι ~ (µε ωραία γράµµατα 
και χωρίς µουντζούρες) 7. καθαρό (το) (α) το γραπτό που έχει καθαρογραφεί 
(β) (συνεκδ.) το χαρτί ή το τετράδιο που προορίζεται για το καθαρογραµµένο 
γραπτό: έγραψε την έκθεση στο πρόχειρο, αλλά πρέπει να την περάσει στο ~ 
ΑΝΤ. πρόχειρο 8. (για φραστικές διατυπώσεις, κείµενα κ.λπ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, που διατυπώνεται χωρίς περιστροφές ή 
αµφισηµίες: θέλω µια ~ απάντηση! || ~ κουβέντες ΣΥΝ. ξεκάθαρος, σαφής ΑΝΤ. 
συγκεχυµένος, διφορούµενος 9. (επιτατ.) απόλυτος, αυτός που φέρει σε 
απόλυτο βαθµό τις ιδιότητες που τον χαρακτηρίζουν: αυτό δεν είναι παζάρι, 
είναι ~ ληστεία! || µε µια απλή σύγκριση των γραπτών προκύπτει ότι το ένα είναι 
- αντιγραφή τού άλλου || οι οπαδοί τής ~ Τέχνης (δηλ. τού δόγµατος «η Τέχνη 
για την Τέχνη») ΣΥΝ. (οικ.) σκέτος, καραµπινάτος 10. αυτός που δεν 
επιδέχεται αµφισβήτηση, µείωση τού κύρους του: πήραµε µια - νίκη· κανένα 
παράπονο για αδικίες ή παιχνίδια τής τύχης ΣΥΝ. αναµφισβήτητος 11. (µτφ.) 
αυτός που είναι απαλλαγµένος από επιλήψιµες πράξεις, που είναι σύµφωνος 
προς τους επίσηµους ή άγραφους ηθικούς κανόνες: ~ συνείδηση | ποινικό 
µητρώο || ~ δουλειές! || ~ παιχνίδι στα χαρτιά ΣΥΝ. τίµιος, νόµιµος ΑΝΤ. 
βρόµικος· ΦΡ. (α) (έχω) καθαρά χέρια δεν ευθύνοµαι για ανέντιµη πράξη, δεν 
εµπλέκοµαι σε παράνοµη δραστηριότητα: δεν έκλεψα τίποτα, τα χέρια µου είναι 
καθαρά || στην Ιταλία ολοκληρώνεται η επιχείρηση «καθαρά χέρια» µε 
παραποµπή των υπευθύνων για τα σκάνδαλα στη δικαιοσύνη (β) έχω το µέτωπο 
| κούτελο καθαρό δεν έχω υποστεί κανέναν ηθικό εξευτελισµό, δεν µου έχει 
καταλογιστεί ηθικό παράπτωµα: δεν τους φοβάται ό,τι και να πουν έχει το 
µέτωπο του καθαρό! ΣΥΝ. έχω ψηλά το κεφάλι (γ) (παροιµ.) καθαρός ουρανός 
αστραπές δεν φοβάται βλ. λ. αστραπή 12. (για πρόσ.) αυτός που δεν 
βαρύνεται από ηθικά σφάλµατα, που έχει σωστή και ηθική συµπεριφορά: ~ 
στο σώµα και στην ψυχή || εγώ δεν έχω φταίξει σε τίποτα, είµαι ~ ΣΥΝ. 
άσπιλος, αναµάρτητος ΑΝΤ. άτιµος· ΦΡ. (λαϊκ.) τη βγάζω καθαρή ξεφεύγω 
από δύσκολη κατάσταση χωρίς να υποστώ δυσάρεστες συνέπειες: τον έχουν 
µηνύσει δυο-τρεις φορές, αλλά καταφέρνει πάντα και τη βγάζει καθαρή ΣΥΝ. τη 
γλυτώνω 13. (αργκό για πρώην ναρκοµανείς) αυτός που έχει σταµατήσει τη 
χρήση ναρκωτικών ουσιών 14. Καθαρή | Καθαρά ∆ευτέρα η πρώτη µέρα τής 
Σαρακοστής, η πρώτη ∆ευτέρα µετά την Κυριακή τής Τυρινής: την ~ πετάµε 
χαρταετό. — καθαρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ήδη από την οµηρική εποχή, 
για να δηλώσει τη φυσική, την ηθική και τη θρησκευτική καθαρότητα και 
αγνότητα]. καθαρότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η απουσία περιττών ή 
επιβλαβών στοιχείων ή προσµείξεων: η ~ τού µετάλλου | τής ατµόσφαιρας 

2. η σαφήνεια, η ακρίβεια: ~ νοηµάτων | διατυπώσεως | εκφράσεως | λόγου || 
(µτφ.) ψυχική ~ (η αγνότητα και η απλότητα τού χαρακτήρα) 
3. (για λαό, έθνος) η απουσία επιµιξίας, η ύπαρξη αµιγών χαρακτηριστικών: 
φυλετική | εθνική ~. 

κάθαρση (η) {-ης κ. -άρσεως | -άρσεις, -άρσεων} 1. το τελετουργικό 
συµβολικού χαρακτήρα (συνήθ. στο πλαίσιο συγκεκριµένης θρησκείας), µέσω 
τού οποίου απαλλάσσεται κανείς από το µίασµα τής αµαρτίας, από κακά 
πνεύµατα ή από επιβλαβή στοιχεία ΣΥΝ. εξαγνισµός 2. ΦΙΛΟΛ. (κυρ. 
προκειµένου για την τραγωδία, σύµφωνα µε τον ορισµό που της έδωσε ο 
Αριστοτέλης στην Ποιητική του) η λύτρωση από τη συναισθηµατική ένταση 
που προκαλεί ένα αφηγηµατικό έργο, ο εξαγνισµός των συναισθηµάτων που 
προκαλεί, µέσα από την τελική του έκβαση 3. ΨΥΧΟΛ. η θεραπεία νοσηρής 
ψυχικής κατάστασης µέσω τής ανάκλησης από τον ασθενή στη µνήµη του τής 
τραυµατικής εµπειρίας που την προκάλεσε 4. η αποµάκρυνση των βλαβερών 
και περιττών ουσιών, ο καθαρισµός 5. (µτφ.) η απαλλαγή (κοινωνικού 
συνόλου, οργανισµού κ.λπ.) από µη υγιή, επιβλαβή στοιχεία· (ειδικότ.) η 
απαλλαγή τής κρατικής µηχανής από ανέντιµους λειτουργούς της: η ~ τού 
δηµόσιου βίου από επικίνδυνους νοσταλγούς αυταρχικών λύσεων 6. ΦΥΣΙΟΛ. 
η ποσότητα µιας ουσίας η οποία αποβάλλεται µε τα ούρα στη µονάδα τού 
χρόνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ, < αρχ. κάθαρσις < καθαιρώ < καθαρός. 
Η σηµ. 6 αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. clearance]. 

καθάρσιο (το) {καθαρσίου | χωρ. πληθ.} καθαρτικό φάρµακο ή φαρµακευτικός 
παράγοντας που επιτυγχάνει την αποκάθαρση κυρ. τού πεπτικού συστήµατος 
προκαλώντας κένωση των εντέρων ΣΥΝ. καθαρτικό. [ΕΤΥΜ. <αρχ. 
καθάρσιον< καθαίρω < καθαρός]. 

καθαρτήρας (ο) [µτγν.] το όργανο που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό τής 
κάννης όπλων. 

ΚαθαρτήρΐΌ (το) {Καθαρτηρί-ου | -ων} (κατά τη διδασκαλία τής Ρω-
µαιοκαθολικής Εκκλησίας) ο τόπος ή η κατάσταση τής µεταθανά- 

τιας ζωής, κατά την οποία οι δίκαιες και µετανοηµένες ψυχές εξαγνίζονται µε 
πρόσκαιρες τιµωρίες, ώστε να γίνουν άξιες για τον Παράδεισο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. καθαρτήριον < καθαίρω < καθαρός. Η σηµ. τής ρωµαι-
οκαθολικής διδασκαλίας αποδίδει το λατ. purgatorium]. καθαρτήριος, -α, -ο 
[µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που επιφέρει τον εξαγνισµό (από αµαρτήµατα, πάθη ή 
µιάσµατα), που καθαιρεί εξιλεώνοντας: ~ πυρ | θυσία/ δοκιµασία ΣΥΝ. 
εξιλαστήριος, εξαγνιστικός, εξι-λεωτικός 2. αυτός που επιφέρει την κάθαρση: ~ 
επίδραση. καθαρτικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που αναφέρεται ή συντελεί 
στον καθαρµό ΣΥΝ. εξαγνιστικός, εξιλεωτικός, καθαρτήριος ΑΝΤ. µια-σµατικός 
2. καθαρτικό (το) φάρµακο που χορηγείται για την κένωση των εντέρων και 
γενικά τού πεπτικού συστήµατος και την αποβολή ουσιών που επιβαρύνουν τη 
φυσιολογική λειτουργία του ΣΥΝ. καθάρσιο. καθαυτό κ. καθαυτού επίρρ. κυρίως, 
κατεξοχήν: πρόκειται για πρόβληµα καθαυτό πολιτικό || η καθαυτό αιτία τής 
κατάστασης είναι άλλη. 
[ΕΤΥΜ Βλ. λ. καθαυτόν]. καθαυτόν, -ήν, -ό κ. καθ' εαυτόν αντων. (µε το αυτός, 
-ή, -ό µπροστά) µόνος, ξεχωριστός (ως αυτοτελής ενότητα, ως κάτι το ξεχωρι-
στό^ χωρίς να συνυπολογίζονται συνδέσεις ή εξαρτήσεις (συσχετίσεις): αυτό 
καθαυτό το γεγονός αρκεί για να πεισθούµε || αυτή κα-θαυτήν η δήλωση δεν έχει 
τη σηµασία που εκ των υστέρων τής αποδόθηκε || αυτός καθαυτόν ο άνθρωπος 
ουδέποτε ενόχλησε· είναι το περιβάλλον του, που είναι αντιπαθές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εαυτός. [ΕΤΥΜ. < καθ- (< κατά-) + αυτόν, από την αρχ. φρ. αυτοί καθ' αυτούς]. 
καθαυτός, -ή, -ό καθαυτόν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εαυτός. κάθε αντων. {άκλ., µόνο σε 
εν.} 1. (α) (για επιµερισµό) ένας προς έναν, όλα ανεξαιρέτως τα µέλη 
συγκεκριµένου συνόλου: - άνθρωπος έχει δικαίωµα στη µόρφωση || ενα βιβλίο 
που πρέπει να διαβάσει ~ Έλληνας || ~ προσπάθεια θα αµείβεται ανάλογα || για ~ 
ερώτηση έχετε 5 λεπτά καιρό || ~ Κυριακή πηγαίνει στην εκκλησία || τέτοια 
πράγµατα συµβαίνουν ~ µέρα | χρόνο ΣΥΝ. έκαστος, καθένας (β) για τη δήλωση 
τού διαστήµατος, µετά το οποίο επαναλαµβάνεται κάτι: ~ τέσσερα χρόνια έχουµε 
δίσεκτο έτος || — πότε περνάει τρένο από 'δώ; — 20 λεπτά || ~ χρόνο και 
καλύτερα- ΦΡ. (α) κάθε φορά πάντα: γιατί πρέπει να την πληρώνω εγώ ~; (β) 
κάθε (φορά) που όποτε, οσάκις: ~ πρέπει να πάρει µια σηµαντική απόφαση, 
συµβουλεύεται τον πατέρα του (γ) κάθε τόσο σε συχνά, αλλά όχι προσδιορισµένα 
χρονικά διαστήµατα (δ) κάθε λίγο (και λιγάκι) | κάθε ώρα και στιγµή | κάθε 
τρεις και δέκα πάρα πολύ συχνά: ~ χτυπάει το τηλέφωνο 2. οποιοσδήποτε, 
πιθανός: µε ~ τρόπο | τίµηµα- ΦΡ. (α) κάθε λογής | κάθε είδους από όλα τα είδη, 
από οποιαδήποτε κατηγορία: ένας αστυνοµικός συναντά στη δουλειά του ~ 
ανθρώπους (β) για κάθε ενδεχόµενο για καλό και για κακό: δεν πιστεύω να 
βρέξει, αλλά πάρε µια οµπρέλα µαζί σου ~ (γ) σε κάθε περίπτωση όπως και αν 
έχει το πράγµα: -, δεν µπορούµε να αλλάξουµε τώρα τακτική (δ) κάθε άλλο βλ. λ. 
άλλος 3. (µειωτ.) ο οποιοσδήποτε τυχαίος, ο πρώτος τυχών: δεν θ' αφήσω τον ~ 
ηλίθιο να µου κάνει κουµάντο! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < καθέν (ουδ. τού καθείς - καθεµία - καθέν) µε αναβι-βασµό τού 
τόνου και σίγηση τού τελικού -ν. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. για κάθε 
ενδεχόµενο | διά παν ενδεχόµενον (< γαλλ. pour toute éventualité), σε κάθε 
περίπτωση | εν πάση περιπτώσει (< γαλλ. en tout cas)]. καθ' εαυτόν, -ήν, -ό 
αντων. ~» καθαυτόν 
καθέδρα (η) {καθεδρών} (λόγ.) 1. (σπάν.) το υπερυψωµένο κάθισµα, που 
προορίζεται για επίσηµο πρόσωπο ΣΥΝ. θώκος, έδρα, θρόνος 2. η έδρα 
επισκόπου και συνεκδ. η πόλη στην οποία εδρεύει µητροπολιτική, επισκοπική 
αρχή· ΦΡ. από καθέδρας µε ύφος αυθεντίας ή από θέση που δίνει το δικαίωµα 
να θεωρείται κάποιος αυθεντία: τα ~ κηρύγµατα δεν πείθουν πλέον τα ανήσυχα, 
νεανικά πνεύµατα || προτιµά ως πολιτικός να οµιλεί ~ για τον διάλογο και τη 
δηµοκρατία από το να τα εφαρµόζει στην πράξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < καθ- (< κατά-) + έδρα. Η φρ. άπό καθέδρας αποδίδει το νεολατ. ex 
cathedra, που χρησιµοποιήθηκε κυρ. για να προσδιορίσει τον δογµατικώς 
«αλάθητο» χαρακτήρα των αποφάσεων τού Πάπα]. καθεδρικός, -ή, -ό [1808] 
αυτός που σχετίζεται µε επισκοπική έδρα (καθέδρα), µητροπολιτικός: ~ ναός. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cathédrale]. κάθειρξη (η) {-ης κ. -
είρξεως | -είρξεις, -είρξεων} ΝΟΜ. η πλέον αυστηρή ποινή στέρησης τής 
προσωπικής ελευθερίας, που κυµαίνεται από 5-20 χρόνια (πρόσκαιρη ~) και από 
21 χρόνια και πάνω (ισόβια ~), η οποία επιβάλλεται για εγκλήµατα σε βαθµό 
κακουργήµατος: στους αξιωµατικούς κάθε ποινή κάθειρξης συνεπάγεται 
καθαίρεση. [ΕΤΥΜ < µτγν. κάθειρξις < αρχ. καθείργνυµι «φυλακίζω» < καθ-(< 
κατά-) + εϊργνυµι, βλ. κ. ειρκτή]. καθείς (ο) αντων. → καθένας 
καθέκαστα (τα) {χωρ. γεν.) τα επιµέρους ζητήµατα, οι λεπτοµέρειες που 

άπτονται ζητήµατος ή γεγονότος: γνώριζε σε βάθος όλα τα ~ τής υπόθεσης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. καθ' εκαστον, καθ' εκάστη ν]. 
καθέκλα (η) → καρέκλα 
καθεκλοποιία (η) [1898] (λόγ.) 1. η τέχνη κατασκευής καρεκλών 2. εργαστήριο 

όπου κατασκευάζονται καρέκλες. Επίσης καθεκλοπο!-είο (το) (σηµ. 2). — 
καθεκλοποιός (ο) [1893]. 

[ΕΤΥΜ < καθέκλα (< βεν. cadegla, µε επίδρ. τού ρ. κάθοµαι, βλ. κ. καρέκλα) + 
-ποιείο < -ποιος < ποιώ]. καθέλκυση (η) [1889] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -
ύσεων} η καταβίβαση 



καθελκύω 802 καθήκον 
 

πρόσφατα κατασκευασµένου (ή επιδιορθωµένου) σκάφους στο νερό, 
µε ολίσθηση του σε κεκλιµένο επίπεδο, ώστε να εισέρχεται στο νερό 
µε την πρύµνη: σχάρα καθελκύσεως || κατά την τελετή τής καθέλκυσης 
ενός πλοίου, γίνεται και το καθιερωµένο σπάσιµο ενός µπουκαλιού 
σαµπάνιας στην πλώρη του. Επίσης καθελκυσµός (ο). καθελκύω κ. 
καθέλκω ρ. µετβ. {καθείλκυσα} ρίχνω στη θάλασσα νεότευκτο ή 
επιδιορθωµένο σκάφος µε καθέλκυση του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καθέλκω < 
καθ- (< κατά-) + έλκω]. καθένας, καθεµία (-µια), καθένα {καθενός | 
χωρ. πληθ.} 1. ένας-ένας ξεχωριστά ως ανεξάρτητο άτοµο ή ως 
αυτοτελές µέλος συνόλου, σειράς: κέρδισαν από δέκα χιλιάδες ο ~ || 
δεν µπορώ να διαλέξω κανένα από τα τρία· το - έχει και τη χάρη του || 
ο ~ µας ας αναλογιστεί τις ευθύνες του || ~ µε τα γούστα του | µε τις 
ανάγκες του· ΦΡ. (α) καθένας µε τον πόνο του (κι ο µυλωνάς τ' 
αυλάκι) κάθε άνθρωπος έχει ή ασχολείται µε τα δικά του προβλήµατα 
(συχνά ειρων.): ~ εδώ µέσα· ο ένας έχει τα νεύρα του επειδή έχασε η 
οµάδα του και ο άλλος που δεν του έδωσαν άδεια! (β) καθένας µε την 
τρέλα του κάθε άνθρωπος έχει τις ιδιορρυθµίες του: µην 
παραξενεύεσαι που κυκλοφορεί έτσι ντυµένος· ~! 2. ο οποιοσδήποτε, ο 
κάθε άνθρωπος χωρίς εξαίρεση ή διάκριση: (ο) ~ θα φοβόταν στη 
θέση του! || (ο) ~ το σκέφτεται, πριν πάρει τέτοια απόφαση || µην ακούς 
τον ~ τι σου λέει! 3. (µειωτ.) αυτός που δεν έχει ξεχωριστή αξία: γι' 
αυτά τα πράγµατα δεν µπορεί να µιλάει ο ~· θα µιλούν µόνο αυτοί που 
ξέρουν ΣΥΝ. ο πρώτος τυχών, τυχαίος, όποιος κι όποιος. Επίσης 
καθείς (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πασαένας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καθείς < καθ- (< κατά-, µε επιµεριστική - διανεµητική 
σηµ.) + είς]. καθεξής επίρρ. (λόγ.) κατά όµοιο τρόπο, συνεχίζοντας 
µε τον ίδιο ή παραπλήσιο τρόπο· εύχρ. κυρ. στη ΦΡ. και ούτω καθεξής 
(συνήθ. στο τέλος τής απαρίθµησης, για να δηλωθεί η πανοµοιότυπη 
ή εκ των προτέρων γνωστή συνέχεια) και τα λοιπά (συντοµ. κ.ο.κ.): ο 
πρώτος θα πάρει 10 βαθµούς, ο δεύτερος 9, ο τρίτος 8 ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. εξής, έχω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καθεξής < καθ- (< κατα-) + έξης]. καθεστηκυία τάξη 
(η) (καθεστηκυία τάξις) το κυρίαρχο σύστηµα, το καθιερωµένο 
σύστηµα θεσµών, αξιών και αντιλήψεων ΣΥΝ. καθεστώς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. µτχ. παρακ. τού ρ. καθίστηµι (καθεστηκώς, -υϊα, -ός)]. 
καθεστώς (το) {καθεστώτ-ος | -α, -ων} 1. το πολίτευµα που έχει κα-
θιερωθεί ή επιβληθεί ως σύστηµα διακυβέρνησης σε µια χώρα: δη-
µοκρατικό | απολυταρχικό | σοσιαλιστικό ~ 2. η επικρατούσα κατά-
σταση, η πολιτική, κοινωνική, οικονοµική κ.λπ. πραγµατικότητα σε 
µια χώρα και τα πρόσωπα και οι θεσµοί που την εκπροσωπούν: ανή-
κει σ'αυτούς που, ανεξαρτήτως τού ποιος κυβερνά, είναι πάντα µε το ~ 
|| ανατροπή τού ~ ΣΥΝ. (λατ.) status quo 3. (γενικότ.) το σύνολο των 
(πολιτικών, πολιτειακών, κοινωνικών κ.λπ.) δεδοµένων που επικρα-
τούν σε συγκεκριµένο χώρο ως σύστηµα, η κυρίαρχη κατάσταση που 
αυτά συνθέτουν: τα νησιά αυτά υπόκεινται σε άλλο νοµικό ~ || ~ εκ-
µετάλλευσης | ισοτιµίας ΣΥΝ. (λατ.) status quo 4. αυτό το οποίο ισχύει 
σε δεδοµένη περίσταση: «χρειάζεται εκσυγχρονισµός τής υποδοµής και 
τακτοποίηση τού ιδιοκτησιακού ~ τής∆.Ε.Θ.» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τής µτχ. καθεστώς, -ώσα, -ώς, παθ. παρακ. τού αρχ. 
ρ. καθίστηµι]. καθεστωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το 
καθεστώς: ~ ζήτηµα | υπονόµευση | ανατροπή 2. καθεστωτικός (ο) 
αυτός που υποστηρίζει το κυρίαρχο καθεστώς: όλοι οι - προωθήθηκαν 
στα υψηλά κλιµάκια ANT. αντικαθεστωτικός. καθετή (η) αλιευτικό 
εργαλείο για το ψάρεµα σπάρων, περκών ή µικρών πετρόψαρων, που 
αποτελείται από πετονιά και ένα ή περισσότερα αγκίστρια, όπου για 
δόλωµα χρησιµοποιείται κυρ. σκουλήκι. [ΕΤΥΜ. < κάθετη, µε 
καταβιβασµό τού τόνου στη λήγουσα, πβ. µτγν. φρ. κάθετος όρµιά 
(Οππιανός)]. καθετήρας (ο) λεπτός, ευλύγιστος σωλήνας που 
εισέρχεται σε φυσική ή τεχνητή δίοδο, κοιλότητα ή αγγείο τού 
σώµατος, επιτυγχάνοντας τη διαστολή του, ώστε να είναι εφικτή η 
διαρροή υγρών τού οργανισµού προς τα έξω ή η µεταβίβαση 
µικροσκοπικών διαγνωστικών ή άλλων οργάνων στο σώµα για 
θεραπευτικούς ή και ερευνητικούς σκοπούς. 
{ΕΤΥΜ, < αρχ. καθετήρ, -ήρος < καθίηµι «αφήνω να πέσει, ρίχνω». Η 
λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. catheter, γαλλ. cathéter]. 
καθετηριασµός (ο) [1891] η εισαγωγή καθετήρα σε δίοδο, κοιλότητα 
ή αγγείο τού σώµατος για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς ή ερευ-
νητικούς σκοπούς: ~ τής καρδιάς για την εξέταση τής λειτουργίας τού 
µυοκαρδίου µε µέτρηση των πιέσεων στις καρδιακές κοιλότητες. 
Επίσης καθετηρίαση (η) [1889]. — καθετηριάζω ρ [1871]. [ΕΤΥΜ, < 
µτγν. καθετηρισµός < αρχ. καθετήρ]. καθετί αντων.· κάθε πράγµα, 
οτιδήποτε: αγαπά ~ το ελληνικό || ~ που δεν καταλαβαίνει το 
αντιµετωπίζει µε καχυποψία. [ΕΤΥΜ. < κάθε + τί, ουδ. τής αρχ. 
αντωνυµίας τίς]. καθετόµετρο (το) [1889] {καθετοµέτρ-ου | -ων} 
όργανο για τη µέτρηση τής κατακόρυφης απόστασης δύο τυχαίων 
σηµείων, που αποτελείται από µία διόπτρα µε αριθµηµένη κλίµακα 
και εξασφαλίζει µεγάλη ακρίβεια. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cathétomètre]. καθετοποιηµένος, 
-η, -ο ΟΙΚΟΝ. (επιχείρηση) που η δοµή λειτουργίας της περιλαµβάνει 
όλα τα στάδια παραγωγής τού τελικού προϊόντος (ή όσο το δυνατόν 
περισσότερα) από την αρχική του επεξεργασία ώς την τελική διάθεση 
του στο εµπόριο ΣΥΝ. κάθετος. καθετοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} ΟΙΚΟΝ. η οργάνωση επιχειρήσεως κατά τρόπο ώστε 
να περιλαµβάνει στη δοµή λει- 

τουργίας της όλα ή όσο το δυνατόν περισσότερα από τα διαδοχικά 
στάδια παραγωγής ενός προϊόντος. — καθετοποιώ ρ. {-είς...}. κάθετος, 
-η (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που έχει θέση ή κατεύθυνση κατακόρυφη 
προς το επίπεδο τού ορίζοντα, που εµπειρικά γίνεται αντιληπτός ως 
κατακόρυφος προς την επιφάνεια τής Γης, τού εδάφους: ~ πτώση µε 
την επίδραση τής βαρύτητας ΑΝΤ. οριζόντιος· ΦΡ. (για µαχητικά 
αεροσκάφη) κάθετη εφόρµηση βλ. λ. εφόρµηση 2. (α) αυτός που 
τέµνει ευθεία ή επίπεδο κατακόρυφα σχηµατίζοντας γωνία 90°: το 
ορθογώνιο τρίγωνο έχει δύο πλευρές του κάθετες (µεταξύ τους) (β) 
(δρόµος) που τέµνει άλλον δρόµο σχηµατίζοντας γωνία µε αυτόν: η 
οδός Ιπποκράτους είναι ~ στην οδό Ακαδηµίας 3. κάθετη κ. (λόγ.) κά-
θετος (η) (α) η ευθεία ή το ευθύγραµµο τµήµα που τέµνει άλλη | άλ-
λο, σχηµατίζοντας ορθή γωνία: τράβηξε µία ~ από ένα σηµείο (β) ο 
δρόµος που διασταυρώνεται µε άλλον τέµνοντας τον (κυρ. κατ' αντι-
διαστολή προς την παράλληλο): η πρώτη - στην Εγνατία µετά την 
Ιωαννίνων είναι η Παπάφη 4. (συνεκδ.-καταχρ. για στατιστικά µεγέ-
θη, δείκτες κ.λπ.) κατακόρυφος: - άνοδος | πτώση τιµών || ο πίνακας 
δείχνει ~ πτώση των πωλήσεων || οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ~ αύξηση 
τής ακροαµατικότητας || η αποχώρηση του από τη συζήτηση προκάλεσε 
την ~ πτώση τού ενδιαφέροντος 5. (µτφ.) ριζικός, ευθύς: ζητούσε την ~ 
αντιπαράθεση µε τους εργοδότες. — κάθετα | καθέτως [µτγν.] επίρρ., 
καθετότητα (η) [1845]. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάθετος (ενν. γραµµή) < καθίηµι «αφήνω να πέσει, ρί-
χνω» < καθ- (< κατα-) + ϊηµι (βλ. λ. αφήνω)]. 

κάθετος - κατακόρυφος, κάθετος - πλήρης | ριζικός. Συχνά χρη-
σιµοποιείται λανθασµένα το κάθετος αντί τού κατακόρυφος. Το 
σωστό είναι ότι το κάθετος δηλώνει σχέση, τη σχέση που υπάρχει 
ανάµεσα στην κατακόρυφη και την οριζόντια (ευθεία) γραµµή· 
προϋποθέτει δηλ. δύο στοιχεία. Άρα, όταν δεν δηλώνει τέτοια σχέ-
ση, αντί τού κάθετος πρέπει να χρησιµοποιείται η λ. κατακόρυφος: 
Σηµειώθηκε κατακόρυφη πτώση | άνοδος τής αξίας των µετοχών 
στο Χρηµατιστήριο (όχι κάθετη πτώση!). 
Οµοίως, χρησιµοποιείται το κάθετος λανθασµένα αντί των πλήρης 
| ριζικός: Υπάρχει ριζική | πλήρης διαφωνία ανάµεσα στις απόψεις 
µας (όχι κάθετη διαφωνία!). Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και για το 
επίρρηµα: Είµαι ριζικά αντίθετος σε αυτή την πολιτική (όχι κάθετα 
αντίθετος!). 

καθεύδω ρ. αµετβ. {µόνο στον ενεστ.} (αρχαιοπρ.) 1. (κυριολ.) κοιµά-
µαι 2. (συνήθ. µτφ.) βρίσκοµαι σε αδράνεια: η πολιτική ηγεσία κα-
θεύδει εν µέσω ραγδαίων διεθνών εξελίξεων ΣΥΝ. αδρανώ, απρακτώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < καθ- (< κατα-) + εΰδω «κοιµούµαι», αβεβ. ετύµου, πιθ. 
< I.E. *seu-d- «κοιµάµαι», πβ. σανσκρ. svapiti «κοιµάται», ίσως και 
λατ. somnus (> *swop-nus) «ύπνος» κ.ά. Οµόρρ. ϋπ-νος (βλ.λ.)]. 

καθηγεσία (η) [1858] {καθηγεσιών} 1.η ιδιότητα τού καθηγητή 2. 
(συνεκδ. στην τριτοβάθµια εκπαίδευση) το χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο είναι κανείς καθηγητής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. [ΕΤΥΜ < 
καθηγητής (αντί τού αναµενόµενου *καθηγησία, πιθ. υπό την 
επίδραση τού ουσ. ηγεσία)]. 

καθηγητής (ο) {-η κ. (λόγ.) -ού, κλητ. καθηγητά}, καθηγήτρια (η) 
[1893] {καθηγητριών} 1. πρόσωπο που διδάσκει στη µέση εκπαίδευση 
κατ' αντιδιαστολή προς τον διδάσκοντα τής πρωτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης (τον δάσκαλο): ~ γυµνασίου | λυκείου || µεταθέσεις και διορισµοί 
καθηγητών 2. πρόσωπο που διδάσκει επαγγελµατικά συγκεκριµένο 
γνωστικό αντικείµενο είτε ως µέλος τού διδακτικού προσωπικού σε 
εκπαιδευτήριο είτε ιδιαιτέρως, κατ' οίκον: ~µε φροντιστηριακή πείρα 
παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα φυσικής || ~ Ιταλικών || πεπειραµένος ~ 
3. (ειδικότ.) µέλος τού διδακτικού προσωπικού ανώτερης ή ανώτατης 
σχολής, εκπαιδευτικού ιδρύµατος τής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
(πανεπιστηµίου, πολυτεχνείου κ.λπ.): επίκουρος | τακτικός ~. — (µει-
ωτ.-ειρων.) καθηγητάκος (ο), καθηγητριοίιλα (η), καθηγητιλίκι (το) 
(βλ. -λίκι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος, ηγούµαι, πανεπιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «οδηγός, καθοδηγητής» (πβ. Κ.∆. Ματθ. 
23,10: µηδέ κληθήτε καθηγηταί, ότι καθηγητής υµών εστίν εις ό Χρι-
στός), < αρχ_. καθηγοϋµαι < καθ- (< κατα-) + ηγούµαι]. 

καθηγητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον καθηγητή 
ή/και το λειτούργηµα του: ~ έργο | έδρα | ύφος | θέση 2. (σχολή) που 
εκπαιδεύει καθηγητές, οι πτυχιούχοι τής οποίας µπορούν να διο-
ριστούν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (λ.χ. η Φιλοσοφική, η Φυσι-
κοµαθηµατική Σχολή). 

καθηγούµενος (ο) {καθηγουµέν-ου | -ων}, καθηγουµένη (η) ηγούµενος 
µοναστηριού. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. καθηγοϋµαι (-έο-) < καθ- (< κατα-) + 
ηγούµαι]. 

καo ή κι (το) → καθοίκι 
καθήκον (το) {καθήκ-οντος | -οντά, -όντων} 1. η υποχρέωση για το τι 
πρέπει να κάνει κανείς, που πηγάζει από τη συνείδηση ή τη θρησκεία, 
την κοινωνία, την πολιτεία, τον ηθικό νόµο, το έθιµο κ.λπ.: είναι - ό-
λων µας η προάσπιση τής εθνικής ανεξαρτησίας || δεν έχεις δικαίωµα 
να το αµελήσεις· είναι ~ σου να το κάνεις! || το θεωρώ - µου || ηθικό | 
ιερό - || κάνω το ~ µου || το ~ µε καλεί! || έχω συναίσθηση τού -ΣΥΝ. 
υποχρέωση, χρέος, επιταγή- ΦΡ. (α) άνθρωπος τού καθήκοντος 
άνθρωπος που τηρεί σταθερά τις υποχρεώσεις του, που θέτει αυτό 
που πρέπει να κάνει πάνω από όλα (ιδ. τις προσωπικές επιθυµίες) (β) 
από καθήκον για πράξεις που γίνονται ως υποχρέωση: ~ κάνω ό,τι 
κάνω- αν δεν ήµουν υποχρεωµένος, θα είχα ήδη φύγει 2. (ειδικότ.) το 
έργο το οποίο είναι υποχρεωτικό να εκτελέσει (κάποιος) και καθορί-
ζεται από τον νόµο: αυτή η θέση έχει αυξηµένα - || κατατοπίζω κά-
ποιον στα νέα του ~ || µετά την παράδοση των υπουργείων οι νέοι υ- 
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πουργοί θα αναλάβουν και επισήµως τα ~ τους || τα ~ τού οικοδεσπότη | τού 
δικαστή || αποκτώ διευρυµένα ~ || εκτελώ | εκπληρώνω | αµελώ τα ~ µου || 
ασκώ καθήκοντα προέδρου- ΦΡ. (α) σύγκρουση καθηκόντων η περίπτωση 
κατά την οποία η εκτέλεση ενός καθήκοντος οδηγεί σε παράβαση, αθέτηση 
άλλου (β) παράβαση καθήκοντος βλ. λ. παράβαση (γ) υπέρβαση 
καθηκόντων η οικειοποίηση εξουσίας, που δεν αντιστοιχεί στις 
αναγνωρισµένες επισήµως αρµοδιότητες, δικαιοδοσίες δηµοσίου υπαλλήλου 
ή υπηρεσίας (δ) απαλλάσσω (κάποιον) από τα καθήκοντα του απολύω 
(κάποιον). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. καθήκον, ουδ. µτχ. ενεστ. τού ρ. καθήκω «αρµόζω» < καθ- (< 
κατα-) + ήκω «έχω έλθει» < *sek- (< I.E. *seik-, για το οποίο βλ. λ. ικανός)]. 
καθηκοντολογία (η) [1880] {καθηκοντολογιών} 1. επιµέρους κλάδος τής ηθικής, 
που έχει αντικείµενο του τα ανθρώπινα καθήκοντα 2. (µειωτ.) το να µιλά κανείς 
συνεχώς και ενδεχοµένως υποκριτικά για το καθήκον, την τήρηση των 
υποχρεώσεων και των ηθικών δεσµεύσεων ΣΥΝ. ηθικολογία. καθηκοντολόγιο 
(το) {καθηκοντολογί-ου | -ων} το σύνολο των καθηκόντων που έχει κάποιος: 
ορίστηκε το ~ των υπαλλήλων τής εταιρείας. r καθηκόντως επίρρ. (αρχαιοπρ.) 
αρµοδίως, καταλλήλως, εκ καθήκοντος: « υποβάλλω ~ το πόρισµα τής Ε.∆.Ε. που 
µου ανατέθηκε να διεξαγάγω µε το υπ' αριθµ. 2035199 έγγραφο σας». [ΕΤΥΜ. 
µτγν., επιρρ. τ. τού αρχ. καθήκων, -οντος, µτχ. ενεστ. τού κα-θήκω (βλ. κ. 
καθήκον)]. καθηλώνω ρ. µετβ. {καθήλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) 
στερεώνω µε καρφιά, καρφώνω 2. (συνήθ. µτφ.) εξαναγκάζω σε ακινησία, αφαι-
ρώ από (κάποιον/κάτι) τη δυνατότητα µετακίνησης: ο τραυµατισµός της την 
κράτησε καθηλωµένη στο κρεβάτι δύο µήνες || το µποτιλιάρισµα καθήλωσε τους 
εκδροµείς επί µία ώρα στην ίδια θέση || η λιτότητα έχει καθηλώσει τους µισθούς 
στα περσινά επίπεδα || (εκφρα-στ.) η ταινία καθήλωνε τον θεατή από την πρώτη 
σκηνή || καθήλωσε το βλέµµα του πάνω της ΣΥΝ. ακινητοποιώ, (εκφραστ.) 
καρφώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήλος, ξηλώνω. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. καθηλώ (-όω) < καθ- (< κατα-) + ήλώ < ήλος «καρφί»]. 
καθήλωση (η) [µτγν.] j-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) (λόγ.) 1. η ακι-
νητοποίηση τού σώµατος µε καρφιά, το κάρφωµα του πάνω σε κάτι: η ~ τού 
Χριστού στον σταυρό ΣΥΝ. κάρφωµα 2. (µτφ.) η αναγκαστική ακινητοποίηση 
σε µια θέση χωρίς δυνατότητα µετατόπισης ή µετακίνησης: η ~ των 
στρατευµάτων σε µια θέση λόγω των σφοδρών βοµβαρδισµών || (µτφ.) ~ των 
συντάξεων στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι ΣΥΝ. σταθεροποίηση, διατήρηση. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ήλος, ξηλώνω. καθηµαγµένος, -η, -ο → καθαιµάσσω 
καθήµενος, -ηµένη, -ο(ν) µτχ. (λόγ.) αυτός που κάθεται, που είναι καθισµένος: 
το λεωφορείο έχει τριάντα θέσεις καθήµενων. [ΕΤΥΜ. Μτχ. τού αρχ. κάθηµαι 
(βλ. λ. κάθοµαι)]. καθηµερινός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (λαϊκ.) καθηµερνός 1. αυτός που 
συµβαίνει κάθε µέρα, που αποτελεί µέρος τής καθηµερινότητας: ~ γυµναστική | 
προσευχή | ύπνος | διάβασµα | διαδροµή 2. αυτός που έχει µεγάλη διάρκεια, 
πολύ συχνός: από τότε που έφυγε, ζουν ένα ~ µαρτύριο αγωνιώντας για την τύχη 
του 3. καθηµερινή (η) κάθε ηµέρα τής εβδοµάδας εκτός τού Σαββατοκύριακου 
και των εορτών, η εργάσιµη µέρα ANT. γιορτή, Σαββατοκύριακο, σχόλη 4. 
καθηµερινά (τα) τα πρόχειρα ρούχα, αυτά που φοριούνται για τις ηµερήσιες 
ασχολίες και δουλειές (π.χ. στο σπίτι, στον χώρο εργασίας) και όχι σε 
εξαιρετικές, επίσηµες περιστάσεις ANT. γιορτινά, καλά, επίσηµα, κυριακάτικα. 
— καθηµεριν-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενήµερος. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. καθ' ήµέραν]. καθηµερινότητα (η) {χωρ. 
πληθ.} η µονότονη διαδοχή καταστάσεων κατά τον αναµενόµενο τρόπο, χωρίς 
το στοιχείο τής έκπληξης, τού απρόοπτου, τού εξαιρετικού: η γκρίζα - τής 
µεγαλούπολης || ένιωθε να τον πνίγει η - τού γραφείου ΣΥΝ. ρουτίνα. καθήρα ρ. -
> καθαίρω κάθησα ρ. → κάθισα 
καθησυχάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {καθησύχασ-α, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να 
ησυχάσει, να µην ανησυχεί: έσπευσε να καθησυχάσει τους γονείς, 
διαβεβαιώνοντας τους ότι τα παιδιά τους ήταν ασφαλή ΣΥΝ. γαληνεύω, ηρεµώ, 
(λόγ.) κατευνάζω, (λαϊκ.) καλµάρω ΑΝΤ. (λόγ.) διεγείρω, (καθηµ.) 
αναστατώνω, ερεθίζω, κεντρίζω, ηλεκτρίζω, ταράζω 2. (για συναισθηµατικές 
καταστάσεις) µειώνω την ένταση: ~ τις υποψίες | τους φόβους | τις αµφιβολίες 
κάποιου ΣΥΝ. καταπραΰνω, καταλαγιάζω, διαψεύδω. — καθησύχαση (η) 
[1871]. καθησυχαστικός, -ή, -ό [1844] αυτός που συµβάλλει στον κατευνασµό, 
που καθησυχάζει: ~ δηλώσεις | κίνηση | φωνή ΣΥΝ. κατευναστικός ANT. 
ανησυχητικός. — καθησυχαστικ-ά | -ώς επίρρ. κάθιδρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός 
που έχει ιδρώσει πολύ, που είναι µούσκεµα στον ιδρώτα ΣΥΝ. (οικ.) 
καταϊδρωµένος, βουτηγµένος στον ιδρώτα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < καθ- (< κατα-) + ίδρώς «ιδρώτας»]. καθίδρυµα (το) 
{καθιδρύµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) ίδρυµα µε ιδιαίτερο κύρος: όταν ιδρύθηκε 
το σεβαστό τούτο ~, το Πανεπιστήµιο Αθηνών || εκκλησιαστικό | πανεπιστηµιακό 
~. [ΕΤΥΜ. µ^τγν. < αρχ. καθιδρύω < καθ- (< κατα-) + ιδρύω]. καθιδρύω ρ. 
µετβ. [αρχ.] {καθίδρυ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.-σπάν.) 
ιδρύω. — καθίδρυση (η) [µτγν.]. καθιερωµένος, -η, -ο 1. αυτός που είναι 
επίσηµος και αναγνωρισµένος, που έχει τον χαρακτήρα θεσµού: ο - εορτασµός 
τής 25ης Μαρτίου 2. (α) (για αντιλήψεις, ήθη και έθιµα) αυτός που συνηθίζεται, 
πατροπαράδοτος: το ~ σούβλισµα τού αρνιού το Πάσχα || (το ουδ. ως ουσ.) το 
άσπρο δερµάτινο κοστούµι τού γαµπρού ξέφευγε από τα 

καθιερωµένα (β) (ενέργεια) που επαναλαµβάνεται συνήθ. σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα: κάθε πρωί κάνει την - επίσκεψη στο καφενείο τού χωριού 3. αυτός 
που έχει αναγνωριστεί στον τοµέα του ως σηµαντικός: στα σαράντα του, είναι 
πια ένας ~ καλλιτέχνης || ~ συγγραφέας. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., µτχ. παρακ. τού ρ. καθιερώ (-όω) (βλ.λ.), µε αρχική σηµ. 
«αφιερωµένος (στους θεούς) - αγιασµένος». Η σηµ. «επισήµως ανα-
γνωρισµένος» απαντά ήδη στον Πολύβιο: δίκαια εν στήλη καθιερωµένα (9, 
36,9). Σε µεσν. κείµενα συναντούµε επίσης τη σηµ. «συνηθισµένος» (λ.χ. νά 
άκούση τής προσευχής τής καθιερωµένης, ∆ιγ. Ακρίτ. 75)]. καθιερώνω ρ. µετβ. 
{καθιέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καθιστώ (κάτι) επίσηµο και αναγνωρισµένο, 
του δίνω τον χαρακτήρα θεσµού: καθιέρωσε την υποχρεωτική ασφάλιση όλων 
των εργαζοµένων || το 1976 καθιερώθηκε η δηµοτική ως επίσηµη γλώσσα τού 
ελληνικού κράτους ΣΥΝ. θεσπίζω ΑΝΤ. καταργώ 2. υιοθετώ ως συνήθεια: έχει 
καθιερώσει να πηγαίνει στο γυµναστήριο τρεις φορές τη βδοµάδα || τώρα τελευ-
ταία το έχει καθιερώσει να πηγαίνει µε τα πόδια στη δουλειά 3. (µτφ.) βοηθώ 
(κάποιον/κάτι) να επικρατήσει (σε συγκεκριµένο κοινό): το έργο του αυτό τον 
καθιερώνει και στους αναγνώστες τής ευρωπαϊκής ηπείρου || είναι από τους 
ρόλους που καθιερώνουν έναν ηθοποιό 4. (η µτχ. καθιερωµένος, -η, -ο) βλ.λ. · 
5. ΕΚΚΛΗΣ. (για ναό) εγκαινιάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καθιερώ (-όω) «αφιερώνω σε θεό, καθαγιάζω» < καθ-(< κατα-) 
+ Ίερώ < Ιερός]. καθιέρωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η 
επίσηµη αναγνώριση ή θεσµοθέτηση: η ~ τού οκταώρου | τής δηµοτικής ΣΥΝ. 
θέσπιση ΑΝΤ. κατάργηση 2. η καταξίωση, η ευρεία αποδοχή: η ~ του ως 
µεγάλου σκηνοθέτη ήρθε µε την τελευταία του ταινία · 3. ΕΚΚΛΗΣ. η τελετή 
αγιασµού ή εγκαινίων ναού. καθιερωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που συντελεί 
στην καθιέρωση, 

που επιφέρει καθιέρωση. καθιζάνω ρ. αµετβ. {µόνο στον ενεστ.) ΧΗΜ. 
υφίσταµαι καθίζηση. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < καθ- (< κατα-) + ίζάνω, βλ. λ. ίζηµα]. καθίζηση (η) {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΓΕΩΛ. η κατακόρυφη µετακίνηση προς τα κάτω 
µαζών εδάφους, που επιφέρει βύθιση τής επιφάνειας του: ~ λόγω υπόγειων 
εκσκαφών || ~ από υπόγεια κίνηση τού νερού- ΦΡ. (γενικότ.) υφίσταµαι | 
παθαίνω καθίζηση βυθίζοµαι σε χαµηλότερο επίπεδο: τα θεµέλια έπαθαν ~! 
ΣΥΝ. βουλιάζω 2. (µτφ.) η κατακόρυφη αριθµητική πτώση: ~ τού εκλογικού 
ποσοστού τού κόµµατος τής τάξεως τού 20% ΣΥΝ. κατάρρευση, 
καταβαράθρωση 3. ΧΗΜ. η κατακάθιση αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων 
στον πυθµένα δοχείου, η συσσώρευση ιζήµατος 4. ΤΕΧΝΟΛ. δεξαµενή 
καθιζήσεως ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος σε εγκατασταστάσεις βιολογικού 
καθαρισµού λυµάτων, όπου πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός των ακαθαρσιών 
5. ΙΑΤΡ. κοινή ονοµασία τής εξέτασης που µετρά την ταχύτητα τής καθίζησης 
των ερυθρών αιµοσφαιρίων (συντοµ. ΤΚΕ). [ΕΤΥΜ. < µτγν. καθίζησις 
«καθιστή θέση» < αρχ. καθιζάνω. Η γεωλ. σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. 
affraissement, ενώ η χηµ. και ιατρ. σηµ. αποδίδουν το γαλλ. sedimentation (πβ. 
κ. αγγλ. sedimentation tank «δεξαµενή καθιζήσεως»)]. καθίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{κάθισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να καθίσει σε συγκεκριµένη 
θέση, βάζω (κάποιον) σε συγκεκριµένη θέση: κάθισε το παιδί στο τραπεζάκι, να 
το ταΐσει- ΦΡ. (εκφραστ.) καθίζω | στέλνω (κάποιον) στο σκαµνί βλ. λ. σκαµνί ♦ 
(αµετβ.) 2. λυγίζω, υποχωρώ από το βάρος που µεταφέρω, υφίσταµαι καθίζηση: 
το αυτοκίνητο έχει καθίσει µε τόσα που του φόρτωσες! || ο δρόµος έχει καθίσει σ' 
εκείνο το σηµείο και τον επισκευάζουν ΣΥΝ. βουλιάζω 3. (για πλοία) ακουµπώ 
στον βυθό, σκαλώνω στον πυθµένα θάλασσας, ποταµού κ.λπ. ΣΥΝ. προσαράζω 
4. (µτφ.) παύω να έχω υψηλή απόδοση: στο β' ηµίχρονο η οµάδα κάθισε. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έδρα. [ΕΤΥΜ αρλ· < καθ- (< κατα-) + ϊζω «κατακαθίζω, καθιζάνω», 
βλ. λ. ίζηµα]. καθικετεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {καθικέτευσα} (αρχαιοπρ.) ικετεύω µε 
έντονο και επίµονο τρόπο ΣΥΝ. εκλιπαρώ, εξορκίζω. — καθικέτευση (η) 
[1766]. καθίκι (το) → καθοίκι κάθισα ρ. → κάθοµαι 
καθισιά (η) (λαϊκ.) στη ΦΡ. στην καθισιά µου στον χρόνο που χρειάζοµαι για 
να φάω: αυτός µπορεί να κατεβάσει δύο µπουκάλες κρασί στην ~ του και να µη 
ζαλιστεί! [ΕΤΥΜ. < καθίζω (βλ.λ.)]. καθισιό (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η 
απραξία, το να µένει κανείς αδρανής (χωρίς να εργάζεται ή να προσφέρει κάτι 
ουσιαστικό) ΣΥΝ. αδράνεια, απραξία, τεµπελιά ΑΝΤ. δράση, κινητικότητα. 
[ΕΤΥΜ < καθίζω (πβ. αόρ. κάθισα), πβ. ρηµαδ-ιό, κολατσ-ιό]. κάθισµα (το) 
{καθίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η θέση που προορίζεται για να καθίσει 
(κάποιος): ξύλινο | µεταλλικό | υπερυψωµένο | περιστρεφόµενο | ανατοµικό | 
εκτινασσόµενο ~ (κυρ. σε µονοθέσια ή διθέσια πολεµικά αεροσκάφη) || ~ 
οδηγού | συνοδηγού || τα ~ τού αυτοκινήτου | τού γηπέδου 2. (α) ο τρόπος µε τον 
οποίο τοποθετεί κανείς το σώµα του όταν κάθεται: σεµνό | προκλητικό ~ (β) 
ΓΥΜΝΑΣΤ. βαθύ κάθισµα βλ. λ. βαθύς (µτφ.) 3. η υποχώρηση προς τα κάτω 
λόγω υπέρµετρου βάρους, η καθίζηση ΣΥΝ. βούλιαγµα 4. (για πλοία) η ελαφρά 
ή βίαιη πρόσκρουση στον βυθό (θάλασσας, ποταµού κ.λπ.) ΣΥΝ. προσάραξη 5. 
ΕΚΚΛΗΣ. (α) (στη βυζαντινή µουσική) τροπάριο που ψάλ-λεται µετά το 
απολυτίκιο στην ακολουθία τού όρθρου, κατά τη διάρκεια τού οποίου 
επιτρέπεται να κάθονται οι πιστοί (β) (σε µονή) ησυχαστήριο, ερηµητήριο· 
µικρή καλύβα όπου µένει ισοβίως ένας µοναχός. — (υποκ.) καθισµατάκι (το), 
(µεγεθ.) καθισµατάρα (η). 
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[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. καθίζω]. 
καθίσταµαι ρ. → καθιστώ 
καθιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν απαιτεί µετακινήσεις, που πραγ-

µατοποιείται από καθισµένο άνθρωπο: ~ εργασία- ΦΡ. (α) καθιστική 
διαµαρτυρία η οµαδική εκδήλωση διαµαρτυρίας, κατά την οποία οι 
µετέχοντες καταλαµβάνουν έναν χώρο και παραµένουν σε αυτόν κα-
θισµένοι στο έδαφος, αρνούµενοι να µετακινηθούν (β) καθιστική ζωή 
τρόπος ζωής που χαρακτηρίζεται από ελλιπή σωµατική δραστηριό-
τητα, κυρ. λόγω επαγγέλµατος: ως υπάλληλος γραφείου κάνω ~ || η ~ 
µού κάνει κακό 2. καθιστικό (το) δωµάτιο σπιτιού, το οποίο χρησιµο-
ποιείται σε ώρες ανάπαυλας, αναψυχής: µεγάλο | άνετο | ζεστό - || 
βλέπει τηλεόραση στο ~ ΣΥΝ. (αγγλ.) λίβινγκ-ρουµ. [ΕΤΥΜ.Η σηµ. 1 
αποδίδει το γαλλ. sédentaire (λ.χ. vie sédentaire «καθιστική ζωή»), ενώ 
το καθιστικό (δωµάτιο) αποδίδει το αγγλ. sitting-room]. 

καθιοτός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που έχει καθίσει, που είναι καθισµένος: 
στο λεωφορείο χωράνε 28 ~ και 10 όρθιοι ΣΥΝ. (λόγ.) καθήµενος. 

καθίστρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) αυτή που κάθεται- στη ΦΡ. αγία κα-
θίστρα ειρων. αναφορά για σκόπιµη αποφυγή υποχρέωσης: ∆εν πήγε ο 
γυιος σου σήµερα σχολείο; Τι είναι, τής Αγίας Καθίστρας; [ΕΤΥΜ. < 
καθίζω (αόρ. κάθισ-α) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. χιονίσ-τρα, γυρίσ-
τρα)]. 

καθιστώ ρ. µετβ. (καθιστάς... | κατέστησα, καταστάθηκα κ. (λόγ.) κα-
τέστην, -ης, -η..., κατεστηµένος} (λόγ.) 1. (κυριολ.) τοποθετώ (σε συ-
γκεκριµένη θέση) ΣΥΝ. εγκαθιστώ 2. αποδίδω σε κάποιον συγκεκρι-
µένη ιδιότητα: τον κατέστησε και επισήµως πληρεξούσιο του || σε ~ 
υπεύθυνο για ό,τι συµβεί ΣΥΝ. κάνω 3. (µεσοπαθ. καθίσταµαι) γίνο-
µαι: µε τα νέα δεδοµένα η θέση του καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής || 
καθίσταται πλέον σαφές ότι οδεύουµε προς εκτόνωση τής κρίσης || 
καθίσταται αναπόφευκτο | αναγκαίο | υποχρεωτικό 4. (η µτχ. κατε-
στηµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καθιστώ, παράλλ. τ. τού αρχ. καθίστηµι < καθ- (< κα-
τά-) + ϊστηµι, κατά τα ρήµατα σε -άω]. 

καθό κ. καθ' ο επίρρ. (αρχαιοπρ.) καθώς είναι, επειδή είναι: τον 
ακούει και τον σέβεται, ~ ο αρχαιότερος στην εταιρεία ΣΥΝ. καθότι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. καθ' ο < καθ- (< κατά) + ο, ουδ. τής αντωνυµίας δς, 
ή, δ], 

καθοδήγηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η κατεύ-
θυνση (κάποιου) βάσει υποδείξεων και οδηγιών, ώστε να ενεργήσει µε 
συγκεκριµένο τρόπο: τα παιδιά χρειάζονται σωστή ~ από τους γονείς 
τους || κανείς δεν µπορεί να εργαστεί µεθοδικά χωρίς ~ 2. (ειδικότ. σε 
κοµµατικές οργανώσεις, κυρ. τής Αριστεράς) (α) ο προσδιορισµός τής 
επίσηµης γραµµής από υπεύθυνο (καθοδηγητικό) όργανο κόµµατος: α-
ναλαµβάνω την - || υπεύθυνος καθοδήγησης (β) (συνεκδ.) το καθοδη-
γητικό όργανο τού κόµµατος, καθώς και το σύνολο των µελών που το 
απαρτίζουν. 

καθοδηγητής (ο), καθοδηγήτρια (η) {καθοδηγητριών} πρόσωπο που 
αναλαµβάνει υπεύθυνα να καθοδηγήσει συντονίζοντας, επιβλέ-
ποντας, ελέγχοντας τις ενέργειες άλλων και τη συµµόρφωση τους 
προς συγκεκριµένο σχέδιο, για την επίτευξη ορισµένου στόχου: ιδεο-
λογικός - ΣΥΝ. ινστρούχτορας. — καθοδηγητικός, -ή, -ό, καθοδηγη-
τικά επίρρ. 

καθοδηγώ ρ. µετβ. [µτγν.] {καθοδηγείς... | καθοδήγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. οδηγώ (κάποιον) κατευθύνοντας τον σε συγκεκριµένη 
πορεία, δείχνω τον δρόµο: ο διοικητής καθοδηγεί τους στρατιώτες 
του ΣΥΝ. κατευθύνω, οδηγώ 2. (µτφ.) υποδεικνύω, υποβάλλω σε (κά-
ποιον) τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να δράσει: ο χαρισµατικός ηγέ-
της καθοδηγεί τα πλήθη µε ιδέες και οράµατα ΣΥΝ. κατευθύνω. 

καθοδικός, -ή, -ό [1896] 1. αυτός που ακολουθεί πορεία καθόδου, που 
κατευθύνεται προς τα κάτω: ο τιµάριθµος εµφανίζει ~ τάση || ο αριθ-
µός των γεννήσεων ακολουθεί ~ πορεία τα τελευταία χρόνια || ~ κί-
νηση ANT. ανοδικός 2. αυτός που αναφέρεται σε κίνηση ή κατεύθυν-
ση προς το κέντρο τής πόλης ή προς τη θάλασσα: το ~ ρεύµα τής Κη-
φισίας ΑΝΤ. ανοδικός · 3. ΦΥΣ. (α) καθοδική ακτίνα η ροή ηλεκτρο-
νίων που κατευθύνεται από µια κάθοδο σε αερόκενο σωλήνα και συ-
γκεντρώνεται σε µια στενή φωτεινή δέσµη, ακτίνα (β) καθοδικός σω-
λήνας | καθοδική λυχνία ο αερόκενος σωλήνας που παράγει µια 
εστιασµένη ακτίνα ηλεκτρονίων, τα όρια τής οποίας είναι ορατά ως 
φωτεινό σηµείο ή γραµµή στην οθόνη τού φαρδιού άκρου τού σωλήνα 
και χρησιµοποιείται για την προβολή παραστάσεων σε τηλεοπτικό 
δέκτη ή οθόνη υπολογιστή. — καθοδικ-ά | -ως επίρρ. 

κάθοδος (η) {καθόδ-ου | -ων, -ους} 1. η κίνηση από υψηλότερο µέρος 
σε χαµηλότερο: η ~ από το πλοίο | το τρένο ||η~ τού Χριστού | Ορφέα | 
Οδυσσέα στον Άδη ΣΥΝ. κατάβαση, κατέβασµα ΑΝΤ. άνοδος, ανάβαση, 
ανέβασµα 2. η µετακίνηση (κυρ. πλήθους) από τον Βορρά σε νο-
τιότερο σηµείο: η ~ των ∆ωριέων/ µυρίων 3. η κίνηση προς το κέντρο 
τής πόλης: η ~ τής Κηφισίας (το καθοδικό ρεύµα) 4. η µετάβαση από 
µεσόγεια µέρη σε παράλια ANT. άνοδος 5. η οδός ή η σκάλα που οδη-
γεί προς τα κάτω: από την πίσω πόρτα είναι µόνο ~· δεν µπορείς να 
ανέβεις ΑΝΤ. άνοδος · 6. ΦΥΣ. ηλεκτρόδιο συνδεδεµένο µε τον αρνη-
τικό πόλο ηλεκτρικής πηγής ΑΝΤ. άνοδος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < καθ- (< κατά-) + οδός]. 

καθοίκι (το) (σχολ. ορθ. καθίκι) {καθοικ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) το δοχείο 
νυκτός, το δοχείο στο οποίο κάνει κανείς (κυρ. νήπια, ηλικιωµένοι ή 
ασθενείς) την ανάγκη του ΣΥΝ. αγγείο, ουροδοχείο, γιογιό 2. (!-υβρι-
στ.) κακός, ανέντιµος άνθρωπος ΣΥΝ. παλιάνθρωπος, λέρα, κάθαρµα, 
βροµιάρης. Επίσης καθοίκης (ο) (σηµ. 2). — (υποκ.) καθοικάκι (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < καθ- (< κατά-) + -οίκι < οϊκος, οπότε η λ. θα δήλωνε το 
ιδιαίτερο αυτό οικιακό σκεύος. Η δάσυνση καθ- (αντί κατ-) ίσως 
οφείλεται σε παρετυµολ. επίδραση τού ρ. καθίζω. Ορισµένοι παρά- 

γουν τη λ. απευθείας από το εν λόγω ρήµα, προκρίνοντας έτσι τη γρ. 
καθίκι, αλλά τα ρ. σε -ίζω δεν σχηµατίζουν παράγωγα σε -ίκι]. 

καθ' όλα κ. καθόλα επίρρ.· ως προς όλα, σε όλα: είναι ~ εντάξει. 
καθολικεύω ρ. µετβ. [1766] {καθολίκευ-σα, -µένος} καθιστώ (κάτι) 

καθολικό, γενικεύω ΑΝΤ. ειδικεύω. — καθολίκευση (η) [1805]. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. généraliser]. 

καθολικίζω ρ. αµετβ. [1888] ασπάζοµαι τον καθολικισµό. 
καθολικισµός (ο) [1768] 1. η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία, που ανα-
γνωρίζει ως κεφαλή της τον Πάπα (τον επίσκοπο Ρώµης) ΣΥΝ. ρωµαι-
οκαθολικισµός, (µειωτ.) παπισµός 2. το σύνολο των χριστιανών που 
ανήκουν στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. catholicisme]. 

καθολικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό 1. (α) αυτός που αναφέρεται στο σύνολο, 
γενικός: πρόκειται για θέµα ~ ενδιαφέροντος || ~ συµµετοχή ΣΥΝ. 
(συν)ολικός ΑΝΤ. µερικός, ειδικός (β) ΕΚΚΛΗΣ. καθολική επιστολή η 
επιστολή Αποστόλου, η οποία απευθύνεται στο σύνολο των πιστών: 
οι επτά ~ επιστολές τής Κ.∆. 2. καθολικό (το) (α) εµπορικό, λογιστικό 
βιβλίο, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι λογαριασµοί µιας επιχείρησης 
(β) ΕΚΚΛΗΣ. ο κυρίως ναός, δηλ. ο χώρος µεταξύ ιερού και νάρθηκα, 
όπου παραµένουν οι εκκλησιαζόµενον (ειδικότ.) ο κεντρικός ναός 
τού µοναστηριού 3. καθολικά (τα) (λατ. universalia) (α) ΦΙΛΟΣ, γενικές 
έννοιες ή κατηγορίες, στις οποίες εµπίπτουν όλα τα µέλη ενός γένους 
ή µιας τάξης (β) ΓΛΩΣΣ. τα γενικά γνωρίσµατα που εµφανίζονται στη 
δοµή των περισσότερων ανθρώπινων γλωσσών και τα οποία υποστη-
ρίζεται ότι αποτελούν βιολογικά προσδιορισµένες γλωσσικές κατα-
βολές τού ανθρώπου 4. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που αναφέρεται στην ιδιότητα 
τής Εκκλησίας να συνέχει το σύνολο των πιστών της, καθώς και 
όλες τις παρελθούσες µορφές της 5. ΘΡΗΣΚ. (α) αυτός που σχετίζεται 
µε τον καθολικισµό, τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία, που αναγνωρίζει 
ως κεφαλή της τον Πάπα: ~ ιερέας | Εκκλησία ΣΥΝ. ρωµαιοκαθολικός, 
(µειωτ.) παπικός (β) Καθολική Εκκλησία η χριστιανική Εκκλησία, κε-
φαλή τής οποίας είναι ο Πάπας· η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία 6. κα-
θολικός (ο), καθολική (η) οπαδός τού καθολικισµού · 7. καθολικός 
άνθρωπος ο ανθρωπιστής (βλ.λ.). — καθολικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., 
καθολικότητα (η) [1836]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οικουµενικός. [ΕΤΥΜ αΡΧ- < 
καθόλου (επίρρ.) «εν γένει, συνολικά». Η λ. χρησιµοποιήθηκε από τον 
4ο αι. µ.Χ. στο Σύµβολο τής Πίστεως ως προσδιορισµός τής 
Εκκλησίας γενικά (Εις µίαν, άγίαν, καθολικήν και άπο-στολικήν 
εκκλησίαν...), αλλά µετά το σχίσµα (1054) παρέµεινε ως χα-
ρακτηρισµός των πιστών τής ∆υτικής Εκκλησίας (καθολικισµός)]. 

καθόλου επίρρ. 1. (σε αρνητ. προτάσεις) ούτε στο ελάχιστο, διόλου, 
ουδόλως: δεν αισθάνοµαι - κουρασµένος || δεν θέλω ~ θορύβους || δεν 
οδηγεί ~ προσεκτικά || (ως ελλειπτική απάντηση) -Πεινάς; —! 2. (σε 
ερωτηµατικές προτάσεις) λίγο, κάπως: κρυώνεις ~; · 3. (αρχαιοπρ.) 
γενικά, συνολικά: ο ~ χειρισµός τού θέµατος υπήρξε εξαρχής ατυχής 
ΣΥΝ. εν γένει. 
[ΕΤΥΜ ο,ρχ. < φρ. καθ' δλου «εν γένει, συνολικά» < καθ- (< κατά) + 
δλος. Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς µε την προαναφερθείσα σηµ. ως 
αντίθετο των φρ. κατά µέρος και καθ' έκαστον. Η σηµ. «διόλου» εί-
ναι µεσν.]. 

κάθοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µτχ. ενεστ. καθήµενος, κάθισα κ. έκατσα 
(προστ. κάθισε κ. κάτσε), καθισµένος) 1. έχω το σώµα µου σε θέση τέ-
τοια, ώστε να στηρίζεται στους γλουτούς ή τους µηρούς, βρίσκοµαι 
σε εδραία θέση: ~ στην καρέκλα | στο τραπέζι (σε θέση µπροστά από 
το τραπέζι) | ίσια | στραβά || όπως κάθεσαι, θα στραβώσει η πλάτη 
σου || ~ οκλαδόν | στα γόνατα | ανακούρκουδα ΑΝΤ. στέκοµαι, είµαι 
όρθιος 2. τοποθετώ το σώµα µου σε κάθισµα, σε θέση: παρακαλώ, κα-
θίστε! || δεν έχει να καθίσουµε, όλες οι θέσεις είναι πιασµένες || κα-
θίστε, µη στέκεστε όρθιοι! || (για κάτι που θα προκαλέσει µεγάλη έκ-
πληξη στον ακροατή) αν δεν κάθεσαι, κάτσε, γιατί θα πέσεις κάτω µ ' 
αυτό που θ' ακούσεις! ΑΝΤ. σηκώνοµαι· ΦΡ. (µτφ.) κάθοµαι στον 
σβέρκο (κάποιου) βλ. λ. σβέρκος 3. (καταχρ.) στέκοµαι: µερικοί βρή-
καν θέση, οι υπόλοιποι κάθισαν όρθιοι 4. κατοικώ, είµαι εγκατεστη-
µένος: -Πού κάθεσαι; — στο Παγκράτι || µόλις πάρω τη σύνταξη, θα 
πάω να καθίσω στο χωριό ΣΥΝ. διαµένω 5. βρίσκοµαι σε ορισµένη θέση 
ή κατάσταση: στο πηδάλιο τής χώρας κάθονται πάλι οι σοσιαλιστές- 
ΦΡ. (οικ.) σιγά µην κάτσω να... δεν πρόκειται να...: ~ σκάσω για 
δαύτον! Έχω σοβαρότερα πράγµατα να κάνω! 6. δεν ασχολούµαι µε 
τίποτε, µένω άπρακτος: τον απέλυσαν από τη δουλειά του και τώρα 
κάθεται || µη δει άνθρωπο να κάθεται, του φορτώνει αµέσως δουλειά 
7. δεν αντιδρώ: σε προσβάλλουν κι εσύ κάθεσαι; || -Μου προτείνουν 
δουλειά µε πολλά κέρδη -Και κάθεσαι; (και γιατί δεν σπεύδεις να το 
εκµεταλλευθείς;) ΣΥΝ. αδρανώ 8. (+να | +και) υποµένω, ανέχοµαι 
χωρίς να αντιδρώ: πώς κάθεσαι να σε προσβάλλουν έτσι; || κάθεται 
και τον κοροϊδεύουν 9. (η προστ. κάτσε) περίµενε, στάσου: ~, µη φεύ-
γεις, δεν τέλειωσα ακόµη! || ~, ρε παιδί µου, µη βγάζεις βιαστικά συ-
µπεράσµατα! || Κάτσε µια στιγµή! ∆εν το κατάλαβα αυτό 10. µένω σε 
χώρο όπου έχω πάει: Λοιπόν, τι κάνουµε; Καθόµαστε ή φεύγουµε; || 
κάθισα στο καφενείο δύο ώρες και µετά πήγα σπίτι 11. τηρώ ορισµένη 
στάση, έχω ορισµένη συµπεριφορά: ~ ήσυχος | φρόνιµα || κάτσε 
ήσυχα, να σε εξετάσει ο γιατρός! || κάθεται όλη µέρα και κλαίει-ΦΡ. 
(α) κάθοµαι στ' αβγά µου δεν επεµβαίνω σε ξένα ζητήµατα, δεν 
ανακατεύοµαι (β) κάθοµαι στα καρφιά | σε αναµµένα κάρβουνα | στ' 
αγκάθια είµαι ανήσυχος, αδηµονώ ΣΥΝ. αγωνιώ (γ) κάθοµαι µε σταυ-
ρωµένα τα χέρια αδρανώ, δεν κάνω τίποτε (δ) κάτσε καλά ως προει-
δοποίηση σε κάποιον να είναι προσεκτικός, να µην παρεκτρέπεται ή 
να µην ξεθαρρεύει: ~, είσαι µικρός ακόµη και δεν ξέρεις τους κινδύ-
νους που παραµονεύουν 12. (+να | +και) ασχολούµαι, αφιερώνω πο-
λύ χρόνο σε (κάτι): Τι κάθοµαι και σου τα λέω τώρα; Αφού δεν σε 
ενδιαφέρουν τα δικά µου || κάθισε και µας αράδιασε ένα σωρό απί- 
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θανές ιστορίες 13. είµαι δεκτικός προς κάποιον, ανέχοµαι: καλά, κάθεσαι και 
πιστεύεις ό,τι σου λέει; || κάθεσαι και ακούς αυτό τον άνθρωπο; 14. 
κατακάθοµαι, καθιζάνω: η σκόνη κάθισε παντού || το φαγητό µού κάθισε βαρύ 
στο στοµάχι 15. σκαλώνω: η τελευταία µπουκιά τού κάθισε στο λαιµό- ΦΡ. (α) 
στον λαιµό να σου κάτσει (ως κατάρα) να µην απολαύσεις, να µη χαρείς 
(κάτι) (β) (κάποιος | κάτι) µου κάθεται στο στοµάχι βλ. λ. στοµάχι 16. (για 
πλοία) (α) προσαράζω σε αβαθή νερά (β) κατεβαίνω κάτω από την ίσαλο 
γραµµή 17. (µτφ.-οικ.) πέφτει η απόδοση µου, ελαττώνονται οι ρυθµοί µου: η 
παραγωγή έχει κάτσει το τελευταίο τρίµηνο 18. (οικ.-αργκό) έχω ευνοϊκή 
έκβαση (για κάποιον), εξελίσσοµαι όπως επιθυµεί κάποιος, συνήθ. σε φρ. τού 
τύπου: αν µου καθίσει αυτή η δουλειά, θα βγάλω πολλά λεφτά || κυνήγησε 
εκείνη την προαγωγή µε όλα τα µέσα, αλλά δεν του κάθισε-ΦΡ. κάτσε να... (ί) 
(για την αναφορά σε υποθετική περίπτωση, µε υποδήλωση τής επιθυµίας τού 
οµιλητή να πραγµατοποιηθεί η υπόθεση· συχνά λέγεται απειλητικά ή 
χαιρέκακα) περίµενε να, άσε να...: ~ κερδίσω το ΛΟΤΤΟ και θα δεις τι έχει να 
γίνει! || ~ τον πετύχω µπροστά µου και θα του δείξω εγώ τού απατεώνα! (ii) ως 
προτροπή σε κάποιον να µην πάρει µια απόφαση, να µην καταλήξει σε 
οριστικό συµπέρασµα, να µην κάνει ορισµένη ενέργεια κ.λπ., πριν 
πραγµατοποιηθεί κάτι που λειτουργεί ως προϋπόθεση για όσα σκέφτεται ή 
σχεδιάζει: ~ πάρουµε τα λεφτά που µας χρωστάνε και µετά βλέπουµε πού θα 
πάµε διακοπές || ~ τελειώσουµε πρώτα αυτή τη δουλειά που επείγει και ύστερα 
συζητάµε για τις υπόλοιπες 19. (οικ.-αργκό) (για γυναίκα) ενδίδω, υποχωρώ 
στις ερωτικές προτάσεις κάποιου: του αρέσει και την κυνηγάει συνεχώς, αλλά 
αυτή δεν του κάθεται · ΦΡ. (αργκό) µου την έκατσε µε εξαπάτησε ΣΥΝ. µου 
την έφερε, µου την έκανε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κάθηµαι (κατά τα ρ. σε -οµαι), παρακ. τού καθέ-ζοµαι σε 
ενεστ. χρήση. Το ίδιο το καθέζοµαι < καθ- (< κ:ατα-) + εζο-µαι, βλ. λ. έδρα]. 

κάθισα ή κάθησα; o αόρ. τού κάθοµαι σχηµατίζεται από τον αόρ. τού 
καθίζω και γράφεται κανονικά µε -ι-. Τύπος κάθησα δεν δικαιολογείται. 

καθοµιλουµένη (η) η γλώσσα που χρησιµοποιείται στην καθηµερινή ζωή· σε 
αντιδιαστολή κυρ. προς τη λόγια γλώσσα: στην ~ λέµε και «πιόνι» αντί 
«υποχείριο». 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. µέσ. ενεστ. τού αρχ. καθοµιλώ (-έω) < καθ- (< κατά-) + οµιλώ]. 

καθοµολόγηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ανεπιφύλακτη 
οµολογία, η ειλικρινής αποδοχή · 2. ο όρκος που δίνεται δηµόσια µε 
συγκεκριµένο τελετουργικό: ~ πίστεως || η ~ είναι µέρος τής αναγόρευσης 
κάποιου σε διδάκτορα. 

καθοµολονώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καθοµολογείς... | καθοµολόγησα} αποδέχοµαι 
χωρίς επιφυλάξεις, οµολογώ ανεπιφύλακτα. — καθοµολογία (η) [µτγν.]. 

καθορίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {καθόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ορίζω 
(κάτι) µε ακρίβεια, προσδιορίζω: ~ την ποινή | τη στάση µου | την πολιτική που 
θα ακολουθήσω 2. ασκώ αποφασιστική επίδραση, επηρεάζω αποφασιστικά: τα 
αποτελέσµατα των δηµοτικών εκλογών θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία 
τής κυβερνήσεως. 

καθορισµός (ο) ο ακριβής προσδιορισµός, η οριοθέτηση: ~ αρµοδιοτήτων | 
ορίων | συνόρων | τιµής | ηµεροµηνίας εκλογών | τακτικής | στόχων | µεθόδων. 

καθοριστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που καθορίζει, που επηρεάζει αποφασιστικά 
(κάτι): οι διασυνδέσεις του µε υψηλά πρόσωπα έπαιξαν - ρόλο στην εξέλιξη του 
|| ~ παράγοντας | απόφαση ΣΥΝ. αποφασιστικός. — καθοριστικ-ά | -ώς επίρρ. 

καθοσιωνω ρ. µετβ. {καθοσίω-σα, -θηκα, -µένος} (σπάν.) 1. καθιστώ (κάτι) 
ιερό 2. προσφέρω ως ανάθηµα, αφιερώνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καθοσιώ (-όω) < 
καθ- (< κατά-) + -οσιώ < όσιος]. 

καθοσίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η αφιέρωση (βλ.λ.)· 2. ΝΟΜ. 
έγκληµα καθοσιώσεως έγκληµα εσχάτης προδοσίας (κατά τής πατρίδας, τού 
πολιτεύµατος και τής πολιτείας). [ΕΤΥΜ. < µτγν. καθοσίωσις < αρχ. καθοσιώ 
(βλ.λ.). Η φρ. έγκληµα καθοσιώσεως (λατ. crimen majestatis populi Romani 
imminutae = έγκληµα µεγίστης προσβολής τού ρωµαϊκού λαού) προέρχεται 
από την αρχ. Ρώµη και περιέγραφε εγκληµατικές πράξεις κατά τής πολιτείας 
και τού πολιτεύµατος]. 

καθόσον κ. καθ' όσον σύνδ. (λόγ.) 1. σύµφωνα µε..., στο µέτρο που...: ~ 
γνωρίζω, αυτό το πράγµα δεν ειπώθηκε στη συνάντηση ΣΥΝ. όσο 2. επειδή, 
καθώς: φέρει αυξηµένη ευθύνη, ~ τυγχάνει αρµόδιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αιτιολογικός. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρ. καθ'όσον < καθ- (< κτατά) + όσος]. 

καθότι κ. καθ' ότι σύνδ. (λόγ.) επειδή, διότι: έφυγε, ~ έκρινε την παρουσία του 
περιττή ΣΥΝ. λόγω τού ότι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτιολογικός. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρ. καθ' 
δτι > καθ- (< κατά) + ότι]. 

καθ' ou (ο), καθ" ης (η) {πληθ. αρσ. κ. θηλ. οι, των, τους καθ' ων} ΝΟΜ. 
πρόσωπο εναντίον τού οποίου στρέφεται η αγωγή. [ΕΤΥΜ < αρχ. καθ' ου < 
κατά + ου, γεν. τής αναφορικής αντωνυµίας ός. Το θηλ. ή σχηµατίζει γενική 
ης]. 

ο καθ' ou, η καθ' ης. Πρόκειται για ελλειπτικές φράσεις λόγιας 
προέλευσης: ο καθ' ou = «εκείνος εναντίον τού οποίου» (ενν. «στρέφεται η 
αγωγή» ή «υποβάλλεται η µήνυση» ή «εγείρονται αξιώσεις» κ.τ.ό., 
ανάλογα µε το περιεχόµενο τού εγγράφου)· η καθ' ης = «εκείνη εναντίον 
τής οποίας» κ.λπ. Οι φράσεις κλίνονται: ο καθ' ου - τού καθ' ου - τον καθ' 
ου - οι καθ' ων - των καθ' ων - 

τους καθ'ων - η καθ' ης - τής καθ' ης - την καθ' ης - οι καθ' ων -των καθ' ων 
- τις καθ' ων κ.λπ. Κλίνεται το άρθρο, η δε πρόθεση κατά | καθ' (βλ. λ. 
κατά) συντάσσεται µε τη γενική (καθ'ου - καθ' ων) τής αντωνυµίας ος (= ο 
οποίος), ου (= τού οποίου), ης (= τής οποίας), ων (= των οποίων). 

καθούµενος, -η, -ο αυτός που κάθεται- στη ΦΡ. στα καλά καθούµενα | στα καλά 
τού καθουµένου χωρίς εµφανή αίτια, χωρίς αφορµή: δεν είναι δυνατόν να σου 
επιτέθηκε έτσι, ~· κάτι θα του έκανες κι εσύ. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. τ. τού ρ. κάθοµαι (πβ. κ. χρειαζ-ούµενος, καλοστεκ-ού-µενος) 
κατ' αναλογίαν προς εκείνες των συνηρηµένων σε -έω ή -όω (πβ. τοποθετ-
ούµενος, πληρ-ούµενος)]. 

καθρεφτάκι (το) {χωρ. γεν.} ο µικρός (φορητός ή σταθερός) καθρέφτης: είχε 
στην τσάντα της ένα ~||~ αυτοκινήτου | µοτοσυκλέτας. 

καθρέφτης κ. (λόγ.) καθρέπτης (ο) {καθρεφτών} 1. η λεία και στιλπνή 
επιφάνεια (συνήθ. επαργυρωµένο γυαλί(, που αντανακλά τα είδωλα από 
οτιδήποτε βρίσκεται µπροστά της: κοιτάζοµαι | βλέπω το πρόσωπο µου στον ~ 
|| παραµορφωτικός ~ (βλ. λ. παραµορφωτικός) || στο παραµύθι «Η Χιονάτη και 
οι εφτά νάνοι» η κακιά βασίλισσα συµβουλευόταν έναν µαγικό ~ ΣΥΝ. 
κάτοπτρο, (λαϊκ.) γυαλί· (µτφ.) 2. οποιαδήποτε στιλπνή επιφάνεια αντανακλά 
τα είδωλα των µορφών ή των αντικειµένων που βρίσκονται µπροστά της: 
θε'λω µετά το γυάλισµα να έχει γίνει το πάτωµα ~ ΣΥΝ. γυαλί 3. οτιδήποτε 
δίνει την αντιπροσωπευτική εικόνα (κάποιου): τα µάτια είναι ο ~ τής ψυχής || 
θεωρείται ότι οι εφηµερίδες είναι ο ~ τής κοινής γνώµης ΣΥΝ. εικόνα. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. καθρέπτης < *καθρόπτης < *κάθροπτον < *κάθοπτρον (µε 
αντιµετάθεση και δάσυνση, ίσως υπό την επίδραση τού ρ. ορώ) < αρχ. 
κάτοπτρον (βλ.λ.)]. 

καθρεφτίζω κ. (λόγ.) καθρεπτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καθρέφτισ-α, -τηκα, -µένος} 
1. (για λεία επιφάνεια) αντανακλώ το είδωλο (κάποιου)· συνήθ. το µεσοπαθ. 
καθρεφτίζοµαι: το κάστρο καθρεφτίζεται στα νερά τής λίµνης ΣΥΝ. 
αντικατοπτρίζω 2. (µτφ.) αναπαριστάνω πιστά, περιγράφω παραστατικά· 
απεικονίζω: ο λόγος του καθρεφτίζει το πάθος του για το θέατρο. — 
καθρέφτισµα (το). 

καθυβρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {καθύβρισ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.) βρίζω µε έντονα 
χυδαίο και αυθάδη τρόπο ANT. επαινώ, εγκωµιάζω. — καθύβριση (η) [µτγν.]. 

καθυγραινω ρ. µετβ. [αρχ.] {καθύγραν-α, -θηκα} (λόγ.-σπάν.) υγραίνω 
εντελώς, µουσκεύω ΣΥΝ. διαποτίζω, εµποτίζω. 

κάθυγρος_, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) πολύ υγρός, µουσκεµένος. 
καθυποβαλλω ρ. µετβ. {καθυπέβαλα} (επιτατ.) υποβάλλω. [ΕΤΥΜ. 

µτγν. < καθ- (< κατά-) + υποβάλλω]. 
καθυποδουλώνω ρ. µετβ. [1825] {καθυποδούλω-σα, -θηκα, -µένος} 

υποδουλώνω εντελώς ΣΥΝ. καθυποτάσσω. — καθυποδούλωση (η) [1825]. 
καθυποτάσσω ρ. µετβ. [µτγν.] {καθυπέταξα, καθυποτά-χθηκα, -γµέ-νος} 

υποδουλώνω πλήρως, θέτω ολοκληρωτικά υπό την εξουσία µου. — 
καθυπόταξη (η) [1888]. 

καθυποχρεώ ρ. -> καταϋποχρεώνω 
καθυστερηµένος, -η, -ο 1. αυτός που έφθασε αργά, αργοπορηµένος: ήρθα ~, 

γιατί χάλασε το αυτοκίνητο µου 2. αυτός που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, που 
µένει πίσω στην ανάπτυξη: άνθρωπος µε ~ αντιλήψεις || ~ λαός | κράτος | 
εκπαιδευτικό σύστηµα ΑΝΤ. προοδευµένος, εκσυγχρονισµένος 3. ΨΥΧΟΛ. (για 
πρόσ.) αυτός που έχει µειωµένη διανοητική ανάπτυξη έναντι των 
συνοµηλίκων του, που πάσχει από νοητική καθυστέρηση. — καθυστερηµένα 
επίρρ. (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. καθυστερώ (βλ.λ.). Η σηµ. 3 αποτελεί 
απόδ. τού γαλλ. retardé]. 

καθυστέρηση (η) [1885] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να γίνεται κάτι 
αργότερα από τον προκαθορισµένο ή αναµενόµενο χρόνο: η ~ στην καταβολή 
τού ποσού θα τιµωρείται µε πρόστιµο ΣΥΝ. αργοπορία, επιβράδυνση 2. 
(ειδικότ.) η µη έγκαιρη αναχώρηση ή άφιξη: το τρένο είχε ~||~ στο 
δροµολόγιο3. (συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα τής αργοπορίας: το πλοίο ήρθε µε 
| είχε δύο ώρες ~ 4. (καθηµ. για γυναίκες) το να µην εκδηλώνεται η έµµηνος 
ρύση τις ηµέρες που θα έπρεπε, πράγµα που αποτελεί ένδειξη πιθανής 
εγκυµοσύνης: έχω ~ 5. ΑΘΛ. (α) (στο ποδόσφαιρο) η παράταση τής κανονικής 
διάρκειας τού αγώνα λόγω διακοπών (εξαιτίας τραυµατισµών, διαµαρτυριών 
κ.λπ.) (β) (συνεκδ.) καθεµιά από τις διακοπές τού αγώνα, οι οποίες παρατεί-
νουν την κανονική του διάρκεια και ο χρόνος στον οποίο αντιστοιχούν: ο 
διαιτητής κράτησε 5 λεπτά ~|| ο αγώνας διήρκεσε 95 λεπτά µε τις ~ 6. η 
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αργούς ρυθµούς εξέλιξης ή έλλειψη 
εκσυγχρονισµού, προοδευτικού πνεύµατος: η χώρα τους παρουσιάζει ~ στον 
τοµέα τής παραγωγής · 7. ΨΥΧΟΛ. η µειωµένη διανοητική ανάπτυξη, η 
παθολογική κατάσταση, κατά την οποία οι νοητικές ικανότητες κάποιου είναι 
κατώτερες από αυτές που αντιστοιχούν στην ηλικία του 8. ΜΟΥΣ. στην 
αρµονία τής µουσικής, είδος ξένου φθόγγου (βλ.λ.), ο οποίος έχει εµφανιστεί 
στο πλαίσιο προηγούµενης συγχορδίας, και εξακολουθεί να ακούγεται και στο 
πλαίσιο επόµενης, στην οποία δεν ανήκει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

καθυστερώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καθυστερείς... | καθυστέρ-ησα, -ού-µαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάποιον/κάτι) να αργοπορήσει, να χάσει χρόνο: 
Με καθυστερείς! Πες µου γρήγορα τι θέλεις, να φύγω! 2. κάνω (κάτι) αργότερα 
από τον καθορισµένο χρόνο: καθυστέρησα την εξόφληση τού λογαριασµού και 
πλήρωσα πρόστιµο || καθυστέρησε να υποβάλει τα δικαιολογητικά και ήταν 
εκπρόθεσµος ♦ (αµετβ.) 3. αργοπορώ· δεν φθάνω ή δεν συµβαίνω εγκαίρως: 
καθυστερεί η έκδοση τού διαζυγίου | η εκτέλεση τής πρωθυπουργικής 
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εντολής ΣΥΝ. βραδύνω, αργώ 4. υπολείποµαι (σε κάτι), δεν συµβαδίζω 
µε τους άλλους: ~ στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 5. (η µτχ. καθυ-
στερηµένος, -η, -ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καθυστερώ (-έω) < καθ- (< 
κατά-) + υστερώ]. 

καθώς σύνδ. 1. σύµφωνα µε, µε βάση (κάτι)· κυρ. για την εισαγωγή 
παραβολικών προτάσεων: - ανέφερα παραπάνω, επείγει η λήψη µέ-
τρων ΣΥΝ. όπως· ΦΡ. καθώς πρέπει βλ. λ. καθωσπρέπει 2. (για την πα-
ραβολή ανάλογων πραγµάτων): ~ έζησε, πέθανε- ήρεµα και αθόρυβα-
ΦΡ. καθώς και όπως επίσης· για κάτι που λέγεται ως επιπρόσθετο: σας 
ευχαριστώ για την ενηµέρωση, ~ για τα καλά σας λόγια · 3. (α) (+ 
παρατ., για την εισαγωγή χρονικών προτάσεων που δηλώνουν το σύγ-
χρονο) ενώ, τη στιγµή που, όταν: ~ έκλεινα την πόρτα, άκουσα τον 
πυροβολισµό (β) (+ µέλλ.) για την εισαγωγή χρονικών προτάσεων 
που δηλώνουν τη διαδικασία, την εξέλιξη µιας ενέργειας: ~ (θα) έρ-
χεσαι, πάρε µου µια εφηµερίδα 4. (για την εισαγωγή αιτιολογικών 
προτάσεων) επειδή, για τον λόγο ότι, αφού, τη στιγµή που: ~ δεν είχα 
χρήµατα, δεν µπορούσα να τον κεράσω. [ΕΤΥΜ. αρχ^. < καθ- (< 
κατά-) + ώς, µε χρονική και τροπική σηµ.]. 

καθωσπρέπει επίρρ. 1. όπως πρέπει, ευπρεπώς ΣΥΝ. άψογα, τέλεια 2. 
(συχνά ως επίθ.) ευπρεπής, αυτός που ταιριάζει µε ό,τι είναι κοι-
νωνικώς αποδεκτό: ένας ~ κύριος δεν βρίζει. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. comme il fait]. 

καθωσπρεπεισµός (ο) (κακόσ.) η εµµονή σε ό,τι είναι κοινωνικώς 
αποδεκτό, στα αυστηρά πρότυπα (κυρ. συµπεριφοράς και εµφάνισης) 
και η οποιαδήποτε σχετική εκδήλωση: στον αντίποδα τού λαϊκισµού 
ορισµένων βρίσκεται ο ~ ορισµένων άλλων ΣΥΝ. σοβαροφάνεια. 

και κ. κι (πριν από φωνήεν) σύνδ. 1. ως συµπλεκτικός σύνδεσµος: (α) 
για την κατά παράταξη σύνδεση στοιχείων που βρίσκονται σε συ-
µπληρωµατική σχέση, την πρόσθεση: εσύ ~ εγώ θα φύγουµε µαζί || εί-
ναι πολύ ικανός ~ αποδίδει στη δουλειά του || πέντε ~ πέντε κάνουν 
δέκα || ο Γιάννης, ο Πέτρος ~ ο Βασίλης (β) και... και για έµφαση στη 
συµπλεκτική σύνδεση: ~ όλες τις δουλειές τού κάνω ~ ευγενικά του 
φέροµαι- τι άλλο θέλει; || ~ ο ένας ~ ο άλλος (γ) επίσης, ακόµη: εκτός 
από Αγγλικά ξέρω - λίγα Ιταλικά (δ) για τη σύνδεση πράξεων που 
συµβαίνουν συγχρόνως: γελούσε ~ έκλαιγε µαζί || εκείνος µιλούσε -
εµείς ακούγαµε προσεκτικά (ε) για τη σύνδεση πράξεων που βρίσκο-
νται σε συνέχεια, σε ακολουθία: ήρθε ο ταχυδρόµος ~ έφερε τα γράµ-
µατα || ανοίγω την πόρτα ~ τι να δω;... (στ) για σύνδεση οµοίων λέξε-
ων, ώστε να εκφραστεί το αδιάκοπο, το συνεχές ή το πλήθος: ώρες ~ 
ώρες περίµενα || κόσµος ~ κοσµάκης || τα ίδια ~ τα ίδια (ζ) για τη 
σύνδεση οµοίων λέξεων, ώστε να εκφραστεί η διαφορά ποιότητας µέ-
σα στο πλήθος: υπάρχουν πολιτικοί ~ πολιτικοί- άλλοι είναι έντιµοι, 
άλλοι ανέντιµοι- ΦΡ. και ούτω καθεξής βλ. λ. καθεξής 2. για την ει-
σαγωγή προτάσεως που εκφράζει συµπέρασµα, επακόλουθο: κάνε 
ό,τι σου ζητάει ~ θα δεις που θα το ξεπληρώσει || µε έκανε ~ έγινα 
εχθρός µε όλο τον κόσµο 3. για αντιθετική σύνδεση (αντί τού ενώ): 
εγώ σκοτώνοµαι στη δουλειά - εσύ κάθεσαι || (αντί τού αλλά) λοιπόν, 
επαναλαµβάνω, ~ αυτή τη φορά δεν θέλω σχόλια || κάθε χρόνο το λέω - 
όλο το ξεχνάω 4. (α) µε επιδοτική λειτουργία, για να δώσει έµφαση 
σε αυτό που ακολουθεί: Μην το παίρνεις ~ τόσο κατάκαρδα! ∆εν 
χάλασε δα ~ ο κόσµος! || δεν σε είπαµε - καµπούρη! || ~ βέβαια! || 
(οικ.) είσαι - ο πρώτος! (είσαι πολύ σπουδαίος) (β) ακόµη και: φοβά-
ται ~ τον ήσκιο του || µας εξηγεί ~ το παραµικρό (γ) για να εισαγάγει 
κάτι που λέγεται συµπληρωµατικά, ενισχυτικά προς αυτό που 
προηγείται: φοβήθηκε, ~ µε το δίκιο του- ΦΡ. και µάλιστα βλ. λ. µάλι-
στα (δ) µε έναρθρο αριθµητικό π.χ. και οι δύο | τρεις... χωρίς να εξαι-
ρείται κανείς από τους δύο | τους τρεις...: και τα τρία του παιδιά 
σπουδάζουν || το λέω ~ για τους δυο σας, όχι µόνο για σένα (ε) (µε 
λέξεις όπως µόνο, τίποτε, κανένας) για να τονιστεί η αποκλειστικό-
τητα: αυτό ~ µόνο || ~ τίποτε άλλο (κανένα άλλο εκτός από αυτό, µόνο 
αυτό) || το πρόγραµµα απευθύνεται αποκλειστικά ~ µόνο σε νέους 
κάτω των 25 ετών 5. για την εισαγωγή παραχωρητικών προτάσεων 
(α) (ακόµη) και αν | να χωρίς να εξαιρείται η περίπτωση που: ~ ο θεός 
ο ίδιος να µου το ζητήσει, θα αρνηθώ || ό,τι ~ να µου πεις, δεν θα µε 
πείσεις (β) και να... και να είτε... είτε, σε οποιαδήποτε περίπτωση: ~ 
έρθεις ~ µην έρθεις, το ίδιο µου κάνει ΣΥΝ. και αν... και αν (γ) και αν 
βλ.λ. (δ) και ας βλ.λ. 6. (µετά από αρνητ. πρόταση) ως χρονικός 
σύνδεσµος, για να εκφράσει τη στενή χρονική ακολουθία, το αµέσως 
µετά: δεν πρόλαβα να πέσω στο κρεβάτι ~ χτύπησε το τηλέφωνο ΣΥΝ. 
όταν 7. (καθηµ.) (µετά από προστακτική) ως αιτιολογικός σύνδεσµος: 
µη µου κάνεις τον σκληρό ~ δεν σου πάει! ΣΥΝ. γιατί 8. αντί τού να 
(α) για την εισαγωγή βουλητικής πρότασης µετά από ρήµα αισθήσε-
ως: τον βλέπω ~ έχει αλλάξει από την τελευταία φορά (πβ. σηµ. 10) 
(β) για την εισαγωγή τελικής πρότασης: κάθησε φρόνιµα, γιατί πη-
γαίνω ~ τα λέω όλα στον πατέρα σου! (θα πάω να τα πω στον πατέρα 
σου) 9. για τη δήλωση παροµοίωσης (α) µετά από λέξεις όπως σαν, 
όπως κ.τ.ό.: εύχοµαι να γίνω κάποτε σαν ~ σένα || όπως ~ εσύ (β) µετά 
από ρήµατα όπως λες, θαρρείς: λες ~ ήταν χθες (σαν να ήταν χθες) || 
θαρρείς ~ δεν µιλάει αυτός, αλλά ο πατέρας του (σαν να µιλάει ο 
πατέρας του) 10. (µε το ρήµα βλέπω) αντί τού ότι: βλέπω ~ έχεις 
όρεξη για καβγά 11. (α) για την εισαγωγή ευχετικών εκφράσεων: ~ 
στα δικά σου! || ~ εις ανώτερα! (β) για την έκφραση ευχής: ε ρε, ~ να 
ήµουν νέος τώρα! 12. για τη µετάβαση σε άλλο θέµα, σε άλλη 
έννοια: καλά, εσύ θα φύγεις από το σπίτι- - το παιδί σου, που θα µείνει 
µόνο, το σκέφτηκες; || ~ αυτός µου είπε..., ~ εγώ του απάντησα...-ΦΡ. 
(α) και λοιπόν; (i) προτρεπτικά προς αυτόν που µιλά, για να συνεχίσει, 
να ολοκληρώσει: ~, τι έγινε µετά; (ii) αυτό είναι όλο; πού είναι το 
αξιοσηµείωτο; (σχολιαστικά, για κάτι που είπε κάποιος) (β) ε, και; 
αυτό είναι όλο; πού είναι το αξιοσηµείωτο; και τι έγινε; ~ τι µε νοι-
άζει; Τι έχω να χάσω; || -o ∆ηµήτρης έπιασε δουλειά στον Ο.Τ.Ε.! —; 

|| ~; Πρώτη φορά βλέπεις φίδι; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος, ίσως. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου. Έχουν διατυπωθεί εικασίες περί συνδέσεως του µε 
αρχ. σλαβ. ce «καίτοι, αν και», λατ. ceu «ακριβώς όπως», ceteri (< 
*cae eteri «και έτεροι»), αλλά οι συσχετισµοί δεν µπορούν να 
αποδεχθούν. Το µόριο και είχε αρχικώς τη σηµ. «επιπλέον, εξίσου», 
αλλά τελικά επικράτησε η προσθετική-επιτατική του χρήση, o τ. κι 
είναι µεσν. και προέρχεται από συνίζηση τού φθόγγου [e] (στο και) 
προ των φωνηέντων [a], [ο], [u] (λ.χ. και άνοιξε > κι άνοιξε, και όµως 
> κι όµως, και ούτε > κι ούτε), ενώ προ των φηνηέντων [e], [i] έχουµε 
έκκρουση (λ.χ. και έφερε > κι έφερε, και είπε > κι είπε)]. 

κι ή κΓ ή κ'; Όπως είναι γνωστό, στην Ελληνική υπάρχουν δύο µορ-
φές («αλλόµορφα») τής λέξης («µορφήµατος») και: το αλλόµορφο 
και που χρησιµοποιείται µπροστά από λέξεις που αρχίζουν από 
σύµφωνο (και το παιδί, και λέω, και τώρα) και το αλλόµορφο κι που 
χρησιµοποιείται µε λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν (κι αυτός, κι 
έδωσε). Για την ορθή γραφή τού αλλοµόρφου κι υπάρχει διχογνω-
µία. Μερικοί γράφουν κ', ενώ άλλοι γράφουν κι'. Αυτό το οποίο, 
στην πραγµατικότητα, συµβαίνει είναι ότι το και µπροστά από λέ-
ξεις που αρχίζουν από φωνήεν υπέστη έκθλιψη τού φωνηεντικού 
του στοιχείου -αι (= [e]) και, συγχρόνως, από περιπτώσεις που 
ακολουθούσε [i] ή [e], το εναποµείναν από την έκθλιψη κ προφέρ-
θηκε ως ουρανικό [κ] (ή κι), όποιο φωνήεν και αν ακολουθούσε· 
ουρανικοποιήθηκε δηλ. το κ τού και, γι' αυτό γράφτηκε και γρά-
φεται παντού Κι, που είναι και η ορθή γραφή. Αν γράφαµε κ' εγώ (< 
και εγώ) ή κ' είµαστε (< και είµαστε), θα ήταν τυπικά σωστό- θα 
ήταν όµως λάθος να γράψουµε κ' αυτός (θα προφερόταν όπως το... 
καυτός!) ή κ' όλος (!) ή κ' ούτε (!) Σε αυτές τις περιπτώσεις θα 
έπρεπε να δείξουµε ότι το κ' προφέρεται ουρανικά (όπως στις λέ-
ξεις κυρία, κήπος, κερί, κελί κ.τ.ό.(, οπότε θα έπρεπε να το γρά-
ψουµε κ' ή κι'. Για να αποφευχθούν οι διαφορετικές γραφές κ' εγώ 
- κι' αυτός (ή κ' αυτός), καθιερώθηκε η γραφή κι ως ενιαία γραφή 
τού και µπροστά από φωνήεντα. Ήδη τον 16ο αι. γράφτηκε κιό-
λα)ς) από τη φράση και όλα. 

Καιάδας (ο) {χωρ. πληθ.} 1. χάσµα τού Ταϋγέτου, στο οποίο οι αρ-
χαίοι Σπαρτιάτες έριχναν τους εγκληµατίες, τους αιχµαλώτους πο-
λέµου, τους ιερόσυλους, τους προδότες και, σύµφωνα µε ορισµένες 
µαρτυρίες, τα καχεκτικά ή ανάπηρα βρέφη 2. (ως προσηγορ.) η σκλη-
ρότητα που επιφυλάσσει το κοινωνικό σύνολο σε άτοµα που µειονε-
κτούν. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *καίΡ-ατας < *kai-wr-t-, που συνδ. µε βεδ. kévata- «τά-
φρος», πράγµα που θα οδηγούσε σε αρχικό τ. *KaiFap]. 

και αν [µεσν.] κ. κι αν περιφραστικός σύνδ. 1. (µετά από αναφορική 
αντων. ή επίρρ.) (α) για την εισαγωγή αναφορικών-παραχωρητικών 
προτάσεων: όσο ~ τρέχεις, θα σε φτάσω (οσοδήποτε) || όποιος - χτυ-
πήσει το κουδούνι, δεν θα του ανοίξεις (οποιοσδήποτε) ΣΥΝ. και να 
(β) (κυρ. µε το ό,τι) εµφατικά: του έδωσε ό,τι ~ είχε (όλα όσα είχε)· 
ΦΡ. και αν... και αν είτε... είτε, σε οποιαδήποτε περίπτωση: ~ δουλέψεις 
- δεν δουλέψεις, το σίγουρο είναι ότι θα πεινάσεις ΣΥΝ. και να... και 
να 2. και αν ακόµη | ακόµη και | (κι) αν ανεξαρτήτως τού αν... για την 
εισαγωγή παραχωρητικών προτάσεων, όπου εκφράζεται αδιαφορία 
για το γεγονός που αναφέρεται: ~ µας πολεµήσουν, εµείς δεν θα το 
βάλουµε κάτω || «κι αν είσαι και παππάς, µε την αράδα σου θα πας» 
(βλ. λ. παππάς) ΣΥΝ. και αν, και να. 

και ας κ. κι ας περιφραστικός σύνδ. (καθηµ.) για την εισαγωγή πα-
ραχωρητικών προτάσεων, στις οποίες εκφράζεται αδιαφορία για το 
γεγονός που αναφέρεται (ποτέ στην αρχή περιόδου): µίλα µου εσύ, ~ 
µη σε καταλαβαίνω || ας ήταν εδώ, ~ µη βλεπόµαστε! 

Καϊάφας (ο) Κ,∆. Ιουδαίος αρχιερέας, γαµπρός τού αρχιερέα Άννα, 
πρόεδρος τού συνεδρίου που καταδίκασε τον Χριστό σε θάνατο· στη 
ΦΡ. (καθηµ.) από τον Άννα στον Καϊάφα βλ. λ. Άννας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αραµ. Kayphä, αβεβ. ετύµου, πιθ. < ακκαδ. qêpu «µά-ντις»]. 

καίγοµαι ρ. → καίω 
και δη µόρ. [αρχ.] (λόγ.) και µάλιστα (βλ.λ.). 
κάιζερ (ο) {άκλ.} ΙΣΤ. ο Γερµανός αυτοκράτορας. [ΕΤΥΜ. < γερµ. 

Kaiser < αρχ. γερµ. keisur «αυτοκράτορας» < λατ. Caesar 
«καίσαρας». Βλ. κ. Καίσαρας]. 

καΐκι (το) {καϊκ-ιού | -ιών} µικρό ιστιοφόρο ή και µηχανοκίνητο πλοίο. 
— (υποκ.) καϊκάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kayik]. 

καΐκια (η) (λαϊκ.) η ποσότητα φορτίου που µπορεί να χωρέσει ένα 
καΐκι: µια - κάρβουνο. 

καϊκιάτικα (τα) (λαϊκ.) ο ναύλος καϊκιού. 
καϊκτσής κ. καϊξής (ο) {καϊκτσήδες} (λαϊκ.) ο ιδιοκτήτης καϊκιού. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kayikçi]. 
καΐλα (η) → καήλα 
καϊµακάµης (ο) {καϊµακάµηδες} ΙΣΤ. (στην Οθωµανική Αυτοκρατο-

ρία) ανώτερος διοικητικός υπάλληλος µε καθήκοντα τοποτηρητή σε 
συγκεκριµένη περιοχή' ο Τούρκος διοικητής τού Αγίου Όρους κατά 
την περίοδο τής Τουρκοκρατίας. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. 
kaymakam]. 

καϊµάκι (το) {καϊµακιού | χωρ. πληθ.) 1. το λεπτό και παχύρρευστο 
στρώµα που σχηµατίζεται στην επιφάνεια τού χτυπηµένου ή βρα-
σµένου γάλακτος ΣΥΝ. αφρόγαλα, ανθόγαλα, κρέµα 2. πυκνό αφρώ-
δες στρώµα που σχηµατίζεται στην επιφάνεια τού καφέ κατά το βρά-
σιµο του: το ~ έκοψε 3. (µτφ.) το καλύτερο, το εκλεκτότερο τµήµα 
ΣΥΝ. αφρόκρεµα, άνθος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kaymak]. 
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καϊµακλής (ο) {καϊµακλήδες} (λαϊκ.) ο καφές µε παχύ καϊµάκι. — 
κάίµακλήδικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kaymakli]. 

Καϊµακτοαλάν (το) {άκλ.} 1. η ψηλότερη κορυφή τού όρους Βόρας 2. 
(συνεκδ.) το ίδιο το όρος Βόρας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. Kaymakçalan «λευκή 
και γυµνή (κορυφή)»]. 

και µάλιστα µόρ. → µάλιστα 
Καίµπριτζ (το) {άκλ.} πόλη τής ΝΑ. Αγγλίας παγκοσµίως γνωστή για 

το πανεπιστήµιο της. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Cambridge, παρηλλαγµένος τ. τού αρχ. αγγλ. 
Grantacaestir «οχυρό τού (ποταµού) Grama», που παρετυµολογήθηκε 
προς τις λ. Cam (άλλη ονοµασία τού ποταµού) και bridge «γέφυρα»]. 

Καιν (ο) {άκλ.} 1. Π.∆. ο µεγαλύτερος γυιος τού Αδάµ και τής Εύας 
και δολοφόνος τού αδελφού του Άβελ 2. (µετωνυµ.) ο αδελφοκτόνος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < εβρ. Qayin «απόκτηση - παραγωγή», πράγµα που δη-
λώθηκε από την Εύα, µόλις έφερε στον κόσµο τον Κάιν, πβ. Π.∆. Γέ-
νεσις4,1: ...καί συλλαβούσα ετεκεν τόν Κάιν καί εϊπεν, Έκτησάµην 
(εβρ. qan-ithi, τού p. qanâh «παράγω») ανθρωπον διατοῦΘεού. Σύµ-
φωνα µε άλλη εκδοχή, το όνοµα Qayin σηµαίνει «µεταλλουργός»]. 

και να περιφραστικός σύνδ.· χρησιµοποιείται για την εισαγωγή πα-
ραχωρητικών προτάσεων, συχνά µετά από αναφορικές αντωνυµίες: ~ 
µου ζητήσει συγγνώµη, δεν θα τον συγχωρήσω || ό,τι ~ κάνει, ό,τι ~ 
πει, εγώ δεν τον πιστεύω || όσα χρόνια - δουλέψεις, δεν πρόκειται να 
βγάλεις τόσα λεφτά ΣΥΝ. και αν. 

καινό κ. καινό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνει 
ότι κάτι γίνεται ή παρουσιάζεται για πρώτη φορά, ότι είναι και-
νούργιο: καινο-τόµος, καινο-φανής. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. καινό-τοµώ, και-
νό-τροπος), που προέρχεται από το επίθ. καινός]. 

καινοδιαθηκολονος (ο/η) ο µελετητής τής Καινής ∆ιαθήκης. [ΕΤΥΜ 
Συνθ. εκ συναρπαγής από τη συνεκφορά Καινή ∆ιαθήκη + -λόγος 
(βλ.λ.)]. 

καινοζωικός, -ή, -ό [1867] ΓΕΩΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τε-
λευταίο γεωλογικό αιώνα 2. Καινοζωικός Αιώνας ο τρίτος κατά σει-
ρά και νεότερος γεωλογικός αιώνας, που χαρακτηρίζεται από την 
επικράτηση των θηλαστικών στον ζωικό κόσµο και των αγγειοσπέρ-
µων στον φυτικό· διαρκεί 65 εκατοµµύρια χρόνια περίπου και χωρί-
ζεται σε δύο περιόδους, το Τριτογενές και το Τεταρτογενές. [ΕΤΥΜ 
< καινός + ζωικός, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. caenozoic]. 

καΐνοθήρας (ο) [1889] {καινοθηρών} (σπάν.) πρόσωπο που επιδιώκει 
το νέο, το πρωτότυπο, που δέχεται εύκολα και άκριτα καθετί νέο. — 
καινοθηρία (η) [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. [ΕΤΥΜ. < 
καινός + -θήρας < θήρα «κυνήγι». Η λ. πλάστηκε ως απόδ. τού ξέν. 
reporter, προτού επικρατήσουν οι λ. δηµοσιογράφος και 
ανταποκριτές]. 

καινοπρεπης, -ής, -ές {καινοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που έχει νέα ή ασυνήθιστη εµφάνιση ή συµπεριφορά: ο πολύς κό-
σµος φαίνεται να αποδοκιµάζει µε την ψήφο του αυτά τα καινοπρε-πή 
ήθη ΣΥΝ. καινοµανής.  — καινοπρεπώς [αρχ.].  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < καινός + -πρεπής < πρέπω]. καινός, -ή, -ό 
(αρχαιοπρ.) 1. αυτός που γίνεται ή παρουσιάζεται για πρώτη φορά, 
καινούργιος· ΦΡ. καινά δαιµόνια νεωτεριστικές ιδέες, που ανατρέπουν 
την επικρατούσα τάξη· κυρ. στη φρ. εισάγω ~ 2. ΕΚΚΛΗΣ. Καινή 
∆ιαθήκη (συντοµ. Κ.∆.) το σύνολο των ιερών βιβλίων τής Αγίας Γραφής· 
περιλαµβάνει τα Τέσσερα Ευαγγέλια, τις Πράξεις των Αποστόλων, τις 
δεκατέσσερεις Επιστολές τού Αποστόλου Παύλου, τις επτά Καθολικές 
Επιστολές και την Αποκάλυψη τού Ιωάννη, που περιγράφει τα µετά τη 
γέννηση τού Χριστού γεγονότα (σε αντιδιαστολή προς την Παλαιά 
∆ιαθήκη) γραµµένα στην ελληνική γλώσσα (βλ. κ. Αγία Γραφή, λ. 
γραφή). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ αρχ. < *Kav-joç < θ. *kan-, 
µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *ken- «εµφανίζοµαι για πρώτη φορά», πβ. 
σανσκρ. kanyâ «κορίτσι», λατ. re-cên-s «νέος, πρόσφατος» (> γαλλ. 
récent), αρχ. ιρλ. cinim «εκπηγάζω» κ.ά. Παράγ. καινο-τόµος, έγ-
καίνια, καινούργιος (βλ.λ.) κ.ά. o όρ. Καινή ∆ιαθήκη χρησιµοποιήθηκε 
από τον 2ο αι. µ.Χ. µε τη σηµ. των 27 βιβλίων τής Α.Γ. που 
γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα. Η ίδια φρ., ωστόσο, είχε 
χρησιµοποιηθεί στην Κ.∆. χαρακτηρίζοντας τη νέα σχέση τού Χριστού 
µε την ανθρωπότητα (πβ. Λουκ. 22, 20: ...τούτο τό ποτήριον ή καινή 
διαθήκη εν τφ αϊµατί µου τό υπέρ υµών εκχυνό-µενον). Η φρ. καινά 
δαιµόνια (Πλάτ. 'Απολογία Σωκρ. 24c περιλαµβανόταν στην επίσηµη 
κατηγορία κατά τού Σωκράτη, ότι εισήγαγε νέες θεότητες στους 
Αθηναίους και ότι διέφθειρε τους νέους]. 

καινός - νέος, Καινή ∆ιαθήκη - Παλαιά ∆ιαθήκη. Η λ. καινός είναι 
αρχαία και σηµαίνει «νέος». Στην αρχαία γλώσσα το µεν καινός 
αναφερόταν σε άψυχα (αντικείµενα) και δήλωνε κάτι το νέο, το 
καινούργιο, το µη παλαιό, το µη γνωστό, ενώ το επίθ. νέος αναφε-
ρόταν τόσο σε έµψυχα (ανθρώπους), δηλώνοντας την ηλικία (νεα-
ρός), όσο και σε πράγµατα (καινούργιος). Ας σηµειωθεί ότι η λ. και-
νούργιος, από το αρχ. καιν-ουργής, σήµαινε αρχικά τον «πρόσφατα 
κατασκευασµένο, τον νεοφτειαγµένο» (το καινούργιος είναι 
προτιµότερο να γράφεται µε -γ- ως µεταπλασµένος τ. τού καινουρ-
γής). · Το Και·νή ∆ιαθήκη δηλώνει τη διάθεση, την εκπλήρωση τής 
υπόσχεσης τού Θεού, τη νέα οικονοµία τού Θεού να σώσει τον άν-
θρωπο µε το όλο έργο τού Χριστού («εν Χριστφ»). Η νέα οικονοµία 
τού Θεού (Καινή ∆ιαθήκη) δεν απευθύνεται µόνο στον παλαιό λαό 
τού Ισραήλ (όπως η Παλαιά ∆ιαθήκη), αλλά σε ολόκληρη την αν-
θρωπότητα, στον νέο λαό τού Θεού. o Απόστολος Παύλος γράφει: 
«Καί δια τούτο διαθήκης καινής µεσίτης εστίν [ο Χριστός], όπως, 

θανάτου γενοµένου είς άπολύτρωσιν των επί τη πρώτη διαθήκη 
παραβάσεων, τήν έπαγγελίαν λάβωσιν oi κεκληµένοι της αιωνίου 
κληρονοµιάς» (Κ.∆. Εβρ. 9,15). · ουδέν καινόν ή κρυπτόν υπό τον 
ήλιον; Συνήθως οι φράσεις «ουδέν καινόν» και «ουδέν κρυπτόν» 
συµφύρονται µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να ακούγεται «ουδέν 
κρυπτόν υπό τον ήλιον» και άλλα παρόµοια. Στην πραγµατικότη-
τα πρόκειται για δύο διαφορετικές φράσεις που κατέστησαν πα-
ροιµιώδεις. Η φρ. «ουδέν καινόν υπό τον ήλιον» προήλθε από πα-
ραφθορά των λόγων τού Εκκλησιαστή (Π. ∆ιαθήκη): «και ουκ εστί 
παν πρόσφατον υπό τον ήλιονδς λαλήσει καί έρεϊ, "Ιδε τούτο καινόν 
εστίν, ήδη γέγονεν εν τοις αίώσι τοις γενοµένοις από έµπροσθεν 
ηµών» (Εκκλησ. 1, 9-11). Από την Κ. ∆ιαθήκη, εξάλλου, έχει 
προέλθει η φρ. «ουδέν κρυπτόν», αποσπασµένη από τους λόγους 
τού Χριστού: «ουδέν δε συγκεκαλυµµένον εστίν ô ουκ άποκαλυ-
φθήσεται, καί κρυπτόν ο ου γνωσθήσεται» (Λουκ. 12,3) και αλλού 
(Λουκ. 8,17): «ου yap εστί κρυπτόν δ ου φανερόν γενήσεται, ουδέ 
άπόκρυφονδ ου γνωσθήσεται καί είς φανερόν ελθη». Η φρ. σήµερα 
σηµαίνει «τίποτε δεν µένει κρυφό, όλα γίνονται γνωστά» και, 
βεβαίως, είναι εσφαλµένη (από συµφυρµό προς το «ουδέν και-
νόν...») η φρ. «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον». 

καινοτοµία (η) [αρχ.] {καινοτοµιών} η ουσιώδης τροποποίηση, η ρι-
ζική αλλαγή: η νέα διεύθυνση εισήγαγε | έφερε πολλές - στην επι-
χείρηση ΣΥΝ. νεωτερισµός. — καινοτοµικός, -ή, -ό [1895]. 

καινοτοµώ ρ. αµετβ. {καινοτοµείς... | καινοτόµησα} εισάγω νέες µε-
θόδους, φέρνω αλλαγές και νεωτερισµούς ΣΥΝ. νεωτερίζω. — καινο-
τόµος, -ος, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καινοτοµώ (-έω), αρχική σηµ. «διανοίγω νέο δρόµο», < 
καινός + -τοµώ < τόµος (< τέµνω). Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

καινότροπος, -η, -ο [αρχ.] ασυνήθιστος, αλλόκοτος ΣΥΝ. παράδοξος, 
καινοφανής ANT. συνηθισµένος. 

καινούργιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. καινούριος) (καθηµ.) 1. αυτός που 
έρχεται να αντικαταστήσει κάτι όµοιο στο είδος του· νέος: ευτυχι-
σµένος ο -χρόνος! || είναι ευχαριστηµένος από την ~ του δουλειά ANT. 
παλιός 2. αυτός που κατασκευάστηκε πρόσφατα: ~ µοντέλο αυτοκι-
νήτου || αυτό το σπίτι είναι ~· δεν υπήρχε πριν από δύο χρόνια 3. αυ-
τός που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ακόµη ή χρησιµοποιείται για πρώτη 
φορά ή άρχισε πρόσφατα να χρησιµοποιείται: πήρα ~ παντελόνι || στο 
~ σπίτι µένουµε εδώ και τρεις µήνες ΣΥΝ. νέος ΑΝΤ. παλιός· ΦΡ. (πα-
ροιµ.) καινούργιο κοσκινάκι µου και πού να α' ακουµπήσω | σε κρε-
µάσω για κάτι που έχει µόλις αποκτήσει κάποιος και προσπαθεί να 
το χρησιµοποιεί όσο γίνεται προσεκτικότερα, µε όσο γίνεται µεγαλύ-
τερη φροντίδα 4. αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται γνωστός για πρώ-
τη φορά: ~ εφεύρεση | ιδέες | δίσκος | ταινία | τεχνοτροπία ANT. πα-
λαιός, απηρχαιωµένος 5. (συνεκδ. για πρόσ.) αυτός που έχει φθάσει ή 
έχει εµφανιστεί πρόσφατα (κάπου): είµαι ~ στην πόλη και δεν ξέρω τα 
µέρη || ~ συγγραφέας (το έργο του έχει εµφανιστεί πρόσφατα) || θα έρ-
θει ~ δάσκαλος, στη θέση αυτού που πήρε σύνταξη || (κ. ως ουσ.) την 
πολλή δουλειά τη δίνουν στον ~ ΣΥΝ. νέος (όχι σε ηλικία) ΑΝΤ. παλιός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καινός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < καινουργός (πβ. ίσος - ίσιος) < καινουργής (µε µετα-
πλασµό) < αρχ. καινουργώ (-έω) «αναδηµιουργώ, ξεκινώ κάτι νέο» < 
καινός + -εργώ < έργον. Η γρ. καινούριος δεν δικαιολογείται ετυµο-
λογικούς]. 

καινοφανής, -ής, -ές {καινοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή) | καινοφανέσ-τε-
ρος, -τατος} 1. αυτός που εµφανίζεται για πρώτη φορά ΣΥΝ. νεοφα-
νής, πρωτοφανής 2. (µτφ.) παράδοξος, πρωτάκουστος 3. ΑΣΤΡΟΝ. και-
νοφανής (ο) (αγγλ. nova) ο αστέρας ο οποίος παρουσιάζει ξαφνικά 
ταχύτατη και έντονη αύξηση τής λαµπρότητας του και επανέρχεται 
στα αρχικά επίπεδα λαµπρότητας µετά από µερικές ηµέρες ή εβδο-
µάδες (πβ. κ. λ. υπερκαινοφανής). — καινοφανώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µεσν. < καινός + -φανής < φαίνοµαι]. 

καϊξής (ο) → καϊκτσής 
καίπερ σύνδ. (αρχαιοπρ.) αν και, µολονότι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < και + -περ, βεβαιωτικό µόριο]. καιρικός, -ή, -ό [µτγν.] 
αυτός που σχετίζεται µε τον καιρό (βλ.λ., σηµ. 1), µε την κατάσταση 
τής ατµόσφαιρας: κακές ~ συνθήκες || ~ µεταβολές. καίριος, -α, -ο 
[αρχ.] 1. αυτός που γίνεται στην κατάλληλη στιγµή· αποτελεσµατικός: 
~ επέµβαση ΣΥΝ. έγκαιρος, εύστοχος ΑΝΤ. άκαιρος, ανεπίκαιρος, 
παράκαιρος, άωρος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει πρωταρχική και 
θεµελιώδη σηµασία: ο εχθρός προχωρεί στην κατάκτηση ~ θέσεων || η 
υπόθεση τής παγκόσµιας ειρήνης είναι ζήτηµα ~ σηµασίας ΣΥΝ. 
βασικός, κρίσιµος, αποφασιστικός 3. καθοριστικός: δυνάµεις ανταρτών 
κατάφεραν ~ χτύπηµα στον κύριο σταθµό ανεφοδιασµού τού κατακτητή 
|| (µτφ.) ένας τέτοιος νόµος θα επιφέρει - πλήγµα στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία ΣΥΝ. µοιραίος· ΦΡ. καίριο σηµείο ευπρόσβλητο και 
τρωτό σηµείο: η σφαίρα τον βρήκε σε - ΣΥΝ. αχίλλειος πτέρνα. — 
καίρια επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δραστικός. Κάιρο (το) {Καίρου} η 
πρωτεύουσα τής Αιγύπτου και η µεγαλύτερη πόλη τής Αφρικής. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Cairo < αραβ. (Al-) Kahira «νικηφόρος», πιθ. προς τιµήν 
τού Αραβα στρατηγού, ο οποίος κατέκτησε την Αίγυπτο το 969 µ.Χ. Το 
παλαιότερο αιγυπτ. όνοµα τής πόλης ήταν Khere-ohe | Kheri-aha «πε-
δίο µάχης», αντανακλώντας τον µύθο ότι σε εκείνη την περιοχή πο-
λέµησαν δύο αρχ. αιγυπτιακές θεότητες]. καιρός (ο) 1. η κατάσταση 
τής ατµόσφαιρας (θερµοκρασία, ένταση ανέµων κ.λπ.), οι 
επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες: χάλασε | άλλαξε απότοµα ο 
~ || ωραίο ~ κάνει σήµερα! || άσχηµος | άστατος Ι 
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κακός ! αίθριος | καλός -■ ΦΡ. (α) δελτίο καιρού η αναγγελία µε τις προβλέψεις 
τής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (β) παντός καιρού για όλες τις καιρικές 
συνθήκες (i) (καταχρ.) ονοµασία ορισµένων ελικοπτέρων που τα τεχνικά τους 
χαρακτηριστικά τους επιτρέπουν να πετούν νύχτα και να εκτελούν ειδικές 
αποστολές (π.χ. αεροµεταφορά ασθενών σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης), 
εφόσον όµως οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ακραίες (ii) (µτφ.) ως 
χαρακτηρισµός προσώπου, οχήµατος, κατασκευής κ.λπ. που αντεπεξέρχεται σε 
οποιεσδήποτε συνθήκες: ένα τζιπ - || αποδίδει εξίσου καλά σε οποιοδήποτε γή-
πεδο- είναι παίκτης ~ (γ) (οικ.) τον κακό σου τον καιρό! ως αποδοκιµασία σε 
κάποιον: ~, που θα µου πεις εµένα ότι δεν ξέρω τι λέω! (δ) (εκφραστ.) τού 
καλού καιρού (ι) πάρα πολύ: έφαγε, ήπιε ~ (ii) (για ύπνο) πολύ βαθιά: κοιµάται 
~ 2. (συνεκδ.) το δελτίο καιρού (βλ. ΦΡ. σηµ. 1), κυρ. όπως παρουσιάζεται 
στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή σε εφηµερίδα: πότε θα πει τον ~; || 
συνηθίζουν να βάζουν τις νικήτριες των καλλιστείων να λένε (να παρουσιάζουν) 
τον καιρό στην τηλεόραση 3. (προφορ.) κακοκαιρία: απ' ό,τι φαίνεται, θα 'χουµε 
- στο ταξίδι || κάνει καιρό || (κ. σε πληθ.) θα 'χουµε καιρούς · 4. στιγµή κα-
τάλληλη για κάποια ενέργεια, ευνοϊκή περίσταση: ήρθε ο ~ να πάρεις τη µεγάλη 
απόφαση || (οικ.) ~ να του δίνουµε! (πρέπει να φύγουµε) ΣΥΝ. ευκαιρία- ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) κάθε πράγµα στον καιρό του (κι ο κολοιός τον Αύγουστο) για κάθε 
πράγµα υπάρχει η κατάλληλη στιγµή, η κατάλληλη χρονική περίοδος (β) 
καιρός παντί πράγµατι (Π.∆. Εκκλησ. Γ 1 τοις πάσι χρόνος και καιρός παντί 
πράγµατι) για κάθε πράγµα υπάρχει η κατάλληλη στιγµή (για να γίνει) ΣΥΝ. 
κάθε πράγµα στον καιρό του (γ) (παροιµ.) καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα 
παραπούλια βλ. λ. παραπούλι 5. (για καρπούς, φυτά) ο χρόνος κατά τον οποίο 
ολοκληρώνεται η ωρίµαση, η κατάλληλη εποχή: οι φράουλες δεν είναι ακόµη 
στον ~ τους || πέρασε ο ~ των σύκων · 6. ο χρόνος: ο ~ περνά || «και κάποιο 
δάκρυ αν θα κυλήσει, θα το στεγνώσει ο ~» (τραγ.)- ΦΡ. (α) µε τον καιρό (µεσν. 
φρ.) µε την πάροδο τού χρόνου: ~ θα ξεχαστούν όλα | θα συνέλθει (β) (παροιµ.) 
ο καιρός είναι γιατρός µε την πάροδο τού χρόνου κάθε µεγάλος ψυχικός πόνος 
αµβλύνεται 7. χρονική περίοδος (στο παρελθόν, το παρόν ή το µέλλον), εποχή: 
τον - τού πολέµου | τού Ναπολέοντα || «στης ακρίβιας τον καιρό...» (τραγ.) || 
(µειωτ.) αντιλήψεις απ' τον ~ τής γιαγιάς || τον παλιό καλό - || πέρσι τέτοιον ~ 
έβρεχε καταρρακτωδώς- ΦΡ. (α) (µτφ.-σκωπτ.) απ' τον καιρό τού Νώε βλ. λ. 
Νώε (β) (καθηµ.) έναν καιρό (µεσν. φρ.) κάποτε: ~ δούλευα στην εταιρεία του- 
µετά βρήκα καλύτερη δουλειά (γ) από καιρό σε καιρό | κατά καιρούς µερικές 
φορές, πότε-πότε, σε διάφορες χρονικές στιγµές: ~ επισκέπτοµαι τον γιατρό µου 
και κάνω ένα τσεκάπ (δ) µια φορά κι έναν καιρό (στερεότυπη αρχή 
παραµυθιού) κάποτε: ~ ήταν µια καλή βασίλισσα (ε) (παροιµ.) έχει ο καιρός 
γυρίσµατα για τις απρόβλεπτες µεταβολές που συµβαίνουν στη ζωή, για τις 
εκπλήξεις που επιφυλάσσει η ζωή (στ) για δες καιρό που διάλεξε... (από 
πληρέστερη φρ. «για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να µε πάρει, τώρα που 
ανθίζουν τα κλαριά και βγάζει η γης χορτάρι», στίχοι που λένε ότι τους είπε ο 
Αθανάσιος ∆ιάκος, όταν τον ετοίµαζαν για τον θάνατο του, βλέποντας την 
ανοιξιάτικη οµορφιά τής φύσης γύρω του)- για κάτι το οποίο συµβαίνει σε 
περίοδο κατά την οποία δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µας, να συµβεί (ζ) τω 
καιρώ εκείνω... (τω καιρώ έκείνω) (σε αρχή αφήγησης) για να δη-λωθεί ότι 
κάτι συνέβαινε πολύ παλιά 8. καιροί (οι) η εποχή, οι συνθήκες τής ζωής, οι 
περιστάσεις: οι ~ αλλάζουν || νέοι ~|| σε ~ χαλεπούς || δύσκολοι ~ για 
ερωτευµένους | πρίγκιπες (η σηµερινή εποχή δεν ευνοεί τους ερωτευµένους | 
τους πρίγκιπες) 9. (α) χρονικό διάστηµα ορισµένης διάρκειας: πόσον - ζεις εδώ; 
|| είναι πολύς - που δεν έχω λάβει γράµµα του (β) (ειδικότ.) µεγάλο χρονικό 
διάστηµα: -Είσαι καιρό εδώ; -Όχι, δύο βδοµάδες µόνο || καιρό έχω να φάω στα-
φύλια || είναι καιρός που δεν έχω φάει σταφύλι (πέρασε πολύς χρόνος από τότε 
που έφαγα σταφύλια) 10. ο διαθέσιµος χρόνος: δεν έχω ~ για χάσιµο || έχεις 
λίγο ~, να σε ρωτήσω κάτι; ΦΡ. (α) περνώ τον καιρό µου ασχολούµαι µε κάτι, 
για να µην αδρανώ, για να µην πλήττω: περνάει τον καιρό του στα καφενεία 
χαρτοπαίζοντας (β) χάνω τον καιρό µου µαταιοπονώ, κουράζοµαι άδικα, χωρίς 
αποτέλεσµα: µη χάνεις τον καιρό σου µαζί του- αφού βλέπεις ότι δεν σου δίνει 
σηµασία (ϊ) µΐ χάνεις καιρό βιάσου, ενέργησε αµέσως. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. 
ετύµου. Έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις, όπως η σύνδεση µε το ρ. κείρω 
«κόβω» (µε τη σηµ. «αποφασιστική στιγµή, τµήµα χρόνου»), µε τα ρ. κρίνω 
και κύρω «συναντώ», αλλά προσκρούουν σε φωνητικές και σηµασιολογικές 
δυσχέρειες. Η λ. χρησιµοποιήθηκε µε ποικίλες χρονικές σηµ., εκ των οποίων 
αρχική φαίνεται η σηµ. «αποφασιστική στιγµή, κατάλληλο χρονικό σηµείο». 
Στην ελληνιστική εποχή η λ. έλαβε τη σηµ. τού απροσδιόριστου χρονικού 
διαστήµατος, τής εποχής, ενώ δήλωσε επίσης τις µετεωρολογικές συνθήκες. Η 
φρ. τού καλού καιρού λεγόταν αρχικώς για φρούτα ή γεωργικά προϊόντα ώριµα 
και εντός εποχής (λ.χ. σταφύλια, πορτοκάλια ~), αργότερα δε επεκτάθηκε σε 
οτιδήποτε γίνεται στην ώρα του (λ.χ. κουβέντα, λόγος ~). Στην αρχή διηγήσεων 
τής Κ.∆. απαντά µερικές φορές η φρ. εν έκείνω τω καιρώ (Ματθ. 12,1 και 
14,1), πβ. κ. Εφεσ. 2,12: ό'τι ήτε τώ καιρφ εκείνω χωρίς Χριστού]. 
καιροσκοπισµός (ο) (κακόσ.) η αναζήτηση τής κατάλληλης ευκαιρίας, από την 
οποία µπορεί να αποκοµίσει κάποιος προσωπικά οφέλη: η κυβέρνηση κατηγορεί 
την αντιπολίτευση για ~ ΣΥΝ. οπορτουνισµός, σπέκουλα. Επίσης καιροσκοπία 
(η) [1886]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. opportunisme]. καιροσκόπος (ο/η) [µτγν.] 
(κακόσ.) πρόσωπο που καιροσκοπεί ΣΥΝ. σπεκουλαδόρος. — καιροσκοπικός, -
ή, -ό [1890], καιροσκοπικά επίρρ. καιροσκοπώ ρ. αµετβ. [µτγν.] 
{καιροσκοπείς... | καιροσκόπησα} (κα-κόσ.) 1. περιµένω να παρουσιαστεί η 
κατάλληλη ευκαιρία, για να την 

εκµεταλλευτώ ΣΥΝ. σπεκουλάρω 2. είµαι καιροσκόπος. 
καιροφυλακτώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {καιροφυλακτείς... | καιροφυλάκτησα} 

αναζητώ την κατάλληλη περίσταση, για να δράσω- παραµονεύω: ο εχθρός | ο 
αντίπαλος | ο κίνδυνος καιροφυλακτεί ΣΥΝ. καραδοκώ, (κακόσ.) σπεκουλάρω. 

Καίσαρ (ο) {Καίσαρ-ος, -α} 1. Γάιος Ιούλιος- (100-44 π.Χ.) Ρωµαίος πο-
λιτικός, στρατηγός και συγγραφέας, από τις σηµαντικότερες προσωπικότητες 
τού ρωµαϊκού κόσµου, που συνέβαλε αποφασιστικά στη µετάβαση από το 
καθεστώς τής ∆ηµοκρατίας (res publica) στη µοναρχία 2. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Καίσαρας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Καίσαρ < λατ. Caesar, αβεβ. 
ετύµου. Κατά µιαν άποψη, Caesar < caesus «τοµή» < caedo «τέµνω, κόβω», 
επειδή ο Καίσαρ γεννήθηκε µε τοµή (η οποία ονοµάστηκε γι' αυτό 
«καισαρική»). Έχουν προταθεί επίσης οι συνδέσεις µε τη λ. caesaries «κόµη», 
επειδή ο Καίσαρ γεννήθηκε µε πυκνό µαλλί, ή µε τις λ. caeruleus «κυανός - 
µελαχρινός» και caesius «γλαυκός» (χρώµα µατιών), χαρακτηριστικά που 
αποδίδονταν στον Ιούλιο Καίσαρα. Στη βιβλική φρ. «άπόδοτε τά Καίσαρος 
Καίσαρι και τά του Θεού τώ Θεώ» (Κ.∆. Ματθ. 22, 21, Μάρκ. 12, 17, Λουκ. 
20, 25) η λ. Καίσαρ προσωποποιεί κάθε κοσµική πολιτική εξουσία]. 

καίσαρ (ο) {καίσαρ-ος, -α | καισάρων} ΙΣΤ. (ως τιµητικός τίτλος) 1. (στη 
Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία) ο αυτοκράτορας- ΦΡ. τα τού Καίσαρος τω καίσαρι 
(άπόδοτε ούν τά Καίσαρος Καίσαρι και τά τού Θεού τφ Θεφ, Κ.∆. Ματθ. 22, 
21) για την ανάγκη να αποδίδεται στον καθένα αυτό που πρέπει, αυτό που του 
οφείλεται, που του αρµόζει 2. (στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία) ανώτατος 
αξιωµατούχος · 3. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που εκδηλώνει εξουσιαστικές τάσεις, 
που φέρεται δεσποτικά και αλαζονικά. Επίσης καίσαρας. — (υποκ.) 
καισαρίσκος (ο) (σηµ. 3). [ΕΤΥΜ Βλ. λ. Καίσαρ]. 

Καισαρεία (η) {-ας κ. -είας} ιστορική πόλη τής Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
λατ. Caesarea (Cappadociae), ονοµασία που δόθηκε κατά τον Ιο αι. µ.Χ., όταν 
η πόλη έγινε πρωτεύουσα τής ρωµαϊκής επαρχίας τής Καππαδοκίας. Όµοια 
προέλευση έχει και η σηµερινή τουρκ. ονοµασία Kayseri]. 

καισαιρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε καίσαρα: ~ αξίωµα · 2. ΙΑΤΡ. 
καισαρική (τοµή) η χειρουργική διάνοιξη τής µήτρας µέσω των κοιλιακών 
τοιχωµάτων και η εξαγωγή τού εµβρύου, όταν ο φυσιολογικός τοκετός 
κρίνεται αδύνατος. Επίσης καισάρειος, -α, -ο [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. Καίσαρ. Η ιατρ. σηµ. αποτελεί µεταφορά τού γαλλ. 
(incision) césarienne < λατ. caesus «τοµή» < caedo «τέµνω, κόβω». Για τη 
σύνδεση µε τον Ιούλιο Καίσαρα, άποψη που παραδίδεται από τον Λατίνο 
συγγραφέα Πλίνιο, βλ. λ. Καίσαρ]. 

καισαρισµός (ο) [1870] (κακόσ.) η συγκέντρωση όλων των εξουσιών σε ένα 
άτοµο ΣΥΝ. απολυταρχία, τυραννία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
césarisme]. 

καισαροπαπισµός (ο) [1864] ΕΚΚΛΗΣ. πολιτειακό σύστηµα, κατά το οποίο η 
εξουσία τού κράτους είναι απόλυτη και η Εκκλησία είναι υποταγµένη σε 
αυτό. 

καϊσί (το) (λαϊκ.) ποικιλία βερίκοκου µε γλυκό κουκούτσι: ~ βερίκοκο και το 
κουκούτσι αµύγδαλο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kaysi]. 

καϊσιά (η) (διαλεκτ.) ποικιλία βερικοκιάς. 
καίσιο (το) [1892] {καισίου} ΧΗΜ. 1. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Cs) 

αργυρόλευκου χρώµατος, το δραστικότερο και ίσως µαλακότερο από όλα τα 
µέταλλα (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) 2. καίσιο·137 ραδιενεργό ισότοπο τού 
καισίου, που αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά τής ραδιενεργού τέφρας 
και απελευθερώνεται ως αποτέλεσµα πυρηνικών εκρήξεων. [ΕΤΥΜ < νεολατ. 
caesium < λατ. caesius «γλαυκός - κυανός»]. 

καίτοι σύνδ. (λόγ.) αν και, µολονότι: ~ δεν είναι φίλος µου, θα τον βοηθήσω || ~ 
δυσάρεστο, θα το πω. [ΕΤΥΜ αρχ. < καί + -τοι, βεβαιωτικό µόριο, πβ. κ. ή-τοι]. 

καίω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καις, καίει, καίµε, καίτε, καίνε | έκαψα, κάηκα, 
καµένος} ♦ (µετβ.) 1. καταστρέφω µε φωτιά: εµπρηστές έκαψαν χιλιάδες 
στρέµµατα δάσους || έκαψε όλες τις παλιές φωτογραφίες- ΦΡ. (α) θα καεί το 
πελεκούδι βλ. λ. πελεκούδι (β) (µτφ.) κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά 
βλ. λ. ξερός (γ) (µτφ.) καµένη γη (i) σε ΦΡ. όπως: τακτική τής ~ (η πολεµική 
τακτική κατά την οποία ο στρατός που υποχωρεί καταστρέφει οτιδήποτε 
µπορεί να χρησιµεύσει στον εχθρό που ακολουθεί, π.χ. καλλιέργειες, 
εργοστάσια, γέφυρες κ.λπ.) (ii) (ως πολιτική έκφραση) η κατεστραµµένη 
οικονοµία: παραλάβαµε ~ από την προηγούµενη κυβέρνηση 2. (α) καταναλώνω 
ως καύσιµη ύλη: ~ κάρβουνο | βενζίνη | πετρέλαιο || (για αυτοκίνητα) πόσα 
λίτρα καίει το χιλιόµετρο; (β) χρησιµοποιώ ως προσάναµµα: - ξύλα | κού-
τσουρα- ΦΡ. (µτφ.) δεν µου καίγεται καρφί βλ. λ. καρφί 3. προκαλώ φθορά, 
καταστρέφω ή αλλοιώνω (κάτι), είτε υπερθερµαίνοντάς το είτε εκθέτοντας το 
σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες: έκαψα το πουκάµισο στο σιδέρωµα || το χιόνι 
έκαψε τα σπαρτά || κάηκε η ασφάλεια από βραχυκύκλωµα || έκαψα το φαγητό 
(το άφησα στη φωτιά περισσότερη ώρα από όση έπρεπε)· ΦΡ. (µτφ.) καίω τη 
γούνα (κάποιου) βλ. λ. γούνα 4. εξαντλώ κάτι, ώσπου να µη λειτουργεί άλλο, 
το χαλώ: µην αφήνεις το ραδιοφωνάκι συνέχεια ανοιχτό, γιατί θα κάψεις τις 
µπαταρίες του 5. υποβάλλω σε υψηλή θερµοκρασία (µε βραστό νερό, µε 
καυτηριασµό) για εξόντωση των µικροβίων: κάψε τη βελόνα, προτού ττί 
χρησιµοποιήσεις 6. (για έµψυχα) (α) σκοτώνω µε φωτιά: τον έκαψαν ζωντανό 
(β) προκαλώ έγκαυµα: ο ήλιος µού έκαψε την πλάτη (γ) (για νεκρό) 
αποτεφρώνω: στην αρχαιότητα έκαιγαν τους νεκρούς (δ) προκαλώ πόνο όταν 
φέρνω σε επαφή (κάτι) µε (κάτι καυτό): ήπια καφέ καυτό και κάηκε η γλώσσα 
µου (ε) τσούζω: τον έκαψε το οινό- 
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πνεύµα που του έβαλα στην πληγή 7. (µτφ.-για πρόσ.) προξενώ κακό σε 
(κάποιον), γίνοµαι αιτία για να καταστραφεί (κάποιος): τον έκαψες µε αυτό που 
πήγες και είπες στον διευθυντή του- ΦΡ. µάρκα µ' έκαψες βλ. λ. µάρκα 8. (µτφ.) 
χρησιµοποιώ (ικανότητα, προσόν) µε τρόπο µη επωφελή, καταστρέφοντας τα: 
µη λες τα καλύτερα σου αστεία όταν το κοινό είναι κουρασµένο, γιατί τα καις! ♦ 
(αµετβ.) 9. είµαι καυτός, εκπέµπω υψηλή θερµοκρασία: καίει ο ήλιος | το 
φαγητό 10. είµαι αναµµένος: το καλοριφέρ | η µηχανή καίει στο φουλ 11. (µτφ.-
για πρόσ.) έχω πυρετό- ΦΡ. καίει και δεν καπνίζει για µοχθηρό και ύπουλο 
άνθρωπο 12. (µτφ.) έχω µεγάλο ενδιαφέρον, κυρ. επειδή µπορώ να προκαλέσω 
µεγάλη βλάβη, να εκθέσω, να ενοχλήσω: θέµα | ρεπορτάζ που καίει || έκανε 
αποκαλύψεις που καίνε! ΦΡ. (κάποιον) καίει (κάτι) για περιπτώσεις που 
κάποιον τον απασχολεί και τον προβληµατίζει έντονα (κάτι), επειδή τον 
επηρεάζει καθοριστικά: οι αλλαγές που προωθούνται στην κοινωνική ασφάλιση 
καίνε χιλιάδες εργαζοµένους 13. σε φρ. που δηλώνουν µεγάλη διασκέδαση, 
ξεφάντωµα: τη µέρα που θα πάρεις το πτυχίο σου θα το κάψουµε || χθες βράδυ, 
πήγαµε στα µπουζούκια και το κάψαµε ♦ (µεσοπαθ. καίγοµαι) 14. 
καταστρέφοµαι από φωτιά: κάηκαν πολλά στρέµµατα πευκοδάσους 15. παθαίνω 
έγκαυµα, κάψιµο: κάηκε από το καυτό λάδν ΦΡ. (παροιµ.) όποιος καεί µε τον | 
στον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι βλ. λ. γιαούρτι 16. (µτφ.) βρίσκοµαι σε 
πολύ δύσκολη θέση, χάνοµαι, καταστρέφοµαι: έχουµε καεί µε τις ανατιµήσεις 
στα καύσιµα! ΦΡ. ζήτω που καήκαµε βλ. λ. ζήτω 17. (συχνά ως προειδοποίηση 
ή απειλή) παθαίνω µεγάλο κακό: αν ανοίξεις το στόµα σου, κάηκες! || θα 
καούµε, αν βγουν αυτά στη δηµοσιότητα 18. επείγοµαι, έχω να φέρω εις πέρας 
πολλά καθήκοντα: αυτός καίγεται µε τις εκλογές και θα σκεφτεί την ξεκούραση 
του; || εδώ καιγόµαστε και συ µου µιλάς για άδεια; ΦΡ. εδώ ο κόσµος καίγεται | 
χάνεται... σε περιπτώσεις που κάποιος ασχολείται µε πράγµατα επουσιώδη, 
δευτερεύοντα, ενώ υπάρχουν σοβαρά, επείγοντα θέµατα: ~ κι αυτός σκέφτεται 
τις διακοπές του 19. διακατέχοµαι από έντονα συναισθήµατα (κυρ. ερωτικού 
πόθου): ~ από επιθυµία | έρωτα | πάθος-ΦΡ. καίγοµαι για (κάποιον | κάτι) (i) 
(για πρόσ.) ποθώ (κάποιον) (ii) (για πράγµατα) επιθυµώ πολύ (κάτι): δεν 
καίγοµαι και τόσο για αυτό το φόρεµα, ώστε να δώσω τόσα χρήµατα 20. (σε 
χαρτοπαίγνιο) ξεπερνώ το καθορισµένο όριο βαθµών, βγαίνω από το παιχνίδι, 
χάνω: αν το άθροισµα των χαρτιών ξεπεράσει το 31 καίγεσαι- ΦΡ. καµένο 
χαρτί (i) (σε χαρτοπαίγνιο) το χαρτί που δεν µπορεί πια να χρησιµοποιήσει ο 
παίκτης (ii) (µτφ.) κάτι ή κάποιος που δεν είναι πια δυνατόν να αξιοποιηθεί: 
µετά την αποτυχία του να εκλεγεί δήµαρχος, θεωρείται ~ για την ηγεσία τού 
κόµµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός, θερµότητα, µετοχή, συµπάθεια. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *KaF-jÉu < *qäu-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *qêu- «καίω, 
ανάβω», πβ. λιθ. kulës «καυσόξυλο». Οµόρρ. καϋ-µα, καϋ-σις (-η), καυ-τηριάζω, 
πυρ-καϊά, έγ-καυµα κ.ά.]. κακά (τα) (στο λεξιλόγιο των νηπίων) τα περιττώµατα, 
τα κόπρανα: 

κάνω τα ~ µου. κακά επίρρ. → κακός κακά β | (το) → κακκάβι κακαβιά (η) → 
κακκαβιά κακαδιάζω ρ. αµετβ. {κακάδιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) (για τραύµατα) 
βγάζω κάκαδο (βλ.λ.). κάκαδο (το) 1. η κρούστα που σχηµατίζεται στην 
επιφάνεια πληγών, εξανθηµάτων κ.λπ. 2. η ξεραµµένη βλέννα τής µύτης. Επίσης 
κακάδι. — κακαδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Από το θ. κα- τού ρ. καίω µε δίπλωση και επανάληψη. Εντούτοις, αν 
ως αρχικό τύπο χαρακτηρίσουµε το κάρκαδο, τότε η λ. πιθ. προέρχεται από το 
µεσν. καρκάλλι < καρακάλλιον, υποκ. τού λατ. caracalla «κουκούλα»]. 
κακανθρώπιοµα (το) {κακανθρωπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (διαλεκτ.) (κυρ. στον 
πληθ.) οι καλικάντζαροι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κακανθρωπίζω «γίνοµαι κακός άνθρωπος - βρικόλακας» < 
κακ(ο)- + άνθρωπίζω < άνθρωπος]. κακάο (το) [1854] {κακάου | χωρ. πληθ.} 
1.η γλυκόπικρη ουσία σε σκόνη, που λαµβάνεται από την επεξεργασία των 
σπόρων τού κακαόδε-ντρου, αφού ψηθούν και αφαιρεθεί µερικώς το λίπος τους 
2. οι σπόροι τού κακαόδεντρου- (συνεκδ.) 3. το ρόφηµα που παρασκευάζεται µε 
βρασµό τής αλεσµένης σκόνης τού κακαόδεντρου µε νερό ή και γάλα, ζάχαρη: 
απολαυστικό | ζεστό ~ 4. το κακαόδεντρο. [ΕΤΥΜ. < ισπ. cacao < cacahuatl, λ. 
τής γλώσσας Ναχουάτλ, που δήλωνε τους σπόρους τού κακαόδεντρου], 
κακαόδεντρο (το) [1852] αειθαλές τροπικό δέντρο, ιθαγενές τής Ν. Αµερικής, 
που φθάνει σε ύψος τα 10 µέτρα, έχει κίτρινους λοβούς σε σχήµα αγγουριού µε 
κόκκινες κηλίδες, που περιέχουν 25-40 σπόρους, οι οποίοι χρησιµοποιούνται 
στην παραγωγή σοκολάτας ή, αλεσµένοι, ροφήµατος. κακαρίζω ρ. αµετβ. 
{κακάρισα} 1. βγάζω τη χαρακτηριστική φωνή τής κότας 2. (µτφ.) γελώ ή και 
φλυαρώ µε θόρυβο: Τι κακαρίζεις; Τόσο αστείο σου φάνηκε; — κακάρισµα (το), 
κακαριστός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ µεσν., ονοµατοποιηµένη λ. από τη φωνή τής κότας]. 
κακαρώνω ρ. αµετβ. {κακάρω-σα, -µένος} (εκφραστ.) στη ΦΡ. τα κακαρώνω 
πεθαίνω. — κακάρωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ Αναδιπλασιασµένος 
τ. τού ρ. καρώνω < αρχ. καρώ (-όω) «πέφτω σε λήθαργο», βλ. λ. κάρωµα, 
κάρωση]. κακάσχηµος, -η, -ο (εκφραστ.) εξαιρετικά άσχηµος, δύσµορφος. — 
κακάσχηµα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. κακείθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) στη ΦΡ. 
ένθεν κακείθεν (ένθεν κάκεΐθεν) και από τις δύο πλευρές, αµφοτέρωθεν: στην 
εξωτερική µας πολιτική δεχόµαστε επιθέσεις ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
κάκεΐθεν < και εκείθεν (µε κράση)]. 

κακείσε επίρρ. (αρχαιοπρ.) στη ΦΡ. τήδε κακείσε (τήδε κάκείσε) εδώ και εκεί, 
πέρα δώθε. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάκεϊσε < και εκεϊσε (µε κράση), όπου το έκεϊσε δηλώνει 
κατεύθυνση]. 

κακέκτυπος, -η, -ο [1889] (λόγ.) 1. (για έντυπα) αυτός που παρουσιάζει λάθη 
και ελλείψεις κατά την εκτύπωση ΣΥΝ. κακοτυπωµένος 2. (ειδικότ.) 
κακέκτυπο (το) γραµµατόσηµο που παρουσιάζει σηµαντικές παραλλαγές από 
τον κανονικό τύπο στο χρώµα, στην εικόνα κ.λπ., οι οποίες οφείλονται σε 
λάθη κατά την εκτύπωση και για τον λόγο αυτό έχει µεγάλη συλλεκτική αξία 
3. (µτφ.) αυτός που δεν µιµείται µε επιτυχία το πρότυπο του: το εκπαιδευτικό 
σύστηµα που εφαρµόστηκε, ήταν ~ αντίγραφο αντίστοιχων ευρωπαϊκών. 
[ΕΤΥΜ. < κακ(ο)- + έκτυπος]. 

κακέµφατος, -η, -ο (λόγ.) 1. (λόγος) που προξενεί άσχηµη εντύπωση, που έχει 
κακή σηµασία ΣΥΝ. απρεπής, άσεµνος, αισχρός 2. κακέµφα-το (το) η χρήση 
στον λόγο λέξεων ή συλλαβών, από τη συνεκφορά των οποίων προκύπτει 
αισχρό ή διφορούµενο νόηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κα-κόσηµος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
κακ(ο)- + -έµφατος < εµφαίνω]. 

κακεντρεχής, -ής, -ές {κακεντρεχ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | κακεντρεχέστ-ερος, -
ατός} αυτός που χαρακτηρίζεται από µίσος και κακία: το πάθηµα του 
προκάλεσε ~ γέλια || ~ σχόλιο | χαρακτήρας ΣΥΝ. χαιρέκακος, κακόβουλος, 
δόλιος, φθονερός, µοχθηρός. — κακεντρεχώς επίρρ. [µτγν.], κακεντρέχεια (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κακ(ο)- + έντρεχής «ικανός, 
έτοιµος» < εν- + -τρεχής < τρέχω]. 

κακεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κάκεψα} (προφορ.) γίνοµαι κακός: έχει κα-κέψει 
τελευταία και δεν δέχεται συµβουλές από κανέναν. 

κακήν κακώς (λόγ.) µε τον χειρότερο, τον πιο ανάρµοστο τρόπο, διά τής βίας: 
τον έδιωξε ~. 
[ΕΤΥΜ Έκφραση που αναφερόταν αρχικά µόνο σε θηλ. κατά παράλειψη τής 
αιτιολογικής µτχ., π.χ. την εξωλόθρευσε, κακήν (ούσαν), κακώς (πβ. αρχ. φρ. 
«άπό σ' άλω κακόν κακώς»)]. 

κακήν κακώς. Πρόκειται για επιρρηµατική φράση που σηµαίνει «µε πολύ 
άσχηµο τρόπο» και που σήµερα χρησιµοποιείται άκλιτη στο θηλυκό γένος 
τού επιθέτου (κακήν). Η φρ. ξεκίνησε από πληρέστερες γλωσσικές δοµές 
µε το επίθ. κακός ως κατηγορούµενο τού αντικειµένου (σε αιτιατική 
πτώση) και µε το επίρρηµα κακώς που δηµιουργούσε παρήχηση: Την 
εξωλόθρευσε, κακήν (ενν. ούσαν), κακώς - Τους έθανάτωσε, κακούς (ενν. 
οντάς), κακώς -Το έξαπέστειλε, κακόν (ενν. δν), κακώς. Βεβαίως, στην 
περίπτωση που το κακός δεν θα ήταν κατηγορούµενο τού αντικειµένου, 
αλλά θα αναφερόταν στο υποκείµενο τού ρήµατος, είναι προφανές ότι θα 
εκφερόταν σε ονοµαστική πτώση: Έφυγε, κακός (ενν. ών), κακώς - 
απέθανε, κακή (ενν. ούσα), κακώς - Έθανατώθη, κακόν (ενν. δν), κακώς. 
Λόγιες χρήσεις που χρησιµοποιούν τέτοιους τύπους (κακός κακώς, κακούς 
κακώς κ.τ.ό.) ακολουθούν αρχαιοπρεπές ύφος. 

κάκητα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. αίσθηµα κακίας, εχθρότητας ή µίσους 2. 
θυµός, οργή. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κακός + -ητα, µε επίδρ. των ουσ. σε -ητα, πβ. κ. άργητα]. 

κακία (η) [αρχ.] {κακιών} 1. η διάθεση για κακό, το να είναι κάνεις κακός: έχει 
~ µέσα του || τα λέει όλα αυτά από ~ || δείχνω ~ απέναντι σε κάποιον || βλέµµα 
γεµάτο ~ || αφήστε τις ~ και τα µίση ANT. καλοσύνη· ΦΡ. (α) κρατώ κακία σε 
(κάποιον) δεν ξεχνώ το κακό που µου έκανε (κάποιος), µνησικακώ εναντίον 
(κάποιου): ακόµα του κρατά κακία για το φέρσιµο του; (β) η κακία θα σου 
µείνει ως απάντηση σε κάποιον που µας έχει πει κάτι άσχηµο ή αρνείται να 
µας βοηθήσει (ενώ µπορεί) 2. (συνεκδ.) κακεντρεχής λόγος: τι ~ θα πεις πάλι; 
(βλ. κ. λ. κακός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. 

κάκια (η) (χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) εχθρότητα, ψυχρότητα. 
κακίζω ρ. µετβ. [αρχ.] (κάκισα) επιπλήττω κάποιον (για τη συµπεριφορά ή τις 

πράξεις του): τον κακίζουν για έλλειψη αντικειµενικότητας ΣΥΝ. κατηγορώ, 
ψέγω, αποδοκιµάζω ΑΝΤ. επαινώ, εγκωµιάζω. 

κακίζω - κακιώνω. Το κακίζω συντάσσεται µε αιτιατική και σηµαίνει 
«αποδίδω ευθύνες σε κάποιον για κάτι κακό που έγινε»: Όλοι τον κακίζουν 
που ως επιστήµονας, ειδικός σε αυτό το θέµα, απέφυγε να πάρει θέση, για να 
µην τους δυσαρεστήσει. Το κακιώνω σηµαίνει «κρατάω κακία, θυµώνω σε 
κάποιον για κάτι που µε ενόχλησε»: Μην του κακιώσεις που δεν µίλησε 
καλά στη φίλη σου. 

κάκιστος, -η, -ο πάρα πολύ κακός ΣΥΝ. χείριστος ΑΝΤ. άριστος, κάλλιστος. — 
κάκιστα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. τού επιθ. κακός]. 

κακίστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) γυναίκα δύστροπη, µοχθηρή και 
χαιρέκακη ΣΥΝ. στριµµένη, στρίγγλα, µέγαιρα. Επίσης (εκφραστ.) κακίστρω. 
[ΕΤΥΜ. < κακίζω (από το θ. τού αορ. κάκισ-α) + -τρα, κατά τα µοδίστρα, 
χιον-ίστρα, κουδουν-ίστρα κ.ά.]. 

κακιώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {κάκιω-σα, -µένος) ♦ (αµετβ.) 1. κυριεύοµαι 
από φθόνο (για κάποιον): µην κακιώνεις µαζί µου 2. δυσαρεστούµαι, θυµώνω: 
κακιώνει όταν του λένε την αλήθεια 3. διακόπτω τις φιλικές µου σχέσεις µε 
κάποιον: είναι κακιωµένοι και δεν µιλιούνται ΣΥΝ. ψυχραίνοµαι, 
παρεξηγούµαι ♦ 4. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να θυµώσει, να στραφεί εναντίον 
(κάποιου): πρόσεξε µην τον κακιώ-σεις- µίλα του µε τρόπο. — κάκιωµα (το). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κακίζω. 
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κακκάβι (το) (σχολ. ορθ. κακάβι) {κακκαβ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µεγάλο 
χάλκινο ή ορειχάλκινο µαγειρικό σκεύος, καζάνι. Επίσης κακκάβη (η) 
[αρχ.]. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κακκτάβιον, υποκ. τού ουσ. κακκάβη «χύτρα», πιθ. δάνειο 
σηµιτ. προελ., πβ. ακκαδ. kukkub(b)u]. κακκαβιά (η) (σχολ. ορθ. 
κακαβιά) 1. το περιεχόµενο τού κακκαβιού, η χωρητικότητα του ΣΥΝ. 
καζανιά 2. η σούπα που φτειάχνεται από τον ζωµό διαφόρων µικρών 
ψαριών βρασµένων µαζί. κακό (το) [αρχ.] 1. (ως γενική έννοια) το 
στοιχείο που αντιβαίνει στους ηθικούς νόµους ή που προκαλεί 
συµφορές: ο άνθρωπος από τη φύση του ρέπει προς το - || πρέπει να 
διαλέξεις ανάµεσα στο καλό και το ~ |[ (και µε µεταφυσική έννοια) το 
πνεύµα | οι δυνάµεις τού -(πβ. λ. καλό, αγαθό) || ο άνθρωπος αυτός 
είναι η προσωποποίηση τού κακού 2. επιζήµια, δυσάρεστη κατάσταση ή 
ενέργεια: ο πόλεµος είναι µεγάλο ~ || άθελα του µου έκανε µεγάλο ~ || 
ανάµεσα στα δύο ~ διάλεξα το µικρότερο ΣΥΝ. βλάβη, ζηµιά 3. 
οτιδήποτε συµβαίνει απρόοπτα και φέρνει δυστυχία· ατύχηµα, 
συµφορά: πάθαµε µεγάλο ~ || εύχεται το ~ των άλλων ΦΡ. (α) το 'χω σε 
κακό το θεωρώ κακοτυχία, κακό οιωνό (β) κακό να σου 'ρθει | να α' 
εύρει (ως κατάρα) (γ) ενός κακού µύρια έπονται (µύρια «δέκα 
χιλιάδες» αντί τού ορθότ. µυρία «άπειρα») τη µία συµφορά 
ακολουθούν πολλές άλλες (δ) ...και κακό επιτατικώς για τη δήλωση 
µεγάλου πλήθους ή φασαρίας: κόσµος ~ (φασαρία, θόρυβος) || βροχή - 
(ε) τού κάκου µάταια, ανώφελα: ~ τον παρακαλούσα να µε συγχωρήσει 
|| του φώναζε, µα ~, εκείνος δεν άκουγε || «οι καταγγελίες για την 
οικολογική καταστροφή τού παραδοσιακού οικισµού πήγαν ~» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. (λόγ.) εις µάτην (στ) σκάω από το κακό µου υποφέρω 
αναλογιζόµενος αυτό που έπαθα: όταν σκέφτοµαι τι είχα και τι έχασα, 
~! (ζ) κιτρινίζω | πρασινίζω από το κακό µου αισθάνοµαι πολύ 
δυσάρεστα για αρνητική εξέλιξη ή λόγω ζήλιας: περίµενε ότι µε τις 
γνωριµίες που διέθετε θα έπαιρνε αυτός τη δουλειά' όταν την έδωσαν σε 
άλλον πρασίνισε από το κακό του (η) καλού-κσκού | για καλό και (για) 
κακό (µεσν. φρ.) για κάθε ενδεχόµενο: συννέφιασε, δεν παίρνεις µαζί 
σου την οµπρέλα -; (θ) πη-γαίνω από το κακό στο χειρότερο (µεσν. 
φρ.) διαρκώς επιδεινώνοµαι (ι) αναγκαίο κακό βλ. λ. αναγκαίος (ια) 
µικρό το κακό δεν έγινε | δεν είναι µεγάλη ζηµιά: -Οχ! Έσπασα το 
ποτήρι! -Μη σκας' ~ (ιβ) οικεία κακά αρνητικές καταστάσεις ή 
συµφορές που αφορούν εµάς, οι δικές µας συµφορές: αποφεύγουν 
συστηµατικά να µιλούν για ~ 4. το µειονέκτηµα, ελάττωµα: έχει το ~ 
ότι καπνίζει πολύ || κάθε πρόταση έχει τα καλά της και τα ~ της ANT. 
πλεονέκτηµα, προτέρηµα- ΦΡ. το κακό είναι... για περιπτώσεις στις 
οποίες θέλουµε να δώσουµε έµφαση σε αρνητική ιδιότητα, αρνητική 
συγκυρία κ.ά.: το κακό µε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι δεν ξέρεις πότε 
µιλάει σοβαρά και πότε αστειεύεται ANT. το καλό είναι... κακό- κ. 
κακό- κ. κακ- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. ασχήµια ή δυσάρεστη 
κατάσταση: κακο-φωνία, κακο-γράφος, κακό-κεφος, κακο-ζώ 2. βλάβη 
ή δυσµένεια: κακό-τυχος, κακο-µεταχειρίζοµαι, κακο-τά-ξιδος 3. 
εχθρότητα ή κακή προδιάθεση: κακό-πιστος, κακό-βουλος, κακο-ήθεια 
4. χαµηλή ποιότητα ή αρνητικό τρόπο: κακ-έκτυπος, κα-κο-
φτειαγµένος, κακο-ντυµένος, κακο-πληρωτής 5. ανεπάρκεια: κα-κο-
φωτισµένος, κακο-πληροφορηµένος 6. επίταση τής αρνητικής ση-
µασίας τού β' συνθετικού: κακ-άσχηµος. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. κακός]. κακοαναθρεµµένος, -η, -ο αυτός που δεν έχει λάβει 
καλή ανατροφή, που αγνοεί βασικούς κανόνες καλής συµπεριφοράς 
ΣΥΝ. ανάγωγος, κακοµαθηµένος ΑΝΤ. καλοαναθρεµµένος. 
κακοβάζω κ. κακοβάνω [µεσν.] ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κακόβαλ-α, -µέ-
νος) ♦ 1. (µετβ.) βάζω κάτι σε ακατάλληλη ή αταίριαστη θέση ♦ 2. 
(αµετβ.) βάζω κακό µε τον νου µου: πέντε λεπτά άργησε, µην κακο-
βάζεις! ΣΥΝ. κακοµελετώ, κακολογιάζω 3. (η µτχ. κακοβαλµένος, -η, -
ο) αυτός που έχει άσχηµη (σωµατική) κατασκευή, ασουλούπωτος 
ANT. καλοβαλµένος. 
κακόβολος, -η, -ο 1. αυτός που έχει δύσκολο χαρακτήρα, δύστροπος 
ΣΥΝ. στριµµένος, στρυφνός, ανάποδος ΑΝΤ. καλόβολος · 2. άβολος: ~ 
κάθισµα ΑΝΤ. βολικός. — κακόβολα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < κακό- + -
βόλος < βολή]. κακόβουλος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που 
επιθυµεί ή επιδιώκει το κακό άλλου: οι εφηµερίδες έπεσαν θύµατα 
κακόβουλων πληροφοριοδοτών ΣΥΝ. χαιρέκακος, κακεντρεχής, 
κακοήθης ΑΝΤ. καλοπροαίρετος 2. αυτός που γίνεται µε κακή 
πρόθεση: ~ φήµη | κριτική | ενέργεια | διάδοση | δηµοσίευµα.  — 
κακόβουλα επίρρ., κακο-βουλία (η) [µτγν.]. κακογεννήτρα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} (γυναίκα ή θηλυκό ζώο) που 
γεννά µε µεγάλη δυσκολία. Επίσης κακόγεννη. κακόγεννος, -η, -ο 
(λαϊκ.) αυτός που γεννά µε δυσκολία ΑΝΤ. καλό-γεννος, 
ευκρλόγεννος. — κακογεννώ ρ. {-άς...}. κακογερνώ (κ. -άω) ρ. 
αµετβ. {κακογερνάς... | κακογέρασ-α, -µένος} 1. γερνώ πρόωρα, 
αποκτώντας ρυτίδες και άλλα σηµάδια γεροντικής ηλικίας που µε 
ασχηµαίνουν 2. έχω δυστυχισµένα γεράµατα. κακόγλωσσος, -η, -ο 
[αρχ.] αυτός που συνηθίζει να κακολογεί τους άλλους: πάλι πέταξαν 
το φαρµάκι τους οι ~ ΣΥΝ. φαρµακόγλωσσος. — κακόγλωσσα (η) 
[µτγν.], κακογλωσσεύω ρ. κακόγνωµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει 
δύσκολο, ιδιότροπο χαρακτήρα· δύστροπος ΣΥΝ. στριµµένος, ανάποδος, 
κακόβολος ΑΝΤ. κα- 

λόγνωµος. — κακογνωµία [µεσν.] κ. κακογνωµιά (η). κακόγουστος, -η, 
-ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη καλαισθησίας, καλού 
γούστου: ~ ντύσιµο | φάρσα | αστείο ΣΥΝ. ακαλαίσθητος, κιτς ΑΝΤ. 
καλαίσθητος. — κακόγουστα επίρρ., κακογουστιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πρωτιά. κακογραµµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. γραµµένος µε κακό γραφικό 
χαρακτήρα, δυσανάγνωστος: ~ επιστολή ΑΝΤ. καλογραµµένος 2. γραµ-
µένος µε τρόπο που παραβιάζει κανόνες τού γραπτού λόγου (π.χ. µε 
ασυνταξίες, ανορθογραφίες, κακή διατύπωση ή έλλειψη συνοχής): ~ 
άρθρο | διήγηµα ΑΝΤ. καλογραµµένος. κακογράφος (ο/η) [µτγν.] 
πρόσωπο που έχει κακό γραφικό χαρακτήρα, που γράφει 
δυσανάγνωστα ΑΝΤ. καλλιγράφος. — κακογραφία (η) [1871]. 
κακοδαιµονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η κακοτυχία: η ~ που τον δέρνει 
δεν έχει προηγούµενο. κακοδαίµων, -ων, -ον [αρχ.] {κακοδαίµ-ονος, -
ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) αυτός που έχει κακή τύχη, 
δυστυχισµένος ΣΥΝ. ευδαίµων, ευτυχής, καλότυχος.   — κακοδαιµονώ 
ρ. [αρχ.] {-είς...}.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. κακοδιάθετος, -η, -ο 
[1871] 1. αυτός που δεν έχει κέφι, που έχει άσχηµη διάθεση ΣΥΝ. 
κακόκεφος ΑΝΤ. καλοδιάθετος, κεφάτος, ευδιάθετος 2. αυτός που 
αισθάνεται ελαφρώς ασθενής, αδιάθετος. — κα-κοδιαθεσία (η) 
[1863]. κακοδιαχείριση (η) [1897] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} η 
αναποτελεσµατική ή και επιζήµια διαχείριση: η ~ των οικονοµικών τής 
εταιρείας την οδήγησε σε πτώχευση || ~ τής περιουσίας | των εθνικών 
ζητηµάτων | τής κληρονοµιάς | τού δηµοσίου χρήµατος. κακοδικία (η) 
[αρχ.] {κακοδικιών} ΝΟΜ. 1.η δικαστική απόφαση που αντιβαίνει 
στους νόµους και στο δίκαιο ΣΥΝ. αδικοκρισία ΑΝΤ. ευθυδικία, 
δικαιοκρισία 2. αγωγή κακοδικίας αγωγή µε αίτηµα να διαγνωστεί η 
αξίωση αποζηµίωσης τού ενάγοντα εναντίον τού δικαστή ή δικαστικού 
υπαλλήλου ή τού δικηγόρου του που παράνοµα και υπαίτια τον 
ζηµίωσαν. κακοδιοίκηση (η) [1888] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η 
κακή διοίκηση λόγω έλλειψης διοικητικής ικανότητας ή διαφθοράς: η 
~ που επικρατεί στα κρατικά νοσοκοµεία στρέφει τους ασθενείς στις 
ιδιωτικές κλινικές. κακοδιοικούµαι ρ. µετβ. αποθ. [µεσν.] 
{κακοδιοικείται... | κακοδιοι-κή-θηκα, -µένος} διοικούµαι µε 
εσφαλµένο και ακατάλληλο τρόπο: κακοδιοικούµενος οργανισµός.   — 
κακοδιοίκητος, -η, -ο [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. κακόδοξος, -η, 
-ο αυτός που πιστεύει σε λανθασµένες θρησκευτικές δοξασίες ΣΥΝ. 
ανορθόδοξος, αιρετικός.  — κακοδοξία (η) [αρχ.], κα-κοδοξώ ρ. [αρχ.] 
{-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κακό- + -δοξος < δόξα «γνώµη, άποψη - φήµη»]. 
κακόζηλος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για πρόσ.) αυτός που µιµείται κάτι άτε-
χνα και ακαλαίσθητα 2. αυτός που γίνεται µε αδέξια και άτεχνη 
αποµίµηση: ~ στίχον   ΦΡ. ΡΗΤΟΡ. κακόζηλο ύφος το επιτηδευµένο 
ύφος λόγου, που χαρακτηρίζεται από ποµπώδεις λέξεις και φράσεις, 
κοσµητικά στοιχεία κ.τ.ό. — κακόζηλα επίρρ., κακοζηλία (η) [µτγν]. 
κακοζώ ρ. αµετβ. {κακοζείς... | κακό-ζησα, -ζωισµένος} (λαϊκ.) ζω στη 
φτώχια και τη µιζέρια, στη στέρηση ΣΥΝ. δυστυχώ, κακοπερνώ ΑΝΤ. 
καλοζώ, καλοπερνώ. — κακοζωία (η) [µτγν.]. κακοζώητος, -η, -ο 
(λαϊκ.) αυτός που ζει ή έζησε άθλια, δυστυχισµένα. 
[ΕΤΥΜ. < κακό- + -ζώητος < ζωή]. κακοζωισµένος, -η, -ο αυτός που 
περνά ή πέρασε ζωή γεµάτη στερήσεις και δυσκολίες. κακοήθεια (η) 
[αρχ.] {κακοηθειών} 1. το να έχει κανείς δόλιο, αισχρό ήθος: οι 
πράξεις του δείχνουν ~ ΣΥΝ. αχρειότητα, αθλιότητα, ελεεινό-τητα, 
φαυλότητα 2. (συνεκδ.) οποιαδήποτε ενέργεια ή λόγος χαρα-
κτηρίζεται από την παραπάνω ιδιότητα: όσα λέει είναι κακοήθειες || 
τέτοια ~ δεν έχω ξανακούσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκυκλοπαίδεια. κακοήθης, 
-ης, κακόηθες {κακοήθ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} 1. (για πρόσ.) αυτός 
που έχει κακό, ανήθικο χαρακτήρα ΣΥΝ. κακεντρεχής, φαύλος, δόλιος 
2. αυτός που αντιβαίνει στους ηθικούς κανόνες, που γίνεται µε κακή 
πρόθεση: ~ διαγωγή | συµπεριφορά | συκοφαντία | ψευδολογία || ~ 
σχόλιο | υπαινιγµός 3. ΙΑΤΡ. (για νόσους ή όγκους) αυτός που λόγω τής 
βαριάς του µορφής είναι ανίατος ή δύσκολα θερα-πεύσιµος και 
συνήθ. έχει θανατηφόρο έκβαση: ~ όγκος ΑΝΤ. καλοήθης. — 
κακοήθως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, εγκυκλοπαίδεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κακό- + -ήθης < ήθος. Η ιατρ. σηµ. αποτελεί απόδ. ξέν. 
όρου, πβ. αγγλ. malignant]. κακόηχος, -η, -ο [µτγν.] δυσάρεστος στην 
ακοή, αυτός που έχει ενοχλητικό ήχο: ~ σύνθεση | λέξη ΑΝΤ. εύηχος.  
— κακόηχα επίρρ., κα-κοηχία)η). κακοθάλασσος, -η, -ο (σκάφος) 
που κλυδωνίζεται εύκολα σε τρικυµισµένη θάλασσα, που δεν έχει 
ευστάθεια ΣΥΝ. κακοτάξιδος ΑΝΤ. κα-λοθάλασσος, καλοτάξιδος. 
κακοθανατίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κακοθανάτισα} 1. βρίσκω οδυνηρό 
και ταπεινωτικό θάνατο ΑΝΤ. καλοθανατίζω 2. καταριέµαι (κάποιον) 
να πεθάνει µε οδυνηρό και βασανιστικό τρόπο. κακοθάνατος, -η, -ο 
[µτγν.] (λαϊκ.) αυτός που είχε άσχηµο θάνατο: η ζωή του ήταν άθλια 
και στερηµένη και ~ πήγε. — κακοθανατιά (η). 

 

κακό- α' συνθετικό κακο-
νυµνασµένος, -η, -ο 
κακο-δουλεµένος, -η, -ο 
κακο-θρεµµένος, -η, -ο 

κακο-καµωµένος, -η, -ο 
κακο-κουρεµένος, -η, -ο 
κακο-µαγειρεµένος, -η, -ι 

κακο-µεταχειρίζοµαι ρ. 
κακοµεταχείριση (η) 
κακο-ξυρισµένος, -η, -ο 

κακ-οµορφία (η) κακ-
όµορφος, -η, -ο 
κακο-παιγµένος, -η, ■ 

κακο-πληρωµένος, -η, -ο 
κακο-πληρώνω ρ. 
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κακοθελητής (ο) [µεσν.], κακοθελήτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρό-
σωπο που επιθυµεί ή επιδιώκει το κακό άλλου, που χαίρεται µε τη 
δυστυχία του ΣΥΝ. φθονερός, χαιρέκακος, κακεντρεχής (πβ. λ. καλο-
θελητής). 

κακοθυµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που κατέχεται από κακή ψυχική 
διάθεση ΣΥΝ. βαρύθυµος, δύσθυµος, κακόκεφος ΑΝΤ. εύθυµος, ευδιά-
θετος. — κακοθυµία (η) [µτγν.]. 

κακοκαιρία κ. (λαϊκ.) κακοκαιρία (η) {κακοκαιριών} δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες, άσχηµος καιρός: έρχεται νέο κύµα κακοκαιρίας || 
δριµύτατη | σφοδρή ~ || η ~ µαίνεται | εντείνεται | επιδεινώνεται | 
υποχωρεί ΣΥΝ. παλιόκαιρος ΑΝΤ. καλοκαιρία. 

κακοκαρδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {κακοκάρδισ-α, -τηκα, -µέ-
νος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να χάσει το κέφι του, του χαλάω τη 
διάθεση: δεν ήθελε να κακοκαρδίσει τους γονείς του και δεν τους 
έκανε παράπονα ΣΥΝ. στενοχωρώ, λυπώ, δυσαρεστώ ΑΝΤ. καλοκαρδί-
ζω ♦ 2. (αµετβ.) χάνω το κέφι µου, µου χαλά η διάθεση: µην κακο-
καρδίσεις µε αυτά που θα σου πω ΣΥΝ. λυπούµαι, στενοχωρούµαι 
ΑΝΤ. ευχαριστιέµαι, χαίροµαι. — κακοκάρδισµα (το). 

κακόκεφος, -η, -ο αυτός που έχει κακή ψυχολογική κατάσταση, 
άκεφος ΣΥΝ. κακοδιάθετος, δύσθυµος, βαρύθυµος ΑΝΤ. κεφάτος, εύ-
θυµος, ευδιάθετος. — κακοκεφιά (η), κακοκεφιάζω ρ. 

κακολογιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κακολόγιασα} (σπάν.) σκέφτοµαι κά-
τι κακό, βάζω κακό µε τον νου µου. 

κακολογώ ρ. µετβ. [αρχ.] {κακολογείς... | κακολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. σχολιάζω κακόβουλα, διαβάλλω ΑΝΤ. επαινώ 2. µέµ-
φοµαι, κατηγορώ: δεν σε ~ γι'αυτό που έκανες· κι εγώ στη θέση σου 
µπορεί να έκανα το ίδιο. — κακολογία [αρχ.] κ. κακολόγηση (η), κα-
κολόγος, -ος, -ο [αρχ.]. 

κακοµαθαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κακόµαθ-α, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
διαπαιδαγωγώ (κάποιον) µε εσφαλµένο τρόπο, ικανοποιώντας άκριτα 
τις απαιτήσεις του, ώστε να συµπεριφέρεται εγωιστικά, χωρίς να 
λαµβάνει υπ' όψιν του τις ανάγκες, τις επιθυµίες ή τις δυσκολίες που 
έχουν οι άλλοι: το κακοµαθαίνεις το παιδί κάνοντας του όλα τα χα-
τίρια ♦ (αµετβ.) 2. αποκτώ κακές συνήθειες: έχει κακοµάθει και τα 
θέλει όλα στο πιάτο ΣΥΝ. κακοσυνηθίζω, καλοµαθαίνω 3. συνηθίζω 
στις ευκολίες, στην ευχάριστη ζωή: αν κακοµάθεις στην άνεση, δεν 
µπορείς την κούραση 4. (η µτχ. κακοµαθηµένος, -η, -ο) (α) αυτός που 
έχει αποκτήσει κακές συνήθειες (β) (κατ' επέκτ.) αγενής, ανάγωγος. 

κακοµελετώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {κακοµελετάς... | κακοµελέτησα) προ-
αισθάνοµαι δυσοίωνη έκβαση, βάζω κακό µε τον νου µου: Μην κα-
κοµελετάς! Κάτι θα του έτυχε και άργησε. 

κακοµιλώ ρ. µετβ. {κακοµιλάς... | κακοµίλησα} µιλώ µε άσχηµο, µε 
απρεπή τρόπο, µιλώ σκληρά, επιθετικά ΑΝΤ. καλοµιλώ, γλυκοµιλώ. 

κακοµοίρης, -α, -ικο [µεσν.] {κακοµοίρηδες} (καθηµ.) 1. αυτός που 
είχε δυσµενή τύχη: άσπρη µέρα δεν έχει δει ο ~! ΣΥΝ. άµοιρος, κακο-
ρίζικος ΑΝΤ. καλόµοιρος, καλότυχος, καλορίζικος 2. (κατ' επέκτ.) (α) 
άξιος οίκτου και συµπάθειας: τον βλέπεις και τον λυπάσαι τον ~! ΣΥΝ. 
καηµένος, φουκαράς (β) (µειωτ.) για πρόσωπο αξιολύπητο, που δεν 
αντιλαµβάνεται τι συµβαίνει γύρω του: βρε κακοµοίρη, δεν καταλα-
βαίνεις ότι σε κοροϊδεύει; 3. σε κλητ. για την έκφραση απειλής: αν σε 
ξαναδώ εδώ, κακοµοίρα µου, αλίµονο σου! · ΦΡ. γίνεται τής κακοµοί-
ρας επικρατεί µεγάλη φασαρία και αταξία: τώρα µε τις εκπτώσεις 
στα µαγαζιά ~. Επίσης κακόµοιρος, -η, -ο [µτγν.] κ. κακοµοιριασµέ-
νος [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυστυχισµένος, συµπάθεια. 

κακοµοιριά (η) {χωρ. πληθ.} 1. η δυσµενής κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται κάποιος λόγω τής φτώχιας και τής δυστυχίας του: άνθρω-
ποι καταδικασµένοι στην ~ 2. η αισθητική ή πνευµατική µιζέρια και 
ευτέλεια, που προκαλεί αισθήµατα οίκτου ή απέχθειας: σπίτια ετοι-
µόρροπα, άθλιοι δρόµοι, σωροί σκουπιδιών, η ~ σε όλο της το µεγα-
λείο! || η συνεχής γκρίνια για τα πάντα, η αρνητική κριτική σε οτι-
δήποτε φανερώνει ~. [ETYM. µεσν. < µτγν. κακοµοιρία < κακόµοιρος 
(βλ.λ.)]. 

κακοµοίρικος, -η, -ο (καθηµ.-εκφραστ.) αυτός που ταιριάζει σε κα-
κοµοίρη, κυρ. αυτός που χαρακτηρίζεται από µιζέρια, από ταπεινό-
τητα: ~ σπίτι. 

κακοµούτσουνος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει άσχηµο πρόσωπο 
ΣΥΝ. ασχηµοµούρης, κακόµορφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. κακόνοΐα 
(η) {χωρ. πληθ.) (λόγ.) η κακή, εχθρική διάθεση: η ~ του δεν τον αφήνει 
να σκεφθεί δίκαια και αντικειµενικά- στρέφεται πάντα εναντίον όλων. 
— κακόνους, -ους, -ουν [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κακόνους < κακό- + 
νους]. κακόνοµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που διοικείται µε κακούς 
νόµους, κα-κοδιοίκητος. — κακονοµία (η) [αρχ.]. κακοντυµενος, -η, -
ο [µεσν.] 1. αυτός που φοράει φτωχικά ή άκοµψα ρούχα ΑΝΤ. 
καλοντυµένος 2. αυτός που δεν είναι ντυµένος όπως ταιριάζει στην 
περίσταση, που δεν έχει την πρέπουσα περιβολή: θα πάνε όλοι 
καλοντυµένοι µε κοστούµι κι αυτός θέλει να πάει ~ µε τα τζιν; ΑΝΤ. 
καλοντυµένος. κακονυχτισµένος, -η, -ο αυτός που ταλαιπωρήθηκε ή 
δεν κοιµήθηκε επαρκώς κατά τη διάρκεια τής νύχτας. — κακονυχτίζω 
ρ. [µεσν.]. κακοπαθαινω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κακόπαθα κ. κακοπάθησα, 
κακοπα-θηµένος} (λαϊκ.) 1. υποφέρω, ταλαιπωρούµαι από βάσανα 
και δοκιµασίες: κακοπαθήσαµε στον πόλεµο ΣΥΝ. βασανίζοµαι, 
τυραννιέµαι, δεινοπαθώ 2. (ειδικότ.) υποφέρω από φτώχια, περνώ 
οικονοµικές δυσκολίες: µε αυτό τον ανεπρόκοπο που πήρε, κακόπαθε 
στον γάµο της 3. (µτφ.) υφίσταµαι κακή µεταχείριση: η γλώσσα µας 
έχει κακοπάθει από τον Τύπο. Επίσης (λόγ.) κακοπαθώ [αρχ.] {-είς...}. 
— κακοπάθη-µα (το) [µτγν.] κ. κακοπάθηση [µεσν.] κ. κακοπάθεια (η) 
[αρχ.]. κακάπαθος, -η, -ο αυτός που έχει κακοπάθει. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
κακοπαθής < αρχ. κακοπαθώ (-έω) < κακό- + παθώ < 

ρ. πάσχω (πβ. παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον)]. 
κακοπαίρνω ρ. µετβ. {κακοπήρα} 1. παρεξηγώ κάτι: κακοπήρε αυτό 

που του είπαµε και προσβλήθηκε 2. αποπαίρνω κάποιον: είναι δύ-
στροπος- κακοπαίρνει όλους τους νέους υπαλλήλους και δεν µπορεί 
να στεριώσει άνθρωπος. 

κακοπαντρεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {κακοπάντρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος) 
παντρεύω (κόρη, αδελφή κ.λπ.) µε άνθρωπο που δεν της ταιριάζει ή 
δεν της αξίζει (συνήθ. το µεσοπαθ.): η µεγάλη τους κόρη κακοπα-
ντρεύτηκε και χώρισε γρήγορα ΑΝΤ. καλοπαντρεύω. — κακοπα-
ντρειά (η). 

κακοπερνώ ρ. αµετβ. {κακοπερνάς... | κακοπέρασα} 1. ζω σε άσχηµες 
συνθήκες 2. περνώ δυσάρεστα τον καιρό µου ΑΝΤ. καλοπερνώ. — 
κακοπέραση (η). 

κακοπέφτω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κακόπεσ-α, -µένος} (λαϊκ.) 1. περιέρ-
χοµαι σε δυσάρεστη κατάσταση 2. (ειδικότ. για γυναίκα) έχω άτυχο 
γάµο, πέφτω «σε κακά χέρια» ΣΥΝ. κακοπαντρεύοµαι ΑΝΤ. καλοπέ-
φτω- ΦΡ. µου κακοπέφτει µου έρχεται άσχηµα, µου προκαλεί δυσά-
ρεστα αισθήµατα, αισθήµατα απαρέσκειας (συνήθ. ειρων.): Τι το 
άσχηµο έχει αυτή η δουλειά; Θα σου κακοπέσουν δηλαδή 250.000 τον 
µήνα και τρεις µήνες διακοπές; 

κακόπιστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν έχει καλή πίστη, που είναι 
εκ των προτέρων αρνητικά διατεθειµένος: ~ συζητητής | κριτική. — 
κακόπιστα επίρρ., κακοπιστία (η) [µτγν.]. 

κακοπλασια (η) {κακοπλασιών} ΙΑΤΡ. η ελαττωµατική, προβληµατική 
διάπλαση µέλους (ή και όλου) τού σώµατος ΣΥΝ. δυσπλασία, δυ-
σµορφία ΑΝΤ. ευπλασία, αρτιµέλεια. [ΕΤΥΜ < κακό + -πλασία < 
πλάσσω]. 

κακοπληρωτής (ο), κακοπληρώτρια (η) {κακοπληρωτριών} πρόσωπο 
που δείχνει ασυνέπεια στην εξόφληση των οφειλών του, που 
πληρώνει µε καθυστέρηση τα χρέη του ΑΝΤ. καλοπληρωτής· ΦΡ. (πα-
ροιµ.) από κακοπληρωτή κι ένα σακί άχυρα από ασυνεπή οφειλέτη 
και το ελάχιστο είναι αρκετό. 

κακοποίηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µεταχείριση 
κάποιου µε βλαπτικό γι' αυτόν τρόπο, η πρόκληση σωµατικών βλα-
βών: η ~ των απαχθέντων από τους απαγωγείς || το παιδί είχε εµφανή 
σηµάδια κακοποίησης 2. (ειδικότ.) ο βιασµός, η ασέλγεια εις βάρος 
κάποιου: ~ ανηλίκων 3. (µτφ.) η διαστρέβλωση, η αλλοίωση τής πραγ-
µατικής εικόνας ή τού περιεχοµένου: η ~ τής αλήθειας από ορισµένα 
σκανδαλοθηρικά έντυπα. — κακοποιητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

κακοποιός, -ός, -ό [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που επιφέρει ζηµιά και 
βλάβη, που κάνει κακό: ~ στοιχεία | δράση || (στον πνευµατισµό) ~ 
πνεύµατα ΣΥΝ. επιζήµιος, βλαπτικός ΑΝΤ. αγαθοποιός 2. κακοποιός 
(ο) πρόσωπο που διαπράττει κατ' επανάληψη σοβαρά ποινικά αδική-
µατα, εγκληµατικός τύπος ΣΥΝ. κακούργος. 

κακοποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] {κακοποιείς... | κακοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. προξενώ κακό (σε κάποιον)1 (ειδικότ.) κακοµεταχειρί-
ζοµαι, προκαλώ σωµατικές βλάβες: οι απαγωγείς είχαν κακοποιήσει 
τους απαχθέντες 2. βιάζω, ασελγώ (εις βάρος κάποιου): κακοποίησε 
ένα ανήλικο αγωράκι || ψυχολογική υποστήριξη κακοποιηµένων γυ-
ναικών 3. (µτφ.) διαστρεβλώνω, αποδίδω µε εσφαλµένο τρόπο, χωρίς 
καθόλου σεβασµό: ~ την αλήθεια | τη δικαιοσύνη | τη γλώσσα | ένα 
µουσικό κοµµάτι. 

κακοπραγια (η) {κακοπραγιών} (λόγ.-σπάν.) ατυχής συγκυρία, έλ-
λειψη καλής τύχης ΣΥΝ. ατυχία, δυστυχία, κακοτυχία ΑΝΤ. ευπραγία, 
ευτυχία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κακοπραγώ (-έω) < κακό- + -πραγώ < πράττω]. 

κακοπροαίρετος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από κακή πρόθεση 
(για κάποιον/κάτι): ~ σχόλιο | κριτική | άνθρωπος | δηµοσίευµα ΣΥΝ. 
κακόπιστος, κακόβουλος ΑΝΤ. καλοπροαίρετος. [ΕΤΥΜ < κακό- + 
προαίρετος < προαιρούµαι (βλ.λ.)]. 

κακοπρόφερτος, -η, -ο [1819] αυτός που δεν προφέρεται σωστά ή 
εύκολα: το συµφωνικό σύµπλεγµα -νθ- στη λέξη «συνονθύλευµα» 
ακούγεται πάντα κακοπρόφερτο. 

κακορίζικος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν ευνοείται από την τύχη, 
που έχει κακή µοίρα ΣΥΝ. άτυχος, κακότυχος ΑΝΤ. καλορίζικος, κα-
λότυχος · 2. αυτός που έχει δύσκολο και στρυφνό χαρακτήρα ΣΥΝ. 
ιδιότροπος, δύστροπος, στριµµένος. — κακορίζικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. συµπάθεια.  
κακός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό 1. (γενικά) αυτός που δεν αναγνωρίζεται ως 
χρήσιµος, ωφέλιµος, που προκαλεί την αποδοκιµασία για το ήθος και 
την ποιότητα του: ~ παιδί | παρέες | έξεις | συνήθειες | συναναστροφές 
ΑΝΤ. καλός 2. (ειδικότ.) αυτός που αποδοκιµάζεται ως ανήθικος, που 
αντιβαίνει στην ηθική ή στα κοινωνικά πρότυπα: ~ γυναίκα (ανήθικη 
ή άπιστη) || ~ λέξεις (βρισιές) ΣΥΝ. βρόµικος· ΦΡ. (α) (µτφ.) κακός 
δρόµος ο τρόπος ζωής που αποδοκιµάζεται ηθικά και κοινωνικά: από 
µικρός πήρε τον κακό δρόµο (β) κακοί τρόποι η αγενής συµπεριφορά 
3. αυτός που προκαλεί στενοχώρια, δυσφορία κ.λπ.: ~ νέα || ~ µπελάς 
είσαι! ΣΥΝ. άσχηµος- ΦΡ. (α) είµαι στις | έχω τις κακές µου έχω 
άσχηµη διάθεση (β) κακός, ψυχρός κι ανάποδος ως χαρακτηρισµός 
για κάποιον/κάτι πάρα πολύ αρνητικό, αντιπαθητικό: δεν είναι απλώς 
κακός ο καιρός, είναι ~ || -Τι σόι άνθρωπος είναι ο καινούργιος 
διευθυντής; —! 4. (µε µεταφυσική έννοια) αυτός που είναι εχθρικός 
προς τον άνθρωπο, που συνδέεται µε δυνάµεις τού κακού: ~ πνεύµατα 
ΣΥΝ. διαβολικός 5. αυτός που διακατέχεται από µοχθηρή διάθεση, 
δυσµενής, επίβουλος, που έχει σκοπό να βλάψει: ~ άνθρωπος || µην 
ακούς τι λένε οι ~ γλώσσες ΑΝΤ. άκακος, καλός 6. αυτός που προκαλεί 
βλάβη, ζηµιά, φθορά: ~ τϋχη· ΦΡ. (α) κακιά ώρα (µεσν. φρ.) η στιγµή 
που συµβαίνει κάτι δυσάρεστο ή καταστροφικό' σύµφωνα µε τις 
προλήψεις, εξαιτίας µοχθηρής, διαβολικής επίδρασης: δεν έφταιγε 
αυτός για το ατύχηµα- η ~ έφταιγε (β) κακό µάτι το 
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βλέµµα ανθρώπου που φθονεί ή ζηλεύει και που πιστεύεται ότι µπο-
ρεί να προκαλέσει βλάβη σε κάποιον: φορούσε φυλαχτό, να µην τον 
πιάνει το ~ ΣΥΝ. βασκανία (γ) κακιά αρρώστια η θανατηφόρος, ανίατη 
ασθένεια· κυρ. ο καρκίνος· (υβριστ.) (δ) τον κακό σου τον καιρό! | τον 
κακό σου τον φλάρο! αποδοκιµαστικά για κάποιον που λέει κάτι, το 
οποίο µας δυσαρεστεί: ~, που θα µε πεις εµένα γέρο! (ε) κακό χρόνο | 
κακόχρονο να 'χεις! βλ. λ. κακόχρονος 7. αυτός που δεν κάνει σωστά 
αυτό για το οποίο είναι προορισµένος, αυτό το οποίο έχει αναλάβει, 
που αποδεικνύεται ανίκανος: ~ τεχνίτης | δάσκαλος | συνοµιλητής | 
γονέας 8. αυτός που είναι χαµηλού επιπέδου: ~ ποιότητα | ενηµέρωση 
| παροχή υπηρεσιών | παράσταση 9. κακός (ο) ο κακοποιός, ο 
µοχθηρός χαρακτήρας: παιδιά, να χωριστούµε σε δυο οµάδες- εµείς 
θα είµαστε οι καλοί κι εσείς οι κακοί || ο παλαίµαχος ηθοποιός υπήρξε 
ένας από τους µεγαλύτερους »κακούς» τού ελληνικού 
κινηµατογράφου. — κακά επίρρ., κακότητα [αρχ.] κ. κακοσύνη (η) 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. πρόκειται για εκφραστική λ., ίσως µά-
λιστα τής παιδικής ηλικίας. Έχουν διατυπωθεί εικασίες περί συνδέ-
σεως τής λ. µε φρυγ. κακκάω «αφοδεύω», αν και αυτό παραµένει 
αναπόδεικτο. Η λ. χρησιµοποιήθηκε τόσο µε φυσική όσο και µε ηθι-
κή σηµ., αντιτιθέµενη έτσι στα επίθ. καλός και αγαθός]. 

κακοσηµαδιά (η) (λαϊκ.) 1. δυσοίωνο σηµείο, κακός οιωνός 2. (κατ' 
επέκτ.) αναποδιά, γρουσουζιά ΑΝΤ. γούρι. — κακοσήµαδος, -η, -ο. 

κακόσηµος, -η, -ο αυτός που έχει αποκτήσει αρνητική σηµασία: στα 
Νέα Ελληνικά η λέξη «συµφορά» είναι ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «άσηµος», < κακό- + -σηµος < σήµα. Η νε-
οελληνική σηµ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. pejorative]. 

κακόσηµος - εύσηµος. Η σηµασία των λέξεων χαρακτηρίζεται 
συχνά ως «κακή» και «καλή» ή, αλλιώς, ως «αρνητική» και «θε-
τική». Οι επιστηµονικοί όροι που χρησιµοποιούν οι ξένοι για τέ-
τοιες λέξεις είναι το pejorative (< όψιµο λατ. pejorativus, µτχ. τού 
pejorare «χειροτερεύω» < pejor «χειρότερος») για τις λέξεις µε αρ-
νητική | κακή σηµασία και το meliorative (< όψιµο λατ. melioratus, 
µτχ. τού meliorare «βελτιώνω» < melior «καλύτερος») για λέξεις µε 
καλή | θετική σηµασία. Στην Ελληνική, οι αντίστοιχοι όροι που 
τείνουν να καθιερωθούν είναι το κακόσηµος (= pejorative) αντί 
τού παλαιοτέρου κακέµφατος και το εύσηµος (= meliorative). Κα-
κόσηµη χαρακτηρίζεται η σηµ. µιας λέξης που τη χρησιµοποιούµε 
για να χαρακτηρίσουµε αρνητικά κάποιον ή κάτι (πράξη, ενέρ-
γεια, κατάσταση) ή για να µειώσουµε, να θίξουµε κ.τ.ό.: π.χ. χο-
ντρός, τέρας, -ιάρης (ψειριάρης, χτικιάρης) κ.τ.ό. Εύσηµη χαρα-
κτηρίζεται, αντιθέτως, η λ. που χρησιµοποιείται για να χαρακτη-
ρίσει θετικά κάποιον ή κάτι (πράξη, ενέργεια, κατάσταση, ιδιότη-
τα) ή να επαινέσει, να εξάρει κ.τ.ό.: π.χ. το αρχ. δωροδοτώ ήταν 
εύσηµο (σήµαινε «δίνω σε κάποιον δώρο, προσφέρω ευχαρίστηση, 
ευγνωµοσύνη κλπ.»), ενώ το δωροδοκώ, ήδη στην Αρχαία, ήταν 
κακόσηµο (σήµαινε «διαφθείρω κάποιον µε την προσφορά δώ-
ρων»)· οµοίως εύσηµο είναι το διοπτροφόρος, αλλά κακόσηµο το 
γυαλάκιας. Συχνά µια λέξη µπορεί να είναι συγχρόνως εύσηµη και 
κακόσηµη, να έχει δηλ. δύο αντίθετες σηµασίες (που µπορούν να 
προκαλέσουν και αµφισηµία)· π.χ. ευφάνταστος σηµαίνει και τον 
έχοντα ζωηρή και δηµιουργική φαντασία (ευφάνταστος ερευνητής 
| δηµιουργός) και τον έχοντα υπερβολική και εξωπραγµατική φα-
ντασία, τον φαντασιόπληκτο (ευφάνταστο άτοµο). Κάθε λέξη µε 
διπλή αντίθετη σηµασία λέγεται µέση λέξη (media vox). Αλλα πα-
ραδείγµατα: χοντρός (κακόσηµο) - ευτραφής (εύσηµο), γριά (κα-
κόσηµο) - ηλικιωµένη (εύσηµο)· δεξιός (εύσηµο), ενώ για να απο-
φευχθεί η έννοια τού «µη δεξιός» που τη θεωρούσαν κακόσηµη, 
χρησιµοποίησαν ευφηµιστικές λέξεις: αριστερός (< άριστος) και 
(στην Αρχαία) ευώνυµος «µε καλό όνοµα», πολιτικός (εύσηµο) -
πολιτικάντης (κακόσηµο). 

κακοσµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η δυσάρεστη µυρωδιά: ~ στόµατος 
| ποδιών || αποσµητικό για την ~ της µασχάλης ΣΥΝ. δυσοσµία, δυσω-
δία ΑΝΤ. ευοσµία, ευωδία. — κάκοσµος, -η, -ο [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οσµή. 

κακοστηµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει κακή οργάνωση, ελλιπή επι-
µέλεια: ~ παράσταση | θέαµα | κόλπο | κείµενο ΑΝΤ. καλοστηµένος 2. 
αυτός που τελικώς απογοητεύει ή προκαλεί ενόχληση. 

κακοστοµαχιά (η) [µτγν] {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) διαταραχή τού στο-
µάχου από δυσπεψία ή από παθολογικά αίτια ΣΥΝ. βαρυστοµαχιά. 

κακοστοµαχιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κακοστοµάχιασα} (καθηµ.) 1. 
(αµετβ.) υποφέρω από δυσπεψία, πάσχω από κακοστοµαχιά 2. (µετβ.) 
(για τροφές) προκαλώ δυσπεψία. 

κακοστόµαχος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που υποφέρει από δυσπεψία, 
που έχει ευαίσθητο και ασθενικό στοµάχι 2. (για τροφές) αυτός που 
προκαλεί δυσπεψία, δύσπεπτος ΑΝΤ. εύπεπτος, χωνευτικός. 

κακοσυνεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κακοσύνεψα} 1. (συνήθ. για τον και-
ρό) επιδεινώνοµαι, αγριεύω ΑΝΤ. καλοσυνεύω 2. (για πρόσ.) θυµώνω, 
φέροµαι άγρια και απότοµα. 

κακοσύνη (η) → κακός 
κακοσυνηθίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κακοσυνήθισ-α, -µένος} ♦ 1. 

(αµετβ.) αποκτώ κακές συνήθειες ΣΥΝ. κακοµαθαίνω ΑΝΤ. καλοσυνη-
θίζω ♦ 2. (µετβ.) συµβάλλω µε τη συµπεριφορά µου, ώστε να απο-
κτήσει κάποιος κακές συνήθειες: τον κακοσυνήθισε κι όλο τεµπε- 

λιάζει. 
κακοσύντακτος, -η, -ο κ. κακοσύνταχτος αυτός που περιέχει 

γλωσσικά, ιδίως συντακτικά λάθη· ο ασύντακτος: το κείµενο σας εί-
ναι ~· πρέπει να ξαναγραφεί. 

κακοσυστήνω κ. κακοσυσταίνω ρ. µετβ. {κακοσύστ-ησα, -ήθηκα, -
ηµένος) (λαϊκ.) 1. δίνω κακές συστάσεις για κάποιον 2. προκαλώ κακή 
εντύπωση για το πρόσωπο µου: αυτά που λέει και κάνει τον κα-
κοσυσταίνουν σε όλους τους γνωστούς και φίλους. 

κακοσφυγµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο µη φυσιολογικός, ανώµαλος 
σφυγµός. Επίσης κακοσφυξία [µτγν.]. 

κακοτάξιδος, -η, -ο (πλοίο) που έχει κακό ταξίδι λόγω των άσχηµων 
καιρικών συνθηκών ΑΝΤ. καλοτάξιδος. 

κακοτέχνηµα (το) [µτγν.] {κακοτεχνήµ-ατος | -ατα, -άτων) το κακο-
φτειαγµένο κατασκεύασµα, το άκοµψο και άτεχνο έργο. 

κακοτεχνία (η) [αρχ.] {κακοτεχνιών} κατασκευή που δεν πληροί τις 
αναγκαίες προδιαγραφές- κακή ή ακαλαίσθητη κατασκευή: οι ~ τού 
οδικού δικτύου ευθύνονται για πολλά τροχαία ατυχήµατα. 

κακότεχνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος άτε-
χνα και άκοµψα, ακαλαίσθητος ΣΥΝ. άτεχνος, άκοµψος, κακοφτειαγ-
µένος ΑΝΤ. καλότεχνος, καλοδουλεµένος 2. αυτός που έχει ελαττώ-
µατα και ατέλειες στην κατασκευή του: ~ κτήριο ΣΥΝ. ελαττωµατι-
κός. — κακότεχνα επίρρ. 

κακοτοπιά (η) [µεσν.] 1. έδαφος ανώµαλο και δύσβατο ΣΥΝ. κατσά-
βραχα 2. (µτφ.) περίσταση που µπορεί να εκθέσει κάποιον σε κίνδυ-
νο, που απαιτεί δύσκολους και προσεκτικούς χειρισµούς: ένας ικα-
νός και έµπειρος πολιτικός ξέρει να αποφεύγει τις ~ σε µια δηµόσια 
συζήτηση. 

κακοτράχαλος, -η, -ο (καθηµ.) 1. (τόπος) που έχει ανώµαλο και δύ-
σβατο έδαφος 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δύσκολα προσαρµόζεται 
ή συµβιβάζεται, που έχει στρυφνό χαρακτήρα. [ETYM. < κακό- + -
τράχαλος (µε προληπτική αφοµοίωση) < τρόχαλο «χαλίκι, πέτρα», ουδ. 
τού αρχ. επιθ. τροχαλός «αυτός που τρέχει -στρογγυλός» (πβ. µτγν. 
τρόχµαλος «κυλιόµενος λίθος», από συµφυρ-µό των τροχός και 
οµαλός) < θ. τροχ- (τού ρ. τρέχω) + παραγ. επίθηµα -αλός]. 

κακότροπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει επιθετική ή ανάγωγη συ-
µπεριφορά ΑΝΤ. καλότροπος. — κακοτροπία [αρχ.] κ. κακοτροπιά (η). 

κακοτυχίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {κακοτύχισα} θεωρώ ή χαρακτηρίζω κά-
ποιον κακότυχο και άµοιρο, τον οικτίρω ΑΝΤ. καλοτυχίζω, µακαρίζω. 

κακότυχος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που δεν ευνοείται από την τύχη, κα-
κορίζικος ΣΥΝ. άτυχος, δύσµοιρος, δύστυχος ΑΝΤ. καλότυχος, τυχερός. 
— κακοτυχία [µεσν.] κ. (λαϊκ.) κακοτυχιά (η). 

κακοτυχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {κακοτυχείς... | κακοτύχησα} δέχοµαι αλ-
λεπάλληλα χτυπήµατα από τη µοίρα ΑΝΤ. ευτυχώ, ευδαιµονώ. 

κάκου στη ΦΡ. τού κάκου βλ. λ. κακό. [ΕΤΥΜ. < 
τού κακού, µε αναβιβασµό τού τόνου]. 

κακούργηµα (το) [αρχ.] {κακουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΝΟΜ. κά-
θε πράξη που τιµωρείται µε την ποινή τού θανάτου ή τής κάθειρξης 
(ισόβιας ή πρόσκαιρης) και διακρίνεται από το πληµµέληµα ή το 
πταίσµα µε βάση τη βαρύτερη ποινή που επισύρει 2. (µτφ.) απαρά-
δεκτη ενέργεια µε ιδιαίτερα ζηµιογόνες συνέπειες ΣΥΝ. έγκληµα. Επί-
σης κακουργία (η) [αρχ.] (σηµ. 2). — κακουργηµατικός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πταίσµα. 

κακουργιοδικείο [1833] κ. κακουργοδικείο (το) δικαστήριο αρµόδιο 
για την εκδίκαση κακουργηµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πταίσµα. 

κακουργιοδίκης (ο/η) [1833] {κακουργιοδικών} δικαστής που δικάζει 
κακουργήµατα. [ΕΤΥΜ. < κακουργία (< κακούργος) + -δίκης < δίκη]. 

κακούργος, -α, -ο 1. αυτός που είναι πολύ κακός ή που προκαλεί 
κακό: ~ κοινωνία! 2. (ως ουσ.) (α) εγκληµατίας, κακοποιός που έχει 
διαπράξει κακούργηµα (β) (µτφ.) άνθρωπος σκληρόκαρδος και ανη-
λεής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κακούργος < 
κακό- + -οϋργος < έργον]. 

κακουργω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κακουργείς... | κακούργησα} διαπράττω 
πράξεις αξιόποινες σε βαθµό κακουργήµατος, εγκληµατώ. 

κακουχία (η) {κακουχιών} (συνήθ. σε πληθ.) σωµατική και ψυχική 
ταλαιπωρία, κακοπάθεια: η ζωή του ήταν γεµάτη κακουχίες || κα-
κουχίες τού πολέµου | τής φυλακής | τής εξορίας ΣΥΝ. βάσανα. 
[ETYM. αρχ. < κακουχώ (-εω) < κακό- + έχω]. 

κακοφαίνεται ρ. αποθ. [µεσν.] (κακοφάνηκε) (απρόσ., µε τις προσωπ. 
αντωνυµίες µου, σου, του | της, µας, σας, τους) 1. αισθάνοµαι ή/και 
εκφράζω τη δυσαρέσκεια µου για λόγους, ενέργειες, παραλείψεις 
κ.λπ. άλλων: της κακοφάνηκε που δεν την κάλεσαν 2. (κατ' επέκτ.) 
στενοχωρούµαι- θυµώνω και εναντιώνοµαι στους άλλους: του κακο-
φάνηκε που του µίλησαν τόσο προσβλητικά || µη σου κακοφαίνεται 
αυτό που λέω- είναι η αλήθεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

κακοφανισµός (ο) (σπάν.) αίσθηµα δυσαρέσκειας, παρεξήγηση· κυρ. 
στη ΦΡ. µη προς κακοφανισµό (κάποιου) µην κακοφανεί (κάποιου). 
[ΕΤΥΜ. < κακοφανίζω < κακό- + -φανίζω < θ. φαν-, πβ. παθ. αόρ. β' ε-
φάν-ην τού ρ. φαίνοµαι]. 

κακόφηµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει αποκτήσει κακή φήµη, κακό 
όνοµα· συνήθ. για χώρους ή περιοχές όπου επικρατεί ανηθικότη-τα 
ή συχνάζουν άνθρωποι τού υποκόσµου: ~ στέκι | µπαρ | συνοικία· ΦΡ. 
κακόφηµο σπίτι οίκος ανοχής, πορνείο. — κακοφηµία (η) [µτγν.]. 

κακοφορµίζω   ρ.  αµετβ.  κ.  µετβ.  {κακοφόρµισα}   (καθηµ.)  ♦  1. 

κακο- α' συνθετικό 
κακο-ραµµένος. -η, -ο κακο-συντηρηµένος, -η, -ο κακο-σχηµατισµένος. -η, -ο κακο-τυπωµένος, -η, -ο κακο-ψηµένος. -η, -ο 
κακο-σιδερωµένος, -η, -ο κακοσχεδιασµένος, -η, -ο κακο-ταϊσµένος, -η, -ο κακο-χτενισµένος. -η, -ο κακο-ψήνω ρ. 
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(αµετβ.) (για πληγές, εξανθήµατα κ.λπ.) σχηµατίζω φλεγµονή, ερεθίζοµαι- 
µαζεύω πύον ΣΥΝ. (λόγ.) διαπυούµαι ♦ 2. (µετβ.) προκαλώ στο τραύµα 
φλεγµονή ή διαπύηση: αυτή η αλοιφή µού κακοφόρµισε την πληγή. 
[ΕΤΥΜ. < κακό- + αφορµίζω «ερεθίζοµαι» (µε διατήρηση τού -ο- ως 
συνδετικού φωνήεντος) < αφορµή]. 

κακοφτειαγµένος, -η, -ο 1. (για πράγµατα) κατασκευασµένος αδέξια ή και 
ακαλαίσθητα, ελαττωµατικός 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει άσχηµη σωµατική 
διάπλαση, δύσµορφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 

κακόφωνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που ηχεί παράφωνα, που προκαλεί 
δυσαρέσκεια στην ακοή: ~ µελωδία | ήχος | λέξη ΣΥΝ. κακόηχος 2. (για 
πρόσ.) αυτός που έχει λανθασµένη ως προς τη µουσικότητα φωνή, παράφωνος 
ΑΝΤ. καλλίφωνος. — κακοφωνία (η) [µτγν.]. 

κακοχρονια (η) χρόνος γεµάτος συµφορές και δυστυχία ΑΝΤ. καλο-χρονιά. 
κακοχρονίζω ρ. µετβ. (κακοχρόνισα) καταριέµαι κάποιον να έχει κακή χρονιά, 

να του τύχουν πολλά βάσανα και συµφορές ΑΝΤ. καλο-χρονίζω. — 
κακοχρόνι)α)σµα (το). 

κακόχρονος (ο) (λαϊκ.) µόνο στη ΦΡ. κακόχρονο (= κακό χρόνο) να 'χεις/ να 
σου πάει άσχηµα η χρονιά- ως κατάρα ή, συνηθέστερα, ως έκφραση 
αποδοκιµασίας ή αγανάκτησης: (Που) ~, παλιόπαιδο! Μου 'βγαλες την ψυχή 
όλη µέρα µε τις αταξίες σου! 

κακοχωνευτος, -η, -ο 1. (για τροφές) αυτός που χωνεύεται µε δυσκολία, 
δύσπεπτος ΣΥΝ. δυσκολοχώνευτος ΑΝΤ. καλοχώνευτος 2. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που δύσκολα τον υποφέρει ή τον ανέχεται κανείς· δύστροπος ΣΥΝ. 
ανυπόφορος, φορτικός. — κακοχώνευτα επίρρ. 

κακοχωνεύω ρ. µετβ. {κακοχώνεψα} χωνεύω µε δυσκολία, υποφέρω από 
δυσπεψία ΑΝΤ. καλοχωνεύω. 

κακοψόχι (το) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) κατάρα εναντίον κάποιου να έχει οικτρό, 
βασανιστικό θάνατο. 

κακόψυχος, -η, -ο αυτός που έχει κακή ψυχή, που εχθρεύεται τους άλλους 
ΣΥΝ. µοχθηρός, επίβουλος, κακός ΑΝΤ. καλόψυχος. 

κακτοειδές (το) [1896] {κακτοειδ-ούς | -ή, -ών} κάθε φυτό που ανήκει στην 
οικογένεια των κάκτων. 

κάκτος (ο) φυτό των ξηρών κλιµάτων, µε παχύ σαρκώδη βλαστό και αγκάθια 
στη θέση των φύλλων απαντά σε πετρώδη υψίπεδα µε µεγάλη ξηρασία. — 
(υποκ.) κακτάκι (το), κακτώδης, -ης, -ες [1880]. [ΕΤΥΜ αρχ·> ο:γν· ετύµου, 
όπως και το αντίστοιχο λατ. cactus]. 

κακώνυµος, -η, -ο (σπάν.) αυτός που έχει κακό όνοµα, κακή φήµη ΣΥΝ. 
κακόφηµος ΑΝΤ. φηµισµένος. — κακωνυµία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
κακό- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ό'νυµα, 
αιολ. τ. τής λ. δνοµα]. 

κακώς επίρρ. [αρχ.] 1. λανθασµένα· για κάτι που δεν έπρεπε να έχει συµβεί: ~ 
του απάντησα· έπρεπε να τον αγνοήσω εντελώς || ~ έχει δηµιουργηθεί αυτή η 
εντύπωση || ~ έπραξες ΑΝΤ. ορθώς, σωστά 2. (σπάν.) µε κακό τρόπο· ΦΡ. (α) 
τα κακώς κείµενα βλ. λ. κείµαι (β) (λόγ.) κακήν κακώς βλ.λ. 

κάκωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. ελαφρά ή βαριά σωµατική 
βλάβη, που προκλήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες, κυρ. χτύπηµα: το θύµα 
δεν έφερε τραύµατα ή κακώσεις || ~ στον εγκέφαλο | στη σπονδυλική στήλη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ < αρχ. κάκωσις < κακώ (-όω) < κακός]. 

καλά επίρρ. [µεσν.] {καλύτερα (λαϊκ. κάλλιο), άριστα (λόγ. κάλλιστα)} 1. µε 
τρόπο καλό, ορθό ή σωστό, όπως πρέπει: τους φέρθηκε τόσο ~, που δεν βρήκαν 
λόγια να τον ευχαριστήσουν || έπαιξε πολύ ~ τον ρόλο του || η συζήτηση δεν 
άρχισε καθόλου ~ || δεν τα λέω ~; ΣΥΝ. ωραία, σωστά, ορθά ΑΝΤ. κακά, 
άσχηµα· ΦΡ. (α) καλά τού κάνω του φέροµαι όπως του αρµόζει, ενεργώ όπως 
πρέπει απέναντι του: Καλά τού έκανε και τον χαστούκισε! Εγώ στη θέση της θα 
του είχα σπάσει το κεφάλι! (β) καλά να (τα) πάθεις σου αξίζει αυτό που 
έπαθες, δικαίως το έπαθες: ~, γιατί, όταν σου έλεγα να προσέχεις, εσύ ήθελες να 
µου κάνεις τον γενναίο (γ) καλά κάνω! (εµφατ.) πράττω σωστά, κάνω αυτό 
που πρέπει: ~! Εσύ να µην ασχολείσαι! (δ) καλά µου έλεγε... σωστά µου έλεγε, 
µε συµβούλευε κ.λπ. κάποιος· σε περιπτώσεις που αναγνωρίζουµε εκ των 
υστέρων την ορθότητα των λόγων κάποιου 2. µε τρόπο όµορφο και ευχάριστο: 
εύχοµαι να περάσετε ~ στη χώρα µας ΣΥΝ. όµορφα, ευχάριστα ANT. άσχηµα, 
δυσάρεστα- ΦΡ. τι καλά! (για τη δήλωση ικανοποίησης): ~, θα έρθει και ο 
Νίκος µαζί! || ~ που θα 'τανε να ζούσαµε σε µια τέτοια χώρα! 3. µε τρόπο 
φιλικό και ευγενικό: µου µίλησε ήρεµα και - ΣΥΝ. φιλικά 4. σε καλή 
(σωµατική ή ψυχική) κατάσταση, χωρίς προβλήµατα: είναι µεγάλος στην 
ηλικία, αλλά στέκεται ~ || δεν νιώθω ~ || µου φαίνεται ότι δεν στέκει | είναι ~ 
στα µυαλά του- ΦΡ. (α) είµαι καλά είµαι υγιής, βρίσκοµαι σε καλή σωµατική 
(και ψυχολογική) κατάσταση (β) (προφορ.) να είσαι (να Ότε) καλά ως 
απάντηση στο «ευχαριστώ», αντί τού «παρακαλώ»: -Ευχαριστώ πολύ για τις 
πληροφορίες. -Να είστε καλά! (γ) γίνοµαι καλά αποκαθίσταται η υγεία µου 
ΣΥΝ. θεραπεύοµαι, αναρρώνω (δ) πηγαίνω καλά (i) εξελίσσοµαι προς θετική 
κατεύθυνση: ~ στα µαθήµατα ΣΥΝ. προοδεύω, προκόβω (ii) η κατάσταση τής 
υγείας µου εξελίσσεται ικανοποιητικά: τις τελευταίες ηµέρες ο ασθενής 
πηγαίνει καλά (ε) (εκφραστ.-συχνά το σαν προηγείται) (σαν) δεν είµαστε κα-
λά! για την έκφραση απορίας, έκπληξης, συνήθ. δυσάρεστης: ~, είπε τέτοιο 
πράγµα για σένα; ΣΥΝ. Κύριε ελέησον, µνήσθητί µου Κύριε (στ) (εκφραστ.) 
είσαι καλά; | δεν είσαι καλά! | είσαι στα (µε) τα καλά σου; | δεν είσαι (στα) 
µε τα καλά σου! | πας καλά; | δεν πας καλά! | στέκεις καλά; | δεν στέκεις 
καλά! αποδοκιµαστικά για ανόητο λόγο ή πράξη: Είσαι µε τα καλά σου; 
Σκέφτηκες σοβαρά τι πας να κάνεις; (ζ) όλα καλά (i) ως ερώτηση, αν όλα 
εξελίσσονται οµαλά, σωστά: ~; Υπάρχει κάποιο πρόβληµα; (ii) ως απάντηση, 
ότι όλα εξελίσσονται οµαλά, σωστά: -Πώς πάνε τα πράγµατα; —, δόξα τω 
θεώ! 5. µε τρό- 

πο ολοκληρωµένο, χωρίς παραλείψεις ή ατέλειες: πρέπει να φράξεις - την 
τρύπα µε τσιµέντο ΣΥΝ. εντελώς, πλήρως ΑΝΤ. πρόχειρα 6. σε ικανοποιητικό 
βαθµό, αρκετά: στο σκοτάδι δεν βλέπω ~ || ήταν - πληροφορηµένος || πρόσεξε ~ 
µην ανοίξω το στόµα µου, γιατί δεν θα ξέρεις πού να κρυφτείς || τον γνωρίζω - || 
δεν κατάλαβα <-· τι είπατε; ΣΥΝ. επαρκώς ΑΝΤ. ελλιπώς 7. (µτφ.) µε τρόπο 
επιδέξιο, εύστοχο και αρµονικό: κάνω ~ τη δουλειά µου || συνεργαστήκαµε - σε 
όλα τα επίπεδα ΣΥΝ. ουσιαστικά, αποτελεσµατικά 8. (προφορ.) στην αρχή οµι-
λίας εµφατ. γι' αυτό που ακολουθεί: ~, τόσο άσχηµη νύχτα δεν έχω 
ξαναπεράσει! 9. (προφορ.) στην αρχή οµιλίας για έκφραση εκπλήξεως: ~, χτες 
δεν είπες ότι θα ερχόσουν µέχρι τις δώδεκα; Γιατί γύρισες χαράµατα; ΦΡ. και 
καλά (i) (στην αρχή ερώτησης, που δηλώνει έντονη απορία): ~, πώς συνέβη, 
αφού είχαν ληφθεί τόσα µέτρα ασφαλείας; (ii) (οικ.) δήθεν, τάχα: ήρθε ξαφνικά, 
~ ότι του λείψαµε, αλλά στην παραγµατικότητα ήθελε δανεικά 10. ως απάντηση 
για τη δήλωση συµφωνίας, συναίνεσης, συνήθ. µε παραχωρητική διάθεση: -Σε 
παρακαλώ, έλα αύριο το βράδυ από το σπίτι! —, θα έρθω || «άλλοι επιβάτες 
προσπαθούσαν να συνέλθουν και άλλοι έµοιαζαν να λένε "~, ρε παιδιά, πώς 
κάνετε έτσι;"» || (και µε απειλητική διάθεση) ~, συνέχισε να φέρεσαι έτσι και θα 
δεις! ΣΥΝ. εντάξει- ΦΡ. (α) (ειρων.) ναι καλά! για να δείξουµε ότι δεν 
πιστεύουµε αυτά που λέει κάποιος: -Μου είπε ότι θα σου επιστρέψει τα δανεικά 
σε µία εβδοµάδα. —! (β) πάει καλά είµαστε σύµφωνοι, δέχοµαι ΣΥΝ. εντάξει, 
έστω (γ) πάλι καλά (συνήθ. στην αρχή τής πρότασης) ευτυχώς που συνέβη 
µόνο αυτό ή τουλάχιστον αυτό (που περιγράφει η πρόταση· δηλ. θα µπορούσε 
να είχε συµβεί κάτι χειρότερο): ~ που πρόλαβες να σώσεις λίγα πράγµα τα από 
τη φωτιά || ~ να λες που δεν πάθατε τίποτε από τη σύγκρουση! · ΦΡ. (α) κάνω 
καλά (κάποιον) (i) θεραπεύω (κάποιον): τον πήγαν σ' έναν γιατρό και τον έκανε 
καλά ΣΥΝ. γιατρεύω (ii) ελέγχω (κάποιον), µπορώ να κουµαντάρω ή να νικήσω 
(κάποιον) (από πλευράς δύναµης): είναι δυο µέτρα άντρας, πού να τον κάνεις 
καλά; (β) καλά-καλά (i) πολύ καλά: µε κοίταζε ~ (ερευνητικά ή µε έκπληξη) 
(ii) (αρνητ.) µόλις και µετά βίας, σχεδόν καθόλου: δεν είχε ξηµερώσει ~ όταν 
έγινε η έκρηξη (γ) καλά που | καλά και για καλή τύχη, ευτυχώς: καλά που το 
θυµήθηκες- εγώ το είχα ξεχάσει! (δ) για (τα) καλά πολύ, σε µεγάλο βαθµό: 
αρρώστησε | θύµωσε ~ (ε) σώνει και καλά | καλά και σώνει βλ. λ. σώνω (στ) 
καλά σου! ως έκφραση παραπόνου προς κάποιον που δεν ικανοποίησε την 
επιθυµία µας, ενώ, κατά τη γνώµη µας, θα µπορούσε: Ωστε δεν θα µου πεις τι 
έγινε; ~! Κι εγώ δεν πρόκειται να σου ξαναπώ τίποτα! Επίσης (λόγ.) καλώς 
[αρχ.] (βλ.λ.). 

καλά - καλώς. Το καλώς έχει διττή σηµασία· σηµαίνει σε πιο τυπικό λόγο 
ό,τι το καλά (Μιλάει καλά τα Ελληνικά - Γνωρίζει καλώς την Αγγλική)- 
χρησιµοποιείται (περισσότερο από το καλά) ως προτασιακό επίρρηµα, για 
να δηλώσει «συµφωνία, επιβεβαίωση, κατάφαση» (= εντάξει, σύµφωνοι, 
βεβαίως, µάλιστα): Καλώς- θα συνεργαστώ κι εγώ µαζί σας - Η σύµβαση θα 
υπογραφεί από τον πρόεδρο τής εταιρείας. Καλώς; 

καλααζάρ (το) {άκλ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδης ανθρωποζωονόσος που προκαλείται από 
παρασιτικό πρωτόζωο και εµφανίζει ως συµπτώµατα υψηλό πυρετό, αναιµία, 
απίσχνανση, διόγκωση τού σπλήνα κ.ά., µπορεί δε να οδηγήσει στον θάνατο 
ΣΥΝ. λεϊσµανίαση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. kala-azar < χίντι kâlâ-azar «µαύρη 
νόσος» < χίντι kälä «µαύρος» + περσ. azar «νόσος»]. 

Καλαβρία (η) περιοχή τής Ν∆. Ιταλίας. — Καλαβρός κ. Καλαβρέζος (ο), 
Καλαβρή κ. Καλαβρέζα (η), καλαβρέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Calabria, 
αγν. ετύµου]. 

Καλάβρυτα (τα) {Καλαβρύτων} ιστορική κωµόπολη τής Β∆. Πελοποννήσου 
στον νοµό Αχαΐας, γνωστή για τη µεγάλη σφαγή τού ανδρικού πληθυσµού της 
στις 13 ∆εκεµβρίου 1943 από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής (η σφαγή 
των Καλαβρύτων). — Καλαβρυτινός (ο), Καλαβρυτινή (η), Καλαβρυτινός, -ή, 
-ό. [ΕΤΥΜ µεσν. < πιθ. καλός + -βρυτα < αρχ. βρύω «αναβλύζω», από όπου 
και το ουσ. βρύση (βλ.λ.) Η ετυµ. αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι τα 
Καλάβρυτα φηµίζονται για τα άφθονα νερά και τις πηγές τους]. 

καλαγκάθι (το) {χωρ. γεν.} φλεγµονή που σχηµατίζεται στη ρίζα τού νυχιού 
χεριού ή ποδιού και καταλήγει συχνά σε συγκέντρωση πύου και απόστηµα 
ΣΥΝ. παρωνυχίδα. 

καλάδα (η) οµαλό τµήµα τού βυθού όπου σύρεται η τράτα. [ΕΤΥΜ. 
< βεν. calada < ρ. calar, βλ. λ. καλάρω]. 

καλαθάς (ο) {καλαθάδες} (καθηµ.) ο επαγγελµατίας που κατασκευάζει ή 
εµπορεύεται καλάθια ΣΥΝ. καλαθοποιός. 

καλάθι (το) {καλαθ-ιού | -ιών} 1. σκεύος πλεκτό, συνήθ. από κλαδιά λυγαριάς, 
ιτιάς, από καλάµια ή και πλαστικό, κυρ. για µεταφορά ή τοποθέτηση 
τροφίµων, σκευών, ρούχων κ.λπ.: έβαλε τα φρούτα σε ένα ~ || είχε στο ~ τα 
άπλυτα || ένα ~ µε αβγά || κουβαλούσε στο ~ φαγητό και κρασί || πλέκω καλάθια 
ΣΥΝ. (λόγ.) κάνιστρο· ΦΡ. (α) καλάθι | κάλαθος των αχρήστων το ειδικό 
σκεύος εσωτερικού χώρου, που χρησιµοποιείται για την απόρριψη των 
άχρηστων αντικειµένων ΣΥΝ. δοχείο απορριµµάτων (β) (µτφ.) (καταλήγω ή 
ρίχνω | πετώ κ.λπ. κάτι) στον κάλαθο των αχρήστων βλ. λ. κάλαθος (γ) (µτφ.) 
χάνω τ' αβγά και τα καλάθια βλ. λ. αβγό (δ) (παροιµ.) άπους ακούς πολλά 
κεράσια, κράτα και µικρό καλάθι όταν ακούς µεγάλα λόγια (π.χ. υποσχέσεις, 
περιαυτολογίες), να είσαι πολύ επιφυλακτικός: µην εµπιστεύεσαι πολιτικούς 
που ισχυρίζονται ότι θα κάνουν τη χώρα παράδεισο- ~! ΣΥΝ. κράτα πισινή (ε) 
(παροιµ.) στο καλάθι δεν χωρεί, στο κοφίνι περισσεύει βλ. λ. κοφίνι 2. 
(συνεκδ.) η ποσότητα των προϊόντων που χωρά σε πλεκτό σκεύος, όπως το 
παραπάνω· το περιεχόµενο του: µου έστει- 
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λε δώρο ένα - σύκα ΣΥΝ. καλαθιά· ΦΡ. ΙΟ καλάθι τής νοικοκυράς το 
σύνολο των αγαθών που µπορεί να αγοράσει κανείς για τις ανάγκες 
ενός νοικοκυριού (συνήθ. για την αγοραστική δύναµη τού µισθού): 
χρόνο µε τον χρόνο το - αδειάζει λόγω τής συνεχούς αύξησης των τι-
µών 3. ΑΘΛ. (στην καλαθοσφαίριση) (α) ο στόχος, η στρογγυλή µε-
ταλλική στεφάνη, η οποία είναι τοποθετηµένη σε ορισµένο ύψος από 
το έδαφος και στην οποία είναι δεµένο το µικρό δίχτυ όπου καταλήγω 
η µπάλα, όταν η βολή είναι εύστοχη (β) (συνεκδ.) η εύστοχη βολή τής 
µπάλας µέσα στον στόχο (καλάθι) τής αντίπαλης οµάδας, πράγµα 
που καθορίζει και το σύνολο των πόντων της: βάζω | πετυχαίνω ~ δύο | 
τριών πόντων (τρίποντο) || ~ άγγιχτο (χωρίς να αγγίξει η µπάλα τη 
στεφάνη) || το ~ µετράει (θεωρείται έγκυρο) 4. καλάθι µε δύο χει-
ρολαβές και κατάλληλη επένδυση στο οποίο τοποθετούνται και µε-
ταφέρονται τα βρέφη. — (υποκ.) καλαθάκι (το), (µεγεθ.) καλάθα κ. 
καλαθούνα (η) (κυρ. σηµ. 4). 
[ETYM. < µτγν. καλάθιον, υποκ. τού αρχ. κάλαθος (βλ.λ.). Η αθλ. σηµ. 
αποδίδει το αγγλ. basket]. 

καλαθιά (η) (λαϊκ.) το περιεχόµενο ενός καλαθιού ή και η ποσότητα 
των προϊόντων που χωράει, η χωρητικότητα του: µία ~ σταφύλια || 
δύο ~ σύκα ΣΥΝ. καλάθι. 

καλαθιάζω ρ. µετβ. {καλάθιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) (κυριολ.) το-
ποθετώ (προϊόντα, αντικείµενα) σε καλάθια. 

καλαθοπλεκτική (η) {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατασκευής καλαθιών 
ΣΥΝ. καλαθοποιία. 

καλαθοποιία (η) [1870] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατασκευής καλα-
θιών ή και πλεκτών επίπλων και διακοσµητικών αντικειµένων από 
εύκαµπτες φυτικές ίνες ΣΥΝ. καλαθοπλεκτική. — καλαθοποιός (ο/η) 
[µτγν.]. 

κάλαθος (ο) {καλάθ-ου | -ων, -ους} 1. (αρχαιοπρ.) το καλάθι- κυρ. στη 
ΦΡ. (µτφ.) (καταλήγω ή ρίχνω | πετώ κ.λπ. κάτι) στον κάλαθο των 
αχρήστων στα σκουπίδια, εκεί όπου ρίχνει κανείς τα άχρηστα ή αυτά 
που δεν λαµβάνει καθόλου υπ' όψιν για την πλήρη αδιαφορία για τις 
αιτήσεις, τις αναφορές κ.λπ. κάποιου: είχε προειδοποιήσει επα-
νειληµµένως για τη διαρροή, αλλά οι αναφορές του κατέληγαν πά-
ντοτε ~ 2. δοχείο από λεπτά µεταλλικά ελάσµατα, πλεγµένα µεταξύ 
τους, που χρησιµεύει στην ανέλκυση και τη µεταφορά µεταλλεύµα-
τος 3. ΑΡΧΑΙΟΑ. το τµήµα τού κορινθιακού κιονόκρανου, που περι-
βάλλεται από γλυπτή διακόσµηση σε σχήµα φύλλων άκανθας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, όπου το επίθηµα -θος εµφανίζεται όπως 
και στα συνώνυµα γύργα-θος, κύα-θος. Η λ. πιθ. συνδέεται µε το ρ. 
κλώθω]. 

καλαθοσφαίριση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. (επίσ.) αγωνι-
στικό παιχνίδι, που παίζεται από δύο οµάδες των πέντε παικτών, κα-
τά το οποίο κάθε οµάδα προσπαθεί να ρίξει τη µπάλα στον στόχο 
(µια κατασκευή σε σχήµα καλαθιού) τής αντίπαλης οµάδας περισ-
σότερες φορές από την άλλη ΣΥΝ. µπάσκετ. Επίσης καλαθόσφαιρα. 
— καλαθοσφαιριστής (ο), καλαθοσφαιρίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. basket ball]. 

καλαθούνα (η) -> καλάθι 
καλάι (το) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) µείγµα από κασσίτερο και µολύβι το 
οποίο χρησιµοποιείται στη συγκόλληση υλικών. — καλάινος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < τουρκ. kalay < µτγν. κάλ(λ)αϊς (βλ.λ.)]. 

καλαΐζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλάισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) καλύπτω 
την εσωτερική κυρ. επιφάνεια σκεύους µε κασσίτερο, προκειµένου 
να το προφυλάξω από τη σκουριά ΣΥΝ. (επι)κασσιτερώνω, γανώνω. 
Επίσης καλαϊδίζω   — καλάισµα (το). 

κάλαϊς (η) {καλάιδος | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) ΟΡΥΚΤ. πολύτιµος λίθος 
µε όµορφο γαλαζοπράσινο χρώµα ΣΥΝ. (λαϊκ.) περουζές. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. κάλ(λ)αϊς, αγν. ετύµου, τεχνικός όρ., για τον οποίο έχει 
υποστηριχθεί ότι προέρχεται από την Αίγυπτο εξαιτίας τής χρήσης 
αυτού τού χρώµατος στην κεραµική], 

καλαισθησία (η) [1857] {χωρ. πληθ.} το να διαθέτει κανείς καλό, λε-
πτό γούστο, το να µπορεί να διακρίνει και να εκτιµά το ωραίο: το έρ-
γο φανερώνει έµφυτη ~ || το καινούργιο κτήριο στο κέντρο τής πόλης 
προσβάλλει την ~ των πολιτών || ανεπτυγµένη - ΣΥΝ. φιλοκαλία, γού-
στο ANT. ακαλαισθησία, κακογουστιά, αφιλοκαλία. — καλαισθητι-
κός, -ή, -ό [1863], καλαισθητικ-ά /-ώς επίρρ. 

καλαίσθητος, -η, -ο [1873] 1. (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από καλαισθησία, που έχει λεπτό, καλλιεργηµένο γούστο: είναι εξαι-
ρετικά ~ στο ντύσιµο του και στη διακόσµηση τού σπιτιού του ΑΝΤ. 
ακαλαίσθητος, κακόγουστος 2. αυτός που φανερώνει καλλιεργηµένο 
γούστο, που είναι καλόγουστος: ~ µακιγιάζ | διακόσµηση ΑΝΤ. ακα-
λαίσθητος, κακόγουστος. — καλαίσθητα | καλαισθήτως [1888] επίρρ. 

καλάισµα (το) → καλαΐζω 
καλαϊτζής (ο) {καλαϊτζήδες} (λαϊκ.) ο τεχνίτης που επαλείφει την 

εσωτερική επιφάνεια χάλκινων σκευών µε κασσίτερο, για να τα προ-
φυλάξει από τη σκουριά ΣΥΝ. γανωµατής, γανωτής, κασσιτερωτής. 
— καλαίτζήδικο (το). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. kalayci < kalay, βλ. κ. καλάι]. 

καλακούω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καλάκουσα} (καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) ακούω 
κάτι καθαρά, το αντιλαµβάνοµαι όπως ακριβώς ειπώθηκε: αυτό το 
τελευταίο δεν το καλάκουσα, πες το πάλι ♦ 2. (αµετβ.) ακούω καλά, 
έχω οξεία αίσθηση τής ακοής: γέρασα και δεν ~ πια. 

καλαµάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (α) το µικρού µεγέθους καλάµι (β) µα-
κρόστενο αιχµηρό και λεπτό ξυλάκι στο οποίο περνιούνται κοµµάτια 
κρέατος (συχνά και λαχανικών) για ψήσιµο σε σχάρα (γ) (συνεκδ.) 
κρέας που ψήνεται στη σχάρα περασµένο σε ξυλάκι: ~ µε πίτα 2. (συ-
νήθ.) λεπτό, πλαστικό σωληνάκι για την πόση χυµών, αναψυκτικών, 
ποτών κ.λπ. 

καλαµαράκι (το) {χωρ. γεν.} το µικρό καλαµάρι (βλ.λ., σηµ. 1), συνήθ. 

ως έδεσµα: τηγανητά ~. καλαµαράς (ο) {καλαµαράδες}, καλαµαρού 
(η) {καλαµαρούδες} (σηµ. 2) 1. (λαϊκ.-µειωτ.) ο άνθρωπος των 
γραµµάτων, ο λόγιος ΣΥΝ. γραµµατιζούµενος, εγγράµµατος, 
µορφωµένος 2. (διαλεκτ.-συχνά σκωπτ. ή µειωτ., στην Κύπρο) ο 
Ελλαδίτης. καλαµάρι (το) {καλαµαρ-ιού | -ιών} 1. κεφαλόποδο 
µαλάκιο µε σώµα επίµηκες και πλατύ, τριγωνικά πτερύγια στο κάτω 
µέρος, το οποίο φέρει δύο άνισους πλοκάµους, µε τους οποίους 
συλλαµβάνει την τροφή του (µικρά ψάρια)· αλιεύεται σε όλες τις 
παράκτιες περιοχές για το νόστιµο κρέας του · 2. (παλαιότ.) µικρό 
δοχείο, όπου τοποθετούσαν το µελάνι για το γράψιµο ΣΥΝ. 
µελανοδοχείο 3. (παλαιότ.) ειδική θήκη, στην οποία τοποθετούσαν τις 
πένες από καλάµι (βλ. λ. κάλαµος)' ΦΡ. (µτφ. ως επίρρ.) χαρτί και 
καλαµάρι µε όλες τις λεπτοµέρειες, καταλεπτώς: µου τα είπε όλα ~ 
ΣΥΝ. διεξοδικώς ANT. σύντοµα, αδροµερώς. — (υποκ.) καλαµαράκι 
(το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µτγν. καλαµάριον < λατ. (theca) 
calamaria «θήκη καλάµων γραφής» < αρχ. κάλαµος (βλ.λ.). Η ονοµασία 
τού θαλασσινού ερµηνεύεται από την οµοιότητα του µε τα 
µελανοδοχεία και είναι µεσν.]. Καλαµαριά (η) ο µεγαλύτερος σε 
πληθυσµό (προσφυγικής προελεύσεως στο µεγαλύτερο του ποσοστό) 
δήµος τής ευρύτερης περιοχής τής Θεσσαλονίκης. 
[ΕΤΥΜ µεσν. τοπωνύµιο, πιθ. από παραφθορά των φρ. καλή µεριά ή 
σκάλα-µεριά, που προσδιόριζαν τον βυζαντινό ναύσταθµο, ο οποίος 
είχε κατασκευαστεί στην περιοχή για την απόκρουση αραβικών επι-
δροµών]. καλαµαριά (η) (παλαιότ.) επιτραπέζιο σκεύος σε σχήµα 
δίσκου, που χρησίµευε ως βάση για ένα ή περισσότερα µελανοδοχεία, 
γραφίδες και άλλα είδη γραφείου. καλαµαριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) αλιευτικό εργαλείο, που χρησιµοποιείται για το ψάρεµα 
καλαµαριών. [ΕΤΥΜ < καλαµάρι + παραγ. επίθηµα -ιέρα]. Καλαµάς 
(ο) ποταµός τής Ηπείρου, που εκβάλλει στον Κόλπο τής 
Ηγουµενίτσας· αλλιώς Θύαµις. 
[ΕΤΥΜ < κάλαµος, όν. φυτού, βλ.λ., εξού και το όν. τής αρχ. πόλεως 
Καλαµαί]. Καλαµάτα (η) πόλη τής Ν∆. Πελοποννήσου, πρωτεύουσα 
τού νοµού Μεσσηνίας. Επίσης (λόγ.) Καλάµαι (αι) {Καλαµών}.  — 
Καλαµατιανός (ο), Καλαµατιανή (η), καλαµατιανός, -ή, -ό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. ονοµασία τής αρχ. πόλης Φαραί, που µνηµονεύεται στον 
Όµηρο. Σύµφωνα µε την πιο αξιόπιστη εκδοχή (Ν. Πολίτης), η ονοµα-
σία αυτή ανάγεται σε παλαιό βυζαντινό µοναστήρι, το οποίο ήταν 
γνωστό ως Παναγία η Καλοµάτα, από όπου µε αφοµοίωση προήλθε το 
όνοµα Καλαµάτα. Κατ' άλλη άποψη (Γ. Χατζιδάκις, Σ. Κουγέας), το 
τοπωνύµιο παράγεται από τ. *καλάµατα, πληθ. τού καλάµι (υπό την 
επίδρ. τού γειτονικού τοπωνυµίου Πετροκαλάµατα), µε καταβιβασµό 
τόνου κατά παρετυµ. προς θηλ. σε -µάτα (λ.χ. µαυρο-µάτα, γαλανο-
µάτα)]. καλαµατιανός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
Καλαµάτα ή προέρχεται από αυτήν: ~ µαντίλι 2. καλαµατιανός (ο) 
νεοελληνικός κυκλικός συρτός χορός, που χορεύεται από οµάδα 
προσώπων πιασµένων χέρι-χέρι. κάλαµε νιος, -ια, -ιο → καλάµι 
καλάµη (η) {καλαµών} (αρχαιοπρ.) 1. το στέλεχος τού σταχυού στα 

δηµητριακά και ιδ. στο σιτάρι 2. (ειδικότ.) το τµήµα τού σταχυού που 
αποµένει στο έδαφος µετά τον θερισµό των σιτηρών ΣΥΝ. καλαµιά, 
άχυρο. 

[ΕΤΥΜ αρχ., παράλλ. τ. τού ουσ. κάλαµος (βλ.λ.)]. καλαµήθρα (η) 
{καλαµηθρών} (λαϊκ.) 1. ονοµασία διαφόρων φυτών 2. η µέντα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καλαµίνθη | αρχ. καλάµινθος + παραγ. επίθηµα -ήθρα. 
Το αρχ. καλάµινθος | -µίνθη, αν δεν είναι προελλην. όρ. (λόγω τού -
ινθ-), ίσως προέρχεται από συµφυρµό των κάλαµος και µίνθη]. καλάµι 
(το) {καλαµ-ιού | -ιών} 1. πολυετές φυτό που ζει σε υδρο-τόπους και 
έχει ψηλό, λεπτό, κυλινδρικό, συνήθ. κούφιο και ευλύγιστο βλαστό µε 
µακριά φύλλα σαν ταινίες, που τυλίγονται γύρω από το στέλεχος τού 
βλαστού 2. (συνεκδ.) το ξερό κούφιο στέλεχος τού παραπάνω φυτού, 
το οποίο χρησιµοποιείται για την κατασκευή διαφόρων αντικειµένων: 
καλύβες από ~· ΦΡ. (µτφ.) καβαλάω το καλάµι αποκτώ µεγάλη ιδέα για 
τον εαυτό µου, αρχίζω να συµπεριφέροµαι αλαζονικά (συνήθ. µετά 
από κάποια επιτυχία): από τότε που νίκησε στον διαγωνισµό οµορφιάς, 
καβάλησε το καλάµι και δεν µας µιλάει πια 3. ειδικό αλιευτικό όργανο 
που αποτελείται από µακρύ καλάµι (σηµ. 2), στο άκρο τού οποίου 
είναι προσαρµοσµένη πετονιά µε αγκίστρια: ψαρεύω µε ~ ΣΥΝ. 
καλαµίδι · 4. (ειδικότ.) το πηνίο, γύρω από το οποίο τυλίγεται το νήµα 
ΣΥΝ. µασούρι · 5. (καθηµ.) το πρόσθιο οστό τής κνήµης: µου έδωσε 
κλοτσιά στο ~ ΣΥΝ. αντικνήµιο. — καλαµένιος, -ια, -ιο κ. (λόγ.) 
καλάµινος, -η, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. καλάµιον, υποκ. τού αρχ. 
κάλαµος (βλ.λ.)]. καλαµιά (η) [µτγν.] 1. το καλάµι ΣΥΝ. (λόγ.) κάλαµος· 
ΦΡ. σαν την καλαµιά στον κάµπο εντελώς µόνος και έρηµος, σε τέλεια 
εγκατάλειψη, χωρίς προστασία: έχασε τον άντρα της, έφυγαν και τα 
παιδιά της κι έµεινε µόνη ~ 2. (συνεκδ.) ο τόπος όπου φυτρώνουν 
πολλά καλάµια ή συστάδα καλαµιών ΣΥΝ. καλαµιώνας 3. (ειδικότ.) το 
στέλεχος τού σταχυού, ιδ. αυτό που αποµένει στο έδαφος µετά τον 
θερισµό των σιτηρών ΣΥΝ. καλάµι, (λόγ.) καλάµη. καλαµίδι (το) 
{καλαµιδ-ιού | ιών} (λαϊκ.) 1. ειδικό αλιευτικό εργαλείο που 
αποτελείται από µακρύ καλάµι, στο άκρο τού οποίου είναι προ-
σαρµοσµένη πετονιά µε αγκίστρια ΣΥΝ. καλάµι 2. ραβδί από καλάµι 
µήκους ενός µέτρου, το οποίο χρησιµοποιούν οι υφάντρες, για να συ- 
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γκρατούν τη διασταύρωση τού νήµατος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. καλαµίδιν < 
µτγν. καλάµιον]. καλαµίζω ρ. µετβ. {καλάµισ-α, -τηκα, -µένος) 1. (λαϊκ.) 
περιτυλίγω (το νήµα) στα µασούρια, ξετυλίγοντας το ταυτόχρονα από 
την ανέµη ΣΥΝ. καρουλιάζω · 2. µαζεύω τα πεσµένα άχυρα µετά τον 
θερισµό. — καλάµισµα (το). καλάµινος, -η, -ο → καλάµι καλάµισµα 
(το) → καλαµίζω 
καλαµιώνας (ο) (λαϊκ.) συστάδα καλαµιών ή έκταση γεµάτη καλάµια 
(στις παρυφές ελών, τελµάτων, λιµνών και γενικά ήρεµων νερών). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. καλαµεών < αρχ. κάλαµος]. καλαµοειδής, -ής, 
-ές [µτγν.] {καλαµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που µοιάζει 
µε καλάµι, που έχει σχήµα καλαµιού: ~ βλαστός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 
καλαµοκάννης (ο) (καλαµοκάννηδες), καλαµοκάννα κ. καλα-
µοκάννισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (σκωπτ.) ο ψηλός και αδύνατος 
άνθρωπος, αυτός που έχει πόδια µακριά και λεπτά σαν καλάµια ΣΥΝ. 
καλαµοπόδαρος, λελέκι ΑΝΤ. κοντοπόδαρος. [ΕΤΥΜ. < καλάµι + -
κάννης < καννί]. καλαµοπόδαρος, -η, -ο 1. (σκωπτ.) αυτός που έχει 
πόδια µακριά και αδύνατα σαν καλάµια, ψηλός και λεπτός ΣΥΝ. 
καλαµοκάννης 2. καλαµοηόδαρο (το) κνήµη µακριά και λεπτή, που 
µοιάζει µε καλάµι. κάλαµος (ο) {καλάµ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) το 
καλάµι (βλ.λ., σηµ. 1) 2. (συνεκδ.) το στέλεχος τού σταχυού, αυτό που 
αποµένει στο έδαφος µετά τον θερισµό των σιτηρών ΣΥΝ. καλαµιά, 
καλάµι 3. (παλαιότ.) ο κεράτινος κορµός τού φτερού πτηνού (συνήθ. 
χήνας ή κόρακα), που ακονιζόταν κατάλληλα στην άκρη του και 
χρησιµοποιόταν ως όργανο γραφής: (κ. µτφ.) χειρίζεται καλώς τον - 
(είναι δεινός συγγραφέας) ΣΥΝ. πένα, κονδυλοφόρος, (λαϊκ.) καλέµι 4. 
(παλαιότ.) η γραφίδα · 5. ΜΟΥΣ. αρχαίο ελληνικό µουσικό όργανο, 
είδος ποιµενικού αυλού, που κατασκευαζόταν από καλάµι (βλ.λ.) · 6. 
ειδικό µεταλλικό εργαλείο που το χρησιµοποιούσαν παλαιότ. 
πυρακτωµένο για το κατσάρωµα των µαλλιών · 7. ΕΚΚΛΗΣ. 
µαρµάρινος, τετράγωνος ή κυλινδρικός στύλος, στον οποίο ακουµπά η 
πλάκα τής Αγίας Τράπεζας στις εκκλησίες τής Ανατολής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κόλαµος (µε προληπτική αφοµοίωση) < I.E. *kolamo-
«καλάµι», πβ. λατ. culmus (> γαλλ. chaume), ρωσ. soloma, αρχ. γερµ. 
halam «καλάµι, πάσσαλος», γερµ. Halm, αγγλ. helm «πηδάλιο πλοίου» 
κ.ά. Βλ. κ. καλέµι]. καλαµοσάκχαρο (το) [1885] {-ου κ. -άρου | χωρ. 
πληθ.} (λόγ.) πολυσακχαρίτης που περιέχει γλυκόζη και φρουκτόζη· 
το σάκχαρο που λαµβάνεται από το στέλεχος τού καλαµώδους φυτού 
που είναι γνωστό ως ζαχαροκάλαµο. καλαµοσιταρο (το) (λαϊκ.) το 
καλαµπόκι ΣΥΝ. αραβόσιτος, αραποσίτι. καλαµοσκοινο (το) → 
καλαµοσχοινο καλαµόσπιτο (το) σπίτι κατασκευασµένο από καλάµια. 
καλαµοσχοινο κ. καλαµοσκοινο (το) σχοινί φτειαγµένο από καλάµια 
(βλ.λ.), µε το οποίο δένονται τα δεµάτια των σταχυών. Καλαµπάκα 
(η) κωµόπολη τής Θεσσαλίας στον νοµό Τρικάλων, κοντά στα 
Μετέωρα. — Καλαµπακιώτης (ο), Καλαµπακιώτισσα (η), κα-
λαµπακκίπΊκος, -η, -ο. 
{ETYM. Η ονοµασία ανάγεται στον 10ο αι. µ.Χ. και, σύµφωνα µε την 
πιο αξιόπιστη εκδοχή, οφείλεται στο όνοµα µιας βυζαντινής οικογέ-
νειας Καλαµπάκη. Προηγουµένως η πόλη ήταν γνωστή ως Σταγοί]. 
καλαµπαλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. µεγάλος θόρυβος που προκα-
λείται από συγκεντρωµένο πλήθος ΣΥΝ. οχλαγωγία, οχλοβοή, χάβρα 
2. καλαµπαλίκια (τα) ακατάστατος σωρός από διάφορα αντικείµενα, 
κυρ. πράγµατα τού νοικοκυριού ΣΥΝ. τσουµπλέκια · 3. (αργκό στον 
πληθ.) οι ανδρικοί όρχεις. [ETYM. < τουρκ. kalabalik «πλήθος»]. 
καλαµποκάλευρο (το) αλεύρι που φτειάχνεται από καλαµπόκι: 
ψωµί από ~ (η µποµπότα) ΣΥΝ. (λόγ.) αραβοσιτάλευρο. καλαµποκέλαιο 
(το) {-ου κ. -αίου | -ων κ. -αίων} λάδι που παράγεται από καλαµπόκι 
ΣΥΝ. (λόγ.) αραβοσιτέλαιο. καλαµποκήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. 
καλαµποκίσιος) αυτός που παρασκευάζεται από καλαµπόκι, που έχει 
ως βάση το καλαµπόκι: ~ αλεύρι | ψωµί. Επίσης καλαµποκένιος, -ια, -
ιο. καλαµπόκι (το) {καλαµποκ-ιού | -ιών) 1. µονοετές δηµητριακό 
φυτό, από τον καρπό τού οποίου εξάγεται αλεύρι, άµυλο, λάδι κ.λπ., 
ενώ από τον βλαστό του χαρτί και νήµατα· έχει καλαµοειδή βλαστό 
που φθάνει τα 2-3 µέτρα ύψος, µακρουλά, λογχοειδή και ευλύγιστα 
φύλλα και µικρούς κίτρινους καρπούς ΣΥΝ. καλαµποκιά, (λόγ.) 
αραβόσιτος· (συνεκδ.) 2. ο εδώδιµος καρπός τού παραπάνω φυτού 
ΣΥΝ. (λαϊ-κότ.) αραποσίτι 3. το αλεύρι που παρασκευάζεται από τον 
καρπό τού παραπάνω φυτού: ψωµί από ~ ΣΥΝ. καλαµποκάλευρο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί οι εξής εκδοχές: (α) < 
αλβ. kalambok (β) < ιταλ. calambochi (γ) < τουρκ. kalembek]. 
καλαµποκιά (η) το φυτό αραβόσιτος (καλαµπόκι) και κυρ. το στέλε-
χος, ο βλαστός τού φυτού ΣΥΝ. αραποσιτιά, καλαµπόκι. 
καλαµποκίσιος, -ια, -ιο → καλαµποκήσιος 
καλαµπούρι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) το αστείο, οτιδήποτε λέγεται 
για να προκαλέσει το γέλιο: δεν σοβαρολογούσα- έτσι το 'πα, για ~ || 
κάνω ~ σε κάποιον (του κάνω πλάκα, αστείο). — (υποκ.) καλαµπου-
ράκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ.. calembour, αγν. ετύµου]. καλαµπουρίζω ρ. αµετβ. 
κ. µετβ. {καλαµπούρισα} (καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) λέω αστεία: κάτσε να 
καλαµπουρίσουµε λίγο, να χαλαρώσουµε ΣΥΝ. αστειεύοµαι, 
χαριτολογώ, χωρατεύω ΑΝΤ. σοβαρολογώ ♦ 2. (µετβ.) στη ΦΡ. το 
καλαµπουρίζω δίνω εύθυµο τόνο σε κάτι, δεν 

αναγνωρίζω τη σοβαρότητα, τη σπουδαιότητα του: µην το καλα-
µπουρίζεις, το θέµα είναι σοβαρό! ΣΥΝ. παίρνω στ' αστεία ANT. παίρ-
νω στα σοβαρά. — καλαµπουρ(ι)τζής (ο), καλαµπουρ(ι)τζού (η). 

καλαµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {καλαµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. (τό-
πος) που είναι γεµάτος καλάµια, κατάφυτος από καλάµια: ~ όχθη 2. 
αυτός που µοιάζει µε καλάµι, που έχει το σχήµα και τη µορφή κα-
λαµιού: ~ βλαστός ΣΥΝ. καλαµοειδής 3. BOT. καλαµώδες φυτό το φυ-
τό τού οποίου ο βλαστός µοιάζει µε καλάµι, δηλ. είναι ψηλός, λεπτός, 
ξυλώδης και ως επί το πλείστον έχει κόµπους (γόνατα), όπως λ.χ. τα 
σιτηρά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

καλαµώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {καλάµω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στρώνω 
(επιφάνεια) µε καλάµια, απλώνω καλάµια: ~ τη σκεπή 2. σχηµατίζω 
φράχτη από καλάµια, φράζω (περιοχή) µε καλαµωτή ΣΥΝ. περιζώνω. 
— καλάµωµα (το). 

καλαµωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από κα-
λάµια: ~ καλύβα ΣΥΝ. καλαµένιος 2. καλαµωτή (η) (α) πλέγµα από 
καλάµια που χρησιµοποιείται ως διαχωριστικό ή για σκίαση (β) (ει-
δικότ.) σκεπή ή φράχτης από καλάµια. 

κάλαντα (τα) {καλάντων} ευχετήρια και εγκωµιαστικά εορταστικά 
τραγούδια, τα οποία κατά την παράδοση τραγουδούν παιδιά, πηγαί-
νοντας από πόρτα σε πόρτα, την παραµονή των µεγάλων εορτών (των 
Χριστουγέννων, τής Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανίων), συγκεντρώνο-
ντας χρήµατα: λέω τα ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. καλάνδαι < λατ. calendae (dies) «νουµηνία» (βλ. 
κ. καλένδες). Η περίοδος των καλένδων τού µηνός Ιανουαρίου 
(calendae Ianuariae), που ήταν πενθήµερη, εορταζόταν από τους Ρω-
µαίους µε ιδιαίτερη λαµπρότητα, αφού συνέπιπτε µε την είσοδο τού 
νέου έτους. Από αυτές τις καλένδες έλαβαν το όνοµα τους τα κάλα-
ντα, των οποίων η αρχαιότερη µαρτυρία ανάγεται στον 12ο αι.]. 

καλαντάρι κ. καλεντάρι (το) {καλανταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ηµερολόγιο 
επιτραπέζιο ή τοίχου ΣΥΝ. ηµεροδείκτης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
καλανδάριον < λατ. calendarium < calendae «καλένδες»]. 

καλαποδάς (ο) {καλαποδάδες} (λαϊκ.) ο τεχνίτης που κατασκευάζει 
καλαπόδια (βλ.λ.). 

καλαπόδι (το) {καλαποδ-ιού | -ιών} (λαϊκ., παλαιότ.) 1. ξύλινο οµοίω-
µα τού κατώτερου µέρους τού ποδιού, δηλ. τού πέλµατος, τής φτέρ-
νας και τού αστραγάλου, το οποίο χρησιµοποιεί ο υποδηµατοποιός, 
για να κατασκευάσει παπούτσια ή για να φαρδύνει έτοιµα υποδή-
µατα ΣΥΝ. ξυλοπόδαρο 2. ξύλινο οµοίωµα τού κατώτερου µέρους τού 
ποδιού, που τοποθετείται µέσα στο υπόδηµα, προκειµένου αυτό να 
διατηρήσει το σχήµα και τη φόρµα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβέλεια, 
οµοίωµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καλαπόδιον, υποκ. τού αρχ. καλάπους | καλόπους < 
καλόν «ξύλο» (< "KaF-αλον < καίω < *κάΡ-jω, βλ.λ.) + πους «πόδι». 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι η λ. πέρασε και σε ανατολικές γλώσσες, πβ. 
αραβ. qälib, περσ. kâlbud, τουρκ. kalip. Βλ. κ. καλούπι]. 

καλαρεσω ρ. αµετβ. {καλάρεσα} (καθηµ.) 1. (συνήθ. ειρων.) αρέσω 
πολύ, είµαι πολύ αρεστός (συνήθ. σε αντίθεση µε ό,τι θα περίµενε 
κανείς, κατά παράδοξο τρόπο): του αρέσει και του καλαρέσει, µην 
κοιτάς που έφερνε αντιρρήσεις στην αρχή για τα µάτια τού κόσµου 2. 
(αρνητ. δεν µου καλαρέσει) δεν το βρίσκω και τόσο καλό, δεν µου 
πολυαρέσει: ~ που ξενυχτά τόσο συχνά δεκαεπτά χρονών παιδί. 

καλάρω ρ. µετβ. {καλάρισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 1. (για ιστιοφόρο πλοίο) 
λύνω τα σχοινιά των πανιών και τα αφήνω να πέσουν, προκειµένου 
το πλοίο να ελαττώσει ταχύτητα ή να σταµατήσει· κατεβάζω την 
αντένα και µαζεύω τα πανιά ΣΥΝ. µαϊνάρω · 2. (ειδικότ. για αλιευ-
τικά σκάφη) ρίχνω τα δίχτυα στη θάλασσα για ψάρεµα, απλώνω δί-
χτυα. — καλάρισµα (το). 

[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. calare < προβηγκ. calar < µτγν. λατ. 
calare < αρχ. χαλώ «χαλαρώνω»]. καλάσνικοφ (το) {άκλ.} φορητό 
οπλοπολυβόλο που πρωτοκατασκευ-άστηκε στη Σοβιετική Ένωση 
(1947) και γνώρισε παγκόσµια διάδοση, κυρ. σε ανταρτικά κινήµατα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. Από το όν. τού Ρώσου 
κατασκευαστή τού όπλου Μ. Kalashnikov (1919-98)]. καλαφάτης (ο) 
{καλαφάτηδες} (λαϊκ.) τεχνίτης ειδικευµένος στο κα-λαφάτισµα (βλ. 
λ. καλαφατίζω, σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. calafato < αραβ. 
qalafat]. καλαφατίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλαφάτισ-α, -τηκα, -µένος} 
(λαϊκ.) 1. επισκευάζω (πλοία ή βαρέλια), φράζοντας µε στουπί τα 
κενά διαστήµατα (τις χαραµάδες) ή τα ρήγµατα ανάµεσα στις σανίδες 
τους και επιστρώνοντας τα µε πίσσα · 2. (!) (αργκό για άνδρα) 
έρχοµαι σε σεξουαλική επαφή (µε γυναίκα) ΣΥΝ. (ΐ) γαµώ. — 
καλαφάτισµα (το). καλβινισµός (ο) [1768] ΘΡΗΣΚ. η προτεσταντική 
διδασκαλία τού θρησκευτικού µεταρρυθµιστή Ιωάννη Καλβίνου 
(1509-64), που αναδεικνύει την απόλυτη αυθεντία τής Αγίας Γραφής 
(κυρ. τής Π.∆.) και την απόλυτη αξία τής πίστης για τη σωτηρία τού 
ανθρώπου, ενώ χαρακτηρίζεται από αυστηρό και άτεγκτο πνεύµα.  — 
καλβινικός, -ή, -ό, καλβινιστής (ο) [1632], καλβινίστρια (η). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. calvinisme]. καλδέρα (η) → καλντέρα 
καλέ επιφών. (οικ.) 1. ως προσφώνηση ή για την επίκληση προσώπων 

είτε στον ενικό είτε στον πληθυντικό αριθµό: ~ κορίτσια, πού πάτε; 
(ειδικότ.) 2. µε προτρεπτική παραινετική λειτουργία: πήγαινε ~ να 
µου πληρώσεις τον λογαριασµό 3. για την έκφραση έκπληξης, θαυ-
µασµού ή απορίας: ~, πώς ψήλωσες έτσι; || ~, τι ακούω; || ~, κοίτα τι 
γίνεται! 4. δηλώνει ειρωνική διάθεση: ~, τι µας λες! Αποφάσισε να 
'ρθει να µας δει! [ΕΤΥΜ µεσν., κλητ. τού αρχ. επιθ. καλός, που 
χρησιµοποιήθηκε ως 
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επιφώνηµα], 
καλειά επίρρ. (λαϊκ.) στη ΦΡ. πάω καλειά µου (i) καταστρέφοµαι (ϋ) πεθαίνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. < φρ. άµε καλειά σου | πάει καλειά του από πληρέστερη φρ. κά(µε τη 
δου)λειά σου]. 

καλειδοσκόπιο (το) [1851] {καλειδοσκοπί-ου | -ων} οπτικό όργανο που 
αποτελείται από επίπεδα κάτοπτρα, τοποθετηµένα µέσα σε αδιαφανή σωλήνα 
και σε τέτοια γωνία µεταξύ τους, ώστε να σχηµατίζονται συµµετρικά 
φαντασµαγορικά σχήµατα από τις πολλαπλές ανακλάσεις κοµµατιών 
χρωµατιστού γυαλιού, που βρίσκονται επίσης µέσα στον σωλήνα, και τα 
σχήµατα που δηµιουργούνται να µεταβάλλονται συνεχώς µε την περιστροφή 
τού σωλήνα. — καλειδοσκοπικός, -ή, -ό [1863]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. kaleidoscope < kal- (< καλός) + -
eido- (< είδος) + -scope (< -σκόπιο < σκοπώ)]. 

καλέµι (το) {καλεµ-ιού | -ιών} 1. ειδικό σιδερένιο εργαλείο για τη λάξευση 
σκληρών και συµπαγών επιφανειών, το οποίο χρησιµοποιούν οι λιθοξόοι, οι 
ξυλουργοί κ.ά. κατά την επεξεργασία των διαφόρων υλικών ΣΥΝ. σµίλη, 
γλύφανο, γλυφίδα 2. (παλαιότ.) πένα από ινδικό καλάµι, που 
χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο γραφής ΣΥΝ. γραφίδα, καλάµι, (λογιότ.) 
κάλαµος, πένα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν. < τουρκ. kalem < αραβ. kalam < αρχ. 
κάλαµος]. 

καλένδες (οι) {καλένδων} οι πέντε ή επτά πρώτες ηµέρες κάθε µήνα κατά το 
ρωµαϊκό ηµερολόγιο, περίοδος ανάλογη µε τη νουµηνία τού ελληνικού 
συστήµατος µετρήσεως τού χρόνου· ΦΡ. (ειρων.) στις ελληνικές καλένδες (λατ. 
ad calendas graecas) για κάτι που δεν θα πραγµατοποιηθεί ποτέ, που βρίσκεται 
σε διαρκή αναβολή: «~ παραπέµπεται προφανώς η διακοµµατική επιτροπή που 
θα µελετούσε το θέµα των µονιµοποιήσεων» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καλάνδαι | καλένδαι < λατ. calendae «νουµηνία», ονοµασία 
µε την οποία οι Ρωµαίοι προσδιόριζαν τις πρώτες πέντε ή επτά ηµέρες κάθε 
µηνός. Προέρχεται από τη φρ. calo luna novella («καλώ, ορίζω τη νέα 
σελήνη»), την οποία εκφωνούσε ανώτατος ιερέας από το Καπιτώλιο, 
αναγγέλλοντας έτσι τη νεοµηνία]. 

καλεντάρι (το) → καλαντάρι 
καλεντούλα κ. καλέντουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ποώδες διακοσµητικό φυτό µε 

έντονα κίτρινα άνθη σε ταξιανθίες. 1ΕΓΥΜ. < νεολατ. calendula < λατ. 
calendae «καλένδες», επειδή στην κατάλληλη εποχή το φυτό ανθοφορεί κάθε 
µήνα]. 

κάλεσα ρ. → καλώ 
κάλεσµα (το) [µεσν.] {καλέσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λαϊκ.) η πρόσκληση 2. 

(εκφραστ.) η κλήση που απευθύνεται στην ψυχή κάποιου, στον βαθύτερο 
κόσµο του, στα ένστικτα του: δεν µπόρεσε ν' αντισταθεί στο ~ τής φύσης. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόσκληση. 

καλεσµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει προσκληθεί σε συγκέντρωση, σε 
κοινωνική (λ.χ. γάµο, βάπτιση, δείπνο κ.λπ.) ή άλλη εκδήλωση (διάλεξη, 
βράβευση κ.λπ.): (συνήθ. ως ουσ.) δέχοµαι | περιποιούµαι τους ~ µου || 
επίσηµοι ~ ΣΥΝ. προσκεκληµένος ΑΝΤ. απρόσκλητος, ακάλεστος. 

καλέστηκα ρ. → καλώ 
καλεστής (ο) [µτγν.] (καθηµ.) πρόσωπο που πραγµατοποιεί την πρόσκληση, 

που προσκαλεί (σε συγκέντρωση, γιορτή, γάµο, βάπτιση, δεξίωση, γεύµα 
κ.λπ.) ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) αµφιτρύων. 

Καλή (η) γυναικείο όνοµα. 
καληµαύκι (το) ~» καµιλαύκι 
καληµέρα επιφών. 1. ευχετ. ως χαιρετισµός που απευθύνεται από το πρωί µέχρι 

και το µεσηµέρι συχνά απαντά και χωρισµένο στα συνθετικά του, ανάµεσα 
στα οποία παρεµβάλλεται προσωπική αντων.: καλή σας µέρα! || (εκφραστ.) 
πολύ ~ σας (πβ. λ. καλησπέρα, καληνύχτα)· ΦΡ. µε το «καληµέρα» από την 
πρώτη στιγµή, ευθύς εξαρχής: «ο παίκτης αυτός έδειξε ~ ότι µπορεί να γίνει ο 
νέος ηγέτης τής οµάδας» (εφηµ.) 2. καληµέρα (η) ο χαιρετισµός κατά τη 
διάρκεια τής ηµέρας µε το ευχετ. επιφών. «καληµέρα»: την ~ µου στον 
αξιότιµο πατέρα σας! (ενν. διαβιβάστε) || πέρασα να σου πω µια -· ΦΡ. (α) κό-
βω την καληµέρα (σε κάποιον) παύω να χαιρετώ και να µιλώ (σε κάποιον), 
διακόπτω κάθε σχέση (µε κάποιον) (β) δεν θέλω ούτε την καληµέρα 
(κάποιου) δεν θέλω καθόλου σχέσεις µαζί του. [ΕΤΥΜ µεσν., συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. καλή(ν) (ή)µέρα]. 

καληµερίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καληµέρισ-α, -τηκα} χαιρετώ (κάποιον) λέγοντας 
του «καληµέρα»: µπήκε γελαστός και τους καληµέρισε όλους. — καληµέρισµα 
(το) [µεσν.]. 

καληµερούδια επιφών. (οικ.) ευχετ. ως χαιρετισµός από το πρωί µέχρι και το 
µεσηµέρι- λέγεται µε φιλική, τρυφερή ή και περιπαικτική διάθεση αντί τού 
«καληµέρα»: -'.Ακόµη κοιµάσαι; || ~ µωρό µου! [ΕΤΥΜ < καληµέρα + υποκ. 
επίθηµα -ούδι)α), πβ. µαθητ-ούδι, αγγελούδι, τρυφερ-ούδι κ.ά.]. 

καλήν εσπέρα → καλησπέρα 
καληνύχτα επιφών. 1. ευχετ. ως αποχαιρετισµός που απευθύνεται κατά τη 

διάρκεια τής νύχτας- συχνά απαντά και χωρισµένο στα συνθετικά του, 
ανάµεσα στα οποία παρεµβάλλεται προσωπική αντων.: καλή σας νύχτα! || - 
και όνειρα γλυκά! 2. (ειρων.) για την έκφραση απογοήτευσης, απελπισίας: Τι, 
τελείωσαν και τα καύσιµα; Ε, τότε ~! || Αν δεν το ξέρεις ούτε αυτό, ~! 3. 
καληνύχτα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} ο βραδινός αποχαιρετισµός µε το ευχετ. 
επιφών. «καληνύχτα»: είπε µια ξερή ~ κι έφυγε. [ΕΤΥΜ µεσν., συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. καλή(ν) νύκτα]. 

καληνυχτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καληνύχτισα} αποχαιρετώ (κάποιον) κατά τις 
βραδινές ώρες, λέγοντας του «καληνύχτα»: πριν φύγει, µας καληνύχτισε και 
µας ευχήθηκε όνειρα γλυκά. — καληνύχτισµα (το) [µεσν.]. 

καληνωρίζω ρ. µετβ. {καληνώρισα} (λαϊκ.) αποχαιρετώ µε την ευχε-τική φρ. 
«καλή σου ώρα | ώρα σου καλή».   — καληνώρισµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν., 
συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. καλήν ώραν]. 

καλησπέρα επιφών. 1. ευχετ. ως χαιρετισµός που απευθύνεται κατά τις 
απογευµατινές και τις πρώτες βραδινές ώρες: ~ σας, τι κάνετε; 2. καλησπέρα 
(η) ο απογευµατινός και εσπερινός χαιρετισµός µε το ευ-χετικό επιφών. 
«καλησπέρα»: δεν θα µείνω πολύ' πέρασα να πω απλώς µια ~. Επίσης 
(διαλεκτ.) καλήν εσπέρα. [ΕΤΥΜ. µεσν., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. 
καλή(ν) έσπέρα(ν)]. 

καλησπερίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλησπέρισα} χαιρετώ (κάποιον) κατά τις 
απογευµατινές ή πρώτες βραδινές ώρες, λέγοντας του «καλησπέρα». — 
καλησπέρισµα (το). 

καλησπερούδια επιφών. µε φιλική ή τρυφερή ή και περιπαικτική διάθεση αντί 
τού «καλησπέρα». 
[ΕΤΥΜ. < καλησπέρα + υποκ. επίθηµα -ούδι)α), πβ. µαθητ-ούδι, αγ-γελ-ούδι, 
τρυφερ-ούδι κ.ά.]. 

καλή ώρα επιφών. [µεσν.] παρενθετικά µε ευχετική σηµασία σε αφήγηση, όταν 
γίνεται παραβολή µε τον ακροατή ή µε κάτι πολύ οικείο σε αυτόν: είχε πάει κι 
εκείνος στην πόλη να σπουδάσει, ~ όπως εσύ. 

καλιά επίρρ. → καλειά 
καλιακουδα (η) → καλοιακούδα 
καλιαρντά (τα) {χωρ. γεν.) (αργκό) (κυρ. παλαιότερα) ο ιδιαίτερος γλωσσικός 

συνθηµατικός κώδικας που χρησιµοποιούσαν οι οµοφυλόφιλοι και οι 
τραβεστί στις µεταξύ τους συνεννοήσεις, ώστε να µην τους καταλαβαίνουν οι 
υπόλοιποι, κυρ. οι αστυνοµικοί. Επίσης κα-λιαρντή κ. καλιάρντω (η). 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < γαλλ. gaillard « τολµηρός, αναιδής» (αργκό 
«πέος») < ουαλ. galia «ισχύς, ορµή»]. 

καλΐγώνω ρ. µετβ. {καλίγω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) προσαρµόζω και 
στερεώνω πέταλο (σε οπλή υποζυγίου), καρφώνω πέταλο: ~ το άλογο ΣΥΝ. 
πεταλώνω- ΦΡ. (µτφ.) καλιγώνει και ψύλλο είναι πολύ έξυπνος, πονηρός και 
καπάτσος. — καλίνωµα (το) κ. καλίγωση (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. καλίγιον «υπόδηµα», υποκ. τού ουσ. καλίγα | κα-λίγη < 
λατ. caliga]. 

καλιγωτής (ο) (παλαιότ. ορθ. καλλιγωτής)· {καλιγωτήδες} (λαϊκ.) ο τεχνίτης 
που έχει ως επάγγελµα να προσαρµόζει τα πέταλα στις οπλές των υποζυγίων 
ΣΥΝ. πεταλωτής. 

καλικάντζαρος (ο) {-ου κ. -άρου | -ων κ. -άρων, -ους κ. -άρους} (λαϊκ.) 
δαιµόνιο που, σύµφωνα µε νεοελληνικές λαϊκές δοξασίες, κατοικεί στα 
έγκατα τής γης και βγαίνει στην επιφάνεια την ηµέρα των Χριστουγέννων 
προκαλώντας ζηµιές και µικροαναστατώσεις, για να εξαφανιστεί στην εορτή 
των Θεοφανίων µετά τον αγιασµό. — (υποκ.) καλικαντζαράκι κ. 
καλικαντζαρούδι (το). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί, µεταξύ 
άλλων, οι εξής ετυµολογικές ερµηνείες: (α) καλικάντζαρος < καλκάντζαρος 
(µε ανάπτυξη ευφωνικού -ι-) < καρκάντζαρος < καρκά(ν)τζι «καµένο, ξηρό» 
(πιθ. συνδ. µε τη λ. κάρκαδο < κάκαδο, βλ.λ.) + µεγεθ. επίθηµα -αρος, εξαι-
τίας τής σύνδεσης των καλικάντζαρων µε τη φωτιά και το τζάκι (β) 
< καλίκι (< µτγν. καλίγιον «υπόδηµα», βλ. κ. καλιγώνω) + άντζα «κνήµη», 
από το είδος υποδηµάτων που, κατά την παράδοση, φορούσαν οι 
καλικάντζαροι (γ) < *καλικοτσάγγαρος< καλίκι + -τσάγγαρος 
< µτγν. τζάγγη «είδος υποδήµατος» (βλ. λ. τσαγκάρης) (δ) < κ-αλλικτά-
ντζαρος < καλλι- (< κταλός) + κάντζαρος < κάνθαρος «σκαθάρι», µε 
ευφηµιστική χρήση τού επιθ. καλός]. 

καλιµαύκι (το) -> καµιλαύκι 
καλίµπρα (η) (συχνή ορθ. καλύµπρα) 1. µηχάνηµα µε το οποίο ισιώνονται 

συνήθ. τρακαρισµένα µηχανάκια και αυτοκίνητα · 2. (α) το διαµέτρηµα 
κάννης όπλου (β) η εσωτερική διάµετρος σωλήνα, βαρελιού κ.λπ. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. calibre < αραβ. qâlib «καλούπι, φόρµα»]. 

καλιµπραρω ρ. µετβ. {καλιµπράρ-ισα, -ισµένος} 1. ισιώνω τρακαρισµένο 
αυτοκίνητο ή µηχανάκι στην καλίµπρα · 2. µετρώ την εσωτερική διάµετρο 
π.χ. βαρελιού, ή το διαµέτρηµα, π.χ. κάννης 3. ρυθµίζω, βάζω τις σωστές 
ρυθµίσεις: ~ τυπογραφική µηχανή | τα χρώµατα. — καλιµπράρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. calibrare < calibro < γαλλ. calibre < αραβ. qâlib «καλούπι, 
φόρµα»]. 

κάλιο (το) [1880] {καλίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο αργυρόλευκου χρώµατος 
(σύµβολο Κ) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.): νιτρικό | ανθρακικό | χλωριούχο ~. 
— καλιούχος, -ος/-α, -ο [1876]. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. calium < αραβ. 
qali «ποτάσα»]. 

Καλιφόρνια (η) πολιτεία των Ν∆. Η.Π.Α. στον Ειρηνικό Ωκεανό µε 
πρωτεύουσα το Σακραµέντο. — Καλιφορνέζος (ο), Καλιφορνέζα (η), 
καλιφορνέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. California < ισπ. California, αβεβ. ετύµου, πιθ. από συµ-φυρµό 
των λ. caliente fornella «θερµός κλίβανος», λόγω τού κλίµατος τής περιοχής]. 

καλιφορνιο (το) {καλιφορνίου} ΧΗΜ. τεχνητό µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Cf) 
µε χρήσεις στη βιοµηχανία και την ιατρική (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. californium, επειδή παρασκευάστηκε από τέσσερεις 
ερευνητές τού Πανεπιστηµίου τής Καλιφόρνιας το 1950]. 

καλκάνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. εδώδιµο ψάρι, που µοιάζει στο σχήµα µε 
ασπίδα · 2. ΝΑΥΤ. η επάνω άκρη τής πρύµνης πλοίου, η κορώνα πλοίου 3. 
ΑΡΧΙΤ. το τρίγωνο τής στέγης κτίσµατος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kalkan]. 

Καλκούτα (η) πόλη και λιµάνι τής ΒΑ. Ινδίας στον Κόλπο τής Βεγ-γάλης. 



κάλλα 817 κάλλιο 
 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Calcutta, από το όν. τής ινδουιστικής θεάς των νεκρών Kali 
(< σανσκρ. Kali «µαύρη»)]. 

κάλλα (η) {δύσχρ. καλλών} διακοσµητικό φυτό µε µεγάλα καρδιό-σχηµα 
λευκά άνθη µε κίτρινο ύπερο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. calla < *κάλλαια < αρχ. κάλλαιον «λειρί 
πετεινού» (βλ.λ.)]. 

κάλλαιο (το) {καλλαί-ου | -ων} 1. (αρχαιοπρ.) το λειρί τού πετεινού • 2. ΑΝΑΤ. 
προεξοχή τού ηθµοειδούς οστού τού κρανίου, πάνω στην οποία προσφύεται η 
σκληρή µήνιγγα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάλλαιον, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη λ. κάλλος, ενώ η 
αναµενόµενη ετυµολογική σχέση µε το ουσ. κάλλαϊς «κόκορας» δεν 
ερµηνεύεται ικανοποιητικά]. 

καλλι- κ. καλλί- (λόγ.) λεξικό πρόθηµα που προσδίδει στο β' συνθετικό το 
χαρακτηριστικό τού ωραίου: καλλί-φωνος, καλλι-µάρµαρος, καλλι-έπεια. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. καλός. Η παρουσία των δύο -λλ- προξενεί ερµηνευτικές δυσχέρειες, έχει 
δε αποδοθεί είτε σε εκφραστικό αναδιπλασιασµό είτε σε σύναψη τού θ. καλ- 
µε επίθηµα -j- µέσω αφοµοίωσης (-λλ- < -λ/-). Βλ. κ. κάλλος, κάλλιστος]. 

κάλλια κ. καλλιά επίρρ. → κάλλιο 
καλλίγραµµος, -η, -ο [1890] (λόγ.) (για ανθρώπους και για µέλη τού 

ανθρώπινου σώµατος) αυτός που διαθέτει ωραίες αναλογίες, που έχει ωραία, 
αρµονική διάπλαση: ~ κοπέλα | χορεύτρια | σώµα | πόδια ΣΥΝ. τορνευτός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 

καλλιγραφείθ(ν) (το) (στο Βυζάντιο) οργανωµένο εργαστήριο αντιγραφής 
χειρογράφων. 

καλλιγραφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1.η τέχνη τής όµορφης και κοµψής 
γραφής, το να γράφει κανείς µε ωραία γράµµατα (που συνήθ. έχουν 
συγκεκριµένο τρόπο σχεδιασµού): τετράδιο καλλιγραφίας ΑΝΤ. κακογραφία 
2. το µάθηµα κατά το οποίο οι µαθητές τού δηµοτικού σχολείου διδάσκονται 
πώς να γράφουν όµορφα και συµµετρικά. — καλλιγραφώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

καλλι γραφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που είναι γραµµένος µε καλλιγραφία: ~ 
γράµµατα ΑΝΤ. κακογραµµένος 2. ΤΥΠΟΓΡ. καλλιγραφικά στοιχεία 
τυπογραφικά στοιχεία που µιµούνται τον πλάγιο χειρόγραφο χαρακτήρα. — 
καλλιγραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

καλλιγράφος (ο/η) [µτγν.] 1. αυτός που γράφει µε όµορφα και κοµψά 
γράµµατα, που έχει ωραίο, συµµετρικό, καθαρό και ευανάγνωστο γραφικό 
χαρακτήρα ΑΝΤ. κακογράφος 2. (ειδικότ.) αυτός που κατέχει την τέχνη τής 
καλλιγραφίας. 

καλλιέπεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (για τον γραπτό ή τον προφορικό λόγο) η 
χάρη, η κοµψότητα και η γλαφυρότητα τού ύφους ΣΥΝ. καλ-λιλογία, 
κοµψοέπεια. 

καλλιεπής, -ής, -ές {καλλιεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που οµιλεί ή/και 
γράφει µε όµορφο τρόπο, που χειρίζεται κοµψά τον λόγο: ~ ρήτορας ΣΥΝ. 
ευφράδης.  — καλλιεπώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, συνέπεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < καλλι- + -επής < έπος]. 

καλλιέργεια (η) {καλλιεργειών} 1. το σύνολο των εργασιών µε τις οποίες 
προετοιµάζεται το έδαφος, για να δεχθεί τον σπόρο και να αποδώσει την 
καλύτερη δυνατή συγκοµιδή: επιδίδονται στην ~ τής γης || χιλιάδες στρέµµατα 
θα παραδοθούν σύντοµα προς ~ 2. (συνεκδ.) το σύνολο των φροντίδων, 
προκειµένου ορισµένο είδος φυτού να αποδώσει προϊόντα: πρόγραµµα για την 
~ νέων ποικιλιών καπνού || το Υπουργείο Γεωργίας προωθεί την επέκταση τής ~ 
τής ελιάς || ~ σίτου | δηµητριακών | οπωρικών 3. (συνεκδ., συνήθ. στον πληθ.) 
η καλλιεργούµενη έκταση ή και το σύνολο των φυτών που καλλιεργούνται σε 
αυτήν: το χαλάζι έβλαψε σοβαρά τις ~ || καλλιέργειες λαχανικών | καπνών 4. 
(α) (µτφ. για έννοιες) η έντεχνη και επιµεληµένη ενίσχυση, η συστηµατική 
ανάπτυξη: δηµοσίευµα που αποσκοπεί στην ~ εντυπώσεων || ~ σχέσεων φιλίας | 
έχθρας | καλαισθησίας | ελπίδων | φόβου (β) η άσκηση, ενίσχυση και βελτίωση 
ιδιότητας ή ικανότητας: η ~ τής φωνής | τού ταλέντου | τής έκφρασης 5. 
(ειδικότ.) η ανάπτυξη προκειµένου για πολιτιστικά αγαθά: ~ τής επιστήµης | 
των γραµµάτων | των τεχνών | τής γλώσσας | τής ποίησης | τής παράδοσης 6. η 
ανεπτυγµένη παιδεία, ο πνευµατικός πλούτος που διαθέτει κανείς: είναι 
άνθρωπος µε ~ || πνευµατική | αισθητική | εσωτερική ~ ΣΥΝ. µόρφωση, παιδεία 
ΑΝΤ. αµορφωσιά, αµάθεια, απαιδευσία · 7. ΒΙΟΛ.ΙΑΤΡ. (α) µέθοδος 
αποµόνωσης και πολλαπλασιασµού στην κατάλληλη θερµοκρασία και σε 
ειδικό θρεπτικό περιβάλλον µικροοργανισµών ή τµηµάτων από ζωικούς ή 
φυτικούς ιστούς, µε στόχο να αναγνωριστούν επαρκώς και να µελετηθούν ή να 
εξεταστούν τα προϊόντα τού µεταβολισµού τους: ~ µικροβίων | ιών | ιστών (β) 
(συνεκδ.) σύνολο µικροοργανισµών που έχουν αποµονωθεί και αναπτύσσονται 
σύµφωνα µε τις παραπάνω προϋποθέσεις: στον δοκιµαστικό σωλήνα έχουµε 
µια ~ µικροβίων (γ) καλλιέργεια ούρων ειδική εξέταση για τη διάγνωση τής 
ουρολοίµωξης (βλ.λ.) (δ) βιολογική καλλιέργεια η καλλιέργεια γεωργικών 
φυτών µε φυσικά λιπάσµατα και χωρίς φυτοφάρµακα, ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. καλλιεργία < καλλιεργώ (βλ.λ.). o τ. καλλιέργεια κατά τα πολλά 
προπαροξύτονα σε -εια (συνέπεια, ευγένεια), πβ. κ. περίεργος - περιεργία - 
περιέργεια. Η βιολογική και πολιτιστική σηµ., καθώς και πολλές σηµ. τής 
γεωπονικής, αποτελούν µετάφρ. δάνεια από γαλλ. culture]. καλλιεργηµα (το) 
[1895] {καλλιεργήµ-ατος | -ατα, -άτων) ΒΙΟΛ. 1. το προϊόν τού τεχνητού 
πολλαπλασιασµού ιών, µικροβίων, βακτηρίων κ.ά. σε ειδικό θρεπτικό υλικό για 
επιστηµονικούς ή/και θεραπευτικούς σκοπούς 2. (καταχρ.) η καλλιέργεια 
(βλ.λ.) βιολογικού υλικού για διαγνωστικούς και πειραµατικούς σκοπούς. 

καλλιεργηµένος, -η, -ο 1. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που έχει πνευµατικό πλούτο, 
µόρφωση και παιδεία: είναι βαθιά ~ άνθρωπος, µε ποικίλα ενδιαφέροντα από 
διάφορους τοµείς τής τέχνης και τής επιστήµης ΣΥΝ. µορφωµένος ΑΝΤ. 
ακαλλιέργητος, αµόρφωτος, άξεστος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από πνευµατική καλλιέργεια, που αποπνέει άερα παιδείας και 
πολιτισµού: µεγάλωσε σε - περιβάλλον || ~ γούστο | αισθητήριο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. cultivé]. 

καλλιεργήσιµος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί: ~ έδαφος | 
έκταση | γη ΑΝΤ. άγονος. 

καλλιεργητής (ο) [1856], καλλιεργήτρια (η) [1898] {καλλιεργη-τριών} (σηµ. 
1) 1. πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά µε την καλλιέργεια τής γης και 
την παραγωγή γεωργικών προϊόντων ΣΥΝ. γεωργός, αγρότης, παραγωγός 2. 
ειδικό εργαλείο ή µηχάνηµα που ανασκάπτει το έδαφος και το καθιστά 
πρόσφορο για καλλιέργεια. 

καλλιεργητικός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που σχετίζεται µε την καλλιέργεια: ~ 
δάνειο | ικανότητα 2. καλλιεργητικά (τα) τα έξοδα που απαιτούνται για την 
καλλιέργεια εκτάσεως γης. 

καλλιεργώ ρ. µετβ. {καλλιεργείς... | καλλιέργ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
δουλεύω (έκταση γης), εκτελώ τις απαραίτητες γεωργικές εργασίες, ώστε το 
χώµα να γίνει εύφορο και να καρποφορήσει 2. (συνεκδ.) ακολουθώ 
συγκεκριµένη γεωργική διαδικασία για την ανάπτυξη και καρποφορία 
(φυτού): ~ πατάτες | καπνά | σιτάρι 3. ΒΙΟΛ. προκαλώ την ανάπτυξη και τον 
πολλαπλασιασµό στην κατάλληλη θερµοκρασία και σε ειδικό θρεπτικό 
περιβάλλον (µικροοργανισµών ή τµήµατος ιστών) για επιστηµονικούς ή/και 
θεραπευτικούς σκοπούς: ~ µικρόβια | ιούς 4. (µτφ.) κάνω (κάτι) να 
αναπτυχθεί: τα παιχνίδια αυτά καλλιεργούν στα παιδιά πολεµικά ένστικτα || ~ τις 
κοινωνικές µου σχέσεις || ~ µια ιδέα || ~ τη διχόνοια | πνεύµα (συνεργασίας, κα-
τανοήσεως κ.λπ.) | τη φιλία | την έχθρα | την πίστη | τις εντυπώσεις | την 
αυτοπεποίθηση | τον µύθο | τους φόβους | τις ελπίδες | τα όνειρα | το κλίµα 
(διχόνοιας, συµπάθειας) ΣΥΝ. αναπτύσσω 5. (ειδικότ.) ασχολούµαι (µε 
πολιτιστικό αγαθό) συστηµατικά και επιµελώς, µε στόχο να το αναπτύξω και 
να το διευρύνω: ~ τα γράµµατα | τις τέχνες | τις επιστήµες | τη µουσική 6. (µτφ.) 
φροντίζω για την ανάπτυξη και την τελειοποίηση (µιας ικανότητας ή ιδιότητας 
µου): ~ την κλίση | το χάρισµα | το ταλέντο | το πνεύµα | το γούστο | τον νου | 
την ψυχή | τα ενδιαφέροντα | την εξυπνάδα µου ΣΥΝ. εξασκώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κουλτουριάρης. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καλλιεργώ (-έω) < καλλι- + -εργώ < έργον. Πολλές 
σύγχρονες τεχνικές και πολιτιστικές χρήσεις αποδίδουν το γαλλ. cultiver]. 

καλλικέλαδος, -ος/-η, -ο 1. (αρχαιοπρ.) (κυρ. για πτηνά) αυτός που κελαηδεί 
όµορφα και αρµονικά, που διαθέτει µελωδική φωνή: ~ αηδόνι ΣΥΝ. 
καλλίφωνος 2. αυτός που τραγουδά ή ψάλλει όµορφα ΣΥΝ. καλλίφωνος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < καλλι- + κέλαδος «θόρυβος», βλ. κ. κελαηδώ]. 

καλλίκνηµος, -ος/-η, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που διαθέτει ωραίες κνήµες: ~ κόρη. 
καλλίκοµος, -ος/-η, -ο (αρχαιοπρ.-σπάν.) 1. (για πρόσ.) αυτός που διαθέτει 

όµορφη κόµη, πλούσια και πυκνά µαλλιά: ~ κόρη 2. (φυτό) που διαθέτει 
όµορφο, υγιές και πυκνό φύλλωµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καλλι- + -κοµος < κόµη]. 

Καλλικράτης (ο) {-η κ. -ους) αρχαίος Έλληνας αρχιτέκτονας (5ος αι. π.Χ.)- 
συνεργάστηκε µε τον Ικτίνο στην κατασκευή τού Παρθενώνα. [ΕΤΥΜ. ap£. 
κύρ. όν. < καλλι- (βλ.λ.) + -κράτης < κράτος]. 

καλλιλογία (η) [µτγν.] {καλλιλογιών} (λόγ.-σπάν.) η όµορφη και κοµψή 
έκφραση, ο λόγος που χαρακτηρίζεται από γλαφυρότητα ΣΥΝ. καλλιέπεια, 
ωραιολογία, κοµψοέπεια, γλαφυρότητα. — καλλιλογώ ρ. [µτγν.]. 

καλλιµάρµαρος, -η, -ο [1887] (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που έχει οικοδοµηθεί µε 
όµορφα µάρµαρα, που διαθέτει όµορφα µάρµαρα 2. Καλλιµάρµαρο (το) το 
Παναθηναϊκό Στάδιο. 

Καλλίµαχος (ο) {-ου κ. -άχου} 1. αρχαίος Έλληνας λόγιος και ποιητής (3ος αι. 
π.Χ.), έζησε στην Αλεξάνδρεια· άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο 2. µάρτυρας 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < καλλι- (βλ.λ.) + -µάχος < 
µάχοµαι]. 

καλλίµορφος, -η, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.-σπάν.) αυτός που διαθέτει ωραία µορφή, 
όµορφη όψη ΣΥΝ. όµορφος, ευειδής ΑΝΤ. δύσµορφος, άσχηµος, 
κακοφτειαγµένος. 

Καλλίνικη (η) [µτγν.] 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
γυναικείο όνοµα. 

Καλλίνικος (ο) {-ου κ. -ίκου} 1. όνοµα µαρτύρων, πατριαρχών και επισκόπων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < καλλι- 
(βλ.λ.) + -νικος < νίκη]. 

καλλίνικος, -η, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) αυτός που κατήγαγε λαµπρή και περιφανή 
νίκη: ~ µάρτυρες. 

κάλλιο επίρρ. (λαϊκ.) καλύτερα, προτιµότερο: «κάλλιο 'ναι µιας ώρας ελεύθερη 
ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή» (Ρήγας Βελεστινλής) ΑΝΤ. 
χειρότερα· ΦΡ. (παροιµ.) (α) κάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και 
καρτερεί τα λιγότερα και σίγουρα είναι προτιµότερα από τα περισσότερα αλλά 
αβέβαια: δεν µ' ενδιαφέρουν οι επενδύσεις και οι µετοχές· προτιµώ να έχω τα 
λεφτά µου στην τράπεζα και να εισπράττω έναν µικρό αλλά σίγουρο τόκο- ~! (β) 
κάλλιο αργά παρά ποτέ για την έκφραση ικανοποίησης σχετικά µε κάτι που 
γίνεται έστω και αργά ή τής ανάγκης να γίνει έστω και αργά (γ) κάλλιο 
γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε βλ. λ. γαϊδουροδένω (δ) κάλλιο πρώτος 
στο χωριό, παρά δεύτερος στην πόλη καλύτερα να είναι κανείς πρώτος σε 
µέτριο περιβάλλον παρά δεύτερος σε καλύτερο· για την αξία που έχει η 
πρωτιά. Επίσης κάλλια κ. καλλιά 
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[ΕΤΎΜ. < αρχ. κάλλιον, επιρρ. χρήση τού επιθ. καλλίων, βλ. λ. κάλ-
λιος]. 

Καλλιόπη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από 
τις εννέα Μούσες, προστάτιδα τού έπους και τής λυρικής ποίησης 2. 
µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα · 4. (σκωπτ.-
µετωνυµ.) το αποχωρητήριο στρατοπέδου. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. κύρ. όν. < καλλι- (βλ.λ.) + -όπη < *όψ «φωνή» (µαρτυ-
ρούνται µόνον οι πλάγιες πτώσεις οπός, όπί, όπα), που αποτελεί την 
ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. επ- (βλ. λ. έπος) και συνδ. επίσης µε το συνώ-
νυµο λατ. vox. Αρχική σηµ. τού ονόµατος: «καλλίφωνη»]. 

κάλλιος, -ια, -ιο (σπάν.) καλύτερος, προτιµότερος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. καλλίων (από το ουδ. κάλλιον) < *καλ]ων (µε αφοµοίωση), 
συγκριτ. βαθµός τού επιθ. καλός. Φαίνεται πως αρχικά δη-
µιουργήθηκε τύπος ουδ. *κάλλον)< *κάλ-jον), που θεωρήθηκε θετική 
βαθµ. και χρησίµευσε ως αφετηρία σχηµατισµού νέου συγκριτικού 
καλλ-ίων (πβ. αισχρός - αίσχίων, κακός - κακίων)]. 

καλλιπάρειος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει ωραία µάγουλα, 
όµορφο πρόσωπο: ~ κόρη. [ΕΤΥΜ αρχ. < καλλι- + -παρειος < παρειά 
(βλ.λ.)]. 

καλλίπυγος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει ωραίους γλουτούς: ~ 
Αφροδίτη. [ΕΤΥΜ µτγν. < καλλι- + -πυγος < πυγή «γλουτός, οπίσθιο» 
(βλ.λ.)]. 

Καλλιρρόη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. όνοµα πολλών γυναικών, που σχετίζονται 
πάντοτε µε το υγρό στοιχείο, όπως η κόρη τού Ωκεανού, η κόρη τού 
Αχελώου, η κόρη τού Σκαµάνδρου και µητέρα τού Γανυµήδη κ.ά. 2. 
µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «αυτή που χαρακτηρίζεται από καλή ροή, 
από άφθονα νερά», < καλλι- (βλ.λ.) + ροή]. 

Καλλισθένης (ο) {-η κ. -ους} αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος (370-
327 π.Χ.), µαθητής τού Αριστοτέλη· ακολούθησε τον Μ. Αλέξανδρο 
στην εκστρατεία του. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < καλλι- (βλ.λ.) + -σθένης 
< σθένος]. 

κάλλιστα επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) πολύ ωραία, θαυµάσια· κυρ. µετά το 
µπορώ, για να τονιστεί ότι κάτι είναι ή θα ήταν δυνατόν: κανείς δεν 
σε εµπόδιζε- θα µπορούσες - να είχες φύγει (ανάλογη χρήση έχει και 
το θαυµάσια). 

καλλιστεία (τα) διαγωνισµός οµορφιάς: συµµετέχω στα ~ || υποψήφια 
των ~ || ~ σκύλων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. καλλιστεϊον, λ. που αρχικώς περιέγραφε έναν διαγωνι-
σµό οµορφιάς στη Λέσβο, < καλλιστεύω< κ:άλλιστος]. 

Κάλλιστος (ο) {-ου κ. -ίστου} 1. όνοµα αγίων και πατριαρχών τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < αρχ. 
επίθ. κάλλιστος (βλ.λ.)]. 

κάλλιστος, -ίστη, -ιστό (αρχαιοπρ.) ο πιο ωραίος. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
υπερθ. τού επιθ. καλός. Για την παρουσία τού διπλού -λλ- (όπως και 
στον συγκριτ. καλλίων) βλ. λ. κάλλιος]. 

καλλίσωµος, -η, -ο (αρχαιοπρ.-σπάν.) αυτός που διαθέτει όµορφο, 
καλοφτειαγµένο σώµα ΣΥΝ. καλλίγραµµος. [ΕΤΥΜ; < καλλι- 
(βλ.λ.) + -σωµός < σώµα]. 

καλλίτερος, -η, -ο → καλύτερος 
καλλιτέχνηµα (το) [µεσν.] {καλλιτέχνηµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το 
προϊόν τής καλλιτεχνικής δηµιουργίας, ό,τι είναι ή θεωρείται έργο 
τέχνης 2. (εκφραστ.) οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί µε µεράκι και 
καλαισθησία: οι τούρτες του είναι πραγµατικά ~ ΣΥΝ. αριστούργηµα 
ANT. κακοτέχνηµα, τερατούργηµα. 

καλλιτέχνης (ο) {καλλιτεχνών}, καλλιτέχνιδα (η) {καλλιτέχνιδων}, 1. 
πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά µε την τέχνη, µε κάποια από 
τις Καλές Τέχνες: ~ είναι ο ζωγράφος, ο γλύπτης, ο τραγουδιστής, ο 
ηθοποιός, ο σκηνοθέτης, ο µουσικός, ο χορευτής κ.ά. || διεθνούς 
φήµης | πρωτοποριακός | διακεκριµένος | µεγάλος | διάσηµος | 
εκκολαπτόµενος | αυτοδίδακτος | ταλαντούχος ~ || οµάδα | σωµατείο | 
κύκλος καλλιτεχνών (πβ. λ. αρτίστας, δηµιουργός) 2. (εκφραστ.) 
οποιοσδήποτε δουλεύει µε µεράκι και καλαισθησία, δίνοντας ιδιαί-
τερη σηµασία στην αισθητική πλευρά τού έργου του: ο αρχιτέκτονας 
που θα αναλάβει το κτήριο τού µουσείου, δεν αρκεί να είναι καλός 
επαγγελµατίας· πρέπει να είναι αληθινός ~ ΣΥΝ. αριστοτέχνης, (οικ.) 
µερακλής. Επίσης (λόγ.) καλλιτέχνις (η) [1888] {καλλιτέχνιδος}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χειρουργός. [ΕΤΥΜ αρχ;< καλλι- + -τέχνης < τέχνη]. 

καλλιτεχνία (η) [µτγν.] {καλλιτεχνιών} 1. το σύνολο των Καλών Τε-
χνών ΣΥΝ. τέχνη, δηµιουργία 2. (συνεκδ.) η άσκηση των Καλών Τε-
χνών, η καλλιτεχνική ενασχόληση: από µικρός αφοσιώθηκε στην ~ 3. 
εργασία που εκτελείται µε λεπτή τεχνική, επιµέλεια και καλαισθη-
σία, που φανερώνει υψηλή αισθητική: η ανθοκοµία για µένα είναι ~ 
ΣΥΝ. κοµψοτεχνία ΑΝΤ. κακοτεχνία. 

καλλιτεχνικός, -ή, -ό [1865] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις Καλές 
Τέχνες ή τους καλλιτέχνες: λίγοι ξέρουν για τις - του δραστηριότητες, 
ότι δηλαδή ζωγραφίζει στον ελεύθερο χρόνο του και είναι και µέλος 
χορωδίας || ~ αξία | δηµιουργία | κίνηση | ψευδώνυµο | φιλοδοξία | 
εκδήλωση | έκφραση | ζωή | ενδιαφέροντα | σταδιοδροµία | παραγωγή | 
ταλέντο | ιδιοφυΐα | γεγονός | δράση | επιµέλεια έκδοσης | στήλες των 
εφηµερίδων! διευθυντής | κύκλος 2. (συνεκδ.) αυτός που γίνεται ή 
δηµιουργείται µε καλαισθησία, µε µεράκι, µε έµφαση στην αισθητική 
ΣΥΝ. ωραίος, αριστοτεχνικός, περίτεχνος, µερακλήδικος ΑΝΤ 
ακαλαίσθητος, αντιαισθητικός, άτεχνος, κακότεχνος. — καλλι· 
τεχνικ-ά | -ώς [1871] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. καλλιτυπία 
(η) {χωρ. πληθ.} ΦΩΤΟΓΡ. ειδική µέθοδος αναπαραγωγής 
φωτογραφικών αντιτύπων µε τη χρησιµοποίηση αλάτων σιδήρου και 
αργύρου. [ΕΤΥΜ. < καλλι- + -τυπία < τύπος]. 

καλλίφωνος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που διαθέτει ωραία φωνή, που 
τραγουδά, ψάλλει όµορφα και µελωδικά ΣΥΝ. γλυκόλαλος, καλλικέ-
λαδος ΑΝΤ. κακόφωνος. — καλλιφωνία (η) [µτγν.]. καλλονή (η) 1. η 
ωραιότητα: γυναίκα εκπάγλου | απερίγραπτης ~ ΣΥΝ. κάλλος, οµορφιά 
ANT. ασχήµια, δυσµορφία 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε εξαιρετικά ωραίο: οι 
φυσικές ~ τού νησιού ΣΥΝ. οµορφιά 3. (συνεκδ.) γυναίκα εξαιρετικής 
οµορφιάς: εξωτική | µαύρη | µελαχρινή | ξανθιά ~ || στα νιάτα της 
πρέπει να ήταν αληθινή ~ ΣΥΝ. κούκλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού ουσ. κάλλος]. κάλλος (το) {κάλλ-ους | -
η, χωρ. γεν. πληθ.} 1. (λόγ.) η έννοια ή η ιδιότητα τού ωραίου, η 
οµορφιά: το αρχαίο ~|| το ~ τής ψυχής ΣΥΝ. οµορφιά, ωραιότητα, 
καλλονή ΑΝΤ. ασχήµια, δυσµορφία· ΦΡ. (α) απείρου κάλλους βλ. λ. 
άπειρος2 (β) εν τη αηλότητι το κάλλος βλ. λ. απλότητα 2. κάλλη (τα) το 
σύνολο των στοιχείων που καθιστούν κάποιον όµορφο, ελκυστικό: 
στις παραλίες πολλά κορίτσια επιδεικνύουν τα - τους || έχει περίσσια - 
ΣΥΝ. θέλγητρα, χάρες· ΦΡ. (α) (παροιµ.) µπρος στα κάλλη τι 'ναι ο 
πόνος βλ. λ. εµπρός (β) (λαϊκ.) πάν' τα νιάτα, πάν' τα κάλλη για την 
υπενθύµιση τού γεγονότος ότι µαζί µε τη νεότητα φεύγει και η 
οµορφιά (γ) τα πάχη µου, τα κάλλη µου (παλαιότ., σήµερα συνήθ. 
ειρων.) το πάχος µου είναι στοιχείο οµορφιάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, 
όµορφος, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < καλός (βλ.λ.). Για το πρόβληµα τού διπλού -λλ-, βλ. λ. 
καλλι-, κάλλιος]. καλλυντικός, -ή, -ό [1865] 1. αυτός που έχει την 
ιδιότητα να οµορφαίνει, που συντελεί στον καλλωπισµό: ~ αλοιφή 2. 
καλλυντικό (το) οποιοδήποτε φυσικό ή χηµικό παρασκεύασµα 
χρησιµοποιείται για την περιποίηση και τον καλλωπισµό τού 
προσώπου, τού σώµατος, των µαλλιών, των νυχιών κ.λπ.: ~ 
(περιποίησης) προσώπου | σώµατος || φυτικά | χηµικά | φαρµακευτικά 
~||~ για τα νεανικά | για λιπαρά δέρµατα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καλλυντής «ευτρεπιστής - κουρέας» < αρχ. καλλύνω < 
κάλλος (βλ.λ.). Η σηµ. των καλλυντικών παρασκευασµάτων αποτελεί 
απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. cosmétiques (< ελλην. κοσµητικός)]. 
καλλύνω ρ. µετβ. {εκάλλυνα} (αρχαιοπρ.) καλλωπίζω (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κάλλος]. καλλωπίζω ρ. µετβ. {καλλώπισ-α, -τηκα (λόγ. -
θηκα), -µένος} 1. καθιστώ ωραία την όψη (κυρ. ανθρώπου, προσώπου) 
ΣΥΝ. οµορφαίνω, ευ-πρεπίζω, ευτρεπίζω ΑΝΤ. ασχηµίζω 2. (µεσοπαθ. 
καλλωπίζοµαι) προσφέρω τις απαραίτητες φροντίδες στο πρόσωπο 
µου, ώστε να γίνει ωραιότερο, ασχολούµαι µε την εξωτερική µου 
εµφάνιση: όλη την ηµέρα κάθεται στον καθρέφτη και καλλωπίζεται 
ΣΥΝ. φτειάχνοµαι. — καλλώπισµα (το) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµορφαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καλλ(ι)- + -ωπίζω < ώψ «πρόσωπο» (γεν. 
ώπός)]. καλλωπισµός (ο) [αρχ.] 1. το σύνολο των φροντίδων, η 
περιποίηση τού προσώπου ή/και τού σώµατος, ώστε να φαίνονται 
ωραιότερα: γυναικείος ~ 2. (γενικότ.) το να διακοσµεί κανείς την 
εξωτερική όψη (περιοχής, κτηρίου κ.λπ.), το να την καθιστά 
ωραιότερη: ~ τής πόλης µε πάρκα, πλατείες ΣΥΝ. εξωραϊσµός, 
ευπρεπισµός, στόλισµα · 3. ΜΟΥΣ. καλλωπισµοί (οι) ελεύθεροι ή 
τυποποιηµένοι φθόγγοι, που προστίθενται στη βασική µελωδία 
συνθέσεως, για να γίνει πιο ευχάριστη ακουστικά. καλλωπιστής (ο) 
[αρχ.], καλλωπίστρια (η) [µτγν.]  {καλλωπι- 
στριών} πρόσωπο που καλλωπίζεται υπερβολικά. καλλωπιστικός, -ή, 
-ό [µτγν.] αυτός που χρησιµεύει για καλλωπισµό: ~ φυτά ΣΥΝ. 
κοσµητικός, διακοσµητικός. κάλµα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (κυρ. 
για τη θάλασσα) νηνεµία, άπνοια: σήµερα έχει ~ ΣΥΝ. µπουνάτσα ΑΝΤ 
τρικυµία, φουρτούνα, χαλασµός κόσµου 2. (µτφ.) η ψυχική ηρεµία, η 
απουσία σύγχυσης και ταραχής ΣΥΝ. γαλήνη, ηρεµία, αταραξία, 
ησυχία ΑΝΤ. αναταραχή, αναµπουµπούλα, αναβρασµός, ανακάτωµα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπνοια. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. calma < αρχ. καύµα 
«µεγάλη ζέστη (που οδηγεί σε απραξία, σε λήθαργο)»]. καλµάρω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. (κάλµαρ-α (λαϊκ. προστ. κάλµα) κ. -ισα, -ισµένος} 
(καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) ηρεµώ κάποιον/κάτι, εκτονώνω την ένταση: είδα 
κι έπαθα να τον ~! || η µουσική καλµάρισε τα νεύρα τους || ~ την αγωνία 
| τον πόνο | τα πνεύµατα ΣΥΝ. καθησυχάζω, καταπραΰνω, κατευνάζω, 
ηµερεύω ΑΝΤ. ανησυχώ, ταράζω, αναστατώνω, (εξ)ερεθίζω ♦ (αµετβ.) 
2. ανακτώ την ψυχική µου ηρεµία, γίνοµαι ήσυχος ή ηπιότερος: 
ακούγοντας αυτά τα λόγια, καλµάρισε κάπως || πήγαινε την βόλτα, για 
να καλµάρουν λίγο τα νεύρα της || ο θυµός του είχε καλµάρει ΣΥΝ. 
ησυχάζω, ηρεµώ, γαληνεύω, µαλακώνω, καταλαγιάζω, 
καταπραΰνοµαι, κατευνάζοµαι ΑΝΤ. ταράζοµαι, αναστατώνοµαι, 
(εξ)ερεθίζοµαι 3. (ειδικότ. για τις καιρικές συνθήκες) γίνοµαι 
γαλήνιος ή ηπιότερος: θα περιµένουµε να καλµάρει η θάλασσα και 
µετά θα ξεκινήσουµε ΣΥΝ. γαληνεύω, κοπάζω 4. γίνοµαι ηπιότερος, 
εκτονώνεται η ένταση µου: το βράδυ καλµάρισε ο πυρετός || µε το 
ούζο µού καλµάρισε ο πονόδοντος ΣΥΝ. καταπραΰνοµαι ΑΝΤ. οξύ-
νοµαι, εντείνοµαι. — καλµάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. calmare < 
calma «κάλµα»]. καλντέρα κ. καλδέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΓΕΩΛ. 
µεγάλη εδαφική κοιλότητα σε σχήµα χοάνης ή λέβητα, που 
σχηµατίζεται από την υποχώρηση τού κεντρικού τµήµατος 
ηφαιστειακού κώνου ως συνέπεια ισχυρής εκρήξεως ή από βαθµιαία 
διάβρωση των εσωτερικών τοιχωµάτων του: η περίφηµη ~ τής Θήρας. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. caldera «λέβητας, καζάνι» < λατ. caldana, θηλ. τού επιθ. 
caldarius «θερµαντικός» < calidus «θερµός»]. καλντερίµι (το) 
{καλντεριµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) λιθόστρωτος δρόµος, συνήθ. στενός, 
µε ακανόνιστες στο σχήµα και τη µορφή πέτρες ή πλάκες: τα ~ στους 
παραδοσιακούς οικισµούς των Κυκλάδων || «µες 
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στο ~ τρέχει ο αραµπάς» (τραγ.). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. kaldirim]. καλό 
(το) [αρχ.] 1. αυτό που είναι σύµφωνο µε τον ηθικό νόµο και που 
αναγνωρίζεται ως αγαθό: η πάλη του ~ µε το κακό ΑΝΤ. κακό 2. η 
ηθική πράξη, πράξη ανθρωπιάς, αλληλεγγύης· καλή πράξη: προσπαθεί 
να κάνει το ~ || (παροιµ.) «κάνε το ~ και ρίξ' το στον γιαλό» (κάνε την 
καλή πράξη και µην περιµένεις ανταπόδοση) || έκανε πολλά ~ στη ζωή 
του, αλλά δεν του το αναγνώρισαν || ανταποδίδω το ~ ΣΥΝ. ευεργεσία- 
ΦΡ. δεν χρωστάει καλό για πρόσωπο που συµπεριφέρεται µε άσχηµο, 
ανάρµοστο ή αχάριστο τρόπο 3. η ωφέλεια, το συµφέρον κάποιου: 
εγώ για το ~ σου σ' τα λέω αυτά || αγωνιζόµαστε για το ~ τής πατρίδας || 
την περιόρισα για το ~ της || το - τής κοινωνίας επιβάλλει γενναίες 
αποφάσεις || θέλω το ~ σου- ΦΡ. (α) κάνω καλό ωφελώ: τα φρούτα 
κάνουν καλό στην υγεία (β) σε καλό να µου βγει | σε καλό µου σε 
περιπτώσεις που έχουµε γελάσει για κάτι πάρα πολύ ή έχει συµβεί κάτι 
πολύ ευχάριστο ή µετά από χασµουρητό: µπα, ~ το γέλιο που έκανα 
απόψε || ~, νυστάζω πολύ! (γ) µου βγήκε σε καλό για επιλογές που 
τελικά µας ωφέλησαν: στην αρχή λυπήθηκα που µε απέρριψαν, αλλά 
τελικά ~, γιατί βρήκα καλύτερη δουλειά (δ) το καλό είναι...για 
περιπτώσεις στις οποίες θέλουµε να δώσουµε έµφαση σε θετική 
ιδιότητα, ευχάριστη συγκυρία κ.ά.: το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι 
δεν υπήρξαν θύµατα ΣΥΝ. το ευτύχηµα είναι ΑΝΤ. το κακό είναι... (ε) 
για καλό και για κακό | καλού κακού για κάθε ενδεχόµενο: ~, πάρε 
µαζί σου οµπρέλα (στ) το καλό που σου θέλω για προειδοποίηση ή 
απειλή προς κάποιον: ~, µη µε ξαναενοχλήσεις τέτοια ώρα! (ζ) (µπα) 
σε καλό (µου, σου κ.λπ.) (i) για να εκφραστεί απορία, έκπληξη (συχνά 
µε επιτιµητικό ύφος): Μπα σε καλό σου! Τι ώρα είναι αυτή που 
παίρνεις τηλέφωνο; (ii) λέγεται µετά από χασµουρητό: ~, τι έπαθα 
σήµερα και χασµουριέµαι συνέχεια; 4. το πλεονέκτηµα, το προτέρηµα: 
ένα ~ αυτού τού αυτοκινήτου είναι η άνετη οδήγηση || ως άνθρωπος έχει 
και τα ~ του, έχει και τα άσχηµα του ΑΝΤ. µειονέκτηµα, ελάττωµα 5. 
οτιδήποτε θεωρείται σηµαντικό για τη ζωή τού ανθρώπου: ο Θεός να 
σου δώσει όλα τα ~! || «τρία ~ είναι στον ντουνιά και στον απάνω 
κόσµο, η νιότη και η λεβεντιά και το καλό κορίτσι» (δηµοτ. τραγ.) 6. 
καλά (τα) αγαθά προς κατανάλωση, προϊόντα: στο κατάστηµα έβρισκες 
όλα τα ~ · ΦΡ. (α) τα καλά µου τα επίσηµα ρούχα µου (όχι τα 
καθηµερινά ή πρόχειρα): έβαλε τα καλά του και πήγε στην εκκλησία (β) 
(είµαι) στα | µε τα καλά µου είµαι λογικός, σκέφτοµαι ως λογικός 
άνθρωπος· συνήθ. σε ερώτηση, όταν απορούµε µε την παράξενη 
συµπεριφορά κάποιου: Είσαι στα καλά σου; Τι έπαθες και φωνάζεις 
έτσι; || µου φαίνεται πως δεν είναι µε τα καλά του! (γ) µε το καλό (i) µε 
ήπιο τρόπο, ήρεµα, µε το µαλακό: προσπάθησε να τον πείσει -, αλλά 
τίποτα || αν τον πάρεις ~, ίσως σε ακούσει ΑΝΤ. µε το άγριο (ii) ως 
ευχή για οτιδήποτε πρόκειται να τελεστεί σύντοµα και ιδ. για γάµο (δ) 
στο καλό (σε αποχαιρετισµό): ~ και να µας γράφεις! || άντε, - και να 
µας ξανάρθετε || ~ και µε τη νίκη (προς στρατιώτες που πάνε στο 
µέτωπο) (ε) για τα καλά σε πολύ µεγάλο βαθµό: έχει κρυώσει - || έβρεξε 
| χιόνισε ~ (στ) δεν το χω σε καλό θεωρώ αρνητικό οιωνό: ~, όταν 
βλέπω τέτοια όνειρα · 7. χαριτωµένος λόγος: τους είπα ένα ~ (ενν. 
αστείο). κάλο- κ. κάλο- κ. καλ- ά συνθετικό 1. που δηλώνει ότι 
κάποιος/κά-τι έχει την ιδιότητα: (α) τού καλού: καλό-καρδος, καλο-
προαίρετος (β) (ειδικότ.) τού ωραίου: καλο-φτειαγµένος 2. για τον 
σχηµατισµό ρηµάτων, τα οποία δηλώνουν ότι κάτι γίνεται σε επαρκή 
ή σε απόλυτο βαθµό- συνήθ. µε άρνηση π.χ. η γιαγιά δεν καλοβλέπει 
πια (βλέπει λίγο, δεν βλέπει καλά): καλο-βράζω, καλο-νυχτώνει, καλο-
πλυµένος, καλ-ακούω, καλο-δουλεµένος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
καλός]. καλοαναθρεµµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει 
ανατραφεί και διαπαιδαγωγηθεί σωστά, που διαθέτει καλή αγωγή και 
συµπεριφορά: ~ παιδί ΑΝΤ. κακοαναθρεµµένος, κακοµαθηµένος 2. 
(κακόσ.) αυτός που έχει συνηθίσει να του προσφέρονται όλα έτοιµα, 
που δεν έχει την εµπειρία δύσκολων καταστάσεων ΣΥΝ. 
καλοµαθηµένος ΑΝΤ. σκληραγωγηµένος, ψηµένος. καλοβαλµένος, -η, 
-ο 1. αυτός που έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση, που έχει 
διευθετηθεί ή τακτοποιηθεί καλά και µε γούστο: ~ επίπλωση στο 
δωµάτιο ΑΝΤ. κακοβαλµένος 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει 
επιµεληµένη εµφάνιση, που ντύνεται όµορφα και κοµψά ΣΥΝ. πε-
ριποιηµένος, κοµψός ΑΝΤ. ατηµέλητος. καλοβάµονα (τα) 
{καλοβαµόνων} ΖΩΟΛ. οµάδα υδρόβιων πτηνών που έχουν ψηλό 
λαιµό και πολύ µακριά και λεπτά πόδια, όπως λ.χ. ο πελαργός, ο 
γερανός κ.ά. Επίσης καλοβατικά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καλοβάµων« σχοινοβάτης» < κάλο ν «καυσόξυλο» (βλ. 
λ. καλαπόδι) + -βάµων < βαίνω. o τ. καλοβατικά < µτγν. καλοβάτης 
«σχοινοβάτης» < κάλο ν «καυσόξυλο» + -βάτης < βαίνω]. καλοβαστώ 
ρ. µετβ. {καλοβαστάς... | καλοβάστ-αξα, -ιέµαι, -αγµέ-νος} (λαϊκ.) 1. 
(σπάν.) βαστώ γερά (κάτι), µπορώ να το κρατήσω, να το διατηρήσω: ~ 
τα πακέτα ΑΝΤ. κακοβαστώ 2. (συχνότ. το µεσοπαθ. καλοβαστιέµαι) 
έχω µεγάλη ζωτικότητα (α) σε σχέση µε την ηλικία ή την κατάσταση 
µου, βρίσκοµαι σε καλή σωµατική κατάσταση: έχει πατήσει τα 70, 
αλλά καλοβαστιέται ΣΥΝ. (µτφ.) κρατιέµαι καλά, διατηρούµαι ΑΝΤ. 
καταπέφτω, γερνώ (β) βρίσκοµαι σε καλή οικονοµική κατάσταση. 
καλοβλέπω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {καλόειδα κ. καλοείδα κ. καλό- 

δα) (καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) έχω οξεία την αίσθηση τής όρασης, βλέπω 
και διακρίνω καλά: τη νύχτα δεν καλοβλέπει ♦ (µετβ.) 2. βλέπω (κά-
ποιον/κάτι) καλά: δεν πρόλαβα να τον καλοδώ 3. βλέπω (πρόσωπο ή 
ενδεχόµενο, γεγονός, κατάσταση) µε ευχαρίστηση ή µε ευνοϊκή διά-
θεση: τον καλοβλέπει για γαµπρό ΣΥΝ. βλέπω µε καλό µάτι, ευνοώ 
ΑΝΤ. µου κακοπέφτει, µου ξινίζει. 

καλόβολος, -η, -ο αυτός που εύκολα βολεύεται ή συµβιβάζεται, που 
δεν προκαλεί στους άλλους δυσκολίες ή προβλήµατα µε τη συµπερι-
φορά του: δεν χρειάζονται ιδιαίτερες προετοιµασίες για τη φιλοξενία 
του· είναι ~ άνθρωπος ΣΥΝ. συγκαταβατικός, βολικός, καταδεκτικός 
ΑΝΤ. δύσκολος. — καλόβολα επίρρ., καλοβολιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < καλό- + -βόλος < βολή (< βολεύω)]. 

καλόβουλος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει καλές προθέσεις ΣΥΝ. κα-
λοπροαίρετος ΑΝΤ. κακόβουλος, κακοπροαίρετος. — καλόβουλα 
επίρρ., καλοβουλία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

καλόβραστος, -η, -ο αυτός που βράζει εύκολα και γρήγορα: ~ κρέας 
/φασόλια ΣΥΝ. βραστερός ΑΝΤ. δυσκολόβραστος. 

καλόγεννος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που γεννά χωρίς ιδιαίτερες δυσκο-
λίες ΑΝΤ. κακόγεννος, δυσκολόγεννος. — καλογεννώ ρ. {-άς...}. 

καλογερεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {καλογέρεψα} 1. περιβάλλοµαι το µο-
ναχικό σχήµα, γίνοµαι καλόγερος 2. (µτφ.) κάνω µοναχική ζωή ή/και 
µένω άγαµος: (παροιµ.) «ή µικρός-µικρός παντρέψου ή µικρός καλο-
γερέψου». 

καλογερικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους καλόγε-
ρους: ~ ζωή | νοοτροπία ΣΥΝ. καλογερίστικος, µοναχικός, ασκητικός 
ΑΝΤ. κοσµικός 2. καλογερική (η) η κατάσταση ή/και η ζωή τού καλό-
γερου, το να είναι κανείς καλόγερος ΣΥΝ. καλογεροσυνη· ΦΡ. (είναι) 
βαριά η καλογερική για εργασία, καθήκον, έργο που απαιτεί πολλούς 
κόπους, µεγάλες θυσίες, στερήσεις και στενοχώριες (όπως η ζωή τού 
καλόγερου). 

καλογερίστικος, -η, -ο → καλόγερος 
καλογεροπαίδι (το) {χωρ. γεν.} δόκιµος µοναχός νεαρής ηλικίας, 
παιδί ή έφηβος που προορίζεται για καλόγερος ΣΥΝ. καλογεράκι. Επί-
σης καλογερόπαιδο 

καλόγερόπαππας (ο) [µεσν.] (λαϊκ.) ο ιεροµόναχος (βλ.λ.). 
καλόγερος κ. (λόγ.) καλόγηρος (ο) {-ου κ. -έρου | -ων κ. -έρων κ. -
ήρων, -ους κ. -έρους κ. -ήρους) (καθηµ.) 1. ο άνδρας που, επιθυµώντας 
να αφοσιωθεί στον Θεό, παραµένει άγαµος και διάγει ασκητικό βίο 
εκτός των πλαισίων τής κοινωνίας, σε ειδική χριστιανική κοινότητα 
(µοναστήρι) ή και εντελώς µόνος ΣΥΝ. µοναχός, ασκητής ΑΝΤ. κοσµι-
κός, λαϊκός 2. (µτφ.-σκωπτ.) ο άνδρας που ζει µονήρη και ασκητική 
ζωή, που δεν έχει συνάψει γάµο· ΦΡ. (α) (παροιµ.) το µοναστήρι να 'ν' 
καλά (κι από καλογήρους βρίσκεις) βλ. λ. µοναστήρι (β) (λαϊκ.) µπή-
κε ο καλόγερος στο φαί κάηκε το φαγητό, τσίκνισε · 3. µακρόστενο, 
φορητό έπιπλο µε ειδικές εγκοπές ή υποδοχές για το κρέµασµα ενδυ-
µάτων, καπέλων κ.λπ. ΣΥΝ. κρεµάστρα · 4. απόστηµα µέσα σε ιδρω-
τοποιό θυλάκιο, το οποίο καταλήγει σε εξογκωµένο, κοκκινωπό και 
οδυνηρό οίδηµα στο δέρµα και εµφανίζεται στην περιοχή τού ιερού 
οστού · 5. ΝΑΥΤ. µικρός βράχος που προεξέχει από την επιφάνεια τής 
θάλασσας, είτε µεµονωµένος είτε µε άλλους παρόµοιους βράχους 
ΣΥΝ. σκόπελος · ΦΡ. (αινίγµατα) (α) χίλιοι-µύριοι καλόγεροι σ' ένα 
ράσο τυλιγµένοι οι κόκκοι τού ροδιού (β) µακρυς-µακρύς | ψηλός-
ψηλός καλόγερος και κόκκαλα δεν έχει ο καπνός (γ) µακρυς-µακρυς 
καλόγερος και πίτα η κεφαλή του το φτυάρι τού φούρνου (δ) ψηλός-
ψηλός καλόγερος και πέρα η φωνή του το καµπαναριό τής εκκλη-
σίας. — (υποκ.) καλογεράκι (το) [µεσν.], καλογερίστικος, -η, -ο, κα-
λογερίστικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. καλόγηρος < κάλο- + -γηρος 
< γήρας]. 

καλογεροσυνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση, η ιδιότητα ή η ζωή 
τού καλόγερου ΣΥΝ. καλογερική 2. (περιληπτ.) το σύνολο των καλό-
γερων. καλόγηρος (ο) → καλόγερος 
καλογιάννος κ. καλογιάννος (ο) (λαϊκ.) ο κοκκινολαίµης (ονοµασία 
πτηνού). καλόγλωσσος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που λέει πάντα καλά 
λόγια, που 
µιλά ευχάριστα ΣΥΝ. γλυκοµίλητος ΑΝΤ. κακόγλωσσος. καλόγνωµη (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) δίθυρο µαλάκιο που προσκολλάται στα 
βράχια τού βυθού. καλόγνωµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει αγαθές 
διαθέσεις, ΣΥΝ. καλόβουλος, καλοπροαίρετος ΑΝΤ. κακόγνωµος, 
κακόβουλος. — κα-λοννωµία (η) [µεσν.]. καλόγουστος, -η, -ο αυτός 
που χαρακτηρίζεται από καλό γούστο, σωστή αισθητική αντίληψη: ~ 
διαρρύθµιση ΑΝΤ. κακόγουστος, κιτς. — καλόγουστα επίρρ. 
καλογραία (η) [µεσν.] {καλογραιών} η καλόγρια: Σχολή Καλογραιών. 
καλογραµµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. (κείµενο) που έχει γραφτεί µε τον 
πρέποντα τρόπο: ~ βιβλίο | διήγηµα | άρθρο ΑΝΤ. κακογραµµένος 2. 
(λαϊκ.-ευχετ.) αυτός που έχει καλή τύχη, καλό «γραφτό»: καλότυχος 
να 'ναι και ~ ΣΥΝ. καλότυχος, καλορίζικος ΑΝΤ. κακορίζικος. 
καλόγρια κ. καλογριά (η) [µεσν.] (καθηµ.) 1. η γυναίκα που, θέλο-
ντας να αφοσιωθεί στον Θεό, παραµένει άγαµη και διάγει ασκητικό 
βίο εκτός των πλαισίων τής κοινωνίας σε ειδική χριστιανική µονα-
στική κοινότητα ή και εντελώς µόνη ΣΥΝ. µοναχή, ασκήτρια ΑΝΤ. κο-
σµική, λαϊκή 2. (µτφ.-σκωπτ.) η γυναίκα που διάγει µονήρη και ασκη- 

κάλο- α' συνθετικό 
καλο-βολεύοµαι ρ καλο-θρεµµένος, -η. -ο καλο-κουρεµένος, -η, -ο καλο-µεταχείριση (η) καλο-ραµµένος,-η,-ο 
καλο-βολεµένος, -η, -ο καλο-καµωµένος, -η, -ο καλο-µαγειρεµένος, -η, -ο καλο-ξυρισµένος, -η, -ο 
καλο-δουλεµένος, -η, -ο καλο-κάµωτος, -η, -ο καλο-µεταχειρίζοµαι ρ, καλο-πσιγµένος, -η, -ο 
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τική ζωή ή που δεν έχει παντρευτεί ΣΥΝ. άγαµη, ανύπαντρη · ΦΡ. το ζωνάρι 
τής καλογριάς βλ. λ. ζωνάρι · 3. (στον τ. καλογριά) µικρό ψάρι µαύρου 
χρώµατος µε πεπλατυσµένο σώµα, ισχυρά λέπια και έντονη διχαλωτή ουρά, 
που ζει σε βραχώδεις βυθούς και δεν τρώγεται. — (υποκ.) καλογριούλα κ. 
καλογρίτσα (η). 

καλογυµνασµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. (για πρόσ.) (α) αυτός που διαθέτει πολύ 
καλή σωµατική κατάσταση ως αποτέλεσµα συστηµατικής εκγύµνασης ή 
ενασχόλησης µε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες: είναι ~, γιατί εδώ και 
χρόνια κάνει κολύµπι (β) (για αθλητές ή αθλητικές οµάδες) αυτός που είναι 
επαρκώς προπονηµένος και ασκηµένος σωµατικά: η εθνική οµάδα τής 
ρυθµικής γυµναστικής είναι µία από τις πιο - οµάδες τού κόσµου 2. (για µυς) 
αυτός που έχει εν-δυναµωθεί και αναπτυχθεί µε εκγύµναση: οι ~ ραχιαίοι µύες 
συγκρατούν καλύτερα τη σπονδυλική στήλη. 

καλογυρισµένος, -η, -ο (ταινία) που έχει γυριστεί µε τέχνη και επιµέλεια: ~ 
πολιτικό θρίλερ. 

καλοδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {καλοδέχ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} 1. επιφυλάσσω 
θερµή υποδοχή (σε κάποιον), τον δέχοµαι µε µεγάλη ευχαρίστηση 2. ακούω ή 
πληροφορούµαι µε ευχαρίστηση και ευνοϊκή διάθεση ΣΥΝ. χαιρετίζω ΑΝΤ. 
κακοδέχοµαι, κακοπαίρνω 3. (η µτχ. καλοδεχούµενος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

καλοδεχούµενος, -η, -ο ευπρόσδεκτος, αυτός τον οποίο δέχεται κανείς µε χαρά: 
όποτε κι αν έρθεις, είσαι ~ || τα νέα σου είναι ~ || κάθε πρόταση είναι ~. Επίσης 
καλόδεχτος, -η, -ο. 

καλοδιάθετος, -η, -ο αυτός που έχει καλή διάθεση, που είναι πρόσχαρος και 
κεφάτος: ξύπνησε ~ ΣΥΝ. κεφάτος ΑΝΤ. κακοδιάθετος. 

καλοδιατηρηµένος, -η, -ο 1. αυτός που διατηρείται καλά, που διατηρεί 
αναλλοίωτο τη µορφή ή το χαρακτήρα του: ~ σπίτι | χωριό | όχηµα 2. (για 
πρόσ.) αυτός που φαίνεται νέος παρά την προχωρηµένη ηλικία του: είναι 
πενήντα χρονών αλλά ~. 

καλοδούλευτος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί κανείς να τον επεξεργαστεί εύκολα 
ΑΝΤ. κακοδούλευτος 2. καλοδουλεµένος (βλ.λ.) ΑΝΤ. κακοδουλεµένος. 

καλο)ε)ξετάζω ρ. µετβ. (καλο)ε)ξέτασ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) εξετάζω 
(κάτι) µε επιµέλεια και προσοχή, µελετώ όλες τις λεπτοµέρειες ή/και όλες τις 
απόψεις του: αν καλοεξετάσεις τα πράγµατα, θα δεις ότι αυτό που σου προτείνω 
είναι η µοναδική λύση. 

καλοέρχεται κ. καλόρχεται, καλοέρχονται κ. καλόρχονται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. 
αποθ. (+ προσ. αντων. σε γεν.) 1. (για ρούχα, κοσµήµατα και οτιδήποτε 
φοριέται) εφαρµόζω ή ταιριάζω καλά (σε κάποιον): του καλοήρθε το κοστούµι 
τού πατέρα του! || πάχυνα και δεν µου καλόρχεται πια η φούστα 2. (µτφ.) είµαι 
ευχάριστος, αρεστός (σε κάποιον): φυσικά και του καλόρθε η αύξηση || δεν θα 
του καλοέρθει, αν µάθει ότι έφυγες έτσι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

καλοζυγίζω κ. καλοζυγιάζω ρ. µετβ. (καλοζύγι)α)σ-α, -µένος} (καθηµ.) 1. 
ζυγίζω καλά και µε ακρίβεια ΑΝΤ. λειψοζυγι)ά)ζω 2. υπολογίζω µε προσοχή, 
σταθµίζω στον νου µου µε προσοχή και ακρίβεια: καλοζύγιζαν όλα όσα τους 
έλεγε και τα συνέκριναν µε όσα ήξεραν 3. ρυθµίζω µε προσοχή, µε επιµέλεια: η 
παράσταση έχασε το ελαφρό, το γοργό, το καλοζυγισµένο ύφος της. 

καλοζώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. (καλοζείς... | καλοέζησα} (καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) ζω 
καλά, περνώ ζωή πλούσια και ευτυχισµένη, χωρίς στερήσεις και οικονοµικές 
δυσχέρειες: εκείνη την εποχή καλοζούσαµε ΣΥΝ. καλοπερνώ ΑΝΤ. κακοζώ, 
κακοπερνώ ♦ 2. (µετβ.) παρέχω (σε κάποιον) τις υλικές προϋποθέσεις για 
άνεση και ευτυχισµένη ζωή: τον καλο-ζούν οι φίλοι και οι συγγενείς του ΣΥΝ. 
διατρέφω. — καλοζωία (η) [1885]. 

καλοζωισµένος, -η, -ο αυτός που πέρασε ή περνά πλούσια και άνετη ζωή, που 
ζει ή έζησε χωρίς στερήσεις και οικονοµικές δυσχέρειες ΑΝΤ. κακοζωισµένος. 

καλοζωιστής (ο), καλοζωίστρια (η) πρόσωπο που του αρέσει η ευζωία, η άνετη 
οικονοµικά και πλούσια σε εµπειρίες και δραστηριότητες ζωή και που 
αναζητεί την υψηλή ποιότητα σε οτιδήποτε κάνει. [ΕΤΥΜ. < καλοζωία + 
παραγ. επίθηµα -ιστής, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. bon viveur]. 

καλοήθης, -ης, καλοήθες (καλοήθ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} 1. (λόγ.-σπάν. για 
πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αγαθότητα ήθους ΣΥΝ. ηθικός, 
ενάρετος, χρηστοήθης ΑΝΤ. κακοήθης, ανήθικος, αισχρός, αχρείος, φαύλος 2. 
IATP. [1897] (για νοσήµατα, όγκους κ.λπ.) αυτός που εµφανίζεται σε ήπια 
µορφή και δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία- αυτός που δεν προξενεί 
σοβαρές αλλοιώσεις στους ιστούς και στις φυσιολογικές λειτουργίες τού 
οργανισµού: ~ όγκος (αυτός που δεν κάνει µεταστάσεις) ΑΝΤ. κακοήθης. — 
καλοή-θεια (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που έχει καλό χαρακτήρα», < καλο-+ -
ήθης < ήθος. Η ιατρ. σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. bénin (< λατ. benignus 
«ευµενής»)]. 

καλοθάλασσος, -η, -ο (πλοίο) που αντέχει στη θαλασσοταραχή, που δεν 
κλυδωνίζεται εύκολα: ~ γολέτα ΣΥΝ. καλοτάξιδος ΑΝΤ. κακοθά-λασσος, 
κακοτάξιδος. 

καλοθανατίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {καλοθανάτισα} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) βρίσκω 
καλό και ανώδυνο θάνατο ΑΝΤ. κακοθανατίζω ♦ 2. (µετβ.) εύχοµαι (σε 
κάποιον) καλό και ένδοξο ή ανώδυνο θάνατο ΑΝΤ. κακοθανατίζω. — 
καλοθανατιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

καλοθελητής (ο) [µεσν.] {κ. καλοθελητάδες}, καλοθελήτρα (η) [1796] {χωρ. 
γεν. πληθ.} (ειρων.) πρόσωπο που προσποιείται ότι δείχνει ενδιαφέρον για 
κάποιον, ενώ στην πραγµατικότητα επιδιώκει να τον βλάψει ΣΥΝ. φθονερός, 
δόλιος, ύπουλος. 

καλοθυµαµαι ρ. µετβ. αποθ. {καλοθυµ-άσαι... | καλοθυµήθηκα} (σε αρνητ. 
προτάσεις) έχω σαφή ανάµνηση, θυµούµαι ξεκάθαρα: δεν το 

~, έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Επίσης καλοθυµούµαι [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

καλοιακούδα (η) (σχολ. ορθ. καλιακούδα) {δύσχρ. καλοιακουδών} 1. 
µικρόσωµο πτηνό µε φτέρωµα ολόµαυρο µε στιλπνές µπλε αποχρώσεις και 
ράµφος µακρύ, κυρτό και κόκκινο ΣΥΝ. κάργια- ΦΡ. µαύρη µαυρίλα 
πλάκωσε, µαύρη σαν καλοιακούδα (εµφατ.) για πολύ κακή κατάσταση 2. 
(µτφ.) υβριστ. για γυναίκα άσχηµη. [ΕΤΥΜ. < κάλοιακας (+ επίθηµα -ούδα, 
πβ. πεταλ-ούδά) < κόλοιακας < αρχ. κ-ολοιός, ίδια σηµ. (κατ' αναλογίαν προς 
το κόρακας), αγν. ετύ-µου]. 

καλοκάγαθος, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από καλοσύνη, 
αγαθότητα και πραότητα, ενίοτε και ευπιστία: είναι ένας ~ ανθρωπάκος, που 
δεν µπορεί να βλάψει ούτε µυρµήγκι || ~ χαµόγελο. — καλοκάγαθα επίρρ., 
καλοκαγαθία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καλοκ-άγαθος, συνθ. εκ συναρπαγής 
από τη φρ. καλός κάγαθός < και αγαθός (µε κράση)]. 

καλοκάθοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {καλοκάθισα} (+σε) (καθηµ.) 1. κάθοµαι καλά και 
άνετα, καταλαµβάνω αναπαυτική και βολική θέση ΣΥΝ. στρογγυλοκάθοµαι, 
θρονιάζοµαι, στρώνοµαι, βολεύοµαι 2. (ειρων.) εγκαθίσταµαι για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα ή/και µόνιµα: καλοκά-θισαν οι συγγενείς σου στο σπίτι µας 
ΣΥΝ. στρογγυλοκάθοµαι, βο- ' λεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

καλοκαιράκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) το καλοκαίρι- ΦΡ. µικρό καλοκαιράκι | 
καλοκαιράκι τού Αγίου ∆ηµητρίου οι θερµές ηµέρες που ακολουθούν ενίοτε 
τα πρώτα κρύα τού φθινοπώρου και συµβαίνουν συνήθ. λίγο πριν ή/και λίγο 
µετά την εορτή τού Αγ. ∆ηµητρίου (26 Οκτωβρίου). 

καλοκαιρεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {καλοκαίρεψα} 1. διαµένω ή παραµένω σε 
συγκεκριµένο τόπο για την περίοδο τού καλοκαιριού, περνώ κάπου το 
καλοκαίρι: συνηθίζουν να καλοκαιρεύουν στο χωριό τους κοντά στη θάλασσα 
ΣΥΝ. καλοκαιριάζω, παραθερίζω ΑΝΤ. διαχειµάζω, ξεχειµωνιάζω 2. (απρόσ. 
καλοκαιρεύει) ο καιρός βελτιώνεται, γίνεται πιο καλός και θερµός, αρχίζει το 
καλοκαίρι ΣΥΝ. καλοκαιριά-ζει ΑΝΤ. χειµωνιάζει. 

καλοκαίρι (το) {καλοκαιρ-ιού | -ιών} η θερµότερη από τις τέσσερεις εποχές τού 
χρόνου, αυτή που ακολουθεί την άνοιξη και προηγείται τού φθινοπώρου στο 
Β. Ηµισφαίριο, περιλαµβάνει τυπικά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 
και αστρονοµικώς αρχίζει από το θερινό ηλιοστάσιο (21 Ιουνίου) και 
τελειώνει µε τη φθινοπωρινή ισηµερία (22 Σεπτεµβρίου): µπήκε | έφθασε | 
πέρασε το ~ || στην κάψα | καρδιά τού ~ || πού θα πάτε το ~; (στις καλοκαιρινές 
διακοπές) ΣΥΝ. (λόγ.) θέρος ΑΝΤ. χειµώνας- ΦΡ. (α) (σκωπτ.) έξω (εκτός) τα 
καλοκαίρια για όσους αποκρύπτουν την πραγµατική τους ηλικία: είναι 
σαράντα χρόνων ~ (β) ινδιάνικο καλοκαίρι περίοδος καλοκαιρίας κατά την 
περίοδο τού φθινοπώρου: «ήταν µέσα Οκτωβρίου, αλλά το Παρίσι µας υπο-
δέχτηκε µε ένα ~, µε τριάντα βαθµούς θερµοκρασία και µε "τα τραπεζάκια 
έξω"» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. καλοκαίριν < µτγν. καλοκαιρία (< κάλο- + -καιρία < καιρός) 
ή, κατ' άλλη άποψη, < φρ. καλός καιρός κατ' αναλογίαν προς τα ουδ. σε -ι- 
(πβ. στολίδ-ι, παιγνίδ-ι, ταξίδ-ι)]. 

καλοκαιρία [µτγν.] κ. (λαϊκ.) καλοκαιριά (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} ο όµορφος 
και καλός καιρός, ο ηλιόλουστος και ζεστός καιρός: ~ σε όλη την Ελλάδα θα 
επικρατήσει κατά το τρέχον εικοσιτετράωρο ΑΝΤ. κακοκαιρία, χειµωνιά ΦΡ. 
(παροιµ.) καλοκαιριά τής Παπαντής, µαρτιάτικος χειµώνας ο καλός καιρός 
την ηµέρα τής Υπαπαντής (2 Φεβρουαρίου) προοιωνίζεται βαρύ χειµώνα τον 
Μάρτιο. 

καλοκαιριάζω ρ. αµετβ. {καλοκαίριασα} 1. (λαϊκ.) περνώ το καλοκαίρι, 
παραµένω σε συγκεκριµένο τόπο για το καλοκαίρι ΣΥΝ. καλοκαιρεύω, 
παραθερίζω ΑΝΤ. ξεχειµωνιάζω, διαχειµάζω 2. (απρόσ. κσ-λοκαιριάζει) 
αρχίζει το καλοκαίρι, ο καιρός γίνεται καλός, αρχίζουν οι καλές ηµέρες ΣΥΝ. 
καλοκαιρεύει ΑΝΤ. χειµωνιάζει. — καλοκαί-ριασµα (το). 

καλοκαιριάτικα επίρρ.· µέσα στο καλοκαίρι- για κάτι που κανονικά δεν πρέπει 
ή δεν είναι φυσιολογικό να συµβαίνει ή να υπάρχει το καλοκαίρι: ~ του ήρθε 
να φορέσει παλτό. 

καλοκαιρινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται το καλοκαίρι: ~ 
διακοπές | άδεια | περίοδος | µπάνια | ταξίδι | αεράκι | ήλιος ΣΥΝ. (λόγ.) 
θερινός, καλοκαιριάτικος ΑΝΤ. χειµωνιάτικος 2. αυτός που είναι κατάλληλος 
για το καλοκαίρι: ~ ρούχα | κατοικία | παπούτσια- ΦΡ (αργκό) κάνω (κάτι) 
καλοκαιρινό | θερινό διαλύω τα πάντα, δεν αφήνω τίποτα στη θέση του: 
µπήκαν κλέφτες και µου έκαναν το σπίτι ~ ΣΥΝ. κάνω άνω-κάτω 3. 
καλοκαιρινά (τα) τα ρούχα που φοριούνται το καλοκαίρι: µάζεψε τα 
χειµωνιάτικα κι έβγαλε τ'ανοιξιάτικα και τα - 4. αυτός που έχει τα στοιχεία τού 
καλοκαιριού (ηλιοφάνεια, ζέστη): σήµερα είναι µια ~ µέρα || η σηµερινή νύχτα 
είναι καλοκαιρινή (πολύ ζεστή). Επίσης καλοκαιριάτικος, -η, -ο. — κα-
λοκαιρινά κ. καλοκαιριάτικα (βλ.λ.) επίρρ. 

καλοκαρδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {καλοκάρδισ-α, -τηκα, -µένος) (καθηµ.) 
♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να χαρεί, του φτειάχνω το κέφι, τη διάθεση ΣΥΝ. 
χαροποιώ ΑΝΤ. κακοκαρδίζω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι ή αισθάνοµαι χαρούµενος 
και ευτυχισµένος, βρίσκοµαι σε ευθυµία, έχω καλή διάθεση: όταν σε βλέπω, - 
ΣΥΝ. ευχαριστιέµαι, χαίροµαι, ευθυµώ ΑΝΤ. κακοκαρδίζω, δυσαρεστούµαι. 
— καλοκάρδισµα (το). 

καλόκαρδος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει καλή καρδιά, γεµάτος καλοσύνη: ~ 
ανθρωπάκι | χαµόγελο ΣΥΝ. καλοσυνάτος ΑΝΤ. κακόψυχος, άκαρδος. — 
καλόκαρδα επίρρ. 

καλοκεφος, -η, -ο αυτός που έχει καλή ψυχολογική κατάσταση, ο ευδιάθετος: 
µου φτειάχνει τη διάθεση όταν είµαι µελαγχολική, γιατί είναι πάντα ~ ΣΥΝ. 
κεφάτος, καλοδιάθετος, εύθυµος ΑΝΤ. κακόκεφος, 
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κακοδιάθετος, δύσθυµος, βαρύθυµος. 
καλοκοιτάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλοκοίτα-ξα, -χτηκα, -γµένος} (κα-

θηµ.) 1. κοιτάζω µε προσοχή, παρατηρώ λεπτοµερώς: δεν πρόφτασα 
να τους καλοκοιτάζω κι αυτοί εξαφανίστηκαν ΣΥΝ. παρατηρώ 2. κοι-
τάζω (κάποιον) µε ευνοϊκή διάθεση ή/και ερωτικό ενδιαφέρον ΣΥΝ. 
γλυκοκοιτάζω, καλοβλέπω ΑΝΤ. κακοκοιτάζω, λοξοκοιτάζω. 

καλοκυρά (η) {καλοκυράδες} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. (συνήθ. σε πληθ.) ευ-
µενής µοίρα, πνεύµα µε ρόλο αγαθό στη νεοελληνική λαϊκή µυθολο-
γία και παράδοση ΣΥΝ. νεράιδα · 2. καλή νοικοκυρά ή γυναίκα 
πλούσια και µε ευγενική καταγωγή ΣΥΝ. αρχόντισσα. 

καλολογία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ωραία και κοµψή έκφραση, το 
να εκφράζεται κανείς περίτεχνα και µε γλαφυρότητα ΣΥΝ. καλλιλο-
γία, ωραιολογία 2. η ενασχόληση µε το ωραίο, η σπουδή τού ωραίου 
ΣΥΝ. αισθητική. 

καλολογικός, -ή, -ό [1850] αυτός που σχετίζεται µε την καλολογία· 
κυρ. στη ΦΡ. καλολογικά στοιχεία τα εκφραστικά στοιχεία που κο-
σµούν το ύφος ενός κειµένου (κοσµητικά επίθετα, παροµοιώσεις, µε-
ταφορές κ.λπ.). — καλολογικ-ά | -ώς [1871] επίρρ. 

καλοµαθαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {καλόµαθ-α, -ηµένος} ♦ 1. 
(µετβ.) συνηθίζω (κάποιον) στην άνεση και την καλοπέραση, τον εθί-
ζω στην τρυφή και την ευκολία: τον είχαν καλοµάθει οι γονείς του, 
γι'αυτό τώρα που µένει µόνος δυσκολεύεται || είναι καλοµαθηµένος 
για µια τόσο σκληρή δουλειά ΣΥΝ. κακοµαθαίνω, κακοσυνηθίζω ΑΝΤ. 
σκληραγωγώ ♦ 2. (αµετβ.) (συχνότ.) συνηθίζω στην ευκολία, την άνε-
ση και τη φροντίδα, γίνοµαι νωθρός και τρυφηλός από την καλοπέ-
ραση: καλόµαθε στις περιποιήσεις και δεν λέει να φύγει ΣΥΝ. κακο-
µαθαίνω, κακοσυνηθίζω ΑΝΤ. σκληραγωγούµαι· ΦΡ. (α) (παροιµ.) κα-
λόµαθες-κακόµαθες η έξη στην ευκολία, την άνεση και την καλο-
πέραση βλάπτει (β) (παροιµ.) καλόµαθε η γριά στα σύκα (κι όλη µέρα 
τ' αναζήτα) δύσκολα αποβάλλεται η κακή αλλά και απολαυστική 
συνήθεια. 

καλοµαθηµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. (εύσηµο) αυτός που έχει καλή 
αγωγή: είναι ~ παιδί και συµπεριφέρεται πάντα µε ευγένεια ΣΥΝ. κα-
λοαναθρεµµένος ΑΝΤ. κακοαναθρεµένος 2. (κακόσ.) αυτός που έχει 
συνηθίσει στην άνεση και την καλοπέραση: είναι ~ και τα περιµένει 
όλα έτοιµα ΣΥΝ. κακοµαθηµένος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. καλοµαθαίνω < 
κάλο- + µαθαίνω]. 

καλοµελετώ ρ. µετβ. {καλοµελετάς... | καλοµελέτη-σα, -µένος} 1. µε-
λετώ µε προσοχή και επιµέλεια, εξετάζω (κάτι) από όλες τις πλευρές 
του: καλοµελετηµένο σχέδιο ΣΥΝ. καλοεξετάζω 2. κάνω αισιόδοξες 
προβλέψεις- κυρ. στη ΦΡ. καλοµελετά κι έρχεται να σκέφτεσαι αισιό-
δοξα και γρήγορα θα πραγµατοποιηθούν οι επιθυµίες σου ΑΝΤ. κακο-
µελετώ. 

καλοµίλητος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που µιλά µε ευγε\Ίκό τρόπο, 
που εκφράζεται µε γλυκύτητα και προσήνεια: ~ παιδί | κοπέλα ΣΥΝ. 
γλυκοµίλητος, γλυκόλογος ΑΝΤ. κακόγλωσσος, πικρόχολος. 

καλοµιλώ ρ. αµετβ. {καλοµιλάς... | καλοµίλησα} (καθηµ.) µιλώ µε 
γλυκύτητα και προσήνεια, συµπεριφέροµαι µε ευγένεια και φιλο-
φροσύνη: άµα του καλοµιλήσεις, δεν θα φέρει αντίρρηση ΣΥΝ. γλυ-
κοµιλώ, καλοπιάνω ΑΝΤ. κακοµιλώ. 

καλοµοίρης, -α, -ικο [µεσν.] {καλοµοίρηδες} (λαϊκ.) αυτός που έχει 
καλή µοίρα, καλή τύχη ΣΥΝ. καλότυχος, καλορίζικος, τυχερός ΑΝΤ. 
κακοµοίρης, κακότυχος, άτυχος, κακορίζικος. Επίσης καλόµοιρος, -η, -
ο [µεσν.]. — καλοµοιριά (η) [µεσν.] 

καλονάρχηµα (το) → κανοναρχώ 
καλοναρχω ρ. -> κανοναρχώ 
καλοντυµένος, -η, -ο 1. ντυµένος µε όµορφα, κοµψά ρούχα ΣΥΝ. 
κοµψός ΑΝΤ. κακοντυµένος, ατηµέλητος 2. αυτός που φοράει επίσηµη 
ενδυµασία: κάθε πρωί πηγαίνει ~ και περιποιηµένος στο γραφείο του. 

καλοπαντρεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλοπάντρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 
(καθηµ.) παντρεύω (κόρη, αδελφή κ.λπ.) µε άνθρωπο που της ταιριά-
ζει ή της αξίζει (συνήθ. µε πλούσιο σύζυγο)· (συνήθ. το µεσοπαθ. κα-
λοπαντρεύοµαι): η κόρη του καλοπαντρεύτηκε- πήρε έναν ωραίο και 
πλούσιο επιχειρηµατία ΑΝΤ. κακοπαντρεύω. — καλοπαντρειά (η). 

καλοπερασάκιας (ο/η) {καλοπερασάκηδες} πρόσωπο που του αρέσει 
να ζει µε ευκολία και άνεση: είναι πολύ ~ για να φτειάξει οικογένεια· 
κάθε µέρα στις ταβέρνες θα είναι. 

καλοπέραση (η) {χωρ. πληθ.} 1. η εύκολη και άνετη ζωή, χωρίς στε-
ρήσεις και κόπους: συνηθισµένος στην ~ || το 'χει ρίξει στην ~ || φαί-
νεται πως η ~ σε χάλασε κι εσένα ΣΥΝ. ευζωία, καλοζωία ΑΝΤ. στέ-
ρηση, µιζέρια- ΦΡ. (παροιµ.) η φτώχια θέλει καλοπέραση οι δύσκολες 
συνθήκες ζωής, η στέρηση αγαθών επιβάλλουν να διασκεδάζει κα-
νείς (µε όποιον τρόπο µπορεί(, ώστε να γίνεται πιο υποφερτή η ζωή 
του 2. το να περνά κανείς ευχάριστα, η ξένοιαστη και γεµάτη δια-
σκεδάσεις ζωή. 

καλοπερνώ ρ. αµετβ. {καλοπερνάς... | καλοπέρασα} (καθηµ.) 1. ζω 
άνετη και εύκολη ζωή, περνώ καλά, χωρίς στερήσεις και οικονοµικές 
δυσχέρειες: σήµερα οι νέοι καλοπερνούν, δεν στερούνται τίποτε ΣΥΝ. 
καλοζώ ΑΝΤ. κακοπερνώ, κακοζώ 2. (ειδικότ.) περνώ ευχάριστα και 
διασκεδαστικά την ώρα µου για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα: 
καλοπεράσαµε χθες βράδυ στο πάρτι ΣΥΝ. διασκεδάζω, ψυχαγωγού-
µαι, γλεντώ ΑΝΤ. κακοπερνώ, πλήττω. 

καλοπέφτω ρ. αµετβ. {καλόπεσα} (λαϊκ.) πέφτω σε «καλά χέρια», 
δηλ. σε καλούς ανθρώπους µε τον γάµο µου, συνάπτω ευτυχισµένο 
γάµο: δεν καλόπεσε το κορίτσι του ΣΥΝ. καλοπαντρεύοµαι ΑΝΤ. κα-
κοπέφτω, κακοπαντρεύοµαι. 

καλοπιάνω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλόπιασα} πιάνω (κάποιον) µε το καλό, 
του φέροµαι καλά προσπαθώντας να τον κερδίσω: κοίταξε να τον κα-
λοπιάσεις, µήπως σου κάνει τη χάρη ΑΝΤ. αποπαίρνω. — καλόπια-
σµα (το). 

καλόπιοτος, -η, -ο (συνήθ. σε ευχή) για κάτι που ευχόµαστε να το 
πιουν µε όρεξη, µε ευχαρίστηση: ~ το κρασί (πβ. λ. καλοφάγωτος). 

καλόπιστος, -η, -ο [1894] 1. (για πρόσ.) αυτός που αντιµετωπίζει (κά-
ποιον/κάτι) µε καλή διάθεση, µε εµπιστοσύνη και χωρίς προκα-
ταλήψεις: ~ κριτής | συζητητής | δανειστής | µελετητής | αντίπαλος 
ΣΥΝ. καλοπροαίρετος, ανυστερόβουλος ΑΝΤ. κακοπροαίρετος, κα-
κόπιστος, υστερόβουλος 2. (γενικότ. για πράξεις, ενέργειες κ.λπ.) αυ-
τός που γίνεται ή συντελείται µε καλή πίστη και ειλικρίνεια, χωρίς 
δόλο και υστεροβουλία: ~ έλεγχος | κριτική ΑΝΤ. κακόπιστος, κακο-
προαίρετος, υστερόβουλος. — καλόπιστα | καλοπίστως επίρρ., καλο-
πιστία (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. de bonne foi]. 

καλοπίχερος, -η, -ο (λαϊκ. για πρόσ.) αυτός που έχει ή φέρνει τύχη 
ΣΥΝ. τυχερός, γουρλής, γουρλήδικος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. καλοπίχε)ι)ρος 
< κάλο- + επιχειρώ]. 

καλοπληρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καλοπλήρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) πληρώνω πλουσιοπάροχα, δίνω ικανοποιητική αµοιβή: αυτή η 
εταιρεία καλοπληρώνει τους υπαλλήλους της || καλοπληρωµένο 
επάγγελµα ΑΝΤ. κακοπληρώνω ♦ 2. (αµετβ.) είµαι συνεπής στις οικο-
νοµικές µου υποχρεώσεις, αποδίδω τα οφειλόµενα στην καθορισµένη 
προθεσµία: (παροιµ.) «δανείσου, καλοπλήρωσε, να σε ξαναδανεί-
σουν». — καλοπληρωτής (ο), καλοπληρώτρια (η). 

καλοπόδαρος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που κάνει καλό ποδαρικό, 
που το πέρασµα ή η είσοδος του (κάπου) φέρνει τύχη (στους άλλους) 
ΣΥΝ. καλοπίχερος, γουρλής ΑΝΤ. (εκφραστ.) κατσικοπόδαρος, γρου-
σούζης. 

καλοπροαίρετος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από αγαθές προ-
θέσεις (για κάποιον/κάτι): ~ σχόλιο | κριτική | θεατής | κριτής ΣΥΝ. 
καλόπιστος, καλόβουλος ΑΝΤ. κακοπροαίρετος, κακόβουλος, προκα-
τειληµµένος. — καλοπροαίρετα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < κάλο- + -
προαίρετος < προαιρούµαι]. 

καλορί (το) {άκλ.} η θερµίδα, µονάδα µέτρησης τής θερµότητας. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. calorie < λατ. calor, -ris «θερµότητα»]. 

καλορίζικος, -η, -ο [µεσν.] 1. ευχετ. για καινούργιο σηµαντικό από-
κτηµα: ~ το καινούργιο σας σπίτι! 2. καλορίζικα! ευχετ. (α) σε γάµο 
προς τους νεόνυµφους (β) σε εγκαίνια 3. (σπάν. για πρόσ.) αυτός που 
έχει καλή τύχη, που του έρχονται τα πράγµατα ευνοϊκά ΣΥΝ. τυχε-
ρός, καλότυχος ΑΝΤ. κακορίζικος, άτυχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 

καλοριφέρ (το) {άκλ.} 1. σύστηµα κεντρικής θέρµανσης, στο οποίο 
το νερό που θερµαίνεται στον καυστήρα (βλ.λ.), διοχετεύεται µέσω 
σωληνώσεων σε όλο το κτήριο ζεσταίνοντας τους χώρους: στην πο-
λυκατοικία πληρώνουµε κοινόχρηστα για το ~ || βάζω | ανάβω | κλεί-
νω | σβήνω το ~|| το ~ λειτουργεί από το πρωί ώς το βράδυ || έχει χα-
λάσει το ~ 2. (συνεκδ.) καθένα από τα µεταλλικά σώµατα που χωρί-
ζεται σε φέτες (βλ.λ.), αποτελεί µέρος τού παραπάνω συστήµατος και 
ζεσταίνει τον χώρο, µέσα στον οποίο είναι τοποθετηµένο: αυτό το ~ 
θέλει εξαέρωση || κάθοµαι κοντά στο ~, γιατί κρυώνω 3. (γενικότ.) 
ηλεκτρική συσκευή ή σώµα θερµάνσεως, συνήθ. µε επίµηκες ορθο-
γώνιο σχήµα, που χρησιµεύει για να ζεσταίνει έναν χώρο 4. (ειδικότ.) 
ο µηχανισµός που θερµαίνει τον εσωτερικό χώρο αυτοκινήτου. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. calorifère < calori- (< λατ. calor «θερµότητα») + -fere 
(< λατ. fero «φέρω»)]. 

καλόρχεται ρ. → καλοέρχεται 
καλός, -ή, -ό (καλύτερος, άριστος- (λόγ.) κάλλιστος) 1. αυτός που χα-

ρακτηρίζεται από ευγένεια, καλοσύνη, από αγαθά αισθήµατα: ~ άν-
θρωπος || τι - που είστε µαζί µου! || είναι ~ µε όλους || έχει ~ ψυχή, δεν 
κρατάει κακία σε κανέναν ΑΝΤ. κακός- ΦΡ. (α) καλέ µου άνθρωπε (i) 
προσφώνηση για παράκληση: ~, θα µε βοηθήσεις να περάσω απένα-
ντι; (ii) σε συζήτηση, όταν προσπαθούµε να χαµηλώσουµε τους τό-
νους, να δηµιουργήσουµε πιο ήπιο ή ευνοϊκό κλίµα: ~, εγώ δεν θέλη-
σα να σε θίξω, µια κουβέντα είπα! (β) καλός Σαµαρείτης βλ. λ. Σα-
µαρείτης (γ) (παροιµ.) ο καλός καλό δεν έχει οι αγαθοί άνθρωποι συ-
χνά δυστυχούν (δ) καλή θέληση η αγαθή πρόθεση να συµβάλει κα-
νείς σε κάτι, να βοηθήσει καλοπροαίρετα: µε λίγη ~ όλα γίνονται || 
χειρονοµία καλής θελήσεως (ε) καλή πίστη (i) η ευθύτητα και η εντι-
µότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές (ii) η εµπιστοσύνη, η 
απουσία προκατάληψης και καχυποψίας (στ) καλή πράξη πράξη φι-
λανθρωπίας (ευεργεσία, ελεηµοσύνη κ.λπ.): έκανα µια ~· βοήθησα 
έναν τυφλό να περάσει τον δρόµο 2. ευνοϊκός, αυτός που προκαλεί 
ανακούφιση ή χαρά: µας έφερε - νέα || ήρθαν ~ µαντάτα από το µέ-
τωπο || «ρίξε µια ζαριά ~ και για µένα βρε ζωή» (τραγ.) || έχω ένα ~ 
προαίσθηµα- ΦΡ. (α) τέλος καλό, όλα καλά (αγγλ. All's well that ends 
well, τίτλος έργου τού Σαίξπηρ, 1602) το ευνοϊκό τέλος µάς κάνει να 
ξεχνούµε ό,τι δυσάρεστο προηγήθηκε (β) παίρνω (κάποιον) µε καλό 
µάτι σχηµατίζω για κάποιον θετική εντύπωση: στην αρχή δεν τον είχα 
πάρει µε καλό µάτι, τώρα όµως έχω πειστεί για την αξία του 3. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από οµαλότητα στην εξέλιξη του, από τον οποίο 
απουσιάζουν τα προβλήµατα και εξελίσσεται κατά τον επιθυµητό 
τρόπο: είχαµε ~ διακοπές || ήταν µια ~ µέρα η σηµερινή- όλα πήγαν 
όπως τα θέλαµε || είχε ~ γεράµατα- ΦΡ. (παροιµ.) η καλή µέρα από το 
πρωί φαίνεται (µτφ.-ειρων.) για υπόθεση, η οποία φαινόταν από την 
αρχή ότι δεν θα εξελισσόταν οµαλά 4. επίσης σε πολλές φρ. µε ευχετ. 
περιεχόµενο: ~ καλοκαίρι | χειµώνα (και στην αρχή κάθε εργασιακής 
περιόδου) || (για γάµο που θα γίνει) ~ στέφανα!, η ώρα η ~ || ~ 
χρονιά! || ~ Χριστούγεννα! || ~ τύχη! || ~ όρεξη! || - ανάπαυση! || - 
σοδειά! || - ανάρρωση! || ~ ταξίδι! || ~ κουράγιο (σε κάποιον που 
αντιµετωπίζει δυσκολίες, προκειµένου να έχει αρκετό κουράγιο για 
να τις ξεπεράσει) || ~ αποτελέσµατα! (σε διαγωνιζοµένους ή σε κά-
ποιον που περιµένει τα αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων) || ~ επι-
τυχία! || καλούς απογόνους! (σε νεόνυµφους) || ~ λευτεριά! (σε έγκυο) 
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|| ~ αντάµωση! (όταν αποχαιρετούµε κάποιον) || ~ βόλι ! (σε πολεµι-
στή) || ~ δουλειές! (σε κάποιον που ξεκινά επιχείρηση) || άντε, και µ' 
έναν καλό γαµπρό! (σε ανύπαντρη γυναίκα) || ~ ψυχή! (σε υπερήλικα, 
να παραδώσει την ψυχή του απαλλαγµένη από αµαρτίες, όταν πε-
θάνει) ΦΡ. (α) ώρα καλή βλ. λ. ώρα (β) καλή ώρα (όπως τώρα) βλ. λ. 
ώρα (γ) καλή του ώρα βλ. λ. ώρα 5. (για πρόσ.) (α) αυτός που είναι 
ικανός, δεινός σε κάτι: ~ δουλευτής | µαθητής | επιστήµονας Ιστό εί-
δος του | επιχειρηµατίας | διαπραγµατευτής || είναι ~ στα µαθηµατικά 
ΣΥΝ. επιδέξιος, άξιος ΑΝΤ. ανίκανος, αδέξιος (β) παραγωγικός: ~ 
εργάτης | υπάλληλος 6. αυτός που αποφέρει κέρδος: ~ συµφωνία | 
εµπόρευµα 7. σωστός, σύµφωνος µε τις απαιτήσεις ή τις προδιαγρα-
φές: έκαναν ~ δουλειά οι εργάτες || ο - καφές θέλει τέχνη και µεράκι || 
για ~ φαγητό θα σας πάω σε µια ωραία ταβέρνα || (παροιµ.) « το ~ 
πράγµα αργεί να γίνει» 8. (α) ηθικός, ενάρετος: τα ~ παιδιά δεν βρί-
ζουν! || είναι - κοπέλα κι από σπίτι! || τα ~ και ψυχωφελή αναγνώ-
σµατα || προέρχεται από ~ οικογένεια (β) ευπρεπής, κόσµιος: ~ τρόποι 
συµπεριφοράς (βλ. κ. λ. σαβουάρ βιβρ) || επέδειξε ~ διαγωγή και απο-
φυλακίστηκε νωρίτερα || µειώθηκε η ποινή του λόγω ~ διαγωγής 9. 
αυτός που προκαλεί ευχάριστη εντύπωση (χωρίς να µπορεί απαραί-
τητα να θεωρηθεί ωραίος): ~ γραµµή σώµατος | χαρακτηριστικά | πα-
ρουσιαστικό ΣΥΝ. ικανοποιητικός, αποδεκτός, ευχάριστος- ΦΡ. µες 
στην καλή | τρελή χαρά βλ. λ. χαρά 10. αυτός που είναι ήσυχος και 
πειθήνιος, που δείχνει σεβασµό και υπακοή (ειδικότ. προς τους ανω-
τέρους του): ~ στρατιώτης | µαθητής || το - παιδί τής οικογένειας || να 
είστε ~ παιδιά όσο λείπω 11. (ειδικότ.) πιστός και ευσεβής: ένας -
χριστιανός ! µουσουλµάνος 12. επαινετικός (για κάποιον) ή που ικα-
νοποιεί (κάποιον): πες του µια - κουβέντα, όλο παρατηρήσεις τού κά-
νεις! || θα πείτε στον υπουργό και έναν - λόγο και για µας; || µόνο -
λόγια άκουσα από τους καθηγητές του || υποψήφιος µε ~ συστάσεις 
13. ευγενής, µε αριστοκρατική καταγωγή: κατάγεται από - γενιά || οι 
- οικογένειες τής πόλης 14. αυτός που έχει υψηλή ποιότητα, που εί-
ναι υψηλού επιπέδου: ένας χώρος όπου παίζεται - µουσική || παρα-
κολουθώ το ~ θέατρο | τον - κινηµατογράφο || τα ~ προϊόντα είναι 
ακριβά και δυσεύρετα || φέτος ήταν ~ χρονιά για το κρασί || τα Ελλη-
νικά του είναι ~ || όλος ο ~ ο κόσµος ήταν εκεί || η - κοινωνία (βλ. κ. 
λ. τζετ-σέτ) || πηγαίνει σε ~ σχολείο || Καλές Τέχνες || (σε διαφηµίσεις) 
θα το βρείτε σε όλα τα ~ καταστήµατα 15. κατάλληλος, βολικός (+για 
κάτι): ένα ρούχο ~ για την εξοχή, όχι όµως και για την πόλη || αυτή η 
µουσική είναι - για χαλάρωση 16. αυτός που συµφέρει: βρήκα 
αυτοκίνητο σε - τιµή || πρόκειται για ~ περίπτωση, µην τη χάσεις! || ~ 
επένδυση- ΦΡ. τα καλά και συµφέροντα βλ. λ. συµφέρον 17. επί-
σηµος, όχι πρόχειρος ή καθηµερινός: το ~ µου κοστούµι || έβαλε τα ~ 
του ρούχα και βγήκε || (κ. ως ουσ.) τις Κυριακές, φοράει τα - του και 
πάει στην εκκλησία 18. ως προσδιορισµός που δηλώνει νοσταλγία 
για κάτι ωραίο που δεν υπάρχει πια στη ΦΡ. παλιός καλός: ο - κινη-
µατογράφος || τον ~ καιρό || πάνε οι - µέρες! 19. χρήσιµος, ωφέλιµος, 
εποικοδοµητικός: πήρε µερικές ~ πληροφορίες || του έδωσε µια - συµ-
βουλή || πολύ - το λεξικό- βρήκα όλα όσα έψαχνα 20. αυτός που θεω-
ρείται αξιόπιστος, αξιοπρεπής και αναγνωρισµένος στο είδος του: 
έχει - όνοµα στην αγορά || η ~ φήµη τής εταιρείας 21. (χαϊδευτ., για 
να δείξουµε τρυφερότητα, συµπάθεια): το ~ µας το παιδί || η ~ µας η 
γιαγιά || πώς είναι σήµερα το - µας το κορίτσι; 22. έξυπνος, εύστοχος, 
επιτυχηµένος: ~ ιδέα! Να την υλοποιήσουµε! || ~ η σκέψη σου || 
- επιχείρηµα- µπράβο σου! || βρήκα µια ~ δικαιολογία κι έφυγα || ~ το 
ανέκδοτο 23. µεγάλος σε µέγεθος ή πολύς σε ποσότητα: µια ~ δόση 
ζάχαρης || του έβαλε µια - µερίδα κρέας || παίρνει - λεφτά σ' αυτή τη 
δουλειά 24. αυτός που µας δίνει ικανοποίηση, που µας αφήνει ευχα-
ριστηµένους: βρήκε επιτέλους µια - δουλειά || βγάζει - µεροκάµατο || 
δουλεύει σε - συνθήκες εργασίας 25. (για τις διαπροσωπικές σχέσεις) 
φιλικός, εγκάρδιος: έχουµε ~ σχέσεις οι δυο µας || είµαστε ~ φίλοι 
(στενοί) 26. έµπιστος· κυρ. στη ΦΡ. (είµαι | βρίσκοµαι) σε καλά χέρια 
βλ. λ. χέρι 27. αυτός που χρησιµοποιούµε συνήθως: το ~ µου χέρι 
είναι το δεξί || σούταρε τη µπάλα µε το - του πόδι, το αριστερό 28. (ως 
επιφών. για τη δήλωση θαυµασµού και ευχάριστης έκπληξης): Καλό! 
Πώς το σκέφτηκες; 29. (ως επιφών.) καλέ βλ.λ.· ΦΡ. (οικ.) βρε καλέ 
µου, βρε χρυσέ µου... σε περιπτώσεις που κάποιος µένει αµε-
τάπειστος παρά τις έντονες και συνεχείς προσπάθειες των άλλων να 
του αλλάξουν γνώµη: ώρες τον παρακαλούσα, ~, τίποτα αυτός- κε-
φάλι αγύριστο! · 30. ΦΥΣ. (για σώµατα, υλικά, αγωγούς) αυτός που 
επιτρέπει τη µεταφορά µιας µορφής ενέργειας από το ένα σηµείο του 
στο άλλο: ~ αγωγός τής θερµότητας | τού ηλεκτρισµού ΑΝΤ. κακός 

 

31. (σε ΦΡ. +και + δεικτική αντων.) για να δείξουµε απορία, έκπλη-
ξη, ειρωνεία κ.λπ.: Καλό και τούτο! Σε λίγο θα µε βγάλεις και φταί-
χτη! || Καλός κι αυτός! Αντί να βοηθήσει λίγο, φωνάζει κι από πάνω! 
32. (µε τη δήλωση τής ώρας ή χρονικού σηµείου) συνήθ. για να δεί-
ξουµε ότι θα καθυστερήσουµε πέρα από τον καθορισµένο ή προβλε-
πόµενο χρόνο ή ότι το χρονικό σηµείο που αναφέρουµε αποτελεί ήδη 
καθυστέρηση: -Πότε θα επιστρέψεις; -Καλές δώδεκα || - Μάρτιο βλέ-
πω να τελειώνουµε τη δουλειά- ΦΡ. (α) στις καλές µου (ενν. ηµέρες, 
στιγµές) σε ευχάριστη ψυχική διάθεση, στα κέφια µου: σήµερα είµαι 
-, ζήτησε µου ό,τι θες ΑΝΤ. στις κακές µου, στις µαύρες µου (β) στα 
καλά καθούµενα | στα καλά τού καθουµένου βλ. λ. καθούµενος · 
καλός (ο), καλή (η) 33. αυτός που κάνει καλές πράξεις, που γίνεται 
αποδεκτός ως ηθικός, τίµιος, που οι πράξεις του αποσκοπούν στο καλό 
(βλ.λ.): στις αµερικανικές ταινίες ο - νικάει πάντα τον κακό || ο ~ 

τής υπόθεσης είναι ένας ευσυνείδητος επιστήµονας || (παροιµ.) οι ~ 
χωράνε παντού- ΦΡ. (παροιµ.) (α) όλοι οι καλοί µαζί κι ο ψωριάρης 
χώρια για πρόσωπο που κάθεται χωριστά από τους άλλους (ιδ. όταν 
οι άλλοι τον έχουν αποµονώσει ή τον αποφεύγουν) (β) όλοι οι καλοί 
χωράνε σε περιπτώσεις στις οποίες βρίσκονται σε έναν χώρο περισ-
σότεροι άνθρωποι από όσους κανονικά χωρούν ή στην περίπτωση 
που κάποιος καλείται ή έρχεται να προστεθεί σε έναν χώρο όπου 
υπάρχει συνωστισµός 34. ο αγαπηµένος, το πρόσωπο που αγαπά 
(ερωτικά) κάποιος: παντρεύτηκε τον - της || µας επισκέφθηκε µε την 
- του 35. (+σου, ειρων. ή σκωπτ.): βλέπω, λοιπόν, τον - σου να κατα-
φθάνει τραγουδώντας, σαν να µη συµβαίνει τίποτα! || να την τότε η 
- σου, πετάγεται πάνω κι αρχίζει τον χορό! 36. (το θηλ.) η µπροστινή 
πλευρά υφάσµατος, ρούχου κ.λπ., αυτή που φαίνεται εξωτερικά: 
στρώσε το σεντόνι απ' την ~ του || είχε γυρίσει την ~ από µέσα και 
φορούσε τη µπλούζα απ' την ανάποδη- ΦΡ. (α) απ' την καλή κι απ' 
την ανάποδη βλ. λ. ανάποδη (β) µια και καλή βλ. λ. ένας (γ) πιάνω την 
καλή βλ. λ. πιάνω (δ) (τα λέω σε κάποιον) απ' την καλή µιλώ σε κά-
ποιον ευθέως, καθαρά, χωρίς φόβο (για πράγµατα που είναι εναντίον 
του, εις βάρος του): του τα 'πα ~. κι ησύχασα! 37. για (τα) καλά βλ. λ. 
καλά ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε, δεξιός, όµορφος, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ιαχλεός, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε σανσκρ. kaly-âna 
«µε ωραία µπράτσα». Οµόρρ. κάλλος, κάλλιστος, καλλιστεία, καλλυ-
ντικός, καλλι- (α' συνθ.) κ.ά. Για την παρουσία τού διπλού -λλ- στα 
οµόρρ., βλ. λ. καλλι-. Το επίθ. καλός δήλωνε αρχικώς τον όµορφο, τον 
ευειδή, στοιχεία που περιλαµβάνονταν στον αρχαίο ιδανικό τύπο 
προσωπικότητας (καλός κάγαθός), ενώ το ουδ. καλόν απέκτησε ηθι-
κή σηµ. δηλώνοντας την ψυχική αρετή. Αυτή η σηµ. µαρτυρείται και 
στη γλώσσα τής Κ.∆. (λ.χ. Ιωάνν. 10, 11: εγώ είµι ο ποιµήν ό καλός)]. 

κάλος (ο) 1. η σκληρή προεξοχή στην επιφάνεια τού δέρµατος (κυρ. 
στα δάχτυλα των ποδιών, όταν φορά κανείς στενά παπούτσια): έβγαλε 
- ΣΥΝ. ρόζος· ΦΡ. (α) (µτφ.) πατώ τον κάλο (κάποιου) | πατώ στον 
κάλο (κάποιον) (ί) εκνευρίζω, ενοχλώ (κάποιον) (ii) (ειδικότ.) θίγω 
(κάποιον) στο ευαίσθητο σηµείο του: δεν είναι κακός άνθρωπος, αν 
του πατήσεις όµως τον κάλο, γίνεται θηρίο (β) (αργκό) έχω κάλο 
στον εγκέφαλο παρουσιάζω µονοµανία ή αδυναµία συνεννόησης: 
έχει κάλο στον εγκέφαλο ο άνθρωπος, µην προσπαθείς να τον πείσεις 
2. (µειωτ.) πρόσωπο που έχει περιορισµένη σκέψη, ο στενόµυαλος: εί-
ναι πολύ ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
callo < λατ. callus]. 

καλοσκαµνίζω {καλοσκάµνισα} (λαϊκ.) υποδέχοµαι µε τιµές, περι-
ποιούµαι κάποιον. 

καλοσκέφτοµαι ρ. µετβ. αποθ. {καλοσκέφτηκα} σκέπτοµαι καλύτε-
ρα: τώρα που το -, µάλλον είχε δίκιο ΣΥΝ. καλοσυλλογίζοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

καλοστεκούµενος, -η, -ο 1. αυτός που, παρά τη µεγάλη ηλικία του, 
διατηρεί την υγεία του σε καλή κατάσταση: ~ ο πατέρας της! ΣΥΝ. 
καλοδιατηρηµένος 2. αυτός που βρίσκεται σε καλή οικονοµική κα-
τάσταση: προερχόταν από - οικογένεια ΣΥΝ. εύπορος ΑΝΤ. φτωχός. 

καλοστηµένος, -η, -ο αυτός που έχει φτειαχτεί, οργανωθεί µε ωραίο ή 
αποτελεσµατικό τρόπο: ~ παγίδα | παράσταση ΑΝΤ. κακοστηµένος. 

καλοστρώνω ρ. µετβ. {καλόστρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στρώνω όµορ-
φα 2. (µεσοπαθ. καλοστρώνοµαι) (α) εγκαθίσταµαι κάπου, χωρίς να 
µε θέλουν: καλοστρώθηκε και δεν έλεγε να φύγει ΣΥΝ. θρονιάζοµαι 
(β) ρίχνοµαι σε κάτι µε ζήλο: ~ στο φαΐ | στο γλέντι | στη δουλειά. — 
καλόστρωτος, -η, -ο [µεσν.]. 

καλοσυνάτος, -η, -ο [µεσν.] (καθηµ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που τον 
διακρίνει η καλοσύνη ΣΥΝ. καλόκαρδος, καλόψυχος ΑΝΤ. κακόψυχος, 
µοχθηρός 2. (για τον καιρό) αυτός που είναι ήπιος, αίθριος ΑΝΤ. ανά-
ποδος. — καλοσυνάτα επίρρ. 

καλοσυνεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {καλοσύνεψα} µεταβάλλοµαι προς το 
ηπιότερο, ησυχάζω, µαλακώνω: σαν να καλοσύνεψε η θάλασσα, δεν 
σηκώνει κύµα ΑΝΤ. κακοσυνεύω. — καλοσύνεµα (το) [µεσν.]. 

καλοσύνη (η) [µεσν.] (παλαιότ. ορθ. καλωσύνη) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η 
καλή ψυχική διάθεση έναντι των άλλων: δείχνω | έχω - || µεγάλη | 
σπάνια - ΣΥΝ. αγαθότητα· ΦΡ. (α) θα είχατε την καλοσύνη να... (για 
ευγενική παράκληση): ~ µου πείτε τι ώρα είναι; (β) καλοσύνη σου | 
σας (που... | va...) (i) ως φιλοφρόνηση για ευγενική πράξη ή διάθεση 
άλλου: ~ που δέχθηκες να βοηθήσεις (ii) (ειρων.) να είσαι καλά, ευ-
χαριστώ: -Θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω, παρότι είναι πολύ δύ-
σκολο! —! 2. (για καιρό) η αιθρία, η µπουνάτσα 3. (συνεκδ.) καλο-
σύνες (οι) (α) οι καλές πράξεις, οι ευεργεσίες: έκανε πολλές -, χωρίς 
να το δείχνει ΣΥΝ. καλά ΑΝΤ. κακά (β) οι υποκριτικές εκδηλώσεις ευ-
γένειας και φιλίας: σήµερα που ήταν κι άλλοι µπροστά, ήταν όλο -|| 
µη µου αρχίζεις τις ~ τώρα. 

καλοσυνηθίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {καλοσυνήθισ-α, -µένος} ♦ 1. 
(αµετβ.) αρέσκοµαι σε κάτι και δυσκολεύοµαι να το εγκαταλείψω: 
καλοσυνήθισε στην εξοχή και δεν λέει να φύγει || (ειρων.) άµα καλο-
συνηθίσει, µετά θα θέλει συνέχεια βόλτα ΑΝΤ. κακοσυνηθίζω ♦ 2. 
(µετβ.) κάνω κάποιον να αποκτήσει καλές, ευχάριστες συνήθειες: θα 
µε καλοσυνηθίσεις στην τόση περιποίηση και θα µου κακοφανεί όταν 
φύγω. 

καλότα (η) {δύσχρ. καλοτών} 1. µικρός στρογγυλός σκούφος των Ρω-
µαιοκαθολικών για το πάνω µέρος τής κεφαλής: οι καρδινάλιοι τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας φορούν κόκκινη ~ 2. (στα γυναικεία κα-
πέλα) το τµήµα που καλύπτει την κεφαλή (κατ' αντιδιαστολή προς το 

κάλο- α' συνθετικό 
καλο-οιγυρισµένος, -η, -ο καλο-συντηρηµένος, -η, -ο καλο-ταΐζω ρ. καλο-τυπώνω ρ. καλο-ψηµένος, -η, -ο 
καλο-σιδερωµένος, -η, -ο καλο-σχεδιασµένος, -η, -ο καλο-ταϊσµενος, -η, -ο καλο-φορεµένος, -η, -ο καλο-ψήνω ρ. 
καλο-συλλογίζοµαι ρ. καλο-σχηµατισµένος, -η, -ο καλο-τυπωµένος, -η, -ο καλο-χτενισµένος, -η, -ο 
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γείσο). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. calotte < παλ. γαλλ. cale «κάλυµµα κεφαλιού» ίσως < 
écale «εξωκάρπιο τού κάστανου» < φραγκ. *skala]. 

καλοταιριαζω ρ. αµετβ. (καλοταίριασ-α, -τηκα, -µένος} 1. εφαρµόζω 
ταιριαστά 2. ταιριάζω επιτυχηµένα (µε κάτι/κάποιον): τα ρούχα | 
χρώµατα αυτά δεν καλοταιριάζουν. 

καλοτάξιδος, -η, -ο 1. (για πλοία) αυτός που αντέχει στις τρικυµίες, 
που δεν «κουνάει» στα ταξίδια: το «Αρκάδι» είναι ~ 2. (α) (για πρόσ.) 
αυτός που έχει καλό ταξίδι: του ευχήθηκε να 'ναι ~ (β) ως ευχή για 
καινούργιο αυτοκίνητο. 

καλότροπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που συµπεριφέρεται ευγενικά, που 
είναι βολικός, χωρίς ιδιότροπες ΣΥΝ. ευπροσήγορος, καταδεκτικός 
ΑΝΤ. ιδιότροπος. — καλότροπα επίρρ. 

καλοτρώω κ. καλοτρώγω ρ. αµετβ. {καλόφαγ-α, -ωµένος} διατρέ-
φοµαι µε καλής ποιότητας τροφές, τρώω πολύ και καλά: καλοτρώτε, 
βλέπω! || πάλι πάχυνε, θα καλοτρώει φαίνεται! 

καλοτυχία (η) → καλότυχος 
καλοτυχίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {καλοτύχισ-α, -µένος} 1. εύχοµαι σε (κά-
ποιον) να έχει καλή τύχη 2. µακαρίζω (κάποιον), επειδή έχει καλή τύ-
χη: τον καλοτυχίζουν όλοι για τα παιδιά του ΑΝΤ. κακοτυχίζω, ελεει-
νολογώ. — καλοτύχισµα (το). 

καλότυχος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει καλή τύχη, ευνοούµενος τής 
τύχης: «καλότυχα που 'ναι τα βουνά, ποτέ τους δεν πεθαίνουν» 
(δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. καλορίζικος ΑΝΤ. κακότυχος, κακορίζικος. — κα-
λοτυχία κ. (λαϊκ.) καλοτυχιά (η). 

καλούδια (τα) {καλουδιών} (διαλεκτ.) τα δώρα, ιδ. τα γλυκύσµατα 
για τα µικρά παιδιά: γέµισε τα εγγόνια του µε ~. [ΕΤΥΜ. < καλό + 
υποκ. επίθηµα -ούδι, πβ. κ. αγγελ-ούδι]. 

καλού-κακού επίρρ.- για κάθε ενδεχόµενο (επειδή όλα µπορούν να 
συµβούν): δεν νοµίζω να βρέξει, όµως ~ πάρε µαζί σου οµπρέλα ΣΥΝ. 
για καλό και για κακό. 

καλούλης (ο) {καλούληδες}, καλούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (χαϊ-
δευτ.) καλός, γλυκός άνθρωπος, που µας είναι πολύ αγαπητός ή αρε-
στός: είναι πολύ ~. 

καλουµάρω ρ. µετβ. {καλουµάρισα} αφήνω πιο χαλαρά τεντωµένο 
νήµα, σχοινί, αλυσίδα κ.λπ. — καλουµάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < ιταλ. calumare < δηµώδ. λατ.  *chalaumare < ♦chalauma 
| *chalagma < µτγν. χάλασµα (< αρχ. χαλώ, στη σηµ. «χαλαρώνω»)]. 

καλούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο σπάγκος που είναι τυλιγµένος γύ-
ρω από µικρό ξύλο και µε τον οποίο γίνεται το πέταγµα τού χαρταε-
τού: αµόλα ~! 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. caloma | caluma < δηµώδ. λατ. *calauma < 
♦chalagma < µτγν. χάλασµα «χαλάρωση (τού τεντωµένου σχοινιού)» 
< αρχ. χαλώ(-άω)]. 

καλουπατζής (ο) {καλουπατζήδες} τεχνίτης ειδικευµένος στην κα-
τασκευή καλουπιών, κυρ. σε οικοδοµές. 

καλούπι (το) {καλουπ-ιού | -ιών} 1. το κοίλο σώµα µέσα στο οποίο 
στερεοποιούνται ρευστά υλικά, ώστε να αποκτήσουν συγκεκριµένο 
σχήµα, το οποίο χρησιµοποιείται κυρ. για την κατασκευή πολλών 
οµοιόµορφων αντικειµένων: βγάζω αντίγραφα από το ίδιο ~ ΣΥΝ. µή-
τρα, εκµαγείο· ΦΡ. (ειρων.) όταν βγήκε, ο Θεός έσπασε το καλούπι 
είναι µοναδικός, δεν υπάρχει όµοιος του 2. (ειδικότ.) πρόχειρο ξύλινο 
κατασκεύασµα, µέσα στο οποίο χύνεται και στερεοποιείται το τσι-
µέντο (κυρ. οπλισµένο σκυρόδεµα) κατά την κατασκευή, ανέγερση 
οικοδοµής: τώρα βάζουν τα ~ για τα θεµέλια 3. (συνεκδ.) καλούπια 
(τα) το αντίστοιχο στάδιο κατασκευής κτηρίων: η πολυκατοικία είναι 
ακόµα στα ~· ΦΡ. (κάτι) είναι στα καλούπια για κάτι που ετοιµάζεται, 
που ξεκινά τώρα: η επιχείρηση είναι µόλις στα καλούπια ΣΥΝ. στα 
σκαριά 4. (συνεκδ.) το σχήµα σώµατος, αντικειµένου ως προϊόν τε-
χνικής εργασίας: αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει ωραίο ~ || δεν µου αρέ-
σει το ~ αυτού τού καναπέ || (εκφραστ.) (για ανθρώπινο σώµα) έχει 
ωραίο ~! 5. (µτφ.) το έτοιµο και περιοριστικό σχήµα, που οδηγεί στην 
τυποποίηση: δεν πρέπει να περιορίζουµε την έκφραση των νέων στα 
στενά ~ των εισαγωγικών εξετάσεων για τα Α.Ε.Ι. · ΦΡ. σε καλούπια 
σε τυποποιηµένα, περιοριστικά πλαίσια, που εµποδίζουν την ελεύθε-
ρη έκφραση, δράση κ.λπ.: η σκέψη | ο λόγος του δεν µπαίνει | χωράει 
~ || δεν µπορείς να βάλεις τέτοια ελεύθερα µυαλά ~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν. 
< µεσν. καλούπιν < τουρκ. kalip < αραβ. qälib < αρχ. καλάπους | 
καλόπους «ξύλινο πόδι». Βλ. κ. καλαπόδι]. 

καλουπώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καλούπω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 
1. χύνω ρευστές ύλες σε καλούπι κατασκευάζοντας οµοιόµορφα 
αντικείµενα 2. (για οικοδοµές) τοποθετώ το σκυρόδεµα (µπετόν) σε 
ξύλινα καλούπια ΑΝΤ. ξεκαλουπώνω 3. (το µεσοπαθ. καλουπώνοµαι) 
(σκωπτ. για γυναίκες) περιποιούµαι, προσέχω την εµφάνιση µου ♦ 4. 
(αµετβ.) κατασκευάζω καλούπι ή καλούπια. Επίσης καλουπιάζω. — 
καλούπωµα κ. καλούπιασµα (το). καλούτσικος, -η, -ο [µεσν.] αυτός 
που είναι µετρίως καλός, ανεκτός: 
είχε ~ βαθµούς. — καλούτσικα επίρρ. καλοφαγάς (ο) 
{καλοφαγάδες}, καλοφαγού (η) {καλοφαγούδες} (καθηµ.) πρόσωπο 
που του αρέσουν τα εύγευστα και εκλεκτά φαγητά: αυτοί οι µεζέδες 
είναι για καλοφαγάδες.    — καλοφαγία (η) [µεσν.]. καλοφάγωτος, -η, 
-ο για κάτι που ευχόµαστε να φαγωθεί µε όρεξη, 
µε ευχαρίστηση: ~ τα γλυκά! καλοφαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] 
{καλοφάνηκα} 1. ξεχωρίζω, διακρίνοµαι ευκρινώς: είναι στη 
φωτογραφία, αλλά δεν καλοφαίνε-ται || η θάλασσα δεν καλοφαίνεται 
από 'δώ(απρόσ. καλοφαίνεται) 2. είναι αποδεκτό, ευχάριστο: δεν του 
καλοφάνηκε που δεν του ευχηθήκατε ΣΥΝ. καλαρέσει ΑΝΤ. 
κακοφαίνεται 3. κάνει καλή εντύπωση: 

δεν θα καλοφανεί να πάω µόνος, ενώ έχουν καλέσει και τους δυο µας. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

καλοφόρετος, -η, -ο για καινούργιο ρούχο που ευχόµαστε να φορεθεί 
καλά, να το φορέσει (κάποιος) και να του πηγαίνει: άντε, ~ το 
καινούργιο σου σακάκι! 

καλοφτειαγµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει γίνει, που έχει κατα-
σκευαστεί σωστά και µε ωραίο τρόπο: ~ σπίτι | φαγητό ΣΥΝ. καλο-
δουλεµένος, φιλοτεχνηµένος, περίτεχνος ΑΝΤ. κακοφτειαγµένος 2. 
αυτός που διαθέτει ωραία, αρµονική διάπλαση: ~ σώµα | κοπέλα ΣΥΝ. 
καλοσχηµατισµένος, αρµονικός ΑΝΤ. κακοφτειαγµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
όµορφος. 

καλοχειµωνιά (η) ο χειµώνας που δεν είναι πολύ βαρύς ΑΝΤ. βαρυ-
χειµωνιά. 

καλοχρονιά (η) χρονιά πλούσιας συγκοµιδής, πλούσια σε κέρδη: εί-
χαµε ~ φέτος ΑΝΤ. κακοχρονιά. 

καλοχρονίζω ρ. µετβ. {καλοχρόνισ-α, -µένος} εύχοµαι σε κάποιον να 
έχει καλή χρονιά ΑΝΤ. κακοχρονίζω. — καλοχρόνισµα (το). 

καλόχυµος, -η, -ο [1761] αυτός που έχει άφθονο ή γλυκό χυµό: ~ πορ-
τοκάλια ΣΥΝ. ζουµερός, εύχυµος. 

καλοχωνεύω ρ. µετβ. {καλοχών-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. χωνεύω 
καλά αυτό που έφαγα 2. (µτφ.) αφοµοιώνω γνώσεις: δεν καλοχώνεψε 
το µάθηµα ΣΥΝ. κατανοώ, εµπεδώνω. — καλοχώνευτος, -η, -ο. 

καλόψυχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει καλή ψυχή, αισθήµατα κα-
λοσύνης για τους άλλους ΣΥΝ. ευσπλαχνικός, καλόκαρδος, πονόψυ-
χος, πονετικός ΑΝΤ. άπονος, σκληρόκαρδος. — καλόψυχα επίρρ., κα-
λοψυχία (η) [µεσν.]. 

καλπάζω ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. καλπάζων, -ούσα, -ον | κάλπασα} 1. 
(για άλογα) τρέχω γρήγορα 2. (για αναβάτες) ιππεύω µε µεγάλη τα-
χύτητα 3. (µτφ.) αναπτύσσοµαι πολύ γρήγορα: η ανεργία καλπάζει || 
καλπάζουσα φαντασία | φυµατίωση || καλπάζων πληθωρισµός || ~ 
προς την καταστροφή. — καλπαστικός, -ή, -ό [1890]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κάλπη «τρεχάλα, καλπασµός» (που µαρτυρείται ως µτγν.), αβεβ. 
ετύµου, πιθ. ονοµατοποιηµένη λ. Έχει προταθεί η σύνδεση τής λ. µε 
γοτθ. hlaupan «τρέχω», γερµ. laufen κ.ά.]. 

καλπάκι (το) {καλπακ-ιού | -ιών} ο µάλλινος ή δερµάτινος σκούφος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kalpak, πώ. < kalip «καλούπι» + επίθηµα -ak]. 

καλπασµός (ο) [µτγν.] 1. ο γρήγορος βηµατισµός τού αλόγου: γρήγο-
ρος | ελεύθερος - ΣΥΝ. τριποδισµός 2. (µτφ.) η γρήγορη, αλµατώδης 
πορεία: ο ~ τού κόµµατος προς τη νίκη. 

κάλπη (η) {καλπών} 1. το (συνήθ. ξύλινο) κιβώτιο, µέσα στο οποίο ρί-
χνουν τα ψηφοδέλτια τους οι ψηφοφόροι: η σχισµή τής ~ || ρίχνω το 
ψηφοδέλτιο στην ~ || πριν από την έναρξη τής ψηφοφορίας η εφορευ-
τική επιτροπή ελέγχει την ~, αν είναι άδεια ΣΥΝ. ψηφοδόχος 2. (συ-
νεκδ.) το εκλογικό κέντρο, όπου έχει τοποθετηθεί η κάλπη: οι ψηφο-
φόροι προσήλθαν από νωρίς στις ~· ΦΡ. (α) ανοίγουν οι κάλπες αρ-
χίζει η ψηφοφορία: µε την ανατολή τού ηλίου ~ (β) κλείνουν οι κάλ-
πες τελειώνει η ψηφοφορία: µε τη δύση τού ηλίου ~ 3. (συνεκδ.) η 
εκλογική διαδικασία ή το περιεχόµενο τής κάλπης, τα ψηφοδέλτια: 
περιµένουµε να µάθουµε τι θα βγάλει η ~ (το αποτέλεσµα τής ψηφο-
φορίας). 
[ΕΤΥΜ µτγν., παράλλ. τ. τού αρχ. κάλπις «στάµνα, δοχείο», αβεβ. ετύ-
µου, πιθ. < *klp-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *kelp- «στάµνα, δοχείο», 
πβ. αρχ. ιρλ. cilornn (< *kelpurno-), ενώ, κατ' άλλη άποψη, η λ. συνδ. 
µε ακκαδ. karpu «δοχείο». Η σηµ. «ψηφοδόχος» είναι µτγν.]. 

κάλπης (ο) {κάλπηδες}, κάλπισσα (η) {δύσχρ. καλπισσών) πρόσωπο 
που εξαπατά τους άλλους, που είναι αφερέγγυο στις συναλλαγές του 
ΣΥΝ. απατεώνας, αναξιόπιστος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kalp]. 

κάλπικος, -η, -ο 1. (για νοµίσµατα) αυτός που δεν είναι γνήσιος: ~ 
λίρα ΣΥΝ. πλαστός, παραχαραγµένος 2. (µτφ.) αυτός που τον χαρα-
κτηρίζει η υποκρισία, η ψευτιά: ~ αισθήµατα | αγάπη | έρωτας ΣΥΝ. 
ψεύτικος, πλαστός· ΦΡ. (α) (µτφ.) κάλπικος παράς (ως χαρακτηρι-
σµός) ανειλικρινής άνθρωπος, υποκριτής, διπρόσωπος: αποδείχτηκε 
~ ο κύριος· άλλα µας έλεγε κι άλλα έκανε (β) ξέρω (κάποιον) σαν 
κάλπικη δεκάρα ξέρω (κάποιον) πολύ καλά, γνωρίζω τα πάντα σχετι-
κά µε αυτόν. — κάλπικα επίρρ. [ΕΤΥΜ µεσν.< κάλπης (µέσω τού 
ουδ. κάλπικο) < τουρκ. kalp]. 

καλπονοθεία (η) {χωρ. πληθ.} η αλλοίωση τού εκλογικού αποτελέ-
σµατος µε παραβίαση τής κάλπης (µε προσθήκη ή αφαίρεση ψηφο-
δελτίων). 

καλπονοθεύω ρ. αµετβ. [1870] {καλπονόθευσα} νοθεύω το εκλογικό 
αποτέλεσµα. — καλπονόθευση (η) [1855], καλπονοθευτικός, -ή, -ό 
[1874]. [ΕΤΥΜ. < καλπο- (< κάλπη) + νοθεύω]. 

καλπουζανιά (η) (λαϊκ.) κατεργαριά, απάτη: είναι άσος στην ~· έχει 
φάει τα λεφτά πολλών ανθρώπων. 

καλπουζάνος (ο), καλπουζάνα (η) (λαϊκ.) απατεώνας, ψεύτης. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kalpazan (πβ. µεσν. καλπαζάνης)]. 

καλσόν (το) → καλτσόν 
καλτ επίθ. {άκλ.} αυτός που απευθύνεται σε ειδικό κοινό, που έχει ιδι-

αίτερα χαρακτηριστικά τα οποία ενδιαφέρουν ένα µικρό συνήθως 
σύνολο ανθρώπων: ~ ταινία | βιβλίο | θεατρική παράσταση || ένα θέ-
αµα για - κοινό. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cult «λατρεία» (µε θρησκ. έννοια, καθώς και µε τη 
σηµ. τής τυφλής προσωπολατρίας) < γαλλ. culte < λατ. cultus «εργασία 
- λατρεία» < colere «καλλιεργώ - λατρεύω»]. κάλτσα (η) {καλτσών} 
κάλυµµα τού ποδιού, κυρίως πλεκτό, που καλύπτει το πέλµα µέχρι και 
τον αστράγαλο ή το γόνατο: φορούσε ζεστές ~, για ν' αντέχει το κρύο 
τού χειµώνα || πλεκτή | βαµβακερή | µάλλινη | συνθετική | ελαστική | 
νάιλον ~ || πλέκω | µαντάρω | µπολ- 
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λώνω κάλτσες || βάζω | βγάζω τις - µου || φοράω τρύπιες ~" ΦΡ. (µτφ.) 
δια)β)όλου κάλτσα άνθρωπος τετραπέρατος, πολυµήχανος, πανέξυ-
πνος: είναι ένα άτοµο µέσα σε όλα, ~! — (υποκ.) καλτσάκι (το) κ. 
καλτσούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. calza < µτγν. λατ. calcea < λατ. calceus «υπόδη-
µα»]. 

καλτσοβελονα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η βελόνα που χρησιµοποιείται 
για το πλέξιµο καλτσών. 

καλτσοβιοµηχανία (η) {καλτσοβιοµηχανιών} βιοµηχανία που κα-
τασκευάζει κάλτσες και καλσόν. — καλτσοβιοµήχανος (ο/η). 

καλτσοδέτα (η) {καλτσοδετών} η ταινία που κρατά τις γυναικείες 
κάλτσες ψηλά στο πόδι· ΦΡ. (παροιµ.) τον έχει δεµένο στην καλτσο-
δέτα της για γυναίκα που έχει κάνει κάποιον άνδρα υποχείριο της. 
[ΕΤΥΜ. < κάλτσα + -δέτα < δένω]. 

καλτσοµηχανή (η) {καλτσοµηχανών} µηχανή για το πλέξιµο καλ-
τσών. 

καλτσόν κ. καλσόν (το) {άκλ.} γυναικείο µονοκόµµατο, λεπτό και 
εφαρµοστό κάλυµµα των ποδιών και τής λεκάνης: µάλλινο | συνθετικό 
| µαύρο | δικτυωτό ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
caleçon < ιταλ. calzone < calza «κάλτσα»]. 

καλτσοποιία (η) [1859] {χωρ. πληθ.} η βιοµηχανία κατασκευής καλ-
τσών. 

καλτσούνι (το) {καλτσουν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. είδος πλεκτής κάλ-
τσας 2. είδος γλυκύσµατος. — (υποκ.) καλτσουνάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. καλτσόνι | (σ)καρτσούνι < ιταλ. calzone (βλ. κ. κάλτσα)]. 

καλτσώνω ρ. µετβ. {κάλτσω-σα, -θηκα, -µένος} φορώ σε κάποιον κάλ-
τσες ANT. ξεκαλτσώνω. — κάλτσωµα (το). 

καλύβα (η) {καλυβών} 1. το παράπηγµα, πρόχειρη κατασκευή για κα-
τοίκηση (µε ξύλα, κλαδιά, χόρτα κ.λπ.): «Π - τού µπαρµπα-Θωµά» 
{Uncle Tom's Cabin, µυθιστόρηµα τής Χ. Μπίτσερ Στόου) 2. (µτφ.-µει-
ωτ.) η πρόχειρα φτειαγµένη κατοικία: αυτό δεν είναι σπίτι αλλά ~! 3. 
(α) µεµονωµένη κατοικία µοναχού γύρω από το Κυριάκο σκήτης (β) 
µικρή µεµονωµένη κατοικία που έχει παραχωρηθεί ισοβίως για τρεις 
µοναχούς µονής. — (υποκ.) καλόβουλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καλύβη < καλύπτω, µε ηχηρό -β- στη θέση τού αντί-
στοιχου αήχου χειλικού -π-]. 

καλύβι (το) {καλυβ-ιού | -ιών} 1. η µικρή καλύβα 2. (ειδικότ.) το αγρο-
τόσπιτο, η φτωχική κατοικία ΣΥΝ. καλυβόσπιτο. — (υποκ.) καλυβάκι 
(το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. καλύβιον, υποκ. τού αρχ. καλύβη (βλ. λ. 
καλύβα)]. 

καλυβόσπιτο (το) το σπίτι που είναι τόσο φτωχικό και προχει-
ροφτειαγµένο, ώστε να µοιάζει µε καλύβα: τα ~ τού χωριού µε την 
πρώτη µπόρα πληµύρισαν. 

καλυδώνιος κάπρος (ο) ΜΥΘΟΛ. Ο µεγάλος και δυνατός κάπρος, τον 
οποίο έστειλε η Αρτεµις στην Καλυδώνα, για να τιµωρήσει τους 
κατοίκους της, επειδή ο βασιλιάς τής πόλης δεν θυσίαζε στη θεά- τον 
κάπρο πλήγωσε η Αταλάντη και τον σκότωσε ο Μελέαγρος. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. Καλυδών (πόλη τής Αιτωλίας), αγν. ετύµου, πιθ. 
προελλην. τοπωνύµιο]. 

κάλυκας (ο) {καλύκων}!, το µεταλλικό περίβληµα µιας σφαίρας, η 
θήκη µέσα στην οποία τοποθετείται το εκρηκτικό υλικό σφαίρας ή 
οβίδας: οι στρατιώτες µάζευαν τους άδειους ~ από τα όπλα τους µετά 
τη βολή || απόρριψη των ~ ύστερα από βολή 2. (γενικότ.) κάθε µε-
ταλλικό περίβληµα: ~ τού λαµπτήρα 3. BOT. το σύνολο των σέπαλων 
ενός άνθους, που περικλείει τα πέταλα, τους στήµονες και τα καρ-
πόφυλλα και προστατεύει το άνθος, όταν είναι ακόµα οφθαλµός 
(βλ.λ., σηµ. 2) 4. ΑΝΑΤ. ο ανατοµικός σχηµατισµός που µοιάζει µε κά-
λυκα άνθους: νεφρικοί | γευστικοί ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάλυξ, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε σανσκρ. kalikâ 
«µπουµπούκι», καθώς και µε το ουσ. κύλιξ (βλ.λ.)]. 

καλυκοειδής, -ής, -ές [1891] {καλυκοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που µοιάζει εξωτερικά µε κάλυκα: ~ σχήµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

καλυκοποιείο (το) το εργαστήριο ή το εργοστάσιο, στο οποίο κατα-
σκευάζονται κάλυκες όπλων. — καλυκοποιία (η) [1898]. 

καλυκοφόρος, -α, -ο αυτός που φέρει κάλυκα: ~ άνθος. 
κάλυµµα (το) {καλύµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί το οποίο σκεπά-
ζει, καλύπτει (κάτι): τα έπιπλα ήταν σκεπασµένα µε πολύχρωµα ~||~ 
βιβλίου | κρεβατιού | καναπέ' ΦΡ. κάλυµµα (τής) κεφαλής οτιδήποτε 
χρησιµοποιείται για να καλύπτει κανείς το κεφάλι του, λ.χ. καπέλο, 
µαντήλι: η γυναίκα έφερε διαφορετικό ~, ανάλογα µε την κοινωνική 
της θε'ση · 2. ΟΙΚΟΝ. το απόθεµα σε χρυσό και συνάλλαγµα, που δια-
θέτει εκδοτική τράπεζα ως εγγύηση τού χαρτονοµίσµατος που εκδίδει 
3. ΓΕΩΛ. εδαφικό κάλυµµα οποιουδήποτε είδους (εδαφολογική, 
φυτική κ.λπ.) επικάλυψη σε συµπαγή επιφάνεια (π.χ. σε πέτρωµα). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < καλύπτω]. 

καλυµµαύκι (το) → καµιλαύκι 
καλυµµένος, -η, -ο κ. (λόγ.) κεκαλυµµένος 1. αυτός που τον καλύπτει, 

τον σκεπάζει (κάτι): το πρόσωπο τού ληστή ήταν ~ µε κουκούλα || ο 
καναπές είναι ~ µε ύφασµα 2. αυτός που έχει (κάτι) απλωµένο σε όλη 
του την έκταση: η επιφάνεια τής θάλασσας ήταν - από πετρέλαιο 3. 
αυτός που έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα, ώστε να µην κινδυνεύει: σ' 
αυτή την υπόθεση εγώ είµαι ~ απ' όλες τις πλευρές· κανείς δεν µπορεί 
να µε κατηγορήσει για οτιδήποτε 4. ΙΤΡΑΤ. αυτός που προφυλάσσεται 
από τα εχθρικά πυρά: οι στρατιώτες φρόντιζαν να είναι ~ καθώς 
προχωρούσαν || έχω ~ τα νώτα µου 5. (για ανάγκες, απαιτήσεις κ.λπ.) 
αυτός που είναι πλήρως ικανοποιηµένος (ως προς κάτι): είµαι ~ από 
αυτή τη σχέση || της δίνουν λεφτά οι γονείς της, οπότε οικονοµικά 
είναι - 6. (για ποσό, λογαριασµό κ.λπ.) αυτός που είναι πληρωµένος 
(συνήθ.) από κάποιον άλλο: τα έξοδα κίνησης είναι 

- από την εταιρεία µου' ΦΡ. καλυµµένη επιταγή η επιταγή που µπορεί 
να ρευστοποιηθεί, να πληρωθεί σε µετρητά ΑΝΤ. ακάλυπτη επιταγή 7. 
(σε συζητήσεις) αυτός που θεωρεί ότι κάποιος άλλος εξέφρασε 
επαρκώς και τις απόψεις τού ιδίου: ο συνάδελφος ανέλυσε όλες τις 
παραµέτρους τού προβλήµατος- δεν έχω να προσθέσω τίποτα, είµαι ~ 
8. (για αποστάσεις) αυτός που έχει διανυθεί: από το σύνολο τής από-
στασης των 25 χιλιοµέτρων που τρέχουν οι αθλητές, αυτή τη στιγµή 
είναι -µόνο το 1/4 9. αυτός που παρουσιάζεται, αναµεταδίδεται κ.λπ. 
από τα Μ.Μ.Ε.: οι αγώνες θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερα ~ από τα 
τηλεοπτικά συνεργεία και τους σκηνοθέτες. — καλυµµένα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. (αρχ. κεκαλυµµένος), µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. καλύπτω]. 

Κάλυµνος (η) {Καλύµνου} 1. νησί των ∆ωδεκανήσων Β∆. τής Κω 2. 
η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Καλυµνιώτης κ. (λόγ.) Κα-
λύµνιος (ο), Καλυµνιώτισσα κ. (λόγ.) Καλύµνια κ. Καλυµνία (η), κα-
λυµνιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Κάλυµνος | Καλύδνα)ι), αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύ-
µιο καρικής προελ., αφού οι Κάρες ήταν οι πρώτοι κάτοικοι τού νη-
σιού]. 

καλύµπρα (η) → καλίµπρα 
καλυπτηριος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που χρησιµεύει ως σκέπασµα. 
καλυπτικότητα (η) {χωρ. πληθ.} (για χρώµα ή υγρό µε χρώµα κ.λπ.) 
η ικανότητα κάλυψης µιας επιφάνειας. 

καλύπτρα (η) [αρχ.] {καλύπτρων} 1. το σκέπασµα τού προσώπου και 
τού κεφαλιού ΣΥΝ. κεφαλόδεσµος, κεφαλοµάντηλο, βέλο 2. BOT. το 
προστατευτικό κάλυµµα στην κορυφή τής ρίζας των φυτών. 

καλύπτω ρ. µετβ. {κάλυ-ψα, -φτηκα (λόγ. -φθηκα), -µµένος} 1. σκεπά-
ζω επιφάνεια ή αντικείµενο: κάλυψε το δάπεδο τού δωµατίου µε µο-
κέτα 2. (µτφ.) κρύβω, κρατώ (κάτι) στην αφάνεια, κάνω (κάτι) να µη 
φαίνεται: ~ τα ίχνη µου || κάποιοι Γερµανοί ιστορικοί προσπάθησαν 
να καλύψουν πολλά εγκλήµατα πολέµου που είχαν διαπραχθεί || οι 
συνεργάτες των ενόχων επεδίωκαν να καλύψουν την υπόθεση ΣΥΝ. 
κουκουλώνω, θάβω ΑΝΤ. ξεσκεπάζω, δηµοσιοποιώ, αποκαλύπτω 3. (ει-
δικότ.) παρέχω προστασία (συνήθ. σε πρόσ. που διώκεται): η διοίκη-
ση τής εταιρείας καλύπτει τους υπευθύνους τού σκανδάλου ΑΝΤ. εκ-
θέτω 4. καταλαµβάνω όλη την έκταση µιας επιφάνειας: τα σηµάδια 
τής αρρώστιας κάλυπταν όλο του το σώµα || η πετρελαιοκηλίδα κά-
λυψε γρήγορα όλη τη λίµνη 5. ΣΤΡΑΤ. προφυλάσσω κάποιον από τα 
εχθρικά πυρά µε την εκτόξευση πυρών: ο λοχίας πλησίασε το εχθρικό 
χαράκωµα, ενώ οι στρατιώτες του πίσω τον κάλυπταν 6. ανταπο-
κρίνοµαι ικανοποιητικά (σε κάτι): δύσκολα καλύπτει τις βιοτικές του 
ανάγκες || ~ τις απαιτήσεις κάποιου 7. (ειδικότ.) πληρώνω, καταβάλ-
λω ποσό έναντι εξόδου: η εταιρεία µού καλύπτει όλα τα έξοδα µετα-
κίνησης 8. ξεπερνώ (σε µέγεθος, ένταση κ.λπ.): η φωνή της κάλυψε 
όλες τις άλλες || τα έσοδα καλύπτουν τα έξοδα 9. αναφέροµαι επαρ-
κώς, διεξοδικά σε (κάτι): η εργασία του κάλυψε όλο το φάσµα των 
προβληµάτων που προκύπτουν || το βιβλίο καλύπτει τρεις διαφορετι-
κές περιόδους 10. (σε συζητήσεις) εκφράζω και τις απόψεις άλλων 
συνοµιλητών µου: µε κάλυψε ο συνάδελφος µου µε όσα είπε 11. (για 
αποστάσεις) διανύω, διατρέχω: ο αθλητής κάλυψε απόσταση 50 χλµ. 
12. (για δηµοσιογράφους, σχολιαστές, τηλεοπτικά συνεργεία κ.λπ.) 
αναλαµβάνω την παρουσίαση: ~ το αθλητικό | πολιτικό ρεπορτάζ || 
την οµιλία τού πρωθυπουργού θα καλύψουν όλα τα κανάλια σε 
απευθείας σύνδεση 13. (για τηλεπικοινωνιακά συστήµατα) εκπέµπω 
σήµα το οποίο λαµβάνεται σε ορισµένη έκταση: ηΕ.Ρ.Τ. καλύπτει ρα-
διοτηλεοπτικά το σύνολο τής ελληνικής επικράτειας 14. ΟΙΚΟΝ. (για 
επιταγή) καταθέτω ποσό στην τράπεζα, ώστε να υπάρχει αντίκρισµα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < kl-u-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε παρέκταση -u-) τού I.E. *kel-
«καλύπτω, κρύβω», πβ. λατ. *celo (όπως µαρτυρείται στο συνθ. oc-
culere «αποκρύπτω», πβ. γαλλ. celer, ισπ. celar κ.ά.), αρχ. γερµ. helan, 
αγγλ. helmet «κράνος», γερµ. hehlen «κρύβω», Hülle «φάκελος» κ.ά. 
Οµόρρ. κάλυµ-µα, κέλυ-φος, κολ-εός, καλύ-βη (-α), πιθ. κ. κλέπτω 
(βλ.λ.). Αρκετές σύγχρονες οικονοµικές και άλλες σηµ. αποδίδουν ξέν. 
όρο, πβ. γαλλ. couvrir]. 

καλυτερεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {καλυτέρεψα} ♦ 1. (µετβ.) κά-
νω (κάτι) καλύτερο: ο τουρισµός καλυτέρεψε σηµαντικά το βιοτικό 
τους επίπεδο ΣΥΝ. βελτιώνω ΑΝΤ. χειροτερεύω, επιδεινώνω ♦ 2. 
(αµετβ.) γίνοµαι καλύτερος: καλυτερεύει ο καιρός ! η υγεία | η επί-
δοση κάποιου ΣΥΝ. βελτιώνοµαι ΑΝΤ. επιδεινώνοµαι. — καλυτέρευ-
ση Ol)· ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. 

καλύτερος, -η, -ο πιο καλός: ~ καιρός | άνθρωπος | βαθµός | αποτέ-
λεσµα' ΦΡ. (α) προς το καλύτερο σε περιπτώσεις που κάποιος/κάτι 
βελτιώνεται: η υγεία τού ασθενούς πάει ~ || µεταβολή - (β) ό,τι καλύ-
τερο το πιο καλό σε δεδοµένη περίσταση: αυτό το νέο ήταν ~ µπο-
ρούσα V ακούσω αυτή την περίοδο || ο παίκτης αυτός δεν είναι - για 
την οµάδα µας || (ως ευχή) σας εύχοµαι ~! — καλύτερα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύτερος. 

[ΕΤΥΜ. Συγκρ. βαθµ. τού αρχ. επιθ. καλός, σχηµατισµένος κατά τον 
αντίστοιχο βαθµό των επιθ. σε -ύς (λ.χ. βαθύς - βαθύτερος, ευρύς -
ευρύτερος). Τόσο ο σχηµατισµός όσο και η ορθογράφηση µε -ύ- (αντί 
τού καλλίτερος) προτάθηκαν το 1888 από τον Γ. Χατζιδάκι]. κάλυψη 
(η) [µτγν.] {-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -ύψεων} 1. το σκέπασµα 
επιφάνειας ή αντικειµένου: ~ δαπέδου µε πλακάκια || ~ τής πληγής µε 
γάζα ΣΥΝ. επικάλυψη 2. (συνεκδ.) το υλικό ή η ουσία που καλύπτει 
(κάτι), η επένδυση: χρυσή | σιδερένια | αλεξίσφαιρη ~ ΣΥΝ. κάλυµµα 
3. (µτφ.) η σκόπιµη αποσιώπηση, η απόκρυψη: ~ των ατασθαλιών || ~ 
τής εγκληµατικής δράσης κάποιου ΣΥΝ. συγκάλυψη ΑΝΤ. αποκάλυψη, 
ξεσκέπασµα 4. (σε περιπτώσεις ένοπλης αντιπαράθεσης, σύ-
γκρουσης) σειρά επαναλαµβανόµενων βολών κατά τού εχθρού ή τού 
αντιπάλου κατά τη µετακίνηση στρατιώτη ή τµήµατος στρατού, ώστε 
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ο εχθρός να µη µπορεί να στοχεύει εναντίον του ανενόχλητα: η απόβαση θα 
γίνει µε αεροπορική - 5. η παροχή προστασίας σε κάποιον, ώστε να µην εκτεθεί: 
έφυγε µία ώρα νωρίτερα από τη δουλειά µε την ~ των συναδέλφων του || ο 
υπουργός είχε την ~ τού πρωθυπουργού για όλους τους χειρισµούς του στο θέµα || 
δίνω | προσφέρω ~ σε κάποιον 6. η ικανοποίηση, η προσφορά σε κάποιον τόσων 
όσα ο ίδιος κρίνει επαρκή: ~ των οικονοµικών | ψυχολογικών | 
συναισθηµατικών αναγκών κάποιου || η ~ των απαιτήσεων | των αιτηµάτων | 
των στόχων κάποιου || πλήρης | µερική ~ 7. η εξασφάλιση κάποιου από πιθανό 
κίνδυνο, από δύσκολη θέση ή κατάσταση µε την παροχή των µέσων που θα 
χρειαστεί για την αντιµετώπισή της: ασφαλιστική ~ (λ.χ. σε περιπτώσεις 
ατυχήµατος, ασθένειας, κλοπής) || ενδιαφερόταν για την οικονοµική ~ των 
παιδιών της || «το Αιγαίο σύντοµα θα έχει πλήρη ~ µε πυραύλους µεσαίου και 
µεγάλου βεληνεκούς» (εφηµ.) 8. (α) η χρηµατική ενίσχυση, προκειµένου να 
πληρωθούν τα έξοδα έργου: το Υπουργείο θα αναλάβει την ~ τής δαπάνης για 
την αποπεράτωση τού έργου (β) η ισοστάθµιση (βλ.λ.): ~ των ελλειµµάτων (γ) 
(ειδικότ.) η πληρωµή, η καταβολή: για τις ηµέρες που θα µέναµε, ανέλαβε αυτός 
την ~ των εξόδων || έχω πλήρη νοσηλευτική | ιατροφαρµακευτική - από την 
ασφαλιστική µου εταιρεία · 9. η διεξοδική, εκτεταµένη αναφορά σε κάτι: 
πολύπλευρη ~ ενός θέµατος 10. (για τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά προγράµµατα) η 
µετάδοση, η παρουσίαση: η ~ τής προεκλογικής εκστρατείας των κοµµάτων από 
τα µεγάλα κανάλια || ~ αθλητικών αγώνων || αντικειµενική ~ µιας είδησης || 
πανελλήνια τηλεοπτική -11. (για τηλεπικοινωνιακά συστήµατα) η έκταση στην 
οποία µεταδίδεται και λαµβάνεται το εκπεµπόµενο σήµα: η ~ τού 90% τής 
επικράτειας από ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 12. η διά-νυση, η µετακίνηση 
από ένα σηµείο σε άλλο (σε συγκεκριµένο χρόνο): η ~ τής απόστασης µέχρι το 
κέντρο τής Αθήνας σε λιγότερο από µισή ώρα είναι αδύνατη || (µτφ.) χρειάζονται 
µεγάλες προσπάθειες για την ~ τής διαφοράς που έχει από τους υπολοίπους 13. η 
πλήρωση: προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την ~ των κενών θέσεων εργασίας 14. 
ΟΙΚΟΝ. (για επιταγή) η κατάθεση στην τράπεζα ποσού, ώστε να υπάρχει 
αντίκρισµα. Καλυψώ (η) {-ώς κ. (λόγ.) -ούς} 1. ΜΥΘΟΛ. νύµφη, κόρη τού 
Άτλαντα, η οποία, κατά την Οδύσσεια, υποδέχθηκε και κράτησε στο νησί της 
(την Ωγυγία) τον Οδυσσέα επί επτά χρόνια 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < καλύπτω, πράγµα που θα παρουσίαζε την οµηρική νύµφη 
Καλυψώ ως εκείνη που προσπάθησε να κρύψει, να «καλύψει» τον Οδυσσέα και 
να τον κρατήσει για πάντα κοντά της νέο και αθάνατο]. καλφαλίκι (το) 
{καλφαλικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το να είναι κανείς κάλφας 2. το µεροκάµατο 
που πληρώνεται ο κάλφας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kalfalik]. κάλφας (ο) {καλφάδες} 
(λαϊκ.) ο µαθητευόµενος βοηθός τεχνίτη (ιδ. ράφτη ή τσαγγάρη) ΣΥΝ. 
παραγυιός, τσιράκι. — (υποκ.) καλφόπου-λο (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kalfa < αραβ. hatïfa]. Κάλχας (ο) {Κάλχαντ-ος, -α} 
ΜΥΘΟΛ. ο µάντης που ακολούθησε τους Έλληνες στον Τρωικό Πόλεµο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου]. καλώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καλείς... | κάλεσα, κλήθηκα (λόγ. 
εκλήθην, -ης, -η..., µτχ. κληθείς, -είσα, -εν, κ. λαϊκ.-προφορ. καλέστηκα), (λόγ.) 
κε-κληµένος} ♦ (µετβ.) 1. απευθύνω πρόσκληση σε κάποιον, του ζητώ να έρθει 
σε οικείο ή δικό µου χώρο, σε εκδήλωση που διοργανώνω ή στην οποία µετέχω: 
τον κάλεσαν στον γάµο τους || ~ σε γεύµα | σε πάρτι | σε δεξίωση | στο σπίτι µου 
ΣΥΝ. προσκαλώ 2. (ειδικότ.) απευθύνω κάλεσµα ή ζητώ επισήµως, βάσει των 
αρµοδιοτήτων ή λόγω τής ιδιότητας µου, από κάποιον να παρουσιαστεί, να 
δώσει το παρών ή γενικότ. να πράξει κάτι: κλήθηκε στο αστυνοµικό τµήµα για 
συµπληρωµατική κατάθεση || ~ στο δικαστήριο | στον στρατό | στα όπλα ή υπό τα 
όπλα (στρατολογώ, επιστρατεύω) || ο προϊστάµενος κάλεσε τους δύο υπαλλήλους 
στο γραφείο του || (λόγ.) κληθείς από τους δηµοσιογράφους να σχολιάσει την 
επικαιρότητα, απέφυγε οποιαδήποτε δήλωση || το προεδρείο καλεί τα µέλη τού 
συλλόγου σε γενική συνέλευση (συγκαλεί γενική συνέλευση) | σε απεργία || 
εκλήθη σε απολογία 3. προσπαθώ να πείσω (κάποιον) να κάνει (κάτι), προτρέπω, 
παρακινώ: το κήρυγµα του καλούσε τους συµπολίτες του σε επαγρύπνηση | να δια-
µαρτυρηθούν || ~ σε δράση | κινητοποίηση | διαµαρτυρία | αποχή || ο 
πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να εγκαταλείψει τη δηµαγωγία ΣΥΝ. 
ωθώ 4. ζητώ τις υπηρεσίες ενός επαγγελµατία, την εξυπηρέτηση µου από 
οργανισµό, εταιρεία, δηµόσια υπηρεσία κ.λπ.: ~ το εκατό | την πυροσβεστική || ~ 
τον γιατρό | το σέρβις | ραδιοταξί || πήγαινε να καλέσεις τον κλειδαρά, γιατί 
χάλασε η κλειδαριά 5. φωνάζω (σε κάποιον): καλούσε τους φίλους του σε 
βοήθεια (φώναζε «βοήθεια») 6. (α) προσπαθώ να επικοινωνήσω (µε κάποιον), 
χρησιµοποιώντας τεχνητό δίαυλο, λ.χ. τηλεπικοινωνιακό µέσο: - κάποιον στον 
ασύρµατο | µέσω Ιντερνέτ || Αθήνα καλεί Λονδίνο, όβερ (β) (ειδικότ.) τηλεφωνώ 
(σε κάποιον): είπε στη γραµµατέα του να καλέσει τον υπεύθυνο πωλήσεων (γ) 
(ειδικότ.) σχηµατίζω στον δίσκο επιλογής τού τηλεφώνου έναν αριθµό: για 
περισσότερες πληροφορίες καλέσατε το 131! (δ) (για ανελκυστήρα) πατώ το 
κουµπί που βρίσκεται έξω από τον ανελκυστήρα δίπλα στην πόρτα του, για να 
έρθει ή να σταµατήσει στον όροφο όπου βρίσκοµαι: κάλεσες το ασανσέρ; ♦ 
(αµετβ.) 7. (για τηλέφωνο) δίνω σήµα στην τηλεφωνική γραµµή: το τηλέφωνο 
καλεί, αλλά δεν το σηκώνει κανείς 8. (µεσοπαθ. καλούµαι) (α) ονοµάζοµαι: το 
µέρος αυτό καλείται «Φανάρι» ΣΥΝ. προσαγορεύοµαι, λέγοµαι (β) µου ζητείται 
να πράξω (κάτι) ή υπάρχει η προσδοκία να ενεργήσω µε συγκεκριµένο τρόπο: η 
κυβέρνηση καλείται να αποσύρει την επίµαχη τροπολογία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -εσα, 
ετερόκλιτος. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. καλώ (-έω), συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. δισύλλ. θ. *kalä-mi 
(πβ. αιολ. κάλη-µι) «φωνάζω, καλώ», πβ. σανσκρ. usä-kalah «κόκορας» (κατά 
λέξη «αυτός που φωνάζει την αυγή»), λατ. calo «καλώ», clamo «φωνάζω» (> 
γαλλ. clamer), clarus «σαφής, καθαρός» (> γαλλ. clair, ισπ. claro), classis (βλ. 
λ. κλάση), γερµ. hell «φωτεινός, καθαρός», Hall «ήχος», αγγλ. haul «τραβώ, 
σέρνω» κ.ά. Οµόρρ. κλή-σις (-η), κλη-τήρ[ας], εγ-κλη-µα, εκ-κλησ-ία κ.ά.]. 

καλωδιακός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται ή λειτουργεί µε ηλεκτρικά καλώδια: ~ 
σύνδεση 2. (α) καλωδιακή τηλεόραση η τηλεόραση στην οποία τα ηλεκτρικά 
συστήµατα τής εικόνας και τού ήχου διαβιβάζονται στους δέκτες των 
συνδροµητών µέσω καλωδίων και όχι µε εξωτερική κεραία (β) καλωδιακό 
κανάλι κανάλι καλωδιακής τηλεόρασης που λειτουργεί µε συνδροµητές. 
[ΕΤΥΜ. Η φρ. καλωδιακή τηλεόραση αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
cable television | cablevision]. 

καλώδιο (το) {καλωδί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. σύρµα που συνιστά αγωγό ηλεκτρικής 
ενέργειας ή αποτελείται από ένα σύνολο αγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, 
συνδεδεµένων και µονωµένων µε κοινό µονωτικό υλικό: µονωµένο | 
ενισχυµένο | οµοαξονικό | ηλεκτρικό | γυµνό ~ (χωρίς µονωτική κάλυψη). — 
(υποκ.) καλωδιάκι (το). [ΕΤΥΜ < αρχ. καλώδιον, υποκ. τού ουσ. κάλως 
«χορδή, σχοινί», τεχν. όρ., αγν. ετύµου. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. ξέν. 
όρου, πβ. αγγλ. cable]. 

καλωδιώνω ρ. µετβ. {καλωδίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. συνδέω µε καλώδια 2. 
(µεσοπαθ. καλωδιώνοµαι) (αργκό) συνδέοµαι µε καλώδια µε σύστηµα 
εικονικής πραγµατικότητας (φορώντας τα κατάληλα εξαρτήµατα). 

καλωδίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η τοποθέτηση ηλεκτρικών 
καλωδίων: ήρθε ο ηλεκτρολόγος για την ~ τής οικοδοµής 2. (συνεκδ.) το 
σύνολο των ηλεκτρικών καλωδίων µιας εγκατάστασης: παλιά | κανούργια ~. 

καλώς επίρρ. [αρχ.] {καλύτερα, άριστα κ. (λογιότ.) κάλλιστα} (λόγ.) 1. σωστά, 
λογικά: ~ έπραξες- ΦΡ. καλώς ή κακώς σωστά ή όχι, είτε µας αρέσει είτε όχι, 
ανεξαρτήτως τού τι πιστεύουµε σχετικά: ~, ο γυιος σου αποφάσισε να γίνει 
καλλιτέχνης- το ζήτηµα είναι πώς θα τον βοηθήσεις σε αυτό που διάλεξε 2. 
αισίως, ευνοϊκά: ας ελπίσουµε ότι θα εξελιχθούν ~ τα πράγµατα || όλα βαίνουν 
~ ΣΥΝ. κατ' ευχήν, δεξιά, πρίµα· ΦΡ. καλώς εχόντων των πραγµάτων αν όλα 
πάνε καλά, όπως αναµένουµε ή αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 3. σε καλή 
κατάσταση, εντάξει: όλα έχουν ~· ΦΡ. έχει καλώς (αρχ. φρ.) (i) εντάξει, όλα 
καλά: ~ ώς εδώ (ii) σύµφωνοι, δεκτόν: αν µπορείς να έρθεις τώρα, ~, αλλιώς 
να σε περιµένω ΣΥΝ. εντάξει, έστω, µάλιστα 4. (για την έκφραση φιλικής 
διαθέσεως απέναντι σε κάποιον, ως φιλοφρόνηση, για τη διατύπωση 
χαιρετισµών κατά την υποδοχή κάποιου): ~ σας βρήκα || - να πάτε- ΦΡ. (α) 
καλώς τον ή καλώς τον... (µεσν. φρ.) ως χαιρετισµός για κάποιον που 
έρχεται: βρε καλώς τα τα παιδιά! || (για γυναίκα που βαδίζει καµαρωτά) καλώς 
τηνα την πέρδικα! (β) καλώς τον | τους | την κ.λπ. δέχτηκες (ευχετ.) για 
κάποιον που υποδέχθηκε αγαπητό πρόσωπο: έµαθα ότι γύρισε ο γυιος σου- ~! 
(γ) καλώς όρισες | καλώς ήρθες για την υποδοχή κάποιου που ήρθε από 
µακριά (επιστρέφοντας ως φιλοξενούµενος ή επισκέπτης), προκειµένου να 
δηλωθεί ότι είναι ευπρόσδεκτος (δ) (εκφραστ.-οικ.) καλώς τα µάτια µου | µας 
τα δυο (i) για την υποδοχή αγαπηµένου προσώπου (ii) (ειρών.) για την 
υποδοχή προσώπου που λείπει πολύ καιρό ή που έχει αργήσει να εµφανιστεί 
(κάπου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. 

κάλως (ο) {τού κάλω, τον κάλω | χωρ. πληθ.} ΝΑΥΤ. το χοντρό σχοινί των 
καραβιών, που χρησιµοποιείται για τις πολύ σκληρές εργασίες ΣΥΝ. 
παλαµάρι, καραβόσχοινο. [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου]. 

καλωσορίζω ρ. µετβ. {καλωσόρισ-α, -τηκα, -µένος} υποδέχοµαι (κάποιον) 
λέγοντας «καλωσόρισες»· (κατ' επέκτ.) υποδέχοµαι (κάποιον) περιποιητικά: ο 
οικοδεσπότης τους καλωσόρισε στην είσοδο τού σπιτιού ΣΥΝ. καλοδέχοµαι, 
δεξιώνω· ΦΡ. καλωσόρισες | καλωσορίσατε χαιρετισµός που λέγεται κατά την 
υποδοχή επισκέπτη, φιλοξενουµένου κ.λπ., δηλώνοντας ότι είναι 
ευπρόσδεκτος: µας υποδέχθηκε η µητέρα της λέγοντας «καλωσορίσατε, 
καλωσορίσατε». — καλωσόρισµα (το). [ΕΤΥΜ Συνθ. εκ συναρπαγής από τη 
φρ. καλώς όρισες]. 

καλωσύνη (η) → καλοσύνη 
κάµα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.) το µαχαίρι που κόβει και από τις δύο πλευρές και 
είναι πολύ αιχµηρό ΣΥΝ. στιλέτο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kama]. κάµα2 (το) {κάµ-
ατος | -ατα, -άτων} το καύµα (βλ.λ.): το ~ τού καλοκαιριού. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κάµα(ν) < αρχ. καύµα]. καµάκι (το) {καµακ-ιού | -ιών} 1. το 
ξύλινο κοντάρι που απολήγει σε µεταλλική αιχµή ή τρίαινα και χρησιµοποιείται 
ως αλιευτικό εργαλείο 2. (µτφ.-οικ.) (α) το απροκάλυπτο ή και φορτικό φλερτ· 
(γενικότ.) το φλερτ: έκανε ~ σε τουρίστριες (β) (συνεκδ.) ο άνδρας που φλερτά-
ρει συστηµατικά γυναίκες, επιδιώκοντας τη σεξουαλική επαφή µαζί τους: 
κυκλοφορούσαν πολλά ~ στις παραλίες. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καµάκιον, υποκ. τού αρχ. κάµαξ «µακρύ ξύλο, κοντάρι», τεχν. 
όρ. µε επίθηµα -ak-, που συνδ. µε σανσκρ. samyä «µπαστούνι, ράβδος», αρµ. 
sami-k' «ζυγός», µέσ. γερµ. hamel «κορµός, κούτσουρο» κ.ά.]. καµακώνω ρ. 
µετβ. {καµάκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. κτυπώ και τρυπώ µε καµάκι: 
καµάκωσε ένα µεγάλο χταπόδι 2. (µτφ.) ερωτοτρο-πώ, φλερτάρω ΣΥΝ. 
κορτάρω, (αργκό) την πέφτω, τα ρίχνω. Επίσης κα-µακίζω. — καµάκωµα (το) 
κ. καµάκια (η) [µεσν] (σηµ. 1). καµαµπέρ (το) {άκλ.} γαλλικό τυρί µε 
κρεµώδες εσωτερικό και έντο- 
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νη χαρακτηριστική µυρωδιά και γεύση. 
[ETYM. < γαλλ. camembert < Camemberg, χωριό παρασκευής τού τυ-
ριού στην περιοχή Ορν (τής Νορµανδίας)]. καµάρα (η) {καµάρων} 1. 
αψίδα µε τοξοειδές, ηµικυκλικό σχήµα, που είναι κατασκευασµένη 
από πέτρα και σίδερο: περνούσαµε µέσα από καµάρες, για να βγούµε 
στην άλλη πλευρά τού χωριού ΣΥΝ. θόλος, τόξο 2. (συνεκδ.) γέφυρα 
που έχει αψιδωτό σχήµα 3. το τµήµα τού πέλµατος ποδιού που έχει 
κοίλο σχήµα ΣΥΝ. αντίκοιλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε αβεστ. kamära «ζώνη», λατ. 
camurus «κυρτός, καµπύλος», σανσκρ. kmârati «κυρτώνω» κ.ά. Η λ. 
πέρασε στα λατ. camera | camara και µέσω αυτών σε διάφορες ευρω-
παϊκές γλώσσες µε τη σηµ. «δωµάτιο», λ.χ. ιταλ. camera, ισπ. câmara, 
γαλλ. chambre κ.τ.ό.]. κάµαρα (η) {καµάρων} 1. το δωµάτιο σπιτιού: 
είχαν ένα µεγάλο αρχοντικό µε πολλές ~ 2. (ειδικότ.) το υπνοδωµάτιο: 
είναι στην ~ της, έχει ξαπλώσει ΣΥΝ. κρεβατοκάµαρα. Επίσης (λαϊκ.) 
κάµαρη. — (υποκ.) καµαρούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < λατ. camara | camera < αρχ. 
καµάρα (βλ.λ.)]. καµαραϊκός, -ή, -ό ΑΡΧΑΙΟΛ. (α) καµαραϊκά αγγεία 
τα προϊστορικά αγγεία που βρέθηκαν αρχικά κοντά στο χωριό 
Καµάρες τής Κρήτης και τα οποία χαρακτηρίζονται από πολύ λεπτά 
τοιχώµατα (ωοκέλυ-φα), τη µίµηση αντίστοιχων µεταλλικών 
αντικειµένων ως προς το σχήµα και την ανοιχτή πολύχρωµη 
διακόσµηση τους σε σκούρο φόντο µε φυτικά και αφηρηµένα σχέδια 
(β) καµαραϊκός ρυθµός η αντίστοιχη τεχνοτροπία τής κρητικής 
κεραµικής (περ. 2200-1600 π.Χ.), χαρακτηριστικά δείγµατα τής οποίας 
είναι τα παραπάνω αγγεία. [ΕΤΥΜ. < Καµάραι, χωριό τής Κρήτης 
(στον νοµό Ηρακλείου), που οφείλει το όνοµα του στους θόλους τού 
µεγάλου σπηλαίου, όπου ανακαλύφθηκαν το 1889 τα αρχαιολογικά 
ευρήµατα]. καµαράκι (το) {χωρ. γεν.} το µικρό δωµάτιο: διάβαζε 
σ'ένα απόµερο 
~ ΣΥΝ. καµαρούλα. καµάρι (το) (χωρ. γεν.} 1. η υπερηφάνεια (για 
κάποιον/κάτι): ένιωθε ~ για τη συµµετοχή του στους εθνικούς αγώνες 
ΑΝΤ. ντροπή 2. (συνεκδ.) καθετί για το οποίο υπερηφανεύεται 
κανείς: ο γυιος που σπούδαζε στο εξωτερικό, ήταν το ~ τής οικογένειας 
ΣΥΝ. καύχηµα ANT. στίγµα- ΦΡ. Ο κόσµος το 'χει τούµπανο κι εµείς 
κρυφό καµάρι βλ. λ. κόσµος 3. ο τρόπος µε τον οποίο εκδηλώνει 
κανείς την υπερηφάνεια του: περπατά | µιλά | κοιτάζει µε ~ 4. 
(συνεκδ.) το αντίστοιχο ύφος που έχει κανείς όταν είναι υπερήφανος: 
κοίτα ~ που κέρδισε η οµάδα του! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. καµάριν < καµαρώνω (υποχωρητ.), βλ.λ. Κατ' άλλη 
άποψη, < µτγν. καµάριον, υποκ. τού αρχ. καµάρα]. καµαριέρης (ο) 
(καµαριέρηδες), καµαριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που 
καθαρίζει και τακτοποιεί τις κρεβατοκάµαρες σπιτιών ή ξενοδοχείων: 
φώναξε την ~, για να φτειάξει το δωµάτιο της ΣΥΝ. θαλαµηπόλος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βεν. camarier < camera «δωµάτιο» < λατ. camara | 
camera «αψίδα, θόλος», βλ. κ. κάµαρα]. καµαρίλα (η) {χωρ. πληθ.} 
(εκφραστ.) το σύνολο των συµβούλων που παρασκηνιακά επηρεάζουν 
τις αποφάσεις ισχυρού ατόµου µε πολλές εξουσίες: η - τού παλατιού 
έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη συνωµοσία ΣΥΝ. µυστικό συµβούλιο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. camarilla < ισπ. camarilla < camara «δωµάτιο» < λατ. 
camara | camera «αψίδα, θόλος». Η λ. πρωτοεµφανίστηκε το 1814 πε-
ριγράφοντας τον κύκλο προσώπων που περιστοίχιζαν τον βασιλιά τής 
Ισπανίας Φερδινάνδο Ζ', οι οποίοι συνεδρίαζαν µυστικά στον 
αντιθάλαµο (camarilla) παραπλεύρως τής βασιλικής αίθουσας και 
ασκούσαν ισχυρή επιρροή στις βασιλικές αποφάσεις]. καµαρίνι (το) 
{καµαριν-ιού | -ιών} 1. το δωµάτιο των παρασκηνίων τού θεάτρου, 
στο οποίο αλλάζουν ρούχα και καλλωπίζονται οι ηθοποιοί: έτρεξε στο 
~ τής πρωταγωνίστριας, για να του υπογράψει ένα αυτόγραφο 2. 
καµαρίνια (τα) ο χώρος πίσω από τη σκηνή, τα παρασκήνια: η αγωνία 
των ηθοποιών στα ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. camerino, υποκ. τού camera 
«δωµάτιο»]. καµαροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {καµαροειδ-ούς | -είς (ουδ. 
-ή)} αυτός που µοιάζει µε καµάρα, που έχει σχήµα καµάρας ΣΥΝ, 
αψιδωτός, θολωτός, καµαρωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
καµαρόπορτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η πόρτα που στο πάνω µέρος της 
έχει αψιδωτό σχήµα: ήταν νησιώτικο σπίτι µε γραφικές ~. καµαρότος 
(ο) (παλαιότ. ορθ. καµαρωτός) µέλος τού πληρώµατος πλοίου, που 
είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα και την τακτοποίηση των 
καµπίνων και γενικά για την εξυπηρέτηση των επιβατών ΣΥΝ. 
θαλαµηπόλος. — (υποκ.) καµαροτάκι (το). [ΕΤΎΜ. < ιταλ. 
cantarono < camera «δωµάτιο»]. καµαρούλα (η) → κάµαρα 
καµαροφρύδης (ο) [µεσν.] {καµαροφρύδηδες}, καµαροφρύδα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που έχει τοξοειδή φρύδια. Επίσης καµαρο-
φρυδούσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. καµαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{καµάρωσα} ♦ 1. (µετβ.) έχω (κάποιον/κάτι) καµάρι, καύχηµα µου: 
καµάρωνε την κόρη του για την προκοπή της || (ειρων.) Καµάρωσε τον 
κανακάρη σου! Αντί να πάει για δουλειά, παίζει τάβλι! ♦ 2. (αµετβ.) 
αισθάνοµαι υπερηφάνεια, επαίροµαι, κορδώνοµαι: καµάρωνε σαν 
γαµπρός || καµάρωνε για την ευρυµάθεια του || ~ σαν παγώνι | σαν 
γύφτικο σκεπάρνι ΑΝΤ ντρέποµαι. — καµάρωµα (το). 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. καµαρώ (-όω) «κυρτώνω, κάµπτω» < αρχ. καµάρα. Η 
σηµερινή σηµ. είναι µεσν., από τον χαιρετισµό µε υπόκλιση που 
απηύθυναν συνήθως οι ευγενείς. Κατ' άλλη, λιγότερο πιθανή άποψη, 
η σηµ. αυτή ανάγεται στο κύρτωµα τού αλόγου ως δείγµα τής υπε- 

ρηφάνειας του (λ.χ. «τράχηλον έκαµάρωσεν, έτίναξε την χήτην», 
µεσν. δηµώδες κείµενο)]. 

καµαρωτός, -ή, -ό 1, αυτός που κινείται µε καµάρι, µε υπερήφανο 
τρόπο- ευθυτενής και µε αυτοπεποίθηση: περπατούσε ~, µε το κεφάλι 
ψηλά || ~ βήµα ΣΥΝ. αγέρωχος, περήφανος, κορδωµένος · 2. [µτγν.] 
αυτός που έχει αψιδωτό σχήµα: ~ θόλος ΣΥΝ. θολωτός. — καµαρωτά 
επίρρ. 

καµαρωτός (ο) → καµαρότος 
κάµα-σούτρα (το) {άκλ.} 1. κλασικό ερωτικό έργο τής σανσκριτικής 
φιλολογίας γραµµένο από τον Βατσιανάγια Μαλανάγκα (µεταξύ 4ου 
και 7ου αι. µ.Χ.) και µεταφρασµένο σε πολλές γλώσσες, στο οποίο πε-
ριέχονται κανόνες για τη σεξουαλική ζωή και περιγράφονται ποικί-
λες σεξουαλικές στάσεις 2. (καθηµ.) το σύνολο των γνωστών ερωτι-
κών στάσεων και τεχνικών. 
[ΕΤΥΜ. < σανσκρ. kama-sutra < kama «έρωτας, αγάπη» + sûtra «κλω-
στή, νήµα», οπότε η περίφραση θα σήµαινε ένα σύνολο συνδεδεµέ-
νων κανόνων ή τεχνικών για τον έρωτα]. 

καµατάρης (ο) {καµατάρηδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που κάνει κοπιαστι-
κές δουλειές, κυρ. γεωργικές: ήταν ~ άνθρωπος, που κέρδιζε µε ιδρώτα 
το ψωµί του ΣΥΝ. αγρότης, εργάτης. 
[ΕΤΥΜ. < κάµατος + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. περιβολ-άρης, διαβατ-
άρης, πρωτ-άρης κ.ά.]. 

καµατερός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που αγαπά την επίπονη εργασία: ~ 
εργάτης ΣΥΝ. εργατικός, φιλόπονος 2. καµατερό (το) το βόδι που 
χρησιµοποιείται στην κοπιαστική εργασία τού οργώµατος 3. καµα-
τερή (η) η ηµέρα εργασίας, η καθηµερινή ΑΝΤ. σχόλη. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< αρχ. καµατηρός < κάµατος]. 

καµατεύω ρ. αµετβ. {καµάτευσα} (λαϊκ.) 1. καταπιάνοµαι επίµονα µε 
κάποια εργασία 2. εργάζοµαι σε αγροκτήµατα, καταπιάνοµαι µε 
γεωργικές εργασίες (κυρ. το όργωµα). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κάµατος]. 

κάµατος (ο) {καµάτ-ου | -ων, -ους} η σωµατική καταπόνηση που 
οφείλεται σε σκληρή εργασία: δεν υπολόγιζε τον ~, προκειµένου να 
πετύχει στο έργο του ΣΥΝ. µόχθος, κόπωση, εξάντληση ΑΝΤ. ξεκούρα-
ση, αναψυχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *käm-ä-to-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. δισύλλ. θ. 
*kameâ-, που συνδ. µε σανσκρ. Sami-târ «αυτός που διευθετεί, που 
προετοιµάζει», ίσως και µε µέσ. ιρλ. cuma «φροντίδα». Οµόρρ. κάµ-
νω (> κάνω), κοµ-ώ «φροντίζω» (βλ. λ. -κοµία), κοµ-ίζω, κόµ-µωσις, 
νοσο-κόµος κ.ά.]. 

καµβάς (ο) {καµβάδες} 1. το χονδρό ύφασµα που κατασκευάζεται 
κυρ. από λινάρι και βαµβάκι και χρησιµοποιείται ως βάση στα κε-
ντήµατα 2. (µτφ.) το περίγραµµα τής υπόθεσης (λογοτεχνικού έργου, 
ιστορίας κ.λπ.): αυτός είναι µε λίγα λόγια ο ~ τής ιστορίας, που πρό-
σφατα ήλθε στο φως τής δηµοσιότητας || µε αδρές πινελιές ο συγ-
γραφέας υφαίνει τον ~ τού έργου του. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. canevas < µτγν. λατ. *cannabaceus < λατ. 
cannabis < αρχ. κάνναβις (βλ.λ.)]. 

κάµβιο (το) {καµβί-ου | -ων} στρώµα τού κορµού των δέντρων, που 
βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον φλοιό· στην εσωτερική του πλευρά 
δηµιουργούνται τα νέα κύτταρα, ενώ από την εξωτερική δίνει νεκρά 
κύτταρα στον φλοιό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. cambium «ανταλλαγή» < µτγν. λατ. 
cambiare «αλλάζω, ανταλλάσσω»]. 

κάµβριος, -ια, -ιο 1. αυτός που σχετίζεται µε το διάστηµα τού γεω-
λογικού χρόνου από 590-570 ιός 500 εκατοµµύρια χρόνια πριν 2. ΓΕΩΛ. 
Κάµβριο (το) {Καµβρίου} το διάστηµα τού γεωλογικού χρόνου µε την 
παραπάνω διάρκεια το οποίο περιλαµβάνεται στον παλαιοζωικό αι-
ώνα (βλ. λ. παλαιοζωικός). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. cambrian < µεσν. λατ. Cambria «Ουαλία» 
< ουαλ. Cymry «Ουαλός»]. 

καµέα (η) {καµεών} σκληρός, ηµιπολύτιµος λίθος (αχάτης, όνυχας, 
σαρδόνυχας) µε ανάγλυφες παραστάσεις ή και αποµίµηση τέτοιων 
λίθων από γυαλί: οι ρωµαϊκές ~ έφεραν ανάγλυφες προσωπογραφίες 
και µυθολογικές σκηνές. Επίσης καµέο (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. camée (ενν pierre) < ιταλ. cammeo < 
µεσν λατ. cameus, αβεβ. ετύµου, ίσως συγκεκοµµ. τ. τού λατ. 
*chamae-phaeus < αρχ. χαµαί + φαιός, οπότε θα πρόκειται για αντι-
δάν. Κατ' άλλους, ο λατ. τ. ανάγεται σε αραβ. qamä'il «µπουµπού-
κια»]. 

καµέλια (η) {καµελιών} αειθαλές δενδρύλλιο, που καλλιεργείται ως 
καλλωπιστικό φυτό για τα εντυπωσιακά άνθη του µε επικαλυπτόµε-
να πέταλα κόκκινου χρώµατος (αλλά και λευκού ή κιτρινωπού σε 
καλλιεργηµένες ποικιλίες) και κοµψά φύλλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λουλούδι. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. camélia < νεολατ. camellia, από το όνοµα τού Ιησουίτη 
ιεραποστόλου G. J. Kamel, ο οποίος τον 17ο αι. έφερε το φυτό στην 
Ευρώπη από την τροπική Ασία]. 

Καµένα Βούρλα (τα) κωµόπολη τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό 
Φθιώτιδας. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία τής κωµόπολης οφείλεται στον τρόπο µε τον 
οποίο έγινε η αποστράγγιση και η αποξήρανση τής ελώδους περιο-
χής, που κάλυπτε παλαιότερα τον χώρο]. 

καµένος, -η, -ο → καίω 
κάµερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. εικονοσκόπιο (βλ.λ.) 1. συσκευή 
που µετατρέπει την εικόνα σε ηλεκτρικό σήµα και χρησιµοποιείται 
κυρ. σε τηλεοπτικές µεταδόσεις: φορητή | ασύρµατη | κάντιντ (βλ.λ.) 
— Μ ο χώρος ελέγχεται από κάµερες || κρυφές, µικροσκοπικές - είχαν 
τοποθετηθεί παντού || εµφανίστηκε αµήχανος µπροστά στις τηλεο-
πτικές ~ || στήνω την ~ || τοποθετώ την ~ σε τρίποδα || οι υποψήφιες 
είχαν στηθεί µπροστά στις κάµερες || φώναξε τις κάµερες, για να κά- 



κάµερα-µαν 827 καµουφλάρω 
 

νει δηλώσεις (δηλ. τα τηλεοπτικά συνεργεία τηλεοπτικών σταθµών) ΣΥΝ. 
µηχανή λήψεως 2. συσκευή που εγγράφει την εικόνα σε φιλµ 
(κινηµατογραφικό ή βίντεο): η ~ γράφει || µε παίρνει η ~ (εγγράφει την εικόνα 
µου σε φιλµ) || ζουµάρω µε την ~ || παίρνω λήψεις µε την ~ || η ~ του σκηνοθέτη 
κινείται ακατάπαυστα ανάµεσα σε πρόσωπα και χώρους- ΦΡ. πίσω από τις 
κάµερες (i) (κυριολ.) ο χώρος όπου στέκονται τα µέλη (τηλεοπτικού, 
κινηµατογραφικού) συνεργείου, δηλ. πίσω από τις µηχανές λήψεως, έξω από 
τον χώρο όπου παίζουν οι ηθοποιοί (ii) (µτφ.) το παρασκήνιο: είναι άνθρωπος 
που προτιµά να κινείται ~ 3. η φωτογραφική µηχανή. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. camera < λατ. camara | camera «αψίδα, θόλος» < αρχ. 
καµάρα]. κάµερα-µαν (ο) {άκλ.} ελλην. εικονολήπτης-αυτός που λαµβάνει ει-
κόνες µε κάµερα, ο χειριστής κάµερας ΣΥΝ. οπερατέρ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
cameraman]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η ξενική αυτή λέξη, που είναι προτιµότερο να αποδίδεται στην 
Ελληνική µε τον όρο εικονολήπτης, έχει τονικό ενδιαφέρον. Επειδή 
αποτελείται από τέσσερεις συλλαβές, για να προφερθεί, απαιτεί δύο 
τόνους, έναν κύριο (στην αρχική συλλαβή) και έναν δευτερεύοντα 
(υποστηρικτικό) στη ληκτική συλλαβή. Τόσο στην Αγγλική όσο και ως 
δάνειο στην Ελληνική, η λέξη ακούγεται µε δύο τόνους: κάµερα-µάν. 
Φυσικά, περιλάβαµε τη λέξη στο λεξικό δηλώνοντας µόνο τη θέση τού 
κύριου τόνου, γιατί αλλιώς θα είχαµε µία λέξη µε δύο τόνους! 

καµεράτα (η) ορχήστρα δωµατίου: η - τής Βιέννης θα παρουσιάσει ένα 
κουαρτέτο τού Σούµπερτ. [ETYM. < ιταλ. camerata < camera, βλ. κ. κάµαρα]. 
Καµερούν (το) {άκλ.} (γαλλ. République du Cameroun, αγγλ. Republic of 
Cameroon = ∆ηµοκρατία τού Καµερούν) οµοσπονδιακό κράτος τής ∆. Αφρικής 
µε πρωτεύουσα το Γιαουντέ, επίσηµες γλώσσες τη Γαλλική και την Αγγλική 
και νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας. — Καµερουνέζος 
(ο), Καµερουνέζα (η), καµερουνέζι-κος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Cameroun < πορτ. camaräo «καραβίδα», ονοµασία που δόθηκε 
στη χώρα από Πορτογάλο εξερευνητή τού 16ου αι., εξαιτίας τής αφθονίας 
αυτών των θαλασσινών στους ποταµούς τής χώρας]. καµήλα κ. (λαϊκ.) γκαµήλα 
(η) {καµηλών} 1. µεγαλόσωµο µηρυκαστικό τής ερήµου µε µία ή δύο 
καµπούρες (ύβους), που µπορεί να ζήσει αρκετές ηµέρες χωρίς νερό· 
χρησιµοποιείται ως µεταφορικό µέσο και εκτρέφεται για το κρέας, το γάλα, το 
δέρµα και το τρίχωµα του (αποκαλείται πλοίο τής ερήµου) 2. (µτφ.-µειωτ.) η 
ψηλή, άχαρη και άσχηµη γυναίκα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός, νοικοκύρης. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. κάµηλος, λ. σηµιτ. προελ., πβ. εβρ. gämäl, από όπου και οι 
αντίστοιχες λ. των ευρωπαϊκών γλωσσών, πβ. αγγλ. camel, γαλλ. chameau, 
γερµ. Kamel κ.ά.]. καµηλαύκι (το) → καµιλαυκι 
καµηλήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε την καµήλα ή προέρχεται από 
αυτήν: ~ δέρµα || ~ παστουρµάς. καµηλιέρης (ο) [µεσν.] {καµηλιέρηδες}, 
καµηλιέρισσα (η) {καµη- 

λιερισσών} πρόσωπο που οδηγεί καµήλα. — καµηλιέρικος, -η, -ο. καµηλό (το) 
→ καµιλό 
καµηλόδερµα (το) [1756] {καµηλοδέρµατος} το δέρµα καµήλας. 
καµηλοπάρδαλη (η) {καµηλοπαρδάλ-εις, -εων} 1. µηρυκαστικό θηλαστικό τής 
Κ. Αφρικής, το ψηλότερο ζώο τής γης (µε ύψος τρία µέτρα µέχρι τους ώµους 
και έξι µέτρα συνολικά), ωχροκίτρινο τρίχωµα µε σκουρόχρωµες κηλίδες και 
µε δύο χόνδρννα κέρατα ανάµεσα στα αφτιά του, καλυµµένα µε δέρµα · 2. 
(αργκό) η θήκη στην οποία τοποθετείται το µικρόφωνο (κυρ. σε στούντιο), για 
να µένει σταθερό και σε µεγάλο ύψος. 
[ETYM. < µτγν. καµηλοπάρδαλις «στικτή καµήλα» < κάµηλος + πάρ-δαλις 
(βλ.λ.)]. κάµηλος (η) {καµήλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) η καµήλα· ΦΡ. διυλίζω τον 
κώνωπα και καταπίνω την κάµηλο ν βλ. λ. κώνωψ. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. 
καµήλα]. καµηλότριχα (η) {καµηλοτριχών} το µαλλί τής καµήλας. καµηλωτή 
(η) 1. το τοµάρι τής καµήλας 2. το ύφασµα που κατασκευάζεται από 
καµηλότριχες. καµία, καµιά αντων. → κανείς 
καµιζόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) φαρδύ και ελαφρύ γυναικείο πουκάµισο, που 

φτάνει ώς τα γόνατα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. camisole < προβηγκ. camisola, υποκ. τού camisa «γυναικείο 
πουκάµισο» < λατ. camicia]. καµικάζι (ο) {άκλ.} 1. ο Ιάπωνας αεροπόρος, που 
κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο εκτελούσε αποστολές αυτοκτονίας, πέφτοντας 
µε το αεροπλάνο του πάνω σε εχθρικούς στόχους 2. (µτφ.) ο οδηγός µοτοσυ-
κλέτας που αναπτύσσει πολύ µεγάλες ταχύτητες και συµµετέχει σε επικίνδυνες 
αναµετρήσεις, σε «κόντρες»: οι ~ τής ασφάλτου. [ΕΤΥΜ < ιαπων. kamikaze 
«θεϊκός άνεµος» < kami, όνοµα σιντοϊστι-κής θεότητας, + kaze «άνεµος». Η λ. 
kamikaze αναφερόταν αρχικώς σε έναν ανεµοστρόβιλο, ο οποίος κατέστρεψε 
τους Μογγόλους, όταν αυτοί επιχείρησαν να εισβάλουν στην Ιαπωνία το 1281. 
Κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, η ίδια λ. χρησιµοποιήθηκε ως ονοµασία των 
αποστολών αυτοκτονίας που ανελάµβαναν ειδικά σώµατα Ιαπώνων αεροπόρων 
κατά των αµερικανικών πολεµικών πλοίων]. καµιλαυκι (κ. εσφαλµ. 
καλυµµαύκι, καµηλλαύκι) (το) {καµηλαυκ-ιού | -ιών} το µαύρο κάλυµµα τής 
κεφαλής των ορθόδοξων κληρικών: ο παππάς έβγαλε το ~ του και προσκύνησε 
την εικόνα. [ΕΤΥΜ < µεσν. καµηλλαύκιον < λατ. camellaucium < camelia 
«ποτή- 

ρι», λόγω τού σχήµατος του. Η γρ. µε -η- οφείλεται σε παρετυµολογι-κή 
σύνδεση προς το ουσ. κάµηλος λόγω τής οµοιότητας των λατ. λ. camelia 
«ποτήρι» και camelus «καµήλα», ενώ η γρ. καλυµµαύκι (ήδη µεσν.) οφείλεται 
επίσης σε παρετυµολογική σύνδεση προς τις λ. κάλυµµα και αυχένας. 
Συνεπώς, προτιµάται η απλούστερη γραφή καµιλαυκι]. 

καµιλό (το) (συνήθ. ορθ. καµηλό) {άκλ.} 1.το µάλλινο και πολυτελές ύφασµα, 
που είναι κατασκευασµένο από τρίχες καµήλας ή κατσίκας 2. το χρώµα που 
έχει το φυσικό δέρµα τής καµήλας 3. (ως επίθ.) αυτός που έχει το χρώµα τού 
φυσικού δέρµατος τής καµήλας: το σακάκι το θες µαύρο ή ~; || ~ παλτό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. camelot < αραβ. hamlat «µάλλινο ύφασµα», που συνδέθηκε 
παρετυµολογικά µε το παλ. γαλλ. chamelot (< chameau «καµήλα»)]. 

καµινάδα (η) ο µακρόστενος σωλήνας, µέσα από τον οποίο περνά ο καπνός από 
φωτιά, τζάκι, καµίνι βιοµηχανίας κ.λπ.: από µακριά φαινόταν ο καπνός που 
έβγαινε από τις - των εργοστασίων || ο Αϊ-Βασί-λης κατεβαίνει από την ~ ΣΥΝ. 
καπνοδόχος, φουγάρο, τσιµινιέρα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < βεν. caminada < 
λατ. caminus < αρχ. κάµινος]. 

καµινάρης (ο) [µεσν.] {καµινάρηδες} 1. πρόσωπο που δουλεύει στα καµίνια ως 
εργάτης 2. (παλαιότ.) ο αξιωµατούχος παραδουνάβιων περιοχών, που 
εισέπραττε τους φόρους καπνού, ταµπάκου κ.λπ. 

καµιονέτα (η) {δύσχρ. καµιονετών} µικρό καµιόνι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
camionetta, υποκ. τού cannone (βλ. λ. καµιόνι)]. 

καµινέτο (το) η µικρή εστία που λειτουργεί µε εύφλεκτο υλικό (οινόπνευµα, 
γκάζι), παράγει ρυθµιζόµενης εντάσεως φλόγα και είναι κατάλληλη για 
βράσιµο µικρής ποσότητας υγρών (καφέ, γάλα κ.λπ.): ανάβω το ~ για να 
φτειάξω έναν καφέ. [ΕΤΥΜ < ιταλ. caminetto, υποκ. τού camino «κάµινος»]. 

καµινεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {καµίν-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. λειώνω µέταλλο σε 
καµίνι 2. (κατ' επέκτ.) κατεργάζοµαι (κάτι) µέσα σε καµίνι. — καµίνευση (η), 
καµίνευµα (το), καµινευτής (ο) [µτγν.], καµινευτι-κός, -ή, -ό [µτγν.]. 

καµίνι (το) {καµιν-ιού | -ιών} 1. ο κλειστός χώρος, µέσα στον οποίο 
αναπτύσσονται µεγάλες θερµοκρασίες και είναι κατάλληλος για την τήξη 
µετάλλων 2. (συνεκδ.) ο τόπος στον οποίο επικρατεί πολλή ζέστη: το δωµάτιο 
είχε γίνει ~ || ~ η πρωτεύουσα λόγω τού καύσωνα 3. (µτφ.) τόπος όπου 
επικρατούν µεγάλες εντάσεις, βίαια πάθη κ.λπ.: το ~ τής Μ. Ανατολής. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καµίνιον, υποκ. τού αρχ. κάµινος (βλ.λ.)]. 

κάµινος (η) {καµίν-ου | -ων, -ους} (λόγ.) το καµίνι- ΦΡ. (µτφ.) παίδες εν 
καµίνω για ανθρώπους που αντιµετωπίζουν δύσκολα προβλήµατα, που 
βρίσκονται σε µεγάλα βάσανα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, τεχν. όρ., πιθ. δάνειο. Ίσως συνδ. µε αρχ. σλαβ. 
kamy «πέτρα». Η φρ. παίδες εν καµίνω ανάγεται στη βιβλική αφήγηση για 
τους τρεις νεαρούς Εβραίους (Ανανία, Αζαρία και Μι-σαήλ) αιχµαλώτους στη 
Βαβυλώνα, οι οποίοι αρνήθηκαν να προσκυνήσουν το είδωλο που είχε 
κατασκευάσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονό-σορ και ρίχτηκαν σε φλεγόµενη 
κάµινο· επέζησαν µε θεϊκή παρέµβαση (Π.∆. ∆ανιήλ, κεφ. 3)]. 

καµιονέτα (η) {δύσχρ. καµιονετών} µικρό καµιόνι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
camionetta, υποκ. τού camione (βλ. λ. καµιόνι)]. 

καµιόνι (το) {καµιον-ιού | -ιών) το φορτηγό αυτοκίνητο: µεταφορά υλικών µε ~. 
— (υποκ.) καµιονάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. camion, αγν. ετύµου]. 

καµµία, καµµιά αντων. -> κανείς 
καµµύω ρ. µετβ. {κάµµυσα} (διαλεκτ.) µισοκλείνω τα µάτια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 

καταµύω (µε αιολ. συγκοπή τής προθ. και αφοµοίωση) < κατά- + µύω «κλείνω 
(τα µάτια)» (βλ. κ. µύωψ)]. 

κάµνω ρ. -+ κάνω 
Καµόρα (η) η ιταλική εγκληµατική οργάνωση που δρα στη Νάπολη τής 

Ιταλίας. — καµοράνος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. camorra < ισπ. camorra «διαµάχη, καβγάς», αγν. ετύµου]. 

καµουτσίκι κ. καµ(ι)τσίκι (το) {καµουτσικ-ιού | -ιών} το µαστίγιο, µε το οποίο 
χτυπούν τα ζώα για να προχωρήσουν. Επίσης καµουτσί. [ΕΤΥΜ. < καµουτσί < 
τουρκ. kamçi]. 

καµουτσικιά κ. καµ(ι)τσικιά (η) το χτύπηµα ζώου µε καµουτσίκι. 
καµουφλάζ (το) {άκλ.} ελλην. παραλλαγή 1. η παραπλανητική κάλυψη 

τµηµάτων στρατιωτικής εγκατάστασης ή στρατιωτικών οµάδων, ώστε να µη 
µπορούν να εντοπιστούν από τον εχθρό, κυρ. από την εχθρική αεροπορία 2. η 
κατασκευή παραπλανητικών αντικειµένων, που από µακριά φαίνονται σαν 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις και λειτουργούν ως παραπλανητικοί στόχοι 3. 
(περιληπτ.) τα ρούχα από ύφασµα µε ακαθόριστα σχέδια (συνήθ. σε πράσινο 
και καφέ χρώµα), που επιτρέπουν σε αυτόν που τα φοράει να µη διακρίνεται 
από µακριά (ή χρησιµοποιούνται κυρ. στον στρατό στις στολές παραλλαγής) 
4. (µτφ.) κάθε µέσο που αποσκοπεί στην απόκρυψη τής πραγµατικότητας: 
χρησιµοποιούσαν την εταιρεία ως ~ για τις παράνοµες συναλλαγές τους. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. camouflage < camoufler < camouflet «φύσηµα καπνού», από 
συµφυρµό των µέσ. γαλλ. chault moufflet < chault «θερµός» (< λατ. calidus) 
+ διαλεκτ. moufler «φουσκώνω τα µάγουλα»]. 

καµουφλάρω ρ. µετβ. {καµουφλάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. ΣΤΡΑΤ. αλλάζω 
τεχνητά την όψη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και ανθρώπινου δυναµικού, 
ώστε να µην εντοπίζονται από τον εχθρό: ο λοχίας καµουφλάρισε τους 
στρατιώτες του µε φούµο και κλαδιά δέντρων ΣΥΝ. παραλλάσσω 2. (µτφ.) 
καλύπτω έντεχνα µια κατάσταση µε παραπλανητικά µέσα: προσπαθούσε να 
καµουφλάρει τα αντιλαϊκά µέτρα µε δήθεν αναπτυξιακές υποσχέσεις. — 
καµουφλάρισµα (το). 
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[ΕΤΥΜ. < γαλλ. camoufler, βλ. λ. καµουφλάζ]. 
καµουχάς κ. καµπουχάς (ο) {καµουχάδες} µεταξωτό υφαντό ύφασµα µε 

πολύχρωµα στολίδια κλαδιών και λουλουδιών. [ETYM. µεσν. < καµ(π)ο)υ)χάς 
< τουρκ. kemha < περσ. kamxà «µονόχρωµο µετάξι από τη ∆αµασκό»]. 

καµπάνα1 (η) {καµπάνων} 1. κοίλο όργανο από µέταλλο σε σχήµα κόλουρου 
κώνου και σε διάφορα µεγέθη, που κρεµιέται από κρίκο και κρούεται από 
εσωτερικό γλωσσίδι ή µε ρόπτρο, που χτυπά το όργανο στο εσωτερικό του 
χείλος· τίθεται σε κίνηση είτε µε το χέρι είτε µε ηλεκτρικό µηχανισµό και 
τοποθετείται στο καµπαναριό εκκλησίας ή µοναστηριού, παράγοντας ήχο µε 
διαφορετικό τονικό ύψος: χτύπησαν χαρµόσυνα οι ~ τής εκκλησιάς · 2. (µτφ.) 
(α) η φαρδιά απόληξη παντελονιού που θυµίζει το σχήµα τής καµπάνας: 
παντελόνι ~ (β) (συνεκδ.) παντελόνι που τα µπατζάκια του φαρδαίνουν στο 
κάτω µέρος: φοράω ~ 3. (αργκό) η τιµωρία που επιβάλλεται σε κάποιον για 
παράπτωµα: ο διοικητής έριξε σήµερα πολλές ~ || αυστηρές θα είναι οι ~ τής 
τροχαίας στους παραβάτες οδηγούς· ΦΡ. (ειρών.) για ποιον χτυπάει η καµπάνα 
βλ. λ. κτυπώ ΣΥΝ. ποινή, πρόστιµο. — (υποκ.) καµπανούλα (η) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. λατ. campana < λατ. Campania, περιοχή τής Ιταλίας, 
όπου µαρτυρείται για πρώτη φορά η εκκλησιαστική χρήση, πράγµα που 
επιβεβαιώνεται από τον συγγραφέα Ισίδωρο: «a regione Italiae nomen accepit, 
ubi primum usus eius repertus est». Από τη ∆ύση η λ. και το ίδιο το 
αντικείµενο εισήχθησαν στις Ανατολικές Εκκλησίες τον 9ο αι., ξεκινώντας 
από τον ναό τής Αγίας Σοφίας στην Κων/ποληί. 

καµπάνα* (η) {καµπάνων} το µπανγκαλόου (βλ.λ.). [ETYM. < γαλλ. 
cabane < µτγν. λατ. capanna, αγν. ετύµου]. 

καµπανάκι (το) {χωρ. γεν.} η µικρή καµπάνα1- κυρ. στη ΦΡ. χτυπά το 
καµπανάκι (i) (κυριολ.) ΑΘΛ. ήχος από µικρή καµπάνα, που προειδοποιεί τους 
δροµείς τού στίβου (σε αγωνίσµατα αντοχής) ότι εισέρχονται στον τελικό 
γύρο πριν από τον τερµατισµό (ii) γίνεται προειδοποίηση ότι υπάρχει µεγάλος 
κίνδυνος: µετά από τόση εντατική εργασία κάποια στιγµή ~ τού οργανισµού σου 
και σου λέει ότι θα πρέπει να ξεκουραστείς. 

καµπαναριό (το) αυτοτελές, εξωτερικό τµήµα τού ναού, συνήθ. µε µεγάλο 
ύψος, από το οποίο κρέµονται οι καµπάνες: «χιόνια στο ~ που Χριστούγεννα 
σηµαίνει» (τραγ.) ΣΥΝ. κωδωνοστάσιο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. campanarium < 
campana]. 

καµπανιά (η) ο ήχος τής καµπάνας. 
Καµπάνια (η) 1. περιοχή τής Β. Γαλλίας, γνωστή για την παραγωγή αφρώδους 

οίνου, τής σαµπάνιας · 2. περιοχή τής Ν. Ιταλίας. [ΕΤΥΜ. < λατ. Campania, 
βλ. λ. καµπάνια]. 

καµπάνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. εκστρατεία-r\ συστηµατική, ορ-
γανωµένη προσπάθεια ενηµέρωσης τού κοινού για συγκεκριµένο θέµα: 
προεκλογική | διαφηµιστική | ενηµερωτική ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. campagne 
«εκστρατεία, εξοχή» < ιταλ. campagna «πεδιάδα, επίπεδη περιοχή» < λατ. 
Campania «Καµπάνια», περιοχή τής Γαλλίας, < campus «πεδίο, πεδιάδα»]. 

καµπανίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {καµπάνισα} παράγω ήχο παρόµοιο µε αυτόν τής 
καµπάνας: τι είναι αυτό που καµπανίζει µέσα στο κουτί; — καµπάνισµα (το). 

καµπανιστός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που ηχεί όµοια µε καµπάνα: ήχος | φωνή ~ 
ΣΥΝ. ηχηρός, εύηχος, κουδουνιστός. 

καµπανίτης (ο) [1889] {καµπανντών} ο αφρώδης οίνος, η σαµπάνια (βλ.λ.), 
που παράγεται στην Καµπάνια τής Γαλλίας. [ΕΤΥΜ. < Καµπάνια, περιοχή τής 
Γαλλίας (< λατ. Campania, σύγχρ. γαλλ. Champagne, βλ. κ. σαµπάνια)]. 

καµπανούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η µικρή καµπάνα 2. κάθε αποµίµηση 
καµπάνας, που χρησιµοποιείται ως παιχνίδι, στολίδι κ.λπ.: στόλιζαν το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο µε πλαστικές ~ · 3. BOT. το διακοσµητικό φυτό, τού 
οποίου τα άνθη έχουν σχήµα καµπάνας και χρώµα συνήθ. µπλε. 

καµπαρέ (το) {άκλ.} νυχτερινό κέντρο µε πλούσιο και τολµηρό µου-
σικοχορευτικό πρόγραµµα (µπαλλέτα µε προκλητικό ντύσιµο, στριπτίζ κ.τ.ό.), 
στο οποίο σερβίρονται κυρ. οινοπνευµατώδη ποτά: το Μουλέν Ρουζ είναι από 
τα πιο διάσηµα ~ τού Παρισιού || χορεύτρια | µπαλλέτα τού ~ || καν-καν, ο 
χορός τού γαλλικού ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. cabaret < µέσ. ολλ. cambret < διαλεκτ. 
camberette «µικρό δωµάτιο» (πβ. γαλλ. chambrette) < λατ. camara | camera. 
Βλ. κ. κάµαρα]. 

καµπαρετζού (η) {καµπαρετζούδες} (µειωτ.) η γυναίκα που εργάζεται σε 
καµπαρέ- (κατ' επέκτ.) η γυναίκα ελευθερίων ηθών. 

καµπαρντίνα κ. καπαρντίνα (η) {καµπαρντινών} 1. ανθεκτικό, µικτό ύφασµα 
(µάλλινο, βαµβακερό ή µεταξωτό), που έχει σφιχτή, διαγώνια ύφανση και το 
υφάδι του βρίσκεται στην εσωτερική όψη του, ώστε να µη φαίνεται από την 
εξωτερική- προορίζεται κυρ. για τη ραφή κοστουµιών και πανωφοριών: 
χοντρή | λεπτή ~ 2. (συνεκδ.) το πανωφόρι που κατασκευάζεται από το 
παραπάνω ύφασµα: χειµωνιάτικη | µε επένδυση | ελαφριά | αδιάβροχη | σπορ | 
κλασική | γυναικεία | µεσάτη | µακριά ~. — (υποκ.) καµπαρντινούλα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. cabardina, από συµφυρµό των λ. gaban tabardina < gaban (< 
αραβ. qabä «ανδρικό πανωφόρι») + tabardina, υποκ. τού tabardo «επίσηµος 
µανδύας»]. 

καµπαρντινέ επίθ. {άκλ.} (ρούχο) που είναι κατασκευασµένο από 
καµπαρντίνα: ~ παντελόνι. 

Καµπέρα (η) η πρωτεύουσα τής Αυστραλίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Canberra (ορθή 
προφ.: Κάνµπερα) < nganbirra «τόπος συνάντησης» (λ. των ιθαγενών 
Αβοριγίνων)]. 

καµπή (η) 1. η στροφή, το γύρισµα: στο σηµείο αυτό ο δρόµος | ο ποταµός έχει 
µία - 2. (µτφ.) το χρονικό ορόσηµο, το οποίο δηλώνει τη µετάβαση από µια 
περίοδο ή κατάσταση σε µιαν άλλη: στην ~ τού 20ού αιώνα οι κοινωνικές 
εξελίξεις είναι µεγάλης σηµασίας για το µέλλον || οι σχέσεις των δύο χωρών 
βρίσκονται σε κρίσιµη ~. [§ΙΧΜ αρχ. < κάµπτω]. 

καµπή - γάµπα - ζαµπόν - ζάντα. Το αρχ. ελλην. καµπά | καµπή 
(από το ρ. κάµπτω), που σήµαινε κυρίως ό,τι και το σηµερινό καµπή, το 
χρησιµοποιούσαν συχνά για διάφορα µέλη τού σώµατος, για να δηλώσουν 
«την κάµψη, το λύγισµα» (τού ποδιού, τού χεριού κ.λπ.). Από τη χρήση 
αυτή προέκυψε πιθανώς το µτφ. λατ. gamba «πίσω µέρος τού γονάτου - 
κνήµη». Αυτό, µε τη σειρά του, µέσω τού ιταλ. gamba έδωσε (ως 
αντιδάνειο) το νεοελλ. γάµπα και δύο ακόµη αντιδάνεια: το ζαµπόν (µέσω 
τού γαλλ. jambon < γαλλ. gambe «κνήµη - γάµπα») και τη ζάντα (µέσω τού 
γαλλ. jante < δηµ. λατ. *cambita «καµπύλη» < µτγν. λατ. gamba | camba). 

καµπήσιος, -ια, -ιο αυτός που αναφέρεται ή ανήκει σε κάµπο ΣΥΝ. πεδινός. 
κάµπια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η προνύµφη διαφόρων εντόµων (κυρ. στις 

πεταλούδες), η οποία µε σειρά µεταµορφώσεων εξελίσσεται σε χρυσαλλίδα 
και στη συνέχεια σε τέλειο άτοµο τού είδους της, έχει συνήθ. κυλινδρικό και 
δακτυλιοειδές σώµα, πολλά κοντά πόδια και προχωρεί µε κυµατοειδείς, 
προωθητικές κινήσεις. Επίσης κάµπη [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κάµπη, συνδ. µε 
σανσκρ. kapanä, λετ. kâpe «κάµπια», που ανάγονται σε I.E. *kam-p- 
«κάµπτω». Βλ. λ. κάµπτω]. 

καµπίνα (η) {καµπίνων} 1. µικρός θάλαµος διαµονής κατά το ταξίδι επιβατών 
πλοίου ή τρένου: (σε πλοίο) δίκλινη | τετράκλινη | λουξ | εσωτερική (χωρίς 
παράθυρο) | εξωτερική (µε παράθυρο) ~ || ~ πιλότου (το τµήµα τού 
αεροπλάνου, στο οποίο ο πιλότος διευθύνει ή χειρίζεται τα όργανα 
διευθύνσεως) 2. (σε πλαζ, λουτρά κ.λπ.) µικρό δωµάτιο που χρησιµεύει ως 
αποδυτήριο, για να αλλάζει ή και να φυλάσσει (σε ειδικό ντουλάπι) κανείς τα 
ρούχα του. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cabina < µτγν. λατ. capanna «καλύβα»]. 

καµπινάτος, -η, -ο (για σκάφη) αυτός που διαθέτει καµπίνα: ~ ταχύπλοο. 
κάµπινγκ (το) {άκλ.} ελλην. κατασκήνωση 1. τόπος προσωρινής εγκατάστασης 

κοντά στη φύση, στον οποίο εγκαθίσταται κανείς µε ιδιωτική ή ενοικιαζόµενη 
σκηνή ή τροχόσπιτο, καταβάλλοντας ηµερήσιο ενοίκιο για τον χώρο διαµονής 
και τις κοινόχρηστες παροχές (λουτρά, πλυντήρια κ.λπ.) 2. η ελεύθερη 
κατασκήνωση στη φύση µε σκηνή ή τροχόσπιτο (ελεύθερο ~) ή σε ειδικά 
οργανωµένο χώρο, όπως ο παραπάνω: κάνω - || οδηγός για τους λάτρεις τού ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. camping < ρ. camp «ζω στην ύπαιθρο, κατασκηνώνω» < µέσ. 
γαλλ. camp < λατ. campus «πεδιάδα, πεδίο»]. 

καµπίνες (ο) {καµπινέδες} το δωµάτιο που περιέχει νιπτήρα και λεκάνη για τις 
φυσικές ανάγκες τού ανθρώπου ΣΥΝ. αποχωρητήριο, τουαλέτα, W.C., (λόγ.) 
αφοδευτήριο, (λαϊκ.) απόπατος, µπάνιο, µέρος. Επίσης καµπινέ (το) {άκλ.}. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τουαλέτα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. cabinet < cabine «µικρό δωµάτιο» < 
cabane < µτγν. λατ. capanna «καλύβα»]. 

κάµπος (ο) 1. πεδινή έκταση γης, που είναι γεµάτη δέντρα και φυτά: πέρα από 
τα σπίτια τού χωριού απλωνόταν ένας καταπράσινος ~ · 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. το 
φόντο σε ζωγραφική παράσταση, πίνακα (κυρ. στη βυζαντινή τέχνη). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < λατ. campus «πεδιάδα, πεδίο»]. 

κάµποσος, -η, -ο κ. καµπόοος αυτός που υπάρχει σε αρκετό, ικανοποιητικό 
βαθµό: διαθέτει ~ χρήµατα ΣΥΝ. πολύς, επαρκής- ΦΡ. κάνω τον καµπόσο 
παρουσιάζοµαι σαν σπουδαίος, γενναίος: Σαν πολύ τον καµπόσο δεν µας 
κάνεις; Ποιος νοµίζεις ότι είσαι; — κάµποσο επίρρ. [ΕΤΥΜ. < µεσν. καµπόσος 
< καν + πόσος]. 

κάµποτ (το) {άκλ.} χοντρό βαµβακερό ύφασµα, το οποίο δεν έχει υποστεί 
λεύκανση µε ειδική επεξεργασία, έχει απλή ύφανση και χρησιµοποιείται ως 
φθηνό και πρόχειρο υλικό για τη ραφή εσωρούχων, σεντονιών κ.λπ. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. cabot, πιθ. εµπορική ονοµασία]. 

καµποτάζ (το) {άκλ.} ελλην. δικαίωµα ενδοµεταφοράς·δικαίωµα παροχής 
µεταφορικών υπηρεσιών (οδικών, ναυτικών, αεροπορικών) εντός των 
συνόρων µιας άλλης χώρας. 
[ETYM. < γαλλ. cabotage, αρχική σηµ. «παρόχθιος πλους», < p. caboter, 
αβεβ. ετύµου, ίσως < ισπ. cabo «ακρωτήριο»]. 

Καµπότζη (η) (χµερ Preahréachéanachâkr Kampuchea = Βασίλειο τής 
Καµπότζης) κράτος τής ΝΑ. Ασίας µε πρωτεύουσα την Πνοµ Πενχ, επίσηµη 
γλώσσα τη Χµερ και νόµισµα το νέο ριέλ. — Καµποτζιανός (ο), 
Καµποτζιανή (η), καµποτζιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Cambodge < χµερ Kampuchea < Kâmpon, 
όνοµα µυθικού ιδρυτή τής φυλής των Χµερ]. 

καµποτίνος (ο) 1. ο ατάλαντος, πλανόδιος ηθοποιός 2. (κατ' επέκτ.) άνθρωπος 
µηδαµινής αξίας, που προσπαθεί µε απατεωνιές να φαίνεται σπουδαίος ΣΥΝ. 
αγύρτης, κοµπογιαν(ν)ίτης, τσαρλατάνος. — κα-µποτινισµός (ο), 
καµποτίνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. cabotin, πιθ. όνοµα κωµικού ηθοποιού τού Που 
αι.]. 

Καµπούλ (η) η πρωτεύουσα τού Αφγανιστάν. [ΕΤΥΜ. < πάστο Kabul, από τον 
οµώνυµο ποταµό που διαρρέει την πόλη, αγν. ετύµου]. 

καµπούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κυρτή προεξοχή στη ράχη ζώου: ~ 
καµήλας (ύβος) 2. (α) η ανώµαλη διαµόρφωση τής σπονδυλικής 
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στήλης, κατά την οποία παρατηρείται κύρτωση τής πλάτης: µη σκύβεις 
συνέχεια, γιατί θα κάνεις ~ || έχει - ΣΥΝ. κύφωση (β) (συνεκδ.) το κυρτωµένο 
σηµείο τής πλάτης, που έχει τη µορφή εξογκώµατος- ΦΡ. (α) έχει πολλά στην 
καµπούρα του φέρει ευθύνες για πολλά παραπτώµατα (β) ρίχνω | φορτώνω 
στην καµπούρα (κάποιου) επιφορτίζω (κάποιον) µε πρόσθετες ευθύνες, 
υποχρεώσεις: τα έχουν φορτώσει όλα στην καµπούρα του 3. (κατ' επέκτ.) κάθε 
κυρτό εξόγκωµα στην επιφάνεια ενός αντικειµένου: η πλάτη τής καρέκλας 
κάνει µια ~. — καµπουρωτός, -ή. -ό. [ΕΤΥΜ < καµπούρης (υποχωρητ.)]. 

καµπούρης, -α, -ικο {καµπούρηδες} αυτός που έχει καµπούρα, που είναι 
κυφός· ΦΡ. δεν σε είπαµε και καµπούρη! για τον µετριασµό τής αντίδρασης ή 
τού θυµού κάποιου που δείχνει να έχει θυµώσει ή παρεξηγηθεί µε κάτι που 
του είπαµε: µην κάνεις έτσι, δεν ~! — κα-µπούρικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < τουρκ. kambur < αρχ. καµπύλος]. 

καµπουριάζω ρ. αµετβ. {καµπούριασ-α, -µένος} 1. αποκτώ καµπούρα, παθαίνω 
κύφωση: η γιαγιά άρχισε να καµπουριάζει λόγω γηρατειών 2. λυγίζω το σώµα 
µου (κυρ. την πλάτη µου) προς τα εµπρός, γέρνω µπροστά κυρτώνοντας την 
πλάτη (σαν καµπούρα): κράτα ίσια το σώµα, µην καµπουριάζεις! — 
καµπούριασµα (το). 

καµπουρίαστός, -ή, -ό αυτός που µοιάζει να έχει καµπούρα. — κα-µπουριαστά 
επίρρ. 

καµπουρωτός, -ή, -ό αυτός που γέρνει προς τα εµπρός, που σχηµατίζει 
καµπούρα. 

καµπριολέ (το) {άκλ.} αυτοκίνητο επιβατηγό, ανοιχτό από πάνω ή µε 
συρόµενη οροφή, κατάλληλο κυρ. για το καλοκαίρι. Επίσης κά-µπριο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cabriolet < cabriole «χορευτικό βήµα» (έτσι ονοµάστηκε το 
συγκεκριµένο είδος αυτοκινήτου λόγω τής ευκινησίας του) < ιταλ. capriola < 
ρ. capriolare «βηµατίζω, χοροπηδώ» < λατ. capreolus «ζαρκάδι», υποκ. τού 
caper «τράγος»]. 

καµπτήρας (ο) ΑΝΑΤ. µυς που εκτελεί κίνηση κάµψης. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. καµπτήρ, -ήρος < κάµπτω]. 

κάµπτω ρ. µετβ. {έκαµψα, κάµφθηκα (λόγ. εκάµφθην, -ης, -η..., µτχ. καµφθείς, 
-είσα, -έν), κεκαµµένος} 1. κάνω (κάτι) να αποκτήσει καµπύλο ή κυρτό 
σχήµα, ασκώντας πίεση σε διαφορετικά σηµεία του: ~ ένα σίδερο ΣΥΝ. 
κυρτώνω, καµπυλώνω, λυγίζω ΑΝΤ. ισιώνω 2. (για το σώµα) κινώ τα µέλη 
µου, ώστε η γωνία ανάµεσα σε δύο γειτονικά οστά να µικραίνει: ~ τα γόνατα | 
το κορµί | τη µέση ΑΝΤ. τεντώνω, εκτείνω 3. (µτφ.) κάνω (κάτι) να 
υποχωρήσει, κατανικώντας ή κατα-βάλλοντας τις αντιστάσεις που 
προβάλλονται: ~ το ηθικό (καταπτοώ) | την αντίσταση | τη σκληρότητα | τις 
αντιρρήσεις | την αδιαλλαξία (κάποιου) || δεν κάµπτεται µε τίποτα- επιµένει στις 
θέσεις του. [ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *kam-p- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. λετ. kampis 
«στρογγυλό ξύλο», λιθ. kampas «γωνία, καµπυλωτό ξύλο (που χρησίµευσε ως 
ζυγός αλόγου)», γοτθ. hamfs «ανάπηρος», αρχ. γερµ. hamma «γλουτός», αγγλ. 
ham κ.ά. Οµόρρ. καµπ-ή, κάµψ-ις (-η), καµπ-ύλος κ.ά.]. 

καµπύλη (η) [αρχ.] {καµπυλών} 1. ΜΑΘ. (α) κάθε γραµµή τής οποίας κανένα 
τµήµα δεν είναι ευθύγραµµο, λ.χ. ο κύκλος, η παραβολή κ.ά. (β) κάθε 
επιφάνεια τής οποίας κανένα τµήµα δεν είναι επίπεδο, λ.χ. η σφαίρα, η 
επιφάνεια κυλίνδρου, κώνου κ.ά. 2. (σε στατιστικές µετρήσεις) γραµµή 
γραφήµατος, που δείχνει την πορεία, την εξέλιξη (έργου, συναλλαγών, 
εσόδων, τιµών κ.λπ.): η ~ τιµών || η ~ που δείχνει τη γεννητικότητα · 3. 
καµπύλες (οι) τα καµπύλα µέρη τού γυναικείου σώµατος, κυρ. η περιφέρεια 
και το στήθος, σε αντιδιαστολή προς το µονοκόµµατο, ευθύγραµµο ή 
τριγωνικό ανδρικό σώµα: γυναίκες µε πλούσιες ~. 

καµπυλόγραµµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποτελείται από καµπύλες 
γραµµές, που έχει καµπύλο σχήµα, καµπυλότητα: ~ επιφάνεια 2. αυτός που 
γίνεται κατά καµπύλη γραµµή: ~ κίνηση 3. ΤΕΧΝΟΛ. καµπυλόγραµµο (το) ο 
καµπυλογράφος. 

καµπυλογράφος (ο) [1870] ΤΕΧΝΟΛ. ξύλινο ή πλαστικό σχεδιαστικό όργανο, 
που το σχήµα του έχει πολλά τόξα µε ποικίλες καµπυλότητες· χρησιµοποιείται 
για τη σχεδίαση καµπυλών, που δεν αποτελούν τόξα κύκλων ΣΥΝ. 
καµπυλόγραµµο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. curvigraphe (νόθο 
συνθ.)]. 

καµπυλοειδης, -ής, -ές [µτγν.] {καµπυλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
(σχεδόν) καµπύλο σχήµα.   — καµπυλοειδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. καµπύλος, -η, -ο αυτός που σχηµατίζει καµπύλη: - γραµµή   ΣΥΝ. 
κυρτός ΑΝΤ. ευθύς, ίσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ αρχ. < καµπή + 
παραγ. επίθηµα -ύλος (βλ.λ.)]. καµπυλότητα (η) [αρχ.] {καµπυλοτήτων} 1. το 
να έχει κανείς καµπύλο σχήµα, να κυρτώνει: η ~ σχήµατος | κατασκευής | 
κυλινδρικής επιφάνειας ΣΥΝ. κύρτωµα ΑΝΤ. ευθύς, ίσιος 2. ο βαθµός στον 
οποίο κάτι είναι καµπύλο: µεγάλη | µικρή ~ επιφάνειας. καµπυλώνω ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. [µτγν.] {καµπύλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω κάτι καµπύλο, 
γειρτό, του δίνω καµπύλο σχήµα: ~ το ξύλο | το σίδερο | το κλαδί τού δέντρου || 
(µεσοπαθ.) σε µερικούς κίονες τα περιγράµµατα καµπυλώνονται ελαφρά στο 
κάτω µέρος ♦ 2. (αµετβ.) σχηµατίζω καµπύλη, γίνοµαι κυρτός: στο σηµείο αυτό 
η επιφάνεια τού εδάφους καµπυλώνει. καµπυλωτός, -ή, -ό [1872] αυτός που έχει 
καµπύλες: ~ επιφάνεια. καµτσίκι (το) → καµουτσίκι 
καµφορά κ. καµφορά (η) ΧΗΜ. άχρωµη ή λευκή οργανική ένωση µε 

χαρακτηριστικά έντονη και διαπεραστική οσµή, η οποία είτε παρασκευάζεται 
χηµικά µε τη µορφή λευκής κρυσταλλικής σκόνης εξαιρετικά πτητικής είτε 
λαµβάνεται από το καµφορέλαιο (βλ.λ.) ή από άλλα αιθέρια έλαια (λ.χ. 
λεβάντας, χαµοµηλιού, δάφνης) µε τη µορ- 

φή διαφανούς εύθραυστης µάζας µε λιπαρή υφή· χρησιµοποιείται στην 
ιατρική και τη φαρµακευτική ως πλαστικοποιητής, για την παραγωγή 
εντοµοκτόνων, ως εντοµοαπωθητικό, για την καταπολέµηση τού σκόρου κ.λπ. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. canfora < µεσν. λατ. camphora < αραβ. kâfur < µα-λαϊκό 
kâpûr]. καµφορέλαιο (το) {καµφορελαί-ου | -ων} το αιθέριο έλαιο τού καµ-
φορόδεντρου, που χρησιµοποιείται στην παρασκευή βερνικιών, στη 
θεραπευτική, ως λιπαντικό κ.λπ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. huile de 
camphre]. καµφοροδεντρο (το) δέντρο που ευδοκιµεί στην Ιαπωνία, από το 
οποίο παράγεται µε απόσταξη η καµφορά. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. camphrier]. 
κάµψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (λόγ.) το λύγισµα: παρατηρείται ~ των 
µετάλλων λόγω τής υψηλής θερµοκρασίας ΣΥΝ. κύρτωση, κα-µπύλωµα ΑΝΤ. 
ευθυγράµµιση, ίσιωµα 2. (για µέλη τού σώµατος) κάθε κίνηση µε την οποία ένα 
άκρο ή µέρος άκρου ή η σπονδυλική στήλη αποµακρύνεται από τη θέση τής 
έκτασης, ώστε να µικραίνει η γωνία ανάµεσα σε δύο γειτονικά οστά: ~ των 
γονάτων | τού ποδιού | τού αγκώνα | τού κορµού | τής µέσης ΑΝΤ. έκταση 3. 
κάµψεις (οι) γυµναστική άσκηση κατά την οποία πέφτει κανείς µπρούµυτα, 
µαζεύοντας τα χέρια δίπλα στον κορµό, µε τις παλάµες στο έδαφος, δίπλα στους 
ώµους και ανασηκώνει και χαµηλώνει διαδοχικά το σώµα του, στηριζόµενος 
µόνο στα χέρια του: κάνω | παίρνω ~ ΣΥΝ. πουσάπς • 4. (µτφ.) η µείωση ή 
ελάττωση (µεγέθους, φαινοµένου κ.λπ.): η ζήτηση τού προϊόντος παρουσιάζει ~ 
|| ~ των τιµών (µείωση) στο χρηµατιστήριο | τής τιµής τού γερµανικού µάρκου | 
των εξαγωγών || ~ τής κακοκαιρίας | των κρουσµάτων βίας ΣΥΝ. ύφεση, πτώση 
ΑΝΤ. ένταση, ενίσχυση, ανάκαµψη, αύξηση 5. (µτφ.) η υποχώρηση, κυρ. λόγω 
τής άσκησης πιέσεως: ~ τού φρονήµατος | τής αδιαλλαξίας κάποιου | τής 
αντίστασης | των επιφυλάξεων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάµψις < κάµπτω. Η σηµ. 4 είναι απόδ. τού γαλλ. fléchissement 
(des prix)]. καµώµατα (τα) [µεσν.] {καµωµάτων} 1. ό,τι κατασκευάζει, 
φτειάχνει κανείς· κυρ. στην παροιµ. ΦΡ. τής νύχτας τα καµώµατα τα βλέπει η 
µέρα και γελά βλ. λ. νύχτα 2. (ειδικότ.) ό,τι πράττει κανείς, το σύνολο των 
ενεργειών (κάποιου), οι πράξεις του: µε τα χθεσινά της ~ τρέχουµε όλοι και δεν 
προλαβαίνουµε! || τα 'µαθές τα ~ τού κανακάρη σου; ΣΥΝ. κατορθώµατα 3. κάθε 
συµπεριφορά επιτηδευµένη και έντονη, που αποσκοπεί να τραβήξει την 
προσοχή, το ενδιαφέρον ή την περιέργεια των άλλων: περίεργα | αστεία | 
παιδιάστικα | παιχνιδιάρικα | γυναικεία (συνήθ. για τη δηµιουργία ερωτικού 
ενδιαφέροντος) | κουτά ~ || τι είναι αυτά τα ~ πάλι, πότε θα σοβαρευτείς; ΣΥΝ. 
νάζια, πείσµατα. καµωµατού (η) {καµωµατούδες} γυναίκα που κάνει 
καµώµατα ΣΥΝ. 
ναζιάρα, σκερτσόζα, παιχνιδιάρα. καµωµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που είναι 
πλασµένος για (κάτι): νόµιζε πως ήταν ~ µόνο για µεγαλεία 2. αυτός που έχει 
φτειαχτεί ή διαπραχθεί (από κάποιον): όλα είναι καλά καµωµένα στη φύση || έρ-
γα καµωµένα µε µεράκι και φαντασία || «από τα πολλά που µου 'χεις καµωµένα 
δεν σε θέλω πια» (τραγ.) ΣΥΝ. φτειαγµένος, τελειωµένος. καµώνοµαι ρ. αµετβ. 
αποθ. {καµώθηκα} 1. υποκρίνοµαι, παριστάνω (κάτι που δεν είµαι): καµωνόταν 
τον άρρωστο, για να µην πάει στο σχολείο || καµώνεται τον ανήξερο | τον 
καµπόσο | τον κοιµισµένο | τον αδιάφορο ΣΥΝ. προσποιούµαι 2. κάνω 
καµώµατα, νάζια ΣΥΝ. ακκίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. καµώνω | -οµαι < αρχ. κάµνω, µέσω τού αορ. β' εκαµον + -
ώνω]. καν επίρρ. 1. (αρνητ.-εµφατ.) ούτε: δεν ήξερε ~ τα βασικά || δεν µας είπε - 
πού πάει 2. (εµφατ. µετά τα ούτε, χωρίς) καθόλου: πέρασε από µπροστά µας κι 
ούτε ~ µας κοίταξε || ούτε ~ το όνοµα του δεν ξέρει να γράψει σωστά || έφυγε 
χωρίς ~ να µας αποχαιρετήσει 3. (σπάν. µε επανάληψη) είτε... είτε, ή... ή: ~ 
καλοί, ~ κακοί, όλοι θέλουν να διοριστούν; ΣΥΝ. αµ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καν < φρ. και αν (µε κράση). Από την αρχική σηµ. «ακόµη και» 
και τη χρήση τού µορίου σε υποθ. προτάσεις, η λ. απέκτησε την αρνητική σηµ. 
«καθόλου, ούτε»]. καναβάτσο (το) → κανναβάτσο 
κα νάγιας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (για πρόσ.) ο παλιάνθρωπος: ήταν ένας 

αδίστακτος ~, που εκµεταλλευόταν τον κοσµάκη ΣΥΝ. κάθαρµα, αχρείος. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. canagia < ιταλ. canaglia < cane «σκύλος» < λατ. canis]. 
Καναδάς (ο) (αγγλ. κ. γαλλ. Canada) κράτος τής Β. Αµερικής µε πρωτεύουσα 
την Οτάβα, επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και τη Γαλλική και νόµισµα το 
δολάριο Καναδά. — Καναδός κ. (καθηµ.) Καναδέζος (ο), Καναδή κ. (καθηµ.) 
Καναδέζα (η), καναδικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) καναδέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Canada, πιθ. < ινδιάν. cannatha «άθροισµα καλυβών, συστοιχία 
καλυβόσπιτων»]. κανακάρης (ο) {κανακάρηδες} ο αγαπηµένος και χαϊδεµένος 
γυιος, ο µεγαλωµένος µε φροντίδα και περιποιήσεις: έναν ~ τον έχουν και του 
κάνουν όλα τα χατίρια. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < κανάκι (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άρης]. κανακάρισσα (η) 
{κανακαρισσών} η αγαπηµένη και χαϊδεµένη κόρη 
(συνήθ. η πρώτη). Επίσης (λαϊκ.) κανακαρά. κανακεύω ρ. µετβ. {κανάκε-ψα, -
µένος} 1. (για γονείς) ανατρέφω τα παιδιά µου µε χάδια και ιδιαίτερη φροντίδα: 
έτσι που τα κανακεύει τα παιδιά, θα τα χαλάσει! 2. (γενικότ.) περιποιούµαι 
(κάποιον), του συµπεριφέροµαι µε καλό, ευγενικό τρόπο, τον καλοπιάνω: τι 
κάθεσαι και τον κανακεύεις, µίλησε του και λίγο αυστηρά! || πολύ κάνα- 
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κεµένη την έχει η µάννα της. Επίσης κανακίζω [µεσν.]. — κανάκεµα 
(το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < κανάκι (βλ.λ.)]. 

κανάκι (το) {κανακ-ιού | -ιών} (κυρ. στον πληθ.) τα χάδια, τα καλο-
πιάσµατα: µεγάλωσαν το παιδί τους µε πολλά ~. [ΕΤΎΜ µεσν. < αρχ. 
καναχή «ήχος µετάλλων και µουσικών οργάνων», ουσ. σχηµατισµένο 
σε -αχή (πβ. στον-αχή «αναστεναγµός»), που προέρχεται από I.E. 
*kan- «ηχώ, τραγουδώ», πβ. λατ. cano, γαλλ. chanter, ισπ. cantar, γοτθ. 
hana «κόκορας», γερµ. Hahn, αγγλ. hen «κότα» κ.ά. Η σηµασιολ. 
µεταβολή µεταξύ των λ. καναχή και κανάκι είναι παράλληλη προς 
αυτή τού ουσ. χάδι < µεσν. ήχάδιον «τραγούδι», υποκ. τού αρχ. 
ήχος]. 

κανακίζω ρ. → κανακεύω 
καναλάρχης  (ο)  {καναλαρχών}  (λαϊκ.)  ιδιοκτήτης τηλεοπτικού 

σταθµού. [ΕΤΥΜ. < κανάλι + -άρχης < άρχω]. 
κανάλι (το) {καναλ-ιού | -ιών} 1. ο τηλεοπτικός δίαυλος, στενή ζώνη 
συχνοτήτων, µέσα στην οποία είναι δυνατή η εκποµπή τού σήµατος 
τηλεοπτικού σταθµού: ο τηλεοπτικός σταθµός τής ΕΤ3 εκπέµπει στο 
~ 31 στα UHF (δηλ. στη συχνότητα 31) || στο χωριό δεν πιάνω όλα τα 
~ (δηλ. το σήµα των τηλεοπτικών σταθµών, τις συχνότητες εκποµπής 
τους) 2. (συνεκδ.) ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός: παρακο-
λουθώ συστηµατικά ένα ~ || σε ποιο ~ ακούς τις ειδήσεις; || το - εκ-
πέµπει όλο το εικοσιτετράωρο || µεγάλο | σύγχρονο | µουσικό | τοπικό 
| εθνικό | ειδησεογραφικό ~ || µια τηλεόραση που έχει πολλά ~ 
(µπορεί να αποθηκεύει τις συχνότητες πολλών τηλεοπτικών σταθ-
µών)- ΦΡ. (α) παίζω µε τα κανάλια πατώ συνεχώς τα κουµπιά επιλο-
γής τηλεοπτικών σταθµών στο τηλεχειριστήριο αλλάζοντας διαρκώς 
σταθµό: κάθεται µπροστά στην τηλεόραση και παίζει µε τα κανάλια 
ΣΥΝ. κάνω ζάπινγκ (β) αλλάζω κανάλι επιλέγω διαφορετικό τηλεο-
πτικό σταθµό (µε το τηλεχειριστήριο ή από τα αντίστοιχα κουµπιά 
τής τηλεοπτικής συσκευής): αν δεν σας αρέσουν οι εκποµπές µας, 
µην τις βλέπετε- αλλάξτε κανάλι! 3. ΠΛΗΡΟΦ. Ο δίαυλος µέσω τού 
οποίου γίνεται η σύνδεση των λειτουργικών µονάδων ενός υπολογι-
στικού συστήµατος 4. (µτφ.) ο τρόπος ή η δίοδος επικοινωνίας, επα-
φής: µέσα από το ~ τού διαλόγου ανέλυσαν πολλά προβλήµατα · 5. 
κάθε βαθύ και µακρύ αυλάκι, που χρησιµοποιείται για την παροχέ-
τευση νερού, την αποστράγγιση ή την άρδευση µιας περιοχής 6. στε-
νή θαλάσσια δίοδος, που χρησιµοποιείται για την επικοινωνιακή 
σύνδεση µιας περιοχής, ως πέρασµα: τα ~ τής Βενετίας 7. (ειδικότ.) η 
διώρυγα: το ~ τού Σουέζ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πορθµός. — καναλάκι (το) 
(σηµ. 2, 5). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κανάλιον «θαλάσσιο πέρασµα» < λατ. canalis. H σηµ. 
τού τηλεοπτικού διαύλου αποτελεί µεταφορά τού αγγλ. channel]. 

καναλιζάρω ρ. µετβ. {καναλιζάρισ-α, -τηκα, -µένος} (κυρ. στην πολι-
τική γλώσσα) κατευθύνω κάποιον/κάτι, ώστε να έχει συγκεκριµένο 
τρόπο συµπεριφοράς ή αντίδρασης: παρά τις προσπάθειες τους δεν 
µπόρεσαν να καναλιζάρουν τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους ΣΥΝ. 
χειραγωγώ, καθοδηγώ. — καναλιζάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. canaliser < canal (βλ. λ. κανάλι)]. 

καναπεδάκι (το) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο µικρός καναπές · 2. το ορε-
κτικό που αποτελείται από µία λεπτή φέτα ψωµιού ή άλλου αρτο-
σκευάσµατος αλειµµένη µε βούτυρο, τυρί κ.λπ. και γαρνιρισµένη µε 
ζαµπόν, τυρί, σολοµό, µπρικ κ.ά.: για το πάρτι έφτειαξε µπουφέ µε 
καναπεδάκια. 

καναπές (ο) {καναπέδες} το επίµηκες άνετο κάθισµα µε ράχη και 
συνήθ. µε µπράτσα, στο οποίο κάθονται πολλά άτοµα: το σαλόνι διέ-
θετε τρεις άνετους - || κλασικός | µοντέρνος | αναπαυτικός | λευκός | 
δερµάτινος | διθέσιος | τριθέσιος | σκαλιστός | ανατολίτικος ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. canapé < µεσν. λατ. canopeum < λατ. 
conopeum «κουνουπιέρα» < µτγν. κωνώπιον «κρεβάτι µε κουνουπιέ-
ρα», υποκ. τού αρχ. κώνωψ «κουνούπι»]. 

κανάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το θηλυκό καναρίνι. 
καναρινής, -ιά, -ί {άκλ.} 1. αυτός που έχει το έντονο, φωτεινό, κιτρι-

νωπό χρώµα τού καναρινιού: ~ µπλουζάκι | µαντήλι 2. καναρινί (το) 
το έντονο, φωτεινό κιτρινωπό χρώµα τού καναρινιού. 

καναρίνι (το) {καναριν-ιού | -ιών} µικρό ωδικό πτηνό µε κιτρινωπό 
φτέρωµα, που τρέφεται µε σπόρους (κανναβούρι) και το οποίο έχουν 
οι άνθρωποι στα σπίτια σε κλουβί. — κανάρα (η), (υποκ.) καναρινά-
κι (το). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. canarin < ισπ. canario < Canadas (islas) «Κανάριοι Νή-
σοι», επειδή το καναρίνι είναι ιθαγενές πτηνό αυτών των νησιών]. 

Κανάριοι Νήσοι (οι) {Καναρίων Νήσων} νησιωτικό σύµπλεγµα τού 
Ατλαντικού Ωκεανού, κοντά στις Β∆. ακτές τής Αφρικής, που ανήκει 
στην Ισπανία, µε κυριότερες πόλεις τη Λας Πάλµας και την Τενερί-
φη. Επίσης Κανάρια Νησιά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ισπ. Canarias (Islas). Σύµφωνα µε την πιο αξιό-
πιστη εκδοχή, η ονοµασία ανάγεται στη λατ. λ. canis «σκύλος», επει-
δή οι Ρωµαίοι είχαν πληροφορηθεί ότι στα νησιά αυτά ζούσαν πολ-
λοί µεγαλόσωµοι σκύλοι]. 

κάνας, καµιά, κάνα αντων. (προφορ.) 1. κανένας: να 'ταν και ~ σοβα-
ρός άνθρωπος, να συζητήσεις µαζί του...- ΦΡ. κάνα δυο κάποιοι, µε-
ρικοί: θα µε βοηθήσουν ~ άνθρωποι 2. (+ αριθµό, χρονική ένδειξη, 
αριθµητικό κ.λπ.) περίπου: έφυγε κάνα µισάωρο πριν || -Πόσες πατά-
τες να βάλω; -Βάλε κάνα κιλό. [ΕΤΥΜ. < κανένας (µε απλολογία). 
Βλ. λ. κανείς]. 

κανάτα (η) → καννάτα 
κανατάς (ο) → καννατάς 
κανάτι (το) → καννάτι 

κανείς κ. κανένας, καµία κ. καµιά (παλαιότ. ορθ. καµµία), κανένα 
αόρ. αντων. {κανενός (λαϊκ. θηλ. καµιανής)} 1. (αρνητ.) ούτε ένας: ~ 
δεν µε γνωρίζει εδώ || - εφηµερίδα δεν έγραψε για τον φόνο || δεν είδα 
κανέναν || δεν υπήρχε - ανακοίνωση στον τοίχο || κανείς από τους 
γείτονες δεν αντελήφθη τους διαρρήκτες || (+γεν. προσωπικής αντων.) 
κανείς τους δεν αντελήφθη τίποτα || καµιά σας δεν αξίζει την υπο-
τροφία || κανένας µας (από εµάς) δεν είχε πια δυνάµεις ΣΥΝ. (λόγ.) ου-
δείς ΑΝΤ. όλοι, οι πάντες· ΦΡ. (εκφραστ.) µε καµία κυβέρνηση! | µε 
κανέναν τρόπο (για επίµονη άρνηση) ποτέ, ό,τι και αν συµβεί: ~ δεν 
θα ενδώσω στις απαιτήσεις τους! || δεν αλλάζω γνώµη ~! ΣΥΝ. µε τί-
ποτα, (λόγ.) επ' ουδενί 2. κάποιος, όχι συγκεκριµένος, ένας (τυχαία): 
υπάρχει κανένας στον κήπο; || βρήκατε ~ λύση; || ας διαβάσουµε και 
κανένα βιβλίο! ΦΡ. καµιά φορά (µεσν. φρ.) βλ. λ. φορά 3. (για ποσό-
τητα ή αριθµό χωρίς σαφή προσδιορισµό) κάποιος, τουλάχιστον ένας: 
πάµε να πιούµε κανένα ποτηράκι | καµιά µπιρίτσα || ήρθαµε ν' ακού-
σουµε κανένα τραγουδάκι | καµιά πενιά 4. (για αόριστη αναφορά στο 
υποκείµενο) οποιοσδήποτε: θα µπορούσε να πει κανείς ότι... || αν 
ήθελε κανείς να καταλάβει τι συµβαίνει, θα έπρεπε να γνωρίζει το 
παρασκήνιο 5. (+αριθµό, χρονική ένδειξη, αριθµητικό κ.λπ.) περίπου: 
αγόρασε καµιά δεκαριά µπουκάλια µπίρα || θα ήταν καµιά εικοραριά 
νέοι || κέρδισε στα χαρτιά καµιά τρακοσαριά χιλιάδες 6. (σε µειωτ. 
φρ., στις οποίες δηλώνεται σύγκριση ή αναλογία µε πρόσωπο, ιδιό-
τητα, πράγµα): µήπως είσαι κανένας χαζός και δεν καταλαβαίνεις; || 
δεν είναι και καµιά ωραία, για να ντύνεται έτσι || για κανένα σπου-
δαίο περνάει τον εαυτό του; || κανένας Ωνάσης νοµίζει ότι είναι και 
ξοδεύει τόσα; 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < φρ. καν είς | καν ένας, που χρησιµοποιήθηκαν (όπως 
και σήµερα) µε τις σηµ. «τουλάχιστον ένας, κάποιος» και «ούτε 
ένας, ουδείς». Το θηλ. καµία (µεσν.) < καν µία θα µπορούσε τυπικώς 
να γραφεί µε δύο -µµ- (καµµία, καµµιά) λόγω αφοµοιώσεως, αλλά η 
γραφή αυτή θα ήταν ουσιαστικώς εσφαλµένη, διότι τα διπλά σύµ-
φωνα δεν προφέρονταν στη Μεσν. Ελληνική]. 

κανέλα (η) -+ καννέλα 
κανελής, -ιά, -ί → καννελής 
κανελονι, κανελλόνι (το) → καννελόνι 
κανένας αντων. → κανείς 
κάνη (η) → κάννη 
κανηφόρος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που φέρει στους ώµους ή στο κε-

φάλι κάνιστρο 2. κανηψόροι (οι) οι παρθένες που κατά τις εορταστι-
κές ποµπές στην αρχαία Αθήνα έφεραν στα κεφάλια τους κάνιστρα, 
µέσα στα οποία ήταν τοποθετηµένα τα ιερά σκεύη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κάνεον «δοχείο, κάνιστρο» + -φόρος < φέρω. Το αρχ. κάνεον προέρχεται 
από το ουσ. κάννη «καλάµι» (βλ.λ.), δηλώνοντας το καλάθι που 
πλέκεται µε καλάµια· συνδέεται µε τα οµόρρ. κάν-ιστρον, κάννα-
βις]. 

κανθαρίδα (η) σκαθάρι το οποίο εκκρίνει τη διεγερτική ουσία καν-
θαριδίνη· το σώµα του έχει λαµπρό πράσινο χρώµα µε κυανές ανταύ-
γειες· αλλιώς ισπανική µύγα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κανθαρίς, -ίδος, υποκ. τού 
κάνθαρος (βλ.λ.)]. 

κανθαριδινη (η) [1842] {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. ουσία η οποία εκκρίνεται 
από τις κανθαρίδες· είναι ισχυρό δηλητήριο και χρησιµοποιείται για 
ιατρικούς σκοπούς και ως αφροδισιακό. 

κάνθαρος (ο) {κανθάρ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) το σκαθάρι (βλ.λ.) 2. το 
ψάρι σκαθάρι (βλ.λ.) 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. αγγείο µε βαθύ κοίλωµα, δύο κάθε-
τες λαβές, που προεξέχουν από το χείλος του προς τα επάνω και φθά-
νουν στο κάτω µέρος τής κοιλιάς του, και συνήθ. ψηλό στήριγµα µε 
πλατιά βάση· το χρησιµοποιούσαν κυρ. στην οινοποσία και ήταν 
σύµβολο τού ∆ιονύσου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ουσ. κάνθων «γάιδαρος», 
αν και ο µορφολογικός σχηµατισµός δείχνει ότι η λ. ανήκει πιθ. στο 
προελλην. γλωσσικό υπόστρωµα]. 

κανθός (ο) ΑΝΑΤ. η εσωτερική και η εξωτερική γωνία τού µατιού, το 
σηµείο στο οποίο ενώνονται τα βλέφαρα (έσω και έξω κανθός). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *qan-tho- «καµπή, γωνία», πβ. 
ουαλ. cant «σιδερένια στεφάνη», ρωσ. kut «γωνία», λατ. cantus «σι-
δερένια στεφάνη» κ.ά. Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται στο προελλην. 
γλωσσικό υπόστρωµα]. 

κανί (το) → καννί 
κανιβαλικό-, -ή, -ό → κανίβαλος 
κανιβαλισµος (ο) [1883] 1. η τελετουργική ανθρωποφαγία, η οποία 

ήταν διαδεδοµένη στις πρωτόγονες φυλές και η οποία αποσκοπούσε 
στην απόκτηση των ιδιοτήτων τού νεκρού, στην απόκτηση µαγικών 
δυνάµεων, στη διατήρηση τής ενότητας τής οµάδας (στις περιπτώ-
σεις που το θύµα ανήκε στην ίδια φυλή, οµάδα), καθώς και στην εκ-
δίκηση των νεκρών και την οικειοποίηση ξένων ουσιών (όταν ο νε-
κρός ανήκε σε ξένη φυλή, οµάδα) (πβ. λ. ανθρωποφαγία) 2. (γενικότ.) 
η ανθρωποφαγία 3. (µτφ.) η συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από 
απανθρωπιά και αγριότητα, από έλλειψη σεβασµού προς τον άνθρω-
πο: ο - των δελτίων ειδήσεων µπροστά στον ανθρώπινο πόνο ΣΥΝ. 
βαρβαρότητα 4. ΒΙΟΛ. η βίαιη συµπεριφορά ζώου, που επιτίθεται και 
κατατρώγει άτοµα τού ίδιου είδους: στα µεγάλα εκτροφεία πουλερι-
κών ορισµένα πουλιά εκδηλώνουν ~ (λόγω κακής ισορροπίας στην 
αναλογία των τροφών τους, υπερπληθυσµού ή οκνηρίας για αναζή-
τηση τροφής). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. cannibalism]. 

κανίβαλος (ο/η) {κανιβάλ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που επιδίδεται 
σε κανιβαλισµό, ο ανθρωποφάγος 2. (ως επίθ. για ζώα) αυτός που 
τρώει άλλα άτοµα τού είδους του: ψάρι ~ 3. (µτφ.) ο άνθρωπος που 
συµπεριφέρεται µε τρόπο θηριώδη και απάνθρωπο ΣΥΝ. πρωτόγονος, 
απολίτιστος. — κανιβαλικός, -ή, -ό. 



κανίς 831 καννονοθυρίδα 
 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ισπ. canibal, λ. που πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον 
Κολόµβο για τους ανθρωποφάγους κατοίκους τής Καραϊβικής, παράλλ. τ. τού 
caribal < carib, λ. τής αραουκικής γλώσσας, που σηµαίνει «δυνατός, γενναίος»]. 
κανίς (το) {άκλ.} µικρόσωµος σκύλος ράτσας µε σγουρό τρίχωµα. — (υποκ.) 
κανισάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. caniche < λατ. canis «σκύλος»].  
κανίσκι1 (το) {κανισκ-ιού | -ιών} 1. µικρό καλάθι από καλάµι ή λυγαριά 2. 
πανέρι που περιέχει διάφορα αντικείµενα και στέλνεται ως δώρο σε γιορτές. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κανίσκιον, υποκ. τού κάνεον «καλάθι, πανέρι», < κάν-να | κάννη 
«καλάµι» (βλ.λ.)]. κανιστρο (το) {κανίστρ-ου | -ων) 1. το πλατύ και αβαθές 
πανέρι από καλάµι, λυγαριά ή πλαστικό: ~ γεµάτο λουλούδια | µε φρέσκα ψωµά-
κια 2. µπιτόνι, δοχείο για µεταφορά υγρών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κάνιστρον < αρχ. κάνεον «καλάθι, πανέρι» < κάννα | κάννη 
«καλάµι» (βλ.λ.)]. κανκάν (το) {άκλ.} ζωηρός και τολµηρός γαλλικός χορός 
τού περασµένου αιώνα, που χορευόταν από κοπέλες επάνω στη σκηνή τού κα-
µπαρέ οι οποίες ανασήκωναν και κουνούσαν τις µακριές τους φού-στες 
τινάζοντας ρυθµικά τα πόδια τους προς τα πάνω. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. cancan, λ. 
τής παιδικής γλώσσας για το ουσ. canard «πάπια»]. 
κανναβάτσο (το) {χωρ. πληθ.} 1. το χοντρό ύφασµα από λινάρι, βαµβάκι και 

κάνναβη, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή σακιών, πανιών πλοίου, 
εσωτερικών επενδύσεων ανδρικών ρούχων κ.λπ. · 2. το δάπεδο τού ρινγκ, στο 
οποίο γίνονται αγώνες πυγµαχίας: σώριασε τον αντίπαλο του στο ~. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. καν[ν]αβάτσον < ιταλ. canavaccio < λατ. cannabis < 
αρχ. κάνναβις (βλ.λ.)]. κανναβέλαιο (το) [1865] {κανναβελαί-ου | -ων} λάδι από 
σπόρους 

κάνναβης, που χρησιµοποιείται ως ξηραντική ύλη στη ζωγραφική. 
κανναβενιος, -ια, -ιο → καννάβι 
κάνναβη (η) {χωρ. πληθ.} φυτό που µπορεί να φτάσει σε τέσσερα µέτρα ύψος, 
µε φύλλα σε σχήµα παλάµης και µακρύ µίσχο, από τις ίνες των βλαστών τού 
οποίου κατασκευάζονται κλωστές, σχοινιά, νήµατα για στεγανοποίηση σε 
υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.ά.· από τους αδένες των φύλλων και των άκρων 
των κλαδιών µιας ποικιλίας καν-νάβεως παράγεται το χασίς, ενώ από τα άλλα 
µέρη του βγαίνει η µαριχουάνα: ινδική ~ (βλ.λ.). Επίσης (λόγ.) κάνναβις 
{καννάβεως}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κάνναβις, δάνειο ανατολικής προελ., πβ. σουµερ. 
kunibu. To λατ. cannabis προέρχεται από την Ελλην.]. καννάβι (το) {κανναβ-
ιού | -ιών} 1. η κάνναβη (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) η κλωστική ύλη τού φυτού αυτού, 
που χρησιµοποιείται στην υφαντουργία και αλλού. — καννάβινος, -η, -ο κ. 
κανναβένιος, -α, -ο κ. κανναβήοιος, -ια, -ιο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. καννάβιον, υποκ. τού αρχ. κάνναβις (βλ.λ.)]. κανναβίς (η) 
[µτγν] {κανναβίδ-ος | -ες, -ων} BOT. Ο σπόρος που προέρχεται από το φυτό τής 
κάνναβης ΣΥΝ. κανναβούρι. κάνναβις (η) → κάνναβη κανναβόπανο (το) το 
κανναβάτσο (σηµ. 1). 
κάνναβος (ο) {καννάβ-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. Ο χωρισµός µιας επιφάνειας για 
σχεδίαση συνήθ. σε κανονικά τετράγωνα· βοηθεί σχεδιαστικά και µετρικά στην 
οργάνωση τής λειτουργίας, τής µορφής και τής κατασκευής ενός κτίσµατος, 
συµβάλλοντας κυρ. στην αρµονία των αναλογιών του: τρισδιάστατος | 
τετραγωνικός | ορθογωνικός ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κάν(ν)αβος «σχέδιο ανθρώπινου 
σώµατος - ξύλινο πλαίσιο» < κάννα I-η (βλ.λ.) + σπάνιο παραγ. επίθηµα -βος]. 
κανναβόσπορος (ο) ο σπόρος τού ποώδους φυτού τής κάνναβης. κανναβοσχοινο 
κ. κανναβοσκοινο (το) το σχοινί που είναι κατασκευασµένο από ίνες κάνναβης. 
κανναβούρι (το) {κανναβουρ-ιού | -ιών} ο καρπός τού φυτού τής κάνναβης, ο 
οποίος χρησιµοποιείται ως τροφή για ωδικά πτηνά. — κανναβουριά (η). 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. κανναβούριν, υποκ. τού αρχ. κάνναβις (βλ.λ.)]. καννάτα (η) 
(σχολ. ορθ. κανάτα) {καννατων} το µεγάλο πλατύστοµο δοχείο από γυαλί, 
πηλό, πορσελάνη, πλαστικό κ.λπ., που χρησιµοποιείται στο τραπέζι για το 
σερβίρισµα τού νερού και τού κρασιού: µια γυάλινη ~ µε παγωµένο νερό ΣΥΝ. 
κρωντήρι, µαστραπάς. — (υποκ.) καννατούλα (η). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < µεσν. λατ. cannata < λατ. canna «καλάµι» < αρχ. 
κάννα/ κάννη «καλάµι» (βλ.λ.)]. καννατάς (ο) (σχολ. ορθ. κανατάς) 
{καννατάδες} επαγγελµατίας που 
φτειάχνει ή/και εµπορεύεται καννάτες ΣΥΝ. σταµνάς. καννάτι (το) (σχολ. ορθ. 
κανάτι) {καννατ-ιού | -ιών} µικρή καννάτα: έφερε ένα ~ νερό ΣΥΝ. λαγήνι, 
σταµνί· ΦΡ. βρέχει µε το καννάτι βρέχει καταρρακτωδώς. — (υποκ.) καννατάκι 
(το). Καννέλα (η) (συνήθ. ορθ. Κανέλλα) γυναικείο όνοµα. καννέλα (η) (σχολ. 
ορθ. κανέλα) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. θαµνόµορφο αειθαλές δέντρο, ιθαγενές τής 
Κεϋλάνης και γενικότ. τής ΝΑ. Ασίας, από τον φλοιό των βλαστών τού οποίου 
παράγεται το φερώνυµο µπαχαρικό ΣΥΝ. καννελόδεντρο 2. το µπαχαρικό που 
παράγεται από τον φλοιό των κλαδιών τού παραπάνω δέντρου, το οποίο έχει 
ανοιχτό καφέ χρώµα, λεπτό ευχάριστο άρωµα, έντονη γεύση, χρησιµοποιείται 
ευρέως στη ζαχαροπλαστική και ως καρύκευµα σε πολλά µαγειρικά 
παρασκευάσµατα και διατίθεται είτε σε µορφή σκόνης είτε σε µικρούς 
κυλίνδρους ή κοµµατάκια (από τον αποξηραµµένο φλοιό τού παραπάνω 
δέντρου): καπουτσίνο µε ~ || κοπανισµένη ~ || έφτειαξε λαχταριστούς 
λουκουµάδες µε µέλι και ~ || «στης Πάργας τον ανήφορο, - και γαρύφαλλο» 
(δηµοτ. τραγ.)· ΦΡ. από την πόλη έρχοµαι και στην 

κορφή καννέλα για ασυνάρτητα λόγια, που δεν βγάζουν κανένα νόηµα ΣΥΝ. 
τρία πουλάκια κάθονταν. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. cannella, υποκ. τού λατ. canna «καλάµι» < 
αρχ. κάννα | κάννη «καλάµι» (βλ.λ.)]. 

καννελής, -ιά, -ί (σχολ. ορθ. κανελής) 1. αυτός που έχει το ανοιχτό καφέ χρώµα 
τής καννέλας 2. καννελί (το) το ανοιχτό καφέ χρώµα τής καννέλας. Επίσης 
καννελί {άκλ. επίθ.}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

καννελόνι (το) (σχολ. ορθ. κανελόνι, συνήθ. ορθ. κανελλόνι) {καννε-λον-ιού | -
ιών} 1. µεγάλο κυλινδρικό ζυµαρικό 2. καννελόνια (τα) το φαγητό που 
παρασκευάζεται µε τα παραπάνω ζυµαρικά, αφού γεµιστούν µε κιµά και 
περιχυθούν µε ντοµάτα, τριµµένο τυρί και τριµµένη φρυγανιά. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν, < ιταλ. cannelloni (πληθ.) < cannellone «σωλήνας» < λατ. 
canna «καλάµι» < αρχ. κάννα | κάννη «καλάµι»]. 

Καννέλος (ο) (συνήθ. ορθ. Κανέλλος) ανδρικό όνοµα. 
καννελόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει το χρώµα τής καννέλας ΣΥΝ. καννελής. 
Κάννες (οι) {Καννών} πόλη τής ΝΑ. Γαλλίας στην Κυανή Ακτή, γνωστή από το 

ετήσιο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Cannes (οπτικό δάνειο) < προ I.E. *kan-«ύψος», καθώς η παλαιά πόλη κείται 
στους πρόποδες λόφων]. 

κάννη (η) {καννών} ΣΤΡΑΤ. το χαλύβδινο κυλινδρικό τµήµα φερόµενου όπλου, 
µέσα από το οποίο περνά το βλήµα και εξακοντίζεται προς τον στόχο: µακριά 
| κοντή | διπλή ~ || του έβαλε την ~ τού όπλου στον κρόταφο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάννα | κάννη «καλάµι», δάνειο σηµιτ. προελ., πβ. εβρ. qané, 
ακκαδ. qanu κ.τ.ό. Από την αρχ. λ. κάννη έχουν προέλθει, είτε απευθείας είτε 
ως αντιδάνεια, αρκετές λ., π.χ. κάνιστρο(ν), κανί-σκιο(ν), κάνναβις, 
κανναβούρι, καννί(ον), καννέλα κ.ά.]. 

καννί (το) {κανν-ιού | -ιών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. το στρογγυλό δοχείο µε τον 
στενόµακρο κυλινδρικό λαιµό, µε το οποίο ο ιερέας ραντίζει τους πιστούς µε 
µύρο · 2. (λαϊκ.) καννιά (τα) τα µακριά και ψηλά πόδια: µάζεψε λίγο τα ~ σου, 
µη σκοντάψει κανείς και πέσει ΣΥΝ. αρίδες, σκέλια. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. καννίον, υποκ. τού αρχ. κάννα | κάννη «καλάµι» (βλ.λ.)]. 

καννιβαλισµός (ο) → κανιβαλισµός 
καννίβαλος (ο) → κανίβαλος 
καννοκιάλι (το) {καννοκιαλ-ιού | -ιών} µικρό φορητό τηλεσκόπιο, που 

χρησιµοποιούν οι ναυτικοί ΣΥΝ. διόπτρα. 
[ΕΤΥΜ Νόθο συνθ. < ιταλ. cannocchiale «οπτικός σωλήνας» < cann-(< λατ. 
canna < αρχ. κάννα | κάννη) + occhiale (βλ. λ. κιάλι)]. 

καννόνι (το) (σχολ. ορθ. κανόνι) {καννον-ιού | -ιών} 1. µεγάλο και βαρύ 
πυροβόλο όπλο, που εκτοξεύει σε µεγάλη απόσταση και σε σταθερή πορεία 
βλήµατα µεγάλου διαµετρήµατος (ώς και είκοσι εκατοστών), στηρίζεται πάνω 
στον κιλλίβαντα (βλ.λ.), όπου είναι προσαρµοσµένη και η διάταξη 
σκοπεύσεως, διαθέτει δε µηχανισµό επαναφοράς τού σωλήνα στην αρχική του 
θέση µετά τη βολή 2. (ειδικότ.-παλαιότ.) πυροβόλο όπλο, που είτε ήταν 
σταθερό είτε στηριζόταν σε βάση µε τροχούς, αποτελείτο από έναν µακρύ 
πυροσωλήνα, µέσα στον οποίο τοποθετούνταν οι οβίδες και πυροδοτούνταν µε 
φιτίλι- ΦΡ. ρίχνω | βαράω καννόνι αδυνατώ να ξεπληρώσω τα χρέη µου, 
χρεω-κοπώ: πολλές επιχειρήσεις βάρεσαν καννόνι µέσα στον ∆εκέµβρη 3. 
(µτφ.) αυτός που είναι πολύ καλός στο είδος του: ήταν ~ στα µαθηµατικά || 
ήταν ένα αµάξι - 4. (µτφ.) υγιής, σε άριστη κατάσταση: ακολούθησε αυτή τη 
θεραπεία και σε δυο βδοµάδες θα γίνεις | θα είσαι ~. — (υποκ.) καννονάκι (το), 
(µεγεθ.) καννονάρα (η). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < βεν. canon < λατ. canna 
«καλάµι» < αρχ. κάννα | κάννη (βλ.λ.)]. 

καννονια (η) (σχολ. ορθ. κανονιά) [µεσν] 1. η βολή τού καννονιού 2. (συνεκδ.) 
ο δυνατός ήχος τού καννονιοβολισµού. 

καννονίδι (το) (σχολ. ορθ. κανονίδι) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) οι συνεχείς βολές από 
καννονια: έπεσε άγριο ~. 

καννονιέρης (ο) (σχολ. ορθ. κανονιέρης) {καννονιέρηδες} 1. ο καν-
νονιοβολητής ΣΥΝ. πυροβολητής · 2. (στο ποδόσφαιρο) ο παίκτης που 
επιτυγχάνει συχνά γκολ, τα περισσότερα τής οµάδας του: ο ~ των γηπέδων 
ΣΥΝ. σκόρερ, γκολτζής. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. cannoniere < cannone < λατ. canna «καλάµι» < 
αρχ. κάννα | κάννη (βλ.λ.)]. 

καννονιοβολητής (ο) (σχολ. ορθ. κανονιοβολητής) [1847] στρατιώτης τού 
πυροβολικού, που είναι υπεύθυνος για τον χειρισµό πυροβόλου όπλου ΣΥΝ. 
πυροβολητής. 

καννονιοβολισµός (ο) (σχολ. ορθ. κανονιοβολισµός) [1889] 1. η βολή 
καννονιού, γενικότ. τηλεβόλου όπλου, η καννονια 2. οι συνεχείς βολές 
καννονιού ή καννονιών, το καννονίδι. 

καννονιοβολώ ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. κανονιοβολώ) [1897] {καννονιο-βολείς... | 
καννονιοβόλησα} ρίχνω βολές µε καννόνι. [ΕΤΥΜ. < καννόνι + -βολώ < 
βάλλω (πβ. κ. βολή)]. 

καννονιοστάσιο (το) (σχολ. ορθ. κανονιοστάσιο) {καννονιοστασί-ου | -ων} το 
οχυρό σηµείο στο οποίο είναι στηµένο ένα καννόνι ΣΥΝ. πυροβολείο. 

[ΕΤΥΜ. < καννόνι + -στάσιο (< ϊστηµι, πβ. κ. στάσις), πβ. κ. εργο-στά-σιο, 
χοιρο-στάσιο, ενοικιο-στάσιο]. καννονιοστοιχία (η) (σχολ. ορθ. κανονιοστοιχία) 
[1876] {καννονιο-στοιχιών} η σειρά παρατεταγµένων καννονιών. [ΕΤΥΜ < 
καννόνι +  -στοιχία < στοίχος (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. batterie]. καννονιοφόρος 
(η) (σχολ. ορθ. κανονιοφόρος) [1822] το πολεµικό 

σκάφος που είναι εξοπλισµένο µε ένα ή περισσότερα καννονια. 
καννονοθυρίδα (η) (σχολ. ορθ. κανονοθυρίδα) [1825] ΣΤΡΑΤ. το κοί- 
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λο άνοιγµα στα πλάγια πολυβολείου, µέσα από το οποίο βάλλει ένα 
πολυβόλο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. embrasure]. καννουλα (η) (σχολ. ορθ. 

κάνουλα) (χωρ. γεν. πληθ.} µηχανισµός που 
αποτελείται από σωλήνα και στρόφιγγα και χρησιµοποιείται για τον 

έλεγχο τής εκροής υγρού (νερού, κρασιού κλπ.) από βαρέλι, δοχείο, 
δεξαµενή κ.ά. ΣΥΝ. κρουνός, ρουµπινές, στρόφιγγα, βρύση. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., µεσν. < λατ. cannula, υποκ. τού canna «καλάµι, σωλήνας» < 
αρχ. κάννα | κάννη «καλάµι»]. κανό (το) {άκλ.} 1. µακρόστενη 
ελαφριά βάρκα (που αρχικά φτεια-χνόταν από έναν κορµό δέντρου 
σκαµµένο κατά µήκος), µε µυτερή, ανασηκωµένη, καµπυλωτή άκρη 
στην πρύµνη και την πλώρη, κινείται µε κουπί που έχει µονή ή διπλή 
παλάµη (πλατιά άκρη), το οποίο δεν είναι προσαρµοσµένο σε 
σκαρµό, αλλά το χειρίζεται ο κωπηλάτης, για να δίνει στο πλοιάριο 
ώθηση και κατεύθυνση: µονοθέσιο | διθέσιο ~ 2. (ειδικότ.) πλαστικό 
πλοιάριο σχήµατος παρόµοιου µε το παραπάνω χωρίς βαθύ άνοιγµα, 
το οποίο χρησιµοποιείται κυρ. στη θάλασσα για καλοκαιρινή 
ψυχαγωγία: ενοικιαζόµενα ~ στην παραλία 3. (συνεκδ.) άθληµα µε 
κανό (σηµ. 1) σε ήρεµα νερά (λίµνες, ποτάµια): καναδέζικο ~ 
(µονοθέσιο, διθέσιο ή οµαδικό µε πηδαλιούχο) (πβ. λ. καγιάκ, πιρόγα). 

[ΕΤΥΜ.< γαλλ. canot < ισπ. canoa, λ. τής αραουκικής γλώσσας (των 
κατοίκων τής Καραϊβικής)]. 

κανοκιάλι (το) → καννοκιάλι 
κανονάκι (το) λαϊκό, νυκτό µουσικό όργανο µε σχήµα τραπεζίου και 

σπανιότερα τριγώνου, πάνω στο οποίο τεντώνονται χορδές, που παί-
ζονται µε τα δάχτυλα (τα οποία φέρουν δαχτυλήθρες) ΣΥΝ. ψαλτήρι 
(πβ. κ. λ. σαντούρι). 
[ΕΤΥΜ- Υποκ. τού αρχ. κανών, -όνος στη µτγν. σηµ. «µουσικό όργανο» 
(πβ. οκτάχορδος κανών, Πτολεµαίος)]. 

κανοναρχω κ. (λαϊκ.) καλοναρχω κ. καλαναρχώ ρ. αµετβ. {κα-
νοναρχείς... | κανονάρχησα} βοηθώ ψάλτη, υπαγορεύοντας του µου-
σικά τους εκκλησιαστικούς ύµνους- ΦΡ. όπως του κανοναρχείς, ψέλ-
νει για άτοµα που υπακούουν άκριτα. — κανονάρχηµα κ. καλονάρ-
χηµα κ. καλανάρχηµα (το), κανονάρχος [µεσν.] κ. καλονάρχος κ. κα-
λανάρχος (ο). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κανοναρχω < κανονάρχης < κανών + -άρχης < άρχω. 
o τ. καλοναρχω (ήδη µεσν.) οφείλεται σε συµφωνική ανοµοίωση, ενώ 
ο τ. καλαναρχώ (επίσης µεσν.) οφείλεται σε παρετυµολογική επίδρα-
ση τής λ. καλά]. 

κανόνας (ο) [µεσν.] 1. γενική αρχή, πρότυπο, υπόδειγµα, σύµφωνα µε 
το οποίο σχηµατίζεται, λειτουργεί ή κινείται κάτι: γραµµατικός | φυ-
σικός | µαθηµατικός | ηθικός - || θέτω | θεσπίζω | τηρώ | παραβαίνω 
τους ~ || συµµορφώνοµαι µε τους ~ 2. ΟΙΚΟΝ. (α) χρυσός κανόνας (κ. 
λόγ. χρυσούς κανών) βλ. λ. χρυσός (β) νοµισµατικός κανόνας η βά-
ση τού νοµισµατικού συστήµατος µιας χώρας 3. (συνεκδ.) αρχή ή νό-
µος σύµφωνα µε τα οποία πρέπει να γίνεται κάτι: οι ~ εύρυθµης λει-
τουργίας τής κοινωνίας | καλής συµπεριφοράς | υγιεινής | κυκλοφο-
ριακής αγωγής | τού ∆ιεθνούς ∆ικαίου || δεν τηρούνται οι ~ τού παι-
χνιδιού | τού ανταγωνισµού | τής ελεύθερης αγοράς 4. το γενικό µέ-
τρο, ό,τι ισχύει στην πλειονότητα των περιπτώσεων: οι εξαιρέσεις 
επιβεβαιώνουν τον ~· ΦΡ. κατά κανόνα συνήθως: ~ δεν επιβάλλονται 
αυστηρές ποινές ANT. εξαίρεση 5. το όργανο χάραξης ευθειών και µε-
τρήσεως τού µήκους: βαθµονοµηµένος | λογαριθµικός ~ ΣΥΝ. χάρακας 
6. ΕΚΚΛΗΣ. (α) το σύνολο των βιβλίων τής Π.∆. και τής Κ.∆. που 
αναγνωρίστηκαν από την Εκκλησία ως θεόπνευστα, γνήσια {κανονι-
κά ή πρωτοκανονικά βιβλία) (β) εκκλησιαστικός ύµνος, που αποτε-
λείται από εννέα συνήθ. ωδές (γ) (στα µοναστήρια) η καθορισµένη 
προσευχή τού µοναχού στο κελλί του, αλλά και το επιτίµιο που ορί-
ζεται σε παρεκτρεπόµενο µοναχό· ΦΡ. ιεροί κανόνες οι αρχές, οι νό-
µοι, οι διατάξεις, τα ήθη και τα έθιµα που διέπουν την οργάνωση και 
τη λειτουργία τής Εκκλησίας (πβ. Κανονικό ∆ίκαιο, λ. κανονικός) 7. 
ΜΟΥΣ. µία από τις πιο απλές στην κατασκευή της και τις πιο διαδε-
δοµένες αντιστικτικές φόρµες, κατά την οποία µια µουσική γραµµή 
(φωνή) προηγείται παίζοντας µια µελωδία, ενώ µία ή περισσότερες 
άλλες ακολουθούν παίζοντας την ίδια µελωδία, αλλά µε διαφορά φά-
σεως ως προς την πρώτη: τρεις ~ για πιάνο || ~ τετράφωνος. Επίσης 
(λόγ.) κανών {κανόνος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδιαιτερότητα, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κανών, -όνος < κάννα «καλάµι», οπότε η λ. κανών θα είχε 
αρχικώς τη σηµ. τής «καλάµινης ράβδου». Η λ. χρησιµοποιείται ως 
τεχν. όρ. στα µαθηµατικά και στη µουσική, ενώ έλαβε και τη µε-
ταφορική σηµ. «πρότυπο, γενική αρχή». Στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλη-
σία συνηθισµένος κανόνας ήταν η απαγγελία ύµνων, λ.χ. ο κανονι-
ζόµενος αναλάµβανε να πει ορισµένες φορές το Άβε Μαρία, ή το Πά-
τερ Ηµών. Στα µοναστήρια οι κανόνες αυτοί εκτελούνταν στον ίδιο 
χώρο από µοναχούς οι οποίοι απήγγελλαν µεν τον ίδιο ύµνο, αλλά 
όχι ταυτόχρονα ο ένας µε τον άλλον]. 

κανόνας (ο) {κανόνων} ΕΚΚΛΗΣ. η ποινή που επιβάλλει ο πνευµατι-
κός ως επιτίµιο σε εξοµολογούµενο πιστό για την αµαρτία στην 
οποία έχει υποπέσει (βλ. κ. λ. κανόνας, σηµ. 2γ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώ-
νυµο. 

κανόνι (το) → καννόνι 
κανονιά (η) → καννονιά 
κανονίδι (το) → καννονίδι 
κανονιέρης (ο) → καννονιέρης 
κανονίζω ρ. µετβ. {κανόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. καθορίζω 

τον τρόπο µε τον οποίο θα λειτουργεί (κάτι), θέτω τους κανόνες που 
ρυθµίζουν (κάτι): οι νόµοι κανονίζουν τις σχέσεις των πολιτών µετα-
ξύ τους || ποιος κανονίζει τι θα γίνει; (ποιος παίρνει τις αποφάσεις, 
ποιος διευθύνει;) 2. βάζω (κάτι/κάποιον) σε ορισµένο πρόγραµµα, σε 

τάξη ή σειρά: ~ την κυκλοφορία των οχηµάτων || - τη συµπεριφορά 
µου ανάλογα µε το περιβάλλον || ~ τα έξοδα µου µε βάση τις ανάγκες 
µου 3. (καθηµ.) προετοιµάζω (κάτι), ρυθµίζω τις λεπτοµέρειες του: ~ 
ταξίδι για το εξωτερικό | πάρτι | µαθητική εκδήλωση | φιλική συνά-
ντηση ΣΥΝ. οργανώνω 4. ορίζω τον χρόνο τελέσεως (γεγονότος, εκδή-
λωσης κ.λπ.): κανόνισαν τον γάµο τους για τις 18 Ιουνίου || δεν κα-
νόνισαν ακόµη το ραντεβού τους 5. έρχοµαι σε συµφωνία (για την 
επίλυση προβλήµατος, ρύθµιση εκκρεµότητας), τακτοποιώ: ~ ένα χρέ-
ος µου µε την εφορία || ~ τους λογαριασµούς µου || ~ να πληρώσω µε 
δόσεις || τα κανόνισαν µεταξύ τους (τα βρήκαν)' (ο αόρ. κανονίστη-
κε) ρυθµίστηκε, έγινε, οριστικοποιήθηκε: Λοιπόν, ~! ∆ευτέρα πρωί-
πρωί πιάνεις δουλειά! 6. (ειδικότ. για παράνοµες συµφωνίες) ρυθµί-
ζω εκ των προτέρων µε αθέµιτα µέσα (εξασφαλίζοντας την έκβαση, 
το αποτέλεσµα): κατήγγειλε ότι κάποιοι κανονίζουν τους αγώνες τού 
πρωταθλήµατος || τα είχαν κανονίσει από πριν ΣΥΝ. στήνω · 7. ανα-
γκάζω (κάποιον) να συµµορφωθεί, να πειθαρχήσει (παρά τη θέληση 
του) σε κανόνα· κυρ. στη ΦΡ. θα σε κανονίσω θα σε κάνω να υπα-
κούσεις, τιµωρώντας σε ή παίρνοντας εκδίκηση: ας µην κάνεις αυτό 
που σου λέω και ~ εγώ! ΣΥΝ. θα σε µάθω, θα σου δείξω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. [ΕΤΥΜ αρχ. < κανών (βλ. λ. κανόνας)]. 

κανονικός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι σύµφωνος µε κανόνα (νόµο, αρ-
χή, απόφαση κ.λπ.), που προβλέπεται ή δικαιολογείται από κανόνα: ~ 
απεργία | άδεια | αποδοχές | ενέργειες | παρέµβαση ΣΥΝ. νόµιµος, επι-
τρεπόµενος ΑΝΤ. αντικανονικός, παράτυπος 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. (για 
τύπο) αυτός που ακολουθεί ορισµένο κανόνα ή, συχνά, ορισµένο κλι-
τικό (µορφολογικό) παράδειγµα: ~ σχηµατισµός τής γενικής 3. αυτός 
που είναι αναµενόµενος, για τον οποίο υπάρχει προειδοποίηση, που 
δεν είναι έκτακτος ή ξαφνικός: πρόκειται για ~ διακοπή ρεύµατος-εί-
χαν στείλει ειδοποίηση || ~ και έκτακτα δροµολόγια ΣΥΝ. προβλεπό-
µενος 4. αυτός που δεν αποκλίνει από τον µέσο όρο, από το συνηθι-
σµένο: ~ ύψος | βάρος | διάπλαση | µάκρος ρούχου || πρόκειται για 
έναν ~ άνθρωπο, τίποτα το ιδιαίτερο ANT. ξεχωριστός, εξαιρετικός 5. 
(ειδικότ.) οµαλός, κατ' αντιδιαστολή προς ό,τι θεωρείται ανώµαλο, 
παρά φύσιν: αυτά δεν είναι ~ πράγµατα || είναι κανονικός ή όχι; (µή-
πως είναι οµοφυλόφιλος;) 6. αυτός που εµφανίζει σταθερή τιµή, η 
οποία είτε έχει καθοριστεί ως φυσιολογική είτε επαναλαµβάνεται 
σταθερά και µε τον ίδιο τρόπο: ~ σφυγµός | αναπνοή | θερµοκρασία 
7. αυτός που γίνεται µε τον σωστό, αποδεκτό τρόπο: ~ παρκάρισµα | 
προετοιµασία αθλητή· κυρ. στο επίρρ. κανονικά: µίλα µου κανονικά, 
να σε καταλάβω || αν δεν κάθεσαι κανονικά, θα σε πονέσει η πλάτη 
σου 8. ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη συµβατική τιµή φυσικού µε-
γέθους, ελαφρώς µεταβαλλόµενου, την οποία λαµβάνουµε ως σηµείο 
αναφοράς κατά τις µετρήσεις αυτού τού µεγέθους από πείραµα σε 
πείραµα: ~ ατµοσφαιρική πίεση- ΦΡ. κανονικές συνθήκες (συντοµ. 
Κ.Σ.) βλ. λ. συνθήκη · 9. ΕΚΚΛΗΣ. (α) Κανονικό ∆ίκαιο το σύνολο των 
εκκλησιαστικών διατάξεων και πρακτικών, που αντλούν την ισχύ 
τους από τις συνοδικές αποφάσεις και την καθιερωµένη εκκλησια-
στική πράξη (β) κανονικά βιβλία βλ. λ. κανόνας (σηµ. 2α). — κανο-
νικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κανών. Οι λ. κανών - κανονίζω - κανονικός (πβ. 
γαλλ. règle - régler - régulier) εµφανίζουν όλες την αρχική σηµ. τής 
συµµορφώσεως προς συγκεκριµένο πρότυπο (αρχικώς στον χώρο των 
µαθηµατικών και τής τεχνοδοµικής, αργότερα και σε άλλους τοµείς). 
Η γενική σηµ. «ρυθµιστική αρχή» (πβ. γαλλ. règle, αγγλ. rule) είναι 
επίσης αρχαία]. 

κανονικότητα (η) [1812] {κανονικοτήτων} 1. η ύπαρξη κανόνων και 
η τήρηση τους: υπάρχει ~ στην τήρηση τού προγράµµατος ΣΥΝ. συ-
νέπεια, οµαλότητα 2. η εµφάνιση συµµετρίας, κανονικών, σταθερά 
επαναλαµβανόµενων στοιχείων: στη γλώσσα υπάρχουν κανονικότη-
τες και αποκλίσεις. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. régularité]. 

κανονιοβολητής (ο) → καννονιοβολητής 
κανονιοβολισµός (ο) → καννονιοβολισµός 
κανονιοβολώ ρ. → καννονιοβολώ 
κανονιοστάσιο (το) → καννονιοστάσιο 
κανονιοστοιχία (η) → καννονιοστοιχία 
κανονιοφόρος (ο) → καννονιοφόρος 
κανόνισµα (το) [µτγν.] {κανονίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η τακτοποίηση 

(υποθέσεων): ασχολήθηκε µε το ~ όλων των εκκρεµών θεµάτων ΣΥΝ. 
διακανονισµός, διευθέτηση, ρύθµιση. 

κανονισµός (ο) [µτγν.] 1. το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν τη 
λειτουργία θεσµού, οργανισµού, ιδρύµατος κ.λπ.: ~ τής Βουλής | νο-
σοκοµείου | πολυκατοικίας | σχολείου | σωµατείου | εργασίας | κυ-
κλοφορίας || εσωτερικός ~ (που ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ των µε-
λών συνόλου) || ο ισχύων ~ || συµφωνεί µε | αντίκειται στον ~ 2. (συ-
νεκδ.) το βιβλίο στο οποίο αναγράφονται οι κανόνες αυτοί: άνοιξε 
τον ~ στη σελίδα 20 · 3. η διευθέτηση µιας υπόθεσης ΣΥΝ. κανόνισµα 
• 4. (στην Ε.Ε.) (κοινοτικός) κανονισµός νοµοθετική πράξη που εκ-
δίδεται από τα όργανα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει άµεση ισχύ 
και απόλυτα δεσµευτικό χαρακτήρα για όλα τα κράτη-µέλη' οι κοι-
νοτικοί κανονισµοί δηµιουργούν αυτόµατα (χωρίς την ανάγκη ενσω-
µάτωσης τους στα εθνικά δίκαια µε πολιτειακή πράξη) δικαιώµατα 
και υποχρεώσεις στο πρόσωπο των πολιτών τους, αποτελούν δε πηγή 
τού παράγωγου κοινοτικού δικαίου (πβ. λ. απόφαση, οδηγία). 

κανονιστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που αποσκοπεί στον κανονισµό, 
στη ρύθµιση: ~ διατάξεις | µέτρα | πλαίσιο 2. κανονιστικό διάταγµα 
το διάταγµα που αναφέρει και καθορίζει τις λεπτοµέρειες τής 
εφαρµογής ενός νόµου. — κανογιατικ-ά | -ώς επίρρ., κανονιστικότη-
τα (η). 
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κανονοθυρίδα (η) → καννονοθυρίδα 
κανοτιέ (το) {άκλ.} ψάθινο καπέλο µε σκληρό µπορ. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. (chapeau) canotier < canot «κανό»]. 
κάνουλα (η) → κάννουλα 
καντάδα (η) 1. λαϊκό τραγούδι µε ερωτικό θέµα, που τραγουδιέται µε συνοδεία 

εγχόρδων στους δρόµους: ζακυνθινές ~ 2. (ειδικότ.) το τραγούδι που ένας 
ερωτευµένος τραγουδά ο ίδιος ή µε τη βοήθεια άλλων µουσικών κάτω από το 
παράθυρο τής αγαπηµένης του: κάθε βράδυ τής έκανε ~ κάτω από το 
παράθυρο της. — κανταδόρος (ο), κανταδόρικος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. < βεν. cantada < cantare < λατ. canto «τραγουδώ» (παράλλ. τ. τού 
αρχαιότερου cano)]. κανταΐφι κ. καταΐφι (το) {κανταϊφ-ιού | -ιών} 1. το σύνολο 
από πολύ λεπτά νήµατα ζυµαριού (σαν τις τρίχες των µαλλιών), που χρησιµο-
ποιούνται κυρ. στη ζαχαροπλαστική 2. (συνεκδ.) γλυκό ταψιού µε γέµιση από 
ψίχα αµυγδάλου ή καρυδιού και καννέλα, πλούσιο σε σιρόπι και µε επικάλυψη 
από το παραπάνω υλικό (σηµ. 1). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. kadayifj. κανταράκι (το) 
{χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το καντάρι (σηµ. 2) 2. µικρή ζυγαριά για µικρά βάρη 
(συνήθ. µέχρι 10 κιλά), η οποία αποτελείται από έναν γάντζο, στην άκρη τού 
οποίου περνά κανείς το βάρος, ένα ελατήριο συνδεδεµένο µε τον γάντζο και 
έναν δείκτη, ο οποίος, ανάλογα µε το πόσο εκτείνεται το ελατήριο, κινείται πάνω 
σε βαθµονοµηµένο κανόνα. καντάρι (το) {κανταρ-ιού | -ιών} 1. (παλαιότ.) 
µονάδα βάρους ίση µε 44 οκάδες (περ. 57 κιλά) ΣΥΝ. στατήρας 2. ζυγαριά 
αποτελούµενη από δύο µεταλλικούς δίσκους, που ενώνονται στα άκρα οριζόντια 
τοποθετηµένου σιδηρού κανόνα µε αλυσίδα για τη µέτρηση των βαρών 3. για τη 
δήλωση µεγάλης ποσότητας από κάτι: (α) σε φρ. όπως έχει λεφτά µε το καντάρι 
(είναι πολύ πλούσιος), ρίχνει κοντάρια (βρέχει κα-ταρρακτωδώς, ρίχνει 
καρεκλοπόδαρα) (β) (στον πληθ.): έχει καντά-ρια γνώσεις || «ξέρει κοντάρια 
µπάσκετ» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. cantare (ή τουρκ. kantar) < µτγν. 
κεντηνάριον < λατ. centenarius < centum «εκατό»]. Κανταρτζής (ο) 
{κανταρτζήδες} ο κατασκευαστής κανταριών. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kantarcij. καντάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. φωνητική 
σύνθεση, µε χαρακτηριστικό της ότι τραγουδιέται από έναν ή περισσότερους 
σολίστες ή και χορωδία, κατά κανόνα µε συνοδία οργάνων αναπτύχθηκε στον 
17ο αι. και διαµορφώθηκε στη µορφή που τη γνωρίζουµε σήµερα, δηλ. ως είδος 
µικρού ορατόριου, τον 18ο αι., κυρ. µε τις καντάτες τού Μπαχ· τα θέµατα της 
είναι συνήθ. εκκλησιαστικά, αλλά υπάρχουν και κοσµικές καντάτες. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cantata < canto «τραγουδώ» < λατ. canto, παράλλ. τ. τού cano]. 
καντέντσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. 1. µουσική πτώση, διαδοχή συγχορδιών 
η οποία, στην τονική αρµονία, οδηγεί την µουσική εξέλιξη σε µια κατάληξη, 
«πτώση» στην τονική συγχορδία 2. δεξιοτεχνικό κοµµάτι, το οποίο 
παρεµβάλλεται ανάµεσα στις τελικές συγχορδίες ενός µουσικού κοµµατιού, 
διακόπτοντας έτσι και αφήνοντας µετέωρη για ένα διάστηµα τη µουσική πτώση- 
(κατ' επέκτ.) οποιοδήποτε δεξιοτεχνικό πέρασµα που διακόπτει τη µουσική ροή 
είτε στη φόρµα κοντσέρτου είτε και σε άλλες φόρµες, λ.χ. τη φόρµα σονάτας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. cadenza «πτώση» < µεσν. λατ. cadentia < λατ. µτχ. cadens < ρ. 
cadere «πέφτω»]. καντήλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κρεµαστή λυχνία που 
χρησιµοποιείται στις εκκλησίες και στα εικονοστάσια των σπιτιών · 2. φου-
σκάλα τού δέρµατος µε πύον ή κοκκινίλα που προκαλείται από κάψιµο ή άλλο 
δερµατικό ερεθισµό- ΦΡ. βγάζω | πετάω καντήλες (µτφ.) εξοργίζοµαι µε 
κάτι/κάποιον ή αισθάνοµαι αποστροφή: πέταξε καντήλες απ' τον θυµό του || 
όποτε ακούω τέτοια πράγµατα, ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. κανδήλη < λατ. candela 
< candeo «λάµπω, καίγοµαι»]. καντηλανάφτης (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, 
καντηλανάφτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που φροντίζει για τον 
καθαρισµό και τον στολισµό τού ναού, καθώς και για το άναµµα των καντηλιών 
και των πολυελαίων ΣΥΝ. νεωκόρος. καντηλέρι κ. καντηλιέρι (το) {καντηλερ-
ιού | -ιών} 1. η επιτραπέζια λυχνία · 2. µεταλλικό σκεύος, πάνω στο οποίο 
τοποθετούνται τα αναµµένα κεριά στην εκκλησία ΣΥΝ. κηροπήγιο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < βεν. candelier < λατ. candela < candeo «λάµπω, καίγοµαι»]. 
καντηλήθρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) µικρό µεταλλικό στήριγµα για το φιτίλι τού 
καντηλιού. 
[ΕΤΥΜ < καντήλι + παραγ. επίθηµα -ήθρα, πβ. δαχτυλ-ήθρα, ουρήθρα, κηρ-
ήθρα]. καντήλι (το) {καντηλ-ιού | -ιών} η µικρή λυχνία που καίει µε λάδι 
µπροστά από τα εικονίσµατα των αγίων ή πάνω στους τάφους των νεκρών ΦΡ. 
(α) ΕΚΚΛΗΣ. ακοίµητο καντήλι βλ. λ. ακοίµητος (β) σβήνει | σώνεται το 
καντήλι (κάποιου) βλ. λ. σβήνω (αργκό) (γ) µου ανάβουν τα καντήλια 
βρίσκοµαι εκτός εαυτού, εξοργίζοµαι ΣΥΝ. µου ανάβουν τα λαµπάκια (δ) 
κατεβάζω καντήλια βρίζω ασύστολα, χωρίς αιδώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µιτάτο, 
πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < κανδήλιον, υποκ. τού µτγν. κανδήλη < λατ. candela < candeo 
«λάµπω, καίγοµαι»]. καντηλιτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. 1. κατασκευή 
πάνω στην οποία στέκεται αυτός που χρωµατίζει ή επισκευάζει ένα πλοίο 2. εί-
δος ναυτικού κόµπου. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. candelizza < ισπ. candeliza, υποκ. τού candela (< λατ. 
candela, στη σηµ. «κηρωµένος σπάγκος, σχοινί)]. 

καντιανισµός (ο) το φιλοσοφικό σύστηµα τού Καντ. [ΕΤΥΜ < γερµ. 
Kantianismus, από το όνοµα τού Γερµανού φιλοσόφου Immanuel Kant (1724-
1804)]. 

καντιανός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Γερµανό φιλόσοφο 1. Καντ: ~ 
σύστηµα | θεωρία | φιλοσοφία | διδασκαλία 2. (για πρόσ.) αυτός που αποδέχεται 
τη φιλοσοφία τού Καντ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. γερµ. kantianer, βλ. 
κ. καντιανισµός]. 

καντίνα (η) {δύσχρ. καντινών} 1. χώρος στον οποίο µπορεί να αγοράσει κανείς 
πρόχειρα φαγητά ή αναψυκτικά: η ~ τού σχολείου | τού εργοστασίου ΣΥΝ. 
κυλικείο 2. (ειδικότ.) ηµιφορτηγό τού οποίου το πίσω µέρος έχει διαµορφωθεί 
έτσι, ώστε να λειτουργεί ως χώρος παρασκευής και πώλησης πρόχειρου 
φαγητού (σουβλάκια, σάντουιτς, λουκάνικα κ.ά.) και αναψυκτικών, το οποίο 
σταθµεύει συνήθ. στις συµβολές µεγάλων οδών ή κοντά σε γήπεδα, νυχτερινά 
κέντρα ή εθνικές οδούς. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cantina < canto «γωνία» < λατ. cant(h)us «σιδερένια 
στεφάνη». Βλ. κ. κανθός]. 

καντίνι (το) {καντιν-ιού | -ιών} η χορδή µουσικού οργάνου που αποδίδει τον 
οξύτερο µουσικά ήχο- ΦΡ. (λαϊκ.) στο καντίνι (i) σε ετοιµότητα: είναι ~ (ii) (για 
ντύσιµο) τέλεια, άψογα: «στολίστηκες κυρά µου, στην πέννα, ~» (λαϊκ. τραγ.) 
ΣΥΝ. στην τρίχα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cantino (πληθ. cantini) < cantare 
«τραγουδώ»]. 

κάντιντ κάµερα (η) 1. µικροσκοπική κάµερα (βλ.λ.), που χρησιµοποιείται για 
ανεπίσηµες λήψεις, κυρ. προσώπων στις καθηµερινές τους δραστηριότητες 
(συνήθ. χωρίς να το γνωρίζουν), ώστε να υπάρχει φυσικότητα στις σκηνές που 
γυρίζονται 2. (ειδικότ.) µικροσκοπική κάµερα που τοποθετείται σε 
συγκεκριµένα σηµεία, όπου δεν µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα µεγάλη 
µηχανή λήψεως, λ.χ. στο εσωτερικό δικτύων τέρµατος ποδοσφαίρου ή στην 
κορυφή µπασκέτας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. candid camera < candid «αγνός, 
απροκατάληπτος, άµεσος» + camera]. 

κάντιο (το) {καντί-ου | -ων} ζάχαρη σε κρυστάλλους, που παράγεται από το 
ζαχαροκάλαµο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κάντιον< ιταλ. canti < αραβ. qandî]. 

Καντόνα (η) πόλη και λιµάνι τής ΝΑ. Κίνας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. 
Canton < κινεζ. Guangdong | Kwangtung «αχανής ανατολή» (ονοµασία 
ολόκληρης τής επαρχίας). Η πόλη φέρει το κινεζ. όνοµα Guangzhou (< guang 
«φαρδύς» + zhou «περιοχή»)]. 

καντόνι (το) {καντον-ιού | -ιών} 1. διοικητική περιφέρεια σε ορισµένες χώρες 
(π.χ. στη Γαλλία) 2. (ειδικότ.) καθεµιά από τις οµόσπονδες περιφέρειες που 
απαρτίζουν την Ελβετία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. cantone < canto «γωνία» < λατ. cant(h)us «σιδερένια 
στεφάνη». Βλ. κ. κανθός]. 

κάντορ (ο) αρχιµουσικός σε σύνολο εκκλησιαστικής µουσικής: «ο Μπαχ - τού 
Αγίου Θωµά τής Λειψίας». Επίσης κάντορας. [ΕΤΥΜ. < λατ. cantor, -oris 
«αοιδός, µουσουργός», βλ. κ. καννάτα]. 

καντούνι (το) {καντουν-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) µικρό στενό δροµάκι, συνήθ. 
πλακόστρωτο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < καντόνι (βλ.λ.)]. 

καντράν (το) {άκλ.} επίπεδη επιφάνεια µε υποδιαιρέσεις και αριθµητικές 
ενδείξεις: ~ ρολογιού | αυτοκινήτου | τηλεφώνου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. cadran < 
µέσ. γαλλ. quadran < λατ. quadrans, µτχ. τού quadrare «σχηµατίζω τετράγωνο, 
είµαι συµµετρικός» < quadrum «τετράγωνο»]. 

καντρίλια κ. καδρίλια (η) 1. παλιός ευρωπαϊκός χορός που χορεύεται 
αντικριστά σε σχήµα τετραγώνου από τέσσερα ζευγάρια και απαρτίζεται από 
πέντε διαδοχικές κινήσεις ή κοµµάτια 2. (συνεκδ.) η µουσική τού παραπάνω 
χορευτικού είδους. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. quadriglia «κουαρτέτο χορευτών» < 
quadro «τέσσερα»]. 

καντσονέτα (η) {σπάν. καντσονετών} ΜΟΥΣ. ιταλική φόρµα χορευτικού 
πολυφωνικού τραγουδιού τού 16ου και τού Που αι.· αργότερα, ο όρος 
χρησιµοποιήθηκε για το απλό, συνήθ. λαϊκό ή λαϊκότροπο τραγούδι, που 
τραγουδιέται από ένα άτοµο: ναπολιτάνικες ~. [ΕΤΥΜ < ιταλ. canzonetta, 
υποκ. τού canzone «τραγούδι»]. 

κάνω ρ. µετβ. {έκανα κ. έκαµα, καµώθηκα, καµωµένος} 1. κατασκευάζω, 
φτειάχνω: ~ έπιπλα από ξύλο || - κεντήµατα | κατασκευές 2. (α) εκτελώ, φέρω 
σε πέρας, εκπληρώνω: ~ ό,τι µου λένε || ~ το χρέος | το καθήκον µου· ΦΡ. (α) 
κάνω τη δουλειά µου δεν ανακατεύοµαι σε ξένες υποθέσεις: κάνε τη δουλειά 
σου και µην ανακατεύεσαι! (β) κάνω µισές δουλειές δεν ολοκληρώνω (κάτι) 
που έχω αναλάβει ή που έχω αρχίσει να κάνω: µην κάνεις µισές δουλειές· αφού 
σκούπισες, σφουγγάρισε κιόλας! (β) επιτυγχάνω, κατορθώνω: µε τα κλάµατα 
δεν κάνεις τίποτα 3. ενεργώ (µε συγκεκριµένο τρόπο)· πραγµατοποιώ, διε-
νεργώ: ~ έρευνα | ανακρίσεις | έλεγχο- ΦΡ. (α) τι κάνεις; ως έκφραση 
χαιρετισµού, προκειµένου να ρωτήσουµε πόσο καλά είναι κανείς ΣΥΝ. πώς 
είσαι; (β) κάνω ό,τι µου καπνίσει | τού κεφαλιού µου δεν δίνω σηµασία στους 
άλλους, ενεργώ σύµφωνα µε τη δική µου βούληση, όπως µου αρέσει: κάνε ό,τι 
σου λέω, µην κάνεις τού κεφαλιού σου! || είναι εντελώς απείθαρχος- κάνει ό,τι 
του καπνίσει και δεν λογαριάζει κανέναν! (γ) κάνω τα δικά µου (i) ενεργώ 
όµως µου αρέσει (ii) επιδεικνύω περίεργη, ιδιόµορφη συµπεριφορά: µην την 
παρεξηγείς· όταν πιει λίγο, κάνει τα δικά της! (δ) κάνω το γούστο µου | το κέφι 
µου (i) πραγµατοποιώ τις προσωπικές µου επιθυµίες: απόψε θέλω να κάνω το 
κέφι µου (ii) ικανοποιώ τις προσωπικές µου επιθυµίες, χωρίς να λαµβάνω υπ' 
όψιν µου τους άλλους: θα κάνει το κέφι του και µετά θα την παρατήσει (ε) 
κάνω ό,τι µου 'ρθει | ό,τι µου κατέβει | ό,τι µου περάσει απ' το µυαλό ενεργώ 
επιπόλαια, αλόγιστα, παρορµητικά: Αυτό το παιδί κάνει ό,τι του κατέβει! Ποτέ 
δεν σκέφτεται τις συνέπειες! (στ) (για) κάνε µου τη χάρη! (µε αυστηρό ύφος) 
προς κάποιον για να σταµατήσει να λέει ή να κάνει κάτι που µας ενοχλεί: ~, σε 
πάρα- 
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καλώ! ∆εν έχω καµιά όρεξη για καβγάδες πρωινιάτικα! || Λοιπόν, κά-
νε µου τη χάρη να ηρεµήσεις και τα ξαναλέµε αύριο! (ζ) χάρη (σου | 
του | της...) κάνω που... για να δείξουµε σε κάποιον ότι θέλουµε και 
τον εξυπηρετούµε, ενώ θα µπορούσαµε να µην τον εξυπηρετήσουµε: 
Ας µη διαµαρτύρεται, γιατί χάρη του κάνω που ασχολούµαι µε το θέµα 
του! Θα µπορούσα να τον αφήσω να περιµένει µήνες, όπως οι 
υπόλοιποι (η) κάνω χώρο | θέση | τόπο | παραπέρα | στην άκρη µε-
τακινούµαι, παραµερίζω, ώστε να δηµιουργηθεί ο απαιτούµενος χώ-
ρος: κάντε λίγο χώρο να καθίσω κι εγώ! || για κάνε στην άκρη να πε-
ράσω! (θ) (κάποιοι) κάνουν ουρά για πολλούς ανθρώπους που περι-
µένουν κάτι/κάποιον ο ένας πίσω από τον άλλον: ουρά έκανε ο κό-
σµος έξω από το καµαρίνι της για να τη δει! || (µτφ.) οι άντρες κάνουν 
ουρά για χάρη της (ι) κάνω πίσω (i) κινούµαι προς τα πίσω: (σε παρ-
κάρισµα) κάνε λίγο πίσω, έχεις χώρο (ii) υποχωρώ, κάµπτοµαι: µετά 
από πολλές πιέσεις, έκανε πίσω και δέχτηκε να συνεργαστεί (ια) κάνω 
κάποιον ταίρι µου παντρεύοµαι κάποιον (ιβ) κάνω την καρδιά µου 
πέτρα σκληραίνω ψυχικά, συναισθηµατικά, προσπαθώ να µην 
επηρεάζοµαι αρνητικά από δυσµενείς εξελίξεις: παρά τις δυστυχίες 
που τη βρήκαν, έκανε την καρδιά της πέτρα και συνέχισε το έργο της 
(ιγ) κάνω µετάνοιες (σε κάποιον) ικετεύω (κάποιον), τον παρακαλάω 
γονατιστός: του 'κάνε χίλιες µετάνοιες για να τον εξυπηρετήσει (ιδ) 
κάνω κοµµάτια (i) (~ κάτι) σπάω κάτι σε µικρά κοµµάτια, θρυµµατί-
ζω: έριξε το βάζο κάτω και το 'κάνε κοµµάτια (ii) θλίβω, απογοητεύω 
(συνήθ. ερωτικά): µου 'κάνες την καρδιά κοµµάτια (iii) (~ κάποιον) 
τιµωρώ κάποιον αυστηρά: αν σε πιάσω στα χέρια µου θα σε κάνω 
κοµµάτια (ιε) κάνω τον σταυρό µου (i) κάνω το σηµείο τού σταυρού, 
π.χ. όταν βρίσκοµαι στην εκκλησία (ii) σε εκφράσεις που δηλώνουν 
µεγάλη απορία ή θαυµασµό για κάτι: Να κάνω τον σταυρό µου! Είναι 
δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγµατα; 4. διαπράττω: ~ φόνο | έγκληµα 
| µια απαγωγή 5. διοργανώνω: ~ πάρτι | γιορτή | ρεβεγιόν | δεξίωση· ΦΡ. 
(µτφ.) κάνω πάρτι χαίροµαι πάρα πολύ, πανηγυρίζω: µαγειρέψαµε 
ψάρι σήµερα και οι γάτες θα κάνουν πάρτι! 6. συγκροτώ, ιδρύω: ~ 
κόµµα | σωµατείο | σύλλογο 7. γίνοµαι αιτία (για κάτι), επιφέρω 
(συγκεκριµένη κατάσταση): ~ κακό | καλό | ζηµιά | καταστροφή | 
φασαρία· ΦΡ. (α) κάνω καλά (i) (για γιατρό) θεραπεύω (ασθενή) (ii) 
(γενικά) αναλαµβάνω την ευθύνη: από εδώ και πέρα, κάνε εσύ καλά 
µαζί του (iii) ξεπερνώ κάποιον σε δύναµη, τον \Ίκώ στην πάλη: δεν 
τον - τον Γιώργο, είναι ο πιο δυνατός στην τάξη (β) κάνω µπαµ | 
πάταγο | θόρυβο | θραύση προκαλώ, εκπλήσσω: µια ταινία που έκανε 
πάταγο 8. (για τόπους, φυτά, ζώα) παράγω (ως προϊόν): η πορτοκαλιά 
δεν έκανε πολλά πορτοκάλια φέτος 9. (για ανθρώπους) φέρνω στον 
κόσµο παιδιά, γεννώ: θα κάνει δίδυµα 10. (α) (σε ΦΡ. όπως κάνω τον 
δάσκαλο | τον βοηθό κ.λπ.) εξασκώ περιστασιακά συγκεκριµένο 
επάγγελµα, συγκεκριµένη δουλειά: κάνω τον δάσκαλο σε επαρχιακό 
σχολειό (β) (κ. αµετβ. σε παρελθοντικό χρόνο µε κατηγορούµενο) διε-
τέλεσα, ήµουν: έκανε για πολλά χρόνια µηχανικός στα καράβια 11. 
προσποιούµαι, παριστάνω (κάποιον άλλον ή κάτι άλλο) εξαπατώντας 
τους γύρω µου: µας έκανε τον φίλο και αποδείχθηκε ο χειρότερος 
εχθρός µας || κάνει την καθηγήτρια | τον γιατρό χωρίς να έχει δίπλωµα 
|| (κ. + ότι) κάνει ότι κοιµάται (δεν κοιµάται πραγµατικά)· ΦΡ. (α) 
κάνω το κορόιδο | την πάπια | τον ψόφιο κοριό υποκρίνοµαι ότι δεν 
καταλαβαίνω ή ότι δεν ξέρω τίποτα (σε µια υπόθεση), ώστε να µη 
µπλεχτώ σε αυτήν (β) κάνω τον δύσκολο εκδηλώνω επιφυλακτικότη-
τα, απροθυµία 12. (για κινηµατογραφικό ή θεατρικό ρόλο) υποδύο-
µαι: ποιος κάνει τον κακό σ'αυτή την ταινία; 13. µιµούµαι: ~ τη φωνή 
τού προέδρου | την υπογραφή του | τα γράµµατα σου 14. καθιστώ 
κάποιον κάτι: µε έκανε ευτυχισµένο- ΦΡ. (α) κάνω (κάποιον) σκουπίδι 
| κουρέλι | τρεις παράδες κατεξευτελίζω (β) τα κάνω θάλασσα | σαλάτα 
| µούσκεµα | µαντάρα (i) έχω παταγώδη αποτυχία (ii) διαλύω τα πάντα 
(γ) τα κάνω άνω-κάτω | γυαλιά-καρφιά | γης Μαδιάµ προκαλώ 
αναστάτωση, επιφέρω καταστροφές, ισοπεδώνω τα πάντα (βλ. κ. λ. 
γη) (δ) τον έκανα Χριστό | Θεό | άγιο για θερµές παρακλήσεις που δεν 
εισακούονται (ε) κάνω (κάποιον) λούτσα | µούσκεµα | παπί 
καταβρέχω (κάποιον) µε πολύ νερό, µουσκεύω (στ) κάνω τα αδύνατα 
δυνατά | ό,τι περνάει από το χέρι µου καταβάλλω κάθε δυνατή προ-
σπάθεια (ζ) κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω ελέγχω απόλυτα (κάποιον) ΣΥΝ. 
έχω τού χεριού µου (η) κάνω (κάποιον) αλοιφή | λειώµα βλ. λ. αλοιφή 
(θ) κάνω (κάποιον) τ' αλατιού βλ. λ. αλάτι (ι) κάνω (κάποιον) µε τα 
κρεµµυδάκια βλ. λ. κρεµµύδι (ια) κάνω γνωστό ότι... γνωστοποιώ, 
ανακοινώνω: «ο υπουργός Τύπου έκανε γνωστό ότι η κυβέρνηση απο-
φάσισε πόσες άδειες θα παραχωρηθούν» (εφηµ.) (ιβ) κάνω (κάποιον) 
άνθρωπο συµµορφώνω (κάποιον), είτε εµφανισιακά είτε ως χαρα-
κτήρα: τον πήρε από τις τρώγλες όπου ζούσε και τον έκανε άνθρωπο 
(ιγ) κάνω (κάποιον) χώµα | λειώµα καταρρακώνω, κάνω (κάποιον) να 
καταρρεύσει ψυχολογικά: του είχαν συµβεί πολλά δυσάρεστα στον 
τελευταίο καιρό, ήρθε κι αυτή η αρρώστια και τον έκανε χώµα 15. 
τοποθετώ σε µια θέση ως αποτέλεσµα εκλογής ή επιλογής µεταξύ 
άλλων υποψηφίων: η κυβέρνηση τον έκανε γραµµατέα στο Υπουργείο 
Τουρισµού || τον έκαναν διευθυντή τής εφηµερίδας | αρχηγό τού κόµ-
µατος 16. έχω συγκεκριµένη εντύπωση (για κάποιον), υπολογίζω κα-
τά προσέγγιση: πόσο την κάνεις; || για τι άνθρωπο τον κάνεις; || 
(+για) όποιος τον βλέπει για πρώτη φορά και δεν ξέρει την ηλικία του 
τον κάνει για σαραντάρη 17. (για θρησκευτική τελετή) τελώ: ~ γάµο | 
αγιασµό | ευχέλαιο | τρισάγιο 18. (για αριθµητικές πράξεις, τριτοπρόσ. 
κάνει, κάνουν) ισούται, έχει τελικό εξαγόµενο: ένα και ένα κάνουν 
δύο 19. λύνω (άσκηση, πρόβληµα), τελειώνω (σχολική εργασία): δεν 
έκανα τις ασκήσεις, γιατί ήταν δύσκολες 20. καθαρίζω, συγυρίζω, 
τακτοποιώ: ~ το σπίτι | την κουζίνα | τα τζάµια 21. ετοιµάζω ή 
παρασκευάζω (κάτι που τρώγεται ή πίνεται): ~ µουσακά | µια οµελέτα 
| τα ψάρια τηγανητά | καφέ | κοκτέιλ- επίσης σε ΦΡ. όπως 

κάνω τα χαρτιά µου ετοιµάζω τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να 
τα υποβάλω στην αρµόδια αρχή 22. συντάσσω (γραπτό κείµενο): - τη 
διαθήκη µου || την έκθεση έκανε ο αρµόδιος υπουργός 23. αποκτώ: ~ 
φίλους | λεφτά | περιουσία- επίσης σε ΦΡ. όπως κάνω χρώµα | µά-
γουλα | κοιλίτσα | περιφέρεια: από το πολύ φαγητό έκανε κοιλίτσα || 
κάθισε αρκετή ώρα στον ήλιο και έκανε χρώµα 24. πληρώνω, καλύ-
πτω τα έξοδα: ~ τα εισιτήρια | το τραπέζι 25. ασχολούµαι µε (κάτι) 
συστηµατικά: ~ κολύµπι | υποβρύχιο ψάρεµα | ορειβασία 26. (+ουσ.) 
(λειτουργεί ως περίφραση τού αντίστοιχου ρήµατος): ~ ταξίδια (ταξι-
δεύω) || ~ όνειρα (ονειρεύοµαι) || ~ µια συζήτηση (συζητώ) || - λόγο 
για (µιλώ για...) || -χαρές (χαίροµαι) || ~ την επεξεργασία (επεξεργά-
ζοµαι) || ~ βόλτα (βολτάρω) || ~ κάτι πράξη (πραγµατοποιώ) || ~ προκοπή 
(προκόβω) 27. (+να πρόταση) (α) σε ΦΡ. τού τύπου κάνω (κάποιον) 
να (κάνει κάτι) (µεσν. φρ.) φέρνω σε ορισµένη κατάσταση, ενεργώ 
έτσι, ώστε κάποιος να πράξει κάτι: τον έκανες να θυµώσει | να φύγει | 
να παραιτηθεί (β) προσπαθώ να κάνω κάτι, βρίσκοµαι στην αρχή 
µιας ενέργειας: έκανε να σηκωθεί και ξανακάθισε από τους πόνους || 
µην κάνεις να φύγεις, γιατί θα το µετανιώσεις (γ) φροντίζω, βοηθώ: 
Παναγίτσα µου, κάνε να γυρίσει πίσω! 28. ενεργώ, αντιδρώ, συ-
µπεριφέροµαι µε συγκεκριµένο τρόπο: ~ σαν παιδί | σαν ώριµος άν-
θρωπος || έκανες λάθος που του αντιµίλησες || Μην κάνετε έτσι, βρε 
παιδιά! ∆ε χάθηκε κι ο κόσµος! ΦΡ. (α) κάνω αµάν για... | σαν τρελός 
για... | (οικ.) κρα για... | επιθυµώ πάρα πολύ (β) κάνω πώς και πώς | πώς 
και τι χρησιµοποιώ όλα τα µέσα για την επίτευξη ενός σκοπού 29. 
(α) µένω για κάποιο χρονικό διάστηµα: έκανε πολλά χρόνια στο 
Παρίσι (β) βρίσκοµαι για ορισµένη χρονική περίοδο κάπου: πού θα 
κάνετε Χριστούγεννα φέτος; 30. (α) διανύω χρονικό διάστηµα: έκανε 
µία ώρα να µιλήσει (β) καλύπτω (συγκεκριµένη απόσταση): έκαναν 
ένα χιλιόµετρο σε τρεις ώρες 31. κοστίζω, αξίζω, έχω χρηµατική 
αξία: το σακάκι κάνει 50.000 δραχµές || πόσο κάνουν τα παπούτσια; || 
κάνει µια περιουσία (για κάτι πολύ ακριβό) ΣΥΝ. στοιχίζω 32. (α) 
(+για) έχω τις προϋποθέσεις, είµαι κατάλληλος (για κάτι): κάνει για 
δάσκαλος, γιατί αγαπάει τα παιδιά (β) ταιριάζω: µαζί δεν κάνουνε και 
χώρια δεν µπορούνε || σου κάνει αυτή η φούστα; 33. ακολουθώ 
συγκεκριµένη κατεύθυνση: ~ ευθεία | δεξιά | αριστερά 34. (για γραµ-
µατικούς τύπους) σχηµατίζοµαι, λέγοµαι: πώς κάνει αυτό το ρήµα 
στον µέλλοντα; 35. (για καιρικές συνθήκες): επικρατεί, είναι, έχει: 
κάνει ζέστη | κρύο | συννεφιά 36. (συνήθ. µε αρνητ. ή ερωτηµ. προ-
τάσεις): επιτρέπεται, πρέπει: δεν κάνει να λες ψέµατα | να καπνίζεις 
πολύ | να πίνεις αλκοόλ στην ηλικία σου || κάνει να µπω; · ΦΡ. (α) το 
κάνω | κάνω έρωτα (µεσν. φρ.) συνουσιάζοµαι (β) τα κάνω | κάνω (τα) 
κακά µου αφοδεύω: από τον φόβο του τα έκανε πάνω του (χέστηκε 
από τον φόβο του) (γ) έχει να κάνει (µε κάτι) έχει σχέση (µε κάτι): το 
πρόβληµα τής ξηρασίας έχει να κάνει µε την ανοµβρία τής φετινής 
περιόδου (δ) το ίδιο κάνει κάτι έχει την ίδια αξία, δεν διαφέρει (ε) το 
ίδιο µού κάνει για µένα δεν υπάρχει διαφορά: είτε έρθετε εσείς στο 
σπίτι µας είτε έρθουµε εµείς στο δικό σας ~ (στ) έχω να κάνω (µε κά-
ποιον) αντιµετωπίζω (κάποιον) (ζ) κάνω ταµείο (για υπάλληλο) µε-
τρώ εισπράξεις και έξοδα (η) κάνω ψιλά αποκτώ κέρµατα ή χαρτο-
νοµίσµατα µικρότερης αξίας, δίνοντας χαρτονόµισµα µεγαλύτερης 
αξίας (θ) κάνω | βάζω (κάποιον) στην άκρη βλ. λ. άκρη (ι) µου κάνει 
(κάποιος) (κάποιος) είναι κατάλληλος για να εκπληρώσει τον δικό 
µου στόχο (ια) (οικ.) την κάνω φεύγω, την κοπανάω: µόλις κατάλαβε 
ότι δεν τον βλέπει κανείς, την έκανε. Επίσης (σπάν.) κάµνω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δηµιουργώ, θυµώνω, τελώ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κάµνω, µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος -µν-. Το 
κάµνω είχε αρχικώς τη σηµ. «εργάζοµαι, καταπονούµαι (από την ερ-
γασία)» και ανάγεται σε θ. *kam-na-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. δισύλλ. 
θ. *kamä-, που συνδ. µε σανκρ. sam-nl-te «εργάζοµαι, κοπιάζω», ίσως 
και µε µέσ. ιρλ. cuma «φροντίδα». Οµόρρ. κάµα-τος, κοµ-ώ (πβ. νοσο-
κόµος), κοµ-ίζω, κόµ-µωσις κ.ά. Ήδη µεσν. είναι η χρήση τού κάνω σε 
συνδυασµό µε ουσιαστικά για τον σχηµατισµό περιφραστικών εκφο-
ρών, λ.χ. κάνω αναφορά | απόφαση | απόλυση. Επίσης πλήθος νεοελ-
ληνικών φρ. έχουν µεσν. αφετηρία, λ.χ. κάνω καρδιά, κάνω κοµµάτια, 
κάνω µετάνοιες, κάνω (ο)πίσω, κάνω πέτρα την καρδιά, κάνω πράξη, 
κάνω προκοπή, κάνω τον σταυρό µου, κάνω ταίρι κ.ά. Η φρ. (δεν) έχει 
να κάνει είναι ξενισµός, από το αγγλ. it has (nothing) to do (with)...]. 

κάνω: συνώνυµα. Μια σειρά ρηµάτων τής Ν. Ελληνικής δηλώνουν 
ενέργεια ή πράξη (µε ή χωρίς αντικείµενο) και κατασκευή. Το ρή-
µα που σήµερα έφθασε να δηλώνει και τις τρεις σηµασίες, είναι το 
κάνω (ξεκίνησε από το αρχ. κάµνω που σηµαίνει «κατασκευάζω» 
και «κοπιάζω»). Το κάνω είναι «λέξη-λάστιχο» που χρησιµοποιεί-
ται για πλήθος χρήσεων και στη θέση πολλών άλλων ρηµάτων (βλ. 
λ. απολεξικοποιηµένο ρήµα). Στην προκειµένη περίπτωση, χρησι-
µοποιείται σε απλούστερο λόγο (παλιότερα και «εν ονόµατι τής δη-
µοτικής» προς αποφυγή λογιότερων λέξεων) αντί όλων των συνω-
νύµων ρηµάτων που δηλώνουν ενέργεια, πράξη ή κατασκευή. ∆ύο 
από αυτά τα ρήµατα, το ενεργώ και το δρω, δηλώνουν αµετάβατη 
ενέργεια (χωρίς αντικείµενο τού ρήµατος): Κατάλαβε τον κίνδυνο 
και έδρασε σωστά - Είναι πολύ επιδέξιος και ενεργεί αστραπιαία. 
Τα ρήµατα πράττω (λογιότερης χρήσεως) και διαπράττω (κακόση-
µο) και, κυρίως, τα διενεργώ, διεξάγω, πραγµατοποιώ και επιτελώ 
είναι µεταβατικά ρήµατα (παίρνουν αντικείµενο): Πράττω το κα-
θήκον µου - ∆ιέπραξε βαρύ έγκληµα - Η Επιτροπή θα διενεργήσει 
τις εξετάσεις των υποψηφίων - Οι αρχές διεξάγουν τιτάνιο αγώνα 
εναντίον των εµπόρων ναρκωτικών - Οι διαδηλωτές θα πραγµατο-
ποιήσουν συγκέντρωση στα προπύλαια τού Πανεπιστηµίου - Επι-
τελεί σηµαντικό έργο για τη χώρα. Τέλος, τα ρήµατα κατασκευάζω 
και φτειά(χ)νω (< µεσν. ευθειάζω «διορθώνω» < ευθύς) δηλώ- 
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νουν κατασκευή, επεξεργασία και πρόσδοση συγκεκριµένης µορ-
φής και λειτουργίας σε κάτι: Κατασκευάζουν αυτοκίνητα προηγ-
µένης τεχνολογίας - Έφτειαξαν αγάλµατα από πηλό. Ας σηµειωθεί 
εδώ η κατάχρηση που γίνεται σήµερα τού δηµιουργώ συχνά µε τη 
σηµασία τού κάνω (βλ. λ. δηµιουργώ). Επίσης, σηµειωτέον ότι τα 
παραπάνω ρήµατα (µε την ίδια ή παρηλλαγµένη σηµασία) είναι ή-
δη αρχαία, εκτός τού πραγµατοποιώ (1833) και τού φτειά(χ)νω 

κανών (ο) → κανόνας 
καολίνης (ο) {χωρ. πληθ.} µαλακή λευκή άργιλος, που αποτελεί το 
κύριο συστατικό για την παρασκευή τής κινεζικής ή άλλων ειδών 
πορσελάνης. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. kaolin < κινεζ. gäo ling 
«ψηλός λόφος»]. 

καουµπόης (ο) {καουµπόηδες}, καουµπόίσσα (η) {χωρ. γεν πληθ.} 
καθένας από τους καβαλάρηδες που οδηγούσαν κοπάδια αγελάδων 
στην αµερικανική ∆ύση και έχουν γίνει θρυλικοί κυρ. από τις ταινίες 
γουέστερν. Επίσης κάου-µπόι (ο) {άκλ.}. [ΕΤΥΜ. < αµερ. cowboy < 
αγγλ. cow «αγελάδα» + boy «αγώρι»]. 

καουµπόικος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) καµποικος 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
καουµπόη 2. καουµπόικο (το) η ταινία γουέστερν (βλ.λ.). — 
καουµπόικα επίρρ. 

καουµποϊλίκι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.-συνήθ. µειωτ.) η επιθετική και 
αυθάδης συµπεριφορά. 

καοόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η αίσθηση καψίµατος σε σηµείο τού σώ-
µατος, η οποία προκαλείται από τροφή ή άλλον εξωτερικό ερεθισµό: 
~ στο στοµάχι ΣΥΝ. καήλα, κάψιµο- ΦΡ. έχω µια καούρα (να...) 
(ειρων.) ούτε που µου περνάει από το µυαλό, δεν θέλω καθόλου: -
∆εν σε κάλεσαν στη γιορτή; -Ξέρεις, είχα κι εγώ µια καούρα... ΣΥΝ. 
µου είναι αδιάφορο. 
[ΕΤΎΜ. < θ. κα- + (< καίω) + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. θολ-ούρα, 
χασ-ούρα, χαιρετ-ούρα]. 

καουτσούκ (το) {άκλ.} ελαστικό προϊόν, το οποίο παράγεται από τον 
παχύρρευστο χυµό ορισµένων φυτών (φυσικό καουτσούκ) ή ως προϊ-
όν χηµικών αντιδράσεων κυρ. σε βιοµηχανική κλίµακα (συνθετικό ή 
τεχνητό καουτσούκ). — καουτσουκένιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
caoutchouc (οπτικό δάνειο) < ισπ. caucho < caoochu (λ. των ιθαγενών 
τού Ισηµερινού) «ξύλο που διυλίζει»]. 

καουτσουκόδεντρο (το) δέντρο τής Ν. Αφρικής, που καλλιεργείται σε 
φυτείες και αποτελεί την κύρια πηγή τού φυσικού καουτσούκ. 

Κ.Α.Π. (η) Κοινή Αγροτική Πολιτική. 
κάπα (το) → κάππα 
κάπα (η) {δύσχρ. καπών} 1. χοντρό πανωφόρι από µαλλί προβάτου ή 

κατσίκας, µε κουκούλα και χωρίς µανίκια, το οποίο φορούν χωρικοί, 
κυρ. βοσκοί, για προστασία από το κρύο 2. γυναικείο φαρδύ και µα-
κρύ πανωφόρι, χωρίς µανίκια ΣΥΝ. µπέρτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία, 
οµόηχα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. cappa]. 

καπάκι (το) {καπακ-ιού | -ιών) 1. σκέπασµα δοχείου, σκεύους ή φιά-
λης: βιδωτό ~ || ~ κατσαρόλας ΣΥΝ. κάλυµµα, επικάλυµµα· ΦΡ. (α) κύ-
λησε ο τέντζερης και βρήκε ΙΟ καπάκι για περιπτώσεις στις οποίες 
κάποιος βρίσκει τον όµοιο του, κάποιον που του ταιριάζει (συνήθ. ει-
ρων.) ΣΥΝ. βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ (β) φέρνω (κάποιον) κα-
πάκι κάνω (κάποιον) να συµφωνήσει µαζί µου, να ενεργήσει όπως 
εγώ θέλω, τον τουµπάρω, τον καταφέρνω: του τα 'πε έτσι, του τα 'πε 
αλλιώς, στο τέλος τον έφερε καπάκι 2. (οικ., ως επίρρ.) αµέσως µετά: 
µε το που θα τελειώσω τις σπουδές, θα πάω ~ στρατό. [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. kapak]. 

καπακώνω ρ. µετβ. {καπάκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. σκεπάζω (ένα 
άνοιγµα) µε καπάκι 2. πέφτω πάνω σε κάτι και το καλύπτω µε το σώ-
µα µου: ο τερµατοφύλακας καπάκωσε τη µπάλα 3. (µτφ.) επιτυγχάνω 
να υπερισχύσω (έναντι κάποιου) (συχνά µε δόλια και αθέµιτα µέσα), 
τον κάνω να βρεθεί σε υποδεέστερη θέση ΣΥΝ. καπελώνω 4. (µτφ.) 
αποκρύπτω, συγκαλύπτω (κάτι) από το φως τής δηµοσιότητας: ~ µια 
υπόθεση | ένα ζήτηµα. — καπάκωµα (το). 

καπακωτός, -ή, -ό αυτός που καλύπτεται µε καπάκι: ~ βαζάκι. 
καπαµάς (ο) {καπαµάδες} φαγητό από αρνήσιο ή µοσχαρήσιο κρέας 

µε ντοµάτα και µπαχαρικά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kapama < p. kapamak 
«κλείνω, σκεπάζω»]. 

καπάνταης (ο) {καπανταήδες} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) αρχηγός σπείρας 
νταήδων 2. (συνήθ. µτφ.) πρόσωπο που κάνει τον ζόρικο, που εµπλέ-
κεται σε έριδες παριστάνοντας τον παλληκαρά. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
kabadayi]. 

κάπαρη (η) → κάππαρη 
καπαρντίνα (η) → καµπαρντίνα 
καπαρο (το) η προκαταβολή που δίνεται ως εγγύηση για την εξα-
σφάλιση αγοραπωλησιών ή µισθώσεων: παίρνω | δίνω ~ ΣΥΝ. αρρα-
βώνας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. caparra < capo «κεφάλι, κεφάλαιο» (< λατ. caput, -itis) 
+ arra «εγγύηση» (< µτγν. λατ. arra, συγκεκοµµένος τ. τού λατ. arrabo 
< αρχ. άρραβών, βλ.λ.)]. 

καπαρώνω ρ. µετβ. {καπάρω-σα, -θηκα, -µένος} (οικ.) εξασφαλίζω 
(κάτι) δίνοντας προκαταβολή ΣΥΝ. κλείνω, αγκαζάρω. — καπάρωµα 
(το). 

καπάτσος, -α, -ο αυτός που κατορθώνει να τα βγάλει πέρα και να 
αντιπαρέρχεται κάθε δυσκολία µε την εξυπνάδα και την πονηριά 
του: ~ γυναίκα | επιχειρηµατίας ΣΥΝ. καταφερτζής, επιτήδειος, επιδέ-
ξιος, ικανός. — καπατσοσύνη (η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. capace < λατ. capax 
< capio «λαµβάνω, παίρνω»]. 

Κ.Α.Π.Ε. (το) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Ενέργειας). 

καπελάδικο (το) κατάστηµα κατασκευής, επιδιόρθωσης ή πώλησης 
καπέλων ΣΥΝ. (λόγ.) πιλοποιείο, πιλοπωλείο. 

καπελαδοόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλου σχήµατος καπέλο, που 
καλύπτει ολόκληρο σχεδόν το πρόσωπο. [ΕΤΥΜ < βεν. capeladura, 
βλ. κ. καπέλο]. 

καπελάς (ο) {καπελάδες}, καπελού (η) {καπελούδες} πρόσωπο που 
κατασκευάζει, επιδιορθώνει ή πουλάει καπέλα. 

κάπελας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) αυτός που έχει καπηλειό, ταβέρνα όπου 
σερβίρεται βαρελήσιο κρασί: βάλε µας, κάπελα, κρασί! ΣΥΝ. ταβερ-
νιάρης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάπηλος (βλ.λ.) «ταβερνιάρης», όπου η µεταβολή -ε- < 
-η- οφείλεται σε επίδραση τού -λ- (πβ. κ. θηλιά - θελιά)]. 

καπελιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κουτί στρογγυλού σχήµατος από 
χαρτί, πλαστικό ή δέρµα, που χρησιµοποιείται ως συσκευασία φύλα-
ξης και µεταφοράς καπέλων. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cappelliera < cappello]. 

καπελίνα (η) γυναικείο καπέλο µε µεγάλο γύρο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cappellina < cappello]. 

καπελίνο (το) το µικρό καπέλο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
cappellino, υποκ. τού ουσ. cappello]. 

καπέλο (το) 1. εξάρτηµα τής ανδρικής και γυναικείας ενδυµασίας 
(διαφόρων σχηµάτων και σχεδίων), που φοριέται στο κεφάλι για λό-
γους αισθητικούς, πρακτικούς (προστασία από το κρύο, τον ήλιο) ή 
λειτουργικούς (δηλωτικό αξιώµατος, επαγγέλµατος κ.λπ.) ΣΥΝ. (λόγ.) 
πίλος· ΦΡ. (α) βγάζω (σε κάποιον) το καπέλο αναγνωρίζω την αξία 
και την υπεροχή (κάποιου), τον παραδέχοµαι: αν καταφέρεις να τον 
πείσεις, εγώ θα σου βγάλω το καπέλο (β) άλλο καπέλο βλ. λ. άλλος 
ΣΥΝ. έτερον εκάτερον (γ) παίρνω το καπέλο | καπελάκι µου και φεύγω 
ως απειλή σε (κάποιον) ότι θα φύγει, ότι δεν θα διστάσει να το 
κάνει: αν επικρατήσει αυτή η γραµµή στην εταιρεία, εγώ ~! 2. η πέρα 
από τα νόµιµα και επιτρεπτά όρια αύξηση τής τιµής ενός 
εµπορεύµατος για την επίτευξη τού µέγιστου δυνατού κέρδους: βάζω 
~ στα φρούτα || πουλάω λαχανικά µε ~. — καπελάκι (το) (σηµ. 1). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cappello < δηµώδ. λατ. *cappelus < λατ. cappa «κάλυµ-
µα κεφαλής»]. 

καπελώνω ρ. µετβ. {καπέλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) φοράω 
καπέλο στο κεφάλι (κάποιου) · 2. (µτφ.) επιβάλλω την άποψη µου εις 
βάρος των άλλων, καπηλεύοµαι, εκµεταλλεύοµαι τις προσπάθειες ή 
τη δράση άλλων προς όφελος µου: οι φοιτητικές παρατάξεις κατηγο-
ρούνται ότι καπελώνονται από τα κόµµατα που τις υποστηρίζουν || ~ 
µια οργάνωση | συζήτηση | την υποψηφιότητα τού δηµάρχου | την 
εκλογή · 3. (για τις τιµές των προϊόντων) βάζω καπέλο στα εµπο-
ρεύµατα, κερδοσκοπώ εις βάρος τού καταναλωτή. — καπέλωµα (το). 

Καπερναούµ (η) {άκλ.} αρχαία πόλη τής Παλαιστίνης στη Γαλι-
λαία, στην οποία δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Καπερναούµ | Καφαρναούµ < εβρ. Kefar-Nahum «χωριό 
τού Ναούµ» (η λ. Ναούµ αποτελεί κύριο όνοµα, που σηµαίνει «πα-
ρηγοριά, ανακούφιση») < kefâr «χωριό» + nahum «παρηγοριά, ανα-
κούφιση»]. 

καπ(ε)τάν- (ο) (λαϊκ.) λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων, σε προσφω-
νήσεις ναυτικών ή οπλαρχηγών: καπ(ε)τάν-Ανδρέα, καπ(ε)τάν-Νικό-
λα· ΦΡ. καπετάν-φασαρίας πρόσωπο που κάνει µεγάλη φασαρία και 
προκαλεί διαρκή αναστάτωση στους γύρω του: ο ~ τής τάξης! ΣΥΝ. 
ταραχοποιός. [ΕΤΎΜ. Βλ. λ. καπετάνιος]. 

καπετανάτο (το) 1. ΙΣΤ. (στην Τουρκοκρατία) το αξίωµα τού καπε-
τάνιου, που είχε υπό τη δικαιοδοσία του ένοπλους άνδρες 2. (συνεκδ.) 
η εδαφική περιοχή όπου ασκούσε την εξουσία του ο καπετάνιος 3. 
(µτφ.) το πεδίο δράσης ή ο χώρος όπου έχει κανείς απόλυτο έλεγχο: 
µερικοί στο κόµµα έχουν δικό τους ~ και δεν ακούνε κανέναν. 

καπετάνιος (ο) {λαϊκ. καπεταναίοι} 1. (στην Τουρκοκρατία) ο αρχη-
γός σώµατος ενόπλων ανδρών, ο οπλαρχηγός · 2. ο κυβερνήτης πλοί-
ου, ο πλοίαρχος: πρώτος | δεύτερος - || ο ~ είναι στο τιµόνι και ο λο-
στρόµος στη µηχανή- ΦΡ. (παροιµ.) ο καλός ο καπετάνιος στη φουρ-
τούνα φαίνεται βλ. λ. φουρτούνα. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βεν. capetanio (όπως και καπετάνος < βεν. capetano) < 
µεσν. λατ. capitaneus «ο επί κεφαλής» < λατ. caput, -itis «κεφαλή»). 
Όµοια αρχή έχει και ο τίτλος κατεπάνω Βυζαντινού αξιωµατούχου 
και διοικητή επαρχιών, που παρετυµολογήθηκε προς τις λ. κατά και 
επάνω. Η λ. έχει ευρεία ευρωπαϊκή παρουσία, πβ. αγγλ. captain, γαλλ. 
capitain, ισπ. capitan, σερβ. capetan κ.ά. o τ. καπετάν πιθ. < τουρκ. 
kaptan^ kapudan (πβ. καπουδάν πασάς = ναύαρχος) < βεν. capitan]. 

καπετάνισσα (η) {σπάν. καπετανισσών) 1.η σύζυγος τού πλοιάρχου ή 
τού οπλαρχηγού · 2. γυναίκα καπετάνιος 3. η καραβοκύρισσα. 

καπετανλίκι (το) {καπετανλικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το αξίωµα και η 
εξουσία τού καπετάνιου  · 2. το σύνολο των καπεταναίων, των 
οπλαρχηγών. Κ.Α.Π.Η. (το) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωµένων. 
καπηλεία (η) {καπηλειών} 1. η αθέµιτη και αισχροκερδής εµπορική 
συναλλαγή ΣΥΝ. αισχροκέρδεια 2. (ειδικότ.) αθέµιτη εκµετάλλευση, 
κυρ. ευγενών ιδεωδών, για την επίτευξη ιδίου οφέλους: η ~ τής θρη-
σκείας | τής πατρίδας | τής ελευθερίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. 
[ΕΤΥΜ αοχ. < καπηλεύω (βλ.λ.)]. καπηλειό (το) ταβέρνα όπου 
σερβίρεται κυρ. βαρελήσιο κρασί ΣΥΝ. οινοµαγειρείο, κουτούκι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. καπηλεϊον< κάπηλος «ταβερνιάρης» (βλ.λ.)]. 
καπηλεύοµαι ρ. αµετβ. {καπηλεύτηκα (λόγ. -θηκα)} εκµεταλλεύοµαι 
(κυρ. ιδεώδη, ιδανικά κ.λπ.) για ιδιοτελείς σκοπούς: ~ την ιδέα τής 
πατρίδας | την προσφορά των ανώνυµων αγωνιστών ΣΥΝ. καταχρώ- 
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73 µαι, εµπορεύοµαι. — καπήλευση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία, εκ-
µεταλλεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καπηλεύω «εµπορεύοµαι - κάνω αισχροκερδείς συναλλαγές» 
< κάπηλος (βλ.λ.)]. 

καπηλευτής (ο) [µτγν.], καπηλεύτρια (η) {καπηλευτριών} πρόσωπο που 
εκµεταλλεύεται αδίστακτα κάθε υψηλό ιδεώδες, για να αποκοµίσει δικά του 
οφέλη- κάπηλος. — καπηλευτικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

καπηλικός, -ή, -ό 1. (σπάν.) αυτός που σχετίζεται µε τον κάπηλο 2. (συνεκδ.) 
βάναυσος, χυδαίος: η ~ συµπεριφορά του ενόχλησε όλους τους παριστάµενους || 
~ ύβρεις | λόγια. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ο σχετιζόµενος µε το οινοπωλείο», < κάπηλος 
(βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

κάπηλος (ο/η) {καπήλ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που δεν διστάζει να 
εκµεταλλευθεί ευγενή και υψηλά ιδεώδη ή δύσκολες καταστάσεις για 
ιδιοτελείς σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µικρέµπορος - οινοπώλης», αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
κάπη «κουτί» < I.E. *kap- «λαµβάνω, παίρνω», πβ. λατ. capio, capabilis 
«ικανός» (> γαλλ. capable(, γοτθ. hafjan «παίρνω», γερµ. haben «έχω», αγγλ. 
have κ.ά. Οµόρρ. αρχ. κάπτω «καταβροχθίζω, καταπίνω». Κατ' άλλη άποψη, 
η λ. κάπηλος αποτελεί δάνειο, όπως και το συνώνυµο λατ. caupo, -onis]. 

-κάπηλος β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ουσιαστικών, που δηλώνουν 
πρόσωπο το οποίο εκµεταλλεύεται αυτό που δηλώνει το α' συνθετικό για 
ιδιοτελείς σκοπούς: ιερο-κάπηλος, αρχαιο-κάπηλος, πολε-µο-κάπηλος, 
πατριδο-κάπηλος. 

καπίκι (το) {καπικ-ιού | -ιών} (παλαιότ.) ρωσικό νόµισµα αξίας ίσης προς το 
ένα εκατοστό τού ρουβλίου. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. kopéjka < kopj «ακόντιο, δόρυ», που ονοµάστηκε έτσι, 
επειδή το πρώτο που κόπηκε (από τον τσάρο Ιβάν ∆' τον Τροµερό) απεικόνιζε 
έναν ιππέα µε ακόντιο]. 

καπίστρι (το) {καπιστρ-ιού | -ιών} λουρί που περνιέται στο κεφάλι υποζυγίου, 
για να το ελέγχει ο αναβάτης (πβ. λ. χαλινάρι)· ΦΡ. σέρνω | τραβώ (κάποιον) 
από το καπίστρι κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω, του επιβάλλοµαι καθ' ολοκληρίαν. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καπίστριονκ λατ. capistrum < capistro]. 

καπιστρωνω ρ. µετβ. {καπίστρω-σα, -θηκα, -µένος} περνώ το καπίστρι στο 
υποζύγιο ANT. ξεκαπιστρώνω. — καπίστρωµα (το). 

καπιταλάκι (το) {χωρ. γεν.} ΤΥΠΟΓΡ. (συνήθ. σε πληθ.) κεφαλαίο γράµµα, 
µικρότερο σε µέγεθος από τα κεφαλαία που χρησιµοποιούνται στο υπόλοιπο 
κείµενο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. (lettre) capitale «κεφαλαίο (γράµµα)» + υποκ. επίθηµα -άκι]. 

καπιτάλας (ο) (ειρων.) πρόσωπο που ασπάζεται τον καπιταλισµό ή ζει σύµφωνα 
µε τις αρχές του- συνήθ. για αυτούς που κερδίζουν πολλά χρήµατα και τα 
ξοδεύουν επιδεικτικά. [ΕΤΥΜ; < καπιταλ(ιστής) + µεγεθ. επίθηµα -ας]. 

καπιτάλι (το) {καπιταλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το χρηµατικό ποσό, το κεφάλαιο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. capitale, βλ. κ. καπιταλισµός]. 

καπιταλισµός (ο) 1. η κεφαλαιοκρατία (βλ.λ.) 2. κρατικοµονοπω-λιακός 
καπιταλισµός (στη µαρξιστική θεωρία) µορφή καπιταλισµού που 
χαρακτηρίζεται από τη συνένωση τής δύναµης των καπιταλιστικών 
µονοπωλίων µε τη δύναµη τού κράτους, τού οποίου ο οικονοµικός ρόλος 
ενισχύεται µε την άµεση ρυθµιστική του παρέµβαση στη διαδικασία 
συσσώρευσης κεφαλαίου· (ειδικότ.) στάδιο στο οποίο οδηγήθηκε το 
καπιταλιστικό σύστηµα µετά την οικονοµική κρίση τού 1929 και 1930 (βλ. κ. 
λ. κραχ), για να εξισορροπήσει τις αντιθέσεις που δηµιουργήθηκαν από την 
εντελώς ελεύθερη λειτουργία τής αγοράς- αλλιώς ώριµος καπιταλισµός. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. capitalisme < capital < λατ. capitalis < caput 
«κεφάλι». Η σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. statemonopoly capitalism]. 

καπιταλιστής (ο), καπιταλίστρια (η) {καπιταλιστριών} κεφαλαιο-κράτης 
(βλ.λ.). Επίσης (µειωτ.) καπιταλίστας (ο). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
capitaliste]. 

καπιταλιστικός, -ή, -ό αυτός που διέπεται από τις βασικές αρχές τού 
καπιταλισµού, κεφαλαιοκρατικός: ~ σύστηµα | κοινωνία | οικονοµία. 

καπιτονέ (το) {άκλ.} 1. ύφασµα από µετάξι ή λινό 2. δύο κοµµάτια υφάσµατος 
σε µορφή παπλώµατος µε µαλακό συνθετικό υλικό ανάµεσα (π.χ. 
υαλοβάµβακα), για να δίνει όγκο, που είναι γαζωµένα έτσι, ώστε να 
σχηµατίζουν συνήθ. ρόµβους. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. capitonné, µτχ. τ. τού p. capitonner < capiton < ιταλ. capitone 
< λατ. capito «αυτός που έχει µεγάλο κεφάλι» (< caput, -itis «κεφάλι»)]. 

Καπιτώλιο (το) {Καπιτωλίου} 1. ΙΣΤ. λόφος τής αρχαίας Ρώµης, στον οποίο 
είχαν χτιστεί ναοί, καθώς και η ακρόπολη τής πόλης 2. ΠΟΛΙΤ. το µέγαρο 
συνεδριάσεων τού Κογκρέσου των Η.ΠΑ. [ΕΤΥΜ. < λατ. Capitolium (< 
caput «κεφάλι»), από τον ναό τού ∆ιός Καπιτωλίου, ο οποίος υψωνόταν στον 
οµώνυµο λόφο]. 

καπλαµάς (ο) {καπλαµάδες} λεπτό φύλο από καλής ποιότητας ξύλο, που 
επικολλάται στην επιφάνεια επίπλων κατασκευασµένων από πιο φθηνό υλικό. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kaplama]. 

καπλάνι (το) {καπλαν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. η τίγρη 2. (µτφ.) αυτός που δεν 
δαµάζεται εύκολα, ο σκληρός και γενναίος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kaplan]. 

καπλαντιζω ρ. µετβ. {καπλάντισ-α, -τηκα, -µένος} 1. επικαλύ-πτω επιφάνεια µε 
καπλαµά 2. (ειδικότ.) ντύνω πάπλωµα µε σεντόνι. — καπλάντισµα (το). 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kapladim, αόρ. τού p. kaplamak]. 
καπνά (τα) → καπνός 
κάπνα (η) {χωρ. πληθ.} σύννεφα καπνού, η αιθάλη: ~ από το τζάκι | το µαγκάλι. 
καπναγωγός, -ός, -ό [1853] 1. αυτός µέσα από τον οποίο διοχετεύεται ο 

καπνός: ~ σωλήνας 2. καπναγωγός (ο) η καπνοδόχος. 
καπναποθήκη (η) [1890] {καπναποθηκών} αποθήκη για τη συγκέντρωση και 

τη φύλαξη των καπνών. 
καπνάς (ο) {καπνάδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που ασχολείται µε την καλλιέργεια 

και την κατεργασία των φύλλων τού καπνού · 2. παραγωγός ή έµπορος 
καπνών. 

καπνελαίο (το) [µτγν.] {καπνελαίου | χωρ. πληθ.} λάδι από τα σπέρµατα τού 
καπνού. 

καπνέµπορος (ο/η) [1892] {καπνεµπόρ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που 
εµπορεύεται καπνά. Επίσης (λαϊκότ.) καπνέµπορας (ο). — καπνέµπορα (το), 
καπνεµπορικός, -ή, -ό [1892]. 

καπνεργάτης (ο) {καπνεργατών}, καπνεργάτρια (η) {καπνεργα-τριών} ο 
εργάτης που απασχολείται στη συγκέντρωση και την κατεργασία των φύλλων 
τού καπνού. Επίσης καπνερνάτισσα (η) {κα-πνεργατισσών}. 

καπνεργατικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στους καπνεργάτες και την 
εργασία τους: ~ ταµείο | απεργία · 2. καπνεργατικά (τα) η αµοιβή των 
καπνεργατών, τα χρήµατα που καταβάλλονται για την κατεργασία των 
καπνών. 

καπνεργοστάσιο (το) [1883] {καπνεργοστασί-ου | -ων} το εργοστάσιο 
επεξεργασίας και κοπής των φύλλων καπνού για την παραγωγή τσιγάρων. 

καπνιά (η) 1. µαύρη ανθρακώδης ουσία που παράγεται κατά την ατελή καύση 
άνθρακα, ξύλου ή λαδιού και επικάθεται σε επιφάνειες µαυρίζοντας τες: η ~ 
τής καµινάδας 2. (γενικότ.) η µουντζούρα που σχηµατίζεται πάνω σε διάφορες 
επιφάνειες από τον καπνό ΣΥΝ. κάπνα, φούµο. 

καπνίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κάπνισ-α, -τηκα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. εισπνέω και 
εκπνέω από το στόµα τον καπνό (από τσιγάρο, πίπα, πούρο ή άλλη 
επεξεργασµένη µορφή των φύλλων καπνού): ~ 10 τσιγάρα την ηµέρα | πούρα 
Αβάνας | αρωµατικό καπνό σε ναργιλέ ΣΥΝ. (λαϊκ.) φουµάρω · 2. γεµίζω ή 
µαυρίζω µια επιφάνεια µε καπνό ή κάπνα: καπνισµένος ουρανός || τα αναµµένα 
κεριά καπνίζουν τα έπιπλα και το ταβάνι || «Καπνισµένο τσουκάλι» (ποιητική 
συλλογή τού Γ. Ρίτσου) || ~ το µελίσσι (για να µην τσιµπούν οι µέλισσες κατά τη 
συλλογή τού µελιού) · 3. (κρέας, ψάρι κ.λπ.) επεξεργάζοµαι και συντηρώ 
ορισµένες τροφές για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε την έκθεση τους στην 
επίδραση καπνού από φωτιά: ~ κρέας χοιρινό ♦ (αµετβ.) 4. βγάζω καπνό προς 
τα έξω, αναδίδω καπνό: το τζάκι καπνίζει || τα βρεγµένα ξύλα καπνίζουν 5. 
εισπνέω και εκπνέω από το στόµα τον καπνό από τσιγάρο, πίπα, πούρο κ.λπ.: οι 
επιβάτες παρακαλούνται να µην καπνίζουν κατά την προσγείωση ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
φουµάρω 6. είµαι καπνιστής: -Καπνίζετε; -Όχι || ~ σαν φουγάρο ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
φουµάρω· ΦΡ. καπνίζω σαν Αράπης βλ. λ. Αράπης 7. σε φρ. για να δηλωθεί η 
ξαφνική επιθυµία κάποιου, η αυθαίρετη ενέργεια ή απερισκεψία: του κάπνισε 
να πάει εκδροµή κι έφυγε χωρίς να πει κουβέντα, κάνει ό,τι του καπνίσει και δεν 
δίνει λογαριασµό σε κανέναν, αντί να έχει ένα σταθερό ωράριο, έρχεται και 
φεύγει όποτε του καπνίσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«προκαλώ καπνό», < καπνός. Η σηµερινή σηµ. «εισπνέω καπνό (τσιγάρου, 
πούρου κ.τ.ό.)» αποτελεί απόδ. ξέν. όρων, πβ. αγγλ. smoke, γαλλ. fumer]. 
Καπνικαρέα (η) (µετωνυµ.) για γυναίκα πολύ γηραιά, υπέργηρη. [ΕΤΥΜ 
Βυζαντινός ναός τής Αθήνας (στην οδό Ερµού), που παραδίδεται και µε τα 
ονόµατα Καµουχαρέα, Παναγία τής Βασιλοπούλας | τού Πρίντζη, ανάγεται δε 
στον 11ο αι. Η ονοµασία ανάγεται στο µεσν. *καπνικάρι)ο)ς «εισπράκτορας τού 
φόρου καπνού των καπνοδόχων», στους οποίους αποδίδεται η χρηµατοδότηση 
τού κτίσµατος. Η ονοµασία Καµουχαρέα ανάγεται στο µεσν. καµουχάς 
«µεταξωτό ύφασµα (από το οποίο κατασκευάζονται άµφια και άλλοι επενδύτες 
ιερέων)» (< τουρκ. kemha, βλ. κ. καµουχάς), επειδή δίπλα στον ναό υπήρχαν 
εργαστήρια τέτοιων υφασµάτων]. καπνικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται 
µε τον καπνό: ~ ζήτηµα. καπνίλα (η) {χωρ. πληθ.} η µυρωδιά τού καπνού. 
κάπνισµα (το) {καπνίσµατος | χωρ. πληθ.} 1. η εισπνοή και εκπνοή τού καπνού 
από τσιγάρο, πίπα, πούρο ή άλλη επεξεργασµένη µορφή φύλλων καπνού: 
απαγορεύεται το - στα νοσοκοµεία || το ~ βλάπτει σοβαρά την υγεία 2. το να 
βγαίνει καπνός από κάπου 3. η επεξεργασία αλατισµένου κρέατος ή ψαριού µε 
την έκθεση του στον καπνό. [ΕΤΥΜ. < µτγν., αρχική σηµ. «θυµίαµα», < αρχ. 
καπνίζω (βλ.λ.)]. καπνιστηριο (το) [1889] {καπνιστήρί-ου | -ων} ο ιδιαίτερος 
χώρος (σε θέατρο, αεροπλάνο, τρένο...) που χρησιµοποιείται κατ' αποκλειστικό-
τητα από καπνιστές. καπνίΌτής (ο) [1873], καπνίστρια (η) [1896] 
{καπνιστριών} πρόσωπο που έχει τη συνήθεια να καπνίζει τσιγάρα ή πούρα: 
µανιώδης | αρειµάνιος ~· ΦΡ. παθητικός καπνιστής αυτός που, χωρίς να καπνί-
ζει ο ίδιος, εκτίθεται σε χώρο καπνιστών, εισπνέοντας τον καπνό από τα 
τσιγάρα τους. — καπνισπκός, -ή, -ό. καπνιστός, -ή, -ό [µτγν.] (για τροφές) που 
έχει υποστεί ειδική επεξεργασία µε την επίδραση τού καπνού: ~ κρέας | ρέγκα | 
τυρί | σολοµός | χοιρινό. καπνοβιοµηχανία (η) {καπνοβιοµηχανιών} 1.ο 
βιοµηχανικός κλάδος τής επεξεργασίας καπνού 2. η βιοµηχανική µονάδα 
επεξεργασίας φύλλων καπνού και παραγωγής προϊόντων καπνού (τσιγάρων, 
πούρων κ.λπ.) ΣΥΝ. καπνεργοστάσιο. — καπνοβιοµήχανος (ο) [1892], κα- 
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προβιοµηχανικός, -ή, -ό. 
καπνοβόρος, -α, -ο 1. αυτός που απορροφά τον καπνό και εµποδίζει τον 

σχηµατισµό του 2. καπνοβόρος (ο) ειδική συσκευή, η οποία τοποθετείται σε 
άλλες συσκευές για την απορρόφηση τού καπνού που σχηµατίζεται κατά την 
καύση διαφόρων υλών ΣΥΝ. καπνοσυλλέκτης. [ΕΤΥΜ. < καπνός + -βόρος < 
βορά, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. fumivore (νόθο συνθ.)]. 

καπνογόνος, -ος, -ο [1847] 1. αυτός που παράγει καπνό: ~ µηχανή | αέρια | 
φωτοβολίδες 2. καπνονόνο (το) χηµική ουσία που κατά την καύση της παράγει 
καπνό: η αστυνοµία διέλυσε το πλήθος κάνοντας χρήση καπνογόνων. 
[ΕΤΥΜ. < καπνός + γόνος (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. fumigène (νόθο 
συνθ.)]. 

καπνοδοχοκαθαριστής (ο) [1861] ο επαγγελµατίας που ασχολείται µε τον 
καθαρισµό των καπνοδόχων από την κάπνα που σχηµατίζεται στα εσωτερικά 
τους τοιχώµατα. 

καπνοδόχος (η) σωλήνας µεταλλικός ή κτιστός συνήθ. κατακόρυφα, ο οποίος 
επιτρέπει στα αέρια που σχηµατίζονται από καύσεις σε τζάκια ή λέβητες, να 
διοχετεύονται στην ατµόσφαιρα ΣΥΝ. καµινάδα, καπναγωγός, 
καπνοσωλήνας, µπουρί, τσιµινιέρα, φουγάρο. [ETYM. µτγν. < αρχ. 
καπνοδόκη | -δόχη < καπνός + -δόκη < δέχοµαι | δέκοµαι]. 

καπνοθάλαµος (ο) [1891] {καπνοθαλάµ-ου | -ων, -ους} εξάρτηµα στους 
ατµολέβητες, το οποίο βρίσκεται πάνω από την εστία και όπου εισέρχονται τα 
αέρια τής καύσης, πριν φθάσουν στην καπνοδόχο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. smoke chamber]. 

καπνοθήκη (η) [1886] {καπνοθηκών} το κουτί όπου οι καπνιστές τοποθετούν 
τον καπνό ΣΥΝ. ταµπακιέρα. 

καπνοκαλλιέργεια (η) {καπνοκαλλιεργειών] η καλλιέργεια καπνών. — 
καπνοκαλλιερνητής (ο) [1890], καπνοκαλλιερνητικός, -ή, -ό. 

καπνοκοπτήριο (το) [1833] {καπνοκοπτηρί-ου | -ων} το εργοστάσιο κοπής των 
φύλλων καπνού. — καπνοκοπτικός, -ή, -ό [1891]. 

καπνοµάγαζο (το) η αποθήκη για την κατεργασία των φύλλων καπνού από τους 
καπνεργάτες. 

καπνοµίχλη (η) {χωρ. πληθ.} η αιθαλοµίχλη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. 
smog, από συµφυρµό των λ. smoke «καπνός» και fog «οµίχλη». Βλ. κ. 
αιθαλοµίχλη]. 

καπνοπαραγωγή (η) [1892] {χωρ. πληθ.} η παραγωγή καπνών. 
καπνοπαραγωγός, -ός, -ό [1892] 1. αυτός που παράγει µεγάλες ποσότητες 

καπνών: ~ χώρα 2. καπνοπαραγωγός (ο/η) γεωργός που ασχολείται µε την 
καλλιέργεια και παραγωγή καπνών. — καπνοπα-ραγωγικός, -ή, -ό [1894]. 

καπνοπωλείο (το) [1871] κατάστηµα ή πρατήριο όπου πωλούνται τσιγάρα και 
άλλα κατεργασµένα προϊόντα καπνού. — καπνοπώλης (ο) [1871], 
καπνοπώλισσα (η), καπνοπωλικός, -ή, -ό [1891]. 

καπνός (ο) {κ. πληθ. καπνά (τα) (σηµ. 2, 4)} 1. µείγµα από αέρια και 
αιωρούµενα µόρια άνθρακα, που προκύπτει από την καύση ξύλου ή άλλης 
οργανικής ύλης: από το φουγάρο βγαίνει ~ || ο ~ διώχνει τα κουνούπια || ο ~ 
από τα κεριά µαυρίζει το ταβάνι || (κ. στον πληθ.) οι ~ απ'τα τσιγάρα· ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά | δεν υπάρχει καπνός 
χωρίς φωτιά πίσω από κάθε φηµολογία υπάρχει κάποια δόση αλήθειας: δεν 
µπορεί να την κατηγορούν χωρίς να 'χει κάνει τίποτα· ~! (β) έγινε καπνός 
εξαφανίστηκε: ο ληστής άρπαξε τη σακούλα µε τα χρήµατα και ~ (γ) 
προπέτασµα καπνού (i) µάζα από πυκνά σύννεφα καπνού, που παράγονται 
για να κρύψουν µια περιοχή ή στρατεύµατα από το οπτικό πεδίο τού εχθρού 
(ii) (µτφ.) οτιδήποτε έχει ως προορισµό να συγκαλύψει, να αποκρύψει ή να 
παραπλανήσει σχετικά µε ένα ζήτηµα: οι κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών 
ήταν ένα ~, για να διασκεδάσουν τις υποψίες σχετικά µε τη διαφωνία τους · 2. 
φυτό τού οποίου τα φύλλα περιέχουν νικοτίνη και µε την ξήρανση και την 
κατάλληλη επεξεργασία τους χρησιµοποιούνται για κάπνισµα ως συστατικό 
τσιγάρων, πούρων κ.λπ., για µάσηµα ή εισπνοές από τη µύτη 3. (συνεκδ.) η 
επεξεργασµένη ύλη από τα φύλλα τού παραπάνω φυτού, η οποία 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή τσιγάρων, πούρων κ.λπ.: ο ~ τής πίπας || 
εκλεκτό χαρµάνι από ελληνικό ~ || βαρύς | ελαφρύς | αρωµατικός ~ ΣΥΝ. 
ταµπάκο· ΦΡ. (οικ.) τι καπνό φουµάρει; ποιο είναι το ποιόν αυτού τού 
ανθρώπου; 4. καπνά (τα) οι εκτάσεις, η καλλιέργεια ή η παραγόµενη 
ποσότητα τού φυτού καπνός: έχει πολλά ~ || δουλεύει στα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τµήµα. [ΕΤΥΜ αρχ. < *παπ-νός (µε ανοµοίωση) < *κΕαπ-νός < I.E. *kwep- 
«καπνίζω, κοχλάζω», πβ. σανσκρ. kup-yati «βράζει», λετ. kvêpt «καπνίζω», 
πιθ. λατ. vapor «ατµός» (< I.E. *kwap-or) κ.ά. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι 
φρ. δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά (< γαλλ. il n'y a pas de fumée sans feu) 
και προπέτασµα καπνού (< αγγλ. smoke-screen)]. 

καπνοσακούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} υφασµάτινο ή δερµάτινο σακουλάκι, 
στο_ οποίο τοποθετείται χύµα ο κοµµένος καπνός. 

καπνοσυλλέκτης (ο) {καπνοσυλλεκτών} συσκευή που προσαρµόζεται σε 
εγκαταστάσεις καλοριφέρ για τη συγκέντρωση τής παραγόµενης αιθάλης και 
την παρεµπόδιση τής διοχέτευσης της στον ατµοσφαιρικό αέρα. 

καπνοσύριγγα (η) [1845] {καπνοσυρίγγων} 1. (λόγ.-σπάν.) η πίπα 2. η µακριά 
δερµάτινη σύριγγα τού ναργιλέ, µαρκούτσι. [ΕΤΥΜ. Απόδ. των γαλλ. pipe 
«πίπα», τουρκ. çubuk «τσιµπούκι»]. 

καπνοσωλήνας (ο) [1801] κυλινδρικός µεταλλικός σωλήνας που συνδέει τις µη 
ηλεκτρικές συσκευές θέρµανσης µε την καπνοδόχο ή απευθείας µε τον 
ατµοσφαιρικό αέρα για την αποµάκρυνση τού παραγόµενου κατά την καύση 
καπνού ΣΥΝ. µπουρί. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού τουρκ. çubuk «τσιµπούκι»]. 

καπνοτόπι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) έδαφος όπου καλλιεργούνται καπνά. Επίσης 
καπνότοπος (ο). 

καπνόφυλλο (το) το φύλλο τού φυτού καπνός. 
καπνοφυτεία (η) [1888] {καπνοφυτειών} η φυτεία καπνών. 
καπνόχορτο (το) [1831] ποώδες φυτό µε λεπτό µίσχο. 
καπνοχώραφο (το) χωράφι καλλιεργηµένο µε καπνά. 
καπό (το) {άκλ.! το σκέπαστρο τής µηχανής αυτοκινήτου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 

capot, αρχική σηµ. «είδος κάπας», < cape < ιταλ. cappa (βλ. λ. κάπα)]. 
καποδιστριακός, -ή, -ό [1832] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ιωάννη 

Καποδίστρια, τον πρώτο κυβερνήτη τής Ελλάδας 2. σε τίτλους ιδρυµάτων, 
π.χ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

κάποιος, -οια, -οιο αντων. 1. (για πρόσωπα ή πράγµατα) ένας (αόριστα): ~ 
κύριος είναι στην πόρτα || δώσ' του ~ συµβουλή || ~ µε χαιρέτησε το πρωί, αλλά 
δεν κατάλαβα ποιος ήταν 2. (µετά από αόρ. άρθρο) για πρόσωπο ή πράγµα, τα 
στοιχεία των οποίων δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν µε ακρίβεια: ένας ~ 
κύριος Κώστας σε ζητάει || γυναίκα µιας ~ ηλικίας (δηλ. µη προσδιορίσιµης, αν 
και αρκετά προχωρηµένης) 3. όχι πολύ σηµαντικός, όχι πολύς: κερδίζει ~ 
χρήµατα || έχεις ~ δίκιο || έχει - µόρφωση ΣΥΝ. µικρός, λίγος 4. (καθηµ. για 
πρόσ.) µε µεγάλη αξία, σηµαντικός: θέλει να γίνει κάποιος || νοµίζει ότι είναι 
κάποιος || κάνει τον κάποιο 5. κάποιοι µερικοί, όχι όλοι: θα καλέσω κάποιους 
από τους φίλους µου το βράδυ || κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχεις άδικο · ΦΡ. 
κατά κάποιον τρόπο µάλλον, µέχρις ενός σηµείου, εξετάζοντας τα πράγµατα 
από µία πλευρά: έχει ~ δίκιο ΣΥΝ. (λόγ.) τρόπον τινά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρθρο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < καν + ποίος. Το αρσ. κάποιος σχηµατίστηκε µε βάση το θηλ. 
κάποια, το οποίο µε τη σειρά του πλάστηκε κατ' αναλογίαν προς το θηλ. καµιά 
(τής αντων. κανείς). Έτσι ερµηνεύεται η απουσία οποιουδήποτε ίχνους τού 
τελικού -ν (τού καν), αφού χρησίµευσε ως βάση ο τ. καµιά (βλ. λ. κανείς), 
όπου το -ν έχει αφοµοιωθεί προς το επόµενο -µ-]. 

καπόνι (το) {καπον-ιού | -ιών] 1. ευνουχισµένος κόκορας · 2. ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) η 
επωτίδα (βλ.λ.) · 3. εδώδιµο ψάρι µε σώµα ατρακτοειδές, µεγάλο κεφάλι, 
µικρά σκληρά λέπια, χρώµα κοκκινωπό µε βαθιά πρασινο-γάλαζη απόχρωση, 
µουστάκια και δύο µεγάλα πλαϊνά πτερύγια. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. καπόνιν, υποκ. τού µτγν. κάπων (ό) < λατ. capo, ίδια σηµ. Οι 
σηµ. 2, 3 ανάγονται σε βεν. capon (< λατ. capo)]. 

καπότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (λαϊκ.) η κάπα (σηµ. 1): «πάνω στην ~ µου, 
συντροφιά και στρώµα µου» ✈  2. (!) το ανδρικό προφυλακτικό (βλ.λ.). Επίσης 
καπότο (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. capotta. Με τη σηµ. «προφυλακτικό» η λ. προέρχεται από το 
γαλλ. capote (όπου συνήθ. χρησιµοποιείται ως µέρος τής περίφρασης capote 
anglaise). Τόσο η γαλλ. όσο και η ιταλ. λ. αποτελούν υποκ. τού λατ. cappa 
«κάπα»]. 

καποτάστο (το) ΜΟΥΣ. µικρή κινητή ράβδος που προσαρτάται στην ταστιέρα 
έγχορδων οργάνων, ιδ. µαντολίνου και κιθάρας, και χρησιµεύει στη ρύθµιση 
τής οξύτητας τού ήχου των χορδών. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. capotasto < capo 
«κεφάλι» (< λατ. caput, -itis) + tasto «ψαύση, άγγιγµα» < tastare «ψαύω, 
ψηλαφώ» < *taxitare (< λατ. taxare)]. 

κάποτε επίρρ. 1. σε απροσδιόριστο ή ακαθόριστο χρονικό σηµείο, σε κάποια 
χρονική στιγµή: (α) στο παρελθόν: ~ έλεγε ότι την αγαπούσε || ~ έκανα πολλά 
όνειρα || (σε παραµύθια) ζούσε ~ ένας γίγαντας (µια φορά κι έναν καιρό) ΣΥΝ. 
άλλοτε (β) στο µέλλον: ~ θα καταλάβεις το λάθος σου και τότε θα 'ναι αργά || ~ 
θα σου τα πω όλα ΣΥΝ. αργά ή γρήγορα- ΦΡ. κσποτε-κάποτε από καιρό σε 
καιρό, κατ' αραιά χρονικά διαστήµατα: παλιά ερχόταν ~ να µας δει, αλλά τώρα 
ούτε κι αυτό γίνεται ΣΥΝ. πότε-πότε, µερικές φορές · 2. (διαζευκτικά) άλλες 
φορές, άλλοτε... άλλοτε: ~ λέει αλήθεια, ~ λέει ψέµατα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < καν + 
ποτέ, όπου η παράλειψη τού -ν- οφείλεται σε αναλογία προς το κάποιος 
(βλ.λ.)]. 

κάπου επίρρ. 1. (τοπικά) σε κάποιο µέρος, σε κάποιο σηµείο: ~ θα κρύβεται || ~ 
θα το βρήκε και το µάζεψε || ~ θέλει να πάει || - εδώ γύρω τριγυρίζει · 2. 
(ποσοτικά) κατά προσέγγιση: η επισκευή µας κόστισε ~ ένα εκατοµµύριο || η 
απόσταση είναι ~ 200 χιλιόµετρα || έπεσε ~ εκεί ΣΥΝ. περίπου, πάνω-κάτω 3. 
(καθηµ.) σε κάποιον βαθµό, κατά κάποιον τρόπο: ~ µε έχει απογοητεύσει || ~ 
έχω βαρεθεί να κάνω όλο τα ίδια και τα ίδια· ΦΡ. (χρονικά) κάπου-κάπου κατ' 
αραιά χρονικά διαστήµατα, καµιά φορά: ερχόταν ~ και µας έβλεπε || έµενε ξα-
πλωµένος στο κρεβάτι όλη µέρα· µόνο ~ σηκωνόταν και πήγαινε προς το 
παράθυρο ΣΥΝ. πού και πού, πότε-πότε, κάποτε-κάποτε. [ΕΤΥΜ. µεσν. < καν 
+ πού, όπου η παράλειψη τού -ν- οφείλεται σε αναλογία προς το κάποιος 
(βλ.λ.)]. καπούλια (τα) {καπουλιών} 1. τα νώτα των µεγάλων τετραπόδων και 
συνήθ. αυτών που χρησιµοποιούνται ως υποζύγια: τα ~ τού αλόγου 2. (για 
ανθρώπους) τα οπίσθια, συνήθ. τα οπίσθια γυναίκας που προεξέχουν. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. καπούλιον, υποκ. τού ουσ. καπούλα < λατ. scapulae, τ. πληθ.]. 
καπούτ επίθ. {άκλ.} (εκφραστ.) 1. κατεστραµµένος, αχρηστευµένος: το 
αυτοκίνητο είναι ~ 2. νεκρός. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. kaputt < γαλλ. (être) capot, όρος τής χαρτοπαικτικής για 
εκείνον ο οποίος δεν έχει κανέναν βαθµό]. καπουτσίνος (ο) {χωρ. πληθ. στη 
σηµ. 2} 1. (µε κεφ.) µοναχός που ανήκει σε µοναστικό τάγµα τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, κλάδο τού τάγµατος των Φραγκισκανών, µε 
χαρακτηριστικό στοιχείο τής ενδυµασίας του τη µακριά κουκούλα · 2. καφές 
φίλτρου ιταλικής προελεύσεως που παρασκευάζεται µε ιδιαίτερη τεχνική και 
σερβίρεται µε γάλα ή κρέµα, συνήθ. πασπαλισµένος µε σοκολάτα ή καννέλα • 
3. πίθηκος τής Κ. και Ν. Αµερικής µε χαρακτηριστικό καφέ τρίχω- 
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µα στο κεφάλι · 4. ποώδες διακοσµητικό φυτό. Επίσης καπουτσίνο 
(το/ο) {άκλ.} (σηµ. 2). 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cappuccino < cappuccio «κουκούλα». Η σηµ. 2 προέκυψε 
από την οµοιότητα τού χρώµατος τού καφέ µε το χρώµα τής κου-
κούλας των καπουτσίνων (µοναχών τού τάγµατος τού Αγίου Φραγκί-
σκου) και µε την ενδυµασία τους]. κάππα κ. κάπα (το) {άκλ.} Κ, κ· το 
δέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. αριθµός). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΎΜ. αρχ. < εβρ. kaph «παλάµη»]. Καππαδοκία 
(η) περιοχή τής Κ. Μικράς Ασίας, σηµαντικό κέντρο τού 
χριστιανισµού κατά τους πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες. — 
Καππαδόκης (ο) [αρχ.], Καπαδόκισσα (η), καππαδοκικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ασσυρ. Katpa Tuka «η πλευρά τού Tuka (;)»]. κάππαρή (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} 1. θαµνώδες αγκαθωτό φυτό µε επιµήκεις βλαστούς, 
µεγάλα µεµονωµένα λευκά ή ροζ άνθη, που φύεται σε περιοχές µε 
ζεστό κλίµα 2. (συνεκδ.) ο καρπός ή τα φύλλα τού παραπάνω φυτού, ο 
οποίος διατηρείται σε άλµη ή ξίδι και χρησιµοποιείται ως καρύκευµα 
σε σαλάτες και σάλτσες ή γίνεται τουρσί. [ΕΤΥΜ < αρχ. κάππαρις, 
αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. καπρίτσιο (το) 1. ιδιότροπη συµπεριφορά, 
απαιτητική και εγωιστική στάση, πείσµα: κάνω κάτι από ~ || της 
κάνουν όλα τα ~ || περαστικό | παράξενο - || τα ~ τού καιρού | τής µόδας 
| τής τύχης || (µτφ.) το αυτοκίνητο µάς κάνει πάλι καπρίτσια ΣΥΝ. 
παραξενιά, ιδιοτροπία, ιδιορρυθµία, πείσµα, (πληθ.) κόνξες · 2. ΜΟΥΣ. 
ζωηρή µουσική σύνθεση µε χαλαρή δοµή, που στηρίζεται συχνά σε 
γνωστή µελωδία: το «Ιταλικό Καπρίτσιο» τού Τσαϊκόφσκι.   — 
καπριτσιόζος, -α, -ο/-ικο (σηµ. 1), καπριτσιόζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. capriccio < capra «κατσίκι, τρελοκάτσικο» < λατ. capra]. 
κάπρος (ο) (αρχαιοπρ.) ο αγριόχοιρος: ερυµάνθιος ~. [ΕΤΎΜ οψχ· < 
ΙΕ. *kapro- «τράγος», πβ. λατ. caper, αρχ. σκανδ. hafr κ.ά. Επειδή στην 
Ελλην. χρησιµοποιήθηκε η λ. τράγος (βλ.λ.) µε τη σηµ. τού αρσενικού 
αιγάγρου, η λ. κάπρος δήλωσε τον αρσενικό χοίρο (µερικές φορές και 
ως επίθ.: συς κάπρος)]. κάπως επίρρ. 1. (τροπικό) µε κάποιον τρόπο: 
είτε µε τρένο είτε µε λεωφορείο, ~ πρέπει να φύγουµε από 'δω! || 
(καθησυχαστικά) Μην ανησυχείς! ~ θα τα βγάλουµε πέρα ✈  2. 
(ποσοτικό) λίγο: σήµερα είναι ~ καλύτερα || είναι ~ ακριβό για µένα 
και δεν µπορώ να τ' αγοράσω • 3. περίπου: - έτσι είναι τα πράγµατα · 
4. (στην αργκό των νέων) σε ΦΡ. όπως: είµαι κάπως, βρίσκω 
κάποιον/κάτι κάπως κ.λπ. για κάποιον/κάτι που δίνει µια περίεργη 
αίσθηση, την οποία δεν µπορούµε ωστόσο να προσδιορίσουµε. 
[ΕΤΥΜ. < φρ. *κάν πώς, κατ' αναλογίαν προς τα κάποιος, κάποτε, κά-
που (πβ. λ. κάπου)]. κά ρα (η) ΕΚΚΛΗΣ. η κεφαλή αγίου λειψάνου, 
που φυλάσσεται για ιερό προσκύνηµα σε ναό: η ~ τού Αγίου Νικολάου 
ΣΥΝ. κεφάλι, κρανίο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κάρα (τό | ή) «κεφάλι» (ήδη µυκ. 
ka-ra-a-pi, τ. οργανικής πτώσεως) < θ. καρ-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*ker- «κεφάλι», πβ. σανσκρ. sirah, λατ. cervus «ελάφι» (κατά λέξη 
«αυτό που φέρει στο κεφάλι κέρατα»), cornu «κέρατο» (> γαλλ. 
corne), cerebrum «εγκέφαλος» (> ισπ. cerebro), γερµ. Horn «κέρατο», 
αγγλ. horn κ.ά. Οµόρρ. κέρ-ας, κρά-νος, κρα-νίο(ν), καρα-δοκώ, καρα-
τοµώ κ.ά.]. κάρα- κ. καρά- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. (λαϊκ.) ότι 
κάτι είναι µαύρο: καρα-µπογιά 2. ότι κάτι είναι βαρύ, βαθύ: καρα-
σεβντάς, κα-ρα-ντουζένι 3. (καθηµ.) επίταση τής σηµασίας τού β' 
συνθετικού: κα-ρά-βλαχος, καρά-γυφτος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το τουρκ. kara 
«µαύρος» και χρησιµοποιείται είτε κυριολεκτικά (π.χ. καρα-µπογιά) 
είτε ως επιτατικό σε λ. µε µειωτική χρήση (π.χ. καρά-βλαχος)]. 
καραβάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το µεταλλικό σκεύος µέσα στο οποίο 
κάθε στρατιώτης βάζει το συσσίτιο του- ΦΡ. (µτφ.) παλιά καραβάνα (i) 
ο παλιός στο στρατιωτικό σώµα (ii) άνθρωπος µε πολλές εµπειρίες, 
που έχει «ψηθεί» στον τοµέα του και έχει αποκτήσει πολλές 
πρακτικές γνώσεις. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. caravana (ή τουρκ. karavana). Βλ. κ. καραβάνι]. 
καραβάνας (ο) {καραβανάδες} (µειωτ.) 1. ΣΤΡΑΤ. (αργκό) ο µόνιµος 
υπαξιωµατικός τού Στρατού Ξηράς ΣΥΝ. µονιµάς 2. (γενικότ.) κάθε 
µόνιµος στρατιωτικός. καραβάνι (το) {καραβαν-ιού | -ιών} 1. οµάδα 
ταξιδιωτών (συνήθ. εµπόρων και προσκυνητών), κυρ. στην έρηµο, µε 
κοινό σκοπό και προορισµό, που ταξιδεύουν µαζί για ασφάλεια µε 
καµήλες και υποζύγια 2. (µτφ.-γενικότ.) µεγάλος αριθµός ανθρώπων, 
που µετακινούνται ταυτόχρονα προς ορισµένη κατεύθυνση: 
καραβάνια τουριστών κατέκλυσαν το νησί φέτος το καλοκαίρι || ~ 
προσφύγων ΣΥΝ. πλήθος, σµήνος, ορδές. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. καραβάνι | καρβάνι < τουρκ. kervan < περσ. kärwän]. 
καραβάν-οαράι (το) {καραβάν-σαρα-γιού | -γιων} 1. (παλαιότ.) κα-
τάλυµα για τους ταξιδιώτες των καραβανιών και για τα υποζύγια τους 
2. (µειωτ.) κτήριο ακαλαίσθητο. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. kervansaraj. Βλ. κ. Αµφιλοχία (Καρβασαράς)]. 
καραβέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρό ιστιοφόρο πλοίο µε δύο ή τρία 
ιστία τριγωνικού σχήµατος, που χρησιµοποιήθηκε κατά τον Μεσαίωνα 
για τα ταξίδια Ισπανών και Πορτογάλων θαλασσοπόρων. [ΕΤΥΜ 
Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. caravella, υποκ. τού µτγν. λατ. carabus 
«πλοιάριο» < αρχ. κάραβος. Βλ. κ. καράβι]. 

καραβησιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε καράβι: ~ πανιά- ΦΡ. 
καραβήσιος καφές βλ. λ. καφές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. καράβι (το) 
{καραβ-ιού | -ιών) 1. ιστιοφόρο πλοίο, συνήθ. µεγάλου εκτοπίσµατος, 
µε τρία ή περισσότερα ιστία 2. (καθηµ., κατ' επέκτ.) πλοίο 
οποιουδήποτε τύπου: πότε φεύγει το - για Σύρο; ΦΡ. (καθηµ.) (α) 
πέσαν έξω τα καράβια (κάποιου) για κάποιον που χωρίς εµφανή 

αιτία είναι κακόκεφος: σου - και είσαι έτσι κατσούφης; (β) (ειρων.) 
εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρµενίζουν βλ. λ. χάνω (γ) µεγάλα 
καράβια, µεγάλες φουρτούνες βλ. λ. µεγάλος (δ) (δουλεύω | είµαι) 
στα καράβια είµαι ναυτικός, εργάζοµαι στο Εµπορικό Ναυτικό (ε) 
πάω στα καράβια µπαρκάρω. — (υποκ.) καραβάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλοίο. 

[ΕΤΥΜ < µεσν. καράβιον, υποκ. τού αρχ. κάραβος «καραβίδα, γαρίδα» 
(η σηµερινή σηµ. ήδη µτγν.), αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο µεσογειακής 
προελ.]. καραβιά (η) το φορτίο, η ποσότητα ή τα άτοµα που µπορεί 
να µεταφέρει ένα πλοίο· ΦΡ. καραβιές-καραβιές για να δηλώσουµε 
µεγάλα πλήθη: ~ έφταναν οι τουρίστες στο νησάκι. καραβίδα (η) 
εδώδιµο δεκάποδο µαλακόστρακο, κυρ. τού γλυκού νερού, που 
µοιάζει µε µικρό αστακό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καραβίς, υποκ. τού αρχ. κάραβος, αγν. ετύµου, πιθ. δά-
νειο µεσογειακής προελ.]. καραβιδόψιχα (η) αποφλοιωµένο και 
αποκεφαλισµένο σώµα µικρής 
θαλάσσιας καραβίδας, το οποίο προσφέρεται συνήθ. τηγανισµένο. 
καράβλαχος (ο) (επιτατ.) αυτός που έχει άξεστη συµπεριφορά και 
άκοµψη εµφάνιση (πβ. λ. βλάχος, σηµ., 3, κ. λ. βλάχικος, σηµ. 3). [ΕΤΥΜ 
< κάρα- (βλ.λ.) + βλάχος]. καραβοκύρης (ο) [µεσν.] 
{καραβοκύρηδες}, καραβοκύρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο 
ιδιοκτήτης πλοίου ΣΥΝ. πλοιοκτήτης · 2. ο πλοίαρχος, ο καπετάνιος τού 
πλοίου· ΦΡ. (παροιµ.) ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται 
ο ικανός άνθρωπος φαίνεται στις δύσκολες περιπτώσεις, στα δύσκολα 
αποδεικνύεται ποιος είναι αξιόλογος. καραβοµαρανκός (ο) (λαϊκ.) 
ξυλουργός που δουλεύει σε ναυπηγείο. καραβόπανο (το) 1. το πανί 
των ιστίων τού καραβιού 2. (γενικότ.) 
χοντρό και σκληρό πανί µεγάλη αντοχής: τέντες από ~. καραβόσκαρο 
(το) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) είδος ιστιοφόρου µε στρογγυλεµένη πρύµνη. 
καραβόσκοινο (το) → καραβόσχοινο 
καραβόσκυλος (ο) 1. το σκυλί τού καραβιού, που µένει συνέχεια µαζί 
µε τους ναυτικούς 2. (µτφ. για ναυτικό) που έχει περάσει τη ζωή του 
στη θάλασσα, ο θαλασσόλυκος. Επίσης καραβόσκυλο (το). 
καραβοστάσι (το) {καραβοστασ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρός όρµος 
κοντά στην ακτή, όπου προσορµίζονται και αράζουν τα πλοία ΣΥΝ. 
αγκυροβόλιο, αραξοβόλι, λιµάνι 2. (γενικότ.) το ναυπηγείο. [ΕΤΥΜ. < 
καράβι + -στάσι (< αρχ. ϊστηµι), πβ. στά-σις]. καραβόσχοινο κ. 
καραβόσκοινο (το) το χοντρό σχοινί τού καραβιού ΣΥΝ. παλαµάρι, 
(λόγ.) κάλως. καραβοτσακίζοµαι ρ. αµετβ. {καραβοτσακίσ-τηκα, -
µένος) 1. ναυαγώ 2. (µτφ.) καταστρέφοµαι, συνήθ. οικονοµικά, παθαίνω 
συµφορές: άνθρωπος καραβοτσακισµένος. καραβοτσακίσµατα (τα) 
{καραβοτσακισµάτων} (λαϊκ.) οι ατυχίες τής ζωής, ταλαιπωρίες και 
καταστροφές: «βάσανα, πίκρες, φαρµάκια, ~» (λαϊκ. τραγ.). 
καραβοτσακισµένος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που έχει υποστεί 
ολοκληρωτική καταστροφή στη ζωή του. καραβοφάναρο (το) το 
φαρόπλοιο (βλ.λ.): «έπεσε το πούσι αποβραδίς | το ~ χαµένο...» (Ν. 
Καββαδίας). καραγάτσι (το) (διαλεκτ.) 1. η φτελιά (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) η 
ξυλεία που λαµβάνεται από τη φτελιά και τα συναφή δέντρα, το µαύρο 
ξύλο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. kara agaç «µαύρο δέντρο»]. καραγκιοζάγια 
(τα) (χωρ. γεν.} 1. τα παιδιά τού καραγκιόζη 2. οι φιγούρες τού 
θεάτρου σκιών 3. (γενικότ.) κάθε είδους σχεδιασµένες αν-
θρωπόµορφες φιγούρες. καραγκιόζης (ο) {καραγκιόζηδες} 1.ο 
βασικός πρωταγωνιστής τού λαϊκού θεάτρου σκιών, ρακένδυτος, 
φαλακρός και καµπούρης, εν-σαρκωτής αρετών και ελαττωµάτων τού 
φτωχού λαού, όπως η εξυπνάδα, η πονηριά, η καπατσοσύνη, αλλά και 
η κουτοπονηριά, η δουλοπρέπεια, η τεµπελιά· ΦΡ. (σκωπτ.) στον γάµο 
τού καραγκιόζη για κάποιον που πυροβολεί ή γενικότ. κάνει κάτι, 
χωρίς να έχει συγκεκριµένο στόχο 2. (συνεκδ.) το θέατρο σκιών: 
πήγαµε τα παιδιά στον — II ο µπερντές τού ~ 3. (µετωνυµ.) (α) πρόσωπο 
που µε τις πράξεις του και την εµφάνιση του προκαλεί γελοία 
εντύπωση και αποτελεί αντικείµενο κοροϊδίας: κάνω τον ~ || µε τέτοιο 
βάψιµο είναι σαν ~! (β) πρόσωπο χαµηλού επιπέδου που µε τη 
συµπεριφορά του προσπαθεί να φανεί σπουδαίο: Είναι ένας ~! 
Περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι παριστάνοντας τον παντογνώστη και 
βγάζοντας όλους τους άλλους άσχετους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. karagöz «µαυροµάτης», (µτφ.) «παλιάτσος»]. 
καραγκιοζιλίκι (το) {χωρ. γεν.) (συνήθ. στον πληθ.) γελοία καµώµατα, 
ανοησίες: τα ~ του µας ρεζίλεψαν! || άρχισε πάλι τα ~. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
karagözlük]. καρανκιοζµπερντες (ο) 1. η σκηνή τού θεάτρου σκιών 
και κατ' επέκτ. το θέατρο τού καραγκιόζη 2. (µτφ.) χώρος 
ακατάστατος, όπου εκτυλίσσονται ευτράπελες καταστάσεις. [ΕΤΎΜ. 
< τουρκ. karagöz-berdesi]. καραγκιοζοπαίχτης (ο) 
{καραγκιοζοπαιχτών} πρόσωπο που κινεί πίσω από το πανί τις 
φιγούρες τού θεάτρου σκιών και µιµείται τη φωνή τους. Καραγκούνα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η αγρότισσα τού θεσσαλικού κάµπου 
(Καρδίτσας και Τρικάλων) 2. ΜΟΥΣ. δηµοτικός κύκλιος χορός σε µέτρο 
2/4, που χορεύεται κυρ. στη Θεσσαλία 3. (συνεκδ.) η χαρακτηριστική 
µαύρη ενδυµασία των Καραγκούνηδων. Επίσης Καρα-Υκούνιοσα 
(σηµ. 1). Καραγκούνης (ο) {-οι κ. -ηδες} ο αγρότης τού θεσσαλικού 
κάµπου (Καρδίτσας και Τρικάλων), ο οποίος έφερε χαρακτηριστική 
µαύρη εν- 
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δυµασία από δέρµα προβάτου. — καραγκούνικος, -η, -ο, καραγκού-
νικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλάχος. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. καραγωγεύς 
(ο) (ορθότ. καρραγωγεύς) [1890] {καραγωγ-έως | -είς, 
-έων} (λόγ.) ο οδηγός κάρου ΣΥΝ. καροτσέρης. καραδοκώ ρ. αµετβ. 
{καραδοκείς... | καραδόκησα} στήνω ενέδρα, περιµένω την κατάλληλη 
ευκαιρία για επίθεση: ο εχθρός καραδοκούσε στο σκοτάδι || «ο αρχηγός 
τής αντιπολίτευσης καραδοκεί να καταθέσει πρόταση µοµφής, µόλις 
διαπιστώσει ότι µπορεί να ρίξει την κυβέρνηση» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
καιροφυλακτώ, ενεδρεύω, παραµονεύω. ίΕΤΎΜ. < αρχ. καραδοκώ (-έω) 
< κάρα «κεφάλι» (βλ.λ.) + -δοκώ < δέχοµαι, οπότε το ρ. θα είχε 
αρχικώς τη σηµ. «αναµένω, παρατηρώ κάτι προτείνοντας το κεφάλι», 
αλλά αυτή η σηµασιολ. εξέλιξη δεν είναι ικανοποιητική. Αν ληφθεί, 
εντούτοις, υπ' όψιν ότι το κάρα- θα µπορούσε να είναι αντικείµενο (πβ. 
δωροδοκώ), ίσως έχει τη σηµ. «επίτευγµα»]. Καραϊβική (Θάλασσα) 
(η) [1854] τµήµα τού Ατλαντικού Ωκεανού µεταξύ των Β. ακτών τής Ν. 
Αµερικής, των Α. ακτών τής Κ. Αµερικής, των Μεγάλων και των 
Μικρών Αντιλλών. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. αγγλ. Caribbean < carib, λ. τής Αρα-
ουκικής (των ιθαγενών κατοίκων των Αντιλλών), που σηµαίνει «δυ-
νατός», πιθ. < kalinago ή kalino «γενναίοι άνδρες»]. καρακαηδόνα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ. ως χαρακτηρισµός) γυναίκα ανόητη 
και ενοχλητική. 
[ΕΤΥΜ. < *κορακαηδόνα (µε προληπτ. αφοµοίωση) < κόρακας + αη-
δόνα]. καρακάξα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η κίσσα (βλ.λ.) 2. (µτφ.-
υβριστ.) για γυναίκα πολύ άσχηµη και γλωσσού: γριά ~! 
[ΕΤΎΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. ηχοµιµητική λ. από τον ήχο τής κραυ-
γής τού πουλιού (πβ. κ. αρωµ. karakaksä). Η άποψη ότι προέρχεται 
από κάρα- «µαύρος» και κίσσα «καρακάξα», παρουσιάζει φωνητικές 
δυσκολίες. Κατ' άλλη εκδοχή, ανάγεται σε τ. *κορακόκισσα (µε επί-
δραση τής κραυγής τού πτηνού) < κόρακας + κίσσα]. Καρακατσάνος 
(ο) → Σαρακατσάνος 
καρακόλι (το) {χωρ. γεν.} (αργκό) 1. ο αστυνοµικός ΣΥΝ. µπάτσος 2. το 
αστυνοµικό τµήµα. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. karakol], καραµανικο (το) 
(καθηµ.) ποικιλία προβάτου µε κοντή, πλατιά ουρά. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
Καραµανία (< τουρκ. Karaman), περιοχή τής Μ. Ασίας]. Καραµανλής 
(ο) (κ. λαϊκ.-προφορ. Καραµαλής) {Καραµανλήδες} ο τουρκόφωνος 
Έλληνας τής Κ. Μικράς Ασίας, ο οποίος έγραφε και διάβαζε 
Τουρκικά χρησιµοποιώντας ελληνικά γράµµατα. — καρα-
µανλήδικος, -η, -ο, καραµανλήδικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. Karamanh < Karaman, περιοχή τής Μ. Ασίας, όπου ο 
Καραµάν-µπέης είχε ιδρύσει εµιράτο το 1243]. καραµανλικός, -ή, -ό 
αυτός που σχετίζεται µε τον Κ. Καραµανλή ή 
υποστηρίζει την πολιτική του. καραµανλισµός (ο) η πολιτική 
πρακτική και ιδεολογία τού Κ. Καραµανλή. καραµέλα (η) 
{καραµελών} 1. µικρό σκληρό ζαχαρωτό σε διάφορα σχήµατα και 
γεύσεις, που λειώνει στο στόµα µε πιπίλισµα: ~ βουτύρου | χωρίς 
ζάχαρη | σοκολάτας | λεµονιού- ΦΡ. πιπιλίζω σαν καραµέλα 
επαναλαµβάνω συνεχώς τα ίδια (ανούσια) πράγµατα: µερικοί 
πολιτικοί πιπιλίζουν σαν καραµέλα την έκφραση «για το καλό τού 
λαού» 2. παχύρρευστο σιρόπι µε κιτρινωπό χρώµα και ευχάριστο 
άρωµα καµένης ζάχαρης, που παρασκευάζεται µε τον βρασµό ζάχα-
ρης σε υψηλή θερµοκρασία και χρησιµοποιείται για τον χρωµατισµό 
και τον αρωµατισµό γλυκυσµάτων: παγωτό ~ || αµύγδαλα µε ~. — 
(υποκ.) καραµελίτσα (η) κ. καραµελάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., ιταλ. caramella < µτγν. λατ. calamellus, υποκ. τού λατ. 
calamus < αρχ. κάλαµος. Η λ. έλαβε τη σηµερινή σηµ. εξαιτίας τής 
επίδρασης τού µεσν. λατ. cannamella «ζαχαροκάλαµο» (νόθο συνθ.) < 
canna (< αρχ. κάννα | κάννη «καλάµι») + mei, mellis «µέλι»]. 
καραµελέ επίθ. {άκλ.} (ενν. κρέµα) είδος κρέµας που φτειάχνεται µε 
βραστό γάλα και περιχύνεται µε σιρόπι καραµέλας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
(crème) caramel + παραγ. επίθηµα -έ (βλ.λ.)]. καραµελιάζω ρ. αµετβ. 
{καραµέλιασα} (για σιρόπι ή γλυκά τού κουταλιού) αποκτώ τη 
σκληρότητα καραµέλας, πήζω στη φωτιά: το σιρόπι άρχισε να 
καραµελιάζει (δηλ. «έδεσε», είναι έτοιµο) ΣΥΝ. δένω, πήζω, 
σκληραίνω. Επίσης καραµελώνω. — καραµέλιασµα (το). καραµούζα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. πνευστό µουσικό όργανο µε οξύ διαπεραστικό 
ήχο ΣΥΝ. πίπιζα 2. (µτφ.) η διαπεραστική εκνευριστική φωνή 
(κάποιου): σταµάτα επιτέλους την ~ και µη µιλάς άλλο! [ΕΤΥΜ µεσν. < 
ιταλ. corna musa «ποιµενική φλογέρα»]. καραµπίνα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} φορητό ηµιαυτόµατο όπλο, µικρότερο και ελαφρότερο από το 
τουφέκι, που προορίζεται για κυνήγι, σκοποβολή ή σπανιότ. για 
πολεµική χρήση. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. carabina < µέσ. γαλλ. carabine < carabin, οπλισµένος ιπ-
πέας τού 17ου αι., πιθ. περιπαικτικώς, < (e)scarabin «νεκροθάφτης θυ-
µάτων πανούκλας» < escarbot «κοπριά σκαθαριού» < λατ. scarabaeus 
(βλ. λ. σκαραβαίος)]. καραµπινάτος, -η, -ο αυτός για τον οποίο δεν 
χωρεί αµφιβολία, ολοφάνερος: ~ περίπτωση διασπάθισης δηµοσίου 
χρήµατος || ~ δεξιός | αριστερός ΣΥΝ. αναµφισβήτητος, τρανταχτός. — 
καραµπινάτα επίρρ. καραµπινιέρος (ο) ο Ιταλός αστυνοµικός που 
φέρει όπλο. — καρα-µπινιερία (η). 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. carabiniere < carabina]. καραµπογιά (η) η µαύρη 
µπογιά ή καθετί που είναι βαµµένο κατάµαυρο: µαλλιά | µουστάκι ~. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. karaboya]. 

καραµπόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ισχυρή σύγκρουση περισσότερων 
από δύο οχηµάτων, η διαδοχική πρόσκρουση τού ενός πάνω στο άλ-
λο: ~ στην εθνική οδό Αθηνών - Λαµίας λόγω ολισθηρότητας τού οδο-
στρώµατος · 2. (στο µπιλιάρδο) επιτυχηµένο χτύπηµα µπάλας, κατά 
το οποίο ο παίκτης χτυπάει µε µία κίνηση τις δύο άλλες. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. carambole, ονοµασία τής κόκκινης µπάλας τού µπιλιάρδου, < 
ισπ. carambola, καρπός τού µαλαισιακού δέντρου carambil, που 
µοιάζει µε πορτοκάλι]. 

καραµπουζουκλής (ο) {καραµπουζουκλήδες} (λαϊκ., ως φιλική 
προσφώνηση σε κάποιον): γεια σου Θύµιο, τσίφτη, λεβέντη και κα-
ραµπουζουκλή! 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < επιτατ. κάρα- + τουρκ. bozuk «χαλασµέ-
νος, κατεστραµµένος» (πβ. κ. µπουζούκι) + -λής (βλ.λ.)]. 

καραντίνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. σύνολο υγειονοµικών µέτρων που συ-
νίστανται στην προληπτική αποµόνωση πλοίων, ατόµων, ζώων ή ολό-
κληρων περιοχών, όταν υπάρχουν υποψίες ή ενδείξεις ότι είναι φο-
ρείς µεταδοτικών ασθενειών: είµαι | µπαίνω σε ~ 2. (µτφ.) η αποµό-
νωση (κάποιου), ο οποίος θεωρείται ότι µπορεί να προκαλέσει προ-
βλήµατα: σε ~ από χθες ο βουλευτής που διαφώνησε µε τη γραµµή 
τού κόµµατος ΣΥΝ. περιορισµός, επιτήρηση. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. quarantina, περίοδος επιφυλακής και αποµόνωσης σα-
ράντα ηµερών, στην οποία ετίθεντο τα πληρώµατα των πλοίων, προ-
τού τους επιτραπεί να αποβιβαστούν, < µέσ. γαλλ. quarantaine, πβ. 
γαλλ. quarant «σαράντα»]. 

καραούλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η φρούρηση ενός χώρου και ο 
χρόνος που αυτή διαρκεί: κρατάω | φυλάω | στήνω ~ ΣΥΝ. φρουρά, 
βάρδια 2. (συνεκδ.) η θέση από την οποία φρουρείται ένας χώρος ΣΥΝ. 
σκοπιά, βίγλα. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < τουρκ. karakol «αστυνοµικό τµήµα» ή < 
σλαβ. karaul]. 

καραπουτάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (!) (επιτατ.) η πουτάνα (βλ. κ. λ. 
κάρα-). — (µεγεθ.) καραπουτανάρα (η). 

καρατάρω {καρατάρισα} θεωρώ, υπολογίζω κατ' εκτίµηση: τον κα-
ρατάρισα ότι δεν ήταν διατεθειµένος να βοηθήσει και διέκοψα τη 
συζήτηση ΣΥΝ. ζυγι)ά)ζω, εκτιµώ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. caratare «υπολογίζω τα καράτια» < ιταλ. 
carato (βλ. λ. καράτι)]. 

καράτε (το) {άκλ.} ιαπωνική µέθοδος αυτοάµυνας, που συνίσταται σε 
γρήγορα ισχυρά χτυπήµατα εναντίον τού αντιπάλου µε τα χέρια, τους 
αγκώνες, τα γόνατα ή τα πόδια: (κ. ως επιθ.) ταινία καράτε. — 
καρατίστας κ. καρατέκα {άκλ.} (ο). [ΕΤΥΜ < ιαπων. karate «άδειο 
χέρι» < kara «άδειος» + te «χέρι»]. 

καρατερίστας (ο), καρατερίστα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ηθοποιός που 
ειδικεύεται στην ερµηνεία πολύ συγκεκριµένων ρόλων (π.χ. τού κα-
κού, τού σκληρού, τού ηλίθιου κ.λπ.(: «την παράσταση κλέβει ο θαυ-
µάσιος Νεοϋορκέζος ~ Στάνλεϋ Τούτσι, στον ρόλο ενός γκαφατζή µι-
κροκακοποιού» (εφηµ.). 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < ιταλ. caratterista < carattere < λατ. character < αρχ. 
χαρακττήρ]. 

καρατζοβας (ο) αγροίκος, άξεστος, βλάχος: ήταν ένας σκέτος ~ που 
παρίστανε στην παρέα τον σνοµπ και τον πρωτευουσιάνο. [ΕΤΥΜ. 
Αγν. ετύµου]. 

καράτι (το) {καρατ-ιού | -ιών κ. -ίων} 1. µονάδα µετρήσεως τής καθα-
ρότητας των κραµάτων χρυσού µε δεδοµένο ότι τα 24 καράτια αντι-
στοιχούν στον απολύτως καθαρό χρυσό: χρυσός 241 181 14 καρατίων 
• 2. µονάδα βάρους για τους πολύτιµους λίθους, ίση προς το 1/5 τού 
γραµµαρίου. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. carato < µεσν. λατ. caratus < αραβ. qirât «µο-
νάδα βάρους» < αρχ. κεράτιον (η σηµ. καράτι ήδη µτγν.), υποκ. τού 
κέρας (βλ.λ.)]. 

καρατίστας (ο) -> καράτε 
καρατοµώ ρ. µετβ. {καρατοµείς... | καρατόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα (λόγ. 

µτχ. καρατοµηθείς, -είσα, -έν), -ηµένος) 1. κόβω το κεφάλι (κάποιου), 
ειδικότ. σε περίπτωση εκτέλεσης τής θανατικής ποινής µε λαιµητόµο 
ΣΥΝ. αποκεφαλίζω 2. (µτφ.) επιβάλλω σκληρή τιµωρία σε (κάποιον) 3. 
(µτφ.) διώχνω (κάποιον) από τη θέση την οποία κατέχει, τον απολύω 
ή τον διαγράφω: καρατοµήθηκαν οι διαφωνούντες µετά τη συνεδρία-
ση τού πειθαρχικού τού κόµµατος ΣΥΝ. παύω, αποπέµπω, απολύω. — 
καρατόµηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καρατοµώ (-έω) < κάρα 
«κεφάλι» (βλ.λ.) + -τοµώ < το- 
µ*Β- 

καραφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζια φιάλη µε στενό λαιµό και 
εξογκωµένη κοιλία για νερό, κρασί, ούζο ή άλλα ποτά. [ΕΤΎΜ. < 
ιταλ. caraffa < διαλεκτ. αραβ. gharrafâh «φλασκί» < p. gharafâ «αντλώ 
νερώ»]. 

καραφάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρή καράφα, συνήθ. για ούζο. 
καράφλα (η) η φαλάκρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

< φαλάκρα, µε αντιµετάθεση]. 
καρά φλας (ο) (λαϊκ.-µειωτ.) ο φαλακρός. Επίσης καραφλάκιας 
καραφλιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {καράφλιασα} 1. (αµετβ.) αποκτώ κα-

ράφλα 2. (αργκό-εµφατ.) (α) (µετβ.) προκαλώ µεγάλη έκπληξη, αφήνω 
κάποιον άναυδο (λέγοντας ή κάνοντας κάτι παράλογο, ασυνάρτητο 
κ.λπ.) (β) (αµετβ.) εκπλήσσοµαι πάρα πολύ, µένω άναυδος (από λόγο 
ή πράξη παράλογη, ασυνάρτητη κ.λπ.). 

καραφλός, -ή, -ό φαλακρός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < φαλακρός, µε αντιµετάθεση]. 

καρβέλι (το) {καρβελ-ιού | -ιών} 1. ψωµί στρογγυλού σχήµατος σε 
αντιδιαστολή προς τη φραντζόλα ή την κουλλούρα 2. (µτφ.) τα προς 
το ζην, τα απολύτως αναγκαία για επιβίωση: δουλεύω για το ~ || ίσα-
ίσα που βγάζει το ~ του 3 (µτφ.) σε φράσεις που δηλώνουν τη διάρ- 
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κεια τής ζωής ή την εµπειρία που θα αποκτήσει κανείς (βλ. κ. λ. ψω-
µί): λίγα είναι τα ~ του (δηλ. θα ζήσει λίγο ή γρήγορα θα χάσει αυτά 
που έχει) || έχεις να φας πολλά ~ ακόµα (έχεις ακόµα να κάνεις ή να 
µάθεις πολλά). — (υποκ.) καρβελάκι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < σλαβ. karvalj < korvalj, πβ. κ. αλβ. karabele «στρατιω-
τικός άρτος»]. 

καρβονικός, -ή, -ό ΧΗΜ. καρβονικό οξύ οργανική ένωση, τα µόρια 
τής οποίας περιέχουν µία ή περισσότερες οµάδες καρβοξυλίου ΣΥΝ. 
καρβοξυλικός. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. carbonique < carbon «άνθρακας» < λατ. 
carbo]. 

καρβοξυλιο (το) {καρβοξυλί-ου | -ων} ΧΗΜ. µονοσθενής οργανική ρί-
ζα που αποτελεί τη χαρακτηριστική οµάδα των καρβονικών οξέων. 
— καρβοξυλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. carboxyle (νόθο συνθ.) < carbon «άνθρα-
κας» + ox(ygène) + παραγ. επίθηµα -yle]. 

καρβουνάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. το µικρό κάρβουνο που τοπο-
θετείται στα θυµιατήρια' (στον πληθ.) 2. η ψήκτρα (βλ.λ.) 3. εξάρτηµα 
ηλεκτρικής µηχανής από γραφίτη, που µεταφέρει το ρεύµα από ένα 
τµήµα σε άλλο: τα ~ τού αυτοκινήτου. 

καρβουναποθήκη (η) {καρβουναποθηκών} αποθήκη για κάρβουνα. 
καρβουναρειό (το) (λαϊκ.) αποθήκη για κάρβουνα ΣΥΝ. καρβουνα-
ποθήκη, ανθρακαποθήκη. [ΕΤΥΜ. < κάρβουνο + παραγ. επίθηµα -
αρειό (βλ.λ.)]. 

καρβουνέµπορος (ο) ο ανθρακέµπορος (βλ.λ.). 
καρβουνιαζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καρβούνιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 

(µετβ.) καίω (κάτι), ώστε να γίνει κάρβουνο ΣΥΝ. απανθρακώνω ♦ 2. 
(αµετβ.) µεταβάλλοµαι σε κάρβουνο, παίρνω το χρώµα και την όψη 
τού κάρβουνου: το κρέας έχει καρβουνιάσει! ΣΥΝ. απανθρακώνοµαι, 
µαυρίζω. — καρβούνιασµα (το). 

καρβουνιάρης (ο) [µεσν.] {καρβουνιάρηδες}, καρβουνιάρισσα (η) 
[µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.) 1. αυτός που παρασκευάζει ή πουλάει κάρ-
βουνα 2. (µτφ.) ο κατάµαυρος από την κάπνα, ο µουντζούρης. 

καρβουνιάρικος, -η, -ο 1. αυτός που αναφέρεται στα κάρβουνα ή 
στον καρβουνιάρη: ~ εµφάνιση | πρόσωπο | καΐκι 2. καρβουνιάρικο 
(το) µαγαζί όπου πωλούνται κάρβουνα ΣΥΝ. ανθρακοπωλείο. 

καρβουνιδι (το) {καρβουνιδ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) σκόνη από κάρβου-
νο ΣΥΝ. καρβουνόσκονη 2. ΤΕΧΝΟΛ. σκουριά από κάρβουνο που χρη-
σιµοποιείται ως θερµοµονωτικό υλικό. 

κάρβουνο (το) 1. ανθρακώδες υλικό που λαµβάνεται µε την καύση 
οργανικών ουσιών, όπως το ξύλο, σε συνθήκες απουσίας ατµοσφαιρι-
κού αέρα και χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη ΣΥΝ. άνθρακας, γαι-
άνθρακας, λιγνίτης, λιθάνθρακας, ξυλάνθρακας, πετροκάρβουνο, τύρ-
φη· ΦΡ. (µτφ.) κάθοµαι σε αναµµένα κάρβουνα βρίσκοµαι σε κατά-
σταση υπερβολικής ανησυχίας και αγωνίας, περιµένω µε ανυποµο-
νησία: 140.000 µαθητές κάθονται σε αναµµένα κάρβουνα περιµένο-
ντας την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των πανελλαδικών εξετά-
σεων ΣΥΝ. αδηµονώ, ανυποµονώ, ανησυχώ 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
απανθρακωµένο: το κρέας | το δάσος έγινε ~ · 3. (στη ζωγραφική) ει-
δικός άνθρακας σε σχήµα κοντυλιού, χρησιµοποιούµενος για σχέδιο. 
— (υποκ.) καρβουνάκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κάρβουνον < µτγν. κάρβων, -ωνος < λατ. carbo, -onis 
«άνθρακας»]. 

καρβουνόσκονη (η) σκόνη από κάρβουνα. 
κάργα (λειτουργεί ως επίθ. ή επίρρ.) (λαϊκ.) 1. (για δοχεία, χώρους 
κ.λπ.) εντελώς γεµάτος: το ντεπόζιτο τής βενζίνης ήταν ~ || τα ποτή-
ρια ήταν ~ κρασί (ξέχειλα, ώς επάνω στα χείλη τού δοχείου) || το θέ-
ατρο | η αίθουσα Τύπου είναι ~ από κόσµο ΣΥΝ. φύσκα, τίγκα · 2. 
(σπάν.) πολύ σφιχτά και δυνατά, µε όλη τη δύναµη: τέντωσε το ~ το 
σχοινί! || ~ τα κουπιά! (ναυτικό πρόσταγµα για τους κωπηλάτες). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. carga < p. cargar «φορτώνω, γεµίζω» < µτγν. λατ. 
carricare < λατ. carrus «κάρρο»]. 

κάργα ρω ρ. µετβ. {κάργαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) 1. γεµίζω (κάτι) ώς επά-
νω, το φορτώνω σε υπερβολικό βαθµό: ~ τα ποτήρια | τις βαλίτσες | 
τα σακιά | το αυτοκίνητο µε πράγµατα ΣΥΝ. παραγεµίζω, παραφορ-
τώνω, φυσκάρω, τιγκάρω 2. σφίγγω µε όλη µου τη δύναµη ή τεντώνω: 
— τα σκοινιά | τα πανιά. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. cargar, βλ. κ. κάργα}. 

κάργας (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-σκωπτ.) αυτός που επιδεικνύεται ως 
σπουδαίος, ο παλληκαράς: αλλού να κάνεις τον ~, εκεί που σε παίρ-
νει ΣΥΝ. νταής. 

κάργια (η) (λαϊκ.) 1. η καλοιακούδα (βλ.λ.): «θάνατος είν' οι - που 
χτυπιούνται στους µαύρους τοίχους και στα κεραµίδια» (Κ. Καρυω-
τάκης) 2. υβριστ. για γυναίκα µοχθηρή και ζηλιάρα. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
τουρκ. karga]. 

κάρδαµο (το) {κ. καρδάµ-ου | -ων} ποώδες κηπευτικό, τού οποίου τα 
φύλλα έχουν πικάντικη γεύση και χρησιµοποιούνται σε σαλάτες ή 
ως γαρνίρισµα σε διάφορα φαγητά. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κάρδαµον (ήδη µυκ. ka-da-mi-ja), αβεβ. ετύµου, πιθ. δά-
νειο. Η σύνδεση µε το σανσκρ. kardamah είναι αµφίβολη, αφού η σαν-
σκρ. λ. περιέγραφε ένα εντελώς άγνωστο φυτό]. 

καρδαµώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {καρδάµω-σα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) 
ανακτώ τις χαµένες µου δυνάµεις, αισθάνοµαι γερός και ανανεωµέ-
νος: έφαγα και καρδάµωσα ΣΥΝ. αναζωογονούµαι ♦ 2. (µετβ.) δυνα-
µώνω (κάποιον) σωµατικά: οι διακοπές στην εξοχή µε καρδάµωσαν || 
γύρισε καρδαµωµένος ΣΥΝ. τονώνω, δυναµώνω, αναζωογονώ. — καρ-
δάµωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < κάρδαµο, το οποίο τρώγεται στις σαλάτες και ως δυναµω-
τικό].^ 

καρδάρι (το) {καρδαρ-ιού | -ιών} ξύλινο δοχείο, µέσα στο οποίο αρ-
µέγουν το γάλα. Επίσης καρδάρα (η). 

[ΕΤΥΜ < µεσν. καρδάριν < *καλδάριν < λατ. caldarium «θερµαντικό 
σκεύος λουτρών» < caldor «θερµότητα», πβ. κ. αρωµ. cardare | caldare 
«το δοχείο (των ποιµένων) για το άρµεγµα», αλβ. kaldar, ρουµ. 
cäldare], 

καρδερίνα (η) {δύσχρ. καρδερίνων} µικρό ωδικό αποδηµητικό πτηνό 
µε λεπτό µυτερό ράµφος και χαρακτηριστικές κίτρινες φτερούγες. — 
(υποκ.) καρδερινούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < γενουατ. carderina < νεολατ. carduelis, υποκ. τού λατ. carduus 
«γαϊδουράγκαθο» (το χρώµα τού άνθους του µοιάζει µε τής καρδερί-
νας)]. 

καρδιά (η) {-άς κ. (λόγ.) -ίας) 1. κοίλο µυϊκό όργανο που λειτουργεί 
ως αντλία στην κυκλοφορία τού αίµατος και το οποίο βρίσκεται 
(στον άνθρωπο) στο αριστερό µέρος τού θώρακα: υποφέρει από την ~ 
της || συγκοπή | ανακοπή καρδίας || µεταµόσχευση καρδιάς || έπαψε να 
χτυπάει η ~ του (πέθανε)· ΦΡ. (α) εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς βλ. λ. 
εγχείρηση (β) καρδιά µου! ως προσφώνηση προς κάποιον για τον 
οποίο τρέφουµε συναισθήµατα αγάπης και τρυφερότητας 2. (συνεκδ.) 
καθετί που έχει περίπου το σχήµα τού παραπάνω οργάνου και που 
θεωρείται σύµβολο τής ερωτικής αγάπης: ζωγράφισε µια ~ µ'ένα βέ-
λος 3. (συνεκδ.) ο άνθρωπος σε σχέση µε το πόση καλοσύνη έχει µέσα 
του: είναι - µάλαµα || είναι καλή - (δεν παρεξηγεί) 4. (µτφ.) η έδρα των 
παρορµήσεων, των συναισθηµάτων, των συγκινησιακών αντι-
δράσεων, τής συµπεριφοράς τού ατόµου· ΦΡ. (α) ό,τι τραβάει | θέλει η 
καρδιά σου ό,τι θέλεις, ό,τι επιθυµείς (β) (κάποιος) έχει ανοιχτή 
καρδιά για άνθρωπο καταδεκτικό, γενναιόδωρο (γ) (κάποιος) έχει καλή 
| χρυσή | ευγενική καρδιά για άνθρωπο καλοκάγαθο, καλόψυχο, 
καλοσυνάτο (δ) (κάποιος) έχει καρδιά µαύρη | σκληρή | από πέτρα 
για άνθρωπο σκληρό, χωρίς οίκτο (ε) (κάποιος) έχει πονετική καρδιά 
για άνθρωπο συµπονετικό, πονόψυχο (στ) έχω καθαρή καρδιά είµαι 
αγνός, άδολος (ζ) αγγίζω την καρδιά κάποιου συγκινώ κάποιον (η) 
καρδιά παραπονιάρα για πρόσωπο που παραπονιέται (θ) ο πόνος τής 
καρδιάς (κάποιου) η θλίψη, η στενοχώρια (κάποιου) (ι) µατώνει η 
καρδιά µου θλίβοµαι βαθύτατα (ια) η καρδιά µου έβγαλε φτερά 
αναθάρρησα (ιβ) ανοίγω την καρδιά µου | την ψυχή µου σε κάποιον 
βλ. λ. ανοίγω (ιγ) τρέµει η καρδιά µου φοβάµαι πολύ (ιδ) η καρδιά 
µου χοροπηδάει | πάει να σπάσει για µεγάλη ψυχική αναστάτωση: η 
καρδιά µου πάει να σπάσει από την αγωνία | από την ταραχή (ιε) έχω 
(κάποιον) στην καρδιά µου συµπαθώ (κάποιον) πάρα πολύ, µου είναι 
πολύ αγαπητός (ιστ) κλέβω | παίρνω | κατακτώ | καίω την καρδιά 
(κάποιου) ασκώ γοητεία (σε κάποιον) ή κάνω (κάποιον) να µε 
ερωτευτεί: αυτό το κορίτσι µού έχει κλέψει την καρδιά (ιζ) ραγίζω την 
καρδιά (κάποιου) θλίβω (κάποιον) (νη) χαρίζω | δίνω | προσφέρω την 
καρδιά µου (σε κάποιον) αφοσιώνοµαι πλήρως σε κάποιον, του δίνω 
την αγάπη µου (ιθ) (κάτι είναι) αγκάθι στην καρδιά για κάτι που 
υπάρχει στην ψυχή µας και προκαλεί θλίψη (κ) µαχαίρι | µαχαιριά 
στην καρδιά για κάτι που προκαλεί µεγάλο ψυχικό πόνο (κα) κλαίει 
η καρδιά µου (για κάτι) θλίβοµαι βαθύτατα (για κάτι) (κβ) φύλλα τής 
καρδιάς το φυλλοκάρδι (βλ.λ.) (κγ) µε τι καρδιά; πού βρήκες το κου-
ράγιο, την ψυχική δύναµη, πώς µπορείς (να κάνεις κάτι); (σε περί-
πτωση που απορούµε πώς µπορεί κανείς να κάνει κάτι, συνήθ. ιδιαί-
τερα σκληρό, χωρίς να διστάζει): ~ θα µε αποχωριστείς; (κδ) µε µισή 
καρδιά απρόθυµα: ~ µού έδωσε τα χρήµατα (κε) εκ περισσεύµατος 
καρδίας βλ. λ. περίσσευµα (κστ) έξω καρδιά ως χαρακτηρισµός εξω-
στρεφούς ανθρώπου (κζ) πήγε η καρδιά (κάποιου) στην Κούλουρη 
βλ. λ. Κούλουρη 5. το κουράγιο, η υποµονή: κάνω καρδιά (θάρρος) || 
κάνω την ~ µου πέτρα (υποµένω) || µεγάλη ~ (γενναίος ή µεγαλόψυ-
χος, πονετικός) || δεν το βαστά η ~ µου (δεν το αντέχω, δεν έχω κου-
ράγιο)· ΦΡ. (α) βάστα καρδιά! ως προτροπή προς τον εαυτό µας να 
κάνουµε υποµονή: ~ µου και όλα θα περάσουν! (β) (µτφ.) το λέει η 
καρδιά µου έχω πολύ θάρρος, κουράγιο, δείχνω γενναιότητα: είναι 
παλληκάρι και το λέει η καρδιά του! 6. (α) διάθεση, επιθυµία (για 
κάτι): δεν του κάνει - να φύγει || δεν του κάνει ~ για δουλειά || το κά-
νω µε µισή - (χωρίς να το θέλω) (β) (ειδικότ.) η καλή ψυχική διάθεση: 
δεν θα χαλάσουµε τις ~ µας για µικροπράγµατα- ΦΡ. (α) µε ελαφριά 
καρδιά | (λόγ.) ελαφρά τη καρδία βλ. λ. ελαφρός (β) µε βαριά καρδιά 
µε δυσφορία, χωρίς να το θέλω: πήγε για δουλειά ~ || άφησε την παρέα 
του ~ (γ) κάνω την καρδιά (κάποιου) περιβόλι βλ. λ. περιβόλι 7. (σε 
ΦΡ. για τη δήλωση ειλικρινών αισθηµάτων): λόγια τής ~· ΦΡ. (α) µε 
το χέρι στην καρδιά µε απόλυτη ειλικρίνεια, τίµια: θα του µιλήσω ~ 
(β) από καρδιάς | µέσα από την καρδιά µου | (λόγ.) εκ βάθους καρδίας 
| από βάθους καρδίας µε απόλυτη ειλικρίνεια (γ) µε όλη την καρδιά 
µου µε απόλυτη ειλικρίνεια και αγάπη: του το χάρισε µε όλη της την 
καρδιά · 8. το µέσον µιας εποχής, περιόδου, κατάστασης, χώρου, το 
κεντρικότερο σηµείο, ο πυρήνας: βρισκόµαστε στην ~ τής Αθήνας | 
τού χωριού | τού χειµώνα | τού Αυγούστου | τής νύχτας | τού θέµατος | 
τής συζήτησης | τού προβλήµατος | των γεγονότων || εδώ χτυπά η ~ 
τής Ελλάδας | τού αθλητισµού 9. (α) (ειδικότ. για καρπούς ή φυτά) το 
εσωτερικό και τρυφερό κεντρικό κοµµάτι τους: τρυφερός σαν την ~ 
ενός µαρουλιού ||η~ τού καρπουζιού (β) (~ κορµού δέντρου) το πιο 
ανεπτυγµένο µέρος τού κορµού, που βρίσκεται µεταξύ τής εντεριωνης 
(βλ.λ.) και τού σοµφού (βλ.λ.) και που προτιµάται στην ξυλουργική 
για την ποιότητα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. καρδία < *krd-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *kerd- «καρ-
διά», πβ. σανσκρ. hardi (αιτ.), λατ. cor (γεν. cordis), γαλλ. cœur, ισπ. 
corazón, ιταλ. cuore, πορτ. coraçao, γερµ. Herz, αγγλ. heart κ.ά. Πλήθος 
φρ. έχουν µεσαιωνική αφετηρία, λ.χ. αγγίζω την καρδιά, ανοίγω την 
καρδιά, έχω (κάτι) στην καρδιά µου, καίω την καρδιά, κάνω καρδιά, 
ραγίζει | -εται η καρδιά µου, από καρδιάς κ.ά.]. καρδιαγγειακός, -ή, -
ό → καρδι)ο)αγγειακός 



καρδιακός 841 καριερίστας 
 

καρδιακός, -ή κ. -ιά, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την καρδιά και τη 
λειτουργία της: ~ επεισόδιο | νόσηµα | ανεπάρκεια | προσβολή 2. (ως ουσ.) 
πρόσωπο που υποφέρει από την καρδιά του. — καρδιακ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός. καρδιαλγία (η) [µτγν.] {καρδιαλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος στην 
καρδιακή χώρα, οφειλόµενος συχνά σε νευραλγικά αίτια ΣΥΝ. καρδιόπονος. — 
καρδιαλγικός, -ή, -ό [αρχ.]. καρδινάλιος (ο) {καρδιναλί-ου | -ων, -ους} 
ανώτερος κληρικός τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας- ΦΡ. µε ύφος (δέκα | 
εκατό | χιλίων κ.λπ.) καρδιναλίων για κάποιον που εµφανίζεται µε ύφος 
ποµπώδες και αλαζονικό, κάνοντας τον σπουδαίο: µας µιλούσε ~, λες και εµείς 
δεν ξέραµε τίποτα! 
[ΕΤΥΜ; µεσν. < µτγν. λατ. cardinalis, τίτλος επισκόπου, < cardo «άξονας, 
βάση», οπότε το επίθ. cardinalis θα σήµαινε αρχικά εκείνον στον οποίο άλλοι 
βασίζονται]. κάρδιο- κ. καρδιό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε 
την καρδιά: καρδιο-πάθεια, καρδιο-πνευµονικός, καρδιό-σχηµος. [ΕΤΥΜ. Α' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. καρδία]. 
καρδι)ο)αγγειακός, -ή, -ό [1894] αυτός που αναφέρεται στην καρδιά και στα 
αιµοφόρα αγγεία: ~ σύστηµα | πάθηση | νοσήµατα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. cardiovascular (νόθο συνθ.) < cardio-(< αρχ. καρδία) + vascular 
«αγγειακός» < λατ. vasculum «µικρό αγγείο»]. καρδι)ο)αγγειογραφία (η) 
αγγειογραφία των καρδιακών κοιλοτήτων και των µεγάλων αγγείων, ύστερα από 
έγχυση ειδικής ουσίας. καρδιοαναπνευστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την 
καρδιά και το αναπνευστικό σύστηµα: ~ προβλήµατα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. cardiorespiratory (νόθο συνθ.)]. καρδιογνώστης (ο) [µτγν.] 
{καρδιογνωστών}, καρδιογνώστρια (η) [1892] {καρδιογνωστριών} αυτός που 
µπορεί να εισχωρήσει στην ψυχή τού ανθρώπου, να γνωρίζει τις πιο κρυφές 
σκέψεις και επιθυµίες του. καρδιογράφηµα (το) {καρδιογραφήµ-ατος | -ατα, -
άτων} ΙΑΤΡ. γραφική απεικόνιση τής λειτουργίας τής καρδιάς ΣΥΝ. 
ηλεκτροκαρδιογράφηµα. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cardiogram]. καρδιογραφία (η) ΙΑΤΡ. η 
µέθοδος εξέτασης τής καρδιακής λειτουργίας µε τον καρδιογράφο. — 
καρδιογραφικός, -ή, -ό, καρδιογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cardiographie]. κάρδιο γράφος (ο) 
[1885] όργανο µε το οποίο παριστάνονται γραφικά οι καρδιακές συστολές για 
τον έλεγχο τής σωστής καρδιακής λειτουργίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cardiographe]. καρδιοδυναµική (η) 
ΙΑΤΡ. µελέτη των δυναµικών συνθηκών στις 
κοιλότητες τής καρδιάς και στα µεγάλα αγγεία. καρδιοειδής, -ής, -ές [µτγν.] 
{καρδιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει σχήµα ή µορφή καρδιάς: ~ 
καµπύλη ΣΥΝ. καρδιόσχηµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. καρδίΌκατακτήτής (ο) 
[1869] ο άνδρας τον οποίο ερωτεύονται οι 

γυναίκες, ο γόης ΣΥΝ. δονζουάν, καζανόβας. καρδιοκλέφτης (ο) 
{καρδιοκλεφτών}, καρδιοκλέφτρα (η) {καρ- 
διοκλεφτρών} πρόσωπο που κάνει τους άλλους να το ερωτεύονται. 
καρδιολογία (η) [1894] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης την ανατοµία, τη φυσιολογία και τις παθήσεις τής καρδιάς. 
— καρδιολόγος (ο/η) [1891], καρδιολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cardiologie]. καρδιοµεγαλια (η) [χωρ. 
πληθ.) ΙΑΤΡ. συγγενής ή επίκτητη αύξηση τού όγκου τής καρδιάς σε σχέση µε 
τον θώρακα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cardiomegaly]. 
καρδιοµυοπάθεια (η) {καρδιοµυοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε ασθένεια 
προσβάλλει τον καρδιακό µυ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
cardiomyopathy]. καρδιοπάθεια (η) [1876] {καρδιοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε 
δυσλειτουργία και πάθηση τής καρδιάς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cardiopathie]. καρδιοπαθής (ο/η) [1888] {καρδιοπαθ-ούς | -είς} πρόσωπο που 
πάσχει από την καρδιά του, ο καρδιακός. καρδιοπνευµονικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός 
που σχετίζεται µε τη λειτουργία τής καρδιάς και των πνευµόνων. 
[ETYjyji Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. cardio-pulmonaire (νόθο συνθ.)]. 
καρδιόσχηµος, -η, -ο [1892] αυτός που έχει σχήµα καρδιάς, καρδιοειδής: ~ 
διάκοσµος κιονόκρανου. καρδιοτοµία (η) {καρδιοτοµιών} ΙΑΤΡ. 1. η ανατοµική 
εξέταση τής καρδιάς · 2. η χειρουργική διάνοιξη των καρδιακών κοιλοτήτων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cardiotomie]. καρδιοτονωτικός, -ή, -ό 
αυτός που αποβλέπει στην ενίσχυση τής απόδοσης τής καρδιακής λειτουργίας: 
~ φάρµακα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cardiotonique]. 
καρδιοχειρουργική (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική τής καρδιάς για τη µερική ή ολική 
αποκατάσταση τής υγιούς λειτουργίας της. — καρδιο-χειρουργός (ο/η), 
καρδιοχειρουργικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. cardiosurgery 
(νόθο συνθ.)]. καρδιοχτύπι κ. καρδιοκτύπι (το) {χωρ. γεν.} 1. γρήγορος και 
έντονα αισθητός χτύπος τής καρδιάς ΣΥΝ. χτυποκάρδι, ταχυπαλµία 2. (συνεκδ.) 
µεγάλη ταραχή και ανησυχία µπροστά σε αναµενόµενο ευχάριστο ή δυσάρεστο 
γεγονός: είχε ~ στις εξετάσεις | στο πρώτο ραντεβού | µήπως τον ανακαλύψουν 
ΣΥΝ. άγχος, αγωνία, φόβος, αδηµο- 

νία, ανυποµονησία, λαχτάρα.   — καρδιοχτυπώ κ. καρδιοκτυπώ ρ. {-άς..;}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. καρδίτιδα (η) [1873] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής καρδιάς και 
ειδικότ. τού περικαρδίου, τού ενδοκαρδίου και τού µυοκαρδίου. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cardite]. Καρδίτσα (η) {-ας κ. -ης} πόλη τής 
Θεσσαλίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νοµός Καρδίτσας κ. Καρδίτσης). 
— Καρδιτσιώτης (ο), Καρδιτσιώτισσα (η), καρδιτσιώτικος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < *Γαρδίτσα | *Γραδίτσα < σλαβ. gordica «µικρό κάστρο, 
πολίχνη», πιθ. κατά παρετυµολ. προς τη λ. καρδιά)]. 

καρδούλα (η) [µεσν.] 1. (υποκ., συνήθ. χαϊδευτ.) η καρδιά (ως έδρα των 
συναισθηµάτων και αντιδράσεων τού ατόµου): η ~ µου το ξέρει πόσο τρόµαξα 
|| το λέει η ~ του (είναι άνθρωπος τολµηρός και θαρραλέος) || τρέµει η ~ µου 
(βρίσκοµαι σε µεγάλη αγωνία και ταραχή)· ΦΡ. καρδούλα µου! ως 
προσφώνηση σε αγαπηµένα πρόσωπα ΣΥΝ. αγάπη µου, ψυχή µου · 2. 
οποιοδήποτε µικρό αντικείµενο ή σχήµα έχει τη µορφή καρδιάς. 

καρέ (το) {άκλ.} 1. το τετράγωνο · 2. (σε χαρτοπαίγνια) (α) οµάδα από 
τέσσερεις συνήθως παίκτες: κάνω ~ για παιχνίδι (β) κανόνας τού παιχνιδιού 
για τη συγκέντρωση τεσσάρων οµοίων φύλλων: ~ τού άσου | τής ντάµας 3. 
σύνολο τεσσάρων όµοιων πραγµάτων: «πέτυχε το ~ των γκολ» (εφηµ.) || 
«λέγοντας κι αυτός ανακρίβειες, συµπλήρωσε το ~ τής παράνοιας» (εφηµ.) 4. το 
µέρος τού σώµατος πάνω από τους µαστούς: αδύνατο | κοκκαλιάρικο ~ · 5. 
(για ρούχα) ορθογώνιο άνοιγµα στον λαιµό: µπλούζα µε ~ ΣΥΝ. ντεκολτέ (για 
το άνοιγµα στα γυναικεία φορέµατα) · 6. κόµµωση µε ισόµηκες µάκρος των 
µαλλιών: κούρεµα ~ || κόβω ένα κοντό ~ · 7. κέντηµα για τραπέζι σε σχήµα 
τετραγώνου · 8. (στον κινηµατογράφο) καθένα από τα τετράγωνα κοµµάτια µε 
εικόνα, από τα οποία αποτελείται το φιλµ: µηχανή προβολής προβάλλει 24 ~ το 
δευτερόλεπτο- ΦΡ. (α) στοπ καρέ σταµάτηµα τής ροής τού φιλµ σε µια εικόνα 
(β) καρέ-καρέ τρόπος αναπαραγωγής τής εικόνας από βίντεο ή µηχανή 
προβολής, σύµφωνα µε τον οποίο η ταινία δεν προβάλλεται στην κανονική 
ταχύτητα, ώστε να αναπαράγεται κινούµενη εικόνα, αλλά σταµατώντας σε 
καθένα από τα τετράγωνα κοµµάτια (εικόνες, σκηνές), από τα οποία 
αποτελείται η ταινία, το φιλµ · 9. ΑΘΛ. Ο χώρος γύρω από το τέρµα µιας 
οµάδας: οι γηπεδούχοι δεν επέτρεπαν την είσοδο των αντιπάλων τους στα ~ τους 
· 10. κοµµάτι κρέατος (χοιρινού, µοσχαρήσιου ή αρνήσιου) από την πλάτη τού 
ζώου κοντά στον λαιµό. — (υποκ.) καρεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. carré 
«τετράγωνο» < λατ. quadratus < quadrum «τετράγωνο» < quattuor 
«τέσσερα»]. 

καρέκλα (η) {καρεκλών} 1. κάθισµα για ένα άτοµο, µε τέσσερα συνήθ. πόδια 
για στήριξη στο πάτωµα και ένα στήριγµα για την πλάτη: πάνινη | ξύλινη | 
πτυσσόµενη | περιστρεφόµενη ~||~ σκηνοθέτη (ξύλινη πτυσσόµενη καρέκλα µε 
καραβόπανο στη θέση και στην πλάτη) ΣΥΝ. κάθισµα- ΦΡ. ηλεκτρική 
καρέκλα βλ. λ. ηλεκτρικός · 2. (συνεκδ.) το αξίωµα, η θέση την οποία θέλει 
κανείς να αποκτήσει ή να διατηρήσει: δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί που 
αγωνίζονται µόνο για την ~, αδιαφορώντας για τα προβλήµατα τού λαού || 
κανένας συνδικαλιστής δεν πρόκειται να κινηθεί- για τις ~ τους νοιάζονται όλοι 
ΣΥΝ. θέση, αξίωµα, εξουσία. Επίσης (παλαιότ.-λόγ.) καθέκλα. — (υποκ.) 
καρεκλάκι (το) κ. καρεκλίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < βεν. charegla < cadegla < *cadegra < λατ. cathedra 
< αρχ. καθέδρα]. 

καρεκλάδικο (το) 1. το εργαστήριο όπου κατασκευάζονται ή επιδιορθώνονται 
καρέκλες · 2. (παλαιότ.-αργκό) νυχτερινό κέντρο µε µουσική ντίσκο. 

καρεκλάς (ο) {καρεκλάδες} 1. πρόσωπο που κατασκευάζει, επιδιορθώνει ή 
πουλάει καρέκλες · 2. (παλαιότ.-αργκό) πρόσωπο που αγαπά φανατικά ή και 
χορεύει τη ντίσκο µουσική. 

καρεκλοθήρας (ο/η) {καρεκλοθηρών} πρόσωπο που επιδιώκει µε αθέµιτα µέσα 
να καταλάβει δηµόσια θέση ή αξίωµα: ο υπουργός περιβάλλεται από 
καρεκλοθήρες, που σπεύδουν να δηλώσουν υποταγή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. 
[ΕΤΥΜ. < καρέκλα + -θήρας < θήρα «κυνήγι», πβ. κ. βαθµο-θήρας]. 

καρεκλοκένταυρος (ο) (κακόσ.) ο γραφειοκράτης- υπάλληλος δηµόσιας 
υπηρεσίας, ο οποίος από τη θέση που κατέχει ταλαιπωρεί τους πολίτες. 

καρεκλοπόδαρο (το) το πόδι καρέκλας στη ΦΡ. ρίχνει καρεκλοπό-δαρα βρέχει 
καταρρακτωδώς. 

καρένα (η) → καρίνα 
καρέτα (η) {άκλ.} ΖΩΟΛ. γένος θαλάσσιων χελωνών: χελώνα καρέτα-καρέτα 

(είδος θαλάσσιων χελωνών). [ΕΤΥΜ < νεολατ. caretta < µαλαϊκ. karah]. 
Κάρες (οι) {Καρών} ΙΣΤ. αρχαίος λαός τής Ν∆. Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ < 

αρχ. Κάρ, Καρός, αγν. ετύµου, προελλην. λ.]. 
κάρι (το) {άκλ.} καρύκευµα ινδικής προελεύσεως σε µορφή σκόνης, συνήθ. µε 

καυτερή γεύση. [ΕΤΥΜ; < αγγλ. curry < γλ. Ταµίλ kari]. 
καριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. σταδιοδροµία-η γενική πορεία τής 

επαγγελµατικής δραστηριότητας κάποιου και ειδικότ. η επαγγελµατική του 
καταξίωση και αναγνώριση: έκανε λαµπρή ~ στο εξωτερικό ως δηµοσιογράφος 
|| διπλωµάτης καριέρας || κάνω ~ (καταξιώνοµαι επαγγελµατικά). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. carriera < µεσν. λατ. carraria «δρόµος για οχήµατα» < λατ. 
carrus «κάρο, άµαξα»]. 

καριερίστας (ο), καριερίστρια (η) {καριεριστριών} (κακόσ.) πρόσωπο που µε 
κάθε µέσο (θεµιτό ή αθέµιτο) επιζητεί την επαγγελµατική του άνοδο και 
καταξίωση, αδιαφορώντας για τις όποιες συνέπειες των ενεργειών του: ~ 
πολιτικός ΣΥΝ. αριβίστας. Επίσης καριερί- 
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στα (η). — καριερισµός (ο), καριερίστικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. carrierista < carriera]. 

καρικατούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η γελοιογραφία 2. (µτφ.) οτιδή-
ποτε αντιγράφει ανεπιτυχώς ένα πρότυπο ΣΥΝ. σκιά. — καρικατου-
ρίστας (ο). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. caricatura, αρχική σηµ. «υπερβολή, διόγκωση», < 
caricare «φορτώνω» < µτγν. λατ. carricare < λατ. carrus «κάρρο, άµα-
ξα»]. 

καρικώνω ρ. µετβ. {καρίκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. διορθώνω µε κλωστή 
τα φθαρµένα µέρη (υφάσµατος) ΣΥΝ. µαντάρω · 2. ράβω µε κλωστή 
κατά µήκος τα άκρα (υφάσµατος), για να µην ξεφτύσει το στρίφωµά 
του. — καρίκωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. carico «φορτώνω» (κατά τα ρ. σε -ώνω) < µτγν. λατ. 
carricare < λατ. carrus «κάρρο, άµαξα»]. 

καρίνα κ. καρένα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το κατώτατο µέρος τού σκε-
λετού πλοίου ή βάρκας: «βάρκα τού βάλτου ανάστροφη, φτενή χωρίς 
~» (Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. (λόγ.) τρόπις. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < λατ. carina «κέλυφος» < µτγν. καρύινος «αυ-
τός που µοιάζει µε καρυδότσουφλο» < αρχ. κάρυον (βλ.λ.)]. 

καριόκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) είδος µικρού γλυκύσµατος µε σοκολάτα 
και καρύδια ή αµύγδαλα, τυλιγµένο σε ασηµόχαρτο. [ΕΤΥΜ < πορτ. 
carioca, λ. τής γλ. Τούπι (ιθαγενών τής Βραζιλίας)]. 

καριόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. παλαιού τύπου µεγάλο ξύλινο κρεβάτι 
· 2. (!) η ανήθικη γυναίκα, η πόρνη· γενικότ. υβριστ. για γυναίκα. — 
καριόλικος, -η/-ια, -ο. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. carriola «κρεβάτι» < λατ. 
carrus «κάρο, άµαξα»]. 

καριόλης (ο) {καριόληδες} (λαϊκ.-!) υβριστ. για ανήθικο άνδρα. 
καριοφιλι (το) {καριοφιλ-ιού | -ιών} µακρύκαννο εµπροσθογεµές 

τουφέκι, που πυροδοτείται µε πυριτόλιθο (τσακµακόπετρα) και το 
οποίο χρησιµοποιήθηκε σε ευρεία κλίµακα από τους Έλληνες κατά 
την Επανάσταση τού 1821. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. 
Από συµφυρµό των ιταλ. Carlo e figli «Καρόλου και υκον», ονοµασία 
εργοστασίου όπλων]. 

κά ρ κάδο (το) → κάκαδο 
καρκινικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον καρκίνο: ~ κύτταρα | 
όγκος · 2. καρκινικός στίχος στίχος που µπορεί να διαβαστεί είτε 
κανονικά είτε από το τέλος προς την αρχή, διατηρώντας το ίδιο 
νόηµα, π.χ. ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ (από το περιρραντή-
ριο τής Αγίας Σοφίας στην Πόλη). 

καρκινοβατώ ρ. αµετβ. [1856] {καρκινοβατείς... | καρκινοβάτησα} 
προχωρώ µε πολύ αργούς ρυθµούς ή κάνω βήµατα προς τα πίσω, δεν 
παρουσιάζω καµία πρόοδο, µένω στάσιµος: καρκινοβατεί η διεύρυν-
ση τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝ. οπισθοδροµώ, αποτυγχάνω, καθυ-
στερώ. — καρκινοβασία (η) [1897]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καρκινοβάτης «αυτός που βαδίζει σαν κάβουρας» < 
καρκίνος (βλ.λ.) + -βάτης < βαίνω]. 

καρκινογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΙΑΤΡ. το σύνολο 
των διαδικασιών ή µηχανισµών, των οποίων ο πιθανός συνδυασµός 
µπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση καρκίνου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. carcinogenesis]. 

καρκινογόνος, -ος, -ο ΙΑΤΡ. (για χηµικές ουσίες ή φυσικούς παρά-
γοντες) αυτός που µπορεί να προκαλέσει ή να ευνοήσει την εµφάνι-
ση καρκίνου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. carcinogen]. 

καρκινοειδής, -ής, -ες [αρχ.] {καρκινοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που µοιάζει µε καρκίνο, δηλ. κάβουρα 2. ΖΩΟΛ. καρκινοειδές (το) 
κάθε οστρακόδερµο που ανήκει σε οµοταξία αρθροπόδων, τα οποία 
ζουν στη θάλασσα ή στο γλυκό νερό · 3. ΙΑΤΡ. καρκινοειδές (το) 
όγκος µειωµένης κακοήθειας, που συνήθ. βρίσκεται στο πεπτικό σύ-
στηµα ή στους πνεύµονες. 

καρκίνο λογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
µελέτης την έρευνα και τη θεραπεία τού καρκίνου ΣΥΝ. ογκολογία. 
— καρκινολόγος (ο/η), καρκινολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. cancerology (νόθο συνθ.)]. 

καρκινόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η καταστροφή κυτ-
τάρων που προσβλήθηκαν από καρκίνο. — καρκινολυτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. carcinolyse]. 

καρκινοπαθής, -ής, -ές [1866] {καρκινοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (κ. 
ως ουσ.) αυτός που πάσχει από καρκίνο. 

καρκινοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η µεταλλα-
γή προϋπάρχουσας καλοήθους βλάβης σε καρκίνο. [ΕΤΥΜ; 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. cancérisation]. 

καρκίνος (ο) 1. ΙΑΤΡ. (α) κάθε κακοήθης όγκος που µπορεί να εµφα-
νιστεί σε οποιονδήποτε από τους ιστούς τού οργανισµού και έχει την 
τάση να επανεµφανίζεται µετά από κάθε αφαίρεση του ή να σχηµα-
τίζει µεταστάσεις σε γειτονικά ή και αποµακρυσµένα σηµεία τού 
σώµατος: ~ του πνεύµονα | των µαστών | τού στοµάχου (β) κάθε 
ασθένεια που χαρακτηρίζεται από τέτοιου είδους όγκους: έχει ~ 2. 
(συνεκδ.) καθετί που µπορεί να προκαλέσει καρκίνο: κάθε µέρα ανα-
πνέουµε τον - (αέρα µε καρκινογόνες ουσίες)· ΦΡ. (µτφ.-κακόσ.) βγά-
ζω τον καρκίνο δεν µπορώ να ανεχθώ άλλο, υποφέρω από τη συνεχή 
πίεση που ασκούν πάνω µου πρόσωπα ή καταστάσεις: ο διευθυντής 
µου ήταν τόσο απαιτητικός, που µου 'βγάλε τον καρκίνο ΣΥΝ. πρήζω • 
3. ΖΩΟΛ. Ο κάβουρας, το καβούρι · 4. ΓΕΩΓΡ. τροπικός τού Καρκίνου 
βλ. λ. τροπικός · 5. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός τού Β. Ηµι-
σφαιρίου, τοποθετηµένος ανάµεσα στους αστερισµούς τού Λέοντος 
και των ∆ιδύµων 6. ΑΣΤΡΟΛ. το τέταρτο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, 
που θεωρείται ότι κυριαρχεί στην περίοδο από 21 Ιουνίου µέχρι 22 
Ιουλίου 7. (συνεκδ.) το πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια 
τής παραπάνω περιόδου: είναι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κάβουρας», < I.E. *kar-kar- «σκληρός, τρα-
χύς» (αναδιπλ. θ.), πβ. σανσκρ. karkatah «κάβουρας», λατ. cancer (< 
*car-cros) > γαλλ. cancer «καρκίνος» κ.'ά. Οµόρρ. πιθ. κράτος (βλ.λ.) Η 
σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ. και απαντά στον Ιπποκράτη]. 

καρκινοφιλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ιδιότητα ορισµένων οργάνων 
και ιστών να αναπτύσσουν καρκίνο ή µεταστάσεις από καρκίνωµα 
που υπάρχει στον οργανισµό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
cancerophilia (νόθο συνθ.)]. 

καρκινοφοβία (η) {χωρ. πληθ.} η αγχώδης κατάσταση κατά την οποία 
κάποιος φοβάται ότι έχει ή πρόκειται να προσβληθεί από καρκίνο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cancerophobia (νόθο συνθ.)]. 

καρκινώδης, -ης, -ες [αρχ.] {καρκινώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που έχει τα χαρακτηριστικά, ως προς τη φύση ή τη µορφή, τού καρ-
κίνου: ~ όγκος | εξόγκωµα ΣΥΝ. κακοήθης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

καρκίνωµα (το) [αρχ.] {καρκινώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο κακοήθης 
όγκος που αποτελείται από επιθηλιακό ιστό, ο καρκίνος 2. (µτφ.) οτι-
δήποτε παίρνει τη µορφή µόνιµου κακού, από το οποίο δεν µπορούµε 
να απαλλαγούµε, αλλά υποµένουµε παθητικά την καταστροφική του 
εξάπλωση: το ρουσφέτι αποτελεί ~ τού δηµόσιου βίου. — καρκινω-
µατώδης, -ης, -ες [1853]. 

Καρλσρούη (η) πόλη τής Ν∆. Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γερµ. Karlsruhe («ανάπαυση τού Καρόλου»). Η πόλη ιδρύθηκε το 
1715, όταν ο ευγενής Κάρολος Γουλιέλµος ανήγειρε εκεί έναν πύργο 
µε κυνηγετικό κατάλυµα]. 

κάρµα (το) {άκλ.} (κατά την ινδουιστική διδασκαλία για την ύπαρξη 
µιας αλληλουχίας ζωών) η ηθική ενέργεια που απορρέει από τις πρά-
ξεις ή τις επιλογές ενός ατόµου, κατά τρόπον ώστε (µηχανικά και χω-
ρίς θεία επέµβαση) να επηρεάζει τις περιστάσεις που θα αντιµετω-
πίσει στις επόµενες ζωές του (στις µελλοντικές µετενσαρκώσεις του), 
πράγµα που προκαθορίζει την ευτυχία ή τη δυστυχία του. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. karma < σανσκρ. karma «πράξη, ενέργεια»]. 

καρµανιόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η λαιµητόµος, µηχανισµός για 
τον αποκεφαλισµό των θανατοποινιτών (καθιερώθηκε στη Γαλλία), ο 
οποίος διέθετε µια µεγάλη λεπίδα, που έπεφτε κατακόρυφα από ψηλά 
και απέκοπτε το κεφάλι από τον λαιµό ΣΥΝ. γκιλοτίνα · 2. (µτφ.) ο 
δρόµος ή το σηµείο δρόµου, όπου γίνονται πολλά τροχαία ατυχή-
µατα: οι αφύλακτες διαβάσεις | αυτή η στροφή είναι ~. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. carmagnole, κοντό χιτώνιο που φορούσαν στη Ν. Γαλλία οι 
Ιταλοί εργάτες από την πόλη Carmagnola. Αργότερα υιοθετήθηκε 
από τους επαναστάτες το 1792, οπότε δηµιουργήθηκε και λαϊκό 
επαναστατικό τραγούδι µε το ίδιο όνοµα. Αυτό το τραγούδι γνώρισε 
ευρεία διάδοση κατά την περίοδο τής Τροµοκρατίας (Terreur), οπότε 
συνδέθηκε µε τις δι' αποκεφαλισµού εκτελέσεις]. 

καρµίνι (το) {καρµινί-ου | -ων} βαθυκόκκινη φυτική χρωστική ύλη, 
που χρησιµοποιείται στη βαφική, τη ζαχαροπλαστική, την αρωµατο-
ποιία και τη ζωγραφική ΣΥΝ. κρεµέζι. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. carmin < µεσν. λατ. carminium, πιθ. από συµφυρµό των 
λ. *carmesinum «βυσσινί χρώµα» (< αραβ. qirmiz) και minium «µί-
νιο» (βλ. λ. µίνιο, κρεµεζής)]. 

καρµοίρης (ο) {καρµοίρηδες}, καρµοιρω (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) 
άνθρωπος µίζερος, κακοµοίρης, που δεν χαίρεται τη ζωή του, για να 
µην ξοδέψει χρήµατα ΣΥΝ. φιλάργυρος, τσιγγούνης. — καρµοιριά (η), 
καρµοίρικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός, τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ. < 
*κάρµοιρος (πβ. κακοµοίρης - κακόµοιρος) < µτγν. καρίµοι-ρος 
«τιποτένιος - µισθοφόρος» < mpi (δοτ. τού αρχ. Κάρ, πράγµα που 
εξηγείται από το γενονός ότι οι Έλληνες αντιµετώπιζαν περι-
φρονητικά τους Κάρες και τους χρησιµοποιούσαν ως δούλους) + -
µοιρος < µοίρα]. 

καρµπιρατέρ (το) (παλαιότ. ορθ. καρµπυρατέρ) {άκλ.} ο εξαεριωτής 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. carburateur < carburer < carbone «άνθρακας» < λατ. 
carbo]. 

καρµπόν (το) {άκλ.} ελλην. χηµικός χάρτης- χαρτί διαποτισµένο µε 
µελάνι, το οποίο χρησιµοποιείται ανάµεσα σε δύο λευκά φύλλα χαρ-
τιού, για να αναπαραχθεί στο χαρτί που βρίσκεται από κάτω οτιδή-
ποτε γράφεται στο χαρτί επάνω. [ΕΤΥΜ < γαλλ. carbone < λατ. carbo 
«άνθρακας»]. καρµπονάρο (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. λευκή σάλτσα για 
ζυµαρικά που περιέχει πανσέτα ή µπέικον, αβγό ή κρέµα γάλακτος 
και τριµµένο µαύρο πιπέρι 2. η µακαρονάδα που περιέχει την 
παραπάνω σάλτσα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. (alla) carbonara, αρχικώς «(στα) 
κάρβουνα», < carbone «άνθρακας, κάρβουνο» (< λατ. carbo, -onis)]. 
καρναβάλι (το) {καρναβαλ-ιού | -ιών} 1. ο εορτασµός τής αποκριάς 
µε εκδηλώσεις µεταµφιεσµένων, οινοποσία και διασκεδάσεις: χιλιάδες 
άνθρωποι συµµετέχουν κάθε χρόνο στο ~ τής Πάτρας || το ~ τού Ρίο στη 
Βραζιλία είναι το διασηµότερο στον κόσµο 2. (συνεκδ.) η ίδια η γιορτή 
τής αποκριάς: πλησιάζει όπου να 'ναι το -ΣΥΝ. αποκριές, τριώδιο. — 
καρναβαλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. carnevale < πρώιµο ιταλ. carne-levare 
«αφαιρώ, αποµακρύνω το κρέας» < carne «κρέας» (< λατ. caro, carnis) 
+ levare < λατ. levare «σηκώνω, αποµακρύνω». Βλ. κ. απόκρεως]. 
καρναβαλιστής (ο), καρναβαλίστρια (η) {καρναβαλιστριών} πρό-
σωπο που συµµετέχει στις εκδηλώσεις τού καρναβαλιού (συνήθ. ως 
µέλος οργανωµένης οµάδας µεταµφιεσµένων). καρναβαλίστικος, -η, 
-ο αυτός που θυµίζει καρναβάλι. καρνάβαλος (ο) 1. η κεντρική 
φιγούρα (οµοίωµα προσώπου ή θεού) τού καρναβαλιού: ο βασιλιάς -
1| ο γελαστός ~ 2. άρµα τής καρναβαλικής ποµπής που προπορεύεται 
και πάνω στο οποίο βρίσκεται το παραπάνω οµοίωµα 3. η ποµπή των 
καρναβαλικών αρµάτων και των 
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µεταµφιεσµένων κατά τις αποκριάτικες εκδηλώσεις: περνάει ο ~! 4. 
(µτφ.-µειωτ.) πρόσωπο µε γελοία εµφάνιση ή συµπεριφορά. [ETYM. 
Μεταφορά τού γαλλ. carnaval, από τη φρ. Sa Majesté le Carnaval «η 
Αυτού Μεγαλειότης ο Καρνάβαλος», µε την οποία προσδιοριζόταν το 
ανδρείκελο που προσωποποιεί το καρναβάλι (βλ.λ.)]. 

καρναβίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) σκληρό θήλωµα που παρου-
σιάζεται στην άκρη των δαχτύλων. [ΕΤΎΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < 
τουρκ. karnabit «κουνουπίδι»]. 

καρνάγιο κ. καρεναγιο (το) (λαϊκ.) ο χώρος όπου επισκευάζεται η 
καρένα µικρών πλοίων ΣΥΝ. (λογ.) τροπιστήριο. [ΕΤΎΜ. < ιταλ. 
carenaggio < γαλλ. carénage < p. caréner < carène < ιταλ. carena «καρίνα» 
(βλ. λ. καρίνα)]. 

καρνέ (το) {άκλ.} 1. σηµειωµατάριο, όπου σηµειώνονται τα ατοµικά 
στοιχεία (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου κ.ά.) φίλων, συνεργατών, 
συγγενών κ.λπ. 2. µικρό τεύχος µε τυπωµένες όµοιες σελίδες για τις 
συναλλαγές: το ~ των επιταγών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. carnet < µτγν. λατ. quaternum «τετράδα» (πβ. κ. τετρά-
διο) < λατ. quater «τετράκις, τέσσερεις φορές»]. 

καρντάσης (ο) {καρντάσηδες} (διαλεκτ.) ο αδελφικός, γκαρδιακός 
φίλος. Επίσης (σπανιότ.) αρκαντάσης (ο) κ. (οικ.) καρντάσι (το). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kardas. | kardes. «(οµογάστριος) αδελφός» < kann «κοι-
λιά, γαστήρ» + επίθηµα -dasj. 

Κάρντιφ (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα και λιµάνι τής Ουαλίας. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. Cardiff < ουαλ. Caerdydd < Caer Taff «ποταµός Ταφ», στις όχθες 
τού οποίου είναι χτισµένη η πόλη]. 

καρό (το) {άκλ.} ελλην. τετράγωνο 1. το τετράγωνο, κυρ. ως διακο-
σµητικό σχέδιο υφάσµατος ή ενδυµασίας: το πουλόβερ είχε µεγάλα 
κόκκινα - 2. (συνεκδ.) ύφασµα µε διακοσµητικά σχέδια σε σχήµα τε-
τραγώνου: αγόρασα µια φούστα ~ || (κ. ως επίθ.) ~ πουκάµισο | τρα-
πεζοµάντηλο 3. το ένα από τα τέσσερα χαρακτηριστικά σχέδια τής 
τράπουλας που έχει σχήµα ρόµβου 4. τραπουλόχαρτο πάνω στο οποίο 
είναι τυπωµένο αυτό το σχέδιο: έριξε ένα οχτώ ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. carreau < λατ. quadrum «τετράγωνο» < quattuor «τέσ-
σερα»]. 

κάρο (το) (ορθότ. κάρρο) 1. δίτροχο ή τετράτροχο όχηµα (συνήθ. ξύλι-
νο) για τη µεταφορά φορτίων, που αποτελείται από ακάλυπτη ορθο-
γώνια καρότσα και θέσεις για τους επιβαίνοντες και τον οδηγό και 
σύρεται συνήθ. από ζώα (άλογα, µουλάρια κ.ά.) ΣΥΝ. άµαξα, αµάξι 2. 
(συνεκδ.) το φορτίο που µπορεί να χωρέσει µέσα σε ένα κάρο: χρειά-
ζεται ένα ~ χαλίκι 3. (µτφ.-προφορ.) µεγάλη ποσότητα: έχω να κάνω 
ένα ~ δουλειές αύριο ΣΥΝ. σωρός 4. (µτφ.) άτοµο ανήµπορο (συνήθ. 
λόγω µεγάλης ηλικίας) ΣΥΝ. σαράβαλο 5. (µτφ.) αυτοκίνητο παµπά-
λαιο ή αχρηστευµένο από την πολλή χρήση: καιρός ν'αφήσει αυτό το 
~ και να πάρει ένα καινούργιο αµάξι ΣΥΝ. σαράβαλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρώνυµο. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. κάρρον < λατ. carrus, που συνδ. µε αρχ. ιρλ. carr «όχη-
µα». Η λ. κάρο, ως µτγν. δάνειο, θα έπρεπε να γράφεται µε δύο -ρρ-
(πβ. κελλί), όπως και τα παράγωγα της (καρρόδροµος, καρροποιός 
κ.ά.). Ωστόσο, το γεγονός ότι µερικές λέξεις όπως καρότσα, καροσε-
ρί κ.ά. γράφονται µε ένα -ρ-, αναγόµενες απευθείας σε ξένους τύ-
πους, και για να µην υπάρχει διαφορά από τα υπόλοιπα σύνθετα και 
παράγωγα, προτιµήθηκε η απλογράφηση ολόκληρης τής λεξιλογικής 
οικογένειας]. 

καρόδροµος (ο) (ορθότ. καρρόδροµος) 1. δρόµος κατάλληλος µόνο 
για κάρα 2. (ειρων.) δρόµος κακοφτειαγµένος ή σε κακή κατάσταση. 

Καρολίνα (η) 1. πολιτεία των Α. Η.Π.Α. στον Ατλαντικό Ωκεανό" χω-
ρίζεται σε Β. και Ν. Καρολίνα 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΎΜ. Το κύρ. 
όν. είναι θηλ. τού Κάρολος (βλ.λ.) και ανάγεται στο ιταλ. Carolina. Οι 
δύο πολιτείες των Η.Π.Α. (αγγλ. Carolina) οφείλουν την ονοµασία τους 
στον βασιλιά τής Γαλλίας Κάρολο Θ', ο οποίος τις παραχώρησε στους 
Αγγλους το 1629]. 

καρολίνα (η) {χωρ. πληθ.} ποικιλία ρυζιού. [ΕΤΥΜ. Εµπορική 
ονοµασία, από τις δύο πολιτείες (Β. και Ν. Καρολίνα) των Η.Π.Α.]. 
Κάρολος (ο) {-ου κ. -όλου) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
όνοµα ηγεµόνων τής Ευρώπης 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά 
ξέν. ονόµατος, πβ. γερµ. Karl < αρχ. γερµ. charal «δυνατός άνδρας», 
όνοµα κοινό στις ευρωπ. γλώσσες, πβ. αγγλ. Charles, γαλλ. Charles, 
ισπ. Carlos, ιταλ. Carlo κ.ά.]. καροποιός (ο) (ορθότ. καρροποιός) 
[1892] ο κατασκευαστής κάρων. καροσερί (η) {άκλ.} το αµάξωµα 
(βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ.< γαλλ. carrosserie < carrosse < ιταλ. carrozza, βλ. κ. καρότσα]. 
καροτίνη (η) -+ καρωτίνη καρότο (το) → καρώτο καροτόζουµο (το) 
→ καρωτόζουµο καροτοσαλάτα (η) —> καρωτοσαλάτα 
καρότσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (καθηµ.) 1. δίτροχη ή τετράτροχη άµα-
ξα που σέρνεται από άλογα ΣΥΝ. άµαξα, κάρο 2. το πίσω µέρος φορ-
τηγών αυτοκινήτων ή σιδηροδροµικού οχήµατος (στο οποίο τοποθε-
τούνται φορτία): φόρτωσαν τα µπάζα στην ~ τού φορτηγού 3. (ειδι-
κότ.) το αµάξωµα των οχηµάτων. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. carrozza < λατ. carrus «κάρο, άµαξα»]. καροτσάκι 
(το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό καρότσι- ΦΡ. πάω (κάποιον) καροτσάκι 
σέρνω (κάποιον) σε µεγάλη απόσταση ή τον αναγκάζω να κινείται 
αργά (συνήθ. σε αυτοκινητόδροµο) ακολουθώντας στη σειρά άλλους: 
ήταν µπροστά µας µια νταλίκα και µας πήγε καροτσάκι ώς την πόλη 2. 
(α) το καρότσι για τη µεταφορά µωρών: ανοιχτό | σκεπαστό ~ || έβγαλε 
το µωρό βόλτα µε το ~ (β) η ειδική µηχανοκίνητη ή χειροκίνητη 
συσκευή, η οποία επιτρέπει σε άτοµα µε κινητικές δυσκο- 

λίες να µετακινούνται: αναπηρικό ~ (βλ. κ. λ. καρότσι). καροτσέρης 
κ. καροτσιέρης (ο) {καροτσέρηδες} ο οδηγός καρότσας, ο αµαξάς 
ΣΥΝ. αµαξηλάτης, καραγωγεύς. [ΕΤΎΜ. < ιταλ. carrozziere < carrozza, 
βλ. κ. καρότσα]. καρότσι (το) {καροτσ-ιού | -ιών) 1. ξύλινη ή µεταλλική 
ορθογώνια κατασκευή για τη µεταφορά αντικειµένων, συνήθ. µε δύο 
ρόδες στα πλάγια και δύο επιµήκεις χειρολαβές στο πίσω µέρος, από 
τις οποίες τη σπρώχνει ο χειριστής για να κινείται 2. κάθε ανάλογο 
χειροκίνητο αντικείµενο µε δύο ή περισσότερες µικρές ρόδες για τη 
µεταφορά αντικειµένων: - για τη µεταφορά αποσκευών στο 
αεροδρόµιο || ~ για τα ψώνια στο σούπερ µάρκετ ή τη λαϊκή 3. 
(ειδικότ.) µικρό κάθισµα (σαν καρέκλα) µε τέσσερεις µικρές ρόδες 
στα πλάγια και χειρολαβές στο πίσω µέρος για τη µεταφορά νηπίων | 
βρεφών καροτσάκι (βλ.λ.) 4. ανάλογο κάθισµα µεγαλύτερου 
µεγέθους για άτοµα µε κινητικές δυσκολίες, το οποίο κινείται είτε µε 
ώθηση από τις χειρολαβές του στο πίσω µέρος είτε µε αυτόµατο 
µηχανισµό είτε από τον ίδιο τον χρήστη, ο οποίος κινεί µε τα δύο του 
χέρια τις δύο µεγάλες ρόδες στα πλάγια πιάνοντας τες συνήθ. από τις 
ακτίνες τους ΣΥΝ. καροτσάκι. 
[ΕΤΎΜ. Υποκ. τού καρότσα (βλ.λ.)]. καρούλι (το) {καρουλ-ιού | -ιών) 
1. ξύλινος, µεταλλικός ή πλαστικός κύλινδρος ή κώνος γύρω από τον 
οποίο τυλίγεται νήµα, κλωστή, σύρµα, ταινία, φιλµ κ.λπ. 2. (συνεκδ.) 
το νήµα που τυλίγεται γύρω από αυτό τον κύλινδρο ΣΥΝ. µασούρι 3. 
καθένας από τους µικρούς τροχούς στο άκρο των ποδιών διαφόρων 
επίπλων ή συσκευών που διευκολύνει τη µετακίνηση τους ΣΥΝ. 
ροδίτσα 4. (µειωτ.) παλιό όχηµα, σαράβαλο: πάρε το ~ σου από 'δώ. 
— (υποκ.) καρουλάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < µτγν. λατ. carrulus, 
υποκ. τού λατ. carrus «κάρο, άµαξα»]. κάρου λιάζω ρ. µετβ. 
{καρούλιασα} τυλίγω (νήµα ή κλωστή) γύρω 
από καρούλι. καρούµπαλο (το) (καθηµ.) οίδηµα στο κεφάλι που 
προκαλείται από χτύπηµα: βγάζω | κάνω ~. Επίσης καρούµπαλος (ο).  
— (υποκ.) κα-ρουµπαλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *καρύµβαλο(ν) < µτγν. καρύµβαλος < αρχ. 
κόρυµβος «κορυφή», που συνδ. ετυµολογικά µε το ουσ. κορυφή]. 
καρπαζια (η) (λαϊκ.) δυνατό και ηχηρό χτύπηµα µε την παλάµη στο 
κεφάλι και ιδ. στον σβέρκο: ρίχνω | δίνω | τρώω ~ || πέφτουν καρπα-
ζιές || ταράζω κάποιον στις ~ ΣΥΝ. σφαλιάρα, σβερκιά, κατραπακιά" 
ΦΡ. (α) είναι για καρπαζιές για πρόσωπο εντελώς ανυπόληπτο, που δεν 
αξίζει να το πάρει κανείς στα σοβαρά (β) παίζω καρπαζιές (µε 
κάποιον) για να δηλωθεί η µεγάλη οικειότητα που υπάρχει (µε κά-
ποιον): µε τον Χρίστο παίζαµε καρπαζιές στο δηµοτικό. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, ίσως < τουρκ. kepaze «γελοίος, ξευτιλισµένος»]. 
καρπαζοεισπράκτορας (ο) {καρπαζοεισπρακτόρων} (οικ.) πρόσωπο 
που προκαλεί την αποδοκιµασία ή την περιφρόνηση των άλλων, που 
εισπράττει την απόρριψη από τους γύρω του χωρίς να µπορεί να 
αντισταθεί και να διατηρήσει την αξιοπρέπεια του. καρπαζώνω ρ. 
µετβ. {καρπάζωσα} (οικ.) δίνω καρπαζιές (σε κάποιον). — 
καρπάζωµα (το). Καρπάθια (Όρη) (τα) {Καρπαθίων (Ορέων)} όρη 
τής Α. Ευρώπης που εκτείνονται στην Ουκρανία, τη Ρουµανία, την 
Πολωνία και τη Σλοβακία. Καρπάθιο (Πέλαγος) (το) {Καρπαθίου 
(Πελάγους)} η θαλάσσια 
περιοχή στα ∆ωδεκάνησα Β. τής Καρπάθου. Κάρπαθος (η) 
{Καρπάθου} 1. νησί των ∆ωδεκανήσων Ν∆. τής Ρόδου 2. η 
πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού· αλλιώς Πηγάδια (τα).   — 
Καρπάθιος (ο), Καρπάθια (η), καρπαθιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
Κάρπαθος | Κράπαθος, αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. carpe diem 
λατ. (προφέρεται κάρπε ντίεµ) ελλην. άδραξε την ηµέρα 
(βλ. λ. αδράχνω). Καρπενήσι (το) {-ίου κ. -ιού} ορεινή κωµόπολη τής 
Β∆. Στερεάς Ελλάδας, πρωτεύουσα τού νοµού Ευρυτανίας.  — 
Καρπενησιώτης (ο), Καρπενησιώτισσα (η), καπερνησιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Η πόλη, που ιδρύθηκε κατά την Τουρκοκρατία, οφείλει το όνοµα 
της στο αρωµ. carpimi «οστρύα», είδος δέντρου µε σκληρό ξύλο, που 
αφθονεί στην περιοχή (< λατ. carpinus), το οποίο παρετυµολογή-θηκε 
προς το ελλην. νησί. Έχει υποστηριχθεί και η αναγωγή σε τουρκ. 
Karbenis]. καρπερός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που δίνει πολλούς 
καρπούς· γόνιµος: ~ γη | χωράφι | δέντρο ΣΥΝ. εύφορος, 
προσοδοφόρος, πολύκαρπος ΑΝΤ. άγονος, άκαρπος 2. (για άνθρωπο ή 
ζώο) αυτός που κάνει πολλά παιδιά ή ζώα, που γεννά συχνά: ~ γυναίκα 
| αγελάδα. καρπέτα (η) 1. βαρύ µάλλινο κλινοσκέπασµα 2. ταπέτο 
µικρών διαστάσεων, από µαλλί ή από µαλλί και καννάβι, χωρίς 
χνούδι. Επίσης καρπέτο (το). 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. carpette < µέσ. γαλλ. carpite < παλαιότ. ιταλ. carpita < 
δηµώδ. λατ. *carplre < λατ. carpere «µαδώ, κόβω»], καρπέύω ρ. 
αµετβ. [µτγν.] {κάρπεψα} (για καρποφόρα φυτά ή έδαφος) παράγω 
καρπούς, γίνοµαι γόνιµος ΣΥΝ. καρπίζω. — κάρπευµα (το) [µτγν.]. 
καρπίζω ρ. [αρχ.] αµετβ. {κάρπισ-α, -µένος} σχηµατίζω και δίνω καρ-
πούς: τα δέντρα είναι έτοιµα να καρπίσουν ΣΥΝ. καρποφορώ. — κάρ-
πισµα (το) [µεσν.]. καρποκάψα (η) έντοµο που η κάµπια του 
τρέφεται µε καρπούς δέντρων. καρπολόγος (ο) [µεσν.] 1. αυτός που 
συλλέγει καρπούς 2. γεωργικό 

εργαλείο µε το οποίο συλλέγονται οι καρποί ψηλών δέντρων. 
καρπολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {καρπολογείς... | καρπολόγησα) 1. µα- 
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ζεύω (καρπούς) ΣΥΝ. τρυγώ 2. (ειδικότ.) συλλέγω τους καρπούς που 
απέµειναν µετά τον τρύγο ή τον θερισµό.   — καρπολόγηµα (το) κ. 
καρπολογία (η) [µτγν.]. καρπός (ο) 1. το εδώδιµο σαρκώδες ή ξηρό 

µέρος φυτού, στο οποίο 
περιέχονται ένα ή περισσότερα σπέρµατα και το οποίο προέρχεται 
από την ωοθήκη, ανεπτυγµένη και µετασχηµατισµένη µετά τη γονι-
µοποίηση· ΦΡ. (α) απαγορευµένος καρπός βλ. λ. απαγορεύω (β) ξη-
ροί καρποί βλ. λ. ξηρός 2. (ειδικότ.) ο σπόρος των σιτηρών, των δηµη-
τριακών 3. (ειδικότ. για παιδιά) γέννηµα, γόνος: ~ ενός παράνοµου 
έρωτα (από γονείς που δεν ήταν νόµιµο ζευγάρι) " ΦΡ. ο καρπός τής 
κοιλίας (ευλογηµένη συ εν γυναιξί και ευλογηµένος ο καρπός της 
κοιλίας σου, Κ.∆. Λουκ. 1, 42) το τέκνο 4. (µτφ.) καθετί που παράγε-
ται, που προκύπτει ως προϊόν (κάποιου πράγµατος), ως αποτέλεσµα 
διαδικασίας, ενέργειας κ.λπ.: το σηµερινό επίτευγµα είναι ~ πολυε-
τούς προσπάθειας | µεγάλου αγώνα || καιρός να δρέψεις τους ~ των 
κόπων σου 5. ΝΟΜ. το όφελος που παρέχει ορισµένο πράγµα ή δικαί-
ωµα είτε άµεσα είτε µε βάση µια έννοµη σχέση · 6. ΑΝΑΤ. το τµήµα 
τού χεριού ανάµεσα στο αντιβράχιο και στο µετακάρπιο: λυγίζω τον 
~. — καρπικός, -ή, -ό (σηµ. 6). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *(s)krp-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *(s)ker-p- «κόβω», 
πβ. σανσκρ. krpami «ξίφος», λατ. carpo «κόβω καρπούς, µαδώ» (> 
ιταλ. carpita > γαλλ. carpette «χαλί»), curtus «βραχύς, κοντός» (> 
γαλλ. court, ισπ. corto), αρχ. γερµ. herbist «φθινόπωρο» (> γερµ. 
Herbst), αγγλ. harvest «θερισµός», αρχ. γερµ. scurz «βραχύς, κοντός», 
γερµ. kurz, αγγλ. short κ.ά. Οµόρρ. αρχ. κείρ-ω «κόβω», κουρ-ά, κουρ-
εύω, κέρ-µα, κορ-µός κ.ά.]. 

καρποσυλλέκτης (ο) {καρποσυλλεκτών}, καρποσυλλεκτρια (η) 
{καρποσυλλεκτριών} ο άνθρωπος, στο πρώιµο στάδιο τής εξέλιξης 
του, κατά το οποίο επιβίωνε συλλέγοντας καρπούς (πβ. λ. τροφοσυλ-
λέκτης). — καρποσυλλεκτικός, -ή, -ό. 

καρποσυλλογή (η) [1894] {χωρ. πληθ.} η συλλογή καρπών (συνήθ. 
από καρποσυλλέκτη για την εξασφάλιση τής τροφής του). 

καρπούζι (το) {καρπουζ-ιού | -ιών) ο καρπός τής καρπουζιάς, χυµώ-
δης σφαιρικός ή ελλειψοειδής καρπός, στο µέγεθος περίπου τού αν-
θρώπινου κεφαλιού, µε πράσινη, λεία, χοντρή φλούδα, κόκκινη, υδαρή, 
δροσερή και γλυκιά ψίχα και µαύρους σπόρους ΣΥΝ. (λόγ.) υδροπέ-
πων ΦΡ. (α) σκάω (κάτω) σαν καρπούζι πέφτω κάτω απότοµα και µε 
θόρυβο (β) (παροιµ.) δεν χωρούν δύο καρπούζια σε µία µασχάλη δεν 
πρέπει κανείς να υπερεκτιµά τις δυνατότητες του, αναλαµβάνοντας 
ευθύνες πέρα από τις δυνάµεις του, γιατί τότε αποτυγχάνει (γ) µάπ-
πα το καρπούζι για περιπτώσεις που κάτι αποδεικνύεται κατώτερο 
από το αναµενόµενο ΣΥΝ. άνθρακες ο θησαυρός. — (υποκ.) καρπου-
ζάκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. karpuz < περσ. xarbuz(a)]. 

καρπουζιά (η) ετήσιο ποώδες φυτό, το οποίο καλλιεργείται σε πε-
ριοχές µε θερµό κλίµα και σε ελαφρά, αµµουδιά εδάφη· έχει πλατιά 
φύλλα, κωδωνοειδή φωτεινά κίτρινα άνθη, ο βλαστός του έρπει στο 
έδαφος, όπως τής κολοκυθιάς και τής πεπονιάς, και ο καρπός του 
(καρπούζι) ωριµάζει το καλοκαίρι. 

καρπουζοκεφαλος, -η, -ο (µειωτ.) 1. αυτός που έχει κεφάλι µεγάλο 
σαν καρπούζι 2. (µτφ.) κουτός, χαζός. 

καρπούµαι ρ. → καρπώνοµαι 
καρηοφάγος (ο/η) [αρχ.] πρόσωπο που έχει ως βάση τής διατροφής 
του τους καρπούς. — καρποφαγία (η) [1890]. 

καρποφορία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. παραγωγή καρπών από τα φυ-
τά 2. (µτφ.) οποιαδήποτε καλλιτεχνική, συγγραφική κ.ά. παραγωγή. 

καρποφόρος, -α, -ο 1. αυτός που παράγει καρπούς, εύφορος: ~ δέντρο 
ΣΥΝ. γόνιµος, καρπερός, καρπώδης, παραγωγικός ANT. άφορος, 
άγονος, άκαρπος 2. (µτφ.) αποτελεσµατικός, επικερδής, ωφέλιµος: ~ 
συνεργασία | συνοµιλία | συζήτηση | έρευνα ΣΥΝ. επιτυχής, προσοδο-
φόρος, χρήσιµος, συµφέρων ΑΝΤ. µάταιος, άσκοπος, ασύµφορος, ανω-
φελής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γόνιµος. [ΕΤΥΜ αρχ. < καρπός + -φόρος < 
φέρω]. 

καρποφορώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {καρποφορείς... | καρποφόρησα} 1. πα-
ράγω καρπούς, είµαι καρποφόρος ΣΥΝ. καρπίζω 2. (µτφ.) φέρνω απο-
τέλεσµα, τελεσφορώ: οι προσπάθειες του δεν καρποφόρησαν ΣΥΝ. 
(καθηµ.) πιάνω τόπο. 

καρποφυλλο (το) [µτγν.] {καρποφύλλ-ου | -ων} BOT. το θηλυκό ανα-
παραγωγικό όργανο ενός άνθους, το οποίο συνήθ. αποτελείται από 
ένα στίγµα, τον στύλο και την ωοθήκη. 

καρπώνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {καρπώθηκα} 1. έχω την επικαρπία 2. 
αποκοµίζω κέρδος ή ωφέλεια από (κάτι): ~ οικονοµικά ωφελήµατα | 
οφέλη | κέρδη ΣΥΝ. επωφελούµαι. Επίσης (λόγ.) καρπούµαι [αρχ.] {-
ούσαι...}. —κάρπωση (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, εκµεταλ-
λεύοµαι. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. καρπούµαι (-όο-) < καρπός]. 

καρπωτής (ο), καρπωτρια (η) {καρπωτριών} 1. πρόσωπο που παίρ-
νει τους καρπούς, που έχει την επικαρπία 2. (µτφ.) πρόσωπο που απο-
κοµίζει οφέλη, που επωφελείται από κάτι. 

κ appo (το) → κάρο 
καρρώ (το) → καρό 
καρσί επίρρ. (λαϊκ.) απέναντι, αντικριστά ΣΥΝ. βιζαβί. 

[ΕΤΥΜ < τουρκ. karsi]. 
καρσιλαµάς (ο) {καρσιλαµάδες} λαϊκός αντικριστός χορός. 

[ΕΤΥΜ < τουρκ. karçilama < karçi «αντίκρυ»]. 
καρστ (το) {άκλ.} πέτρωµα ευδιάλυτο στο νερό. — καρσπκός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ < γερµ. Karst, ονοµασία περιοχής κοντά στο Τριέστε (Σλοβε-
νία), όπου έγιναν µελέτες για πετρώµατα τέτοιου τύπου. Το όν. ση-
µαίνει «σωρός λίθων»]. 

καρτ (το) {άκλ.} µικρό (αγωνιστικό) αυτοκίνητο που αναπτύσσει αρ- 

κετά µεγάλη ταχύτητα και τρέχει σε ειδικά διαµορφωµένη πίστα. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. kart | cart «άρµα, κάρρο» ως µέρος τής φραστικής λ. 
go-kart]. 

κάρτα (η) {καρτών} 1. ορθογώνιο κοµµάτι από λεπτό χαρτόνι µικρών 
διαστάσεων, συνήθ. εικονογραφηµένο, που χρησιµοποιείται ως ταχυ-
δροµικό δελτάριο: ευχετήριες | χριστουγεννιάτικες ~ || στέλνω/ ταχυ-
δροµώ | ανταλλάσσω κάρτες ΣΥΝ. καρτ-ποστάλ 2. µικρό και λεπτό 
ορθογώνιο κοµµάτι χαρτιού που περιέχει τα ατοµικά στοιχεία προ-
σώπου (όνοµα, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.) ή την επωνυµία και τα 
στοιχεία επιχείρησης, εταιρείας, συλλόγου κ.λπ. και έχει σκοπό ενη-
µερωτικό, διαφηµιστικό ή λειτουργεί ως επισκεπτήρια κάρτα: πάρε 
την - µου, αν µε χρειαστείς 3. δελτίο µε τα στοιχεία τού κατόχου του 
για ποικίλες χρήσεις· ΦΡ. (α) κάρτα εισόδου | εξόδου δελτίο µε το 
οποίο επιτρέπεται η είσοδος σε ιδρύµατα, οργανισµούς κ.λπ. ή η έξο-
δος από αυτά (β) (χρονική) κάρτα απεριορίστων διαδροµών ατοµικό 
δελτίο µε τη φωτογραφία, την υπογραφή τού κατόχου και κωδικό 
αριθµό, ορισµένης διάρκειας (συνήθ. µηνιαίας), που παρέχει στον κά-
τοχο του το δικαίωµα να πραγµατοποιεί απεριόριστο αριθµό διαδρο-
µών στα µέσα αστικών συγκοινωνιών για το αντίστοιχο χρονικό διά-
στηµα (γ) πιστωτική κάρτα δελτίο που εκδίδει διεθνής ή εθνικός οι-
κονοµικός οργανισµός σε άτοµα µε οικονοµική φερεγγυότητα, έναντι 
(ετήσιας) συνδροµής, και το οποίο χρησιµοποιείται στις συναλλαγές 
αντί ρευστού χρήµατος ΣΥΝ. πλαστικό χρήµα (δ) κάρτα εργασίας 
ατοµικό δελτίο εργαζοµένου, στο οποίο δηλώνεται προς τον Ο.Α.Ε.∆. 
η πρόσληψη του στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα (ε) κάρτα µπιάνκα 
(ιταλ. carta bianca) η υπογραφή εν λευκώ, η απόλυτη πληρεξουσιότητα 
(στ) κάρτα νέων ατοµικό δελτίο που χορηγείται σε νέους 14-26 
ετών, παρέχοντας τους τη δυνατότητα πραγµατοποίησης διακοπών, 
ταξιδιών, αγορών κ.λπ. σε µειωµένες τιµές (ζ) κάρτα µέλους ατοµικό 
δελτίο που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του είναι µέλος σωµατείου, οµί-
λου, λέσχης κ.λπ. (η) πράσινη κάρτα κάρτα που χορηγείται σε αλλο-
δαπούς για προσωρινή παραµονή και εργασία σε µια χώρα (θ) κάρτα 
καυσαερίων κάρτα που εκδίδει εξουσιοδοτηµένο συνεργείο αυτο-
κινήτων, µε την οποία πιστοποιείται ότι τα εκπεµπόµενα καυσαέρια 
βρίσκονται εντός τού επιτρεπτού ορίου 4. η πιστωτική κάρτα (βλ. πα-
ραπάνω): πληρώνω µε ~ 5. (ειδικότ.) ατοµικό δελτίο εργαζοµένου, στο 
οποίο αναγράφεται από ειδικό µηχάνηµα η ώρα προσέλευσης και 
αποχώρησης από τον εργασιακό χώρο- ΦΡ. χτυπάω κάρτα εγγράφω σε 
ειδικό µηχάνηµα πάνω στο ατοµικό µου δελτίο την ώρα προσέλευ-
σης και αποχώρησης από τον εργασιακό µου χώρο· (γενικότ.) ελέγχο-
µαι εργασιακά ως προς το ωράριο, τις ώρες απασχόλησης µου 6. (στο 
ποδόσφαιρο) (α) η κίτρινη ή η κόκκινη κάρτα που δείχνει ο διαιτητής 
στους ποδοσφαιριστές: ήταν πρόβληµα για την οµάδα ότι τόσοι παί-
κτες της είχαν κάρτες (είχαν δεχθεί κίτρινες ή κόκκινες κάρτες κατά 
τη διάρκεια των αγώνων) (β) κίτρινη κάρτα µικρή κίτρινη κάρτα (βλ. 
παραπάνω σηµ. 1), την οποία δείχνει ο διαιτητής σε παίκτη ως πα-
ρατήρηση για αντικανονική συµπεριφορά (γ) κόκκινη κάρτα µικρή 
κόκκινη κάρτα, την οποία δείχνει ο διαιτητής σε παίκτη που κατά 
τους κανονισµούς πρέπει να αποβληθεί και συνεκδ. η αντίστοιχη 
ποινή (δ) βγάζω (κίτρινη | κόκκινη) κάρτα σε κάποιον (i) δείχνω σε 
ποδοσφαιριστή κίτρινη ή κόκκινη κάρτα (ii) (µτφ.) προειδοποιώ κά-
ποιον για παράβαση που έχει κάνει 7. το τραπουλόχαρτο 8. (α) µικρό 
επίπεδο πλαστικό αντικείµενο το οποίο φέρει επικολληµένο µικρο-
τσίπ ή µαγνητική ταινία στο πίσω µέρος του και χρησιµοποιείται για 
τηλεφωνικές κλήσεις: ~ προπληρωµένου χρόνου οµιλίας (β) πλαστική 
κάρτα κινητής τηλεφωνίας που φέρει κωδικό αριθµό, τον οποίο αφού, 
καταχωρήσει ο χρήστης στο κινητό τηλέφωνο, µπορεί να πραγµατο-
ποιεί κλήσεις και να αποστέλλει µηνύµατα αξίας ίσης µε την αξία 
τής κάρτας (γ) κάρτα που τοποθετείται στη συσκευή κινητής τηλε-
φωνίας µε την οποία γίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία η ανα-
γνώριση τού συνδροµητή της (κάρτα SIM) 9. ΠΛΗΡΟΦ. (α) κάρτα ήχου 
κάρτα που δίνει στον προσωπικό υπολογιστή τη δυνατότητα να ανα-
παράγει και να επεξεργάζεται ήχους (β) κάρτα βίντεο κάρτα επέ-
κτασης που δίνει στον υπολογιστή τη δυνατότητα να αναπαράγει ει-
κόνα από την οθόνη του. — (υποκ.) καρτοίιλα (η). [ΕΤΥΜ, Αντιδάν., 
< ιταλ. carta < λατ. charta < αρχ. χάρτης. Ορισµένοι όροι είναι µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. πιστωτική κάρτα (< αγγλ. credit card), κάρτα ήχου (< 
αγγλ. sound card), κάρτα βίντεο (< αγγλ. video card)]. 
καρτέλ (το) {άκλ.} 1. σύµπραξη, συνήθ. αθέµιτη, µεταξύ ολιγοπωλια-
κών επιχειρήσεων για κοινό καθορισµό τιµών ή προώθηση των συµ-
φερόντων τους: το - των πετρελαιοπαραγωγών χωρών 2. (ειδικότ.) σύ-
µπραξη (όπως η παραπάνω) παραγωγών και εµπόρων ναρκωτικών: το 
κολοµβιανό ~ τής κοκαΐνης. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. cartel < ιταλ. cartello, υποκ. τού ουσ. carta < 
λατ. charta < αρχ. χάρτης]. 

καρτέλα (η) {καρτελών} δελτίο, συνήθ. ταξινοµηµένο, όπου αναγρά-
φονται τα ατοµικά στοιχεία πελάτη ή ασθενούς, λογιστικοί και στα-
τιστικοί πίνακες ή άλλα στοιχεία: όλα τα βιβλία ήταν περασµένα σε 
καρτέλες || ο γιατρός κοίταξε την ~ τού ασθενούς. — (υποκ.) καρτε-
λίτσα (η) κ. καρτελάκι (το). 

[ΕΤΥΜ < ιταλ. cartella, υποκ. τού carta, βλ. κ. κάρτα]. καρτελοθήκη (η) 
{καρτελοθηκών} θήκη αρχείου για την τοποθέτηση και την 
ταξινόµηση καρτελών. κάρτερ (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλικό ή 
πλαστικό περίβληµα που προστατεύει τα περιστρεφόµενα µέρη ενός 
µηχανισµού, κυρ. των αυτοκινήτων, από την εισχώρηση ξένων 
σωµάτων. [ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Αγγλου εφευρέτη J.H. Carter], 
καρτερεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {καρτέρεψα} (λαϊκ.) δείχνω καρτερία, 

υποµένω ΣΥΝ. αντέχω. — καρτέρεµα (το). καρτέρι (το) {καρτερ-ιού | 
-ιών} (καθηµ.) ενέδρα, παραφύλαξη ΣΥΝ. 
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παραµόνευση· ΦΡ. στήνω | φυλάω καρτέρι ενεδρεύω, παραµονεύω. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. καρτερώ (-έω) (υποχωρητ.)]. καρτερία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) η 
ιδιότητα τού καρτερικού, η υποµονή, η εγκαρτέρηση ΣΥΝ. ανοχή, 
καρτερικότητα ΑΝΤ. ανυποµονησία, αδηµονία. καρτερικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός 
που αντιµετωπίζει µε υποµονή και εγκαρτέρηση δύσκολες ή δυσάρεστες 
περιστάσεις: ~ ύφος | στάση | αντιµετώπιση ΣΥΝ. υποµονετικός ΑΝΤ. 
ανυπόµονος.  — καρτερικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. καρτερικότητα (η) [1893] {χωρ. 
πληθ.} η ιδιότητα τού καρτερικού, η αντιµετώπιση των δύσκολων ή δυσάρεστων 
περιστάσεων µε υποµονή και εγκαρτέρηση. καρτερόψυχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός 
που διαθέτει γενναιότητα και ευψυχία ΣΥΝ. γενναιόψυχος, ανδρείος. — 
καρτερόψυχα επίρρ., καρ-τεροψυχία (η) [µτγν.]. καρτερώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{καρτερ-είς... κ. -άς...} ♦ 1. (µετβ.) περιµένω υποµονετικά: µε καρτερούσε µε 
ανοιχτή αγκαλιά || χρόνια τον καρτερούµε ΣΥΝ. αναµένω-  ΦΡ. (παροιµ.) κάλλιο 
πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτερεί το µικρό αλλά βέβαιο όφελος είναι 
προτιµότερο από το µεγαλύτερο αλλά αβέβαιο ♦ 2. (αµετβ.) υποµένω, υποφέρω 
µε υποµονή: καρτερά λίγο κι όλα θα διορθωθούν ΑΝΤ. ανυποµονώ, αδηµονώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καρτερώ (-έω) «υποµένω, αντέχω (υποµονετικά)» < καρτεράς | 
κρατερός < κράτος], καρτεσιανισµος (ο) [1812] {χωρ. πληθ.} το φιλοσοφικό 
σύστηµα τού Γάλλου φιλοσόφου Καρτεσίου (Ρενέ Ντεκάρτ, 1596-1650) και των 
οπαδών του, που βασίζεται στην αµφιβολία και στον ορθό λόγο για την εύρεση 
τής αλήθειας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. cartésianisme]. καρτεσιανός, -ή, -ό 
[1799] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Γάλλο φιλόσοφο Καρτέσιο και τις 
θεωρίες του: ~ συντεταγµένες | πνεύµα | σκέψη | θεωρία 2. (ως ουσ.) ο οπαδός 
τού φιλοσοφικού συστήµατος τού Καρτεσίου. 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού γαλλ. cartésien < λατ. Cartesius, εκλατινισµένος τ. τού 
ονόµατος τού Γάλλου φιλοσόφου René Descartes (1596-1650)]. καρτίνι (το) 
{καρτιν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. (στις υποδιαιρέσεις ανε-µολογίου παλαιού 
τύπου) το τέταρτο τού ρόµβου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού βεν. quartin (ιταλ. 
quartino) < µεσν. λατ. quartinum < λατ. quartum «τέταρτο»]. καρτοδέκτης (ο) 
{καρτοδεκτών} µηχανισµός που ενεργοποιείται µε 
ειδική κάρτα (π.χ. στα καρτοτηλέφωνα). καρτοκίνητό (το) κινητό τηλέφωνο που 
λειτουργεί µε κάρτα. καρτολίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η κάρτα- (συνήθ.) 
διαφηµιστική κάρτα που τοποθετείται στις προθήκες καταστηµάτων για την 
προώθηση προϊόντων. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. cartolina < λατ. chartula, υποκ. τού charta < αρχ. 
χάρτης]. καρτοτηλεφωνο (ο) {καρτοτηλεφών-ου | -ων} τηλεφωνική συσκευή 
που λειτουργεί µε τηλεκάρτα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
cardphone]. καρτούν (το) {άκλ.} ελλην. κινούµενα σχέδια· ο τεχνικός συνδυα-
σµός (στον κινηµατογράφο και στο βίντεο) χιλιάδων µορφών τού ίδιου ήρωα οι 
οποίες διαφέρουν ελάχιστα µεταξύ τους, ώστε, όταν διαδέχονται η µία την άλλη 
µε µεγάλη ταχύτητα, να δίνουν την εντύπωση τής κίνησης, τής οµιλίας κ.λπ. 
(βλ. κ. λ. κινούµενα σχέδια). [ΕΤΥΜ < αγγλ. cartoon < ιταλ. cartone «χαρτόνι», 
µεγεθ. τού carta «κάρτα». Βλ. κ. κάρτα]. καρτούτσο κ. κατρούτσο (το) (λαϊκ.) 1. 
ποσότητα υγρού, συνήθ. κρασιού, ίση µε το 1/4 τού κιλού 2. (συνεκδ.) το µικρό 
δοχείο κρασιού που χωρά ποσότητα ίση µε το 1/4 τού κιλού.   — (υποκ.) καρ-
τουτσάκι κ. κατρουτσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. quartuccio < µεσν. λατ. quartuccium, υποκ. τού λατ. quartum 
«τέταρτο»]. καρτ ποστάλ (η) {άκλ.} ταχυδροµικό δελτάριο, συνήθ. 
εικονογραφηµένο, στο πίσω µέρος τού οποίου γράφει κανείς σύντοµο µήνυµα, 
ευχές κ.λπ. προς τον παραλήπτη- κάρτα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. carte postale «ταχυδροµική κάρτα» < carte «κάρτα» + postale < 
poste «ταχυδροµείο»]. κάρυ (το) → κάρι 

Καρυάτιδες (οι) [-ων κ. -ατίδων} ΑΡΧΑΙΟΛ. µαρµάρινες κολόνες οι-
κοδοµηµάτων, κυρ. µνηµείων, σε µορφή γυναικών, οι οποίες υποβάσταζαν τον 
θριγκό, συνήθ. ναών: - τού Ερεχθείου. [ΕΤΥΜ < µτγν. Καρυάτις (πληθ. -ιδες), 
που οφείλουν την ονοµασία τους στις χορεύτριες λειτουργούς τής Αρτέµιδος 
στις Καρυές τής Πελοποννήσου]. καρύδα (η) 1. καρύδι µεγάλου µεγέθους · 2. 
ινδική καρύδα ο καρπός τού κοκοφοίνικα µε σκληρό εξωτερικό περίβληµα, 
εδώδιµη υπόλευκη ψίχα και γαλακτώδες υγρό στο εσωτερικό (το «γάλα τής 
ινδικής καρύδας»). καρυδάκι (το) 1. γλυκό τού κουταλιού από πολύ µικρά 
άγουρα καρύδια · 2. πολυγωνικό εξάρτηµα διαφόρων διαστάσεων, το οποίο 
προσαρµόζεται σε µανέλα για ξεβίδωµα. καρυδάτος, -η, -ο [µεσν.] (καθηµ.) 1. 
αυτός που έχει το σχήµα ή το µέγεθος καρυδιού 2. αυτός που παρασκευάζεται 
από καρύδια: γλυκό - 3. (σπάν.) αυτός που το καρύδι τού λαιµού εξέχει, ένδειξη 
έντονης αρρενωπότητας: πήρα έναν άντρα καρυδάτο. καρυδέλαιο (το) [µτγν.] 
{καρυδελαί-ου | -ων} λάδι που εξάγεται από 
την ψίχ^α των καρυδιών. καρυδένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. αυτός που είναι 
κατασκευασµένος από ξύλο καρυδιάς: - τραπέζι 2. αυτός που είναι φτειαγµένος 
µε κα- 

ρύδια: ~ µπακλαβάς. 
καρύδι (το) [καρυδ-ιού | -ιών} 1. ο καρπός τής καρυδιάς, ο οποίος αποτελείται 

από σκληρό περίβληµα (τσόφλι) και εδώδιµα λοβωτά σπέρµατα, πλούσια σε 
θρεπτικές ουσίες ΣΥΝ. (επιστηµ.) κάρυον ΦΡ. (α) σκληρό καρύδι βλ. λ. 
σκληρός (β) (µειωτ.) κάθε καρυδιάς καρύδι κάθε λογής άνθρωποι: εκεί 
συναντάς ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) η σάρα και η µά-ρα · 2. (καθηµ.) η προεξοχή τού 
λάρυγγα στον λαιµό- αλλιώς µήλο τού Αδάµ (βλ. λ. µήλο) · 3. καρύδια (τα) οι 
όρχεις. — (υποκ.) καρυδάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. καρύδιον, υποκ. τού 
αρχ. κάρυον (βλ.λ.)]. 

καρυδιά (η) 1. φυλλοβόλο δέντρο, η εξηµερωµένη µορφή τού οποίου απαντά σε 
όλη την Ελλάδα, καλλιεργείται για τους εδώδιµους καρπούς του, το συµπαγές, 
ελαστικό ξύλο του που χρησιµοποιείται ευρέως στην επιπλοποιία και τα 
φύλλα του που διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες· (συνεκδ.) 2. το ξύλο τού 
παραπάνω δέντρου 3. οτιδήποτε είναι κατασκευασµένο από το ξύλο τού 
παραπάνω δέντρου: το κρεβάτι και τα έπιπλα τού σαλονιού είναι όλα ~. 

καρυδόξυλο (το) το ξύλο τής καρυδιάς. 
καρυδόπιτα (η) {δύσχρ. καρυδοπιτών} γλυκό ταψιού φτειαγµένο από ψίχα 

καρυδιού, αλεύρι, αβγά κ.λπ., που σιροπιάζεται. 
καρυδότσουφλο (το) 1. ο ξυλώδης φλοιός τού καρυδιού 2. (µτφ.) πολύ ελαφρύ 

σκάφος που µπορεί να το παρασύρουν εύκολα τα κύµατα. 
καρυδόφλουδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. ο εξωτερικός πράσινος φλοιός των 

νωπών καρυδιών 2. ο ξυλώδης φλοιός τού καρυδιού ΣΥΝ. καρυδότσουφλο. 
καρυδόφυλλο (το) το φύλλο τής καρυδιάς. 
καρυδόψιχα (η) η ψίχα τού καρυδιού. 
καρυδώνω ρ. µετβ. {καρύδω-σα, -θηκα, -µένος) (καθηµ.) σκοτώνω (κάποιον) 

µε στραγγαλισµό, του «στρίβω το λαρύγγι». — καρύδωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < καρύδι, άσχετο προς το µτγν. καρυδώ (-όω) «ευνουχίζω (άλογο)»]. 

καρύκευµα (το) [µτγν.] (καρυκεύµ-ατος | -ατα, -άτων} καθετί που προστίθεται 
κατά το µαγείρεµα στο φαγητό, για να το νοστιµίσει ΣΥΝ. (λόγ.) άρτυµα, 
µπαχαρικό- ΦΡ. (µτφ.) καρύκευµα λόγου λέξη ή φράση που χρησιµοποιείται 
για να κάνει τον λόγο πιο λογοτεχνικό, να τον διανθίσει. 

καρυκεύω ρ. µετβ. [καρύκ-ευσα κ. -εψα, -ευµένος} 1. προσθέτω κατά το 
µαγείρεµα µπαχαρικά, για να νοστιµίσει το φαγητό 2. (µτφ. για τον λόγο) 
διανθίζω µε λογοτεχνικά σχήµατα και καλολογικά στοιχεία. — καρύκευση 
(η), καρυκευτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < καρύκη «είδος σάλτσας», αγν. ετύµου, πιθ. λυδικό δάνειο]. 

καρόκι (το) (καρυκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η κάψα τού βαµβακιού. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. καρύκιον, υποκ. τού αρχ. κάρυον (βλ.λ.)]. 

κάρυνος, -η, -ο [µεσν.] καρυδένιος (βλ.λ.). 
κάρυο (το) (καρύ-ου | -ων}1. BOT. µονόσπερµος καρπός, τού οποίου το σκληρό 

περικάρπιο δεν συµφύεται µε το σπέρµα (λ.χ. τα βελανίδια, τα κάστανα, τα 
φουντούκια) 2. το καρύδι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *Kap-Fov, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. 
µε την I.E. ρίζα *kar-«σκληρός, τραχύς» (για την οποία βλ. λ. καρκίνος). Βλ. 
κ. καρίνα]. 

καρυοθραυστης (ο) {καρυοθραυστών} (λόγ.) µεταλλικό επιτραπέζιο όργανο σε 
µορφή µοχλού, που χρησιµοποιείται για τη θραύση τού σκληρού περιβλήµατος 
των καρυδιών και άλλων ξηρών καρπών. [ΕΤΥΜ < κάρυον (βλ.λ.) + -
θραύστης < θραύω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. cassenoisette]. 

καρυοφύλλι (το) → καριοφίλι 
καρυόφυλλο (το) {καρυοφύλλ-ου | -ων} 1. αρωµατικό φυτό που το 

αποξηραµµένο άνθος του χρησιµεύει ως άρτυµα· γαρύφαλλο 2. το φύλλο τής 
καρυδιάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαρύφαλλο. [ρΎΜ < µτγν. καρυόφυλλον < κάρυον + 
φύλλον. Βλ. κ. γαρύφαλλο]. 

Κάρυστος (η) {Καρύστου} πόλη τής Ν∆. Εύβοιας, γνωστή για τα πετρώµατα 
της (πλάκες Καρύστου). — Καρυστινός (ο), Καρυστινή (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
τοπωνύµιο, που, σύµφωνα µε τη µυθολογία, ανάγεται στον Κάρυστο, γυιο τού 
Χείρωνος και τής Χαρικλούς. Ίσως συνδ. µε τη λ. καρύα «καρυδιά», αν δεν 
πρόκειται για προελληνικό τοπωνύµιο]. 

καρφάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό καρφί 2. οτιδήποτε µοιάζει στο σχήµα µε 
µικρό καρφί: ένα ~ γαρύφαλλο. 

καρφί (το) {καρφ-ιού | -ιών) 1. λεπτό και µακρόστενο µεταλλικό κοµµάτι, 
αιχµηρό στο ένα άκρο και µε πλατιά κεφαλή στο άλλο, το οποίο 
χρησιµοποιείται για τη σύνδεση και τη στήριξη ξύλινων, µεταλλικών ή άλλων 
αντικειµένων ΣΥΝ. (λόγ.) ήλος· ΦΡ. (α) δεν µου καίγεται καρφί αδιαφορώ 
εντελώς (β) κάθοµαι | είµαι | στέκοµαι σε | στα καρφιά είµαι ανήσυχος, 
αδηµονώ (γ) τα κάνω γυαλιά-καρφιά τα σπάζω όλα, καταστρέφω τα πάντα (δ) 
µια στο καρφί και µια στο πέταλο επικρίνοντας και επαινώντας διαδοχικά ή 
λέγοντας άλλα τη µια φορά κι άλλα την άλλη (ε) γίνοµαι | είµαι καρφί στο 
µάτι (κάποιου) κάνω (κάποιον) να µε φθονήσει µε τις επιτυχίες και τις 
επιδόσεις µου ΣΥΝ. µπαίνω στο µάτι (κάποιου) (βλ. κ. λ. κάρφος) 2. 
οτιδήποτε έχει ανάλογο σχήµα και χρησιµεύει συνήθ. για πρόσθετη στήριξη, 
σταθερότητα κ.λπ.: τα ~ των αθλητικών παπουτσιών 3. (µτφ.) πρόσωπο που 
εκθέτει κάποιον φανερώνοντας κάποιο στοιχείο εις βάρος του, ο κα-ταδότης: 
είναι µεγάλο ~ ΣΥΝ. προδότης, χαφιές 4. έξυπνο και δηκτικό σχόλιο που θίγει 
έµµεσα αλλά σαφώς κάποιο προσωπικό ή γενικότερο πρόβληµα τού 
συνοµιλητή, που τον «χτυπάει εκεί που πονάει»: ο δηµοσιογράφος τού πέταγε 
συνεχώς καρφιά για την υπόθεση δωροδοκίας, στην οποία είχε εµπλακεί το 
όνοµα του ΣΥΝ. υπαινιγµός, σπόντα 5. (συνεκδ.) αυτός που έχει ετοιµότητα 
και δηκτικότητα στα σχό- 
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λιά του · 6. (στο βόλεϊ) δυνατή και κατακόρυφη βολή τής µπάλας στον χώρο 
τής αντίπαλης οµάδας: θεαµατικό | δυνατό - || το αµυντικό µπλοκ έκοψε το ~ 
των αντιπάλων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήλος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. καρφίον, υποκ. τού αρχ. 
κάρφος «ξερόχορτο, άχυρο» (βλ.λ.), πιθ. λόγω τού σχήµατος των πρώτων 
(ξύλινων) καρφιών. Η λ. αντικατέστησε βαθµηδόν το αρχ. ουσ. ήλος]. 

καρφίδα (η) [1889] η καρφίτσα- ΦΡ. καρφίδα ασφαλείας η καρφίτσα 
ασφαλείας (βλ. λ. καρφίτσα). 

καρφίτσα (η) {καρφιτσών} 1. µικρή επιµήκης µεταλλική βελόνα, αιχµηρή στο 
ένα άκρο και µε µικρή κεφαλή στο άλλο, που χρησιµοποιείται για την 
πρόχειρη σύνδεση κοµµατιών υφάσµατος ή χαρτιού· ΦΡ. (α) καρφίτσα 
ασφαλείας καρφίτσα που η αιχµηρή της άκρη εισέρχεται σε ειδική κοιλότητα, 
ώστε η σύνδεση να έχει µεγαλύτερη ασφάλεια (β) δεν πέφτει καρφίτσα βλ. λ. 
πέφτω 2. κόσµηµα µε βελόνα και διακοσµητική κεφαλή, που στερεώνεται 
συνήθ. στο πέτο των γυναικείων ρούχων. — (υποκ.) καρφιτσούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < καρφί + υποκ. επίθηµα -ίτσα]. 

καρφιτσοθήκη (η) θήκη για τη φύλαξη των καρφιτσών. 
καρφιτοώνω ρ. µετβ. {καρφίτσω-σα, -θηκα, -µένος} 1. συνδέω µε καρφίτσες: - 

τη φωτογραφία στην αίτηση ANT. ξεκαρφιτσώνω 2. τρυπάω µε καρφίτσα: 
πρόσεξε µε την καρφίτσα, µην καρφιτσώσεις το δάχτυλο σου. — καρφίτσωµα 
(το). 

καρφιτσωτός, -ή, -ό αυτός που στερεώνεται µε καρφίτσα, ο καρφι-
τσωµένος. — καρφιτσωτά επίρρ. 

καρφοβελόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} λεπτό και επίµηκες σιδερένιο καρφί που 
χρησιµοποιείται στην ξυλουργική και την οικοδοµική για τη σύνδεση 
αντικειµένων ΣΥΝ. καρφί. Επίσης καρφοβελόνη. 

καρφολάτης (ο) {καρφολατών} εργαλείο που χρησιµοποιείται αντί για τον 
πριτσιναδόρο (βλ.λ.), προκειµένου να δοθεί χειροποίητος χαρακτήρας σε 
σύνδεση. 
[ΕΤΥΜ. < καρφί + -λάτης (< ελαύνω), πβ. κ. µεσν. καρφο-λασία «ίχνη 
καρφιών από πέταλα αλόγου»]. 

κάρφος (το) ξερό χόρτο, άχυρο ΣΥΝ. φρύγανο· ΦΡ. κάρφος οφθαλµών (το 
κάρφος το έν τφ οφθαλµώ, Κ.∆. Ματθ. 7, 3) (i) (κυριολ.) ξυλαράκι | ακίδα | 
κοµµατάκι από άχυρο στο µάτι κάποιου (ii) (µτφ.) αντικείµενο φθόνου και 
ζηλοτυπίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήλος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *(s)krb(h)-, συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *(s)kerb(h)- «κάµπτω, ζαρώνω», πβ. ρωσ. korobiti «κάµπτω», αρχ. 
ισλ. skorpna «ζαρώνω» κ.ά. Το ουσ. κάρφος δήλωνε αρχικά το ξερόχορτο ή το 
άχυρο, καθώς και οποιοδήποτε αιχµηρό κοµµάτι ξύλου]. 

κάρφωµα (το) [µεσν.] {καρφώµ-ατος | -ατα, -άτων) (καθηµ.) 1.το στερέωµα 
(κάποιου πράγµατος πάνω σε άλλο) µε το µπήξιµο καρφιών 2. (γενικότ.) το 
µπήξιµο αιχµηρού αντικειµένου µέσα σε ένα σώµα 3. (µτφ.) το να µένει κάτι 
ακίνητο, σταθερό: το ~ τού βλέµµατος του πάνω της || το ~ τής κάµερας στο 
πρόσωπο τού νικητή 4. ΑΘΛ. (α) (στο βόλεϊ) το δυνατό κτύπηµα τής µπάλας, 
ώστε να κατέβει σχεδόν κάθετα στο αντίπαλο τερέν (β) (στο µπάσκετ) κίνηση 
µε την οποία ένας παίκτης βάζει µε δύναµη τη µπάλα στο καλάθι κρατώντας 
τη είτε µε το ένα είτε και µε τα δύο του χέρια: εντυπωσιακό | δυνατό ~ 5. η 
κα-τάδοση ενός ατόµου για πράξεις ή κυρ. ιδέες του ΣΥΝ. χαφιεδισµός. 

καρφώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {κάρφω-σα, -θηκα, -µένος) 1. στερεώνω κάτι πάνω 
σε κάτι άλλο, µπήγοντας καρφιά 2. (γενικότ.) µπήγω σε σώµα (µαχαίρι ή άλλο 
αιχµηρό αντικείµενο): χύµηξε πάνω του και του κάρφωσε το µαχαίρι στο 
στήθος- ΦΡ. (µτφ.) (α) καρφώνω τα µάτια µου | το βλέµµα µου (κάπου) 
κοιτάζω επίµονα (κάπου), προσηλώνω τα µάτια µου: κάρφωσε το βλέµµα του 
στο κενό (β) µου καρφώνεται | µπαίνει στο µυαλό (κάτι) βλ. λ. µυαλό (γ) 
(αργκό) µου την καρφώνει να... µου έρχεται ξαφνικά η ιδέα ή η ισχυρή 
επιθυµία να κάνω κάτι: καθόταν µια χαρά, όταν ξαφνικά του την κάρφωσε να 
πάρει το αυτοκίνητο και να φύγει! 3. (µτφ.) φανερώνω τις, συνήθ. παράνοµες, 
πράξεις κάποιου, προδίδω (κάποιον): κάρφωσε στην αστυνοµία την κρυψώνα 
και τον συνέλαβαν ΣΥΝ. καταδίδω 4. (µτφ.) καθηλώνω (κάποιον) στη θέση του, 
ακινητοποιώ: µόλις άκουσε την είδηση, καρφώθηκε στη θέση του ΣΥΝ. 
προσηλώνω 5. ΑΘΛ. (α) (στο βόλεϊ) χτυπώ δυνατά τη µπάλα, ώστε να πέσει µε 
ορµή και κατακόρυφα στον χώρο τής αντίπαλης οµάδας (β) (στο µπάσκετ) 
βάζω µε δύναµη τη µπάλα στο αντίπαλο καλάθι κρατώντας τη είτε µε το ένα 
είτε µε τα δύο µου χέρια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. 

καρφωτικός, -ή, -ό αυτός που χρησιµοποιείται για κάρφωµα: ~ µηχανή || 
φορητό ~ µηχάνηµα. 

καρφωτός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που είναι στερεωµένος µε καρφιά, 
καρφωµένος 2. (µτφ.) αυτός που προκύπτει µε καταδοτική ενέργεια: ~ είδηση || 
(αργκό) η πληροφορία πήγε καρφωτή στην Ασφάλεια 3. (µτφ.)διαπεραστικός και 
έντονος: ~ βλέµµα. — καρφωτά επίρρ. καρχαρίας (ο) {καρχαριών} (κοινό όν. 
και για το αρσ. και για το θηλ.) 1. αδηφάγο, σαρκοβόρο ψάρι µε επίµηκες, 
υδροδυναµικό σώµα µε ισχυρή ουρά και χαρακτηριστικό πτερύγιο 2. (µτφ.) 
άρπαγας, πρόσωπο που συµµετέχει σε διάφορες επιχειρήσεις, για να 
αποκοµίσει µεγάλα οφέλη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κάρχαρος < *χάρ-χαρ-ος (µε ανοµοίωση), αναδιπλ. µορφή τού 
θ. χαρ- < I.E. *khar- «σκληρός, κοφτερός», πβ. σανσκρ. khâra-, περσ. xâr(â) 
«βράχος, αγκάθι» κ.ά.]. Καρχηδόνα (η) σηµαντική πόλη τής αρχαιότητας στις 
Β. ακτές τής Αφρικής, αποικία των Φοινίκων. — Καρχηδόνιος (ο), 
Καρχηδόνιο (η), καρχηδονιακός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Καρχηδών (πβ. κ. λατ. Carthago) < φοιν. Qart HadâS «νέα 
πόλη»]. κάρωση (η) {χωρ. πληθ.} (σπάν.) υπνηλία, νάρκωση ΣΥΝ. λήθαργος. 
Επίσης κάρωµα (το). —καρωτικός, -ή, -ό [αρχ.], καρώνωρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ωση. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάρωσις < καρώ (·όω) «αποκοιµίζω, ναρκώνω, βυθίζω σε 
λήθαργο» < θ. καρ- < *kr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *ker- «κεφάλι», για το 
οποίο βλ. λ. κάρα «κεφάλι»]. καρωτίδα (η) ΑΝΑΤ. καθεµιά από τις τέσσερεις 
κύριες αρτηρίες που τροφοδοτούν τον λαιµό και τον εγκέφαλο µε αίµα (έσω και 
έξω καρωτίδα, δεξιά και αριστερά). — καρωτιδικός, -ή, -ό [1887]. [ΕΤΥΜ, < 
µτγν. καρωτίς (αρτηρία) < αρχ. καρώ «αποκοιµίζω, ναρκώνω» (βλ. λ. κάρωση). 
Η ετυµ. σύνδεση µε το ουσ. κάρα «κεφάλι» ερµηνεύει και τη σηµ. τής λ. 
καρωτίς, η οποία προσδιορίζει την αρτηρία που µεταφέρει το αίµα από την 
καρδιά στον εγκέφαλο]. καρωτίνη (η) (χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. καθεµία από τις 
ενώσεις τής οµάδας των καρωτινοειδών πρόκειται για οµάδα χρωστικών 
ενώσεων διαφόρων χρωµάτων, οι οποίες είναι αδιάλυτες στο νερό αλλά 
διαλυτές στα λίπη και περιέχονται στα πράσινα µέρη των φυτών ή στις ρίζες 
τους- ένα από τα καρωτινοειδή, το β-καρωτίνιο, διασπώµενο δίνει τη βιταµίνη 
Α. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. carotène < παλαιότ. carotane < carotte < λατ. carota 
(βλ. λ. καρώτο)]. καρώτο (το) (σχολ. ορθ. καρότο) 1. ποώδες φυτό που 
καλλιεργείται για την επιµήκη εδώδιµη πορτοκαλόχρωµη ρίζα του, πλούσια σε 
βιταµίνη Α (ενισχύει την όραση) 2. η εδώδιµη ρίζα αυτού τού φυτού, η οποία 
χρησιµοποιείται ως λαχανικό, βρασµένο ή ωµό: ψιλόκοψε τα ~ για το 
γαρνίρισµα- ΦΡ. (κυβερνώ) µε µαστίγιο | ραβδί και καρώτο (κυβερνώ) 
χρησιµοποιώντας άλλοτε τη βία και άλλοτε τον δελεασµό: κυβερνά το κόµµα του 
~. — (υποκ.) καρωτάκι (το). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. carota < λατ. carota < 
µτγν. καρωτόν (πληθ. κα-ρωτά) < αρχ. κάρα «κεφάλι»]. καρωτόζουµο (το) 
χυµός καρώτου. 
καρωτοσαλάτα (η) {δύσχρ. καρωτοσαλατών) σαλάτα από καρώτο. Κ.Α.Σ. (το) 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο. κάσα (η) {κασών} 1. ξύλινο κιβώτιο που 
χρησιµεύει για την αποθήκευση ή τη µεταφορά πραγµάτων: δυο κάσες βιβλία 
ΣΥΝ. κασόνι 2. σιδερένιο χρηµατοκιβώτιο και (συνεκδ.) ταµείο 3. το φέρετρο 
νεκρού ΣΥΝ. νεκροκρέβατο 4. ΤΥΠΟΓΡ. η στοιχειοθήκη (βλ.λ.) 5. (στα τυχερά 
παιχνίδια) το ποσό που κατατίθεται για να αρχίσει η χαρτοπαιξία ΣΥΝ. µπάνκα 
6. το ξύλινο ή σιδερένιο πλαίσιο κουφωµάτων, όπου στηρίζονται τα θυρόφυλλα 
ή τα παραθυρόφυλλα ΣΥΝ. τελάρο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cassa < λατ. capsa (βλ. λ. 
κάψα)]. κασάτο (το) παγωτό που είναι συσκευασµένο σε τετράγωνο κουτί και 
προσφέρεται κοµµένο σε φέτες. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cassata < αραβ. qasa «βαθύ πιάτο» (µέσω τού διαλεκτ. qasat)]. 
κασέ (το) {άκλ.} 1. η αµοιβή, κυρ. καλλιτέχνη ή αθλητή, για τη συµµετοχή του 
σε οργάνωση, εκδήλωση κλπ.: χαµηλό | ακριβό - || το ~ του για τέτοιες έξτρα 
εµφανίσεις είναι πολύ υψηλό 2. (µτφ.) κοινωνική αναγνώριση: ανέβηκε το ~ του 
(αναγνωρίστηκε κοινωνικά) 3. ΤΥΠΟΓΡ. λεπτοµερειακό προσχέδιο (υπόδειγµα) 
τού εντύπου, βιβλίου κ.λπ. που πρόκειται να τυπωθεί· επάνω στο κασέ 
σηµειώνονται όλες οι τεχνικές οδηγίες, ώστε να αποτελέσει πλήρη οδηγό για 
τους τεχνικούς σε όλα τα στάδια παραγωγής τού εντύπου. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
cachet «αποτύπωµα σφραγίδας» (κατά λέξη: «κάτι που συµπιέζεται, ώστε να 
µικρύνει το σχήµα του») < cacher «κρύβω» < λατ. coactare]. κασέλα (η) 
(κασελών) κιβώτιο επίµηκες και βαθύ, συνήθ. ξύλινο, όπου φυλάγονταν 
παλαιότερα τα είδη ρουχισµού: καρυδένια | νυφική - ΣΥΝ. µπαούλο, σεντούκι, 
κάσα. — (υποκ.) κασελίτσα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. cassela, υποκ. τού cassa 
«κάσα»]. κασελάκι (το) (χωρ. γεν.} 1. η µικρή κασέλα 2. το φορητό κιβώτιο που 
χρησιµοποιούν οι λούστροι για τη µεταφορά των εργαλείων τους. Επίσης 
κασέλι. κασελιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] (κασέλια-σα, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) τοπο-
θετώ µέσα σε κασέλες. κασέρι (το) {κασερ-νού | -ιών} ηµίσκληρο κίτρινο τυρί, 
που παρασκευάζεται από ανάµικτο γάλα προβάτου και αγελάδας ΣΥΝ. κασκα-
βάλι. — (υποκ.) κασεράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ. < αρωµ. kasare 
«τυροποιείο, στρούγκα» (πληθ. kasari) (µε τροπή a > e σε περιβάλλον υγρού) < 
kaSu «τυρί» < λατ. caseus]. κασερόπιτα (η) (δύσχρ. κασεροπιτών} πίτα µε 
γέµιση από κασέρι. κασέτα (η) {κασετών) 1. µικρή πλαστική, πλακοειδής θήκη 
παραλληλόγραµµου σχήµατος, όπου βρίσκεται τυλιγµένη σε δύο µποµπίνες 
ταινία µαγνητοφώνου ή βίντεο, στις οποίες τυλίγεται και ξετυλίγεται αναλόγως 
για την εγγραφή οπτικού | ηχητικού υλικού ή την αναπαραγωγή του: ~ ήχου | 
βίντεο | για βιντεοκάµερα || παίζω την ~ στο κασετόφωνο | στο βίντεο || γυρίζω 
την ~ στην αρχή || γράφω κάτι σε -(µαγνητοφωνώ | µαγνητοσκοπώ)· ΦΡ. (καθηµ.) 
βάζω την κασέτα αρχίζω να λέω ξανά τα ίδια πράγµατα: Έβαλε πάλι την 
κασέτα! Πες του να σταµατήσει, τα ξέρουµε! 2. (ειδικότ.) γενική ονοµασία διαφό-
ρων διατάξεων τύπου δοχείου που συνήθ. αποτελούνται από πλαστικό 
περίβληµα και µαγνητική µονάδα αποθήκευσης δεδοµένων.   — (υποκ.) 
κασετούλα (η). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. cassetta, υποκ. τού cassa «κάσα»]. κασετίνα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.) 1. µικρό κουτί πολυτελούς κατασκευής για τη φύλαξη κοσµηµάτων ή 
άλλων µικροαντικειµένων αξίας 2. µικρό κουτί, µε ή χωρίς θέσεις, ποικίλου 
µεγέθους για τη φύλαξη των σχολικών ειδών (µολυβιών, χάρακα, γόµµας κ.λπ.) 
από τους µαθητές. [ΕΤΥΜ < ιταλ. cassetina, υποκ. τού cassetta]. κασετοθήκη (η) 
{κασετοθηκών} θήκη για κασέτες. κασετοπειρατεία (η) (χωρ. πληθ.} η 
αντιγραφή και η εµπορία κασετών κατά παράβαση τού νόµου περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. — κασετοπειρατής (ο). 



κασετόφωνο 847 καστανοµάλλης 
 

κασετόφωνο (το) το µαγνητόφωνο (βλ.λ.) που αναπαράγει (παίζει) 
κασέτες (ήχου). — (υποκ.) κασετοφωνάκι (το). 

κασία (η) {κασιών} 1. φυτό από τα φύλλα τού οποίου προέρχεται το 
καθαρτικό φάρµακο σιναµική (βλ.λ.) 2. δένδρο ή θάµνος των τροπι-
κών χωρών που καλλιεργείται ως καλλωπιστικό ή για το ξύλο του. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κασία (επίσης µτγν. κασσία) < εβρ. qasi'â]. 

κάσια (η) {χωρ. πληθ.) καφέ χρώµατος χρωστική ύλη σε σκόνη, που 
διαλύεται σε νερό και χρησιµοποιείται στη βαφή κυρ. ξύλινων επι-
φανειών. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. cassia < λατ. cas(s)ia < αρχ. κασία 
(βλ.λ.)]. 

κασιακός, -ή, -ό → Κάσος 
κάσκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κάθε κράνος που φοριέται σε διάφορες 
περιστάσεις (από εργάτες σε οικοδοµές, µοτοσυκλετιστές κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. casca < γαλλ. casque «κράνος» < ισπ. casco < cascar < 
λατ. quasso «σείω, πάλλω»]. 

κασκαβάλι (το) το κασέρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kaçkaval < ιταλ. 
caciocavallo < cacio «τυρί» + cavallo «άλογο»]. 

κασκαντέρ (ο) {άκλ.} επαγγελµατίας ειδικά γυµνασµένος, ώστε να 
αντικαθιστά τον ηθοποιό στις επικίνδυνες σκηνές µιας κινηµατο-
γραφικής ταινίας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cascadeur < cascader < cascade «καταρράκτης, ορµητι-
κή πτώση (νερών)» < ιταλ. cascata < cascare «πέφτω» < δηµώδ. λατ. 
*câsicâre < λατ. casus «πτώση»]. 

κασκαρίκα (η) αστείο πάθηµα από απερισκεψία ή τέχνασµα, φάρσα 
ΣΥΝ. καζούρα, φιάσκο. 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, ίσως < τουρκ. kaçkariko ή < ιταλ. cascare «σπά-
ζω» < λατ. quasso «σείω, πάλλω»]. 

κασκέτο (το) χαµηλό καπέλο µε γείσο, που φοριέται κυρ. από στρα-
τιωτικούς, ναυτικούς και εργάτες. — (υποκ.) κασκετάκι (το). [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. caschetto < γαλλ. casquette, υποκ. τού casque, βλ. λ. κάσκα]. 

κασκόλ (το) {άκλ.} µακρύ πλεχτό ή υφασµάτινο περιλαίµιο που προ-
στατεύει τον λαιµό από το κρύο. — (υποκ.) κασκολάκι (το). [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. cache-col < cacher «κρύβω» + col < λατ. collum «τράχηλος»]. 

κασκορσές (ο) {κασκορσέδες} φανέλα µε τιράντες, µάλλινη ή βαµ-
βακερή, που φοριέται κατάσαρκα ως εσώρουχο. Επίσης κασκορσέ 
(το) {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cache-corset < cacher «κρύβω» + corset «στηθόδε-
σµος» (βλ. κ. κορσές)]. 

κασµάς κ. (καθηµ.) γκαοµάς (ο) {κασµάδες} εργαλείο για σκάψιµο 
σε σκληρό έδαφος, µε ξύλινο στέλεχος και σιδερένια κεφαλή, η οποία 
έχει µία τρύπα στη µέση, όπου µπαίνει το στέλεχος, και τής οποίας 
το ένα άκρο είναι αιχµηρό και το άλλο πεπλατυσµένο ΣΥΝ. σκαπάνη, 
αξίνα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kazma]. 

κασµίρι (το) {κασµιρ-ιού | -ιών) λεπτό µάλλινο ύφασµα πολυτελείας, 
µε το οποίο κατασκευάζονται ανδρικά και γυναικεία ενδύµατα. — 
κασµιρένιος, -ια, -ιο. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. cashmere < Kashmir, περιοχή µοιρασµέ-
νη ανάµεσα στο Πακιστάν και στην Ινδία. Η αίγα τού Κασµίρ είναι 
γνωστή για το µαλακό τρίχωµα της, από το οποίο παράγεται το ύφα-
σµα κασµίρι]. 

κασµιροφανέλα (η) [χωρ. πληθ.) ύφασµα από φανέλα και κασµίρι, 
που χρησιµοποιείται κυρ. για ανδρικά κοστούµια και ταγέρ. 

κασόνι (το) {κασον-ιού | -ιών} ξύλινο κιβώτιο που χρησιµοποιείται 
για την αποθήκευση ή τη µεταφορά εµπορευµάτων ΣΥΝ. κάσα.  — 
(µεγεθ.) κασόνα (η), (υποκ.) κασονάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. 
cassone, µεγεθ. τού cassa «κάσα»]. 

κασονιάζω ρ. µετβ. {κασόνιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαίκ.) τοποθετώ (κάτι) 
µέσα σε κασόνι. — κασόνιασµα (το). Κάσος (η) το νοτιότερο νησί των 
∆ωδεκανήσων Ν∆. τής Καρπάθου. — Κασιώτης κ. (λόγ.) Κάσιος (ο), 
Κασιώτισσα κ. (λόγ.) Κασία (η), κα-σιώτικος, -η, ο κ. (λόγ.) κασιακός, -ή, -
ό. 

[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, αβεβ. ετύµου, πιθ. < φοιν. ikâS «αφρός»]. 
casus belli λατ. (προφέρεται κάζους µπέλι) ελλην. αιτία πολέµου (βλ. 
λ. αιτία). Κασπία Θάλασσα (η) αλµυρή λίµνη µεταξύ τής ΝΑ. 
Ευρώπης και τής Ασίας, ο µεγαλύτερος υδάτινος όγκος εντός ξηράς 
στον κόσµο. ΰΠΎΜ αρχ., από ονοµασία φυλών που κατοικούσαν στην 
περιοχή τού Καυκάσου και ήταν γνωστές στους Ρωµαίους ως Caspii]. 
κασπό (το) {άκλ.} διακοσµητικό δοχείο, συνήθ. πήλινο, µέσα στο 
οποίο τοποθετείται γλάστρα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cache-pot < cacher «κρύβω» + pot «δοχείο»]. 
Κασσάνδρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Τροίας Πριάµου, η 
οποία προφήτευε δυσάρεστα γεγονότα χωρίς να γίνεται πιστευτή 2. 
(µετωνυµ.) πρόσωπο που προλέγει δυσάρεστες εξελίξεις, που προει-
δοποιεί για επερχόµενους κινδύνους, καταστροφές, τα οποία οι άλλοι 
αντιµετωπίζουν µε δυσπιστία: οι ~ τής πολιτικής || «οι τηλεθεατές 
ανέκραξαν "αµάν πια" παρακολουθώντας τις ~ των δελτίων ειδήσεων 
να µιλούν για τους κινδύνους από τη χολέρα στη γειτονική χώρα» 
(εφηµ.) 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Φαίνεται πιθ. ότι ο σπάνιος τ. Κες)σ)άνδρα 
είναι αρχαιότερος (πβ. κ. µυκ. ke-sa-da-ra) και ότι το ά συνθ. ίσως 
συνδ. µε το ρ. κέκασµαι «λάµπω, υπερέχω» (< *κέ-κασ-µαι, αναδιπλ. 
παρακ. µε ενεστωτική χρήση, < *kas-, που συνδ. µε λατ. censeo «τι-
µώ», σανσκρ. sam-sayati «αναγγέλλει» κ.ά.). Το β' συνθ. είναι η αρχ. λ. 
άνήρ, ανδρός (πβ. κ. Κάσσανδρος)]. Κασσιανή (η) 1. Βυζαντινή 
ποιήτρια και οσία τής Ορθόδοξης Εκκλη- 

σίας (9ος αι.), η οποία φέρεται ότι έγραψε το γνωστό τροπάριο που 
ψάλλεται το βράδυ τής Μεγάλης Τρίτης («Κύριε, ή εν πολλαϊς άµαρ-
τίαις περιπεσοϋσα γυνή...») 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν., 
θηλ. τού όν. Κάσσιος (< λατ. Cassius)]. 

κασσίδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πάθηση τού τριχωτού τής κεφαλής, µε 
αποτέλεσµα την τριχόπτωση- η αλωπεκίαση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
κασσίδιον, υποκ. τού κάσσις < λατ. cassis «περικεφαλαία»]. 

κασσίδης (ο) πρόσωπο που πάσχει από κασσίδα, ο φαλακρός- ΦΡ. 
(µαθαίνω) ατού κασσίδη το κεφάλι αποκτώ εµπειρία πειραµατιζόµε-
νος σε κάποιον, ο οποίος υφίσταται | υποµένει τις επιλογές ή τα λά-
θη µου: ~ θα µάθεις γιατρός! 

κασσιδιάζω ρ. αµετβ. {κασσίδιασ-α, -µένος} προσβάλλοµαι ή υποφέρω 
από κασσίδα (βλ.λ.). 

κασσιδιάρης, -α, -ικο [µεσν.] {κασσιδιάρηδες} 1. αυτός που πάσχει από 
κασσίδα, ο φαλακρός ΣΥΝ. κασσίδης 2. (µτφ.) ψωροπερήφανος, 
ακατάδεκτος. 

κασσιτέρινος, -η, -ο [αρχ.] κατασκευασµένος από κασσίτερο. 
κασσιτεροκόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η συγκόλληση 
µετάλλινων τεµαχίων µε κασσίτερο. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. 
αγγλ. tin soldering]. 

κασσίτερος (ο) {κασσιτέρου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. µέταλλο αργυρόλευ-
κο και στιλπνό (σύµβολο Sn) που χρησιµοποιείται για τη συγκόλλη-
ση µετάλλων, την επένδυση µαγειρικών σκευών, την κατασκευή θερ-
µαντικού γυαλιού κ.λπ. (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΎΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < *kassi-ti-ra, λ. που υποδηλώνει την προέλευση τού 
µετάλλου από τη χώρα των Κασσιτών, λαού τής Μεσοποταµίας. Από 
την Ελλην. προέρχεται το λατ. cassiterum και το αραβ. qazdir 
«κασσίτερος»]. 

κασσιτερώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {κασσιτέρω-σα, -θηκα, -µένος} καλύπτω 
(την επιφάνεια σκεύους) µε κασσίτερο, γανώνω ΣΥΝ. επικασσι-τερώνω. 
— κασσιτέρωµα (το) [1847], κασσιτέρωση (η) [1847]. 

κασσιτερωτής (ο) [1886] ο τεχνίτης που επικαλύπτει µαγειρικά 
σκεύη και άλλα µεταλλικά αντικείµενα µε κασσίτερο ΣΥΝ. γανωτής, 
γανωµατής, καλαϊτζής. 

καστ (το) {άκλ.} το σύνολο των ηθοποιών που επιλέγονται για ένα 
κυρ. κινηµατογραφικό έργο: ταινία µε διεθνές ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. cast, 
βασική σηµ. «ρίχνω, πετώ» (επίσης «διανέµω θεατρικούς ρόλους»), < 
µέσ. αγγλ. casten < αρχ. σκανδ. kasta, που συνδ. \ιε αρχ. σκανδ. kos 
«σωρός».] 

κάστα (η) {δύσχρ. καστών} 1. κάθε κλειστή οµάδα ανθρώπων που 
έχουν τις ίδιες πολιτικές και θρησκευτικές αρχές ή την ίδια επαγ-
γελµατική δραστηριότητα και στην οποία δεν επιτρέπεται να εισέλ-
θουν εύκολα άλλα µέλη διαφορετικής προελεύσεως 2. (παλαιότ.) τύ-
πος κοινωνικής οργάνωσης κατά κλειστές κοινωνικές οµάδες, ο οποί-
ος απαντούσε κυρ. στην Ινδία και ο οποίος αποσκοπούσε στη διατή-
ρηση τής πολιτιστικής και βιολογικής καθαρότητας κάθε οµάδας 3. 
(συνεκδ.) καθεµιά από τις κλειστές κοινωνικές οµάδες, στις οποίες 
διαρθρωνόταν µια κοινωνία: η ~ των βραχµάνων στην αρχαία Ινδία | 
των ιερέων στην αρχαία Αίγυπτο. 
[ΕΤΎΜ. < πορτ. casta, θηλ. τού casto «αγνός, καθαρός» < λατ. castus 
(< careo «απέχω, στερούµαι»)]. 

Κασταλία (η) ιερή πηγή κοντά στον ναό τού Απόλλωνα στους ∆ελ-
φούς, το νερό τής οποίας χρησιµοποιόταν για καθαρµούς. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου]. 

Κασταµονή (η) πόλη και περιοχή Β. Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ 
< τουρκ. Kastamonu < µεσν. Κασταµών, αγν. ετύµου]. 

καστανάς (ο) {καστανάδες} υπαίθριος πωλητής που πουλάει κάστα-
να, τα οποία ψήνει σε ειδική συσκευή µε κάρβουνα, τη φουφού: η 
φουφού τού ~ ΣΥΝ. καστανοπώλης. καστανιά (η) 1. αιωνόβιο, ψηλό 
(20-30 µέτρα ύψος) φυλλοβόλο δέντρο των ορεινών περιοχών, που 
απαντά σε µικρά ή µεγάλα δάση, παράγει εδώδιµο καρπό (το 
κάστανο), έχει πλούσιο φύλλωµα, φύλλα ανοιχτο-πράσινα λογχοειδή 
και έντονα οδοντωτά· το ξύλο του χρησιµοποιείται για την 
κατασκευή επίπλων, παρκέ κ.λπ. 2. (συνεκδ.) το ξύλο τού δέντρου 
αυτού. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. καστανέα < κάστανον (βλ.λ.)]. καστανιέτα (η) 
{καστανιέτων} καθένα από τα δύο µικρά ξύλινα στρογγυλά (σε 
σχήµα µυδιού) και κοίλα κρόταλα, που κρατιούνται στην παλάµη και 
µε το κροτάλισµά τους, καθώς ο χορευτής χτυπάει το ένα πάνω στο 
άλλο, δίνουν τον ρυθµό στον χορό (κυρ. στην Ισπανία, τη Ν. Ιταλία και 
τη Λατινική Αµερική): χτυπάω τις - ΣΥΝ. χειρο-κρόταλα. 
[ΕΤΥΜ. < παλαιότ. ισπ. castaneta (σήµερα castafiuela), υποκ. τού 
castana «κάστανο»]. κάστανο (το) ο εδώδιµος καρπός τού δέντρου 
τής καστανιάς, µε µαλακή φλούδα σκούρου χρώµατος και γευστική 
και θρεπτική υποκί-τρινη σάρκα· ΦΡ. (α) δεν χαρίζω κάστανα δεν 
κάνω υποχωρήσεις ή εξαιρέσεις: δεν είναι από αυτούς που χαρίζουν 
κάστανα- µην περιµένεις να υποχωρήσει, αν έχει δίκιο (β) (µτφ.) βγάζω 
τα κάστανα από τη φωτιά αναλαµβάνω να εκτελέσω µια δύσκολη 
πράξη, από την οποία θα ωφεληθούν άλλοι ΣΥΝ. βγάζω το φίδι από 
την τρύπα (γ) δεν τρέχει κάστανο ως ένδειξη αδιαφορίας ή έλλειψης 
ανησυχίας (για κάτι). — (υποκ.) καστανάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κάστανον, αγν. ετύµου, λ. µικρασιατικής προελ., από 
όπου και τα συνώνυµα αρµ. kask, kaskeni. Το λατ. castanea προέρχε-
ται από την Ελληνική. Η φρ. βγάζω τα κάστανα από τη φωτιά απο-
τελεί απόδ. τής γαλλ. φρ. tirer les marrons du feu]. καστανοµάλλης, -
α, -ικο {καστανοµάλληδες} αυτός που έχει καστανά µαλλιά. 
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καστανοµάτης, -α, -ικο αυτός που έχει καστανά µάτια. 
καστανόξανθος, -η, -ο 1. αυτός που έχει πολύ ανοιχτό καστανό 

χρώµα: ~ µαλλιά 2. αυτός που τα µαλλιά του έχουν χρώµα µεταξύ 
καστανού και ξανθού: ~ κορίτσι. 

καστανοπώλης (ο) {καστανοπωλών}, καστανοπώλισσα (η) {κα-
στανοπωλισσών} πρόσωπο που πουλάει κάστανα ΣΥΝ. καστανάς. 

καστανός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει το χρώµα τού κάστανου, 
καστανόχρωµος: ~ µάτια | µαλλιά 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει κα-
στανά µαλλιά, καστανοµάλλης. 

καστανόχρωµος, -η, -ο 1. καστανός, αυτός που έχει καστανό χρώµα 
2. καστανοµάλλης. 

καστανόχωµα (το) {καστανοχώµατος | χωρ. πληθ.} χώµα που χρησι-
µοποιείται στην ανθοκοµία και σχηµατίζεται κοντά στις ρίζες των 
καστανιών από τα φύλλα τους που πέφτουν στη γη και αποσυντίθε-
νται: η γαρδένια θέλει -, 

καστανωπός, -ή, -ό [1884] αυτός που το χρώµα του τείνει προς το 
καστανό. [ETYM. < καστανός + παραγ. επίθηµα -ωπός (βλ.λ.)]. 

καστέλι (το) {καστελ-ιού | -ιών} µικρό κάστρο, οχυρός πύργος. Επί-
σης καστέλο (το) [µεσν.] κ. κάστελος (ο). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
καστέλ(λ(ιον < λατ. castellum]. 

Καστελόριζο (το) 1. ακριτικό νησί των ∆ωδεκανήσων κοντά στη Ρόδο 
και στα µικρασιατικά παράλια- αλλιώς Μεγίστη (η) 2. η πρωτεύουσα 
τού οµώνυµου νησιού. — Καστελορίζιος κ. Καστελοριζιός (ο), 
Καστελορίζια κ. Καστελοριζιά (η). 
[ΕΤΥΜ. Η αρχ. ονοµασία τού νησιού είναι Μεγίστη, ίσως επειδή ήταν 
το µεγαλύτερο από τα γύρω νησιά. Η σηµερινή ονοµασία είναι µεσν. 
(14ος αι.) και οφείλεται στο γεγονός ότι τότε χτίστηκε εκεί ένα κά-
στρο από τους Ιωαννίτες ιππότες τής Ρόδου. Βλ. κ. καστέλι]. 

Καστίλλη (η) ιστορική περιοχή τής Κ. Ισπανίας.   — Καστιλλιάνος 
(ο), Καστιλλιάνα (η), καστιλλιάνικος, -η, -ο, Καστιλλιάνικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. λατ. castilla < λατ. castella, πληθ. τού castellum «κάστρο, 
φρούριο» (πβ. µεσν. καστέλλι(ν), καστίλλι(ν), ίδια σηµ.), καθώς η πε-
ριοχή αυτή τής Ισπανίας ήταν διάσηµη για τα κάστρα της]. 

καστίνγκ (το) {άκλ.} η επιλογή των προσώπων, κυρ. ηθοποιών, για 
ένα έργο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. casting, βλ. κ. καστ]. 

κάστορας (ο) {καστόρων} αµφίβιο, τρωκτικό θηλαστικό µε θαυµάσια 
γούνα, που ζει µέχρι πενήντα χρόνια, έχει νηκτική µεµβράνη στα 
πίσω πόδια του και πλατιά ουρά που χρησιµεύει ως πηδάλιο, τρέφε-
ται µε φλοιούς και φύλλα και είναι γνωστό για την ικανότητα του να 
φτειάχνει φράγµατα µέσα στο νερό των ποταµών, πριονίζοντας µε τα 
δόντια του τους κορµούς των δέντρων. 
[EJYMi < αρχ. κάστωρ < *κάδ-τωρ < *kad-, που συνδ. µε σανσκρ. 
sasaduh «υπερέχω, ξεχωρίζω». Το όνοµα τού ζώου προέρχεται από τον 
µυθικό ήρωα Κάστορα, γυιο τού ∆ία, ο οποίος ήταν προστάτης των 
γυναικών, καθώς το ζώο κάστορας είναι γνωστό για τα τρυφερά µη-
τρικά του αισθήµατα). 

καστορελαιο (το) [1891] {καστορελαί-ου | -ων} ΧΗΜ. µη πτητικό 
έλαιο που χρησιµοποιείται ευρέως κυρ. στη βιοµηχανία για την πα-
ραγωγή χηµικών προϊόντων ΣΥΝ. ρετσινόλαδο, (παλαιότ.) κικινέλαιον. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. castor oil]. 

καστόρι (το) {καστορ-ιού | -ιών} 1. κατεργασµένο δέρµα κάστορα 2. 
µαλακό δέρµα (συνήθ. από αρνί ή µοσχάρι) ή ύφασµα που µοιάζει 
στην υφή µε αυτό τού κάστορα: παπούτσια | γάντια από ~. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. καστόριον < αρχ. κάστωρ]. 

Καστοριά (η) 1. πόλη τής ∆. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νοµού (νοµός Καστοριάς) 2. Λίµνη τής Καστοριάς ή Ορεστιάς λίµνη 
στην περιοχή τής Καστοριάς. — Καστοριανός (ο), Καστοριανή (η), 
καστοριανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Καστοριά, πόλη χτισµένη από τον αυτοκράτορα Ιου-
στινιανό, < αρχ. κάστωρ- το όνοµα της εξαιτίας τής εντυπωσιακής 
δραστηριότητας εµπορίου γούνας που διεξάγεται στην περιοχή]. 

καστόρινος, -η, -ο αυτός που είναι κατασκευασµένος από καστόρι: - 
τσάντα | παπούτσια. 

καστόριο (το) [µτγν.] {καστορί-ου | -ων} έκκριµα γύρω από τα γεν-
νητικά όργανα των αδένων τού κάστορα που χρησιµοποιείται ως 
αντισπασµωδικό φάρµακο ή στην αρωµατοποιία υπό µορφή βάµµα-
τος. 

καστράτο (ο) {άκλ.} άνδρας τραγουδιστής τού 16ου, 17ου και κυρ. 
τού 18ου αι., που είχε ευνουχιστεί πριν από την εφηβεία, για να εµπο-
διστεί η αλλοίωση τής φωνής του (κυρ. σοπράνο). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
καστράτος < λατ. castratus < ρ. castrare «ευνουχίζω, αποτέµνω»]. 

καστρί (το) (καστρ-ιού | -ιών) µικρό κάστρο, καστέλι. 
κάστρο (το) 1. ψηλό και οχυρωµένο κτίσµα (πύργος) που χρησίµευε 
για τη φρούρηση των πόλεων ΣΥΝ. φρούριο, οχυρό 2. (συνεκδ.) τείχος 
που περιέβαλλε τις πόλεις και τις προφύλασσε από τις εχθρικές επι-
δροµές 3. (µτφ.) αυτός που έχει ισχυρή βάση και ακλόνητη στήριξη, 
που δεν µπορεί να χτυπηθεί ή αντιστέκεται µε αποτελεσµατικότητα: 
πρέπει να πέσουν και τα τελευταία ~ τού κοµµατικού κατεστηµένου 
στη δηµόσια διοίκηση 4. (συνεκδ.) καθετί που λειτουργεί ως υπερα-
σπιστής και εγγυητής (αξιών, ιδεολογίας, θεσµού κ.λπ.): Άγιον Όρος, 
το ~ τής ορθοδοξίας. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κάστρον < λατ. castrum]. 

καστρόπορτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η πύλη τού κάστρου: µεγάλη Ι 
κρυφή ~. Κάστωρ (ο) {Κάστορ-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. Ο ένας από τους 
∆ιόσκουρους, γυιος τού ∆ία και τής Λήδας, δίδυµος αδελφός τού 
Πολυδεύκη (βλ. κ. λ. Πολυδεύκης, ∆ιόσκουροι, δίδυµος) 2. όνοµα 
αγίων τής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. Επίσης Κάστορας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. κάστορας]. 

Κ.Α.Τ. (το) Κέντρο Αποκαταστάσεως Τραυµατιών ΦΡ. στέλνω (κά-
ποιον) στο Κ.Α.Τ. χτυπώ (κάποιον) πολύ, του προκαλώ µεγάλη σωµα-
τική βλάβη. 

κατά κ. κατ' (µπροστά από φωνήεν) κ. καθ' (µπροστά από λέξη που 
παλαιότ. δασυνόταν) πρόθ. (+γεν.) δηλώνει: 1. τόπο: (α) κατεύθυνση 
κίνησης ή προσανατολισµένου αντικειµένου (+αιτ., +γεν., +επίρρ.): 
πάµε ~ τη θάλασσα || έτρεχε ~ πέρα || ~ πού λές να πάµε; || το σπίτι 
έχει παράθυρα ~ την ανατολή- ΦΡ. (α) κατά µέτωπο(ν) (ί) ΣΤΡΑΤ. µε το 
µέτωπο τής παράταξης: - επίθεση εναντίον τού εχθρού (ii) (µτφ.) ευ-
θέως: του έκανε ~ επίθεση µπροστά σε όλους (β) κατά πρόσωπον προ-
σωπικά σε κάποιον, ευθέως: ~ επίθεση (γ) (µτφ.) πάω κατά διαβόλου | 
(σπάν.) κατά κρηµνών (κατά κρηµνών ριφέντες, Πλάτ. Νόµοι 944a) 
έχω πολύ κακή εξέλιξη: τα οικονοµικά µου πάνε κατά διαβόλου (β) 
τοπική εγγύτητα, προσέγγιση (+αιτ., +επίρρ.): µένει ~ τα Φάρσαλα || 
µένει ~ 'κεί (γ) τόπο όπου γίνεται | ισχύει κάτι ή έκταση στον χώρο 
(+αιτ.): τοποθετούνται βίδες ~ τον οριζόντιο άξονα || ~ µήκος τής 
ακτής έχουν πετάξει σκουπίδια- ΦΡ. (α) κατά µέρος (κατά µέρος, 
Αριστοτ. Ποιητική 1456a) στην άκρη: άφησαν τις προσωπικές τους 
διαφορές ~ και συµφιλιώθηκαν (β) καθ' οδόν στον δρόµο, στην πο-
ρεία: ~ προς το εξοχικό µας είχε πολλή κίνηση || ας ξεκινήσουµε και 
όποια προβλήµατα προκύψουν ~ θα τα λύσουµε (γ) κατ' οίκον στο 
σπίτι: παραδίδονται ~ µαθήµατα || δωρεάν ~ παράδοση παραγγελιών 
(δ) κατά γη(ν) | ξηρά(ν) και θάλασαα(ν) στη στεριά και στη θάλασσα: 
µάχες ~ (ε) έχω κατά νου σκέφτοµαι να..., έχω στο µυαλό µου: έχω ~ 
να σε επισκεφτώ || δεν σε ξέχασα, το θέµα σου το έχω ~ (στ) κατά 
φαντασίαν στη φαντασία κάποιου και όχι στην πραγµατικότητα: «Ο 
~ ασθενής» (κωµωδία τού Μολιέρου) || ούτε ~ δεν θα µπορούσε να 
συµβεί αυτό που λες! 2. χρόνο: (α) τοποθέτηση σε χρονικό διάστηµα 
ή διάρκεια (+αιτ.): ~ τη διάρκεια τής συναυλίας || ~ την οµιλία τού 
προέδρου, δεν ακουγόταν τίποτα- ΦΡ. κατ' αρχάς στην αρχή, αρχικά: 
~ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που µε καλέσατε (β) χρονική εγγύ-
τητα, προσέγγιση (+αιτ.): θα έρθω ~ το µεσηµέρι || ~ το Πάσχα θα 
έχουµε τελειώσει || ~ τα µεσάνυχτα ακούστηκε ένας φοβερός κρότος 
(γ) συχνότητα εµφάνισης, περιοδικότητα, επανάληψη (+αιτ.(: θα ση-
µειωθούν βροχοπτώσεις ~ διαστήµατα || - περιόδους παρατηρούνται 
ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης || µας επισκέπτεται ~ καιρούς- ΦΡ. 
(α) κατά το πλείστον τις περισσότερες φορές: είναι - ήρεµος, αν 
όµως θυµώσει, γίνεται πραγµατικά επικίνδυνος (β) καθ' εκάστην κά-
θε µέρα: δεχόµαστε το κοινό - από τις 10 έως τις 11 π.µ. || πατσάς ~ 
(από επιγραφή εστιατορίων) 3. τρόπο (+αιτ.) (κυρ. σε λόγ. εκφράσεις) 
ΦΡ. (α) κατ' εξακολούθησ-ιν | -η βλ. λ. εξακολούθηση (β) κατ' επάγ-
γελµα βλ. λ. επάγγελµα (γ) κατ' επέκτασ-ιν | -η βλ. λ. επέκταση (δ) 
κατ' επιλογή(ν) βλ. λ. επιλογή (ε) κατ' επιταγή(ν) µε διαταγή κάποι-
ου (στ) κατ' οικονοµία(ν) βλ. λ. οικονοµία (ζ) κατά σύστηµα βλ. λ. σύ-
στηµα (η) κατά σύµπτωση βλ. λ. σύµπτωση (θ) κατά παράβαση τού 
νόµου παραβαίνοντας τον νόµο: πέρασε µε κόκκινο ~ τού Κ.Ο.Κ. (ι) 
κατ' επανάληψ-ιν | -η βλ. λ. επανάληψη (ια) κατά τύχη βλ. λ. τύχη (ιβ) 
κατ' ανάγκην βλ. λ. ανάγκη (ιγ) κατά βάα-ιν | -η βλ. λ. βάση (ιδ) κατά 
βάθος βλ. λ. βάθος (ιε) κατά γράµµα βλ. λ. γράµµα (ιστ) κατά λέξ-ιν 
| -η βλ. λ. λέξη (ιζ) κατ' επίφασ-ιν | -η βλ. λ. επίφαση (ιη) κατά δισ-
δοχή(ν) βλ. λ. διαδοχή (ιθ) κατά κανόνα βλ. λ. κανόνα (κ) κατά κόρον 
βλ. λ. κόρος1 (κα) κατά κράτος βλ. λ. κράτος (κβ) κατά πρώτον | µεί-
ζονα | κύριο λόγο βλ. λ. λόγος (κγ) κατά λάθος βλ. λ. λάθος (κδ) κατά 
σειρά(ν) βλ. λ. σειρά (κε) κατ' αντιδιαστολή(ν) αντιδιαστέλλοντας κάτι 
προς κάτι άλλο (κστ) ΝΟΜ. κατ' αντιµωλίαν βλ. λ. αντιµωλία (κζ) κατ' 
αντιπαράσταση βλ. λ. αντιπαράσταση (κη) κατ' ιδίαν βλ. λ. ίδιος' (κθ) 
κατά µόνας βλ. λ. µόνος (λ) κατά διάνοια βλ. λ. διάνοια (λα) κατ' 
αναλογία(ν) βλ. λ. αναλογία (λβ) καθ' έξιν βλ. λ. έξη (λγ) κατ' εξοχήν 
| κατεξοχήν βλ. λ. κατεξοχήν (λδ) κατ' εικόνα και καθ' οµοίωσιν βλ. λ. 
οµοίωση (λε) κατά πόδας βλ. λ. πους (λστ) καθ' υπαγόρευσιν βλ. λ. 
υπαγόρευση (λζ) κατά παραγγελία(ν) βλ. λ. παραγγελία (λη) κατ' 
αποκοπή(ν) βλ. λ. αποκοπή (λθ) καθ' ολοκληρίαν βλ. λ. ολόκληρος (µ) 
κατ' εξαίρεσ-ιν | -η βλ. λ. εξαίρεση (µα) κατ' ευφηµισµόν βλ. λ. ευ-
φηµισµός 4. εχθρική κίνηση ή στάση | διάθεση (εναντίωση) (+γεν. κ. 
απολύτως, ως επίρρ.): επίθεση ~ τού εχθρού || είναι ~ τής συµβιβα-
στικής λύσης || εσείς µπορεί να συµφωνείτε, εγώ όµως είµαι - || ψη-
φίζω - 5. αναφορά (σε σχέση µε, αναφορικά µε, σχετικά µε, ως προς) 
(+αιτ.): διαφέρουν ~ το ύψος και το µήκος || σ' αυτό το θέµα υπάρχει 
πρόβληµα, ~ τα άλλα είµαστε σύµφωνοι || οικιστική ανάπτυξη καθ' 
ύψος (ως προς το ύψος, δηλ. µε ψηλά κτήρια) || δηµοκρατία κατ' όνοµα 
και όχι κατ' ουσίαν (ως προς το όνοµα µόνο, όχι ως προς την ουσία)· 
ΦΡ. (α) τα καθ' ηµάς οι δικές µας υποθέσεις, αυτά που µας αφορούν: 
µετά την ξένη ειδησεογραφία, ας περάσουµε τώρα και στα ~ (β) η 
καθ' ηµάς Ανατολή βλ. λ. ανατολή (γ) κατά κόσµον (για το κοσµικό 
όνοµα ιερωµένου ή µοναχού: ο πατήρ Φιλόθεος, ~ Ανδρέας (δ) κσθ' 
ύλην αρµόδιος ο αρµόδιος σχετικά µε κάποιο θέµα: µε το θέµα αυτό 
θα ασχοληθεί ο ~ υπουργός (ε) κατ' αρχήν βλ. λ. αρχή 6. συµφωνία 
(= σύµφωνα µε), αναφορά σε άποψη | θεωρία | έργο ενός προσώπου 
(+αιτ.): ~ τον νόµο, δε δικαιούται άδεια || ~ τον Φιλήντα, η λέξη είναι 
αρχαιοελληνική, ~ άλλους όµως είναι ξένη || το ~ Μάρκον Ευαγγέλιο || 
- τη γνώµη µου, χρειάζεται προσοχή- ΦΡ. (α) κατά βού-λησ-ιν | -η 
(λατ. ad libitum) σύµφωνα µε την επιθυµία κάποιου: ο πρόεδρος τού 
κόµµατος άφησε τους βουλευτές του να ψηφίσουν ~ || πυρ ~! (β) κατά 
πως σύµφωνα µε: - λες, δεν πρέπει να ανησυχούµε καθόλου || - µας 
είπε, δεν υπάρχουν χρήµατα (γ) κατά γενική οµολογία όπως όλοι 
οµολογούν: ~, είναι ο καταλληλότερος γι ' αυτή τη θέση (δ) το κατά 
δύναµιν (κατά δύναµιν, Ηροδ. 3,142) όσο και όπως µπορεί κανείς: δεν 
σου υπόσχοµαι επιτυχία, όµως θα κάνω ~ για να βοηθή- 
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σω (ε) κατά παράδοση σύµφωνα µε την παράδοση: ο πρόεδρος εκλέ-
γεται ~ δια βοής (στ) κατά προτίµηση σύµφωνα µε τις προτιµήσεις 
κάποιου: θα ήθελα κρέας, ~ µοσχαρήσιο (ζ) κατά συνείδηση σύµφω-
να µε αυτό που κάποιος νοµίζει σωστό στη συνείδηση του: ψήφος ~ 
(η) κατά τα λεγόµενα σύµφωνα µε όσα λέει κάποιος: ~ της, για όλα 
ευθύνεται ο άντρας της (θ) κατά τα θρυλούµε να σύµφωνα µε όσα 
λέγονται, διαδίδονται: ~, η επιχείρηση θα κλείσει (ι) (λόγ.) κατά το 
δη λεγόµενον σύµφωνα µε την επικρατούσα αντίληψη (ια) (αρχαιο-
πρ.) κατά το δοκούν βλ. λ. δοκούν (ιβ) (αρχαιοπρ.) κατ' έθος βλ. λ. 
έθος (ιγ) (λόγ.) κατά το δέον | πρέπον όπως πρέπει (ιε) (λόγ.) κατά το 
σύνηθες | (αρχαιοπρ.) κατά τα ειωθότα όπως συνηθίζεται (ιστ) κατά 
φύσιν σύµφωνα µε τη φύση (ιζ) κατ' ευχήν (κατ' ευχή ν, Αριστοτ. Πο-
λιτικά 1295a) όπως εύχεται κάποιος, ευνοϊκά: ελπίζω όλα να σου έρ-
θουν ~! (ιη) κατ' εµέ (το κατ' έµέ, ∆ηµοσθ.) κατά τη γνώµη µου, όπως 
εγώ νοµίζω: ~, η λύση είναι απλή (ιθ) κατά πάσα(ν) πιθανότητα βλ. λ. 
πιθανότητα (κ) κατά τεκµήριο βλ. λ. τεκµήριο (κα) κατά το ήµισυ βλ. 
λ. ήµισυ (κβ) κατά περίπτωσ-ιν | -η βλ. λ. περίπτωση (κγ) καθ' όλα βλ. 
λ. καθ' όλα 7. οµοιότητα, αναλογία (+αιτ.): ~ µάνα, ~ κύρη, ~ γυιο και 
θυγατέρα || ~ τον νιο και τ' άρµατα || ~ τον µαστρο-Γιάννη και τα κο-
πέλια του 8. επιµερισµό, διαµονή (+αιτ.): µοιράζω, τα τρόφιµα ~ άτο-
µο || προχωρούσαν ~ οµάδες || - κεφαλήν εισόδηµα || ψήφιση τού νο-
µοσχεδίου κατ' άρθρο 9. κριτήριο επιµερισµού | κατανοµής (+αιτ.): 
προήχθη κατ' αρχαιότητα || τους χώρισαν ~ φύλο | ηλικίες | οµάδες 
10. ποσότητα διαφοράς (+αιτ.): οι απόψεις τους διαφέρουν ~ πολύ || ο 
∆είκτης Τιµών ανέβηκε ~ τρεις µονάδες || η διαδροµή από αυτό τον 
δρόµο είναι - µία ώρα συντοµότερη || ~ πόσο ανέβηκαν οι τιµές των 
καυσίµων τον τελευταίο µήνα; ΦΡ. (α) κατά το µάλλον ή ήττον (κατά 
το µάλλον ή ήττον, Αριστοτ. Ρητορική 1397b) λίγο-πολύ, πάνω-κάτω, 
περίπου: έλεγαν τα ίδια πράγµατα - (β) ούτε κατ' ελάχιστον καθόλου: 
δεν µοιάζουν ~ κι ας είναι αδέλφια (γ) κατά τι κάπως: οι τιµές των 
κρεάτων είναι ~ ακριβότερες φέτος σε σχέση µε πέρυσι 11. (µε άρθρο 
στον πληθ.) τα κατά τα αρνητικά στοιχεία: βρίσκει πάντα ~ µιας 
άποψης και στέκεται µε πείσµα σε αυτά ΑΝΤ. υπέρ· ΦΡ. τα υπέρ και 
τα κατά τα θετικά και τα αρνητικά 12. µε το άρθρο «το» για την 
ουσιαστικοποίηση φράσεων: το ~ πόσον είναι εφικτή αυτή η λύση εί-
ναι συζητήσιµο. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάντια, εαυτός, 
µοιράζω, περίπου. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *kmta- «κοντά, προς τα κάτω, κατά µήκος», πβ. ου-
αλ. cant «µε», αρχ. ιρλ. cet, πιθ. κ. λατ. cum. Οµόρρ. κάτω (βλ.λ.). Εκτός 
από τις αρχ. και µεσν. φρ. αρκετές άλλες είναι µετάφρ. δάνεια από τη 
Γαλλική: κατεξοχήν (< par excellence), κατά πάσαν πιθανότητα (< 
selon toute probabilité}, κατά γενικό κανόνα (< en règle générale), 
κατ'αρχήν (< en principe), κατ' ακολουθίαν (< à la suite), κατά βάθος 
(< au fond), κατά προτίµηση (< de préférence) κ.ά.]. κατά- κ. κατά- κ. 
κατ- | καθ- ά συνθετικό λέξεων, το οποίο δηλώνει: 1. διεύθυνση προς 
τα κάτω: κατά-βαση 2. ότι κάτι γίνεται, συµβαίνει ή υπάρχει µε 
ιδιαίτερα έντονο τρόπο, σε µεγάλο βαθµό ή εκδηλώνεται µε επίταση: 
κατα-κλέβω, κατά-γοητεύω, κατα-κοµµατιάζω, κατα-λερώνω, κατα-
ντροπιάζω, κατά-φωτος, κατά-πτυστος 3. ότι κάτι γίνεται εναντίον 
κάποιου, µε βιαιότητα ή µε τρόπο που θίγει κάποιον: κατα-γελώ, κατα-
δίκη, κατ-αναγκάζω. 
[ΕΓΎΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την 
πρόθ. κατά (βλ.λ.) και εµφανίζεται µε τις εξής µορφές: (α) ως κατα-
προ συµφώνου (π.χ. κατα-βροχθίζω, κατα-διώκω) (β) ως κατ- προ φω-
νήεντος (π.χ. κατ-αγγέλλω, κάτ-οψη), (γ) ως καθ- προ δασυνοµένου 
φωνήεντος (π.χ. καθ-έδρα, καθ-οδηγία]. κατάβαθα 1. επίρρ.· πάρα 
πολύ βαθιά · 2. κατάβαθα (τα) τα βάθη, τα 
έγκατα, τα µύχια: τα ~ τής γης | τής ψυχής. καταβαλλω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{κατέβαλα, καταβλή-θηκα (λόγ. κατεβλή-θην, -ης, -η..., µτχ. 
καταβληθείς, -είσα, -έν), καταβεβληµένος} 1. υπερνικώ (κάποιον), 
βγαίνω νικητής από µια αντιπαράθεση: καταβληθήκαµε από υπέρτερες 
δυνάµεις || κατόρθωσε να καταβάλει όλους τους αντιπάλους του ΣΥΝ. 
καταρρίπτω 2. εξαντλώ (κάποιον), ώστε να µειώνονται ή να παύουν οι 
σωµατικές ή ψυχικές του δυνάµεις: τον κατέβαλε η αρρώστια | ο 
θάνατος τού γυιου του | η αποτυχία 3. (η µτχ. καταβεβληµένος, -η, -ο) 
αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση µεγάλης εξάντλησης, 
εξασθένησης: ~ από την κούραση | την αρρώστια | τα βάσανα 4. 
(εµφατ.) σε περιφράσεις για να δηλώσει ότι κάποιος χρησιµοποιεί 
έντονα τις (ψυχικές ή σωµατικές) δυνάµεις του γι' αυτό που κάνει, ότι 
κάνει κάτι µε µεγάλη ένταση: - κόπους (κοπιάζω) | προσπάθειες 
(προσπαθώ) | φροντίδες (φροντίζω) | ενέργεια (ενεργώ) | προσοχή 
(προσέχω) 5. (για χρήµατα) πληρώνω, καταθέτω: ~ φόρο | εισφορά | 
αποζηµίωση | το αντίτιµο τής αξίας | αναδροµικά | ασφάλιστρα | 
παράβολο | τα δεδουλευµένα | τόκο | τίµηµα | εγγύηση ύψους πολλών 
εκατοµµυρίων ANT. εισπράττω. καταβαραθρώνω ρ. µετβ. [1890] 
{καταβαράθρω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) καταστρέφω εντελώς, 
χαντακώνω: καταβαράθρωσε το κόµµα του | την οικονοµία τής χώρας 
|| «το εθνικό νόµισµα καταβαραθρώ-θηκε λόγω τής οικονοµικής 
κρίσης» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. abîmer]. καταβαράθρωση 
(η) [1894] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ολοκληρωτική, οριστική 
καταστροφή: η ~ τής παιδείας µιας χώρας ΣΥΝ. (λαϊκ.) χαντάκωµα. 
κατάβαση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η καθοδική 
πορεία, το κατέβασµα: η ~ διήρκεσε δυο ώρες || ελεύθερη | τεχνική ~ 
(από σκιέρ σε χιονισµένη πλαγιά, χιονοδροµική πίστα) || ~ στα άγρια 
νερά ενός ποταµού ΣΥΝ. κάθοδος, κατηφόρισµα ΑΝΤ. άνοδος, ανέβα-
σµα, ανηφόρισµα 2. (συνεκδ.) δρόµος ή µέρος από όπου κατεβαίνει 
κάποιος 3. ΜΟΥΣ. η κίνηση τής φωνής από τους οξείς προς τους χα-
µηλότερους φθόγγους τής κλίµακας. 

καταβασία (η) [µτγν.] {καταβασιών} ΜΟΥΣ. (στη βυζαντινή µουσική) 
η επανάληψη τού ειρµού τού κανόνα µετά από την ολοκλήρωση των 
τροπαρίων κάθε ωδής. 

καταβαυκαλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {καταβαυκάλισ-α, -τηκα, -µένος} 
(επιτατ.) 1. κοιµίζω κάποιον µε νανουρίσµατα ΣΥΝ. νανουρίζω 2. 
(µτφ.) αποκοιµίζω µε τεχνάσµατα, εξαπατώ κάποιον, πλανεύω: τον 
καταβαυκαλίζουν και του τα παρουσιάζουν όλα ρόδινα. — κατα-
βαυκαλισµός (ο). 

καταβεβληµένος, -η, -ο → καταβαλλω 
καταβιβαζω ρ. → κατεβάζω 
καταβίβαση (η) → κατεβάζω 
καταβλήθηκα ρ. → καταβαλλω 
καταβλητέος, -α, -ο αυτός που πρέπει να καταβληθεί: ~ ποσό. 

[ΕΤΥΜ αρχ. ρηµατικό επίθ. τού καταβαλλω]. 
καταβλητικός, -ή, -ό αυτός που καταβάλλει, καταπονεί, εξαντλητικός: 

~ αρρώστια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καταβαλλω]. 
καταβοη (η) [αρχ.] η κατακραυγή. — καταβοώ ρ. [αρχ.] {-άς...}. 
καταβόθρα (η) {καταβόθρων} 1. υπόγειος φυσικός οχετός, από όπου 
τα νερά λιµνών ή ποταµών διοχετεύονται στη θάλασσα ή σε κάποιο 
άλλο σηµείο τής ξηράς 2. υπόγειος τεχνητός βόθρος, όπου διοχετεύ-
ονται τα νερά τής βροχής ή οι ακαθαρσίες ΣΥΝ. οχετός, υπόνοµος 3. 
(µτφ. για πρόσ.) αυτός που τρώει συχνά και υπερβολικές ποσότητες 
φαγητού. [ΕΤΥΜ µεσν. < κατά- + -βόθρα < βόθρος]. 

καταβολάδα (η) 1. το τµήµα ενός βλαστού µε µάτι στην άκρη, το 
οποίο βυθίζεται στο έδαφος, χωρίς να κοπεί από τον κορµό, και απο-
κόπτεται, αφού βγάλει ρίζες 2. (συνεκδ.) το φυτό που δηµιουργείται 
από πολλαπλασιασµό µε τον παραπάνω τρόπο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
καταβολάς, -άδος < αρχ. καταβολή, πβ. τετρ-άς]. 

καταβολεύω ρ. µετβ. φυτεύω στη γη καταβολάδες για πολλαπλα-
σιασµό ενός είδους. Επίσης καταβολιάζω. — καταβόλεµα κ. κατα-
βόλιασµα (το). 

καταβολή (η) 1. η άσκηση, αξιοποίηση (των δυνάµεων, τού κόπου 
κ.λπ. κάποιου, προκειµένου να επιτευχθεί κάτι): η ~ µεγάλων προσπα-
θειών από όλες τις πλευρές, ώστε να βρεθεί µια συµβιβαστική λύση 2. η 
εξάντληση, η εξουθένωση 3. η πληρωµή ποσού: η ~ αποζηµίωσης | 
τιµήµατος | δεδουλευµένων | εγγύησης | τόκων | ενοικίου | φόρου 4. 
καταβολές (οι) τα στοιχεία ενός ανθρώπου, τα οποία αποτελούν ανα-
πόσπαστο τµήµα τής γενικότερης συγκρότησης του και τα οποία είτε 
έχει κληρονοµήσει είτε έχει διαµορφώσει µε βάση τις προσωπικές του 
εµπειρίες και ερεθίσµατα: οι άνθρωποι από διαφορετικές πόλεις δεν 
έχουν κοινές ~|| οι ~ ενός ποιητή | καλλιτέχνη || έχει ελληνικές ~· ΦΡ. 
από καταβολής κόσµου (κληρονοµήσατε την ήτοιµασµένην ύµίνβα-
σιλείαν άπα καταβολής κόσµου, Κ.∆. Ματθ. 25, 34) από την αρχή τής 
δηµιουργίας τού κόσµου, δηλ. από παµπάλαια εποχή. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «ρίψη σπόρου - γενετική προέλευση, πατρότητα», < 
καταβαλλω]. 

καταβολιάζω ρ. → καταβολεύω 
καταβολισµός (ο) ΒΙΟΛ. µία από τις δύο φάσεις τού µεταβολισµού, 

κατά την οποία οι σύνθετες χηµικές ουσίες διασπώνται σε απλού-
στερες, απελευθερώνοντας ενέργεια και υποπροϊόντα, όπως νερό και 
διοξίδιο τού άνθρακα ΑΝΤ. αναβολισµός. — καταβολικός, -ή, -ό. 
[ΕΓΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. catabolismi 

καταβοώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταβοάς... | καταβό-ησα} (αρχαιοπρ.) απο-
δοκιµάζω µε φωνές κάποιον: η κοινή γνώµη καταβοά εναντίον των 
υπουργών που εισηγούνται νέα µέτρα λιτότητας ΣΥΝ. καταφέροµαι, 
επιτίθεµαι, (λαϊκ.) ξεφωνίζω. — καταβοή (η) [αρχ.]. 

καταβρεγµα (το) [1871] {καταβρέγµ-ατος | -ατα, -άτων} το βρέξιµο 
(προσώπου | πράγµατος) από απόσταση ή εντελώς: το ~ των ρούχων 
πριν από το σιδέρωµα. Επίσης κατάβρεξη (η) [µτγν.]. 

καταβρεχτήρας (ο) [1893] 1. ειδικό όχηµα, το οποίο είναι εφοδια-
σµένο µε κατάλληλο εξάρτηµα που καταβρέχει τον δρόµο 2. (συ-
νεκδ.) το εξάρτηµα αυτό 3. το καταβρεχτήρι (βλ.λ.). 

καταβρεχτήρι (το) [1884] {καταβρεχτηρ-ιού | -ιών} φορητό δοχείο, 
κατάλληλο για καταβρεγµα ή για πότισµα (αυλής, γλάστρας, κήπου 
κ.λπ.). 

καταβρέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατάβρε-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. βρέχω 
(κάποιον/κάτι) από απόσταση (συνήθ. από πάνω προς τα κάτω) µε νε-
ρό: ~ τα ρούχα πριν από το σιδέρωµα || ~ την αυλή, για να κατακαθί-
σει η σκόνη 2. βρέχω (κάτι/κάποιον) εντελώς, µουσκεύω (κάτι/κά-
ποιον): περνούσα την ώρα που έριχνε τα νερά στον δρόµο και µε κα-
τάβρεξε. 

καταβροχθίζω ρ. µετβ. {καταβρόχθισ-α, -τηκα, -µένος) 1. τρώω µε 
βουλιµία, καταπίνω λαίµαργα: το άγριο ζώο καταβρόχθισε το θύµα 
του στη στιγµή ΣΥΝ. κατατρώγω 2. (µτφ.) καταναλώνω µέχρι τέλους, 
ξοδεύω, κατασπαταλώ: καταβρόχθισε την περιουσία τού πατέρα του 
ΣΥΝ. κατατρώω, ξεκοκκαλίζω 3. (µτφ.) καταστρέφω, αφανίζω: οι φλό-
γες καταβρόχθισαν στο λεπτό το δάσος. — καταβρόχθιση (η) [1856]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + βροχθίζω < βρόχθος «λαιµός», πιθ. < I.E. 
*gwrogh- «λαιµός», πβ. µέσ. γερµ. krage, µέσ. αγγλ. crawe «πρόλοβος 
πτηνού», αρχ. ιρλ. brägae «λαιµός, τράχηλος» κ.ά. Οµόρρ. βρόγχος 
(βλ.λ.)]; καταβύθιση (η) [1876] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η 
ολοκληρωτική βύθιση, ο καταποντισµός 2. ΓΕΩΛ. η κατακόρυφη προς 
τα κάτω µετακίνηση τής γήινης επιφάνειας που οφείλεται σε φυσικά ή 
αν-θρωπογενή αίτια 3. ΧΗΜ. διεργασία κατά την οποία µέσα σε ένα 
διάλυµα σχηµατίζεται µια αδιάλυτη στερεά ουσία. Επίσης 
καταβύθισµα (το) [1840]. — καταβυθίζω ρ. [αρχ.]. καταβυθιστής (ο) 
[1888] αυτός που καταβυθίζει (κάτι): ~ ναρκών. 



καταγγείλω 850 καταδίδω 
 

καταγγείλω (να/θα) ρ. → καταγγέλλω 
καταγγελία (η) [µτγν.] {καταγγελιών} 1. η υποβολή µήνυσης ενα-

ντίον (γνωστού ή άγνωστου) προσώπου για παράνοµη πράξη ή δράση 
του: προβαίνω σε | κάνω καταγγελίες- ΦΡ. καταγγελία σύµβασης 
διαπλαστικό δικαίωµα τού συµβαλλοµένου να προκαλέσει µονοµε-
ρώς τη λύση µιας διαρκούς σύµβασης που έχει ήδη λειτουργήσει για 
το µέλλον 2. (ειδικότ.) η γνωστοποίηση στην αρµόδια αρχή ή την κοινή 
γνώµη παράνοµης πράξης ή απαράδεκτης κατάστασης: καταγγελίες 
εναντίον τής κριτικής επιτροπής για µεροληψία υπέρ υποψηφίων || 
επώνυµη | ανώνυµη ~ || «την πρώτη θέση κατέχουν οι ~ για καθυ-
στερήσεις στα αεροδρόµια και ακολουθούν αυτές για την ποιότητα 
των φαγητών και για αισχροκέρδεια» (εφηµ.). 

καταγγέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {(λόγ.) κατήγγειλα κ. κατάγγειλα (να/θα 
καταγγείλω), καταγγέλθηκα, κατηγγελµένος) 1. καταθέτω µήνυση 
(εναντίον γνωστού ή άγνωστου προσώπου) για παράνοµη πράξη του 
ή αναφέρω αρµοδίως παράνοµη πράξη: κατήγγειλαν την υπεξαίρεση 
στον εισαγγελέα 2. (ειδικότ.) γνωστοποιώ στην αρµόδια αρχή και 
στην κοινή γνώµη παράνοµες πράξεις ή απαράδεκτη κατάσταση: ~ 
την αυθαιρεσία των υπαλλήλων µιας υπηρεσίας || κατήγγειλαν την 
απάνθρωπη στάση των δυνάµεων καταστολής ΣΥΝ. δηµοσιοποιώ 3. 
(ειδικότ.) (για συνθήκες, συµβάσεις, συµφωνίες κ.λπ.) ανακοινώνω 
στον συµβαλλόµενο τη διακοπή, τη λήξη ή την ακύρωση τής ισχύος 
τής µεταξύ τους συµφωνίας: η Ελλάδα κατήγγειλε τη σύµβαση λόγω 
παρατυπιών. 

καταγγελτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αναφέρεται ή καταφεύγει σε 
καταγγελία πράξεων, γεγονότων, καταστάσεων που θεωρούνται 
ύποπτα: η ~ στάση των συνδικαλιστών ενόχλησε τη διοίκηση τού 
Οργανισµού. 

καταγέλαστος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που προκαλεί τον χλευασµό και 
την περιφρόνηση των άλλων: ~ συµπεριφορά || κατέληξε - ΣΥΝ. γε-
λοίος, φαιδρός. — κατανέλαστα επίρρ. 

κοταγελώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταγελάς... | καταγέλασ-α, -τηκα, -µένος} 
γελώ ειρωνικά και µε ιδιαίτερη ένταση σε βάρος (κάποιου) ΣΥΝ. πε-
ριγελώ, χλευάζω, εµπαίζω. — κατανελαστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

καταγής επίρρ. (λαϊκ.) στη γη, πάνω στο έδαφος: κάθοµαι | πέφτω | 
σωριάζοµαι ~ ΣΥΝ. χάµω, χάµου, κατάχαµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρ· κατά 
γής]. 

καταγίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. επι-
δίδοµαι µε αφοσίωση σε κάτι, ασχολούµαι: όλο το πρωί καταγινόταν 
µε τον κήπο του || καταγίνεται µε τη συγγραφή ενός βιβλίου 2. έχω ως 
επάγγελµα: καταγίνεται µε τις τουριστικές επιχειρήσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

καταγκρεµού επίρρ. (λαϊκ.) στον γκρεµό" (µτφ.) στην καταστροφή: η 
χώρα πηγαίνει ~ ΣΥΝ. (λόγ.) κατά κρηµνόν. 

κάταγµα (το) {κατάγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. (για οστό) το σπάσιµο 
οστού: εγκάρσιο | συντριπτικό | επιπεπλεγµένο (µε ανοιχτό τραύµα) ~ 
|| φέρει πολλαπλά ~ στη λεκάνη και στα κάτω άκρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κατάγνυµι «κοµµατιάζω, συντρίβω» < κατ(α)- + αγνυ-µι «σπάζω, 
θρυµµατίζω» < *Εάγ-νυ-µι, που συνδ. µε τοχ. wâk- «διαρρηγνύω, 
διαχωρίζω», ίσως και µε λατ. vagina «θήκη, κάλυκας»]. 

κατάγοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} προέρχοµαι 
(από γένος ή περιοχή), έλκω την καταγωγή (οικογενειακή ή τοπική) 
µου: κατάγεται από γενιά µεγάλων πολιτικών || - από τη Λήµνο ΣΥΝ. 
κρατώ, βαστώ, (λαϊκ.) κρατά η σκούφια µου | το σόι µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ·, µέση φωνή τού ρ. κατάγω (βλ.λ.)]. 

καταγραφέας (ο/η) [µεσν.] {καταγραφ-είς, -έων} 1. πρόσωπο που κα-
ταγράφει (στοιχεία, δεδοµένα, προφορική οµιλία κ.λπ.) 2. ΤΕΧΝΟΛ. συ-
σκευή για την (αυτόµατη) καταγραφή στοιχείων και µεγεθών σε χαρτί, 
µαγνητοταινία, φιλµ κ.λπ: αυτόµατος ~ τηλεφωνηµάτων (γνωστός ως 
κοριός). 

καταγραφή (η) [αρχ.] 1.η καταχώριση ανά κατηγορίες σε κατάλογο ή 
βιβλίο: ~ των ακινήτων τής εταιρείας | των εγγράφων τού αρχείου 2. 
η γραπτή σηµείωση (συχνά και η απαρίθµηση): η ~ των αναγκών 
των κατοίκων µιας περιοχής || στο βιβλίο βρίσκει κανείς µια λεπτο-
µερή ~ των γεγονότων 3. (για συσκευές) (α) η αποτύπωση σε ειδικό 
χαρτί ή ταινία των τιµών φυσικών µεγεθών: η ~ τής έντασης των σει-
σµικών δονήσεων από τους σεισµογράφους (β) η εγγραφή ήχου ή και 
εικόνας: η ~ των συνοµιλιών σε κασέτες || το ρεπορτάζ αποτελεί µια 
παραστατική ~ τής καθηµερινότητας των φυλακισµένων 4. (ειδικότ.) 
η διατήρηση µε ακρίβεια στη µνήµη (κάποιου πράγµατος, γεγονότος 
κ.λπ.): η ~ τού περιστατικού στη µνήµη τού παιδιού. 

καταγραφικός, -ή, -ό [1893] αυτός που σχετίζεται µε την καταγραφή 
ή τον καταγραφέα. 

καταγράφω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέγραψα, καταγρά-φηκα (λόγ. κατε-
γράφην, -ης, -η...), -µµένος (λόγ. καταγεγραµµένος)} 1. καταχωρίζω 
(στοιχεία) ανά κατηγορίες σε κατάλογο ή βιβλίο: ανέλαβε να κατα-
γράψει τα περιουσιακά στοιχεία 2. (καταχρ.) κάνω απογραφή, απο-
γράφω 3. σηµειώνω (ή και απαριθµώ): ~ τα προβλήµατα των κατοίκων 
µιας περιοχής || ~ τα κρούσµατα βίας σε ένα σχολείο 4. (για συσκευ-
ές) (α) αποτυπώνω σε ειδικό χαρτί ή ταινία τις τιµές φυσικών µεγε-
θών: οι σεισµογράφοι κατέγραψαν αλλεπάλληλες ασθενείς σεισµικές 
δονήσεις (β) εγγράφω ήχο ή και εικόνα: ~ τις συνοµιλίες σε κασέτες || 
η σκηνή τής δολοφονίας είναι καταγεγραµµένη στις κάµερες 5. (ειδι-
κότ.) σηµειώνω, ώστε να διατηρηθεί στη µνήµη: ~ ένα περιστατικό 
στη µνήµη µου || πρόκειται για κατόρθωµα που πρέπει να καταγραφεί 

6. (µτφ.) διαπιστώνω, επισηµαίνω: οι διεθνείς παρατηρητές καταγρά-
φουν την αδυναµία των δύο κοινοτήτων να συνυπάρξουν || οι στατι-
στικές καταγράφουν θεαµατική βελτίωση των δεικτών τής οικονοµίας 
|| στα εκλογικά αποτελέσµατα καταγράφονται οι τάσεις τού εκλογικού 
σώµατος. 

κατάγω ρ. µετβ. {κατήγαγα} (λόγ.) φέρω εις πέρας, επιτυγχάνω- στις 
ΦΡ. (α) κατάγω νίκη | θρίαµβο νικώ, θριαµβεύω: η δηµοκρατική πα-
ράταξη κατήγαγε σαρωτική | περιφανή νίκη (β) κατάγω κτύπηµα 
(εναντίον αντιπάλου) καταφέρω πλήγµα, χτύπηµα ΣΥΝ. πετυχαίνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «κατεβάζω, οδηγώ προς τα κάτω», < κατ(α)-
+ άγω]. 

καταγωγή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η οικογενειακή, εθνική, φυλετική κ.λπ. 
προέλευση: ευγενής | αριστοκρατική | βασιλική | λαϊκή | ταπεινή -
ΣΥΝ. γενιά, σόι, ρίζα, ράτσα, γενεαλογία· ΦΡ. (λόγ.) έλκω την κατσνω-
νή κατάγοµαι, προέρχοµαι: έθιµα τα οποία έλκουν την καταγωγή τους 
από την αρχαιότητα 2. (συνεκδ.) ο τόπος ή το έθνος από όπου προέρ-
χεται κάποιος/κάτι: έχει συνείδηση τής ελληνικής του καταγωγής || 
πρόκειται για έθιµα αγνώστου καταγωγής || η ~ τού πατέρα µου είναι 
από τη Ρούµελη 3. ΒΙΟΛ. η αναγωγή ενός είδους σε άλλο που θεωρεί-
ται προγονός του: η ~ τού ανθρώπου από τον πίθηκο αµφισβητείται. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αποβίβαση - καταγώγιο», < κατάγω. Η ση-
µερινή σηµ. είναι µτγν. και πρωτοαπαντά στον Πλούταρχο ως µέρος 
τής φρ. καταγωγήτοῦγένους]. 

καταγωγή: -όπουλος, -άκης, -άτος κ.λπ. Στην Ελληνική και σε 
όλες σχεδόν τις γλώσσες η κατάληξη αρκετών επωνύµων δηλώνει 
τον τόπο καταγωγής αυτού που φέρει το επώνυµο. Έτσι λ.χ. επώ-
νυµα σε -άκης (Θεοδωράκης, Μυλωνάκης, Χριστάκης κ.λπ.) δηλώ-
νουν Έλληνα που κατάγεται από την Κρήτη. Επώνυµα σε -άτος 
δηλώνουν καταγωγή από την Κεφαλληνία (Πετράτος, Μαρκάτος, 
Τζουγανάτος κ.λπ.), σε -έλ(λ)ης από τη Μυτιλήνη (Αλεπουδέλης -
το πραγµατικό όνοµα τού όδ. Ελύτη-, Ζουγανέλης, Παπαδέλης 
κ.ά.), σε -έας και -άκος από τη Μάνη (Μαυρέας, Σκαλκέας, Σκο-
πετέας κ.λπ. - Βασιλάκος, Πετράκος, Καργάκος κ.λπ.) κ.ο.κ. Ενδια-
αφέρον παρουσιάζει η πολύ διαδεδοµένη κατάληξη σε -(ό)πουλος, 
που δηλώνει καταγωγή από την Πελοπόννησο και προέρχεται από 
το µεσαιωνικό πούλ(λ)λος (< λατ. pullus «νεοσσός»). Η κατάληξη 
αυτή δήλωσε αρχικά «το παιδί τού ...», για ζώα (λύκος - λυκόπου-
λο), και έπειτα για ανθρώπους (άρχοντας - αρχοντόπουλο), προ-
σλαµβάνοντας και υποκοριστική σηµασία (αετόπουλο = µικρός 
αετός, σπιτόπουλο = µικρό σπίτι). Ανάλογη σηµασία έχουν τα -
ογλου | -όγλου (από το -oglu τής Τουρκικής) και το αγγλ. Mac 
(MacDonald) και Ο' (O'Connor) που σηµαίνουν «το παιδί» ή «τον 
απόγονο τού...». Τέλος, καταγωγή δηλώνουν και τα οικογενειακά 
ονόµατα σε -ίδης | -άδης (Ιωαννίδης, Καστοριάδης), καταγωγή 
Ελλήνων από τον Πόντο και τη Μ. Ασία. 

καταγώγιο (το) {καταγωγί-ου | -ων) (µειωτ.) κλειστός χώρος, συνήθ. 
κατάστηµα, όπου συχνάζουν άνθρωποι τού υποκόσµου ΣΥΝ. άντρο, 
κέντρο διαφθοράς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καταγωγών < κατ(α)- + -αγώγιον < 
αγωγός]. 

καταδεικνύω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέδειξα, καταδείχ-θηκα (λογιότ. κα-
τεδείχθην, -ης, -η..., µτχ. καταδειχθείς, -είσα, -έν), καταδεδειγµένος) 
(λόγ.) δείχνω µε σαφήνεια κάτι (συνήθ. µε παράθεση αποδείξεων), 
φανερώνω κάτι ξεκάθαρα (επιτατ. τού δείχνω): τα αδιάσειστα στοι-
χεία τής διεθνούς επιτροπής καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασµού 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη χώρα αυτή ΣΥΝ. φανερώνω, δεί-
χνω. Επίσης καταδείχνω [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δείχνω. 

κατάδειξη (η) [1843] {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} η απόδειξη µε 
ασφαλή στοιχεία, µε ισχυρά τεκµήρια: η ~ τής αλήθειας. 

καταδεκτικος, -ή, -ό [µεσν.] κ. καταδεχτικός αυτός που καταδέχεται 
τους άλλους, που φέρεται µε συγκαταβατικότητα και καλοσύνη, ενώ 
είναι ανώτερος (κοινωνικά, οικονοµικά, πνευµατικά κ.ά.) ΣΥΝ. 
προσηνής, συγκαταβατικός ANT. ακατάδεκτος, υπερήφανος, υπερό-
πτης. — καταδεκτικά επίρρ. 

καταδεκτικότητα (η) [1889] {χωρ. πληθ.) η αντιµετώπιση (κάποιου) 
χωρίς υπεροψία ΣΥΝ. συγκαταβατικότητα. 

κατάδεσµος (ο) [αρχ.] {καταδέσµ-ου | -ων, -ους} ΛΑΟΓΡ. µαγική πρά-
ξη που πιστεύεται ότι προκαλεί εµπόδιο ή βλάβη σε κάποιον ή ότι 
τον αναγκάζει να κάνει κάτι. 

καταδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {καταδέ-χθηκα κ. -χτηκα} 1. (για σχέσεις 
ανθρώπων διαφορετικής κοινωνικής θέσης) αντιµετωπίζω (κάποιον) 
χωρίς υπεροψία, δέχοµαι να έχω κοινωνική συναναστροφή (µε 
κάποιον): ο αδελφός του µας καταδέχεται, ενώ αυτός ούτε που µας 
µιλάει 2. δέχοµαι (κάτι) ως άξιο να ασχοληθώ µε αυτό: δεν ~ να δώ-
σω απάντηση σε τέτοια κακόβουλα σχόλια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ·, αρχική σηµ. «δέχοµαι πίσω, παραδέχοµαι», < κατά- + 
δέχοµαι. Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

κατάδηλος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που είναι εντελώς φανερός, 
ολοφάνερος: ~ υπεροχή | ήττα ΣΥΝ. πασιφανής, καταφανής πασίδη-
λος ANT. άδηλος. 

καταδίδω ρ. µετβ. {κατέδωσα} αποκαλύπτω στην αστυνοµία ή στους 
φορείς εξουσίας (κάποιον που διώκεται) (συνήθ. έναντι αµοιβής) ΣΥΝ. 
προδίδω, µαρτυρώ, (κακόσ.) καρφώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. καταδίδωµι, αρχική σηµ. «(για ποταµό, λιµνοθάλασσα) 

κστα- επιτατικό 
κατ(α)-ευχαριστώ ρ. κατά-γεµάτος, -η, -ο κατα-δαπανώ  ρ. κατα-δηµαγωγώ  ρ. κατα-δυναστευτικός, -ή, -ό 
κατα-γάλανος, -η, -ο κατα-γοητεύω ρ. κατα-δηµαγώγηση (η) κατα-δυνάστευση (η) κατα-δυναστεύω ρ. 
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εκβάλλω», < κατά- + δίδωµι. Η σηµ. «καταγγέλλω, προδίδω» είναι 
µεσν.]. 

καταδικάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {καταδίκασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (για δι-
καστήριο) κρίνω (κάποιον) ένοχο και (του) επιβάλλω τιµωρία, εκδίδω 
καταδικαστική απόφαση: ~ σε θάνατο | σε φυλάκιση | να καταβάλει 
αποζηµίωση | σε κάθειρξη ANT. αθωώνω, απαλλάσσω 2. σχολιάζω δυ-
σµενώς, αποδοκιµάζω: το έργο καταδικάστηκε από τους κριτικούς || 
µη µε καταδικάζεις- σκέψου να ήσουν εσύ στη θέση µου! ΣΥΝ. απορ-
ρίπτω, κατακρίνω, επικρίνω ANT. επιδοκιµάζω, εγκρίνω 3. (µτφ.) έχω ή 
θέτω τις προϋποθέσεις, ώστε να µην υπάρξει ευνοϊκή έκβαση: οι έρι-
δες και τα διοικητικά προβλήµατα καταδίκασαν το εγχείρηµα σε 
αποτυχία || µε τέτοια µυαλά είναι καταδικασµένος ν'αποτύχει. 

καταδικάσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι δυνατόν ή πρέπει να 
καταδικαστεί. 

καταδικαστέος, -α, -ο [1886] αυτός που πρέπει να καταδικαστεί ή να 
επικριθεί: κρίθηκε ~ || τέτοιες πράξεις είναι ~. 

καταδικαστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που καταδικάζει, που έχει ως 
αποτέλεσµα την καταδίκη κάποιου: ~ απόφαση | ψήφισµα ΣΥΝ. 
ενοχοποιητικός ANT. αθωωτικός, απαλλακτικός 2. (µτφ.) αυτός που 
επικρίνει, που αποδοκιµάζει πρόσωπα, γεγονότα ή καταστάσεις: ~ 
σχόλια ΣΥΝ. κατακριτικός, αποδοκιµαστικός. 

καταδίκη (η) [αρχ.] {καταδικών} 1. η ποινή που επιβάλλει το δικα-
στήριο µε απόφαση του για παράβαση νόµου ANT. αθώωση, απαλ-
λαγή, δικαίωση· ΦΡ. υπογράφω την καταδίκη µου οδηγώ ο ίδιος τον 
εαυτό µου στην καταστροφή: µε αυτή του τη δήλωση ουσιαστικά 
υπέγραψε την πολιτική του καταδίκη 2. (µτφ.) µεγάλη δοκιµασία, τα-
λαιπωρία· µαρτύριο, συµφορά: η εργασία κάτω από τόσο δυσµενείς 
συνθήκες είναι - ΣΥΝ. φρίκη 3. η έντονη αποδοκιµασία: η ~ του πρα-
ξικοπήµατος από την παγκόσµια κοινή γνώµη || φραστική | ξεκάθαρη | 
απερίφραστη ~ ANT. επιδοκιµασία, επικρότηση, αποδοχή. 

κατάδικος, -ή/-ιά, -ό (σε συνεκφορά µε την προσ. αντων. µου, σου, 
του κ.λπ.) αυτός που ανήκει ολοκληρωτικά σε µένα- εντελώς, ολωσ-
διόλου δικός µου, σου κ.λπ. ΣΥΝ. ολόδικος. 

κατάδικος (ο/η) [µτγν.] {καταδίκ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για εγκληµατική πράξη και εκτίνει ποινή φυλάκισης· ο 
φυλακισµένος: εξέγερση καταδίκων στις φυλακές τής Κέρκυρας. 

καταδιωκτικό (το) µαχητικό αεροσκάφος τής Πολεµικής Αεροπορίας 
µε µεγάλη ικανότητα οριζόντιας πτήσης και ευελιξίας κατά τους ελιγ-
µούς, που του επιτρέπει την καταστροφή εχθρικών αεροπλάνων στον 
αέρα και δευτερευόντως την προσβολή επίγειων στόχων, λ.χ. το «Φά-
ντοµ». 

καταδιωκτικός, -ή, -ό 1. (γενικότ.) αυτός που σχετίζεται µε την κα-
ταδίωξη: το ~ έργο τής αστυνοµίας 2. αυτός που έχει ως αποστολή 
του να καταδιώκει: ~ απόσπασµα || ~ αρχές (οι αστυνοµικές αρχές 
που καταζητούν και συλλαµβάνουν κακοποιούς) 3. καταδιωκτικό (το) 
βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. καταδιώκω. Η φρ. καταδιωκτικό (αεροπλάνο) εί-
ναι απόδ. τού γαλλ. chasseur | avion de chasse]. 

καταδιώκω ρ. µετβ. {καταδίω-ξα, -χτηκα (λόγ. -χθηκα), -γµένος} 1. 
κυνηγώ (κάποιον) για να τον συλλάβω ή να τον εξοντώσω: ~ τους λη-
στές | τον εχθρό ΣΥΝ. διώκω 2. (κατ' επέκτ.) προσπαθώ να βλάψω, να 
ζηµιώσω (κάποιον): ζει µε τον φόβο πως όλοι τον καταδιώκουν ΣΥΝ. 
κατατρέχω 3. (µτφ.) κυνηγώ, δεν αφήνω σε ησυχία (κάποιον): τον κα-
ταδιώκει ο φόβος τής αποτυχίας || (συχνά µεσοπαθ.) καταδιώκεται 
από έµµονες ιδέες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διώχνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + -διώκω. Στην Κ.∆. απαντά και η σηµ. «τρέχω 
από πίσω, ακολουθώ» (Μαρκ. 1,36: και κατεδίωξεν αυτόν Σίµων και 
οί µετ' αυτού)]. 

καταδίωξη (η) {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} 1. το κυνηγητό (κά-
ποιου) µε σκοπό τη σύλληψη ή την εξόντωση του: τον πιάσαµε ύστε-
ρα από πολύωρη - 2. (κατ' επέκτ.) η προσπάθεια (που καταβάλλεται 
από κάποιον) να προξενήσει κακό στον άλλο: υφίσταται ανηλεή ~ 
από τους προϊσταµένους του ΣΥΝ. κατατρεγµός· ΦΡ. ΨΥΧΟΛ. µανία κα-
ταδιώξεων η έµµονη ιδέα που ταλαιπωρεί (κάποιον) ότι όλοι επιθυ-
µούν να τον βλάψουν 3. ΝΟΜ. δικαστική ενέργεια κατά προσώπου 
που διέπραξε αδίκηµα· αλλιώς ποινική δίωξη- ΦΡ. υπηρεσία κατα-
διώξεως ειδική υπηρεσία τής δηµόσιας τάξης που παρακολουθεί και 
συλλαµβάνει πρόσωπα, τα οποία βαρύνονται µε ποινικό αδίκηµα 4. 
ΣΤΡΑΤ. η τελευταία φάση νικηφόρου µάχης, κατά την οποία ο νικητής 
καταδιώκει τον αντίπαλο του που υποχωρεί, µε σκοπό την πλήρη συ-
ντριβή του. 

[ΕΤΥΜ < καταδιώκω. Η φρ. µανία καταδιώξεως αποδίδει το γαλλ. 
délire de persécution], καταδολιεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {καταδολιεύ-
τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. χρησιµοποιώ δόλο για την εξαπάτηση 
(κάποιου) 2. ΝΟΜ. καταστρατηγώ, παραβαίνω: ~ τον νόµο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. — καταδο-λιευτικός, -ή, -ό [1897]. 
[ΕΤΥΜ. < κατα- + δολιεύοµαι < δόλιος, απόδ. τού γαλλ. frauder]. 
καταδολίευση (η) [1879] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η χρή-
ση δόλου για την εξαπάτηση (κάποιου) 2. ΝΟΜ. καταδολίευση δανει-
στών η σκόπιµη µεταβίβαση από τον οφειλέτη περιουσιακών στοι-
χείων του σε τρίτους, προκειµένου να µην ικανοποιηθούν από αυτά οι 
απαιτήσεις των δανειστών του. κατάδοση (η) {-ης κ. -όσεως | -όσεις, 
-όσεων} η αποκάλυψη στις αρµόδιες αρχές στοιχείων για 
καταζητούµενο πρόσωπο ΣΥΝ. προδοσία, (λαϊκ.) σπιουνιά, 
χαφιεδισµός, κάρφωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κατάδοσις < αρχ. καταδίδωµι]. καταδότης (ο) [µεσν.]  {καταδοτών}, 
καταδότρια (η) {καταδο-τριών} πρόσωπο που καταδίδει (κάποιον): 
οι ~ των Γερµανών ΣΥΝ. προδότης, (λαϊκ.) σπιούνος, χαφιές.   — 
Επίσης καταδότρα (η).   * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
καταδροµέας (ο) [1838] {καταδροµ-είς, -έων} ΣΤΡΑΤ. ειδικά εκπαι-
δευµένος στρατιώτης µονάδας που αναλαµβάνει επικίνδυνες και 
αιφνιδιαστικές αποστολές (καταδροµές) ΣΥΝ. λοκατζής, κοµάντο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. commando (βλ. κ. κοµάντος)]. 

καταδροµή (η) [αρχ.] 1. ΣΤΡΑΤ. (α) στρατιωτική ενέργεια µε δυνάµεις 
καταδροµών (β) δυνάµεις καταδροµών ειδικά εκπαιδευµένες µονά-
δες στρατού για δύσκολες και αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις (π.χ. 
Λ.Ο.Κ. = Λόχος Ορεινών Καταδροµών) 2. (µτφ.) κατατρεγµός, δυσµέ-
νεια- ΦΡ. καταδροµή τής τύχης η εναντιότητα των περιστάσεων η 
αναποδιά ΣΥΝ. κατατρεγµός τής τύχης. 

καταδροµικό (το) [1837] ταχύπλοο πολεµικό πλοίο, εξοπλισµένο µε 
πυροβόλα και συστήµατα εκτόξευσης πυραύλων, που προστατεύει 
τους εµπορικούς δρόµους και υποστηρίζει τη δράση των φιλικών πο-
λεµικών πλοίων. 

καταδροµικός, -ή, -ό [1837] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κατα-
δροµή 2. κατάλληλος για καταδροµή, καταδιωκτικός: ~ δυνάµεις. 

καταδύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {καταδύθηκα} 1. βυθίζοµαι µέσα στο νε-
ρό: το υποβρύχιο ετοιµάζεται να καταδυθεί ANT. αναδύοµαι 2. κατα-
δύαµε νο (το) (α) (παλαιότ.) το υποβρύχιο (β) αυτόνοµο επανδρωµένο 
σκάφος, που χρησιµοποιείται στην ωκεανολογία για την παρατήρη-
ση τού βένθους, δηλ. τού βυθού και τού κόσµου του (πβ. λ. βαθυσκά-
φος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µέση φωνή τού ρ. καταδύω «βυθίζω, βουλιάζω» < κατα-
+ δύω (βλ.λ.)]. 

κατάδυση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η βύθιση µέ-
σα στο νερό (κυρ. στη θάλασσα): ~ υποβρυχίου ΑΝΤ. ανάδυση 2. ΑΘΛ. 
άθληµα που συνίσταται στη γρήγορη, τεχνική και σύµφωνα µε συ-
γκεκριµένους κανόνες βουτιά τού αθλητή στο νερό από καθορισµένο 
ύψος: ~ από ελαστικό βατήρα || αγώνες κατάδυσης ανδρών | γυναι-
κών || ολυµπιονίκης στις ~ 3. υποβρύχια κολύµβηση µε τη βοήθεια ή 
µη αναπνευστικής συσκευής: ελεύθερη | αυτόνοµη ~. — καταδυτι-
κός, -ή, -ό [1833]. 

καταδύτης (ο) {καταδυτών}, καταδυτρια (η) {καταδυτριών} πρό-
σωπο που κάνει καταδύσεις. 

καταζητούµενος, -η, -ο αυτός που καταζητείται από τις δηµόσιες 
αρχές για να συλληφθεί: ο ~ έχει επικηρυχθεί. 

καταζητώ ρ. µετβ. {καταζητείς... | καταζήτ-ησα, -ούµαι (µτχ. καταζη-
τούµενος, -η, -ο), -ήθηκα} 1. (για όργανα τής δηµόσιας τάξης) αναζη-
τώ µε επιµονή (πρόσωπο που διέπραξε αδίκηµα και διαφεύγει τη 
σύλληψη): καταζητείται για φόνο 2. (η µτχ. καταζητούµενος, -η, -ο) 
βλ.λ. — καταζήτηση (η) [1897]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καταζητώ (-έω) «αναζητώ, ψάχνω» < κατα- + ζητώ. 
Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. poursuivre]. 

καταζώστης (ο) {καταζωστών} η ίγκλα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µτγν. < 
αρχ. καταζώννυµι < κατα- + ζώννυµι «ζώνω»]. 

κατάθεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η τοποθέτηση 
στο έδαφος, η απόθεση: ~ στεφάνου από επισήµους στο µνηµείο τού 
αγνώστου στρατιώτου- ΦΡ. ΣΤΡΑΤ. κατάθεση όπλων ο τερµατισµός 
εχθροπραξιών µετά από ήττα ή συνθηκολόγηση · 2. (α) (-χρηµάτων) 
διαρκής σύµβαση, ορισµένου ή αορίστου χρόνου µεταξύ τής τράπε-
ζας και τού αντισυµβαλλοµένου της, βάσει τής οποίας η τράπεζα 
αφενός παραλαµβάνει χρήµατα τού αντισυµβαλλοµένου της που 
πρέπει να αποδοθούν, αφετέρου υποχρεούται είτε να τα φυλάσσει 
(µε ή χωρίς αντάλλαγµα) είτε µόνον να τα επιστρέψει µετά τη χρήση 
τους (καταβάλλοντος ή και µη καταβάλλοντας τόκο) (β) (συνεκδ.) το 
κατατιθέµενο χρηµατικό ποσό: ~ όψεως | υπό προθεσµία | ταµιευτη-
ρίου || βιβλιάριο καταθέσεων || έχω καταθέσεις στην τράπεζα ΑΝΤ. 
ανάληψη · 3. ΝΟΜ. γραπτή ή προφορική µαρτυρία ενώπιον δικαστη-
ρίου ή ανακριτικής αρχής: η ~ ενός µάρτυρα κατηγορίας || επιβαρυ-
ντική | ένορκη ~ || παίρνω - από αυτόπτη µάρτυρα || δίνω ~ στην 
αστυνοµία 4. (α) η υποβολή σε αρµόδια αρχή: ~ νοµοσχεδίου | υπο-
µνήµατος | πρότασης για ψήφιση | χωροταξικής µελέτης | αιτήσεως | 
αγωγής διαζυγίου (β) ΠΟΛΙΤ. κατάθεση εντολής (σχηµατισµού κυ-
βέρνησης) η παραίτηση υποψήφιου πρωθυπουργού από την προσπά-
θεια σχηµατισµού κυβερνήσεως, επειδή δεν κατάφερε να δηµιουργή-
σει ένα βιώσιµο κυβερνητικό σχήµα (που να πάρει ψήφο εµπιστοσύ-
νης στη Βουλή) 5. (για γνώµη, άποψη) η παρουσίαση, η έκθεση: η ~ 
των απόψεων του στην εκποµπή µας 6. (µτφ.) (για το έργο κάποιου) 
αυτό το οποίο δίνει, προσφέρει κανείς: αυτό το βιβλίο αποτελεί ~ ψυ-
χής ΣΥΝ. προσφορά · 7. ΕΚΚΛΗΣ. η πανηγυρική απόθεση ιερού λει-
ψάνου ή ιερού αντικειµένου σε ναό: στις 31 Αυγούστου γιορτάζεται η 
- τής Τιµίας Ζώνης τής Παναγίας. 

καταθέτης (ο) [1865] {καταθετών}, καταθέτρια (η) (καταθετριών) 
πρόσωπο που καταθέτει χρήµατα σε πιστωτικό ίδρυµα µε σκοπό τη 
φύλαξη και τον τοκισµό τους. — καταθετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. déposant). 

καταθέτω ρ. µετβ. {κατέθεσα, κατατέθ-ηκα (λόγ. κατετέθην, -ης, -η..., 
µτχ. κατατεθείς, -είσα, -έν), µτχ. παρακ. κατατεθειµένος, -η, -ο) 1. (γε-
νικά) τοποθετώ (κάτι) κάτω, αποθέτω, ακουµπώ (στο έδαφος ή στη 
βάση ενός µνηµείου): ~ στεφάνι στο µνηµείο των πεσόντων ΦΡ. κα-
ταθέτω τα όπλα (κατατίθηµι τα όπλα, Ξενοφ. Κύρου Άνάβ. 2,1,14) (i) 
τερµατίζω τις εχθροπραξίες λόγω αδυναµίας ή κατόπιν συνθηκολό-
γησης: τα κυβερνητικά στρατεύµατα έδωσαν προθεσµία τριών ηµερών 
στους αντάρτες για να καταθέσουν τα όπλα ΣΥΝ. παραδίδοµαι, 
ειρηνεύω (ii) (µτφ.) εγκαταλείπω τις προσπάθειες µου, παραδίδοµαι 
στην τύχη µου: µην καταθέτεις τα όπλα τόσο εύκολα- προσπάθησε 
περισσότερο · 2. παραδίδω χρήµατα σε πιστωτικό ίδρυµα µε σκοπό 
τη φύλαξη και τον τοκισµό τους: ~ ποσό στην τράπεζα · 3. ΝΟΜ. δίνω 
µαρτυρία σε δικαστήριο ή ανακριτική αρχή: ~ υπέρ | εναντίον τού 
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κατηγορουµένου || ο µάρτυρας κατέθεσε για τον φόνο ΣΥΝ. δίνω κα-
τάθεση 4. (α) υποβάλλω σε αρµόδια αρχή: ~ νοµοσχέδιο προς | για 
ψήφιση || ~ υπόµνηµα | ερώτηση | µελέτη | πόρισµα έρευνας | αίτηση | 
αγωγή· ΦΡ. (για υποψήφιο πρωθυπουργό) καταθέτω την εντολή πα-
ραιτούµαι από την προσπάθεια για τον σχηµατισµό κυβέρνησης, 
επειδή δεν µπορώ να σχηµατίσω βιώσιµη κυβέρνηση (β) επιστρέφω 
επίσηµο έγγραφο στην αρχή που το εξέδωσε: όταν συνταξιοδοτήθη-
κε, κατέθεσε την υπηρεσιακή του ταυτότητα || (κ. ως ένδειξη δια-
µαρτυρίας) «αν υλοποιηθεί η απόφαση [...] οι Πάτµιοι τονίζουν ότι θα 
καταθέσουν οµαδικά τις αστυνοµικές τους ταυτότητες...» (εφηµ.) 5. 
καθιστώ γνωστό, παρουσιάζω, εκθέτω: ~ την προσωπική µου άποψη 
|| - τις σκέψεις µου για την επίλυση ενός προβλήµατος 6. σήµα κατα-
τεθέν βλ. λ. σήµα. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κατατίθηµι. Βλ. λ. θέτω, τίθεµαι. Το ρ. κατατίθη-
µι σήµαινε αρχικώς «τοποθετώ κάτω, στο έδαφος», από όπου προέ-
κυψαν πολλές µτφ. σηµ., όπως κατατίθηµι χρήµατα «τοποθετώ χρή-
µατα σε ασφαλές µέρος» (Αντιφών Σοφ. 54), κατατίθηµι ενέχυρα 
(επιγραφή 3ου αι. π.Χ.), χρή γνώµην ταΰτην καταθέσθαι (θεόγν. 717), 
κατατίθηµι όνοµα «επιβάλλω τη χρήση συγκεκριµένου ονόµατος» 
(πβ. σήµα κατατεθέν) (Παρµενίδης 19,3)]. 

καταθλίβω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατέθλιψα, καταθλιµµένος} 1. προκαλώ 
υπερβολική λύπη σε (κάποιον) ΣΥΝ. καταστενοχωρώ, πικραίνω · 2. 
καταπιέζω, ασκώ τυραννική εξουσία ΣΥΝ. καταδυναστεύω, κατατυ-
ραννώ. 

καταθλιπτικός, -ή, -ό [1815] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κατά-
θλιψη: ~ επεισόδιο | ψύχωση ΑΝΤ. αντικαταθλιπτικός 2. αυτός που 
προκαλεί βαθιά θλίψη, κατάθλιψη: ~ καιρός | έργο 3. ιδιαιτέρως πιε-
στικός, επαχθής: ~ φόροι ΣΥΝ. δυσβάσταχτος, καταπιεστικός · 4. 
ΜΗΧΑΝ. καταθλιπτική αντλία αντλία µε έµβολο που λειτουργεί µε µε-
γάλη πίεση ΑΝΤ. αναρροφητική. — καταθλιπτικά επίρρ. 

κατάθλιψη (η) {-ης κ. -ίψεως | -ίψεις, -ίψεων} ΙΑΤΡ. παθολογική κατά-
σταση που εκδηλώνεται µε αισθήµατα βαθιάς απογοήτευσης και 
απαισιοδοξίας για τη ζωή, υποτίµηση τής προσωπικής αξίας τού πά-
σχοντος και µείωση των δραστηριοτήτων του: παροδική | ελαφρά | 
νευρωτική | ψυχωτική ~ || παθαίνω ~ || υποφέρω από ~. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. κατάθλιψις «πίεση» < καταθλίβω «ασκώ πίεση». Η ψυχολ. σηµ. 
αποτελεί απόδ. τού γαλλ. dépression]. 

καταιγίδα (η) 1. η δυνατή βροχή (που µερικές φορές συνοδεύεται 
από σφοδρό άνεµο, αστραπές και κεραυνούς): ξέσπασε ξαφνική | κα-
λοκαιρινή | καταστροφική ~ ΣΥΝ. νεροποντή, δρολάπι 2. (µτφ.) η έντο-
νη και απειλητική αναταραχή, η µεγάλη αναστάτωση: η δήλωση του 
ήταν αρκετή, για να ξεσπάσει ~ στο εσωτερικό τού κόµµατος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αιγίδα, βροχή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καταιγίς, -ίδος < καταιγίζω «εφορµώ σαν θύελλα» < 
κατ(α)- + αἰγίζω «σχίζω» < αἰγίς (βλ.λ.)]. 

καταιγιδοφόρος, -α, -ο αυτός που προκαλεί καταιγίδα: ~ σύννεφο. 
καταιγισµός (ο) 1. (γενικά) ορµητική και συνεχής ρίψη αντικειµένων 
(εναντίον στόχου) σαν να πρόκειται για συνεχή και δυνατή βροχή: ~ 
βελών | σφαιρών | λίθων ΦΡ. (ειδικότ.) ΣΤΡΑΤ. καταιγισµός πυρός | 
πυρών ταυτόχρονη και αλλεπάλληλη ρίψη πολλών βληµάτων 
εναντίον ορισµένου στόχου ΣΥΝ. οµοβροντία 2. (µτφ.) ασταµάτητη 
ροή: ~ καταγγελιών | παρατηρήσεων | ύβρεων || ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος δέχτηκε ~ ερωτήσεων ΣΥΝ. πληθώρα, χείµαρρος. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. καταιγίζω, βλ. κ. καταιγίδα]. 

καταιγιστικός, -ή, -ό αυτός που έχει τη µορφή καταιγισµού: ~ πυρά | 
(µτφ.) ερωτήσεις. — καταιγιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 

καταϊδρωµένος, -η, -ο µούσκεµα στον ίδρωτα: ξύπνησε ~· ΦΡ. ήρθε | 
έφτασε τελευταίος (ή δεύτερος, τρίτος κ.λπ.) και καταϊδρωµένος 
πειρακτικά για κάποιον που έρχεται αργοπορηµένος αλλά και 
ταλαιπωρηµένος: µετά από µία ώρα ήρθαν και αυτοί, τελευταίοι και 
καταϊδρωµένοι ΣΥΝ. κάθιδρος. 

καταιονητήρας κ. καταιονιστήρας (ο) [1879] συσκευή κατάλληλη 
για καταιονήσεις- ντουζιέρα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. irrigateur]. 

καταιονιζω ρ. µετβ. {καταιόνισ-α, -τηκα, -µένος} εξακοντίζω νερό 
(κρύο, ζεστό ή εναλλασσόµενης θερµοκρασίας) στο σώµα. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. καταιονώ (-άω) (κατά τα ρ. σε -ίζω) «καταβρέχω» < κατ(α)- + 
αΐονώ «υγραίνω - υποδαυλίζω», αγν. ετύµου]. 

καταιονισµός (ο) η εξακόντιση νερού (κρύου, ζεστού ή εναλλασσό-
µενης θερµοκρασίας) στο σώµα- ντους. Επίσης καταιόνηση (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < καταιονιζω (βλ.λ.). Η λ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. douche (βλ. 
κ. ντους)]. 

καταισχύνη (η) [µεσν.] (χωρ. πληθ.} (λόγ.) µεγάλη ντροπή, εξευτελι-
σµός: η ~ τής ήττας ΣΥΝ. ρεζίλεµα, όνειδος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντροπή. 

καταισχύνω ρ. [αρχ.] {καταίσχυν-α, -θηκα (λόγ. κατησχύνθην κ. κα-
ταισχύνθην, -ης, -η..., καταισχυνθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) ντροπιάζω 
εντελώς, ατιµάζω, κατεξευτελίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

καταΐφι (το) → κανταΐφι 
κατακαηµένος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που έχει υποφέρει πολλά 

στη ζωή του, δυστυχισµένος: ~ Ρούµελη, τι σου 'µέλλε να πάθεις! 
κατακαθηµαι ρ. → κατακάθοµαι 
κατακάθι (το) {κατακαθ-ιού | -ιών} 1. οι στερεές ουσίες που βρίσκο-
νται µέσα σε υγρό και κατασταλάζουν στον πυθµένα ενός δοχείου: 
το ~ τού καφέ | τού κρασιού ΣΥΝ. ίζηµα, υποστάθµη 2. (µτφ.) άτοµο 

πολύ χαµηλής ηθικής υποστάσεως: ~ τής κοινωνίας ΣΥΝ. απόβρασµα, 
κάθαρµα. 
[ΕΤΥΜ. < κατακαθίζω (υποχωρητ.)]. 

κατακαθίζω ρ. → κατακάθοµαι 
κατακάθισµα (το) {κατακαθίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η καθίζηση, η 

συγκέντρωση αιωρούµενης στερεάς ουσίας στον βυθό, στον πάτο λί-
µνης, δοχείου κ.λπ. 2. (συνεκδ.) το κατακάθι, το ίζηµα 3. (µτφ.) το κα-
ταλάγιασµα, ο κατευνασµός, η ηρεµία. 

κατακάθοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κατακάθισα (να/θα κατακάτσω)} 1. 
(για στερεή ουσία που βρίσκεται µέσα σε υγρό ή αέριο) συγκεντρώ-
νοµαι λόγω τού βάρους µου στον πυθµένα τού δοχείου ή στο έδαφος, 
κατασταλάζω: τα σωµατίδια που περιείχε το νερό κατακάθισαν στον 
πάτο τού δοχείου || µόλις κατακάτσει η σκόνη, θα προχωρήσουµε 2. 
(ειδικότ. για κτίσµα, έδαφος κ.λπ.) υφίσταµαι καθίζηση, υποχωρώ 
υπό την πίεση τού βάρους µου ΣΥΝ. βουλιάζω. Επίσης κατακαθηµαι 
κ. κατακαθίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

κατακαίω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατάκα-ψα (λόγ. κατέκαψα), -ηκα, -µένος} 
καίω ολοσχερώς, αφανίζω: η φωτιά κατέκαψε το πευκοδάσος ΣΥΝ. 
καταστρέφω, κάνω στάχτη, αποτεφρώνω. 

κατακαλόκαιρο (το) {χωρ. πληθ.} η περίοδος στα µέσα τού καλο-
καιριού, που χαρακτηρίζεται συνήθ. από υψηλές θερµοκρασίες: η 
χθεσινή βροχή έδωσε µια φθινοπωρινή νότα µέσα στο ~. — κατακα-
λόκαιρα επίρρ. 

κατά καµπής κ. κατά κα µπα επίρρ. (λαϊκ.) στο µέσο τού κάµπου, 
τής πεδιάδας. 

κατάκαρδα επίρρ. 1. ακριβώς στην καρδιά, στο κέντρο τής καρδιάς: η 
σφαίρα τον βρήκε ~ 2. (µτφ.) στα βάθη τής καρδιάς: ο θάνατος του 
λύπησε όλους - ΣΥΝ. πάρα πολύ, ειλικρινά- ΦΡ. παίρνω κατάκαρδα 
(κάτι) δίνω µεγάλη σηµασία, θλίβοµαι βαθιά (για κάτι), επηρεάζοµαι 
πολύ (από αυτό): προσαρµόσου στις περιστάσεις και µην παίρνεις τα 
πράγµατα κατάκαρδα. 

κατακεραυνώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατακεραύνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. 
(κυριολ.) χτυπώ µε κεραυνό, κεραυνοβολώ 2. (συνήθ. µτφ.) (α) κάνω 
(κάποιον) να µείνει άφωνος, αποστοµώνω: µας κατακεραύνωσε µε τα 
λόγια του ΣΥΝ. αποσβολώνω, αφήνω άναυδο (β) απευθύνω κατη-
γορίες µε έντονο τρόπο: στο άρθρο του κατακεραυνώνει την κυβέρ-
νηση για την πολιτική της. 

κατακερµατίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατακερµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. 
κόβω σε πολλά κοµµάτια, κατατεµαχίζω 2. (συνήθ. µτφ.) διαλύω σε 
µικρά µέρη: οι εκλογές βρήκαν τις πολιτικές δυνάµεις κατακερµατι-
σµένες || η αυτοκρατορία κατακερµατίστηκε σε πολλά µικρά κράτη. 

κατακερµατισµός (ο) [µτγν.] ο τεµαχισµός σε πολλά κοµµάτια: ο ~ 
τής αυτοκρατορίας σε αυτόνοµα κράτη. 

κατακέφαλα επίρρ. [µτγν.] 1. καταµεσής στο κεφάλι, κατευθείαν στο 
κεφάλι: η µπάλα τού ήρθε ~ 2. µε το κεφάλι προς τα κάτω ή προς τα 
µπρος: έπεσε -, 

κατά κεφαλιά (η) (λαϊκ.) χτύπηµα πάνω στο κεφάλι: του 'δώσε µια ~ 
ΣΥΝ. κατραπακιά. 

κατά κλέβω ρ. µετβ. {κατάκλεψα κ. κατέκλεψα] 1. κλέβω τα πάντα, 
ό,τι έχει και δεν έχει (κάποιος): του κατάκλεψαν το σπίτι όσο έλειπε-
του πήραν ακόµη και τα µαχαιροπίρουνα! 2. κλέβω τους πάντες: κα-
τάκλεψε όλη τη γειτονιά- δεν άφησε σπίτι για σπίτι. 

κατακλείδα (η) η καταληκτική φράση, ο επίλογος µιας κειµενικής 
ενότητας (αφήγησης, ποιήµατος, επιστολής, παραγράφου κ.λπ.): στην 
~ ανέφερε το συµπέρασµα- ΦΡ. (λόγ.) εν κατακλείδι τελικά: όλη αυτή 
η υπόθεση αποδείχθηκε ~ επωφελής ΣΥΝ. τελικώς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κατακλείς, -είδος «εργαλείο σφραγίσµατος θυρών» < κατά- + κλείς 
«κλειδί». Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

κατάκλειστος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει κλειστεί από παντού, 
εντελώς κλεισµένος: ~ σπίτι ΣΥΝ. κλεισµένος, κλειδωµένος 2. (µτφ. 
για πρόσ.) αυτός που µένει κλεισµένος σε έναν χώρο, που έχει απο-
µονωθεί, χωρίς να βγαίνει έξω ή να δέχεται επισκέψεις 3. αυτός που 
έχει περιφραχθεί από κάθε πλευρά, ο αποκλεισµένος από παντού 
ΣΥΝ. πνιγµένος, περικυκλωµένος. — κατάκλειστα επίρρ. 

κατάκλιση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το ξάπλωµα σε 
κρεβάτι: νυχτερινή | υποχρεωτική ~ || (στη γυµναστική) πλάγια (µε το 
πλευρό) | ύπτια ~ 2. ΙΑΤΡ. έλκος εκ κατακλίσεως η πληγή που προκα-
λείται στο σώµα τού ασθενούς από την παρατεταµένη κατάκλιση 
και την ακινησία, λόγω τής ανεπαρκούς αιµατώσεώς του στα σηµεία 
όπου κυρίως συγκεντρώνεται το βάρος τού σώµατος ΣΥΝ. (καθηµ.) 
άνοιγµα 3. (στη ναυπηγική) το πλάγιασµα πλοίου για λόγους καθα-
ρισµού, για επιθεώρηση ή επισκευές ΣΥΝ. τροπισµός. — κατακλίνο-
µαι ρ. [αρχ.]. 

κατακλύζω ρ. µετβ. {κατέκλυσ-α, κατακλύσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. καλύπτω σε όλη την έκταση µε νερό, πληµυρίζω: όλη η περιο-
χή κατακλύζεται συχνά από τη θάλασσα 2. (µτφ.) γεµίζω (έναν χώρο) 
ασφυκτικά, εµφανιζόµενος οµαδικά, µαζικά: χιλιάδες τουρίστες κα-
τακλύζουν κάθε χρόνο τα νησιά µας || τα γραφεία τής εφηµερίδας 
έχουν κατακλυστεί από γράµµατα συµπαράστασης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κατά- + κλύζω «πλένω µε νερό» (βλ. κ. κλύσµα)]. 

κατάκλυση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} η υπερκάλυψη 
χώρου µε νερά. 

κατακλυσµιαίος, -α, -ο [1871] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
εποχή τού βιβλικού κατακλυσµού: ~ ζώα · 2. αυτός που µπορεί να 
επιφέρει κατακλυσµό, που προκαλεί ή συνοδεύεται από απότοµη και 

κατά- επιταπκό 
κατα-θορύβηση (η) κατα-καίνουργ(ι)ος, -α, -ο κατα-κόβω ρ. κατα-κοµµατιάζω ρ. κατά-κρυος, -α, -ο 
κατα-θορυβώ ρ. κατα-κίτρινος, -η, -ο κατα-κόκκινος, -η, -ο κατα-κουράζω ρ. 
κατα-κάθαρος, -η, -ο κατα-κιτρινίζω ρ. κατα-κοκκινίζω ρ. κατα-κουρελιάζω ρ. 
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µεγάλη αύξηση τής στάθµης τού νερού: - βροχές και καταιγίδες ΣΥΝ. 
ραγδαίος. Επίσης κατακλυσµικός, -ή. -ό [1889]. 

κατακλυσµός (ο) 1. (µε κεφ.) η υπερκάλυψη τής επιφάνειας τής Γης µε νερά 
(που µαρτυρείται στις ποικίλες παραδόσεις λαών τής Μεσογείου και τής 
Εγγύς Ανατολής)· ιστορικά εντοπίζεται στην τελευταία παγετώδη περίοδο 
(κατά το λειώσιµο των πάγων) και κατά τη βιβλική περιγραφή διήρκεσε 40 
µέρες, εξαφανίζοντας κάθε µορφή ζωής εκτός από τα είδη που έσωσε ο Νώε 
µε την Κιβωτό 2. (µτφ.) καταρρακτώδης βροχή που προκαλεί πληµύρα: η 
κίνηση στο κέντρο επανέρχεται σιγά-σιγά στους καθηµερινούς της ρυθµούς µετά 
τον χθεσινό ~ ΣΥΝ. νεροποντή· ΦΡ. (µτφ.-εκφραστ.) (α) κατακλυσµός τού 
Νώε για ραγδαία και µεγάλης διάρκειας βροχόπτωση, που προκαλεί προ-
βλήµατα στην καθηµερινή ζωή: τον κατακλυσµό τού Νώε έκανε πάλι χθες, 
βούλιαξε η Αθήνα (β) φέρνω τον κατακλυσµό παρουσιάζω την πιο 
απαισιόδοξη εκδοχή ΣΥΝ. φέρνω τη συντέλεια τού κόσµου, φέρνω την 
καταστροφή 3. (µτφ.) ο πολύ µεγάλος αριθµός, η πληθώρα: ~ διαµαρτυριών | 
καταγγελιών | επισηµάνσεων ΣΥΝ. καταιγισµός, πλήθος ANT. έλλειψη, 
ανυπαρξία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ETYM. αρχ. < κατακλύζω (βλ.λ.). Στη 
βιβλική αφήγηση για τον κατακλυσµό τού Νώε οι Εβδοµήκοντα 
χρησιµοποίησαν τη λ. ως απόδ. τού εβρ. mabbul]. 

κατάκοιτος, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που βρίσκεται σε χρόνια ή µόνιµη 
κατάκλιση λόγω αρρώστιας ή γηρατειών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κατά- + -κοιτος < 
κοίτη]. 

κατακόµβη (η) {κατακοµβών} 1. καθένα από τα υπόγεια νεκροταφεία, που 
αποτελούνταν από ένα συνήθ. πολύπλοκο, δαιδαλώδες σύστηµα σηράγγων 
και θαλάµων µε σκαµµένες εσοχές για την τοποθέτηση των νεκρών 
χρησιµοποιήθηκαν από τους χριστιανούς, κυρ. κατά την περίοδο των διωγµών 
τους, ως τόπος µυστικής συνάθροισης και λατρείας 2. (κατ' επέκτ.) κάθε 
υπόγειος και σκοτεινός χώρος, κάθε ανήλιαγο και υγρό υπόγειο, που 
χρησιµοποιείται κυρ. για µυστικούς σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µτγν. πληθ. κατακοϋµβαι < µτγν. λατ. catacumbae < cata 
tumbas «κοντά στις τάφρους» < cata (< αρχ. κατά) + tumba «τάφρος» < αρχ. 
τύµβος (βλ.λ.)]. 

κατάκοπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι πολύ κουρασµένος, που έχει 
εξαντληθεί από την κούραση: ~ απ' τη δουλειά | απ' το ξενύχτι ΣΥΝ. 
ξεθεωµένος, αποκαµωµένος, καταπονηµένος, εξαντληµένος ΑΝΤ. 
ξεκούραστος, φρέσκος. 

κατακόρυφος, -η (λόγ. -ος), -ο [1843] 1. αυτός που έχει τη διεύθυνση τού 
νήµατος τής στάθµης προς το κέντρο τής Γης: ~ πτώση | κίνηση | άνοδος | 
απογείωση 2. κατακόρυφος (η) (ενν. γραµµή) (α) η νοητή κάθετη προς τον 
ορίζοντα γραµµή, που θεωρείται πως τέµνει την ουράνια σφαίρα σε δύο 
αντιδιαµετρικά σηµεία της (β) (συνεκδ.) (ενν. στάση σώµατος) η γυµναστική 
άσκηση κατά την οποία ο αθλούµενος ευθυγραµµίζει το σώµα του 
στηρίζοντας τα χέρια στο έδαφος και τεντώνοντας στον αέρα τα πόδια 3. 
(µτφ.) απότοµος, έντονος: ~ πτώση τιµών στο χρηµατιστήριο 4. κατακόρυφο 
(το) το ανώτατο σηµείο: η ένταση έφτασε στο ~ ΣΥΝ. αποκορύφωµα. — 
κατακόρυφα | κατακορύφως [1876] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάθετος. [ETYM. 
Απόδ. τού γαλλ. vertical]. 

κατά κούτελα επίρρ. (λαϊκ.) κατευθείαν στο κούτελο: τον χτύπησε ο ήλιος | ο 
έρωτας ~. 

κατακράτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. έγκληµα τού οποίου ο 
δράστης µε πρόθεση κατακρατεί άλλον χωρίς τη θέληση του ή µε άλλον 
τρόπο του στερεί την ελευθερία κινήσεως του: µήνυσε τον διοικητή τού 
αστυνοµικού τµήµατος για παράνοµη ~ ΣΥΝ. παρακράτηση, κατάσχεση ΑΝΤ. 
απόδοση, επιστροφή 2. η συγκράτηση ορισµένων συστατικών από το σώµα, η 
µη αποβολή τους: - υγρών | ούρων ΣΥΝ. επίσχεση. 
[ETYM. < µτγν. κατακράτησις «υπερίσχυση, καθυπόταξη» < αρχ. κατακρατώ 
(·έω). Η σηµ. «κράτηση προσώπου» αποδίδει το γαλλ. détention, ενώ η ιατρ. 
σηµ. αποδίδει το γαλλ. rétention]. 

κατακρατώ ρ. µετβ. {κατακρατείς... | κατακράτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. ΝΟΜ. (α) κρατώ, περιορίζω παράνοµα ή µε τη βία (κάποιον) (β) έχω 
παράνοµα στην κατοχή µου (κάτι) 2. ΙΑΤΡ. (για το σώµα) συγκρατώ ορισµένα 
συστατικά, δεν τα αποβάλλω. [ETYM. < αρχ. κατακρατώ (-έω) (< κατά- + 
κρατώ), αρχική σηµ. «υπερισχύω, κατισχύω - χωνεύω (τροφή)», o νοµ. όρ. 
αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. détenir, ο δε ιατρ. όρ. από γαλλ. rétenir]. 

κατακραυγή (η) [µεσν.] 1. αποδοκιµασία που εκδηλώνεται µε έντονο ή και 
βίαιο τρόπο, µε ξέσπασµα οργής και ζωηρές διαµαρτυρίες: η προκλητική του 
τοποθέτηση ξεσήκωσε την ~ τού πλήθους ΑΝΤ. επευφηµία, ζητωκραυγή, 
επιδοκιµασία 2. (µτφ.) η έκφραση εντονότατης αντίθεσης, αποδοκιµασίας, 
δυσανασχέτησης: η επιβολή νέων φόρων αναµένεται να προκαλέσει την - τής 
κοινής γνώµης || «µετά από τη δηµόσια ~, το προϊόν αποσύρθηκε» (εφηµ.). 

κατακρεουργώ ρ. µετβ. {κατακρεουργείς... | κατακρεούργ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. φονεύω µε µαχαιριές, κοµµατιάζοντας κάποιον: το πτώµα βρέθηκε 
κατακρεουργηµένο ΣΥΝ. σφαγιάζω, κατασφάζω 2. (µτφ.) ερµηνεύω ανεπιτυχώς 
έργο ή ρόλο, καταστρέφοντας την αισθητική, καλλιτεχνική του αξία: οι κριτικοί 
έγραψαν ότι ο σκηνοθέτης κατακρεούργησε την αρχαία τραγωδία µε τις ακραίες 
και αντιαισθητικές επιλογές του ΣΥΝ. σκοτώνω, καταστρέφω, εκτελώ ΑΝΤ. 
αναδεικνύω. — κατακρεούργηση (η) [1872]. Γ ETYM. < αρχ. κατακρεουργώ (-
έω) < κατά- + κρεουργώ «σφάζω» < κρέας + -εργώ < έργον]. κατακρήµνιση 
(η) [1812] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το ρίξιµο από ψηλά, το γκρέµισµα 
(αντικειµένου ή προσώπου) ΣΥΝ. καταβαρά-θρωση, γκρεµοτσάκισµα 2. η 
καταστροφή µέσω κατεδάφισης, το 

γκρέµισµα: ~ των τειχών || (µτφ.) η ~ τής αγοράς ΣΥΝ. καταβαράθρω-ση, 
κατεδάφιση, καταστροφή ΑΝΤ. ανέγερση, οικοδόµηση.   — κατα-κρηµνίζω ρ. 
[αρχ.]. [ETYM. < αρχ. κατακρηµνίζω < κατά- + κρηµνίζω < κρηµνός]. 

κατακρήµνισµα (το) [1812] {κατακρηµνίσµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.το ίζηµα, ό,τι 
κατακάθεται ως κατάλοιπο ΣΥΝ. κατακάθι 2. ό,τι πέφτει από τα σύννεφα σε 
υγρή ή και στερεή µορφή (βροχή, χιόνι, χαλάζι): η µοναδική πηγή γλυκού 
νερού είναι τα - νεφών || ο ετήσιος µέσος όρος κατακρηµνισµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. βροχή. 

κατακρίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέκρινα, κατακρίθηκα} κρίνω αρνητικά 
(κάποιον/κάτι), αποδοκιµάζω: κατακρίνουν τις αλόγιστες δαπάνες σε καιρούς 
λιτότητας || ο Τύπος κατέκρινε την υποκρισία τής εξουσίας ΣΥΝ. επικρίνω, 
κατηγορώ, µέµφοµαι, επιτιµώ, στιγµατίζω ΑΝΤ. εγκρίνω, επιδοκιµάζω, επαινώ. 
— κατάκριση (η) [µτγν.], κατακριτικός, -ή, -ό [1888], κατακριτικά επίρρ. 

κατακριτέος, -α, -ο [1859] αυτός που χρειάζεται ή πρέπει να κατα-κριθεί, που 
είναι άξιος κατάκρισης, στιγµατισµού: ~ συµπεριφορά | δήλωση | άποψη ΣΥΝ. 
επιλήψιµος, αξιόµεµπτος, αξιοκατάκριτος ΑΝΤ. αξιέπαινος. 

κατάκτηση [µτγν.] κ. (λαϊκ.) κατάχτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. 
η απόκτηση αγαθού, η επίτευξη στόχου (υλικού, πνευµατικού, επιστηµονικού, 
κοινωνικού κ.λπ.) µε µεθοδικές προσπάθειες: η ~ υψηλής κοινωνικής θέσης | 
τής εξουσίας | πλούτου | τής εθνικής ανεξαρτησίας | τής προσωπικής ελευθερίας 
| τής αυτογνωσίας | τού Παγκοσµίου Κυπέλλου | τής πρώτης θέσης | τού 
Έβερεστ (η ανάβαση στην κορυφή τού όρους) | τής Σελήνης | τού ∆ιαστήµατος 
| τής µητρικής γλώσσας (κατ' αντιδιαστολή προς την εκµάθηση ξένης γλώσ-
σας) ΣΥΝ. επίτευξη, απόκτηση 2. (συνεκδ.) αυτό που επιτυγχάνει κανείς, κάθε 
επίτευγµα: νέες επιστηµονικές - || λαϊκές | συνδικαλιστικές | κοινωνικές ~ 3. η 
κατάληψη µιας χώρας µε χρήση στρατιωτικών δυνάµεων: η - τής Ελλάδας από 
τα γερµανικά στρατεύµατα || η ~ εχθρικών εδαφών ΣΥΝ. καθυπόταξη, 
κυρίευση, κατοχή 4. (συνεκδ., συνήθ. στον πληθ.) κατακτηµένη χώρα ή 
περιοχή που έχει υποταχθεί σε ξένη δύναµη: οι ~ των Άγγλων στη Ν. Αφρική 
ΣΥΝ. υποτελής χώρα, αποικία 5. (ειδικότ.) το πρόσωπο που κερδίζουµε 
ερωτικά, τού οποίου καταφέρνουµε να ελκύσουµε το ερωτικό ενδιαφέρον, η 
ερωτική επιτυχία: έχει πολλές ~ στο ανδρικό φύλο || η καινούργια του ~ ΣΥΝ. 
φλερτ, δεσµός. 

κατάκτηση - εκµάθηση. Οι λέξεις χρησιµοποιούνται ως όροι σε σχέση µε 
τη γλώσσα. Κατάκτηση (αγγλ. acquisition) είναι η εκµάθηση τής µητρικής 
γλώσσας, η οποία γίνεται εξ απαλών ονύχων, αρχίζοντας από τα πρώτα 
χρόνια τής ζωής τού παιδιού και συνεχιζόµενη σε όλη τη ζωή τού 
ανθρώπου, αφού στην πραγµατικότητα η κατάκτηση τής (µητρικής) 
γλώσσας είναι «έργο ζωής». Εκµάθηση (αγγλ. learning) είναι η γνώση που 
µπορεί να αποκτήσει κανείς σε σχέση µε µια ξένη γλώσσα, γνώση η οποία 
δύσκολα µπορεί να φτάσει τη γνώση τής µητρικής γλώσσας, γιατί η 
γλώσσα είναι συνάρτηση τού περιβάλλοντος (κοινωνικού, µορφωτικού, 
εθνικού κ.λπ.) και τής νοοτροπίας τού λαού που τη µιλάει. 

κατακτητής [1826] κ. (λαϊκ.) καταχτητής (ο), κατακτήτρια (η) 
[1886] {κατακτητριών} 1. πρόσωπο που κατακτά (κάτι), που κυριεύει ξένα 
εδάφη, χώρες ή επιτυγχάνει αξιόλογα κατορθώµατα: η Ελλάδα γνώρισε 
πολλούς ~ || τολµηροί ~ των αιθέρων || ορειβάτες, ~ των ψηλότερων κορυφών 
τού κόσµου 2. (µτφ.) πρόσωπο που έχει πολλές ερωτικές κατακτήσεις, που 
είναι ιδιαίτερα επιθυµητός ερωτικά: ~ γυναικών ΣΥΝ. δονζουάν, καζανόβας, 
γόης. 

κατακτητικός, -ή, -ό [1831] κ. (λαϊκ.) καταχτητικός 1. αυτός που σχετίζεται µε 
την κατάκτηση ή τον κατακτητή: ~ δυνάµεις | εξουσία ΣΥΝ. κατοχικός 2. 
αυτός που αποσκοπεί, αποβλέπει σε κατακτήσεις: ~ βλέψεις (κυρ. 
στρατιωτικές) | πόλεµος | εκστρατεία | επίθεση | πολιορκία | στρατηγική | 
πολιτική ΣΥΝ. επιθετικός, επεκτατικός. — κα-τακτητικ-ά | -ώς [1893] επίρρν 

κατακτώ κ. (λαϊκ.) καταχτώ ρ. µετβ. {κατακτάς... | κατέκτη-σα, κα-τακτ-ώµαι, -
άσαι... κ. -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. αποκτώ (κάτι), επιτυγχάνω στόχο 
(συνήθ. καταβάλλοντας µεγάλες και επίπονες προσπάθειες): - την ελευθερία 
µου µε αίµα και αγώνες || ~ το χρυσό µετάλλιο | κάθε δυνατή διάκριση ΣΥΝ. 
επιτυγχάνω, αποκτώ 2. καταλαµβάνω χώρα ή περιοχή µε τη χρήση 
στρατιωτικής δύναµης: - µια χώρα | γειτονικά εδάφη ΣΥΝ. υποτάσσω 3. 
δηµιουργώ σε (κάποιον) ισχυρή έλξη, κερδίζω τη συµπάθεια, την εκτίµηση ή 
την ερωτική του προτίµηση: κατακτούσε τις γυναίκες µε τους τρόπους και τη 
γοητεία του || µέσα σε λίγα λεπτά κατέκτησε το δύσκολο ακροατήριο ΣΥΝ. 
γοητεύω, κερδίζω, προσελκύω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κατακτώµαι (-άο-) < κατά- + κτώµαι «αποκτώ, κατέχω» (βλ. 
κ. κτήση)]. 

κατακυριεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατακυρίευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
κυριεύω (κάποιον/κάτι) απολύτως, κυριαρχώ ολοκληρωτικά (συνήθ. µτφ.): 
τον είχε κατακυριεύσει το πάθος τής εκδίκησης ΣΥΝ. καθυποτάσσω, 
εξουσιάζω. 

κατακυρώνω ρ. µετβ. {κατακύρω-σα, -θηκα, -µένος} (για δηµοπρασίες) 
επικυρώνω ως οριστική τη µεταβίβαση ή πώληση αντικειµένου, έργου κ.λπ. 
στον πλειοδότη: ο πίνακας κατακυρώθηκε στον κύριο για δέκα χιλιάδες λίρες. 
— κατακύρωση (η) [1833], κατακυρωτικός, -ή, -ό [1871]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κατακυρώ (-όω) < κατά- + κυρώ < κύρος]. 

κατάλαβα ρ. → καταλαβαίνω 
καταλαβαίνω ρ. µετβ. {κατάλαβα} 1. αντιλαµβάνοµαι τη σηµασία, το νόηµα, 

κατανοώ: δεν κατάλαβα τι µου είπε || δεν ~ Ιταλικά, λυπάµαι! 
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|| εξήγησε µου πιο καθαρά για να σε καταλάβω || δεν µπορώ να κα-
ταλάβω αυτό το αστείο! ΣΥΝ. εννοώ, µπαίνω στο νόηµα, (λαϊκ.) σκα-
µπάζω ΦΡ. (α) αφήνω (κάποιον) να καταλάβει δίνω σε (κάποιον) στοι-
χεία ή ενδείξεις, ώστε να δηµιουργήσει συγκεκριµένη εντύπωση, κα-
θοδηγώ (κάποιον) σε ορισµένο συµπέρασµα: µε άφησε να καταλάβω 
πως θα τον ενδιέφερε η πρόταση µου ΣΥΝ. αφήνω να εννοηθά (β) δί-
νω (σε κάποιον) να καταλάβει (ί) εξηγώ (κάτι σε κάποιον), δίνω διευ-
κρινίσεις ή πληροφορίες ενηµερώνοντας τον: µετά από πολλές εξη-
γήσεις του έδωσε επιτέλους να καταλάβει πώς είχε η κατάσταση και 
ποια ήταν τα σχέδια του (ii) δηµιουργώ (σε κάποιον) συγκεκριµένη 
εντύπωση: µου έδωσε να καταλάβω πως πρόκειται για άνθρωπο συ-
νεννοήσιµο (γ) rou δίνω και καταλαβαίνει (ι) ξυλοφορτώνω: τον στρί-
µωξε σε µια γωνιά και του 'δώσε και κατάλαβε (ii) κάνω υπερβολική 
χρήση ή κατανάλωση: δεν βγαίνει συχνά, όµως όταν βγει, του δίνει 
και καταλαβαίνει- γλεντάει ως το πρωί! || Αν έφαγε, λέει! Του 'δώσε 
και κατάλαβε! (δ) µαζί µιλάµε και χώρια καταλαβαινόµαστε | κατα-
λαβαίνουµε βλ. λ. µαζί (ε) (οικ.) τι καταλαβαίνω (που...); τι κέρδος 
έχω, σε τι ωφελούµαι (από κάτι): και τι κατάλαβες τώρα που τσακω-
θήκατε; || τι θα καταλάβω δηλαδή, αν δουλεύω από το πρωί ώς το 
βράδυ; 2. (ειδικότ.) προσεγγίζω το περιεχόµενο µιας έννοιας µε προ-
σωπικό τρόπο, αντιλαµβάνοµαι (κάτι) µε τον δικό µου τρόπο: εγώ τον 
άνθρωπο τον καταλαβαίνω να είναι πάνω απ'όλα φιλότιµος ΣΥΝ. εν-
νοώ 3. αντιλαµβάνοµαι µέσω των αισθήσεων: δεν τον καταλαβαίνεις 
πότε έρχεται, έτσι αθόρυβα που περπατά ΣΥΝ. νιώθω, παίρνω είδηση 
4. (για πρόσ.) επικοινωνώ, αισθάνοµαι τα ιδιαίτερα προβλήµατα και 
τις ανησυχίες (κάποιου): οι νέοι παραπονούνται πως οι µεγαλύτεροι 
δεν τους καταλαβαίνουν || τον καταλαβαίνεις κι αυτόν τον κακοµοίρη 
τι περνά || (µε:σοπαθ. καταλαβαινόµαστε ως αλληλοπαθές) εµείς 
καταλαβαινόµαστε µε µια µατιά (συνεννοούµαστε, επικοινωνούµε) 
ΣΥΝ. νιώθω, συµµερίζοµαι 5. (+από) (α) έχω γνώσεις, ιδέα για (κάτι): 
δεν καταλαβαίνει από µουσική (β) είµαι επιδεκτικός σε κάτι, αντι-
λαµβάνοµαι: δεν καταλαβαίνει από λόγια και ευγένειες ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
χαµπαρίζω, παίρνω από (κάτι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. καταλαµβάνω, µε την έννοια «συλλαµβάνω, κυριεύω (µε τον 
νου)», οπότε «κατανοώ». Η σηµ. αυτή υπάρχει ήδη στην Κ.∆. (Εφεσ. 
3,18: ...καταλαβεσθαι... τί τό πλάτος και µήκος και ϋψος και βάθος). 
Όµοια σηµασιολογική εξέλιξη συναντούµε και στο λατ. 
comprehendere «συλλαµβάνω, πιάνω - κατανοώ» (> γαλλ. 
comprendre, ισπ. comprender, ιταλ. comprendere, όλα µε τη σηµ. «κα-
ταλαβαίνω»)]. 

καταλαβαίνω - καταλαµβάνω. Τα δύο σύνθετα διαφέρουν ση-
µασιολογικά (καταλαβαίνω «αντιλαµβάνοµαι, εννοώ» - καταλαµ-
βάνω «επιβάλλω κυριαρχία, κάνω κατάληψη»), αλλά και µορφο-
λογικά (στον αόριστο): κατά-λαβα είναι ο αόρ. τού καταλαβαίνω, 
κατ-έλαβα είναι ο αόρ. τού καταλαµβάνω (∆εν κατάλαβα τι µου 
είπε - Οι αντάρτες κατέλαβαν την πόλη). 

καταλαγιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {καταλάγιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(µετβ.) ηρεµώ, κάνω (κάτι) πιο ήπιο στην εκδήλωση του: καταλάγια-
σε τον θυµό του µε τα λόγια της ΣΥΝ. ησυχάζω, κατευνάζω, κατα-
πραΰνω ANT. φουντώνω, ανάβω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι ηπιότερος, λιγό-
τερο έντονος ή οξύς: καταλάγιασε λίγο η θάλασσα κατά το µεσηµέρι || 
καταλάγιασε ο θόρυβος γύρω από το σκάνδαλο || σιγά-σιγά κα-
ταλάγιαζε ο πόνος και γινόταν υποφερτός ΣΥΝ. µαλακώνω, πέφτω. 
— καταλάγιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < κατά- + λαγιάζω «ησυχάζω, ηρεµώ», µεταπλ. τ. τού 
λαγάζύ> < µτγν. λαγαίω (κατά τα ρ. σε -άζω) «αφήνω, ελευθερώνω» < 
θ. λαγ· < *(s(lag-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *(s)lêg- «χαλαρός, άτο-
νος», για το οποίο βλ. λ. λήγω. Κατ' άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από 
το αρχ. καταλλαγή «συνδιαλλαγή, συµβιβασµός», οπότε θα έπρεπε 
να γράφεται µε δύο -λλ- (καταλλαγιάζω)]. 

καταλαλια (η) [µτγν.] (λαϊκ.) λόγος εις βάρος άλλου, η κατακραυγή: 
µην ακούς την ~ τού κόσµου ΣΥΝ. κακολογία, κατηγορία, κακογλωσ-
σιά. Επίσης καταλαλητό (το). 

καταλαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταλαλείς... | καταλάλησα} µιλώ δυσφη-
µιστικά, διαβάλλω (κάποιον) στη συνείδηση τρίτων ΣΥΝ. κακολογώ, 
δυσφηµώ, συκοφαντώ. 

καταλαµβάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέλαβα, καταλήφθηκα (λόγ. κατε-
λήφθην, -ης, -η..., µτχ. καταληφθείς, -είσα, -έν), κατειληµµένος} (λόγ.) 
1. κυριεύω ύστερα από έντονη προσπάθεια (συχνά µε χρήση στρα-
τιωτικής βίας): - µια χώρα | µια πόλη | ένα φρούριο || µε αιφνιδια-
στική επίθεση κατέλαβαν το κάστρο µετά από πολύµηνη πολιορκία 
ΣΥΝ. κυριεύω, κατακτώ, πορθώ, εκπορθώ 2. κάνω κατάληψη: απελπι-
σµένοι άστεγοι κατέλαβαν εγκαταλελειµµένο σπίτι 3. πιάνω κάποιον, 
τον βρίσκω σε συγκεκριµένη κατάσταση: τον κατέλαβε εξ απρόοπτου 
| εξαπίνης και δεν µπορούσε να δώσει κάποια απάντηση ΣΥΝ. πιάνω 
4. (για επισήµως οριοθετηµένες εκτάσεις ή αντικείµενα) έχω συνολι-
κό εµβαδόν εκτείνοµαι σε συγκεκριµένο χώρο: το κτήµα καταλαµ-
βάνει είκοσι στρέµµατα || τα γραφεία καταλαµβάνουν ολόκληρο τον 
όροφο τού συγκροτήµατος 5. καλύπτω συγκεκριµένο σηµείο ή χώρο' 
τοποθετούµαι σε καθορισµένο πλαίσιο: καλούνται οι αθλητές να κα-
ταλάβουν τις θέσεις τους στην αφετηρία || οι καλεσµένοι κατέλαβαν 
τις θέσεις τους γύρω από τον εορτάζοντα || «ιδιώτες επιχειρηµατίες 
καταλαµβάνουν τους ελεύθερους χώρους στις παραλίες µε οµπρέλες 
και καντίνες» (εφηµ.) 6. αποκτώ µετά από διεκδίκηση ή µε βίαιο τρό-
πο: οι στρατιωτικοί κατέλαβαν την εξουσία- ΦΡ. καταλαµβάνω θέση | 
αξίωµα ανέρχοµαι σε αξίωµα, σε υψηλή ιεραρχικά θέση 7. (για αι-
σθήµατα, ιδέες) κυριεύω, κυριαρχώ στον ψυχικό, συναισθηµατικό κό-
σµο ή στη σκέψη (κάποιου): τον κατέλαβε τρόµος | φρίκη | φόβος ι 

πανικός | µανία | τύψεις 8. (η µτχ. κατειληµµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. καταλαβαίνω, λαµβάνω, µετοχή. 

Καταλονία (η) -> Καταλωνία 
καταλανικός, -ή, -ό ~» Καταλωνία 
καταλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατ-έλεξα, -ελέχθην, -ης, -η... κ. -ελέγην) 

(λόγ.) συµπεριλαµβάνω σε κατάταξη, καταγράφω µαζί µε άλλους επι-
λεγµένους: καταλέγεται στους πλουσιότερους ανθρώπους τού πλανήτη 
|| τα ελληνικά κρασιά καταλέγονται στα καλύτερα τού κόσµου ΣΥΝ. 
συγκαταλέγω, συµπεριλαµβάνω, περιλαµβάνω, κατατάσσω ΑΝΤ. 
εξαιρώ, αποκλείω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκλέγω. 

καταλείπω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέλιπα} (λόγ.) 1. (για αποθανόντες) 
αφήνω (κάτι) ως κληρονοµιά, κληροδότηµα: κατέλιπε την περιουσία 
του σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα ΣΥΝ. κληροδοτώ 2. αφήνω (κάτι) άθι-
κτο, χωρίς να του προκαλέσω φθορά, αλλοίωση ή τροποποίηση. 

καταλεπτώς επίρρ. (λόγ.) µε εξαιρετικά µεγάλη ακρίβεια, µε επιµονή 
στην κάθε λεπτοµέρεια: του αφηγήθηκε - την υπόθεση || εξέτασε - 
όλα τα στοιχεία πριν από την έκδοση τής απόφασης ΣΥΝ. λεπτοµε-
ρώς, λεπτοµερειακά, ακριβώς ΑΝΤ. αδροµερώς, γκρόσο µόντο, γενικά. 
QÏTYM < µεσν. καταλεπτώς, από την αρχ. φρ. κατά λεπτόν]. 

καταλήγω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κατέληξα} 1. απολήγω, φθάνω σε συγκε-
κριµένο τελικό σηµείο: ο ποταµός καταλήγει στη θάλασσα || ο χωµα-
τόδροµος κατέληγε σ' ένα ερηµοκκλήσι ΣΥΝ. φτάνω, εκβάλλω, οδηγώ 
2. (µτφ.) οδηγούµαι σε συγκεκριµένη έκβαση, θετικό ή αρνητικό απο-
τέλεσµα ή συµπέρασµα: µετά από πολύωρες διαπραγµατεύσεις κα-
τέληξαν σε απόφαση | συµφωνία | συµβιβασµό || δεν καταλαβαίνω 
πού θέλεις να καταλήξεις || κατέληξε στο συµπέρασµα ότι... 3. (για 
πρόσ.) καταντώ· οδηγούµαι σε κατάσταση προσβλητική ή µειωτική 
για µένα: θα καταλήξει στη φυλακή || πού θα καταλήξει, αν συνεχίσει 
µ' αυτές τις παρέες; || κατέληξε να παίρνει χάπια, για να κοιµηθεί 4. 
(µτφ.) γίνοµαι κάτι διαφορετικό από αυτό που ήµουν προηγουµένως, 
αποκτώ άλλο χαρακτήρα, µορφή, ιδιότητα, σχέση κ.λπ.: η πο-
λιτισµένη συζήτηση κατέληξε σε καβγά || αρχίσαµε εχθροί και κατα-
λήξαµε φίλοι 5. ΓΛΩΣΣ. τελειώνω σε: το ρήµα «λέω» καταλήγει σε φω-
νήεν. 

καταληκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός µε τον οποίο τελειώνει κάτι· που 
σχετίζεται µε το τέλος, την κατάληξη: η ~ ηµεροµηνία για την 
υποβολή αιτήσεων || ~ διαδικασία | προσπάθεια ΑΝΤ. αρχικός, εναρ-
κτήριος 2. ΜΕΤΡ. καταληκτικός στίχος ο στίχος που έχει ατελή τον τε-
λευταίο πόδα, που του λείπουν µία ή δύο συλλαβές (βλ. κ. λ. ακατά-
ληκτος). — καταληκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

κατάληξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} 1. το τέλος, το τε-
λευταίο τµήµα µιας διαδικασίας, ο τρόπος µε τον οποίο τελειώνει 
(κάτι): η ~ τού λόγου του ενθουσίασε τους ακροατές || να ευχηθούµε 
η~να είναι ανάλογη τής αρχής ΣΥΝ. τελείωµα, (καθηµ.-εκφραστ.) φι-
νάλε ΑΝΤ. αρχή, έναρξη 2. (ειδικότ.) το αποτέλεσµα µιας εξέλιξης: 
όλοι αναρωτιούνται ποια θα είναι η ~ όλων αυτών των διαβουλεύσε-
ων || αίσια | θετική | ευνοϊκή | τραγική | θλιβερή | αναπάντεχη ~ ΣΥΝ. 
έκβαση, απόληξη · 3. ΓΛΩΣΣ. (στις κλιτές γλώσσες) το τµήµα τής λέ-
ξης που αλλάζει κατά την κλίση: ~ απλή | σύνθετη || η ~ τού «λέγω» 
είναι το -ω. 

καταληπτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει τη δύναµη ή τη δυνα-
τότητα να κατακτήσει (κάτι) ή (µτφ.) να αντιληφθεί (κάτι) στην πλή-
ρη του έκταση, να κατανοήσει πλήρως · 2. [1889] αυτός που αναφέ-
ρεται στην καταληψία (βλ.λ.) ή τη χαρακτηρίζει: ~ φαινόµενα. — κα-
ταληπτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

καταληπτός, -ή, -ό αυτός που γίνεται εύκολα κατανοητός, που τον α-
ντιλαµβάνεται κανείς µε ευκολία: έτσι όπως διατυπώθηκε το ερώτη-
µα | το θέµα, δεν γίνεται εύκολα καταληπτό ΣΥΝ. εύληπτος, ευνόητος, 
κατανοητός, αντιληπτός ΑΝΤ. ακατάληπτος, ακαταλαβίστικος, ακα-
τανόητος. — καταληπτ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < καταλαµβάνω]. 

καταλήφθηκα ρ. → καταλαµβάνω 
κατάληψη (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} 1. η κυρίευση 
εδαφών ή µεµονωµένων στρατηγικών στόχων µε χρήση στρατιωτικής 
δύναµης: ~ πόλης | φρουρίου | υψώµατος | πλοίου | χώρας από εχθρικές 
µονάδες ΣΥΝ. κατάκτηση, κυρίευση, άλωση, εκπόρθηση, κατοχή, 
προσάρτηση ΑΝΤ. απελευθέρωση 2. η απόκτηση µετά από διεκδίκηση 
ή µε βίαιο τρόπο: η ~ τής εξουσίας από τους επαναστάτες 3. ο οργα-
νωµένος τρόπος διαµαρτυρίας και διεκδίκησης, κυρ. συλλογικών αι-
τηµάτων, σύµφωνα µε τον οποίο όσοι µετέχουν σε αυτόν καταλαµ-
βάνουν έναν χώρο ή κτήριο (δηµόσιου ή ιδιωτικού οργανισµού, ιδρύ-
µατος κ.λπ.) αρνούµενοι να τον εγκαταλείψουν και εµποδίζοντας τη 
λειτουργία του ή την εξυπηρέτηση τού κοινού µέσω αυτού: κάνω | 
προβαίνω σε ~ || η ~ πανεπιστηµιακών σχολών από φοιτητές || η ~ των 
γραφείων τής εταιρείας από απεργούς || κύκλος | κύµα καταλήψεων || 
~ τής εθνικής οδού από καπνοπαραγωγούς || ~ διαρκείας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λαµβάνω. καταληψία (η) [1888] {καταληψιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική 
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σωµατική καθήλωση, ακαµψία 
και πνευµατική αποχαύνωση και συνδέεται µε συγκεκριµένες 
δυσλειτουργίες τού εγκεφάλου (λ.χ. την υστερία, τη σχιζοφρένεια ή 
διάφορες ψυχώσεις). 
[ΕΓΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. catalepsie]. καταληψίας (ο/η) 
{καταληψιών} πρόσωπο που µετέχει σε κατάληψη (ενν. κτηρίου ή 
χώρου): οι ~ αρνούνται να εγκαταλείψουν το κτήριο χωρίς εγγυήσεις. 
καταλλαγή (η) {χωρ. πληθ.} συµφιλίωση, συνδιαλλαγή, ειρήνευση: 
«η Ορθοδοξία κηρύσσει την -, τον σεβασµό των ιδιαιτεροτήτων...» 
(εφηµ.) || «τα χρόνια ζητήµατα στις σχέσεις των δύο Εκκλησιών πρέπει 
ν' αντιµετωπιστούν σε πνεύµα αλληλοκατανόησης και καταλλα- 
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γής» (εφηµ.) || ο νέος δήµαρχος µε την ήπια τακτική του συνέβαλε 
σηµαντικά στην ~ των παθών. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «χρηµατική συναλλαγή - ναύλος» (η σηµε-
ρινή σηµ. ήδη αρχ.(, < καταλλάσσω, στη σηµ. «µεταβάλλω κάτι από 
κακό σε καλό - συµφιλιώνω», < κατ(α)- + άλλάσσω]. κατάλληλος, -η, 
-ο αυτός που πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, που έχει τις 
προδιαγραφές για κάτι, που ανταποκρίνεται σε ό,τι χρειάζεται ή 
ζητείται: ρούχα ~ για την περίσταση || είναι η - στιγµή για την επίσηµη 
αναγγελία τού γεγονότος || βιβλίο ~ για αρχαρίους || ~ ώρα (που δεν 
συµπίπτει µε ώρα κοινής ησυχίας) || σίγουρα δεν είµαι εγώ ο ~ να 
κρίνει ΣΥΝ. ταιριαστός, πρόσφορος, αρµόδιος, πρέπων ANT. 
ακατάλληλος, αναρµόδιος, απρόσφορος· ΦΡ. ο κατάλληλος άνθρωπος 
στην κατάλληλη θέση για πρόσωπο που ανταποκρίνεται µε απόλυτη 
επιτυχία, κυρ. στις επαγγελµατικές του υποχρεώσεις. — κα-
ταλληλότητα (η) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αντίστοιχος», συνθ. εκ συναρπαγής από τη 
φρ. κατ' αλλήλους. Η φρ. ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη 
θέση αποδίδει το αγγλ. the right man in the right place]. 

κατάλληλος: συνώνυµα. Η γενική έννοια ότι «κάποιος/κάτι είναι 
αναγκαίος, χρήσιµος, απαιτούµενος για κάτι» αποδίδεται µε τη λ. 
κατάλληλος. Αρχική σηµ. τής λ. είναι «αυτός που στέκεται απέ-
ναντι στον άλλον, που αντιστοιχεί στον άλλον» (κατά + αλλήλων | 
αλλήλους > κατάλληλος, πβ. παρ' αλλήλους > παράλληλος, υπ' 
αλλήλους > υπάλληλος): κατάλληλη θεραπεία είναι αυτή που 
αντιστοιχεί καλύτερα ή περισσότερο σε ορισµένη ασθένεια, κα-
τάλληλη συµπεριφορά είναι αυτή που αντιστοιχεί καλύτερα ή πε-
ρισσότερο (συγκριτικά µε άλλες) προς ορισµένες περιστάσεις ή 
περιβάλλον. Έτσι, συνώνυµο προς τη γενική σηµ. τού κατάλληλος 
είναι το ανάλογος: Το Υπουργείο θα προβεί στις ανάλογες ενέργειες 
(δηλ. στις κατάλληλες, αυτές που απαιτούνται στη συγκεκριµένη 
περίπτωση). Με την ίδια γενική σηµ. χρησιµοποιείται και το 
πρόσφορος: Έδωσε την πιο πρόσφορη λύση, η οποία και το 
πρόβληµα έλυσε και συγχρόνως ευχαρίστησε και τις δύο πλευρές. 
Ενώ τα κατάλληλος, ανάλογος και πρόσφορος σηµαίνουν από κοι-
νού «αυτό(ν) που απαιτείται στη συγκεκριµένη περίπτωση και 
που οδηγεί σε αποτέλεσµα», τα πρέπων και αρµόζων κυριολε-
κτούνται περισσότερο σε θέµατα ηθικής, συµπεριφοράς κ.λπ.: Αν 
η συµπεριφορά του ήταν η πρέπουσα | αρµόζουσα στην περίπτωση, 
θα είχε κερδίσει την εµπιστοσύνη τους. Τέλος, τα ενδεδειγµένος 
και ενδεικνυόµενος χρησιµοποιούνται επίσης µε γενικότερη 
σηµασία: Η Πολιτεία θα λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα -Η 
θεραπεία µε το νέο φάρµακο θεωρείται η πλέον ενδεδειγµένη. 

καταλλήλως επίρρ. [αρχ.] κατά τον σωστό, απαιτούµενο τρόπο: του 
απάντησε ~, βάζοντας τον στη θέση του ΣΥΝ. δεόντως. Επίσης κατάλ-
ληλα. 

καταλογαδην επίρρ. (λόγ.) κατά τον τρόπο τής φυσικής οµιλίας, σε 
καθηµερινό, πεζό λόγο, χωρίς (ποιητικό) µέτρο: να αποδοθεί το από-
σπασµα ~ || ~ µετάφραση ΣΥΝ. πεζά ANT. εµµέτρως, µε µέτρο. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < κατά- + λογάδην, επιρρ. τ. τού ουσ. λογάς «διαλεγµένος λόγος» < 
λέγω «επιλέγω»]. 

καταλογή (η) ΦΙΛΟΛ. δηµοτικό αφηγηµατικό ποίηµα που απαγγέλλε-
ται χωρίς να τραγουδιέται. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. καταλέγω]. 

καταλογίζω ρ. µετβ. {καταλόγισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
(+σε | +γεν.) 1. επιρρίπτω ευθύνες για γεγονός ή κατάσταση σε (κά-
ποιον), αποδίδω αρνητικό γεγονός σε (κάποιον): του καταλόγισαν ευ-
θύνες για την απώλεια κερδών || καταλόγισαν στον προπονητή την 
ήττα τής οµάδας || καταλόγισαν το ατύχηµα σε σφάλµα τού πιλότου 2. 
(επίσ.) χρεώνω κάτι εις βάρος κάποιου: τους καταλόγισαν τα έξοδα 
τής δίκης || ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι εις βάρος των γηπεδούχων 
3. επισηµαίνω αρνητικό στοιχείο, αποδίδω σε (κάποιον) (κάτι): της 
καταλογίζουν επιπολαιότητα και έλλειψη πνεύµατος συνεργασίας 
ΣΥΝ. χρεώνω. — καταλογιστέος, -α, -ο [1833]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
καταλογίζοµαι < κατά- + λογίζοµαι < λόγος]. 

καταλογισµός (ο) [µτγν.] 1. η απόδοση ευθυνών για πράξη ή γεγο-
νός: ~ ευθυνών για το ατύχηµα || ο~ τού ελλείµµατος στην κακή δια-
χείριση των κονδυλίων 2. ΝΟΜ. η απόδοση σε κάποιον τής ευθύνης 
για άδικη πράξη και (κατ' επέκτ.) η δυνατότητα επιβολής ανάλογων 
ποινών στον δράστη: τα µικρά παιδιά θεωρούνται ανίκανα προς ~ λό-
γω έλλειψης πνευµατικής ωριµότητας ΣΥΝ. κατηγορία 3. η επίσηµη 
λογιστική εκτίµηση τής αξίας µιας ιδιοκτησίας, η οποία χρησιµο-
ποιείται ως βάση για την επιβολή φόρου, καθώς και το πληρωτέο πο-
σό που εκτιµάται 4. η χρέωση σε κάποιον παράβασης, παραπτώµα-
τος: ο ~ ποινής || ο ~ πέναλτι εις βάρος µιας οµάδας. 

καταλογιστο(ν) (το) [1871] (λόγ.) η υπαιτιότητα νοµικής ή ηθικής 
φύσεως, κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς το ακαταλόγιστο (βλ.λ.). 

καταλογογράφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η καταχώριση 
(στοιχείων, τίτλων κ.λπ.) σε κατάλογο. Επίσης καταλονονραφία (η) 
[1891]. 

καταλογογραφώ ρ. µετβ. {καταλογογραφείς... | καταλογογράφ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) εγγράφω σε κατάλογο: ~ βιβλία. 

κατάλογος (ο) [αρχ.] {καταλόγ-ου | -ων, -ους) 1. κάθε κατάσταση 
ονοµάτων (προσώπων ή πραγµάτων), που αναγράφονται κατά συγκε-
κριµένη σειρά (λ.χ. αλφαβητική, σειρά αξιολόγησης) για πρακτικούς 
λόγους: υπηρεσιακοί | βαθµολογικοί ~ || ~ θυµάτων | αγνοουµένων | 
επιλαχόντων | επιτυχόντων (σε εξετάσεις, διαγωνισµό) || ~ των βι-
βλίων που διαθέτει µια βιβλιοθήκη || τηλεφωνικός ~ (µε ονόµατα και 
αριθµούς τηλεφώνων συνδροµητών, χρυσός οδηγός) || φτειάχνω | κα- 

ταρτίζω ~ || ~ για ψώνια || βάζω | εγγράφω κάποιον στον ~ (τον συ-
µπεριλαµβάνω) || (µτφ.) «πέντε νέοι άνθρωποι προστέθηκαν στον µα-
κάβριο ~ των θυµάτων τής τραγωδίας» (εφηµ.) ΣΥΝ. κατάσταση, πί-
νακας, λίστα· ΦΡ. (α) εκλογικός κατάλογος καθένας από τους πίνακες 
που χρησιµοποιεί η εφορευτική επιτροπή σε εκλογική διαδικασία και 
στους οποίους αναγράφονται τα ονοµατεπώνυµα των εκλογέων κατά 
τµήµα ή περιφέρεια: ελέγχουν τους ~ για διπλοεγγεγραµµένους (β) 
ενηµέρωση καταλόγων η συµπλήρωση τους µε νέα στοιχεία και η 
επισήµανση αλλαγών ή λαθών η ανανέωση τους (γ) φωνάζω τον 
κατάλογο διαβάζω φωναχτά τα ονόµατα που είναι καταχωρισµένα σε 
κατάσταση προς επιβεβαίωση τής παρουσίας τους: δεν ήταν εδώ όταν 
φώναξαν τον κατάλογο και πήρε απουσία 2. (ειδικότ.) ο τιµο-
κατάλογος καταστήµατος (λ.χ. εστιατορίου), που προσφέρεται στους 
πελάτες µε πληροφορίες για τις τιµές των προσφερόµενων ειδών: ~ 
κρασιών | φαγητών | ορεκτικών ΣΥΝ. µενού 3. το ενηµερωτικό φυλλάδιο 
που εκδίδεται από φορέα µε κατάσταση όλων των εκδόσεων του 
(προκειµένου για εκδοτικό οίκο), των εκθεµάτων του (προκειµένου για 
µουσείο, πινακοθήκη) κ.λπ.: ~ χειρογράφων | βιβλίων 4. το προσωπικό 
βιβλιαράκι κάθε καθηγητή µε τα ονόµατα των µαθητών του (κατ' 
αλφαβητική σειρά και κατά τµήµα) και την αντίστοιχη κατά εξέταση 
βαθµολογία τους: όλοι τρέµουν την ώρα που βγάζει τον ~ για την 
εξέταση ΣΥΝ. βαθµολόγιο 5. ΠΛΗΡΟΦ. τµήµα τού συνόλου των αρχείων 
το οποίο αφορά σε σχετικά θέµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µενού. κατάλοιπος, -
η, -ο 1. αυτός που αποµένει, υπόλοιπος 2. κατάλοιπο (το) (α) το 
υπόλοιπο, αυτό που µένει ως υπόλειµµα κυρ. µετά από βιοµηχανική, 
εργαστηριακή επεξεργασία ή µετά από διαδικασία φυσικής ή χηµικής 
µεταβολής: ~ καύσης || βιοµηχανικό ~ || ραδιενεργά ~ (πυρηνικής 
έκρηξης) ΣΥΝ. υπόλειµµα, περίσσευµα (β) (µτφ.) οτιδήποτε αποµένει 
από προηγούµενη κατάσταση ή περίοδο: ο νόµος είναι ~ παλαιών 
νοµοθετηµάτων || το βράχνιασµα τής φωνής είναι ~ τής πρόσφατης 
γρίπης || τα κατάλοιπα τού πολέµου στον ψυχισµό των ευρωπαϊκών 
λαών ΣΥΝ. αποµεινάρι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < καταλείπω. Στη σηµ. τού βιοµηχανικού καταλοίπου η λ. 
αποδίδει ξέν. όρο, πβ. γαλλ. résidu]. κατάλυµα (το) {καταλύµ-ατος | -
ατα, -άτων) οποιοσδήποτε στεγασµένος χώρος προσφέρεται για 
προσωρινή διαµονή, στον οποίο µπορεί να καταλύσει κανείς για 
σύντοµο χρονικό διάστηµα: βρήκαν πρόχειρο ~ για τη νύχτα λίγο έξω 
απ' το χωριό || ~ στρατιωτών | σε πανδοχείο || εξασφαλίζω | παρέχω | 
δίνω ~ σε κάποιον ΣΥΝ. στέγη, σταθµός, καταφύγιο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. καταλύω]. καταλυπω ρ. µετβ. [µτγν.] {καταλυπείς... | καταλύπ-
ησα, -άµαι | -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} προκαλώ έντονη λύπη, βαθιά 
θλίψη (σε κάποιον), τον στενοχωρώ πολύ: µας καταλύπησε ο θάνατος 
του ΣΥΝ. καταστενοχωρώ ANT. χαροποιώ, ευχαριστώ. κατάλυση (η) {-
ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η ριζική ανατροπή, η κατάργηση, η 
παύση: η ~ των δηµοκρατικών θεσµών | τού κράτους | τής έννοµης 
τάξης από τους πραξικοπηµατίες ΣΥΝ. καταστροφή, διάλυση ΑΝΤ. 
εγκαθίδρυση 2. ΧΗΜ. η πρόκληση ή επιτάχυνση χηµικής αντίδρασης µε 
την παρουσία καταλύτη · 3. η στάση και η προσωρινή στέγαση 
µονάδας κατόπιν διαταγής ή οδηγίας αρµοδίου, λ.χ. για ξεκούραση, 
διανυκτέρευση · 4. ΕΚΚΛΗΣ. η άδεια κατανάλωσης συγκεκριµένων 
τροφών κατά τη διάρκεια νηστείας: ~ οίνου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κατάλυσις 
< καταλύω. o χηµ. όρ. είναι ελληνογενής, < αγγλ. catalysis]. 
καταλύτης (ο) {καταλυτών} 1. ΧΗΜ. ουσία, η οποία προστιθέµενη σε 
πολύ µικρές ποσότητες στο σύστηµα µιας χηµικής αντίδρασης επι-
ταχύνει την αντίδραση λαµβάνοντας µέρος σε αυτήν, χωρίς όµως να 
αλλοιώνεται τόσο η ποσότητα του όσο και η σύσταση του µετά το 
τέλος τής αντίδρασης: τα ένζυµα αποτελούν βιολογικούς ~ 2. (µτφ.) 
οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε επιταχύνει τις εξελίξεις (προκαλώντας συ-
νήθ. αντιπαραθέσεις ή ανατροπή µιας κατάστασης), που επιδρά κα-
θοριστικά: στην ταινία «Θεώρηµα» ένας νέος εισέρχεται σε µια 
πλούσια οικογένεια ως - και προκαλεί την απελευθέρωση των παθών 
της · 3. (στα αυτοκίνητα) συσκευή η οποία τοποθετείται µπροστά από 
την εξάτµιση τού αυτοκινήτου, κατακρατώντας τις ρυπογόνες ουσίες 
των καυσαερίων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. καταλύω. o επιστ. όρ. είναι ελληνογενής, < αγγλ. 
catalyst]. καταλυτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΧΗΜ. αυτός που σχετίζεται µε 
τον καταλύτη: ~ δράση ουσίας 2. (µτφ.) αυτός που επισπεύδει τις 
εξελίξεις, συνήθ. ανατρέποντας καταστάσεις ή προκαλώντας 
συγκρούσεις: ~ παρουσία | επέµβαση | ρόλος || η πρόσφατη κρίση είχε 
- συνέπειες στην πορεία των εξαγωγών || η ~ επίδραση τής τηλεόρασης 
στη διαµόρφωση τής κοινής γνώµης · 3. (για όχηµα) αυτός που 
διαθέτει καταλύτη: ~ αυτοκίνητο | µηχανή. — καταλυτικ-ά | -ώς [1891] 
επίρρ. καταλύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {κατέλυσα, καταλύ-θηκα 
(λόγ. κα-τελύθην, -ης, -η...), -µένος} 1. προβαίνω στην κατάλυση, 
στην οριστική ανατροπή, επιφέρω την παύση τής λειτουργίας 
(θεσµού, συστήµατος, εξουσίας κ.λπ.): µε την επικράτηση τέτοιων 
µεθόδων καταλύεται κάθε έννοια έννοµης τάξης || έχει καταλυθεί η 
δηµοκρατία ΣΥΝ. καταργώ, ανατρέπω, καταστρέφω, διαλύω ΑΝΤ. 
εγκαθιδρύω, αποκαθιστώ · 2. τρώω σε περίοδο νηστείας και κατ' 
εξαίρεση τροφές µη νηστήσιµες · 3. (αµετβ.) (κυρ. για στρατιωτικές 
µονάδες, ταξιδιώτες κ.λπ.) σταθµεύω προσωρινά (λ.χ. για 
διανυκτέρευση ή ξεκούραση) σε ένα µέρος: κατέλυσαν για το βράδυ σ' 
ένα µικρό πανδοχείο ΣΥΝ. σταθµεύω, διανυκτερεύω, φιλοξενούµαι 4. 
ΧΗΜ. επιταχύνω µια χηµική αντίδραση: τα οξέα καταλύουν την 
υδρόλυση των σακχάρων. Καταλωνία κ. Καταλονία (η) αυτόνοµη 
διοικητικά περιοχή τής ΒΑ. Ισπανίας, που συνορεύει Β. µε τη Γαλλία, 
βρέχεται Α. από τη Μεσό- 
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γειο Θάλασσα και έχει πρωτεύουσα τη Βαρκελώνη.  — Καταλανός 
(ο), Καταλανή (η), καταλανικός, -η, -ό. Καταλανικά (τα). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. λατ. Catalonia (πβ. ισπ. Cataluna, καταλ. Catal-unya) < Catalan 
(ονοµασία τού λαού που κατοικεί στην περιοχή), πιθ. συνδ. µε κελτ. 
catu «µάχη»]. 

καταµαράν (το) {άκλ.} 1. µηχανοκίνητο ή ιστιοφόρο σκάφος, που ο 
σκελετός του στερεώνεται σε δύο παράλληλους πλωτήρες και χρη-
σιµοποιείται ευρέως (ειδικότ.) για αθλητισµό και ψυχαγωγία: αγώ-
νες ~ 2. µεγάλων διαστάσεων µηχανοκίνητο µεταφορικό σκάφος µε 
ανάλογο σχεδιασµό, το οποίο χρησιµοποιείται για τη γρήγορη και 
ασφαλέστερη, συγκριτικά µε άλλα πλωτά µέσα συγκοινωνίας, µετα-
φορά επιβατών (π.χ. στα νησιά): τα δροµολόγια των - || πήγαν στην 
Τήνο µε το ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. catamaran < ταµίλ kattu-maram «δεµένο ξύλο» < kattu 
«δένω» + maram «δέντρο, ξύλο»]. 

καταµαρτυρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταµαρτυρείς... | καταµαρτύρ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα} καταθέτω επιβαρυντικά στοιχεία, βαρύνω κάποιον 
µε αρνητικές µαρτυρίες: του καταµαρτυρούν έλλειψη υπευθυνότητας 
και σθένους τις κρίσιµες στιγµές ΣΥΝ. κατηγορώ, καταλογίζω, 
επιβαρύνω. —καταµαρτύρηση (η) [1890]. 

κατάµατα επίρρ. [µεσν.] 1. κατευθείαν στα µάτια: τον κοίταξε ~ µε 
θαυµασµό 2. (µτφ.) ευθέως, µε κάθε ειλικρίνεια και τιµιότητα: πρέπει 
να κοιτάξουµε ~ την αλήθεια. 

καταµερίζω ρ. µετβ. {καταµέρισ-α, -τηκα | -θηκα, -µένος} κατανέµω 
σε επιµέρους τοµείς ή πρόσωπα: οι ευθύνες πρέπει να καταµερισθούν 
σε όλους τους αρµοδίους ΣΥΝ. διανέµω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοιράζω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. καταµερίζοµαι < κατά- + µερίζω < µέρος]. 

καταµερισµός (ο) [µτγν.] 1. η κατανοµή σε επιµέρους τοµείς ή πρό-
σωπα: πρέπει να υπάρξει ~ αρµοδιοτήτων || για το αποτέλεσµα θα 
υπάρξει ~ ευθυνών, ο καθένας έχει το µερίδιο του ΣΥΝ. κατανοµή, δι-
αίρεση, διανοµή, µοιρασιά 2. καταµερισµός εργασίας η κατανοµή 
των αρµοδιοτήτων και τής ευθύνης για επιµέρους στάδια παραγωγής 
ενός έργου σε διαφορετικά άτοµα ή υπηρεσίες, προκειµένου να επι-
τευχθεί πρακτικότερος και ταχύτερος τρόπος παραγωγής και υψηλό-
τερη ποιότητα έργου. Επίσης (σπανιότ.) καταµέριση (η) [µτγν.]. 

καταµεσήµερο (το) {χωρ. πληθ.} το µέσο τού µεσηµεριού, το χρονι-
κό σηµείο στο οποίο ο ήλιος µεσουρανεί και η θερµοκρασία βρίσκε-
ται στον µέγιστο βαθµό της ΣΥΝ. ντάλα µεσηµέρι. 

καταµεσής επίρρ. (συνήθ. + γεν.) στη µέση, ακριβώς στο κέντρο: 
στάθηκε ~ τού δρόµου! [ΕΤΥΜ. < κτατα- + µέση, κατά το καταγής]. 

κατάµεστος, -η, -ο αυτός που είναι εντελώς γεµάτος: ~ αίθουσα | 
γήπεδο || η αγορά ήταν - από µικροπωλητές ΣΥΝ. υπερπλήρης, φύσκα. 
[ΕΤΥΜ· µτγν. < κατά- + -µεστός < µεστός (βλ.λ.)]. 

καταµετρητής (ο) [1871], καταµετρήτρια (η) {καταµετρητριών} 1. 
πρόσωπο που καταµετρεί (π.χ. ψήφους): στις αρχαιρεσίες τού συλ-
λόγου ορίστηκαν τρεις ~, ένας από κάθε παράταξη 2. (ειδικότ.) πρό-
σωπο που καταγράφει τις ενδείξεις τής κατανάλωσης (ρεύµατος, νε-
ρού κ.λπ.) από κάθε οικιακό µετρητή: ~ τής ∆.E.H. 3. το όργανο που 
χρησιµοποιείται για τη µηχανική καταµέτρηση ΣΥΝ. µετρητής. 

καταµετρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταµετρ-άς... κ. -είς... | καταµέτρ-ησα, -
ούµαι, άσαι... κ. -είσαι... | -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. µετρώ µε ακρί-
βεια, µετρώ ένα προς ένα: η εφορευτική επιτροπή καταµετρά τα ψη-
φοδέλτια ΣΥΝ. καταριθµώ 2. καταγράφω µε ακρίβεια τις ενδείξεις των 
µετρητών (ρεύµατος, νερού κ.λπ.). — καταµέτρηση (η) [µτγν.]. 

καταµήνιος, -ος, -ον [αρχ.] (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που έχει µηνιαία 
συχνότητα, που προκύπτει, εµφανίζεται κάθε µήνα: ~ κύκλος (τής εµ-
µηνορρυσίας) 2. καταµήνια (τα) {καταµηνίων} η εµµηνορρυσία ΣΥΝ. 
έµµηνα, περίοδος (πβ. λ. αµηνόρροια). 

κατά µηνύω ρ. µετβ. [αρχ.] {καταµήνυ-σα, -θηκα} (λόγ.) καταθέτω µή-
νυση (εναντίον κάποιου) για παράνοµη, άδικη πράξη, κάνω καταγγε-
λία εις βάρος (κάποιου): τον καταµήνυσε για απάτη ΣΥΝ. κατηγορώ, 
µηνύω, καταγγέλλω, ενοχοποιώ ANT. συνηγορώ, υπερασπίζοµαι | υπε-
ρασπίζω. — καταµήνυση (η) [µτγν.], καταµηνυτής (ο) [1836]. 

κατά µόνας επίρρ. 1. χωριστά από τους υπολοίπους, ιδιαιτέρως: είχαν 
µια µακρά συζήτηση ~, µακριά από τρίτους 2. ο καθένας µόνος του, 
ένας-ένας, µεµονωµένα: θα µελετάτε ~, όχι κατά οµάδες. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. κατά µόνας < µόνος]. 

κατάµονος, -η, -ο αυτός που είναι εντελώς µόνος, χωρίς καµιά παρέα, 
συντροφιά: ~ σαν την καλαµιά στον κάµπο ΣΥΝ. καταµόναχος, 
ολοµόναχος. Επίσης καταµόναχος. 

καταµόσχευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ο πολ-
λαπλασιασµός φυτών µε τη µέθοδο των καταβολάδων (φυτεύοντας 
στη γη κλαδί που δεν έχει κοπεί από τον κορµό τού φυτού). — κα-
ταµοσχεύω ρ. [µτγν.]. 

κατάµουτρα επίρρ. (εµφατ.-καθηµ.) 1. κατευθείαν στο πρόσωπο: τον 
έφτυσε ~! || του έκλεισε - την πόρτα ΣΥΝ. καταπρόσωπο ΑΝΤ. πισώ-
πλατα · 2. χωρίς τη ντροπή ή τη συστολή που θα ενέπνεε η παρουσία 
τού προσώπου στο οποίο απευθυνόµαστε: τον κορόιδευε ~! || της πέ-
ταξε ~ την αλήθεια ΣΥΝ. στα ίσια, (λόγ.) ανενδοίαστα ΑΝΤ. ευγενικά, 
προσεκτικά, διακριτικά. 

καταναγκάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατανάγκασ-α, -τηκα, -µένος} ανα-
γκάζω (κάποιον) να κάνει κάτι, υποχρεώνω (κάποιον) να πράξει κάτι 
µε τη βία: οι νικητές κατανάγκαζαν τους αιχµαλώτους να κάνουν 
βαριές δουλειές ΣΥΝ. εξαναγκάζω. 

καταναγκασµός (ο) η χρήση βίας (ψυχολογικής ή σωµατικής) για 

την εξασφάλιση τής συγκατάθεσης (κάποιου), τη συµµόρφωση παρά 
τη θέληση του: χρησιµοποίησε µέσα καταναγκασµού, εφόσον εκείνοι 
δεν πείθονταν διαφορετικά || «συχνά η διαφήµιση δηµιουργεί έναν 
ψυχολογικό ~» (εφηµ.) ΣΥΝ. εξαναγκασµός. 

καταναγκαστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χρησιµοποιείται για 
καταναγκασµό: ~ µέσο ΣΥΝ. εξαναγκαστικός, εκβιαστικός 2. αυτός 
που επιβάλλεται µε καταναγκασµό, που εκτελείται ή τίθεται σε 
εφαρµογή καταπιεστικά, µε χρήση βίας: ~ εργασία | εισφορά ΣΥΝ. 
υποχρεωτικός ΑΝΤ. εκούσιος· ΦΡ. καταναγκαστικά έργα (i) βαρύτατη 
ποινή για εγκληµατίες, που βασιζόταν σε εξαντλητική σωµατική ερ-
γασία τού καταδίκου σε δηµόσια έργα (συνήθ. µε αλυσίδες δεµένες 
στα πόδια του) (ii) (µτφ.) οποιαδήποτε εργασία γίνεται υπό δυσβά-
στακτους όρους, που µειώνουν την αξία ή την ελευθερία τού απα-
σχολουµένου σε αυτήν: κάθε µέρα δουλεύει υπερωρίες' αυτό καταντά 
πια ~ ΣΥΝ. βασανιστήριο, µαρτύριο. — καταναγκαστικ-ά | -ώς 
[1871] επίρρ. 

καταναλώνω ρ. µετβ. {κατανάλω-σα, -θηκα, -µένος) 1. (α) (για οργα-
νισµούς, συστήµατα βιολογικά, µηχανικά κ.λπ.) απορροφώ (για τη 
λειτουργία, την απόδοση µου), αναλώνω (κάτι) χρησιµοποιώντας το 
ως πηγή ενέργειας: τα αυτοκίνητα καταναλώνουν βενζίνη || η συ-
σκευή καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια || ο οργανισµός καταναλώνει 
θερµίδες ΣΥΝ. χρησιµοποιώ ΑΝΤ. παράγω (β) χρησιµοποιώ (κάτι) για 
τις ανάγκες µου: ~ τροφή | φάρµακα | νερό 2. χρησιµοποιώ (κάτι) για 
ορισµένο σκοπό, διαθέτω (επενδύοντας ή ξοδεύοντας): ~ χρήµατα για 
ρούχα || ~ πολλές ώρες µελέτης || ~ χρόνο και χρήµα! ΣΥΝ. αναλίσκω, 
αναλώνω, ξοδεύω ΑΝΤ. εξοικονοµώ 3. αγοράζω (συνήθ. τακτικά) κάτι: 
-βιβλία/ ταινίες | βιντεοπαιχνίδια. Επίσης (λόγ.) καταναλίσκω [αρχ.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δαπανώ. 
[ΕΤΥΜ- µεσν. < αρχ. καταναλίσκω (από τον αόρ. κατηνάλωσα και τον 
παθ. αόρ. κατηναλώθην, που συνέπιπταν ως προς την κατάληξη µε 
τα ρ. σε -όω | -ώνω, πβ. όρθώ - ώρθωσα - ώρθώθην) < κατ(α)- + ανα-
λίσκω (βλ.λ.)]. 

κατανάλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η χρησι-
µοποίηση (ενέργειας, πρώτων υλών κ.λπ.) για ορισµένο σκοπό: ~ καυ-
σίµων | ηλεκτρικής ενέργειας | θερµίδων | δυνάµεων (πνευµατικών και 
σωµατικών) ΣΥΝ. ξόδεµα ΑΝΤ. παραγωγή, εξοικονόµηση 2. (συνεκδ.) 
η ποσότητα που καταναλώνεται: αυτός ο τύπος αυτοκινήτου έχει 
µεγάλη ~ βενζίνης 3. ΟΙΚΟΝ. η απορρόφηση αγαθού (προϊόντος, 
υπηρεσίας κ.λπ.) για την κάλυψη αναγκών και ο βαθµός απορρόφη-
σης του από τους καταναλωτές: η ~ τροφίµων | ποτών | φαρµάκων | 
βοείου κρέατος | λαχανικών | ελαιολάδου || η µέγιστη ~ αναψυκτικών 
παρατηρείται κατά τους θερινούς µήνες || πέφτει | ανεβαίνει η ~ || 
προϊόντα περιορισµένης | ευρείας -1| ιδιωτική | εγχώρια | δηµόσια ~ || 
από την παραγωγή στην ~ || «τα παιδιά µπαίνουν δυναµικά στον χορό 
τής ~ και αποτελούν µια ισχυρή και υπολογίσιµη πληθυσµιακή οµάδα 
αγοραστών» (εφηµ.) || ζούµε στην κοινωνία τής µαζικής ~· ΦΡ. για 
εσωτερική κατανάλωση για λόγους που σχετίζονται µε το πώς θα 
δεχθεί κάτι ο λαός µιας χώρας, το πώς θα παρουσιαστεί κάτι στο 
εσωτερικό µιας χώρας: «ο αµερικανός ηγέτης κήρυξε εµπάργκο κατά 
τού Ιράν περισσότερο για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, καθώς 
κανείς από τους συµµάχους του δεν του συµπαραστάθηκε» (εφηµ.) 4. 
το µέρος τού εισοδήµατος οικονοµικής µονάδας ή υπηρεσίας, που 
διατίθεται για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών ΦΡ. φόρος 
κατανάλωσης έµµεσος φόρος που ενσωµατώνεται στην τιµή πώλησης 
ενός προϊόντος, επιβαρύνοντας τον καταναλωτή. 

καταναλώσιµος, -η, -ο [1871] αυτός που µπορεί να καταναλωθεί, που 
είναι κατάλληλος για κατανάλωση: ~ νερό | βενζίνη. 

καταναλωτής (ο) [1852] {-ή κ. -ού}, καταναλώτρια (η) [1887] {κα-
ταναλωτριών} κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο προορί-
ζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή 
το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον απο-
τελεί τον τελικό αποδέκτη τους- καταναλωτής είναι και κάθε αποδέ-
κτης τού διαφηµιστικού µηνύµατος: οι ~ έχουν υψηλές απαιτήσεις 
ποιότητας || καταναλωτές οινοπνευµατωδών | ηλεκτρικών συσκευών || 
Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.) || σύγχρονος | ενηµερωµένος | 
απαιτητικός ~ || τα δικαιώµατα τού ~ || οδηγίες χρήσης για τους - || 
προστασία τού ~. καταναλωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη 
διαδικασία τής κατανάλωσης (ή µε τον καταναλωτή), που συµβάλλει 
σε αυτήν ή προκύπτει από αυτήν: ~ προϊόν | συνεταιρισµός | συνήθεια | 
τάση | οικονοµία | πολιτική | διαδικασία | δαπάνες | ανάγκες | 
προτιµήσεις | συµπεριφορά | συνείδηση || «ένας επιστήµονας 
χαρακτήρισε την ~ φρενίτιδα φαινόµενο αντίστοιχο τού αλκοολισµού 
και των ναρκωτικών» (εφηµ.) || «στη δεκαετία τού '80 
διαµορφώνονται νέα ~ ήθη» (εφηµ.) ΣΥΝ. αγοραστικός- ΦΡ. (α) 
καταναλωτικό κοινό το σύνολο των καταναλωτών, η αγορά στην 
οποία στοχεύει ένα προϊόν, οι αγοραστές: το απληροφόρητο ~ πέφτει 
εύκολα θύµα επιτήδειων διαφηµιστών ΣΥΝ. αγοραστικό κοινό (β) 
καταναλωτική κοινωνία η κοινωνία στην οποία η απόκτηση υλικών 
αγαθών προβάλλεται ως αξία, στην οποία κάθε στοιχείο της µπορεί 
να µετατρέπεται σε καταναλωτικό αγαθό και η ζήτηση από την 
πλευρά των καταναλωτών καθορίζεται όχι τόσο από τις πραγµατικές 
τους ανάγκες όσο από τη διαφήµιση ΣΥΝ. κοινωνία τής αφθονίας (γ) 
καταναλωτικά αγαθά αγαθά, όπως τα προϊόντα ενδύσεως και 
διατροφής, που παράγονται για την ικανοποίηση των ανθρώπινων 
αναγκών και µετά τη χρησιµοποίηση τους δεν αξιοποιούνται σε 
περαιτέρω παραγωγική διαδικασία (παύουν να 

κατά- επίτατικό 
κατά-λευκος, -η, -ο κατα-µαγεύω ρ. κατα-µαυρίζω ρ. κατα-ντροπιάζω ρ. κατά-ξερος, -η, -ο 
κατα-λερώνω ρ. κατά-µαυρος, -η, -ο κατα-ντρέττοµαι ρ. κατά-ξανθος, -η, -ο κατα-ξοδεύω ρ. 
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είναι χρήσιµα) (δ) καταναλωτική πίστη η πίστωση που παρέχεται από 
κατάστηµα, τράπεζα κ.λπ. για την αγορά καταναλωτικών αγαθών (είτε µε τη 
µορφή δανείου από τα καταστήµατα είτε µε τη µορφή δανείου από τις 
τράπεζες) (ε) καταναλωτικό δάνειο δάνειο τράπεζας προς καταναλωτή για τη 
χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων καταβολής τιµήµατος πραγµάτων ή 
υπηρεσιών. — καταναλωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. καταναλίσκω (βλ. κ. καταναλώνω). Οι σύγχρονες φρ. και 
σηµ. αποδίδουν ξέν. όρους, λ.χ. καταναλωτικ-ή κοινωνία | πίστη (< αγγλ. 
consumer society | credit), καταναλωτικά αγαθά (< αγγλ. consumer goods), 
καταναλωτική οικονοµία (< αγγλ. consumption economy) κ.ά.]. 
καταναλωτισµός (ο) 1. η τάση για απεριόριστη κατανάλωση, η έµφαση στην 
κατανάλωση αγαθών, η οποία υποστηρίζεται συνήθ. από τη διαφήµιση και τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης 2. (κατ' επέκτ.) η τάση να ξοδεύει κανείς χρήµατα 
για απόκτηση αγαθών, ακόµη και όταν δεν τα έχει ανάγκη. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. consumerism]. κατά ναυµαχώ ρ. µετβ. 
[αρχ.] {καταναυµαχείς... | καταναυµάχ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} (λόγ.) επιτυγχάνω 
ολοκληρωτική νίκη σε ναυµαχία. — καταναυµάχηση (η) [1852]. κατανεµήθηκα 
ρ. → κατανέµω κατανεµηµένος, -η, -ο r* κατανέµω 
κατανεµητής (ο) 1. αυτός που κατανέµει (π.χ. τηλεοπτικό σήµα σε διάφορους 

τηλεοπτικούς δέκτες) ΣΥΝ. διαµοιραστής 2. ΤΕΧΝΟΛ. η συσκευή που συνδέει 
τις γραµµές συνδροµητών µε τους αντίστοιχους αριθµούς τηλεφωνικού 
κέντρου: τηλεφωνικός | τηλεγραφικός ~ || ενδιάµεσος (λ.χ. µεταξύ των 
βαθµίδων επιλογής ενός τηλεφωνικού κέντρου) | κύριος ~. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. répartiteur]. κατανέµω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατένειµα, 
κατανεµή-θηκα, -µένος} 1. υποδιαιρώ, χωρίζω σε µέρη: η πληρωµή τού χρέους 
κατανεµήθηκε σε δύο δόσεις || κατένειµαν τη λεία σε ίσα µερίδια ΣΥΝ. διαιρώ, 
χωρίζω, επιµερίζω, καταµερίζω ANT. συγκεντρώνω, συνενώνω, µαζεύω 2. 
µοιράζω (κάτι) σε πολλούς, διανέµω: κατένειµε αρµοδιότητες στα µέλη τού 
προσωπικού ΣΥΝ. διαµοιράζω, νέµω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοιράζω. κατανεύω ρ. 
αµετβ. [αρχ.] {κατένευσα} συγκατατίθεµαι µε νεύµα: κατένευσε στο σχόλιο τού 
συναδέλφου του ΣΥΝ. συναινώ, εγκρίνω, αποδέχοµαι, παραδέχοµαι, 
επιδοκιµάζω ANT. επικρίνω, αποδοκιµάζω, απορρίπτω. — κατάνευση (η) 
[µτγν.]. Κατανη (η) πόλη τής Α. Σικελίας, αρχαία ελληνική αποικία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. τοπωνύµιο, αβεβ. ετύµου, ίσως < φοιν. qaton «µικρή» (λόγω συγκρίσεως 
µε τις Συρακούσες). Όµοια προέλευση έχει η ιταλ. ονοµασία Catania]. κατανικώ 
ρ. µετβ. [αρχ.] {κατανικάς... | κατανίκ-ησα, -ώµαι, -άσαι... κ. -ιέµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. νικώ µε συντριπτικό, ξεκάθαρο τρόπο- επιτυγχάνω ολοκληρωτική, 
καταφανή νίκη: κατανίκησε τους αντιπάλους του σε όλα τα µέτωπα ΣΥΝ. 
κατατροπώνω, νικώ κατά κράτος, κατασυντρίβω 2. (µτφ.) καταφέρνω να 
ξεπεράσω οριστικά (πρόβληµα, δυσκολία κ.λπ.): δεν µπορούσε να κατανικήσει 
το πάθος του για το ποτό || κατανίκησε την επιθυµία του να τη δει ξανά ΣΥΝ. 
ξεπερνώ. — κατανίκηση (η) [1878]. κατανόηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} 1. η πλήρης, σαφής και σε βάθος αντίληψη που παρέχει τη 
δυνατότητα ασφαλούς γνώσης, διάκρισης και συσχετισµού δεδοµένων το να 
κατανοεί κανείς: τα πολλά παραδείγµατα διευκόλυναν την ~ τού µαθήµατος || η 
διατύπωση δυσχέραινε την ~ τού θέµατος || πλήρης | εις βάθος | σαφής ~ 2. η 
συναίσθηση τής θέσης κάποιου, µιας κατάστασης· η προσέγγιση µε διάθεση 
επιείκειας: αυτό που χρειάζεται είναι ~ και όχι κριτική || είναι άνθρωπος µε ~ || 
χαµόγελο | κίνηση | χειρονοµία κατανόησης ΣΥΝ. ευµένεια, συµπόνια, συµπάθεια. 
κατανοητός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να κατανοηθεί, να γίνει αντιληπτός: το 
ζήτηµα δεν έγινε απόλυτα ~ στις διαστάσεις του || ~ διατύπωση | θέση | άποψη | 
κουβέντα || θα το εξηγήσει, µέχρι να γίνει ~ || οι προθέσεις του έγιναν ~ ΣΥΝ. 
εύληπτος, σαφής, αντιληπτός, καταληπτός, ευνόητος ANT. ακατανόητος, 
ακατάληπτος, αδιανόητος 2. αυτός για τον οποίο µπορεί να υπάρξει κατανόηση, 
ο οποίος δικαιολογείται, εξηγείται µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα: είναι κα-
τανοητή η αντίδραση του || είναι κατανοητοί οι δισταγµοί και οι αµφιβολίες του, 
αλλά κάποτε πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία ΣΥΝ. εξηγήσιµος, 
δικαιολογήσιµος, δεκτός ANT. απαράδεκτος. κατανοµή (η) 1. το µοίρασµα, ο 
καταµερισµός επιµέρους τµηµάτων συνόλου: ~ κερδών | πλούτου | εργασίας | 
αρµοδιοτήτων | πόρων | εθνικού προϊόντος | εθνικού εισοδήµατος || δίκαιη | 
άνιση ~ κερδών ΣΥΝ. µοιρασιά, διανοµή 2. (σε εκλογικά συστήµατα ενισχυµένης 
αναλογικής) (α) ο καθορισµός των εδρών που λαµβάνει κάθε κόµµα ή παράταξη 
µε βάση την αντιστοιχία ψήφων και εδρών που ορίζει ο ισχύων νόµος: πρώτη ~ 
(β) δεύτερη κατανοµή για τις έδρες που έχουν µείνει αδιάθετες από την πρώτη 
κατανοµή (γ) τρίτη κατανοµή για τη διάθεση των εδρών, οι οποίες δεν έχουν 
κατανεµηθεί ακόµη στα κόµµατα που µετείχαν στη δεύτερη κατανοµή. [ΕΤΥΜ 
^κατανέµω, απόδ. τών γαλλ. répartition, distribution]. κατανοώ ρ. µετβ. [αρχ.] 
{κατανοείς... | κατανό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 1. αντιλαµβάνοµαι σε βάθος, 
καταλαβαίνω ξεκάθαρα: έχει κατανοήσει το µάθηµα | το κείµενο | την άσκηση | 
τη θεωρία || µένει να κατανοήσουν όλοι τη διαφορά σε αυτό το λεπτό σηµείο 
ΣΥΝ. καταλαβαίνω, αντιλαµβάνοµαι, εννοώ 2. δείχνω κατανόηση, 
αντιµετωπίζω µε επιείκεια και συµπάθεια: όλοι κατανοούν το πρόβληµα του και 
είναι διακριτικοί || ~ τον εφηβικό του ενθουσιασµό, αλλά εδώ χρειάζεται λογική 
ΣΥΝ. συµπονώ, συναισθάνοµαι, νιώθω. 

κατάντηµα (το) [µτγν.] {καταντήµατος | χωρ. πληθ.} η κακή κατάσταση στην 
οποία οδηγείται (κάποιος/κάτι), η µειωτική κατάληξη, ο ξεπεσµός: το ~ τής 
οικονοµίας ΣΥΝ. εξευτελισµός, ρεζίλι. Επίσης κατάντια (η). 

κατάντης, -ης, κάταντες {κατάντ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} (αρχαιοπρ.-σπάν.) 
αυτός που έχει κατεύθυνση προς τα κάτω: τα κατάντη τού ποταµού (τα µέρη τού 
ποταµού που βρίσκονται προς τις εκβολές) ΣΥΝ. κατηφορικός, κατωφερής 
ΑΝΤ. ανάντης, ανηφορικός. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. καταντώ]. 

κατάντια (η) → κατάντηµα 
καταντικρύ [αρχ.] κ. κατάντικρυ επίρρ.· ακριβώς απέναντι, κατευθείαν 

αντικριστά: ήρθε και στάθηκε ~ µου || το εκκλησάκι βρίσκεται ~ στο σπίτι µας 
ΣΥΝ. αντίκρυ | αντικρύ, απέναντι, αντικριστά. 

καταντίπ επίρρ. (λαϊκ.) ολωσδιόλου, πέρα από κάθε αµφισβήτηση, παντελώς: 
είναι ~ ηλίθιος- ό,τι και να του πεις, δεν καταλαβαίνει! || (εµφατ.) ντιπ ~ ΣΥΝ. 
εντελώς. [ΕΤΥΜ < κατά- + ντιπ]. 

καταντώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {καταντάς... | κατάντησα κ. (λόγ.) κατή-ντησα} ♦ 
(αµετβ.) 1. καταλήγω σε ανεπιθύµητη κατάσταση: µε τόσες αργίες θα 
καταντήσουµε τεµπέληδες || πώς κατάντησε να πάρει είκοσι κιλά σε έξι µήνες! 2. 
(ειδικότ.) οδηγούµαι σε σηµείο εξευτελιστικό για την αξιοπρέπεια µου, σε 
ξεπεσµό (ηθικό, οικονοµικό, κοινωνικό κ.λπ.): κατάντησε να ζητιανεύει στους 
δρόµους για να ζήσει || κατήντησε να παζαρεύει την ψήφο του για έναν 
διορισµό! || κατάντησε πρεζάκιας ΣΥΝ. ξεπέφτω, παίρνω την κάτω βόλτα 3. 
αλλάζω, εξελίσσοµαι αποκτώντας αρνητική µορφή, υφίσταµαι µεταλλαγή: να 
µην καταντάει η ελευθερία ασυδοσία || τόση σκληρότητα καταντά σαδισµός! 
ΣΥΝ. γίνοµαι ♦ 4. (µετβ.) οδηγώ (κάποιον) σε δυσάρεστη κατάσταση, ειδικότ. 
σε ξεπεσµό: κατάντησαν τη χώρα ξέφραγο αµπέλι || τρελό τον κατάντησε µε τα 
καµώµατα της! [ΕΤΥΜ. < µτγν. καταντώ (-άω) «καταλήγω, φθάνω» < αρχ. 
κατάντης «κατωφερής, επικλινής» < κατ(α)- + -άντης < αντί (βλ.λ.). Η αρχική 
σηµ. απαντά στην Κ.∆. (Πράξ. 18,19: κατήντησαν δέ εις Εφεσον)]. 

κατανυκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που προκαλεί αίσθηµα βαθιάς 
θρησκευτικής συγκίνησης και ευλάβειας ή προκαλείται από αυτήν: ~ 
προσευχή | δέηση | εσπερινός ΣΥΝ. υποβλητικός 2. (ακολουθία, τροπάριο) µε 
το οποίο ζητείται η συγχώρηση από τον Θεό και εκφράζεται η οδύνη για τον 
ανθρώπινο ξεπεσµό: ~ εσπερινός. — κατανυκτικά | -ώς επίρρ. 

κατάνυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων) το αίσθηµα βαθιάς θρησκευτικής 
πίστης και ευλάβειας (των πιστών): ~ ψυχών || οι πιστοί παρακολουθούσαν µε 
~ ΣΥΝ. έκσταση, ψυχική ανάταση | έξαρση ΑΝΤ. ασυγκινησία, απάθεια. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κατάνυξις < κατανύσσω «τρυπώ µε αιχµηρό αντικείµενο» (και 
µεταφορικά «συγκινώ, διεγείρω ευλαβικά αισθήµατα») < κατά- + νύσσω 
«τρυπώ, διαπερνώ» (βλ. λ. νΰξη)]. 

καταξεριάς (ο) {καταξεριάδες} (λαϊκ.) νότιος άνεµος, που συνοδεύεται από 
υψηλές θερµοκρασίες ΣΥΝ. λίβας. 

καταξιώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {καταξίω-σα, -θηκα, -µένος} παραδέχοµαι την αξία 
(προσώπου ή πράγµατος), αναγνωρίζω (κυρ. το µεσοπαθ. καταξιώνοµαι): 
καταξιώθηκε µε τους αγώνες και την προσφορά του || καταξιωµένος πολιτικός | 
δηµοσιογράφος || καταξιώθηκε κοινωνικά | ηθικά | καλλιτεχνικά. 

καταξίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η αναγνώριση των 
ικανοτήτων, τής αξίας (κάποιου): ύστερα από τόσους κόπους ήρθε και η ~ || 
προσωπική | επαγγελµατική | κοινωνική | επιστηµονική | ηθική | διεθνής ~||~ 
πολιτικού | καλλιτέχνη στη συνείδηση τού λαού || επιτυγχάνω | κερδίζω την ~ 
ΣΥΝ. δικαίωση. 

καταπακτή (η) άνοιγµα στο δάπεδο (σπιτιού, κτηρίου ή πλοίου), που κλείνει µε 
πόρτα οριζόντια και οδηγεί σε χώρο κάτω από το πάτωµα, υπόγειο ή αµπάρι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καταπακτή (θύρα), θηλ. τού επιθ. καταπακτός < αρχ. 
καταπήγνυµι «εµπήγω, εµφυτεύω» < κατά- + πήγνυµι (βλ. λ. πήζω)]. 

καταπάνω κ. κατεπάνω επίρρ. [µεσν.] κατευθείαν πάνω (σε κάποιον/κάτι, κυρ. 
µε ορµή ή επιθετική διάθεση): κλότσησε ~ µου τη µπάλα || χύµηξε ~ του, να τον 
σκοτώσει || το κύµα ήρθε ~ µας ΣΥΝ. ενάντια. 

καταπάτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1.η κατά αυθαίρετο 
τρόπο κατάληψη και κατοχή εδάφους- κάθε παράνοµη οικειοποίηση, 
σφετερισµός: ~ δασικών εκτάσεων || συνεχείς ~ δηµοσίων γαιών || ~ ξένης 
περιουσίας 2. η παραβίαση και η καταστρατήγηση: καταγγελίες για ~ των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων || ~ θεσµών | νόµων | τού συντάγµατος 3. η 
παραβίαση ή η αθέτηση δέσµευσης οποιασδήποτε µορφής και ισχύος: ~ των 
όρων τού συµβολαίου || ~ συµφωνίας ΣΥΝ. αθέτηση, µη τήρηση, σπάσιµο. 

καταπατητής (ο), καταπατήτρια (η) {καταπατητριών} πρόσωπο που κάνει 
καταπάτηση, που καταλαµβάνει και οικειοποιείται συγκεκριµένη έκταση 
παράνοµα και αυθαίρετα: πρέπει να τιµωρούνται παραδειγµατικά οι ~ δασικών 
εκτάσεων ΣΥΝ. οικοπεδοφάγος. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ανιχνευτής, 
κατάσκοπος» (µεσν. σηµ. «κλέφτης»), < αρχ. καταπατώ]. 

καταπατώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταπατείς... | καταπάτ-ησα, -ούµαι, -άται... | -ιέµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. καταλαµβάνω και οικειοποιούµαι παρανόµως εδαφική 
έκταση: ~ καµένες περιοχές! οικόπεδο/ ακίνητο ΣΥΝ. σφετερίζοµαι 2. 
παραβιάζω τα νοµικώς ή εθιµικώς κατοχυρωµένα και αποδεκτά, 
καταστρατηγώ: ~ τους νόµους | τις ελευθερίες | τα ανθρώπινα δικαιώµατα || 
καταγγέλλουν ότι καταπατούνται οι συµβάσεις || καταπάτησε κάθε ίχνος 
αξιοπρέπειας ΣΥΝ. παραβαίνω, παραβιάζω 3. είµαι ασυνεπής, δεν τηρώ 
(υποχρέωση ή υπόσχεση): καταπάτησε τον όρκο | την υπόσχεση του || 
καταπατώ µια 
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συµφωνία ΣΥΝ. αθετώ ANT. τηρώ, κρατώ, σέβοµαι. 
κατάπαυση (η) [αρχ.] {-ης κ. -αύσεως | -αύσεις, -αύσεων} η πλήρης 
παύση, ο οριστικός τερµατισµός: ~ των εχθροπραξιών | τού πολέµου 
| τού πυρός ΣΥΝ. λήξη, σταµατηµός, τέλος, τελειωµός. — καταπαύω 
ρ. [αρχ.]. 

καταπειθω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατέπεισα, καταπείσθηκα) πείθω (κά-
ποιον) εντελώς, τον απαλλάσσω από κάθε αµφιβολία ή αναστολή, 
εµπνέω απόλυτη πίστη (για κάτι): είχε καταπείσει τους πάντες για 
την αθωότητα του ΣΥΝ. πείθω. — καταπειστικός, -ή, -ό [1790], κατα-
πεισπκά επίρρ. 

καταπέλτης (ο) {καταπελτών} 1. (κατά την αρχαιότητα) πολεµική 
πολιορκητική µηχανή, την οποία αποτελούσε ένας µεγάλος µοχλός 
στερεωµένος πάνω σε συνήθ. ξύλινη, τροχοφόρο βάση, ώστε όταν 
έκοβαν τα σχοινιά που έδεναν το άκρο τού µοχλού στη βάση, αυτός 
να εκτινάσσεται µε δύναµη, εκτοξεύοντας σε µακρινή απόσταση βέ-
λη, λίθους, φλεγόµενα αντικείµενα κ.λπ. εναντίον εχθρικών στόχων 
(κυρ. για το γκρέµισµα τειχών ή την πυρπόληση τους) 2. (µτφ.) καθετί 
(πρόσωπο, λόγος, κείµενο κ.λπ.) που επιφέρει συντριπτικά αποτε-
λέσµατα εις βάρος συγκεκριµένου στόχου, που λειτουργεί καταλυτι-
κά: στην απαντητική του αγόρευση υπήρξε ~ || τα άρθρα του ήταν ~ 
κατά τής διαφθοράς των πολιτικών 3. µεγάλη µεταλλική πόρτα στην 
πρύµνη ή πλώρη πλοίου που ανοίγει από πάνω πέφτοντας στην προ-
βλήτα και επιτρέπει την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών και 
οχηµάτων 4. (στα αεροπλανοφόρα) µηχανισµός που χρησιµοποιείται 
για την επιτάχυνση τής εκτόξευσης, τής απογείωσης αεροπλάνου 
από το κατάστρωµα τού πλοίου 5. µεσαιωνικό όργανο βασανισµού. 
[ETYM. < αρχ. καταπάλτης | καταπέλτης < κατά- + -πάλτης < πάλλω]. 

καταπετασµα (το) {καταπετάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε 
χρησιµοποιείται σε έναν χώρο ως κάλυµµα και διαχωριστικό, στερε-
ωµένο έτσι ώστε να πέφτει προς τα κάτω· το παραπέτασµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. 
(ειδικότ.) το παραπέτασµα τού ναού, που χωρίζει το Αγιο Βήµα από 
τον κυρίως ναό- ΦΡ. τρώω το καταπετασµα καταναλώνω πολύ φαγη-
τό ΣΥΝ. τρώω τον περίδροµο | τον αγλέορα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. καταπετάννυµι «ξεδιπλώνω, καλύπτω» < κατά- + 
πετάννυµι (βλ. λ. πετώ). Η λ. χρησιµοποιήθηκε από τους Εβδοµήκοντα 
ως απόδ. τού εβρ. parohéth, για να δηλώσει το χώρισµα ανάµεσα στα 
Αγια και τα Αγια των Αγίων τού ναού. Ακόµη, η φρ. τρώει το κατα-
πετασµα αναφερόταν αρχικώς σε κλέφτες που δεν δίσταζαν να επε-
κτείνουν τις βλέψεις τους ακόµη και σε ιερά πράγµατα]. 

καταπέφτω ρ. -> καταπίπτω 
καταπιάνοµαι ρ. µετβ. αποθ. [µεσν.] {καταπιάστηκα} (+µε) ασχο-

λούµαι εντατικά και συστηµατικά µε (κάτι): καταπιάστηκε µε το 
εµπόριο και πρόκοψε || καιρός είναι πια να καταπιαστεί κι αυτός µε 
τις σπουδές του στα σοβαρά || καταπιάνεται µε πολλά συγχρόνως και 
διασπάται! ΣΥΝ. ενασχολούµαι, καταγίνοµαι, µπλέκω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
αποθετικός. 

καταπιέζω ρ. µετβ. [µτγν.] {καταπίεσ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
περιορίζω πιεστικά· εµποδίζω την ελεύθερη, αυθόρµητη έκφραση, 
ασκώντας σωµατικό ή ψυχολογικό εξαναγκασµό: έχει καταπιεστεί 
τόσο πολύ από τον πατέρα του, που ακόµα και σήµερα δεν τολµά να 
του αντιµιλήσει || δεν άντεχε άλλο να καταπιέζει τα αισθήµατα του || - 
επιθυµίες || καταπίεζε τον λαό του | τους φτωχούς | τις µειονότητες | 
τους εργαζοµένους ΣΥΝ. καταδυναστεύω, τυραννώ. 

καταπίεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1.ο περιορισµός 
τής ελευθερίας (κάποιου), ο σωµατικός ή ψυχολογικός εξαναγκασµός 
του: ασκεί µεγάλη ~ στα παιδιά της | στους υπαλλήλους του | στους 
πολίτες τής χώρας || η συνεχής ~ των επιθυµιών δηµιουργεί απωθη-
µένα ΣΥΝ. καταδυνάστευση 2. (συνεκδ.) κάθε πράξη ή κατάσταση 
που καταπιέζει (κάποιον): αυτός ο διαρκής έλεγχος, πού πάει, µε 
ποιον και τι ώρα θα γυρίσει, είναι µεγάλη ~. — καταπιεστής (ο) 
[1859], καταπιέστρια (η). 

καταπιεστικός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός που ασκεί καταπίεση, που κα-
ταπιέζει: ~ νόµος | καθεστώς || ~ τρόπος διακυβέρνησης || - συµπερι-
φορά || ο — προστατευτισµός || ~ φορολογία | απαγόρευση || ~ αγωγή | 
αγάπη ΣΥΝ. δεσµευτικός, περιοριστικός, ασφυκτικός ANT. φιλελεύθε-
ρος, ελαστικός 2. (για πρόσ.) αυτός που ενεργεί καταδυναστευτικά, 
ως καταπιεστής: θα έπρεπε ν'αφήνει τα παιδιά και λίγο ελεύθερα, να 
µην είναι τόσο καταπιεστικός! ΣΥΝ. καταδυναστευτικός, τυραννικός. 
— καταπιεστικ-ά | -ώς [1891] επίρρ. 

καταπίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] (κατάπια, καταπιωµένος} ♦ 1. (α-
µετβ.) κατεβάζω (ποτό ή τροφή) από το στόµα και µέσω τού φάρυγγα 
στο στοµάχι: τον πονούσε ο λαιµός του και δεν µπορούσε να καταπιεί 
♦ (µετβ.) 2. κατεβάζω (κάτι) στο στοµάχι από το στόµα και τον φά-
ρυγγα: καταπίνω το γάλα | το φάρµακο | τα χάπια | τη µπουκιά µου 3. 
(µτφ.) κάνω κάτι να χαθεί στο εσωτερικό µου: τους κατάπιαν τ'άγρια 
κύµατα ΣΥΝ. ρουφώ· ΦΡ. (α) άνοιξε η γη και τον κατάπιε βλ. λ. ανοίγω 
(β) ν' ανοίξει η γη και να µε καταπιεί βλ. λ. ανοίγω 4. (µτφ.-κακόσ.) α-
ποδέχοµαι αφελώς, χωρίς ερωτηµατικά ή υποψίες: τους πλάσαρε την 
ιστορία µε λίγο µελοδραµατισµό και αυτοί τα κατάπιαν όλα || το κα-
τάπιε το ψέµα 5. (µτφ.) αποδέχοµαι παθητικά, χωρίς αντίρρηση, ανέ-
χοµαι χωρίς διαµαρτυρία, χωρίς να προβάλω αντίσταση: δεν µπορώ 
να καταπιώ τέτοια προσβολή || όλα τα κατάπινε κι έκανε υποµονή 
ΣΥΝ. υποµένω- ΦΡ. καταπίνω τη γλώσσα µου (i) αποδέχοµαι παθητικά 
κάτι, δεν τολµώ να εκφράσω την αντίρρηση µου: µόλις της έβαλε τις 
φωνές, κατάπιε τη γλώσσα της και δεν ξαναµίλησε ΣΥΝ. αποστοµώ-
νοµαι, το βουλλώνω, δεν λέω λέξη (ii) σταµατώ να µιλώ, µένω σιωπη-
λός: έχει καταπιεί τη γλώσσα του, από το πρωί δεν έχει πει λέξη 6. 
(µτφ.) καταπιέζω (κάτι), δεν επιτρέπω την εκδήλωση του (συγκρατώ-
ντας τον εαυτό µου): ένιωσε να φουντώνει, αλλά κατάπιε τον θυµό 
του και συνέχισε! || ~ τα δάκρυα | τους λυγµούς µου. 

κατάπιοµα (το) (λαϊκ.) (καταπιόµ-ατος | -ατα, -άτων} η κατάποση. 
[ΕΤΥΜ. < καταπιώ, υποτ. αορ. τού ρ. καταπίνω]. 

καταπιόνας (ο) ο φάρυγγας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. καταπιών, µτχ. 
αορ. β' (κατέπιον) τού ρ. καταπίνω]. 

καταπίπτω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κατέπεσα} (λόγ.) 1. παύω να ισχύω: η 
κατηγορία καταπίπτει υπό το βάρος των αθωωτικών αποδείξεων ΣΥΝ. 
γκρεµίζοµαι, τσακίζοµαι, καταρρέω, κατακρηµνίζοµαι, πέφτω 2. (κυρ. 
στον αόρ.) πέφτω εντελώς (συνήθ. από µεγάλος ύψος): οι τοίχοι είχαν 
καταπέσει || ένα µεταγωγικό αεροσκάφος κατέπεσε στην Αττική 3. (για 
καιρικά φαινόµενα) κοπάζω, καταπαύω, γίνοµαι πιο ασθενής, 
χαµηλότερης έντασης: οι βόρειοι άνεµοι θα καταπέσουν συντόµως 
ΣΥΝ. καταλαγιάζω, γαληνεύω ANT. αγριεύω, φουντώνω, ανταριάζω 4. 
(µτφ.) χάνω την ενεργητικότητα µου, τις δυνάµεις µου, εξαντλούµαι: 
ύστερα από το ατύχηµα είχε καταπέσει εντελώς || κατέπεσε ψυχολο-
γικά | βιολογικά | από τα χρόνια | απ' την αρρώστια ΣΥΝ. εξασθενώ, 
καταβάλλοµαι, παρακµάζω, εξαντλούµαι ANT. δυναµώνω. Επίσης 
(καθηµ.) καταπέφτω [µεσν.]. 

καταπίστευµα (το) [1840] {καταπιστεύµ-ατος | -ατα,-άτων} ΝΟΜ. θε-
σµός ο οποίος παρέχει στον διαθέτη την ευχέρεια να καθορίσει απώ-
τερο κληρονόµο στον οποίον και περιέρχεται η κληρονοµιά εφόσον, 
συνήθως, πεθάνει ο αρχικός κληρονόµος: κληρονοµικό | καθολικό -
(αυτό που προβλέπει και επιβάλλει παράδοση τµήµατος ή τού συνό-
λου κληρονοµιάς σε άλλο πρόσωπο) || προφορικό ~ (αυτό που µαρτυ-
ρείται µόνο προφορικά) || µυστικό - (αυτό που ορίζεται σε συµπλη-
ρωµατικό έγγραφο τού κληροδότη και όχι στη διαθήκη του). — κα-
ταπιστευµατικός, -ή, -ό [1887]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού νεολατ. 
fideicommissum]. 

καταπιστευµατοδόχος (ο) [1871] ΝΟΜ. Ο δέκτης τού καταπιστεύ-
µατος. 
[ΕΤΥΜ. < καταπίστευµα + -δόχος < δέχοµαι, απόδ. τού λατ. fidu-
carius]. 

καταπίστευση (η) [1840] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ΝΟΜ. 
σύµβαση µεταβίβασης δικαιώµατος µε την οποία ωστόσο δεν απο-
σκοπείται η επαύξηση τής περιουσίας τού προσώπου που αποκτά το 
δικαίωµα (δηλ. τού καταπιστευµατοδόχου), αλλά είτε η εξασφάλιση 
απαίτησης την οποία αυτός έχει κατά τού µεταβιβάζοντος το δικαί-
ωµα είτε η απλή διαχείριση τού δικαιώµατος· αλλιώς καταπιστευτι-
κή δικαιοπραξία. 

καταπίστοµα επίρρ. (λαϊκ.) έχοντας ή φέρνοντας το στόµα προς τη 
γη, σκύβοντας ή πέφτοντας εντελώς µπρούµυτα: προσκύνησε ~ ANT. 
ύπτια, ανάσκελα. 

καταπλακώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {καταπλάκω-σα, -θηκα, -µένος} πλα-
κώνω εντελώς: τόνοι χιονιού καταπλάκωσαν τους ορειβάτες. 

κατάπλασµα (το) {καταπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων) πολτώδης µάζα που 
παρασκευάζεται από φαρµακευτικά διαλύµατα µε βάση τον λι-
ναρόσπορο και χρησιµοποιείται ως επίθεµα για την καταπολέµηση 
τού πόνου ή των φλεγµονών ΣΥΝ. έµπλαστρο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
καταπλάσσω < κατά- + πλάσσω (βλ.λ.)]. 

κατάπλατα επίρρ.· κατευθείαν στην πλάτη, ακριβώς στο µέσο τής 
πλάτης: τον χτύπησε ~ µ ' ένα µαχαίρι. 

καταπλεύσω (να/θα) ρ. -· καταπλέω 
καταπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κατέπλευσα} (για πλοίο) κατευθύνοµαι ή 

φθάνω στον προορισµό µου, πλέοντας µέσω θαλάσσης ή ποταµού: τα 
πλοία τού αγγλικού στόλου αναµένεται να καταπλεύσουν αύριο στο 
λιµάνι µας || ο «Ποσειδών» κατέπλευσε µε καθυστέρηση δύο ωρών 
ΣΥΝ. εισπλέω ΑΝΤ. αποπλέω, εκπλέω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

καταπληκτικός, -ή, -ό [µτγν.] (σε χαρακτηρισµούς προσώπων, πραγ-
µάτων, γεγονότων, καταστάσεων) αυτός που προκαλεί κατάπληξη λό-
γω εξαιρετικής σπουδαιότητας ή ποιότητας: ~ περίπτωση ανθρώπου 
| ταλέντο | χαρακτήρας | οµοιότητα | κατόρθωµα | παράσταση | ερ-
µηνεία | οµορφιά | χιούµορ | µέρα | ταινία ΣΥΝ. εκπληκτικός, απί-
στευτος, αφάνταστος, φοβερός, µοναδικός, φανταστικός. — κατα-
ττληκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

κατάπληκτος, -η, -ο αυτός που αισθάνεται µεγάλη έκπληξη, που µένει 
εµβρόντητος µπροστά σε απροσδόκητες εξελίξεις, θαυµαστά 
πράγµατα, καταστάσεις και συµβάντα: η κοινή γνώµη παρακολουθεί 
~ τον νέο πόλεµο δηλώσεων || µένω - από την τροπή που πήραν τα 
πράγµατα || ~ από το θέαµα ΣΥΝ. έκθαµβος, άναυδος, εκστατικός, 
άφωνος, έκπληκτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. καταπλήσσω | -ττω]. 

κατάπληξη (η) {-ης κ. -ήξεως | χωρ. πληθ.} η µεγάλη έκπληξη, το αί-
σθηµα βαθιάς αναστάτωσης, απορίας και θαυµασµού (κάποτε µαζί 
µε κάποιον φόβο) από απρόβλεπτα πράγµατα, γεγονότα ή εξελίξεις: η 
~ τού ακροατηρίου ήταν µεγάλη, όταν ο οµιλητής ξέσπασε σε ύβρεις 
ΣΥΝ. έκπληξη, σάστισµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκπλήσσω. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
κατάπληξις < καταπλήσσω]. 

καταπληξία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το σοκ, η ξαφνική και βίαιη 
διαταραχή τής νευρικής ισορροπίας, που οφείλεται σε συγκινησια-
κά, συναισθηµατικά αίτια και εντοπίζεται στην απώλεια τού µυϊκού 
τόνου και των αντανακλαστικών κινήσεων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. cataplexie]. 

καταπλήσσω κ. κάταπλήττω ρ. µετβ. {κατ-έπληξα, (λόγ.) -επλάγην, -
ης, -η...} προκαλώ κατάπληξη σε κάποιον, δηµιουργώ έντονη έκπλη-
ξη· κάνω µεγάλη εντύπωση: τα νέα του σχέδια κατέπληξαν τους ειδι-
κούς µε τη φαντασία και την πρωτοτυπία τους || µας κατέπληξε το 
πείσµα και η αποφασιστικότητα του || µε έχει καταπλήξει η αδιαφορία 
του! ΣΥΝ. εκπλήσσω, εντυπωσιάζω, θαµπώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ-
πλήσσω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + πλήσσω | -ττω (βλ.λ.)]. 

κατάπλους (ο) {κατάπλ-ου, -ου(ν) | -οι, -ων, -ους} (επίσ.) 1. η άφιξη 
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πλοίου στο λιµάνι προορισµού του: ο - τού στόλου ΣΥΝ. ελλιµενισµός, 
είσπλους ANT. έκπλους, απόπλους 2. (ειδικότ.) ο πλους κατά το ρεύµα τού 
ποταµού, προς τα κάτω, προς τις εκβολές του ANT. ανά-πλους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλέω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καταπλέω]. κατάπλωρος, -η, -ο (κυρ. για ανέµους) αυτός 
που έχει φορά ακριβώς κατά τη διεύθυνση τής πλώρης, που πέφτει κατευθείαν 
πάνω στην πλώρη κατά τον πλου τού πλοίου. — κατάπλωρα επίρρ. καταπνίγω 
ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέπνιξα, καταπνίγηκα (λόγ. κατεπνίγην, -ης, -η..., µτχ. 
καταπνιγείς, -είσα, -έν)} 1. πνίγω (κάποιον) 2. (µτφ.) εµποδίζω την εκδήλωση ή 
την επικράτηση (κάποιου) µε βίαιο τρόπο, ανατρέποντας τη φυσική πορεία, 
δρώντας κατασταλτικά: ~ τον θυµό | τα αισθήµατα | τις παρορµήσεις µου || ~ την 
εξέγερση | την επανάσταση | την ανταρσία ΣΥΝ. καταστέλλω, συντρίβω, 
αφανίζω, σταµατώ, διαλύω, εξοντώνω. — κατάπνιξη (η) [αρχ.], καταπνικτικός, 
-ή, -ό [1891]. κατά πόδας επίρρ. 1. ακριβώς στα ίχνη, στα βήµατα κάποιου: τον 
ακολουθούσε ~, όπου κι αν πήγαινε || τον παρακολουθούσαν ~· είχαν γίνει η σκιά 
του ΣΥΝ. ξοπίσω 2. ως άµεση συνέπεια, ως άµεσο αποτέλεσµα: µετά τον 
πόλεµο έρχεται - η δυστυχία 3. (µτφ.) µε απόλυτη ακρίβεια, σύµφωνα µε 
προδιαγεγραµµένη πορεία: ακολουθούσε τις οδηγίες ~ || εφαρµόζει ~ τις εντολές 
των ανωτέρων του. Επίσης (λαϊκ.) καταπόδι [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κατά πόδας < πους, ποδός «πόδι»]. καταπολέµηση (η) [µτγν.] {-
ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η προσπάθεια για τη δραστική αντιµετώπιση 
(επικίνδυνων ή ανεπιθύµητων καταστάσεων, γεγονότων, φαινοµένων κ.λπ.): ο 
αγώνας για την -των ναρκωτικών | τού καρκίνου | τού έιτζ | τής ανεργίας | µιας 
πυρκαγιάς || ~ τής φοροδιαφυγής | τού πληθωρισµού | τής τροµοκρατίας | τού 
εγκλήµατος || συστηµατική | αποτελεσµατική | ολοκληρωτική | συνδυασµένη 
(βλ.λ.) ~ ΣΥΝ. εξάλειψη, εξολόθρευση, εξόντωση, εξουδετέρωση, καταστολή, 
εξαφάνιση.. καταπολεµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταπολεµάς... κ. -είς... | καταπολέµ-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα) προσπαθώ να αντιµετωπίσω δραστικά, να εξουδετερώσω 
κάτι/κάποιον ανεπιθύµητο ή επικίνδυνο: ~ τους αντιπάλους µου | τους εχθρούς || 
~ τις ασθένειες µε δραστικά φάρµακα || την κερδοσκοπία | τα ναρκωτικά | την 
ανεργία. καταπόνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η πολύ 
έντονη κούραση, η εξάντληση λόγω υπερβολικής καταβολής δυνάµεων: ~ µυών 
|| η ~ από την έντονη εργασία || η - τού πνεύµατος ΣΥΝ. κούραση, εξάντληση, 
εξασθένηση, εξουθένωση 2. η έντονη ή βαριά χρήση αντικειµένου η οποία 
µπορεί να το φθείρει: η ~ των αναρτήσεων | των ελαστικών τού αυτοκινήτου. 
καταπονητικός, -ή, -ό [1886] αυτός που προκαλεί εξάντληση επειδή απαιτεί 
έντονη προσπάθεια, που προξενεί καταπόνηση: ~ άσκηση | δουλειά | 
αποσχόληση | διαδικασία ΣΥΝ. κουραστικός, εξαντλητικός, κοπιαστικός, 
κοπιώδης, επίπονος, βαρύς, (λόγ.) επαχθής ANT. ξεκούραστος, άκοπος, άνετος. 
— καταπονητιΚ-ά | -ώς [1886] επίρρ. καταποντίζω ρ. µετβ. {καταπόντισ-α, -
τηκα, -µένος} 1. βυθίζω- (συ-νήθ. µεσοπαθ. καταποντίζοµαι): το πλοίο 
καταποντίστηκε αύτανδρο ΣΥΝ. καταβυθίζω, βουλιάζω, (λαϊκ.) φουντάρω, 
πνίγω 2. παθαίνω µεγάλη καταστροφή, δέχοµαι σοβαρότατο πλήγµα, καίριο 
χτύπηµα: το κόµµα του καταποντίστηκε στις εκλογές ΣΥΝ. καταστρέφοµαι, αφα-
νίζοµαι, εξολοθρεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + ποντίζω < πόντος «θάλασσα» (βλ.λ.)]. καταποντισµός 
(ο) [αρχ.] 1. καταβύθιση στη θάλασσα ΣΥΝ. βού-λιαγµα 2. µεγάλη 
καταστροφή, πλήγµα, αφανισµός: ο ~ ενός κόµµατος στις εκλογές- ΦΡ. σεισµοί, 
λοιµοί, λιµοί και καταποντισµοί βλ. λ. σεισµός. Επίσης καταπόντιση (η) 
[µτγν.]. καταπονώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταπονείς... | καταπόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} προκαλώ καταπόνηση: τον είχε καταπονήσει το µακρύ ταξίδι || 
καταπονηµένος από την ταλαιπωρία || ~ τα µάτια | το σώµα | το µυαλό µου ΣΥΝ. 
κατακουράζω, εξαντλώ, καταβάλλω ΑΝΤ. αναπαύω, ξεκουράζω, χαλαρώνω. 
κατάποση (η) [αρχ.] {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων} η προώθηση τροφής από 
το στόµα στο στοµάχι διά µέσου τού φάρυγγα και τού οισοφάγου: τον πονάει ο 
λαιµός του και δυσκολεύεται στην ~ ΣΥΝ. κα-τάπιοµα. καταποτήρας (ο) [1888] 
(λόγ.) 1. η καταβόθρα (βλ.λ., σηµ. 1) 2. ο στρόβιλος που δηµιουργείται σε 
υδάτινη µάζα λόγω διαφοράς πιέσεως, ο νεροστρόβιλος ΣΥΝ. δίνη, µάτι, 
ρουφήχτρα. [ΕΤΥΜ < κατάποση (βλ. λ. πόση) + παραγ. επίθηµα -τήρ(ας)]. 
καταπότι (το) {καταποτ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) το χάπι, γενικότ. οτιδήποτε 
παραλαµβάνεται σε στερεά µορφή και σε σχήµα σφαιριδίου από το στόµα µε 
κατάποση. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. καταπότιον, υποκ. τού κατάποτον < καταπίνω]. 
καταπραϋντικός, -ή, -ό [1870] 1. αυτός που καταπραΰνει, που καθησυχάζει και 
ανακουφίζει: ~ λόγια ΣΥΝ. καθησυχαστικός, ανακουφιστικός, κατευναστικός 
ΑΝΤ. διεγερτικός 2. καταπραϋντικά (τα) ΙΑΤΡ. φάρµακα που χρησιµοποιούνται 
για την καταστολή διαφόρων διεγερτικών καταστάσεων τού οργανισµού ή σε 
περιπτώσεις παροξυσµικού βήχα, υψηλού πυρετού, δυνατού πόνου κ.λπ.: ~ 
χάπια ΣΥΝ. ηρεµιστικός. — καταπραϋντικ-ά | -ώς [1891] επίρρ. καταπραΰνω 
ρ. µετβ. {καταπράυν-α, -θηκα} µειώνω την πίεση, απαλλάσσω από την 
αρνητική ένταση προσδίδοντας γαλήνη και ηρεµία, ανακουφίζω: παυσίπονα 
που καταπραΰνουν τους πόνους || προσπάθησε να καταπραΰνει τον θυµό του 
ΣΥΝ. καθησυχάζω, κατευνάζω, γαληνεύω, καλµάρω. — καταπράυνση (η) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ, αρχ. < κατά- + πραϋνω < πράος (βλ.λ.)]. καταπροσωπο επίρρ. 
1. κατευθείαν στο πρόσωπο: του 'δώσε ~ ένα 

χαστούκι ΣΥΝ. κατάµουτρα, κατάφατσα 2. (µτφ.) µε θάρρος, ευθέως: της είπε ~ 
να φύγει! ΣΥΝ. κατάµουτρα, µε παρρησία. Επίσης κατα-πρόσωπα [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. φρ. κατά πρόσωπον]. 

κατάπρυµ(ν)ος, -η, -ο (για θαλασσινό άνεµο) αυτός που πνέει από το µέρος τής 
πρύµνης, που είναι ευνοϊκός για ταξίδι ΣΥΝ. ούριος, πρίµος ΑΝΤ. κατάπλωρος. 
— κατάπρυµ(ν)α επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. κατά πρύµνην]. 

καταπτοώ ρ. µετβ. [µτγν.] {καταπτοείς... | καταπτό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ρίχνω το ηθικό (κάποιου), τον απογοητεύω εντελώς: τον έχουν 
καταπτοήσει οι συνεχείς αποτυχίες και η αδιαφορία τού κοινού || είχε 
καταπτοηθεί από την ήττα του στις εκλογές ΣΥΝ. κατατροµάζω, φοβίζω, 
καταφοβίζω ΑΝΤ. ενισχύω, ενθαρρύνω, αναθαρρύνω. — καταπτόηση (η) 
[1766]. 

κατάπτυστος, -η, -ο αυτός που δεν αξίζει παρά περιφρόνηση, φτύσιµο: ~ 
λιβελογράφηµα | συµπεριφορά | σχόλιο | δηµοσίευµα ΣΥΝ. αχρείος. — 
κατάπτυστα | καταπτύστως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καταπτύω < κατά- + 
πτύω «φτύνω»]. 

κατάπτωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (κυριολ.) το 
ολοκληρωτικό γκρέµισµα κατασκευής ΑΝΤ. ανέγερση, ανόρθωση· (µτφ.) 2. η 
απώλεια σηµαντικού βαθµού σωµατικής ενέργειας, η πλήρης σωµατική 
εξασθένηση: η έντονη προσπάθεια που κατέβαλε, τον έφερε στα όρια τής ~ 
ΣΥΝ. εξασθένηση, εξάντληση ΑΝΤ. ενδυνάµωση 3. η εκδήλωση κυρ. 
καταθλιπτικών τάσεων συµπεριφοράς ως αποτέλεσµα τής αδυναµίας 
(κάποιου) να διατηρήσει την ψυχική, πνευµατική, συναισθηµατική του 
ισορροπία (συνήθ. λόγω µεγάλης ψυχικής ή σωµατικής κόπωσης): ήταν σε ~ 
ύστερα απ' το διαζύγιο || η ~ εκδηλώθηκε µε νευρικά ξεσπάσµατα και κλάµατα 
ΣΥΝ. κατάθλιψη, αθυ-µία 4. η παρακµή, η εµφάνιση εκφυλιστικών 
φαινοµένων: ηθική | κοινωνική ~ || ~ των ηθών || ~ αξιών | προτύπων ΣΥΝ. 
παρακµή, µαρασµός, ευτέλεια ΑΝΤ. ακµή, ευδοκίµηση. 

καταπώς επίρρ. [µεσν.] (καθηµ.) συµφώνως προς, κατά τον τρόπο που: ~ τα 
λες, έχεις δίκιο! || ~ τα παρουσιάζουν, ήταν ατύχηµα || θα βρέξει, ~ φαίνεται 
ΣΥΝ. όπως, καθώς. 

Καταρ (το) {άκλ.} (αραβ. Dawlât Qatar = Κράτος τού Κατάρ) κράτος τής Ν∆. 
Ασίας, στη ∆. ακτή τού Περσικού Κόλπου, µε πρωτεύουσα τη Ντόχα, επίσηµη 
γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το ριάλ Κατάρ. [ΕΤΥΜ < αραβ. Qatar, 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < αραβ. qatura «εκκρίνω» < qatran «ρητίνη», πράγµα που 
συνδ. µε τα πλούσια κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου τής χώρας]. 

κατάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ευχή να πάθει κάποιος κάτι κακό· κάθε 
σύντοµη φράση που εκφωνείται µε πίστη στη µαγική της δύναµη, δηλ. µε την 
πεποίθηση ότι θα βγει αληθινή, και µε σκοπό την πρόκληση κακού στο άτοµο 
προς το οποίο απευθύνεται: τον έδιωξε µε κατάρες για το κακό που έκανε! || 
την - µου να 'χεις! ΣΥΝ. αρά, ανα-θεµατισµός, ανάθεµα ΑΝΤ. ευχή, ευλογία- 
ΦΡ. (α) γυρίζει σαν την άδικη κατάρα για άνθρωπο που περιπλανάται άσκοπα 
ή χωρίς να καταλήγει κάπου, χωρίς να σταµατά ποτέ η περιπλάνηση του: δεν 
έχει ησυχία αυτός ο άνθρωπος, ~ (β) δίνω | αφήνω (σε κάποιον) ευχή και 
κατάρα αφήνω σε κάποιον άλλο (συνήθ. ζητώντας του αυτό ως τελευταία 
χάρη, ως διαθήκη) να εκτελέσει επιθυµία µου, δίνοντας του την ευλογία µου 
αν το πράξει και τον αναθεµατισµό µου αν δεν το πράξει: ευχή και κατάρα του 
'δώσε η µάννα του να µην πουλήσει το πατρικό τους 2. (µτφ.) η συµφορά που 
έρχεται σε κάποιον και γενικότ. κάθε δυσάρεστο φαινόµενο: η ~ τού πολέµου 
επανέρχεται ΣΥΝ. κακή περίσταση, δυστυχία, µάστιγα ΑΝΤ. ευτυχία, χαρά, 
ευλογία 3. (ως επιφών.) ανάθεµα: ~ τη στιγµή που σε γνώρισα! [ΕΤΎΜ. ap£. < 
καταρώµαι (-άο-) (υποχωρητ.)]. 

καταραµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει δεχτεί κατάρα, που τον βαραίνει 
κατάρα ΣΥΝ. αφορισµένος, αναθεµατισµένος, επάρατος 2. αυτός που 
συµπεριφέρεται κατά τρόπο που θα µπορούσε να προκαλέσει κατάρες εναντίον 
του, µισητός ΣΥΝ. αξιοκατάρατος, κατά-ρατος, επικατάρατος 3. καταραµένοι 
ποιητές (poètes maudits) ποιητές περιφρονηµένοι από την κοινωνία· (ειδικότ.) 
χαρακτηρισµός των ποιητών οι οποίοι έχουν περιέλθει σε κατώτερη κοινωνική 
θέση, έχουν περιθωριοποιηθεί και γίνονται αντικείµενο περιφρόνησης από τους 
κρατούντες, οι οποίοι φοβούνται τη διεισδυτική τους µατιά (ο όρος 
πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον Πωλ Βερλαίν το 1885 ως τίτλος συλλογής 
δοκιµίων του για την τραγική ζωή ποιητών όπως ο Στεφάν Μαλλαρµέ, ο 
Αρθούρος Ρεµπώ κ.ά.). κατάρατος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που συµπεριφέρεται 
κατά τρόπο που επιφέρει κατάρα, αυτός που αξίζει κατάρες: ~ φονιάς | εχθρός. 
ΣΥΝ. αξιοκατάρατος, µισητός ΑΝΤ. ευλογηµένος. -καταρτος, -η, -ο λεξικό 
επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό 
καταρτιών: τρικάταρτο πλοίο. καταράχι (το) {καταραχ-ιού | -ιών} το πιο ψηλό 
σηµείο τής κορυφής βουνού και κατ' επέκτ. η κορυφογραµµή: « να πάω πάνω 
στα βουνά, ψηλά στα ~» (δηµοτ. τραγ.). Επίσης κατάραχο. — κατάραχα επίρρ. 
[µεσν.]. κατάργηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η άρση τής ισχύος: 
~ νόµου | νοµικής διάταξης | των εισαγωγικών εξετάσεων | φοροαπαλλαγών | 
προνοµίων | συνοριακών ελέγχων | τής επετηρίδας των εκπαιδευτικών | τού 
πανεπιστηµιακού ασύλου | οργανικής θέσεως ΣΥΝ. ακύρωση ΑΝΤ. επικύρωση, 
καθιέρωση, έγκριση. καταργώ ρ. µετβ. {καταργείς... | κατάργη-σα (λόγ. 
κατήργησα), -θηκα, -µένος} αίρω την ισχύ, ακυρώνω κάτι: ~ τους νόµους τής 
προηγούµενης κυβέρνησης || ~ τις εξετάσεις | τα τεκµήρια φορολόγησης | δια-
τάξεις ΣΥΝ. καταλύω ΑΝΤ. επαναφέρω, καθιερώνω, θέτω σε ισχύ. [ΕΤΎΜ. < 
αρχ. καταργώ (-έω), αρχική σηµ. «ακινητοποιώ (κάτι), το καθιστώ αδρανές», < 
κατ(α)- + αργώ < αργός. Η σηµερινή σηµ. πρώτο- 
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απαντά στην Κ.∆. (λ.χ. Ρωµ. 3,31: νόµον οΰν καταργοϋµεν διά τής πί-στεως;)]. 
καταριέµαι ρ. µετβ. αποθ. (καταρά-στηκα, -µένος} απευθύνω κατάρα σε 
(κάποιον), του εύχοµαι να υποστεί κάτι κακό (ο ίδιος ή αγαπηµένα του 
πρόσωπα): καταριέται την ώρα και τη στιγµή που τον παντρεύτηκε || τον 
καταράστηκε η ίδια του η µάννα || - τους εχθρούς | τα ξένα ΣΥΝ. αναθεµατίζω. 
Επίσης (λόγ.) καταρώµαι [αρχ.] {-άσαι...}. [ΕΤΥΜ µεσν., µεταπλ. τ. τού αρχ. 
καταρώµαι (-άο-) (κατά τα ρ. µέσης φωνής σε -ιέµαί) < κατ(α)- + άρώµαι < αρά 
«ανάθεµα, συµφορά» (αρχική σηµ. «προσευχή, επίκληση») < *àpFa, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρµ. uranam «αρνούµαι», λατ. oro «ικετεύω, αιτούµαι», 
καθώς και µε το ρ. αρνούµαι (βλ.λ.)]. καταριθµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {καταριθµείς... 
| καταρίθµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} αριθµώ µε προσοχή, καταγράφοντας 
τα δεδοµένα σε κατάλογο, απαριθµώ ένα προς ένα: καταριθµήθηκαν 
τουλάχιστον είκοσι κοµµάτια τής συλλογής µε ανάγλυφες παραστάσεις ΣΥΝ. κα-
ταµετρώ, καταγράφω. — καταρίθµηση (η) [µτγν.]. καταρώµαι ρ. → καταριέµαι 
καταρράκτης κ. καταρράχτης (ο) {καταρρακτών} 1.η κατακόρυφη πτώση από 

ύψος των νερών ποταµού ή χειµάρρου, η οποία προκαλείται από τη διακοπή 
τής κοίτης του λόγω τής ανώµαλης διαµόρφωσης τού εδάφους µε µεγάλες 
υψοµετρικές διαφορές: καταρράκτες τού Νιαγάρα | τής Έδεσσας || ~ µε 
κρυστάλλινα νερά || κλιµακωτός ~· ΦΡ. ανοίγουν οι καταρράκτες τού ουρανού 
(οι καταρράκται του ουρανού ήνεώχθησαν, Π.∆. Γένεσις 7,11) για περιπτώσεις 
ραγδαίας βροχόπτωσης, κατακλυσµιαίας βροχής: άνοιξαν πάλι χθες οι καταρ-
ράκτες τού ουρανού, µε αποτέλεσµα να πληµυρίσει το κέντρο τής Αθήνας ΣΥΝ. 
ρίχνει καρεκλοπόδαρα 2. (µτφ.) η ασταµάτητη και ασυγκράτητη ροή: ~ 
ύβρεων | φλυαρίας | πληροφοριών | στοιχείων | γνώσεων ΣΥΝ. χείµαρρος, 
θύελλα · 3. ΙΑΤΡ. νόσος των µατιών, που χαρακτηρίζεται από τη θόλωση τού 
φακού τού οφθαλµού, µε αποτέλεσµα τη µείωση ή και την απώλεια τής 
όρασης: εγχείρηση | επέµβαση καταρράκτη. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < καταρράσσω «εφορµώ βίαια» < κατ(α)- + ράσσω, αβεβ. ετύµου. 
Ήδη στη Μτγν. Ελλην. παρατηρείται σύγχυση µεταξύ των συνωνύµων ράσσω 
«ορµώ, κλονίζω» και άράσσω «χτυπώ, συντρίβω» (εξού και η διττογραφία 
κατα-ρράκτης και κατ-αράκτης), των οποίων η ετυµολογική σχέση δεν µπορεί 
να αποδειχθεί. Σε ό,τι αφορά το ρ. ράσσω, ίσως ανάγεται σε τ. *Ρραχ-jω < I.E. 
*wrägh- χτυπώ», πβ. ρωσ. raziti, τσεχ. râz «χτύπηµα», σύνδεση που οδηγεί σε 
υπόθεση ετυµολογικής συγγένειας και µε το ρ. ρήγνυµι (βλ. λ. ρήγµα). Η ιατρ. 
σηµ. οφείλεται στο γαλλ. αντιδάν. cataracte]. καταρρακτώδης, -ης, -ες [1884] 
{καταρρακτώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που µοιάζει µε καταρράκτη: ~ 
βροχή (πολύ δυνατή, ορµητική). — καταρρακτωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. καταρρακώνω ρ. µετβ. {καταρράκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω κάτι 
κουρέλια, κατακοµµατιάζω: πανιά καταρρακωµένα από τον άνεµο ΣΥΝ. 
κουρελιάζω, καταξεσχίζω, διαλύω 2. (µτφ.) προκαλώ ισχυρό πλήγµα, οδηγώ σε 
διάλυση ή ευτελισµό: οι συνεχείς αποτυχίες τους έχουν καταρρακώσει το ηθικό || 
καταρρακωµένες ελπίδες || καταρρακώθηκε η τιµή και η υπόληψη του ΣΥΝ. 
εξευτελίζω, ταπεινώνω, (κα-θηµ.) στραπατσάρω ΑΝΤ. ενισχύω, µεγαλώνω, 
αναδεικνύω. [ΕΤΥΜ; < αρχ. καταρρακώ (-όω) < κατά- + -ρακώ < ράκος 
(βλ.λ.)]. καταρράκωση (η) [1886] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) (λόγ.-µτφ.) το 
κουρέλιασµα: η ~ τού ηθικού των στρατιωτών ύστερα από τις πρώτες ήττες || ~ 
τού κύρους | τής αξιοπρέπειας | τής δηµόσιας εικόνας κάποιου ΣΥΝ. ταπείνωση, 
εξευτελισµός. κατάρρευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η 
πλήρης πτώση, η απώλεια κάθε στήριξης και συνεπώς το γκρέµισµα (κα-
τασκευής, οικοδοµήµατος): η ~ τού τείχους | τού σπιτιού | τού φράγµατος ΣΥΝ. 
γκρέµισµα, σώριασµα, κατάπτωση ΑΝΤ. ανέγερση 2. (µτφ.) η απώλεια 
εσωτερικής (ψυχικής, πνευµατικής) ισορροπίας, η ψυχική εξάντληση: βρίσκεται 
στα πρόθυρα τής ~ || νευρική ~ από υπερκόπωση ΣΥΝ. εξασθένηση 3. (µτφ.) η 
απώλεια τής εσωτερικής δοµής στηρίξεως, τής συνοχής ή τής ισχύος· η 
παρακµή και η διάλυση που επέρχεται σε οποιοδήποτε σύστηµα: η ~ τής 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας | τού υπαρκτού σοσιαλισµού | τής οικονοµίας | τού 
καθεστώτος | µιας επιχείρησης | ελπίδων | σχεδίων ΣΥΝ. αποσύνθεση, πτώση. 
καταρρέω ρ. αµετβ. {κατέρρευσα} (λόγ.) 1. (για κτήρια, κατασκευές κ.λπ.) 
γκρεµίζοµαι: εξαιτίας τού σεισµού κατέρρευσαν πολλά σπίτια ΣΥΝ. διαλύοµαι, 
σωριάζοµαι, (λόγ.) καταπίπτω 2. (µτφ.) εξαντλούµαι φυσικά και ψυχικά, χάνω 
τις δυνάµεις µου: µετά από τόση προσπάθεια είναι έτοιµος να καταρρεύσει || δεν 
άντεξε στη θέα τού νεκρού γυιου της και κατέρρευσε 3. αποδυναµώνοµαι πλήρως, 
χάνω την ισχύ και τη συνοχή µου: η παλιά διοικητική δοµή έχει καταρρεύσει || η 
εταιρεία καταρρέει υπό το βάρος των χρεών || στον αιώνα µας κατέρρευσαν 
πολλές ιδεολογίες και πολιτικά συστήµατα ΣΥΝ. διαλύοµαι, φθείροµαι, 
καταστρέφοµαι. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ρέω καθοδικά, προς τα κάτω», < κατά- + ρέω]. 
καταρρίπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέρριψα, καταρρίφθηκα (λόγ. κατερ-ρίφθην, -
ης, -η...(, µτχ. καταρριφθείς, -είσα, -έν} (λόγ.) 1. ρίχνω ιπτάµενο αντικείµενο 
στο έδαφος (χτυπώντας το µε πυρά): καταρρίφθηκαν τρία εχθρικά αεροσκάφη 2. 
(µτφ.) αποδεικνύω ότι µια θεωρητική κατασκευή είναι λανθασµένη, την 
ανατρέπω µε λογικά επιχειρήµατα: κατέρριψε όλα τα επιχειρήµατα τής 
αντίπαλης πλευράς || τα νέα 

δεδοµένα καταρρίπτουν όλες τις ισχύουσες θεωρίες ΣΥΝ. ανασκευά-
ζω, ανατρέπω, αντικρούω ΑΝΤ. ενισχύω, ισχυροποιώ, τεκµηριώνω, 
αποδεικνύω 3. (µτφ.) ξεπερνώ όριο αθλητικών επιδόσεων: ~ ρεκόρ 
ΣΥΝ. υπερβαίνω. — κατάρριψη (η) [µτγν.], καταρριπτικός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω. 

καταρροή (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή των βλεννογόνων τής αναπνευστικής 
οδού, που προκαλεί έκκριση υδαρούς ή βλεννώδους υγρού ΣΥΝ. κα-
τάρρους. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. καταρρέω]. 

καταρροϊκός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την καταρροή: 
~ φλεγµονή 2. (ως ουσ.) πρόσωπο που παρουσιάζει συµπτώµατα 
καταρροής. 

κατάρρους (ο) {κατάρρ-ου, -ουν | χωρ. πληθ.) η καταρροή (βλ.λ.): ρι-
νικός | βρογχικός ~. [ΕΤΥΜ °ΨΧ· < καταρρέω]. 

κατάρρυτος, -ος, -ον (αρχαιοπρ. - για εδάφη, εκτάσεις) αυτός που 
διαρρέεται από πολλά ρυάκια, ποτάµια κ.λπ., που ποτίζεται από πολλά 
νερά: ~ αγρός | γη. [ΕΤΥΜ αρχ. < κατά- + ρυτός < ρέω]. 

κατάρτι (το) {καταρτ-ιού | -ιών) ψηλό και γερό κυλινδρικό κοντάρι ή 
ανάλογη κατασκευή, που υψώνεται κάθετα στον άξονα πλοίου πάνω 
στο κατάστρωµα και στο οποίο αναρτώνται τα ιστία (πανιά), τα ξάρ-
τια και οι κεραίες ΣΥΝ. ιστός, άλµπουρο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κατάρτιον, ουδ. τού επιθ. κατάρτιος «αυτός που προ-
σαρµόζεται» (πιθ. ως µέρος τής περίφρασης κατάρτιος ιστός) < 
κατ(α)- + άρτιος (βλ.λ.)]. 

καταρτίζω ρ. µετβ. {κατάρτισ-α (λόγ. κατήρτισα), -µένος (λόγ. κατηρ-
τισµένος)} 1. συντάσσω, οργανώνω: - τους εκλογικούς καταλόγους/ τη 
λίστα των υποψηφίων/ σχέδιο δράσης/ τα δροµολόγια/ σύνταγµα/ οι-
κονοµική έκθεση | νοµοσχέδιο 2. παρέχω χρήσιµες γνώσεις σε έναν το-
µέα, εκπαιδεύω: ανέλαβε να καταρτίσει τους εργαζοµένους σε θέµατα 
νέας τεχνολογίας 3. (καταχρ.) συγκροτώ: κατάρτισαν ειδική επι-
τροπή για τη µελέτη τού προβλήµατος 4. (η µτχ. καταρτισµένος, -η, -ο 
κ. κατηρτισµένος) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < κατ(α)- + άρτίζω «προσαρµόζω, τακτοποιώ» < άρτι 
(βλ.λ.)· πβ. Κ.∆. Μάρκ. 1, 19: καταρτίζοντας τα δίκτυα. Η σηµ. «εφο-
διάζω» ήδη αρχ.]. 

κατάρτιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η συγκρότηση, η σύ-
νταξη ολοκληρωµένου συνόλου: ~ καταλόγων | νοµοσχεδίου | επιτρο-
πής | λόχου | ερευνητικής οµάδας || - προγράµµατος ΣΥΝ. καταρτι-
σµός, εκπόνηση 2. η εκπαίδευση σε ορισµένο τοµέα, η κάλυψη των 
µαθησιακών αναγκών (του): ~ στελεχών | εργαζοµένων || µονάδα | κέ-
ντρο κατάρτισης 3. (συνεκδ.) το σύνολο των γνώσεων που έχει απο-
κοµίσει κάποιος σε συγκεκριµένο τοµέα, οι βασικές σπουδές σε επι-
στήµη ή ορισµένο πεδίο γνώσεως για επαγγελµατικούς σκοπούς: έχει 
γερή ~ στα µαθηµατικά || τα στελέχη µας φηµίζονται για την άρτια 
επιστηµονική τους ~ και το υψηλό τους ήθος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κατάρτισις < αρχ. καταρτίζω (βλ.λ). Στην Κ.∆. συνα-
ντούµε τη σηµ. «προκοπή, πρόοδος, αρτίωση» {Β'Κορινθ. 13,9: τούτο 
και εΰχόµεθα, την υµών κατάρτισιν)]. 

κατάρτιση - επιµόρφωση - µετεκπαίδευση. Και οι τρεις λέξεις 
αναφέρονται σε σπουδές. Κατάρτιση ειδικότερα σηµαίνει τις βα-
σικές προπτυχιακές σπουδές που πραγµατοποιεί κανείς σε επι-
στήµη ή σε ορισµένο πεδίο γνώσεως για επαγγελµατικούς σκο-
πούς: Η κατάρτιση που παρέχουν ορισµένα Πανεπιστήµια στους 
αποφοίτους τους είναι ελλιπής - Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Επιµόρφωση είναι κάθε µορφής ενηµέρωση που 
γίνεται άπαξ ή περιοδικά µε παρακολούθηση µαθηµάτων, σεµινα-
ρίων κ.τ.ό. για ποικίλο χρονικό διάστηµα. Η επιµόρφωση προϋπο-
θέτει το στάδιο τής κατάρτισης: Όλοι οι επιστήµονες χρειάζονται 
επιµόρφωση κάθε 5 χρόνια. Μετεκπαίδευση είναι οι οργανωµένες 
µεταπτυχιακές σπουδές που πραγµατοποιούνται µετά την κατάρ-
τιση (προπτυχιακές σπουδές): Η µετεκπαίδευση των δασκάλων γι-
νόταν παλαιότερα στο ∆ιδασκαλείο τού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

καταρτισµένος, -η, -ο κ. (λόγ.) κατηρτισµένος [αρχ.] 1. αυτός που έχει 
καταρτιστεί σε κάτι: ~ στην επιστήµη του 2. (γενικότ.) αυτός που έχει 
πολλές γνώσεις, µορφωµένος: άνθρωπος ~, µε υψηλό επίπεδο 
γνώσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

καταρτισµός (ο) [µτγν.] 1. η συγκρότηση συνόλου, η οργάνωση σε 
ενότητα: - σχεδίων δράσεως | επιτροπής | λόχου | προγραµµάτων ΣΥΝ. 
κατάρτιση, συγκρότηση, εκπόνηση 2. η απόκτηση µόρφωσης, ο 
εµπλουτισµός γνώσεων ΣΥΝ. εκπαίδευση, επιµόρφωση. 

κατ' αρχάς επίρρ. → αρχή 
κατ' αρχήν επίρρ. → αρχή 
κατάσαρκα επίρρ. [µεσν.] (καθηµ.) ακριβώς πάνω στη σάρκα: του 

έδωσε ένα φυλαχτό, που το φορούσε ~ || φορούσε ένα µπλουζάκι ~. 
κατασάρκιο (το) {κατασαρκί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το λινό λευκό κά-

λυµµα, που τοποθετείται απευθείας πάνω στην Αγία Τράπεζα µετά 
τον καθαγιασµό της και το οποίο συµβολίζει το νεκρικό σεντόνι τού 
Χριστού. 

κατάσβεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. το σβήσιµο 
πυρκαγιάς, φωτιάς: στην προσπάθεια κατασβέσεως έλαβαν µέρος και 
µονάδες τού στρατού και πυροσβεστικά αεροπλάνα ΣΥΝ. πυρόσβεση 
ΑΝΤ. αναζωπύρωση, άναµµα 2. (µτφ.) η αποτροπή οποιασδή- 

κατά- επιτατικό 
κατα-πικραίνω ρ. κατα-πράσινος, -η, -ο κατα-σκότεινος, -η, -ο κατα-σπαταλώ ρ. κατα-σπίλωση (η) 
κατά-πικρος, -η, -ο κατα-σκονίζω ρ. κατα-σπατάληση (η) κατα-οπιλώνω ρ. κάτ-οσπρος, -η, -ο 
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ποτέ εκδήλωσης, η έντονη και αισθητή µείωση τής έντασης, η κατα-
στολή: η ~ τού πάθους ΣΥΝ. κατάπνιξη. κατασβεστήρας (ο) φορητή 
συσκευή, που περιέχει ειδικές χηµικές ύλες (επιβραδυντικό, 
κατασβεστικό υγρό), τις οποίες και εκτοξεύει κατά τής φωτιάς ΣΥΝ. 
πυροσβεστήρας. κατασβεστικός, -ή, -ό [1887] αυτός που 
χρησιµοποιείται για κατάσβεση: τα ~ οχήµατα τής πυροσβεστικής || ~ 
αεροπλάνα || ~ υγρό || ~ παρέµβαση. — κατασβεστικ-ά | -ώς επίρρ. 
κατασβήνω κ. (λόγ.) κατασβένω ρ. µετβ. {κατέσβησα κ. κατ-έσβε-σα, 
κατασβήσ-τηκα (λόγ. κατεσβέσθην, -ης, -η..., µτχ. κατασβεσθείς, -
είσα, -έν), -µένος} 1. (για πυρκαγιά) σβήνω εντελώς: τα πυροσβεστικά 
κατέσβεσαν την πυρκαγιά 2. (µτφ.) καταπνίγω ένα έντονο συναίσθηµα: 
δεν του ήταν εύκολο να κατασβέσει το πάθος του για εκδίκηση ΣΥΝ. 
κατασιγαζω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ- κατασβέννυµι < κατά- + σβέννυµι (βλ. λ. σβήνω)]. 
κατασιγαζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κατασίγασ-α, -τηκα, -µένος) ♦ (µετβ.) 
1. (κυριολ.) κάνω (κάποιον/κάτι) να σιγάσει, να σιωπήσει, µειώνω την 
ένταση τού ήχου που βγάζει ΣΥΝ. χαµηλώνω 2. (συνήθ. µτφ.) µειώνω 
την ένταση, κάνω πιο ήπιο: δεν µπορούσε να κατασιγάσει το πάθος τού 
λαού για ελευθερία ΣΥΝ. κατευνάζω ♦ (αµετβ.) 3. εξασθενώ: δεν έχει 
κατασιγάσει ακόµα η θύελλα ΣΥΝ. παύω, σταµατώ, σιωπώ 4. (µτφ.) 
παύω να υφίσταµαι, γίνοµαι πιο ήπιος ή λιγότερο βασανιστικός, 
πιεστικός, εκτονώνοµαι: δεν έχει κατασιγάσει το πάθος της γι ' αυτόν 
ΣΥΝ. σβήνω, πεθαίνω. — καταοίγαση (η), κατασιγαστικός, -ή, -ό 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < κατά- + σιγάζω < σιγή]. κατασκάβω κ. κατασκάπτω ρ. 
µετβ. [αρχ.] {κατέσκαψα | κατασκά-φθηκα (καθηµ. -φτηκα), -µµένος) 
1. σκάβω σε µεγάλο βάθος, σκάβω καλά 2. καταστρέφω εκ θεµελίων, 
ισοπεδώνω ΣΥΝ. ξεθεµελιώνω, γκρεµίζω. — κατασκαφή (η) [αρχ.]. 
κατασκευάζω ρ. µετβ. {κατασκεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
δηµιουργώ (κάτι) µε υλικά µέσα, εφαρµόζοντας συγκεκριµένη τεχνι-
κή: - έπιπλα | ενδύµατα | µηχανουργικά προϊόντα ΣΥΝ. παρασκευάζω, 
φτειάχνω, παράγω, βγάζω, κάνω ΑΝΤ. καταστρέφω, διαλύω 2. (µτφ.-
κακόσ.) επινοώ κάτι (εις βάρος κάποιου, για κακό σκοπό), δηµιουργώ 
κάτι ψευδές: οι µυστικές υπηρεσίες είχαν κατασκευάσει ένα σενάριο για 
τη συκοφάντηση τού αντιπάλου || κατασκευασµένες πληροφορίες | 
εικόνες ΣΥΝ. επινοώ, µηχανεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. [ΕΤΥΜ αρ£- < 
κατά- + σκευάζω < σκεύος (βλ.λ.)]. κατασκεύασµα (το) [αρχ.] 
{κατασκευάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί 
ΣΥΝ. δηµιούργηµα, έργο, τεχνούργηµα, πλάσµα 2. (συνήθ. µειωτ.) 
οτιδήποτε δεν έχει γίνει σωστά: οµελέτα λες αυτό το ~! || άθλιο | γελοίο 
~. κατασκευαστής (ο) [µτγν.], κατασκευάστρια (η) [µτγν.] {κατα-
σκευαστριών} πρόσωπο που κατασκευάζει, που δηµιουργεί ή επινοεί 
κάτι: «29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν...» (διαφήµιση) || ο ~ 
των πληροφοριών || (κ. ως επίθ.) η κατασκευάστρια εταιρεία ΣΥΝ. δη-
µιουργός. — κατασκευαστικά επίρρ. κατασκευαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 
αυτός που σχετίζεται µε την κατασκευή ή συµβάλλει στην κατασκευή: 
~ κόστος | πρόγραµµα | εταιρεία. κατασκευή (η) 1. η διαδικασία κατά 
την οποία δηµιουργείται κάτι µε υλικά µέσα: ~ τού δρόµου | τής 
γέφυρας | τού φράγµατος | τού ψυγείου | τού πλυντηρίου || εταιρεία 
κατασκευών || παιχνίδια µε παιδικές ~ ΣΥΝ. φτειάξιµο, δηµιουργία, 
επινόηση ΑΝΤ. καταστροφή, διάλυση 2. (ειδικότ.) ο τρόπος µε τον 
οποίο έχει δηµιουργηθεί κάτι, το σύνολο των ειδικών τεχνικών 
χαρακτηριστικών του: καλή | εξαίρετη | ελλιπής | ελαττωµατική ~ ΣΥΝ. 
φτειάξιµο, δηµιουργία 3. (κατ' επέκτ.) η µορφή αντικειµένου, όταν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµιουργίας του: η ~ τού σώµατος || 
χρήσιµο αντικείµενο, αλλά άκοµψο· η ~ του είναι αντιαισθητική ΣΥΝ. 
φτειαξιά, σχήµα, κόψιµο 4. (µτφ.) οτιδήποτε επινοείται από τον 
ανθρώπινο νου: πρόκειται για µια ενδιαφέρουσα θεωρητική ~ 5. η 
δηµιουργία ψευδών δεδοµένων (συχνά εις βάρος άλλου): ~ ειδήσεων 
αποσκοπεί στην παραπλάνηση τού κοινού. [ΕΤΥΜ. αρχ.< κατά- + 
σκευή (βλ.λ.)]. κατασκηνώνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κατασκήνω-σα, -µένος) 
1. στήνω τη σκηνή µου και µένω (προσωρινά) µέσα σε αυτή: 
κατασκηνώσαµε κοντά στη θάλασσα ΣΥΝ. κάνω κάµπινγκ 2. (µτφ.) 
εγκαθίσταµαι για πολύ (κάπου), παραµένω κάπου περισσότερο χρόνο 
από όσο πρέπει: οι συγγενείς σου κατασκήνωσαν στο σπίτι µας και δεν 
λένε να φύγουν! || ΑΘΛ. ο παίκτης κατασκήνωσε στην αντίπαλη περιοχή 
και σφυρί-χτηκε οφσάιντ ΣΥΝ. σταθµεύω. κατασκήνωση (η) [µτγν.] {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. το στήσιµο σκηνών και η 
εγκατάσταση σε αυτές: αυτό το καλοκαίρι θα κάνουµε ~ ΣΥΝ. κάµπινγκ 
2. (συνεκδ.) (α) το σύνολο των σκηνών και των εγκαταστάσεων για 
διαµονή: ~ σε παραθαλάσσια τοποθεσία ΣΥΝ. κάµπινγκ (β) η παραπάνω 
εγκατάσταση και οι κατασκηνωτές που µένουν εκεί: όλη η ~ ήταν 
ανάστατη 3. (ειδικότ., συνήθ. στον πληθ.) σύνολο εγκαταστάσεων σε 
εξοχική τοποθεσία για παραθερισµό, αλλά και άθληση, εκπαίδευση 
κ.λπ. παιδιών, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ενηλίκων στο 
πλαίσιο θεσµών: παιδικές ~ τού ∆ήµου Αθηναίων || µαθητικές ~ | |  ο ι ~  
νέων τής Αρχιεπισκοπής Αθηνών. κατασκηνωτής (ο), κατασκηνώτρια 
(η) (κατασκηνωτριών) πρόσωπο που κατασκηνώνει, που διαµένει σε 
σκηνή για µικρό χρονικό διάστηµα. — κατασκηνωτικός, -ή, -ό. 
κατασκοπεία (η) → κατασκοπία κατασκόπευση (η) → κατασκοπεύω 
κατασκοπευτικός, -ή, -ό [1884] αυτός που σχετίζεται µε την κατα-
σκοπία: ~ αποστολή | δράση | αεροπλάνο | δορυφόρος ΣΥΝ. κατασκο-
πικός. — κατασκοπευτικ-ά | -ώς επίρρ. 

κατασκοπεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατασκόπευσα) 1. παρακολουθώ 
κρυφά (εχθρό, αντίπαλο, ανταγωνιστή) για τη συλλογή πληροφοριών 
(σχετικά µε απόρρητες κρατικές υποθέσεις, πολιτικά, στρατιωτικά 
κ.λπ. µυστικά αντίπαλης χώρας ή για µυστικά σχέδια και τεχνογνωσία 
ανταγωνίστριας εταιρείας | βιοµηχανίας): ξένοι πράκτορες κα-
τασκόπευαν τις κινήσεις τού στρατού || µε τους νέους δορυφόρους οι 
µεγάλες δυνάµεις µπορούν να κατασκοπεύουν τους εχθρούς τους εκ τού 
ασφαλούς 2. (µτφ.) παρακολουθώ µε προσοχή και χωρίς να γίνοµαι 
αντιληπτός, για να συλλέξω πληροφορίες ή να ανακαλύψω τα µυστικά 
(κάποιου): Τι θέλεις και µε ακολουθείς συνέχεια; Με κατασκοπεύεις; || 
από πότε µε κατασκοπεύεις και διαβάζεις την προσωπική µου 
αλληλογραφία; — κατασκόπευση (η) [µεσν.]. κατασκοπία (η) (σχολ. 
ορθ. κατασκοπεία) {χωρ. πληθ.) 1. η παρακολούθηση τού εχθρού για 
την απόσπαση µυστικών, η οποία διενεργείται µε µυστικούς πράκτορες 
(κατασκόπους), κρυφές µεθόδους και µέσα υψηλής τεχνολογίας: 
καταδικάσθηκε σε θάνατο για ~ σε καιρό πολέµου || επιδίδοµαι σε | κάνω 
-1| δίκτυο | ένοχος κατασκοπίας ΣΥΝ. κατασκόπευση 2. (συνεκδ.) η 
ειδική κρατική υπηρεσία που συλλέγει πληροφορίες για απόρρητα 
ζητήµατα άλλων κρατών: αµερικανική | σοβιετική | βρετανική ~ ΣΥΝ. 
αντικατασκοπία 3. (ειδικότ.) η µυστική συλλογή πληροφοριών µέσω 
πρακτόρων ή τεχνικών µέσων για λογαριασµό επιχείρησης, εταιρείας 
κ.λπ., που αποσκοπεί στην οικειοποίηση των σχεδίων ή τής 
τεχνογνωσίας των ανταγωνιστών της: βιοµηχανική ~ (π.χ. πρωτότυπων 
βιοµηχανικών σχεδίων) 4. (γενικότ.-εκ-φραστ.) η µυστική 
παρακολούθηση. κατασκοπικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε 
κατασκοπία ή κατασκόπους: ~ ταινία (τής οποίας η πλοκή σχετίζεται 
µε τη δράση κατασκόπων). κατάσκοπος (ο/η) {κατασκόπ-ου | -ων, -
ους} 1. πρόσωπο που διενεργεί κατασκοπία ΣΥΝ. (µυστικός) 
πράκτορας 2. (γενικότ.-εκφραστ.) πρόσωπο που κατασκοπεύει, που 
παρακολουθεί κρυφά (κάποιον). [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + σκοπός 
(βλ.λ.)]. κατασκορπίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατασκόρπισ-α, -τηκα, -
µένος} 1. ρίχνω, πετάω εδώ κι εκεί, διασκορπίζω 2. (µτφ.) καταξοδεύω 
εδώ κι εκεί, σπαταλώ ΑΝΤ. συγκεντρώνω, µαζεύω, συλλέγω 3. τρέπω σε 
φυγή: ~ τους εχθρούς 4. κάνω κάτι να εξαφανιστεί (φόβο, αµφιβολία 
κ.λπ.) 5. αφήνω κάτι να εξαπλωθεί, π.χ. µυρωδιά, ιδέες. κατασκοτώνω 
ρ. µετβ. {κατασκότω-σα, -θηκα, -µένος) 1. προκαλώ µεγάλο σωµατικό 
πόνο χτυπώντας δυνατά σηµείο τού σώµατος: Πρόσεχε πού πατάς! Με 
κατασκότωσες!· (µεσοπαθ. κστασκοτώνοµαι) 2. τραυµατίζοµαι 
σοβαρά: δεν είδα το χαντάκι, έπεσα και κατασκοτώ-θηκα 3. (συνήθ. η 
µτχ. κστασκοτωµενος, -η, -ο) πολύ εξαντληµένος, ταλαιπωρηµένος 
σωµατικά: γύρισε από τη δουλειά κατασκοτωµένος και έπεσε αµέσως 
για ύπνο · 4. (+να) προσπαθώ µε πολύ µεγάλο ζήλο να ικανοποιήσω 
κάποιον ή να φανώ χρήσιµος (σε κάτι): µόλις του είπα τι ψάχνω, 
κατασκοτώθηκε να µ ' εξυπηρετήσει. κατασπαράζω κ. (λόγ.) 
κατασπαράσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατασπά-ρα-ξα, -χτηκα (λόγ. -χθηκα), 
-γµένος) 1. σχίζω σε κοµµάτια το σώµα (ανθρώπου ή ζώου) και το 
τρώω: το λιοντάρι κατασπάραξε το θήραµα του 2. (µτφ.) εξοντώνω: 
αντί να σε βοηθήσουν, κοιτάζουν πώς θα σε κατασπαράξουν. — 
κατασπάραξη (η). κατάσπαρτος, -η, -ο 1. σπαρµένος σε όλη του την 
έκταση: κάµπος ~ µε δηµητριακά || (µτφ.) ουρανός ~ µε αστέρια ΣΥΝ. 
κατεσπαρµένος, φυτεµένος ΑΝΤ. άσπαρτος · 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
έχει σκορπιστεί παντού, που έχει απλωθεί σε µεγάλη έκταση ΣΥΝ. 
διάσπαρτος, διασκορπισµένος, σκόρπιος ΑΝΤ. συγκεντρωµένος. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. parsemé]. καταστάθηκα ρ. -> 
καθιστώ 
κατασταλάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {καταστάλα-ξα, -γµένος) 1. (για υλικά 
σώµατα) σχηµατίζω ίζηµα ΣΥΝ. κατακάθοµαι, κατακαθίζω 2. (µτφ.) 
καταλήγω κάπου ύστερα από µια σειρά διεργασιών, σχηµατίζω τελική 
άποψη: έχω κατασταλάξει σε ορισµένα συµπεράσµατα ΣΥΝ. απολήγω 
3. (η µτχ. κατασταλαγµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει 
αποκρυσταλλώσει συγκεκριµένες απόψεις, που δεν έχει πια αµφιβο-
λίες ή αµφιταλαντεύσεις: πρόκειται για άνθρωπο κατασταλαγµένο, που 
ξέρει τι θέλει από τη ζωή || ~ νέος (β) αυτός που έχει καταλήξει 
οριστικά σε κάτι, αποκρυσταλλωµένος: ~ σκέψη | ιδέες. — καταστά-
λαγµα (το). κατασταλτικός, -ή, -ό 1. αυτός που χρησιµοποιείται για 
καταστολή ή σχετίζεται µε αυτήν: ελήφθησαν ~ µέτρα για τον 
περιορισµό τής εγκληµατικότητας || ~ µέσα | µέθοδοι | κρατικοί 
µηχανισµοί ΑΝΤ. προληπτικός 2. (µτφ.) αυτός που κατευνάζει, 
καταπραΰνει: φάρµακο ~ τού πόνου ΣΥΝ. κατευναστικός, 
καταπραϋντικός, ηρεµιστικός ΑΝΤ. διεγερτικός. — κατασταλτικ-ά | -
ώς [1896] επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. καταστέλλω]. κατάσταση (η) {-
ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. ο τρόπος µε τον οποίο υπάρχει 
(κάποιος/κάτι) σε δεδοµένη στιγµή: η ~ των τραυµατιών παραµένει 
κρίσιµη || οι δυνάµεις µας διατάχθηκαν να βρίσκονται σε ~ ετοιµότητας 
|| φυσική | ψυχική | σωµατική | διανοητική ~ || σήµερα δεν είµαι σε ~ 
να κάνω µάθηµα (δεν µπορώ, δεν είµαι σε θέση) || καλή | κακή | 
ευχάριστη | δυσάρεστη | θλιβερή | αρνητική | θετική | οικτρή | 
απαράδεκτη | αφόρητη | δραµατική | περίπλοκη | ακραία | σοβαρή | 
πρωτοφανής | κρίσιµη | κωµατώδης ~ || αντιµετώπιση | βελτίωση | 
έκθεση | εξέταση | όξυνση | εκτίµηση | κρισιµότητα | διευθέτηση τής ~|| 
σε ~ ενθουσιασµού | αυτοελέγχου | άµυνας | αβεβαιότητας | συναγερµού 
| αφασίας | βρασµού | απελπισίας | ύφεσης | βαρβαρότητας || εκτιµώ | 
περιπλέκω | επιδεινώνω | εξετάζω | ξεκαθαρίζω | ανατρέπω την - 2. 
(ειδικότ.) το σύνολο των φυσικών, κοινωνικών, οικονοµικών ή άλλων 
συνθηκών που επικρατούν σε δεδοµένη στιγµή: η περιοχή κηρύχθηκε 
σε - πολιορκίας || άσχηµη χαράκτη- 
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ρίζεται η οικονοµική - τής χώρας || τεταµένη | έκρυθµη | χαώδης | 
οµαλή | κοινωνική | διεθνής | καιρική | ατµοσφαιρική | στρατιωτική | 
εµπόλεµη | ειρηνική ~· ΦΡ. (α) δεν είναι κατάσταση αυτή | τι κατά-
σταση είναι αυτή; για κάτι που δεν µπορεί να γίνει ανεκτό, που προ-
καλεί απογοήτευση ή/και αγανάκτηση: «δεν είναι κατάσταση αυτή!», 
φώναξε, όταν της ζήτησαν να προσκοµίσει άλλα δύο δικαιολογητικά 
(β) (αργκό) κάνω κατάσταση (ι) φέρνω σε γνωριµία δύο πρόσωπα, 
δηµιουργώ τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να αναπτυχθεί αι-
σθηµατικός δεσµός µεταξύ τους: τι λες, να σας ~; (ii) δηµιουργώ ευ-
χάριστο κλίµα, οργανώνω κάτι που θα προκαλέσει ευφροσύνη και θα 
διασκεδάσει όσους συµµετέχουν: απόψε ~· θα µαζευτούµε πολλοί φί-
λοι στο σπίτι και θα το κάψουµε! (γ) παίρνω την κατάσταση στα χέ-
ρια µου | γίνοµαι κύριος τής καταστάσεως παίρνω την ευθύνη των 
εξελίξεων, αναλαµβάνω να χειριστώ ένα σοβαρό θέµα (δ) η κατά-
σταση ξεφεύγει από τα χέρια µου χάνω τον έλεγχο των εξελίξεων, 
παύω να είµαι σε θέση να επιβάλω τον νόµο, την τάξη κ.λπ. (ε) κα-
τάσταση έκτακτης | εκτάκτου ανάγκης βλ. λ. ανάγκη (στ) η κατά-
σταση των πραγµάτων η περίσταση, οι συνθήκες 3. (κατ' επέκτ.) κάθε 
γεγονός, περίσταση µε αντίξοο χαρακτήρα: δεν έµαθες ακόµη να 
αντιµετωπίζεις καταστάσεις || έχω περάσει εγώ καταστάσεις και κα-
ταστάσεις! (πολλές δυσκολίες, περιπέτειες) 4. (σπανιότ.) η περιουσία, 
τα πλούτη: δούλεψε και έκανε ~ στην Αµερική || ποια είναι η ~ του; 
(ενν. η οικονοµική) 5. (για στρατιωτικούς και δηµοσίους υπαλλήλους) 
η θέση προσώπου σε σχέση µε την υπηρεσία του και τα καθήκοντα 
και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση αυτή: ~ αργίας | δια-
θεσιµότητας | αποστρατείας || θέτω κάποιον σε ~ διαθεσιµότητας · 6. 
(συνεκδ.) πίνακας όπου αναγράφονται ονόµατα και λοιπά στοιχεία 
προσώπων ή πραγµάτων κατά ορισµένη σειρά και σύµφωνα µε την 
ιδιότητα, τη λειτουργία τους κ.λπ.: µισθοδοτική | µισθολογική ~ || ~ 
απασχολουµένων | δαπανών/ οδοιπορικών/ εξόδων/ εσόδων/ κερδών | 
ζηµιών ΣΥΝ. κατάλογος, λίστα 7. ΦΥΣ. ο τρόπος µε τον οποίο εµφανί-
ζονται τα διάφορα υλικά σώµατα στη φύση, όσον αφορά στη µορφή 
και τη σύνθεση τους: στερεή | υγρή | αέρια ~ || άµορφη | κρυσταλλική 
~ 8. ΓΛΩΣΣ. ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται η ρηµατική ενέργεια 
χωρίς καµιά εσωτερική µεταβολή και εξέλιξη, µε χαρακτήρα δηλ. 
στατικό, π.χ. στην πρόταση τα παιδιά κοιµούνται από τις 8, το ρήµα 
«κοιµάµαι» δηλώνει ότι το υποκείµενο τελεί υπό τις συνθήκες τού 
ύπνου, χωρίς άλλη µεταβολή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κατάστασις < καθίστηµι, βλ. κ. καθιστώ. Η σηµ. 6 απο-
δίδει το γαλλ. état, ενώ µετάφρ. δάνεια αποτελούν αρκετές φρ., λ.χ. εί-
µαι κύριος τής καταστάσεως (< γαλλ. être maître de la situation), κα-
τάσταση πραγµάτων (< γαλλ. l'état des choses), κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης | συναγερµού | πολιορκίας (< αγγλ. state of emergency | alert | 
siege) κ.ά.]. καταστασιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις 
καταστάσεις µέσα στις οποίες υπάρχει ή γίνεται κάτι: ~ περιβάλλον. 
καταστασιακότητα (η) {χωρ. πληθ.) ΓΛΩΣΣ. η ιδιότητα τού κειµένου 
να µην είναι αποµονωµένο από πρόσωπα, πράγµατα και, γενικότ., από 
καταστάσεις, δηλ. από ένα καταστασιακό περιβάλλον, το οποίο 
προσδιορίζει σηµαντικά την πρόσληψη (κατανόηση) ενός κειµένου. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. situationality]. καταστατικό (το) [1889] 
ΝΟΜ. 1. σύµβαση µε την οποία συστήνεται το νοµικό πρόσωπο 
εταιρείας· µε αυτή τη σύµβαση καθορίζονται και ρυθµίζονται 
σηµαντικά θέµατα τα οποία αφορούν στη λειτουργία, εξατοµίκευση 
και οργάνωση τού νοµικού προσώπου: ~ συλλόγου | σωµατείου | 
οργανισµού | κόµµατος || η ενέργεια τους είναι αντίθετη προς τις 
διατάξεις τού ~ || εγκρίνω | ψηφίζω | εκπονώ | αναθεωρώ | παραβιάζω 
| συντάσσω | αναγνωρίζω | καταθέτω | εφαρµόζω το ~ 2. (συνεκδ.) το 
έγγραφο το οποίο περιέχει την παραπάνω σύµβαση. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. statut- άσχετο το µτγν. καταστατικόν «αµοιβή για ζύγιση»]^ 
καταστατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ίδρυση, θεµελίωση ή 
ρύθµιση κατάστασης, θεσµού κ.λπ.: ~ αρχές | διατάξεις | διαδικασία | 
συνθήκη- ΦΡ. καταστατικός χάρτης (i) το σύνολο των νόµων, µε τους 
οποίους ιδρύεται ένας οργανισµός: ~ τού Ο.Η.Ε. | τής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ii) (ειδικότ.) το σύνταγµα, ο θεµελιώδης νόµος ενός κράτους. 
— καταστατικώς επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. statutaire, o καταστατικός χάρτης αποδίδει το 
γαλλ. constitution]. καταστέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέστειλα, 
κατεστάλ-ην, -ης, -η..., -µένος} (λόγ.) ανακόπτω την ορµή, περιορίζω 
τη δύναµη, αποδυναµώνω εντελώς ή εξουδετερώνω την επιρροή: οι 
δυνάµεις τής τάξεως κατόρθωσαν να καταστείλουν την ανταρσία || ~ 
εξέγερση | επανάσταση | κίνηµα | στάση | πραξικόπηµα || ~ τα πάθη | τις 
εντάσεις | τις ορµές κάποιου ΣΥΝ. συγκρατώ, αναχαιτίζω, δαµάζω, 
καταπνίγω. κατάστερος, -η, -ο [µεσν.] (λογοτ.) γεµάτος µε αστέρια: ~ 
ουρανός Ι 

νύχτα | άµφια ΣΥΝ. έναστρος ANT. ανάστερος. κατάστηθα επίρρ. 
(καθηµ.) ακριβώς επάνω στο στήθος, στο κέντρο 
τού στήθους: τα βόλια τον βρήκαν ~ ΑΝΤ. πισώπλατα. κατάστηµα (το) 
{καταστήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ο χώρος στον οποίο εµπορική 
επιχείρηση εκθέτει προς πώληση τα εµπορεύµατα της και γενικότ. ο 
τόπος όπου ασκείται εµπορική δραστηριότητα, όπου πωλούνται 
προϊόντα: µεγάλο | µικρό ! κεντρικό | γωνιακό | τουριστικό ~ || 
ανοίγουν | κλείνουν | αργούν τα ~ || ~ ανδρικών ειδών | νεωτερισµών | 
χονδρικής πώλησης | λειανικής πώλησης || έχω | διατηρώ ~ ΣΥΝ. µαγαζί, 
εµπορικό, πρατήριο (εµπορευµάτων) 2. το κτήριο όπου στεγάζε- 

ται µόνιµα δηµόσια υπηρεσία, κοινωφελές ίδρυµα, τράπεζα, οργανι-
σµός κ.λπ.: δηµόσιο | φιλανθρωπικό | αστυνοµικό | αναµορφωτικό 
(βλ.λ.) | σωφρονιστικό | ιατρικό - || κεντρικό ~ τής Εθνικής Τράπεζας 
| των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΦΡ. (α) κατάστηµα εργασίας ίδρυµα 
για τον σωφρονισµό και την οµαλή επανένταξη στην κοινωνία ανη-
λίκων παραβατών (β) θεραπευτικό κατάστηµα ίδρυµα όπου κρατού-
νται επικίνδυνοι εγκληµατίες, που θεωρούνται ότι έχουν το ακατα-
λόγιστο (λόγω ψυχολογικών προβληµάτων, νοητικών διαταραχών 
κ.λπ.). — (υποκ.) καταστηµατάκι (το), (µεγεθ.) καταστηµατάρα (η). 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «κατάσταση», < αρχ. καθίστηµι, βλ. κ. κα-
θιστώ. Οι σηµερινές σηµ. αποδίδουν το γαλλ. établissement]. 

καταστηµατάρχης (ο) [1871] {καταστηµαταρχών}, καταστήµατα 
ρχισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που διατηρεί ή/και διευθύνει 
εµπορικό κατάστηµα. 

καταστίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέστι-ξα, -γµένος} (λόγ.) γεµίζω (κά-
ποιον/κάτι) µε στίγµατα- κάνω τατουάζ ΣΥΝ. διαστίζω. — κατάστιξη 
(η) [µτγν.]. 

κατάστικτος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) γεµάτος στίγµατα: δέρµα ~ ΣΥΝ. διά-
στικτος. 

κατάστιξη (η) → καταστίζω 
κατάστιχο (το) {κατάστιχων} το λογιστικό βιβλίο, στο οποίο παλαιό-

τερα καταγράφονταν λογαριασµοί ή άλλα στοιχεία για το εµπόριο: 
ξέθαψε παλιά ~ χρεών || τήρηση εµπορικών ~ ΣΥΝ. εµπορικό βιβλίο, τε-
φτέρι- ΦΡ. (α) (µτφ.) γράφω (κάποιον) ατού διαβόλου το κατάστιχο 
αδιαφορώ πλήρως, δεν δίνω δεκάρα: «στού διαβόλου τα 'γραψα, όλα 
το κατάστιχο | και γλεντώ τα νιάτα µου, πριν µε πιάσει λάστιχο» (λαϊκ. 
τραγ.) (β) γράφω στα µαύρα (τα) κατάστιχα συγκαταλέγω (κάποιον) 
ανάµεσα στους ανθρώπους που πρέπει να αποφεύγω, στους εχθρούς 
µου ΣΥΝ. γράφω στη µαύρη λίστα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. κατάστιχονκ φρ. κατά στίχο ν (ενν. «καταγράφω τους 
λογαριασµούς»)]. 

καταστολή (η) {χωρ. πληθ.} 1. το να περιορίζεται ή να συγκρατείται 
(κάτι) σε λογικά όρια: ~ πάθους | έντασης ΣΥΝ. περιορισµός, περιστο-
λή, συγκράτηση ANT. αύξηση, έξαψη, διέγερση 2. (κατ' επέκτ.) η ανα-
κοπή τής ορµής, ο περιορισµός τής δύναµης, η αποδυνάµωση ή εξου-
δετέρωση: ~ τής εξέγερσης | τής πυρκαγιάς | τής βίας | τού εγκλήµα-
τος || οι δυνάµεις καταστολής (στρατιωτικές, αστυνοµικές ή ειδικά 
εκπαιδευµένες δυνάµεις που είναι διαθέσιµες σε µια χώρα για την 
καταστολή εξεγέρσεων) || το καθεστώς επιχειρεί µε τη βία και την ~ 
να δαµάσει τις κοινωνικές αντιδράσεις ΣΥΝ. κατάπνιξη, περιστολή 
ΑΝΤ. διέγερση, ξεσηκωµός 3. ΙΑΤΡ. (α) η µείωση µε φαρµακευτικό τρό-
πο των αντανακλαστικών και των λειτουργιών τού οργανισµού ασθε-
νούς, µε ταυτόχρονη µηχανική υποστήριξη, µέχρι την πιθανή αποκα-
τάσταση σοβαρών βλαβών τής υγείας (β) καταστολή ανοσίας η ανο-
σοκαταστολή (βλ.λ.) 4. ΨΥΧΙΑΤΡ. η µείωση ή απάλειψη ψυχοκινητικής 
διέγερσης ψυχασθενών µε φαρµακευτικά µέτρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
καταστέλλω]. 

καταστρατηγώ ρ. µετβ. [µτγν.] {καταστρατηγείς... | καταστρατήγησα, 
-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) παραβιάζω (νόµο ή συµφωνία): -
διατάξεις | νόµο | το σύνταγµα ΣΥΝ. παραβαίνω, καταπατ(ί>, αθετώ 
ΑΝΤ τηρώ, φυλάσσω, σέβοµαι. — καταστρατήγηση (η) [1877]. 

καταστρεπτικός, -ή, -ό [1855] αυτός που καταστρέφει, που προξενεί 
ανεπανόρθωτη φθορά, καταστροφή: ~ τυφώνας | επίδραση | συνήθεια | 
πληµύρα | φαινόµενο | επίπτωση | εξέλιξη | πολιτική | βόµβα | πυρκαγιά 
| έργο | πόλεµος | τακτική | πορεία | επιρροή | δράση | σεισµός | µανία 
ΣΥΝ. ολέθριος ANT. ευεργετικός, σωτήριος. — καταστρεππκ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ., καταστρεπτικότητα (η) [1896]. 

καταστρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέστρεψα, καταστράφηκα, κατε-
στραµµένος} 1. (α) φθείρω (κάποιον/κάτι) εντελώς από υλικής πλευ-
ράς, ώστε να πάψει να υπάρχει, να χάσει την υλική του υπόσταση: ο 
µεγάλος σεισµός κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια || η Ποµπηία κατα-
στράφηκε από την έκρηξη τού Βεζούβιου || το χαλάζι κατέστρεψε τη 
σοδειά || ~ οχυρές θέσεις τού εχθρού | τα τείχη | αρχαιολογικά ευρή-
µατα | µνηµεία ΣΥΝ. αφανίζω ANT. σώζω, διασώζω, περισώζω (β) προ-
ξενώ σε (κάποιον/ κάτι) ανεπανόρθωτη βλάβη, ζηµιά, που δεν αποκα-
θίσταται: το ποτό κατέστρεψε την υγεία του || θα καταστρέψεις τα 
µάτια σου, αν κοιτάς από τόσο κοντά την οθόνη 2. (µτφ.) (α) ενεργώ 
µε τρόπο που εµποδίζει τη θετική εξέλιξη, προκαλώ την αποτυχία: ~ 
το µέλλον κάποιου | κάθε προοπτική για εξέλιξη | τις πιθανότητες για 
επιτυχία || ΑΘΛ. ~ το παιχνίδι τού αντιπάλου (παίζω αµυντικά 
εµποδίζοντας τον αντίπαλο να παίζει όπως σχεδίαζε) (β) φθείρω ηθι-
κά: τον κατέστρεψαν οι κακές παρέες || κατέστρεψε την τιµή της ΣΥΝ. 
διαφθείρω, χαλώ 3. (µτφ.) επιδρώ βλαπτικά (σε κάποιον/κάτι): ~ την 
καριέρα | το καλό όνοµα κάποιου (δυσφηµώ) || το σκάνδαλο κατέ-
στρεψε την καλή κοινωνική εικόνα που είχε δηµιουργήσει 4. (για πε-
ριουσία, επιχείρηση, γενικότ. για οικονοµικά στοιχεία και αγαθά) 
προκαλώ οικονοµική καταστροφή: η οικονοµική πολιτική των τελευ-
ταίων χρόνων κατέστρεψε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις || ο πόλεµος 
κατέστρεψε την οικονοµία των χωρών που αναµίχθηκαν σε αυτόν 
(ειδικότ. για πρόσ. το µεσοπαθ. καταστρέφοµαι) χάνω την περιουσία 
µου, τα υλικά στηρίγµατα τής ζωής µου: στην Κατοχή καταστράφηκε 
ολόκληρη η οικογένεια ΣΥΝ. χρεωκοπώ, µένω στον δρόµο ΑΝΤ. πε-
ρισώζω 5. (η µτχ. κατεστραµµένος, -η, -ό) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
καταστροφέας (ο/η) {καταστροφ-είς,-έων} αυτός που καταστρέφει, 
που εξοντώνει, που προκαλεί ανεπανόρθωτες ζηµιές: οι - τής εθνικής 
οικονοµίας ΣΥΝ. εξολοθρευτής, αφανιστής, χάλαστής ΑΝΤ. σωτή- 

κατα- επιτατικό 
κατα-στενοχωρώ ρ. κατα-ουκοφάντηση (η) κατα-συντρίβω ρ. κατ-ασώτευση (η) κατα-ταλαιπωρώ ρ. 
κατα-συγκινώ ρ. κατα-συκοφαντώ ρ. κατα-σφάζω ρ. κστ-ασωτεύω ρ. κατα-ταράζω ρ. 
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ρας, λυτρωτής, µεσσίας. Επίσης (λόγ.) καταστροφέας [µτγν.] {κατα-
στροφέως}. καταστροφή (η) [αρχ.] 1.η πρόκληση ολοκληρωτικής 
φθοράς ή ανεπανόρθωτης βλάβης: τα πυρηνικά όπλα απειλούν το 
ανθρώπινο γένος µε ολοκληρωτική ~ || η ~ ενός δάσους έχει σήµερα 
ανυπολόγιστες συνέπειες || πλήρης | ολοσχερής | οικονοµική | 
οικολογική | ηθική | βιβλική - (µεγάλη καταστροφή που προκαλείται 
συνήθ. από φυσικά φαινόµενα, λ.χ. σεισµούς, κατακλυσµούς κ.λπ.) 
ΣΥΝ. αφανισµός, εξόντωση, εξολόθρευση, όλεθρος ANT. σωτηρία, 
διάσωση 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε έχει καταστρεπτικές συνέπειες, 
οποιαδήποτε πολύ µεγάλη ζηµιά: οι ~ από τον µεγάλο σεισµό || η 
χθεσινοβραδινή πληµύρα προξένησε εκτεταµένες ~ || αυτή η γυναίκα θα 
είναι η - του || ~! Και τώρα τι θα κάνουµε; ΣΥΝ. συµφορά, δυστύχηµα 
ΑΝΤ. ευτύχηµα· ΦΡ. στο χείλος της καταστροφής πολύ κοντά στον 
αφανισµό και τον όλεθρο: η επιχείρηση είχε φτάσει ~, όταν την 
ανέλαβε. καταστροφικός, -ή, -ό καταστρεπτικός (βλ.λ.).  — 
καταστροφικά 
επίρρ., καταστροφικότητα (η). καταστροφισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 
ΓΕΩΛ. 1. θεωρία κατά την οποία η οργανική ζωή τής Γης έχει 
καταστραφεί και αναδηµιουργηθεί πολλές φορές, εποµένως οι 
διαφορές που παρατηρούνται στα απολιθώµατα των διαφόρων 
στρωµάτων τής ίδιας στρωµατογραφικής σειράς, οφείλονται ακριβώς 
σε αυτές τις αλλεπάλληλες καταστροφές και αναδηµιουργίες (πβ. 
θεωρία τής εξέλιξης, λ. εξέλιξη) 2. (ειδικότ.) θεωρία που ερµηνεύει τη 
γεωλογική ιστορία τής Γης ως σειρά από σχηµατισµούς ορέων, 
επικλύσεις και αποσύρσεις θαλασσών, επιβιώσεις και εξελίξεις 
ορισµένων οργανισµών και εξαφάνισης άλλων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. catastrophism]. καταστροφολογία (η) 
{καταστροφολογιών} λόγος που περιέχει αρνητικές προβλέψεις, που 
µιλά για καταστροφή· κάθε υπερβολικά απαισιόδοξη πρόβλεψη ή 
παρατήρηση: η ανεύθυνη - τής αντιπολίτευσης αποθαρρύνει τους 
ξένους επενδυτές. — καταστροφολόγος (ο/η), καταστροφολογίας, -ή, -
ό, καταστροφολογικά επίρρ. κατάστρωµα (το) {καταστρώµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. το οριζόντιο τµήµα που στηρίζεται στα ζυγά ενός 
σκάφους και καλύπτει ολόκληρο το κύτος τού πλοίου, 
προστατεύοντας το από τα κύµατα και από τα νερά τής βροχής: οι 
ναύτες πλένουν το ~ || ανεβήκαµε στο ~ να δούµε το ηλιοβασίλεµα || 
πρωραίο | πρυµναίο | επάνω | κάτω - || «Ηµερολόγιο Καταστρώµατος» 
(ποιητική συλλογή τού Γ. Σεφέρη) ΣΥΝ. κουβέρτα- ΦΡ. ταξιδεύω 
κατάστρωµα ταξιδεύω στην τρίτη, τη φθηνότερη θέση πλοίου 2. 
(γενικότ.) το τεχνητώς επιστρωµένο ανώ-τερο τµήµα τής επιφάνειας 
πράγµατος (λ.χ. οδού)· η επιφάνεια τού δρόµου, που είναι στρωµένη 
µε άσφαλτο, πέτρες, πλάκες, χαλίκια ή άλλα υλικά ΣΥΝ. οδόστρωµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < καταστρώννυµι, βλ. κ. καταστρώνω]. καταστρώνω ρ. µετβ. 
{κατάστρωσ-α (κ. κατέστρωσα), -θηκα, -µένος} σχεδιάζω ή 
προετοιµάζω (κάτι) µε επιµέλεια και προσοχή, ασχολούµαι µε τον 
καταρτισµό (προγράµµατος, σχεδίου κ.λπ.): δεν έχουµε ακόµη 
καταστρώσει συγκεκριµένα σχέδια για τις διακοπές µας ΣΥΝ. 
συντάσσω, καταρτίζω, προσχεδιάζω, ετοιµάζω, προπαρασκευάζω. — 
κατάστρωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. καταστρώννυµι «εξαπλώνω, καλύπτω» (η σηµε-
ρινή σηµ. είναι µεσν.) < κατά- + στρώννυµι «στρώνω»]. καταστώ 
(να/θα) ρ. → καθιστώ κατασχέθηκα ρ. → κατάσχω κατάσχεσα ρ. -> 
κατάσχω 

κατάσχεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΝΟΜ. διαδικαστική 
πράξη µε την οποία περιουσιακά στοιχεία τού οφειλέτη δεσµεύονται 
υλικά και νοµικά κατά τους κανόνες τής δικονοµίας, προκειµένου να 
εκπλειστηριαστούν και από το πλείστη ρίασµα να ικανοποιηθεί η 
απαίτηση τού δανειστή: αναγκαστική | συντηρητική | προσωρινή ~ || - 
περιουσίας | εντύπου | φορτίου | πλοίου | αυτοκινήτου | εισπράξεων | 
ακινήτου || κάνω | ενεργώ | ζητώ | επιβάλλω | διατάζω | αναστέλλω | 
προβαίνω σε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάσχω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κατάσχεσις 
«περιορισµός, συγκράτηση» < κατέχω (από το θ. τού αορ. β' κατέσχον - 
κατάσχ-ω). Η σηµ. «κατοχή» είναι µτγν. και πρωτοαπαντά στους 
Εβδοµήκοντα (λ.χ. Π.∆. Λευϊτικόν 25,25)]. κατασχέσιµος, -η, -ο 
[1856] αυτός που µπορεί να κατασχεθεί, κατα- 
σχετός. κατασχετήριος, -α, -ο [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
κατάσχεση: ~ έκθεση 2. κατασχετήριο (το) {κατασχετηρί-ου | -ων) 
(α) δικαστικό έγγραφο, µε την επίδοση τού οποίου συντελείται 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (β) δικαστικό έγγραφο, µε το 
οποίο διατάσσεται η σύλληψη και η προφυλάκιση κατηγορουµένου, 
που απουσιάζει ή θεωρείται φυγάς. κατασχέτης (ο) [1840] 
{κατασχετών}, κατασχέτις (η) {κατασχέτι-δος) ΝΟΜ. πρόσωπο που 
ενεργεί κατάσχεση, που είναι εξουσιοδοτηµένο να προβεί σε 
κατάσχεση, όπως ορίζει ο νόµος. Επίσης κατασχέ-τρκι (η). 
κατασχετος, -ή, -ό αυτός που µπορεί να κατασχεθεί: ~ σπίτι | µαγαζί | 
έπιπλο ΣΥΝ. κατασχέσιµος. κατάσχω ρ. µετβ. [1833] {κατάσχε-σα (κ. 
κατέσχεσα), -θηκα} κάνω κατάσχεση (βλ.λ.). 

[ΕΤΎΜ. Από την υποτ. αορ. β' (κατάσχω - κατέσχον) τού αρχ. κατέχω, 
η οποία χρησιµοποιήθηκε ως οριστική ενεστώτα. Ως νοµ. όρ. η λ. απο-
δίδει το γαλλ. saisir]. 

κατάσχω - κατέχω, κατάσχεση - κατοχή. Και τα δύο ρήµατα (το 
κατάσχω προήλθε από το κατέχω) δηλώνουν κτήση, αλλά το µεν 
κατέχω σηµαίνει «µόνιµη και νόµιµη, κατά τεκµήριο, κτήση», ενώ 
το κατάσχω σηµαίνει «προσωρινή και, συχνά αιφνίδια έως και βί- 

αιη, κτήση»: Ό,τι κατέχεις νοµίµως δεν µπορεί να σου το πάρει κα-
νείς, ωστόσο, αν χρωστάς πολλά χρήµατα στο ∆ηµόσιο, µπορεί σε 
ορισµένες περιπτώσεις να σου κατάσχει µέρος ή και όλη την περι-
ουσία σου. Το κατάσχω προήλθε από την υποτακτική αορίστου τού 
κατέχω (κατέχω - κατέσχον - να κατάσχω > κατάσχω) και η σχέση 
του προς το κατέχω είναι σχέση «δυναµικού ρήµατος» (το κατά-
σχω δηλώνει διαδικασία) έναντι «στατικού ρήµατος» (το κατέχω 
δηλώνει κατάσταση). Το κατάσχω έχει από την προέλευση του δυ-
σκολία στον σχηµατισµό των χρόνων του: έχει αόρ. κατάσχεσα | 
κατέσχεσα και µέλλοντα θα κατάσχω | θα κατασχέσω, o παρα-
τατικός, ενίοτε και ο ενεστώτας, αντικαθιστώνται µε τη χρήση τής 
περιφραστικής εκφοράς: κάνω κατάσχεση - έκανα κατάσχεση κ.τ.ό. 
Η διαφορά ανάµεσα στο κατοχή και το κατάσχεση είναι ό,τι και 
ανάµεσα στα αντίστοιχα ρήµατα: κατοχή = «µόνιµη και νόµιµη, 
κατά τεκµήριο, κτήση» (Εχει στην κατοχή του τρία ακίνητα) -
κατάσχεση = «προσωρινή και, συχνά αιφνίδια και βίαιη ακόµη, 
κτήση» (Του έκαναν κατάσχεση στον εξοπλισµό τού µαγαζιού µε 
δικαστικό κλητήρα). 

κατατακτήριος, -α, -ο [1889] αυτός που σχετίζεται µε την κατάταξη: ~ 
διαγωνισµός- ΦΡ. κατατακτήριες εξετάσεις εξετάσεις για την 
εισαγωγή πτυχιούχων σε διαφορετική σχολή ή τµήµα σχολής από αυτό 
που αποφοίτησαν. κατάταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η 
τοποθέτηση σε θέση, σειρά, κλίµακα ή κατηγορία σύµφωνα µε 
ορισµένο κριτήριο και συγκεκριµένη πράξη (είδος, περιεχόµενο, 
χρονολογία κ.λπ.): βαθµολογική | µισθολογική ~ || ~ βιβλίων | 
περιοδικών | εγγράφων | εµπορευµάτων || η ~ των µαθητών σύµφωνα µε 
την επίδοση τους ΣΥΝ. ταξινόµηση, τακτοποίηση 2. (για πρόσ.) η 
εγγραφή σε κατάλογο ή η ένταξη σε ορισµένη πληθυσµιακή οµάδα, 
τάξη κ.λπ.: φορολογική | κοινωνική - ΣΥΝ. ταξινόµηση, 
κατηγοριοποίηση· ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. κατάταξη µεταξύ των αγίων η 
αγιοποίηση 3. ΣΤΡΑΤ. (α) (γενικά) η προσέλευση στις τάξεις τού 
στρατεύµατος: φέτος έγινε η ~ πενήντα χιλιάδων στρατευσίµων || 
αναβολή κατατάξεως || ~ εθελοντών ΣΥΝ. στράτευση (β) (ειδικότ.) η 
τοποθέτηση στρατευσίµου σε Σώµα Στρατού (Στρατός Ξηράς, 
Πολεµική Αεροπορία, Πολεµικό Ναυτικό), Όπλο (Πεζικό, Πυροβολικό 
κ.λπ.) ή στη δύναµη στρατιωτικής µονάδας: ~ (κάποιου) στο Πεζικό | 
στο Πυροβολικό | στο Ναυτικό | στην Αεροπορία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κατάταξις < αρχ. κατατάσσω]. κατατάσσω ρ. µετβ. {κατέτ-αξα, 
κατατά-χθηκα (καθηµ. -χτηκα) (λόγ. κατετάγην, -ης, -η..., να/θα 
καταταγώ), -αγµένος} 1. τοποθετώ (κάποι-ον/κάτι) στην κατάλληλη 
θέση σύµφωνα µε ορισµένη σειρά, χωρίζω κατά είδη, κατηγορίες 
κ.λπ.: ~ βιβλία ανά θεµατικές ενότητες || πού κατατάσσεις τον Α. 
Εµπειρίκο ως ποιητή; (δηλ. σε ποιο λογοτεχνικό ρεύµα;) ΣΥΝ. 
ταξινοµώ, τακτοποιώ, κατανέµω 2. (κατ' επέκτ.) τοποθετώ (πρόσωπο, 
πράγµα, αντικείµενο κ.λπ.) µαζί µε άλλα τού ίδιου είδους, τής ίδιας 
ποιότητας κ.λπ.: αυτόν τον κατατάσσεις στους φίλους ή τους εχθρούς 
σου; || κατατάσσεται µεταξύ των ευεργετών ΣΥΝ. συ-γκαταριθµώ, 
συγκαταλέγω, συµπεριλαµβάνω 3. ΣΤΡΑΤ. ενεργώ την κατάταξη 
(κάποιου), τον εγγράφω στη δύναµη Σώµατος Στρατού, Όπλου ή 
στρατιωτικής µονάδας: τον κατέταξαν στο Πεζικό | στο Πυροβολικό | 
στο Κέντρο Νεοσύλλεκτων Κορίνθου | στην Αεροπορία 4. (ειδικότ. το 
µεσοπαθ. κατατάσσοµαι) (α) ΣΤΡΑΤ. παρουσιάζοµαι στον στρατό για να 
υπηρετήσω τη θητεία µου: διέκοψα την αναβολή µου και θα καταταγώ 
σε δύο µήνες (β) ΑΘΛ. τοποθετούµαι σε µια θέση σε σειρά 
(αξιολόγησης, επίδοσης): κατετάγη στην έβδοµη θέση τής παγκόσµιας 
κατάταξης σε τέτοιου τύπου σκάφη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + τάσσω | -
ττω (βλ.λ.)], κατατεθειµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει κατατεθεί. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταθέτω, µετοχή. 

[ΕΤΎΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. κατατίθηµι (βλ. κ. καταθέτω)]. 
κατατεθέν → καταθέτω, σήµα κατατέθηκα ρ. → καταθέτω 
κατατείνω ρ. αµετβ. {κατέτεινα} (λόγ.) (+σε) έχω την τάση να φθάσω 
κάπου, αποσκοπώ: οι προσπάθειες τής οικολογικής οργάνωσης 
κατατείνουν στο να µαταιωθεί η λειτουργία τού πυρηνικού εργοστα-
σίου ΣΥΝ. στοχεύω. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < κατά- + τείνω. Το ρ. είχε αρχικώς τη σηµ. «τεντώνω», 
πολύ γρήγορα όµως απέκτησε τη σηµ. «εντείνω τις προσπάθειες µου 
για συγκεκριµένο στόχο»]. κατατέµνω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέταµα, 
κατετµήθην, -ης, -η... (µτχ. κατατµηθείς, -είσα, -έν), κατατετµηµένος) 
(λόγ.) κατατεµαχίζω.    ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. κατατετµηµενος, -η, -ο 
→ κατατέµνω κατατµήθηκα ρ. → κατατέµνω 
κατάτµηση (η) [1881] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (γενικά) ο 

χωρισµός σε τµήµατα, η διαίρεση σε πολλά τεµάχια: ~ ηφαιστειακών 
πετρωµάτων κατά πλάκες || η ~ τής Φιλοσοφικής Σχολής σε τρία τµή-
µατα ΣΥΝ. κατακοµµάτιασµα, κατακερµατισµός, κατατεµαχισµός 2. 
ΒΙΟΛ. (α) οι συνεχείς και αλλεπάλληλες κυτταρικές διαιρέσεις τού 
γονιµοποιηµένου ωαρίου κατά τη φάση τής ανάπτυξης του σε έµ-
βρυο ΣΥΝ. αυλάκωση (βλ.λ.) (β) πολλαπλή κατάτµηση ο πολλαπλα-
σιασµός µε µονογονία κατώτερων ζωικών οργανισµών 3. ΓΛΩΣΣ. η µία 
από τις δύο βασικές διαδικασίες για τη γραµµατική περιγραφή γλώσ-
σας σύµφωνα µε τον αµερικανικό δοµισµό, κατά την οποία επιση-
µαίνονται τα ελάχιστα συστατικά στοιχεία που αποτελούν τη δοµή 
τής γλώσσας σε φωνολογικό, µορφολογικό και συντακτικό επίπεδο 
πριν από την ταξινόµηση τους. 
[ΕΤΎΜ. < κατατέµνω, βλ. κ. τµήση. Η γλωσσολογική χρήση τού όρου 
αποτελεί απόδοση τού αγγλ. segmentation]. 



κατατµήσω 864 καταφερτζής 
 

κατατµήσω (να/θα) ρ. → κατατέµνω 
κατατοµή (η) [µτγν.] {σπάν. στον πληθ.} 1. (λόγ.) η πλάγια όψη (προσώπου ή 
αντικειµένου), κατ' αντιδιαστολή προς την ευθεία, την κατά µέτωπο όψη: 
ευγενική | αριστοκρατική ~ || ελληνική - (όταν η µύτη είναι ίσια) ΣΥΝ. προφίλ 
ANT. ανφάς 2. (για σχέδιο ή µακέτα οικοδοµήµατος, αντικειµένου, σκεύους 
κ.λπ.) κατακόρυφη τοµή που γίνεται για να παρασταθεί το εσωτερικό τού 
αντικειµένου ή τα µέρη ενός όλου: ~ οικίας | αεροσκάφους | µηχανής ΣΥΝ. 
τοµή. κατατονία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ψυχοκινητικό σύνδροµο (απαντά κυρίως 
σε σχιζοφρενή άτοµα), που χαρακτηρίζεται από µυϊκή ακαµψία ή δυσκαµψία 
και συνοδεύεται από τη λήψη παράξενων στάσεων, από βίαιες συνήθως 
παρορµήσεις ή διεγερτικότητα (κατατονική διέγερση), ανωµαλία στην οµιλία 
(µε στερεοτυπικές επαναλήψεις), καθώς και από αρνητισµό (άρνηση τού 
ασθενούς να συµµορφωθεί σε οποιαδήποτε υπόδειξη). — κατατονικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κατάτονος «καταπιεσµένος, κατεσταλµένος» < κατα-+ τόνος, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. catatonie]. κατατόπια (τα) {χωρ. γεν.} οι 
λεπτοµέρειες τοποθεσίας ή εσωτερικού χώρου, ιδ. τα κρυφά ή απόκεντρα 
σηµεία περιοχής: ξέρει καλά τα ~. [ΕΤΥΜ < µεσν. κατατόπιον < φρ. κατά 
τόπον]. κατατοπίζω ρ. µετβ. [1871] {κατατόπισ-α, -τηκα, -µένος) 1. δείχνω (σε 
κάποιον) τις λεπτοµέρειες τοποθεσίας ή χώρου, του υποδεικνύω τη σωστή 
κατεύθυνση, τον δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει ΣΥΝ. καθοδηγώ, 
προσανατολίζω, κατευθύνω, οδηγώ, δείχνω τα κατατόπια 2. (συνήθ. µτφ.) δίνω 
λεπτοµερείς πληροφορίες σε (κάποιον) για ό,τι τον ενδιαφέρει, τον εισάγω στις 
λεπτοµέρειες θέµατος, ζητήµατος, προβλήµατος κ.λπ.: ο συνάδελφος σας θα 
σας κατατοπίσει σχετικά µε τα καθήκοντα σας || ~ κάποιον για τις νέες εξελίξεις 
ΣΥΝ. πληροφορώ, ενηµερώνω, διαφωτίζω, καθοδηγώ 3. (ειδικότ. η µτχ. 
κατατοπισµένος, -η, ~ο) αυτός που έχει ενηµερωθεί καλά, σωστά και µε 
λεπτοµέρειες: είναι πολύ - γύρω από τους υπολογιστές ANT. ακατατόπιστος. — 
κα-τατόπιση (η) κ. κατατοπισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ Συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. κατά τόπον, απόδ. τού γαλλ. localiser]. 
κατατοπιστικός, -ή, -ό αυτός που κατατοπίζει, που συντελεί στην ενηµέρωση, τη 
διαφώτιση (για θέµα, ζήτηµα κ.λπ.): οι οδηγίες που µου έδωσε ήταν πολύ ~· δεν 
χρειάστηκε να ρωτήσω κανέναν || ~ σηµείωµα | εισήγηση | απάντηση | ανάλυση | 
χάρτης ΣΥΝ. ενηµερωτικός, διαφωτιστικός. κατατρεγµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός 
που έχει κυνηγηθεί και βασανιστεί: φτωχός και ~ άνθρωπος ΣΥΝ. 
βασανισµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατατρύχω. κατατρεγµός (ο) η υποβολή 
(κάποιου) σε συνεχείς δοκιµασίες, διώξεις κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατατρύχω. 
κατατρέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέτρεξα, κατατρεγµένος} καταδιώκω (κάποιον}, 
τον υποβάλλω σε συνεχείς δοκιµασίες, τον ταλαιπωρώ: η αδικία | η ατυχία µε 
κατατρέχει ΣΥΝ. κυνηγώ, βασανίζω, δεν αφήνω σε χλωρό κλαρί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κατατρύχω. κατατρίβω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέτρνψα, κατατρί-φθηκα (καθηµ. -
φτη-κα), κατα)τε)τριµµένος} 1. τρίβω πάρα πολύ κάτι · 2. (συχνότ. το µε-σοπαθ. 
κατατρίβοµαι) δαπανώ άσκοπα τις σωµατικές ή/και πνευµατικές µου δυνάµεις, 
σπαταλώ τον χρόνο µου και φθείροµαι, συνήθ. χωρίς λόγο ή για κάτι ασήµαντο: 
κατατρίβεται σε λεπτοµέρειες και χάνει την ουσία ΣΥΝ. καταπονούµαι, φθείροµαι, 
αναλώνοµαι. — κα-τατριβή (ηΜµτγν.]. κατατροπώνω ρ. µετβ. {κατατρόπω-σα, 
-θηκα, -µένος} νικώ κατά κράτος και τρέπω τον αντίπαλο σε φυγή, κατάγω 
συντριπτική νίκη: στη µάχη τού Μαραθώνα, οι Έλληνες κατατρόπωσαν τους 
Πέρσες ΣΥΝ. κατανικώ ANT. (κατα)νικώµαι, ηττώµαι.   — κατατρόπωση (η) 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κατατροπώ (-όω) < κατά- + τροπώ «τρέπω» < τρόπος]. 
κατατρύχω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) υποβάλλω σε 
ταλαιπωρίες και βάσανα, κάνω (κάποιον) να υποφέρει (κυρ. το µεσο-παθ. 
κατατρύχοµαι): κατατρύχεται από έµµονες ιδέες ΣΥΝ. βασανίζω, τυραννώ, 
καταπονώ, ταλαιπωρώ. 

[ΕΤΥΜ; αρχ. < κατά- + τρύχω «καταπονώ - ερειπώνω», παράλλ. τ. τού ρ. 
τρύω «βασανίζω, ταλαιπωρώ» < *tr-u-, µηδενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση -U-) 
τού I.E. *ter- «τρυπώ, τρίβω», πβ. λατ. terere «τρίβω», terebra «τρυπάνι», ισπ. 
taladro, ιταλ. trivello, αρχ. γερµ. draan «στρέφω, τρυπώ», γερµ. drehen, αγγλ. 
thrash «θερίζω», throw «ρίχνω» κ.ά. Οµόρρ. τρυ-πώ, αρχ. τι-τρώ-σκω «χτυπώ, 
πλήττω», τρώ-σις (-η), τρωτός, τραϋ-µα, τόρ-νος «κύκλος» (> λατ. tornus > 
γαλλ. tour) κ.ά.]. 

κατατρέχω - κατατρύχω. Τα δύο ρήµατα συγχέονται συχνά στη χρήση, ενώ 
διαφέρουν σηµασιολογικά. Το κατατρέχω σηµαίνει «διάκειµαι εχθρικά 
απέναντι σε κάποιον, προσπαθώ να του κάνω κακό»: ∆εν ξέρω αν φταίει ο 
ίδιος· η αλήθεια, πάντως, είναι ότι συχνά ορισµένοι συνάδελφοι και γνωστοί 
τον κατατρέχουν, φανερά ή κρυφά, και βρίσκεται πάντοτε εκτεθειµένος. Από 
το κατατρέχω και το παράγωγο κατατρεγµός και τη µετοχή 
κατατρεγµένος, το οποίο έχει και την ειδικότερη σηµ, τού «άτυχου», τού 
«κυνηγηµένου από τη µοίρα». Το κατατρύχω σηµαίνει «βασανίζω, 
ταλαιπωρώ»: Τον κατατρύχουν συνεχώς οι αρρώστιες, η ανέχεια, οι συµ-
φορές. 

κατατρώγω [αρχ.] κ. κατατρώω ρ. µετβ. {κατέφαγα} φθείρω, βα- 

σανίζω: οι αµφιβολίες τον κατέτρωγαν ΣΥΝ. τυραννώ, βασανίζω. 
καταυγάζω ρ. µετβ. {καταύγασ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.) φωτίζω δυνατά, 

προσδίδω έντονη λάµψη σε (κάτι): πυροτεχνήµατα καταύγασαν τον ουρανό || ~ 
τον στόχο πυραύλου ΣΥΝ. καταφωτίζω, καταλάµπω, καταφέγγω ANT. 
κατασκοτίζω, συσκοτίζω, σκοτεινιάζω. — καταυγα· σµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < κατ(α)- + αύγάζω < αυγή]. 

καταυγαοτήρας (ο) [1886] το αµπαζούρ (βλ.λ.). 
καταυλισµός (ο) [1886] 1. η πρόχειρη διαµονή σε σκηνές ή άλλα προσωρινά 

καταλύµατα στην ύπαιθρο ΣΥΝ. κατασκήνωση, στρατοπέδευση 2. (συνεκδ.) 
πρόχειρες εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο για τη στέγαση και την περίθαλψη 
αναξιοπαθούντων ή την προσωρινή παραµονή στρατεύµατος: προσφυγικός ~ || 
~ σεισµοπλήκτων ΣΥΝ. κατασκήνωση. — καταυλίζοµαι ρ. [αρχ.]. [ΕΤΫΜΙ 
Απόδ. τού γαλλ. campement]. 

καταφαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {καταφάνηκα} γίνοµαι καταφανής, 
ολοφάνερος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, διαφαίνοµαι. 

καταφάνηκα ρ. → καταφαίνοµαι 
καταφανής, -ής, -ές {καταφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή) | καταφανέστ-ερος, -ατός} 

(λόγ.) τελείως φανερός, ολοφάνερος: ~ απροθυµία | νευρικότητα | ψέµα | 
διαφορά | επιδείνωση | θλίψη | αδικία | παραβίαση ΣΥΝ. εµφανέστατος, 
κατάδηλος, πρόδηλος, προφανής, πασιφανής, εξόφθαλµος ANT. αφανής, 
αφανέρωτος, ανεκδήλωτος, δυσδιάκριτος. — καταφανώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < καταφαίνω < κατά- + φαίνω | -οµαι]. 

κατάφαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. θετική απάντηση: σε πολλές 
γλώσσες η διπλή άρνηση ισοδυναµεί µε - || το «βέβαια» δηλώνει έντονη ~ ΑΝΤ. 
άρνηση 2. η θετική τοποθέτηση απέναντι σε (κάτι): ο αθλητισµός αποτελεί ~ 
στη ζωή, ενώ τα ναρκωτικά άρνηση της. [ΕΤΥΜ < «Ρλ· κατάφασις < κατάφηµι 
< κατά- + φηµί «λέγω, µιλώ» (βλ. λ. φήµη), όχι από το ρ. καταφάσκω, που 
παραδίδεται ως µτγν.]. 

καταφασκω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ♦ (αµετβ.) 1. (λόγ.-
σπάν.) λέω «ναι», δίνω καταφατική απάντηση ΑΝΤ. αποφάσκω, αρνούµαι ♦ 
2. (µετβ.) (σπανιότ.) (κατ' επέκτ.) δίνω τη συγκατάθεση µου, εκφράζω την 
αποδοχή µου: το έργο τού ποιητή καταφάσκει τον άνθρωπο και τη ζωή. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. [ΕΤΥΜ µτγν. < κατά- + φάσκω (βλ.λ.)]. 

καταφατικός, -ή, -ό 1. αυτός που εκφράζει κατάφαση: ~ απάντηση | κίνηση | 
έκφραση ΣΥΝ. επιβεβαιωτικός, βεβαιωτικός, συναινετικός, επιδοκιµαστικός 
ΑΝΤ. αποφατικός, αρνητικός· ΦΡ. καταφατική πρόταση οποιαδήποτε πρόταση 
δεν περιλαµβάνει άρνηση ή ερώτηση, λ.χ. ο Πέτρος γράφει 2. ΘΕΟΛ. 
καταφατική Θεολογία µέθοδος γνωσιολογικής προσέγγισης τού Θεού από 
τον άνθρωπο, η οποία αξιοποιεί τη γνωστική ικανότητα τού ανθρώπινου νου 
για τη συστηµατική προβολή των βασικών αληθειών τής χριστιανικής πίστης 
και χρησιµοποιεί τον αποδεικτικό ή και τον διαλεκτικό συλλογισµό για την 
αποδεικτική επιβεβαίωση τους, ιδ. κατά την αντιπαράθεση τής θεολογίας προς 
αιρετικές δοξασίες (πβ. κ. αποφατική θεολογία, λ. αποφατικός). — καταφατικ-
ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατάφασις]. 

κατάφατσα επίρρ. (οικ.) 1. ακριβώς στο πρόσωπο, στη φάτσα κάποιου 2. κατά 
πρόσωπο: τον χτύπησε ~ || του τα είπε ~ ΣΥΝ. κατάµου-τρα, ευθέως ΑΝΤ. 
πισώπλατα. 

καταφέρνω ρ. µετβ. {κατάφερα} 1. οδηγώ σε καλό τέλος, επιτυγχάνω (στόχο, 
σκοπό): η επιστήµη έχει καταφέρει σπουδαία πράγµατα σ'αυτό τον τοµέα || 
κατάφερε να διοριστεί µε µέσον στο δηµόσιο || κατάφερα να τον κάνω να µου 
πει τι συνέβη ΣΥΝ. κατορθώνω, πραγµατοποιώ ΑΝΤ. αποτυγχάνω, αστοχώ' 
ΦΡ. τα καταφέρνω (i) είµαι επαρκής, ικανός για κάτι: τα καταφέρνει µια χαρά 
στη νέα του δουλειά || δεν θέλω βοήθεια, ~ και µόνος µου! (ii) επιτυγχάνω: 
επιτέλους τα κατάφερα, πέρασα στην Ιατρική! || Τι λες; Θα τα καταφέρεις; ΑΝΤ. 
αποτυγχάνω, τα κάνω θάλασσα (iii) αντεπεξέρχοµαι στις οικονοµικές µου 
ανάγκες: δεν κερδίζουµε πολλά, αλλά τα καταφέρνουµε ΣΥΝ. τα βγάζω πέρα, 
τα φέρνω βόλτα 2. χειρίζοµαι (κάτι) µε επιτυχία: δεν χρειάζοµαι βοήθεια, το 
καταφέρνω µόνος µου το µηχάνηµα || την ~ µια χαρά τη βάρκα ΣΥΝ. το φέρνω 
βόλτα 3. (για πρόσ.) κάνω (κάποιον) να δεχτεί τη γνώµη µου, να υποχωρήσει 
στη θέληση µου: είδα κι έπαθα να τον καταφέρω να έλθει µαζί µας || στο τέλος 
τον κατάφερε και υπέγραψε το συµβόλαιο ΣΥΝ. πείθω, (καθηµ.) ρίχνω, 
τουµπάραν ΦΡ. (καθηµ.) του τη ν κατάφερα τον εξαπάτησα, τον κορόιδεψα µε 
έξυπνο τρόπο: πώς του την κατάφερε και τον άφησε άφραγκο, κανείς δεν 
κατάλαβε! ΣΥΝ. του την έφερα, του την έσκασα 4. (µτφ.) µπορώ να νικήσω 
(κάποιον), να αντιµετωπίσω µε επιτυχία ή να κατορθώσω (κάτι δύσκολο): τον 
καταφέρνει στο πάλεµα ΣΥΝ. καταβάλλω, κατανικώ ΑΝΤ. καταβάλλοµαι, 
νικιέµαι 5. (για µεγάλη ποσότητα φαγητού) µπορώ να καταναλώσω: 
καταφέρνει ένα ολόκληρο αρνί στην καθισιά του (δηλ. κατορθώνει να φάει ένα 
ολόκληρο αρνί) 6. (καταχρ. αντί τού καταφέρω, για πρόσ.) δίνω χτύπηµα: δεν 
προλαβαίνει να διαµαρτυρηθεί και ο άλλος του καταφέρνει µια γροθιά στο 
πρόσωπο ΣΥΝ. καταφέρω, χτυπώ, πλήττω (βλ. λ. καταφέρω κ. ΣΧΟΛΙΟ). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. καταφέρω. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. καταφέρω, αρχική σηµ. «οδηγώ προς τα κάτω - επιρρίπτω, 
χτυπώ», < κατά- + φέρω]. καταφερτζής (ο) {καταφερτζήδες}, καταφερτζού (η) 
{καταφερ-τζούδες) (καθηµ.) πρόσωπο που πετυχαίνει πρακτικούς σκοπούς µε 
έξυπνο και κάποτε πονηρό τρόπο, που καταφέρνει τους άλλους, που τους 
πείθει: µην αφήσεις να σε ρίξει πάλι αυτός ο ~ ΣΥΝ. επιτήδειος, 

κατα- επιτατικό 
κατα-τεµαχίζω ρ. κατα-τροµοκράτηση (η) κατα-τυραννώ ρ. κατα-χαίρσµαι ρ. κατά-χλοµος. -η, -ο 
κατα-τεµαχισµός (ο) κατα-τροµοκρατώ ρ. κατα-ϋποχρεώνω ρ. κατα-χαρούµενος, -η, -ο 
κατα-τροµάζω ρ. κατα-τρυπώ ρ. κατα-φοβίζω ρ. κατα-χειροκροτώ ρ. 
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καπάτσος ΑΝΤ. αδέξιος, ανίκανος. — καταφερτζήδικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ, < καταφέρ(νω) + παραγ. επίθηµα -τζής], καταφέρω ρ. µετβ. 
{κατέφερα κ. κατάφερα} 1. (για χτυπήµατα) δίνω µε ορµή, χτυπώ µε 
δύναµη: του κατέφερε δύο απανωτά χτυπήµατα στο κεφάλι || το 
πυροβολικό κατέφερε ισχυρά πλήγµατα στον εχθρό || (µτφ.) ο 
πληθωρισµός κατέφερε ισχυρό πλήγµα στον οικονοµικό προ-
γραµµατισµό τής κυβέρνησης 2. (µεσοπαθ. καταφέροµαι) (-(-εναντίον | 
+ κατά) κατηγορώ (κάποιον) µε δριµύτητα: όταν πήρε τον λόγο, άρ-
χισε να καταφέρεται εναντίον των κοµµάτων και των αρχηγών τους 
ΣΥΝ. κατακρίνω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οδηγώ προς τα κάτω - επιρρίπτω, χτυπώ», 
< κατά- + φέρω. Ήδη αρχ. οι φρ. καταφέρω πληγήν | ψόγον, που οδή-
γησαν στις σηµερινές χρήσεις, ενώ επίσης αρχ. η σηµ. τού µέσου κα-
ταφέροµαι (+γεν.) «εναντιώνοµαι (σε κάποιον)»]. 

καταφέρω - καταφέρνω. Τα δύο ρήµατα διαφέρουν στη σηµασία 
τους. Το ρ. καταφέρω, λόγιας προέλευσης, χρησιµοποιείται για 
χτυπήµατα και σηµαίνει «χτυπώ, πλήττω», ενώ το ρ. καταφέρνω 
σηµαίνει «πετυχαίνω (τον στόχο, τον σκοπό µου)»: Τα καταφέρνει 
καλά στα µαθήµατα του- πάντοτε αριστεύει - Καταφέρει αλλε-
πάλληλα πλήγµατα στην οικονοµία τής χώρας. Η σηµασιολογική 
διαφορά στο θέµα τού ενεστώτα δηλώνεται µε την παρουσία -
απουσία τού -ν- (καταφέρνω αλλά καταφέρω) και στο θέµα τού 
αορίστου µε την παρουσία - απουσία εσωτερικής αύξησης (-ε-): 
Τα κατάφερε και τον προσέλαβαν στο ∆ηµόσιο - Του κατέφερε αλ-
λεπάλληλα χτυπήµατα και τον τραυµάτισε σοβαρά. Αρα, τόσο το 
καταφέρω διαφέρει από το καταφέρνω, όσο και το κατάφερα από 
το κατέφερα. 

καταφεύγω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κατέφυγα} 1. πηγαίνω κάπου αναζητώ-
ντας ασφάλεια και προστασία, βρίσκω καταφύγιο: κατέφυγαν στα 
βουνά, για να αποφύγουν τη σύλληψη 2. (µτφ.) απευθύνοµαι (σε πρό-
σωπο | οργανισµό | υπηρεσία κ.λπ.) για βοήθεια ή προστασία ή για να 
βρω το δίκιο µου (σε περιπτώσεις που αδικούµαι ή βλάπτοµαι και 
κάποιος φορέας µπορεί να αποκαταστήσει την αδικία ή τη βλάβη που 
µου συνέβη): ο παθών κατέφυγε στις αρµόδιες αρχές και κατήγγειλε το 
συµβάν ΣΥΝ. προσφεύγω, προστρέχω 3. (ειδικότ.) µεταχειρίζοµαι 
(συγκεκριµένο µέσο) από ανάγκη, κάνω οτιδήποτε για να 
αντεπεξέλθω σε έκτακτη περίσταση: η κυβέρνηση είναι έτοιµη ανά 
πάσα στιγµή να καταφύγει στην ετυµηγορία τού λαού || ~ στη βία | σε 
τέχνασµα | σε ύπουλα µέσα ΣΥΝ. χρησιµοποιώ, µετέρχοµαι, µετα-
χειρίζοµαι, προσφεύγω, κάνω το παν. καταφθάνω κ. καταφτάνω ρ. 
αµετβ. [µτγν.] {κατέφθασα} φθάνω εγκαίρως ή ξαφνικά (κάπου): τα 
ασθενοφόρα κατέφθασαν αµέσως στον τόπο τού δυστυχήµατος || η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία κατέφθα-σε πάνω στην ώρα ΣΥΝ. έρχοµαι, 
(λόγ.) αφικνούµαι ΑΝΤ. φεύγω, αποχωρώ, αποµακρύνοµαι, 
ξεµακραίνω, απέρχοµαι, αποσύροµαι. κατάφορα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η 
φορά προς τα κάτω, το να παίρνει (πρόσωπο, πράγµα) κατεύθυνση 
προς τα κάτω ΣΥΝ. κατέβασµα, κάθοδος, καταβίβαση ΑΝΤ. 
ανέβασµα, άνοδος, αναβίβαση · 2. η έντονη έκφραση αποδοκιµασίας: 
«κάλλιο το γκρέµισµα τού σπιτιού σου παρά η ~ τού κόσµου» (παροιµ.) 
ΣΥΝ. δυσµένεια, κατάκριση, αποδοκιµασία, επίκριση, κατακραυγή, 
καταλαλιά ΑΝΤ. επιδοκιµασία, έπαινος, εγκώµιο, επευφηµία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < καταφέρω]. κατάφορτος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) 
αυτός που είναι πάρα πολύ φορτωµένος (µε κάτι), που δεν µπορεί να 
δεχθεί άλλο φορτίο: λεµονιές ~ µε λεµόνια ΣΥΝ. καταφορτωµένος, 
παραφορτωµένος. — κατα-φορτώνω ρ. κατάφρακτος, -η, -ο κ. 
(καθηµ.) κατάφραχτος 1. φραγµένος ή κλεισµένος από όλες τις 
πλευρές, αυτός που δεν αφήνει δίοδο προς το εσωτερικό του: ~ σπίτι | 
κήπος ΣΥΝ. περιφραγµένος, περίφρακτος, κατάκλειστος, περίκλειστος 
ΑΝΤ. άφρακτος, απερίφρακτος, ξέφραγος, απεριτείχιστος 2. ΙΣΤ. (στον 
Μεσαίωνα) αυτός που προστατεύεται ή περιβάλλεται από µεταλλικό 
θώρακα ή γενικότ. περίβληµα: ~ ιππείς | άλογα | πλοία. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < κατά- + -φρακτος < φράσσω | -ττω). 
καταφρονεµένος, -η, -ο → καταφρονώ 
καταφρόνεσα ρ. → καταφρονώ καταφρόνηση (η) 
→ καταφρονώ 
καταφρονητής [µτγν.] κ. (λαϊκ.) καταφρονετής (ο), καταφρο-νήτρια 
(η) {καταφρονητριών} πρόσωπο που καταφρονεί, που περιφρονεί 
τους άλλους ΣΥΝ. περιφρονητής. Επίσης (λαϊκ.) καταφρονή-τρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.}. καταφρονητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που 
φανερώνει περιφρόνηση: ~ πράξη | ενέργεια | συµπεριφορά ΣΥΝ. 
περιφρονητικός 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που έχει την τάση να 
περιφρονεί τους άλλους, που φέρεται υπεροπτικά: ~ άνθρωπος | 
οικογένεια ΣΥΝ. περιφρονητι-κός, υπερόπτης. _ καταφρονητικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. καταφρόνια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η περιφρονητική, 
υποτιµητική στάση κάποιου απέναντι σε άλλον ή η κατάσταση 
ανυποληψίας στην οποία ζει κάποιος: πέθανε µέσα στη φτώχια και την 
~ τού κόσµου ΣΥΝ. καταφρόνηση, περιφρόνηση, υποτίµηση ΑΝΤ. 
εκτίµηση, υπόληψη, σεβασµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. καταφρονώ]. καταφρονώ ρ. µετβ. {καταφρονείς... | καταφρόν-
ησα (λαϊκ. -εσα), -ούµαι (λαϊκ. -ιέµαι), -ήθηκα (λαϊκ. -έθηκα), -ηµένος 
(λαϊκ. -εµένος)} δείχνω περιφρόνηση για (κάποιον/κάτι), δεν εκτιµώ: 
πέθανε καταφρονεµένος ΣΥΝ. περιφρονώ, υποτιµώ ΑΝΤ. εκτιµώ, 
σέβοµαι, υπολή-πτοµαι. — καταφρόνηση [αρχ.] κ. (λαϊκ.) 
καταφρόνεση (η). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. καταφρονώ (-έω) < κατά- + φρονώ (βλ.λ.)]. 
καταφτάνω ρ. → καταφθάνω 
καταφυγή (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να καταφεύγει κάποιος σε κά-
ποιον τόπο ή αρχή για προστασία, βοήθεια ή ασφάλεια 2. (συνεκδ.) 
το πρόσωπο, ο τόπος και γενικά οτιδήποτε στο οποίο καταφεύγει κά-
ποιος: οι αγωνιστές βρήκαν ~ σε µια απόµερη σπηλιά τού βουνού || ~ 
της τόσα χρόνια ήταν το εκκλησάκι τού Αγίου Νικολάου- εκεί µέσα 
έλεγε τα βάσανα της στους αγίους ΣΥΝ. καταφύγιο. 

καταφύγιο (το) {καταφυγί-ου | -ων} 1. ο τόπος ή το πρόσωπο, στο 
οποίο καταφεύγει κανείς για να προφυλαχθεί από κινδύνους, να προ-
στατευθεί από δυσµενείς συνθήκες, να κρυφτεί από διώκτες κ.λπ.: η 
θύελλα τον ανάγκασε να ζητήσει ~ σε κάποια σπηλιά || πλήθος 
Εβραίων τής Γερµανίας αναζήτησε - στην ελεύθερη Ευρώπη, για να 
γλυτώσει από τη σφαγή || ιδεώδες | ασφαλές - 2. (ειδικότ.) υπόγειος 
χώρος, που κατασκευάζεται ειδικά για να καταφύγει σε αυτόν στρα-
τιωτικό προσωπικό ή άµαχος πληθυσµός σε καιρό πολέµου: αντιαε-
ροπορικό | πυρηνικό - 3. (µτφ.) κάθε χώρος στον οποίο οδηγείται κα-
νείς, για να βρει λύση σε πρόβληµα του: «αναζητούν ~ σχεδόν πα-
ντού, στη θρησκεία, στα ναρκωτικά, στην εξορία ή στην επανάσταση» 
(εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. καταφύγιον, υποκ. τού ουσ. καταφυγή]. 

καταφύγω (να/θα) ρ. → καταφεύγω 
κατάφυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΑΝΑΤ. η πρόσφυση τού 

άκρου µυός (συνήθ. τένοντος) στο κινούµενο από αυτόν µέρος τού 
σώµατος, καθώς επίσης και το σηµείο τού σκελετού από όπου φύεται 
ο µυς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κατάφυσις < καταφύω | -οµαι < κατά- + φύω | -οµαι 
(βλ.λ.)]. 

κατάφυτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πάρα πολλά φυτά ή που είναι 
φυτεµένος σε όλη του την έκταση: λόφοι ~ από αµπέλια || ~ έκταση | 
κάµπος | νησί ΣΥΝ. πυκνοφυτεµένος ΑΝΤ. άδεντρος, γυµνός, απο-
ψιλωµένος. 

κατάφωρος, -η, -ο ολοφάνερος: - αδικία | παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων | λαθροχειρία ΣΥΝ. καταφανής, εξόφθαλµος, κατάδηλος, 
οφθαλµοφανής, χειροπιαστός. — κατάφωρα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «ο συλληφθείς επ' αυτοφώρω», < κατά- + -φωρος < φώρ 
«κλέφτης» (< φέρω)]. 

καταφωτος, -η, -ο αυτός που φωτίζεται πολύ καλά, ο γεµάτος φως: ~ 
δρόµος | αίθουσα | κάµαρα | πλατεία ΣΥΝ. ολόφωτος, φωτόλουστος, 
φωταγωγηµένος, φωτισµένος ΑΝΤ. σκοτεινός, αφώτιστος, αφωταγώ-
γητος. Επίσης καταφώτιστος [1863]. 

κατάχαµα επίρρ. [µεσν.] ακριβώς πάνω στη γη ή (καταχρ.) στο δάπε-
δο: έστρωσαν να κοιµηθούν ~ ΣΥΝ. καταγής. 

καταχεζω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατάχεσ-α, -τηκα, -µένος} (!) (µτφ.) προ-
σβάλλω µε βαριές εκφράσεις, βρίζω µε αισχρό τρόπο. 

καταχείµωνο (το) {χωρ. πληθ.} η καρδιά τού χειµώνα, το µέσο τού 
χειµώνα. 

καταχεριά (η) (λαϊκ.-καθηµ.) χτύπηµα µε την παλάµη, χαστούκι ΣΥΝ. 
µπάτσος, (λόγ.) ράπισµα. 

καταχερίζω κ. καταχεριάζω ρ. µετβ. {καταχέρισ-α, -τηκα, -µένος} 
(λαϊκ.) χτυπώ (κάποιον) µε το χέρι, µε την παλάµη: όταν έκανε ατα-
ξίες, ο πατέρας του τον καταχέριζε ΣΥΝ. δέρνω. — καταχέρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. καταχειρίζοµαι «παίρνω στα χέρια µου» < κατα-
+ χειρίζοµαι]. 

καταχθόνιος, -α, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που υπάρχει, που ζει ή συ-
ντελείται κάτω από την επιφάνεια τής γης, κάτω από το έδαφος ΣΥΝ. 
υπόγειος, υποχθόνιος ΑΝΤ. επίγειος, υπέργειος 2. (µτφ.) αυτός που 
ενεργεί κρυφά και ύπουλα, ο δόλιος και ραδιούργος ΣΥΝ. σκοτεινός, 
κακόβουλος, µηχανορράφος, σατανικός, διαβολικός ΑΝΤ. καλόβουλος, 
ανυστερόβουλος. — καταχθόνια | καταχθονίως [1888] επίρρ., κατα-
χθονιότητα (η) [1865]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κατά- + χθόνιος < χθων, χθονός «έδαφος, γη»]. 

καταχνιά (η) {χωρ. πληθ.} η έλλειψη καθαρότητας στην ατµόσφαιρα, 
ο οµιχλώδης καιρός: η - δίνει στο τοπίο έναν τόνο βελούδινο ΣΥΝ. οµί-
χλη, αχλύς, αντάρα, πούσι. [ΕΤΥΜ µεσν. < κατ(α)- + -αχνιά < άχνη]. 

καταχνιάζει ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. {καταχνιασµένος} πέφτει οµίχλη. 
— κατάχνιασµα (το). 

καταχράσθηκα | καταχράστηκα ρ. → καταχρώµαι 
καταχρασθω | καταχραστώ (να/θα) ρ. → καταχρώµαι 
καταχραστής (ο) [1839], καταχράστρια (η) {καταχραστριών} 1. 
πρόσωπο που ιδιοποιείται ξένα χρήµατα ή άλλα περιουσιακά στοι-
χεία και τα χρησιµοποιεί για δικό του όφελος: ~ τού δηµόσιου χρή-
µατος ΣΥΝ. σφετεριστής 2. (µτφ.) πρόσωπο που εκµεταλλεύεται την 
εµπιστοσύνη, την καλοσύνη, την αδυναµία κ.λπ. των άλλων: ~ τής 
οικογενειακής φιλίας ΣΥΝ. εκµεταλλευτής. 
[ΕΤΥΜ. Από τον νεότ. αόρ. κατεχράσθην (αντί τού αρχ. κατεχρήσθην) 
τούαρχ. καταχρώµαι (βλ.λ.)]. 

κατάχρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) η υπερβολική ή 
αντικανονική χρήση, η χρήση που ξεπερνά το φυσιολογικό ή νόµιµο 
όριο: ~ οινοπνευµατωδών ποτών/ φαρµάκων || (µτφ.) µην κάνεις - τής 
καλοσύνης | τής υποµονής µου || δεν θέλουµε να κάνουµε ~ τής φι-
λοξενίας σας || ~ ελευθερίας || γλωσσικές ~ (β) κατάχρηση εξουσίας 
αξιόποινη πράξη την οποία τελεί υπάλληλος στα καθήκοντα τού 
οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων: (i) αν 
µεταχειρίστηκε παρανόµως εκβιαστικά µέσα για να πετύχει οποια-
δήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορουµένου, µάρτυρα ή 
πραγµατογνώµονα (ii) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιµωρία 
κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο ή προκάλεσε 
την απαλλαγή του από την τιµωρία (γ) κατάχρηση δικαιώµατος η 
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άσκηση δικαιώµατος έτσι, ώστε να παραβιάζονται τα όρια που επι-
βάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονοµικός 
σκοπός τού δικαιώµατος 2. (ειδικότ.) ιδιοποίηση, σφετερισµός ξένων 
περιουσιακών στοιχείων από πλευράς αυτού στον οποίο τα έχουν 
εµπιστευθεί για φύλαξη ή διαχείριση: παρουσιάστηκαν φαινόµενα 
καταχρήσεων ΣΥΝ. εκµετάλλευση, ιδιοποίηση 3. καταχρήσεις (οι) 
ζωή χωρίς εγκράτεια και περιορισµούς· (ειδικότ.) οι σαρκικές ηδονές: 
τον έφθειραν οι ~ || είχε κάνει πολλές ~ στη ζωή του ΣΥΝ. ασωτία, 
ακολασία ANT. εγκράτεια. [ETYM. < αρχ. κατάχρησις < 
καταχρωµαι]. καταχρηστικά επίρρ. 1. κάνοντας κατάχρηση 2. ΓΛΩΣΣ. 
για λέξη ή φράση που δεν χρησιµοποιείται µε την κανονική της 
σηµασία ή σύνταξη, που δεν χρησιµοποιείται σωστά: το ρήµα 
«παραιτούµαι» δεν έχει ενεργητική φωνή, ~ όµως χρησιµοποιείται για 
χιουµοριστικούς λόγους σε φράσεις όπως «τον παραίτησαν». Επίσης 
καταχρηστικώς [µτγν.]. καταχρηστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που 
γίνεται µε τρόπο υπέρµετρο, ξεπερνώντας το κανονικό ή το τυπικά και 
θεσµικά σωστό: -προσφυγή στις αρχές || ~ χρήση τής στίξης στον 
γραπτό λόγο || η απεργία κρίθηκε καταχρηστική || ~ άσκηση 
αρµοδιοτήτων || ~ όρος ΣΥΝ. αντικανονικός, υπερβολικός ANT. 
κανονικός, τυπικός, οµαλός 2. ΓΛΩΣΣ. (α) καταχρηστική δίφθογγος η 
δίφθογγος που αποτελείται από φθόγγο [i] (ι, η, υ, ει, οι), ο οποίος έχει 
υποστεί συνίζηση, και από δεύτερο φωνήεν, µε αποτέλεσµα να 
προφέρονται µαζί ως µία συλλαβή, π.χ. το -ια στο λεµονιά, το -ιο στο 
θεριό κ.λπ. (β) καταχρηστική πρόθεση (παλαιότ.) για προθέσεις τής 
Ελληνικής τού τύπου µέχρι, χωρίς, ένεκα, πλην κ.ά., που δεν 
απαντούν σε σύνθεση µε ρήµατα. καταχρωµαι ρ. µετβ. αποθ. 
{καταχράσαι... | καταχράστηκα) 1. κάνω κατάχρηση, χρησιµοποιώ 
υπερβολικά ή µε αθέµιτο τρόπο (κάτι): κα-ταχράστηκε τη φιλία µου, 
για να ανέλθει κοινωνικά || δεν θα καταχραστώ την καλοσύνη | τη 
γενναιοδωρία σας ΣΥΝ. εκµεταλλεύοµαι 2. σφετερίζοµαι (ξένα 
χρήµατα, λεφτά που µου έχουν εµπιστευθεί): ο ταµίας καταχράστηκε τα 
χρήµατα τού σωµατείου ΣΥΝ. ιδιοποιούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, 
κλέβω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καταχρωµαι «χρησιµοποιώ στο πλήρες - εξαντλώ» < 
κατά- + χρώµαι (-ήο-), βλ. κ. χρήση]. κατάχτηση (η) → κατάκτηση 
καταχτητής (ο) → κατακτητής καταχτητικός, -ή, -ό → κατακτητικός 
καταχτώ ρ. → κατακτώ 
καταχωνιάζω ρ. µετβ. {καταχώνιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. χώνω βαθιά 
στη γη 2. (γενικότ.) τοποθετώ (κάτι) σε µέρος όπου είναι δύσκολο να 
το βρει κανείς: πού το καταχώνιασες πάλι το βιβλίο µου; ΣΥΝ. κρύβω, 
εξαφανίζω ANT. βρίσκω, αποκαλύπτω. — καταχώνιασµα (το). [ΕΤΥΜ. 
Μεταπλασµένος τ. (κατά τα ρ. σε -ιάζω) τού µεσν. καταχώνω]. 
καταχωρίζω ρ. µετβ. {καταχώρισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -σµένος} 
καταγράφω µε αναλυτικό τρόπο (στοιχεία) στην κατάλληλη θέση (σε 
κατάλογο, πίνακα, βιβλίο, λογαριασµό, έντυπο): είπε στον γραµµατέα 
του να µην καταχωρίσει την τελευταία φράση στα πρακτικά || η εφη-
µερίδα µας καταχωρίζει δωρεάν τέτοιου είδους αγγελίες || η αίτηση σας 
καταχωρίσθηκε ΣΥΝ. εγγράφω, πρωτοκολλώ, περνώ ANT. διαγράφω, 
σβήνω. Επίσης (εσφαλµ.) καταχωρώ {-είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «τοποθετώ στην κατάλληλη θέση», < κατά- + χωρίζω. Η σηµ. 
«καταγράφω, εγγράφω σε κατάλογο, αρχειοθετώ» είναι µτγν. Το µτγν. 
καταχωρώ (-έω) «υποχωρώ ως προς κάτι, παραιτούµαι από 
διεκδικήσεις µου» (< κατά- + χωρώ < χώρος) δεν ταυτίζεται 
σηµασιολογικά προς το αρχ. καταχωρίζω και, ως εκ τούτου, δεν 
πρέπει να προτιµάται αντί τού αρχ. ρ.]. 

καταχωρίζω ή καταχωρώ; Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούµε 
τον τύπο καταχωρίζω (αντί τού καταχωρώ), όταν θέλουµε να δη-
λώσουµε την καταγραφή «κατά χωράν» (στην οικεία θέση) µιας 
επίσηµης ή τυπικής πληροφορίας: Το αγοραστήριο καταχωρίζεται 
στα βιβλία τής εταιρείας - Όλες οι συναφείς πληροφορίες είναι 
καταχωρισµένες στα αρχεία τής Κοινότητας. Το καταχωρίζω (< 
κατά χώραν θέτω) διαφέρει από τα σύνθετα τού χωρώ «προχωρώ, 
βαδίζω» που δηλώνουν κατά βάσιν κίνηση: ava-χωρώ, προ-χω-ρώ, 
προσ-χωρώ, υπο-χωρώ, οπισθο-χωρώ, απο-χωρώ, εισ-χωρώ, συγχωρώ 
(«συµβαδίζω, συγκλίνω, συµφωνώ, απαλλάσσω), υπανα-χω-ρώ, 
παρα-χωρώ, εκ-χωρώ. Το καταχωρίζω δηλώνει θέση (τοποθέτηση σε 
ορισµένη θέση) µε σκοπό την ταξινόµηση και διάκριση των 
πληροφοριών πβ. και χωρίζω, δια-χωρίζω, απο-χωρίζω, ξε-χωρίζω 
τα οποία δηλώνουν «διάκριση θέσεως» και, κατ' επέκτασιν, διά-
κριση. Βεβαίως, το καταχωρίζω προσδιορίζει ως προτιµότερες τις 
χρήσεις καταχώριση (και όχι καταχώρηση), καταχωρισµός, κατα-
χωρίσιµος, καταχωρισµένος (και όχι καταχωρηµένος). 

καταχώριση (η) [1782] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η καταγραφή 
στοιχείων στην κατάλληλη θέση σε κατάλογο, πίνακα, λογιστικό βι-
βλίο, λογαριασµό ή βάση δεδοµένων: ~ κονδυλίων | δαπανών στα βι-
βλία ΣΥΝ. εγγραφή, πέρασµα, πρωτοκόλληση ANT. διαγραφή, σβήσιµο 
2. (ειδικότ.) η δηµοσίευση (αγγελίας, διαφήµισης κ.λπ.) σε εφηµερίδα 
ή περιοδικό: η ~ τής αγγελίας στην εφηµερίδα || διαφηµιστική ~ 3. 
(συνεκδ.) οποιοδήποτε κείµενο δηµοσιεύεται σε εφηµερίδα, περιοδικό 
ή άλλο έντυπο: οι σηµερινές ~ έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ΣΥΝ. δηµο-
σίευµα, αγγελία. Επίσης καταχωρισµός (ο) κ. (εσφαλµ.) καταχώρη- 

ση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω. 
καταχωρίσιµος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να καταχωριστεί 
κάπου. 

καταχωρώ ρ. → καταχωρίζω 
κατάχωση (η) -> καταχώνω 
καταψηφίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {καταψήφισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-

νος} δίνω αρνητική ψήφο, ψηφίζω εναντίον, δηλώνω µε την ψήφο µου 
την αποδοκιµασία µου προς (κάποιον/κάτι): οι βουλευτές τής αντι-
πολίτευσης θα καταψηφίσουν το νοµοσχέδιο || τα µέλη αποφάσισαν 
να καταψηφίσουν την πρόταση τού προεδρείου ΣΥΝ. αποδοκιµάζω, 
απορρίπτω, (οικ.) µαυρίζω ΑΝΤ. υπερψηφίζω. 

καταψήφιση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.) η αποδοκιµασία 
µε ψήφο: ~ νοµοσχεδίου | πρότασης ΑΝΤ υπερψήφιση. 

καταψηφιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την καταψήφιση, 
την αρνητική ψήφο 2. ΝΟΜ. καταψηφιστική αγωγή αγωγή µε την 
οποία επιδιώκεται η καταδίκη τού εναγοµένου σε πράξη, παράλειψη 
ή ανοχή αντίστοιχη προς την αξίωση που έχει ο ενάγων η ισχύς της 
αναγνωρίζεται έµµεσα από το δικαστήριο. 

καταψυγµένος, -η, -ο → κατεψυγµένος 
καταψύκτης (ο) {καταψυκτών} συσκευή βαθείας καταψύξεως, η 

οποία χρησιµοποιείται για να διατηρούνται τρόφιµα ή άλλα ευπαθή 
υλικά αναλλοίωτα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. [ΕΤΥΜ. < 
καταψύχω, απόδ. τού αγγλ. freezer]. 

κατάψυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | χωρ. πληθ.} 1. το να ψύχεται κάτι σε µε-
γάλο βαθµό: η ~ των προϊόντων 2. µέθοδος διατήρησης τροφίµων, βιο-
λογικών ιστών ή άλλων ευπαθών ουσιών µε διαρκή παραµονή τους 
σε περιβάλλον εξαιρετικά χαµηλής θερµοκρασίας 3. (συνεκδ.) το τµή-
µα ψυκτικού µηχανήµατος (λ.χ. ψυγείου) ή ο ειδικός θάλαµος, στον 
οποίο η ψύξη είναι βαθύτερη: έβαλε το κρέας στην ~, για να µη χα-
λάσει. — καταψυκπκός, -ή, -ό [αρχ.]. [ETYM < «ΡΧ· κατάψυξις < 
καταψύχω]. 

καταψύχω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατέψυξα, καταψύχθηκα, κατεψυγµένος} 
(λόγ.) 1. τοποθετώ (κάτι) σε περιβάλλον πολύ χαµηλής θερµοκρασίας 
(βλ. λ. κατάψυξη): - φρούτα | λαχανικά ΣΥΝ. παγώνω ΑΝΤ. υπερθερ-
µαίνω 2. (ειδικότ. η µτχ. κατεψυγµένος, -η, -ό) βλ.λ. 

κατεβάζω ρ. µετβ. {κατέβασ-α, -τηκα, -µένος} 1. φέρνω από υψηλό-
τερο σηµείο σε χαµηλότερο, κινώ προς τα κάτω: οι ναυτικοί κατέβα-
σαν τη ναυαγοσωστική λέµβο από την πλευρά τού πλοίου || ~ τα ρολά 
τού µαγαζιού | το παντελόνι | τη φούστα | την ασφάλεια τού ρεύµατος | 
το ακουστικό | τα πράγµατα στο ισόγειο | τη σηµαία από τον ιστό | τον 
γιακά τού παλτού ANT. ανεβάζω, ανυψώνω· ΦΡ. (α) κατεβάζω τα 
µούτρα χάνω το κέφι και τη διάθεση µου, γίνοµαι σκυθρωπός και 
κατηφής ΣΥΝ. σκυθρωπάζω, κατσουφιάζω, µουτρώνω, κακιώ-νω (β) 
κατεβάζω τα µάτια | το κεφάλι κοιτάζω προς τα κάτω από ντροπή, 
ενοχή ή αµηχανία (γ) (κακόσ.-οικ.) τα κατεβάζω (!) (ενν. τα 
παντελόνια, τα εσώρουχα) (i) είµαι παθητικός οµοφυλόφιλος (ii) συ-
µπεριφέροµαι δουλικά, κάθοµαι να µε ταπεινώνουν: µόλις µας απει-
λούν µε πόλεµο, εµείς τα κατεβάζουµε και δεχόµαστε τα πάντα (δ) (για 
θηλυκό ζώο) κατεβάζω γάλα βλ. λ. γάλα (ε) (αργκό) κατεβάζω τα ρολά 
για µαγαζί ή άτοµο που σταµατούν προσωρινά ή οριστικά τη 
δραστηριότητα τους · 2. (µτφ.) (α) µειώνω, ελαττώνω: - τον τόνο τής 
φωνής µου (γίνοµαι λιγότερο επιθετικός) || ~ τον τόνο στη µουσική 
κλίµακα || ~ το θερµόµετρο (το τινάζω µε κινήσεις τού χεριού, ώστε 
να επανέλθει ο υδράργυρος στην αρχική ένδειξη) || δεν τρώει λιπαρά, 
για να κατεβάσει τη χοληστερίνη του ΣΥΝ. χαµηλώνω ΑΝΤ. ανεβάζω, 
δυναµώνω, υψώνω (β) κάνω (κάτι) φθηνότερο: τα σούπερ µάρκετ θα 
κατεβάσουν τις τιµές των ειδών πρώτης ανάγκης ΣΥΝ. µειώνω, ρίχνω, 
φτηναίνω ΑΝΤ. ανεβάζω, αυξάνω, ακριβαίνω 3. (για µεταφορικό µέσο) 
αποβιβάζω (επιβάτη): ο ελεγκτής είπε στους νεαρούς που έκαναν φα-
σαρία ότι θα τους κατεβάσει στην επόµενη στάση || (στον οδηγό) 
µπορείτε να µας κατεβάσετε εδώ 4. (ειδικότ.) πηγαίνω (κάποιον) σε 
µέρος που βρίσκεται πιο χαµηλά από το σηµείο στο οποίο βρισκόµα-
στε ή προς το κέντρο πόλεως: θα σας κατεβάσω στην Αθήνα µε το 
αυτοκίνητο 5. (για ιδέες) παράγω, βρίσκω (διεξόδους, λύσεις κ.λπ.): 
σε τέτοιες στιγµές οι εφευρετικοί κατεβάζουν πάντοτε έξυπνες ιδέες || 
λες ό,τι κατεβάζει το µυαλό σου (µιλάς απερίσκεπτα) || (ειρων. σε 
πρόσ. που κάνει ότι τα ξέρει ή τα καταλαβαίνει όλα): «εσύ που ξέρεις 
τα πολλά κι ο νους σου κατεβάζει, χίλια καντάρια σίδερο πόσες 
βελόνες βγάζει;» (αίνιγµα) ΣΥΝ. επινοώ, γεννώ· ΦΡ. (λαϊκ.) κατεβάζει 
ο νους | το κεφάλι | η κούτρα | το ξερό | η γκλάβο µου (µτφ.) παράγω 
πολλές ιδέες, είµαι γόνιµος σε ιδέες 6. (µτφ.-λαϊκ. για πρόσ.) τρώω ή 
πίνω βιαστικά ή λαίµαργα: κατέβασε το κρασί του µονορούφι || πάµε 
στην παραλία να κατεβάσουµε καµιά µπίρα; || δεν πρόλαβε να 
κατεβάσει δυο µπουκιές κι αναγκάστηκε πάλι να φύγει || κατεβάζει τον 
περίδροµο (τρώει πάρα πολύ) ΣΥΝ. καταπίνω, καταβροχθίζω · 7. 
αφαιρώ (από κάποιον) το αξίωµα, τον ρίχνω από τη θέση που κατέχει 
ΣΥΝ. καθαιρώ ANT. ανεβάζω· ΦΡ. (µτφ.) ανεβάζω και κατεβάζω | 
κατεβάζω κι ανεβάζω έχω τη δύναµη να καθορίζω τις εξελίξεις σε 
κάποιον τοµέα: τέτοιοι επιχειρηµατίες ανεβάζουν και κατεβάζουν 
κυβερνήσεις 8. χαρακτηρίζω (κάποιον) µε παρόµοιους χαρακτηρι-
σµούς- σε φρ. τού τύπου: ανόητη µ'ανεβάζει, χαζή µε κατεβάζει 9. ρί-
χνω σε χαµηλότερο επίπεδο, υποβιβάζω: η κοινωνία άλλους τους ανε-
βάζει κι άλλους τους κατεβάζει || µ'αυτά που λες, κατεβάζεις το επί-
πεδο τής συζήτησης · 10. (στην πολιτική, στον συνδικαλισµό κ.λπ.) 
προτείνω πρόσωπο ως υποψήφιο σε εκλογική ή άλλη αναµέτρηση: οι 
δύο παρατάξεις θα κατεβάσουν κοινό υποψήφιο στις δηµοτικές εκλο- 

κατά- επιτατικό 
κατά-χρεωµένος, -η, -ο κατά-χρυσος, -η, -ο κατ-εξευτελίζω ρ. κατ-ερειπώνω ρ. κάτ-ωχρος, -η, -ο 
κατα-χρεώνω ρ. κατ-ενθουσιάζω ρ. κατ-εξουσιάζω ρ. κατ-ερείττωση (η) 
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γές ΦΡ. (στη συνδικαλιστική γλώσσα) κατεβάζω πρόταση αντί κάνω 
| υποβάλλω πρόταση 11. (για θεατρικά έργα ή γενικά θεάµατα) δια-
κόπτω τις παραστάσεις ενός έργου (συνήθ. γιατί δεν κατόρθωσε να 
προσελκύσει την προσοχή τού κοινού): λίγες εβδοµάδες µετά την 
πρεµιέρα κατέβασαν το έργο 12. (για ύψωµα, πλαγιά, βουνό) φυσά 
δυνατός και παγωµένος αέρας από αυτό: το βουνό κατεβάζει πολύ 
κρύο || (κ. αµετβ.) κάνει πολύ κρύο, γιατί είναι δίπλα το βουνό και κα-
τεβάζει ΣΥΝ. φέρνω 13. (για ποταµό, χείµαρρο) µεταφέρω (νερό, λά-
σπη κ.λπ.) µε ορµή: ο χείµαρρος είχε φουσκώσει από τη βροχή και 
κατέβαζε πολύ νερό- ΦΡ. ό,τι βρέξει ας κατεβάσει βλ. λ. βρέχει 14. 
(για βρισιές) εκστοµίζω τη µία µετά την άλλη: όταν θυµώσει, κατε-
βάζει καντήλια και αγίους 15. απαριθµώ, αναφέρω συσσωρευτικά: 
άρχιζε να κατεβάζει ονόµατα και ηµεροµηνίες, για να κάνει τον έξυ-
πνο · 16. ΓΛΩΣΣ. (για τόνο) µεταφέρω τον τόνο από την προπαραλή-
γουσα στην παραλήγουσα ή τη λήγουσα (λ.χ. η θάλασσα - των θα-
λασσών) 17. ΑΘΛ. εµφανίζω στο γήπεδο αθλητή ή οµάδα για αγώνα: 
ο σύλλογος µας κατέβασε ένα καλογυµνασµένο σύνολο παικτών ΣΥΝ. 
παρατάσσω 18. ΠΛΗΡΟΦ. (αργκό) φέρνω στην οθόνη τού υπολογιστή: 
~ στοιχεία | αρχεία από το ∆ιαδίκτυο. Επίσης (λόγ.-σπάν.) καταβιβά-
ζω [αρχ.]. — κατέβασµα (το) [µεσν.], καταβίβαση (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανεβάζω, εκπίπτω. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. καταβιβάζω (µε απώλεια τού ενεστωτικού αναδι-
πλασιασµού -βι- και διατήρηση τού -ε- από τους παρωχηµένους χρό-
νους, πβ. αόρ. κατ-ε-βί-βα-σα) < κατά- + βιβάζω, βλ. κ. βάζω. Στην 
πληροφορική η λ. αποδίδει το αγγλ. download]. κατεβαίνω ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. {κατέβηκα} ♦ (µετβ.) 1. οδηγούµαι ή µετακινούµαι προς τα 
κάτω, πηγαίνω από υψηλότερο σηµείο σε χαµηλότερο: ~ τη σκάλα 
ΣΥΝ. κατέρχοµαι ΑΝΤ. ανεβαίνω, ανέρχοµαι· ΦΡ. (α) µου κατεβαίνει 
µου έρχεται ξαφνικά και χωρίς προετοιµασία στο µυαλό, έχω αίφνης 
την ιδέα: σκέψου µήπως σου κατέβει καµιά λύση || πώς σου κατέβηκε 
αυτό; || κάνει ό,τι του κατέβει (ενεργεί απερίσκεπτα, κάνει ό,τι του 
έλθει στο µυαλό) ΣΥΝ. µου έρχεται (β) κατεβαίνω στους δρόµους 
κάνω πορεία διαµαρτυρίας: όλοι οι εργαζόµενοι είναι αποφασισµένοι 
να κατέβουν στους δρόµους, για να διεκδικήσουν τα δικαιώµατα τους 2. 
(µτφ.-αργκό για πρόσ.) δίνω (χρήµατα): κατέβαινε το χαρτζιλίκι να το 
µοιραστούµε! ♦ (αµετβ.) 3. εξέρχοµαι από µέσο συγκοινωνίας ή άλλο 
όχηµα: ~ από το αυτοκίνητο | το τρένο | το λεωφορείο | το πλοίο | το 
αεροπλάνο ΣΥΝ. κατέρχοµαι, αποβιβάζοµαι ΑΝΤ. ανεβαίνω, 
επιβιβάζοµαι 4. κινούµαι από τον Βορρά προς στον Νότο ή 
κατευθύνοµαι από τα µεσόγεια προς τα παράλια· πηγαίνω σε µέρος 
που βρίσκεται πιο χαµηλά από το σηµείο που είµαι ή προς το κέντρο 
πόλης: κατέβηκε από το χωριό του στην Αθήνα και πλούτισε ΣΥΝ. 
κατέρχοµαι ΑΝΤ. ανέρχοµαι, ανεβαίνω· ΦΡ. θα κατέβηκε από τα 
Κράβαρα βλ. λ. Κράβαρα 5. (ειδικότ. για ήχο, κύµατα, συχνότητες) 
πέφτω σε χαµηλότερο σηµείο από πλευράς εντάσεως, γίνοµαι πιο 
σιγανός: δεν κατεβαίνει άλλο ο ήχος ΣΥΝ. χαµηλώνω, πέφτω ΑΝΤ. 
ανεβαίνω, δυναµώνω 6. (ειδικότ. για οτιδήποτε αγοράζεται ή 
αποκτάται µε αντίτιµο) ελαττώνεται η αξία µου, γίνοµαι φθηνότερος ή 
λιγότερο ακριβός: πρόκειται να κατέβουν οι τιµές των οπωροκηπευτικών 
ΣΥΝ. µειώνοµαι, υποτιµώµαι, φτηναίνω ΑΝΤ. ανεβαίνω, υπερτιµώµαι, 
αυξάνοµαι, ακριβαίνω 7. (ειδικότ. + σε + ουσ.) περίφραση που 
σηµαίνει ό,τι και το αντίστοιχο ρήµα (βλ. λ. απολεξικο-ποιηµένο 
ρήµα): κατεβαίνω σε απεργία (απεργώ) || κατεβαίνω σε διαδήλωση 
(διαδηλώνω) || κατεβαίνω στον αγώνα (αγωνίζοµαι) || κατεβαίνω στην 
πολιτική (πολιτεύοµαι, γίνοµαι πολιτικός) 8. (κατ' επέκτ. για µεγέθη, 
αξίες κ.λπ.) γίνοµαι λιγότερος, µειώνοµαι σε ποσότητα, ένταση κ.λπ.: 
τα νερά κατέβηκαν και φάνηκαν τα πληµυρισµένα χωράφια || η 
θερµοκρασία κατέβηκε στους -10°C || ο δείκτης παιδικής θνησιµότητας 
έχει κατέβει πολύ την τελευταία εικοσαετία ΣΥΝ. ελαττώνοµαι, 
µικραίνω (αµετβ.), πέφτω (µτφ.), υποχωρώ, περιορίζοµαι ΑΝΤ. 
ανεβαίνω, αυξάνοµαι, µεγαλώνω · 9. ΑΘΛ. εισέρχοµαι στον στίβο, στο 
γήπεδο ή αλλού, για να αγωνιστώ: η ελληνική εθνική οµάδα κατεβαίνει 
µε την εξής σύνθεση... ΣΥΝ. κατέρχοµαι 10. (µτφ. στην πολιτική) 
λαµβάνω µέρος στον εκλογικό αγώνα, συµµετέχω στις εκλογές: 
κατέβηκα στις δηµοτικές εκλογές και απέτυχα || τα δύο κόµµατα είχαν 
κατέβει ως συνδυασµός συνεργασίας ΣΥΝ. κατέρχοµαι 11. (µτφ.-σπάν. 
για πρόσ.) αποχωρώ από τη θέση ή το αξίωµα που κατέχω: σύντοµα ο 
βασιλιάς κατέβηκε από τον θρόνο ΑΝΤ. ανεβαίνω 12. για θεατρικά 
έργα ή γενικότ. για θεάµατα των οποίων σταµατούν ορνστικά οι 
παραστάσεις (συχνά λόγω ελλείψεως κοινού): η παράσταση κατεβαίνει 
στο τέλος τού µήνα · ΦΡ. κατέβα να φάµε λέγεται χαριτολογώντας σε 
πολύ ψηλό άνθρωπο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. καταβαίνω (µε διατήρηση τής αύξησης -ε- από 
τους παρωχηµένους χρόνους, πβ. παρατ. κατ-έβαινον, αόρ. β' κατ-έ-
βην) < κατά- + βαίνω]. κατέβαλα ρ. → καταβάλλω 
κατεβασιά (η) 1. άφθονη και ορµητική ροή υδάτων (σε ποτάµι, ρεύµα 
κ.λπ. ως αποτέλεσµα δυνατής βροχόπτωσης): «µε την ~ σου σέρνεις 
λιθάρια ριζιµιά» (δηµοτ. τραγ.) · 2. δρόµος ή µονοπάτι µε κατηφορική 
κλίση ΣΥΝ. κατήφορος, κατηφοριά ΑΝΤ. ανήφορος, ανηφοριά • 3. (στα 
οµαδικά αθλήµατα) γρήγορη επίθεση των παικτών µιας οµάδας προς 
την εστία των αντιπάλων, µε σκοπό την παραβίαση της: έκαναν µια ~ 
και έβαλαν γκολ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. καταβασία (< 
αρχ. κατάβασις) κατ' επίδραση τού ρ. κατεβάζω]. κατέβασµα (το) → 
κατεβάζω 
κατεβατος, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που έχει κλίση προς τα κάτω, που 

κατευθύνεται προς τα κάτω: ~ δρόµος | ποταµός ΣΥΝ. κατωφερής, 
κατηφορικός, καθοδικός ΑΝΤ. ανεβατός, ανωφερής, ανηφορικός, ανο-
δικός 2. κατεβατό (το) µεγάλο κείµενο, τµήµα γραπτού λόγου µεγά- 

λης έκτασης: έγραψε ~ ολόκληρα γι'αυτό το θέµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
καταβατός (< αρχ. καταβαίνω) κατ' επίδραση τού ρ. κατεβάζω]. 

κατεδαφίζω ρ. µετβ. {κατεδάφισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 
ρίχνω (κτήριο) στο έδαφος, γκρεµίζω: το συνεργείο τού δήµου είχε 
εντολή να κατεδαφίσει τα αυθαίρετα ΣΥΝ. γκρεµίζω ΑΝΤ. ανεγείρω, 
οικοδοµώ, χτίζω 2. (µτφ.) προκαλώ ριζική καταστροφή, καταστρέφω 
ολοκληρωτικά: αισθάνεται τον κόσµο γύρω του να κατεδαφίζεται 
ΣΥΝ. καταστρέφω, φθείρω. — κατεδαφιστικός, -ή, -ό [1886]. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < κατ(α)- + -εδαφίζω < έδαφος]. 

κατεδάφιση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} (λόγ.) το γκρέ-
µισµα: ~ κτηρίου | πολυκατοικίας µε δυναµίτες || προσεχώς ~ (σε ενη-
µερωτική πινακίδα για το µελλοντικό γκρέµισµα κτηρίου) || (µτφ.) ~ 
αξιών ΣΥΝ. (λόγ.) κατακρήµνιση, χάλασµα, ισοπέδωση ΑΝΤ. ανέγερση, 
ανοικοδόµηση, θεµελίωση. 

κατεδαφιστεος, -α, -ο [1889] (για κτήριο) αυτός που πρέπει να κα-
τεδαφιστεί: µετά τον σεισµό πολλές κατοικίες κρίθηκαν κατεδαφι-
στέες. 

κατέδειξα ρ. → καταδεικνύω 
κατέδωσα ρ. → καταδίδω 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε. (τα) (παλαιότ.) Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Επαγγελµατι-

κής Εκπαιδεύσεως. 
κατέθεσα ρ. → καταθέτω 
κατειληµµένος, -η, -ο (και ως φωτεινή κυρ. ένδειξη σε χώρους, µη-

χανήµατα µεταφοράς µε κοινή χρήση) αυτός που έχει ήδη χρησιµο-
ποιηθεί, πιαστεί από κάποιον άλλο, που δεν είναι διαθέσιµος: ο ανελ-
κυστήρας είναι ~ || η θέση είναι ~ από τον κ. Παύλο || η γραµµή είναι 
~, µιλάει συνέχεια !|| ~ θάλαµος | τουαλέτα || όλες οι θέσεις στην πλα-
τεία είναι ήδη ~, µόνο ο εξώστης µένει! ΣΥΝ. πιασµένος ΑΝΤ. διαθέσι-
µος, ελεύθερος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. καταλαµβάνω, απόδ. τού γαλλ. occupé]. 

κατείχα ρ. → κατέχω 
κατέλαβα ρ. → καταλαµβάνω 
κατέλθω (να/θα) ρ. → κατέρχοµαι 
κατελήφθην ρ. → καταλαµβάνω 
κατέναντι επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) ακριβώς απέναντι, από την τελείως 
αντικρινή πλευρά ΣΥΝ. καταντικρύ. 

κατενατσιο (το) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο) αγωνιστικό σύστηµα, που 
αναπτύχθηκε στην Ιταλία, το οποίο έδινε προτεραιότητα στην άµυνα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. catenaccio «σιδερένια αµπάρα σε παραθυρόφυλλα» 
(< catena «αλυσίδα»), o όρ. εφαρµόστηκε αρχικά στο σκληρό αµυντι-
κό ποδόσφαιρο τής Ιταλίας κατά τη δεκαετία τού I960]. 

κατένειµα ρ. → κατανέµω 
κατενώπιον επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) ακριβώς ενώπιον κάποιου, τελείως 

κατά πρόσωπο ΑΝΤ. καταπίσω, πισώπλατα. 
κατεξοχήν κ. κατ' εξοχήν [µτγν.] επίρρ. (λόγ.) σε µεγαλύτερο βαθµό, 

περισσότερο από όλα ή πρώτα από όλα, κατά κύριο λόγο: οι αξίες 
αυτές στηρίζονται ~ στο φρόνηµα τού λαού µας || οι διώξεις κατά του 
Τύπου είναι ένα ~ παράδειγµα αυταρχικής πολιτικής ΣΥΝ. προ-
πάντων, πάνω απ' όλα, κυρίως. 

κατεπανω επίρρ. [µεσν.] ενάντια σε κάποιον/κάτι: προχωρούσαν 
απειλητικά ~ µου (βλ. κ. λ. καταπάνω). 

κατεπανω (ο) {άκλ.} ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) το αξίωµα τού πολιτικού και 
στρατιωτικού διοικητή θέµατος (βλ.λ.) τής Βυζαντινής Αυτοκρατο-
ρίας και ο φορέας αυτού. [ΕΤΥΜ µεσν., βλ. λ. καπετάνιος]. 

κατεπειγω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο στον ενεστ.} 1. πιέζω τόσο, ώστε 
δεν επιδέχοµαι αναβολή· απαιτώ (για τη διεκπεραίωση µου) µεγάλη 
ταχύτητα, βιασύνη: τα έγγραφα αυτά κατεπείγουν ΣΥΝ. βιάζω, προέ-
χω 2. (µεσοπαθ. κατεπείγοµαι) βιάζοµαι πολύ: ~ να φθάσω στον 
σταθµό, γιατί κινδυνεύω να χάσω το τρένο ΣΥΝ. βιάζοµαι, επείγοµαι 
3. (η µτχ. κατεπείγων, -ούσα, -ον) (για δηµόσια έγγραφα, επιστολές 
και διαδικασίες) αυτός τού οποίου η διεκπεραίωση πρέπει να γίνει ή 
να λυθεί το ταχύτερο δυνατόν: ~ γράµµα | τηλεγράφηµα | υπόθεση. 
— κατεπειγόντως επίρρ. [1861]. 

κατεπλάγην ρ. → καταπλήσσω 
κατέπλευσα ρ. → καταπλέω 
κατέπληξα ρ. → καταπλήσσω 
κατεργάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {κατεργάσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} υποβάλλω (κάτι) σε προσεκτική επεξεργασία, ώστε να κατα-
στεί κατάλληλο για χρήση: ~ χαλκό | πολύτιµους λίθους | βαµβάκι 
ΣΥΝ. επεξεργάζοµαι ΦΡ. πενία τέχνας κατεργάζεται βλ. λ. πενία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

κατεργάρης, -α/-ισσα, -ικο {-ηδες κ. -αίοι (θηλ. χωρ. γεν. πληθ.)} αυ-
τός που σκέπτεται και ενεργεί µε πονηριά, που χρησιµοποιεί τεχνά-
σµατα, για να επιτύχει τους σκοπούς του: είδες ο ~ πώς τα κατάφερε! 
|| τα κατάφερε η ~ και τον τύλιξε! ΣΥΝ. παµπόνηρος· ΦΡ. (α) κάθε 
κατεργάρης στον πάγκο του για περιπτώσεις στις οποίες τα πράγ-
µατα επανέρχονται στην αρχική τους τάξη µετά από διάλειµµα ή 
διακοπή: οι διακοπές τελειώνουν από µεθαύριο ~! (β) µεταξύ κάτεργα 
ραίων ειλικρίνεια άνθρωποι που µεταχειρίζονται τις ίδιες πονηριές, 
οφείλουν τουλάχιστον να είναι ειλικρινείς µεταξύ τους και να µην 
προσποιούνται τους αθώους. — (υποκ.) κατεργαράκος κ. κα-
τεργαρούλης (ο), κατερναρουλα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «κωπηλάτης σε κάτεργο», < κάτεργον + 
-άρης. Η σηµ. «πανούργος, πονηρός» ήδη µεσν.]. 

κατεργάρης: δηλώσεις συµπάθειας | επιδοκιµασίας. Στην Ελληνική 
και σε άλλες γλώσσες µερικές λέξεις που δηλώνουν αρνητι- 
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κούς χαρακτηρισµούς και ανήκουν στον κύκλο των λεγόµενων 
«κακόσηµων λέξεων» (pejorative, βλ. λ. κακόσηµος), χρησιµοποιούνται 
συχνά στον καθηµερινό προφορικό λόγο και σε ύφος οικειότητας, για να 
δηλώσουν επίσης «εύσηµο χαρακτηρισµό», την ανεκτικότητα, τη 
συµπάθεια, την επιδοκιµασία, ενίοτε και θαυµασµό τού οµιλητή για τον 
χαρακτηριζόµενο µε αυτές τις λέξεις: Ρε τον κατεργάρη, δεν του ξεφεύγει 
τίποτε! - Βρε τον αθεόφοβο, τα κατάφερε πάλι! - Μπόρεσε, η αφιλότιµη, να 
παντρευτεί και να κάνει τέσσερα παιδιά, να διακριθεί στην επιστήµη και στο 
επάγγελµα της και να φτάσει τώρα, µε την αξία της, να γίνει και υπουργός! 
Πρόκειται για λέξεις όπως κατεργάρης, αθεόφοβος, αφιλότιµος, 
κερατούκλης, µπαγάσας κ.ά, που χρησιµοποιούνται και µε θετικό 
περιεχόµενο (αντίθετα προς λ. όπως απατεώνας, ψεύτης, αχρείος, αλήτης 
κ.τ.ό., που έχουν πάντοτε αρνητική σηµασία). Τέτοιες λέξεις έφτασαν στην 
επιδοκιµαστική δήλωση, περνώντας από χρήσεις που δήλωναν ειρωνεία, 
επιφυλακτικότητα, ανεκτικότητα κ.λπ. 

κατεργαριά (η) πονηριά, τέχνασµα: τι κατεργαριές κάνεις εκεί πέρα; 
κατεργάρικος, -η, -ο αυτός που γίνεται µε δόλο και πονηριά: ~ κόλπα | πράξη 

ΣΥΝ. πονηρός, πανούργος ANT. τίµιος, ευθύς. — κατεργά· ρικα επίρρ. 
κατεργασία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η επεξεργασία υλικού, αντικειµένου κ.λπ., 

ώστε να γίνει κατάλληλο για χρήση: ~ µετάλλων | ξύλου | δέρµατος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δουλειά. 

κατεργάσιµος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να υποστεί κατεργασία: ~ υλικό | 
µέταλλο ΣΥΝ. επεξεργάσιµος. 

κάτεργο (το) 1. (παλαιότ.) ιστιοφόρο πολεµικό ή πειρατικό πλοίο µε δύο ή τρεις 
σειρές κουπιών και αργότερα παροπλισµένο και αχρη-στευµένο πολεµικό 
σκάφος, άλλοτε µόνιµα ελλιµενισµένο, που χρησίµευε ως φυλακή καταδίκων, 
κι άλλοτε ως πλωτός στρατώνας 2. (στον πληθ.-µτφ.) η φυλακή (και οι 
σκληρές καταναγκαστικές εργασίες που συνεπάγεται συχνά η φυλάκιση): 
στέλνω κάποιον στα ~ (τον φυλακίζω) || χρόνια στα ~. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κάτεργον, ουδ. τού επιθ. κάτεργος «καλλιεργηµένος, 
οργωµένος» < κατ(α)- + -εργος < έργον. Η σηµ. «ιστιοφόρο πλοίο» είναι 
µεσν.]. 

Κατερίνα (η) → Αικατερίνη 
Κατερίνη (η) πόλη τής Κ. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού νοµού Πιερίας. 

— Κατερινιώτης (ο), Κατερινιώτισσα (η), κατερινιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. ονοµασία (14ος αι.) µικρού οικισµού, ο οποίος ονοµάστηκε 
έτσι επειδή, κατά την παράδοση, υπήρχε εκεί µετόχι τής µονής τής Αγίας 
Αικατερίνης τού Σινά, ενώ φαίνεται ότι αρκετοί πρόσφυγες από τη 
Χερσόνησο τού Σινά εγκαταστάθηκαν στην πόλη], 

κατέρρευσα ρ. → καταρρέω 
κατέρχοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {κατήλθα} (λόγ.) (αµετβ.) 

1. κινούµαι ή κατευθύνοµαι προς τα κάτω: ο παγετώνας κατέρχεται 
αργά προς τη θάλασσα || (κ. µετβ.) κατήλθε τις σκάλες έντροµος ΣΥΝ. 
κατεβαίνω ANT. ανέρχοµαι, ανεβαίνω 2. συµµετέχω, παίρνω µέρος: ~ 
στις εκλογές | σε απεργιακή κινητοποίηση ΣΥΝ. κατεβαίνω 3. πηγαί 
νω: κατήλθαν πάνοπλοι στο πεδίο τής µάχης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετι 
κός. 

κατεσπαρµένος, -η, -ο (λόγ.) διασκορπισµένος εδώ κι εκεί: οικισµοί ~ σε όλη 
την έκταση τής επαρχίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού 
αρχ. κατασπείρω]. 

κατεσπευσµένος, -η, -ο αυτός που γίνεται ή συντελείται µε µεγάλη βιασύνη: ~ 
ενέργεια | ανάκληση ΣΥΝ. βιαστικός, εσπευσµένος ANT. αβίαστος, άνετος. — 
κατεσπειισµέν-α | -ως επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
κατασπεύδω]. 

κατεστηµένο (το) {χωρ. πληθ.} 1. (κακόσ.) η επικρατούσα κατάσταση 
πραγµάτων στην κοινωνία, το σύστηµα που παραδοσιακά ισχύει σε κάθε 
τοµέα τής ζωής ΣΥΝ. status quo, καθεστηκυία τάξη (πραγµάτων) 2. (συνεκδ.) 
κοινωνική οµάδα ή τάξη ανθρώπων µε πολιτική, κοινωνική, οικονοµική ή 
άλλη ισχύ, η οποία ασκεί έλεγχο στις κοινωνικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας µε 
σθένος το παραδοσιακά αποδεκτό και αποθαρρύνοντας οποιαδήποτε αλλαγή: 
το πολιτικο-στρατιωτικό ~ || δεν ήταν πρόθυµος να συνδιαλλαγεί µε το 
κοµµατικό ~ || τα έβαλε µε το ~ τής εποχής του και γι ' αυτό πολεµήθηκε. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παρακ. τού αρχ. καθίσταµαι µε βάση τον αόρ. β' κατέ-στην. Το 
ουδ. ως ουσιαστικό (κατεστηµένο) αποτελεί απόδ. τού αγγλ. establishment και 
εµφανίζεται στην Ελλην. από τη δεκαετία τού 1950]. 

κατεστηµένος, -η, -ο 1. αυτός που ισχύει από παλιά, που έχει επικρατήσει: ~ 
δοµές | µορφές εξουσίας 2. κατεστηµένο (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. 
τού αρχ. καθίστηµι από το θ. τού αόρ. β' κατ-έ-στην (αρχ. παθ. παρακ. 
καθεστώς). Απόδ. τού αγγλ. established]. 

κατέστην ρ. → καθιστώ 
κατέστησα ρ. → καθιστώ 
κατεστραµµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει καταστραφεί.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 

µετοχή. [ΕΤΥΜ Μτχ; παθ. παρακ. τού αρχ. καταστρέφω]. 
κατεσχηµένος, -η, -ο → κατάσχω 
κατέσχον ρ. → κατέχω 
κατέτµησα ρ. → κατατέµνω 
κατευθείαν κ. κατ' ευθείαν επίρρ. (δηλώνει κατεύθυνση) 1. σε ευθεία γραµµή 

προς κάτι, χωρίς στροφές ή παρεκκλίσεις: πήραν τον κεντρικό δρόµο που 
οδηγούσε ~ στο δηµαρχείο ΣΥΝ. ίσια, ολόισια- (µτφ.) 
2. µε τρόπο άµεσο και γρήγορο, χωρίς διακοπές ή καθυστερήσεις: δεν 
θα σταµατήσεις πουθενά- θα πας ~ στο σπίτι ΣΥΝ. αµέσως, γρήγορα 3. 

χωρίς µεσολαβήσεις: παίρνει εντολές ~ από τον πρωθυπουργό ΣΥΝ. 
απευθείας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. κατ' ευθείαν (γραµµήν)]. 

κατεύθυνση (η) [1874] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων) 1. η πορεία την 
οποία ακολουθεί οτιδήποτε κινείται, η φορά τής κίνησης: το πλοίο άλλαξε ~ 
και έπλευσε προς ανατολάς || κινούµαι προς άγνωστη ~ ΣΥΝ. φορά, πορεία, 
ρότα· ΦΡ. δρόµος διπλής κατευθύνσεως βλ. λ. διπλός 2. το σηµείο προς το 
οποίο κατευθύνεται συγκεκριµένη δραστηριότητα: οι έρευνες τής αστυνοµίας 
στρέφονται προς όλες τις ~ || οι διοικητικές ενέργειες είναι στη σωστή ~ 3. ο 
αντικειµενικός σκοπός πράξης ή ενέργειας, το σηµείο που αποτελεί τον στόχο 
µιας προσπάθειας: η µείωση τού πληθωρισµού οφείλει να είναι η βασικότερη ~ 
τής οικονοµικής µας πολιτικής || οι σύγχρονες ~ τής ιατρικής | τής έρευνας | τής 
επιστήµης || πολιτική | κοινωνική | οικονοµική | ιδεολογική ~ ΣΥΝ. στόχος, 
σκοπός. 

κατευθυντήριος, -α, -ο [µτγν.] ικανός ή κατάλληλος να κατευθύνει, αυτός που 
χρησιµεύει στον καθορισµό συγκεκριµένης κατεύθυνσης: οι ~ γραµµές τής 
πολιτικής µας || ~ σκέψη | αρχές ΣΥΝ. διευθυντικός, οδηγητικός. 

κατευθυντικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. η ιδιότητα των κεραιών να 
ακτινοβολούν εντονότερα προς µία ή περισσότερες κατευθύνσεις στον χώρο. 

κατευθύνω ρ. µετβ. {κατεύθυν-α (λόγ. κατηύθυνα), -θηκα) 1. καθορίζω την 
πορεία, οδηγώ προς συγκεκριµένη κατεύθυνση, δίνω τον κατάλληλο 
προσανατολισµό ή σκοπό: ~ σκάφος | αεροπλάνο || κατευθύνεται ολοταχώς 
προς την πρωθυπουργία ΣΥΝ. διευθύνω, οδηγώ, προσανατολίζω 2. ασκώ 
καταλυτική επίδραση (σε κάποιον/κάτι), καθορίζω απόλυτα τις ενέργειες, τις 
πράξεις ή την πορεία του: δεν αναπτύσσει καµία πρωτοβουλία, τον κατευθύνει 
σε όλα η µητέρα του || ο Μωάµεo ισχυριζόταν ότι τον κατηύθυνε ο Θεός || 
επηρέαζε και συχνά κατηύθυνε τις εξελίξεις ΣΥΝ. διευθύνω, καθοδηγώ, 
επηρεάζω 3. (µεσοπαθ. κατευθύνοµαι) πηγαίνω προς ορισµένο σηµείο, 
ακολουθώ ορισµένη κατεύθυνση: ~ προς την πλατεία | προς τα ανατολικά || 
κατευθύνθηκε προς τα σύνορα || κατευθυνόµενος προς Θεσσαλονίκη, στάθµευσε 
στην Κατερίνη || τα δηµοσιεύµατα αυτά είναι κατευθυνόµενα κι έχουν σκοπό να 
πλήξουν το κύρος τού πρωθυπουργού ΣΥΝ. υπαγορεύοµαι 4. ακολουθώ 
ορισµένη πορεία ή ενεργώ σύµφωνα µε τις υποδείξεις άλλου: οι ενέργειες 
αυτές κατευθύνονται από άγνωστα κέντρα 5. (η µτχ. κατευθυνόµενος, -η, -ο) 
βλ.λ. [ΕΤΥΜ <*ρχ. < κατ(α)- + εύθύνω < ευθύς]. 

κατευνάζω ρ. µετβ. {κατεύνασ-α, κατευνάσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} µειώνω 
την ένταση και την οξύτητα, ηρεµώ, καταπραΰνω (κάποιον/κάτι): αυτό το 
φάρµακο κατευνάζει τους πόνους || προσπαθούν να κατευνάσουν τη λαϊκή 
δυσαρέσκεια || ο χρόνος κατευνάζει τα µίση και τα πάθη ΣΥΝ. αµβλύνω, 
µαλακώνω, καλµάρω, ηρεµώ ΑΝΤ. εξά-πτω, διεγείρω, εξερεθίζω. — 
κατευνασµός (ο) [µτγν.], κατευναστής (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κατ(α)- + εύνάζω «βάζω στο κρεβάτι, κοιµίζω» < εύνή (βλ.λ.)]. 

κατευναστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ικανός και κατάλληλος να κατευνάζει, να 
καθησυχάζει ή να ανακουφίζει: ~ φάρµακο | ένεση || ~ δήλωση | χειρονοµία | 
προσπάθεια | τακτική | ρόλος | ύφος ΣΥΝ. καθησυχαστικός, ηρεµιστικός, 
καταπραϋντικός, κατασταλτικός ΑΝΤ. διεγερτικός, (εξ)ερεθιστικός, 
παροξυντικός 2. κατευναστικό (το) φάρµακο που χρησιµοποιείται για 
κατευνασµό των νεύρων. — κατευνα-στικ-ά/-ώς [1889] επίρρ. 

κατευόδιο (το) {χωρ. πληθ.} καλό και ευχάριστο ταξίδι, καλός δρόµος, συνήθ. 
ως ευχή: εύχοµαι σε κάποιον καλό ~. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κατευόδιον < µτγν. 
κατευοδώ (βλ.λ.)]. 

κατευοδώνω ρ. µετβ. {κατευόδω-σα, -θηκα, -µένος} 1. εύχοµαι (σε πρόσωπο 
που αναχωρεί) καλό ταξίδι, λέω «καλό κατευόδιο» 2. (γενι-κότ.) συνοδεύω µε 
ευχές (κάποιον που φεύγει για ταξίδι): πλήθος κόσµου τον κατευόδωσε µε 
εκδηλώσεις αγάπης ΣΥΝ. ξεπροβοδίζω, προ-πέµπω, ξεβγάζω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κατευοδώ (-όω) < κατ(α)- + εύοδώ, βλ. λ. ευοδώνω]. 

κατευόδωση (η) [µτγν.] [-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η προποµπή, το 
ξεπροβόδισµα µε ευχές κάποιου που πρόκειται να ταξιδέψει. Επίσης 
κατευόδωµα (το) [µεσν.]. 

κατέφυγα ρ. → καταφεύγω 
κατέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως αόρ.(, αόρ. 

κατέσχον, -ες, -ε... (να/θα κατάσχω), παρακ. έχω κατάσχει} 1. είµαι κύριος 
(πράγµατος), έχω στην κατοχή µου (κάτι): ~ αξιόλογη κτηµατική περιουσία 
ΣΥΝ. έχω, κρατώ, κρατώ στα χέρια µου ΑΝΤ. στερούµαι 2. έχω υπό την 
εξουσία µου, έχω υπό την κυριαρχία µου: ο εχθρός κατέχει την πόλη 3. (η µτχ. 
κατεχόµενος, -η, -ο) αυτός που τελεί υπό ξενική κατοχή: τα ~ από το Ισραήλ 
παλαιστινιακά εδάφη' και το ουδ. κατεχόµενα (τα) {κατεχοµένων}: ένταση και 
ανταλλαγή πυροβολισµών στα ~ στην Κύπρο 4. κυριαρχώ στο µυαλό ή στην 
ψυχή (κάποιου): ένας φόβος τον κατέχει, µήπως γίνει γνωστό το παρελθόν του || 
(κ. µεσοπαθ.) κατέχεται από πάθη | ανασφάλεια | συµπλέγµατα ΣΥΝ. 
διακατέχω 5. βρίσκοµαι σε ορισµένη θέση: το οχυρό κατέχει δεσπόζουσα θέση 
στην πεδιάδα || τα ελληνικά νησιά κατέχουν εξέχουσα θέση στα αναπτυξιακά 
προγράµµατα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης || κατείχε επί πολλά χρόνια το αξίωµα 
τού πρυτάνεως || κατέχει την πρώτη θέση στην υπαλληλική ιεραρχία τού 
υπουργείου || «η Γαλλία κατέχει την παγκόσµια πρωτιά στην κατανάλωση ψυχο-
τρόπων» (εφηµ.) · 6. (µτφ.) γνωρίζω στην εντέλεια: οι ηθοποιοί οφείλουν να 
κατέχουν την υποκριτική τέχνη || κατέχει τρεις ξένες γλώσσες ΑΝΤ. αγνοώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάσχω, έχω, απέχω, παρέχω. 

κατέχων, -ούσα, -ον αυτός που έχει στην κατοχή του (κάτι), κύριος, 



κατεψυγµένος 869 κατηφής 
 

ιδιοκτήτης πράγµατος- ΦΡ. µακάριοι οι κατέχοντες βλ. λ. µακάριος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. κατέχω]. 

κατεψυγµένος, -η, -ο κ. καταψυγµένος 1. αυτός που έχει παγώσει πάρα πολύ, 
που έχει παραµείνει για αρκετό χρόνο σε µεγάλη ψύξη ΣΥΝ. παγωµένος 2. (α) 
(ειδικότ. για τρόφιµα και άλλα αναλώσιµα είδη) αυτός που έχει διατηρηθεί 
στην κατάψυξη: ~ κρέατα | ψάρια (β) ΓΕΩΓΡ. κατεψυγµένες ζώνες περιοχές 
τής Γης, που βρίσκονται κοντά στους δύο πόλους λόγω των πολύ χαµηλών 
θερµοκρασιών που επικρατούν εκεί' η αρκτική ζώνη και η ανταρκτική ζώνη. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. καταψύχω]. 

κατήγγειλα ρ. → καταγγέλλω 
κατηγγελµένος, -η, -ο αυτός που τον έχουν καταγγείλει (βλ. λ. καταγγέλλω). ✈  

ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. καταγγέλλω]. 
κατηγόρηµα (το) {κατηγορήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΓΛΩΣΣ. ό,τι λέγεται µέσα 

σε µια ρηµατική πρόταση (π.χ. ο ήλιος λάµπει - ο ταχυδρόµος χτύπησε το 
κουδούνι) ή σε µια ονοµατική | συνδετική πρόταση (π.χ. ο Πέτρος είναι 
φοιτητής) για να χαρακτηρίσει (να «κατηγορήσει») το υποκείµενο τής 
πρότασης: το «λάµπει» στο «ο ήλιος λάµπει», το «χτύπησε το κουδούνι» στο 
«ο ταχυδρόµος χτύπησε το κουδούνι» και το «είναι φοιτητής» στο «ο Πέτρος 
είναι φοιτητής» 2. ΦΙΛΟΣ, (α) ουσιαστική ιδιότητα µιας υπόστασης, ό,τι 
αποτελεί κύριο και ουσιαστικό στοιχείο της: τα ~ τού Θεού (στη µεταφυσική) 
(β) (ειδικότ. στη Λογική τού Αριστοτέλη) αυτό που λέγεται για το υποκείµενο 
τής κρίσης και απορρέει αναγκαία από τη φύση του, δηλ. η ενέργεια, η 
ιδιότητα, το πάθος κ.λπ. που αποδίδεται στο υποκείµενο ΣΥΝ. γνώρισµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κατηγορία, ψόγος», < κατηγορώ]. 

κατηγορηµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που διατυπώνεται ρητά και απερίφραστα, που 
λέγεται µε σαφήνεια και καθαρότητα, χωρίς αοριστίες ή επιφυλάξεις: στα 
ερωτήµατα µας έδωσε - απαντήσεις || ~ διαβεβαίωση | απόφαση | υπόσχεση | 
άρνηση | δήλωση | γνώµη | άποψη | εντολή | διάψευση | βεβαίωση | θέση | 
τόνος | πληροφορία | κατάθεση | ύφος | απόρριψη ΣΥΝ. απερίφραστος, ρητός, 
ανεπιφύλακτος, σαφής, καθαρός ANT. ασαφής, διφορούµενος, αόριστος 2. 
ΓΛΩΣΣ. κατηγορηµατικός προσδιορισµός προσδιορισµός που αποδίδει σε ου-
σιαστικό ιδιότητα ή χαρακτηριστικό µε εµφατικό τρόπο (σε αντίθεση προς τον 
επιθετικό προσδιορισµό), π.χ. το «µεσίστια» στην πρόταση το πλοίο µπήκε στο 
λιµάνι µε τη σηµαία µεσίστια, το «αλµυρό» στην πρόταση έκανε το φαγητό 
αλµυρό (βλ. κ. επιθετικός προσδιορισµός, λ. επιθετικός). — κατηγορηµατικ-ά | 
-ώς [1844] επίρρ., κατηγο-ρηµατικότητα (η) [1895]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. catégorique]. 

κατηγόρηση (η) [1766] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} λογική διαδικασία, 
σύµφωνα µε την οποία ένα κατηγορούµενο (Κ) αποδίδεται σε ένα υποκείµενο 
(Υ). 

κατηγορητήριο (το) [1871] {κατηγορητηρί-ου | -ων} 1.ΝΟΜ. η έγγραφη 
διατύπωση αξιόποινων πράξεων, που αποδίδονται σε κάποιον ή/και η 
προφορική ανάπτυξη αυτών κατά την έναρξη τής δίκης: το ~ είναι πολύ βαρύ 
|| σύµφωνα µε το ~, ο κατηγορούµενος διέπραξε κλοπές και ένοπλες ληστείες || 
ο συνήγορος ανέτρεψε το κατηγορητήριο 2. (συνεκδ.) το δικονοµικό έγγραφο, 
το οποίο περιλαµβάνει την αξιόποινη πράξη που αποδίδεται σε κάποιον, 
κατόπιν αποφάσεως των αρµοδίων συµβουλίων πληµµελειοδικών ή εφετών 3. 
(γενικότ.) το σύνολο των κατηγοριών. 

κατηγορητικός, -ή, -ό [αρχ.] ΝΟΜ. αυτός που αποδίδει κατηγορίες (σε 
κάποιον), που κατηγορεί: ~ λόγος | πράξη ΑΝΤ. απολογητικός, δι-
καιολογητικός. 

κατηγορία (η) {κατηγοριών} 1. πρόταση που ενοχοποιεί (κάποιον για κάτι): η ~ 
του χρηµατισµού εκτοξεύεται συχνά εναντίον εφοριακών υπαλλήλων || δεν 
υπάρχει αξιόπιστη µαρτυρία, η οποία να στηρίξει την ~ || τον βαρύνει η - τής 
υπεξαιρέσεως χρηµάτων || µια ~ απαγγέλλεται | ευσταθεί | απορρίπτεται | 
διατυπώνεται | αποσύρεται | αντικρούεται | αποσείεται | προσάπτεται || 
απαλλάσσω από την ~ || είµαι | τελώ υπό ~ || βαριά | κακόβουλη | ψευδής | 
ανυπόστατη ~ ΣΥΝ. αιτίαση, µοµφή 2. (συνήθ. στον πληθ.) οτιδήποτε λέγεται 
εναντίον (κάποιου): άκουσα πολλές - εναντίον σου || χαρακτήρισε αστήρικτες 
και ανυπόστατες τις ~ που διατυπώθηκαν εναντίον του ΣΥΝ. επίκριση, 
κατάκριση, ψόγος, αποδοκιµασία ANT. επιδοκιµασία, έπαινος 3. ΝΟΜ. η 
απόδοση (σε κάποιον) αξιόποινης πράξης ή παράλειψης· ΦΡ. µάρτυς | 
µάρτυρας κατηγορίας ο µάρτυρας που προσάγεται από τον ανακριτή ή τον 
µηνυτή, για να στηρίξει τις αποδιδόµενες κατηγορίες • 4, σύνολο προσώπων ή 
πραγµάτων που χαρακτηρίζονται ως οµοιο-ϊενή. έχουν δηλαδή κοινά 
χαρακτηριστικά και ταξινοµικώς ανήκουν στην ίδια οµάδα: οι κρατικές 
επιχειρήσεις χωρίζονται σε δύο βασικές ~, τις κερδοφόρες και τις 
προβληµατικές || κατατάσσω | ταξινοµώ | διακρίνω σε (τρεις) ~ || τόσο οι 
δάσκαλοι, όσο και οι καθηγητές εντάσσονται στην ~ των ανεπαρκώς 
αµειβοµένων δηµοσίων υπαλλήλων ΣΥΝ. τάξη, κλάση, οµοταξία, συνοµοταξία 
5. σύνολο οµοειδών πραγµάτων που τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο 
αξιολόγησης: ξενοδοχείο | εστιατόριο πρώτης | δεύτερης ~ (ανάλογα µε το 
πόσες υπηρεσίες προσφέρουν) || οµάδα τής πρώτης - στο µπάσκετ || υποβιβά-
στηκε στη δεύτερη κατηγορία · 6. ΦΙΛΟΣ, κατηγορίες (οι) (α) (στον Αριστοτέλη) 
τα γενικότατα γένη, στα οποία υπάγονται όλα τα όντα και από τα οποία 
δέχονται προσδιορισµούς· οι αριστοτελικές κατηγορίες είναι οι εξής δέκα: 
ουσία, ποσότητα, ποιότητα, σχέση, τόπος, χρόνος, θέση, κατοχή, ενέργεια και 
πάθος (β) (στον Καντ) τρόποι µε τους οποίους λειτουργεί η νόηση ως 
γνωστική ικανότητα· οι κατηγορίες είναι δώδεκα και οµαδοποιούνται ανά 
τρεις σε τέσσερα υποσύνολα: ποσόν, ποιόν, αναφορά, τρόπος. Επίσης (λαϊκ.) 
κατηγόρια (σηµ. 

1,2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια, -ία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µοµφή, ψόγος», < κατηγορώ. Η σηµ. «σύνολο 
οµοιογενών στοιχείων» ήδη ως όρος τής Λογικής στον Αριστοτέλη. Με αυτή τη 
σηµ. η λ. πέρασε σε αρκετές ευρωπ. γλώσσες, πβ. αγγλ. category, γαλλ. 
catégorie, γερµ. Kategorie κ.ά.]. κατηγοριακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε 
την κατηγορία στην 
οποία τοποθετούνται πρόσωπα ή πράγµατα. κατηγοριάρης, -α, -ικο (λαϊκ.) 
αυτός που συνηθίζει να κατηγορεί, να συκοφαντεί ΣΥΝ. συκοφάντης, 
φαρµακόγλωσσος. [ΕΤΥΜ. < κατηγορία + παραγ. επίθηµα -ιάρης, άσχετο από 
το µεσν. κατηγοριάρης «εκκλησιαστικός αξιωµατούχος»]. κατηγορικός, -ή, -ό 
[αρχ.] (λόγ.-σπάν.) 1. κατηγορηµατικός 2. ΦΙΛΟΣ. (α) κατηγορική κρίση η 
κρίση µε την οποία διατυπώνεται συµπέρασµα χωρίς όρους ή επιφυλάξεις, δηλ. 
η πρόταση στην οποία το υποκείµενο συνδέεται µε το κατηγορούµενο µέσω τού 
συνδετικού ρήµατος είµαι, λ.χ. η αγελάδα είναι θηλαστικό (β) κατηγορικός 
συλλογισµός ο συλλογισµός στον οποίο το συµπέρασµα συνάγεται από κα-
τηγορικές κρίσεις (γ) κατηγορική προσταγή (γερµ. kategorischer Imperativ, 
όρος τής ηθικής τού Καντ) ηθικού περιεχοµένου εντολή, που διατυπώνεται 
χωρίς όρους και παίρνει τη µορφή καθολικής απαίτησης τού ηθικού νόµου, η 
οποία έχει γενικό, αντικειµενικό, απόλυτο και υποχρεωτικό χαρακτήρα (λ.χ. 
«πράττε µόνο έτσι, ώστε να µπορείς να θέλεις το υποκειµενικό αξίωµα τής 
πράξης σου να γίνει καθολικός νόµος») και αντιδιαστέλλεται από την προσταγή 
«τής σύνεσης», η οποία είναι πάντοτε υποθετική και επιβάλλει πράξεις που 
αποτελούν µέσα για κάποιον άλλο σκοπό. κατηγοριοποιώ ρ. µετβ. 
{κατηγοριοποιείς... | κατηγοριοποίησα, -ού-µαι, -ήθηκα, -ηµένος} χωρίζω ή 
εντάσσω σε κατηγορίες: η ΰλη του βιβλίου έχει κατηγοριοποιηθεί θεµατικά 
ΣΥΝ. ταξινοµώ. — κατηγοριοποίηση (η). 
[ΕΤΎΜ. < κατηγορία + ποιώ, απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. categorise]. 
κατήγορος (ο/η) {κατηγόρ-ου | -ων,-ους} 1. πρόσωπο που διατυπώνει 
κατηγορίες, που κατακρίνει: ενώ παλιότερα τον επαινούσε, τώρα έχει µεταβληθεί 
σε κατήγορο του ΣΥΝ. κατακριτής, επικριτής ΑΝΤ. επαινετής 2. πρόσωπο που 
καταγγέλλει αξιόποινη πράξη, υποβάλλοντας στις δικαστικές αρχές µήνυση 
εναντίον τού δράστη ΣΥΝ. µηνυτής, ενάγων ΑΝΤ. κατηγορούµενος· ΦΡ. 
δηµόσιος κατήγορος βλ. λ. δηµόσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ETYM. αρχ. < κατ(α)- + -ήγορος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < αγορά (> αγορεύω), πβ. δικ-ηγόρος, συν-ήγορος, παρήγορος κ.ά.]. 
κατηγορούµενο (το) {κατηγορουµέν-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. ο όρος τής πρότασης, ο 
οποίος φανερώνει την ιδιότητα ή το χαρακτηριστικό που αποδίδεται στο 
υποκείµενο ή το αντικείµενο, εκφράζει δηλ. αυτό που λέγεται για το υποκείµενο 
ή για το αντικείµενο µε τη µεσολάβηση συνδετικού ρήµατος (είµαι, γίνοµαι, 
εκλέγοµαι κ.λπ.), π.χ. το «έξυπνος» στην πρόταση ο Αντώνης είναι έξυπνος, το 
«πρόεδρο» στην πρόταση εξέλεξαν τον Γιάννη πρόεδρο (βλ. κ. επιρρηµατικό 
κατηγορούµενο, λ. επιρρηµατικός και προληπτικό κατηγορούµενο, λ. προλη-
πτικός). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κατηγορούµενον, ουδ. µτχ. ενεστ. τού ρ. κατηγορούµαι]. 
κατηγορούµενος (ο) {κατηγορουµέν-ου | -ων, -ους}, κατηγορουµένη (η) ΝΟΜ. 
1. (γενικά) πρόσωπο εναντίον τού οποίου απαγγέλλεται κατηγορία από ιδιώτη ή 
από την πολιτεία στο δικαστήριο, επειδή θεωρείται ένοχος αξιόποινης πράξης 
ΑΝΤ. κατήγορος 2. (ειδικότ.) ο ύποπτος εγκληµατικής πράξης, που έχει ήδη 
παραπεµφθεί σε δίκη ή εναντίον τού οποίου έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ένοχος. 
[ΕΤΥΜ. Μτρζ. µεσοπαθ. ενεστ. τού αρχ. κατηγορώ (-έω)]. κατηγορώ ρ. µετβ. 
{κατηγορείς... | κατηγόρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. αποδίδω σε 
(κάποιον/κάτι) πράξη ή συµπεριφορά αξιόµε-µπτη: οι εχθροί του τον 
κατηγόρησαν για καταχρήσεις || κατηγορήθηκε για αντισηµιτισµό || τον 
κατηγορούν ως ξενόδουλο || ~ την κοινωνία | το σύστηµα | την τηλεόραση ΣΥΝ. 
ενοχοποιώ, µέµφοµαι, αι-τιώµαι, καταγγέλλω, κατακρίνω ΑΝΤ. υπερασπίζοµαι, 
υποστηρίζω, συνηγορώ 2. ΝΟΜ. ασκώ δικαστική δίωξη για αξιόποινη πράξη, 
απαγγέλλω κατηγορία εναντίον (κάποιου): κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ 
προθέσεως || τον κατηγορούν για σωρεία παραβάσεων ΣΥΝ. µηνύω, ενάγω, διώκω 
3. κατηγορώ (το) το σύνολο των αιτιάσεων και των µοµφών που εκτοξεύονται 
εναντίον κάποιου: εξαπέλυσε δριµύ ~ εναντίον των αντιπάλων του ΣΥΝ. 
κατηγορητήριο 4. (µεσοπαθ. τριτο-πρόσ. κατηγορείται, κατηγορούνται, π.χ. 
αυτό κατηγορείται στο τάδε) κάτι αποτελεί κατηγορούµενο (Κ) ενός 
υποκειµένου (Υ) και αποδίδεται σε αυτό µέσω ενός συνδετικού (Υ-Κ). [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. κατηγορώ (-έω) < κατήγορος]. κατήλθα ρ. → κατέρχοµαι κατηρτισµένος, 
-η, -ο → καταρτισµένος 
κατής κ. καδής (ο) {κατήδες} (παλαιότ.) Τούρκος δικαστής που δίκαζε µε βάση 
το θρησκευτικό (ισλαµικό) δίκαιο οικογενειακές υποθέσεις ΣΥΝ. ιεροδικαστής. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kadi]. κατησχυµµένος, -η, -ο (λόγ.) καταντροπιασµένος (βλ. 
λ. καταισχύνω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
καταισχύνω]. κατήφεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ψυχική κατάσταση ή η όψη 
κάποιου όταν είναι σκυθρωπός, µελαγχολικός: η ~ ήταν ζωγραφισµένη στο 
ασθενικό του πρόσωπο ΣΥΝ. σκυθρωπότητα, κατσούφιασµα, ακεφιά, δυσθυµία, 
βαρυθυµία ANT. ευθυµία, φαιδρότητα, διαχυτικότητα. κατηφής, -ής, -ές {κατηφ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει χάσει το κέφι του, που δείχνει µελαγχολικός: 
τα µέλη τού υπουργικού συµ- 
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βουλίου βγήκαν κατηφή από την αίθουσα συνεδριάσεων ΣΥΝ. σκυ-
θρωπός, κατσούφης, δύσθυµος ANT. εύθυµος, πρόσχαρος, ευδιάθετος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ETYM. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. κατ(α)- + -ηφής < αφή (< άπτω), οπό-
τε το επίθ. κατηφής θα είχε αρχικώς τη σηµ. «αυτός που κοιτάζει 
προς τα κάτω, που έχει το βλέµµα του κολληµένο στο έδαφος»]. 

κατηφόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. έδαφος µε κλίση προς τα κάτω: η 
πλαγιά έχει µια µεγάλη ~ ΣΥΝ. κατωφέρεια ANT. ανωφέρεια 2. (ειδι-
κότ.) δρόµος µε κλίση προς τα κάτω: πρόσεχε τα φρένα σου στην ~! 
ΣΥΝ. κατήφορος, κατηφόρι ΑΝΤ. ανηφόρα, ανήφορος, ανηφοριά, ανη-
φόρι 3. (µτφ.) η πορεία προς τα κάτω, η συνεχής επιδείνωση µιας κα-
τάστασης: η οικονοµία έχει πάρει την ~ ΣΥΝ. κατρακύλισµα. Επίσης 
κατήφορος (ο) [µεσν.] (βλ.λ.) κ. κατηφοριά (η) [µεσν.]. — (υποκ.) κα-
τηφορίτσα (η). 

κατηφόρι (το) {χωρ. γεν.) 1. δρόµος µε κλίση προς τα κάτω ΣΥΝ. κα-
τήφορος, κατηφόρα, κατηφοριά ΑΝΤ. ανηφόρι, ανήφορος, ανηφόρα, 
ανηφοριά, (λόγ.) ανωφέρεια 2. µικρή κατηφόρα ΣΥΝ. κατηφορίτσα. 

κατηφορίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {κατηφόρισα} ♦ 1. (µετβ.) ακο-
λουθώ δρόµο µε κλίση προς τα κάτω, κινούµαι σε κατηφορικό έδα-
φος: κατηφορίσαµε την έρηµη λεωφόρο µέχρι το γήπεδο || σε λίγο αρχί-
σαµε να κατηφορίζουµε την πλαγιά και το τοπίο άλλαξε ΣΥΝ. κατε-
βαίνω ΑΝΤ. ανηφορίζω, ανεβαίνω ♦ 2. (αµετβ.) (για έδαφος, δρόµο κ.λπ.) 
παρουσιάζω κλίση προς τα κάτω, είµαι επικλινής: το µονοπάτι κατη-
φόριζε προς το ποτάµι ΣΥΝ. κατεβαίνω ΑΝΤ. ανηφορίζω, ανεβαίνω. — 
κατηφόρισµα (το). 

κατηφορικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που *χει κλίση προς τα κάτω, που 
κατηφορίζει: ~ δρόµος | µονοπάτι | οδός ΣΥΝ. επικλινής, κατωφερής, 
κατερχόµενος, πρανής ΑΝΤ. ανηφορικός, ανωφερής, ανερχόµενος. — 
κατηφορικ-ά | -ως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

κατηφόρισµα (το) → κατηφορίζω 
κατήφορος (ο) 1. έδαφος ή δρόµος που παρουσιάζει κλίση προς τα 

κάτω, που κατηφορίζει ΣΥΝ. κατηφόρα ΑΝΤ. ανήφορος 2. (µτφ.) ο τρό-
πος ζωής που οδηγεί στην καταστροφή, στον ξεπεσµό- κυρ. στη ΦΡ. 
παίρνω τον κατήφορο: έχει πάρει τον κατήφορο (ζει έκλυτη ζωή) || 
άρχισε να πίνει και η καριέρα του πήρε τον κατήφορο || η επιχείρηση 
άρχισε να παίρνει τον κατήφορο ΣΥΝ. κατρακύλισµα, οδός τής 
απώλειας 3. (µτφ.) οτιδήποτε παρουσιάζεται εύκολο, µοιάζει απλό να 
συντελεστεί ή να κατορθωθεί: στον ανήφορο σε θέλω, όχι στον - || 
(παροιµ.) «βρήκε ο κουτσός ~» (βρήκε ευκολία αυτός που την έχει 
πράγµατι ανάγκη) ΣΥΝ. ευκολία, ευχέρεια, άνεση ΑΝΤ. δυσκολία, δυ-
σχέρεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. µεσν < µτγν. κατάφορος (µε επίδραση τής ανώµαλης ρηµατι-
κής αύξησης κατ-ή-φερε αντί κατ-έ-φερε τού ρ. καταφέρω), µεταπλ. 
επίθ. τού αρχ. κατωφερής (βλ.λ.)]. 

κατήχηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) η συστη-
µατική διδασκαλία και µύηση σε θρησκευτικό δόγµα (β) (στον χρι-
στιανισµό) η ιερή ιστορία από τη δηµιουργία τού κόσµου µέχρι την 
ενανθρώπηση τού Χριστού για τη λύτρωση τού ανθρώπου, όπως ^ί-
σης και η ιδιαίτερη διδασκαλία κάθε κλάδου τού χριστιανισµού (ορ-
θόδοξη | ρωµαιοκαθολική | προτεσταντική ~) 2. (κακόσ.) η συστηµα-
τική προσπάθεια να προσχωρήσω κανείς σε κάποιον συγκεκριµένο 
τρόπο σκέψης, ιδεολογία κ.λπ. ΣΥΝ. καθοδήγηση, προσηλυτισµός 3. 
συµβουλές που δίνονται µε τρόπο επίµονο και ενοχλητικό: δεν θέ-
λουµε άλλη ~, µπορούµε να κρίνουµε από µόνοι µας. 

κατηχητήριος, -α, -ο → κατηχητικός 
κατηχητης (ο) [µτγν.], κατηχητρια (η) [1813] {κατηχητριών} 1. (γε-
νικά} πρόσωπο που επιδιώκει µε συστηµατική διδασκαλία και καθο-
δήγηση να µεταδώσει τις βασικές αρχές πίστεως, θρησκείας, ιδεολο-
γίας ΣΥΝ. διδάσκαλος, µυητής, καθοδηγητής, προσηλυτιστής, µυστα-
γωγός 2. ΕΚΚΛΗΣ. πρόσωπο που διδάσκει τα βασικά δόγµατα και αρ-
χές τής χριστιανικής θρησκείας στα οργανωµένα κατηχητικά σχο-
λεία ενορίας ή περιοχής. 

κατηχητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κατήχηση, 
ο ικανός ή κατάλληλος να κάνει κατήχηση: - λόγος ΣΥΝ. διδα-
σκαλικός, µυητικός 2. κατηχητικό (σχολείο) το οργανωµένο εκκλη-
σιαστικό σχολείο, που λειτουργεί στο πλαίσιο ενορίας και στο οποίο 
γίνεται συστηµατική κατήχηση, δηλ. οι νέοι διδάσκονται τα δόγµατα 
και τις ηθικές αρχές τού χριστιανισµού' ΦΡ. (κάποιος είναι) τού 
κατηχητικού ως χαρακτηρισµός για κάποιον που είναι πολύ σεµνός, 
συνεσταλµένος και συντηρητικός στην εµφάνιση ή άβγαλτος, που 
δεν πάει το µυαλό του στο πονηρό: άσ' την αυτήν δεν καταλαβαίνει 
από τέτοια, είναι τού κατηχητικού! 3. ΘΕΟΛ. κατηχητική (η) επιστη-
µονικός κλάδος που ασχολείται µε τη θεωρία και την ιστορία τής 
κατήχησης, καθώς επίσης και µε τις διδακτικές µεθόδους και τα παι-
δαγωγικά µέσα, µε τα οποία επιτυγχάνεται η διδασκαλία τής πίστης 
και η µόρφωση τής προσωπικότητας τού χριστιανού µέσα στο ειδικό 
πλαίσιο και στις ανάγκες κάθε κοινωνίας. Επίσης κατηχητήριος, -α, 
-ο [µτγν;]. 

κατηχούµενος (ο) [µτγν.] {κατηχουµέν-ου | -ων, -ους), κατηχου-µένη 
(η) ΙΣΤ. (κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες) αυτός που 
διδασκόταν συστηµατικά και άκουγε προπαρασκευαστικά τα δόγ-
µατα και τις αρχές τής χριστιανικής θρησκείας προτού βαπτιστεί και 
γίνει έτσι οριστικά δεκτός στους κόλπους τής Εκκλησίας (ο σχετικός 
θεσµός παρήκµασε τον 6ο αι., οπότε και επικράτησε ο νηπιο-
βαπτισµός). κατηχώ ρ. µετβ. {κατηχείς... | κατήχ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα 
(λόγ. κατη-χήθην, -ης, -η...)} 1. (α) διδάσκω συστηµατικά και µυώ 
(κάποιον) σε θρησκευτικό δόγµα (β) (ειδικότ.) διδάσκω τα βασικά 
δόγµατα και αρχές τής χριστιανικής θρησκείας στα κατηχητικά 
σχολεία 2. συµβουλεύω, παροτρύνω µε τρόπο επίµονο και 
ενοχλητικό. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. κατηχώ (-έω), αρχική σηµ. «ηχώ έντονα, θορυβώ», < 
κατ(α)- + ήχώ. Ήδη µτγν. η σηµ. «διδάσκω», ενώ η σηµ. «καταρτίζω 
κάποιον ως προς θρησκευτικές διδασκαλίες» απαντά συχνά στην 
Κ.∆. (λ.χ. Πράξ. 18,25: ούτος ήν κατηχηµένος την όδοντοῦΚυρίου)]. 

κάτι αόρ. αντων. {άκλ.} 1. κάποιο πράγµα, κάποιο αντικείµενο ή γενι- 
κότ. οτιδήποτε αόριστο: έχω ~ να σου πω || ~ µου συµβαίνει, µα δεν 
λέγεται || ~ υπάρχει εκεί έξω- δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά ~ υπάρχει || 
βρήκε ~ µέσα στο κουτί- ΦΡ. (α) κάτι είναι κι αυτό! για να δείξουµε 
µέτρια ικανοποίηση, ότι µπορεί να µην έγινε το προσδοκώµενο, αλλά 
έγινε τουλάχιστον ένα µέρος (β) µε άρθρο στη ΦΡ. είναι το κάτι άλλο 
βλ. λ. άλλος 2. (+ τέτοιοι, -οίες, -οιο | -οια) για πρόσωπα, πράγµατα, 
ενέργειες ή καταστάσεις, που µοιάζουν µε άλλα που έχουν ήδη ανα-
φερθεί: ~ τέτοιοι άνθρωποι µε εκνευρίζουν || ~ τέτοια εγώ δεν τα κα-
ταλαβαίνω! || αν συνέβαινε ~ τέτοιο, θα ήταν καταστροφή 3. (ως 
επίρρ. µετά από έκφραση που δηλώνει µέτρηση) λίγο (είτε περισσό-
τερο είτε λιγότερο): απέχει δύο δάχτυλα και ~ || ζύγιζε τρία κιλά και ~ 
|| ήταν δύο κιλά παρά ~ · 4. (ως επίθ. συνάπτεται µε ονόµατα και 
αντικαθιστά τις αόρ. αντων. κάποιος | -al -ο κ. µερικοί, -ές, -ά): σε ζη-
τούν ~ ξένοι || είδαµε ~ φοβερά πράγµατα || έξω φωνάζουν ~ παιδιά 5. 
(ειρων.) για πρόσωπο ή πράξη που εµφανίζεται ως σπουδαία: νοµίζει 
ότι είναι ~! || θαρρεί πως - κάνει 6. για έκφραση θαυµασµού, έκπλη-
ξης, απορίας: έχει ~ µάτια! || αγόρασα ~ ψάρια! || έκανε ~ µούτρα! || 
τα λιοντάρια έχουν ~ δόντια! [ΕΤΥΜ µεσν. < φρ. καν τι (βλ. κ. 
κάποιος για την απουσία τού -ν-)]. 

κατιδεασµός (ο) η συλλογική διαδικασία (συνήθ. µεταξύ στελεχών 
επιχειρήσεων) που ακολουθείται για την επίλυση προβληµάτων, την 
παραγωγή πρωτότυπων ιδεών, την ενεργοποίηση και ενθάρρυνση τής 
δηµιουργικής σκέψης κ.λπ., κατά την οποία όσοι παρίστανται µετέ-
χουν στη συζήτηση διατυπώνοντας απόψεις και σκέψεις ελεύθερα 
και αυθόρµητα, χωρίς περιορισµούς, ώστε να προκύπτει ένα πρωτο-
γενές υλικό, το οποίο µπορεί να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας και 
αξιοποιήσεως. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού αγγλ. brainstorming]. 

κατιµάς (ο) {κατιµάδες} (λαϊκ.) κοµµάτι κατώτερης ποιότητας κρέα-
τος ή µέρος από τα οστεώδη τµήµατα τού σφαγίου, το οποίο προσθέ-
τει ο κρεοπώλης στο κρέας που έχει διαλέξει ο πελάτης, για να µην 
του µένει κρέας απούλητο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. katma «πρόσθετος» < p. 
katmak «προσθέτω»]. 

κατιµέρι (το) {κατιµερ-ιού | -ιών} γλύκυσµα ζυµαρικού µε διπλωµένο 
φύλλο, µέσα στο οποίο τοποθετείται ωµό αβγό. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
katmer «φύλλο, στρώµα» < kat «δίπλωση - στρώµα»]. 

Κατίνα (η) 1. χαϊδευτ. τού ονόµ. Κατερίνα (βλ. λ. Αικατερίνη) 2. (µε-
τωνυµ.-µειωτ.) η λαϊκή, χαµηλού επιπέδου και µικροπρεπής γυναίκα, 
συνήθ. κουτσοµπόλα: άρχισαν τα σχόλια οι (κυρα-)Κατίνες τής γει-
τονιάς. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < γαλλ. Catin (µε την πεπαλαιωµένη σηµ. «πόρνη, πρό-
στυχη γυναίκα»), υποκ. τού ον. Catherine «Κατερίνα». Ως προς τη σύν-
δεση κυρίων ονοµάτων (ιδ. υποκοριστικών) µε µειωτικές συνδηλώ-
σεις, παράλληλη πορεία συναντούµε και σε άλλες γλώσσες, λ.χ. γαλλ. 
Jacques «απλοϊκός, χωριάτης» (< κύρ. όν. Jacques)]. 

κατινιά (η) χαµηλού επιπέδου, µικροπρεπές σχόλιο και γενικότ. µι-
κροπρεπής συµπεριφορά. 

κατινισµός (ο) η τάση να κάνει κάποιος µικροπρεπή σχόλια και συ-
νεκδ. τα ίδια τα µικροπρεπή σχόλια. 

κατινίστικος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από κατινιά· µικρο-
πρεπής, κουτσοµπολίστικος κ.λπ. — κατινίστικα επίρρ. 

κατιόν (το) {κατιόντ-ος | -α, -ων} ΦΥΣ.-ΧΗΜ. θετικά φορτισµένο σωµα-
τίδιο, που προκύπτει όταν ένα άτοµο ή ένα συγκρότηµα ατόµων απο-
βάλλει ηλεκτρόνια· κατά την ηλεκτρόλυση οδεύει προς την κάθοδο 
ΑΝΤ. ανιόν. — κατιονικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. µτχ. ενεστ. τού ρ. κάτειµι «κατέρχοµαι». Η επιστηµ. σηµ. 
είναι αντιδάν. από αγγλ. cation, βλ. λ. κατιών). 

κάτισχνος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που είναι πολύ αδύνατος, εντε-
λώς ισχνός: οι κάτισχνες από τη νηστεία µορφές των καλόγερων ΣΥΝ. 
σκελετωµένος, αδυνατισµένος, κοκκαλιάρης ΑΝΤ. καλοθρεµµένος, 
παχουλός. 

κατίσχυση (η) [1892] {-ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η πλήρης επι-
κράτηση, η υπερίσχυση. 

κατισχύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {κατίσχυσα} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
(+γεν.) επικρατώ, επιβάλλω τη δύναµη µου: το έθιµο κατισχύει τού 
νόµου || µε την προηγµένη τεχνική τους κατίσχυσαν των αντιπάλων 
τους ΣΥΝ. υπερισχύω, υπερνικώ, καταβάλλω ΑΝΤ. καταβάλλοµαι, 
υποκύπτω, υποτάσσοµαι ♦ 2. (αµετβ.) επικρατώ: στο τέλος τού έργου 
κατισχύουν οι δυνάµεις τού καλού ΣΥΝ.υπερισχύω, υπερνικώ ΑΝΤ. 
καταβάλλοµαι, υποκύπτω, υποτάσσοµαι. 

κατιτί (το) [µεσν.] {άκλ.} (µετριαστικά) κάτι (λίγο ή πολύ µικρό): έχει 
το ~ του (διαθέτει λίγα περιουσιακά στοιχεία) || να σου πω ~ || θα σου 
φέρω ~ από το παζάρι. Επίσης (λαϊκ.) κατιτίς 

κατιφένιος, -ια, -ιο κ. κατιφεδένιος 1. αυτός που έχει κατιφέδες (σηµ. 
1): «ο ~ σου µπαξές» (δηµοτ. τραγ.) 2. αυτός που έχει την υφή 
µεταξωτού βελούδου ΣΥΝ. βελούδινος, βελουδένιος. 

κατιφές (ο) {κατιφέδες} (παλαιότ. ορθ. κα(ν)τηφές) 1. καλλωπιστικό 
φυτό µε λουλούδια που µοιάζουν µε αυτά τού γαρύφαλλου και µε 
αποχρώσεις από το πορτοκαλί ώς το καφέ, µε ιδιάζουσα µυρωδιά τού 
φυλλώµατος και των λουλουδιών και ανθοφορία από το καλοκαίρι 
ώς το φθινόπωρο· αλλιώς τσετσέκι · 2. το µεταξωτό βελούδο. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. katife]. 

κατιών, -ούσα, -όν {κατι-όντος, -όντα | -όντες (ουδ. -όντα), -όντων 
(θηλ. -ουσών)} (λόγ.) 1. αυτός που οδηγεί ή οδηγείται προς τα κάτω 
ΣΥΝ. κατερχόµενος, καθοδικός ΑΝΤ. ανιών, ανοδικός 2. κατιούσα (η) 
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{χωρ. πληθ.} η πορεία προς τα κάτω· (µτφ.) πορεία προς την κατα-
στροφή ή την πτώση: οι επιχειρήσεις του έχουν πάρει την - ΣΥΝ. κα-
τολίσθηση, παρακµή, κάτω βόλτα, κατηφόρα ΑΝΤ. ανιούσα, ακµή, 
πρόοδος, άνοδος 3. ΜΟΥΣ. αυτός που έχει φορά από οξύτερο προς χα-
µηλότερο φθόγγο: κατιόν διάστηµα || κατιούσα κλίµακα ΑΝΤ. ανιών 4. 
κατιόντες (οι) οι συγγενείς που αποτελούν άµεσους ή έµµεσους απο-
γόνους κάποιου (παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα) ΑΝΤ. ανιόντες · 5. ΦΥΣ.-
ΧΗΜ. κατιόν (το) βλ.λ. 

[ΕΤΥΜ.  Μτχ.  ενεστ.  τού  αρχ.   κάτειµι «κατέρχοµαι,  κατεβαίνω» < 
κατ(α)- + ειµί, για το οποίο βλ. λ. ανιών, -ούσα, -όν]. κατοίκηση (η) 
[αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η διαµονή σε κατοικία. 
κατοικήσιµος, -η, -ο [1856] αυτός µέσα στον οποίο µπορεί να διαµεί-
νει κανείς: το σπίτι δεν είναι ακόµα <-■ οι εργάτες έχουν πολλά να κά-
νουν || ~ έκταση. κατοικητήριο (το) [µτγν.] {κατοικητηρί-ου | -ων} 
(λόγ.) χώρος διαµονής, κοιτοικία. κατοικία (η) [µτγν.] {κατοικιών} 1. 
ο ειδικά διαµορφωµένος και στεγασµένος χώρος όπου διαµένει κανείς: 
ευρύχωρη | υπόγεια | πρώτη | εξοχική | σύγχρονη | προεδρική | επίσηµη 
| αγροτική | µόνιµη | εργατική | λυόµενη | ιδιόκτητη | φτωχική | άνετη - || 
ανέγερση | επίδοµα κατοικίας ΣΥΝ. σπίτι, σπιτικό, εστία, στέγη, οικία 
2. το τµήµα οικήµατος (λ.χ. το διαµέρισµα πολυκατοικίας) στο οποίο 
διαµένει κανείς 3. ΝΟΜ. ο τόπος τής κύριας και µόνιµης 
εγκατάστασης (κάποιου)-κατ' αντιδιαστολή προς τη διαµονή, την 
προσωρινή παραµονή (κάποιου) σε έναν τόπο: ~ εκούσια (που µένει 
το πρόσωπο µε τη θέληση του) | αναγκαία (λ.χ. η κατοικία των 
παιδιών) · ΦΡ. (α) άσυλο κατοικίας βλ. λ. άσυλο (β) τελευταία 
κατοικία βλ. λ. τελευταίος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπίτι. κατοικίδιος, -α, -ο 
[µτγν.] (για ζώα και πουλιά) αυτός που ζει (εξηµερωµένος) µέσα στο 
σπίτι ή σε ειδικά κατασκευασµένο οίκηµα ή γενι-κότ. κοντά στον 
άνθρωπο: οι κότες και τα κατσίκια είναι - ζώα ΣΥΝ. εξηµερωµένος, 
οικόσιτος, ήµερος ΑΝΤ άγριος. κατοικίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατοίκισ-α, 
-µένος} (σπάν.) στέλνω (κάποιον) να κατοικήσει σε ορισµένο τόπο, 
ιδρύω αποικία, στέλνω αποίκους ΣΥΝ. αποικίζω. — κατοίκιση (η) 
[αρχ.]. κατοικοδηµότης (ο) [1887] {κατοικοδηµοτών}, 
κατοικοδηµότισ-σα (η) {κατοικοδηµοτισσών} πρόσωπο που κατοικεί 
σε µια πόλη και είναι ταυτόχρονα και δηµότης της: ~ Αθηνών ΑΝΤ. 
ετεροδηµότης. κατοικοεδρεύω ρ. αµετβ. [1887] {κατοικοέδρευσα} 1. 
κατοικώ και έχω την έδρα τής εργασίας µου στον ίδιο τόπο: από τα 
χαρτιά τής Εφορίας φαίνεται ότι κατοικοεδρεύει στην Αθήνα 2. (µτφ. κ. 
ειρων.) συχνάζω ή διαµένω σε χώρο που δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 
κατοικία µου, ως έδρα µου: εγκατέλειψε το σπίτι της και κατοικοεδρεύει 
στης γειτόνισσας || πολλοί άνεργοι κατοικοεδρεύουν έξω από το γραφείο 
ευρέσεως εργασίας. κάτοικος (ο/η) {κατοίκ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο 
που κατοικεί σε έναν τόπο: µόνιµος | γηγενής | φιλόξενος ~ || ~ τού 
συνοικισµού | τής περιοχής | τής υπαίθρου || ~ Πατρών | Ξάνθης. 
{ETYM. αρχ. < κατ(α)- + οϊκος]. κατοικώ ρ. αµετβ. {κατοικείς... | 
κατοίκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. είµαι εγκατεστηµένος κάπου 
και µένω εκεί µονίµως: η περιοχή κατοικείται από Άραβες || (καταχρ.-
µετβ.) αυτή την περιοχή την κατοικούν Άραβες || είναι υποχρεωµένος 
να κατοικεί στην έδρα τής σχολής όπου διδάσκει ΣΥΝ. διαµένω, 
κάθοµαι 2. έχω το σπίτι µου (κάπου): κατοικεί σε απόµερη περιοχή 
ΣΥΝ. µένω 3. (µεσοπαθ. κατοικούµαι) (α) (για οικία) έχω κάτοικο: το 
σπίτι αυτό κατοικείται (β) (για τόπο) έχω κατοίκους: κατοικηµένη 
περιοχή || το χωριό δεν κατοικείται πια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, σπίτι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κατοικτώ (-έω) < κάτοικος]. κατολίσθηση (η) [µτγν.] 
{-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΓΕΩΛ. το φαινόµενο κατά το οποίο 
µάζες εδαφών ή πετρωµάτων, που βρίσκονται σε ψηλά και επικλινή 
σηµεία, αποσπώνται (συνήθ. λόγω βροχοπτώσεων ή χιονοπτώσεων) 
και πέφτουν προς τα κάτω: η συγκοινωνία διεκόπη εξαιτίας 
κατολισθήσεων 2. (µτφ.) το κύλισµα προς τα κάτω, η πτωτική πορεία: 
η ~ τής ηγεσίας συµπαρασύρει συχνά και ολόκληρο το κόµµα. — 
κατολισθαίνω ρ. [µτγν.]. κατονοµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {κατονόµασ-α, -
τηκα, -µένος) 1. (κυριολ.) λέω το όνοµα (κάποιου) ΣΥΝ. ονοµατίζω, 
ονοµάζω 2. καταγγέλλω κάποιον αποκαλύπτοντας το όνοµα του: η 
εφηµερίδα έγραψε για καταχραστές τού δηµοσίου χρήµατος, χωρίς 
ωστόσο να τους κατονοµάσει ΣΥΝ µαρτυρώ. — κατονοµασία (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. κατόπιν πρόθ. (+γεν.) δηλώνει: 1. το 
υστερόχρονο (= ύστερα, µετά): ενέκριναν το σχέδιο ~ εισηγήσεως τής 
επιτροπής || δεν εµφανίσθηκε στο δικαστήριο- ~ τούτου, καταδικάστηκε 
ερήµην || ~ εντολής τού εισαγγελέα διενεργείται έρευνα' ΦΡ. κατόπιν 
εορτής (κατόπιν εορτής ήκοµεν, Πλάτ. Γοργίας 447b) αφού τελείωσε η 
γιορτή- αφού έπαψε να υπάρχει η ανάγκη (π.χ. για βοήθεια) ή αφού 
τελείωσε κάτι- καθυστερηµένα: Τι να σε κάνω τώρα; Ήρθες - να µε 
βοηθήσεις! · 2. (ως επίρρ.) τόπο· πίσω από (κάποιον)· (µόνο στον τ. 
κατόιτι)·  ΦΡ. παίρνω στο κατόπι ακολουθώ ή παρακολουθώ 
(κάποιον): την έχει πάρει στο κατόπι εδώ και µια ώρα. (Βλ. λ. πρόθεση, 
ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατ(α)- + -όπιν < θ. όπι- (πβ. επίρρ. όπί «επί, 
πάνω»), για το οποίο βλ. λ. όπισθεν]. κατοπινός, -ή, -ό 1. αυτός που 
συµβαίνει µετά από άλλον, που ακολουθεί (χρονικά): αν και στην αρχή 
ο καλλιτέχνης είχε δώσει λαµπρά έργα, η - του εξέλιξη µας απογοήτευσε 
ΣΥΝ. µεταγενέστερος, επόµενος, ακόλουθος ΑΝΤ. προηγούµενος 2. 
κατοπινοί (οι) οι µεταγενέστεροι^ παρακαταθήκη έµπνευσης για τους ~. 
— κατοπινά επίρρ. κατόπτευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -
εύσεων} (λόγ.) 1. 

(για χώρο) η προσεκτική παρατήρηση από ψηλά ΣΥΝ. εποπτεία, επι-
θεώρηση 2. ΣΤΡΑΤ. το σύνολο των ενεργειών για την ανίχνευση τής 
θέσης τού εχθρού συνήθ. µε τη χρήση οπτικών ή και ηλεκτρονικών 
µέσων. — κατοπτευτικός, -ή,-ό [1886] κ. κατοπτευτήριος, -α, -ο 
[µτγν.]. κατοπτεύω ρ. µετβ. {κατόπτευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. εξετάζω 
από ψηλά, παρακολουθώ µε προσοχή: οι ανιχνευτές κατόπτευσαν την 
περιοχή, για να βρουν πώς θα ελιχθεί το στράτευµα ΣΥΝ. εποπτεύω, 
επιθεωρώ 2. ΣΤΡΑΤ. κάνω κατόπτευση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποπτεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κατόπτης < κατ(α)- + -όπτης < θ. -οπ-, από όπου και πα-
ρακ. δπ-ωπ-α (βλ. κ. όψη)]. κατοπτρίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {κατόπτρισ-α, 
-τηκα, -µένος} 1. (για γυαλιστερή επιφάνεια) καθρεφτίζω πάνω µου 
το είδωλο ενός αντικειµένου: η λίµνη κατοπτρίζει στα νερά της τους 
γύρω λόφους ΣΥΝ. αντανακλώ, καθρεφτίζω 2. (µτφ.) παριστάνω, 
περιγράφω µε πιστότητα: το διάγραµµα κατοπτρίζει την πορεία τής 
επιχείρησης ΣΥΝ. απεικονίζω 3. (µεσοπαθ. κατοπτρίζοµαι) 
καθρεφτίζοµαι. — κατοπτρισµός (ο) [1864]. κάτοπτρο (το) (κατόπτρ-
ου | -ων) 1. κάθε επίπεδη και στιλπνή επιφάνεια, πάνω στην οποία 
σχηµατίζονται τα είδωλα των αντικειµένων λόγω τής ανάκλασης των 
φωτεινών ακτινών: επίπεδο | σφαιρικό | κοίλο | κυρτό ~ || οι πλαϊνοί 
καθρέφτες των αυτοκινήτων είναι συνήθως κυρτά ~|| ο Αρχιµήδης µε 
ένα σύστηµα κατόπτρων έκαψε τα πλοία τού ρωµαϊκού στόλου 2. 
(ειδικότ.) ο κοινός καθρέφτης (το επίπεδο κάτοπτρο, που δείχνει µια 
συµµετρική εικόνα χωρίς παραµορφώσεις). — κατοπτρικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κάτοπτρον < κατ(α)- + -οπτρον < θ. -οπ-, από όπου και 
παρακ. οπ-ωπ-α (βλ. κ. όψη)]. κατόρθωµα (το) [αρχ.] {κατορθώµ-ατος 
| -ατα, -άτων} 1. η επιτυχία που είναι αποτέλεσµα επίπονης και 
επίµονης προσπάθειας: ήταν ~ που άντεξαν µε τόση ζέστη κι έφτασαν 
ώς την κορυφή! || οµαδικό | µεγάλο ~ ΣΥΝ. επίτευγµα, άθλος ΑΝΤ. 
αποτυχία 2. γενναία πράξη: δηµοτικά τραγούδια που υµνούν τα ~ των 
ηρώων τού '21 || ιστορικό | πρωτάκουστο | στρατιωτικό | τολµηρό - 
ΣΥΝ. ανδραγάθηµα, ηρωισµός 3. (ειρων.) πράξη που στερείται 
σοβαρότητας ή λογικής: έµαθες τα -τού γυιόκα σου; — (υποκ.) 
κατορθωµατάκι (το). κατορθώνω ρ. µετβ. {κατόρθω-σα, -θηκα) 
επιτυγχάνω (κάτι θετικό) ύστερα από προσπάθεια και κόπο: ύστερα 
από δύο ώρες κατόρθωσα να βγάλω γραµµή για το εξωτερικό ΣΥΝ. 
καταφέρνω, πετυχαίνω, πραγµατοποιώ ΑΝΤ. αποτυγχάνω-   ΦΡ. 
κατορθώνω το ακατόρθωτο επιτυγχάνω κάτι που φαίνεται πολύ 
πάνω από τις δυνάµεις, τις ικανότητες µου: κατόρθωσε το 
ακατόρθωτο: εκεί που ήταν τελευταίος, έκανε µια εκπληκτική βολή και 
κέρδισε το χάλκινο µετάλλιο! [ΕΤΥΜ. < αρχ. κατορθώ (-όω) < κατ(α)- + 
όρθώ < ορθός]. κατορθωτός, -ή, -ό [1871] αυτός τον οποίο µπορεί να 
κατορθώσει, να επιτύχει κανείς: ~ στόχος | σχέδιο ΣΥΝ. επιτεύξιµος, 
εφικτός ΑΝΤ. ανέφικτος, ακατόρθωτος. κατοστάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) 1. εκατό (δραχµές ή χιλιάδες δραχµές): του 'δώσε µια ~ 
για µισό µήνα δουλειάς (ενν. εκατό χιλιάδες δρχ.) 2. (στο µπάσκετ) 
εκατό πόντοι: έφαγαν ~ από τους αντιπάλους τους (δέχτηκαν εκατό 
πόντους). κατοστάρης (ο) {κατοστάρηδες}, κατοστάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. αθλητής, δροµέας που τρέχει σε αγώνες δρόµου εκατό 
µέτρων 2. (ειδικότ. το θηλ.) (α) µηχανή εκατό κυβικών εκατοστών (β) 
(λαϊκ.) χρηµατικό ποσό εκατό χιλιάδων δραχµών: είναι ωραίο βάζο 
αλλά έδωσα µια ~ για να το αγοράσω (γ) ΑΘΛ. (αργκό) σκορ εκατό 
πόντων και άνω στο µπάσκετ (βλ. λ. αριθµός, ΠΓΝ.). [ΕΙΧΜ < 
(ε)κατοστή + παραγ. επίθηµα -άρης]. κατοστάρι (το) {κατοσταρι-ού | -
ιών} 1. κέρµα ή χαρτονόµισµα αξίας εκατό δραχµών ΣΥΝ. 
κατοστάρικο 2. ποσότητα υγρού που ανέρχεται σε εκατό δράµια: ένα ~ 
κρασί 3. (συνεκδ.) µεταλλικό δοχείο µε χωρητικότητα εκατό δράµια 
υγρού 4. αγώνας δρόµου εκατό µέτρων: τρέχει - 5. (λαϊκ.) χρηµατικό 
ποσό εκατό χιλιάδων δραχµών. — (υποκ.) κα-τοσταράκι (σηµ. 2, 3) 
(βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. έκατοστάριν «ποσότητα υγρού βάρους εκατό δρα-
µιών» < αρχ^. εκατοστός + παραγ. επίθηµα -άρι(ν)]. κατοσταρια (η) 
{χωρ. πληθ.} εκατό πρόσωπα ή πράγµατα- µόνο στη ΦΡ. καµιά 
κατοσταρια περίπου εκατό: για προκαταβολή αρκεί να δώσεις - 
χιλιάδες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < εκατοστή + παραγ. επίθηµα 
-αριά]. κατοστάρικο (το) κέρµα ή χαρτονόµισµα αξίας εκατό 
δραχµών ΣΥΝ. εκατοντάδραχµο, κατοστάρι (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < (ε)κατοστάρι (βλ.λ.) + -ικο]. κατοστίζω ρ. → εκατοστίζω 
κάτου επίρρ. → κάτω 
κατούρηµα (το) [µεσν.] {κατουρήµατος | χωρ. πληθ.} (οικ.) 1.η ούρη-
ση: νυχτερινό | συχνό - || πάω για ~ 2. η ανάγκη να ουρήσει κανείς: 
τον έπιασε ~ κι έψαχνε για τουαλέτα. κατουρλής κ. κατρουλής (ο) 
{κατουρλήδεςί,κατουρλού [µεσν.] κ. κατρουλού (η) {κατουρλούδες} 
(οικ.) ί.το άτοµο που δεν µπορεί να συγκρατήσει τα ούρα του, που 
κατουριέται συχνά πάνω του 2. (µτφ.) το άτοµο που δείχνει δειλία: 
δεν περίµενα να 'ναι τέτοιος ~ και να το βάλει στα πόδια ΣΥΝ. δειλός, 
φοβητσιάρης, (οικ.) κότα, λαγός ΑΝΤ. γενναίος. 

[ΕΤΥΜ. < κατουρώ + παραγ. επίθηµα -λής (< τουρκ. h)]. κατουρλιάρης, 
-α,-ικο κ. κατρουλιάρης {κατουρλιάρηδες} (οικ.) 
αυτός που κατουριέται συνέχεια. κατουρλιό κ. κατρουλιό (το) (οικ.) 
1. (συνήθ. στον πληθ.) το προϊόν τής ούρησης, τα ούρα ΣΥΝ. κάτουρο 
2. η τάση για συχνή ούρηση: τον έπιασε ~ από τις πολλές µπίρες ΣΥΝ. 
κατούρηµα. 
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[ΕΤΥΜ < κατουρλής + -ιό, πβ. κ. τσιρλ-ιό]. κάτουρο (το) [µεσν.] το προϊόν τής 
ούρησης, τα ούρα ΣΥΝ. κατουρλιό, 
ούρα. κατουρώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κατουράς... | κατούρ-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (αµετβ.) αποβάλλω τα ούρα µου ΣΥΝ. ουρώ· ΦΡ. 

(ενώ) στο πηγάδι κατούρησα; βλ. λ. πηγάδι ♦ (µετβ.) 2. βρέχω (κάποιον) µε 
τα ούρα µου: το µωρό µε κατούρησε 3. (µτφ.-αργκό) δείχνω την περιφρόνηση 
µου για κάποιον: Τι ασχολείσαι µαζί τον; Κατουρά τον! 4. (µτφ. στην προστ.) 
αφήνω κάποιον στην ησυχία του: Τι γυρνάς συνέχεια στα πόδια µας; Κατουρά 
µας! ∆ίνε του! ΣΥΝ. παρατάω· (µε-σοπαθ. κατουριέµαι) 5. δεν µπορώ να 
συγκρατήσω τα ούρα µου και ουρώ πάνω µου: πάσχει από ακράτεια ούρων και 
κάθε βράδυ κατουριέται- ΦΡ. (α) κατουριέµαι από το γέλιο | στο γέλιο | στα 
γέλια γελάω υπερβολικά: κατουρηθήκαµε στο γέλιο µε το αστείο που µας είπε 
ΣΥΝ. ξεκαρδίζοµαι (β) φιλάω κατουρηµένες ποδιές παρακαλώ µε τρόπο 
εξευτελιστικό, προκειµένου να εξυπηρετηθώ: εγώ δεν ~- ό,τι παίρνω, το 
παίρνω µε την αξία µου! 6. νιώθω πιεστική ανάγκη να ουρήσω: κατουριόµουν 
και δεν έβρισκα τουαλέτα! 7. (µτφ.) φοβάµαι υπερβολικά: κατουρηθήκαµε από 
τον φόβο µας, όταν είδαµε τους ληστές ξαφνικά µπροστά µας ΣΥΝ. (!) χέζοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κατουρώ (-έω) < κατ(α)- + ουρώ]. 

κατοχή (η) [χωρ. πληθ.} 1. (α) η ιδιοκτησία, το να έχει κάποιος ένα πράγµα: 
έχω στην ~ µου ένα έγγραφο πολύτιµο ΣΥΝ. κτήση, κυριότητα ΑΝΤ. 
ακτηµοσύνη (β) το να φέρει κανείς κάτι πάνω του: βρέθηκαν στην ~ του 
ναρκωτικές ουσίες (γ) ΑΘΛ. το να έχει παίκτης οµάδας τη µπάλα στα πόδια ή 
τα χέρια του σε δεδοµένη στιγµή: οι γηπεδούχοι είχαν στην ~ τους τη µπάλα 
περισσότερο, αλλά δεν ήταν απειλητικοί 2. ΝΟΜ. φυσική εξουσίαση επί 
ενσώµατου αντικειµένου: εφόσον έχει το οικόπεδο στην ~ του τόσα χρόνια, 
µπορεί να διεκδικήσει και την κυριότητα του 3. η προσωρινή κατάληψη µιας 
χώρας και η άσκηση εξουσίας σε αυτήν από εχθρικά στρατεύµατα: η ~ τής Β. 
Κύπρου από τουρκικά στρατεύµατα || διεθνής | µερική | πολύχρονη | στυγνή ~ || 
οι δυνάµεις κατοχής σε µια χώρα || µια χώρα που τελεί υπό ξένη κατοχή 4. ΙΣΤ. 
Κατοχή (η) η περίοδος 1941-1944, κατά την οποία η Ελλάδα ήταν 
υποδουλωµένη στους Γερµανούς και τους Ιταλούς: στην Κατοχή ο κόσµος 
υπέφερε από την πείνα || εµείς ζήσαµε την Κατοχή και τον Εµφύλιο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, κατάσχω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατέχω]. 

κατοχικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στη στρατιωτική κατοχή µιας χώρας: 
τα ~ στρατεύµατα || οι ~ δυνάµεις 2. αυτός που σχετίζεται µε τη 
γερµανοϊταλική Κατοχή στην Ελλάδα: η ~ περίοδος 3. (ει-δικότ.) κατοχικός 
(ο), κατοχική (η) πρόσωπο που έχει ζήσει την περίοδο τής γερµανοϊταλικής 
Κατοχής στην Ελλάδα. 

κάτοχος (ο/η) {κατόχ-ου | -ων, -ους} 1. (α) αυτός που έχει στην κατοχή του 
κάτι: ~ πτυχίου | µεγάλης περιουσίας | τίτλου || αναγνωρισµένος | νόµιµος | 
προσωρινός ~ ΣΥΝ. ιδιοκτήτης (β) αυτός που βρίσκεται νόµιµα σε ορισµένη 
θέση: ~ αξιώµατος · 2. πρόσωπο που γνωρίζει κάτι πολύ καλά: ~ ξένων 
γλωσσών ΣΥΝ. γνώστης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κατέχω]. 

κατοχυρώνω ρ. µετβ. {κατοχύρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. εξασφαλίζω πλήρως, 
προστατεύω από κάθε κίνδυνο: ~ δικαιώµατα | τη θέση µου || η ελευθερία τού 
Τύπου είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη ΣΥΝ. προστατεύω, διασφαλίζω, 
διαφυλάττω 2. (µεσοπαθ. κατοχυρώνοµαι) (µτφ.) αναγνωρίζοµαι οριστικά: το 
έργο αυτό κατοχυρώθηκε στη συνείδηση τού αναγνωστικού κοινού ως το 
µανιφέστο τού συµβολισµού. [ΕΤΥΜ; < µεσν. κατοχυρώ < κατ(α)- + όχυρώ (-
όω) < οχυρός]. 

κατοχύρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η εξασφάλιση (από κίνδυνο, 
αµφισβήτηση κ.λπ.)· η λήψη µέτρων για την προστασία (προσώπου | 
πράγµατος): η ~ των κεκτηµένων | των δικαιωµάτων των εργαζοµένων || η 
νοµοθετική ~ τής Α.Τ.Α. || δεν µπορώ να σου δώσω χρήµατα χωρίς να µου 
υπογράψεις µια απόδειξη- χρειάζοµαι µια ~· ΦΡ. κατοχύρωση βαθµολογίας 
(στις Γενικές Εξετάσεις) η δυνατότητα υποψηφίου να κρατήσει τη βαθµολογία 
που πήρε σε κάποιο µάθηµα για όσες φορές τού επιτρέπεται να συµµετάσχει 
στις εξετάσεις. — κατοχυρωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

κάτοψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -όψεως | -όψεις, -όψεων} 1. η θέα ενός τόπου ή 
αντικειµένου από µακριά και ψηλά · 2. ΑΡΧΙΤ. το σχέδιο κτηρίου ή 
µηχανήµατος που δείχνει πώς φαίνεται αυτό από επάνω, αν του κάνουµε µια 
οριζόντια τοµή: αλλού βρισκόταν η σκάλα στην ~ κι αλλού στην 
πραγµατικότητα! 

κατρακύλα (η) {χωρ. πληθ.} 1. κύλισµα σε κατηφορικό µέρος: έφαγα µια ~ 
ξεγυρισµένη κι έσπασα το πόδι µου ΣΥΝ. κατρακύλισµα, κου-τρουβάλα ΑΝΤ. 
ανέβασµα, σκαρφάλωµα 2. (µτφ.) η καθοδική πορεία, η πορεία προς το 
χειρότερο (από οικονοµική ή ηθική άποψη): µετά την ~ τού 1929, η 
επιχείρηση δεν ξανασήκωσε κεφάλι || η δραχµή έχει πάρει την ~ (χάνει την αξία 
της) || αυτό το παιδί το πήρε η ~ ΣΥΝ. πτώση, κάτω βόλτα ΑΝΤ. άνοδος. 

κατρακυλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κατρακυλάς... | κατρακύλησα} ♦ 1. 
(µετβ.) κάνω (κάτι/κάποιον) να κυλήσει µε ταχύτητα προς τα κάτω: τα δύο 
αδέλφια παίζοντας κατρακύλησαν τις πέτρες στον γκρεµό ♦ (αµετβ.) 2. κυλώ µε 
µεγάλη ταχύτητα και ορµή προς τα κάτω: κατρακύλησε στις σκάλες, µε 
αποτέλεσµα να τραυµατιστεί ΣΥΝ. κου-τρουβαλιάζοµαι 3. (µτφ.) ακολουθώ 
καθοδική πορεία, χειροτερεύω συνεχώς: κατρακύλησε στον βούρκο || οι αξίες 
στο χρηµατιστήριο κατρακυλούν καθηµερινά || στους 3" κατρακύλησε η 
θερµοκρασία το πρωί ANT. ανεβαίνω. — κατρακύληµα κ. κατρακύλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < *κατλακυλώ (µε ανοµοίωση τού -λ- σε -ρ-) < κατακυλώ (µε 
ανάπτυξη -λ- προληπτικώς) < κατά- + κυλώ]. 

κατράµι (το) {κατραµιού | χωρ. πληθ.} 1. µαύρο και παχύρρευστο 

απόσταγµα από διάφορες ύλες, που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα· η πίσσα: 
«στα νύχια µπαίνει το ~ και τ' ανάβει» (Ν. Καββαδίας) 2. (µτφ.) µαύρος και 
σκοτεινός: το πρόσωπο του ήταν ~ απ' την καπνιά! || µαύρος σαν ~. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < ιταλ. catrame < αραβ. qatrà (πβ. κ. τουρκ. katran)]. 

κατραµόπανο (το) ΝΑΥΤ. αδιάβροχο πανί, που το έχουν αλείψει µε πίσσα. 
κατραµόχαρτο (το) είδος χαρτιού µε µεγάλο πάχος, που το έχουν αλείψει µε 

πίσσα και χρησιµεύει ως επικάλυµµα ΣΥΝ. πισσόχαρτο. 
κατραµώνω ρ. µετβ. {κατράµω-σα, -θηκα, -µένος} περνώ µια επιφάνεια µε 

πίσσα, ώστε να γίνει αδιάβροχη: ~ την καρίνα τού πλοίου ΣΥΝ. πισσώνω. 
Επίσης κατραµίζω κ. κατραµιάζω   — κατράµωµα (το). 

κατραπακιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) χτύπηµα στον σβέρκο ή 
τον λαιµό µε την παλάµη: του 'ρίξε µια ~ κι αυτός έπαψε να φωνάζει ΣΥΝ. 
καρπαζιά, κατακεφαλιά 2. (συνηθέστ. µτφ.) ηθικό ή υλικό πλήγµα: µετά την ~ 
που έφαγε από τους συναδέλφους της, µειώθηκε ο εγωισµός της ΣΥΝ. (µτφ.) 
κόλαφος. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου, ίσως αποτέλεσµα ηχοµιµήσεως]. 

κατραπακιάζω ρ. µετβ. {κατραπάκιασα} (λαϊκ.) δίνω κατραπακιά, χτυπώ 
(κάποιον). 

κατρουλής (ο) ·>* κατουρλής 
κατρουλιάρης, -α, -ικο -> κατουρλιάρης 
κατρουλιό (το) → κατουρλιό 
κατς (το) (άκλ.) είδος ελεύθερης πάλης, κατά το οποίο επιτρέπεται σχεδόν κάθε 

είδους λαβή και χτύπηµα. 
[ΕΤΥΜ Από την αγγλ. περίφραση catch-as-catch-can «πιάσε όπως µπορείς», 
αφού σε αυτό το είδος πάλης επιτρέπονται σχεδόν κάθε είδους λαβές]. 

κατσαβίδι (το) {κατσαβιδ-ιού | -ιών} εργαλείο που χρησιµεύει για το βίδωµα ή 
το ξεβίδωµα ΣΥΝ. βιδολόγος, κοχλιοστρόφιο. — (υποκ.) κα-τσαβιδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. cazzavide | ιταλ. cacciavite < ρ. cacciare (< δηµώδ. λατ. 
*captiäre, µεταπλ. τ. τού p. capio «παίρνω, πιάνω») + -vite «βίδα» (βλ. λ. 
βίδα)]. 

κατσάβραχα (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. τόπος µε άγρια και απότοµα βράχια, µε 
δύσβατο έδαφος: µας πήγε σπίτι του από κάτι ~ και κινδυνέψαµε να 
σκοτωθούµε! ΣΥΝ. κακοτοπιά ΑΝΤ. πεδιάδα, ίσωµα 2. (µτφ.) περιοχή µακριά 
από τον πολιτισµό: στα ~ όπου ζούσαν δεν είχαν ακούσει για τρόπους καλής 
συµπεριφοράς! [ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *κατά-βραχα (< κατά- + βράχος) 
ή < *ακανθό-βραχα (< άκανθα + βράχος)]. 

κατσάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) επίπληξη προς κάποιον µε αυστηρό 
τρόπο για εσφαλµένες πράξεις ή παραλείψεις του: από τότε που τους έριξε µια 
~ η προϊσταµένη, όλα δουλεύουν ρολόι στο γραφείο || πατάω | βάζω - σε 
κάποιον ΣΥΝ. επίπληξη, επιτίµηση, µάλωµα ANT. έπαινος. 
[ΕΤΥΜ < βεν. cazzada, αρχική σηµ. «εκδίωξη, καταδίωξη», < λατ. captata, 
τού ρ. capto «κυνηγώ, θηρεύω» (πβ. γαλλ. chasser), επιτατ. τού capio 
«παίρνω, πιάνω»]. 

κατσαδιαζω ρ. µετβ. {κατσάδιασα} επιπλήττω έντονα ΣΥΝ. επιτιµώ, µαλώνω. 
— κατσάδιασµα (το). 

κατσαµπρόκος (ο) (λαϊκ.) 1. εργαλείο που χρησιµοποιούν οι τσα-γκάρηδες, για 
να ανοίγουν τρύπες στα δέρµατα που χρησιµοποιούν 2. (µειωτ. για πρόσ.) 
ανθρωπάκι: για δες τον ~! [ΕΤΥΜ. < κατσα- (που αποσπάστηκε από το 
συνώνυµο κατσαβίδι) + ιταλ. brocco «ξερόκλαδο, µεταλλική αιχµή - µέτριος 
σε επιδόσεις άνθρωπος» < λατ. broccus, κελτ. αρχής, πβ. ιρλ. brocc]. 

κατσαπλιάς (ο) {κατσαπλιάδες} (λαϊκ.) 1. ο κλέφτης, αυτός που κάνει πλιάτσικο 
2. (παλαιότ.-µειωτ. από µέρους των αντιπάλων) ο αντάρτης τού Ε.Λ.Α.Σ. (την 
περίοδο τού Εµφυλίου). [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 

κατσαρίδα (η) έντοµο µε σκληρό και γυαλιστερό δέρµα µαύρου ή σκούρου 
καφέ χρώµατος, λεπτές κεραίες στο µέγεθος περίπου τού σώµατος, που κινείται 
µε µεγάλη ταχύτητα ή -ανάλογα µε το είδος-πετά και ζει στις αποχετεύσεις, στα 
σπίτια και στις αυλές: τις έπιασε υστερία µόλις είδαν την ~ || φάρµακο για τις «-' 
ΦΡ. πιάνω κατσαρίδες για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει κάπου πολλή 
βροµιά- για την απουσία καθαριότητας σε έναν χώρο: καθάρισε επιτέλους το 
σπίτι, γιατί θα πιάσουµε κατσαρίδες! — (υποκ.) κατσαριδουλα (η). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. κανθαρίς, -ίδος (µέσω τ. *κατθαρίδά) < κάνθαρος «σκαθάρι» (βλ.λ.)]. 
κατσαριδάκι (το) {χωρ. γεν.} 1.η µικρή κατσαρίδα ΣΥΝ. κατσαριδουλα 2. 
τύπος ιδιωτικού αυτοκινήτου που κατασκευάστηκε από την εταιρεία 
Φολκσβάγκεν µεταπολεµικά και έγινε διάσηµο για τον πολύ µικρό όγκο του και 
τη µεγάλη αντοχή του: «~ αγάπη µου» (τίτλος ταινίας). κατσαριδοκτόνο (το) 
ειδικό εντοµοκτόνο που στοχεύει στην εξολόθρευση των κατσαριδών: 
πανίσχυρο | αποτελεσµατικό ~. [ΕΤΥΜ. < κατσαρίδα + -κτόνο < αρχ. κτείνω 
«φονεύω» (βλ. λ. -κτο-νία)]. κατσαρόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεταλλικό 
µαγειρικό σκεύος µε στρογγυλή βάση, ψηλά συνήθ. τοιχώµατα και καπάκι, που 
χρησιµεύει κυρ. για το βράσιµο φαγητών: ψητό τής - || βράσε νερό στην ~ || 
αλουµινένια | βρόµικη | πλυµένη | εµαγέ | χαλκωµατένια ~ ΣΥΝ. τέ-ντζερης. — 
(υποκ.) κατσαρόλι κ. κατσαρολάκι (το). [ΕΤΥΜ < βεν. cazzarola (πβ. κ. ιταλ. 
casseruola), υποκ. τού ουσ. cazza «µεταλλικό σκεύος» < µτγν. λατ. cattia, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε το αρχ. άκάτιον«πλοιάριο» (< άκατος)]. κατοαρολικά 
(τα) το σύνολο των µαγειρικών σκευών: πλένω | µαζεύω τα ~ ΣΥΝ. τεντζερέδια. 



κατσαροµάλλης 873 κάτωθεν 
 

κατσαροµάλλης, -α, -ικο {κατσαροµάλληδες} αυτός που έχει κα-
τσαρά µαλλιά ΣΥΝ. σγουροµάλλης, κατσαρός. 

κατσαρός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν είναι ίσιος, που σχηµατίζει πτυχές 
ή έχει σχήµα ελικοειδές: ~ µαλλιά | νήµατα | φύλλα | µαρούλι (µε 
συνεστραµµένα φύλλα) ΣΥΝ. σγουρός, κατσαρωτός ΑΝΤ. ίσιος· ΦΡ. 
τρίχες κατσαρές για πράγµατα χωρίς αξία ΣΥΝ. κουραφέξαλα, ανοη-
σίες 2. κατσαρός (ο), κατσαρή (η) πρόσωπο που έχει σγουρά µαλλιά: 
οι περισσότεροι ήταν µελαχρινοί και ~, αλλά υπήρχαν και µερικοί 
ξανθοί µε ίσια µαλλιά ΣΥΝ. κατσαροµάλλης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. άκανθηρός (< άκανθα). Κατ' 
άλλη άποψη, < κατσί «γατί» (υποκ. τού µεσν. κάτα, βλ. κ. γάτα) + -
αρόςΐ 

κατσαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κατσάρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) µετατρέπω κάτι από ίσιο σε κατσαρό: πήγε στην κοµµώτρια, 
για να κατσαρώσει τα µαλλιά της ΣΥΝ. σγουραίνω ΑΝΤ. ισιώνω ♦ 2. 
(αµετβ.) γίνοµαι κατσαρός, παύω να είµαι ίσιος: µε την υγρασία κα-
τσαρώνουν τα µαλλιά, όσο κι αν τα 'χει κανείς ισιώσει ΣΥΝ. σγου-
ραίνω ΑΝΤ. ισιώνω. — κατσάρωµα (το). 

κατσαρωτός, -ή, -ό κατσαρός (βλ.λ.). 
κάτσε ρ. → κάθοµαι 
κατσέρ (ο) {άκλ.} αθλητής τού κατς (βλ.λ.). 

[ETYM. < γαλλ. catcheur < αγγλ. catch (βλ. λ. κατς)]. 
κατσιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κάτσιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) 

κάνω κάποιον να χάσει το σφρίγος, τη ζωντάνια του: µην το πιάνεις 
συνέχεια το φύλλωµα, γιατί θα το κατσιάσεις το φυτό || (µτφ.-εκφρα-
στ.) σταµάτα πια τα χάδια- θα το κατσιάσεις το παιδί! ΣΥΝ. µαραίνω, 
αδυνατίζω ΑΝΤ. αναπτύσσω ♦ 2. (αµετβ.) χάνω την αρχική µου µορφή, 
το σφρίγος ή τη ζωντάνια µου: µε το πολύ νερό, το φυτό αντί να λου-
λουδιάσει, κάτσιασε ΣΥΝ. συρρικνώνοµαι, ζαρώνω, µαραίνοµαι ANT. 
αναπτύσσοµαι, ανθίζω, ανθώ. — κάτσιασµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
κατσί «γατί» (υποκ. τού κάτα, βλ. κ. γάτα) + -ιάζω]. 

κατσιβελιά (η) (λαϊκ.) 1. η βρόµικη και απεριποίητη εµφάνιση ΣΥΝ. 
βροµιά, απλυσιά ΑΝΤ. καθαριότητα · 2. συµπεριφορά που χαρακτη-
ρίζεται από µικρότητα, φιλαργυρία ΑΝΤ. αρχοντιά. 

κατσίβελος (ο), κατσιβέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. ο Γύφτος 
(βλ.λ.) 2. (µτφ.) αυτός που είναι απεριποίητος και βρόµικος: ήρθε κι 
ένας ~, για να ζητιανέψει ΣΥΝ. βροµιάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Τσιγγάνοι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. cattivello «σκλάβος, δυστυχής», υποκ. τού cattivo 
< λατ. captivus, τού ρ. capto «κυνηγώ, θηρεύω», επιτατ. τού capio 
«παίρνω, πιάνω». Κατ' άλλους, < αρωµ. cacivel, µε όµοια λατινογενή 
προέλευση]. 

κατσίκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µηρυκαστικό ζώο γένους θηλυκού, µε 
γένι και κάποιες φορές κέρατα, που απαντά σε πολλά σηµεία τού 
πλανήτη, ζει είτε πάνω σε βουνό σε άγρια κατάσταση είτε ως οικό-
σιτο σε αγροτικές περιοχές (ορεινές και µη) και εκτρέφεται για το 
γάλα και το κρέας του: γαλατερή | κουτσοκέρατη | µαλτέζικη | µαύρη 
~ ΣΥΝ. γίδα, (αρχαιοπρ.) αίγα 2. (µτφ.) γυναίκα µε δύσκολο χαρα-
κτήρα ΣΥΝ. στριµµένη, κακιασµένη. — (υποκ.) κατσικούλα (η). 
[ΕΤΎΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < αλβ. kats ή < τουρκ. keçi]. 

κατσικάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το νεογνό τής κατσίκας ή µικρό κατσίκι 
2. (συνεκδ.) φαγητό από κρέας µικρού κατσικιού: ~ στον φούρνο µε 
πατάτες. 

κατσίκας (ο) {κατσικάδες} (διαλεκτ.) 1. ο γιδοτρόφος ή ο γιδοβοσκός 
• 2. ο καλικάντζαρος. 

κατσικήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. κατσικίσιος) αυτός που σχετίζεται µε 
το κατσίκι ή προέρχεται από αυτό: - γάλα | κρέας. 

κατσίκι (το) [µεσν.] {κατσικ-ιού | -ιών} µικρής ηλικίας κατσίκα: χορο-
πηδάει σαν ~ || σφάζω ένα ~ ΣΥΝ. γίδι, ρίφν ΦΡ. θα γελάσει και το 
παρδαλό κατσίκι για περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται ότι κά-
ποιος θα γελοιοποιηθεί, ότι θα γίνει περίγελως των άλλων: µόλις µα-
θευτούν οι γκάφες που έχει κάνει, ~! — (υποκ.) κατσικάκι (το) (βλ.λ.). 
• ΣΧΟΛΙΟ λ. χοιρινός. 

κατσικίσιος, -ια, -ιο -> κατσικήσιος 
κατσικόδροµος (ο) δρόµος στενός και µε ανώµαλη, πετρώδη επι-

φάνεια (όπου µόνο κατσίκια µπορούν να κινηθούν). 
κατσικοκλέφτης (ο) {κατσικοκλεφτών} 1. ο κλέφτης κατσικιών 2. 
(µειωτ.) µικροαπατεώνας ΣΥΝ. ζωοκλέφτης. 

κατσικοποδαρος, -η, -ο 1. ο ∆ιάβολος ή ο καλικάντζαρος (επειδή, 
κατά τη λαϊκή αντίληψη, έχουν πόδια κατσίκας) ΣΥΝ. τραγοπόδαρος 
• 2. άνθρωπος που θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά: µόλις εµφανί 
στηκε ο ~, άρχισαν οι συµφορές! ΣΥΝ. γρουσούζης, γκαντέµης ΑΝΤ. 
καλότυχος. Επίσης (ως ουσ.) κατσικοπόδης (ο). 

κατσικούλα (η) → κατσίκα 
κατσικοχώρι (το) {χωρ. γεν.} χωριό χτισµένο σε βραχώδη και δύ-
σβατη τοποθεσία: µένει σ'ένα ~, όπου µόνο µε ελικόπτερο µπορείς να 
πας. 

κατσιποδιά (η) (λαϊκ.) 1. έλλειψη τύχης, κακοτυχία ΣΥΝ. γρουσου-
ζιά, ατυχία, γκαντεµιά ΑΝΤ. καλοτυχία · 2. η δύστροπη συµπεριφορά 
ΣΥΝ. γκρίνια ΑΝΤ. καλοσύνη, γλυκύτητα. — κατσιποδιάζω ρ. [µεσν.] 
(σηµ. 2). 
[ΕΤΎΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < κατσικο-ποδιά (µε συγκοπή τής 
συλλαβής -κο-) ή, κατ' άλλη άποψη, < κακο-ποδιά]. 

κατσούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. τριγωνικό κάλυµµα τού κε-
φαλιού 2. λοφίο στο κεφάλι πουλιών 3. οροφή άµαξας · 4. η γάτα. 
[ΕΓΥΜ; < µεσν. κατσουλι «γατάκι» < κατσί(ον) < κατίον, υποκορ. τού 
κάτα (βλ. λ. γάτα)]. 

κατσούφης, -α/-ισσα, -ικο {κατσούφηδες} αυτός που δεν έχει καλή 
διάθεση και έχει σκυθρωπό πρόσωπο: όταν τον βλέπουµε να µπαίνει 
- στο γραφείο, ξέρουµε ότι η µέρα θα κυλήσει µέσα στη γκρίνια ΣΥΝ. 
κατηφής, σκυθρωπός ΑΝΤ. χαρούµενος, κεφάτος.  — κατσουφιά (η), 

κατσούφικος, -η, -ο, κατσούφικα επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. < κατσουφιάζω (υποχωρητ.) < *κατσουφός < αρχ. κατηφής 
(βλ.λ.)]. 

κατσουφιάζω ρ. αµετβ. {κατσούφιασ-α, -µένος) γίνοµαι κατσούφης, 
σκυθρωπιάζω: µόλις άκουσε ότι δεν θα πάρει άδεια, κατσούφιασε. — 
κατσούφιασµα (το). 

κάττυµα (το) {καττύµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) 1. η σόλα των 
παπουτσιών 2. (συνεκδ.) το δέρµα που αντικαθιστά φθαρµένη σόλα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κασσυµα | κάττυµα < κασσύω | -ττύω «εφαρµόζω σόλες, 
µεταποιώ ένδυµα», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε ρ. που σηµαίνουν «συρ-
ράπτω, ράβω», πβ. λατ. suo, γαλλ. couture «ραφή», ισπ. costura (< *co-
sutura), αγγλ. sew «ράβω», γερµ. säumen κ.ά. Οι συνδέσεις αυτές προϋ-
ποθέτουν ότι το ρ. αποτελεί σύνθετο µε (αιολική;) συγκοπή < κατ(α)- + 
*σύω\. 

κάτω επίρρ. 1. προς ή στο ίδιο επίπεδο µε το έδαφος: µ'ένα χτύπηµα 
τον ξάπλωσε ~ || µην ετοιµάζετε το κρεβάτι- θα κοιµηθούµε ~ || κάθι-
σε ~ || έριξε τα µάτια ~ ΣΥΝ. χάµω ΑΝΤ. πάνω, ψηλά, (λόγ.) άνω· ΦΡ. (α) 
άνω-κάτω βλ. λ. άνω (β) πάνω-κάτω βλ. λ. επάνω (γ) στο κάτω-κάτω 
τής γραφής | στο κάτω-κάτω σε τελική ανάλυση: ~ δεν έκανε κανένα 
έγκληµα: απλώς ερωτεύτηκε! (δ) βάζω (κάποιον) κάτω (i) επιβάλ-
λοµαι σε (κάποιον), φέρνω σε µειονεκτική θέση, από όπου δεν µπορεί 
να ξεφύγει: τον έβαλε κάτω και του τα 'ψάλε για τα καλά! (ii) νικώ 
στην πάλη: βάζει κάτω όλα τα παιδιά τής ηλικίας του (ε) το βάζω κά-
τω παραιτούµαι, υποχωρώ, εµφανίζω αδυναµία να συνεχίσω κάτι: 
µην το βάζεις κάτω τώρα που πλησιάζεις στο τέλος! ΣΥΝ. καταβάλ-
λοµαι ΑΝΤ. αγωνίζοµαι, επιµένω, πεισµώνω (στ) τα βάζω κάτω βλ. λ. 
βάζω (ζ) µε παίρνει από κάτω απογοητεύοµαι από µια αρνητική εξέ-
λιξη, χάνω το κουράγιο µου: µη σε παίρνει από κάτω µια µικρή απο-
τυχία! (η) παίρνω την κάτω βόλτα βλ. λ. βόλτα (θ) πέφτω κάτω (i) κα-
ταλήγω στο κρεβάτι λόγω ασθενείας, πέφτω άρρωστος: έπεσε κάτω 
µε υψηλό πυρετό και πόνους (ii) σωριάζοµαι στο έδαφος: στραβοπά-
τησε και έπεσε κάτω ΣΥΝ. «τρώω τούµπα» ΑΝΤ. ρίχνω κάτω (ι) κάτω 
κόσµος ο Αδης, ο κόσµος των νεκρών: τον έστειλε στον ~ (τον σκό-
τωσε) (ια) µια και κάτω µε τη µία, ιδ. όταν πρόκειται για υγρό που πί-
νεται: ήπιε το φάρµακο | το ποτό του ~ ΣΥΝ. µονορούφι (ιβ) µπαµ και 
κάτω µε τη µία, απότοµα και ξαφνικά: την ερωτεύτηκε µε την πρώτη 
µατιά- ~! (ιγ) έχω κάποιον από κάτω τον έχω υπό την εξουσία µου ή 
δεν τον αφήνω να ενεργεί χωρίς την άδεια µου (συνήθ. για πρόσωπο 
αυταρχικό) (ιδ) κάτω τα χέρια (από κάποιον/κάτι)! (κυρ. σε σύνθηµα) 
µακριά! µην πειράξει κανείς, µην τολµήσει κανείς να βλάψει: ~ τα χέ-
ρια από τα κεκτηµένα δικαιώµατα των εργαζοµένων || ~ τα χέρια από 
την Κύπρο! 2. (µτφ. -Ι-από) σε χαµηλό ή χαµηλότερο επίπεδο: άφηναν 
τα σκουπίδια τους ~ από το παράθυρο των γειτόνων τους || άδειασε τη 
δεξαµενή µέχρι ~ ΑΝΤ. πάνω' ΦΡ. (µτφ.) (α) είµαι | βρίσκοµαι από 
κάτω είµαι σε µειονεκτική θέση: εσύ δεν πρέπει να µιλάς, γιατί µ' 
αυτά που έκανες τώρα είσαι από κάτω (β) από κάτω από τον λαό, 
από τα κατώτερα στρώµατα: «η σύγχρονη άποψη δεν προέρχεται από 
καθέδρας και αφ' υψηλού, αλλά ~, από τον λαϊκό συνθέτη» (εφηµ.) 
ΑΝΤ. από πάνω, άνωθεν 3. σε σηµείο που βρίσκεται σε χαµηλότερο 
υψόµετρο (στην πεδιάδα ή την παραλία): βλέπεις τα φώτα εκεί ~; || ~ 
στα χωριά τού κάµπου γίνεται πανηγύρι || δεν άντεχαν άλλο το κρύο 
στο βουνό και κατέβηκαν ~ || «~ στο γιαλό, ~ στο περιγιάλι» (δηµοτ. 
τραγ.) ΑΝΤ. πάνω, ψηλά· ΦΡ. πιο κάτω (i) λίγο πιο πέρα, πιο µακριά: θα 
σε πάω µε το αυτοκίνητο λίγο - (ii) (σε κείµενο) σε σηµείο που ακο-
λουθεί: ~ θα αναλύσω εκτενώς όσα συνοπτικά αναφέρω εδώ 4. σε ση-
µείο που βρίσκεται νότια: πότε έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη για ~; 
(για την Αθήνα) ΑΝΤ. πάνω, βόρεια 5. λιγότερο: δεν έχουν δικαίωµα 
ψήφου οι ~ των δεκαοκτώ ετών || η θερµοκρασία θα πέσει στους πέντε 
βαθµούς - από το µηδέν ΣΥΝ. υπό ΑΝΤ. περισσότερο, πάνω 6. (ως 
έκφραση αποδοκιµασίας) να εκδιωχθεί κάποιος από τη θέση που κα-
τέχει: ~ οι κλέφτες! || ~ η χούντα ΑΝΤ. ζήτω 7. (ως επίθ.) (α) αυτός που 
βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο: η ~ γειτονιά || ο - όροφος (ο αµέ-
σως χαµηλότερος όροφος ή το ισόγειο) || η ~ Ηλιούπολη || τα - έδρανα 
ΣΥΝ. χαµηλότερος ΑΝΤ. άνω, ψηλότερος· ΦΡ. ο από κάτω αυτός που 
µένει στον αµέσως χαµηλότερο όροφο: οι από κάτω συνέχεια καβγα-
δίζουν (β) (µε κεφ. σε τοπωνύµια) αυτός που βρίσκεται στις εκβολές 
ποταµού ή κοντά στη θάλασσα: οι ~ Χώρες (η Ολλανδία) || ο ~ Νείλος 
|| η ~ Αίγυπτος (στις εκβολές τού Νείλου) 8. ΑΝΑΤ. κάτω άκρα τα πό-
δια. Επίσης (λαϊκ.) κάτου. ✈  ΣΧΟΑΙΟ λ. ένδον. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κατά (βλ.λ.), πβ. κ. άνω - άνά. Η φρ. στο κάτω-κάτω τής 
γραφής είναι τού 19ου αι. (η λ. γραφή έχει τη σηµ. «επιστολή», ήδη 
αρχ.). Οι επιστολές εκείνης τής εποχής ήταν µακροσκελείς και πε-
ριελάµβαναν πλήθος τυπικών εκφράσεων και χαιρετισµών, µε απο-
τέλεσµα ο αναγνώστης να πληροφορείται τον σκοπό τής επιστολής 
στις τελευταίες γραµµές της (στο κάτω-κάτω τής γραφής)]. κάτω- κ. 
κατώ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι 
κάτι: 1. βρίσκεται κάτω, από κάτω: κατω-σάγονο, κατω-σέ-ντονο 2. 
κατευθύνεται ή έχει κλίση προς τα κάτω: κατω-φερής. [ΕΤΥΜ. Α 
συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. κατω-βλέπων, µεσν. κατω-
µάγουλον), που προέρχεται από το επίρρ. κάτω]. κατώγι κ. κατώι (το) 
{κατωγ-ιού | -ιών} ο χώρος που βρίσκεται κάτω από το σπίτι, ο 
ηµιυπόγειος ή υπόγειος όροφος που λειτουργεί ως αποθήκη στα 
αγροτικά σπίτια: φέρε κρασί απ' το ~ || δροσερό | βαθύ | ανήλιαγο - 
ΣΥΝ. υπόγειο ΑΝΤ. ανω)γ)ν ΦΡ. (παροιµ.) ο Μανόλης µε τα λόγια 
χτίζει ανώγια και κατώγια βλ. λ. ανώγι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κατώγιν < 
µτγν. κατώγαιον, υποκ. τού επιθ. κατώγαιος < κάτω + -γαιος < γαία]. 
κάτωθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από κάτω ΑΝΤ. άνωθεν. Επίσης (λαϊκ.) 
κάτωθε   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ αρχ. < κάτω + -θεν (βλ.λ.)]. 



κάτωθι 874 καύσιµος 
 

κάτωθι επίρρ. (λόγ.) πιο κάτω, παρακάτω· κυρ. ως έναρθρο ή άναρθρο 
επίθετο: από το υπουργείο εξεδόθη η - ανακοίνωση || ~ αριθµοί | συ-
µπεράσµατα | ψήφισµα | πληροφορία || ο - υπογεγραµµένος ΣΥΝ. κα-
τωτέρω ANT. ανωτέρω. [ΕΤΥΜ. < κάτω + -θι (βλ.λ.)]. 

κατωµερι (το) {κατωµερ-ιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η περιοχή και τα 
χωριά κάτω από τα ψηλώµατα, στην πεδιάδα. Επίσης κατώµερο. 
[ΕΤΥΜ. < κάτω + -µέρι < µέρος]. 

κατωµερίτης (ο) {κατωµερντών}, κατωµερίτισσα (η) {δύσχρ. κα-
τωµεριτισσών) πρόσωπο που κατάγεται από πεδινό µέρος, ο καµπή-
σιος ANT. ορεινός, βουνήσιος. — κατωµερίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < 
κάτω + -µερίτης < µέρος, πβ. κ. ξω-µερίτης]. 

κατωσάγόνο (το) [µεσν.] το µέρος ανάµεσα στο σαγόνι και τον λαι-
µό: έχει παχύνει τόσο, που το ~ του φαίνεται διπλό ΣΥΝ. προγούλι, δι-
πλοσάγονο. 

κατωσέντονο (το) το σεντόνι που στρώνει κανείς πάνω από το 
στρώµα και (πάνω) στο οποίο κοιµάται (κατ' αντιδιαστολή προς αυ-
τό µε το οποίο σκεπάζεται): πολύχρωµο | λερωµένο | συνθετικό ~ ΑΝΤ. 
πανωσέντονο. 

κατώτατος, -η (λόγ. -άτη), -ο 1. αυτός που βρίσκεται στο πιο χαµηλό 
σηµείο: ~ όριο | βαθµίδα | κοινωνική τάξη | τιµή προϊόντος ΣΥΝ. χα-
µηλότερος, τελευταίος ΑΝΤ. ανώτατος 2. (συνεκδ.) αυτός που είναι 
πολύ κακής ποιότητας: ~ στάθµης | υποστάσεως ΣΥΝ. ευτελέστατος 
ANT. ανώτατος. — κατώτατα επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. 
βαθµός τού κάτω]. 

κατώτερος, -η (λόγ. -έρα), -ο {κ. (λόγ.) -έρου (θηλ. -έρας) | -έρων, -
έρους} 1. αυτός που βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο σε σύγκριση 
µε άλλον: ~ στάθµη | επίπεδο | υδάτινο στρώµα ΣΥΝ. χαµηλότερος 
ΑΝΤ. ανώτερος 2. αυτός που δεν φθάνει την ποιότητα άλλου, που υπο-
λείπεται: είναι κατώτερος της απ' όλες τις πλευρές || ~ ποιότητα | 
απόδοση | αντίπαλος | ένστικτα | άνθρωπος || αποδείχθηκε κατώτερος 
των περιστάσεων | των προσδοκιών µου ΣΥΝ. ευτελέστερος, υποδεέ-
στερος ΑΝΤ. ανώτερος, άξιος 3. αυτός που βρίσκεται σε χαµηλότερη 
βαθµίδα ιεραρχίας: ~ αξιωµατικός | προσωπικό | στελέχη | τάξη ΑΝΤ. 
ανώτερος 4. (για οργανισµούς) αυτός που δεν έχει εξελιχθεί σε σχέ-
ση µε άλλους: ~ όντα 5. κατωτέρα (η) βαθµίδα στη µουσική εκπαί-
δευση: έδωσε εξετάσεις από την ~ για τη µέση || είναι στη δευτέρα ~ 
στο βιολί 6. κατωτέρα εκπαίδευση το δηµοτικό 7. ΒΙΟΛ. κατώτερα 
φυτά τα µη εξελιγµένα φυτά που δεν έχουν βλαστούς και ρίζες και 
που αποτελούνται από ταυτόσηµα ή πολύ λίγο διαφοροποιηµένα κύτ-
ταρα ΑΝΤ. ανώτερα φυτά. — κατώτερα επίρρ. [ΕΤΎΜ. αρχ., συγκρ. 
βαθµός τού κάτω]. 

κατωτερότητα (η) {χωρ. πληθ.) 1. η κατάσταση κατά την οποία (κά-
ποιος/κάτι) υστερεί, είναι κατώτερος από (κάποιον/κάτι) άλλο (κυρ. 
σε ποιότητα): η - των βιοµηχανικών προϊόντων µιας αναπτυσσόµενης 
χώρας σε σχέση µε τα προϊόντα µιας ανεπτυγµένης || αναµφισβήτητη | 
ποιοτική | φανερή ~ ΑΝΤ. ανωτερότητα 2. ΨΥΧΟΛ. (α) σύµπλεγµα 
κατωτερότητας η κατάσταση κατά την οποία ένα άτοµο αισθάνεται 
έντονη ανασφάλεια και ανεπάρκεια σε σχέση µε τους άλλους, νιώθει 
ότι είναι κατώτερο σε ικανότητες και αξία ή ως προς ιδιότητα του 
και προσπαθεί µε διάφορους τρόπους να αισθανθεί επιβεβαίωση για 
τον εαυτό του (συχνά και µε επιθετικότητα) ή παραιτείται από κάθε 
προσπάθεια (β) αίσθηµα κατωτερότητας η εντύπωση που έχει το 
άτοµο ότι µειονεκτεί σε σχέση είτε µε άλλους είτε µε µια ιδανική 
κατάσταση που το ίδιο έχει πλάσει (χωρίς, όµως, τις σοβαρές επι-
πτώσεις τού συµπλέγµατος). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. infériorité]. 

κατωτέρω επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) πιο κάτω: ~ παρατίθεται πλήρης κατά-
λογος || λαµβάνω την τιµή να αναφέρω τα ~ ΣΥΝ. κάτωθι ΑΝΤ. ανωτέ-
ρω. 

κατωφέρεια (η) [µτγν.] {κατωφερειών} 1. η κλίση τού εδάφους προς 
τα κάτω ΑΝΤ. ανωφέρεια 2. (συνεκδ.) το τµήµα τού εδάφους που έχει 
κλίση προς τα κάτω: επικίνδυνη | οµαλή | απότοµη ~ ΣΥΝ. κατηφοριά 
ΑΝΤ. ανωφέρεια, ανηφοριά. 

κατωφερής, -ής, -ές {κατωφερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
κλίση προς τα κάτω: ~ οδός ΣΥΝ. κατηφορικός ΑΝΤ. ανωφερής, ανη-
φορικός. — κατωφερώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κάτω + -φερής < φέρω]. 

κατώφλι (το) {κατωφλ-ιού | -ιών} 1. το κοµµάτι (ξύλινο ή πέτρινο) που 
συνδέει τις δύο κάθετες πλευρές τής πόρτας και βρίσκεται στο ίδιο ή 
σε λίγο ψηλότερο επίπεδο από το πάτωµα: στάθηκε στο ~ και δίστασε 
να προχωρήσει µέσα || δρασκελίζω | πατάω | περνάω το - || στέκοµαι 
στο ~ || µαρµαρένιο | φαρδύ | ψηλό ~ ΑΝΤ. ανώφλν ΦΡ. δεν έχω 
διαβεί | περάσει | πατήσει το κατώφλι (κάποιου) δεν έχω µπει στο 
σπίτι του: Πώς λέει ότι µ'έχει φιλοξενήσει; Εγώ δεν έχω καν διαβεί το 
κατώφλι του! 2. (µτφ.) το οριακό σηµείο, εκεί όπου αρχίζει µια 
καινούργια φάση: το ~ των γηρατειών | τής ζωής (ο θάνατος) | τής 
τρέλας | τού αιώνα | µιας νέας σταδιοδροµίας | τής εξουσίας | τής δό-
ξας/ µιας νέας εποχής. Επίσης (λόγ.) κατώφλιο {κατωφλίου}. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κατωφλιον < κάτω + -φλιον < αρχ. φλιά «παραστάδα 
τής πόρτας», αγν. ετύµου. Πβ. κ. ανώφλϊ]. 

Κάτω Χώρες (οι) (Βασίλειο των Κάτω Χωρών) η Ολλανδία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. Netherlands, γαλλ. Pays Bas]. 

καυναδίζω ρ. → καβγαδίζω 
καυγάς (ο) -· καβγάς κουγατζής 
(ο) -+ καβγατζής 
καυδιανός, -ή, -ό → καβδιανός 
καυκαλήθρα (η) {δύσχρ. καυκαληθρών} ποώδες αρωµατικό φυτό, 

που χρησιµοποιείται στη µαγειρική (ειδικότ. σε πίτες). Επίσης καυ-
καλίδα. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. καυκαλίς, -ίδος, αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η υπό-
θεση ότι πρόκειται για µεταπλασµό τού µτγν. δαϋκος (άγριος) (µε 
επίδρ. τού ρ. καίω), το οποίο δήλωνε βότανα διαφόρων ειδών. Την 
υπόθεση ενισχύει ενδεχόµενη αναγωγή τού δαϋκος στο ρ. δαίω «φλέ-
γω»]. 

καύκαλο (το) {καυκάλ-ου | -ων} 1. (σπάν. για ανθρώπους, συνήθ. για 
ζώα) τα οστά τής κεφαλής ΣΥΝ. κρανίο 2. το όστρακο τής χελώνας 
και των οστρακόδερµων: η χελώνα µάζεψε το κεφάλι και τα άκρα 
στο ~ της || γερό | γυαλιστερό | στρογγυλό ~ ΣΥΝ. καβούκι, κέλυφος, 
καυκί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. καύκαλον < καϋκος «είδος ποτηριού» (αγν. ετύµου, 
ίσως συνδ. µε το ουσ. βαυκάλιον«βάζο» µε αφοµοίωση, αν και απου-
σιάζει ενδιάµεσος τ. *βαΰκος) + παραγ. επίθηµα -αλον]. 

Καυκάσια (η) [µεσν.] η περιοχή γύρω από τον Καύκασο. 
Καύκασος (ο) {Καυκάσου} οροσειρά που εκτείνεται στη Ν∆. Ρωσία 
και την ΒΑ. Τουρκία, µεταξύ τού Εύξεινου Πόντου και τής Κασπίας 
Θάλασσας, φυσικό όριο µεταξύ τής Ασίας και τής Ευρώπης. — 
Καυκάσιος (ο) [µτγν.], Καυκάσια (η), καυκασιανός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < kaz-kaz, χεττιτική ονοµασία λαού που κατοικούσε στις 
ακτές τού Εύξεινου πόντου. Κατ' άλλη άποψη, ανάγεται σε πελασγ. 
λ. kau «όρος». Από την Ελλην. προέρχεται η ονοµασία τής οροσειράς 
στις ευρωπ. γλώσσες, πβ. αγγλ. Caucasus, γαλλ. Caucase, ρωσ. Kavkaz 
κ.ά.]^ 

καυκί (το) 1. (α) µαγειρικό σκεύος, ξύλινο ή λίθινο, µε µικρό βάθος 
ΣΥΝ. γαβάθα (β) βαθιά πιατέλα, γαβάθα · 2. το όστρακο τής χελώνας 
και των οστρακοειδών ΣΥΝ. καβούκι, κέλυφος, καύκαλο. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. καυκίον, υποκ. τού καϋκος «είδος ποτηριού», για το οποίο βλ. λ. 
καύκαλο]. 

καύλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (!) 1. η στύση 2. (γενικότ. και συνήθ. στον 
πληθ.) έντονη επιθυµία για σεξουαλική συνεύρεση: έχω ~. 

καυλί (το) {καυλ-ιού | -ιών) (!) το ανδρικό γεννητικό όργανο, κ. ειδι-
κότ. η βάλανος τού πέους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καυλίον, υποκ. τού ουσ. 
καυλός (βλ.λ.)]. 

καυλιάρης, -α, -ικο {καυλιάρηδες} (!) αυτός που έχει συχνή και 
έντονη διάθεση για συνουσία. 

καυλιτζέκι (το) {δύσχρ. καυλιτζεκ-ιού | χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ.) για 
αντικείµενο, συνήθ. µακρόστενο, το όνοµα τού οποίου δεν ξέρουµε ή 
δεν θέλουµε να αναφέρουµε. [ΕΤΥΜ < καυλί + -τζέκι, αγν. ετύµου]. 

καυλός (ο) 1. το µέρος τού φυτού που βρίσκεται πάνω από την επι-
φάνεια τής γης ΣΥΝ. κορµός, βλαστός 2. (ειδικότ.) τα τρυφερά και νέα 
κλωνάρια ενός φυτού ΣΥΝ. βλαστάρι · 3. (!) το καυλί (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
αρχ., αρχική σηµ. «στέλεχος φυτού, κοτσάνι», < I.E. *kau-l-«βλαστός, 
κοτσάνι», πβ. λατ. caulis, γαλλ. chou «λάχανο», ισπ. col, αγγλ. hole 
«τρύπα», γερµ. Höhle «σπηλιά» κ.ά.]. 

καυλόσπυρο (το) (!) καθένα από τα σπυράκια τής ακµής που εµφα-
νίζονται συνήθ. κατά την εφηβεία στους νέους. 

καυλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {καύλω-σα, -µένος} (!) ♦ (αµετβ.) 1. έχω 
στύση 2. νιώθω έντονη ερωτική επιθυµία, διεγείροµαι σεξουαλικά ♦ 
3. (µετβ.) διεγείρω (κάποιο^ σεξουαλικά. — καύλωµα (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν < αρχ. καυλός (βλ.λ.)]. 

καύµα κ. (καθηµ.) κάµα (το) {καύµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) υψηλή 
θερµοκρασία, κάποτε πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα: το ~ τού 
µεσηµεριού | τού καλοκαιριού ΣΥΝ. καύσωνας ΑΝΤ. παγω\Ίά· ΦΡ. κυ-
νικά καύµατα η υπερβολική ζέστη που παρατηρείται µερικές φορές 
στη διάρκεια τού καλοκαιριού (ιδ. κατά τον Ιούλιο). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
καϋµα (< *κάΡ-µα) < καίω (< *κάΕ-./ω)]. 

καϋµένος, -η, -ο → καηµένος 
καϋµός (ο) → καηµός 
καυσαέριο (το) {καυσαερί-ου | -ων} (κ. στον πληθ.) το σύνολο των 

αερίων που παράγονται από την καύση τής βενζίνης, τού πετρελαίου 
και γενικότ. κάθε καύσιµης ύλης: τα ~ των αυτοκινήτων και τής βιο-
µηχανίας δηµιουργούν το νέφος || σύστηµα ελέγχου εκποµπής καυ-
σαερίων. [ΕΤΥΜ < καύση + αέριο]. 

καυσαλγια (η) {καυσαλγιών} ΙΑΤΡ. ιδιαίτερα έντονη νευραλγία που 
εντοπίζεται στην απόληξη νεύρων των άκρων και δίνει την αίσθηση 
µεγάλης θερµότητας, ως αποτέλεσµα αλλαγών θερµοκρασίας, θορύ-
βου, άγχους κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < καύση + -αλγία < άλγος «πόνος», ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. causalgie]. 

καύση (η) {-ης κ. -αύσεως | -αύσεις, -αύσεων} 1. το κάψιµο: η ~ των 
σκουπιδιών ΦΡ. καύση νεκρών βλ. λ. νεκρός 2. ΧΗΜ. η αντίδραση κα-
τά την οποία µια ουσία ενώνεται µε το οξυγόνο και από την ταχεία 
αυτή ένωση προκαλείται φλόγα και θερµότητα: αργή | ατελής ~ || µη-
χανή εσωτερικής ~ ΣΥΝ. οξίδωση 3. ΦΥΣΙΟΛ. καύσεις (τού οργανι-
σµού) | οργανικές καύσεις το σύνολο των χηµικών αντιδράσεων που 
περιλαµβάνουν οξυγόνο, συντελούνται στα κύτταρα των ιστών τού 
οργανισµού και παρέχουν στο σώµα την αναγκαία θερµική ενέργεια: 
το βραδινό φαγητό δεν ωφελεί, γιατί ο οργανισµός δεν κάνει καύσεις. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. καϋσις (< *κάΕ-σις) < καίω (< *κάΕ-./'ω). o επιστηµονι-
κός όρ. οργανικές καύσεις αποδίδει το γαλλ. combustions organiques], 

καύσιµος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί να καεί, που µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί, ώστε να παραχθεί ενέργεια για βιοµηχανική ή οικιακή 
χρήση: ~ Ολη | αέριο ΣΥΝ. αναφλέξιµος, εύφλεκτος ΑΝΤ. άφλεκτος, 
αφλεγής 2. καύσιµο (το) {καυσίµ-ου | -ων} κάθε είδους υλικό που µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή θερµικής κυρ. ενέργειας: 
τεχνητά | υγρά | εύφλεκτα | στερεά ~ || κατανάλωση | πρατήριο υγρών 
~ || έλλειψη καυσίµων || ανεφοδιασµός σε καύσιµα || ~ για αυτοκίνητα 
| αεροπλάνα || ακριβαίνουν τα ~. 



καυσόξυλο 875 καφενείο 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < καϋσις. Το καύσιµο αποδίδει το γαλλ. carburant]. 
καυσόξυλο (το) [1843] ξύλο που χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη: το 

δασαρχείο επιτρέπει στους ορεινούς πληθυσµούς την υλοτόµηση για 
καυσόξυλα. 

καύσος (ο) (λόγ.) 1. ενοχλητικό αίσθηµα υπερβολικής θερµότητας, 
συνήθ. σύµπτωµα πάθησης 2. το αίσθηµα που προκαλείται από τον 
πολύ υψηλό πυρετό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καύσος < καίω]. 

καυστήρας (ο) 1. συσκευή µέσα στην οποία συντελείται η χηµική 
ένωση µεταξύ ενός καύσιµου υλικού και οξυγόνου για την παραγω-
γή ενέργειας: ~ κεντρικής θέρµανσης | µηχανής || ~ υγραερίου || ηλε-
κτρικός | θερµικός | χηµικός ~ || συντήρηση τού ~ · 2. ο καυτήρας 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. καυστήρ, -ήρος < καίω]. 

καυστηρατζής (ο) {καυστηρατζήδες} (λαϊκ.) ο τεχνικός καυστήρων 
πρόσωπο που εγκαθιστά και συντηρεί καυστήρες. [ΕΤΥΜ. < 
καυστήρας + παραγ. επίθηµα -α)τ(ζής]. 

καυστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που καίει πολύ, που προκαλεί 
εγκαύµατα 2. ΧΗΜ. (για τα υδροξίδια κυρ. των µετάλλων των αλκα-
λίων) αυτός που προκαλεί διάβρωση και ερεθισµό: ~ νάτριο | κάλιο | 
σόδα 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από δηκτικότητα: ~ κριτική 
| απάντηση | σάτιρα | φράση | σχόλια | χιούµορ | παρατήρηση | ειρω-
νεία | γελοιογραφία || απάντησε στον ίδιο ~ τόνο και µε υψωµένη τη 
φωνή ΣΥΝ. τσουχτερός, δριµύς ΑΝΤ. ήπιος. — καυστικότητα (η) 
[1807]. 

καύσωνας (ο) {καυσώνων} η υπερβολική ζέστη (που διαρκεί συνήθ. 
αρκετές ηµέρες): ενέσκηψε — II ο — εντείνεται || αφόρητος | θερινός ~ 
|| κύµα καύσωνα || µέτρα για τον - ΣΥΝ. λάβρα, λιοπύρι, κάψα ANT. 
παγωνιά, παγετός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. καύσων, -ωνος < αρχ. καίω (πβ. κ. 
καυσ-ις)]. 

καυτερός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που καίει πολύ, που µπορεί να προ-
καλέσει έγκαυµα ή αίσθηµα καψίµατος στη γεύση: ~ πιπεριά | σου-
βλάκι (µε πολλά καρυκεύµατα) ΣΥΝ. καυτός ANT. δροσερός 2. καυτε-
ρά (τα) φαγητά µε έντονα καυστική γεύση (µε καρυκεύµατα, πιπέρι 
κ.λπ.): µου αρέσουν τα ~ 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
καυστικότητα: ~ γλώσσα | λόγια ΣΥΝ. καυστικός, δριµύς, πειραχτι-
κός, τσουχτερός ANT. ήπιος, γλυκός. 

καυτήρας (ο) ειδικό εργαλείο που χρησιµοποιείται στην ιατρική για 
καυτηρίαση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καυτήρ, -ήρος < καίω]. 

καυτηριάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {καυτηρίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. ΙΑΤΡ. 
υποβάλλω σε καυτηριασµό, θεραπεύω καίγοντας κύτταρα µε ειδικό 
εργαλείο (τον καυτήρα) ή/και χηµικά φάρµακα: ~ την πληγή 2. (µτφ.) 
ασκώ δριµεία κριτική σε (κάτι/κάποιον): ~ τη στάση | τη διαγωγή | τις 
ενέργειες | τη συµπεριφορά | τις δηλώσεις κάποιου ΣΥΝ. επικρίνω, κα-
τακρίνω ΑΝΤ επαινώ. — καυτηρίαση (η) [µεσν.] κ. καυτηριασµός (ο). 

καυτήριο (το) {καυτηρί-ου | -ων} ουσία που χρησιµοποιείται για 
καυτηριάσεις. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. καυτήριον «σηµάδι από κάψιµο» < καυ- (ρ. καίω) + 
παραγ. επίθηµα -τήριον]. 

καυτός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται σε πολύ µεγάλη θερµοκρασία, 
που καίει: ~ νερό | φαγητό | αέρας | ανάσα | άµµος ΣΥΝ. ζεµατιστός 
ΑΝΤ. δροσερός, παγωµένος 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
µεγάλη ένταση, από πάθος: ~ βλέµµα | φιλί ΣΥΝ. έντονος ΑΝΤ. υποτο-
νικός 3. (µτφ.) αυτός που είναι πολύ πρόσφατος, που έχει µόλις συ-
ντελεστεί ή που είναι ιδιαίτερα οξύς και κρίσιµος και απαιτεί άµεση 
αντιµετώπιση: ~ προβλήµατα | επικαιρότητα | νέα | είδηση || ξεκινά 
µια - εβδοµάδα µε κινητοποιήσεις εργαζοµένων || ~ θέµα | ερώτηµα 
ΣΥΝ. φλέγων 4. σεξουαλικά προκλητικός, σκανδαλιστικός: ~ κορµιά | 
φωτογραφίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. καυστός | 
καυτός < *καΡ-τός < καίω]. 

καύτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το µέρος ενός υλικού που είναι αναµµέ-
νο ή καίγεται: η ~ τού τσιγάρου. [ΕΤΎΜ. < θ. καυ- (πβ. καύ-ση, καύ-
µα) + επίθηµα -τρα]. 

καύχηµα (το) [αρχ.] {καυχήµ-ατος | -ατα, -άτων} αυτό για το οποίο 
νιώθει κανείς υπερηφάνεια: το άγαλµα τής Αφροδίτης είναι το ~ τού 
µουσείου || εθνικό | µοναδικό ~ || το νέο ~ τής οµάδας ΣΥΝ. καµάρι, 
(λόγ.) αγλάισµα ΑΝΤ. ντροπή, όνειδος. 

καυχηµατίας (ο/η) [µτγν.] {καυχηµατιών} (λόγ.) πρόσωπο που καυ-
χάται ΣΥΝ. κοµπορρήµων. 

καύχηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) το να καυχιέται, 
να περναυτολογεί κάποιος µε τρόπο αλαζονικό ΣΥΝ. κοµπασµός, 
έπαρση, κοµπορρηµοσύνη ΑΝΤ. σεµνότητα, ταπείνωση. Επίσης (λαϊκ.) 
καυχησιά [µεσν.]. 

καυχησιάρης, -α, -ικο [µεσν.] {καυχησιάρηδες} αυτός που έχει την 
τάση να υπερηφανεύεται, να επαίρεται µε τα λόγια ή/και τη συµπε-
ριφορά του ΣΥΝ. παινεσιάρης, φανφαρόνος, καυχησιολόγος, κοµπορ-
ρήµων ΑΝΤ. µετρχόφρων, ταπεινόφρων. 

καυχησιάρικος, -η, -ο αυτός που λέγεται για να καυχηθεί κάποιος: ~ 
λόγια | ύψος. — καυχησιάρικα επίρρ. 

καυχησιθλογία (η) [1890] {καυχησιολογιών} 1. το να µιλάει κανείς 
µε έπαρση για τον εαυτό του ΣΥΝ. κοµπορρηµοσύνη, (λόγ.) µεγαλαυ-
χία ΑΝΤ. σεµνότητα, ταπείνωση 2. ΨΥΧΟΛ. η τάση κυρ. των παιδιών 
(και όχι σπάνια των εφήβων και των ενηλίκων) να περιαυτολογούν 
ως αποτέλεσµα υπερβολικής εκδήλωσης εγωκεντρισµού ή συναισθή-
µατος µειονεξίας 3. (συνεκδ.) λόγος που εκφράζει αλαζονική διάθε-
ση: οι ~ τού ψευτοπαλληκαρά στις κωµωδίες τού Πλαύτου ΣΥΝ. καυ-
χησιολόγηµα. 

καυχησιολόγος (ο/η) [1888] πρόσωπο που του αρέσει να καυχάται, 
να µιλάει µε έπαρση για τον εαυτό του ΣΥΝ. καυχηµατίας, κοµπορ- 

ρήµων, οιηµατίας. 
[ΕΤΥΜ. < καύχηση + -λόγος < λέγω]. καυχησιολογώ ρ. αµετβ. 
{καυχησιολογείς... | καυχησιολόγησα} µιλώ προβάλλοντας 
υπερβολικά τον εαυτό µου, τους δικούς µου ανθρώπους, τα 
επιτεύγµατα µου ή τα αγαθά µου: όποιος καυχησιολογεί συνέχεια, 
γίνεται αντιπαθής στους άλλους ΣΥΝ. καυχιέµαι, κοµπορρη-µονώ. — 
καυχησ!θλόγηµα (το) [1844]. καυχιέµαι ρ. αµετβ. αποθ. {καυχήθηκα} 
µιλώ προβάλλοντας τον εαυτό µου, τα επιτεύγµατα µου ή τα αγαθά 
µου, υπερηφανεύοµαι: καυχιέται σ' όλους τους γνωστούς για τις 
επιτυχίες των παιδιών του ΣΥΝ. καυχησιολογώ, επαίροµαι, 
κοµπορρηµονώ ΑΝΤ. είµαι µετριόφρων | ταπεινόφρων. Επίσης (λόγ.) 
καυχώµαι [αρχ.] {-άσαι...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. καυχώµαι (-άο-) < I.E. *qhauk- «κραυγάζω» (µε µετάθεση 
τής δασύτητας), πβ. σανσκρ. navate, αρµ. xausim «µιλώ», αρχ. σλαβ. 
zovq «φωνάζω», λιθ. Saukiù «κραυγάζω» κ.ά.]. ΚΑΦΑΟ (το) κιβώτιο 
τού Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών στο οποίο υπάρχει ο κατανεµητής 
των τηλεφωνικών καλωδίων. [ΕΤΥΜ. Από τα αρχικά K.V. τού γερµ. 
όρου Kabel Verteiler «κατανεµητής καλωδίων»]. καφάσι1 (το) {καφασ-
ιού | -ιών} 1. κιβώτιο για µεταφορά και φύλαξη οπωροκηπευτικών, 
ξύλινο ή πλαστικό, δικτυωτό ή µε κενά ανάµεσα στις σανίδες που το 
αποτελούν: ο µανάβης στοίβαξε τα ~ στη γωνία και κλείδωσε το µαγαζί 
ΣΥΝ. τελάρο, πανέρι · 2. δικτυωτό πλέγµα που τοποθετείται κυρ. στα 
παράθυρα των µουσουλµανικών σπιτιών, για να µη βλέπουν οι 
διαβάτες τους ενοίκους και κυρ. τις γυναίκες. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. 
kafes]. καφάσι2 (το) {καφασ-ιού | -ών} τα οστά τής κεφαλής ΣΥΝ. 
κρανίο, καύκαλο·   ΦΡ. (οικ.) µου φεύγει το καφάσι εκπλήσσοµαι, 
τρελαίνοµαι: θ' ακούσεις νέα, να σου φύγει το καφάσι ΣΥΝ. (οικ.) 
παθαίνω πλάκα ΑΝΤ. αδιαφορώ, µένω ήρεµος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kafa 
«κεφάλι»]. καφασωτός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελείται από δικτυωτό 
πλέγµα 2. καφασωτό (το) παράθυρο µε ξύλινο πλέγµα, 
χαρακτηριστικό των σπιτιών τής Εγγύς Ανατολής: οι χανούµισσες 
κοίταζαν τον δρόµο πίσω απ'τα ~. καφέ (το) {άκλ.} η καφετέρια 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. café < τουρκ. kahve < αραβ. qahwah, βλ. κ. καφές]. καφέ 
επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το χρώµα τού καφέ, τής ανοιχτής 
σοκολάτας ή τού φρέσκου χώµατος, τής γης: - απόχρωση ΣΥΝ. καφε-
τής, καστανός 2. καφέ (το) το ίδιο το χρώµα τού καφέ, τής ανοιχτής 
σοκολάτας ή τού φρέσκου χώµατος, τής γης. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. café, 
βλ. κ. καφές]. καφέα (η) {καφεών} ποώδες φυτό των τροπικών 
κλιµάτων, που δίνει τους καρπούς από τους οποίους παράγεται το 
γνωστό αφέψηµα τού καφέ- το καφεόδεντρο. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. coffea (Arabica), βλ. κ. καφές]. καφέ-αµάν (το) 
{άκλ.} (παλαιότ.) µουσικό καφενείο των αστικών περιοχών τής 
Ελλάδας, όπου παιζόταν λαϊκή και δηµοτική µουσική και ακούγονταν 
αµανέδες (πβ. λ. καφέ-σαντάν, καφωδείο). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. kahve-
aman < kahve «καφές» + aman «αµάν», επιφώνηµα]. 
καφεδάκι (το) → καφές 
καφεδάκος (ο) → καφές 
καφεζαχαροπλαστείο (το) [1895] κατάστηµα στο οποίο σερβίρονται 
καφές και γλυκά. καφεζυθεστιατόριο (το) {καφεζυθεστιατορί-ου | -
ων} κατάστηµα στο οποίο σερβίρεται καφές, µπίρα και φαγητό και το 
οποίο λειτουργεί από το πρωί ώς το βράδυ: στο χωριό υπήρχε ένα 
µοναδικό ~ που πρόσφερε τα πάντα. καφεθεατρο (το) {καφεθεάτρ-ου | 
-ων} αίθουσα αναψυχής, συνήθ. υπόγεια και µικρή, στην οποία 
µπορεί κάποιος να παρακολουθήσει θεατρικό έργο ή άλλου είδους 
συναφή ψυχαγωγία, πίνοντας ταυτόχρονα τον καφέ του (ή άλλο ποτό 
ή και τρώγοντας). καφεΐνη (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ουσία που 
περιέχεται στον καφέ, στο τσάι, στην κόλα και στο κακάο και η οποία 
προκαλεί διέγερση τού κεντρικού νευρικού συστήµατος και άνοδο τής 
γλυκόζης στο αίµα: αφαιρούν την ~ από τον καφέ, για να πειράζει 
λιγότερο τα νεύρα. [ΕΤΎΜ Μεταφορά τού γαλλ. caféine < café. Βλ. κ. 
καφές]. καφεϊνισµός (ο) ΙΑΤΡ. χρόνια τοξική δηλητηρίαση, που 
οφείλεται σε υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης και εκδηλώνεται µε 
αυξηµένους παλµούς και πίεση, εκνευρισµό, δυσκολία στην πέψη και 
στον ύπνο. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. caféisme]. καφεκοπτείο (το) 
[1894] κατάστηµα στο οποίο αλέθουν και ψήνουν τους κόκκους τού 
καφέ, ώστε να είναι έτοιµοι για χρήση: το στενό µύριζε 
φρεσκοκοµµένο καφέ από το ~. — καφεκότττης (ο). καφεκουτι (το) 
{σπάν. καφεκουτ-ιού | -ιών) κουτί µέσα στο οποίο φυλάσσεται καφές 
(µερικές φορές και ζάχαρη), για να µη χάνει το άρωµα του και να µην 
πάρει υγρασία: κατέβασε το ~ και το µπρίκι, για να φτειάξει καφέ. 
καφεµαντεία (η) {καφεµαντειών} η υποτιθέµενη πρόβλεψη τού µέλ-
λοντος µε την παρατήρηση τού υπολείµµατος (κατακάθι) τού ελλη-
νικού καφέ στον πάτο τού φλιτζανιού ή των φυσαλλίδων του (φου-
σκάλες). καφέ µπαρ (το) {άκλ.} κατάστηµα στο οποίο σερβίρονται 
καφές και οινοπνευµατώδη ποτά. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. café bar]. 
καφέµπρικο (το) το µπρίκι στο οποίο ψήνει κανείς καφέ. Επίσης κα- 

φεµπρίκι καφενείο (το) [1818] 1. (α) κατάστηµα στο οποίο 
σερβίρουν κυρ. κα- 
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φέ αλλά και αναψυκτικά, ποτά, γλυκά και όπου συχνά µπορεί κανείς να παίξει 
χαρτιά, τάβλι και γενικά να περάσει την ώρα του: παραδοσιακό | πολύβουο - || 
«την Κυριακή από νωρίς στα ~» (τραγ.) || καλλιτεχνικό - || ωδικό ~ (µε 
µουσική· τον 19ο αι. τα «καφέ σαντάν» και τα «καφέ αµάν») (β) φιλολογικό 
καφενείο (παλαιότ.) καφενείο ή άλλος χώρος στον οποίο συχνάζουν 
καλλιτέχνες και σχολιάζουν τα σύγχρονα πνευµατικά θέµατα (το γλωσσικό, 
αισθητικά και καλλιτεχνικά ζητήµατα), κρίνουν τις νέες εκδόσεις, διαβάζουν 
νέα ανέκδοτα έργα τους και προγραµµατίζουν δηµόσιες εκδηλώσεις ή 
εκδόσεις 2. χώρος όπου επικρατεί φασαρία, υπάρχει εύθυµη ατµόσφαιρα 
χωρίς τάξη: Καφενείο το κάναµε εδώ πέρα; Πιο σιγά, παρακαλώ! Επίσης 
(λαϊκ.) καφενές (ο) {καφενέδες}. — (υποκ.) καφενεδάκι (το) (βλ. κ. λ. 
καφετέρια). [ΕΤΥΜ. < καφενές (< τουρκ. kahvehane < kahve «καφές») + -
είο]. 

καφενόβιος, -α, -ο [1895] (κακόσ.) 1. αυτός που συχνάζει σε καφενεία: οι 
συνηθισµένοι ~ ήταν µαζεµένοι στο τραπέζι κι έπαιζαν πρέφα 2. καφενόβιος 
(ο), καφενόβια (η) πρόσωπο που δεν ασχολείται µε επάγγελµα ή άλλη 
συστηµατική ενασχόληση, αλλά συχνάζει σε καφενεία: στα νιάτα του είχε 
µπλέξει µε καφενόβιους και αλήτες ΣΥΝ. αργόσχολος, τεµπέλης ΑΝΤ. εργατικός. 

καφεοδεντρο (το) {-ου κ. -έντρου | -ων κ. -έντρων} το ποώδες φυτό από το 
οποίο παίρνουµε τους σπόρους τού καφέ: φυτεία µε καφεό-δεντρα ΣΥΝ. καφέα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. coffee tree]. 

καφεοφυτεια (η) {καφεοφυτειών} µεγάλη έκταση όπου καλλιεργούνται 
καφεόδεντρα: εκτεταµένη | πλούσια | κατεστραµµένη ~. 

καφεπότης (ο) [1889] {καφεποτών}, καφεπότρια (η) {καφεπο-τριών} πρόσωπο 
που πίνει συνήθως µεγάλες ποσότητες καφέ. — κα-φεποσία (η) [1857]. 

καφεπώλης (ο) [1871] {καφεπωλών}, καφεπώλισσα (η) {καφεπω-λισσών} 
(λόγ.) πρόσωπο που πουλάει καφέ- (ειδικότ.) ο καφετζής: ο ~ πήρε την 
παραγγελία και ετοίµασε τους καφέδες || σύνδεσµος καφεπωλών ΣΥΝ. 
καφετζής. 

καφές (ο) {καφέδες} 1. ο καρπός τού καφεόδεντρου: κόκκοι καφέ || µύλος (για 
το άλεσµα) τού καφέ 2. (συνεκδ.) το ίδιο το καφεοδεντρο: φυτείες καφέ 3. 
(συνεκδ.) ποσότητα τού παραπάνω καρπού, που παράγεται από την 
επεξεργασία του (ψήσιµο, άλεσµα), ώστε να είναι κατάλληλος για βράσιµο 
και πόση: καβουρντισµένος | φρεσκοκοµµένος | µυρωδάτος - 4. (συνεκδ.) το 
ρόφηµα που προκύπτει από το βράσιµο τού καφέ (σηµ. 1) σε νερό ή ατµό: 
πίνω | φτειάχνω καφέ || ο ~ φούσκωσε | έβρασε | χύνεται || σερβίρω | 
απολαµβάνω τον ~ 5. το συγκεκριµένο ρόφηµα ανάλογα µε τον τρόπο 
παρασκευής ή την προέλευση των κόκκων τού καφέ: ~ γαλλικός | γερµανικός | 
βραζιλιάνικος | δυνατός | ξεθυµασµένος | ζεστός | βιενουά | βαρύς | γλυκύβρα-
στος | εσπρέσο | ιταλικός | µερακλήδικος | µέτριος | περιποιηµένος | ελληνικός | 
τούρκικος | µε πολλές φουσκάλες | µε καϊµάκι | µε γάλα | φραπέ | ναι και όχι 
(χωρίς ζάχαρη) || ~ φίλτρου· ΦΡ. καραβήσιος καφές ακριβός καφές (όπως 
αυτός που σερβίρεται στα καράβια) 6. (συνεκδ.) το ρόφηµα που παράγεται 
από οποιονδήποτε καρπό, ο οποίος έχει υποστεί την ίδια επεξεργασία 
(άλεσµα, ψήσιµο), ώστε να υποκαταστήσει τον καφέ: στην κατοχή έφτειαχναν 
~ από ρεβίθι 7. (συνεκδ.) το περιεχόµενο µιας δόσης καφέ (κούπας ή 
φλιτζανιού): πίνω καθηµερινά δύο ~ || κερνάω καφέ· έρχεστε; || πάµε για καφέ; 
8. (συνεκδ.) η κατανάλωση (τού ροφήµατος τού) καφέ: οι πολλοί ~ κάνουν 
κακό στην υγεία- ΦΡ. (α) λέω τον καφέ προβλέπω το µέλλον κάποιου, 
µελετώντας το κατακάθι τού ελληνικού καφέ που έχει πιει (β) καφές τής 
παρηγοριάς βλ. λ. παρηγοριά. — (υποκ.) καφεδάκι (το) κ. καφεδάκος (ο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kahve < αραβ. qahwah ή από την αιθιοπ. επαρχία 
Kaffa, η οποία θεωρείται η περιοχή παραγωγής του. Από την τουρκ. λ. 
προήλθε και το γαλλ. café]. 

καφέ-σαντάν (το) {άκλ.} (παλαιότ.) λαϊκό κέντρο διασκεδάσεως µε ευρωπαϊκή 
µουσική, στο οποίο οι θεατές µπορούσαν να τρώνε και να πίνουν ακούγοντας 
κυρ. γυναίκες (σαντέζες) να τραγουδούν και να χορεύουν (πβ. λ. καφέ-αµάν, 
καφωδείο). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. café-chantant < café «καφές» + chantant < p. chanter 
«τραγουδώ»]. 

καφετέρια κ. καφετερία (η) {καφετεριών} το κατάστηµα στο οποίο σερβίρουν 
καφέ, αλλά και αναψυκτικά, γλυκά ή φαγώσιµα είδη (και που απευθύνεται 
κυρ. στη νεολαία). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cafeteria < ισπ. cafeteria (στη Ν. Αµερική) < ισπ. cafetero 
«καφεπώλης» < café «καφές»]. 

καφετζής (ο) {καφετζήδες}, καφετζού (η) {καφετζούδες} 1. ο ιδιοκτήτης 
καφενείου ή ο υπάλληλος που ετοιµάζει και σερβίρει τους καφέδες: ο ~ 
έβγαλε το µπρίκι απ' τη φωτιά και σέρβιρε τους καφέδες 2. (ειδικότ. το θηλ.) 
(α) η γυναίκα που ασχολείται µε την καφε-µαντεία (βλ.λ.): έχει ξοδέψει ένα 
σωρό λεφτά στις ~ (β) (µειωτ.) πρόσωπο που κάνει προβλέψεις για το µέλλον, 
συνήθ. χωρίς να είναι ειδικός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kahveci]. 

καφετής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού καφέ ή τού φρέσκου χώµατος, 
τής γης: ~ παπούτσια | µπουφάν 2. καφετί (το) το ίδιο το χρώµα τού καφέ ΣΥΝ. 
καφέ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. [ΕΤΥΜ. < καφεδής (κατά το σταχτής) < καφές, 
καφέδ-ες]. 

καφετιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. συσκευή που χρησιµοποιείται για την 
παρασκευή διαφόρων τύπων καφέ (π.χ. γαλλικού, εσπρέσο): ηλεκτρική | 
σύγχρονη | καινούργια | χαλασµένη ~ 2. το σκεύος που χρησιµοποιείται για το 
σερβίρισµα και τη διατήρηση τής θερµοκρασίας τού καφέ: πορσελάνινη | 
πρόχειρη ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. cafetière < café «καφές»]. 

Καφηρέας (ο) ακρωτήριο στο ΝΑ. άκρο τής Εύβοιας στο Αιγαίο Πέλαγος· 
αλλιώς (λαϊκ.) κάβο-ντ'Όρο (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Καθηρεύς, ίσως < καθαιρώ, στη στηµ. «καταστρέφω 
ολοσχερώς», πράγµα που δικαιολογεί και το µεσν. προσωνύµιο Ξυλοφάγος, µε 
το οποίο ήταν γνωστό το ακρωτήριο]. 

καφκικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον συγγραφέα Φραντς Κάφκα 
(1883-1924) και το έργο του 2. (µτφ.) αυτός που εκφράζει τις ανησυχίες τού 
ανθρώπου τού 20ού αι., την αίσθηση αποµόνωσης, την αδυναµία του να 
αντιµετωπίσει την πραγµατικότητα, στοιχεία που προβάλλονται έντονα στο 
έργο τού Κάφκα. — καφκικά επίρρ. 

καφρίλα (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) η άξεστη συµπεριφορά, η συµπεριφορά 
που χαρακτηρίζει ανθρώπους χαµηλού επιπέδου. 

κάφρος (ο) (κακόσ.) 1. πρόσωπο αµόρφωτο, άξεστο, χαµηλού πολιτιστικού 
επιπέδου, χαµηλής ποιότητας: για κάφρους µάς περνάνε και µας 
συµπεριφέρονται έτσι σ' αυτή την υπηρεσία; || µας έχουν τόση ώρα και 
περιµένουµε µέσα στη βροχή- καλά, µε κάφρους νοµίζουν ότι έχουν να κάνουν; 
ΣΥΝ. βάρβαρος, άξεστος, απολίτιστος ΑΝΤ. πολιτισµένος, ευγενής 2. (κατ' 
επέκτ.) πρόσωπο που συµπεριφέρεται ανάγωγα, προσβλητικά, χωρίς να 
λαµβάνει υπ' όψιν του τους άλλους: αν δεν διώξουµε τους ~ από τα γήπεδα, η 
βία θα διαιωνίζεται || τον συνόδευαν στην περιοδεία του κάτι κάφροι που 
έβριζαν και ασχηµο-νούσαν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cafro < αραβ. käfir «άπιστος», παλαιά ονοµασία των λαών 
Κόζα ή Ξόζα τής ΝΑ. Αφρικής, όπως τους αποκαλούσαν οι µουσουλµάνοι]. 

καφτάνι (το) {καφταν-ιού | -ιών) πολυτελές, µακρύ ανδρικό ένδυµα, που 
συνήθιζαν να φορούν οι άντρες στην Ανατολή (Τουρκία, Ρωσία κ.α.): πλούσιο 
| ποδήρες ί χρυσοκεντηµένο ~. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kaftan < περσ. qaftân]. 

κάφτρα (η) -· καύτρα 
καφωδείο (το) [1886] 1. το καφέ-σαντάν (βλ.λ.) 2. (γενικότ.) κάθε χώρος στον 

οποίο σερβίρεται καφές (ή και ποτά) και στον οποίο παρουσιάζεται µουσικό 
πρόγραµµα (πβ. λ. καφέ-σαντάν, καφέ-αµάν). [ETYM. Απόδ. τού γαλλ. café-
chantant]. 

καχεξία (η) {χωρ. πληθ.} η ασθενική κράση, η έλλειψη υγιούς ανάπτυξης: 
σωµατική | παθολογική | (µτφ.) οικονοµική ~ ΣΥΝ. ασθενικό-τητα, αναιµία, 
αδυναµία ΑΝΤ. υγεία, ακµή, ευρωστία, ευεξία. — κα-χεκτικότητα (η) [1885], 
καχεκτικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < καχέκτης (που 
µαρτυρείται ως µτγν.) < κακ(ο)- + -έκτης < εχω, µε τροπή τού -κ- στο 
αντίστοιχο δασύ -χ- λόγω δασέος φθόγγου στο ρ. εχω (πβ. µέλλ. έξω). Βλ. κ. 
ευ-εξία]. 

καχύποπτος, -η, -ο αυτός που νοµίζει συνεχώς ότι κάτι ύποπτο συµβαίνει, που 
υποψιάζεται ότι τα πράγµατα δεν είναι όπως δείχνουν, που δυσπιστεί προς 
όλα: η ~ στάση του έδιωξε µακριά όλους τους φίλους του || είναι τόσο ~, που 
ούτε τους δικούς του δεν εµπιστεύεται ΣΥΝ. φιλύποπτος, δύσπιστος ΑΝΤ. 
ευκολόπιστος, εύπιστος, απονήρευ-τος. — καχύποπτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κακ(ο)- (µε τροπή τού -κ- σε -χ- λόγω υπάρξεως δασέος 
φθόγγου στο επίθ. ύποπτος) + ύποπτος]. 

καχυποψία (η) [µεσν.] {καχυποψιών} η διαρκής υποψία ότι κάτι άλλο κρύβεται 
πίσω από τα φαινόµενα, η έλλειψη εµπιστοσύνης: τον κοίταξε µε ~. 

κάψα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΧΗΜ. ειδικό δοχείο από πυρίµαχο υλικό και µε 
σφαιρικό σχήµα, που χρησιµοποιείται στα εργαστήρια για τις χηµικές 
αντιδράσεις · 2. BOT. ξηρό, εύθραυστο περίβληµα φυτού, το οποίο περιέχει 
πολλούς καρπούς ΣΥΝ. περικάρπιο · 3. ΦΑΡΜ. το περίβληµα από ζύµη ή 
ζελατίνη, που τοποθετείται γύρω από δόση φαρµάκου µε δυσάρεστη γεύση 
ΣΥΝ. κάψουλα · 4. ΑΝΑΤ. (α) κρανιακή κάψα τα οστά τής κεφαλής ΣΥΝ. 
κρανίο, καύκαλο (β) το περίβληµα διαφόρων οργάνων τού σώµατος: νεφρική 
~ || ηπατική ή γλισώνειος ~. [ΕΤΥΜ. < λατ. capsa «θήκη, θύλακος» < capio 
«παίρνω, πιάνω»]. 

κάψα^(η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η υπερβολική ζέστη που οφείλεται σε φυσικά 
φαινόµενα: η ~ τού καλοκαιριού ΣΥΝ. καύσωνας, λιοπύρι, λάβρα ΣΥΝ. 
παγωνιά, δροσιά 2. η υψηλή θερµοκρασία τού σώµατος: ένιωσε ~ και ξάπλωσε 
να συνέλθει ΣΥΝ. πυρετός, θέρµη 3. (µτφ.) έντονη επιθυµία: τον έπιασε η ~ να 
πάει διακοπές, µόλις είδε πως έφυγαν όλοι! [ΕΤΥΜ. u-εσν. < αρχ. καίω (πβ. 
αόρ. εκαυσα — έκαψα)}. 

καψαλίζω ρ. µετβ. {καψάλισ-α, -τηκα, -µένος} καίω (κάτι) ελαφρά στην άκρη 
ή στην εξωτερική επιφάνεια: ~ τις φέτες απ' το ψωµί στη θράκα || απ' όλη την 
περιπέτεια τής πυρκαγιάς το µόνο που έπαθε ήταν να καψαλιστούν λίγο τα 
µαλλιά του ΣΥΝ. τσουρουφλίζω. — κα-ψάλισµα (το), καψαλιστός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < καψάλα < κάψα + µεγεθ. επίθηµα -άλα]. 

καψερός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.-οικ.) αυτός που δυστυχεί και είναι άξιος οίκτου: 
η ~ έµεινε χήρα σε νεαρή ηλικία κι είχε να µεγαλώσει τρία παιδιά! ΣΥΝ. 
κακόµοιρος, καηµένος, αξιολύπητος, άτυχος, φουκαράς, συφοριασµένος ΑΝΤ. 
καλότυχος, τυχερός, ευτυχής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια. 

καψιµατιά (η) (καθηµ.) το έγκαυµα, το κάψιµο. [ΕΤΥΜ < κάψιµο, -ατός + 
επίθηµα -ιά, πβ. κ. σταλαγµατ-ιά, σκισιµατ-ιά, ραγισµατ-ιά, χαραµατ-ιά]. 

καψιµι (το) {άκλ.} ειδικά διαµορφωµένος χώρος µέσα στο στρατόπεδο, που 
λειτουργεί ως χώρος αναψυχής για τους στρατιώτες ΣΥΝ. εντευκτήριο. [ΕΤΥΜ 
Από το ακρωνύµιο Κ.Ψ.Μ. (= Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδος)]. 

καψιµιτζής (ο) (καψιµιτζήδες) ο στρατιώτης που είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργία τού Κ.Ψ.Μ. (καψιµί) και για την εξυπηρέτηση των στρατιωτών σε 
αυτό. 

κάψιµο (το) {καψίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η καύση: το ~ των σχολικών 
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βιβλίων από τους µαθητές στο τέλος τής χρονιάς είναι µια απαράδεκτη 
χειρονοµία ΣΥΝ. καύση 2. το έγκαυµα και το έντονο αίσθηµα πόνου, που 
προκαλούνται όταν µέρος τού σώµατος έρθει σε επαφή µε τη φωτιά ή µε 
κάποιο υλικό σε υψηλή θερµοκρασία ή µε µεγάλη καυστικότητα: το ~ από την 
καύτρα τού τσιγάρου || τον χτύπησε µια σφαίρα και ένιωσε ένα ~ στο µπράτσο 
ΣΥΝ. έγκαυµα 3. (συνεκδ.) το σηµάδι που αφήνει ένα έγκαυµα: είχε ένα ~ 
πάνω από το φρύδι 4. δυσάρεστο συναίσθηµα που προέρχεται από δυσπεψία, 
ιδ. όταν έχει κανείς φάει κάτι καυτερό: νιώθω ένα ~ στο στοµάχι ΣΥΝ. 
καούρα 5. (ειδικότ.) το τσούξιµο, η έντονη ενόχληση (κυρ. στον λαιµό): 
αισθάνθηκε ένα ~ στον λαιµό. Επίσης καψιµατιά (η) (σηµ. 3). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. καύσιµος). 

καψόνι (το) → καψώνι 
κάψουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ειδικό περίβληµα µικρού µεγέθους από ζύµη ή 

ζελατίνη, που χρησιµεύει ως περίβληµα για φάρµακα µε δυσάρεστη γεύση, τα 
οποία ο ασθενής πρέπει να καταπιεί: προτιµάτε το φάρµακο να είναι σε σιρόπι ή 
σε κάψουλα; [ΕΤΥΜ. < λατ. capsula, υποκ. τού capsa «θήκη, θύλακος»]. 

καψούλι (το) {καψουλ-ιού | -ιών} 1. µικρό µεταλλικό περίβληµα γεµάτο µε 
εκρηκτικό υλικό, που προορίζεται για την πυροδότηση τού βλήµατος ή σε 
παιδικά (ψεύτικα) πιστόλια, για την αποµίµηση τής εκπυρσοκρότησης 2. (α) 
µεταλλικός ή πλαστικός δακτύλιος που λειτουργεί ως επένδυση για τις τρύπες 
από τις οποίες περνούν τα κορδόνια (των παπουτσιών ή των ρούχων) (β) 
µικροί, διακοσµητικοί, µεταλλικοί δίσκοι που τοποθετούνται στις ενώσεις των 
υφασµάτων. Επίσης (λόγ.) καψύλλιο [1833]. [ETYM. < γαλλ. capsule < λατ. 
capsula «κάψουλα»]. 

καψούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο σφοδρός έρωτας και το πάθος που 
νιώθει κανείς για άλλο πρόσωπο: έπεσε στην ~ για µια µελαχρινή 2. (συνεκδ.) 
το πρόσωπο για το οποίο νιώθει κανείς σφοδρό έρωτα: είναι η ~ του. [ΕΤΥΜ. 
< κάψα + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. θολ-ούρα, κα-ούρα]. 

καψουρεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {καψουρ-εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) νιώθω 
καψούρα για κάποιον: την καψουρεύτηκε για τα καλά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

καψούρης (ο) {καψούρηδες}, καψούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) 
πρόσωπο που είναι πολύ ερωτευµένο, «τυφλό από έρωτα»: είναι ~ µαζί της. 
[ΕΤΥΜ. < κάψα + παραγ. επίθηµα -ούρης, πβ. µουρµ-ούρης, µουντζ-ού- 
ρνςΐ , 

κάψουρικος, -η, -ο αυτός που εκφράζει έντονα ερωτικά συναισθήµατα: ~ 
τραγούδι. — καψούρικα επίρρ. 

καψουροτράγουδο (το) (λαϊκ.-σκωπτ.) λαϊκό τραγούδι που εκφράζει µε 
γεµάτους υπερβολή στίχους και φωνητικά τσακίσµατα έντονα ερωτικά 
συναισθήµατα. 

καψύλλιο (το) → καψούλι 
κάψω (να/θα) ρ.-+ καίω 
κάψω µ α (το) → καψώνω 
καψώνι (το) {καψων-ιού | -ιών} 1. επίπονη άσκηση ή ταλαιπωρία (συχνά 

εξευτελιστική), που επιβάλλεται σκόπιµα στους στρατιώτες από τους 
ανωτέρους τους ή από παλαιότερους στρατιώτες µε σκοπό την εµπέδωση τού 
στρατιωτικού πνεύµατος και τής πειθαρχίας: οι παλιοί τρελαίνουν τους 
νεοσύλλεκτους στα ~! || για ~ έβαλαν τον νεοσύλλεκτο να µετρήσει τον θάλαµο 
µε τις παλάµες 2. (γενικότ.) κάθε σκόπιµη ταλαιπωρία, στην οποία υποβάλλει 
κανείς κάποιον: το αφεντικό µού κάνει συνεχώς καψώνια- ό,τι κάνω µε βάζει 
συνεχώς και το ξαναφτειάχνω! [ΕΤΥΜ. < καψώνω (βλ.λ.)]. 

καψώνω ρ. αµετβ. {κάψω-σα, -µένος) νιώθω έντονη θερµότητα, ζέστη: 
περπατούσα ώρα κάτω απ'τον ήλιο και κάψωσα ΣΥΝ. ζεσταίνοµαι, ανάβω 
ANT. κρυώνω. — κάψωµα (το). [ETYM. µεσν. < µτγν. καυσώ (-όω) < αρχ. 
καϋσις]. 

καώ (να/θα) ρ. → καίω 
κβάζαρ (το) {άκλ.} ΑΣΤΡΟΝ. ο ηµιαστέρας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. quasar, 

ακρωνύµιο τής φρ. quas(i stell)ar (radio source) «ηµιαστρική ραδιοπηγή»]. 
κβαντο (το) ΦΥΣ. η ελάχιστη διακεκριµένη ποσότητα φυσικού µεγέθους 

(ενέργειας, στροφορµής, ηλεκτρικού φορτίου κ.λπ.). — κβαντι-κός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. quantum < λατ. quantum «πόσο;»]. 

κβαντοµηχανική (η) (χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. Ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης την κίνηση των σωµατιδίων, τα οποία είναι µικρότερα 
από το άτοµο (ηλεκτρονίων, πρωτονίων, νετρονίων), και που βασίζεται στη 
διαπίστωση ότι τα σωµατίδια έχουν και κυµατικό και σωµατιδιακό 
χαρακτήρα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. quantum mechanics (νόθο συνθ.)]. 

Κ.Β.Ε. (το) Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών. 
Κ.∆. (η) Καινή ∆ιαθήκη. 
Κ.∆.Γ. (η) Κίνηση ∆ηµοκρατικών Γυναικών. 
CE (γαλλ. Communauté Européenne) (για εισαγόµενα στην Ε.Ε. προϊό-ντα) 

σήµανση ορισµένης ποιότητας, ελεγµένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
κε (το) {άκλ.} φθόγγος τής βυζαντινής µουσικής κλίµακας, που αντιστοιχεί στο 

λα τής ευρωπαϊκής. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. πα]. 
Κ.Ε. (η) Κεντρική Επιτροπή. 
Κέα (η) 1. νησί των Β∆. Κυκλάδων κοντά στο ακρωτήριο Σούνιο· αλλιώς 

(λαϊκ.) Τζια (βλ.λ.) 2. παλαιότερη ονοµασία τής πρωτεύουσας τού παραπάνω 
νησιού, η σηµερινή Ιουλίς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Κέως, αγν. ετύµου. Η παράδοση 
ανάγει την ονοµασία 

στον ήρωα Κέω, ο οποίος τέθηκε επί κεφαλής Λοκρών αποίκων και έφθασε 
στο νησί τον 12ο αι. π.Χ. Η ονοµασία Κέα προέρχεται από το λατ. Cea, που 
επίσης είναι ελληνογενές, ενώ η κοινή ονοµασία Τζια (απαντά ήδη τον 13ο αι. 
η φραγκική λ. Zia) οφείλεται σε τσιτακισµό και συνίζηση τού ονόµατος Κέα]. 

Κ.Ε.Α.∆.Ε.Α. (η) Κίνηση για την Εθνική Ανεξαρτησία, τη ∆ιεθνή Ειρήνη και 
τον Αφοπλισµό. 

Κ.Ε.Β.Ο.Π. (το) Κέντρο Εκπαίδευσης Βαρέων Όπλων Πεζικού. 
Κ.Ε.Γ. (το) Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
Κ.Ε.Γ.Ε. (η) Κεντρική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων. 
Κ.Ε.∆. (η) 1. Κτηµατική Εταιρεία ∆ηµοσίου 2. Κεντρική Επιτροπή ∆ανείων. 
ΚΕ.∆.Α.Κ. (το) Κέντρο ∆ιαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονοµιάς. 
Κ.Ε.∆.Κ.Ε. (η) Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος. 
κέδρινος, -η, -ο → κέδρος 
κεδρόµηλο (το) ο καρπός τού κέδρου. 
κεδρόξυλο (το) το ξύλο τού κέδρου: έπιπλα | µυρωδιά από ~. 
κέδρος (ο) κωνοφόρο δέντρο που µοιάζει µε το έλατο, έχει ψηλό και ίσιο 

κορµό και κοκκινωπό, αρωµατικό ξύλο, που δεν σαπίζει εύκολα: αιωνόβιος | 
καταπράσινος | µεγαλοπρεπής ~ || οι ~ τού Λιβάνου. Επίσης κέδρο (το). — 
κέδρινος, -η, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κέδρος (ή), αβεβ. ετύµου, ίσως < I.E. *qëd- «αχνίζω, βγάζω 
καπνό», πβ. λιθ. kadagys «κέδρος», αρχ. σλαβ. kaditi «βγάζω καπνό», 
σανσκρ. kadru- «καστανός» κ.ά. Το λατ. cedrus (> γαλλ. cèdre, αγγλ. cedar, 
γερµ. Zeder κ.ά.) είναι δάνειο από την Ελληνική. Βλ. κ. κίτρο]. 

Κ.Ε.Ε. (το) Καλλιτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
Κ.Ε.Ε.Λ. (το) Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων. 
Κ.Ε.Ε.Μ. (το) 1. Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών 2. Κέντρο 

Εκπαίδευσης Εφοδιασµού και Μεταφορών. 
ΚΕ.Θ.Ε.Α. (το) Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων. 
Κ.Ε.Θ.Ι. (το) Κέντρο Έρευνας Θεµάτων Ισότητας. 
'κεί επίρρ. → εκεί 
κείθε επίρρ. → εκείθε 
κέικ κ. κεκ (το) {άκλ.} γλυκό που παρασκευάζεται µε ζύµη από αλεύρι, 

βούτυρο | λάδι, ζάχαρη, αβγά και άλλα συστατικά και ψήνεται σε ειδικά 
σκεύη (φόρµες) στον φούρνο: νόστιµο | χορταστικό ~|| ~ πορτοκάλι | σοκολάτα 
| µε σταφίδες. — (υποκ.) κεκάκι (το). [ΕΤΥΜ < αγγλ. cake < αρχ. σκανδ. 
kaka, που συνδ. µε αρχ. γερµ. kuocho > γερµ. Kuchen «γλύκυσµα»]. 

κείµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνον στον ενεστ.} (αρχαιοπρ.) 1. βρίσκοµαι, είµαι 
τοποθετηµένος: το χωριό κείται µεταξύ δύο ψηλών ορεινών όγκων · 2. είµαι 
θαµµένος, στη ΦΡ. ενθάδε κείται π.χ. ~ ο ένδοξος αγωνιστής... ΣΥΝ. κείτοµαι 
· 3. (η µτχ. κείµενος, -η, -ο) (α) αυτός που υπάρχει, που ισχύει· ΦΡ. τα κακώς 
κείµενα το σύνολο των κακών, αρνητικών πλευρών µιας κατάστασης: στην 
εκποµπή του θίγει τα ~ τού δηµοσίου βίου (β) ΝΟΜ. αυτός που είναι σε ισχύ: 
οι ~ νόµοι | διατάξεις ΣΥΝ. ισχύων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµµα, αποθετικός. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. κείµαι < I.E. *kei- «κείµαι, βρίσκοµαι», πβ. σανσκρ. Séte «κείµαι, είµαι 
ξαπλωµένος», πιθ. κ. λατ. civis «πολίτης», civitas «πολιτεία» (< γαλλ. citoyen 
«πολίτης», αγγλ. citizen, ισπ. ciudad «πόλη», ciudadano «πολίτης»), γοτθ. 
haims «χωριό», αγγλ. home «σπίτι», γερµ. Heim κ.ά. Οµόρρ. κοί-τη, κοι-
τών)ας), κοιτ-άζω, κοιµ-ώµαι, κειµήλιο^), κείµενο(ν) κ.ά.]. 

κειµενικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ.ΦΙΛΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το κείµενο 2. 
(ειδικότ.) αυτός που απαντά ή περιλαµβάνεται µέσα σ' ένα κείµενο ΣΥΝ. 
ενδοκειµενικός ANT. εξωκειµενικός- ΦΡ. κειµενικό επίρρηµα (ή «κειµενικός 
δείκτης») επίρρηµα που χρησιµοποιείται στο κείµενο για να συνδέσει µεταξύ 
τους µεγαλύτερα πληροφοριακά σύνολα· π.χ. έτσι, ωστόσο, ειδικότερα, 
συγκεκριµένα κ.ά. (βλ. ΣΧΟΛΙΟ, λ. επίρρηµα). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. textual]. 

κειµενικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. το σύνολο των ιδιοτήτων, παραγόντων 
και λειτουργιών (τής προθετικότητας, τής καταστασιακό-τητας, τής 
πληροφορητικότητας, τής διακειµενικότητας, τής συνοχής, τής συνεκτικότητας 
και τής αποδεκτότητας) που δείχνουν ότι µια αλυσίδα εκφωνηµάτων (ένα 
κοµµάτι γραπτού ή προφορικού λόγου) αποτελεί κείµενο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. textuality]. κείµενο (το) {κειµέν-ου | -ων} "Ι.κάθε µεγαλύτερο 
(συνήθως) ή και µικρότερο κοµµάτι συνεχούς προφορικού ή γραπτού λόγου 
που χαρακτηρίζεται από νοηµατική και γλωσσική αλληλουχία και που η όλη 
συγκρότηση του διέπεται από συγκεκριµένες επικοινωνιακές προθέσεις τού 
παραγωγού τού κειµένου: θεωρία | ανάλυση | δηµιουργία | προβληµατική τού ~ || 
αινιγµατικό | ακατανόητο | απόκρυφο | µεταφρασµένο | επίσηµο | πλαστό | νοµικό 
| ιερό | πρωτότυπο | δακτυλογραφηµένο | βατό | άγνωστο (κείµενο για εξετάσεις, 
το οποίο δεν έχει εκ των προτέρων γνωστοποιηθεί στους εξεταζοµένους) | 
αντίστροφο (κείµενο το οποίο πρέπει να µεταφραστεί από τους διαγωνιζοµένους 
στη γλώσσα στην οποία εξετάζονται) | εικονογραφηµένο | αποκαλυπτικό | 
γλαφυρό | δηµοσιευµένο | επίµαχο | ξένο | αυθεντικό | σαιξ-πηρικό | κλασικό | 
έµµετρο ~|| ο µεταφραστής | ο κινηµατογραφιστής έµεινε πιστός στο ~ || 
καταχωρίζω ~ σε εφηµερίδα 2. το µέρος ενός βιβλίου ή το τµήµα µιας σελίδας 
που περιλαµβάνει γραπτό λόγο: µη σε τροµάζει ο όγκος τού βιβλίου· το µισό 
µόνο είναι ~, το υπόλοιπο είναι φωτογραφίες και πίνακες! 3. ΦΙΛΟΛ. το καθ' αυτό 
έργο ενός συγγραφέα χωρίς τον σχολιασµό, την ερµηνεία ή/και τη µετάφραση 
των σχολιαστών του: το ποιητικό ~ συνοδεύεται από κριτικό υπόµνηµα και 
ερµηνευτικά σχόλια. — (υποκ.) κειµενάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. κείµενον, 
ουσιαστικοπ. ουδ. µτχ. τού ρ. κείµαι. Η σηµε- 
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ρινή σηµ. είναι µτγν.]. 
κειµενογράφος (ο/η) 1. πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε 
τη συγγραφή κειµένων για πρόσκαιρη χρήση και χωρίς υψηλές φι-
λολογικές απαιτήσεις: ~ επιθεωρήσεων | διαφηµίσεων ΣΥΝ. συγγρα-
φέας 2. πρόσωπο που πληκτρολογεί κείµενα σε ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή, στοιχειοθέτης 3. πρόγραµµα Η/Υ µε το οποίο γράφει κανείς 
κείµενα σε Η/Υ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. copywriter]. 

κειµενογλωσσολογία (η) ΓΛΩΣΣ. Ο κλάδος που µελετά επιστηµονικά 
το κείµενο και τα θεωρητικά και µεθοδολογικά προβλήµατα ανα-
λύσεως του (συνοχή, συνεκτικότητα, ενδογλωσσικό και εξωγλωσσικό 
περιβάλλον, σχέσεις δείξεως και αναφοράς, προοπτική, επανορθωτι-
κούς µηχανισµούς κλπ.). — κειµενογλωσσολογικός, -ή, -ό, κειµενο-
γλωσσολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. text 
linguistics]. 

κείµενος, -η, -ο → κείµαι 
κειµήλιο (το) {κειµηλί-ου | -ων) το αντικείµενο που έχει αποµείνει 

από µια ιστορική περίοδο και φυλάσσεται ως αναµνηστικό, έχοντας 
µεγάλη ιστορική, καλλιτεχνική ή συναισθηµατική αξία: ιερό | γραπτό | 
ιστορικό | προγονικό | ανεκτίµητο | άφθαρτο | πολύτιµο | οικογενειακό 
~ ΣΥΝ. ενθύµιο. — κειµηλιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κειµήλιον, ουδ. τού σπανιότερου επιθ. κειµήλιος < 
κείµαι + παραγ. επίθηµα -ήλιος, πβ. γαµ-ήλιος]. 

κείµηλιοθήκη (η) [1847] {κειµηλιοθηκών} η θήκη ή ο χώρος όπου φυ-
λάσσονται κειµήλια. 

κείνος, -η, -ο αντων. -+ εκείνος 
κεϊνσιανισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. η οικονοµική θεωρία τού Τζον Κέυνς για 

την αντιµετώπιση τής ανεργίας µε ενίσχυση τής ζήτησης µέσω επε-
κτατικής δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. keynesianism, από το όνοµα τού Αγγλου 
οικονοµολόγου John M. Keynes (1883-1946)]. 

κείρω ρ. µετβ. {εκάρην, -ης, -η..., κεκαρµένος} (αρχαιοπρ.) 1. κόβω τα 
µαλλιά: «Οι κεκαρµένοι» (µυθιστόρηµα τού Ν. Κάσδαγλη) ΣΥΝ. κου-
ρεύω· ΦΡ. εν χρω κεκαρµένος βλ. λ. χρως 2. (µεσοπαθ. κείροµαι) 
εγκαταλείπω τα εγκόσµια, στη ΦΡ. κείροµαι µοναχός. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*κέρ-σ-jω < I.E. *(s)qer- «κόβω», πβ. σανσκρ. kr-n-t-âti «κόβει», αρµ. 
k'erem «γδέρνω», λατ. carpo «κόβω (καρπούς)» (> γαλλ. écharper 
«κοµµατιάζω», ισπ. escarbar), γερµ. scheren, αγγλ. shear κ.ά. Οµόρρ. 
κέρ-µα, καρ-πός, κορ-µός, κουρ-εύω κ.ά.]. 

κείτοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. είµαι ξαπλω-
µένος (στο έδαφος): κείτεται στο χώµα νεκρός 2. βρίσκοµαι, είµαι το-
ποθετηµένος: η πόλη κείτεται στη µέση τής κοιλάδας ΣΥΝ. κείµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κείµαι, πιθ. κατ' αναλογίαν προς ρ. σε -το-µαι, πβ. 
θέ-τοµαι]. 

Κ.Ε.Κ. (το) Κέντρο Ελέγχου Καυσαερίων. 
κεκαλυµµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι καλυµµένος από κάτι, 

που δεν γίνεται απροκάλυπτα, αλλά χρησιµοποιεί προσχήµατα: ο λό-
γος τού προέδρου ήταν µια - πρόκληση προς τους πολιτικούς του 
αντιπάλους και όχι ένας απλός απολογισµός ΣΥΝ. συγ(κε)καλυµµέ-
νος ANT. απροκάλυπτος, φανερός. — κεκαλυµµέν-α | -ως επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. καλύπτω]. 

κεκαµµένος, -η, -ο → κάµπτω 
κεκαρµένος, -η, -ο → κείρω 
κεκεδιζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) µιλώ τραυλίζοντας, λέ-

γοντας πολλές φορές µία συλλαβή κατά την εκφορά τού λόγου. — 
κεκέδισµα (το). 

κεκές (ο) {κεκέδες} (λαϊκ.-σκωπτ.) πρόσωπο που κεκεδίζει. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. keke]. 

κεκλεισµένων των θυρών → θύρα 
κεκλιµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει κλίση, που γέρνει: ~ επι-

φάνεια | οροφή || ο ~ πύργος τής Πίζας ΣΥΝ. επικλινής, γειρτός 2. 
ΦΥΣ. κεκλιµένο επίπεδο επίπεδη επιφάνεια µε κλίση ως προς το ορι-
ζόντιο επίπεδο µε τη βοήθεια τού οποίου µπορούµε να ανυψώσουµε 
ένα σώµα καταβάλλοντας δύναµη µικρότερη τού βάρους του· χρησι-
µοποιείται για να ανυψώνονται βαριά αντικείµενα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µε-
τοχή, κλίνω. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. κλίνω]. 

κεκοιµηµένος, -η, -ο (λόγ.) (κ. ως ουσ.) αυτός που έχει πεθάνει· ο 
αποθανών, ο εκλιπών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. κοιµώ | -ώµαι]. 

κεκορεσµένος, -η, -ο (λόγ.) κορεσµένος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. κορέννυµι «χορταίνω, γεµίζω» (βλ. 
κ. κορεσµός)]. 

κεκράκτης (ο) {κεκρακτών} 1. (αρχαιοπρ.) το άτοµο που είναι επι-
φορτισµένο να ειδοποιεί τους συµπολίτες του διαλαλώντας δυνατά 
είδηση σε διάφορα σηµεία τής πόλης ΣΥΝ. κήρυκας, κράχτης, ντελά-
λης 2. το άτοµο που προκαλεί επίτηδες θόρυβο και φασαρία σε δη-
µόσια συγκέντρωση δρώντας προβοκατόρικα ή που είναι βαλτός από 
αυτούς που διοργανώνουν τη συγκέντρωση ΣΥΝ. εγκάθετος. [ΕΤΥΜ 
αρχ., αναδιπλ. τ. τού θ. κράγ- τού ρ. κράζω (βλ.λ.)]. 

Κέκροψ (ο) {Κέκροπ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. ο πρώτος αυτόχθων βασιλιάς τής 
Αττικής, ο οποίος ήταν από τη µέση και πάνω άνθρωπος και από τη 
µέση και κάτω φίδι· οργάνωσε τη ζωή τής Αθήνας και θέσπισε νό-
µους. Επίσης Κέκροπας. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *Κέρκ-οψ (µε αντιµετάθεση) < κέρ-
κος «ουρά» (βλ.λ.) + -οψ (οµόρρ. τού όψις), οπότε το όν. θα σήµαινε 
«αυτόν που εµφανίζει ουρά»]. 

κεκρύφαλος (ο) {κεκρυφάλ-ου | -ων, -ους} 1. ΖΩΟΛ. το δεύτερο από 
τα τέσσερα στοµάχια τού πεπτικού συστήµατος των µηρυκαστικών • 
2. κεφαλόδεσµος από δικτυωτό υλικό µέσα στο οποίο έβαζαν τα 
µαλλιά τους οι γυναίκες ΣΥΝ. µπόλια, τσεµπέρι. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο ασιατικής προελ., κατ' επίδραση των λ. κρύπτω, 
κρυφός]. 

κεκτηµένος, -η, -ο αυτός τον οποίο έχει κανείς ήδη επιτύχει και δια-
τηρεί: δεν µπορούν να θιγούν τα ~ δικαιώµατα των εργαζοµένων ΦΡ. 
κεκτηµένη ταχύτητα (i) η ταχύτητα µε την οποία εξακολουθεί να κι-
νείται ένα σώµα, όταν πάψει να επενεργεί πάνω του η αιτία που την 
προκάλεσε αρχικά (ii) (µτφ.) για ενέργεια που γίνεται αυθόρµητα, χω-
ρίς αυτός που την εκτελεί να την έχει σκεφθεί όσο πρέπει και κυρ. 
χωρίς να υπάρχει πλέον λόγος: συγγνώµη, από ~ το έκανα· δεν το 
ήθελα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παρακ. τού αρχ. κτώµαι «αποκτώ». Η φρ. κεκτηµένα δι-
καιώµατα αποδίδει το γαλλ. droits acquis, η δε φρ. κεκτηµένη ταχύ-
τητα αποδίδει τη γαλλ. vitesse acquise]. 

κεκυρωµένος, -η, -ο → κυρώνω 
κελάδα (η) {κελαδών} πτηνό µε καστανές ραβδώσεις, µε λευκή ή 

γκρίζα βάση στην ουρά και στα φτερά και µακρύ νύχι στο πίσω δά-
χτυλο, που κινείται µε ζωηρό τρόπο, συχνά κουνώντας την ουρά (πβ. 
λ. σουσουράδα) ΣΥΝ. σεισοπυγίς. [ΕΤΥΜ. < κέλαδος (βλ. λ. 
κελαϊδώ)]. 

κελαϊδιστός, -ή, -ό αυτός που ακούγεται σαν κελάιδισµα. — κελαϊ-διστά 
επίρρ. 

κελαϊδώ (κ. -άω) κ. (εσφαλµ.) κελαηδώ ρ. αµετβ. {κελαϊδάς... | κε-
λάιδησα} 1. (για πουλιά) βγάζω ήχο που έχει µουσικότητα και είναι 
ευχάριστος: «δεν κελαϊδούσε σαν πουλί µηδέ σαν χελιδόνι, µόνον µι-
λούσε κι έλεγε µ ' ανθρώπινη λαλίτσα» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. τραγουδώ, 
λαλώ 2. (µτφ.) µιλάω πολύ και ευχάριστα: τι κελαϊδάς συνέχεια; ΦΡ. 
(ειρων.) το πουλάκι κελάιδησε για πρόσωπο που προδίδει µυστικά, 
συνήθ. αφού του ασκηθεί πίεση: τώρα που τον συνέλαβε η αστυνο-
µία, θα κελαϊδήσει το πουλάκι. — κελά(ι)δηµα κ. κελά(ι)δισµα (το) 
κ. κελαηδισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κελαδώ (-έω) (ο τ. κελα-η-δώ οφείλεται στην παρετυ-
µολογική επίδραση τής λ. αηδόνι) < κέλαδος «θόρυβος, βοή» < θ. κε-
λα-, για το οποίο βλ. λ. κελαρύζω. Κατ' άλλη άποψη, η λ. συνδ. µε το 
ρ. καλώ]. 

κελάρης (ο) → κελλάρης 
κελάρι (το) → κελλάρι 
κελαρύζω ρ. αµετβ. {κελάρυσα} (για νερό) ηχώ ευχάριστα καθώς κυ-
λώ. — κελάρυσµα (το) [µτγν.] κ. κελαρυσµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κέλαρ (παράλλ. τ. τού ουσ. κέλωρ «φωνή», πιθ. ηχοµι-
µητική λ.) + -ύζω, πβ. όλολ-ύζω, τονθορ-ύζω]. 

κελαρυστός, -ή, -ό (για νερό) που ηχεί ευχάριστα καθώς κυλάει, που 
κελαρύζει. — κελαρυστά επίρρ. 

κελεµπεκι (το) {κελεµπεκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο σφένδαµος (βλ.λ.). 
κελεµπία (η) {κελεµπιών} 1. µακρύ και φαρδύ ένδυµα των Αράβων 
σε λευκό συνήθ. χρώµα: οι κελεµπίες αποτελούν ιδανική προστασία 
για τη ζέστη τής ερήµου 2. κάθε µακρύ και φαρδύ ένδυµα, που δεν 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη κοµψότητα και δεν αναδεικνύει τη 
γραµµή τού σώµατος: κυκλοφορούσε µε κελεµπίες, για να κρύψει τα 
κιλά που είχε πάρει. [ΕΤΥΜ < αραβ. kelebia]. 

κελεπούρι (το) {κελεπουρ-ιού | -ιών} 1. χρήσιµο αντικείµενο που το 
βρίσκει κανείς κατά τύχη, και ειδικότ. καλής ποιότητας προϊόν που 
πωλείται σε πολύ χαµηλή τιµή: σπουδαίο | απροσδόκητο | πρώτης τά-
ξεως - ΣΥΝ. ευκαιρία, προσφορά 2. πρόσωπο µε ξεχωριστές ικανότη-
τες, το οποίο ανακαλύπτει κάποιος: ο καινούργιος υπάλληλος είναι 
πραγµατικό -■ στον ίδιο χρόνο µε τους άλλους βγάζει διπλή δουλειά 
3. (κ. µε ειρωνική χροιά) για ακατάλληλο για µια δουλειά ή αστείο 
πρόσωπο: Είναι αυτός ένας! ~ που µας πέτυχε! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
kelepir]. 

κέλευσµα (το) [αρχ.] {κελεύσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) προσταγή 
στην οποία δεν µπορεί κανείς παρά να υπακούσει (συνήθ. στον 
πληθ.): τα ~ τής φύσης | τής ηθικής | τής πατρίδας ΣΥΝ. διαταγή, πρό-
σταγµα ANT. παράκληση. 

κελευστής (ο/η) υπαξιωµατικός τού Πολεµικού Ναυτικού (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κελεύω. Η λ. προσδιόριζε αρχικώς τον υπεύθυνο των 
κωπηλατών, ο οποίος τους έδινε τον ρυθµό], 

κελεύω ρ. µετβ. {εκέλευσα} (λόγ.) δίνω διαταγή: ο νόµος κελεύει τον 
σεβασµό τής ελευθερίας τού λόγου ΣΥΝ. προστάζω, διατάζω, ορίζω 
ΑΝΤ. παρακαλώ· ΦΡ. άλλαι µεν βουλαί ανθρώπων άλλα δε Θεός κε-
λεύει βλ. λ. βουλή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παροτρύνω, καθοδηγώ», που συνδ. µε τα ρ. 
κέλλω «θέτω σε κίνηση», κέλοµαι «προστάζω», καθώς και µε το ουσ. 
κέλευθος (ή) «οδός, ταξίδι». Το ρ. κέλλω | κέλοµαι ανάγεται σε I.E. 
*kel- «κινώ, θέτω σε κίνηση», πβ. σανσκρ. kalayati «σπρώχνει», λατ. 
celer «ταχύς», γαλλ. accélérer «επιταχύνω» (< λατ. ad + celer), πιθ. κ. 
γοτθ. haldan «ποιµαίνω, βόσκω», αγγλ. hold «κρατώ», γερµ. halten 
«σταµατώ» κ.ά.]. 

κέλητας (ο) {κελήτων} 1. το άλογο που είναι κατάλληλο για ιππασία 
και τρέξιµο, όχι για εργασίες ΣΥΝ. δροµικός · 2. ΝΑΥΤ. µικρή, µακρό-
στενη λέµβος, που κινείται µε κουπιά και επιτυγχάνει µεγάλη ταχύ-
τητα ΣΥΝ. φαλαινίς. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κέλης, -ητος < κέλλω «θέτω σε κίνηση», για το οποίο βλ. 
λ. κελεύω]. κελί (το) → κελλί κελλάρης (ο) [µτγν.] 
{κελλάρηδες},κελλάρισσα (η) {κελλαρισσών} 
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πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την αποθήκη τροφίµων (ενός µονα-
στηριού ή άλλου χώρου, στον οποίο διαµένουν πολλοί άνθρωποι) 
ΣΥΝ. αποθηκάριος, οικονόµος. κελλάρι (το) {κελλαρ-ιού | -ιών} 
µικρός, συνήθ. υπόγειος, δροσερός και σκοτεινός χώρος, στον οποίο 
φυλάσσονται τρόφιµα και κρασί: το ~ ήταν γεµάτο γεννήµατα και 
βαρέλια µε κρασί ΣΥΝ. αποθήκη. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κελλάριον < λατ. 
cellarium, υποκ. τού cella «θάλαµος, µικρό δωµάτιο»]. κελλί (το) {κελλ-
ιού | -ιών} 1. (α) µικρό δωµάτιο σε µοναστήρι για τη διαµονή µοναχού 
(β) αυτοτελές ευρύχωρο οικοδόµηµα µε ενσωµατω-µένο ναΐδριο, που 
εξαρτάται από µονή, δεν υπάγεται σε σκήτη και είναι µεγαλύτερο από 
καλύβα (βλ.λ.) 2. ο χώρος διαµονής ή κράτησης φυλακισµένων ή 
κρατουµένων σε φυλακή: καγκελόφραχτο | µικροσκοπικό | στενόχωρο | 
ανήλιαγο | υγρό | ανθυγιεινό ~ ΣΥΝ. θάλαµος • 3. καθένα από τα µικρά 
βαθουλωτά χωρίσµατα που σχηµατίζουν οι µέλισσες στην κηρήθρα, 
στα οποία τοποθετούν τα αβγά ή αποθηκεύουν το µέλι τους. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κελλίον, υποκ. τού κέλλα < λατ. cella «θάλαµος, µικρό 
δωµάτιο»]. κελλιώτης (ο) [µεσν.] {κελλιωτών} ο µοναχός που ζει σε 
κελλί. κελουλοϊτης (ο) {κελουλοϊτών} εύφλεκτο πλαστικό υλικό που 
χρησιµοποιήθηκε ευρέως στην κατασκευή φωτογραφικών και 
κινηµατογραφικών φιλµ, αλλά και χτενών, παιχνιδιών κ.ά.· αλλιώς 
σελουλό-ιντ (το). 
[ΕΤΎΜ. Βλ. λ. σελουλόιντ]. κελοφάνη (η) {κελοφανών} υλικό που 
προέρχεται από τη σταδιακή επεξεργασία ξυλοπολτού, έχει τη µορφή 
πολύ λεπτών διαφανών φύλλων και χρησιµοποιείται για το ερµητικό 
σφράγισµα τού στοµίου δοχείων ή φιαλιδίων ή τη συσκευασία 
τροφίµων αλλιώς σελοφάν (το). [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. σελοφάν]. Κελσίου 
βαθµός (ο) καθένας από τους βαθµούς τής κλίµακας που επινόησε ο 
Α. Celsius για τη µέτρηση τής θερµοκρασίας (σύµβολο °C). [ΕΤΥΜ. 
Από το όνοµα τού Σουηδού αστρονόµου Κελσίου (Anders Celsius, 
1701-1744)]. Κέλτης (ο) {Κελτών}, Κέλτισσα (η) {Κελτισσών} 
µέλος αρχαίας οµάδας φυλών που έζησαν σε διάφορες περιοχές τής 
Ευρώπης, από την Ιρλανδία, τη Βρετανία, την Κ. Ευρώπη, την Ιβηρική 
Χερσόνησο ώς τα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία· γλωσσικά και 
πολιτισµικά τους στοιχεία επιβιώνουν κυρ. στην Ιρλανδία, τη 
Βρετανία (Ουαλία, Σκωτία) κ.α. — Κελτικά κ. Κέλτικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Κέλται | αρχ. Κελτοί (πβ. λατ. Celtae), πιθ. συνδ. µε το 
λατ. επίθ. celsus «εξέχων, υψηλός». Βλ. κ. Γαλάτες, το οποίο είναι 
κελτ. προελ.]. κελτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. κέλτικος, -η, -ο αυτός που 
σχετίζεται µε τους Κέλτες: - γλώσσες | επιδροµές | τέχνη || ~ σταυρός 
(που έχει έναν κύκλο γύρω από το σηµείο ενώσεως των κεραιών τού 
σταυρού). — κελτικά κ. κέλτικα επίρρ. κέλυφος (το) {κελύφ-ους | -η, 
-ών} 1. το φυσικό σκληρό περίβληµα καρπών, αβγών ή οργανισµών: 
το ~ αβγού | οστράκου ΣΥΝ. τσόφλι, καβούκι, καύκαλο 2. (µτφ.) κάθε 
κατάσταση που λειτουργεί προστατευτικά και στην οποία 
επαναπαύεται κανείς: η κόρη του πρέπει να σπάσει το οικογενειακό - 
και να βγει στη ζωή. — κελυφωτός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. *kel-u-, 
για το οποίο βλ. λ. καλύπτω (< *kl-u-), + επίθηµα -φος]. Κ.Ε.Μ.Ε. (το) 
Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµόρφωσης. ΚΕ.ΜΕ.Π.Ε. (το) 
Κέντρο Μελέτης Προβληµάτων τού Ελληνισµού. κεµετσές κ. 
κεµετζές (ο) {κεµετσέδες} έγχορδο µουσικό όργανο, διαδεδοµένο 
στον Πόντο και στην Καππαδοκία, που µοιάζει µε την κρητική λύρα 
και παίζεται µε δοξάρι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kemençe < περσ. kamanca 
«δοξάρι»]. κεµπάπ (το) {άκλ.} πικάντικος κιµάς πλασµένος σε 
µακρόστενα κοµµάτια, που σερβίρεται πάνω σε πίτα µε κόκκινη 
σάλτσα ή ψητή ντοµάτα και κρεµµύδι. — κεµπαπτζής (ο), 
κεµπατττζήδικο (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kebap «ψητό κρέας»]. Κ.Ε.Ν. 
(το) Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων. κενό (το) [αρχ.] 1. χώρος ή 
διάστηµα στο οποίο δεν υπάρχει τίποτα: το διαστρικό ~ || νιώθω ένα ~ 
στο στοµάχι µου (πεινάω) || αφηρηµένος κάρφωσε το βλέµµα του στο ~ 
|| (µτφ.) απευθύνοµαι στο ~ (δεν βρίσκω ανταπόκριση) || γύρω τους 
δεν υπήρχε κανείς και τίποτα, παρά µόνο το απόλυτο ~! 2. ο χώρος 
µεταξύ ενός ψηλού και ενός χαµηλού σηµείου, στον οποίο δεν υπάρχει 
κανένα αντικείµενο: έπεσε στο ~ µε το αλεξίπτωτο || πισωπάτησε και 
βρέθηκε στο ~· ΦΡ. πέφτω erro κενό αποτυγχάνω: οι προσπάθειες για 
διάλογο έπεσαν στο κενό 3. καθετί που διακόπτει µια συνέχεια, που 
δεν επιτρέπει να είναι κάτι συνεχές, ολοκληρωµένο: έχει κενά στις 
γνώσεις του || η κατάθεση του έχει ορισµένα ~ || χρονικό | λογικό ~ 
ΣΥΝ. χάσµα 4. θέση που δεν έχει καλυφθεί: ο υπουργός υποσχέθηκε 
να πληρωθούν τα οργανικά ~ των σχολείων || τα ~ στην άµυνα τής 
οµάδας επέφεραν την ήττα 5. ΦΥΣ. χώρος στον οποίο δεν υπάρχει 
αέρας ή άλλου είδους υλικό: οι αστροναύτες αιωρούνταν στο ~ || τα 
προϊόντα διατηρούνται καλύτερα σε συσκευασία κενού || βαροµετρικό | 
τεχνητό ~ || το αεροπλάνο έπεσε σε κενά αέρος και είχε 
σκαµπανεβάσµατα 6. (µτφ.) η αίσθηση ελλείψεως που δηµιουργείται 
όταν χάνει κανείς (κάποιον/κάτι): ο θάνατος του άφησε 
δυσαναπλήρωτο - || συµπληρώνω | καλύπτω | γεφυρώνω ένα ~ || γεµίζω 
το ~ τής απουσίας σου || νιώθω µέσα µου ~. κενόδοξος, -η, -ο [µτγν.] 
αυτός που δεν έχει ουσιαστικούς στόχους στη ζωή του, που κυνηγά 
εφήµερα πράγµατα και πρόσκαιρη δόξα: ο ~ άνθρωπος ικανοποιείται 
να βλέπει τη φωτογραφία του στις κοσµικές στήλες ΣΥΝ. µαταιόδοξος, 
κενόσπουδος ANT. µετριόφρων. — κε-νόδοξα επίρρ., κενοδοξία (η) 
[µτγν.]. 

κενολογία (η) [µτγν.] {κενολογιών} λόγος χωρίς ουσιαστικό περιεχό-
µενο αλλά µε επιτηδευµένο ύφος: κουραστική | υπερβολική | µεγα-

λόστοµη | ηχηρή | στοµφώδης | φραστική ~ ΣΥΝ. µωρολογία, αερολο-
γία, µαταιολογία. — κενολογώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. κενολόγος, -ος, -ο 

[µτγν.] αυτός που λέει λόγια χωρίς ουσιαστικό 
περιεχόµενο. κενός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν περιέχει τίποτα: όλοι 
απόρησαν διαπιστώνοντας ότι το κιβώτιο που τους είχε σταλεί ήταν - 
ΣΥΝ. άδειος ΑΝΤ. γεµάτος, πλήρης 2. αυτός που δεν έχει καταληφθεί, 
δεν έχει συµπληρωθεί: ~ µητροπολιτική έδρα (χηρεύουσα) | δωµάτια 
ξενοδοχείου | ώρες στο σχολικό πρόγραµµα (ώρες χωρίς µάθηµα) ΣΥΝ. 
άδειος, διαθέσιµος ΑΝΤ. πλήρης 3. (µτφ.) αυτός που στερείται 
ουσιαστικού περιεχοµένου και νοήµατος: η προειδοποίηση είναι 
σοβαρή και όχι -λόγια || ~ υποσχέσεις | ελπίδες | σύνθηµα || εξεφώνησε 
έναν λόγο ποµπώδη αλλά κενό περιεχοµένου ΣΥΝ. άσκοπος, (µτφ.) 
κούφιος ΑΝΤ. ουσιαστικός- ΦΡ. κενό γράµµα βλ. λ. γράµµα 4. κενό 
(το) βλ.λ. — κενά επίρρ., κενότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *κενΕ-ός < *κεν-εΞ-ός (µε συγκοπή), πιθ. < I.E. *ken-
«άδειος» και συνδ. µε αρµ. sin]. κενόσοφος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός 
που νοµίζει ότι γνωρίζει, αλλά δεν ξέρει ουσιαστικά τίποτα (κ. ως 
ουσ.): εµφανίζονται συχνά ψευδοπροφήτες και κενόσοφοι, που 
εντυπωσιάζουν τα πλήθη ΣΥΝ. δοκησίσοφος, ψευδόσοφος ΑΝΤ. σοφός. 
— κενόοοφα επίρρ., κενοσο-φία)η). κενόσπουδος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 
αυτός που ασχολείται µε πράγµατα άνευ ουσίας: ~ δραστηριότητες, που 
µόνο φθορά µάς προκαλούν ΣΥΝ. κενόδοξος, µαταιόδοξος. κενοτάφιο 
(το) [αρχ.] {κενοταφί-ου | -ων} ο εν είδει µνηµείου τάφος που δεν 
περιέχει νεκρό, αλλά έχει ανεγερθεί προς τιµήν ανθρώπων (συνήθ. 
αγωνιστών), των οποίων δεν βρέθηκαν τα πτώµατα ή έχουν ταφεί 
αλλού: ~ προς τιµήν των πεσόντων στη µάχη. κενότητα (η) → κενός 
κενοφοβία (η) {κενοφοβιών} ΨΥΧΙΑΤΡ. Ο παθολογικός φόβος κάποιου 
όταν βρεθεί σε ανοιχτό και ακατοίκητο χώρο ANT. κλειστοφοβία. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cenophobia], κενταύρια (η) 
ποώδες εδώδιµο φυτό µε παχιά φύλλα και µοβ ή κίτρινα άνθη. Επίσης 
κενταύριο (το) [µτγν.]. κενταυροµαχία (η) [µτγν.] {κενταυροµαχιών} 
ΜΥΘΟΛ. µάχη στην οποία µετείχαν Κένταυροι. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κενταυρία, επειδή, κατά τη µυθολογία, ο Κένταυρος 
Χείρων χρησιµοποίησε αυτό το φυτό για να θεραπεύσει µια πληγή 
από βέλος]. Κένταυρος (ο) {-ου κ. -αύρου | -ων κ. -αύρων, -ους κ. -
αύρους} 1. ΜΥΘΟΛ. ον το οποίο από τη µέση και πάνω ήταν άνθρωπος 
και από τη µέση και κάτω άλογο: ο ~ Χείρων υπήρξε δάσκαλος τού 
Αχιλλέα · 2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός ορατός από το Ν. 
Ηµισφαίριο: το «άλφα» τού ~ (ο λαµπρότερος αστέρας του). 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Έχουν προταθεί διάφορες µη πειστικές ερ-
µηνείες, µεταξύ των οποίων η σύνδεση µε σανσκρ. Gandharvâ «όνοµα 
µυθικού όντος» και µε το λατ. februus «καθαρτικός». Κατ' άλλη άπο-

ψη, πρόκειται για σύνθετο (< κεντώ + αύρα), το οποίο ωστόσο εµφα-
νίζει σηµασιολογικές δυσκολίες. Ίσως η λ. να µην είναι I.E. προελ.]. 
κέντηµα (το) [αρχ.] {κεντήµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.η διακόσµηση υφα-
σµάτων µε σχέδια που γίνονται µε βελόνα και κλωστή: µου αρέσει το 
~ || περνάω ευχάριστα τις ώρες µου µε το ~ µου 2. (συνεκδ.) το ίδιο το 
ύφασµα ή/και το σχέδιο που έχει διακοσµηθεί µε την παραπάνω δια-
δικασία: δύσκολο | εντυπωσιακό | πολύχρωµο ~ || ~ για πουκαµίσες | 

κουρτίνες | µαξιλάρι | πίνακα | τραπεζοµάντηλο ΣΥΝ. εργόχειρο 3. 
(µτφ.) για εργασία υψηλής ποιότητας (ιδίως γραφική) · 4. το τσί-

µπηµα: το ~ τής µέλισσας · 5. ΜΟΥΣ. σηµείο τού συστήµατος παρα-
στάσεως των ήχων στη βυζαντινή µουσική. κεντηµάτιά (η) {δυσχρ. 

κεντηµατιών} η βελονιά στο κέντηµα. κεντηστρα κ. κεντητρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} γυναίκα που ασχολείται επαγγελµατικά µε την 

κατασκευή εργοχείρων, τα οποία γίνονται µε χρωµατιστές κλωστές 
πάνω σε ύφασµα. Επίσης κεντήτρια κεντητική (η) [µτγν.] η τέχνη τής 

κατασκευής εργοχείρων πάνω σε 
ύφασµα µε χρωµατιστές κλωστές. κεντητός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός 
που έχει διακοσµηθεί µε κέντηµα: ~ τραπεζοµάντηλο | σεντόνια | 
φόρεµα 2. αυτός που έχει κεντηθεί σε ύφασµα: ~ λουλούδια | σχέδια. 
κεντήτρια (η) → κεντηστρα 
κεντιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. τσίµπηµα από µυτερό αντικείµενο ή όρ-
γανο: έδωσε - στο άλογο και εκείνο άρχισε να καλπάζει ΣΥΝ. νυγµός, 
κέντρισµα 2. (συνεκδ.) ο δυνατός πόνος και η ενόχληση που προκαλεί 
(κάτι): δεν λέει να µε αφήσει η ~ στο στοµάχι ΣΥΝ. σουβλιά 3. (µτφ.) 
ενοχλητικά λόγια γεµάτα υπαινιγµούς. κεντίδι (το) {κεντιδ-ιού | -ιών} 
(λαϊκ.) το στολίδι που είναι διακοσµηµένο µε κέντηµα: φορεσιά 
γεµάτη κεντίδια ΣΥΝ. πλουµίδι, πλούµι-σµα. 

[ΕΤΥΜ. < κεντώ + παραγ. επίθηµα -ίδι]. 
κεντιστός, -ή, -ό [µεσν.] κεντητός (βλ.λ.). 
κέντο (το) {άκλ.} η ιαπωνική πολεµική τέχνη τής ξιφοµαχίας, στην 

οποία οι ξιφοµάχοι φορούν παραδοσιακά ενδύµατα τής περιόδου των 
σαµουράι και προσπαθούν να πλήξουν τον αντίπαλο σε δύο σηµεία 
µε ξύλινα σπαθιά. 

[ΕΤΥΜ. < ιαπων. kendo < ken «ξίφος» + do «τέχνη»]. κεντράδι (το) 
{κεντραδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το τµήµα φυτού που εµβολιάζεται στον 
κορµό άλλου δέντρου ή φυτού για τη βελτίωση τού τελευταίου ή τη 
δηµιουργία νέου είδους: νέο | ασθενικό | γερό ~ ΣΥΝ. µπόλι. 



κεντράκι 880 κεντρώος 
 

[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού ουσ. κέντρο «αγκάθι»]. 
κεντράκι (το) {χωρ. γεν.) (υποκ.) µικρό κατάστηµα διασκεδάσεως: παραλιακό | 

ύποπτο | υπόγειο | συµπαθητικό ~. 
κεντραριστός, -ή, -ό αυτός που είναι τοποθετηµένος στο κέντρο. — 

κεντραριστά επίρρ. 
κεντράρω ρ. µετβ. {κέντραρα κ. κεντράρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. τοποθετώ 

(κάτι) έτσι, ώστε το κέντρο του να είναι στην ίδια ευθεία µε το κέντρο άλλου 
πράγµατος (που το περιέχει ή το περιβάλλει): το πλάνο δεν είναι 
κεντραρισµένο καλά (το αντικείµενο τής φωτογραφικής ή τής 
κινηµατογραφικής λήψης δεν βρίσκεται στο κέντρο τού οπτικού πεδίου τής 
µηχανής λήψης) 2. τοποθετώ (κάτι) στο κέντρο: ~ µια εικόνα στην οθόνη | στη 
σελίδα. — κεντράρισµα (το). 

κεντρί (το) {κεντρ-ιού | -ιών} 1. το αιχµηρό όργανο στο κεφάλι ή στην ουρά 
εντόµων µε το οποίο τρυπούν το σώµα άλλου οργανισµού και χύνουν µέσα 
του δηλητήριο ή άλλη τοξική ουσία: το ~ τής µέλισσας | τού σκορπιού ΣΥΝ. 
σουβλί, αγκίδα 2. οτιδήποτε αιχµηρό µπορεί να προκαλέσει τσίµπηµα ή πόνο 
3. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) αυτός που µε τα λόγια ενοχλεί, που έχει δηκτικό 
λόγο 4. (µτφ.) η ίδια η νύξη, ο δηκτικός υπαινιγµός ΣΥΝ. καρφί. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. κεντρίον, υποκ. τού αρχ. κέντρο ν «αιχµή, αγκάθι»]. 

κεντρίζω ρ. µετβ. {κέντρισ-α, -τηκα, -µένος) 1. τρυπώ µε κεντρί: τον κέντρισε 
µια µέλισσα ΣΥΝ. τσιµπώ, κεντώ, αγκυλώνω 2. (µτφ.) παρακινώ, αφυπνίζω: η 
πλοκή τού έργου έχει µεταπτώσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τού θεατή || ~ 
τη ζηλοτυπία | τη φιλοδοξία | το φιλότιµο | την περιέργεια | τη φαντασία ΣΥΝ. 
κεντώ, ερεθίζω, εξάπτω ΑΝΤ. αποκοιµίζω · 3. σχίζω τον κορµό δέντρου και 
τοποθετώ µπόλι (οφθαλµό) από άλλο είδος, µε σκοπό τη βελτίωση τού 
αρχικού φυτού ή τη δηµιουργία νέου: κέντρισαν τις πορτοκαλιές µε µια νέα 
ποικιλία ΣΥΝ. µπολιάζω, εγκεντρίζω, κεντρώνω. — κέντρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < κέντρον]. 

κεντρικός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται στο κέντρο (µιας χώρας, ηπείρου 
κ.λπ.): ~ Αφρική | Ευρώπη | Ελλάδα | Ασία | οροσειρά ΣΥΝ. µεσαίος 2. 
(ειδικότ.) αυτός που βρίσκεται στο κέντρο τής πόλης: -δρόµος | αρτηρία | 
πλατεία | κατάστηµα | βιβλιοπωλεία ANT. απόκεντρος, περιφερειακός 3. αυτός 
που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία, που παρουσιάζει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον: 
~ ρόλος | ήρωας | ιδέα | στόχος | θέµα || ο ~ νοηµατικός άξονας ενός δοκιµίου || 
~ δελτίο ειδήσεων ΣΥΝ. βασικός, κύριος, πρωτεύων, αρχικός, θεµελιώδης 
ANT. δευτερεύων 4. αυτός που αποτελεί το σηµείο από το οποίο ξεκινά η τρο-
φοδοσία, η παροχή των υπολοίπων - θέρµανση | αγωγός ύδρευσης | κεραία 
τηλεόρασης ΑΝΤ. περιφερειακός 5. (α) αυτός που έχει τον έλεγχο και τον 
συντονισµό: ~ διεύθυνση εξαγωγών ||η~ µονάδα επεξεργασίας ενός υπολογιστή 
(ο επεξεργαστής) || η ~ εξουσία βρίσκεται σε σύγκρουση µε τους ιδιοκτήτες των 
Μ.Μ.Ε. ||η~ Τράπεζα µιας χώρας (β) Κεντρική Επιτροπή (συντοµ. Κ.Ε.) 
ανώτατο πολιτικό όργανο των δηµοκρατικών κοµµάτων µε καθοδηγητική 
λειτουργία, που αποτελεί τον σύνδεσµο ανάµεσα στην κοµµατική ηγεσία και 
τη λαϊκή βάση 6. κεντρικά (τα) τα γραφεία εταιρείας ή οργανισµού που απο-
τελούν τη διοικητική βάση, εκεί όπου λαµβάνονται οι αποφάσεις: τα ~ 
µεταφέρθηκαν εκτός Αθηνών. — κεντρικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., κε-ντρικότητα 
(η) [1834]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ο αναφερόµενος σε σηµείο τού ορίζοντα», < 
αρχ. κέντρον (βλ.λ.), ακολουθώντας τη σηµασιολ. µεταβολή τής λ. κέντρον]. 

κέντρισµα (το) -+ κεντρίζω 
κέντρο (το) 1. το σηµείο ή το µέρος που βρίσκεται στο µέσον ενός χώρου ή 

πράγµατος: το άγαλµα είχε στηθεί στο ~ τής πλατείας || ταξίδι στο ~ τής Γης 
ΣΥΝ. µέσο ANT. άκρο 2. το επίκεντρο: η διάσκεψη για τον αφοπλισµό βρίσκεται 
στο ~ τού ενδιαφέροντος 3. (α) ΜΑΘ. το σηµείο από το οποίο απέχουν εξίσου 
όλα τα σηµεία ενός γεωµετρικού σχήµατος ή ως προς το οποίο βρίσκονται ανά 
ζεύγη σε συµµετρία: το ~ τού κύκλου | τής σφαίρας || ~ συµµετρίας- ΦΡ. χτυπάω 
κέντρο πετυχαίνω τον στόχο µου ή κάνω µια εύστοχη επισήµανση (β) σηµείο 
ως προς το οποίο αναφερόµαστε: - οµοιοθεσίας || ριζικό ~ 4. ΦΥΣ. κέντρο 
βάρους (κέντρον βάρεος, Αρχιµήδ. Περί 'Ισορροπιών 1,4) (i) το νοητό σηµείο 
ενός σώµατος, στο οποίο θεωρείται ότι συγκεντρώνεται ολόκληρο το βάρος 
του: άξονας τού κέντρου βάρους || το ~ τού σώµατος του είναι χαµηλά (ii) 
(µτφ.) το σηµείο στο οποίο πρέπει να εστιαστεί το ενδιαφέρον, η προσοχή: το 
~ τής πολιτικής µας πρέπει να είναι η κοινωνική πρόνοια 5. ΦΥΣΙΟΛ. το βασικό 
σηµείο ενός οργάνου ή οργανισµού, το οποίο ρυθµίζει όλες τις λειτουργίες και 
τις σχέσεις του: νευρικό | οπτικό | αισθητικό | ακουστικό ~ || τα διάφορα ~ τού 
εγκεφάλου 6. το µέρος στο οποίο αναπτύσσεται πλούσια και σηµαντική 
δραστηριότητα σε συγκεκριµένο τοµέα: τα ~ τού ελληνισµού τής διασποράς || 
το εµπορικό ~ τής πόλης || (συνεκδ.) η πόλη µας αποτελεί διεθνές επιστηµονικό 
| βιοµηχανικό | καλλιτεχνικό | τουριστικό - ΣΥΝ. πυρήνας· ΦΡ. (α) αστικό 
κέντρο βλ. λ. αστικός (β) κέντρο απόκεντρο βλ. λ. απόκεντρος 7. χώρος ο 
οποίος διαθέτει εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για την υλοποίηση 
συγκεκριµένου σκοπού: ~ Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων || η εταιρεία συγκρότησε 
~ ανάπτυξης λογισµικού || ~ εξυπηρέτησης πελατών || ~ πυρηνικών δοκιµών | 
αδυνατίσµατος || ερευνητικό | θεραπευτικό ~· ΦΡ. (α) κέντρο νεότητας χώρος 
κατάλληλα διαµορφωµένος για νεανικές συγκεντρώσεις και δραστηριότητες 
(µε παιχνίδια, βιβλιοθήκες, διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα κ.ά.) (β) 
κέντρο | ινστιτούτο αισθητικής βλ. λ. αισθητική (γ) πνευµατικό | πολιτιστικό 
κέντρο χώρος που διατίθεται για πνευµατικές | πολιτιστικές δραστηριότητες 
(λ.χ. για οµιλίες, µουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις ζωγραφικής κ.ά.): το - τού 
∆ήµου Αθηναίων φιλοξενεί έκθεση έργων υπερρεαλιστών καλλιτεχνών (δ) 
εµπορικό κέντρο βλ. λ. εµπορικός (ε) εξεταστικό κέντρο σχολείο, σχολή ή 
άλλο κτήριο 

στο οποίο διεξάγονται εξετάσεις (συνήθ. µαθητών): οι µαθητές προσέρχονται 
νωρίς στα ~ για τις πανελλήνιες εξετάσεις (στ) τηλεφωνικό κέντρο ο χώρος 
στον οποίο συγκεντρώνονται όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές τηλεφωνικές 
γραµµές ενός κτηρίου ή µιας περιοχής και από όπου γίνονται εσωτερικές και 
εξωτερικές συνδέσεις (ζ) εκλογικό κέντρο κτήριο (συνήθ. σχολείο) που 
ορίζεται ως χώρος στον οποίο ψηφίζουν οι πολίτες στις εκλογές 8. (ειδικότ.) 
ίδρυµα, οργανισµός, εταιρεία µε συγκεκριµένη επαγγελµατική, πολιτική, 
καλλιτεχνική, εθνική κ.λπ. δραστηριότητα: Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων 
|| ~ Ελληνικού Κινηµατογράφου || ~ Ελληνικής Γλώσσας 9. (συνεκδ.} το κτήριο 
στο οποίο στεγάζεται ένα τέτοιο ίδρυµα, οργανισµός κ.λπ.- ΦΡ. Κέντρο Υγείας 
ο υγειονοµικός σταθµός που βρίσκεται σε κάθε κεντρικό σηµείο τής 
επικράτειας και καλύπτει ανάγκες τής περιοχής σε θέµατα υγείας 10. το 
κατάστηµα στο οποίο συγκεντρώνονται άνθρωποι για ψυχαγωγικούς λόγους: ~ 
διασκεδάσεως || εξοχικό | κοσµικό | λαϊκό | νυχτερινό | χορευτικό | απόµερο | 
κακόφηµο | πολυτελές ~ ΣΥΝ. µαγαζί 11. ο χώρος από τον οποίο προέρχονται 
οι εντολές που ρυθµίζουν τη ζωή ή τη λειτουργία (πόλης, οργανισµού, υπη-
ρεσίας κ.λπ.): ~ προπαγάνδας | εξουσίας || διοικητικό ~ || το ~ ελέγχου 
αεροπορικών πτήσεων τού αεροδροµίου || Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων 
ΦΡ. κέντρο αποφάσεων σύνολο προσώπων ή φορέας που αποφασίζει τι θα 
γίνει κάπου (σε πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό επίπεδο): κατηγόρησε την 
κυβέρνηση ότι υπακούει σε ξένα κέντρα αποφάσεων · 12. Κέντρο (το) ο 
πολιτικός χώρος που βρίσκεται µεταξύ τής ∆εξιάς και τής Αριστεράς και που 
χαρακτηρίζεται από την απόρριψη ακραίων και την πρόταξη συµβιβαστικών 
λύσεων: οι οπαδοί τού ~ || πολιτικά ανήκει στο -13. ΑΘΛ. (κυρ. στο 
ποδόσφαιρο) (α) το µέσο τού γηπέδου (β) (συνεκδ.) οι παίκτες που 
αγωνίζονται στην περιοχή µεταξύ τής άµυνας και τής επίθεσης: µια οµάδα µε 
ισχυρό ~ || παίκτης κέντρου· ΦΡ. παιχνίδι κέντρου για περιπτώσεις στις οποίες 
η µπάλα παίζεται στην περιοχή ανάµεσα στις δύο άµυνες (γύρω από τη σέντρα 
τού γηπέδου). — (υποκ.) κεντράκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. κέντρον, 
αρχική σηµ. «αιχµή, αγκάθι, κεντρί», < κεντώ (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. 
χρησιµοποιήθηκε ως γεωµετρικός όρος κυρ. από τον Ευκλείδη (3ος αι. π.Χ.). 
Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. κ. γαλλ. centre, γερµ. Zentrum κ.ά. 
Ορισµένες φρ. και όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. εµπορικό | πολιτιστικό | 
βιοµηχανικό κέντρο (< γαλλ. centre commercial | culturel | industriel), κέντρο 
διασκεδάσεως (< αγγλ. recreation centre) κ.ά. o πολιτικός όρ. είναι επίσης 
δάνειο από το γαλλ. centre]. 

κεντροαριστερός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. αυτός που ακολουθεί την αριστερή 
απόκλιση τής πολιτικής παράταξης τού Κέντρου ή, ενώ ανήκει στην 
Αριστερά, προσεγγίζει τις θέσεις τού Κέντρου 2. Κεντροαριστερά (η) ο 
πολιτικός χώρος µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά: άνοιγµα τής κυβέρνησης 
προς την ~ ANT. Κεντροδεξιά. 

Κεντροαφρικανικη ∆ηµοκρατία (η) (γαλλ. République Centrafricaine) κράτος 
τής Κ. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Μπάγκι, επίσηµη γλώσσα τη Γαλλική και 
νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. République Centrafricaine, ονοµασία που οφείλεται 
στο γεγονός ÓTt η χώρα βρίσκεται στο κέντρο τής αφρικανικής ηπείρου]. 

κεντροβαρής, -ής, -ές [1889] {κεντροβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το 
κέντρο βάρους του στο µέσο τού σώµατος του: ~ σώµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 

κεντροδεξιός, -ά, -ό 1. αυτός που ακολουθεί τη δεξιά απόκλιση τής πολιτικής 
παράταξης τού Κέντρου ή, ενώ ανήκει στη ∆εξιά, προσεγγίζει τις θέσεις τού 
Κέντρου 2. Κεντροδεξιά (η) ο πολιτικός χώρος µε τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά: προσπάθεια ανασυγκρότησης τής ~ ΑΝΤ. Κεντροαριστερά. 

κεντροµόλος, -ος, -ο [1766] ΦΥΣ. αυτός που κατευθύνεται προς το κέντρο γύρω 
από το οποίο πραγµατοποιείται η κίνηση: ~ δύναµη | επιτάχυνση. 
[ΕΤΥΜ. < κέντρο + -µόλος, από το θ. τού αρχ. ε-µολ-ον, αόρ. β' τού ρ. 
βλώσκω «έρχοµαι» (βλ. λ. αυτοµολία). Η λ. χρησιµοποιήθηκε ως απόδ. τού 
γαλλ. centripete (νόθο συνθ.)]. 

κεντρόσωµα (το) {κεντροσώµ-ατος | -ατα, -άτων) ΒΙΟΛ. κυτταροπλα-σµατικό 
οργανίδιο, που σχηµατίζει τον πόλο τής ατράκτου (βλ.λ.) σε όλα τα ζώα, σε 
πολλά κατώτερα φυτά και πρωτόζωα. Επίσης κε-ντροσωµάτιο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξεν. όρ., < γαλλ. centrosome]. 

κεντροφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] αυτός που έχει κεντρί: ~ έντοµο. 
κεντρόφυγος, -η, -ο αυτός που έχει την τάση να πηγαίνει από το κέντρο προς 

την περιφέρεια: ~ δύναµη ΣΥΝ. φυγόκεντρος ANT. κεντροµόλος. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. centrifuge (νόθο συνθ.)]. 

κεντρώνω ρ. µετβ. {κέντρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κεντρίζω, τρυπώ µε κεντρί 
ΣΥΝ. τσιµπώ, αγκυλώνω · 2. σχίζω τον κορµό δέντρου και τοποθετώ µπόλι 
(οφθαλµό) από άλλο είδος, µε στόχο τη βελτίωση τού αρχικού φυτού ή τη 
δηµιουργία ενός νέου: ~ τις λεµονιές | τις ρωδα-κινιές | τις τριανταφυλλιές ΣΥΝ. 
κεντρίζω, µπολιάζω, εγκεντρίζω. — κέντρωµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. κεντρώ (-
όω) < κέντρον]. 

κεντρώος, -α, -ο [1766] (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται στο κέντρο χώρου ή 
έκτασης: Επίσκοπος Κεντρώας Αφρικής ΣΥΝ. κεντρικός ΑΝΤ περιφερειακός, 
απόµερος 2. ΠΟΛΙΤ. αυτός που σχετίζεται µε το Κέντρο (βλ. λ. κέντρο): ~ 
κόµµα | ιδεολογία | ψηφοφόρος | πολιτική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµφύλιος. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. central]. 



κεντώ 881 κέρας 
 

κεντώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {κεντάς... | κέντ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. (α) 
διακοσµώ ύφασµα χρησιµοποιώντας βελόνα και κλωστή: ~ παραδοσιακά 
σχέδια || ~ σταυροβελονιά (β) απεικονίζω διάφορες παραστάσεις 
χρησιµοποιώντας την τέχνη τού κεντήµατος: κέντησε στο φόρεµα της τον 
ουρανό µε τ'άστρα 2. (µτφ.) επεξεργάζοµαι λεπτοµερώς, δουλεύω δίνοντας 
µεγάλη προσοχή στη λεπτοµέρεια · 3. χτυπώ ελαφρά µε αιχµηρό όργανο: ~ το 
άλογο µε τα σπιρούνια ΣΥΝ. τσιµπώ, αγκυλώνω 4. (συνεκδ.) προκαλώ πόνο, 
ενοχλώ: µε κεντάνε σουβλιές στο σηµείο όπου χτύπησα ΣΥΝ. ερεθίζω ANT. 
καταπραΰνω 5. (µτφ.) αφυπνίζω, παρακινώ: ~ το φιλότιµο | τη φαντασία | το 
ενδιαφέρον | τη φιλοδοξία | την περιέργεια || µε κεντά το βλέµµα κάποιου ΣΥΝ. 
παροτρύνω, ερεθίζω ΑΝΤ. αποκοιµίζω, εφησυχάζω 6. (αργκό) αποδίδω 
άριστα ή κάνω κάτι εξαιρετικό: ο σεφ κέντησε στη δεξίωση || οι επιθετικοί της 
οµάδας κεντάνε σήµερα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κεντώ (-έω), αρχική σηµ. «τσιµπώ, ερεθίζω, κεντρίζω», < I.E. 
*kent- «κεντρίζω, τσιµπώ», πβ. αρχ. γερµ. hantag «αιχµηρός». Το λατ. 
centrum προέρχεται από το αρχ. κέντρον (< κεντώ) και λατινογενείς είναι οι 
κελτικοί τ., π.χ. ουαλ. cethr «καρφί», ιρλ. cinterir, βρε-τον. kentr «σπιρούνι» 
κ.ά. Οµόρρ. κέντρο(ν), κεντρ-ίο(ν), κέντ-ηµα, κο-ντ-ός (βλ.λ.), κοντ-άρι)ον) 
κ.ά.]. 

Κένυα (η) (σουαχίλι Jamhuri ya Kenya, αγγλ. Republic of Kenya = ∆ηµοκρατία 
τής Κένυας) κράτος τής Α. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Ναϊρόµπι, επίσηµες 
γλώσσες τη Σουαχίλι και την Αγγλική και νόµισµα το σελίνι Κένυας. — 
Κενυάτης (ο), Κενυά-πσσα (η), κενυατικός, -ή, -ό κ. κενυάτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < σουαχίλι Kenya, από το φερώνυµο βουνό, τού οποίου το όνοµα 
πιθ. σηµαίνει απλώς «βουνό, όρος»]. 

κενώνω ρ. µετβ. {κένω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αδειάζω, δηµιουργώ κενό: 
υπήρχαν τρεις υποψήφιοι για τη θέση που κενώθηκε || οι βουδιστές µοναχοί 
προσπαθούν να κενώσουν τον νου τους από κάθε σκέψη ΣΥΝ. αδειάζω ΑΝΤ. 
πληρώ, γεµίζω · 2. αφοδεύω, αποπατώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κενώ (-όω) < κενός]. 

κένωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) 1. το άδειασµα 2. 
ΘΕΟΛ. η απογύµνωση και η άρνηση τής δόξας που είχε ο Χριστός, 
προκειµένου να αποδεχθεί την ανθρώπινη φύση (ενσάρκωση) 3. (συνήθ. στον 
πληθ.) η αφόδευση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

κένωση - εκκένωση. Οι δύο λέξεις διαφέρουν πολύ στη σηµασία τους, 
χρησιµοποιούνται, ωστόσο, συχνά λανθασµένα ως συνώνυµα. Κένωση 
(συνήθ. σε πληθ.) είναι η «αφόδευση, η αποβολή κοπράνων» (Ο ασθενής 
είχε κανονικές κενώσεις), ενώ εκκένωση είναι το «άδειασµα» (Ο επί 
κεφαλής αστυνοµικός διέταξε την εκκένωση τού κτηρίου). Ίσως η σύγχυση 
να οφείλεται, εν µέρει, στη φράση «εκκενώσεις βόθρων», που πλησιάζει 
σηµασιολογικώς προς το κένωση. Ας σηµειωθεί ότι η λ. κένωση, µε 
διαφορετικό σηµασιολογικό περιεχόµενο, χρησιµοποιείται ως όρος στη 
θεολογία, για να δηλώσει τη θεία συγκατάβαση για τη σάρκωση τού Υιού 
και Λόγου τού Θεού. 

κ. εξ. και εξής· (συνήθ. σε βιβλίο) για κάτι που υπάρχει ή γίνεται από το σηµείο 
στο οποίο αναφερόµαστε και µετά: σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα 
20 κ. εξ. τού βιβλίου. 

Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε. (η) Κεντρική Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων Ελλάδος. 

Κ.Ε.Π.Ε.Κ. (το) Κέντρο Επιστηµονικής Προστασίας και Ενηµέρωσης 
Καταναλωτή. 

κεράδικο (το) (λαϊκ.) εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονται κεριά ΣΥΝ. 
κηροποιείο. 

κεραία (η) {κεραιών} 1. ΤΕΧΝΟΛ. (στις τηλεπικοινωνίες) (α) διάταξη από 
αγωγούς (µεταλλικούς) που επιτρέπει την εκποµπή και τη λήψη 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων (β) µεταλλικός αγωγός, συνήθ. µε τη µορφή 
µακριάς, µεταλλικής ράβδου, για τη λήψη σήµατος: ~ τού ραδιοφώνου | τού 
αυτοκινήτου || η ~ τού σταθµού | τής τηλεόρασης | τού τηλεφώνου || σηκώνω | 
κατευθύνω την - ΣΥΝ. αντένα 2. όργανο τής κεφαλής ορισµένων εντόµων, που 
έχει το σχήµα λεπτού µακριού κέρατος και λειτουργεί ως αισθητήριο όργανο: 
οι κεραίες των µυρµηγκιών | µελισσών 3. ΝΑΥΤ. µακρύ, κυλινδρικό ξύλο, το 
οποίο τοποθετείται κάθετα στους ιστούς τού πλοίου και από το οποίο κρέµο-
νται τα πανιά ή σηµαίες και σήµατα ΣΥΝ. αντένα 4. κεραίες (οι) (µτφ.) η 
ιδιαίτερη αντιληπτική ικανότητα, το να συλλαµβάνει κανείς τα ερεθίσµατα 
τού περιβάλλοντος του ή τής εποχής του: «ως αληθινός δηµιουργός µε 
λεπτότατες ~, αισθάνεται βαθύτατα και κάποτε προφητεύει» (εφηµ.) · 5. σηµείο 
τού γραπτού λόγου µε τη µορφή µικρής οριζόντιας γραµµής (-), που 
τοποθετείται στην αρχή τής οµιλίας κάποιου σε διάλογο ή στην αρχή και στο 
τέλος παρενθετικού λόγου- ΦΡ. (λόγ.) µέχρι κεραίας χωρίς καµία παράλειψη: 
θα κάνω το καθήκον µου ~! ΣΥΝ. ακριβέστατα ΑΝΤ. ελλιπώς. — (υποκ.) 
κεραιού-λα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κέρας. Αρχικώς η λ. σήµαινε κυρ. τα προεξέχοντα αισθητικά 
άκρα ορισµένων αρθροπόδων, καθώς και οτιδήποτε αιχµηρό σαν κέρατο. Η 
σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. antenne]. 

κεραµέας (ο) {-α κ. -έως | -είς, -έων) (λόγ.) ο κεραµοποιός ΣΥΝ. αγγειοπλάστης, 
κεραµιδάς, κεραµουργός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κεραµεύς < κέραµος]. 

κεραµεικος, -ή, -ό → κεραµικός 
κεραµευτική (η) [µτγν.] η τέχνη τής επεξεργασίας τού πηλού και τής 

κατασκευής αντικειµένων από αυτόν ΣΥΝ. κεραµική. 
κεραµίδα (η) µεγάλη ψηµένη ηµικυλινδρική πλάκα που χρησιµοποιείται στην 

κατασκευή τής στέγης: κοκκινωπή | άθραυστη | σπασµένη ~· ΦΡ. µου 'ρχεται 
κεραµίδα λαµβάνω απροσδόκητη είδηση ή µου 

συµβαίνει ξαφνικά (κάτι): του ήρθε κεραµίδα, όταν έµαθε ότι τον 
απέλυσαν! ΣΥΝ. ξαφνιάζοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κεραµίς, -ίδος < κέραµος (βλ.λ.)]. 

κεραµιδάδικο (το) το κεραµοποιείο (βλ.λ.) ΣΥΝ. κεραµιδαρειό, (λόγ.) 
κεραµουργείο. [ΕΤΥΜ < κεραµίδι + παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. δισκ-άδικο]. 

κεραµιδαρειό (το) (λαϊκ.) 1. ο χώρος στον οποίο κατασκευάζονται κεραµίδια 
και άλλα πήλινα αντικείµενα ΣΥΝ. κεραµείο, κεραµιδάδικο· ΦΡ. έγιναν όλα 
κεραµιδαρειό έγινε µεγάλη υλική καταστροφή, µεγάλες ζηµιές: µε τον σεισµό 
~! 2. (ως χαρακτηρισµός) υπηρεσία, τοµέας στον οποίο επικρατεί χάος: «το 
ταλαίπωρο αυτό υπουργείο µε τις εξαγγελίες και τις διαψεύσεις, τις δηλώσεις 
και τις αντιδηλώσεις (τού υπουργού) έχει γίνει ~ ...» (εφηµ). [ΕΤΥΜ < κεραµίδι 
+ παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. κ. παππαδ-αρειό]. 

κεραµιδάς (ο) {κεραµιδάδες} (λαϊκ.) 1. ο τεχνίτης που κατασκευάζει κεραµίδια 
ή άλλα πήλινα αντικείµενα ΣΥΝ. κεραµέας, κεραµοποιός, αγγειοπλάστης · 2. ο 
τεχνίτης που είναι ειδικός στην τοποθέτηση κεραµιδιών στις στέγες. 

κεραµιδένιος, -α, -ο αυτός που είναι φτειαγµένος µε κεραµίδια: ~ στέγη. 
κεραµιδής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ψηµένου πηλού· κοκκινωπός, 

πορτοκαλής: ~ γάτος 2. κεραµιδί (το) το ίδιο το χρώµα τού ψηµένου πηλού. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

κεραµίδι (το) {κεραµιδ-ιού | -ιών} 1. η ψηµένη πήλινη, συνήθ. ηµικυλινδρική, 
πλάκα (πολλές φορές και µε αυλακώσεις) που χρησιµοποιείται στην κάλυψη 
τής στέγης: γερό | ανθεκτικό | µονωτικό | σπασµένο | κοίλο | πτυχωτό ~ 2. 
(συνεκδ.) η στέγη που είναι φτειαγµένη από κεραµίδια: ανέβηκε στα ~ 3. 
(συνεκδ.) σπίτι, κατοικία: µάζευαν µε κόπο τα λεφτά, για να αποκτήσουν ένα ~ 
πάνω απ'το κεφάλι τους! ΣΥΝ. σπιτικό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κεραµίδων, υποκ. τού 
αρχ. κεραµίς < κέραµος (βλ.λ.)]. 

κεραµιδόγατος (ο) ο αδέσποτος γάτος. 
κεραµιδόχωµα (το) {κεραµιδοχώµ-ατος | -ατα, -άτων} µείγµα, κυρ. αργιλικών 

χωµάτων, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή πηλού. 
κεραµιδώνω ρ. µετβ. {κεραµίδω-σα, -θηκα, -µένος} τοποθετώ κεραµίδια στη 

στέγη σπιτιού. — κεραµίδωµα (το) κ. κεραµίδωση (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κεραµιδώ (-όω) < κεραµίς, -ίδος]. 

κεραµικός, -ή, -ό κ. κεραµεικος 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από 
πηλό ή σχετίζεται µε την τέχνη αυτή: παραδοσιακά ~ σκεύη ΣΥΝ. πήλινος 2. 
κεραµική (η) η τέχνη τής επεξεργασίας τού πηλού και τής κατασκευής 
αντικειµένων από αυτόν ΣΥΝ. κεραµευτική 3. κεραµικό (το) αντικείµενο, 
συνήθ. διακοσµητικό, κατασκευασµένο από πηλό 4. Κεραµεικός (ο) γνωστή 
ιστορική συνοικία των Αθηνών (συνοικία των κεραµέων) µε αρχαίο 
νεκροταφείο. [ΕΤΥΜ αρχ. < κέραµος. Η γρ. µε -ει- από αναλογική επίδρ. 
άλλων παραγώγων (κεραµεία, κεραµεϊον, κεράµειος κ.ά.)]. 

κεραµίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, κεραµιστρια (η) {κεραµιστριών} ο 
κεραµοποιός (βλ.λ.) ΣΥΝ. κεραµουργός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < ιταλ. 
ceramista]. 

κεραµοποιία (η) [1889] {κεραµοποιιών} 1. η τέχνη τής κεραµικής, τής 
κατασκευής κεραµικών ειδών ΣΥΝ. κεραµευτική 2. εργαστήριο ή βιοµηχανία 
παραγωγής κεραµικών ειδών. Επίσης κεραµοποιείο (το) [1886] (σηµ. 2). 

κεραµοποιός (ο/η) [µτγν.] ο τεχνίτης που ασχολείται επαγγελµατικά µε την 
κατασκευή κεραµικών ειδών ΣΥΝ. κεραµουργός, κεραµέας, (λαϊκ.) 
κεραµιδάς. 

κέραµος (ο) {κεράµ-ου | -ων, -ους} (αρχαιοπρ.) το κεραµίδι (βλ.λ.)· κυρ. στη 
ΦΡ. λίθοι, πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµένα βλ. λ. λίθος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η προφανής σύνδεση µε το ρ. κεράννυµι 
«αναµειγνύω, ανακατεύω» παρουσιάζει σηµασιολογικές δυσχέρειες. Έχει 
προταθεί επίσης η σύνδεση µε λατ. cremo «καίω», λιθ. kârstas «καυτός, 
φλεγόµενος», γοτθ. haiiri «κάρβουνο», αρχ. γερµ. herd «εστία, τζάκι» κ.ά. 
Τέλος, δεν µπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα µικρασιατικού δανείου]. 

κεραµοσκεπή (η) σκεπή µε κεραµίδια. 
κεραµοσκεπης, -ής, -ές [1874] {κεραµοσκεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (οικοδόµηµα) 

τού οποίου η στέγη καλύπτεται από κεραµίδια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
κεραµουργος (ο/η) [µτγν.] ο κεραµοποιός (βλ.λ.). — κεραµουργία (η), 

κεραµουργείο (το) [1866]. 
κεράµωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η κάλυψη επιφάνειας 

µε κεραµίδια. Επίσης κεράµωµα (το). 
κεραµωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (κυρ. για στέγες) αυτός που έχει επενδυθεί µε 

κεραµίδια, που έχει οροφή ή επίστρωση από κεραµίδια: ~ οροφή | γκαράζ | 
σπίτι | υπόστεγο 2. κεραµωτή (η) σκεπή καλυµµένη µε κεραµίδια: έφτειαξε µια 
~, για να προστατεύει τα µηχανήµατα από κάτω. 

κεράς (ο) {κεράδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που κατασκευάζει, πουλάει ή 
εµπορεύεται κεριά. 

κέρας (το) {κέρ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. το κέρατο- ΦΡ. κέρας τής 
Αµάλθειας βλ. λ. Αµάλθεια 2. ΓΕΩΓΡ. παραθαλάσσια περιοχή τής οποίας το 
σχήµα θυµίζει κέρας: το ~ τής Αφρικής (βλ. λ. Αφρική) 3. ΣΤΡΑΤ. η πτέρυγα 
στρατιωτικής διάταξης, κάθε προσπάθεια ανάπτυξης στρατού, στόλου κ.λπ. σε 
παράταξη µάχης: πρώτα λύγισε το δεξιό κέρας, δεχόµενο το κύριο βάρος τής 
επίθεσης 4. (α) πνευστό µουσικό όργανο που µοιάζει µε σάλπιγγα και 
κατασκευάζεται από µέταλλο ή κέρατο ζώου· το χρησιµοποιούσαν κατά την 
αρχαιότητα για στρατιωτικούς λόγους (µετάδοση παραγγελµάτων): 
ταχυδροµικό | φυσικό ~ (β) κυνηγετικό κέρας η πρώιµη µορφή τού σύγχρονου 
πνευ- 
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στού οργάνου, που έχει επιστόµιο όπως αυτό τής σάλπιγγας· σήµερα 
χρησιµοποιείται κυρ. από κυνηγούς (γ) αγγλικό κέρας το αγγλικό 
κόρνο (βλ.λ.) 5. ΝΑΥΤ. η κεραία που κατευθύνεται προς την πρύµνη 
και στην οποία στηρίζεται η κορυφή τού τραπεζοειδούς πανιού ΣΥΝ. 
πίκι ΑΝΤ. ράντα1, κέρκος 6. (α) ΑΝΑΤ. κάθε ανατοµικό στοιχείο που 
µοιάζει στο σχήµα µε κέρατο: ~ νωτιαίου µυελού | των πλαγίων κοι-
λιών τού εγκεφάλου (β) ΙΑΤΡ. παθολογική έκφυση ή νεοπλασία, που 
έχει κερατώδη σύσταση και εµφανίζεται στα ακάλυπτα τµήµατα τού 
σώµατος, ιδ. ηλικιωµένων ατόµων. 

[ΕΤΎΜ. αρχ. < *ker-ä-so- < I.E. *ker- «κεφάλι», πβ. σανσκρ. sirah, λατ. 
cornu «κέρας» (> γαλλ. corne), αγγλ. horn, γερµ. Horn κ.ά. Οµόρρ. 
κάρ-α (βλ.λ.), κρά-νος, κρα-νίο(ν), κρ-ιός, καρα-δοκώ κ.ά.]. κέρασα ρ. 
→ κερνώ 
κερασάκι (το) {χωρ. γεν.) το µικρό κεράσι· ΦΡ. ΤΟ κερασάκι στην 

τούρτα η τελευταία, χαρακτηριστική λεπτοµέρεια που προστίθεται 
στο τέλος ολοκληρώνοντας την εικόνα µιας κατάστασης, το απαραί-
τητο συµπλήρωµα της: η εξαγγελία τού νέου φόρου ήταν το ~ των 
κυβερνητικών µέτρων. 

[ΕΤΥΜ- Η φρ. ΤΟ κερασάκι στην τούρτα είναι µετάφρ. δάνειο (πβ. 
αγγλ. the cherry on the cake, γαλλ. la cerise sur le gâteau)]. κερασένιος, -
ια, -io 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από ξύλο κερασιάς ή έχει 
παρασκευαστεί µε κεράσια, που έχει κεράσια στη σύνθεση του: ~ 
έπιπλα || ~ τούρτα | µαρµελάδα | γλύκυσµα 2. αυτός που έχει 
χαρακτηριστικές ιδιότητες, οι οποίες θυµίζουν κεράσι (ως προς το 
σχήµα, το χρώµα, τη γεύση κ.λπ.): ~ χείλη (κόκκινα σαν κεράσι). 
κερασης, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού κερασιού: ~ φόρεµα | 
κραγιόν | µολύβι 2. κερασί (το) το ίδιο το χρώµα τού κερασιού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. κεράσι (το) {κερασ-ιού | -ιών} ο σφαιρικός καρπός 
τής κερασιάς, ο οποίος έχει κόκκινο ώς σκούρο κόκκινο χρώµα, 
χυµώδη, γλυκιά και αρωµατική σάρκα, η οποία περιβάλλει ένα απλό 
κουκούτσι- ΦΡ. (πα-ροιµ.) όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και µικρό 
καλάθι βλ. λ. καλάθι. — (υποκ.) κερασάκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κεράσιον, υποκ. τού αρχ. κέρασος, που φαίνεται να 
αποτελεί µικρασιατικό δάνειο (πβ. και το τοπωνύµιο Κεράσους) και 
µάλιστα αρχαιότατο, αν λάβουµε υπ' όψιν το µυκ. ανθρωπωνύµιο Ke-
ra-so. H ακριβής καταγωγή τού δανείου είναι άγνωστη, ίσως σχετίζε-
ται µε το ασσυρ. karäu. Μέσω τού λατ. cerasus (< αρχ. κέρασος) η λ. 
διαδόθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, πβ. γαλλ. cerise, αγγλ. 
cherry, γερµ. Kirsche κ.ά.]. κεράσια (η) [µτγν.] ψηλό φυλλοβόλο, 
οπωροφόρο δέντρο µε λείο και ίσιο κορµό, που ευδοκιµεί στα µέσα 
εύκρατα κλίµατα και καλλιεργείται ευρύτατα για τους εύγευστους 
καρπούς του. Κεράσια (η) γυναικείο όνοµα. 
κέρασµα (το) {κεράσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η προσφορά (συνήθ. πο-
τού, γλυκού, δείπνου κ.λπ.) είτε για λόγους τυπικούς (λ.χ. σε επίσκε-
ψη) είτε ως χειρονοµία καλής διάθεσης, συµπάθειας (προς κάποιον): 
πήρε µισό κιλό σοκολατάκια για ~ || στη γιορτή του έβγαλε λικέρ στο 
~ || για το - τους πήγε στο πιο ακριβό κέντρο ΣΥΝ. (λαϊκ.) τρατάρισµα 
2. η πληρωµή των εξόδων για µια έξοδο, συνάντηση κ.λπ. από ένα 
πρόσωπο για όλους όσοι παρευρέθησαν: λόγω τής περίστασης τους 
έκανε το γεύµα ~! || ανταποδίδω το ~ 3. (συνεκδ.) ό,τι προσφέρεται τυ-
πικά ή ως έκφραση φιλικής διάθεσης σε κάποιον: το κρασί είναι ~ 
απ' το κατάστηµα! || το - της ήταν γλυκό τού κουταλιού. — (υποκ.) 
κερασµατάκι (το). 

[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µείγµα, ανάµειξη», < αρχ. κεράννυµι (βλ. κ. 
κερνώ). Η λ. ακολούθησε τη σηµασιολ. µεταβολή τού ρήµατος]. 
Κεράσους (η) {Κερασούντ-ος, -α} πόλη τής ΒΑ. Τουρκίας στον Εύξεινο 
Πόντο, σηµαντικό κέντρο τού ποντιακού ελληνισµού. Επίσης Κε-
ρασούντα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Κεράσους, -οϋντος < κέρασος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
από εκεί έφερε ο Λούκουλλος το πρώτο δέντρο κερασιάς στη Ρώµη. Η 
τουρκ. ονοµασία Giresun προέρχεται από την Ελληνική], κεραστής (ο) 
[µτγν.], κεράστρια (η) (κεραστριών) πρόσωπο που 
έχει αναλάβει να κερνά, να σερβίρει. κερασφόρος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 
1. (ζώο) που φέρει κέρατα: ~ θηλαστικό 2. (ειρων.) ο κερατάς. 
κερατάς (ο) {κερατάδες} (υβριστ.) 1. ο σύζυγος που τον απατά η γυ-
ναίκα του ΣΥΝ. (λόγ.) κερασφόρος 2. (ως προσφώνηση ή προσβλητικός 
χαρακτηρισµός προσώπου): κάθεται κι ακούει τον κάθε ~! ΦΡ. (α) τού 
κερατά! (εµφατ.) για αυτονόητο συλλογισµό, συµπέρασµα, δήλωση 
κ.λπ., για περιπτώσεις που κάτι πρέπει να θεωρείται δεδοµένο: ~ πια- 
πάνε τρεις µέρες που τον περιµένουµε, δεν θα έρθει επιτέλους; (β) 
(παροιµ.) όσο καθίζει ο κερατάς, το κέρατο του αυξάνει η ανοχή τής 
συζυγικής απιστίας και γενικότ. κάθε κατάστασης υποτιµητικής τής 
αξιοπρέπειας κάποιου, φέρνει ακόµα χειρότερα αποτελέσµατα. — 
(υποκ.) κερατάκος κ. κερατούκλης (ο) (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. µεσν. < κέρατο 
(βλ.λ.). Εξακολουθεί να εγείρει πολλές ερµηνευτικές δυσκολίες η 
σηµερινή σηµ. που συνδέεται µε τη µοιχεία, τη συζυγική απιστία. 
Κατά τον Μ. Ψελλό, η σύνδεση της µε το κέρατο οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα κερασφόρα ζώα δεν χαρακτηρίζονται από συζυγική 
ζηλοτυπία, δηλ. από επιθυµία για αποκλειστική αφοσίωση, αλλά 
µοιράζονται τους συντρόφους τους ελεύθερα (τά δέ γε... κερασφόρα 
σχεδόν ειπείν ξυµπαντα ρήίστα το πάθος υφίστανται-εντεύθεν γοϋν τον 
µη περί την ιδίαν γαµετήν ζηλοτυποϋντα µηδ' άλλως άγανακτοϋντα επί 
τφ πράγµατι κερατάν ό ονοµατοθέτης ώνόµασεν). Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι στον Αρτεµίδωρο (2ος αι. µ.Χ.) απαντά η φρ. κέρατα ποιεϊν τινί µε 
τη σηµ. «απατώ τον σύζυγο»]. κερατέα (η) {κερατέων} η χαρουπιά 
(βλ.λ.). Επίσης κεράτια [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κέρας]. 

κερατένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από κέρατο: 
~ λαβή | διακοσµητικό ΣΥΝ. κεράτινος 2. (οικ.) αυτός που προκαλεί 
ενόχληση και γίνεται εξαιρετικά δυσάρεστος, κυρ. λόγω τής 
δυσκολίας που χαρακτηρίζει την αντιµετώπιση του: αυτές οι — οι 
ασκήσεις πολύ µε παίδεψαν! ΣΥΝ. δύσκολος, δυσάρεστος. 

κερατίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. δερµατική πάθηση 
που προκύπτει από την υπερβολική σκλήρυνση τού εξωτερικού και 
σκληρότερου τµήµατος τής επιδερµίδας, λόγω υπερτροφίας τής 
κεράτινης στιβάδας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
keratiasis]. 

κερατιάτικος, -η, -ο (οικ.) αυτός που έχει σχέση µε τα κέρατα ή τον 
κερατά, στη ΦΡ. πληρώνω τα κερατιάτικα πληρώνω τις συνέπειες για 
κάτι, για το οποίο δεν ευθύνοµαι. 

κεράτινη (η) {χωρ. πληθ.} η ινώδης σκληρή και αδιάλυτη πρωτεΐνη, 
που είναι το κύριο δοµικό συστατικό των τριχών, των νυχιών, των κε-
ράτων, των οπλών κ.λπ., καθώς και τού εξωτερικού στρώµατος τής 
επιδερµίδας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. keratin]. 

κεράτινος, -η, -ο 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από κέρατο: ~ 
οµοίωµα | διακόσµηση ΣΥΝ. κερατένιος 2. ΑΝΑΤ. κεράτινη στιβάδα το 
σκληρό εξωτερικό τµήµα τής επιδερµίδας, που σχηµατίζεται από τα 
υπολείµµατα των νεκρών κυττάρων, τα οποία παράγονται συνεχώς 
κατά την ανάπτυξη των βαθύτερων στιβάδων τού δέρµατος ΣΥΝ. 
κερατοειδής στιβάδα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κέρας, -τος. Η κεράτινη στιβάδα αποδίδει τον αγγλ. όρο 
corneal layer]. 

κεράτιο (το) [αρχ.] (κερατί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) 1. το µικρό κέρατο 
ΣΥΝ. κερατάκι 2. ο καρπός τής χαρουπιάς, το ξυλοκέρατο 3. ΜΟΥΣ. 
κάθε µουσικό όργανο, που το σχήµα του µοιάζει µε κέρατο, λ.χ. το 
κορνέτο. 

Κεράτιος Κόλπος (ο) κόλπος τής Κωνσταντινούπολης στον Βόσπο-
ρο. 
[ΕΤΥΜ µεσν. τοπωνύµιο, γνωστό και ως Κέρας των Βυζαντιων, από 
όπου και η βεν. ονοµασία Chrysokeras «χρυσούν κέρας» λόγω τής 
σηµασίας τού κόλπου αυτού για την εµπορική δραστηριότητα τής 
Κων/πολης. Η τουρκ. ονοµασία Haliç σηµαίνει απλώς «κόλπος»]. 

κερατίτιδα (η) [µτγν.] {-ας κ. -ίτιδος | -ίτιδες, -ιτίδων} ΙΑΤΡ. η φλεγµο-
νή τού κερατοειδούς (βλ.λ.), που µπορεί να προκαλείται από ξηρότη-
τα, εξάπλωση αιµοφόρων αγγείων στην επιφάνεια του, µόλυνση από 
ιό, απώλεια τής αισθητικότητας του κ.λπ. Επίσης κερατοειδίτιδα 

κέρατο (το) {κεράτ-ου | -ων} 1. κάθε σκληρή οστεοειδής και συνήθ. 
κοίλη έκφυση, που αναπτύσσεται µόνιµα και συχνά ζευγαρωτά στο 
κεφάλι συγκεκριµένων θηλαστικών (γενικότ.) κάθε έκφυση παρό-
µοιου σχήµατος στο κεφάλι ζώου (όπως ο χαρακτηριστικός όγκος συ-
µπαγούς τριχώµατος στους ρινόκερους ή οι χαυλιόδοντες τού αγριό-
χοιρου κ.λπ.(: τα ~ τού αρσενικού ελαφιού 2. (µτφ.-οικ.) οτιδήποτε 
εξέχει αντιαισθητικά ή κατά τρόπο ανεπιθύµητο: κοίτα πώς πετάει 
αυτό το - στα µαλλιά, δεν ξέρω πώς να το ισιώσω || βγάλε αυτό το ~ 
από τον τοίχο, γιατί θα χτυπήσει κανείς πάνω του 3. (οικ.) οτιδήποτε 
δηµιουργεί µεγάλη δυσκολία ή πρόβληµα (πρόσωπο, κατάσταση, ζή-
τηµα κ.λπ.): είναι ~ αυτή η άσκηση || έχει έναν διευθυντή πολύ ~! ΣΥΝ. 
(!) παλούκι, αγγούρι- ΦΡ. (ειδικότ. για πρόσ.) κέρατο βερνικω-µένο 
εξαιρετικά δύστροπος και άκαµπτος στις απαιτήσεις του, που 
επιβάλλεται κατά απόλυτο και πιεστικό τρόπο 4. (ειρων.) το εξόγκω-
µα που υποτίθεται ότι φυτρώνει στο κούτελο όσων πέφτουν θύµατα 
συζυγικής ή ερωτικής απιστίας (βλ. λ. κερατάς) 5. (συνεκδ.) η ερωτι-
κή ή συζυγική απιστία: το ~ πάει σύννεφο! || της ρίχνει ~ πότε µε τη 
µία, πότε µε την άλλη! ΣΥΝ. κεράτωµα- ΦΡ. (α) (ειρων.) φοράω | βάζω 
κέρατα (σε κάποιον) απατώ σύζυγο ή ερωτικό σύντροφο: µικρή και 
ζωηρή η γυναίκα του, δεν άργησε να του τα φορέσει τα κέρατα! ΣΥΝ. 
κερατώνω (β) (!) (γαµώ) το κέρατο µου (έκφραση εντονότατης οργής, 
αγανάκτησης): ~ πια µ ' αυτή την ατυχία! (γ) (οικ.) τα κέρατα µου 
(για υπερβολική ποσότητα, που γίνεται δυσβάσταχτη, ανεπιθύµητη): 
αύριο δίνω εξετάσεις κι έχω να διαβάσω ακόµα τα ~! ΣΥΝ. τ' άντερα 
µου, τα µαλλιοκέφαλά µου (δ) (οικ.) στού διαόλου το κέρατο για 
εξαιρετικά µακρινή απόσταση, αποµακρυσµένη τοποθεσία, σηµείο: 
πού να τρέχουµε ~- δεν υπάρχει άλλο µαγαζί πιο κοντά; ΣΥΝ. στού 
διαόλου τη µάννα, στην άκρη τού κόσµου (ε) και στού βοδιού το κέ-
ρατο να κρυφτείς και στο πιο απίθανο µέρος, όπου και αν κρυφτείς 
(θα σε βρω). — (υποκ.) κερατάκι (το), (µεγεθ.) κερατάρα (η). [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. κέρατον < αρχ. κέρας, -τος. Βλ. κ. κερατάς]. κερατοειδής, -ής, -
ές [µτγν.] {κερατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που ως προς το 
σχήµα ή τη σύσταση του µοιάζει µε κέρατο: ~ γωνία | απόφυση ! 
προεξοχή 2. ΑΝΑΤ. (α) κερατοειδής στιβάδα η κεράτινη στιβάδα (βλ. λ. 
κεράτινος) (β) κερατοειδής (χιτώνας | υµένας) το διαφανές, εµπρόσθιο 
τµήµα τού εξώτατου χιτώνα τού οφθαλµού, που καλύπτει την ίριδα και 
την κόρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κερατοτοµια (η) {κερατοτοµιών} 
ΙΑΤΡ. χειρουργική επέµβαση κατά την οποία γίνονται µικροσκοπικές 
τοµές στον κερατοειδή χιτώνα για τη διόρθωση ελαφράς ή µέτριας 
µυωπίας. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. keratotomy]. 
κερατούκλης (ο) {κερατούκληδες} (υποκ.) ο κερατάς- συχνά στον 
προφορ. λόγο για τη δήλωση συµπάθειας, επιδοκιµασίας, θαυµασµού: 
βρε τον ~, κοίτα τι σκέφτηκε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατεργάρης. [ΕΤΎΜ. < 
κέρατο + παραγ. επίθηµα -ούκλης < -ούκλα (πβ. χερ-ούκλα, ψαρ-ούκλα) 
< λατ. -uc(u)la]. κερατώνω ρ. µετβ. {κεράτω-σα, -θηκα, -µένος} (οικ.) 
διαπράττω συζυγική απιστία, απατώ τον ερωτικό µου σύντροφο: κάθε 
τόσο κερατώνει τη γυναίκα του! ΣΥΝ. απατώ, µοιχεύω. — κεράτωµα 
(το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κερατώ (-όω) < αρχ. κέρας, -τος. Η σηµερινή σηµ. 
ήδη 
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µεσν. Βλ. κ. κερατάς]. 
κεραύνιος, -α, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) αυτός που σχετίζεται µε τον κε-

ραυνό, που προκαλείται από κεραυνό. 
κεραυνοβοληµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει χτυπηθεί από κεραυνό 2. 
(µτφ.) αυτός που έχει δοκιµάσει ισχυρή έκπληξη, που έµεινε 
άναυδος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 

κεραυνοβόληση (η) [1896] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. πλήγ-
µα από κεραυνό και, κατ' επέκτ., οποιαδήποτε έκθεση σε ισχυρό ηλε-
κτρικό ρεύµα, ιδ. η ηλεκτροπληξία 2. (µτφ.) ο αιφνιδιασµός: η στρατη-
γική του στόχευε στην ~ των αντιπάλων µε καίριες και πάντα απρό-
βλεπτες επιλογές. Επίσης κεραυνοβόληµα (το) [1790]. 

κεραυνοβολια (η) [µτγν.] {κεραυνοβολιών} (λόγ.) 1. η προσβολή αν-
θρώπου ή ζώου από κεραυνό ΣΥΝ. κεραυνοβόληση, κεραυνοβόληµα 2. 
(ειδικότ.) η ηλεκτροπληξία, η έντονη ηλεκτρική εκκένωση σε σώµα, 
µε θανατηφόρα συχνά αποτελέσµατα. 

κεραυνοβόλος, -ος (καθηµ. -α), -ο 1. αυτός που εκδηλώνεται µε 
αιφνίδιο και καταλυτικό τρόπο, πέρα από κάθε δυνατή πρόβλεψη: ~ 
επίθεση τού στρατεύµατος || ~ αντίδραση | ενέργεια || ~ χτύπηµα ενα-
ντίον ανυποψίαστου αντιπάλου ΣΥΝ. ξαφνικός, απρόοπτος, ακαριαί-
ος, απρόσµενος- ΦΡ. κεραυνοβόλος έρωτας ο έρωτας που εκδηλώνε-
ται αµέσως µόλις δει κάποιος ένα πρόσωπο, µε έντονη και ξαφνική 
έλξη χωρίς προηγούµενη γνωριµία ή συνάντηση 2. (ειδικότ. ασθέ-
νεια) τής οποίας τα συµπτώµατα εκδηλώνονται αιφνίδια, χωρίς 
προηγούµενη ένδειξη, επιφέροντας ακόµα και τον θάνατο τού ασθε-
νούς 3. (µτφ.) αυτός που έχει µεγάλη ένταση, που καθηλώνει µε τη 
δύναµη του: τον κοίταξε µ ένα αυστηρό, -βλέµµα. — κεραυνοβόλα 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κεραυνός + -βόλος < βάλλω. Ο κεραυνοβόλος έρωτας 
αποτελεί απόδ. τής ελλειπτικής γαλλ. φρ. le coup de foudre. Μετάφρ. 
δάνειο είναι και η φρ. κεραυνοβόλο βλέµµα (< γαλλ. regard foudro-
yant)]. 

κεραυνοβολώ ρ. µετβ. [µτγν.] {κεραυνοβολείς... | κεραυνοβόλησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. πλήττω µε κεραυνό και, κατ' επέκτ., µε 
ισχυρότατο ρεύµα, κυρ. από ηλεκτρική εκκένωση 2. (µτφ.) προκαλώ 
την έντονη κατάπληξη, τον αιφνιδιασµό (κάποιου), καθιστώ αδύνατη 
κάθε αντίδραση του: τον κεραυνοβόλησε µε το βλέµµα || κεραυνοβό-
λησε τους αντιπάλους του µε έναν σκληρό και επιθετικό λόγο ΣΥΝ. 
καταπλήσσω, αποσβολώνω, κοκκαλώνω (πβ. λ. κατακεραυνώνω). 

κεραυνόπληκτος, -η, -ο [1877] 1. αυτός που έχει χτυπηθεί από κε-
ραυνό ΣΥΝ. κεραυνοβοληµένος 2. (µτφ.) αυτός που νιώθει µεγάλη κα-
τάπληξη, που έχει µείνει εµβρόντητος: κοιτούσε ~, µη µπορώντας να 
ξεπεράσει το σοκ ΣΥΝ. κατάπληκτος, εµβρόντητος. [ETYM. < 
κεραυνός + -πληκτος < πλήττω]. 

κεραυνοπληξία (η) {χωρ. πληθ.} η κεραυνοβολια (βλ.λ., σηµ. 1). 
κεραυνός (ο) 1. ΜΕΤΕΩΡ. η ισχυρότατη ηλεκτρική εκκένωση (σπινθή-

ρας), που προκαλείται µεταξύ των κατώτερων τµηµάτων των νεφών 
και τού αντίθετα φορτισµένου εδάφους, η οποία συνοδεύεται από 
λάµψη και βροντή ΣΥΝ. αστροπελέκι· ΦΡ. (λόγ.-µτφ.) κεραυνός εν αι-
θρία (κεραυνός εν αιθρία) για οτιδήποτε προκύπτει ξαφνικά, χωρίς 
να µαρτυρείται ή να προµηνύεται από ανάλογα δεδοµένα, που δηµι-
ουργεί κατάπληξη ως απροσδόκητο και εντυπωσιακό γεγονός: η πα-
ραίτηση του ήρθε ως ~ || η είδηση τής κήρυξης πολέµου έπεσε ως ~ || 
το διαζύγιο έπεσε ως ~ στους κοσµικούς κύκλους 2. (µτφ.) άνθρωπος 
ή ζώο µεγάλης ταχύτητας και γενικότ. κάθε πράγµα, ενέργεια κ.λπ. 
που εκδηλώνεται κατά αιφνιδιαστικό τρόπο χωρίς να αφήνει περιθώ-
ρια αντίδρασης: ο ~ των γηπέδων || µε σουτ-κεραυνό τίναξε τα δίχτυα 
τής αντίπαλης οµάδας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *Kepa-Fv-oç < θ. κέρα- (πβ. αρχ. κεραΐζω 
«καταστρέφω, χτυπώ») < I.E. *ker-a- «καταστρέφω» (άσχετο προς το 
οµώνυµο I.E. θ. που σηµαίνει «κεφάλι», βλ. λ. κέρας), πβ. σανσκρ. 
amati «χτυπώ», αρχ. ιρλ. do-cer «έπεσε». Οµόρρ. ά-κέρα·ιος (βλ.λ.)]. 

κεραυνώνω ρ. µετβ. {κεραύνω-σα, -θηκα, -µένος}  κεραυνοβολώ 
(βλ.λ.). — κεραύνωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κεραυνώ (-όω) < 
κεραυνός]. 

Κέρβερος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. τερατόµορφο σκυλί µε πολλά κεφάλια και 
φίδι αντί για ουρά, το οποίο φύλαγε τις Πύλες τού Άδη 2. (µετωνυµ. 
για πρόσ. επιφορτισµένα µε καθήκοντα φύλαξης ή επιτήρησης) πρό-
σωπο που προσπαθεί να παρακολουθεί τα πάντα, να µην του ξεφεύγει 
τίποτα, να έχει τα πάντα υπό έλεγχο: κάθισε ~ από πάνω τους και 
έλεγχε κάθε τους κίνηση || ο πατέρας τους ήταν σωστός ~ σε ζητήµατα 
ηθικής ΣΥΝ. µπαµπούλας, άγρυπνο µάτι, ακοίµητος φρουρός. [ΕΤΥΜ 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο. Έχει προταθεί η σύνδεση τής λ. µε το 
σανσκρ. karbarâ- | sârvara- «στικτός, παρδαλός», όνοµα αρχ. ινδικών 
υποχθόνιων τεράτων. Ίσως και οι δύο όροι να αποτελούν προελλην. 
δάνειο µεσογειακής προελεύσεως]. κερδήθηκα ρ. → κερδίζω 
κερδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {κέρδ-ισα, -ίστηκα κ. -ήθηκα, -ισµέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. έχω όφελος, κέρδος από κάτι: κέρδισε µεγάλη δόξα 
από τον πόλεµο || τι θα κερδίσεις αν αρνηθείς; || βγαίνω κερδισµένος 
από µια γνωριµία | συνεργασία ΣΥΝ. ωφελούµαι ΑΝΤ. χάνω· ΦΡ. κερ-
δίζω έδαφος βλ. λ. έδαφος 2. εισπράττω αµοιβή (κυρ. χρηµατική) για 
την εργασία µου: πόσα κερδίζει απ'τη δουλειά του; || ~ το ψωµί µου 
ΣΥΝ. εξασφαλίζω τα προς το ζην 3. αποκτώ (κάτι) λόγω τής τύχης ή 
των ικανοτήτων µου: ~ στο λαχείο τον πρώτο αριθµό || κέρδισε τιµη-
τικό βραβείο για τη συµµετοχή του στο φεστιβάλ || κέρδισε επάξια τον 
τίτλο τού πιο ακριβοπληρωµένου ηθοποιού || ο παίκτης κέρδισε 
πέναλτι | κόρνερ- ΦΡ. κερδίζω την αιωνιότητα βλ. λ. αιωνιότητα 4. 
βγαίνω νικητής σε µια αναµέτρηση: ~ τον πόλεµο | τη µάχη των εντυ-
πώσεων | τις εκλογές | τον αγώνα ΣΥΝ. νικώ ΑΝΤ. ηττώµαι 5. κατα-
φέρνω να αποκτήσω κάτι που θέλω: ~ την εµπιστοσύνη | την εκτίµη- 

ση | τη φιλία | την καρδιά κάποιου ΣΥΝ. (µτφ.) αποκτώ, εισπράττω 6. 
κατακτώ: κέρδισαν όλες τις εκτάσεις τής παλιάς αυτοκρατορίας || 
(µτφ.) σε κερδίζει µε τη διακριτικότητα και την ευγένεια της ΣΥΝ. κυ-
ριεύω 7. αξιοποιώ πλήρως ή σε µεγάλο βαθµό (κάτι): ας κερδίσουµε 
αυτές τις µέρες που θα είµαστε µαζί ΣΥΝ. αξιοποιώ ♦ (αµετβ.) 8. ωφε-
λούµαι, αποκοµίζω κέρδος: κέρδισε από τη σχέση µαζί του 9. απο-
δεικνύοµαι νικητής (είτε λόγω τύχης είτε λόγω ικανότητας): το κόµµα 
του κέρδισε από τον πρώτο γύρο µε σηµαντική διαφορά· ΦΡ. όποιος 
χάνει στα χαρτιά, κερδίζει στην αγάπη βλ. λ. χάνω 10. πλεονεκτώ ως 
προς κάποιον, είµαι υπέρτερος του: σε σχέση µε τους υπολοίπους 
κερδίζει και σε επιδόσεις και σε ήθος ΣΥΝ. υπερτερώ ΑΝΤ. µειονεκτώ 
11. φαίνοµαι πιο ελκυστικός: κερδίζει πολύ µε αυτό το χτένισµα | το 
φόρεµα | το χρώµα || φαίνεται ψυχρός στην τηλεόραση, αλλά από κοντά 
κερδίζει πολύ ΣΥΝ. αναδεικνύοµαι 12. προηγούµαι: η Α.Ε.Κ. κερδίζει 
στο ηµίχρονο ένα-µηδέν. κερδοµανής, -ής, -ές {κερδοµαν-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} αυτός που κατέχεται από το πάθος τού κέρδους: ~ 
επιχειρηµατίας ΣΥΝ. φιλοχρήµατος, φιλοκερδής, φιλάργυρος, 
παραδόπιστος ΑΝΤ. αφιλοκερδής. — κερδοµανία (η) [1801]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κέρδος (το) {κέρδ-ους | -η, -ών} 1. (α) 
οτιδήποτε αποκοµίζει κάποιος υπέρ του, καθετί που αποκτά κανείς 
επιπλέον σε σχέση µε ό,τι έδωσε: τα ~ από τα έργα υποδοµής θα 
φανούν µελλοντικά || τι ~ θα είχα εγώ από µια τέτοια ενέργεια; || τα ~ 
τής επιχείρησης ανέρχονται σε 10 εκατοµµύρια µηνιαίως || 
φορολογήσιµο | εύκολο | µεγάλο | ελάχιστο | έκτακτο | προσωπικό | 
συλλογικό | πρόσκαιρο | περιστασιακό | παράνοµο | αθέµιτο | 
επιπρόσθετο | µονοπωλιακό ~ ΣΥΝ. όφελος, ωφέλεια, ωφέληµα ΑΝΤ. 
ζηµιά, απώλεια, (λαϊκ.) χασούρα· ΦΡ. αφήνω | αποφέρω | βγάζω | δίνω 
κέρδος (για κάθε οικονοµική δραστηριότητα, µαγαζιά, επιχειρήσεις 
κ.λπ.) είµαι κερδοφόρος: το περίπτερο δεν αφήνει τόσο κέρδος όσο 
παλιά || οι επενδύσεις σε οµόλογα δίνουν σταθερό κέρδος (β) µικτό | 
ακαθάριστο κέρδος βλ. λ. ακαθάριστος (γ) καθαρό κέρδος τα τελικά, 
πραγµατικά έσοδα επιχείρησης ή προσώπου, απαλλαγµένα από κάθε 
είδους επιβάρυνση (παραγωγής, διάθεσης, πληρωµής προσωπικού 
κ.λπ.) (δ) θεµιτό | νόµιµο κέρδος το κέρδος που αποκτάται µε νόµιµες 
ενέργειες κατά τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις ΑΝΤ. αθέµιτο, 
παράνοµο κέρδος (ε) µεγιστοποίηση κερδών βασική υπόθεση τής 
οικονοµικής θεωρίας, που αποδέχεται ως σκοπό τής επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας την επίτευξη τής µέγιστης απόδοσης εσόδων (στ) 
κατακράτηση κερδών η συσσώρευση εσόδων προς αύξηση τού 
κεφαλαίου και τής χρηµατοδοτικής ανεξαρτησίας επιχειρήσεως (ζ) 
συµµετοχή στα κέρδη σύστηµα πρόσθετης πληρωµής µισθωτών 
(ανεξαρτήτως µισθού και ηµεροµισθίου) ανάλογα µε τα έσοδα τής 
επιχείρησης στην οποία απασχολούνται (η) διαφυγόν κέρδος η 
απώλεια από την µη ανάλυψη µιας ενέργειας 2. (µτφ.) καθετί 
ωφέλιµο, κάθε χρήσιµο γεγονός, εµπειρία κ.λπ.: µια συζήτηση µαζί του 
αποτελεί ~ για τον καθένα || όποιο βιβλίο και να διαβάσεις, έχεις ~ || η 
διεθνής επιτυχία του αποτελεί τεράστιο ~ για τη χώρα µας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε αρχ. ιρλ. cerd «τέχνη, εργα-
σία», αλλά και «ποιητής, αγγειοπλάστης», ουαλ. cerdd «τραγούδι», 
οπότε θα µπορούσε να αναχθεί σε I.E. *kerdä- «επιδέξιος, επιτήδει-
ος»]. κερδοσκοπία (η) [1856] (χωρ. πληθ.} σειρά ενεργειών που 
γίνονται µε βάση προβλέψεις σχετικά µε τη διακύµανση των τιµών 
και στοχεύουν στην επίτευξη κέρδους πάνω από τα νόµιµα ή 
συνηθισµένα όρια: ορισµένα σουπερµάρκετ εµφανίζουν τεχνητές 
ελλείψεις προϊόντων που πρόκειται να ανατιµηθούν σε µια προσπάθεια 
κερδοσκοπίας || συστηµατικοί έλεγχοι τής αγορανοµίας για την 
αντιµετώπιση των κρουσµάτων κερδοσκοπίας ΣΥΝ. αισχροκέρδεια, 
σπέκουλα, σπε-κουλάρισµα. — κερδοσκόπος (ο/η) [1825], 
[ΕΤΥΜ < κέρδος + -σκοπία < σκοπώ, απόδ. τού γαλλ. spécu-lation]. 
κερδοσκοπικός, -ή, -ό [1856] αυτός που σχετίζεται µε την κερδο-
σκοπία, που στοχεύει στην απόκτηση κέρδους µε χρήση θεµιτών ή 
κυρ. αθέµιτων µέσων: ~ κίνητρα | τεχνάσµατα | κίνηση | κεφάλαια | 
επιχείρηση || ίδρυµα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα || η δραχµή υφί-
σταται ~ πιέσεις | επιθέσεις. — κερδοσκοπικ-ά | -ώς [1878] επίρρ. 
κερδοσκοπώ ρ. αµετβ. [1871] {κερδοσκοπείς... | κερδοσκόπησα) χρη-
σιµοποιώ οποιοδήποτε θεµιτό ή κυρ. αθέµιτο µέσο για την επίτευξη ή 
µεγιστοποίηση κερδών ενεργώ κερδοσκοπικά, κυρ. προκαλώντας δια-
κύµανση τιµών κατά τεχνητό τρόπο, παραβιάζοντας τους νόµους τής 
προσφοράς και ζήτησης: κερδοσκοπεί ασύστολα εις βάρος των κα-
ταναλωτών ΣΥΝ. αισχροκερδώ. κερδοφορία (η) {χωρ. πληθ.} η 
εξασφάλιση κέρδους: υψηλή ~ βλέπει 
η Κτηµατική Τράπεζα για το τρέχον έτος. κερδοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο 
[µτγν.] αυτός που εξασφαλίζει κέρδος, που αποφέρει έσοδα 
υψηλότερα των εξόδων: ~ επιχείρηση | επένδυση ΣΥΝ. επικερδής. — 
κερδοφόρως επίρρ. κερδώος, -α, -ον [µτγν.] (αρχαιοπρ.) αυτός που 
αποδίδει κέρδη, που φέρνει κέρδος· κυρ. ως επίθετο τού θεού Ερµή 
(θεού τού εµπορίου): ~ Ερµής ΑΝΤ. λόγιος. κερένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 
1. αυτός που κατασκευάστηκε από κερί: ~ λαµπάδα | κούκλα | 
οµοίωµα ΣΥΝ. κέρινος 2. αυτός που έχει το χρώµα τού κεριού, το 
οποίο δεν έχει υποστεί χρωµατική επεξεργασία: ~ πρόσωπο ΣΥΝ. 
χλοµός, ωχρός, ωχρόλευκος, ωχροκίτρινος. κερί (το) {κερ-ιού | -ιών} 1. 
η στερεά, κιτρινωπή ουσία, συγγενής µε τα λίπη και τα έλαια, που 
εκκρίνεται από τις µέλισσες κατά την κατασκευή των κηρήθρων και 
χρησιµοποιείται από τον άνθρωπο για την παραγωγή λαµπάδων, 
καλουπιών, αλοιφών κ.λπ. 2. κάθε παρόµοια µε την παραπάνω ουσία, 
τεχνητή ή φυσική, όπως οι εκκρίσεις συγκεκριµένων εντόµων και 
φυτών 3. (συνεκδ.) το επίµηκες, συνήθ. λεπτό 



κέρινος  κετόνη 
 

και κυλινδρικό κοµµάτι από την παραπάνω στερεά και εύτηκτη ουσία (σηµ. 1) 
ή άλλη υποκατάστατη της, στο εσωτερικό τού οποίου υπάρχει φιτίλι το οποίο 
προεξέχει από τη µία άκρη και καίγεται παρέχοντας φως· χρησιµοποιείται στις 
εκκλησίες για λατρευτικούς σκοπούς, αλλά και σε ιδιωτικούς και δηµόσιους 
χώρους για διακόσµηση ή για τη δηµιουργία ευχάριστης ή υποβλητικής 
ατµόσφαιρας: λευκό | µικρό | αναµµένο | σβηστό ~ || ανάβω ~ ΣΥΝ. λαµπάδα· 
ΦΡ. (α) (εκ-φραστ.) κίτρινος | άσπρος σαν το κερί για κάποιον που για 
οποιονδήποτε λόγο χάνει το χρώµα του, κυρ. λόγω ασθένειας, εξάντλησης ή 
φόβου (β) (εκφραστ.) λειώνω σαν το κερί (µεσν. φρ.) για άνθρωπο άρρωστο ή 
καταβεβληµένο σωµατικά, ο οποίος υποφέρει ψυχικά, που χάνει συνεχώς 
δυνάµεις (γ) (παροιµ.) µην τάξεις σ' άγιο κερί και σε παιδί κουλλούρι | 
παιχνίδι βλ. λ. τάζω (δ) τάζω της Παναγιάς κερί, τού διάβολου λιβάνι βλ. λ. 
τάζω (ε) ψάχνω µε το κερί-ψάχνω να βρω δυσεύρετα πράγµατα: στις µέρες 
µας ψάχνεις µε το κερί να βρεις τίµιο άνθρωπο (στ) κεριά και λιβάνια! ως 
απάντηση δασκάλου/δασκάλας σε µαθητή που ενοχλητικά και επίµονα 
φωνάζει «κύριε, κύριε» ή «κυρία, κυρία» ζητώντας τον λόγο 4. (συνεκδ.) το 
φως που εκπέµπει η φλόγα τού κεριού: δεν γίνεται να διαβάζεις µε ~, θα 
στραβωθείς 5. (στον άνθρωπο) η κιτρινωπή έκκριση συγκεκριµένων αδένων 
τού εξωτερικού ακουστικού σωλήνα τού αφτιού · 6. τρόπος αποτρίχωσης, 
χαλάουα (βλ.λ.): κάνω κρύο | ζεστό ~. Επίσης (παλαιότ.) κηρίο (βλ.λ.). — 
(υποκ.) κεράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κηρίον (βλ.λ.), µε φωνητική µεταβολή τού IH σε /e/ προ 
τού -ρ- (π.χ. σίδηρος - σίδερο, χείρ - χέρι κ.ά.)]. 

κέρινος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που είναι φτειαγµένος από κερί: το περίφηµο 
µουσείο των ~ οµοιωµάτων τής µαντάµ Τυσσώ στο Λονδίνο ΣΥΝ. κερένιος 2. 
(µτφ.) αυτός που είναι πολύ χλοµός, που έχει το χρώµα τού κεριού: πρόσωπο 
~ από τον φόβο και την εξάντληση ΣΥΝ. κερένιος, ωχρός. 

κερκέλι (το) {κερκελ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) ο κρίκος: «να 'χεν η γης πατήµατα 
(στηρίγµατα, σκαλοπάτια) κι ο ουρανός κερκέλια» (ριζίτικο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κρικέλ(λ)ιον (µε µετάθεση τού -ρ-), υποκ. τού κρί-κελ(λ)ος 
(αντιδάν.) < λατ. circellus, υποκ. τού circulus < circus < αρχ. κίρκος (βλ. λ. 
κρίκος)]. 

κερκίδα (η) 1. ΑΡΧΙΤ. καθεµιά από τις σειρές καθισµάτων που αναπτύσσονται 
βαθµιδωτά µεταξύ των κλιµάκων (διαδρόµων µε σκάλες) χώρου 
αµφιθεατρικής κατασκευής (θεάτρου, σταδίου κ.λπ.) και στις οποίες κάθονται 
οι θεατές: η προσέλευση δεν ήταν η αναµενόµενη, µε αποτέλεσµα πολλές ~ να 
µη γεµίσουν || οι ~ τού σταδίου ήταν από µάρµαρο 2. (συνεκδ.) το σύνολο των 
ανθρώπων που παρακολουθούν µια (αθλητική, καλλιτεχνική, πνευµατική) 
εκδήλωση από τις παραπάνω αµφιθεατρικές θέσεις: οι ~ τού σταδίου 
πάλλονται από ενθουσιασµό || το µέτριο παιχνίδι δεν ικανοποίησε την ~ ΣΥΝ. 
θεατές· ΦΡ. (οικ.) κάνω κερκίδα (για πλήθος) παρακολουθώ παιχνίδι ή θέαµα, 
εκδηλώνοντας έντονα την προτίµηση µου προς κάποιον από όσους συµ-
µετέχουν 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. κατασκευή τριγωνικού σχήµατος (τα δύο ηµίσεα τού 
αετώµατος) · 4. το εργαλείο τού αργαλειού, µε το οποίο περνιέται το υφάδι 
από τα νήµατα ΣΥΝ. σαΐτα · 5. ΑΝΑΤ. το πιο µεγάλο από τα δύο µακρά οστά 
τού πήχυ (µέρους τού χεριού), αυτό που σχηµατίζει το εξωτερικό του τµήµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κερκίς, -ίδος < κέρκος «ουρά» (αρχική σηµ. «ραβδί, 
µπαστούνι»). Βλ. κ. κέρκος]. 

Κερκίνη (η) 1. όρος τής Κ. Μακεδονίας στα σύνορα µε τη Βουλγαρία· αλλιώς 
Μπέλες (το) 2. λίµνη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Σερρών. [ΕΤΥΜ. Πιθ. 
παράγωγο τού αρχ. κέρκος «ουρά» (βλ.λ.)]. 

κερκόπορτα (η) 1. η πύλη στο τείχος τής Κωνσταντινούπολης από όπου 
εισέβαλαν οι Τούρκοι και κατέλαβαν την πόλη, επειδή τη βρήκαν αφύλακτη 
2. (µτφ.) καθετί που από απροσεξία ή αµέλεια γίνεται αφορµή για να συµβεί 
κάτι κακό, επιζήµιο: «Στην πορεία τής Ελλάδας υπήρξε κατά καιρούς µια ~, 
µικρή µεν, αρκετή όµως για να διεισδύσει σε δεδοµένη στιγµή ο εχθρός - ο 
οποιοσδήποτε εχθρός.» (Α. Σαµαράκης). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < κέρκος «ουρά» + πόρτα, συνεπώς «πίσω πόρτα», «πα-
ραπόρτι»]. 

κέρκος (η) (αρχαιοπρ.) 1. η ουρά των ζώων 2. ΝΑΥΤ. η κεραία που κα-
τευθύνεται προς την πρύµνη και στηρίζεται σε αυτήν η βάση τού 
τραπεζοειδούς πανιού ΣΥΝ. ράντα1 ΑΝΤ. κέρας, πίκι. — κερκοειδής, -ής, -ές 
[1839]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ραβδί, µπαστούνι», αγν. ετύµου, αφού οι 
υποθέσεις συνδέσεως µε λ. όπως κρίκος, κέρας κ.ά. δεν έχουν πειστική βάση]. 

κερκοφόρος, -α, -ο [αρχ.] (ζώο) που έχει ουρά ΑΝΤ. άκερκος. 
Κέρκυρα (η) {-ας κ. -ύρας} 1. το δεύτερο σε έκταση νησί των Επτα-νήσων 2. η 

πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού και νοµού (νοµός Κερκύρας). — 
Κερκυραίος (ο) [αρχ.], Κερκυραία (η), κερκυραίικος, -η, -ο κ. (λόγ.) 
κερκυραϊκός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. ιλλυρικής προελεύσεως. Κατά την επι-
κρατέστερη άποψη, το όνοµα τού νησιού ανάγεται στην ιλλυρική λ. για τη 
βαλανιδιά (πβ. λατ. quercus «δρυς», γοτθ. fairguni «οροσειρά»), ενώ, κατ' 
άλλη άποψη, ως αρχικός τ. πρέπει να θεωρηθεί το Κέρκυρες (πβ. Ίλλυρες), 
ονοµασία φύλου που κατοίκησε εκεί. Η λ. που χρησιµοποιούν οι ευρωπαϊκές 
γλώσσες (πβ. γαλλ. Corfou, γερµ. Korfu) οφείλεται στην οχυρή χερσόνησο 
τού Παλαιού Φρουρίου, η οποία είχε δύο κορυφές. Εκεί µεταφέρθηκε η πόλη 
τον 6ο αι. µ.Χ., για να προστατευθεί από τις βαρβαρικές επιδροµές, το δε νησί 
έλαβε το όνοµα Κορυφώ (> Corfou). Αλλες αρχ. ονοµασίες τής Κέρκυρας: 
Φαιακία, ∆ρεπάνη, Μάκρις, Σχερία]. 

κέρµα (το) {κέρµ-ατος | -ατα, -άτων} µεταλλικό νόµισµα, κατασκευα- 

σµένο κυρ. από µη πολύτιµο µέταλλο και σε στρογγυλό σχήµα, που αντιστοιχεί 
σε µικρή χρηµατική αξία: το µηχάνηµα παίρνει κέρµατα των 100 δραχµών || το 
κατοστάρικο κυκλοφορεί και σε ~ και σε χαρτονόµισµα || το τηλέφωνο λειτουργεί 
µε ~. [ΕΤΥΜ αρχ. < κείρω (βλ.λ.)]. 

κερµατισµός (ο) [µτγν.] ο διαµελισµός, το κόψιµο σε µικρότερα επιµέρους 
κοµµάτια, η διάσπαση ευρύτερου, µεγαλύτερου συνόλου σε µικρά τµήµατα: ~ 
τού πάγου σε παγάκια ΣΥΝ. τεµαχισµός, κοµµάτια-σµα, κόψιµο, σπάσιµο 
ΑΝΤ. ενοποίηση, συνένωση (πβ. κατακερµατισµός). — κερµατίζω ρ. [αρχ.]. 

κερµατοδέκτης (ο) {κερµατοδεκτών} ο µηχανισµός από τον οποίο µια συσκευή 
δέχεται τα κέρµατα που απαιτούνται, προκειµένου να τεθεί σε λειτουργία: για 
να πάρεις τον καφέ, ρίχνεις στον - το αντίστοιχο ποσό || τηλέφωνο µε ~ ΣΥΝ. 
νοµισµατοδέκτης. 

κερνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {κερνάς... | κερ-νιέµαι, -άστηκα, -ασµένος} 1. 
προσφέρω κάτι (γλύκυσµα, ποτό κ.λπ.) σε επισκέπτες ή καλεσµένους: ~ 
σοκολατάκια τους επισκέπτες || να σας κεράσω ένα λικέρ; ΣΥΝ. προσφέρω 2. 
πληρώνω τα έξοδα που αναλογούν σε όποιον ήταν µαζί µου ή συµµετείχε σε 
εκδήλωση που οργάνωσα, του κάνω τα έξοδα: ~ όλη την παρέα σουβλάκια || 
τους κέρασε τα ποτά, επειδή γιόρταζε || κέρασε όλο τον κόσµο στο κατάστηµα || 
πάρτε ό,τι θέλετε, ~ εγώ! ΣΥΝ. (λαϊκ.) φιλεύω, (καθηµ.) τρατάρω, (λόγ.) 
προσφέρω, (λόγ.) φιλοδωρώ' ΦΡ. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει για 
καταστάσεις που είναι έτσι διαµορφωµένες, ώστε να λειτουργούν προς όφελος 
µόνο ενός, ώστε να εξυπηρετείται µόνο ένας. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κερνώ < αρχ. κιρνώ (-άω), αρχική σηµ. «αναµειγνύω νερό 
µε κρασί», < κίρ-νη-µι (το -ι- αποτελεί φωνήεν στηρίξεως), µε-ταπτωτ. βαθµ. 
τής δισύλλαβης ρίζας *ker-a-, για την οποία βλ. λ. κράση, κράµα}. 

κεροδοσία κ. κηροδοσία (η) [µεσν.] {κεροδοσιών} ΕΚΚΛΗΣ. 1. η προσφορά, το 
άναµµα κεριού σε εκκλησία προς εκπλήρωση τάµατος 2. (περιληπτ.) το 
σύνολο των κεριών που προσφέρονται από την οικογένεια και ανάβονται σε 
θρησκευτική τελετή (τέλεση κηδείας). 

κερόπανο (το) ύφασµα αδιάβροχο λόγω ειδικής επικάλυψης µε ουσία που 
περιέχει κερί, ο µουσαµάς (βλ.λ.). 

Κέρος (η) νησί των Κυκλάδων Β∆. τής Αµοργού. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Κέρεια | Κέρος, αγν. ετύµου]. 

κέρσορας (ο) {κερσόρων} ΠΛΗΡΟΦ.-Η/Υ λεπτή κάθετη γραµµή που χρησιµεύει 
ως δείκτης θέσης στην οθόνη τού Η/Υ και δηλώνει πού θα τυπωθεί ή θα 
σβηστεί ο επόµενος χαρακτήρας· αλλιώς δροµέας, δείκτης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. cursor, αρχική σηµ. «δροµέας», < λατ. cursor 
«δούλος που έτρεχε µπροστά από άµαξα» < cursus «δρόµος, πορεία»]. 

Κερύνεια (η) πόλη στις Β. ακτές τής Κύπρου, πρωτεύουσα τής οµώνυµης 
επαρχίας, που κατέχεται από τουρκικά στρατεύµατα. — Κε-ρυν)ε)ιώτης (ο), 
Κερυν)ε)ιώτισσα (η), κερυν)ε)ιώτικος, -η, -ο. Βλ. κ. λ. Αττίλας, Κυπριακό, 
πράσινος, ψευδοκράτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβολή. [ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που 
απαντά επίσης ως Κερυνία (∆ιόδωρος Σικελιώτης), Κυρήνεια, Κινυρία κ.ά., 
είναι δε αγν. ετύµου, παρότι επιχειρήθηκε να συνδεθεί µε τη λ. κέρας]. 

κερώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κέρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) καλύπτω 
(κάτι) µε κερί, επαλείφοντας το ή βυθίζοντας το σε κερί ή σε ανάλογων 
ιδιοτήτων υγρό, ώστε να καλυφθούν οι πόροι του και να γίνει αδιάβροχο: ~ το 
ξύλο τού πατώµατος ♦ 2. (αµετβ.) (µτφ.) γίνοµαι ωχρός σαν το κερί, χάνω το 
χρώµα µου (λόγω µεγάλης αναστάτωσης ή αµηχανίας): µόλις τον είδε, κέρωσε 
και δεν µπορούσε να πει οτιδήποτε! ΣΥΝ. χλοµιάζω, αποσβολώνοµαι, τα χάνω. 
— κέρωµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κηρώ (-όω) (αρχ. κηροϋµαι) < αρχ, κηρός 
(βλ. λ. κη-ρίο)]. 

κεσάτι (το) (συνήθ. στον πληθ.) η παντελής έλλειψη εµπορικής κίνησης, η 
πτώση τής εµπορικής δραστηριότητας, η αναδουλειά: κι από δουλειές τίποτα· 
κεσάτια! [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kesat]. 

κεσέµι (το) → γκεσέµι 
Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. (το) Κέντρο Επιµορφώσεως Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού. 
κεσές (ο) {κεσέδες} 1. µικρό στρογγυλό δοχείο µε επίπεδη βάση και χαµηλά 

τοιχώµατα, οικιακής, ειδικότ. µαγειρικής, χρήσεως από διάφορα υλικά (πηλό, 
γυαλί, πλαστικό) 2. (ειδικότ.) (α) το µικρό πήλινο δοχείο, που χρησιµοποιείται 
για την τοποθέτηση και πήξη τού γιαουρτιού: δυο ~ γεµάτοι γιαούρτι (β) κάθε 
τέτοιου σχήµατος µικρό πλαστικό δοχείο στο οποίο τοποθετείται γιαούρτι, 
ρυζόγαλο, κρέµα κ.ά.: αγόρασε έναν - γιαούρτι πρόβειο 3. (συνεκδ.) η 
ποσότητα γιαουρτιού που χωράει στο παραπάνω δοχείο: έφαγε δυο ~ στην 
καθισιά του. — (υποκ.) κεσεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. käse]. 

κέσιο (το) → καίσιο 
ΚΕ.Σ.Υ. (το) Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας. 
Κ.Ε.Τ.Α. (η) Κοινοπραξία Επαγγελµατιών Τουριστικών Αυτοκινήτων. 
Κ.Ε.Τ.Ε. (το) Κέντρο Επαγγελµατικής Τεχνικής Εκπαιδεύσεως. 
κέτερινγκ (το) {άκλ.} παρασκευή και προµήθεια εδεσµάτων και εξοπλισµού 

για παράθεση γεύµατος ή δεξιώσεων µε συγκεκριµένη αµοιβή: επιχείρηση | 
εταιρεία ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. catering < cater «τροφοδοτώ, εφοδιάζω» < απηρχ. αγγλ. 
cater «αγοραστής προµηθειών» < µέσ. αγγλ. catour < αρχ. γαλλ. acatour < 
acater «αγοράζω» (> γαλλ. acheter) < δηµώδ. λατ. accaptare < λατ. captare 
«κυνηγώ»]. 

κετόνη (η) {κετονών} ΧΗΜ. καθεµία από τις οργανικές χηµικές ενώσεις που 
περιέχουν στο µόριο τους την καρβονυλική οµάδα, το άτο- 
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µο άνθρακα τής οποίας συνδέεται µε δύο διαφορετικά άτοµα άνθρακα· 
χρησιµοποιούνται ως διαλύτες ή ως πρώτες ύλες στη χηµική βιοµηχανία. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γερµ. Keton, παρεφθαρµένος τ. τού ουσ. Aketon 
«ακετόνη». Βλ. λ. ακετόνη]. 

κέτσαπ (το/η) {άκλ.} πικάντικη σάλτσα, που παρασκευάζεται από 
πολτοποιηµένες ντοµάτες, κρεµµύδια, ξίδι, ζάχαρη και καρυκεύµατα. [ΕΤΥΜ 
< αγγλ. ketchup < µαλαϊκό këchap «σάλτσα για ψάρι», πιθ. < διαλεκτ. κινεζ. 
kéjâp | ke-tsiap < qié «µελιτζάνα» + chi «χυµός»]. 

κετσεδένιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) αυτός που είναι κατασκευασµένος από κετσέ ή που 
µοιάζει µε κετσέ (βλ.λ.). 

κετσές (ο) {κετσέδες} (λαϊκ.) ύφασµα από πεπιεσµένο µαλλί ή τρίχες και 
συνεκδ. ο τάπητας που κατασκευάζεται από το ύφασµα αυτό ΣΥΝ. πίληµα. 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. keçe]. 

Κεϋλάνη (η) (παλαιότ.) η Σρι Λάνκα (βλ.λ.). 
κεφαλαιαγορά (η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) το σύνολο ιδρυµάτων (τραπεζών, 

χρηµατιστηρίων κ.λπ.), µέσω των οποίων συµφωνούνται οι όροι (κυρ. 
µακροπρόθεσµου) δανεισµού και επιτυγχάνεται η συγκέντρωση και 
διοχέτευση κεφαλαίων για επενδύσεις παραγωγικού χαρακτήρα: η απόφαση 
τής Ε.Ε. αναµένεται να επηρεάσει θετικά τη δανειοληπτική µας θέση στη διεθνή 
~ || Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

κεφαλαιµατωµα (το) [1893] {κεφαλαιµατώµ-ατος | -ατα,-άτων} ΙΑΤΡ. παροδική 
διόγκωση τού κρανίου νεογνού, που εντοπίζεται στη βρεγ-µατική χώρα µετά 
τη γέννηση του και έχει προκληθεί από ταλαιπωρία του κατά τον τοκετό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cephalhaematoma]. 

κεφαλαίο (το) παράσταση γράµµατος που το διαφοροποιεί µορφικά ως προς το 
µέγεθος ή και το σχήµα από το αντίστοιχο µικρό του (π.χ. στην αρχή κυρίων 
ονοµάτων, κατά την έναρξη περιόδου κ.λπ.): ο τίτλος τού βιβλίου είναι µε 
κεφαλαία || (κ. ως επίθ.) το ~ σίγµα είναι Σ || το ~ Ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κεφαλαίος (µε µετακίνηση τού τόνου υπό την επίδραση των 
πλαγίων πτώσεων) < κεφαλή]. 

κεφάλαιο (το) {κεφαλαί-ου | -ων} 1. το απόθεµα πόρων που µπορούν να 
αξιοποιηθούν (µε δανεισµό, ενοικίαση ή επένδυση) για την παραγωγή αγαθών 
και υπηρεσιών το σύνολο των αξιοποιήσιµων χρηµατι-κώς περιουσιακών 
στοιχείων ενός προσώπου: ο ένας έβαλε το ~ και ο άλλος την προσωπική 
εργασία, για να στήσουν την εταιρεία || ρευστοποίησαν µέρος τού ~ για την 
αγορά νέων εγκαταστάσεων || µετοχικό | χρηµατιστικό ~ || ανθρώπινο (βλ.λ.) | 
υλικό ~ 2. χρηµατικό ποσό που αξιοποιείται ως κατάθεση ή επένδυση (σε 
τράπεζα ή επιχείρηση): χρειάστηκαν τα ~ των ξένων επενδυτών, για να 
ξεπεραστεί το οικονοµικό αδιέξοδο τής επιχείρησης || έχει ρίξει µεγάλα ~ σ' αυτό 
το µαγαζί για διακόσµηση και διαφήµιση· ΦΡ. (α) αµοιβαίο κεφάλαιο βλ. λ. 
αµοιβαίος (β) συγκέντρωση κεφαλαίου βλ. λ. συγκέντρωση 3. (περιληπτ.) το 
σύνολο των κεφαλαιοκρατών (ως οργανωµένης οµάδας συµφερόντων): το ~ 
αντιδρά στη µείωση των ωρών εργασίας || εκφραστής τού ~ || απαιτήσεις τού ~ || 
το µεγάλο | ξένο | ντόπιο ~ ΣΥΝ. καπιταλιστές, κεφαλαιοκράτες, 
πλουτοκράτες 4. (µτφ.) πρόσωπο µεγάλης σηµασίας, τού οποίου η αξία και η 
προσφορά αξιοποιούνται υπέρ τού συνόλου ή υπέρ ιδιωτικής επιχείρησης: 
τέτοιοι επιστήµονες διεθνούς κύρους αποτελούν ~ για τον τόπο || «οι δύο αυτοί 
τραγουδιστές αποτελούν δύο αυτόνοµα ~ στα εξαγωγικά πλάνα τής 
δισκογραφικής εταιρείας» (εφηµ.) || ο παίκτης αυτός αποτελεί ~ για την οµάδα · 
5. καθεµιά από τις επιµέρους ενότητες βιβλίου, συγγράµµατος κ.λπ.: το βιβλίο 
διαιρείται σε δέκα ~ || το πρώτο ~ είναι µια εισαγωγή στη θεωρία τής 
λογοτεχνίας ΣΥΝ. ενότητα, (για διδακτικά βιβλία) µάθηµα· ΦΡ. ανοίγω νέο 
κεφάλαιο βλ. λ. ανοίγω 6. (µτφ.) το σύνολο των γεγονότων που έχουν 
ιστορική ενότητα, αλλά και η χρονική περίοδος στην οποία συνέβησαν: η 
πολιορκία και η έξοδος τού Μεσολογγίου είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα ~ 
τής νεότερης ελληνικής ιστορίας ΣΥΝ. (µτφ.) σελίδα, περίοδος · 7. Κεφάλαιο 
(το) (γερµ. Das Kapital) το πιο γνωστό έργο τού Καρλ Μαρξ, στο οποίο 
περιγράφεται η λειτουργία των µηχανισµών παραγωγής και διανοµής τού 
πλούτου κατά τον 19ο αι. και η εξέλιξη των οικονοµικών θεσµών. — (υποκ.) 
κεφαλαιάκι (το), κεφαλαιακός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κεφάλαιον, ουδ. τού επιθ. κεφαλαίος < κεφαλή. Ο οικονοµικός 
όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. capital]. 

κεφάλαιογράµµατος, -η, -ο 1. γραµµένος µε κεφαλαία γράµµατα 2. 
κεφαλαιογράµµατη γραφή (στην παλαιογραφία) η γραφή τής οποίας τα 
γράµµατα (που είναι κεφαλαία) περιλαµβάνονται µόνο στο διάστηµα δύο 
παράλληλων γραµµών χωρίς να το υπερβαίνουν και που χρησιµοποιήθηκε για 
τη γραφή των φιλολογικών κειµένων τής αρχαιότητας ώς τον 9ο αι. µ.Χ. 
(οπότε ξεκινάει ο µεταχαρακτη-ρισµός, δηλ. η µεταγραφή πολλών έργων στη 
µικρογράµµατη): επιγραφική | βακχυλίδεια | βιβλική | κοπτική | οξυκόρυφη | 
στρογγυλό-σχηµη ~ ANT. µικρογράµµατη (γραφή). 

κεφαλαιογραφώ ρ. αµετβ. [1829] {κεφαλαιογραφείς... | κεφαλαιο-γράφ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) γράφω (λέξη) µε κεφαλαίο το αρχικό γράµµα: η λέξη 
«γένος» συχνά κεφαλαιογραφείται ως «Γένος». 

κεφαλαιοκράτης (ο) [1891] {κεφαλαιοκρατών}, κεφαλαιοκρά-τισσα (η) 
{κεφαλαιοκρατισσών} 1. πρόσωπο που εκµεταλλεύεται τα κεφάλαια που 
διαθέτει, εξασφαλίζοντας σταθερό εισόδηµα από αυτά ΣΥΝ. καπιταλιστής 2. 
(καταχρ.) πρόσωπο που υποστηρίζει το οικονοµικό σύστηµα τής 
κεφαλαιοκρατίας, ο οπαδός τού καπιταλισµού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
capitaliste]. 

κεφαλαιοκρατία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 1. χαρακτηρισµός τού οικονοµικού 
συστήµατος τής αγοράς (συνήθ. µε αρνητική σηµασία) που υπερτονίζει τον 
ρόλο τού κεφαλαίου· το καπιταλιστικό σύστηµα 2. 

(περιληπτ.-συνεκδ.) το σύνολο των κεφαλαιοκρατών, κυρ. ως οργανωµένης 
οµάδας συµφερόντων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. capitalisme]. 

κεφαλαιοκρατικός, -ή, -ό [1888] αυτός που σχετίζεται µε την κεφαλαιοκρατία ή 
τον κεφαλαιοκράτη: - κοινωνία ΣΥΝ. καπιταλιστικός. — κεφαλαιοκρατικ-ά | -
ώς επίρρ. 

κεφαλαιοκρατισµός (ο) [1889] η κεφαλαιοκρατία ως οικονοµικό και κοινωνικό 
σύστηµα (βλ. λ. κεφαλαιοκρατία) ΣΥΝ. καπιταλισµός. 

κεφαλαιοποίηση (η) [1861] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΟΙΚΟΝ. 1. (α) η 
µετατροπή εισοδήµατος ή αποθεµατικών σε (κυρ. µετοχικό) κεφάλαιο: ~ 
κερδών (β) κεφαλαιοποίηση τόκων ο συνυπολογισµός των τόκων και των 
ανατοκισµών συγκεκριµένου κεφαλαίου 2. (στις ασφάλειες) η σύµβαση µε 
την οποία µια ασφαλιστική εταιρεία δεσµεύεται µετά από ορισµένο χρονικό 
διάστηµα να καταβάλει σε ασφαλιζόµενο το ποσό που προκύπτει από τους 
τόκους των εισφορών του. — κεφαλαιοποιώ ρ. [1861] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. capitalisation]. 

κεφαλαιουχικός, -ή, -ό [1887] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον κεφαλαιούχο 2. 
(α) κεφαλαιουχικός εξοπλισµός τα υλικά περιουσιακά στοιχεία µιας 
παραγωγικής διαδικασίας (β) κεφαλαιουχικά αγαθά το σύνολο των 
οικονοµικών αγαθών που απαιτούνται ή χρησιµοποιούνται για την παραγωγή 
άλλων και στα οποία συµπεριλαµβάνονται ο κτηριακός και µηχανολογικός 
εξοπλισµός τής επιχείρησης (πάγια ή διαρκή αγαθά), τα αγαθά προς 
επεξεργασία και τα αγαθά για την τροφοδότηση και λειτουργία τής 
παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. των µηχανών). 

κεφαλαιούχος (ο/η) [1840] πρόσωπο που διαθέτει κεφάλαιο. [ΕΤΎΜ. < 
κεφάλαιο + -ούχος < έχω]. 

κεφαλαιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {κεφαλαιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
έχει καθοριστική σηµασία, που αναγνωρίζεται ως απόλυτα βασικός και 
ουσιαστικός: η ακριβής και τυπική διατύπωση είναι κεφαλαιώδους σηµασίας 
για τη σύνταξη διπλωµατικών εγγράφων ΣΥΝ. πρωταρχικός, ουσιώδης, κύριος, 
θεµελιώδης, πρωτεύων, σηµαντικός ΑΝΤ. επουσιώδης, δευτερεύων, 
ασήµαντος. — κεφαλαιωδώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κεφαλαλγία (η) {κεφαλαλγιών} ΙΑΤΡ. κάθε πόνος τής κεφαλής, ανεξαρτήτως 
των αιτίων που τον προκαλούν και τής εντάσεώς του ΣΥΝ. πονοκέφαλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κεφαλή + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 

κεφαλάρι (το) {κεφαλαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. η πηγή από την οποία αναβλύζει 
µεγάλος όγκος νερού- νεροµάννα ΣΥΝ. κεφαλόβρυσο · 2. το υπερυψωµένο 
µέρος τού κρεβατιού από ξύλο, µέταλλο ή ύφασµα, προς τη µεριά τού οποίου 
τοποθετείται το µαξιλάρι 3. (ειδικότ.) η µαξιλάρα που τοποθετείται πάνω από 
το κυρίως προσκέφαλο τού κρεβατιού · 4. το κιονόκρανο (βλ.λ.) 5. ο 
ακρογωνιαίος λίθος οικοδοµικής κατασκευής, το αγκωνάρι (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
γωνιόλιθος · 6. (λαϊκ.) τίτλος που επαναλαµβάνεται στην κορυφή τής σελίδας 
βιβλίου. [ΕΤΥΜ. < κεφάλι + παραγ. επίθηµα -άρι]. 

κεφάλας (ο) 1. άνθρωπος µε συγκριτικά µεγάλο κεφάλι σε σχέση µε το 
υπόλοιπο σώµα· ΦΡ. (παροιµ.) είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα βλ. λ. 
γάιδαρος 2. (σκωπτ.) ο χοντροκέφαλος, αυτός που δεν καταλαβαίνει γρήγορα 
και αντιδρά µε καθυστέρηση, αργά: ακόµα να καταλάβει ο ~· τόση ώρα του το 
εξηγώ! ΣΥΝ. νωθρός, χαζός, (εκφραστ.) µπουµπούνας, βλάκας, (λόγ.) µωρός 
ΑΝΤ. έξυπνος, (οικ.) σπίρτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

κεφαλή (η) 1. το κεφάλι- ΦΡ. (α) (δεν έχω) πού την κεφαλήν κλίναι (ουκ έχει 
πού την κεφαλήν κλίνη, Κ.∆. Λουκ. 9,58) (i) δεν έχω κανένα περιουσιακό 
στοιχείο, είµαι άπορος, άστεγος: έχασε όλη του την περιουσία και τώρα δεν έχει 
~! (ii) δεν έχω κανένα στήριγµα, δεν µπορώ να βασιστώ πουθενά για βοήθεια, 
συµπαράσταση: έµεινε µόνη κι έρηµη χωρίς να έχει ~! (β) ζητώ την κεφαλή 
(κάποιου) επί πίνακι βλ. λ. ζητώ (γ) κυνηγός κεφαλών βλ. λ. κυνηγός (δ) επί 
κεφαλής βλ.λ. 2. (συνεκδ.) ο κάθε άνθρωπος, το κάθε πρόσωπο: κακή ~! (ο 
ξεροκέφαλος)· ΦΡ. κατά κεφαλήν (κατά κεφαλήν, Αριστοτ. Πολιτικά 1272a) 
ανά άτοµο, για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά: ~ εισόδηµα 3. ο αρχηγός, αυτός που 
προΐσταται οργανωµένου σώµατος, συνόλου: οι - τής Εκκλησίας | τού κράτους 
|| η ~ τής οικογένειας ΣΥΝ. ηγέτης 4. το πλέον προβε-βληµένο τµήµα ή σηµείο 
(αντικειµένου), το οποίο είναι το πιο σηµαντικό, χρήσιµο ή έχει σχήµα που 
µοιάζει µε κεφάλι: η ~ τού τραπεζιού (το σηµείο όπου κάθεται το 
σηµαντικότερο πρόσωπο) | τής φάλαγγας | τής ποµπής || ~ πυραύλου 5. ο τύπος 
µε τον οποίο καταχωρίζεται µια λέξη στο λεξικό (συνήθ.) µε έντονα γράµµατα 
6. ΤΕΧΝΟΛ. καθένα από τα τµήµατα (εξαρτήµατα) κασετοφώνου ή βίντεο, που 
εγγράφει, σβήνει (διαγράφει), αναπαράγει µαγνητικά σήµατα σε ακουστικές 
κασέτες ή βιντεοκασέτες 7. ΑΝΑΤ. (α) το διογκωµένο µέρος οργάνου: ~ τής 
επιδιδυµίδας | τού παγκρέατος (β) το άκρο οστών: ~ τού µηριαίου οστού 8. 
ΙΑΤΡ. µεταλλική πρόθεση που τοποθετείται µε εγχείρηση σε κατάγµατα τού 
ισχίου 9. ΜΟΥΣ. (α) (στα έγχορδα) το άκρο τού µπράτσου, στο οποίο 
τοποθετούνται τα κλειδιά για το κούρντι-σµα των χορδών (β) το άνω κινητό 
τµήµα τού φλάουτου και τής φλογέρας, στο οποίο υπάρχει το υποχείλιο 
ράµφος 10. κεφαλές (οι) τα πρώτα αποστάγµατα αλκοολούχων υγρών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *ghebh(e)l- «κεφάλι», πβ. λατ. caput, ιταλ. capo, ισπ. 
cabeza, γοτθ. haubit, αγγλ. head, γερµ. Haupt κ.ά.]. 

πού την κεφαλήν κλίναι; Η φρ. από την Κ.∆. είναι «ό υιόςτοῦάνθρωπου 
ουκ έχει πού τήν κεφαλήν κλίνη» (Ματθ. 8, 20, Λουκ. 9, 58), δηλ. 
χρησιµοποιείται τ. υποτακτικής που συµφωνεί µε το υποκείµενο τού 
ρήµατος (ό υίός του ανθρώπου... κλίνη). Ωστόσο, ο τ. τής υποτακτικής στη 
χρήση τής συγκεκριµένης φράσης βαθµηδόν 
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υποκαταστάθηκε από τ. απαρεµφάτου κλίναι. Έτσι, ολόκληρη η 
φρ. διαµορφώθηκε «δεν έχω (ουκ έχω) πού την κεφαλήν κλίναι». 
Γραµµατικά ορθότερο θα ήταν λοιπόν να λέµε «δεν έχω πού την 
κεφαλήν κλίνω» για το ά πρόσωπο, «δεν έχεις πού την κεφαλήν 
κλίνης» για το β' πρόσωπο κ.ο.κ. Η χρήση κι εδώ έχει επιβάλει τον 
άκλιτο τ. κλίναι, που ούτε γραµµατικά δικαιολογείται ούτε παρα-
δίδεται στο κείµενο τής Κ.∆. 

κεφαλήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε το κεφάλι, που µοιάζει 
µε κεφάλι ως προς το σχήµα του: - τυρί (κεφαλοτύρι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τυρί, -ήσιος. 

κεφάλι (το) {κεφαλ-ιού | -ιών) 1. το ανώτερο άκρο τού ανθρώπινου 
σώµατος, που περιλαµβάνει το κρανίο µε τα µάτια, το στόµα, τα 
αφτιά, τη µύτη και τον εγκέφαλο: µε πονάει το ~ µου (έχω πονοκέ-
φαλο) || γυρίζει | βουίζει | πάει να σπάσει το ~ µου (έχω δυνατό πο-
νοκέφαλο) || στρέφω το ~ µου || ακουµπώ το - στο µαξιλάρι || φορώ 
καπέλο στο ~ || κρατώ το ~ µου (το στηρίζω µε τα χέρια µου)- ΦΡ. 
(µτφ.) (α) κόβω το κεφάλι µου βλ. λ. κόβω (β) βάζω το κεφάλι µου 
στον ντορβά βλ. λ. ντορβάς (γ) (παροιµ.) σηκώθηκαν τα πόδια να 
χτυπήσουν το κεφάλι (i) σε περιπτώσεις στις οποίες κάποιος απει-
θαρχεί ή εναντιώνεται προς ανώτερο του στην ιεραρχία (ii) σε περι-
πτώσεις στις οποίες κάποιος, ενώ ο ίδιος έχει άδικο ή βαρύνεται µε 
σφάλµατα, ρίχνει τις ευθύνες ή ζητεί τον λόγο από τους άλλους που 
έχουν δίκιο (δ) χτυπώ | βαράω το κεφάλι µου (στον τοίχο) µετανιώνω 
οικτρά για κάτι: κοίτα να κάνεις το σωστό, γιατί θα (το) χτυπάς το 
κεφάλι σου αργότερα (ε) πάει να µου φύγει το κεφάλι (i) έχω δυνατό 
πονοκέφαλο (ii) για µεγάλη ψυχική αναστάτωση, όταν κανείς δεν 
µπορεί να συνηθίσει στην ιδέα ότι συνέβη κάτι ανεπιθύµητο (στ) 
πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι για περιπτώσεις στις οποίες καταργεί 
κανείς αυτό που έχει πρόβληµα αντί να αντιµετωπίσει το ίδιο το πρό-
βληµα: επειδή το µάθηµα αυτό πάσχει στον τρόπο εξέτασης του, σκο-
πεύουν να το καταργήσουν δηλαδή ~! (ζ) στέκοµαι | κάθοµαι πάνω 
από το κεφάλι (κάποιου) (ί) στέκοµαι ακριβώς δίπλα σε (κάποιον) 
που κάθεται ή είναι ξαπλωµένος, προκαλώντας του δυσφορία ή κά-
νοντας τον να αισθάνεται άβολα (ii) επιτηρώ (κάποιον) πολύ στενά: 
το αφεντικό στεκόταν όλη µέρα πάνω απ' το κεφάλι της (η) έχω (κά-
ποιον) πάνω από το κεφάλι µου δέχοµαι την πίεση ή τον έλεγχο κά-
ποιου, λ.χ. λόγω τού ότι είναι ανώτερος µου ιεραρχικά ή λόγω στενής 
συγγενικής σχέσης: κάνε µια δική σου δουλειά, να µην έχεις κανέναν 
πάνω απ' το κεφάλι σου (θ) φύγε απ' το κεφάλι µου! µη µε πιέζεις, 
άσε µε στην ησυχία µου! (ι) σηκώνω κεφάλι (µεσν. φρ.) (i) εξεγείρο-
µαι, επαναστατώ, εκδηλώνω απείθεια: όσο ήταν αυτός πρόεδρος, κα-
νείς δεν τολµούσε να σηκώσει κεφάλι στο κόµµα ΣΥΝ. αντιµιλώ, αντι-
τίθεµαι (ii) (κυρ. για οικονοµική κατάσταση) βελτιώνοµαι: µε τόσα 
χρέη που πληρώνουµε, θα χρειαστεί καιρός για να σηκώσουµε κεφάλι 
ΣΥΝ. παίρνω τα πάνω µου (ια) δεν σηκώνω κεφάλι (i) εργάζοµαι 
εξαντλητικά, αφοσιώνοµαι ολοκληρωτικά σε κάτι: απ' το πρωί που 
ξεκίνησε το διάβασµα, δεν έχει σηκώσει κεφάλι! (ii) βρίσκοµαι σε 
συνεχή άσχηµη οικονοµική, συναισθηµατική κ.λπ. κατάσταση: από 
τότε που πέθανε ο άντρας της, δεν σήκωσε κεφάλι (ιβ) µου έρχεται 
(κάτι) στο κεφάλι (i) µε πλήττει ξαφνική συµφορά, αναπάντεχο κακό: 
τον τελευταίο χρόνο του 'ρθαν πολλά στο κεφάλι, η µία συµφορά µετά 
την άλλη (ii) έχω µια ξαφνική ιδέα, µια έµπνευση: τι του 'ρθε πάλι στο 
κεφάλι; ΣΥΝ. σκέφτοµαι (ιγ) άνοιξαν κεφάλια υπήρξαν βιαιοπραγίες 
(ιδ) (οικ.) τα κεφάλια µέσα! έκφραση που χρησιµοποιείται όταν 
κάποιος επιστρέφει στην εργασία του ή σε δραστηριότητα στην οποία 
δεν έχει τη δυνατότητα να ενεργεί όπως θέλει ο ίδιος: οι διακοπές 
τελείωσαν, από αύριο ~ 2. το αντίστοιχο µπροστινό µέρος ή το 
ανώτερο άκρο τού σώµατος, κυρ. των σπονδυλωτών: το ~ τού αλόγου 
| τής γάτας- ΦΡ. (παροιµ.) το ψάρι βροµάει an' TO κεφάλι η διαφθορά 
ενός συνόλου ξεκινάει από την ηγεσία του 3. (συνεκδ.) το µήκος που 
κατά προσέγγιση αντιστοιχεί σε µία κεφαλή (ανθρώπου ή ζώου): κέρ-
δισε µ'ένα ~ διαφορά (σε αγώνα δρόµου ή ταχύτητας)· ΦΡ. (α) παίρ-
νω κεφάλι αρχίζω να προηγούµαι, ξεπερνώ τους άλλους λίγο, τίθεµαι 
επί κεφαλής (σε αγώνα δρόµου, σε ιπποδροµία κ.λπ.): ο Έλληνας δρο-
µέας έχει πάρει κεφάλι (β) περνάω κάποιον ένα κεφάλι | (οικ.) ρίχνω 
σε κάποιον ένα κεφάλι είµαι ψηλότερος από κάποιον ένα κεφάλι 4. 
(συνεκδ.) ό,τι έχει σχήµα που µοιάζει µε αυτό τής κεφαλής ή που 
αναπαριστά κεφαλή (λ.χ. ένα γλυπτό έργο): το ~ µιας κούκλας 5. 
(στρογγυλό, σφαιρικό) οτιδήποτε λόγω τού σχήµατος ή τής θέσης του 
θυµίζει κεφάλι (σηµ. 1): το ~ τής καρφίτσας || ένα ~ τυρί || ένα ~ σκόρδο 
|| το - τού σπυριού (για την πυώδη απόληξη εξανθήµατος) 6. (οικ.) η 
βάλανος τού πέους· λέγεται και (σκωπτ.) κάτω κεφάλι: το ~ τρώει το 
πάνω (η σεξουαλική επιθυµία είναι κακός σύµβουλος για τις επιλογές 
κάποιου) 7. (συνεκδ.) πρόσωπο ή ζώο που αποτελεί µία µονάδα ενός 
συνόλου, πλήθους ή κοπαδιού: έχει γύρω στα εκατό ~ γιδοπρό-βατα- 
ΦΡ. µετράω κεφάλια κάνω καταµέτρηση (προσώπων ή ζώων) 8. 
(συνεκδ.) το µυαλό ως κέντρο τής ανθρώπινης νόησης, των διανοητι-
κών λειτουργιών ο προσωπικός τρόπος σκέψης: έχει καλό | γερό | µα-
θηµατικό ~· ΦΡ. (α) αλλάζω | γυρίζω κεφάλι αλλάζω γνώµη, άποψη, 
θέση: αν αποφασίσει κάτι, δεν του αλλάζεις εύκολα κεφάλι (β) παίρνω 
το κεφάλι (κάποιου) (i) (µε τα λόγια | τη φλυαρία µου κ.λπ.) τρελαίνω 
(κάποιον), του γίνοµαι ανυπόφορος: πάψε λίγο να µιλάς, µου πήρες το 
κεφάλι (ii) αποκεφαλίζω (κάποιον): συγκέντρωσαν όσους είχαν 
συνεργαστεί µε τους εχθρούς και τους πήραν τα κεφάλια (iii) (µτφ.) 
διώχνω (κάποιον) από τη θέση που κατέχει: δεν θα του πάρουµε και το 
κεφάλι για ένα µικρό λαθάκι! (γ) κάνω του κεφαλιού µου κάνω ό,τι 
θέλω χωρίς να λαµβάνω υπ' όψιν µου συµβουλές και υποδείξεις 
άλλων, κυρ. κατά τρόπο απερίσκεπτο: ό,τι και να του πεις, αυτός 
κάνει πάντα τού κεφαλιού του ΣΥΝ. κάνω ό,τι µου κατέβει (δ) 

κατεβάζει το κεφάλι µου είµαι επινοητικός, έχω δηµιουργική σκέψη 
(ε) σπάω το κεφάλι µου καταβάλλω µεγάλη προσπάθεια να θυµηθώ 
ή να καταλήξω σε κάτι: όσο κι αν σπάσεις το κεφάλι σου, δεν βρί-
σκεις τη λύση στο αίνιγµα (στ) µου µπαίνει (κάτι) στο κεφάλι αποκτώ 
µια έµµονη ιδέα (ζ) λέω | βγάζω (κάτι) απ' το κεφάλι µου επινοώ (κά-
τι), κατασκευάζω (κάτι) µε το µυαλό µου: τίποτε απ'όσα λέει δεν εί-
ναι αλήθεια, όλα τα βγάζει απ' το κεφάλι του (η) (αργκό) κάνω κεφάλι 
ζαλίζοµαι ελαφρά, λ.χ. λόγω τής κατανάλωσης αλκοόλ, τής χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών, από την πολλή και έντονη πνευµατική εργασία 
κ.λπ. (θ) (µτφ. για ποτά) χτυπώ στο κεφάλι βλ. λ. κτυπώ (ι) έχω πολλές 
σκοτούρες | πολλά στο κεφάλι µου έχω πολλές υποχρεώσεις, έγνοιες 
που µε πιέζουν ψυχολογικά: δεν θέλω να του φορτώσω κι άλλα- ήδη 
έχει πολλά στο κεφάλι του (ια) κάτι φεύγει πάνω από το κεφάλι µου 
απαλλάσσοµαι από έγνοια, υποχρέωση: «ζητάνε βοήθεια από το 
κράτος, για να φύγει οριστικά αυτό το άγχος πάνω από το κεφάλι 
τους» (εφηµ.) (ιβ) από το κεφάλι µου τα τραβάω | τα παθαίνω (όλα) 
ό,τι παθαίνω οφείλονται σε δικές µου πράξεις και επιλογές: αυτή 
φταίει που ήταν τόσο χαλαρή µε τα παιδιά της- από το κεφάλι της τα 
τραβάει || απ' το κακό του το κεφάλι τα τραβάει όλ' αυτά- ποιος του 
είπε να ανακατευτεί µε επιχειρήσεις τώρα στα γεράµατα; 9. (συνεκδ.) 
κάθε πρόσωπο ως προς τις διανοητικές του ικανότητες, τα χα-
ρακτηριστικά του γνωρίσµατα: είναι γερό ~ (άνθρωπος έξυπνος) || εί-
ναι από τα µεγάλα ~ τής εταιρείας (από τους σηµαντικούς της πα-
ράγοντες λόγω γνώσεων, ικανοτήτων κ.λπ.) || ξερό | αγύριστο | αρβα-
νίτικο (βλ.λ.) | µουλαρήσιο ~ (άνθρωπος ξεροκέφαλος) 10. η ανθρώ-
πινη ζωή· σε τυποποιηµένες ΦΡ. όπως (α) βάζω (στοίχηµα) το κεφάλι 
µου (µεσν. φρ.) για τη βεβαίωση τής πίστης κάποιου σε όσα υποστη-
ρίζει (β) (ΤΟ) τρώω ΤΟ κεφάλι µου κάνω επιλογές, που είναι κατα-
στροφικές για µένα: έτσι που πάει, θα το φάει το κεφάλι του! (γ) πέ-
φτουν κεφάλια βλ. λ. πέφτω (δ) γλυτώνω το κεφάλι µου σώζω τη ζωή 
ή τη θέση που κατέχω: ο καθένας κοιτάζει πρώτα πώς θα γλυτώσει το 
κεφάλι του 11. η ηθική και ψυχική υπόσταση ενός ανθρώπου, ο άν-
θρωπος ως συνειδητή ύπαρξη· σε συγκεκριµένες ΦΡ. όπως (α) έχω | 
περπατώ µε το κεφάλι ψηλά είµαι υπερήφανος, αισθάνοµαι σίγου-
ρος για την τιµή και την υπόληψη µου: δεν κάνω ατιµίες, γιατί θέλω 
να περπατάω µε το κεφάλι ψηλά (β) κρατώ το κεφάλι ψηλά διατηρώ 
την υπερηφάνεια µου (γ) σκύβω το κεφάλι (i) υποτάσσοµαι σε κά-
ποιον: οι Έλληνες δεν σκύβουν το κεφάλι σε κανέναν (ii) παραδέχοµαι 
(κάτι) σιωπηλά ή συνειδητοποιώ µε απογοήτευση (κάτι): κατάλαβε 
το σφάλµα του κι έφυγε µε σκυµµένο το κεφάλι (δ) έχω το κεφάλι µου 
ήσυχο δεν έχω εκκρεµότητες ούτε προβλήµατα, έχω την ησυχία µου: 
ακολούθησα όλες τις νόµιµες διαδικασίες, για να 'χω το κεφάλι µου 
ήσυχο (ε) κακό τού κεφαλιού του για ανθρώπους ή ζώα, που µε 
λανθασµένες επιλογές, πράξεις βλάπτουν τον εαυτό τους: εγώ του 
είπα τι τον συµφέρει- αν δεν το κάνει, ~! || (παροιµ.) «λαγός τη φτέρη 
έσειε, -!». — (υποκ.) κεφαλάκι (το) [µεσν.], (µεγεθ.) κεφάλα κ. 
κεφαλάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κεφάλιον, υποκ. 
τού αρχ. κεφαλή (βλ.λ.)]. 

κεφαλιά (η) 1. (στο ποδόσφαιρο) χτύπηµα τής µπάλας µε το κεφάλι: 
το γκολ µπήκε µε θεαµατική ~ || δυνατή | καρφωτή - || κεφαλιά-ψα-
ράκι (όταν ο παίκτης οριζοντιώνεται προς το έδαφος κάνοντας βου-
τιά µπροστά και χτυπά τη µπάλα µε το κεφάλι) 2. χτύπηµα µε το κε-
φάλι: του έριξε µια ~ στο πρόσωπο ΣΥΝ. κουτουλιά. — (υποκ.) κεφα-
λίτσα (η). 

κεφαλιάτικος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που προσδιορίζεται κατά κε-
φαλήν, που προκύπτει από υπολογισµό κατ' άτοµο: ~ φόρος | συµµε-
τοχή 2. κεφαλιάτικο (το) ο κεφαλικός φόρος (βλ. λ. κεφαλικός) ΣΥΝ. 
χαράτσι. 

κεφαλίδα (η) [-ας κ. (λόγ.) -ίδος} 1. ο τίτλος έντυπης έκδοσης ή επι-
µέρους κεφαλαίου της, όπως αναγράφεται στην κορυφή των σελίδων 
της· επίσης, σε λεξικό, η πρώτη και τελευταία λέξη κάθε σελίδας που 
αναγράφονται και στην κορυφή της 2. η φράση γνωµικού, αποφθεγ-
µατικού χαρακτήρα (συνήθ. λόγιας προελεύσεως ή και πρωτότυπη), 
που παρατίθεται κατά εισαγωγικό ή αφιερωµατικό τρόπο πριν από το 
κείµενο άρθρου, κεφαλαίου ή βιβλίου επιστηµονικού ή µη. [ΕΤΥΜ, 
< αρχ. κεφαλίς, -ίδος, υποκ. τού ουσ. κεφαλή]. 

κεφαλικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το κεφάλι: ~ 
φλέβα || ~ προβολή (τής κεφαλής τού εµβρύου κατά τον τοκετό) 2. 
IATP. ο λόγος τού µέγιστου µήκους προς το µέγιστο πλάτος τού κεφα-
λιού επί εκατό, που χρησιµοποιείται για τον χαρακτηρισµό ατόµου 
ως προς το µέγεθος τού κεφαλιού του 3. ΙΣΤ. (α) κεφαλικός φόρος (i) 
φόρος που επιβαρύνει κάθε άτοµο ξεχωριστά, ανεξάρτητα από την 
περιουσία ή το εισόδηµα του (ii) (ειδικότ.) το χαράτσι (βλ.λ.), ο φόρος 
που επί Τουρκοκρατίας επιβαλλόταν κατά κεφαλήν στους υπόδου-
λους για την απαλλαγή τους από στρατιωτικές υποχρεώσεις (β) κε-
φαλική ποινή η κατόπιν δίκης επιβολή τής θανατικής ποινής ή η πλή-
ρης στέρηση των πολιτικών κυρ. ελευθεριών τού καταδικασµένου. 

κεφαλίσιος, -ια, -ιο → κεφαλήσιος 
Κεφαλληνία (η) (λόγ.) 1. η Κεφαλ(λ)ονιά (βλ.λ.) 2. νοµός Κεφαλλη-

νίας νοµός τού Ιονίου Πελάγους, που περιλαµβάνει την Κεφαλλονιά 
και την Ιθάκη µε πρωτεύουσα το Αργοστόλι. — Κεφαλλήν)-ας) (ο), 
κεφαλληνιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Κεφαλλήν, -ήνος. Κατά την παράδοση, η ονοµασία 
οφείλεται στον µυθικό ήρωα Κέφαλο, ο οποίος έφθασε στο νησί ως 
πρόσφυγας από την Αθήνα και εκδίωξε τους παλαιότερους κατοί-
κους Ταφίους ή Τηλεβόες]. 

Κεφάλ(λ)ονιά (η) το µεγαλύτερο νησί των Επτανήσων.   — Κε-
φαλ(λ)ονίτης (ο), Κεφαλ(λ)ονίτισσα (η), κεφαλ(λ)ονίτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Κεφαλληνία]. 

κεφαλόβρυση (η) (λαϊκ.) το κεφαλάρι ΣΥΝ. νεροµάννα, πηγή. Επί- 



κεφαλογραβιέρα 887 κηδεύω 
 

σης κεφαλόβρυσο (το). 
κεφαλογραβιέρα (η) σκληρό επιτραπέζιο τυρί. 

[ΕΤΥΜ. < κεφαλοτύρι + γραβιέρα, µε συµφυρµό]. 
κεφαλόδεσµος (ο) [µτγν.] {-ου κ. -έσµου | -ων κ. -έσµων, -ους κ. -

έσµους} (λόγ.) οτιδήποτε χρησιµοποιείται για να συγκρατήσει τα 
µαλλιά ή ως κάλυµµα τού γυναικείου κυρ. κεφαλιού για πρακτικούς 
ή καλλωπιστικούς λόγους, όπως τα κάθε είδους µαντίλια, οι κορδέ-
λες κ.λπ. Επίσης (λαϊκ.) κεφαλόδεµα (το) [µεσν.] {κεφαλοδέµ-ατος | -
ατα, -άτων}. 

κεφαλοκλείδωµα (το) {κεφαλοκλειδώµ-ατος | -ατα, -άτων} λαβή 
στην πάλη κατά την οποία ο παλαιστής πιάνει από πίσω σφιχτά τον 
λαιµό τού αντιπάλου του µε την κλείδωση τού αγκώνα του και τον 
ακινητοποιεί. 

κεφαλοµαντηλο (το) (καθηµ.) µαντήλι που δένεται στο κεφάλι για να 
συγκρατήσει τα µαλλιά ή για καλλωπιστικούς λόγους: στους 
κρητικούς γάµους η νύφη µοιράζει λευκά ~. 

κεφαλοπάνι (το) {κεφαλοπαν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) αραχνοΰφαντο κά-
λυµµα τού κεφαλιού. 

κεφαλόποδο (το) [1873] {κεφαλοπόδων} ΖΩΟΛ. κάθε θαλάσσιο µα-
λάκιο, που ανήκει στην οµοταξία στην οποία εντάσσονται το χταπόδι, 
η σουπιά και το καλαµάρι. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
cephalopoda]. 

κεφαλόπονος (ο) [µεσν.] ο πονοκέφαλος, η ελαφρά κεφαλαλγία (βλ. 
λ. πονοκέφαλος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

κεφαλόπουλο (το) µικρός κέφαλος. [ΕΤΥΜ. < 
κέφαλος + υποκ. επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

κέφαλος (ο) {-ου κ. -άλου | -ων κ. -άλων, -ους κ. -άλους} ασηµόχρω-
µο ψάρι των εύκρατων θαλασσών και τού γλυκού νερού- το εξαιρετι-
κής ποιότητας κρέας του τρώγεται φρέσκο, παστό ή καπνιστό και 
από το θηλυκό του βγαίνει το αβγοτάραχο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κεφαλή]. 

-κέφαλος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν ότι κάποιος/κάτι: 1. έχει συγκεκριµένο αριθµό κεφαλών: δικέ-
φαλος αετός || τετρακέφαλος µυς 2. σχετίζεται µε το κεφάλι: µακρυ-
κέφαλος, χοντρο-κέφαλος, α-κέφαλος. 
[ΕΤΎΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δι-κέφαλος, µτγν. 
τρι-κέφαλος), που προέρχεται από το ουσ. κεφαλή]. 

κεφαλόσκαλο (το) (καθηµ.) το τελευταίο σκαλοπάτι µιας σκάλας, 
αυτό που βρίσκεται στο πιο ψηλό της σηµείο. 

κεφαλοτύρι (το) {κεφαλοτυρ-ιού | -ιών} σκληρό και ελαφρώς αλµυρό 
τυρί, που παρασκευάζεται από πρόβειο γάλα- καταναλώνεται σκέτο ή 
τριµµένο σε ζυµαρικά ΣΥΝ. κεφαλήσιο τυρί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. 

κεφαλοχώρι (το) {κεφαλοχωρ-ιού | -ιών} το χωριό που λόγω τού 
αριθµού των κατοίκων του, των διοικητικών υπηρεσιών ή γενικότ. 
τής ανάπτυξης του, έχει πρωτεύουσα σηµασία, κυρίαρχο ρόλο σε µια 
περιοχή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πόλη. 

κεφάρω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ., κυρ. για πρόσ.) µου 
αρέσει (κάποιος) πολύ: σαν να σε κεφάρει ο τύπος απέναντι, τι λες; 
[ΕΤΥΜ. < κέφι + παραγ. επίθηµα -άρω]. 

κεφάτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει κέφι, που βρίσκεται σε καλή διά-
θεση: ~ ήρθες σήµερα, όλο πειράγµατα και γέλια ΣΥΝ. ευδιάθετος, εύ-
θυµος, γελαστός, χαρωπός, χαρούµενος ANT. λυπηµένος 2. αυτός που 
βγάζει κέφι, που δηµιουργεί ευδιαθεσία: ~ πείραγµα | τραγούδι ANT. 
καταθλιπτικός. — κεφάτα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κέφι. 

κέφι (το) {κεφ-ιού | -ιών} (καθηµ.) η εκδήλωση ευδιαθεσίας, η χαρού-
µενη διάθεση: πού πήγε το ~ σου, γιατί είσαι µουτρωµένος; || έρχοµαι 
στο - || κάνω µια δουλειά µε ~ ΣΥΝ. ευδιαθεσία, διάθεση, όρεξη ANT. 
ακεφιά- ΦΡ. (α) κάνω κέφι δηµιουργώ ευδιαθεσία ή γίνοµαι ευδιάθε-
τος: έλα, κάνε κέφι, µην είσαι κακόκεφος (β) (οικ.) κάνω κέφι (κά-
ποιον) βρίσκω (κάποιον) τού γούστου µου, µου αρέσει: πολύ τον κά-
νω κέφι τον αδελφό σου, έχει µεγάλη πλάκα! (γ) κάνω το κέφι µου 
κάνω ό,τι θέλω, ό,τι µου αρέσει: αυτός, για να κάνει το κέφι του, µπο-
ρεί να διαλύσει το σπίτι || µέχρι τώρα είχε συνηθίσει πάντα να κάνει το 
κέφι της και κανείς να µην της λέει τίποτε (δ) πώς πόνε τα κέφια; πώς 
είσαι; πώς αισθάνεσαι; (ε) ανάβει το κέφι | το γλέντι βλ. λ. ανάβω 
(στ) τσακίρ κέφι το κορύφωµα τού κεφιού, τής ευθυµίας: φτάνω | 
έρχοµαι | βρίσκοµαι στο ~. — (υποκ.) κεφάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
keyif «ευθυµία» < αραβ. kayf]. 

κέφι - εγκε<ρής - εγκέφιος)ί). Στο κύµα τού καθαρισµού (τής ελ 
ληνικής γλώσσας από ξένες λέξεις, ιδίως τουρκικές) που επικρά 
τησε κατά τον 19ο αι. σύµφωνα µε διδάγµατα τού Κοραή, µερικές 
φορές προχώρησαν, από υπερβάλλοντα ζήλο, σε ακρότητες, πλάσ 
σοντας υβρίδια (νόθα σύνθετα) εξεζητηµένης µορφής. Έτσι, για να 
λογιοποιήσουν τη λ. κέφι (από τουρκ. keyif «ευθυµία») έπλασαν 
αντί τού κεφάτος το εψκεφής (1881) και εγκέφιος (1893), για να 
δηλώσουν τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κατάσταση ευθυµίας, 
κεφιού. Για τους ατυχείς αυτούς νεολογισµούς (που καταδίκασε η 
χρήση σε αφάνεια) ο λεξικογράφος Στέφανος Κουµανούδης (Συ 
ναγωγή νέων λέξεων..., 1900) παρατηρεί: «τά δύο ταύτα επίθετα 
εις το κέφιν ων βέβαια τά έποίησεν ο ποιήσας». → 
ταψί 

κεφίρ (το) {άκλ.} πόσιµο υποκίτρινο, όξινο υγρό ή σε κρεµώδη µορφή, 
από γάλα που έχει υποστεί ζύµωση. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. képhir, λ. 
καυκασιανής προελ.]. 

κεφτές κ. (λαϊκ.) κιοφτές (ο) {κεφτέδες} µικρό κοµµάτι από κιµά 
ζυµωµένο µε άλλα υλικά (αβγά, ψωµί, µαϊντανό κ.λπ.) και καρυκεύ-
µατα, σε σφαιροειδές ή πεπλατυσµένο σχήµα, που τρώγεται συνήθ. 
τηγανισµένο. — (υποκ.) κεφτεδάκι κ. κιοφτεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. köfte < περσ. köfta]. 

κεχαγιάς (ο) {κεχαγιάδες} 1. τιτλούχος τής σουλτανικής αυλής ή 
υψηλόβαθµος αξιωµατούχος (γραµµατέας, αξιωµατικός τού ιππικού, 
προϊστάµενος, επίτροπος ή επιτηρητής) 2. (µτφ.-κακόσ.) πρόσωπο που 
επιβάλλεται ως αρχηγός ή ρυθµιστής των πραγµάτων ΣΥΝ. δερβένα-
γας. — κεχαγιαλίκι (το). 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < τουρκ. kehaya (διαλεκτ. τ. αντί τού kahya) < περσ. 
kethuda]. 

κεχαριτωµένος, -η, -ο [µτγν.] (αρχαιοπρ.) αυτός που διακρίνεται από 
χάρη και λεπτότητα, ευγένεια µορφής και χαρακτήρα- (συνήθ. επίθ. 
τής Παναγίας) αυτή που έχει δεχθεί τη θεία χάρη: «χαίρε, κε- 
χαριτωµένη, ό Κύριος µετά σου» (Κ.∆. Λουκ. 1, 28) ΣΥΝ. χαριτωµένος. 

κεχηνώς, -υία, -ός {κεχην-ότος, -ότα | -ότες (ουδ. -ότα), -ότων} (αρ-
χαιοπρ.) (κυρ. στο αρσ.) (µτφ.-αρχαιοπρ.) αυτός που χάσκει, που έχει 
µείνει µε ανοικτό το στόµα από την έκπληξη: κοίταζε κεχηνώς ΣΥΝ. 
κατάπληκτος. — κεχηνότως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. τού παρακ. κέχηνα (δωρ. κέ-χα-να) τού ρ. χάσκτω (βλ.λ.), 
πβ. κ. ά-χα-νής]. 

κεχρί (το) {κεχρ-ιού | -ιών) φυτό που καλλιεργείται για τους µικρούς 
και εδώδιµους σπόρους του, οι οποίοι καταναλώνονται ως δηµητρια-
κά (ξηροί καρποί από ανθρώπους) ή ως ζωοτροφή, κυρ. των πουλιών 
ΦΡ. ο νους του στο κεχρί για όσους σταθερά ασχολούνται µε τα πο-
νηρά και ευχάριστα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κεγχρίον, υποκ. τού αρχ. κέγχρος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
κέρχ-νος (µε µετάθεση) < *κέρκ·-σ-νος, που συνδ. µε αρχ. γερµ. hirso 
«κεχρί» (> γερµ. Hirse). Κατ' άλλη άποψη, κέγχρος < *gher-ghro- (µε 
αναδιπλασιασµό και ανοµοίωση r-r > n-r), που συνδ. ίσως µε µέσ. 
γερµ. grü-z «καλαµπόκι» κ.ά.]. 

κεχριµπαρένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που είναι φτειαγµένος από κε-
χριµπάρι: ~ κοµπολόι 2. αυτός που το χρώµα του µοιάζει µε τού κε-
χριµπαριού: ~ ρετσίνα | σταφύλια. 

κεχριµπάρι (το) {κεχριµπαρ-ιού | -ιών} 1. το ήλεκτρο (βλ.λ.) 2. το 
χρώµα τού ήλεκτρου και (συνεκδ.) ό,τι έχει ανάλογο χρώµα (κυρ. λόγω 
διαύγειας, εξαιρετικής καθαρότητας, υψηλής ποιότητας): κρασί | 
ρετσίνα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kehribar < περσ. 
kährubä «κίτρινο ήλεκτρο»]. 

κηδεία (η) {κηδειών} 1.η εθιµοτυπική τελετή, θρησκευτικού συνήθ. 
χαρακτήρα, που τελείται για νεκρό πρόσωπο πριν από την ταφή (ή 
την αποτέφρωση τού σώµατος του), το σύνολο των εθιµοτυπιών που 
έχουν χαρακτήρα φροντίδας τού νεκρού: η ~ θα γίνει δηµοσία δαπά-
νη ΣΥΝ. εκφορά, ενταφιασµός, ταφή, θάψιµο 2. (συνεκδ.) η ποµπή που 
ακολουθεί το φέρετρο κατά την τελετή: η ~ πέρασε από µπροστά 
τους 3. (αργκό) κατάσταση από την οποία απουσιάζει η ευθυµία, η 
ζωντάνια, το κέφι· καταθλιπτικό, µονότονο περιβάλλον ή πρόσωπο 
που στερείται ενεργητικότητας, ευδιαθεσίας, ταχύτητας: το µαγαζί 
απόψε ήταν σκέτη ~! 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συγγένεια από γάµο», < κηδεύω. Η σηµε-
ρινή σηµ. είναι µτγν.]. 

κηδειόσηµο (το) 1. το κηδειόχαρτο (βλ.λ.) 2. (στην αργκό των στρα-
τιωτών) (υβριστ.) προς στρατιώτη που κινείται αργά, νωχελικά χωρίς 
ζωντάνια. [ΕΤΥΜ, < κηδεία + -σηµο < σήµα, πβ. κ. γραµµατό-σηµο]. 

κηδειόχαρτο (το) τυπωµένο χαρτί µε το οποίο αναγγέλλεται ο θά-
νατος (κάποιου) και στο οποίο αναγράφονται πληροφορίες για τον 
τόπο και τον χρόνο τής κηδείας· επικολλάται συνήθ. σε χώρους που 
σχετίζονται µε τον αποθανόντα ΣΥΝ. κηδειόσηµο. 

κηδεµόνας (ο/η) 1. το πρόσωπο (φυσικός ή µη γονέας), που κατά τον 
νόµο έχει αναλάβει την επιµέλεια ανηλίκου ή γενικότ. µη αυτεξού-
σιου προσώπου, τη διαχείριση τής περιουσίας και την εκπροσώπηση 
του: ο δάσκαλος ζήτησε να δει τους ~ των µαθητών του || ο σύλλογος 
γονέων και κηδεµόνων τού σχολείου µας ΣΥΝ. προστάτης, επιτηρη-
τής, φροντιστής, επιµελητής 2. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που έχει τον ρόλο 
προστάτη άλλου, επιβάλλοντας ουσιαστικά τη θέληση του: το συνδι-
καλιστικό κίνηµα δεν έχει ανάγκη από κηδεµόνες · 3. ορθοπαιδικό 
µηχάνηµα για υποβοήθηση κινητικής λειτουργίας ή αποκατάσταση 
προβλήµατος. [ΕΤΥΜ. < appc- κηδεµών, -όνος < κήδοµαι «φροντίζω» 
(βλ.λ.)]. 

κηδεµονεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {κηδεµόνευ-σα, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. αναλαµβάνω την κηδεµονία προσώπου 2. (µτφ.) καθοδηγώ 
(κάποιον/κάτι), υποδεικνύοντας του τι πρέπει να κάνει: ο σύλλογος 
τους δεν κηδεµονεύεται από κανένα κόµµα 3. ΝΟΜ. κηδεµονεύαµε-
νες περιοχές, κηδεµονευόµενοι πληθυσµοί κ.λπ. (περιοχές, πληθυ-
σµοί κ.λπ.) που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς κηδεµονίας (βλ. 
λ. κηδεµονία). 

κηδεµονία (η) [αρχ.] {κηδεµονιών} 1. η κατά τον νόµο ανάληψη τής 
επιµέλειας και επίβλεψης ανηλίκου ή υπεξουσίου, µε ευθύνη για τη 
διαχείριση τής περιουσίας του και την εκπροσώπηση του, το σύνολο 
των υποχρεώσεων και των ενεργειών που απορρέουν από τον ρόλο 
τού κηδεµόνα 2. διεθνής κηδεµονία το καθεστώς που ισχύει στις 
πρώην αποικίες κατά τη µετάβαση τους από το προηγούµενο στάδιο 
τής πλήρους εξάρτησης και υποταγής τους στις αποικιακές δυνάµεις, 
σε άλλου είδους καθεστώς οικονοµικής, πολιτικής κ.λπ. κυριαρχίας 
των αποικιακών χωρών σε αυτές. 

κηδεµονικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον κηδεµόνα ή 
την κηδεµονία, που χαρακτηρίζει το έργο τού κηδεµόνα: ~ ρόλος | 
αποστολή | υποχρέωση ΣΥΝ. προστατευτικός, επιβλεπτικός. — κηδε-
µονικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

κηδεστής (ο) (αρχαιοπρ.) ο εξ αγχιστείας συγγενής ΣΥΝ. συγγενής εξ 
επιγαµίας ΑΝΤ. εξ αίµατος συγγενής. — κηδεστία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κήδος «φροντίδα» < κήδω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

κηδεύω ρ. µετβ. {κήδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} τελώ την κηδεία (κά- 
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ποιου), προβαίνω στην εκφορά και ταφή ή αποτέφρωση νεκρού: κηδεύτηκε µε 
τιµές και µεγαλοπρέπεια ΣΥΝ. ενταφιάζω, θάβω, τελώ νεκρώσιµη τελετή. — 
κήδευοη (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κήδος «φροντίδα» < κήδω | -οµαι (βλ.λ.). Η λ. είχε τη γενική 
σηµ. «φροντίζω», αλλά χρησιµοποιήθηκε και µε τις σηµ. «νυµφεύοµαι - 
συνάπτω γάµο» και «θάβω, παρίσταµαι κατά την ταφή», αναφερόµενη στις 
προετοιµασίες που απαιτούσαν τέτοιες τελετές]. 

κήδοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) (+γεν.) 
εκδηλώνω µέριµνα (για κάποιον/κάτι), έχω πραγµατικό ενδιαφέρον: φιλέλλην 
ο οποίος κήδεται των εθνικών µας δικαίων και συµφερόντων ΣΥΝ. 
ενδιαφέροµαι, νοιάζοµαι, φροντίζω ΑΝΤ. αδιαφορώ, αµελώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
ίΕΤΥΜ. < αρχ. κήδω | -οµαι < I.E. *käd-os- «φροντίδα - λύπη», πβ. αβε-στ. 
sädra- «δυστυχία, συµφορά», µέσ. ιρλ. caiss «µίσος», ουαλ. cawdd «οργή», 
γοτθ. hatis «µίσος», γερµ. Haß, αγγλ. hate κ.ά. Οµόρρ. κηδ-εία, κηδε-µών, 
κηδ-εύω (βλ.λ.) κ.ά.]. 

κηλεπίδεσµος (ο) [1839] {κηλεπιδέσµ-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. ελαστικό εξάρτηµα 
που εφαρµόζει σαν ζώνη, συγκρατώντας σε συγκεκριµένα σηµεία το σώµα 
ατόµου που πάσχει από κήλη: στα βρέφη που πάσχουν από οµφαλοκήλη, 
χρησιµοποιείται ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bandage herniaire]. 

κήλη (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η µετακίνηση οργάνου από την ανατοµική 
κοιλότητα στην οποία περιέχεται φυσιολογικά- συνηθισµένες µορφές της είναι 
η βουβωνοκήλη, η οµφαλοκήλη κ.ά. — κηλικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *kâF-
el-â < I.E. *qäw-el- «οίδηµα, πρήξιµο», πβ. αρχ. σλαβ. kyla, ρωσ. kilâ, αρχ. 
γερµ. höla, αρχ. αγγλ. hêala κ.ά.]. 

κηλίδα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ίδος} 1. οτιδήποτε εµφανίζεται σε µια επιφάνεια ως 
στίγµα είτε λόγω χρωµατικής αντίθεσης είτε ως λεκές, ρύπος: στο σηµείο τής 
πληγής το πουκάµισο είχε µια µεγάλη ~ από αίµα || ~ από µελάνι | χρώµα || µπλε 
| µαύρη ~|| ~ πετρελαίου (πετρελαιοκηλίδα στη θάλασσα) ΣΥΝ. (λόγ.) σπίλος 
2. ΑΝΑΤ. στίγµα που εµφανίζεται στην επιδερµίδα λόγω τοπικής αλλοίωσης 
τού χρώµατος της από φυσικά ή παθολογικά αίτια ΣΥΝ. πανάδα 3. ΒΙΟΛ. 
οπτική κηλίδα η έντονα χρωµατισµένη περιοχή µονοκύτταρων οργανισµών, η 
οποία λειτουργεί ως φωτοδέκτης και αντιπροσωπεύει βασικό αισθητήριο 
όργανο των οργανισµών αυτών 4. ΑΣΤΡΟΝ. σκοτεινός σχηµατισµός τής 
φωτόσφαιρας τού Ηλίου: ηλιακές κηλίδες 5. (µτφ.) οτιδήποτε πλήττει ως 
µελανό σηµείο το ηθικό κύρος, τη συνολική αξία, την τιµή, την υπόληψη 
κάποιου: τα πρόσφατα κρούσµατα ρατσιστικής βίας αποτελούν µαύρη ~ για τον 
πολιτισµό τής Ευρώπης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κηλίς, -ΐδος < I.E. *qäl- «σκούρα 
κηλίδα», πβ. λατ. câlidus «σηµαδεµένος (για βόδια)», αρχ. ιρλ. caile «κηλίδα», 
αρχ. σλαβ. kali «πηλός» κ.ά.]. 

κηλιδώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {κηλίδω-σα, -θηκα, -µένος) (λόγ.) 1. αφήνω στίγµατα- 
λερώνω (κάτι): το πουκάµισο είχε κηλιδωθεί από αίµα ΣΥΝ. λεκιάζω, ρυπαίνω, 
στιγµατίζω 2. (µτφ.) προσβάλλω την τιµή, την ηθική (κάποιου): οι πράξεις του 
κηλιδώνουν την οικογενειακή µας τιµή || δεν θα επέτρεπε σε κανέναν να 
κηλιδώσει το όνοµα του ΣΥΝ. αµαυρώνω, ατιµάζω, σπιλώνω, καταισχύνω, 
ντροπιάζω ANT. τιµώ, λαµπρύνω. — κηλίδωση (η) [µεσν.]. 

κήνοορας (ο) {κηνσόρων} (λόγ.) πρόσωπο που εµφανίζεται και δρα ως τιµητής 
των άλλων, που τους αξιολογεί και τους κατατάσσει, κυρ. µε επιφανειακά και 
ανελαστικά κριτήρια και διάθεση επικριτική: µερίδα διανοουµένων επιλέγει 
τον ασφαλή ρόλο τού ~ τής δηµόσιας ζωής. Επίσης (λογιότ.) κήνσωρ [µτγν.] 
{κήνσορος}. [ΕΤΥΜ < µτγν. κήνσωρ | κένσωρ, -ορός < λατ. censor, 
αξιωµατούχος (στην αρχ. Ρώµη) επιφορτισµένος µε την απογραφή των 
πολιτών και των περιουσιών τους, < census «απογραφή»]. 

κηπαίος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τον κήπο· (συ-νήθ. για 
απορρίµµατα από τον καθαρισµό των κήπων, δηλ. κλαδιά, φύλλα κ.λπ.): η 
συλλογή ~ απορριµµάτων. 

κηπάριο (το) → κήπος 
κήπευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. (γενικά) η µετατροπή 

έκτασης σε κήπο, η καλλιέργεια φυτών σε ήµερη µορφή 2. (ει-δικότ.) η 
δηµιουργία ήµερης παραλλαγής άγριου φυτού σε κήπο µε ειδικές 
δενδροκοµικές µεθόδους κατά επιστηµονικό τρόπο 3. η αποµάκρυνση των 
γερασµένων ή ξεραµένων δέντρων από καλλιεργούµενο δάσος για την 
αραίωση του. 

κηπεύσιµος, -η, -ο [µτγν.] κηπευτός (βλ.λ.). 
κηπευτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χρησιµοποιείται στην κήπευση ή 
παράγεται µε αυτή: ~ προϊόντα | εργαλεία | καλλιέργειες 2. κηπευτικά (τα) τα 
λαχανικά, γενικότ. τα φυτικά προϊόντα που παράγονται στον κήπο 3. 
κηπευτική (η) η τέχνη τής καλλιέργειας φυτών στον κήπο, τής ανάπτυξης των 
ήµερων ποικιλιών τους, η τέχνη τού κηπουρού ΣΥΝ. κηπουρική. κηπευτός, -ή, 
-ό [µτγν.] (φυτό) που αναπτύσσεται σε κήπο µε ελεγχόµενη καλλιέργεια, που 
ανήκει σε ήµερη, καλλιεργήσιµη ποικιλία ΣΥΝ. περιβολήσιος, ήµερος ΑΝΤ. 
άγριος, αυτοφυής. κηπεόω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κήπευ-σα, -θηκα, -µένος} 
καλλιεργώ κήπο, επιµελούµαι την ανάπτυξη φυτών σε κήπο· ασχολούµαι µε 
την κηπουρική. κηποκοµία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΠ. η τέχνη και επιστήµη τής 
συστηµατικής καλλιέργειας φυτών για εµπορικούς λόγους ή για καθαρά 
προσωπική ευχαρίστηση ΣΥΝ. κηπουρική. — κηποκόµος (ο/η) [µτγν.], 
κηποκοµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κηποκόµος < κήπος + -κόµος < κοµώ «φροντίζω, περι-
ποιούµαι» (βλ. λ. -κοµίά)). κήπος (ο) 1. η συνήθ. περιφραγµένη έκταση γης, 
µπροστά ή πίσω από κατοικία, όπου φυτεύονται και καλλιεργούνται λουλούδια, 
δέντρα, χόρτα, λαχανικά, θάµνοι κ.λπ. για καλλωπιστικούς ή καταναλωτι- 

κούς, πρακτικούς λόγους (οπότε και αναλόγως χαρακτηρίζεται ως ανθόκηπος, 
δενδρόκηπος, λαχανόκηπος κ.λπ.(: ιδιωτικός | σχολικός | εσωτερικός ~ || 
αρχιτεκτονική κήπων || οι ολάνθιστοι, ανοιξιάτικοι ~ τής γειτονιάς || µαραµένος 
και απεριποίητος ~ || ο ~ ήθελε πότισµα ΣΥΝ. περιβόλι, µπαξές 2. (ειδικότ.) 
(α) έκταση εδάφους ή τεχνητού χώρου µε διακοσµητικά φυτά, δέντρα κ.λπ., η 
οποία διατίθεται για κοινή χρήση ως πάρκο ή γενικότ. ως χώρος αναψυχής: 
δηµόσιος ~ || ο εθνικός ~ στο κέντρο τής Αθήνας (β) βοτανικός κήπος βλ. λ. 
βοτανικός (γ) ζωολογικός κήπος βλ. λ. ζωολογικός (δ) κρεµαστοί κήποι οι 
κήποι που διαµορφώνονται σε συνεχή, ανισόπεδα επίπεδα µε αυξανόµενη 
κλίση τού εδάφους: οι ~ τής Βαβυλώνας (ένα από τα επτά θαύµατα τής 
αρχαιότητας, πιθ. είδος ζιγκουράτ το οποίο σχηµάτιζε καταπράσινο τεχνητό 
λόφο από κατάφυτα επίπεδα) 3. Κήπος τής Εδέµ βλ. λ. Εδέµ. — (υποκ.) 
κηπάκι κ. (λόγ.) κηπάριο (το) κ. κηπάκος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κήπος < I.E. *kâp-â «κοµµάτι γης, οικόπεδο», πβ. αρχ. γερµ. 
huoba, αρχ. σαξ. hôba, ολλ. hoeve «αγροτεµάχιο», αλβ. kopshtë «κήπος» κ;ά.]. 
κηποτεχνία (η) {χωρ. πληθ.) η τέχνη τού σχεδιασµού κήπων και τής 
διαµόρφωσης και διατήρησης χώρων πρασίνου στις πόλεις για διακοσµητικούς 
λόγους. κηπούπολη κ. (ορθότ.) κηπόπολη (η) {-ης κ. -πόλεως | -πόλεις, -πό-
λεων} πόλη ή προάστιο µε µεγάλους φυσικά διαµορφωµένους κήπους, πάρκα 
και ανοιχτές εκτάσεις, αλλά και κάθε συνοικισµός µε επαύλεις, οι οποίες 
περιβάλλονται από κήπο: η ~ τής Κηφισιάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιούπολη. 
κηπουρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον κηπουρό ή την εργασία 
του: ~ εργαλεία | εξοπλισµός 2. κηπουρική (η) η τέχνη τού κηπουρού, το σύνολο 
γνώσεων και τεχνικών για την περιποίηση κήπου, την καλλιέργεια λουλουδιών, 
δέντρων ή λαχανικών ΣΥΝ. κηπευτική. κηπουρός (ο/η) το πρόσωπο που επί 
πληρωµή αναλαµβάνει την καλλιέργεια και τη φροντίδα ενός κήπου, που έχει 
ειδικευθεί στην περιποίηση δηµόσιων ή ιδιωτικών κήπων ΣΥΝ. περιβολάρης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κηποΈορός κήπος + -ουρόςκ ορώ «βλέπω, φροντίζω», πβ. οίκ-
ουρός]. κηπόχωµα (το) [1808] {κηποχώµατος | χωρ. πληθ.} χώµα που χρησι-
µοποιείται στην κηπουρική. κηραλοιφή (η) [1871] κ. (λαϊκ.) κεραλοιφή (λόγ.) 
αλοιφή µε βάση 
το κερί και το λάδι. κηρήθρα (η) κ. (λαϊκ.) κερήθρα {κηρήθρων} τµήµα τής 
κυψέλης που κατασκευάζουν οι µέλισσες, το οποίο αποτελείται από σειρές 
οµοιόµορφων εξαγωνικών κέρινων κελλιών για την αποθήκευση τού µελιού, 
τής γύρης, καθώς και για την τοποθέτηση των αβγών τους. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
κηρός «κερί» + -ήθρα, πβ. δαχτυλ-ήθρα, κολυµβ-ήθρα, µπουρµπουλ-ήθρα κ.ά.]. 
κηρίο (το) µονάδα µετρήσεως τής ισχύος, τής έντασης τής φωτεινότητας που 
εκπέµπει µια φωτεινή πηγή (σύµβολο cd). [ΕΤΥΜ. < αρχ. κηρίον, υποκ. τού 
κηρός «κερί», αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο ανατολικής προελεύσεως, όπως 
επιµαρτυρείται και από το παράγωγο κήρινθος. Η σύνδεση µε βαλτικές λ. για το 
µέλι (πβ. λιθ. korys, λετ. krâes) εµφανίζει φωνητικές δυσχέρειες. ∆άνειο από 
την ίδια πηγή µε το αρχ. κηρός αποτελεί πιθ. και η αντίστοιχη λατ. λ. céra (> 
γαλλ. cire)]. κηρογραφία (η) [µτγν.] {κηρογραφιών} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 1. ζωγραφική 
τεχνική, που χρησιµοποιεί χρώµατα διαλυµένα σε λειωµένο κερί (βλ. κ. λ. 
εγκαυστική) 2. (συνεκδ.) κάθε έργο ζωγραφικής που δηµιουργείται µε την 
παραπάνω µέθοδο: του χάρισε µια από τις ωραιότερες ~ της 3. µέθοδος 
ιχνογράφησης για τον σχεδιασµό χαρτών ή την αποτύπωση χωρογραφικών 
µετρήσεων µε τη βοήθεια κεριού, καθώς και (συνεκδ.) η εικόνα ή ο χάρτης που 
σχεδιάζεται µε αυτή τη µέθοδο. κηρόδετος, -η, -ο ο συγκολληµένος µε κερί. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < κηρός + δετός]. κηροδοχος, -ος, -ο 1. αυτός στον οποίο γίνεται 
η τήξη τού κεριού: ~ λέβητας 2. ο δίσκος στον οποίο στερεώνουν τα αναµµένα 
κεριά στο µανουάλι. 
[ΕΤΥΜ < κηρός + -δόχος < δέχοµαι]. κηροζίνη (η) {χωρ. πληθ.} µείγµα υγρών 
υδρογονανθράκων, που λαµβάνεται στα ελαφρύτερα κλάσµατα κατά την 
απόσταξη τού πετρελαίου και χρησιµοποιείται ευρέως ως καύσιµη ύλη (λ.χ. στα 
αεροπλάνα) καν ως καθαριστικό διάλυµα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. Kerosine 
< αρχ. κηρός]. κηροµπογιά (η) κ. (λαϊκ.) κεροµπογιά είδος µπογιάς που χρησι-
µοποιείται στη ζωγραφική και που έχει ως βάση της το κερί. κηροπήγιο (το) {-
ίου | -ίων} εκκλησιαστικό, λατρευτικό ή διακοσµητικό σκεύος µε µία ή 
περισσότερες υποδοχές για τη στερέωση κεριών: χρυσό | σκαλιστό ~ || διπλό | 
κλασικό ~ || τα αναµµένα ~ τής εκκλησίας ΣΥΝ. καντηλέρι, µανουάλι. 

[ΕΤΥΜ. < κηρός «κερί» + -πήγιο < αρχ. πήγνυµι (βλ. κ. πήζω)]. κηροπλάστης 
(ο) [αρχ.] {κηροπλαστών}, κηροπλάστρια (η) {κη- 
ροπλαστριών} ο κηροποιός. κηροπλαστική (η) [µτγν.] η τέχνη τής κατασκευής 
κεριών. κηροποιείο (το) [1871] εργαστήριο κατασκευής κεριών και λαµπάδων 
µε τη χρήση ειδικών καλουπιών, µέσα στα οποία χύνεται και αφήνεται να 
κρυώσει το κερί, για να πάρει το σχήµα του. κηροποιός (ο) [µτγν.] ο τεχνίτης 
που ασχολείται µε την κατασκευή 
κεριών ΣΥΝ. κηροπλάστης, κεράς. — κηροποιία (η). κηροπωλείο (το) [µεσν.] 
κατάστηµα που πουλά κεριά. κηρός (ο) (αρχαιοπρ.) 1. το κερί 2. ισπανικός 
κηρός ρητινώδες παρασκεύασµα που ρευστοποιείται όταν θερµαίνεται και 
χρησιµοποιεί- 
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ται για το σφράγισµα επιστολών, εγγράφων κ.λπ. ΣΥΝ. βουλλοκέρι. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., βλ. λ. κηρίο]. 

κηροσβέστης κ. κεροσβήστης (ο) {κηροσβεστών} σκεύος (ιδίως 
εκκλησιαστικό) που χρησιµεύει για το σβήσιµο των κεριών. [ΕΤΥΜ < κηρός + 
σβέστης < αρχ. σβέννυµι (βλ. κ. σβήνω)]. 

κηροστάτης (ο) [1893] {κηροστατών} σκεύος µε ειδικές υποδοχές για την 
τοποθέτηση, στερέωση κεριών, που χρησιµοποιείται για οικιακούς, 
διακοσµητικούς ή εκκλησιαστικούς, λειτουργικούς σκοπούς ΣΥΝ. κηροπήγιο, 
µανουάλι. [ΕΤΥΜ < κηρός «κερί» + -στάτης (< αρχ. Γσταµαι)]. 

κήρυγµα (το) [αρχ.] {κηρύγµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. (α) ο θρησκευτικού 
περιεχοµένου λόγος που εκφωνείται σε εκκλησίες από τους ιερείς ή τους 
επισκόπους ή και επιφορτισµένους προς τούτο πολίτες βάσει αποστολικών και 
ευαγγελικών λατρευτικών αναγνωσµάτων για την προβολή βασικών 
χριστιανικών αρχών και ο χρόνος που αυτός διαρκεί: ~ από τον άµβωνα || το - 
τής Κυριακής (β) ΘΕΟΛ. Ο λόγος των Αποστόλων ως µέσο διάδοσης τής 
λυτρωτικής αποστολής τού Χριστού, όπως καταγράφηκε στα Ευαγγέλια τής 
Κ.∆., αναπτύσσοντας τις βασικές αλήθειες τού χριστιανισµού 2. ο λόγος που 
απευθύνεται ως διδασκαλία και µε τη δηλωµένη πρόθεση να φανερώσει την 
αλήθεια ορισµένης διδασκαλίας ή ορισµένων θέσεων και να εµπνεύσει πίστη 
σε αυτές (επειδή θεωρεί σαφή την ανάγκη παραδοχής τους): το ~ µιας νέας 
πολιτικής βρήκε απήχηση στους ψηφοφόρους || το ~ για τη φυλετική ισότητα έχει 
επηρεάσει σηµαντικά τη σκέψη του 3. (κακόσ.) ο εκτεταµένος λόγος µε τον 
οποίο επιδιώκει κανείς να προβάλει ορισµένες θέσεις (µε τρόπο φορτικό, 
ενοχλητικό): τέτοιος που είναι, καλά θα κάνει ν' αφήσει τα ~ περί ηθικής || µια 
απλή γνώµη τού ζήτησα κι αυτός µου έκανε ολόκληρο ~. — (υποκ.) 
κηρυγµατάκι (το). 

κήρυκας (ο/η) {κηρύκων} 1. πρόσωπο που κάνει κήρυγµα, κυρ. θρησκευτικό: ο 
~ ανέλυε το νόηµα τής ευαγγελικής περικοπής 2. πρόσωπο που προβάλλει 
συστηµατικά και δηµόσια ένα δόγµα, µια ιδέα, µια φιλοσοφική θεωρία κ.λπ.: 
~ τής αδελφοσύνης των λαών || ~ µίσους και εκδίκησης || σε όλη τη ζωή του 
υπήρξε ~ των νέων ιδεών και τής ανάγκης εκσυγχρονισµού ΣΥΝ. 
προπαγανδιστής 3. το πρόσωπο που αναλαµβάνει τη δηµόσια αναγγελία 
είδησης, αυτός που διαλαλεί (κάτι) στο πλήθος: έστειλε κήρυκες σε όλη τη 
χώρα, να µεταφέρουν τα µαντάτα ΣΥΝ. διαλαλητής, ντελάλης 4. πρόσωπο που 
αποστέλλεται µεταξύ εµπολέµων, µεταφέροντας προτάσεις ειρήνευσης, 
ανακωχής ΣΥΝ. πρεσβευτής, ειρηνευτής · 5. πρόσωπο που προβαίνει στην 
κήρυξη των δηµόσιων πλειστηριασµών, δηµοπρασιών, καθώς και στη 
δηµοσίευση των προγραµµάτων τους στον τοπικό Τύπο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κήρυξ, -υκος, που συνδ. µε σανσκρ. kâru- «τραγουδιστής, ποιητής», οπότε πιθ. 
ανάγεται σε I.E. *kàr- «υµνώ, τραγουδώ», πβ. κ. σανσκρ. car-kar-ti «επαινώ, 
υµνώ»]. 

κηρύκειο (το) [αρχ.] {κηρυκεί-ου | -ων} 1. το ραβδί που έφεραν οι κήρυκες και 
οι πρέσβεις 2. το έµβληµα τού θεού Ερµή και γενικότ. σύµβολο οµόνοιας και 
παύσης των διαφορών κατά την αρχαιότητα, που απετελείτο από λεπτή ράβδο 
ελιάς ή δάφνης, µε δύο µικρά φτερά και δύο φίδια, που ήταν τυλιγµένα γύρω 
από τη ράβδο και µάχονταν το ένα το άλλο. 

κήρυξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} η δηµόσια και επίσηµη 
ανακοίνωση, γνωστοποίηση: ~ πολέµου (ανακοίνωση τής έναρξης 
εχθροπραξιών εναντίον κράτους) || ~ τής έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων || 
~ πτωχεύσεως ΣΥΝ. διακήρυξη, εξαγγελία, αναγγελία. 

κηρύσσω κ. κηρύττω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κήρυ-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. κάνω 
κήρυγµα, διαδίδω ιδέες και δόγµατα (φιλοσοφικά, θρησκευτικά, πολιτικά 
κ.λπ.): τα έργα του κήρυτταν την πίστη στον άνθρωπο || οι Απόστολοι κήρυξαν 
στον κόσµο τον λόγο τού Ιησού Χριστού || ~ το Ευαγγέλιο || η οργάνωση αυτή 
κηρύσσει τον ρατσισµό και τη µισαλλοδοξία ΣΥΝ. προπαγανδίζω, διαδίδω, 
διδάσκω ♦ (µετβ.) 2. ανα-κοινώνων επίσηµα και δηµόσια κάτι (κυρ. στο 
πλαίσιο καθιερωµένης νοµικά ή εθιµικά διαδικασίας): µας κήρυξαν τον πόλεµο 
|| ο νοµός κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης || κήρυξε την έναρξη των 
εργασιών τής συνδιάσκεψης- ΦΡ. (α) κηρυγµένος εχθρός ο εχθρός τού οποίου 
οι αρνητικές, επιθετικές διαθέσεις είναι ξεκάθαρες και εκ των προτέρων 
δεδηλωµένες: ανήκε στους ~ τού καθεστώτος και του απαγορεύθηκε η είσοδος 
στη χώρα || είναι ~ τής φαυλο-κρατίας (β) (µτφ.) κηρύσσω (σε κάποιον) τον 
πόλεµο (κηρύσσω πό-λεµον, Οµήρ. ίλ. Β 443) δηλώνω την εχθρότητα µου, 
εκδηλώνοµαι αρνητικά (απέναντι σε κάποιον), τον αντιµετωπίζω ως εχθρό: 
του έχει κηρύξει τον πόλεµο και προσπαθεί να τον µειώσει µε κάθε τρόπο ΣΥΝ. 
πολεµώ, κοντράρω, εχθρεύοµαι ♦ 3. (αµετβ.) κάνω κήρυγµα, είµαι ή γίνοµαι 
κήρυκας: όλοι τον θαύµαζαν, όταν κήρυττε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< κήρυξ (βλ.λ.)]. 

κηρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {κηρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} αυτός που έχει την 
υφή τού κεριού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κηρωµενος, -η, -ο αυτός που είναι επιχρισµένος µε κερί: ~ πινακίδες. 
κηρωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει επάλειψη κεριού, ώστε να είναι αδιάβροχος: ~ 

ύφασµα | χαρτί 2. κηρωτό έµπλαστρο σκεύασµα από λεπτό ύφασµα 
επαλειµµένο µε διάφορες θεραπευτικές ουσίες µε βάση το κερί (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κηρώ (-όω) < κηρός «κερί»]. 

κητέλαιο (το) {κητελαί-ου | -ων} ΧΗΜ. ζωικό έλαιο που χρησιµοποιείται ως 
λιπαντικό, στην κατασκευή σαπουνιών και σπανιότ. εδώδιµων λιπών και το 
οποίο προµηθευόµαστε από τη λιπαρή στιβάδα των κητών (κυρ. τής 
φάλαινας) µε τήξη. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. whale oil]. 

κητοειδής, -ής, -ές [1873] {κητοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε κήτος. Επίσης κητώδης, -ης, -ες [αρχ.]. — κητοειδώς κ. κητωδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κήτος (το) {κήτ-ους | -η, -ών} 1. υδρόβιο θηλαστικό µεγάλων διαστάσεων, π.χ. η 
φάλαινα, το δελφίνι κ.ά. 2. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που είναι πολύ παχύς και 
δυσκίνητος: πού να χωρέσει τέτοιο ~ σ' αυτό το φουστανάκι! ΣΥΝ. φάλαινα, 
θηρίο, θωρηκτό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. [ΕΤΥΜ < αρχ. κήτος, αγν. ετύµου]. 

κητόσπερµα (το) [1839] {κητοσπέρµ-ατος | -ατα, -άτων} ΧΗΜ. συστατικό τού 
κητελαίου µε ευρεία χρήση στη φαρµακευτική και την αρωµατοποιία, καθώς 
και στην κατασκευή κεριών πολυτελείας κ.λπ. ΣΥΝ. σπερµατσέτο. Επίσης 
κήτειο σπέρµα. [ΕΙΥΜ Απόδ. τού αγγλ. sperm oil]. 

κηφηναρειό (το) [1839] (µειωτ.) 1. (περιληπτ.) οµάδα αργόσχολων ανθρώπων, 
που ζουν παρασιτικά καταχρώµενοι την εργατικότητα και ανοχή των 
υπόλοιπων µελών ενός συνόλου ΣΥΝ. τεµπέληδες, παράσιτα, τεµπελχανάδες, 
αργόσχολοι 2. (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο συχνάζουν οι αργόσχολοι: αυτή 
η υπηρεσία τού υπουργείου από χώρος εργασίας έχει µεταβληθεί σε ~. 

κηφήνας (ο) 1. η αρσενική µέλισσα και γενικότ. κάθε έντοµο τού οποίου η 
αποκλειστική συµβολή και αποστολή είναι η γονιµοποίηση τής βασίλισσας 2. 
(µτφ.-µειωτ.) πρόσωπο που συντηρείται εις βάρος των υπολοίπων, 
αποµυζώντας το προϊόν τής εργασίας τους, αυτός που δρα παρασιτικά: έχει 
διορίσει και δύο-τρεις ~, που κάθονται όλη µέρα και γυρίζουν από γραφείο σε 
γραφείο ΣΥΝ. παράσιτο, τεµπέλης, ακαµάτης, χαραµοφάης ANT. (µτφ.) 
µέλισσα, σκυλί, δουλευταράς, εργατικός, δραστήριος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κηφήν, -ήνος < *κηφός, που πιθ. συνδ. µε το επίθ. κωφός και 
µε το όνοµα Κηφεύς]. 

κηφηνοτροφειο (το) [1851] (ειρων.) χώρος όπου τρέφονται κηφήνες, όπου 
συντηρούνται οι τεµπέληδες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστήµιο. 

Κηφισιά (η) προάστιο και δήµος τής Περιφέρειας Πρωτευούσης Β. των Αθηνών 
στους πρόποδες τής Πεντέλης. — Κηφιοιώτης (ο), Κηφι-σιώτισσα (η), 
κηφισιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < Κηφισός (βλ.λ.)]. 

Κηφισός (ο) 1. ποταµός τής Στερεάς Ελλάδας, που πηγάζει από τον Παρνασσό, 
διαρρέει τη Βοιωτία, την οποία και αρδεύει, και εκβάλλει στη λίµνη Υλίκη 2. 
ποταµός τού λεκανοπεδίου τής Αττικής. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. 
(µη I.E.) τοπωνύµιο]. 

Κ.Θ.Β.Ε. (το) Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. 
κι σύνδ. [µεσν.] και (βλ.λ.) (µπροστά από φωνήεν): και µιλούσε κι έτρωγε. 

Επίσης (παλαιότ.) κ' κ. m*. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. και. 
C.I.A. (η) (προφέρεται Σι Άι Έι ή Σία) η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των 

Η.Π.Α.· ασχολείται µε τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε άλλες χώρες. 
[ΕΤΥΜ Ακρωνύµιο τού αγγλ. Central Intelligence Agency]. 

κιαλάρω ρ. µετβ. {κιάλ-αρα κ. -άρισα) (λαϊκ.) 1. παρατηρώ (κάτι) µε τα κιάλια, 
εστιάζω σε αυτό από απόσταση· (γενικότ.) εντοπίζω (κάτι) από µακριά, 
ξεχωρίζω παρατηρώντας: έτσι όπως το κιαλάρισε από µακριά, της καλάρεσε 
ΣΥΝ. διοπτεύω, διακρίνω 2. (αργκό) αντιλαµβάνοµαι παρατηρώντας από 
µακριά, εντοπίζω: αµέσως τον κιά-λαρε ότι έψαχνε για κάποιον γνωστό || µισή 
µέρα την κιάλαρε τη µηχανή, χρώµα, κατασκευή, µάρκα- δεν ξεκολλούσε τα 
µάτια του από πάνω της ΣΥΝ. καρφώνω, κόβω. 

κιάλι (το) {κιαλ-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) οπτικό όργανο για τη δι-
ευκόλυνση τής µακρινής παρατήρησης, που αποτελείται από δύο µικρά 
τηλεσκόπια προσαρµοσµένα το ένα δίπλα στο άλλο, το καθένα από τα οποία 
διαθέτει δύο πρίσµατα για τη διόρθωση και επαναφορά τού οπτικού ειδώλου: 
ένα ζευγάρι κιάλια || στρατιωτικά ~||~ όπερας || έβαλε τα ~ στα µάτια και 
ανίχνευσε τον ορίζοντα ΣΥΝ. διόπτρα, τηλεσκόπιο· ΦΡ. (εκφραστ.) ούτε µε τα 
κιάλια για οτιδήποτε θεωρείται πέρα από τις δυνατότητες κάποιου, άπιαστο, 
αδύνατον να πραγµατοποιηθεί: µε τις νέες τιµές δεν βλέπουµε αυτοκίνητο ~! 
ΣΥΝ. ούτε µε σφαίρες. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < όκκιάλι < ιταλ. occhiali, πληθ. τού occhiale «οπτικός» < λατ. 
oculus «µάτι»]. 

κιβδηλεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού κίβδηλου, το να είναι ή να 
γίνεται κάτι κίβδηλο ΣΥΝ. πλαστότητα ΑΝΤ. γνησιότητα 2. (ειδικότ.) 
αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος ελαττώνει την εσωτερική αξία 
µεταλλικού νοµίσµατος µε οποιονδήποτε τρόπο (ρίνισµα, κοπή κ.λπ.) µε 
σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν να είχε πλήρη την εσωτερική του αξία, 
καθώς και εκείνος που προµηθεύεται κίβδηλο νόµισµα για τον ίδιο σκοπό 3. 
(µτφ.-λόγ.) η προσποίηση στη συµπεριφορά, η έλλειψη ειλικρίνειας και 
γνησιότητας στις εκδηλώσεις: η ~ των κοσµικών τρόπων ΣΥΝ. ανειλικρίνεια 
ΑΝΤ. ειλικρίνεια, γνησιότητα. 

κιβδηλεόω ρ. µετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (αρχαιοπρ.) 1. κάνω 
νοθεία, παραποιώ σκοπίµως ευγενή µέταλλα ή (κυρ.) νοµίσµατα, στοχεύοντας 
στην απόκτηση προσωπικού κέρδους µέσω τής νοθείας ΣΥΝ. νοθεύω, 
παραποιώ, παραχαράσσω 2. (µτφ. για συναισθήµατα, αρετές) καθιστώ (κάτι) 
ευτελές, αλλοιώνω την υφή, τη χαρακτηριστική του ποιότητα ΣΥΝ. ψευτίζω, 
εξευτελίζω. 

κιβδηλοποιός (ο) [1871] ο παραχαράκτης, πρόσωπο που κατασκευάζει κίβδηλα 
νοµίσµατα. — κιβδηλοποιία (η) [1871]. 

κίβδηλος, -η, -ο 1. (για ευγενή µέταλλα και νοµίσµατα, κυρ. µεταλλικά) αυτός 
που έχει νοθευτεί, που έχει υποστεί ή προέλθει από πρόσµειξη µε ευτελή 
µέταλλα- που έχει παραχαραχθεί ΣΥΝ. κάλπικος, πλαστός, νοθευµένος, νόθος, 
παραχαραγµένος, παραποιηµένος, ψεύτικος, (λαϊκ.) µαϊµού ΑΝΤ. γνήσιος, 
αληθινός, πραγµατικός, ανόθευτος 2. (µτφ.) αυτός που κατά δόλιο τρόπο 
εµφανίζεται µε ψεύτικες ιδιό- 
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τητες, που στερείται ειλικρίνειας και γνησιότητας: ~ αισθήµατα | χαρακτήρας 
ΣΥΝ. ψεύτικος, δόλιος, ανειλικρινής, απατηλός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κίβδος 
«σκουριά», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου κίβον 
«κουφό, άναυδο» και, κατ' επέκτ., µε τεχνικούς όρους τής µεταλλουργίας, όπως 
γαλλ. (pierre) sourde «κουφή πέτρα» (δηλ. «χωρίς ανταύγειες»), γερµ. taub 
«κουφός» (ως τεχν. όρ. «αµέταλλος»)]. κιβούρι (το) {κιβουρ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 
1. το φέρετρο, το κυρ. ξύλινο κιβώτιο, στο οποίο κατά παράδοση τοποθετείται 
το σώµα τού νεκρού για την ταφή ΣΥΝ. νεκροκρέβατο, νεκροσέντουκο 2. ο 
τάφος, το άνοιγµα γης, στο οποίο τοποθετείται ο νεκρός, καθώς και η ταφό-
πλακα: «τρία πουλάκια κάθονταν στού ∆ιάκου το ~» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. 
µνήµα, µνηµούρι. 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. κιβούριον < µτγν. κιβώριον, δάνειο πιθ. αιγυπτιακής προελ., 
όπως επιµαρτυρείται και από την ερµηνεία τής λ. από τον Ησύχιο: «Αίγύπτιον 
όνοµα επί ποτηριού»]. κιβώτιο (το) {κιβωτί-ου | -ων} 1. θήκη κάθε µεγέθους 
και υλικού (συ-νήθ. από χαρτόνι, ξύλο ή πλαστικό), που έχει ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο σχήµα και χρησιµοποιείται για τη φύλαξη, τοποθέτηση ή µε-
ταφορά αντικειµένων: το φορτηγό ξεφόρτωσε δέκα ~ µε ηλεκτρικές συσκευές || 
γέµισε ένα ~ ρούχα για τους αστέγους ΣΥΝ. κουτί, κάσα, κασόνι, κασέλα, 
µπαούλο, σεντούκι 2. κιβώτιο ταχυτήτων (στα αυτοκίνητα) η συµπαγής, 
ενσωµατωµένη µονάδα ταχυτήτων ή άλλη ανάλογη διάταξη, που επιτυγχάνει τη 
µεταβίβαση ισχύος µεταξύ µηχανών ή µηχανισµών, συνήθ. µε αλλαγές τής 
ροπής στρέψεως και τής ταχύτητας: αυτόµατο ~ ΣΥΝ. σασµάν. — (υποκ.) 
κιβωτιάκι (το), (µε-γεθ.) κιβωτιάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κιβώτιον, υποκ. τού ουσ. κιβωτός (βλ.λ.). Ορισµένοι τεχνικοί 
όροι αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. κιβώτιο ταχυτήτων (< γαλλ. boîte de 
vitesses)]. κιβωτιόσχηµος, -η, -ο αυτός που έχει σχήµα κιβωτίου, δηλ. ορθο-
γωνίου παραλληλεπιπέδου: ~ τάφοι. κιβωτός (η) 1. κάθε κιβώτιο µεγάλου 
µεγέθους, που αξιοποιείται κυρ. ως θήκη για τη φύλαξη ιερών κειµηλίων 2. (α) 
Κιβωτός τής ∆ιαθήκης | τού Μαρτυρίου | τού Θεού η φορητή κιβωτός των 
Εβραίων, στην οποία φυλάσσονταν οι δύο πλάκες τού Μωυσή (∆έκα Εντολές), 
η Στάµνος τού µάννα και η Ράβδος τού Ααρών, και είχε καθιερωθεί στη 
συνείδηση τού λαού ως σύµβολο τής παρουσίας τού Θεού (β) Κιβωτός τού 
Νώε το τεράστιο πλοίο που κατά την Π.∆. κατασκεύασε ο Νώε και µε το οποίο 
κατάφερε να διασωθεί ο ίδιος, η οικογένεια του, καθώς και ένα ζεύγος από 
κάθε ζωικό είδος, επιβιώνοντας από τον Κατακλυσµό 3. (µτφ.) κάθε χώρος ή 
µέσο διατήρησης και φύλαξης τής πολιτισµικής ή πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
χώρος ιερής παρακαταθήκης: η Εκκλησία υπήρξε ~ των ελληνικών παραδόσεων 
κατά την Τουρκοκρατία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο σηµιτ. προελ., πβ. συρ. qabâthâ, 
µολονότι υπάρχει η άποψη ότι η συριακή λ. προέρχεται από την Ελληνική. Οι 
Εβδοµήκοντα χρησιµοποίησαν στη µετάφραση τής Π.∆. τη λ. κιβωτός ως απόδ. 
των εβρ. λ. tëbâh (για την Κιβωτό τού Νώε, σηµαίνει «κουτί, κιβώτιο») και 
'arön (ως µέρος τής φρ. 'arón habberit «Κιβωτός τής ∆ιαθήκης»)]. κιγκαλερία 
(η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) τα κάθε είδους µετάλλινα βιοµηχανικά προϊόντα, 
που προορίζονται κυρ. για οικιακή χρήση, όπως οι βίδες, οι πρόκες, τα 
λουκέτα, τα κάγκελα κ.λπ.- τα σιδηρικά είδη: κατάστηµα ειδών κιγκαλερίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. quincaillerie, άλλος τ. τού clinqu-aille < παλαιότ. 
γαλλ. clinquer «θορυβώ», ονοµατοπ. λ.]. κιγκλίδωµα (το) {κιγκλιδώµ-ατος | -
ατα, -άτων) η σειρά κιγκλίδων µε τις οποίες σχηµατίζεται ένα περίφραγµα, η 
περίφραξη από κάγκελα: - σκάλας | κήπου | τζακιού || πολλοί τραυµατίστηκαν, 
όταν κατέρρευσε το προστατευτικό ~ τού σταδίου ΣΥΝ. περίφραγµα, περίφραξη, 
κάγκελα. — κιγκλιδώνω ρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κιγκλίς, -ίδος, αβεβ. ετύµου, ίσως < *κιλ-κλί-δες (πβ. δι-
κλί-δες) µε ανοµοίωση, οπότε η λ. θα συνδέεται µε το ρ. κλίνω. Κατ' άλλη 
άποψη, κιγκλίς < κιγκλίζω «ταρακουνώ, ανασηκώνω» < κί-γκλος «µικρό πτηνό 
που κουνάει συνεχώς την ουρά», οπότε η λ. κιγκλίς θα είχε αρχικώς τη σηµ. 
«πόρτα που ανασηκώνεται, που ανοιγοκλείνει»]. κιγκλιδωτός, -ή, -ό [1888] 
αυτός που είναι κατασκευασµένος µε κιγκλίδωµα ή που περιβάλλεται από 
κιγκλίδωµα: ~ παράθυρα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. grillagé]. κιγκλίς (η) 
{κιγκλίδ-ος | -ων} (σπάν.-αρχαιοπρ.) 1. το κάγκελο, κάθε ράβδος 
περιφράγµατος ή χωρίσµατος 2. κινκλίδες (οι) το κιγκλίδωµα (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
κάγκελα. Επίσης κιγκλίδα [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. κιγκλίδωµα]. Κ.Ι.Ε. (το) 
Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδας. Κίεβο (το) {Κιέβου} η πρωτεύουσα τής 
Ουκρανίας. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. Kiyev | ουκρ. Kyiv, αγν. ετύµου. Η παράδοση 
συνδέει την πόλη µε το όνοµα τού Kiy, µυθικού ιδρυτή τής πόλεως τον 9ο αι. 
µ.Χ.]. Κίελο (το) {Κιέλου} πόλη τής ΒΑ. Γερµανίας στη Βαλτική Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Kiel < αρχ. σκανδ. kill «όρµος - ασφαλές σηµείο 
για πλοία», όπως ονοµαζόταν η πόλη από την ίδρυση της το 1242]. κιθάρα (η) 
{δύσχρ. κιθάρων} 1. έγχορδο µουσικό όργανο µε έξι ή δώδεκα χορδές, µακρύ 
βραχίονα, αχλαδόσχηµο ηχείο που θυµίζει εκείνο τού βιολιού, επίπεδη ράχη και 
οπή στο πάνω µέρος: ηλεκτρική | κλασική | ακουστική ~ 2. (συνεκδ.) το να 
παίζει κανείς αυτό το έγχορδο όργανο: µαθαίνει - εδώ και έξι µήνες. — (υποκ.) 
κιθαρίτσα κ. κιθαρούλα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, δάνειο ανατολ. 
προελεύσεως. Από την 

Ελλην. µέσω λατινικών και αραβικών τύπων προήλθαν οι αντίστοιχες λ. στις 
ευρωπ. γλώσσες, λ.χ. γαλλ. cithare | guitare, ισπ. guitarra, αγγλ. guitar κ.ά.]. 

κιθαρίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. και παρατ.) παίζω κιθάρα. — 
κιθάρισµα (το) [αρχ.] κ. κιθαρισµός (ο) [µτγν.]. 

κιθαριστής (ο) [αρχ.], κιθαρίστρια (η) [αρχ.] {κιθαριστριών} ο µουσικός που 
εκτελεί µουσικά κοµµάτια σε κιθάρα, πρόσωπο που παίζει κιθάρα. Επίσης 
(καθηµ.) κιθαρίστας (ο). 

κιθαρωδός (ο) ο κιθαριστής που τραγουδά τα κοµµάτια που παίζει στην κιθάρα. 
— κιθαρωδώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κιθαρωδός < κιθάρα + -ωδός < 
ωδή]. 

κικιρίκου κ. κοκορίκου (το) {άκλ.} η φωνή τού κόκορα. [ΕΤΥΜ. 
Ηχοµιµητ. λ.]. 

κικ µπόξινγκ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. άθληµα στο οποίο επιτρέπεται στους 
συµµετέχοντες να δίνουν γροθιές φορώντας στα χέρια τους γάντια και να 
κλοτσούν µε γυµνά πόδια. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. kick boxing]. 

Κιλικία (η) περιοχή τής ΝΑ. Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Κιλικία (γη) < 
Κίλικες, ονοµασία τού λαού που κατοικούσε εκεί (πβ. Κίλιξ, µυθικό πρόσ.), 
αγν. ετύµου]. 

Κιλιµάντζαρο (το) ηφαιστειακό όρος τής Α. Αφρικής. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Kilimanjaro < σουαχίλι Kilima «όρος» + njaro «θεός τού ψύχους»]. 

κιλίµι (το) {κιλιµ-ιού | -ιών} χειροποίητος υφαντός τάπητας χαρακτηριστικός 
τής ανατολίτικης και βαλκανικής υφαντουργίας χωρίς πέ-λος ΣΥΝ. χαλί, 
στρωσίδι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kilim < περσ. killm]. 

Κιλκίς (το) {άκλ.} πόλη τής Κ. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού 
(νοµός Κιλκίς). 
[ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου. Επί Τουρκοκρατίας ήταν ένα ασήµαντο χωριό, όπου 
κατοικούσαν κυρίως Βούλγαροι (οι οποίοι το θεωρούσαν ιερό). Ήταν δε 
γνωστό µε τις ονοµασίες Καλκίς και Κουκούσί]. 

κιλλίβαντας (ο) {κιλλιβάντων} ΣΤΡΑΤ. µεταλλικό δίτροχο όχηµα, που 
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά και τη στήριξη πυροβόλου όπλου, κυρ. για 
τη συγκράτηση, τον περιορισµό τής οπισθοδρόµησης του κατά τη ρίψη βολής: 
ορειβατικός | πεδινός | φρουριακός | επάκτιος | ναυτικός ~ || η σορός τού 
εκλιπόντος θα τοποθετηθεί τιµητικά σε κιλλίβαντα πυροβόλου για τη µεταφορά 
του στο νεκροταφείο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κιλλίβας, -αντος < κίλλος «όνος» (αρχική 
σηµ. «σταχτής, γκρίζος», δηλ. «ο φέρων το χρώµα τού γαϊδάρου», αβεβ. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε το αρχ. επίθ. κελαινός «σκοτεινός, µαύρος») + -βας < 
βαίνω]. 

κιλό (το) 1. µονάδα βάρους ή µάζας, που αντιστοιχεί σε χίλια γραµµάρια ΣΥΝ. 
χιλιόγραµµο 2. (συνεκδ.) το βάρος σώµατος υπολογισµένο εµπειρικά, χωρίς 
µέτρηση: έχει παραπάνω κιλά, θα πρέπει ν' αδυνατίσει κι άλλο! || έχει περιττά ~ 
ΦΡ. (α) παίρνω | χάνω κιλά παχαίνω | αδυνατίζω, γίνοµαι πιο παχύς | λεπτός: 
πήρε µερικά ~ τον τελευταίο χρόνο (β) έρχοµαι στα κιλά µου αποκτώ το 
κανονικό ή συνηθισµένο µου βάρος: κάνει δίαιτα, για να ξανάρθει στα κιλά της 
(γ) µε το κιλό (i) µε καθορισµό τής τιµής αναλόγως τού τελικού βάρους τού 
προϊόντος: πουλάει ~, όχι µε το κοµµάτι || βιβλία | σεντόνια ~ (ii) για µεγάλη 
ποσότητα, µε τον σωρό: αυτός τις υποσχέσεις τις δίνει ~ ΣΥΝ. αβέρτα (δ) τα 
έχει τα κιλάκια του έχει µερικά παραπανή-σια κιλά (ευφηµ. για υπέρβαρο 
άτοµο) (ε) ΑΘΛ. κατηγορία (π.χ. 85) κιλών στα αγωνίσµατα πάλης, πυγµαχίας 
και άρσης βαρών, τρόπος ένταξης των αθλητών σε επιµέρους κατηγορίες µε 
κριτήριο το σωµατικό τους βάρος: πήρε χρυσό µετάλλιο στην κατηγορία των 90 
κιλών | στα 90 κιλά (στ) βρίσκω κάποιον στα κιλά µου βρίσκω κάποιον ισάξιο 
µου (ζ) (κάποιος) δεν είναι για τα κιλά µου (κάποιος αντίπαλος) είναι 
ανώτερος µου. — (υποκ.) κιλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. kilo (απεσπασµένο από τη λ. kilo-gramme 
«χιλιόγραµµο») < ελλην. χίλιοι]. 

κιλό- ά συνθετικό που δηλώνει χίλιες από τις µονάδες τής τάξης τού β' 
συνθετικού: κιλο-τζάουλ, κιλο-χέρτς, κιλο-τόνος. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από απόσπαση ξέν. όρων (συνήθ. ελληνογενών), 
πβ. γαλλ. kilo-gramme, kilo-mètre κ.ά. Βλ. κ. κιλό]. κιλοβάτ (το) {άκλ.} ΦΥΣ. 
µονάδα ισχύος ηλεκτρικού ρεύµατος ίση προς χίλια βατ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. kilowatt (νόθο συνθ.) < kilo- (< χίλιοι) + watt «βατ» (βλ. λ. 
βατ)]. κιλοβατώρα (η) {δύσχρ. κιλοβατώρων} ΦΥΣ. η µονάδα έργου ή ενέρ-
γειας, που αντιστοιχεί στο έργο το οποίο παράγεται από µηχανή ισχύος ενός 
κιλοβάτ σε χρονικό διάστηµα µίας ώρας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
kilowatt-hour]. κιλοµπάιτ (το) {άκλ.} ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα µέτρησης τής µνήµης 
τού ηλεκτρονικού υπολογιστή, που ισούται µε χίλια µπάιτ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. kilobyte < kilo- (βλ. λ. κιλό-) + byte (βλ. λ. µπάιτ)]. κιλοπόντ (το) {άκλ.} 
ΦΥΣ. µονάδα βάρους ίση µε το βάρος που παρουσιάζει ένα σώµα µε µάζα ενός 
χιλιόγραµµου, όταν βρίσκεται σε υψόµετρο µηδέν και γεωγραφικό πλάτος 45°. 
[ΕΤΥΜ < γερµ. Kilopond < Kilo- (βλ. λ. κιλό-) + -pond < λατ. pondus «βάρος, 
φορτίο»]. -κιλος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο βάρος σε κιλά: 
πεντόκιλο δοχείο. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. κιλό] κιλότα 
(η) {κιλοτών} 1. το γυναικείο εσώρουχο, που καλύπτει τα γεννητικά όργανα 
και τους γλουτούς ΣΥΝ. βρακί 2. (και για άνδρες) το παντελόνι ιππασίας, που 
έχει κόψιµο πολύ άνετο στους γοφούς, παρ-τό στα γόνατα και στενό ώς σφιχτό 
από τα γόνατα µέχρι τους άστρα- 
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γάλους· (ειδικότ.) το παντελόνι τής στολής των ανδρών τού ιππικού, 
η στρατιωτική περισκελίδα: ~ ιππασίας || ανδρική ~. — (υποκ.) ΚΙλο-
τάκι (το) κ. κιλοτίτσα (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. culotte < cul «οπίσθια» < λατ. cuius «πρωκτός»]. 

κιλότο (το) µοσχαρήσιο άπαχο κρέας εκλεκτής ποιότητας, που προ-
έρχεται από το τελευταίο τµήµα τής ράχης τού ζώου πίσω από το φι-
λέτο και πάνω από το µπούτι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. culotte. Βλ. λ. 
κιλότα]. 

κιλοχέρτς (το) (συνήθ. γράφεται και προφέρεται κιλοχέρτζ) {άκλ.} 
ΦΥΣ,-ΠΛΗΡΟΦ. ο χιλιόκυκλος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. kilohertz (νόθο 
συνθ.). Βλ. λ. κιλό-, χερτς]. 

κιλτ (το) {άκλ.} η παραδοσιακή, χαρακτηριστική φούστα των Σκο-
τσέζων, από µάλλινο καρό ύφασµα, που φθάνει µέχρι το γόνατο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. kilt < µέσ. αγγλ. kylte, πιθ. σκανδ. προελ., πβ. αρχ. 
σκανδ. kjalta «δίπλα, πιέτα υφάσµατος ή φούστας», δαν. kilte «πτυ-
χώνω, διπλώνω»]. 

κιµαδιάζω ρ. µετβ. {κιµάδιασα} (λαϊκ.) κόβω το κρέας κιµά, συνήθ. 
µε ειδική µηχανή. 

κιµαδόπιτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πίτα µε γέµιση από κιµά. 
κιµάς (ο) {κιµάδες} κρέας κοµµένο (αλεσµένο) σε πολύ λεπτά επιµήκη 

κοµµάτια (σαν χοντρά µακαρόνια), συνήθ. µε ειδική µηχανή: περνώ 
το κρέας από τη µηχανή τού ~· ΦΡ. (λαϊκ.) κάνω (κάποιον) κιµά 
δέρνω (κάποιον) ανηλεώς, τον «σπάζω στο ξύλο». [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
kiyma < kiymak «κόβω, κοµµατιάζω»]. 

κιµονό (το) {άκλ.} 1. παραδοσιακή ιαπωνική ρόµπα µε φαρδύ, άνετο 
κόψιµο, κυρ. στα χέρια, χωρίς ραφές, που φθάνει µέχρι τους αστρα-
γάλους και περιτυλίσσεται στο σώµα σταυρωτά από αριστερά προς 
τα δεξιά στο στήθος, ενώ στη µέση συγκρατείται µε µια πολύ φαρδιά 
υφασµάτινη ζώνη 2. (γενικά) κάθε ανάλογο ένδυµα µε παρόµοιο σχέ-
διο (κυρ. για γυναίκες). [ΕΤΥΜ. < ιαπων. kimono «ρούχο» < ki 
«φορώ» + mono «πράγµα»]. 

κιµπάρης (ο) {κιµπάρηδες}, κιµπάρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 
γενναιόδωρος, ειλικρινής και περήφανος άνθρωπος. — κιµπάρικος, -
η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kibar]. 

κιµπαρλίκι (το) {κιµπαρλικιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η ιδιότητα και συ-
µπεριφορά τού κιµπάρη. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kibarlik]. 

κιµπούτς (το) {άκλ.} αγροτική ή βιοµηχανική κοινότητα στο Ισραήλ, 
οργανωµένη κατά τα πρότυπα τού κολεκτιβισµού, αυτοχρηµατοδο-
τούµενη βάσει των κερδών της και µε κάλυψη των αναγκών περί-
θαλψης και πρόνοιας των µελών της, στην οποία η οργάνωση και ο 
καταµερισµός εργασίας γίνεται από εκλεγµένη επιτροπή. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. kibbutz < εβρ. qibbus «συγκέντρωση, σύναξη»]. 

κιµωλία (η) {κιµωλιών} 1. µαλακό, συνήθ. λευκό πέτρωµα, µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο· χρησιµοποιείται ευρέως ως 
χρωστική ουσία, ως λίπασµα, ως στιλβωτικό, ως µέσο σχεδίασης και 
γραφής σε πίνακες κ.α. 2. (συνεκδ.) το µικρό, κυλινδρικό κοµµάτι από 
αυτό το πέτρωµα, που χρησιµοποιείται για γράψιµο σε µαυροπίνακα 
ή οποιαδήποτε άλλη σκουρόχρωµη και λεία επιφάνεια ή για ζωγρα-
φική σε διάφορες επιφάνειες: γράφω µε ~ στον πίκανα || χρωµατιστή 
| σπασµένη ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κιµωλία (γη) < Κίµωλος (βλ.λ.)]. 

Κίµωλος (η) {Κιµώλου} 1. νησί των Ν∆. Κυκλάδων µεταξύ τής Μήλου 
και τής Σίφνου 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. (µη I.E.) τοπωνύµιο. Κατά τη µυθολογία, το 
όνοµα τής νήσου οφείλεται στον Κίµωλον, σύζυγο τής Σί-δης, τής 
οποίας ο πατέρας οίκισε το νησί]. 

Κίµων (ο) {Κίµων-ος, -α} 1. αρχαίος Αθηναίος στρατηγός και πολιτι-
κός (506-449 π.Χ.), γυιος τού Μιλτιάδη 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (κα-
θηµ.) Κίµωνας. — κιµώνειος, -ος, -ο [αρχ.]. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η λ. 
προέρχεται από επίθ. που αρχικώς δήλωνε το σκούρο χρώµα (πβ. Μιλ-
τιάδης < µίλτος «κοκκινάδι») και συνδέθηκε µε λατ. cimex «κοριός» 
(αρχική σηµ. «χρώµα σκούρο καφέ») και µε σανσκρ. syâmâ- «στα-
χτής»]· Κίνα (η) [1728] (κινεζ. Zhonghua Renmin Gongheguo = Λαϊκή 
∆ηµοκρατία τής Κίνας) κράτος τής Α. Ασίας µε πρωτεύουσα το 
Πεκίνο, επίσηµη γλώσσα τη µανδαρινική Κινεζική και νόµισµα το 
γιουάν. — Κινέζος (ο) [1867], Κινέζα (η), κινεζικός, -ή, -ό (βλ.λ.) κ. 
(καθηµ.) κινέζικος, -η, -ο, Κινεζικά κ. (καθηµ.) Κινέζικα (τα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. όρου (πβ. γερµ. China), που 
πιθ. ανάγεται στην κινεζ. λ. Qin ή Ts'in, ονοµασία δυναστείας, η οποία 
κυβέρνησε τη χώρα τον 2ο αι. π.Χ. Ωστόσο, η χώρα ήδη τον 4ο αι. 
π.Χ. απεκαλείτο Tsinstan, οι δε Βραχµάνοι χρησιµοποιούσαν για την 
Κίνα τη σανσκρ. ονοµασία cina. Φαίνεται πιθανότερη η άποψη ότι το 
όνοµα ανάγεται στην περιοχή Shaanxi τής Β∆. Κίνας (η ονοµασία 
Shaanxi σηµαίνει «∆υτικό Shaan»), η οποία απετέλεσε τον πυρήνα 
τής χώρας. Η καθ' εαυτήν κινεζ. ονοµασία είναι Zhonghua «Μέσο 
Βασίλειο»]. κίνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ιθαγενές δέντρο τής Ν. 
Αµερικής, που καλλιεργείται κυρ. για τον φλοιό του, ο οποίος έχει 
πλούσιες θεραπευτικές ιδιότητες (κατά τής ελονοσίας, τής αρρυθµίας 
τής καρδιάς, τού πυρετού) και από τον οποίο εξάγεται το κινίνο (βλ.λ.) 
2. ο φλοιός τού δέντρου αυτού: σταχτόχρωµη | κίτρινη | κόκκινη ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. quina < ισπ. quina < kina «φλούδα, φλοιός», λ. τής ιν-
διάνικης φυλής Κετσούα]. κιναΐδίσµός (ο) η συµπεριφορά των 
κιναίδων. κίναιδος (ο) (αρχαιοπρ.-µειωτ.) ο παθητικός οµοφυλόφιλος 
ΣΥΝ. (!) πούστης. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε αρχ. 
ετυµολογικό λεξικό 

«παρά το κινεϊσθαι την αιδώ ή παρά το κινεϊσθαι τά αιδοία», εκδοχή 
που θεωρεί τη λ. σύνθετη των κινώ και αιδώς ή αίδοϊον. Εντούτοις, 
σηµαντικό πρόβληµα εξακολουθεί να συνιστά η ποσότητα τού -ι- 
(κϊναιδος - κΓνώ(]. 

κιναισθησία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΑ. η συνολική αίσθηση διά µέσου 
τής οποίας αντιλαµβανόµαστε τις κινήσεις των µυών, των τενόντων 
και των αρθρώσεων, τού σώµατος συνολικά. Επίσης κινησιοαίσθηση. 
— κιναισθητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
kinesthésie]. 

κινάρα (η) → αγκινάρα 
κινγκ-σάΐζ επίθ. {άκλ.} πολύ µεγάλου µεγέθους: ~ συσκευασία. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. king-size (µε ατελή προφορά)]. 
κινδυνεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {κινδύνεψα κ. (λόγ.) κινδύνευσα} 
♦ (αµετβ.) 1. διατρέχω κίνδυνο' απειλούµαι ή βρίσκοµαι σε επικίνδυ-
νη κατάσταση: η εταιρεία κινδυνεύει µε χρεωκοπία || το χωριό κιν-
δύνεψε από την πυρκαγιά 2. (ειδικότ.) απειλούµαι από πλήρη φθορά, 
καταστροφή· (για ανθρώπους) απειλείται η ζωή µου: σ' αυτή τη δου-
λειά κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή || αν συνεχίσει να καπνίζει, κινδυ-
νεύει η υγεία του || δεν µπορεί να κυκλοφορήσει χωρίς σωµατοφύλα-
κα, γιατί κινδυνεύει ♦ (µετβ.) (+να) 3. βρίσκοµαι πολύ κοντά σε δυ-
σάρεστη, ανεπιθύµητη εξέλιξη ή κατάσταση, αντιµετωπίζω κίνδυνο: 
κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του || ~ να τρελαθώ µ'αυτά που βλέπω 
και ακούω! ΣΥΝ. κοντεύω 4. διακινδυνεύω: κινδύνεψε να τα χάσει όλα 
γι' αυτή την υπόθεση || κινδυνεύει να τα τινάξει όλα στον αέρα ΣΥΝ. 
ριψοκινδυνεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

κινδυνολογία (η) {κινδυνολογιών} (κακόσ.) λόγος που αναφέρεται 
σκόπιµα σε (υπαρκτούς ή ανύπαρκτους) κινδύνους, για εκφοβισµό ή 
αποτροπή από συγκεκριµένες επιλογές: η ~ αποτελεί συνηθισµένη 
πολιτική πρακτική || οι ~ δεν πρόκειται να πείσουν. — κινδυνολόνος 
(ο/η), κινδυνολογικός, -ή, -ό. 

κινδυνολογώ ρ. αµετβ. {κινδυνολογείς... | κινδυνολόγησα} (κακόσ.) 
προβάλλω κατά συστηµατικό και έντονο τρόπο υπαρκτούς ή πιθα-
νούς κινδύνους προς εκφοβισµό ή αποτροπή µιας επιλογής: κινδυνο-
λογεί ασύστολα σε µια περίοδο που η χώρα χρειάζεται ηρεµία και 
αίσθηµα ασφάλειας. 
κίνδυνος (ο) {κινδύν-ου | -ων, -ους} 1. το αρνητικό ενδεχόµενο, πιθα-
νότητα να συµβεί κάτι κακό: όταν οδηγείς µεθυσµένος, υπάρχει αυ-
ξηµένος ~ ατυχήµατος || - πολέµου | προκλήσεως επεισοδίων | κατα-
στροφής | αποτυχίας | πνιγµού | ηλεκτροπληξίας || ο ~ τής καταστρο-
φής των τροπικών δασών απειλεί όλο τον πλανήτη- ΦΡ. (α) (λόγ.) 
κρούω τον κώδωνα τού κινδύνου βλ. λ. κώδων (β) εκπέµπω σήµα 
κινδύνου (i) ΝΑΥΤ. το σήµα που εκπέµπει ένα πλοίο καλώντας σε 
επείγουσα βοήθεια όταν βρεθεί σε κίνδυνο (το σήµα S.O.S. µε τον 
ασύρµατο, το V µε οπτικό ή σηµαίες και το MAYDAY µε το τηλέφωνο): 
εξέπεµψε ~ στα ανοιχτά τής Ινδονησίας (ii) (µτφ.) εµφανίζω σαφή 
σηµεία ότι βρίσκοµαι στα πρόθυρα καταστροφής: το περιβάλλον 
εκπέµπει σήµα κινδύνου λόγω τής µόλυνσης (γ) έξοδος κινδύνου (σε 
επιγραφές) βοηθητική έξοδος που χρησιµοποιείται για την ασφαλή 
εκκένωση αίθουσας ή κτηρίου από τον κόσµο που βρίσκεται µέσα, 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (λ.χ. πυρκαγιάς): κατάφερε να σω-
θεί, βγαίνοντας από την ~ 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε (πράξη, κατάσταση, 
συµπεριφορά κ.λπ.) µπορεί να προκαλέσει καταστροφή, να επιφέρει 
απώλειες και φθορές ή µπορεί να φέρει σε επικίνδυνη θέση (κά-
ποιον/κάτι): οι ~ από το κάπνισµα είναι µεγάλοι || οι - τής θάλασσας 
(δηλ. η πιθανότητα ναυαγίου, φθορών, πειρατείας κ.λπ.) || αυτή η δια-
δροµή έχει πολλούς ~ || η νύχτα κρύβει κινδύνους || ο ~ των ναρκωτι-
κών ΦΡ. (α) προσοχή-κίνδυνος! (σε επιγραφές προϊόντων, ενδείξεις 
χρήσεως κ.λπ.) για την επισήµανση τής επικινδυνότητας τής επαφής 
ανθρώπου µε συγκεκριµένο αντικείµενο ή τής εισόδου, τής προσέγ-
γισης σε έναν χώρο (β) κίνδυνος-θάνατος για πρόσωπα και πράγµα-
τα που αξιολογούνται ως επιβλαβή, µε αρνητικές επιπτώσεις στο σύ-
νολο: η µόλυνση σήµερα είναι ~! (γ) δηµόσιος κίνδυνος βλ. λ. δηµό-
σιος (δ) un' αριθµόν ένα κίνδυνος ο πλέον απειλητικός, αρνητικός 
παράγοντας· η µέγιστη απειλή: τα ναρκωτικά αποτελούν τον υπ' 
αριθµόν ένα κίνδυνο για τη νεολαία µας 3. το κακό που απειλεί τη 
ζωή, την αρτιµέλεια, την υγεία, την προσωπικότητα ή την περιουσία 
(κάποιου): διατρέχω | εκτίθεµαι σε ~ || εγκυµονώ κινδύνους || γλυτώνω 
| ξεπερνώ | ξεφεύγω τον ~ || βάζω σε | βρίσκοµαι σε → ΦΡ. (α) φέρω τον 
κίνδυνο φέρω την ευθύνη, δέχοµαι τις αρνητικές επιπτώσεις, τη 
ζηµιά από αρνητική εξέλιξη (β) επαγγελµατικός κίνδυνος το σύνολο 
των απειλητικών, αρνητικών ενδεχοµένων που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια εκτελέσεως εργασίας και εξαιτίας της (γ) ΟΙΚΟΝ. επι-
χειρηµατικός κίνδυνος η πιθανότητα για οικονοµική ζηµιά, σε περί-
πτωση που ένας επιχειρηµατίας κάνει επένδυση ή πάρει δάνειο ΣΥΝ. 
ρίσκο 4. η διακινδύνευση: κάνω κάτι µε προσωπικό ~ || µε ~ τής ζωής 
του και αυτοθυσία αγωνίστηκε να σώσει τα παιδιά ΣΥΝ. ρίσκο. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Κατά µία άποψη, η λ. συνδέεται µε το 
µτγν. κίνδαξ «ευκίνητος» και αναλύεται σε θ. κι- + πρόσφυµα -νδ-, 
οπότε και οι δύο λ. ίσως ανάγονται στο αρχ. ρ. κίω «κινούµαι, φεύ-
γω» (< θ. κι-, για το οποίο βλ. λ. κινώ). Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται 
για ανοµοιωµένη λ., η οποία προέρχεται από τ. *κύν-δυν-ος, που ανα-
λύεται σε κύων «σκύλος - καλή ζαριά» και σε θ. *δυ- (που δεν απα-
ντά στην Ελληνική) µε τη σηµ. «παιχνίδι µε ζάρια», πβ. σανσκρ. 
divyati, dyüta- «παιχνίδι µε ζάρια». Η λ. χρησιµοποιήθηκε συχνά ως 
όρος τού παιχνιδιού των ζαριών µε την έννοια τής αβέβαιης τύχης]. 
κινδυνώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κινδυνώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
αυτός που ενέχει πολλούς κινδύνους: ~ βίος | κατάβαση | πορεία ΣΥΝ. 
επικίνδυνος, επισφαλής ANT. ακίνδυνος, ασφαλής. — κινδυνωδώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κινεζικός, -ή, -ό [1897] κ. 
(καθηµ.) κινέζικος, -η, -ο 1. αυτός που 
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σχετίζεται µε την Κίνα ή τους Κινέζους: - θρησκεία | γλώσσα | πα-
ράδοση | ιστορία || ~ βάζο | πίνακας | τεχνοτροπία | παροιµία (βλ. κ. λ. 
σινικός) 2. (µτφ. στον τ. Κινέζικα) ακαταλαβίστικα λόγια: άσε ra ~ 
και µίλα καθαρά, για να καταλάβω || αυτά µου φαίνονται - ΣΥΝ. 
αλαµπουρνέζικα 3. κινέζικο (το) (α) εστιατόριο όπου προσφέρεται κι-
νεζικό φαγητό (κινεζικές σπεσιαλιτέ) (β) το ίδιο το κινεζικό φαγητό. 
Κινέζος (ο) → Κίνα 
κίνηµα (το) [αρχ.] {κινήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συλλογική και µε-
θοδευµένη πολιτική ενέργεια, που εκδηλώνεται κατά ξαφνικό και 
αποφασιστικό τρόπο, κυρ. αυτή που στοχεύει σε ανατροπή µιας κυ-
βέρνησης µε παράνοµο τρόπο ή µε χρήση βίας: ~ των συνταγµαταρ-
χών || το ~ στο Γουδί εκδηλώθηκε το 1909 || η επικράτηση τού - σήµαινε 
και την κατάλυση των δηµοκρατικών θεσµών ΣΥΝ. πραξικόπηµα, 
στάση, επανάσταση 2. (περιληπτ.) το σύνολο των προσώπων και των 
οργανώσεων (συχνά από διαφορετικούς και ανοµοιογενείς κοι-
νωνικούς, πολιτικούς, επαγγελµατικούς χώρους), που δραστηριοποι-
ούνται για την εξυπηρέτηση ή την επίτευξη κοινού σκοπού και (κατ' 
επέκτ.) η δράση αυτών των προσώπων και οργανώσεων και το σύνολο 
των αγώνων και των διεκδικήσεων τους: το ~ για την παγκόσµια 
ειρήνη || µέλος τού ~ για τον διεθνή αφοπλισµό || εργατικό | φοιτητικό | 
συνδικαλιστικό | φεµινιστικό | οικολογικό | ειρηνιστικό ~||~ δια-
νοουµένων || Κίνηµα των Αδεσµεύτων (βλ. λ. αδέσµευτος) 3. (ειδικότ.) 
το πολιτιστικό ή ιδεολογικό ρεύµα που διέπεται από κοινούς κανόνες 
και αρχές έκφρασης και έχει κοινούς εκπροσώπους: ~ τού ∆ιαφωτι-
σµού | τού υπερρεαλισµού || ο στρουκτουραλισµός είναι ~ των αρχών 
τού 20ού αι. ΣΥΝ. ρεύµα 4. (σπάν.) το να κινείται (κάποιος/κάτι), η κί-
νηση 5. (µτφ.) η στιγµιαία και αυθόρµητη αντίδραση σε ερεθίσµατα 
των αισθήσεων, το σκίρτηµα: ~ τής καρδιάς | τής ψυχής | τού νου | τής 
φαντασίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επανάσταση. κινηµατίας (ο) {κινηµατιών} 
πρόσωπο που µετέχει σε ανατρεπτικό κίνηµα, που υποστηρίζει ή 
προβαίνει ο ίδιος σε στασιαστικές πράξεις: εκκρεµεί η σύλληψη των - 
ΣΥΝ. στασιαστής, πραξικοπηµατίας, επαναστάτης, αντάρτης. 
κινηµατικός, -ή, -ό [1880] 1. (α) ΠΟΛίτ. αυτός που σχετίζεται µε κί-
νηµα εναντίον κυβέρνησης (β) αυτός που σχετίζεται µε πολιτικό | 
κοινωνικό ρεύµα ή οργάνωση: οργάνωση ~ χαρακτήρα · 2. αυτός που 
σχετίζεται µε την κίνηση: ~ επιδόσεις στρατιωτικού βλήµατος || η ~ 
γλώσσα (η νοηµατική γλώσσα). — κινηµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cinématique (σηµ. 2)]. κινηµατογράφηση 
(η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η αποτύπωση εικόνας και ήχου 
σε ειδικό φιλµ (κινηµατογραφικό) και µε συγκεκριµένο τρόπο, ώστε 
να είναι δυνατή η αναπαραγωγή της σε κινούµενη εικόνα µε τη 
µέγιστη δυνατή πιστότητα κατά την προβολή της σε οθόνη ΣΥΝ. 
γύρισµα, τράβηγµα 2. (ειδικότ.) η λήψη κινηµατογραφικών πλάνων, το 
γύρισµα ταινίας. — κινηµατογραφώ ρ. {-είς...}. κινηµατογραφία (η) 
{χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τού κινηµατογράφου, τής αποτύπωσης 
διαδοχικών εικόνων σε ειδικό φιλµ και τής αναπαραγωγής τους σε 
κινούµενη εικόνα, ώστε να καθίσταται δυνατή η αναπαράσταση τής 
πραγµατικότητας: επαγ-γελµατική | ερασιτεχνική ~ 2. (γενικότ.) η 
παραγωγή και εµπορία κινηµατογραφικών ταινιών: χώρα µε 
ανεπτυγµένη ~. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cinematographic]. 
κινηµατογραφικός, -ή, -ό [1897] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον κι-
νηµατογράφο, την παραγωγή, διάθεση και προβολή ταινιών τού κι-
νηµατογράφου: ~ ταινία | σενάριο | διασκευή | κριτική | παραγωγή | 
επιτυχία | καριέρα || ~ αστέρας | ηθοποιός | παραγωγός || ~ µηχανή 
λήψεως | προβολή || ~ αίθουσα (σινεµά) | µουσική (σάουντρακ) | φε-
στιβάλ | σχολή | παιδεία | βιοµηχανία 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από γρήγορο ρυθµό εναλλαγής και εξέλιξης: οι εξελίξεις τρέχουν 
πια µε ~ ταχύτητα ΣΥΝ. αστραπιαίος, γρήγορος, γοργός ΑΝΤ. αργός. — 
κινηµατογραφικά | -ώς [1896] επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. cinématographique]. κινηµατογραφιστής (ο), 
κινηµατογραφιστρια (η) {κινηµατο-γραφιστριών} 1. πρόσωπο που 
ασχολείται µε την κινηµατογραφία, που γνωρίζει τον χειρισµό 
κινηµατογραφικής µηχανής, που τραβάει κινηµατογραφικά πλάνα 
(επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά) 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που γυρίζει 
κινηµατογραφική ταινία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cinématographiste]. κινηµατογράφος [1893] κ. (λαϊκ.-σπάν.) 
κινηµατόγραφος (ο) 1. (α) η τεχνική τής αποτύπωσης σε φιλµ 
εικόνων και η προβολή τους σε οθόνη από ειδική µηχανή µε πολύ 
µεγάλη ταχύτητα εναλλαγής, που να ξεπερνά την ταχύτητα τού 
µατιού, ώστε να δηµιουργείται η ψευδαίσθηση τής φυσικής κίνησης: 
τεχνικές τού ~ || ασπρόµαυρος | έγχρωµος | βωβός ~ (χωρίς ήχο) (β) η 
τέχνη τής παρουσίασης µιας ιστορίας, ενός γεγονότος, θέµατος κ.λπ. 
µε την παραπάνω τεχνική: καλλιτεχνικός | εξπρεσιονιστικός | 
σύγχρονος | εµπορικός ~ || ~ τού δηµιουργού || θεωρία | περιοδικό | 
φεστιβάλ κινηµατογράφου ΣΥΝ. σινεµά 2. (συνεκδ.) κλειστή αίθουσα 
ή ανοιχτός χώρος που διατίθεται για την προβολή κινηµατογραφικών 
ταινιών: χειµερινός | θερινός ~ || ο ~ ήταν γεµάτος κόσµο || η ταινία 
παίζεται σε δύο µόνο ~ ΣΥΝ. κινηµατοθέατρο, σινεµά, (σκοτεινή) 
αίθουσα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cinématographe]. 
κινηµατογραφόφιλος, -η, -ο αυτός που είναι λάτρης τού κινηµα-
τογράφου, που του αρέσει να βλέπει πολλές ταινίες, που γενικά 
ασχολείται µε την τέχνη τού κινηµατογράφου ΣΥΝ. σινεφίλ. — κινη-
µατογραφοφιλικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
cinéphile]. κινηµατοθέατρο (το) {κινηµατοθεάτρ-ου | -ων} 
κινηµατογράφος ο 

οποίος λειτουργεί και ως θέατρο. κίνηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} 1. η αλλαγή τής θέ- 

σης αντικειµένου ή προσώπου σε συγκεκριµένο χρόνο και σε σχέση 
µε κάποιο άλλο σώµα (που είναι ακίνητο και λαµβάνεται ως σηµείο 
αναφοράς)· προϋποθέτει ή συνοδεύεται από εξειδικεύσεις που ανα-
φέρονται στον χώρο (απόσταση, κατεύθυνση, αποµάκρυνση-προσέγ-
γιση): µικρή | ξαφνική | αργή | ρυθµική ~ || η ~ τού αυτοκινήτου | των 
αερίων µαζών | τής µπάλας || σταµατώ | επιβραδύνω την ~ ενός σώ-
µατος || ευθύγραµµη | κυκλική | περιστροφική | παλινδροµική | οµαλή ~ 
(που σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήµατα) || η περιοδική ~ τού 
εκκρεµούς || επιταχυνόµενη ~ (που σε ίσους χρόνους διανύει όλο και 
µεγαλύτερα διαστήµατα) ΣΥΝ. µετατόπιση, µετακίνηση ΑΝΤ. ακι-
νησία, στάση, ηρεµία, αδράνεια· ΦΡ. αναπνευστικές κινήσεις βλ. λ. 
αναπνευστικός 2. ΦΙΛΟΣ, η συνεχής αλλαγή τής θέσης ενός σώµατος 
σε συνάρτηση µε τον χρόνο και µε ορισµένη ταχύτητα: απόλυτη | 
σχετική ~ 3. (συνεκδ.) το διάστηµα που διανύει ένα κινούµενο σώµα: 
η - του δεν ήταν παραπάνω από 10 εκατοστά 4. ΒΙΟΛ. η αυτόνοµη µε-
τακίνηση ενός οργανισµού µε δική του ενέργεια: οι φυτικοί οργανι-
σµοί δεν έχουν το χαρακτηριστικό τής ~ 5. ΑΣΤΡΟΝ. ανάδροµη κίνηση 
βλ. λ. ανάδροµος 6. το αποτέλεσµα τής αντίδρασης ζωικού οργα-
νισµού στα εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσµατα που δέχεται: αντα-
νακλαστικές ~ || η ~ που κάνουν τα µάτια σε µια ξαφνική λάµψη 7. 
(συνεκδ.) ο τρόπος µε τον οποίο κινείται κάποιος ή κινεί κάτι: µην 
πεις τίποτα, απάντησε µου µε µία ~ τού κεφαλιού || προκλητική | τρυ-
φερή | προστατευτική | βίαιη | αέρινη | χορευτική | συγκρατηµένη | 
άτσαλη | φοβισµένη ~ 8. η µετατόπιση ενός σώµατος: αισθάνθηκε µια 
~ από πίσω της || είδε µια ~ στους θάµνους | στο µισοσκόταδο 9. η µε-
τακίνηση ανθρώπων, κυρ. ταξιδιωτών, από ένα µέρος σε άλλο, κυρ. µε 
µέσα µαζικής µεταφοράς: παρατηρείται µεγάλη ~ τουριστών από τις 
χώρες τού Βορρά || το γραφείο κινήσεως µιας επιχείρησης (που φρο-
ντίζει για τη µετακίνηση των υπαλλήλων της) 10. η µεταφορά, δια-
κίνηση εµπορευµάτων, προϊόντων από έναν τόπο σε άλλον, από µία 
χώρα σε άλλη: ~ αγαθών | προϊόντων || το υπάρχον προσωπικό δεν 
επαρκεί για την εξυπηρέτηση τής µεγάλης ~ τού αεροδροµίου 11. 
(συνεκδ.) ο αριθµός, το σύνολο των επιβατών, των προϊόντων κ.λπ. 
που διακινούνται: µεγάλη | αναµενόµενη | περιορισµένη ~|| η ~ των 
ξενοδοχείων έχει περιοριστεί κατά 20Ψο σε σχέση µε τα περσινά επί-
πεδα 12. η κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών στους δρόµους µιας πό-
λης, σε µια περιοχή: αν µπλέξεις µε την ~, θα καθυστερήσεις τουλά-
χιστον µία ώρα || η ~ στους δρόµους διεξάγεται οµαλά || το µεσηµέρι το 
κέντρο έχει µεγάλη ~ || έστριψε σε κάτι στενά, για ν' αποφύγει την ~ || 
πυκνή | αραιή ~ 13. η λειτουργία ενός µηχανικού συστήµατος: το τζιπ 
λειτουργεί µε ~ στους τέσσερεις τροχούς || µε αυτό τον µοχλό µπαίνουν 
σε ~ όλες οι µηχανές τού εργοστασίου· ΦΡ. (α) θέτω σε κίνηση (i) 
ενεργοποιώ έναν µηχανισµό, θέτω σε λειτουργία µηχανή (ii) (µτφ.) 
κινητοποιώ, προκαλώ τη δραστηριοποίηση (κάποιου): όλος ο 
προεκλογικός µηχανισµός τού κόµµατος έχει τεθεί σε κίνηση για την 
αυριανή συγκέντρωση ΣΥΝ. δραστηριοποιώ (β) αργή κίνηση βλ. λ. αρ-
γός 14. το σύνολο των δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών και εκδηλώ-
σεων σε έναν χώρο δράσης: πολιτιστική | τουριστική | θεατρική | επι-
στηµονική ~ ANT. στασιµότητα, (µτφ.) νέκρα 15. (α) η δραστηριοποί-
ηση ενός συνόλου ανθρώπων µε κοινές θέσεις, κοινή ιδεολογία ή κοι-
νές επιδιώξεις για την επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος: ενι-
σχύω | µετέχω σε οικολογική ~||~ για την επιστροφή των µαρµάρων 
τού Παρθενώνα || δηµοκρατική | αριστερή | χριστιανική | πολιτική ~ 
(β) (συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που µετέχουν σε αυτή τη δρα-
στηριοποίηση: µαζική | δραστήρια ~ 16. οι τρέχουσες εξελίξεις, τα 
νέα σε ορισµένο τοµέα δράσης: παρακολουθεί την αθλητική ~ από τις 
εφηµερίδες 17. (κυρ. σε επιτραπέζια παιχνίδια) η προµελετηµένη 
µετακίνηση πιονιού: µατ σε τρεις - (στο σκάκι) 18. (µτφ.) η χειρονο-
µία, κάθε πράξη που εκφράζει ή επιδιώκει µια αντίδραση: όλες του οι 
~ ήταν προµελετηµένες || µεθοδικές | αυθόρµητες | έξυπνες | αποτε-
λεσµατικές | λεπτές ~|| η επίσπευση των εκλογών θα είναι λανθασµένη 
~ || όλοι περιµένουν την επόµενη ~ του || έκανε µια ~ καλής θελήσεως 
ΣΥΝ. χειρισµός, πρωτοβουλία· ΦΡ. (α) ελευθερία | άνεση κινήσεων 
δράση χωρίς περιοριστικές δεσµεύσεις: τα πολλά λεφτά τής 
εξασφαλίζουν µια ~ (β) κάνω την πρώτη κίνηση παίρνω την πρωτο-
βουλία 19. η σωµατική δραστηριότητα, η κινητικότητα: θέλει δουλειά 
που να έχει ~, ταξίδια, µετακινήσεις ΑΝΤ. αδράνεια, ηρεµία, στα-
τικότητα 20. το σύνολο των οικονοµικών πράξεων, συναλλαγών, δο-
σοληψιών κ.λπ.: η ~ τής αγοράς | τού χρηµατιστηρίου παρουσιάζει 
κάµψη || η εµπορική ~ θα αυξηθεί κατά την περίοδο των εκπτώσεων 
21. η στατιστική καταγραφή των γεγονότων ή συναλλαγών συγκε-
κριµένης χρονικής περιόδου: - πληθυσµού (γεννήσεις, γάµοι, θάνα-
τοι) || ο Πειραιάς είναι το λιµάνι µε τη µεγαλύτερη ~ στην Ελλάδα || ~ 
ταµείου | λογαριασµού | µετοχών | κεφαλαίων | καταθέσεων | εισο-
δηµάτων 22. (στις εικαστικές τέχνες) η παραστατικότητα τού σχεδίου, 
η ζωντανή απεικόνιση: η ~ στον πίνακα τονίζεται από τις έντονες 
φωτοσκιάσεις 23. κινήσεις (οι) το σύνολο των ενεργειών (κάποιου) σε 
ορισµένο χρονικό διάστηµα, η δράση του: οι ~ του παραξένεψαν τον 
φύλακα τής τράπεζας || ύποπτες | περίεργες | ασυνήθιστες - || οι ~ τού 
εχθρού έχουν θέσει τον στρατό σε επιφυλακή · 24. η έναρξη δίκης, η 
αρχή δικαστικού αγώνα: ~ αγωγής | µηνύσεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ει-
δησεογραφία, τελώ. κινησιογραφία (η) {χωρ. πληθ.) η καταγραφή 
των κινήσεων των οργάνων και των µελών τού σώµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ειδησεογραφία. κινησιοθεραπεία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 
µέθοδος τής σύγχρονης θεραπευτικής µε προληπτική και θεραπευτική 
λειτουργία, που στηρίζεται στην εκτέλεση συγκεκριµένων κινήσεων 
των άκρων ή τού κορµού για τη θεραπεία παθήσεων τού ερειστικού 
και κινητήριου συστήµατος: ενεργητική | παθητική ~ (αναλόγως τού 
αν οι κινήσεις εκτελούνται µε τις δυνάµεις τού αρρώστου ή όχι). 
Επίσης κινησιθε- 
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ραπεία [1894].   — κινησιοθεραπευτής (ο), κινησιοθεραπεύτρια (η), 
κινησιοθεραπευτικός, -ή, -ό. 
[ΕΙΧΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. kinésithérapie]. 

κινησιολογία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η µελέτη τής ανατοµίας τού σώµατος 
και τής φυσιολογίας των κινήσεων, κυρ. για την αξιοποίηση των 
συµπερασµάτων της στη σωµατική αγωγή και στη θεραπευτική · 2. ο τρόπος 
µε τον οποίο κινούνται οι ηθοποιοί ή οι χορευτές σε µια παράσταση: «Οι 
"Ορνιθες" παρουσιάζονται σε µετάφραση Ν.Σ., σκηνικά-κοστούµια Τ.Κ., 
µουσική Β.∆., ~ Ε.Π.» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία, φρασεολογία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. kinesiology]. 

κινητήρας (ο) ΜΗΧΑΝ. 1. κάθε µηχανή που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση 
κίνησης σε άλλον µηχανισµό- κάθε συσκευή που αντλεί ενέργεια από φυσική 
ή τεχνητή πηγή, µετατρέποντας τη σε µηχανική: δωδεκακύλινδρος | 
περιστροφικός | ηλεκτρικός | αερόψυκτος | υδρό-ψυκτος | υδραυλικός ~ ΣΥΝ. 
µοτέρ 2. (α) κινητήρας εσωτερικής καύσεως µηχανή που αποτελείται από 
έναν ή περισσότερους κυλίνδρους, µέσα στους οποίους επιτελείται η 
διαδικασία τής καύσεως για παραγωγή ενέργειας (β) δίχρονος | τρίχρονος | 
τετράχρονος κινητήρας (για αυτοκίνητα, µηχανάκια κ.λπ.) µηχανή 
εσωτερικής καύσεως, στην οποία το έµβολο µετακινείται πάνω-κάτω, 
συµπληρώνοντας κάθε φορά δύο | τρεις | τέσσερεις διαδροµές ανάµεσα σε 
κάθε ανάφλεξη τού αναφλεκτήρα (µπουζιού) (γ) αριθµός κινητήρα βλ. λ. 
αριθµός. 
[ETYM. < αρχ. κινητήρ, -ήρος «κινητής» < κινώ. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει 
τα γαλλ. moteur, αγγλ. motor]. 

κινητήριος, -α (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] αυτός που µπορεί να θέτει (κάτι) σε κίνηση, 
να το µετακινεί, που µεταδίδει κίνηση: ~ ιµάντας | άξονας- ΦΡ. κινητήρια (-
ος) δύναµη (ι) η ενέργεια που καταναλώνεται, προκειµένου να τεθεί (κάτι) σε 
κίνηση: ~ τού νερόµυλου είναι το νερό (ii) (µτφ.) (κ. κινητήριος µοχλός) 
οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε έχει τη δύναµη να επηρεάζει, να προκαλεί 
εξελίξεις, λειτουργώντας ως µέσο υλοποιήσεως στόχων, επιδιώξεων: ~ τής 
καταναλωτικής κοινωνίας είναι το χρήµα || η νέα γενιά τού επιστηµονικού 
προσωπικού είναι και η ~ τής επιχείρησης. 

-κινητήριος, -α, -ο β' συνθετικό που δηλώνει την ύπαρξη συγκεκριµένου 
αριθµού κινητήρων: µονοκινητήριο αεροπλάνο. 

κινητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κίνηση, που επιτρέπει ή 
καθιστά δυνατή την κίνηση, που θέτει σε κίνηση ή µετακινεί (κάτι): ~ 
ενέργεια | ίνα (για κίνηση µυός ή σπλάγχνου) | νευρώνας 2. αυτός που 
κινείται, που δραστηριοποιείται, που δεν µένει ακίνητος ή αδρανής: είναι ~ 
τύπος' δεν κάθεται στιγµή 3. ΦΥΣ. κινητική (η) ο τοµέας τής µηχανικής που 
µελετά τις κινήσεις των σωµάτων. — κινητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

κινητικότητα (η) [1858] {χωρ. πληθ.} 1. η ικανότητα (κάποιου) να κινείται ή να 
κινεί (κάτι): ~ αρθρώσεων 2. ΦΥΣΙΟΛ. το σύνολο των επιµέρους βιολογικών 
λειτουργιών, που καθιστούν δυνατή την κίνηση ενός οργανισµού, που του 
επιτρέπουν να κινείται: διαταραχές κινητικότητας, σε διάφορες νευρολογικές 
παθήσεις 3. (µτφ.) η ανάπτυξη έντονης δραστηριότητας, η ενεργοποίηση 
λειτουργιών και µηχανισµών σε έναν τοµέα δράσης για την επίτευξη 
συγκεκριµένου αποτελέσµατος: παρατηρείται έντονη ~ για την επίλυση τού 
Κυπριακού || κοινωνική ~ ΣΥΝ. δραστηριοποίηση, ενεργοποίηση ANT. 
αδράνεια. 

κινητισµός (ο) 1. ΦΙΛΟΣ, θεωρία που αποδέχεται ως µεταβλητή και κινητή την 
ουσία των πραγµάτων, απορρίπτοντας την ύπαρξη σταθερών νόµων 2. ΓΕΩΛ. 
θεωρία που εξηγεί τον σχηµατισµό των οροσειρών βάσει τής µετατόπισης των 
ηπείρων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. mobilisme]. 

κινητό (το) → κινητός 
κινητοποίηση (η) [1840] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ενεργοποίηση, 

κυρ. σε συλλογικό επίπεδο και κατά οργανωµένο τρόπο, προκειµένου να 
επιτευχθεί συγκεκριµένος σκοπός: χρειάζεται ~ όλων των δυνάµεων τού 
έθνους για την αντιµετώπιση τής εξωτερικής απειλής || ~ τού κρατικού 
µηχανισµού σε όλα τα επίπεδα ΣΥΝ. δραστηριοποίηση, επιστράτευση ΑΝΤ. 
ακινητοποίηση 2. (ειδικότ. σε οργανώσεις, συλλόγους κ.λπ.) η οργανωτική 
υποδοµή και ο αντίστοιχος µηχανισµός για την ενηµέρωση και 
δραστηριοποίηση των µελών: υπεύθυνος κινητοποίησης σε κοµµατική 
οργάνωση. 

κινητοποιώ ρ. µετβ. {κινητοποιείς... | κινητοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. κάνω κάτι να εκδηλωθεί, να ενεργοποιηθεί, προκαλώ τη δραστηριοποίηση 
του: κατάφερε να κινητοποιήσει χιλιάδες ανθρώπους διαφορετικής φυλής και 
καταγωγής 2. θέτω έναν µηχανισµό, µια οργάνωση σε ετοιµότητα, 
προετοιµάζω για συντονισµένη δράση σε συλλογικό επίπεδο, µε βάση 
καθορισµένο σχέδιο ή τρόπο: έχουν κινητοποιηθεί όλες οι διαθέσιµες δυνάµεις 
τής πυροσβεστικής και τού στρατού για την κατάσβεση τής πυρκαγιάς ΣΥΝ. 
δραστηριοποιώ, ενεργοποιώ 3. (ειδικότ.) θέτω σε πολεµική ετοιµότητα, 
επιστρατεύω: κινητοποιήθηκαν δυνάµεις στρατού και ναυτικού για την 
αντιµετώπιση τής εξωτερικής απειλής 4. θέτω (κάτι) σε κίνηση, το κάνω να κι-
νείται ΑΝΤ. ακινητοποιώ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. mobiliser]. 

κινητόπτερο (το) {κινητοπτέρ-ου | -ων} κάθε αεροσκάφος τού οποίου οι 
πτέρυγες κινούνται, λ.χ. το ελικόπτερο. 

κινητός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να κινείται ή να µετακινείται από ένα µέρος 
ή σηµείο σε ένα άλλο: το ~ στέλεχος ενός µηχανισµού || ~ πληθυσµός (που δεν 
έχει µόνιµο τόπο διαµονής) | διάφραγµα || ~ γέφυρα (γέφυρα που µε ειδικό 
µηχανισµό µπορεί είτε ολόκληρη είτε τµηµατικώς να ανασηκώνεται ή να 
πέφτει, για να εµποδίσει τη διέλευση πάνω από αυτήν σε άλλες περιπτώσεις 
αποτελείται από δύο χωριστά µέρη, που µπορούν να αποσύρονται προς 
αντίθετες κατευ- 

θύνσεις, λ.χ. επιτρέποντας τον διάπλου σκαφών από τον ποταµό, τις όχθες τού 
οποίου κανονικά ενώνει) ΑΝΤ. ακίνητος, σταθερός 2. αυτός που χρησιµοποιεί 
µηχανοκίνητο όχηµα ή βρίσκεται µέσα σε αυτό, ώστε να επιτρέπεται η εύκολη 
µετακίνηση του από τόπο σε τόπο: ~ συνεργείο τηλεοπτικών µεταδόσεων | 
καντίνα' ΦΡ. κινητή µονάδα µονάδα πλήρως εξοπλισµένη για ορισµένη 
αποστολή (τηλεοπτικές µεταδόσεις, ιατρική φροντίδα κ.ά.) που µεταφέρεται 
µέσα σε ειδικά διαρρυθµισµένο όχηµα: «οι νέες ~ προληπτικής ιατρικής, ειδικά 
οχήµατα εξοπλισµένα µε ιατρικά µηχανήµατα» (εφηµ.) 3. (θρησκευτική εορτή) 
που δεν εορτάζεται σε καθορισµένη ηµεροµηνία, αλλά µετατίθεται χρονικώς, 
λ.χ. το Πάσχα 4. (α) (ειδικότ. για περιουσιακά στοιχεία) αυτός που µπορεί να 
µεταφερθεί ή να µετακινηθεί, κατ' αντιδιαστολή προς τα ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία (δηλ. οικόπεδα, σπίτια, µαγαζιά κ.λπ.): έχει µεγάλη ~ περιουσία σε 
καταθέσεις σε ξένες τράπεζες (β) κινητά (τα) το σύνολο των περιουσιακών 
στοιχείων τού παραπάνω τύπου, που κατέχει κάποιος: ό,τι περιουσία έχει είναι 
σε ~ ΑΝΤ. ακίνητα (γ) κινητή αξία βλ. λ. αξία 5. (α) κινητό (τηλέφωνο) 
φορητό τηλέφωνο που λειτουργεί χωρίς καλωδιακή σύνδεση, µε φορ-τιζόµενη 
µπαταρία, χρησιµοποιώντας ένα δίκτυο ραδιοφωνικών ποµπών (καθένας από 
τους οποίους καλύπτει διαφορετική γεωγραφική περιοχή), καθώς και 
ηλεκτρονικών συστηµάτων, που επιτρέπουν τη µεταβίβαση µιας κλήσης από 
µια περιοχή σε άλλη (µετάδοση): απενεργοποιώ το ~ µου ΑΝΤ. σταθερό 
(τηλέφωνο) (β) κινητή τηλεφωνία η τηλεφωνική επικοινωνία µέσω κινητών 
τηλεφώνων: εταιρεία κινητής τηλεφωνίας || συστήµατα κινητής τηλεφωνίας 6. 
(µτφ.) σε ΦΡ. όπως κινητή βιβλιοθήκη | κινητό λεξικό | κινητή εγκυκλοπαίδεια 
κ.λπ. για ανθρώπους µε πολλές γνώσεις, µε σφαιρική και πλούσια µόρφωση. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κινώ. Στις σύγχρονες τεχνολογικές σηµ. η λ. αποδίδε το αγγλ. 
mobile]. -κινητός, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δη-
λώνουν ότι κάποιος/κάτι: 1. κινείται (π.χ. µε ορισµένο τρόπο): ευ-κί-νητος, δυσ-
κίνητος, αει-κίνητος 2. τίθεται σε κίνηση µε ορισµένο µέσο ή τρόπο: ατµο-
κίνητος, ηλεκτρο-κίνητος, αυτο-κίνητος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και 
Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. άει-κίνη-τος, εύ-κίνητος), που προέρχεται από το ρ. κινώ 
και απαντά επίσης σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. ατµο-κίνητος < αγγλ. steam-driven)]. 
κίνητρο (το) {κινήτρ-ου | -ων} 1. ό,τι ωθεί ένα πρόσωπο να ενεργήσει κατά 
συγκεκριµένο τρόπο, να προβεί σε µια πράξη, να υιοθετήσει ορισµένη 
συµπεριφορά κ.λπ.: ήξερε να δίνει στους µαθητές του κίνητρα για έρευνα και 
µελέτη || προσφέρω | θεσπίζω κίνητρα || κατώτερα | ταπεινά | ευγενή | 
ανθρωπιστικά | ύποπτα | πιθανά | ιδιοτελή | οικονοµικά | πολιτικά | κοινωνικά | 
ψυχολογικά ~ ΣΥΝ. λόγος, αίτιο, ελατήριο, ερέθισµα 2. (ειδικότ.) οι παράγοντες 
που επιτρέπουν, ενισχύουν και ευνοούν τη δραστηριοποίηση, την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών κ.λπ. στον οικονοµικό τοµέα: εφαρµόζω πολιτική κινήτρων || 
εµπορικά ~ ΑΝΤ. αντικίνητρο · 3. σιδερένιο όργανο, που χρησιµοποιείται κυρ. 
από τους µεταλλουργούς, για να µετακινούν ύλες ή αντικείµενα, τα οποία 
βρίσκονται σε θερµοκρασία πυράκτωσης ή τήξης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κίνητρον 
«αναδευτήρας» < αρχ. κινώ. Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. motif]. κινίνο 
(το) 1. ΦΑΡΜ. λευκό κρυσταλλικό αλκαλοειδές, το οποίο στην καθαρή µορφή 
του είναι άµορφη ή κρυσταλλική σκόνη και έχει χαρακτηριστικά πικρή γεύση· 
χρησιµοποιείται ευρέως στη φαρµακευτική για τη θεραπεία τής ελονοσίας και 
(κυρ. παλαιότ.) τής αρρυθµίας, καθώς και στη βιοµηχανία τροφίµων (για την 
παρασκευή αεριούχων ποτών) 2. (µτφ.) οτιδήποτε έχει έντονα πικρή γεύση: ~ 
είναι ο καφές όπως τον έκανες, δεν πίνεται ΣΥΝ. δηλητήριο. Επίσης κ\-νίνη (η) 
(σηµ. 1) [1842]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. quinine < ισπ. quina < kina «φλούδα, φλοιός», λ. 
τής ινδιάν. φυλής Κετσούα]. κιννάβαρι (το) {κινναβάρεως | χωρ. πληθ.} ΟΡΥΚΤ. 
θειούχο ορυκτό τού υδραργύρου, που είναι το σπουδαιότερο από τα 
µεταλλεύµατα του, έχει καστανό έως κόκκινο χρώµα και απαντά συνήθ. κοντά 
σε ηφαιστειακά πετρώµατα. Επίσης κινναβαρίτης (ο). [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. 
ετύµου, δάνειο ανατολικής προελ.]. κιννάµωµον (το) (αρχαιοπρ.) η καννέλα 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ· κιννάµωµον < εβρ. qinnämön. Η κατάλ. τής ελληνικής λ. 
οφείλεται πιθ. σε οµωνυµία µε το φυτό άµωµον]. κινούµενος, -η, -ο 1. αυτός 
που κινείται ή που τον χαρακτηρίζει η κίνηση: σηµάδευαν σταθερούς και ~ 
στόχους || η ~ κινηµατογραφική εικόνα- ΦΡ. κινούµενη άµµος η άµµος που 
περιλαµβάνει ποσότητα νερού, µε αποτέλεσµα να βυθίζεται όποιος ή ό,τι 
πατήσει επάνω της 2. κινούµενα σχέδια {κινουµένων σχεδίων} (α) 
κινηµατογραφική ή τηλεοπτική ταινία, που απαρτίζεται από µια ακολουθία 
συνεχώς κινουµένων κυρ. ζωγραφικών σχεδίων, το καθένα από τα οποία διαφέ-
ρει ελαφρώς από το προηγούµενο έτσι, ώστε η γρήγορη διαδοχική προβολή 
τους στην οθόνη να δηµιουργεί στον θεατή την ψευδαίσθηση ότι οι 
σχεδιασµένες φιγούρες κινούνται: η «Φαντασία» είναι από τα πιο γνωστά ~ τού 
Ουόλτ Ντίσνεϋ (β) (κ. στον ενικό) καθεµιά από τις φιγούρες που παρουσιάζονται 
σε τέτοιου είδους ταινίες: ο Ντόναλντ Ντακ είναι από τα πιο γνωστά ~ ΣΥΝ. 
καρτούν (γ) (συνεκδ.) το αντίστοιχο είδος ταινιών, κυρ. ως µορφή τέχνης: του 
αρέσουν τα ~ (δ) (συνεκδ.) ο αντίστοιχος κλάδος τής κινηµατογραφικής 
βιοµηχανίας, που ασχολείται µε την παραγωγή τέτοιων ταινιών. [ΕΤΥΜ Μτχ. 
µέσ. ενεστ. τού αρχ. κινώ (βλ.λ.). o όρος κινούµενα σχέδια αποτελεί απόδ. τού 
αγγλ. animation]. κινώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κινείς... | κίν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα 
(λόγ. εκινή-θην, -ης, -η..., µτχ. κινηθείς, -είσα, -έν), -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. βγάζω 
(κάτι/κάποιον) από µια κατάσταση αδράνειας, στασιµότητας, (το/τον) κάνω να 
αλλάζει θέση, να µετατοπίζεται: ~ τον δροµέα στην οθόνη 



κιόλας 894 κιρκινέζι 
 

τού υπολογιστή· ΦΡ. (α) κινώ γη και ουρανό | κινώ θεούς και δαίµο-
νες χρησιµοποιώ κάθε µέσο και δυνατότητα που διαθέτω, προκειµέ-
νου να πετύχω κάτι: είχε κινήσει γη και ουρανό για τον διορισµό τής 
γυναίκας του (β) συν Αθηνά και χείρα κίνει βλ. λ. χειρ 2. (συνεκδ.) 
µπορώ, έχω τη δυνατότητα ή την ικανότητα να κάνω κάτι να αλλάζει 
θέση, να µετατοπίζεται: µετά το ατύχηµα δεν κινεί καθόλου τα κάτω 
άκρα, έµεινε παράλυτος 3. (κυρ. για µηχανές, µεταφορικά µέσα) (α) 
θέτω (κάτι) σε λειτουργία, το ενεργοποιώ: η µηχανή δεν έχει αρκετή 
ενέργεια, για να κινήσει την αντλία τής γεώτρησης (β) (για µηχανές, 
µεταφορικά µέσα) αποτελώ πηγή ενέργειας, ειδικότ. ως καύσιµο: ο 
αέρας κινεί τα ιστιοφόρα || τα τρόλεϊ κινούνται µε ηλεκτρισµό 4. (µτφ.) 
αποτελώ το ερέθισµα, την αιτία για κάτι, λειτουργώ ως κίνητρο 
(βλ.λ.): η παράξενη συµπεριφορά του τους κίνησε την περιέργεια || (κ. 
µεσοπαθ.) έκανε ό,τι έκανε κινούµενος από ζήλια | φθόνο | πάθος | 
µίσος || κινείται από τα πιο αγνά αισθήµατα ΣΥΝ. (λόγ.) ορµώµαι· ΦΡ. 
(λόγ.) το κινούν αίτιον βλ. λ. αίτιο 5. προβαίνω στις ενέργειες που 
απαιτούνται για την εξέλιξη µιας διαδικασίας: ~ τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες για κάτι | την έρευνα ενός θέµατος | λογαριασµό (τον 
χρεωπιστώνω, βλ.λ.) | αγωγή (ξεκινώ τη δικαστική δίωξη κάποιου)· ΦΡ. 
κινώ ένα θέµα διερευνώ, καθιστώ επίκαιρο ένα θέµα: κάποιοι 
επιχειρούν να κινήσουν εκ νέου το θέµα µε αναδηµοσιεύσεις 
παλαιότερων πληροφοριών 6. εντείνω τους ρυθµούς σε έναν τοµέα 
οργανωµένης δραστηριότητας (λ.χ. στην πολιτική, την οικονοµία 
κλπ.): οι εκπτώσεις θα κινήσουν λίγο την αγορά || πώς κινήθηκαν 
σήµερα οι µετοχές στο χρηµατιστήριο; 7. καθορίζω τη δράση, τον 
τρόπο συµπεριφοράς (κάποιου), εµφανίζω (κάποιον/κάτι) να ενεργεί µε 
συγκεκριµένο τρόπο: πολλές φορές είναι η τύχη που κινεί τις ζωές 
των ανθρώπων ΦΡ. κινώ τα νήµατα βλ. λ. νήµα 8. επιλέγω τον τρόπο 
κινήσεως µε βάση καθορισµένους κανόνες συνήθ. στο πλαίσιο 
παιχνιδιού ή στρατηγικής: ~ το πιόνι µου σε µια παρτίδα σκάκι || ~τα 
στρατεύµατα µου στο πεδίο τής µάχης ♦ (αµετβ.) 9. (λογοτ.) ξεκινώ: 
κίνησε για µέρη µακρινά 10. (µτφ.-σπάν.) αποµακρύνοµαι: «ποτέ από 
το χρέος µη κινούντες» (Κ.Π. Καβάφης) 11. (µεσοπαθ. κινούµαι) (για 
ανθρώπους και ζώα) αλλάζω θέση, αλλάζω τη στάση τού σώµατος 
µου: ο γιατρός είπε να µην κινηθείς για λίγες ώρες || κινείται µε χάρη 
χορεύτριας 12. πηγαίνω κάπου, διανύω απόσταση έχοντας 
συγκεκριµένη κατεύθυνση ή πορεία: πολλοί θα κινηθούν προς την 
Πάτρα για το καρναβάλι || τα ραντάρ εντόπισαν άγνωστο αεροσκάφος 
να κινείται προς τα ανατολικά ΣΥΝ. πηγαίνω, κατευθύνοµαι προς 13. 
(ειδικότ. για µεταφορικά µέσα) (α) τίθεµαι ή βρίσκοµαι σε κίνηση: 
τα αυτοκίνητα κινούνται µε βενζίνη ή πετρέλαιο || το όχηµα κινείται µε 
µικρή ταχύτητα (β) εκτελώ δροµολόγιο: τα τρόλεϊ δεν θα κινηθούν 
αύριο λόγω τής απεργίας 14. ΦΥΣ. ακολουθώ κάποια τροχιά, 
µετατοπίζοµαι ως προς κάποιο σηµείο: η Γη κινείται γύρω από τον 
Ήλιο || τα ηλεκτρόνια κινούνται γύρω από τον πυρήνα τού ατόµου 15. 
ενεργώ, δρω για την επίτευξη σκοπού, αποτελέσµατος: κινήθηκε πολύ 
έξυπνα και µε µυστικότητα || τα κόµµατα έχουν αρχίσει να κινούνται εν 
όψει εκλογών || η εχθρική διπλωµατία κινείται εναντίον µας || οι 
στασιαστές κινήθηκαν εναντίον τού Κοινοβουλίου 16. (ειδικότ.) 
αναπτύσσω δράση, δραστηριοποιούµαι: κινείται πάντα σε κύκλους 
καλλιεργηµένων ανθρώπων | στην υψηλή κοινωνία 17. (µτφ.) 
κυµαίνοµαι, διαφοροποιούµαι ελαφρώς εντός ορισµένων πλαισίων ή 
αναφορικά µε ένα σηµείο: ο πληθωρισµός | ο δείκτης τιµών θα κινηθεί 
στα ίδια επίπεδα | πάνω από τους αρχικούς υπολογισµούς || η 
συζήτηση κινήθηκε γύρω από θέµατα εξωτερικής πολιτικής | σε 
καθαρά φιλικό επίπεδο || οι σχετικές εισηγήσεις κινούνται σε εντελώς 
διαφορετικό τόνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελώ. 
[ETYM. < αρχ. κινώ (-έω) < *ΚΙ-νέΕ-ω, που αντιστοιχεί στον τ. κί-νυ-
µαι «κινούµαι, τίθεµαι σε κίνηση». Παρότι το µακρό -κΊ- παραµένει 
δυσεξήγητο, απαντά επίσης στο αρχ. ρ. κί-ω «κινούµαι, φεύγω». Το θ. 
κΤ-, µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *kei- «θέτω σε κίνηση, κινούµαι», πβ. 
λατ. citus «ταχύς, γρήγορος», ciò | cieo «κινώ», cito «ανακινώ, παρο-
τρύνω» (> γαλλ. citer) κ.ά. Οµόρρ. κίνη-µα, κίνη-σις, πιθ. κ. κίνδυνος 
(βλ.λ.)]. κιόλας επίρρ. 1. ήδη, σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα, 
νωρίς: πριν από λίγο άρχισες και τέλειωσες ~; || έφτασε ~ στο Λονδίνο; 
ΣΥΝ. τόσο γρήγορα | νωρίς, από τώρα 2. (συνήθ. µετά από χρον. 
επίρρ.) αυτήν ακριβώς τη στιγµή, αµέσως: θα το ψάξω και θα σου το 
πω τώρα ~, για να µην περιµένεις || αύριο ~ φεύγω για Μόναχο 3. (α) 
επιπροσθέτως: δεν φτάνει που µας έστησε µισή ώρα, φωνάζει ~ ΣΥΝ. 
επιπλέον, επίσης (β) και για τον λόγο ακόµη ότι...: θα του αρέσει το 
δώρο, του το πήραν ~ τα παιδιά του 4. (συνήθ. µετά το µόνο) αλλά 
ακόµη, αλλά και: όχι µόνο βοήθησε, έπεισε ~ και άλλους να 
βοηθήσουν 5. (εµφατ.) από την άλλη, όµως: δεν ήθελε να τους 
χαλάσει την παρέα, αλλά τι να κάνει ~ που έπρεπε να ξυπνήσει πρωί 
την άλλη µέρα; 6. λοιπόν, εξάλλου: γι' αυτό ~ σου έλεγα να προσέχεις. 
Επίσης (λαϊκ.) κιόλα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήδη, και. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < φρ. και δλα µε την επίδραση των επιρρ. σε -ς]. κίονας 
(ο) {κιόνων} ΑΡΧΙΤ. Ο στύλος, γενικότ. κάθε κατακόρυφη, επιµήκης και 
συνήθ. κυλινδρική κατασκευή από πέτρα, µάρµαρο ή άλλο υλικό, 
που χρησιµοποιείται για να στηρίζει την οροφή και αποτελείται από 
τη βάση, το σώµα (κορµό) και το κιονόκρανο. — (υποκ.) κιονίσκος 
(ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κίων, -όνος, που συνδ. µε το συνώνυµο αρµ. siwn. Ίσως 
και οι δύο γλώσσες δανείστηκαν τη λ. από κοινή πηγή]. κιονοειδής, -
ής, -ές [µεσν.] {κιονοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το σχήµα 
κίονα, που µοιάζει µε κολόνα, στύλο: ~ κατασκευή | υποστήριγµα. — 
κιονοειδώς επίρρ. κιονόκρανο (το) {κιονοκράν-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. το 
ανώτατο τµήµα κίονα και γενικότ. οποιουδήποτε κατακόρυφου 
στηρίγµατος οικοδοµι- 

κής κατασκευής: ~ δωρικού | ιωνικού | κορινθιακού ρυθµού. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. κιονόκρανον < κίων (βλ.λ.) + -κρανον < *κρανον, για το οποίο 
βλ. λ. κρανίο]. 

κιονοστοιχία (η) [1861] {κιονοστοιχιών} σειρά κιόνων πανοµοιότυπης 
κατασκευής, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι σε τακτές αποστάσεις 
στηρίζοντας την οροφή κτίσµατος: ~ κατά µήκος εξωτερικού 
διαδρόµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ. < κίονας + -στοιχία < 
στοίχος]. 

κιόσκι (το) {δύσχρ. κιοσκ-ιού | -ιών} 1. στέγαστρο σε υπαίθριο χώρο, 
κυρ. για δηµιουργία σκιάς, προστασία από τη βροχή ή για πώληση 
προϊόντων: το ~ στον κήπο || ένα ~ µε εφηµερίδες και περιοδικά ΣΥΝ. 
περίπτερο 2. το εξοχικό, συνήθ. πολυτελούς κατασκευής, η έπαυλη 
που χρησιµεύει για εξοχική διαµονή. [ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. kösk < 
περσ. küSk «παλάτι, έπαυλη»]. 

κιοτεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κιότεψα} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) χάνω το 
θάρρος µου, εγκαταλείπω (κάτι) από δειλία, από φόβο: στα λόγια 
ήταν όλοι γενναίοι, µα µπροστά στον εχθρό πολλοί κιότεψαν ΣΥΝ. 
δειλιάζω, φοβάµαι ♦ 2. (µετβ.) (σπάν.) εµπνέω σε κάποιον τον τρόµο 
κάνοντας τον να δειλιάσει: δεν τον κιοτεύεις µε απειλές! ΣΥΝ. τρο-
µάζω, τροµοκρατώ. — κιότεµα (το). 

κιοτής (ο) {κιοτήδες} (λαϊκ.) ο δειλός, πρόσωπο που εγκαταλείπει εύ-
κολα από φόβο ΣΥΝ. φοβητσιάρης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kötü «κακός»]. 

κιούγκι (ο) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ο υδροσωλήνας, συνήθ. από πυρίµαχο 
πηλό, που χρησιµοποιείται στους υπονόµους, σωλήνας τού συστήµα-
τος αποχέτευσης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. künk < περσ. kunk 
«υδροσωλήνας»]. 

κιούπι (το) {κιουπ-ιού | -ιών} το πιθάρι (βλ.λ.).  — (υποκ.) κιουπάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. küp]. 

κιουρί (το) {άκλ.} ΦΥΣ. µονάδα µέτρησης τής ραδιενέργειας χώρου. Γ 
ETYM. H ονοµασία δόθηκε προς τιµήν των διαπρεπών Γάλλων φυσι-
κοχηµικών Pierre και Marie Curie]. 

κιουριο (το) {κιουρίου} ΧΗΜ. τεχνητό µεταλλικό στοιχείο µε αργυρό 
χρώµα (σύµβολο Cm) (βλ. κ. λ. περιοδικός, TUN.). [ΕΤΥΜ < 
νεολατ. curium, βλ. κ. κιουρί]. 

κιούρτος (ο) το δικτυωτό συρµάτινο καλάθι, µέσα στο οποίο τοπο-
θετείται δόλωµα για ψάρεµα, τέτοιας κατασκευής ώστε να εγκλωβί-
ζει τα ψάρια που µπαίνουν από το πάνω µέρος του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κύρτος «καλάθι» (µε διαλεκτ. προφορά τού -υ- ως -ιου-), άσχετο 
προς το επίθ. κυρτός. Το ουσ. κύρτος προέρχεται από θ. *krt-, 
συνεσταλµ. βαθµ. (µε φωνήεν στηρίξεως -υ-) τού I.E. *kert- «σύρω, 
τραβώ», πβ. σανσκρ. kâta- «δικτυωτό πλέγµα, ψάθα», λατ. cratis 
«πλέγµα», αρχ. γερµ. hurt «κιούρτος», γερµ. Horst «φωλιά», αγγλ. 
hurst κ.ά.]. 

κιοφτές (ο) → κεφτές 
Κιργιζία (η) (κιργιζ. Kyrgyz Respublikasy = ∆ηµοκρατία τής Κιργι-
ζίας) κράτος τής Κ. Ασίας, πρώην ∆ηµοκρατία τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρω-
τεύουσα το Μπισκέκ, επίσηµη γλώσσα την Κιργιζιανή και νόµισµα 
το σοµ Κιργιζίας. Επίσης Κιργιστάν (το) {άκλ.}. — Κιργίζιος (ο), Κιρ-
γίζια (η), κιρνιζιανός, -ή, -ό, Κιρνιζιανά (τα). 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Kirgizija, το οποίο προέρχεται από τους ιθαγενείς 
Kyrgyz. Το όνοµα Kyrgyz (τουρκ. Kirgiz) ανάγεται στις τουρκ. λ. kir 
«στέπα» και gezmek «περιπλανώµαι», πράγµα που χαρακτηρίζει τη 
φυλή ως νοµαδική]. 

Κιριµπατι (το) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Kiribati = ∆ηµοκρατία τού 
Κιριµπάτι) νησιωτικό κράτος τού Κ. Ειρηνικού Ωκεανού µε πρωτεύ-
ουσα το Μπαϊρίκι, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το αυ-
στραλιανό δολάρνο. 
[ΕΤΥΜ. Παρεφθαρµένος τ. τής αγγλ. ονοµασίας Gilbert Islands, που εί-
χαν προηγουµένως τα νησιά από τον Αγγλο θαλασσοπόρο Thomas 
Gilbert, ο οποίος ταξίδεψε εκεί το 1788]. 

κιρκάδιος, -α, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε βιολογικό ρυθµό, ο 
οποίος έχει περίοδο εικοσιτετραώρου: ~ ρυθµός | δοσολογία. Επίσης 
κιρκαδιανός, -ή, -ό. 
[ETYM. Μεταφορά τού αγγλ. circadian < λατ. circa «περίπου» + dies 
«ηµέρα»]. 

κιρκάνιος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε βιολογικό ρυθµό ετήσιας 
περιόδου, που επανέρχεται κάθε χρόνο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. circannual < λατ. circa «περίπου» + 
annual «ετήσιος» < λατ. annus «έτος»]. 

Κιρκασία (η) περιοχή τής Ν∆. Ρωσίας στον Καύκασο. — Κιρκάσιος (ο) 
[1835], Κιρκάσια (η). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Circassia < ρωσ. Cerkesy «Κιρκάσιοι», πιθ. < οσετ. 
carkas «αετός». Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται Adygei < αµπχαζ. adi «νε-
ρό»]. 

Κίρκη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µάγισσα, κόρη τού Ήλιου, η οποία κατά την 
Οδύσσεια µεταµόρφωσε σε χοίρους τους συντρόφους τού Οδυσσέα 2. 
(µετωνυµ.) η παραπλανητική και καταλυτική γοητεία, που αλλοιώνει 
την ανθρώπινη φύση µε ύπουλο τρόπο, που δεσµεύει, αιχµαλωτίζει 
κάποιον, κάνοντας τον όργανο της: η ~ τής εξουσίας || υπέκυψαν 
στην ~ της δηµοσιότητας και τού πλουτισµού. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., 
που πιθ. ανάγεται στο ουσ. κίρκος «γεράκι», αβεβ. ετύµου, ίσως 
πρόκειται για ονοµατοποιηµένη λ., που συνδ. µε το αρχ. συνώνυµο 
κρέξ, καθώς και µε άλλες I.E. ονοµασίες πτηνών, πβ. σανσκρ. 
krkara- «πέρδικα», µέσ. ιρλ. ceree «όρνιθα», αρχ. πρωσ. kerko 
«γλάρος», ρωσ. krecet «γεράκι»]. 

κιρκινέζι (το) {κιρκινεζ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) αρπακτικό πτηνό, ειδικότ. 
το γεράκι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kerkenez, ίσως < αρχ. κίρκος «γεράκι» (βλ. 
κ. Κίρκη)]. 



κίρρωση 895 κιτσάτος 
 

κίρρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. χρόνια ασθένεια 
τού ήπατος, η οποία χαρακτηρίζεται από νέκρωση κυττάρων και 
ανάπτυξη συνδετικού ιστού µέσα στο ήπαρ, ενώ ταυτοχρόνως υπάρ-
χει αναγέννηση τού ηπατικού παρεγχύµατος- προκαλείται από ηπα-
τίτιδες ή τοξικές ουσίες, συνεπάγεται δε έκπτωση τής λειτουργίας 
τού ήπατος και αναστολή ή µείωση σωµατικών λειτουργιών. — κιρ-
ρωτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κιρρός «κιτρινωπός» εξαιτίας τής κιτρινωπής εµφάνι-
σης τού προσβεβληµένου ήπατος), αβεβ. ετύµου. Με πολλές επιφυλά-
ξεις προτείνεται η σύνδεση µε λιθ. sïrfhas «γκρι, γκρι-µπλε», καθώς 
και µε µέσ. ιρλ. ciar «φαιός» και ρωσ. sëryj «γκρι». Αξίζει να σηµει-
ωθεί ότι το επίθ. κιρρός δεν εµφανίζει τη γνωστή συµφωνική ποικιλία 
-ρρ- | -ρσ- λόγω φωνητικής συµπτώσεως προς το ουσ. κιρσός 
(προφύλαξη). Η λ. κίρρωση εµφανίστηκε αρχικώς ως ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. cirrhose]. κιρσοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {κιρσοειδ-ούς | 
-είς (ουδ. -ή)} ο κιρσώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κιρσοκήλη (η) 
ΙΑΤΡ. διεύρυνση των φλεβών τού σπερµατικού τόνου τού όρχεως. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cirsocele]. κιρσός (ο) ΙΑΤΡ. η 
µόνιµη, παθολογικής φύσεως, διεύρυνση φλέβας, συνήθ. των κάτω 
άκρων: έχει κιρσούς στα πόδια. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *κίρκ-
ίος, οπότε συνδ. µε το ουσ. κρίκος | κίρκος (βλ.λ.) λόγω τού σχήµατος 
των κιρσών]. κιρσώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κιρσώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -
ών} 1. αυτός που µοιάζει µε κιρσό ΣΥΝ. κιρσοειδής 2. αυτός που έχει 
κιρσούς ή που προκαλείται από την ύπαρξη κιρσών: ~ έλκος | 
διεύρυνση.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κίσηρη (η) πορώδες 
ηφαιστειογενές υλικό αφρώδους υφής, που σχηµατίζεται από την 
απότοµη έκλυση αερίων, κατά την ψύξη τής λάβας σε χαµηλές πιέσεις. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κίσηρις, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. κις λορέν (το) 
(συνήθ. ορθ. κις λωραίν) {άκλ.} αλµυρή τάρτα, συνήθ. 
µε τυρί, ζαµπόν, κρέµα γάλακτος. κισµέτ (το) {άκλ.} (στον ισλαµισµό) 
η µοίρα, το πεπρωµένο, ό,τι θεωρείται γραφτό σε κάθε άνθρωπο ΣΥΝ. 
το ριζικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kismet < αραβ. qismâh 
«µερίδιο, µοίρα»]. κίσσα (η) {κισσών} (λόγ.) µικρόσωµο πτηνό µε 
µακριά ουρά, µαύρο πτέρωµα και άσπρη κοιλιά, γνωστό για τη 
συνήθεια του να «κλέβει» µικρά αντικείµενα που συνήθ. γυαλίζουν: 
«Κλέφτρα ~» (τίτλος όπερας τού Ροσσίνι) ΣΥΝ. καρακάξα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *KÎK-ja (ρίζα ονοµατοπ.), που συνδ. µε σανσκρ. kiki-, 
αρχ. γερµ. hehara (> γερµ. Häher), αρχ. αγγλ. higora κ.ά., όλα µε τη 
σηµ. «κίσσα»]. Κίσσαβος (ο) ηΌσσα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βουλγ. kiSav «υγρός»]. κισσός (ο) αειθαλές 
αναρριχητικό, ξυλώδες φυτό, ιθαγενές τής Ευρώπης, τής Ασίας και 
τής Β. Αφρικής· έχει γρήγορη ανάπτυξη, φύλλα στιλπνά και 
βαθυπράσινα· καλλιεργείται κυρ. για καλλωπιστικούς λόγους 
(κάλυψη τοίχων) τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. κισσοστεφής, -ής, -ές [αρχ.] {κισσοστεφ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει στεφανωθεί µε κισσό, που 
περιβάλλεται από κισσό.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κιστέρνα κ. 
κινστερνα (η) {κιστερνών} υπόγεια συνήθ. δεξαµενή για το βρόχινο 
νερό, στέρνα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µτγν. < λατ. cisterna «δεξαµενή» < αρχ. κίστη «κι-
βώτιο, καλάθι» (βλ.λ.)]. κίστη (η) {κιστών} (επίσ.) ΣΤΡΑΤ. κιβώτιο που 
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά και τοποθέτηση πυροµαχικών και το 
οποίο κατασκευάζεται από χάλυβα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. ιρλ. cess «καλάθι» και, 
εποµένως, ανάγεται σε I.E. *kistä «πλεχτό καλάθι». Σύµφωνα µε άλ-
λη εκδοχή, η λ. συνδ. µε το ρ. κείµαι, αφού το παράγωγο ουσ. κοίτη 
σηµαίνει επίσης «κουτί». Ίσως να πρόκειται για αρχ. δάνειο]. κιτάπι 
(το) {κιταπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) βιβλίο ή τετράδιο που χρησιµοποιείται 
για σηµειώσεις: άνοιξε τα ~ σου, να δούµε αν είναι περασµένο το 
όνοµα του! ΣΥΝ. βιβλίο, τετράδιο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kitap < αραβ. 
qitab «ιερό βιβλίο»]. κιτρέλαιο (το) [1879] {κιτρελαί-ου | -ων) το 
αιθέριο έλαιο που εξάγεται από τις φλούδες των κίτρων. κιτριά (η) 
BOT. εσπεριδοειδές δέντρο µε ακανόνιστα, απλωτά και αγκαθωτά 
κλαδιά, µεγάλα ωχροπράσινα φύλλα, άνθη είτε λευκά είτε πορφυρά 
στο εξωτερικό τους και λευκά στο εσωτερικό τους, επιµήκεις και 
ωοειδείς καρπούς, για τους οποίους καλλιεργείται κυρ. στις χώρες τής 
Μεσογείου και στις ∆. Ινδίες. [ΕΤΎΜ.µεσν. < µτγν. κιτρέα < κίτρο ν 
(βλ.λ.)]. κιτρικός, -ή, -ό [1802] 1. αυτός που σχετίζεται µε το κίτρο, 
γενικότ. µε τα εσπεριδοειδή, που παρασκευάζεται, προέρχεται από το 
κίτρο 2. ΧΗΜ. κιτρικό οξύ άκυκλη οργανική ένωση, που εµφανίζεται 
ως άχρωµο και άγευστο κρυσταλλικό στερεό µε έντονα όξινη γεύση 
και χρησιµοποιείται ευρύτατα στη βιοµηχανία τροφίµων ως 
συντηρητικό, στα αναψυκτικά και τα φάρµακα 3. αυτός που 
σχετίζεται µε το κιτρικό οξύ: ~ νάτριο | εστέρας | ασβέστιο. [ΕΤΥΜ, 
Μεταφορά τού γαλλ. citrique]. κίτρινάδα (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. το 
κίτρινο χρώµα, η κίτρινη απόχρωση 2. η χλοµάδα, το ωχρό χρώµα 
(λόγω κούρασης, αρρώστιας κ.λπ.): δεν µου αρέσει αυτή η ~ στο 
πρόσωπο της, να πάει σε γιατρό ΣΥΝ. ωχρότητα. 

κιτρινάδι (το) {κιτριναδ-ιού | -ιών} 1. κίτρινο στίγµα: κάπου ακού-
µπησε και γέµισε κιτρινάδια τα ρούχα του! 2. ο κρόκος τού αβγού, 
λόγω τού κίτρινου χρώµατος του (πβ. λ. ασπράδι). 

κιτρινιάρης, -α, -ικο [µεσν.] {κντρινιάρηδες} (κακόσ.) 1. αυτός που 
έχει άτονο κίτρινο χρώµα: - ήλιος 2. (για πρόσ.) αυτός που λόγω αρ-
ρώστιας ή ιδιοσυγκρασίας έχει χλοµό χρώµα, αρρωστιάρης. — κι-
τρινιάρικος, -η, -ο. 

κιτρινίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {κιτρίνισ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. βά-
φω (κάτι) κίτρινο ή (µειωτ.) δίνω σε (κάτι) κίτρινη απόχρωση: µην 
αφήνεις τα ρούχα πολύ στον ήλιο, γιατί τα κιτρινίζει || δάχτυλα κι-
τρινισµένα από το κάπνισµα 2. (αργκό, στο ποδόσφαιρο για διαιτη-
τές) σηµειώνω παίκτη µε κίτρινη κάρτα ♦ (αµετβ.) 3. αποκτώ κίτρινο 
χρώµα, γίνοµαι κίτρινος: τα φύλλα κιτρινίζουν, όταν φθινοπωριάζει 
4. (µτφ.) χλοµιάζω: κιτρίνισε ολόκληρος από τον φόβο 5. (για χαρτιά) 
ξεθωριάζω από την πολυκαιρία. — κιτρίνισµα (το). 

κιτρινίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο λεκές που φαίνεται σαν κίτρινο ση-
µάδι: το απορρυπαντικό εξαφανίζει τις ~ των λερωµένων ρούχων 2. η 
κίτρινη απόχρωση · 3. η ωχρότητα τού προσώπου ΣΥΝ. χλόµιασµα. 

κιτρίνισµα (το) → κιτρινίζω 
κιτρινισµός (ο) η προβολή στον Τύπο θεµάτων που εξάπτουν την πε-

ριέργεια τού κοινού (φόνων, σεξουαλικών σκανδάλων κ.λπ.), συνήθ. 
χωρίς να τηρείται η δηµοσιογραφική δεοντολογία, µε υπερβολές, συ-
κοφαντικές επιθέσεις, κατασκευασµένα ρεπορτάζ κ.λπ. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. yellow journalism]. 

κιτρινοπράσινος, -η, -ο [1851] αυτός που έχει απόχρωση µεταξύ κί-
τρινου και πράσινου χρώµατος: ~ παπαγάλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδο-
ντος. 

κίτρινος, -η, -ο 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ώριµου λεµονιού: τα ~ 
πέταλα τής µαργαρίτας || ο ~ κρόκος τού αβγού || ~ φθινοπωρινά 
φύλλα || ~ πουκάµισο || το ~ φως τής λάµπας 2. (α) κίτρινη φυλή η αν-
θρώπινη φυλή στην οποία ανήκουν οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Κορεά-
τες, οι Μογγόλοι κ.ά., που έχει ως βασικά της χαρακτηριστικά το χλο-
µό χρώµα τής επιδερµίδας και τα σχιστά µάτια (β) Κίτρινη Θάλασσα 
τµήµα τής Σινικής Θάλασσας µεταξύ τής Κορέας και των ΒΑ. ακτών 
τής Κίνας· αλλιώς Βόρεια Σινική Θάλασσα (γ) ΙΑΤΡ. κίτρινος πυρετός 
οξύ λοιµώδες νόσηµα των τροπικών και υποτροπικών κλιµάτων, το 
οποίο προκαλείται από ιό που προσβάλλει τον άνθρωπο, τους πιθή-
κους και άλλα µικρά θηλαστικά, µεταδίδεται µε το δάγκωµα διαφό-
ρων κουνουπιών και καταστρέφει τα ηπατικά κύτταρα προκαλώντας 
ίκτερο (εξού και «κίτρινος»)· συµπτώµατα τού νοσήµατος είναι ο πο-
νοκέφαλος, οι πόνοι στη ράχη, ο ξαφνικός και υψηλός πυρετός, η 
ναυτία και (στα βαριά περιστατικά) οι αιµατεµέσεις 2. (µτφ. για 
πρόσ.) αυτός που έχει χλοµιάσει, που είναι ωχρός: έγινε κίτρινη απ' 
τη ζήλια της || ~ σαν το λεµόνι (κατάχλοµος) 3. κίτρινο (το) το χρώµα 
τού ώριµου λεµονιού: απαλό | βαθύ | έντονο | φωτεινό ~ · ΦΡ. (α) κί-
τρινος Τύπος (i) η πρακτική τού κιτρινισµού (βλ.λ.) (ii) (συνεκδ.) το 
σύνολο των εφηµερίδων και των περιοδικών που µετέρχονται τις µε-
θόδους τού κιτρινισµού (β) κίτρινο συνδικάτο καθεµιά από τις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις που εµφανίστηκαν στα τέλη τού 19ου και 
στις αρχές τού 20ού αι. στη Γαλλία, µε σκοπό την καταπολέµηση των 
εργατικών συνδικάτων (γ) (κατ' επέκτ.) κίτρινος εργάτης ο απεργο-
σπάστης. — (υποκ.) κιτρινάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < κίτρον (βλ.λ.)]. 

κιτρινωπός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει περίπου κίτρινο χρώµα ΣΥΝ. υπο-
κίτρινος 2. (µτφ.) αυτός που είναι κάπως χλοµός ΣΥΝ. χλοµούτσικος. 
[ΕΤΎΜ. < κίτρινος + -ωπός < αρχ. *ώψ, ωπός «όψη, βλέµµα»]. κίτρο 
(το) ο εδώδιµος επιµήκης, ωοειδής και ρυτιδωµένος καρπός τής 
κιτριάς (βλ.λ.), ο οποίος έχει µήκος δώδεκα µε δεκαπέντε εκατοστά, 
λεπτό, κιτρινοπράσινο και αρωµατικό φλοιό µε παχύ, λευκό σαρκώ-
δες εσωτερικό, σφιχτή, όξινη ή γλυκιά σάρκα και µοιάζει µε µεγάλο 
λεµόνι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κίτρον < λατ. citrus, ετρουσκικό δάνειο]. κίτρολεµονιά 
(η) ΓΕΩΠ. το φυσικό υβρίδιο λεµονιάς που παράγει καρπούς όµοιους 
µε κίτρα, οι οποίοι έχουν ξινό χυµό και άρωµα λεµονιού. κιτρολέµονο 
(το) ο καρπός που παράγει η κίτρολεµονιά. κίτρος (η) κάθε δέντρο 
που ανήκει στο ίδιο γένος, στο οποίο ανήκουν η λεµονιά, η 
µανταρινιά, η κιτριά, η πορτοκαλιά κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < λατ. citrus, 
ετρουσκικό δάνειο]. κιτς (το) {άκλ.} 1. το κακό γούστο, όπως 
εκδηλώνεται µε παράταιρους, φανταχτερούς συνδυασµούς σχεδίων ή 
χρωµάτων, καθώς και (συνεκδ.) ό,τι χαρακτηρίζεται από φανταχτερό 
και παραφορτωµένο σχεδιασµό, εµφάνιση ή περιεχόµενο και 
ικανοποιεί κυρ. το ακαλλιέργητο γούστο: πολλές διαφηµίσεις 
συνιστούν αποθέωση τού ~ || τόση υπερβολή και τέτοιος 
µελοδραµατισµός καταντά ~ || στοιχεία | λάτρεις τού -1| η τέχνη τού ~ 
(η τέχνη τού ευτελούς) ΣΥΝ. κακογουστιά ANT. καλαισθησία 2. (ως 
επίθ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από κακογουστιά, φανταχτερός και 
παραφορτωµένος: τι ~ φόρεµα είναι αυτό που φοράει! || µια ~ 
διακόσµηση, όπου συνυπήρχαν βαριοί νεοκλασικοί καθρέφτες µε 
πλαστικά πολύχρωµα τραπεζάκια ΣΥΝ. κακόγουστος, κιτσάτος ΑΝΤ. 
καλαίσθητος, σικ. 
[ΕΤΎΜ. < γερµ. Kitsch < διαλεκτ. p. kitschen «αναµειγνύω πρόχειρα, 
ανακατεύω»]. κίτσαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (κυρ. για «προϊόντα» 
τής τέχνης, τής µουσικής και τής λογοτεχνίας) οτιδήποτε 
ακαλαίσθητο, αισθητικά κατώτερο και αταίριαστο, κακόγουστο: αυτό 
το κτήριο είναι σκέτη -ΣΥΝ. κιτς 2. (περιληπτ.-µειωτ.) το σύνολο 
προσώπων ή πραγµάτων που χαρακτηρίζονται από κακογουστιά: πήγε 
και γέµισε το σπίτι της µε όλη την - που βρήκε || σ' αυτό το µπαρ 
πηγαίνει όλη η ~. κιτσάτος, -η, -ο αυτός που είναι κιτς, κακόγουστος: 
~ φούστα | ντύ- 
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σιµό ΑΝΤ. σικ, καλόγουστος. 
Κ.Ι.Φ.Α. (η) Κοινοπραξία Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων. 
κιχ (το) {άκλ.} (οικ.-αρνητ.) ο παραµικρός ήχος ή λόγος, τσιµουδιά: τα 

παιδιά τον φοβούνται και όσο είναι µέσα στην τάξη δεν βγάζουν -1| να 
µην ακούσω | δεν θέλω ~! [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητική λ.]. 

κίχλη (η) {κιχλών} (λόγ.) το πουλί τσίχλα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ-, 
αναδιπλασιασµένος τ., < *χί-χλ-η (µε ανοµοίωση) τού θ. *χλ-, που 
απαντά και στο ουσ. χελιδών (βλ.λ.)]. 

Κ.Κ. (το) Κοµουνιστικό Κόµµα. 
κ.κ. κύριοι | κυρίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
Κ.Κ.Ε. (το) Κοµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος· κόµµα τής Αριστεράς που 

ιδρύθηκε το 1918 µε την αρχική ονοµασία «Σοσιαλιστικό Εργατικό 
Κόµµα Ελλάδος» (Σ.Ε.Κ.Ε.). 

Κ.Κ.Ε. - A.A. (το) Κοµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος - Ανανεωτική Αρι-
στερά. 

κλαβανή (η) ~» γκλαβανή 
κλαβιέ (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. το πληκτρολόγιο των πληκτροφόρων οργά-

νων. [ΕΤΥΜ < γαλλ. clavier < λατ. clavis «κλειδί»]. 
κλογγή (η) ο δυνατός και διαπεραστικός ήχος που παράγουν συ-
γκρουόµενα όπλα (σπαθιά, ασπίδες κ.λπ.): όλοι εφησυχάζουν, µέχρι 
ν' ακουστεί η ~ των όπλων. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < κλάζω «στριγγλίζω, ουρλιάζω» (υποχωρητ.) < *κλάγγ-}ω 
< *klang-, ηχοµιµητική I.E. ρίζα, που επανασυντίθεται επίσης µε τις 
µορφές *klëg-, *klog-, *kleig-, πβ. λατ. clango «κραυγάζω», γερµ. 
klingeln «κουδουνίζω», αγγλ. clang «ήχος» κ.ά. Η σύνδεση µε τις λ. 
καλώ και κέλαδος δεν µπορεί να αποκλειστεί]. 

κλάδα (η) {κλάδων} 1. το µεγάλο κλαδί ΣΥΝ. κλάρα 2. ύφασµα πάνω 
στο οποίο είναι σχεδιασµένα κλαδιά και άνθη και το οποίο χρησιµο-
ποιείται ως κάλυµµα επίπλων. 

κλάδεµα (το) {κλαδέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κόψιµο των περιττών 
κλαδιών από δέντρα ή φυτά, ώστε να βοηθηθεί η ανάπτυξη, η ανθο-
φορία ή η καρποφορία τους: ~ αµπελιών 2. (µτφ. στο ποδόσφαιρο) το 
βίαιο χτύπηµα στα πόδια τού αντίπαλου παίκτη και η ανατροπή του. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κλάδευµα < κλαδεύω < αρχ. κλάδος]. 

κλαδερός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ. για δέντρα και φυτά) αυτός που έχει 
πολλά κλαδιά. 

κλαδευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} το κλάδεµα 
δέντρου ή φυτού. 

κλαδευτήρα (η) το µεγάλο κλαδευτήρι. 
κλαδευτήρι (το) [µτγν.] {κλαδευτηρ-ιού | -ιών} η σιδερένια κοφτερή 
γεωργική ψαλίδα, που χρησιµοποιείται για το κλάδεµα κυρ. των µι-
κρών κλαδιών δέντρων ή φυτών. 

κλαδευτής (ο) [µτγν.], κλαδεύτρα (η) ο εργάτης που κλαδεύει δέντρα ή 
φυτά. Επίσης κλαδεύτρια (η) {κλαδευτριών}. 

κλαδευτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το κλάδεµα. 
κλαδεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {κλάδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. κόβω τα ξε-

ρά ή τα ανεπιθύµητα κλαδιά δέντρων ή φυτών: ~ τη λεµονιά | το 
αµπέλι 2. (µτφ. στο ποδόσφαιρο) κλοτσώ βίαια τα πόδια αντίπαλου 
παίκτη ανατρέποντας τον. 

κλαδί (το) {κλαδ-ιού | -ιών} 1. το επίµηκες τµήµα δέντρου ή θάµνου, 
που εξέχει από τον κορµό και έχει φορά ανοδική ή πλάγια, από το 
οποίο φυτρώνουν τα φύλλα και οι καρποί: χλωρά | ξερά ~ || µάζεψε 
κλαδιά κι άναψε φωτιά ΣΥΝ. κλαρί, κλωνάρι, κλωνί· ΦΡ. δεν αφήνω 
(κάποιον) σε χλωρό κλαδί/ κλαρί βλ. λ. χλωρός 2. (συνεκδ.) το δέντρο: 
«κάθε ~ και κλέφτης» (δηµοτ. τραγ.). — (υποκ.) κλαδάκι (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κλαδίον, υποκ. τού αρχ. κλάδος (βλ.λ.)]. 

κλαδικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε ορισµένο κλάδο, µε επι-
µέρους τοµέα: - έκθεση (που αφορά σε προϊόντα τα οποία ενδιαφέ-
ρουν έναν µόνο επαγγελµατικό κλάδο) | οργάνωση | σωµατείο | πε-
ριοδικό- ΦΡ. κλαδική πολιτική η πολιτική παρέµβαση σε ορισµένο το-
µέα πολιτικής δράσης (λ.χ. στην οικονοµία, την υγεία, την παιδεία 
κ.λπ.) 2. κλαδική (η) η κοµµατική οργάνωση για τα µέλη ορισµένου 
επαγγελµατικού κλάδου: ήταν γραµµένος στην ~ των δικηγόρων. 

κλάδος (ο) 1. (λόγ.) το κλαδί δέντρου ή θάµνου ΣΥΝ. κλαρί, κλωνάρι 
ΦΡ. (α) κλάδος ελαίας βλ. λ. ελαία (β) µετά βαίων και κλάδων (από 
τροπάριο τής Κυριακής των Βαΐων: δεύτε µεγαλύνωµεν Χριστόν, 
µετά βαΐων και κλάδων, ύµνους κραυγάζοντες) µε θριαµβευτικό 
τρόπο, µε µεγάλο ενθουσιασµό ή και µε µεγάλη επισηµότητα: τον 
υποδέχτηκαν ~ (γ) γενεαλογικοί κλάδοι οι οµάδες των οικογενειών 
που κατάγονται από κοινό γενάρχη (όπως αναπαριστώνται σαν κλα-
διά δέντρου στο «γενεαλογικό δέντρο») 2. ο τοµέας ενός οργανωµέ-
νου συνόλου: ανήκει στον παραγωγικό ~ || η ζωολογία είναι ~ τής 
βιολογίας || επαγγελµατικός | επιστηµονικός ~ ΣΥΝ. υποδιαίρεση, τµή-
µα 3. (ειδικότ.) συγκεκριµένη επαγγελµατική οµάδα: ο ιατρικός ~ || τα 
αιτήµατα | οι διεκδικήσεις | τα συµφέροντα τού ~. — (υποκ.) κλαδί-
σκος (ο) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *qld-os, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *kel(a)- «χτυπώ», πβ. 
λατ. cladës «καταστροφή», αρχ. σλαβ. klada «δοκός», αρχ. αγγλ. holt 
«ξύλο», γερµ. Holz κ.ά. Το ίδιο I.E. θ. απαντά και στο αρχ. ρ. κλώ (-άω) 
«σπάζω» (βλ. λ. κλάση, κλάσµα). Η σηµ. τού επαγγελµατικού ή µορ-
φωτικού τοµέα αποδίδει το γαλλ. branche]. 

κλαδώνω ρ. αµετβ. {κλάδω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (για δέντρα ή φυτά) 
αποκτώ κλαδιά ΣΥΝ. ανακλαδώνοµαι 2. (για µεταξοσκώληκες) ανε-
βαίνω σε κλαδί, για να πλέξω κουκούλι. — κλάδωµα (το). 

κλαδωτός, -ή, -ό [1836] 1. (για δέντρα ή φυτά) αυτός που έχει πολλά 
κλαδιά 2. αυτός που έχει σχήµα κλαδιού: ~ σχέδιο 3. (για ύφασµα) 
αυτό που έχει σχεδιασµένα πάνω του κλαδιά και λουλούδια: ~ κά-
λυµµα | φούστα ΣΥΝ. κλαρωτός. 

Κλαζοµενές (οι) αρχαία ιωνική πόλη στη Λυδία τής Μικράς Ασίας, 
κοντά στη Σµύρνη. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Κλαζοµεναί, αγν. ετύµου. Σύµφωνα µε αρχ. παράδοση, 
η ονοµασία οφείλεται στις αγριόπαπιες που πετούσαν µεγάλα κλά-
ζουσαι, δηλ. µε δυνατές κραυγές]. 

Κλαζοµένιος (ο) [αρχ.] ο κάτοικος, ο καταγόµενος από τις Κλαζο-
µενές, στη ΦΡ. έξεστι Κλαζοµενίοις ασχηµονείν βλ. λ. ασχηµονώ. 

κλαίγω ρ. → κλαίω 
κλαίουσα (ιτιά) (η) ιτιά που φύεται συνήθ. δίπλα σε µικρές λίµνες ή 
αυλάκια και χαρακτηρίζεται από τα πολύ λεπτά, µακρουλά, λυγι-
σµένα προς τα κάτω κλαδιά της. 

κλαίω κ. (σπάν.) κλαίγω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κλαις... | έκλαψα, κλαύ-
τηκα, κλαµένος} ♦ (αµετβ.) 1. χύνω δάκρυα (από λύπη, φόβο, πόνο, 
χαρά κ.λπ.): ~ µε λυγµούς | αναφιλητά || κλαίει για την αδελφή του 
που πέθανε τόσο νέα || ~ από συγκίνηση | από χαρά || όταν καθαρίζω 
κρεµµύδια, ~ || µε µάτια κλαµένα ΑΝΤ. γελώ· ΦΡ. (α) κλαίω και οδύ-
ροµαι εκδηλώνω τη λύπη µου µε έντονο κλάµα (β) (απειλητικά) θα 
κλάψεις πικρά θα το µετανιώσεις, θα το πληρώσεις (αυτό που έκα-
νες): ~ γι'αυτό που είπες (γ) (µτφ.-απειλητικά) θα κλάψουν µαννού-
λες θα συµβούν πολύ δυσάρεστα πράγµατα, θα συµβεί µεγάλο κακό 
(δ) (σκωπτ.) τραβάτε µε κι ας κλαίω για περιπτώσεις στις οποίες κά-
ποιος κάνει ότι δεν θέλει αυτό που του προτείνουν οι άλλοι (ενώ κατά 
βάθος το θέλει) (ε) κλαίνε οι χήρες, κλαίνε κι οι παντρεµένες; (ει-
ρων.) για κάποιον που παραπονιέται, ενώ δεν θα έπρεπε (στ) (παροιµ.) 
αν δεν κλάψει το παιδί, δεν το ταΐζει η µάννα | δεν του δίνουνε βυζί 
για την ανάγκη να ζητά κανείς ό,τι χρειάζεται, να µην περιµένει τους 
άλλους να ενεργήσουν από µόνοι τους (ζ) ας τα κλαίει αυτός που τα 
'χει ας λυπάται για απώλεια περιουσίας µόνο ο ιδιοκτήτης, όχι και οι 
τρίτοι (η) ούτε κλαίει ούτε γελάει για ανέκφραστο άνθρωπο ή για κάτι 
ουδέτερο, ούτε καλό ούτε άσχηµο ♦ (µετβ.) 2. εκδηλώνω τη βαθιά 
µου θλίψη για τον χαµό (προσώπου ή πράγµατος), θρηνώ 
(κάποιον/κάτι): όλο το χωριό έκλαψε το άτυχο παλληκάρι || ~ τη 
χαµένη µου νιότη || (εκφραστ.) ~ τα λεφτά µου (µετάνιωσα για κάτι 
που αγόρασα, που πλήρωσα, επειδή αποδείχθηκε σκάρτο)· ΦΡ. (α) 
κλαίω τη µοίρα µου (i) παραπονούµαι για όσα µου συνέβησαν, για 
όσα υποφέρω: ~ για το κακό που µου έτυχε | για το κατάντηµα µου (ii) 
είµαι µοιρολάτρης: µια ζωή κλαίει τη µοίρα του, χωρίς να κάνει το 
παραµικρό για να φτειάξει τη ζωή του ΣΥΝ. θρηνώ (β) ασ' τα κλαίει 
που τα 'χει για να δηλωθεί η αδιαφορία για τα προβλήµατα των 
άλλων, ότι όποιος έχει πρόβληµα, αυτός υποφέρει 3. (εκφραστ.) αι-
σθάνοµαι οίκτο, λύπηση για (κάποιον): τον ~ µε όλ'αυτά που τραβάει 
ΣΥΝ. λυπάµαι, οικτίρω ΦΡ. (α) (κάποιος | κάτι) είναι να (τον) κλαις | 
να τον κλαίνε οι ρόγκες είναι σε κατάσταση αξιοθρήνητη (βλ. κ. λ. 
ρέγκα) ΣΥΝ. είναι για κλάµατα (β) κλαύ' τα Χαράλαµπε για απελπι-
στική κατάσταση: αν δεν έχω βρει τα λεφτά µέχρι τότε, ~! ΣΥΝ. άσ' τα 
να πάνε (γ) (εµένα | αυτόν κ.λπ.) µη µε | τον κλαις δεν έχω ανάγκη 
από συµπόνια: εµένα µη µε κλαις, ξέρω πώς θα τα βγάλω πέρα- αυτός 
να δούµε τι θα κάνει 4. (µειωτ. το µεσοπαθ. κλαίγοµαι) παραπο-
νούµαι, µεµψιµοιρώ, κυρ. επιζητώντας τον οίκτο τού άλλου: κλαίγε-
ται πως δεν του φτάνει ο µισθός του || ήρθε και µου κλάφτηκε να 
βοηθήσω την κόρη του, που δεν βρίσκει δουλειά. [ΕΤΥΜ αρχ· < *κλάΕ-
_/ω, αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το συνώνυµο αλβ. klanj (< *qlau-n-
yö)]. 

κλακ (το) {άκλ.} ψηλό κυλινδρικό ανδρικό καπέλο, που συµπληρώνει 
επίσηµη στολή και µπορεί να συµπτύσσεται και να επανέρχεται στο 
αρχικό του σχήµα µε ελατήρια που είναι τοποθετηµένα στο εσωτε-
ρικό του. [ΕΤΥΜ < γαλλ. claque, ονοµατοποιηµένη λ.]. 

κλάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (κακόσ.) 1. η οµάδα εγκαθέτων, που πλη-
ρώνονται για να παρίστανται σε δηµόσιο χώρο ή θέαµα και επευφη-
µούν ή αποδοκιµάζουν (κάποιον), δηµιουργώντας εντυπώσεις και 
επηρεάζοντας τους παριστάµενους 2. (συνεκδ.) η αποδοκιµασία ή η 
επιδοκιµασία από εγκαθέτους. [ΕΤΥΜ < γαλλ. claque < p. claquer 
«χτυπώ», ηχοµιµητική λ.]. 

κλακαδόρος (ο) (κακόσ.) ο εγκάθετος που έχει πληρωθεί για να 
επευφηµήσει ή να αποδοκιµάσει πρόσωπο σε δηµόσιο χώρο ή θέαµα. 
[ΕΤΥΜ < κλάκα + παραγ. επίθηµα -δόρος (βλ.λ.), πβ. κοµπινα-δόρος, 
τσιλια-δόρος, τορνα-δόρος]. 

κλακέτα (η) {κλακετών} 1. µικρό µουσικό όργανο, που αποτελείται 
από ξύλινα πλακίδια, τα οποία κρουόµενα µεταξύ τους παράγουν 
ήχο 2. κλακέτες (οι) (α) µεταλλικά πλακίδια, που προσαρµόζονται 
στις µύτες και στα τακούνια υποδηµάτων ειδικών για χορό, ώστε µε 
το ρυθµικό χτύπηµα τους στο πάτωµα να παράγουν ήχο κρουστών 
οργάνων (β) (συνεκδ.) ο χορός µε τα παραπάνω παπούτσια · 3. (στον 
κινηµατογράφο) όργανο αποτελούµενο από ξύλινο πίνακα µε κινητό 
βραχίονα, το οποίο χρησιµοποιείται για να σηµατοδοτεί µε τον ήχο 
που παράγει την έναρξη τού γυρίσµατος ταινίας· πάνω της αναγρά-
φονται στοιχεία τής ταινίας και τής σκηνής που πρόκειται να γυρι-
στεί και φωτογραφίζεται πριν από την έναρξη κάθε πλάνου. — κλα-
κετίστας (ο). 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. claquette < p. claquer «χτυπώ», ηχοµιµητική λ.]. κλάµα 
(το) {κλάµ-ατος | -ατα, -άτων} το να κλαίει κανείς: το ~ τού µωρού || 
βαλλαντώνω | πλαντάζω | λειώνω στο ~ (κλαίω πολύ) || µόλις 
πληροφορήθηκε τον θάνατο τού πατέρα της, ξέσπασε σε κλάµατα || Τι 
ωφελούν τα ~; Λεν µπορείς να τον ξαναφέρεις πίσω στη ζωή || σιγανό | 
δυνατό | γοερό ~ ΣΥΝ. κλάψιµο ANT. γέλιο· ΦΡ. (α) (κάποιος | κάτι) είναι 
για κλάµατα (κάποιος/κάτι) είναι σε αξιοθρήνητη, σε πολύ άσχηµη 
κατάσταση: η οικονοµική του κατάσταση | η υγεία του είναι για 
κλάµατα ΣΥΝ. είναι να τον κλαις (β) βάζω τα κλάµατα | µε παίρνουν 
τα κλάµατα αρχίζω να κλαίω: µε το που θα τον µαλώσεις 
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λίγο, βάζει τα ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κλαϋµα < κλαίω]. 

κλαµένος, -η, -ο → κλαίω 
κλαµπ (το) {άκλ.} 1. σύλλογος, λέσχη: το ~ των οπαδών µιας οµάδας 
2. (µτφ.-συχνά σκωπτ.) κάθε σύνολο ανθρώπων µε κοινό χαρακτηρι-
στικό: ανήκει κι αυτός στο ~ των παντρεµένων · 3. νυχτερινό κέντρο 
διασκέδασης µε µουσικό πρόγραµµα και συνήθ. πίστα για χορό, στο 
οποίο διατίθενται οινοπνευµατώδη ποτά: κοσµικό | τής µόδας | κε-
ντρικό | µουσικό | χορευτικό | µεγάλο | ακριβό ~ || τέτοια ώρα όλα τα 
~ είναι γεµάτα. — (υποκ.) κλαµπάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. club, αρχική σηµ. «ραβδί, κλοµπ», < µέσ. αγγλ. clubbe 
< αρχ. σκανδ. klubba, που συνδ. µε αρχ. γερµ. kolbo «ραβδί, ρόπαλο». 
∆εν είναι απολύτως σαφής ο τρόπος µε τον οποίο προέκυψε η σηµε-
ρινή σηµ. «λέσχη, εντευκτήριο». Πιστεύεται ότι οφείλεται στο ρ. club 
µε τη σηµ. «συγκεντρώνω, συνενώνω» και µαρτυρείται από τον 17ο 
αι.]. 

κλάµπινγκ (το) {άκλ.} 1. η έξοδος σε κλαµπ (σηµ. 3): το Σάββατο εί-
ναι η κατάλληλη µέρα για ~ 2. το να συχνάζει κανείς σε κλαµπ, σε 
κέντρα µε χορευτική µουσική: εσύ, κάνεις ~; [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
clubbing]. 

κλαµπ σάντουιτς (το) {άκλ.} σάντουιτς µε πολλαπλές στρώσεις από 
φέτες ψωµιού τού τοστ και ζαµπόν, τυρί, µπέικον, ντοµάτα κ.λπ., που 
κόβεται κάθετα στα τέσσερα, σχηµατίζοντας τέσσερεις όµοιες 
τριγωνικές στήλες, οι οποίες περνιούνται σε λεπτά ξυλάκια και σερ-
βίρονται µε τηγανητές πατάτες (ως πιάτο κυρ. σε καταστήµατα έτοι-
µου φαγητού). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. club sandwich]. 

κλανιά (η) (οικ.) η συνήθ. ηχηρή απελευθέρωση από τον πρωκτό πο-
σότητας δύσοσµων αερίων, που προέρχονται από τα έντερα: αφήνω | 
αµολάω κλανιές || κούφια ~ ΣΥΝ. πορδή, κλάσιµο. 

κλανιάρης, -α, -ικο {κλανιάρηδες} 1. (οικ.) αυτός που κλάνει πολύ 
2. (!) (µτφ.) δειλός, φοβητσιάρης ΣΥΝ. χέστης. 

κλάνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έκλασα, κλασµένος} (οικ.) ♦ 1. (αµετβ.) αφή-
νω κλανιά ΣΥΝ. πέρδοµαι, (αργκό) την αφήνω, την αµολάω ♦ 2. 
(µετβ.) (µτφ.) περιφρονώ επιδεικτικά ή αδιαφορώ προκλητικά για (κά-
ποιον}: τους έκλασε όλους κι έκανε αυτό που ήθελε · ΦΡ. (!) (α) κλά-
νω µαλλί | πατάτες | µέντες τροµοκρατούµαι, πανικοβάλλοµαι ΣΥΝ. 
τα χρειάζοµαι, µου κόβονται τα ήπατα (β) τα 'κλάσε φοβήθηκε πάρα 
πολύ. — κλάσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κλώ (-άω) «σπάζω», από τον αόρ. έκλασα κατά το 
σχήµα έφθασα - φθάνω, έχασα - χάνω κ.τ.ό. Η σηµερινή σηµ. είναι 
µεσν. και οφείλεται στη σύνδεση ορισµένων θορύβων µε δυσάρεστες 
οσµές (βλ. κ. βροµώ)]. 

κλάξον (το) {άκλ.} η κόρνα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Η λ. προήλθε από την 
ονοµασία Claxon τού πρώτου αµερικανικού εργοστασίου, το οποίο 
παρήγε ηχητικά όργανα αυτοκινήτων]. 

κλάπα (η) {δύσχρ. κλαπών} 1. το ξύλο ή το σίδερο που συνήθ. καρφώ-
νεται ανάµεσα σε λίθους ή σανίδες, ώστε να συγκρατούνται µαζί 2. 
το µικρό σίδερο σε σχήµα «Π», όπου εφαρµόζει ο σύρτης τής πόρτας 
3. ο µεντεσές πόρτας ή παραθύρου · 4. καθεµιά από τις παρωπίδες 
αλόγου · 5. ΜΟΥΣ. µουσικό κλειδί που ρυθµίζει το άνοιγµα και το 
κλείσιµο των οπών τού σωλήνα πνευστού µουσικού οργάνου. — 
(υποκ.) κλαπάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κλάπαι (πληθ.) «ξύλινα υποδήµατα», αβεβ. ετύµου, 
ίσως ονοµατοπ. λ. από τον θόρυβο αυτών των υποδηµάτων]. 

κλαπάτσα (η) → χλαπάτσα 
κλαπατσίµπανο κ. κλαπατσίµπαλό (το) 1. κρουστό µουσικό όργανο, 
είδος κυµβάλου ΣΥΝ. τάσια (τα) 2. (συνήθ. στον πληθ.) κάθε θο-
ρυβώδες, ενοχλητικό µουσικό όργανο: άρχισαν τα ~ από το πρωί και 
δεν έχουµε βρει ησυχία. 
[ΕΤΥΜ. Παρεφθαρµένος τ. τού ουσ. κλαβικύµβαλο, που αποτελεί 
απόδ. τού ιταλ. clavicembalo. Βλ. κ. την ορθότερη απόδοση κλειδο-
κύµβαλο]. 

κλάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µεγάλο κλαρί 2. η µικρή ασηµένια ή 
χρυσή βέργα, που έχει σχήµα κλαδιού, στο γείσο των στρατιωτικών 
πηληκίων των αξιωµατικών 3. (συνεκδ.) ύφασµα που το σχέδιο του 
έχει κλαδιά και λουλούδια. 

κλαρί (το) {κλαρ-ιού | -ιών} το µικρό κλαδί δέντρου ή θάµνου ΣΥΝ. 
κλωνάρι- ΦΡ. (α) βγαίνω στο κλαρί (i) βγαίνω στην παρανοµία· (πα-
λαιότ.) ανεβαίνω στο βουνό ως αντάρτης (ii) (για γυναίκα) αρχίζω να 
εκδίδοµαι ως πόρνη (β) βγάζω στο κλαρί βλ. λ. βγάζω (γ) δεν αφήνω 
(κάποιον) σε χλωρό κλαρί | κλαδί βλ. λ. χλωρός. — (υποκ.) κλαράκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κλαρίν, αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. κλάδιον «κλαδί» µε 
την επίδρ. τού επιθήµατος -άριος (< λατ. arius). Κατ' άλλη εκδοχή, 
κλαρίν < *κλάριον< *κλαάριον< *κλαδάριον, υποκ. τού κλάδιον. Τέ-
λος, υπάρχει η άποψη ότι πρόκειται για υποκ. τής «γλώσσας» τού 
Ησυχίου κλάρας- φοίνιξ, που πλάστηκε ως µεγεθυντικό κατ' αναλο-
γίαν προς το κλάδας, µεταπλ. τ. τού κλάδος]. 

κλαρινετίστας (ο) {κλαρινετιστών} µουσικός που παίζει κλαρίνο 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) κλαριντζής. [ΕΤΥΜ < ιταλ. clarinettista]. 

κλαρινέτο (το) πνευστό µουσικό όργανο, συνήθ. ξύλινο, κυλινδρικού 
σχήµατος µε δεκατέσσερεις οπές και µεταλλικά κλειδιά, που η από-
ληξη του έχει σχήµα κώδωνα και διαθέτει ραβδοειδές επιστόµιο µε 
µονή γλωττίδα ΣΥΝ. ευθύαυλος (πβ. λ. κλαρίνο). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
clarinetto, υποκ. τού clarino]. 

κλαρίνο (το) 1. το κλαρινέτο- ΦΡ. (µτφ.) στέκοµαι κλαρίνο στέκοµαι 
σε στάση προσοχής: ο φαντάρος στάθηκε κλαρίνο µόλις είδε τον δι-
οικητή! ΣΥΝ. στέκοµαι σούζα 2. (συνεκδ.) λαϊκός οργανοπαίκτης τού 

κλαρίνου: είναι το καλύτερο ~ τής περιοχής ΣΥΝ. κλαριντζής 3. (συ-
νεκδ.) κλαρίνα (τα) το λαϊκό κέντρο διασκέδασης, όπου υπάρχει ορ-
χήστρα µε κλαρίνο, η οποία παίζει δηµοτικά τραγούδια: πάµε απόψε 
στα ~; 4. αυτός που έχει ηχηρή, καθαρή και ευλύγιστη φωνή: έχει φω-
νή ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. clarino < claro < λατ. clarus «καθαρός, ηχηρός»]. 

κλαριντζής κ. κλαριτζής (ο) {κλαριντζήδες} (λαϊκ.) οργανοπαίκτης 
που παίζει κλαρίνο. 

κλαρκ (το) {άκλ.} όχηµα µε ρόδες και µε δύο βραχίονες, που χρησι-
µεύει για τη µεταφορά ή τη φόρτωση εµπορευµάτων. [ΕΤΥΜ Αβεβ. 
ετύµου, ίσως < αγγλ. Clarke, εµπορική ονοµασία]. 

κλαρωτος, -ή, -ό (για εµπριµέ υφάσµατα, φούστες) που έχει σχέδια µε 
κλαδιά, λουλούδια: «φούστα ~ και γαρύφαλλο στ'αφτί» (τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < κλαρί + παραγ. επίθηµα -ωτός]. 

κλασάρω ρ. µετβ. {κλασάρισ-α, -τηκα, -µένος} ταξινοµώ έγγραφα (σε 
φάκελο αρχείου). — κλασάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
classer < classe «τάξη, σειρά»]. 

κλασαυχενίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (λόγ.) 
έχω µεγάλη ιδέα για τον εαυτό µου ΣΥΝ. κορδώνοµαι, επαίροµαι, ξυ-
πάζοµαι, καµαρώνω, κοµπάζω. — κλασαυχενισµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. Μεταπλ. τ. τού µτγν. κλασαυχενεύοµαι «περπατώ µε τον αυχέ-
να λυγισµένο», µτφ. «µε επιτηδευµένο ύφος» (µε αναφορά στον γυιο 
τού Αλκιβιάδη) < κλασ- (< αρχ. κλώ «σπάζω», πβ. αόρ. έκλασα) + -αυ-
χενεύοµαι < αΰχήν, -ένος]. 

κλασέρ (το) {άκλ.} ο (πλαστικός ή χάρτινος) χαρτοφύλακας µε έλα-
σµα στη ράχη, για να τοποθετούνται, αφού τρυπηθούν κατάλληλα, 
έγγραφα και γενικότ. χαρτιά. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. classeur < classer 
«ταξινοµώ» < classe, βλ. κ. κλάση2]. 

κλάση1 (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.-σπάν.) το σπάσιµο, ο 
τεµαχισµός ενός αντικειµένου σε κοµµάτια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κλάσις < 
κλώ (-άω), βλ. κ. κλάσµα]. 

κλάση2 (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. το σύνολο προσώπων ή 
πραγµάτων που συγκροτούν ένα σύνολο, κάθε σειρά κατατάξεως 
ΣΥΝ. τάξη, οµάδα, κατηγορία 2. ΒΙΟΛ. µονάδα βιολογικής ταξινόµησης, 
ανώτερη τής τάξης ΣΥΝ. οµοταξία 3. ΣΤΡΑΤ. το σύνολο όσων στρατεύ-
ονται το ίδιο έτος 4. (µτφ.) υψηλή ποιότητα, µεγάλη αξία: αθλητής 
διεθνούς κλάσης || είναι µεγάλης ~ πολιτικός, µε λόγο, συγκρότηση, 
κατάρτιση, παιδεία || είναι κλάσεις ανώτερος. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. classis, αρχική σηµ. «κλήση (στον στρατό)», < calo «κα-
λώ», βλ. κ. καλώ]. 

κλασικίζω ρ. αµετβ. [1869] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. µιµούµαι 
τους κλασικούς (συγγραφείς, καλλιτέχνες κ.λπ.) στο ύφος: ~ στην έκ-
φραση 2. προτιµώ, αξιολογώ ως σηµαντικότερη την κλασική παιδεία, 
κατ' αντιδιαστολή προς άλλες πολιτιστικές παραδόσεις (λ.χ. βυζα-
ντινή παράδοση, χριστιανική διδασκαλία). 

κλασικισµός (ο) [1864] {χωρ. πληθ.} 1. η τεχνοτροπία που βασίζεται 
στη µίµηση αρχαίων Ελλήνων ή Λατίνων συγγραφέων και καλλιτε-
χνών στο ύφος και στους αισθητικούς κανόνες 2. (γενικότ.) η τάση 
προς µίµηση των κλασικών 3. η συστηµατική σπουδή των κλασικών 
συγγραφέων, οι κλασικές σπουδές 4. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η καλλιτεχνική τάση 
που χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση συµµετρίας, αρµονίας των 
µορφών, την επιδίωξη ισόρροπων και σταθερών συνθέσεων. — κλα-
σικιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. classicisme]. 

κλασικιστής (ο) [1888], κλασικίστρια (η) {κλασικιστριών} 1. πρό-
σωπο που µιµείται την τεχνοτροπία των κλασικών: ~ συγγραφέας • 
2. πρόσωπο που ασχολείται επιστηµονικά µε τη µελέτη των κλασι-
κών έργων, µε τις κλασικές σπουδές. 

κλασικός, -ή, -ό 1. αυτός που θεωρείται αξεπέραστος σε ορισµένο 
τοµέα: ανήκει στους ~ τού είδους || το βιβλίο αυτό είναι πλέον ~ || αυ-
τός ο θιάσος παίζει όλο το ~ ρεπερτόριο ΣΥΝ. άριστος, ανυπέρβλητος 
2. (α) κλασική µουσική (i) το σύνολο των δηµιουργιών των µεγάλων 
συνθετών τής δυτικοευρωπαϊκής µουσικής παράδοσης (λ.χ. Μπετό-
βεν, Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι κ.ά.) ΣΥΝ. (καταχρ.) σοβαρή µουσική (ii) 
(γενικότ.) η µουσική που κινείται στο ύφος των παραπάνω δηµιουρ-
γών, στη σύνθεση τής ορχήστρας, στα όργανα που χρησιµοποιούνται 
κ.λπ. (π.χ. συνθέσεις τού Λ. Μπέρνσταϊν, τού Μ. Θεοδωράκη, τού Γ. 
Κουρουπού κ.ά.) (β) κλασικό µπαλλέτο µπαλλέτο µε καθορισµένες 
κινήσεις τού σώµατος, θέµα ροµαντικό, ρεαλιστικό ή µυθολογικό, 
που έχει επενδυθεί µουσικά από κλασική σύνθεση (γ) κλασικά εικο-
νογραφηµένα περιοδικά που κυκλοφορούσαν παλιότερα και περιεί-
χαν κλασικά µυθιστορήµατα σε µορφή κόµικς 3. (συνεκδ.) αυτός που 
σχετίζεται µε την κλασική µουσική: ~ µουσικός | συνθέτης | ερµη-
νευτής | πιανίστας 4. αυτός που συνιστά το πρότυπο, τον κανόνα, τη 
βάση για κάτι 5. (α) αυτός που σχετίζεται µε την αρχαία ελληνική 
λογοτεχνία και τέχνη στην περίοδο ακµής τους: ~ αρχιτεκτονική | πε-
ρίοδος (β) κλασική εποχή ο 5ος και 4ος αι. π.Χ. στην αρχαία Αθήνα, 
περίοδος που χαρακτηρίστηκε από την εντυπωσιακή ανάπτυξη των 
γραµµάτων και των τεχνών (γ) κλασική παιδεία (i) η αγωγή που βα-
σίζεται στα διδάγµατα και στις αρχές, όπως προκύπτουν από τα έργα 
των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων (ii) οι κλασικές 
σπουδές (δ) κλασικές σπουδές οι σπουδές που έχουν ως αντικείµενο 
τους τη µελέτη των κλασικών συγγραφέων, Ελλήνων και Λατίνων (ε) 
κλασική φιλολογία ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά επιστηµονικά 
τα έργα των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων (στ) κλασικό 
λύκειο λύκειο θεωρητικής κατεύθυνσης, στο οποίο διδάσκονται 
περισσότερο εκτεταµένα (σε σχέση µε τους άλλους τύπους λυκείου) 
τα µαθήµατα των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών ANT. πρα-
κτικό (λύκειο) 6. κλασικοί (οι) (i) οι αρχαίοι Έλληνες και Λατίνοι συγ- 
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γραφείς: διαβάζει Έλληνες και Λατίνους ~ (η) (γενικότ.) οι δηµιουρ-
γοί (λογοτέχνες ή καλλιτέχνες) που κατέχουν εξέχουσα θέση λόγω 
τού σπουδαίου τους έργου σε µια περίοδο: η δισκοθήκτη των ~ || οι 
Ρώσοι - τού 19ου αι. || οι σύγχρονοι ~ 7. (µτφ.) συνηθισµένος, που λέ-
γεται ή γίνεται πολύ συχνά: αυτό είναι το ~ επιχείρηµα, που µονότο-
να προβάλλει η αντίπαλη οµάδα 8. (µτφ.) µεγάλος στο είδος του, πρώ-
της τάξεως: ~ ψεύτης 9. χαρακτηριστικός στο είδος του: ~ περίπτωση 
απάτης || ο παίκτης έχασε - ευκαιρία για γκολ 10. (για ντύσιµο) σο-
βαρό και χωρίς εξεζητηµένα στοιχεία, µετρηµένο και ισορροπηµένο, 
µερικές φορές και αυστηρό· (γενικότ.) χωρίς πρωτοτυπία ή ιδιαιτερό-
τητα: παντελόνι µε ~ γραµµή | στυλ 11. (για έπιπλα, διακόσµηση) που 
θυµίζουν παλιές εποχές ή που δεν είναι µοντέρνα, εξεζητηµένα, πρω-
τοποριακά κ.λπ.' µε ισορροπηµένο και σοβαρό ύφος: το σαλόνι τους 
ήταν ~ || ~ επίπλωση 12. παραδοσιακός και αποδεκτός: αυτή είναι η ~ 
µέθοδος διδασκαλίας || «το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εξοµοιώθηκε 
από νοµική άποψη µε το - ταχυδροµείο» (εφηµ.) ANT. µοντέρνος, πρω-
τοποριακός. — κλασικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < λατ. classicus, όρος που πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον Α. 
Gellius µε αναφορά στους συγγραφείς τής αρχαιότητας ως συγγρα-
φείς «πρώτης τάξεως», < classis «τάξη, σειρά». Βλ. κ. κλάση2]. 

κλασικός ή κλασσικός; Επειδή η λ. κλασικός, λατινικής προελεύ-
σεως (βλ. ετυµολογία), δεν χρησιµοποιήθηκε στην αρχαία γλώσσα, 
πράγµα που θα δικαιολογούσε γραφή µε δύο -σσ-, αλλά είναι νεό-
τερο δάνειο, είναι ορθό να γράφεται µε ένα -σ-. Ας σηµειωθεί ότι 
η λέξη από τη Λατινική πρωτοχρησιµοποιήθηκε στη Γαλλική 
(classique, 1548) και από εκεί στην Αγγλική (classic, 1605-15). 

κλασικούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (ειρων.) 1. πρόσωπο µε κλασικές 
προτιµήσεις, λ.χ. που ακολουθεί την κλασική γραµµή στη µόδα, που 
ακούει κλασική µουσική ΑΝΤ. µοντέρνος 2. οτιδήποτε έχει κλασικό 
στυλ: δεν φοράω εγώ τέτοιες ~ || δεν µου αρέσει αυτό το σαλόνι· είναι 
πολύ ~. [ΕΤΥΜ. < κλασικός + παραγ. επίθηµα -ούρα (βλ.λ.)]. 

κλάσιµο (το) -> κλάνω 
κλάσµα (το) {κλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΜΑΘ. το πηλίκο δύο αριθ-

µών α και β (ο β δεν είναι µηδέν), το οποίο συµβολίζεται µε την πα-
ράσταση | (αλλιώς: αλγεβρικό κλάσµα, λόγος τού α προς τον β), όπου 
ο α λέγεται αριθµητής, ο β παρονοµαστής και οι α, β όροι τού κλά-
σµατος: πρόσθεση | πολλαπλασιασµός κλασµάτων || ~ οµώνυµα (που 
έχουν τον ίδιο παρονοµαστή) | ετερώνυµα (µε διαφορετικό παρονοµα-
στή) | αντίστροφα (βλ.λ.) || νόθο - (βλ. λ. νόθος)· ΦΡ. σε κλάσµατα δευ-
τερολέπτου πάρα πολύ γρήγορα, αστραπιαία: εξαφανίστηκε σε ~ 
ΣΥΝ. στο πει και φει 2. τµήµα, µέρος ενός όλου: «οι Ένοπλες ∆υνάµεις 
πήραν ~ αυτών που ζητούσαν από τα κονδύλια» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «σπάσιµο, θραύσµα», < αρχ. κλώ (-άω) «σπάζω, 
χτυπώ» < *ql-s- , συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *qel(a)-«σπάζω, χτυπώ», 
πβ. αρχ. σλαβ. klati «χωρίζω, τσιµπώ», λατ. per-cello «χτυπώ βίαια, 
θρυµµατίζω», clades «καταστροφή» κ.ά. Οµόρρ. κλήρος, κλών 
«κλωνάρι», κλή-µα κ.ά. Η µαθηµατική σηµ. τής λ. οφείλεται στο 
γεγονός ότι το κλάσµα αντιπροσωπεύει την πράξη τής διαιρέσεως]. 

κλασµατικός, -ή, -ό [1749] 1. ΜΑΘ. αυτός που έχει τη δοµή (συνεπώς 
και τις ιδιότητες) τού κλάσµατος ή αποτελεί ο ίδιος κλάσµα: ~ αριθ-
µός | εξίσωση ΑΝΤ. ακέραιος 2. ΧΗΜ. κλασµατική απόσταξη η διαδι-
κασία απόσταξης κατά την οποία καθώς αυξά"νει η θερµοκρασία 
βρασµού τού µείγµατος αποστάζει διαφορετικό συστατικό του. 

κλασσικίζω ρ. → κλασικίζω 
κλασσικισµος (ο) -> κλασικισµός 
κλασσικιστής (ο) → κλασικιστής 
κλασσικός, -ή, -ό → κλασικός 
κλατάρω ρ. αµετβ. {κλάτ-αρα κ. -άρισα, -αρισµένος} (λαϊκ.) 1. (για 
λάστιχα αυτοκινήτων) σκάω από πίεση 2. (µτφ.) φέρω επάνω µου 
υπερβολικό βάρος ή ξεφουσκώνω από αυτό: το γραφείο έχει κλατάρει 
από τα βιβλία 3. (µτφ. για πρόσ.) εξουθενώνοµαι από την πολλή κού-
ραση: κλάταρε από το πολύ διάβασµα ΣΥΝ. εξαντλούµαι. — κλατά-
ρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. éclater < φρανκον. slaitan «σχίζω, κατα-
στρέφω»]. 

κλαυθµός (ο) (λόγ.) το κλάµα από λύπη ή πόνο: ~ και οδυρµός ΑΝΤ. 
γέλως. [ΕΤΥΜ αρχ. < *κλαΈ-θµός < κλαίω (< *κλάΕ-[ω)]. 

κλαυθµυρίζω  ρ. αµετβ.  {κλαυθµύρισα}  (λόγ.) κλαψουρίζω.    — 
κλαυθµυρισµός (ο) [αρχ.] κ. κλαυθµύρισµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ· 
< κλαυθµός + µύροµαι «θρηνώ, κλαίω», κατά τα ρ. σε -ίζω]. 

κλαυθµών (ο) {κλαυθµών-ος | -ες} (λόγ.) ο τόπος στον οποίο θρηνεί 
(κάποιος): πλατεία Κλαυθµώνος (στην οποία κατά παράδοση συγκε-
ντρώνονταν οι απολυµένοι δηµόσιοι υπάλληλοι µετά από κάθε αλ-
λαγή τής κυβέρνησης που τους είχε διορίσει, πριν ο Ελ. Βενιζέλος κα-
θιερώσει τη µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων)· ΦΡ. κοιλάς τού 
Κλαυθµώνος η κόλαση. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κλαυθµός (βλ.λ.)]. 

κλαυοίγελως (ο) {κλαυσιγέλ-ωτος, -ωτα | -ωτες, -ώτων} (αρχαιοπρ.) 
γέλιο µαζί µε κλάµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. κλαυσίγελως < κλαϋσις (< 
κλαίω) + γέλως (< γελώ)]. 

κλαύτηκα ρ. → κλαίω 
κλαυτος, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι δακρυσµένος ΣΥΝ. κλαµένος 
2. αυτός που τον θρηνούν, τον κλαίνε. — κλαυτά επίρρ. 

κλάψα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.-κακόσ.) 1. το κλάµα, ο 

θρήνος: δεν αντέχω άλλο την ~ της ΣΥΝ. µοιρολόι 2. κλάψες (οι) έκ-
φραση παραπόνου µε ενοχλητικό τρόπο, επίµονη αναφορά στο τι 
έπαθε κανείς µε συνεχή παράπονα και διαµαρτυρίες: προσπαθούσε µε 
~ να ελαφρύνει τη θέση του || άρχισε τις ~. κλαψιάρης, -α, -ικο 
{κλαψιάρηδες} 1. αυτός που βάζει τα κλάµατα εύκολα, µε ασήµαντη 
αφορµή · 2. αυτός που είναι µεµψίµοιρος, πα-ραπονιάρης. [ΕΤΥΜ < 
κλάψα + παραγ. επίθηµα -ιάρης (βλ.λ.), πβ. κ. παραπον-ιά- 

ρης]. 
κλαψιαρικος, -η, -ο αυτός που γίνεται µε κλάψες ή µοιάζει µε αυτές: 
~ ύφος | τραγούδι ΣΥΝ. θρηνητικός. — κλαψιάρικα επίρρ. 

κλαψιµο (το) [µεσν.] {κλαψίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να κλαίει κα-
νείς, το κλάµα (βλ.λ.) 2. (µειωτ.) η µεµψιµοιρία ΣΥΝ. κλάψα. 

κλαψοπούλι (το) {κλαψοπουλ-ιού | -ιών) η κουκουβάγια. 
κλαψοόρα (η) (λαϊκ.) το συνεχές, µονότονο κλαψούρισµα. 

[ΕΤΥΜ. < κλάψα + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. θολ-ούρά]. 
κλαψουρίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κλαψούρισα} 1. κλαίω συνεχώς και 

από λίγο ΣΥΝ. κλαυθµυρίζω, σιγοκλαίω, µυξοκλαίω 2. παραπονούµαι 
συνέχεια µε µονότονο και κουραστικό τρόπο: τι έχει πια και κλα-
ψουρίζει συνέχεια; ΣΥΝ. µεµψιµοιρώ. — κλαψούρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < κλάψ- (από τον αόρ. έκλαψα) + -ουρίζω µέσω τ. *κλα-ψούρα 
(πβ. κ. µουρµούρα - µουρµουρίζω)]. 

Κλεάνθης (ο) {-η κ. -ους} 1. αρχαίος Έλληνας στωικός φιλόσοφος 
(331-232 π.Χ.), µαθητής και διάδοχος τού Ζήνωνα 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < κλέος «δόξα» (βλ.λ.) + -άνθης < άνθος]. 

Κλέαρχος (ο) {-ου κ. -άρχου) 1. αρχαίος Σπαρτιάτης στρατηγός (β' 
µισό τού 5ου αι. π.Χ.), που εκστράτευσε επί κεφαλής των µυρίων 
(βλ.λ.) κατά τού Πέρση βασιλιά 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. 
όν., αρχική σηµ. «ένδοξος άρχοντας», < κλέος + -άρχος < άρχω]. 

κλέβω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έκλεψα, κλέφτηκα (λόγ. εκλάπην), κλεµµέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. αφαιρώ παράνοµα και ιδιοποιούµαι ξένο πράγµα: είχα 
τα λεφτά στην πίσω τσέπη τού παντελονιού και κάποιος µου τα έκλεψε 
|| ένας µοτοσυκλετιστής τής έκλεψε την τσάντα || ~ πορτοφόλια | 
αυτοκίνητα· ΦΡ. (α) (σκωπτ.) ο κλέψσς rou κλέψαντος βλ. λ. κλέ-ψας 
(β) κλέβω την καρδιά (κάποιου) (µεσν. φρ.) (i) κάνω (κάποιον) να µε 
ερωτευθεί (ii) καταγοητεύω (κάποιον): πολλές πόλεις τής Ευρώπης µου 
άρεσαν, αλλά αυτή που µου έκλεψε την καρδιά ήταν η Πράγα (γ) 
κλέβω την παράσταση κερδίζω την προσοχή, τις εντυπώσεις των άλ-
λων, καταφέρνω να προσέξουν εµένα και όχι άλλους: στη δεξίωση έ-
κλεψε την παράσταση µε τη γοητεία της || την παράσταση έκλεψε ένας 
καινούργιος ηθοποιός, παρά τον µικρό ρόλο που είχε (δ) κλέβω την 
προσοχή | τα βλέµµατα έλκω την προσοχή, κάνω κάποιους να µε 
προσέξουν περισσότερο από τους άλλους: «σε εκείνη την κινηµατο-
γραφική κωµωδία είχε κλέψει τα βλέµµατα θεατών και κριτικών» 
(εφηµ.) (ε) άρπαξε να φας και κλέψε να 'χεις ως έκφραση διαµαρτυ-
ρίας ενάρετου ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη οικονοµική 
κατάσταση εξαιτίας τής αρετής του ή για να δείξουµε ότι η απόκτη-
ση πλούτου συνδέεται µε την κλοπή 2. (κατ' επέκτ.) εξαπατώ για οι-
κονοµικό όφελος: ο εργοδότης του τον κλέβει- δεν του καταβάλλει τα 
ένσηµα || ~ την εφορία 3. (µτφ.) ιδιοποιούµαι, χρησιµοποιώ (κάτι που 
αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία άλλου): ~ την ιδέα | την πατέντα άλ-
λου 4. καταφέρνω να πάρω, να µου δώσουν (κάτι): της έκλεψε ένα φιλί 
5. (α) απάγω: έκλεψαν το παιδί του (β) (ειδικότ.) απάγω (γυναίκα), για 
να τη νυµφευθώ: ορκίστηκε ότι, αν δεν του τη δώσουν, θα την κλέψει 
(γ) (µεσοπαθ. κλέφτηκαν) για ερωτευµένους που έφυγαν κρυφά από τα 
σπίτια τους, για να παντρευτούν, χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών 
τους ♦ (αµετβ.) 6. κάνω κλοπές: αναγκάστηκε να κλέβει, για να ζήσει 
|| δεν κλέβει· είναι τίµιος || για να αποκτήσει τέτοια περιουσία ξαφνικά, 
σίγουρα έκλεβε || έκλεβε συνέχεια από το ταµείο τής εταιρείας ΣΥΝ. 
(λόγ.) υπεξαιρώ 7. κάνω απάτες, εξαπατώ τους άλλους: ~ στα χαρτιά | 
στο ζύγι 8. (στα οµαδικά αθλήµατα µε µπάλα) αποσπώ τη µπάλα από 
αντίπαλο παίκτη. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κλέπτω (πβ. ράπτω - ράβω) < ✈  κλέπτω < I.E. 
*klep- «κρύβω, κλέβω», πβ. λατ. depo, µέσ. ιρλ. cluain «απάτη» κ.ά. 
Οµόρρ. κλοπ-ή, κλέπ-της (> κλέφτης), κλεψί-τυπος, κλεψ-ύδρα κ.ά. Η 
ετυµολογική συγγένεια µε το ρ. καλύπτω δεν µπορεί να αποκλειστεί. 
Η φρ. κλέβω την παράσταση αποδίδει το αγγλ. steal the show]. 

κλέβω: συνώνυµα. Τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά υπάρχουν 
στη σηµασία τού κλέβω: αφαιρώ + παράνοµα + κρυφά + κάτι που 
δεν µου ανήκει (ξένη ιδιοκτησία). Η σηµασία «αφαιρώ» υπάρχει 
σε όλα τα συνώνυµα τού κλέβω. Το χαρακτηριστικό τής 
παρανοµίας δηλώνεται από τα συνώνυµα: ιδιοποιούµαι - οικειο-
ποιούµαι - σφετερίζοµαι Και τα τρία δηλώνουν την παράνοµη 
αφαίρεση για ίδιο όφελος (ίδιο-, οικείο-, σφετερι-). ∆ύο συνώνυµα, 
το υπεξαιρώ και το καταχρώµαι δηλώνουν παράνοµη αφαίρεση 
από πρόσωπα που έχουν (θεσµικά, τυπικά κ.λπ.) την ευθύνη τής 
φύλαξης ή διαχείρισης (χρηµάτων κ.τ.ό.): Ο ταµίας υπεξαίρεσε τα 
χρήµατα για την πληρωµή των µισθών - Ο διευθυντής καταχρά-
στηκε µεγάλα ποσά από τα διαθέσιµα τής εταιρείας. Η έννοια τού 
«κρυφά» τονίζεται στο συνώνυµο υφαρπάζω: Υφάρπαξε τις κατα-
θέσεις των συνταξιούχων. Μια σειρά από συνώνυµα δηλώνουν 
σχολιαστικά (ειρωνικά, υποτιµητικά, περιποιητικά κ.τ.ό.) τη σηµα-
σία τού κλέβω. Πρόκειται για τα ρήµατα: βουτάω, σουφρώνω, ξα-
φρίζω και γδύνω: Βούτηξε τα λεφτά από το ταµείο κι εξαφανίστηκε 
- Αυτός τα σούφρωσε και δεν πήρε χαµπάρι κανείς - Ξά-φρισε το 
ταµείο κι έγινε καπνός - Τον έγδυσαν στο καζίνο. 

(η) {κλείδων} (λόγ.) 1. ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο µακρά οστά, 
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που βρίσκονται στο εµπρόσθιο άνω τµήµα τού θώρακα, συνδέοντας 
την ωµοπλάτη µε το στέρνο, ώστε να κινείται ο ώµος · 2. APXIT. ο µε-
σαίος λίθος τής αψίδας · 3. ΤΕΧΝΟΑ. διακόπτης που ρυθµίζει τη λει-
τουργία τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κλείς, -δός < κληί'ς < *κλάΕ-ί-δ-ς < I.E. *klaw- /klew-
«αγκιστρώνω, κλείνω», πβ. λατ. clavis «κλειδί» (> γαλλ. clef, ισπ. Have 
κ.ά.), claudo «κλείνω», αρχ. σλαβ. kljucï «κλειδί» (> σερβοκρ. kljùka), 
ίσως και αρχ. γερµ. sliozan «κλείνω», γερµ. Schlüssel «κλειδί», 
schließen «κλείνω», που θα προϋπέθεταν την ενδεχόµενη προσθήκη 
αρχικού -s- στο I.E. θ. *(s)klaw- | *(s)klew- κ.ά. Οµόρρ. αρχ. κλείω 
«κλείνω» (< *KÀ&F-jœ), κλεϊ-θρο(ν), κλεϊ-στρο(ν), κλείδ-ωσις (-η)κ.ά.]. 
κλειδαµπαρώνω ρ. µετβ. {κλειδαµπάρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. (α) 
κλειδώνω και συγχρόνως τοποθετώ την αµπάρα µε ασφάλεια (β) (κατ' 
επέκτ.) κλείνω ερµητικά, ασφαλίζω όλες τις πόρτες και τα παράθυρα: 
~ πόρτα | σπίτι | δωµάτιο | ντουλάπι ΣΥΝ. κλειδοµανταλώνω 2. 
(µεσοπαθ. κλειδαµπαρώνοµαι) κλείνοµαι κάπου καλά είτε για να 
εργαστώ ήσυχα είτε για να αποφύγω κίνδυνο: κλειδαµπαρώθηκε στο 
κελλάρι µέχρι να φύγουν οι διώκτες του || κλειδαµπαρώθηκε στο γρα-
φείο και διάβαζε απ' το πρωί ώς το βράδυ. κλειδαράδικο (το) (λαϊκ.) 
το κατάστηµα τού κλειδαρά ΣΥΝ. (λόγ.) 
κλειθροποιείο. κλειδαράς (ο) {κλειδαράδες} επαγγελµατίας που 
κατασκευάζει και επιδιορθώνει κλειδιά και κλειδαριές ή ξεκλειδώνει 
την πόρτα, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει κλειστεί έξω από το 
σπίτι: πήγε σε ~, να του βγάλει αντικλείδι ΣΥΝ. (λόγ.) κλειθροποιός. 
κλειδαριά (η) [µεσν.] µεταλλικός µηχανισµός ο οποίος λειτουργεί µε 
κλειδί ή συνδυασµό (κλειδάριθµο) και που επιτρέπει να κλείνει µε 
ασφάλεια πόρτα, παράθυρο, συρτάρι, φύλλο ντουλάπας κ.ά.: ~ πόρτας 
| συρταριού | αυτοκινήτου | ντουλάπας | κιβωτίου | χρηµατοκιβωτίου | 
θυρίδας || αλλάζω | σπάω την - ΣΥΝ. κλειδωνιά· ΦΡ. (α) κλειδαριά 
ασφαλείας ειδική κλειδαριά µε πίρους οι οποίοι προσαρµόζονται σε 
υποδοχές στην κάσα τής πόρτας και η οποία λειτουργεί µε ειδικό 
κλειδί µε πολλές εγκοπές (β) ηλεκτρονική κλειδαριά κλειδαριά που 
κλειδώνει αυτόµατα µε τηλεχειριστήριο (λ.χ. σε αυτοκίνητο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλειδί. κλειδάριθµος (ο) {κλειδαρίθµ-ου | -ων, -ους} 1. ο 
συνθηµατικός αριθµός κρυπτογραφικών κωδίκων, στον οποίο 
στηρίζεται η αποκρυπτογράφηση κειµένων 2. ο συνθηµατικός κωδικός 
µε τον οποίο ανοίγει αντικείµενο που έχει ασφαλιστεί (κλειδωθεί) µε 
συνδυασµό (συ-νήθ. αριθµών): - χρηµατοκιβωτίου | βαλίτσας | τσάντας 
γραφείου. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. key number]. 
κλειδαρότρυπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η τρύπα τής κλειδαριάς, στην 
οποία µπαίνει και εφαρµόζει το κλειδί: κρυφοκοιτούσαν από την ~. 
κλειδί (το) {κλειδ-ιού | -ιών} 1. µικρό µεταλλικό αντικείµενο, µε άκρο 
που έχει σχήµα τέτοιο, ώστε να προσαρµόζεται στην οπή ή τη σχισµή 
κλειδαριάς και περιστρεφόµενο σε αυτή να την ανοίγει: ~ πόρτας | 
αυτοκινήτου | ντουλάπας || βάζω | γυρίζω το ~ στην κλειδαριά || κρα-
τούσε ένα µάτσο | µια αρµαθιά ~ 2. παρόµοιο µε το παραπάνω µι-
κροσκοπικό αντικείµενο, που εφαρµόζει στην επιφάνεια κουτιού 
κονσέρβας και περιστρεφόµενο αφαιρεί την άνω επιφάνεια της · 3. 
ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο χειρός για τη σύσφιξη κοχλιών και περικοχλίων, 
που παρουσιάζεται µε διάφορες µορφές: πολυγωνικά | γαλλικά ~ (βλ. λ. 
γαλλικός) · 4. (στους σιδηροδρόµους) το µηχάνηµα µε το οποίο αλλάζει 
η φορά των σιδηροτροχιών · 5. ΜΟΥΣ. σηµείο τής µουσικής ση-
µειογραφίας τής ευρωπαϊκής µουσικής, το οποίο τοποθετείται σε µια 
γραµµή τού πενταγράµµου και ορίζει το απόλυτο µουσικό ύψος που 
αντιπροσωπεύουν οι νότες που ακολουθούν φέρει την ονοµασία µιας 
νότας (~ τού ντο | τού φα | τού σολ) και δηλώνει ότι η νότα από την 
οποία έχει ονοµαστεί γράφεται στην ίδια γραµµή τού πενταγράµµου 
που γράφεται και το ίδιο (λ.χ. όταν το κλειδί τού ντο γράφεται στην 
τρίτη γραµµή τού πενταγράµµου, στην ίδια γραµµή γράφεται και η 
νότα ντο κ.ο.κ.) 6. (α) µικρά κοκκάλινα, µεταλλικά ή και ξύλινα (συ-
νήθ. κυλινδρικά) αντικείµενα, προσαρµοσµένα στο άκρο τού βραχίονα 
(την κεφαλή) έγχορδων οργάνων, στα οποία περνιέται το ένα άκρο των 
χορδών, ώστε περιστρεφόµενα να τις τεντώνουν ή να τις χαλαρώνουν 
κατά το κούρδισµα τους (β) µηχανισµός για την αυξοµείωση τού ύψους 
τής αέρινης στήλης πνευστών οργάνων 7. (µτφ.) (α) οποιοσδήποτε ή 
οτιδήποτε έχει καθοριστική σηµασία σε σύστηµα, διαδικασία κ.λπ. ή 
συµβάλλει καθοριστικά στην επίλυση προβλήµατος: αυτός ο 
πράκτορας είναι - στην υπόθεση µας || «το ~ τής αµερικανικής 
ευηµερίας βρίσκεται σε µια απλή φράση: λιγότερο κράτος» (εφηµ.) || το 
~ τής ανθρώπινης ευτυχίας || το - τής υπόθεσης ήταν ο έλεγχος των 
πετρελαίων τής περιοχής || το ~ τής ερµηνείας | τής κατανόησης 
κειµένου || το ~ τού παραδείσου (ό,τι οδηγεί ή συµβάλλει στην ευτυχία) 
|| το στοιχείο αυτό είναι το ~ τού µυστηρίου (β) σε πολλές φραστικές 
λέξεις, όπως θέση-κλειδί σπουδαίας σηµασίας θέση ή νευραλγική 
τοποθεσία µε στρατηγική σηµασία: η Ελλάδα έχει ~ στη Μεσόγειο || 
κατέχει µια ~ στο υπουργείο, άνθρωπος-κλειδί ο άνθρωπος που 
διαδραµατίζει καίριο ρόλο από τη θέση στην οποία βρίσκεται: ήταν ο 
~ στο κύκλωµα εµπορίας βρεφών, στοιχείο-κλειδί (σε υπόθεση), 
φράση-κλειδί (σε ένα κείµενο) κ.ά. — (υποκ.) κλειδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. κλειδίον, υποκ. τού κλείς, -δός, βλ. κ. κλείδα. o µουσικός και ο 
τεχνολογικός όρ. αποδίδουν ανάλογες χρήσεις τού γαλλ. clef. Μετάφρ. 
δάνεια αποτελούν ορισµένες φρ., λ.χ. θέση-κλειδί (< γαλλ. position | 
poste-clef), το κλειδί τού µυστηρίου | τής υπόθεσης (< γαλλ. la clef du 
mystère | de l'affaire)]. 

κλειδί: οµόρριζα. Οι λέξεις που ακολουθούν συνδέονται ετυµολο-
γικά µε το κλείνω. Από την αρχαία λ. κλείς, κλειδ-ός «κλειδί» 
σχηµατίστηκε αρχ. ρ. κλειδώ (> κλειδώνω), από όπου το αρχ. κλεί- 

δωση «ο αρµός, η συναρµογή (των οστών)» και το νεότ. κλειδωνιά 
(< κλειδώνω) «κλειδαριά». Το κλεισούρα, µεσαιωνική λ., σήµαινε 
αρχικά «το στενό πέρασµα ανάµεσα σε δύο βουνά» και προήλθε 
από το λατ. clausura «κλείσιµο» (αυτό, όπως και το κλείς, ανάγο-
νται σε I.E. *klau- «άγκιστρο | διχαλωτό κλειδί - αγκιστρώνω | 
κλείνω»: *KXO,F-IÇ > κλαις > κληίς > κλείς - λατ. clav-is «κλειδί», 
clau-do «κλείνω», claus-us «κλειστός» > clausura). Το ίδιο το κλει-
σούρα έδωσε το µεσν. κλεισ-ώρεια κατά τα υπ-ώρεια, κρηµν-
ώρεια. Τέλος, το κλειτορίδα, λέξη αρχαία που δηλώνει τµήµα τού 
γυναικείου αιδοίου, έχει επηρεαστεί ετυµολογικά από το κλείω, 
ενώ η αρχική σηµασία του φαίνεται πιθανότερο να ήταν «εξό-
γκωµα, λοφίσκος» (µαρτυρείται αρκαδικό τοπωνύµιο Κλείτωρ, που 
σήµαινε «λόφος»). 

κλείδοθήκη (η) {κλειδοθηκών} ειδική θήκη για κλειδιά ΣΥΝ. µπρελόκ. 
κλειδοκράτορας (ο) [1766] {κλειδοκρατόρων}, κλειδοκράτειρα 
(η) {κλειδοκρατειρών} πρόσωπο που κρατάει τα κλειδιά ενός κτηρίου, 
ο φύλακας ΣΥΝ. κλειδούχος. κλειδοκύµβαλο (το) [1812] 
{κλειδοκυµβάλ-ου | -ων} ΜΟΥΣ. το πιάνο (βλ. κ. λ. κλαπατσίµπανο). 
[ΕΤΥΜ, < κλειδί + κύµβαλο, απόδ. τού ιταλ. clavicembalo < µεσν. λατ. 
clavicymbalum (νόθο συνθ.) < clavis «κλειδί» + cymbalum < αρχ. κυµ-
βαλον (βλ.λ.)]. κλειδοµανταλώνω  ρ. µετβ. {κλειδοµαντάλω-σα, -θηκα, 
-µένος} κλειδώνω (κάτι) και ταυτόχρονα τραβώ τον σύρτη για 
απόλυτη ασφάλεια: ~ πόρτα | παράθυρο ΣΥΝ. κλειδαµπαρώνω. 
κλειδούχος (ο/η) 1. ο φύλακας που κρατάει τα κλειδιά κτηρίακού 
συγκροτήµατος ΣΥΝ. κλειδοκράτορας 2. σιδηροδροµικός υπάλληλος 
που ρυθµίζει µε ειδικά κλειδιά τη θέση των σιδηροτροχιών. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. κλειδούχος < κλείς, -δός + -ούχος < έχω]. κλείδωµα (το) —> 
κλειδώνω 
κλειδωνιά (η) [µεσν.] η κλειδαριά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλειδί. κλειδώνω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {κλείδω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
ασφαλίζω (κάτι) µε κλειδί, ώστε να µην ανοίγει, να µην παραβιάζεται: 
~ την πόρτα | το συρτάρι | το σπίτι (δηλ. την πόρτα τού σπιτιού) | το 
αυτοκίνητο ANT. ξεκλειδώνω 2. τοποθετώ (κάτι) σε χώρο κλεισµένο µε 
κλειδί: ~ τους φακέλους | το αρχείο | τα πράγµατα µου σε θυρίδα 3. 
(µτφ. κυρ. για πρόσ.) κρατώ (κάποιον/κάτι) σε περιορισµό: έχει 
κλειδώσει µέσα τα παιδιά 4. ΝΑΥΤ. συνδέω µε κλειδί τα τµήµατα τής 
αλυσίδας τής άγκυρας ♦ 5. (αµετβ.) ασφαλίζοµαι µε κλειδί, ώστε να 
µην ανοίγω, να µην παραβιάζοµαι: δεν κλειδώνει η πόρτα (έχει 
χαλάσει η κλειδαριά) 6. οριστικοποιούµαι, καθορίζεται αµετάκλητα η 
κατάσταση στην οποία θα βρίσκοµαι: κλείδωσε η ισοτιµία τής δραχµής 
7. (µεσοπαθ. κλειδώνοµαι) αποµονώνοµαι σε ορισµένο χώρο, συνήθ. 
στο σπίτι µου, αποφεύγω τις εξόδους και τις συναναστροφές: έχει 
κλειδωθεί µέσα και δεν βλέπει άνθρωπο || κλειδώνεται µε τις ώρες στο 
γραφείο του, µόνος µε τα βιβλία του. — κλείδωµα (το) [µτγν.]. 
κλείδωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1.το σηµείο συναρµο-
γής δύο πραγµάτων ΣΥΝ. σύνδεση 2. ΑΝΑΤ. η άρθρωση οστών: ~ χε-
ριού | ποδιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλειδί. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κλείδωσις «κλείδωµα» (η σηµ. «άρθρωση» µεσν.) < 
κλειδώ (-όω) < αρχ. κλείς, -δός]. κλειδωτός, -ή, -ό αυτός που έχει 
κλειδωθεί ή µπορεί να κλειδωθεί. κλείθρο (το) (λόγ.) η κλειδαριά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κλεϊθρον < κλείω + παραγ. επίθηµα -θρον]. 
κλειθροποιός (ο) [µτγν.] (λόγ.) πρόσωπο που κατασκευάζει κλειδιά ή 
κλειδαριές ΣΥΝ. κλειδαράς. — κλειθροποιία (η) [1898], κλειθρο-
ποιείο(ν) (το) [1889]. κλεινός, -ή, -όν (αρχαιοπρ.) αυτός που είναι 
γεµάτος δόξα και αίγλη ΣΥΝ. ονοµαστός, περίφηµος, ένδοξος· ΦΡ. 
κλεινόν άστυ η πόλη των Αθηνών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κλεΕεσ-νός (µε σίγηση τού -F- και συναίρεση, καθώς 
και µε σίγηση τού -σ-) < κλέος «δόξα» (βλ.λ.)]. κλείνω ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. {έκλεισα, κλείσ-τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. φέρνω πόρτα, 
φύλλο παραθύρου, σκέπασµα κ.λπ. σε τέτοια θέση, ώστε να µη µείνει 
ελεύθερη η δίοδος (είσοδος ή έξοδος) ή να καλύπτεται το εσωτερικό 
επίπλου ή συσκευής: ~ την πόρτα | το παράθυρο | το µπαούλο | τη 
ντουλάπα | το ψυγείο || (κ. αµετβ.) η πόρτα έκλεισε µόνη της || δεν 
κλείνει το παντζούρι- ΦΡ. (µτφ.) κλείνω την πόρτα (σε κάποιον) (i) 
απαγορεύω ή εµποδίζω την είσοδο: προσπάθησε να µπει στο σπίτι, αλλά 
τού έκλεισαν την πόρτα· (εµφατ.) κλείνω την πόρτα στα µούτρα | 
κλείνω κατά µούτρα την πόρτα: ζήτησα να µιλήσω στον διευθυντή, 
αλλά η γραµµατέας του µου έκλεισε την πόρτα στα µούτρα (ii) 
αρνούµαι κάτι σε κάποιον ή τον απορρίπτω: σε όποιον κι αν 
απευθυνθήκαµε για βοήθεια, µας έκλεισε την πόρτα || η σύνοδος 
κορυφής έκλεισε την πόρτα τής Ευρώπης για αυτή τη χώρα, ωσότου 
υπάρξει βελτίωση στο θέµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 2. 
τοποθετώ σε άνοιγµα κάτι, ώστε να το καλύπτει (ώστε να µην είναι 
ανοιχτό): - το µπουκάλι µε φελλό | πώµα || ~ την κατσαρόλα µε το κα-
πάκι της || ~ µια τρύπα µε µια σχάρα 3. (ειδικότ.) γεµίζω τρύπα, 
άνοιγµα στο έδαφος, όρυγµα (λ.χ. µε χώµα), ώστε να µη µένει ανοι-
χτό: έκλεισαν πρόχειρα την τρύπα στον δρόµο ρίχνοντας µέσα χώµα-
ΦΡ. κλείνω τις τρύπες καλύπτω ελλείµµατα ή αποκαθιστώ προβλή-
µατα, κενά σε ένα σύστηµα: µε νέους φόρους προσπαθούν να κλείσουν 
τις τρύπες τού προϋπολογισµού 4. (για συρτάρι) σύρω (κάτι), ώστε να 
µπει µέσα (σε υποδοχή): ~ τα συρτάρια || (κ. αµετβ.) το συρτάρι δεν 
κλείνει εύκολα, κάπου µαγγώνει 5. (για ρούχο) κουµπώνω ή ανεβάζω 
το φερµουάρ ή ενώνω µε κόπιτσες, παραµάνα κ.λπ. τα δύο 
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µέρη ρούχου που δεν είναι ενωµένα: ~ το σακάκι | τη ζακέτα | το πα-
ντελόνι 6. διπλώνω (κάτι): ~ τον χάρτη | την εφηµερίδα- ΦΡ. κλείνω τα 
βιβλία (i) σταµατώ να µελετώ: κλείσε πια τα βιβλία και ξεκουράσου 
(ii) κάνω ισολογισµό (βλ.λ.): στο τέλος τού χρόνου κλείνουµε τα βιβλία 
7. (λαϊκ.) αποκαθιστώ µε ραφή τοµή από εγχείρηση: πρώτα τον 
άνοιξαν και µετά τον έκλεισαν 8. αποκλείω, διακόπτω τη συγκοινω-
νία- κυρ. στη ΦΡ. κλείνω τους δρόµους οι αγρότες έκλεισαν πάλι τους 
δρόµους 9. (α) διακόπτω οριστικά τη λειτουργία: ~ το γραφείο που 
είχα | το κατάστηµα | ίδρυµα || λόγω των αντικειµενικών κριτηρίων 
αναγκάστηκε να κλείσει το µαγαζί (β) κάνω προσωρινή διακοπή, 
διάλειµµα στην εργασία (πριν ανοίξω πάλι, κατά τον νόµο): τα 
εµπορικά καταστήµατα κλείνουν τα µεσηµέρια και ανοίγουν το από-
γευµα || (κ. αµετβ.) τα σχολεία κλείνουν τον Ιούνιο και ανοίγουν τον 
Σεπτέµβριο (γ) απαγορεύω τη λειτουργία: του έκλεισε το µαγαζί η 
αστυνοµία, γιατί βρέθηκαν ναρκωτικά σε αυτό 10. διακόπτω τη ροή 
(νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος) σε µηχανικό σύστηµα, ηλεκτρικό κύ-
κλωµα ή ηλεκτρική συσκευή: ~ τη βρύση | το φως | την τηλεόραση | το 
ράδιο 11. περιορίζω (κάποιον) σε χώρο (από όπου δεν µπορεί να ξε-
φύγει): τους έκλεισαν σ' ένα στενό πέρασµα και τους αποδεκάτισαν || 
µια νταλίκα µάς έκλεισε σε µια στροφή και παραλίγο να σκοτωθούµε 
12. περιορίζω τη θέα: έχτισαν πολυκατοικίες γύρω µας και µας 
έκλεισαν από παντού 13. (ειδικότ.) στερώ την ελευθερία (κάποιου), 
περιορίζοντας τον σε ανάλογο χώρο: ~ στο κρατητήριο | στο πειθαρ-
χείο | στη φυλακή | στη στενή | στο µπουντρούµι- ΦΡ. κλείνω (κά-
ποιον) µέσα φυλακίζω (κάποιον): αν µάθουν τι έχει κάνει, θα τον 
κλείσουν µέσα 14. εµποδίζω (κάποιον) στην κίνηση, ειδικότ. όχηµα: 
µας έχει κλείσει ένα φορτηγό και δεν µπορούµε να περάσουµε 15. (α) 
κάνω κράτηση (σε εστιατόριο, ξενοδοχείο, µέσο µεταφοράς κ.λπ.): ~ 
θέση σε συναυλία || ~ τραπέζι σε νυχτερινό κέντρο || ~ δωµάτιο σε ξε-
νοδοχείο (β) εξασφαλίζω από πριν: ~ µια παρτίδα εµπορεύµατος || ~ 
αρκετή ποσότητα πρώτης ύλης σε χαµηλή τιµή 16. κανονίζω (λ.χ. ρα-
ντεβού), καθορίζοντας τον τόπο και τον χρόνο: κλείσαµε ραντεβού για 
το Σάββατο το βράδυ || το κλείνουµε από τώρα για αύριο; || οι δύο 
οµάδες έκλεισαν φιλικό αγώνα µεταξύ τους τον Αύγουστο 17. (για 
υποθέσεις) τελειώνω οριστικά, διευθετώ: την κλείσαµε αυτή την 
υπόθεση και τη στείλαµε στο αρχείο || ας την κλείσουµε τώρα αυτή την 
εκκρεµότητα, για να µη χρονίζει 18. οριστικοποιώ (κάτι): χθες 
έκλεισαν τη συµφωνία για την πώληση τής εταιρείας || (κ. µεσοπαθ.) οι 
διαπραγµατεύσεις τελείωσαν νωρίς και κλείστηκε τελικά η δουλειά 19. 
(για λόγο, οµιλία, βιβλίο, συνέδριο κ.λπ.) παρουσιάζω το τµήµα µε το 
οποίο ολοκληρώνεται, τελειώνει κάτι: έκλεισε τη διάλεξη µε µια 
παροιµία || (κ. αµετβ., για βιβλία, ταινίες κ.λπ.) η ταινία κλείνει µε µια 
σκηνή από το µέλλον || το βιβλίο κλείνει µε µια συγκινητική σκηνή 
αποχωρισµού- ΦΡ. κλείνω ένα κεφάλαιο δίνω τέλος σε µια υπόθεση: 
µε τη συνθήκη ειρήνης τα δύο κράτη έκλεισαν ένα κεφάλαιο σκληρών 
συγκρούσεων και ανταγωνισµών 20. (για ηλικία, χρόνια) 
συµπληρώνω: σε έναν µήνα κλείνει τα είκοσι (ενν. χρόνια) || πότε 
κλείνεις τα τριάντα; || (κ. αµετβ. για επετείους, σηµαντικά προσωπικά 
ή κοινωνικά γεγονότα): φέτος κλείνουν εκατό χρόνια από τον θάνατο 
τού µεγάλου ποιητή || έκλεισαν ήδη είκοσι χρόνια τουρκικής κατοχής 
στην Κύπρο ♦ (αµετβ.) 21. εφαρµόζω καλά, ώστε να ενώνονται δύο 
άκρα (λ.χ. ρούχου): το σακάκι δεν (σου) κλείνει µπροστά, γιατί 
πάχυνες || δοκίµασε τη φούστα, να δεις αν κλείνει στη µέση 22. (για 
πληγή, τραύµα) επουλώνοµαι: η πληγή έκλεισε γρήγορα || αυτά τα 
τραύµατα δεν κλείνουν εύκολα 23. (για ηλεκτρικές συσκευές) παύω 
να λειτουργώ (αυτόµατα): η οθόνη τού υπολογιστή κλείνει µόνη της, 
αν περάσει πολλή ώρα χωρίς να έχεις γράψει τίποτα 24. (για 
συµφωνία εµπορική, πολιτική κ.ά.) οριστικοποιούµαι, παίρνω τελική 
και επίσηµη µορφή: έκλεισε η συµφωνία για τους πυραύλους || από 
ώρα σε ώρα κλείνει η συµφωνία για εκλογική συνεργασία των δύο 
κοµµάτων 25. (α) διακόπτω τη λειτουργία µου (συνήθ. λόγω αργίας, 
απεργίας ή ωραρίου): πολλά σχολεία τής Αττικής έχουν κλείσει λόγω 
καταλήψεων || τα µαγαζιά τού κέντρου κλείνουν σε ένδειξη διαµαρ-
τυρίας για τα κυκλοφοριακά µέτρα (β) (ειδικότ. για καταστήµατα, 
επιχειρήσεις) παύω να λειτουργώ λόγω οικονοµικών προβληµάτων: 
χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις έκλεισαν τη χρονιά που πέρασε 
ΣΥΝ. πτωχεύω 26. (για κέντρο διασκέδασης, θέατρο, ξενοδοχείο) δεν 
µπορώ να δεχθώ άλλον κόσµο, έχουν κρατηθεί όλες οι θέσεις (ή τα 
τραπέζια, τα δωµάτια κ.λπ.): από το ξενοδοχείο µάς είπαν ότι έχουν 
κλείσει για την περίοδο των Χριστουγέννων 27. εµποδίζω τη διέλευση, 
απαγορεύω να προσέλθει ή να περάσει κανείς: έκλεισε το κέντρο τής 
Αθήνας από διαµαρτυρόµενους αγροτοπαραγωγούς 28. (µτφ., συνήθ. 
στον αόρ. ή παρακ.) παύω να έχω ή να λειτουργώ υπό συγκεκριµένη 
ιδιότητα µου: µετά τη θητεία του στην προεδρία έχει κλείσει ως 
πολιτικός || δήλωσε πως µετά τον θάνατο τού συζύγου της έκλεισε ως 
γυναίκα! 29. (στο χρηµατιστήριο) έχω συγκεκριµένη τιµή στο τέλος 
τής ηµέρας: οι µετοχές τής εταιρείας έκλεισαν στις τρεις χιλιάδες 
δραχµές 30. (στη χαρτοπαιξία) ολοκληρώνω τον αριθµό και τον 
συνδυασµό των χαρτιών που απαιτούνται, για να τελειώσω επιτυχώς 
µια παρτίδα: «έκλεισα», είπε, και κατέβασε τις τριάδες των χαρτιών 
31. (για φυτά) γυρίζω τα πέταλα προς τα µέσα: το νυχτο-λούλουδο 
κλείνει την ηµέρα και ανοίγει το βράδυ 32. (για τον καιρό) 
χειροτερεύω, γίνοµαι σκοτεινός και ψυχρός: τώρα που κλείνει ο και-
ρός, πού θα συναντιόµαστε; (µεσοπαθ. κλείνοµαι) 33. µένω µέσα (στο 
σπίτι, σε κλειστό χώρο), δεν βγαίνω: έχει κλειστεί τον τελευταίο καιρό 
στο σπίτι και δεν βλέπει άνθρωπο- ΦΡ. κλείνοµαι στον εαυτό µου 
εκδηλώνω εσωστρέφεια, δεν επικοινωνώ µε άλλους 34. ΣΤΡΑΤ. εγκλω-
βίζοµαι σε χώρο από τον οποίο δεν µπορώ να φύγω: η περίπολος κλεί-
στηκε σε µια ορεινή διάβαση και εξοντώθηκε από τους αντάρτες 35. 
(ειδικότ.) εισέρχοµαι κάπου, για να προστατευθώ από τους διώκτες 

µου: οι διαδηλωτές κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο, για να αποφύγουν τα 
Μ.Α.Τ. 36. ΑΘΛ. παίζω αµυντικά, δεν εκδηλώνω επιθετικές προσπά-
θειες: η οµάδα έχει κλειστεί στα καρέ της και, όπως φαίνεται, θα δε-
χθεί γκολ 37. περιβάλλοµαι, ώστε να µην έχω θέα: το χωριό κλείνεται 
από ψηλά βουνά · ΦΡ. (α) κλείνω το µάτι (σε κάποιον) κάνω (σε κά-
ποιον) νόηµα (συνεννόησης, χαιρετισµού ή και µε ερωτικό περιεχό-
µενο): της έκλεισε το µάτι µε σηµασία (β) κλείνω τα µάτια βλ. λ. µάτι 
(γ) κλείνω τα µάτια (κάποιου) βλ. λ. µάτι (δ) κλείνουν τα µάτια µου 
αισθάνοµαι νύστα, δεν µπορώ να µείνω ξύπνιος (ε) κλείνω το στόµα 
(κάποιου) βλ. λ. στόµα (στ) (αγενώς) κλείσ' το! (ενν. το στόµα σου) µη 
µιλάς ή πάψε να φλυαρείς! (ζ) κλείνει η µύτη µου συναχώνοµαι, δεν 
µπορώ να εισπνεύσω καλά: κρύωσα και µου έχει κλείσει η µύτη (η) 
κλείνω τη µύτη µου πιάνω τη µύτη µε τα δάχτυλα, ώστε να ενωθούν 
τα ρουθούνια και να µην αναπνέω (συνήθ. δυσάρεστες οσµές): όσοι 
περνούσαν δίπλα στα σκουπίδια, έκλειναν τη µύτη τους (θ) κλείνει η 
φωνή µου δεν µπορώ να µιλήσω (λόγω βλάβης στις φωνητικές χορ-
δές, κρυολογήµατος, λαρυγγίτιδας κ.λπ.) (ι) κλείνω τα αφτιά µου (σε 
κάτι) δεν ακούω (κάτι), δεν το λαµβάνω υπ' όψιν µου, δεν του δίνω 
σηµασία: κλείνουν τα αφτιά τους στην προπαγάνδα | στις σειρήνες τού 
καταναλωτισµού (ια) κλείνουν τ' αφτιά µου µε πονούν τα αφτιά και 
δεν ακούω καλά (λόγω κρύου ή διαφοράς στο υψόµετρο). Επίσης 
(λαϊκ.-λογοτ.) κλειώ [µεσν.] {-είς, -εί...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, εργαστικός, 
µετοχή, οµόηχος, κλειδί. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κλείω < κλήω < *κλάΕ/'ω < κλείς, -δός «κλειδί», 
βλ. κ. κλείδα]. 

κλείνω - κλείω. Όπως συµβαίνει και µε άλλα ρήµατα (δίνω - δίδω, 
λύνω - λύω, στέλνω - στέλλω κ.λπ.), τα περισσότερα σύνθετα δια-
τηρούν τον αρχικό τύπο τού ρήµατος (εδώ τού κλείω) και όχι τον 
νεότερο τύπο (κλείνω). Έτσι έχουµε: απο-κλείω, εγ-κλείω, εµ-περι-
κλείω, περι-κλείω και (το νεότ.) εσω-κλείω, ενώ από το κλείνω 
έχουµε µόνο το νεότ. ανοιγοκλείνω. 
Συχνά συγχέεται ο αόριστος τού κλείνω µε το οµόηχο κλίνω, που 
έχει διαφορετική σηµασία. Έτσι ακούγονται φράσεις όπως «έκλει-
σα όλα τα ρήµατα» (!) αντί τού «έκλινα όλα τα ρήµατα» ή «κλείσε 
το όνοµα χειµώνας» (!) αντί «κλίνε το όνοµα χειµώνας». Αυτό 
συµβαίνει προφανώς γιατί τα δύο ρήµατα συµπίπτουν ακουστικά 
στον ενεστώτα (κλείνω — κλίνω) και στον παρατατικό (έκλεινα =■ 
έκλινα). 

κλεις (η) {κλειδ-ός | -δες, -δών} (λόγ.) 1. το κλειδί ή η κλείδα 2. κάθε 
µέθοδος που εξασφαλίζει κάτι: η ~ τού παραδείσου (ο τρόπος για να 
βρει κανείς τον παράδεισο) || «Η ~ τής Βυζαντινής Φιλολογίας» (τίτ-
λος συγγράµµατος). [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. κλείδα]. 

Κλεισθένης (ο) {-η κ. -ένους} αρχαίος Αθηναίος πολιτικός (6ος αι. 
π.Χ.), που εισήγαγε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στο πολιτειακό σύ-
στηµα τής Αθήνας, συµβάλλοντας στον εκδηµοκρατισµό του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < *κλεΕε-σθένης < κλέος «δόξα» + σθένος]. 

κλείσιµο (το) {κλεισίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) η ενέργεια που κάνει 
κανείς, ώστε να κλείσει (κάτι) που είναι ανοιχτό: το ~ τής πόρτας | 
τού παραθύρου | τής ντουλάπας | τής βρύσης ΑΝΤ. άνοιγµα (β) (ειδι-
κότ. για ηλεκτρικές | ηλεκτρονικές συσκευές ή κυκλώµατα) ο τερµα-
τισµός τής λειτουργίας: το ~ τού υπολογιστή | τού ραδιοφώνου | τής 
τηλεόρασης | τού ρεύµατος (γ) (ειδικότ.) η απαλοιφή ενός αρχείου ή 
ενός προγράµµατος από την πρόσκαιρη µνήµη τού υπολογιστή: το ~ 
των παραθύρων | των εφαρµογών που δεν χρησιµοποιούνται 2. ο απο-
κλεισµός, η εµπόδιση τής προσέλευσης ή διέλευσης: το ~ των εθνι-
κών οδών από διαµαρτυρόµενους αγρότες || το - των συνόρων ΑΝΤ. 
άνοιγµα, απελευθέρωση 3. ο περιορισµός σε χώρο (από όπου κανείς 
δεν βγαίνει έξω ή δεν µπορεί να διαφύγει): το ~ σε ψυχιατρείο | στη 
φυλακή || το ~ στο σπίτι τής προκάλεσε κατάθλιψη ΑΝΤ. έξοδος 4. η 
διακοπή τής λειτουργίας (π.χ. καταστήµατος): το ~ των καταστηµά-
των | των σχολείων λόγω απεργιών || το ~ µικροµεσαίας επιχείρησης 
λόγω πτώχευσης 5. η σύναψη: το ~ συµφωνίας για στρατιωτική συ-
νεργασία 6. η τακτοποίηση, η οριστική διευθέτηση: το - µιας υπόθε-
σης που εκκρεµεί | ενός λογαριασµού µε καταβολή τού ποσού 7. η 
επούλωση (πληγής, τραύµατος) ΣΥΝ. θρέψιµο, γιάτρεµα. [ΕΤΥΜ- < θ. 
κλεισ- (πβ. αόρ. ε'-κλεισ-α) + επίθηµα -ιµο, πβ. κ. στήσ-ιµο, λύσ-ιµό]. 

κλεισούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. στενή δίοδος µεταξύ βου-
νών ΣΥΝ. δερβένι 2. οχυρή τοποθεσία, που βρίσκεται σε στενό ορεινό 
πέρασµα: οι ~ τού Μοριά · 3. η συνεχής παραµονή (κάποιου) σε 
κλειστό χώρο, κυρ. στο σπίτι, χωρίς κοινωνικές εξόδους, εξόδους για 
διασκέδαση κ.λπ.: βαρέθηκα την - στο σπίτι, άντε να βγούµε έξω να 
ξεσκάσουµε 4. η έντονη, αποπνικτική µυρωδιά κλειστού χώρου, που 
δεν αερίζεται: µυρίζει ~ το δωµάτιο, άνοιξε κανένα παράθυρο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλειδί. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. clausura (< p. claudo «κλείνω»), µε παρετυµολ. επί-
δραση τού αρχ. ρ. κλείω]. 

κλειστός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που δεν έχει τη δίοδο που οδηγεί στο 
εσωτερικό του ελεύθερη: ~ δωµάτιο | σπίτι | σεντούκι | ντουλάπα 2. 
αυτός που είναι σε τέτοια θέση, ώστε να µην επιτρέπει την είσοδο σε 
εσωτερικό (χώρου, σκεύους, επίπλου) ή να µην επιτρέπει να φαίνεται 
το εσωτερικό: ~ παράθυρο | ρολό | πόρτα | καπάκι || ~ φερµουάρ 3. 
(ρούχο) που δεν έχει άνοιγµα: µπλούζα ~ στον λαιµό 4. αυτός που εί-
ναι σφραγισµένος: ~ φάκελος | µπουκάλι 5. αυτός στον οποίο δεν επι-
τρέπεται ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ή η διέλευση: η εθνική οδός 
παρέµεινε ~ επί δύο ώρες λόγω κατολισθήσεως || η πλατεία είναι ~ 
λόγω έργων || - σύνορα | διόδια | διώρυγα-  ΦΡ. (ειδικότ.) κλειστός 
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δρόµος ο δρόµος που δεν έχει διέξοδο 6. (ειδικότ. για µάτι) που έχει τα 
βλέφαρα κατεβασµένα: κολυµπά µε τα µάτια ~· ΦΡ. µε κλειστά µάτια χωρίς 
επιφύλαξη ή χωρίς την παραµικρή δυσκολία: τον εµπιστεύοµαι ~ || αυτή τη 
διαδροµή την κάνω ~ 7. (για µηχάνηµα, υπηρεσία κ.λπ.) αυτός που δεν 
βρίσκεται σε λειτουργία: ~ τηλεόραση | ραδιόφωνο | υπολογιστής || ~ κατάστηµα 
| υπηρεσία | Θέατρο 8. αυτός που είναι στεγασµένος: το νέο - γυµναστήριο στη 
Γλυφάδα || (κ. ως ουσ.) οι αγώνες διεξήχθησαν στο ~ (ενν. γήπεδο) των 
ολυµπιακών εγκαταστάσεων 9. (µτφ.) αυτός στον οποίο δεν µπορεί να εισέλθει 
όποιος θέλει, αφού ελέγχεται αυστηρά από τα µέλη του- αυτός που δεν 
επιτρέπει εύκολα την είσοδο νέων µελών: ~ λέσχη | σωµατείο || έχει κάρτα 
µέλους σε ~ κλαµπ 10. περιορισµένος, ακριβώς καθορισµένος: ~ αριθµός 
υποψηφιοτήτων | φοιτητών | συνέδρων | εισηγητών 11. αυτός που γίνεται µε 
περιορισµένη ή αυστηρά επιλεγµένη συµµετοχή ανθρώπων: γιορτή | βαφτίσια | 
γάµος σε ~ (οικογενειακό) κύκλο 12. (για χαρακτήρα) εσωστρεφής, µη 
εκδηλωτικός: ~ τύπος | άνθρωπος 13. αυτός που βρίσκεται έξω από κάθε 
επίδραση ή σχέση, αυτός που λειτουργεί αποµονωµένα και εσωστρεφώς: ~ 
οικονοµία | κοινωνία 14. κρυφός: κρατώ ~ τα χαρτιά µου (δεν αποκαλύπτω τις 
προθέσεις µου) 15. (για καταθέσεις σε τράπεζα) αυτός που δεν µπορεί κάποιος 
να αποσύρει πριν από τη λήξη καθορισµένου χρονικού διαστήµατος: έβαλε τρία 
εκατοµµύρια την τράπεζα κλειστά για έξι µήνες 16. ΗΛΕΚΤΡ. κλειστό κύκλωµα 
(α) σύνολο και διάταξη ηλεκτρικών εξαρτηµάτων, µέσα από τα οποία περνά 
ηλεκτρικό ρεύµα (β) (ειδικότ.) εγκατάσταση τηλεόρασης, τής οποίας το σήµα 
µεταδίδεται µε ηλεκτρικά καλώδια σε περιορισµένο αριθµό δεκτών και σε µία 
συ-νήθ. τοποθεσία 17. ΓΛΩΣΣ. (α) κλειστοί φθόγγοι οι φθόγγοι που προ-
φέρονται µε τη δηµιουργία φραγµού (κλεισίµατος) στο στόµα, ο οποίος 
παρεµποδίζει τη διέλευση τού αέρα και γεννά αίσθηµα κρότου και αδυναµία 
διάρκειας κατά την εκφώνηση τού φθόγγου (λ.χ. π, µπ, ντ, γκ κ.ά.) ΣΥΝ. 
στιγµιαίοι, έκκροτοι, φραγµογενείς (β) κλειστά σύµφωνα τα σύµφωνα π, µπ, τ, 
ντ, κ, γκ 18. ΝΟΜ. (στο διεθνές δίκαιο) κλειστή (ή ηµίκλειστη) θάλασσα 
κόλπος, λεκάνη ή θάλασσα που περιβάλλεται από δύο ή περισσότερα κράτη και 
συνδέεται µε άλλη θάλασσα ή µε τον ωκεανό µε στενό δίαυλο ή που 
αποτελείται καθ' ολοκληρίαν ή κυρίως από τις χωρικές θάλασσες ή τις 
αποκλειστικές ζώνες δύο ή περισσοτέρων παρακτίων κρατών στην κλειστή ή 
ηµίκλειστη θάλασσα υπάρχει υποχρέωση για συνεργασία των παρακτίων 
κρατών σχετικά µε τους ζώντες πόρους, το θαλάσσιο περιβάλλον και την 
επιστηµονική έρευνα ANT. ανοικτή θάλασσα 19. ΦΥΣ. κλειστό σύστηµα 
σύστηµα που δεν ανταλλάσσει ύλη ή ενέργεια µε το περιβάλλον · ΦΡ. κλειστή 
στροφή η στροφή που δεν έχει µεγάλη καµπύλη, που σχηµατίζει οξεία γωνία. 
κλειστοφοβία (η) {χωρ. πληθ.) ο παθολογικός φόβος που αισθάνεται κανείς για 
τους κλειστούς χώρους: δεν µπαίνει στον ανελκυστήρα, γιατί έχει ~ και φοβάται 
µήπως κλειστεί µέσα (πβ. λ. αγοραφοβία). — κλειστοφοβικός, -ή, -ό, 
κλειστοφοβικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νεύρωση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
claustrophobie (νόθο συνθ.) < claustro- (< λατ. claustrum «κλείστρο» < claudo 
«κλείνω») + -phobie < φοβία]. κλείστρο (το) 1. ΣΤΡΑΤ. το µεταλλικό εξάρτηµα 
που βρίσκεται στο οπίσθιο άκρο τής κάννης οπισθογεµών όπλων, για να ανοίγει 
και να κλείνει κατά τη γέµιση και την απογέµισή της · 2. (στις φωτογραφικές 
µηχανές) το εξάρτηµα που ανοίγει και κλείνει το διάφραγµα, ώστε το φιλµ να 
εκτίθεται στο εισερχόµενο φως για ορισµένο χρονικό διάστηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κλείστρον < θ. κλεισ- (ρ. κλείω) + παραγ. επίθηµα -τρον]. 
κλεισώρεια (η) {κλεισωρειών} (λόγ.) το στενό πέρασµα ανάµεσα σε όρη ΣΥΝ. 
κλεισούρα, διάσελο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλειδί. [ETYM. µεσν. < κλεισούρα + -ώρεια 
(< -ωρος), πβ. κ. υπ-ώρεια]. κλειτορίδα (η) ΑΝΑΤ. ευαίσθητο στυτικό όργανο, 
που βρίσκεται στο πάνω µέρος και ανάµεσα στα χείλη τού γυναικείου αιδοίου 
και διογκώνεται κατά τη σεξουαλική διέγερση. — κλειτοριδικός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλειδί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κλειτορίς, -ίδος, που συνδ. µε το αρχ. ρ. κλίνω, όπως µαρτυρεί 
το αρκαδικό τοπωνύµιο Κλείτωρ «λόφος», καθώς και το ρηµατικό παράγωγο 
κλει-τός «πλευρικός, πλαγιασµένος, κεκλιµένος», οπότε η λ. κλειτορίς θα 
σήµαινε «µικρό ύψωµα, εξόγκωµα». Η σύνδεση µε το ρ. κλείω δεν µπορεί να 
αποκλειστεί]. κλειτοριδεκτοµή (η) 1. ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση τής 
κλειτορίδας 2. η περιτοµή τής κλειτορίδας, κυρ. ως έθιµο αφρικανικών φυλών 
(πβ. λ. περιτοµή). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. clitoridectomy]. κλειτοριδισµός (ο) ΙΑΤΡ. 
η παθολογική στύση τής κλειτορίδας, ανάλογη µε τον πριαπισµό των ανδρών. 
Επίσης κλειτορισµός [1861]. [ΕΤΥΜ Ελληνογένης ξέν. όρ., < γαλλ. 
clitorisme]. Κλειώ (η) {-ώς κ. -ούς) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής 
Μνηµοσύνης, µία από τις εννέα Μούσες, προστάτιδα τής ιστορίας 2. µάρτυρας 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ- αρχ. κύρ. όν. < ρ. κλείω «ονοµάζω, καλώ» < κλέος «δόξα, υπόληψη»]. 
Κλεόβουλος (ο) {-ου κ. -ούλου} 1. τύραννος τής Λίνδου (6ος αι. π.Χ.), ένας 
από τους επτά σοφούς τής αρχαιότητας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. 
< κλέος + -βουλος < βουλή]. Κλεοµένης (ο) {-η κ. -ους} 1. βασιλιάς τής 
αρχαίας Σπάρτης (235-222 π.Χ.), ο οποίος πραγµατοποίησε σηµαντικές 
πολιτειακές και κοινωνικές µεταρρυθµίσεις 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. 
όν. < κλέος «δόξα» + -µένης < µένος]. Κλεονίκη (η) 1. µάρτυρας τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 

[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού Κλεόνικος (βλ.λ.)]. Κλεόνικος (ο) {-ου κ. -
ίκου} 1. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < κλέος «δόξα» (βλ.λ.) + -νικος < νίκη]. Κλεοπάτρα (η) 

1. κόρη τού Πτολεµαίου IB', η τελευταία βασίλισσα 
τής Αιγύπτου πριν από την κατάκτηση της από τους Ρωµαίους 2. γυναικείο 
όνοµα. 

[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «αυτή που κατάγεται από ένδοξο πατέρα», < 
κλέος + -πάτρα < πατήρ]. κλέος (το) {κλέ-ους | -η, -ών} (αρχαιοπρ.) η τιµητική 
φήµη (κάποιου), η δόξα κυρ. που προέρχεται από ηρωικά κατορθώµατα: τους 
ενέπνευσε το ~ των προγόνων τους ΣΥΝ. εύκλεια, αίγλη, όνοµα ANT. αση-
µότητα, αφάνεια. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κΙέΕ-ος < I.E. *klew- «ακούω» (οπότε η λ. θα δήλωνε τη 
φήµη που προέρχεται από κάτι, για το οποίο ακούει κανείς πολλά), πβ. 
σανσκρ. Srâvas- «δόξα», αρχ. σλαβ. slovo «λέξη, οµιλία» (> πολ. stowo 
«λόγος»), λατ. cluo «έχω φήµη, υπόληψη», αρχ. γερµ. hlût «δυνατός (ήχος)», 
γερµ. laut, αγγλ. loud κ.ά. Οµόρρ. αρχ. κλύ-ω «ακούω», κλει-νός (βλ.λ.), -κλής 
(πβ. Περι-κλής, Σοφο-κλής), κλεο-(πβ. Κλεο-πάτρα) κ.α.]. 

κλεπταποδόχος (ο/η) [1782] το πρόσωπο που εν γνώσει του αποδέχεται και 
διακινεί, αποκρύπτει ή χρησιµοποιεί προϊόντα κλοπής, κλοπιµαία. — 
κλεπταποδοχή (η). 
[ΕΤΥΜ < κλέπτω + -αποδόχος < αποδοχή, αντί τού αναµενόµενου κλεπτο-
δόχος]. 

κλέπτης (ο) → κλέφτης 
κλεπτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον κλέφτη ή την κλοπή (πβ. λ. 

αντικλεπτικός). 
κλεπτοµανής, -ής, -ές [1889] {κλεπτοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 

διακατέχεται από παθολογική επιθυµία να κλέβει.  — κλεπτο-µανία (η) [1852]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cleptomane]. 

κλεφτά επίρρ. [µεσν.] 1. µε τρόπο κρυφό, χωρίς να γίνει (κάτι) αντιληπτό: όπως 
του µιλούσε, κοίταξε ~ στον καθρέφτη πίσω του || δυο άγνωστοι περπατούσαν ~ 
στο σκοτάδι || µπήκε στο δωµάτιο ~ και άρπαξε ό,τι βρήκε 2. βιαστικά: διάβασε 
~ την εφηµερίδα του κι έφυγε για το γραφείο. 

κλεφταράς (ο) {κλεφταράδες}, κλεφταρού (η) {κλεφταρούδες} (µειωτ.) 
πρόσωπο που κλέβει πολύ, κατ' εξακολούθηση. Επίσης κλέ-φταρος (ο). 

κλέφτηκα ρ. → κλέβω 
κλέφτης (ο) {κλεφτών}, κλέφτρα (η) [µεσν.] {κλεφτρών} 1. πρόσωπο που 

διαπράττει κλοπή: οι ~ µπήκαν στο σπίτι και σήκωσαν ό,τι χρυσαφικό βρήκαν || 
κάποιος ~ τού πήρε το πορτοφόλι µεσ' από την τσέπη (πβ. λ. ληστής, 
διαρρήκτης)- ΦΡ. (α) µια τού κλέφτη, δυο τού κλέφτη, τρεις και η κακή του 
µέρα κανείς δεν µπορεί να ξεφεύγει για πάντα για τις απατεωνιές και τα κόλπα 
του, κάποια στιγµή θα συλληφθεί και θα τιµωρηθεί (β) φωνάζει ο κλέφτης, να 
φοβηθεί ο νοικοκύρης για ανθρώπους που, ενώ φταίνε οι ίδιοι, επιρρίπτουν µε 
θράσος τις ευθύνες για τις πράξεις τους σε εκείνους που πλήττονται από αυτές 
(γ) κλέφτες κι αστυνόµοι παιδικό παιχνίδι, που παίζεται από δύο οµάδες εκ 
των οποίων η µία κυνηγά την άλλη (δ) σαν τον κλέφτη αθόρυβα και µυστικά, 
προσέχοντας να µην υπάρξουν ίχνη: έτσι όπως περπατά ~, δεν τον άκουσα που 
µπήκε || γιατί µπήκε ~ από το παράθυρο, αφού είχε κλειδί; (ε) (παροιµ.) ο Θεός 
αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη βλ. λ. νοικοκύρης 2. ΙΣΤ. 
κάθε µέλος των άτακτων στρατιωτικών σωµάτων, που συγκροτήθηκαν κατά 
τη διάρκεια τής Τουρκοκρατίας αρχικώς ως οµάδες ληστών, ενώ αργότερα 
απετέλεσαν τον πυρήνα τής αντίστασης των υπόδουλων Ελλήνων εναντίον τής 
οθωµανικής εξουσίας και την πιο αξιόπιστη µάχιµη δύναµη κατά την 
Ελληνική Επανάσταση τού 1821· διακρίθηκαν για τα ηρωικά τους 
κατορθώµατα, τα οποία εξύµνησαν τα δηµοτικά τραγούδια και η παράδοση: 
κλέφτες και αρµατολοί · 3. κάθε σπέρµα φυτού, που έχει λεπτά, λευκά, 
µεταξώδη νηµάτια γύρω-γύρω, ώστε να µπορεί να πετά στον αέρα και να 
µεταφέρεται σε απόσταση. — (υποκ.) κλεφτάκος κ. κλεφτράκος (ο) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κλέπτης < κλέπτω]. 

κλέφτικα επίρρ. [µεσν.] µε τρόπο συνθηµατικό, σαν κλέφτης- ΦΡ. σφυρίζω 
κλέφτικα κάνω τον αδιάφορο. 

κλέφτικος, -η, -ο [µεσν.] (κατά την Τουρκοκρατία) 1. αυτός που σχετίζεται µε 
τους κλέφτες και την Ελληνική Επανάσταση: ~ αρµατωσιά | ληµέρι | σκοπός· 
ΦΡ. κλέφτικο (τραγούδι) δηµοτικό τραγούδι που παρουσιάζει και εγκωµιάζει 
τα ηρωικά κατορθώµατα των κλεφτών κατά τη διάρκεια τής Τουρκοκρατίας 
και ιδ. κατά τη διάρκεια τής Επανάστασης τού '21 2. κλέφτικος (ο) ο τσάµικος 
χορός 3. κλέφτικο (το) φαγητό που παρασκευάζεται από κοµµάτια κρέατος 
χωρίς κόκ-καλα, µε διάφορα καρυκεύµατα, και ψήνεται στον φούρνο µέσα σε 
λαδόκολλα ή αλουµινόχαρτο ή σε λάκκο που έχει υπερθερµανθεί µε 
κάρβουνα. 

κλεφτοκοτάς (ο) {κλεφτοκοτάδες} 1. πρόσωπο που κλέβει κότες ΣΥΝ. 
ορνιθοκλέφτης 2. (µτφ.) πρόσωπο που κλέβει µικρής αξίας αντικείµενα. 

κλεφτοπόλεµος (ο) {κλεφτοπολέµ-ου | -ων, -ους} ο πόλεµος που βασίζεται 
στην τακτική τής ενέδρας και τού αιφνιδιασµού, την οποία εφαρµόζουν 
οµάδες άτακτων ή ανταρτών. 

κλεφτόπουλο (το) ο νεαρός κλέφτης (βλ.λ., σηµ. 2): «και σεις παιδιά, 
κλεφτόπουλα, παιδιά τής Σαµαρίνας» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < κλέφτης + -
πουλο < λατ. pullus «νεοσσός»]. 

κλεφτός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει κλαπεί ΣΥΝ. κλοπιµαίος 2. (µτφ.) 
αυτός που γίνεται στα κρυφά, στα πεταχτά: έριξε µια ~ µατιά 
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στις σηµειώσεις της- ΦΡ. στα κλεφτά βιαστικά και κρυφά: της έδωσε 
ένα φιλί ~. — κλεφτά επίρρ. (βλ.λ.). κλεφτουριά (η) {χωρ. πληθ.} το 
σύνολο των κλεφτών κατά την Τουρκοκρατία: αθάνατη ~! 
[ΕΤΥΜ < κλέφτης + -ουριά (< παραγ. επίθηµα -ούρα)]. κλεφτοφάναρο 
(το) φαναράκι ή µικρός φακός που λειτουργεί µε µπαταρίες και το 
χρησιµοποιούν κυρ. οι κλέφτες, για να φωτίζουν στο σκοτάδι. 
κλέφτρα (η) → κλέφτης 
κλεφτρονι (το) {κλεφτρον-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο µικρής ηλικίας και 

άνευ αξίας (ψιλολόγος) κλέφτης. 
[ΕΤΥΜ < θ. κλεφτρ- (πβ. κλέφτρα) + παραγ. επίθηµα -όνι (< ιταλ. -
one), πβ. καδρ-όνι, κασ-όνι, παιχτρ-όνι]. 

κλέψας (ο) {κλέψαντος} (σκωπτ.) αυτός που έχει κλέψει, στη ΦΡ. Ο 
κλέψας τού κλέψαντος για περιπτώσεις γενικευµένης παρανοµίας 
και ασυδοσίας, στις οποίες ο ένας κλέβει τον άλλον: µην περιµένεις 
να βρεις τίµιο άνθρωπο, εκεί µέσα είναι ~! [ΕΤΥΜ Μτχ. αορίστου τού 
αρχ. ρ. κλέπτω]. 

κλεψιά (η) [µεσν.] (καθηµ.) η κλοπή. 
κλεψιγαµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η σύναψη παράνοµων ερωτικών 
σχέσεων µεταξύ άνδρα και γυναίκας, η µοιχεία. 

κλεψίγαµος (ο) [µτγν.] 1. αυτός που είναι τέκνο ανύπαντρων γονέων 
ΣΥΝ. νόθος, µπάσταρδος 2. (παλαιότ.) αυτός που είχε παράνοµες ερω-
τικές σχέσεις, ο µοιχός. 

κλεψιµαίικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που προέρχεται από κλοπή: µε ~ 
αρνιά έκανε το τραπέζι τού γάµου ΣΥΝ. κλοπιµαίος 2. κλεψιµαίικα 
(τα) τα κλοπιµαία. Επίσης κλεψιµαίος, -α, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κλεψιµαϊος + παραγ. επίθηµα -ικος]. 

κλέψιµο (το) [µεσν.] {κλεψίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κλοπή (βλ.λ.) 2. 
η απαγωγή γυναίκας µε σκοπό τον γάµο 3. (στο ποδόσφαιρο, στο 
µπάσκετ κ.λπ.) το να αποσπάσει κανείς τη µπάλα από τον αντίπαλο 
παίκτη: έξυπνο | πονηρό ~ (τής µπάλας). 

κλεψιτυπία (η) [1886] {κλεψιτυπιών} η παράνοµη ανατύπωση και 
διάθεση σε κυκλοφορία πνευµατικού έργου χωρίς την έγκριση τού 
συγγραφέα ή τού εκδότη. 

κλεψιτυπος, -η, -ο [1870] (για πνευµατικά έργα, βιβλία, συγγράµµα-
τα) αυτός που έχει ανατυπωθεί παράνοµα, χωρίς δηλ. την άδεια τού 
δηµιουργού ή τού εκδότη του. 

κλεψύδρα (η) {κλεψύδρων} 1. (στην αρχαιότητα) αγγείο µε στενό 
στόµιο και πλατιά βάση µε µικρές οπές, το οποίο χρησιµοποιούσαν 
ως όργανο µετρήσεως τού χρόνου, ιδ. κατά τις αγορεύσεις των ρητό-
ρων στα δικαστήρια, υπολογίζοντας τον χρόνο µέσα στον οποίο εξα-
ντλούνταν το νερό µε το οποίο ήταν γεµάτο καθώς έσταζε αργά σε 
σταγόνες 2. όργανο µετρήσεως τού χρόνου, που αποτελείται από δύο 
γυάλινους κώνους ενωµένους σε ένα πολύ στενό σηµείο, ώστε η άµ-
µος που βρίσκεται στον έναν κώνο να πέφτει στον άλλον κόκκο προς 
κόκκο µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα: ~ των δύο | πέντε 
λεπτών || γυρίζω ανάποδα την ~ (για να αρχίσει τη µέτρηση τού χρό-
νου από την αρχή) ΣΥΝ. αµµόµετρο. — (υποκ.) κλεψυδρούλα (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. κλεψ- (< κλέπτω, πβ. αόρ. ε-κλεψ-α) + -ύδρα < ύδωρ]. 

Κλέων (ο) {Κλέων-ος, -α} 1. αρχαίος Αθηναίος πολιτικός (β' µισό τού 
5ου αι. π.Χ.), που θεωρήθηκε δηµαγωγός 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης 
(καθηµ.) Κλέωνας. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < κλέος «δόξα, υπόληψη» 
(βλ.λ.)]. 

κλήδονας (ο) {χωρ. πληθ.} πανελλήνιο λαϊκό έθιµο, το οποίο τελείται 
κατά τη γιορτή τού Αγ. Ιωάννη (24 Ιουνίου) και στο οποίο οι άγαµες 
κοπέλες µαντεύουν το όνοµα τού µελλοντικού τους συζύγου µέσω 
τού «αµίλητου νερού» και οι πανηγυριώτες ανάβουν και πηδούν φω-
τιές· ΦΡ. αυτά τα λεν στον κλήδονα για ψέµατα και υπερβολές, για 
πράγµατα που δεν είναι σοβαρά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κληδών, -όνος, αρχική σηµ. «πρόρρηση, µήνυµα», < 
*κλεΕ-ηδών (µε σίγηση τού F και συναίρεση) < κλέος (βλ.λ.)]. 

κλήθηκα ρ. → καλώ 
κληθρα (η) → σκλήθρα 
κλήµα (το) {κλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθένα από τα κλαδιά τού α-
µπελιού ΣΥΝ. κληµατόβεργα· ΦΡ. (παροιµ.) ήταν)ε) στραβό το κλήµα, 
το 'φάγε κι ο γάιδαρος βλ. λ. γάιδαρος 2. το φυτό τού αµπελιού: το ~ 
αυτό βγάζει κόκκινα σταφύλια. — κληµατένιος, -ια, -ιο κ. κληµάτι-
νος, -η, -ο [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. [ΕΤΥΜ < οφχ. κλήµα < 
κλώ (-άω) «σπάζω, χτυπώ», βλ. κ. κλάσµα]. 

κληµαταριά (η) 1. το αµπέλι που κλαδεύεται και υποβοηθείται µε 
στηρίγµατα, ώστε το φύλλωµα του να απλώνεται πάνω από το έδα-
φος, σε τοίχο, φράχτη κ.λπ., σχηµατίζοντας σκιερό στρώµα ΣΥΝ. κρε-
βατίνα 2. (συνεκδ.) το κατασκεύασµα από δοκάρια, πάνω στα οποία 
απλώνεται το αναρριχώµενο αµπέλι. [ΕΤΥΜ < κλήµα, -ατός + παραγ. 
επίθηµα -αριά, πβ. συκ-ωτ-αριά]. 

κληµατένιος, -ια, -ιο → κλήµα 
κληµατίδα (η) [αρχ.] 1. το κλαδί τού αµπελιού ΣΥΝ. κληµατόβεργα, 
κληµατσίδα 2. κάθε φυτό που αναρριχάται, όπως λ.χ. το κλήµα, το 
αγιόκληµα, ο κισσός. 

κληµάτινος, -η, -ο → κλήµα 
κληµατόβεργα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το κλαδί τού αµπελιού ΣΥΝ. 

κληµατίδα. 
κληµατόφυλλο (το) το φύλλο τού αµπελιού ΣΥΝ. αµπελόφυλλο. 
κληµατσίδα (η) (λαϊκ.) η κληµατόβεργα. [ΕΤΥΜ µεσν. 

< αρχ. κληµατίς, -ίδος, µε τσιτακισµό]. 
Κληµεντίνη (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ Θηλ. τού 

Κλήµης (βλ.λ.), πβ. γαλλ. Clémentine]. 
κληµεντίνη (η) {δύσχρ. κληµεντινών} ποικιλία µανταρινιού. [ΕΤΥΜ. 

Μεταφορά τού γαλλ. clémentine, από το όν. τού κληρικού και 

γεωπόνου Κλήµεντος (Clément), ο οποίος ανέπτυξε αυτή την ποικιλία 
το 1902]. 

Κλήµης (ο) {Κλήµεντ-ος, -α} 1. όνοµα αγίων και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ο Αλεξανδρεύς- ένας από τους σηµαντικό-
τερους θεολόγους συγγραφείς τού 2ου αι. 3. όνοµα παπών τής Ρω-
µαιοκαθολικής Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Clemens < επίθ. Clemens, -ntis «πράος, 
ήπιος, γαλήνιος»]. 

κλήρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. κληρονόµος 2. τέκνο, γόνος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κληρώνω (υποχωρητ.), κατά το σχήµα σανίδα - σανι-
δώνω, κηλίδα - κηλιδώνω, λέρα - λερώνω]. 

κληρίκαλισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η κληρικοκρατία (βλ.λ.). Επίσης 
κληρικισµός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cléricalisme]. 

κληρικοκρατία [1895] κ. κληροκρατία (η) [1845] {κληρικοκρα-τιών) 
1. η τάση τού κλήρου να υπεισέρχεται καταχρηστικώς σε θέµατα 
τού δηµόσιου ή ιδιωτικού βίου, επιβάλλοντας µε την επιρροή του 
συγκεκριµένο χειρισµό 2. (ειδικότ.) το πολιτικό ρεύµα που απο-
σκοπεί στην εδραίωση και επέκταση τής εξουσίας τής Ρωµαιοκαθο-
λικής Εκκλησίας και στους υπόλοιπους τοµείς τής ζωής (πολιτικό, 
κοινωνικό, πολιτιστικό) (πβ. κ. λ. καισαροπαπισµός). [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού γαλλ. cléricalisme]. 

κληρικολαϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον κλήρο και τον λαό, 
που αποτελείται από κληρικούς και λαϊκούς: το ~ συνέδριο αποτελεί 
το ανώτατο νοµοθετικό σώµα τής Εκκλησίας. 

κληρικός (ο) κάθε µέλος τού κλήρου (βλ.λ., σηµ. 6)- ο ιερωµένος ανε-
ξαρτήτως τού βαθµού που κατέχει (είτε είναι λ.χ. διάκονος είτε πρε-
σβύτερος είτε επίσκοπος), κατ' αντιδιαστολή προς τους «λαϊκούς», 
τους κοσµικούς. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κλήρος (βλ.λ.)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Με τον όρο «κληρικοί» νοείται το σύνολο τού ανώτερου 
και τού κατώτερου κλήρου. Στον ανώτερο, συγκαταλέγονται οι 
επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι, οι οποίοι αναλαµβά-
νουν µε χειροτονία το έργο τής τελέσεως των µυστηρίων και τής 
ποιµάνσεως. Στον κατώτερο κλήρο, ανήκουν οι αναγνώστες, οι 
υποδιάκονοι, οι ψάλτες και οι κατηχητές, που χειροθετούνται έξω 
από το Αγιο Βήµα. Με τον ανώτερο κλήρο συνδέονται οι τρεις βαθ-
µοί τής ιεροσύνης. Αυτοί κλιµακώνονται από τον κατώτερο προς 
τον ανώτερο ως εξής: διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος. Ειδικό-
τερα, ο διάκονος (λαϊκ. διάκος) µπορεί κατά τη διάρκεια τής υπη-
ρεσίας του να φέρει τον τίτλο τού αρχιδιακόνου (ο πρώτος τη τά-
ξει διάκονος, που είθισται να ακολουθεί τον µητροπολίτη) και προ-
σφωνείται Ευλαβέστατος ή Ιερολογιότατος (εφόσον διαθέτει πα-
νεπιστηµιακή µόρφωση), o πρεσβύτερος (ιερέας, λαϊκ. παππάς) 
φέρει διαφόρους τίτλους ανάλογα µε το αν είναι έγγαµος ή άγα-
µος- αν είναι έγγαµος, µπορεί να φέρει τον τίτλο τού πρωτοπρε-
σβύτερου (πρώτος ανάµεσα στους πρεσβυτέρους, που φέρει σταυρό 
και επιγονάτιο) ή τού οικονόµου (που φέρει επιγονάτιο). Προ-
σφωνείται Αιδεσιµότατος ή, αν έχει πανεπιστηµιακή µόρφωση, Αι-
δεσιµολογιότατος. Στην περίπτωση που ο πρεσβύτερος είναι άγα-
µος, µπορεί να φέρει τον τίτλο τού αρχιµανδρίτη. Επιπλέον, ο λό-
γιος (µε πανεπιστηµιακή µόρφωση) αρχιµανδρίτης προσφωνείται 
Πανοσιολονιότατος. ενώ ο αρχιµανδρίτης απλώς Πανοσιότατος. 
Οι επίσκοποι (τρίτος βαθµός) µπορεί να είναι: (α) βοηθοί επίσκο-
ποι, που τελούν υπό τον µητροπολίτη, τον αρχιεπίσκοπο ή τον πα-
τριάρχη και προσφωνούνται Θεοφιλέστατοι (β) αρχιεπίσκοποι, αρ-
χηγοί αυτοκέφαλης ή µη Εκκλησίας· στην πρώτη περίπτωση (αυ-
τοκέφαλης Εκκλησίας), προσφωνούνται Μακαριότατοι, ενώ στη 
δεύτερη (µη αυτοκέφαλης Εκκλησίας) Σεβασµιότατοι (γ) µητρο-
πολίτες, που ποιµαίνουν τους πιστούς µιας επαρχίας, διαθέτουν 
διοικητική εξουσία και προσφωνούνται Σεβασµιότατοι (λαϊκ. δε-
σπότες) και µητροπολίτες τιτουλάριοι (χωρίς επαρχία, δηλ. µη-
τρόπολη που υπήρχε παλιότερα αλλά καταργήθηκε), που προσφω-
νούνταν παλαιότ. Πανιερότατοι και τώρα Θεοφιλέστατοι (δ) πα-
τριάρχες: ο Οικουµενικός (Κων/πόλεως και Νέας Ρώµης), που προ-
σφωνείται Παναγιότατος, και οι λοιποί, που προσφωνούνται Μα-
καριότατοι. Ειδικότερα, οι προκαθήµενοι των τεσσάρων πρεσβυγε-
νών (των πρώτων που ιδρύθηκαν) πατριαρχείων (Κων/πόλεως, Αλε-
ξανδρείας, Αντιόχειας, Ιεροσολύµων) προσαγορεύονται και Θειό-
τατοι (ο Αλεξανδρείας και Πάπας). 
Οι ιεροµόναχοι (µοναχοί που έχουν χειροτονηθεί ιερείς) και µο-
ναχοί προσφωνούνται Οσιότατοι και οι λόγιοι ιεροµόναχοι και µο-
ναχοί θσιολογιότατοι. 

κλήρινγκ (το) → κλίρινγκ 
κληροδοσία (η) [µτγν.] {κληροδοσιών} ΝΟΜ. 1. η παροχή σε κάποιο\ 
περιουσιακής ωφέλειας µε διάταξη διαθήκης, χωρίς αυτός να είναι 
κληρονόµος, άρα και χωρίς να ευθύνεται για τα χρέη τής κληρονο 
µίας 2. (συνεκδ.) η ίδια η διάταξη τής διαθήκης, βάσει τής οποίας γί 
νεται κανείς κληροδόχος, καθώς και το δικαίωµα τού κληροδόχοι 
που αυτή η διάταξη ορίζει. 

κληροδότηµα (το) [1851] {κληροδοτήµ-ατος | -ατα, -άτων} το χρήµα 
τικό ποσό ή το περιουσιακό στοιχείο που µεταβιβάζεται σε κάποιον 
συνήθ. στο ∆ηµόσιο ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο µε κληροδοσία (βλ.λ. 
ή προσφέρεται από κάποιον (κληροδότη) για κοινωφελή σκοπό (ανε 
ξαρτήτως τού αν ο κληροδότης βρίσκεται εν ζωή ή περιλαµβάνει σχε 
τική διάταξη στη διαθήκη του). 

κληροδότης (ο/η) [µτγν.] {κληροδοτών}, κληροδότρια (η) {κλήρο 
δοτριών} αυτός που κληροδοτεί, που αφήνει (σε κάποιον) κληροδό 
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τηµα ANT. κληροδόχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρονοµώ. κληροδοτώ ρ. µετβ. 
{κληροδοτείς... | κληροδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
µεταβιβάζω (σε κάποιον) περιουσιακό µου στοιχείο µε κληροδοσία, 
παραχωρώ (κάτι) ως κληροδότηµα 2. (ειδικότ.) µεταβιβάζω 
περιουσιακό µου στοιχείο στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικό πρόσωπο για 
κοινωφελείς σκοπούς 3. (µτφ.) αφήνω (κάτι) ως πνευµατική ή ηθική 
παρακαταθήκη για τις µεταγενέστερες γενιές: ο Θουκυδίδης κλη-
ροδότησε το έργο του στις µελλοντικές γενεές ως «κτήµα ες αεί». — 
κληροδότηση (η) [1851]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, κληρονοµώ. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. κληροδοτώ (-έω) < κλήρος + -δοτώ < δότης]. κληροδόχος (ο) [1833] 
το πρόσωπο στο οποίο µεταβιβάζεται κληροδότηµα ANT. κληροδότης. 
[ΕΤΥΜ. < κλήρος + -δόχος < δέχοµαι]. κληρονοµητήριο (το) 
{κληρονοµητηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. πιστοποιητικό για το δικαίωµα τού 
κληρονόµου ή καταπιστευµατοδόχου ή κληρο-δόχου ή εκτελεστή 
διαθήκης, το οποίο εκδίδεται από τον γραµµατέα τού δικαστηρίου 
ύστερα από απόφαση τού δικαστηρίου αυτού. κληρονοµιά (η) 1. (κ. 
στον τ. κληρονοµιά) το σύνολο ή το µέρος περιουσίας, που µετά τον 
θάνατο τού κατόχου, τού κυρίου ή τού νοµέ-ως της περιέρχεται στην 
κυριότητα, νοµή ή κατοχή άλλου ή άλλων προσώπων (φυσικών ή 
νοµικών) είτε σύµφωνα µε την έγγραφη έκφραση τής βούλησης τού 
αποθανόντος (διαθήκη) είτε σύµφωνα µε τα κρατούντα (κληρονοµικό ή 
εθιµικό δίκαιο): άφησε πίσω του µεγάλη -|| το σπίτι αυτό είναι ~ από τον 
πατέρα του || διεκδικώ | παίρνω | µοιράζοµαι | ξοδεύω την ~ || πατρική 
~ || σχολάζουσα (βλ. λ. σχολάζω) κληρονοµιά || φόρος κληρονοµιάς 2. το 
να κληρονοµεί κανείς µια περιουσία ή τµήµα περιουσίας: όλη αυτή την 
περιουσία την απέκτησε µε ~ απ' τον θείο του 3. (µτφ.) ό,τι αφήνει 
κανείς ως παρακαταθήκη, πνευµατική ή ηθική, στους 
µεταγενεστέρους: η ιστορική ~ των Ελλήνων (ο ελληνικός πολιτισµός, 
η ιστορία και η παράδοση µας) || η πνευµατική µας ~ (το σύνολο των 
έργων, των συγγραµµάτων των προγόνων µας) || πολιτιστική | εθνική ~ || 
η περηφάνια και η πίστη στη ζωή είναι η µόνη ~ που µου άφησαν οι 
δικοί µου. Επίσης (λόγ.) κληρονοµιά [αρχ.] (κυρ. ΝΟΜ.) 
κληρονοµιαίος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που αχνίζεται µε κληρο-
νοµιά ή µεταβιβάζεται µε κληρονοµιά: ~ µέσα | αντικείµενα. 
κληρονοµικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κλη-
ρονοµιά ή τον κληρονόµο: ~ δικαίωµα | υποθέσεις | διαφορές 2. ΝΟΜ. 
(α) Κληρονοµικό ∆ίκαιο το σύνολο των διατάξεων τού Αστικού Κώδικα, 
που ρυθµίζουν την τύχη τής περιουσίας τού θανόντος (β) κληρο-
νοµικώ δικαίω | δικαιώµατι (κληρονοµικφ δικαίω) µε βάση το τι ι-
σχύει στο Κληρονοµικό ∆ίκαιο, µε το δικαίωµα που αποκτά κάποιος 
ως κληρονόµος κάποιου: «έγινε αρχηγός κληρονοµικώ δικαίω και λόγω 
συνθηκών και όχι χάρη στη δική του αξία» (εφηµ.) (γ) κληρονοµικό 
αξίωµα | κληρονοµικός τίτλος το αξίωµα | ο τίτλος που µετά τον 
θάνατο τού προσώπου που το/τον κατέχει κληρονοµείται από τους α-
πογόνους του: η βασιλεία είναι ~ 3. κληρονοµικά (τα) οι υποθέσεις που 
σχετίζονται µε το µέρος τής κληρονοµιάς που αφήνει κάποιος σε 
καθέναν από τους κληρονόµους του: τσακώθηκαν για τα ~ 4. ΒΙΟΛ. (για 
ιδιότητες σωµατικές ή ψυχικές) αυτός που µεταβιβάζεται µέσω των 
γονιδίων από τους γονείς στα παιδιά, γενικότ. από τους προγόνους 
στους απογόνους: ~ ελάττωµα | χαρακτηριστικό | νόσος || τα ~ 
χαρακτηριστικά ενός ατόµου (γονότυπος) 5. (καθηµ.) κληρονοµικό (το) 
χαρακτηριστικό που υπάρχει σε όλα τα µέλη µιας οικογένειας και 
µεταδίδεται από τους γονείς ή τους προγόνους: η τσιγγουνιά είναι ~ 
τους || η εφευρετικότητα είναι ~ τους.  — κληρονοµικ-ά | -ώς [1849] 
επίρρ. κληρονοµικότητα (η) [1849] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. 1. η 
µεταβίβαση των µορφολογικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών 
από τους γονείς στους απογόνους µέσω των γονιδίων: οι νόµοι τής ~ 
διατυπώθηκαν από τον Μέντελ 2. το σύνολο των εγγενών, έµφυτων 
χαρακτηριστικών ενός ατόµου: η ~ πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ'όψιν 
κατά τη διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού. κληρονόµος (ο/η) το φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, στο οποίο περιέρχεται η περιουσία (κάποιου) µετά 
τον θάνατο του: ορίζω | αφήνω κάποιον ~ µου || νέος | µοναδικός ~ || 
είµαι | γίνοµαι ~ κάποιου.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρονοµώ. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < κλήρος + νόµος < νέµω «µοιράζω - διοικώ»]. 
κληρονοµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {κληρονοµείς... | κληρονόµ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. γίνοµαι κληρονόµος περιουσίας ή τµήµατος περι-
ουσίας µετά τον θάνατο τού διαθέτη (βλ.λ.): το σπίτι το κληρονόµησε 
από τους γονείς του || αν πεθάνει ο θείος του, αυτός θα τον κληρονο-
µήσει (σε αυτόν θα περιέλθει όλη του η περιουσία) ANT. κληροδοτώ 2. 
(ειδικότ.) διαδέχοµαι (κάποιον) στη θέση ή στο αξίωµα που κατείχε: 
κληρονόµησε τον τίτλο τού δούκα από τον πατέρα του || µαζί µε τα 
λεφτά κληρονόµησε και τη θέση τού προέδρου τής εταιρείας 3. (µτφ.) 
αποκτώ τα ψυχικά, σωµατικά, διανοητικά χαρακτηριστικά των προ-
γόνων µου (λόγω κληρονοµικότητας): το ύψος και το ξανθό µαλλί το 
κληρονόµησε από τον πατέρα του || δεν κληρονόµησε ούτε την εξυ-
πνάδα ούτε την οµορφιά τής µάννας της ΣΥΝ. παίρνω 4. (µτφ.-ειδι-
κότ.) γίνοµαι φορέας τής κληρονοµιάς των προγόνων: γεννήθηκε στη 
Γαλλία- κληρονόµησε όµως από τη µάννα του το δαιµόνιο τού Έλληνα 
|| έχουµε κληρονοµήσει τον πολιτισµό των αρχαίων Ελλήνων 5. µου 
µεταβιβάζεται κάτι από τον προηγούµενο που βρισκόταν στη θέση 
µου: ως κυβέρνηση κληρονοµήσαµε τα προβλήµατα των προκατόχων 
µας. 

κληρονοµώ - κληροδοτώ. Η διαφορά ανάµεσα στα δύο ρήµατα εί-
ναι ό,τι µεταξύ των ρηµάτων παίρνω και δίνω: το κληρονοµώ ση-
µαίνει «παίρνω κάτι που έχει προδιατεθεί από κάποιον για µένα», 

ενώ το κληροδοτώ σηµαίνει «δίνω κάτι σε κάποιον, του αφήνω κάτι 
να το έχει». Κληρονόµος είναι αυτός που παίρνει κάτι, κληρο-
δότης είναι αυτός που δίνει κάτι. Μερικές φορές χρησιµοποιείται 
το κληρονοµώ και µε τη σηµ. τού κληροδοτώ: Του κληρονόµησε µε-
γάλη περιουσία. Στις περιπτώσεις αυτές είναι προτιµότερο να χρη-
σιµοποιείται το κληροδοτώ (Του κληροδότησε µεγάλη περιουσία) 
ή, σε απλούστερη γλώσσα, το αφήνω (κληρονοµιά): Του άφησε 
(κληρονοµιά) µεγάλη περιουσία. Σύµφωνα µε αυτά, προτιµότερη 
είναι η φρ. «Οι προγονοί τους κληροδότησαν σε αυτούς θεµελιώ-
δεις ηθικές αξίες και σηµαντικό υλικό πολιτισµό» αντί «Οι προγο-
νοί τους κληρονόµησαν σε αυτούς...». 

κλήρος (ο) 1. ο λαχνός που κληρώνεται, που βγαίνει από την κληρω-
τίδα: µου πέφτει ο ~ (κερδίζω σε κλήρωση) || του έπεσε ο - και κέρ-
δισε πολυτελείς διακοπές (κέρδισε τις διακοπές, κέρδισε µε κλήρωση 
ως έπαθλο τις διακοπές)· ΦΡ. ρίχνω τον κλήρο (για κάτι) κάνω κλή-
ρωση, προκειµένου να οριστεί αυτός που θα κάνει, θα πάρει κ.λπ. 
(κάτι): «και τότε ρίξανε τον κλήρο, να δούνε ποιος θα φαγωθεί...» 
(παιδικό τραγ.) 2. (συνεκδ.) η κλήρωση: αποφάσισαν να οριστεί το 
προεδρείο µε ~ || η διανοµή των εργατικών κατοικιών θα γίνει µε ~· 
ΦΡ. βάζω (κστι) σε κλήρο θέτω (κάτι) ως έπαθλο κλήρωσης, κληρώνω: 
έβαλαν σε κλήρο ένα οικόπεδο 3. (µτφ.) η τύχη τού κάθε ανθρώπου, ο 
προορισµός που έχει στη ζωή του, κυρ. στη ΦΡ. (µου) έλαχε ο κλήρος 
(να...) µου έτυχε, ήταν η µοίρα µου, ήταν γραφτό µου: τέτοιος 
κλήρος να µη σου λάχει || σε αυτούς έλαχε ο κλήρος να υπερασπιστούν 
την πατρίδα 4. (παλαιότ.) το κοµµάτι γης που απονέµεται σε 
καλλιεργητή µε λαχνό 5. (α) το µερίδιο που παίρνει κανείς από το 
σύνολο µιας περιουσίας, η νόµιµη µοίρα, η κληρονοµιά: µεγάλος | 
πλούσιος ~ (πβ. λ. άκληρος) (β) ΝΟΜ. κλήρου αγωγή η αγωγή µε την 
οποία ο αληθινός κληρονόµος στρέφεται εναντίον αυτού που αντι-
ποιείται ολικώς ή µερικώς το κληρονοµικό του δικαίωµα (δηλ. παρα-
κρατεί το σύνολο ή µέρος τής κληρονοµιάς) · 6. ΕΚΚΛΗΣ. το σύνολο 
των ιερέων, κατ' αντιδιαστολή προς τους «λαϊκούς»: εκπρόσωπος τού 
~ || ανώτερος ~ (επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι) || κατώτερος ~ 
(υποδιάκονοι, ψάλτες κ.λπ.) ΣΥΝ. ιερατείο. 

[ΕΤΥΜ, < αρχ. κλήρος, αρχική σηµ. «κοµµάτι, τεµάχιο (ξύλου, πέτρας)», 
< κλώ (-άω) «σπάζω, χτυπώ» < *qj-s-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*qül(e)- «σπάζω, χτυπώ», πβ. αρχ. ιρλ. clar «κοµµάτι ξύλου», ου-αλ. 
claur, λατ. clä-d-es «καταστροφή» κ.ά. Οµόρρ. κλά-σις (-η), κλάσµα, 
κλή-µα, αρχ. κλών «κλωνάρι» κ.ά. Η εκκλησιαστική σηµ. είναι µτγν. 
(πρωτοαπαντά στη φρ. διδόναι κλήρους «ορίζω σε εκκλησ. 
αξιώµατα»), ενώ οι ξέν. λέξεις που αναφέρονται στους κληρικούς εί-
ναι ελληνογενείς, π.χ. αγγλ. clergy < παλ. γαλλ. cierge < µτγν. λατ. 
clericus < µτγν. κληρικός]. κληρουχία (η) [αρχ.] {κληρουχιών} 1. η 
κατοχή κλήρου (µεριδίου γης) · 2. ΣΤΡΑΤ. (στο Πολεµικό Ναυτικό) η 
σειρά νέων που καλούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους 
θητεία. κληρουχος (ο) 1. το πρόσωπο που κατέχει ή δικαιούται να 
λάβει κλήρο, µερίδιο γης, ύστερα από κλήρωση 2. ΙΣΤ. (ειδικότ. στην 
αρχαι-ότητα) ο Αθηναίος πολίτης που λάµβανε κλήρο στις συµµαχικές 
ή υποτελείς πόλεις των Αθηνών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κληροϋχος < κλήρος + 
-οϋχος < έχω]. κληρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κλήρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 
(µετβ.) 1. τοποθετώ σε κληρωτίδα λαχνούς ή αντικείµενα µε 
διακριτικό σηµάδι και τραβώ έξω στην τύχη έναν λαχνό ή ένα 
αντικείµενο, τού οποίου ο κάτοχος κερδίζει ή αναλαµβάνει κάτι 
σηµαντικό: στην αρχαία Αθήνα τα µέλη τής Ηλιαίας κλήρωναν τους 
δικαστές || αυτός κληρώθηκε να µιλήσει πρώτος || ο Ολυµπιακός 
κληρώθηκε (ενν. να παίξει) µε εύκολο αντίπαλο || το προεδρείο θα 
κληρώσει τον νικητή σε περίπτωση ισοβαθµίας 2. µοιράζω, δίνω (κάτι) 
µε κλήρο, διανέµω µε κλήρωση (κάτι): αύριο θα κληρώσουν τα δύο 
µεγάλα δώρα και τα υπόλοιπα την επόµενη εβδοµάδα 3. θέτω (κάτι) ως 
έπαθλο ή βραβείο σε κλήρωση: στον διαγωνισµό κληρώνουν ένα 
αυτοκίνητο ΣΥΝ. βάζω σε κλήρο ♦ 4. (αµετβ., τριτοπρόσ. κληρώνει) 
(για λαχείο) γίνεται η κλήρωση (του): προλάβετε, αύριο ~ το Λαϊκό 
Λαχείο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κληρώ (-όω) < κλήρος]. κλήρωση (η) [αρχ.] {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να επιλέγεται (κάποιος/κάτι) από 
ένα σύνολο µε κλήρο, βγάζοντας τυχαία από την κληρωτίδα λαχνό: η 
- των αρχόντων δεν εξασφαλίζει την αξιοκρατική τους επιλογή ούτε 
εµπεδώνει τη δηµοκρατική λειτουργία τόσο όσο η ψήφιση τους || η ~ 
των ενόρκων 2. η εξαγωγή από την κληρωτίδα τού λαχνού ή τού 
σηµαδεµένου αντικειµένου που κερδίζει: η ~ τού λαχείου είναι αύριο 
3. η διανοµή, το µοίρασµα µε κλήρο: η ~ των δώρων θα γίνει µετά την 
κοπή τής πίτας. κληρωτίδα (η) [µτγν.] 1. κάθε δοχείο µέσα στο οποίο 
τοποθετούνται οι λαχνοί για την κλήρωση: βάζω στην ~ || βγάζω από 
την - 2. (ειδικότ.) το µηχανικό σύστηµα µε τον σφαιρικό, 
περιστρεφόµενο, µεταλλικό κάδο, µέσα στον οποίο τοποθετούνται και 
ανακατεύονται τα µπαλάκια µε τους αριθµούς για την κλήρωση τού 
λαχείου 3. (συνεκδ.) η κλήρωση: τι θα βγάλει η ~; (ποιο θα είναι το 
αποτέλεσµα τής κλήρωσης;). κληρωτός, -ή, -ό 1. ο νέος που καλείται 
να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία ΣΥΝ. στρατεύσιµος 2. 
αυτός που εκλέγεται µε κλήρο: ~ δικαστές | άρχοντες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κληρώ (-όω). Η λ. χρησιµοποιήθηκε για τους στρατευ-
σίµους, επειδή αρχικώς προέκυπταν µε κλήρωση]. κλήση (η) {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) το επίσηµο έγγραφο που αποστέλλεται 
ή επιδίδεται από αρχή ή δηµόσια υπηρεσία σε ιδιώτη, µε το οποίο 
ειδοποιείται να προσέλθει σε συγκεκριµένο γραφείο ή υπηρεσία: ~ 
στρατευσίµων (η γραπτή πρόσκληση από τη στρα- 
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ιολογία, µε την οποία καλούνται οι στρατεύσιµοι νέοι να παρουσιαστούν για 
κατάταξη) || του ήρθε ~ από την εφορία (β) (ειδικότ.) ΝΟΜ. έγγραφο µε το 
οποίο καλούνται οι µάρτυρες να προσέλθουν σε ορισµένη ηµέρα και ώρα για 
κατάθεση (ενώπιον δικαστηρίου, ανακριτή ή προανακριτή) ή οι 
κατηγορούµενοι (για απολογία ή για να δικαστούν) ΣΥΝ. κλήτευση (γ) 
(ειδικότ.) έγγραφο τής τροχαίας, στο οποίο αναγράφεται πρόστιµο για 
παράβαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας ή για παράνοµη στάθµευση 
(οπότε µπορεί να επιδοθεί και από αντίστοιχη υπηρεσία τού δήµου, λ.χ. 
δηµοτική αστυνοµία): πήρε ~, επειδή πέρασε µε κόκκινο || είδε την ~ που 
άφησε ο τροχονόµος στο παρµπρίζ- ΦΡ. (καθηµ.) σβήνω την κλήση βλ. λ. 
σβήνω 2. το ηχητικό ή φωτεινό σήµα ενός µέσου επικοινωνίας (λ.χ. 
τηλεφώνου, τηλεγράφου, ασυρµάτου, συστήµατος συναγερµού), µε το οποίο 
καλείται ο χειριστής ή ο χρήστης του να απαντήσει, δηλ. να µπει στο κύκλωµα 
τηλε-πικοινωνίας που τον καλεί: το τηλέφωνο χάλασε, δεν δίνει - (δεν δίνει 
σήµα) 3. (συνεκδ.) το µήνυµα που µεταβιβάζει κανείς µέσω ενός συστήµατος 
επικοινωνίας, ζητώντας από κάποιον, κυρ. από αρµόδια υπηρεσία ή αρχή, να 
επέµβει, να έρθει σε βοήθεια κ.λπ.: η πυροσβεστική έλαβε πολλές ~ για 
απεγκλωβισµό από ανελκυστήρες λόγω των διακοπών ρεύµατος || η Άµεση 
∆ράση δεν προλάβαινε ν' απαντά στις ~ το τριήµερο (λ.χ. για διαρρήξεις) || το 
ασθενοφόρο έλαβε ~ για επείγον περιστατικό 4. (κυριολ.) το να καλεί, να 
προσφωνεί κανείς (κάποιον): στην οµιλία µας, για την ~ κάποιου 
χρησιµοποιούµε την κλητική πτώση ΣΥΝ. προσφώνηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ, 
ετερόκλιτος, οµόηχος, πρόσκληση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· κλήσις < καλώ. Η χρήση τής λ. στα µέσα επικοινωνίας είναι 
απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. call]. 

κλητεύω ρ. µετβ. {κλήτευ-σα, -θηκα, -µένος} ΝΟΜ. καλώ (κάποιον) να 
εµφανιστεί στο δικαστήριο, τον ανακριτή ή τον προανακριτή ως µάρτυς ή 
διάδικος: οι µάρτυρες κλητεύονται εγγράφως για ορισµένη µέρα και ώρα ΣΥΝ. 
επιδίδω κλήση, καλώ. — κλήτευση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόσκληση. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < κλητός]. 

κλητήρας (ο/η) {θηλ. γεν. κλητήρος} κατώτερος υπάλληλος (δηµόσιος ή 
ιδιωτικός) που διεκπεραιώνει βοηθητικές εργασίες (µεταφορές εγγράφων από 
γραφείο σε γραφείο, εξωτερικές δουλειές κ.λπ.): ~ γραφείου || οι - τής Βουλής- 
ΦΡ. (α) από δήµαρχος κλητήρας βλ. λ. δήµαρχος (β) δικαστικός κλητήρας 
δικαστικός υπάλληλος αρµόδιος για την επίδοση κλήσεων σε µάρτυρες και 
διαδίκους, την κοινοποίηση δηµοσίων εγγράφων, δικογράφων, την εκτέλεση 
κατασχέσεων κ.λπ. ΣΥΝ. δικαστικός επιµελητής. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κλητήρ, -ήρος < θ. κλη- (< καλώ, πβ. κλή-σις) + επίθηµα -τήρ}. 

κλητήριος, -ος, -ο [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κλήτευση 2. ΝΟΜ. 
κλητήριο (θέσπισµα) βλ. λ. θέσπισµα. 

κλητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε κλήση, πρόσκληση ή 
προσφώνηση, που καλεί: ~ προσφώνηση 2. ΓΛΩΣΣ. κλητική (η) πτώση των 
ονοµάτων τής Ν. Ελληνικής, η οποία χρησιµοποιείται µόνο σε προσφωνήσεις, 
όταν κανείς απευθύνεται (ονοµαστικά ή µε αναφορά σε ιδιότητα, αξίωµα 
κ.λπ.) σε κάποιον άλλο· διαφέρει από τις άλλες (συντακτικές) πτώσεις στη 
λειτουργία της και στη γραφή ακολουθείται συνήθ. από θαυµαστικό ή 
τοποθετείται ανάµεσα σε κόµµατα, λ.χ. µαµµά, πεινάω! || κύριε Άγγελε, σας 
ζητούν στο τηλέφωνο || κυρίες και κύριοι,... || κύριε νοµάρχα | πρόεδρε | 
δήµαρχε || κυρία πρόεδρε | βουλευτά | δήµαρχε. 

κλητος, -ή, -ό αυτός που έχει προσκληθεί, καλεσµένος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < καλώ]. 

κλιβανισµός (ο) η διαδικασία απολύµανσης µέσα σε κλίβανο. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού γαλλ. étuvage (αντιδάν.) < étuve «κλίβανος» < ρ. étuver «εξατµίζω» < 
δηµώδ. λατ. extufare < ex- + *tufus < αρχ. τύφος, αρχική σηµ. «ατµός, 
καπνός»]. 

κλίβανος (ο) {κλιβάν-ου | -ων, -ους} ΤΕΧΝΟΛ. 1. (επίσ.) ο φούρνος, κάθε 
συσκευή στο εσωτερικό τής οποίας θερµαίνονται διάφορα υλικά, προκειµένου 
να προκύψουν φυσικές διεργασίες (αφύγρανση, αφυδάτωση, ξήρανση 
σωµάτων) ή χηµικές αντιδράσεις: ~ αρτοποιίας (στους φούρνους) | οικιακός 
(λ.χ. θερµοµονωµένος θάλαµος, που θερµαίνεται µε αέριο, ηλεκτρισµό ή 
µικροκύµατα) | βιοµηχανικός (λ.χ. για την κατεργασία ξύλου, στη βιοµηχανία 
αλλαντικών, στην τυρο-κοµία) 2. (ειδικότ.) στεγανός θάλαµος, στο εσωτερικό 
τού οποίου υπάρχει ρυθµισµένη σταθερή θερµοκρασία και χρησιµοποιείται 
λ.χ. για την εργαστηριακή καλλιέργεια µικροβίων στις ευνοϊκότερες γι' αυτά 
συνθήκες θερµοκρασίας, για την αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων κυρ. 
στα νοσοκοµεία, για την απολύµανση µολυσµένων ρούχων, σεντονιών, ειδών 
από δέρµα και καουτσούκ κ.λπ. [ΕΤΥΜ < αρχ. κλίβανος | κρίβανος, αβεβ. 
ετύµου, ίσως δάνειο που συνδ. µε γοτθ. hlaifs «ψωµί», αρχ. γερµ. hleib, πιθ. 
και µε το λατ. libum «είδος αρτοσκευάσµατος»]. 

κλικ (το) {άκλ.} 1. ο ήχος που ακούγεται όταν κάτι εφαρµόζει πλήρως σε 
εγκοπή, όταν το κλειδί περιστραφεί για να κλειδώσει την πόρτα κ.λπ.: κάποιος 
πρέπει να µπήκε στη γραµµή (ενν. τού τηλεφώνου), γιατί άκουσα ένα - || όταν 
κλείνει η ζώνη (ασφαλείας), ακούγεται ένα ~ 2. ΣΤΡΑΤ. µηχανισµός στα όπλα 
που ρυθµίζει τη θέση (ύψος κ.λπ.) που θα λάβει η κάννη για τη σκόπευση: δύο 
~ κάτω, ένα δεξιά || (µτφ.) «απείχε µόνο ένα ~ από το να αξιώσει τον απόλυτο 
έλεγχο των νησιών» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ < γαλλ. clic, ηχοµιµητική λ.]. 

κλίκα (η) {δύσχρ. κλικών} 1. µικρή οµάδα ανθρώπων, που δρουν συντονισµένα 
µε αλληλοϋποστήριξη και αµοιβαίες εξυπηρετήσεις, προκειµένου να 
εξασφαλίσουν τα συµφέροντα και τις ιδιοτελείς επιδιώξεις τους, συχνά εις 
βάρος τού γενικού καλού και µε τρόπο αθέµιτο 

ή παράνοµο: έχουν φτειάξει µια ~ γύρω από τον πρόεδρο και ελέγχουν το 
κόµµα 2. (κατ' επέκτ.-κακόσ.) κάθε µικρή οµάδα, που συγκροτείται από µέλη 
ευρύτερου συνόλου στη βάση κοινών επιδιώξεων ή θέσεων: η ~ των 
δηµοσιογράφων | των ηθοποιών || αν δεν ελέγξει τις ~ που υπάρχουν, δεν θα 
µείνει για πολύ επί κεφαλής. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. clique < παλ. γαλλ. cliquer «ηχώ, 
θορυβώ», ονοµατο-ποιηµένη λ.]. 

κλίµα (το) {κλίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΜΕΤΕΩΡ. το σύνολο των µετεωρολογικών 
φαινοµένων που επικρατούν κατά τη διάρκεια µιας µακράς περιόδου σε 
συγκεκριµένη περιοχή, χαρακτηρίζοντας τόσο τη µέση κατάσταση τής 
ατµόσφαιρας (στον τόπο αυτόν) όσο και τη συχνότητα και την ένταση των 
µεταβολών της: τροπικά ~ σαβάνας | υψηλών περιοχών || ~ ερηµικό (στις 
έρηµους) | υποτροπικό και ωκεά-νιο νησιωτικό (λ.χ. στη Χαβάη) | µεσογειακό 
(θερµό και εύκρατο, µε ξηρά καλοκαίρια, υγρούς και συχνά µε καταιγίδες 
χειµώνες) | θαλάσσιο και ηπειρωτικό | παράκτιο | ορεινό | στέπας και λιβαδιών | 
ψυχρό (λ.χ. τούνδρας) 2. (α) (συνεκδ.) η περιοχή που χαρακτηρίζεται από 
συγκεκριµένες καιρικές συνθήκες: στα ψυχρά ~ είναι αυξηµένη η κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών ποτών (β) αστικό κλίµα οι καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν στις περισσότερες µεγάλες αστικές περιοχές, οι οποίες διαφέρουν 
από αυτές των γύρω περιοχών και χαρακτηρίζονται από υψηλή συγκέντρωση 
ρυπαντών λόγω των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, τής πυκνοκατοίκησης, 
των αλλαγών στη µορφολογία τής πόλης και τής µόλυνσης (γ) τεχνητό κλίµα 
οι ατµοσφαιρικές συνθήκες που δηµιουργούνται µε ανθρώπινη παρέµβαση, 
λ.χ. στα θερµοκήπια για τις γεωργικές καλλιέργειες, από κλιµατιστικές 
συσκευές (σε κλειστούς χώρους) 3. (µτφ.) το σύνολο των συνθηκών που 
επικρατούν σε συγκεκριµένο χώρο, τοµέα δράσης, το πλαίσιο µέσα στο οποίο 
αναπτύσσονται οι σχέσεις µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πλευρών: το ~ στην 
κοινοβουλευτική οµάδα ήταν ιδιαίτερα βαρύ || το πολιτικό | οικονοµικό ~ τής 
χώρας ευνοεί τις επενδύσεις || το ευχάριστο | ζεστό - µιας συζήτησης || ευνοϊκό 
το ~ στις Η.Π.Α. για την προώθηση των ελληνικών θέσεων || άσχηµο ~ στις 
σχέσεις των δύο χωρών || ~ οµοψυχίας | ευφορίας | µυστικότητας | 
αντιπαράθεσης | ανησυχίας | εφησυχασµού | έντασης ΣΥΝ. περιρρέουσα 
ατµόσφαιρα' ΦΡ. (α) δεν µε σηκώνει το κλίµα (i) είναι δυσάρεστη ή ανθυγιεινή 
για µένα η ατµόσφαιρα ενός χώρου ή µιας περιοχής: δεν τον σηκώνει το κλίµα 
τής Αθήνας, αυτός χρειάζεται καθαρό αέρα (ii) (µτφ.) µου είναι αφόρητη µια 
κατάσταση, δεν µπορώ να υποφέρω ένα περιβάλλον: ύστερα από τη σύγκρουση 
του µε τον πρόεδρο, λογικό ήταν να παραιτηθεί, δεν τον σήκωνε άλλο το κλίµα 
(β) µπαίνω στο κλίµα προσαρµόζοµαι σε συνθήκες, εγκλιµατίζοµαι: οι νέοι 
µαθητές µπήκαν γρήγορα στο κλίµα τού καινούργιου τους σχολείου · 4. ΕΚΚΛΗΣ. 
µεγάλη περιφέρεια, που αποτελεί ξεχωριστή εκκλησιαστική διοίκηση: το - του 
Οικουµενικού Πατριαρχείου | τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κλίνω, οµόηχος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κλίµα | κλίµα, αρχική σηµ. «κλίση, κατωφέρεια», < κλίνω. Η 
λ. απέκτησε σύντοµα τη σηµ. «τόπος, περιοχή» (ήδη αρχ.), καταλήγοντας να 
προσδιορίζει και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε έναν τόπο (πβ. 
Κ.∆. Γαλ. 1, 21: έπειτα ήλθον εις τά κλίµατα τής Συρίας και τής Κιλικίας). Οι 
αρχαίοι απέδιδαν τις καιρικές συνθήκες στην κλίση τής Γης προς τους πόλους 
(αργότερα αποδείχθηκε ότι οι εποχές οφείλονται πράγµατι στην κλίση 23,5 
µοιρών που παρουσιάζει η Γη ως προς τον άξονα της), χωρίζοντας τη Γη σε 
παράλ-ληλες ζώνες, καθεµιά από τις οποίες απεκαλείτο κλίµα. Η µτφ. σηµ. 
αποδίδει το γαλλ. climat (αντιδάν.)]. 

κλίµακα (η) {κλιµάκων} 1. σειρά υποδιαιρέσεων χαραγµένη σε όργανο 
µετρήσεως (λ.χ. χάρακα, θερµόµετρο κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) σύστηµα µε 
αριθµητική διαίρεση για τη µέτρηση φυσικών µεγεθών | φαινοµένων: σεισµός 
έξι βαθµών τής ~ Ρίχτερ || σεισµός δέκα βαθµών στην ~ Μερκάλι || η ~ ενός 
βαροµέτρου 3. αριθµητική ή βαθµολογική διάταξη που καθορίζει ποιος βαθµός 
ή ποιο ποσό αντιστοιχεί σε κάποιον ανάλογα µε ορισµένο κριτήριο (λ.χ. µε την 
επίδοση του, τα χρόνια υπηρεσίας, την ηλικία κ.λπ.): µισθολογική | 
βαθµολογική | φορολογική ~ 4. (µτφ.) το εύρος, η έκταση ή το µέγεθος ενός 
(µη µετρήσιµου συνήθ.) πράγµατος: η ~ των συναισθηµάτων µας || η ~ των 
κοινωνιών (η ιεραρχηµένη δοµή των αξιών συγκεκριµένης τοπικά και χρονικά 
κοινωνίας) || το έργο του κινείται σε µια πλατιά χρωµατική ~ || σε όλη την ~ τής 
κοινωνικής δράσης ΣΥΝ. ποικιλία- ΦΡ. σε µεγάλη | ευρεία κλίµακα ή µεγάλης 
| ευρείας κλίµακας σε µεγάλη έκταση, ευρέως: σηµειώθηκαν κοινωνικές 
αναταραχές ~ || ευρείας κλίµακας επεισόδια µετά την πορεία 5. (σε 
αρχιτεκτονικά, κατασκευαστικά σχέδια, χάρτες κ.λπ.) ο σταθερός λόγος ενός 
µήκους πάνω σε γραφική, χαρτογραφική ή φωτογραφική αναπαράσταση προς 
το αντίστοιχο πραγµατικό µήκος, η αναλογία τής έκτασης που καταλαµβάνει 
κάτι σε µια παράσταση προς την πραγµατική του έκταση: ο χάρτης έχει 
σχεδιαστεί σε ~ 1:1.000.000 (ένα προς ένα εκατοµµύριο, δηλ. ένα εκατοστό 
στον χάρτη αντιστοιχεί σε 1.000.000 εκατοστά στην πραγµατικότητα) || χάρτης 
υπό ~ 1:10.000 6. ΜΟΥΣ. (α) η διάταξη των φθόγγων που χρησιµοποιούνται 
σε έναν µουσικό τρόπο (βλ.λ.) σε ανιούσα ή κατιούσα σειρά- στο πλαίσιο τής 
κλίµακας (σκάλας), οι φθόγγοι ονοµάζονται βαθµίδες (σκαλοπάτια)' οι 
κλίµακες στο τονικό σύστηµα τής ευρωπαϊκής µουσικής είναι δύο ειδών, 
µείζονες και ελάσσονες (εξού και το σύστηµα αυτό ονοµάζεται σύστηµα 
µείζονος - ελάσσονος), και ονοµάζονται από τον εναρκτήριο φθόγγο τους και 
το είδος τους: ντο µείζων, ντο ελάσσων, λα ύφεση ελάσσων κ.λπ. (β) κλίµακες 
(οι) ιδιαίτερη τεχνική παιξίµατος ενός µουσικού οργάνου, µε τη σάρωση όλων 
των φθόγγων µέσα σε µιαν ορισµένη έκταση- τεχνική άσκηση και προάσκηση 
στην εκτέλεση κλιµάκων στο πλαίσιο µουσικών έργων: µελετά τις ~ του ΣΥΝ. 
σκάλα 7. ΕΚΚΛΗΣ. (α) ορισµένη σει- 
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ρά ύµνων (β) η πνευµατική κλίµακα των αρετών ή τής πνευµατικής 
πορείας τού ανθρώπου: Κλίµαξ Ιωάννου τού Σιναΐτου 8. ΑΡΧΙΤ. η σκά-
λα: ελικοειδής | µαρµάρινη | ξύλινη | µηχανική | κυλιόµενη | περι-
στρεφόµενη ~. — κλίµακοειδής, -ής, -ές [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κλϊµαξ, -ακος < κλίνω. Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. «σκά-
λα» λόγω τής κλίσης της. Η µουσ. σηµ. αποδίδει το ιταλ. scala και το 
γαλλ. gamme. H φρ. σε ευρεία κλίµακα είναι απόδ. τής γαλλ. sur une 
vaste échelle]. κλιµακηδόν επίρρ. (λόγ.) βαθµηδόν, κλιµακωτά: ~ 
έπεσε η ένταση που είχε προκληθεί στις σχέσεις µεταξύ των δύο 
γειτονικών χωρών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κλϊµαξ, -ακος + επιρρ. επίθηµα -
ηδόν (βλ.λ.)]. κλιµάκιο (το) {κλιµακί-ου | -ων} 1. η υποδιαίρεση σε 
πλαίσιο βαθµολογικής, ιεραρχικής κλίµακας (λ.χ. των υπαλλήλων): 
πήρε προαγωγή, ανεβαίνοντας σε ανώτερο ~ τής δηµοσιοϋπαλληλικής 
ιεραρχίας || µισθολογικό ~ (καθεµιά από τις διαβαθµίσεις τής 
µισθολογικής κλίµακας των δηµοσίων υπαλλήλων) 2. (γενικότ.) το 
τµήµα ευρύτερης οµάδας: ένα ~ τού Υπουργείου Εσωτερικών 
περιόδευσε στις σεισµόπληκτες περιοχές || κυβερνητικό ~ 3. ΣΤΡΑΤ. 
µονάδα ή τµήµα στρατού, που εκτελεί συγκεκριµένο στρατιωτικό 
έργο, σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κλιµάκων, υποκ. τού κλίµαξ, -ακος. Η σηµερινή σηµ. 
αποδίδει το γαλλ. échelon]. κλιµακοειδής. -ής, -ές -> κλίµακα 
κλιµακοστάσιο (το) {κλιµακοστασί-ου | -ων} ο χώρος οικοδοµής, 

κτηρίου στον οποίο είναι κτισµένη και βρίσκεται η σκάλα: το ~ τής 
πολυκατοικίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 

[ETYM. < κλίµακα «σκάλα» + -στάσιο < -στάτης (< αρχ. Γστηµι)]. 
κλιµακτήριος (η) {κλιµακτηρί-ου | -ων, -ους} η περίοδος τής ζωής τής 
γυναίκας, κατά την οποία σταµατά η έµµηνη ρύση (µεταξύ των ετών 
45-50) και συνοδεύεται από οργανικές και ψυχολογικές µεταβολές: 
βρίσκοµαι στην | περνώ την ~ ΣΥΝ. εµµηνόπαυση, εµµηνοληξία. — 
κλιµακτηρικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
αγγλ. climacter < αρχ. κλιµακτήρ, -ήρος «σκαλοπάτι» < κλϊµαξ]. 
κλιµακώνω ρ. µετβ. {κλιµάκω-σα, (λόγ. µτχ. µεσοπαθ. ενεστ. κλιµα-
κούµενος, -η, -ο), -θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ στη σειρά, διατάσσω σε 
κλίµακα (λ.χ. από το ειδικό στο γενικό, από το µέρος στο όλον, από το 
απλό στο σύνθετο και αντίστροφα): κλιµάκωνε σε παραγράφους τις 
ιδέες του 2. αυξάνω σταδιακά: οι φοιτητές κλιµακώνουν τις κινητο-
ποιήσεις τους || κλιµακώνονται οι συγκρούσεις στο εσωτερικό τού 
κόµµατος || η Τουρκία κλιµακώνει την ένταση στις σχέσεις της µε την 
Ελλάδα || κλιµακούµενες προκλήσεις κατά τής χώρας ΣΥΝ. οξύνω 
ANT. αποκλιµακώνω, αµβλύνω 3. ΣΤΡΑΤ. παρατάσσω στρατιωτικές µο-
νάδες κατά την έννοια τού πλάτους ή τού βάθους µιας στρατιωτικής 
ενέργειας (άµυνα, επίθεση κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. escalate]. κλιµάκωση (η) [1854] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 
1. η διάταξη σε βαθµίδες: ~ τού χώρου σε διαδοχικά επίπεδα 2. η 
σταδιακή αύξηση: ~ των επιθέσεων | των συγκρούσεων | των εχθρικών 
προκλήσεων | τής έντασης | των κινητοποιήσεων | τής κρίσης ANT. 
αποκλιµάκωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. κλιµακωτός, -ή, -ό 1. αυτός 
που έχει διάταξη κλίµακας, που αποτελείται από βαθµίδες: ~ επίπεδα | 
χωράφια 2. αυτός που γίνεται σταδιακά, κατά βαθµίδες, που 
αναπτύσσεται σε κλίµακα: ~ ανάπτυξη ιδεών 3. ΜΕΤΡ. (α) κλιµακωτό 
ποίηµα ποίηµα τού οποίου οι στίχοι καταλήγουν µε την επανάληψη τής 
ίδιας λέξης (β) κλιµακωτός στίχος στίχος στον οποίο κάθε λέξη του 
έχει µία συλλαβή περισσότερη από την προηγούµενη της. — 
κλιµακωτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κλϊµαξ, -ακος. Η σηµ. 2 αποδίδει το αγγλ. 
escalatory]. κλιµατίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εύχρ. στον ενεστ. και στη 
µτχ. κλιµατιζόµενος, -η, -ο] (συνήθ. τριτοπρόσ.) διαθέτω κλιµατισµό: η 
αίθουσα κλιµατίζεται || κλιµατιζόµενος χώρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. climatiser]. 
κλιµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το κλίµα: ~ συν-
θήκες | µεταβολές 2. ΜΕΤΕΩΡ. κλιµατικός χάρτης χάρτης που παρου-
σιάζει τη γεωγραφική κατανοµή των µέσων µη\Ίαίων ή ετήσιων τι-
µών, λ.χ. τής θερµοκρασίας, τής υγρασίας, τής ηλιοφάνειας, τού 
ύψους των κατακρηµνισµάτων, τής ταχύτητας και τής διεύθυνσης τού 
ανέµου^ κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. κλιµατισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1.η 
ρύθµιση τού περιβάλλοντος κλειστού χώρου (συνήθ. κτηρίου, αλλά 
και µεταφορικού µέσου) µέσω ειδικών συσκευών, δηλαδή η θέρµανση, 
ο εξαερισµός, η ελάττωση τής θερµοκρασίας (ψύξη), η αυξοµείωση 
τής υγρασίας και ο καθαρισµός τού αέρα ανεξαρτήτως των 
εξωτερικών καιρικών συνθηκών: σύστηµα | αυτοδύναµη µονάδα 
κλιµατισµού (κλιµατιστικό) || ο δυνατός | καλός ~ ενός χώρου | µιας 
αίθουσας || ~ σε πούλµαν | αεροπλάνα | τρένα | θέατρα | 
κινηµατογράφους | νυχτερινά κέντρα 2. (συνεκδ.) κάθε συσκευή 
κλειστού χώρου, που επιτυγχάνει ρύθµιση τής ατµόσφαιρας τού 
χώρου αυτού, κυρ. τη θέρµανση ή την ψύξη του αναλόγως των 
καιρικών συνθηκών, καθώς και η εγκατάσταση κλιµατιστικών 
συσκευών σε ένα κτήριο: ο ~ δεν λειτουργεί καλά και ο χώρος δεν 
ζεσταίνεται όσο πρέπει || το διαµέρισµα διαθέτει ~. [ETYM; 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. climatisation]. κλιµατιστικός, -ή, -ό 1. (α) 
αυτός που σχετίζεται µε τον κλιµατισµό: ~ µηχανισµός | σώµα (β) 
κλιµατιστική εγκατάσταση το σύνολο των µηχανηµάτων κλιµατισµού 
ενός χώρου, που περιλαµβάνει σώµατα, τα οποία αναρροφούν τον 
εξωτερικό αέρα και τον διοχετεύουν (ζεστό ή κρύο) στον κλειστό χώρο 
2. κλιµατιστικό (το) κάθε συσκευή κλιµατισµού, που αποτελείται από 
µία εξωτερική και από µία εσωτερική 

µονάδα, διαθέτει πίνακα ενδείξεων λειτουργίας, πλαίσιο µε περσί-
δες, από όπου εισέρχεται ο αέρας στον εσωτερικό χώρο (µε φίλτρο 
αέρα για την αφαίρεση τής σκόνης και των αιωρούµενων σωµατι-
δίων) και περσίδα εξαγωγής αέρα (για τη διοχέτευση τού αέρα στον 
χώρο στη θερµοκρασία που επιλέχθηκε). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 

κλιµατογραφία (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής κλιµατολογίας, που 
µελετά και καταγράφει τις κλιµατολογικές συνθήκες µιας περιοχής. 

κλιµατοθεραπεια (η) [1894] {κλιµατοθεραπειών} η χρησιµοποίηση 
των ευεργετικών ιδιοτήτων τού κλίµατος µιας περιοχής για τη δια-
τήρηση ή τη βελτίωση τής υγείας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. climatothérapie]. 

κλιµατολογια (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που 
περιγράφει, αναλύει και εξηγεί τις κλιµατολογικές µεταβολές και µε-
λετά τις πρακτικές τους εφαρµογές. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. climatologie]. 

κλιµατολογικός, -ή, -ό [1861] αυτός που σχετίζεται είτε µε την επι-
στήµη τής κλιµατολογίας είτε µε το κλίµα µιας περιοχής: ~ έρευνες | 
συνθήκες | µεταβολές. — κλιµατολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. climatologique]. 

κλινάµαξα (η) {κλιναµαξών} βαγόνι αµαξοστοιχίας µε κλίνες σε κάθε 
καµπίνα ΣΥΝ. βαγκόν-λι. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. wagon lit (βλ. λ. 
βαγκόν-λι)]. 

κλινάρι (το) {κλιναρ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) η µικρή κλίνη ΣΥΝ. κρεβα-
τάκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κλινάριον, υποκ. τού ουσ. 
κλίνη]. 

κλίνη (η) {κλινών} (λόγ.) το κρεβάτι: το νοσοκοµείο δεν διέθετε επαρ-
κείς ~ για τους ασθενείς || ξενοδοχείο πεντακοσίων ~· ΦΡ. (α) (µτφ.) 
προκρούστεια κλίνη βλ. λ. προκρούστειος (β) ναυπηγική κλίνη βλ. λ. 
ναυπηγικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ.< κλίνω]. 

κλινήρης, -ης, -ες {κλινήρ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} (λόγ.) αυτός που εί-
ναι άρρωστος και αναγκάζεται να µείνει ξαπλωµένος στο κρεβάτι. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < κλίνη + επίθηµα -ήρης, πβ. ποδ-ήρης, µον-ήρης]. 

κλινικά επίρρ.· από κλινικής απόψεως- ΦΡ. κλινικά νεκρός για ασθενή 
που έχει περιέλθει σε κατάσταση κλινικού θανάτου, δηλ. έχουν 
παύσει οι αναπνευστικές και καρδιακές λειτουργίες του και το εγκε-
φαλογράφηµα δείχνει ευθεία γραµµή. Επίσης κλινικώς [1879]. 
[ΕΤΥΜ. Η φρ. κλινικά νεκρός αποδίδει το αγγλ. clinically dead]. 

κλινική (η) 1. αυτοτελές διαγνωστικό και θεραπευτικό τµήµα νοσο-
κοµείου: χειρουργική ~ τού Ευαγγελισµού || ψυχιατρική | παιδιατρική 
~ 2. (καταχρ.) το νοσοκοµείο ΣΥΝ. νοσηλευτήριο, θεραπευτήριο. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. clinique < µτγν. κλινικός < αρχ. κλίνη]. 

κλινικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την πρακτική εφαρµογή 
τής ιατρικής για τη θεραπεία ασθενούς: ~ εξέταση | πείραµα | διά-
γνωση (στην οποία ο γιατρός δεν χρησιµοποιεί εργαστηριακά ή ακτι-
νολογικά δεδοµένα, παρά µόνο τις φυσικές µεθόδους εξέτασης, την 
επισκόπηση, την ψηλάφηση, την επίκρουση και την ακρόαση) 2. (α) 
ΨΥΧΟΛ. κλινική ψυχολογία ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται 
µε τη διάγνωση και τη θεραπεία ψυχοδιανοητικών διαταραχών (β) 
κλινικός γιατρός (i) ο γιατρός που ασχολείται µε τη θεραπεία αρρώ-
στων, κατ' αντιδιαστολή προς τον εργαστηριακό (ii) γιατρός µε µεγά-
λη πείρα στη θεραπεία αρρώστων και ικανότητα στη διάγνωση (γ) 
κλινικός θάνατος κατάσταση ανθρώπου, που χαρακτηρίζεται από 
την παύση των ζωτικών λειτουργιών, ειδικότ. τής αναπνευστικής και 
τής καρδιακής, ενώ οι λειτουργίες τού µεταβολισµού εξακολουθούν. 
— κλινικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κλίνη. Η λ. απαντά στον Γαληνό αναφερόµενη 
στον γιατρό που επισκέπτεται τους κλινήρεις ασθενείς. Οι σύγχρονες 
σηµ. αποδίδουν το ελληνογενές γαλλ. clinique], 

-κλίνος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει χώρο (συνήθ. δωµάτιο) που 
περιλαµβάνει συγκεκριµένο αριθµό κρεβατιών: τρίκλινο δωµάτιο || 
τετράκλινη καµπίνα || (το ουδ. ως ουσ.) έκλεισα δύο δίκλινα. [ΕΤΥΜ. 
Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. τετράκλινος (οίκος), 
τρίκλινον), το οποίο προέρχεται από το αρχ. κλίνη]. 

κλινοσκεπασµα (το) [1859] {κλινοσκεπάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 
(συνήθ. στον πληθ.) το σκέπασµα τού κρεβατιού (σεντόνι, κουβέρτα 
κ.λπ.): λινά | καλοκαιρινά ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. [ΕΤΥΜ Μεταφρ; 
δάνειο από γερµ. Bettdecke]. 

κλίνοστρωµνή (η) [1851] (λόγ.) τα στρωσίδια που απλώνονται πάνω 
στο κρεβάτι (σεντόνια, κουβέρτες, µαξιλάρια). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Bettmatratze]. 

κλίνω ρ. αµετβ. και µετβ. {παρατ. κ. αόρ. έκλινα, κεκλιµένος} ♦ 
(αµετβ.) 1. έχω κλίση, γέρνω προς ορισµένη κατεύθυνση: η ζυγαριά 
έκλινε προς τα δεξιά' ΦΡ. (ως γυµναστικό ή στρατιωτικό παράγγελµα) 
κλίνατ' επί δεξιά | επ' αριστερά! στρέψτε το σώµα σας προς τα δεξιά 
| αριστερά 2. (µτφ.) εµφανίζω ροπή, τάση προς κάτι: οι πολιτικές του 
απόψεις έκλιναν προς τον δηµοκρατικό σοσιαλισµό || ~ προς την απο-
δοχή τής πρότασης σας ♦ (µετβ.) 3. ΓΛΩΣΣ. σχηµατίζω τύπους τού πα-
ραδείγµατος κλιτού µέρους τού λόγου: ~ ένα ουσιαστικό σε ενικό και 
πληθυντικό || ~ ένα ρήµα στην υποτακτική αορίστου 4. κάνω (κάτι) 
να στραφεί, να γυρίσει προς τα κάτω ή τα πλάγια: ~ το κεφάλι | το 
σώµα µου- ΦΡ. (α) κλίνω το yóvu βλ. λ. γόνυ (β) κλίνω τον τράχηλο 
υποχωρώ, παραδίδοµαι, λυγίζω (γ) (δεν έχω) πού την κεφαλήν κλ'ιναι 
βλ. λ. κεφαλή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ετερόκλιτος, οµόηχος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*κλί-ν-_/ω, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *klei- «κλίνω, στρέφω», πβ. λατ. 
clino «κλίνω», σανσκρ. srâyati «στηρίζει», αρχ. γερµ. hlinen 
«κλίνω», αγγλ. lean «στηρίζω, ακουµπώ» (< αρχ. αγγλ. hlœne), γερµ. 
Leiter «κλίµακα» κ.ά. Οµόρρ. κλί-νη, κλί-µα, κλϊ-µαξ (-κα), κλί- 
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σις (-η), αρχ. κλι-τύς «πλαγιά» κ.ά.]. 

κλίνω: παράγωγα - σύνθετα. Η λ. κλίνω είναι από τις πιο παραγω-
γικές λέξεις τής Ελληνικής σε διαχρονικό επίπεδο. Η λ. ανάγεται 
σε µια αρχική I.E. ρίζα *klei- «κλίνω, στηρίζω». Από τη συνεσταλ-
µένη µορφή κλι- µε έρρινο πρόσφυµα -y- και ενεστωτική κατάληξη 
-(ω προήλθε το κλίνω: *KXÏ-V-JCO > κλίνω (µε µακρό στην Αρχαία 7, 
από την αντέκταση τού ΐ σε | µετά την απλοποίηση τού συ-
µπλέγµατος -ν/- µε σίγηση τού -j-, βλ. κ. λ. κλιτύς, ΣΧΟΛΙΟ). Παρά-
γωγα: (α) θέµα κλκ κλί-ση (κλίσις), κλί-µα (κλιµατ-ικός, κλιµατ-
ισµός, κλψατ-ιστικός, κλιµατ-ίζοµαι), κλίµακα (< αρχ. κλίµαξ, 
κλίµακος < κλίµα· κλιµάκ-ιο, κλιµακ-ώνω, κλιµάκ-ωση, κλιµακ-
ωτός, κλιµακ-τήριος, κλιµακ-οστάσιο), κλι-τός (ετερόκλιτος, άκλι-
τος), κλι-τύς, κλί-τος, δι-κλί-δ-ες (< κλι- + πρόσφυµα -δ-· δικλίδες 
«δίφυλλες πόρτες») (β) θέµα κλιν-: κλίν-η (κλιν-ικός, κλιν-ήρης, 
κλιν-οσκεπάσµατα), δί-κλινος, µονό-κλινος, κλιν-άρι, -κλιν-ής (επι-
κλιν-ής, γονυ-κλινής), ανά-κλιν-τρο. Σύνθετα: απο-κλίνω (απόκλι-
ση), εγ-κλίνω (έγκλιση, εγκλιτικός), παρ-εκ-κλίνω (παρέκκλιση), 
παρ-εγ-κλίνω (α-παρέγκλιτος), κατα-κλίνοµαι (κατάκλιση), υπο-
κλίνοµαι (υπόκλιση), ava-κλίνοµαι (ανάκλιση). Η µετοχή 
κεκλιµένος (κεκλιµένο επίπεδο, κεκλιµένη επιφάνεια) γράφεται µε 
ένα -µ-, αφού ο παρακείµενος και οι άλλοι χρόνοι τής 
µεσοπαθητικής φωνής σχηµατίστηκαν στην Αρχαία από το θέµα 
κλι- (χωρίς ν): κέ-κλι-µαι > κεκλι-µένος (όχι κεκλιµµένσς!)· πβ. κρίνω 
- κέ-κρι-µαι > κε-κρι-µένος (συγ-κεκριµένος, δια-κεκριµένος, εγ-
κεκριµένος). 

κλιπ1 (το) → βιντεοκλίπ 
κλιπ2 (το) {άκλ.} αντικείµενο µικρού µεγέθους µε ελατήριο, που χρη-

σιµοποιείται για τη συγκράτηση δύο ή περισσότερων µικρών αντι-
κειµένων (λ.χ. χαρτιών). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. clip]. 

κλίρΐνγκ (το) {άκλ.} ΟΙΚΟΝ. σύστηµα συµψηφισµών για τη διευθέτη-
ση των οφειλών που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές µεταξύ δια-
φορετικών εµπορικών τραπεζών µε την παρέµβαση ενός κεντρικού 
µηχανισµού εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τον οποίο οι νοµισµατικές αρ-
χές κάθε χώρας (κυρ. οι κεντρικές τράπεζες) δέχονται τις χρεοπι-
στώσεις των συναλλασσοµένων και συµψηφίζουν τα χρεωστικά και 
πιστωτικά υπόλοιπα, καταβάλλοντας µόνο τη διαφορά που προκύ-
πτει, ώστε να µειώνεται ο αριθµός των απαιτούµενων συναλλαγών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. clearing < clear «(εκ)καθαρίζω»]. 

κλισέ (το) {άκλ.} 1. ΤΥΠΟΓΡ. (κυριολ.) η µεταλλική ανάγλυφη πλάκα, 
µε την οποία αναπαράγεται ό,τι είναι αποτυπωµένο πάνω της (κεί-
µενο ή εικόνα) 2. κάθε πολυχρησιµοποιηµένη έκφραση, που έχει γίνει 
στερεότυπη για ορισµένη περίπτωση: φραστικά ~ || οι προεκλογικοί 
λόγοι είναι γεµάτοι από τα γνωστά ~ για λαϊκή κυριαρχία, πρόοδο, 
δηµοκρατία κ.λπ. 3. η τυποποιηµένη µορφή, ο συµβατικός τρόπος έκ-
φρασης: ακολουθεί τα ~ || λογοτεχνικά ~ ΣΥΝ. στερεότυπο. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. cliché < p. clicher, ηχοµιµητική λ.]. 

κλίση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το να γέρνει (κάτι) προς τη µία 
πλευρά: ενώ το πλοίο ταξίδευε, παρουσίασε ~ || ξαφνικά πήρε το λε-
ωφορείο απότοµη ~ || επικίνδυνη ~ ΣΥΝ. πλάγιασµα 2. η στροφή: -
(επί) δεξιά! | (επ') αριστερά! || η κλίση τού κεφαλιού 3. (µτφ.) η έφε-
ση, η έµφυτη τάση, το ζωηρό ενδιαφέρον για κάτι: από µικρός είχε -
προς τα µαθηµατικά | τη µουσική | τη ζωγραφική || δεν αρκεί να έχει 
κανείς δηµιουργικές ~· πρέπει και να τις καλλιεργεί ΣΥΝ. ροπή · 4. 
ΓΛΩΣΣ. ο σχηµατισµός των τύπων µιας κλιτής λέξης, καθώς και το 
αντίστοιχο σύστηµα («παράδειγµα») βάσει τού οποίου κλίνεται. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ετερόκλιτος, κλίνω, οµόηχος. [ΕΤΥΜ < αρχ. κλίσις < 
κλίνω]. 

κλιοιοσκόπιο (το) [1876] {-ίου | -ίων} (λόγ.) το σκοπευτικό όργανο 
πυροβόλου όπλου, που τοποθετείται στην κάννη του. [ΕΤΥΜ; < 
κλίση + -σκόπιο < σκοπός]. 

κλιτικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε την κλίση των 
γραµµατικών κλιτών τύπων: ~ σύστηµα. 

κλιτός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που κλίνεται ή που έχει κλίσεις 2. κλιτό 
µέρος τού λόγου καθεµιά από τις γραµµατικές κατηγορίες µιας 
γλώσσας, που για τη δήλωση της χρησιµοποιούνται περισσότερα 
από ένα ληκτικά στοιχεία (καταλήξεις): τα κλιτά µέρη τού λόγου τής 
Ν. Ελληνικής είναι το άρθρο, το ουσιαστικό, το επίθετο, η αντωνυµία, 
το ρήµα και η µετοχή ANT. άκλιτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. κλίνω]. 

κλίτος (το) {κλίτ-ους | -η, -ών} ΑΡΧΙΤ. καθεµιά από τις επιµήκεις διαι-
ρέσεις τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής: κεντρικό | πλευρικό ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω, κλιτύς, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < µτγν. κλεΐτος | κλίτος 
< θ. κλει-, βλ. λ. κλιτύς]. 

-κλίτος, -η, -ο (για ναό) β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθ-
µό κλιτών: ο ναός τής ενορίας µας είναι τρίκλιτη βασιλική. 

κλιτύς (η) {κλιτ-ύος, -ύ | -ύες, -ύων, -ύς} (λόγ.) η πλαγιά βουνού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· κλιτύς | κλειτύς, -ύος < θ. κλει- (απαθής βαθµ. < I.E. 
*klei-, βλ. λ. κλίνω) + επίθηµα -τύς]. 

κλιτύς ή κλειτύς; Η λ. είναι αρχαία (και απαντά ήδη στον Όµηρο) 
και παραδίδεται τόσο µε -ει- (κλειτύς) όσο και µε -ι- (κλιτύς). Η λ. 
στην Αρχαία σχηµατίστηκε από την πλήρη βαθµίδα τής ρίζας 
κλει- και όχι από τη συνεσταλµ. βαθµ. που θα έδινε κλι- (ι), πράγ-
µα που δεν θα επέτρεπε τη σύγχυση τού -ει- µε το -ι- (ιωτακισµός) 
σε πρώιµη περίοδο. Όπως είναι φανερό, η γραφή κλιτύς είναι προϊ-
όν ιωτακισµού. Στην προκειµένη περίπτωση, το ρ. κλίνω (< αρχ. 

κλΐνω) φαίνεται ότι επέδρασε έντονα στη γραφή κλιτύς (αρχ. κλι-
τύς). Οπωσδήποτε, στις περιπτώσεις που έχουµε διπλή παράδοση, 
προτιµάται πάντα η απλούστερη γραφή, εν προκειµένω η γραφή 
µε -ι-. Το ίδιο συνέβη και µε την αρχ. λέξη κλείτος | κλίτος. 

κλοιός (ο) 1. κάθε στεφάνη (από οποιοδήποτε υλικό) 2. κάθε κυκλικός 
σχηµατισµός που αναπτύσσεται συνήθ. γύρω από πρόσωπο ή πράγ-
µατα, περικλείοντας ή περιορίζοντας ό,τι βρίσκεται µέσα στον χώρο 
που ορίζει: προστατευτικός ~ τής αστυνοµίας γύρω από τον χώρο των 
επισήµων || οι κυβερνητικές δυνάµεις έχουν θέσει σε ασφυκτικό ~ από 
χθες την οµάδα των ανταρτών || ο πολιορκητικός ~ σφίγγει όλο και 
περισσότερο γύρω από τους υπερασπιστές τού οχυρού. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*κλωΕιός, αγν. ετύµου· υπάρχουν υποθέσεις αναγωγής του στις λ. κλείς 
«κλειδί», κλείω]. κλοµπ (το) {άκλ.} το βαρύ µικρό ρόπαλο, που 
χρησιµοποιούν οι αστυνοµικοί ως όπλο χειρός: οι αστυνοµικοί 
ξυλοκόπησαν µε - τους διαδηλωτές. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. club «ρόπαλο, ραβδί» < µέσ. αγγλ. clubbe < αρχ. σκανδ. 
klubba, που συνδ. µε αρχ. γερµ. kolbo. Βλ. κ. κλαµπ]. κλονίζω ρ. µετβ. 
{κλόνισ-α, -τηκα, -µένος) 1. σείω έντονα, συνταράζω (κάποιον/κάτι): ο 
σεισµός κλόνισε συθέµελα το σπίτι ΣΥΝ. ταράζω 2. διαταράσσω την 
οµαλότητα και την αρµονία, προκαλώ αστάθεια ή αβεβαιότητα, ώστε 
κάτι να φαίνεται λιγότερο σίγουρο, αξιόπιστο κ.λπ.: η απιστία κλόνισε 
τις συζυγικές τους σχέσεις || κατάφερε να κλονίσει τα επιχειρήµατα τού 
συνοµιλητή του || η πίστη του κλονίστηκε, µόλις διάβασε ένα 
ανατρεπτικό βιβλίο || η εµπιστοσύνη του προς τους πολιτικούς έχει 
κλονιστεί || η υγεία της κλονίστηκε από τις πολλές ταλαιπωρίες || 
κλονίζεται το δηµόσιο σύστηµα υγείας. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κλονώ (-έω) 
(υποχωρητ.) «αποσταθεροποιώ, ταράζω» < κλόνος «ταραχή, 
ορυµαγδός (τής µάχης) - βίαιη κίνηση» < θ. κλ- (µηδενισµ. βαθµ. τού θ. 
κελ- τού ρ. κέλλω < *κέλ-jω «θέτω σε κίνηση», βλ. λ. κελεύω) + 
επίθηµα -όνος, που εµφανίζεται και στις λ. θρ-όνος, χρ-όνος]. 
κλονισµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. (κυριολ.) το τράνταγµα 2. (συ-
νήθ. µτφ.) η διαταραχή τής οµαλότητας, τής αρµονίας και τής βε-
βαιότητας: ο ~ τής εµπιστοσύνης | τής οικονοµίας | τής υγείας ΣΥΝ. 
αποσταθεροποίηση, διασάλευση 3. (µτφ.-συνεκδ.) κάθε ενέργεια ή 
κατάσταση που επιφέρει αποσταθεροποίηση και διαταραχή, που κλο-
νίζει: τα τελευταία εκλογικά αποτελέσµατα ήταν ισχυρός ~ τού αρ-
χηγικού του προφίλ 4. η διατάραξη τής ψυχικής ισορροπίας (κάποιου): 
λόγω τού σοβαρού ατυχήµατος υπέστη ισχυρό νευρικό ~. κλόουν (ο) 
{άκλ.} 1.ο κωµικός τύπος τής παντοµίµας ή τού τσίρκου, που 
προκαλεί το γέλιο µε το παράξενο µακιγιάρισµα, τα φανταχτερά και 
περίεργα ρούχα και τα αστεία φερσίµατα του ΣΥΝ. παλιάτσος 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που λέει πολλά αστεία και κάνει πολλές χειρονοµίες και 
µορφασµούς, προκειµένου να εντυπωσιάσει ή να προκαλέσει το 
γέλιο· συνήθ. στη ΦΡ. κάνω τον κλόουν γελοιοποιούµαι, για να κάνω 
τους άλλους να γελάσουν 3. (κακόσ.) πρόσωπο που γελοιοποιεί µε τη 
συµπεριφορά του σοβαρές καταστάσεις ή θεσµούς: πρόκειται για έναν 
~ τής πολιτικής. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. clown, αβεβ. ετύµου, < αρχ. αγγλ. cloyne, πιθ. συνδ. µε 
αρχ. σκανδ. klunni «αγροίκος, χωριάτης». Έχει προταθεί επίσης η 
αναγωγή στο λατ. colonus «έποικος - γεωργός»]. κλοπή (η) 1. η 
αφαίρεση ξένου κινητού πράγµατος (ολικά ή εν µέρει) από την 
κατοχή άλλου µε σκοπό την παράνοµη ιδιοποίηση: συνελήφθη για ~ || 
κατηγορείται για σωρεία κλοπών || ~ πνευµατικής ιδιοκτησίας ΣΥΝ. 
κλέψιµο, κλεψιά, υπεξαίρεση 2. (µτφ.) το να µην παίρνει κανείς αυτό 
που δικαιούται, λόγω παράνοµης, σκόπιµης ή ακούσιας ενέργειας 
άλλου: πρόκειται αναµφισβήτητα για ~ τής νίκης από τους διαιτητές, οι 
οποίοι έκαναν ό,τι µπορούσαν για να χάσει η οµάδα µας 3. (συνεκδ.) 
κάθε πράξη ή κατάσταση, που έχει ως αποτέλεσµα να στερείται 
κανείς κάτι που του ανήκει ή δικαιούται: τέτοιες αυξήσεις καταντούν 
~, [ΕΤΥΜ αρχ· < κλέπτω]. κλοπιµαίος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που 
περιήλθε στην κατοχή κάποιου µε κλοπή (συνήθ. στον πληθ. τού 
ουδ.): η αστυνοµία έψαχνε να βρει τα ~ ΣΥΝ. κλεψιµαίικος. 
[ΕΤΥΜ <: µτγν. κλοπιµαίος < κλοπή + παραγ. επίθηµα -ιµαϊος, πβ. 
ύποβολ-ιµαίος]. κλος επιθ. {άκλ.} (ένδυµα, συνήθ. φούστα, φόρεµα) 
που είναι στενό στο επάνω µέρος και στο κάτω µέρος φαρδαίνει. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cloche, βασική σηµ. «καµπάνα» (η σηµ. τού ενδύµατος 
από το σχήµα), < δηµώδ. λατ. ciocca, κελτ. λ. που αντικατέστησε το 
εκκλησ. λατ. signumj. κλοτσηδόν επίρρ. (λόγ.) µε κλοτσιές, βίαια: τον 
πέταξε έξω ~. 
[ΕΤΥΜ. <: κλοτσώ + επιρρ. επίθηµα -ηδόν)βλ.λ.)]. κλότσηµα (το) 
{κλοτσήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η κλοτσιά 2. η εκτίναξη τού 
πυροβόλου όπλου προς τα πίσω, όταν εκπυρσοκροτεί. κλοτσιά (η) 
[µεσν.] το βίαιο χτύπηµα µε το πόδι: δίνω µια ~ σε κάποιον | στη 
µπάλα ΣΥΝ. λάκτισµα·  ΦΡ. (µτφ.) µε τις κλοτσιές µε τη βία: τον 
έδιωξαν ~ ΣΥΝ. κλοτσηδόν (βλ. κ. λ. κλότσος, ΕΤΥΜ.). κλοτσοπατινάδα 
(η) (λαϊκ.) 1. σειρά από δυνατές κλοτσιές και πο-δοπατήµατα 2. κάθε 
παιχνίδι (λ.χ. ποδοσφαίρου), στο οποίο οι παίκτες κλοτσούν τη µπάλα 
ή άλλο αντικείµενο που χρησιµεύει πρόχειρα ως µπάλα, συνήθ. µε 
βίαιο και άτεχνο τρόπο. [ΕΤΥΜ. < κλότσος + µαντινάδα, µε παρετυµολ. 
επίδρ. τού ρ. πατώ]. κλοτσοπατώ ρ. µετβ. [µεσν.] {κλοτσοπατάς... | 
κλοτσοπάτ-ησα, -ιέ-µαι, -ήθηκα, -ηµένος} κλοτσώ και πατώ 
(κάποιον) µε βίαιο τρόπο συγχρόνως. κλότσος (ο) (λαϊκ.) η δυνατή 
κλοτσιά, το χτύπηµα µε το πόδι: του 
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'δώσε έναν «·· ΦΡ. τού κλότσου και τού µπάτσου (ως χαρακτηρισµός) 
για κάποιον τον οποίο κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν, τον περιφρονούν, 
του φέρονται βάναυσα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µεσν. λατ. calcio «λάκτισµα, φτέρνα» (ίσως µέσω τ. 
*colcio) < λατ. calx, -eis «φτέρνα». Η γρ. µε -ω- (κλωτσιά, κλωτσώ 
κ.ο.κ.) δεν έχει ετυµολ. βάση]. 

κλοτσοσκούφι (το) {χωρ. γεν.} 1. (παλαιότ.) παιδικό παιχνίδι, που 
παιζόταν µε το κλότσηµα σκούφου 2. (µτφ.) το περιφρονηµένο πρό-
σωπο, που του φέρονται βάναυσα: δεν του έδιναν καµιά σηµασία, 
τον είχαν για ~ 3. (µειωτ.) (α) το ποδόσφαιρο: άλλη δουλειά δεν έχω, 
µε το ~ θα ασχολούµαι τώρα; (β) το κακής ποιότητας ποδόσφαιρο: 
αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι ~. 

κλοτσώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {κλοτσάς... | κλότσ-ησα, -ιέ-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. δίνω κλοτσιά (σε πρόσωπο ή πράγ-
µα): ~ τη µπάλα || το άλογο κλότσησε τον ιπποκόµο || από τα νεύρα 
του κλότσησε την πόρτα 2. (µτφ.) δείχνω περιφρόνηση σε (κάποιον/ 
κάτι): του βρέθηκε τέτοια καλή τύχη και την κλότσησε ΣΥΝ. αποδιώ-
χνω ♦ (αµετβ.) 3. (µτφ.) προβάλλω αντίσταση ή εκφράζω αντιρρήσεις 
ή δισταγµούς (για κάτι): προσπαθούµε να τον πείσουµε, αλλά ακόµη 
κλοτσάει || ήταν έτοιµος να υπογράψει, αλλά στο τέλος κλότσησε 4. 
(για έµβρυα) µετακινούµαι, κάνω κινήσεις µέσα στη µήτρα: έβαλε το 
χέρι πάνω στην κοιλιά τής εγκύου και ένιωσε το µωρό να κλοτσάει 5. 
(για όπλα) τινάζοµαι προς τα πίσω λόγω τής εκπυρσοκρότησης: η 
καραµπίνα κλότσησε στον ώµο του || κράτα σταθερά και δυνατά το ό-
πλο, γιατί κλοτσάει (βλ. κ. λ. κλότσος, ΕΤΥΜ.). 

κλου (το) {άκλ.} το πιο ενδιαφέρον και εντυπωσιακό σηµείο: το ~ τής 
ιστορίας || το ~ τής βραδιάς ήταν ένα υπερθέαµα µε ακροβάτες και 
χορευτικά νούµερα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. clou < λατ. clavus «καρφί»]. 

κλούβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µεγάλου µεγέθους κλουβί 2. το ει-
δικό αστυνοµικό λεωφορείο, µε το οποίο µεταφέρονται οι κρατούµενοι 
ή χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση των ανδρών των Μ.Α.Τ. ή τής 
αστυνοµίας: στα επεισόδια έφτασαν τέσσερεις ~ || τους µάζεψε η ~ 
(τους^ συνέλαβαν) 3. (µτφ.) η φυλακή. 

κλουβί (το) {κλουβ-ιού | -ιών} 1. κατασκευή σε σχήµα κουτιού από 
σύρµα ή λεπτές ράβδους, µέσα στην οποία κλείνονται πουλιά ή ζώα: 
καναρίνι στο ~ || τα ~ των ζώων τού τσίρκου | τού ζωολογικού κήπου-
ΦΡ. σαν Θηρίο στο κλουβί ως χαρακτηρισµός για κάποιον που αι-
σθάνεται περιορισµένος σε έναν χώρο και αντιδρά γι' αυτό έντονα 2. 
(µτφ.) ο στενός χώρος, το πολύ µικρό δωµάτιο: πώς να µείνουν τρεις 
άνθρωποι σ' αυτό το ~; — (υποκ.) κλουβάκι (το). [ΙΤΥΜ < µτγν. 
κλουβίονκ κλωβίον, υποκ. τού κλωβός (βλ.λ.)]. 

κλου βιάζω ρ. αµετβ. {κλούβιασ-α, -µένος} 1. (για αβγά) γίνοµαι 
κλούβιος (βλ.λ.) 2. (µτφ.) γίνοµαι χαζός, αποβλακώνοµαι. — κλού-
βιασµα (το). 

κλούβιος, -ια, -ιο 1. (για αβγά) χαλασµένος, µπαγιάτικος 2. (µτφ.) 
ανόητος: έχει µυαλό ~· είναι ανεπίδεκτος µαθήσεως. [ΕΤΥΜ. < 
κλουβί, µε τη σηµ. «κοτέτσι», που είναι ήδη µεσν.]. 

κλοφέν (το) {άκλ.} εξαιρετικά τοξική χηµική ουσία, σε υγρή µορφή. 
[ΕΤΥΜ. Συντετµ. τ. τού αγγλ. χηµ. όρου poly(chlo)rinated bi(phen)yl 
«πολυχλωρινωµένο διφαινύλιο», το οποίο απαντά συντοµογραφικά 
και ως PCB]. 

κ.λπ. κ. (εσφαλµ.) κ.λ.π. και λοιπά. 
κλύδων (ο) {κλύδ-ωνος, -ωνα | -ωνες, -ώνων} (λόγ.) 1. ΝΑΥΤ. η µεγάλη 
φουρτούνα, η θαλασσοταραχή ΣΥΝ. σάλος 2. (µτφ.) η κατάσταση µε-
γάλης αναταραχής στον πολιτικό και κοινωνικό τοµέα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., βλ. λ. κλυδωνίζοµαι]. 

κλυδωνίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κλυδωνίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. (για πλοίο) ταρακουνιέµαι από τη θαλασσοταραχή: το πλοίο κλυ-
δωνιζόταν επικίνδυνα 2. (κατ' επέκτ.) ταλαιπωρούµαι από τη φουρ-
νούνα 3. (µτφ.) βρίσκοµαι σε κατάσταση αστάθειας και αναταραχής: 
η οικογένεια τους κλυδωνιζόταν από τις ξαφνικές συµφορές || η οι-
κονοµία µας κλυδωνίζεται από τις απεργίες. — κλυδωνισµός (ο) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κλύδων, -ωνος «κύµα, θαλασσοταραχή» < I.E. 
*klu-d-, παρεκτεταµένη µορφή τής µηδενισµ. βαθµ. *klu- τού I.E. θ. 
*kleu- «πλένω, καθαρίζω», πβ. λατ. cluo, cloaca «υπόνοµος», γοτθ. 
hlütrs «καθαρός», γερµ. lauter, ουαλ. dir κ.ά. Οµόρρ. αρχ. κλύζω «πλέ-
νω, καθαρίζω (µε νερό)» (< *κλύδ-]ώ), κλύσ-µα, κατα-κλυσµός κ.ά.]. 

κλύσµα (το) {κλύσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΙΑΤΡ. το υγρό που εισάγεται 
µε ειδική συσκευή σε σωµατική κοιλότητα για τον καθαρισµό της 2. 
(συνεκδ.) ο καθαρισµός σωµατικής κοιλότητας, κυρ. των εντέρων, µε 
την έγχυση υγρού µε ειδική συσκευή: κάνω ~ || καθαρτικό ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ένεση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κλύζω «πλένω, καθαρίζω (µε νερό)» < *κλύδ-jω < κλύ-
δων «κύµα, θαλασσοταραχή», βλ. κ. κλυδωνίζοµαι]. 

κλυστήρας (ο) ΙΑΤΡ. ειδική συσκευή, η οποία απολήγει σε κατάλληλο 
ρύγχος και χρησιµοποιείται για την έγχυση υγρού (κλύσµατος) σε 
κοιλότητα τού σώµατος για τον καθαρισµό της. Επίσης (λαϊκ.) κλυ-
στήρι (το). [ΕΤΥΜ < αρχ,- κλυστήρ, -ήρος < κλύζω, βλ. κ. κλύσµα]. 

Κλυταιµ(ν)ηστρα (η) ΜΥΘΟΛ. η σύζυγος τού Αγαµέµνονα, τον οποίο 
σκότωσε µετά την επιστροφή του από τον Τρωικό Πόλεµο µε συνεργό 
της τον εραστή της Αίγισθο· αργότερα τη δολοφόνησε ο γυιος της 
Ορέστης, εκδικούµενος τον φόνο τού πατέρα του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Κλυταιµήστρα < κλυτός «ακουστός, φηµισµένος» + -µήστρα, θηλ. τού 
ουσ. µήστωρ «σύµβουλος, εµπνευστής» (< ρ. µήδο-µαι «σκέφτοµαι, 
προετοιµάζω»)]. 

κλωβός (ο) (λόγ.) το κλουβί. [ΕΤΥΜ µτγν., δάνειο σηµιτ. προελ., πβ. 
εβρ. keluv «καλάθι, κλουβί», 

συρ. kelub «κλουβί πουλιού»]. 
κλώζω ρ. αµετβ. {έκλωσα} (λόγ.-για κότες) κακαρίζω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., ονοµατοποιηµένη λ., βλ. κ. κρώζω]. 
κλωθογυρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {κλωθογύρισ-α, -µένος} 
♦ (αµετβ.) 1. περιστρέφω (µαλλί, βαµβάκι κ.λπ.), για να κάνω νήµα 2. 
(µτφ.) κάνω συνέχεια κύκλους, στριφογυρίζω ♦ 3. (µετβ.) γυρίζω γύ-
ρω από (κάποιον/κάτι): τον κλωθογύριζε, για να του µιλήσει- ΦΡ. τα 
κΛωθονυρίζω προσπαθώ να αποφύγω τη συζήτηση, αντιδρώ µε υπεκ-
φυγές, δεν παίρνω σαφή θέση. — κλωθονύρισµα (το). 

Κλωθώ (η) {-ώς κ. -ούς} ΜΥΘΟΛ. µία από τις Μοίρες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κλώθω (βλ.λ.)]. 

κλώθω ρ. µετβ. {έκλωσα, κλώσ-τηκα, -µένος} φτειάχνω νήµα από 
µαλλί ή βαµβάκι, περιστρέφοντας τα µε ειδικά σύνεργα ΣΥΝ. γνέθω· 
ΦΡ. (α) (µτφ.) τα κλώθω υπεκφεύγω τη συζήτηση (β) κλώθω στον νου 
µου κάτι µε απασχολεί έντονα και το σκέφτοµαι συνέχεια. — κλώ-
σιµο (το) κ. κλώση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλάθω. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. κάλαθος, πράγµα που, ωστόσο, 
προϋποθέτει ασυνήθιστη (αν και όχι αµάρτυρη) µεταπτωτι-κή 
µεταβολή]. 

κλωνάρι (το) {κλωναρ-ιού | -ιών} ο µικρός και τρυφερός βλαστός: ~ 
ελιάς. — (υποκ.) κλωναράκι (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. κλωνάριον, 
υποκ. τού αρχ. κλών (βλ. κ. κλώνος)]. 

κλωνί (το) {κλων-ιού | -ιών} (λογοτ.) 1. το κλαδί, το κλωνάρι (συνήθ. 
το ανθισµένο) 2. η κλωστή ή το νήµα που χρησιµοποιείται για ράψι-
µο. Επίσης κλωνιά (η) (σηµ. 2) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κλωνίον, 
υποκ. τού αρχ. κλών (βλ. κ. κλώνος)]. 

κλωνοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΒΙΟΛ. τεχνική µε 
την οποία είναι δυνατόν να αναπαραχθούν γενετικά όµοιοι οργανι-
σµοί προς έναν αρχικό (ζώο ή φυτό) µε παρέµβαση στη γενετική δο-
µή ενός κυττάρου του (ωαρίου)· εφαρµόζεται ήδη (επιτυχώς) στα 
ζώα, όχι όµως και στον άνθρωπο, επειδή γεννά ηθικά και κοινωνικά 
προβλήµατα σχετικά µε τον κίνδυνο γενετικής οµοιοµορφίας και 
επέµβασης στη δηµιουργία ορισµένου τύπου ανθρώπων. Επίσης κλω-
νισµός (ο). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. cloning]. 

κλωνοποιώ ρ. µετβ. {κλωνοποιείς... | κλωνοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} διενεργώ κλωνοποίηση: ~ πρόβατο | φυτό. 

κλώνος (ο) 1. το κλαδί (συνήθ. µεγάλο) 2. ΒΙΟΛ. ο πληθυσµός γενετι-
κά ταυτόσηµων οργανισµών ή κυττάρων, που προήλθε από ένα µόνο 
άτοµο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κλώνος, µεγεθ. τού µτγν. κλωνίον, υποκ. τού αρχ. 
κλών, -νός < *κλα-ών < *ql-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *qel(a)-« 
σπάζω, χτυπώ», πβ. αρχ. σλαβ. klati «χωρίζω», λατ. clades «κατα-
στροφή» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. κλώ (-άω) «σπάζω, χτυπώ», κλά-σις (-η), 
κλάσ-µα, κλή-ρος, κλή-µα κ.ά.]. 

-κλώνος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν: 1. συγκεκριµένο αριθµό κλώνων: µονόκλωνο φυτό 2. συγκεκρι-
µένο αριθµό κλωστών: τρίκλωνο νήµα. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. µονό-κλωνος, 
τρί-κλωνος), το οποίο προέρχεται από το αρχ. κλών, -νός (βλ. λ. κλώ-
νος)]. 

κλωσά (η) → κλώσσα 
κλώση (η) → κλώθω 
κλώσιµο (το) → κλώθω 
κλώσµα (το) {κλώσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το νήµα που προέρχεται 

από γνέσιµο 2. (µτφ.) το στριφογύρισµα, η στροφή, το απότοµο γύρι-
σµα: ~ ποταµού. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κλώσµα < αρχ. κλώθω]. 

κλώσσα (η) {κλωσσών} 1. η κότα που κλωσσά τα αβγά της 2. (µτφ.-
µειωτ.) φλύαρη γυναίκα: γριά ~! [ΕΤΥΜ. < µτγν. κλώσσω (υποχωρητ.). 
Βλ. λ. κλωσσώ]. 

κλωσσοπούλι (το) {κλωσσοπουλ-ιού | -ιών} το µικρό πουλάκι που 
γεννά η κότα: µάζεψε δίπλα της τα παιδιά της, όπως η κλώσσα τα ~. 
Επίσης κλωσσόπουλο. 

κλωσσώ ρ. µετβ. {κλωσσάς... | κλώσσ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
(για πτηνά, κότες) κάθοµαι πάνω στα αβγά µου, ζεσταίνοντας τα, 
ωσότου εκκολαφθούν τα νεογνά: οι κότες κλωσσούν τα αβγά.   — 
κλώσσηµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κλώσσω «κακαρίζω» < αρχ. κλώζω 
(βλ.λ.)]. 

κλωστή (η) 1. το νήµα, σύνολο λεπτών ινών από φυσικό (βαµβάκι, 
µαλλί) ή τεχνητό (νάιλον) υλικό, που χρησιµοποιείται για την κατα-
σκευή υφασµάτων ή σχοινιών: ~ για ράψιµο || χρωµατιστή | µεταξωτή 
| βαµβακερή - || στερέωσε καλά το κουµπί µε διπλή ~ || έφυγε µια ~ 
απ' το στρίφωµα || πολλά παραµύθια άρχιζαν µε τη στερεότυπη φράση 
«κόκκινη ~ δεµένη, στην ανέµη τυλιγµένη, δώσε κλότσο να γυρίσει, 
παραµύθι ν' αρχινίσει»- ΦΡ. κρέµοµαι από µία κλωστή βρίσκοµαι σε 
κρίσιµη κατάσταση: η υγεία του | η ζωή του κρέµεται από µία κλωστή 
ΣΥΝ. είµαι στο χείλος τού γκρεµού 2. (στα φασολάκια) η λεπτή 
απόφυση στις άκρες των φασολιών, που µοιάζει µε λεπτό νήµα. — 
(υποκ.) κλωστούλα κ. κλωστίτσα (η). [ΕΤΥΜ. ^ιεσν., θηλ. (ως ουσ.) 
τού µτγν. επιθ. κλωστός < αρχ. κλώθω]. 

κλωστήριο (το) [1838] {κλωστηρί-ου | -ων) το εργοστάσιο ή το εργα-
στήριο, στο οποίο κατασκευάζονται κλωστές. 

κλώστης (ο) [µεσν.] {κλωστών}, κλώστρια (η) {κλωστριών} (σηµ. 1) 
1. ο εργάτης που φτειάχνει νήµατα σε κλωστήριο 2. εργαλείο τής 
κλωστοϋφαντουργίας. Επίσης (λαϊκ.) κλώστρα (η) [µεσν.] {κλω-
στρών} (σηµ. 1). 

κλωστικός, -ή, -ό [1851] αυτός που σχετίζεται µε το κλώσιµο ή τον 
κλώστη: ~ µηχανή. 

κλωστοβιοµηχανία (η) {κλωστοβιοµηχανιών} η βιοµηχανία που κα- 
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τασκευάζει κλωστές. 
κλωστοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η µετατροπή ινών σε 

κλωστή. 
κλωστοϋφαντήριο (το) [1887] {κλωστοϋφαντηρί-ου | -ων} το κλω-
στοϋφαντουργείο (βλ.λ.). 

κλωστοϋφαντικός, -ή, -ό [1898] αυτός που σχετίζεται µε την τεχνική 
κατασκευής νηµάτων και υφασµάτων. 

κλωστοϋφαντουργείο (το) εργοστάσιο που επεξεργάζεται νήµατα και 
παράγει υφάσµατα ΣΥΝ. κλωστοϋφαντήριο. 

κλωστοϋφαντουργία (η) {κλωστοϋφαντουργιών} 1.η τεχνική τής 
βιοµηχανικής επεξεργασίας νηµάτων και παραγωγής υφασµάτων 
ΣΥΝ. κλωστοϋφαντική 2. (συνεκδ.) η βιοµηχανική µονάδα, όπου γίνε-
ται η παραπάνω διαδικασία 3. ο βιοµηχανικός κλάδος που περιλαµ-
βάνει τις µονάδες κλωστοϋφαντουργίας: περικοπές στις επιδοτήσεις 
τής ελληνικής ~. — κλωστοϋφαντουργός (ο), κλωστοϋφαντουργικός, 
-ή, -ό. 

κλωτσιά (η) → κλοτσιά 
κλωτσώ ρ. -> κλοτσώ 
Κ.Μ.Π.Φ. (η) Κινητή Μονάδα Προνοσοκοµειακής Φροντίδας. 
Κ.Ν.Ε. (η) Κοµουνιστική Νεολαία Ελλάδας. 
κνήµη (η) {κνηµών} ΑΝΑΤ. 1. το τµήµα τού σκελετού των κάτω άκρων, 

που βρίσκεται µεταξύ τού µηρού και των αστραγάλων η γάµπα 2. 
(ειδικότ.) το ένα από τα δύο επιµήκη οστά που αποτελούν το παρα-
πάνω τµήµα (αλλιώς κνηµιαίο οστό' το άλλο είναι η περόνη), που 
ενώνεται στο πάνω µέρος του µε το µηριαίο οστό και στο κάτω µε 
τον αστράγαλο- πβ. κ. λ. περόνη. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *knäm-, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου I.E. θ. *konam-
« κνήµη», πβ. αρχ. ιρλ. cnâim «πόδι, οστό», αρχ. γερµ. hamma «κνή-
µη», ap(C- αγγλ. hamm κ.ά.]. 

κνηµιαιος, -α, -ο [αρχ.] κ. κνηµαίος [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετί-
ζεται µε την κνήµη: ~ µυς. 

κνηµίδα (η) (αρχαιοπρ.) η περικνηµίδα (βλ.λ.). 
[ΕΓΥΜ < αρχ. κνηµίς, -ϊδος < κνήµη]. 

κνησµός (ο) φαγούρα που µας κάνει να θέλουµε να ξύσουµε το ερε-
θισµένο σηµείο- ο δυσάρεστος ερεθισµός τού δέρµατος. [ΕΤΥΜ; αρχ. 
< κναίω | κνώ (-άω) «τρίβω, ξύνω» < kn-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *ken- 
«τρίβω, ξύνω», πβ. αρχ. γερµ. nuoen «γυαλίζω», αρχ. γερµ. hnuo 
«αρµός, άρθρωση», αλβ. krromë «πιτυρίδα, ψώρα» κ.ά. Οµόρρ. 
κνώ-δ-αλο(ν), αρχ. κνί-ζω «τρίβω, ερεθίζω», κνϊ-σα, κνίψ (> σκνίπα) 
κ.ά.]. 

κνησµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κνησµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που προκαλεί κνησµό: - αίσθηµα | ιδιότητα. 

κνίδη (η) {κνιδών} (λόγ.) η τσουκνίδα. [ΕΤΥΜ; αρχ. < κνίζω (< 
*κνίδ/ω), για το οποίο βλ. λ. κνίδωση, τσουκνίδα]. 

κνίδωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) ο ερεθισµός τού 
δέρµατος (π.χ. από την επαφή µε τσουκνίδα) κατά τον οποίο εµφανί-
ζονται εξανθήµατα, που συνοδεύονται από κνησµό. [ΕΓΥΜ < αρχ. 
κνίδωσις < *κνιδώ < κνίδη «τσουκνίδα», που συνδ. µε το ρ. κνίζω 
«ερεθίζω, τρίβω». Το αρχ. κνίζω < *κνίδ-jω < *kn-id-, πα-ρεκτεταµένη 
µορφή τού θ. *kn-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *ken- «τρίβω, ξύνω», πβ. 
λετ. knidêt «κατατρώγω», αρχ. νορβ. hnita «πληγώνοµαι», µέσ. ιρλ. 
cned «πληγή» κ.ά. Οµόρρ. κνη-σµός, κνώ-δ-αλο(ν), κνϊ-σα, κνίψ (> 
σκνίπα)]. 

κνίζω ρ. µετβ. {έκνισα} (λόγ.) προκαλώ φαγούρα, ερεθίζω το δέρµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *κνιδ^ω, βλ. λ. κνίδωση, πβ. κνισµός]. 

κνίσα (η) {χωρ. πληθ.} ο καπνός και η µυρωδιά από κρέας που ψήνε-
ται ΣΥΝ. τσίκνα. 
[ΕΤΥΜ< αρχ. κνίσα/ κνίση<*κνίδ-σα< *kn-id-, παρεκτεταµένη µορφή 
τού θ. *kn-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *ken- «τρίβω, ξύνω», πβ. λατ. nidor 
«οσµή κρέατος, ατµός» (< *qnîdos-), αρχ. σκανδ. hniss (< p. hnîtan 
«αγγίζω»· παρόµοια σηµασιολογική µεταβολή στο γοτθ. stigqan 
«αγγίζω» → αρχ. γερµ. stincan «µυρίζω άσχηµα, βροµώ») κ.ά. Οµόρρ. 
αρχ. κνίζω «τρίβω, ερεθίζω» (< *κνίδ-jω), κνη-σµός, κνώ-δ-αλο(ν), κνίδ-
ωσις (-η), κνίψ(> σκνίπα) κ.ά.]. 

κνίτης (ο) {κνιτών}, κνίτισσα (η) {κνιτισσών} µέλος τής Κ.Ν.Ε. (βλ.λ.). 
— κνίτικος, -η, -ο, κνίτικα επίρρ. 

κνούτο (το) µαστίγιο από δερµάτινες λουρίδες που καταλήγουν σε 
µεταλλικά σφαιρίδια- όργανο µαστίγωσης στην τσαρική Ρωσία: 
«ένας υπανάπτυκτος βασιβουζούκος που µόνο από κνούτο καταλα-
βαίνει» (εφηµ.) ΣΥΝ. φραγγέλιο. [EJYM < ρωσ. knut]. 

κνώδαλο (το) (αρχαιοπρ.) ανόητος και τιποτένιος άνθρωπος. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. κνώδαλον, αρχική σηµ. «άγριο ζώο που δαγκώνει», αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < θ. κνω-, που συνδ. µε το ρ. κνώ | κναίω «τρίβω, ξύνω» 
(για το οποίο βλ. λ. κνησµός). Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται για 
παράγωγο συγκεκοµµένου τ. *κυνώδων < κυνόδων«κυνόδοντας»]. 

Κνωσός κ. Κνωσσός (η) αρχαία πόλη τής Κρήτης, κέντρο τού µι-
νωικού πολιτισµού. 

[ΕΤΥΜ. < «ΡΧ· Κνως)σ)ός, αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. τοπωνύµιο. 
Εντούτοις, έχουν διατυπωθεί και προτάσεις I.E. καταγωγής. Κατά τον 
V. Georgiev, το τοπωνύµιο ανάγεται σε I.E. *knex-t-yo «τάφρος, λάκ-
κος» (πβ. σανσκρ. khata-h «τάφρος, λάκκος» < I.E. *knx-to-(, πράγµα 
που, κατά τον ίδιο, επιµαρτυρείται από το παλαιότερο όνοµα τής Κνω-
σού Καίρατος (το οποίο επίσης συνδέει µε σανσκρ. kevata-h «λάκ-
κος»). Κατά τον W. Merlingen, το τοπωνύµιο ανάγεται σε I.E. *knötsoh-
µε τη σηµ. «βασιλική πόλη», που το παραβάλλει µε λατ. (g)nàtus «γεν-
νηµένος» (βλ. λ. γνή-σιος), αρχ. γερµ. kuning «βασιλιάς» (> γερµ. 
König) κ.ά.]. Κ.Ο. (η) 1. Κοινοβουλευτική Οµάδα 2. Κοµµατική 
Οργάνωση. 

Κ.Ο.Α. (η) Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. 
κοάζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (για βάτραχο) βγάζω τη 
χαρακτηριστική φωνή (κοάξ-κοάξ) 2. (για πρόσ.) µιλώ όπως ο βάτρα-
χος, µιµούµαι τη φωνή τού βατράχου. — κόασµα (το) [1782] κ. κοα-
σµός (ο). 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κόαξ, ηχοµιµητική λ. από την κραυγή τού βατρά-
χου, πβ. κ. λατ. coaxo, γερµ. quak κ.ά.]. 

κοάλα (το) {άκλ.} ΖΩΟΛ. µικρό ζώο τής Αυστραλίας, που µοιάζει µε 
αρκουδάκι, ανεβαίνει στα δέντρα και δεν έχει ουρά. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
koala < αυστραλ, koola(h), το οποίο στη γλώσσα των ιθαγενών 
σηµαίνει «όχι νερό», αφού αυτό το είδος µαρσιπποφόρου δεν πίνει 
ποτέ νερό]. 

κοάξ-κοάξ (το) {άκλ.} η φωνή τού βατράχου (πβ. βρεκεκέξ). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ηχοµιµητ. λ.]. 

Κ.Ο.Β. (η) Κοµουνιστική Οργάνωση Βάσης. 
κοβάλτιο (το) [1812] {κοβαλτί-ου | -ων} ΧΗΜ. µέταλλο αργυρόλευκο 
µε κυανή χροιά (σύµβολο Co), που αποτελεί ένα από τα απαραίτητα 
στον οργανισµό ιχνοστοιχεία και συστατικό πολλών πυρίµαχων και 
µαγνητικών κραµάτων (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού γερµ. kobalt < µέσ. γερµ. kobolt, ονοµασία δαίµονα των ορυχείων 
στους παλαιούς γερµανικούς µύθους, επειδή κατά την εξόρυξη τού 
µετάλλου προκαλούνταν επικίνδυνες αναθυµιάσεις]. 

κόβερ-γκερλ (το) {άκλ.} νέα και όµορφη κοπέλα, τής οποίας η φω-
τογραφία εµφανίζεται ως εξώφυλλο σε περιοδικό. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
cover-girl]. 

κόβω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {γ' ενεστ. κόβει κ. λαϊκ. κόφτει | έκοψα (προστ. 
κόψε κ. κόφ' το), κόπηκα, κοµµένος} ♦ (µετβ.) 1. χωρίζω (κάτι) σε δύο ή 
περισσότερα κοµµάτια (µε κατάλληλο εργαλείο, λ.χ. µαχαίρι, τα-
νάλια, ψαλίδι, κόφτη κ.ά.): - το σκοινί | την κορδέλα | τα καλώδια | τα 
δεσµά || ~ τη ντοµάτα στα τέσσερα | την πίτα σε µικρά κοµµάτια | µια 
φέτα στα δύο || ~ την τούρτα | τη βασιλόπιτα (τη χωρίζω σε κοµµάτια) 
2. ξεχωρίζω ένα κοµµάτι από το βασικό τµήµα (κάποιου πράγµατος): 
κόψε µου µια φέτα ψωµί || ~ µια µερίδα κρέας || ~ ένα µπούτι από το 
κοτόπουλο 3. (+σε) δίνω (σε κάτι) συγκεκριµένη µορφή µε τη 
βοήθεια µαχαιριού ή άλλου αιχµηρού αντικειµένου: ~ το ύφασµα σε 
τετράγωνα || ~ το κρεµµύδι | την πιπεριά σε ροδέλες 4. (α) αφαιρώ, 
συνήθ. µε κοφτερό εργαλείο, από κάτι ένα τµήµα του: έκοψε το νεκρό 
τµήµα τού φυτού και το πέταξε || ~ τις κορυφές από τα στάρια || ~ ένα 
κλαδί απ' το δέντρο || ~ ένα άρθρο από την εφηµερίδα || ~ τις άκρες απ' 
τα φύλλα (ξακρίζω) || ~ τις σελίδες µε τον χαρτοκόπτη (β) (ειδικότ.) 
για αποκοπή µέλους τού σώµατος και ακρωτηριασµό: ο δήµιος του 
έκοψε το κεφάλι || τα παλιά χρόνια έκοβαν τα αφτιά ή τη µύτη των 
κακούργων για τιµωρία 5. (ειδικότ.) αποσπώ (κάτι) από το σηµείο 
όπου βρίσκεται (τραβώντας το): ~ τα σταφύλια | τα µήλα || ~ λεµόνια 
από τη λεµονιά || ~ δύο σελίδες από το τετράδιο 6. αφαιρώ τµήµα 
ταινίας, οµιλίας, γραπτού κειµένου κ.λπ. (επειδή ίσως προσβάλλει 
κάποιους ή παραβιάζει κάποιον νόµο): έκοψαν από την ταινία τις 
τολµηρές σκηνές || η επιτροπή έκοψε ένα µέρος τής οµιλίας στο µο-
ντάζ, γιατί περιείχε ύβρεις κατά τού πολιτεύµατος || στην καινούργια 
έκδοση τού µυθιστορήµατος υπάρχουν και τα κοµµάτια που είχε κόψει 
η λογοκρισία ΣΥΝ. λογοκρίνω 7. (για δέντρο) πελεκώ ή πριονίζω τον 
κορµό του, ώστε να πέσει κάτω: οι ξυλοκόποι µε τα τσεκούρια κόβουν 
δέντρα || ~ ξύλα (δέντρα ή κλαδιά από τα δέντρα για θέρµανση) 8. 
(για µέλος ή σηµείο τού σώµατος µου) πληγώνω (σκόπιµα ή από 
απροσεξία, συνήθ. όταν ένα αιχµηρό αντικείµενο ή επιφάνεια 
προκαλεί άνοιγµα στο δέρµα, ώστε να τρέχει αίµα): ~ το δάχτυλο µου 
|| έκοψα το χέρι µου µε το µαχαίρι καθώς ετοίµαζα το φαγητό- ΦΡ. (α) 
κόβω τις φλέβες µου (i) για απόπειρα αυτοκτονίας (ii) (µτφ.-αργκό) 
για να δείξει κανείς ότι έχει περιέλθει σε απελπιστική κατάσταση: 
δεν αντέχω πια αυτή την κατάσταση, θα κόψω τις φλέβες µου! (β) 
κόψε τον λαιµό σου! βρες τη λύση µόνος σου, χωρίς να µε εµπλέκεις: 
δεν ξέρω πού θα βρεις τα λεφτά που µου χρωστάς- ~! || κόψτε τον 
λαιµό σας να τελειώσετε εγκαίρως τη δουλειά! 9. (για τιµή προϊόντος) 
µειώνω, κάνω έκπτωση: πόσα θα µου κόψετε, αν αγοράσω και τα δύο; 
|| του έκοψε πέντε χιλιάδες δρχ. από την αρχική τιµή ΣΥΝ. κάνω 
έκπτωση 10. µειώνω τη διάρκεια: το φιλµ διαρκεί πολύ, πρέπει να το 
κόψουµε || έκοψε δέκα λεπτά από την οµιλία του, γιατί ξεπερνούσε τον 
χρόνο 11. µειώνω σε µήκος: ~ τα µαλλιά µου | τα νύχια | τα γένια | τις 
φαβορίτες || ~ το γρασσίδι 12. αφαιρώ εντελώς, ξυρίζω: από τότε που 
έκοψε το µουστάκι, άλλαξε το πρόσωπο του || έβαλε στοίχηµα ότι θα 
κόψει το µούσι του, αν χάσουν στις εκλογές 13. (για πε-ΡιοΧή) χωρίζω, 
διαιρώ: το ποτάµι κόβει την κοιλάδα στα δύο || ο δρόµος κόβει το χωριό 
στη µέση 14. (για νόµισµα) παράγω και θέτω στην κυκλοφορία: η 
κυβέρνηση θα αναγκαστεί να κόψει πληθωριστικό νόµισµα || η 
Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα κόψει νέο νόµισµα 15. (για 
µισθό, επίδοµα) εγκρίνω και καταβάλλω, πληρώνω: του έκοψε 
µηνιάτικο διακόσιες χιλιάδες || ο εργάτης ζήτησε να του κόψουν 
επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 16. (για εισιτήριο) (α) εκδίδω σε (κά-
ποιον): πόσα εισιτήρια κόβει το θέατρο σας τα σαββατοκύριακα; (β) 
ζητώ να µου εκδώσουν, βγάζω (από ταµείο | εκδοτήριο): τον έστειλαν 
να κόψει εισιτήρια για όλη την παρέα 17. διακόπτω (κάποιον) κατά τη 
διάρκεια µιας πράξης: µου τηλεφώνησε την ώρα που η ταινία έφτανε 
στην κορύφωση- µ' έκοψε πάνω στο καλύτερο || µη µε κόβεις την ώρα 
που µιλάω! 18. (λαϊκ.) σχηµατίζω µια εντύπωση για (κάποιον/κάτι), 
καταλαβαίνω τον χαρακτήρα του: αµέσως τον έκοψα τι κουµάσι ήταν! 
19. (λαϊκ.) κοιτάζω µε προσοχή, παρατηρώ: καθόταν στην άκρη τής 
πλατείας κι έκοβε κίνηση || περνούσε µπροστά από τους υποψηφίους κι 
έκοβε φάτσες 20. εµποδίζω: φύγε από µπροστά' µου κόβεις τη θέα! || 
τα ψηλά κτήρια έκοβαν τον ήλιο || (µτφ.) µπήκε στη µέση και µου 
έκοψε τον δρόµο || αυτή η ήττα τού έκοψε τον δρό- 
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µο προς την προεδρία 21. απορρίπτω, θεωρώ ότι κάποιος δεν πληροί 
τις προϋποθέσεις (για κάτι): ο καθηγητής έκοψε στις εξετάσεις είκοσι 
φοιτητές 22. ελαττώνω: κόψε ταχύτητα, ο δρόµος στενεύει απότοµα 
23. παύω να κάνω (κάτι), διακόπτω (συνήθεια, πάθος κ.λπ.): ~ το 
χαρτί (τη χαρτοπαιξία) | το κάπνισµα | το ποτό 24. (για όργανα τού 
σώµατος, λειτουργίες κ.λπ.) σταµατώ απότοµα κάτι, το κάνω να πά-
ψει να λειτουργεί: η ταινία έχει σκηνές δράσης που κόβουν την ανάσα 
25. σε ΦΡ. που δηλώνουν µεγάλο φόβο, όπως κόβω τη χολή | τα ήπατα 
(κάποιου) προκαλώ µεγάλο φόβο (σε κάποιον): ήρθε πίσω µου 
αθόρυβα στο σκοτάδι και µου 'κόψε τη χολή || µου 'κόψε τα ήπατα 
µόλις µου είπε πως κάτι έπαθες! 26. περικόπτω ή σταµατώ: πρέπει να 
κόψουµε τις περιττές δαπάνες || έκοψαν όλες τις επιδοτήσεις προς τους 
αγρότες || λένε ότι θα µας κόψουν το οικογενειακό επίδοµα 27. 
διακόπτω, σταµατώ κάτι που υπάρχει µέχρι σήµερα: πρέπει να κό-
ψουµε τις οικειότητες | τα πολλά-πολλά | τα πάρε-δώσε || τσακώθηκε 
µαζί του και του έκοψε και την καληµέρα || έκοψε κάθε επαφή | κάθε 
σχέση µαζί της- ΦΡ. (εκφραστ.) κοµµένα αυτά! (i) για να επισηµανθεί 
(σε κάποιον) ότι πρέπει να σταµατήσει αυτά που συνηθίζει να κάνει 
και ότι πρέπει να αλλάξει στάση ή συµπεριφορά (απέναντι σε 
κάποιον/κάτι): ∆εν θα κάνεις εσύ ό,τι θέλεις! ~! (ii) για να προει-
δοποιηθεί (κάποιος) ότι η (κακή) συµπεριφορά του θα προκαλέσει 
αρνητική αντίδραση (από κάποιον άλλο): Με τέτοιος θράσος που 
έχεις, νοµίζεις ότι θα σου κάνω κι άλλα χατίρια; ~! 28. διακόπτω τη 
ροή ή την παροχή αγαθού, σταµατώ την τροφοδότηση: αν δεν πλη-
ρώσετε εγκαίρως τον λογαριασµό, θα σας κόψουµε το ρεύµα || τους 
έκοψαν το νερό 29. στρίβω (συνήθ. µε απότοµη κίνηση): έκοψε το τι-
µόνι δεξιά και µπήκε στο αντίθετο ρεύµα 30. αλέθω: ~ καφέ | κιµά | 
πιπέρι 31. ΑΘΛ. εµποδίζω τη συνέχεια τής πορείας, διακόπτω την κί-
νηση (παίκτη ή µπάλας): ο αµυντικός έκοψε τον επιθετικό τής αντί-
παλης οµάδας || έκοψε τη µπάλα µε το χέρι 32. (για χτύπηµα µε το χέ-
ρι): θα σου κόψω κάνα χαστούκι! || του 'κόψε µια ανάποδη (µε την 
εξωτερική πλευρά τής παλάµης), που τη θυµάται ακόµη 33. σε ΦΡ. 
που δηλώνουν επιβολή σε κάποιον ή περιορισµό τού θάρρους ή τού 
θράσους του: πρέπει να του κόψεις λίγο τον βήχα, γιατί έχει γίνει πολύ 
θρασύς || θα του κόψω τον αέρα, γιατί αυθαδιάζει || πολλά λες και θα 
στην κόψω τη γλώσσα σύρριζα! || αν ξαναπλώσεις χέρι στο φαγητό, θα 
στα κόψω τα χέρια! || αν ξαναπατήσεις στη γειτονιά, θα στα κόψω τα 
πόδια! 34. (λαϊκ.) για έντονο και ξαφνικό αίσθηµα πείνας: κατά το 
µεσηµέρι µε έκοψε µια πείνα! || δεν είχαν φάει και τους είχε κόψει 
λόρδα 35. (για φιλµ ή βιντεοταινία) σταµατώ (τη µετάδοση) σε 
ορισµένο σηµείο: κόψε το εδώ να το δούµε καλύτερα (ενν. το φιλµ) 
36. τέµνω σε ένα σηµείο: µία ευθεία κόβει τις δύο άλλες στο σηµείο 
αυτό 37. τεµαχίζω µε ορισµένο τρόπο ή σχέδιο: ~ ίσια | στραβά το 
χαρτί || ~ ύφασµα για κουρτίνες | για σακάκι ♦ (αµετβ.) 38. (για τρά-
πουλα) χωρίζω το σύνολο των τραπουλόχαρτων σε δύο µέρη (στην 
έναρξη τού παιχνιδιού): εσύ κόβεις (ενν. την τράπουλα) 39. (για ρευ-
στές τροφές) αλλοιώνεται η σύνθεση µου, χαλάω: το γάλα έκοψε, δεν 
πίνεται πια || χρειάζεται προσοχή όταν φτειάχνεις τη µαγιονέζα, για να 
µην κόψει 40. (για εργαλείο µε αιχµή, κόψη, ακµή) είµαι κοφτερός, 
οξύς, µπορώ να χρησιµοποιηθώ για κοπή: το µαχαίρι στόµωσε και δεν 
κόβει || ένα ξυράφι που κόβει πολύ (πολύ κοφτερό) || πρόσεχε τη λάµα- 
κόβει σαν ξυράφι! 41. µειώνεται η ένταση µου: ευτυχώς έκοψε ο 
αέρας || στο λιµανάκι το κύµα κόβει αρκετά || να κόψει πρώτα η βροχή 
και µετά φεύγουµε 42. σταµατώ (τις επαφές µου µε κάποιον), 
διακόπτω (τις σχέσεις): έχουµε κόψει, δεν βλεπόµαστε πια 43. (λαϊκ.) 
αλλοιώνοµαι, παίρνω χειρότερη όψη: έκοψε η µούρη του απ' τη δίαιτα 
ΣΥΝ. ρεύω 44. σε ΦΡ. που δηλώνουν οξεία αντίληψη: κόβει το µυαλό 
του (ή του κόβει) || κόβει το µάτι σου (βλέπεις καλά, παρατηρείς 
λεπτοµέρειες) 45. (για καθηγητή, εξεταστή) απορρίπτω (µαθητές, 
υποψηφίους), βαθµολογώ κάτω από τη βάση: ένας εξεταστής που έχει 
τη φήµη ότι κόβει-(µεσοπαθ. κόβοµαι) 46. απορρίπτοµαι: κόπηκε στις 
εξετάσεις µε τέσσερα 47. παύω να αισθάνοµαι κάτι: µόλις έµαθα τα 
δυσάρεστα νέα, µου κόπηκε η όρεξη 48. (για όργανα τού σώµατος, 
λειτουργία του κ.λπ.) σταµατώ (απότοµα) ή παύω να λειτουργώ: µό-
λις δεις το βάθος τού γκρεµού θα σου κοπεί η αναπνοή || απ' την πολλή 
πεζοπορία µου είχε κοπεί η ανάσα 49. σε ΦΡ. για τη δήλωση µεγάλου 
φόβου: µόλις είδαν τους εχθρούς, τους κόπηκαν τα γόνατα/ τα πόδια || 
από το µεγάλο σοκ τής κόπηκε η µιλιά || µου κόπηκαν τα ήπατα απ' τον 
φόβο 50. διακόπτοµαι: καθώς συνοµιλούσαν, κόπηκε ξαφνικά η 
γραµµή || όταν έχει κακοκαιρία, κόβεται συχνά η δορυφορική σύνδεση 
51. παύω να έχω (κάτι): της κόπηκε το γάλα και δεν µπορεί πλέον να 
θηλάσει || ξαφνικά της κόπηκε η περίοδος 52. (για υλικό που είναι 
πολύ µαλακό) µπορώ να τεµαχιστώ εύκολα: το βούτυρο κόβεται 
εύκολα || το κρέας έχει παγώσει και δεν κόβεται µε τίποτα · ΦΡ. (α) 
κόβω δρόµο ακολουθώ συντοµότερη διαδροµή: στρίψε από 'δώ για 
να κόψουµε δρόµο (β) (αργκό) κόβω λάσπη φεύγω από µια 
δυσάρεστη κατάσταση, την κοπανάω: µόλις είδε τα σκούρα, έκοψε 
λάσπη (γ) κόβω τα φτερά (κάποιου) τον αποθαρρύνω, τον κάνω να 
απογοητευθεί (σε µια προσπάθεια που καταβάλλει): η αναπάντεχη 
αποτυχία του στον διαγωνισµό τού έκοψε τα φτερά (δ) (µτφ.) κόβω το 
κεφάλι µου είµαι απολύτως σίγουρος για (κάποιον/κάτι), δεν έχω την 
παραµικρή αµφιβολία: αποκλείεται να συµπεριφέρθηκε αυτός έτσι- 
κόβω το κεφάλι µου γι' αυτόν || µπορεί να έγιναν κι έτσι όπως τα λες τα 
πράγµατα- δεν κόβω το κεφάλι µου! (ε) το κόβω µε τα πόδια πηγαίνω 
κάπου πεζός: απελπίστηκα να περιµένω το λεωφορείο και το 'κόψαµε 
τα πόδια (στ) κόβω βόλτες πηγαίνω πέρα-δώθε: ένας νεαρός έκοβε 
βόλτες µπροστά απ' το σπίτι σου (ζ) (οικ.) κόφ' το ή κόψ' ΤΟ! σταµάτα 
(να κάνεις ή να λες αυτό που κάνεις ή λες): ~! ∆εν θέλω άλλα αστεία 
εις βάρος µου (η) µε κόβει | λούζει κρύος ιδρώτας βλ. λ. ιδρώτας (θ) 
(µτφ.) κόβω | γκρεµίζω τις γέφυρες βλ. λ. γέφυρα 

(ι) (ειρων.) κόψε κάτι! (i) προς κάποιον που λέει πολλές υπερβολές, 
που διηγείται (συνήθ. για τον εαυτό του) απίστευτα πράγµατα: σαν 
πολλά µας τα λες, ~! (ii) (προς έµπορο) κάνε µια µικρή έκπτωση (ια) 
κόβω και ράβω για κάποιον που µπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε έναν 
χώρο, έναν τοµέα: στην υπηρεσία του κόβει και ράβει ΣΥΝ. λύνει και 
δένει (ιβ) (µτφ.) κοµµένος και ραµµένος στα µέτρα (κάποιου) φτει-
αγµένος ή απόλυτα προσαρµοσµένος στις επιθυµίες, τις ικανότητες 
τις δυνατότητες (κάποιου): ο ρόλος ήταν ~ αυτής τής ηθοποιού || οι 
εκλογικοί νόµοι είναι συνήθως κοµµένοι και ραµµένοι στα µέτρα τού 
κυβερνώντος κόµµατος (ιγ) τι σε κόφτει εσένα; τι σε νοιάζει, γιατί σε 
απασχολεί; (µε τη σηµ. «δεν σου πέφτει λόγος, δεν σε αφορά κάτι»): 
Εσένα τι σε κόφτει αν θα πληρώσουν πρόστιµο; Εσύ θα τα δώσεις τα 
λεφτά; (ιδ) (λαϊκ.) κόβω καρφιά για πολύ κρύο καιρό, για πολύ ψύ-
χος: κόψαµε καρφιά µες στο χιόνι (ιε) (λαϊκ.) κόβω ρόδα µυρωµένα 
(γενικά) φεύγω, αποχωρώ' (ειδικότ.) εγκαταλείπω µια κατάσταση 
ξαφνικά, κυρ. όταν θα έπρεπε να µείνω (ιστ) µε κόβει η κοιλιά µου 
παθαίνω διάρροια, κόψιµο (ιζ) κόβω το αίµα (κάποιου) βλ. λ. αίµα 
(ιη) κόβω την ανάσα (κάποιου) (i) για να δηλωθεί ο έντονος θαυµα-
σµός που προκαλείται από τη θέα ενός εντυπωσιακού και συνήθ. 
αχανούς τοπίου: το απέραντο πέλαγος που αντικρίσαµε από την κο-
ρυφή τού βουνού, µας έκοψε την ανάσα (ii) για την περιγραφή κατα-
στάσεων που προκαλούν φόβο, τρόµο, έκπληξη ή συναρπάζουν: το 
θρίλερ είχε κάτι τροµακτικές σκηνές που σου έκοβαν την ανάσα || 
µόλις τον είδα να πέφτει στο κενό, µου κόπηκε η ανάσα 53. (α) µε εν-
διαφέρει πολύ: θέλω να πάω, αλλά δεν ~ κιόλας! (β) επιµένω (για κά-
τι): δεν ήρθε στη συνάντηση και κοβόταν ότι δεν είχε ενηµερωθεί. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κόπτω (βλ.λ.), πβ. ράβω - ράπτω, σκάβω - σκά-
πτω, νίβω - νίπτω κ.ά. Ήδη µεσν. είναι οι φρ. µέ κόπτει ίδρος, κόβο-
νται τά πόδια | τα µέλη µου, µέ κόφτει δια κάποιον]. 

κογιονάρω ρ. µετβ. {κογιονάρισα} (λαϊκ.) κοροϊδεύω, εµπαίζω. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού βεν. cogionar (ιταλ. coglionare) < cogion «(κυ-
ριολ.) όρχις - (µτφ.) ανόητος, ηλίθιος» < µτγν. λατ. coleo < λατ. 
culeus]. 

κογιότ (το) {άκλ.} ΖΩΟΛ. µικρός λύκος που ζει στη δυτική Β. Αµερική 
(Η.Π.Α. και Μεξικό). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. coyote < µεξ. coyote < koyotl, γλώσσα Ναχουάτλ (των 
Αζτέκων)]. 

KOVKÓ (το) → Κονγκό 
κογκλάβιο (το) → κονκλάβιο 
κογκρέσο (το) → κονγκρέσο 
κόγχη (η) {κογχών} 1. ΑΝΑΤ. κάθε κοιλότητα οστού ή οργάνου τού σώ-

µατος: ~ οφθαλµού (καθεµιά από τις κοιλότητες τού κρανίου, στις 
οποίες βρίσκονται τα µάτια) || ~ ωτός (ονοµασία τής βαθιάς κοιλό-
τητας τού πτερυγίου τού αφτιού) 2. κοίλωµα τοίχου για την τοποθέ-
τηση διαφόρων αντικειµένων ή για διακοσµητικούς χώρους 3. 
ΕΚΚΛΗΣ. το ηµικυκλικό τµήµα τού Αγίου Βήµατος, που προεξέχει προς 
την ανατολή και στο οποίο τοποθετείται η Αγία Τράπεζα, όπως επί-
σης και τα πλάγια µικρότερα ηµικυκλικά στοιχεία τού Ιερού Βήµα-
τος 4. ΓΕΩΛ. κοίλωµα µε αµφιθεατρικό και ηµικυκλικό σχήµα, που 
βρίσκεται στην επιφάνεια τού εδάφους και που σχηµατίστηκε από 
τις διαβρωτικές διεργασίες παγετώνα. Επίσης κόχη (κυρ. σηµ. 2). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., που συνδ. µε σανσκρ. sankhà- «µύδι», καθώς και µε το 
αρχ. ουσ. κόχλος «κοχλίας»]. 

-κογχος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει πόσες κόγχες έχει ένα κτή-
ριο: το ιερό τής εκκλησίας µας είναι τρίκογχο. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής 
Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. τρί-κογχος), που προέρχεται από το 
αρχ. κόγχη]. 

KO.∆Η.ΣΟ. (το) Κόµµα ∆ηµοκρατικού Σοσιαλισµού. 
Κ.Ο.Ε.Μ. (η) Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής. 
Κοζάκος (ο) µέλος νοµαδικού πληθυσµού στα νότια σύνορα τής Ρω-

σίας, µε στρατό περίφηµο για τη µαχητικότητα του, ο οποίος φρου-
ρούσε τα σύνορα τής χώρας και, µετά την επανάσταση τού 1917, εν-
σωµατώθηκε στον κόκκινο Στρατό. — κοζάκικος, -η, -ο [1896]. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Cosaque < ουκραν. Kozak < τουρκ. Kazak 
«στρατιώτης ιππικού»]. 

Κοζάνη (η) πόλη τής ∆. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νο-
µού (νοµός Κοζάνης).   — Κοζανίτης (ο), Κοζανίτισσα (η), κοζανίτι-
κος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ µεσν. < σλαβ. kozani < koza «γίδα, δέρµα γίδας»]. 

Κόζα Νόστρα (η) {άκλ.} η ονοµασία τής µαφίας στις Η.Π.Α.· (γενι-
κότ.) ως χαρακτηρισµός κλειστών µυστικών οµάδων τού οργανωµέ-
νου εγκλήµατος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cosa nostra «δική µας υπόθεση»]. 

κοζάρω ρ. µετβ. {κοζάρισα} (λαϊκ.) 1. κοιτάζω (κάποιον/κάτι) µε προ-
σοχή, συνήθ. κρυφά 2. βλέπω (από µακριά), διακρίνω (κάποιον/κάτι), 
βάζω (κάποιον/κάτι) στο µάτι ΣΥΝ. µπανίζω. 
[ΕΤΥΜ. < Κόζΐ (βλ.λ.)]. 

κόζι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} 1. (σε ορισµένα χαρτοπαίγνια) το ισχυρό 
φύλλο που νικάει 2. το προσεκτικό κοίταγµα, η παρατήρηση- ΦΡ. (α) 
κάνω κόζι διακρίνω, βλέπω (κάποιον): τον έκανες κόζι αυτόν που πέ-
ρασε; (β) παίρνω κόζι κοιτάζω επίµονα και µε ερωτική διάθεση ΣΥΝ. 
µπανίζω, παίρνω µάτι. [ΕΤΥΜ < τουρκ. koz]. 

Κ.Ο.Θ. (η) Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 
κόθορνος (ο) {κοθόρν-ου | -ων, -ους} 1. υπόδηµα µε ψηλό και παχύ 

πέλµα, το οποίο φορούσαν οι υποκριτές τής αρχαίας τραγωδίας υπο-
δυόµενοι ρόλους ηρώων 2. (µτφ.) (α) (µειωτ.) για άκοµψο υπόδηµα (β) 
άνθρωπος αναξιόπιστος που αλλάζει απόψεις και θέσεις από ιδιοτέ-
λεια. 
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[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. λυδικό δάνειο], 
κοιλάδα (η) το κοίλωµα εδάφους που περικλείεται από βουνά ή υψώ-

µατα και που σχηµατίστηκε λόγω τής διαβρωτικής ενέργειας τού νε-
ρού- ΦΡ. κοιλάς τού κλαύθµωνος βλ. λ. κλαυθµών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κοιλάς, -άδος < κοίλος]. 

κοιλαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] (κοίλαν-α, -θηκα} (λόγ.) βαθουλώνω, κάνω 
(κάτι) κρίλο. — κοίλανση (η) [µτγν.]. 

κοιλαράς, -ού, -άδικο {κοιλαράδες (θηλ. κοιλαρούδες)} (µεγεθ.-µει-
ωτ.) αυτός που έχει µεγάλη και προτεταµένη κοιλιά ΣΥΝ. προκοίλης, 
χοντρός. 

κοιλαρφανος, -η, -ο (λαϊκ.) ορφανός από τη στιγµή τής γέννησής του. 
κοιλεντερωτά (τα) [1877] ΖΩΟΛ. οµοταξία υδρόβιων ασπόνδυλων, 
που περιλαµβάνει τα κοράλλια, τις µέδουσες, τους σπόγγους κ.ά. 
Επίσης κοιλέντερα [µεσν.]. 

κοιλιά (η) 1. η περιοχή τού ανθρώπινου σώµατος ανάµεσα στον θώρακα 
και στη λεκάνη, η οποία περιέχει τα σπλάχνα ΣΥΝ. γαστέρα· ΦΡ. (α) 
πέφτω µε την κοιλιά πέφτω µπρούµυτα, οριζόντια προς το έδαφος: 
έπεσε στο νερό µε την κοιλιά (β) χορός τής κοιλιάς ανατολίτικος χορός 
που βασίζεται στην κίνηση τής κοιλιάς και των γοφών (γ) η κοιλιά 
µου παίζει βιολί/ ταµπουρά πεινάω πολύ (και ακούγονται από την 
κοιλιά οι χαρακτηριστικοί ήχοι, γουργούρισµα) 2. (συνεκδ.) το 
µπροστινό τοίχωµα τής παραπάνω περιοχής: έχει ράµµατα στην -από 
την εγχείρηση· ΦΡ. πιάνω την κοιλιά µου απ' τα γέλια ξεκαρδίζοµαι, 
γελάω πάρα πολύ 3. (συνεκδ.) (α) το στοµάχι ή τα έντερα: κοιµήθηκε 
µε άδεια ~ (β) (στα ζώα, ψάρια κ.λπ.) η αντίστοιχη περιοχή τού 
σώµατος τους- (ειδικότ.) το κάτω µαλακό µέρος τού σώµατος τους: 
ανοίγω το ψάρι από την ~ || µαγειρεµένες ~ ζώων || κοιλιές και 
ποδαράκια για πατσά · 4. η µήτρα: (καθηµ.) αισθανόταν το έµβρυο να 
κλοτσάει στην ~ της || µια έγκυος µε φουσκωµένη -· ΦΡ. από την 
κοιλιά τής µάννας του βλ. λ. µάννα 5. (µτφ.) κοίλωµα προς τα µέσα ή 
προς τα έξω: τέντωσε το σχοινί, γιατί κάνει - · 6. το πάχος (στην πε-
ριοχή τής κοιλιάς): δεν έχεις καθόλου ~, είσαι µια χαρά- ΦΡ. κάνω 
κοιλιά (i) παχαίνω: λένε ότι η µπίρα φουσκώνει και κάνει κοιλιά (ii) 
χαλαρώνω (σε προσπάθεια, εργασία κ.λπ.): οι εργασίες για τη διά-
νοιξη οδού κάνουν κοιλιά (δεν προχωρούν εντατικά) || αυτή την πε-
ρίοδο η οµάδα έχει κάνει κοιλιά 7. το κάτω µέρος τού αεροσκάφους: 
δεν λειτούργησε το σύστηµα των τροχών και το αεροπλάνο προσγει-
ώθηκε µε την ~. Επίσης (λόγ.) κοιλία (βλ.λ.). — (υποκ.) κοιλίτοα (η), 
(µεγεθ.) κοιλαρά (η). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κοιλία (< κοίλος), που αρχικώς δήλωνε κάθε σω-
µατική κοιλότητα, για να καταλήξει στη σηµ. «κοιλότητα των σπλά-
χνων» (ήδη αρχ.)]. 

κοιλία (η) {κοιλιών} ΑΝΑΤ. ονοµασία διαφόρων κοιλοτήτων των οργά-
νων τού σώµατος: κοιλίες τής καρδιάς (οι δύο κοιλότητες τής καρ-
διάς, όπου συγκεντρώνεται το αίµα που προέρχεται από τους κόλ-
πους) || κοιλίες τού εγκεφάλου. [ΕΤΥΜ αρχ. < κοίλος]. 

κοιλιακός1, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κοιλιά: ~ 
χώρα || ~ µύες (άνω | κάτω | πλάγιοι) 2. κοιλιακοί (οι) (α) οι κοιλιακοί 
µύες (β) ποικίλες ασκήσεις γυµναστικής για την εκγύµναση των 
µυών τής κοιλιάς: κάνω κοιλιακούς 3. κοιλιακά (τα) νόσος των εντέ-
ρων. ✈  ΧΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

κοιλιακός2, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε κοιλία (τής καρ-
διάς): ~ αορτή. 

κοιλιαλγία (η) {κοιλιαλγιών} πόνος στην κοιλιά, κοιλόπονος. [ΕΤΥΜ 
< κοιλιά + -αλγία < άλγος «πόνος», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cœlialgie]. 

κοιλιόδουλος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που υποκύπτει στη λαιµαργία του, 
ο φαγάς ΣΥΝ. λαίµαργος. 

κοιλιοκήλη (η) [1853] ΙΑΤΡ. η πρόπτωση κοιλιακού σπλάγχνου (λ.χ. 
εντέρου) µέσα από ασθενές σηµείο τού κοιλιακού τοιχώµατος ή µέ-
σα από ουλή προηγούµενης επέµβασης (µετεγχειρητική ~). [ΕΤΥΜ; 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cœliocèle]. 

κοιλόπονος (ο) πόνος στην κοιλιά ΣΥΝ. πονόκοιλος, κοιλιαλγία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

κοιλοπονώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {κοιλοπονάς... | κοιλοπόνεσα} 1. πονώ 
στην κοιλιά 2. (για επίτοκη γυναίκα) έχω ωδίνες τοκετού. 

κοίλος, -η, -ο 1. αυτός που έχει βαθουλωµένη επιφάνεια, κυρτός: ~ 
κάτοπτρο ΣΥΝ. βαθουλός, βαθουλωτός · 2. αυτός που έχει εσωτερικό 
κενό, κούφιος ΑΝΤ. συµπαγής 3. κοίλο(ν) (το) το µέρος τού αρχαίου 
θεάτρου που προοριζόταν για τους θεατές. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κοίλος < *κοΡ-ιλος (πβ. µυκ. ko-wi-ro-) < *kow-, ετεροι-
ωµ. βαθµ. τού I.E. *kew- «κοίλωµα, οίδηµα», πβ. λατ. cavus «κοίλος» 
(> γαλλ. cave «σπηλιά»), cavitas «κοιλότητα» (> ισπ. cavidad), αρµ. 
soyl^o&ß. thelë «βαθύς» κ.ά. Πιθ. οµόρρ. κώθων (βλ. λ. κωθώνι)]. 
κοιλότητα (η) [αρχ.] {κοιλοτήτων} βαθούλωµα στην επιφάνεια τής 
γης ή µεγάλου επίπεδου αντικειµένου. κοίλωµα (το) [αρχ.] {κοιλώµ-
ατος | -ατα, -άτων} το κοίλο µέρος µιας επιφάνειας, το βαθούλωµα: - 
εδάφους ΣΥΝ. κοιλότητα, κούφωµα, λάκκωµα. 
κοιµάµαι κ. (σπανιότ.) κοιµούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κοιµάσαι... | κοιµ-
ήθηκα, -ισµένος) 1. βρίσκοµαι στην κατάσταση τού ύπνου: ~ καλά | 
ήσυχα | βαθιά | ανήσυχα | σαν πουλάκι (ήσυχα) | στο πλάι µε 
γυρισµένη την πλάτη | ανάσκελα | λίγο | ελαφρά | µε τα ρούχα | µε τα 
µάτια ανοιχτά- ΦΡ. (α) κοιµάµαι κι ονειρεύοµαι | κοιµάµαι του καλού 
καιρού (ί) για ύπνο βαθύ (ii) (µτφ.) για πρόσωπο που δεν αντι-
λαµβάνεται τι συµβαίνει γύρω του (β) κοιµάµαι όρθιος (i) είµαι εξα-
ντληµένος και κλείνουν τα µάτια µου από τη νύστα (ii) δεν αντιλαµ-
βάνοµαι τι συµβαίνει γύρω µου, δεν παίρνω χαµπάρι, είµαι χαζός (γ) 

κοιµάµαι τον ύπνο τού δικαίου (ί) (µτφ.) κοιµάµαι ήρεµα και ανέµελα 
(ii) (µτφ.) δεν καταλαβαίνω τι µου γίνεται, είµαι αφελής, δεν παίρνω 
είδηση (δ) κοιµάµαι µε τις κότες πηγαίνω πολύ νωρίς για ύπνο (ε) 
κοιµάµαι σαν αρνάκι κοιµάµαι ξέγνοιαστος (στ) κοιµήσου και πα-
ρήγγειλα αρχή νανουρίσµατος· (µτφ.-ειρων.) σε πρόσωπο που δεν 
αντιλαµβάνεται τι συµβαίνει γύρω του (ζ) κοιµάται (κάποιος) κι η 
τύχη του δουλεύει βλ. λ. τύχη (η) (παροιµ.) όπως έστρωσες, θα κοι-
µηθείς βλ. λ. στρώνω (θ) (παροιµ.) µε στραβό αν κοιµηθείς, το πρωί 
θα αλληθωρίοεις για την επίδραση που ασκούν οι παρέες στον άν-
θρωπο, κυρ. οι κακές 2. (συνεκδ.) ΕΚΚΛΗΣ. (για αγίους, ιερείς, µονα-
χούς κ.λπ., αλλά και για λαϊκούς) πεθαίνω: ο άγιος εκοιµήθη στα 
εξήντα του χρόνια ΣΥΝ. αποδηµώ εις Κύριον 3. (µτφ.) (α) αδρανώ, µέ-
νω άπρακτος: µην κοιµάσαι! (ενεργοποιήσου!) (β) είµαι τεµπέλης και 
αργοκίνητος · 4. κάνω έρωτα: έχει κοιµηθεί µε πολλούς || κοιµηθή-
κατε µαζί; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, θυµάµαι, πεθαίνω. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. κοιµούµαι < αρχ. κοιµώµαι «ξαπλώνω, πέφτω για ύπνο», µέση 
φωνή τού ρ. κοιµώ (-άω) «κοιµίζω, ηρεµώ», βλ. λ. κοιµίζω, o µεσν. τ. 
κοιµάµαι σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς το γ' πρόσωπο κοιµάται 
τού αρχ. κοιµώµαι]. 

κοίµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. (σπάν.) η κατά-
σταση τού ύπνου · 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) ο θάνατος: στις 15 Αυγούστου γιορ-
τάζουµε την Κοίµηση τής Θεοτόκου (β) Κοίµηση τής Θεοτόκου (ί) το 
αντίστοιχο εικονογραφικό θέµα (ii) (συνεκδ.) ο ναός που είναι αφιε-
ρωµένος στην Κοίµηση τής Θεοτόκου. 

κοίµησης (ο) {κοιµήσηδες} αυτός που είναι νωθρός, που δεν έχει ζω-
ντάνια στις κινήσεις του: χρειαζόµαστε έναν δραστήριο άνθρωπο-
αυτός είναι ~, δεν κάνει για τη δουλειά. — κοιµήσικος, -η, -ο, κοι-
µήσικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ύπνος. [ΕΤΥΜ. < θ. κοιµησ- (ρ. 
κοιµούµαι) + καταλ. -ης]. 

κοιµητήριο (το) [µτγν.] {κοιµητηρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το νεκροταφείο 
(βλ.λ.). Επίσης κοιµητήρι. — κοιµητηριακός, -ή, -ό. 

κοιµίζω ρ. µετβ. {κοίµισ-α, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να κοιµηθεί: επί 
δύο ώρες προσπαθούσε να κοιµίσει το µωρό ΣΥΝ. αποκοιµίζω 2. (η 
µτχ. κοιµισµένος, -η, -ο) οκνηρός, αργοκίνητος, βραδύς στη σκέψη 
και στις κινήσεις ΑΝΤ. ξεφτέρι, τζιµάνι. — κοιµιστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµάµαι, κόµµα, ύπνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κοίµά | *κοϊµος, που εκφράζει την ιδέα τής κατάκλι-
σης για ύπνο, < κεΐµαι (βλ.λ.)]. 

κοιµίσης (ο) → κοίµησης 
κοιµούµαι ρ. → κοιµάµαι 
κοινά (τα) οι υποθέσεις και τα προβλήµατα που απασχολούν το σύ-
νολο των πολιτών: αδιαφορεί τελείως για τα ~ || η ενασχόληση µε τα 
~ είναι δηµοκρατικό καθήκον- (ειδικότ.) η διαχείριση των δηµοσίων 
υποθέσεων, των προβληµάτων που απασχολούν τους πολίτες τοπικής 
ή εθνικής κοινότητας: αναµειγνύοµαι | συµµετέχω στα ~. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., πληθ. ουδ. τού επίθ. κοινός (βλ.λ.), που ήδη στην Αρχ. 
χρησιµοποιείται µε τη σηµ. των δηµοσίων υποθέσεων, λ.χ. προς τα 
κοινά προσελθεΐν «µετέχω τού δηµοσίου βίου» (∆ηµοσθ.)]. 

κοίναΐσθησία (η) {χωρ. πληθ.) ΨΥΧΟΛ. η αόριστη και γενική αίσθηση 
που έχει κάθε άνθρωπος για την ύπαρξη του, ανεξάρτητα από τις 
πληροφορίες που δίνουν τα αισθητήρια όργανα. [ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. coenesthesia]. 

κοινό (το) 1. κάθε χαρακτηριστικό που απαντά σε περισσότερους από 
έναν ανθρώπους, καταστάσεις κ.λπ.: δεν έχουν τίποτα το ~ µεταξύ 
τους · (περιληπτ.) 2. το σύνολο των ανθρώπων που παρακολουθεί µια 
εκδήλωση, αυτοί στους οποίους απευθύνεται κάτι (βιβλίο, εκδήλωση, 
παράσταση κ.λπ.): τα εισιτήρια θα διατίθενται στο - από αύριο || το 
έργο του αγαπήθηκε από το ευρύ | µεγάλο ~ || αναγνωστικό | αγορα-
στικό | θεατρόφιλο | νεανικό | λαϊκό | απαιτητικό | εκδηλωτικό | φί-
λαθλο ~ || το ~ καταχειροκρότησε τον δηµοφιλή πιανίστα || το συντη-
ρητικό ~ αποδοκίµασε έντονα τους τολµηρούς σκηνικούς πειραµατι-
σµούς τού εκκεντρικού σκηνοθέτη || το νοήµον ~ 3. (ειδικότ.) οµάδα 
ανθρώπων που τρέφουν θαυµασµό προς έναν λογοτέχνη, καλλιτέχνη 
ή επιστήµονα: ο διάσηµος τραγουδιστής ζήτησε τη συνδροµή τού ~ 
του για τα παιδιά τού Τρίτου Κόσµου. 
[ΕΤΎΜ Η λ. απαντά ήδη στους εκκλησ. συγγραφείς ως µέρος των πε-
ριφράσεων τό κοινόν τής εκκλησίας (Ι. Χρυσόστοµος), εις τό κοινον 
είσελθείν (Ωριγένης), αναφερόµενη στη συνάθροιση των πιστών, στο 
εκκλησίασµα]. 

KOIVO· κ. κοινό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που ση-
µαίνουν ότι κάτι: 1. σχετίζεται µε τα κοινά, την πολιτική: κοινο-βού-
λιο 2. σχετίζεται µε αυτό που γίνεται από κοινού µε κάποιον: κοινο-
πραξία, κοινό-χρηστος 3. σχετίζεται µε την κοινή γλώσσα: κοινό-λε-
κτος, κοινο-λεξία 4. σχετίζεται µε τον δηµόσιο βίο: κοινο-λογώ, κοινο-
ποιώ 5. στερείται πρωτοτυπίας: κοινό-τύπος. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. κοινο-λογία, µτγν. 
κοινο-βούλιον), που προέρχεται από το επίθ. κοινός (βλ.λ.)]. 

κοινοβιάζω ρ. αµετβ. {σε ενεστ. κ. παρατ.} εγκαθίσταµαι σε κοινο-
βιακή µονή και γίνοµαι µέλος της. Επίσης κοινοβιώ [1868] {-οίς...}. 

κοινόβιο (το) [µτγν.] {κοινοβί-ου | -ων} 1. µορφή µοναστικής ζωής, 
κατά την οποία όλοι οι µοναχοί ακολουθούν κοινό πρόγραµµα ζωής 
και λατρείας και διοικούνται από ηγούµενο, τον οποίο εκλέγουν οι 
ίδιοι 2. (κατ' επέκτ.) η από κοινού συµβίωση πολλών ανθρώπων σε 
χώρο όπου υπάρχει συνήθ. αυτονοµία και ελευθερία κινήσεων και 
επικρατεί πνεύµα κοινοκτηµοσύνης: τα νεανικά ~ στην Αµερική τής 
δεκαετίας τού '60. — κοινοβιακός, -ή, -ό [µτγν.], κοινοβιακά επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 

κοίνοβίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η κοινή διαβίωση 
πολλών ανθρώπων ή οργανισµών στον ίδιο χώρο, η ζωή σε κοινόβιο. 

κοινοβουλευτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε το Κοι- 
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νοβούλιο: ~ εκπρόσωπος (βουλευτής που εκπροσωπεί το κόµµα του 
στις συνεδριάσεις τής Βουλής) | δηµοκρατία (που έχει Κοινοβούλιο· 
όχι άµεση δηµοκρατία) | σύστηµα | πρακτική | έλεγχος (εβδοµαδιαία 
συνεδρίαση, όπου εξετάζονται επερωτήσεις) | περίοδος | επιτροπή | 
όργανο | οµάδα κόµµατος | πλειοψηφία. — κοινοβουλευτικ-ά | -ώς 
[1839] επίρρ. 

κοινοβουλευτισµός (ο) [1887] το πολιτικό σύστηµα που βασίζεται 
στην ύπαρξη Κοινοβουλίου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
parlementarisme]. 

Κοινοβούλιο (το) {Κοινοβουλί-ου | -ων} 1. το ανώτατο συλλογικό πο-
λιτικό όργανο, που συγκροτείται από εκλεγµένους αντιπροσώπους 
τού λαού και ασκεί τη νοµοθετική εξουσία, ενώ παράλληλα ελέγχει 
την εκτελεστική ΣΥΝ. Βουλή 2. το σύνολο των βουλευτών, η Βουλή: το 
~ αρνήθηκε να δώσει ψήφο εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση 3. (συ-
νεκδ.) το κτήριο όπου συνεδριάζει η Βουλή ΣΥΝ. βουλευτήριο. ✈  
ΣΧΟΑίο λ. βουλή. 
[ETYM. < µτγν. κοινοβούλιον < κοινόβουλος< κοινός + -βουλοςκ βου-
λή}. 

κοινογαµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} µορφή πολυγαµίας, κατά την 
οποία δύο ή περισσότεροι άνδρες έχουν κοινές συζυγικές σχέσεις µε 
δύο ή περισσότερες γυναίκες (πβ. λ. πολυγαµία) ANT. µονογαµία. 

κοινοκτηµοσύνη (η) [1856] {χωρ. πληθ.} 1.η από κοινού κυριότητα 
υλικών αγαθών 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. βασική αρχή των σοσιαλιστικών κοι-
νωνιών, που καταργεί την ατοµική ιδιοκτησία και υποστηρίζει την 
από κοινού χρήση ή απόλαυση των υλικών αγαθών. [ETYM. < 
κοινοκτήµων < κοινός + -κτήµων < αρχ. κτώµαι «αποκτώ, κατέβω», 
µετάφρ. δάνειο από γερµ. Gütergemeinschaft]. 

κοινολεκτος (η) [µτγν.] {κοινολέκτ-ου | -ων, -ους) ΓΛΩΣΣ. η κοινή 
γλώσσα που οµιλείται σε µια χώρα από όλους (συµπεριλαµβανοµέ-
νων, κατά κανόνα, και αυτών που µιλούν διαλεκτικά και ιδιωµατι-
κά). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάλεκτος. 

κοινολεκτω ρ. αµετβ. {κοινολεκτείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(λόγ.) λέω κοινά, συνηθισµένα πράγµατα. — κοινολεξία (η) [µτγν.], 
κοινολεκτικός, -ή, -ό [1819]. [ETYM. < µτγν. κοινολεκτω (-έω) < 
κοινός + -λεκτώ < λέγω]. 

κοινολογώ ρ. µετβ. [αρχ.] {κοινολογείς... | κοινολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} (λόγ.) διαδίδω ευρέως, γνωστοποιώ στο κοινό (συνήθ. 
κάτι που δεν πρέπει να µαθευτεί αµέσως): υπάρχουν πράγµατα που 
δεν πρέπει να κοινολογούνται ΣΥΝ. κοινοποιώ, διαλαλώ, ανακοινώνω 
ΑΝΤ. αποκρύπτω, συγκαλύπτω, αποσιωπώ. — κοινολόγηση (η) [1821], 

κοινόν (το) [αρχ.] (στην αρχαιότητα) συνοµοσπονδία πόλεων-κρατών 
µε ίσα δικαιώµατα και ενιαία κεντρική διοίκηση: το ~ των Αχαιών. 

κοινοποίηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} κάθε γνω-
στοποίηση ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται. 

κοινοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {κοινοποιείς... | κοινοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} (λόγ.) 1. κάνω (κάτι) δηµόσια γνωστό, ανακοινώνω: η κυ-
βέρνηση δεν κοινοποίησε ακόµη το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο ΣΥΝ. 
κοινολογώ, γνωστοποιώ ΑΝΤ. αποκρύπτω, συγκαλύπτω 2. αποστέλλω 
ή επιδίδω δηµόσιο ή άλλο επίσηµο έγγραφο, µε το οποίο γνωστοποιώ 
διορισµό, απόλυση, καταγγελία κ.λπ.: κοινοποιήθηκε στο τοπικό γρα-
φείο η απόφαση τού κεντρικού συµβουλίου. 

κοινοπολιτεία (η) {κοινοπολιτειών} 1. (γενικότ.) η ισότητα πολιτικών 
δικαιωµάτων · 2. η ένωση ανεξαρτήτων κρατών, που συνεργάζονται 
µεταξύ τους σε θέµατα αµοιβαίων συµφερόντων, π.χ. οι χώρες τής 
παλαιότ. Βρετανικής ~ (τώρα µόνο Κοινοπολιτείας), η ~ Ανεξάρτητων 
Κρατών (Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία κ.ά.). — κοινοπολι-τειακός, 
-ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < κοινός + πολιτεία. o όρ. (Βρετανική) Κοινοπολιτεία 
(σηµ. 2) αποτελεί απόδ. τού αγγλ. Commonwealth], 

κοινοπραξία (η) [µεσν.] {κοινοπραξιών} 1. η από κοινού ανάπτυξη 
δραστηριότητας από µεµονωµένα άτοµα ή σύνολο ατόµων, που απο-
βλέπει στην επίτευξη ορισµένου σκοπού 2. η ένωση που αποτελείται 
από µέλη τού ίδιου επαγγέλµατος και αποσκοπεί στην προώθηση 
επαγγελµατικών στόχων: ~ καπνοπαραγωγών. — κοινοπρακτικός, -ή, 
-ό [1896]. 

κοινός, -ή, -ό 1. αυτός που ανήκει σε πολλούς, χρησιµοποιείται ή 
προορίζεται για πολλούς ή όλους: ~ φίλος | λογαριασµός | αγαθά | 
καλό· (ειδικότ.) για χώρο που τον χρησιµοποιούν, τον µοιράζονται πε-
ρισσότερα τού ενός άτοµα: ενοικιαζόµενα δωµάτια µε ~ µπάνιο | 
κουζίνα | αυλή | κήπο- ΦΡ. (α) κοινό µυστικό βλ. λ. µυστικό (β) σε κοι-
νή θέα µπροστά σε όλους, µπροστά στα µάτια όλων (ώστε να βλέ-
πουν όλοι): δεν είναι δυνατόν πλευρές τής ιδιωτικής ζωής των πολι-
τών να εκτίθενται ~ (από τα µέσα ενηµέρωσης) (γ) κοινή γυναίκα η 
πόρνη (δ) κοινή ησυχία το διάστηµα µεταξύ 14.30-17.30 και 23.30-07.00 
το καλοκαίρι και από 15.00-17.00 και 22.30-06.30 τον χειµώνα: συνε-
λήφθη για διατάραξη τής ~ 2. αυτός που αποτελεί γνώρισµα και χα-
ρακτηριστικό πολλών: αποτελεί - αντίληψη | πεποίθηση | πείρα ότι... 
|| έχουµε ~ απόψεις | ιδέες | αντιλήψεις | συµφέροντα | όφελος || αυτοί 
οι δύο έχουν πολλά ~ σηµεία | στοιχεία ΣΥΝ. αµοιβαίος- ΦΡ. κοινός 
παρονοµαστής βλ. λ. παρονοµαστής 3. αυτός που δεν έχει κάτι το 
ιδιαίτερο ή εξαιρετικό· συνηθισµένος: είναι ένα ~ ύφασµα || πρό-
κειται για έναν ~, κοινότατο άνθρωπο || επέδειξε εργατικότητα πέρα 
από το ~ µέτρο || λόγος ακατανόητος από τον ~ αναγνώστη- ΦΡ. (α) 
κοινό«; νους (κοινός νους, Φιλόδηµος 'Ρητορ., 1,37) η κοινή λογική 
(βλ. λ. λογική) (β) κοινός θνητός για καθηµερινούς, συνηθισµένους 
ανθρώπους, κατ' αντιδιαστολή προς αυτούς που ανήκουν στην υψη-
λή κοινωνία ή είναι πολύ σηµαντικά πρόσωπα: αυτά τα σπίτια δεν εί-
ναι για µας τους κοινούς θνητούς || (ειρων.) αυτά είναι υψηλά νοή-
µατα- δεν µπορεί να τα καταλάβει ένας ~! 4. (για πράγµ.) µέτριος ή 
κατώτερος σε ποιότητα: γράψε σ'ένα -χαρτί, ένα ό,τι να 'ναι... ΣΥΝ. 

πρόχειρος, ευτελής 5. αυτός που γίνεται από κοινού, που καθορίζεται 
από τη συµµετοχή και συµφωνία πολλών: ~ επιχείρηση | πολιτική | 
αγώνας | προσπάθεια | ανακοινωθέν | διάβηµα | εµφάνιση | απόφαση | 
έκδοση || τα συνδικάτα θα συγκροτήσουν ~ µέτωπο κατά τής κυ-
βέρνησης- ΦΡ. (α) ΓΛΩΣΣ. Κοινή (η) (ενν. γλώσσα) η καθοµιλουµένη, η 
µορφή γλώσσας που χρησιµοποιούν όλοι στην προφορική επικοινω-
νία τους, κατ' αντιδιαστολή προς τη λόγια γλώσσα· η δηµοτική, η κα-
θηµερινή γλώσσα- (ειδικότ.) (i) Κοινή Ελληνιστική | Αλεξανδρινή η 
ελληνική γλώσσα που διαµορφώθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο, 
κατ' αντιδιαστολή προς την αττική διάλεκτο (ii) Κοινή Νεοελληνική 
η γλωσσική µορφή τής Ν. Ελληνικής που οµιλείται και γράφεται 
στην Ελλάδα (από το 1976 και ως επίσηµη γλώσσα τής Εκπαίδευσης 
και τής ∆ιοίκησης που γενικεύθηκε σταδιακά από τότε σε όλες τις 
µορφές γραπτού και προφορικού λόγου)· ιστορικά, είναι καρπός σύν-
θεσης τής µητροδίδακτης γλώσσας (δηµοτικής) µε τη λόγια µορφή 
τής Ελληνικής (καθαρεύουσα) από τη µακρόχρονη παράλληλη χρήση 
και αλληλεπίδραση ΣΥΝ. δηµοτική (βλ. κ. ΣΧΟΛΙΟ για το γλωσσικό ζή-
τηµα, λ. γλωσσικός (iii) κοινό όνοµα το προσηγορικό (βλ.λ.) κατ' 
αντιδιαστολή προς το κύριο όνοµα (β) κοινός τόπος η κοινοτοπία 
(βλ.λ.) (γ) ΝΟΜ. κοινή συναινέσει για διαζύγιο που εκδίδεται σε σύ-
ντοµο χρονικό διάστηµα µε τη σύµφωνη γνώµη και των δύο εν δια-
στάσει συζύγων: πήραν διαζύγιο ~ (δ) µέγιστος κοινός διαιρέτης βλ. 
λ. µέγιστος (ε) ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο βλ. λ. ελάχιστος (στ) Κοι-
νή Αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. κ. λ. Ε.Ο.Κ., ένωση, αγορά) (ζ) από 
κοινού (από κοινού λαµβάνειν, Απολλώνιος ο ∆ύσκολος, Περί συ-
ντάξεως 122.14) µαζί, σε συνεργασία, µε κοινή προσπάθεια: θα αντι-
µετωπίσουµε το πρόβληµα ~ (η) (µτφ.) βρίσκω κοινό έδαφος (µε κά-
ποιον) συµφωνώ (µε κάποιον) για κάτι, κυρ. όταν υπάρχουν διαφω-
νίες σχετικά µε άλλα θέµατα: οι δυο πλευρές βρήκαν κοινό έδαφος 
επικοινωνίας στο επίµαχο ζήτηµα · 6. αυτός που αναφέρεται στο 
κοινωνικό σύνολο (το κοινό), δηµόσιος: οργανισµός κοινής ωφελείας 
|| εργάζεται για το - καλό | συµφέρον ΦΡ. (α) κοινή γνώµη η άποψη 
που επικρατεί σε µεγάλο µέρος των µελών µιας κοινωνίας για συ-
γκεκριµένο κοινωνικό θέµα, η συλλογική στάση τού κοινωνικού συ-
νόλου και συνεκδ. ο µέσος άνθρωπος, οι καθηµερινοί άνθρωποι: η 
πράξη του καταδικάστηκε από την ~ || ο ρόλος | η διαµόρφωση | 
σφυγµοµέτρηση | η στάση τής ~ (βλ. κ. λ. γνώµη) ΣΥΝ. η γνώµη τού κό-
σµου (β) κοινό αίσθηµα βλ. λ. αίσθηµα. — κοινώς [αρχ.] | κοινά 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κον-]ός (µε επένθεση) < *kom-jos < I.E. επίρρ. *kom-
«µαζί», πβ. λατ. cum (ευρεία σύνθεση, όπου απαντά ως com-, con- και 
co-), γαλλ. co-, ισπ. con, ιταλ. con, γοτθ. ga-, αρχ. ιρλ. com-, co-, αλβ. kë-
κ.ά. Σύµφωνα µε λιγότερο πιθανή εκδοχή, το επίθ. κοινός εµφανίζει 
την ετεροιωµένη βαθµ. τού θ. *kei-, το οποίο απαντά επίσης στην 
οµηρική λ. κείων «διαµοιραστής», πβ. κ. σανσκ. seva- «φιλικός, αγα-
πητός». Ήδη µτγν. είναι η σηµ. «ακάθαρτος» (Κ.∆. Ρωµ. 14, 14: οιδα 
και πέπεισµαι εν κυρίω 'Ιησού ότι ουδέν κυινόν δι' εαυτού, ει µη τφ 
λογιζοµένω τι κοινόν είναι, έκείνω κοινόν). Ορισµένες φρ. είναι µε-
τάφρ. δάνεια, λ.χ. κοινή γνώµη (< γαλλ. opinion publique), κοινό συµ-
φέρον (< γαλλ. intérêt commun(, κοινή συναινέσει (< γαλλ. de commun 
accord(, Κοινή Αγορά (< αγγλ. Common Market), κοινό έδαφος (< αγγλ. 
common ground)]. κοινοτάρχης (ο/η) {κοινοταρχών} ο εκλεγµένος 
πρόεδρος κοινότητας. Επίσης κοινοτάρχισσα (η) {κοινοταρχισσών}. 
κοινοτάφιο (το) [µτγν.] {κοινοταφί-ου | -ων) ο κοινός τάφος, το κοινό 
µνήµα: το ~ των Εβραίων στο Άουσβιτς. κοινότητα (η) {κοινοτήτων} 
1. ένωση προσώπων που τα συνδέουν κοινά στοιχεία (π.χ. καταγωγή, 
γλώσσα, χρώµα, ιδέες κ.ά.): οι ελληνικές ~ τής Αµερικής || το ερώτηµα 
είναι αν οι δύο -, οι λευκοί και οι µαύροι, µπορούν να συνυπάρξουν 
αρµονικά · 2. η κατώτερη βαθµίδα διοικητικής διαιρέσεως τού 
κράτους σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης: οι δήµοι και οι ~ τής 
Ελλάδος || πρόεδρος κοινότητας- ΦΡ. µαθητικές κοινότητες σχολικός 
θεσµός, σύµφωνα µε τον οποίο οι µαθητές εκλέγουν συµβούλια που 
τους εκπροσωπούν σε επίπεδο τµήµατος και σε επίπεδο σχολείου για 
τα διάφορα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 3. (µε κεφ.) η 
Ευρωπαϊκή Ένωση: η διεύρυνση τής Κοινότητας προς Ανατολάς · 4. 
ΕΚΚΛΗΣ. διοικητικός οργανισµός µοναστηριού ή µοναστικής 
πολιτείας: ~ τού Αγίου Όρους 5. Βουλή των Κοινοτήτων (αγγλ. House 
of Commons) το ένα από τα δύο νοµοθετικά σώµατα τού αγγλικού 
Κοινοβουλίου (βλ. κ. λ. βουλή) 6. θεραπευτική κοινότητα οργανωµένη 
οµάδα η οποία αποσκοπεί σε θεραπευτικούς σκοπούς, κυρ. την 
απεξάρτηση τοξικοµανών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοινότης 
< κοινός. Η σηµ. τού οργανωµένου συνόλου χωρών ή προσώπων 
αποδίδει το γαλλ. communauté (λ.χ. Communauté Européene = 
Ε.Ο.Κ.)]. κοινοτικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
κοινότητα: ~ µηχανισµός | αλληλεγγύη | συµβούλιο | συγκέντρωση | 
δεσµοί | πνεύµα 2. (α) (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση: ~ πολιτική | στόλος | 
πηγές | νοµοθεσία | εταίρος | κονδύλια | χρηµατοδοτήσεις | πρόγραµµα | 
εισφορές | επίτροπος | διάταξη || (ως ουσ.) σ' αυτή την οµάδα παίζουν 
τρεις κοινοτικοί (ενν. παίκτες) (β) Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) 
διαδικασία συντονισµού των περιφερειακών δράσεων τής Ε.Ε. όπου 
εµπίπτουν τα τέσσερα διαρθρωτικά ταµεία και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. communautaire]. κοίνοτίσµός (ο) 
{χωρ. πληθ.} 1. η θεωρία ή το σύστηµα διακυβέρνησης, στο οποίο 
σηµαντικές νοµοθετικές, εκτελεστικές κ.λπ. εξουσίες παραχωρούνται 
από την κεντρική κυβέρνηση στις επιµέρους κοινότητες, ώστε η κάθε 
κοινότητα να αποτελεί ουσιαστικά ανεξάρτητο 



κοινοτοπία 912 κοινωνικός 
 

κράτος και η κεντρική διοίκηση να είναι η οµοσπονδία αυτών των 
κρατών ΣΥΝ. κοινοτισµός 2. το φαινόµενο, κατά το οποίο το άτοµο εκ-
δηλώνει τάσεις υποταγής και αφοσίωσης περισσότερο στη δική του 
(εθνική) κοινότητα (οµάδα), παρά στην κοινωνία ως σύνολο. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. communalisme]. κοινοτοπία (η) [1896] 
{κοινοτοπιών} λόγος ή σκέψη που στερείται πρωτοτυπίας, πεζολογία: 
βαρεθήκαµε τις ~ του. [ΕΤΥΜ < ΦΡ· κοινός τόπος, µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. common-place]. 

κοινοτοπία ή κοινοτυπία; Το σωστό είναι κοινοτοπία (µε -ο-). Από 
τη φρ. κοινός τόπος σχηµατίστηκε το σύνθετο κοινότοπος, απ' 
όπου το παράγωγο κοινοτοπία. Με βάση το σηµασιολογικά αντί-
θετο πρωτότυπος και το παράγωγο του πρωτοτυπία δηµιουργήθη-
κε το αίσθηµα ότι το β' συνθετικό είναι όχι το τόπος αλλά το τύ-
πος (πρωτότυπος, πρωτοτυπία) εξού και κοινότυπος - κοινοτυπία, 
που είναι φανερό ότι δεν είναι ορθά. 

κοινότοπος, -η, -ο αυτός που δεν έχει πρωτοτυπία και ενδιαφέρον: ~ 
ιδέα | άποψη | σενάριο | συµπέρασµα | θέµα ANT. πρωτότυπος. — 
κοινότοπα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοινοτοπία. 

κοινοτυπία (η) εσφαλµ. τ. τού κοινοτοπία. — κοινότυπος, -η, -ο, κοι-
νότυπα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοινοτοπία. 

κοινόχρηστος, -η, -ο 1. αυτός που χρησιµοποιείται από πολλούς, που 
είναι κοινής χρήσεως: ~ χώρος 2. κοινόχρηστα (τα) {κοινοχρήστων} 
µηνιαίο χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται αναλογικώς από τους 
ενοίκους πολυκατοικίας για τα κοινά έξοδα (ηλεκτρικό ρεύµα, 
συντήρηση ανελκυστήρα κλπ.): βγαίνουν | αναρτώνται | ανακοινώ-
νονται τα ~ || πληρώνω τα ~. [ΕΤΥΜ < κοινός + -χρηστός < αρχ. 
χρώµαι «χρησιµοποιώ»]. 

κοινωνία (η) {κοινωνιών} 1. οργανωµένο σύνολο ανθρώπων που συν-
δέονται µε θρησκευτικούς, πολιτικούς, εθνικούς κ.λπ. δεσµούς και 
συµβιώνουν σε ορισµένο τόπο και χρόνο: τα χαρακτηριστικά τής ελ-
ληνικής ~ || η µικρή ~ τού χωριού µας || ανεκτική | φιλελεύθερη | συ-
ντηρητική | δηµοκρατική ~ 2. (α) τοπική κοινωνία δήµος ή κοινότητα 
(β) Κοινωνία των Εθνών (αγγλ. League of Nations) διεθνής οργανισµός 
ειρηνευτικού χαρακτήρα, που συνέβαλε στην ανάπτυξη των διακρα-
τικών σχέσεων µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο αντικαταστάθηκε από 
τον Ο.Η.Ε. (γ) κοινωνία πολιτών (i) το σύνολο των εθελοντικών, µορ-
φωτικών, επαγγελµατικών και οικονοµικών ενώσεων ή οργανισµών 
µέσα σε µια κοινωνία (εκπαιδευτικά και µορφωτικά ιδρύµατα, εκ-
κλησίες, επιµελητήρια, µορφωτικοί σύλλογοι, συνδικάτα, µέσα ενη-
µέρωσης κ.λπ.) (ii) η σφαίρα εκτός κρατικού καταναγκασµού ανάµε-
σα στην πολιτική εξουσία και το µεµονωµένο άτοµο 3. σύνολο αν-
θρώπων µε κοινά χαρακτηριστικά: υψηλή | καλή ~ (αριστοκρατία, 
πλούσιοι) || απόκληροι τής ~ || στο περιθώριο τής ~ || κατακάθι | από-
βρασµα τής ~ || η ~ των µεγάλων | των ενηλίκων 4. το σύνολο των αν-
θρώπων στους οποίους επιδρούν και αναφέρονται οι σύγχρονες εξε-
λίξεις: ~ τού θεάµατος | τής αφθονίας | των δύο τρίτων (µε κοινωνικές 
ανισότητες, όπου το ένα τµήµα της είναι υποβαθµισµένο) | δύο ταχυ-
τήτων | τής βίας || καταναλωτική | ταξική | αταξική ~ || ~ των πολιτών 
| τής πληροφόρησης- ΦΡ. µαζική κοινωνία η κοινωνία τής οποίας τα 
µέλη ακολουθούν οµοιόµορφη και κατευθυνόµενη συµπεριφορά 5. ο-
µάδα εντόµων ή ζώων που χαρακτηρίζεται από εσωτερική οργάνωση 
(ρόλους, ιεραρχία κ.λπ.): η ~ των µελισσών | των µυρµηγκιών · 6. 
(λόγ.) επικοινωνία, σχέση ανθρώπινη, επαφή: πρόκειται να έλθουν εις 
γάµου ~ 7. ΕΚΚΛΗΣ. Θεία/Αγία Κοινωνία (κοινωνία τού αίµατος | τού 
σώµατος τού Χριστού, Κ.∆. Α'Κορινθ. 10,16) (α) το µυστήριο τής Θείας 
Ευχαριστίας, κατά το οποίο οι πιστοί µεταλαµβάνουν το σώµα και το 
αίµα τού Χριστού (βλ. κ. λ. µετάληψη, Θεία Ευχαριστία) (β) η συµ-
µετοχή στο µυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας και κατ' επέκτ. ο άρτος 
και ο οίνος που µεταλαµβάνει ο πιστός σε αυτό 8. η ενότητα τής 
Εκκλησίας που δηλώνεται µε την κοινή συµµετοχή στη Θεία Ευχαρι-
στία και αποτελεί τον σκοπό τού θεολογικού διαλόγου των Εκκλη-
σιών τού διεσπασµένου χριστιανικού κόσµου: αποκατάσταση τής 
κοινωνίας Ορθοδόξου και Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< κοινωνός (βλ.λ.). Το εκκλησ. µυστήριο ονοµάζεται «κοινωνία», διότι 
µε αυτό ο µετέχων γίνεται «κοινωνός» τού (σώµατος και αίµατος 
τού) Χριστού, όπως φαίνεται από την πρώτη χρήση τής λ. στον 
Παύλο (Α' Κορινθ. 10, 16: τό ποτήριον τής ευλογίας ο εύλο-γοϋµεν, 
ουχί κοινωνία εστίν τού αίµατος τού Χριστού; τον αρτον δν κλώµεν, 
ουχί κοινωνία τού σώµατος τού Χριστού εστίν;)]. 

κοινωνικό(ν) (το) [µεσν.] (στη βυζαντινή µουσική) ύµνος ψαλλόµε-
νος πριν από το τέλος τής λειτουργίας, κατά τη διάρκεια τού οποίου 
κοινωνούν των Αχράντων Μυστηρίων οι ιερείς («Αινείτε τον Κύριον... 
Σώµα Χριστού µεταλάβετε...»). 

κοινωνικοοικονοµικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στην κοινωνία 
και στην οικονοµία ταυτόχρονα: ~ αλλαγές | συνθήκες | σύστηµα. — 
κοινωνικοοικονοµικ-ά | -ώς επίρρ. 

κοινωνικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η 
διαδικασία µε την οποία ένα άτοµο αφοµοιώνει τις κοινωνικές επι-
ταγές, εντάσσεται και προσαρµόζεται στο κοινωνικό σύνολο, τού 
οποίου γίνεται στο εξής συνειδητό και ενεργό µέλος · 2. η µετατρο-
πή των µέσων παραγωγής και των φυσικών πόρων από αγαθά ατοµι-
κής ιδιοκτησίας σε αγαθά τού κοινωνικού συνόλου. — κοινωιηκο-
ποιώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. socialisation]. 

κοινωνικοπολιτικός, -ή, -ό [1884] αυτός που αναφέρεται στην κοι-
νωνία και την πολιτική: ~ αλλαγές | συνθήκες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. sozialpolitisch]. 

κοινωνί'κός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την κοινωνία (βλ.λ.): 

~ οργάνωση | φαινόµενα | επιστήµες (λ.χ. κοινωνιολογία, οικονοµία, 
ψυχολογία κ.ά., που µελετούν τις ανθρώπινες οµάδες, τη συµπεριφο-
ρά, την εξέλιξη τους κ.λπ.) (β) κοινωνική ανθρωπολογία βλ. λ. αν-
θρωπολογία 2. (ειδικότ.) αυτός που αφορά στις σχέσεις ανάµεσα στο 
άτοµο και στα υπόλοιπα µέλη τής κοινωνίας: ~ ζωή ! σχέσεις | δράση | 
προσφορά | συνοχή | γαλήνη | ειρήνη | έκρηξη | ευηµερία | κρίση 3. αυτός 
που αφορά στις σχέσεις ανάµεσα στις διάφορες οµάδες ή τά-ξετς που 
συνθέτουν την κοινωνία: ~ συναίνεση | διαστρωµάτωση | ιεραρχία | 
στρώµατα || οι πολύτεκνοι, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόµενες µητέρες 
κ.ά. αποτελούν ~ οµάδες- ΦΡ. (α) κοινωνική τάξη καθένα από τα 
τµήµατα στα οποία διαιρείται η κοινωνία µε βάση τη σχέση των 
ατόµων προς τα µέσα παραγωγής και τον έλεγχο τής παραγωγικής 
διαδικασίας, καθώς και µε άλλα κριτήρια, όπως το ύψος τού εισοδή-
µατος, το µορφωτικό επίπεδο, το επάγγελµα, το κοινωνικό γόητρο κ.ά. 
(β) κοινωνική θέση η θέση που κατέχει ένα άτοµο στην κοινωνική ιε-
ραρχία σύµφωνα µε κοινώς αποδεκτή κλίµακα ιεράρχησης αξιών 
(λ.χ. µε βάση το χρήµα ή το γόητρο κ.λπ.) ή η θέση που κατέχει σε συ-
γκεκριµένο σύστηµα ρόλων (λ.χ. γονέα προς παιδί) (γ) κοινωνική δοµή 
οι σχέσεις µεταξύ των θέσεων, των ρόλων ή των θεσµών που συν-
θέτουν ένα σύστηµα µέσα στην κοινωνία· ο τρόπος µε τον οποίο ορ-
γανώνεται εσωτερικά η κοινωνία (δ) κοινωνική κινητικότητα η µετα-
βολή τής κοινωνικής θέσης ενός παιδιού σε σχέση µε τον γονέα (λ.χ. ο 
γυιος αγρότη που έγινε έµπορος) ή η µεταβολή τής κοινωνικής θέσης 
ενός ατόµου κατά τη διάρκεια τής ζωής του (λ.χ. έµπορος που έγινε 
βιοµήχανος) (ε) κοινωνικός κανόνας πρότυπο συµπεριφοράς µε βάση 
το τι θεωρεί το κοινωνικό σύνολο ως παραδεδεγµένο τρόπο ενέργειας 
ή δράσης (στ) κοινωνικός έλεγχος το σύνολο των µέσων που 
χρησιµοποιεί η κοινωνία, για να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση των µε-
λών της προς τους κανόνες και τα πρότυπα που ισχύουν σε δεδοµένη 
στιγµή (ζ) κοινωνική διαφοροποίηση η αναγνώριση και καθιέρωση 
στην κοινωνία διαφορών ανάµεσα σε άτοµα ή κατηγορίες ατόµων µε 
βάση τον κοινωνικό τους ρόλο ή την κοινωνική κατηγορία στην οποία 
ανήκουν (η) κοινωνική παθολογία | κοινωνικό πρόβληµα η απουσία 
κοινωνικής οµαλότητας, το σύνολο των προβληµάτων µιας κοινωνίας ή 
η κοινωνική αποδιοργάνωση, λ.χ. οι νεανικές αυτοκτονίες, τα ναρ-
κωτικά, ο αλκοολισµός κ.ά. (θ) κοινωνικό κίνηµα κάθε κίνηµα που 
προβάλλει αιτήµατα για διάφορα κοινωνικά προβλήµατα, όπως τις 
φυλετικές διακρίσεις, την απελευθέρωση τής γυναίκας, την επίλυση 
τού εργατικού ζητήµατος παλαιότερα κ.λπ. (ι) κοινωνική ανισότητα 
βλ. λ. ανισότητα 4. αυτός που έχει την τάση να ζει µέσα σε κοινωνία: ο 
άνθρωπος είναι ον | ζώο ~ 5. αυτός που αποσκοπεί στη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής και ιδ. των υλικών συνθηκών των µελών τής κοι-
νωνίας- ΦΡ. (α) κοινωνική πρόνοια η προσφορά εκ µέρους τού κρά-
τους (ή άλλων δηµόσιων ή ελεγχόµενων από το κράτος οργανισµών ή 
υπηρεσιών) παροχών σε χρήµα ή σε είδος ή υπηρεσιών σε µεµονωµένα 
άτοµα (απροστάτευτους ανηλίκους, γέροντες, αναπήρους κ.ά.) ή σε 
κατηγορίες ατόµων (λ.χ. πρόσφυγες), που δεν µπορούν να αντιµε-
τωπίσουν µε δικά τους µέσα τις βιοτικές τους ανάγκες και δεν καλύ-
πτονται από ασφαλιστικό οργανισµό (β) κοινωνική ασφάλιση σύστηµα 
προστασίας διαφόρων κατηγοριών εργαζοµένων απέναντι σε α-
σθένειες, στα γηρατειά, στην ανεργία κ.λπ., µε έσοδα που προέρχο-
νται από εισφορές των ιδίων των εργαζοµένων και των εργοδοτών, κα-
θώς και από κρατικές επιχορηγήσεις (γ) κοινωνική πολιτική η πολιτική 
που αποσκοπεί στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την 
προαγωγή τής κοινωνικής δικαιοσύνης (κοινωνική ασφάλιση, υγεία 
και πρόνοια, απασχόληση, κατοικία) (δ) κοινωνικό κράτος το κράτος 
που ασκεί κοινωνική πολιτική (βλ. παραπάνω) (ε) κοινωνικός 
λειτουργός πρόσωπο µε ειδική επιστηµονική κατάρτιση και εκπαί-
δευση, που ασχολείται επαγγελµατικά µε την άσκηση τής κοινωνικής 
πρόνοιας (βλ. παραπάνω) (στ) κοινωνική εργασία (i) η εργασία των 
κοινωνικών λειτουργών (βλ. παραπάνω) (ii) η εργασία που έχει το δι-
καίωµα να κάνει αυτός που υπηρετεί εναλλακτική θητεία αντί τής 
κανονικής στρατιωτικής του θητείας (σε νοσοκοµεία, κοινωφελή ι-
δρύµατα κ.α.) (ζ) κοινωνικός τουρισµός η δυνατότητα που παρέχει το 
κράτος στις ασθενέστερες κοινωνικά τάξεις να κάνουν διακοπές φθη-
νότερα ή δωρεάν (η) κοινωνικό συµβόλαιο βλ. λ. συµβόλαιο (θ) κοι-
νωνικές υπηρεσίες ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από την κυ-
βέρνηση ή την τοπική αυτοδιοίκηση, για να βοηθηθούν οι πολίτες σε 
θέµατα εκπαίδευσης, περίθαλψης κ.λπ. (ι) κοινωνική συνείδηση το 
ενδιαφέρον για τους φτωχότερους ανθρώπους και την ποιότητα ζωής 
τους, η ευαισθητοποίηση για τα κοινωνικά προβλήµατα: έχει ανε-
πτυγµένη ~ και συµµετέχει ενεργά σε οργανώσεις για την αντιµετώπιση 
των κοινωνικών προβληµάτων (ια) κοινωνική δικαιοσύνη η κατανοµή 
των υλικών αµοιβών σύµφωνα µε αποδεκτούς ηθικούς κανόνες, µε 
τάση την ισότητα (ιβ) κοινωνικός διάλογος συναντήσεις των 
εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζοµένων («των κοινωνικών 
εταίρων») για τη δηµιουργία εργασιακών όρων κοινώς αποδεκτών (ιγ) 
κοινωνικοί εταίροι οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι 6. για δραστηριό-
τητες στις οποίες συµµετέχουν πολλοί άνθρωποι, που φέρνουν σε ε-
παφή πολλούς ανθρώπους: ~ εκδηλώσεις | συναναστροφές | σχέσεις || 
κάνει έντονη ~ ζωή ΦΡ. κοινωνικές υποχρεώσεις εκδηλώσεις όπως οι 
γάµοι, τα βαφτίσια, οι ονοµαστικές γιορτές κ.τ.ό., στις οποίες οφείλει 
κανείς να παρευρεθεί 7. αυτός που του αρέσουν οι κοινωνικές συνα-
ναστροφές, φιλικός και ανοιχτός προς τους άλλους: είναι πολύ ~· γνω-
ρίζει και συναναστρέφεται πολλούς ANT. αντικοινωνικός, ακοινώνη-
τος 8. κοινωνικά (τα) στήλη σε εφηµερίδα ή περιοδικό, όπου αναγρά-
φονται διάφορα κοινωνικά γεγονότα, όπως αναγγελίες γεννήσεων, γά-
µων, θανάτων κ.λπ. 9. αυτός που σχηµατίζει οµάδες και ζει σε αυτές 
µαζί µε τους άλλους: τα µυρµήγκια είναι ~ έντοµα 10. αυτός που α-
ναφέρεται σε θέµατα τής καθηµερινής συµβίωσης των µελών τής κοι- 
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νωνίας, που θίγει κοινωνικά προβλήµατα: ~ ταινία | έργο | σίριαλ | 
µυθιστόρηµα 11. κοι νω νικό(ν) (το) βλ.λ. — κοινωνικ-ά | -ώς [µτγν.] ε-
πίρρ. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < κοινωνία (βλ.λ.). Αρκετές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. 
κοινωνική τάξη | θέση | δοµή (< γαλλ. classe | position | structure 
sociale), κοινωνική λειτουργός (< γαλλ. assistante sociale), κοινωνική 
ασφάλιση (< γαλλ. sécurité sociale), κοινωνικές σχέσεις | επιστήµες | 
υποχρεώσεις (< γαλλ. rapports sociaux, sciences | obligations sociales), 
κοινωνική ανισότητα (< γαλλ. inégalité sociale) κ.ά.]. κοινωνικότητα 
(η) [1836] {χωρ. πληθ.} 1. (συνήθ. έµφυτη) τάση για συναναστροφή 
µε άλλους ανθρώπους 2. η γνώση των τρόπων καλής συµπεριφοράς 
και η εφαρµογή τους κατά τη διεξαγωγή κοινωνικών σχέσεων. 
κοινωνιογλωσσολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. ο κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης τον κοινωνικό χαρακτήρα τής γλώσσας και τη 
σύνδεση της µε τις ποικίλες µορφές συµπεριφοράς τού ανθρώπου στη 
γλωσσική επικοινωνία του (βλ. κ. διακλαδική γλωσσολογία, λ. 
γλωσσολογία).  — κοινωνιογλωσσολόγος (ο/η), κοινωνιογλωσσολο-
γίας, -ή, -ό, κοινωνιογλωσσολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. sociolinguistics]. κοινωνιόγραµµα (το) 
{κοινωνιογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. τα αποτελέσµατα µιας 
κοινωνιοµετρικής έρευνας σε µορφή γραφικής παράστασης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sociogram (νόθο συνθ.)]. 
κοινωνιόδραµα (το) {κοινωνιοδράµ-ατος | -ατα, -άτων} ΨΥΧΟΛ.-
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. θεραπευτική τεχνική, οµαδικής συνήθ. θεραπείας, που 
συνίσταται στη δραµατοποίηση δεδοµένου θέµατος από άτοµα που 
βρίσκονται σε αµοιβαία σχέση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sociodrame (νόθο συνθ.)]. 
κοινωνιοθεραπεία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. θεραπεία που αποβλέπει 
στην αποκατάσταση τής ψυχικής υγείας τού ατόµου, µε την ένταξη 
του σε κοινωνική οµάδα, φυσική ή τεχνητή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. sociothérapie (νόθο συνθ.)]. κοινωνιόλεκτος (η) 
{κοινωνιολέκτ-ου | -ων, -ους} το γλωσσικό ιδίωµα που 
χρησιµοποιείται από συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα- αλλιώς 
κοινωνική διάλεκτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάλεκτος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. sociolect (νόθο συνθ.)]. κοινωνιολογία (η) [1869] [χωρ. 
πληθ.} η επιστήµη που µελετά την καταγωγή, την ανάπτυξη, την 
οργάνωση και τη λειτουργία των ανθρώπινων κοινωνιών: ~ αγροτική | 
αστική | τής οικογένειας | τής εργασίας | τού ελεύθερου χρόνου | τού 
δικαίου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sociologie]. 
κοινωνιολογικός, -ή, -ό [1869] αυτός που σχετίζεται µε την κοινω-
νιολογία: ~ ανάλυση || τα πορίσµατα τής έρευνας παρουσιάζουν ~ εν-
διαφέρον. — κοινωνιολογικά επίρρ. κοινωνιολογισµός (ο) {χωρ. 
πληθ.} θεωρία κατά την οποία η κοινωνιολογία είναι ικανή να 
ερµηνεύσει την κοινωνική πραγµατικότητα, ανεξάρτητα από την 
ψυχολογία και τη φυσιολογία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
sociologism]. κοινωνιολόγος (ο/η) [1849] ο επιστήµονας που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης την κοινωνιολογία. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sociologue (νόθο συνθ.)]. 
κοινωνιοµετρία (η) (χωρ. πληθ.} η µελέτη των σχέσεων που δηµι-
ουργούνται στην εσωτερική δοµή των κοινωνικών οµάδων µε µεθό-
δους που αποσκοπούν στη µέτρηση των προτιµήσεων, τής αντιπάθειας 
κ.λπ. των µελών µιας κοινωνικής οµάδας για άλλα άτοµα ή οµάδες. 
— κοινωνιοµετρικός, -ή, -ό, κοινωνιοµετρικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sociometry (νόθο συνθ.)]. κοινωνισµός (ο) 
[1834] [χωρ. πληθ.} παλαιότ. αντί τού όρου κοµου-νισµός. — 
κοινωνιστής (ο) [1877]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. socialisme, o όρ. χρησιµοποιήθηκε 
και στις αρχές τού 20ού αι. ως απόδ. τού γαλλ. communisme, ωσότου 
επικράτησε ο όρ. κοµουνισµός]. κοινωνός (ο/η) πρόσωπο που µετέχει 
σε κάτι, που αποκτά γνώση ενός θέµατος συµµετέχοντας: µας έκανε 
κοινωνούς τής χαράς του || µας κατέστησε κοινωνούς των γνώσεων 
του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κοινωνώ (υποχωρητ.)]. κοινωνώ (λαϊκ. κ. -άω) ρ. 
αµετβ. κ. µετβ. [κοινων-είς κ. (λαϊκ.) -άς...) | κοινών-ησα, (σπανιότ. -
ούµαι, -ήθηκα), -ηµένος} ΕΚΚΛΗΣ. ♦ 1. (αµετβ.) συµµετέχω στο 
µυστήριο τής Θείας Κοινωνίας, µεταλαβαίνω: µετά από πολυήµερη 
νηστεία κοινώνησε ♦ 2. (µετβ.) (για ιερέα) δίνω τη Θεία Κοινωνία: ο 
ιερέας τον εξοµολόγησε και τον κοινώνησε. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοινωνώ (-
έω) < κοινών, -ώνος «κοινωνός, συµµέτοχος» < κοινός. Η σηµ. 
«µεταλαµβάνω» είναι µτγν.]. κοινωφελής, -ής, -ές [κοινωφελ-ούς | -
είς (ουδ. -ή)- κοινωφελέστ-ερος, -ατός} αυτός που ωφελεί την 
κοινωνία, που εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο: ~ ίδρυµα | σκοπός | 
δράση | έργο.   — κοινωφελώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < κοινός + -ωφελής (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < όφελος]. κοιτάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (παλαιότ. ορθ. 
κυττάζω) (κοιτάς... | κοίταξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. στρέφω το 
βλέµµα µου προς (κάποιον), τον βλέπω, τον παρατηρώ: κοίταξε ποιος 
έρχεται! || κοίταζε το θέαµα µε το στόµα ανοιχτό || ~ κάποιον µε άγριες 
διαθέσεις- ΦΡ. (α) κοιτάζω (κάποιον) από την κορυφή ώς τα νύχια 
εξετάζω λεπτοµερώς (β) κοιτάζω αφ' υψηλού βλέπω µε υπεροψία τους 
άλλους (γ) κοιτάζω µε µισό µάτι βλέπω κάποιον µε κακία, τον 
περιφρονώ (δ) (µτφ.) κοιτάζω στα µάτια | κατάµατα (κάποιον) είµαι 
απόλυτα ειλικρινής απέναντι του, δεν έχω να του κρύψω τίποτα: 
ντρεπόταν τόσο, που δεν τολµούσε να τον κοιτάξει στα µάτια · 2. 
φροντίζω, νοιάζοµαι, µεριµνώ για 

(κάτι/κάποιον): δεν απέκτησε παιδιά και ποιος θα τον κοιτάξει στα 
γεράµατα του; || να κοιτάζεις τον κήπο µου, όσο θα λείπω || - τον εαυτό 
µου | το συµφέρον µου | το µέλλον µου- ΦΡ. κοιτάζω τη δουλειά µου 
δεν ανακατεύοµαι: κοίτα τη δουλειά σου και άσε να τα βρουν µόνοι 
τους 3. εξετάζω µε προσοχή, ελέγχω: κοίταξε αυτά τα έγγραφα! 4. 
(ειδικότ. για γιατρό) εξετάζω ασθενή: ο γιατρός µε κοίταξε και µου 
έγραψε µερικά φάρµακα- (ειδικότ. το µεσοπαθ. κοιτάζοµαι) υποβάλ-
λοµαι σε ιατρική εξέταση, για να διαπιστωθεί αν πάσχω από κάτι: 
δεν πας για να κοιταχτείς, να δεις τι έχεις; ΦΡ. δεν πας να σε κοιτάξει 
κανένας γιατρός | να κοιταχτείς; λέγεται σε πρόσωπα που υπο-
στηρίζουν παράλογα πράγµατα ή έχουν παράλογη ή αντικοινωνική 
συµπεριφορά · 5. δίνω προσοχή, λαµβάνω υπ' όψιν µου, παίρνω τα 
µέτρα µου για κάτι: να κοιτάξουµε να τελειώσουµε τη δουλειά νωρίς || 
κοίτα να µην αργήσεις! || κοίτα µη σου ξεφύγει κουβέντα! 6. ψάχνω µε 
το βλέµµα: κάπου θα σου έπεσαν τα κλειδιά, για κοίτα εδώ γύρω ΣΥΝ. 
ρίχνω µια µατιά 7. δείχνω ενδιαφέρον: µάλλον του αρέσεις, σε 
κοιτάζει συνέχεια ♦ (αµετβ.) 8. στρέφω το βλέµµα µου κάπου, παρα-
τηρώ: πώς κοιτάς έτσι; || στεκόταν και κοίταζε 9. βλέπω εξεταστικά, 
µε ενδιαφέρον: κάτι θέλει ν' αγοράσει- τον βλέπω να κοιτάζει || κοι-
τάζει προς τα εδώ, µάλλον µας συµπάθησε 10. χαζεύω, βλέπω χωρίς 
να αντιδρώ: κοίταζε σαν χαζός || όλη µέρα είναι στο παράθυρο και 
κοιτάει 11. (α) (για έκπληξη, απορία) σε ΦΡ. όπως για κοίτα! | (για) 
κοίτα να δεις! για σκέψου, για φαντάσου: κοίτα να δεις ποιος ήρθε! 
|| για κοίτα που τα κατάφερε τελικά να νικήσει! (β) ο τ. κοίτα κ. η φρ. 
κοίτα | κοίταξε να δεις στην αρχή τού λόγου ως στοιχείο µετάβασης 
σε µια σκέψη, ως δηλωτικό διστακτικότητας κ.ά.: -Τι σκοπεύεις να 
κάνεις τώρα; —, είναι δύσκολο να αποφασίσω- θα περιµένω λίγο 
ακόµη. Επίσης κοιτώ (κ. -άω) {-άς...}. — κοίταγµα (το) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω, κόµµα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «βάζω κάποιον στο κρεβάτι, ξαπλώνω», < 
κοίτη (βλ.λ.) Η σηµερινή σηµ. (ήδη µεσν.) οφείλεται στην πρακτική 
των φρουρών να έχουν την κοίτη τους στο φυλάκιο, από το οποίο 
επαγρυπνούσαν ως σκοποί]. κοίτασµα (το) [1873] {κοιτάσµ-ατος | -
ατα, -άτων} η συσσώρευση σε ορισµένα στρώµατα τής γης ορυκτών 
κατάλληλων για εκµετάλλευση: ~ χρυσού | πετρελαίου | ουρανίου. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «κλίνη, κρεβάτι», < αρχ. κοιτάζω (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. gisement (< gésir «ξαπλώ-
νω»)]. κοιτασµατολογία (η) ΓΕΩΛ. Ο κλάδος που µελετά τα 
κοιτάσµατα, τους τρόπους δηµιουργίας τους, τους ιστούς και την υφή 
τους, την οικονοµική τους αξιολόγηση και των υπολογισµό των 
αποθεµάτων τους. κοίτη (η) {κοιτών} 1. (λόγ.) το κρεβάτι ΣΥΝ. κλίνη- 
ΦΡ. χωρισµός από κοίτης και τραπέζης βλ. λ. χωρισµός · 2. 
κοιλότητα τού εδάφους, όπου ρέουν τα νερά χειµάρρου, ποταµού ή 
ρυακιού ΣΥΝ. αυλάκι 3. (~ ανέµου) η κύρια, µέση διεύθυνση από την 
οποία πνέει ο άνεµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (µε ετεροίωση τού θ. και επίθηµα -τη) < κεϊµαι (βλ.λ.)]. 
κοιτίδα (η) (λόγ.) ο τόπος όπου για πρώτη φορά γεννήθηκε, αναπτύ-
χθηκε ή καλλιεργήθηκε κάτι- η γενέτειρα: η πατρίδα µας είναι η -τού 
ευρωπαϊκού πολιτισµού ΣΥΝ. λίκνο, αφετηρία, εστία, πηγή.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµµα. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. κοιτίς, -ίδος, υποκ. τού αρχ. κοίτη]. 
κοιτώ (κ. -άω) ρ. → κοιτάζω κοιτώνας (ο) (λόγ.) 
υπνοδωµάτιο, κρεβατοκάµαρα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κοιτών, -ώνος < κοίτη]. κοκ (το) (συνήθης ορθ. κωκ) 
(άκλ.| 1. είδος γλυκύσµατος, συνήθ. στρογγυλού σχήµατος, που 
αποτελείται από δύο φέτες παντεσπάνι, µε κρέµα µεταξύ τους και 
επικάλυψη σοκολάτας · 2. προϊόν που λαµβάνεται µε την επεξεργασία 
γαιανθράκων και χρησιµοποιείται ως καύσιµο ή πρώτη ύλη για την 
παραγωγή διαφόρων προϊόντων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. coke < αγγλ. coke, 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < µέσ. αγγλ. colke < cole «κάρβουνο» (> αγγλ. coal) ή 
συνδ. µε σουηδ. kalk «ψίχα», ίσως και µε το αρχ. γέλγις «βολβός» (βλ. 
λ. γάγγλιο)]. Κ.Ο.Κ. (ο) Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (βλ. λ. 
κυκλοφορία). κ.ο.κ. και ούτω καθεξής. 
κόκα (η) 1. (α) το φυτό από το οποίο παράγεται η κοκαΐνη (β) (συ-

νεκδ.) η ίδια η κοκαΐνη · 2. συντοµ. τού αναψυκτικού «κόκα-κόλα» 
(βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < ισπ. coca < kuka, λ. τής ινδιάνικης φυλής Κετσούα (Περού)]. 
κοκαΐνη (η) [1890] (χωρ. πληθ.} λευκό αλκαλοειδές ναρκωτικό που ε-
ξάγεται από τα φύλλα τού φυτού «κόκα» και χρησιµοποιείται στην 
ιατρική ως τοπικό αναισθητικό· θεωρείται επικίνδυνο λόγω τής ισχυ-
ρής ψυχικής εξάρτησης που προκαλεί. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. 
cocaine, βλ. κ. κόκα]. κοκαϊνοµανής, -ής, -ές [1895] [κοκαϊνοµαν-ούς | 
-είς (ουδ. -ή)} (κ. ως ουσ.) αυτός που υποφέρει από µανία για συχνή 
λήψη κοκαΐνης, που πάσχει από κοκαϊνοµανία. 
[ΕΤΥΜ. < κοκαΐνη + -µανής < µαίνοµαι, µεταφορά τού γαλλ. cocaïno-
mane (νόθο συνθ.)]. κοκαϊνοµανία (η) (χωρ. πληθ.} τοξικοµανία που 
οφείλεται στη χρόνια χρήση κοκαΐνης. Επίσης κοκαϊνισµός (ο).  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. cocainomanie (νόθο συνθ.)]. κόκα-κόλα (η) 
1. εµπορική ονοµασία αεριούχου σκουρόχρωµου και γλυκού 
αναψυκτικού ποτού, που παρασκευάζεται από εκχυλίσµατα φύλλων 
κόκας και από άλλα συστατικά 2. (συνεκδ.) η συσκευασία µε το 
παραπάνω αναψυκτικό, το κουτί ή το µπουκάλι: αγόρασα δύο κόκα-
κόλες. 
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[ΕΤΥΜ. < αµερ. Coca Cola, επωνυµία τής αµερικανικής εταιρείας που 
ιδρύθηκε το 1892 και έκτοτε προωθεί το οµώνυµο καφεϊνούχο ανα-
ψυκτικό, < coca (βλ. λ. κόκ-α) + cola (βλ. λ. κόλα)]. 

κόκαλο (το) → κόκκαλο 
κόκερ (το) {άκλ.} αγγλικής προέλευσης µικρόσωµο σκυλί µε µακριά 

κρεµαστά αφτιά, σγουρό τρίχωµα, κοντά πόδια, ουρά κοµµένη κοντή 
και συχνά ξανθοκόκκινο µετάξινο τρίχωµα, που χρησιµοποιείται στο 
κυνήγι πουλιών. — (υποκ.) κοκεράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cocker < p. cock «(κυνηγώ) µπεκάτσες» (αγγλ. wood-
cock «µπεκάτσα») < cock «πετεινός»]. 

κοκεταρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η διάθεση τού να είναι κανείς κοκέτης 
2. (συνεκδ.) ο κοκέτης | η κοκέτα: είναι πολύ ~ η κυρία. — κοκεταρί-
ζοµαι κ. κοκετάροµαι ρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. coquetterie. Βλ. 
κ. κοκέτης]. 

κοκέτης, -α, -ικο {κοκέτηδες} (κ. ως ουσ.) αυτός που φροντίζει πολύ 
το ντύσιµο του και γενικά την εµφάνιση του, φιλάρεσκος. — κοκέ-
τικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. coquet | -tte < coq «κόκορας»]. 

κοκίτης (ο) → κοκκύτης 
κοκκάλα (η) (σχολ. ορθ. κοκάλα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µεγάλο κόκκαλο 

2. (ειδικότ.) το µεγάλο κόκκαλο ζώου, που το βράζουµε και χρησιµο-
ποιούµε το ζουµί του στο µαγείρεµα. 

κοκκαλάκι (το) (σχολ. ορθ. κοκαλάκι) [µεσν.] (υποκ.) 1. µικρό κόκκα-
λο· ΦΡ. έχω το κοκκαλάκι τής νυχτερίδας είµαι πολύ τυχερός, ό,τι θέ-
λω πραγµατοποιείται 2. (ειδικότ.) µικρό, συνήθ. κοκκάλινο αντικεί-
µενο, µε το οποίο στερεώνουν οι γυναίκες τα µαλλιά τους. 

κοκκαλιάζω ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. κοκαλιάζω) {κοκκάλιασ-α, -µένος} 
(λαϊκ.) 1. γίνοµαι σκληρός σαν κόκκαλο, κοκκαλώνω 2. παθαίνω 
ακαµψία, γίνοµαι άκαµπτος: κοκκάλιασαν τα δάχτυλα µου από το 
κρύο. — κοκκάλιασµα (το). 

κοκκαλιάρης, -α, -ικο (σχολ. ορθ. κοκαλιάρης) {κοκκαλιάρηδες} (µει-
ωτ.) αυτός που είναι τόσο αδύνατος, ώστε φαίνονται τα κόκκαλά του 
ΣΥΝ. ισχνός, λιπόσαρκος, (λαϊκ.) πετσί και κόκκαλο. 

κοκκάλινος, -η, -ο [1812] αυτός που είναι φτειαγµένος από κόκκαλο: 
~ σκελετός γυαλιών. Επίσης κοκκαλένιος, -ια, -ιο [µεσν.]. 

κόκκαλο (το) (σχολ. ορθ. κόκαλο) {-ου κ. -άλου | -ων κ. -άλων} 1. το 
οστό· ΦΡ. (α) (µτφ.) µένω κόκκαλο µένω άναυδος, αποστοµώνοµαι: 
µόλις του είπα τι συζητούσαν εις βάρος του, έµεινε κόκκαλο! (β) είµαι 
| µένω πετσί και κόκκαλο αδυνατίζω, είµαι πολύ λιπόσαρκος (γ) 
αφήνω τα κόκκαλά µου πεθαίνω και ενταφιάζοµαι κάπου: άφησε τα 
κόκκαλά του στην ξενιτειά (δ) είµαι βρεγµένος | παγωµένος ώς το 
κόκκαλο είµαι εντελώς βρεγµένος | παγωµένος (ε) το µαχαίρι φτάνει 
ώς το | στο κόκκαλο βλ. λ. µαχαίρι (στ) (παροιµ.) η γλώσσα κόκκαλά 
δεν έχει και κόκκαλά τσακίζει βλ. λ. γλώσσα (ζ) ώς το κόκκαλο φα-
νατικός: είναι ΠΑΟΚτσής - (η) (µτφ.) νερό κόκκαλο άτοµο µε µεγάλη 
σωµατική ή και ψυχική αντοχή (θ) κόκκαλά έχει...; για να δείξουµε 
ότι κάτι που ζητήσαµε ή παραγγείλαµε καθυστερεί υπερβολικά: ~ 
αυτός ο καφές; (ακόµη να έρθει;) 2. (συνεκδ.) εργαλείο ή εξάρτηµα 
κατασκευασµένο από οστό 3. ειδικότ.) εργαλείο από µέταλλο ή κόκ-
καλο, σε σχήµα γλώσσας, µε το οποίο υποβοηθείται η είσοδος τού 
ποδιού στο παπούτσι 4. ο πυρήνας των καρπών, το κουκούτσι. — 
(υποκ.) κοκκαλάκι (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόκκος, πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. κόκκαλον (µε αλλαγή γένους κατά το αρχ. ουδ. όστοϋν) < 
αρχ. κόκκαλος, αρχική σηµ. «κουκούτσι», < κόκκος + επίθηµα -
αλός]. 

κοκκαλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (σχολ. ορθ. κοκαλώνω) {κοκκάλω-σα, -
µένος} ♦ 1. (αµετβ.) µένω άναυδος, µένω ακίνητος: κοκκάλωσε από 
τον φόβο της || ~ απ' το κρύο (κρυώνω υπερβολικά) ΣΥΝ. µένω µε το 
στόµα ανοιχτό, κερώνω, µαρµαρώνω ♦ 2. (µετβ.) ακινητοποιώ: πάτησε 
φρένο και κοκκάλωσε το αυτοκίνητο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 

κοκκάρι (το) {κοκκαρ-ιού | -ιών} είδος µικρών βολβών που προέρχο-
νται από τον κρεµµυδόσπορο και µεταφυτευόµενοι παράγουν τα 
κρεµµύδια. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κοκκάριον, υποκ. τού αρχ. κόκκος]. 

κοκκίαση (η) → κοκκίωση 
κοκκιδίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η γαστρεντερι-
κή λοίµωξη που προκαλείται από κυτταρική µόλυνση µε κοκκίδια. 
Επίσης κοκκιδίαοη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. coccidiosis]. κοκκινάδα (η) 

[µεσν.] 1. η ιδιότητα τού κόκκινου, ερυθρότητα ΣΥΝ. 
κοκκινίλα 2. κόκκινη κηλίδα. κοκκινάδι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} 1. 
κόκκινο στίγµα, κοκκινίλα (συνήθ. αποτύπωµα από κόκκινο κραγιόν): 
τον φίλησε και τον γέµισε κοκκινάδια · 2. καλλυντικό που προσδίδει 
κόκκινο χρώµα στα µάγουλα ή τα χείλη των γυναικών αλλιώς 
φτειασίδι · 3. το φυσικό κόκκινο χρώµα που έχουν τα µάγουλα ή τα 
χείλη των γυναικών · 4. κοκκινίλα που προκαλείται από τοπική 
φλεγµονή ή άλλη αιτία. κοκκινέλι (το) {χωρ. γεν.} κρασί µε 
κοκκινωπό χρώµα. Κοκκινιά (η) κόκκινη κηλίδα, κοκκινάδα. 
κοκκινίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {κοκκίνισ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
κάνω (κάτι) κόκκινο, του δίνω κόκκινο χρώµα: του 'δώσε ένα χα-
στούκι και του κοκκίνισε το µάγουλο 2. (για γραπτό µαθητή) γεµίζω 
µε διορθώσεις µε κόκκινο στυλό, µε κοκκινίλες: ο διορθωτής κοκκί-
νισε το διαγώνισµα τού µαθητή · 3. (στο ποδόσφαιρο) δείχνω κόκκινη 
κάρτα σε παίκτη (τον αποβάλλω) ♦ (αµετβ.) 4. (α) αποκτώ κόκκινη 
απόχρωση: όσο ο ήλιος πήγαινε προς τη δύση του, ο ουρανός κοκ-
κίνιζε όλο και πιο πολύ || το χωράφι κοκκίνιζε από τις παπαρούνες (β) 
(για πρόσ.) παίρνω κόκκινο χρώµα (συνήθ. στο πρόσωπο και στον 
λαιµό) από ντροπή ή θυµό: κοκκινίζει όταν µιλάει µπροστά στον κό-
σµο || κοκκίνισε από τον θυµό του || κάνω κάποιον να κοκκινίσει από 

ντροπή || ~ σαν το παντζάρι || είναι πολύ σεµνή κοπέλα· της µιλάς και 
κοκκινίζει 5. (για καρπούς) ωριµάζω: κοκκίνισαν οι ντοµάτες. — 
κοκκίνισµα (το). 

κοκκινίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κοκκινάδα, µικρό κόκκινο στίγµα 
2. (ειδικότ.) κοκκινίλες (οι) κόκκινες κηλίδες που εµφανίζονται στο 
δέρµα και προκαλούνται από δερµατικές παθήσεις ή άλλες ασθένει-
ες 3. η διόρθωση σε γραπτό µε κόκκινο στυλό: η έκθεση του ήταν γε-
µάτη κοκκινίλες. 

κοκκινιστός, -ή, -ό 1. µαγειρεµένος µε σάλτσα ντοµάτας: ~ κοτόπουλο 
| κρέας 2. κοκκινιστό (το) κρέας µαγειρεµένο µε σάλτσα ντοµάτας: ~ 
µε µακαρόνια | πουρέ | πατάτες τηγανητές. 

κοκκινογένης (ο) {κοκκινογένηδες} άνδρας που έχει κόκκινα γένια. 
κοκκινογούλι (το) {κοκκινογουλ-ιού | -ιών} το παντζάρι. 

[ETYM. < κόκκινος + γουλί (βλ.λ.)]. 
κοκκινολαίµης (ο) {κοκκινολαίµηδες} µικρό παχουλό πουλί, τού 
οποίου ο λαιµός δεν ξεχωρίζει από το σώµα και που έχει σκούρο πορ-
τοκαλί χρώµα από την κεφαλή ώς και το στήθος· ζει στα δάση, στα 
πάρκα και στους κήπους. 

κοκκινοµάλλης, -α, -ικο {κοκκινοµάλληδες} (κ. ως ουσ.) αυτός που 
έχει κοκκινωπά µαλλιά ΣΥΝ. κοκκινοτρίχης. 

κόκκινος, -η, -ο 1. αυτός που έχει το χρώµα τού αίµατος, τής ώριµης 
ντοµάτας: ~ φουστάνι | τριαντάφυλλο | ανταύγεια | µελάνι | µαλλιά 
ΣΥΝ. ερυθρός, πορφυρός- ΦΡ. (α) κόκκινο πανί οτιδήποτε προκαλεί την 
έντονη αντίδραση (θυµό, επιθετικότητα κ.λπ.) κάποιου, ό,τι τον εξε-
ρεθίζει: µετά τις δηλώσεις του κατά τού προέδρου, ο βουλευτής απο-
τελούσε πια το ~ για τους οπαδούς τού κόµµατος (β) κόκκινα φανά-
ρια οι οίκοι ανοχής, τα πορνεία (γ) κόκκινος σαν αστακός βλ. λ. 
αστακός (δ) κόκκινος πλανήτης ο πλανήτης Άρης 2. κόκκινο (το) (α) 
το χρώµα τού αίµατος: το - συνδυάζεται µε πολλά χρώµατα || το ~ 
θεωρείται το χρώµα τού πάθους (β) το χρώµα τής ένδειξης τού φω-
τεινού σηµατοδότη στην οδική κυκλοφορία, που απαγορεύει τη διέ-
λευση σε οχήµατα ή πεζούς: ανάβει ~ || περνάω µε ~ (κάνω παράβα-
ση) ΣΥΝ. Σταµάτης ΑΝΤ. πράσινο, Γρηγόρης (γ) (στη ρουλέτα) ένα από 
τα δύο χρώµατα στα οποία στοιχηµατίζει κανείς: τα έπαιξε όλα στο ~ 
και κέρδισε! (δ) χτυπάω κόκκινο φτάνω στο ανώτατο όριο: τη στιγµή 
που ανακοινώνονταν τα αποτελέσµατα τής ψηφοφορίας, η τηλε-θέαση 
χτύπησε κόκκινο 3. (α) ΠΟΛίτ. αριστερός, κοµουνιστής: ο κα-
γκελάριος απέπεµψε τον ~ υπουργό του, ο οποίος θα τον έφερνε σε 
σύγκρουση µε τους βιοµηχάνους (β) Κόκκινοι (οι) οι κοµουνιστές και 
ειδικότ. οι Ρώσοι: τότε που κυβερνούσαν οι ~ || «οι Κόκκινοι» (τίτλος 
κινηµατογραφικής ταινίας) (γ) Κόκκινος Στρατός (ρωσ. Krasnaja 
Armija) ο Σοβιετικός Στρατός που δηµιουργήθηκε µετά την Οκτω-
βριανή Επανάσταση: ήρωας τού ~ 4. αυτός που γίνεται από ντοµάτα 
και έχει το χρώµα της: µακαρόνια µε ~ σάλτσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα, 
κόκκος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κόκκ-ος. Η σηµ. «ερυθρός» οφείλεται στη χρησι-
µοποίηση ορισµένων κόκκων πρίνου, από τους οποίους έφτειαχναν 
το κόκκινο χρώµα. Η φρ. κόκκινο πανί αποδίδει το αγγλ. red rag]. 

κοκκινοσκουφίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (µετωνυµ.) για κορίτσι που 
είναι ντυµένο στα κόκκινα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Rotkäppchen, ηρωίδα ενός από τα 
φηµισµένα παραµύθια που συνέλεξαν τον 18ο αι. οι αδελφοί Grimn]. 

κοκκινοτρίχης, -α, -ικο {κοκκινοτρίχηδες} (κ. ως ουσ.) αυτός που 
έχει κόκκινο τρίχωµα, κοκκινοµάλλης. 

κοκκινόχωµα (το) {δύσχρ. κοκκινοχώµατος | χωρ. πληθ.) χώµα κόκ-
κινου χρώµατος κατάλληλο για την αγγειοπλαστική· αλλιώς κόκκινη 
άργιλος. κοκκινοψαρο (το) εδώδιµο παχύ ψάρι τού Β. Ατλαντικού 
Ωκεανού 
µε κόκκινο χρώµα και αγκάθια στο κεφάλι. κοκκινωπός, -ή, -ό αυτός 
που το χρώµα του τείνει προς το κόκκινο, ερυθρωπός. 
[ΕΤΥΜ. < κόκκινος + -ωπός (βλ.λ.)]. κοκκίο (το) [µτγν.] 1. πολύ 
µικρός κόκκος · 2. ΒΙΟΛ. µικροσκοπικά υποκυτταρικά σωµάτια, που 
περιέχονται στο πρωτόπλασµα τού κυττάρου. κοκκιόµορφος, -ος, -ο 
κοκκιώδης (βλ.λ.). 
κοκκιώδης, -ης, -ες [1887] {κοκκιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που αποτελείται από κοκκία ή που έχει ανάλογη σύσταση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. κοκκίωµα (το) {κοκκιώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. 
µικρός ογκοειδής σχηµατισµός από φλεγµονώδη κύτταρα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. granuloma]. κοκκιωµάτωση (η) {-ης κ. -
ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πάθηση που χαρακτηρίζεται από την 
εµφάνιση πολλαπλών κοκκιωµάτων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. granulomatosis]. κοκκίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 
ΙΑΤΡ. η ανάπτυξη κοκκίων (βλ. λ. κοκκίο, σηµ. 2) σε επιφάνειες τού 
δέρµατος που φέρουν τραύµατα. Επίσης κοκκίαση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. granulation]. κόκκος (ο) 1. (α) καρπός ελαχίστου 
µεγέθους, που συνήθ. µαζί µε άλλους αποτελεί τον κυρίως καρπό, 
σπυρί (β) (ειδικότ.) το σπέρµα των δηµητριακών: ~ ρυζιού | σιταριού 
|| η µουστάρδα γίνεται από κόκκους σιναπιού· ΦΡ. κόκκος σινάπεως 
(ει έχετε πίστιν ώς κόκκον σι-νάπεως, Κ.∆. Λουκ. 17, 6) για κάτι που 
υπάρχει σε ελάχιστη ποσότητα, είναι πολύ λίγο ή πολύ µικρό 2. 
πυρήνας καρπού, το κουκούτσι 3. (συνεκδ.) κάθε µικρός σφαιροειδής 
όγκος ή τρίµµα: ~ άµµου | χρυσού | σκόνης 4. (µτφ.) ελάχιστη 
ποσότητα: δεν υπάρχει ~ αλήθειας σε όλα αυτά ΣΥΝ. κουκούτσι · 5. 
ΙΑΤΡ µικρόβιο στρογγυλού σχήµατος, συνήθ. παθογόνο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. µεσογειακό δάνειο, που συνδ. µε ισπ. 
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cuesco «καρυδάκι, φουντουκάκι»]. 

κόκκος: παράγωγα. Το αρχ. κόκκος «κουκούτσι» ήδη στην αρχαία 
γλώσσα έδωσε µια σειρά παραγώγων, που η χρήση τους µε την 
ίδια ή και ελαφρώς τροποποιηµένη σηµασία συνεχίζεται και σή-
µερα: κοκκ-ίον > κουκκν κόκκινος «ο έχων κόκκινο χρώµα» (από 
τους κόκκους τού πρίνου, από τους οποίους έφτειαχναν το κόκκι-
νο χρώµα· το κόκκινος, ήδη αρχαίο, αντικατέστησε βαθµηδόν το 
ερυθρός)- κόκκ-αλος (ο), αρχική σηµ. «κουκκουνάρι» > κόκκαλο 
(το) (σε ουδέτερο γένος αναλογικά προς το οστούν). Όπως είναι 
φανερό, όλες αυτές οι λέξεις γράφονται κανονικά µε δύο -κ-. 

κοκκοφοίνικας (ο) → κοκοφοίνικας 
κόκκυγας (ο) {-α κ. -ος | κοκκύγων} ΑΝΑΤ. το κατώτατο ακραίο οστό 
τής σπονδυλικής στήλης τού ανθρώπου: κύστη κόκκυγος ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
ουρίτσα. — κοκκυγικός, -ή, -ό [1836]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κόκκυξ, -υγος «κούκκος» < επιφών. κόκκυ «η κραυγή 
τού κούκκου», ονοµατοποιηµένη λ. από τον ήχο ku-ku, πβ. σανσκρ. 
kokilâ- «κούκκος», kukkutâ «κόκορας», λατ. cucûlus «κούκκος», αγγλ. 
cuckoe, γερµ. Kuckuck κ.ά. Η ανατοµική σηµ. είναι µτγν. (πβ. λατ. os 
coccygis(, επειδή το οστό µοιάζει µε το ράµφος τού κούκκου]. 

κοκκύτης (ο) [1879] (σχολ. ορθ. κοκίτης) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µεταδοτι-
κή νόσος τής παιδικής ηλικίας, που εκδηλώνεται µε επίµονο και ξερό 
βήχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επιφών. κόκκυ «η κραυγή τού κούκκου», µε την οποία 
θεωρήθηκε ότι µοιάζει ο επίµονος βήχας ασθενούς (πβ. µτγν. κοκκυ-
σµός« βαριά, δυνατή φωνή»)]. 

κοκκώδης, -ης, -ες [1843] {κοκκώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
αποτελείται από κόκκους ή έχει ανάλογη σύσταση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
-ρς, -ες- 

κοκκωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η διάταξη και ο 
όγκος των κόκκων που αποτελούν την επιφάνεια λειαντικού φύλλου: 
γυαλόχαρτο µε πυκνή ~. 

κοκό (το) {χωρ. πληθ.} 1. η φωνή που βγάζει η κότα, το κακάρισµα 
(βλ.λ.) 2. (στη γλώσσα των νηπίων) το αβγό ή το γλυκό: φάε το ~ σου 
3. (!-λαϊκ.) η ερωτική πράξη: θέλει ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. coco, ονοµασία τού αβγού στην παιδική γλώσσα, που 
προέρχεται από την κραυγή τής κότας (γαλλ. cot! cot!)]. 

κοκόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) 1. ονοµασία γυναικών αρι-
στοκρατικής καταγωγής ΣΥΝ. κυρία, κυρά, δέσποινα 2. (χαϊδευτ.) προ-
σφώνηση συζύγου ή γυναίκας: -µου! [ΕΤΥΜ. < ρουµ. cocoanä]. 

κοκοράκι (το) {χωρ. γεν} 1. µικρός κόκορας ΣΥΝ. κοκορόπουλο 2. τού-
φα µαλλιών στο µπροστινό µέρος τού κεφαλιού, που υψώνεται πιο 
πάνω από τα υπόλοιπα µαλλιά (θυµίζοντας το λειρί τού κόκορα). 

κόκορας (ο) {-α κ. -όρου | -ες κ. -όροι, -όρων} 1. (καθηµ.) ο πετεινός 
ΣΥΝ. (λόγ.) αλέκτωρ· ΦΡ. (α) κάνω τον κόκορα κάνω τον γενναίο, τον 
παλληκαρά, ενώ δεν είµαι (β) κοκόρου γνώση έλλειψη εξυπνάδας, 
λίγο µυαλό: ούτε ~ δεν έχει (καθόλου µυαλό) (γ) σαράντα πέντε Γιάν-
νηδες ενός κοκόρου γνώση όταν θέλουµε να πούµε ότι κάποιος που 
λέγεται Γιάννης δεν είναι έξυπνος, δεν δείχνει πολλή εξυπνάδα (δ) 
σηκώνοµαι µε τα κοκόρια σηκώνοµαι πολύ πρωί (ε) (παροιµ.) όπου 
λαλούν πολλοί κοκόροι | πολλά κοκόρια, αργεί να ξηµερώσει όταν 
ανακατεύονται πολλοί σε µια δουλειά, τα αποτελέσµατα συνήθως 
δεν είναι καλά (στ) τα φορτώνω στον κόκορα εγκαταλείπω κάθε πε-
ραιτέρω προσπάθεια (ζ) τρώγονται σαν τα κοκόρια τσακώνονται µε 
έντονη αντιπαλότητα (συνήθ. λόγω εγωισµού) 2. (µτφ.) άντρας µε 
έντονη σεξουαλική ζωή · 3. (παλαιότ.) ο επικρουστήρας των κυνη-
γετικών και των πυροβόλων όπλων. Επίσης κοκόρι (το) {δύσχρ. κο-
κορ-ιού | -ιών}. — (υποκ.) κοκοράκι (το) (βλ.λ.). [ETYM. 
Ηχοµιµητική λ. από την κραυγή τού πετεινού]. 

κοκορέτσι (το) {κοκορετσ-ιού | -ιών} ορεκτικό από σπλάχνα ζώου, 
συνήθ. αρνιού, τυλιγµένα µε έντερα, που ψήνεται στη σούβλα. — 
(υποκ.) κοκορετσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. kukurec. Στην αλβ. λ. ανάγεται και το αρωµ. kukuretSu, 
ενώ το τουρκ. kokoreç προέρχεται από την Ελληνική]. 

κοκορεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κοκορεύτηκα} φέροµαι µε προκλητικό 
τρόπο, καυχώµαι, υπερηφανεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

κοκόρι (το) → κόκορας 
κοκοροµαχία (η) {κοκοροµαχιών} 1. αγώνας µεταξύ δύο πετεινών, 

που σε µερικές χώρες συνοδεύεται από στοιχήµατα 2. (µτφ.) τσακω-
µός µε επίδειξη παλληκαριάς µεταξύ δύο ή περισσότερων αντιπάλων. 

κοκορόµυαλος, -η, -ο ελαφρόµυαλος, ανόητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόη-
τος. 

κοκορόπουλο (το) (υποκ.) µικρός κόκορας, πετεινάρι. 
κοκότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. γυναίκα ελευθερίων ηθών, πόρ-
νη 2. (µειωτ.) γυναίκα που την ενδιαφέρει µόνο ο καλλωπισµός της. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιντερβιού. [ΕΤΥΜ. <γαλλ. cocotte «πουλάδα», θηλ. τού 
coq «κόκορας»]. 

κοκοφοίνικας (ο) {κοκοφοινίκων} τροπικό φυτό µε µεγάλο ύψος, λε-
πτό και γειρτό κορµό και πολύ µεγάλα µακριά πτεροειδή φύλλα στην 
κορυφή, που παράγει τις ινδικές καρύδες. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. coconut palm. To λεξικό πρόθηµα κοκο- προ-
έρχεται από το ισπ. coco < πορτ. coco «γκριµάτσα», εξαιτίας τής µορ-
φής που σχηµατίζουν οι τρεις τρύπες στη βάση τού καρπού]. 

κοκτέιλ (το) {άκλ.} 1. ποτό που παρασκευάζεται µε την ανάµειξη οι-
νοπνευµατωδών ή γλυκών ποτών σε συνδυασµό µε κοµµάτια καρπών, 
φρούτων κ.λπ. 2. (συνεκδ.) ηµιεπίσηµη βραδινή δεξίωση περιορισµέ-
νης διάρκειας, κατά την οποία προσφέρονται ποτά: µας κάλεσαν σε 
ένα ~ || πήγαµε σε ένα —πάρτι 3. (γενικότ.) καθετί που προκύπτει από 

την ανάµειξη διαφορετικών πραγµάτων: ~ φαρµάκων || ~ από µπλουζ 
και τζαζ-ποπ || ~ πάθους και θυµού | βίας και ερωτισµού 4. κοκτέιλ 
µολότοφ εµπρηστική αυτοσχέδια βόµβα (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ.-αµερ. cocktail, αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε µια άποψη, 
η λ. αποτελεί σύντµηση τής φρ. cocktailed horse, η οποία αναφερόταν 
σε άλογα όχι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, που τους έκοβαν την ουρά 
(tail), προκειµένου να στηλώνεται όρθια (p. cock «στηλώνω, ορθώνω») 
και να µην κρέµεται. Η σηµασιολ. εξέλιξη που οδήγησε στη σηµερι-
νή σηµ. παρεµένει άγνωστη]. 

κοκωβιός (ο) ψάρι µικρού ώς µέτριου µεγέθους που ζει σε όλες τις 
θάλασσες αλλά και σε ποτάµια (κοκωβιός των Φιλιππίνων), µε κο-
ντόχοντρο σώµα, µεγάλα µάτια που εξέχουν τοποθετηµένα το ένα κο-
ντά στο άλλο στο πάνω µέρος και στόµα µε παχιά χείλη και δόντια 
στα σαγόνια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κωβιός (βλ.λ.), µε επανάληψη τής πρώτης 
συλλαβής]. 

κόλα (η) {χωρ. πληθ.} 1. BOT. αγγειόσπερµο δικότυλο φυτό, τού οποίου 
οι καρποί χρησιµοποιούνται ως συστατικό αναψυκτικών και στη 
φαρµακοποιία 2. (συνεκδ.) κάθε αναψυκτικό που περιέχει το παρα-
πάνω συστατικό: «την πρώτη θέση στις προτιµήσεις των Ελλήνων 
καταναλωτών κατέχουν τα αναψυκτικά τύπου ~» (εφηµ.). Επίσης κο-
λά (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αµερ. Cola, απεσπασµένο από τις εµπορικές επωνυµίες Coca-
Cola, Pepsi-Cola. Η λ. ταυτίζεται µε την αφρικανική λ. kola, η οποία 
αναφέρεται στο οµώνυµο δέντρο, που ο καρπός του περιέχει κα-
φεΐνη]. 

κολάζ (το) → κολλάζ 
κολάζω ρ. µετβ. {κόλασ-α, -τηκα, -µένος} 1. βάζω (κάποιον) σε πειρα-

σµό, σκανδαλίζω: πάλι µε κόλασες µε τα καµώµατα σου- ΦΡ. κολάζω 
και άγιο βλ. λ. άγιος 2. περιορίζω, µετριάζω: οι επίσηµες εξηγήσεις 
που δόθηκαν είναι για να κολάσουν την ανησυχία τού κοινού | τις 
εντυπώσεις και την αποτυχία τού χειρισµού τού θέµατος 3. επιτιµώ, 
ψέγω: όλοι κολάζουν δηµόσια τέτοιες µορφές συµπεριφοράς, αλλά 
στην πραγµατικότητα τις ανέχονται 4. (µεσοπαθ. κολάζοµαι) 
σκανδαλίζοµαι, µπαίνω σε πειρασµό: και ποιος δεν κολάστηκε, όταν 
την είδε µε τέτοια εµφάνιση; · 5. επιβάλλω σε (κάποιον) ποινή, τι-
µωρώ: η πράξη αυτή κολάζεται από τον νόµο 6. (η µτχ. κολασµένος, 
-η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κόλος «βραχύς, κολοβός» (βλ. λ. κολοβός). Το ρ. κολάζω 
είχε αρχικώς τη σηµ. «κολοβώνω, ακρωτηριάζω, αποκόπτω τα άκρα», 
από όπου γρήγορα εξελίχθηκε στη σηµ. «ελέγχω, διορθώνω» (λ.χ. «~ 
τάς επιθυµίας», Πλάτων). Η σηµ. «τιµωρώ» είναι ήδη αρχ. και µε αυτή 
χρησιµοποιείται η λ. τις δύο φορές που απαντά στην Κ.∆. (πβ. Πράξ. 
4,21: οί δε προσαπειλησάµενοι απέλυσαν αυτούς, µηδέν εύρί-σκοντες 
το πώς κολάσωνται αυτούς...)]. 

κολάι (το) (χωρ. γεν. κ. πληθ.} (καθηµ.) ευκολία, ευχέρεια ΣΥΝ. άνεση· 
συνήθ. στη ΦΡ. παίρνω το κολάι παίρνω τον αέρα µιας δουλειάς, µα-
θαίνω να την αντιµετωπίζω µε άνεση και αυτοπεποίθηση: στην αρχή 
δυσκολεύτηκα µε αυτό που µου ζήτησε να κάνω, γρήγορα όµως πήρα 
το κολάι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kolay]. 

κόλακας (ο/η) {κολάκων} πρόσωπο που κολακεύει κάποιον, συνήθ. 
ανώτερο του, µε σκοπό να κερδίσει την εύνοια του ΣΥΝ. (οικ.) γαλί-
φης, γλείφτης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κόλαξ, -ακος, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το αρχ. ρ. 
κηλώ (-έω) «γοητεύω, θέλγω» ή, κατ' άλλη εκδοχή, µε το ρ. κέλλω «θέτω 
σε κίνηση, ενθαρρύνω»]. 

κολακεία (η) [αρχ.] {κολακειών} λόγος υπερβολικά επαινετικός, που 
λέγεται για την απόκτηση τής εύνοιας (κάποιου): αρχίζω τις ~ || δεν 
είναι ~, πρόκειται για την αλήθεια ΣΥΝ. φιλοφρόνηση, (οικ.) γαλιφιά, 
γλείψιµο. 

κολακευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που αποσκοπεί στην κολα-
κεία: ~ σχόλιο | λόγος | έκφραση (β) (ειδικότ.) επαινετικός, που κάνει 
κάποιον να αισθάνεται ωραία για τον εαυτό του: οι εφηµερίδες έγρα-
ψαν πολύ ~ σχόλια για την ερµηνεία της || ήταν πολύ κολακευτικό για 
εκείνη το γεγονός ότι της πρότεινε να συνεργαστούν || είναι ιδιαίτερα 
κολακευτικό για µια γυναίκα το να της στέλνει κάποιος λουλούδια 2. 
αυτός που προσδίδει οµορφιά και χάρη, που αναδεικνύει τα ωραία 
χαρακτηριστικά: πολύ ~ φωτογραφία, την κάνει να φαίνεται σαν 
µοντέλο. — κολακευτικά επίρρ. 

κολακεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {κολάκ-εψα, -εύτηκα, -ευµένος} 1. επαινώ 
υπερβολικά (κάποιον), για να κερδίσω την εύνοια του και να επωφε-
ληθώ προσωπικά: συνηθίζει να κολακεύει τα πρόσωπα που έχει ανά-
γκη ΣΥΝ. καλοπιάνω, θωπεύω 2. δηµιουργώ ικανοποίηση, κάνω κά-
ποιον να αισθάνεται υπερήφανος: η πρόσκληση του µε κολακεύει 
ιδιαίτερα 3. (µεσοπαθ. κολακεύοµαι) αρέσκοµαι, ικανοποιούµαι: ~ 
που ακούω ότι το ντύσιµο µου αρέσει σε κάποιον µε τόσο καλό γούστο 
· 4. προσδίδω οµορφιά και χάρη, τονίζω την αξία ή την οµορφιά 
(κάποιου): αυτό το ντύσιµο | αυτή η φωτογραφία σε κολακεύει πολύ. 

κολάν (το) → κολλάν 
κολαντρίζω ρ. → κουλαντρίζω 
κολαούζος (ο) (λαϊκ.) αυτός που προπορεύεται και δείχνει τον δρόµο 
προς έναν τόπο, ο οδηγός·  ΦΡ. (παροιµ.) χωριό που φαίνεται κο-
λαούζο δεν θέλει τα γνωστά και αυτονόητα πράγµατα δεν χρειάζο-
νται επεξηγήσεις. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kilavuz]. 

κολάπσους (το) {άκλ.} ΙΑΤΡ.-ΨΥΧΟΛ. παθολογική κατάσταση κατά 
την οποία σηµειώνεται πλήρης κατάρρευση τού οργανισµού και ψυ-
χική καταβολή. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. collapsus «κατάρρευση», µτχ. τού p. collabor «καταρ-
ρέω, καταπίπτω» < con- + labor «ολισθαίνω, πέφτω»]. 
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κολαρίζω ρ. → κολλαρίζω 
κολαρίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλος κολλαριστός άσπρος γιακάς. [ΕΤΥΜ. 

< βεν. colarina, βλ. κ. κολάρο]. 
κόλα ρ ιστός, -ή, -ό → κολλαριστός 
κολάρο (το) 1. ο σκληρός γιακάς των πουκαµίσων 2. (ειδικότ.) πρόσθετος 

γιακάς σε πουκάµισο 3. το περιλαίµιο (λ.χ. των ζώων)· ΦΡ. φοράω (κάτι) 
κολάρο (σε κάποιον) χτυπώ (κάποιον) στο κεφάλι µε µεγάλης επιφάνειας 
αντικείµενο, ώστε να περάσει από το κεφάλι του και να σταθεί στους ώµους 
του: πάνω στον καβγά τού φόρεσε τον πίνακα κολάρο! 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. collaro < µτγν. λατ. collarius < λατ. collum «τράχηλος, 
λαιµός»]. 

κόλαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. (σε διάφορες θρησκείες) η 
κατάσταση ή και ο τόπος στον οποίο θα καταλήξουν οι ψυχές των κακών 
ανθρώπων (αµαρτωλών) µετά τον θάνατο τους (συνήθ. τόπος τιµωρίας): η ~ 
στον ισλαµισµό είναι ένας κρατήρας φωτιάς, όπου βασανίζονται οι κολασµένοι 
2. (ειδικότ. στον χριστιανισµό) (α) η κατάσταση πνευµατικής τιµωρίας στην 
οποία θα περιέλθουν µετά την τελική κρίση όσοι πέθαναν χωρίς να έχουν 
µετανοήσει για τις αµαρτίες τους (β) (σύµφωνα µε ορισµένες αντιλήψεις) ο 
τόπος όπου καταλήγουν µετά θάνατον οι αµαρτωλοί, ο οποίος συχνά 
απεικονίζεται ως χώρος τιµωρίας και βασανισµού τους (πύρινα καµίνια, 
σκότος, βασανιστήρια κ.λπ.) και στον οποίο θεωρείται ότι κυριαρχούν ο ∆ιά-
βολος και οι άλλοι δαίµονες: τον απειλούσε ότι µ'αυτά που κάνει, θα πάει 
κατευθείαν στην ~ ΑΝΤ. παράδεισος 3. (µτφ.) χώρος τιµωρίας και βασανισµού: 
η ~ των φυλακών | τού αναµορφωτηρίου | τής εξορίας 4. (µτφ.) περιστάσεις ή 
συνθήκες ζωής µέσα στις οποίες υποφέρει και δυστυχεί κανείς, καθώς και ο 
τόπος όπου επικρατούν τέτοιες συνθήκες: η ~ τού πολέµου || σε -µεταβλήθηκε 
το κέντρο τής πόλης από τις συγκρούσεις αστυνοµίας και αναρχικών || κατάφερε 
να ξεφύγει από την ~ των ναρκωτικών | τής πορνείας || οι πυροσβέστες βγήκαν 
σώοι από την πύρινη ~ (την καταστροφική πυρκαγιά) 5. (µτφ.) συνθήκες 
καύσωνα και ταλαιπωρίας: ο καύσωνας και το νέφος µετέτρεψαν την Αθήνα σε 
- 6. (µτφ.-αργκό) κατάσταση ελευθεριότητας, έντασης και εκτόνωσης, στην 
οποία καταργούνται οι ηθικές αναστολές: κάθε βράδυ γίνεται ~ στα παραλιακά 
κλαµπ ΣΥΝ. το σώσε, χαµός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κόλασις «τιµωρία - εκκοπή» < 
κολάζω (βλ.λ.)]. 

κολάσιµος, -η, -ο [1833] αυτός που τιµωρείται, άξιος κολασµού: ~ πράξη ΣΥΝ. 
αξιόποινος, καταδικαστέος. 

κολασµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει καταδικαστεί µετά θάνατον σε 
τιµωρία 2. (κατ' επέκτ.) αµαρτωλός, διεφθαρµένος, άσωτος: ~ ψυχή 3. (µτφ. 
ως ουσ.) αυτός που ζει υπό άθλιες συνθήκες ζωής, ο κοινωνικά 
καταδικασµένος στη φτώχια, τη µιζέρια και τη δυστυχία: «εµπρός τής Γης οι 
~» (ο πρώτος στίχος τής ελληνικής απόδοσης τού ύµνου τής Α' ∆ιεθνούς) 
ΣΥΝ. απόκληρος, απόβλητος. 

κολασµός (ο) [µτγν.] η ποινή που επιβάλλεται για σωφρονισµό, τιµωρία. 
κολαστήριο (το) [µτγν.] {κολαστηρί-ου | -ων} τόπος τιµωρίας και βασανισµού, 

βασανιστήριο: στο ~ τού ψυχιατρικού ιδρύµατος καταγράψαµε απάνθρωπες 
σκηνές. 

κολαστήριος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον κολασµό. 
κολαστης (ο) [αρχ.], κολάστρια (η) [µτγν.] {κολαστριών} 1. πρόσωπο που 

κολάζει, τιµωρεί ΣΥΝ. τιµωρός · 2. πρόσωπο που παρασύρει σε αµαρτία. 
κολατσίζω ρ. µετβ. {κολάτσισα} τρώω κολατσιό (βλ.λ.). 
κολατσιό (το) σύντοµο γεύµα πριν από το µεσηµεριανό φαγητό, το πρόγευµα: οι 

εργάτες έκαναν µια διακοπή για ~ ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) προ-άριστον. Επίσης 
κολατσό   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεύµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. colazion < ρ. colar 
«καλλιεργώ» < λατ. colo]. 

κόλαφος (ο) {κόλαφων} 1. ράπισµα στο πρόσωπο, χαστούκι 2. (µτφ.) λόγος ή 
πράξη που ταπεινώνει· προσβολή: ήταν ~ γι ' αυτή τη χώρα η απόφαση τού 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου || «η εισήγηση τού εισαγγελέα τού Αρείου Πάγου 
αποτελεί ~ για την τακτική των τραπεζών να επιβάλλουν τόκους επί των τόκων 
χωρίς κανέναν περιορισµό» (εφηµ.). Επίσης κολάφισµα (το) [µτγν.] 
{κολαφίσµ-ατος | -ατα, -άτων} κ. κολαφισµός (ο) [µτγν.]. — κολαφίζω ρ. 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < κολάπτω «χτυπώ, τρυπώ» (για το 
οποίο βλ. λ. εκκολάπτω) ίσως υπό την επίδραση τού ουσ. κρόταφος. Η λ. 
πέρασε µέσω τού λατ. colap(h)us και στις υπόλοιπες λατινογενείς γλώσσες, 
πβ. γαλλ. coup «χτύπηµα», ιταλ. colpo, ισπ. golpo κ.ά. Βλ. κ. κόλπο]. 

κολ-γκέρλ (το) (παλαιότ. ορθ. κωλ-γκέρλ) {άκλ.} νεαρή πόρνη που 
επισκέπτεται τους πελάτες σε ιδιωτικό χώρο (µετά από τηλεφωνική 
συνεννόηση). [ΕΤΥΜ < αγγλ. cali girl]. 

κολεγιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το κολέγιο· ΦΡ. κολεγιακή µπλούζα 
βαµβακερή µπλούζα, η εσωτερική επιφάνεια τής οποίας είναι χνουδωτή, για 
να έχει µεγαλύτερη απορροφητικότητα ΣΥΝ. φούτερ. 

κολέγιο (το) {κολεγί-ου | -ων} 1. εκπαιδευτικό ίδρυµα δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, που διαθέτει συνήθ. και οικοτροφείο, δηλ. οι µαθητές µπορούν 
να τρώνε και να µένουν εκεί 2. ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης (συχνά και 
οικοτροφείο), µε φροντιστήρια προπαρασκευής και ασκήσεως των φοιτητών 
3. (µτφ.) κάθε ίδρυµα ή χώρος, λ.χ. φυλακή ή στρατόπεδο, όπου, παρά τα 
αναµενόµενα, επικρατούν συνθήκες ιδιαίτερης άνεσης και φροντισµένης 
διαβίωσης: εδώ δεν είναι στρατώνας, είναι ~. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. college < λατ. collegium «σύλλογος, συ-
γκυριαρχία» < collega «συγκυρίαρχος, συνεργός» < con- (< cum «µαζί») + 
lego «συλλέγω, συγκεντρώνω». Το µτγν. κολλήγιον (µεσν. κολ- 

λέγιον) είχε τη σηµ. «ανώτατο δικαστικό συµβούλιο»]. κολεγιόπαιδο (το) 1. ο 
σπουδαστής κολεγίου 2. (κατ' επέκτ.) νέος µε 
επιτηδευµένη συµπεριφορά και εµφάνιση, όπως τα παιδιά των κολεγίων. Επίσης 
(λόγ.) κολεγιόπαις (ο) {κολεγιό-παιδος | -παίδων).  
κόλεϊ (το) {άκλ.} µεγάλο σκυλί, συνήθ. κατοικίδιο, µε µακρύ τρίχωµα, 

οξύ ρύγχος, όρθια αφτιά και αµυγδαλωτά µάτια. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. collie < διαλεκτ. αγγλ. colly «µαυρειδερός» < µέσ. 
αγγλ. col «κάρβουνο»]. κολεϊσµός (ο) ΙΑΤΡ. ο 

κολπόσπασµος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vaginisme]. κολεκτίβα κ. κολεχτίβα (η) 

{χωρ. γεν. πληθ.} εργατική ή αγροτική 
ένωση, οι αρχές τής οποίας βασίζονται σε σοσιαλιστικές θεωρίες (πβ. 
λ. κολχόζ). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ρωσ. kolektiv < γαλλ. collectif (-ve) < λατ. 
collectivus «συγκεντρωτικός, περιληπτικός» < colligo «συνάγω, συ-
γκεντρώνω» < con- (< cum «µαζί») + lego «συλλέγω, συγκεντρώνω»]. 

κολεκτιβισµός κ. κολεχτιβισµός (ο) (χωρ. πληθ.} µορφή κοινωνικοοικονοµικής 
οργάνωσης, που βασίζεται στον σοσιαλισµό και στην 
οποία όλα τα µέσα παραγωγής αποτελούν ιδιοκτησία ενός συλλογικού 
οργάνου (τού κράτους, µιας συνεταιριστικής οργάνωσης κ.λπ.). 
— κολεκτιβιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. collectivisme, βλ. κ. κολεκτίβα]. 

κολεκτιβοποίηση κ. κολεχτιβοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η 
εφαρµογή τού κολεκτιβισµού. 

κολεξιόν (η) {άκλ.} 1. το σύνολο των ενδυµάτων που παρουσιάζουν σχεδιαστές 
µόδας για κάθε εποχή: η νέα ~ τού Υβ Σαιν Λωράν για το καλοκαίρι 2. 
(συνεκδ.) η εκδήλωση στην οποία παρουσιάζονται τα ενδύµατα σχεδιαστή 
µόδας: στην ~ έδωσαν το «παρών» πολλοί κοσµικοί Αθηναίοι. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. collection «συλλογή» < λατ. collectio < colligo «συλλέγω, 
συναθροίζω» < col- (< cum) + lego]. 

κολεόπτερο (το) [αρχ.] {κολεοπτέρ-ου | -ων} ΖΩΟΛ. καθένα από τα έντοµα που 
ανήκουν στην τάξη εντόµων που είναι εφοδιασµένα µε δύο ζεύγη ανόµοιων 
φτερών, λ.χ. η πεταλούδα. 

κολεός (ο) 1. ΑΝΑΤ. ο κόλπος (βλ.λ., σηµ. 4) 2. BOT. στα αγρωστώδη, η 
πεπλατυσµένη βάση των φύλλων που περιβάλλει ένα τµήµα τού βλαστού · 3. 
θήκη µαχαιριού ή ξίφους, θηκάρι. 
[ΕΤΥΜ °Φλ· < κολεόν «θήκη» < *κολεέόν, που πιθ. συνδ. µε το ρ. καλύπτω 
και µε το παράγωγο ουσ. κέλυφος]. 

κολεόσπασµος (ο) ΙΑΤΡ. Ο κολπόσπασµος (βλ.λ.). 
κολεχτίβα (η) → κολεκτίβα 
κολεχτιβισµός (ο) → κολεκτιβισµός 
κολίανδρο κ. κορίανδρο (το) {κολιάνδρ-ου | -ων) ποώδες αρωµατικό φυτό, τού 

οποίου τα φύλλα και οι καρποί χρησιµοποιούνται στη µαγειρική, τη 
ζαχαροπλαστική και τη φαρµακευτική. Επίσης κόλια-ντρο (το) κ. κόλιαντρος 
(ο). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κολίανδρον < κορίανδρον (µε παρετυµ. επίδρ. τής λ. άνήρ, 
ανδρός) < αρχ. κορίαννον (ήδη µυκ. ko-ri-ja-do-no), αγν. ετύµου, λ. τού 
µεσογειακού υποστρώµατος]. 

Κόλιας (ο) ο Αρβανίτης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < σλαβ. Kolje, που ανάγεται στο 
όν. Νικόλαος (βλ.λ.)]. 

κολιγιά (η) → κολληγιά 
κολίγος | κολίγας (ο) → κολλήγας 
κολιέ (το) {άκλ.} γυναικείο κόσµηµα που φοριέται γύρω από τον λαιµό, 

περιδέραιο (συνήθ. µε πολύτιµες πέτρες, χάντρες). Επίσης (λαϊκ.) κολιές (ο). 
— (υποκ.) κολιεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. collier < λατ. collarium < collum 
«τράχηλος, λαιµός»]. 

κολικόπονος (ο) → κωλικόπονος 
κολικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το κόλον (παχύ έντερο): ~ 

καµπή || ~ κυψέλες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. colic]. 
κολιµπρί (το) {άκλ.} πολύ µικρό αποδηµητικό πτηνό των τροπικών περιοχών, 

που πετάει γρήγορα, µε µακρύ ράµφος και γυαλιστερό φτέ-ρωµα. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. colibri, λ. τής Καραϊβικής]. 

κολιός (ο) → κολοιός 
κολίτιδα (η) [1854] φλεγµονή τού παχέος εντέρου, που προκαλείται από 

µικρόβια, παράσιτα ή άλλες αιτίες και προξενεί πόνο, φούσκωµα 
(«µετεωρισµό»), διαταραχές των κενώσεων κ.λπ. [ΕΤΥΜ < κόλον «τµήµα τού 
παχέος εντέρου», ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. colitis]. 

κολιτσίνα (η) → κολτσίνα 
κόλλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. γενική ονοµασία ρευστής συνήθ. ή στερεάς 

ουσίας, που έχει την ιδιότητα να κολλά δύο ή περισσότερες επιφάνειες, τις 
οποίες φέρνουµε σε επαφή: ζωική | συνθετική | φυτική ~ 2. (συνεκδ.) κάθε 
συσκευασία (σωληνάριο συνήθ.) που περιέχει τέτοια ουσία και διατίθεται στο 
εµπόριο · 3. ακέραιο φύλλο χαρτιού: µου ζήτησε µια ~ χαρτί και άρχισε να 
γράφει την επιστολή- ΦΡ. κόλλα αναφοράς τετρασέλιδο χαρτί συγκεκριµένου 
µεγέθους µε γραµµές, που χρησιµοποιείται στα διαγωνίσµατα των µαθητών ή 
σε υποβολή αιτήσεων κ.λπ. · 4. λευκή σκόνη από άµυλο ή άλλη ουσία, που 
χρησιµοποιείται για το κολλάρισµα των ρούχων πριν από το σιδέρωµα · 5. 
ουσία που κάνει το κρασί διαυγές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*κόλ-ία < I.E. *kol(e)i- «κόλλα», πβ. αρχ. σλαβ. klejï, ρωσ. klej, µέσ. κάτω 
γερµ. helen «κολλώ» κ.ά. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. γαλλ. colle, 
ιταλ. colla κ.ά.]. 

κολλαγόνο (το) ΧΗΜ. 1. πρωτείνη που αποτελεί το συστατικό των ινών που 
βρίσκονται στους τένοντες, τους συνδέσµους, στον συνδετικό ιστό τού 
δέρµατος, στην οδοντίνη και στους χόνδρους 2. µάσκα κολλαγόνου | ενέσεις 
κολλαγόνου (στην αισθητική) κολλαγόνο που 
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τοποθετείται στο πρόσωπο για την ανάπλαση των κυττάρων, την κα-
ταπολέµηση τής γήρανσης κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. collagen]. 

κολλαγόνωση (η) ΙΑΤΡ. σύνολο παθήσεων µε κοινό χαρακτηριστικό 
τον εκφυλισµό των κολλαγόνων τού συνδετικού ιστού. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. γαλλ. collagénose]. 

κολλάζ (το) {άκλ.} ελλην. χαρτεπικόλληση 1. τεχνική ζωγραφικής κα-
τά την οποία χρησιµοποιούνται, εκτός από χρώµατα, ετερόκλιτα υλι-
κά (φωτογραφίες, υφάσµατα, αποκόµµατα εφηµερίδας κ.λπ.), που 
επικολλώνται σε επιφάνεια 2. (µτφ.) κάθε συνδυασµός διαφορετικών 
µεταξύ τους στοιχείων: «υλικά προερχόµενα από διαφορετικές περιο-
χές και εποχές βρήκαν τη θέση τους σ' αυτό το µεγάλο ~ των οικοδο-
µικών υλικών» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< γαλλ. collage < coller < colle < αρχ. κόλλα]. 

κολλάζ ή κολάζ; Όπως δείχνει η ετυµολογία τής λέξης, πρόκειται 
για αντιδάνειο (υβρίδιο) που ανάγεται στο ήδη αρχ. ελληνικό κόλ-
λα (βλ. ετυµολογία). Το ίδιο ισχύει και στη λ. κολλάν (βλ. ετυµο-
λογία). Οι λ. γράφονται µε δύο -λλ-, γιατί θα ήταν οξύµωρο οι µεν 
Γάλλοι να γράφουν τις λ. collant και collage µε δύο -λλ- λόγω τής 
προέλευσης τους από το ελληνικό κόλλα, εµείς δε οι Έλληνες 
παίρνοντας αυτές τις λέξεις να τις γράφουµε µε ένα -λ-! 

κολλάν (το) {άκλ.} 1. εφαρµοστό παντελόνι από ελαστικό υλικό: πο-
δηλατικό ~ || ~ χορού || ~ ώς το γόνατο 2. το καλσόν 3. (ως επίθ.) εφαρ-
µοστός, που κολλάει στο σώµα: ~ παντελόνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κολλάζ. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. collant τού p. coller < colle < αρχ. κόλλα]. 

κολλαρίζω ρ. µετβ. {κολλάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. µουσκεύω σε διά-
λυµα αµύλου (κόλλα) λινό ή βαµβακερό ύφασµα (ρούχο, σεντόνι, 
τραπεζοµάντηλο κ.λπ.), για να γίνει σκληρό και σταθερό µε το σιδέ-
ρωµα · 2. προσθέτω άµυλο στο κρασί, για να γίνει διαυγές. Επίσης 
κολλάρω. — κολλάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < κόλλα + παραγ. επίθηµα -
άρω]. 

κολλαριστός, -ή, -ό 1. (για ρούχα) αυτός που έχει κολλαριστεί ΣΥΝ. 
κολλαρισµένος 2. (για πρόσ.) αυτός που φοράει πάντα ρούχα καλο-
σιδερωµένα ή και κολλαρισµένα: γυρίζει πάντα ~ 3. (για χαρτονόµι-
σµα) αυτό που είναι καινούργιο, που µόλις δόθηκε στην κυκλοφορία, 
αχρησιµοποίητο, ατσαλάκωτο: ~ χιλιάρικο | πεντοχίλιαρο. 

κολλεγιά (η) (λαϊκ.) ο συνεταιρισµός ΣΥΝ. κολληγιά. 
κολλήνας (ο) (σχολ. ορθ. κολίγας) 1. πρόσωπο που καλλιεργεί ξένο 

κτήµα ή βόσκει ξένο κοπάδι και µοιράζεται τα παραγόµενα προϊόντα 
µε τον ιδιοκτήτη: η εξέγερση των - στο Κιλελέρ ΣΥΝ. σέµπρος 2. 
(µτφ.) πρόσωπο που δουλεύει µε επαχθείς όρους σε ξένη ιδιοκτησία 
ΣΥΝ. είλωτας. Επίσης κολλήγος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βούλλα. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< λατ. collega «συγκυρίαρχος, συνεργός» < colligo «συλλέγω, 
συγκεντρώνω» < con- (< cum «µαζί») + lego «συλλέγω, συγκε-
ντρώνω»]. 

κολληγιά (η) (σχολ. ορθ. κολιγιά) 1. η σχέση που έχουν µεταξύ τους 
οι κολλήγοι, η επίµορτη καλλιέργεια (πβ. κ. λ. επίµορτος) 2. (γενικότ.) 
ο συνεταιρισµός, η κολλεγιά. 

κόλληµα (το) [αρχ.] {κολλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κόλληση (βλ.λ.) 
2. (καθηµ.) η ερωτική προσέγγιση, το φλερτάρισµα 3. η επίµονη και 
φορτική προσκόλληση (κάποιου) σε άλλους· η ενοχλητική προσπά-
θεια (κάποιου) να βρίσκεται συνεχώς µαζί µε (κάποιον/κάποιους) 4. 
(οικ.) η εµµονή (κάποιου) σε (κάτι): έχει ~ µε την οµάδα του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. 

κολληµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει κολλήσει κάπου: δυο 
χαρτιά ~ µεταξύ τους || µια αφίσα ~ στον τοίχο 2. (οικ.-αργκό) αυτός 
που παρουσιάζει εµµονή σε κάτι: είναι ~· δεν µπορεί να σκεφτεί δια-
φορετικά ΣΥΝ. βαρεµένος (µε κάτι). 

κόλληση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ένωση δύο αντι-
κειµένων ή η σταθερή προσαρµογή ενός αντικειµένου πάνω σε άλλο 
µε τη χρήση κόλλας, κολλώδους ουσίας ή άλλης τεχνικής (λ.χ. ηλε-
κτροκόλληση) ΣΥΝ. συγκόλληση, κόλληµα ANT. αποκόλληση. 

κολλητήρι (το) {κολλητηρ-ιού | -ιών} 1. ηλεκτρικό εργαλείο που βοη-
θεί στη συγκόλληση µεταλλικών αντικειµένων µε θέρµανση ώς το 
σηµείο τήξεως (στο οποίο λειώνει) τού συγκολλητικού υλικού 2. κρά-
µα µετάλλων, συνήθ. από µόλυβδο και κασσίτερο, που χρησιµοποιεί-
ται για τη συγκόλληση µεταλλικών αντικειµένων 3. (µτφ.) φορτικό 
πρόσωπο, που δεν µπορεί κανείς να το ξεφορτωθεί εύκολα ΣΥΝ. βδέλ-
λα · 4. (στο θέατρο σκιών) ένας από τους γυιους τού Καραγκιόζη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κολλητήριον «κόλλα» < αρχ. κολλώ + παραγ. 
επίθηµα -τήριον, πβ. κ. κοιµη-τήριον, σιωπη-τήριον]. 

κολλητηρ(ι)τζής (ο) (κολλητηρ(ι)τζήδες} (µειωτ.) ο εφαψίας (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. < κολλητήρι + παραγ. επίθηµα -τζής (< τουρκ. -ci)]. 

κολλητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χρησιµεύει για κόλληση, που 
έχει την ιδιότητα να κολλά: ~ ταινία ΣΥΝ. συγκολλητικός · 2. αυτός 
που µεταδίδεται εύκολα: το χασµουρητό είναι ~ 3. (ειδικότ. για αρ-
ρώστια) µεταδοτικός, µολυσµατικός: η ανεµοβλογιά είναι - αρρώ-
στια. — κολλητικότητα (η) [1873]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

κολλητός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει κολληθεί µε κάτι άλλο, κολ-
ληµένος ΣΥΝ. συνδεδεµένος 2. (ειδικότ.) αυτός που εφάπτεται σε κά-
ποιον άλλο: τα σπίτια µας είναι -· ένας τοίχος µάς χωρίζει ΣΥΝ. πλαϊ-
νός, συνεχόµενος 3. (ειδικότ. για ενδύµατα) αυτός που εφαρµόζει 
απόλυτα στο σώµα: φοράει ~ φούστες | παντελόνια | µπλουζάκια || 
(στον πληθ. κ. ως ουσ.) φοράει συνεχώς κολλητά || όλο µε κολλητά τη 
βλέπεις · 4. (µτφ.-οικ.) κολλητός (ο), κολλητή (η) πολύ αγαπητός και 
στενός φίλος, αχώριστος σύντροφος. — κολλητά επίρρ. 

κολλητσίδα (η) (σχολ. ορθ. κολλιτσίδα) 1. BOT. κοινή ονοµασία δια-
φόρων φυτών, των οποίων οι βλαστοί ή τα σπέρµατα περιέχουν κολ- 

λητική ουσία 2. (µτφ.) φορτικός και ενοχλητικός άνθρωπος: από τότε 
που τον γνώρισα µου έχει γίνει ~ ΣΥΝ. (µτφ.) βεντούζα, βδέλλα, τσι-
µπούρι, (εκφραστ.) στενός κορσές, κολλητήρι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
*κ:ολλητίδα (µε τσιτακισµό) < κολλητός | -τής < κολλώ]. 

κολλοειδής, -ής, -ές [1839] {κολλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που έχει τη µορφή και τη σύσταση τής κόλλας, που είναι πηχτός και 
κολλάει ΣΥΝ. κολλώδης 2. ΧΗΜ. (α) κολλοειδή συστήµατα συστήµα-
τα διασποράς, όπου τεµαχίδια στερεών, υγρών ή αερίων σωµάτων µε-
γέθους εκατοµµυριοστού τού εκατοστού διασπείρονται σε στερεά, 
υγρά ή αέρια σώµατα (β) αυτός που σχετίζεται µε τα κολλοειδή συ-
στήµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. colloïde]. 

κόλλυβα (τα) {κολλύβων} βρασµένο σιτάρι µε ζάχαρη, σταφίδα, ρόδι 
και άλλα αρτύµατα, που τοποθετείται σε δίσκο κατά την τέλεση µνη-
µόσυνου και προσφέρεται στους παριστάµενους για µακαρισµό τού 
νεκρού- ΦΡ. (α) θα φάµε κόλλυβα (για κάποιον) θα πεθάνει (β) µε ξένα 
κόλλυβα σε περιπτώσεις που κάποιος παρουσιάζει κάτι σαν δικό 
του, ενώ το πέτυχε µε τη βοήθεια άλλων (γ) κερνάω µε ξένα κόλλυβα 
κερνάω ή καλύπτω υποχρεώσεις µου µε χρήµατα άλλων, αφήνοντας 
να εννοηθεί ότι είναι δικά µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. κόλλυβον | -α (πληθ.) «γλυκύσµατα από βρασµένο σιτάρι» < αρχ. 
κόλλυβος «νόµισµα µικρής αξίας» (που µερικές φορές τοποθετούσαν 
πάνω στον τάφο), αβεβ. ετύµου, πιθ. < εβρ. halp «αλλάζω - 
συναλλάσσοµαι»]. 

Κολλυβάδες (οι) ΕΚΚΛΗΣ.-ΙΣΤ. 1. αυτοί που κατά την έριδα τωνΚολ-
λυβάδων υποστήριζαν την τέλεση των µνηµοσυνών µόνο το Σάββατο-

οι Κολλυβάδες υπήρξαν ο αντίποδας των ευρωπαϊστών (των επηρεα-
σµένων από τις αρχές τού Γαλλικού ∆ιαφωτισµού και τού Εγκυκλο-
παιδισµού) 2. Κολλυβάδων έριδα η έριδα τού 18ου αι. για την τέλε-
ση των µνηµοσυνών µόνο το Σάββατο και όχι την Κυριακή, η οποία 
συνδεόταν µε το ζήτηµα τής συχνής θείας Κοινωνίας και είχε εκ-
προσώπους µεγάλες πνευµατικές µορφές (Μακάριο Νοταρά, Αθανά-
σιο Πάριο, Νικόδηµο Αγιορείτη κ.ά.) 3. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) συ-
ντηρητικοί, προσκολληµένοι στη θρησκευτική παράδοση. 

κολλυβιστής (ο) [αρχ.] πρόσωπο που κάνει ανταλλαγές νοµισµάτων 
ΣΥΝ. αργυραµοιβός, σαράφης. 

κολλυβογράµµατα (τα) {χωρ. γεν.} 1.η στοιχειώδης γνώση γραφής 
και ανάγνωσης, το να ξέρει κανείς ίσα-ίσα να γράφει και να διαβά-
ζει: έµαθε µερικά ~ και νοµίζει ότι κάτι έκανε ΣΥΝ. κουτσογράµµατα 
• 2. κακογραµµένα και δυσανάγνωστα γράµµατα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
*κολοβο-γράµµατα (< κολοβός + γράµµατα), µε την παρετυµολογική 
επίδραση τής λ. κόλλυβα. Η παρετυµολογία οφείλεται στο γεγονός 
ότι τα κολοβά (δηλ. ατελή) γράµµατα περιελάµβαναν στοιχειώδεις 
γνώσεις από «σχολεία» εκκλησιαστικού τύπου]. 

κολλυβόζουµο (το) το ζουµί από το βράσιµο των υλικών για τα 
κόλλυβα. Επίσης κολλυβοζούµι {κολλυβοζουµ-ιού | -ιών}. 

κολλύριο (το) {κολλυρί-ου | -ων} υγρό φάρµακο τοπικής χρήσης για 
τη θεραπεία παθήσεων των µατιών και των αφτιών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κολλύριον, υποκ. τού ουσ. κολλύρα «κουλλούρα», αγν. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε το αρχ. συνώνυµο κόλλιξ. Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ. 
(στον Ιπποκράτη)]. 

κολλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {κολλάς... | κόλλ-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. (α) ενώνω µε κολλητική ουσία δύο ή 
περισσότερες επιφάνειες: ~ το γραµµατόσηµο στον φάκελο || ~ τα κοµ-
µάτια στο σπασµένο βάζο || - προεκλογικές αφίσες ΣΥΝ. συγκολλώ (β) 
συνδέω µε διάφορες µεθόδους (θέρµανση, συρραφή, κάρφωµα, συγκόλ-
ληση κ.λπ.) δύο ή περισσότερα αντικείµενα ή µέρη τού ίδιου αντικει-
µένου: ο σιδεράς κόλλησε µε ηλεκτροκόλληση το κάγκελο || ~ δύο χαρ-
τιά µε σελοτέιπ || (και για µέλη τού ανθρώπινου σώµατος) οι γιατροί 
κόλλησαν το κοµµένο χέρι τού εργάτη ΣΥΝ. προσαρµόζω, συνενώνω, 
συγκολλώ· ΦΡ. (α) κολλάω ρετσινιά προσάπτω σε κάποιον κατηγορία: 
του κόλλησαν τη ρετσινιά ότι ήταν καταδότης των Γερµανών στην 
Κατοχή (β) (µτφ.) δεν µου κολλάει ύπνος δεν µπορώ να κοιµηθώ (γ) 
(παροιµ.) στη βράση κολλάει το σίδερο βλ. λ. βράση (δ) κολλάω 
κάποιον στον τοίχο τον αποστοµώνω, βγαίνω νικητής σε λεκτική αντι-
παράθεση: µε τα επιχειρήµατα του τους κόλλησε στον τοίχο 2. (µτφ.) 
(α) προσκολλώµαι φορτικά (σε κάποιον), γίνοµαι ενοχλητικός: κολλάει 
συνέχεια στην παρέα µας, ενώ ξέρει ότι δεν τον θέλουµε (β) προσεγ-
γίζω κάποιον συστηµατικά (συνήθ. για να επωφεληθώ προσωπικά): 
του κολλάει εδώ και καιρό, για να τον διορίσει στο ∆ηµόσιο (γ) ερωτο-
τροπώ, φλερτάρω επίµονα: κολλάει στη γραµµατέα του 3. (µτφ.) µετα-
δίδω αρρώστια ή κακή συνήθεια: µη µε πλησιάζεις, γιατί έχω γρίπη 
και θα σε κολλήσω || του κόλλησε το πάθος του για τα χαρτιά | για το 
ποτό 4. (µτφ.) πλησιάζω πολύ, έρχοµαι σε άµεση επαφή (σωµατικά) µε 
κάποιον ή κάτι: το µικρό κόλλησε στο φουστάνι τής µητέρας του, µόλις 
είδε τον σκύλο να πλησιάζει || κόλλησε τα χείλη του στα χείλη της || 
κόλλησε το σώµα της πάνω του- ΦΡ. κόλλα TO', (i) λέγεται για επισφρά-
γιση συµφωνίας, προτείνοντας το χέρι προς τον άλλον για χειραψία: 
αφού τα βρήκαν στη µοιρασιά, άπλωσε το χέρι και του είπε: ~! (ii) 
(γενικά για κάθε χειραψία που γίνεται µε αφορµή κάτι ευχάριστο): 
καλά τα καταφέραµε πάλι-! 5. προσθέτω πρόχειρα: στον πρόλογο τού 
βιβλίου του κόλλησε κι ένα «ευχαριστώ» για τους συνεργάτες του 6. 
πειράζω ή ενοχλώ κάποιον µέχρι εκνευρισµού: µη µου κολλάς, γιατί θα 
σε χτυπήσω! || όλο του κολλάει στις συζητήσεις και πάντα τσακώνο-
νται ♦ (αµετβ.) 7. επικεντρώνω την προσοχή µου σε κάτι για πολύ 
χρόνο ή υποστηρίζω κάτι µε επιµονή: κολλάει σε λεπτοµέρειες και 
χάνει άδικα τον καιρό του || του κόλλησε (ενν. η ιδέα) ότι είναι άρρω-
στος 8. δεν µπορώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις µιας κατάστασης: 
σε τέτοια θέµατα κολλάει || αν του αλλάξεις λίγο τη διατύπωση, κολ-
λάει και δεν µπορεί να απαντήσει! ΣΥΝ. µπλοκάρω, κοµπλάρω ANT. 



κολλώδης 918 Κολοφώνας 
 

ξεκολλάω 9. η επιφάνεια µου γίνεται κολλώδης: το πάτωµα κολλάει από τα 
ποτά που χύθηκαν 10. (α) (για φαγητό) καίγεται το τµήµα τού φαγητού που 
εφάπτεται στον πάτο τού σκεύους: ρίξε νερό στο φαγητό γιατί θα κολλήσει (β) 
για µαγειρικό σκεύος που προκαλεί κάψιµο στο φαγητό που µαγειρεύεται σε 
αυτό, αν δεν υπάρχει η απαιτούµενη ποσότητα νερού ή λαδιού κατά το 
µαγείρεµα: µη φτειάξεις την οµελέτα σε αυτό το τηγάνι, γιατί κολλάει- πάρε το 
άλλο που είναι αντι-κολλητικό 11. δεν µπορώ να προχωρήσω, µένω στο ίδιο 
σηµείο: κολλήσαµε µία ώρα στα διόδια || η οµάδα έχει κολλήσει στην τελευταία 
θέση τής βαθµολογίας || κόλλησαν οι συνοµιλίες για την άρση τού εµπάργκο || 
έχει κολλήσει στις ιδέες τού καιρού του || ο γενικός δείκτης έχει κολλήσει στο -
8% 12. ασχολούµαι υπερβολικά και συνεχώς µε κάτι: έχει κολλήσει από το 
πρωί στην τηλεόραση 13. δεν ενεργοποιείται ο µηχανισµός λειτουργίας µου, 
µπλοκάρω: κόλλησε το παράθυρο | το συρτάρι και δεν ανοίγει || κόλλησε το 
φρένο | το γκάζι και δεν µπορώ να σταµατήσω το αυτοκίνητο || κόλλησε ο 
υπολογιστής και δεν παίρνει τις εντολές που του δίνω || έχει κολλήσει το µυαλό 
µου και δεν µπορώ να σκεφτώ τίποτα 14. (για οχήµατα) συγκρούοµαι ελαφρά: 
είχε γλίτσα ο δρόµος και το πίσω αυτοκίνητο κόλλησε στο µπροστινό του 15. 
αισθάνοµαι έντονα την παρουσία τού ιδρώτα στο σώµα µου (όταν κάνει πολλή 
ή αποπνικτική ζέστη): το πουκάµισο του κολλούσε πάνω του από τη ζέστη || 
έχει κουφόβραση κι έχω κολλήσει 16. συσχετίζοµαι ή ταιριάζω, συνδέοµαι 
λογικά µε κάτι: αυτές οι πληροφορίες κολλάνε µεταξύ τους- ΦΡ. αυτό τώρα πού 
κολλάει; για κάτι που είναι άσχετο µε ό,τι λέγεται ή γίνεται εκείνη τη στιγµή 
17. ταιριάζω (µε κάποιον), δένοµαι συναισθηµατικά µαζί του ή κάνω στενή 
παρέα: γνωριστήκαµε στο γυµνάσιο και έκτοτε κολλήσαµε || δύσκολα κολλάει µε 
τους άλλους ανθρώπους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

κολλώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κολλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που είναι 
όµοιος στη σύσταση και στις ιδιότητες µε κόλλα, αυτός που κολλάει. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κολοβακτηρίδιο (το) {κολοβακτηριδί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. βακτήριο που 
εγκαθίσταται στο έντερο τού ανθρώπου και υπό την επίδραση ορισµένων 
συνθηκών καθίσταται παθογόνο και προκαλεί ποικιλία νόσων. Επίσης 
κολοβακτήριο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. colibacillus (νόθο συνθ.) < coli- (< αρχ. κόλον) + 
νεολατ. bacillus «βάκιλος»]. 

κολόβιο (το) [µτγν.] {κολοβί-ου | -ων} κοντό, αµάνικο ένδυµα, συνήθ. πλεχτό 
ΣΥΝ. καζάκα. 

κολοβός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κοµµένη ουρά: ~ σκύλος ΣΥΝ. κό-λουρος 2. 
(µτφ.) αυτός που είναι ακρωτηριασµένος, ελλιπής· ΦΡ. (µτφ. ως 
χαρακτηρισµός) φίδι κολοβό ύπουλος και µοχθηρός άνθρωπος 3. ΦΙΛΟΛ. 
(στην παλαιογραφία) κολοβός κώδικας κώδικας που του λείπουν οι τελευταίες 
σελίδες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κόλος «βραχύς, ακρωτηριασµένος» < kol-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *qel(a)- «σπάζω, χτυπώ», πβ. αρχ. σλαβ. kolü «πάσσαλος», ρωσ. kol 
κ.ά. Οµόρρ. κολ-άζω, κόλ-ουρος, αρχ. κολ-άπτω «χτυπώ, τρυπώ» (βλ. κ. έκ-
κολάπτω), αρχ. κλώ «σπάζω, χτυπώ» (βλ. λ. κλάσµα) κ.ά.]. 

κολόβωµα (το) [αρχ.] {κολοβώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να κάνει κανείς 
(κάτι/κάποιον) κολοβό, ο ακρωτηριασµός 2. (συνεκδ.) τµήµα µέλους ή 
οργάνου που αποµένει µετά τον ακρωτηριασµό. Επίσης κολόβωση (η) [αρχ.] 
(σηµ. 1). 

κολοβώνω ρ. µετβ. {κολόβω-σα, -θηκα, -µένος} κάνω (κάποιον) κολοβό, 
ακρωτηριάζω ΣΥΝ. κουτσουρεύω, κόβω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κολοβώ (-όω) < 
κολοβός]. 

κολοιός (ο) (σχολ. ορθ. κολιός) το σκουµπρί (βλ.λ.)· ΦΡ. (παροιµ.) κάθε πράγµα 
στον καιρό του κι ο κολοιός τον Αύγουστο καθετί πρέπει να γίνεται στην 
κατάλληλη ώρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Η γρ. µε -ι- (κολιός) δεν έχει ετυµολογική βάση]. 

κολοκοτρωναίικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε την ιστορική οικογένεια των 
Κολοκοτρωναίων ΦΡ. σουγιάς κολοκοτρωναίικος είδος σουγιά µε ξύλινη 
λαβή και καµπυλωτή λεπίδα. 

κολοκύθα (η) [µεσν.] {δύσχρ. κολοκύθων} 1. µεγάλο κολοκύθι, συνήθ. 
κιτρινωπού ή κοκκινοκίτρινου χρώµατος και στρογγυλού σχήµατος· οι λευκοί 
και πεπιεσµένοι σπόροι που περιέχει τρώγονται αλατισµένοι και 
καβουρντισµένοι και είναι γνωστοί µε το όνοµα πα-σατέµπος (βλ.λ.) 2. η 
νεροκολοκύθα· κολοκύθι µε στρογγυλή φαρδιά βάση και µακρόστενο λαιµό, 
το οποίο χρησιµοποιείται, αφού αποξηρανθεί, ως δοχείο υγρών, συνήθ. νερού 
ΣΥΝ. φλασκί. 

κολοκύθας (ο) (µειωτ. ως χαρακτηρισµός) ελαφρόµυαλος, άµυαλος, πρόσωπο 
που λέει ανοησίες, λόγια τού αέρα. 

κολοκύθι (το) {κολοκυθ-ιού | -ιών} 1. ο εδώδιµος καρπός τού φυτού 
κολοκυθιά, µε κυλινδρικό ή σφαιρικό σχήµα και πρασινωπό συνήθ. χρώµα, µε 
σκληρή σάρκα, που περιέχει πολλούς σπόρους 2. κολοκύθια | (υποκ.) 
κολοκυθάκια (τα) είδος φαγητού που έχει ως βάση του το κολοκύθι: ~ γεµιστά 
| σαλάτα- ΦΡ. (ειρων.) κολοκύθια! | κολοκύθια µε τη ρίγανη | κολοκύθια στο 
πάτερο! ως χαρακτηρισµός για λόγια ανόητα 3. δοχείο υγρών που 
κατασκευάζεται από τον αποξηραµ-µένο καρπό ενός είδους τού φυτού 
κολοκυθιά (βλ. λ. κολοκύθα). — (υποκ.) κολοκυθάκι (το), κολοκυθένιος, -ια, -
ιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κολοκύνθιον, υποκ. τού αρχ. 
κολοκύνθη, αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. λ. Η σύνδεση µε σανσκρ. kälindam 
«καρπούζι» και µε το λατ. cucumis «κολοκυθιά» δεν είναι ικανοποιητική 
µορφολογικώς]. 

κολοκυθιά (η) 1. BOT. αναρριχητικό φυτό µε µεγάλα κίτρινα άνθη, καρπό τού 
οποίου αποτελεί το κολοκύθι 2. είδος παιχνιδιού, που χαρακτηρίζεται από 
όµοιες και αλλεπάλληλες ερωταποκρίσεις, π.χ. Α: -Ποιος θα πάει για νερό; Β: 
-Να πάει ο Γ. Γ: -Και γιατί εγώ; Α: -Και ποιος να πάει; Γ: -Να πάει ο Β. Β: -
Και γιατί να πάω εγώ; Να πας 

εσύ (απευθυνόµενος στον Α) κ.λπ.· ΦΡ. παίζουµε την κολοκυθιά επα-
νερχόµαστε στον λόγο στα ίδια πράγµατα µε τη µορφή ερωταποκρί-σεων: 
τώρα την κολοκυθιά θα παίξουµε ή θα συζητήσουµε σοβαρά; [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
κολοκυνθέα < αρχ. κολοκύνθη (βλ. λ. κολοκύθι)}. 

κολοκυθοκεφτές (ο) {κολοκυθοκεφτέδες} κεφτές από κολοκύθι. 
κολοκυθοκορφάδες (οι) τα άνθη και οι τρυφεροί βλαστοί τής κολοκυθιάς· 

(συνεκδ.) το φαγητό που παρασκευάζεται από αυτά. [ΕΤΥΜ < κολοκύθι + 
κορφάδες < κορ(υ)φή]. 

κολοκυθόπιτα (η) {δύσχρ. κολοκυθοπιτών} πίτα, συνήθ. γλυκιά, µε κολοκύθια. 
κολοκυθόσπορος (ο) ο σπόρος τής κολοκύθας, από τον οποίο παράγεται ο 

πασατέµπος. 
κολοκύνθη (η) [αρχ.] (λόγ.) η κολοκυθιά. 
Κολοµβία (η) (ισπ. Republica de Colombia = ∆ηµοκρατία τής Κολοµβίας) 

κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα τη Μπογκοτά, επίσηµη γλώσσα την 
Ισπανική και νόµισµα το πέσο Κολοµβίας. — Κολοµ-βιανός (ο), Κολοµβιανή 
(η), κολοµβιανός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < ισπ. Colombia, ονοµασία που οφείλεται 
στον Χριστόφορο Κολόµβο, ο οποίος εξερεύνησε τις ακτές της στο τέταρτο 
ταξίδι του (1502-1504)]. 

κολοµπαράς (ο) {κολοµπαράδες} (αργκό) 1. ο ενεργητικός οµοφυλόφιλος ΣΥΝ. 
αρσενοκοίτης 2. παιδεραστής (αγωριών). [ΕΤΥΜ < τουρκ. kulambara, µε 
παρετυµολογική επίδρ. τής λ. κώλος]. 

κολοµπίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (θεατρικός τύπος τής παλαιότερης ιταλικής 
κωµωδίας) αυθάδης και επιδέξια υπηρέτρια 2. (συνεκδ.) αποκριάτικη 
γυναικεία στολή, που αντιστοιχεί στην εµφάνιση τού παραπάνω θεατρικού 
τύπου. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. colombina, υποκ. τού ουσ. colomba «περιστέρι» < λατ. 
columba]. 

κόλον (το) το τµήµα τού παχέος εντέρου από το τυφλό µέχρι την αρχή τού 
απευθυσµένου. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου. Κατά µία άποψη, η λ. συνδέεται µε το επίθ. κυλλός 
«κυρτός», ενώ δεν υπάρχει ετυµολογική σχέση µε το αρχ. ουσ. 
κώλον«οπίσθια»]. 

κολόνα (η) {κολόνων} 1. στύλος από µάρµαρο, ξύλο, τσιµέντο κ.λπ., που 
χρησιµεύει για στήριξη ή για διακόσµηση: οι ~ τής ∆.Ε.Η. || πέφτω | τρακάρω 
σε ~ || το σπίτι έχει πολλές ~, δεν διατρέχει κίνδυνο να πέσει σε σεισµό || οι ~ 
των αρχαίων ναών ΦΡ. (µτφ.) κολόνα τού σπιτιού αυτός που στηρίζει την 
οικογενειακή ζωή, που συµβάλλει στην επιβίωση ενός νοικοκυριού (παλαιότ. 
προσφώνηση για τον άνδρα ως σύζυγο και πατέρα) 2. αυτός που µοιάζει στο 
σχήµα µε κολόνα: ~ πάγου | φωτισµού. — (υποκ.) κολονάκι (το) κ. κολονίτσα 
(η). [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. colonna < λατ. columna «κίονας, στήλη» (< 
columen «άκρα, κορυφή»)]. 

κολονάτος, -η, -ο αυτός που έχει κολόνες ή σχήµα κολόνας: ~ ποτήρι (µε λεπτή 
ψηλή βάση). 

κολονέλος (ο) (σκωπτ.) ο συνταγµατάρχης: το πραξικόπηµα των ~. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ιταλ. colonnello < colonna (βασική σηµ. «στύλος, κολόνα»), στη σηµ. 
«φάλαγγα στρατιωτών - µεγάλη µονάδα στρατιωτικών επιχειρήσεων»]. 

κολόνια (η) (συνήθης ορθ. κολώνια) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αρωµατικό 
παρασκεύασµα από αλκοολικό διάλυµα αιθέριων ελαίων: τι ~ φοράς; 2. 
(συνεκδ.) το µπουκάλι που περιέχει τέτοιο υγρό: αγόρασα µια ~. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. (eau de) Cologne «νερό τής Κολονίας», από την οµώνυµη γερµανική 
πόλη (γαλλ. Cologne, γερµ. Köln), όπου παρασκευάζονταν αρωµατικές ουσίες 
από το 1709]. 

κολονοσκοπηση (η) (κ. εσφαλµ. κολοσκόπηση) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 
ΙΑΤΡ. η εξέταση τού παχέος εντέρου (κόλον) µε ειδικό ενδοσκόπιο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. γαλλ. coloscopie]. 

κολοσσιαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που είναι όµοιος στο µέγεθος µε κολοσσό, 
υπερµεγέθης ΣΥΝ. τεράστιος, πελώριος, γιγαντιαίος 2. (εµ-φατ.) πολύ 
µεγάλος: ~ διαφορά | σφάλµα | επίτευγµα | περιουσία. — κολοσσιαία επίρρ. 

κολοσσός (ο) 1. ανδριάντας υπερφυσικού µεγέθους, τεράστιο άγαλµα: ο ~ τής 
Ρόδου 2. (κατ' επέκτ.) πελώριος, τεράστιος σε διαστάσεις, ισχύ ή οικονοµικά 
δεδοµένα: στάθηκε µπροστά τους πραγµατικός ~ || εταιρεία— || βιοµηχανικός ~ 
|| «η συγχώνευση των γιγάντων Exxon και Mobil σε έναν ~ αξίας 240 δισ. 
δολαρίων» (εφηµ.) 3. (α) (για πρόσ.) αυτός που έχει µια ιδιότητα σε υπέρτατο 
βαθµό: ~ γνώσεων || πολιτικός | οικονοµικός | επιχειρηµατικός | ποδοσφαιρικός 
| στρατιωτικός | τουριστικός | δηµοσιογραφικός ~ (β) πανίσχυρος, πολύ µεγά-
λος ΣΥΝ. µεγαθήριο, γίγαντας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. µεσογειακής προελ., που συνδέεται 
µε τα τοπωνύµια Κολοσσαί και Κολοφών]. 

κολούµπρα (η) {χωρ. πληθ.) (οικ.-λαϊκ.) στις ΦΡ. παθαίνω | µε πιάνει 
κολούµπρα για πολύ έντονο συναίσθηµα (ευχάριστο ή δυσάρεστο), που 
προκαλεί µεγάλη έκπληξη ή/και αµηχανία: µόλις τον είδα έτσι όµορφα 
ντυµένο, έπαθα κολούµπρα! 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. colubro (µε αλλαγή γένους κατά τα ον. φιδιών, λ.χ. οχιά, 
κόµπρα, δεντρογαλιά) < λατ. columbra, αγν. ετύµου]. κολουρος, -ος, -ο 1. αυτός 
που έχει κοµµένη ουρά, κολοβός 2. ΓΕΩΜ. στερεό γεωµετρικό σώµα (σχήµα), 
τού οποίου η κορυφή έχει αποκοπεί έτσι, ώστε να σχηµατίζει επίπεδη επιφάνεια 
παράλληλη προς τη βάση του: ~ κώνος | πυραµίδα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < κόλος «κολοβός» (βλ. λ. κολοβός) + -ουρος < ούρα]. 
Κολοφώνας (ο) 1. το ύψιστο σηµείο, το έπακρο: έφθασε στον ~ τής δόξας | τής 
καριέρας του | τής ακµής του ΣΥΝ. κορωνίδα, αποκορύφωµα, άκρον άωτον, 
ζενίo · 2. το υψηλότερο οριζόντιο δοκάρι τής στέγης· αλλιώς καβαλάρης · 3. 
σύντοµο υπόµνηµα, που παρατίθεται 
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στην τελευταία σελίδα τού βιβλίου και αναφέρει στοιχεία σχετικά µε 
την έκδοση του. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κολοφών, -ώνος, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη λ. Κολω-
νός «ύψωµα, λόφος» µε ενδιάµεσο τ. ✈  κόλαφων. Κατ' άλλη εκδοχή, η 
λ. έχει µικρασιατική καταγωγή και είναι προελληνική. Η λ. δήλωνε 
αρχικά το υψηλότερο δοκάρι τής στέγης, εποµένως και το ανώτατο 
σηµείο, το επιστέγασµα]. 

κολοφώνιο (το) {κολοφωνίου} ΧΗΜ. στερεό υπόλειµµα από την από-
σταξη τής ρητίνης ορισµένων κωνοφόρων δέντρων, που χρησιµοποι-
είται στην παραγωγή κόλλας χαρτιών, τη σαπωνοποιία, στις πλαστι-
κοποιήσεις κ.α. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. colophonium < αρχ. Κολοφών, πόλη τής Ιω-
νίας, όπου αυτό το είδος ρητίνης παραγόταν κατά την αρχαιότητα]. 

κολπατζής (ο) {κολπατζήδες}, κολπατζού (η) {κολπατζούδες} (κα-
θηµ.) πρόσωπο που ξέρει και κάνει διάφορα κόλπα (για να διασκε-
δάσει ή να εξαπατήσει τους άλλους). Επίσης κολπαδόρος (ο). — 
κολπατζήδικος, -η, -ο, κολπατζήδικα επίρρ. 

κολπικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τον γυναικείο κόλ-
πο: ~ υγρά | τοίχωµα | οργασµός · 2. αυτός που σχετίζεται µε τους 
κόλπους τής καρδιάς: ~ µαρµαρυγή. — κολπικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. ξέν. όρων, ανάλογα µε τη σηµ. τού κόλπου στον οποίο 
αναφέρεται. Ως όρος τής γυναικολογίας η λ. αποδίδει το αγγλ. vaginal 
(< vagina «κόλπος»), o καρδιολογικός όρος αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
atrial < atrium «κόλπος (τής καρδιάς)»]. 

κολπίσκος (ο) [1891] (υποκ.) µικρός θαλάσσιος κόλπος. 
κολπισµός (ο) ΙΑΤΡ. ακούσια παθολογική σύσπαση των τοιχωµάτων 

τού γυναικείου κόλπου, που δυσχεραίνει τη συνουσία ΣΥΝ. κολεϊ-
σµός, κολεόσπασµος, κολπόσπασµος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. vaginismus]. 

κολπίτιδα (η) [1876] ΙΑΤΡ. οξεία ή χρόνια φλεγµονή τού βλεννογόνου 
τού γυναικείου κόλπου, που εκδηλώνεται µε ροή λευκού υγρού, πόνο 
κατά τη συνουσία κ.ά. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. vaginite]. 

κόλπο (το) 1. έξυπνο τέχνασµα, επινόηση: σκαρφίστηκε ένα ~, για ν' 
ανοίξει την πόρτα || σκέφτηκαν ένα ~, για να µπουν στο κλαµπ χωρίς 
να πληρώσουν 2. (συνεκδ.) το αντικείµενο ή ο µηχανισµός µε τον 
οποίο επιτυγχάνει κανείς εύκολη λύση σε πρόβληµα: «τι ~ είναι πάλι 
τούτο;» είπε µόλις είδε το µικροσκοπικό µηχάνηµα 3. επινόηση που 
αποσκοπεί στον εντυπωσιασµό, στην προσέλκυση τού ενδιαφέροντος 
ή και την εξαπάτηση (κάποιου): διαφηµιστικό | δηµοσιογραφικό ~ || 
ταχυδακτυλουργικό ~|| ο µαθητής είχε βρει ένα ~, για να ξεγελάει τον 
δάσκαλο ΣΥΝ. τρικ 4. (ειδικότ.) οργανωµένο σχέδιο για παράνοµες 
δραστηριότητες· (συνεκδ.) η ίδια η παράνοµη δραστηριότητα που βα-
σίστηκε στο σχέδιο αυτό: µεγάλο ~ σε γνωστή τράπεζα: δισεκατοµ-
µύρια έκαναν φτερά! || όλοι µιλούν για το ~ τού αιώνα ΣΥΝ. κοµπίνα· 
ΦΡ. (α) είµαι στο κόλπο συµµετέχω σε παράνοµη δραστηριότητα: στο 
κόλπο ήταν και αστυνοµικοί (β) δεν έπιασε το κόλπο για αποτυχη-
µένη απόπειρα εξαπάτησης, για σχέδιο παράνοµης επιχείρησης που 
απέτυχε: ~ και τους συνέλαβαν 5. κόλπα (τα) (α) τα µυστικά, οι ειδι-
κές γνώσεις για µια δουλειά: του έµαθε όλα τα ~ τής δουλειάς || ξέρει 
καλά τα ~ τού επαγγέλµατος ΣΥΝ. τερτίπια, παγίδες, χειρισµοί (β) για 
συµπεριφορά, λόγια ή πράξεις που αποσκοπούν στο να κάνουν τον 
άλλο να υποχωρήσει στις επιθυµίες µας ή και να πειραχτεί: «µη µου 
κάνεις κόλπα που τα ξέρω» (λαϊκ. τραγ.) || αυτά τα ~ δεν πιάνουν σε 
µένα || κάνω κόλπα σε κάποιον || άσε τα κόλπα'. || ρίχνω κάποιον (τον 
πείθω) µε κόλπα. — (υποκ.) κολπάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απάτη. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. κόλπον «χτύπηµα» < ιταλ. colpo < λατ. 
colaphus < αρχ. κόλαφος (βλ.λ.)]. 

κολποειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κολποειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
έχει σχήµα θαλάσσιου κόλπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κολποκηλη (η) ΙΑΤΡ. πρόπτωση των τοιχωµάτων τού γυναικείου κόλ-
που έξω από το αιδοίο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
colpocèle]. 

κολποκοιλιακός, -ή, -ό [1879] αυτός που σχετίζεται µε τους κόλπους 
και τις κοιλίες τής καρδιάς. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
atrioventriculaire]. 

κολπορραγία (η) {κολπορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία που προκαλεί-
ται από τη ρήξη των τοιχωµάτων τού γυναικείου κόλπου. [ΕΤΥΜ. < 
κόλπος + -ραγία (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- εν συνθέσει) < θ. 
ραγ-, πβ. παθ. αόρ. β' ερ-ράγ-ην τού αρχ. ρ. ρήγνυµι (βλ. κ. ρήγµα)]. 

κολπορραφή (η) {κολπορραφών} ΙΑΤΡ. χειρουργική επέµβαση για τη 
συρραφή των τοιχωµάτων τού γυναικείου κόλπου. Επίσης κολπορ-
ραφία {κολπορραφιών}. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
colporrhaphy]. 

κολπόρροια (η) {κολπορροιών} ΙΑΤΡ. η ροή βλεννώδους υγρού από 
τον κόλπο τής γυναίκας. [ΕΤΥΜ. < κόλπος + -ρροια < ρέω]. 

κόλπος1 (ο) 1. εσωτερική κοιλότητα τής ακτογραµµής, στην οποία 
εισχωρεί η θάλασσα: Σαρωνικός Κόλπος || ο πόλεµος τού (Περσικού) 
Κόλπου || το ρεύµα τού Κόλπου (το θαλάσσιο ρεύµα τού Κόλπου τού 
Μεξικού) 2. (µτφ.) το τµήµα τού ανθρώπινου σώµατος µεταξύ των 
βραχιόνων και τού στήθους· κόρφος ΣΥΝ. στήθος, αγκαλιά 3. (µτφ.) 
κόλποι (οι) το άµεσο περιβάλλον, το εσωτερικό (ενός τοµέα, οµάδας, 
κόµµατος κ.λπ.): επανήλθε στους κόλπους τής Εκκλησίας || ξέσπασε 
κρίση στους ~ τού κυβερνώντος κόµµατος || υπήρξαν διαφωνίες στους 
~ των Συµβουλίων Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµίας · 4. ΑΝΑΤ. 
επιµήκης κοιλότητα µεταξύ τού αιδοίου και τής µήτρας τής 
γυναίκας, τµήµα τού γεννητικού της συστήµατος ΣΥΝ. κολεός 5. (γε-
νικότ.) ονοµασία διαφόρων κοιλοτήτων τού ανθρώπινου σώµατος: ~ 

καρδιάς | αορτής || στεφανιαίος ~ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πόλπος (µε ανοµοίωση) < *κΡόλπος (πβ. κ. καπνός), που 
συνδ. µε αρχ. σκανδ. hualf «θολός, θολωτός», αρχ. αγγλ. hwealf, αρχ. 
γερµ. (h)welben «σχηµατίζω θόλο, καµάρα» (> γερµ. wölben) κ.ά. 
Οµόρρ. εγ-κόλπ-ιον]. 

κόλπος2 (ο) 1.0 θάνατος από εγκεφαλικό επεισόδιο, η αποπληξία 
ΣΥΝ. συµφόρηση, εγκεφαλικό 2. (µτφ.) απότοµο ξάφνιασµα, κατάπλη-
ξη· στη ΦΡ. µου ήρθε κόλπος για πολύ έντονη έκπληξη, για αναπά-
ντεχο γεγονός που προκαλεί κατάπληξη ή σοκάρει: ~ όταν το άκουσα 
ΣΥΝ. έκπληξη, (οικ.) ταµπλάς. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. colpo < λατ. colaphus < αρχ. κόλαφος 
(βλ.λ.)]. 

κολποσκόπηση (η) [1895] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΙΑΤΡ. η κλι-
νική εξέταση τού τραχήλου τής µήτρας µε τη βοήθεια µεγεθυντικής 
συσκευής που εκπέµπει φως. Επίσης κολποσκοπία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. colposcopie]. 

κολποσκόπιο (το) {κολποσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ιατρικό όργανο για την 
εξέταση τού κόλπου τής γυναίκας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. colposcope]. 

κολπόσπασµος (ο) [1879] ΙΑΤΡ. επώδυνος ακούσιος σπασµός τού 
κόλπου τής γυναίκας, που δυσκολεύει ή καθιστά αδύνατη τη συνου-
σία ΣΥΝ. κολεόσπασµος, κολπισµός, κολεϊσµός. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. vaginisme]. 

κόλπωµα (το) [µτγν.] {κολπώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΝΑΤ. κοιλότητα, 
εσοχή: το οπτικό ~ στον εγκέφαλο. 

κόλπωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το κόλπωµα 
(βλ.λ.) · 2. ο σχηµατισµός θαλάσσιου κόλπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

κολτσίνα κ. κολιτσίνα κ. κοντσίνα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) χαρτο-
παίγνιο που παίζεται µε δύο ή τέσσερεις παίκτες µε όλα τα χαρτιά 
τής τράπουλας και στο οποίο κάθε παίχτης προσπαθεί να συγκε-
ντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα χαρτιά που βρίσκονται 
στο τραπέζι, ανάλογα µε τον αριθµό και τη φιγούρα αυτών που έχει 
στα χέρια του. [ΕΤΥΜ. < βεν. concina (µε ανοµοίωση)]. 

κολυµβήθρα κ. κολυµπήθρα (η) {κολυµβηθρών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. ιερό 
χάλκινο σκεύος σε σχήµα κρατήρα, όπου τελείται η βάπτιση 2. (µτφ.) 
ο ιδεολογικός χώρος: αναβαπτίσθηκε στην - των αρχών τού κόµµατος 
(ασπάστηκε | αποδέχθηκε ξανά τις αρχές τού κόµµατος, ξαναγύρισε)· 
ΦΡ. (µτφ.) κολυµβήθρα τού Σιλωάµ οτιδήποτε λειτουργεί ως χώρος ή 
µέσο, για να πάψει κανείς να θεωρείται ένοχος (για κάτι που έχει 
κάνει): δεν µπορεί το συνέδριο τού κόµµατος να µετατρέπεται σε - για 
πρόσωπα που έβλαψαν στο παρελθόν την παράταξη µας. [ΕΤΥΜ «ρχ· 
< κολυµβώ + παραγ. επίθηµα -ήθρα (πβ. κ. κηρ-ήθρα, δα-κτυλ-ήθρα). Η 
κολυµβήθρα τού Σιλωάµ ήταν µια δεξαµενή νερού στην Ιερουσαλήµ, 
όπου ο Ιησούς σε ένα θαύµα του έστειλε έναν τυφλό να πλυθεί, 
προτού βρει το φως του (Κ.∆. Ιωάνν. 9, 7: ...ϋπαγε νί-ψαι είς την 
κολυµβήθραν του Σιλωάµ [...]. άπήλθεν ούν και ένίψατο και ήλθε 
βλέπων)]. 

κολύµβηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η κίνηση µέσα 
στο νερό (θάλασσα, ποτάµι, λίµνη, πισίνα) µε κατάλληλες κινήσεις 
τού σώµατος (κυρ. χεριών και ποδιών)· το κολύµπι: ακτή κατάλληλη 
για ~ 2. ΑΘΛ. το άθληµα στο οποίο οι αθλητές διαγωνίζονται κινούµε-
νοι στο νερό ως προς την ταχύτητα κατά την κάλυψη αποστάσεων ή 
ως προς την επιδεξιότητα και τη χάρη στις κινήσεις: συγχρονική 
(βλ.λ.) | συγχρονισµένη ~. 

κολυµβητήριο (το) [1855] {κολυµβητήρί-ου | -ων} ανοιχτός ή στεγα-
σµένος χώρος µε πισίνες, όπου γίνονται προπονήσεις και αγώνες κο-
λύµβησης. 

κολυµβητής (ο) [αρχ.], κολυµβήτρια (η) {κολυµβητριών} 1. πρόσωπο 
που ξέρει να κολυµπάει, ικανός στην κολύµβηση· ΦΡ. (α) χειµερινός 
κολυµβητής πρόσωπο που συνηθίζει να κολυµπάει και κατά τη 
διάρκεια τού χειµώνα (β) δήλιος κολυµβητής βλ. λ. δήλιος 2. 
πρόσωπο που ασχολείται µε την κολύµβηση ως άθληµα. 

κολυµβητικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον κολυµβητή ή 
την κολύµβηση: ~ αγώνες. 

κολυµπήθρα (η) → κολυµβήθρα 
κολύµπι (το) {χωρ. γεν.} 1. η κολύµβηση (συνήθ. για λόγους αναψυ-
χής): το ~ γυµνάζει όλο το σώµα || ~ σε θάλασσα | ποτάµι | λίµνη || ~ 
στ' ανοιχτά 2. το θαλάσσιο µπάνιο: πηγαίνω για ~ H µου αρέσει το 
απογευµατινό -, [ΕΤΥΜ < κολυµπώ (υποχωρητ.), πβ. κ. κυνήγι - 
κυνηγώ]. 

κολυµπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {κολυµπάς... | κολύµπησα} 1. κινούµαι στο 
νερό µε κατάλληλες κινήσεις των άκρων (χεριών, ποδιών), ώστε να 
επιπλέω: έµαθε να κολυµπάει από µικρός || ~ σαν ψάρι | σαν δελφίνι || 
~ ανάσκελα | ύπτια | µε το κεφάλι έξω από το νερό- ΦΡ. κολυµπάω | 
πέφτω στα βαθιά (νερά) καταπιάνοµαι µε κάτι δύσκολο: αναγκά-
στηκε απ' την αρχή τής καριέρας του να κολυµπήσει στα βαθιά νερά 
τής διπλωµατίας 2. (µτφ.-εµφατ.) (α) είµαι βυθισµένος σε υγρό ή 
γεµάτος από αυτό: η σαλάτα κολυµπάει στο λάδι || κολυµπάς στον 
ιδρώτα (β) (ειδικότ.) µε χαρακτηρίζει κάτι σε πολύ µεγάλο βαθµό, το 
έχω σε µεγάλη ποσότητα: ~ στα πλούτη | στο χρυσάφι | στο χρήµα | 
στα χρέη. — κολύµπηµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κολυµπώ < αρχ. κολυµβώ (-άω) < κόλυµβος, είδος πτη-
νού, πιθ. «αγριόπαπια», αλλά η λ. περιγράφει συνήθ. καρπούς δέ-
ντρων (συνήθ. ελαιοδένδρων), οι οποίοι επιπλέουν στο νερό. Το αρχ. 
κόλυµβος είναι αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *kolu-mb(h)-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *kel- «µαύρος, σκοτεινός», πβ. λατ. columba «περιστέρι», ίσως 
και αρχ. κελαινός «σκοτεινός, µαύρος»]. 

κολχόζ (το) {άκλ.} αγροτικός παραγωγικός συνεταιρισµός τής Σοβιε-
τικής Ένωσης. — κολχόζνικος, -η, -ο. 
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[ΕΤΥΜ. < ρωσ. αρκτικόλεξο kolkhoz < kol(lektivnoe) khoz(yaistvo) «συ-
γκεντρωτική (κολεκτιβιστική) διαχείριση, οικονοµία»]. 

κολώνα (η) → κολόνα 
Κολωνάκι (το) {Κολωνακίου} 1. περιοχή των Αθηνών κοντά στη Βουλή, που 

θεωρείται τόπος κατοικίας ευπόρων και όπου συχνάζουν κοσµικοί Αθηναίοι 
2. (συνεκδ.) η υψηλή κοινωνία, οι πλούσιοι: λαός και - || «τι σηµασία έχει 
αυτό, αν είµαι φτωχαδάκι, και συ αν είσαι πλούσια από το ~» (λαϊκ. τραγ.). — 
Κολωνακιώτης (ο), Κολωνακκί)-τισσα (η), κολωνακιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία οφείλεται σε µια στήλη (παλαιότ. Κολώνα) που 
βρισκόταν στην Πλατεία ∆εξαµενής κατά την Τουρκοκρατία]. 

Κολωνία (η) πόλη τής ∆. (ενωµένης) Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού λατ. 
Colonia (Agrippensis), αρχική σηµ. «αποικία τής Αγριππίνας» (όπου 
ανάγονται και τα γερµ. Köln, γαλλ. Cologne). Την πόλη ίδρυσε µια παροικία 
Ρωµαίων αποστράτων τον Ιο αι. µ.Χ., στους οποίους ο αυτοκράτορας 
Κλαύδιος έδωσε την παροικία προς τιµήν τής Αγριππίνας, µητέρας τού 
Νέρωνος]. 

κολώνια (η) → κολόνια 
κοµάντο (ο) {άκλ.- στον πληθ. απαντά ο τ. κοµάντος, οι) 1. ΣΤΡΑΤ. Ο 

καταδροµέας (βλ.λ.) 2. (µτφ.) κοµάντος (οι) ολιγοµελές σώµα υπηρεσίας, που 
ειδικεύεται στη διαλεύκανση δύσκολων υποθέσεων: οι ~ τού Υπουργείου 
Οικονοµικών εξορµούν για τον εντοπισµό φοροφυγάδων || «ο αρµόδιος 
υφυπουργός αποφάσισε να στέλνει τους ~ τής δηµόσιας διοίκησης για έλεγχο σε 
δήµους και κοινότητες» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ, < αγγλ. commandos < αφρικάανς 
Kommando < πορτ. comando < ρ. comandar «διατάσσω» < µεσν. λατ. 
commandäre < com (< cum «µαζί») + mandare (βλ. κ. µαντάτο)]. 

κόµαρος (η) [αρχ.] {κοµάρ-ου | -ων, -ους} η κουµαριά (βλ.λ.). 
κοµβικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε κόµβο: - αυτοκινητόδροµος | λιµάνι 

|| ~ σηµείο ενός οδικού δικτύου || «τα ∆ωδεκάνησα αποτελούν κύριο ~ σηµείο 
στα πολιτισµικά δίκτυα τού Αρχιπελάγους» (εφηµ.) 2. (µτφ.) αυτός από τον 
οποίο εξαρτάται η περαιτέρω πορεία (συζήτησης, διαπραγµατεύσεων κλπ.): το 
πρόσωπο τού υποψηφίου υπήρξε ~ θέµα στις συζητήσεις για τη συνεργασία των 
τριών κοµµάτων. — κοµβικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
nodal]. 

κοµβιοδόχη (η) [1858] {κοµβιοδοχών} (λόγ.) η κουµπότρυπα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. buttonière]. 

κοµβίον (το) (λόγ.) το κουµπί (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κοµβίον, υποκ. τού ουσ. κόµβος]. 

κοµβόι (το) → κονβόι 
κόµβος (ο) 1. το σηµείο όπου συναντώνται πολλές οδικές ή σιδηροδροµικές 

αρτηρίες 2. (γενικότ.) κάθε σηµείο (υπαρκτό ή νοητό) όπου διασταυρώνονται 
ή από όπου ξεκινούν ή συγκλίνουν άνθρωποι, προϊόντα, ιδέες: το λιµάνι τού 
Πειραιά είναι εµπορικός ~ || το Παρίσι αποτελεί πολιτιστικό - 3. ΓΛΩΣΣ. 
γλωσσικό στοιχείο από το οποίο εξαρτώνται (νοηµατικά, συντακτικά) άλλοι 
όροι τής πρότασης ή τού κειµένου: συντακτικός ή νοηµατικός ~ σε µια πρόταση 
· 4. ΝΑΥΤ. µονάδα µέτρησης τής ταχύτητας στα πλοία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε λιθ. kabìnti «θηλυκώνω, κρεµώ», 
αρχ. σλαβ. skoba «περόνη, πόρπη»]. 

-κοµείο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστικών που 
δηλώνουν χώρο κατάλληλα εξοπλισµένο: 1. για τη φροντίδα (κάποιου): 
βρεφο-κοµείο, γηρο-κοµείο 2. για τη διαδικασία εκτροφής, παραγωγής κ.λπ. 
(ενός πράγµατος): µελισσο-κοµείο, τυρο-κοµείο. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. χοιρο-κο-µεϊον, µτγν. νοσο-κοµείον), το 
οποίο προέρχεται από το ρ. κοµώ (-έω) «φροντίζω, περιποιούµαι» µέσω των 
συνθ. σε -κόµος, -κοµώ (βλ.λ.)]. 

KO.Μ.ΕΚΟΝ. (η) (παλαιότ.) οργανισµός των κοµουνιστικών κρατών που 
ιδρύθηκε το 1949 µε σκοπό τη στενότερη οικονοµική συνεργασία µεταξύ τους 
και διαλύθηκε το 1991. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Co(uncil for) M(utual) Econ(omic Assistance) «Συµβούλιο 
Αµοιβαίας Οικονοµικής Βοήθειας»]. 

κοµέντια ντελ άρτε (η) {άκλ.} ιταλικό είδος λαϊκής κωµωδίας που βασιζόταν 
στον αυτοσχεδιασµό και που άνθησε από τον 16ο ώς τα µέσα τού 18ου αι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. commedia dell'arte]. 

κοµεντί (η) {άκλ.} θεατρικό ή κινηµατογραφικό έργο µε εύθυµα και δραµατικά 
στοιχεία: η ταινία «Η Χάννα και οι αδελφές της» είναι µια ενδιαφέρουσα ~ τού 
Γούντυ Άλλεν. [ΕΤΥΜ < γαλλ. comédie, βλ. κ. κωµωδία]. 

κόµη (η) {χωρ. πληθ.} 1. (λόγ.) οι τρίχες τού κεφαλιού, τα µαλλιά · 2. ΦΥΣ. 
µικρή φωτεινή κηλίδα, που καταλήγει σε ουρά (θύσανο) · 3. ΑΣΤΡΟΝ. η 
αραιή άλως που σχηµατίζεται γύρω από έναν κοµήτη όταν αυτός φθάσει σε 
µικρή απόσταση από τον Ήλιο· ΦΡ. κόµη τής Βερενίκης βλ. λ. Βερενίκη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος, όµορφος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν θεωρηθεί ότι η 
λ. κόµη προσδιόριζε τα περιποιηµένα, χτενισµένα µαλλιά (εν αντιθέσει µε τις 
λ. θρίξ, τρίχες), τότε ίσως προέρχεται από το ρ. κοµώ (-έω) «φροντίζω» 
(υποχωρητ.). Εντούτοις, από το ουσ. κτόµη προέρχεται το µετονοµατικό 
παράγωγο ρ. κοµώ (-άω), που σηµαίνει «έχω µακριά µαλλιά» (πβ. Όµηρος 
«κά-ρη κοµόωντες Αχαιοί»), αλλά δεν µαρτυρείται πουθενά µε τη σηµ. 
«φροντίζω»]. 

κόµη (κοµµώ, κόµµωση) - κώµη (κωµόπολη) - κόµµι (γόµµα). Πρόκειται 
για οµόηχες λέξεις, που διαφέρουν στην ετυµολογική προέλευση και τη 
σηµασία τους. Το αρχ. κόµη σηµαίνει «µαλλιά» και µάλιστα 
«περιποιηµένα µαλλιά», συνδεόµενο ετυµολογικά µε το αρχ. κοµώ 
«περιποιούµαι» (πβ. γηροκοµώ, νοσοκόµος κ.λπ.). Από το αρχ. κοµώ 
προήλθε και το αρχ. κοµµώ (η) «η ιέρεια που φρό- 

ντιζε το άγαλµα τής θεάς Αθηνάς στον Παρθενώνα» (τα δύο -µ-οφείλονται 
σε εκφραστικό διπλασιασµό), απ' όπου το ρ. κοµµώ «καλλωπίζω, 
περιποιούµαι (τα µαλλιά)» µε παράγωγα κόµµωση, κοµµώτρια, 
κοµµωτήριο κ.ά. Σήµερα το κόµη σώζεται µόνο σε αρχαιοπρεπείς 
εκφράσεις (Τρέφει πλουσία κόµη). Το κώµη σηµαίνει «κατοικηµένη 
περιοχή, µικρότερη από την πόλη και µεγαλύτερη από το χωριό», αυτό που 
είναι ευρύτερα γνωστό ως κωµόπολη. Η λ. είναι αρχαία και συνδέεται πιθ. 
ετυµολογικά µε το κεϊ-µαι (από την ίδια ρ. είναι τα λατ. civis «πολίτης», 
γοτθ. kaims «χωριό», λιθ. uaima(s) «χωριό» κ.ά.). Τέλος, οµόηχο, αλλά 
διαφορετικό ως προς το γένος, είναι το αρχ. κόµµι (το) από αιγυπτ. kmjt, 
γνωστό ως «ελαστικό κόµµι», το οποίο από το ελλην. κόµµι έδωσε το λατ. 
gummi, απ' όπου το ιταλ. gomma, που ξαναγύρισε στα Ελληνικά ως 
γόµµα! 

κόµης (ο) {-η κ. (λόγ.) -ητος, -η κ. (λόγ.) -ητα | -ηδες κ. (λόγ.) -ητες, -ηδων κ. 
(λόγ.) -ήτων}, κόµισσα (δύσχρ. κοµισσών} (η) (κ. εσφαλµ. κόµησ[σ]α) 1. 
ευγενής τής ∆. Ευρώπης, ο οποίος στην ιεραρχία των ευγενών κατατάσσεται 
αµέσως µετά τον µαρκήσιο ή τον δούκα: ο ~ τής Φλάνδρας 2. ο ανώτατος 
πολιτικός, διοικητικός και στρατιωτικός αξιωµατούχος στο Βυζάντιο: ο ~ των 
σχολών (αρχηγός τής φρουράς τού παλατιού) || ο ~ των βασιλικών στάβλων 
(κοντόσταβλος). Επίσης (παλαιότ.) κόµις {κόµιτ-ος, -α} κ. κόµητας (ο). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. comes, -itis «οπαδός, εταίρος», τίτλος που δόθηκε για 
πρώτη φορά τον Ιο αι. µ.Χ. από τον Ρωµαίο αυτοκράτορα Αύγουστο στους 
ακολούθους του, οι οποίοι τον συνόδευαν στα ταξίδια του (λατ. comités 
Caesaris Augusti)]. 

κοµητεία (η) [1856] {κοµητειών} 1. ο τίτλος και το αξίωµα τού κόµη 2. 
(συνεκδ.) η περιοχή που ανήκει στη δικαιοδοσία τού κόµη. 

κοµήτης (ο) {κοµητών} ΑΣΤΡΟΝ. ουράνιο σώµα µικρής µάζας και δια-
στάσεων, το οποίο αποτελείται κυρίως από πάγο και σκόνη και κινείται στις 
παρυφές τού ηλιακού µας συστήµατος- όταν πλησιάζει προς τον Ήλιο, λόγω 
τής αύξησης τής θερµοκρασίας του, αποκτά ένα αεριώδες περίβληµα, την 
κόµη, που επεκτείνεται και σχηµατίζει την ουρά του· ΦΡ. (µτφ.) έρχοµαι | 
εµφανίζοµαι σαν κοµήτης εµφανίζοµαι σπάνια, είµαι ακριβοθώρητος. 
[ΕΤΥΜ < αρ%· κοµήτης (αστήρ) < κοµώ (-άω) «έχω µακριά µαλλιά» (< κόµη, 
βλ.λ.), σηµασία που εξηγείται από την οµοιότητα τής ουράς τού κοµήτη µε 
µαλλιά. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. comet, γαλλ. comète κ.ά.]. 

-κο µ ία λεξικό επίθηµα που δηλώνει την καλλιέργεια, την οργανωµένη 
φροντίδα ή παραγωγή προϊόντος: ανθο-κοµία, γαλακτο-κοµία. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, όπως και οι µορφές -κοµος, -κοµεϊον (πβ. 
ίππο-κόµος, νοσο-κοµεϊον κ.ά.), που προέρχεται από το αρχ. ρ. κοµώ (-έω) 
«φροντίζω», µεταπτωτ. βαθµ. τού θ. *kam-, για το οποίο βλ. λ. κάµνω]. 

κοµίζω ρ. µετβ. {(ε)κόµισα} φέρνω µαζί µου, µεταφέρω· ΦΡ. (παροιµ.) κοµίζω 
γλαύκα ες Αθήνας (κοµίζω γλαύκα ες 'Αθήνας, Αριστοφ. "Ορνιθες 301) βλ. λ. 
γλαύκα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., παρεκτεταµένο παράγωγο τού ρ. κοµώ (-έω) «φροντίζω» (βλ. 
λ. -κοµία)]. 

κοµίζω - κοµιδή. Από το αρχ. ρ. κοµίζω «φέρω, µεταφέρω» πλάστηκε ως 
αντίστροφος σχηµατισµός (όνοµα από ρήµα αντί ρήµα από όνοµα) το αρχ. 
ουσ. κοµιδή. Μόνα τους τα κοµίζω και κοµιδή δεν χρησιµοποιούνται 
σήµερα, αλλά σώζονται ως σύνθετα. Ειδικότερα, το αποκοµιδή δηλώνει 
µεταφορά (πραγµάτων) µακριά από τον τόπο τού οµιλητή (π.χ. 
απορριµµάτων, εξορυχθέντων µεταλλευµάτων κ.ά.), ενώ η προσκοµιδή 
σηµαίνει, αντίθετα, τη µεταφορά στον τόπο τού οµιλητή, την προσαγωγή, 
την προσφορά, έχοντας µάλιστα περιοριστεί σχεδόν αποκλειστικά στην 
εκκλησιαστική χρήση, στην «προσκοµιδή των Τιµίων Αώρων», στην 
«πρόθεση» ή «προσφορά» (των Τιµίων ∆ώρων), δηλ. στη διαδικασία 
προετοιµασίας τού µυστηρίου τής Θείας Ευχαριστίας και στον τόπο (κόγχη) 
τού Αγ. Βήµατος όπου επιτελείται αυτή η διαδικασία. Οµοίως, τα 
ανακοµιδή και µετακοµιδή έχουν προσλάβει ειδική σηµασία· το ανακοµιδή 
δηλώνει «τη µεταφορά των οστών νεκρού από τον τάφο στο οστεοφυ-
λάκιο», ενώ το µετακοµιδή και, λιγότερο, το ανακοµιδή δηλώνει τη 
«µεταφορά λειψάνων αγίων από έναν τόπο σε άλλον» (η µετακοµιδή τής 
κάρας, των λειψάνων, τού σκηνώµατος τού Αγίου...). Αντίθετα προς τα 
προσκοµιδή, ανακοµιδή και µετακοµιδή που έχουν αποκτήσει ειδική 
σηµασία, περιορισµένη στη γλώσσα τής λατρείας ή στις αναφορές σε ιερού 
περιεχοµένου έννοιες (λέξεις ταµπού), τα διακοµιδή και συγκοµιδή (όπως 
και το αποκοµιδή) διατηρούν την καθηµερινή σηµασία τους. Το διακοµιδή 
σηµαίνει και µεταφορά (ιδίως µε τη χρήση µεταφορικών µέσων), τη 
µετακίνηση από έναν τόπο σε άλλον (η διακοµιδή τραυµατιών από το 
µέτωπο στα µετόπισθεν - διακοµιδή ασθενούς στο νοσοκοµείο). Τέλος, το 
συγκοµιδή σηµαίνει τη συλλογή, το µάζεµα, ειδικότερα τη µεταφορά και 
συγκέντρωση προϊόντων τής γης σε γεωργικές αποθήκες, το σόδιασµα και 
τη σοδειά που ακολουθεί τον αµητό, τη συγκοµιδή καρπών µετά τον 
θερισµό. Σήµερα, όταν πρόκειται να τονιστεί περισσότερο η πράξη ή η 
ενέργεια τής µεταφοράς (παρά το αποτέλεσµα) χρησιµοποιούνται συχνά 
παράγωγα τού κοµίζω: µετακόµιση, διακόµιση, προσκόµιση, αποκόµιση 
κ.λπ. µε κυριολεκτική ή µεταφορική σηµασία, που συνήθως διαφέρει από 
τη σηµ. των συνθέτων τού κοµιδή 

κόµικς κ. κόµιξ (τα) (άκλ.} (συχνά κ. σε εν. κόµικ, το) σειρά από ασπρόµαυρα ή 
έγχρωµα σχέδια που αφηγούνται ποικίλου περιεχο- 
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µένου ιστορίες και δηµοσιεύονται είτε σε συνέχειες σε εφηµερίδες 
και περιοδικά είτε σε αυτοτελείς εκδόσεις. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αµερ. comics (1915-20), πληθ. τού comic (από συµ-
φυρµό comic s[trips]) < λατ. comicus < αρχ. κωµικός]. 

κόµις (ο) → κόµης 
κοµισάριος (ο) {κοµισαρί-ου | -ων, -ους} ο επίτροπος, ο πληρεξούσιος: 

ο ~ τής ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ιταλ. commissario «επιθεωρητής - απεσταλµένος» < µτγν. λατ. 
commissarius < λατ. commino «συµβάλλω, συνάπτω» < con- (< cum 
«µαζί») + mitto «στέλνω»]. 

Κοµισιόν (η) {άκλ.} η Ευρωπαϊκή Επιτροπή· θεσµικό όργανο τής Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελείται από επιτρόπους διορισµένους 
κατόπιν συµφωνίας των κρατών-µελών, οι οποίοι λειτουργούν ανε-
ξάρτητα από τα κράτη προελεύσεως τους για τα συµφέροντα τής 
Ένωσης έχοντας πολλές αρµοδιότητες (νοµοθετικές πρωτοβουλίες, 
έλεγχο τηρήσεως των συνθηκών, εκτέλεση αποφάσεων, συντονιστικό 
και διαχειριστικό έργο, διεθνή εκπροσώπηση κ.ά.). [ETYM. < γαλλ. 
Commission < λατ. commissio «ανάθεση, αποστολή» (βλ. λ. 
κοµισάριος)]. 

κόµισσα (η) → κόµης 
κοµιστής (ο), κοµίστρια (η) [µτγν.] {κοµιστριών} 1. πρόσωπο που 

κοµίζει, µεταφέρει (κάτι): ~ επιστολής | ειδήσεων | αγγελιών | σχεδίου 
| απόψεων | προτάσεων | εντολών | µηνύµατος | τελεσιγράφου ΣΥΝ. 
µεταφορέας, φορέας, µεταγωγός, κουβαλητής 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. κάτο-
χος ανώνυµου χρεωγράφου, ο οποίος έχει το δικαίωµα να απαιτήσει 
από τον εκδότη τού χρεωγράφου την πληρωµή τού αναγραφόµενου 
σε αυτό ποσού µε την επίδειξη αυτού και µόνο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κοµίζω (βλ.λ.)]. 

κόµιστρο (το) {κοµίστρ-ου | -ων} το χρηµατικό ποσό που καταβάλ-
λεται σε πρόσωπο ή εταιρεία ως αµοιβή για τη µεταφορά προσώπων 
ή πραγµάτων: η κυβέρνηση µελετά την αύξηση τού - των ταξί ΣΥΝ. 
µεταφορικά, µεταγωγικά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κόµιστρονκ κοµίζω]. 

κόµιτας (ο) → κόµης 
κοµιτατζής (ο) {κοµιτατζήδες} 1. το µέλος κοµιτάτου (αντάρτικης ή 

επαναστατικής οργάνωσης) 2. (ειδικότ.) το ένοπλο µέλος τού βουλγα-
ρικού κοµιτάτου, που έδρασε εναντίον των ελληνικών πληθυσµών τής 
Β. Ελλάδας κατά τις πρώτες δεκαετίες τού 20ού αι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
komitaci < komita < ιταλ. comitato, βλ. κ. κοµιτάτο]. 

κοµιτάτο (το) [1883] 1. (γενικά) οµάδα προσώπων που συγκροτούν 
επιτροπή και συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού πολιτικού ή άλ-
λου σκοπού ΣΥΝ. συµβούλιο, επιτροπή 2. (συνήθ. ειδικότ.) αντάρτικη 
ή επαναστατική οργάνωση, που αγωνίζεται για την επίτευξη συγκε-
κριµένων σκοπών (λ.χ. πατριωτικών) χρησιµοποιώντας ως επί το 
πλείστον βίαιες µεθόδους (λ.χ. επιθέσεις, σφαγές κ.λπ.): βουλγαρικό | 
νεοτουρκικό ~. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. comitato < γαλλ. comité < αγγλ. committee < commit 
«εµπιστεύοµαι, αναθέτω» < λατ. commino «συνδέω, εµπιστεύοµαι» < 
con- (< cum «µαζί») + mitto «στέλνω»]. 

κοµιτεία (η) → κοµητεία 
κόµµα (το) [1871] {κόµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (πολιτικό κόµµα) εκ-
κούσια ένωση φυσικών προσώπων µε βασική οργάνωση, που επιδιώ-
κει ενεργώς την άσκηση επίδρασης στον σχηµατισµό τής πολιτικής 
θέλησης τού λαού και τού κράτους ως λειτουργίας τού πολιτεύµατος 
και να συµπράττει στην εκπροσώπηση τού λαού στο αντιπροσωπευ-
τικό σώµα: φιλελεύθερο | δηµοκρατικό | λαϊκό | αγροτικό | εργατικό | 
συντηρητικό | σοσιαλιστικό | κοµουνιστικό | χριστιανοδηµοκρατικό ~ || 
ενιαίο | οµοιογενές | κυβερνών | αντιπολιτευόµενο ~ || αρχηγός | ηγέτης 
| ηγεσία | εκπρόσωπος | στέλεχος κόµµατος || σύσκεψη | αναµέτρηση | 
γραµµή | πολιτική | ενότητα | διάσπαση κόµµατος || ένα ~ 
οργανώνεται | συστήνεται | διαλύεται || ~ αρχών ΦΡ. αρχηγικό κόµµα 
στο οποίο ο αρχηγός καθορίζει και εκφράζει τη γραµµή που θα 
ακολουθηθεί, ενώ οι συλλογικές διαδικασίες απουσιάζουν ή υπολει-
τουργούν 2. (µτφ.-κακόσ.) η σύµπραξη δύο ή περισσότερων ατόµων 
που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς- στη ΦΡ. κάνω κόµµα (εναντίον 
κάποιου) ενεργώ συντονισµένα µαζί µε άλλον/άλλους (εναντίον κά-
ποιου): µάννα και κόρη έχουν κάνει κόµµα εναντίον µου || µερικοί 
συνάδελφοι του έχουν κάνει κόµµα και τον κατηγορούν µε κάθε ευ-
καιρία · 3. ΓΛΩΣΣ. συντακτικό σηµείο στίξεως (,) που αντιστοιχεί σε 
µικρή παύση φωνής και χρησιµοποιείται στον γραπτό λόγο, για να 
χωρίζει προτάσεις ή τα µέλη πρότασης (βλ. λ. στίξη) 4. ΜΑΘ. το σύµ-
βολο (,) που χωρίζει τα ακέραια από τα δεκαδικά ψηφία ενός δεκα-
δικού αριθµού (λ.χ. 2,5 δισ. δρχ. = δύο ~ πέντε δισ. δρχ.) ΣΥΝ. υπο-
διαστολή 5. ΜΟΥΣ. (α) το µικρότερο διάστηµα µεταξύ δύο µουσικών 
φθόγγων που µπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αφτί (β) πυθαγό-
ρειο κόµµα το διάστηµα που προκύπτει ως διαφορά ανάµεσα σε 
επτά αλλεπάλληλα διαστήµατα οκτάβας (1/2) και δώδεκα αλλεπάλ-
ληλα διαστήµατα πέµπτης (3/2) (γ) διδύµειο κόµµα ή σύντοµο κόµ-
µα η διαφορά ανάµεσα στον µείζονα τόνο (9/8) και στον ελάσσονα 
(10/9) (δ) (στην βυζαντινή µουσική) το αποτέλεσµα τής διαίρεσης τής 
οκτάβας σε 72 (κατ' άλλους 68) ίσα µέρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισαγωγικά, 
εµφύλιος, οµόηχα, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «σφραγίδα κοµµένου νοµίσµατος», < κόπτω 
(βλ.λ.). Η πολιτική σηµ. αποτελεί απόδ. ξέν. όρων, πβ. αγγλ. party, 
γαλλ. partie, γερµ. Partei κ.ά.]. 

κόµµα - κώµα. Οµόηχες λέξεις, διαφορετικής ετυµολογικής προέ-
λευσης και σηµασίας. Το κόµµα από το κόβω (κόπτω) σήµαινε 
στην Αρχαία «αυτό που κόβεται, το κοµµένο τµήµα, το κοµµάτι». 
Ήδη στην Αρχαία σήµαινε το σηµείο (στίξεως) που χωρίζει µία 

πρόταση σε δύο κοµµάτια (µέρη) ή µία περίοδο σε δύο προτάσεις. 
Στα νεότερα χρόνια χρησιµοποιήθηκε ως πολιτικό κόµµα, για να 
αποδώσει το γαλλ. partie. Το κώµα, αρχαία λέξη και αυτό, σήµαι-
νε τον βαθύ ύπλΌ, τον λήθαργο. Η λ. συνδέεται ετυµολογικά µε το 
κεί-µαι (*κωι-µα > κώ-µα από ρίζα κει-), πιθ. και µε το κοι-µώµαι. 
Από το κεί-µαι «ξαπλώνω» σχηµατίστηκαν παράγωγα µε -τ- (κοί-
τη, αρχ. κοϊ-τος > κατά-κοιτος, κοι-τίδα, κοι-τάζω) και παράγωγα 
µε -µ- (*κοι-µα > κοι-µάω | κοι-µώµαι | κοι-µίζω). 

κοµµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το αίσθηµα κόπωσης και δυσφορίας, 
που προκαλείται από γενικότερη εξάντληση τού οργανισµού: αισθά-
νοµαι κοµµάρες ΣΥΝ. ατονία. 
[ΕΤΥΜ. < κόβω (πβ. κόµµα, κοµµένος) + παραγ. επίθηµα -άρα]. 

κόµµατα (η) → κοµµάτι 
κοµµατάκι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} 1. µικρό τεµάχιο, µικρό τµήµα στε-
ρεού σώµατος: ένα ~ πέτρας | κρέας | τυρί | ξύλο | πίτα || κόβω το 
κρέας σε κοµµατάκια || (ως απειλή) δεν θα µου γλυτώσει, θα τον κάνω 
κοµµατάκια! · 2. (ως επίρρ.) (α) για λίγο, για µικρό χρονικό διάστηµα: 
περίµενε - και θα τα πούµε ΣΥΝ. λίγο (β) λιγάκι, κάπως περισσότερο: 
χαµογέλασε ~, να σε χαρούµε! κοµµατάρα (η) → κοµµάτι 
κοµµατάρχης (ο) [1853] {κοµµαταρχών} 1. παράγοντας ή στέλεχος 
πολιτικού κόµµατος, κυρ. στην επαρχία, που διαθέτει µεγάλη επιρροή 
στους ψηφοφόρους τής περιοχής: οι ~ τού νοµού κινητοποίησαν όλους 
τους ψηφοφόρους τού κόµµατος εν όψει τής περιοδείας τού αρχηγού 2. 
(σπανιότ.) ο αρχηγός πολιτικού κόµµατος. κοµµάτι (το) {κοµµατ-ιού | 
-ιών} 1. τµήµα αντικειµένου (συνήθ. στερεού σώµατος), οτιδήποτε 
αποκόπτεται ή αποσπάται από ένα σύνολο: ένα ~ κρέας | από πέτρα | 
τυρί | πίτα | σίδερο | χαρτί | τούρτα || ανασυνθέτει ποιητικά ~ τής 
επαρχιακής ζωής (όψεις, πλευρές) || οι νέοι είναι το πιο ζωντανό και 
ευαίσθητο ~ τής κοινωνίας || προσπάθησε να ηρεµήσει και να µαζέψει 
τα ~ τού εαυτού της (να ξαναγίνει συγκροτηµένο άτοµο) ΣΥΝ. µέρος, 
τµήµα, τεµάχιο, µέλος- ΦΡ. (µτφ.) (για πρόσ.) ένα κοµµάτι µάλαµα 
χαρακτηρισµός για καλούς και αγαθούς ανθρώπους 2. (ειδικότ.) τµήµα 
πράγµατος ή αντικειµένου που έσπασε, που καταστράφηκε: το βάζο 
έπεσε κάτω και έγινε χίλια ~ || έξαλλος άρπαξε το χαρτί και το έκανε 
χίλια -1| (µτφ.) την άκουσα να κλαίει και η καρδιά µου έγινε κοµµάτια 
ΣΥΝ. θραύσµα, συντρίµµι-ΦΡ. (α) κοµµάτια να γίνει (ϊ) (δηλώνει 
αδιαφορία) δεν µε νοιάζει, «να πάει να χαθεί»: ~ το αυτοκίνητο· 
σηµασία έχει που σώθηκες εσύ (ii) (συχνότ.) δηλώνει συγκατάθεση 
µετά δυσκολίας ή συγκατάβαση: τέλος πάντων, ~, θα στο αφήσω 
µισοτιµής! ΣΥΝ. έστω, δεν πειράζει (β) (υβριστ.) πήγαινε | άι στα 
κοµµάτια! (µεσν. αγωµε στα κοµµάτια) φύγε από µπροστά µου, δεν 
θέλω να σε βλέπω ούτε να σε ακούω ΣΥΝ. ά(ι) να χαθείς!, στα 
τσακίδια! (γ) (για πρόσ.) γίνοµαι (χίλια) κοµµάτια δείχνω εξαιρετική 
προθυµία να βοηθήσω, να εξυπηρετήσω κάποιον: µόλις µας είδε, έγινε 
χίλια κοµµάτια για να µας περιποιηθεί (δ) πόσα κοµµάτια θα γίνω; 
απάντηση που δηλώνει αγανάκτηση και απευθύνεται προς όσους 
έχουν πολλές και µεγάλες απαιτήσεις (ε) τι στα κοµµάτια; για να 
δηλώσουµε αγανάκτηση (τίθεται παρενθετικά σε παρατηρήσεις, 
επιπλήξεις κ.λπ.): ~ κάνεις τόση ώρα; Ακόµη να τελειώσεις; · 3. καθένα 
από πολλά όµοια ή παρόµοια αντικείµενα, που κατασκευάστηκαν για 
να εκτεθούν ή να πουληθούν: φέτος στις εκπτώσεις τα µαγαζιά έχουν 
πολύ ωραία ~ ΣΥΝ. εµπόρευµα, προϊόν ΦΡ. µε το κοµµάτι τρόπος 
πωλήσεως προϊόντος ή αµοιβή για εργασία, ανάλογα µε την αξία 
µεµονωµένου προϊόντος ή µε τον αριθµό των προϊόντων που 
κατασκευάστηκαν: δεν παίρνει µισθό, δουλεύει ~; όσα παιχνίδια 
φτειάχνει, για τόσα πληρώνεται || κόβει φασόν και πληρώνεται µε το ~ || 
(πωλείται) πίτσα ~ (όχι ολόκληρη) · 4. ΜΟΥΣ. τµήµα µουσικής 
σύνθεσης ή ολοκληρωµένο µουσικό έργο: το πρόγραµµα τής συναυλίας 
περιλαµβάνει µόνο το πρώτο - τής συµφωνίας || κάθε βράδυ το 
ραδιόφωνο παίζει ωραία ~ ΣΥΝ. έργο, σύνθεση, τραγούδι • 5. (στο 
σκάκι) ο αξιωµατικός, ο πύργος και ο ίππος: συχνά στις παρτίδες η 
απώλεια κοµµατιού ισοδυναµεί µε ήττα · 6. (λαϊκ.) για όµορφη, 
καλλίγραµµη και ελκυστική γυναίκα: είναι πολύ ωραίο ~! ΣΥΝ. 
κόµµατος · 7. (λαϊκ. ως επίρρ.) (α) λίγο, κάπως, όχι τελείως: θέλει κι 
αυτό ~ λάδωµα || το κατάλαβαν πως τα 'χει -χαµένα || στο τέλος 
ησύχασαν ~ (β) για λίγο χρόνο: ειδοποίησε ότι µπορεί V αργούσε ~ || 
κάθισα ~ να ξεκουραστώ · ΦΡ. κάνω το κοµµάτι µου κάνω φιγούρα, 
κάνω επίδειξη ΣΥΝ. επιδεικνύοµαι. — (µεγεθ.) κοµµατάρα κ. κόµµατα 
(η), (υποκ.) κοµµατάκι (το) (βλ.λ.) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
κοµµάτων, υποκ. τού αρχ. κόµµα]. κοµµατιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] 
{κοµµάτιασ-α, -τηκα, -µένος} κάνω (κάτι) κοµµάτια, τεµαχίζω: ~ το 
χαρτί | το κρέας || απείλησε ότι θα τον σχίσει στα δύο, θα τον 
κοµµατιάσει || η παράταξη έχει κοµµατιαστεί σε οµάδες και οµαδούλες 
ΣΥΝ. διαµελίζω, θραύω, σπάζω, (κατακερµατίζω. — κοµµάτιασµα 
(το). κοµµατιαστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κοπεί σε τεµάχια, που έχει 
γίνει κοµµάτια ΣΥΝ. κοµµατιασµένος, τεµαχισµένος, διαιρεµένος, 
διαµελισµένος ANT. ακοµµάτιαστος, ατεµάχιστος, ακατάτµητος 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που αποτελείται από διαφορετικά τεµάχια, που έχει 
κατασκευαστεί µε συναρµολόγηση τεµαχίων: ~ συσκευή | µηχάνηµα 
ΣΥΝ. συναρµολογηµένος, αρθρωτός ANT. ολόκληρος, µονοκόµµατος. — 
κοµµατιαστά επίρρ. κοµµατίζοµαι ρ. αµετβ. [1888] {κοµµατίσ-τηκα, -
µένος} είµαι ή γίνοµαι ενεργό µέλος (ή οπαδός) πολιτικού κόµµατος, 
υπηρετώ µε αφοσίωση τα συµφέροντα του: πολλοί κοµµατίζονται τόσο, 
που παραβλέπουν το κοινό συµφέρον. — κοµµατισµός (ο) [1871]. 
κοµµατικοποιώ ρ. µετβ. {κοµµατικοποιείς... | κοµµατικοποί-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. χρησιµοποιώ τη διοργάνωση κοινωνικής, 
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πολιτικής ή άλλης δραστηριότητας, για να προωθήσω τα κοµµατικά 
συµφέροντα και τους σκοπούς µου, αλλοιώνοντας έτσι το πραγµατι-
κό της περιεχόµενο: ορισµένοι προσπάθησαν να κοµµατικοποιήσουν 
τις εκδηλώσεις για την επέτειο τού Πολυτεχνείου 2. (ειδικότ.) διορίζω 
σε υπηρεσία, δηµόσιο οργανισµό κ.λπ. στελέχη που έχουν την ίδια 
πολιτική ιδεολογία µε εµένα ή ελέγχω κρατικές υπηρεσίες µέσω των 
κοµµατικών ή συνδικαλιστικών µου οργάνων: αντιδράσεις στην προ-
σπάθεια τής κυβέρνησης να κοµµατικοποιήσει τις Ένοπλες ∆υνάµεις. 
— κοµµατικοποίηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολιτικοποιώ. 

κοµµατικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται σε πο-
λιτικό κόµµα, που σχετίζεται µε αυτό: ~ οργάνωση | µέλος | στέλεχος 
| πειθαρχία | παράγοντας | πυρήνας | όργανο | ιεραρχία | νεολαία | 
ηγεσία | καθοδήγηση | µηχανισµός | ταυτότητα | τακτική | κριτήρια | 
επιρροή || ~ κράτος (όταν το κυβερνών κόµµα ταυτίζεται µε την εκτε-
λεστική εξουσία) 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που εξυπηρετεί πολιτικό κόµ-
µα, που γίνεται για το συµφέρον ενός κόµµατος: ~ ενέργεια | θέση | 
εισφορά | εκµετάλλευση | εµπάθεια | συµφέρον | οµιλία | σκοπιµότητα 
| ελιγµός | πίστη | έλεγχος | επέµβαση | εντολή | κρίση | διαµάχη | 
αντιδικία | φανατισµός. — κοµµατικ-ά | -ως [1858] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διαστηµικός. 

-κοµµατικός, -ή, -ό β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό 
κοµµάτων: πολυκοµµατική δηµοκρατία, δικοµµατικό σύστηµα. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. κόµµα 
και απαντά σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γαλλ. multi-partite «πολυκοµµα-
τικός»)]. 

κοµµατισµός (ο) → κοµµατίζοµαι 
•κοµµατισµός β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-

νουν σύστηµα µε συγκεκριµένο αριθµό κοµµάτων: στην πολιτική ζωή 
τής χώρας επικρατεί ο δικοµµατισµός. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. κόµµα 
και απαντά σε µεταφρ. δάνεια (λ.χ. γαλλ. bi-partisme «δικοµµατι-
σµός»)]. 

κόµµατος (ο) (λαϊκ. µε θαυµασµό) εύσωµη, καλλίγραµµη και όµορφη 
γυναίκα: πρώτης τάξεως ~! ΣΥΝ. (µτφ.) κοµµάτι. [ΕΤΥΜ. Μεγεθ. 
τού ουσ. κοµµάτι]. 

κοµµατοσκυλο (το) (µειωτ.) φανατικό στέλεχος κόµµατος, που 
υπηρετεί πιστά τις εντολές των κοµµατικών αρχηγών του. 

κοµµένος, -η, -ο → κόβω 
κοµµεορητίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. φυσικό µείγµα, που περιέχει 
κόµµι (βλ.λ.), ρητίνη και άλλες οργανικές ουσίες σε διάφορες αναλο-
γίες και χρησιµοποιείται στην παρασκευή εµπλάστρων. [ΕΤΥΜ. < 
κόµµι (βλ.λ.) + ρητίνη, απόδ. τού γαλλ. gomme-résine]. 

κόµµι (το) {κόµµ-εος | -εα, -έων} κολλώδης ουσία, που εκκρίνεται συ-
νήθ. από εγκοπές ή τυχαία τραύµατα στον φλοιό ορισµένων δέντρων 
και θάµνων και η οποία χρησιµοποιείται ευρύτατα στη φαρµακευτι-
κή, καθώς επίσης και στην παραγωγή καλλυντικών προϊόντων και 
τροφίµων: αραβικό ~ (βλ. λ. αραβικός) || ελαστικό ~ (το ακατέργαστο 
φυσικό καουτσούκ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη, οµόηχα, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., δάνειο αιγυπτιακής προελ., πβ. αιγυπτ. kmjt, κοπτ. komi, komme. 
Βλ. κ. γόµµα]. 

κοµµίωση (η) [1894] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) ασθένεια που προ-
σβάλλει τα φυτά, κυρ. τα οπωροφόρα δέντρα και τα εσπεριδοειδή, 
και παρουσιάζει ως κύριο σύµπτωµα την υπερβολική παραγωγή και 
έκκριση κόµµεος (βλ. λ. κόµµι). [ΕΤΥΜ. < *κοµµιώ < αρχ. κόµµι 
(βλ.λ.)]. 

κοµµό (το) → κοµό 
κοµµός (ο) ΦΙΛΟΛ. θρηνητική ωδή που ανήκει στο λυρικό στοιχείο 
τής αρχαίας τραγωδίας· ψάλλεται από τον χορό ή από τον υποκριτή 
ή και από τους δύο εναλλάξ και αποκαλύπτει συνήθ. το βαθύτερο 
ήθος τού τραγικού ήρωα και το ουσιαστικό πρόβληµα, στο οποίο βα-
σίζεται η τραγική σύγκρουση. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«στηθοκόπηµα», < κόπτω]. 

κοµµούνα (η) → κοµούνα 
κοµµουναλισµός (ο) → κοµουναλισµός 
κοµµούνι (το) → κοµούνι 
κοµµουνίζω ρ. → κοµουνίζω 
κοµµουνισµός (ο) → κοµουνισµός 
κοµµουνιστής (ο) → κοµουνιστής 
κοµµουνιστικός, -ή, -ό → κοµουνιστικός 
κόµµωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) 1. η περιποίηση, 
ο καλλωπισµός τής κόµης, των µαλλιών: επιµελείται πάντοτε µε προ-
σοχή την ~ της ΣΥΝ. χτένισµα 2. (ειδικότ.) ο συγκεκριµένος τρόπος µε 
τον οποίο φτειάχνει κανείς τα µαλλιά του, το είδος τού χτενίσµατος: 
εµφανίστηκε µε καινούργια - || σύγχρονη | συνηθισµένη | εκκεντρική - 
ΣΥΝ. κουπ, µιζανπλί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κόµµωσις < αρχ. κοµµώ (-όω) < κοµµώ (ή), λ. που προσ-
διόριζε την ιέρεια, η οποία φρόντιζε το άγαλµα τής Αθηνάς στην 
Ακρόπολη, < *κοµώ (µε εκφραστικό διπλασιασµό -µµ-) < κοµώ (-έω) 
«φροντίζω, περιποιούµαι», µε σηµασιολογική επίδραση τού ουσ. κό-
µη «µαλλιά». Για το αρχ. κοµώ (-έω) βλ. λ. -κοµία]. 

κοµµωτήριο (το) [1888] {κοµµωτηρί-ου | -ων} το ειδικό κατάστηµα 
για την κοπή, το χτένισµα, τον καλλωπισµό και γενικότ. την περι-
ποίηση των µαλλιών: έχω | ανοίγω ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη. 

κοµµωτής (ο) [µτγν.], κοµµώτρια (η) [αρχ.] {κοµµωτριών} πρόσωπο 
ειδικευµένο στην κοπή, στο χτένισµα και γενικότ. στην περιποίηση 
των µαλλιών αυτός που ασκεί το ανάλογο επάγγελµα. 

κοµµωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κοµµωτική ή 
τον κοµµωτή: ~ εργαλείο | τεχνική 2. κοµµωτική (η) η τέχνη και οι 
γνώσεις που σχετίζονται µε την περιποίηση και τον καλλωπισµό των 
µαλλιών. 

κοµό (το) {άκλ.} έπιπλο µε τέσσερα κοντά πόδια και οριζόντια επάλ-
ληλα συρτάρια, συνήθ. από ξύλο ΣΥΝ. ιµατιοθήκη. Επίσης κοµός (ο). 
[ETYM. < ιταλ. corno, συγκεκοµµ. τ. τού ουσ. comodino. Βλ. κ. κοµοδί-
νο]. 

κοµοδίνο (το) µικρό, συνήθ. ξύλινο έπιπλο µε συρτάρια, που τοποθε-
τείται κοντά στο κρεβάτι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. comodino < comodo «άνετος» < λατ. commodus «κα-
τάλληλος, εύχρηστος» < con- (< cum «µαζί») + modus «τρόπος»]. 

Κοµόρες Νήσοι (οι) (αραβ. JumHlrïyat Juzur al Qamar al Ittihadîyah 
al Islamïyah, γαλλ. République Fédérale Islamique des Comores = Οµο-
σπονδιακή Ισλαµική ∆ηµοκρατία των Κοµορών) νησιωτικό κράτος 
στον Ινδικό Ωκεανό, κοντά στις ΝΑ. ακτές τής Αφρικής, µε πρωτεύ-
ουσα τη Μορονί, επίσηµες γλώσσες την Κοµορική και τη Γαλλική και 
νόµισµα το φράγκο Κοµορών. — κοµορικός, -ή, -ό, Κοµορικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Comores (οπτικό δάνειο) < αραβ. qamar «σελήνη»]. 

κοµός (ο) → κοµό 
-κοµος, -κόµος | -κόµα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενι-

κών και θηλυκών ουσιαστικών που δηλώνουν το πρόσωπο: 1. το 
οποίο φροντίζει (κάποιον): βρεφο-κόµος, γηρο-κόµος, νοσο-κόµα 2. 
που ασχολείται επαγγελµατικά µε την παραγωγή προϊόντος, την 
εκτροφή κ.λπ.: τυρο-κόµος, µελισσο-κόµος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. ίππο-κό-
µος, µτγν. µελισσο-κόµος), το οποίο προέρχεται από το ρ. κοµώ (-έω) 
«φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. λ. -κοµία)]. 

κοµότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το κοµό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. commode «έπιπλο» < λατ. commodus «κατάλληλος, 
εύχρηστος»]. 

Κοµοτηνή (η) πόλη τής ∆. Θράκης, πρωτεύουσα τού νοµού Ροδόπης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. από επώνυµο Βυζαντινών οικογενει-
ών που κατοικούσαν εκεί (τον 14ο αι. µνηµονεύεται ως Κοµοτηνών 
πολίχνη). Οι κάτοικοι τής πόλεως είναι γνωστοί κατά τον Μεσαίωνα 
ως Κουµουτζηνοί και αυτή η ονοµασία διατηρήθηκε παρεφθαρµένη 
στο τουρκ. Gümülcine, που χρησιµοποιείται και σήµερα από τους 
µουσουλµάνους κατοίκους της]. 

κοµούνα (η) (συνήθης ορθ. κοµµούνα) [1871] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η 
κοινότητα ως ανώτατη πολιτική (δηλ. νοµοθετική, εκτελεστική και 
δικαστική) εξουσία 2. ΙΣΤ. κοµούνα τού Παρισιού | παρισινή κοµούνα 
(i) η δηµοτική αρχή τής πόλης τού Παρισιού κατά τη διάρκεια τής 
Γαλλικής Επανάστασης (ii) γαλλική επαναστατική κυβέρνηση που 
ανέλαβε την εξουσία στις 18 Μαρτίου τού 1871 και ανατράπηκε στις 
27 Μαΐου τού ίδιου έτους· θεωρείται επαναστατική απόπειρα των ερ-
γατών να διαχειριστούν τα κοινά σε δηµοτικό επίπεδο και χωρίς τη 
βοήθεια τού (επίσηµου) κράτους 3. (ειδικότ.) µορφή τοπικής οργάνω-
σης των αγροτών µε εκτεταµένες οικονοµικές και κοινωνικές αρµο-
διότητες στο πλαίσιο τού κινεζικού κοµουνιστικού καθεστώτος· αλ-
λιώς λαϊκή κοµούνα 4. (µειωτ. ως χαρακτηρισµός) ο κοµουνιστής. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. commune (de Paris), βλ. κ. κοµουνισµός]. 

κοµουναλισµός (ο) (συνήθης ορθ. κοµµουναλισµός) {χωρ. πληθ.} ο 
κοινοτισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. communalisme < communal < λατ. 
communalis < communis «κοινός»]. 

κοµούνι (το) (συνήθης ορθ. κοµµούνι) {χωρ. γεν.} (µειωτ.-υβριστ.) ο 
κοµουνιστής. 

κοµουνίζω ρ. αµετβ. (συνήθης ορθ. κοµµουνίζω) {µόνο σε ενεστ.} ρέ-
πω προς τον κοµουνισµό (βλ.λ.). 

κοµουνισµός (ο) (συνήθης ορθ. κοµµουνισµός) {χωρ. πληθ.} 1. το οι-
κονοµικοκοινωνικό σύστηµα, που βασίζεται στην κοινοκτηµοσύνη 
των µέσων παραγωγής και στην ολοκληρωτική κατάργηση των κοι-
νωνικών τάξεων και διακρίσεων, στοχεύει στην κατανοµή των κατα-
ναλωτικών αγαθών ανάλογα µε τις ανάγκες τού καθενός και στην 
προσφορά εργασίας ανάλογα µε τις ικανότητες τού καθενός 2. (ειδι-
κότ.) το πολιτικό δόγµα ή κίνηµα που βασίστηκε στον µαρξισµό 
(βλ.λ.) και αναπτύχθηκε από τον Λένιν (επιστηµονικός ~) και άλλους 
πολιτικούς διανοητές και επαναστάτες και το οποίο επιδιώκει την 
ανατροπή των καπιταλιστικών καθεστώτων και την εγκαθίδρυση 
αταξικής κοινωνίας και κοινοκτηµοσύνης των αγαθών 3. (ειδικότ.) το 
παραπάνω οικονοµικοκοινωνικό σύστηµα, όπως εφαρµόστηκε σε ορι-
σµένες χώρες, όπου όλη η οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα 
ελέγχεται από την κρατική µηχανή, η οποία µε τη σειρά της διοικεί-
ται και κατευθύνεται από ένα και µόνο πολιτικό κόµµα, το κοµουνι-
στικό ΣΥΝ. υπαρκτός σοσιαλισµός (πβ. λ. σοσιαλισµός). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. communisme < commun «κοινός» < λατ. communis 
< con- (< cum «µαζί») + -munis < munus «καθήκον, εξουσία, 
υπούργηµα»]. 

κοµουνιστής (ο), κοµουνίστρια (η) {κοµουνιστριών} (συνήθης ορθ. 
κοµµουνιστής) πρόσωπο που ασπάζεται τα δόγµατα και τις αρχές 
τού πολιτικοκοινωνικού συστήµατος τού κοµουνισµού (βλ.λ.) και 
αγωνίζεται για την επικράτηση τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµφύλιος. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. communiste, βλ. κ. κοµουνισµός]. 

κοµουνιστικός, -ή, -ό (συνήθης ορθ. κοµµουνιστικός) αυτός που 
σχετίζεται µε τον κοµουνισµό και τους κοµουνιστές: Κοµουνιστικό 
Κόµµα Ελλάδας || το ~ µανιφέστο || ~ ιδεολογία | κίνηµα | κίνδυνος | 
καθεστώς | προπαγάνδα | επανάσταση. 

κοµουνιστοσυµµορίτης (ο) {κοµουνιστοσυµµοριτών} (µειωτ.) ως 
χαρακτηρισµός που απέδιδαν οι κυβερνητικές δυνάµεις στους αρι-
στερούς αντάρτες κατά τον Εµφύλιο Πόλεµο. — κοµουνιστοσυµµο-
ρίτικος, -η, -ο. 

κοµπάζω ρ. αµετβ. {κόµπασ-α, -µένος} µιλώ µε υπερηφάνεια για τον 
εαυτό µου ή για άλλους, χωρίς να έχω την ανάλογη αξία, καυχώµαι: 
µια ζωή κοίταζε τους άλλους αφ'υψηλού και κόµπαζε για την κατά- 
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γωγή της ΣΥΝ. υπερηφανεύοµαι, αλαζονεύοµαι, καυχησιολογώ, µεγα-
λαυχώ, κοµπορρηµονώ. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < κόµπος «θόρυβος, καύχηση», πιθ. ονοµατοποιηµένη λ. 
(πβ. κ. βόµβος), αγν. ετύµου], 

κοµπαλάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρό, συνήθ. στρογγυλό, εκβλάστηµα τού 
οργανισµού κάτω από την επιφάνεια τού δέρµατος ΣΥΝ. γρουµπούλι. 
[ΕΤΥΜ. < κόµπος + υποκ. επίθηµα -αλάκι, πβ. κ. ρουχ-αλάκι]. 

κοµπάλτ (το) {άκλ.} ψυχρό σκούρο µπλε χρώµα που παρασκευάζεται 
από άλατα κοβαλτίου· το χρώµα τού µπλε σµάλτου. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
cobalt < γερµ. Kobalt, βλ. λ. κοβάλτιο]. 

κοµπανία (η) {κοµπανιών} (λαϊκ.) 1. όµιλος ανθρώπων που συνδέο-
νται µε φιλική σχέση και συναναστρέφονται συχνά ο ένας τον άλ-
λον: η ~ µαζεύεται κάθε βράδυ για γλέντι ΣΥΝ. παρέα, συντροφιά, συ-
νοδεία, ακολουθία, οµάδα 2. (ειδικότ.) οµάδα καλλιτεχνών (συνήθ. 
λαϊκών οργανοπαικτών): ρεµπέτικη ~3. (παλαιότ.) εµπορική εταιρεία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. compagnia < µτγν. λατ. companio < con (< cum 
«µε, µαζί») + -panio < panis «ψωµί» (πβ. κ. σύν-τροφος)]. 

κοµπάρσος (ο) 1. (στο θέατρο, στον κινηµατογράφο ή στην τηλεό-
ραση) πρόσωπο χωρίς σπουδές ηθοποιίας, που εµφανίζεται σε πολύ 
µικρό και χωρίς υποκριτικές απαιτήσεις ρόλο, συνήθ. χωρίς λόγια 
(βουβός ρόλος): οι πρωταγωνιστές και οι ~ 2. (µτφ.) πρόσωπο ή οµά-
δα που διαδραµατίζει δευτερεύοντα ή ασήµαντο ρόλο στον χώρο που 
κινείται: αισθάνεται ότι είναι ~ στην παρέα | στη σχέση τους || µε-
ταβάλατε το κόµµα µας σε ~ τής πολιτικής ζωής. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
comparsa (θηλ.) < ρ. comparire «συνεµφανίζοµαι, παρουσιάζοµαι» < 
λατ. compareo < con- (< cum «µε, µαζί») + pareo «εµφανίζοµαι, 
φανερώνοµαι»]. 

κοµπασµός (ο) [µτγν.] η καυχησιολογία, η έπαρση (για κάτι): άρχισε 
τους ~ για την επιτυχία του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. 

κοµπαστής (ο) [µτγν.], κοµπάστρια (η) [1815] {κοµπαστριών} πρό-
σωπο που κοµπάζει ΣΥΝ. καυχησιάρης, καυχησιολόγος, κοµπορρή-
µων, αλαζόνας, φανφαρόνος. 

κοµπαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που λέγεται ή γίνεται µε υπερη-
φάνεια, που φανερώνει αλαζονεία: ~ λόγια | (αυτο)έπαινοι ΣΥΝ. καυ-
χησιάρικος, αλαζονικός, κοµπορρήµων ANT. ταπεινός, ταπεινόφρων. 
— κοµπαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

κοµπερ (ο) {άκλ.} 1. (σε θεατρική επιθεώρηση) το πρόσωπο που πα-
ρουσιάζει τους ηθοποιούς στο κοινό, συνδέει τις σκηνές µεταξύ τους 
και συµµετέχει κάποτε και στα νούµερα 2. (γενικότ.) ο παρουσια-
στής τού προγράµµατος ενός θεάµατος επί σκηνής ή σε κέντρο δια-
σκέδασης. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. compère < com- (< λατ. cum «µε, µαζί») + père «πατέ-
ρας»]., 

κοµπιάζω ρ. αµετβ. {κόµπιασα} 1. συναντώ δυσκολίες στην οµιλία ή 
την ανάγνωση, ο λόγος µου δεν έχει συνεχή ροή, αλλά παρουσιάζει 
συχνές διακοπές και ακούσιες παύσεις είτε λόγω φυσικής αδυναµίας 
ή από έντονο συναίσθηµα: ο οµιλητής κόµπιασε µια στιγµή και µετά 
συνέχισε τον λόγο του || διάβασε δυνατά δέκα σελίδες κείµενο, χωρίς 
να κοµπιάσει πουθενά || όταν µιλάει γι'αυτήν, κοµπιάζει από τη συ-
γκίνηση ΣΥΝ. πνίγοµαι, ξεροκαταπίνω, συλλαβίζω, τραυλίζω ANT. τρέ-
χει η γλώσσα µου, διαβάζω νεράκι · 2. αισθάνοµαι ξαφνική δυσκο-
λία στην κατάποση τού φαγητού, το φαγητό δεν κατεβαίνει στο στο-
µάχι · 3. (για φυτά) βγάζω κόµπους (βλ.λ.), αποκτώ µπουµπούκια: 
κόµπιασαν όλα τα δέντρα ΣΥΝ. µπουµπουκιάζω. — κόµπιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < κόµπος2, βλ.λ.]. 

κοµπίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. κάθε οργανωµένη επιχείρη-
ση εξαπάτησης, κάθε µέσο που αποβλέπει στην απόκτηση παράνο-
µου κέρδους: κατάφερε να θησαυρίσει µε κοµπίνες || ζει µε χίλιες δυο 
~ || κάνω | σκαρώνω | στήνω ~ ΣΥΝ. απάτη, τέχνασµα, κόλπο 2. κάθε 
µικροπονηριά, τρόπος για να ξεγελάσει κανείς τον άλλον: άκου τι ~ 
σκαρφίστηκε ο µικρός, για να του αγοράσω το παιχνίδι 3. έξυπνη 
ενέργεια, περίτεχνος συνδυασµός που ξεγελά τον αντίπαλο: οι δυο 
παίκτες µε µια ~ πέρασαν τη µπάλα µέσα στην περιοχή των αντιπά-
λων. — (υποκ.) κοµπινούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απάτη. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
combine, συντετµηµένος τ. τού ουσ. combinaison «συνδυασµός» (βλ. κ. 
κοµπινεζόν)]. 

κοµπιναδόρος (ο) (καθηµ.) πρόσωπο που συνηθίζει να κάνει κο-
µπίνες, που προσπαθεί να κερδίζει χρήµατα µε τρόπο παράνοµο ΣΥΝ. 
απατεώνας, µικροαπατεώνας. — κοµπιναδόρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < 
κοµπίνα + -δόρος (βλ.λ.), πβ. ταβλα-δόρος, τορνα-δόρος]. 

κοµπινεζόν (το) (παλαιότ. ορθ. κοµπιναιζόν) {άκλ.} γυναικείο εσώ-
ρουχο από λεπτό ύφασµα (νάιλον ή µετάξι), που φοριέται πάνω από 
τα κυρίως εσώρουχα, µε σχήµα κοντού και άνετου φορέµατος µε ρά-
ντες και µεγάλο ντεκολτέ στο στήθος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. combinaison «συνδυασµός» < combiner < µτγν. λατ. 
combinare «συνδυάζω, ενώνω δύο πράγµατα» < com- (< cum «µε, µα-
ζί») + -binare < bis «δις, δύο φορές»]. 

κοµπιούτερ (ο/το) {άκλ.} 1. ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (βλ. λ. υπο-
λογιστής) 2. (µτφ. για πρόσ.) ως χαρακτηρισµός για κάποιον που έχει 
πάρα πολύ καλή µνήµη και την ικανότητα να κάνει εύκολα αριθµη-
τικούς υπολογισµούς: αυτός ο άνθρωπος είναι σκέτο ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ρεπόρτερ. 

[ΕΤΥΜ < αγγλ. computer < compute «υπολογίζω, προσδιορίζω µαθη-
µατικώς» < λατ. computo < com- (< cum «µε, µαζί») + puto «σκέπτο-
µαι, νοµίζω »). κοµπιουτεράκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) µικρός 
υπολογιστής για 
αριθµητικές πράξεις και σύνθετους υπολογισµούς. κοµπιουτερακιάς 

(ο) {κοµπιουτεράκηδες} (καθηµ.) πρόσωπο που 
ασχολείται υπερβολικά µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

κοµπιουτεράς (ο) {κοµπιουτεράδες} (αργκό) πρόσωπο που ασχο- 

λείται επαγγελµατικά µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (πώληση, 
χειρισµό, προγραµµατισµό κ.λπ.) ή απλώς πρόσωπο που του αρέσουν 
σε µεγάλο βαθµό οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

κοµπλάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κόµπλαρα κ. κοµπλάρισ-α, -µένος) 
(λαϊκ.) ♦ (αµετβ.) 1. χάνω το θάρρος µου, αισθάνοµαι αµηχανία ή συ-
στολή µπροστά σε άλλο πρόσωπο, κατάσταση κ.λπ.: όταν βρεθεί 
µπροστά σε πολύ κόσµο, κοµπλάρει ΣΥΝ. σαστίζω, δειλιάζω, τα χάνω 
2. (οικ. για µηχάνηµα) µπλοκάρω: εκεί που δούλευα, ξαφνικά ο υπο-
λογιστής µου κοµπλάρισε ♦ 3. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να χάσει το 
θάρρος του, να αισθανθεί αµηχανία ή συστολή µπροστά µου: µου κά-
νει κάτι αδιάκριτες ερωτήσεις και µε κοµπλάρει! ΣΥΝ. φέρνω σε δύ-
σκολη θέση. — κοµπλάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < γαλλ. compier «γεµίζω, πληρώ» (βλ. λ. κοµπλέ), µε τη ση-
µασιολ. επίδρ. τής λ. κόµπλεξ (βλ.λ.)]. 

κοµπλέ επίθ. κ. επίρρ. {άκλ.} ελλην. πλήρης | πλήρως 1. αυτός που έχει 
γεµίσει, που δεν έχει χώρο ελεύθερο: τον ∆εκαπενταύγουστο τα ξενο-
δοχεία είναι ~· δύσκολα βρίσκεις δωµάτιο || η αίθουσα | το κέντρο δια-
σκέδασης ήταν ~ ΣΥΝ. γεµάτος ANT. άδειος 2. (ειδικότ.) αυτός που πε-
ριέχει όλα όσα θα µπορούσε να έχει: παρήγγειλε ένα πρωινό ~|| ο ερ-
γολάβος µού παρέδωσε το διαµέρισµα ~ (χωρίς να λείπει τίποτα, µε 
όλα τα κοµφόρ) ΣΥΝ. ολοκληρωµένος ANT. ελλιπής. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
complet < λατ. completus «πλήρης» < p. compleo «πληρώ» < com- (< 
cum «µαζί») + pleo «γεµίζω»]. 

κόµπλεξ (το) {άκλ.} ΨΥΧΟΛ. το σύµπλεγµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
complex < λατ. complexus «εναγκαλισµός» < ρ. complector 
«περιβάλλω, αγκαλιάζω» < com- (< cum «µαζί») + plecto, θαµιστ. τ. 
τού ρ. plico «πλέκω, διπλώνω»]. 

κοµπλεξάρω ρ. µετβ. {κοµπλεξάρισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) προ-
καλώ (σε κάποιον) κόµπλεξ (βλ.λ.)· κυρ. κάνω (κάποιον) να αισθάνε-
ται κατώτερος: µη σε κοµπλεξάρουν οι διασηµότητες- άνθρωποι είναι 
κι αυτοί κι έχουν τα ελαττώµατα τους! 

κοµπλεξικός, -ή, -ό αυτός που κυριαρχείται από ψυχικό σύµπλεγµα 
(βλ.λ.), τού οποίου η συµπεριφορά φανερώνει προβληµατική, διατα-
ραγµένη προσωπικότητα: µη δίνεις βάση στα σχόλια του· ένας ~ είναι 
και τίποτε παραπάνω! || Ο ένας προσπαθεί να µειώσει το έργο τού 
άλλου! Είναι όλοι τους ~! 

κοµπλιµάν (το) {άκλ.} το κοµπλιµέντο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. compliment (βλ. λ. κοµπλιµέντο)]. 

κοµπλιµεντάρω ρ. µετβ. {κοµπλιµεντάρισα} (λαϊκ.) κάνω κοµπλιµέ-
ντα (σε κάποιον). — κοµπλιµεντάρισµα (το). 

κοµπλιµέντο κ. κοπλιµέντο (το) (καθηµ.) επαινετικός, κολακευτικός 
λόγος (συνήθ. χωρίς υστεροβουλία): ό,τι είπα για την οµορφιά σας 
δεν είναι ~, αλλά η καθαρή αλήθεια! || ευχαριστώ για το ~ ΣΥΝ. 
κοµπλιµάν, φιλοφρόνηση, κολακεία, καλός λόγος ANT. βρισιά. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. complimento < ισπ. cumplimiento < cumplir «εκπληρώ-
νω - δείχνω ευγένεια» < λατ. compiere (βλ. κ. κοµπλέ)]. 

κοµπλίµεντόζος, -α, -ικο (λαϊκ.) αυτός που εκφράζεται συνήθ. µε 
κοµπλιµέντα ΣΥΝ. φιλοφρονητικός, κόλακας, γαλίφης ANT. τραχύς, 
απότοµος. — κοµπλιµεντόζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
complimentoso < complimento]. 

κοµπογιαν(ν)ίτης (ο) {κοµπογιαν(ν)ιτών), κοµπογιαν(ν)ίτισσα (η) 
{κοµπογιαν(ν)ιτισσών) 1. ο πρακτικός και εµπειρικός γιατρός ή 
αυτός που παριστάνει τον γιατρό, που διαθέτει µερικές γνώσεις ια-
τρικής και ασκεί την ιατρική, χωρίς να έχει σπουδάσει και χωρίς να 
κατέχει την ειδική άδεια: τα γιατροσόφια των ~ ΣΥΝ. ψευτογιατρός, 
ψευτοεπιστήµονας 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που εξαπατά, που προ-
σποιείται ότι θεραπεύει, ότι κάνει θαύµατα κ.λπ. ΣΥΝ. απατεώνας, 
αγύρτης, γόης, θαυµατοποιός, τσαρλατάνος. — κοµπογιαν(ν)ίτικος, 
-η, -ο, κοµπογιαν(ν)ίτικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < κοµπώνω «εξαπατώ» (< µτγν. κοµβώ «πε-
ριδένω - ξεγελώ» < κόµβος) + -γιανίτης< (γ)ιαίνω «θεραπεύω». Κατ' 
άλλη εκδοχή, < κόµπος «κοµπόδεµα µε θεραπευτικά βότανα» + γιαν-
νίτης < Γιάννενα, που δήλωνε την καταγωγή τού πρακτικού γιατρού, 
οπότε η λ. πρέπει να γράφεται µε δύο -νν- (κοµπογιαννίτης)]. 

κοµπογιαν(ν)ιτισµος (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) οι τρόποι και οι µέθο-
δοι που χρησιµοποιεί ο κοµπογιαν(ν)ίτης, δηλ. η χρήση απάτης και 
αγυρτείας για την επίτευξη κέρδους, την προσέλκυση τής προσοχής, 
τού θαυµασµού κ.λπ. ΣΥΝ. αγυρτεία, απάτη, τσαρλατανισµός, καµπο-
τινισµός, µπαγαποντιά ANT. τιµιότητα. 

κοµπόδεµα (το) [µεσν.] {κοµποδέµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) οι οι-
κονοµίες, τα χρήµατα που έχουν αποταµιευθεί (από κάποιον): ξόδεψε 
και την τελευταία πεντάρα από το ~ του || κάνω ~ || µικρό | καλό | πα-
χύ - || έχει γερό - (έχει αρκετά χρήµατα, είναι πλούσιος) ΣΥΝ. οικο-
νοµίες, πουγκί. 

κοµπόδένω ρ. µετβ. [µεσν.] {κοµπόδε-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) σχη-
µατίζω κόµπο, δένω κάτι σε κόµπο ANT. λύνω. — κοµπόδεση (η). 

κοµπολόι (το) {κοµπολογ-ιού | -ιών} 1. αντικείµενο που αποτελείται 
από χάντρες (από κεχριµπάρι, γυαλί, µέταλλο κ.λπ.) περασµένες σε 
κλωστή ή λεπτή αλυσίδα, η οποία δένεται στα άκρα της κόµπο και οι 
οποίες γυρίζονται αργά µε τα δάχτυλα, διαδοχικά η µία µετά την άλ-
λη, ως ευχάριστη ενασχόληση στις ώρες τής ανίας ή για την απα-
σχόληση των χεριών σε στιγµές αµηχανίας: έπαιζε στα δάχτυλα ένα 
κεχριµπαρένιο ~ µε µαύρη φούντα στην άκρη 2. (µτφ.) σειρά πράξε-
ων, καταστάσεων, γεγονότων, λόγων κ.λπ. που διαδέχονται το ένα το 
άλλο: τον τελευταίο καιρό ευτυχώς πάνε ~ οι επιτυχίες. — (υποκ.-
χαϊδευτ.) κοµπολογάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κοµπολόγι < 
κοµβολόγιον< κόµβος + -λόγιον < λόγος]. 

κοµπορρήµων, -ων, -ον {κοµπορρήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -
όνων} (λόγ.) (κ. ως ουσ.) αυτός που εκφράζεται µε περηφάνια για 
τον εαυτό του και τις ιδιότητες του, που καυχάται ΣΥΝ. καυχησιάρης, 



κόµπος1 924 κονβέκτορας 
 

κοµπαστής, αλαζόνας, φανφαρόνος, µεγαλορρήµων ΑΝΤ. ταπεινός, τα-
πεινόφρων, µετριόφρων. — κοµπορρηµοσύνη (η) [µεσν.], κοµπορρη-µονώ ρ. 
{-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κόµπος «καύχηση» (βλ. λ. κοµπάζω) + -ρήµων (µε δι-
πλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει) < ρήµα «λόγος, εκφώνηµα»]. 

κόµπος1 (ο) (αρχαιοπρ.) η καυχησιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «θόρυβος - καύχηση», πιθ. ονοµατοποιηµέ-νη λ. (πβ. κ. βόµβος), 
αγν. ετύµου]. 

κόµπος2 (ο) 1. ο συνήθ. σφαιροειδής σχηµατισµός που προκύπτει από το δέσιµο 
τής άκρης σχοινιού, νήµατος ή άλλου µακρόστενου αντικειµένου και το 
σφίξιµο στο σηµείο τού δεσίµατος: σχηµατίζω ~ || ~ κλωστής | σπάγκου- ΦΡ. 
(α) δένω (κάτι) κόµπο βλ. λ. δένω (β) ο κόµπος έφτασε στο χτένι βλ. λ. 
φθάνω 2. (συνεκδ.) κάθε παρόµοιο δέσιµο µακρόστενου αντικειµένου: διπλός 
| τριπλός ~ 3. ΝΑΥΤ. (α) ειδικό δέσιµο σχοινιών µεταξύ τους ή ενός σχοινιού 
µε κατάλληλη διαπλοκή των άκρων του, καθώς και οι παρόµοιοι τέτοιοι 
δεσµοί σχοινιών µε γάντζους, ξύλα και κρίκους, που χρησιµοποιούνται για την 
καλύτερη στερέωση οποιουδήποτε αντικειµένου τού πλοίου (πανιών, άλλων 
σχοινιών κ.λπ.) ή την ασφαλέστερη εξάρτηση (κρέµασµα) ή ανύψωση 
αντικειµένων: ο σταυρόκοµπος και η καντηλίτσα είναι είδη ναυτικών ~ (β) 
µονάδα µέτρησης ταχύτητας πλοίων σε ναυτικά µίλια, ο κόµβος (βλ.λ.) 4. 
(µτφ.) το σηµείο τού βλαστού σε ορισµένα φυτά, από το οποίο φύονται τα 
φύλλα και τα άνθη ΣΥΝ. ρόζος, γόνατο · 5. (µτφ.) η άρθρωση δακτύλου, ιδ. η 
µεσαία: µετρώ τους - των χεριών µου · 6. (µτφ.) οτιδήποτε εµποδίζει την 
επιτέλεση πράξεως | ενέργειας ή δυσχεραίνει ένα έργο: Θα τα δεχθεί ή θα 
θυµώσει χειρότερα; Εδώ είναι ο ~|| ο ~ τής υποθέσεως ΣΥΝ. εµπόδιο, δυσκολία, 
δυσχέρεια ΑΝΤ. ευκολία, ευχέρεια · 7. (µτφ.) σπασµός στον οισοφάγο ή τον 
φάρυγγα, αιφνίδια δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση τής τροφής, που 
προκαλείται από φυσική ή συγκινησιακή αιτία: νιώθω έναν - στον λαιµό || δεν 
µπορούσα να κλάψω· µονάχα ένας ~ ανέβαινε ώς τον λαιµό · 8. ΛΑΟΓΡ. δέσιµο 
που θεωρείται ότι περικλείει µαγική δύναµη, η οποία χρησιµοποιείται για 
πρόκληση κακού ή, αντίθετα, για επίτευξη καλού · 9. πολύ λίγο, µια σταγόνα: 
κάνω δίαιτα, βάλε µόνο έναν- λάδι στη σαλάτα. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. κόµβος 
(βλ.λ.)]. 

κοµποσκοίνι κ. κοµποσχοίνι (το) {κοµποσκοιν-ιού | -ιών} 1. σχοινί (µαύρου 
χρώµατος) µε κόµπους, συνήθ. εκατό, το οποίο χρησιµοποιούν οι µοναχοί 
στις προσευχές τους, µετρώντας τους κόµπους και λέγοντας για καθένα και 
µία ευχή · 2. µακρύ σχοινί που αποτελεί τη ζώνη στο ένδυµα των 
Φραγκισκανών µοναχών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. 

κοµπόστα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γλύκυσµα που παρασκευάζεται βράζοντας 
φρούτα (µήλα, ρωδάκινα κ.ά.) σε αραιό διάλυµα ζάχαρης. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
composta < λατ. compositus «σύνθετος» < p. compono «συνθέτω» < com- (< 
cum «µε, µαζί») + pono «θέτω, τοποθετώ»]. 

κόµπρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} εξαιρετικά δηλητηριώδες φίδι που ζει στις 
θερµές περιοχές τής Ασίας και τής Αφρικής· έχει ως κύριο χαρακτηριστικό 
του ότι, όταν αµύνεται, σηκώνει το µπροστινό τµήµα τού σώµατος του και 
εκτείνει την ανώτερη επιφάνεια τού λαιµού, σχηµατίζοντας καλύπτρα ΣΥΝ. 
νάγια. 
[ΕΤΥΜ < πορτ. cobra (de capello) «φίδι (µε καπέλο)», λόγω τής µεγάλης 
καλύπτρας του, < λατ. colubra «φίδι»]. 

κοµπρέσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ψυχρό ή θερµό κοµµάτι γάζας ή υφάσµατος, 
το οποίο εµποτίζεται µε νερό, οινόπνευµα ή άλλη ουσία και τοποθετείται 
εξωτερικά πάνω στο δέρµα για θεραπευτικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
compressa < γαλλ. compresse < p. compresser «συµπιέζω» < λατ. compresso 
< com- (< cum «µε, µαζί») + presso «πιέζω»]. 

κοµπρεσέρ (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο που αποτελείται από αεραντλία και 
από µυτερό τρυπάνι στο άκρο του, το οποίο πάλλεται από τον συµπιεσµένο 
αέρα και χρησιµοποιείται για τη διάτρηση ή για τη θραύση σκληρών 
πετρωδών εδαφών ή τσιµεντένιων επιφανειών, για εκσκαφές κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. compresseur < p. compresser «συµπιέζω», βλ. κ. κοµπρέσα]. 

κοµφετί κ. κονφετί (το) {άκλ.} σύνολο από µικρά στρογγυλά ή πολυγωνικά 
κοµµατάκια χαρτιού σε πολλά χρώµατα, τα οποία είναι έθιµο να ρίχνονται µε 
τις χούφτες στον αέρα ή µεταξύ των συνδαι-τυµόνων στα γλέντια τής 
αποκριάς ΣΥΝ. χαρτοπόλεµος. [ΕΤΥΜ < γαλλ. confetti < ιταλ. confetto < 
λατ. confactus < conficere «προετοιµάζω» < con- (< cum «µε, µαζί») + -ficere 
< facio «κάνω»]. 

κοµφόρ (τα) {άκλ.} οι ανέσεις τής καθηµερινής ζωής, κυρ. αυτές που παρέχει ο 
σύγχρονος τρόπος διαβίωσης: σπίτι | ξενώνας µε όλα τα ~ || πωλείται 
αυτοκίνητο µε όλα τα ~ (κλιµατισµό, ραδιοκασετόφωνο κ.λπ.) ΣΥΝ. ευκολίες, 
ανέσεις. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. comfort < p. comforter < µτγν. λατ. comfortare «ενισχύω» < 
com- (< cum «µε, µαζί») + -fonare < fortis «ισχυρός»]. 

κοµφορµισµός κ. κονφορµισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ελλην. συµβα-τισµός 1. η 
τάση τού ατόµου να προσαρµόζει τη συµπεριφορά του στις αντιλήψεις, τις 
συνήθειες, στα έθιµα κ.λπ. τής κοινωνίας στην οποία ανήκει (ακόµη και αν 
δεν το εκφράζουν) 2. (γενικότ.-µειωτ.) το να κάνει κανείς ό,τι κάνουν οι άλλοι 
ΑΝΤ. αντικοµφορµισµός, αντι-συµβατικότητα, αντισυµβατισµός. — 
κοµφορµιστής | κονφορµι-στής κ. κοµφορµίστας | κονφορµίστας (ο), 
κοµφορµίστρια κ. κον-φορµίστρια (η), κοµφορµιστικός, -ή, -ό κ. 
κονφορµιστικός [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. conformisme < p. conformer 
«διαµορφώνω, συµµορφώνω» < λατ. conformo < con- (< cum «µε, µαζί») + 
formo < forma «µορφή»]. 

κοµφούζιο (το) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) χαώδης, µπερδεµένη κατάσταση, µεγάλη 
αναστάτωση: µε τον συνωστισµό επήλθε - || µέσα στο γε- 

νικό ~ µερικοί επωφελήθηκαν και άρχισαν να λεηλατούν καταστήµατα || ο 
συντονιστής τής συζήτησης έχασε τον έλεγχο και επικράτησε ~ µε φωνές και 
αντεγκλήσεις από όλες τις πλευρές ΣΥΝ. αναστάτωση, αναταραχή, αταξία ΑΝΤ. 
τάξη, ευταξία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. confusion < confuse «ανακατεύω, 
συγχύζω, αναστατώνω» < γαλλ. confus «συγκεχυµένος, αναστατωµένος» < λατ. 
confüsus, µτχ. τού ρ. confondere «συγχέω, αναµειγνύω» < con-(< cum «µαζί») + 
fundere «χύνω, ρίχνω»]. κοµφουκιανισµός κ. κοµφουκισµός (ο) η διδασκαλία 
και οι φιλοσοφικές και ηθικές αρχές τού Κινέζου φιλοσόφου Κοµφούκιου (6ος-
5ος αι. π.Χ.), που αποτελούν το περιεχόµενο µιας από τις σπουδαιότερες 
θρησκείες και φιλοσοφικές θεωρίες τής Κίνας µε έντονο ανθρωπιστικό και ηθικό 
χαρακτήρα (έµφαση στην αρετή, την αγάπη, τη µεγαλοθυµία, την ευπρέπεια, τη 
δικαιοσύνη και σε άλλες παρόµοιες αρχές). — κοµφουκιανιστής (ο), 
κοµφουκιανίστρια (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Confucianisme < 
Confucius «Κοµφούκιος» < κινεζ. K'ung Futsu «δάσκαλος Κουνγκ»]. κοµψαίνω 
ρ. αµετβ. {κόµψυνα} 1. (για ρούχο) κάνω (κάποιον) να φαίνεται κοµψός: σε 
κοµψαίνει πολύ αυτό το φόρεµα 2. (για πρόσ.) χάνω βάρος, αδυνατίζω: έχεις 
κοµψύνει πολύ, από την τελευταία φορά που σε είδα. κοµψεπίκοµψος, -η, -ο 
(λόγ.) (συνήθ. ειρων.) αυτός που χαρακτηρίζεται από επιτηδευµένη κοµψότητα 
στην εµφάνιση αλλά και στον τρόπο συµπεριφοράς: ~ νέος ΣΥΝ. δανδής, 
κοµψευόµενος. [ΕΤΥΜ < κοµψός + επί + κοµψός, επιτατ. σύνθετο]. 
κοµψεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {κοµψεύθηκα} (λόγ.) 1. φροντίζω να έχω 
ωραία εµφάνιση, να είµαι ή να φαίνοµαι όµορφος και χαριτωµένος ΑΝΤ. 
παραµελώ τον εαυτό µου 2. (η µτχ. κοµψευόµενος, -η, -ο) (συχν. ειρων.) αυτός 
που επιµελείται υπερβολικά την εµφάνιση του, που ντύνεται µε εκζήτηση, 
επιτηδευµένη κοµψότητα: ~ γυναίκα | νεαρός ΣΥΝ. κοµψός, δανδής (για άνδρες) 
ΑΝΤ. άκοµψος, ατηµέλητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. κοµψοεπής, -ής, -ές 
{κοµψοεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που τον χαρακτηρίζει εκφραστική 
κοµψότητα. [ΕΤΥΜ µεσν. < κοµψός + -επής < έπος «λόγος»]. κοµψολόνος 
(ο/η) [µτγν.] πρόσωπο που µιλά ή γράφει µε κοµψό και 
καλλιεργηµένο τρόπο. κοµψός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) όµορφος και λεπτός στο 
παρουσιαστικό, αυτός που διαθέτει καλαίσθητη και επιµεληµένη εµφάνιση: τα 
καινούργια µοντελάκια πηγαίνουν θαύµα στις ~ κυρίες || ήταν ~ και γόης ΣΥΝ. 
όµορφος, καλαίσθητος, ωραίος, εµφανίσιµος ΑΝΤ. άκοµψος, άσχηµος, 
ακαλαίσθητος, ασουλούπωτος 2. (γενικότ.) αυτός που διέπεται από λεπτότητα 
και χάρη, που προκαλεί αισθητική ευχαρίστηση στη θέα, στο άκουσµα κ.λπ.: ~ 
ρούχο | σπίτι | σιλουέτα | µοντέλο | αυτοκίνητο | εµφάνιση | σώµα | βιβλίο | 
τρόποι ΣΥΝ. λεπτός, χαριτωµένος, νόστιµος, ευχάριστος, (λόγ.) χαριτόβρυτος 
ΑΝΤ. άχαρος, ατσού-µπαλος 3. (ειδικότ.) αυτός που γίνεται µε έµµεσο και 
διακριτικό τρόπο, που αποφεύγει την πρόκληση δυσάρεστων εντυπώσεων: 
προσπαθούσε µε ~ εκφράσεις να της πει ότι η αίτηση της απορρίφθηκε || «µη 
πόλεµος» είναι µία ~ έκφραση πολιτικής σκοπιµότητας ΣΥΝ. έντεχνος, λεπτός, 
διακριτικός, ευγενικός, εύσχηµος ΑΝΤ. ευθύς, άµεσος 4. (ειδικότ. για το ύφος 
λόγου) που χαρακτηρίζεται από γλαφυρότητα, χάρη, επιµεληµένη επεξεργασία: 
η αφήγηση είναι άνετη, ~ και ακριβής ΣΥΝ. γλαφυρός, καλλιεργηµένος, 
καλλιεπής ΑΝΤ. άκοµψος, χοντροκοµµένος. — κοµψ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *κοµ-σός, που συνδ. µε 
το ρ. κοµώ (-έω) «φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. λ. -κοµίά)]. κοµψοτέχνηµα (το) 
[1886] {κοµψοτεχνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. όµορφο και χαριτωµένο έργο 
τέχνης ή εξαιρετικά επιµεληµένο αντικείµενο βιοµηχανικής παραγωγής 2. 
(γενικότ.) χαρακτηρισµός για κάθε αντικείµενο πρακτικής ή διακοσµητικής 
χρήσης, που έχει κατασκευαστεί µε επιµέλεια, προσοχή και µεράκι ΣΥΝ. 
λεπτούργηµα ΑΝΤ. κακοτέχνηµα, χοντροκοπιά. κοµψοτεχνία (η) [1887] {χωρ. 
πληθ.} η τέχνη τής κατασκευής επιµεληµένων διακοσµητικών αντικειµένων ή 
καλλιτεχνηµάτων. — κοµ-ψοτέχνης (ο), (λόγ.) κοµψοτέχνις (η) 
{κοµψοτέχνιδος}, κοµψοτεχνι-κός,-ή,-ό [1889]. κοµψότητα (η) [αρχ.] {χωρ. 
πληθ.} 1. η χάρη και η λεπτότητα (στην εµφάνιση, στο ντύσιµο, στους 
τρόπους): η ~ των ρούχων || το σπίτι τους το χαρακτηρίζει η ~ || ~ συµπεριφοράς 
2. η επιµεληµένη χάρη, ιδ. στο ύφος κειµένου 3. ο διακριτικός τρόπος µε τον 
οποίο εκφράζει κανείς δύσκολα ή δυσάρεστα πράγµατα: µια τέτοια πολιτική 
ανακοίνωση χρειάζεται ~ στη διατύπωση. -κοµω λεξικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό ρηµάτων που σηµαίνουν ότι κάποιος: 1. φροντίζει ή περιποιείται 
(κάποιον): γηρο-κοµώ, βρεφο-κοµώ 2. ασχολείται επαγγελµατικά µε την 
παραγωγή, κατεργασία (ενός πράγµατος): γαλακτο-κοµώ, τυρο-κοµώ. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. γηρο-κοµώ, µτγν. 
άνθο-κοµώ), που προέρχεται από το αρχ. κοµώ (-έω) «φρρντίζω, περιποιούµαι» 
(βλ. λ. -κοµίά)]. κονάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ο χώρος µόνιµης ή προσωρινής 
διαµονής, ο τόπος όπου καταλύει ή κατοικεί (κάποιος): τραγουδώντας τράβηξε 
αργά προς το ~ του || καλωσήρθατε στο ~ µας! || στήνω το ~ µου ΣΥΝ. κατοικία, 
κατάλυµα, ενδιαίτηµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κονάκιν< τουρκ. konak]. κονβέκτορας 
(ο) {κονβεκτόρων} ΤΕΧΝΟΛ. τύπος θερµαντικού σώµατος που λειτουργεί µε 
ζεστό νερό, περιλαµβάνει ανεµιστήρα και παράγει µεγάλη ποσότητα θερµού 
αέρα. 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. convector < p. convect «θερµαίνω µετα-
φέροντας αέρα» < convection (υποχωρητ.) < µτγν. λατ. convectio < λατ. 
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convectus, τού ρ. convellere «συγκοµίζω, συγκεντρώνω»]. 
κονβόι κ. κοµβόι (το) {άκλ.} 1. οµάδα από οχήµατα (κυρίως φορτηγά) 
που ταξιδεύουν µαζί ΣΥΝ. φάλαγγα 2. η νηοποµπή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. convoy < παλ. γαλλ. conveier «συνοδεύω» < δηµώδ. λατ. 
*conviare < con- (< cum «µε, µαζί») + via «οδός»]. 

Κονγκό (το) {άκλ.} (γαλλ. République populaire du Congo = Λαϊκή ∆η-
µοκρατία τού Κονγκό) χώρα τής Κ∆. Αφρικής, που βρέχεται από τον 
Ατλαντικό Ωκεανό, µε πρωτεύουσα τη Μπραζαβίλ, επίσηµη γλώσσα 
τη Γαλλική και νόµισµα το φράγκο τής Γαλλικής Αφρικανικής Κοι-
νότητας. — Κονγκολέζος (ο), Κονγκολέζα (η), κονγκολέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Congo, από τον οµώνυµο ποταµό, τού οποίου η ονοµα-
σία ταυτίζεται (στη γλώσσα Μπαντού) µε τη λ. kongo «βουνό»]. 

Κονγκρέσο (το) το νοµοθετικό όργανο των Η.ΠΑ., το οποίο αποτε-
λείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. congress < λατ. congressus «συνάντηση», µτχ. τού 
p. congredior «συνέρχοµαι, συγκεντρώνοµαι»]. 

κόνδορας (ο) {κονδόρων} ΖΩΟΛ. µεγαλόσωµος γύπας τής Αµερικής, 
µε γυµνό λαιµό και κεφάλι και µαύρο τρίχωµα, που τρέφεται µε θνη-
σιµαία και άρρωστα ζώα· πιο γνωστός είναι ο κόνδορας των Ανδεων, 
που το άνοιγµα των φτερών του φθάνει τα τρία µέτρα. Επίσης κόν-
δωρ [1858] {κόνδορος}. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ισπ. condor < kuntur, λ. τής ινδιάνικης φυλής 
Κετσούα]. 

κονδύλι (το) {κονδυλί-ου | -ων} το χρηµατικό ποσό που διατίθεται για 
συγκεκριµένο σκοπό και αναγράφεται ως έξοδο σε προϋπολογισµό 
επιχείρησης, εταιρείας, κράτους κ.λπ.: φέτος προβλέπεται να αυξη-
θούν τα ~ για την παιδεία || απορρόφηση των ~ από τα ταµεία τής 
Ε.Ε. || τεράστια - έχουν διατεθεί για σηµαντικά έργα || εγκρίθηκαν τα - 
για την υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων || µυστικά -
ΣΥΝ. δαπάνη, έξοδο. Επίσης κονδύλιο 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κονδύλιον, υποκ. τού αρχ. κόνδυλος «γροθιά - άρθρω-
ση, εξόγκωµα», παράγωγο τής «γλώσσας» τού Ησυχίου κόνδον 
αστράγαλοι. Η σηµ. «γραφίδα» είναι µεσν., επειδή ως όργανο γραφής 
χρησιµοποιούσαν καλάµι κοµµένο µεταξύ δύο κονδύλων («αρθρώσε-
ων»)]. 

κονδυλοειδής, -ής, -ές → κονδυλώδης 
κονδυλόµορφος, -η, -ο αυτός που έχει σχήµα κονδύλου: -ρίζα φυτού. 
κονδυλόρριζος, -η, -ο [1887] BOT. (φυτό) τού οποίου οι ρίζες σχη-

µατίζουν κονδύλους. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. tuberosa]. 
κόνδυλος (ο) {κονδύλ-ου | -ων, -ους} 1.ΒΟΤ. σαρκώδες διόγκωµα στον 

βλαστό, στη ρίζα, στο ρίζωµα ή στις διακλαδώσεις τους, στο οποίο 
περιέχονται αποταµιευτικές ουσίες, απαραίτητες για το φυτό, που 
εξασφαλίζουν τον πολλαπλασιασµό τού φυτού (γνωστοί κόνδυλοι εί-
ναι η πατάτα, το καρώτο, το τεύτλο κ.ά.) · 2. ΑΝΑΤ. κυρτό υποστρόγ-
γυλο ή ωοειδές εξόγκωµα τού οστού στο σηµείο τής άρθρωσης, όπως 
λ.χ. στο οστό τής κάτω γνάθου (γναθικός ~), στο κάτω άκρο τού µη-
ριαίου οστού κ.α. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. κ. κονδύλι]. 

κονδυλοφόρος, -ος, -ο [1851] κ. κοντυλοφόρος (λόγ.) 1. (για φυτά) 
αυτός που σχηµατίζει, που φέρει κονδύλους (βλ.λ.) 2. κονδυλο-
φόρος (ο) (α) το καλάµι που χρησιµοποιούσαν παλαιότ. ως όργανο 
γραφής και ιδ. το ξύλινο ή µεταλλικό στέλεχος, στο άκρο τού οποίου 
προσαρµοζόταν η γραφίδα (β) (συνεκδ.-µειωτ.) το πρόσωπο που χρη-
σιµοποιεί το παραπάνω αντικείµενο για να γράφει, ο συγγραφέας ή 
ο δηµοσιογράφος: πληρωµένος | πουληµένος | ασήµαντος ~. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. porte-plume]. 

κονδυλώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κονδυλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που µοιάζει µε κόνδυλο (βλ.λ.), που έχει το σχήµα και τη µορ-
φή κονδύλου: ~ ρίζα 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που φέρει κονδύλους ή οι-
δήµατα, που έχει εξογκωθεί από κονδύλους: ~ µύτη ΣΥΝ. εξογκωµέ-
νος, πρησµένος. Επίσης κονδυλοειδής, -ής, -ές [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

κονδύλωµα (το) {κονδυλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (γενικά) σκληρό 
εξόγκωµα στο δέρµα ανθρώπων και ζώων ΣΥΝ. πρήξιµο, καρούµπαλο, 
όγκος 2. (για φυτά) µικρό εξόγκωµα στον βλαστό ορισµένων φυτών 
το σηµείο από όπου φύονται τα φύλλα και τα άνθη ΣΥΝ. ρόζος, 
οφθαλµός 3. ΙΑΤΡ. (α) (καθηµ.) κονδυλώµατα (τα) αφροδίσιο νόσηµα 
που προκαλείται από ιό και εκδηλώνεται µε γκριζωπές, σαρκώδεις 
και υγρές εκβλαστήσεις ποικίλου µεγέθους στα γεννητικά όργανα 
και στην πρωκτική χώρα ΣΥΝ. θηλωµάτωση (β) πλατύ κονδύλωµα 
υπερτροφική βλεννογόνος πλάκα υπό µορφήν εκβλαστήσεως, που 
παρατηρείται στο αιδοίο και στην πρωκτική χώρα κατά το δεύτερο 
στάδιο τής σύφιλης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κόνδυλος «άρθρωση, εξόγκωµα», 
βλ. λ. κονδύλι]. 

κονεύω ρ. µετβ. {κόνεψα} (λαϊκ.) φιλοξενώ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. 
kon(mak) «καταλύω προσωρινά, σταθµεύω» + παραγ. επίθηµα -εύω]. 

κονία (η) {κονιών} 1. κάθε συγκολλητική ύλη που χρησιµοποιείται σε 
µορφή πολτού, για να συγκολληθούν µεταξύ τους τα διάφορα υλικά 
στις οικοδοµές (λ.χ. πέτρες, τούβλα, άµµος κ.λπ.) και η οποία στερε-
οποιείται είτε µε την επίδραση τού αέρα (λ.χ. ο ασβέστης και ο γύ-
ψος) είτε µέσα στο νερό (λ.χ. το τσιµέντο) ή γίνεται ηµίρρευστη όταν 
θερµαίνεται και στερεοποιείται όταν ψύχεται (λ.χ. η πίσσα και η 
άσφαλτος) 2. (συνεκδ.) το επίχρισµα των τοίχων οικοδοµής µε κονία-
µα διαφόρων τύπων ΣΥΝ. κονίαση, σοβάντισµα · 3. (ειδικότ.) η στά-
χτη που χρησιµοποιούσαν παλαιότερα στο πλύσιµο των ρούχων ΣΥΝ. 
αλισίβα, σταχτόνερο. [ΕΤΥΜ αρχ. < κόνις «σκόνη» (βλ. λ. σκόνη)]. 

κονιάκ (το) {άκλ.} οινοπνευµατώδες ποτό που παράγεται µε διπλή 
απόσταξη εκλεκτών κρασιών και παλαίωση αυτών για ορισµένο χρο-
νικό διάστηµα σε δρύινα βαρέλια (από τα πολλά παρόµοια είδη πο-
τών η ονοµασία κονιάκ δίδεται µόνο σε αυτό που παράγεται στους 
νοµούς Σαράντ και Σαράντ Μαριτίµ τής Γαλλίας, όπου και η οµώνυ-
µη πόλη) ΣΥΝ. µπράντι. — (υποκ.) κονιακάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
cognac, από το όνοµα τής γαλλικής πόλης Cognac (< λατ. 
Compiniacum), που είναι παγκοσµίως γνωστή για τα αποστα-κτήρια 
τού οµώνυµου οινοπνευµατώδους ποτού]. 

κονίαµα (το) {κονιάµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ηµίρρευστο οµοιογενές 
µείγµα από νερό, λεπτόκοκκη άµµο και κονία (βλ.λ.) σε συγκεκριµέ-
νες αναλογίες, που στερεοποιείται και σκληραίνει έπειτα από ορι-
σµένο χρόνο και το οποίο χρησιµοποιείται ανάλογα µε τη σύνθεση 
σε οικοδοµικές κατασκευές, σε στεγανοποίηση δεξαµενών, για σοβά-
ντισµα τοίχων, για θερµικές ή ηχητικές µονώσεις κ.ά. ΣΥΝ. (καθηµ.) 
λάσπη 2. (κατ' επέκτ.) παρόµοιο µείγµα, µε το οποίο επιχρίονται οι 
τοίχοι και τα ταβάνια οικοδοµής, για να γίνουν λείες και στεγανές οι 
επιφάνειες τους ΣΥΝ. σοβάς. [ΕΤΥΜ αρχ. < κονιώ (-άω) < κονία 
(βλ.λ.)]. 

κονίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) 1. η επίχριση των 
επιφανειών οικοδοµής µε κονίαµα (βλ.λ.)· σοβάντισµα, ασβέστωµα 
• 2. ΙΑΤΡ. νόσος που προκαλείται από την εισπνοή διαφόρων ειδών 
σκόνης και παρατηρείται κυρ. σε όσους ασκούν βαριά και ανθυγιει-
νά επαγγέλµατα στην ύπαιθρο και σε εξόρυξη ή επεξεργασία ορυ-
κτών ΣΥΝ. πνευµονοκονίαση. — κονιαστής (ο) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ < 
µτγν. κονίασις < αρχ. κονιώ (-άω) < κονία (βλ.λ.)]. 

κόνιδα (η) (περιληπτ.) τα αβγά των παρασιτικών εντόµων (ψείρας, 
ψύλλου, κοριού κ.λπ.). Επίσης κονίδα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κονίς, -ίδος (µε αναβιβασµό τού τόνου κατ' ανα-
λογίαν προς το -άσχετο ετυµολογικώς- ουσ. κόνις «σκόνη») < I.E. 
*knid- «ψείρα» (το -ο- τής ελλην. λ. επίσης κατ' αναλογίαν προς το 
ουσ. κόνις «σκόνη»), πβ. αρχ. αγγλ,. hnitu «ψείρα», αρχ. γερµ. (h(niz 
(> γερµ. Niss), ρωσ. gnida, αλβ. thëni κ.ά.]. 

κόνικλος (ο) {κονίκλ-ου | -ων, -ους} (επίσ.) το κουνέλι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κόνικλος | κύνικλος < λατ. cuniculus]. 

κονικλοτροφείο (το) [1866] (επίσ.) το σύνολο των εγκαταστάσεων 
για µαζική και επιστηµονική εκτροφή κουνελιών. 

κονίκλοτροφία (η) {χωρ. πληθ.} η µαζική εκτροφή κουνελιών µε 
επιστηµονικές µεθόδους. — κονικλοτρόφος (ο/η). 

κονιοποίηση (η) [1897] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η µε-
τατροπή στερεάς ουσίας σε σκόνη: µηχανή κονιοποιήσεως. 

κονιοποιώ ρ. µετβ. [1886] {κονιοποιείς... | κονιοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} (λόγ.) µεταβάλλω στερεά ουσία σε σκόνη µε διάφορες 
µεθόδους, λ.χ. µε τρίψιµο, άλεσµα, σύνθλιψη, κοπάνισµα κ.λπ. ΣΥΝ. 
τρίβω, αλέθω, κοπανίζω, ψιλοκοπανίζω. 

κονιορτοβριθής, -ής, -ές [1888] {κονιορτοβριθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
(λόγ.) αυτός που είναι γεµάτος σκόνη: ανέσυρε το έγγραφο από τα ~ 
άδυτα των αρχείων ΣΥΝ. σκονισµένος, κατασκονισµένος ANT. ασκό-
νιστος, καθαρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < κονιορτός + 
-βριθής < βρίθω]. 

κονιορτοθυελλα (η) [1898] {κονιορτοθυελλών} ΜΕΤΕΩΡ. θύελλα που 
µεταφέρει µεγάλες ποσότητες σκόνης και άµµου (λ.χ. στην έρηµο): 
η χειµερινή ~ τής Σαχάρας. 

κονιορτοποιώ ρ. µετβ. {κονιορτοποιείς... | κονιορτοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. κάνω κάτι σκόνη, το µετατρέπω σε σκόνη: 
~ καρπούς | κρέας | µάρµαρο 2. (µτφ.) διαλύω (αντίπαλο), τον συ-
ντρίβω, τον «κάνω σκόνη»: οι µηχανοκίνητες δυνάµεις των Γερµανών 
κονιορτοποίησαν κάθε εστία αντίστασης στην Πολωνία 3. (µτφ.) κά-
νω κάποιον να διαλυθεί, να διασπαστεί: συχνά η προσωπικότητα τού 
ανθρώπου κονιορτοποιείται υπό το βάρος των υποχρεώσεων του. — 
κονιορτοποίηση (η). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. pulvériser]. 

κονιορτός (ο) {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) 1. σκόνη που σηκώνεται στον 
αέρα και µεταφέρεται εδώ και εκεί µε τη δράση τού ανέµου ή από 
άλλες αιτίες (λ.χ. όταν περνά όχηµα κινούµενο µε µεγάλη ταχύτητα 
σε χωµατόδροµο) ΣΥΝ. κουρνιαχτός, σκόνη, (λαϊκ.) µπουχός 2. το σύ-
νολο πολύ λεπτών σωµατιδίων, που αποσπώνται από διάφορα υλικά 
λόγω βιοµηχανικής ή άλλης κατεργασίας (τριβή, χτύπηµα, ανάφλεξη 
κ.λπ.) και καθίστανται επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, εφόσον 
εισαχθούν στον οργανισµό µε την εισπνοή ή επικαθίσουν στο δέρµα 
3. ΜΕΤΕΩΡ. το σύνολο των σωµατιδίων τής σκόνης, που αιωρούνται 
στα κατώτερα κυρ. στρώµατα τής ατµόσφαιρας και µπορούν να µε-
ταφερθούν σε µεγάλες αποστάσεις µε τη δράση τού ανέµου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κόνις «σκόνη» (βλ. λ. σκόνη) + *όρτός, ρηµατικό επίθ. 
τού αρχ. ορνυµι «εγείρω, σηκώνω» (βλ. λ. ορµή)]. 

κόνις (η) {-ιος κ. -εως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η σκόνη (βλ.λ.) 2. οποια-
δήποτε µορφή σκόνης µετάλλου ή κράµατος, που χρησιµοποιείται ή 
παράγεται κατά τις µεταλλουργικές κατεργασίες 3. πολύ εύφλεκτο 
µείγµα νίτρου, άνθρακα και θείου σε µορφή σκόνης, που χρησιµο-
ποιούσαν παλαιότερα ως καύσιµο για την προώθηση των πυραύλων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. σκόνη]. 

κονισαλέος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που έχει σκονιστεί σε µεγάλο βαθµό, 
που έχει γεµίσει σκόνη: ~ ερµάριο ΣΥΝ. κονιορτοβριθής, κατασκονι-
σµένος ANT. ασκόνιστος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κονίσαλος < κόνις 
«σκόνη» + σάλος]. 

κονίστρα (η) {κονίστρων} (λόγ.) 1. το τµήµα τής αρχαίας παλαίστρας 
και τού ρωµαϊκού αµφιθεάτρου, που ήταν στρωµένο µε λεπτή άµµο 
και χρησίµευε στις προπονήσεις και στους αγώνες των παλαιστών 
ΣΥΝ. παλαίστρα 2. (µτφ.) κάθε πεδίο δράσεως, στο οποίο υφίσταται 
ανταγωνισµός για την επικράτηση ή για τα πρωτεία: ο τέως υπουρ- 
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γός δήλωσε ότι η επιστροφή του στην πολιτική - είναι µόνο ζήτηµα 
χρόνου || «στη διεθνή - ελάχιστα επηρεάζουν συµπάθειες, φιλία και 
γοητεία» (εφηµ.) ΣΥΝ. στίβος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κονίω | κονίζω < κόνις 
«σκόνη»]. Κόνιτσα (η) πόλη τής Ηπείρου στον νοµό Ιωαννίνων κοντά 
στα σύνορα µε την Αλβανία. [ΕΤΥΜ. < σλαβ. Konica «αλογότοπος»]. 
κονκάρδα κ. κονκάρδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µικρό σήµα σε σχήµα 
ρόδακα από ύφασµα, πλαστικό ή µέταλλο, που τοποθετείται στο 
καπέλο ή στο στήθος ανθρώπου ή και στην εξωτερική επιφάνεια βιο-
µηχανικού προϊόντος και δηλώνει, συνήθ. µε όσα αναγράφονται επάνω 
του, ότι ο φορέας του έχει συγκεκριµένα γνωρίσµατα ή ιδιότητες και 
(προκειµένου για πρόσ.) ότι είναι οπαδός ορισµένης πολιτικής ή άλλης 
κίνησης, µουσικού ρεύµατος κ.λπ. ΣΥΝ. έµβληµα 2. (ειδικότ.) το σήµα 
που είναι τοποθετηµένο στο πηλήκιο των στρατιωτικών και εικονίζει 
τη σηµαία ΣΥΝ. εθνόσηµο. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. cocarde < παλαιότ. γαλλ. coquard «µα-
ταιόδοξος, εγωιστής» < coq «πετεινός». Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχι-
κώς ως µέρος περιφράσεων που σήµαιναν «το λειρί τού πετεινού» 
(λ.χ. bonnet à la coquarde «σκούφος που µοιάζει µε λειρί κόκορα», 
Rabelais) και αργότερα «σήµα σε καπέλο». Φαίνεται πως το γαλλ. 
cocard µεταφέρθηκε αρχικώς ως κογκάρδα (µε ηχηροποίηση, πβ. κ. 
µπουρµπουάρ < pourboire, ντεντέκτιβ < detective) και στη συνέχεια, 
µε υπερδιόρθωση (υπό την επίδρ. άλλων δανείων, λ.χ. κον-σέρβα, κον-
σόλα, κον-τρόλ), κατέληξε κον-κάρδα]. κονκλάβιο κ. κονγκλαβίο (το) 
{κονκλαβί-ου | -ων} 1. αίθουσα τού Βατικανού, στην οποία 
συνέρχονται οι καρδινάλιοι για την εκλογή νέου Πάπα 2. (συνεκδ.) η 
ίδια η σύνοδος των καρδιναλίων τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, 
για να εκλέξουν νέο Πάπα 3. (µτφ.-µει-ωτ.) κάθε σύνοδος ή 
συγκέντρωση µελών (συνήθ. πολιτικής παράταξης) για τη λήψη 
σηµαντικών αποφάσεων. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. conclave < λατ. conclave | -is «κλειδωµένο 
δωµάτιο» < con- (< cum «µε, µαζί») + clavis «κλειδί»]. κονκορδάτο 
(το) 1. η συµφωνία που υπογράφεται ανάµεσα στον Πάπα, αρχηγό 
τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, και σε πολιτικό αρχηγό κράτους, µε 
την οποία ρυθµίζονται θρησκευτικά και εκκλησιαστικά ζητήµατα 
στην επικράτεια τού κράτους αυτού 2. ΝΟΜ. όρος τού ∆ιεθνούς 
∆ικαίου, ο οποίος προσδιορίζει τις συµφωνίες που υπογράφονται 
ανάµεσα στην εκκλησιαστική και την κοσµική αρχή στις χώρες τής 
∆ύσης. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. concordato < µεσν. λατ. concordatum «συµφωνία» < ρ. 
concordo «οµονοώ, συµφωνώ»]. κον µότο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη 
εκτέλεσης ενός µουσικού κοµµατιού «µε κίνηση», χωρίς να 
καθυστερεί. [ΕΤΥΜ, < ιταλ. con moto]. κον µπρίο επίρρ. ΜΟΥΣ. 
εκφραστική ένδειξη εκτέλεσης ενός κοµµατιού εύθυµα και ζωηρά: 
αλέγκρο ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. con brio]. κόνξα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) 1. πεισµατώδης αντίδραση, εγωιστική εµµονή σε πράξη, 
ενέργεια, συµπεριφορά, λόγο κ.λπ.: την πείραξε αυτό που είπες κι 
άρχισε τις ~ || άσε τις ζήλιες και τις ~! ΣΥΝ. πείσµα, καπρίτσιο, 
ιδιοτροπία, παραξενιά 2. (γενικότ.) αντιδραστική ενέργεια ή 
συµπεριφορά: συνηθίζει να κάνει κόνξες, όταν δεν της αρέσει κάτι 
ΣΥΝ. αντίδραση, αντίπραξη, εναντίωση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. conks, γ' εν. 
πρόσ. τού p. conk, το οποίο ως µέρος τής περιφράσεως conk out 
αναφέρεται σε µηχανές και σηµαίνει «παθαίνω βλάβη» (λ.χ. στη φρ. 
the car conks out «το αυτοκίνητο δεν λειτουργεί, καταρρέει»)]. 
κονόµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η απόκτηση πολλών χρηµάτων: 
νοιάζεται µόνο για την ~ || µυρίστηκε ~ κι έτρεξε. [ΕΤΥΜ. < κονοµάω 
(υποχωρητ.) < οικονοµώ]. κονοµάω ρ. µετβ. {κονοµάς... | κονόµη-σα, 
-µένος} (λαϊκ.) 1. αποκτώ υλικό κέρδος, γίνοµαι πλούσιος: ~ γερά 
λεφτά || πόσα κονοµάς τον µήνα; ΣΥΝ. κερδίζω, πλουτίζω· ΦΡ. τα 
κονοµάω βγάζω πολλά λεφτά, κερδίζω πολλά: το 'ρίξε στο εµπόριο και 
τα κονόµησε || τα κονοµάει χοντρά 2. (η µτχ. κονοµηµένος, -η, -ο) 
αυτός που έχει αποκτήσει ή διαθέτει πολλά χρήµατα ΣΥΝ. πλούσιος, 
ευκατάστατος. [ΕΤΥΜ Μεταπλ. τ. τού ρ. οικονοµώ]. κονοµησιά (η) 
(λαϊκ.) η κονόµα (βλ.λ.). κονσεπτουαλισµός (ο) η εννοιοκρατία 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. conceptualisme < conceptuel < 
µεσν. λατ. conceptualis < λατ. conceptus «σύλληψη, ιδέα», µτχ. τ. τού p. 
concipere «συλλαµβάνω» < con- (< cum «µε, µαζί») + -cipio < capio 
«λαµβάνω»]. κονσέρβα (η) {κονσερβών} 1. προϊόν για φαγητό, που 
παραµένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε καλή κατάσταση 
(κατάλληλο για κατανάλωση), καθώς διατηρείται σε µεταλλικό, 
αεροστεγές δοχείο, το οποίο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία: έφαγε 
ψάρι ~ για βραδινό ANT. νωπό (προϊόν), φρέσκο 2. (συνεκδ.) το ειδικό 
µεταλλικό δοχείο που έχει κλειστεί αεροστεγώς και χρησιµεύει για 
διατήρηση τροφίµων ή άλλων ευπαθών ουσιών: άνοιξε µία ~ και φάε 
ΣΥΝ. κουνσερ-βοκούτι 3. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) οτιδήποτε είναι εκ 
των προτέρων έτοιµο για ορισµένη χρήση ή για την κάλυψη 
συγκεκριµένων αναγκών, καθετί που παρουσιάζεται, προβάλλεται 
κ.λπ. σε µεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που έγινε: η συνέντευξη θα 
µεταδοθεί - (µαγνητοσκοπηµένη, όχι απευθείας). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. conserva < ρ. conservare < λατ. conservare «δια-
τηρώ, συντηρώ» < con- (< cum «µε, µαζί») + servo «υπηρετώ, φρου-
ρώ»]. κονσερβαρισµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που είναι 
τοποθετηµένος 

σε κονσέρβα ΣΥΝ. κονσερβοποιηµένος. 
κονσερβατουάρ (το) {άκλ.} ίδρυµα στο οποίο διδάσκεται συστηµατικά 

η µουσική σε όλους τους κλάδους της ΣΥΝ. ωδείο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
conservatoire < ιταλ. conservatorio, ονοµασία ωδείων που ιδρύθηκαν 
αρχικώς στην Ιταλία, προκειµένου να εκπαιδεύονται τα ορφανά 
παιδιά, < ρ. conservare «διατηρώ». Βλ. κ. κονσέρβα]. 

κονσερβοκούτι (το) {κονσερβοκουτ-ιού | -ιών} το µεταλλικό κουτί 
στο οποίο διατηρούνται τα τυποποιηµένα τρόφιµα και ιδ. το άδειο 
(από το οποίο έχει αφαιρεθεί το περιεχόµενο): γέµισαν οι παραλίες 
και οι ακρογιαλιές µε κονσερβοκούτια ΣΥΝ. κονσέρβα. 

κονσερβοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} µέθοδος συντήρη-
σης τροφίµων ή άλλων ευπαθών ουσιών σε πολύ καλή κατάσταση, η 
οποία συνίσταται σε συνδυασµό σφραγίσµατος των προϊόντων εντός 
µεταλλικών, αεροστεγών δοχείων και υπερθέρµανσης τους, ώστε να 
εξοντωθούν πλήρως οι µικροοργανισµοί τού περιβάλλοντος, που επι-
φέρουν αλλοιώσεις.  — κονσερβοποιώ ρ. {-είς...}. 

κονσερβοποιία (η) {χωρ. πληθ.} η βιοµηχανία κονσερβών. Επίσης 
κονσερβοποιείο (το). — κονσερβοποιός (ο/η). 

κονσέρτο (το) → κοντσέρτο 
κονσόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΤΕΧΝΟΛ. (α) επίπεδη βάση πάνω στην 
οποία προσαρµόζονται χειριστήρια ή ενδεικτικά όργανα (λυχνίες, 
οθόνες), πληκτρολόγια και λοιπός εξοπλισµός, µε τον οποίο γίνεται ο 
χειρισµός και ο έλεγχος ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, ηλε-
κτρονικών συσκευών κ.ά. (λ.χ. η κονσόλα τού ήχου στα στούντιο ηχο-
γράφησης) (β) (ειδικότ.) οι περιφερειακές ή τερµατικές µονάδες υπο-
λογιστή, που είναι εξοπλισµένες συνήθ. µε πληκτρολόγιο και οθόνη 
και χρησιµεύουν για τον «διάλογο» χειριστή - µηχανής 2. ΜΟΥΣ. (α) ο 
ακουστικός µεικτής στην ηλεκτρονική µουσική (β) το ανώτερο τµήµα 
τής άρπας, όπου βρίσκονται οι καβίλιες των χορδών (γ) το τµήµα τού 
εκκλησιαστικού οργάνου, κινητό ή ενσωµατωµένο στο κύριο σώµα 
του, όπου βρίσκεται το πληκτρολόγιο και το ποδόπληκτρο · 3. τραπέ-
ζι µε διακοσµηµένο το µπροστινό του µέρος, το οποίο τοποθετείται 
δίπλα σε τοίχο και συνήθ. στηρίζεται σε αυτόν πάνω του τοποθετού-
νται µεγάλα ρολόγια, καθρέφτες, ανθοδοχεία κ.ά. 4. ΑΡΧΙΤ. ορθογώνια 
προεξοχή οικοδοµήµατος από ξύλο, πέτρα, µάρµαρο κ.λπ., η οποία 
στηρίζει θριγκό, εξώστη κ.ά. ή χρησιµεύει ως βάση αγάλµατος, αγ-
γείου ή άλλου διακοσµητικού στοιχείου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. console, αβεβ. ετύµου, πιθ. συγκεκοµµέ-
νος τ. τού επιθ. consolateur «βραχίονας» (αρχικώς «παρηγορητής») < 
λατ. consolor «παρηγορώ» < con- (< cum «µε, µαζί») + solor «παρη-
γορώ, καταπραΰνω»]. 

κονσοµασιόν (η) {άκλ.} (απλή ή ερωτική) συντροφιά σε κέντρα δια-
σκεδάσεως από γυναίκες, επαγγελµατίες τού είδους, η οποία στο-
χεύει στη µεγαλύτερη δυνατή κατανάλωση ποτών και φαγητών εκ 
µέρους τού πελάτη προς όφελος τού καταστήµατος. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
consommation «κατανάλωση - παραγγελία ποτού σε µπαρ» < p. 
consommer «καταναλώνω - εκπληρώνω» < λατ. consum-mare 
«αθροίζω», που το συνέχεαν µε το λατ. consumo «καταναλώνω» < 
con- (< cum «µε, µαζί») + sumo «λαµβάνω, χρησιµοποιώ»]. 

κονσοµέ (το) {άκλ.} ζωµός βρασµένου κρέατος ή κοτόπουλου και η 
απλή, σκέτη σούπα που παρασκευάζεται από αυτόν. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
consommé, στις σηµ. « ραφιναρισµένος - χρησιµοποιηµένος», µτχ. τ. 
τού p. consommer «καταναλώνω - εκπληρώνω» (< λατ. 
consummare)]. 

κονσόρτσιουµ (το) {άκλ.} ΟΙΚΟΝ. 1. οικονοµική σύµπραξη επιχειρή-
σεων, εταιρειών, οργανισµών κ.λπ., που έχει σκοπό την οικονοµική 
συνεργασία στην εκτέλεση ενός ορισµένου έργου και λύνεται µετά 
την περάτωση τού έργου: ~ τεχνικών εταιρειών για την κατασκευή 
τής γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου 2. συνεταιρισµός τραπεζών που διε-
νεργεί εµπορικές ή χρηµατιστηριακές πράξεις για λογαριασµό όλων 
των συµβαλλόµενων µελών του· κυρ. δραστηριοποιείται στην περί-
πτωση χορήγησης δανείων σε χώρες που προσφεύγουν σε εξωτερικό 
δανεισµό. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. consortium < λατ. consortium «κοινωνία» < consors 
«κοινός, συγγενής, συγκληρονόµος» < con- (< cum «µε, µαζί») + sors 
«κλήρος, µοίρα»]. 

κονστρουκτιβισµός (ο) {χωρ. πληθ.} µεγάλο καλλιτεχνικό (ζωγρα-
φική, θέατρο, λογοτεχνία, αρχιτεκτονική κ.λπ.) κίνηµα, που αναπτύ-
χθηκε στη Ρωσία των αρχών τού 20ού αι. (πριν από την Οκτωβριανή 
Επανάσταση) και κατόπιν διαδόθηκε στην Αγγλία, τη Γερµανία και 
την Αµερική και το οποίο θεωρείται ότι επηρεάστηκε αρχικά από τον 
κυβισµό (βλ.λ.) και τον φουτουρισµό (βλ.λ.)· κύριο χαρακτηριστικό 
του είναι ο θαυµασµός για τις µηχανές, την τεχνολογία και τα σύγ-
χρονα βιοµηχανικά υλικά (γυαλί, πλαστικό κ.λπ.), καθώς και η αρχή 
ότι η τέχνη δεν είναι «µίµηση» αλλά «δηµιουργία». — κονστρου-
κτιβιοτής (ο), κονστρουκτιβίστρια (η). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. constructivisme < constructif < µεσν. λατ. 
constructive < λατ. constructus «κατασκευασµένος», µτχ. τού ρ. 
construo «κατασκευάζω, χτίζω» < con- (< cum «µε, µαζί») + struo 
«κατασκευάζω, συναρµόζω»]. κοντά επίρρ. {κοντύτερα} 1. σε µικρή 
απόσταση: κάπου εδώ - θα πήγε || κατοικεί ~ στη µητέρα της || (µτφ.) 
είµαι βέβαιος ότι βρίσκοµαι πολύ ~ στη λύση τού προβλήµατος ΣΥΝ. 
σιµά, (λόγ.) πλησίον, εγγύς ANT. µακριά- ΦΡ. (α) από κοντά (i) από 
µικρή απόσταση ή χωρίς µεσολαβήσεις: θέλω να παρακολουθήσω ~ 
την προσπάθεια σας || ο βουλευτής πήγε στην περιοχή του, για να 
εξετάσει ~ τα αιτήµατα των κατοίκων ΣΥΝ. (λόγ.) εκ τού σύνεγγυς (ii) 
(µτφ.) σε στενή παρακολούθηση: την παίρνει πάντα -, για να δει πού 
πάει ΣΥΝ. κατά πόδας (iii) για να δηλωθεί ότι κάποιος ακολουθεί, 
µιµείται άλλον, κάνει ό,τι και εκείνος: αγοράζει κάτι ο Νίκος, ~ κι ο 
Πέτρος (β) κοντά-κοντά σε 
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ελάχιστη απόσταση ΣΥΝ. δίπλα-δίπλα, παραπλεύρως · 2. (+ µου, 
σου, του, µας κ.λπ.) συντροφικά µε κάποιον, σε µικρή απόσταση: πό-
σο ευτυχισµένη θα ένιωθε ~ σου! || πέρασε µια ζωή ολόκληρη - τους 
ΣΥΝ. µαζί, δίπλα, στο πλάι · 3. περίπου: η συνεδρίαση τελείωσε ~ στα 
ξηµερώµατα || είναι ~ δύο ώρες που ακούγονται εκρήξεις || ψάρεψε -
πέντε κιλά λυθρίνια || ήλθαν - δέκα άτοµα ΣΥΝ. σχεδόν, πάνω-κάτω, 
ίσαµε, κάπου ANT. ακριβώς· ΦΡ. (α) τώρα κοντά πριν ή µετά από µι-
κρό χρονικό διάστηµα: έφτασε ~ || τον περιµένουµε ~ ΣΥΝ. προσεχώς, 
όπου να 'ναι · 4. επιπλέον, µαζί µε: ~ στα άλλα, είχαµε και την αρ-
ρώστια ΣΥΝ. εκτός από ΦΡ. (παροιµ.) (α) κοντά στα ξερά, καίγονται 
και τα χλωρά βλ. λ. ξερός (β) κοντά στον νου κι η γνώση βλ. λ. γνώ-
ση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περίπου. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. επίρρ. τού µτγν. επιθ. κοντός (βλ.λ.)]. κονταίνω ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. [µεσν.] {κόντυνα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) πιο κοντό, µειώνω 
το ύψος ή το µήκος του: ~ το φουστάνι | το παντελόνι ΣΥΝ. µαζεύω 
ANT. µακραίνω, επιµηκύνω ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι πιο κοντός, µικραίνει 
το µέγεθος µου: έπλυνα τη µπλούζα και κόντυνε ΣΥΝ. µαζεύω ANT. 
µακραίνω, επιµηκύνοµαι 3. (προφορ.) χαµηλώνω, σκύβω, ώστε να 
φαίνοµαι πιο κοντός: για κόντυνε λίγο, για να σε βλέπουµε, παραείσαι 
ψηλός! — κόντεµα κ. κόντυµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. κοντάκι (το) 
[µεσν.] {κοντακ-ιού | -ιών} το κοντάκιο (βλ.λ., σηµ. 1). κοντακιά (η) 
χτύπηµα µε το κοντάκι: του έριξε µια ~ στο πρόσωπο. κοντακιανος, -ή, 
-ό (λαϊκ.) µικρόσωµος, κοντούλης. [ΕΤΥΜ. < κοντός + παραγ. επίθηµα 
-ακιανός, κατ' αναλογίαν προς το ξερακιανός (βλ.λ.)]. κοντάκιο (το) 
{κοντακί-ου | -ων} 1. το ξύλινο, οπίσθιο τµήµα των ντουφεκιών, πάνω 
στο οποίο προσαρµόζεται η κάννη · 2. ΕΚΚΛΗΣ. ύµνος που 
αποτελείται από προοίµιο, αρκετά τροπάρια (τους «οίκους»), 
ψάλλεται κυρ. κατά την ακολουθία τού όρθρου και περιέχει συνοπτικά 
το εγκώµιο τού εορταζόµενου αγίου. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κοντάκιον, υποκ. 
τού κόνταξ «κοντάρι» < αρχ. κοντός «κοντάρι» (βλ.λ.). Η σηµ. τού 
εκκλησιαστικού ύµνου οφείλεται στο ξύλο, όπου τύλιγαν τον πάπυρο 
(ειλητάριο) µε το κείµενο τού ύµνου]. κοντάκτ (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. η 
φωτοτεχνική παραγωγή εικόνας, κειµένου κ.λπ., που γίνεται µε τη 
µέθοδο τής επαφής, δηλ. στην ίδια ακριβώς διάσταση µε το 
πρωτότυπο: θετικό | αρνητικό ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. contact < λατ. 
contactus «αφή, επαφή», µτχ. τ. τού ρ. contingo «αγγίζω, άπτοµαι» < 
con- (< cum «µε, µαζί») + -tingo < tango «αγγίζω, ψαύω»]. 
κοντανασαίνω ρ. αµετβ. {κοντανάσανα} (για πρόσ.) αναπνέω δύ-
σκολα, µε σύντοµες και διακεκοµµένες αναπνοές (λόγω έντονης κί-
νησης, προσπάθειας κ.λπ.) ΣΥΝ. ασθµαίνω, λαχανιάζω, αγκοµαχώ. — 
κοντανάσασµα (το). κοντάρι (το) {κονταρ-ιού | -icóv} 1. οποιοδήποτε 
µακρύ, ίσιο και σκληρό ξύλο, πάνω στο οποίο προσδένεται κάτι: το ~ τής 
σηµαίας ΣΥΝ. κοντός, δοκός, ιστός 2. (παλαιότ.) µακρύ, επίµηκες και 
σκληρό ξύλο µε αιχµή στο ένα του άκρο, που το χρησιµοποιούσαν ως 
επιθετικό όπλο· το ακόντιο ΣΥΝ. δόρυ 3. (ειδικότ.) όργανο τού ίδιου 
σχήµατος, κατασκευασµένο από ποικίλα υλικά (κυρ. πλαστικό), το 
οποίο χρησιµοποιούν οι αθλητές τού ακοντισµού ή τού άλµατος επί 
κοντώ ΣΥΝ. ακόντιο 4. (ειδικότ.) µακριά ράβδος µε έγχρωµες 
σηµάνσεις (συνήθ. χρώµατος κόκκινου), που χρησιµοποιείται σε 
τοπογραφικές ή γεωµετρικές µετρήσεις. — κονταριά (η) [µεσν.] (σηµ. 
2, 3). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. κοντάριον, υποκ. τού αρχ. ουσ. κοντός 
(για το οποίο βλ. το επίθ. κοντός, -ή, -ό)]. κονταροκτύπηµα (το) → 
κονταροχτύπηµα 
κονταροµαχία (η) {κονταροµαχιών} η µάχη στην οποία οι αντίπαλοι 
φέρουν κοντάρια, ακόντια ΣΥΝ. κονταροχτύπηµα. κονταροχτύπηµα κ. 
κονταροκτύπηµα (το) [µεσν.] {κονταρο-χτυπήµ-ατος | -ατα, -άτων} 
µονοµαχία στο πλαίσιο πολεµικής γιορτής στη ∆. Ευρώπη (από τον 1 
Ιο ώς τα µέσα τού 16ου αι.), κατά την οποία έφιπποι ιππότες µε 
πανοπλίες και οπλισµένοι µε µακριά και βαριά κοντάρια 
προσπαθούσαν να ρίξουν τους αντιπάλους τους από το άλογο ΣΥΝ. 
κονταροµαχία. κονταροχτυπιέµαι ρ. αµετβ. {κονταροχτυπή-θηκα, -
µένος} 1. µετέχω σε ιππικό αγώνα µε κοντάρια, διαγωνίζοµαι σε 
κονταροχτύπηµα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) αγωνίζοµαι µε πάθος και 
αποφασιστικότητα, πολεµώ µε νύχια και µε δόντια: οι αντίπαλοι 
κονταροχτυπήθηκαν σκληρά στη χθεσινή συζήτηση ΣΥΝ. µονοµαχώ. 
κοντεινερ (το) {άκλ.} το εµπορευµατοκιβώτιο (βλ.λ.): η παραλαβή 
ενός ~ µε πέντε τόνους γάλα || οι εκτελωνιστές άνοιγαν τα ~, ώστε να 
ελεγχθούν από τους τελωνειακούς || στέγασαν προσωρινά τους σει-
σµοπαθείς σε ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. container < p. contain «περιέχω, περιλαµβάνω» < γαλλ. 
contenir < λατ. continere]. κόντεµα (το) → κονταίνω κοντέρ (το) 
{άκλ.} ο χιλιοµετρητής (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. compteur < p. 
compter «υπολογίζω, αριθµώ» < λατ. computare (βλ. κ. κοµπιούτερ)]. 
κόντες (ο) {κόντηδες}, κοντέσα (η) [µεσν.] {κοντεσών} (λαϊκ.) 1. τίτ-
λος ευγενείας στη φεουδαρχική ∆ύση και στις περιοχές που βρίσκο-
νταν υπό δυτική κυριαρχία (λ.χ. τα Επτάνησα)· ο κόµης (βλ.λ.) 2. 
(µτφ.) πρόσωπο που ντύνεται µε καλαίσθητο τρόπο, µε κοµψότητα: 
µε το καινούργιο του κουστούµι είναι ~. Επίσης κόντης (ο). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ιταλ. conte < λατ. comes «κόµης» (βλ. κ. κόµης)]. κοντεοίνα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} νεαρή, άγαµη γυναίκα, που φέρει τον τίτλο τής 
κοντέσας (βλ. λ. κόντες). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. contessina, υποκ. τού 
contessa]. κοντεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κόντεψα} ♦ 1. (αµετβ.) 
βρίσκοµαι ή έρχο- 

µαι κοντά σε συγκεκριµένο σηµείο (χρονικό): κοντεύει χρόνος σχεδόν 
από τότε που γυρίσαµε στην πατρίδα || κοντεύουν τα Χριστούγεννα || 
θα κόντευε πια µεσηµέρι ΣΥΝ. πλησιάζω, προσεγγίζω, ζυγώνω, σι-
µώνω ANT. µακραίνω, ξεµακραίνω, αποµακρύνοµαι 2. (+να) (α) βρί-
σκοµαι κοντά σε ορισµένο (τοπικό, χρονικό ή άλλο) σηµείο, πλησιά-
ζω να...: ο πόλεµος κόντευε να τελειώσει || κόντεψα να πεθάνω από 
τον φόβο µου || η καρδιά µου κόντεψε να σπάσει || ~ να τρελαθώ από 
τη χαρά µου ΣΥΝ. κινδυνεύω να..., λίγο έλειψε να..., λίγο θέλω να... 
♦ 3. (µετβ.) προσεγγίζω συγκεκριµένη ηλικία ή άλλο χρονικό σηµείο: -
Πόσων ετών είστε; — τα σαράντα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < επίρρ. κοντά 
(βλ.λ.)]. 

κόντης (ο) → κόντες 
κοντινός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι κοντά, που βρίσκεται σε µικρή 

απόσταση: η φωτιά έφτασε ώς το ~ δάσος ΣΥΝ. γειτονικός, διπλανός, 
εγγύς, πλησίον ANT. µακρινός, απόµακρος, αποµακρυσµένος 2. αυτός 
που καλύπτει µικρή απόσταση ή γίνεται σε σύντοµο χρονικό διάστη-
µα: από εδώ ξεκινά το πιο ~ µονοπάτι για το χωριό ΣΥΝ. σύντοµος, µι-
κρός ΑΝΤ. µακρύς, µεγάλος · 3. αυτός που βρίσκεται στα πρόθυρα, 
που πρόκειται να συµβεί σε µικρό χρονικό διάστηµα: πρόκειται να 
πραγµατοποιηθεί στο ~ µέλλον ΣΥΝ. προσεχής, επικείµενος, επί θύ-
ραις, εγγύς 4. (µτφ.) αυτός µε τον οποίο έχει κανείς στενούς δεσµούς 
αίµατος ή συναισθηµατικές σχέσεις: ~ συγγενής. — κοντινά επίρρ. 

conditio Sine qua non λατ. (προφέρεται κοντίτιο σίνε κβα νον) ελ-
λην. συνθήκη άνευ τής οποίας δεν (γίνεται ή νοείται κάτι)· για την 
αναγκαία προϋπόθεση (για να γίνει κάτι) (βλ. κ. εκ των ων ουκ άνευ, 
λ. άνευ). 

κοντό- κ. κοντό- κ. κοντ- α' συνθετικό λέξεων το οποίο δηλώνει: 
1. µικρό ύψος: κοντό-σωµος, κοντο-βράκι, κοντο-γούνι, κοντό-καννος 
2. εγγύτητα στον χώρο: κοντο-χωριανός, κοντο-ζυγώνω 3. ότι κάτι γί-
νεται κατά µικρά χρονικά διαστήµατα ή για λίγο: κοντ-ανασαίνω, 
κοντο-στέκοµαι. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
µτγν. επίθ. κοντός «βραχύς» (βλ.λ.)]. 

κοντοβράκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το κοντό παντελόνι, που φθάνει 
µέχρι το γόνατο ή λίγο πιο κάτω. 

κοντογούνι (το) {κοντογουν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) τµήµα τής νεοελληνι-
κής λαϊκής φορεσιάς- πρόκειται για κοντό γυναικείο (και σπανιότ. 
ανδρικό) παλτό, φτειαγµένο από προβιά ή γούνα. 

κοντοζυγώνω ρ. αµετβ. {κοντοζύγωσα} (λαϊκ.) 1. έρχοµαι κοντά, µει-
ώνω την απόσταση ΣΥΝ. ζυγώνω, πλησιάζω, προσεγγίζω, σιµώνω ΑΝΤ. 
αποµακρύνοµαι 2. (για χρονικό σηµείο) πλησιάζω, είµαι κοντά: κο-
ντοζυγώνουν τα Χριστούγεννα || κοντοζυγώνει µεσηµέρι ΣΥΝ. κο-
ντεύω. — κοντοζύγωµα (το). 

κοντόθωρος, -η, -ο 1. (σπάν.) αυτός που δεν βλέπει καθαρά σε από-
σταση, που πάσχει από µυωπία ΣΥΝ. µύωπας, κοντόφθαλµος 2. (µτφ. 
ως χαρακτηρισµός) αυτός που διαθέτει περιορισµένη αντίληψη ή δι-
αίσθηση των πραγµάτων, που δεν έχει εύρος σκέψεως: ~ συζητητής || 
~ µατιά | άποψη | νοοτροπία ΣΥΝ. στενόµυαλος, κοντόφθαλµος ΑΝΤ. 
ανοιχτόµυαλος. [ΕΤΥΜ. < κοντό- (βλ.λ.) + -θωρος < θωρώ]. 

κοντόκαννος, -η, -ο [1893] (για όπλο) αυτός που έχει κοντή κάννη: ~ 
κυνηγετική καραµπίνα. 

κοντόκορµος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει κοντό κορµί ή (για δέ-
ντρο) κοντό κορµό. 

κοντοκουρεµένος, -η, -ο αυτός που έχει κόψει τα µαλλιά του κοντά. 
κοντολαίµης (ο) {κοντολαίµηδες} (λαϊκ.) αυτός που έχει κοντό λαι-

µό. — κοντόλαιµος, -λαίµα, -ο. 
κοντολογίς επίρρ. (καθηµ.) µε λίγα λόγια, εν συντοµία· χωρίς ανά-
πτυξη ή µακρηγορία: ~, περάσαµε υπέροχα || αυτές είναι ~ οι περίφη-
µες ελαιογραφίες του ΣΥΝ. µε δυο λόγια, εν συντοµία, εν ολίγοις, µ' 
έναν λόγο ΑΝΤ. διά µακρών. [ΕΤΥΜ µεσν. < κοντόλογος 
«ολιγόλογος» < κοντό- + λόγος]. 

κοντοµάνικος, -η, -ο (για ενδύµατα) αυτός που έχει κοντά µανίκια, 
που τα µανίκια του φθάνουν µέχρι πάνω από τον αγκώνα: ~ πουκά-
µισο | φόρεµα || (κ. ως ουσ.) φοράω κοντοµάνικο ΑΝΤ. µακρυµάνικος. 

κοντόµυαλος, -η, -ο (λαϊκ.) ο περιορισµένης διανοητικής ικανότητας, 
αυτός που έχει περιορισµένη αντίληψη ΣΥΝ. κουτός, χαζός, βλάκας, 
ανόητος, (λόγ.) αµβλύνους ANT. έξυπνος. — κοντόµυαλα επίρρ. 

κοντόξυλο (το) (λαϊκ.) µικρό, κοντό και σκληρό κοµµάτι ξύλου, µε 
το οποίο δίνονται χτυπήµατα ΣΥΝ. ρόπαλο, κλοµπ. 

κοντοπίθαρος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που είναι πολύ κοντός ΣΥΝ. ΚΟ-
ντοστούπης, µια σταλιά, κοντορεβιθούλης ΑΝΤ. ψηλός. 

κοντόπνοος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που έχει περιορισµένη εµβέλεια ή 
που προορίζεται να διαρκέσει λίγο: ~ ορµή | προσπάθεια ΑΝΤ. µα-
κρόπνοος. 

κοντοπόδαρος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει κοντά πόδια. 
κοντοπόδης (ο) [µεσν.] {κοντοπόδηδες} ο κοντοπόδαρος. 
κοντορεβιθούλης (ο) {κοντορεβιθούληδες} (µετωνυµ.) για άνθρωπο 
πολύ κοντό και µικρόσωµο. 
[ΕΤΥΜ < κοντό- (βλ.λ.) + ρεβίθι + υποκορ. επίθηµα -ούλης, από τον 
ήρωα τού οµώνυµου παραµυθιού, που ήταν µικρόσωµος σαν ρεβίθι]. 

κοντός (ο) (λόγ.) 1. οποιοδήποτε µακρύ, ίσιο και σκληρό ξύλο, το 
οποίο χρησιµοποιείται ως (υπο)στήριγµα (βλ. κ. λ. κοντάρι) ΣΥΝ. δο-
κάρι, δοκός 2. (ειδικότ.) το µακρύ ξύλινο στέλεχος τού δόρατος 3. ΑΘΛ. 
το µακρύ λεπτό κυλινδρικό κοντάρι των αθλητών τού άλµατος επί κο-
ντώ (πβ. λ. άλµα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. επίθ. 
κοντός]. 

κοντός, -ή, -ό {κοντύτερος} 1. αυτός που είναι µικρού µήκους ή 
ύψους, που δεν είναι µακρύς ή ψηλός: - φουστάνι | πιτζάµα | παντε- 
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λόνι | µανίκι | φούστα | µαλλί | πάσσαλος ΣΥΝ. µικρός, βραχύς ANT. 
µακρύς, µακρός, µακρουλός, ψηλός 2. αυτός που δεν διαθέτει µεγάλη 
σωµατική ανάπτυξη, που το ανάστηµα και γενικά οι διαστάσεις του 
είναι µικρές: τον υποδέχθηκε ένας ~ και γερασµένος ανθρωπάκος, ο φύλακας 
τού κτηρίου ΣΥΝ. βραχύσωµος, κοντόσωµος, µικρόσωµος 
ANT. ψηλός, µεγαλόσωµος·  ΦΡ. (α) το µακρύ και το κοντό του βλ. λ. 
µακρύς (β) κοντός ψαλµός αλληλούια βλ. λ. αλληλούια (γ) Κυριακή κοντή 
γιορτή βλ. λ. γιορτή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα, κουτσός. [ΕΤΥΜ < µτγν. επίθ. 
κοντός < αρχ. ουσ. κοντός (ό) «κοντάρι». Η σηµ. «βραχύς» άρχισε από τα 
µτγν. σύνθετα µε ά συνθ. κοντό- (λ.χ. κοντο-φόρος), όπου εµφανιζόταν ο 
βραχύτερος κοντός σε αντιδιαστολή προς το δόρυ (πβ. δορυ-φόρος), µε 
αποτέλεσµα η σηµ. «βραχύς» να επεκταθεί σε όλα τα µετρήσιµα µεγέθη. Το 
ίδιο το αρχ. κοντός < κεντώ (βλ.λ.)]. 

κοντοσούβλι (το) {δυσχρ. κοντοσουβλ-ιού | -ιών} 1. µικρή σούβλα για ψήσιµο 
µικρών κοµµατιών κρέατος 2. (συνεκδ.) χοιρινό κρέας κοµµένο σε κοµµάτια 
που ψήνεται σε µικρή σούβλα. 

κοντόσταβλος (ο) {κοντοστάβλ-ου | -ων, -ους} ανώτατος τιτλούχος, υπεύθυνος 
των αυτοκρατορικών στάβλων στο Βυζάντιο και τού βασιλικού στάβλου 
στους Φράγκους· (γενικότ.) ανώτατος αξιωµατούχος στη Γαλλία (ώς τον 19ο 
αι.) και στον αγγλοσαξονικό κόσµο (Αγγλία - Η.Π.Α.). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κοντόσταβλος < βεν. contestabile < µεσν. λατ. conestabulus < 
µτγν. λατ. comes stabuli «σταβλάρχης»]. 

κοντοστέκοµαι ρ. αµετβ. [µεσν.] {κοντοστάθηκα} σταµατώ για λίγο ενώ 
περπατώ, στέκοµαι απότοµα ή µε δισταγµό: κοντοστάθηκε για µια στιγµή και 
κοίταξε µε ανησυχία γύρω του. Επίσης κοντοστέκω. 

κοντοστούπης, -α, -ικο {κοντοστούπηδες} (µειωτ.) (κ. ως ουσ.) µικρού 
αναστήµατος άνθρωπος ΣΥΝ. κοντορεβιθούλης, κοντοπίθαρος, µια σταλιά, 
τοσοδούλης ΑΝΤ. ψηλός, λέλεκας. [ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ. < κοντό- + -στού(µ)πης 
< όψιµο µεσν. στούµπος (ό) «κόπανος» < σλαβ. stonpa]. 

κοντόσωµος, -η, -ο αυτός που έχει κοντό σώµα, µικρό ανάστηµα ΣΥΝ. κοντός, 
βραχύσωµος ΑΝΤ. µεγαλόσωµος, ψηλός. 

κοντότα (η) {κοντότων} ΙΣΤ. το συµβόλαιο µε το οποίο οι κοντοτιέροι (βλ.λ.) 
έθεταν τον εαυτό τους στην υπηρεσία µιας πόλης ή ενός χω-ροδεσπότη. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. condotta, θηλ. τού επιθ. condotto < λατ. conductus 
«µισθωτός», µτχ. τού ρ. conduco «συνάγω - λαµβάνω µισθό»]. 

κοντοτιέρος (ο) ΙΣΤ. αρχηγός οµάδας µισθοφόρων πολεµιστών, που 
αναλάµβαναν µε συµβόλαιο (κοντότα, βλ.λ.) την υποχρέωση να πολεµήσουν 
υπέρ µιας πόλης ή ενός χωροδεσπότη στους πολέµους µεταξύ των διαφόρων 
ιταλικών πόλεων (από τον 14ο ώς τον 16ο αι.). [ΕΤΥΜ < ιταλ. condottiero, βλ. 
κ. κοντότα]. 

κοντούλης, -α, -ικο {κοντούληδες} 1. (κ. ως ουσ.) αυτός που έχει σχετικά µικρό 
ανάστηµα- κάπως κοντός: «όλες οι µελαχρινές κι όλες οι µαυροµάτες, 
κοντούλες και γιοµάτες» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. κοντού-τσικος ΑΝΤ. 
ψηλούτσικος · 2. ΓΕΩΠ. κοντούλα (η) εκλεκτή ποικιλία αχλαδιού µετρίου 
µεγέθους, εξαιρετικά εύγευστου και αρωµατικού, µε πολύ κοντό κοτσάνι. 

κοντούλικος, -η, -ο κοντούτσικος. [ΕΤΥΜ,< κοντός + υποκ. επίθηµα -
ούλικος, πβ. κ. µικρ-ούλικος]. 

κοντούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ΤΥΠΟΓΡ. σχεδιαστικό γραµµικό «τελείωµα» 
εικόνας ή αντικειµένου· περίγραµµα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. contour < ιταλ. contorno «περιγράφω, σχεδιάζω 
το περίγραµµα» < λατ. Contornare < con- (< cum «µε, µαζί») + torno 
«τορνεύω, επεξεργάζοµαι»]. 

κοντούτσικος, -η, -ο (κ. ως ουσ.) αυτός που είναι κάπως κοντός ΣΥΝ. 
κοντούλης, κοντούλικος ΑΝΤ. ψηλούτσικος. 

κοντόφαρδος, -η, -ο (για ενδύµατα ή άλλα αντικείµενα) 1. αυτός που έχει µικρό 
µήκος ή ύψος και συγχρόνως είναι πλατύς: ~ παλτό ΑΝΤ. στενόµακρος · 2. 
αυτός που έχει µικρό φάρδος: ~ ύφασµα. 

κοντόφθαλµος, -η, -ο 1. αυτός που δεν βλέπει καθαρά σε µακρινή απόσταση, 
που πάσχει από µυωπία ΣΥΝ. µύωπας, κοντόθωρος 2. (µτφ.) αυτός που δεν 
αντιλαµβάνεται ή δεν διαισθάνεται εύκολα καταστάσεις, που χαρακτηρίζεται 
ή διέπεται από µειωµένη ικανότητα κρίσεως ή αδυναµία προβλεπτικότητας, 
διορατικότητας: ~ συζητητής | κριτήριο | πολιτική | νοοτροπία ΣΥΝ. 
αµβλύνους, κοντόθωρος ΑΝΤ. οξύνους, ανοιχτόµυαλος. — κοντόφθαλµα 
επίρρ. 

κοντόχοντρος, -η, -ο [1844] κοντός και συγχρόνως παχύς ΣΥΝ. κο-ντόπαχος, 
κοντοπίθαρος, κοντοστούπης ΑΝΤ. ψηλόλιγνος. 

κοντοχωριανός, -ή, -ό (λαϊκ.) (κυρ. ως ουσ.) αυτός που κατοικεί ή κατάγεται 
από γειτονικό χωριό: ο Γιάννης είναι ~ µου. 

κόντρα επίρρ. (καθηµ.) 1. µε τρόπο αντίθετο ή µε κατεύθυνση αντίθετη (σε 
κάτι): είχαµε τον άνεµο ~ || δεν µπορεί να πάει κανείς ~ στη µοίρα του! || 
ξυρίζοµαι ~ (µε φορά αντίθετη προς αυτή των τριχών) ΣΥΝ. αντίθετα, 
εναντίον, ενάντια ΑΝΤ. σύµφωνα µε- ΦΡ. (α) πηγαίνω κόντρα (µεσν. φρ.) 
αντιστέκοµαι, φέρνω αντιρρήσεις, εναντιώνοµαι: ό,τι κι αν πω, µου πάει 
κόντρα! ΣΥΝ. αντιδρώ ANT. συµφωνώ (β) κρατάω κόντρα βοηθώ στην 
εκτέλεση κινήσεως, εργασίας, κατασκευής κ.λπ., κρατώντας ή σπρώχνοντας 
αντικείµενο προς την αντίθετη κατεύθυνση από την οποία ασκείται η 
µεγαλύτερη πίεση (γ) πηγαίνω | ταξιδεύω κόντρα (στον άνεµο | στον καιρό) 
(ί) (για πλοία) έχω πορεία αντίθετη προς την κατεύθυνση τού ανέµου (ii) 
(µτφ.) ενεργώ ή συµπεριφέροµαι αντίθετα προς το συνηθισµένο ή το 
συµβατικό 2. µε τρόπο στραβό ή αντίξοο, σε κατεύθυνση αντίθετη από την 
αναµενόµενη: όλα µού έρχονται ~ ΣΥΝ. ανάποδα, ενάντια, στραβά, αντίξοα, 
δυσµενώς ANT. ευνοϊκά, αισίως, δεξιά, µια χαρά, κατ' ευχήν. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ιταλ. contra < λατ. contra]. 

κόντρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. η εναντίωση (σε κάποιον), το 

να εκφράζει κανείς αντίθετες θέσεις (συχνά και µε επιθετική διάθεση)· η 
σύγκρουση (µεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων, εταιρειών κ.λπ.): έντονη 
~ των αντίπαλων βουλευτών στη συζήτηση τού νοµοσχεδίου || εκτονώνεται η ~ 
των δύο υπουργών µε παρέµβαση τού πρωθυπουργού || µάννα και κόρη 
βρίσκονται σε µόνιµη ~ 2. ξύρισµα που γίνεται µε κατεύθυνση αντίθετη προς 
τη φορά των τριχών, προκειµένου να επιτευχθεί ριζικότερη αφαίρεση των 
τριχών 3. αυτοσχέδιος ή οργανωµένος και προγραµµατισµένος, συχνά 
παράνοµος αγώνας ταχύτητας µεταξύ τροχοφόρων οχηµάτων (συνήθ. 
αυτοκινήτων ή µοτο-συκλετών): τη νύχτα στις µεγάλες λεωφόρους γίνονται 
επικίνδυνες ~ || η ~ οδήγησε σε πολύνεκρο δυστύχηµα' ΦΡ. (αργκό) πάµε (µια) 
κόντρα; διαγωνιζόµαστε σε (κάτι;): Εγώ τρέχω πιο γρήγορα από σένα! ~ 4. 
(στο ποδήλατο) φρενάρισµα µε ανάποδο πάτηµα τού πεταλιού: πατάω - 5. 
(στο ποδόσφαιρο) (α) το χτύπηµα τής µπάλας πάνω σε παίκτη και η αλλαγή 
πορείας της: στο χτύπηµα φάουλ η µπάλα έκανε ~ πάνω σε έναν αµυντικό και 
ξεγελώντας τον τερµατοφύλακα κατέληξε στα δίχτυα (β) η τοποθέτηση τού 
ποδιού ποδοσφαιριστή πάνω στη µπάλα την ώρα που την έχει στην κατοχή του 
αντίπαλος παίκτης, ώστε να τον εµποδίσει στη µεταβίβαση ή στο σουτ: ο 
αµυντικός έκανε δυνατή ~ πάνω στον αντίπαλο του και τον έριξε στο έδαφος. 
[ΕΤΥΜ#< επίρρ. κόντρα (βλ.λ.)]. 

κοντράλτο (η) {χωρ. πληθ.} ΜΟΥΣ. η γυναικεία και παιδική φωνή µε τη 
χαµηλότερη έκταση και τη βαθύτερη χροιά· (συνεκδ.) το πρόσωπο που έχει 
αυτή τη φωνή. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. contralto < contra + alto < λατ. altus «βαθύς - υψηλός»]. 

κόντραµπαντιέρης (ο) → κοντραµπατζής 
κοντραµπάντο (το) (λαϊκ.) 1. το λαθρεµπόριο 2. (συνεκδ.) το λαθραίο 

εµπόρευµα, το προϊόν τού λαθρεµπορίου. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. contrabbando 
< µεσν. λατ. contrabbannum < contra + bannum «διάταγµα, ψήφισµα»]. 

κοντραµπασίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} καλλιτέχνης που παίζει κοντραµπάσο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. contrabbasista, βλ. λ. κοντραµπάσο]. 

κοντραµπάσο (το) ΜΟΥΣ. ογκώδες έγχορδο όργανο, το µεγαλύτερο και 
βαθύτερο σε ήχο µέλος τής οικογένειας τού βιολιού· έχει τέσσε-ρεις χορδές, 
ύψος περίπου εκατόν ογδόντα εκατοστά, και κατέχει ιδιαίτερη θέση στη 
συµφωνική ορχήστρα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. contrabbasso < contra + basso (βλ. λ. 
µπάσος)]. 

κοντραµπατζής (ο) {κοντραµπατζήδες} (λαϊκ.) ο λαθρέµπορος (κυρ. στα νησιά 
µε πλοία). Επίσης κοντραµπαντιέρης. [ΕΤΥΜ < κοντραµπάντο + παραγ. 
επίθηµα -τζής. o τ. κοντραµπαντιέρης αποτελεί µεταφορά τού ιταλ. 
contrabbandiere < contrabbando (βλ. κ. κοντραµπάντο)]. 

κοντραπλακε (το) {άκλ.} λεία σανίδα που κατασκευάζεται από τρία ή 
περισσότερα στρώµατα λεπτών φύλλων ξύλου, τα οποία συ-γκολλωνται 
µεταξύ τους έτσι, ώστε οι ίνες τους να διασταυρώνονται (δηλ. να σχηµατίζουν 
ορθή γωνία). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. contre-plaqué (βλ. κ. πλακέ)]. 

κοντραπούντο (το) {άκλ.} ελλην. αντίστιξη· ΜΟΥΣ. η τέχνη τού συνδυασµού 
δύο ή περισσότερων µελωδιών, διαφορετικών µεταξύ τους, σε µία και 
µοναδική µουσική σύνθεση. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. contrappunto < µεσν. λατ. contrapunctum < contra + punctum 
«σηµείο, στιγµή»]. 

κοντράρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κόντραρα κ. κοντράρισ-α, -τηκα} ♦ (µετβ.) 1. 
πηγαίνω κόντρα (σε κάποιον), εναντιώνοµαι: µε κοντράρει συνεχώς, ό,τι κι αν 
πω || ζητάει αφορµή για να τον κοντράρει 2. (στο ποδόσφαιρο) κάνω κόντρα 
(σε αντίπαλο): ο αµυντικός κοντράρισε δυνατά τον αντίπαλο παίκτη ρίχνοντας 
τον στο έδαφος ♦ 3. (αµετβ.) χτυπώ πάνω σε κάτι και αλλάζω κατεύθυνση: η 
µπάλα κοντράρισε σε ένα πόδι και ξεγέλασε τον τερµατοφύλακα. [ΕΤΥΜ < 
κόντρα + -άρω, πβ. κ. µπουκάρω, µποϊκοτάρω]. 

κοντράστ (το) (προφέρεται κον-τράστ) {άκλ.} 1. οπτική αντίθεση φωτός και 
σκιάς, ιδ. στις εικαστικές τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, κεραµική κ.λπ.) και 
στη φωτογραφία 2. ο µηχανισµός τηλεοπτικής συσκευής, που ρυθµίζει την 
αντίθεση φωτός και σκιάς: ρυθµίζω το ~ τής εικόνας 3. (ειδικότ.) η ανάπτυξη 
οπτικής αντίθεσης σε εικόνα, που επιτυγχάνεται µε την προσέγγιση των 
σκουρόχρωµων τόνων προς το µαύρο και των ανοιχτόχρωµων προς το λευκό 
έτσι, ώστε να µειώνεται η χρωµατική ποικιλία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. contraste < 
λατ. contra stare «στέκοµαι αντίθετα»]. 

κοντρασταρω ρ. αµετβ. {σε ενεστ. κ. παρατ.} (αργκό) αντιτίθεµαι (σε κάποιον), 
εκφράζω έντονες αντιρρήσεις (για θέσεις, απόψεις, πράξεις ενός άλλου) ΣΥΝ. 
αντιτάσσοµαι, κοντράρω, πάω κόντρα ANT. (λαϊκ.) σιγοντάρω. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
contrastare < λατ. contra stare «στέκοµαι αντίθετα»]. 

κοντρόλ (το) {άκλ.} ελλην. χειριστήριο 1. το χειριστήριο ηλεκτρονικής 
συσκευής: το - τής τηλεόρασης | τού βίντεο (πβ. λ. τηλεχειριστήριο) · 2. ΑΘΛ. 
(α) ο έλεγχος τής µπάλας: ο παίκτης έχασε το ~ τής µπάλας || κάνω κακό | καλό 
~ (β) η ικανότητα ελέγχου τής µπάλας µε τα χέρια ή τα πόδια: παίκτης µε καλό 
~ τής µπάλας 3. (γενικότ.) ο έλεγχος: έχασε το - τού εαυτού του | τού τιµονιού· 
ΦΡ. ντόπινγκ κοντρόλ βλ. λ. ντόπινγκ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. contrôle < µέσ. γαλλ. contreroller «αντίγραφο ρόλου» < 
contre + rolle «ρόλος, λογαριασµός»]. 

κοντρολάρω ρ. µετβ. {κοντρόλαρα κ. κοντρολάρισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) 
ελέγχω (κάτι), το κατευθύνω όπως εγώ θέλω: δεν κοντρολά-ρισε καλά το 
τιµόνι και το αυτοκίνητο έπεσε στον γκρεµό || κοντρο-λάρισε τη µπάλα µε 
άψογο τρόπο και σούταρε ΣΥΝ. κατευθύνω, διευθύνω, οδηγώ. — 
κοντρολάρισµα (το). 



κοντσερταντε 929 κοπέλα 
 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. controllare < controllo, βλ. κ. κοντρόλ]. 
κοντσερταντε επίρρ.· ελλην. σε τρόπο κοντσέρτου ΜΟΥΣ. η γραφή µέρους 
οργάνου στο πλαίσιο οργανικού συνόλου, κατά τρόπον ώστε να ξεχωρίζει από 
τα υπόλοιπα, λόγω των δεξιοτεχνικών του στοιχείων ή γενικότ. τού ιδιαίτερου 
µουσικού του περιεχοµένου. [ΕΤΥΜ < ιταλ. concertante < ρ. concertare < 
concerto]. κοντσερτίνο (το) ΜΟΥΣ. 1. οµάδα σόλο οργάνων, η οποία, στις πα-
λιότερες µορφές κοντσέρτου (βλ.λ.), αντιπαρατίθεται µε το συνοδευτικό 
ορχηστρικό σύνολο 2. όργανο τής ορχήστρας, συνήθ. το πρώτο βιολί, όταν 
παίζει σολιστικά µέρη 3. κοντσέρτο, συνήθ. µικρότερο σε έκταση, σε 
απλοποιηµένη φόρµα και περιεχόµενο: το ~ για δύο πιάνα τού Σκαλκώτα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. concertino, υποκ. τού concerto]. κοντσέρτο κ. κονσέρτο (το) 1. 
εκτέλεση µουσικής σύνθεσης, ιδ. τής κλασικής µουσικής, µπροστά σε κοινό: 
έδωσαν κοντσέρτα σε διάφορες πόλεις ΣΥΝ. συναυλία 2. µουσική φόρµα, η 
οποία στηρίζεται στην αντιπαράθεση ενός ή περισσοτέρων σόλο οργάνων και 
ενός οργανικού συνόλου- στη σηµερινή, τριµερή (γρήγορο-αργό-γρήγορο) 
µορφή του, αναπτύσσεται από τον 18ο αι., µε τα κοντσέρτα για βιολί τού 
Βιβάλντι και, στη συνέχεια, µε τα κοντσέρτα των Μπαχ και Χαί-ντελ' σπάνια, 
χρησιµοποιείται ο όρος κοντσέρτο για ορχήστρα: τα δύο ~ για πιάνο τού 
Μπραµς || το τριπλό - για πιάνο, βιολί και τσέλο τού Μπετόβεν || το ~ για 
ορχήστρα τού Μπάρτοκ 3. κοντσέρτο γκρό-σο πρώιµη µορφή κοντσέρτου 
γραµµένου για περισσότερα σολιστικά όργανα και οργανικό σύνολο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. concerto < ρ. concertare «εναρµονίζω (µουσικά όργανα)» < λατ. 
concerto «διαγωνίζοµαι» < con- (< cum «µε, µαζί») + certo «αγωνίζοµαι, 
αµιλλώµαι»]. κοντσίνα (η) → κολτσίνα 
κοντυλένιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) αυτός που διαθέτει τέτοια οµορφιά και χάρη, ώστε 
µοιάζει σαν να µην είναι πραγµατικός, σαν να ζωγραφίστηκε µε κοντύλι (βλ.λ.): 
~ δάκτυλα | µύτη | µέση | χείλη ΣΥΝ. όµορφος, λεπτός, λεπτοκαµωµένος, 
χαριτωµένος ANT. χοντρός, χοντροκα-µωµένος. κοντύλι (το) {κοντυλ-ιού | -
ιών) 1. (παλαιότ.) καλαµένιο όργανο γραφής ΣΥΝ. γραφίδα, µολύβι 2. η 
γραφίδα από σχιστόλιθο, µε την οποία έγραφαν οι µικροί µαθητές πάνω στην 
πλάκα · 3. (µτφ.-σπάν.) το κονδύλι. — κοντύλια (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
κονδύλιον (βλ.λ.)]. κοντυλογραµµένος, -η, -ο αυτός που έχει ωραίες γραµµές, 
που µοιάζει σαν να έχει ζωγραφιστεί µε κοντύλι (βλ.λ.): ~ χείλη | φρύδια ΣΥΝ. 
κοντυλένιος, καλλίγραµµος, όµορφος, λεπτός, λεπτοκαµωµένος, χαριτωµένος 
ANT. χοντρός, αδρός, χοντροκαµωµένος. κοντυλοµάχαιρο (το) [µεσν.] 
(παλαιότ.) µικρό µαχαίρι για το ξύσιµο κοντυλιού (βλ.λ.). κοντυλοφόρος (ο) → 
κονδυλοφόρος 
κονφερα(ν)σιέ (ο) {άκλ.} παρουσιαστής σε επιθεωρησιακές παραστάσεις που 

παρεµβάλλεται ανάµεσα στα νούµερα, ανοίγει διάλογο µε το κοινό, λέει 
ανέκδοτα κ.λπ. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. conférencier < conférence «συζήτηση, επίσηµη συνάντηση και 
συνοµιλία» < λατ. conferentia. H γαλλ. λ. δήλωνε επίσης τη δηµόσια διάλεξη 
επί συγκεκριµένου επιστηµονικού, καλλιτεχνικού ή άλλου θέµατος]. κονφετί 
(το) → κοµφετί κονφορµισµός (ο) → κοµφορµισµός κονφορµιστής (ο) → 
κοµφορµισµός 
κον φουόκο επίρρ. ΜΟΥΣ. εκφραστική ένδειξη εκτέλεσης ενός κοµµατιού «µε 
φλόγα», µε ζέστη, µε ορµή. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. con fuoco]. κοοπερατίβα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} συνεταιρισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. (société) 
coopérative < p. coopérer «συνεταιρίζοµαι, συνεργάζοµαι» < δηµώδ. λατ. co-
operari < co- (< λατ. cum «µε, µαζί») + operari «εργάζοµαι»]. κοοπτάτσια (η) 
(σπάν.) µέθοδος εκλογής νέων µελών σε επιτροπή, συµβούλιο ή άλλο 
συλλογικό σώµα, κατά την οποία ψηφίζουν τα ήδη υπάρχοντα µέλη υπέρ ή 
κατά τού υποψηφίου. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. kooptatsia < λατ. cooptatio «αναπληρωµατική εκλογή» < ρ. 
coopto < co- (< cum «µε, µαζί») + opto «εκλέγοµαι»]. κόουτς (ο) {άκλ.} ο 
προπονητής στα οµαδικά αθλήµατα (αλλά και στα ατοµικά), το πρόσωπο που 
φροντίζει για την τεχνική κατάρτιση των παικτών και για τον τρόπο µε τον 
οποίο θα αγωνιστεί η οµάδα του (ή ο αθλητής του) ΣΥΝ. τεχνικός. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. coach < µέσ. γαλλ. coche (> ισπ. coche «αυτοκίνητο) < γερµ. 
Kutsche | Kotsche «άµαξα, καρότσα» < ουγγρ. kocsi (szekér) «άµαξα τού 
Kocs», κωµόπολης τής Ουγγαρίας. Η σηµασιολογική µεταβολή είναι 
δυσερµήνευτη· συνήθ. εξηγείται µεταφορικά από τη θεώρηση τού εκπαιδευτή 
ως κάποιου που οδηγεί τον µαθητή του, ώστε να περάσει τις εξετάσεις], 
κοουτσάρω ρ. µετβ. {κοουτσάρισα} (λαϊκ.) φροντίζω για την τεχνική 
κατάρτιση και για τον τρόπο µε τον οποίο θα αγωνιστεί η οµάδα ή ο αθλητής 
µου: την οµάδα κοουτσάρει σήµερα για πρώτη φορά ο ξένος προπονητής. — 
κοουτσάρισµα (το). CO.P.A. (η) (προφέρεται κοπά) (γαλλ. Comité des 
Organisations Professionelles Agricoles de la Communauté Européenne) 
Επιτροπή Επαγγελµατικών Γεωργικών Οργανισµών τής Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας.^ κοπάδι (το) {κοπαδ-ιού | -ιών} 1. αγέλη από ζώα τού ίδιου είδους: ένα ~ 
πρόβατα | βόδια | κατσίκια || τα ψάρια κοπάδι-κοπάδι έρχονταν κοντά στο φως 
τής βάρκας || βόσκω το ~ || πηγαίνουν οι τσοµπάνηδες τα ~ για βοσκή ΣΥΝ. 
αγέλη, ποίµνιο 2. (µτφ.) κάθε σύνολο ατόµων τού 

ίδιου είδους: έχει να φροντίζει ένα - παιδιά 3. (µτφ.-κακόσ. για πρόσ.) 
ασύντακτο πλήθος ανθρώπων, πολύς κόσµος χωρίς τάξη, οργάνωση ή αρχηγό: 
από τα απόκεντρα δροµάκια ξεχύνονταν κοπάδια ολόκληρα πανηγυριστών και 
κατευθύνονταν προς την κεντρική πλατεία ΣΥΝ. όχλος, µπουλούκι, συρφετός. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κοπάδιον, υποκ. τού ουσ. κοπή «τεµάχιο, τµήµα» (< αρχ. 
κόπτω), οπότε η αρχική σηµ. τής λ. θα ήταν «τµήµα ποιµνίου»]. 

κοπαδιαστός, -ή, -ό (κακόσ. για πλήθος) που κινείται και συµπεριφέρεται σαν 
κοπάδι ΣΥΝ. αγελαίος. — κοπαδιαστά επίρρ. 

κοπάζω ρ. αµετβ. {κόπασα} ελαττώνεται η ένταση µου, παρουσιάζοµαι 
ασθενέστερος: η θύελλα κόπασε || κόπασε ο θυµός του || έµεινε στο εξωτερικό, 
µέχρι να κοπάσει ο σάλος από το σκάνδαλο ΣΥΝ. γαληνεύω, καταλαγιάζω, 
ξεθυµαίνω, εξασθενώ ΑΝΤ. εντείνοµαι, επιτείνοµαι, δυναµώνω. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< κόπος]. 

κοπάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) η χωρίς άδεια απουσία από τον χώρο 
εργασίας ή από το σχολικό µάθηµα: κάνω ~ ΣΥΝ. το σκάω, κάνω 
σκασιαρχείο. 

κοπανατζης (ο) {κοπανατζήδες}, κοπανατζού (η) {κοπανατζούδες} (λαϊκ.) 
πρόσωπο που κάνει κοπάνα (βλ.λ.). 

κοπανέλλι (το) {κοπανελλ-ιού | -ιών} 1. µικρό ατρακτοειδές ξύλο για το πλέξιµο 
δαντέλας 2. (συνεκδ.) είδος δαντέλας που πλέκεται µε το παραπάνω όργανο. 
[ΕΤΎΜ. < κόπανος + παραγ. επίθηµα -έλλι (βλ.λ.)]. 

κοπανίζω ρ. µετβ. {κοπάνισ-α, -τηκα, -µένος} µετατρέπω (κάτι) σε σκόνη, 
χτυπώντας το µέσα στο γουδί: ~ σκόρδα | πιπέρι | καρύδια || σ' αυτά τα πέτρινα 
γουδιά κοπάνιζαν οι νοικοκυρές το σιτάρι τους ΣΥΝ. τρίβω, συντρίβω, λειανίζω, 
θρυµµατίζω, στουµπίζω- ΦΡ. κοπανίζω αέρα (i) λέω αερολογίες ΣΥΝ. 
αερολογώ (ii) ασχολούµαι µε ανόητες πράξεις ή δεν κάνω τίποτε ΣΥΝ. 
αεροκοπανίζω, µαταιοπονώ. — κοπάνισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. κόπανον (βλ. κ. κόπανος)]. 

κοπανιστός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (γενικά) αυτός που έχει κοπανιστεί, που έχει γίνει 
σκόνη µε τα χτυπήµατα κόπανου στο γουδί: ~ καρύδια | αµύγδαλα ΣΥΝ. 
κοπανισµένος, τριµµένος, (λόγ.) κονιορτοποιηµένος ΑΝΤ. ακοπάνιστος· ΦΡ. 
αέρας κοπανιστός λόγος ή πράξη τελείως ασήµαντη ή ανόητη, χωρίς αξία 2. 
κοπανιστή (η) µαλακό τυρί σε χρώµα λευκό ή υποκίτρινο µε πιπεράτη και 
πολύ πικάντικη γεύση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. 

κόπανος (ο) 1. (παλαιότ.) χοντρό ξύλο, πλατύ στο ένα άκρο, µε το οποίο 
χτυπούσαν τα ρούχα τής µπουγάδας, για να καθαρίσουν 2. µικρό ξύλινο ή 
σιδερένιο ραβδί, πλατύ στο ένα άκρο, που χρησιµοποιείται για τρίψιµο ή 
λειώσιµο τροφών ή άλλων ουσιών µέσα στο γουδί ΣΥΝ. γουδοχέρι· ΦΡ. ΤΟ 

µυαλό σου και µια λίρα και τού µπογιατζή ο κόπανος βλ. λ. λίρα · 3. το 
οπίσθιο µέρος τού ξύλινου τµήµατος πυροβόλου όπλου (συνήθ. τουφεκιού), 
πάνω στο οποίο προσαρµόζεται η κάννη (βλ. κ. λ. κοντάκιο) ΣΥΝ. 
υποκόπανος · 4. εργαλείο που χρησιµοποιείται για την ισοπέδωση τού 
εδάφους στις οικοδοµικές εργασίες · 5. (µειωτ.) πρόσωπο περιορισµένης 
αντιλήψεως ή µε άξεστους τρόπους και συµπεριφορά ΣΥΝ. κούτσουρο, 
χοντροκέφαλος, βλάκας, ανόητος ΑΝΤ. έξυπνος, ευγενικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κόπανον < κοπή + παραγ. επίθηµα -ανον (πβ. 
ξό-ανον, εδρ-ανον)]. 

κοπανώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {κοπανάς... | κοπάν-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος) 
(καθηµ.) 1. δίνω χτυπήµατα µε τον κόπανο (βλ.λ.)· χρησιµοποιώ τον κόπανο ή 
παρεµφερές εργαλείο για να χτυπήσω 2. χτυπώ κάποιον (είτε µε γροθιά είτε µε 
οποιοδήποτε αντικείµενο): του κοπανάει µια και τον ξαπλώνει φαρδύ-πλατύ στο 
πάτωµα 3. (µτφ.) επιβάλλω αυστηρό χρηµατικό πρόστιµο ή χρεώνω κάτι πολύ 
ακριβά: τον κοπάνησε για τα καλά φέτος η εφορία || πήγαµε σε µια ταβέρνα και 
µας κοπάνησαν στον λογαριασµό! · 4. µετατρέπω υλικό σε σκόνη, χτυπώντας 
το µέσα στο γουδί ΣΥΝ. τρίβω, θρυµµατίζω, στουµπίζω · 5. υπενθυµίζω 
διαρκώς κάτι, το επαναλαµβάνω επίµονα, συνήθ. υπό µορφήν επιπλήξεως: ένα 
λάθος έκανα και µου το κοπανάς συνέχεια! || χρόνια τώρα µας κοπανάτε τα ίδια 
πράγµατα- δεν βαρεθήκατε πια; 6. εκφράζω έντονη αποδοκιµασία για πράξη ή 
συµπεριφορά ανθρώπου και τον επιτιµώ έντονα: καλά έκανες και τους τα 
κοπάνησες ΣΥΝ. τα ψέλνω, τα λέω από την καλή · ΦΡ. (α) (λαϊκ.) την 
κοπανάω (i) αφήνω δουλειά, έργο, καθήκον κ.λπ. στη µέση και φεύγω χωρίς 
άδεια: µόλις έφυγε ο προϊστάµενος, ο υπάλληλος την κοπάνησε ΣΥΝ. (αργκό) 
την κάνω (ii) (γενικότ.) φεύγω, εγκαταλείπω ένα µέρος: «λόγω τού φόβου για 
νέο σεισµό, πολλοί Αθηναίοι την κοπάνησαν από την Αθήνα» (εφηµ.) (β) τα 
κοπανάω πίνω σε µεγάλη ποσότητα οινοπνευµατώδη ποτά: κάθε βράδυ πάει 
στην ταβέρνα και τα κοπανάει || τα 'χει κοπανήσει (έχει µεθύσει) ΣΥΝ. µεθώ, 
σουρώνω. [ΕΤΥΜ < µτγν. κυπανίζω (βλ.λ.)]. 

Κοπεγχάγη (η) η πρωτεύουσα τής ∆ανίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. 
Kopenhagen «λιµάνι των εµπόρων», όπως είναι και η σηµ. τού δαν. 
K0benhavn]. κοπέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. νεαρή (συνήθ. άγαµη) γυναίκα: 
όµορφη | άσχηµη | ντροπαλή | απλοϊκή | καλοφτειαγµένη ~ || ~ τής πα-ντρειάς (σε 
ηλικία γάµου) || ~ για σπίτι (κατάλληλη για να την παντρευτεί κάποιος και να 
κάνει οικογένεια µαζί της) ΣΥΝ. κόρη, κορίτσι, νέα 2. (γενικότ.) κάθε γυναίκα 
(ανεξάρτητα από ηλικία): µια χαρά ~ είσαν τι σε νοιάζει η ηλικία; 3. (ειδικότ.) η 
γυναίκα µε την οποία διατηρεί κάποιος αισθηµατικό, ερωτικό δεσµό: µάλωσαν, 
γιατί του πείραξε την ~ ΣΥΝ. ερωµένη, (λαϊκ.) γκόµενα. Επίσης (µόνο για νεα-
ρές) κοπελιά [µεσν.]: (συχνό σε προσφωνήσεις): Κοπελιά! Να σε ρωτήσω κάτι; 
— (µεγεθ.) κοπελάρα (η), (υποκ.) κοπελίτσα [µεσν.] κ. (σπανιότ.) κοπελούδα 
(η) [µεσν.]. 
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[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «υπηρέτρια, ψυχοκόρη», < κόπελος- βλ. λ. 
κοπέλι]. κοπέλι (το) {κοπελ-ιού | -ιών) (διαλεκτ.) 1. το αρσενικό 

παιδί ΣΥΝ. 
αγώρι, τέκνο ANT. κορίτσι, κοπελιά 2. (συχνότ.) ο νεαρός στην ηλικία 
(και συνήθ. άγαµος) άνδρας ΣΥΝ. νέος, νεαρός, παιδί, αγώρι ΑΝΤ. γέ-
ρος- ΦΡ. (παροιµ.) λέγε-λέγε το κοπέλι, κάνει τη γριά (την κυρά) να 
Ι και θέλει µε την επιµονή µπορούν να πραγµατοποιηθούν και τα πιο 
δύσκολα ή απίθανα πράγµατα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κοπέλιον/ κόπελος «παιδί (σε ταβέρνα), υπηρέτης, ψυ- 
χογυιός» < ιταλ. coppella «µικρή κούπα - υπηρέτρια, ερωµένη» < λατ. 
copo «κάπελας»· πβ. αλβ. copile, βουλγ. kopelak, ρουµ. copil]. 

κοπελιά (η) -> κοπέλα κοπελίτσα (η) → κοπέλα κοπελούδα 
(η) → κοπέλα 
κοπερνίκειος, -α, -ο [1812] αυτός που αναφέρεται στον Κοπέρνικο: ~ 

σύστηµα (το ηλιοκεντρικό σύστηµα). 
[ΕΤΥΜ Από το όν. τού Πολωνού αστρονόµου Mikolaj Kopernik (1473-
1543), που έγινε γνωστός µε το λατ. όν. Nicolaus Copernicus]. κοπετός 
(ο) (λόγ.) δυνατό κλάµα που συνοδεύεται συνήθ. από χτυπήµατα στο 
στήθος και γοερές κραυγές: θρήνος και ~ έπεσε, όταν έµαθαν τα 
θλιβερά νέα ΣΥΝ. οδυρµός, ολοφυρµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κόπτω (πβ. κ. 
ύετός < ϋει «βρέχει»)]. κοπή (η) 1. (λόγ.) το κόψιµο: ~ µαλλιών | 
µετάλλων | βασιλόπιτας | υφάσµατος 2. (για νοµίσµατα) η έκδοση και 
καθιέρωση (νέας) νοµισµατικής µονάδας: η ~ χάλκινου νοµίσµατος 
άρχισε στην Αθήνα επί άρχοντος Καλλία ΣΥΝ. έκδοση, κυκλοφορία 3. 
(ειδικότ.) το κούρεµα των προβάτων και η εποχή που γίνεται αυτό 
ΣΥΝ. κουρά. [ΕΤΥΜ αρχ. < κόπτω]. κόπια (η) (χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. 
αντίγραφο 1. αντίγραφο εγγράφου, εντύπου, καλλιτεχνήµατος κ.λπ., το 
οποίο εµφανίζεται πανοµοιότυπο µε το πρωτότυπο: η ~ ενός διάσηµου 
πίνακα ΑΝΤ. πρωτότυπο 2. το φωτοαντίγραφο: κάνω κόπιες (βγάζω 
φωτοαντίγραφα) || βγάζω το βιβλίο ~ ΣΥΝ. φωτοτυπία 3. (ειδικότ.) (α) 
κάθε αντίτυπο κινηµατογραφικής ταινίας, που διανέµεται στους 
κινηµατογράφους: η βλάβη στη µηχανή προβολής κατέστρεψε την ~ (β) 
κάθε αντίγραφο ταινίας ή εκποµπής ή προγράµµατος σε κασέτα βίντεο 
ή ήχου ή προγράµµατος, αρχείου σε µέσο αποθήκευσης για Η/Υ: έχω 
µια ~ τής εκποµπής που ζητάς ΑΝΤ. πρωτότυπο. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. copia < λατ. copia «αφθονία, πλήθος» < cops, -is 
«άφθονος» < *co-ops < co- (< cum «µε, µαζί») + *ops «δύναµη, πλού-
τος»]. 

κοπιάζω ρ. αµετβ. [µεσν] {κόπιασα (λόγ. κοπίασα)} 1. καταβάλλω µό-
χθο, µεγάλη προσπάθεια για την εκτέλεση έργου, την επιτέλεση κα-
θήκοντος κ.λπ.· εργάζοµαι σκληρά για την επίτευξη σκοπού: κοπίασε 
πολύ, να τα βγάλει πέρα µε τους αντιδίκους || άδικα κοπιάζεις, δεν 
πρόκειται να πετύχεις! || άραγε αξίζει να κοπιάζω τόσο, για να κερ-
δίσω στον διαγωνισµό; ΣΥΝ. µοχθώ, παιδεύοµαι, αγωνίζοµαι, ταλαι-
πωρούµαι ΑΝΤ. κάθοµαι, τεµπελιάζω 2. έρχοµαι, επισκέπτοµαι (κά-
ποιον), πηγαίνω στο σπίτι του, ανταποκρίνοµαι σε πρόσκληση του 
(για επίσκεψη, φαγητό κ.λπ.): κοπιάστε να σας δούµε λίγο κι από κο-
ντά! || κοπιάστε να φάµε! || κόπιασε να τα πούµε! · 3. έρχοµαι κοντά, 
έχω την τόλµη να προχωρήσω: για κόπιασε, αν σου βαστάει, και θα 
δεις τι θα πάθεις! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. 

κοπιά ρω ρ. µετβ. (κοπιάρισα) 1. βγάζω κόπια, αντιγράφω, φτειάχνω 
αντίγραφο από πρωτότυπο: ~ µια σελίδα κείµενο | ένα βιβλίο | µια 
ταινία 2. (µτφ.) ακολουθώ κατά γράµµα τις πράξεις, τη συµπεριφορά, 
το ύφος κ.λπ. (κάποιου): κοπιάρει το ύφος τού Καβάφη ΣΥΝ. µιµού-
µαι, αποµιµούµαι, αντιγράφω. — κοπιάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ιταλ. copiare < copia «κόπια»]. 

κοπιαστικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που, για να πραγµατοποιηθεί, 
απαιτεί ή προκαλεί κούραση, µόχθο: ~ δουλειά | έργο | εργασία | µε-
λέτη | πορεία | ταξίδι | προσπάθεια ΣΥΝ. κουραστικός, κοπιώδης, επί-
πονος, καταπονητικός, (λόγ.) εργώδης ΑΝΤ. άκοπος, άµοχθος. — κο-
πιαστικ-ά | -ώς επίρρ. 

κοπίδι (το) {κοπιδ-ιού | -ιών) 1. το επίµηκες εργαλείο από σίδηρο ή 
χάλυβα, µε κοφτερό το ένα άκρο του, το οποίο χρησιµοποιείται για 
κοπή και κατεργασία διαφόρων σκληρών υλικών ΣΥΝ. κοπτήρας, σµί-
λη, (λαϊκ.) σκαρπέλο 2. (ειδικότ.) είδος µαχαιριού, που χρησιµοποι-
ούν οι υποδηµατοποιοί. [ΕΤΥΜ < µεσν. κοπίδιν, υποκ. τού αρχ. κοπίς, 
-ίδος < κοπή]. 

κοπιράιτ (το) {άκλ.} διεθνής όρος που δηλώνει την πνευµατική ιδιο-
κτησία και το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης λογοτεχνι-
κού, µουσικού ή άλλου έργου τέχνης εκ µέρους συγκεκριµένου προ-
σώπου ή φορέα, όπως καθορίζεται από τον νόµο και για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. copyright «δικαίωµα αντιγραφής, 
αναπαραγωγής»]. 

κόπιτσα (η) {δύσχρ. κοπιτσών} (καθηµ.) µικρή, µεταλλική πόρπη, που 
αποτελείται από δύο τµήµατα, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε δια-
φορετικά κοµµάτια υφάσµατος και χρησιµοποιείται για να κουµπώ-
νει γυναικεία κυρ. ρούχα ΣΥΝ. θηλύκωµα. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. 
kopça]. 

κοπιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κοπιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών | κοπιωδέστ-
ερος, -ατός} (λόγ.) αυτός που προκαλεί κούραση, που απαιτεί µόχθο 
για να πραγµατοποιηθεί: ~ έργο | προσπάθεια | έρευνα | πορεία | ερ-
γασία | αναζήτηση ΣΥΝ. κουραστικός, επίπονος, επίµοχθος, καταπο-
νητικός, εργώδης ΑΝΤ. άκοπος, άµοχθος. — κοπιωδώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κοπλιµέντο (το) → κοµπλιµέντο 
κόπος (ο) 1. η κούραση που προκαλεί η καταβολή προσπάθειας (για 
κάτι), το αίσθηµα τής σωµατικής ή και πνευµατικής καταπόνησης: η 

ταινία γυρίστηκε µε µεγάλο - και ελάχιστα έξοδα 2. η καταβολή προ-
σπάθειας (για κάτι): το εγχείρηµα κόστισε πολλά χρήµατα και πολύ ~ || 
το ακροατήριο ας υποβληθεί στον - να σκεφθεί την ουσία τού ζη-
τήµατος || κατασπατάλησε σε λίγο καιρό ό,τι µε χίλιους ~ δηµιούργησαν 
οι γονείς του || δεν φείδεται κόπων, κινδύνων και χρηµάτων, 
προκειµένου να βοηθήσει αναξιοπαθούντες ΣΥΝ. κάµατος, µόχθος· 
ΦΡ. (α) βάζω σε κόπο (κάποιον) (µεσν. φρ.) υποβάλλω σε ταλαιπωρία, 
κάνω (κάποιον) να κουραστεί (συνήθ. µε άρνηση, ως ευγενική απά-
ντηση σε πρόσκληση φιλοξενίας ή σε προσφορά βοήθειας, που δη-
λώνει ότι δεν θα επιθυµούσαµε να ταλαιπωρηθεί κανείς, προκειµένου 
να µας φιλοξενήσει ή να µας εξυπηρετήσει γενικά): ευχαριστώ για την 
πρόσκληση, αλλά µη σας βάλω σε κόπο! || ας µη σας βάλω στον κόπο 
να ψάχνετε, θα περάσω άλλη µέρα! || -Να βάλω να φάµε; -Μη σας 
βάλουµε σε κόπο! (β) µε κόπο µε µεγάλη προσπάθεια, µε δυσκολία: ο 
φύλακας ~ συγκρατούσε τα σκυλιά, που ήταν έτοιµα να ορµήσουν ΑΝΤ. 
εύκολα (γ) (ειδικότ. ως παρακλητ.) κάνω τον | µπαίνω στον κόπο 
(+να) αφιερώνω χρόνο ή προσπάθεια για (κάτι), δείχνω την καλή 
διάθεση να κάνω (κάτι): θα µπείτε στον κόπο να µου τηλεφωνήσετε, 
όταν υπάρξει κάτι νεότερο; || κάντε τον κόπο και ρωτήστε τι συµβαίνει 
|| µη µπαίνετε στον κόπο, θα φτειάξω µόνος µου καφέ || κανένας 
επίσηµος δεν µπήκε στον κόπο να ενηµερώσει τους συγγενείς των 
θυµάτων (δ) χαµένος | άδικος | µάταιος | τζάµπα κόπος για πράξη ή 
ενέργεια χωρίς αποτέλεσµα ή καταδικασµένη εκ των προτέρων να 
αποτύχει: µην προσπαθείς να τους πείσεις- ~! Αυτοί δεν ακούνε 
κανέναν! ΣΥΝ. µαταιοπονία (ε) τ' αγαθά κόποις κτώνται (τ' αγαθά 
κόποις κτώνται, Επίχαρµος, απόσπ. 36) χρειάζεται µόχθος και προ-
σπάθεια, για να αποκτηθεί ή να επιτευχθεί κάτι καλό (στ) αξίζει τον 
κόπο βλ. λ. αξίζω 3. (ειδικότ.) η σωµατική ή πνευµατική εργασία ή η 
προσπάθεια που καταβάλλεται (συνήθ. έναντι τιµήµατος, χρηµατικού 
ή άλλου): πάρε κάτι για τον ~ σου || απολαµβάνω την αµοιβή των ~ 
µου ΣΥΝ. δουλειά, προσπάθεια, συµβολή 4. (συνεκδ.) ό,τι δικαιούται 
κανείς ως αµοιβή για την προσπάθεια που κατέβαλε: δεν θα τον αφή-
σω να µου φάει τον ~ µου || θα σου καταβάλω τους ~ σου στο ακέραιο 
ΣΥΝ. αµοιβή, ανταµοιβή, χρήµατα, µισθός, δεδουλευµένα. [ΕΤΎΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «χτύπηµα, πλήγµα», < κόπτω. Η σηµ. «µόχθος, 
κούραση» ήδη αρχ.]. -κόπος | -κόπος λεξικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό ουσιαστικών και επιθέτων που δηλώνουν ότι: 1. κάτι 
σχετίζεται µε την κοπή: ξυλο-κόπος, δί-κοπος 2. κάτι σχετίζεται µε τον 
κόπο, την κούραση: κατάκοπος 3. (α) κάποιος έχει τη συνήθεια ή την 
τάση να κάνει κάτι συχνά: γλεντο-κόπος, φαντασιο-κόπος (β) κάποιος 
κάνει κάτι συνεχώς: στρατό-κόπος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. νεό-κοπος, 
µτγν. κατά-κοπος, αρχ. ξυλο-κ:όπος), που προέρχεται από το ρ. κόπτω 
(βλ. κ. κόπος)]. κόππα (το) {άκλ.} 1. ΓΛΩΣΧ. σύµφωνο των πρώιµων 
αρχαίων ελληνικών αλφαβήτων, που απέδιδε στη γραφή έναν φθόγγο 
παρόµοιο µε το κ (γραφόταν ρ)· διασώθηκε µόνο σε επιγραφές, 
πάντοτε πριν από το φωνήεν ο ή υ (λ.χ. οόρινθος), και στην 
αλφαβητική σειρά των γραµµάτων καταλάµβανε τη θέση ανάµεσα 
στο π και το ρ το γράµµα έχει διατηρηθεί στην εξελιγµένη µορφή τού 
χαλκιδικού αλφαβήτου, δηλ. στο λατινικό αλφάβητο (είναι το γράµµα 
q· πβ. λατ. quo, αγγλ. queen) 2. (ειδικότ.) αριθµητικό που παριστάνει 
τον αριθµό ενενήντα (σύµβολο V) ή ενενήντα χιλιάδες (σύµβολο ,Ί). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < εβρ. qöph, βλ. κ. κάππα]. κόπρανα (τα) {κοπράνων} τα 
στερεά, άχρηστα προϊόντα τής πέψης, που αποβάλλονται µετά τη 
χώνευση φυσιολογικά από τον οργανισµό τού ανθρώπου και των 
ζώων από τον πρωκτό· τα περιττώµατα ΣΥΝ. ακαθαρσίες, αφόδευµα, 
(καθηµ.) σκατά, κακά. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κόπρος]. κοπριά (η) [αρχ.] 1. 
ακαθαρσίες που αποτελούνται από περιττώµατα, ιδ. των οικιακών 
ζώων: ο στάβλος µύριζε - || το γουρούνι κυλίστηκε µέσα στις - ΣΥΝ. 
κόπρος 2. (ειδικότ.) τα αποξηραµµένα περιττώµατα οικιακών ζώων µε 
ή χωρίς τα απορρίµµατα των στάβλων τους (λ.χ. κοµµάτια από άχυρο, 
σανό κ.λπ.), που χρησιµοποιούνται ως ζωικό λίπασµα για τον 
εµπλουτισµό καλλιεργούµενων εδαφών: χωνεµένη | αχώνευτη «→ ΦΡ. 
(παροιµ.) όµοιος τον όµοιο και η κοπριά τα λάχανα | όµοιος στον 
όµοιο κι η κοπριά στα λάχανα βλ. λ. λάχανο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοπρία 
< κόπρος]. κοπρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {κόπρισ-α, -τηκα, -µένος} 
♦ (µετβ.) 1. εµπλουτίζω το χώµα µε κοπριά, ρίχνω κοπριά για λίπασµα 
ΣΥΝ. λιπαίνω 2. (µτφ.) γεµίζω χώρο ή περιοχή µε βροµιές και 
ακαθαρσίες ΣΥΝ. βροµίζω, λερώνω, ρυπαίνω ΑΝΤ. καθαρίζω ♦ 3. 
(αµετβ.) αποβάλλω τα περιττώµατα µου, βγάζω τις άχρηστες ουσίες 
τής πέψης: το µουλάρι ήλθε και κόπρισε µπροστά στην πόρτα! ΣΥΝ. 
αφοδεύω, (λόγ.) αποπατώ, (καθηµ.) τα κάνω, χέζω. — κόπρισµα (το). 
κοπρίτης (ο) [µεσν.] {κοπριτών}, κοπρίτισσα (η) {δύσχρ. κοπριτισ-
σών} (κακόσ.) 1. άνθρωπος που ζει, που δεν εργάζεται ούτε προσφέ-
ρει κάποιου είδους υπηρεσία ΣΥΝ. τεµπέλης, φυγόπονος, κοπρόσκυλο, 
τεµπελόσκυλο 2. (ειδικότ. για σκύλους) αυτός που προέρχεται από 
επιµιξία, που δεν είναι ράτσας και γυρίζει αδέσποτος στους δρόµους 
ΣΥΝ. κόπρος, κοπρόσκυλο ΑΝΤ. καθαρόαιµο, σκυλί ράτσας. 
κοπρολαγνία (η) {χωρ. πληθ.} ψυχοπαθολογική διαστροφή τού γενε-
τήσιου ενστίκτου, κατά την οποία παρατηρείται σεξουαλική διέγερση 
κατά τη θέα, την όσφρηση ή και την ψηλάφηση των περιττωµάτων 
τού ερωτικώς επιθυµητού προσώπου. — κοπρολάννος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. coprolagnia]. κοπρολαλία (η) 
[1893] {χωρ. πληθ.} ψυχοπαθολογική τάση για συνεχή χρησιµοποίηση 
άσεµνων, χυδαίων και υβριστικών εκφράσεων, είτε για να αισθανθεί 
κανείς ηδονή κατά τη σεξουαλική πράξη είτε 
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για αντικοινωνική διαµαρτυρία ΣΥΝ. κοπρολογια. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. coprolalie]. 

κοπρολογια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η χρήση άσεµνων και χυδαίων λέξεων 
και εκφράσεων εκ µέρους προσώπου ΣΥΝ. βωµολοχία, αισχρολογία 2. 
η ψυχοπαθολογική τάση για χρήση άσεµνων και χυδαίων λέξεων και 
εκφράσεων ΣΥΝ. κοπρολαλία. — κοπρολόγος (ο/η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. coprologie]. 

κόπρος (η) {χωρ. πληθ.) 1. (περιληπτ.) τα κόπρανα ΣΥΝ. περίττωµα, 
αφόδευµα, αποπάτηµα, ακαθαρσία, (λαϊκ.) σκατό 2. (συνεκδ.) η κο-
πριά (βλ.λ.) 3. (γενικότ.) κάθε δύσοσµη ακαθαρσία που προέρχεται 
από τον άνθρωπο ή τα ζώα και συνιστά εστία µολύνσεως ΣΥΝ. βροµιά 
4. (µτφ.) ακαθαρσία σε ηθικό επίπεδο, ηθικά επιλήψιµη ενέργεια ή 
υπόθεση: χρειάζεται δικαστής µε σθένος, για να καθαρίσει την ~ των 
σκανδάλων ΣΥΝ. βροµιά, δυσοσµία· ΦΡ. η κόπρος τού Αυγεία | Αυ-
γείου (i) η τεράστια ποσότητα συσσωρευµένης κοπριάς στους στά-
βλους τού µυθικού βασιλιά τής Ήλιδος Αυγεία, την οποία καθάρισε 
ο Ηρακλής, πραγµατοποιώντας έναν από τους δώδεκα άθλους του (ii) 
(µτφ.) συσσωρευµένα σκάνδαλα, παρανοµίες και καταχρήσεις: ας 
ελπίσουµε ότι ο νέος υπουργός θα κατορθώσει να καθαρίσει την ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *kokwr- | n-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *kekwr -In- «κο-
πριά», πβ. σανσκρ. säkrt, λιθ. sikti «αποπατώ», ενώ δεν µπορεί να 
αποκλειστεί η σύνδ. µε τη λ. σκώρ, σκατός «περίττωµα»]. 

κόπρος (ο) σκύλος αδέσποτος ΣΥΝ. κοπρόσκυλο, κοπρίτης. 
[ΕΤΥΜ. < κόπρος (η), µε αλλαγή γένους κατά το κοπρίτης]. 

κοπροσκυλιάζω ρ. αµετβ. {κοπροσκύλιασα} (εκφραστ.-κακόσ.) 1. 
περιφέροµαι αργόσχολος, δεν εργάζοµαι ούτε προσφέρω οποιαδήπο-
τε υπηρεσία ΣΥΝ. τεµπελιάζω, αράζω ΑΝΤ. δουλεύω, εργάζοµαι, προ-
σπαθώ, κοπιάζω, είµαι επιµελής 2. (για εργαζοµένους) αποφεύγω να 
δουλέψω ή δεν έχω αντικείµενο εργασίας και περιφέροµαι άσκοπα 
στον χώρο εργασίας: έχουν διοριστεί τόσοι πολλοί υπάλληλοι, που 
δεν ξέρουν τι να κάνουν κι όλη µέρα κοπροσκυλιάζουν ΣΥΝ. κάθοµαι, 
βωλοδέρνω, (αργκό) κωλοβαράω. Επίσης κοπροσκυλάω {-άς...}. 

κοπρόσκυλο (το) (κακόσ.) 1. ο σκύλος που ζει στη βροµιά τού δρό-
µου, που περιφέρεται αδέσποτος και δεν ανήκει σε συγκεκριµένη ρά-
τσα ΣΥΝ. κοπρίτης, βροµόσκυλο 2. (µτφ.-υβριστ.) πρόσωπο που τεµπε-
λιάζει, που δεν ασχολείται µε τίποτε και όλη µέρα περιφέρεται χωρίς 
σκοπό ΣΥΝ. τεµπέλης, τεµπελόσκυλο, κοπρίτης, άχρηστος ΑΝΤ. εργα-
τικός, δουλευταράς. 

κοπροφαγία (η) {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ.-ΙΑΤΡ. η βρώση περιττωµάτων, η 
οποία αποτελεί φυσιολογικό φαινόµενο σε ορισµένα είδη ζώων (λ.χ. 
ο λαγός, το κουνέλι, το ινδικό χοιρίδιο κ.ά.), ενώ στον άνθρωπο πα-
ρατηρείται σε περιπτώσεις βαρείας άνοιας ή ψύχωσης. — κοπρο-
φάγος, -ος, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
coprophagie]. 

κοπροφιλία (η) {χωρ. πληθ.} ψυχοπαθολογική έλξη για τα περιττώ-
µατα ΣΥΝ. κοπρολαγνία. — κοπρόφιλος (ο), κοπρόφιλη (η), κοπρο-
φιλικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. coprophilia]. 

κοπρόχωµα (το) {κοπροχώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το προϊόν τής απο-
σύνθεσης των περιττωµάτων των ζώων (δηλ. τής κοπριάς) ή φυτικών 
ουσιών 2. (κατ' επέκτ.) χώµα αναµεµειγµένο µε αποξηραµµένα περιτ-
τώµατα ζώων (κοπριά), που χρησιµοποιείται ως λίπασµα σε κήπους, 
χωράφια κ.λπ. ΣΥΝ. φουσκί. 

κοπρωνας (ο) {-α κ. -ώνος) 1. ο τόπος όπου συσσωρεύονται περιττώ-
µατα, κοπριές και άλλες δύσοσµες ακαθαρσίες 2. (ειδικότ.) ο χώρος 
όπου συγκεντρώνεται και αποθηκεύεται η κοπριά, η οποία προορίζε-
ται για τη λίπανση των καλλιεργούµενων εδαφών · 3. ο υπαίθριος 
χώρος που χρησιµοποιείται για την ανάγκη αφόδευσης µεγάλου 
αριθµού προσώπων (στρατιωτών κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοπρών, -
ώνος < κόπρος (βλ.λ.)]. 

κοπτήρας (ο) 1. κάθε µεταλλικό όργανο, που χρησιµοποιείται για την 
κοπή διαφόρων υλικών 2. (ειδικότ.) µαχαίρι µε αµβλεία ακµή από 
ξύλο, µέταλλο, πλαστικό, κόκκαλο ή άλλη ύλη, το οποίο χρησιµοποι-
είται για το κόψιµο φύλλων χαρτιού· ο χαρτοκόπτης · 3. ΑΝΑΤ. καθέ-
να από τα µπροστινά δόντια σε κάθε ηµιµόριο των δύο γνάθων (συ-
νολικά οκτώ), στους ανθρώπους και σε ορισµένα ζώα, µε τα οποία οι 
τροφές κόβονται σε τεµάχια και στη συνέχεια περνούν στα υπόλοι-
πα δόντια για τη µάσηση. [ΕΤΥΜ. < κόπτω + -τήρας, πβ. κ. χρωσ-
τήρας, αναπ-τήρας]. 

Κόπτης1 (ο) {Κοπτών} ΘΡΗΣΚ. µέλος τής Χριστιανικής Εκκλησίας τής 
Αιγύπτου ή τής Αιθιοπίας, η οποία είναι γνωστή ως Κοπτική Εκκλη-
σία (βλ. κ. λ. µονοφυσιτισµός). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αραβ. qupt/gupt, συγκεκοµµένος τ. τού αρχ. Αιγύ-
πτιος]. 

κόπτης2 κ. (καθηµ.) κόφτης (ο) [1893] {κοπτών}, κόπτρια (η) {κο-
πτριών} (σηµ. 1) (επίσ.) 1. τεχνίτης ειδικευµένος στο κόψιµο υφα-
σµάτων ή δερµάτων για την κατασκευή ενδυµάτων ή υποδηµάτων: ~ 
υφασµάτων | δέρµατος 2. ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλική λαβίδα µε σιαγόνες σε 
σχήµα ψαλιδιού και ηλεκτρικά µονωµένες λαβές για το κόψιµο συρ-
µάτων και συρµατοπλεγµάτων 3. (ο τ. κόφτης) (στο ποδόσφαιρο) παί-
κτης µε αµυντικό ρόλο, που έχει ως αποστολή του να ανακόπτει τις 
επιθέσεις των αντιπάλων 4. (ο τ. κόφτης) (οικ.) ως χαρακτηρισµός 
προσώπου που κάνει τους άλλους να ενδίδουν στις επιθυµίες του. 
Επίσης κόφτρα (η) (σηµ. 1). 

κοπτικός1, -ή, -ό ΘΡΗΣΚ. αυτός που σχετίζεται µε τους Κόπτες (βλ.λ.), 
τους µονοφυσίτες χριστιανούς τής Αιγύπτου και τής Αιθιοπίας: Κο-
πτική Εκκλησία || - γλώσσα | λατρεία | µουσική | τέχνη. 

κοπτικός2, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει την ικανότητα να κόβει, 
που χρησιµεύει στο να κόβει- αυτός που σχετίζεται µε τον κόπτη ή 
την κοπτική: ~ εργαλείο | µέθοδος | µηχανή 2. κοπτική (η) [1848] {χωρ. 

πληθ.} η τέχνη τής κοπής υφασµάτων και δερµάτων για την κατα-
σκευή ενδυµάτων και υποδηµάτων. 

κόπτοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) δείχνω 
υπερβολικό και υποκριτικό ενδιαφέρον για κάτι, προσποιούµαι ότι 
αγωνίζοµαι υπέρ αυτού: όλοι κόπτονται για την αλήθεια, κανένας 
όµως δεν τη θέλει πραγµατικά ΣΥΝ. ενδιαφέροµαι, θυσιάζοµαι, κου-
ράζοµαι, µοχθώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κόπτω < *κόπ-jω, πιθ. ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *(s)kep-
«κόβω, σπάζω», πβ. λιθ. kâpti «πελεκώ», λατ. capus «ευνουχισµένος 
κόκορας, καπόνι» (> γαλλ. chapon) κ.ά. Οµόρρ. κόπ-ος, κοπ-άζω, κοπή, 
κόµ-µα, κοµ-µός, κοπ-ετός, πιθ. κ. σκάπ-τω, σκέπ-αρνον (βλ.λ.), αν 
θεωρηθεί ορθό το αρχικό I.E. *s-]. 

κοπτορράπτης (ο), κοπτορράπτρια (η) {κοπτορραπτριών} (σηµ. 1,2) 
1. πρόσωπο που κόβει τα υφάσµατα για να ραφτούν ενδύµατα 2. 
ράπτης 3. είδος ραπτοµηχανής µε µηχανικό ψαλίδι για την κοπή και 
ταυτόχρονη ραφή τής άκρης των υφασµάτων για να µην ξεφτύζουν. 
Επίσης κοπτορραπτού (η) {κοπτορραπτούδες} (στις σηµ. 1,2). 

κόπτω ρ.→ κόβω 
κοπυραιτ (το) → κοπιράιτ 
-κοπώ λεξικό επίθηµα ρηµάτων που δηλώνει ότι (κάτι) γίνεται συνε-

χώς ή µε ένταση: γλεντο-κοπώ, µεθο-κοπώ, ξυλο-κοπώ, λαµπο-κοπώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα ρηµάτων τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το ρ. κόπτω. Το -κοπώ απαντά και σε αρχ. ρ. ως παρασύνθετο 
από ονόµατα σε -κόπος (λ.χ. ξυλο-κόπος - ξυλο-κοπώ), όπου διατη-
ρείται η κυριολεκτική σηµ. τού κόπτω. Η σηµερινή επαναληπτική-εµ-
φατική χρήση του είναι ήδη αρχ., αλλά το -κοπώ στη Ν. Ελληνική 
επεκτάθηκε αναλογικώς σε ρ. που δεν προέρχονται από ουσ. σε -κό-
πος (λ.χ. λαµπο-κοπώ, µεθο-κοπώ)]. 

κόπωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. η κούραση (βλ.λ.): η 
~ και η νύστα µπορούν να αποβούν µοιραίες για τον οδηγό κάθε οχή-
µατος || στο δεύτερο ηµίχρονο οι παίκτες τής εθνικής έδειξαν σηµεία 
κοπώσεως || αίσθηµα | ίχνος | σύµπτωµα | φαινόµενο | συνέπεια κο-
πώσεως || ηθική | ψυχική | σωµατική | πνευµατική | φυσική | υπερ-
βολική ~ ΣΥΝ. κούραση, κάµατος, κόπος, εξάντληση, αποκάµωµα 2. 
ΙΑΤΡ. τεστ κοπώσεως τεστ για τον έλεγχο τής αντοχής τής καρδιάς 3. 
ΤΕΧΝΟΛ. η αλλοίωση των φυσικών ιδιοτήτων υλικού, που οφείλεται 
σε επανειληµµένες µηχανικές καταπονήσεις, τις οποίες έχει δεχθεί 
το υλικό αυτό: ~ µετάλλου (στα αεροπλάνα). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κόπωσις 
< αρχ. κοπώ (-όω) < κόπος]. 

κόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η εξωτερική, σκληρή επιφάνεια τού ψη-
µένου ψωµιού ANT. ψίχα 2. (γενικότ.) κάθε επιφάνεια που καλύπτει 
µαλακή ύλη και έχει σκληρυνθεί υπό την επίδραση των συνθηκών 
τού περιβάλλοντος (λ.χ. ο ήλιος, ο αέρας κ.λπ.): η πληγή έκανε - ΣΥΝ. 
πέτσα, κρούστα. [ΕΤΎΜ. < σλαβ. korâ, µε αναβιβασµό τού τόνου 
κατά το ψίχα]. 

κόρακας (ο) {-α κ. -άκου | -άκων, -άκους} πουλί µέσου µεγέθους (πε-
ρίπου εξήντα εκατοστά), µε ισχυρό ράµφος και χαρακτηριστικό µαύ-
ρο φτέρωµα, που τρέφεται κυρ. µε πτώµατα κατοικίδιων ζώων, επιτί-
θεται όµως και σε µικρά (ζωντανά) πουλιά και σε νεοσσούς- ΦΡ. (πα-
ροιµ.) (α) κόρακας κοράκου µάτι δεν βγάζει µεταξύ ανθρώπων που 
είναι το ίδιο φαύλοι και κακόβουλοι υπάρχει αλληλεγγύη (β) (υβρι-
στ.) (άντε) στον κόρακα! (αρχ. ες κόρακας!) (πήγαινε) στον διάβολο! 
ΣΥΝ. άντε να χαθείς! (γ) (παροιµ.) όταν ασπρίσει ο κόρακας και γίνει 
περιστέρι για κάτι που είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί (δ) (λόγ.) 
κακού κόρακος, κακόν ωόν (από κακό κόρακα, βγαίνει κακό αβγό) 
από κακό δάσκαλο προέρχεται κακός µαθητής. [ΕΤΥΜ < αρχ. κόραξ, 
-ακος, ηχοµιµητική λ., που συνδ. µε λατ. corvus «κοράκι», cornix 
«κουρούνα», καθώς και µε τα αρχ. κορ-ώνη, κράζω | κρώζω (βλ.λ.), 
πράγµα που οδηγεί σε κοινό I.E. ηχοµιµητικό θ. *ker-/ *kor-]; 

κορακήσιος, -ια, -ιο αυτός που έχει χρώµα µαύρο σαν το φτέρωµα 
τού κόρακα (βλ.λ.): ~ µαλλιά | γένια | µουστάκι ΣΥΝ. κατάµαυρος, 
ολόµαυρος ANT. άσπρος, λευκός, κατάλευκος. 

κοράκι (το) {κορακ-ιού | -ιών) 1. ο κόρακας (βλ.λ.) · 2. (µτφ.-µειωτ.) 
ο υπάλληλος τού νεκροταφείου, που είναι επιφορτισµένος µε την τα-
φή των νεκρών ή ο εργαζόµενος σε γραφείο τελετών (επειδή το εισό-
δηµα τους προέρχεται από τους νεκρούς, όπως τα κοράκια τρέφονται 
µε πτώµατα) ΣΥΝ. νεκροθάφτης 3. αυτός που επωφελείται από ανώ-
µαλες καταστάσεις ή από τη δυστυχία των άλλων: «κερδοσκόποι και 
"κοράκια" τής χρηµαταγοράς από το εξωτερικό» (εφηµ.) · 4. ΝΑΥΤ. 
καθένα από τα ακρότατα σηµεία στην πλώρη και την πρύµνη των 
πλοίων, των ιστιοφόρων και των λέµβων: το ~ τής πλώρης | τής πρύ-
µνης 5. (µειωτ.-υβριστ.) ο διαιτητής ποδοσφαιρικών αγώνων λόγω τής 
µαύρης στολής του. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κοράκιον, υποκ. τού κόραξ, -ακος (βλ. κ. κόρακας)]. 
κορακιάζω ρ. αµετβ. {κοράκιασ-α, -µένος) (λαϊκ.) 1. γίνοµαι µαύρος 
σαν τον κόρακα ΣΥΝ. µαυρίζω, µελανιάζω ΑΝΤ. ασπρίζω · 2. βήχω µε 
συνεχή, έντονο και ξερό βήχα, όπως λ.χ. αυτοί που πάσχουν από κοκ-
κύτη · 3. διψώ υπερβολικά, έχει ξεραθεί ο λαιµός µου από τη δίψα: 
έχω κορακιάσει απ' τη δίψα. κορακιστικα (τα) 1. απλή συνθηµατική 
γλώσσα, που χρησιµοποιούν κυρ. τα παιδιά, για να µη γίνονται τα 
λόγια τους κατανοητά από ανεπιθύµητους και η οποία συνήθ. 
συνίσταται στην παρεµβολή συγκεκριµένης συλλαβής (λ.χ. τού -κα-) 
ύστερα από κάθε συλλαβή των λέξεων τής κανονικής οµιλίας (λ.χ. κα-
κα-λη-κα-σπέ-κα-ρα-κα = καλησπέρα) ή και σε αντιστροφή των 
συλλαβών των λέξεων (λ.χ. ρέπα το λάριµου = πάρε το µουλάρι) κ.λπ. 
2. λόγια ακατάληπτα, µπερδεµένα (σκοπίµως ή µη), ακατανόητες 
φράσεις: άσε τα - και µίλα καθαρά! ΣΥΝ. ακαταλαβίστικα, 
αλαµπουρνέζικα 3. (µειωτ.) η καθαρεύουσα για τους δηµοτικιστές. 
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[ΕΤΥΜ. < µεσν. επίρρ. κορακιστί < αρχ. κόραξ\. 
κοράκλα (η) → κόρη 
κορακοζώητος, -η, -ο (λαϊκ.-εκφραστ.) αυτός που ζει ή έχει ζήσει πολλά χρόνια 

σαν τον κόρακα (κατά τη λαϊκή αντίληψη), που είναι πολύ µεγάλης ηλικίας: 
γριά ~ ΣΥΝ. µαθουσάλας. 

κοράλ (το) {άκλ.} χορικό, λατρευτικό µέλος των ∆ιαµαρτυροµένων αρχικά, 
µελοποίηση στίχων τού Λούθηρου και άλλων εκκλησιαστικών ποιητών σε 
απλό, συλλαβικό τρόπο· στη συνέχεια, έτυχε είτε απλής αρµονικής 
επεξεργασίας για την εκτέλεση του από τετράφω-νη χορωδία, είτε 
πολυφωνικής επεξεργασίας µε την ανάπτυξη του σε εκτεταµένες 
αντιστικτικές φόρµες. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Choral < µεσν. λατ. choralis < λατ. 
chorus < αρχ. χορός]. 

Κοραλία (η) (συνήθης ορθ. Κοράλλια) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Coralie, που πλάστηκε από το λατ. corallium < 
µτγν. κοράλλιον (βλ.λ.)]. 

κοραλλένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. αυτός που αποτελείται ή έχει κατασκευαστεί 
από κοράλλι: ~ περιδέραιο | κόσµηµα | κοµψοτέχνηµα 2. (κατ' επέκτ.) αυτός 
που διαθέτει την υφή και το κοκκινωπό χρώµα τού κοραλλιού (βλ.λ.): ~ χείλη. 
Επίσης κοράλλινος, -η, -ο. 

κοράλλι (το) {κοραλλ-ιού | -ιών κ. -ίων} 1. ζωόφυτο που απαντά προ-
σκολληµένο στους βράχους ή στον βυθό εύκρατων και θερµών θαλασσών 
συνήθ. σχηµατίζει αποικία πολυπόδων πάνω σε ασβεστολιθικό άξονα 
διαφόρων χρωµάτων, κυρ. ερυθρού, κυανού και σπανιότ. µαύρου, αλιεύεται 
συστηµατικά γι' αυτό ακριβώς το υλικό, το οποίο θεωρείται πολύτιµο και 
χρησιµοποιείται στην κοσµηµατοποιία 2. (κατ' επέκτ.) το υλικό από το 
ασβεστολιθικό στέλεχος και τους κλάδους τού οµώνυµου ζωοφύτου, το οποίο 
έχει συνήθ. όµορφο κοκκινωπό χρώµα και µεγάλη σκληρότητα και γι' αυτό 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή κοσµηµάτων και κοµψοτεχνηµάτων 3. 
(συνεκδ.) το κόσµηµα ή το κοµψοτέχνηµα που έχει κατασκευαστεί από τον 
ασβεστολιθικό σκελετό τού οµώνυµου ζωοφύτου τής θάλασσας · 4. κοινή 
ονοµασία θαµνώδους καλλωπιστικού φυτού, που φυτεύεται συνήθ. σε 
γλάστρες και καλλιεργείται για τα κόκκινα άνθη του. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κοράλλιον, πιθ. σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. goral «πετραδά-κι». Αστήρικτη η 
άποψη περί συνθέτου εκ συναρπαγής από τη φρ. κόρη αλός «κόρη τής 
θάλασσας». Η λ. πέρασε µέσω τού λατ. corallium και σε άλλες γλώσσες, πβ. 
γερµ. Koralle, γαλλ. corail κ.ά.]. 

κοράλλινος, -η, -ο → κοραλλένιος 
κοραλλιογενής, -ής, -ές [1888] {κοραλλιογενούς | -είς (ουσ. -ή)} 1. αυτός που 

έχει σχηµατιστεί από κολληµένα µεταξύ τους κοράλλια: ~ βράχος 2. ΓΕΩΛ. (α) 
κοραλλιογενής σχηµατισµός γεωλογικός σχηµατισµός, συχνά µεγάλης 
έκτασης, που δηµιουργείται από τον ασβεστολιθικό σκελετό των κοραλλιών 
(β) κοραλλιογενής νήσος γεωλογικός σχηµατισµός από κοράλλια στο µέσο 
τού ωκεανού, ο οποίος εξέχει από την επιφάνεια τής θάλασσας και στον οποίο 
συχνά αναπτύσσεται βλάστηση και πανίδα (γ) κοραλλιογενής ύφαλος υποθα-
λάσσιος γεωλογικός σχηµατισµός που δηµιουργείται από τον ασβεστολιθικό 
σκελετό κυρ. κοραλλιών, αλλά και άλλων ζωικών και φυτικών ειδών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κορανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το Κοράνιο: «η σχεδιαζόµενη 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στην Τουρκία θα αποβεί εις βάρος των κορανικών 
σχολών» (εφηµ.). 

Κοράνιο (το) {Κορανίου} η ιερή βίβλος τού Ισλάµ, που θεωρείται από τους 
µουσουλµάνους ότι περιλαµβάνει τον αλάθητο λόγο τού Θεού, τον οποίο 
αποκάλυψε ο αρχάγγελος Γαβριήλ στον προφήτη Μωάµεo σε διάστηµα 
είκοσι ετών αποτελείται από 114 σούρες (κεφάλαια) και είναι συλλογή 
δογµάτων και εντολών. Επίσης Κοράνι [ΕΤΥΜ. < µεσν. κοράνιον< αραβ. 
qur'än «ανάγνωσµα» < p. qara'a «διαβάζω, παραθέτω»]. 

κοράσι (το) {κορασ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. νεαρή και άγαµη γυναίκα, µικρό 
κορίτσι: «να δεις ~ πλια όµορφα παρά την Αρετούσαν» (Ερωτό-κριτος) || 
«κοράσι)ον) ετραγούδαγε από ψηλό παλάτι» (παραδοσιακό τραγ. τής 
Καππαδοκίας) ΣΥΝ. κοπέλα, κορίτσι, κορασίδα, κοριτσάκι, παιδούλα 2. 
(ειδικότ.) το τέκνο θηλυκού γένους: ανέθρεψε δύο ~ ΣΥΝ. κόρη, θυγατέρα, 
κορίτσι ANT. γυιος, αγώρι. Επίσης κορασιά (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κοράσιον, υποκ. τού αρχ. κόρη]. 

κορασίδα (η) πολύ µικρής ηλικίας γυναίκα, νεαρή και άγαµη κοπέλα: ο 
σύλλογος µας έχει οµάδα γυναικών και κορασίδων ΣΥΝ. κορίτσι, κόρη, 
κοπέλα, παιδούλα. 

[ΕΤΥΜ. <µτγν. κορασίς, -ίδος, υποκ. τού αρχ. κόρη]. κορβανάς (ο) 
{κορβανάδες} 1. ο χώρος, το κιβώτιο, όπου φυλάσσονται χρήµατα και άλλα 
πολύτιµα αντικείµενα ΣΥΝ. ταµείο, θησαυροφυλάκιο, χρηµατοκιβώτιο, κάσα 
2. (ειδικότ.) το ταµείο, ο χώρος στον οποίο συγκεντρώνονται τα έσοδα: 
λιγότερα έσοδα φέτος για τον κρατικό ~ || τα χρέη των ∆.Ε.Κ.Ο. καλείται να 
καλύψει ο δηµόσιος ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κορβανάς, αρχική σηµ. «ο θησαυρός 
τού ναού στην Ιερουσαλήµ» (πβ. Κ.∆. Ματθ. 27, 6: οί δε αρχιερείς λαβόντες τά 
αργύρια εϊπον ουκ εξεστιν βαλεϊν αυτά εις τον κορβανάν, έπεί τιµή αίµατος εστί) 
< κορβάν< εβρ. qorbän «προσφορά, δώρο»]. κορβέτα (η) {κορβέτων} ΝΑΥΤ. 1. 
ιστιοφόρο πολεµικό πλοίο µε τρία κατάρτια, που ανήκε σε ενδιάµεση 
κατηγορία, µεταξύ φρεγάτας και µπρικιού, είχε δηλ. εξάρτιση φρεγάτας, αλλά 
µικρότερο εκτόπισµα και ελαφρύτερο οπλισµό και τη χρησιµοποιούσαν κυρ. 
για ανιχνευτικές αποστολές 2. σύγχρονο, µικρό πολεµικό πλοίο µε αντιαεροπο-
ρικό και ανθυποβρυχιακό εξοπλισµό, που χρησιµοποιείται συνήθ. ως συνοδεία 
ασφαλείας σε νηοποµπές. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. corvetta < γαλλ. corvette < µέσ. ολλ. corver «καταδιωκτικό 
πλοίο» < αρχ. κάτω γερµ. korf «ψαρόβαρκα - καλάθι»]. 

κόρδα (η) η νευρά (βλ.λ.). 
κορδακίζω ρ. αµετβ. {κορδακίστηκα} (αρχαιοπρ.) ντύνοµαι και συ-

µπεριφέροµαι µε τρόπο άσεµνο και προκλητικό: (κ. µεσοπαθ.) ανέχθηκαν τον 
υιό να κορδακίζεται αναιδώς µπροστά στους επισκέπτες ΣΥΝ. ασχηµονώ. — 
κορδακισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κόρδαξ, -ακος, αρχαίος άσεµνος χορός, δωρ. όρος, αγν. 
ετύµου. Έχουν προταθεί συνδέσεις τής λ. µε σανσκρ. kürdati «πηδώ», καθώς 
και µε το ρ. κραδαίνω. Ίσως πρόκειται για µη I.E. δάνειο]. 

κορδέλα (η) (παλαιότ. ορθ. κορδέλλά) {κορδελών} 1. µακριά λεπτή ταινία από 
ύφασµα, δέρµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, η οποία χρησιµοποιείται κυρ. για 
διακοσµητικούς σκοπούς: στόλιζε τα µαλλιά της µε ~ · 2. στενή ταινία 
µέτρησης από κηρωτό ύφασµα, που φέρει τυπωµένες τις βασικές µονάδες 
µέτρησης µήκους και τις υποδιαιρέσεις τους και η οποία χρησιµεύει στην 
καταµέτρηση εκτάσεων (οικοπέδων, αγροτεµαχίων κ.λπ.) · 3. το χαλύβδινο 
και σε σχήµα ταινίας πριόνι που υπάρχει στα µηχανικά πριονιστήρια και 
συνεκδ. το ίδιο το πριονιστήριο, στο οποίο βρίσκεται αυτό ΣΥΝ. 
πριονοταινία, πριονοκορδέλα · ΦΡ. και τράβα | πάει κορδέλα και πάει 
λέγοντας-για κάτι που συνεχίζεται µε τον ίδιο τρόπο. — (υποκ.) κορδελίτσα 
(η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < βεν. cordela, υποκ. τού corda < λατ. c(h)orda < 
αΡλ· χορδή]. 

κορδελάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) µικρή σε µήκος κορδέλα · 2. (λαϊκ.) 
κορδελάκια (τα) τα νάζια, τα καµώµατα, για να επιτευχθεί ή να αποφευχθεί 
κάτι: « τα ναζάκια σου και τα - σου µε τουµπάρανε και µε κογιονάρανε» (λαϊκ. 
τραγ.). 

κορδέλας (ο) [µεσν.] {κορδελάδες} (λαϊκ.) ο χειριστής πριονοκορδέ-λας. 
κορδελιάζω ρ. µετβ. {κορδέλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. προσαρµόζω στο 

άκρο υφάσµατος ή δέρµατος κορδέλα, κορδόνι κ.λπ. ράβοντας τα ΣΥΝ. 
ρελιάζω, βάζω σιρίτι 2. (ειδικότ.) ράβω και ενώνω σε ειδική ραπτοµηχανή τα 
διάφορα κοµµάτια δέρµατος, από τα οποία αποτελείται το παπούτσι ΣΥΝ. 
γαζώνω. — κορδέλιασµα (το). 

κορδελιάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η εργάτρια υποδηµατο-ποιείου, που 
έχει ειδικευθεί στο να γαζώνει στη ραπτοµηχανή τα διάφορα κοµµάτια 
δέρµατος, από τα οποία αποτελούνται τα υποδήµατα. 

Κορδελιό (το) προάστιο τής Σµύρνης. 
κορδιλιέρα (η) {κορδιλιερών} η οροσειρά (στις ισπανόφωνες χώρες). [ΕΤΥΜ. 

Αντιδάν, < ισπ. cordillera < cordilla, υποκ. τού cuerda «χορδή, αλυσίδα» < 
λατ. c(h)orda < αρχ. χορδή]. 

Κορδιλιέρες (οι) {Κορδιλιερών} οροσειρές των Ανδεων που εκτείνονται στο 
Περού και στη Χιλή. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Cordilleras (µε νοτιοαµερικανική προφ.), βλ. λ. κορδιλιέρα]. 

Κόρδοβα (η) πόλη τής Ν. Ισπανίας. [ΕΤΥΜ < ισπ. Cordoba < 
φοιν. qorteb «ελαιοτριβείο»]. 

κορδονέτο (το) (υποκ.) πολύ λεπτό κορδόνι ΣΥΝ. σιρίτι, τρέσα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
cordonetto < γαλλ. cordonnet, υποκ. τού cordon, βλ. κ. κορδόνι]. 

κορδόνι (το) {κορδονιού | -ιών} 1. µακρόστενο λεπτό πλέγµα από νήµατα ή 
κλωστές, που έχουν στριφτεί προς συγκεκριµένη κατεύθυνση και τόσο 
σφιχτά, ώστε να αποτελούν ένα σώµα- χρησιµοποιείται για διακοσµητικούς 
σκοπούς ή ως εξάρτηµα συσκευής: ~ κουδουνιού | κουρτίνας | υφάσµατος ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) γαϊτάνι, σιρίτι- ΦΡ. παίρνω | δένω (κάτι) σκοινί κορδόνι | γαϊτάνι βλ. 
λ. σχοινί 2. (ειδικότ.) πλέγµα από νήµατα ή µικρό σχοινί ή µακρόστενο 
κοµµάτι δέρµατος, που χρησιµοποιείται για να δένονται τα παπούτσια: δένω | 
λύνω | βάζω τα ~ των παπουτσιών 3. (ειδικότ.) κορδόνια (τα) τέτοια πλέγµατα 
ως διακριτικά σήµατα που φέρουν γύρω από τον ώµο και τη µασχάλη οι 
αξιωµατικοί τού στρατού και των σωµάτων ασφαλείας ΣΥΝ. σιρίτια 
• 4. (ως επίρρ.) συνεχώς, χωρίς διακοπή: τον τελευταίο µήνα ήλθαν ~ 
οι αυξήσεις || θα περάσουν τις εξετάσεις όλοι ~ || αυτό το πράγµα 
τραβάει ~ έναν χρόνο τώρα. — (υποκ.) κορδονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν, < βεν. cordon, υποκ. τού λατ. c(h)orda < αρχ. χορδή]. 

κορδώνοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {κορδώ-θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 
♦ 1. (αµετβ.) στέκοµαι ή περπατώ µε τεντωµένο το κορµί και υψωµέ 
νο το κεφάλι, περπατώ καµαρωτά ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) παριστάνω τον 
σπουδαίο, φέροµαι αλαζονικά, υπερηφανεύοµαι: όλη την ώρα µάς 
κορδώνεται ότι µόνο αυτός ξέρει από µαστορέµατα || ~ για τους τίτ 
λους µου || µας κορδώνεται σαν τον λόρδο. — κόρδωµα (το). * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < κόρδα < λατ. c(h)orda < αρχ. χορδή. Από τη σηµ. 
«τεντώνω τη χορδή» η λ. έλαβε και τη σηµ. τής έπαρσης, που τονίζεται από 
το υπερήφανο τέντωµα τού κορµιού]. 

κορδωτός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που περπατεί µε τεντωµένο, ίσιο το σώµα και 
ψηλά το κεφάλι, που κινείται µε καµάρι: βαδίζει ~ σαν εύ-ζωνος 2. αυτός που 
έχει τέτοιο ύφος λόγω υπεροψίας, αλαζονείας ΣΥΝ. υπερήφανος, αλαζονικός. 
— κορδωτά επίρρ. 

Κορέα (η) 1. (κορεατ. Choson Minjujuûi Inmin Konghwaguk = Βόρεια Κορέα 
ή Λαϊκή ∆ηµοκρατία τής Κορέας) κράτος τής Α. Ασίας µε πρωτεύουσα την 
Πιόνγκγιανγκ, επίσηµη γλώσσα την Κορεατική και νόµισµα το γουόν Β. 
Κορέας 2. (κορεατ. Taehan-min'guk = Νότια Κορέα ή ∆ηµοκρατία τής 
Κορέας) κράτος Ν. τής Βόρειας Κορέας µε πρωτεύουσα τη Σεούλ, επίσηµη 
γλώσσα την Κορεατική και νόµισµα το γουόν Ν. Κορέας. — Κορεάτης (ο) 
[1854], Κορεάτισσα (η), κορεατικός, -ή, -ό [1894] κ. κορεάτικος, -η, -ο, 
Κορεατικά κ. Κορεάτικα (τα). [ΕΤΥΜ < αγγλ. Korea, ονοµασία που 
οφείλεται στην παλαιά κορεατική δυναστεία Koryo (918-1392) και ανάγεται 
σε κινεζ. gâoli «υψηλή γαλήνη». Η κορεατ. ονοµασία Choson σηµαίνει «χώρα 
τής πρωινής γαλήνης»]. 



κορεννύω 933 κορµός 
 

κορεννύω ρ. µετβ. {κόρεσ-α, -θηκα, -µένος} (αρχαιοπρ.) 1. γεµίζω (κάτι) όσο 
το δυνατόν περισσότερο, το φθάνω στο όριο τής περιεκτικότητας του; η 
θάλασσα έχει κορεσθεί από χηµικά και βιοµηχανικά απόβλητα || η αγορά έχει 
κορεσθεί από δικηγόρους ΣΥΝ. παραγεµίζω, υπερπληρώνω ΑΝΤ. αδειάζω, 
(εκ)κενώνω 2. ικανοποιώ πλήρως το αίσθηµα τής πείνας: µια µερίδα δεν µου 
έφθασε για να κορέσω την πείνα µου ΣΥΝ. χορταίνω 3. (µτφ.) (για φυσικό 
αίσθηµα ή ψυχικό πάθος) ικανοποιώ πλήρως: ~ το µίσος | την εκδίκηση | τη 
µανία | την περιέργεια | τον πόθο µου || «νέες µορφές Τέχνης [...] προσφέρονται 
για να κορέσουν τη δίψα τού ανθρώπου για οµορφιά...» (Ευ. Παπανούτσος) 
ΣΥΝ. ικανοποιώ, καταπαύω, κατασιγάζω 4. ΧΗΜ. διαλύω σε διαλύτη τη 
µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα ουσίας, ώστε να παρασκευάσω κορεσµένο 
διάλυµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Παράλλ. τ. τού αρχ. κορέννυµι, για το οποίο βλ. λ. κορεσµός]. κορέος 

(ο) → κοριός κόρεσα ρ. → κορεννύω 
κορεσµένος, -η, -ο κ. (λόγ.) κεκορεσµένος 1. (λόγ.) αυτός που έχει κορεστεί, 
που έχει φθάσει στο ανώτατο όριο τής περιεκτικότητας του, που δεν χωράει 
άλλο: η αγορά είναι κορεσµένη από τέτοιου είδους προϊόντα || η Αθήνα είναι 
κορεσµένη από δικηγόρους || το κοινό είναι κορεσµένο από τα τηλεοπτικά 
θεάµατα || ~ επαγγέλµατα ΣΥΝ. πλήρης ΑΝΤ. ακόρεστος 2. ΧΗΜ. κορεσµένο | 
(λόγ.) κεκορεσµένο διάλυµα το διάλυµα που περιέχει την πιο µεγάλη ποσότητα 
τής ουσίας που µπορεί να διαλυθεί σε υγρό. κορεσµός (ο) [1897] 1. το σηµείο 
στο οποίο κάτι είναι πλήρες, εντελώς γεµάτο 2. (µτφ.) η πλήρης ικανοποίηση 
(έλλειψης, ανάγκης): ~ τής δίψας | τής πείνας | τού πάθους || ο ~ τής αγοράς από 
ορισµένα αγαθά || σε ορισµένα επαγγέλµατα έχει επέλθει ~ ΦΡ. (µτφ.) σηµείο 
κορεσµού το σηµείο στο οποίο αισθάνεται κανείς γεµάτος, πλήρης (από κάτι), 
που δεν µπορεί να δεχθεί πλέον τίποτε άλλο: η αγορά έχει φθάσει στο ~ από 
τέτοια περιοδικά || έχω φθάσει στο ~ και δεν µπορώ να βλέπω άλλο τέτοια σίριαλ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κορέννυµι «πληρώ, γεµίζω», που σχηµατίστηκε βάσει τού 
αρχαιότατου ενσίγµου αορίστου κορ-έ-σαι (απρφ.). Το βασικό I.E. θέµα είναι 
*kor-(a)-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ker(s)- «αυξάνω, πληρώ», πβ. αρµ. ser 
«καταγωγή, προέλευση», λατ. Cerês, όνοµα θεάς τής βλάστησης που ταυτίζεται 
µε τη θεά ∆ήµητρα, creo «δηµιουργώ» (< γαλλ. créer), cresco «αυξάνω» (< 
γαλλ. croître), αλβ. thjer «βαλανίδι» (αρχική σηµ. «τροφή») κ.ά. Οµόρρ. κόρ-
ος]. κόρη (η) {κορών} 1. τέκνο θηλυκού γένους, κατ' αντιδιαστολή προς το 
αρσενικό, το αγώρι: έχει δύο γυιους και µία ~ || φυσική | θετή | µονάκριβη ~ 
ΣΥΝ. θυγατέρα, κορίτσι ΑΝΤ. γυιος, αγώρι 2. γυναίκα νεαρής ηλικίας και κυρ. 
άγαµη: «~ πανώρια κι όµορφη και στα φλωριά χωσµένη» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. 
κοπέλα, νέα, κορασίδα 3. (ειρων.-πα-λαιότ.) γυναίκα που δεν έχει παντρευτεί ή 
δεν έχει σεξουαλικές εµπειρίες: είναι ακόµη ~; ΣΥΝ. παρθένα, ανύπαντρη, 
ελεύθερη, κορίτσι ΑΝΤ. γυναίκα, παντρεµένη · 4. ΑΡΧΑΙΟΛ. αρχαϊκός τύπος 
αγάλµατος γυναίκας µε επιτύµβιο και αναθηµατικό χαρακτήρα, που κατασκευ-
αζόταν κυρ. από τον 7ο ώς τον 5ο π.Χ. αιώνα και παρίστανε γυναικεία µορφή 
όρθια και ντυµένη: αρχαϊκή ~ · 5. ΑΝΑΤ. η οπή στο κέντρο τής ίριδας τού 
οφθαλµού, µέσα από την οποία περνούν οι φωτεινές ακτίνες, για να φθάσουν 
στον κρυσταλλοειδή φακό τού µατιού, η οποία έχει σχήµα στρογγυλό στον 
άνθρωπο και επίµηκες στα περισσότερα ζώα, ενώ βασική της ιδιότητα είναι η 
διαστολή στο σκοτάδι για την όραση µακρινών αντικειµένων και η συστολή 
στο φως για την όραση κοντινών αντικειµένων ΦΡ. ως κόρη οφθαλµού βλ. λ. 
οφθαλµός — (υποκ.) κορούλα (η) (σηµ. 1, 2), (µεγεθ.-λαϊκ.) κοράκλα (η) (σηµ. 
1, 2). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., θηλ. τού κόρος < *KÓpFa, βλ. κ. κούρος. Η λ. σήµαινε τη νεαρή 
κοπέλα, σηµ. µε την οποία συνδέεται και το «κόρη οφθαλµού», που πιθ. 
σήµαινε αρχικά τη µικρή εικόνα ως αντανάκλαση τού οπτικού ειδώλου]. 
κοριάζω1 ρ. αµετβ. {κόριασ-α, -µένος) (λαϊκ. κυρ. για τραύµατα, αµυχές κ.λπ.) 
σχηµατίζω κρούστα, πέτσα πάνω από το τραυµατισµένο σηµείο: η πληγή του 
κόριασε ΣΥΝ. κακαδιάζω. [ΕΤΥΜ. < κόρα (βλ.λ.)]. κοριάζω2 ρ. αµετβ. 
{κόριασ-α, -µένος} (λαϊκ. κυρ. για σπίτια, κρεβάτια κ.λπ.) αποκτώ κοριούς, 
γεµίζω κοριούς: το στρώµα κόριασε ΑΝΤ. ξεκοριάζω. 
[ΕΤΥΜ, < κοριός (βλ.λ.)]. Κορίνα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ; Αν και 
χρησιµοποιείται ως χαϊδευτικό διαφόρων γυναικείων ονοµάτων, προφανώς 
ανάγεται στο αρχ. Κόριννα (βλ.λ.) µέσω των αγγλ. Corinna, γαλλ. Corinne 
κ.λπ.]. Κορινθία (η) περιοχή και νοµός τής ΒΑ. Πελοποννήσου µε πρωτεύουσα 
την Κόρινθο. Κορινθιακός (Κόλπος) (ο) κόλπος µεταξύ τής ΒΑ. 
Πελοποννήσου 
(στον νοµό Κορινθίας) και τής Στερεάς Ελλάδας. κορινθιακός, -ή, -ό [αρχ.] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε την Κόρινθο και τους κατοίκους της ή τον νοµό 
Κορινθίας: ~ πόλεµος/ έθιµο/ κόλπος | σπεσιαλιτέ | σταφίδα | αγγείο | προϊόν 2. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. (α) κορινθιακός ρυθµός ο νεότερος από τους τρεις βασικούς 
αρχιτεκτονικούς ρυθµούς τής αρχαίας Ελλάδας (βλ. κ. λ. ιωνικός, δωρικός), ο 
οποίος προέκυψε ως εξέλιξη τού ιωνικού, από τον οποίο και διαφοροποιείται 
ως προς το πιο περίπλοκα διακοσµηµένο κιονόκρανο του (β) αυτός που 
σχετίζεται µε τον κορινθιακό ρυθµό. Κόρινθος (η) {Κορίνθου} πόλη τής ΒΑ. 
Πελοποννήσου, πρωτεύουσα τού νοµού Κορινθίας: ο ισθµός τής ~· ΦΡ. 
(αρχαιοπρ.) ου παντός πλειν ες Κόρινθον (ου παντός πλεϊν ες Κόρινθον, Ζηνοβ. 
Παροιµ. V 37) δεν µπορεί ο καθένας να πλεύσει στην Κόρινθο, δηλ. δεν είναι 

όλοι ικανοί για έναν δύσκολο στόχο. — Κορίνθιος (ο) [αρχ.], Κορίνθια κ. 
(λόγ.) Κορινθία (η), κορινθιακός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. τοπωνύµιο (µη 1.Ε). Κατά την 
άποψη τού F. Solmsen, το όνοµα Κόρινθος έχει καρική προέλευση (πβ. 
πελασγ. kar «κορυφή, άκρο»). o P. Chantraine, όµως, υποστηρίζει ότι θα 
µπορούσε να συνδεθεί µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου κόρυνθος· µάζης ψωµός 
και, ως εκ τούτου, µε το αρχ. ουσ. κόρυς «περικεφαλαία, κράνος» (βλ. κ. 
κορυφή)]. 

Κόριννα (η) αρχαία Ελληνίδα ποιήτρια (6ος ή 3ος αι. π.Χ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < κόρη 
+ παραγ. επίθηµα -ιννα {< *-iv-ja), πβ. βοιωτ. κόρ-ιλλα]. 

κοριός (ο) 1. νυκτόβιο έντοµο, το οποίο ζει στις κατοικίες και παρασιτεί στον 
άνθρωπο και σε µερικά θηλαστικά και πουλιά- έχει πλατύ σώµα χωρίς φτερά, 
µήκος περίπου πέντε χιλιοστών, καφέ χρώµα και τρέφεται µε το αίµα των 
θυµάτων του τσιµπώντας τα ενώ κοιµούνται· ΦΡ. (α) θα πιάσουµε κοριούς 
έκφραση δυσφορίας σε περιστάσεις αφόρητου συνωστισµού πολλών 
ανθρώπων σε µικρό χώρο (β) κάνω | παριστάνω τον ψόφιο κοριό 
προσποιούµαι ότι δεν γνωρίζω ή ότι δεν καταλαβαίνω κάτι που µε αφορά 
(συνήθ. όταν γίνεται συζήτηση για αυτό ενώπιον µου) ΣΥΝ. κάνω την πάπια · 
2. µικροσκοπική συσκευή, που εντοιχίζεται ή τοποθετείται στο τηλέφωνο ή το 
τηλεφωνικό δίκτυο για την υποκλοπή συνοµιλιών ή τηλεφωνικών συν-
διαλέξεων. Επίσης (λαϊκ.) κορέος (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κορεός < αρχ. κόρις (ό) < *kor-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*ker- | *(s)quer- «κόβω, τέµνω» (για το οποίο βλ. κ. κείρω). Η λ. ταυτίζεται 
µορφολογικώς µε το ρωσ. korï «σκόρος». Στις σηµ. 2, 3 η λ. αποδίδει το αγγλ. 
bug]. 

κορίστας (ο) {κοριστών}, κορίστα (η) {κοριστών} ΜΟΥΣ. καλλιτέχνης τού 
τραγουδιού, που αποτελεί µέλος χορωδίας, κυρ. στο µελόδραµα (όπερα). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. corista < coro «χορός» < λατ. chorus < αρχ. χορός]. 

Κοριτσα (η) → Κορυτσά 
κοριτσάκι (το) → κορίτσι 
κορίτσαρος (ο) (εκφραστ.) όµορφο και γεροδεµένο ή πρόωρα ανεπτυγµένο 

σωµατικώς κορίτσι. Επίσης κοριτσάρα (η). [ΕΤΥΜ. < κορίτσι + µεγεθ. 
επίθηµα -αρος, πβ. κλέφτ-αρος, ψεύτ-αρος]. 

κορίτσι (το) {κοριτσ-ιού | -ιών} 1. γυναίκα νεαρής ηλικίας και ως επί το 
πλείστον άγαµη: όµορφο | ανέµελο | ανεπιτήδευτο | ανεπτυγµένο | χαριτωµένο | 
µελαγχολικό | άβγαλτο | ευαίσθητο | εργαζόµενο ~|| ~ τής παντρειάς ΣΥΝ. 
κοπέλα, κοπελιά, νέα, δεσποινίδα 2. (ειδικότ.) τέκνο θηλυκού γένους, κατ' 
αντιδιαστολή προς το αρσενικό, το αγώρι: µετά από δύο αγώρια, έφερε στον 
κόσµο και ένα ~ ΣΥΝ. κόρη, θυγατέρα ΑΝΤ. αγώρι, γυιος · 3. (σπανιότ.) 
γυναίκα που δεν έχει παντρευτεί ή δεν έχει έλθει σε σεξουαλική επαφή µε 
άνδρα: είναι ακόµη - ΣΥΝ. παρθένα, ανύπαντρη, ελεύθερη, άγαµη, κόρη 
ΑΝΤ. παντρεµένη, έγγαµη, γυναίκα 4. η γυναίκα µε την οποία διατηρεί κανείς 
αισθηµατικό δεσµό: έφερε µαζί και το - του ΣΥΝ. φιλαινάδα, ερωµένη, 
κοπέλα, (αργκό) γκόµενα. — (υποκ.) κοριτσάκι κ. κοριτσόπουλο (το), (µεγεθ.) 
κοριτσάρα (η) κ. κορίτσαρος (ο) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κορίτσιν, υποκ. τού 
αρχ. κόρη (βλ.λ.)]. 

κοριτσίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε κορίτσι, που ταιριάζει σε αυτό: ~ 
συµπεριφορά | καµώµατα | χτένισµα | φόρεµα | φωνή | καρδιά | µάτια | 
γλυκύτητα | ύφος | εργόχειρο ΑΝΤ. αγωρίστικος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

κοριτσοµάνι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} µεγάλο πλήθος κοριτσιών. [ΕΤΥΜ. 
< κορίτσι + -µάνι (βλ.λ.)]. 

κοριτσοµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γυναίκα που γεννά ή που έχει όλο 
κορίτσια. 

κοριτσόπουλο (το) → κορίτσι 
κορµάκι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} 1. (χαϊδευτ.) το κορµί 2. γυναικείο εφαρµοστό 

ρούχο, που καλύπτει µόνο τον κορµό τού σώµατος, και που φοριέται συχνά 
στη γυµναστική ή στον χορό (µπαλέτο) ή και ως εσώρουχο. 

κορµανθία (η) BOT. φαινόµενο κατά το οποίο τα άνθη αναπτύσσονται πάνω 
στον κορµό δέντρου. [ΕΤΥΜ; < κορµός + -ανθία < άνθος]. 

κορµί (το) {κορµ-ιού | -ιών} 1. το ανθρώπινο σώµα (και σπάν. ζώου): 
γεροδεµένο | κυπαρισσένιο | φιδήσιο | καλοσχηµατισµένο | νεανικό | γερασµένο 
| δυνατό ~ || µάζεψαν τα άψυχα ~ των πολεµιστών 2. (συνεκδ.) ο ίδιος ο 
άνθρωπος: στη µάχη πέσανε πολλά ~· ΦΡ. (α) (µειωτ.-υβριστ.) χαµένο κορµί 
βλ. λ. χαµένος (β) θα πέσουν κορµιά θα γίνει µάχη σώµα µε σώµα ή θα 
υπάρξουν θύµατα 3. (ειδικότ.) ο κορµός (χωρίς τα άκρα) τού σώµατος στον 
άνθρωπο και σε πολλά ζώα: ίσιωσε το ~ σου! — (υποκ.) κορµάκι (το) [µεσν.], 
(µεγεθ.) κορµάρα (η). [ΕΤΥΜ < µτγν. κορµίον, υποκ. τού αρχ. κορµός 
(βλ.λ.)]. 

κορµοράνος (ο) υδρόβιο πτηνό, που το µέγεθος του φθάνει τα 90 εκατοστά, 
έχει σκούρο φτέρωµα και εξαιρετικές ικανότητες στη σύλληψη τής θαλάσσιας 
λείας του (µπορεί να µείνει κάτω από το νερό επί ένα λεπτό)- στην Κίνα και 
την Ιαπωνία χρησιµοποιείται στο ψάρεµα" αλλιώς (λαϊκ.) φαλακροκόρακας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. cormorano < παλαιότ. γαλλ. cormareng < corp «κοράκι» (< λατ. 
corvus) + marenc «θαλασσινός» (< λατ. marinus)]. 

κορµός (ο) 1. το κύριο µέρος τού δέντρου από την επιφάνεια τού εδάφους µέχρι 
εκεί όπου αρχίζει να χωρίζεται σε κλαδιά ή ώς την κορυφή του, αν δεν 
διακλαδώνεται: γέρικος | λείος | χοντρός ~ ΣΥΝ. βλαστός 2. το κύριο µέρος τού 
δέντρου όπως αποµένει, όταν κοπεί από τη ρίζα και του αφαιρεθούν τα 
κλαδιά: έφτειαξε µια σχεδία από κορµούς δέντρων || πελεκηµένος | κοµµένος ~ 
3. (µτφ.) το σώµα ανθρώπου ή ζώου χωρίς το κεφάλι και τα άκρα: 
εµφανίστηκε µε κα- 
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λυµµένο τον ~ και γυµνά τα άκρα || έγειρε ελαφρά τον - µπροστά 
ΣΥΝ. κορµί 4. (µτφ.) το κύριο µέρος, το βασικό τµήµα: ο κύριος ~ τού 
στρατεύµατος προχώρησε δυτικά || ο νέος παίκτης εντάχθηκε στον -
τής οµάδας || ο ~ τού πλοίου (το πλοίο χωρίς τα εξαρτήµατα του) 5. 
συγκοινωνιακός άξονας που περιλαµβάνει κεντρικές αρτηρίες, κατ' 
αντιδιαστολή προς το τοπικό δίκτυο: λεωφορεία | δροµολόγια κορµού 
6. (παλαιότ. στην τρίτη τάξη Λυκείου) σύνολο µαθηµάτων κοινών για 
όλους τους µαθητές, ανεξάρτητα από τη δέσµη (βλ.λ.) που είχαν επι-
λέξει: µαθήµατα κορµού και µαθήµατα δέσµης 7. γλυκό σε κυλινδρι-
κό σχήµα: τούρτα | πάστα ~ || φρέσκος | νόστιµος ~ ΣΥΝ. ρολό. [ΕΤΎΜ. 
αρχ. < θ. κορ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στο ρ. κείρω «κόβω», 
βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -µός, πβ. κ. συρ-µός]. 

κορµοστασιά (η) η στάση τού κορµιού, το παράστηµα: λεβέντικη | 
περήφανη | ίσια | καµαρωτή | ωραία ~ ΣΥΝ. στήσιµο, θωριά. [ΕΤΥΜ. 
< κορµί + -στασιά < στάση]. 

κόρνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το εξάρτηµα των οχηµάτων µε το οποίο 
παράγεται δυνατός και χαρακτηριστικός ήχος, ώστε να ειδοποιού-
νται οι άλλοι οδηγοί και οι διαβάτες κατά την κυκλοφορία: πατάω 
την - ΣΥΝ. κλάξον 2. (συνεκδ.) το κορνάρισµα: δεν αντέχω τις ~ πρωί-
πρωί. — κορνάρω p., κορνάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. corna < λατ. cornua, ονοµ. πληθ. τού ουσ. cornu «κέ-
ρας»]. 

κορνε (το) {άκλ.} 1. όργανο ζαχαροπλαστικής, σε σχήµα µικρού κω-
νικού ασκού από ύφασµα ή πλαστικό, µε λεπτό στόµιο στην άκρη, 
που γεµίζεται µε σαντιγί και χρησιµοποιείται για το γαρνίρισµα µε 
αυτή · 2. γλύκυσµα από ζύµη σε σχήµο' κώνου γεµισµένο µε σαντιγί 
και κερασάκι στην κορυφή. — (υποκ.) κορνεδάκι (το). [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. cornet, υποκ. τού corne «κέρας» < λατ. cornua, πληθ. τού cornu]. 

κόρνερ (το) {άκλ.} 1. (στο ποδόσφαιρο) (α) καθεµιά από τις τέσσερεις 
γωνίες τού γηπέδου στα σηµεία που τέµνονται κάθετα οι λευκές γραµ-
µές που ορίζουν τον αγωνιστικό χώρο: ο παίκτης έστησε τη µπάλα στο 
σηµείο τού ~ (β) το να βγει η µπάλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο, πί-
σω από τη γραµµή τού τέρµατος τής οµάδας που αµύνεται, αφού προ-
σκρούσει σε αµυνόµενο παίκτη ή αποκρουστεί από αυτόν: ο αµυντι-
κός έστειλε τη µπάλα ~ || η µπάλα βγήκε - (γ) (συνεκδ.) η ποινή η ο-
ποία επιβάλλεται στην παραπάνω περίπτωση και συνίσταται στην ε-
παναφορά τής µπάλας στον αγωνιστικό χώρο από παίκτη τής επιτι-
θέµενης οµάδας, ο οποίος κλοτσά τη µπάλα από µία από τις δύο γω-
νίες τού γηπέδου, δεξιά ή αριστερά τού τέρµατος τής αµυνόµενης ο-
µάδας: ο επόπτης γραµµών υπέδειξε ~|| ο διαιτητής σφύριξε | έδωσε 
—1| ο παίκτης εκτελεί | χτυπάει το ~ · 2. ΟΙΚΟΝ. η συντονισµένη ενέρ-
γεια κερδοσκόπων, οι οποίοι, κατόπιν µυστικής συµφωνίας, αγορά-
ζουν ένα προϊόν σε µεγάλες ποσότητες, ώστε να δηµιουργηθεί τεχνητή 
έλλειψη και να το πουλήσουν µετά σε πολύ µεγαλύτερη τιµή και µε 
µεγάλο κέρδος 3. το πρόβληµα που αντιµετωπίζει ένας αγοραστής µε-
τοχών, ο οποίος φαίνεται να έχει αγοράσει τίτλους, τους οποίους ο-
φείλει να παραδώσει, αλλά στην πραγµατικότητα ούτε κατέχει ούτε 
µπορεί να εξασφαλίσει. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. corner «γωνία» < παλ. γαλλ. cornere < corne «γωνία, 
κέρατο» (βλ. λ. κορνέ)]. 

κορνέτα (η) {δύσχρ. κορνετών} 1. µικρό ξύλινο πνευστό όργανο σε 
σχήµα κέρατος 2. χάλκινο πνευστό όργανο µε επιστόµιο και τρία πι-
στόνια, που µοιάζει µε την τροµπέτα, αλλά είναι µικρότερο και µε λι-
γότερο καθαρό ήχο- χρησιµοποιείται κυρ. στα εµβατήρια. Επίσης 
κορνέτο (το). — κορνετίστας (ο). [ΕΤΥΜ < ιταλ. cornetta < corno 
«κέρας, κέρατο» < λατ. cornu]. 

κορνέτο (το) → κορνέτα 
Κορνηλία (η) [µτγν.] γυναικείο όνοµα. 
Κορνήλιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα Ρωµαίων αξιωµατούχων 2. µάρ-
τυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτχν. 
κύρ. όν. < λατ. Cornelius, πιθ. < λατ. cornu «κέρας»]. 

κορνιαχτός (ο) -> κουρνιαχτός 
κορνίζα (η) {δύσχρ. κορνιζών} 1. το διακοσµητικό πλαίσιο, στο οποίο 

τοποθετείται ζωγραφικό έργο, φωτογραφία ή δίπλωµα (πτυχίο): αση-
µένια | οβάλ | τετράγωνη | ξύλινη | µεταλλική - ΣΥΝ. κάδρο 2. κάθε 
ζώνη που εξέχει ως πλαίσιο σε κατασκευή (κτήριο, έπιπλο κ.λπ.) για 
λόγους διακοσµητικούς: µαρµάρινη | λειτουργική ~ ΣΥΝ. περίζωµα, 
στεφάνη. — (υποκ.) κορνιζούλα (η). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < βεν. cornise < λατ. cornix, -icis «κουρούνα» < αρχ. 
κορώντι (πβ. κορωνίς, -ίδος «καµπή, κορωνίδα»)]. 

κορνιζάδικο (το) (λαϊκ.) το κορνιζοποιείο. 
κορνιζά ρω ρ. µετβ. {κορνίζαρα κ. κορνιζάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. το-

ποθετώ (ζωγραφικό πίνακα, φωτογραφία ή πτυχίο) µέσα σε ξύλινο, 
γύψινο ή µεταλλικό πλαίσιο για διακοσµητικούς λόγους, ώστε να 
εκτεθεί σε κοινή θέα: ~ το δίπλωµα, για να το κρεµάσω στο ιατρείο 
ΣΥΝ. καδράρω 2. βάζω κορνίζα σε (αρχιτεκτονικό έργο, έπιπλο κ.λπ.). 
Επίσης κορνιζώνω. — κορνιζάρισµα κ. κορνίζωµα (το). 

κορνιζάς (ο) {κορνιζάδες} (λαϊκ.) 1. ο τεχνίτης που επαγγελµατικά 
τοποθετεί φωτογραφίες, πίνακες ή διπλώµατα µέσα σε κορνίζα ΣΥΝ. 
κορνιζοποιός 2. ο κατασκευαστής και έµπορος κορνιζών για πίνακες, 
φωτογραφίες ή διπλώµατα. 

κορνιζοποιείο (το) 1. το εργαστήριο όπου κατασκευάζονται παντός 
είδους κορνίζες 2. το εργαστήριο όπου τοποθετούνται ζωγραφικοί πί-
νακες, φωτογραφίες ή διπλώµατα µέσα σε κορνίζες ΣΥΝ. κορνιζάδικο. 
— κορνιζοποιός (ο). 

κορνίζωµα (το) → κορνιζάρω 
κορνιζώνω ρ. → κορνιζάρω 
κορν-µπίφ (το) (παλαιότ. ορθ. κορν-µπήφ) {άκλ.} ψιλοκοµµένο βοδι-
νό κρέας που διατηρείται σε κονσέρβα. 

[ΕΤΥΜ < αγγλ. corn beef < corn «παστώνω (σε κονσέρβα)» + beef 
«βοδινό»]. 

κόρνο (το) ΜΟΥΣ. πνευστό όργανο, τής ευρύτερης οικογένειας των 
χάλκινων στη σηµερινή ορχήστρα, τα κόρνα σχηµατίζουν ιδιαίτερη 
υποοικογένεια, που αντιπαρατίθεται στα «βαρέα χάλκινα» (τροµπέ-
τες, τροµπόνια, τούµπα)· αν και η λ. έχει χρησιµοποιηθεί για τον χα-
ρακτηρισµό µεγάλου αριθµού διαφορετικών τύπων οργάνων, ξύλινων 
(λ.χ. αγγλικό ~) ή χάλκινων, η κύρια σηµασία της αφορά όργανα των 
οποίων το σπειροειδές σχήµα και ο ήχος θυµίζουν κέρατα ζώων και 
τον ήχο που παραγόταν όταν φυσούσαν σε αυτά από µια άκρη ΣΥΝ. 
κέρας. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. corno < λατ. cornu «κέρας, κέρατο»]. 

Κορνουάλη (η) περιοχή τής Ν∆. Αγγλίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
αγγλ. Cornwall < λατ. Cornovii, ονοµασία κελτικού φύλου που 
κατοικούσε εκεί (< cornu «κέρας», λόγω τού σχήµατος τής 
χερσονήσου), + αγγλοσαξ. walh «ξένος», εξαιτίας τής κελτικής 
γλώσσας, που ήταν ξένη στους Αγγλοσάξονες (γερµανόφωνοι). Βλ. κ. 
Ουαλία]. 

κορν-φλάουρ (το) {άκλ.} πολύ καλά επεξεργασµένο αλεύρι από κα-
λαµπόκι ή άλλα σιτηρά, που έχει τη µορφή λεπτής λευκής σκόνης 
και την ιδιότητα να φουσκώνει τη ζύµη: συσκευασµένο ~. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. corn flour < corn «καλαµπόκι» + flour «αλεύρι»]. 

κορν-φλέικς (τα) {άκλ.} ψηµένες νιφάδες καλαµποκιού. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. corn flakes < corn «δηµητριακά» + flake «νιφάδα»]. 

κόρο (το) ελλην. χορωδία 1. η χορωδία (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το χορω-
διακό έργο ή τµήµα έργου: το ~ τής ενάτης τού Μπετόβεν. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < ιταλ. coro < λατ. chorus < αρχ. χορός]. 

κορόζο (το) λευκή και σκληρή ουσία, που παράγεται από καρπούς 
φυτών και χρησιµοποιείται για την κατασκευή κουµπιών. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. corozo < ισπ. - αµερ. corozo, πιθ. < δηµώδ. λατ. ♦carudium 
«κουκούτσι»]. 

κορόιδεµα (το) → κοροϊδία 
κοροϊδευτικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται για κοροϊδία, για τη γελοι-
οποίηση, τον χλευασµό (κάποιου): ~ χειρονοµίες | γκριµάτσες | λόγια 
ΣΥΝ. περιπαικτικός, ειρωνικός, χλευαστικός. — κοροϊδευτικά επίρρ. 

κοροϊδεύω ρ. µετβ. {κορόιδεψα} 1. γελάω εις βάρος (κάποιου): τον 
κορόιδευαν για την προφορά του | για τη δειλία του ΣΥΝ. περιγελώ, 
εµπαίζω ANT. επαινώ 2. κάνω γκριµάτσες, µιµήσεις κ.λπ. εις βάρος 
(κάποιου), ώστε να προκαλέσω το γέλιο: όταν ο δάσκαλος γυρνά την 
πλάτη, τα παιδιά τον κοροϊδεύουν 3. κάνω (κάποιον) να δεχθεί (κάτι) 
ως αληθινό ή αξιόλογο, ενώ γνωρίζω ότι είναι ψεύτικο ή ασήµαντο, 
εξαπατώ: τον κορόιδεψε και του πήρε τα λεφτά || δεν µπορείς να κο-
ροϊδέψεις εµένα! ΣΥΝ. ξεγελώ. 

κοροϊδία (η) {δύσχρ. κοροϊδιών) 1. το να κοροϊδεύει κανείς (κάτι/κά-
ποιον): αρχίζω | πιάνω την ~ ΣΥΝ. εµπαιγµός 2. το να εξαπατά κανείς, 
η σκόπιµη παραπλάνηση (κάποιου): κάθε φορά µού λέει ότι η υπό-
θεση µου θα τακτοποιηθεί, αλλά τελικά δεν κάνει τίποτα- αυτό είναι 
σκέτη ~ ΣΥΝ. εξαπάτηση, απάτη. Επίσης κορόιδεµα (το). 

κοροϊδία: συνώνυµα. Ανάλογα µε το αν προκαλούν την αίσθηση 
τού γέλιου ή τού γελοίου, οι λέξεις που δηλώνουν κοροϊδία δια-
κρίνονται χονδρικά σε δύο οµάδες: σ' αυτές που ενέχουν το γέλιο, 
έµµεσα ή άµεσα (κοροϊδία - ειρωνεία - σάτιρα - διακωµώδηση -
γελοιοποίηση - περιγέλασµα - σκώµµα) και σ' αυτές που δεν συν-
δέονται µε την έννοια τού γέλιου ή τού γελοίου (σαρκασµός -
χλεύη/χλευασµός - εµπαιγµός). Η ειρωνεία διαφέρει των άλλων 
είναι έµµεσος τρόπος κοροϊδίας, όπου το νόηµα κρύβεται κάτω 
από τα λόγια, δεν παύει όµως να είναι κατανοητό για τον ακροα-
τή. Η σάτιρα έχει άµεσο χαρακτήρα και δηµόσιο, κατά κανόνα, βή-
µα (θέατρο, Μ.Μ.Ε.)· κοροϊδεύει πρόσωπα και πράγµατα, προκα-
λώντας γέλιο, µε σκοπό συνήθ. να διορθώσει τα κακώς κείµενα. Η 
διακωµώδηση πλησιάζει πολύ στη σηµ. τής σάτιρας, έχοντας άµε-
σο χαρακτήρα και δηµόσια, συνήθως, εκφορά. Η γελοιοποίηση 
έχει γενικότερο χαρακτήρα, προκαλεί δυσµενή εντύπωση για κά-
ποιον που φθάνει τα όρια τού γελοίου. Το ίδιο και το περιγέλασµα, 
που χρησιµοποιείται σε απλούστερο λόγο ή στη λογοτεχνία. Το 
οκώµµα είναι το κοροϊδευτικό πείραγµα που αποσκοπεί κι αυτό 
στην πρόκληση δυσµενών εντυπώσεων εις βάρος κάποιου προσώ-
που. Η άλλη σειρά των κοροϊδευτικών λέξεων δεν συνδέεται µε γέ-
λιο, αλλά µε έντονη επίκριση κάποιου, που στην οξύτερη µορφή 
της φθάνει στον σαρκασµό (κυριολ. σηµ. «ξέσχισµα», το σκίσιµο 
τής σάρκας), την έντονα επιθετική και σκληρή επίκριση κάποιου. 
Η χλεύη και ο χλευασµός ενέχουν επίκριση µε έντονο τον χαρα-
κτήρα τής περιφρόνησης και τής µείωσης, ενώ στον εµπαιγµό η 
επίκριση έχει έντονα προσβλητικό χαρακτήρα. Η λέξη κοροϊδία 
(από το κορόιδο < *κουρό-γιδο «κουρεµένο γίδι») είναι η γενική 
νεότερη λ. που δηλώνει, στον προφορικό ιδίως λόγο, όλο το φάσµα 
τής επίκρισης και τής πρόκλησης δυσµενών εντυπώσεων, µε ή χω-
ρίς γέλιο. 

κοροϊδιλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η κοροϊδία: Βαρέθηκα πια το ~. 
Ή µου δίνεις τώρα τα χρωστούµενα ή θα σε πάω στα δικαστήρια! 2. 
οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει γελοιοποίηση ή εξευτελισµό: Τι κο-
ροϊδιλίκια είναι αυτά; Πώς ντύθηκες έτσι; ΣΥΝ. ρεζιλίκι. [ΕΤΥΜ. < 
κορόιδο + παραγ. επίθηµα -(ι)λίκϊ]. 

κοροϊδίστικα επίρρ.· χωρίς να αξίζει ή να έχει το επιθυµητό αποτέ-
λεσµα: χάσαµε τη νίκη -! ΣΥΝ. άδικα, τζάµπα. 

κοροϊδιστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε την κοροϊδία· κυρ. στη 
ΦΡ. κοροϊδίστικα λεφτά χρήµατα που δαπανήθηκαν χωρίς λόγο, 
χωρίς αποτέλεσµα και συνεκδ. ό,τι αγοράστηκε µε αυτά τα χρήµατα: 



κορόιδο 935 κορυφή 
 

αυτό το ψυγείο δεν αξίζει, είναι - ΣΥΝ. πεταµένα λεφτά. 
κορόιδο (το) 1. αυτός που γίνεται αντικείµενο χλευασµού: µε τα καµώµατα του 

έγινε το - τού χωριού ΣΥΝ. περίγελως, τρελός, ψώνιο 2. αυτός που µπορεί 
εύκολα να εξαπατηθεί, να πέσει θύµα εκµετάλλευσης: για ~ µε περνάς και πας 
να µου πουλήσεις ψεύτικο πράγµα; || είναι µεγάλο ~· αυτός δουλεύει σαν σκυλί 
κι οι υπόλοιποι του τρώνε τα λεφτά! || Ξύπνα ~! ∆εν βλέπεις ότι σε 
εκµεταλλεύονται; ΣΥΝ. αφελής, χαζός, θύµα ΑΝΤ. ξύπνιος- ΦΡ. (α) κάνω το 
κορόιδο προσποιούµαι ότι δεν αντιλαµβάνοµαι τι συµβαίνει: τον είδα από 
µακριά, αλλά έκανα το κορόιδο, για να τον αποφύγω || όλα τα ξέρει και τα 
καταλαβαίνει, αλλά κάνει το κορόιδο σκόπιµα! ΣΥΝ. κάνω την πάπια, τον χαζό 
(β) πιάνω (κάποιον) κορόιδο εξαπατώ (κάποιον): πήγε να µε πιάσει κορόιδο, 
αλλά δεν την πάτησα! (γ) εις υνείσν | στην υγεία τού κορόιδου σε περιπτώσεις 
που κάποιοι καλοπερνούν εις βάρος άλλου, τον εκµεταλλεύονται ή τον 
εξαπατούν: σκοτώνεται στη δουλειά να τους στέλνει λεφτά κι αυτοί τα τρώνε και 
τα πίνουν ~. — (υποκ.) κοροϊδάκι (το), (µεγεθ.) κοροϊδάρα (η). 
[ΕΤΎΜ. < *κουρόγιδο «κουρεµένο γίδι» (αρχικώς για διαποµπευµένη 
γυναίκα) < κουρά + -γιδο < γίδι}. 

κορόµηλο (το) ο εδώδιµος καρπός τής κοροµηλιάς, που είναι µεγαλύτερος από 
κεράσι και µικρότερος από βερίκοκο, έχει λεπτή λεία φλούδα κοκκινωπού 
χρώµατος και η σάρκα του έχει γλυκόξινη γεύση ΣΥΝ. τζάνερο- ΦΡ. (τρέχει) το 
δάκρυ κορόµηλο για συνεχές, ασταµάτητο κλάµα. — κοροµηλιά (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. [ΕΤΎΜ. < *καρόµηλο (µε προληπτική αφοµοίωση) < 
*καρυό-µηλον < αρχ. κάρυον (βλ.λ.) + µήλον. Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. 
προέρχεται από το µτγν. *όρόµηλον (ορός + µήλον, µαρτυρείται µόνον ο δωρ. 
τ. όροµ-αλίδες) µε την επίδρ. τού συνωνύµου κοκκύµηλον]. 

κορόνα (η) → κορώνα 
κοροπλάστης (ο) {κοροπλαστών} ο τεχνίτης ή καλλιτέχνης που είναι 

ειδικευµένος στην κατασκευή µικρών αγαλµάτων από πηλό ή γύψο, τα οποία 
συνήθ. παριστάνουν κόρες. — κοροπλαστική (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < κόρο- (< 
κόρη) + πλάστης]. 

κόρος1 (ο) 1. η απόλυτη πλήρωση ΣΥΝ. πλησµονή, υπερπλήρωση, χόρταση 
ANT. άδειασµα, εκκένωση 2. (κατ' επέκτ.) το συναίσθηµα δυσφορίας και 
αηδίας, που ακολουθεί την απόλυτη πλήρωση ΣΥΝ. κορεσµός, (οικ.) 
µπούχτισµα, υπερκορεσµός ΑΝΤ. έλλειψη, πείνα· ΦΡ. κατά κόρον σε 
υπερβολικό βαθµό: η υπόθεση προβλήθηκε ~ από τα µέσα ενηµέρωσης ΣΥΝ. 
υπερβολικά ΑΝΤ. λίγο, ελάχιστα. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. κορ-, πβ. κορ-έ-σαι, απρφ. 
αορ. τού ρ. κορέννυµι «πληρώ, γεµίζω» (βλ. κ. κορεσµός)]. 

κόρος2 (ο) (παλαιότ. στη ναυπηγική) µονάδα µετρήσεως τής χωρητικότητας των 
πλοίων: πλοίο είκοσι χιλιάδων κόρων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. kör «στρογγυλό 
δοχείο». Η εβρ. λ. αποτελεί επίσης µονάδα µετρήσεως (κυρ. υγρών), που 
ισοδυναµεί µε 220 λίτρα]. 

corpus (το) λατ. (προφέρεται κόρπους) {συχνά πληθ. corpora} σώµα 
(γλωσσικού) υλικού: η επιλογή τού ληµµατολογίου βασίστηκε σε ~. [ΕΤΥΜ. < 
λατ. corpus «σώµα»]. 

κορσάζ (το) {άκλ.} το τµήµα γυναικείου ρούχου που καλύπτει την περιοχή τού 
στήθους και γενικότ. τον άνω κορµό: εφαρµοστό | πλούσιο | αποκαλυπτικό | 
κεντητό ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. corsage < corps «σώµα (< λατ. corpus)]. 

κορσές (ο) {κορσέδες} πλατιά Μαστική ζώνη που φοριέται κατά-σαρκα 
περιβάλλοντας τη µέση και τους γλουτούς, ενίοτε και µέρος τού θώρακα (για 
λόγους αισθητικής ή υγείας): γυναικείος | ανδρικός | κουµπωτός | 
ορθοπαιδικός | δετός -■ ΦΡ. (µτφ.) γίνοµαι στενός κορσές γίνοµαι φορτικός, 
ενοχλητικός: στενός κορσές µού έγινε όλο ρωτάει πού πάω και τι κάνω ΣΥΝ. 
παρενοχλώ, πιέζω. — (υποκ.) κορσε-δάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. corset < corps 
«σώµα» (< λατ. corpus)]. 

Κορσική (η) (γαλλ. Corse) γαλλικό νησί τής ∆. Μεσογείου, κοντά στις ακτές 
τής ∆. Ιταλίας, µε πρωτεύουσα το Αιάκιο (Αγιάτσο). — Κορσικανός (ο) 
[1888], Κορσικανή (η), κορσικανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < λατ. Corsica, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε φοιν. horsi «ξύλινος, δασώδης». Ήδη µτγν. είναι οι 
ονοµασίες Κύρνος, Κόρση, Κορσί-κα]. 

κορτάκιας (ο) {κορτάκηδες} (λαϊκ.-µειωτ.) το άτοµο που κάνει κόρ-τε, που 
φλερτάρει γυναίκες κατά σύστηµα ΣΥΝ. ερωτιάρης. [ΕΤΥΜ. < κόρτε + παραγ. 
επίθηµα -άκιας, πβ. µατ-άκιας, γκοµεν-άκιας]. 

κορταρω ρ. µετβ. {κόρταρα κ. κορτάρισα) κάνω κόρτε, φλερτάρω. — 
κορτάρισµα (το). 

κόρτε (το) {άκλ.} η έµµεση έκφραση ερωτικής επιθυµίας προς κάποιον, κατά 
τέτοιον τρόπο, ώστε να επιδιώκεται και η ανταπόκριση του: κάνω ~ ΣΥΝ. 
φλερτ, ερωτοτροπία. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < νταλ. corte «αυλή παλατιού» (< λατ. cohors «αυλή, πε-
ρίβολος»). Η σηµερινή σηµ. προήλθε από την έκφραση fare la corte 
«συµπεριφέροµαι ευγενικά (όπως αρµόζει σε αυλικούς) - ερωτοτρο-πώ». 
Παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη συναντούµε και στο γερµ. höflich «ευγενικός» 
(< Hof «αυλή»)]. 

κορτιζόνη (η) {κορτιζόνων} ορµόνη που παράγεται από τον φλοιό των 
επινεφριδίων, η οποία κατασκευάζεται τεχνητά και χρησιµοποιείται όπως και 
τα παράγωγα της στη θεραπεία αλλεργικών παθήσεων και ρευµατισµών, κυρ. 
λόγω τής αντιφλεγµονώδους δράσης της: κάνω ενέσεις κορτιζόνης. 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. cortisone, συντετµηµένος τ. τού corticosterone 
(βλ.κ. κορτικοστερόνη)]. κορτιζονούχος, -ος, -ο (φάρµακο, ουσία κ.λπ.) που 
περιέχει κορτιζόνη: ~ κολλύριο. [ΕΤΥΜ. < κορτιζόνη + -ούχος < έχω]. 

κορτικοειδή (τα) οργανικές ενώσεις, που απαντούν στη φλοιώδη ουσία των 
επινεφριδίων. Επίσης κορτικοστεροειδή [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
corticoid (νόθο συνθ.)]. 

κορτικοστερονη (η) {κορτικοστερονών} ΒΙΟΛ. στεροειδής ορµόνη που 
εκκρίνεται από τον φλοιό των επινεφριδίων. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
corticosterone (νόθο συνθ.) < cortico-(< λατ. cortex «φλοιός») + -ster- (< αρχ. 
στερεός) + κατάλ. -one]. 

Κορύβαντες (οι) {Κορυβάντων} ΜΥΘΟΛ. ot πρώτοι άνθρωποι που γεννήθηκαν 
από την ίδια τη Γη· λόγω τής χορευτικής τους ικανότητας συνδέθηκαν µε τις 
Μούσες και συχνά ταυτίζονταν µε τους Κάβειρους και τους Κουρήτες. [ΕΤΥΜ 
αρχ., βλ. λ. κορυβαντιώ]. 

κορυβαντισµός (ο) [µτγν.] η κατάσταση τού φρενήρους ενθουσιασµού. — 
κορυβαντικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

κορυβαντιώ ρ. αµετβ. {κορυβαντιάς...· µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (αρχαιοπρ.) 
είµαι έξαλλος από (θρησκευτικό) ενθουσιασµό ή φανατισµό: «µόνο µε 
"Σατανά" δεν παροµοίασαν τον επικοινωνιακό σύµβουλο τού προέδρου οι 
κορυβαντιώντες δηµογέροντες τού κόµµατος» (εφηµ.) ΣΥΝ. µαίνοµαι, 
φρενιάζω ΑΝΤ. ηρεµώ. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κορυβαντιώ (-άω) < κορύβαντες, ιερείς τής Κυβέλης στη 
Φρυγία, οι οποίοι θορυβούσαν έξαλλα, όταν τελούσαν τα καθήκοντα τους. Η 
λ. Κορύβαντες είναι αγν. ετύµου, ίσως φρυγικής προελ., αν και έχει προταθεί η 
σύνδεση µε αρχ. σκανδ. huerfa «στρέφω, στριφογυρίζω» (που θα µπορούσε 
να συσχετιστεί µε τους κορυβαντικούς χορούς)]. 

Κορυδαλλός (ο) 1. δήµος τής Αττικής, ΝΑ. τού όρους Αιγάλεω 2. (συνεκδ.) (α) 
το συγκρότηµα φυλακών που βρίσκεται στον παραπάνω δήµο: δραπέτευσε 
από τον ~ || έχει κάνει στον ~ (ενν. φυλακή) (β) (γε-νικότ.) η φυλακή: πάω | 
µπαίνω | κλείνω (κάποιον) στον ~. [ΕΤΎΜ. Στην ίδια περιοχή βρισκόταν ο 
αρχ. δήµος Κορυδαλλού ή Κο-ρυδαλλέων, από το οµώνυµο πτηνό]. 

κορυδαλλός (ο) µικρό ωδικό πτηνό, που µοιάζει µε σπουργίτι, έχει µήκος 
περίπου 20 εκατοστά, γκρίζο φτέρωµα µε σχέδια στο στήθος, χαρακτηριστικό 
λοφίο στο πίσω µέρος τού κεφαλιού, κατασκευάζει τις φωλιές του σε 
κοιλότητες τού εδάφους, τρέφεται µε έντοµα, κάµπιες, σκουλήκια και 
σπόρους και το κυνηγούν για το νόστιµο κρέας του ΣΥΝ. (λαϊκ.) σιταρήθρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κορυδαλ(λ)ός < κόρυδος | κορυδός < κόρυς, -υθος «πε-
ρικεφαλαία» (για το οποίο βλ. λ. κορυφή)]. 

κόρυζα (η) {χωρ. πληθ.} 1. κρυολόγηµα που συνοδεύεται από ρινική καταρροή 
ΣΥΝ. συνάχι 2. λοιµώδης νόσος των πουλερικών και των βοοειδών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που συνδ. µε αρχ. αγγλ. hrot «βλέννα, µύξα», αρχ. γερµ. 
(h)roz, p. hrûzzan «γρυλίζω, ροχαλίζω» κ.ά.]. 

κορύνη (η) {κορυνών} 1. ρόπαλο που χρησίµευε ως πολεµικό ή κυνηγετικό 
όπλο και είχε τη µία πλευρά παχύτερη και ενισχυµένη µε σιδερένια επένδυση: 
η ~ τού Ηρακλή | των µονοµάχων || σιδερένια | θανατηφόρα ~2. ελαφρό, 
ξύλινο, γυµναστικό όργανο µε µήκος 0,75 µ. και διάµετρο 10-11 εκ. στην 
ογκωδέστερη πλευρά και 4 εκ. στη λαβή, που χρησιµοποιείται κυρ. στην 
ενόργανη γυµναστική γυναικών στις ασκήσεις εδάφους ή στο τσίρκο από 
ζογκλέρ 3. ΑθΛ. κορόνες (οι) αγώνισµα τής ρυθµικής γυµναστικής γυναικών, 
στο οποίο χρησιµοποιούνται τα παραπάνω όργανα. — κορυνηφόρος, -ος, -ον 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κόρυς, -υθος «περικεφαλαία, κράνος» (βλ. κ. κορυφή)]. 

Κορυτσά (η) (ορθότ. Κοριτσά) ιστορική πόλη τής ΝΑ. Αλβανίας (Β. Ηπείρου), 
γνωστή από τον ελληνοϊταλικό πόλεµο τού 1940 (Επος τής Αλβανίας). 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. Korçë | Korea < goritsa «αγριαχλαδιά»]. 

κορυφαίος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται στην κορυφή σε σχέση µε 
άλλους, που τους ξεπερνά: ~ επιστήµων | παίκτης | παράγοντας | έργο | 
στέλεχος | συνθέτης | γιατρός | εκδήλωση | ρόλος ΣΥΝ. εξέχων, ξεχωριστός 
ΑΝΤ. τελευταίος, έσχατος, ασήµαντος 2. (ειδικότ. στο αρχ. δράµα) κορυφαίος 
(ο) το µέλος τού χορού που διευθύνει, οδηγεί τον χορό (δίνοντας τον ρυθµό 
στο τραγούδι και στην όρχηση) και συνδιαλέγεται (στα διαλογικά µέρη) µε 
τους υποκριτές: ο ~ τού χορού ΣΥΝ. προεξάρχων (πβ. λ. υποκριτής). 

κορυφή κ. κορφή [µεσν.] (η) (σηµ. 1-3) 1. το υψηλότερο σηµείο: η ~ τού 
κεφαλιού | των δέντρων | τής σκάλας | τού κύµατος ΣΥΝ. άκρη ΑΝΤ. βάση 2. 
(ειδικότ.) το υψηλότερο σηµείο ενός βουνού: απάτητη | απρόσιτη | χιονισµένη | 
απότοµη | ψηλή ~ ΣΥΝ. βουνοκορφή, άκρη ΑΝΤ. (πεδιάδα) πλαγιά- ΦΡ. an' την 
κορ(υ)φή ώς τα νύχια ολόκληρος, από πάνω ώς κάτω: τον εξέταζε προσεκτικά 
- ΣΥΝ. πατόκορφα 3. (στον τ. κορφή) η τρυφερή άκρη τού βλαστού των 
φυτών (βλ. κ. λ. κορφάδα) 4. (α) ΓΕΩΜ. το σηµείο γεωµετρικού σχήµατος, το 
οποίο απέχει περισσότερο από τη βάση και στο οποίο τέµνονται δύο πλευρές 
(ευθείες) ή τρία ή περισσότερα επίπεδα του: οι ~ τού τριγώνου | τού κώνου | 
τής καµπύλης | τής πυραµίδας (β) το σηµείο στο οποίο συναντώνται οι 
ηµιευθείες (πλευρές) που ορίζουν µία γωνία (γ) κατά κορυφήν γωνίες (κατά 
κορυφήν γωνίαι, Ευκλείδ. 1,15) δύο γωνίες που έχουν κοινή κορυφή και οι 
πλευρές τής µιας είναι προεκτάσεις των πλευρών τής άλλης 5. (µτφ.) το 
πρόσωπο ή θεσµικό όργανο που ασκεί τον έλεγχο ή την εξουσία: η - τής 
ιεραρχίας | τής ηγεσίας | τού κόµµατος || συνδιάσκεψη (βλ.λ.) | συνοµιλίες | 
σύνοδος (βλ.λ.) | συνάντηση (βλ.λ.) κορυφής ΣΥΝ. κεφαλή, ηγεσία ΑΝΤ. 
βάση 6. (µτφ.) το πιο υψηλό, το πιο επιτυχηµένο σηµείο όπου µπορεί να 
φθάσει κανείς: η ~ τής βαθµολογίας | τής επιτυχίας | τής επιστήµης | τής σταδιο-
δροµίας 7. (ως χαρακτηρισµός) ο κορυφαίος: είναι ~ στο είδος του • ΦΡ. από 
την πόλη έρχοµαι και στην κορφή καννέλα βλ. λ. καννέλα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
κόρυς, -υθος «περικεφαλαία, κράνος» < θ. *kor-, πιθ. ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*ker- «κεφάλι», οπότε η λ. συνδέεται µε το 
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ουσ. κέρας (βλ.λ.), ίσως και µε αρχ. γερµ. hiruz «ελάφι», λατ. cerus 
(> γαλλ. cerf ) κ.ά. Κατ' άλλη άποψη, οι λ. κορυφή και κόρυµβος είναι 
πελασγικής αρχής]. 

κορυφογραµµή (η) [1874] η γραµµή που σχηµατίζεται νοητά και 
ενώνει τις κορυφές (και τις κοιλότητες) γειτονικών βουνών: οι ~ τής 
Πίνδου ΣΥΝ. βουνοκορφή ANT. πλαγιά. 

κορυφώνω ρ. µετβ. {κορύφω-σα, -θηκα, -µένος} 1. οδηγώ (κάτι) στο 
ανώτατο σηµείο: η απροσδόκητη τροπή που πήρε η υπόθεση κορύ-
φωσε την αγωνία τού κοινού' (µεσοπαθ. κορυφώνοµαι) 2. φθάνω στο 
ανώτατο σηµείο, στο ζενίθ: κορυφώνεται η πίστη | η περιέργεια | η 
κρίση | το ενδιαφέρον | ο ανταγωνισµός | η ηδονή 3. φθάνω στο πιο 
σηµαντικό σηµείο µου: οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν µε την οµιλία 
τού πρωθυπουργού. — κορύφωµα (το) [µτγν.]. [ETYM. < αρχ. 
κορυφώ (-όω) < κορυφή]. 

κορύφωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το υψηλό-
τερο σηµείο, ο ανώτατος βαθµός (ιδιότητας, κατάστασης κ.λπ.): η ~ 
τής αγωνίας των θεατών ενός διαγωνισµού || µε τον χαµό και τού δεύ-
τερου παιδιού έφθασε το οικογενειακό δράµα στην ~ του || η ~ τής 
απόλαυσης | τού πάθους | τής έντασης ΣΥΝ. αποκορύφωση, απο-
κορύφωµα 2. το σηµαντικότερο σηµείο: ~ των πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων αύριο µε τη συναυλία τού µεγάλου συνθέτη || η ~ τής δράσης 
στην αρχαία τραγωδία 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε αποτελεί την κορυφαία 
στιγµή, το ανώτατο σηµείο: η χθεσινή συγκέντρωση αποτέλεσε την ~ 
τής προεκλογικής εκστρατείας... || η αποψινή διαδήλωση θα είναι η ~ 
µιας σειράς ενεργειών διαµαρτυρίας για την κυβερνητική πολιτική στο 
θέµα των συντάξεων. 

κορφάδα (η) 1. η τρυφερή άκρη τού βλαστού των φυτών, κυρ. τής κο-
λοκυθιάς: δροσερή | τρυφερή ~ ΣΥΝ. κορυφή 2. κορφάδες (οι) φαγητό 
που παρασκευάζεται από τις τρυφερές άκρες των βλαστών χορ-
ταρικών και κολοκυθιών ΣΥΝ. κολοκυθοκορφάδες. [ETYM. < αρχ. 
κορυφάς, -άδος < κορυφή]. 

κορφή (η) → κορυφή 
Κορφιάτης (ο), Κορφιάτισσα (η) (λαϊκ.) ο Κερκυραίος. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < Κορφοί, βλ. λ. Κέρκυρα]. 
κορφιάτικος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που σχετίζεται µε την Κέρ-

κυρα ή τους Κερκυραίους: ~ καντούνια | χορός | γλυκύσµατα ΣΥΝ. 
κερκυραϊκός. 

κορφοβούνι (το) {χωρ. γεν.} (λογοτ.) το ψηλότερο σηµείο ενός βου-
νού: απάτητο | ψηλό | άγριο ~ ΣΥΝ. βουνοκορφή. 

κορφολόγος (ο) 1. αυτός που κόβει τα βλαστάρια φυτού · 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για τον αποχωρισµό τού αν-
θόγαλου από το γάλα. 

κορφολογώ ρ. µετβ. [µεσν.] {κορφολογείς... | κορφολόγ-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} κόβω τις τρυφερές άκρες, τα βλαστάρια φυτού (συ-
νήθ. για φαγητό). — κορφολόνηµα (το). 

κόρφος (ο) 1. το µέρος τής θάλασσας που µπαίνει µέσα στην ξηρά και 
είναι προστατευµένο: γαλήνιος | σκοτεινός ~ ΣΥΝ. κόλπος 2. (µτφ.) τα 
στήθη τής γυναίκας ή το στέρνο τού άντρα: κοιµήθηκε γαλήνια στον 
- του || έκρυψε βιαστικά το µήνυµα στον - της ΣΥΝ. αγκαλιά, στήθος- 
ΦΡ. (α) (µτφ.) (έχω | ζεσταίνω) φίδι στον κόρφο µου προστατεύω ή 
βοηθώ άνθρωπο, που θα αποδειχθεί αγνώµων ή εχθρός µου: άργησε 
να καταλάβει τι φίδι είχε στον κόρφο του! (β) ούτε ψύλλος στον 
κόρφο µου βλ. λ. ψύλλος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. κόλφος < αρχ. κόλπος 
(βλ.λ.)]. 

-κόρφος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό κο-
ρυφών: δί-κορφος, τρί-κορφος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από το ουσ. 
κορ(υ)φή (πβ. κ. µτγν. τρι-κόρυφος, αρχ. δι-κόρυφος)]. 

κόρωµα (το) → κορώνω 
κορώνα (η) (σχολ. ορθ. κορόνα) {δύσχρ. κορωνών} 1. κόσµηµα που φέ-
ρεται στην κεφαλή συνήθ. βασιλέων κατασκευάζεται από ευγενές 
µέταλλο, διακοσµείται περίτεχνα µε πολύτιµους λίθους και έχει σχή-
µα στεφάνης ΣΥΝ. στέµµα 2. κάθε κόσµηµα κεφαλής που µοιάζει µε 
στέµµα: αποκριάτικη ~ || η ~ µιας νικήτριας καλλιστείων ΦΡ. (µτφ.) 
έχω (κάποιον) κορώνα στο κεφάλι µου τιµώ πάρα πολύ και φροντίζω 
(κάποιον): εγώ τη γυναίκα µου την ~ 3. (συνεκδ.) καθετί που φέρει 
απεικόνιση τού παραπάνω κοσµήµατος (λ.χ. οικόσηµο, θυρεός, νόµι-
σµα)· (ειδικότ.) νόµισµα χωρών τής Ευρώπης: η ~ τής Σουηδίας | τής 
∆ανίας- ΦΡ. (α) κορώνα-νράµµατα βλ. λ. γράµµα (β) παίζω τη ζωή 
µου κορώνα-νράµµατα βλ. λ. ζωή 4. θήκη από ειδικό υλικό (πορσε-
λάνη, πολύτιµο µέταλλο κ.λπ.), που τοποθετείται από οδοντίατρο πά-
νω σε φυσικό δόντι, καλύπτοντας το όλο για την προστασία του: πορ-
σελάνινη | χρυσή - ΣΥΝ. θήκη, επίθεση · 5. ΜΟΥΣ. σηµείο που δηλώνει 
επιµήκυνση ενός φθόγγου και σηµειώνεται πάνω από αυτόν (συ-
νεκδ.) η αυξηµένη χρονική διάρκεια και ένταση τής φωνής σε συ-
γκεκριµένο σηµείο τής µελωδίας: βγάζω - 6. (µτφ.) τα µεγάλα λόγια, 
συνήθ. για εντυπωσιασµό, επιθετικές ή έντονες εκφράσεις: δηµαγω-
γικές | πολεµοχαρείς ~ || στον λόγο του πέταξε και µερικές εθνικιστι-
κές - ΣΥΝ. µεγαλοστοµία. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < λατ. corona «στεφάνι» < αρχ. κορώνη «κουρούνα» 
< θ. kor-ön-, παρεκτεταµένος τ. τού *kor-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*ker-, ηχοµιµητική ρίζα που αποδίδει κραυγές ορισµένων πτηνών, πβ. 
λατ. comix «κουρούνα», corvus «κοράκι», αγγλ. crow, σουηδ. kraka, 
γαλλ. corbeau κ.ά. Οµόρρ. πιθ. κόρ-αξ (βλ.λ.), κορ-ωνίς (-ίδα)]. 

Κορώνη (η) κωµόπολη τής Ν∆. Πελοποννήσου στον νοµό Μεσσηνίας, 
γνωστή για το µεσαιωνικό της κέντρο- ΦΡ. (µτφ.) έχω µπάρµπα στην 
Κορώνη έχω µεγάλο µέσον, έχω ισχυρούς προστάτες: δεν έχει ανάγκη 
από διαγωνισµούς για να διοριστεί- ~! ΣΥΝ. έχω δόντι. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
κωµόπολη < αρχ. κορώνη (βλ. λ. κορώνα). Η φρ. έχω µπάρµπα στην 
Κορώνη ερµηνεύεται από τη σπουδαιότητα τής πόλης 

κατά την Τουρκοκρατία και από την εξουσία τού διοικητή της]. 
κορωνίδα (η) {-ας κ. -ίδος} 1. το πιο υψηλό σηµείο ενός οικοδοµή-

µατος ΣΥΝ. κορυφή, άκρο ΑΝΤ. βάση, βάθρο, θεµέλιο 2. (κατ' επέκτ.) 
(α) το µέρος τής στέγης που προεξέχει από τους τοίχους ΣΥΝ. γείσο 
(β) το µέρος επίπλου που προεξέχει ΣΥΝ. κορνίζα 3. (µτφ.) το πιο υψη-
λό σηµείο, ο ανώτατος βαθµός αξιολογικής κλίµακας 4. (συνεκδ.) κα-
θετί που θεωρείται κορυφαίο, σηµαντικότερο σε έναν τοµέα: είναι η 
~ των φιλοσόφων || ο άνθρωπος είναι η ~ τής δηµιουργίας ΣΥΝ. αφρός, 
κορυφή ΑΝΤ. µετριότητα 5. ΓΛΩΣΣ. (στην Αρχαία Ελληνική) το σηµείο, 
όµοιο στο σχήµα µε την ψιλή, το οποίο τοποθετείται πάνω από µακρό 
φωνήεν ή δίφθογγο, που έχει προέλθει από κράση: και εγώ > κάγώ • 
6. ΜΟΥΣ. σηµείο τής ευρωπαϊκής µουσικής που δηλώνει ότι ο φθόγ-
γος ή η παύση µπορεί να διαρκέσει όσο χρόνο θέλει ο εκτελεστής 
ΣΥΝ. κορώνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόστροφος, συγκοπή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κορωνίς, -ίδος < κορώνη (βλ. λ. κορώνα)]. 

κορώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κόρω-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. (σπάν.) µε-
ταδίδω τόση θερµότητα, ώστε να κάνω (κάτι) να καίει ΣΥΝ. πυρα-
κτώνω 2. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να βρεθεί εκτός εαυτού: το κρασί τον 
κόρωσε ΣΥΝ. ερεθίζω, εξάπτω ΑΝΤ. παγώνω, δροσίζω ♦ 3. (αµετβ.) απο-
κτώ τόση θερµότητα, ώστε να καίω: η αλουµινένια στέγη κόρωσε 
από τις ακτίνες τού ηλίου ΣΥΝ. πυρακτώνοµαι ANT. παγώνω, δροσίζω-
ΦΡ. (µτφ.) ανάβω και κορώνω εξοργίζοµαι, γίνοµαι έξαλλος, εκτός 
εαυτού: άναψε και κόρωσε µ'αυτά που άκουσε ΣΥΝ. εξάπτοµαι ΑΝΤ. 
ηρεµώ, γαληνεύω. — κόρωµα (το). [ΕΤΥΜ. < κόρος' «κορεσµός - 
θυµός (βλ.λ.)»]. 

Κ.Ο.Σ. (το) Κεντρικό Οικονοµικό Συµβούλιο. 
κόσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλο δρεπάνι µε µεγάλη λαβή. 

[ΕΤΥΜ < σλαβ. kosa]. 
κοσάρι (το) → εικοσάρικο 
κοσάρικο (το) → εικοσάρικο 
κοσκινάς (ο) [µεσν] {κοσκινάδες}, κοσκινού (η) {κοσκινούδες} τε-
χνίτης ειδικός στην κατασκευή κόσκινων. 

κοσκινίζω ρ. µετβ. [µτγν] {κοσκίνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. περνώ (κάτι) 
από κόσκινο: ~ το αλεύρι | το στάρι ΣΥΝ. καθαρίζω 2. (µτφ.) περνώ 
από εξονυχιστικό έλεγχο: οι εφοριακοί οφείλουν να κοσκινίζουν τις 
δηλώσεις (υπόνοιες για φοροδιαφυγή) ΣΥΝ. εξετάζω, ελέγχω, κρησα-
ρίζω, περνώ από ψιλό κόσκινο- ΦΡ. (παροιµ.) όποιος δεν θέλει | βα-
ριέται να ζυµώσει, δέκα µέρες κοσκινίζει βλ. λ. ζυµώνω. — κοσκίνι-
σµα (το), κοσκινιστός, -ή, -ό. 

κόσκινο (το) στρογγυλό σκεύος µε τρυπητό πλέγµα στη βάση και 
φαρδιά περίµετρο, µέσα από το οποίο περνάµε κοκκώδη υλικά (π.χ. 
αλεύρι), για να καθαριστούν από ξένα σώµατα ή να κατακρατηθούν 
οι µεγαλύτεροι κόκκοι: ξύλινο | ψιλό | λεπτό ~ ΣΥΝ. κρησάρα- ΦΡ. 
(µτφ.) (α) περνώ (κάποιον | κάτι) από (ψιλό) κόσκινο εξετάζω (κάποι-
ον/κάτι) εξονυχιστικά: η αίτηση του πέρασε από κόσκινο, πριν γίνει 
δεκτή ΣΥΝ. κοσκινίζω (β) (σκωπτ.) θα σου βάλω κόσκινο | κρησάρα 
(ενν. στο πρόσωπο) (για άνθρωπο που ντρέπεται να παρουσιαστεί δη-
µοσίως) δεν θα αφήσω να σε δουν, θα σε καλύψω: τι ντρέπεσαι, την 
επόµενη φορά ~! (γ) κάνω (κάτι | κάποιον) κόσκινο κάνω (κάτι/κά-
ποιον) διάτρητο από σφαίρες (πυροβολώντας): πυροβολούσαν από 
παντού και του έκαναν το αυτοκίνητο ~! (δ) παλιά µου τέχνη κόσκινο 
βλ. λ. τέχνη (ε) καινούργιο κοσκινάκι µου και πού να σ' ακουµπήσω | 
να σε κρεµάσω βλ. λ. καινούργιος. — (υποκ.) κοσκινάκι (το). [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. κόσκινον, αγν. ετύµου. Καµιά από τις προταθείσες απόψεις δεν 
ικανοποιεί, όπως λ.χ. η σύνδεση µε λιθ. kósti «στραγγίζω» ή µε λατ. 
scindo «διασχίζω, διασπώ». Η λ. είναι πιθ. µεσογειακής καταγωγής]. 

κοσκινίστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} συρµάτινο πλέγµα (διαφόρων µε-
γεθών) που χρησιµοποιείται για το κοσκίνισµα τού χώµατος ή άλλων 
υλικών ΣΥΝ. κόσκινο. 
[ΕΤΥΜ. < θ. κοσκινισ- (ρ. κοσκινίζω) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. 
σφουγγαρίσ-τρα]. 

κοσµαγάπητος, -η, -ο [1888] αυτός που είναι σε όλους αγαπητός: ~ 
παρουσία | προσωπικότητα | αστέρας | νησί ΣΥΝ. δηµοφιλής, λαοφι-
λής ΑΝΤ. λαοµίσητος, λαοκατάρατος. 

κοσµάκης (ο) [1894] {χωρ. πληθ.) (περιληπτ.) οι απλοί άνθρωποι, τα 
µη προνοµιούχα λαϊκά στρώµατα, ο «απλός λαός»: ποιος ενδιαφέρε-
ται για τα προβλήµατα τού ~; || αυτά είναι λόγια τού -µην τ' ακούς! 
ΣΥΝ. λαός, λαουτζίκος, όχλος ΑΝΤ. αριστοκρατία, πλουτοκρατία- ΦΡ. 
κόσµος και κοσµάκης µεγάλο πλήθος ανθρώπων ή άνθρωποι κάθε 
κοινωνικής τάξεως και προέλευσης: µαζεύτηκε ~, να δει τι τρέχει. 

Κοσµάς (ο) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων και µοναχών τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας: οι Άγιοι ~ και ∆αµιανός || ο Άγιος ~ ο Αιτωλός 
2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Κοσµάς < αρχ. κόσµος]. 

κοσµετολογία (η) → κοσµητολογία 
κόσµηµα (το) {κοσµήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε χρησιµεύει 
για διακόσµηση ή στολισµό: ~ οροφής (σχέδιο ζωγραφισµένο ή ανά-
γλυφο, που διακοσµεί την επιφάνεια οροφής κτηρίου) || τυπογραφικό 
~ (το σχέδιο στο εξώφυλλο) ΣΥΝ. στολίδι, καλλωπισµός 2. (ειδικότ.) τα 
στολίδια που φορούν πάνω τους οι άνθρωποι: γυναικείο | πολύτιµο | 
ψεύτικο | αγαπηµένο | χρυσό | ασηµένιο | παραδοσιακό | περίτεχνο -
ΣΥΝ. (ξέν.) µπιζού 3. (µτφ.) οτιδήποτε οµορφαίνει κάτι: το νεοκλασι-
κό κτήριο αποτελούσε ~ τής πόλης µας ΣΥΝ. στολίδι. [ETYM αΡΧ· < 
κοσµώ (βλ.λ.)]. 
κοσµηµατογράφος (ο/η) [1863] 1. τεχνίτης ειδικευµένος στη διακόσµηση 

εσωτερικών τοίχων, οροφών, δαπέδων ή προσόψεων κτηρίων 2. τεχνίτης 
ειδικευµένος στον σχεδιασµό κοσµηµάτων. — κοσµηµα-τογραφία (η) 
[1848], κοσµηµατογραφικός, -ή, -ό [1886]. κοσµηµατοθήκη (η) [1882] 

{κοσµηµατοθηκών} ειδική θήκη, στην 
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οποία φυλάσσονται και µε την οποία µεταφέρονται κοσµήµατα: σκαλιστή | 
κλειδωµένη | πολύτιµη ~ ΣΥΝ. µπιζουτιέρα. 

κοσµηµατοποιία (η) [1801] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατασκευής κο-
σµηµάτων. 

κοσµηµατοποιός (ο/η) ο τεχνίτης που είναι ειδικός στην κατασκευή 
κοσµηµάτων: επιδέξιος | λεπτολόγος ~. 

κοσµηµατοπωλείο (το) [1889] κατάστηµα στο οποίο εκτίθενται και πωλούνται 
κοσµήµατα. 

κοσµηµατοπώλης (ο) [1875] {κοσµηµατοπωλών}, κοσµηµατοπώ-λίσσα (η) 
{κοσµηµατοπωλισσών} έµπορος που ασχολείται µε την πώληση 
κοσµηµάτων, ο ιδιοκτήτης κοσµηµατοπωλείου. 

κόσµηση (η) → κοσµώ 
κοσµητεία (η) {κοσµητειών} 1. το αξίωµα τού κοσµήτορα 2. (συνεκδ.) η θητεία 

τού κοσµήτορα, ο χρόνος κατά τον οποίο ασκεί αυτό το αξίωµα: κατά την ~ 
του ελήφθησαν σηµαντικές αποφάσεις στη σχολή 3. (συνεκδ.) το γραφείο τού 
καθηγητή που κατέχει το αξίωµα αυτό: η συνάντηση θα γίνει στην ~. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. κοσµητής, αξιωµατούχος των Αθηνών, υπεύθυνος επί 
των εφήβων, < κοσµώ]. 

κοσµητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χρησιµεύει ως διακοσµητικό στοιχείο: ~ 
αρχιτεκτονικά σχέδια ΣΥΝ. διακοσµητικός ΑΝΤ. λειτουργικός· ΦΡ. (λογοτ.) 
κοσµητικό επίθετο (i) επίθετο που (υπερ)τονίζει τις ιδιότητες τού 
ουσιαστικού το οποίο προσδιορίζει: οι µαθητές βρίσκουν τα - τού διηγήµατος 
(ii) (ευφηµ.) υβριστικές ή προσβλητικές φράσεις: τον στόλισε µε διάφορα ~ || 
(κ. µόνο στον τ. κοσµητικά) του είπε διάφορα ~ και τον εξόργισε 2. κοσµητική 
(η) το σύνολο των µεθόδων που έχουν ως αντικείµενο τη βελτίωση τής 
εικόνας που παρουσιάζει το πρόσωπο και το σώµα τού ανθρώπου. 

κοσµητολογία κ. κοσµετολογία (η) {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που 
έχει ως αντικείµενο την παρασκευή καλλυντικών. — κο-σµητολόγος (ο/η,), 
κοσµητολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cosmétologie]. 

κοσµήτορας (ο/η) {(θηλ. κοσµήτορος) | κοσµητόρων} 1. ο καθηγητής ή η 
καθηγήτρια ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, που εκλέγεται για ορισµένο 
διάστηµα (συνήθ. έναν χρόνο), για να συγκαλεί και να προεδρεύει στις 
συνεδριάσεις τής σχολής, να αντιπροσωπεύει τη σχολή στην πρυτανεία, να 
υπογράφει τις αποφάσεις κ.λπ.: ο ~ τής Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών 2. τίτλος 
µέλους τού προεδρείου τής Βουλής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο, 
πέντε αντιπροέδρους, τρεις κοσµήτορες και έξι γραµµατείς 3. ένας από τους 
επόπτες αθλητικής συνάντησης, στον οποίο έχουν ανατεθεί επιπλέον 
καθήκοντα: ο ~ των Μεσογειακών Αγώνων. Επίσης (λόγ.) κοσµήτωρ 
{κοσµήτορος}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοσµήτωρ, αρχική σηµ. «στρατιωτικός 
διοικητής», < κοσµώ «παρατάσσω, διατάσσω»]. 

κοσµικογράφος (ο/η) δηµοσιογράφος που συντάσσει την κοσµική στήλη σε 
εφηµερίδα ή περιοδικό. — κοσµικογραφία (η), κοσµικο-Υραφικός, -ή, -ό. 

κοσµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον κόσµο, την επίγεια 
ζωή, κατ' αντιδιαστολή προς την θρησκευτική ή εκκλησιαστική ζωή: - εξουσία | 
τέχνη | µουσική | άρχοντας ΣΥΝ. εγκόσµιος, επίγειος, υλικός ΑΝΤ. ουράνιος, 
εκκλησιαστικός (β) µη θεοκρατικός, λαϊκός: ο στρατός στην Τουρκία προασπίζει 
τον ~ χαρακτήρα τού κράτους 2. αυτός που σχετίζεται µε την κοινωνική ζωή τής 
υψηλής κοινωνίας: µετά τον θάνατο τού πατέρα της εξαφανίστηκε από την ~ ζωή 
τής Αθήνας || ~ συγκέντρωση | σαλόνια | γεγονός | πρεµιέρα | κέντρο | στήλες 
περιοδικών 3. αυτός που αγαπά τις κοινωνικές επαφές: ~ τύπος | κυρία ΣΥΝ. 
κοινωνικός ANT. απόκοσµος, αποµονωµένος 4. (α) αυτός που σχετίζεται µε το 
σύµπαν: ~ χώρος | διάστηµα | κενό | άπειρο | φαινόµενο | θόρυβος | σκόνη 
(σωµατίδια που εντοπίζονται στον πυθµένα τού ωκεανού) | σύστηµα (κάθε 
θεωρία που ασχολείται µε το πώς διαµορφώθηκε το σύµπαν) ΣΥΝ. 
συµπαντικός, διαστηµικός ΑΝΤ. γήινος (β) ΑΣΤΡΟΝ. κοσµική ακτινοβολία 
σύνολο σωµατιδίων υψηλής ενέργειας που φθάνουν στη Γη από το διάστηµα 5. 
ΓΕΩΛ. Κοσµικός Αιώνας το διάστηµα τού γεωλογικού χρόνου κατά το οποίο η 
Γη βρισκόταν σε διάπυρη κατάσταση και το οποίο τελείωσε µε τον πιθανό 
σχηµατισµό τού γήινου φλοιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληθυσµικός. κοσµικότητα (η) 
[1888] {κοσµικοτήτων} η κοινωνικότητα, το ενδιαφέρον ή η συµµετοχή σε 
κοσµικές συναναστροφές, εκδηλώσεις κ.λπ. κόσµιος, -α (λόγ. -ία), -ο αυτός που 
είναι σύµφωνος προς τους κανόνες καλής συµπεριφοράς και κοινωνικής 
ηθικής: ~ αµφίεση | συµπεριφορά | περιβολή | τρόποι ΣΥΝ. σεµνός, ευπρεπής 
ΑΝΤ. άκοσµος, άσεµνος, άπρεπος- ΦΡ. (α) διαγωγή κοσµία (ί) δυσµενής 
χαρακτηρισµός τής διαγωγής µαθητή, ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο και 
στο ενδεικτικό του, κατ' αντιδιαστολή προς την άριστη διαγωγή (κοσµιοτά-τη) 
(Ü) (γενικότ.) η κακή συµπεριφορά (β) διαγωγή κοσµιοτάτη διαγωγή που 
αξιολογείται (στα σχολεία) ως η ενδεδειγµένη, η πρέπουσα για µαθητή ή 
µαθήτρια· (κατ' επέκτ.) η σωστή συµπεριφορά, αυτή που είναι σύµφωνη προς 
τους κανόνες τής κοινωνικής ηθικής. — κόσµια | κοσµίως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ 
ο.ρχ. < κόσµος]. κοσµιοτάτη (διαγωγή) (η) → κόσµιος 

κοσµιότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ευπρέπεια, καλή διαγωγή: έχει ~ στη 
συµπεριφορά | στις αντιδράσεις | στον τρόπο που φέρεται στους άλλους ΣΥΝ. 
ευκοσµία, ευγένεια ANT. ακοσµία, απρέπεια. κόσµο- α' συνθετικό λέξεων που 
δηλώνει: 1. σύνολο ανθρώπων: κο-σµο-πληµύρα · 2. τον πλανήτη, τον κόσµο, 
την οικουµένη: κοσµογυρισµένος, κοσµο-κράτορας 3. το διάστηµα: κοσµο-
ναύτης, κοσµο-γραφία · 4. την επίγεια ζωή, κατ' αντιδιαστολή προς την ουράνια 
ή την εκκλησιαστική: κοσµο-καλόγερος. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. κοσµο-γονία, κοσµο- 

γραφίά), που προέρχεται από το ουσ. κόσµος (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. cosmo-logy, cosmo-naut)]. 

κοσµοαντίληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} το σύνολο των 
πεποιθήσεων ενός ατόµου σχετικά µε τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία τού 
φυσικού κόσµου ή τη ζωή και τις σχέσεις µεταξύ των ατόµων: σύµφωνα µε 
την ~ του, το καλό θριαµβεύει πάντα ΣΥΝ. κοσµοθεωρία, κοσµοείδωλο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Weltanschauung]. 

κοοµοβιολογια (η) {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. επιστηµονικός κλάδος, ο οποίος 
ασχολείται µε την επίδραση που ασκούν στη ζωή τού πλανήτη οι ηλιακές 
κηλίδες και οι ακτινοβολίες από τον Ήλιο, τον γαλαξία ή έξω από αυτόν, που 
είναι εξαιρετικά υψηλής ενέργειας και διεισδυτικότητας (κοσµική 
ακτινοβολία). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cosmobiology]. 

κοσµοβριθής, -ής, -ές [1892] {κοσµοβριθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που είναι 
γεµάτος από ανθρώπους: ~ αίθουσα τελετών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < κόσµο- + -βρίθης < βρίθω (βλ.λ.)]. 

κοσµογνωσία (η) [1884] {χωρ. πληθ.} η γνώση τού κόσµου, των τόπων και των 
κλιµάτων τής Γης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Weltkenntnis]. 

κοσµογονία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η προέλευση και ο σχηµατισµός τού σύµπαντος 
ή ενός επιµέρους συστήµατος του 2. οι µύθοι που σχετίζονται και ερµηνεύουν 
τη δηµιουργία τού κόσµου: ησιόδεια ~ 3. (µτφ.) κάθε γεγονός που αλλάζει 
ριζικά την κατάσταση: η άφιξη τού νέου διευθυντή έφερε ~ στο γραφείο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < κόσµος + -γονία < γόνος]. 

κοσµογονικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κοσµογονία: ~ µύθοι 
| θεωρίες 2. (µτφ.) αυτός που επιδρά ριζικά σε κάτι: ~ αλλαγές | ανακατατάξεις. 
— κοσµογονικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cosmogonique]. 

κόσµο γραφιά (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. οι βασικές γνώσεις αστρονοµίας, για 
τις οποίες είναι απαραίτητα απλά µαθηµατικά και φυσική και οι οποίες 
αποβλέπουν σε µια γενική περιγραφή τού σύµπαντος ΣΥΝ. κοσµολογία 2. 
(συνεκδ.) το αντίστοιχο µάθηµα, το οποίο διδάσκεται στα σχολεία. — 
κοσµογραφικός, -ή, -ό [1766]. 

κοσµογυρισµένος, -η, -ο αυτός που έχει επισκεφθεί πολλούς τόπους: 
µαζεύτηκαν γύρω από τον ~ ναυτικό, ν' ακούσουν τις ιστορίες του ΣΥΝ. 
πολυταξιδεµένος, κοσµοπολίτης ΑΝΤ. αταξίδευτος. 

κοσµοδρόµιο (το) {κοσµοδροµί-ου | -ων} ειδικά διαµορφωµένες εγκαταστάσεις 
για την εκτόξευση διαστηµοπλοίων: εξοπλισµένο | φρουρούµενο | σηµαντικό ~. 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cosmodrome]. 

κοσµοείδωλο (το) {κοσµοειδώλ-ου | -ων} η συνολική αντίληψη που σχηµατίζει 
ο άνθρωπος για τον γύρω του φυσικό κόσµο, µε βάση τα συµπεράσµατα των 
επιστηµονικών θεωριών, πειραµάτων και ερευνών ΣΥΝ. κοσµοαντίληψη, 
κοσµοθεωρία. [ΕΤΥΜ. Απόδ; τού γερµ. Weltbild]. 

κοσµοζωικός, -ή, -ό ΓΕΩΛ. αυτός που σχετίζεται µε τη ζωή πάνω στη Γη· ΦΡ. 
κοσµοζωική θεωρία η θεωρία σύµφωνα µε την οποία η ύπαρξη ζωής στον 
πλανήτη Γη οφείλεται σε σπόρους, οι οποίοι έφθασαν εδώ από άλλους 
πλανήτες. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cosmozoic]. 

κοσµοθεωρία (η) {κοσµοθεωριών} η συνολική φιλοσοφική στάση που υιοθετεί 
κανείς απέναντι στα µεγάλα υπαρξιακά προβλήµατα: σύµφωνα µε την ~ του, 
δεν αξίζει τον κόπο να στενοχωριόµαστε για τίποτα || υλιστική | λαϊκή | 
µεγαλόπνοη | βασική | χριστιανική ~. — κοσµοθεωρητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γερµ. Weltanschauung]. 

κοσµοϊστορικός, -ή, -ό [1848] αυτός τού οποίου η σπουδαιότητα οφείλεται στο 
ότι επέδρασε καταλυτικά στην ιστορία, στην πορεία τής ανθρωπότητας: ~ 
γεγονός | διάσκεψη | έργο | συνέπειες | σηµασία | επέτειος | µάχη | είδηση | 
καµπή ΣΥΝ. σηµαντικός ΑΝΤ. ασήµαντος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. weltgeschichtlich]. 

κοσµοκαλόγερος (ο) ο άνθρωπος που ζει µέσα στην κοινωνία, έχοντας 
απαρνηθεί τις εγκόσµιες απολαύσεις, αλλά χωρίς να έχει πάρει επίσηµα το 
µοναχικό σχήµα: ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης, ο ~ τής λογοτεχνίας µας || «ο 
καπτάν-Αιας ο ~ που ιστόρησε την Παναγιά τη Γοργόνα...» (Στρ. Μυριβήλης). 

κοσµοκράτορας (ο) {κοσµοκρατόρων}, κοσµοκράτειρα (η) [1884] 
{κοσµοκρατειρών} πρόσωπο (ή κράτος) που κυριαρχεί στο µεγαλύτερο µέρος 
τού κόσµου ή και σε ολόκληρη την οικουµένη: ο ~ Μέγας Αλέξανδρος ΣΥΝ. 
κυρίαρχος, εξουσιαστής. Επίσης κοσµοκρατόρισσα (η) 
{κοσµοκρατορρισσών} — κοσµοκρατορία (η) [µτγν.], κοσµοκρατορίας, -ή, -ό 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κοσµοκράτωρ, -ορός < κόσµος + -κράτωρ < κρατώ]. 

κοσµολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, Ο κλάδος που ασχολείται µε τη µελέτη τού 
σύµπαντος και ειδικότερα µε την οργάνωση και την προέλευση του ΣΥΝ. 
κοσµογραφία.  — κοσµολογικός, -ή, -ό [µτγν.], κοσµολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cosmologie]. 

κοσµοναύτης (ο) (κοσµοναυτών) πρόσωπο που ταξιδεύει στο διά-
στηµα, το εκπαιδευµένο µέλος πληρώµατος διαστηµοπλοίου ΣΥΝ. 
αστροναύτης. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. cosmonaut, ρωσ. kosmo-navt (όρος 
που πρώτοι χρησιµοποίησαν οι Σοβιετικοί για τα µέλη των διαστηµικών 
αποστολών)]. 

κοσµοξακουσµένος, -η, -ο αυτός που είναι ξακουστός σε όλο τον 
κόσµο ΣΥΝ. περιλάλητος. Επίσης κοσµοξάκουοτος. 

κοσµοπληµύρα (η) [1895] {χωρ. πληθ.} η συνάθροιση µεγάλου αριθ- 
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µού ανθρώπων: χάθηκαν µέσα στην ~ || πρωτοφανής ~ ΣΥΝ. κοσµο-
συρροή, ανθρωποθάλασσα, πολυκοσµία, λαοθάλασσα, ανθρωποπλη-
µύρα ANT. ερηµιά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Menschenmenge]. 

κοσµοπολίτης (ο) [µτγν.] {κοσµοπολιτών}, κοσµοπολίτισσα (η) 
{κοσµοπολιτισσών} 1. ο άνθρωπος που έχει ταξιδέψει πολύ και σε 
πολλά µέρη: µε τον αέρα τού ~ γοήτευσε τους πάντες! ΣΥΝ. πολυτα-
ξιδεµένος, κοσµογυρισµένος 2. ο άνθρωπος που υιοθετεί συνήθειες 
ξένων λαών και πολιτισµών ή είναι εξοικειωµένος µε αυτές: σαν ~ 
που είναι, του αρέσει να τρώει σε εστιατόρια µε εξωτική κουζίνα • 3. 
ο άνθρωπος που δεν θεωρεί συγκεκριµένο τόπο ως πατρίδα του, αλλά 
ολόκληρη τη Γη, και πιστεύει στην κατάργηση των διαφορών µεταξύ 
των κρατών ΑΝΤ. εθνικιστής, τοπικιστής. 

κοσµοπολίτικος, -ή, -ό [1851] 1. αυτός που χαρακτηρίζει τον κο-
σµοπολίτη: ~ ύφος | συνήθεια | ζωή | χαρακτήρας | ατµόσφαιρα 2. (για 
τόπο) αυτός που προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κόσµο: η Μύκο-
νος είναι - νησί · 3. αυτός που σχετίζεται µε τον κοσµοπολιτισµό 
(σηµ. 1): ~ αντίληψη | θεωρία | άποψη ΣΥΝ. διεθνιστικός ΑΝΤ τοπικι-
στικός, εθνικιστικός · 4. BOT. αυτός που ευδοκιµεί σε πολλά σηµεία 
τού πλανήτη: ~ δέντρα | φυτά ΣΥΝ. παγκόσµιος ΑΝΤ. τοπικός. Επίσης 
κοσµοπολίτικος, -η, -ο. — κοσµοπολίτικα επίρρ. 

κοσµοπολιτισµός (ο) [1831] {χωρ. πληθ.} 1. θεωρία σύµφωνα µε την 
οποία ο άνθρωπος είναι κατ' αρχήν πολίτης τού κόσµου και δευτε-
ρευόντως µέλος ενός κράτους ή έθνους ΣΥΝ. διεθνισµός ΑΝΤ. τοπικι-
σµός, εθνικισµός 2. ο τρόπος ζωής τού κοσµοπολίτη, ο οποίος χαρα-
κτηρίζεται από υπέρβαση των εθνικών παραδόσεων, ταξίδια σε διά-
φορες χώρες τού κόσµου, απόκτηση εµπειριών και αφοµοίωση επιρ-
ροών από πολλές και διαφορετικές κοινωνίες και πολιτισµούς: ο ~ 
των Ευρωπαίων ∆ιαφωτιστών | των Ελλήνων πεζογράφων τής γενιάς 
τού '303. το χαρακτηριστικό αυτού που αποτελείται από λαούς, στοι-
χεία κ.λπ. διαφορετικών µερών τού κόσµου: ο ~ τού Βυζαντίου | τής 
Νέας Υόρκης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cosmopolitisme]. 

κόσµος (ο) 1. ολόκληρος ο πλανήτης Γη, το σύνολο των ανθρώπων, 
των πόλεων, των γεωγραφικών περιοχών κ.λπ.: ο γύρος | τα πέρατα | 
τα περίεργα τού ~ ΣΥΝ. Γη, κτίση, πλάση, υδρόγειος, υφήλιος, οικου-
µένη· ΦΡ. (α) έφαγα | σήκωσα /χάλασα τον κόσµο αναστάτωσα τα 
πάντα και τους πάντες γύρω µου: έχασε το ρολόι του και χάλασε τον 
κόσµο για να το βρει (β) µικρός που είναι ο κόσµος! (i) για περιπτώ-
σεις στις οποίες συναντά κανείς κάποιον σε µέρος όπου ήταν απίθανο 
να τον συναντήσει (ii) για περιπτώσεις στις οποίες προκύπτει σε 
συζήτηση µε κάποιον άγνωστο να υπάρχουν κοινοί γνωστοί κ.λπ.: ο 
ιδιοκτήτης τής πανσιόν, όπου µείναµε στις διακοπές, προέκυψε παλιός 
φίλος τού πατέρα µου- ~! || ~! Στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, 
έπεσε πάνω σε έναν συνάδελφο του! (γ) δεν χάλασε (κι) ο κόσµος... | 
δε θα χαλάσει (κι) ο κόσµος βλ. λ. χαλώ (δ) ο κόσµος να χαλάσει βλ. λ. 
χαλώ (ε) και τι στον κόσµο! για να εκφράσουµε την έντονη επιθυµία 
µας να πραγµατοποιηθεί κάτι που θεωρούµε εκ των πραγµάτων πολύ 
δύσκολο: (για κάποιον που είναι φανατικός εργένης) να τον δω 
παντρεµένο ~! (στ) εδώ ο κόσµος καίγεται... βλ. λ. καίω · 2. (α) το 
σύµπαν, το σύνολο των αστέρων, γαλαξιών κ.λπ.: η συντέλεια τού ~ 
(βλ. λ. συντέλεια)· ΦΡ. (α) από κτίσεως κόσµου από τότε που ο θεός 
δηµιούργησε το σύµπαν, από την αρχή ή από πάρα πολύ παλιά (β) η 
Κτίση (βλ.λ., σηµ. 3) ΣΥΝ. ∆ηµιουργία (β) από καταβολής κόσµου από 
την αρχή τού κόσµου, από πάντοτε 3. κάθε πλανήτης ή γαλαξίας µε 
τις µορφές ζωής που πιθανώς διαθέτει: ορισµένοι επιστήµονες υ-
ποστηρίζουν πως υπάρχουν και άλλοι ~ εκτός από τον δικό µας · 4. το 
σύνολο των ανθρώπων τού πλανήτη µας: η είδηση συντάραξε τον ~ || 
ο ~ προοδεύει | αλλάζει ΣΥΝ. οικουµένη, ανθρωπότητα· ΦΡ. (α) Νέος 
Κόσµος η αµερικανική ήπειρος: φυτά | προϊόντα | φυλές τού ~ (β) 
Παλαιός Κόσµος η Ευρώπη, η Ασία και η Αφρική 5. ο κοινωνικός πε-
ρίγυρος, οι άλλοι (γείτονες, γνωστοί ή γενικότ. η κοινή γνώµη): η κα-
κία τού -1| άδικος ~ || η γλωσσοφαγιά τού - || πρόσεχε πώς µιλάς· τι 
θα πει ο ~; || δεν µε νοιάζει η γνώµη τού ~· ΦΡ. (α) ο κόσµος το 'χει 
τούµπανο κι εµείς κρυφό καµάρι για πράγµατα που είναι γνωστά σε 
όλους και των οποίων οι πρωταγωνιστές προσπαθούν µάταια να τα 
κρύψουν ή έχουν την εντύπωση ότι παραµένουν µυστικά (β) (κάνω 
κάτι) για τα µάτια τού κόσµου (κάνω κάτι) για να το δουν οι άλλοι, ε-
πιφανειακά, όχι επειδή το θέλω εγώ, για λόγους κοινωνικής συµβατι-
κότητας: τον παντρεύτηκε ~ ΣΥΝ. για το θεαθήναι (γ) ο πολύς ο κό-
σµος η πλειονότητα των ανθρώπων: - δεν καταλαβαίνει τέτοιες συ-
ζητήσεις (δ) κόσµος και κοσµάκης βλ. λ. κοσµάκης (ε) χαλάει ο κό-
σµος βλ. λ. χαλώ 6. η ζωή, οι ανθρώπινες σχέσεις και δραστηριότητες, 
η καθηµερινότητα: όλοι θα φύγουµε κάποτε από τον µάταιο τούτο -1| 
δεν ξέρεις τον -■ κρύβει παγίδες || είναι έµπειρος άνθρωπος- ξέρει σε 
τι ~ ζούµε- ΦΡ. (α) ο πάνω κόσµος οι ζωντανοί (β) ο κάτω κόσµος οι 
πεθαµένοι (γ) αφήνω τον κόσµο πεθαίνω (δ) φέρνω στον κόσµο γεν-
νώ: έφερε στον κόσµο ένα κοριτσάκι (ε) έρχοµαι στον κόσµο γεννιέ-
µαι: ήλθε στον κόσµο εν µέσω πολέµου (στ) στον άλλο κόσµο (µεσν. 
φρ.) στον Αδη, εκεί όπου φαντάζεται κανείς ότι πηγαίνουν οι άνθρω-
ποι πεθαίνοντας: το φάρµακο που µου έδωσε, παραλίγο να µε στείλει 
~ (να µε σκοτώσει) 7. (ειδικότ.) η ζωή ανάµεσα στους ανθρώπους και 
στις δραστηριότητες τους, κατ' αντιδιαστολή προς τη µοναστική ή α-
σκητική ζωή: εγκατέλειψε τον ~ και αφιερώθηκε στον Θεό ΣΥΝ. εγκό-
σµια 8. νοητό σύστηµα οµοειδών στοιχείων, σύνολο πραγµάτων που 
συναποτελούν το πλαίσιο µέσα στο οποίο γίνεται (κάτι): ο ~ των ηθι-
κών αξιών | των ιδεών || ο ~ τού παιδιού || ο εσωτερικός ~ τού ανθρώ-
που (το βαθύτερο είναι του)· ΦΡ. (κάποιος) ζει στον κόσµο του (κά-
ποιος) δεν έχει επαφή µε την πραγµατικότητα ΣΥΝ. περιβάλλον 9. το 
σύνολο ανθρώπων που ασκούν το ίδιο επάγγελµα, ανήκουν στην ίδια 

τάξη ή έχουν κοινά ενδιαφέροντα: καλλιτεχνικός | πνευµατικός | ια-
τρικός | φίλαθλος ~ || µαζεύτηκε όλος ο καλός - (οι ανώτερες κοινω-
νικά τάξεις) || ο ~ τής εργασίας | τού θεάµατος | τής πολιτικής | τής 
τηλεόρασης | τής τέχνης 10. σύνολο ανθρώπων ή λαών µε κοινά κυρ. 
πολιτισµικά χαρακτηριστικά ή/και πολιτικο-οικονοµικό σύστηµα: ι-
στορία τού ελληνιστικού ~ || ένα βιβλίο που µας ξεναγεί στον ~ τής Βί-
βλου || τα προβλήµατα τού αραβικού ~· ΦΡ. Τρίτος Κόσµος το σύνολο 
των υπανάπτυκτων χωρών, κυρ. τής Ασίας, τής Αφρικής και τής Ν. 
Αµερικής (κατ' αντιδιαστολή προς τον Πρώτο Κόσµο, τις ανεπτυγµέ-
νες οικονοµικά χώρες, και τον ∆εύτερο Κόσµο, που ήταν οι χώρες τού 
πρώην ανατολικού µπλοκ) 11. πλήθος ανθρώπων: στις δεξιώσεις της 
µαζεύεται πάντα ~ || (εµφατ.) ~ και ντουνιάς || είχε πολύ ~ στη στάση 
| στο λεωφορείο || πού πηγαίνει όλος αυτός ο - νυχτιάτικα; ΦΡ. χαλάω 
κόσµο βλ. λ. χαλώ 12. (περιληπτ.) οι πελάτες: το µαγαζί δεν έχει ~ || 
πώς πάµε από ~; || πάει ~ σ' αυτό το καταγώγιο; ΣΥΝ. κίνηση· ΦΡ. πάρε 
| περάστε κόσµε! (i) προτροπή πωλητών προς τους πελάτες να α-
γοράσουν τα προϊόντα τους: ~! Εδώ τα φτηνά ρούχα! (ii) (ειρων.) για 
περιπτώσεις στις οποίες κάτι προσφέρεται σε όλους, ενώ δεν θα έ-
πρεπε (συνήθ. για χαριστικές παροχές δηµοσίου χρήµατος): ~! Άρχι-
σαν πάλι τις παροχές στους ηµετέρους! 13. (η γεν. τού κόσµου ως χα-
ρακτηρισµός, ήδη µεσν. φρ.) (i) για µεγάλο πλήθος πραγµάτων: έχει ~ 
τις ευθύνες στο κεφάλι του || φέρνει ~ τ' αγαθά στο σπίτι || µας είπε ~ 
τις ανοησίες (ii) τής αριστοκρατίας: φαίνεται ότι είναι µια κυρία ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τάξη, διευθέτηση», αβεβ. ετύµου. Τρεις εί-
ναι κυρίως οι προτεινόµενες ετυµολογικές κατευθύνσεις: (α) κόσµος 
< *κόν-σµος < *kon-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ken- «διευθετώ αρµο-
νικά», πβ. λατ. censeo «τιµώ», σανσκρ. sâmsati κ.ά. (β) κόσµος < *κόδ-
σµος, που συνδ. µε το αρχ. επίθ. κεδνός «σοβαρός, εξαιρετικός» (γ) 
κόσµος < *χόθ-µος < I.E. *ghodh- «συνδέω, συναρµόζω». Η λ. απέκτη-
σε τη σηµ. τού συνόλου των πραγµάτων στο Σύµπαν και στην οικου-
µένη λόγω τής τάξης και τής αρµονίας που χαρακτηρίζει το φυσικό 
υλικό σύστηµα. Επιπλέον, δήλωσε και το σύνολο των έµβιων όντων 
που κατοικούν στον πλανήτη µας]. 

-κόσµος β' συνθετικό που δηλώνει: 1. πλήθος ανθρώπων, µε κοινή 
ιδιότητα: εργατό-κοσµος, µαθητό-κοσµος, παλιό-κοσµος 2. τον κόσµο 
ή το Σύµπαν: µακρό-κοσµος, µικρό-κοσµος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. κόσµος 
και εµφανίζεται επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. macro-
cosme) και µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γερµ. Arbeits-leute «εργατό-κο-
σµος»)]. 

κοσµοσυρροή (η) [1896] {χωρ. πληθ.} η συγκέντρωση µεγάλου αριθ-
µού ανθρώπων: ~ στη συναυλία || ασφυκτική | πρωτοφανής | απί-
στευτη ~ ΣΥΝ κοσµοπληµύρα, ανθρωποθάλασσα, πολυκοσµία, λαοθά-
λασσα, ανθρωποπληµύρα ΑΝΤ. ερηµιά. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. Menschenandrang]. 

κοσµοσύχναστος, -η, -ο [1895] (για τόπο) αυτός στον οποίο συχνάζει 
πολύς κόσµος: τα ~ µπαρ τής Αθήνας || η 'Υδρα είναι ένα - νησί. 

κοσµοσωτήριος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που συντελεί στη σωτηρία τού 
ανθρώπινου γένους: ~ άγγελµα | µήνυµα | έργο | επιδίωξη ΣΥΝ. σωτή-
ριος ΑΝΤ. καταστροφικός. 

κοσµοχαλασιά (η) {χωρ. πληθ.} 1. µεγάλη αναστάτωση ή καταστρο-
φή, που προέρχεται από την έξαρση των στοιχείων τής φύσης: ο άνε-
µος λυσσοµανούσε και τα κύµατα ήταν τεράστια: σωστή ~! ΣΥΝ. συ-
ντέλεια, θεοµηνία ΑΝΤ. αιθρία, γαλήνη 2. θόρυβος και αναστάτωση 
που προέρχεται από εκδηλώσεις τού πλήθους: µόλις ανέβηκε στη 
σκηνή ο τραγουδιστής, έγινε ~! ΣΥΝ. πανδαιµόνιο, πανζουρλισµός, χα-
λασµός κόσµου ΑΝΤ. ησυχία, ηρεµία · 3. µεγάλη καταστροφή. 

κοσµώ ρ. µετβ. {κοσµείς... | κόσµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. κά-
νω (κάτι) όµορφο µε την παρουσία µου: πίνακες κοσµούν το κτήριο || 
τα βιβλία κοσµούνται µε εικόνες ΣΥΝ. στολίζω, οµορφαίνω, καλλω-
πίζω, εξωραίζω, διακοσµώ ΑΝΤ. ασχηµίζω · 2. προσδίδω τιµή και δόξα 
µε την ύπαρξη µου: λαµπρά ονόµατα κοσµούν την ιστορία τής πόλης 
ΣΥΝ. τιµώ, δοξάζω ΑΝΤ. υποβιβάζω. — κόσµηση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. κοσµώ (-έω) < κόσµος]. 

Κόσοβο (το) {Κοσόβου} περιοχή τού Ν. τµήµατος τής Σερβίας, πρώην 
αυτόνοµη επαρχία τής ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, που αποτέλεσε ιστο-
ρική εστία τού σερβικού έθνους. — Κοσοβάρος (ο), Κοσοβάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. Kosovo < kos «κοτσύφι»]. 

Κοσσυφοπέδιο (το) [1859] {Κοσσυφοπεδίου} το Κόσοβο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κόσσυφος «κοτσύφι» + πεδίο (πβ. γερµ. Amselfeld), το 
πεδίο τής µάχης όπου ηττήθηκαν οι Σέρβοι από τους Τούρκους το 
1389. Σερβοκρ. ονοµασία Kossovo Polje «πεδίο των µαύρων πουλιών»]. 

κόστα (η) {δύσχρ. κοστών} ελλην. ακτή- το µέρος τής ξηράς που βρί-
σκεται δίπλα στη θάλασσα: φιλική | απότοµη - ΣΥΝ. παραλία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. costa < λατ. costa]. 

Κόστα Ρίκα (η) (ισπ. Republica de Costa Rica = ∆ηµοκρατία τής Κό-
στα Ρίκα) κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα το Σαν Χοσέ, επί-
σηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το κολόν Κόστα Ρίκα. — 
Κοσταρικανός (ο), Κοσταρικανή (η). 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Costa Rica «πλούσια ακτή», ονοµασία που δόθηκε στην 
περιοχή από τον Κολόµβο το 1502 λόγω των άφθονων νερών και τής 
πλούσιας βλάστησης της]. 

κοστίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κόστισα} ♦ (µετβ.) 1. έχω (συγκεκριµένη) 
τιµή, χρηµατικό αντίτιµο, συγκεκριµένη εµπορική αξία: το καινούρ-
γιο αυτοκίνητο του κόστισε µια ολόκληρη περιουσία || ~ ακριβά | 
φθηνά ΣΥΝ. στοιχίζω, αξίζω, τιµώµαι, κάνω 2. (µτφ.) έχω (δυσβάστα-
χτο) τίµηµα: το ατύχηµα του κόστισε τη ζωή του || ο ξενιτεµός των 
παιδιών του, του κόστισε πολύ ΣΥΝ. στοιχίζω, στενοχωρώ, θλίβω ΑΝΤ. 
χαροποιώ' ΦΡ. δεν µου κοστίζει τίποτε να... δεν αντιµετωπίζω δυ-
σκολία ή κώλυµα να κάνω (κάτι): ~ να τα πω έξω από τα δόντια! ΣΥΝ. 
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δεν το 'χω σε τίποτε ΑΝΤ. φοβάµαι, διστάζω, (!) κωλώνω ♦ 3. (αµετβ.) 
έχω κόστος, απαιτώ µεγάλα έξοδα ή καταβολή κόπου και ψυχικού 
πόνου: η νυχτερινή ζωή κοστίζει || η ελευθερία, όπως και κάθε σπου-
δαίο πράγµα, κοστίζει. 
[ETYM. µεσν. < ιταλ. costare < λατ. constare, τού ρ. consisto «συνίστα-
µαι»]. 

κοστολόγηση (η) → κοστολογώ 
κοστολόγιο (το) {κοστολογί-ου | -ων} η λογιστική κατάσταση, στην 

οποία αναγράφεται η αξία προϊόντος, όπως προκύπτει από τον συνυ-
πολογισµό άµεσων και έµµεσων δαπανών, χωρίς όµως να λαµβάνε-
ται υπ' όψιν το κέρδος: εµπορικό ~. 

κοστολόγος (ο) οικονοµολόγος ειδικός στην κοστολόγηση. 
κοστολογώ ρ. µετβ. {κοστολογείς... | κοστολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} προσδιορίζω την αξία, το κόστος σε (κάτι): ~ εµπορεύµατα | 
προϊόντα ΣΥΝ. εκτιµώ. — κοστολόγηση (η). [ΕΤΎΜ. < κόστος + -
λογώ (βλ.λ.)]. 

κόστος (το) {κόστους | συνήθ. χωρ. πληθ.· µερικοί χρησιµοποιούν τον 
τ. κόστη} 1. η αξία προϊόντος ή υπηρεσίας χωρίς την επιβάρυνση τού 
εµπορικού κέρδους: εκπτώσεις σε τιµή κόστους || µείωση | διαφορά 
τού ~ || το ~ τού χρήµατος ΣΥΝ. αξία ΑΝΤ. κέρδος 2. (γενικότ.) οι συνο-
λικές δαπάνες που απαιτούνται για κάτι: ~ συντήρησης | κατασκευής | 
χρήσης | εργασιών | µεταφοράς ΣΥΝ. αξία· ΦΡ. κόστος ζωής βλ. λ. ζωή 3. 
(µτφ.) οι επιπτώσεις µιας επιλογής, µιας απόφασης ή ενός φαινοµένου: 
η απόφαση αυτή έχει σηµαντικό ψυχικό ~ || δεν είναι εύκολη 
απόφαση, έχει ~ || το κοινωνικό ~ των επιλογών τής κυβέρνησης || το 
~ τής ρύπανσης | των πυρκαγιών για το περιβάλλον ΦΡ. (α) πολιτικό 
κόστος οι δυσµενείς συνέπειες σε πολιτικό επίπεδο για κάποιον 
(κυβέρνηση, πολιτικό κόµµα, πολιτικό), που παίρνει µια απόφαση, η ο-
ποία δυσαρεστεί τους ψηφοφόρους: συχνά οι κυβερνήσεις δεν τολ-
µούν να πάρουν µέτρα εξυγίανσης τού δηµόσιου τοµέα, γιατί φοβού-
νται το ~ (β) (µτφ.) µετρώ το κόστος (ενός πράγµατος) βλ. λ. µετρώ. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. costo < costare (βλ. κ. κοστίζω)]. 

κοστούµι κ. κουστούµι (το) {κοστουµ-ιού | -ιών} 1. συνδυασµός 
ρούχων που περιλαµβάνει παντελόνι, σακάκι και µερικές φορές γι-
λέκο: εγγλέζικο | παλιοµοδίτικο | κοµψό | καλοραµµένο | καθηµερινό 
| γαµπριάτικο ~· ΦΡ. (α) (µτφ.) του έραψε | έκοψε ένα κοστούµι! (συ-
νήθ. για τεχνίτη που παρέχει υπηρεσίες) απαίτησε πολλά χρήµατα 
ως αµοιβή (β) (οικ.) ξύλινο κοστούµι το φέρετρο 2. κοστούµια (τα) 
ενδυµασίες που προορίζονται κυρ. για θεατρική ή κινηµατογραφική 
χρήση: τα σκηνικά και τα ~ τής παράστασης επιµελείται γνωστός 
ζωγράφος ΣΥΝ. φορεσιά. — (υποκ.) κουστουµάκι (το). [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού ιταλ. costume «έθιµο - ειδική ενδυµασία (σε 
συγκεκριµένες περιστάσεις)» < λατ. *cô(n)suëtûmen < consuetudo 
«συνήθεια» < consuetus «συνήθης», µτχ. τού p. consuesco «συνηθί-
ζω»]. 

κότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κατοικίδιο πτηνό, που εκτρέφεται για το 
κρέας και τα αβγά του· η όρνιθα: αλανιάρα ~ (ελεύθερης βοσκής)· 
ΦΡ. (α) (περνώ) ζωή και κότα (περνώ) ζωή ανέµελη, χωρίς δυσκολίες 
και φροντίδες, γεµάτη απολαύσεις: παντρεύτηκαν και περνούν ~ οι 
δυο τους! ΣΥΝ. ζωή χαρισάµενη, ντόλτσε βίτα ΑΝΤ. βάσανο, µαρτύριο 
(β) κοιµάµαι µε τις κότες πέφτω νωρίς για ύπνο: ~, για να είµαι φρέ-
σκος στη δουλειά µου ΑΝΤ. ξενυχτώ (γ) βρήκα την κότα µε τα χρυσά 
αβγά απολαµβάνω κέρδη, χωρίς να καταβάλλω προσπάθεια, συνήθ. 
εκµεταλλευόµενος άλλους (δ) (παροιµ.) η γριά (η) κότα έχει το ζουµί 
η ώριµη γυναίκα είναι καλύτερη ερωµένη (ε) όποιος ανακατεύεται µε 
τα πίτουρα, τον τρων' οι κότες βλ. λ. ανακατεύω (στ) γελούν και οι 
κότες µαζί µου έχω γίνει ο περίγελως: µε τα καµώµατα του γελούν κι 
οι κότες µαζί του! (ζ) να φάν' κι οι κότες σε πολύ µεγάλη ποσότητα: 
Αν έχει λεφτά; ~! (η) αλλού τα κακαρίσµατα κι αλλού γεννούν οι 
κότες αλλού φαίνεται να συντελείται κάτι και αλλού γίνεται στην 
πραγµατικότητα (θ) η κότα έκανε το αβγό ή το αβγό την κότα; | εί-
ναι σαν την κότα και τ' αβγό βλ. λ. αβγό (ι) (παροιµ.) σαν την κότα 
στον µύλο έχοντας τα πάντα έτοιµα, διαθέσιµα, χωρίς την καταβολή 
προσπάθειας, όπως βρίσκει εύκολα η κότα τροφή στον µύλο, από τα 
σιτηρά που πηγαίνουν για άλεσµα 2. (µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος δειλός 
ΣΥΝ. φοβητσιάρης ΑΝΤ. γενναίος, λιοντάρι 3. (α) γυναίκα ανόητη, µε 
επιτηδευµένη εµφάνιση, που συνήθ. χαρακτηρίζεται από υποκρισία, 
έπαρση ή έλλειψη προσωπικότητας (β) (γενικότ.) υβριστ. για γυναί-
κα. — (υποκ.) κοτούλα κ. κοτίτσα (η), (µεγεθ.) κοτάρα (η) (σηµ. 3). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

[ΕΤΥΜ Θηλ. τού αρχ. κόττος, πιθ. «πετεινός». Η λ. κόττος χρησιµο-
ποιήθηκε µε αρκετές διαφορετικές σηµ., όπως «πετεινός» (Ησύχιος), 
«κύβος» (Ιουστινιανός), «ψάρι τού ποταµού» (Αριστοτέλης) κ.ά., 
πράγµα που καθιστά την ετυµολόγησή της αβέβαιη. Ίσως συνδ. µε τις 
λ. κοτύλη «κοιλότητα» και κότταβος (πιθ. αρχική σηµ. «είδος δο-
χείου»), ενώ σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, πρόκειται για λ. ισπανο-καυ-
κασιανή (µη I.E.), που απαντά στη βασκική γλώσσα. Φαίνεται πως η 
λ. κόττος δήλωνε αρχικώς την κάθε µορφής κοιλότητα, από όπου εξε-
λίχθηκε στη σηµ. «κεφάλι - λόφος». Η σηµ. «πετεινός» οφείλεται 
µάλλον στο λειρί που φέρει στο κεφάλι· αυτή είναι και η ερµηνεία 
τού Ησυχίου: και οι άλεκτρύονες κοττοί διά τόν επί τη κεφαλή λό-φον. 
Η αβεβαιότητα περί την ετυµολογία τής λ. οδηγεί στο να προτιµηθεί 
η απλούστερη γρ. µε ένα -τ-]. κοτάω ρ. → κοτώ 
κοτερά (τα) (λαϊκ.) το σύνολο των οικόσιτων πτηνών και κυρ. οι κό-
τες: τάισες τα ~; ΣΥΝ. πουλερικά. [ΕΤΎΜ. < κότα + παραγ. επίθηµα -
ερά, πβ. λαδ-ερά]. κότερο (το) µικρό, µηχανοκίνητο ή/και ιστιοφόρο 
σκάφος, που χρησιµοποιείται κυρ. σε ταξίδια αναψυχής (και που 
αποτελεί σύµβολο οικονοµικής άνεσης): υπερπολυτελές | πλούσιο ~ 
ΣΥΝ. θαλαµηγός, 

γιοτ, ιστιοπλοϊκό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. cotero < αγγλ. cutter < cut «κόβω, διασχίζω»]. κοτέτσι 
(το) {κοτετσ-ιού | -ιών} 1. ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος, όπου ζουν 
και κοιµούνται οι κότες ΣΥΝ. (επίσ.) ορνιθώνας 2. (µτφ.) πολύ µικρός 
και άβολος χώρος ή σπίτι: µάλλον ~ παρά σπίτι θα το έλεγες το µέρος 
όπου µένει. [ΕΤΥΜ. < σλαβ. kotets]. κοτζάµ επίθ. {άκλ.} (καθηµ.-
εκφραστ.) ολόκληρος: δεν ντρέπεσαι ~ άντρας να κλαίγεσαι για 
ασήµαντα πράγµατα; ΑΝΤ. τόσος δα. Επίσης (λαϊκ.) κοτζάµου κ. 
κοτζαµάν. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kocam, συντετµ. τ. τού kocaman «πελώριος, τερά-
στιος» (βλ. κ. κοτζαµάνης)]. κοτζαµπάσης (ο) {κοτζαµπάσηδες} 1. ο 
αρχηγός κοινότητας (επί Τουρκοκρατίας): οι ~ τού Μοριά ΣΥΝ. 
προεστός, άρχοντας, προύχοντας 2. (µτφ.) άνθρωπος που φέρεται µε 
αυταρχικότητα και αυθαιρεσία ΣΥΝ. σατράπης, δερβέναγας. Επίσης 
κοτζαµπάσης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kocabas^i]. κοτήσιος, -ια, -ιο αυτός 
που προέρχεται από κότα. κοτιγιόν (το) {άκλ.} (περιληπτ.) 1. εύθυµοι 
ευρωπαϊκοί χοροί και σκηνές, µε τους οποίους ολοκληρώνεται 
χοροεσπερίδα: χαρούµενο | χαριτωµένο ~ 2. (συνεκδ.) τα διάφορα 
µικροαντικείµενα, συνήθ. χάρτινα, που µοιράζονται σε όσους 
παίρνουν µέρος σε χοροεσπερίδα: χάρτινα | πολύχρωµα | αστεία ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. cotillon < cotte «µανδύας, µάλλινο ρούχο» < φρανκον. 
*kotta, που συνδ. µε αρχ. γερµ. chozza «µάλλινος µανδύας»]. κότινος 
(ο) {κοτίν-ου | -ων, -ους} 1. στεφάνι από κλαδί αγριελιάς, µε το οποίο 
στεφάνωναν τους νικητές των αγώνων στην αρχαιότητα 2. (συνεκδ.) η 
τιµή, η ηθική ικανοποίηση που νιώθει ο νικητής. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο]. κοτλέ (το) {άκλ.} 1. ύφασµα στού οποίου το 
πέλος εναλλάσσονται βελούδινες και απλές λείες ρίγες: ψιλό | 
ανθεκτικό ~ || ~ µε ψιλή | χοντρή ρίγα 2. (συνεκδ.) κάθε ρούχο που έχει 
κατασκευαστεί από αυτό το ύφασµα: το ~ που φοράει της πάει πολύ 3. 
(ως επίθ.) αυτός που είναι από το παραπάνω υλικό: ~ παντελόνι | 
φούστα | µπουφάν.  — (υποκ.) κοτλεδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. côtelé < côte «πλευρό, πάϊδι» (< λατ. costa)]. κοτολέτα 
(η) {κοτολετών} µικρή φέτα κρέατος (συνήθ. από τον λαιµό βοδινού, 
αρνιού ή χοιρινού) που τρώγεται τηγανισµένη ή ψητή. [ΕΤΎΜ. < γαλλ. 
côtelette, υποκ. τού côte «πλευρά, παίδι» (< λατ. costa)]. κοτόπιτα (η) 
{δύσχρ. κοτοπιτών} πίτα µε κρέας από κοτόπουλο. — 
(υποκ.) κοτοπιτάκι (το). κοτοπουλίλα (η) {χωρ. πληθ.} (οικ.) η 
χαρακτηριστική δυσάρεστη µυρωδιά τού κοτόπουλου, ιδ. όταν αυτό 
µαγειρεύεται: ρίχνω λίγο µο-σχοκάρυδο, να κόψει την ~. [ΕΤΎΜ. < 
κοτόπουλο + παραγ. επίθηµα -ίλα]. κοτόπουλο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} 
µικρή κότα που εκτρέφεται κυρ. για το κρέας της: ~ ψητό | µε πατάτες 
στον φούρνο | σούβλας | κοκκινιστό' ΦΡ. (α) (µτφ.) σαν κοτόπουλο για 
κάποιον που είναι πολύ ζαλισµένος, που δεν έχει συνέλθει ακόµη από 
κάτι: µόλις ξύπνησα και είµαι ~· πρέπει να πιω έναν καφέ για να 
συνέλθω || ήταν ~ από το µεθύσι (β) τον µάδησαν σαν κοτόπουλο του 
πήραν όλα τα χρήµατα (συνήθ. σε χαρτοπαίγνιο). — (υποκ.) 
κοτοπουλάκι (το). [ΕΤΎΜ. < κότα + -πουλο (< λατ. pullus «νεοσσός»), 
πβ. αρχοντό-πουλο, βασιλό-πουλο κ.ά.]. κοτοσαλατα (η) {δύσχρ. 
κοτοσαλατών} σαλάτα τής οποίας βασικό 
συστατικό είναι το κοτόπουλο. κοτόσουπα (η) {δύσχρ. κοτοσουπών} 
σούπα από ζωµό κότας ή κοτόπουλου. κοτόψειρα (η) {δύσχρ. 
κοτοψειρών} κάθε είδους παράσιτο που βρίσκεται στα οικόσιτα 
πτηνά. κοτρώνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) µεγάλη πέτρα: µε τον 
σεισµό κύλησαν κοτρώνες και έκλεισαν τον δρόµο ΑΝΤ. λιθαράκι, 
πετραδά-κι. Επίσης κοτρώνι (το). [ΕΤΥΜ. < κοτρώνι < *κροτώνιον< 
αρχ. κροτώ]. κοτσαδόρος (ο) εξάρτηµα που εξέχει από το πίσω µέρος 
οχήµατος, αποτελείται από µεταλλικό γάντζο και ασφάλεια και 
χρησιµοποιείται για να συνδέεται µε άλλο όχηµα, ώστε να το 
ρυµουλκεί: µε τη σύγκρουση ο - βούλιαξε τον προφυλακτήρα τού πίσω 
αυτοκινήτου. [ΕΤΥΜ. < κοτσάρω + λεξικό επίθηµα -δόρος (βλ.λ.)]. 
κότσαλο (το) (λαϊκ.) το µέρος τού σταχυού που δεν θρυµµατίστηκε 
στο αλώνισµα. 
[ΕΤΎΜ. < αρωµουν. cotsalä. Η σύνδ. µε υποθ. τ. *κόψανον (< θ. κοψ- τού ρ. 
κόπτω) δεν ευσταθεί]. κοτσάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (καθηµ.) το 
µεγάλο κοτσάνι ΣΥΝ. µίσχος 2. (συνήθ. µτφ.-οικ.) κουβέντα ανόητη: 
την πέταξε πάλι την -του! ΣΥΝ. κουταµάρα, ανοησία ΑΝΤ. εξυπνάδα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. κοτσάνι (το) {κοτσαν-ιού | -ιών} (καθηµ.) το 
στέλεχος που συνδέει τον κορµό ενός φυτού µε τα φύλλα, τα άνθη, 
τους καρπούς: λεπτό | τρυφερό | αγκαθωτό ~ ΣΥΝ. µίσχος· ΦΡ. (ως 
επίρρ.) την περνάω κοτσάνι περνάω πολύ ευχάριστα, πολύ ωραία. 
[ΕΤΥΜ. < *κοψάνιον, υποκ. τού *κόψανον < αρχ. κόπτω. Κατ' άλλη 
άποψη, προέρχεται από το σλαβ. kocan]. κοτσάρω ρ. µετβ. {κότσαρ-α 
κ. -ισα) (λαϊκ.) 1. συνδέω στον κοτσα-δόρο: ~ την τροχοσκηνή στο 
αυτοκίνητο ΑΝΤ. ξεκοτσάρω, ξεκρεµώ 2. συνδέω (κάτι 
συµπληρωµατικό ή συνήθ. άσχετο) µε το υπόλοιπο σύνολο: τι µου 
κοτσάρισες αυτό τον φιόγκο στο πέτο; || (µτφ.) κότσαρε και δύο ρητά 
στο τέλος, για να φανεί σοβαρός ΣΥΝ. προσθέτω · 3. δίνω: του ζητάω 
ξεκάθαρα το προϊόν Α κι αυτός µου κοτσάρει άλλη µάρκα! ΣΥΝ. 
πασάρω. — κοτσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. cozzare 
«χτυπώ (µε κέρατα)» < coccio «κέρα- 
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το» < λατ. coccyx < αρχ. κόκκυξ (βλ. λ. κόκκυγας)]. 
κότσι (το) {κοτσ-ιού | -ιών} 1. (καθηµ.) ο αστράγαλος 2. το σηµείο τού 

πέλµατος στη ρίζα τού µεγάλου δακτύλου: είναι στενά τα παπούτσια και 
πονάει το ~ µου 3. κότσια (τα) (µτφ.) σωµατική και ηθική δύναµη: έχει τα ~ 
για µια τέτοια δουλειά; || πρέπει να βαστούν τα - σου, για να τα βάλεις µαζί του 
ΣΥΝ. κουράγιο ΑΝΤ. αδυναµία · 4. (παλαι-ότ.) παιχνίδι που παίζεται µε τον 
αστράγαλο ζώου, ο οποίος χρησιµοποιείται σαν ζάρι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κότσινκ *κόττιον, υποκ. τού αρχ. κόττος (βλ. κ. κότα). Κατ' 
άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από το σλαβ. koStitsa «κοκκαλά-κι»].^ 

κοτσίδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µέρος των µαλλιών που αποτελείται από τρίχες, 
οι οποίες έχουν πλυθεί µεταξύ τους: µακριά | πλούσια | κοντή ~ ΣΥΝ. 
πλεξούδα, πλεξίδα. — (υποκ.) κοτσίδι κ. κοτσιδάκι (το), κοτσιδοίιλα (η). 
[ETYM. < αρχ. κοττίς, -ίδος «κεφαλή» (δωρ. λ.), υποκ. τού κόττος (βλ. λ. 
κότα)]. 

κοτσονάτος (ο), κοτσονάτη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (κυρ. για άνδρα) πρόσωπο που 
έχει ακόµα σωµατική και ηθική αντοχή: ~ γέρος ΣΥΝ. ακµαίος, δυνατός ΑΝΤ. 
αδύναµος. Επίσης κοτσανάτος (ο). [ΕΤΥΜ < κοτσανάτος (µε προχωρητική 
αφοµοίωση) < κοτσάνι]. 

κότσος (ο) 1. είδος χτενίσµατος των µαλλιών, κατά το οποίο τα µαλλιά 
µαζεύονται ψηλά στο κεφάλι σε διάφορα σχήµατα: δένω | κάνω τα µαλλιά µου 
~· ΦΡ. (οικ.) πιάνοµαι κότσος | µε πιάνουν κότσο αποδεικνύοµαι αφελής, 
πέφτω σε παγίδα: πήγε να κάνει τον έξυπνο, αλλά τελικά πιάστηκε κότσος ΣΥΝ. 
(οικ.) µε πιάνουν κορόιδο, µου τη φέρνουν 2. (συνεκδ.) το µέρος των µαλλιών 
που έχει µαζευτεί στο επάνω µέρος τού κεφαλιού. — (υποκ.) κοτσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κόττος (µε τσιτακισµό), βλ. κ. κότα]. 

κότσυφας (ο) {κοτσύφων} µικρό, ωδικό πτηνό µε µαύρο φτέρωµα και 
κιτρινωπό ράµφος. Επίσης κοτσύφι (το). — κοτσυφίνα (η). [ΕΤΎΜ. < µεσν. 
κόσσυφας < αρχ. κόσσυφος < *κόψυφος (µε ανοµοίω-ση, πβ. αττ. κόψ-ιχος), 
που συνδ. µε ρωσ. και αρχ. σλαβ. kosü «κοτσύφι» και ανάγεται σε I.E. *kopso-
j. 

κοτύλη (η) {κοτυλών} (αρχαιοπρ.) 1. κάθε κοίλο σχήµα ΣΥΝ. κοιλότητα ΑΝΤ. 
καµπύλη · 2. µικρό αγγείο µε δύο αντικριστές λαβές που ξεκινούν από τη 
βάση και καταλήγουν στο στόµιο: κλασική | γεωµετρική ~ ΣΥΝ κύπελλο, 
ποτήρι · 3. ΑΝΑΤ. κάθε κοιλότητα που σχηµατίζουν οι αρθρώσεις τού σώµατος 
και ιδ. αυτές που συνδέουν τα µηριαία οστά µε τη λεκάνη · 4. ΖΩΟΛ. καθεµία 
από τις µυζητικές θηλές που βρίσκονται στις άκρες των πλοκαµιών των 
κεφαλοπόδων ΣΥΝ. βεντούζα. 
[ΕΤΧΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ουσ. κοττίς «κεφαλή» (για το οποίο 
βλ. λ. κότα). Αλλες εκδοχές είναι η πρόταση για σύνδεση µε το τσεχ. kotlati 
«κάµπτοµαι, γίνοµαι κοίλος», καθώς και η θεώρηση τής λ. ως πελασγικού 
δανείου. Η συσχέτιση µε λατ. catinus «πιάτο, δοχείο» δεν ευσταθεί]. 

κοτυληδόνα (η) BOT. το πρώτο ή τα πρώτα φύλλα που προβάλλουν, όταν 
βλαστήσει το σπέρµα- (γενικότ.) µέρος τού εµβρύου που υπάρχει ήδη στο 
σπέρµα φυτού. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοτυληδών, -όνος < κοτύλη (βλ.λ.)]. 

κοτυλοειδης, -ής, -ές [αρχ.] {κοτυλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει 
µε κοτύλη (βλ.λ.). 

κοτυλοφόρος, -ος, -ο (λόγ.) (για χταπόδια, πολύποδες κ.λπ.) αυτός που έχει 
κοτύλες, βεντούζες. [ΕΤΥΜ. < κοτύλη + -φόρος < φέρω]. 

κοτώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {κοτάς... | κότησα} (οικ.) έχω το κουράγιο: κο-τούσα, 
νοµίζεις, να βγάλω τσιµουδιά; || αν κοτάς, πες τίποτα! ΣΥΝ. τολµώ ΑΝΤ. 
δειλιάζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κοτώ (-έω) «οργίζοµαι» (< κρότος «οργή») ή < µεσν. *κοττώ 
(µε τη σηµ. «ρίχνω τους κύβους, τα ζάρια - διακινδυνεύω») < αρχ. κόττος 
«κύβος» (βλ. κ. κότα). Η αβεβαιότητα περί την ετυµολογία οδηγεί στην 
υιοθέτηση τής απλούστερης γραφής µε ένα -τ-]. 

κουάκερ (το) {άκλ.} αλεσµένα δηµητριακά (κυρ. βρόµη), που χρησι-
µοποιούνται στην παρασκευή χυλού ή πρωινού. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Quaker 
(εµπορ. ονοµασία), επειδή στην ετικέτα τού δοχείου εικονιζόταν ένα µέλος 
τής θρησκευτικής οµάδας των Κουακέ-ρων (< αγγλ. quake «τρέµω, σείω»), οι 
οποίοι αυτοαποκαλούνταν Society of Friends «Εταιρεία των Φίλων»]. 

κουάρκ (το) {χωρ. γεν.} (συνήθ. στον πληθ. κουάρκς, τα) υποατοµικό 
σωµατίδιο που θεωρείται ότι ανήκει στα θεµελιώδη συστατικά τής ύλης. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. quark, óp. τού Αµερικανού φυσικού Μ. Geli-Mann (1929-), 
ο οποίος τον δανείστηκε από το έργο τού Ιρλανδού συγγραφέα James Joyce 
Finnegans Wake (1939). Η λ. πλάστηκε «επ' αυτώ» (nonce-word) από τον J. 
Joyce και δεν έχει ετυµολογική διαφάνεια]. 

κουαρτέτο (το) ΜΟΥΣ. 1. µουσικό σύνολο, που αποτελείται από τέσ-σερεις 
εκτελεστές (όργανα ή φωνές): µουσική για ~ εγχόρδων οργάνων 2. (συνεκδ.) 
µουσικό έργο γραµµένο για τέσσερα όργανα ή τέσ-σερεις φωνές 
(ενδεχοµένως, µε συνοδία ορχήστρας): το ~ από τον «Ρι-γκολέτο» τού Βέρντι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. quartetto < quarto «τέταρτος» < λατ. quartus]. 

κουασψόδος (ο) (µετωνυµ.) εξαιρετικά δύσµορφος άνθρωπος ΣΥΝ. 
αποκρουστικός, κακάσχηµος, τέρας ΑΝΤ. κούκλος, πανέµορφος. [ΕΤΥΜ; 
Μεταφορά (οπτικό δάνειο) τού γαλλ. ονόµατος Quasimodo, ήρωα τού 
µυθιστορήµατος Η Παναγία των Παρισίων (γαλλ. Notre-Dame de Paris) τού 
V. Hugo, όπου προσωποποιεί την τερατώδη ασχήµια]. 

κουάφ (η) {άκλ.} είδος διαδήµατος που φορά η νύφη στο κεφάλι, συνήθ. από 
λουλούδια. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. coiffe < δηµώδ. λατ. cofea < αρχ. γερµ. kufia «κράνος»]. 
Κούβα (η) (ισπ. Republica de Cuba = ∆ηµοκρατία τής Κούβας) 1. το 

µεγαλύτερο νησί τής Καραϊβικής Θάλασσας 2. νησιωτικό κράτος τής Κ. 
Αµερικής, που περιλαµβάνει το οµώνυµο νησί και άλλα µικρότερα, µε 
πρωτεύουσα την Αβάνα, επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το πέσο 
Κούβας. — Κουβανός κ. (καθηµ.) Κουβανέζος (ο), Κουβανή κ. (καθηµ.) 
Κουβανέζα (η), κουβανικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) κουβανέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ 
< ισπ. Cuba < ινδιάν. Cubacanân, αγν. ετύµου και σηµ.]. 

κουβαλητής (ο), κουβαλήτρια (η) {κουβαλητριών} 1. πρόσωπο που 
κουβαλάει πράγµατα ΣΥΝ. µεταφορέας · 2. το άτοµο που φροντίζει την 
οικογένεια του και το σπιτικό του, φέρνοντας πλούσια αγαθά. Επίσης 
(λαϊκ.) κουβαλήτρα (η). 

κουβαλητός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που τον µεταφέρουν (γιατί δεν µπορεί να 
κινηθεί µόνος του): έχει σπάσει το πόδι του και τον έφεραν κουβαλητό 2. αυτός 
που τον πηγαίνουν (κάπου) µε το ζόρι: τον πήγαν στο τµήµα κουβαλητό! 

κουβαλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κουβαλάς... | κουβάλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος) ♦ (µετβ.) 1. µεταφέρω (κάτι) ως φορτίο: κουβαλά τα ψώνια στα χέρια 
|| ~ στην πλάτη | µε το καρότσι || τα φορτηγά κουβάλησαν µπάζα || (µτφ.) το 
ποτάµι κουβαλούσε λάσπη και κλαδιά δέντρων || «οι λέξεις αυτές κουβαλούσαν 
όλο το βάρος τους» (εφηµ.) ΣΥΝ. µεταφέρω · 2. εµφανίζω (κάτι ή κάποιον 
ανεπιθύµητο): Τι µου τα κουβάλησες αυτά τώρα; ∆εν έχω πού να τα βάλω! || 
µας κουβάλησε όλη την παρέα της στο σπίτι ♦ 3. (αµετβ.) µετακοµίζω 4. 
(µεσοπαθ. κουβαλιέµαι) πηγαίνω κάπου χωρίς να µε έχουν καλέσει ή χωρίς να 
είµαι επιθυµητός: κουβαλήθηκε όλο το σόι και δεν έχουµε χώρο ούτε για µας 
ΣΥΝ. φορτώνοµαι. — κουβάληµα (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κουβαλώ < µτγν. 
κοβαλεύω < αρχ. κόβαλος «ληστής που µετέφερε τα κλοπιµαία», αγν. ετύµου. 
Έχουν διατυπωθεί µη ικανοποιητικές υποθέσεις, όπως η σύνδεση µε το αρχ. 
κοάλεµος «ηλίθιος» (επίσης αγν. ετύµου), καθώς και µε το λατ. caballus 
«ίππος αχθοφόρος». Ίσως πρόκειται για φρυγική λ.]. 

κουβάρι (το) {κουβαρ-ιού | -ιών} 1. κλωστή ή νήµα τυλιγµένα έτσι, ώστε να 
σχηµατίζουν σφαίρα: τα ~ µε το νήµα για το πλέξιµο- ΦΡ. (µτφ.) γίνοµαι 
κουβάρι (µεσν. φρ.) (i) διπλώνοµαι στα δύο, παίρνω σχήµα σφαιρικό: ο 
σκαντζόχοιρος έγινε κουβάρι ΣΥΝ. κουλλουριάζο-µαι, κουβαριάζοµαι, 
διπλώνοµαι ANT. τεντώνοµαι (ii) για σύνολο ανθρώπων που έχουν έρθει κοντά 
ο ένας στον άλλον και δεν ξεχωρίζουν οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι και 
πανηγύριζαν 2. (α) για πράγµατα που τοποθετούµαι άτακτα: είχε αφήσει το 
καινούργιο φόρεµα ~ σε µια γωνιά (τσαλακωµένο) (β) για πράγµατα 
ανακατεµένα µεταξύ τους: βρήκα τα ρούχα ένα - στο ντουλάπν ΦΡ. (α) µαλλιά 
κουβάρια για µεγάλη αναστάτωση: οι ληστές έκαναν το σπίτι ~ ΣΥΝ. µπάχαλο 
(β) γίνοµαι µαλλιά κουβάρια εµπλέκοµαι σε καβγά, τσακώνοµαι άγρια: 
αφότου έγιναν µαλλιά κουβάρια, δεν ξαναµίλησαν ΣΥΝ. καβγαδίζω ΑΝΤ. 
συµφιλιώνοµαι, τα βρίσκω (γ) ξετυλίγω το κουβάρι (i) αρχίζω να ξεκαθαρίζω, 
να ξεδιαλύνω (µια µπερδεµένη υπόθεση): µε τα όσα µας είπε, άρχισε σιγά-σιγά 
να ξετυλίγεται το κουβάρι τής ιστορίας (ii) διηγούµαι γεγονότα: «δυο φίλοι 
ενώνουν τις αναµνήσεις τους και ξετυλίγουν µπροστά µας το κουβάρι µιας 
λαµπερής εποχής» (εφηµ.). — (υποκ.) κουβαράκι (το). 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. κουβάριον < µτγν. κουβαρίς, είδος ζωυφίου, που κουλ-
λουριάζεται µπροστά στον κίνδυνο και κυλιέται σαν το κουβάρι. Η λ. είναι 
υποκ. τής «γλώσσας» τού Ησυχίου κόβαρος· δνος και είναι αγν. ετύµου]. 

κουβαριάζω ρ. µετβ. {κουβάριασ-α, -τηκα, -µένος} 1. τυλίγω νήµα ή κλωστή 
σε σφαιρικό σχήµα, ώστε να σχηµατιστεί κουβάρι: ~ τον σπάγκο ΑΝΤ. 
ξεκουβαριάζω 2. µαζεύω (κάτι) χωρίς ιδιαίτερη επιµέλεια ή τάξη ΑΝΤ. 
τακτοποιώ 3. (µεσοπαθ. κουβαριάζοµαι) διπλώνοµαι στα δύο από πόνο ή 
γηρατειά: είχε κουβαριαστεί πάνω στο κρεβάτι από τους δυνατούς πόνους στο 
στοµάχι ΣΥΝ. κουλλουριάζοµαι, γίνοµαι κουβάρι, µαζεύοµαι, ζαρώνω ΑΝΤ. 
απλώνοµαι, ορθώνοµαι. — κουβάριασµα (το). 

κουβαρίστρα (η) {δύσχρ. κουβαριστρών} µικρό κυλινδρικό στέλεχος από 
ξύλο, χαρτί ή πλαστικό, γύρω από το οποίο τυλίγεται η κλωστή τής ραπτικής 
ΣΥΝ. καρούλι, µασούρι. 

κουβαρνταλίκι (το) → χουβαρνταλίκι 
κουβαρντάς (ο) → χουβαρντάς 
κουβάς (ο) {κουβάδες} 1. κυλινδρικό δοχείο, τσίγκινο ή πλαστικό, µε 
στενότερη βάση και φαρδύτερο χείλος, µε χερούλι, το οποίο χρησιµεύει για την 
άντληση ή τη µεταφορά υγρών: ανέβασε τον ~ γεµάτο νερό απ' το πηγάδι || 
βουτάω το σφουγγαρόπανο στον ~ µε το νερό ΣΥΝ. (λόγ.) κάδος, αντλία, 
µαστέλο 2. (σκωπτ.) µικρό αυτοκίνητο. — (υποκ.) κουβαδάκι (το). [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. kova]. KoußeiT (το) {άκλ.} (αραβ. Dawlat al Kuwayt = Κράτος τού 
Κουβέιτ) κράτος τής Ν∆. Ασίας στην Αραβική Χερσόνησο µε πρωτεύουσα το 
Κουβέιτ, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το δηνάριο Κουβέιτ. — 
Κουβεϊτιανός (ο), Κουβεϊτιανή (η), κουβεϊτιανός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αραβ. 
Kuwayt, υποκ. τού kût, το οποίο στη διάλεκτο των κατοίκων τής Α. Αραβικής 
Χερσονήσου υποδηλώνει ένα είδος οχυρού σπιτιού περιστοιχισµένου από άλλα 
µικρότερα]. κουβέλι (το) {κουβελ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. κυψέλη · 2. µέτρο 
χωρητικότητας των σιτηρών: δύο ~ στάρι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *κυβέλιον υποκ. τού µτγν. κύβελα «σπήλαιο, φωλιά άγριων 
θηρίων», αγν. ετύµου. Κατ' άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από αρχ. σλαβ. kùblù 
(πβ. σλοβ. kobelj)]. κουβέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (καθηµ.) 1. η ανταλλαγή 
λόγων, η συζήτηση: ανακατεύοµαι σε | απορροφώµαι από την ~ || µια και το 'φε- 



κουβεντιάζω 941 κουκκί 
 

ρε η ~ (για να αναφέρουµε κάτι σχετικό µε αυτό που έχει µόλις ανα-
φερθεί || έχω όρεξη για ~ || δεν έχω ώρα για ~ || ήρθε η ~ και στην πο-
λιτική ΣΥΝ. συνοµιλία, διάλογος, οµιλία, συνδιάλεξη· ΦΡ. (α) αλλάζω 
(την) κουβέντα βλ. λ. αλλάζω (β) γυρίζω την κουβέντα αλλάζω το 
θέµα τής συζήτησης (συνήθ. επειδή µε ενοχλεί το συζητούµενο θέµα) 
(γ) ανοίγω | πιάνω κουβέντα (µε κάποιον) αρχίζω µε δική µου πρω-
τοβουλία συζήτηση (µε κάποιον) (δ) ψιλή κουβέντα συζήτηση που 
διαρκεί πολλή ώρα: έχουν πιάσει ~ και δεν τελειώνουν (ε) κουβέντα 
να γίνεται βλ. λ. γίνοµαι (στ) µην κάνεις κουβέντα µην αναφέρεις 
(κάτι) (σε κάποιον): ό,τι είπαµε να µείνει µεταξύ µας- µην κάνεις κου-
βέντα παραέξω! 2. καθετί που λέει κανείς, λόγος: µετρηµένες | µεγά-
λες ~ (υπερβολικές υποσχέσεις, που δεν µπορούν να πραγµατοποιη-
θούν) || βαριά ~ (προσβλητική) || µισές ~ (υπαινικτικές) || δεν του παίρ-
νεις ~ (δεν µπορείς να τον κάνεις να µιλήσει) || θέλω έναν άνθρωπο 
να πω κι εγώ δυο κουβέντες || πετάω µια ~ (µιλώ λίγο ή υπαινικτικά) 
|| θα σου πω καµιά ~! (θα σε βρίσω) || ~ του αέρα (χωρίς νόηµα) ΣΥΝ. 
λόγια, λόγος- ΦΡ. αλλάζω κουβέντες | λόγια (µε κάποιον) βλ. λ. αλ-
λάζω 3. η έκφραση γνώµης· ΦΡ. (α) δεν µου πέφτει κουβέντα δεν δι-
καιούµαι να εκφέρω γνώµη (β) χωρίς δεύτερη κουβέντα χωρίς 
αντιρρήσεις ή χρονοτριβή (γ) δεν ακούω κουβέντα είµαι ανένδοτος, 
δεν δέχοµαι καν να συζητήσω (για κάτι) (δ) δεν σηκώνω κουβέντα 
(i) δεν ανέχοµαι να µου κάνει κάποιος παρατηρήσεις ή να µου λέει 
κάτι µε το οποίο δεν συµφωνώ και γι' αυτό νευριάζω: θέλει προσοχή 
πώς θα του µιλήσεις γι'αυτό το θέµα, γιατί δεν σηκώνει κουβέντα (ii) 
δεν δέχοµαι να συζητήσω για κάτι, είµαι απόλυτος σε κάτι: σε θέµατα 
ηθικής δεν σηκώνει κουβέντα (ε) δεν σηκώνω πολλές κουβέντες δεν 
δέχοµαι συζήτηση για κάτι ή δεν ανέχοµαι υποδείξεις 4. (κατ' επέκτ.) 
συναναστροφή, επαφή µε άλλους: δεν έχω πολλές κουβέντες µαζί του 
(δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις) || δεν θέλω κουβέντες µαζί σου (δεν 
θέλω να έχουµε σχέσεις)· ΦΡ. µια κουβέντα είπα! δεν υπάρχει λόγος 
να προσβάλλεσαι, να θυµώνεις γι' αυτό που είπα' το λέµε κυρ. για να 
µετριάσουµε τη δυσάρεστη εντύπωση από κάτι που είπαµε. — 
(υποκ.) κουβεντούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνοµιλία. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
κοµβέντος < λατ. conventus «συνέλευση» < convenio «συνέρχοµαι, 
συναθροίζοµαι»]. 

κουβεντιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] (κουβέντιασ-α, -τηκα, -µένος} 
(καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) ανταλλάσσω λόγια µε άλλον, συζητώ: κουβε-
ντιάζαµε περί τέχνης µέχρι αργά ΣΥΝ. συνοµιλώ ♦ (µετβ.) 2. (ειδικότ.) 
συζητώ γύρω από ένα θέµα, προκειµένου να καταλήξω κάπου· στη ΦΡ. 
τα | το κουβεντιάζω: κάτσε να τα | το κουβεντιάσουµε και θα δεις ότι 
έχεις άδικο || αν πέσει λίγο η τιµή, το κουβεντιάζω' ειδάλλως, ούτε συ-
ζήτηση να το αγοράσω! ΣΥΝ. διαπραγµατεύοµαι · 3. σχολιάζω αρνη-
τικά: τον κουβεντιάζει όλη η γειτονιά για τα ξενύχτια και τις δια-
σκεδάσεις του ΣΥΝ. κουτσοµπολεύω ΑΝΤ. επαινώ 4. (µεσοπαθ. κουβε-
ντιάζοµαι) είµαι συνεννοήσιµος, διαθέσιµος για συζήτηση: µαταιο-
πονείς µαζί του- δεν κουβεντιάζεται! — κουβέντιασµα (το) [µεσν.]. 

κουβεντιαστά επίρρ. 1. µε κουβέντα, µε συζήτηση 2. µε τρόπο που 
θυµίζει προφορικό λόγο. 

κουβεντιαστός, -ή, -ό αυτός που γίνεται κουβεντιαστά· ΦΡ. ΟΤΟ 
κουβεντιαστά µε κουβέντα, κουβεντιαστά. 

κουβεντολόι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (εκφραστ.) συζήτηση µε µεγά-
λη διάρκεια και χωρίς συγκεκριµένο θέµα, για ασήµαντα πράγµατα: 
πιάσαµε το ~ και ξεχαστήκαµε ΣΥΝ. κουβεντούλα, φλυαρία. [ΕΤΥΜ 
< κουβέντα + -λό(γ)ι < λέγω]. 

κουβέρ (το) {άκλ.} 1. οτιδήποτε περιλαµβάνεται στο σερβίρισµα και 
προσφέρεται στους πελάτες εστιατορίου, ανεξαρτήτως τού τι έχουν 
παραγγείλει, π.χ. ψωµάκια, βούτυρο κ.λπ. 2. το ποσό µε το οποίο τα 
εστιατόρια χρεώνουν τους πελάτες για το σερβίρισµα και την όλη 
εξυπηρέτηση που παρέχουν. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. couvert < p. couvrir «καλύπτω, σκεπάζω» < λατ. 
cooperare (βλ. κ. κουβέρτα)]. 

κουβερνάντα (η) → γκουβερνάντα 
κουβέρτα (η) {κουβερτών} 1. σκέπασµα κρεβατιού που τοποθετείται 
πάνω από το πανωσέντονο και µε το οποίο σκεπάζεται κανείς όταν 
κοιµάται ή, σε άλλες περιστάσεις, όταν κρυώνει: στρώνω την ~ || ζε-
στή | µάλλινη | υφαντή ~ || είχε σκεπαστεί στο κάθισµα του µε µια 
ελαφριά κουβέρτα || τύλιξαν τους ναυαγούς µε κουβέρτες και τους 
πρόσφεραν ζεστό τσάι ΣΥΝ. κλινοσκέπασµα · 2. ΝΑΥΤ. το κατάστρω-
µα. — (υποκ.) κουβερτουλα (η) κ. κουβερτάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < βεν. coverta < λατ. coopertus, µτχ. τού p. co-operire «συγκαλύπτω, 
σκεπάζω» < co- (< cum) + operio «καλύπτω, σκεπάζω»]. 

κουβερτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το κάλυµµα βιβλίου, τετραδί-
ου κ.λπ.: πλαστική | δερµάτινη ~ ΣΥΝ. περικάλυµµα, εξώφυλο ΣΥΝ. 
εσώφυλλο · 2. σκληρή και πικρή σοκολάτα, που χρησιµοποιείται στη 
ζαχαροπλαστική για επικάλυψη γλυκών. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. couverture < λατ. coopertura, µτχ. τ. τού p. cooperio 
«συγκαλύπτω, σκεπάζω» < co- (< cum) + operio «καλύπτω, σκεπά-
ζω»]. 

κουβούκλιο (το) (κουβουκλί-ου | -ων} 1. θολωτή κατασκευή, που 
στηρίζεται σε λεπτούς στύλους: ~ επιταφίου (το οµοίωµα τάφου, στο 
οποίο τοποθετείται η εικόνα τής ταφής τού Χριστού και µε το οποίο 
γίνεται η περιφορά της) 2. (γενικότ.) µικρός θάλαµος µε ανοιχτή µό-
νον τη µία πλευρά, ώστε να χωρούν λίγα άτοµα: τηλεφωνικό ~. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κουβοΰκλιον (µτγν. κουβουκλείον) < λατ. cubiculum 
«κοιτώνας» < ρ. cubo «κείµαι, κατακλίνοµαι»]. 

κουδουνάτος (ο) ΛΑΟΓΡ. άνθρωπος που µεταµφιέζεται για τις Απο-
κριές φορώντας (ανάµεσα στα άλλα) και κουδούνια: παραδοσιακός | 

Μακεδονίτης ~ ΣΥΝ. µασκαράς. Επίσης κουδουναραίος. κουδούνι (το) 
{κουδουν-ιού | -ιών} 1. µικρό µεταλλικό όργανο σε σχήµα κώνου, µε 

ανοιχτή την πλατύτερη πλευρά και µε γλωσσίδι που πα- 

ράγει ήχο, όταν χτυπά τα πλευρικά τοιχώµατα: χτυπώ το -' ΦΡ. κρε-
µάω σε κάποιον κουδούνια (ι) διατυµπανίζω ελαττώµατα, άσχηµες 
πράξεις κάποιου, τον κουτσοµπολεύω (ii) κατηγορώ δηµόσια κάποιον 
για κάτι 2. (συνεκδ.) ο ήχος τού παραπάνω οργάνου: από µακριά 
ακούγονταν τα γέλια των βοσκών και τα ~ των προβάτων 3. ηλεκτρι-
κός µηχανισµός που, µε το πάτηµα ενός κουµπιού, παράγει ήχο µε-
ταλλικό και διαπεραστικό, παρόµοιο µε αυτόν τού µεταλλικού κου-
δουνιού: ~ τής πόρτας | τού σχολείου | τού διαλείµµατος || ηλεκτρικό 
~ || χτυπώ | πατώ το ~ · ΦΡ. γίνοµαι κουδούνι ζαλίζοµαι από το πολύ 
ποτό ή από φασαρία ή από τον ήλιο: χθες το βράδυ τα ήπιαµε κι έγι-
να κουδούνι ΣΥΝ. µεθώ ΑΝΤ. είµαι νηφάλιος. — (υποκ.) κουδουνάκι 
(το), (µεγεθ.) κουδούνα (η) (σηµ. 1). 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουδούνιον < µτγν. κωδώνιον, υποκ. τού αρχ. κώδων, -
ωνος, που πιθ. συνδ. µε το αρχ. κώδεια | κώδυια «κεφαλή τής παπα-
ρούνας» (πβ. κ. α'ίθων - αϊθυια), το οποίο είναι αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε το µτγν. κώος «κοίλος»]. κουδουνίζω ρ. αµετβ. 
{κουδούνισα} βγάζω µεταλλικό ήχο σαν τού κουδουνιού: τα 
τηλέφωνα | τα βραχιόλια | τα κλειδιά κουδουνίζουν ΣΥΝ. ηχώ- ΦΡ. (α) 
τα αφτιά µου κουδουνίζουν έχω βόµβο στα αφτιά µου (β) ΤΟ κεφάλι 
µου κουδουνίζει είµαι ζαλισµένος: µε τόσο θόρυβο το κεφάλι µου 
άρχισε να κουδουνίζει ΣΥΝ. παραζαλίζοµαι. — κουδούνισµα (το), 
κουδουνιστός, -ή, -ό, κουδουνιστά επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
κωδωνίζω < κώδων (βλ. κ. κουδούνι)]. κουδουνίστρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} παιχνίδι που, όταν το κουνήσει κανείς, παράγει ήχο και 
προορίζεται για τα µωρά ΣΥΝ. (λόγ.) σείστρο. κουζίνα (η) {δύσχρ. 
κουζινών} 1. ο χώρος σπιτιού ή καταστήµατος, όπου 
παρασκευάζονται τα φαγητά: έπιπλα | ποδιά κουζίνας 2. συσκευή που 
περιλαµβάνει φούρνο ψησίµατος και εστίες (µάτια) και 
χρησιµοποιείται για το µαγείρεµα: ηλεκτρική ~ || ~ υγραερίου 3. (γε-
νικότ.) ο τρόπος µε τον οποίο µαγειρεύει κανείς: το εστιατόριο φηµί-
ζεται για την εκλεκτή ~ του ΣΥΝ. µαγειρική · 4. τρόπος µαγειρέµατος 
που συνδέεται µε συγκεκριµένο τόπο ή υλικά: ελληνικτή | διεθνής | 
γαλλική | θαλασσινή ~ ΣΥΝ. γαστρονοµία. — κουζινούλα κ. κουζινί-
τσα (η) (σηµ. 1,2) κ. κουζίνα κι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < βεν. cusina < µτγν. λατ. cocina < λατ. coquina < p. coquere 
«ψήνω, µαγειρεύω». Η σηµ. «τρόπος µαγειρέµατος» αποδίδει το γαλλ. 
cuisine (όµοιας ετυµ.)]. κουζινάκι (το) {χωρ. γεν.) (υποκ.) µικρή 
συσκευή µαγειρέµατος, που συνήθ. δουλεύει µε υγραέριο και που 
περιλαµβάνει µία ή δύο εστίες ΣΥΝ. κουζινέτο1. κουζινέτο1 (το) 
(υποκ.) το κουζινάκι (βλ.λ.): πρόχειρο | εκδροµικό ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. cuisinette, υποκ. τού cuisine (βλ. κ. κουζίνα)]. 
κουζινέτο2 (το) βάση µηχανήµατος στην οποία στηρίζεται εξάρτηµα 
το οποίο περιστρέφεται. 
[ΕΤΥΜ < νταλ. cuscinetto < γαλλ. coussinet, υποκ. τού coussin < λατ. 
coxa «ισχίο, οσφύς, µηρός»]. κουζινικά (τα) (ενν. σκεύη) σχεδόν όλα 
τα σκεύη τής κουζίνας. κουζινικό«;, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε 
την κουζίνα: ~ σκεύη. κουζινοµαχαιρο (το) µεγάλο µαχαίρι που 
χρησιµοποιείται για την 
κοπή κρεάτων. κουζινοπανο (το) κοµµάτι απορροφητικού υφάσµατος 
(είδος πετσέτας), που χρησιµοποιείται για τις δουλειές στην κουζίνα. 
κουζουλος (ο) (διαλεκτ.) ο τρελός. — κουζουλάδα (η) [µεσν.], κου-
ζουλαίνω ρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός. 
[ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. < κυπρ. κούζα «στάµνα χωρίς χέρι ή µε ένα µόνο χε-
ρούλι» (< γαλλ. courge «κολοκύθα» < λατ. cucurbita) + παραγ. επίθη-
µα -ουλός (πβ. στρουµπ-ουλός, παχ-ουλός). Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. 
προέρχεται από συµφυρµό των επιθ. κουλλός και ζαβός ή ζουρλός]. 
κουίζ (το) {άκλ.} 1. το ερώτηµα που απαιτεί γνώσεις ή εξυπνάδα για 
να απαντηθεί ΣΥΝ. αίνιγµα, γρίφος 2. διαγωνισµός κατά τον οποίο οι 
συµµετέχοντες κερδίζουν απαντώντας σωστά σε ερωτήσεις: ραδιο-
φωνικό | τηλεοπτικό ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. quiz, αγν. ετύµου]. κουΐντα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} καθεµιά από τις µεγάλες, κάθετες επιφάνειες 
στις άκρες τής σκηνής τού θεάτρου, που εµποδίζουν τους θεατές να 
δουν τι συµβαίνει στα παρασκήνια: πίσω από την - ΣΥΝ. πα-
ραπέτασµα. 
[ΕΤΥΜ; < ιταλ. quinta, θηλ. τού quinto «πέµπτος» < λατ. quintus]. 
κουιντέτο (το) ΜΟΥΣ. 1. µουσικό σύνολο, που αποτελείται από πέντε 
εκτελεστές (όργανα ή φωνές): µουσική για ~ πνευστών οργάνων 2. 
(συνεκδ.) µουσικό έργο γραµµένο για πέντε όργανα ή πέντε φωνές 
(ενδεχοµένως, µε συνοδία ορχήστρας): το ~ για τέσσερα έγχορδα και 
πιάνο τού Σούµπερτ ΣΥΝ. πενταφωνία. [ΕΤΥΜ < ιταλ. quintetto < 
quinto «πέµπτος» < λατ. quintus]. κουίσλινγκ (ο) {άκλ.} (µετωνυµ.) 
πρόσωπο (συνήθ. πολιτικός) που συνεργάζεται µε τους κατακτητές 
τής χώρας του. [ΕΤΥΜ Από το όν. τού Νορβηγού πολιτικού V. Quisling 
(1887-1945), ο οποίος συνέστησε στον Χίτλερ την κατοχή τής 
Νορβηγίας και κατόπιν σχηµάτισε φιλοναζιστική κατοχική κυβέρνηση 
(ΐ940-45)]. κουκέτα (η) {κουκετών} κρεβάτι σε καµπίνα πλοίου ή 
τρένου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cuccetta < ρ. cucciare «κατακλίνω, ξαπλώνω» 
< λατ. collocare «τοποθετώ, βάζω» (> γαλλ. coucher)]. κουκκί (το) 
{κουκκ-ιού | -ιών} 1. ο καρπός τού φυτού κουκκιά, όσπριο µε µεγάλο, 
πλατύ, καφέ λοβό: ξερά | φρέσκα ~· ΦΡ. (α) -Γεια σου Γιάννη! | -Τι 
κάνεις Γιάννη; -Κουκκιά σπέρνω! για περιπτώσεις όπου άλλα λέει ο 
ένας και άλλα απαντά ο άλλος (β) (παροιµ.) κουκκί-κουκ-κί γεµίζει 
το σακί για να δηλωθεί ότι λίγο-λίγο µπορεί να µαζευτεί µεγάλη 
ποσότητα, κυρ. για να δηλωθεί η αξία τής αποταµίευσης ΣΥΝ. φασούλι 
το φασούλι γεµίζει το σακούλι 2. (γενικότ.-διαλεκτ.) κάθε είδος 
σπόρου ΣΥΝ. σπυρί · 3. (λαϊκ.) η ψήφος: δεν φτάνουν τα ~, για 
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να βγει βουλευτής· ΦΡ. κουκκιά µετρηµένα για πράγµατα που είναι 
υπολογισµένα µε ακρίβεια, συνεπώς και για κάτι στο οποίο δεν µπορεί 
να γίνει λάθος: στο χωριό οι ψήφοι είναι ~· εύκολα βρίσκεις ποιος θα 
βγει στις εκλογές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόκκος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κουκκίν< 
µτγν. κοκκίον, υποκ. τού αρχ. κόκκος]. κουκκιά (η) φυτό γνωστό για 
τους εδώδιµους καρπούς του, το οποίο 
αναπτύσσεται αναρριχώµενο σε στηρίγµατα, συνήθ. από καλάµι, το-
ποθετηµένα από τους καλλιεργητές του σε µικρή απόσταση το ένα 
από το άλλο και µέσα σε αυλάκια- (επιστ.) κύαµος. κουκκίδα (η) 1. 
µικρό, στρογγυλό σηµάδι: µια ~ στον χάρτη έδειχνε το σηµείο 
συνάντησης ΣΥΝ. στίγµα 2. η τελεία· ΦΡ. τρεις κουκκίδες (...) τα 
αποσιωπητικά 3. ΤΥΠΟΓΡ. η µικρότερη εκτυπωτική µονάδα των 
γνωστών εκτυπωτικών συστηµάτων (βλ. κ. λ. ράστερ). [ETYM. < µτγν. 
κοκκίς, -ίδος υποκ. τού αρχ. κόκκος]. κούκκος (ο) 1. πουλί που ζει σε 
δασώδεις ή έρηµες περιοχές τής Ευρώπης, έχει φαιό χρώµα, δεν χτίζει 
φωλιές και αποθέτει τα αβγά του σε φωλιές άλλων πουλιών, τα οποία 
και τα κλωσσούν (µτφ.) ΦΡ. (α) σαν τον κούκκο εντελώς µόνος, µόνος 
και έρηµος (β) (σκωπτ.) τρεις κι ο κούκκος πολύ λίγα άτοµα: στη 
διαδήλωση ήταν ~· ήταν µια αποτυχία (γ) (παροιµ.) ένας κούκκος δεν 
φέρνει την άνοιξη βλ. λ. άνοιξη (δ) (µου κοστίζει | στοιχίζει | έρχεται) 
ο κούκκος αηδόνι βλ. λ. αηδόνι · 2. (παλαιότ.) είδος µάλλινου 
σκούφου. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. κοϋκκος, ηχοµιµητική λ. από τη φωνή τού πουλιού, 
όπως και η αρχ. ονοµασία κόκκυξ (βλ.λ.)]. 

κούκλα (η) {δύσχρ. κούκλων} 1. µικρό οµοίωµα ανθρώπου (συνήθ. κο-
ριτσιού ή µωρού(, µε το οποίο παίζουν τα παιδιά (συνήθ. τα κορί-
τσια): πορσελάνινη | πάνινη | πλαστική -1| παίζω µε τις -' ΦΡ. παίζει 
ακόµη µε τις κούκλες για πρόσωπο, συνήθ. κοπέλα, που δεν έχει ωρι-
µάσει, που παιδιαρίζει 2. (ειδικότ.) οµοίωµα ανθρώπου σε φυσικό µέ-
γεθος, πάνω στο οποίο οι ράφτες και οι ράφτριες κάνουν πρόβα στα 
ρούχα ή στο οποίο φορούν ρούχα και το τοποθετούν στην προθήκη 
καταστήµατος: κοίταζε τις ~ στις βιτρίνες 3. (µτφ.) πολύ όµορφη γυ-
ναίκα ΣΥΝ. καλλονή- ΦΡ. απέξω κούκλα κι από µέσα πανούκλα βλ. λ. 
πανούκλα 4. ως θωπευτική προσφώνηση σε κορίτσι ή γυναίκα, που 
φανερώνει φιλική διάθεση και οικειότητα: ~ µου, να 'σαι καλά! ΣΥΝ. 
αγάπη, µωρό 5. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός για κάτι πολύ ωραίο: αυτό 
το σαράβαλο θα το κάνω εγώ ~! · 6. νήµα τυλιγµένο σε δέσµη: χρει-
άζεστε πέντε ~ για ένα πουλόβερ. — (υποκ.) κουκλάκι (το), κουκλί-
τσα (η), (µεγεθ.) κουκλάρα (η) (σηµ. 3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. cuculia «κάλυµµα κεφαλής, κουκούλα» (βλ. κ. κουκού-
λα), από τα ανδρείκελα τού κουκλοθέατρου]. 

κουκλί (το) {κουκλ-ιού | -ιών} 1. µικρή κούκλα (οµοίωµα ανθρώπου): 
το παιδί έπαιζε µε τα ~ του 2. (µτφ.) (α) πολύ όµορφο νεαρό άτοµο: το 
µωρό τους είναι ~ (β) ως χαρακτηρισµός για κάτι πολύ ωραίο, µικρό 
και συµπαθητικό: το σπιτάκι τους είναι σκέτο ~. 

κουκλίστίκος, -η, -ο 1. αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε κούκλα: ~ 
ρούχα · 2. αυτός που έχει µικρό µέγεθος και είναι χαριτωµένος: ~ 
διαµέρισµα | σπιτάκι ΣΥΝ. γλυκούλης, µικρούλης ΑΝΤ. άχαρος · 3. πολύ 
όµορφος: ~ χείλια ΣΥΝ. πανέµορφος ΑΝΤ. πανάσχηµος. — κουκλί-
στικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

κουκλοθέατρο (το) 1. θέατρο µε µαριονέτες ή κούκλες οποιουδήποτε 
τύπου 2. (συνεκδ.) κάθε παράσταση που γίνεται µε µαριονέτες ή 
κούκλες: είδαµε ~ στο θέατρο τού σχολείου. 

κουκλοπαίκτης κ. (καθηµ.) κουκλοπαίχτης (ο) {κουκλοπαικτών} ο 
καλλιτέχνης που κάνει παράσταση µε κούκλες (κουκλοθέατρο). 

κούκλος (ο) 1. µικρό οµοίωµα άνδρα, µε το οποίο παίζουν τα παιδιά 
2. (µτφ.) πολύ όµορφος άντρας: παντρεύτηκε έναν ~ ΣΥΝ. παίδαρος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 

κουκλόσπιτο (το) 1. παιδικό παιχνίδι, αντίγραφο (υπό κλίµακα) σπι-
τιού, όπου τοποθετούνται οι κούκλες των παιδιών 2. µικρό όµορφο 
και µε γούστο διακοσµηµένο σπίτι. 

Kou-Κλοιιξ-Κλαν (η) {άκλ.} ρατσιστική οργάνωση στις Η.Π.Α. µε 
τροµοκρατική δράση (χαρακτηριστική η εµφάνιση των µελών της µε 
µεγάλες κωνικές κουκούλες)· αντιµάχεται την ισότητα λευκών και 
µαύρων, τον καθολικισµό, τους Εβραίους, τους κοµουνιστές και γενι-
κά οτιδήποτε ξένο προς αυτό που θεωρεί αµιγώς αµερικανικό. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. - αµερ. Ku Klux Klan < Ku Klux (παραφθορά τού αρχ. 
κύκλος) + klan, πιθ. < αγγλ. clan «φυλή, πατριά»]. 

κούκος (ο) → κούκκος 
κούκου επιφών. 1. ηχοµιµητική λέξη τού χαρακτηριστικού ήχου που 

παράγει ο κούκκος- ΦΡ. ρολόι κούκου ρολόι ελβετικής προελεύσεως, 
που σηµαίνει τις ώρες µε ένα οµοίωµα κούκκου (που εξέρχεται από 
κάποια κρύπτη) και παράγει τον παραπάνω χαρακτηριστικό ήχο τό-
σες φορές όσες και οι ώρες που σηµαίνει 2. λέγεται για να δηλώσει 
κανείς την παρουσία του, την άφιξη του ή την ξαφνική, απρόσµενη 
εµφάνιση του: ~! Να 'µαι κι εγώ! [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. 

κουκουβάγια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} νυκτόβιο αρπακτικό πουλί µε ρα-
βδωτό σκούρο πτέρωµα, στρογγυλό, πεπλατυσµένο κεφάλι και µάτια 
µε έντονο βλέµµα: η ~ είναι σύµβολο τής θεάς Αθηνάς | τής σοφίας-
ΦΡ. άλλα τα µάτια τού λαγού κι άλλα τής κουκουβάγιας βλ. λ. άλλος. 
[ETYM. µεσν. < κουκουβάου, ηχοµιµητική λ. από τη φωνή τού πουλιού 
(πβ. αρχ. κικκαβαϋ)]. 

κουκουβάου επιφών. [µεσν.] (ηχοµιµητική λέξη) χαρακτηριστική 
κραυγή τής κουκουβάγιας. 

κουκουβίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {κουκούβισα} (για πτηνά) µαζεύοµαι 
σε ένα µέρος: τα σπουργίτια κουκούβισαν στην αυλή ΣΥΝ. κουρνιά-
ζω. — κουκούβισµα (το). 

κουκουές (ο) {κουκουέδες} (λαϊκ.-συχνά µειωτ.) οπαδός ή µέλος τού 
Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.) ΣΥΝ. κοµουνιστής. 

κουκούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κάλυµµα τής κεφαλής (συχνά προ-
σαρµοσµένο σε ρούχο), το οποίο περιβάλλει όλο το κεφάλι εκτός από 
το πρόσωπο και χρησιµοποιείται συνήθ. για προστασία από τη βροχή 
ή το κρύο: αγόρασε ένα παλτό µε ~ || οι περαστικοί είχαν φτειάξει 
πρόχειρες - για τη βροχή από νάιλον σακούλες 2. (γενικότ.) το προ-
στατευτικό κάλυµµα: έβαλε ~ στο αυτοκίνητο, για να το προστατέψει 
από την υγρασία. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. cuculia, λ. ιλλυρική ή κελτική]. κουκουλάρικος, 
-η, -ο αυτός που έχει φτειαχτεί από τα υπολείµµατα τού κουκουλιού 
τού µεταξοσκώληκα: ~ ύφασµα. κουκούλι (το) {κουκουλ-ιού | -ιών} 1. 
θήκη την οποία κατασκευάζουν ορισµένα έντοµα µε εκκρίσεις τού 
σώµατος τους και µέσα στην οποία παραµένουν κατά τη διάρκεια τής 
νυµφικής φάσης: το ~ τής πεταλούδας 2. (ειδικότ.) η θήκη που 
κατασκευάζει ο µεταξοσκώληκας και από την οποία προέρχεται το 
µετάξι ΣΥΝ. (λόγ.) βοµβύκιο. [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού κουκούλα 
(βλ.λ.)]. κουκουλοφόρος (ο/η) πρόσωπο που έχει σκεπασµένο το 
κεφάλι του µε κάλυµµα, για να µην είναι δυνατή η αναγνώριση του: 
άγνωστοι ~ λήστεψαν την τράπεζα. κουκουλώνω ρ. µετβ. [µεσν.] 
{κουκούλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καλύπτω µε ειδικό κάλυµµα από 
όλες τις πλευρές: κουκούλωσε τα έπιπλα, να µην σκονιστούν ΣΥΝ. 
σκεπάζω ΑΝΤ. ξεσκεπάζω 2. (µτφ.) αποκρύπτω (κάτι δυσάρεστο ή 
κακό): την κουκούλωσαν την υπόθεση, για να µην επέµβει η δικαιοσύνη 
|| προσπάθησαν να κουκουλώσουν το σκάνδαλο ΣΥΝ. συγκαλύπτω, 
σκεπάζω ΑΝΤ. αποκαλύπτω, ξεσκεπάζω, βγάζω στη φόρα- ΦΡ. τα 
κουκουλώνω συγκαλύπτω, αποκρύπτω, προσπαθώ να µη γίνει γνωστό 
κάτι κακό: όταν άρχισαν να γίνονται γνωστές λεπτοµέρειες για την 
υπόθεση, µερικοί αρµόδιοι προσπάθησαν να τα κουκουλώσουν · 3. (για 
γυναίκα) κάνω (κάποιον) να µε παντρευτεί (µε τη θέληση του ή µε 
πονηριά, µε απάτη ή υπό µεγάλη πίεση): πρόσεξε, γιατί αυτή η πονηρή 
πάει να σε κουκουλώσει. — κουκούλωµα (το). κουκουνάρα (η) [µεσν.] 
{χωρ. γεν. πληθ.} (µεγεθ.) κουκουνάρι-  ΦΡ. άρες µόρες κουκουνάρες 
βλ. λ. άρες µάρες ΣΥΝ. ανοησίες, χαζοµάρες. κουκουνάρι (το) 
{κουκουναρ-ιού | -ιών} 1. ο κωνικός καρπός τού πεύκου ή τού ελάτου 
2. καθένα από τα µικρά, λευκά, µακρόστενα, εδώδιµα σπέρµατα, που 
βρίσκονται µέσα στον καρπό τού (ήµερου) πεύκου: γέµιση µε 
κουκουνάρια. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουκουνάριον < *κοκκωνάριον, υποκ. τού αρχ. κόκκων 
< κόκκος. Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται για αναδιπλασιασµένο τ. τού 
µτγν. κόνναρος, αγν. ετύµου- η αβεβαιότητα περί την ετυµολογία τής 
λ. οδηγεί στην υιοθέτηση τού τ. µε ένα -κ- ως απλούστερης γραφής]. 
κουκουναριά (η) [µεσν.] ήµερο πεύκο, το οποίο παράγε κωνικούς 
καρπούς µε εδώδιµα σπέρµατα: καταπράσινη | ψηλή ~ . κουκούτσι (το) 
{κουκουτσ-ιού | -ιών} 1. ο σκληρός πυρήνας ή ο σπόρος των καρπών: 
το ~ τού σταφυλιού | τού κερασιού 2. (µτφ.) πολύ λίγο: δεν έχει ~ µυαλό 
ΣΥΝ. ίχνος, µόριο. — (υποκ.) κουκουτσάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
κουκούτσιν < ιταλ. cucuzzo < µτγν. λατ. cucutium (πβ. κ. βουλγ. 
kokutska)]. κουλ επίθ. {άκλ.} ελλην. ήρεµος, ψύχραιµος· (αργκό) 
αυτός που διατηρεί την ψυχραιµία του, που δεν συγκινείται εύκολα 
και κατ' επέκτ. αυτός που συµπεριφέρεται µε φυσικότητα, χωρίς 
βεβιασµένη αντίδρασης: το άτοµο είναι ~· δεν χαµπαριάζει τίποτα! 
ΣΥΝ. ήρεµος, ψύχραιµος ΑΝΤ. νευρικός, αγχωτικός. — κουλάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cool «ψυχρός - ψύχραιµος»]. κουλάκος (ο) ΙΣΤ. ο 
αγρότης µικροϊδιοκτήτης στη Ρωσία µέχρι τη δεκαετία τού '30, ο 
κάτοχος µικρής γαιοκτησίας, που αποτελούσε µέλος κοινωνικής τάξης 
η οποία αντιτασσόταν στην κολεκτιβοποίηση. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. kulak 
«γροθιά»]. κουλάντρίζω κ. κόλαντρίζω ρ. µετβ. {κουλάντρισ-α, -τηκα, 
-µένος} (λαϊκ.) χειρίζοµαι επιδέξια: «το σαραβαλάκι µου πώς το ~» 
(τραγ.). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kulandim, αόρ. τού p. kulanmak 
«χρησιµοποιώ»]. κουλέρ-λοκάλ (το) {άκλ.} το σύνολο των στοιχείων 
(σπίτια, είδη φαγητών, είδη ενδυµασίας, τρόπος συµπεριφοράς, ήθη, 
έθιµα κ.λπ.) που χαρακτηρίζουν το τοπικό χρώµα µιας περιοχής. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. couleur locale «τοπικό χρώµα»]. κουλές (ο) (λαϊκ.) 
πύργος, φρούριο: οι φυλακές τού Γεντί Κουλέ (Επταπυργίου). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kule. Η λ. απαντά ως µεσν. στον τ. κουλάς]. κουλής (ο) 
{κούληδες} ο αχθοφόρος (κυρ. στη ΝΑ. Ασία).  — κούλι-κος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. coolie «αχθοφόρος, ανειδίκευτος εργάτης (τής Άπω 
Ανατολής)» < χίντι kulï], 

κουλλάδι (το) {κουλλαδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το χέρι: (συνήθ. στον 
πληθ.) µάζεψε τα ~ σου από πάνω µου! ΣΥΝ. κουλλό. [ΕΤΥΜ. < 
κουλλός + παραγ. επίθηµα -άδι, πβ. κ. ξερ-άδι]. κουλλαίνω ρ. → 
κουλλός 
κουλλαµάρα (η) {χωρ. πληθ.} (µτφ.-κακόσ.) η αδέξια χρήση των χε-
ριών κυρ. στη ΦΡ. κουλλαµάρα έχεις;: ~ και σου έπεσε το ποτήρι; 
[ΕΤΥΜ. < κουλλός + παραγωγικό επίθ. -µάρα (βλ.λ.), πβ. κ. κουτα-µά-
ρα, στραβω-µάρα]. κουλλό (το) (σχολ. ορθ. κουλό) (αργκό-κακόσ.) 1. 
το χέρι: κάτω τα ~ σου από πάνω µου! ΣΥΝ. ξερό 2. το άτοµο που 
έχει πνευµατική αναπηρία ΣΥΝ. χαζό, (µειωτ.) βλαµµένο ΑΝΤ. 
κανονικός, υγιής 3. (αργκό) χαζοµάρα, ανοησία: τι κουλλά είναι αυτά 
που µας λες; Επίσης κουλλάδι (το) (σηµ. 1). κουλλός, -ή, -ό (σχολ. 
ορθ. κουλός) 1. αυτός που του λείπει το ένα ή και τα δύο χέρια ΣΥΝ. 
κουλλοχέρης ΑΝΤ. αρτιµελής 2. (µτφ.) αυτός που δεν χρησιµοποιεί 
τα χέρια του επιδέξια: του πετάω την µπάλα 
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και δεν την πιάνει· άµα είναι ~, δεν φταίω εγώ! — κουλλαίνω ρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κυλλός (χρησιµοποιήθηκε κυρ. µε τη σηµ. «χωλός», 
αλλά στην Κ.∆. απαντά η σηµερινή σηµ.· πβ. Ματθ. 18, 8: καλόν σοι 
έστιν είσελθεϊν εις την ζωήν κυλλόν ή χωλόν), που µάλλον συνδέεται 
µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου κελλόν στρεβλόν, πλάγιον, καθώς και µε 
το αρχ. ρ. κυλίνδω (βλ. κ. κύλινδρος). Εκτός τής Ελλην., η λ. κυλλός 
συνδέεται πιθ. µε σανσκρ. kuni- «παράλυση τού βραχίονα», οπότε η 
αναγωγή στο I.E. θ. *(s)qel- «κάµπτω, λυγίζω» δεν πρέπει να 
αποκλειστεί]. κουλλούρα (η) (σχολ. ορθ. κουλούρα) {χωρ. γεν. πληθ.} 
1. ψωµί ζυµωµένο σε στρογγυλό σχήµα µε τρύπα στη µέση (σαν 
δαχτυλίδι): αφράτη | νόστιµη | άψητη ~ 2. σωσίβιο σε σχήµα 
δακτυλίου, ώστε να µπορεί κανείς να το περνά στη µέση του 3. το 
πλαστικό ή ξύλινο στεφάνι, που καλύπτει το χείλος τής λεκάνης τού 
αποχωρητηρίου · 4. το στεφάνι τού γάµου: τη φόρεσε | την έβαλε την 
κουλλούρα (παντρεύτηκε) · 5. (σκωπτ.) το µηδέν ως σχολικός βαθµός: 
στην ορθογραφία πήρε ~ ΣΥΝ. κουλλούρι. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. κολλούρα < αρχ. κολλύρα (βλ. κ. κολλύριο)]. 
κουλλουράς (ο) (σχολ. ορθ. κουλούρας) {κουλλουράδες}, κουλ-
λουρού (η) {κουλλουρούδες} πρόσωπο που πουλάει κουλλούρια. 
Επίσης κουλλουρτζής {κουλλουρτζήδες}. κουλλούρι (το) (σχολ. ορθ. 
κουλούρι) {κουλλουρ-ιού | -ιών) 1. µικρού µεγέθους αρτοσκεύασµα σε 
σχήµα κουλλούρας µε σουσάµι στην επιφάνεια του· λέγεται και 
κουλλούρι Θεσσαλονίκης· ΦΡ. (παροιµ.) µην τάξεις α' άγιο κερί και σε 
παιδί κουλλούρι | παιχνίδι βλ. λ. τάζω 2. µικρό βούτηµα σε διάφορα 
σχήµατα: ~ σµυρνέικα | πασχαλινά | καννέ-λας | µε σουσάµι 3. (σκωπτ.) 
το µηδέν ως σχολικός βαθµός ΣΥΝ. κουλλούρα. — (υποκ.) κουλλουράκι 
(το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κολλούριον< αρχ. κολλύριον (βλ.λ.)]. 
κουλλουριάζω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. κουλουριάζω) [µεσν.] {κουλλού-
ριασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (σπάν.) δίνω σε (κάτι) κυκλικό σχήµα, όπως 
τού κουλλουριού 2. (συνήθ. το µεσοπαθ. κουλλουριάζοµαι) στρέφοµαι 
γύρω από κάτι, µαζεύοµαι: το φίδι κουλλουριάστηκε γύρω από το θύµα 
του || η γάτα κουλλουριάστηκε στα πόδια µου ΑΝΤ. απλώνω. — 
κουλλούριασµα (το), κουλλουριαστός, -ή, -ό, κουλλουριαστά επίρρ. 
κουλλουρτζής (ο) → κουλλουράς 
κουλλοχέρης (ο) (σχολ. ορθ. κουλοχέρης) {κουλλοχέρηδες} 1. (µει-
ωτ.) ο άνθρωπος που του λείπει το ένα ή και τα δύο χέρια ΣΥΝ. κουλ-
λός, χωλός ΑΝΤ. αρτιµελής · 2. συσκευή για τυχερά παιχνίδια, που 
λειτουργεί µε κέρµατα και έχει έναν µοχλό, τον οποίο ο παίκτης τρα-
βά και περιµένει να εµφανιστούν τρία όµοια σύµβολα στην οθόνη, 
για να κερδίσει ΣΥΝ. ο ληστής µε το ένα χέρι. κουλός, -ή, -ό → 
κουλλός 
κουλουάρ (το) {άκλ.} καθεµιά από τις οκτώ ζώνες στις οποίες τρέ-
χουν οι δροµείς στους αγώνες στίβου. 

[ΕΤΎΜ. < γαλλ. couloir < p. couler «κυλώ, ρέω» < λατ. colare]. 
κουλουβάχατα (τα) {άκλ.} 1. η µεγάλη αναστάτωση: «τα - τής Ιστο-
ρίας» (τίτλος ταινίας) 2. (και ως επίρρ.) άνω-κάτω: γίναµε ~ (ανα-
στατωθήκαµε). 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. kullu-wahad «όλα ένα». Η λ. διαδόθηκε από τον τίτλο 
πολιτικού φυλλαδίου τού Θ.Ι. Κολοκοτρώνη, εγγονού τού ήρωα τής 
Επανάστασης, «Ή κουλουβάχατα ή ai φύρδην µίγδην σηµεριναί 
ΐδέαι»]. Κούλουµα (τα) {χωρ. γεν.} το έθιµο τού εορτασµού τής 
Καθαράς ∆ευτέρας, κατά το οποίο οι άνθρωποι βγαίνουν στην εξοχή, 
πετούν χαρταετούς και τρώνε νηστήσιµα εδέσµατα, για να εορτάσουν 
την έναρξη τής Μεγάλης Σαρακοστής. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. κούµουλον (µε αντιµετάθεση) < λατ. 
cumulus «σωρός» ή κούλουµα < αλβ. colum «καθαρός»]. κουλούρα 
(η) → κουλλούρα κουλούρας (ο) → κουλλουράς 
Κουλού ρ η (η) (λαϊκ.) η Σαλαµίνα (βλ.λ.)· ΦΡ. πήγε η καρδιά | η ψυ-
χή (κάποιου) στην Κούλουρη τρόµαξα πάρα πολύ για κάτι/κάποιον: 
Ευτυχώς που µου τηλεφώνησες ότι είσαι καλά! ~ µόλις άκουσα για το 
δυστύχηµα! — Κουλουριώτης (ο), Κουλουριώτισσα (η), κουλου-
ριώτικος, -η, -ο. 

[ΕΤΎΜ, Μεσν. ονοµασία τής Σαλαµίνας. Η ονοµ. Κούλουρη ανάγεται 
στο µτγν. Κόλουρος και οφείλεται ίσως στο σχήµα τού νησιού]. 
κουλούρι (το) → κουλλούρι κουλουριάζω ρ. → κουλλουριάζω 
κουλουρτζής (ο) → κουλλουράς 

κουλτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το σύνολο τής πνευµατικής πα-
ράδοσης και δηµιουργίας ενός λαού: οφείλουµε σεβασµό στις ~ όλων 
των λαών || στο έργο του υπάρχουν επιδράσεις ξένης ~ ΣΥΝ. πολιτι-
σµός 2. η πνευµατική καλλιέργεια ενός ατόµου: είναι άνθρωπος µε 
βαθιά ~ || η ~ του διαµορφώθηκε από το σχολικό και το οικογενειακό 
περιβάλλον ΣΥΝ. παιδεία, µόρφωση, καλλιέργεια· (κακόσ.) 3. η επιφα-
νειακή και για λόγους επιδείξεως ενασχόληση µε πνευµατικά ή πο-
λιτιστικά ζητήµατα: πολλή ~ µάς πουλά και δεν µ' αρέσει ΣΥΝ. ψευ-
τοδιανόηση 4. η δηµιουργία, που χαρακτηρίζεται από βαθιά νοήµατα, 
δυσκολία κατανόησης και που προκαλεί συχνά πλήξη: δεν θέλω ~· να 
πάµε σινεµά, αλλά για καµιά κωµωδία! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. cultura < colo «καλλιεργώ»]. κουλτουριάρης, -α, -ικο 
{κουλτουριάρηδες} (συνήθ. ως ουσ.) (µει-ωτ.) αυτός που ασχολείται 
επιφανειακά και επιδεικτικά µε πολιτιστικά ή πνευµατικά θέµατα, 
που παριστάνει τον διανοούµενο ή που εκφράζεται µε τρόπο 
δυσνόητο, χρησιµοποιώντας εξεζητηµένες εκφράσεις: τον λόγο είχε 
πάρει ένας ~, που µε περισπούδαστο ύφος ανέλυε την κρίση τού 
ελληνικού κινηµατογράφου ΣΥΝ. ψευτοδιανο- 

ούµενος. — κουλτουριάρικος, -η, -ο, κουλτουριάρικα επίρρ. 

κουλτουριάρης: συναφείς όροι. Η λ. διανοούµενος (πβ. αγγλ. 
intellectual) δηλώνει πρόσωπο µε ευρεία µόρφωση, ισχυρές πνευ-
µατικές δυνάµεις, εµφανή ιδεολογική τοποθέτηση και δηµόσια πα-
ρουσία που το κάνει ευρύτερα γνωστό και του επιτρέπει συγχρό-
νως να ασκεί επιρροή σε µεγαλύτερο ή µικρότερο τµήµα τής κοινής 
γνώµης. Στον πληθ. (οι διανοούµενοι) η λ. δηλώνει µια ευρύτερη 
οµάδα ανθρώπων µε τα χαρακτηριστικά που αναφέραµε, οµάδα 
πνευµατικά και κοινωνικά προβεβληµένη (ξέν. intelligentia > ιντε-
λιγκέντσια) Ακόµη πιο ισχυρό (και πιο περιορισµένο σε αριθµό 
προσώπων) είναι το στοχαστής και το διανοητής (Ο Νίτσε υπήρξε 
ένας από τους µεγαλύτερους Γερµανούς στοχαστές | διανοητές). Με 
αρνητική-µειωτική σηµ. χρησιµοποιείται το κουλτουριάρης (η κα-
τάλ. -ιάρης έχει γενικότερα µειωτική σηµασία· πβ. ψειρ-ιάρης, χτικ-
ιάρης, κιτριν-ιάρης κ.τ.ό.), δηλώνοντας «τον δήθεν διανοούµενο», 
αυτόν που παριστάνει τον διανοούµενο και τον καλλιεργηµένο, χω-
ρίς να είναι πραγµατικά. Γενικότερη δήλωση, που χρησιµοποιείται 
θετικά, είναι το πνευµατικός άνθρωπος (ή άνθρωποι τού πνεύµα-
τος, σε πληθ.) καθώς και το άνθρωπος των γραµµάτων το β' χρη-
σιµοποιείται συχνά για να χαρακτηρίσει διανοούµενους από τον 
χώρο τής λογοτεχνίας. Τέλος, η λ. καλλιεργηµένος χρησιµοποιείται 
ευρύτερα για να χαρακτηρίσει ανθρώπους µε κουλτούρα, µε παι-
δεία και πνευµατικές αναζητήσεις. Τέλος, το λόγιος (αγγλ. scholar) 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει τον µορφωµένο άνθρωπο, τον 
ασχολούµενο µε τα γράµµατα ή την επιστήµη είτε από απλή αγά-
πη προς αυτά είτε επαγγελµατικά. 

κουµανταδόρος (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει το γενικό πρόσταγµα: 
από σήµερα θα εποπτεύεις τις εργασίες εδώ- θα είσαι ο ~ ΣΥΝ. υπεύ-
θυνος, προϊστάµενος, διαχειριστής. [ΕΤΎΜ. < κουµάντο + λεξικό 
επίθηµα -δορος (βλ.λ.)]. 

κουµανταρια (η) γλυκό, κόκκινο, δυνατό κρασί από την Κύπρο, που 
πίνεται και ως ηδύποτο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < γαλλ. (vin de) Commanderie, η ονοµασία τάγµατος Ιω-
αννιτών ιπποτών]. 

κουµαντάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {κουµαντάρισα} (λαϊκ.)* 1. 
(αµετβ.) διοικώ, έχω το γενικό πρόσταγµα: αυτός κουµαντάρει, αυτός 
αποφασίζει ΣΥΝ. κάνω κουµάντο ♦ 2. (µετβ.) χειρίζοµαι (κάτι/κάποι-
ον) επιτυχώς, ελέγχω: είναι πολύ µεγάλο αυτό το αυτοκίνητο, δεν 
µπορώ να το κουµαντάρω || αν δεν µπορείς να κουµαντάρεις την οµά-
δα, παραιτήσου! || ο γυιος του έγινε πια κοτζάµ άντρας, πού να τον 
κουµαντάρει! — κουµαντάρισµα (το). 

κουµάντο (το) {χωρ. πληθ.) (καθηµ.) η οργάνωση και διοίκηση, η δια-
χείριση· κυρ. στη ΦΡ. (α) κάνω κουµάντο διοικώ, διευθύνω: δεν µπο-
ρείς να κάνεις κουµάντο σε ξένο βίος || ποιος κάνει κουµάντο εδώ µέ-
σα τέλος πάντων; ΣΥΝ. διαφέντεµα, διεύθυνση (β) κάνω το κουµάντο 
µου µεριµνώ εκ των προτέρων για όσα θα χρειαστώ στο µέλλον, προ-
νοώ: είχε κάνει το κουµάντο του και δεν χρωστούσε πουθενά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. comando < µτγν. λατ. commando < λατ. 
commendo «επιτρέπω, συνιστώ» < com- (< cum) + -mendo < mando 
«επιτρέπω, αγγέλλω»]. 

κουµάρι1 (το) {κουµαρ-ιού | -ιών} δοχείο νερού από πηλό, γυαλί ή 
µέταλλο: µετέφερε δύο ~ νερό ΣΥΝ. αγγείο, δοχείο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
κουκουµάριον < λατ. cucuma]. 

κουµάρι2 (το) τυχερό παιχνίδι που παίζεται µε χρήµατα. 
[ΕΤΥΜ, < τουρκ. kumar]. 

κουµαριά (η) θάµνος µε κόκκινους στρογγυλούς καρπούς, που χρη-
σιµοποιείται ως τροφή για τα οικόσιτα µηρυκαστικά ή για το στόλι-
σµα τού σπιτιού τα Χριστούγεννα. Επίσης κόµαρος [αρχ.]. 

κούµαρο (το) ο µικρός, στρογγυλός και κόκκινος καρπός τού φυτού 
κουµαριά, ο οποίος χρησιµεύει ως τροφή τού ανθρώπου ή ως αρωµα-
τικό στη ζαχαροπλαστική: ζουµερό | κατακόκκινο ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κόµαρον < αρχ. κόµαρος, ίσως < κόµη «φύλλωµα δέντρου»]. 

κουµαρτζής (ο) {κουµαρτζήδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που παίζει τυ-
χερά παιχνίδια ΣΥΝ. τζογαδόρος 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που χαρτο-
παίζει επαγγελµατικά ΣΥΝ. χαρτοπαίκτης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
kumarci], 

κουµάσι (το) {κουµασ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. (ως χαρακτηρισµός) πρό-
σωπο χωρίς ηθικούς περιορισµούς, χαµηλού επιπέδου: να δούµε τι 
σόι ~ µάς κουβάλησες αυτή τη φορά! || καλό ~ είσαι και τού λόγου 
σου! ΣΥΝ. κάθαρµα, τιποτένιος ΑΝΤ. αξιοπρεπής, σωστός · 2. το κο-
τέτσι, ο ορνιθώνας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kumas «ύφασµα, πανί - χαρακτήρας (ανθρώ-
που)» < αραβ. qumas]. 

κουµκάν (το) {άκλ.} παιχνίδι µε την τράπουλα, κατά το οποίο νικητής 
ανακηρύσσεται αυτός που απαλλάσσεται πρώτος από τα φύλλα του, 
αφού έχει κάνει τους κατάλληλους συνδυασµούς.   — (υποκ.) 
κουµκανάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. cooncan < ισπ. con quién «µε 
ποιον;»]. 

κουµκανατζού (η) {κουµκανατζούδες} (καθηµ.) γυναίκα που παίζει 
κατά σύστηµα κουµκάν. 

κουµκουάτ (το) {άκλ.} 1. εσπεριδοειδές µε έντονο πράσινο φύλλωµα 
και µικρούς πορτοκαλί καρπούς 2. ο καρπός τού παραπάνω δέντρου, 
που µοιάζει µε µικρό πορτοκάλι: έκανε γλυκό τού κουταλιού από ~ 3. 
ηδύποτο που παρασκευάζεται στην Κέρκυρα, από τους παραπάνω 
καρπούς. 
[ΕΤΎΜ, < αγγλ. kumquat < κινεζ. kam kwat < kam «χρυσός» + kwat 
«πορτοκάλι»]. 
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κούµουλα (η) {δύσχρ. κούµουλων} (λαϊκ.) σωρός. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. κουµούλι | µτγν. κούµουλονκ λατ. cumulus]. 

κούµουλος, -η, -ο (λαϊκ.) (συνήθ. για δοχείο) αυτός που είναι γεµάτος 
µέχρι επάνω, που δεν χωρά τίποτε άλλο, που ξεχειλίζει: ~ καλάθι 
ΣΥΝ. πλήρης, ξέχειλος ΑΝΤ. άδειος, λειψός. [ETYM. < µτγν. 
κούµουλον< λατ. cumulus «σωρός»]. 

κουµπαράς (ο) {κουµπαράδες} µικρό κουτί, πήλινο ή µεταλλικό, στο 
οποίο φυλάσσονται οι οικονοµίες, χωρίς να µπορεί να τις βγάλει κα-
νείς από εκεί, παρά µόνο σπάζοντας τον ή ανοίγοντας τον µε κλειδί. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kumbara «όλµος - ταµιευτήρας χρηµάτων» (από το 
σχήµα του) < περσ. xumbara «µικρό δοχείο»]. 

κουµπαριά (η) [µεσν.] η οικογεν^ακή και κοινωνική σχέση ανάµεσα 
σε αυτόν που βαφτίζει ή στεφανώνει κάποιον και αυτόν που βαφτί-
ζεται ή στεφανώνεται: έχω κάνει ~ µε το σόι τους. Επίσης κουµπαρι-
λίκι (το). — κουµπαριάζω ρ. 

κουµπάρος (ο), κουµπάρα (η) 1. πρόσωπο που παντρεύει ή βαφτίζει 
(κάποιον): ο Γιάννης είναι ~ µου, µε έχει παντρέψει 2. πρόσωπο που 
συνδέεται µε πνευµατική συγγένεια µε κάποιον µετά από κου-
µπαριά: βγήκα µε τους ~ µου, τους γονιούς τού βαφτισιµιού µου- ΦΡ. 
(α) παίζουµε τις κουµπάρες ασχολούµαι µε ελαφρά πράγµατα, δεν 
παίρνω (κάτι) στα σοβαρά (η έκφραση προέρχεται από το παιδικό 
παιχνίδι « κουµπάρες «): όταν δει το ποσό για το οποίο µιλάµε, θα κα-
ταλάβει ότι εδώ δεν παίζουµε τις κουµπάρες (β) Θα σε πάρω, µε nan-
na και µε κουµπάρο θα σε παντρευτώ µε όλους τους τύπους 3. (κλητ. 
κουµπάρε · ως προσφώνηση που δείχνει οικειότητα, ιδ. σε µικρές κοι-
νότητες): ~, πώς από τα µέρη µας; — (υποκ.) κουµπαράκος κ. κου-
µπαρούλης (ο), (υποκ.) κουµπαρούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. compare < µτγν. λατ. compater < com- (< cum) + 
pater «πατέρας»]. 

κουµπάσο (το) ΝΑΥΤ. όργανο µέτρησης αποστάσεων στον ναυτικό 
χάρτη ΣΥΝ. ναυτικός διαβήτης. 

κουµπές (ο) {κουµπέδες} (λαϊκ.) ο τρούλος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kubbe]. 

κουµπί (το) {κουµπ-ιού | -ιών} 1. µικρό, στρογγυλού συνήθ. σχήµατος, 
εξάρτηµα τής ενδυµασίας, το οποίο ράβεται µόνιµα πάνω στα ρούχα 
και µπορεί εύκολα να περάσει από αντίστοιχη τρύπα ή θηλιά (κου-
µπότρυπα), είτε για να ανοίγει και να κλείνει άνοιγµα τού ρούχου 
(σε παντελόνι, παλτό, πουκάµισο κ.λπ.) είτε για να διευκολύνει την 
εφαρµογή τού ρούχου στο σώµα είτε απλώς για διακοσµητικούς λό-
γους: ράβω | κουµπώνω ένα ~ || περνώ το - από την κουµπότρυπα || 
πολύχρωµο | κοκκάλινο | διακοσµητικό ~ || τα ~ τού παλτού | τού που-
καµίσου | τού φορέµατος ΣΥΝ. (λόγ.) κοµβίο(ν) 2. µικρό, στρογγυλού 
συνήθ. σχήµατος, εξάρτηµα ηλεκτρικής συσκευής ή ηλεκτρικού κυ-
κλώµατος, µε το οποίο ρυθµίζεται η παροχή ρεύµατος, καθώς και η 
ένταση ορισµένων χαρακτηριστικών (π.χ. ένταση ήχου): πατάω | γυ-
ρίζω | πιέζω το ~|| το ~ τού ραδιοφώνου | τού ήχου | τού ασανσέρ || 
πάτα το ~, ν' ανοίξει η τηλεόραση 3. (µτφ.) ένα στοιχείο τού χαρα-
κτήρα | τής προσωπικότητας (κάποιου), το οποίο, αν ξέρεις πώς να το 
χρησιµοποιήσεις, τον παίρνεις µε το µέρος σου, τον «κερδίζεις»: φαί-
νεται ζόρικος, αλλά άµα ξέρεις τα ~ του, σου κάνει όλα τα χατίρια· ΦΡ. 
βρίσκω το κουµπί (κάποιου) βρίσκω σε κάποιον το στοιχείο τού 
χαρακτήρα του που µου επιτρέπει να τον χειρίζοµαι όπως θέλω: έχει 
βρει το ~ του και τον κάνει ό,τι θέλει. — (υποκ.) κουµπάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κοµβίον (µε κώφωση τού -ο- και κλειστοποίηση τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος -µβ- > -µπ-), υποκ. τού µτγν. κόµβος 
(βλ.λ.)]. 

κουµπότρυπα (η) {δύσχρ. κουµπότρυπων} τρύπα ειδικά ανοιγµένη 
στα ρούχα και ραµµένη, ώστε να µην ξεφτύζει, για να µπαίνουν και 
να στερεώνονται τα κουµπιά: ανοίγω κουµπότρυπες || τα µάτια του 
από την κούραση και τη νύστα είχαν γίνει σαν κουµπότρυπες. 

κουµπούρα (η) πιστόλι παλαιού τύπου. — (υποκ.) κουµπούρι (το). 
[ETYM. < κουµπί + παραγ. επίθηµα -ούρα, που οφείλεται στο γεγονός 
ότι τοποθετούσαν το πιστόλι σε κουµπωτό περιστήθιο. Το τουρκ. 
kubur είναι µάλλον δάνειο από την Ελληνική], 

κουµπούρας (ο) (µειωτ.) 1. ο κακός µαθητής, ο µαθητής που δεν 
παίρνει τα γράµµατα ΣΥΝ. (µτφ.) κούτσουρο, τούβλο ΑΝΤ. (µτφ.) αϊτός, 
ξουράφι, ξεφτέρι 2. (γενικότ.) άνθρωπος χωρίς παιδεία: όταν έφτασε 
η συζήτηση στην τέχνη, φάνηκε τι ~ ήταν ο νεόπλουτος τής παρέας! 

κουµπουριά (η) ο πυροβολισµός από πιστόλι: «µπαµ και µπουµ οι 
κουµπουριές | φυτεύεις βόλια στις καρδιές» (λαϊκ. τραγ.) || ρίχνω κου-
µπουριές ΣΥΝ. πιστολιά. 

κουµπώνω ρ. µετβ. {κούµπω-σα, -θηκα, -µένος} 1. περνώ τα κουµπιά 
(ρούχου) µέσα από τις ειδικά διαµορφωµένες τρύπες (κουµπότρυπες) 
ενός ρούχου ή εφαρµόζω το κουµπί στην ειδική υποδοχή αντικειµέ-
νου (λ.χ. τσάντας): ~ το παντελόνι | το πουκάµισο | τη φούστα | το 
παλτό ΑΝΤ. ξεκουµπώνω· (µεσοπαθ. κουµπώνοµαι) 2. κλείνω το ρούχο 
µου περνώντας τα κουµπιά µέσα στις κουµπότρυπες τους: κουµπώ-
σου γρήγορα και άνοιξε την πόρτα! ΑΝΤ. ξεκουµπώνοµαι 3. (µτφ.) εί-
µαι επιφυλακτικός, διστακτικός: είναι κουµπωµένος απέναντι σε 
αγνώστους || Κουµπώσου! Μη λες πολλά λόγια! ΣΥΝ. φυλάγοµαι, έχω 
τον νου µου, είµαι αναποφάσιστος. — κούµπωµα (το). [ETYM, µεσν. 
< µτγν. κοµβώ (-όω) < κόµβος (βλ. κ. κουµπί)]. 

κουµπωτός, -ή, -ό αυτός που κλείνει µε κουµπιά: ~ φόρεµα. 
κουνάβι (το) {κουναβ-ιού | -ιών} (κοινό όν. και για το αρσ. και για το 
θηλ. ζώο) άγριο ασπρόµαυρο θηλαστικό σε µέγεθος γάτας µε δυσά-
ρεστη, χαρακτηριστική µυρωδιά- (λόγ.) ικτίς: βροµάει σαν ~ ΣΥΝ. νυ-
φίτσα. Επίσης (διαλεκτ.) κουνάδι [ΕΤΥΜ. < µεσν. κουνάδι, υποκ. 
τού σλαβ. kuna]. 

κουνάµενος, -η, -ο αυτός που περπατά µε επιτηδευµένη χάρη· κυρ. στις 
ΦΡ. κουνάµενος-λυγάµενος | σεινάµενος (i) ως χαρακτηρισµός 

προσώπου που λικνίζεται υπερβολικά: τους πλησίασε κουνάµενη-λυ-
γάµενη επιδεικνύοντας τις καµπύλες της (ii) (σκωπτ.) για πρόσωπο 
που εµφανίζεται κάπου επιδεικνύοντας ιδιαίτερη άνεση (ενώ υπάρχει 
πρόβληµα µε αυτό): εµφανίστηκε ξαφνικά κουνάµενη-σεινάµενη, λες 
και δεν είχαµε τσακωθεί ποτέ! 
[ΕΤΥΜ. < κουνώ + επίθηµα -άµενος, που ξεκίνησε από αρχ. ρ. σε -
αµαι (π.χ. ίπτ-άµενος, ίστ-άµενος, κρεµ-άµενος) και από τον αόρ. 
άλλων ρ. (π.χ. χαρισ-άµενος), αργότερα δε επεκτάθηκε και σε τ. όπως 
τρεχ-άµενος, τρεµ-άµενος, χηρευ-άµενος κ.ά.]. 

κουνγκ-φού (το) {άκλ.} κινεζική τεχνική αµυντικής πάλης. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. kung fu < κινεζ. göngfu «ικανότητα, επιδεξιότητα» < quân fä 
«αρχές τής πυγµαχίας»]. 

κουνέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κουνέλι γένους θηλυκού 2. (µτφ. ως 
χαρακτηρισµός) γυναίκα που γεννά πολλά παιδιά: είναι ~- γεννοβο-
λάει το ένα κουτσούβελο πίσω απ' το άλλο. 

κουνελάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. µικρό ή νεαρό κουνέλι · 2. γυ-
ναίκα µε τολµηρή εµφάνιση, τής οποίας φωτογραφίες δηµοσιεύονται 
σε περιοδικά ή η οποία εργάζεται ως κράχτης σε νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης. 

κουνέλι (το) (κοινό όν. και για το αρσ. και για το θηλ. ζώο) {κουνελ-
ιού | -ιών) οικόσιτο θηλαστικό που µοιάζει µε τον λαγό, γεννά πολύ 
συχνά πολλά µικρά και εκτρέφεται κυρ. για το κρέας ή το δέρµα του: 
κλουβί για τα κουνέλια || - στυφάδο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. coniglio (διαλεκτ. cunelo) < λατ. cuniculus, πιθ. 
ιβηρ. προελ., πβ. βασκ. kui-untxi (όπου -txi υποκ. επίθηµα)]. 

κούνελος (ο) το αρσενικό κουνέλι. 
κουνενές (ο) {κουνενέδες} (µειωτ.) 1. το νεογέννητο βρέφος: ντα-

ντεύουν τον ~ τους 2. (µτφ.) άνθρωπος ξεµωραµένος ή µαµµόθρεφτος. 
[ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου, πιθ. συνδέεται µε το ρ. κουνώ]. 

κούνηµα (το) {κουνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να ταλαντώνεται κά-
τι γύρω από τον άξονα ή το κέντρο του: το ~ τού πλοίου µε ζαλίζει 
ΣΥΝ. ταλάντωση, κίνηση 2. η κίνηση τής περιφέρειας περισσότερο 
από το κανονικό κατά το βάδισµα ή τον χορό, πράγµα που θεωρείται 
χαρακτηριστικό των γυναικών και συνιστά ερωτική πρόκληση. 

κούνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. µικρό κρεβάτι µέσα στο οποίο κοιµί-
ζουν τα µωρά και το οποίο µπορεί να ταλαντεύεται: το µωρό κοιµόταν 
ήσυχο στην ~ του ΣΥΝ. λίκνο- ΦΡ. από κούνια εκ γενετής, εκ φύσεως: 
είναι τρελός ~ ΣΥΝ. παιδιόθεν · 2. κάθισµα (µε ή χωρίς στήριγµα για 
την πλάτη) αναρτηµένο µε σχοινιά ή αλυσίδες από σιδερένια κατα-
σκευή ή δέντρο, ώστε να ταλαντώνεται µε ωθήσεις ΣΥΝ. αιώρα- ΦΡ. (α) 
κούνια που σε κούναγε για ανθρώπους που έχουν άγνοια τού κινδύ-
νου ή τής σοβαρότητας µιας κατάστασης ή υπερτιµούν τις δυνάµεις 
τους: Νοµίζεις πως είναι εύκολη δουλειά; ~! ΣΥΝ. γελιέσαι (β) κούνια 
µπέλα... (i) η αρχή παιδικού τραγουδιού που συνοδεύει την κίνηση πά-
νω στην κούνια (ii) (ως ουσ.) η ίδια η κούνια, ιδ. για τα µικρά παιδιά: 
θα κάνουµε ~, µωρό µου; · 3. κούνιες (οι) µέρος ειδικά διαµορφωµένο 
µε κούνιες (σηµ. 2), για να παίζουν τα παιδιά: θα πάω το παιδί στις ~ 
ΣΥΝ. παιδική χαρά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κούνα < λατ. cunae «η νηπιακή ηλικία» (πβ. κ. 
cunabula «λίκνο νηπίων»). Η άποψη ότι κούνια < κουνώ δεν εξηγεί 
την παρουσία τού τ. κούνα ήδη τον 7ο αι., δηλ. πριν από το ρ. κουνώ, 
ενώ αφήνει ανερµήνευτο το µτγν. υποκ. κουνίον «λίκνο, κούνια»]. 

κουνιάδι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.) ο κουνιάδος | η κουνιάδα: βγήκα έξω 
µε τα κουνιάδια µου. 

κουνιάδος (ο), κουνιάδα (η) ο αδερφός τού/τής συζύγου ΣΥΝ. αν-
δράδελφος | γυναικάδελφος. — (υποκ.) κουνιαδάκι (το), κουνιαδού-
λα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. cognado < λατ. cognatus «συγγενής»]. 

κουνιστός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να λικνίζεται, να κινείται προς 
τη µία και την άλλη κατεύθυνση σε συνεχή κίνηση: ~ πολυθρόνα ΑΝΤ. 
σταθερός 2. αυτός που κινείται µε επιτηδευµένες κινήσεις, που λι-
κνίζει υπερβολικά το σώµα: µπήκε στο κατάστηµα κουνιστή και λυ-
γιστή ΣΥΝ. σκερτσόζος, ναζιάρης ΑΝΤ. µονοκόµµατος 3. (για άνδρες κ. 
ως ουσ.) αυτός που κινεί το σώµα όπως οι γυναίκες· οµοφυλόφιλος 
ΣΥΝ. θηλυπρεπής, κίναιδος ΑΝΤ. ανδροπρεπής. 

κουνίστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (µειωτ.) γυναίκα που κουνάει το 
σώµα της προκλητικά · 2. η κουνιστή καρέκλα. [ΕΤΥΜ. < κουνώ + 
παραγ. επίθηµα -ίστρα, πβ. κ. γυρ-ίστρα]. 

κουνούπι (το) {κουνουπ-ιού | -ιών} (κοινό όν. κ. για το αρσ. κ. για το 
θηλ. έντοµο) έντοµο φτερωτό, που φέρει προβοσκίδα, µε την οποία 
ρουφά αίµα από ζώα ή τον άνθρωπο και µπορεί να µεταδώσει βλα-
βερές ασθένειες, όπως ελονοσία, κίτρινο πυρετό κ.ά. — (υποκ.) κου-
νουπάκι (το), (µεγεθ.) κουνουπάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουνούπιον < µτγν. κωνώπιον, υποκ. τού αρχ. κώνωψ, 
αβεβ. ετύµου, ίσως δάνειο, πβ. αιγυπτ. hams\ ενώ το κωνώπιον θα 
µπορούσε να έχει προέλθει παρετυµολογικώς από τ. *κανώπιον< Κά-
νωπος, όνοµα αρχ. αιγυπτ. πόλης]. 

κουνουπίδι (το) {κουνουπιδ-ιού | -ιών} εδώδιµο λαχανικό σφαιρικού 
σχήµατος µε πυκνή, τραγανή -όταν είναι ωµή- σάρκα φαιού χρώµα-
τος, που φύεται απευθείας στο έδαφος και καταναλώνεται συχνότ. 
µαγειρεµένο: ~ βραστό | γιαχνί- ΦΡ. έγινα κουνουπίδι µέθυσα πάρα 
πολύ, έγινα στουπί. — (υποκ.) κουνουπιδάκι (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. 
κουνουπίδιν, πιθ. < *κανωπίδιον (µε κώφωση και αφοµοίωση), υποκ. 
τού µτγν. κάνωπον, αγν. ετύµου]. 

κουνουπιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ύφασµα λεπτό ή από τούλι, το 
οποίο κρεµιέται από ψηλά και καλύπτει το κρεβάτι έτσι, ώστε να µην 
ενοχλούν τα κουνούπια αυτούς που κοιµούνται: πυκνή | αποτελε-
σµατική | κάτασπρη ~. [ΕΤΥΜ. < κουνούπι + παραγ. επίθηµα -ιερά). 

κουντεπιέ κ. κουτεπιέ (το) {άκλ.} 1. το πάνω µέρος τής καµάρας 
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τού πέλµατος ανάµεσα στα δάχτυλα και στους αστραγάλους: έχει χοντρό ~, 
γι'αυτό δεν της πάνε τα κλειστά παπούτσια || το παπούτσι τον χτύπησε στο ~ 2. 
(συνεκδ.) το τµήµα παπουτσιού ή κάλτσας που καλύπτει αυτό το σηµείο τού 
ποδιού: τον στενεύει λίγο το ~. (Βλ. κ. λ. κουτουπιέ). 

[ETYM. < γαλλ. coup de pied «χτύπηµα τού ποδιού»]. κουντρίζω ρ. αµετβ. 
{κούντρισα} πέφτω µε το κεφάλι σε σκληρή επιφάνεια, κουτουλάω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουντρώ (µε ηχηροποίηση κατ' επίδρ. τής λ. κόντρα) < κούτρα 
(βλ.λ.)]. κουνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κουνάς... | µτχ. κουνάµενος, -η, -ο | 
κούν-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάποιον/κάτι) να κινηθεί 
σε µια διεύθυνση: ~ το κεφάλι πέρα-δώθε || ~ τους ώµους µου πάνω-κάτω || 
µιλούσε κουνώντας απειλητικά το δάχτυλο του 2. (ειδικότ.) (α) σείω 
(κάποιον/κάτι), πηγαίνω πέρα-δώθε (κάποιον/κάτι): µας κούνησε για τα καλά ο 
σεισµός (β) προκαλώ ταλάντωση: ~ το µωρό στην κούνια ΣΥΝ. λικνίζω 3. 
αλλάζω θέση σε (κάποιον/ κάτι), µετατοπίζω από σταθερό σηµείο- συνήθ. σε 
προειδοποίηση: µην κουνήσεις τίποτε από τη θέση του! ΣΥΝ. µετακινώ, 
µεταφέρω· ΦΡ. (α) δεν το κουνάω (ρούπι) βλ. λ. ρούπι (β) κουνώ το δαχτυλάκι 
µου κατα-βάλλω την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια: αρκεί να κουνήσει το δα-
χτυλάκι της και τρέχουν οι άντρες πίσω της || απ' το πρωί κάθεται· δεν έχει 
κουνήσει το δαχτυλάκι της ούτε τόσο δα (γ) κουνώ την ουρά µου προκαλώ, ιδ. 
ερωτικώς: όµορφη είσαι· αλλά αν δεν κουνήσεις την ουρά σου, δεν θα σε προσέξει 
κανείς (δ) µέχρι να κουνήσει το ένα πόδι, βροµάει τ' άλλο για ανθρώπους που 
είναι υπερβολικά αργοί (ε) (αργκό) την κούνησα την αχλαδιά είχα σεξουαλική 
επαφή ή (για άντρα) ήρθα σε οµοφυλοφιλική επαφή: «από παιδάκι έπαιζα µε τις 
κούκλες, συµπεριφερόµουν σαν κοριτσάκι και στα δεκατέσσερα - µ' έναν ναύτη» 
(εφηµ.) ♦ 4. (αµετβ.) βρίσκοµαι σε ταλάντωση, πηγαίνω πέρα-δώθε ή/και πάνω-
κάτω: το πλοίο κουνούσε πολύ (λόγω θαλασσοταραχής) ΣΥΝ. ταλαντεύοµαι, 
λικνίζοµαι ΑΝΤ. ακινητώ, ηρεµώ- (µεσοπαθ. κουνιέµαι) 5. κινούµαι, δεν µένω 
ακίνητος στο ίδιο µέρος, αλλάζω θέση: έχει πεισµώσει και δεν κουνιέται από τη 
θέση του µε τίποτα ΣΥΝ. µετακινούµαι- ΦΡ. (α) κουνήσου από τη θέση σου! προς 
αποτροπή τού κακού, που ο συνοµιλητής έχει προβλέψει: µη λες τέτοια 
πράγµατα για θανάτους· ~! ΣΥΝ. χτύπα ξύλο (β) δεν κουνιέται φύλλο (ι) 
επικρατεί απόλυτη νηνεµία, άπνοια: πολλή ζέστη και άπνοια· ~! (ii) (γενικότ.) 
δεν παρατηρείται καµία δραστηριότητα ή κίνηση: ~ στην αγορά και οι έµποροι 
διαµαρτύρονται 6. ενεργώ µε βιασύνη: κουνήσου· θ' αργήσουµε! ΣΥΝ. κάνω 
γρήγορα, βιάζοµαι, σπεύδω 7. δείχνω αυξηµένη δραστηριότητα: πρέπει να 
κουνηθείς και συ, για να πας µπροστά επαγγελµατικά- µη βασίζεσαι µόνο στους 
άλλους ΣΥΝ. δραστηριοποιούµαι, ενεργοποιούµαι ΑΝΤ. αδρανώ, απρα-κτώ 8. 
(αργκό) προκαλώ, φέροµαι υπεροπτικά, κάνω τον σπουδαίο (σε κάποιον): µη 
µου κουνιέσαι, γιατί δεν σε παίρνει || εµένα δεν µπορεί κανείς να µου κουνηθεί 
στην πιάτσα 9. (η µτχ. κουνηµένος, -η, -ο) αυτός που τον έχουν κουνήσει· 
(ειδικότ.) φωτογραφία ή εικόνα τηλεοπτική, κινηµατογραφική κ.λπ. που δεν έχει 
τραβηχτεί καλά, µε σταθερό χέρι και εµφανίζει είδωλα ή είναι θολή· ΦΡ. είναι 
κουνηµένος στο µυαλό είναι τρελός, δεν στέκει στα καλά του (πβ. λ. κινώ). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουνώ < αρχ. κινώ (βλ.λ.)]. κουπ (η) {άκλ.} 1. τρόπος 
κοψίµατος τού ρούχου: η ~ τού φορέµατος είναι ξεπερασµένη ΣΥΝ. κοπή 2. 
τρόπος κουρέµατος των (γυναικείων») µαλλιών: αυτή η ~ είναι πολύ τολµηρή 
ΣΥΝ. κούρεµα, κοπή. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. coupe < p. couper «κόβω, χωρίζω» < 
παλ. γαλλ. colper < colp < δηµώδ. λατ. colpus < λατ. colaphus < αρχ. κόλαφος]. 
κούπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. σκεύος µε φαρδύ στόµιο, που χρησιµοποιείται 
για να πίνει κανείς ροφήµατα: χρωµατιστή | πορσελάνινη | σπασµένη | πήλινη ~ || 
µία - φρέσκο γάλα ΣΥΝ. φλιντζάνα 2. (συνεκδ.) ποσότητα συνήθ. υγρού που 
χρησιµοποιείται συµβατικά στη µαγειρική 3. ΑΘΛ. (αργκό) το κύπελλο που 
κερδίζει οµάδα σε διοργάνωση: «Φέρτε την ~» ήταν ο τίτλος αθλητικής 
εφηµερίδας απευθυνόµενη προς τους παίκτες τής οµάδας που έπαιζε στον τελικό 
τού Κυπέλλου Ευρώπης · 4. ένα από τα τέσσερα είδη φύλλων τής τράπουλας 
(χρώµατα), που φέρει το σχήµα τής καρδιάς: σαυτή την παρτίδα τα ατού είναι οι 
~ || ντάµα ~ · ΦΡ. την κάνω από κούπες βρίσκοµαι σε δυσάρεστη θέση, 
αποτυγχάνω στην προσπάθεια µου ΣΥΝ. την πατάω ΑΝΤ. τα καταφέρνω. — 
(υποκ.) κουπάκι (το) κ. κουπίτσα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. cupa, που συνδ. πιθ. 
µε σανσκρ. kûpah «οπή, τρύπα», αρχ. ισλ. hufr «αγγείο»]. κουπαστή (η) 1. το 
χοντρό ξύλο στην κορυφή προστατευτικού κιγκλιδώµατος, ιδ. γύρω από το 
κατάστρωµα πλοίου 2. (γενικότ.) κάθε είδος προστατευτικού κιγκλιδώµατος 
(π.χ. σε σκάλα, µπαλκόνι). [ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *έγκωπαστή < µτγν. 
εγκωπον, το πλάγιο µέρος τού πλοίου ανάµεσα στα πρόσθια και τα οπίσθια 
κουπιά, < εγ- (<έν) + -κωπον< αρχ. κώπη «κουπί»]. κουπέ (το) {άκλ.} 1. 
κλειστή άµαξα, που έχει δύο ή τέσσερεις θέσεις • 2. διαµέρισµα τρένου, που έχει 
µόνο µία σειρά καθισµάτων · 3. διθέσιο ή δίπορτο αυτοκίνητο: πολυτελές | 
ακριβό ~ 4. (ως επίθ.) αυτοκίνητο τού οποίου το πίσω µέρος τού αµαξώµατος 
είναι στρογγυλοποιηµένο · 5. (παλαιότ.) ως χαρακτηρισµός ποιότητας 
ελαιολάδου που παρασκευάζεται από ένα µέρος παρθένο ελαιόλαδο και δύο µέ-
ρη ραφινέ (δηλ. επεξεργασµένο λάδι κατώτερης ποιότητας). [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < 
γαλλ. coupé, µτχ. τού p. couper «χτυπώ, κόβω» < coup «χτύπηµα» < λατ. 
*colpus < colaphus < αρχ. κόλαφος]. κουπεπέ (το) {άκλ.} λέξη που εκφέρεται 
τραγουδιστά από κάποιον καθώς κινεί ρυθµικά τις παλάµες του προς ένα 
βρέφος. [ΕΤΥΜ. Πλαστή λ. τής παιδικής γλώσσας]. κουπί (το) (κουπ-ιού | -ιών) 
επίµηκες, συνήθ. ξύλινο, όργανο µε φαρ- 

δύτερη τη µία του πλευρά, ώστε να λειτουργεί ως µοχλός· το χειρίζονται οι 
κωπηλάτες, για να κινείται ένα σκάφος πάνω στο νερό" ΦΡ. τραβώ κουπί (i) 
κωπηλατώ (ii) (µτφ.) καταβάλλω έντονη προσπάθεια: τραβά κουπί στην 
καινούργια της δουλειά ΣΥΝ. ζορίζοµαι, πιέζοµαι. [ΕΤΥΜ_ < µεσν. κουπίον < 
αρχ. κωπίον, υποκ. τού ουσ. κώπη (βλ.λ.)]. 

κουπιά (η) 1. η ώθηση που παίρνει σκάφος ή πλοίο, όταν κινηθεί µε το κουπί · 
2. το χτύπηµα µε κουπί. 

κουπλέ (το) {άκλ.} µέρος τής τυπικής απλής φόρµας τού τραγουδιού, το οποίο 
εναλλάσσεται µε το ρεφρέν (βλ.λ.)· τραγουδιέται, σε κάθε επάνοδο του, στην 
ίδια µελωδία και σε διαφορετικούς στίχους, ενώ στο ρεφρέν οι στίχοι 
παραµένουν οι ίδιοι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. couplet (προβηγκ. cobla «δύο στροφές») < couple «ζεύγος» 
< λατ. copula «σχοινί - δεσµός (στίχων)»]. 

κουπολάτης (ο) {κουπολατών} ο κωπηλάτης (βλ.λ.). 
κουπόνι (το) {κουπον-ιού | -ιών} 1. χαρτί που έχει αποκοπεί από έγγραφο 

χρηµατιστηριακής ή άλλης αξίας, από έντυπο (περιοδικό ή εφηµερίδα) ή από 
χάρτινη συσκευασία προϊόντος και αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη χρηµατική 
αξία ή δώρο: συγκεντρώνοντας τρία ~ από τη συσκευασία τού απορρυπαντικού 
µας, κερδίζετε ένα δώρο ΣΥΝ. απόκοµµα 2. το απόκοµµα µε το οποίο ο 
κάτοχος αποκτά δικαίωµα σε έκπτωση ή σε δωρεάν παροχή αγαθού: οι 
φοιτητές τρώνε στο φοιτητικό εστιατόριο µε κουπόνια 3. το απόκοµµα που 
αντιστοιχεί σε ορισµένο ποσό, το οποίο έχει δοθεί σε έρανο ή για οικονοµική 
ενίσχυση. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. coupon < p. couper «χτυπώ, κόβω» (βλ. κ. κουπέ)]. 

κουρά (η) (λόγ.) 1. το κόψιµο των µαλλιών το κούρεµα 2. (ειδικότ.) τελετή, κατά 
την οποία κείρεται η κόµη τού δόκιµου µοναχού, ώστε να εισέλθει επισήµως 
πλέον στη µοναχική ζωή ως µέλος τής αδελφότητας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κείρω (βλ.λ.)]. 

κούρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η φροντίδα ασθενούς ύστερα από ιατρική εντολή µε 
σκοπό την αποκατάσταση τής υγείας του: του συνέστησε µια ~ µε πολλή 
ξεκούραση και υγιεινή διατροφή ΣΥΝ. θεραπεία, νοσηλεία 2. η επίσκεψη 
γιατρού σε ασθενή: ο γιατρός ήρθε για την εβδοµαδιαία ~ του. — κουράρω ρ. 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. cura < λατ. cura], 

κουράγιο (το) {χωρ. πληθ.} η ψυχική δύναµη, το θάρρος: αντλώ | δίνω ~ || µου 
λείπει το - || βρίσκω | χάνω το ~ µου || (ως ενθάρρυνση) ~/ Λίγο ακόµη έµεινε! || 
Μην απελπίζεσαι, κάνε ~! ΣΥΝ. σθένος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. coraggio < λατ. 
*corâticum < cor «καρδιά»]. 

κουράδα (η) (!) περίττωµα, αποπάτηµα ΣΥΝ. (!) σκατό. Επίσης κου-ράδι (το). 
— (υποκ.) κουραδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουράδιον < *σκωράδιον, υποκ. τού αρχ. σκώρ (βλ. κ. 
σκουριά)]. 

κουράδας (ο), κουράδω (η) (λαϊκ.-υβριστ.) άνθρωπος δειλός, τιπο-τένιος. 
κουραδόµαγκας (ο) (λαϊκ.-υβριστ.) ψευτοπαλληκαράς (βλ.λ.). 
κουραδοµηχανη (η) (λαϊκ.-υβριστ. ως χαρακτηρισµός) για πρόσωπο αδρανές 

και τεµπέλικο. 
κουράζω ρ. µετβ. {κούρασ-α, -τηκα, -µένος} 1. επιφέρω (σε κάποιον) κόπωση: 

µε κούρασε αυτή η εργασία || κουράστηκαν τα µάτια µου από την πολλή 
τηλεόραση || νιώθω κουρασµένος από τη δουλειά ΣΥΝ. καταπονώ, καταβάλλω 
ΑΝΤ. ξεκουράζω, αναπαύω 2. προκαλώ (σε κάποιον) ενόχληση: µε κουράζεις 
επαναλαµβάνοντας µου συνέχεια τις ίδιες ιστορίες ΣΥΝ. ενοχλώ, δυσαρεστώ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. [ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «τιµωρώ µε καταναγκαστικό 
κούρεµα», < αρχ. κουρά (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

κουραµάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (αργκό-παλαιότ.) το ψωµί που έτρωγαν οι 
στρατιώτες. 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου. Ορισµένοι έχουν αναγάγει τη λ. στο γαλλ. επίρρ. 
couramment «τροχάδην», υπονοώντας ότι οι στρατιώτες παραλάµβαναν 
τροχάδην το συσσίτιο. Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. προέρχεται από το ουσ. κόρα 
(τού ψωµιού) | (διαλεκτ. κούρα) + µάννα, δηλώνοντας την αφθονία, την 
πλησµονή]. 

κουραµπιές (ο) {κουραµπιέδες} 1. γλύκυσµα που παρασκευάζεται από 
σιµιγδάλι και βούτυρο, πασπαλίζεται µε ζάχαρη άχνη και συνηθίζεται πολύ τα 
Χριστούγεννα: φρέσκος | χριστουγεννιάτικος ~ · 2. (µτφ.-µειωτ.) στρατιώτης 
που δεν έχει λάβει µέρος σε µάχη: οι ~ είχαν πανικοβληθεί στην ιδέα τής µάχης 
ΣΥΝ. απόλεµος, απειροπόλεµος, άκαπνος ΑΝΤ. εµπειροπόλεµος 3. (γενικότ.) 
ο δειλός, φοβητσιάρης άνθρωπος. — (υποκ.) κουραµπιεδάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. kurabiye < αραβ. guräb]. 

κουράριο (το) {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. ουσία φυτικής προελεύσεως µε ισχυρή 
παραλυτική επίδραση, η οποία σε ακατέργαστες µορφές παρασκευαζόταν από 
τους Ινδιάνους τής Ν. Αµερικής, για να το χρησιµοποιούν ως δηλητήριο στα 
βέλη τους. Επίσης κουράρε {άκλ.}. [ΕΤΥΜ. < ισπ. curare < kurari, λ. των 
Ινδιάνων τής Ν. Αµερικής]. 

κουράρω ρ. µετβ. {κουράρισα} κάνω κούρα (βλ.λ.), επιβλέπω (ασθενή), τον 
παρακολουθώ για την τήρηση τής θεραπευτικής του αγωγής. — κουράρισµα 
(το). [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. curare, βλ. κ. κούρα]. 

κουραοάνι (το) {κουρασανιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το µείγµα άµµου και 
τριµµένης κεράµου, είδος αµµοκονιάµατος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. horasan, από το 
όν. τής περσ. πόλης Khorasan]. 

κούραση (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} το αίσθηµα εξάντλησης και αδυναµίας, που 
προέρχεται συνήθ. από προηγούµενη έντονη δραστηριότητα ή από δυσάρεστη 
ψυχολογική κατάσταση, η οποία διαρκεί ή επα-ναλαµβάνεται: νιώθω µια ~· 
δεν µπορώ να πάρω τα πόδια µου! || δεν µπορεί να συνέλθει από την ~ τής 
µονότονης δουλειάς στο γραφείο ΣΥΝ. κόπωση, καταπόνηση ΑΝΤ. ξεκούραση, 
χαλάρωση. 

κουραστικός, -ή, -ό 1. αυτός που προκαλεί σωµατική, ψυχική ή 
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πνευµατική εξάντληση: ~ ηµέρα | γυµναστική | επανάληψη | θέαµα Ι 
εργασία ΣΥΝ. κοπιώδης ΑΝΤ. ξεκούραστος 2. αυτός που προκαλεί ενό-
χληση: γίνεσαι κουραστικός µε τις επίµονες ερωτήσεις σου ΣΥΝ. ενο-
χλητικός, πιεστικός ANT. ευχάριστος. — κουρασπκά επίρρ. 
κουραφέξαλα (τα) (λαϊκ.) οι ανοησίες, οι χωρίς ουσιαστικό νόηµα 

κουβέντες ή ενέργειες, που δεν έχουν καµιά σηµασία, αξία: Αυτά εί-
ναι ~! ∆εν ξέρεις τι λες! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ETYM. Πιθ. < *κουρφόξυλα, από συµφυρµό των λ. κουφόξυλα και 
αφρόξυλα]. 

κούρβα (η) (υβριστ.) (λαϊκ.) η επί πληρωµή εκδιδόµενη γυναίκα, η 
πόρνη ΣΥΝ. πουτάνα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. curva, θηλ. τού curvus «κυρτός, καµπύλος». ΟΝ. 
Πολίτης ερµηνεύει τη σηµασιολογική εξέλιξη σηµειώνοντας ότι η λ. 
«πλην του καµπύλου έλάµβανεν ενίοτε και την µεταφορικήν σηµα-
σίαν τού στρεβλού και διαστρόφου επί ηθικής έννοιας» (Παροιµίαι 
Γ, σελ. 441)]. 

Κουρβουλο (το) (λαϊκ.) 1. ο κορµός φυτού, κυρ. τού κλήµατος, που 
έχει ξεραθεί και χρησιµοποιείται για προσάναµµα και (γενικότ.) ως 
καύσιµη ύλη ΣΥΝ. χαµόκλαδο, ξερόκλαδο 2. (κατ' επέκτ.) το ίδιο το 
φυτό στο σύνολο του, το κλήµα, το αµπέλι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κούρβουλον< κοϋρβος < λατ. curvus «κυρτός, καµπύ-
λος»]. 

κουρδίζω κ. κουρντίζω κ. χορδίζω ρ. µετβ. {κούρδισ-α, -τηκα, -
µένος} 1. θέτω σε λειτουργία µηχανισµό γυρίζοντας, περιστρέφοντας 
το κλειδί που συσπειρώνει το ελατήριο του: ~ το ρολόι || είναι από τα 
παιχνίδια που τα κουρδίζεις και περπατάνε ANT. ξεκουρδίζω 2. ρυθ-
µίζω µουσικό όργανο, ώστε οι νότες που παράγει να έχουν τη σωστή 
ή επιθυµητή τονικότητα: ~ την κιθάρα | το πιάνο || δώσε ένα «λα», 
για να κουρδίσω το µπουζούκι 3. (µτφ.) προκαλώ ένταση ή εκνευρι-
σµό (σε κάποιον) µε λόγια ή πράξεις µου, τον πειράζω επιµένοντας 
στο αδύνατο σηµείο του: πες-πες, τον κούρδισε για τα καλά και βλέ-
πω καβγάδες! || τι θέλει κι όλο τον κουρδίζει και δεν τον αφήνει να 
ηρεµήσει λίγο! ΣΥΝ. πειράζω, ερεθίζω, εκνευρίζω, ανάβω ΑΝΤ. ηρεµώ, 
γαληνεύω 4. (µεσοπαθ. κουρδίζοµαι) (σκωπτ.) φροντίζω την εµφάνι-
ση µου επιδιώκοντας τον εντυπωσιασµό, την επίδειξη: για πού κουρ-
δίστηκες να πας πρωί-πρωί µε το µαύρο φουστάνι; — κούρδισµα κ. 
κούρντισµα κ. χόρδισµα (το) (σηµ. 1, 2). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < κορδίζω < µτγν. κόρδα < λατ. corda < αρχ. 
χορδή]. 

Κουρδιστάν (το) {άκλ.}1. ορεινή περιοχή στα υψίπεδα τής ΝΑ. 
Τουρκίας, τού Β∆. Ιράν και τού ΒΑ. Ιράκ, που κατοικείται κυρ. από 
Κούρδους 2. (ειδικότ.) επαρχία τού Β∆. Ιράν. [ΕΤΥΜ < κουρδ. 
Kurdistan «χώρα των Κούρδων»]. 

κουρδιστήρι κ. κουρντιστηρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. εργαλείο ή 
εξάρτηµα για το κούρδισµα (µουσικών οργάνων ή µηχανηµάτων): το 
~ τού ρολογιού 2. (µειωτ.) κάθε παλαιάς τεχνολογίας µηχάνηµα ΣΥΝ. 
καβουρντιστήρι. 

κουρδιστής κ. κουρντιστής (ο) → χορδιστής 
κουρδιστός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.) κουρντιοτός αυτός που λειτουργεί µε 

κούρδισµα: ~ παιχνίδι | αυτοκινητάκι | ρολόι ANT. αυτόµατος. 
Κούρδος (ο), Κούρδη (η) µέλος λαού τής Ν∆. Ασίας, που κατοικεί 

στο Κουρδιστάν (βλ.λ., σηµ. 1). Επίσης Κούρδισσα (η) {Κουρδισσών}. 
— κουρδικός, -ή, -ό κ. κουρδικός, -η, -ο, Κουρδικά κ. Κουρδικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Ξέν. όρ., πβ. αγγλ. Kurd, αβεβ. ετύµου. Οι Κούρδοι µνηµο-
νεύονται ήδη στον Ξενοφώντα ως Καρδοϋχοι, ενώ ο γεωγράφος Στρά-
βων τους ονοµάζει Κάρδακες, προτείνοντας την εξής ετυµολογία: 
«καλούνται δε ούτοι Κάρδακες, από κλοπείας τρεφόµενοι κάρδα γαρ 
τό άνδρώδες και πολεµικόν λέγεται». Η λ. εµφανίζεται σε αρχ. 
ασσυριακές σφηνοειδείς επιγραφές ως Kurti | Hurti | Karti, πράγµα 
που ανακαλεί στη µνήµη την ασσυρ. λ. gardu | kardu «πολεµιστής» 
(πβ. κ. περσ. kiurt «ήρωας», kard «δραστήριος, ενεργός»)]. 

κουρέας (ο) {κουρ-είς, -έων} πρόσωπο που επαγγελµατικά ασχολείται 
µε το κούρεµα, την περιποίηση των µαλλιών και το ξύρισµα των 
πελατών του ΣΥΝ. µπαρµπέρης, κοµµωτής. [ΕΤΥΜ.< αρχ. κουρεύς 
< κουρά (βλ.λ.)]. 

κουρείο (το) [αρχ.] κοµµωτήριο για άνδρες, το κατάστηµα στο οποίο 
κόβει κανείς τα µαλλιά του, χτενίζεται ή ξυρίζεται, ο χώρος εργα-
σίας τού κουρέα ΣΥΝ. µπαρµπέρικο, κοµµωτήριο. 

κουρέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) (ως χαρακτηρισµός συνήθ. 
αθλητικής οµάδας) αυτός που διασύρεται συχνά, που υφίσταται 
εξευτελιστικές ήττες: ~ οµάδα, έφαγε τέσσερα γκολ! ΣΥΝ. ξευτίλα. 

κουρέλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) (ως χαρακτηρισµός) ο οπαδός 
αθλητικής οµάδας που ηττάται συχνά. 

κουρελαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (περιληπτ.) φτηνά ή φθαρ-
µένα ρούχα, που δεν αξίζει να φοριούνται, που θυµίζουν κουρέλια: µ ' 
αυτή την ~ που φορά, πού να τον παρουσιάσεις; ΣΥΝ. παλιατσαρία, 
κουρέλια, παλιόρουχα 2. (συνεκδ.) το σύνολο όσων ντύνονται φτωχι-
κά µε παλιά, φθαρµένα ρούχα: δεν µπορεί, λέει, να συναναστρέφεται 
µε την ~ ΣΥΝ. ρακένδυτοι, (λαϊκ.) λέτσοι, κουρελιάρηδες · 3. (οικ.) 
οµάδα (αθλητική, κοµµατική κ.λπ.) χωρίς κύρος ή υψηλές επιδόσεις, 
µε αξιολύπητη παρουσία και απόδοση: δεν ξαναπαίζει α'αυτή την -, 
είπε! ΣΥΝ. κουρέλα. 
[ΕΤΥΜ. < κουρέλι + παραγ. επίθηµα -αρία, πβ. παλιατσ-αρία, αλαν-
αρία, αλητ-αρία]. 

κουρελέ επίθ. {άκλ.} (λαϊκ.-συνήθ. για αθλητική οµάδα) που χάνει 
συνέχεια, που δεν παίζει καλά. 

κουρελής (ο) {κουρελήδες}, κουρελού (η) {κουρελούδες} 1. (µειωτ.) 
πρόσωπο που φορά κουρέλια, που ντύνεται πολύ φτωχικά, µε 
φθαρµένα ή παλιά ρούχα: γέρος | φτωχός ~ || κατάντησε να τριγυρνά 
~ στους δρόµους ΣΥΝ. κουρελιάρης, ρακένδυτος 2. κουρελού (η) (α) 

πρόχειρο χαλί από πολλά επιµέρους κοµµάτια υφασµάτων διαφορετι-
κού χρώµατος, σχήµατος ή υλικού ραµµένων µεταξύ τους: στρώσανε 
µια ~ στο πάτωµα || καθισµένοι σε µια ~ (β) (µτφ.) καθετί παλιό και 
πρόχειρο ή µεταχειρισµένο και ταλαιπωρηµένο: «η τράτα µας η ~, η 
χιλιοµπαλλωµένη» (δηµοτ. τραγ.) || αυτό δεν είναι σάλι, είναι ~! 

κουρέλι (το) {κουρελ-ιού | -ιών} 1. ύφασµα πολύ φθαρµένο, σκισµέ-
νο ή παλιό, χωρίς γερή και ενιαία ύφανση ΣΥΝ. (λόγ.) ράκος, τζά-
ντζαλο 2. (µειωτ.) ρούχο κακοραµµένο ή φθαρµένο, που δεν αξίζει ή 
δεν µπορεί να φορεθεί: σε γιορτή θα πας µ ' αυτό το ~! || αυτά τα ~ 
που φοράνε σήµερα οι νέοι, είναι εντελώς άκοµψα! ΣΥΝ. παλιόρουχο 
3. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) ο εξουθενωµένος (σωµατικά ή ψυχικά) 
άνθρωπος, που έχει υποστεί έντονο εξευτελισµό, ταπείνωση: πώς να 
µη γίνει ~ µετά από τέτοια προσβολή! || από χθες είναι ~, όλο πίνει και 
αναστενάζει! ΣΥΝ. ράκος (ψυχικό). — (υποκ.) κουρελάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουρέλ(λ)ιν < *κουρέλιον, υποκ. τού µτγν. λατ. 
corellum < coriellum, υποκ. τού λατ. corium «δέρµα ζώου, σκουτί»]. 

κουρελιάζω ρ. µετβ. {κουρέλιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (για υφάσµατα) 
κάνω κουρέλι: έχει κουρελιάσει όλα του τα ρούχα στη δουλειά ΣΥΝ. 
χαλώ, ταλαιπωρώ, φθείρω, ξεφτύζω 2. (µτφ.) υποβάλλω σε εξαντλητι-
κή δοκιµασία: η συµπεριφορά του µου έχει κουρελιάσει τα νεύρα 
ΣΥΝ. σµπαραλιάζω, διαλύω, σπάω, εξευτελίζω, καταρρακώνω. — 
κουρέλιασµα (το). 

κουρελιάρης (ο) {κουρελιάρηδες}, κουρελιάρα (η) ο κουρελής ΣΥΝ. (λόγ.) 
ρακένδυτος. 

κουρελιάρικος, -η, -ο (λαϊκ.) (για υφάσµατα) αυτός που φτειά-χνεται από 
κουρέλια, που µοιάζει µε κουρέλι ΣΥΝ. φθαρµένος, σκισµένος, 
κουρελιασµένος. — κουρελιάρικα επίρρ. 

κουρελοντυµένος, -η, -ο αυτός που φορά κουρέλια ΣΥΝ. κουρελιάρης, 
(λόγ.) ρακένδυτος. 

κουρελού (η) → κουρελής 
κουρελόχαρτο (το) 1. χαρτί κακής ποιότητας ή σε κακή κατάσταση: 

πεταµένο ~ ΣΥΝ. παλιόχαρτο 2. (µτφ.) επίσηµο έγγραφο ή νόµισµα 
ασήµαντης αξίας, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα, αναγνώριση ή 
χρησιµότητα στην καθηµερινή συναλλαγή: τα πτυχία µας θα κατα-
ντήσουν κουρελόχαρτα. 

κούρεµα (το) [µεσν.] {κουρέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κόψιµο των 
µαλλιών (για ανθρώπους), τού τριχώµατος (για ζώα) ή των χόρτων 
(που έχουν ψηλώσει): πόσο κάνει το ~; || µηχανή για το ~ τού γκαζόν 
|| µε γεια το ~! || µόνο ~ ή και χτένισµα θέλετε; ΣΥΝ. κόψιµο 2. (ειδι-
κότ.) ο τρόπος µε τον οποίο κάποιος κόβει και χτενίζει τα µαλλιά 
του: ωραίο | κοντό | νεανικό | γυναικείο | παιδικό ~ || αυτό το ~ τον 
κολακεύει στο πρόσωπο. — (υποκ.) κουρεµατάκι (το). 

κουρευτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που χρησιµοποιείται για το κού-
ρεµα: ~ µηχανή | είδη ΣΥΝ. κοµµωτικός. 

κουρεύω ρ. µετβ. {κούρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος) 1. (για πρόσ.) κόβω τα 
µαλλιά (κάποιου) σε διαφορετικό µήκος, του αλλάζω χτένισµα' (για 
ζώα, κυρ. πρόβατα) κόβω ή ψαλιδίζω το τρίχωµα, το µαλλί ή το χνού-
δι: στον στρατό τους κουρεύουν µε την ψιλή || κουρεύοµαι τακτικά· 
ΦΡ. (α) άσ' τον να κουρεύεται! µην ενδιαφέρεσαι για τις ενέργειες 
του, άσ' τον να κάνει ό,τι θέλει και µην ασχολείσαι: αφού είδες ότι 
δεν παίρνει από λόγια, κάνε ό,τι νοµίζεις εσύ κι ~! (β) (υβριστ.) άντε 
να κουρεύεσαι! | άι να κουρεύεσαι! | άι κουρέψου άσε µε στην ησυχία 
µου, παράτα µε ΣΥΝ. στον διάβολο (γ) πιάσ' | πάρ' το αβγό και 
κούρευ' το βλ. λ. αβγό (δ) κουρεµένο γίδι βλ. λ. γίδι (ε) πήγε για µαλλί 
και βγήκε κουρεµένος βλ. λ. µαλλί 2. (για χλοοτάπητα ή φυτά) κόβω ή 
ψαλιδίζω τα φύλλα ή τις κορυφές που εξέχουν, δίνοντας τους το 
επιθυµητό µέγεθος και σχήµα: ~ το γκαζόν (πβ. λ. κλαδεύω). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. κουρεύοµαι < αρχ. κουρά (βλ.λ.)]. 

κούρη (η) → κούρος 
Κουρήτες (οι) {Κουρητών} ΜΥΘΟΛ. θεότητες, συνοδοί νυµφών και 
σατύρων, που συνδέονταν µε την παιδική ηλικία τού ∆ία στην Κρή-
τη. [ΕΤΥΜ < αρλ· Κουρήτες | Κωρήτες (δωρ.) < κούρος (βλ.λ.)]. 

κούριερ (το/ο) {άκλ.} 1. η ταχυδιανοµή (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) κούριερ (ο) 
πρόσωπο που εκτελεί ταχυδιανοµές, ο ταχυδιανοµέας: δουλεύει ως ~ 
σε µια εταιρεία. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. courier < µέσ. γαλλ. courier < ιταλ. corriere < ρ. correre 
«τρέχω» < λατ. currere]. 

Κουρίλες (οι) {Κουριλών} συστάδα νησιών τού Β∆. Ειρηνικού Ωκε-
ανού Α. τής Ρωσίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Kuril (Islands), πιθ. < γλ. Αϊνού Kuri «σύν-
νεφο, οµίχλη»]. 

κούρκος (ο) γαλοπούλα, κυρ. η µικρή ΣΥΝ. γαλόπουλο, διάνος. 
[ΕΤΥΜ. < ρουµ. curcä < σλαβ. kurka]. 

κουρκουµπίνι (το) {δύσχρ. κουρκουµπιν-ιού | -ιών} (συνήθ. στον 
πληθ.) είδος πολύ µικρού κυλινδρικού σιροπιαστού γλυκού. [ΕΤΥΜ 
Αγν. ετύµου]. 

κουρκούτης (ο) {κουρκούτηδες}, κο up κούτα (η) (λαϊκ.-µειωτ.) 
πρόσωπο που έχει κουρκουτιάσει, που τα έχει χαµένα: πώς κατάντη-
σε κι αυτός, ένας γέρος -! ΑΝΤ. αποβλακωµένος. 

κουρκούτι (το) {κουρκουτ-ιού | -ιών} χυλός, κυρ. από αλεύρι, νερό και 
αλάτι- ΦΡ. γίνοµαι κουρκούτι | έχω µυαλό κουρκούτι κουρκουτιάζω, 
γίνοµαι νωθρός, τα χάνω: µετά από τόσες ώρες µελέτη το µυαλό του 
έχει γίνει ~! ΣΥΝ. χαζεύω, αποβλακώνοµαι. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
κορκότον, αγν. ετύµου. Κατ' άλλη εκδοχή, < περσ. kükürt «θειάφι», 
λόγω τής οµοιότητας τού χρώµατος]. κουρκουτιάζω ρ. αµετβ. 
{κουρκούτιασα} (µτφ.) χάνω την πνευµατική µου διαύγεια, παύω να 
σκέφτοµαι ή να αντιδρώ λογικά, τα χάνω: γέρασε κι αυτός και 
κουρκούτιασε || άµα κουρκουτιάσει ο άνθρωπος, µη γυρεύεις 
συνεννόηση! ΣΥΝ. αποβλακώνοµαι, χαζεύω, γίνοµαι 
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κουρκούτι. 
κούρµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) καµπή, καµπύλη: πρόκειται για 
µια επιφάνεια που στη µέση κάνει µια ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. courbe (πβ. µεσν. κούρβα «πόρνη») < λατ. curva, θηλ. 
τού επιθ. curvus «κυρτός, καµπύλος - διεστραµµένος»]. 

κουρµπαδόρος (ο) χειροκίνητη υδραυλική συσκευή πάνω σε τρίποδο, 
σε υποδοχή τής οποίας τοποθετείται σωλήνας, τον οποίο µπορούµε να 
κάµψουµε σε καµπύλη όσων µοιρών επιθυµούµε (µέχρι 180 µοιρών). 
[ΕΤΥΜ. < κούρµπα «καµπύλη» + παραγ. επίθηµα -δόρος (βλ.λ.)]. 

κουρµπάνι (το) {κουρµπαν-ιού | -ιών) (λαϊκ.) σφαχτό σε γάµο ή πα-
νηγύρι: «γάµος δεν γίνεται χωρίς ~» (τα µεγάλα έργα απαιτούν θυ-
σίες). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kurban «θυσία», από µουσουλµανική γιορτή, 
στην οποία γίνεται θυσία ζώου]. 

κουρµπαριοτός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που έχει κούρµπα, καµπύλη: ~ 
τραπέζι. — κουρµπαριστά επίρρ. 

κουρµπατσι κ. κιρµπατσι κ. κριµπατσι (το) {κουρµπατσ-ιού | -ιών} το 
µαστίγιο, ο βούρδουλας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kirbaç]. 

κουρµπέτι (το) (λαϊκ.) η σκληρή, η δύσκολη ζωή, αυτή που είναι γε-
µάτη βάσανα: από µικρός στο ~, δουλειά και πάλι δουλειά· ΦΡ. (α) 
βγαίνω στο κουρµπέτι βγαίνω στη βιοπάλη, αρχίζω να µαθαίνω τις 
δυσκολίες τής ζωής (β) βγάζω κάποιον στο κουρµπέτι εκπορνεύω κά-
ποιον (γ) χρόνια στο κουρµπέτι για να δηλωθεί µεγάλη πείρα: αυτή 
έχει ~, µην της πουλάς εξυπνάδες. [ΕΤΥΜ < τουρκ. gurbet 
«ξενιτειά»]. 

κούρνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. βέργα ή στύλος που τοποθετείται ορι-
ζόντια, για να κουρνιάζουν τα πουλιά, κυρ. οι κότες, και γενικότ. κά-
θε σειρά από τέτοιες βέργες ή χώρος στον οποίο φωλιάζουν πτηνά, 
ζώα ΣΥΝ. κοτέτσι 2. (για πρόσ.) το πρόχειρο κατάλυµα ΣΥΝ. καταφύ-
γιο, κοιτώνας. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < κουρουνιά < κορωνιά < κορογωνιά «γωνιά 
όπου άναβαν φωτιά, αναµµένο τζάκι» (διαλεκτ.) < κόρος + γωνία. 
Κατ' άλλη εκδοχή, ανάγεται σε παλ. σλαβ. kurnija]. 

κουρνιάζω ρ. αµετβ. {κούρνιασ-α, -µένος} 1. (κυριολ. για πτηνά, κυρ. 
κότες) µαζεύοµαι για ύπνο, φωλιάζω κάπου για το βράδυ, κυρ. τοπο-
θετώντας το κεφάλι ανάµεσα στις φτερούγες: τα περιστέρια κούρ-
νιαζαν κάτω απ'τις στέγες των σπιτιών ΣΥΝ. φωλιάζω 2. (µτφ.) γέρνω 
τρυφερά στην αγκαλιά (κάποιου), µαζεύοµαι δίπλα σε (κάποιον): «~ 
σαν αδύναµο πουλί στην αγκαλιά σου» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. ηρεµώ, 
ησυχάζω, γέρνω, µαζεύοµαι. — κούρνιασµα (το). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < κούρνια (βλ.λ.) ή, κατ' άλλη άποψη, < κουρούνα]. 

κουρνιαχτός κ. κορνιαχτός (ο) το σύννεφο σκόνης που σηκώνεται από 
το έδαφος (από τον αέρα ή κατά τη διέλευση ανθρώπων, ζώων, 
οχηµάτων): κατακάθισε ο ~ από το πέρασµα τής άµαξας || (µτφ.) ο ~ 
των σκανδάλων ΣΥΝ. κονιορτός, µπουχός, σκόνη. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
κορνιακτός (µε παρετυµολ. επίδρ. τού ουσ. στάχτη) < *κορνιορτός < 
*κορνιοτός (µε µετάθεση τού -ρ- και ανοµοίωση) < αρχ. κονιορτός 
(βλ.λ.)]. 

κουρντίζω ρ. → κουρδίζω 
κούρντισµα (το) → κουρδίζω 
κουρντιστήρι (το) → κουρδιστήρι 
κούρος (ο), κούρη (η) 1. καθένα από τα αγάλµατα τής αρχαϊκής 

εποχής, που παριστάνει γυµνό έφηβο σε όρθια στάση µε χέρια τε-
ντωµένα σε γροθιές ή κολληµένα στα πλευρά και µε το αριστερό πόδι 
ελαφρώς µπροστά 2. (συνεκδ.) το κλασικό πρότυπο ανδρικού πα-
ραστήµατος και αρρενωπής οµορφιάς: σωστός ~! [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κούρος, ιων. τ. τού κόρος < *KÓpFoc (πβ. µυκ. ko-wo), πιθ. < θ. κόρε- 
τού ρ. κορέννυµι «πληρώ, γεµίζω», που θα είχε τη σηµ. «τρέφω, 
αυξάνω» (βλ. λ. κορεσµός)]. 

κούρο σίβο (το) {άκλ.} θερµό θαλάσσιο ρεύµα τού Β. Ειρηνικού 
Ωκεανού, το οποίο ξεκινά από τις Α. ακτές τής Ιαπωνίας: «µας έζω-
σε το ~ σαν µια ζώνη» (Ν. Καββαδίας). [ΕΤΥΜ < ιαπ. kuroshio 
«µαύρος ποταµός»]. 

κουρούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) κοράκι τής ∆. και Κ. Ευρώπης· 
ΦΡ. κουρούνα στο µεθύσι για άνθρωπο πολύ µεθυσµένο ΣΥΝ. τύφλα 
στο µεθύσι, σκνίπα, φέσι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κορώνη (µε επίδρ. τού επιθήµατος -ούνα) < θ. kor-
ön-, παρεκτετ. τ. τού *kor-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ker-, ηχοµιµητική 
ρίζα, που αποδίδει κραυγές ορισµένων πτηνών, πβ. λατ. comix «κου-
ρούνα», corvus «κοράκι», µέσ. ιρλ. crû, αγγλ. crow, σουηδ. kràka, γαλλ. 
corbeau κ.ά. Οµόρρ. πιθ. κόρ-αξ (βλ.λ.), κορ-ωνίς (-ίδα)]. 

κουρούπι (το) {κουρουπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) πήλινο δοχείο. — (µεγεθ.) 
κουρούπα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *κορύπη (πβ. κυπρ. κορύπα, ή), πιθ. < αρχ. κόρυµβος 
«κορυφή» (πληθ. κόρυµβα, τά), που συνδ. µε τη λ. κορυφή (βλ.λ.), µε 
τις σηµ. «ανθοδέσµη, κότσος µαλλιών», από όπου και η σηµ. «αγ-
γείο» (λόγω σχήµατος)]. 

curriculum vitae (το) λατ. (προφέρεται κουρίκουλουµ βίτε) το βιο-
γραφικό σηµείωµα (βλ. λ. βιογραφικός). 

κούρσα (η) {δύσχρ. κουρσών} 1. κάθε αγώνας ταχύτητας (κυρ. επί-
σηµα οργανωµένος), τρεξίµατος, οδήγησης, ναυσιπλοΐας ή ιπποδρο-
µίας: κέρδισε την ~ των εκατό µέτρων || ~ κατάταξης || άλογο κούρσας 
(κατάλληλο ή εκπαιδευµένο για ιπποδροµίες) || δοκιµαστική ~ ΣΥΝ. 
ιπποδροµία, αγώνας δρόµου, γκραν-πρι 2. το τρέξιµο ή η κάλυψη τής 
διαδροµής σε αγώνα δρόµου: γρήγορη | αργή ~|| ο Έλληνας δροµέας 
τέθηκε επί κεφαλής στην - στα πρώτα 400 µέτρα || οδηγώ την ~ (είµαι 
πρώτος) || η έκπληξη στην ~ έγινε στα τελευταία µέτρα 3. (µτφ.) κάθε 

διαδικασία έντονου ανταγωνισµού για την κατάκτηση τής νίκης 
έναντι των υπολοίπων: ξεκίνησε η ~ τής διαδοχής στην ηγεσία τού 
κόµµατος || η διεθνής ~ των στρατιωτικών εξοπλισµών ΣΥΝ. ανταγω-
νισµός, συναγωνισµός, διαγωνισµός 4. (καθηµ. για οδηγό ταξί) (α) η 
µεταφορά επιβάτη µε ταξί στο σηµείο που επιθυµεί: πήρε πρωί-πρωί 
µια ~ Πειραιά-Κηφισιά || η τελευταία ~ ήταν κοντά στο σπίτι του (β) 
(συνεκδ.) το κόστος τής αντίστοιχης διαδροµής: πήρε µια ~ γύρω στα 
πέντε χιλιάρικα (γ) (συνεκδ.) ο ίδιος ο πελάτης: η προηγούµενη ~ 
ήταν ένας κύριος γύρω στα εξήντα ΣΥΝ. διαδροµή, πελάτης 5. (γενι-
κά) κάθε αυτοκίνητο- (ειδικότ. το µεγεθ. κουρσάρο) κάθε µεγάλο, πο-
λυτελές και γρήγορο αυτοκίνητο: πέρασε µια ~ άλλο πράγµα! ΣΥΝ. 
λιµουζίνα. — (µεγεθ.) κουρσάρο (η) (σηµ. 5). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. corsa | γαλλ. course < λατ. cursus < ρ. curro «τρέ-
χω»]. 

κουρσάρικος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε κουρσάρους ή 
γίνεται από αυτούς: ~ επιδροµή | λεηλασία | σηµαία | καράβι ΣΥΝ. 
πειρατικός 2. κουρσάρικο (το) το γρήγορο και ευκίνητο καράβι που 
χρησιµοποιείται από πειρατές για τις επιδροµές, τις επιθέσεις τους: 
φάνηκαν τα - µε τις γνωστές τους σηµαίες ΣΥΝ. πειρατικό. 

κουρσάρος (ο) 1. (παλαιότ.) ναυτικός, µέλος πληρώµατος κυρ. τα-
χύπλοου σκάφους, που µε επίσηµη εντολή ή έγκριση κυρίευε εµπορι-
κά πλοία ξένης, εχθρικής χώρας, αποδίδοντας τµήµα των λαφύρων 
στην κυβέρνηση του: οι πιο γνωστοί ~ ήταν παλιοί αξιωµατικοί τού 
πολεµικού ναυτικού ΣΥΝ. κουρσευτής 2. (κατ' επέκτ.) ο πειρατής· µέ-
λος ναυτικού πληρώµατος µε παράνοµη δράση στη θάλασσα και στις 
παράκτιες περιοχές: Σαρακηνός ~. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. corsaro < µεσν. λατ. cursârius < λατ. cursus < ρ. 
curro «τρέχω»]. 

κουρσευτης (ο) πρόσωπο που κουρσεύει, που αποσπά λεηλατώντας, ο 
κυριευτής, ο κατακτητής: ο ~ τής Τροίας, ο Οδυσσέας. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< κουρσός (τό) «πειρατεία, ληστρική επιδροµή» < λατ. cursus < ρ. 
curro «τρέχω»]. 

κουρσεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {κούρσε-ψα, -µένος} λεηλατώ µε πειρα-
τεία, αρπάζω µε βίαιο τρόπο, µε καταδροµές, επιτιθέµενος εναντίον 
χώρας, πλοίου, περιοχής (συνήθ. παράκτιας): οι πειρατές κούρσευαν 
τα παράλια, αναγκάζοντας τους κατοίκους να χτίζουν κάστρα || 
κουρσεµένο πλοίο | χωριό ΣΥΝ. λαφυραγωγώ, αρπάζω, ληστεύω, λεη-
λατώ. — κούρσεµα (το) [µεσν.]. 

κουρσός (το) (λαϊκ.) 1. το κούρσεµα, η πειρατεία, κάθε πράξη βίαιης 
αρπαγής και οικειοποίησης αγαθών ΣΥΝ. καταδροµή, ληστεία, πειρα-
τεία 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε αποσπά κάποιος ως λάφυρο από παράνο-
µη ενέργεια (πειρατεία, ληστεία, επιδροµή) ΣΥΝ. λάφυρα, λεία, πλιά-
τσικο. Επίσης κούρσο [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κουρσός < λατ. cursus 
< ρ. curro «τρέχω»]. 

κούρταλο (το) (διαλεκτ.) το κρόταλο. 
κουρταλώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κουρταλείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 

(λογοτ.-διαλεκτ.) ♦ 1. (µετβ.) χτυπώ (κάτι), ώστε να κροταλίζει κάνο-
ντας συνέχεια θόρυβο: «δεν είναι εύκολες οι θύρες, όταν η χρεία τες 
κουρταλεί» (∆. Σολωµός) ♦ 2. (αµετβ.) κάνω θόρυβο, καθώς κτυπώ πα-
λινδροµικά σε στενά τοιχώµατα: ο αέρας κουρταλεί στο φαράγγι (πβ. 
το Κουρταλιώτικο Φαράγγι στον νοµό Ρεθύµνης, που ονοµάστηκε έτσι 
από τον κρότο που κάνουν τα δυνατά ρεύµατα αέρα, τα οποία περ-
νούν µέσα από αυτό). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κουρταλίζω < αρχ. κροταλίζω 
(βλ.λ.)]. 

κουρτίνα (η) {κουρτινών} κοµµάτι υφάσµατος που κρεµιέται κυρ. 
µπροστά από παράθυρα, εµποδίζοντας την είσοδο τού φωτός και χρη-
σιµοποιείται για να αποµονώσει έναν χώρο και να εξασφαλίσω δια-
κριτικότητα και ησυχία: κλείνω | ανοίγω | τραβώ τις ~ || χώρισε το 
καθιστικό απ' το σαλόνι µε κουρτίνες || κτεντητή | βελούδινη | βαριά ~ 
|| κρύφτηκε πίσω από τις ~ ΣΥΝ. παραπέτασµα, (λαϊκ.) µπερντές- ΦΡ. 
πίσω από τις κουρτίνες στο παρασκήνιο, µακριά από αδιάκριτα 
βλέµµατα, εν κρυπτώ. — (υποκ.) κουρτινίτσα κ. κουρτινούλα (η) κ. 
κουρτινάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κορτίνα < µεσν. λατ. cortina < λατ. cohors «περίφραγ-
µα, περίβολος»]. 

κουρτινόξυλο (το) το δοκάρι από το οποίο κρεµιέται η κουρτίνα και 
κατά µήκος τού οποίου σύρεται ανοίγοντας ή κλάνοντας: µεταλλικό | 
ξύλινο ~. Επίσης κουρτινόβεργα (η). 

κουσκούς1 (το) {άκλ.} το κουτσοµπολιό, ανάλαφρη κουβέντα µε πλη-
ροφορίες και σχόλια γύρω από γνωστά πρόσωπα και πράγµατα. 
[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητική λ.]. 

κουσκους2 (το) {άκλ.} σιµιγδάλι από σκληρό σιτάρι που χρησιµο-
ποιείται κυρίως σε αραβικά φαγητά και γλυκά, καθώς και το παρα-
δοσιακό φαγητό που φτειάχνεται µε αυτό. Επίσης κουσκοίισι (το) κ. 
κουσκουσές (ο). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. kuskus < αραβ. gusgus]. 

κουσκουσούρης  (ο) {κουσκουσούρηδες}, κουσκουσούρα  (η) 
κουτσοµπόλης, κακολόγος. — κουσκουσουριά (η). [ΕΤΥΜ. < 
κουσκούς (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ούρης, πβ. κ. ανακατωσούρης]. 

κουσούρι (το) (λαϊκ.) {κουσουρ-ιού | -ιών} 1. σταθερό και χαρακτη-
ριστικό ελάττωµα κάποιου: έχει πολλά ~, αλλά ζηλιάρης δεν είναι || 
του έµεινε η γκρίνια ~ ΣΥΝ. µειονέκτηµα, ατέλεια ΑΝΤ. προσόν, αρετή, 
προτέρηµα, χάρισµα 2. (ειδικότ.) το σωµατικό ή και πνευµατικό µει-
ονέκτηµα που εµφανίζει κάποιος ως κατάλοιπο από αρρώστια, νόσο, 
ως αναπηρία: πέρασε µεγάλη ταλαιπωρία µε την αρρώστια του, ευ-
τυχώς όµως δεν του άφησε ~. — (υποκ.) κουσουράκι (το). [ΕΤΎΜ. < 
τουρκ. kusur]. κουστουµαρίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κουστουµαρίστ-
ηκα, -µένος) (για άντρα) ντύνοµαι µε κουστούµι και γραβάτα, µε 
ιδιαίτερα επιµε- 
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ληµένο τρόπο: πού πηγαίνει έτσι κουστουµαρισµένος; 
κουστούµι (co) → κοστούµι 
κουστουµιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-οικ.) ως χαρακτηρισµός για 

ωραίο κοστούµι: Ωραία - βλέπω! Κούκλος είσαι! 
κουστωδία (η) {κουστωδιών} η επίσηµη συνοδεία από οµάδα αστυ-
νοµικών και στρατιωτών που παρέχεται σε (συνήθ. δηµόσιο) πρόσω-
πο- (γενικότ.) η συνοδεία κάποιου, το σύνολο των ατόµων που τον 
ακολουθούν στις µετακινήσεις του: ~ χωροφυλάκων || κατέφθασε µαζί 
µε όλη την - του || ~ παρατρεχάµενων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. custodia < 
custos, -odis «φρουρός, φύλακας»]. 

κούτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το µεγάλο κουτί, κυρ. από σκληρό χαρτόνι, 
σε σχήµα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου που χρησιµοποιείται 
συνήθ. σε συσκευασίες: µια ~ µε δώρα. 

κουτάβι (το) {κουταβ-ιού | -ιών} 1. το µικρό ζώο, κυρ. σκύλου (ή και 
λύκου, αλεπούς): δύο ηµερών ~ δεν έχει ανοίξει ακόµα τα µάτια του 
ΣΥΝ. (για σκύλο) σκυλάκι, (για λύκο) λυκόπουλο, (για αλεπού) αλε-
πουδάκι, νεογνό 2. (µτφ.-µειωτ.) ο άβγαλτος και αδέξιος άνθρωπος, 
που δυσκολεύεται να καταλάβει και να ενεργήσει γρήγορα, που δεν 
είναι ιδιαίτερα εύστροφος και ικανός ΣΥΝ. χαζός, κοιµισµένος, (υβρι-
στ.) ζώο ΑΝΤ. ξύπνιος, αϊτός, τσακάλι. — (υποκ.) κουταβάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουτάβιν, αβεβ. ετύµου, ίσως υποκ. τού σλαβ. kut-. H 
αναγωγή στο αρχ. ουσ. κότταβος «είδος παιχνιδιού» δεν ευσταθεί 
σηµασιολογικώς]. 

κουτάλα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µεγάλο κουτάλι- αυτό που 
χρησιµοποιείται κατά το µαγείρεµα για το ανακάτεµα τού φαγητού ή 
για το κοινό σερβίρισµα (λ.χ. σούπας) 2. (καθηµ.-κακόσ.) οι ωφέλειες 
που παράνοµα ή καταχρηστικά κερδίζει κανείς από την άσκηση των 
καθηκόντων του: Γιατί νοµίζεις θέλουν να γίνουν βουλευτές; Όλοι για 
την ~ πηγαίνουν! ΣΥΝ. µάσα, κονόµα 3. (λαϊκ.) το κόκκαλο τής 
ωµοπλάτης και η εξοχή που σχηµατίζει στην πλάτη. 

κουταλάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό κουτάλι, που χρησιµοποιείται 
κυρ. για το σερβίρισµα γλυκών και ροφηµάτων και όχι τού κυρίως 
φαγητού: ~ τού γλυκού || ανακάτεψε τον καφέ µε το ~ 2. (συνεκδ.) η 
ποσότητα που χωράει σε µικρό κουτάλι: ένα ~ καφέ και δύο ζάχαρη. 

κουτάλι (το) {κουταλ-ιού | -ιών} 1. το σκεύος µε το οποίο τρώγονται 
οι υγρές, πολτώδεις ή κρεµώδεις τροφές, αποτελείται από µια µικρή, 
ρηχή κοιλότητα µε λαβή και χρησιµοποιείται και για το ανακάτεµα, 
το σερβίρισµα και τη µέτρηση τής ποσότητας υλικών: ταΐζω το παιδί 
µου µε το -1| ασηµένιο | ξύλινο | πλαστικό - || γεµάτο - ΣΥΝ. (λόγ.) κο-
χλιάριο· ΦΡ. (α) (παροιµ.) τρώω (κάτι) µε το κουτάλι (i) τρώω (κάτι) µε 
µεγάλες µπουκιές: της αρέσει τόσο πολύ η ρώσικη σαλάτα που την 
τρώει µε το κουτάλι (ii) (κ. έχω φάει κάτι µε το κουταλάκι τού γλυ-
κού) γυρίζω ένα µέρος απ' άκρη σ' άκρη, το µαθαίνω απ' όλες τις 
πλευρές: την έχει φάει τη θάλασσα µε το κουτάλι, τόσα χρόνια ναυ-
τικός (iii) χορταίνω από (κάτι), µπουχτίζω: και όσο για υποσχέσεις 
και µεγάλα λόγια, τα φάγαµε µε το κουτάλι (β) (γλυκό) τού κουταλιού 
παραδοσιακό, συνήθ. σπιτικό γλυκό που παρασκευάζεται από όλα 
σχεδόν τα φρούτα (κεράσι, φράουλα, σταφύλι, βύσσινο κ.λπ.), αλλά και 
ορισµένα άνθη (λεµονιάς) ή λαχανικά (µελιτζάνες, ντοµάτες), που 
βράζονται και αφήνονται µέσα σε σιρόπι, ωσότου αποβάλουν τον 
χυµό τους και απορροφήσουν τη ζάχαρη τού σιροπιού- σερβίρεται σε 
µικρό γυάλινο πιατάκι µαζί µε το κουταλάκι (γ) κρεµάω (σε κάποιον) 
το κουτάλι για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος έρχεται καθυστερη-
µένος για φαγητό, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ήδη αρχίσει: έλα κάθισε να 
φας, εµείς όπως βλέπεις σου κρεµάσαµε το κουτάλι (δ) τρώω µε χρυ-
σά κουτάλια βλ. λ. χρυσός 2. (συνεκδ.) η ποσότητα που χωρά στην 
κοιλότητα τού παραπάνω σκεύους: ένα ~ τής σούπας ζάχαρη ΣΥΝ. 
κουταλιά. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κουτάλιν < *κωτάλιον, υποκ. τού µτγν. κώταλις «κου-
τάλα», αγν. ετύµου. Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. προέρχεται από *κυτά-
λιον, υποκ. τού *κύταλον < µτγν. κύταρον «κόρα ψωµιού» < κύτος 
«κοιλότητα» (βλ.λ.)]. 

κουταλιά (η) [µεσν.] η ποσότητα που χωράει σε ένα κουτάλι: µια µε-
γάλη ~ παγωτό || κοφτή | µισή | γεµάτη | κανονική | µικρή ~ || µια ~ ζά-
χαρη | καφέ | σούπα ΣΥΝ. κουτάλι- ΦΡ. (παροιµ.) πνίγοµαι σε µια κου-
ταλιά νερό αδυνατώ να αντιµετωπίσω και την παραµικρή δυσκολία, 
δεν µπορώ να αντεπεξέλθω και στις πιο ασήµαντες δυσχέρειες: µα 
είναι τόσο εύκολο, απορώ πώς πνίγεστε σε µια κουταλιά νερό. — 
(υποκ.) κουταλίτσα (η). 

κουταλιανός (ο) (λαϊκ.-µετωνυµ.) ο πολύ δυνατός άνδρας, αυτός που 
διαθέτει µεγάλη µυϊκή δύναµη. 

[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Παναγή Κουταλιανού, τού οποίου οι επι-
δείξεις δύναµης στα τέλη τού 19ου αι. έµειναν παροιµιώδεις και ο 
οποίος διακρίθηκε στην Αµερική στην πάλη και την άρση βαρών]. 
κουταµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η έλλειψη εξυπνάδας, ευστρο-
φίας: µε το που σου µιλά λίγο, καταλαβαίνεις την ~ του || η ~ της δεν 
υποφέρεται ΣΥΝ. βλακεία, ανοησία, χαζοµάρα, (λόγ.) µωρία ANT. εξυ-
πνάδα, πονηριά 2. (συνεκδ.) η χωρίς νόηµα, άστοχη ενέργεια ή κου-
βέντα, αυτή που στερείται σοβαρότητας ή λογικής: σταµάτα τις ~ || 
τέτοιες ~ κάνει και θέλει να τον παίρνουν στα σοβαρά || µε τις ~ που 
λέει γελοιοποιείται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < κουτός + παραγ. επίθηµα -αµάρα, παρεκτεταµένος τ. τού 
επιθήµατος -µάρα (πβ. βουβ-αµάρα, κρυ-αµαρα)]. κουτελίτης (ο) 
(λαϊκ.) κρασί κακής ποιότητας που χτυπάει στο κεφάλι. 
[ΕΤΥΜ < κούτελο + παραγ. επίθηµα -ίτης]. κούτελο (το) (καθηµ.) το 
τµήµα τού προσώπου πάνω από τα φρύδια και µέχρι τη φύτρα των 
µαλλιών, το µέτωπο: ανοιχτό | φαρδύ | ρυτι-διασµένο | ιδρωµένο ~ ΦΡ. 
ΤΟ κούτελο ψηλά | καθαρό κούτελο χωρίς να µπορεί να µου 
καταλογιστεί πράξη ηθικώς µεµπτή: εγώ δεν κάνω 

τέτοιες ατιµίες, θέλω να έχω το κούτελο µου καθαρό στην κοινωνία 
ΣΥΝ. το κεφάλι | µέτωπο ψηλά. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κούτελον< *κ·ύτελον< αρχ. κύτος «κοιλότητα» (βλ.λ.). 
Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από το µτγν. κότυλον < 
αρχ. κότυλος < κοτύλη «κοιλότητα» (για το οποίο βλ. λ. κοτυληδό- 
να)]. 

κουτεντές (ο) {κουτεντέδες} (λαϊκ.-σκωπτ.) ο κουτός, αυτός που συ-
µπεριφέρεται χαζά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ < κουτός, κατά τα 
κουνενές, παρακεντές]. 

κουτεπιέ (το) → κουντεπιέ 
κουτί (το) {κουτ-ιού | -ιών} 1. κάθε δοχείο συνήθ. από στερεό υλικό 

(ξύλο, χαρτόνι, πλαστικό, µέταλλο κ.ά), µε επίπεδη και συνήθ. τε-
τράγωνη ή κυκλική βάση, µε ή χωρίς σκέπασµα από πάνω (καπάκι), 
που χρησιµοποιείται για να βάζουµε µέσα πράγµατα (υλικά, ουσίες 
κ.λπ.) για τη φύλαξη, τη συσκευασία, τη µεταφορά, τη διατήρηση 
τους κ.λπ.: µικρό | µεγάλο | ψηλό (µε µεγάλο βάθος) | κοντό | ρηχό | 
κυλινδρικό (µε στρογγυλή βάση) | τετράγωνο | πολύπλευρο | φαρδύ | 
στενό ~ || ταχυδροµικό ~ (όπου τοποθετείται από τον ταχυδρόµο η αλ-
ληλογραφία κάποιου ή ρίχνει κανείς τις ταχυδροµικές επιστολές) || 
τα ~ µε τα δώρα || το ~ των τσιγάρων ΣΥΝ. κούτα· ΦΡ. (α) τού κου-
τιού για κάτι που δεν έχει χρησιµοποιηθεί, που είναι ολοκαίνουργιο, 
όπως αγοράστηκε: παιχνίδι | ρολόι ~ || κοστούµι | γραβάτα ~ (β) ντύ-
νοµαι τού κουτιού ντύνοµαι µε ρούχα καινούργια και ατσαλάκωτα, 
άψογα, χωρίς ατέλεια ΣΥΝ. ντύνοµαι στην τρίχα | στην πένα (γ) µου 
έρχεται | πέφτει κουτί (i) (για ρούχο) µου εφαρµόζει τέλεια ΣΥΝ. µου 
έρχεται γάντι (ii) ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες ή τις επιθυµίες µου, 
είναι ακριβώς αυτό που ζητούσα: αυτό το διήµερο αργίας µου 'ρθε 
κουτί || η αλλαγή στο ωράριο της ήρθε κουτί, για να προλαβαίνει τα 
παιδιά απ' το σχολείο (δ) (ανοίγω) το κουτί τής Πανδώρας βλ. λ. 
Πανδώρα (ε) κουτί παραπόνων κιβώτιο που τοποθετείται σε δηµόσιες 
ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στους χώρους εξυπηρέτησης τού κοινού, για 
να τοποθετούν εκεί οι πελάτες έντυπα µε τα παράπονα τους προς την 
επιχείρηση ΣΥΝ. (λόγ.) κυτίο παραπόνων (στ) µουσικό κουτί µικρή 
κασετίνα µε ειδική συσκευή στο εσωτερικό της, ώστε, όταν ανοίγει, 
να παίζει έναν µουσικό σκοπό 2. (ειδικότ.) κάθε δοχείο στο οποίο 
συσκευάζονται υγρά, για να διατεθούν στο εµπόριο: ~ φρέσκου 
γάλακτος || τα ~ από µπίρες και αναψυκτικά µπορούν να ανακυκλω-
θούν ΣΥΝ. (για τα µεταλλικά) τενεκεδάκι 3. (συνεκδ.) το περιεχόµενο 
κάθε παραπάνω δοχείου: έφαγε ένα - σοκολατάκια µόνος του || ήπιε 
ένα - µπίρα || καπνίζει δύο ~ την ηµέρα (ενν. τσιγάρα) 4. (κακόσ.) (α) 
το µικρό και άβολο σπίτι: πώς µένουν πέντε άνθρωποι σ' αυτό το ~; || 
οι άνθρωποι στις µεγαλουπόλεις ζουν σε τσιµεντένια - (β) η συσκευή 
τής τηλεόρασης: έκατσε να χαζέψει µπροστά στο ~, µέχρι να τον πά-
ρει ο ύπνος || ανοίγω | κλείνω το ~ ΣΥΝ. χαζοκούτι · ΦΡ. µαύρο κουτί 
βλ. λ. µαύρος. — (υποκ.) κουτάκι (το) [µεσν.], (µεγεθ.) κουτάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *κυτίον, υποκ. τού αρχ. κύτος «κοιλότητα» (βλ.λ.)]. 

κουτιά | νω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (λαϊκ.) {κούτια-να, -θηκα} ♦ 1. (µετβ.) 
κάνω (κάποιον) κουτό ΣΥΝ. αποβλακώνω, αποχαυνώνω, ζαβλακώνω, 
(λαϊκ.) µωραίνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι κουτός ΣΥΝ. αποβλακώνοµαι, 
ξεκουτιαίνω. 

κούτικας (ο) το ινιακό οστό, το κοίλο σύνθετο οστό που σχηµατίζει το 
πίσω τµήµα τού κρανίου και µέρος τής βάσης του. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < µτγν. κόττικοι «περικεφαλαίες» («γλώσσα» τού Ησυχίου) 
< αρχ. κοττίς «κεφαλή» (βλ. λ. κότα)]. 

κουτοµόνιας (ο) (λαϊκ.-κακόσ.) ανόητος που παριστάνει τον σπου-
δαίο, τον σοβαρό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < κουτός, κατά το 
λαµόγιας (βλ.λ.)]. 

κουτοπονηριά (η) (κακόσ.) 1. η πονηριά που χαρακτηρίζει τον κουτό 
άνθρωπο, ο οποίος νοµίζει ότι καταλαβαίνει τις προθέσεις των άλλων 
και ότι µπορεί να τους ξεγελάσει ή να φανεί εξυπνότερος, εκδη-
λώνοντας καχυποψία και ενεργώντας µε τρόπο που τελικώς τον εκ-
θέτει 2. (συνεκδ.) κάθε πράξη, ενέργεια που γίνεται µε τον παραπάνω 
τρόπο: άρχισε τις ~, για να αποφύγει τη δύσκολη εργασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ανόητος. 

κουτοπόνηρος, -η, -ο (κακόσ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που σκέφτεται και 
ενεργεί µε κουτοπονηριά (βλ.λ.): - χωριάτης 2. αυτός που µε πονηριά 
επιδιώκει κουτά πράγµατα: ~ τρόποι | φέρσιµο | σχέδιο. — 
κουτοπόνηρα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

κουτορνίθι (το) {κουτορνιθ-ιού | -ιών} (µειωτ.-εµφατ.) ο εξαιρετικά 
αφελής και χαζός: τέτοιο ~ που είναι, ό,τι και να του πεις το πιστεύει! 
ΣΥΝ. κουτός, κουτάβι, ζωντόβολο, όρνιο, ζώον ΑΝΤ. αϊτός, τσακάλι, 
γάτα, αλεπού. — (υποκ.) κουτορνιθάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < κουτός + ορνίθι, υποκ. τού όρνιθα]. 

κουτός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει µειωµένη πνευµατική 
ικανότητα: δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, είναι ~! ΣΥΝ. βλάκας, χα-
ζός, ανόητος, ζώον, (λόγ.) µωρός ANT. έξυπνος, (λόγ.) ευφυής· ΦΡ. κά-
νω τον κουτό προσποιούµαι τον αφελή ή τον άσχετο, προκειµένου 
να έχω όφελος από µια κατάσταση: κάνει τον κουτό, για να µην του 
δίνουν πολλή δουλειά 2. (για πρόσ.) αυτός που δεν είναι πονηρός, ο 
αφελής: σ' αυτά τα οικονοµικά είµαι εντελώς -1| ήταν πολύ ~ που πί-
στεψε σε υποσχέσεις ΣΥΝ. απονήρευτος 3. αυτός που δεν έχει καµία 
σκοπιµότητα, καµία αξία, κανένα περιεχόµενο: ~ συζήτηση | παρε-
ξήγηση | λάθος- ΦΡ. είναι κουτό να... δεν έχει κανένα νόηµα να (κά-
νεις κάτι), είναι ανούσιο: ~ προσποιείσαι, όταν όλοι γνωρίζουν την 
αλήθεια. — (υποκ.) κουτούτσικος, -η/-ια, -ο, κουτά κ. (υποκ.) κου-
τούτσικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. Λ. που αποσπάστηκε ως α' συνθ. από το σύνθετο κουτο-µυο-
λος< *κοττό-µυαλος< αρχ. κόττος«πετεινός» (βλ. κ. κότα) + µυαλό]. 

κουτούκι (το) {κουτουκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µικρή, συνήθ. υπόγεια τα-
βέρνα, όπου προσφέρεται κυρ. βαρελήσιο κρασί, συχνά και φαγητό 
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σε χαµηλές τιµές: συχνάζει σ' ένα - µε βαρέλια γύρω-γύρω (βλ. κ. λ. 
καπηλειό). — (υποκ.) κουτουκάκι (το). 
ίΕΤΎΜ. < τουρκ. kütük, αρχική σηµ. «κορµός δέντρου, κούτσουρο» (ως 
χαρακτηρισµός µεθυσµένου)]. 

κουτουλιά (η) (λαϊκ.) το χτύπηµα (που δίνει άνθρωπος ή ζώο) στο µέτωπο ή µε 
το µέτωπο σε άλλον άνθρωπο ή ζώο, το να κουτουλήσει κάποιος 
(κάποιον/κάτι): του 'δώσε µια ~, που πονά ακόµα || γερή | δυνατή ~ || έδωσα 
κατά λάθος µια - στην πόρτα κι έβγαλα καρούµπαλο! ΣΥΝ. κεφαλιά, χτύπηµα. 

κουτούλΐΌκας (ο) (λαϊκ.-µειωτ.) εντελώς κουτός ΣΥΝ. θεόχαζος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος. [ΕΤΥΜ. < κουτός + -ούλιακας, πβ. κ. στραβ-ούλιακας]. 

κουτουλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. (λαϊκ.) {κουτουλάς... | κουτούλησα} ♦ 1. 
(µετβ.) χτυπώ µε το κούτελο: τον κουτούλησε ♦ (αµετβ.) 2. έρχοµαι σε κατά 
µέτωπο σύγκρουση, χτυπώ µε ή στο κούτελο: δεν πρόσεξε βγαίνοντας και 
κουτούλησε στο δοκάρι || έσκυψαν κι οι δύο απότοµα και κουτούλησαν 3. γέρνω 
το κεφάλι µου και κλείνουν τα µάτια µου από τη νύστα: πρέπει να πάει για 
ύπνο' δεν τον βλέπεις πώς κουτουλάει! — κουτούληµα (το). [ΕΤΥΜ < 
*κοΰτουλο < κούτελο (µε αφοµοίωση)]. 

κουτουπιέ (το) {άκλ.} 1. το κουντεπιέ (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) χτύπηµα µε το σηµείο 
αυτό τού ποδιού: έστειλε τη µπάλα στα δίχτυα µ' ένα φοβερό ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
coup de pied «χτύπηµα τού ποδιού»]. 

κουτουπώνω ρ. µετβ. {κουτούπω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. ενεργώ 
επιθετικά, βίαια (απέναντι σε κάποιον/κάτι) 2. επιβάλλω τις ερωτικές µου 
διαθέσεις (σε κάποιον/κάποια) ΣΥΝ. (!) πηδώ, απαυτώνω. — κου-τούπωµα 
(το). [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

κουτουράδα (η) (λαϊκ.) η απερισκεψία, η άστοχη και άσκοπη πράξη: µε τέτοιες 
~ δεν µπορεί να πάει µπροστά ΣΥΝ. ανοησία, βλακεία ANT. πονηριά, εξυπνάδα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < επίρρ. κουτουρού]. 

κουτού ρου επί ρρ. (λαϊκ.) στην τύχη· κυρ. στη ΦΡ. στα κουτού ρου χωρίς 
προηγούµενο υπολογισµό ή προγραµµατισµό, κατά τρόπο τυχαίο ή 
απερίσκεπτο: αγόραζε ~ ό,τι έβρισκε µπροστά του || έλεγε ονόµατα ~, χωρίς να 
σκέφτεται καθόλου || ενεργούσε πάντα ~ ΣΥΝ. στα τυφλά, απερίσκεπτα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. götürii «στην τύχη»]. 

κουτοφέρνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µοιάζω για κουτός ΣΥΝ. 
χαζοφέρνω, αγαθοφέρνω. 

κουτόφραγκος (ο) (λαϊκ.-µειωτ.) ο αγαθός και εύπιστος Ευρωπαίος, που 
θεωρείται ότι υστερεί σε πονηριά και καπατσοσύνη από τους Έλληνες, οι 
οποίοι µπορούν να τον ξεγελούν εύκολα: νοµίζουν ότι οι εταίροι µας είναι ~ 
και µπορούµε να τους κοροϊδεύουµε µε φτηνά κόλπα (πβ. λ. αµερικανάκι). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 

κουτόχορτο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το χόρτο που υποτίθεται πως προκαλεί 
κουταµάρα σε όποιον το τρώει- κυρ. στη ΦΡ. τρώω κουτόχορτο είµαι κουτός, 
βλάκας: επειδή ξέρει πέντε πράγµατα, νοµίζει πως οι άλλοι τρώνε κουτόχορτο || 
πες της πως δεν τρώµε κουτόχορτο και την έχουµε καταλάβει πια! 

κούτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. το µέτωπο, το κούτελο- (συνεκδ.) το 
κεφάλι: κάπου χτύπησε και τον πονά η ~ του! ΣΥΝ. γκλάβα 2. (µτφ.) το µυαλό, 
ο εγκέφαλος: δουλεύει η ~ του! (είναι έξυπνος) || πολλά βάζει µε την ~ του 
(σκέφτεται διάφορα γύρω από ένα θέµα) ΣΥΝ. διάνοια, πνεύµα· ΦΡ. (α) 
κατεβάζει η κούτρα µου είµαι εύστροφος, έξυπνος, κατεβάζω εύκολα και 
γρήγορα ιδέες: θα τα καταφέρει, θα δεις· κατεβάζει η κούτρα του! ΣΥΝ. παίρνω 
στροφές (β) ό,τι κατεβάσει η κούτρα µου ό,τι µπει στο µυαλό µου: είναι 
πεισµατάρης, θα κάνει ό,τι κατεβάσει η κούτρα του και δεν του αλλάζεις γνώµη 
µε τίποτα ΣΥΝ. ό,τι σκεφτεί, ό,τι του κατέβει (γ) (παροιµ.) αλί που το 'χει η 
κούτρα του να κατεβάζει ψείρες για άτοµο που πάντα ατυχεί σε ό,τι δοκι-
µάζει, που µπλέκεται από µόνο του σε λάθη και αποτυγχάνει. [ΕΤΥΜ. Πιθ. 
υποχωρητ. < κουτρώ < *κουτλώ < *κουτελώ < κούτελο. Έχουν διατυπωθεί 
επίσης οι ακόλουθες απόψεις: (α) < λατ. scutra «δίσκος, πιάτο» (β) < µεσν. 
κύτρα, διαλεκτ. τ. τού αρχ. χύτρα (βλ.λ.) (γ) < ✈  κούτα < *κύτα < αρχ. κύτος 
«κοιλότητα»]. 

κουτρίζω ρ. µετβ. {κούτρισα} (λαϊκ.) 1. (για κερασφόρα ζώα) χτυπώ µε τα 
κέρατα, κουτουλώ 2. (για ανθρώπους) χτυπώ µε το κεφάλι, µε κεφαλιά 
(κάποιον) (κατά λάθος ή σκόπιµα). Επίσης κουτρώ {-άς...}. — κούτρηµα (το) 
κ. κουτριά (η). [ΕΤΥΜ < κούτρα (βλ.λ.)]. 

κουτρουβαλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το µεγάλο και επικίνδυνο πέσιµο 
µε πολλές τούµπες, συνήθ. µε το κεφάλι και από ύψος: έφαγε µια ~ από τις 
σκάλες µέχρι κάτω 2. (ως επίρρ.) µε πολλές τούµπες: πήγε -µέχρι κάτω. Επίσης 
κουτρουβάληµα (το) (σηµ. 1) κ. κου-τρουβάλιασµα (το) (σηµ. 1). 

κουτρουβαλώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κουτρουβαλάς... | κουτρουβάλησα} (λαϊκ.-
οικ.) ♦ 1. (µετβ.) ρίχνω (κάποιον) κάτω µε το κεφάλι, τον κάνω να 
κατρακυλήσει, να πάει κουτρουβαλα: µε τη φόρα που τον χτύπησε, τον 
κουτρουβάλησε δύο µέτρα ΣΥΝ. αναποδογυρίζω, τουµπάρω, ανατρέπω ♦ 2. 
(αµετβ.) κατρακυλώ, πέφτω κάτω µε το κεφάλι, κάνω κουτρουβαλα: 
γλίστρησε και κουτρουβάλησε µέχρι κάτω στις σκάλες ΣΥΝ. κατρακυλώ. 
Επίσης κουτρουβαλιάζω. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < *κοττοβολώ «ρίχνω κύβους» (πβ. µτγν. 
κοττίζω «κυβεύω, παίζω τους κύβους», βλ. κ. κότα) µε παρετυµολ. επίδραση 
τής λ. κούτρα, ενώ είναι πιθ. ότι η λ. συνδέεται µε ρουµ. cotrobäi. Τέλος, 
σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. ανάγεται στο µεσν. κουτρουβιν «πήλινο 
δοχείο» < *κουτρούφιον, διαλεκτ. τ. τού κροτά-φιον, υποκ. τού αρχ. 
κρόταφος]. 

κουτρούλης (ο) {κουτρούληδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει πολύ κοντά ή 
καθόλου µαλλιά, ο κοντοκουρεµένος ή ο φαλακρός· συνήθ. στη ΦΡ. τού 
Κουτρούλη ο γάµος για ευτράπελες καταστάσεις µε µεγάλη αναστάτωση: 
έγινε πάλι χθες - µε τους καβγάδες τους ΣΥΝ. σαµα-τάς, φασαρία, 
αναµπουµπούλα, χαµός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *κουτρο-τρούλης < κούτρα + -τρού-λης < 
τρούλος, ενώ, κατ' άλλη άποψη, από συµφυρµό των λατ. scutra «δίσκος, 
πιάτο» και scutula, µε παρετυµολογική επίδρ. τής λ. κούτρα. Η φρ. « του 
Κουτρούλη ο γάµος» ανάγεται σε λαογραφική παράδοση, κατά την οποία ο 
Κουτρούλης ήταν πραγµατικό πρόσωπο, που τέλεσε τους γάµους του στη 
Μεθώνη (έπειτα από πολυετή αναµονή) µε ασυνήθιστη λαµπρότητα και 
θόρυβο. Την ιστορία του διακωµώδησε το 1845 ο Αλέξ.-Ρίζος Ραγκαβής στο 
θεατρικό έργο Γοΰ Κουτρούλη ο γάµος]. 

κουτσαβάκης (ο) {κουτσαβάκηδες} (λαϊκ.) 1. λαϊκός µάγκας των αρχών τού 
αιώνα, κυρ. στην Αθήνα, µε χαρακτηριστικό µουστάκι, ντύσιµο και τρόπο 
οµιλίας ΣΥΝ. παλληκαράς, ψευτοπαλληκαράς, µάγκας, νταής 2. (ως 
χαρακτηρισµός) πρόσωπο που κάνει τον µάγκα, που παριστάνει το παλληκάρι. 
Επίσης (υποκ.) κουτσαβάκι (το). — κουτσαβάκικος, -η, -ο, κουτσαβάκικα 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < επώνυµο Κουτσαβάκης, που το ντύσιµο και, κυρίως, το βάδισµα 
του έγινε αντικείµενο µιµήσεως από πολλούς συγχρόνους του, αβεβ. ετύµου, 
ίσως < κούτσαβος < αρχ. κότταβος «παιγνίδι µε κύβους». Μολονότι η αρχική 
σηµ. δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς, είναι χαρακτηριστικό ότι 
η αρχ. λ. κότταβος δηµιούργησε παράγωγα µε περιπαικτική χρήση, όπως λ.χ. 
κοτταβίζω «κάνω εµετό», µεθυσο-κότταβος κ.ά. Η ετυµολογία της είναι 
αβέβαιη, αλλά πιθ. συνδ. µε τα ουσ. κοττίς «κεφαλή» (βλ. κ. κότα) και κοτύλη 
«κοιλότητα»]. 

κουτσαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {κούτσα-να, -θηκα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάποιον) κουτσό ΣΥΝ. σακατεύω, αφήνω ανάπηρο 2. κάνω (κάποιον) να 
περπατά χωρίς να πατά κανονικά το πόδι του, λ.χ. χτυπώντας τον: του 'δώσε 
µια κλοτσιά στο καλάµι, τόσο δυνατή, που τον κούτσανε! ♦ 3. (αµετβ.) περπατώ 
σαν κουτσός, χωρίς να πατώ κανονικά το πόδι µου από χτύπηµα ή πόνο: ο 
αθλητής κουτσαίνει και µάλλον θα εγκαταλείψει την προσπάθεια || κουτσαίνει, 
γιατί τον χτυπάει το παπούτσι ΣΥΝ. χωλαίνω, πηγαίνω κουτσό. — κούτσαµα 
(το). 

κούτσα-κούτσα επίρρ. 1. κουτσαίνοντας, χωλαίνοντας στο περπάτηµα: παρότι 
είχε χτυπήσει, κατάφερε ~ να πάει µέχρι το σπίτι 2. (γε-νικότ.) µε δυσκολία και 
αργοπορία- κατά τρόπο κουραστικό, µε προσπάθεια: ~ θα τελειώσει κι αυτός 
κάποτε τις σπουδές του! ΣΥΝ. µε ζόρι, σιγά-σιγά, αργά. [ΕΤΥΜ < επίρρ. κουτσά 
(< κουτσός), µε αναβιβασµό τού τόνου]. 

κουτσάλογο (το) (λαϊκ.) 1. άλογο που κουτσαίνει 2. (µτφ.-υβριστ.) πρόσωπο 
που κουτσαίνει, που έχει ελαττωµατικό βάδισµα. 

κουτσαµάρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το να είναι κανείς κουτσός, να µη µπορεί 
να περπατήσει καλά. [ΕΤΥΜ. < κούτσαµα + παραγ. επίθηµα -άρα]. 

κουτσά-στραβά επίρρ. (καθηµ.) ξεπερνώντας δυσκολίες σιγά-σιγά και συνήθ. 
µε ατέλειες: µαζευτήκαµε περισσότεροι από το αναµενόµενο, αλλά ~ θα 
βολευτούµε κάπως! || έκανε γκάφα στην αρχή, αλλά µετά ~ τα µπάλλωσε! || ~ 
δυο γλώσσες τις µιλάει ΣΥΝ. όπως-όπως, έτσι κι έτσι. 

κουτσάφτης (ο) {κουτσάφτηδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που είναι κοµµένο το ένα ή 
και τα δύο αφτιά του. [ΕΤΥΜ. < κουτς)ο)- (< κοψο-, βλ. λ. κουτσός) + -άφτης < 
αφτί]. 

κούτσικος, -η, -ο (λαϊκ. ως χαρακτηρισµός) πολύ µικρός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kücük 
«µικρό», µε υποκ. επίθηµα -ούτσικος και απλο-λογική αποβολή τής β' συλλ.]. 

κουτσό- κ. κουτσό- κ. κουτσ- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. αυτό που έχει κοπεί, 
αφαιρεθεί ή µείνει λειψό: κουτσ-άφτης (αφτί), κου-τσο-νούρης (ουρά), κουτσο-
δόντης, κουτσο-χέρης2. κάτι πληµµελές ή ανεπαρκές, που βρίσκεται σε 
ποσότητες ή µεγέθη µη ικανοποιητικά: κουτσο-δουλειά, κουτσο-γράµµατα, 
κουτσο-φλέβαρος 3. (κυρ. για ρήµατα, ρηµατικούς τύπους) που γίνεται µε 
δυσκολία ή µε αργούς ρυθµούς, χωρίς απόλυτη επιτυχία: κουτσο-καταφέρνω, 
κουτσο-πίνω, κου-τσο-καταλαβαίνω, κουτσο-βρέχει ΣΥΝ. µισό-. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
κουτσός]. 

Κουτσόβλαχος (ο) ο Βλάχος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλάχος. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < κουτσός «λίγος» + Βλάχος, οπότε ο όρος θα εσήµαινε «λίγο 
Βλάχος, που µιλάει λίγο τα Βλάχικα», ή, κατ' άλλη -λιγότερο πιθ.- άποψη, 
πρόκειται για νόθο συνθ. < τουρκ. kücük «µικρός» + Βλάχος, οπότε ο όρος θα 
περιέγραφε τον χώρο εγκαταστάσεως τού πληθυσµού (Μικρή Βλαχία). Βλ. κ. 
µπουρτζόβλαχος]. 

κουτσοβολεύω ρ. µετβ. (κουτσοβόλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} ανταποκρίνοµαι σε 
ανάγκες ή υποχρεώσεις µόλις και µετά βίας· κυρ. στη ΦΡ. τα κουτσοβολεύω: 
δεν έχω καθόλου χρόνο, αλλά ~ µε το διάβασµα || λόγω τής οικονοµικής κρίσης, 
τα κουτσοβολεύουµε όλοι µας ΣΥΝ. κουτσοκαταφέρνω, ψιλοβολεύω. 

κουτσονράµµατα (τα) (λαϊκ.) {κουτσογραµµάτων} η πρόχειρη και επιφανειακή, 
η µη ολοκληρωµένη ή συστηµατική µόρφωση: σχολείο δεν τελείωσε, αλλά κάτι 
~ τα ξέρει από 'δώ κι από 'κεί (πβ. λ. κολυ-βογράµµατα). — (υποκ.) 
κουτσογραµµατάκια (τα). 

κουτσοδόντης, -α/-ισσα, -ικο (καθηµ.) (κ. ως ουσ.) αυτός που έχει χάσει ή δεν 
έχει βγάλει ακόµα (κάποιο ή κάποια από) τα δόντια του. 

κουτσοδουλεια (η) (λαϊκ.) η πρόχειρη και κακοπληρωµένη δουλειά, που µόλις 
επαρκεί για τις τρέχουσες ανάγκες τού εργαζοµένου: βρήκε µια ~, µπας και τα 
βγάλει πέρα. 

κουτσοκαταφέρνω ρ. µετβ. {κουτσοκατάφερα} (λαϊκ.) καταφέρνω 
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κάτι κουτσά-στραβά, χωρίς ευκολία ή απόλυτη επιτυχία: µε τα λίγα 
Αγγλικά που ήξερε, τα κουτσοκατάφερνε να συνεννοείται µε τους ξέ-
νους ΣΥΝ. κουτσοβολεύω, ψιλοβολεύω. 

κουτσοµούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) παραλλαγή τού µπαρ-
µπουνιού, µε απότοµη κοψιά τού κεφαλιού και µουστάκια, που ζει 
στα βαθιά νερά σε λασπώδεις βυθούς και αλιεύεται για το νόστιµο 
κρέας του. [ΕΤΥΜ < κουτσό- (βλ.λ.) + µούρα < µούρη «πρόσωπο»]. 

κουτσοµπολεύω ρ. µετβ. {κουτσοµπόλεψα} (καθηµ.) κάνω κουτσο-
µπολιό: όλο ΤΟ χωριό τον κουτσοµπολεύει από τότε που χώρισε! || 
προσέχει, γιατί δεν θέλει να την κουτσοµπολεύουν. [ΕΤΥΜ < 
κουτσοµπολιό (βλ.λ.)]. 

κουτσοµπόλης (ο) {κουτσοµπόληδες}, κουτσοµπόλα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο που κουτσοµπολεύει κατά σύστηµα. — κου-
τσοµπόλικος, -η, -ο, κουτσοµπόλικα επίρρ. 

κουτσοµπολιό (το) 1. ο σχολιασµός πράξεων και υποθέσεων τρίτων 
(συχνά µε αρνητική, κακόβουλη διάθεση ή µε τρόπο υπερβολικό) 2. 
(συνεκδ.) κάθε σχόλιο ή διάδοση γύρω από τη ζωή και τις πράξεις 
(κάποιου), συνήθ. µε τρόπο που παραποιεί την πραγµατικότητα (είτε 
διογκώνοντας είτε παρερµηνεύοντας γεγονότα): να µην πιστεύεις τα 
~! ΣΥΝ. βρόµα, (λαϊκ.) ξόµπλιασµα, φαρµακογλωσσιά. [ΕΤΥΜ < 
κουτσοµπολιάζω (υποχωρητ.) < *κοψο-µπολιάζω < κοψο- (βλ. κ. 
κουτσός) + µπολιάζω]. 

κουτσοµπολίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε το κουτσοµπολιό 
και όσους κουτσοµπολεύουν: ~ διάθεση | συνήθεια | σχόλιο | ύφος | 
περιοδικό ΣΥΝ. κατινίστικος. — κουτσοµπολίοτικα επίρρ. 

κουτσοµύτης, -α, -ικο [µεσν.] {κουτσοµύτηδες} (κ. ως ουσ.) (οικ.) 1. 
αυτός που έχει κοµµένη µύτη 2. (για πρόσ. ως χαρακτηρισµός) αυτός 
που έχει µικρή και πλακουτσωτή µύτη. 

κουτσονούρης, -α, -ικο {κουτσονούρηδες} (λαϊκ.) αυτός που του 
έχουν κόψει την ουρά ΣΥΝ. κολοβός· ΦΡ. (µτφ.-σκωπτ.) κουτσονούρα 
αλεπού άνθρωπος επιδέξιος και πονηρός, που χειρίζεται µε άνεση 
και επιτυχία καταστάσεις, που ξέρει να ελίσσεται: είναι αυτός ~! 
ΣΥΝ. καταφερτζής, παµπόνηρος, γάτα. 
[ΕΤΥΜ < κουτσό- + -ούρης < ουρά, µε παρεµβολή τού ευφωνικού -ν-
ή < κουτσό- + -νούρης < νουρά < (τη)ν ουρά, µε εσφαλµ. µορφολογι-
κό χωρισµό]. 

κουτσοπίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (κυρ. για οι-
νοπνευµατώδη) πίνω µε µικρές γουλιές, µε αργό ρυθµό' (γενικά) πίνω 
περιστασιακά από λίγο (περνώντας την ώρα µου): (µετβ.) το κουτσο-
πίνει το ούζο αν βρεθεί µε παρέα || (αµετβ.) καθόταν και κουτσόπινε. 

κουτσοπόδαρος, -η, -ο (κ. ως ουσ.) 1. αυτός που έχει κουτσό πόδι 2. 
(ειδικότ. για έπιπλο) αυτός που του λείπει ένα πόδι: ~ καρέκλα | 
καναπές. 

κουτσός, -ή, -ό (κ. ως ουσ.) 1. αυτός που χωλαίνει ή είναι ανάπηρος 
στο ένα ή και στα δύο πόδια, (λόγω ελαττωµατικής ανάπτυξης, ατυ-
χήµατος ή αρρώστιας): έµεινε ~ απ' το δεξί ΣΥΝ. χωλός, ανάπηρος, 
σακάτης· ΦΡ. (α) κουτσοί στραβοί στον Άγιο Παντελεήµονα για τη 
συγκέντρωση πλήθους ανθρώπων κάθε είδους στον ίδιο χώρο, για τον 
ίδιο σκοπό, δηλ. για να ωφεληθούν, να βοηθηθούν (β) κι η κουτσή Μα-
ρία βλ. λ. Μαρία (γ) (παροιµ.) ο κουτσός µε το 'να πόδι δίνει µια και 
πάει στην Πόλη τα πάντα γίνονται, µην αποκλείεις τίποτα, ποτέ δεν 
ξέρεις τι γίνεται 2. (ειδικότ. για αντικείµενα, κυρ. έπιπλα) αυτός που 
του λείπει ή έχει σπάσει κάποιο στήριγµα (πόδι): ~ καρέκλα | τραπε-
ζάκι 3. (µτφ.) αυτός που δεν είναι ολόκληρος, λειψός: οι ~ αράδες σε 
ένα κείµενο 4. κουτσό (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} παιδικό παιχνίδι, στό-
χος τού οποίου είναι η εκτέλεση καθορισµένων βηµάτων µέσα σε συ-
γκεκριµένα (σχεδιασµένα στο δάπεδο) σχήµατα, ισορροπώντας στο 
ένα πόδι και µε µικρά πηδηµατάκια: τα παιδιά παίζουν ~ στην αυλή. 
— κουτσά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου. Πιθ. σχηµατίστηκε κατ' απόσπαση από 
σύνθετα µε λεξικό πρόθηµα κοψο- (< αρχ. κόπτω), πβ. κοψο-χέρης, κο-
ψο-µύτης, µε ανοµοιωτική τροπή τού -ψ- σε -τσ-, όταν ακολουθούσε 
χειλικό σύµφωνο, και κώφωση -ο- > -ου-. Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται 
για απεσπασµένη λ. από το επίθ. κουτσοπόδης (που µάλλον είναι ήδη 
µεσν., αν λάβουµε υπ' όψιν τα µεσν. κουτσοποδάτος, κουτσοποδίζω), 
διατηρώντας τη σηµ. ολόκληρου τού συνθέτου]. 

κουτσός < κοψο-, γαµψός < γαµψό-, λειψός, αψύς, κοντός, φυ-
ρός. Όλα αυτά τα επίθετα τής Ελληνικής σχηµατίστηκαν «υποχω-
ρητικώς» από σύνθετες λέξεις. Αποσπάστηκε από αυτές το ά συν-
θετικό (ρηµατικό ή ονοµατικό) και απαρτίστηκε το αντίστοιχο επί-
θετο. Έτσι από το γαµψό- (σε σύνθετα όπως *γαµψο-ονυξ > γαµ-
ψώνυξ), αρχικώς γναµψο- από το ρ. γνάµπτω «κάµπτω», σχηµατί-
στηκε επίθ. σε -σος: γαµψός (πβ. λοξός). Οµοίως από σύνθετα όπως 
λειψόθριξ, λείψανδρος, λειψυδρία κ.ά. αποσπάστηκε και σχηµατί-
στηκε επίθ. λειψός. Από σύνθετα αψίθυµος, αψίχολος, αψικάρδιος 
αποσπάστηκε και σχηµατίστηκε υποχωρητικά επίθ. αψύς, όπως 
οξύς. Οµοίως από σύνθετα όπως κοψο-µύτης, κοψο-χείλης, κοψο-
πόδαρος, κοψο-νούρης κ.λπ. σχηµατίστηκε στη Μεσαιωνική επίθε-
το *κοψός > κοτσός (µε τροπή τού -ψ- σε -τσ-) > κουτσός (η µετα-
βολή στην προφορά µπορεί να έγινε ήδη στα σύνθετα: κοψο-πόδης 
> κουτσο-πόδης > κουτσός). Οµοίως από σύνθετα µε το αρχ. κο-
ντός (κοντάρι), όπως κοντο-µάχος, κοντο-βόλος | κοντο-βολώ, σχη-
µατίστηκε επίθ. κοντός µε τη σηµ. «βραχύς, µικρός, σύντοµος». 
Οµοίως και το επίθ. φυρός «λειψός» αποσπάστηκε από σύνθετα 
όπως φυρό-µυαλος από ρ. φυρώ «λιγοστεύω» (< αρχ. φυρώ «ζυµώ-
νω»)· από το ίδιο ρ. και το φύρα (η). 

κουτσούβελο (το) (λαϊκ.-σκωπτ.) το µικρής ηλικίας παιδί, κυρ. αυ- 

τό που εξαρτάται ακόµα πλήρως από τους γονείς του: παντρεύτηκε κι 
έκανε µάνι-µάνι και δύο ~! ΣΥΝ. παιδάκι, µωρό. [ΕΤΥΜ Πιθ. < 
κατσίβελος (βλ.λ.) µε τη σηµ. «γύφτος - ατηµέλητος»]. κουτσουκέλα (η) 
(χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.-οικ.) η πονηρή και κρυφή πράξη, η 
κατεργαριά: για να συµπεριφέρεται έτσι, θα την έχει κάνει την ~ του! || 
πρόσεχε τον, µη σου κάνει καµιά ~ πίσω απ' την πλάτη σου ΣΥΝ. 
απάτη, πονηριά, δουλειά. [ΕΤΥΜ µεσν., αγν. ετύµου]. κουτσόυλιά κ. 
κοτσιλια (η) (λαϊκ.) 1. το περίττωµα πτηνού: ~ από περιστέρι 2. (µτφ.) 
κάθε µικρή και ασήµαντη ποσότητα- οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε έχει 
µικρό µέγεθος, ασήµαντες διαστάσεις: µια ~ άνθρωπος και µας κάνει 
τον νταή! — (υποκ.) κουτσουλίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < κουτσιλιά < 
*κοττο-τσιλιά < κόττα + τσιλιά (< µεσν. τσιλώ < αρχ. τιλώ (-άω) < τίλος 
«διάρροια» < I.E. *Π- «κοπριά, υγρασία», πβ. αρµ. t'rik «κοπριά, 
λίπασµα», αρχ. αγγλ. thïnan «υγρός», αρχ. σλαβ. tina, ρωσ. tina 
«κοπριά», κ.ά.)]. κουτσουλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {κουτσουλάς... | 
κουτσούλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (για πτηνά) αφήνω 
κουτσουλιές, λερώνω µε περιττώµατα: τα περιστέρια είχαν 
κουτσουλήσει όλη την αυλή. Επίσης κουτσουλίζω. κουτσουµπός, -ή, -ό 
(λαϊκ.) αυτός που του λείπει η κορυφή, κάποιο από τα άκρα του ή 
τµήµα άκρου του ΣΥΝ. ακέφαλος, κολοβός. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < αρχ. 
κόσυµβος, είδος αρχ. ενδύµατος, αγν. ετύµου]. κουτσουπιά (η) 
φυλλοβόλο δέντρο τής ελληνικής χλωρίδας µε ρόδινα ή λευκά άνθη, 
που χαρακτηρίζεται από το φαινόµενο τής κορ-µανθίας (τα άνθη 
αναπτύσσονται ακόµη και πάνω στον κορµό). [ΕΤΥΜ < κουτσούπι 
«κοµµάτι κορµού δέντρου», αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. 
κούτσουρο]. κουτσουρεύω ρ. µετβ. {κουτσούρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 
(λαϊκ.) 1. (για δέντρο) κόβω τα κλαδιά, κλαδεύω πολύ 2. χτυπώ ή 
πληγώνω (κάποιον) στα άκρα του µε βάναυσο τρόπο, τον αφήνω 
ανάπηρο, µισό ΣΥΝ. σακατεύω, κολοβώνω, ακρωτηριάζω 3. (µτφ.) 
περιορίζω την έκταση, την αξία, µειώνω, περικόπτω: κουτσούρεψαν 
µισθούς και συντάξεις || η λογοκρισία είχε κουτσουρέψει όλα τα επίµαχα 
σηµεία τού άρθρου || αξιολογούσαν µε κοµµατικά κριτήρια και 
κουτσούρευαν όποιον δεν ήταν δικός τους ANT. αυξάνω, προσθέτω, 
ενισχύω, πριµοδοτώ. — κουτσούρεµα (το). [ΕΤΥΜ. < κούτσουρο]. 
κούτσουρο (το) 1. το τµήµα κορµού δέντρου, κυρ. κοµµένου, χωρίς 
κλαδιά: έτσι που το κλάδεψε, το άφησε σκέτο ~ || βρήκε ένα - και κάθισε 
ΣΥΝ κορµός, χοντρόξυλο· ΦΡ. στέκοµαι σαν (το) κούτσουρο αποµένω 
άφωνος και ακίνητος, χωρίς να αντιδρώ ή να εκδηλώνοµαι: και που 
ήρθε στη γιορτή, σαν το κούτσουρο στεκόταν! 2. (ειδικότ.) το κοµµένο 
κοµµάτι ξύλου, κυρ. από κορµό δέντρου, που χρησιµοποιείται για 
προσάναµµα: τα ~ έκαιγαν στο τζάκι ΣΥΝ. ξύλο, καυσόξυλο 3. (µτφ.) ο 
µοναχικός, χωρίς φίλους ή γνωστούς, άνθρωπος: απέµεινε ~ µετά τον 
θάνατο τής γυναίκας του ΣΥΝ. ερηµίτης, µοναχικός 4. (µτφ.) ο 
ακαλλιέργητος, ο απαίδευτος, αυτός που δεν έχει αποκτήσει µόρφωση· 
(ειδικότ. για µαθητές) αυτός που δεν παίρνει από γράµµατα, που δεν 
προοδεύει στα µαθήµατα του: ό,τι και να του πεις, αυτός ~ θα µείνει 
µια ζωή || τέτοιο -, πού να περάσει την τάξη! || ~ µπήκε και ~ βγήκε απ' 
το σχολείο ΣΥΝ. αµόρφωτος, ξύλο απελέκητο, (λόγ.) βρα-δύνους, 
(λαϊκ.) µπουµπούνας, τούβλο.  — (υποκ.) κουτσουράκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < *κόψουρον < κόψ- (< κόπτω) + -ουρον< ουρά]. 
κουτσοφλέβαρος (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο Φεβρουάριος (επειδή 
έχει λιγότερες µέρες από τους υπόλοιπους µήνες). κουτσοχέρης, -α, -
ικο [µεσν.] {κουτσοχέρηδες} (κ. ως ουσ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που 
έχει κοµµένο ή ανάπηρο το ένα ή και τα δύο του χέρια ΣΥΝ. κουλλός, 
κουλλοχέρης 2. (για σκεύη, αντικείµενα) αυτός από τον οποίο λείπει η 
λαβή, το χερούλι: ~ τσουκάλι | µπρίκι. κουφαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
[µτγν.] {κούφα-να, -θηκα} ♦ (µετβ.) 1. καθιστώ (κάποιον) ανίκανο να 
αντιλαµβάνεται ήχους (προσωρινά ή µόνιµα) 2. εκθέτω (κάποιον) σε 
ήχο υψηλής έντασης (που θα µπορούσε να αφήσει κάποιον κουφό): 
µας κούφανε απ' το πρωί µε τα µεγάφωνα στη διαπασών || θα µε 
κουφάνει µε τις αγριοφωνάρες του 3. (αργκό) προκαλώ (σε κάποιον) 
έντονη απορία και αµηχανία, αφήνω εµβρόντητο: είπε µια κοτσάνα 
στο τέλος και µας κούφανε όλους || µε κούφανε µε τη στάση του, δεν 
την περίµενα µε τίποτα ΣΥΝ. καταπλήσσω, αφήνω άναυδο, σοκάρω ♦ 
4. (αµετβ.) προκαλώ κώφωση: αυτά τα µηχανήµατα κουφαίνουν. 
κουφάλα (η) (λαϊκ.) 1. το φυσικό κοίλωµα που σχηµατίζεται σε κορ-
µούς δέντρων ή βράχια (κυρ. µε την πάροδο τού χρόνου ή λόγω δια-
βρώσεως) 2. η κοιλότητα δοντιού που προκαλείται από την τερηδόνα • 
3. (!-υβριστ.) η πόρνη, η εκδιδόµενη γυναίκα ΣΥΝ. πουτάνα 4. (! ως 
χαρακτηρισµός κ. για άντρα) αυτός που χειρίζεται µε µεγάλη πονηριά 
και ικανότητα δύσκολες υποθέσεις, που ξέρει να ελίσσεται και να 
αποφεύγει τις κακοτοπιές: σε τέτοια κόλπα και συνεννοήσεις είναι 
µεγάλη ~! ΣΥΝ. (!) πούστης, καταφερτζής, µαννούλα. — (υποκ.) 
κουφαλίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κούφος «κενός, άδειος» (βλ. κ. κούφιος) + παραγ. 
επίθηµα -άλα]. κουφάλογο (το) (λαϊκ.) (µτφ.-υβριστ.) πρόσωπο που 
δεν ακούει καλά, που βαριακούει. κουφαµάρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 
1. η αναπηρία τού κουφού, το να είναι κάποιος κουφός ΣΥΝ. κωφότητα 
2. (κατ' επέκτ.) το να µην ακούει κάποιος καλά, να µην καταλαβαίνει 
καλά τι λένε οι άλλοι. [ΕΤΥΜ. < κουφός + παραγ. επίθηµα -αµάρα 
(βλ.λ.)]. κουφάρι (το) {κουφαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το άψυχο σώµα 
νεκρού: η θάλασσα ξέβρασε τα ~ των άτυχων ναυτικών ΣΥΝ. πτώµα, 
λείψανο, 
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(λόγ.) σορός 2. ΝΑΥΤ. το σκάφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νεκρός. [ΕΤΎΜ. < µεσν. 
κουφάριν, υποκ. τού αρχ. κούφος «κενός, άδειος» (βλ. κ. κούφιος)]. 
κουφέτο (το) 1. κάθε µικρό και σκληρό ζαχαρωτό από καρπό αµυ-
γδάλου ή φουντουκιού περιχυµένου µε λευκό ή άλλου χρώµατος γλά-
σο· κουφέτα προσφέρονται κατά τα έθιµα σε γάµους ή βαφτίσια, για 
να πάνε όλα καλά, καθώς επίσης σε κηδείες όσων δεν έχουν συνάψει 
γάµο, αντί για κόλλυβα: τα ~ τα πρόσφεραν σε δαντελωτή µποµπο-
νιέρα- ΦΡ. και στα κουφέτα σου | να φάµε κι από σένα κουφέτα (ως 
τυπική ευχή προς ανύπαντρο νέο ή κοπέλα) να χαρούµε και στον γά-
µο σου ΣΥΝ. και στους γάµους, και στις χαρές σου, και στα δικά σου 
2. (αργκό) η σφαίρα (επειδή µοιάζει στο σχήµα µε κουφέτο): τράβηξε 
το περίστροφο και τον γέµισε κουφέτα! 3. (ευφηµ.) χάπι δυσάρεστο 
στη γεύση, αλλά µε φαρµακευτικές ιδιότητες. — (υποκ.) κου-φετάκι 
(το). 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < ιταλ. confetto < γαλλ. confit < p. confir < λατ. conficere 
«παρασκευάζω, κατεργάζοµαι» (πβ. µτχ. confectus) < con- (< cum) + 
facio «κάνω, πράττω»]. κουφίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
έχω πρόβληµα ακοής, 
δεν ακούω καθαρά: κουφίζει λίγο απ' το δεξί αφτί ΣΥΝ. βαριακούω. 
κουφιοδόντης (ο) {κουφιοδόντηδες}, κουφιοδόντα (η) {χωρ. γεν. 

πληθ.) (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει κούφια, χαλασµένα δόντια ΣΥΝ. σα- 
πιοδόντης. 
κουφιοκεφαλάκιας (ο) {κουφιοκεφαλάκηδες} (λαϊκ.) ο κουφιοκέ- 

φαλος. Επίσης κουφιοκεφαλάκης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
κουφιοκέφαλος, -η, -ο (λαϊκ.-µειωτ.) (κ. ως ουσ.) 1. αυτός που ενεργεί 
χωρίς να σκέφτεται, ελαφρόµυαλος ΣΥΝ. ανόητος, άµυαλος, επι-
πόλαιος, κοκορόµυαλος ΑΝΤ. βαθυστόχαστος 2. ο ανόητος άνθρωπος 
ΣΥΝ. κουφιοκεφαλάκιας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. κούφιος, -ια, -ιο 1. 
αυτός που είναι κενός εσωτερικά, που είναι άδειος από µέσα: σ'αυτό 
το σηµείο το τοίχωµα είναι ~, δεν υπάρχει τίποτα από πίσω 2. αυτός 
που έχει αλλοιωθεί εσωτερικά, που είναι χα-λασµέ\Ό το εσωτερικό 
του: ~ αµύγδαλα || το δόντι του είναι ~ ΣΥΝ. χαλασµένος, σάπιος, 
τζούφιος 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δεν έχει περιεχόµενο 
(πνευµατικό, ψυχικό), που στερείται πνευµατικής και ψυχικής 
καλλιέργειας: ως άνθρωπος είναι εντελώς ~ || ~ άτοµο ΣΥΝ. ρηχός, 
ελαφρός, επιπόλαιος · 4. (για ήχους) ο υπόκωφος, αυτός που 
ακούγεται µακρινός, που δεν είναι πολύ έντονα αισθητός: ~ έκρηξη 
ΣΥΝ. βαθύς 5. (µτφ.) αυτός που δεν έχει ουσιαστικό περιεχόµενο ή 
αντίκρισµα: ~ λόγια | υποσχέσεις | ελπίδες | ρητορείες ΣΥΝ. ψεύτικος, 
επιφανειακός- ΦΡ. (α) (κάτι) µου βγαίνει κούφιο διαψεύδοµαι στις 
προσδοκίες ή στα σχέδια µου, αποδεικνύεται ότι είχα κάνει λάθος 
στις εκτιµήσεις µου (β) κούφια η ώρα για εξορκισµό συγκεκριµένης 
προοπτικής, για την αποτροπή κακού, για να µην πραγµατοποιηθεί µια 
πρόβλεψη, εκτίµηση: ~ που το λέµε, αλλά, όπως τα βλέπω, πάµε για 
πόλεµο! || ~ και η στιγµή που είπες τέτοιο λόγο || -Λες να χωρίσουν, 
ακόµα δεν παντρευτήκανε; -Κούφια η ώρα που τ' ακούει! (γ) στα 
κούφια για κάτι που περνά απαρατήρητο, χωρίς συνέπειες, χωρίς να 
φέρει αποτέλεσµα ή να ακουστεί: η υπόθεση πέρασε ~, για να µη γίνει 
σκάνδαλο ΣΥΝ. στο ντούκου, κρυφά · 6. (παλαιότ. για βεντούζα) αυτή 
µε την οποία δεν βγαίνει αίµα ΑΝΤ. κοφτή · 7. (!) κούφια (η) η άοσµη 
πορδή: αµόλησε µια ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
κούφος (βλ.λ.). Η φρ. κούφια η ώρα αποτελεί παραλλαγή τής παλαιότ. 
κουφή η ώρα (που τ' ακούει), όπου η ώρα θεωρείται στη λαϊκή 
αντίληψη προσωποποίηση δαίµονα]. κουφοβράζω ρ. αµετβ. 
{κουφόβρασα} (για έντονα συναισθήµατα) δεν εκδηλώνοµαι, 
υποβόσκω και ετοιµάζοµαι να εκραγώ: κουφόβρα-ζε µέσα τους το 
πάθος για εκδίκηση. κουφόβραση (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η 
επικράτηση υψηλής θερµοκρασίας και υγρασίας και η αποπνικτική 
ατµόσφαιρα που δηµιουργούν ΣΥΝ. νεφόκαµα. κουφοκαιω ρ. αµετβ. 
{κουφοκαίς, κουφοκαίει...} (για φωτιά) καίω 

από κάτω χωρίς να φαίνοµαι. κουφόµυαλος, -η, -ο (λαϊκ.) 
κουφιοκέφαλος, ελαφρόµυαλος ΣΥΝ. 
ανόητος, άµυαλος. Κουφονήσια (τα) {Κουφονησιών} συστάδα 
νησιών των Κυκλάδων µεταξύ τής Νάξου και τής κέρου. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία οφείλεται πιθ. στη µτγν. σηµ. «άδειος, κενός» τού 
αρχ. επιθ. κούφος, λόγω τού ότι ελάχιστα από τα εν λόγω νησιά κα-
τοικούνται]. κουφόνους, -ους, -ουν {κουφόνο-ος | -ες (ουδ. -α), -ων} 
(αρχαιοπρ.) αυτός που δεν έχει λογική συγκρότηση ή συνέπεια στις 
αντιδράσεις, στις ενέργειες του, ο ελαφρόµυαλος ΑΝΤ. βαθύνους, 
βαθυστόχαστος. — κουφόνοια (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κούφος «κενός, ελαφρός» + νους]. κουφοξυλιά (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.) ο σαµπούκος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κουφοξυλέα 
(πβ. µηλ-έα, συκ-έά) < κούφος «κενός, άδειος» + -ξυλέα< ξύλον]. 
κουφοπιετα (η) {χωρ. πληθ.} η πιέτα που σχηµατίζουν (στην εσωτε-
ρική όψη υφάσµατος) δύο άλλες αντικριστές. 
[ΕΤΥΜ; < κουφό- (< αρχ. κούφος «ελαφρός, ευκίνητος - κενός», βλ. λ. 
κούφιος) + πιέτα]. κουφός, -ή, -ό κ. (λόγ.) κωφός (κ. ως ουσ.) 1. 
αυτός που δεν έχει την αίσθηση τής ακοής, που δεν µπορεί να 
ακούσει καθόλου ή να ακούσει καλά- (γενικότ.) αυτός που έχει 
πρόβληµα ακοής: ο παππούς είναι ~ από το δεξί αφτί || µη φωνάζεις, 
δεν είµαι ~! ΦΡ. (α) (παροιµ.) στοά κουφού την πόρτα όσο θέλεις 
βρόντα βλ. λ. βροντώ (β) στα κουφά χωρίς κανένα αποτέλεσµα, χωρίς 
θόρυβο ή συζήτηση ΣΥΝ. στα κούφια · 2. (αργκό) κουφό (το) ό,τι δεν 
έχει λογική, νόηµα, που προκαλεί απορία και αµηχανία, το περίεργο, 
παράδοξο: είπε πάλι κάτι ~ κι 

έµεινα µε ανοιχτό το στόµα! || ώρες-ώρες πετάει µερικά ~! || άρχισε 
πάλι τα ~! ΣΥΝ. τρελός, παλαβός, άσχετος. — κουφά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κωφός, µεταπτωτ. βαθµ. θέµατος που απαντά στο 
αρ_χ. κηφήν (βλ.λ.)]. 

κουφός, -η, -ον (αρχαιοπρ.) αυτός που στερείται σοβαρότητος, ελα-
φρόµυαλος, µάταιος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κούφος «κενός, άδειος», λ. που θεωρείται I.E., αν και 
δεν έχει αντιστοιχίες µε άλλες γλώσσες. Πιθ. προήλθε από αρχαιότε-
ρο ουσ.]. 

κουφότητα (η) {χωρ. πληθ.} η έλλειψη σοβαρότητας ή πραγµατικής 
σηµασίας, η επιπόλαιη ή µαταιόδοξη στάση: η ~ των λόγων του ται-
ριάζει µε την ~ τού ήθους του ΣΥΝ. ελαφρότητα, ανευθυνότητα, επι-
πολαιότητα ΑΝΤ βαρύτητα, ουσία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κουφότης, -ητος < κούφος (βλ. κ. κούφιος)]. 

κούφωµα (το) [µεσν.] {κουφώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.κάθε είδους κοί-
λωµα, φυσικό ή χτισµένο ΣΥΝ. κοιλότητα, κουφάλα, βαθούλωµα 2. 
(συνήθ.) το κενό στον τοίχο οικοδοµής, που προορίζεται για την εγκα-
τάσταση πόρτας ή παραθύρου: το σπίτι δεν έχει τελειώσει, είναι ακό-
µα στα ~ (πριν τοποθετηθούν πόρτες, παράθυρα κ.λπ.) 3. (συνεκδ.) το 
πλαίσιο πόρτας, παραθύρου, καθώς και η ίδια η πόρτα, το παράθυρο. 

κουφώµατος (ο) {κουφωµατάδες} ο κατασκευαστής των κουφωµά-
των, ο τεχνίτης κουφωµάτων ή ο έµπορος που τα πωλεί. 

κουφώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κούφωσα} ♦ (µετβ.) 1. δηµιουργώ (σε κά-
τι) βαθούλωµα, κοιλότητα, κάνω κοίλο: ήθελε να κουφώσει λίγο τον 
τοίχο, να κάνει µια κόγχη ΣΥΝ. κοιλαίνω, βαθουλώνω ΑΝΤ. προεκβάλ-
λω 2. ενώνω (τα φύλλα παραθύρου), χωρίς να τα κλείσω εντελώς: 
κούφωσε τα παράθυρα, για να µπαίνει και λίγο φως ♦ 3. (αµετβ.) 
(σπάν.) σχηµατίζω βαθούλωµα ή κοιλότητα, αποκτώ κουφάλα (για 
δόντια), γίνοµαι βαθουλωτός: κούφωσαν τα µάγουλα από τη νηστεία 
και την πείνα. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κούφος (βλ. κ. κούφιος)]. 

κουφωτός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχηµατίζει κοιλότητα κάνοντας 
βαθούλωµα ή αφήνοντας κενό (ιδ. παράθυρο, που τα παραθυρόφυλ-
λα του δεν είναι τελείως κλειστά, αλλά µισόκλειστα) ΣΥΝ. µισάνοι-
χτος. — κουφωτά επίρρ. 

κόφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. (µεγεθ.) κοφίνι µεγάλων διαστά-
σεων, κυρ. για µεταφορά καρπών ΣΥΝ. κοφίνα 2. (συνεκδ.) η ποσότη-
τα που αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του: µια ~ σταφύλια 3. ΝΑΥΤ. το 
θωράκιο πλοίου (βλ. λ. θωράκιο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. cofa, πιθ. < αραβ. quffa < αρχ. κόφινος (οπότε πρό-
κειται για αντιδάν.) ή < λατ. cuppa «κύπελλο»]. 

κοφινάς (ο) {κοφινάδες}, κοφίνού (η) {κοφινούδες} κοφινοποιός ή 
έµπορος κοφινιών. 

κοφίνι (το) {κοφιν-ιού | -ιών} 1. µεγάλο, πλεχτό καλάθι από κλαδιά 
λυγαριάς ή καλαµιάς, που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά κυρ. 
καρπών ΣΥΝ. πανέρι, κάνιστρο, κόφα, κανίσκι- ΦΡ. στο καλάθι δεν 
χωρεί, στο κοφίνι περισσεύει για άνθρωπο που µονίµως δυσανασχε-
τεί και µένει ανικανοποίητος ό,τι και να γίνει: όλο γκρίνια είναι ό,τι 
και να του δώσεις· ~! ΣΥΝ. τρώγεται µε τα ρούχα του, δεν ξέρει τι του 
φταίει 2. (συνεκδ.) η ποσότητα που αντιστοιχεί στο περιεχόµενο 
του: µισό ~ σταφίδα. — (υποκ.) κοφινάκι (το), (µεγεθ.) κοφίνα (η) 
[µεσν.]. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. κοφίνιον, υποκ. τού αρχ. κόφινος, αγν. ετύµου, πιθ. δά-
νειο. Η λ. πέρασε µέσω τού λατ. cophinus και σε άλλες γλώσσες, λ.χ. 
γαλλ. couffin, αγγλ. coffin, γερµ. Koffer κ.ά.]. 

κοφινιάζω ρ. µετβ. (λαϊκ.) {κοφίνιασ-α, -τηκα, -µένος} συσκευάζω, 
τοποθετώ σε κοφίνια: ~ τα σταφύλια. 

κοφινοποιός (ο) ο κατασκευαστής κοφινιών ΣΥΝ. κοφινάς. 
κοφτερός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (για αντικείµενα, εργαλεία, όργανα) αυτός 

που είναι πολύ αιχµηρός, που κόβει καλά και εύκολα: ~ µαχαίρια | 
ψαλίδια ΣΥΝ. οξύς, µυτερός, αιχµηρός, ακονισµένος 2. (µτφ.) ιδιαί-
τερα εύστροφος και οξύς, που χαρακτηρίζεται από µεγάλη δεινότητα: 
~ σκέψη | νους | µυαλό ΣΥΝ. έξυπνος, ικανός, (λόγ.) οξύνους. — κο-
φτερά επίρρ. 

κοφτήρι (το) {κοφτηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. χώρος χαρτοπαιξίας (νό-
µιµος ή παράνοµος), στον οποίο επιτήδειοι κλέβουν τους άπειρους 
παίκτες 2. κάθε πολύ ακριβό κατάστηµα. Επίσης κοφτήριο. [ΕΤΎΜ. 
< µτγν. κοπτήριον, αρχική σηµ. «το µέρος όπου κοπανιζόταν το 
σιτάρι», < αρχ. κόπτω]. 

κόφτης (ο) → κόπτης 
κοφτός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που είναι κοµµένος, που είναι σε κοµµά-

τια: ~ µακαρονάκι µε κρέας (β) αυτός που δεν είναι ολόκληρος, που 
µοιάζει σαν να του έχουν αφαιρέσει ένα κοµµάτι ~ βράχος 2. (ειδι-
κότ.) αυτός που (για να πετύχει, να σχηµατιστεί ή να λειτουργήσει 
σωστά) χρειάζεται να του κόψουν κάτι ή να του γίνει τοµή σε ένα 
σηµείο: ~ κέντηµα (το σχέδιο σχηµατίζεται µε κόψιµο τού υφάσµα-
τος) || ~ βεντούζα (µε την οποία βγαίνει αίµα) ΑΝΤ. (για βεντούζα) 
κούφια 3. (για δόση, φαγητού, ποτού κ.λπ.) αυτή που δεν είναι πολύ 
γεµάτη, που αντιστοιχεί σε ποσότητα, η οποία δεν ξεπερνά το χείλος 
τού δοσοµετρητή: µια ~ κουταλιά ζάχαρη 4. (µτφ.) αυτός που γίνεται 
µε τρόπο απότοµο, µε πολύ γρήγορη κίνηση: ~ κίνηση | µατιά 5. (ειδι-
κότ.) άµεσος και απόλυτος, που δεν αφήνει περιθώρια, απότοµος και 
ξεκάθαρος: ~ απάντηση, που δεν άφηνε αµφιβολίες για τις προθέσεις 
του || ~ κουβέντες (σύντοµες και σαφείς) ΑΝΤ. έµµεσος, πλάγιος- ΦΡ. 
ορθά-κοφτά απερίφραστα, χωρίς υπαινιγµούς, ξεκάθαρα, σταράτα. 
— κοφτά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κοπτός < κόπτω (βλ. κ. κόβω)]. 

κόφτρα (η) → κόπτης 
κόφτω ρ. µετβ. [µεσν.] (λαϊκ.) κόβω- κυρ. στις ΦΡ. (α) δεν µε κόφτει 
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δεν µε αφορά, δεν µε ενδιαφέρει, δεν µε απασχολεί: ~ τι κάνουν οι 
άλλοι (β) τι σε κόφτει εσένα; τι σε νοιάζει εσένα, τι σε ενδιαφέρει; 
(γ) πού σε πονεί και πού σε κόφτει | σφάζει βλ. λ. πονώ. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. κόπτω (βλ. κ. κόβω)]. 

Κόχη (η) → κόγχη 
κοχλάδι κ. κοχλίδι κ. χοχλάδι κ. χοχλίδι (το) {κοχλαδ-ιού | -ιών) 
(λαϊκ.) 1. όστρακο µικρών διαστάσεων, το σκληρό περίβληµα κοχυ-
λιού 2. η µικρή, λεία και συνήθ. στρογγυλή πέτρα, το µικρό βότσαλο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κοχλάδιον | κοχλίδιον, υποκ. τού αρχ. κόχλος «οστρα-
κόδερµο µε κοχλιοειδές όστρακο» (βλ. κ. κοχλίας)]. 

κοχλάζω κ. χοχλάζω ρ. αµετβ. {κόχλασα} 1. (για υγρά, κυρ. νερό) 
βρίσκοµαι σε σηµείο βρασµού, αναταράσσοµαι από τον βρασµό: 
όταν το νερό αρχίσει να κοχλάζει, ρίχνετε τα µακαρόνια ΣΥΝ. ανα-
βράζω, βράζω 2. (µτφ.) βρίσκοµαι σε έντονη αναστάτωση, σε µεγάλη 
ένταση: ~ από θυµό || η αγανάκτηση κόχλαζε µέσα του! || ήταν στην 
εφηβεία, τότε που κοχλάζει το αίµα στις φλέβες (τότε που είναι κανείς 
θερµόαιµος) ΣΥΝ. εξάπτοµαι ANT. ηρεµώ. Επίσης χοχλακιάζω κ. 
χοχλακίζω [µεσν.]. — κοχλασµός (ο) κ. κόχλασµα (το) [µτγν.] κ. κο-
χλάκισµα κ. χοχλάκισµα κ. χοχλάκιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. καχλάζω (µε προληπτική ανοµοίωση), αναδιπλα-
σιασµένος τ. θέµατος, που είναι προϊόν ονοµατοποιίας (πβ. πα-φλ-
άζω). Ίσως συνδέεται µε τη λ. χάλαζα]. 

κοχλαστός, -ή, -ό αυτός που κοχλάζει: ~ νερό. 
κοχλιακός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον κοχλία τού 

αφτιού: ~ πυρήνας | νεύρο | πόρος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. 
αγγλ. cochlear]. 

κοχλιάριο (το) (αρχαιοπρ.) {κοχλιαρί-ου | -ων} (λόγ.) 1. το κουτάλι 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) χουλιάρι 2. κάθε εργαλείο ανάλογου σχήµατος µε τού 
κουταλιού που χρησιµοποιούν τεχνίτες ή χειρουργοί. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < µτγν. κοχλιάριον < λατ. cochlear, είδος κοίλου σκεύους που 
χρησιµοποιούσαν οι Ρωµαίοι για να αδειάζουν τα σαλιγκάρια 
(κοχλίες), < αρχ. κοχλίας (βλ.λ.). Στο λατ. cochlear ανάγονται 
διάφορες λ. µε τη σηµ. «κουτάλι», λ.χ. γαλλ. cuiller, ισπ. cuchara, ιταλ. 
cucchiaio κ.ά.]. 

κοχλίας (ο) {κοχλιών} 1. (λόγ.) το σαλιγκάρι 2. ΑΝΑΤ. το σπειροειδές 
τµήµα τού εσωτερικού τού αφτιού (λαβυρίνθου) στο κάτω και πίσω 
τµήµα του, το οποίο περικλείει το ακουστικό όργανο 3. ΜΗΧΑΝ. (α) η 
βίδα (β) ατέρµων κοχλίας βλ. λ. ατέρµων. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κόχλος «οστρακόδερµο µε σπειροειδές όστρακο, σαλι-
γκάρι», που συνδ. µε τη λ. κόγχη και ανάγεται σε I.E. *konkho- «µύ-
δι, κοχύλι», πβ. σανσκρ. sarikhâ- «µύδι»]. 

κοχλιοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κοχλιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει στο σχήµα µε κοχλία ΣΥΝ. σπειροειδής, ελικοειδής. — 
κοχλιοειδώς επίρρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κοχλιός [µτγν.] κ. χοχλιός (ο) (διαλεκτ.) το σαλιγκάρι: βγήκαν να 
µαζέψουν κοχλιούς. — (υποκ.) κοχλιδάκι κ. χοχλιδάκι (το). 

κοχλιοστρόφιο (το) [1858] {κοχλιοστροφί-ου | -ων} το κατσαβίδι 
ΣΥΝ. βιδολόγος. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. tourne-vis]. 

κοχλίωση (η) [1897] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) (λόγ.) το βίδωµα 
ΑΝΤ. ξεβίδωµα. — κοχλιώνω ρ. [1861]. 

κοχλιωτός, -ή, -ό [1870] 1. αυτός που έχει το σχήµα κοχλία ΣΥΝ. κο-
χλιοειδής, ελικοειδής, σπειροειδής 2. αυτός που βιδώνεται, που στε-
ρεώνεται ή συνδέεται µε βίδωµα ΣΥΝ. βιδωτός. — κοχλιωτά επίρρ. 

κόχλος κ. χόχλος (ο) η φούσκα που κάνει το υγρό όταν βράζει: κό-
χλους κόχλαζε καζάνι (αγγλ. fire burn, and cauldron bubble, Μάκβεθ, 
Ουίλ. Σαίξπηρ). Επίσης κοχλός κ. χοχλός [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
κτοχλάζω (υποχωρητ., βλ.λ.)]. 

κοχύλα (η) {κοχυλών} (λαϊκ.) όστρακο µεγάλου κοχυλιού, που χρησι-
µοποιείται για την παραγωγή ήχου ως ένα είδος σάλπιγγας, τηλεβόα 
ΣΥΝ. µπουρού. Επίσης κόχυλας (ο). 

κοχύλι (το) {κοχυλ-ιού | -ιών} 1. θαλάσσιο µαλάκιο που έχει σκληρό 
ελικοειδές όστρακο, συνήθ. σε ποικίλους χρωµατισµούς, µε πλατύ 
εξωτερικό χείλος: ~ τού Ειρηνικού 2. (συνεκδ.) το όστρακο τού κοχυ-
λιού: συλλογή κοχυλιών || µαζεύω κοχύλια στην παραλία ΣΥΝ. κέλυ-
φος. — (υποκ.) κοχυλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κογχύλιον, υποκ. τού κογχύλη (που µαρτυρείται ως 
µτγν.) < κόγχη]. 

κοψαχείλης κ. κοψοχείλης (ο) {κοψαχείληδες}, κοψαχείλα κ. 
κοψοχείλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που το χείλι του 
είναι κοµµένο 2. αντικείµενο που έχει σπασµένο χείλος. 

κόψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η αιχµηρή γωνία που προκύπτει 
όταν τέµνονται δύο επιφάνειες 2. (ειδικότ.) το κοφτερό τµήµα εργα-
λείου, οργάνου που χρησιµοποιείται για κόψιµο: η ~ τού µαχαιριού | 
ψαλιδιού || «σε γνωρίζω από την ~ τού σπαθιού την τροµερή» (Εθν. 
Ύµνος) ΣΥΝ. ακµή, (λόγ.) αθέρας, στόµα· ΦΡ. στην κόψη τού ξυραφι-
ού βλ. λ. ξυράφι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. κόψις < θ. κοψ- τού ρ. κόβω (πβ. 
αόρ. έ-κοψ-α)]. 

κοψιά (η) (λαϊκ.) 1. το άνοιγµα (συνήθ. επίµηκες) που προκαλεί αιχ-
µηρό αντικείµενο (µαχαίρι, νυστέρι κ.ά.), καθώς εισέρχεται και σύ-
ρεται σε επιφάνεια· (ειδικότ. για σώµατα) η πληγή, ο τραυµατισµός 
από κόψιµο µε τέτοιο εργαλείο: ~ από σουγιά ΣΥΝ. πληγή, κόψιµο, 
τραύµα 2. (συνεκδ.) το σηµάδι που αφήνει τέτοιο κόψιµο: ~ από πα-
λιό καβγά || του είχαν µείνει κοψιές στο δεξί του χέρι ΣΥΝ. ουλή, χά-
ραγµα, σηµάδι 3. (περιληπτ.) το σύνολο των εξωτερικών χαρακτηρι-
στικών (κάποιου), η κατασκευή του: άσχηµη | άγρια - || πατέρας και 
γυιος είναι µια ~ (έχουν πολύ µεγάλη οµοιότητα). 

κοψίδι (το) {κοψιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. κάθε µικρό κοµµάτι από ψη-
µένο κρέας: µοσχαρήσια ~ || του αρέσουν πολύ τα ~ 2. µικρό κοµµά-
τι που µένει µετά από το κόψιµο (χαρτιού, ξύλου κ.λπ.).  — (υποκ.) 

κοψιδάκι (το), (µεγεθ.) κοψιδάρα (η). 
[ΕΤΥΜ < θ. κοψ- τού ρ. κόβω (πβ. αόρ. έ-κοψ-α) + παραγ. επίθηµα -ίδι, 
πβ. στολ-ίδι, παιγν-ίδι]. 

κόψιµο (το) [µεσν.] {κοψίµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) 1. ο τεµαχι-
σµός, η διαίρεση σε κοµµάτια: το ~ τής πίτας | τού κρέατος ΣΥΝ. 
(λόγ.) κοπή 2. (ειδ.) η αφαίρεση τµήµατος (από πράγµα)· το κούρεµα 
ή (για φυτά) το κλάδεµα: το ~ των µαλλιών | των νυχιών || το ~ των 
λουλουδιών 3. (ειδικότ.) η περικοπή: το - στα έξοδα | στους µισθούς 
και στις συντάξεις 4. (συνεκδ.) ο τρόπος µε τον οποίο έχει κοπεί ή τε-
µαχιστεί (κάτι): σωστό | δίκαιο ~ (ενν. σε ίσα µέρη) 5. το σχέδιο (κά-
ποιου πράγµατος), η κατασκευή του: αυτό το ρούχο έχει ωραίο ~ || 
µπλούζα µε στενό - στους ώµους || αµάξι µε µοντέρνο ~ || φαρδύ | 
άνετο | εφαρµοστό | νεανικό ~ 6. (συνεκδ.) το χάραγµα, το αποτύπωµα 
που αφήνει σε επιφάνεια ή σε σώµα ένα αιχµηρό αντικείµενο· (για 
ανθρώπους) η πληγή, το τραύµα: - από ξύρισµα || βαθύ | επικίνδυνο | 
ελαφρύ ~ 7. η διακοπή, το σταµάτηµα δραστηριότητας, συνήθειας: το 
~ τού τσιγάρου | τού ποτού 8. (στα χαρτιά) η αφαίρεση τρα-
πουλόχαρτων από το πάνω µέρος τής τράπουλας πριν από το µοίρα-
σµα των χαρτιών για το παιχνίδι: κάνω ~ 9. (σε εξετάσεις, διαγωνι-
σµούς) η απόρριψη υποψηφίου: το ~ του στα µαθηµατικά ήταν ανα-
µενόµενο 10. (σε οµαδικά αθλήµατα) η παρεµπόδιση αντιπάλου να 
ολοκληρώσει την ενέργεια του: το ~ τής µπάλας µε προβολή τού αµυ-
ντικού παίκτη 11. η αλλοίωση τής σύστασης κυρ. υγρών ή ρευστών 
προϊόντων: το ~ τού γάλακτος | τού αβγολέµονου | τής σούπας 12. 
(οικ.) η διάρροια: µε πιάνει ~· ΦΡ. (µτφ.) µε πιάνει κόψιµο (για κάτι) 
έχω µεγάλο ενδιαφέρον, νοιάζοµαι, µε κόφτει: η αλήθεια είναι πως µε 
- γι'αυτή τη θέση 13. (µτφ.) µεγάλη και επείγουσα ανάγκη: Γιατί κά-
νει έτσι για τα λεφτά; ∆εν έχει κανένα ~. 

κοψοµεσιάζω ρ. µετβ. {κοψοµέσιασ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. υπο-
βάλλω (κάποιον) σε έντονη σωµατική κούραση, ώστε να έχει πόνους 
στη µέση, τον καταπονώ βάζοντας τον να σηκώσει µεγάλα ή πολλά 
βάρη: µας κοψοµέσιασε αυτή η µετακόµιση, όλα τα έπιπλα τα µετα-
φέραµε µόνοι || (κυρ. µεσοπαθ.) κοψοµεσιάστηκα από το πρωί να τρέ-
χω από γραφείο σε γραφείο και από όροφο σε όροφο ΣΥΝ. ξεµεσιάζω, 
µεσοκόβω 2. κάνω (κάποιον) να πονέσει χτυπώντας τον στη µέση. — 
κοψοµέσιασµα (το). 

κοψοχείλης (ο) → κοψαχείλης 
κοψοχέρης (ο) [µεσν.] (κοψοχέρηδων), κοψοχέρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.-συνήθ. σκωπτ.) πρόσωπο που έχει µετανιώσει για τις 
εκλογικές του επιλογές (που θεωρεί καλύτερο να κόψει το χέρι µε το 
οποίο ψήφισε ένα κόµµα ή έναν υποψήφιο, παρά να το ξαναψηφί-
σει): ψηφίστε µας, για να µη γίνετε πάλι ~! 

κοψοχολιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κοψοχόλιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) τροµάζω (κάποιον) ξαφνικά: εµφανίστηκε ξαφνικά µπροστά 
µου στο σκοτάδι και µε κοψοχόλιασε ΣΥΝ. λαχταρώ ♦ 2. (αµετβ.) τρο-
µάζω πολύ, νιώθω έντονη αναστάτωση: είχαµε κοψοχολιάσει, γιατί 
νοµίζαµε ότι πρόκειται για σοβαρή αρρώστια! ΣΥΝ. κατατροµάζω, 
καταθορυβούµαι. — κοψοχόλιασµα (το). [ΕΤΥΜ < κοψο- (< κόβω) 
+ χολιάζω < χολή]. 

κοψοχρονια επίρρ. (λαϊκ.) σε πολύ χαµηλή τιµή (λόγω ανάγκης)· κυρ. 
στις ΦΡ. αγοράζω | πουλάω κοψοχρονια αγοράζω | πουλώ (κάτι) σε 
τιµή µικρότερη τής κανονικής, πάρα πολύ φτηνά: αγόρασε ένα σαλόνι 
κοψοχρονια από µαγαζί που ξεπουλούσε. 

Κ.Π.Ε.Ε. (το) Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επιµόρφωσης. 
Κ.Π.Σ. (το) Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (βλ. λ. κοινοτικός). 
κρα (το) [µεσν.] {άκλ.} ο ήχος που βγάζει το κοράκι ή άλλο πτηνό· 

κυρ. (αργκό) στη ΦΡ. (µτφ.) κάνω κρα (για κάτι) επιθυµώ σφοδρά (κά-
τι), τόσο ώστε γίνεται φανερή η επιθυµία µου: αυτός κάνει κρα για 
κουβέντα | για γυναίκα. 

Κράβαρα (τα) (λέγεται κ. Γκράβαρα) ορεινή περιοχή τής επαρχίας 
Ναυπακτίας τού νοµού Αιωλοακαρνανίας· ΦΡ. κατέβηκε από τα 
Κράβαρα για άνθρωπο άξεστο, που αγνοεί βασικά πράγµατα, δεν συ-
µπεριφέρεται σωστά. — Κραβαρίτης (ο), Κραβαρίτισσα (η), κραβα-
ρίτικος, -η, -ο. 

κραγιόν (το) {άκλ.) 1. µικρό, κυλινδρικού σχήµατος καλλυντικό προϊόν 
µε λιπαρή σύσταση (από κερί και έλαια, χρωστική ουσία και άρω-µα) 
για τον χρωµατισµό των χειλιών, σε σωληνοειδή συσκευασία µε 
ρυθµιζόµενο ύψος για κάθε χρήση του: φοράω | βάζω ~ (βάφω τα χείλη 
µου) || ~ κόκκινο | σταθερό | µατ ΣΥΝ. κοκκινάδι 2. (συνεκδ.) η από-
χρωση που αφήνει αυτό το καλλυντικό πάνω στα χείλη: αυτό το ~ 
δεν κρατάει πολύ || έχεις λίγο ~ στο µάγουλο! || υπάρχει ~ στο φλι-
τζάνι! || µου φεύγει το - (ξεθωριάζει γρήγορα) 3. µικρό µακρόστενο 
µολύβι, συνήθ. από χρωµατιστή κιµωλία ή κερί, που χρησιµοποιείται 
για τον σχεδιασµό ή τον χρωµατισµό στη ζωγραφική, στην ιχνογρα-
φία κ.α. Επίσης κραγιόν! (σηµ. 3) {κραγιον-ιού | -ιών}. — (υποκ.) κρα-
γιονάκι (το). [ΕΤΥΜ < γαλλ. crayon «µολύβι» < craie «γύψος» < λατ. 
creta]. 

κραδαίνω ρ. µετβ. {εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (αρχαιοπρ.) κουνώ 
(κάτι) απειλητικά ή µε έµφαση, σείω µε έντονο τρόπο, επιδεικτικά: 
όρµησε κραδαίνοντας το χαρτί τής απόλυσης του και απαιτούσε να 
µάθει την αιτία γι' αυτό || ~ το σπαθί | τη γροθιά | το µπαστούνι µου 
ΣΥΝ. πάλλω, δονώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κραδώ (-άω) < κράδη, αρχική σηµ. «ανατάραξη» (δεν εί-
ναι βέβαιο αν το κραδώ προήλθε από το ουσ. κράδη ή αντιστρόφως). 
Η λ. συνδ. πιθ. µε το αρχ. ουσ. κόρδαξ, είδος άσεµνου δωρικού χορού, 
καθώς και µε το λατ. cardo «στρόφιγγα», οπότε θα µπορούσε να απο-
τελεί τη συνεσταλµ. βαθµ. αµάρτυρου ρ. *κέρδ-ω «πηδώ». Η σύνδεση 
µε την αρχ. λ. κήρ «καρδιά» δεν µπορεί να αποκλειστεί. Βλ. κ. κορ-
δακίζω]. 

κραδασµός (ο) 1. η παλµική κίνηση σώµατος, το ταρακούνηµα που 
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προκαλεί κάποιος: οι ~ τής γης από σεισµό || οι ~ του αυτοκινήτου, όταν κινείται 
σε χωµατόδροµο ΣΥΝ. δόνηση, τράνταγµα, κούνηµα 2. (µτφ.) ο αρνητικός 
αντίκτυπος γεγονότος, που θέτει σε δοκιµασία διαµορφωµένες ισορροπίες: η 
παρέµβαση τού προέδρου µείωσε τους ~ από τις πρόσφατες καταγγελίες || οι ~ 
συνεχίζονται στο κυβερνών κόµµα µετά την παραίτηση τού υπουργού || η 
απόφαση της προκάλεσε κραδασµούς στη σχέση τους ΣΥΝ. κλονισµός, τριβές. — 
κρα-δαστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κραδαίνω]. κράζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
{έκραξα, κράχτηκα, κραγµένος} ♦ (αµετβ.) 1. (για πτηνά, κυρ. για τον κόρακα) 
βγάζω φωνή, κρώζω ΣΥΝ. (κυριολ.) κάνω κρα 2. (για ανθρώπους-εκφραστ.) 
φωνάζω µε δυνατή και ενοχλητική φωνή· βγάζω κραυγή: αν τον ακούσεις, δεν 
τραγουδά, κράζει! || µε τόση φασαρία έκραζε για ν' ακουστεί || έκραζε απ' τον 
πόνο! ΣΥΝ. κραυγάζω, ξεφωνίζω ΑΝΤ. σιγοµιλώ, ψιθυρίζω ♦ (µετβ.) 3. (σπάν,-
συνήθ. λογοτ.) καλώ µε δυνατή φωνή, φωνάζω (κάποιον) προς το µέρος µου, 
κοντά µου: του έκραξε από απέναντι να πλησιάσει 4. (αργκό) επιπλήττω µε 
έντονο τρόπο, εκθέτω δηµοσίως (κάποιον), στιγµατίζοντας αρνητική του 
ιδιότητα, ελάττωµα: βγήκαν όλες οι εφηµερίδες και τον έκραξαν για τις δηλώσεις 
του ΣΥΝ. αποδοκιµάζω, γιουχάρω 5. (λαϊκ.-µειωτ. η µτχ. κραγµένος) για άνδρα 
οµοφυλόφιλο που επιδεικνύει την οµοφυλοφιλία του και αποδοκιµάζεται γι' 
αυτό ΣΥΝ. ξεφωνηµένος. 
[ETYM. αρχ. < *κράγίω (πβ. παρακ. κέ-κράγ-α), συνεσταλµ. βαθµ. θ. *kre-g-, 
παρεκτεταµένος τ. τού I.E. *ker-/*kre-, που αποτελεί προϊόν ηχοµιµήσεως, πβ. 
λατ. crociò «κρώζω», αρχ. σκανδ. hrôkr «κουρού-να», λατ. cornix «κοράκι» κ.ά. 
Οµόρρ. κρώ-ζω (βλ.λ.), κραυγ-ή, κορ-ώνη (> κουρούνα), κόρ-αξ (-ακας) κ.ά.]. 
κραιπάλη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ανεξέλεγκτη και ασυγκράτητη παράδοση 
σε καταχρήσεις· η οργιώδης, ασύδοτη ζωή: ζώντας µέσα στην ~ µε ξενύχτια και 
µεθύσια, έφθειρε τα νιάτα του || βουτηγµένος στην ~ και τη διαφθορά ΣΥΝ. 
ασωτία, παραλυσία, ακολασία, όργια ΑΝΤ. εγκράτεια, σεµνότητα, µετρηµένη 
ζωή 2. (γενικότ.) η κάθε είδους περιττή, υπερβολική και επιζήµια σπατάλη: να 
σταµατήσουν οι ~ τού ∆ηµοσίου. — κραιπαλώδης, -ης, -ες [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Η άποψη τού Γαληνού «κραιπάλη, άπα τού κάρηνον 
πάλλεσθαι», δηλ. «από το κούνηµα τού κεφαλιού», που θα δικαιολογούσε την 
αρχική σηµ. τής λ. κραιπάλη «υπερβολική οινοποσία, πονοκέφαλος που 
οφείλεται στην κατάχρηση τού ποτού», προσκρούει σε φωνητικές δυσκολίες 
(συσχετισµός τού θ. κραι- µε τη λ. κάρα «κεφαλή»). Σύµφωνα µε άλλη άποψη, 
τόσο η λ. κραιπάλη όσο και η συνώνυµη λατ. crapula αποτελούν δάνεια από µη 
I.E. γλώσσα µε αρχική σηµ. το ρετσίνι που βάζουν στο κρασί]. κρακ1 (το) 
{άκλ.} ο ήχος που κάνει κάτι όταν σπάει: το κλαδί έκανε ~ κτι έσπασε || τα χέρια 
µου κάνουν συνέχεια ~ από την αρθρίτιδα. [ΕΤΎΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. κρακ^(το) 
{άκλ.} ναρκωτική ουσία- παράγωγο τής κοκαΐνης, υψηλής καθαρότητας, η 
οποία προκαλεί έντονο εθισµό στον χρήστη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. crack < ρ. crack 
«σπάζω»]. κράκερ (το) {άκλ.} τραγανό ορεκτικό που παρασκευάζεται µε αλεύ-
ρι, νερό, µαγιά και βούτυρο, µοιάζει µε λεπτό µπισκότο, διατίθεται στην αγορά 
συνήθ. συσκευασµένο σε κουτί και τρώγεται σκέτο ή χρησιµοποιείται ως βάση 
σε καναπεδάκια: τετράγωνο | τρίγωνο | στρογγυλό | αλµυρό | ανάλατο ~. — 
(υποκ.) κρακεράκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. cracker < ρ. crack «σπάζω»]. 
Κρακοβία (η) πόλη τής ΝΑ. Πολωνίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Cracovie < 
πολ. Krakow, αβεβ. ετύµου, πιθ. από κάποιον ευγενή Krak, ο οποίος την ίδρυσε 
κατά τον 10ο αι.]. κράµα (το) {κράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το προϊόν τής 
ανάµειξης διαφορετικών στοιχείων (συχνά αντιφατικών): είναι ένα σπάνιο - 
µεσογειακού πάθους και γερµανικής µεθοδικότητας || ο πληθυσµός τής 
αυτοκρατορίας ήταν ένα ~ λαών ΣΥΝ. µείγµα 2. ΧΗΜ. προϊόν, ουσία που έχει 
προκύψει από τη σύντηξη µετάλλων µε παράλληλη προσθήκη κάποιες φορές 
και αµέταλλων στοιχείων και έχει συγκεκριµένες ιδιότητες, επιθυµητές από 
τους κατασκευαστές του: ο µπρούντζος είναι ~ χαλκού || οι χάλυβες και οι 
χυτοσίδηροι είναι κράµατα σιδήρου || ~ πυρίµαχο | βιοµηχανικό | εύτηκτο ΣΥΝ. 
(ειδικότ.) αµάλγαµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. κράµα < θ. κρα- < I.E. *kr-â (> αρχ. 
κέραµαι, αρχαιότερος τ. τού ρ. κεράννυµι «αναµειγνύω (κυρ. κρασί µε νερό), 
ανακατεύω»), πβ. σανσκρ. srï-nâti (πβ. το αρχαϊκό συνώνυµο κίρ-νη-µι), anta- 
«ανάµειξη». Οµόρρ. ä-κρα-τος, κρά-σις (-η), κρα-τήρ[ας], εϋ-κρα-τος, πιθ. ά-
κέρα-ιος, κρα-σί, κερ-νώ κ.ά.]. κραµβη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} BOT. οικογένεια 
ποωδών, ως επί το πλείστον διετών φυτών τής εύκρατης ζώνης, στην οποία 
ανήκουν το λάχανο, το κουνουπίδι κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού ουσ. κράµβος «ξηρός» (επειδή τα ζαρωµένα φύλλα 
τής κράµβης έδιναν την εντύπωση ότι έχουν ξεραθεί), µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. 
*(s)kre(m)b- «ζαρώνω, κυρτώνω», πβ. αρχ. γερµ. (h)rimfan, µέσ. γερµ. ramp 
«σπασµός, σύσπαση», γερµ. schrumpfen «συµµαζεύοµαι» κ.ά.]. κράµπα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.) ακούσια και συνήθ. επώδυνη σύσπαση ή σπασµός µυός ή 
πολλών µυών, που έχει παροδικό χαρακτήρα: παθαίνω | µε πιάνει ~ || καθώς 
κολυµπούσα, έπαθα ~ στο πόδι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. crampe < γερµ. krampf 
«σύσπαση, σπασµός»]. κραµπολαχανο κ. κραµβολαχανο (το) λάχανο που έχει 
κατσαρά φύλλα- αλλιώς µάππα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < κραµπο- (< κραµβη) + 
λάχανο]. κραµπόφυλλο (το) [µεσν.] το φύλλο κράµβης. κρανένιος, -α, -ο 1 
αυτός που έχει κατασκευαστεί από ξύλο κρανιάς: ~ ξυλόγλυπτο 2. αυτός που 
παρασκευάζεται από τον καρπό τής κρα- 

νιάς. Επίσης κρανήσιος, -ια, -ιο. κρανιά (η) δέντρο γνωστό για το σκληρό ξύλο 
του, που έχει µικρούς 

κόκκινους καρπούς µε ξινή γεύση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κρανέα < αρχ. κράνεια < κράνον «κράνο, καρπός τής 
κρανιάς» (µαρτυρείται ως µτγν.). Βλ. κ. κράνο]. κρανιακός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός 

που σχετίζεται µε το κρανίο: ~ οστά 
/ κακώσεις. κρανίο (το) 1. το οστέινο πλαίσιο τού κεφαλιού των σπονδυλωτών, 
που περιβάλλει τον εγκέφαλο και τα αισθητήρια όργανα, στο οποίο 
περιλαµβάνονται και οι σιαγόνες: κάταγµα κρανίου 2. (συνεκδ.) ολόκληρο το 
κεφάλι (κυρ. των ανθρώπων): η σφαίρα τον πέτυχε στο ~ ΣΥΝ. κεφάλι, κεφαλή, 
(λαϊκ.) καύκαλο- ΦΡ. (αργκό) τα παίρνω στο κρανίο εκνευρίζοµαι πάρα πολύ 
3. η νεκροκεφαλή: ανακαλύφθηκε ανθρώπινο ~ σε τάφο προϊστορικής εποχής- 
ΦΡ. κρανίου τόπος (Κ.∆. Ματθ. 27, 33) ο Γολγοθάς· (µτφ.) για τόπο όπου η ζωή 
είναι δυσβάσταχτη ή τόπος που θυµίζει σεληνιακό τοπίο: «~ είναι πλέον οι πε-
ρισσότερες περιοχές τής Πεντέλης, όπου χιλιάδες στρέµµατα δάσους έχουν 
υποστεί ολική καταστροφή» (εφηµ.). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κρανίον, υποκ. τού αµάρτυρου ✈  κράνον (που, εντούτοις, 
απαντά στα σύνθετα, λ.χ. κιονό-κρανον, δί-κρανον) < κάρα «κεφαλή» (γεν. 
κρα-τός). Βλ λ. κάρα]. 

κρανιοανάτρηση (η) ΙΑΤΡ. η ανάτρηση (βλ.λ.). 
κρανιοεγκεφαλικός, -ή, -ό [1892] αυτός που σχετίζεται µε το κρανίο και τον 

εγκέφαλο: ~ κακώσεις. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. craniocerebral (νόθο συνθ.) < cranio- (< αρχ. 
κρανίον) + cerebral (< λατ. cerebrum «εγκέφαλος»)]. 

κρανιθλογία (η) [1836] {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε 
την εξέταση τού µεγέθους, τού σχήµατος και άλλων χαρακτηριστικών τού 
ανθρώπινου κρανίου. — κρανιολογικός, -ή, -ό [1852], κρανιολονικ-ά | -ώς 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. craniologie]. 

κρανιθλόγος (ο/η) [1871] επιστήµονας που έχει ειδικευτεί στην κρα-νιολογία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. craniologue]. 

κρανιοµετρία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται 
µε τη µέτρηση κρανίων, κυρ. για να καθοριστεί η χαρακτηριστική σχέση τους 
µε το φύλο, τον σωµατότυπο ή την κληρονοµικότητα των ατόµων στα οποία 
ανήκαν τα κρανία. — κρανιοµε-τρικός, -ή, -ό [1889], κρανιοµετρικ-ά | -ώς 
επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. craniometrie]. 

κρανιοσκοπία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική επισκόπηση και µελέτη 
τού ανθρώπινου κρανίου.   — κρανιοσκοπικός, -ή, -ό [1873], κρανιοσκοπικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cranioscopie]. 

κρανιοτοµή (η) [1894] ΙΑΤΡ. η χειρουργική διάνοιξη τού κρανίου κυρ. για την 
αποσυµπίεση τού εγκεφάλου, λ.χ. µε την αφαίρεση όγκου, βλήµατος κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. craniotomie]. 

κράνο (το) ο µικρός, κόκκινος και ξινός καρπός τής κρανιάς. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
κράνον < *kr-n-om, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *ker-«κράνο, κεράσι» (λόγω 
τής οµοιότητας των δύο καρπών), πβ. λατ. cornum, λιθ. kirnis (ονοµασία 
θεότητας που προστάτευε τις κερασιές). Βλ. κ. κεράσι (που θεωρείται δάνειο)]. 

κρανοειδής, -ής, -ές {κρανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που το σχήµα του 
µοιάζει µε τού κράνους. 

κράνος (το) {κρανών} προστατευτικό κάλυµµα τού κεφαλιού από σκληρό 
υλικό (που φορούν στρατιώτες, πυροσβέστες, µοτοσυκλετι-στές κ.λπ.): οι 
στρατιώτες φορούν συχνά διπλό -, ένα πλαστικό εσωτερικό κι ένα µεταλλικό 
εξωτερικό || επιβάλλεται οι οδηγοί µοτοσυ-κλέτας να φορούν ~ ΣΥΝ. κάσκα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *kr-n-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε παρέκταση -η-) τού I.E. *ker- 
«κεφάλι», πβ. σανσκρ. sirah, λατ. cornu «κέρας» (> γαλλ. corne), cerebrum 
«εγκέφαλος» (> γαλλ. cerveau), αρχ. γερµ. horn «κέρας», αγγλ. horn κ.ά. 
Οµόρρ. κάρ-α (βλ.λ.), κέρ-ας, κρα-νίο(ν), κερ-αία, κα-ρα-δοκώ κ.ά.]. 

κρανοφόρος, -α, -ο [1854] αυτός που φορά κράνος (κυρ. ως εξάρτηµα 
υπηρεσιακής στολής), για την εκτέλεση υπηρεσιακής αποστολής): οι ~ 
δυνάµεις τής αστυνοµίας. 

κράξιµο (το) [µεσν.] {κραξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η φωνή, ο κρωγµός 
ορισµένων πτηνών (π.χ. κόρακα, πετεινού) 2. (κακόσ.) η διαπεραστική και 
έντονη φωνή ΣΥΝ. κραυγή 3. (αργκό) η προσβλητική και κοροϊδευτική 
δηµοσιοποίηση των ελαττωµάτων ή των επιλήψιµων πράξεων (κάποιου): 
έφαγε ~ απ'όλες τις εφηµερίδες ΣΥΝ. αποδοκιµασία, γιουχάισµα, 
ξεµπρόστιασµα. Επίσης (λαϊκ.) κραξιά (η) (σηµ. 1). 

κράπφεν (το) {άκλ.} ηµίγλυκο παρασκεύασµα από ειδική ζύµη µε αλεύρι, 
βούτυρο, αβγά, ζάχαρη, γάλα και µαγιά τής µπίρας, που γεµίζεται µε διάφορες 
µαρµελάδες. [ΕΤΥΜ < γερµ. Krapfen < αρχ. γερµ. krapfo «αγκίστρι, νύχι»]. 

κρασάς (ο) {κρασάδες} (λαϊκ.-σπάν.) πρόσωπο που παράγει ή εµπορεύεται 
κρασί. 

κρασάτος, -η, -ο [µεσν.] 1. (φαγητό) αυτό που µαγειρεύεται µε κρασί: ~ χταπόδι 
| κουνέλι | κόκορας 2. αυτός που έχει το βαθυκόκκινο χρώµα τού κρασιού. 

κράση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το σύνολο των φυσικών και ψυχολογικών 
χαρακτηριστικών ενός προσώπου· ο φυσικός χαρακτήρας τού σώµατος του 
(όσον αφορά στη δύναµη, την υγεία κ.λπ.): η γερή του ~ τον βοήθησε να 
αναρρώσει γρήγορα || µελαγχολική | αδύνατη | καλλιτεχνική ~ ΣΥΝ. 
ιδιοσυγκρασία, ιδιοσυστασία, σκαρί, φύση 2. η ανάµειξη στοιχείων (κυρ. 
µετάλλων σε υγρή ή ρευστή κατάσταση) για την παραγωγή κράµατος, που θα 
έχει τις ιδιότητες των στοιχεί- 
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ων αυτών αθροιστικά: ~ µετάλλων ΣΥΝ. ανάµειξη, σύνθεση, συνένω-
ση, συγκερασµός 3. ΓΛΩΣΣ. (στην Αρχαία Ελληνική) το φωνητικό φαι-
νόµενο κατά τη συνεκφορά δύο λέξεων, όταν το ληκτικό φωνήεν ή η 
δίφθογγος τής µιας και το αρκτικό φωνήεν ή η δίφθογγος τής εποµέ-
νης συγχωνεύονται σε φωνήεν ή δίφθογγο- στη γραφή δηλώνεται µε 
την κορωνίδα ('), π.χ. και εγώ > κάγώ ΣΥΝ. συγχώνευση, συναίρεση. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόστροφος. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. κράσις < θ. κρά- (πβ. παθ. αόρ. έ-κρά-θην τού ρ. κεράν-
νυµι «αναµειγνύω, ανακατεύω»), για το οποίο βλ. λ. κράµα. Η σηµ. 
«ιδιοσυστασία τού ανθρώπου, το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών τού ατόµου» ανάγεται στην άποψη των αρχαίων ότι η γενική 
κατάσταση ενός ατόµου προκύπτει από την αρµονική εξισορρόπηση 
(συγ-κερασµός) των σωµατικών χυµών (ήδη στον Ιπποκράτη)]. κρασί 
(το) {κρασ-ιού | -ιών} αλκοολούχο ποτό που παράγεται µε ζύµωση 
τού χυµού των σταφυλιών (µε περιεκτικότητα σε αλκοόλ µέχρι 15%): 
ροζέ | κόκκινο | λευκό ~ || γλυκό | ξηρό | αφρώδες | φυσικό | γαλλικό | 
επιτραπέζιο ~|| ~ κοινής κατανάλωσης | ονοµασίας προελεύσεως ΣΥΝ. 
οίνος· ΦΡ. (α) κρασί γιοµατάρι από βαρέλι καινούργιο, που µόλις το 
άνοιξαν (β) κρασί σώσµα από βαρέλι που αδειάζει, από τα τελειώµατα 
(γ) (µτφ.) βάζω νερό στο κρασί µου γίνοµαι διαλλακτικός, 
υποχωρητικός, συµβιβάζοµαι, µειώνω τις απαιτήσεις µου: δεν µπορεί 
πάντα να περνάει το δικό του, πρέπει να βάλει κι αυτός λίγο νερό στο 
κρασί του ΣΥΝ. υποχωρώ (δ) (σκωπτ.) καλά κρασιά! ως κοροϊδευτική 
ή ειρωνική απάντηση σε κάποιον που µιλά µε ασυναρτησίες ή λέει 
πράγµατα άσχετα µε το υπό συζήτηση θέµα (ε) µιλάει το κρασί για 
µεθυσµένο, που δεν έχει τον έλεγχο των λόγων τού: µη δίνεις σηµασία 
σ' αυτά που λέεν τώρα ~! (στ) σαν το παλιό καλό κρασί για κάτι που 
αξιολογείται ως ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και αισθητικής, που 
προσφέρει µεγάλη απόλαυση (ζ) παλιό τ' αµπέλι, λίγο το κρασί βλ. λ. 
αµπέλι. — (υποκ.) κρασάκι (το) [µεσν.] (βλ. κ. λ. οίνος). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
κρασίον, υποκ. τού αρχ. κράσις «ανάµειξη», που δήλωνε αρχικά την 
ανάµειξη οίνου και νερού, δηλ. τον κεκραµένον οϊνον (που 
χρησιµοποιούσαν στα συµπόσια), για να επεκταθεί αργότερα σε κάθε 
είδους οίνο. Η αρχ. λ. οίνος διατηρήθηκε κυρίως ως µέρος τού 
θρησκευτικού λεξιλογίου, προσδιορίζοντας το κρασί που προοριζόταν 
για τη µετάληψη]. κρασιλα (η) {χωρ. πληθ.} (κακόσ.) η 
χαρακτηριστική οσµή τού κρασιού (κυρ. όπως γίνεται αισθητή σε 
χώρους όπου καταναλώνεται πολύ κρασί ή στην αναπνοή 
µεθυσµένων): τα έπινε πάλι όλο το βράδυ στην ταβέρνα και βροµάει ~ 
ολόκληρος! κρασοβάρελο (το) (καθηµ.) βαρέλι που χρησιµοποιείται 
για την 
αποθήκευση κρασιού. κρασοκανατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κανάτα 
για την τοποθέτηση και το σερβίρισµα κρασιού 2. (µτφ.-σκωπτ.) 
πρόσωπο που αντέχει στη µεγάλη κατανάλωση κρασιού- που πίνει 
πολύ κρασί, που µεθά συχνά: µεγάλη ~! ΣΥΝ. κρασοκανάτας, 
µέθυσος, µπεκρής, κρασοπα-τέρας, µπεκροκανάτας. κρασοκανατας 
(ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-σκωπτ.) πρόσωπο που πίνει συχνά και 
πολύ κρασί, που µεθά συχνά ΣΥΝ. κρασοκανατα, µπεκρής, µέθυσος, 
κρασοπατέρας, µπεκροκανάτας. κρασοκατάνυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | -
ύξεις, -ύξεων) (σκωπτ.) η µεγάλη και πολύωρη οινοποσία, το γερό 
µεθύσι µε κρασί: από ~ σε ~ το πάει τελευταία || γενναία ~! ΣΥΝ. 
µεθοκόπι. κρασοπατέρας (ο) [µεσν.] ο µεγάλος πότης, πρόσωπο που 
πίνει πολύ κρασί, που µεθά συχνά ΣΥΝ. κρασοκανάτας, µέθυσος, 
µπεκρής, οι-νοπότης, γερό ποτήρι. κρασοπότηρο (το) το ποτήρι τού 
κρασιού. 
κρασοπότι (το) {χωρ. γεν. πληθ.} η κατανάλωση κρασιού (κυρ. σε µε-
γάλες ποσότητες): όλη νύχτα κράτησε το -1| µεγάλο | γερό ~ ΣΥΝ. οι-
νοποσία, µεθοκόπι. κρασοπουλειό (το) (λαϊκ.) µαγαζί (κυρ. ταβέρνα) 
στο οποίο πωλείται κρασί ΣΥΝ. οινοπωλείο. — κρασοπούλος (ο). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κρασοπωλεϊον (µε τροπή τού -ω-, καταβιβασµό τού τό-
νου και συνίζηση) < κράσο- (< κρασίον, βλ.λ.) + -πωλείον < πωλώ]. 
κράσος (ο) (λαϊκ.) 1. το πολύ δυνατό κρασί, µε υψηλή περιεκτικότητα 
σε αλκοόλ 2. µεγάλο και γεµάτο κρασοπότηρο, καθώς και (συνεκδ.) 
το περιεχόµενο του: κατέβασε δύο ~ σαν να ήταν νεράκι. 
κρασοστάφυλο (το) σταφύλι που είναι κατάλληλο για την παραγωγή 
κρασιού. κράσπεδο (το) {κρασπέδ-ου | -ων} 1. η άκρη, το τελευταίο 
όριο πράγµατος, επιφάνειας 2. η πέτρινη ή συνήθ. τσιµεντένια άκρη 
πεζοδροµίου από την πλευρά τού οδοστρώµατος: πάρκαρε πολύ κοντά 
στο ~ τού πεζοδροµίου 3. (ειδικότ.) το τελείωµα υφάσµατος µε 
πύκνωση τής ύφανσης (ούγια) ή το γύρισµα, δίπλωµα στο τελείωµα 
ρούχου (γύρος, ποδόγυρος) 4. οι πρόποδες βουνού ΣΥΝ. υπώρεια. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κράσπεδον < κράσ- (< κάρα «κεφάλι», γεν. κρατός | 
κραατος) + πέδον «πεδιάδα, έδαφος», οπότε η λ. κράσπεδον θα δή-
λωνε αρχικώς «το υψηλότερο σηµείο»]. κρασπεδωνω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{κρασπέδωσα} κατασκευάζω κράσπεδο 
περιβάλλοντας κάτι. — κρασπέδωση (η) [1894]. κραταιός, -ή/-ά, -ό 
αυτός που διαθέτει µεγάλη ισχύ, δύναµη: ~ δυναστεία | αυτοκρατορία 
| οικονοµία | θέληση | εχθρός | πίστη ΣΥΝ. δυνατός, ισχυρός, 
ρωµαλέος ANT. ασθενής, ανίσχυρος.   — κραταιώς επίρρ. [µτγν.], 
κραταιότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κράτος (βλ.λ.), πβ. κ. 
παλαιός], κραταιώνω ρ. µετβ. [µτγν.] (κραταίω-σα, -θηκα, -µένος} 
(λόγ.) καθιστώ ισχυρό, αυξάνω τη δύναµη, την ισχύ: κραταιώνεται 
ένα καθεστώς αυθαίρετου ανταγωνισµού και παρανοµίας ΣΥΝ. 
ισχυροποιώ, ενδυναµώνω, ενισχύω, δυναµώνω ΣΥΝ. αδυνατίζω, 
αποδυναµώνω. — κραταίωση (η) [µτγν.]. 

κράτει ρ. → κρατώ 
κρατερός, -ή/-ά, -ό (σπάν.-λογοτ.) 1. κραταιός, αυτός που έχει µεγά-
λη δύναµη, ισχύ: ~ αντίπαλος || - θέληση | πίστη ΣΥΝ. ισχυρός, δυνα-
τός, ρωµαλέος 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από ένταση, ισχυρό πεί-
σµα, σφοδρότητα: ~ µάχη | αντίσταση ΣΥΝ. σφοδρός, λυσσώδης, πει-
σµατώδης. — κρατερώς επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ < κράτος 
(βλ.λ.)]. 

κρατέρωµα (το) [µτγν.] {κρατερώµ-ατος | -ατα, -άτων) ο µπρούντζος, 
κράµα χαλκού και κασσιτέρου: ~ πυριτίου (µπρούντζος πυριτίου). 

κράτηµα (το) [µτγν.] (κρατήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.το να κρατάει κα-
νείς (κάτι) ή να κρατιέται από (κάπου), το πιάσιµο: βίαιο | τρυφερό ~ 
από το µπράτσο || το σωστό - τού σπαθιού απαιτεί µεγάλη δύναµη || το 
- τού χεριού είναι ένδειξη οικειότητας || το ~ από τις χειρολαβές 
εξασφαλίζει ισορροπία ΣΥΝ. βάσταγµα, στήριξη, κράτηση, άρπαγµα 
ANT. παράτηµα 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε χρησιµεύει για το πιάσιµο 
αντικειµένου, για να κρατήσει (κάποιος) (κάτι) ή να κρατηθεί (από 
αυτό): το µειονέκτηµα αυτού τού λεωφορείου είναι ότι δεν έχει αρκετά 
~ για τη µεταφορά επιβατών ΣΥΝ. χερούλι, λαβή · 3. η διατήρηση, η 
συγκράτηση σε συγκεκριµένη θέση ή κατάσταση: για έναν χορευτή 
το - τής ισορροπίας είναι βασικό ΑΝΤ. χάσιµο, απώλεια- ΦΡ. κράτηµα 
των τιµών η διατήρηση των τιµών σε επιθυµητά και σταθερά επίπεδα: 
χρειάστηκε η επέµβαση τού υπουργείου για το ~ στα ενοίκια || το ~ 
στα επίπεδα αυτά εξασφαλίζει χαµηλό τιµάριθµο 4. (στα αυτοκίνητα) 
η ιδιότητα των τροχών να διατηρούν σταθερή επαφή µε το έδαφος 
ανεξάρτητα από την ταχύτητα τού αυτοκινήτου και την κατάσταση 
τού οδοστρώµατος, η δυνατότητα προσφύσεως: τα λάστιχα αυτά 
εξασφαλίζουν γερό | σταθερό ~ ακόµα και σε βρεγµένους δρόµους || 
αυτοκίνητο µε γερά ~ 5. η υπεύθυνη παρακολούθηση, η φροντίδα, η 
µέριµνα για κάτι: το ~ λογιστικών βιβλίων εταιρείας || µπέιµπι-σίτερ 
για το ~ τού παιδιού ΣΥΝ. επιµέλεια, τήρηση 6. ΜΟΥΣ. (στη βυζαντινή 
µουσική) εκκλησιαστικό µέλος, που αντί για κείµενο έχει συλλαβές, 
οι οποίες δεν έχουν σηµασία (λ.χ. «νενενά», «τερε-ρέµ», βλ.λ.) και 
χρησιµοποιείται για να παρατείνει τη διάρκεια των κύριων 
συνθέσεων. — (υποκ.) κρατηµατάκι (το). 

κρατηµός (ο) [µεσν.] {χωρ. πληθ.) η ικανότητα συγκράτησης· κυρ. 
στη ΦΡ. δεν έχει κρατηµό (µεσν. φρ.) δεν µπορεί να συγκρατηθεί, να 
ελέγξει τον εαυτό του ή να πειθαρχήσει (σε κάτι): φεύγει αύριο για 
διακοπές και ~! 

κρατήρας (ο) 1. µεγάλο, αρχαιοελληνικό αγγείο, µέσα στο οποίο γι-
νόταν η ανάµειξη κρασιού (οίνου) µε νερό: πήλινος | χάλκινος | µε-
τάλλινος ~ 2. η κοιλότητα στην επιφάνεια τής γης, που σχηµατίζεται 
κατά χαρακτηριστικό τρόπο στο στόµιο ηφαιστείου· το άνοιγµα τής 
γης στο άκρο τού ηφαιστειακού πόρου: οι έντονες αναθυµιάσεις στον 
~ τού ηφαιστείου δηµιουργούν φόβους για επανενεργοποίησή του || η 
λίµνη έχει σχηµατιστεί στον ~ τού σβησµένου ηφαιστείου 3. ΓΕΩΛ. 
(στη Γη, στη Σελήνη ή σε άλλο ουράνιο σώµα) βαθούλωµα κυκλικού 
σχήµατος µε υπερυψωµένο χείλος ή σειρά διαδοχικών χειλέων, το 
οποίο σχηµατίστηκε από την πρόσκρουση µετεωρίτη στο έδαφος τού 
πλανήτη. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. κρατήρ, -ήρος < θ. κρά- (πβ. παθ. αόρ. έ-κρά-θην τού ρ. 
κεράννυµι «αναµειγνύω, ανακατεύω»), για το οποίο βλ. λ. κράµα]. 

-κράτης, -κράτισσα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών 
που δηλώνουν το πρόσωπο τού οποίου η ζωή, η συµπεριφορά κ.λπ. 
καθορίζονται από ορισµένες αντιλήψεις, κοινωνικές δοµές, στόχους 
κ.λπ.: τεχνο-κράτης, αποικιο-κράτης, τροµο-κράτης, αριστο-κρά-της, 
φαλλο-κράτης. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. αριστο-
κράτης), που προέρχεται από το αρχ. κρατώ «εξουσιάζω» και εµφα-
νίζεται επίσης σε αποδ. ξέν. όρων και νόθων συνθέτων (λ.χ. αποικιο-
κράτης < αγγλ. colonialist, γραφειο-κράτης < γαλλ. bureau-crate)]. 

κράτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να κρατιέ-
ται, να περιορίζεται ή να δεσµεύεται (κάτι), να µην αφήνεται ελεύ-
θερο: ~ υγρών | ούρων ΣΥΝ. συγκράτηση, παρεµπόδιση, αναχαίτιση, 
σταµάτηµα, κράτηµα, βάσταγµα (βλ. λ. κατακράτηση) · 2. (ειδικότ. 
συνήθ. στον πληθ.) το ποσό που παρακρατείται από τον µισθό εργα-
ζοµένου για την ασφάλιση, τη σύνταξη ή την ιατροφαρµακευτική πε-
ρίθαλψη του: η εξόφληση τού δανείου θα γίνει σταδιακά µε κρατήσεις 
από τον µισθό του 3. η προσωπική συµφωνία για την εκ των προτέρων 
εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο, θέατρο, µεταφορικό 
µέσο, εστιατόριο κ.λπ.: για να βρεις δωµάτιο, πρέπει να κάνεις - δύο 
µήνες πριν || για κρατήσεις θέσεων απευθυνθείτε στη γραµµατεία 
τουρισµού || έχει γίνει - στο όνοµα σας για τέσσερα άτοµα ΣΥΝ. 
κλείσιµο 4. ΝΟΜ. δικαστική ποινή προσωρινής στερήσεως τής 
ελευθερίας φυσικού προσώπου για πράξεις που συνιστούν πταίσµα-
τα: τιµωρήθηκε µε - 30 ηµερών || προσωρινή - (κατά την προδικασία) || 
προσωπική ~ (η προσωποκράτηση, βλ.λ.) || ένταλµα κρατήσεως || έχει 
τεθεί υπό ~ για παράβαση στρατιωτικών καθηκόντων. κρατητήριο (το) 
[1888] {κρατητηρί-ου | -ων} ο ειδικός χώρος αστυνοµικού τµήµατος 
για την κράτηση προσώπων κατόπιν δικαστικής απόφασης· (γενικότ.) 
κάθε τόπος κράτησης (σε στρατόπεδο, στρατιωτικό νοσοκοµείο κ.λπ.) 
ΣΥΝ. πειθαρχείο, φυλακή, δεσµωτήριο, (λόγ.) ειρκτή, (λαϊκ.) φρέσκο, 
στενή. -κρατία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών 
ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. ότι κάποιος/κάτι επικρατεί κάπου: 
δηµο-κρατία, τροµο-κρατία 2. την περίοδο κατά την οποία κυριαρχούν 
κάποιοι: Ενετο-κρατία, Τουρκο-κρατία. 

[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. αριστο-
κρατία, δηµο-κρατία), το οποίο προέρχεται από το ρ. κρατώ «εξου-
σιάζω» και κληροδοτήθηκε σε διάφορες γλώσσες (λ.χ. αγγλ. -cracy, 
γαλλ.. -cratie)]. 



κρατίδιο 955 κρατώ 
 

κρατίδιο (το) [1855] {κρατιδί-ου | -ων) 1. το µικρής έκτασης (ή και 
οργανωτικής υποδοµής) κράτος: το - των Σκοπίων | τού Βατικανού 2. καθένα 
από τα µέλη οµόσπονδης πολιτείας: ήταν από τα πλουσιότερα ~ rrjç 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας τής Γερµανίας. κρατικοδίαιτος, -η, -ο 1. αυτός που 
συντηρείται οικονοµικώς από το κράτος 2. (συνήθ. µειωτ.) αυτός που αποµυζά 
τον κρατικό προϋπολογισµό, που (παρασιτικά) χρηµατοδοτείται από κρατικές 
υπηρεσίες: ~ επιχειρήσεις | συνδικαλισµός | οικονοµία. 
[ΕΤΥΜ. < κρατικός + -διαιτος < διαιτώµαι «διάγω τον βίο, διαβιώ»]. 
κρατικοµονοπωλιακός καπιταλισµός (ο) → καπιταλισµός κρατικοποίηση (η) {-
ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µεταβίβαση στο κράτος τής ιδιοκτησίας και τού 
διαχειριστικού ελέγχου επιχείρησης ή οργανισµού ΣΥΝ. εθνικοποίηση ΑΝΤ. 
αποκρατικοποίηση, ιδιωτικοποίηση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. étatisation]. κρατικοποιώ ρ. µετβ. 
{κρατικοποιείς... | κρατικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} θέτω 
(επειχείρηση, οργανισµό κ.λπ.) υπό τον διοικητικό έλεγχο τού κράτους, 
καθιστώ ιδιοκτησία τού κράτους: η κυβέρνηση κρατικοποίησε ορισµένες 
προβληµατικές επιχειρήσεις || κρατικοποιηµένη οικονοµία ΣΥΝ. εθνικοποιώ 
ΑΝΤ. αποκρατικοποιώ, ιδιωτικοποιώ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. étatiser]. κρατικός, -ή, -ό 1. αυτός που 
σχετίζεται µε το κράτος, που εντάσσεται στο σύστηµα λειτουργίας τού κράτους: 
~ υπάλληλος | υπηρεσία | περιουσία | µηχανισµός | ασφάλεια | τράπεζα | αρχείο | 
έγγραφο | φορέας | τηλεόραση | θέατρο || ~ µηχανή (το σύνολο των υπηρεσιών 
που υπάγονται στο κράτος) ΣΥΝ. δηµόσιος, κυβερνητικός ΑΝΤ. ιδιωτικός 2. (α) 
αυτός που πραγµατοποιείται, παρέχεται ή προκύπτει από το κράτος (τις 
λειτουργίες τού κράτους) ή τελείται για το κράτος: ~ διαγωνισµός | 
προϋπολογισµός | οµόλογα | παρέµβαση | προστασία | έλεγχος | δαπάνες | έργα | 
δάνεια | επιχορήγηση (β) κρατικός καπιταλισµός (κατά τη λενινιστική θεωρία) η 
οικονοµία στην οποία η ιδιοκτησία και η διαχείριση τής παραγωγής ανήκει σε 
ιδιώτες, οι οποίοι υπόκεινται σε εκτεταµένους κρατικούς ελέγχους. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. étatique]. Κρατίνος (ο) αρχαίος Έλληνας κωµικός 
ποιητής (5ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Κρατίνος < κράτος + επίθηµα -ϊνος]. κρατισµός κ. κρατικισµός 
(ο) θεωρία που προβάλλει τον παρεµβατικό και ρυθµιστικό ρόλο τού κράτους 
στη διαµόρφωση τής οικονοµικής και πολιτικής ζωής µιας κοινότητας. — 
κρατικιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. étatisme (< état 
«κράτος»), άσχετο προς το µεσν. κρατισµός «κρατηµός»]. κράτιστος, -ίστη, -
ιστον (υπερθ.) (αρχαιοπρ.) αυτός που διαθέτει τη µέγιστη δύναµη, ισχύ, το 
µεγαλύτερο κύρος ΣΥΝ. δυνατότατος, ισχυρότατος, άριστος ΑΝΤ. χείριστος- ΦΡ. 
κατά το κράτιστον | από τού κρατίστου (κατά το κράτιστον, ∆ιονυσ. Αλικαρν. 
2,22- άπό του κρα-τίστου, Πολύβ. 8,17,4) κατά άριστο τρόπο: έπραξε -. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., υπερθ. βαθµός τού κρείσσων | -ττων (< *κρέτ-jων, που απαντά στην 
κανονική βαθµίδα κρέτ-ος, παράλλ. τ. τού κράτος, βλ.λ.). o τ. κράτιστος < 
κράτος + υπερθ. επίθηµα -ιστός]. κράτος (το) {κράτ-ους | -η, -ών} 1. ενότητα 
ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκείας, γλώσσας ή εθνικότητας 
(λαός), εγκατεστηµένη σε οριοθετηµένη εδαφική έκταση (χώρα) και 
οργανωµένη πολιτικά σε πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για την άσκηση τής 
εξουσίας και αναγνωρισµένη από τη διεθνή κοινότητα: σκοπός τού ~ είναι η 
διασφάλιση και η απονοµή δικαιοσύνης || κατά τον αναρχισµό το ~ είναι βλαβερό 
και περιττό || ~ οµοσπονδιακό | αποικιακό (προτεκτο-ράτο) | κυρίαρχο (µε πλήρη 
εξωτερική ελευθερία) 2. (συνεκδ.) η εδαφική έκταση που καταλαµβάνει το 
κράτος, το σύνολο τής επικράτειας: ελληνικό | µεγάλο ~||~ τής κεντρικής 
Ευρώπης || νότιο | µεσογειακό ~ || —µέλος τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝ. χώρα, 
πολιτεία, επικράτεια 3. το σύστηµα διακυβέρνησης, ο τρόπος άσκησης τής 
κρατικής εξουσίας: - δηµοκρατικό | αυταρχικό | θεοκρατικό (η ιδεολογία και η 
πρακτική του βασίζονται σε θρησκευτικό δόγµα) | φιλελεύθερο (µε λειτουργία 
τού πολυκοµµατισµού και τής ελεύθερης αγοράς) | ολοκληρωτικό 4. (συνεκδ.) η 
πολιτική εξουσία· το σύνολο (των ανώτερων) διοικητικών αρχών που ασκούν τη 
διακυβέρνηση, που ρυθµίζουν τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, καθώς 
και η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών: χωρισµός Εκκλησίας και κράτους || 
κλονίζεται η εµπιστοσύνη τού πολίτη στο ~ || απρόσωπο | δαιδαλώδες | γρα-
φειοκρατικό | σύγχρονο | αξιόπιστο ~ || οι αναρχικοί κατέλυσαν το ~ στα 
επεισόδια του Πολυτεχνείου ΣΥΝ. εξουσία, αρχή, κυβέρνηση, διοίκηση, 
∆ηµόσιο· ΦΡ. (α) το κράτος είµαι εγώ (γαλλ. l'état c'est moi) φράση τού 
Λουδοβίκου Ι∆' τής Γαλλίας, που εκφράζει τη φιλοσοφία τού απολυταρχισµού 
στην πιο ακραία εκδοχή (β) κράτος εν κράτει (λατ. imperium in imperio) (i) 
µικρό ανεξάρτητο κράτος µέσα στα όρια άλλου: το Βατικανό είναι - (ii) 
οποιαδήποτε οµάδα ή δύναµη που συµπεριφέρεται ως αυτόνοµη εξουσία στο 
πλαίσιο αυτόνοµου κράτους: η γραφειοκρατία έχει γίνει ~ (γ) αστυνοµικό 
κράτος βλ. λ. αστυνοµικός (δ) κράτος δικαίου το κράτος όπου κυριαρχεί το 
δίκαιο, όπου το δίκαιο αποτελεί ένα καθοριστικό πλαίσιο συµπεριφοράς για το 
κράτος (ε) κυρίαρχο | ανεξάρτητο κράτος κράτος που είναι κυρίαρχο εντός των 
ορίων του και είναι αναγνωρισµένη η διεθνής του προσωπικότητα (στ) υποτελές 
κράτος κράτος που βρίσκεται υπό την κηδεµονία ή προστασία άλλου 
ισχυρότερου κράτους (ζ) αυτόνοµο κράτος κράτος εντός άλλου κράτους που 
απολαµβάνει καθεστώς αυτονοµίας εντός των ορίων του, αλλά δεν είναι 
κυρίαρχο, ανεξάρτητο έναντι άλλων κρατών (η) κράτος πρόνοιας βλ. λ. 
πρόνοια 5. το καθε-στώς κυριαρχίας, η εξουσιαστική δύναµη: το ~ τού νόµου || 
(µτφ.) «όπου είχε ~ κι εξουσία η Άνοιξη» (Οδ. Ελύτης) ΣΥΝ. ισχύ, εξουσία, 

δύναµη, επιβολή· ΦΡ. (α) υπό το κράτος (+γεν.) υπό την επήρεια· υπό τον 
απόλυτο έλεγχο: ήταν αδύνατο να αποφασίσει ψύχραιµα ~ τού φόβου ΣΥΝ. 
υπό την επιβολή (κάποιου) (β) κατά κράτος (κατά κράτος, Θουκ. 8,100) καθ' 
ολοκληρίαν, εντελώς: ηττήθηκαν ~ σε όλα τα µέτωπα ΣΥΝ. ολοσχερώς. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ισχύς, δύναµη, εξουσία», < *kr-t-, συνε-σταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *ker-t- «ισχύς, δύναµη» (πβ. αιολ. κρέτ-ος), πβ. σανσκρ. krâtu- 
«ισχύς, θέληση» (πβ. αρχ. κρατ-ύς «ισχυρός»), γοτθ. hardus «σκληρός», γερµ. 
hart, αγγλ. hard, αρχ. γερµ. craeft «ρώµη, δύναµη», γερµ. Kraft κ.ά. Οµόρρ. 
κρατ-ώ, κρατ-αιός, κρατ-ερός | καρτ-ερός, κράτ-ιστος, κράτ-ηµα, κρατητήριο 
κ.ά., πιθ. κ. καρκίνος (βλ.λ.)]. κρατούµενο (το) {κρατουµέν-ου | -ων} ΜΑΘ. ο 
αριθµός που δείχνει τις δεκάδες, εκατοντάδες κ.λπ. που περισσεύουν από µία 
στήλη και υπολογίζονται (µεταφέρονται) στην αµέσως επόµενη κατά τις στοι-
χειώδεις αριθµητικές πράξεις (τής πρόσθεσης, τής αφαίρεσης, τού 
πολλαπλασιασµού και τής διαίρεσης)· ΦΡ. ένα το κρατούµενο για δεδοµένο 
που κατά την πορεία µιας συστηµατικής διερεύνησης και επεξεργασίας 
στοιχείων αποµονώνεται ως ιδιαίτερα σηµαντικό για την απόδειξη ή ενίσχυση 
µιας θέσης: ∆εν ξέρει από µαγαζί: έρχεται πελάτης, δεν τον καλωσορίζει: ~! 
Μετά τον σερβίρει βαριεστηµένα... κρατούµενος (ο) {κρατουµέν-ου | -ων, -ους}, 
κρατούµενη (η) πρόσωπο που παρά τη θέληση του (νοµίµως ή µη) στερείται τής 
προσωπικής του ελευθερίας και κρατείται σε φυλακή ή κρατητήριο: ανταρσία | 
απόδραση | καταγγελίες κρατουµένων || πολιτικοί | ποινικοί -ΣΥΝ. 
φυλακισµένος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. µέσης φωνής τού αρχ. ρ. κρατώ, απόδ. τού γαλλ. détenu]. 
κρατς (το) {άκλ.} ο ήχος τού µασήµατος τραγανιστής τροφής, τού τριξίµατος, 
τού τσαλακώµατος χαρτιού, πλαστικού κ.λπ. Επίσης (εµ-φατ.) κρατς-κροϊιτς κ. 
κράτσα-κρούτσα κ. κριτς-κράτς [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. κρατύνω ρ. µετβ. 
{εκράτυνα} (σπάν.-αρχαιοπρ.) (λόγ.) ενισχύω, ισχυροποιώ: µε την πολιτική του 
εκράτυνε την αυτοκρατορία και επέβαλε παντού την ισχύ του ΣΥΝ. κραταιώνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κράτος}. κρατώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κρατ-άς... κ. -είς... | 
κράτ-ησα, -ιέµαι κ. -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. πιάνω (κάτι) µε το 
χέρι, κυρ. για να το µεταφέρω, να το στερεώσω ή να ελέγξω την κίνηση του: ~ 
ένα λουλούδι | το πιρούνι | το χέρι κάποιου | το τιµόνι | το κεφάλι || ~ κάτι µε 
προσοχή | απαλά | δυνατά | γερά || ~ τσάντα (λ.χ. κρεµασµένη στον ώµο µου) || ~ 
το κλειδί για κάτι (έχω τον έλεγχο) || ~ κάτι στο ράφι (βλ. λ. ράφι)- ΦΡ. (α) 
κρατώ (κάποιον) (στο χέρι) (µεσν. φρ.) διαθέτω στοιχεία εις βάρος (κάποιου), 
µε τα οποία µπορώ να τον ελέγξω: δεν µπορεί να κάνει τίποτα- έχουν πολλά 
στοιχεία και τον κρατάνε γερά (β) (παροιµ.) όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα | 
πάρε και µικρό καλάθι βλ. λ. καλάθι (γ) κρατώ (σφιχτά) | σφίγγω τα λουριά (σε 
κάποιον) βλ. λ. λουρί (δ) (παροιµ.) κράτα µε να σε κρατώ (ν' ανεβούµε στο 
βουνό) βοήθησε µε, για να σε βοηθήσω (ε) κρατώ το φανάρι βλ. λ. φανάρι 2. 
(γενικά) στηρίζω, µπορώ να αντέξω το βάρος (από κάτι): δεν νοµίζω ότι αυτό το 
συρµατάκι µπορεί να κρατήσει τόσο βάρος | τα δύο κοµµάτια µαζί || δεν µε 
κρατούν τα χέρια | τα πόδια µου || δεν µε κρατάει η µέση µου (κουράζοµαι να 
στέκοµαι, πονάω στη µέση) || (µτφ.) τον κράτησε ζωντανό η ελπίδα τής σωτηρίας 
3. έχω (κάποιον/κάτι) αγκαλιά: κράτα µε, φοβάµαι! || κράτησε τρυφερά το παιδί 
της 4. συγκρατώ (µε τα χέρια ή το σώµα): τον κρατούσαν, για να µην τον 
χτυπήσει! 5. έχω (κάτι) πάνω µου, µαζί µου: κρατάς καθόλου λεφτά | αναπτήρα | 
ταυτότητα; 6. έχω (κάποιον) υπό κράτηση: τον κρατούν στο αστυνοµικό τµήµα 7. 
συγκρατώ, απορροφώ: ο οργανισµός του δεν κρατά τα απαραίτητα συστατικά || το 
φράγµα κρατάει τα νερά τού ποταµού || το σφουγγάρι κρατάει πολύ νερό || οι ρίζες 
των δέντρων κρατούν το χώµα στις πλαγιές τού βουνού || (µτφ.) η µνήµη µου δεν 
κρατά πια τίποτα 8. φυλάω κάτι, το προφυλάσσω από την κατανάλωση: κράτα 
λίγα λεφτά στην άκρη || κρατάει το καλό κρασί για τους ξένους 9. διατηρώ 
(κάτι/κάποιον) σε συγκεκριµένη θέση ή κατάσταση: µη µε κρατάς σε αγωνία! || ~ 
το φως αναµµένο | το σώµα ζεστό | το σπίτι καθαρό || ~ σταθερή πορεία (έχω στα-
θερές επιλογές)· ΦΡ. (α) κρατώ | αφήνω απόσταση βλ. λ. απόσταση (β) κρατώ 
(κάποιον) σε απόσταση βλ. λ. απόσταση (γ) κρατώ | τηρώ τις αποστάσεις βλ. λ. 
απόσταση (δ) κρατώ (κάποιον) µακριά (µου) δεν ενθαρρύνω την επαφή, την 
προσέγγιση µε κάποιον (ε) κρατώ ψηλά το κεφάλι (ι) διατηρώ την αξιοπρέπεια 
µου (ii) αντέχω, διατηρώ τις ψυχικές µου δυνάµεις: πέρασε πολλές δοκιµασίες, 
αλλά κράτησε ψηλά το κεφάλι (στ) κρατώ κλειστό το στόµα µου βλ. λ. στόµα 10. 
εξακολουθώ να έχω (κάτι), κάνω (κάτι) να εξακολουθεί να υπάρχει: ~ την 
αξιοπρέπεια µου | τα προσχήµατα | το ποσοστό µου || σε αυτές τις περιπτώσεις η 
λέξη κρατά τον τόνο της || η εταιρεία αυτή κρατά την πρώτη θέση στην αγορά || - 
κακία (βλ. λ. κακία) | πισινή (βλ. λ. πισινή) || ~ τα µάτια κλειστά µπροστά σ' ένα 
πρόβληµα (αρνούµαι να παραδεχτώ κάτι, υποκρίνοµαι πως δεν υπάρχει κάτι) || ~ 
τσίλιες (βλ. λ. τσίλια) || ~ τα µπόσικα (βλ. λ. µπόσικος)· ΦΡ. (α) κρατώ τη θέση 
µου (ί) συµπεριφέροµαι και ενεργώ κατά τρόπο που ταιριάζει στην κοινωνική 
µου θέση ή την αξιοπρέπεια µου: µια κυρία ξέρει να κρατά τη θέση της (ii) 
επιµένω στη θέση µου, δεν αλλάζω τη γνώµη µου (β) κρατώ τη σειρά ακολουθώ 
την καθορισµένη σειρά στις ενέργειες µου: θα γίνουν όλα, αλλά θα κρατήσουµε 
τη σειρά που έχουµε (γ) κρατώ καλή σειρά έχω καλό προγραµµατισµό: ξέρει και 
κρατά καλή σειρά στη δουλειά του (δ) κρατώ µια σειρά ταξινοµώ τις ενέργειες 
µου, ακολουθώ µία σειρά (ε) κρατώ χαρακτήρα ακολουθώ σταθερή στάση, 
χωρίς να υποκύπτω σε πιέσεις, πειρασµούς: είπα να κρατήσω χαρακτήρα, αλλά 
τελικά δεν άντεξα και ενέδωσα (στ) κρατώ µούτρα 
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(σε κάποιον) εξακολουθώ να εκφράζω τη δυσαρέσκεια µου απέναντι σε 
κάποιον για προηγούµενη σύγκρουση, διαφωνία µας, δείχνοντας το µε την 
έκφραση τού προσώπου µου (ζ) κρατώ το παιδί (ί) αποφασίζω να µην κάνω 
έκτρωση, να γεννήσω το παιδί που έχω συλλάβει: παρά την αντίδραση τού 
οικογενειακού της περίγυρου, η νεαρή κοπέλα αποφάσισε να κρατήσει το παιδί 
(ii) προσέχω ένα παιδί όσο λείπουν οι γονείς του, κάνω µπέιµπι-σίτινγκ (η) 
κρατώ (κάποιον) στη ζωή (ί) βοηθώ (κάποιον) να µην πεθάνει: µόνο τα 
µηχανήµατα πλέον τον κρατούσαν στη ζωή || τους περιποιήθηκε, τους έδωσε ό,τι 
είχε και κατάφερε να τους κρατήσει στη ζωή (ii) δίνω τη δύναµη σε κάποιον να 
επιβιώσει σε αντίξοες συνθήκες: η ελπίδα της να δει ξανά τα παιδιά της την 
κράτησε στη ζωή, παρά τα όσα πέρασε 11. διατηρώ (κάτι) στη µνήµη µου: ~ τις 
ωραίες µόνο στιγµές, τα άλλα τα αφήνω || εγώ τα - αυτά, µη νοµίζεις πως ξεχνώ- 
ΦΡ. (α) κρατάω (κάτι) µανιάτικο | γινάτι βάζω (κάτι) πείσµα, θυµούµαι µε 
εκδικητική διάθεση: πάνε χρόνια από τότε, αλλά αυτός το κρατάει µανιάτικο! 
ΑΝΤ. ξεχνώ (β) κρατάω (κάτι) αµανάτι βλ. λ. αµανάτι (γ) κρατάω κακία (σε 
κάποιον) δεν ξεχνώ κάτι κακό που µου έκανε (κάποιος) και επιθυµώ να του το 
ανταποδώσω 12. διατηρώ την κυριότητα (πράγµατος), εξακολουθώ να 
χρησιµοποιώ ή να κατέχω (κάτι): µου κρατάτε τη θέση | τη σειρά για ένα λεπτό, 
να µην ξαναπεριµένω στην ουρά; || µετακόµισε στο ρετιρέ, αλλά θα κρατήσει και 
το διαµέρισµα τού πρώτου || πήραν εντολή να κρατήσουν τις θέσεις πάση θυσία 
13. έχω στην κατοχή µου: ~ πολλά στοιχεία γι' αυτή την υπόθεση 14. τηρώ 
(κάτι), είµαι συνεπής (σε κάτι): ~ υπόσχεση | δέσµευση | τον όρκο µου || ~ µυστι-
κό (είµαι εχέµυθος, δεν διαδίδω µυστικό)· ΦΡ. (α) (παροιµ.) δάσκαλε που 
δίδασκες (και νόµο δεν εκράτεις) βλ. λ. διδάσκω (β) κρατώ τον λόγο µου 
πραγµατοποιώ τις υποσχέσεις που δίνω (γ) κρατώ (κάτι) κρυφό δεν 
αποκαλύπτω κάτι: τόσα χρόνια το κρατούσαν κρυφό ότι είχε πρόβληµα υγείας 
15. είµαι ή γίνοµαι συνεχιστής ενός πράγµατος: ~ τις παραδόσεις | τα ήθη και 
έθιµα ενός τόπου || το παιδί κρατάει το όνοµα τού πατέρα του 16. (µτφ.) συνέχω, 
διατηρώ (κάτι) ενωµένο, κυρ. στηρίζοντας και ενισχύοντας το: µετά τον χαµό 
τού άνδρα της αυτή κράτησε την οικογένεια || σ' αυτό το παιχνίδι ήταν ο παίκτης 
που κράτησε την οµάδα 17. συγκρατώ χωρίς να εκφράζω, δεν εξωτερικεύω 
(κάτι): κράτα τη γνώµη σου για τον εαυτό σου! || τα κρατάει όλα µέσα του || ~ 
τον θυµό | την οργή | την αγανάκτηση µου· ΦΡ. κράτα τα λόγια σου κ. κράτα | 
κρύβε λόγια (µεσν. φρ.) µη λες όσα ξέρεις ή θέλεις να πεις, να είσαι 
συγκρατηµένος σε αυτά που λες: ~, δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο || ~, γιατί και οι 
τοίχοι έχουν αφτιά! 18. (στο β' πρόσ. προστ. κράτα) µη µου δίνεις (κάτι), πάρε 
πίσω, σου επιστρέφω (κάτι): - τα ρέστα! || (µειωτ.) ~ τη συγγνώµη σου | το δώρο 
σου, δεν το θέλω! 19. σηµειώνω, καταγράφω (κάτι): κράτα το τηλέφωνο µου και 
πάρε µε αύριο! || η γραµµατέας µου θα κρατήσει τα στοιχεία σας 20. 
καταχωρίζω, σηµειώνω συστηµατικά: ~ τις απουσίες των µαθητών | τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων | ηµερολόγιο 21. αναλαµβάνω την ευθύνη ενός 
πράγµατος, διαχειρίζοµαι ή διοικώ (κάτι): ~ το ταµείο µιας επιχείρησης || ~ το 
απουσιολόγιο || αυτή κρατάει µόνη της το µαγαζί | το περίπτερο || κρατάει το 
νοικοκυριό 22. αναλαµβάνω υπό την προστασία µου (κάποιον/κάτι), φροντίζω: 
η µάννα της τους κρατάει τα παιδιά όταν εργάζονται 23. ελέγχω και κατευθύνω 
(συνήθ. οµάδα ατόµων): ο έµπειρος οµιλητής ξέρει να κρατά το ακροατήριο του 
24. δεσµεύω τον χρόνο (κάποιου), καθιστώντας υποχρεωτική την παρουσία 
του: τα παιδιά την κρατούν στο σπίτι || τους κράτησαν στο γραφείο µέχρι αργά 
λόγω τής πολλής δουλειάς || µη µε κρατάς άλλο, πρέπει να φύγω 25. διακόπτω, 
ανακόπτω-ΦΡ. κρατώ | βαστώ την αναπνοή µου βλ. λ. αναπνοή 26. 
προπληρώνω ή δεσµεύω προκαταβολικά (κάτι) για µελλοντική χρήση: έχουµε 
κρατήσει δίκλινο δωµάτιο σε ξενοδοχείο || να κρατήσεις θέσεις για την πρωινή 
πτήση || (κ. µεσοπαθ.) το τραπέζι είναι κρατηµένο (ρεζερβέ) 27. παρακρατώ, 
αφαιρώ ένα τµήµα από το χρηµατικό ποσό που δικαιούται κανείς: του κρατάνε 
πολλά για ασφάλεια και σύνταξη || δεν µου έδωσες σωστά τα ρέστα, κράτησες 
ένα χιλιάρικο παραπάνω 28. υπεξαιρώ, αφαιρώ ή αποκρύπτω (κάτι) από τον 
νόµιµο κάτοχο του: κατήγγειλε ότι οι αρχές τού κρατούν παράνοµα την αλληλο-
γραφία του || του έστειλε δώρο έναν χρυσό αναπτήρα, αλλά τον κράτησε κάποιος 
από το ταχυδροµείο || η λογοκρισία επιλέγει ποιες πληροφορίες θα κρατήσει και 
ποιες θα δηµοσιευθούν 29. κατέχω: οι επαναστάτες εξακολουθούν να κρατούν το 
βόρειο τµήµα τής πόλης 30. σε σειρά τυποποιηµένων φρ. σχηµατίζοντας 
περιφράσεις, όπως: ~ λογαριασµό (λογαριάζω) || ~ σηµειώσεις (σηµειώνω) || ~ 
ισορροπία (ισορροπώ) || ~ συντροφιά | παρέα (συντροφεύω) || ~ δροσιά | ζέστη 
(διατηρώ δροσιά ή ζέστη, διατηρώ σταθερή τη θερµοκρασία) 31. κάνω (κάτι) 
να διαρκέσει: µην κρατήσεις πολύ το τηλεφώνηµα || η υψίφωνος κράτησε την 
κορώνα για ένα λεπτό ♦ (αµετβ.) 32. κατάγοµαι, έχω την προέλευση µου από 
κάπου: από πού κρατάς; || από πού κρατάει η σκούφια σου; || κρατά από µεγάλο 
σόι | αριστοκρατική οικογένεια 33. µένω αναλλοίωτος, δεν φθείροµαι µε τη 
χρήση: κράτησε αυτό το παλτό, δέκα χρόνια το έχω και είναι σαν καινούργιο! || 
πόσο κρατάει το γάλα εκτός ψυγείου; 34. (µτφ.) αντέχω, διατηρώ τις ψυχικές 
µου δυνάµεις και αντιστάσεις: πόσο θα κρατήσει κι η µάννα τους να τους βλέπει 
σ' αυτό το χάλι; || πώς κρατά αυτός ο άνθρωπος ακόµα και δεν τρελαίνεται; 35. 
έχω διάρκεια: πόσο θα κρατήσει η ταινία | η συζήτηση; || πολύ κράτησε αυτή η 
ιστορία | αυτό το βιολί || η προετοιµασία τους κράτησε δύο µήνες ΣΥΝ. διαρκώ' 
ΦΡ. (κάτι | κάποιος) καλά κρατεί (κάτι/κάποιος) συνεχίζει να βρίσκεται σε ακ-
µή, σε ισχύ, σε υψηλό επίπεδο, να διαρκεί µε αµείωτη ένταση κ.λπ.: «αν στην 
Ελλάδα το καλοκαίρι ακόµη -, στη Γερµανία το µόνο που παραµένει καυτό για 
την ώρα είναι η προεκλογική περίοδος» (εφηµ.) || «ο αντίπαλος τους, το 
Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα, ~» (εφηµ.) || ο χο- 

ρός ~ (βλ. λ. χορός) 36. (για καιρό) διατηρούµαι: το καλοκαίρι κρατάει µέχρι 
και τον Οκτώβριο συνήθως ΣΥΝ. παρατείνοµαι 37. προβάλλω αντίσταση: η 
πόλη κρατά ακόµα παρά τη στενή πολιορκία τού εχθρού ΣΥΝ. αντιστέκοµαι 
38. (προστ. κράτει!) ως ναυτικό παράγγελµα προς τον µηχανικό µηχανής για 
να σταµατήσει τις µηχανές· κυρ. στη ΦΡ. κάνω κράτει (σε κάτι) δείχνω 
συγκράτηση σε κάτι, σταµατώ: να κάνουµε λίγο κράτει στα έξοδα, γιατί 
φεύγουν πολλά λεφτά! (µεσοπαθ. κρατιέµαι) 39. πιάνοµαι από (κάπου): ~ από 
το τραπέζι | από τη χειρολαβή, για να µην πέσω || (µτφ.) από πού να κρατηθείς, 
όταν όλα ανατρέπονται τόσο γρήγορα; ΣΥΝ. στηρίζοµαι 40. βρίσκοµαι σε καλή 
κατάσταση (από οικονοµικής ή κοινωνικής πλευράς, ως προς τη φυσική µου 
κατάσταση, την υγεία ή την εµφάνιση µου κ.λπ.): δεν είναι και ο Ωνάσης, αλλά 
κρατιέται καλά! || για άνθρωπο εβδοµήντα χρονών κρατιέται θαυµάσια! || το 
πρόσωπο της κρατιέται υπέροχα, ούτε µια ρυτίδα! 41. συγκρατούµαι: δεν 
κρατιέµαι, θα το πω! || δεν κρατήθηκε και έβαλε τα γέλια 42. ΝΟΜ. κρατείται 
έκφραση που χρησιµοποιείται στη δικαστηριακή πράξη και σηµαίνει ότι η εκ-
δίκαση µίας υπόθεσης µετατίθεται για το τέλος τής σειράς χωρίς να 
αναβληθεί, είτε γιατί κάποιος από τους συνηγόρους έχει προσωρινό κώλυµα 
είτε για άλλον λόγο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κρατώ (-έω) «εξουσιάζω - κατέχω» < κράτος (βλ.λ.), o τ. κράτει 
είναι προστ. ενεστ. β' προσώπου τού αρχ. κρατώ (-έω). Ως ναυτ. πρόσταγµα 
αποδίδει το ιταλ. ferma]. -κρατώ | -κρατούµαι β' συνθετικό για τον σχηµατισµό 
ρηµάτων που δηλώνουν: 1. το καθεστώς υποτέλειας που επιβάλλεται σε κά-
ποιους: ενετο-κρατούµαι, φραγκο-κρατούµαι 2. αριθµητική υπεροχή: γυναικο-
κρατούµαι, ανδρο-κρατούµαι. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. έπι-κρατώ, άρι-στο-
κρατοϋµαι), το οποίο προέρχεται από το ρ. κρατώ «εξουσιάζω»]. κρατών, -
ούσα, -ούν {κρατούντ-ος (θηλ. κρατούσης) | -ες (ουδ. -α), -ων (θηλ. -ουσών)} 
(λόγ.) 1. αυτός που επικρατεί, που κυριαρχεί: τα κρατούντα κοινωνικά πρότυπα 
|| η κρατούσα άποψη | θέση | θεωρία 2. κρατούντες (οι) αυτοί που επισήµως 
ασκούν την εξουσία, οι κυβερνώντες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κρατών, µτχ. ενεστ. τού ρ. κρατώ «εξουσιάζω, κυριαρχώ» 
(βλ.λ.)]. κραυγάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {κραύγασα} βγάζω κραυγή, φωνάζω µε 
ένταση, µε δύναµη: το πλήθος κραύγαζε κατά των συνωµοτών || ~ από πόνο || 
όρµησε κραυγάζοντας και χειρονοµώντας έξαλλος! || «φύγε!», κραύγασε µε µίσος 
ΣΥΝ. σκούζω, ωρύοµαι, ουρλιάζω, κράζω, ξεφωνίζω ANT. σιγοµιλώ, ψιθυρίζω. 
— κραυγασµός (ο) [µτγν.]. κραυγαλέος, -α, -ο [1659] εξαιρετικά έντονος, 
ολοφάνερος: ~ αδικία | ανισότητα | παράδειγµα | περιπτώσεις λαθών || τέτοιες ~ 
παρατυπίες αφήνουν υποψίες για την ακεραιότητα των ελεγκτών ΣΥΝ. χτυπητός, 
πρόδηλος. — κραυγαλέ-α | -ως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γοερός, [ΕΤΥΜ < κραυγή + 
παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ.)]. κραυγή (η) 1. η πολύ δυνατή και βίαιη φωνή, το 
έντονο κάλεσµα, ξεφωνητό: βγάζω ~ πόνου | απελπισίας | αγωνίας | 
αποδοκιµασίας || ακούστηκε η ~ µιας γυναίκας || ~ βοήθειας ΣΥΝ. φωνή, 
ξεφώνηµα 2. η οξεία και δυνατή φωνή που βγάζουν ορισµένα πτηνά: η ~ τού 
βατράχου είναι κοάξ-κοάξ || η ~ τού κορακιού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *kr-ug-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε παρέκταση -ug-) τού I.E. *ker-, 
ηχοµιµητική ρίζα κραυγών ορισµένων πουλιών, πβ. αρχ. σκανδ. hraukr 
«κορµοράνος», γοτθ. hrùk «λάληµα πετεινού», ρωσ. kruk, λατ. corvus 
«κόρακας» κ.ά. Οµόρρ. κρά-ζω, κρώ-ζω, κόρ-αξ (-ακας), κορ-ώνη (> κουρούνα) 
κ.ά.]. κραχ (το) {άκλ.} ΟΙΚΟΝ. 1. η αιφνίδια και ραγδαία πτώση των τιµών τού 
χρηµατιστηρίου εξαιτίας πανικού που δηµιουργείται στον χώρο τής οικονοµίας 
(από οικονοµικά ή πολιτικά γεγονότα): το µεγάλο -τού 1929 στην Αµερική || στο 
~ τού 1987 ο δείκτης τιµών Dow Jones έχασε 22% στο χρηµατιστήριο τής Ν. 
Υόρκης 2. η ξαφνική κατάρρευση επιχείρησης (µε µεγάλη οικονοµική δύναµη) 
ΣΥΝ. πτώχευση. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Krach «γδούπος, πτώση», πβ. κ. αγγλ. crack 
«σπάζω», γαλλ. craquer κ.τ.ό., ονοµατοποιηµένοι όροι]. κράχτης (ο) {κραχτών} 
1. πρόσωπο που διαλαλεί, ο τελάλης: έστειλε κράχτες σ' όλη τη χώρα για τα 
µαντάτα ΣΥΝ. κήρυκας, διαλαλητής 2. (α) όποιος ή ό,τι µαζεύει κόσµο, κυρ. σε 
θέαµα, παράσταση, που προσελκύει το ενδιαφέρον πελατών: σ' ένα νυχτερινό 
κέντρο πρέπει να υπάρχει ένα µεγάλο όνοµα, ένας διάσηµος τραγουδιστής, για ~ 
(β) οτιδήποτε χρησιµοποιείται για να ελκύσει την προσοχή των άλλων, ιδ. στο 
εµπόριο: έβαλε το ωραίο φουστάνι στη βιτρίνα για ~, αλλά µέσα πουλούσε 
δεύτερα πράγµατα (γ) πτηνό ή ζώο που χρησιµοποιείται στο κυνήγι, για να 
τραβάει άλλα ζώα σε παγίδα 3. (κακόσ.) υπάλληλος (µερικές φορές κακόφηµου 
ή παράνοµου) µαγαζιού, που προσελκύει (ψαρεύει) πελάτες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κράκτης, µεταγενέστερος τ. τού αρχ. κεκράκτης, ανα-
διπλασιασµένη µορφή θέµατος που απαντά στο ρ. κράζω]. κρέας (το) {κρέ-
ατος | -ατα, -άτων} 1. η σάρκα των ζώων η συνολική µάζα µυών, λίπους, 
τενόντων και συνδέσµων µεταξύ τού δέρµατος και τού σκελετού στο σώµα 
σπονδυλωτού ή άλλου ζώου (κυρ. ο µυϊκός ιστός)· ΦΡ. (α) δεν πιάνει κρέας 
πάνω του για άνθρωπο πολύ αδύνατο, κοκκαλιάρη, που δεν παχαίνει: όσο και 
να φάει, ~! ΣΥΝ. δεν πιάνει ξίγγι (πάνω του) (β) (εκφραστ.) ένα µάτσο κρέας 
για άνθρωπο αγύµναστο, δυσκίνητο και χοντρό, µε νωθρές αντιδράσεις και 
παθητικότητα: από το καθισιό και το φαγητό όλη µέρα κατάντησε ~ ΣΥΝ. λαπάς 
(γ) (εκφραστ.) κάνω τα µούτρα (κάποιου) κρέας (i) χτυπώ (κάποιον) πολύ, 
δέρνω µε αγριότητα (και ως απειλή): αν σε πιάσω, θα σου κάνω τα µούτρα 
κρέας ΣΥΝ. σπάω κάποιον στο ξύλο, (λαϊκ.-σκω-πτ.) χαλάω την πρόσοψη (σε 
κάποιον) (ii) (ειρων.) εξευτελίζω (κάποιον) εντελώς, τον ντροπιάζω: τώρα 
µάλιστα, του έκανες τα µούτρα 
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κρέας µε αυτό που είπες! ΣΥΝ. κάνω (κάποιον) να µη µπορεί να σταθεί, 
προσβάλλω, θίγω, κάνω (κάποιον) να ντραπεί 2. (ειδικότ. για το ανθρώπινο 
σώµα) η πλούσια σάρκα, όγκος µυών και λίπους: βλέπω έχεις ~ πάνω σου! 
(είσαι εύσωµος, εύσαρκος) 3. τα εδώδιµα τµήµατα τού σώµατος των σφαγίων, 
η σάρκα συγκεκριµένων ζώων, που χρησιµοποιείται για τη διατροφή των 
ανθρώπων (κυρ. η σάρκα των θηλαστικών, κατ' αντιδιαστολή προς τη σάρκα 
ψαριών και πουλερικών ή προς τα όσπρια, τα χορταρικά, τα φρούτα, τα 
ζυµαρικά κλπ.): -βοδινό | µοσχαρίσιο | χοιρινό | πρόβειο || ~ κόκκινο (από αρνί, 
µοσχάρι, κατσίκι) | λευκό (από ψάρι, πουλερικά, χοιρινό) || ~ νωπό | κατεψυγ-
µένο | καπνιστό | κονσερβοποιηµένο | αλεσµένο (κιµάς)· ΦΡ. (πα-ροιµ.) το 
φτηνό το κρέας το τρων' οι σκύλοι κάτι ευτελές, κατώτερης ποιότητας 
αποδεικνύεται άχρηστο 4. καθένα από τα παραπάνω εδώδιµα τµήµατα τού 
σώµατος των σφαγίων, παρασκευασµένο και µαγειρεµένο ως φαγητό: ~ 
κοκκινιστό | ψητό | βραστό | στα κάρβουνα || οι γιατροί συνιστούν την αποφυγή 
τής υπερκατανάλωσης κρέατος || µία µερίδα ~. — (υποκ.) κρεατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *qrew- «ωµό κρέας», πβ. σανσκρ. kravis-, kravyam, λατ. 
cruor «πηγµένο αίµα», crudus «αιµατηρός, βίαιος» (> crudelis > γαλλ. cruel), 
πολ. krew «αίµα», αρχ. γερµ. hrao «ωµός», αγγλ. raw, γερµ. roh κ.ά.]. 

κρεαταγορά (η) 1. η αγορά κρεάτων τόπος αγοραπωλησίας κρεάτων 2. 
(ειδικότ.) µεγάλο κατάστηµα που πουλάει κρέας, κρεοπωλείο. 

κρεατάκια (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) σαρκώδεις, αδενοειδείς εκβλαστή-σεις, που 
αναπτύσσονται στη µύτη εµποδίζοντας την αναπνοή και αφαιρούνται µε 
χειρουργική επέµβαση. 

κρεατάλευρο (το) {-ου κ. -εύρου | -ων κ. -εύρων} σκόνη που προέρχεται µετά 
από επεξεργασία, από τα µη βρώσιµα µέρη κρεάτων (κόκ-καλα κ.λπ.) και 
χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή. 

κρεατής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ανθρώπινου δέρµατος 2. κρεατί 
(το) το χρώµα τού ανθρώπινου δέρµατος. 

κρεατίλα (η) {χωρ. πληθ.} η χαρακτηριστική οσµή τού (νωπού κυρ.) κρέατος. 
κρεατινή (η) → κρεάτινος 
κρεατίνη (η) [1880] {κρεατινών} ΒΙΟΛ. πρωτεϊνική ουσία που συντίθεται από 

αµινοξέα, απαντά στο αίµα, στον εγκέφαλο και στους µυς και είναι σηµαντικό 
απόθεµα ενέργειας για τη µυϊκή συστολή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. creatine]. 

κρεατινίνη (η) {κρεατινινών} ΒΙΟΛ. µεταβολικό παράγωγο τής κρεα-τίνης 
(βλ.λ.), που βρίσκεται στο αίµα και στα ούρα, από όπου απεκκρίνεται σε 
σταθερή ποσότητα ανά 24ωρο ανεξαρτήτως τής διατροφής τού ατόµου και 
δίνει ενδείξεις για την οµαλή λειτουργία των νεφρών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. creatinine]. 

κρεάτινος, -η, -ο 1. αυτός που είναι από κρέας, που αποτελείται από κρέας, 
σάρκα 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) κρεατινή (εβδοµάδα) η προτελευταία εβδοµάδα τής 
Αποκριάς, κατά την οποία επιτρέπεται να τρώει κα-νείς κρέας (β) κρεατινή 
Κυριακή η Κυριακή τής Κρεοφάγου, η τρίτη Κυριακή τής Αποκριάς. Επίσης 
κρεατινός, -ή, -ό (σηµ. 2) κ. κρεατέ-νιος, -ια, -ιο (σηµ. 1). 

κρεατοελιά (η) µικρό, φυσικό, συνήθ. σκουρόχρωµο και εκ γερτής, σαρκώδες 
εξόγκωµα στο ανθρώπινο δέρµα (που µοιάζει µε µικρή ελιά)· (επιστηµ.) ο 
µελαγχρωµατικός σπίλος. 

κρεατοµηχανή (η) η µηχανή µε την οποία αλέθουµε το κρέας, για να γίνει 
κιµάς. 

κρεατοµυγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η µεγάλη µύγα που αφήνει τα αβγά της στο 
κρέας µέχρι την επώαση τους. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. mouche de la viande]. 

κρεατοπιτα (η) {δύσχρ. κρεατοπιτών} πίτα µε γέµιση από µικρά κοµµάτια 
κρέατος ή κιµά, (συνήθ.) ρυζιού και µυρωδικά. 

κρεατόσουπα (η) {δύσχρ. κρεατοσουπών} σούπα για την παρασκευή τής 
οποίας χρησιµοποιείται ο ζωµός βρασµένου κρέατος. 

κρεατοφαγία (η) {χωρ. πληθ.) η κατανάλωση κρέατος (κυρ. στην καθηµερινή 
διατροφή) ΑΝΤ. χορτοφαγία. 

κρεατοφάγος, -ος, -ο [1894] αυτός που η διατροφή του στηρίζεται στην 
κατανάλωση κρέατος, που τρώει πολύ ή συχνά κρέας ΣΥΝ. κρε-οφάγος. 
Επίσης κρεατοφαγάς (ο) {κρεατοφαγάδες}. 

κρεατωµένος, -η, -ο αυτός που έχει σώµα πλούσιο σε σάρκα (λόγω µυών ή 
λίπους), που «έχει κρέας πάνω του» ANT. κοκκαλιάρης. 

κρεβάτι (το) (παλαιότ. ορθ. κρεββάτι) {κρεβατ-ιού | -ιών} 1. έπιπλο µε επίπεδη 
βάση, στην οποία τοποθετείται στρώµα για τη-ν ανάπαυση και τον ύπνο 
ανθρώπου πάνω σε αυτό: βάζω (κάποιον) στο ~ (τον κοιµίζω) || σηκώνοµαι 
από το ~ (ξυπνάω) || σηκώνω κάποιον από το ~ (τον ξυπνάω) || τα πόδια τού ~ 
(το κάτω µέρος του) || το κεφαλάρι τού ~ || ~ σκαλιστό | µπρούντζινο | ξύλινο | 
στρωµένο | πτυσσόµενο | µονό ί διπλό (για δύο άτοµα) | µε κολόνες | µε ουρανό 
(µε σκεπή) | παιδικό | νοσοκοµείου | νυφικό (που έχει στρωθεί και στολιστεί 
για την πρώτη νύχτα τού γάµου) ΣΥΝ. (λόγ.) κλίνη, (για µωρά) κούνια, 
(πρόχειρο) ράντζο, (αρχαιοπρ.) ευνή, (λαϊκ.) ντιβάνι- ΦΡ. (α) (είµαι | µένω) 
στο κρεβάτι είµαι κλινήρης, αδυνατώ λόγω ασθενείας να ακολουθήσω το 
καθηµερινό πρόγραµµα δραστηριοτήτων µου: ~ µε 40 πυρετό || ο γιατρός τού 
είπε να µείνει στο κρεβάτι ακόµα λίγες µέρες (β) πέφτω στο κρεβάτι πέφτω για 
ύπνο: πέφτει στο κρεβάτι από τις εννιά ΣΥΝ. κοιµάµαι (γ) ρίχνω (κάποιον) στο 
κρεβάτι (i) (για αρρώστια κ.λπ.) καταβάλλω (κάποιον): για έναν µήνα τον 
έριξε στο κρεβάτι η υπερκόπωση (ii) (για πρόσ.) καταφέρνω να κάνω κάποιον 
να δεχθεί να συνευρεθεί µαζί µου ερωτικά: µε τις υποσχέσεις του κατάφερε να 
τη ρίξει στο κρεβάτι (δ) κάνω | στρώνω | φτειάχνω το κρεβάτι στρώνω 
σεντόνια και κουβέρτες, τακτοποιώ τα κλινοσκεπάσµατα µετά τον ύπνο: έφυγε 
βιαστικά το πρωί και δεν πρόλαβε να κάνει το κρεβάτι 

ΣΥΝ. στρώνω, φτειάχνω τα σεντόνια (ε) κρεβάτι τού πόνου το κρεβάτι στο 
οποίο ο άρρωστος υποµένει τους πόνους, την ταλαιπωρία µιας ασθένειας: 
ήταν δίπλα του στο ~ ώς την τελευταία µέρα || δεν έχασε το χιούµορ του ούτε 
και στο - 2. κλίνη ξενοδοχείου ή νοσοκοµείου και συνεκδ. δωµάτιο 
ξενοδοχείου ή νοσοκοµείου και οι αντίστοιχες υπηρεσίες και η εξυπηρέτηση 
που παρέχονται σε πελάτη, ασθενή κ.λπ.: δεν µπορούσε να βρει ~ για τη νύχτα- 
όλα τα ξενοδοχεία ήταν πλήρη ΣΥΝ. δωµάτιο, (λόγ.) κλίνη 3. έθιµο τού γάµου, 
κατά το οποίο συγγενείς και φίλοι, αφού στρωθεί το κρεβάτι των 
µελλονύµφων, αφήνουν επάνω χρήµατα, πετάνε ρύζι κ.ά. 4. η ερωτική 
συνεύρεση, οι επιδόσεις των εραστών κατά τη διάρκεια τής σεξουαλικής 
πράξης: είναι καλός | βίαιος | τρυφερός στο ~ || κάνω ~ (κάνω έρωτα) || ται-
ριάζουν στο ~ ΣΥΝ. έρωτας, σεξ· ΦΡ. πάω στο κρεβάτι (µε κάποιον) 
συνευρίσκοµαι σεξουαλικά µε κάποιον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φάκελος. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. κρεβάτιον < µτγν. κραβάτιον, υποκ. τού ουσ. κράβ(β)ατος, αβεβ. ετύµου, 
πιθ. ανατολικό δάνειο, όπως και το συνώνυµο λατ. grabâtus]. 

κρεβατίνα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. οριζόντιο καφασωτό, διχτυωτό 
πλαίσιο, στο οποίο µπλέκεται και στερεώνεται η κληµαταριά: µεταλλική | 
ξύλινη ~ || ~ από καλάµι 2. (συνεκδ.) η κληµαταριά: τα φύλλα τής ~. 

κρεβατοκάµαρα (η) {δύσχρ. κρεβατοκάµαρων} το υπνοδωµάτιο, το δωµάτιο 
που χρησιµοποιείται για τον ύπνο, για την ανάπαυση των ενοίκων: πεντάρι 
διαµέρισµα µε τρεις ~. 

κρεβατοµουρµούρα (η) {χωρ. πληθ.} η φορτική και κουραστική έκφραση 
παραπόνων µεταξύ συζύγων | εραστών, η γκρίνια στο κρεβάτι (πριν από τον 
ύπνο): η γυναίκα του δεν τον αφήνει να κοιµηθεί µε την ~ κάθε βράδυ! 

κρεβάτωµα (το) {κρεβατώµ-ατος | -ατα, -άτων} το να αναγκάζεται κάποιος να 
µένει στο κρεβάτι λόγω ασθενείας. 

κρεβατώνω ρ. µετβ. {κρεβάτω-σα, -θηκα, -µένος} κάνω (κάποιον) να πέσει 
άρρωστος στο κρεβάτι: αυτή η γρίπη µάς κρεβάτωσε || είναι κρεβατωµένος µε 
πυρετό ΣΥΝ. αρρωσταίνω, ρίχνω στο κρεβάτι. 

κρεισσων, -ων, -ον κ. κρείττων {κρείσσ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(αρχαιοπρ.) αυτός που διαθέτει µεγαλύτερη ισχύ, δύναµη, που πλεονεκτεί σε 
δυνάµεις, καλύτερος ΑΝΤ. χειρότερος, ασθενέστερος· ΦΡ. κατά το κρείττον 
κατά τον τρόπο που υπαγορεύει η ηθική: οµιλεί και πράττει ~ ΣΥΝ. ηθικά, 
σωστά. — κρεισσόνως κ. κρειττόνως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. αττ. κρείσσων | -ττων (κατ' αναλογίαν προς το άµεί-νων) < 
κρέσσων (ιων.) < *κρέτ-_/ων, που εµφανίζει το θ. *κρετ-, από όπου και κρέτ-
ος, αιολ. τ. τής λ. κράτος (βλ.λ.). Η λ., εκφράζοντας τη σηµ. «ισχυρότερος», 
χρησιµοποιήθηκε ως συγκρ. βαθµός τού επιθ. αγαθός]. 

κρεµ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το χρώµα τής κρέµας, υπόλευκος, 
κιτρινωπός: ~ πουκάµισο | ύφασµα | χαρτί 2. κρεµ (το) το ίδιο το χρώµα τής 
κρέµας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. crème, βλ. κ. κρέµα]. 

κρέµα (η) {κρεµών} 1. το λίπος τού γάλακτος, που ανεβαίνει στην επιφάνεια, 
όταν σταµατήσουµε να το αναταράσσουµε· το αφρόγαλα, το καϊµάκι: βάζει 
πάντα - στον καφέ του || ~ γάλακτος || µια κουταλιά ~ µε τη σοκολάτα 2. κάθε 
µείγµα που έχει ως βάση βούτυρο, αβγά, άµυλο, ζάχαρη και γάλα και στο 
οποίο προστίθενται και άλλα συστατικά και σερβίρεται ως επιδόρπιο ή 
γλύκυσµα: ~ καραµελέ | σοκολάτα | βανίλιας | µε φρούτα και µαρέγκα | σαντιγί 
| µους || η ~ τού γαλακτοµπούρεκου | τής µπουγάτσας | τής τάρτας· ΦΡ. (ειρων.) 
φάε την κρέµα | την κρεµούλα σου για την υποτίµηση τού συνοµιλητή, για να 
δείξουµε ότι ο συνοµιλητής είναι άπειρος: ~, παιδάκι µου, και µη µπλέκεσαι µε 
τέτοιες ιστορίες ΣΥΝ. πιες το γαλατάκι σου 3. µη ρευστό φαρµακευτικό 
παρασκεύασµα, η δοµή τού οποίου επιτρέπει την επάλειψη του στο σώµα για 
φαρµακευτικούς ή καλλωπιστικούς σκοπούς: ~ προσώπου | σώµατος | 
καθαρισµού | ενυδατική | για την ακµή | για τις ρυτίδες | για ξηρά ή λιπαρά ή 
κανονικά δέρµατα | υπο-αλλεργική | νυκτός | ηµέρας | ξυρίσµατος | µαλακτική 
(για τα µαλλιά). — (υποκ.) κρεµούλα κ. κρεµίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. crema < παλ. γαλλ. cresme < λατ. chrisma < αρχ. 
χρίσµα (βλ.λ.)]. 

κρεµαγιερα (η) {δύσχρ. κρεµαγιερών} το σύστηµα διεύθυνσης των τροχών 
αυτοκινήτου. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. crémaillère < παλ. γαλλ. carmeillère < cramail < 
δηµώδ. λατ. *crama(s)culus < µτγν. κρεµαστήρ, -ήρος, αρχικώς «οι µύες που 
υποστηρίζουν τους όρχεις»]. 

κρεµάζω ρ. → κρεµώ 
κρεµάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κατασκευή συνήθ. σε σχήµα ορθής γωνίας, 

στην άκρη τής οποίας κρεµούσαν σκοινί µε θηλειά (βρόχο), την οποία 
περνούσαν στον λαιµό καταδίκου για τη θανάτωση του (απαγχονισµός) ΣΥΝ. 
αγχόνη 2. (συνεκδ.) ο απαγχονισµός, το κρέµα-σµα (κάποιου) από τον λαιµό 
(για την εκτέλεση θανατικής ποινής)· ΦΡ. (α) στέλνω κάποιον στην κρεµάλα 
αποφασίζω την εκτέλεση κάποιου µε απαγχονισµό (β) πάω στην κρεµάλα 
καταδικάζοµαι σε θάνατο µε απαγχονισµό: αν τον συλλάβουν, θα πάει σίγουρα 
στην κρεµάλα (γ) γλυτώνω την κρεµάλα καταφέρνω να µην καταδικαστώ σε 
θάνατο µε απαγχονισµό: µε τέτοια εγκλήµατα που έχει διαπράξει δεν τη 
γλυτώνει την κρεµάλα (δ) η υπόθεση σηκώνει | είναι για | θέλει κρεµάλα 
κάποιος πρέπει να τιµωρηθεί αυστηρότατα (ε) είναι λες και τον πάνε στην 
κρεµάλα κάποιος είναι πολύ στενοχωρηµένος · 3. παιχνίδι στο οποίο ο ένας 
παίκτης γράφει το πρώτο και το τελευταίο γράµµα µιας λέξης, σηµειώνοντας 
µε παύλες από πόσα γράµµατα αποτελείται και ο άλλος παίκτης µαντεύει ποια 
γράµµατα έχει, µέχρι να τη βρει ολόκληρη· για κάθε λανθασµένο γράµµα που 
λέει, σχήµα- 
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τίζεται σταδιακά σε µια ζωγραφιά ένα κρεµασµένο ανθρωπάκι (πρώτα το 
κεφάλι, τα µαλλιά, ο λαιµός του κ.λπ.), που αν σχεδιαστεί ολόκληρο πριν ο 
παίκτης βρει τη λέξη, αυτός χάνει · 4. (σκωπτ.) ο γάµος. [ΕΤΥΜ. < κρεµώ + 
παραγ. επίθηµα -όλα, πβ. κ. φεύγω - φευγάλα, τρέχω - τρεχάλα}. κρεµάµενος, -η, 
-ο (αρχαιοπρ.) αυτός που κρέµεται (από κάπου)· µόνο στη ΦΡ. επί ξύλου 
κρεµάµενος βλ. λ. ξύλο. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. κρέµαµαι, για το οποίο 
βλ. λ. κρεµώ]. κρεµανταλάς (ο) {κρεµανταλάδες}, κρεµανταλού (η) 
{κρεµαντα-λούδες) (λαϊκ.-εκφραστ.) ψηλός και αδέξιος άνθρωπος, χωρίς χάρη. 
[ΕΤΎΜ. < *κρεµανταρ-άς (< κρεµώ), µε πιθ. επίδρ. τού µπουνταλάς ή, κατ' 
άλλη άποψη, < *κρεµο-µανταλάς (µε απλολογία)]. κρέµασµα (το) [µτγν.] 
{κρεµάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να κρεµάσει κάποιος κάτι: το ~ 
διακοσµητικών φώτων στους δρόµους || το ~ σκουλαρικιού στο αφτί 2. η 
εκτέλεση µε απαγχονισµό, ο πνιγµός στην κρεµάλα· ΦΡ. (κάποιος) θέλει 
κρέµασµα (κάποιος) πρέπει να τιµωρηθεί µε την πιο αυστηρή ποινή, του αξίζει 
παραδειγµατική τιµωρία: τέτοιοι εγκληµατίες θέλουν κρέµασµα, όχι φυλακή · 3. 
(σκω-πτ.) ο γάµος. κρεµασµένος, -η, -ο 1. αυτός που κρέµεται από κάπου, που 
έχει κρεµαστεί: πάνω από τα ράφια των προϊόντων υπήρχαν ~ ετικέτες µε τις 
τιµές ΣΥΝ. αναρτηµένος 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει απαγχονι-στεί, που έχει 
πεθάνει στην κρεµάλα: οι ~ αφήνονταν σε κοινή θέα ως παράδειγµα προς 
αποφυγήν ΦΡ. (παροιµ.) στο σπίτι τού κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί (i) 
πρέπει να αποφεύγει κανείς να θυµίζει στους άλλους επώδυνες για αυτούς 
καταστάσεις µε αναφορές σε παρόµοια θέµατα: Μιλούσε για χρεωκοπία σε 
άνθρωπο που είχε πτωχεύσει! Μα µιλάνε για σχοινί στο σπίτι τού κρεµασµένου; 
(ii) άνθρωποι που έχουν διαπράξει σφάλµατα ή αδικήµατα δεν πρέπει να 
κατηγορούν άλλους για τα ίδια σφάλµατα ή αδικήµατα: ας µη µιλάει το κόµµα 
σας για νοθεία- ~! 
[ΕΤΥΜ. Η παροιµία στο σπίτι τού κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί είναι 
µετάφρ. τού γαλλ. on ne parle pas de corde dans la maison du pendu]. 
κρεµαστάρι (το) {κρεµασταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. οτιδήποτε κρεµιέται (κυρ. 
στο ανθρώπινο σώµα, όπως τα σκουλαρίκια, τα βραχιόλια κ.λπ.) 2. η 
κρεµάστρα· ΦΡ. (παροιµ.) όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεµαστάρια βλ. 
λ. αλεπού 3. καρπός που κρεµιέται (από το ταβάνι}, για να συντηρηθεί ή να 
ωριµάσει 4. (σκωπτ.-µειωτ.) για πεσµένο γυναικείο στήθος. — (υποκ.) 
κρεµασταράκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κρεµαστάριον «καντηλέρι» < κρεµαστός + 
παραγ. επίθηµα -άρι)ον)]. κρεµαστήρι (το) {κρεµαστηρ-ιού | -ιών} η κρεµάστρα 
για τα ρούχα στη ντουλάπα: ξύλινο | πλαστικό | µεταλλικό ~ ΣΥΝ. κρεµαστάρι. 
— (υποκ.) κρεµαστηράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < κρεµαστός + παραγ. επίθηµα -ήρι, πβ. κ. τρυπητ-ήρι]. κρεµαστός, -ή, 
-ό [αρχ.] 1. αυτός που κρεµιέται, που αναρτάται: ~ ρολόι (ρολόι τοίχου) | ράφι | 
καθρέπτης | τσάντα (που περνιέται στον ώµο) ΣΥΝ. κρεµασµένος, αναρτηµένος 
2. αυτός που δεν στηρίζεται κάπου, αλλά αιωρείται- µετέωρος: ~ φωτιστικό | 
γλάστρα | γέφυρα (χωρίς υποστυλώµατα, καµάρες κ.λπ.) | βεράντα | βράχια 
(αυτά που προεξέχουν, που φαίνεται πως δεν ακουµπούν αλλού) | κήποι (βλ. λ. 
κήπος) ΣΥΝ. αιωρούµενος. — κρεµαστά επίρρ. κρεµάστρα (η) [µτγν.] 
{κρεµαστρών} 1. µικρό αντικείµενο που αποτελείται από ένα κοµµάτι ξύλου, 
µετάλλου ή πλαστικού, συνήθ. κυρτό ή σε σχήµα περίπου αµβλυγώνιου 
τριγώνου, µε άγκιστρο στο πάνω µέρος του και συνήθ. µε γαντζάκια στις άκρες 
του για το κρέµασµα των ρούχων ή εξαρτηµάτων ενδύσεως (λ.χ. ζωνών) κυρ. 
στις ντουλάπες ΣΥΝ. κρεµαστάρι, κρεµαστήρι 2. µικρό έπιπλο που κρεµιέται 
στον τοίχο ή στηρίζεται µόνο του και έχει άγκιστρα για το πρόχειρο κρέµασµα 
ρούχων, καπέλων κ.λπ. ΣΥΝ. καλόγερος. κρεµατόριο (το) {κρεµατορί-ου | -ων) 
1. ειδικό οικοδόµηµα για την αποτέφρωση των νεκρών 2. (ειδικότ. στα 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Ναζί) ανάλογο οικοδόµηµα µε κλίβανο, στο 
οποίο αποτέφρωναν µαζικά τα πτώµατα των αιχµαλώτων που προέρχονταν από 
τους θαλάµους αερίων: τα ~ τού Αουσβιτς. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Krematorium < λατ. 
cremo «καίω»]. κρεµεζής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το κόκκινο χρώµα τού 
κρεµεζιού: ~ πουκάµισο 2. κρεµεζί (το) {κρεµεζ-ιού | -ιών} το κόκκινο χρώµα 
στην απόχρωση τού κρεµεζιού. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κιρµιζής < τουρκ. kirmizi < αραβ. qirmiz, βλ. κ. λ. καρ-µίνι].# 

κρεµέζι (το) {κρεµεζ-ιού | -ιών} κόκκινη φυσική χρωστική ουσία, που 
παράγεται από το έντοµο κέρµης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. kirmizi]. κρεµµύδι κ. 
(λαϊκ.) κροµµύδι (το) {κρεµµυδ-ιού | -ιών) 1. διετές πο-ώδες φυτό, τού οποίου 
οι έντονα αρωµατικοί σαρκώδεις βολβοί τρώγονται νωποί ή µαγειρεµένοι, 
φρέσκοι ή ξεροί, και περιέχουν θειούχα πτητικά έλαια, που ερεθίζουν τα µάτια 
προκαλώντας δάκρυα 2. (συνεκδ.) οι βολβοί αυτού τού φυτού: ψιλοκοµµένα ~ || 
το στιφάδο είναι φαγητό που βασίζεται στα ~ || χλωρό | φρέσκο | ξερό ~· ΦΡ. (α) 
κάνω (κάποιον) µε τα κρεµµυδάκια χτυπώ (κάποιον) αλύπητα, τον περνώ από 
εξονυχιστικό έλεγχο, από αυστηρή κριτική, τον εξουδετερώνω πλήρως, ώστε να 
µη µπορεί να αντιδράσει: έχει τόσο ακλόνητα επιχειρήµατα, που αν µιλήσει, θα 
τους κάνει µε τα κρεµµυδάκια! || τους έκαναν µε τα κρεµµυδάκια στον χθεσινό 
αγώνα- έξι γκολ τους έβαλαν! ΣΥΝ. κολλάω στον τοίχο (β) (ντυµένος) σαν το 
κρεµµύδι µε πολλά ρούχα (το ένα πάνω στο άλλο). — (µεγεθ.) κρεµµύδα κ. 
κροµµύ-δα (η), (υποκ.) κρεµµυδάκι κ. κροµµυδάκι (το). [ΕΤΎΜ. µεσν. < 
µτγν. κροµµύδιον, υποκ. τού αρχ. κρόµµυον (το διπλό 

-µµ- δεν έχει ερµηνευθεί ικανοποιητικά) < θ. *krom-, ετεροιωµ. βαθµ. τού 
I.E. *krem- «κρεµµύδι, σκόρδο», πβ. µέσ. ιρλ. crim «σκόρδο», αρχ. αγγλ. 
hramsan (πληθ., > αγγλ. ramsons), ρωσ. ceremsâ κ.ά.]. 

κρεµµυδίλα κ. (λαϊκ.) κροµµυδίλα (η) {χωρ. πληθ.} η δυσάρεστη µυρωδιά, 
κυρ. τού κοµµένου ή µαγειρεµένου κρεµµυδιού. 

κρεµµυδοειδής, -ής, -ές {κρεµµυδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει σχήµα 
κρεµµυδιού- ιδ. στη ρωσική αρχιτεκτονική: ~ τρούλος ναού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. o όρ. τής αρχιτεκτονικής αποδίδει το γερµ. zwiebei-
förmig]. 

κρεµµυδόπιτα (η) {δύσχρ. κρεµµυδοπιτών} πίτα µε γέµιση κυρ. από 
κρεµµύδια. 

κρεµµυδόσουπα (η) {δύσχρ. κρεµµυδοσουπών} σούπα µε κύριο συστατικό τα 
κρεµµύδια. 

κρεµµυδότσουφλο κ. (λαϊκ.) κροµµυδότσουφλο (το) η φλούδα τού 
κρεµµυδιού. 

κρέµοµαι ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. είµαι στερεωµένος σε 
σταθερό σηµείο σε απόσταση από το έδαφος και αιωρούµαι: το φωτιστικό 
κρέµεται από το ταβάνι 2. (µτφ.) εξαρτώµαι από κάποιον παράγοντα: όλοι 
κρεµόµαστε από σένα- ΦΡ. (µτφ.) (α) κρέµοµαι | κρεµιέµαι από τον λαιµό 
(κάποιου) αποθέτω σε κάποιον κάθε ελπίδα µου, βασίζοµαι ολοκληρωτικά σε 
αυτόν: µια οικογένεια κρέµεται απ' τον λαιµό του, για να ζήσει (β) κρέµοµαι 
από το στόµα | τα χείλη (κάποιου) είµαι γοητευµένος από τον τρόπο που 
µιλάει κάποιος ή έχω στρέψει όλη µου την προσοχή στα λόγια κάποιου: όλοι 
κρέµονταν από το στόµα τού καθηγητή την ώρα που εξηγούσε τα θέµατα των 
εξετάσεων (γ) κρέµοµαι από µία κλωστή βλ. λ. κλωστή. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
κρέµαµαι, µέσ. φωνή τού ρ. κρεµώ (βλ.λ.)]. 

κρεµοσάπουνο (το) ρευστό κρεµώδες σαπούνι: αρωµατικό ~. 
κρεµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κρεµάς... | κρέµ-ασα, -ιέµαι κ. (λαϊκ.) -

ιούµαι, -άστηκα, -ασµένος) ♦ (µετβ.) 1. στερεώνω (κάτι) από ψηλά, από 
σηµείο κατάλληλο, ώστε να ισορροπεί µε το βάρος του, στηρίζω (κάτι) από 
πάνω, από την κορυφή του: ~ τον πίνακα στον τοίχο | το φωτιστικό απ' το 
ταβάνι | τα στολίδια στο δέντρο | καρτέλες στα ρούχα | τις κουρτίνες | την τσάντα 
στον ώµο | το παλτό στην κρεµάστρα | τη σηµαία στο κοντάρι ΑΝΤ. ξεκρεµώ· 
ΦΡ. κρεµάω | λύνω | έχω λυτό | αµολάω το ζωνάρι µου για καβγά βλ. λ. 
ζωνάρι 2. αφήνω (κάτι να πέσει προς τα κάτω χαλαρά, χωρίς να το συγκρατώ 
καθόλου): ~ τα χέρια απ' την κούραση ΣΥΝ. ρίχνω, αφήνω- ΦΡ. κρεµάω 
µούτρα εκδηλώνω τη δυσαρέσκεια µου (για κάτι): δεν του πήρα το παιχνίδι 
που µου ζήτησε κι αµέσως κρέµασε µούτρα! 3. εκτελώ µε απαγχονισµό, 
πηγαίνω (κάποιον) στην κρεµάλα: κρέµασαν τους προκρίτους τής περιοχής || αν 
σε πιάσει, θα σε κρεµάσει! 4. εγκαταλείπω την επαγγελµατική µου 
απασχόληση σε έναν τοµέα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα: ο µεγάλος 
ποδοσφαιριστής θα κρεµάσει τα παπούτσια του µετά τον τελικό (θα σταµατήσει 
το ποδόσφαιρο) || ο διαιτητής κρέµασε τη σφυρίχτρα του (έπαψε να διαιτητεύει) 
|| τα κρέµασε τα εργαλεία του (σταµάτησε να δουλεύει) || ~ το πετραχήλι µου 
(για κληρικό· παύω να ιερουργώ, τιµωρούµαι µε αργία) || ~ τ'άρµατα (σταµατώ 
τον πόλεµο, τις εχθροπραξίες) ♦ (αµετβ.) 5. (λαϊκ. κυρ. για το σώµα, τους µυς) 
χαλαρώνω, χάνω την ικανότητα µυϊκού ελέγχου, τη σφριγηλότητά µου: 
σταµάτησε τη γυµναστική και κρέµασε εντελώς || είχε κρεµάσει η γλώσσα του 
από την κούραση 6. (λαϊκ.-εκφραστ. για ύφασµα/ρούχο) σακουλιάζω· 
περισσεύω από τη µία πλευρά ή δεν εφαρµόζω καλά: το σακάκι κρεµάει λίγο 
στην ωµοπλάτη και στα µανίκια || σπρώξε το τραπεζοµάντιλο να ισιώσει, γιατί 
κρεµάει απ' αυτή την πλευρά- (µεσοπαθ. κρεµιέµαι) 7. πιάνοµαι από κάπου, 
ώστε να αιωρούµαι: ο πυροσβέστης κρεµάστηκε µε το ένα χέρι απ' τη σκάλα, για 
να σώσει το παγιδευµένο κοριτσάκι || το παιδί κρεµάστηκε στον λαιµό τής 
µάννας του (την πήρε αγκαλιά, περνώντας τα χέρια του γύρω από τον λαιµό 
της) 8. µπορώ να τοποθετηθώ σε σηµείο που βρίσκεται ψηλά, ώστε να 
αιωρούµαι: ο πολυέλαιος κρεµιέται στο ταβάνι 9. απαγχονίζοµαι, αυτοκτονώ µε 
κρεµάλα: κρεµάστηκε στο κελ-λί του || κρεµάστηκε από τις ενοχές- ΦΡ. άι 
κρεµάσου | να πας να κρεµαστείς! για να διώξουµε κάποιον, για άνθρωπο που 
οι πράξεις του παύουν να µας ενδιαφέρουν ή να µας δεσµεύουν στο παραµικρό 
ΣΥΝ. κόψ' τον σβέρκο σου, άι πνίξου 10. (σκωπτ.) παντρεύοµαι, νυµφεύοµαι: 
κρεµάστηκε κι αυτός- άργησε, αλλά τον χόρεψε τον Ησαΐα! ΣΥΝ. βάζω στεφάνι, 
στεφανώνοµαι. Επίσης (σπάν.) κρεµάζω ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπάζω. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κρεµώ (-άω) < κρεµάννυµι, αβεβ. ετύµου. Φαίνεται πως το 
αρχικό θ. τής λ. είναι κρέµα- (πβ. αόρ. κρεµά-σαι), αλλά η µεν σύνδεση µε το 
λιθ. kariù «κρέµοµαι, αναρτώ» προσκρούει σε µορφολογικά προβλήµατα, η 
δε αναφορά τού σανσκρ. srämyati «κουράζω» αφήνει σηµασιολογικά κενά. 
Οµόρρ. κρηµ-νός (που εµφανίζει την εκτεταµένη βαθµ.) > γκρεµός, κρεµά-
στρα, κρεµα-στός κ.ά.]. 

κρεµώ - κρέµοµαι - κρεµιέµαι. Το ρήµα κρεµώ (αρχ., µεταπλασµένος τ. 
τού κρεµάννυµι) έχει µεταβατική χρήση (παίρνει αντικείµενο), π.χ. κρεµώ 
τον πίνακα στον τοίχο, κρεµώ τα ρούχα στη ντουλάπα κ.λπ. µε 
µεσοπαθητικό τ. το κρεµιέµαι που σηµαίνει «κρατιέµαι ή πιάνοµαι από 
κάπου, ώστε να µην ακουµπώ | στηρίζοµαι στο έδαφος» (π.χ. κρεµιέµαι στο 
µονόζυγο, το µενταγιόν κρεµιέται σε µια αλυσίδα). Το κρέµοµαι διαφέρει 
στη σηµασία και την προέλευση του από το κρεµιέµαι και σηµαίνει 
«αιωρούµαι πιασµένος ή στερεωµένος από κάπου»: Γο φωτιστικό κρέµεται 
από το ταβάνι - (µτφ.) Κρέµοµαι από τα χείλη κάποιου. Μερικές φορές αντί 
τού ρήµατος κρεµώ χρησιµοποιείται ο τ. κρεµάζω (µτγν. από τον αόρ. 
εκρέµασα τού αρχ. ρ. κρεµάννυµι). 

κρεµώδης, -ης, -ες {κρεµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που έχει 
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την υφή κρέµας: ~ ουσία | σαπούνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
κρέντο (το) {άκλ.} 1. οι πεποιθήσεις, αυτά που πιστεύει κάποιος 2. 

ΜΟΥΣ. το τρίτο τυπικό µέρος τής λατινικής λειτουργίας (Κύριε, γκλό-
ρια, κρέντο, σάνκτους-µπενεντίκτους, άγκνους ντέι) που µελοποιεί-
ται πάνω σε λατινική απόδοση τού Πιστεύω (credo in unum Deum, πι-
στεύω εις ένα Θεόν): το ~ από τη Λειτουργία τού Μότσαρτ. [ΕΤΥΜ. 
< λατ. credo «πιστεύω»]. 

κρένω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) µιλώ σε κάποιον, 
του απευθύνω τον λόγο: «Αγγέλω µ', κρένει η µάννα σου, δεν ξέρω τι 
σε θέλει» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. λέγω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κρίνω]. 

κρεολός (ο), κρεολή (η) 1. (παλαιότ.) λευκός γεννηµένος στις ισπα-
νικές κτήσεις τής Αµερικής ή καταγόµενος από τους πρώτους Γάλ-
λους αποίκους στον Νότο των Η.Π.Α. (π.χ. στη Νέα Ορλεάνη) 2. (γε-
νικότ.) καθένας από τους ανθρώπους που ανήκει στον πολιτισµό των 
λαών τής Καραϊβικής. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. creole < ισπ. criollo < πορτ. crioulo, ονο-
µασία τού λευκού που γεννήθηκε στις αποικίες, < p. criar «ανατρέ-
φω» < λατ. creare «δηµιουργώ»]. 

κρεολός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε κρεολό 2. ΓΛΩΣΣ. κρεολή 
(γλώσσα) παρεφθαρµένη µορφή γλωσσάς από την ανάµειξη δύο ή πε-
ρισσοτέρων γλωσσών (= πίτζιν γλωσσά), η οποία επικράτησε ως µη-
τρική µιας γλωσσικής κοινότητας. Επίσης κρεολικός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πίτζιν. 

κρεοπωλείο (το) [µτγν.] κατάστηµα ή τµήµα καταστήµατος, όπου 
πωλείται κρέας ΣΥΝ. χασάπικο. 

κρεοπώλης (ο) [µτγν.] {κρεοπωλών}, κρεοπώλισσα (η) {κρεοπω-
λισσών} πρόσωπο που πουλά κρέας· ο ιδιοκτήτης κρεοπωλείου ΣΥΝ. 
χασάπης, υ,ακελλάρης. 

κρεοφαγία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) κρεατοφαγία. 
κρεοφάγος, -ος, -ο [αρχ.] κρεατοφάγος. 
κρεπ (το) {άκλ.} 1. ακατέργαστο καουτσούκ, πεπιεσµένο σε πτυχωµένα 
φύλλα, που χρησιµοποιείται κυρ. για την κατασκευή πελµάτων στα 
παπούτσια: µποτάκια µε ~ · 2. ελαφρό ύφασµα από µετάξι, βαµβάκι 
ή άλλη ίνα µε ελαφρά πτυχωµένη, κυµατοειδή ή ανάγλυφη επιφάνεια 
ΣΥΝ. κρέπι· ΦΡ. νήµα κρεπ νήµα που έχει συστραφεί, το σγουρό νήµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. crêpe < παλ. γαλλ. cresp «σγουρός, πτυχωτός» < λατ. 
crispus «τραχύς»]. 

κρέπα (η) {κρεπών} µαγειρικό και ζαχαροπλαστικό παρασκεύασµα 
από ειδικό µείγµα πηχτής ζύµης (από αλεύρι, γάλα ή νερό και αβγά), 
που απλώνεται πάνω σε ειδική θερµαινόµενη πλάκα, ώσπου να ψηθεί 
και να γίνει µια πολύ λεπτή πίτα, η οποία γεµίζεται µε πικάντικη ή 
γλυκιά γέµιση και τυλίγεται ρολό ή στα δύο ή στα τέσσερα: ~ µε µα-
νιτάρια και ζαµπόν || ~ µε σοκολάτα | µε µπανάνες. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
crêpe < παλ. γαλλ. cresp «σγουρός, πτυχωτός» < λατ. crispus 
«τραχύς»]. 

κρεπάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κρέπ-αρα κ. -άρισα} (λαϊκ.) ♦ (αµετβ.) 1. 
σπάζω σε κοµµάτια, κόβοµαι σε µικρά µέρη: έτσι που το φόρτωσες το 
αυτοκίνητο, θα κρεπάρει από το βάρος ΣΥΝ. σχίζοµαι, θραύοµαι · 2. 
(µτφ.) καταρρέω λόγω µεγάλης ψυχολογικής πίεσης, αντιδρώ µε 
έντονο ξέσπασµα: δεν αντέχω τόσο µεγάλη πίεση και άγχος, θα ~! 
ΣΥΝ. σκάζω ♦ (µετβ.) 3. αυξάνω τον όγκο τού χτενίσµατος ή µιας τού-
φας µαλλιών: ο κοµµωτής τής πρότεινε να κρεπάρει λίγο το µαλλί, για 
να µη φαίνεται πεσµένο ΣΥΝ. ξαίνω. — κρεπάρισµα (το), (υποκ.) 
κρεπαρισµατάκι (το) (σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. crepare < λατ. crepare «κροτώ, θορυβώ». Η σηµ. 3 
αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. crêper (les cheveux)]. 

κρεπερί (η) {άκλ.} κατάστηµα παρασκευής και πώλησης κρεπών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. crêperie]. 

κρέπι (το) {κρεπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το κρεπ, το λεπτό ύφασµα µε τη 
χαρακτηριστική ανάγλυφη, κυµατοειδή επιφάνεια 2. η συνήθ. µαύρη 
ταινία ή άλλο κοµµάτι από κρεπ ύφασµα, που φοριέται ως περιβρα-
χιόνιο ή χρησιµοποιείται στα σπίτια ως συµβολική ένδειξη πένθους: 
κρέµασαν τα ~ 3. το µαύρο πέπλο που φορούσαν παλιότερα οι χήρες, 
για να δηλώσουν το βαρύ τους πένθος. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. crêpe, βλ. κ. κρεπ]. 

κρεπ-ντε-σίν (το) {άκλ.} το ελαφρό, µαλακό µεταξωτό ή συνθετικό 
κρεπ, που χρησιµοποιείται κυρ. για τη ραφή φορεµάτων. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. crêpe de Chine «κρεπ τής Κίνας»]. 

κρεσέντο κ. κρετσέντο (το) {άκλ.} 1. ΜΟΥΣ. η βαθµιαία αύξηση τής 
έντασης κατά την εκτέλεση µουσικού κοµµατιού 2. (συνεκδ.) τµήµα 
µουσικού κοµµατιού που εκτελείται µε βαθµιαία αύξηση τής έντασης 
3. (µτφ.) η σταθερή αύξηση στη δύναµη ή στην ένταση· το κορυφαίο 
σηµείο σε µια κλιµάκωση: βρισκόµαστε σε ένα ~ πολιτικολογίας εν 
όψει εκλογών || στο ~ τού πάθους ΣΥΝ. κορύφωση. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
crescendo < λατ. crescendum, γερούνδιο τού ρ. cresco «αυξάνω»]. 
κρετινισµός (ο) 1. ΙΑΤΡ. η διανοητική καθυστέρηση τού ατόµου που 
οφείλεται σε εκ γενετής ανεπάρκεια στις εκκρίσεις τού θυρεοειδούς 
αδένα, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση τής ανατοµικής 
και λειτουργικής ανάπτυξης 2. η συµπεριφορά τού παθολογικώς ηλί-
θιου ατόµου 3. (υβριστ.) η µεγάλη βλακεία και συνεκδ. κάθε πράξη ή 
ενέργεια που οφείλεται σε βλακεία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. crétinisme. Βλ. κ. κρετίνος]. 
κρετίνος (ο/η) 1. πρόσωπο που πάσχει από κρετινισµό ΣΥΝ. ιδιώτης, 
βλάκας 2. (υβριστ.) για πρόσωπο ηλίθιο, µειωµένης αντίληψης ή 
αγροίκο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. crétin < διαλεκτ. γαλλ. crestin, προσωνυµία 
που δόθηκε σε νοητικώς καθυστερηµένα άτοµα, τα οποία κατοικού- 

σαν στις Αλπεις, µε τη σηµ. «αγαθιάρης, χαζούλης» και µε ευφηµι-
στικό σχηµατισµό (πβ. γαλλ. bonhomme, innocent κ.ά., όλα µε µειω-
τική χρήση), < λατ. christianus < µτγν. χριστιανός]. κρετον (το) {άκλ.} 
λεπτό βαµβακερό ύφασµα, µε έντονα χρώµατα, που χρησιµοποιείται 
κυρ. για κουρτίνες και καλύµµατα επίπλων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. cretonne < 
Creton, χωριό τής Νορµανδίας, όπου κατασκευαζόταν αυτό το ύφασµα]. 
Κρέων (ο) {Κρέοντ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. 1. βασιλιάς τής Κορίνθου, ο οποίος 
δέχθηκε στην αυλή του τη Μήδεια και τον Ιάσονα 2. βασιλιάς τής 
Θήβας, γιος τού Μενοικέα- µετά τη µάχη των Επτά εναντίον τής Θήβας 
απαγόρευσε την ταφή τού Πολυνείκη. Επίσης Κρέοντας. [ΕΤΥΜ αρχ., 
σχηµατισµένο κατά τις µτχ. σε -ων, -οντος < κρε)ί)ων «ισχυρός, 
κυρίαρχος», που συνδ. µε σανσκρ. sréyas- «ισχυρότερος», αβεστ. 
srayah-]. κρηµνίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {κρήµνισ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 
γκρεµίζω (βλ.λ.) (πβ. λ. κατακρηµνίζω). — κρήµνισις (η) [µτγν.] κ. 
κρηµνισµός (ο) [µτγν.] κ. κρήµνισµα (το) [µτγν.]. κρηµνός (ο) 
(αρχαιοπρ.) ο γκρεµός- κυρ. στη ΦΡ. βαίνω κατά κρηµνών βλ. λ. 
βαίνω. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. κρηµ-, εκτεταµ. βαθµ. θέµατος, που απαντά στο ρ. 
κρέµαµαι (για το οποίο βλ. λ. κρεµώ). Βλ. κ. γκρεµός]. κρηµνώδης, -
ης, -ες [αρχ.] {κρηµνώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. (έκταση) που έχει 
ανώµαλη διαµόρφωση, µε γκρεµούς 2. αυτός που θυµίζει γκρεµό, που 
έχει τα χαρακτηριστικά γκρεµού: ~ όχθη ΣΥΝ. απότοµος, απόκρηµνος, 
κατακόρυφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κρηναίος, -α, -ο [αρχ.] 
(αρχαιοπρ.) αυτός που βγαίνει, που πηγάζει 
από κρήνη: ~ ύδωρ. κρήνη (η) {κρηνών} 1. η φυσική πηγή νερού 2. η 
κατασκευή από την οποία ξεπηδά το νερό φυσικής πηγής ή τεχνητού 
πίδακα, λ.χ. πέτρινη ή µαρµάρινη τετράπλευρη κατασκευή µε 
κρουνούς στις πλευρές της ή τοίχος, στην πρόσοψη τού οποίου 
υπάρχει κρουνός και χτιστή ή σκαλισµένη λεκάνη στην οποία χύνεται 
το νερό ή δεξαµενή µε βάθρο, πάνω στο οποίο υπάρχει γλυπτή µορφή 
ή σύνθεση, από την οποία εκρέει νερό (συνήθ. σε κήπους ή δηµόσιους 
χώρους) 3. (µτφ.-λογοτ.) το σηµείο από το οποίο εκπορεύεται, πηγάζει 
κάτι- οτιδήποτε τροφοδοτεί: η ~ τού ηλίου (από όπου πηγάζει το φως) 
ΣΥΝ. πηγή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *κράσνα, πιθ. < *krsnä- < I.E. *krosno- 
«πηγή», πβ. αρχ. αγγλ. hroen, hoern κ.ά. Οµόρρ. κρουνός (βλ.λ.). 
Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. κρήνη συνδέεται ετυµολογικώς µε το 
ουσ. κάρα «κεφαλή» (πβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου κράνα· κεφαλή) 
και έχει τη σηµ. «κεφαλόβρυσο», πβ. λατ. caput fonds «κεφαλόβρυσο»]. 
κρηπίδα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ίδος} (λόγ.) 1. η λιθόκτιστη επίπεδη επιφά-
νεια σε όχθη ποταµού, η προκυµαία, το πλάτωµα αποβάθρας ΣΥΝ. 
κρηπίδωµα 2. το θεµέλιο κτίσµατος· κάθε βάθρο ή υπόβαθρο, µε το 
οποίο ενισχύεται η αντοχή, η ανθεκτικότητα κτηρίου 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. η 
βαθµιδωτή βάση των αρχαίων ναών 4. χτισµένο σκαλοπάτι (κυρ. στη 
µπροστινή πλευρά τής Αγίας Τράπεζας) 5. το τµήµα τού θαλάσσιου 
βυθού κοντά στην ακτή: ηπειρωτική ~ (υφαλοκρηπίδα). [ΕΤΎΜ. < 
αρχ. κρηπίς, -ϊδος, τεχνικός όρ., αγν. ετύµου. Ίσως πρόκειται για δάνειο. 
Το λατ. crepida είναι δάνειο από την Ελλην.]. κρηπίδωµα (το) [µτγν.] 
{κρηπιδώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. θεµέλιο υποστήριξης οικοδοµήµατος: 
~ ναού ΣΥΝ. υπόβαθρο 2. (µτφ.) η βάση, τα θεµέλια στα οποία 
στηρίζεται (κάτι): οι µελέτες του αυτές αποτέλεσαν το ~ τής µετέπειτα 
επιστηµονικής του θεωρίας 3. η πλατφόρµα σιδηροδροµικού σταθµού 
ή λιµανιού, το πλάτωµα επιβίβασης και αποβίβασης ΣΥΝ. αποβάθρα, 
(για λιµάνι) προκυµαία. κρηπιδώνω ρ. µετβ. {κρηπίδωσα} 1. 
κατασκευάζω κρηπίδα, θεµέλια 2. (ειδικότ.) κατασκευάζω προκυµαία. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κρηπιδώ (-όω) < αρχ. κρηπίς, -ίδος (βλ.λ.)]. κρησάρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} κόσκινο µε πολύ λεπτό δίχτυ, κατάλληλο για ψιλό 
κοσκινισµα, συνήθ. για τον καθαρισµό τού αλευριού από τα πίτουρα· 
ΦΡ. (α) (περνώ κάτι) από την ψιλή κρησάρα (εξετάζω κάτι) 
λεπτοµερώς, (περνώ κάτι) από εξονυχιστικό έλεγχο (β) θα σου βάλω 
κρησάρα | κόσκινο βλ. λ. κόσκινο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κρησέρα, αβεβ. ετύµου. Το επίθηµα -έρα παρουσιάζεται 
και σε άλλες συναφείς λ. (πβ. διφθ-έρα, χολ-έρα), αλλά το θ. κρησ-
παραµένει ανερµήνευτο. Έχει εικασθεί ότι προέρχεται από αµάρτυρο 
ουσ. *κρήσις | *κρήσος και συνδέεται µε λατ. crëtus «χωρισµένος», 
αλλά η ίδια η λατ. λ. είναι δυσεξήγητη ως προς την προέλευση της. Η 
συνώνυµη λατ. λ. crïbrum «κρησάρα, κόσκινο» δεν συνδέεται µε την 
Ελλην.]. κρησαρίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {κρησάρισ-α, -τηκα, -µένος} 
περνώ κάτι από την κρησάρα, κοσκινίζω. Επίσης κρησάρω. — 
κρησάρισµα (το). κρησαριστός, -ή, -ό αυτός που έχει κοσκινιστεί µε 
κρησάρα: ~ αλεύρι | ψωµί (που φτειάχνεται από κρησαρισµένο αλεύρι) 
ΣΥΝ. κρη-σαρισµένος, κοσκινιστός. κρησφύγετο (το) το µέρος στο 
οποίο µπορεί κανείς να κρυφτεί, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο να τον 
πιάσουν, το ασφαλές καταφύγιο: οι αντάρτες είχαν το ~ τους σε µια 
απόµερη και δύσβατη ορεινή περιοχή ΣΥΝ. κρυψώνας, κρύπτη, ληµέρι 
(πβ. λ. καταφύγιο). [ΕΤΥΜ. < αρχ. κρησφύγετον, αβεβ. ετύµου. Το β' 
συνθ. -φύγετον προέρχεται από το ρ. φεύγω (πβ. αόρ. β' φυγ-εϊν). Ως 
προς το ά συνθ. κρησ-έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις. Ήδη αρχ. 
είναι η εκδοχή ότι κρησ- < Κρής «Κρητικός», µε την ιδέα ότι στην 
Κρήτη οι κάτοικοι κατέφευγαν σε σπηλιές. Οι P. Kretschmer και F. 
Solmsen ανάγουν το κρησ-1 κράσ- στην ετυµολογική οικογένεια τού 
ουσ. κάρα «κεφαλή», οπότε η λ. θα προσδιόριζε τον τόπο όπου 
καταφεύγει κανείς, για να σώσει το κεφάλι του (άποψη που 
προσκρούει σε σοβαρά φωνητικά προβλήµατα), o J. Wackernagel 
υποστηρίζει ότι κρησφύγετον < *χρησ-φύγετον (µε ανοµοίωση των 
δασέων συµφώνων) < θ. *χρησ- (< χρήος 
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«χρέος»), οπότε η λ. θα αναφερόταν στην προσπάθεια να αποφύγει κανείς την 
πληρωµή ενός χρέους (άποψη ισχυρή µορφολογικώς, αλλά µε σηµασιολογικά 
κενά), o Ε. Καψωµένος, τέλος, προτείνει αρχικό τύπο *πρησ-φυγετον)µε 
ανοµοίωση), όπου το θ. *πρησ- εµφανίζει την εκτεταµ. βαθµ. τού πρεσ- (< 
προς, πβ. κ. πρέσβυς, βλ.λ.), οπότε η λ. προέρχεται από το ρ. προσ-φεύγω 
(άποψη µε ισχυρά επιχειρήµατα)]. 

Κρήτη (η) το µεγαλύτερο (σε έκταση και πληθυσµό) νησί τής Ελλάδας, που 
βρίσκεται µεταξύ τού Κρητικού και τού Λιβυκού Πελάγους. — Κρητικός (ο) 
[αρχ.], Κρητικιά (η), κρητικός, -ή/-ιά, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο. Πιστεύεται ότι η πρώτη 
µνεία τής νήσου γίνεται στη λ. ka-pta-ra, που απαντά στα ασσυ-
ροβαβυλωνιακά σφηνοειδή κείµενα. Επίσης η Κρήτη ταυτίζεται µε την εβρ. λ. 
Kaphtór, µε την οποία κατονοµάζεται στην Π.∆. η πατρίδα των Φιλισταίων. 
Για το ιταλ. Candia, βλ. λ. Ηράκλειο]. 

κρητίδα (η) (λόγ.) 1. ωχρό ή λευκό, εύθρυπτο πέτρωµα από ασβεστολιθικά 
κελύφη µικρών ζώων η κιµωλία 2. (συνεκδ.) κάθε µικρό κοµµάτι αυτού τού 
πετρώµατος, το οποίο χρησιµοποιείται κυρ. ως γραφική ύλη. Επίσης (λογιότ.) 
κρητίς [1856] {κρητίδος}. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γερµ. Kreide < µτγν. κρήτη 
«κιµωλία» < λατ. creta < Creta «Κρήτη» < αρχ. τοπωνύµιο Κρήτη]. 

κρητιδικός, -ή, -ό [1867] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κρητίδα, δηλαδή την 
κιµωλία 2. ΓΕΩΛ. Κρητιδικό (το) η γεωλογική περίοδος τού µεσοζωικού 
αιώνα, κατά την οποία σχηµατίστηκαν τα ιζηµατογενή πετρώµατα τής 
κρητίδας (κιµωλίας), πριν από περ. 130-140 εκατοµµύρια χρόνια, όταν 
εξαφανίστηκαν τα µεγάλα ερπετά και προς το τέλος της κυριαρχούσαν τα 
φυτά µε άνθη (αγγειόσπερµα). 

κρητίδογραφια (η) [1896] {κρητιδογραφιών} 1. η ζωγραφική πάνω σε ειδικό 
πορώδες χαρτί µε χρωµατιστές κρητίδες (κιµωλίες) ΣΥΝ. παστέλ 2. (συνεκδ.) 
το ζωγραφικό έργο που φιλοτεχνείται µε τον παραπάνω τρόπο ΣΥΝ. παστέλ. 
— κρητιδογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. pastel (βλ. κ. παστέλ)]. 

κρητιδογράφος (ο) αυτός που φιλοτεχνεί κρητιδογραφίες. 
Κρητίκαρος (ο) (µεγεθ.) µεγαλόσωµος και περήφανος Κρητικός: ένας λεβέντης 

~. 
Κρητικό (Πέλαγος) (το) [αρχ.] {Κρητικού (Πελάγους)} η θαλάσσια περιοχή 

µεταξύ τής Κρήτης και των Κυκλάδων. 
κρητικός, -ή/-ιά, -ό → Κρήτη 
κρητίς (η) → κρητίδα 
κρητολογία (η) η επιστηµονική εξέταση θεµάτων που σχετίζονται µε την 

Κρήτη. — κρητολόγος (ο/η) [1889], κρητολογικός, -ή, -ό. 
κρ η το µυκηναϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την Κρήτη και τις Μυκήνες: 

~ πολιτισµός | γραφή. 
κριάρι (το) {κριαρ-ιού | -ιών} 1. το αρσενικό πρόβατο ΣΥΝ. κριός · 2. (λαϊκ.-

προφορ.) πρόσωπο που ανήκει στο ζώδιο τού Κριού: ταιριάζω πολύ µε τα ~. — 
(υποκ.) κριαράκι (το) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < µεσν. κριάριον, υποκ. τού αρχ. κριός 
(βλ.λ.)]. 

κριθάλευρο (το) [µεσν.] το αλεύρι από αλεσµένο κριθάρι. 
κριθαράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. ζυµαρικό τού οποίου το σχήµα µοιάζει µε τού 

κόκκου τού κριθαριού 2. (περιληπτ.) το φαγητό που παρασκευάζεται από 
τέτοια ζυµαρικά: κρέας µε ~ στον φούρνο ΣΥΝ. µανέ-στρα 3. ΙΑΤΡ. µικρό 
απόστηµα µε πύον κοντά στις βλεφαρίδες, το οποίο αναπτύσσεται όταν 
εισβάλλουν βακτηρίδια στον θύλακο µιας βλεφαρίδας, προκαλώντας οίδηµα ή 
φλεγµονή και πόνο. 

κριθαρένιος, -ια, -ιο αυτός που είναι κατασκευασµένος από κριθάρι ΣΥΝ. 
κρίθινος. Επίσης κριθαρήσιος, -ια, -ιο. 

κριθάρι (το) {κριθαρ-ιού | -ιών} δηµητριακό που µοιάζει µε το σιτάρι, αλλά µε 
πιο φωτεινό πράσινο χρώµα, και τού οποίου οι κόκκοι χρησιµοποιούνται στη 
διατροφή τού ανθρώπου, στη ζυθοποιία, σε υποκατάστατα τού καφέ και ως 
ζωοτροφή. [ΕΤΥΜ < µτγν. κριθάριον, υποκ. τού αρχ. κριθή (βλ.λ.)]. 

κριθαρόψωµο (το) το ψωµί που έχει γίνει από κριθάλευρο. 
κριθή (η) (λόγ.) το κριθάρι. [ΕΤΥΜ. αρχ· (ήδη µυκ. ki-ri-ta), παρεκτεταµένος τ. 

(σε -θή) αρχαιότατου συνωνύµου *κρΐθ, τού οποίου µαρτυρείται µόνο η αιτ. 
κρϊ. Το κρϊ είναι αβεβ. ετύµου, ίσως < I.E. θ. *ghrzd(h)- | *gherzd- «κριθάρι», 
πβ. αλβ. drith, αρµ. gari, λατ. hordeum (> γαλλ. orge), γερµ. Gerste κ.ά. Οι 
ερµηνευτικές δυσκολίες που εγείρει το µακρό -i- (τού κρϊ), έχουν οδηγήσει 
ορισµένους µελετητές στην άποψη ότι πρόκειται για προελλην. λ.]. 

κρίθινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από κριθάρι: ~ ψωµί ΣΥΝ. 
κριθαρένιος, κριθαρήσιος. 

κρικέλλα (η) {κρικελλών} (λαϊκ.) ο κρίκος µεγάλων διαστάσεων ΣΥΝ. χαλκάς. 
κρικέλλι (το) {κρικελλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο µικρός χαλκάς. [ETYM. < µτγν. 

κρικέλ(λ)ιον, υποκ. τού κρίκελλος (αντιδάν.) < λατ. circellus < circulus < 
circus < αρχ. κίρκος | κρίκος (βλ.λ.)]. 

κρίκετ (το) {άκλ.} πολύπλοκο παιχνίδι (δηµοφιλές κυρ. στην Αγγλία) που 
παίζεται από δύο οµάδες µε έντεκα παίκτες η καθεµιά, µε ξύλινα ρόπαλα σε 
σχήµα κουπιού και µπάλες από σκληρό δέρµα, σε γήπεδο µε δύο φράχτες που 
απέχουν µεταξύ τους 20 µέτρα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. cricket < µέσ. γαλλ. criquet 
«δοκός», πιθ. < ολλ. krick(e) «αγχόνη, µπράτσο»]. 

κρικοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κρικοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
κρίκο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κρίκος (ο) 1. δακτύλιος από µέταλλο ή άλλο υλικό: οι ~ µιας αλυσίδας ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) χαλκάς 2. (µτφ.) η σχέση που συνδέει πρόσωπα, πράγµατα ή 
καταστάσεις: ο δικαστής αναζητούσε τον µυστικό - που συνέδεε τα επιµέρους 
στοιχεία τής υπόθεσης ΣΥΝ. σύνδεσµος· ΦΡ. συνδετικός κρίκος πρόσωπο ή 
στοιχείο που συνδέει άλλα πρόσωπα ή 

στοιχεία µεταξύ τους, ώστε να έχουν ενότητα, συνοχή: αυτός είναι ο ~ 
ανάµεσα στην κυβέρνηση και το κόµµα || υπάρχουν πολλά στοιχεία, αλλά δεν 
υπάρχει ο ~ που θα ενώσει τα κοµµάτια τού παζλ 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. κρίκοι (οι) (α) 
όργανο που αποτελείται από δύο κρίκους, οι οποίοι κρέµονται από υψηλό 
σηµείο (συνήθ. µε σχοινιά), από τους οποίους πιάνεται ο αθλητής και εκτελεί 
διάφορες ασκήσεις επιδεξιότητας (β) (συνεκδ.) το άθληµα που βασίζεται στο 
παραπάνω όργανο γυµναστικής: αγωνίζοµαι στους ~ || στους ~ βαθµολογήθηκε 
µε 9.95 • 4. σκουλαρίκι σε σχήµα δακτυλίου: φορούσε κρίκους. — (υποκ.) 
κρικάκι (το) (σηµ. 1,4), κρικωτός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ- (ο τ. κίρκος είναι υστερογενής) < *krik-os < αναδιπλα-σιασµένο θ. 
*ki-kr-o- < θ. *kr-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *(s)ker- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. 
λατ. curvus «κυρτός», γαλλ. courbe, ισπ. corvo κ.ά. Οµόρρ. κυρ-τός (βλ.λ.). 
Το λατ. circus προέρχεται από τον αρχ. πα-ράλλ. τύπο κίρκος και βάσει αυτού 
σχηµατίστηκαν αρκετές λ., πβ. λατ. circus «κύκλος, κρίκος», circa «γύρω», 
circulus «κύκλος» (> ισπ. circulo), γαλλ. cirque «κρίκος», cercle «κύκλος» (> 
αγγλ. circle), λατ. circare «κάνω τον γύρο» (> γαλλ. chercher «αναζητώ, 
ψάχνω») κ.ά.]. 

κρι-κρι (το) {άκλ.} ο κρητικός αίγαγρος, άγριο κατσίκι που ζει στα βουνά τής 
Κρήτης και στα γύρω νησάκια, φέρει µεγάλα τοξωτά κέρατα γυρισµένα προς 
τα πίσω, ζει κατά κοπάδια και αποτελεί προστατευόµενο είδος. [ΕΤΥΜ 
Ηχοµιµητική λ.]. 

κρίµα (το) {κρίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η άδικη πράξη: πλήρωσε για τα ~ του 
ΣΥΝ. φταίξιµο, παράπτωµα, λάθος, αµάρτηµα- ΦΡ. το κρίµα στον λαιµό µου 
η ευθύνη για την αδικία είναι δική µου: το κρίµα στον λαιµό σου για το κακό 
που µου 'κάνες! 2. ό,τι γίνεται | συµβαίνει άδικα, προκαλώντας µεγάλη λύπη, 
στενοχώρια, συµπάθεια, οίκτο γι' αυτόν που το υφίσταται: είναι ~ να πάνε 
χαµένες τόσες προσπάθειες- ΦΡ. ΓΙ κρίµα! σε περιπτώσεις που κάτι θεωρείται 
άδικο, προκαλεί θλίψη, οίκτο κ.λπ.: ~ να τον βρει τέτοια συµφορά σε τόσο 
µικρή ηλικία! || ~ που έφυγε ο Νίκος! ∆εν τον πρόλαβα για δύο λεπτά! 3. ως 
επίρρ. που δηλώνει απογοήτευση ή συµπάθεια: ~ τα νιάτα σου! || - τα λεφτά 
που ξόδεψα για να σε σπουδάσω! || ~ που δεν σε είδε ο πατέρας σου να σε 
καµαρώσει! Επίσης (λαϊκ.) κρίµας (σηµ. 3). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«κρίση, απόφαση», < κρίνω (βλ.λ.). Η σηµ. τής καταδικαστικής κρίσεως 
πρωτοαπαντά στους Εβδοµήκοντα, λ.χ. Π.∆. Λευτερ. 21,22: εάν δέ γένηται εν 
τινι αµαρτία κρίµα θανάτου και άποθάνη...]. 

Κριµαία (η) [1862] χερσόνησος τής Ουκρανίας στον Εύξεινο Πόντο. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. Crimée < ρωσ. Krym, αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε 
µογγολ. herem «ισχύς, δύναµη», ονοµασία που δόθηκε στην περιοχή από τους 
Τατάρους κατακτητές της το 1427]. 

κριµαϊκός, -ή, -ό [1858] αυτός που σχετίζεται µε την περιοχή τής Κριµαίας: ~ 
πόλεµος. 

κρίµατίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {κριµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να 
αµαρτήσει, τον κολάζω ΣΥΝ. αµαρτάνω, κολάζοµαι 2. (η µτχ. 
κριµατισµένος, -η, -ο) αυτός που έχει υποπέσει σε αµαρτήµατα. 

κρινάκι (το) → κρίνο 
κρινένιος, -ια, -ιο αυτός που µοιάζει µε κρίνο (στο σχήµα ή το χρώµα): ~ χέρια. 
Κρινιώ (η) γυναικείο όνοµα. 
κρίνο (το) 1. κάθε φυτό που ανήκει στο ίδιο γένος, στο οποίο περιλαµβάνεται 

και ο κρίνος (βλ.λ.) 2. το άνθος αυτού τού φυτού.   — (υποκ.) κρινάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κρίνον, δάνειο, αγν. ετύµου]. 

κρίνοδάχτυλος, -η, -ο [1823] (λογοτ.) αυτός που έχει µακριά, λεπτά και λευκά 
δάχτυλα: ~ κόρη. 

κρινοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κρινοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
κρίνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κρινόλευκος, -η, -ο [1856] αυτός που έχει το χρώµα τού λευκού κρίνου- που 
είναι άσπρος σαν κρίνος. 

κρινολίνο (το) (παλαιότ.) η µακριά, φαρδιά φούστα φορέµατος, η οποία 
υποστηριζόταν µε ειδικό σκελετό από λεπτά, χαλύβδινα ελάσµατα και 
φοριόταν ως µεσοφόρι, για να «φουσκώνει» η φούστα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
crinolino < crino- (< λατ. crinis «τρίχα») + lino (< λατ. Unum «λινό»)]. 

κρινολούλουδο (το) το άνθος τού κρίνου. 
κρίνος (ο) [µεσν.] 1. φυτό µε λογχοειδή φύλλα και αρωµατικά άνθη σε σχήµα 

χωνιού ή καµπάνας και χρώµατος λευκού, κίτρινου ή ερυθρού, το οποίο 
χρησιµοποιείται από πολύ παλιά ως διακοσµητικό 2. το άνθος αυτού τού 
φυτού: έβαλε τους ~ στο βάζο- ΦΡ. (σκωπτ.) µε τον κρίνο µε τον πιο αγνό, 
αθώο τρόπο, χωρίς καµιά σεξουαλική επαφή: Και το παιδί πώς το έκανε; ~; 

κρίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έκρινα, κρίθηκα, κριµένος} ♦ (µετβ.) 1. (α) εκφράζω 
τη γνώµη µου για (κάτι), κάνω εκτίµηση: έκριναν αναγκαία τη λήψη 
αποφασιστικών µέτρων ΣΥΝ. θεωρώ, φρονώ, νοµίζω· ΦΡ. (κρίνω) εξ ιδίων τα 
αλλότρια βλ. λ. αλλότριος (β) (κρίνω κάποιον/κάτι ως...) θεωρώ ότι 
κάποιος/κάτι είναι...: το οικονοµικό επιτελείο κρίνει ως ασύµφορη την επένδυση 
|| (κ. µεσοπαθ.) η συµφωνία κρίνεται ως ανεπαρκής 2. ασκώ κριτική: δεν 
επιθυµώ να ~ ενέργειες συναδέλφων || ~ εκ τού ασφαλούς (χωρίς να κινδυνεύω) 
|| ~ ευµενώς | µε επιφυλάξεις • 3. (για δικαστήριο) εκδίδω απόφαση, 
αποφαίνοµαι: το Σ.τ.Ε. έκρινε αντισυνταγµατικές τις περισσότερες διατάξεις τού 
νοµοσχεδίου || ~ ορθά | τελεσίδικα || και οι κρίνοντες (ενν. οι δικαστές) 
κρίνονται · 4. (α) διαδραµατίζω αποφασιστικό ρόλο για την έκβαση 
υποθέσεως: η πολύχρονη πείρα και το υψηλό ηθικό των αθλητών έκρινε τον 
αγώνα || (κ. µεσοπαθ.) από τη σηµερινή ψηφοφορία κρίνεται η τύχη τής κυ-
βέρνησης (β) (στον αόρ. κ. παρακ.) για την οριστική έκβαση υποθέσεως, 
αγώνα κ.λπ.: όσον αφορά στην πρόκριση στον επόµενο γύρο, τί- 
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ποτά δεν έχει ακόµη κριθεί || η εκλογική αναµέτρηση κρίθηκε ήδη πριν από τα 
µεσάνυχτα (φάνηκε καθαρά ποιος θα είναι ο νικητής) 5. αξιολογώ (κάποιον ως 
προς την καταλληλότητα του), περνάω (κάποιον) από κρίση: (κ. µεσοπαθ.) 
σήµερα θα κριθούν οι υποψήφιοι για τις κενές θέσεις ♦ 6. (αµετβ.) εκφέρω 
κρίσεις (για άλλους), σχολιάζω (συ-νήθ. αρνητικά): µην κρίνεις, αν δεν ξέρεις 
|| «µή κρίνετε, ϊνα µη κριθήτε» (Κ.∆. Ματθ. 7, 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διακεκριµένος, 
ενδοκρινής, κλίνω, µετοχή, νοµίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κρί-ν^ω < θ. κρι- < *(s)kri-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*(s)ker-i- «κόβω, χωρίζω», πβ. λατ. cerno «αποφασίζω», crimen «κατηγορία, 
έγκληµα» (> γαλλ. crime), certus «αποφασισµένος, βέβαιος» (> γαλλ. certes, 
ισπ. cierto), cribrum «κόσκινο» (> γαλλ. crible, ισπ. cribo) κ.ά. Οµόρρ. κρί-µα, 
κρί-σις, κρι-τής, κρι-τήριο(ν), Κρί-των κ.ά. Εφόσον το ρ. ανάγεται στην ευρεία 
λεξιλογική οικογένεια τού I.E. *(s)ker- «κόβω, χωρίζω», συνδέεται επίσης µε 
το ρ. κείρω (βλ.λ.) και τα παράγωγα του. Η αρχική σηµ. τού ρ. κρίνω ήταν 
πιθανώς «κοσκι-νίζω», που προσέλαβε αργότερα και µεταφορική χρήση: 
«ζυγίζω προσεκτικά µιαν απόφαση, αποφασίζω»]. 

κριόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µοιάζει µε κριό. 
κριός (ο) (λόγ.) 1. (α) το αρσενικό πρόβατο ΣΥΝ. κριάρι (β) πολιορκητικός 

κριός (i) η πολεµική µηχανή που γκρέµιζε τα τείχη ή τις πύλες 
πολιορκούµενης πόλης και την οποία αποτελούσε ένα µακρύ δοκάρι µε ένα 
µεταλλικό κεφάλι κριού στην άκρη (ii) (µτφ.) αυτός που αποτελεί τη δύναµη 
κρούσεως κάποιου: «η νεολαία τού κόµµατος αποτελούσε τον ~ τής πολιτικής 
επέλασης του τη δεκαετία τού '80» (εφηµ.)· Κριός (ο) · 2. ΑΣΤΡΟΝ. (α) 
αµφιφανής αστερισµός που βρίσκεται στο Β. Ηµισφαίριο (β) το πρώτο ζώδιο 
τού ζωδιακού κύκλου, που θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο από 21/3-19/4 
3. (συνεκδ.) το πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπάνω 
περιόδου ΣΥΝ. (λαϊκ.-προφορ.) κριάρι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κρϊ-Εός < *kr-ia-Foç < θ. *kr-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*ker- «κεφάλι», πβ. λατ. cervus «ελάφι» (> γαλλ. cerf), cornu «κέρατο» κ.ά. 
Οµόρρ. κέρ-ας, κάρ-α, κρά-νος, κρα-νίο(ν) κ.ά. Κατ' άλλη, λιγότερο πιθανή 
άποψη, η λ. συνδέεται µε βαλτοσλαβικές λέξεις, οι οποίες σηµαίνουν 
«γαµψός, κυρτός», πβ. λιθ. kreivas «κυρτός», αρχ. σλαβ. krivü «σκόλιος» 
κ.ά.]. 

κριοφόρος (ο) ΑΡΧΑΙΟΛ. τύπος αρχαιοελληνικού αγάλµατος που παριστάνει 
συνήθ. τον θεό Ερµή να κρατά στους ώµους του ένα κριάρι. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
κριός + -φόρος < φέρω]. 

κρίση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η ικανότητα τού ανθρώπου να εµβαθύνει 
λογικά και να καταλήγει σε ορθά συµπεράσµατα: έκανε άστοχες εκτιµήσεις, 
γιατί δεν διέθετε ~ || σκοπός τού νέου συστήµατος είναι να καλλιεργηθεί η ~ 
στους µαθητές || ερώτηση κρίσεως (που απαιτεί ικανότητα ανάλυσης, 
εµβάθυνσης και συσχετισµού εννοιών) || εµπιστεύοµαι την ~ σου ΣΥΝ. κριτική 
ικανότητα, ορθοφροσύνη ΑΝΤ. ακρισία 2. (α) η άποψη, η εκτίµηση που 
εκφέρει κανείς για πρόσωπα, πράγµατα και καταστάσεις: επιπόλαιη | βιαστική 
| βεβιασµένη | πολιτική | αντιφατική | προκατειληµµένη | ρατσιστική | αξιόλογη 
~||η ~ τής επιτροπής (β) ΓΑΩΣΣ. πρόταση κρίσεως βασικό είδος πρότασης, 
κατά τη διατύπωση τής οποίας ο οµιλητής σιωπηρώς δεσµεύεται ότι τα 
λεγόµενα του αληθεύουν (θετικά ή αρνητικά): γνωρίζει καλά την αγγλική 
γλώσσα 3. ΣΤΡΑΤ. κρίσεις (οι) η διαδικασία κατά την οποία αποφασίζονται από 
αρµόδια επιτροπή οι προαγωγές και οι αποστρατείες των αξιωµατικών 
(συνεκδ.) ο χρόνος κατά τον οποίο διενεργούνται οι κρίσεις αξιωµατικών · 4. η 
απόφαση δικαστηρίου: ήλπιζαν ότι η ~ τού δικαστηρίου θα ήταν αθωωτική 
ΣΥΝ. ετυµηγορία 5. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) η πρόταση που αποφαίνεται αν µια 
έννοια µπορεί ή όχι να αποδοθεί σε µια άλλη: αποφατική | καταφατική | συνθε-
τική (βλ.λ.) ~ 6. (στον χριστιανισµό) η τιµωρία ή η δικαίωση των ανθρώπων 
από τον Θεό, που πρόκειται να συµβεί, σύµφωνα µε την Αγία Γραφή, κατά τη 
συντέλεια τού κόσµου: µέλλουσα -1| ηµέρα τής κρίσεως · 7. η διατάραξη τής 
οµαλής πορείας µιας διαδικασίας, η κακή λειτουργία ή η έµπρακτη 
αµφισβήτηση καθιερωµένων (δοµών, αξιών, θεσµών κ.λπ.): η ~ τής 
οικογένειας | τής πολιτικής | αξιών | θεσµών || ενεργειακή | εκπαιδευτική | 
οικονοµική | τουριστική | χρηµατιστηριακή | στρατιωτική - || η ~ εκδηλώνεται | 
ξεσπά | διαφαίνεται | διαγράφεται | σοβεί | επεκτείνεται | αντιµετωπίζεται || 
επιτροπή χειρισµού | διαχείρισης κρίσεων || διέρχοµαι ~ ΣΥΝ. δοκιµασία 8. (για 
πρόσ.) κατάσταση στην οποία χάνει κανείς την εµπιστοσύνη στον εαυτό του ή 
σε ό,τι κάνει, αµφιβάλλει για τον εαυτό του και τη ζωή του (λόγω 
προβληµάτων οικονοµικών, συναισθηµατικών κ.ά.): περνάω µια ~ αυτή την 
εποχή || η ~ τής µέσης ηλικίας || περνάει ~ συνειδήσεως | ταυτότητας 9. (α) 
ΙΑΤΡ. η έντονη εκδήλωση παθολογικής κατάστασης: ~ επιληψίας | άσθµατος || 
υπερτασική ~ || παθαίνω ~ (β) (ει-ρων.) η εµφάνιση θετικών χαρακτηριστικών, 
τα οποία δεν έχει κάποιος: τώρα τελευταία έχει πάθει µια ~ ειλικρίνειας! 
(συνήθ. δεν είναι ειλικρινής) || περνάει ~ εξυπνάδας (για κάποιον που δεν λέει 
συνήθ. έξυπνα πράγµατα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση, γνώµη. [ETYM; < αρχ. 
κρίσις < κρίνω (βλ.λ.). Η λ. πέρασε σε πολλές γλώσσες µέσω τού λατ. crisis, 
πβ. αγγλ. crisis, γαλλ. crise, γερµ. Krise κ.ά.]. 

κρίσιµος, -η, -ο 1. αυτός που παίζει αποφασιστικό ρόλο για την εξέλιξη µιας 
κατάστασης: ~ διαβουλεύσεις | συνδιάσκεψη | τετραήµερο | εκλογές | 
συµπεράσµατα | ερώτηµα | περίοδος | µατς | αποφάσεις | φάση | στιγµές ΣΥΝ. 
καθοριστικός 2. (συνεκδ.) αυτός που ενέχει κίνδυνο: η υγεία του βρίσκεται σε 
~ κατάσταση || οι σχέσεις τους είναι σε - σηµείο ΣΥΝ. επικίνδυνος, σοβαρός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κρίσις]. 

κρισιµότητα (η) [1833] 1. το να βρίσκεται κάποιος/κάτι σε επικίνδυνο σηµείο 
τής πορείας του: η ~ των πολιτικών εξελίξεων µας αναγκάζει να λάβουµε 
πρόσθετα µέτρα || η ~ µιας κατάστασης 2. η σο- 

βαρότητα, η αποφασιστική σηµασία πράγµατος ή γεγονότος: η ~ τής διεθνούς 
διάσκεψης. κρις-κραφτ (το) {άκλ.} µικρό ταχύπλοο σκάφος για αγώνες ή ανα-
ψυχή. 
[ETYM. < αγγλ. Chris Craft (εµπορική ονοµασία σκαφών)]. κρίταµο (το) 
ποώδες εδώδιµο φυτό µε ιδιότυπο άρωµα. [ΕΤΥΜ. Πιθ. αντιδάν. < λατ. 
crithmum < αρχ. κρήθµον | κρίθµον, αγν. 
ετύµου]. κριτήριο (το) {κριτηρί-ου | -ων} 1. καθετί µε βάση το οποίο εκφέρου-
µε µια κρίση, το µέτρο αξιολόγησης ή επιλογής: ζήτησαν να γίνουν αυστηρότερα 
τα ~ επιλογής στα Α.Ε.Ι. || τροποποιώ | θεσπίζω κριτήρια || η ποιότητα τού 
φαγητού είναι ένα από τα ~ µε τα οποία επιλέγω ένα εστιατόριο || σαφή | 
οµοιογενή | ηθικά | κοινωνικά ~ 2. (α) ΟΙΚΟΝ. αντικειµενικά κριτήρια βλ. λ. 
αντικειµενικός (β) κριτήρια σύγκλισης βλ. λ. σύγκλιση. 

ίΒΤΥΜ. < αρχ. κριτήριον < θ. κρι- (βλ. λ. κρίνω) + παραγ. επίθηµα -τή-ριον]. 
κριτής (ο) 1. αυτός ο οποίος, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, αποφασίζει 

για κάτι ή αποφαίνεται για ένα ζήτηµα: αυστηρός | επιεικής —1| οι — τού 
έδωσαν παµψηφεί το α'βραβείο || ο Μέγας Κριτής (ο Θεός) 2. αυτός που 
εκφέρει κρίσεις για (κάποιον/ κάτι): έγιναν αυτόκλητοι ~ των πάντων 3. Π.∆. 
κυβερνήτης των Ιουδαίων 4. Κριταί (οι) το έβδοµο βιβλίο τής Π.∆., το οποίο 
ονοµάστηκε έτσι από τον διορισµό (Κριτής) που έδωσε ο Θεός στους 
ανθρώπους που κυβέρνησαν τους Ισραηλίτες από τον Ιησού τού Ναυή µέχρι 
τον Σαµουήλ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κρίνω (βλ.λ.). Με τη λ. Κριταί ως ονοµασία τού 
οµώνυµου βιβλίου τής Π.∆. απέδωσαν οι Εβδοµήκοντα τον εβρ. τίτλο 
Shophetim «κριτές»]. 

κριτικάρω ρ. µετβ. {κριτίκαρ-α κ. -ισα} (κακόσ.-καθηµ.) ασκώ κριτική σε 
(κάποιον/κάτι), κυρ. µε την πρόθεση να τονίσω τις αρνητικές πλευρές του και 
να υποτιµήσω τις θετικές του: ξέρει µόνο να κριτικάρει τους άλλους, λες κι 
αυτός δεν κάνει ποτέ του λάθος. — κριπ-κάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού ιταλ. criticare < critica «κριτική»]. 

κριτική (η) 1. η έκφραση γνώµης για (κάποιον/κάτι), συνήθ. ο εντοπισµός των 
θετικών και αρνητικών του στοιχείων: ασκώ | διατυπώνω ~ ΣΥΝ. σχολιασµός, 
κρίση, εκτίµηση, αξιολόγηση 2. (ειδικότ.) (α) η τεκµηριωµένη αξιολόγηση 
ενός έργου και των συντελεστών του, η θετική ή αρνητική αποτίµηση του µε 
βάση συγκεκριµένα κριτήρια: ~ θεάτρου | κινηµατογράφου || η παράσταση 
πήρε καλές ~ (β) Νέα Κριτική βλ. λ. νέος 3. (συνεκδ.) κείµενο σε εφηµερίδα, 
περιοδικό, που εκφράζει τη γνώµη ενός ειδικού για τις θετικές ή αρνητικές 
ιδιότητες ενός (λογοτεχνικού, θεατρικού, κινηµατογραφικού κ.λπ.) έργου: δια-
βάζω | γράφω ~ || λαµβάνω υπ' όψιν µου τις ~ των εφηµερίδων || η ~ βιβλίου 
βρίσκεται στη σελ. 10|| σε πινακίδα στην είσοδο τού θεάτρου είχαν αναρτηθεί οι 
~ των εφηµερίδων 4. (περιληπτ.) το σύνολο των προσώπων που ασκούν 
κριτική επαγγελµατικά: η - σύσσωµη επαίνεσε το έργο 5. (κακόσ.) η 
επισήµανση των αρνητικών στοιχείων: ασκώ | κάνω ~ σε κάποιον || γίνοµαι 
αντικείµενο κριτικής ΑΝΤ. εγκώµιο. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. 
κριτικός (βλ.λ.). Η χρήση τού θηλ. κριτική ως ουσ. είναι ήδη αρχ. (απαντά 
στον Πλάτωνα ως κριτική τέχνη) και έδωσε λαβή για τον σχηµατισµό πολλών 
δανείων στις ευ-ρωπ. γλώσσες, πβ. αγγλ. και γαλλ. critique, γερµ. Kritik κ.ά.]. 

κριτικισµός (ο) [1886] {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφικό σύστηµα που 
στηρίζεται στο έργο τού Γερµανού φιλοσόφου 1. Καντ (1724-1804), σύµφωνα 
µε το οποίο, πριν προχωρήσει κανείς στην εξέταση ενός αντικειµένου, θέτει 
ερωτήµατα για τον τρόπο µε τον οποίο γνωρίζουµε κάτι και τη γνώση αυτή 
καθ' εαυτήν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. criticisme]. 

κριτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την κρίση, την κριτική ή τον κριτή: η 
~ επιτροπή τού απένειµε το πρώτο βραβείο || ~ παρουσία | διάθεση | πνεύµα 
(που δεν δέχεται κάτι, πριν το εξετάσει συστηµατικά) | σκέψη | ανάλυση | 
δοκίµιο | ικανότητα 2. κριτικός (ο/η) πρόσωπο που σχολιάζει και αξιολογεί 
καλλιτεχνικά έργα: ~ θεάτρου | κινηµατογράφου | λογοτεχνίας || αµερόληπτος | 
οξυδερκής ~ 3. ΦΙΛΟΛ. (α) κριτική έκδοση (νεολατ. editio critica) έκδοση 
κειµένου, που βασίζεται στη µελέτη τής χειρόγραφης παράδοσης (β) κριτικό 
υπόµνηµα βλ. λ. υπόµνηµα. — κριτικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < κριτός < κρίνω]. 

κρίτρα (τα) τα χρήµατα που λαµβάνει ως αµοιβή κάθε µέλος κριτικής 
επιτροπής. 
[ΕΤΥΜ. < κρίνω + παραγ. επίθηµα -τρο | -τρα, πβ. εξέτασ-τρα, δίδακτρα]. 

κριτσανίζω ρ. αµετβ. {κριτσάνισα} (οικ.) (για το µάσηµα σκληρής, τραγανής 
τροφής) κάνω κριτς-κράτς. — κριτσάνισµα (το). 

κριτσανιστός, -ή, -ό αυτός που είναι τραγανός, που όταν τον τρώει κανείς 
ακούγεται ο ήχος «κριτς-κράτς»: ~ κουλλούρι. 

κριτσίνι (το) {κριτσιν-ιού | -ιών} λεπτό µακρόστενο κουλλούρι από 
φρυγανισµένο ψωµί. 
[ETYM. < ιταλ. grissini, πληθ. τού grissino, µε την επίδρ. τού ηχοµιµητ. 
κριτς]. 

κριτς-κράτς (το) {άκλ.} ο ήχος που παράγεται από το µάσηµα τραγανής 
τροφής. Επίσης κριτς-κρίτς. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

Κρίτων (ο) {Κρίτων-ος, -α} 1. πλούσιος αρχαίος Αθηναίος, φίλος τού Σωκράτη 
2. ανδρικό όνοµα. Επίσης Κρίτωνας. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < κρίνω]. 

Κροατία (η) (κροατ. Republika Hrvatska = ∆ηµοκρατία τής Κροατίας) κράτος 
τής ΝΑ. Ευρώπης στη Βαλκανική Χερσόνησο µε πρωτεύουσα το Ζάγκρεµπ, 
επίσηµη γλώσσα την Κροατική και νόµισµα το κούνα 
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Κροατίας. — Κροάτης (ο), Κροάτισσα (η), κροατικός, -ή, -ό κ. κροατικός, -η, 
-ο, Κροατικά κ. (καθηµ.) Κροατικά (τα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. Croatia < σερβοκρ. Hrvatska < Hrvati, όνοµα σλαβικής 
φυλής που κατοίκησε στην περιοχή και σηµαίνε «ορεσίβιος». Ίσως συνδ. µε 
ρωσ. khrebet «οροσειρά»]. 

κροίσος (ο) ο εξαιρετικά πλούσιος άνθρωπος, ο µεγιστάνας τού πλούτου: ένας 
σύγχρονος ~. 

[ΕΤΥΜ, < αρχ. Κροίσος, Ονοµα τού τελευταίου βασιλιά τής Λυδίας (560-597 
π.Χ.), ο οποίος ήταν γνωστός για τον εξαιρετικό πλούτο του. Το όνοµα είναι 
αγν. ετύµου, µολονότι από µερικούς συνδ. µε το αρχ. κρείσσων «ισχυρότερος»]. 
κροκάδι (το) {κροκαδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο κρόκος τού αβγού. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού ουσ. κρόκος]. κροκάλα (η) στρογγυλό, λείο χαλίκι τής 
ακροποταµιάς ή τής ακρογιαλιάς. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. κροκάλη < κρόκη «στρογγυλό βότσαλο», αβεβ. ετύµου, πιθ. 
συνδ. µε σανσκρ. sârkarâ- «βότσαλο» ή, κατ' άλλη άποψη, προέρχεται από το 
ρ. κρέκω «κρούω, χτυπώ, υφαίνω» < I.E. *krek- «χτυπώ, κρούω«, πβ. αρχ. 
σκανδ. hroell «ράβδος για ύφανση», αρχ. αγγλ. hrêol «ανέµη» (> αγγλ. reel), 
αρχ. γερµ. hregil «ένδυµα» κ.ά.], κροκαλοπαγης, -ής, -ές [1887] {κροκαλοπαγ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για πετρώµατα) αυτός που αποτελείται από 
στερεοποιηµένες κροκάλες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < κροκάλη + -παγής (< αρχ. πήγνυµι, βλ. κ. πήζω), απόδ. ξέν. όρου, 
πβ. αγγλ. conglomerate]. κροκάτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει το κίτρινο 
χρώµα τού κρόκου: «ω! τής αυγής ~ γάζα...» (Κ. Βάρναλης). κροκέ (το) {άκλ.} 
είδος παιχνιδιού που παίζεται µε ένα ραβδί και µια ξύλινη µπάλα, την οποία ο 
παίκτης προσπαθεί να περάσει µέσα από µια σειρά µικρά τόξα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. croquet < αγγλ. crocket < µέσ. γαλλ. croquet «σκληρό 
χτύπηµα», ηχοµιµητ. λ.]. κροκέτα (η) {κροκετών} παρασκεύασµα σφαιρικού 
σχήµατος από πουρέ πατάτας και κιµά ή αλεσµένο ψάρι ή τυρί κ.λπ., το οποίο 
έχει τηγανιστεί σε λάδι, αφού έχει βουτηχτεί πρώτα σε κρόκο αβγού και 
αλευρωθεί (πβ. τυρο-κροκέτά). 
[ΕΤΥΜ_. < γαλλ. croquette < p. croquer «θορυβώ, τρίζω», ονοµατοποιη-
µένηλ]. κροκί (το) {άκλ.} το χρώµα τού κρόκου τού αβγού: (ως επίθ.) ~ που-
κάµισο. κροκίδωση κ. κροκυδωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΧΗΜ. 
η συσσωµάτωση και η καταβύθιση των στερεών συστατικών αιωρήµατος ΣΥΝ. 
θρόµβωση. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. coagulation «πήξη». Ανάγεται στο µτγν. κροκίς | αρχ. 
κροκύς < κρόκη < κρέκω «υφαίνω», βλ. λ. κροκάλα]. κρόκινος, -η, -ο [µτγν.] 1. 
αυτός που είναι φτειαγµένος από κρόκο 
2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το κίτρινο χρώµα τού κρόκου. κροκοβαφής, -ής, -ές 
[αρχ.] (κροκοβαφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει βαφεί µε χρωστική ουσία, 
η οποία εξάγεται από το φυτό τού κρόκου ΣΥΝ. ξανθοκόκκινος. κροκοδίλιος, -
α, -ο [1892] αυτός που σχετίζεται µε τον κροκόδιλο· 
ΦΡ. κροκοδίλια δάκρυα ψεύτικα, υποκριτικά δάκρυα. κροκόδιλος κ. 
κορκόδιλος κ. (εσφαλµ.) κροκόδειλος (ο) {-ου κ. -ίλου | -ων κ. -ίλων, -ους κ. -
ίλους} (κοινό όν. και για το αρσ. και για το θηλ. ζώο), κροκοδιλίνα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} µεγαλόσωµο, σαρκοβόρο ερπετό µε δυνατά σαγόνια, τέσσερα 
κοντά πόδια και µακριά ουρά, που ζει στα νερά των τροπικών και υποτροπικών 
περιοχών (πβ. λ. αλιγάτορας). — (υποκ.) κροκοδιλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κροκόδιλος | κορκόδιλος (ο τ. σε -δειλός είναι αποτέλεσµα 
σύγχυσης των -ι- και -ει- εξαιτίας τού ιωτακισµού) < *κροκό-δριλος (µε 
ανοµοιωτική σίγηση τού δεύτερου -ρ-) < κρόκη «βότσαλο» + δρϊλος 
«σκουλήκι» (αγν. ετύµου). Ακολουθώντας την ερµηνεία τού Ηροδότου, 
πιστεύεται σήµερα ότι η λ. αποδόθηκε αρχικά σε ορισµένα είδη σαύρας και 
αργότερα στους κροκοδίλους τού Νείλου]. κροκοειδής, -ής, -ές [αρχ.] 
{κροκοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που µοιάζει µε κρόκο 2. (συνεκδ.) 
αυτός που έχει το ίδιο χρώµα µε κρόκο ΣΥΝ. κρόκινος, κροκάτος. κρόκος (ο) 
1. ποώδες φυτό µε µοβ, κίτρινα ή λευκά άνθη, που καλλιεργείται για τις 
φαρµακευτικές και χρωστικές του ιδιότητες 2. (συνεκδ.) η κίτρινη σκόνη που 
προέρχεται από τα στίγµατα τού φυτού και χρησιµοποιείται ως αρτυµατική, 
βαφική, φαρµακευτική ύλη ΣΥΝ. ζαφορά, σαφράν · 3. η λέκιθος, το κιτρινάδι 
τού αβγού ΣΥΝ. κροκάδι. Επίσης κροκός (σηµ. 3) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., πιθ. σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. karkóm, αραβ. kurkum, ακκαδ. 
kurkanü. Το λατ. crocus είναι δάνειο από την Ελλην.]. κροκώδης, -ης, -ες 
[µτγν.] {κροκώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που µοιοιζει (στο χρώµα ή στην υφή) µε κρόκο αβγού. κροκωτός, -ή, -ό [αρχ.] 
1. αυτός που φτειάχνεται από κρόκο 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το χρώµα τού 
κρόκου. κροµµύδι (το) → κρεµµύδι κροµµυδίλα (η) → κρεµµυδίλα 
κρόµµυον (το) [αρχ.] {κροµµύ-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) το κρεµµύδι. κρονόληρος 
(ο) {κρονολήρ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) ο φλύαρος ή ο ξε-µωραµένος γέροντας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < Κρόνος + λήρος «ανόητος» (βλ.λ.)]. Κρόνος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. 
γυιος τού Ουρανού και τής Γαίας, πατέρας τού ∆ία και άλλων θεών, ο οποίος 
έτρωγε τα παιδιά του, ώσπου µε τέχνασµα εκθρονίστηκε από τον ∆ία · 2. 
ΑΣΤΡΟΝ. πλανήτης τού ηλιακού µας συστήµατος, ανάµεσα στον ∆ία και τον 
Ουρανό, γνωστός 

για τους εντυπωσιακούς του δακτυλίους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει προταθεί η αναγωγή στο ρ. κραίνω 
«επιτυγχάνω» (οπότε η σηµ. θα ήταν «εκπληρωτής, εκείνος που φέρει εις 
πέρας»), συσχέτιση που προσκρούει σε φωνητικές δυσκολίες (αφού κραίνω < 
κρα-αίνω, που συνδέεται µε το ουσ. κάρα «κεφάλι»). Η αναγωγή στα ρ. 
κορέννυµι «πληρώ, γεµίζω» και κεραΐζω «καταστρέφω» δεν ευσταθεί. Σε 
παρετυµολογία οφείλεται η άποψη των αρχαίων ότι Κρόνος = Χρόνος (έτσι 
στον Αριστοτέλη)]. κροντήρι (το) → κρωντήρι 
κρόουλ (το) {άκλ.} τρόπος γρήγορης κολύµβησης, κατά τον οποίο ο αθλητής 
κινεί εναλλάξ τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του προς τα µπρος και κινεί 
ρυθµικά τα τεντωµένα πόδια του ΣΥΝ. ελεύθερο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. crawl < µέσ. 
αγγλ. crawlen < αρχ. σκανδ. krafla, πβ. γερµ. krabbeln «έρπω»]. κροσέ (το) 
{άκλ.} 1. βελόνα πλεξίµατος µε αγκιστρωτή απόληξη 2. (συνεκδ.) το είδος 
πλέξης που γίνεται µε αυτή τη βελόνα · 3. είδος χτυπήµατος στην πυγµαχία. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. crochet < παλ. γαλλ. crockes, πληθ. τού croc «γάντζος» < 
ωρανκον. *krok]. κρόσσι (το) {κροσσ-ιού | -ιών} 1. η δέσµη νηµάτων που 
προεξέχει στην άκρη υφασµάτων και ενδυµάτων για λόγους διακοσµητικούς: 
τραπεζοµάντηλο µε κρόσσια · 2. το λειρί τού κόκορα. Επίσης κροσσός (ο) 
[µτγν.]. — κροσσωτός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. κροσσίον (µε αναβιβασµό τού τόνου), υποκ. τού 
κροσσός < κροσσωτός (υποχωρητ.) < αρχ. κρόσσαι «σκαλοπάτια, επάλξεις» < 
*κρόκ-)ά, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *krek- «προεξέχω», πβ. πολ. krok «βήµα» 
κ.ά.]. κροταλίας (ο) [κροταλιών} δηλητηριώδες φίδι τής Αµερικής, τού οποίου 
η ουρά έχει κεράτινα αρθρωτά τµήµατα, που κροταλίζουν όταν αυτή πάλλεται, 
και το οποίο κινείται µε λοξούς σχηµατισµούς αφήνοντας χαρακτηριστικά ίχνη 
στην άµµο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ξέν. όρ. (πβ. γαλλ. crotale) < λατ. crotalum < αρχ. 
κρόταλον (βλ.λ.)]. κροταλίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [κροτάλισα} ♦ 1. (αµετβ.) 
παράγω έντονο ήχο χτυπώντας κρόταλα ή παρόµοιο ήχο µε αυτόν που κάνουν 
τα κρόταλα όταν χτυπούν: τα δόντια του κροτάλιζαν από το κρύο! ♦ 2. (µετβ.) 
κινώ (κάτι), ώστε να παραγάγω ήχο παρόµοιο µε αυτόν των κροτάλων: 
κροταλίζω τα δάχτυλα µου. — κροτάλισµα (το) [µεσν.] κ. κροταλισµός (ο) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κρόταλον (βλ.λ.)]. κρόταλο (το) (κροτάλ-ου | -ων} 
ΜΟΥΣ. (συνήθ. στον πληθ.) κρουστό όργανο που αποτελείται από δύο 
κοµµάτια ξύλου, µετάλλου, οστού ή άλλου υλικού, τα οποία, όταν τα χτυπά 
κανείς µεταξύ τους κατάλληλα, παράγουν χαρακτηριστικό ήχο (λ.χ. τα 
«κουταλάκια», οι καστανιέτες κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κρόταλον < κροτώ + παραγ. επίθηµα -αλον, πβ. πέτ-αλον, ρόπ-
αλον, σέπ-αλον]. κροταφικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον κρόταφο: ~ 
χώρα Ι 
οστό | λοβός | µυς | αρτηρία. Επίσης κροταφιαίος, -α, -ο. κρόταφος (ο) {κροτάφ-
ου | -ων} 1. το δεξιό και αριστερό πλάγιο τµήµα τού κεφαλιού από το µάτι ώς 
το αφτί: τον απείλησε µε το περίστροφο στον ~ ΣΥΝ. µηνίγγι 2. (συνεκδ.) τα 
µαλλιά που καλύπτουν το τµήµα αυτό: η γοητεία των γκρίζων ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < κρότος + παραγ. επίθηµα -αφος (πβ. κόλ-αφος). Η λ. είχε 
πιθανόν ως αρχική σηµ. «το χτύπηµα, τον ρυθµικό παλµό των κροταφικών 
αρτηριών» ή, κατ' άλλη άποψη, «το θανατηφόρο χτύπηµα που καταφέρεται σε 
αυτό το µέρος τού κεφαλιού»]. κρότηµα (το) → κροτώ 
κροτίδα (η) [1870] το πυροτέχνηµα που περιέχει µικρή ποσότητα εκρηκτικής 
ύλης και προκαλεί κρότο: µετά το «Χριστός Ανέστη» έριξαν πολλές ~ ΣΥΝ. 
βαρελότο. κροτικός, -ή, -ό αυτός που παράγει κρότο. 
κρότος (ο) 1. ΦΥΣ. σύντοµος ήχος χωρίς οξύτητα, απότοµος και ξερός (λ.χ. 
από την εκπυρσοκρότηση όπλου, από βροντή, πτώση αντικειµένου κ.λπ.) 2. 
(καταχρ.) κάθε δυνατός ήχος περιορισµένης διάρκειας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κροτώ 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. κροτώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κροτείς... | κρότησα} ♦ 1. 
(αµετβ.) προκαλώ κρότο ♦ 2. (µετβ.) (σπάν.) κάνω κάτι να βγάλει κρότο, να 
αντηχήσει: ~ τη λύρα. — κρότηµα (το). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κροτώ (·έω) < *kmt- (µε ανάπτυξη φωνήεντος στηρίξεως -ο-), 
συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *kre-n-t «θορυβώ, χτυπώ µε θόρυβο», πβ. νορβ. 
hrinda «χτυπώ», αρχ. αγγλ. hrindan κ.ά. Οµόρρ. κρότ-αλο(ν), κρότ-ος, κρότ-
αφος, κροτ-αλίας κ.ά.]. Κρότων (ο) {Κρότων-ος, -α} πόλη τής Ν∆. Ιταλίας, 
αρχαία ελληνική αποικία. Επίσης Κρότωνας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο (> ιταλ. Crotone), αποικία Αχαιών τον 7ο αι. π.Χ., πιθ. 
< κροτών, -ώνος «τσιµπούρι - είδος ρητίνης» (βλ. κ. κρότωνας)]. κρότωνας (ο) 
{κροτώνων} 1. καλλωπιστικό φυτό εσωτερικών χώρων µε παχιά λεία φύλλα 
και έντονους χρωµατισµούς (συνήθ. σε αποχρώσεις τού κόκκινου) 2. το 
τσιµπούρι που παρασιτεί κυρίως στο δέρµα τού σκύλου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κροτών, -ώνος, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ουσ. κρότος 
(αλλά αυτό δεν εξηγεί τη σηµασιολογική µεταβολή) ή µε το ουσ. κράτος 
(υπόθεση εξίσου αµφίβολη)]. κρουαζέ {άκλ. επίθ.} (για µπλούζα ή φουστάνι) 
ραµµένος έτσι, ώστε το ένα φύλλο τού κορσάζ να σκεπάζει σταυρωτά το άλλο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. croisé «σταυρωτός» < croix «σταυρός» < λατ. crux, -eis]. 
κρουαζιέρα (η) {κρουαζιέρων} το θαλάσσιο ταξίδι αναψυχής µε 
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κρουαζιερόπλοιο, κατά το οποίο οι ταξιδιώτες διαµένουν σε καµπίνες 
και επισκέπτονται συνήθ. για λίγες ώρες τα διάφορα λιµάνια προο-
ρισµού: - στη Μεσόγειο. 
[ΕΤΥΜ, < γαλλ. croisière < p. croiser «(δια)σταυρώνω, περιπλέω» < 
croix «σταυρός» < λατ. crux, -eis]. 

κρουαζιερόπλοιο (το) πλοίο που χρησιµοποιείται για κρουαζιέρες. 
κρουασάν (το) {άκλ.} αρτοσκεύασµα από αφράτη ζύµη σε σχήµα 
µισοφέγγαρου, µε γλυκιά ή αλµυρή γεύση και συχνά µε γέµιση (σο-
κολάτας, κρέµας, τυριού κ.ά.). — (υποκ.) κρουασανάκι (το). [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. croissant «το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο γεµίζει, αυξάνει 
η σελήνη» και συνεκδ. «ηµισέληνος» < p. croître «γεννιέµαι, 
µεγαλώνω, αυξάνω». Το οµώνυµο γλυκό αρτοποιείου έγινε γνωστό 
µέσω τής γαλλικής του ονοµασίας, που αποτελεί µετάφραση τού 
γερµ. Hörnchen «µικρό κέρατο, κερατάκι», ονοµασία που δόθηκε (στη 
Βιένη) σε γλύκυσµα φούρνου, σχήµατος ηµισελήνου, εις ανάµνησιν 
τής νίκης επί των Τούρκων που πολιόρκησαν την πόλη το 1689 και 
των οποίων έµβληµα ήταν η ηµισέληνος]. 

κρουασαντερί (η) {άκλ.} κατάστηµα στο οποίο παρασκευάζονται και 
σερβίρονται κρουασάν. [ΕΤΥΜ < γαλλ. croissanterie]. 

κρουνηδόν επίρρ. (λόγ.) µε κρουνούς, δηλ. άφθονα, ραγδαία: έβρεχε - 
(πβ. λ. κρουνός, ΦΡ. άνοιξαν οι κρουνοί τού ουρανού) ΣΥΝ. καταρ-
ρακτωδώς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < κρουνός + επιρρ. επίθηµα -ηδόν, πβ. πρην-ηδόν, βαθµ-
ηδόν]. 

κρουνός (ο) η κάννουλα µε διακόπτη που ρυθµίζει τη ροή τού νερού 
ή άλλου υγρού' ΦΡ. άνοιξαν οι κρουνοί τού ουρανού άρχισε να βρέ-
χει καταρρακτωδώς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κροσ-νός < I.E. *krosno- «πηγή», πβ. αρχ. αγγλ. hroen | 
hoern κ.ά. Οµόρρ. κρήνη (< *krsnâ-), βλ.λ.]. 

κρουπιέρης (ο) {κρουπιέρηδες}, κρουπιέρισσα (η) {κρουπιερισ-σών} 
υπάλληλος καζίνου ή χαρτοπαικτικής λέσχης που διευθύνει τυχερό 
παιχνίδι και ασχολείται γενικά µε την τήρηση των κανόνων τού 
παιχνιδιού. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. croupier, αρχική σηµ. «εκείνος που ιππεύει στα κα-
πούλια τού αλόγου, που ιππεύει πίσω από άλλον» < croupe «καπού-
λια, οπίσθια αλόγου» < φρανκον. kruppa. Από το 1690 µαρτυρείται η 
σηµ. «αυτός που συνεταιρίζεται µε κάποιον, που συµµετέχει στο παι-
χνίδι µε κάποιον παίκτη»]. 

κρούση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το χτύπηµα ενός αντικειµένου 
πάνω σε άλλο 2. ΦΥΣ. (α) η βίαιη και αιφνίδια συνάντηση δύο σωµά-
των (β) δοκιµασία κρούσεως (αγγλ. crash test) η δοκιµασία που γίνε-
ται για την εξακρίβωση τής αντοχής ενός υλικού στη θραύση · 3. 
ΣΤΡΑΤ. η κύρια εφαρµογή µιας επιθετικής ενέργειας: ταξιαρχία | δύ-
ναµη κρούσεως 4. (µτφ.) η διερεύνηση µε στόχο την εξακρίβωση των 
προθέσεων (κάποιου): στο παρελθόν τού είχαν γίνει κρούσεις από ξέ-
νους επενδυτές για αγορά τού 51% των µετοχών · 5. ΜΟΥΣ. το παίξι-
µο των χορδών µουσικού οργάνου: - λύρας | κιθάρας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κροϋσις < κρούω]. 

κρούσµα (το) {κρούσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η εκδήλωση συµπτωµά-
των προσβολής από µολυσµατική νόσο: ~ ηπατίτιδας | τύφου 2. (µτφ.) 
το σύµπτωµα ποινικών ή ηθικών παραβάσεων: εσχάτως παρατηρή-
θηκαν αυξηµένα ~ κλοπών ΣΥΝ. φαινόµενο. [ΕΤΥΜ < αρχ. κρούσµα 
| κρούµα < κρούω]. 

κρούστα (η) {κρουστών} 1. η λεία και στερεοποιηµένη επιφάνεια που 
σχηµατίζεται πάνω από ρευστές ουσίες: ~ γάλακτος (πέτσα) | πάγου· 
ΦΡ. φύλλο κρούστας λεπτό φύλλο ζύµης, που χρησιµοποιείται στη 
µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική · 2. η κόρα τού ψωµιού. [ΕΤΥΜ. 
< λατ. crusta «όστρακο, λέπι»]. 

κρουσταλλένιος, -ια, -ιο → κρυσταλλένιος 
κρουσταλλιάζω ρ. → κρυσταλλιάζω 
κρούσταλλο (το) [µεσν.] {κρουστάλλων} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. το κρύ-
σταλλο (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) το νερό που είναι παγωµένο σαν κρύ-
σταλλο, ο πάγος που σχηµατίζεται από το πολύ κρύο τού χειµώνα: 
«να λειώσουνε τα χιόνια απ' τα φτερά µου και τα ~ από τ' ακράνυ-χά 
µου» (δηµοτ. τραγ.). κρουστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται ή 
γίνεται µε κρούση: ~ όπλο | δράπανο ΣΥΝ. επικρουστικός 2. ΦΥΣ. 
κρουστικό κύµα ισχυρό κύµα πιέσεως που δηµιουργείται όταν ένα 
σώµα κινείται σε ρευστό µε ταχύτητα µεγαλύτερη από την ταχύτητα 
διάδοσης τού κύµατος, π.χ. ένα υπερηχητικό αεροπλάνο ή ένα βλήµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κροϋσις. Το κρουστικό κύµα αποδίδει τον αγγλ. όρο 
shock wave]. κρουστός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (για ύφασµα) αυτός που 
είναι πυκνοϋφα-σµένος ANT. αγανός, αραιός, αραιοϋφασµένος · 2. 
αυτός που είναι σκληρός και πυκνός: ~ σταφύλι | χαρτί · 3. ΜΟΥΣ. 
κρουστά (όργανα) τα µουσικά όργανα από τα οποία παράγεται ήχος, 
όταν τα χτυπά κανείς (µεταξύ τους, µε σφυρί, µε το χέρι ή µε 
µπαγκέτα), λ.χ. κύµβαλα, τύµπανα κ.λπ. κρουτόν (το) {άκλ.} µικροί 
κύβοι ψωµιού τηγανισµένοι σε βούτυρο ή λάδι που συνήθ. τρώγονται 
µέσα σε σούπες. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. croûton < croûte «κρούστα» (< λατ. 
crusta)]. κρούω ρ. µετβ. {έκρουσα, κρούσ-τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. χτυπώ 
µια επιφάνεια (και παράγω ήχο): έκρουσε τη θύρα- ΦΡ. κρούω τον 
κώδωνα τού κινδύνου βλ. λ. κώδων 2. ΜΟΥΣ. χτυπώ κατάλληλα τις 
χορδές οργάνου: ~ τη λύρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κρούσ-jω < θ. *krous-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *kreu-s-
«χτυπώ, σπάζω», πβ. αρχ. σλαβ. su-kruso «χτυπώ, συνθλίβω», ρωσ. 
krochä «κοµµάτι» κ.ά. Οµόρρ. κρούσ-ις, κροϋ(σ)-µα κ.ά.]. κρύα 
επίρρ.· χωρίς εγκαρδιότητα, µε ψυχρότητα: µας χαιρέτισε -ΣΥΝ. 

ψυχρά. 
κρυαδα (η) [µεσν.] 1. η αίσθηση τού κρύου ΑΝΤ. ζεστασιά' ΦΡ. παίρ-

νω την κρυάδα | παίρνω την πρώτη κρυάδα (ί) έρχοµαι σε επαφή µε 
το κρύο (συνήθ. θαλασσινό) νερό (ii) ακούω απότοµα κάτι δυσάρε-
στο: τώρα που µου το είπες και πήρα την κρυάδα, πες µου και τα 
υπόλοιπα (iii) (κατ' επέκτ.) αποκτώ εµπειρία µιας δύσκολης ή δυσά-
ρεστης κατάστασης: οι νέοι υπάλληλοι, αφού πήραν την κρυάδα την 
πρώτη µέρα βλέποντας τον όγκο τής δουλειάς, ήρθαν προετοιµασµέ-
νοι ψυχολογικά την εποµένη 2. (µτφ.) η απροθυµία για την εκτέλεση 
µιας πράξης: το δέχτηκε, αλλά µε - ΑΝΤ. προθυµία, ζέση 3. κρυάδες 
(οι) (α) τα ρίγη, οι ανατριχίλες: δεν αισθανόταν καλά· είχε ~ σ' όλο 
του το κορµί (β) (σκωπτ.) τα άνοστα αστεία: λέει όλο κρυάδες. 

κρυαµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το ανόητο («κρύο») αστείο: άσε τις 
κρυαµάρες και µίλα σοβαρά ΣΥΝ. κρυάδα. 
[ΕΤΥΜ. < κρύ(ος) + -αµάρα, παρεκτεταµένος τ. τού επιθήµατος -µάρα 
(βλ.λ.), πβ. κ. κουτ-αµάρα]. 

κρύβω ρ. µετβ. {έκρυψα, κρύφτηκα, κρυµµένος} 1. τοποθετώ (κάποι-
ον/κάτι) σε µέρος τέτοιο, ώστε να µη φαίνεται ή να εντοπίζεται από 
τους άλλους: τον έκρυψε σ'ένα υπόγειο || ~ δραπέτη | θησαυρό | κλο-
πιµαία | απόρρητα έγγραφα ΣΥΝ. αποκρύπτω, καλύπτω, καταχωνιάζω, 
σκεπάζω, τρυπώνω, εξαφανίζω ΑΝΤ. εµφανίζω, αποκαλύπτω 2. απο-
φεύγω να πω, να δηµοσιοποιήσω (κάτι που γνωρίζω): κάτι µου κρύ-
βεις || ~ την αλήθεια | τα συναισθήµατα | τις σκέψεις | τις ιδέες µου 
ΣΥΝ. αποσιωπώ, φυλάω ΑΝΤ. εκδηλώνω, εξωτερικεύω· ΦΡ. (α) (µτφ.) 
κρύβω τα χαρτιά µου δεν αποκαλύπτω τις προθέσεις µου ΣΥΝ. κρα-
τάω τα χαρτιά µου κλειστά ΑΝΤ. ανοίγω τα χαρτιά µου (β) δεν κρύ-
βω (κάτι) αφήνω να φανεί (κάτι), επιτρέπω να εκδηλώνεται: κυβερ-
νητικοί κύκλοι δεν έκρυβαν τον προβληµατισµό τους για το εκλογικό 
αποτέλεσµα || ο ηθοποιός δεν έκρυβε την ικανοποίηση του για την 
ανταπόκριση τού κοινού (γ) κρύβε λόγια βλ. λ. λόγια 3. περιέχω στοι-
χεία τα οποία δεν είναι ορατά, αλλά µπορεί να φανούν κάποια στιγ-
µή: η συζήτηση έκρυβε µεγάλες εκπλήξεις || τι µυστικά κρύβει η υπό-
θεση τού ναυαγίου; || τέτοιες επιχειρήσεις κρύβουν πολλές παγίδες 
ΣΥΝ. επιφυλάσσω 4. (µεσοπαθ. κρύβοµαι) (µτφ.) δεν εκδηλώνω τις 
σκέψεις και τα συναισθήµατα µου στους άλλους ή αποφεύγω να εµ-
φανιστώ δηµόσια: βγες από το δωµάτιο σου, τι κρύβεσαι; || κρύβεται 
από τους δανειστές του || δεν µας λέει τι πιστεύει, µας κρύβεται! || 
(παροιµ.) «ο έρωτας κι ο βήχας δεν κρύβονται»· ΦΡ. (α) ας µην κρυ-
βόµαστε/ συνήθ. στην αρχή λόγου, για να προετοιµάσουµε ή να προ-
τρέψουµε σε ειλικρινείς δηλώσεις, οµολογίες κ.λπ.: «και, -, οι επιλο-
γές µας στον αγροτικό τοµέα δεν δικαιώθηκαν», οµολόγησε ο υπουρ-
γός (β) κρύβοµαι πίσω από το δάχτυλο µου προσπαθώ να µην παρα-
δεχτώ κάτι ήδη φανερό, εθελοτυφλώ: ας µην κρυβόµαστε πίσω από 
το δάχτυλο µας, οι εσωκοµµατικές διαµάχες είναι που µας οδήγησαν 
στην ήττα και όχι τα µέσα ενηµέρωσης 5. υπάρχω χωρίς να φαίνοµαι, 
χωρίς να µπορεί να µε αντιληφθεί εύκολα κανείς: κανείς δεν ξέρει τι 
κρύβεται πίσω από τις ενέργειες του || πίσω από το σκάνδαλο 
κρυβόταν µια ιστορία πολιτικών και οικονοµικών συγκρούσεων. — 
κρύψιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κρύπτω (από τον αόρ. ε-κρυψα, που συνέπιπτε 
φωνητικά µε ρ. σε -βω, λ.χ. θλίβω - έθλιψα, τρίβω - έτριψα) < *kru-
bh-, µηδε\Ίσµ. βαθµ. (µε παρέκταση -bh-) του I.E. *kra(u)- «καλύπτω, 
κρύβω», πβ. αρχ. σλαβ. kryjo, αρχ. ιρλ. crau «καλύβα» κ.ά. Οµόρρ. 
κρυφ-ός, κρυπ-τός κ.ά.]. 

κρύο (το) 1. η χαµηλή θερµοκρασία και η παγωνιά που τη συνοδεύει: 
έχει ~ εδώ µέσα- άναψε το καλοριφέρ! || άρχισε να κάνει - || βρήκαν ~ 
στο χωριό || φέρνει ~ η πόρτα- κλείσ' την! || ψιλό (διαπεραστικό, 
έντονο) | χοντρό (ανεκτό, όχι διαπεραστικό) | τσουχτερό | δριµύ ~ ΣΥΝ. 
ψύχος ΑΝΤ. ζέστη, ζεστασιά' ΦΡ. (α) στα κρύα τού λουτρού για περι-
πτώσεις στις οποίες διαψεύδονται οι προσδοκίες κάποιου τη στιγµή 
ακριβώς που είχε αρχίσει να πιστεύει ότι θα εκπληρωθούν: πάνω που 
έκανε σχέδια για το µέλλον τους, εκείνη έφυγε ξαφνικά και τον άφησε 
~ || µένω ~ (β) αρπάζω κρύο κρυολογώ (γ) (δεν µου κάνει) ούτε 
κρύο ούτε ζέστη βλ. λ. ζέστη 2. (συνεκδ.) ο ψυχρός, συνήθ. χει-
µωνιάτικος, καιρός: µόλις αρχίζουν/ πιάνουν τα ~, το χωριό αδειάζει 
|| αντέχω στο ~. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. κρύος (τό), βλ. κ. επίθ. κρύος]. κρυογονική (η) 
{χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. ο κλάδος που ασχολείται µε την παραγωγή 
χαµηλών θερµοκρασιών και την αξιοποίηση των φαινοµένων που 
παρατηρούνται σε χαµηλές θερµοκρασίες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. cryogenics]. κρυοθεραπεία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η 
χρησιµοποίηση τού ψύχους για θεραπευτικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cryotherapy], κρυόκωλος, -η, -ο (λαϊκ.) 
αυτός που είναι πολύ ψυχρός, ανιαρός και αντιπαθητικός: ο ίδιος 
είναι συµπαθητικός, αλλά η αδελφή του είναι πολύ ~. κρυόλιθος (ο) 
{κρυολίθ-ου | -ων, -ους} το φθοριούχο ορυκτό τού νατρίου και τού 
αργιλίου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cryolite]. κρυολόγηµα 
(το) {κρυολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} προσβολή τού αναπνευστικού 
συστήµατος από ιό, στη µετάδοση τού οποίου συµβάλλει η 
εξασθένηση τού οργανισµού λόγω τού ψυχρού καιρού' συνοδεύεται 
από καταρροή, φτερνίσµατα, πονοκέφαλο, πονόλαιµο, ρίγη κ.ά. ΣΥΝ. 
κρύωµα. κρυολογώ ρ. αµετβ. {κρυολογείς... | κρυολόγη-σα, -µένος) 
παθαίνω κρυολόγηµα: κρυολόγησα στην εκδροµή στα χιόνια || είµαι 
κρυολογηµένος, γι ' αυτό δεν πάω στη δουλειά. κρυοµαγνητισµός (ο) 
{χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. το σύνολο των µαγνητικών ιδιοτήτων των 
υλικών, οι οποίες εκδηλώνονται στις πολύ χαµηλές 
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θερµοκρασίες. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cryomagnétisme]. κρυόµπλαοτος, -η, -

ο αυτός που χαρακτηρίζεται από ψυχρότητα, 
που δεν εκδηλώνει έντονα συναισθήµατα: είναι κρυόµπλαστη- είτε 
µιλάς σε τοίχο είτε σ' αυτήν, είναι το ίδιο! — κρυόµπλαστα επίρρ. [ΕΤΥΜ < 
κρύο + -πλαστός < πλάσσω. Η παρουσία τού -µ- (κρυό-µ-πλαστος) οφείλεται σε 
παρετυµολ. επίδρ. τού ουσ. κρυοµπλαστρο 

(βλ,λ.)]. κρυοµπλαστρο (το) (λαϊκ.) 1. το ψυχρό έµπλαστρο (βλ.λ.) 2. (µτφ.) 
πρόσωπο ψυχρό στις εκδηλώσεις του- ο κρυόµπλαστος. [ΕΤΥΜ. < κρύο + 
έµπλαστρο]. κρυοπάγηµα (το) {κρυοπαγήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η προσβολή 
από το ψύχος οργάνου ή τµήµατος τού σώµατος, το πάγωµα των ιστών τού 
σώµατος από απώλεια θερµότητας, όταν η θερµοκρασία πέφτει κάτω από 0° 
Κελσίου, και από έλλειψη επαρκούς ενδύσεως και γενικότ. µέσων προφυλάξεως 
από το ψύχος: οι στρατιώτες στην Αλβανία υπέφεραν από κρυοπαγήµατα || έπαθε 
γάγγραινα από τα ~. [ΕΤΥΜ Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. frostbite]. 
κρυοπηξία (η) {κρυοπηξιών} ΙΑΤΡ. µέθοδος που χρησιµοποιεί την τοπική ψύξη 

σε πολύ χαµηλή θερµοκρασία για καταστροφή παθολογικών σχηµατισµών 
(λ.χ. στη γυναικολογία, για προβλήµατα στον τράχηλο τής µήτρας), σε 
αιµορραγούσες επιφάνειες, σε νόσους τού κερατοειδούς τού µατιού κ.λπ. ΑΝΤ. 
θερµοπηξία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. cryocoagulation (νόθο συνθ.)]. 

κρυοπληξια (η) {κρυοπληξιών} ΙΑΤΡ. η προσβολή τού οργανισµού από το 
ατµοσφαιρικό ψύχος ΑΝΤ. θερµοπληξία. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. cryoplexie]. 

κρύος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε χαµηλή θερµοκρασία: ~ δωµάτιο | ποτό 
| θάλασσα | αέρας ΣΥΝ. ψυχρός, παγωµένος ΑΝΤ. ζεστός, θερµός- ΦΡ. (α) σαν 
τα κρύα (τα) νερά για πολύ ωραίο και ευχάριστο πρόσωπο, όλο ζωντάνια: ένα 
κορίτσι ~ (β) µε κόβει | λούζει κρύος ιδρώτας για έντονο φόβο που νιώθω 
ξαφνικά: µόλις κατάλαβε τι τον περίµενε, τον έλουσε κρύος ιδρώτας 2. (για τον 
καιρό) που έχει θερµοκρασία κοντά ή κάτω από το µηδέν, που η θερµοκρασία 
τού αέρα είναι πολύ χαµηλή 3. (για χρονικό διάστηµα) το οποίο 
χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλή θερµοκρασία: ο πιο ~ µήνας τού χρόνου || 
ένα ~ απόγευµα || οι ~ νύχτες τού χειµώνα 4. (για φαγητά, τροφές) (α) αυτός 
που δεν είναι ζεστός (όπως όταν έχει µόλις βγει από τον φούρνο, την κα-
τσαρόλα κ.λπ.): τρώω τη σούπα ~ || φάε τώρα το φαγητό που είναι ζεστό, γιατί 
δεν αξίζει ~ (β) αυτός που έχει διατηρηθεί στο ψυγείο: ~ φρούτα | σαλάτα | 
νερό | µπίρα' ΦΡ. κρύο πιάτο (σε εστιατόρια) πιάτο που περιλαµβάνει 
εδέσµατα, τα οποία έχουν παρασκευαστεί από πριν και διατηρούνται στο 
ψυγείο 5. (α) αυτός που έχει χαµηλή θερµοκρασία: τα χέρια | πόδια σου είναι -
>· ΦΡ. (µτφ.) µε κρύα καρδιά χωρίς όρεξη, χωρίς να έχω ιδιαίτερη επιθυµία 
για κάτι: συµφώνησε ~ || ήρθε µαζί µας ~ (β) (για πρόσ.) αυτός που δεν δείχνε 
ενδιαφέρον, φιλικότητα, εγκαρδιότητα, που κρατάει τους άλλους σε 
απόσταση: είναι ~ άνθρωπος, δεν σε αφήνει να τον πλησιάσεις ΣΥΝ. ψυχρός, 
κρυόµπλαστος ANT. εγκάρδιος, θερµός 6. (α) (για αστεία, ανέκδοτα κ.λπ.) 
αυτός που είναι άνοστος, ανόητος, που δεν τον διακρίνει η εξυπνάδα, το χι-
ούµορ (β) (για πρόσ.) αυτός που λέει ανόητα ή άνοστα, χωρίς χάρη λόγια: 
άκου τον ~ τι λέει! || άντε να χαθείς, κρύε! ΣΥΝ. σαχλός, άχαρος 7. αυτός που 
δεν έχει προθερµανθεί: ο αθλητής δεν είχε κάνει προθέρµανση και µπήκε ~ στον 
αγώνα || η µηχανή δεν παίρνει µπρος, γιατί είναι ~. — (υποκ.) κρυούτσικος, -
η/-ια, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *qrus-os, µηδενισµ. βαθµ. 
τού I.E. *qreus- «πάγος, κρούστα», πβ. σανσκρ. krûrâ- «ωµός, αιµατηρός», 
λατ. crusta «κρούστα» (> γαλλ. croûte), αρχ. γερµ. hroso «πάγος», αρχ. σκανδ. 
hriósa «παγώνω», ιρλ. crüaid «στερεός» κ.ά. Οµόρρ. κρύσ-τ-αλλος (βλ.λ.), 
κρέας κ.ά.]. 

κρυοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ.-ΧΗΜ. µέθοδος προσδιορισµού τού µοριακού 
βάρους µιας χηµικής ένωσης µέσω τής µέτρησης τής µείωσης τού σηµείου 
πήξεως συγκεκριµένου διαλύτη, που προκαλείται από διάλυση σε αυτόν 
ορισµένης ποσότητας τής χηµικής ένωσης. — κρυοσκοπικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cryoscopy]. 

κρυοσκόπιο (το) {κρυοσκοπί-ου | -ων} ΦΥΣ.-XHM. το όργανο µε το οποίο 
µετρούµε τη θερµοκρασία πήξεως ενός διαλύµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. cryoscope]. 

κρυοστάτης (ο) {κρυοστατών} ΦΥΣ. η συσκευή που χρησιµοποιείται για τη 
διατήρηση σταθερής χαµηλής θερµοκρασίας µε τη βοήθεια υγροποιηµένου 
αερίου. — κρυοστατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < κρύο + -στάτης (< αρχ. Γ-στα-
µαι), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cryostat]. 

κρυούτσικος, -η/-ια, -ο → κρύος 
κρυοφθορισµός (ο) ΦΥΣ. το φυσικό φαινόµενο εκποµπής φωτεινής 

αντινοβολίας από ορισµένα σώµατα ως αποτέλεσµα τής ψύξης τους στη 
θερµοκρασία τού υγροποιηµένου αέρα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. cryoluminiscence (νόθο συνθ.) < cryo- (< 
κρύος) + luminiscence «φθορισµός»]. 

κρύπτη (η) [µτγν.] {κρυπτών} 1. ο τόπος στον οποίο κρύβεται κάνας ή έχει 
κρύψει (κάτι): στο σπίτι τους ανακαλύφθηκε υπόγεια ~ µε µεγάλες ποσότητες 
ναρκωτικών ΣΥΝ. κρυψώνας 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. η υπόγεια και θολωτή συνήθ. 
κατασκευή, που χρησιµοποιούσαν ως καταφύγιο και ως λατρευτικό χώρο οι 
πρώτοι χριστιανοί. 

κρυπτό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος είναι ή κάνει κάτι στα κρυφά: 
κρυπτο-χριστιανός, κρυπτοκοµουνιστής. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. µτγν. κρύπτ-ορχος), που προέρχεται από το αρχ. επίθ. κρυπτός 
(βλ.λ.) και εµφανίζεται επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. crypto-
graphie, crypto-garnie)]. 

κρυπτόγαµα (τα) [1897] {κρυπτογάµων} BOT. τα φυτά που πολλαπλασιάζονται 
µε σπόρια και δεν παράγουν άνθη και σπέρµατα (φύκια, µύκητες κ.ά.). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cryptogame]. 

κρυπτογράφηµα (το) [1845] {κρυπτογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} το κείµενο που 
έχει γραφεί µε µυστική συνθηµατική γραφή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. cryptogramme]. 

κρυπτογράφηση (η) → κρυπτογραφώ 
κρυπτογραφία (η) [1813] {κρυπτογραφιών} η σύνταξη κειµένων µε µυστικό 

συνθηµατικό κώδικα. — κρυπτογράφος (ο) [1894], κρυπτογραφικός, -ή, -ό 
[1878], κρυπτόγραφικ-ά | -ώς [1897] επίρρ. [ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. cryptographie]. 

κρυπτογραφώ ρ. µετβ. [1897] {κρυπτογραφείς... | κρυπτογράφ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} γράφω µε µυστικό, συνθηµατικό κώδικα γραφής (συνήθ. για 
στρατιωτικούς ή κατασκοπευτικούς λόγους) ΑΝΤ. αποκρυπτογραφώ. — 
κρυπτογράφηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποκρυπτογραφώ. 

κρυπτολογία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που ασχολείται µε τους τρόπους 
µετάδοσης µε ασφάλεια µυστικών µηνυµάτων ή την εξουδετέρωση τού 
απορρήτου των επικοινωνιών τού αντιπάλου. — κρυ-πτολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cryptology]. 

κρυπτόν (το) ΧΗΜ. αµέταλλο στοιχείο (σύµβολο Kr), που ανήκει στα ευγενή 
αέρια τής ατµόσφαιρας (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. 
krypton < αρχ. κρυπτόν. Ονοµάστηκε έτσι επειδή η παρουσία του στον 
ατµοσφαιρικό αέρα είναι ελάχιστη]. 

κρυπτορχιδία (η) → κρυψορχία 
κρυπτός, -ή, -ό (λόγ.) κρυφός· συνήθ. στις ΦΡ. (α) εν κρυπτώ (και παραβύστω) 

(εν κρύπτω [και παραβύστω]) στα κρυφά: συσκέφθηκαν -ΣΥΝ. απορρήτως (β) 
ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον βλ. λ. ήλιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καινός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κρύπτω. Η φρ. εν κρυπτώ (και παραβύστω) συντίθεται από 
δύο αρχ. φρ.: εν κρύπτω και εν παραβύστω (παράβυστος) «αθηναϊκό 
δικαστήριο, τού οποίου τα 11 µέλη συνεδρίαζαν σε σκοτεινό και απόµερο 
τόπο»)]. 

κρυπτοχριστιανός (ο), κρυπτοχριστιανή (η) χριστιανός ο οποίος, µετά την 
τουρκική κατάκτηση των περιοχών όπου κατοικούσε, αναγκάστηκε να 
ασπαστεί τον µουσουλµανισµό, διατήρησε όµως τη χριστιανική πίστη του, 
ασκώντας κρυφά τα θρησκευτικά του καθήκοντα. — κρυπτοχριστιανισµός 
(ο). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. Crypto-Christian]. 

κρύπτω ρ. µετβ. (λόγ.) κρύβω (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. κρύβω]. 

κρυσταλλένιος, -ια, -ιο [µεσν.] κ. (λογοτ.) κρουσταλλένιος κρυστάλλινος 
(βλ.λ.): «µια κρουσταλλένια σφαίρα στη µέση τής κάµαρας» (Γ. Σεφέρης) || 
«κρουσταλλένιο πολυκάντηλο είν' ο νους» (Αγγ. Σικελιανός) || (µτφ.) 
κρυσταλλένια βρύση (που έχει καθαρό και παγωµένο νερό) || (µτφ.) κόρη µε 
κρουσταλλένιο λαιµό. 

Κρυσταλλία (η) γυναικείο όνοµα. 
κρυσταλλιάζω κ. (λογοτ.) κρουσταλλιάζω ρ. αµετβ. {κρυστάλ-λιασ-α, -

µένος} γίνοµαι παγωµένος σαν κρύσταλλο. — κρυστάλλια-σµα κ. 
κρουστάλλιασµα (το). 

κρυσταλλικός, -ή, -ό [1886] αυτός που αποτελείται από κρύσταλλο ή έχει τη 
µορφή κρυστάλλου: ~ άλατα. 

κρυσταλλικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. ΧΗΜ. η ιδιότητα ορισµένων υλικών 
να συγκρατούνται τα άτοµα τους στον χώρο σε καθορισµένες θέσεις 
ισορροπίας. 

κρυστάλλινος, -η, -ο [αρχ.] κ. (λογοτ.) κρουστάλλινος 1. αυτός που είναι 
κατασκευασµένος από κρύσταλλο: ~ ποτήρι | κανάτα || «κρουστάλλινο 
παλάτι» (Άγγ. Σικελιανός) 2. (µτφ.) αυτός που χαρα-κτηρίζεται από διαύγεια 
παρόµοια µε τού κρυστάλλου: είχε ~ απόψεις για το συγκεκριµένο θέµα || ~ 
νερό (που είναι διαυγές και παγωµένο σαν κρύσταλλο) || ~ φωνή (καθαρή και 
διαπεραστική) ΣΥΝ. ξεκάθαρος, σαφής. 

κρύσταλλο κ. (λογοτ.) κρούσταλλο (σηµ. 1,2,4) (το) {κρυστάλλ-ου | -ων} 1. 
κοµµάτι από διαφανή και καθαρό πάγο, που σχηµατίζεται από τη µεγάλη 
πτώση τής θερµοκρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον: ΤΟ νερό έγινε ~ από το 
κρύο 2. το διαφανές γυαλί που έχει υποστεί µηχανική επεξεργασία: ποτήρια 
από ~ 3. (συνεκδ.) καθετί που έχει κατασκευαστεί από τέτοιο υλικό (λ.χ. 
ποτήρι, τζάµι κ.λπ.): φούρνος υψηλής τεχνολογίας µε τριπλό ~ ασφαλείας 4. 
(ως επίθ.) παγωµένος, πολύ κρύος: το νερό τής πηγής ήταν ~. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. κρύσταλλον < αρχ. κρύσταλλος (α), µε αλλαγή γένους, βλ.λ.]. 
κρυσταλλογραφία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. Ο κλάδος που µελετά την 
εξωτερική µορφή των κρυστάλλων, την εσωτερική οργάνωση των ατόµων 
τους, τον µηχανισµό σχηµατισµού τους και τις φυσικές τους ιδιότητες. — 
κρυσταλλογραφίας, -ή, -ό [1880]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cristallographie]. κρυσταλλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κρυσταλλοειδ-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} 1. αυτός που µοιάζει µε κρύσταλλο ή έχει τις ιδιότητες του 2. αυτός 
που επιδέχεται κρυστάλλωση (βλ.λ.) 3. ΑΝΑΤ. κρυσταλλοειδής φακός κύριο 
διαθλαστικό µέσο τού µατιού, που έχει σχήµα αµφίκυρτου φακού και βρίσκεται 
πίσω από την ίριδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κρυσταλλολυχνία (η) 
{κρυσταλλολυχνιών} το τρανζίστορ των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων (βλ. λ. 
τρανζίστορ). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. transistor]. κρυσταλλονοµία (η) [1861] 
{χωρ. πληθ.} η σπουδή των νόµων τής 

κρυστάλλωσης. κρύσταλλος (ο) {κρυστάλλ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) το 
κρύσταλλο 2. 
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ΧΗΜ. (α) κάθε στερεό σώµα µε υψηλή κρυσταλλικότητα (β) κρύσταλλοι 
λουτρού οι αρωµατικές κρυσταλλικές ενώσεις, που κυκλοφορούν υπό µορφήν 
κόκκων ή σκόνης, και που χρησιµοποιούνται για να αρωµατίζουν το νερό τού 
λουτρού 3. υγροί κρύσταλλοι υλικό που χαρακτηρίζεται από ρευστότητα και 
ταυτόχρονα τα µόρια του έχουν κανονική διάταξη στον χώρο· 
χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρονικές συσκευές: οθόνη υγρών κρυστάλλων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κρυσ-τ-αλλος (µε ανερµήνευτη παρέκταση -τ- και ανα-
διπλασιασµένο επίθηµα -άλλος) < κρύος (< *κρύσ-ος, βλ.λ.), οπότε η λ. 
κρύσταλλος θα σήµαινε τον «διαυγή πάγο». Η λ. πέρασε µέσω τού λατ. 
crystallus και σε άλλες γλώσσες, λ.χ. αγγλ. crystal, γαλλ. cristal, γερµ. Kristall 
κ.ά. Οι επιστηµονικοί όροι είναι µετάφρ. δάνεια: κρύσταλλοι λουτρού (< αγγλ. 
bath crystals), υγροί κρύσταλλοι (< αγγλ. liquid crystals)]. 

κρυσταλλοτεχνία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατεργασίας φυσικών 
κρυστάλλων ή τής κατασκευής τεχνητών. 

κρυσταλλώδης, -ης, -ες [µτγν.] {κρυσταλλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
κρυσταλλοειδής (βλ.λ.) 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από διαύγεια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κρυστάλλωµα (το) [µεσν.] {κρυσταλλώµ-ατος | -ατα, -άτων} το σώµα που 
κρυσταλλώθηκε, που µεταβλήθηκε σε κρύσταλλο. 

κρυσταλλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κρυστάλλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
µετατρέπω (κάτι) σε κρύσταλλο ♦ 2. (αµετβ.) παγώνω από το κρύο. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. κρυσταλλώ (-όω) < αρχ. κρύσταλλος (βλ.λ.)]. 

κρυστάλλωση (η) [1766] {-ης κ. -ώσεως | -ωσεις, -ωσεων} 1. ΦΥΣ. Ο 
σχηµατισµός κρυστάλλων κατά τη µετάβαση ενός σώµατος από την υγρή στη 
στερεά κατάσταση 2. το πάγωµα, το κρυστάλλιασµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. cristallisation], 

κρυφά επίρρ. [µεσν.] µε τρόπο απαρατήρητο, ώστε να µη γίνεται αντιληπτό 
(κάτι) από τους άλλους: κινείται ~ και ύπουλα ΣΥΝ. µυστικά, παρασκηνιακά. 

κρυφακούω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κρυφακού-ς, -ει, -µε, -τε, -ν)ε) | κρυφάκουσα} 
ακούω κρυφά τις συνοµιλίες των άλλων: (µετβ.) τον έπιασα πάλι να 
κρυφακούει πίσω απ' την πόρτα || (αµετβ.) στάθηκε πίσω από την πόρτα κι 
άρχισε να κρυφακούει. 

κρύφιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που κρατείται µυστικός, που δεν αποκαλύπτεται 
στους άλλους ΣΥΝ. απόκρυφος, απόρρητος· ΦΡ. άδηλα και κρύφια (τα άδηλα 
και κρύφια τής σοφίας σου έδήλωσάς µοι, Π.∆. Ψαλµ. 50,8) πράγµατα ασαφή 
και αφανέρωτα: εδώ συµβαίνουν ~. — κρυφίως επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ· < 
κρυφός (βλ.λ.)]. 

κρυφό- κ. κρυφ- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι υπάρχει ή συµβαίνει κρυφά: 
κρυφο-κοιτάζω, κρυφο-γελάω, κρυφ-ακούω. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. επίθ. κρυφός (βλ.λ.)]. 

κρυφογελώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. [µεσν.] {κρυφογελάς... | κρυφογέλασα} γελώ 
κρυφά από τους άλλους: όταν η δασκάλα έκανε µάθηµα, οι µαθητές 
κρυφογελούσαν. 

κρυφοκαίω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (εκφραστ.) (για 
έντονα συναισθήµατα, καταστάσεις κ.λπ.) υπάρχω και αναπτύσσοµαι, χωρίς 
να εκδηλώνοµαι: κρυφόκαιγε µέσα τους η ελπίδα. 

κρυφοκοιτάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {κρυφοκοίταξα} κοιτάζω κρυφά 
(κάποιον/κάτι), χωρίς να γίνω αντιληπτός: (αµετβ.) κρυφοκοίταζε στο γραπτό 
τού διπλανού του || (µετβ.) έκανε ότι διάβαζε εφηµερίδα, αλλά κρυφοκοίταζε τα 
κορίτσια που έπαιζαν αµέριµνα στην παραλία. 
— κρυφοκοίταγµα (το). 

κρυφοµίλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. [µεσν.] {κρυφοµιλάς... | κρυφοµίλησα} µιλώ µε 
σιγανή φωνή, ψιθυριστά, προσπαθώντας να µη γίνω αντιληπτός. — 
κρυφοµίληµα (το). 

κρυφός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν φανερώνεται στους άλλους, που κρατείται 
µυστικός: έµεινε ~ η µεταξύ τους αλληλογραφία || ~ καηµός | πόθος | ελπίδα | 
όνειρο ΣΥΝ. ενδόµυχος· ΦΡ. (α) κρυφό σχολειό βλ. λ. σχολείο (β) στα κρυφά 
χωρίς να γίνεται κάποιος αντιληπτός: κανόνισε τη δουλειά ~ 2. (για πρόσ.) 
αυτός που δεν αποκαλύπτει µυστικά σε άλλους ή που δεν εξωτερικεύει τις 
ιδέες ή τα συναισθήµατα του ΣΥΝ. εχέµυθος, κρυψίνους, µυστικοπαθής 3. 
(αργκό) κρυφός (ο) ο µυστικός αστυνοµικός: τον σταµάτησε στον δρόµο ένας ~ 
και του ζήτησε τα στοιχεία του. — κρυφά επίρρ. (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. επίθ. (αν και η παρουσία του σε αρχ. χειρόγραφα είναι 
αµφισβητούµενη), που σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς το επίθ. κρυπτός 
και αποσπάστηκε από συνθ. τού τύπου άπό-κρυφος, κρυφο-γενής κ.ά.]. 

κρυφοσµίγω ρ. αµετβ. {κρυφοέσµιξα} σµίγω (µε κάποιον) κρυφά από τους 
άλλους. 

κρυφτό (το) {χωρ. πληθ.} παιδικό παιχνίδι, στο οποίο ένα παιδί προσπαθείς να 
βρει πού κρύβονται οι συµπαίκτες του (βλ. κ. κρυφτούλι). 

κρυφτός, -ή, -ό αυτός που είναι κρυµµένος. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. κρυπτός < κρύπτω]. 

κρυφτούλι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (υποκ.) το κρυφτό· µόνο στη ΦΡ. 
παίζω (το) κρυφτούλι (µεσν. φρ.) προσπαθώ να αποκρύψω στοιχεία που µε 
αφορούν ή να αποφύγω κάποιον που µε ψάχνει: του τηλεφωνώ, δεν απαντάει, 
τον επισκέπτοµαι, δεν ανοίγεν µου παίζει το κρυφτούλι. 

κρυψίβουλος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν αποκαλύπτει στους άλλους την 
πραγµατική του βούληση, τους σκοπούς των ενεργειών του. 
— κρυψιβουλία (η). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < κρυψι- (< κρύπτω) + -βουλος < βουλή]. κρυψίγαµος (ο) 
[1867] {κρυψιγάµ-ου | -ων, -ους} αυτός που συνήψε κρυφό και παράνοµο 
γάµο. — κρυψιγαµία (η) [µτγν.]. 

κρύψιµο (το) → κρύβω 
κρυψίνους (ο/η) [αρχ.] {κρυψίν-οος, -ουν | -οες, -όων} (λόγ.) 1. πρόσωπο που 

δεν αποκαλύπτει στους άλλους τις πραγµατικές του σκέψεις και προθέσεις 2. 
πρόσωπο που συµπεριφέρεται υποκριτικά και δόλια ΣΥΝ. ανειλικρινής. — 
κρυψίνοια (η) [µεσν.]. 

κρυψορχία (η) {κρυψορχιών} ΙΑΤΡ. η ανδρική πάθηση που συνίσταται στην 
κατακράτηση τού ενός ή και των δύο όρχεων στο εσωτερικό τής κοιλιάς ή 
στον βουβωνικό πόρο και στη µη κάθοδο τους στο όσχεο. Επίσης 
κρυψορχιδία κ. κρυπτορχιδία. — κρύψορχις [µτγν] κ. κρυψόρχης (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cryptorchidie]. 

κρυψώνας (ο) [1816] το µέρος στο οποίο κρύβεται κάποιος. Επίσης κρυψώνα 
(η). 

κρύωµα (το) [µεσν.] {κρυώµ-ατος | -ατα, -άτων} το κρυολόγηµα (βλ.λ.): 
άρπαξε ένα γερό ~. 

κρυώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {κρύω-σα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. (για πρόσ.) 
αισθάνοµαι κρύο: κλείσε την πόρτα, γιατί ~ ANT. ζεσταίνοµαι 2. γίνοµαι κρύος: 
κρύωσε ο καιρός | ο καφές- ΦΡ. το φυσάω και δεν κρυώνει δεν µπορώ να 
λησµονήσω το πάθηµα µου και νιώθω πικρία: πού να φανταστεί ότι θα τον 
εξαπατούσαν οι δικοί του άνθρωποι-τώρα το φυσάει και δεν κρυώνει! · 3. 
παθαίνω κρυολόγηµα: άφησα τα παράθυρα ανοιχτά και κρύωσα ΣΥΝ. 
κρυολογώ 4. (µτφ. για σχέσεις, αισθήµατα κ.λπ.) χαρακτηρίζοµαι από 
ψυχρότητα, από έλλειψη εγκαρδιότητας και φιλικής διάθεσης: κρύωσε η φιλία 
τους ♦ (µετβ.) 5. κάνω (κάτι) κρύο: βάλ' το σε παγάκια, να το κρυώσεις λίγο 
ΣΥΝ. παγώνω ΑΝΤ. ζεσταίνω 6. (µτφ.) προκαλώ δυσαρέσκεια (σε κάποιον): 
µας κρύωσε η συµπεριφορά του. 

κρώζω ρ. αµετβ. {έκρωξα} 1. (λόγ.) (για κόρακα και άλλα πτηνά) φωνάζω κρα-
κρα ΣΥΝ. κράζω 2. (µτφ. για πρόσ.) φωνάζω µε βραχνή φωνή. — κρωγµός 
(ο) [µτγν.] κ. κρώξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *κρώγ-jω, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού θ. *kre-g-, 
παρεκτεταµένου τύπου τού I.E. *ker-/*kre-, που αποτελεί προϊόν 
ηχοµιµήσεως, πβ. λατ. crocio «κρώζω», αρχ. σλαβ. kracu, αρχ. σκανδ. hrökr 
«κουρούνα», λατ. comix «κοράκι» κ.ά. Οµόρρ. κρά-ζω, κραυγ-ή, κορ-ώνη (> 
κουρούνα), κόρ-αξ (-ακας) κ.ά.]. 

κρωντήρι (το) {κρωντηρ-ιού | -ιών} 1. το πήλινο κανάτι για νερό 2. το ξύλινο 
δοχείο για κρασί: οι Αχαιοί γέµισαν τα ~ τους κρασί, για να γιορτάσουν τη νίκη 
τους. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κρυωντήριν < κρυωτήριον«πήλινο αγγείο | δοχείο, που 
κρυώνει το περιεχόµενο του» < αρχ. κρύος + παραγ. επίθηµα -τή-ριον]. 

Κ.Σ.Ε.∆. (το) Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης (στην αεροπορία). 
Κ.Τ.Ε. (η) Κοινωνία των Εθνών. 
Κ.Τ.Ε.Α. (το) Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Λεωφορείων. 
κτένα (η) → χτένα 
κτενάκι (το) → χτενάκι 
κτένι (το) → χτένι 
κτενίζω ρ. → χτενίζω 
κτένΐΌµα (το) → χτένισµα 
Κ.Τ.Ε.Ο. (το) Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων. 
κτέρισµα (το) {κτερίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (συνήθ. στον πληθ.) καθεµία από 

τις νεκρικές προσφορές που καίγονταν κατά την αρχαιότητα µαζί µε τον 
νεκρό ή τοποθετούνταν στον τάφο του και είχαν τη µορφή κοσµηµάτων και 
άλλων αντικειµένων που αγαπούσε. [ΕΤΥΜ; αρχ. < κτερίζω | κτερεϊζω 
«ενταφιάζω τιµητικά» < κτέρεα «νεκρικά δώρα, επικήδειες τιµές», πληθ. τού 
ουσ. κτέρας «κτήµα, ιδιοκτησία, δώρο», αγν. ετύµου, καθώς δεν 
αποδεικνύεται η σύνδεση τής λ. ούτε µε το ουσ. κτήµα ούτε µε θ. κτερ- 
«καίω»]. 

Κ.Τ.Ε.Υ.Λ. (το) Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Υπεραστικών Λεωφορείων. 
Κ.Τ.Ε.Φ.Α. (το) Κοινό Ταµείο Ενώσεων Φορτηγών Αυτοκινήτων. 
κτήµα κ. χτήµα (το) {κτήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. οτιδήποτε αποτελεί ιδιοκτησία 

κάποιου: δεν είµαι ~ σου να µε κάνεις ό,τι θέλεις- ΦΡ. κτήµα ες αιεί (κτήµα ες 
αίεί, Θουκ. 1,22) το αιώνιο απόκτηµα: ο Θουκυδίδης µάς παρέδωσε την 
Ιστορία του ως ~ 2. (ειδικότ.) το ιδιόκτητο αγρόκτηµα: έχω ένα ~ στο χωριό 
δύο στρέµµατα 3. κτήµατα (τα) οι αγροτικές εκτάσεις (ελαιώνες, αµπελώνες 
κ.λπ.): έχει πολλά ~ στη Ρούµελη 4. (µτφ.) οτιδήποτε µαθαίνει κανείς καλά και 
για πάντα, η γνώση που αφοµοιώνεται: έκανε ~ του τα διδάγµατα τού δασκάλου 
του. — κτηµατικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κτήµα < κτώµαι (-άο-) 
(βλ.λ.)]. 

κτηµαταγορά (η) ο τόπος στον οποίο γίνονται αγοραπωλησίες κτηµάτων. 
κτηµατίας (ο) [1831] {κτηµατιών} πρόσωπο που κατέχει µεγάλη ακίνητη, 

αγροτική συνήθ., περιουσία και ζει από την εκµετάλλευση της. 
κτηµατικός, -ή, -ό → κτήµα 
κτηµατογράφηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η απογραφή και 

χαρτογράφηση τής ακίνητης περιουσίας: µετά την ~ τής ακίνητης περιουσίας 
θα πραγµατοποιηθεί η αποτίµηση της. 

κτηµατολόγιο (το) [1836] {κτηµατολογί-ου | -ων) 1. το δηµόσιο | επίσηµο 
βιβλίο, στο οποίο απογράφονται τα ακίνητα (θέση, έκταση, αξία και 
κυριότητα) και καταχωρίζονται οι δικαιοπραξίες που αφορούν σε ακίνητα: ένα 
έντυπο τής Υπηρεσίας Κτηµατολογίου 2. Εθνικό Κτηµατολόγιο η γενική, 
ενιαία, συστηµατική και διαρκώς ενηµε-ρωνόµενη καταγραφή, που 
περιγράφει γεωµετρικά κάθε τµήµα γης καθώς και το ιδιοκτησιακό του 
καθεστώς, µε την ευθύνη και την εγγύηση τού ∆ηµοσίου: τονίστηκε η 
επιτακτική ανάγκη συντάξεως Εθνικού Κτηµατολογίου. — κτηµατολογικός, -ή, 
-ό [1854]. 

κτηµατοµεσίτης (ο) [1891] {κτηµατοµεσιτών}, κτηµατοµεσιτρια (η) 
{κτηµατοµεσιτριών} πρόσωπο που µεσολαβεί επ' αµοιβή για την 
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αγοραπωλησία κτηµάτων. — κτηµατοµεσιτικός, -ή, -ό. 
κτηνάνθρωπος (ο) [1890] {κτηνανθρώπ-ου | -ων, -ους} άνθρωπος άγριος, 

µοχθηρός, που συµπεριφέρεται σαν κτήνος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. La Bête 
humaine (Το ανθρώπινο κτήνος), τίτλος µυθιστορήµατος τού É. Jola]. 

κτηνιατρείο (το) [1892] ιατρείο περίθαλψης ζώων. 
κτηνιατρική (η) η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της την πρόληψη, τη 

διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών των (συνήθ. κατοικίδιων) ζώων. — 
κτηνίατρος (ο/η) [µεσν.], κτηνιατρικός, -ή, -ό. 

κτηνοβασία (η) {κτηνοβασιών} η συνουσία ανθρώπου µε ζώο.   — κτηνοβάτης 
(ο) [µτγν.], κτηνοβατώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κτηνοβάτης < κτήνος + -
βάτης < βαίνω]. 

κτηνόµορφος (ο) [µεσν.] αυτός που µοιάζει µε κτήνος ΣΥΝ. ζωό-µορφος. 
κτήνος κ. (λαϊκ.) χτήνος (το) {κτήν-ους | -η, -ών} 1. (λόγ.) το ζώο: οι άνθρωποι 

και τα ~· (µτφ. για πρόσ.) 2. αυτός που συµπεριφέρεται σκληρά και 
απάνθρωπα: ήταν ένα ~, που δεν υπολόγιζε κανέναν και τίποτε ΣΥΝ. 
παλιάνθρωπος, βάναυσος, κακοήθης 3. αυτός που δεν έχει την εξυπνάδα και 
τη λογική σκέψη που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους ΣΥΝ. βλάκας, ανόητος 4. 
(ειδικότ.) αυτός που ζει απολίτιστα, µε πρωτόγονο και βάρβαρο τρόπο και δεν 
µπορεί να συµβιώσει µε άλλους ανθρώπους: ζούσε σε µια τρώγλη µακριά από 
τον κόσµο, ~ πραγµατικό 5. αυτός που διαπράττει ασέλγειες µε τη χρήση βίας: 
το ανθρωπόµορφο ~ που τη βίασε 6. ο πολύ γυµνασµένος, αυτός που έχει πολύ 
µεγάλες σωµατικές διαστάσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κτήνος, 
αρχική σηµ. «ζώο που βρίσκεται στην κατοχή ανθρώπου, που είναι απόκτηµα 
του», < κτώµαι (βλ.λ.)]. 

κτηνοτροφή (η) η κατάλληλα παρασκευασµένη φυσική ή τεχνητή τροφή, που 
είναι απαραίτητη για τη διατροφή των ζώων. 

κτηνοτροφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η αναπαραγωγή και η εκτροφή ζώων, 
που αποσκοπεί στην οικονοµική εκµετάλλευση αυτών και των προϊόντων 
τους. — κτηνοτρόφος (ο/η) [µτγν.], κτηνοτροφικός, -ή, -ό [1850]. 

κτηνώδης, -ης, -ες [µτγν.] {κτηνώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών κτηνωδέ-στ-ερος, -
ατός} 1. αυτός που µοιάζει µε κτήνος είτε εξωτερικά είτε στη συµπεριφορά: ~ 
πρόσωπο ΣΥΝ. απάνθρωπος, βάναυσος, αγροίκος 2. αυτός που αρµόζει σε 
ζώο: ήταν άτοµο απολίτιστο, µε ~ ένστικτα | φέρσιµο ΣΥΝ. ζωώδης. — 
κτηνωδώς επίρρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-tfç» -ες-, 

κτηνωδία (η) {κτηνωδιών} πράξη σκληρή και απάνθρωπη ΣΥΝ. βαναυσότητα, 
παλιανθρωπιά. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κτηνώδης]. 

κτηριακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το κτήριο: ~ εξοπλισµός | 
εγκατάσταση | συγκρότηµα. 

κτήριο (το) (σχολ. ορθ. κτίριο) {κτηρί-ου | -ων} κάθε οικοδόµηµα, κτίσµα: 
συντήρηση κτηρίων. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < µτγν. ευ-κτήριον «οίκος προσευχών» (< αρχ. εύχοµαι) ή, κατ' 
άλλη άποψη, < µτγν. οίκητήριον«κατοικία», µε αποβολή τού µο-
νοφθογγισµένου αρχικού φωνήεντος και ανοµοιωτική συγκοπή τού -η-, < αρχ. 
οίκω. Ανεξάρτητα από την ορθότητα τής µίας ή τής άλλης άποψης, είναι 
προφανές ότι η γρ. κτήριο είναι η µόνη ορθή, ενώ η γρ. κτίριο (µε -ι-) 
οφείλεται σε παρετυµολογική σύνδεση µε το ρ. κτίζω (που όµως δεν θα ήταν 
δυνατόν ποτέ να δώσει παράγωγο σε -ριο(ν). Η αναγωγή σε τ. οίκητήριον 
υποστηρίζεται και από τη χρήση τής λ. στην Κ.∆. (Β'Κορινθ. 5, 2: (...) τό 
οίκητήριον ηµών το εξ ουρανού επι-ποθούντες), όπου η λ. συνδ. µε τα ουσ. 
οικοδοµή, οικία τού προηγούµενου εδαφίου]. 

κτήριο ή κτίριο; Το ρ. κτίζω δεν µπορεί να δώσει παράγωγα µε ανύπαρκτη 
κατάληξη -pio! ∆εν µπορούµε δηλ. να έχουµε κτί-ριο. Το κτίζω θα 
µπορούσε µόνο να δώσει κτιστήριο (πβ. φροντίζω - φροντιστήριο, 
καθαρίζω - καθαριστήριο, σκαλίζω - σκαλιστήρι)ο) κ.τ.ό.), τύπος που ούτε 
κι αυτός µαρτυρείται να υπάρχει. Αρα η λ. έχει διαφορετική ετυµολογική 
προέλευση και, εποµένως, διαφορετική ορθογραφία. Παράγεται είτε από το 
οικώ > οικητήριο > *οι-κτήριο (µε συγκοπή τού -η-) > κτήριο (µε σίγηση 
τού άτονου αρκτικού φωνήεντος- πβ. ηµέρα > µέρα, υγεία > γεια, ερωτώ > 
ρωτώ, αιγιαλός > γιαλός κ.λπ.) είτε από το ευκτήριον (οίκηµα) = [efktirion] 
*φκτήριο = [fktirio] (µε σίγηση τού άτονου αρκτικού φωνήεντος) > κτήριο. 
Είτε παράγεται από το οικητήριο είτε από το ευκτήριο, η λέξη πρέπει να 
γράφεται µε -η-: κτήριο. 

κτηριολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής αρχιτεκτονικής. — κτη-ριολογικός, -
ή, -ό. 

κτήση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. καθετί που ανήκει σε κάποιον 2. 
(ειδικότ.) περιοχή ή χώρα που ανήκει σε άλλη, ελέγχεται στρατιωτικά και 
διοικητικά από άλλη: οι ~ τής Γαλλίας στην Αφρική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελγίνεια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κτήσις < κτώµαι (βλ.λ.). Η σηµ. 2 αποδίδει τον γαλλ. όρο 
dominion]. 

κτητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει την τάση να κατέχει (κάποιον/κάτι), 
που θέλει να έχει κτήµα του, δικό του (κάποιον/κάτι): ~ συµπεριφορά | 
συναίσθηµα | επιθυµία || η ζηλοτυπία είναι συχνό σύµπτωµα τής ~ διάθεσης τού 
ανθρώπου ΣΥΝ. αποκτητικός 2. ΓΛΩΣΣ. αυτός που δηλώνει ή αναφέρεται σε 
κτήση: γενική ~|| ~ αντωνυµίες | σύνθετο (βλ. λ. σύνθετος). — κτητικά επίρρ. 

κτήτορας (ο) {κτητόρων} (λόγ.) 1. αυτός που είναι κύριος, ιδιοκτήτης 
πράγµατος (κινητού ή ακίνητου) 2. (παλαιότ.) ιδρυτής, κτίτορας (βλ.λ.) ναού, 
µονής, ιερού ιδρύµατος κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κτήτωρ, -ορός < αρχ. κτώµαι 
(βλ.λ.)]. 

κτητορικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον κτήτορα: ~ 
περιγραφή 2. αυτός που προέρχεται από τον κτήτορα 
(βλ.λ., σηµ. 2)· ΦΡ. (α) κτητορική µονή η µονή που έχει ιδρυθεί από ιερωµένο 
ή ιδιώτη, ο οποίος φροντίζει και για τη συντήρηση της (β) 
κτητορικό τυπικό το τυπικό που περιέχει τις διατάξεις στις οποίες 
διατυπώνεται η βούληση τού κτήτορα σχετικά µε τη λειτουργία τής µονής, 
τού ιδρύµατος κ.λπ. (γ) Κτητορικό ∆ίκαιο το ∆ίκαιο που ρυθµίζει τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τού κτήτορα ναού ή µοναστηρίου (δ) 
κτητορικός ναός ο ιδιόκτητος ναός που ιδρύεται από φυσικό πρόσωπο µε 
άδεια τού µητροπολίτη και που προορίζεται αποκλειστικά για εξυπηρέτηση 
των θρησκευτικών αναγκών τού ίδιου και τής οικογένειας του 3. κτητορικό 
(το) το βιβλίο που περιλαµβάνει τα σχετικά µε την ίδρυση ναού, µονής, 
ιδρύµατος κ.λπ. 

κτίζω κ. χτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {έκτισα, κτίσ-τηκα, -µένος} 1. ανεγείρω 
οικοδόµηµα, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα δοµικά υλικά: παλιότερα στο 
νησί έκτιζαν τα σπίτια µε χώµα και πέτρα || ~ σπίτι | παλάτι | γεφύρι | ναό || 
χτισµένος µε τούβλα· ΦΡ. (µτφ.) χτίζω στην άµµο βλ. λ. άµµος 2. (µτφ.) 
συµβάλλω στη θεµελίωση, εδραίωση και ανάπτυξη (σχέσης, επιχείρησης, 
κινήµατος κ.λπ.): µαζί κτίσαµε τον όµιλο επιχειρήσεων || λιθαράκι-λιθαράκι 
κτίστηκε µια ωραία σχέση αγάπης || µε κατάλληλες ενέργειες έκτισε σταδιακά τη 
δηµόσια εικόνα του ΣΥΝ. οικοδοµώ 3. (µτφ.) φτειάχνω, δηµιουργώ: ο θεός έκτι-
σε τον κόσµο σε εφτά ηµέρες 4. ιδρύω: ο Μ. Αλέξανδρος έχτισε πολλές πόλεις 5. 
φράζω ή περικλείω ανοιχτό χώρο µε τοίχο: ~ το παράθυρο || έκτισαν το 
άνοιγµα στον φράχτη 6. (ειδικότ.) φυλακίζω (κάποιον} µέχρι θανάτου µέσα σε 
τοίχους που οικοδοµώ· (παλαιότ.) ως βασανιστήριο, ποινή ή και στο πλαίσιο 
αντιλήψεων για το στέριωµα οικοδοµηµάτων: δεν απαρνήθηκε την πίστη του 
και τον έκτισαν ζωντανό || για να στεριώσει το γιοφύρι, έχτισαν ζωντανή στα 
θεµέλια τη γυναίκα τού πρωτοµάστορα. — κτίσιµο κ. χτίσιµο (το) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., τού οποίου η αρχική σηµ. θα ήταν «καλλιεργώ, εκχερσώνω» 
(όπως διασώζεται στη µυκ. µτχ. ki-ti-me-no = κτίµενος). Η λ. συνδ. µε 
σανσκρ. pari-ksit «αυτός που κατοικεί τριγύρω», αβεστ. ana-sita- 
«ακατοίκητος», αρµ. Sën «κατοικηµένος χώρος», ίσως και µε το αρχ. κτώµαι 
(-άο-) (βλ.λ.)]. 

κτίριο (το) → κτήριο 
κτίση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η ανέγερση οικοδοµήµατος ή η ίδρυση 

πόλεως: από κτίσεως Ρώµης (753 π.Χ. - αφετηρία χρονικής µέτρησης των 
αρχαίων Ρωµαίων) ΣΥΝ. οικοδόµηση, κτίσιµο · 2. η δηµιουργία τού κόσµου 
από τον Θεό: από κτίσεως κόσµου 3. Κτίση (η) το σύµπαν, η οικουµένη, ό,τι 
έπλασε ο Θεός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κτίσις < κτίζω]. 

κτίσιµο κ. χτίσιµο (το) → κτίζω 
κτίσµα [αρχ.] κ. χτίσµα (το) {κτίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αυτό που έχει 

κτιστεί, το οικοδόµηµα 2. αυτό που έχει δηµιουργηθεί, το δηµιούργηµα: ο 
άνθρωπος είναι ~ τού θεού ΣΥΝ. πλάσµα. 

κτίστης [αρχ.] κ. χτίστης (ο) {κτιστών} 1. ο εργάτης που εργάζεται στην 
ανέγερση οικοδοµών ΣΥΝ. οικοδόµος 2. Κτίστης (ο) ο ∆ηµιουργός, ο Θεός. 

κτιστικά κ. χτιστικά (τα) [µεσν.] τα χρήµατα που καταβάλλονται για τα έξοδα 
που απαίτησε το κτίσιµο οικοδοµήµατος. 

κτιστός, -ή, -ό [µτγν.] κ. χτιστός 1. αυτός που έχει οικοδοµηθεί (κυρ. µε 
τοιχοποιία) 2. ΘΕΟΛ. αυτός που έχει αρχή: ~ κόσµος ANT. άκτιστος. 

κτίτορας (ο) {-α κ. -ορός | -όρων} ο κτήτορας (βλ.λ., σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. 
γραφή τού µτγν. κτήτωρ (βλ.λ.) κατ' επίδρ. τού ρ. κτίζω]. 

κτιτορικός, -ή, -ό ο κτητορικός (βλ.λ.)- ΦΡ. κτιτορική επιγραφή η επιγραφή 
στην οποία αναγράφονται στοιχεία για τη θεµελίωση ναού, µονής, ιδρύµατος 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. γραφή τού µεσν. κτητορικός κατ' επίδρ. τού ρ. κτίζω]. 

κ.τ.λ. και τα λοιπά. 
κ.τ.ό. και τα όµοια. 
-κτονία λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. τον φόνο προσώπου: µητροκτονία, 

πατρο-κτονία, αδελφο-κτονία, αυτο-κτονία 2. τη θανάτωση ή τη δραστική 
καταπολέµηση αυτού: µυο-κτονία, ζωο-κτονία 3. τον θάνατο από κάποια 
αιτία: λιµο-κτονία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
αρχ. ρ. κτείνω «φονεύω, σκοτώνω» < *κτέν-./ω, συνδ. µε σανσκρ. ksa-nó-mi 
«χτυπώ», a-ksa-ta «αυτός που δεν χτυπήθηκε», ίσως και µε το αρχ. συνώνυµο 
καίνω «σκοτώνω»]. 

-κτόνος λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. τον φονιά: µητρο-κτόνος, πα-τρο-
κτόνος, τυραννο-κτόνος 2. αυτόν ή αυτό που καταστρέφει ή καταπολεµά 
δραστικά κάτι: µικροβιο-κτόνος, ζιζανιο-κτόνος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. ρ. κτείνω «φονεύω» (βλ. 
λ. -κτονία)]. 

-κτόνος. Λεξικό επίθηµα πολλών αρχαίων και νέων σύνθετων λέξεων, που 
σηµαίνει «τον φονιά». Το θ. κτον- είναι ετεροιωµένη βαθµίδα τού θεµ. 
κτεν- (αρχ. (άπο)κτείνω «φονεύω» < *κτέν-(ω). Σύνθετα σε -κτόνος 
(ουσιαστικά και επίθετα), που χρησιµοποιούνται και σήµερα, είναι: 
πατροκτόνος, µητροκτόνος, αδελφοκτόνος, παιδοκτόνος, συζυγοκτόνος, 
εντοµοκτόνος, εθνοκτόνος, ανθρωπο-κτόνος, µικροβιοκτόνος, 
ζιζανιοκτόνος, τυραννοκτόνος, πνευµατο-κτόνος, παρασιτοκτόνος, 
βρεφοκτόνος, ψυχοκτόνος, ζωοκτόνος κ.ά. 

Κ.Τ.Σ. (το) Κοινό Ταµείο Στρατού. 
κτύπηµα [αρχ.] κ. χτύπηµα (το) {κτυπήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κρούση 

αντικειµένου από άλλο αντικείµενο: το - τής πόρτας µε το 
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ρόπτρο || το ~ µε το χέρι στο τζάµι 2. (συνεκδ.) ο ήχος που παράγεται 
όταν χτυπάει κανείς (κάτι) ή γενικά από κρούση: µε ξύπνησε το ~ τής 
πόρτας || το ~ τής καµπάνας || το - τής βροχής στα κεραµίδια 3. (ειδι-
κότ.) ο ήχος από ρολόι, τηλέφωνο κ.λπ.: το — τού τηλεφώνου | τού ρο-
λογιού 4. η δυνατή κρούση δύο επιφανειών, ώστε να παραχθεί ήχος: 
το ~ των πιατινιών 5. η ελαφριά επαφή τού χεριού µε σηµείο τού σώ-
µατος: του έδωσε ένα φιλικό ~ στην πλάτη 6. η επιθετική ενέργεια, 
κατά την οποία χτυπάει κανείς (κάποιον) (µε τα χέρια, µε αντικείµενο 
κ.λπ.): ~ σπαθιού | µαστιγίου | σφυριού || δέχτηκε ένα ~ στο πρόσωπο 
| στο κεφάλι | στον ώµο || η παιδαγωγική απορρίπτει το ~ των παιδιών 
|| ο δράστης τού κατάφερε ένα γερό ~ πισώπλατα || ποιος από τους δύο 
έδωσε το πρώτο ~; || έφαγε ένα άσχηµο ~ στην κοιλιά 7. (ει-δικότ.) 
πυγµαχικό χτύπηµα, γροθιά: δέχθηκε ένα ~ στο πρόσωπο- ΦΡ. (µτφ.) 
χτύπηµα κάτω από τη µέση | τη ζώνη βλ. λ. ζώνη 8. (συνεκδ.) το µέρος 
όπου έχει χτυπηθεί κάποιος/κάτι και το σηµάδι ή το αποτύπωµα που 
µένει: είχε ένα ~ στο κεφάλι || όλο του το σώµα ήταν κατάµαυρο από 
τα ~ || η πλάτη του ήταν γεµάτη χτυπήµατα από µαστίγιο || το 
αυτοκίνητο της είναι όλο χτυπήµατα ΣΥΝ. τραύµα, πληγή 9. επιθετική 
ενέργεια που στρέφεται κατά τού αντιπάλου: καταστροφικό | καίριο 
~ || κατάφεραν ένα καθοριστικό ~ κατά των βάσεων πυραύλων τού 
εχθρού || τροµοκρατικό ~ κατά ξένης πρεσβείας 10. (µτφ.) ενέργεια 
που προκαλεί απώλειες, µειώνει την ισχύ κ.λπ., αποδυνάµωση: «η 
υποβάθµιση τής πιστοληπτικής ικανότητας πέντε κορυφαίων ευ-
ρωπαϊκών τραπεζών αποτέλεσε ~ στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα» 
(εφηµ.) 11. (µτφ.) οτιδήποτε προκαλεί µεγάλο ψυχικό πόνο: ο θάνατος 
του ήταν σκληρό ~ για όλους µας ΣΥΝ. κακό, συµφορά. 

κτυπητός, -ή, -ό → χτυπητός 
κτύπος κ. χτύπος (ο) 1. ο ήχος που προκαλείται από κτύπηµα: ο ~ τής 
βροχής στα κεραµίδια || ακούστηκε ένας δυνατός ~ στην πόρτα ΣΥΝ. 
κρότος 2. το χτύπηµα: έδωσε έναν ~ στην πόρτα ΣΥΝ. κρούση 3. ήχος 
που επαναλαµβάνεται ρυθµικά: οι - τού ρολογιού | τού εκκρεµούς 4. 
(ειδικότ.) ο παλµός: οι ~ τής καρδιάς ΣΥΝ. χτυποκάρδι, καρδιοχτύπι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. εκφραστικός αναδιπλασιασµός ηχοµι-
µητικού θέµατος, πβ. (γ)δοϋπος. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, ο ορθός χω-
ρισµός είναι κ-τύπος (οπότε < τύπτω) µε προτακτικό σύµφωνο κ- (πβ. 
κάπρος)]. 

κτυπώ κ. χτυπώ [µεσν.] (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κτυπάς... | κτύπ-
ησα, -ιέµαι (κ. χτυπιούµαι), -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. κρούω (κά-
τι), ώστε να ακουστεί ήχος: ~ την πόρτα | το παράθυρο | το κουδούνι 
| την καµπάνα | το τύµπανο || µπήκε µέσα χωρίς να κτυπήσει την 
πόρτα || - τα πλήκτρα τού πιάνου || ~ τα χέρια | παλαµάκια (χειρο-
κροτώ) || ~ τα πόδια (ποδοκροτώ, ως έκφραση αδηµονίας ή αποδοκι-
µασίας)· ΦΡ. (α) χτυπάω πόρτες απευθύνοµαι σε πολλούς και δια-
φορετικούς ανθρώπους για βοήθεια: αναγκάστηκε να χτυπήσει πολλές 
πόρτες, για να σώσει το παιδί της (β) χτυπώ κάρτα τοποθετώ ειδική 
κάρτα σε συσκευή, για να καταγραφεί η ώρα προσελεύσεως και 
αναχωρήσεως µου από την εργασία (γ) χτύπα ξύλο! | να χτυπήσω 
ξύλο! (προληπτικά) για την αποτροπή κακού, για να µη συµβεί κάτι 
κακό που είπε κάποιος: -Μέχρι αύριο, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει! -Μη 
λες τέτοια λόγια, ~! (δ) (µτφ.) (κάποιος | κάτι) χτυπάει την πόρτα (κά-
ποιου) για δυσάρεστη κατάσταση που προκύπτει σε κάποιον: «όταν 
αδιαφορείς για την αγριότητα, επειδή πλήττει άλλους, αύριο, που θα 
χτυπήσει τη δική σου πόρτα, δεν θα υπάρχει κανείς να σε βοηθήσει» 
(εφηµ.) 2. καταφέρνω πλήγµα εναντίον προσώπου ή ζώου: µε χτύπη-
σε στο πρόσωπο | στο σαγόνι | ύπουλα | δόλια | αντικανονικά | άσχηµα 
|| ποιος από τους δύο αντιπάλους χτύπησε τον άλλον πρώτος; || ο 
αγωγιάτης χτυπούσε το άλογο µε το καµουτσίκν ΦΡ. (α) (µτφ.) χτυπώ 
(κάποιον) εκεί που (τον) πονάει καταφέρω καίριο πλήγµα εναντίον 
(κάποιου), πλήττω το αδύνατο του σηµείο: δεν ξαναείπε τίποτα, γιατί µ 
' αυτό που του είπα τον χτύπησα εκεί που τον πονάει (β) χτυπώ το 
κεφάλι µου (στον τοίχο) βλ. λ. κεφάλι (γ) χτυπώ το κακό στη ρίζα 
του εξουδετερώνω κάτι κακό ή επιβλαβές εν τη γενέσει του, µόλις 
πρωτοεµφανιστεί ή καταστρέφοντας ό,τι το προκαλεί και το ανα-
παράγει (δ) πάρε τον έναν (και) χτύπα τον άλλον βλ. λ. άλλος 3. πέ-
φτω µε δύναµη πάνω σε (κάτι): η βροχή χτυπάει τη στέγη || ο αέρας 
χτυπούσε τα παραθυρόφυλλα || (µτφ.) σ' αυτό το σηµείο µε χτυπάει ο 
ήλιος || το πλοίο το κτυπούσαν τα κύµατα || τον χτύπησε κεραυνός 4. 
κουνώ µε γρήγορες αλλεπάλληλες κινήσεις, αναταράζω: ~ κρέµα | 
αβγολέµονο || ~ τα αβγά, για να φτειάξω µαρέγκα ΣΥΝ. ανακινώ 5. κι-
νώ (κάτι) ρυθµικά ή παλινδροµικά: ο ταύρος χτυπούσε θυµωµένος 
την ουρά του || το πουλί χτύπησε τα φτερά του και έφυγε 6. βάλλω µε 
όπλο, σηµαδεύω στόχο: οι ελεύθεροι σκοπευτές χτυπούσαν όποιον 
περνούσαν για αντίπαλο || µας χτύπησαν µε τόξα και ακόντια || η 
σφαίρα τον χτύπησε στο πόδι || ~ εχθρικό πλοίο | αεροπλάνο ΣΥΝ. 
πλήττω, πυροβολώ, βοµβαρδίζω, βάλλω 7. προκαλώ τραύµα, πληγή ή 
επιφέρω θάνατο µε βολή ή χρήση όπλου: τον χτύπησε πισώπλατα µε 
το µαχαίρι || ~ το θήραµα στο κυνήγι || σήµερα δεν χτυπήσαµε φτερό 
(δηλ. δεν σκοτώσαµε κανένα πουλί ή, µτφ., αποτύχαµε τελείως, δεν 
κατορθώσαµε τίποτε) ΣΥΝ. πληγώνω, τραυµατίζω, σκοτώνω 8. (α) επι-
τίθεµαι εναντίον κάποιου, προσβάλλω εχθρικό στόχο: µας κύκλωσαν 
και µας χτυπούσαν από παντού || θα χτυπήσουµε τον εχθρό από τρεις 
πλευρές || - κάποιους κατά µέτωπο | πλαγίως ΣΥΝ. επιτίθεµαι (β) 
(µτφ.) καταπολεµώ, αντιµετωπίζω αποτελεσµατικά: πιστεύεται ότι τα 
νέα µέτρα θα χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή || το υπουργείο επιδιώκει να 
χτυπήσει τις συντεχνίες 9. (α) (µτφ.) προκαλώ ζηµιά σε (κά-
ποιον/κάτι), επενεργώ αρνητικά, βλάπτω: ο πληθωρισµός µάς χτύπησε 
σκληρά όλους || η φτώχια και η ανεργία χτυπούν και τις οικονοµικά 
ανεπτυγµένες χώρες || η ύφεση χτύπησε τους µικροµεσαίους (β) 
(ειδικότ.) για ασθένεια ή δυσάρεστο γεγονός, εκδηλώνοµαι ή συµ- 

βαίνω (σε κάποιον/κάτι): στην οικογένεια µας η επιδηµία τής γρίπης 
µάς χτύπησε όλους || τον χτύπησε παράλυση || εφέτος τις ελιές τις 
χτύπησε ο δάκος || δεν µπορεί να συνέλθει από τη συµφορά που τον 
χτύπησε || χτυπήθηκε σκληρά από τη µοίρα ΣΥΝ. προσβάλλω, πλήττω, 
θίγω· ΦΡ. χτυπώ στο κεφάλι (για οινοπνευµατώδες ποτό) προκαλώ ζά-
λη και πονοκέφαλο, φέρνω κάποιον εύκολα σε κατάσταση µέθης: αυτό 
το κρασί χτυπάει στο κεφάλι- µην πιεις πολύ! 10. ανταγωνίζοµαι µε 
επιτυχία (κάποιον): η χώρα µας δεν µπορεί να χτυπήσει χώρες όπως η 
Γερµανία και η Γαλλία στη βιοµηχανική παραγωγή 11. (ειδικότ. για 
αυτοκίνητο ή οδηγό) προκαλώ σύγκρουση (οχήµατος µε όχηµα) ή 
τραυµατίζω (πεζό): χτύπησε µε το αυτοκίνητο έναν πεζό || µου 
χτύπησαν το αµάξι στο φτερό 12. (ειδικότ.) βγάζω ήχο ο οποίος αντι-
στοιχεί σε συγκεκριµένη πληροφορία ή εντολή: το ρολόι µόλις χτύ-
πησε µεσάνυχτα || η σάλπιγγα χτύπησε εγερτήριο | σιωπητήριο | προ-
σκλητήριο | επίθεση | υποχώρηση | συναγερµό ΣΥΝ. σηµαίνω 13. εκτο-
ξεύω κατηγορίες εναντίον κάποιου, τον επικρίνω µε δριµύτητα: ο Τύ-
πος χτύπησε τα νέα µέτρα || οι κριτικοί χτυπούν το έργο µου, γιατί δεν 
µπορούν να το κατανοήσουν || το νοµοσχέδιο χτυπήθηκε από όλα τα 
κόµµατα τής αντιπολίτευσης ΣΥΝ. κατηγορώ, µέµφοµαι, πολεµώ ANT. 
επαινώ, εγκωµιάζω 14. υπενθυµίζω κακόβουλα σε κάποιον κάτι 
δυσάρεστο ή επώδυνο, κάνω αδιάκριτους υπαινιγµούς: ένα σφάλµα 
έκανα κι εγώ σαν άνθρωπος κι εσύ µου το χτυπάς συνέχεια! 15. επι-
τυγχάνω, πραγµατοποιώ: αυτή η εκποµπή χτυπάει πολύ υψηλά ποσο-
στά τηλεθέασης || µε το καινούργιο της προϊόν η εταιρεία χτύπησε 
ρεκόρ πωλήσεων ΦΡ. χτυπάω νούµερα για τηλεοπτική εκποµπή η 
οποία έχει υψηλή τηλεθέαση: η χθεσινοβραδινή εκποµπή του χτύπησε 
απίστευτα νούµερα 16. (ειδικότ. για οικονοµικές αξίες) ελαττώνω 
απότοµα, µειώνω σε µεγάλο βαθµό: η εταιρεία µας θα χτυπήσει τις 
τιµές, για να παρέµβει στον ανταγωνισµό 17. (για παπούτσια) δεν 
εφαρµόζω καλά και τραυµατίζω το πόδι: οι καινούργιες µπότες µου µε 
χτυπάνε 18. (µτφ.-αργκό) (α) µπορώ να επιτύχω κάτι: φέτος χτυπάµε 
πρωτάθληµα! (β) αποκτώ κάτι σε συµφέρουσα τιµή ή πλειοδοτώ σε 
πλειστηριασµό: χτύπησα ένα φοβερό σακάκι || χτύπησε ένα σπάνιο 
κινέζικο βάζο στη δηµοπρασία (γ) κατακτώ: χτύπησε την καλύτερη 
γκόµενα (δ) καταναλώνω: χτύπησε δέκα σφηνάκια στη σειρά || πάµε να 
χτυπήσουµε κάνα σουβλάκι; ♦ (αµετβ.) 19. παράγω θόρυβο, βγάζω 
δυνατό ή χαρακτηριστικό ήχο: όλη τη νύχτα ακούγαµε τα παντζούρια 
να χτυπούν απ'τον αέρα || χτυπάει το τηλέφωνο | το κουδούνι | η 
καµπάνα | το ξυπνητήρι | η σάλπιγγα || ακούσαµε τα τύµπανα των 
ιθαγενών να χτυπάνε || τα σπαθιά τους χτυπούσαν δυνατά καθώς 
µονοµαχούσαν || χτυπούν τα δόντια µου (έχω ρίγη, κρυώνω πάρα 
πολύ) ΣΥΝ. ηχώ, κροτώ, σηµαίνω· ΦΡ. (ειρων.) για ποιον χτυπάει η 
καµπάνα (For Whom the Bell Tolls, τίτλος έργου τού Ε. Hemingway) 
για επικείµενη τιµωρία, ανάληψη ευθύνης κ.λπ.: ο υπουργός δήλωσε 
ότι θα τιµωρηθούν αυστηρά οι ένοχοι · άραγε, ~ 20. κινούµαι παλµικά, 
δονούµαι γρήγορα ή δυνατά: η καρδιά µου χτυπούσε από χαρά | από 
αγωνία || χτυπάει ακόµη η καρδιά του || τα νέα έκαναν το αίµα να 
χτυπά δυνατά στις φλέβες του ΣΥΝ. πάλλοµαι, σφύζω 21. προσκρούω 
σε αντικείµενο ή πρόσωπο, συγκρούοµαι µε κάτι και υφίσταµαι 
µώλωπες ή βαρύτερα πλήγµατα: χτύπησε στην κολόνα τής ∆.E.H. και 
τραυµατίστηκε || πρόσεχε µην πέσεις και χτυπήσεις ΣΥΝ. µωλωπίζοµαι, 
τραυµατίζοµαι 22. προξενώ ορισµένη εντύπωση, γίνοµαι αφορµή 
σχολίων: αυτό που είπες χτυπάει άσχηµα || δεν (µου) χτυπάει καλά 
ούτε ο τρόπος του ούτε η συµπεριφορά του ΣΥΝ. φαίνοµαι, µοιάζω- 
ΦΡ. (α) µου χτυπάει στο µάτι βλ. λ. µάτι (β) (κάποιος | κάτι) µου 
χτυπάει | δίνει στα νεύρα βλ. λ. νεύρο- (ειδικότ. το µεσοπαθ. 
χτυπιέµαι) 23. έρχοµαι στα χέρια µε (κάποιον), συµµετέχω σε 
συµπλοκή δύο ή περισσοτέρων προσώπων: οι αναρχικοί χτυπήθηκαν 
µε την αστυνοµία || από το πρωί χτυπιούνται δυνάµεις των δύο 
πλευρών στο ύψωµα ΣΥΝ. συγκρούοµαι, συµπλέκοµαι 24. δίνω χτυ-
πήµατα στο στήθος µου ή το κεφάλι µου από θλίψη ή απελπισία, συ-
νταράσσοµαι από λυγµούς εξαιτίας απόγνωσης: χτυπιέται οληµερίς 
πάνω στον τάφο τού παιδιού της ΣΥΝ. δέρνοµαι, στηθοκοπιέµαι 25. 
(µτφ.) υφίσταµαι δοκιµασίες, περνώ βάσανα και ταλαιπωρίες: µια 
ζωή χτυπιέται µ'αυτά τα προβλήµατα || άδικα χτυπιέται τόσα χρόνια ο 
κακοµοίρης ΣΥΝ. βασανίζοµαι, ταλαιπωρούµαι, υποφέρω 26. (κα-
θηµ.) διαµαρτύροµαι έντονα, εκδηλώνω την οργή, την αγανάκτηση ή 
την απαίτηση µου κ.λπ. µε φωνές και χειρονοµίες: όσο και να χτυ-
πιέσαι, δεν θα γίνει το δικό σου || δεν του το δίνω, που να χτυπιέται! 
27. κάνω έντονες και απότοµες χορευτικές κινήσεις: ανεβαίνουν στην 
πίστα και χτυπιούνται σαν τρελοί. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κτυπώ (-έω) < 
κτύπος (βλλ.)] . -κτώ | -κτωµαι ρ. τής Αρχ. Ελληνικής που σήµαινε 
«παίρνω στην κατοχή µου, αποκτώ» και το οποίο απαντά σήµερα ως β' 
συνθετικό ρηµάτων τής Ν. Ελληνικής: απο-κτώ | -κτώµαι, κατα-κτώ | -
κτώµαι, ανακτώ | -κτώµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κτώµαι < κτάοµαι, υστερογενής µορφή τού θ. κτη- (πβ. 
παρ. κέ-κτη-µαι), εκτεταµ. βαθµ. τού I.E. *kte(i)- «κατέχω, εξουσιά-
ζω», πβ. σανσκρ. ksâyati, αβεστ. x§ayeiti. Οµόρρ. κτή-µα, κτή-σις (-η), 
κτή-τωρ, κτη-τικός κ.ά.]. Κ.Υ. (η) Κρατική Υπηρεσία. κυάλι (το) → 
κιάλι 
κυαµισµός (ο) ΙΑΤΡ. η κληρονοµική πάθηση που οφείλεται στην έλ-
λειψη ενός ενζύµου και εκδηλώνεται µε αιµόλυση (καταστροφή τού 
αίµατος), όταν το άτοµο φάει κουκκιά ή έρθει σε επαφή µε κουκκιά, 
ναφθαλίνη, ορισµένα φάρµακα κ.λπ. ΣΥΝ. κυάµωση. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. favism], κύαµος (ο) {κυάµ-ου | -ων, -ους} 
1. το φυτό κουκκιά 2. ο καρπός τής κουκκιάς, το κουκκί (βλ.λ.)· ΦΡ. 
κυάµων απέχεσθαι (κυάµων άπέχε-σθαι, πυθαγόρειος ρήτρα) (i) να 
µη γίνεται χρήση κυάµων ως τροφής 
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(ϋ) (υπαινικτικά) να µην αναµειγνύεται κανείς στην πολιτική. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο, αν και υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να συνδέεται µε 
το ρ. κυέω (βλ. λ. κύηση)]. 

κυάµωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. ο κυαµισµός (βλ.λ.). 
Κυανή Ακτή (η) τουριστική περιοχή τής ΝΑ. Γαλλίας στις ακτές τής Μεσογείου 

από τα σύνορα µε την Ιταλία µέχρι τη Μασσαλία. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
Côte d'Azur (λόγω τού βαθυγάλανου χρώµατος τού ουρανού, που 
αντανακλάται στη θάλασσα). Είναι γνωστή και ως French Riviera (αγγλ.), ήτοι 
«γαλλική ακτή»]. 

κυάνιο (το) [1880] {κυανί-ου | -ων} ΧΗΜ. η αρνητικά φορτισµένη µονοσθενής 
ρίζα που αποτελείται από άνθρακα και άζωτο (CN~). [ΕΤΥΜ < κυανός (βλ.λ.), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Cyan. Η ονοµασία οφείλεται στις αποχρώσεις 
ορισµένων κυανιούχων ενώσεων]. 

κυανιούχος, -ος, -ο ΧΗΜ. αυτός που περιέχει τη ρίζα κυάνιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
κυάνιο + -ούχος < έχω]. 

κυανόκρανος (ο) {κυανοκράν-ου | -ων, -ους} στρατιώτης τής ειρηνευτικής 
δύναµης τού Ο.Η.Ε., που αποστέλλεται σε εµπόλεµες περιοχές και φοράει 
γαλάζιο (κυανό) κράνος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. Les Casques 
Bleus]. 

κυανόλευκος, -η, -ο [1836] 1. αυτός που έχει χρώµα γαλάζιο και λευκό 2. 
(συνεκδ.) κυανόλευκη (η) η ελληνική σηµαία, που συνδυάζει το γαλάζιο και 
το λευκό χρώµα ΣΥΝ. γαλανόλευκη. 

κυανοπώγων (ο) [1883] {κυανοπώγ-ωνος, -ωνα | -ωνες, -ώνων} 1. αυτός που 
έχει µαύρη γυαλιστερή γενειάδα 2. (ως χαρακτηρισµός) άνδρας ο οποίος 
νυµφεύεται και σκοτώνει τις συζύγους του τη µία µετά την άλλη. 
[ΕΤΥΜ. < κυανός + πώγων «γενειάδα, πιγούνι». Η σηµ. 2 αποδίδει το γαλλ. 
Barbe-bleu, ήρωα τού οµώνυµου παραµυθιού τής συλλογής τού Charles 
Perrault (1628-1703)]. 

κυανός, -ή, -ό αυτός που έχει βαθυγάλαζο χρώµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. κυανούς < 
κυανός «σµάλτο, αζουρίτης» (ήδη µυκ. ku-wa-no), πιθ. µικρασιατικό δάνειο, 
πβ. χεττ. kuwanna]. 

κυανοφυτο (το) κατώτερος φυτικός οργανισµός που αναπτύσσεται όπου 
υπάρχει νερό και ιδιαίτερα σε ζεστές περιοχές· τα κυανόφυτα αποτελούν 
φυσικούς λιπαντές ή δείκτες για τον βιολογικό καθορισµό τού βαθµού 
ρύπανσης µιας περιοχής. 

κυανωπός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που αποκλίνει χρωµατικά προς το βαθυγάλαζο. 
κυάνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. Ο κυανός χρωµατισµός τού 

δέρµατος και των βλεννογόνων λόγω ελλιπούς οξυγονώ-σεως τού αίµατος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cyanose]. 

κυβεία (η) {κυβειών} (αρχαιοπρ.) 1. το παίξιµο των ζαριών · 2. ο προσπορισµός 
παράνοµων κερδών από το χρηµατιστήριο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < κυβεύω < κύβος]. 

Κυβέλη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. θεά τής γονιµότητας, µητέρα θεών και ανθρώπων, τής 
οποίας η λατρεία γνώρισε µεγάλη διάδοση στη Μ. Ασία και στη συνέχεια και 
στην Ελλάδα και την Ιταλία 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Κυβέλη | 
Κυβήβη, πιθ. ανατολ. δάνειο, πβ. χεττ. Kubaba]. 

κυβερνείο (το) [1824] το κτήριο στο οποίο κατοικεί ο κυβερνήτης. 
κυβέρνηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) (ως όργανο τού 

κράτους) ο πρωθυπουργός, οι αντιπρόεδροι τής κυβέρνησης (εφόσον 
υπάρχουν) και το σύνολο των υπουργών όλων των κατηγοριών (αναπληρωτών 
υπουργών, υπουργών επικρατείας, υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, 
υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο) και ενδεχοµένως (υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις που προβλέπει το Σύνταγµα), όλων ή ορισµένων υφυπουργών, 
ως ενιαίο συλλογικό όργανο άσκησης τής κυβερνητικής λειτουργίας· υπ' 
αυτήν την έννοια ταυτίζεται µε την έννοια τού υπουργικού συµβουλίου: 
ορκίστηκε χθες η νέα - || δεν γνωρίζουµε ποια ~ θα προκύψει από τις εκλογές || 
ο νικητής των εκλογών πήρε εντολή από τον πρόεδρο τής ∆ηµοκρατίας να 
σχηµατίσει - || η δοµή | η σύνθεση µιας ~|| ο πρόεδρος | τα µέλη τής ~ || πα-
ραιτήθηκε η ~ || δέσµευση | εξαγγελία | ανασχηµατισµός | αναδόµηση τής ~ || 
πολυµελής | ολιγοµελής | προσωρινή | µεταβατική ~ || συντηρητική | 
προοδευτική | συµµαχική ~||~ σωτηρίας | µειοψηφίας /συνασπισµού | εθνικής 
ενότητας || η πολιτική | η τακτική | η στάση τής ~ σε ένα ζήτηµα (β) 
υπηρεσιακή κυβέρνηση βλ. λ. υπηρεσιακός (γ) οικουµενική κυβέρνηση βλ. λ. 
οικουµενικός (δ) σκιώδης κυβέρνηση βλ. λ. σκιώδης (ε) κυβέρνηση 
συνεργασίας | συµµαχική κυβέρνηση κυβέρνηση στην οποία συµµετέχουν 
δύο ή και περισσότερα κόµµατα (στ) Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως βλ. λ. 
εφηµερίδα- ΦΡ. µε καµιά κυβέρνηση µε τίποτε, µε κανέναν τρόπο: δεν 
πρόκειται να δεχτώ ~ τέτοια λύση 2. (ως λειτουργία τού κράτους) η 
διακυβέρνηση τής χώρας- η κυβερνητική λειτουργία η οποία µαζί µε τη 
διοίκηση αποτελούν την εκτελεστική λειτουργία. 

κυβερνήτης (ο/η) [αρχ.] {(θηλ. γεν. κυβερνήτου) προστ. κυβερνήτα | 
κυβερνητών} 1. ο ανώτατος πολιτειακός άρχοντας: ο πρώτος ~ τής Ελλάδας 
ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που καθορίζει την πορεία 
και ηγείται τού πληρώµατος (σε πλοίο, αεροπλάνο, διαστηµόπλοιο). Επίσης 
κυβερνήτρια (η) {κυβερνητριών}. 

κυβερνητική (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που µελετά τις διασυνδέσεις, τους 
χειρισµούς και τον έλεγχο στα τεχνικά συστήµατα και στους ζωντανούς 
οργανισµούς από την άποψη των αναλογιών τους και η οποία επεκτείνει τις 
εφαρµογές της στην οικονοµία, τη βιολογία, την ιατρική κ.α. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cybernetics. Η λ. πλάστηκε το 1948 
από τον Ν. Wiener από το ρ. κυβερνώ, για να δηλώσει τις θεωρίες µελέτης και 
ελέγχου τής ροής πληροφοριών µεταξύ ζώντων ή τεχνητών επικοινωνούντων 
συστηµάτων]. 

κυβερνητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την κυβέρνηση και τα 
µέλη της: ~ απόφαση | µέτρο | πολιτική | εξουσία | έργο | πρόγραµµα | στέλεχος | 
επιτελείο | παράταξη | αξιωµατούχος | συνασπισµός | χειρισµός | κρίση | 
ανασχηµατισµός (β) κυβερνητικός εκπρόσωπος ο υπουργός που ενηµερώνει 
τον Τύπο για τις επίσηµες θέσεις τής κυβέρνησης (γ) ΝΟΜ. κυβερνητική πράξη 
ειδική διοικητική πράξη, που δεν υπόκειται σε ακυρωτικό έλεγχο 2. αυτός που 
πρόσκειται φιλικά προς την κυβερνώσα παράταξη: ~ Τύπος || ~ βουλευτής 3. 
αυτός που σχετίζεται µε τη διακυβέρνηση σκάφους. κυβερνοναύτης (ο) 
{κυβερνοναυτών} πρόσωπο που κινείται στον κυβερνοχώρο. 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cybernaut]. κυβερνοπάνκ (το) {άκλ.} η 
δηµιουργία ιστοριών επιστηµονικής φαντασίας µε την αξιοποίηση των 
υπολογιστών και τής εικονικής πραγµατικότητας. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cybernopank (νόθο συνθ.)]. κυβερνοπειρατής (ο) {άκλ.} ο 
δικτυοπειρατής (βλ.λ.).  — κυβερ- 
νοπειρατεία (η). κυβερνοχώρος (ο) (στην επιστηµονική φαντασία) ο χώρος στον 
οποίο διακινούνται εικόνες, µηνύµατα, πληροφορίες από τον έναν υπολογιστή 
προς τον άλλο: σερφάρω στον ~. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. cybernospace (νόθο συνθ.). Η λ. πλάστηκε 
το 1984 από τον συγγραφέα επιστηµονικής φαντασίας W. Gibson στο βιβλίο 
τού Necromancer, για να αποδοθεί µε µία λέξη το όραµα του για ένα παγκόσµιο 
δίκτυο υπολογιστών που συνενώνει ανθρώπους και πληροφορίες. Βλ. κ. 
κυβερνητική]. κυβερνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {κυβερνάς..., µτχ. κυβερνών, -ώσα, -ών 
| κυ-βέρν-ησα, -ώµαι, -άται... κ. (καθηµ.) -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. διοικώ (ως 
εκτελεστική εξουσία): ~ χώρα | κράτος || «τελικά, ποιος κυβερνά αυτό τον 
τόπο;» (φράση που αναφώνησε ο Κ. Καραµανλής το 1963 [πρωθυπουργός τής 
Ελλάδας] µετά τη δολοφονία από παρακρατικούς στη Θεσσαλονίκη τού 
βουλευτή τής Ε.∆.Α. Γρηγόρη Λαµπράκη) ΣΥΝ. διευθύνω, άρχω, εξουσιάζω 2. 
(ειδικότ.) οδηγώ σκάφος (και ηγούµαι τού πληρώµατος του): ~ πλοίο | 
αεροπλάνο ΣΥΝ. κατευθύνω 3. (µτφ.) διαδραµατίζω καθοριστικό ρόλο (για την 
πορεία, τις πράξεις, τη συµπεριφορά κάποιου): το χρήµα κυβερνούσε τη ζωή 
τους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κυβερνώ (-άω), αρχική σηµ. «οδηγώ άρµα, πλοίο» (η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.), < *κυµερνώ (όπως διασώζεται στο κυπρ. ku-me-re-
nai), αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. Το λατ. guberno είναι δάνειο από την Ελλην. και 
πέρασε σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. govern], κυβερνών, -ώσα, -ών αυτός που 
κυβερνά: το κυβερνών κόµµα || η κυβερνώσα παράταξη. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κυβερνών, µτχ. ενεστ. τού ρ. κυβερνώ]. κυβευτής (ο) 
[αρχ.] (αρχαιοπρ.) αυτός που παίζει ζάρια. κυβεύω ρ. αµετβ. 
{εκύβευσα} (αρχαιοπρ.) παίζω ζάρια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κύβος]. κυβίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {κύβισ-α, -τηκα, -µένος} 1. 
µετρώ τον όγκο που καταλαµβάνει (κάτι) σε κυβικά µέτρα · 2. υψώνω αριθµό 
στην τρίτη δύναµη, στον κύβο · 3. συναρµολογώ αντικείµενα µεταξύ τους, 
ώστε να αποτελέσουν σύνολο διαιρετό σε κυβικά µέτρα. κυβικός, -ή, -ό [αρχ.] 
1. αυτός που έχει το σχήµα τού κύβου 2. (α) κυβικό µέτρο η µονάδα µετρήσεως 
τού όγκου, ίση µε κύβο τού οποίου η ακµή είναι ένα µέτρο (β) κυβικό 
εκατοστό µονάδα µετρήσεως τού όγκου, ίση µε κύβο τού οποίου η ακµή είναι 
ένα εκατοστό 3. κυβικό (το) το κυβικό µέτρο: πόσα ~ νερό κατανάλωσες; 
κυβισµός (ο) 1. ΜΗΧΑΝ. η εκτίµηση τού όγκου (ενός αντικειµένου) σε κυβικά 
µέτρα- (ειδικότ.) ο συνολικά εκτοπιζόµενος όγκος σε έναν χρόνο λειτουργίας 
τού κινητήρα, στού οποίου τον προσδιορισµό υπολογίζονται το πλήθος 
κυλίνδρων τού κινητήρα, η διάµετρος εµβόλου και η διαδροµή σε 
εκατοστόµετρα: µοτοσυκλέτα µεγάλου ~ 2. ΜΑΘ. η ύψωση αριθµού στην τρίτη 
δύναµη, στον κύβο: 23 ΣΥΝ. κύβος αριθµού • 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η καλλιτεχνική τάση 
που εµφανίστηκε στη Γαλλία στις αρχές τού 20ού αι. και χαρακτηρίζεται από 
την αφαιρετική αναγωγή τού πραγµατικού σε βασικά σχήµατα και όγκους. — 
κυβιστικός, -ή, -ό (σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ µτγν. < κυβίζω < αρχ. κύβος. Η σηµ. τού καλλιτεχνικού κινήµατος 
αποδίδει το γαλλ. cubisme, ενώ η µηχανολογική σηµ. αποδίδει το αγγλ. cubic 
capacity]. κυβίστας (ο) {κυβιστών}, κυβίστρια (η) {κυβιστριών} καλλιτέχνης 
που ανήκει στο κίνηµα τού κυβισµού (βλ.λ., σηµ. 3). Επίσης κυβι-στής. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cubiste]. κυβίστηµα (το) [µτγν.] 
{κυβιστήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΘΛ. 1. το γυµναστικό άλµα που γίνεται µε τη 
στήριξη των χεριών στο έδαφος ΣΥΝ. τούµπα 2. ακροβατική άσκηση πάνω σε 
δοκό ή µονόζυγο (εµπρόσθια και οπίσθια). Επίσης κυβίστηση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κυβιστώ (-άω) «αναστρέφοµαι (µε τούµπα), βουτώ», 
αβεβ. ετύµου, ίσως συνδέεται µε τη σπάνια λ. κύβη «κεφάλι» (στο 
Etymologicum Magnum), καθώς και µε τη λ. κύβος, οπότε το ρ. κυβιστώ θα 
σήµαινε «κυλώ (κουτρουβαλιαστά) σαν το ζάρι»]. κυβιστικός, -ή, -ό → 
κυβισµός κυβοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κυβοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε κύβο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κυβόλεξο (το) [1891] {κυβολέξ-ου | 
-ων) το παιχνίδι κατά το οποίο τοποθετούνται αρχικά λέξεων στις πλευρές 
κύβου, ώστε να προκύψουν νέες λέξεις. κύβος (ο) 1. (α) ΜΑΘ. το ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο, τού οποίου οι δώδεκα ακµές είναι ίσες και οι έξι έδρες του 
ίσα τετράγωνα (β) καθετί που έχει το σχήµα αυτό: κύβοι πάγου | ζάχαρης· ΦΡ. ο 
κύβος ερ-ρίφθη (ό κύβος ερρίφθη) σε περιπτώσεις που µια καθοριστική από- 
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φάση λαµβάνεται οριστικά και αµετάκλητα (βλ. κ. λατ. alea jacta est) 
2. ΜΑΘ. (α) κύβος αριθµού η ύψωση αριθµού στην τρίτη δύναµη, που 
ισούται µε τριπλό πολλαπλασιασµό τού αριθµού αυτού µε τον εαυτό 
του: υψώνουµε το 4 στον - (43) ΣΥΝ. τρίτη δύναµη (αριθµού) (β) τέ 
λειος κύβος ο αριθµός που είναι κύβος ενός ακέραιου αριθµού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο λυδικής προελ., όπως και το 
αντίστοιχο λατ. cubus]. 

Κ.Υ.∆.Ε.Π. (η) Κεντρική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Εγχώριας Παραγωγής. 
κυδωνάτο (το) το φαγητό που παρασκευάζεται από κρέας και κυδώνι. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. κυδωνάτον «ποτό από κυδώνια» < αρχ. κυδώνιον (βλ.λ.)]. 
κυδώνι (το) {κυδων-ιού | -ιών} 1. ο καρπός τού δέντρου τής κυδωνιάς, µεγάλος, 

σφαιρικός, κίτρινου χρώµατος, µε δυνατό άρωµα και στυφή γεύση, που 
χρησιµοποιείται στη ζαχαροπλαστική και γενικότ. στη µαγειρική: ζελέ | 
κοµπόστα | γλυκό ~|| ~ ψητό στον φούρνο · 2. κοινή ονοµασία οστρακοειδούς 
µαλακίου, είδους αχηβάδας. [ΕΤΥΜ < αρχ. κυδώνια (µήλα), που συνδ. µε το 
αρχαιότερο ουσ. κοδύ-µάλον, αγν. ετύµου, πιθ. µικρασιατικό δάνειο, που 
συνδέθηκε µε το τοπωνύµιο Κυδωνιά (τα σηµερινά Χανιά)]. 

κυδωνιά (η) BOT. οπωροφόρο δέντρο ή θάµνος µε µεγάλα χνουδωτά φύλλα και 
ροζ άνθη, που παράγει κυδώνια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. κυδωνέα < αρχ. 
κυδώνιον (βλ.λ.)]. 

Κυδωνιές (οι) {Κυδωνιών} το Αϊβαλί (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Βλ. λ. Αϊβαλί]. 

κυδωνόπαστο (το) το γλυκό που αποτελείται από βρασµένα κυδώνια και 
ζάχαρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

κύηµα (το) [αρχ.] {κυήµ-ατος | -ατα, -άτων} το έµβρυο που κυοφορείται στη 
µήτρα τής µητέρας κατά το διάστηµα ανάµεσα στη σύλληψη και στον τοκετό 
ΣΥΝ. κυοφορούµενο. 

κύηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διαδικασία ανάπτυξης τού 
εµβρύου µέσα στη µήτρα των θηλαστικών κατά τον χρόνο που µεσολαβεί 
ανάµεσα στη σύλληψη και τον τοκετό. [ΕΤΥΜ < αρχ. κύησις < κυώ (-έω) < θ. 
κυ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *keu- «φουσκώνω, πρήζοµαι», πβ. σανσκρ. 
svâyati «ενισχύοµαι, είµαι δυνατός», λατ. cumulus «σωρός», ουαλ. cyw 
«µικρό ζώο» κ.ά. Οµόρρ. κύ-ηµα, κϋ-µα, εγ-κυ-ος, κυο-φορώ κ.ά.]. 

Κύθηρα (τα) {Κυθήρων} 1. νησί Ν. τής Λακωνίας (γεωγραφικά υπάγεται στα 
Επτάνησα και διοικητικά στον νοµό Πειραιώς)· αλλιώς (λαϊκ.) Τσιρίγο (το) 
(βλ.λ.) 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού 
3. (µτφ.) ιδεατός τόπος βουκολικής και ερωτικής ατµόσφαιρας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 

Κύθνος (η) 1. νησί των ∆. Κυκλάδων µεταξύ τής Κέας και τής Σερίφου 2. η 
πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Κύθνιος (ο), Κύθνια (η), κύθνιος, -α, -
ο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, αγν. ετύµου, που οφείλεται στον µυθικό ήρωα 
Κύθνον, αρχηγό των ∆ρυόπων αποίκων από την Εύβοια. Εξαιτίας αυτού το 
νησί ονοµαζόταν επίσης ∆ρυοπίς]. 

κυκεώνας (ο) (λόγ.) η ανάµειξη ανόµοιων πραγµάτων, η ανακατωσούρα, η 
αναταραχή: ~ επαγγελµατικών, οικογενειακών και κοινωνικών υποχρεώσεων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κυκεών, -ώνος < κυκώ (-άω) «αναµειγνύω, ανακατεύω», αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε λιθ. sâukstas «κουτάλι», σανσκρ. khâjati 
«ανακατεύω»]. 

Κυκλάδες (οι) 1. νησιωτικό σύµπλεγµα στο Κ. και Ν. Αιγαίο Πέλαγος 2. νοµός 
Κυκλάδων νοµός τού Κ. και Ν. Αιγαίου Πελάγους, που περιλαµβάνει τα 
νησιά Αµοργό, Ανάφη, Ανδρο, Αντίπαρο, Θήρα, Κίµωλο, Κύθνο, Μήλο, 
Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σύρο, Τήνο και Φολέγανδρο, µε 
πρωτεύουσα την Ερµούπολη τής Σύρου. — Κυκλαδίτης (ο) [1890], 
Κυκλαδίτισσα (η), κυκλαδίτικος, -η, -ο κ. (λόγ.) κυκλαδικός, -ή, -ό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Κυκλάδες (νήσοι), όπως απαντά στον Ηρόδοτο, επειδή τα 
νησιά βρίσκονται γύρω από την ιερή ∆ήλο]. 

κυκλαδικός, -ή, -ό [1893] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις Κυκλάδες: ~ τέχνη | 
ειδώλιο | αρχιτεκτονική 2. ΙΣΤ. κυκλαδικός πολιτισµός ο πολιτισµός που 
αναπτύχθηκε στις Κυκλάδες κατά την εποχή τού χαλκού" ιδιαίτερα 
χαρακτηριστική είναι η πρώιµη περίοδος του (Πρωτοκυ-κλαδική), που 
αντιστοιχεί µε τους τελευταίους νεολιθικούς χρόνους και την πρώιµη εποχή 
τού χαλκού (3000-2000 π.Χ.)· η µέση και η ύστερη κυκλαδική περίοδος 
αντιστοιχούν περίπου µε τους χρόνους ακµής τού µινωικού και µυκηναϊκού 
πολιτισµού. Επίσης κυκλαδίτικος, -η, -ο. 

κυκλάµινο (το) καλλωπιστικό φυτό, µε άνθη χρώµατος λευκού ή ροζ, 
βαθυκόκκινου ή µοβ και λεπτό άρωµα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κυκλάµινον < µτγν. κυκλάµινος (ή) < αρχ. κύκλος (κατά το 
σησάµινος), πιθ. εξαιτίας τού σχήµατος των βολβών τής ρίζας του]. 

κυκλικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει σχήµα κύκλου: -χορός | περίβολος 2. 
αυτός που σχετίζεται µε τον επικό ποιητικό κύκλο: ~ ποιητής | ποίηµα. — 
κυκλικά επίρρ. 

κύκλιος, -α, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) ο κυκλικός, αυτός που σχηµατίζει κύκλο: ~ 
χοροί | άσµατα. 

κυκλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κυκλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
κύκλο ΣΥΝ. κυκλοτερής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κυκλοθυµία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. η συχνή εναλλαγή ψυχικής διάθεσης (από 
τη θλίψη στην ευθυµία κ.λπ.) (πβ. λ. αµφιθυµία). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γερµ. Zyclothymie]. 

κυκλοθυµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την κυκλοθυµία: ~ συµπτώµατα 
2. αυτός τού οποίου η ιδιοσυγκρασία κυµαίνεται ανά- 

µεσα στη θλίψη και την ευθυµία. — κυκλοθυµικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Zyclothyme]. 

κύκλος (ο) 1. ΜΑΘ. η (κλειστή καµπύλη) γραµµή, τής οποίας κάθε σηµείο 
απέχει εξίσου από το κέντρο της: τριγωνοµετρικός ~ || οµόκεντροι ~ || η ακτίνα | 
η περιφέρεια | το εµβαδόν ενός ~ || σχεδιάζω | σχηµατίζω έναν -· ΦΡ. 
τετραγωνισµός τού κύκλου πρόβληµα που αναφέρεται στην κατασκευή 
τετραγώνου µε εµβαδόν ίσο µε το εµβαδόν δεδοµένου κύκλου και το οποίο 
θεωρείται άλυτο µε τη χρήση διαβήτη και κανόνα- (µτφ.) κάθε δυσεπίλυτο ή 
άλυτο πρόβληµα: τα νέα µέτρα τής κυβέρνησης αποσκοπούν στον - στην 
οικονοµία 2. (συνεκδ.) η επίπεδη επιφάνεια που περικλείεται από την 
παραπάνω καµπύλη: κάθονται µέσα σε κύκλους σχεδιασµένους στο έδαφος || 
κύκλοι βαµµένοι µε διάφορα χρώµατα 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε έχει τέτοιο σχήµα: 
ρούχα µε σχέδια από κύκλους και τετράγωνα || τα άκρα τους ενώνονταν και 
σχηµάτιζαν κύκλους || είχε µαύρους ~ γύρω από τα µάτια (από την κούραση ή 
από οργανικό πρόβληµα) 4. (α) η κυκλική πορεία, η πορεία που αρχίζει και 
τελειώνει στο ίδιο σηµείο: το αεροπλάνο διέγραφε κύκλους στον αέρα (β) η 
πορεία γύρω-γύρω από τον προορισµό, που δεν είναι η συντοµότερη πορεία: το 
ταξί έκανε κύκλους µέσα από στενά και η διαδροµή κόστισε πολλά χρήµατα 5. 
σειρά γεγονότων που επαναλαµβάνονται σταθερά (µετά το τελευταίο 
συµβαίνει το αρχικό κ.ο.κ.): ορισµένοι θεωρούν ότι η ιστορία κάνει κύκλους- 
ΦΡ. φαύλος κύκλος βλ. λ. φαύλος 6. (ειδικότ.) (α) αλυσίδα φαινοµένων που 
επαναλαµβάνονται: ο ~ τής ζωής || ο ~ των εποχών ΦΡ. (α) κύκλος τού αίµατος 
βλ. λ. αίµα (β) τού κύκλου τα γυρίσµατα για τις εναλλαγές που φέρνει ο 
χρόνος, η ζωή, για το άστατο τής τύχης (γ) βιολογικός κύκλος η γέννηση, η 
ανάπτυξη κ.λπ. ώς τον θάνατο 7. η περίοδος τής έµµηνης ρύσης των γυναικών: 
έχω άστατο - 8. το σύνολο των µετασχηµατισµών που υφίσταται ένα σύστηµα 
και που το επαναφέρουν στην αρχική του κατάσταση: ο τροφικός ~|| ο ~ τού 
αζώτου 9. η πορεία που ακολουθεί κάτι µέχρι την εξασθένηση του, ώσπου να 
πάψει να υπάρχει: ο ιός πρέπει να κάνει τον - του, για να περάσει η αρρώστια 
10. σειρά µαθηµάτων, διαλέξεων, εκδηλώσεων µε κοινό θέµα: ~ διαλέξεων για 
την αρχαία ζωγραφική || τρεις κύκλους εκδηλώσεων αφιερωµένους στο Βυζάντιο 
περιλαµβάνει το πρόγραµµα τού Ιδρύµατος 11. (ειδικότ.) υποδιαίρεση τού 
προγράµµατος σπουδών σε ολοκληρωµένα στάδια: η δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση στη Γαλλία περιλαµβάνει δύο ~ σπουδών 12. σύνολο ανθρώπων µε κοινό 
γνώρισµα (επαγγελµατικό, συγγενικό, οικονοµικό κ.ά.): ο ~ των δικηγόρων | 
των δηµοσιογράφων || ανήκει στους - τής υψηλής κοινωνίας || ακούγεται πολύ 
στους ~ τής µόδας || παντρεύτηκε κάποιον από τον ~ της (την τάξη της) || δεν 
είναι τού ~ µας αυτή η συµπεριφορά 13. (ειδικότ.) η παρέα (κάποιου), οι 
συναναστροφές, οι άνθρωποι που περιβάλλουν (κάποιον): ο ~ του είναι 
άνθρωποι τής τάξης του || από τους ~ τού πρωθυπουργού ακούστηκε ότι... || 
προεδρικοί ~ µιλούν για εκλογές || γάµος σε στενό ~ (συνήθ. οικογενειακό ή 
φιλικό, χωρίς πολλούς καλεσµένους) 14. καλλιτεχνική ή επιστηµονική οµάδα 
µε κοινές αρχές (που συχνά οργανώνεται γύρω από ένα πρόσωπο): «o ~ των 
χαµένων ποιητών» (τίτλος ταινίας) || ο ~ των υπερρεαλιστών || ο θεατρικός ~ 
φοιτητών 15. ΛΟΓΟΤ. (α) το σύνολο των πεζών ή έµµετρων αφηγήσεων 
διαφορετικών συγγραφέων, που αναφέρονται σε έναν µυθικό ήρωα: επικός - || 
ο Θηβαϊκός ~ αναφέρεται στον Οιδίποδα και στους απογόνους του (β) το 
σύνολο των έργων ενός συγγραφέα γύρω από θέµα, πρόσωπο ή οµάδα 
προσώπων: ο ~ εί-κοσι µυθιστορηµάτων τού Ε. Ζολά γύρω από τη ζωή τής 
οικογένειας Ρουγκόν-Μακάρ 16. ΦΙΛΟΛ. σχήµα λόγου κατά το οποίο µία 
πρόταση, µία περίοδος, ένας στίχος, ποίηµα ή πεζό κείµενο αρχίζουν και τε-
λειώνουν µε την ίδια λέξη 17. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) η χρησιµοποίηση τής 
θέσης, που πρέπει να αποδειχθεί, ως επιχειρήµατος (λήψη τού ζητουµένου) 18. 
το πεδίο στο οποίο εκτείνεται κάτι, ό,τι περιλαµβάνεται σε αυτό: ο ~ των 
ενδιαφερόντων κάποιου || ο ~ των δραστηριοτήτων µου ΣΥΝ. φάσµα, εύρος 19. 
ΟΙΚΟΝ. κύκλος εργασιών το σύνολο των εισπράξεων µιας επιχείρησης σε 
ορισµένο χρονικό διάστηµα, που προέρχονται από πωλήσεις ή από παροχή 
υπηρεσιών: Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.) 20. ΑΣΤΡΟΛ. ζωδιακός κύκλος | 
ζωδιακή ζώνη βλ. λ. ζωδιακός 21. ΓΕΩΓΡ. αρκτικός κύκλος βλ. λ. αρκτικός. — 
(υποκ.) κυκλάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοτοσυκλέτα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *kwe-kwl-o-, 
αναδιπλ. µορφή τού θ. *kwl-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *kwel- «περιστρέφω, 
γυρίζω», πβ. σανσκρ. cakrâh «κύκλος», αρχ. αγγλ. hwêol (> αγγλ. wheel 
«τροχός»), αρχ. σκανδ. huël, αρχ. σλαβ. kolo κ.ά. Οµόρρ. πόλ-ος (βλ.λ.), έγ-
κΰκλ-ιος, κυκλο-φορώ, κύλ-ινδρος, κυλ-ίω]. 
-κύκλος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει ότι ένα όχηµα έχει ορισµένο αριθµό 

τροχών: δίκυκλο όχηµα || (το ουδ. ως ουσ.) οδηγούσε ένα τρίκυκλο. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. τετρά-κυκλον, µτγν. δί-
κυκλον [άρµα]), το οποίο προέρχεται από το ουσ. κύκλος]. κυκλοτερής, -ής, -ές 
{κυκλοτερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει σχήµα όµοιο µε τού 
κύκλου, που µοιάζει µε κύκλο: ~ ναός | τείχος | κίνηση ΣΥΝ. κυκλικός, 
στρογγυλός ANT. ίσιος, ευθύς. — κυκλο-τερώς επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κύκλος + -τερής < τείρω «εξαντλώ» (βλ. κ. τρίβω)]. κύκλοτρο 
(το) {κυκλότρ-ου | -ων) ΦΥΣ. επιταχυντική διάταξη που χρησιµοποιείται στην 
πυρηνική φυσική, µε την οποία επιτυγχάνεται η επιτάχυνση στοιχειωδών 
σωµατιδίων (λ.χ. πρωτονίων, σωµατιδίων α, βαρέων ιόντων κ.λπ.), τα οποία 
διαγράφουν κυκλική τροχιά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cyclotron]. 
κυκλοφέρνω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) τριγυρίζω κάποιον 
επιδιώκοντας συγκεκριµένο σκοπό: την κυκλοφέρνουν διάφοροι για τα λεφτά της 
ΣΥΝ. γυροφέρνω. 



κυκλοφορητής 970 Κύκλωπας 
 

Κυκλοφορητής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. αντλία που ρυθµίζει την κυκλοφορία τού 
νερού ή τού αέρα στο σύστηµα θέρµανσης: η πολυκατοικία έχει µείνει 
χωρίς θέρµανση λόγω βλάβης στον ~ τού καλοριφέρ || φούρνος µε ~ 
ψυχρού αέρα στα τοιχώµατα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
circulator]. 

κυκλοφορία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ροή µέσων συγκοινωνίας | µεταφο-
ράς (οχηµάτων, σκαφών, αεροπλάνων κ.λπ.), πεζών από ή προς τον 
προορισµό τους: πολλοί εξακολουθούν να σταθµεύουν παράνοµα και 
να εµποδίζουν την ~ των αυτοκινήτων || ρυθµίζω | δυσχεραίνω | δια-
ταράσσω | παρακωλύω την ~ || η ~ χωλαίνει | παραλύει || άδεια | απα-
γόρευση | συµφόρηση | αποσυµφόρηση τής κυκλοφορίας || οµαλή | 
ανώµαλη | αραιή ~||~ πεζών | οχηµάτων | τροχοφόρων | πλοίων | αε-
ροπλάνων ΣΥΝ. διακίνηση, µετακίνηση ■ ΦΡ. (α) Κώδικας Οδικής Κυ-
κλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) σύνολο διατάξεων και κανονισµών που ρυθµί-
ζουν την κίνηση στους δρόµους και καθορίζουν την οδική συµπερι-
φορά των οδηγών και των πεζών (β) αριθµός κυκλοφορίας βλ. λ. 
αριθµός (γ) δίνω στην κυκλοφορία (για δρόµο) επιτρέπω να κυκλο-
φορούν οχήµατα: ο υπουργός έδωσε σήµερα στην κυκλοφορία ένα 
από τα σηµαντικότερα οδικά έργα 2. η διαρκής κίνηση προϊόντων, 
καταναλωτικών αγαθών (από την παραγωγή στην κατανάλωση, η ει-
σαγωγή ή η εξαγωγή τους κ.λπ.): ~ πλούτου | εµπορευµάτων ΣΥΝ. 
ανταλλαγή, διακίνηση 3. η διάδοση, η γνωστοποίηση τής ύπαρξης: 
φήµες τίθενται έντεχνα σε ~ || ~ ενός µυστικού | προπαγάνδας | ψευ-
δών ειδήσεων ΣΥΝ. διάδοση, επέκταση ΑΝΤ. απόκρυψη 4. (ειδικότ. για 
έντυπα, δίσκους µουσικής κ.ά.) (α) η παρουσία και η διακίνηση στην 
αγορά: ο καινούργιος του δίσκος θα τεθεί στην ~ τον επόµενο µήνα || 
τα κακέκτυπα αποσύρθηκαν από την ~ || αφαίρεσαν τη σκηνή από όλες 
τις κόπιες που βρίσκονταν σε κυκλοφορία (β) (συνεκδ.) ο αριθµός 
των αντιτύπων που αγοράστηκαν από το κοινό: εφηµερίδα | πε-
ριοδικό ευρείας ~|| ο δίσκος του είχε υψηλή | µεγάλη | µικρή ~ ΣΥΝ. 
πώληση, κατανάλωση (γ) (συνεκδ.) το έντυπο (ή ο µουσικός δίσκος) 
που βγαίνει στην αγορά: στο κατάστηµα µας θα βρείτε όλες τις νέες ~ 
5. (ειδικότ. για οικονοµικά µεγέθη) η µεταβίβαση χρήµατος, οµολο-
γιών κ.λπ. από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σε άλλο, µέσω αγοραπωλη-
σίας, δωρεάς κ.λπ.: ~ κεφαλαίων ΣΥΝ. συναλλαγή, µεταβίβαση 6. ΒΙΟΛ. 
(α) η συνεχής ροή και κίνηση υγρού στο εσωτερικό ζωικού ή φυτικού 
οργανισµού, µε την οποία εξασφαλίζεται η παροχή οξυγόνου και θρε-
πτικών ουσιών στα διάφορα τµήµατα τού οργανισµού, η απέκκριση 
διοξιδίου τού άνθρακα και των καταβολιτών, η κατανοµή των ορµο-
νών (β) ΦΥΣΙΟΛ. (στον άνθρωπο) η συνεχής κίνηση και ροή τού αίµα-
τος στον οργανισµό από την καρδιά προς τα όργανα και τα άκρα τού 
σώµατος διά µέσου των αρτηριών και αντιστρόφως από τα άκρα και 
τα όργανα προς την καρδιά διά µέσου των φλεβών (γ) εξωσωµατική 
κυκλοφορία βλ. λ. εξωσωµατικός 7. ΦΥΣ. η κίνηση υγρού ή αερίου µέσα 
σε κλειστό κύκλωµα 8. ΜΕΤΕΩΡ. το σύνολο των κινήσεων των µε-
γάλων αερίων µαζών στην ατµόσφαιρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κυκλική κίνηση», < κυκλοφορούµαι. Οι 
σύγχρονες σηµ. αποτελούν απόδ. τού γαλλ. circulation]. 

κυκλοφοριακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την κυκλοφορία, 
την οδική κίνηση (πεζών και τροχοφόρων), καθώς και την κίνηση 
πλοίων και αεροπλάνων: ~ συµφόρηση | χάος | σύστηµα | ανωµαλία | 
φόρτος | (οδική) αρτηρία | αγωγή | συνθήκες | κόµβος · 2. αυτός που 
σχετίζεται µε τις πωλήσεις (εντύπου, δίσκου µουσικής ή άλλου προϊ-
όντος), το πώς κινείται στην αγορά: το βιβλίο σηµείωσε εξαιρετική -
επιτυχία || ο τελευταίος του δίσκος ήταν - αποτυχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πληροφορική. 

κυκλοφορικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το 
κυκλοφορικό σύστηµα, το σύστηµα όλων των οργάνων τού σώµατος 
(δηλ. των αιµοφόρων και των λεµφικών αγγείων και τής καρδιάς), 
στα οποία συντελείται η κυκλοφορία τού αίµατος και τής λέµφου 2. 
αυτός που σχετίζεται µε το κυκλοφορικό σύστηµα τού ανθρώπου και 
των ζώων: -προβλήµατα | διαταραχές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

κυκλοφορώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κυκλοφορείς... | κυκλοφόρ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. θέτω σε κυκλοφορία: κατηγορήθηκε 
ότι κυκλοφόρησε πλαστά χαρτονοµίσµατα || το ∆ηµόσιο θα κυκλο-
φορήσει καινούργια οµόλογα τρίµηνης διάρκειας 2. (ειδικότ. για 
προϊόντα) διαθέτω (κάτι) στην αγορά προς πώληση ή κατανάλωση: η 
δισκογραφική εταιρεία κυκλοφόρησε τον νέο δίσκο τού γνωστού συ-
γκροτήµατος || δίκτυο λαθρεµπόρων κυκλοφόρησε λαθραία τσιγάρα 
στην αγορά ΣΥΝ. πωλώ 3. (ειδικότ. για έντυπα) εκτυπώνω και δηµο-
σιεύω: γνωστός εκδοτικός οίκος θα κυκλοφορήσει σύντοµα νέα σειρά 
µεταφράσεων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ΣΥΝ. εκδίδω 4. (α) 
(οικ.) συνοδεύω (κάποιον): πότε θα έρθεις να σε κυκλοφορήσω στα 
µέρη µας; ΣΥΝ. περπατώ (β) (κακόσ.-αµετβ.) περιφέροµαι µε 
ανάρµοστη συντροφιά ή πηγαίνω σε κακόφηµα µέρη: αν και παντρε-
µένος, κυκλοφορεί πότε µε τη µία και πότε µε την άλλη 5. (οικ.) οδη-
γώ (συνήθ. επιδεικτικά) όχηµα: κυκλοφορούσε µια Μερσεντές νέας 
τεχνολογίας στην παραλιακή λεωφόρο ♦ (αµετβ.) 6. (για πεζούς, οχή-
µατα ή µέσα µεταφοράς) βρίσκοµαι σε κίνηση, κινούµαι, είµαι σε 
κυκλοφορία: στους διαδρόµους δεν κυκλοφορούσε κανείς || τα σταθ-
µευµένα αυτοκίνητα δεν αφήνουν χώρο να κυκλοφορούν οι πεζοί || 
στις ώρες αιχµής τα λεωφορεία κυκλοφορούν µε µεγάλη δυσκολία 
ΣΥΝ. κινούµαι, µετακινούµαι 7. (ειδικότ.) κινούµαι ή περιφέροµαι σε 
εξωτερικό χώρο (όχι στο σπίτι µου) ή σε συγκεκριµένο περιβάλλον: 
δεν επιτρέπεται να κυκλοφορείς χωρίς ταυτότητα || πώς κυκλοφορείς 
σε αυτά τα χάλια; || κυκλοφορεί πολύ τώρα τελευταία και φωτογρα-
φίζεται συνεχώς σε κοσµικές εκδηλώσεις ΣΥΝ. γυρνώ, περιφέροµαι, 
βγαίνω· ΦΡ. (εκφραστ.-ειρων.) τι κυκλοφορεί στον κόσµο! για αν-
θρώπους ή φαινόµενα που προξενούν µεγάλη εντύπωση 8. (µτφ.) δια-
δίδοµαι από στόµα σε στόµα, αποκτώ ευρεία διάδοση: ο υπουργός 

διέψευσε τις φήµες που κυκλοφόρησαν για την υγεία του || η είδηση 
τού θανάτου του κυκλοφόρησε αστραπιαία || κυκλοφορούν νέα | δια-
δόσεις | πληροφορίες | σενάρια (σχετικά µε κάποιον/κάτι) || άκουσες 
το νέο ανέκδοτο που κυκλοφορεί; ΣΥΝ. µεταδίδοµαι, ακούγοµαι 9. τί-
θεµαι σε κυκλοφορία: από το 1996 κυκλοφορούν και διακοσάρικα 10. 
διατίθεµαι στην αγορά προς πώληση ή κατανάλωση: το φάρµακο δεν 
κυκλοφορεί πια, γιατί κρίθηκε επικίνδυνο 11. τυπώνοµαι και τίθεµαι 
σε κυκλοφορία: οι εφηµερίδες θα κυκλοφορήσουν αύριο κανονικά || 
έχει κυκλοφορήσει µια νέα µελέτη για τα απειλούµενα είδη ζώων και 
φυτών στην Ελλάδα 12. (για µεταδοτική ασθένεια) βρίσκοµαι σε 
έξαρση: κυκλοφορεί ίωση που προκαλεί πόνους στο στοµάχι και 
υψηλό πυρετό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κυκλοφορούµαι (-έο-) «περιστρέφοµαι» < κύκλος + -
φοροΰµαι < φόρος < φέρω. Στις σύγχρονες σηµ. η λ. ακολούθησε τη 
σηµασιολογική εξέλιξη τού ουσ. κυκλοφορία (βλ.λ.)]. 

κυκλοφορώ ή κυκλοφορούµαι; Ορισµένοι προσεκτικοί οµιλητές 
τής Ελληνικής, ακολουθώντας παλαιότερα φιλολογικά διδάγµατα, 
χρησιµοποιούν τον µεσοπαθητικό τ. κυκλοφορούµαι αντί τού 
ενεργ. κυκλοφορώ: Το βιβλίο του για την Κύπρο θα κυκλοφορηθεί 
τον Σεπτέµβριο - Τελευταία κυκλοφορούνται φήµες περί παραι-
τήσεως τού υπουργού από την κυβέρνηση. Όσοι χρησιµοποιούν τον 
τ. κυκλοφορούµαι ακολουθούν τον τ. µε τον οποίο εµφανίζεται το 
ρ. στην Αρχαία Ελληνική, όπου υπήρχε µόνο τ. κυκλοφορούµαι µε 
τη σηµ. «περιστρέφοµαι» (ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί και ουσ. ή 
κυκλοφορία µε την αρχ. σηµασία «η κυκλική κίνηση» ως αντί-
θετο τού αρχ. εύθυφορία) Έτσι θεωρήθηκε ότι ο «σωστός» τύπος 
τού ρ. είναι κυκλοφορούµαι. Ωστόσο, σε νεότερους χρόνους σχη-
µατίστηκε και ενεργ. τ. κυκλοφορώ µε αµετάβατη (χωρίς αντικεί-
µενο) και µεταβατική (µε αντικείµενο) χρήση: Κυκλοφόρησε ένα 
καινούργιο περιοδικό για τους νέους - Κυκλοφόρησε προκηρύξεις 
εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του. o τ. κυκλοφορώ σχηµατί-
στηκε πιθανότατα µε βάση το κυκλοφορία κατά το σχήµα αδια-
φορία - αδιαφορώ, οπλοφορία - οπλοφορώ, πληροφορία - πληρο-
φορώ, δυσφορία - δυσφορώ, από περιπτώσεις δηλ. ουσιαστικών σε 
-ορία, παραγώγων από ρήµατα. Επειδή δε η χρήση είναι αυτή που 
καθορίζει τα γλωσσικά πράγµατα, το κυκλοφορώ (µε ή χωρίς αντι-
κείµενο) είναι αυτό που έχει σήµερα επικρατήσει. 

κύκλω επίρρ. (αρχαιοπρ.) κυκλικά, γύρω-γύρω: ~ τού ναού σώζονται 
υπολείµµατα πέτρινου µαντρότοιχου. [ΕΤΥΜ < αρχ. κύκλω, επιρρ. 
χρήση τής δοτ. τού ουσ. κύκλος]. 

κύκλωµα (το) {κυκλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.ΦΥΣ. (στον ηλεκτρισµό) 
σύνολο συσκευών και διατάξεων (λ.χ. µπαταρία, καλώδια, διακόπτες, 
λαµπτήρες, αντιστάσεις κ.λπ.), που συνδέονται µεταξύ τους, επιτρέ-
ποντας τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος: κλειστό ~ (που επιτρέπει 
τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος) || ανοιχτό - (στο οποίο διακόπτε-
ται η ροή ηλεκτρικού ρεύµατος) || ολοκληρωµένο (βλ. λ. ολοκληρώνω) 
| τριφασικό | ψηφιακό | τηλεγραφικό | τηλεφωνικό (ό,τι απαιτείται για 
την εγκατάσταση ή την αποκατάσταση ευθείας τηλεφωνικής 
επικοινωνίας µεταξύ δύο τηλεφωνικών κέντρων και, κατ' επέκτ., δύο 
τηλεφωνικών συσκευών) | µαγνητικό | ψυκτικό ~ (για την παραγωγή 
ψύχους σε ψυκτικές µηχανές) 2. (µτφ.-κακόσ.) οµάδα προσώπων, συ-
νήθ. από τον ίδιο επαγγελµατικό ή κοινωνικό χώρο, που έχουν κοινές 
επιδιώξεις και συµφέροντα, για την προώθηση των οποίων αλληλοϋ-
ποστηρίζονται, προωθούν τους δικούς τους ανθρώπους και εµποδί-
ζουν µε κάθε θεµιτό και αθέµιτο µέσο καθέναν Kat καθετί που αντι-
τίθεται στα συµφέροντα τους: αυτός ο επαγγελµατικός χώρος είναι 
κλειστό - (προωθούνται µόνο οι γνωστοί και οι συγγενείς) || θα κα-
τορθώσει άραγε να διαλύσει τα ~ που λυµαίνονται τις κοινοτικές επι-
χορηγήσεις; || τα ~ τής νύχτας || τα καλλιτεχνικά ~ || ~ διακίνησης 
ναρκωτικών ΣΥΝ. δίκτυο, σπείρα, (µτφ.) µαφία 3. (σπάν.) η κύκλωση, 
η περικύκλωση: το ~ τού εχθρού από ισχυρές στρατιωτικές δυνάµεις. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «οτιδήποτε κυκλικό», < κυκλώ (-όω). o επι-
στ. όρ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. circuit. Η σηµ. «δίκτυο προ-
σώπων» αποδίδει το αγγλ. ring]. 

κυκλώνας (ο) [1887] ΜΕΤΕΩΡ. θυελλώδης άνεµος που δηµιουργεί γι-
γαντιαία δίνη και συνοδεύεται από καταρρακτώδεις βροχές (τροπι-
κός κυκλώνας ή τυφώνας) ANT. αντικυκλώνας- ΦΡ. µάτι τού κυκλώ· 
va (i) µικρή έκταση στο κέντρο τού κυκλώνα όπου επικρατεί νηνεµία 
και στον ουρανό δεν υπάρχουν ανώτερα και µέσα νέφη (ii) (µτφ.) 
(στο µάτι τού κυκλώνα) στο επίκεντρο µιας κρίσης, µιας αναστάτω-
σης, στην πλέον δυσχερή θέση: ύστερα από τις νέες αποκαλύψεις για 
τον ρόλο του στο σκάνδαλο, βρέθηκε ~. — κυκλωνικός, -ή, -ό [1896]. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. cyclone < αρχ. κύκλων, µτχ. ενεστ. τού ρ. κυ-
κλώ (-όω) (< κύκλος)]. 

κυκλώνω ρ. µετβ. {κύκλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. περιβάλλω (κά-
ποιον/κάτι) από όλες τις πλευρές, σχηµατίζω κλοιό γύρω του: µεγά-
λος αριθµός αστυνοµικών κύκλωσε την περιοχή || τους κύκλωσαν οι 
εχθροί ΣΥΝ. περικυκλώνω, περιτριγυρίζω, περικλείω, ζώνω, βάζω στη 
µέση 2. βάζω (κάτι) µέσα σε κύκλο, σχεδιάζω κύκλο γύρω (από κάτι): 
κυκλώστε τη σωστή απάντηση! — κύκλωση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. κυκλώ (-όω) < κύκλος]. 

Κύκλωπας (ο) {Κυκλώπων} 1. ΜΥΘΟΛ. (α) (στον Ησίοδο) καθένας από 
τους τρεις γυιους τού Ουρανού και τής Γαίας (τερατόµορφα όντα µε 
γιγαντιαίες διαστάσεις και έναν οφθαλµό) που σφυρηλατούσαν τους 
κεραυνούς τού ∆ία και τον βοήθησαν στην Τιτανοµαχία (β) καθένα 
από τα µέλη τής φυλής τερατόµορφων µονόφθαλµων όντων µε γνω-
στότερο τον µονόφθαλµο γίγαντα Πολύφηµο, γυιο τού Ποσειδώνα και 
τής νύµφης Θόωσας, τον οποίο τύφλωσε ο Οδυσσέας: οι σικελικοί ~ 
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(γνωστοί από τον Όµηρο, σύντροφοι τού Πολυφήµου που κατοικούσαν 
στις ακτές τής Ιταλίας) || οι λυκιακοί ~ (κατοικούσαν αρχικά στη 
Λυκία και τάχθηκαν κατόπιν στην υπηρεσία µυθικών ηρώων πβ. κ. λ. 
κυκλώπειος) 2. (µετωνυµ.) (α) γιγαντόσωµος, θεόρατος, τεραστίων 
διαστάσεων (β) (σκωπτ.) πρόσωπο που έχει χάσει το ένα του µάτι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Κύκλωψ, -ωπος < κύκλος + ώψ«οφθαλµός» (βλ. κ. όψη), 
οπότε η λ. θα σήµαινε (όπως την ανέλυαν ήδη οι αρχαίοι) εκείνον που 
έχει «ένα µεγάλο στρογγυλό µάτι» (κυκλοτερής οφθαλµός, Ησιόδ. 
Θεογονία 144) και χρησιµοποιείται για πρώτη φορά στην Οδύσσεια 
ως χαρακτηρισµός τού Πολυφήµου]. κυκλώπειος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 
1. αυτός που σχετίζεται µε τους Κύκλωπες 2. ΑΡΧΙΤ. κυκλώπεια τείχη 
ονοµασία που δόθηκε σε τείχη τής µυκηναϊκής περιόδου (λ.χ. σε αυτά 
που βρίσκονται στην ακρόπολη των Μυκηνών, τής Τίρυνθας κ.α.) 
εξαιτίας των πολύ µεγάλων ογκολίθων από τους οποίους είναι 
κατασκευασµένα· σύµφωνα µε τη µυθολογία, χτίστηκαν από τους 
Κύκλωπες τής Λυκίας. κύκλωση (η) → κυκλώνω 
κυκλωτικός, -ή, -ό [1887] 1. αυτός που κυκλώνει, που σχηµατίζει 
κλοιό, που κλείνει από όλες τις µεριές: ~ κίνηση των εχθρικών δυνά-
µεων!, αυτός που σχηµατίζει κύκλο: «µε χορούς κυκλωτικούς...» (∆. 
Σαββόπουλος). — κυκλωτικ-ά | -ώς [1889] επίρρ. κύκνειος, -α, -ο 
[αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε κύκνο- ΦΡ. κύκνειο άσµα {κύκνειου 
άσµατος} το τελευταίο έργο πνευµατικού δηµιουργού, ιδ. ποιητή, 
καλλιτέχνη ή συγγραφέα, πριν από τον θάνατο του4 η φρ. προήλθε από 
την παράδοση ότι ο συνήθ. κακόφωνος κύκνος (βλ.λ.), όταν 
διαισθανθεί τον θάνατο του, κελαηδεί µε γλυκιά φωνή: το 
µυθιστόρηµα «Το ∆έκα» υπήρξε το ~ τού Μ. Καραγάτση. [ΕΤΥΜ. Η 
φρ. αποδίδει το γαλλ. chant du cygne]. κύκνος (ο) 1. µεγαλόσωµο 
νηκτικό, χηνόµορφο πτηνό, συνήθ. µε µακρύ λαιµό, βαρύ σώµα και 
µεγάλα πόδια, το οποίο ζει σε υγροτόπους, συνήθ. µε γλυκά νερά και 
πλούσια βλάστηση, τρέφεται µε υδρόβια φυτά και διακρίνεται για την 
κοµψότητα και τη χάρη του: «Η λίµνη των ~» (µπαλλέτο τού Π.Ι. 
Τσαϊκόφσκι) 2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός που γίνεται ορατός στο 
Β. Ηµισφαίριο και τα αστέρια που τον αποτελούν σχηµατίζουν έναν 
µεγάλο σταυρό, πράγµα που θυµίζει τη σιλουέτα κύκνου µε τα φτερά 
του ανοιγµένα. 
[ETYM. αρχ. < θ. *kuk-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *keuk- «λάµπω, είµαι 
φωτεινός», πβ. σανσκρ. sócati «λάµπω», suk-râ- «φωτεινός, λευκός», 
οπότε η αρχική σηµ. τής λ. θα ήταν «λευκός». Μέσω τού λατ. cycnus 
(< αρχ. κύκνος) η λ. πέρασε σε ξένες γλώσσες, πβ. γαλλ. cygne, ιταλ. 
cigno, ισπ. cisne κ.ά.]. κύλικας (ο) {κυλίκων} (λόγ.) (στην 
αρχαιότητα) ποτήρι µε λεπτή και χαµηλή βάση, µεγάλο άνοιγµα και 
δύο λαβές, στο οποίο συνήθ. έβαζαν κρασί. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κύλιξ (ή), που συνδ. µε λατ. calix «βαθύ δοχείο», σαν-
σκρ. kalâsa- «ποτήρι», πιθ. κ. αρχ. κάλυξ (βλ.λ.). Αν οι συσχετισµοί 
αυτοί είναι έγκυροι, τότε η λ. κύλιξ πιθ. εµφανίζει τη συνεσταλµένη 
βαθµ. *kl- (µε φωνήεν στηρίξεως -υ-, πβ. µύλη, φύλλον) τού I.E. *kel-« 
ποτήρι, κάλυκας»]. κυλικείο (το) ειδικά διαµορφωµένος χώρος 
κτηρίου, πλοίου ή τρένου, στον οποίο πωλούνται καφές, αναψυκτικά, 
τυποποιηµένες τροφές, ποτά και άλλα συναφή προϊόντα ΣΥΝ. 
καντίνα, µπαρ. [ΕΤΥΜ. < αρ^χ. κυλικεϊον< κύλιξ (βλ.λ.)]. 
κυλινδρικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σχήµα και µορφή κυλίν-
δρου: ~ αντικείµενο | σώµα | σωλήνας ΣΥΝ. κυλινδροειδής. — κυλιν-
δρικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. κυλίνδρισµα (το) {κυλινδρίσµ-ατος | -ατα, 
-άτων) ΓΕΩΠ. ειδική κατεργασία των καλλιεργούµενων εδαφών, που 
γίνεται λίγο πριν ή λίγο µετά τη σπορά και συνίσταται στο πέρασµα 
ενός βαριού, σιδερένιου κυλίνδρου πάνω από το οργωµένο και 
σβαρνισµένο χωράφι, ώστε να θρυµµατιστούν οι σβώλοι τού χώµατος 
και να συµπιεστεί η επιφάνεια τού εδάφους και οι σπόροι να 
συναντήσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες θερµοκρασίας και 
υγρασίας για να φυτρώσουν. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. roulage]. 
κυλινδρισµός (ο) ΤΕΧΝΟΛ. Ο όγκος µέσα στον κύλινδρο µηχανής 
εσωτερικής καύσεως ή ατµοµηχανής, ο οποίος εξαρτάται από την 
εσωτερική διάµετρο τού κυλίνδρου και τη διαδροµή τού εµβόλου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cylindrée]. κυλινδροειδης, -
ής, -ές [µτγν.] {κυλινδροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε κύλινδρο (βλ.λ.), που έχει σχήµα και µορφή κυλίνδρου: ~ 
σωλήνας ΣΥΝ. κυλινδρικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κυλινδρόµυλος 
(ο) µύλος που αλέθει το σιτάρι µε περιστρεφόµενους µηχανικούς 
κυλίνδρους (και όχι µε µυλόπετρες). κύλινδρος (ο) {κυλίνδρ-ου | -ων, -
ους) 1. ΜΑΘ. το στερεό γεωµετρικό σώµα που αποτελείται από µία 
(κυρτή) σωληνοειδή επιφάνεια και από δύο ίσα, παράλληλα µεταξύ 
τους επίπεδα κυκλικού ή ελλειψοειδούς σχήµατος (βάσεις), που 
τέµνουν την κυρτή επιφάνεια 2. (κατ' επέκτ.) η κυρτή, σωληνοειδής 
επιφάνεια τού γεωµετρικού αυτού σώµατος 3. (συνεκδ.) κάθε 
αντικείµενο ή συσκευή που µοιάζει µε το παραπάνω σώµα, που έχει 
παρεµφερές σχήµα: ~ χαρτιού | χαλιού ΣΥΝ. ρολό 4. (στην 
αρχαιότητα) χειρόγραφο από πάπυρο ή περγαµηνή το οποίο (σε 
αντιδιαστολή µε τους κώδικες) ήταν τυλιγµένο γύρω από ένα 
κυλινδρικό ξύλο 5. ΜΗΧΑΝ. κάθε τµήµα µηχανής µε κυλινδρικό 
σχήµα, µέσα στο οποίο κινείται παλινδροµικά ένα έµβολο: ~ ατµοµη-
χανής | αεραντλίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κυλίνδω (+ επίθηµα -ρος) < θ. κυλ- (< *kwl-, µηδενισµ. 
βαθµ. τού I.E. *kwel- «περιστρέφω, γυρίζω», για το οποίο βλ. λ. κύ-
κλος) + επίθηµα -ίνδω. o µηχανολογικός όρ. είναι αντιδάν. από γαλλ. 
cylindre]. κυλίνδρώνω ρ. µετβ. {κυλίνδρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. δίνω 
σε πράγµα 

ή αντικείµενο σχήµα και µορφή κυλίνδρου (βλ.λ.) ΣΥΝ. ρολάρω 2. 
υποβάλλω την επιφάνεια εδάφους ή άλλου αντικειµένου στην πίεση 
βαρέος, σιδερένιου, περιστρεφόµενου κυλίνδρου (βλ.λ.) έτσι, ώστε να 
γίνει λεία και οµαλή: ~ το οδόστρωµα ΣΥΝ. λειαίνω, ισοπεδώνω. — 
κυλίνδρωση (η) [1888]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κυλινδρώ (-όω) < αρχ. 
κύλινδρος]. 

κυλινδρωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει ισοπεδωθεί µε το πέρασµα 
περιστρεφόµενου κυλίνδρου (βλ.λ.): ~ δρόµος. 

κυλιόµενος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που µετακινείται, περιστρεφόµενος 
πάνω σε επιφάνεια· ΦΡ. κυλιόµενη σκάλα | κλίµακα µηχανική κλίµα-
κα, η οποία αποτελείται από σκαλοπάτια που κυλούν πάνω σε κυλίν-
δρους και η οποία χρησιµοποιείται ως µεταφορικό µέσο για την άνο-
δο ή την κάθοδο των αναβατών µεταξύ δύο επιπέδων µε υψοµετρική 
διαφορά, χωρίς οι ίδιοι να καταβάλλουν σωµατική προσπάθεια- χρη-
σιµοποιείται σε κτηριακά συγκροτήµατα, υπόγειους σιδηροδρόµους, 
εµπορικά κέντρα και γενικά όπου σηµειώνεται µαζική κίνηση πεζών 
2. (µτφ.) αυτός που επαναλαµβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµα 
τα: ~ απεργίες | στάσεις εργασίας· ΦΡ. κυλιόµενο ωράριο το ωράριο 
λειτουργίας καταστηµάτων ή εργασίας υπαλλήλων που κλιµακώνε 
ται ή γίνεται σε βάρδιες αντιστοίχως. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. µεσοπαθ. ενεστ. τού αρχ. κυλίω (βλ. λ. κυλώ). Οι σύγχρο-
νες σηµ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. κυλιόµενη σκάλα (< γαλλ. escalier 
roulant), κυλιόµενο ωράριο (< γαλλ. horaire roulant)]. 

κυλισιοτριβέας (ο) (λόγ.) το ρουλεµάν (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
κύλιση + τριβέας, απόδ. τού γαλλ. roulement]. 

κύλισµα (το) [µτγν.] {κυλίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η περιστροφική κί-
νηση σώµατος που κυλιέται πάνω σε επιφάνεια: το ~ τής πέτρας στην 
πλαγιά ΣΥΝ. τσούληµα 2. (για υγρά, ρευστά) η ροή (κυρ. η αργή): το - 
τού ποταµού. Επίσης κύλιση (η) [αρχ.]. 

κυλιστός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µετακινείται κυλώντας, που 
µπορεί να µετακινηθεί µε περιστροφή πάνω σε επιφάνεια: ~ εξέδρα 
ΣΥΝ. κυλιόµενος, (οικ.) τσουλιστός 2. (σπανιότ.) κατάλληλος για κύ-
λισµα (βλ.λ.), αυτός που µπορεί εύκολα να κυλιστεί: ~ πέτρα ΑΝΤ. 
ακλόνητος. — κυλιστά επίρρ. 

κυλίστρα (η) [µτγν.] {δύσχρ. κυλιστρών} 1. η τσουλήθρα (βλ.λ.) 2. (ει-
δικότ.) ειδικά διαµορφωµένος χώρος, στρωµένος µε χώµα ή άµµο, πά-
νω στον οποίο κυλιούνται τα άλογα και γενικά τα ζώα. 

κυλίω ρ. → κυλώ 
Κυλλήνη (η) 1. όρος τής ΒΑ. Πελοποννήσου στον νοµό Κορινθίας· 

αλλιώς Ζήρεια 2. ακρωτήριο τής Β∆. Πελοποννήσου στο Ιόνιο Πέλα-
γος. [ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, πελασγ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

κυλόττα (η) -> κιλότα 
κυλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κυλάς... | κύλ-ησα, -ιέµαι, -ίστηκα, -
ισµένος} ♦ 1. (µετβ.) κινώ (κάτι), κάνοντας το να περιστρέφεται πάνω 
στο έδαφος ή σε λεία επιφάνεια: κύλησε τον βράχο µέχρι το στόµιο 
τού πηγαδιού και το έφραξε || οι πολιορκηµένοι κυλούσαν από τα 
τείχη µεγάλες πέτρες, που έπεφταν στα κεφάλια των πολιορκητών 
ΣΥΝ. (καθηµ.) τσουλώ ♦ (αµετβ.) 2. (συνήθ. για σώµατα κυκλικά ή κυ-
λινδρικά) κινούµαι µε περιστροφή τού σώµατος µου πάνω σε λεία 
(ευθεία ή κατηφορική) επιφάνεια: βράχια κύλησαν από την πλαγιά 
και έφραξαν τον δρόµο ΣΥΝ. κατρακυλώ, (οικ.) κουτρουβαλώ, τσουλώ 
3. (ειδικότ. για υγρά) κινούµαι αργά και ήρεµα, ρέω: τα νερά τού πο 
ταµού κυλούσαν ήρεµα || σταγόνες ιδρώτα κύλησαν από το µέτωπο || 
τα δάκρυα κυλούσαν στα µάγουλα- ΦΡ. (α) (παροιµ.) κύλησε ο τέ- 
ντζερης και βρήκε το καπάκι βλ. λ. καπάκι (β) (µτφ.) κύλησε πολύ 
νερό στο αυλάκι βλ. λ. αυλάκι · 4. (µτφ. για τον χρόνο) περνώ: οι µέ 
ρες κυλούσαν µονότονα || οι ώρες κύλησαν ωραία µε τη συζήτηση 
ΣΥΝ. παρέρχοµαι, φεύγω, διαβαίνω 5. (µτφ.) εξελίσσοµαι: άσε τα 
πράγµατα να κυλήσουν µόνα τους || η συνάντηση κύλησε χωρίς κα 
νένα απρόοπτο· (µεσοπαθ. κυλιέµαι) 6. περιστρέφω το σώµα µου πά 
νω σε επιφάνεια ή µέσα σε ρευστό υλικό: ~ στο πάτωµα | στην άµµο 
Ι στο χώµα | στη λάσπη 7. (µτφ.) ζω µε συγκεκριµένο (συνήθ. ανήθι 
κο) τρόπο: ~ στον βούρκο | στην αµαρτία 8. (για το κάτω µέρος υφα 
σµάτων) έρχοµαι σε επαφή µε το έδαφος, σέρνοµαι: παραµάκρυνες 
τις κουρτίνες και κυλιούνται κάτω. Επίσης (σπάν.) κυλίω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κυλώ < αρχ. κυλίω (υποχωρητ.)]. κύµα (το) {κύµ-
ατος | -ατα, -άτων} 1. µάζα νερού υδάτινης επιφάνειας (θάλασσας, 
λίµνης, ποταµού), η οποία ανυψώνεται και υποχωρεί διαδοχικά λόγω 
τής επίδρασης τού ανέµου ή άλλης δύναµης: ώρες πάλευε µε τα ~, 
µέχρι να φτάσει στο λιµάνι || τα πελώρια ~ έσκαγαν πάνω στα βράχια || 
ο παφλασµός | ο αφρός των ~ || παλιρροϊκό ~||η θάλασσα σήκωσε ~· ΦΡ. 
περνώ από σαράντα κύµατα αντιµετωπίζω πολλά εµπόδια, δυσκολίες 
κ.λπ. 2. (συνεκδ. σε ΦΡ. όπως δίπλα | πάνω στο ~) στην ακρογιαλιά: 
πωλούνται οικόπεδα δίπλα στο ~ 3. οτιδήποτε παρόµοιο µε το κύµα 
(σηµ. 1) ως προς το σχήµα, τη µορφή ή την κίνηση: η πόλη θάφτηκε 
κάτω από τα ~ τής λάβας || αφήσαµε το ανθρώπινο ~ να µας παρασύρει 
|| - άµµου | λαού | προσφύγων || οι φίλαθλοι συνέρρεαν κατά κύµατα 4. 
(µτφ.) κάθε φαινόµενο φυσικό ή κοινωνικό ή τάση, που εκδηλώνεται 
ξαφνικά µε µεγάλη ένταση ή µε µαζικό τρόπο: ~ ψύχους ενέσκηψε την 
τελευταία εβδοµάδα || - ζέστης | καύσωνα || παρατηρείται τα τελευταία 
χρόνια µεγάλο ~ αστυφιλίας || η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία και 
ξεσήκωσε ~ ενθουσιασµού || -οργής/ απεργιών/ διαµαρτυριών | 
επικρίσεων | φηµών | πανικού | τροµοκρατίας | ιδιωτικοποιήσεων | 
µετανάστευσης· ΦΡ. νέο κύµα βλ. λ. νέος κ. νουβέλ βαγκ 5. ΦΥΣ. 
µεταφορά ορµής και ενέργειας που διαδίδεται µε ορισµένη ταχύτητα 
από µόριο σε µόριο, προκαλώντας ταλαντώσεις των µορίων τού 
µέσου διαδόσεως ή περιοδική µεταβολή τής θερµοκρασίας και τής 
πίεσης τού χώρου διαδόσεως ή ακόµη και µεταβολή τού ηλεκτρικού, 
µαγνητικού πεδίου: φωτεινό / 



κυµαίνοµαι 972 κυνηγός 
 

ηχητικό | ηλεκτροµαγνητικό | ωστικό ~ || µεσαία (βλ.λ.) | βραχέα (βλ. λ. 
βραχύς) ~· ΦΡ. (α) µήκος κύµατος (i) ΦΥΣ. η σταθερή απόσταση µεταξύ δύο 
διαδοχικών κορυφών ή δεσµών ή κοιλιών ενός κύµατος που ταξιδεύει στον 
χώρο (ii) (στη ραδιοφωνία) αντί τής συχνότητας: σε ποιο ~ εκπέµπει το Τρίτο 
Πρόγραµµα; (αντί σε ποια συχνότητα) (iü) (µτφ.) σε φρ. σχετικές µε το κατά 
πόσον µπορούν να επικοινωνήσουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα, λ.χ. δεν 
έχουµε το ίδιο µήκος κύµατος | δεν βρισκόµαστε στο ίδιο µήκος κύµατος | 
εκπέµπω στο ίδιο µήκος κύµατος (µε κάποιον) ΣΥΝ. είµαι | δεν είµαι στην ίδια 
συχνότητα (µε κάποιον). — (υποκ.) κυµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κύµα < κυώ (-έω) < θ. κυ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *keu-
«φουσκώνω, πρήζοµαι», πβ. σανσκρ. svâyati «ενισχύοµαι, είµαι δυνατός», 
λατ. cumulus «σωρός», ουαλ. cyw «µικρό ζώο» κ.ά. Οµόρρ. κύ-ησις, κύ-ηµα, 
εγ-κυ-ος κ.ά. Ήδη αρχ. οι µεταφορικές χρήσεις τής λ.: κύµα στρατού 
(Αισχύλος), κύµα κακών (Αισχύλος), κύµα συµφοράς (Ευριπίδης) κ.ά.]. 

κυµαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κυµάνθηκα} παρουσιάζω συνεχείς αυξοµειώσεις 
στο µέγεθος, στην ένταση, τη διάρκεια µου κ.λπ., καθώς κινούµαι εντός 
συγκεκριµένων ορίων: η θερµοκρασία θα κυµανθεί µεταξύ 5 βαθµών η 
ελάχιστη και 12 βαθµών η µέγιστη || «τα ενοίκια κυµαίνονται σήµερα από 1.000 
έως 2.500 δρχ. το τετραγωνικό µέτρο» (εφηµ.) || κυµαινόµενο επιτόκιο || η 
αύξηση τής βιοµηχανικής παραγωγής κυµάνθηκε πέρυσι γύρω στο 8% ΣΥΝ. 
αυξοµειώνοµαι, ανεβοκατεβαίνω ΑΝΤ. παγιώνοµαι, σταθεροποιούµαι. — 
κύµανση (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός, παρώνυµο, αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κυµαίνω < κύµα (βλ.λ.)]. 

κυµατίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κυµάτισα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω κάτι να κινείται 
κυµατοειδώς: ~ το µαντήλι µου στον άνεµο ♦ 2. (αµετβ.) κινούµαι κυµατιστά: 
στο κεντρικό κατάρτι τού σκάφους κυµάτιζε η γαλανόλευκη || σε ένδειξη 
πένθους οι σηµαίες κυµατίζουν µεσίστιες. — κυµάτισµα (το) κ. κυµατισµός (ο) 
[1857]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. κυµατίζοµαι < κύµα]. 

κυµατικός, -ή, -ό [1872] 1. (γενικά) αυτός που σχετίζεται µε το κύµα (βλ.λ.): ~ 
κίνηση 2. ΦΥΣ. κυµατική (η) ο επιστηµονικός κλάδος που ερευνά όλα τα 
φαινόµενα τα οποία σχετίζονται µε τα κύµατα ή προκαλούνται από αυτά. 

κυµάτιο (το) [αρχ.] {κυµατί-ου | -ων} (λόγ.) 1. µικρό σε µέγεθος κύµα (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. κυµατάκι 2. ΑΡΧΙΤ. γλυφή ή προεξοχή µε σχήµα και µορφή κύµατος 
(βλ.λ.), που αποτελεί τµήµα τής διακόσµησης αρχιτεκτονικών κατασκευών. 

κυµάτισµα (το) → κυµατίζω 
κυµατισµός (ο) -+ κυµατίζω 
κυµατιστός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που έχει σχήµα και µορφή κύµατος, που 

διαθέτει καµπυλώσεις, όπως το κύµα: ~ γραµµή | µαλλιά ΣΥΝ. κυµατώδης, 
κυµατοειδής ΑΝΤ. ευθύς, ίσιος 2. (µτφ.) αυτός που κινείται σαν το κύµα 
(βλ.λ.), που αυξοµειώνεται ή παλινδροµεί: ~ περπατησιά | φωνή. — κυµατιστά 
επίρρ. 

κυµατογενής, -ής, -ές {κυµατογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
δηµιουργείται ή προέρχεται από τα κύµατα: ~ σχηµατισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < κύµα + -γενής < γένος]. 

κυµατογόνος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που δηµιουργεί, που παράγει κύµατα ή 
κυµατοειδείς κινήσεις. 

κυµατογράφος (ο) 1. ΙΑΤΡ. ειδική συσκευή για την παράσταση, τη µηχανική 
καταγραφή και την καταµέτρηση των ρυθµικών κινήσεων τής καρδιάς, τής 
αναπνοής, τού σφυγµού κ.λπ. στον άνθρωπο ή στα ζώα · 2. ειδική συσκευή 
για την καταγραφή τής οµιλίας για φωνητικές έρευνες. Επίσης κυµογράφος. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. kymograph]. 

κυµατοδροµω ρ. αµετβ. [µτγν.] {κυµατοδροµείς... | κυµατοδρόµησα} κινούµαι 
στην επιφάνεια τής θάλασσας µε ιστιοσανίδα- κάνω γουί-ντ σέρφινγκ. — 
κυµατοδροµία (η), κυµατοδρόµος (ο/η) [µτγν.], κυ-µατοδροµικός, -ή, -ό. 

κυµατοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {κυµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε κύµα, που έχει σχήµα και µορφή κύµατος: ~ γραµµή | διαµόρφωση | 
λοφοσειρά | κίνηση ΣΥΝ. κυµατώδης, κυµατιστός, οντουλέ ΑΝΤ. ίσιος, ευθύς. 
— κυµατοειδώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κυµατοθραύστης (ο) [1883] {κυµατοθραυστών} τεχνικό λιµενικό έργο 
κατασκευασµένο από µεγάλους ογκόλιθους ή κύβους από σκυρόδεµα 
(µπετόν), οι οποίοι τοποθετούνται είτε ως προέκταση τού λιµενοβραχίονα είτε 
παράλληλα ή διαγώνια προς την ακτή και σκοπό έχουν να προστατεύσουν το 
λιµάνι και τα ελλιµενισµένα σε αυτό σκάφη από τα κύµατα. [ΕΤΥΜ Μεταφρ; 
δάνειο από γαλλ. brise-lames]. 

κυµατοµορφή (η) το γεωµετρικό σχήµα, το οποίο δείχνει πώς µεταβάλλεται η 
ενέργεια τού κύµατος, καθώς αυτό κινείται στον χώρο, και βάσει τού οποίου 
προσδιορίζεται λ.χ. ο τόνος τού ήχου: στην οθόνη τού παλµογράφου βλέπουµε 
την ~ ενός ηχητικού σήµατος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. wave form]. 

κυµατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κυµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} 1. αυτός που έχει 
πολλά κύµατα: ~ θάλασσα | λίµνη ΣΥΝ. ταραγµένος, φουρτουνιασµένος ΑΝΤ. 
ακύµαντος, γαλήνιος 2. (σπανιότ.) αυτός που έχει σχήµα και µορφή κύµατος 
ΣΥΝ. κυµατοειδής, κυµατιστός ΑΝΤ. ίσιος, ευθύς. — κυµατωδώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κυµβαλίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] (κυµβάλισα) (αρχαιοπρ.) παίζω µουσικό σκοπό 
χρησιµοποιώντας ένα ή περισσότερα κύµβαλα. — κυµβαλι-σµός (ο) [µτγν.] 
κ. κυµβάλισµα (το) [1874]. 

κυµβαλιστής (ο) [µτγν.], κυµβαλίστρια (η) {κυµβαλιστριών} µουσικός που 
παίζει κύµβαλο. 

κύµβαλο (το) {κυµβάλ-ου | -ων} (λόγ.) κρουστό µουσικό όργανο που 
αποτελείται από δύο όµοιους µεταλλικούς δίσκους, οι οποίοι ηχούν όταν 
κρούονται ο ένας µε τον άλλον αρχαιότατο στην καταγωγή του, έχει επιβιώσει 
στη σύγχρονη ορχήστρα (ιταλ. piatti), στην οποία παίζεται µε πολλούς 
τρόπους, λ.χ. κρούεται µε διάφορα πλήκτρα κ.λπ. ΣΥΝ. πιάτα, πιατίνια- ΦΡ. 
(µτφ.) κύµβαλον αλαλάζον (κύµβαλον αλα-λάζον, Κ.∆. Α' Κορινθ. 13, 1) ο 
θορυβώδης αλλά κενός, κούφιος, επιφανειακός άνθρωπος που στερείται 
περιεχοµένου, υιοθετεί και επαναλαµβάνει άκριτα απόψεις άλλων. 
[ΕΤΥΜ < οψλ· κύµβαλον < κύµβη «ποτήρι, αγγείο», αβεβ. ετύµου, πιθ. 
δάνειο, που εµφανίζεται επίσης στα σανσκρ. kumbhâ- «δοχείο», µέσ. ιρλ. 
cummal κ.ά. Πβ. κ. κύπελλο]. 

Κύµη (η) πόλη και λιµάνι τής Α. Εύβοιας στο Αιγαίο Πέλαγος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
τοπωνύµιο, πιθ. < κυώ (-έω) «κυοφορώ, φουσκώνω» (βλ. κ. κύηση), ονοµασία 
που ίσως οφείλεται στην εύφορη γη τής περιοχής]. 

κύµινο (το) 1. BOT. µικρό, ποώδες, ετήσιο και αρωµατικό φυτό, µε στενά, λεπτά 
φύλλα, το οποίο καλλιεργείται για τους καρπούς του 2. ο επιµήκης, ωοειδής 
και καστανοκίτρινος καρπός τού φυτού αυτού, που αποξηραµµένος 
χρησιµοποιείται ευρύτατα ως καρύκευµα στη µαγειρική· ΦΡ. (µτφ.) ώσπου | 
µέχρι να πεις κύµινο πάρα πολύ γρήγορα, σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα 
ΣΥΝ. τάχιστα, αµέσως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. κύµινον, δάνειο σηµιτ. προελ., πβ. 
εβρ. kammôn, φοιν. kmn, ακκαδ. kamünu(m) κ.τ.ό. Το λατ. cuminum είναι 
δάνειο από την Ελλην.]. 

κυνάγχη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ΙΑΤΡ. 1. φλεγµονή τού βλεννογόνου τού 
φάρυγγα και τού ισθµού του (δηλ. των άνω αναπνευστικών οδών), που 
προκαλείται από µικρόβιο· συνήθ. προκαλεί καταρροή, δυσχέρεια στην 
αναπνοή και την κατάποση ή και πυρετό ΣΥΝ. συνάχι 2. (ειδικότ.) 
θανατηφόρος ασθένεια των σκύλων, κατά την οποία φλογίζονται οι πνεύµονες 
και κρέµεται η γλώσσα τού ζώου. [ΕΤΥΜ αρχ·, αρχική σηµ. «περιλαίµιο 
σκύλου», < κύων «σκύλος» (γεν. κυνός) + -άγχη< άγχω «πνίγω»]. 

κυνηγετικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το κυνήγι ή τον κυνηγό: ~ 
όπλο | καραµπίνα | δυστύχηµα | σύλλογος | άδεια | εκδροµή | περίοδος | σάκος 
ΣΥΝ. θηρευτικός 2. (για ζώα) αυτός που έχει εκπαιδευτεί για κυνήγι, ικανός 
και κατάλληλος για κυνήγι: - σκυλί | γεράκι ΣΥΝ. θηρευτικός, (λαϊκ.) 
κυνηγιάρης. 

κυνήγηµο (το) [µεσν.] {κυνηγήµατος | συνήθ. χωρ. πληθ.} 1. το κυνηγητό 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. καταδίωξη 2. (µτφ.) το να επιδιώκει ή να αναζητεί κάποιος κάτι 
µε επιµονή και πάθος: ~ πελατείας | δόξας | πλούτου || θέλει ~ η υπόθεση, για 
να πετύχει. 

κυνηγητό (το) 1. η δίωξη ανθρώπου ή ζώου, ακολουθώντας τα ίχνη ή την 
πορεία του µε σκοπό τη σύλληψη: ύστερα από άγριο ~ συνέλαβαν τον δράστη 
ΣΥΝ. καταδίωξη, κυνήγι, κυνήγηµα 2. (µτφ.) η επίµονη και συστηµατική 
επιδίωξη, που εκδηλώνεται µε συνεχή προσπάθεια και φροντίδα: µετά από 
πολύ - κατόρθωσα να βρω τα στοιχεία που χρειαζόµουν ΣΥΝ. αναζήτηση, 
ψάξιµο, έρευνα · 3. παιδικό παιχνίδι, κατά το οποίο τα παιδιά κυνηγιούνται 
µεταξύ τους και προσπαθούν να πιάσει το ένα το άλλο: παίζω ~. 

κυνήγι (το) {κυνηγ-ιού | -ιών) 1. η αναζήτηση, η καταδίωξη και η σύλληψη ή 
θανάτωση αγρίων ζώων ή πουλιών, που ζουν ελεύθερα στο φυσικό τους 
περιβάλλον 2. η παραπάνω δραστηριότητα ως ψυχαγωγία, χόµπι: το µοναδικό 
του πάθος ήταν το ~ || αυτή την εποχή απαγορεύεται το - || πηγαίνω (για) ~ || 
βγαίνω στο ~ ΣΥΝ. (λόγ.) θήρα, άγρα 3. (συνεκδ.) το άγριο ζώο που φονεύεται 
ή συλλαµβάνεται στο πλαίσιο αυτής τής δραστηριότητας: αυτή τη φορά γύρισε 
χωρίς ~ ΣΥΝ. θήραµα, άγρα, λεία 4. (συνεκδ.) το ψηµένο ή µαγειρεµένο 
κρέας τού ζώου ή τού πουλιού που φονεύθηκε κατά την κυνηγετική δρα-
στηριότητα: θα πάµε σε εκείνη την ταβέρνα να φάµε - 5. (συνεκδ.) το ποσοστό 
ή ο αριθµός ζώων ή πουλιών που υπάρχουν και επιτρέπεται να φονευθούν, 
µπορούν δηλ. να θεωρηθούν θηράµατα: φέτος στο βουνό έχει πολύ - 6. (κατ' 
επέκτ.) η επίµονη δίωξη ανθρώπου µε σκοπό τη σύλληψη, ακόµη και τον φόνο 
του: άρχισε άγριο ~ τής συµµορίας στους δρόµους ΣΥΝ. καταδίωξη, κυνήγηµα, 
κυνηγητό, ανθρωποκυνηγητό· ΦΡ. (α) παίρνω στο κυνήγι (κάποιον) τον 
κυνηγώ µε επιµονή, καθώς προσπαθεί να διαφύγει: µόλις συνειδητοποίησαν ότι 
τους κορόιδεψε, τον πήραν στο κυνήγι ΣΥΝ. διώκω, καταδιώκω (β) το κυνήγι 
τού χαµένου θησαυρού είδος ψυχαγωγικής δραστηριότητας (παιχνιδιού) για 
παιδιά και ενήλικες, κατά το οποίο οµάδες παικτών ψάχνουν σε διάφορα µέρη 
να βρουν κάτι πολύτιµο που είναι κρυµµένο (γ) κυνήγι µαγισσών βλ. λ. 
µάγισσα 7. (µτφ.) επίµονη και συστηµατική επιδίωξη: θέλει πολύ ~ η δουλειά 
για να πετύχει || - τής τύχης | τού πλούτου | τού κεφιού | τής ευτυχίας | των 
εντυπώσεων | τού κέρδους | τού πρωταθλήµατος ΣΥΝ. αναζήτηση, κυνήγηµα, 
κυνηγητό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. κυνήγιον< αρχ. κυνηγός]. 

κυνηγιάρικος, -η, -ο κ. κυνηγάρικος (λαϊκ.) αυτός που είναι κατάλληλος για 
κυνήγι, κυρ. για σκύλο: κυνηγιάρικο σκυλί ΣΥΝ. κυνηγετικός, θηρευτικός. 
[ΕΤΥΜ. < κυνήγι + παραγ. επίθηµα -ιάρικος (πβ. µεσν. κυνηγ-άρης)]. 

κυνηγός (ο/η) 1. πρόσωπο που προσπαθεί να σκοτώσει ή να συλλάβει άγρια 
ζώα ή πουλιά στο φυσικό τους περιβάλον: µανιώδης | δεινός | δυναµικός | 
περίφηµος | πανούργος | άστοχος ~ ΣΥΝ. θηρευτής 2. (ειδικότ. για ζώα) αυτός 
που έχει εξασκηθεί στην καταδίωξη και τη σύλληψη αγρίων ζώων ή πουλιών: 
αυτός ο σκύλος είναι ~ ΣΥΝ. θηρευτής 3. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που 
καταδιώκει κάποιον/κάτι (κυρ. για προσωπικό όφελος)· ΦΡ. (α) κυνηγός 
κεφαλών (ι) ΑΝΘΡΩΠΟΛ. πολεµιστής ορισµένων φυλών των Ινδιών, τής 
Βιρµανίας κ.λπ., ειδικευµένος στην αποκοπή και τη διατήρηση ανθρώπινων 
κεφαλών για µα-γικοθρησκευτικούς λόγους (ii) (κατ' επέκτ.) κακοποιός που 
πληρώνεται (µε «συµβόλαιο») για να δολοφονήσει ένα ή περισσότερα άτοµα: 
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~ ταλέντων | χρυσού | διαµαντιών | γυναικών (β) κυνηγός επικηρυγ-
µένων πρόσωπο που αναζητεί επικηρυγµένους, προκειµένου να ει-
σπράξει την αµοιβή για τη σύλληψη τους 4. (µτφ.) πρόσωπο που επι-
ζητεί ή επιδιώκει (κάτι) µε επιµονή και πάθος, που προσπαθεί να το 
επιτύχει µε κάθε τρόπο: ~ τής τύχης/ τού πλούτου/ τού κέρδους/ τού 
ονείρου | τής ευτυχίας 5. ΑΘΛ. Ο επιθετικός παίκτης τού ποδοσφαίρου, 
τού οποίου ο ρόλος συνίσταται στο να δηµιουργεί ευκαιρίες για γκολ 
ή να σηµειώνει ο ίδιος γκολ υπέρ τής οµάδας του · 6. ψάρι µε κοφτό 
κεφάλι, που ζει στα πελάγη και τρέφεται µε ζαργάνες και αφρόψαρα 
και αλιεύεται για το εξαιρετικό του κρέας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που οδηγεί τους (κυνηγετικούς) σκύ-
λους», < κύων«σκύλος» (γεν. κυνός) + -ηγός (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < άγω]. 

κυνηγόσκυλο (το) σκυλί συγκεκριµένης ράτσας, που έχει εκπαιδευτεί 
ειδικά για να ανακαλύπτει θηράµατα, να συλλέγει τα φονευµένα 
ζώα και γενικά να βοηθεί στο κυνήγι ΣΥΝ. κυνηγετικό σκυλί. 

κυνηγότοπος (ο) 1. τόπος κυνηγιού, περιοχή στην οποία αφθονούν τα 
θηράµατα και επιτρέπεται το κυνήγι κατά την καθορισµένη από τον 
νόµο περίοδο τού χρόνου 2. (ειδικότ.) περιοχή από την οποία δια-
βαίνουν αποδηµητικά πτηνά δύο φορές τον χρόνο ΣΥΝ. πέρασµα. 

κυνηγώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {κυνηγάς... | κυνήγ-ησα, -ιέ-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (αµετβ.) ασχολούµαι µε το κυνήγι, είµαι 
κυνηγός: ~ από µικρό παιδί ΣΥΝ. πηγαίνω για/στο κυνήγι ♦ (µετβ.) 2. 
ψάχνω για θηράµατα, σκοτώνω ή συλλαµβάνω ζώα: ~ λαγούς | αγριο-
γούρουνα | πέρδικες ΣΥΝ. θηρεύω 3. (ειδικότ.) ακολουθώ τα ίχνη ενός 
θηράµατος (για να το συλλάβω και να το σκοτώσω): τρεις µέρες κυ-
νηγούσαν ένα σπάνιο θήραµα ΣΥΝ. καταδιώκω 4. (κατ' επέκτ.) κατα-
διώκω πρόσωπο: η αστυνοµία κυνηγούσε τον δραπέτη όλη τη νύχτα || 
κυνηγούσε επί χρόνια τον φονιά τής γυναίκας του || έφυγε σαν να τον 
κυνηγούσαν ΦΡ. µε κυνηγά ο χρόνος βιάζοµαι πολύ, δεν προλαβαίνω 
5. διώχνω ανεπιθύµητο πρόσωπο, προσπαθώ να το αποµακρύνω 
(συνήθ. µε χρήση βίας): τον κυνήγησε µε το σκουπόξυλο || κυνηγούσε 
µε πέτρες τα παιδιά που τον κορόιδευαν 6. διάκειµαι εχθρικώς προς 
(κάποιον), προσπαθώ να τον βλάπτω, να τον προσβάλλω κάθε 
στιγµή, δεν τον αφήνω ποτέ σε ησυχία: µε κυνηγάει ο προϊστάµενος 
µου || η κατάρα µάς κυνηγάει διακόσια χρόνια τώρα || µια ζωή θα σε 
κυνηγούν οι τύψεις ΣΥΝ. κατατρέχω, καταδιώκω- ΦΡ. µε κυνηγά η τύ-
χη µου είµαι συνεχώς άτυχος, µε βρίσκουν απανωτές κακοτυχίες ή 
συµφορές · 7. παρακολουθώ (κάτι) µε µεγάλο ενδιαφέρον, ασχολού-
µαι µε συστηµατικό τρόπο και πάθος: κυνηγάει τη δουλειά του, γι' 
αυτό έχει τόσο µεγάλη πελατεία ΣΥΝ. νοιάζοµαι, ενδιαφέροµαι, πα-
ρακολουθώ, αφοσιώνοµαι · 8. (µτφ.) επιδιώκω συστηµατικά και επί-
µονα (κάτι): χρόνια κυνηγούσε να πιάσει την καλή || ~ τη δόξα | το 
χρήµα | τον πλούτο | το κέρδος | τα αξιώµατα | την οµορφιά | χίµαιρες 
| ιδανικά | την ουτοπία | το όνειρο ΣΥΝ. επιζητώ · 9. τρέχω πίσω από 
(κάποιον) (προκειµένου να πετύχω κάτι), πιέζω (κάποιον) µε την 
παρουσία και τα λόγια µου: µήνες κυνηγούµε τον βουλευτή, για να 
συζητήσουµε το θέµα µας || µάταια κυνηγούσε τον εκδότη, για να 
δηµοσιεύσει τα κείµενα του || αν δεν κυνηγήσεις τον γυιο σου, δεν 
πρόκειται να διαβάσει 10. (µτφ.) επιδιώκω να γοητεύσω και να κα-
τακτήσω ερωτικά (κάποιον): κυνηγάει γυναίκες ΣΥΝ. (µτφ.) κολλάω. 

κυνικός, -ή, -ό 1. ΦΙΛΟΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη φιλοσοφική 
σχολή την οποία ίδρυσε ο µαθητής τού Σωκράτη Αντισθένης και η 
οποία ονοµάστηκε «κυνική» από το γυµναστήριο Κυνόσαργες, όπου 
δίδασκε ο ιδρυτής της, αλλά και από τον σκληρό και γεµάτο στερή-
σεις τρόπο ζωής των οπαδών της: ~ φιλόσοφος (β) Κυνικοί (οι) ο κύ-
κλος των αρχαίων φιλοσόφων που αποτέλεσαν την οµώνυµη σχολή 
και οι οποίοι υποστήριζαν ότι θεµέλιο για την ευτυχία και την αρετή 
είναι η επιστροφή σε µια απλή ζωή κοντά στη φύση, µε ικανοποίηση 
µόνο των στοιχειωδών αναγκών, απόλυτη εγκράτεια και αδιαφορία 
προς τους νόµους, τα δόγµατα, τις ιδέες και οποιαδήποτε κοινωνική 
συµβατικότητα και καθιερωµένη αξία (πλούτο, δόξα, οµορφιά, 
ευγένεια καταγωγής κ.λπ.) 2. αυτός που τον χαρακτηρίζει η ωµή ει-
λικρίνεια και η απόρριψη των κοινώς παραδεδεγµένων: ~ απάντηση | 
συµπεριφορά | οµολογία ΣΥΝ. ωµός · 3. αυτός που σχετίζεται µε τους 
κυνόδοντες: ~ µυς · 4. ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε τον αστερι-
σµό τού Κυνός: ~ καύµατα (οι πολύ θερµές µέρες τού καλοκαιριού). 
— κυνικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < κύων «σκύλος» 
(βλ.λ.)]. 

κυνικοτητα (η) [1887] ο κυνισµός (σηµ. 1): ο δολοφόνος περιέγραψε 
τις πράξεις του µε ~. 

κυνισµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) 1. λόγος, πράξη ή συµπεριφορά, που 
χαρακτηρίζεται από ωµή ειλικρίνεια, απουσία σεβασµού στους τύ-
πους και στα κοινώς αποδεκτά, από περιφρόνηση των συµβατικών 
κοινωνικών κανόνων: επιδεικνύω ~ || απροκάλυπτος ~ ΣΥΝ. κυνικοτη-
τα, αναίδεια 2. ΦΙΛΟΣ, το φιλοσοφικό σύστηµα και ο τρόπος ζωής των 
κυνικών φιλοσόφων τής αρχαιότητας. 

κυνόγλωσσο (το) ποώδες εδώδιµο φυτό µε λογχοειδή χοντρά φύλλα 
και µοβ άνθη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cynoglosse]. 

κυνόδοντας (ο) {κυνοδόντων} ΑΝΑΤ. καθένα από τα δόντια των θη-
λαστικών, που βρίσκονται ανάµεσα στους τοµείς και τους προγοµφί-
ους· στον άνθρωπο είναι τέσσερα, ένα σε κάθε ηµιµόριο τής άνω και 
κάτω γνάθου, µυτερά και δεν υπερβαίνουν σε µήκος τα άλλα δόντια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κυνόδους, -οντος < κύων «σκύλος» (γεν. κυνός) + 
οδούς]. 

κυνοδροµία (η) (κυνοδροµιών) αγώνας δρόµου σκύλων. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «κυνήγι µε συνοδεία σκύλων», < κυνο-(< κύων, 
κυνός) + -δροµία < δρόµος]. 

κυνοκέφαλος, -η, -ο [αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που έχει κεφάλι σκύλου: 

ο ~ θεός Θωo των αρχαίων Αιγυπτίων · 2. κυνοκέφαλος (ο) ο πίθηκος 
µπαµπουίνος. 

κυνοκτονία (η) {κυνοκτονιών} (λόγ.) ο φόνος σκύλων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
κυνοκτόνος < κύων «σκύλος» (γεν. κυνός) + -κτόνος < κτείνω 
«φονεύω, σκοτώνω» (βλ. κ. -κτονία)]. 

κυνοµαχία (η) [1867] {κυνοµαχιών} (παράνοµο) αγώνισµα στο οποίο 
αντίπαλοι είναι εκπαιδευµένοι σκύλοι. 

κυοφορώ ρ. µετβ. {κυοφορείς... | κυοφόρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 1. (για 
γυναίκες και θηλυκά ζώα) φέρω στη µήτρα µου έµβρυο, είµαι έγκυος 
ΣΥΝ. εγκυµονώ 2. (µεσοπαθ. κυοφορούµαι) {µτφ.) βρίσκοµαι σε στά-
διο πριν από την εκδήλωση µου, επίκειµαι: κυοφορείται η ίδρυση νέ-
ου κόµµατος || κυοφορούνται εξελίξεις || κυοφορούµενες αλλαγές | ει-
ρηνευτική πρωτοβουλία. — κυοφορία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κυοφορώ (-έω) < κυοφόρος < κυο- < κυώ (βλ. κ. κύηση) + -φόρος < 
φέρω]. 

Κ.Υ.Π. (η) Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών (σήµερα Ε.Υ.Π.). 
κυπαρισσάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) µικρό κυπαρίσσι 2. ποώδες 
µονοετές φυτό µε φαρµακευτικές ιδιότητες. 

κυπαρισσέλαιο (το) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αιθέριο έλαιο που εξάγεται 
από το ξύλο τού κυπαρισσιού (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. cypress oil]. 

κυπαρισσένιος, -ια, -ιο 1. (κυριολ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί 
από ξύλο κυπαρισσιού: ~ ταβάνι | πάτωµα | θήκη 2. (µτφ.) υψηλός 
και ευθυτενής σαν κυπαρίσσι, αυτός που διαθέτει λεπτότητα και λυ-
γεράδα: ~ ανάστηµα | κορµί. 

κυπαρίσσι (το) {κυπαρισσ-ιού | -ιών} 1. αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο, 
ψηλό και ευθυτενές, µε ίσιο κορµό και οξύ πυραµιδοειδές σχήµα, το 
οποίο έχει πολύ µικρά, λεπτοειδή φύλλα, που φύονται επάλληλα και 
καλύπτουν σχεδόν τελείως τα νεαρά κλαδιά και καλλιεργείται ως 
καλλωπιστικό και για το εύκολα κατεργάσιµο, ανθεκτικό και αρω-
µατικό ξύλο του- σύµφωνα µε τη λαϊκή αντίληψη, θεωρείται δέντρο 
των νεκρών και γι' αυτό φυτεύεται στα νεκροταφεία- ΦΡ. (πηγαίνω) 
στα κυπαρίσσια πεθαίνω ΣΥΝ. (πηγαίνω) στα θυµαράκια 2. (ειδικότ.) 
ο κορµός τού οµώνυµου δέντρου, που χρησιµοποιείται στην οικοδο-
µική: το ταβάνι είναι ~ ΣΥΝ. κυπαρισσόξυλο 3. (µτφ.) αυτός που µοι-
άζει µε κυπαρίσσι, που διαθέτει ύψος, στητό παράστηµα και λυγε-
ράδα: είχε κορµί ~ ΣΥΝ. κυπαρισσένιος, ψηλός, λυγερός, ευθυτενής. 
Επίσης (λόγ.) κυπάρισσος (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. κυπαρίσσιον, υποκ. τού αρχ. κυπάρισσος (ήδη µυκ. πληθ. ku-
pa-ri-se-ja), αγν. ετύµου, πιθ. µικρασιατικό δάνειο. Το λατ. cupressus 
(> γαλλ. cypres, αγγλ. cypress, γερµ. Zypresse κ.ά.) είναι δάνειο από 
την Ελλην.]. 

Κυπαρισσία (η) πόλη τής ∆. Πελοποννήσου στον νοµό Ηλείας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο (< κυπάρισσος), που µνηµονεύεται στον Όµη-
ρο ως Κυπαρισσήεις]. 

κυπαρισσόµηλο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) ο καρπός τού κυπαρισσιού 
(βλ.λ.), στρογγυλός, σχετικά µικρός, σκληρός, ξυλώδης και µε χαρα-
κτηριστικό άρωµα. 

κυπαρισσόξυλο (το) [µεσν.] το ξύλο τού κυπαρισσιού, το οποίο χρη-
σιµοποιείται στην οικοδοµική και την αρωµατοποιία ΣΥΝ. κυπαρίσσι. 

κυπαρισσώνας (ο) [µτγν.] περιοχή κατάφυτη από κυπαρίσσια, φυ-
σικό ή τεχνητό δάσος κυπαρισσιών. 

κυπατζής (ο) {κυπατζήδες}, κυπατζού (η) {κυπατζούδες} (λαϊκ.-κα-
κόσ.) πρόσωπο που ανήκει στην Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών 
(Κ.Υ.Π., σήµερα Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, Ε.Υ.Π.), που εργάζε-
ται για αυτήν, δηλ. συλλέγει πληροφορίες για λογαριασµό της ΣΥΝ. 
πράκτορας, µυστικός, (µειωτ.) χαφιές. — κυπατζήδικος, -η, -ο. 

κυπελλάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. µικρό κύπελλο 2. µικρό πλαίσιο 
σε σχήµα κυπέλλου από χαρτόνι, πλαστικό ή σκληρή ζύµη, µέσα στο 
οποίο συσκευάζεται ή τοποθετείται παγωτό και συνεκδ. η ποσότητα 
παγωτού που χωρά σε αυτό. 

κύπελλο (το) {κυπέλλ-ου | -ων} 1. κυκλικό ποτήρι συνήθ. µε λαβή 
από διάφορα υλικά (πηλό, πορσελάνη, γυαλί, µέταλλο κ.λπ.), το οποίο 
χρησιµοποιείται για να πίνει κανείς καφέ, γάλα, τσάι ή και κρασί: 
υψώνω το ~ εις υγείαν τού οικοδεσπότη ΣΥΝ. κούπα, φλιτζάνι, ποτήρι 
2. (συνεκδ.) η ποσότητα που περιέχεται µέσα σε αυτό το ποτήρι: 
πίνω ένα ~ νερό 3. (ειδικότ.) περίτεχνο αγγείο από πολύτιµο συνήθ. 
µέταλλο σε σχήµα κύλικα ή αµφορέα, που δίδεται ως έπαθλο στον νι-
κητή (συνήθ. αθλητικού) αγώνα: ο υφυπουργός Αθλητισµού θα απο-
νείµει τα ~ στους νικητές ΣΥΝ. βραβείο 4. (συνεκδ.) η αθλητική διορ-
γάνωση, στον νικητή τής οποίας απονέµεται ως βραβείο πολυτελές 
και περίτεχνο αγγείο: οι αγώνες τού ~ Ελλάδος || παγκόσµιο ~ ποδο-
σφαίρου || ~ πρωταθλητριών (ενν. οµάδων)- ΦΡ. επαµειβόµενο κύπελλο 
| έπαθλο βλ. λ. επαµειβόµενος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ- κύπελλον (ήδη µυκ. πληθ. [ku]-pe-ra), πιθ. < κύπη (µαρ-
τυρείται στη «γλώσσα» τού Ησυχίου κύπη· τρώγλη), που συνδ. µε 
λατ. cupa «κούπα, ποτήρι», σανσκρ. küpa- «λάκκος, κοιλότητα», ίσως 
και µε τα αρχ. κυφός, κύπτω (βλ.λ.). Η σηµ. τής αθλητικής διοργάνω-
σης αποδίδει το αγγλ. cup]. 

κυπελλοειδής, -ής, -ές {κυπελλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε κύπελλο, που έχει σχήµα και µορφή κυπέλλου: ~ περι-
κάρπιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. κυπελλοστάτης (ο) 
{κυπελλοστατών} σκεύος µε εξοχές όπου µπορούν να κρεµαστούν 
από τις λαβές τους κύπελλα: µεταλλικός /ξύλινος | πλαστικός ~. 
[ΕΤΥΜ. < κύπελλο + -στάτης < ί-στα-µαι (+ παραγ. επίθηµα -της), πβ. 
κ. λυχνο-στάτης]. κυπελλούχος (ο/η) (στον αθλητισµό) για οµάδα που 
έχει νικήσει σε διοργάνωση, στην οποία απονέµεται ως έπαθλο 
πολύτιµο κύπελλο: ο ~ Ευρώπης στο µπάσκετ || Κύπελλο 
Κυπελλούχων Ευρώπης (στην ευ- 
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ρωπαϊκή διοργάνωση µεταξύ των οµάδων που έχουν κατακτήσει κύ-
πελλο στη χώρα τους). [ΕΤΥΜ. < κύπελλο + -ούχος < έχω]. 

κυπελλοφορα (τα) [µτγν.] BOT. οικογένεια φυτών, οι καρποί των 
οποίων περιβάλλονται από ξυλώδη και αγκαθωτή θήκη, όπως η βα-
λανιδιά, η καστανιά, η φουντουκιά κ.ά.· µαζί µε τα κωνοφόρα απο-
τελούν τη βάση των δασών τού Β. Ηµισφαιρίου. 

κυπέλλωση (η) [1892] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. µεταλλουρ-
γική µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον χωρισµό ενός ή περισσο-
τέρων στοιχείων από ρευστό µείγµα, εφόσον η χηµική συγγένεια των 
στοιχείων αυτών είναι διαφορετική ως προς το οξυγόνο (λ.χ. τού αρ-
γύρου από τα µολυβδούχα ορυκτά)· συνίσταται στην τήξη τού µείγ-
µατος µέσα σε δοχείο σχήµατος κυπέλλου µε πορώδη, πυρίµαχα και 
ανθεκτικά στη θερµότητα τοιχώµατα, οπότε οι ανεπιθύµητες προ-
σµείξεις οξιδώνονται και εξατµίζονται ή εν µέρει απορροφώνται και 
αποµένουν τα καθαρά στοιχεία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. coupellation]. 

κύπερη (η) {χωρ. πληθ.} ζιζάνιο, φυτό µε αρωµατική ρίζα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. κύπειρον/ κύπειρις | κύπερος | κύπαιρος (ήδη µυκ. ku-pa-ro), αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

κυπραίικος, -η, -ο (λαϊκ.) κυπριακός ΣΥΝ. κυπριώτικος, κύπριος· ΦΡ. 
(µειωτ.) κυπραίικο γαϊδούρι (i) µεγαλόσωµο (κ. πεισµατάρικο) γαϊ-
δούρι (ii) (µειωτ.) άνθρωπος άξεστος, αναιδής και αγροίκος. 

κυπρί (το) {κυπρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µικρό, χάλκινο κουδούνι, που κρε-
µιέται στον λαιµό των κατσικιών, για να αναγνωρίζονται από τον βο-
σκό ΣΥΝ. κυπροκούδουνο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κύπριον (πβ. «γλώσσα» τού Ησυχίου κύπριον άρνό-
γλωσσον) < αρχ. Κύπρος]. 

Κύπρια έπη (τα) [αρχ.] {Κυπρίων επών} ΦΙΛΟΛ. αποσπασµατικά σω-
ζόµενο ποίηµα τού επικού κύκλου (βλ. λ. επικός), που περιέχει τα προ 
τής Ιλιάδος γεγονότα τού Τρωικού πολέµου και αποδίδεται στον Στα-
σίνο τον Κύπριο (ή στον Ηγησία ή Ηγησίνο τον Σαλαµίνιο). 

Κυπριακό (το) το ζήτηµα αυτοδιάθεσης και εθνικής αποκατάστασης 
τού ελληνισµού τής Κύπρου, ο οποίος αποτελούσε και αποτελεί τη 
συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της- από το 1974 το πρόβληµα 
τής εισβολής τουρκικών στρατευµάτων στην Κύπρο και τής βίαιης 
κατοχής έκτοτε τού 37% τού εδάφους της (βλ. κ. λ. Κύπρος, Αττίλας, 
εισβολή). 

Κυπριανός (ο) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < αρχ. 
Κύπρος]. 

κυπρίνος (ο) εδώδιµο ψάρι των γλυκών νερών, µεγαλόσωµο, παµφά-
γο (τρέφεται κυρ. µε σκουλήκια και µαλάκια τού βυθού), που αγαπά 
τα ήρεµα και θερµά νερά και εκτρέφεται συστηµατικά για το κρέας 
του ΣΥΝ. (λαϊκ.) γριβάδι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κυπρίνος < κύπρος «είδος δέντρου, η χέννα» < εβρ. 
kôfer]. 

κυπροκούδουνο (το) το κυπρί (βλ.λ.). 
Κύπρος (η) 1. νησί τής Μεσογείου, το τρίτο σε µέγεθος µετά τη Σικε-
λία και τη Σαρδηνία, που βρίσκεται κοντά στις τουρκικές και τις συ-
ριακές ακτές ΣΥΝ. νησί τής Αφροδίτης, Μεγαλόνησος 2. κράτος ανε-
ξάρτητο από το 1960, µέλος τού Ο.Η.Ε. και άλλων ∆ιεθνών Οργανι-
σµών, µε πρωτεύουσα τη Λευκωσία, επίσηµες γλώσσες την Ελληνική 
και την Τουρκική και νόµισµα την κυπριακή λίρα· το Β. τµήµα τού 
νησιού, που τελεί υπό τουρκική κατοχή από το 1974, αυτοανακηρύ-
χθηκε παράνοµα το 1983 σε «Τουρκική ∆ηµοκρατία τής Βόρειας Κύ-
πρου», αναγνωριζόµενη µόνο από την Τουρκία και καταδικασµένη µε 
αλλεπάλληλα ψηφίσµατα τού Ο.Η.Ε. ως νοµικά και πολιτικά ανύπαρ-
κτη. — Κύπριος [αρχ.] κ. Κυπραίος [µεσν.] κ. Κυπριώτης [µτγν.] (ο), 
Κύπρια κ. Κυπρία κ. Κυπραία κ. Κυπριώτισσα (η), κυπριακός, -ή, -ό 
[µτγν.] κ. κυπριώτικος, -η, -ο κ. κυπραίος, -α, -ο [µεσν.] κ. κυπραίικος, -
η, -ο, Κυπριακά κ. Κυπριώτικα κ. Κυπραίικα (τα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβο-
λή. Βλ. κ. λ. Αττίλας, Κυπριακό, ψευδοκράτος, πράσινος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ήδη µυκ. Kupirijo = Κύπριος, πβ. κ. κύρ. όν. Κύπρις (Αφροδίτη), αγν. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε σουµερ. kabar/gabar «χαλκός, κασσίτερος», 
λόγω των φηµισµένων ορυχείων χαλκού που υπήρχαν στο νησί. Το 
όν. τού νησιού µέσω τού λατ. (aes) cyprium «(µέταλλο) κυπριακό» 
παρήγαγε τις λ. που σηµαίνουν τον χαλκό σε ορισµένες ευρωπαϊκές 
γλώσσες, πβ. αγγλ. copper, γερµ. Kupfer, γαλλ. cuivre κ.ά. Από την 
Ελλην. προέρχεται και η τουρκ. ονοµασία Kibris]. 

κύπτω ρ. αµετβ. {έκυψα} κλίνω το κεφάλι ή το πάνω µέρος τού κορ-
µού προς τα εµπρός και κάτω, προς το έδαφος· σκύβω (συνήθ. απαντά 
σε επίσηµες επιγραφές, λ.χ. στον σιδηρόδροµο): «µην κύπτετε έξω» 
(επιγραφή στα παράθυρα των βαγονιών). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κυφός < *ku-bh-ós, µηδενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση -
bh-) τού I.E. *keu- «κάµπτω, σκύβω», πβ. σανσκρ. kubjâ- «κυρτός, κα-
µπούρης», πιθ. κ. αρχ. γερµ. hovar, αρχ. σλαβ. kupü κ.ά. Οµόρρ. κυφ-ός, 
κύφ-ωσις, πιθ. κ. κύπελλο(ν), κυψέλη]. 

κυρ- λεξικό πρόθηµα κυρίων και προσηγορικών ονοµάτων σε προ-
σφωνήσεις αντί τού «κύριε»: κυρ-Γιώργο, τι κάνεις; || κυρ-δάσκαλε, 
κυρ-λοχία, κυρ-αστυνόµε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κ-υριος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
κύρι (µε σίγηση τού τελικού φωνήεντος), κλητ. τού µτγν. κύρις < 
αρχ. κύριος]. 

κυρά [µτγν.] κ. (λαϊκότ.) κερά (η) {κυράδες} (λαϊκ.) 1. γυναίκα (κυρ. 
παντρεµένη) 2. (ειδικότ.) έγγαµη γυναίκα (που ανήκει σε ανώτερη 
κοινωνική και οικονοµική τάξη και στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερος 
σεβασµός): την πήρε παρακόρη και την έκανε ~ || ~ κι αρχόντισσα || 
(παλαιότ.) η ~ τής Άκοβας | τής Νάξου | τής Ρω ΣΥΝ. αφέντρα, αφέ-
ντισσα, αρχόντισσα· ΦΡ. κυρά ∆έσποινα προσφώνηση τής Παναγίας: 
«σώπασε κυρά ∆έσποινα και µην πολυδακρύζεις» (δηµοτ. τραγ.) 3. 

(λαϊκ.) η κυρία τού σπιτιού, σε αντιδιαστολή προς το υπηρετικό προ-
σωπικό: πήγαινε να µου φωνάξεις την ~ σου ΣΥΝ. κυρία, οικοδέσποι-
να ANT. υπηρέτρια, δουλικό 4. (µειωτ.) ως προσφώνηση προς άγνωστη 
ή ασήµαντη γυναίκα: πήγαινε πιο 'κεί, -µου !|| κάνε τη δουλειά σου, ~ 
µου! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 

Κυρα (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. Επί-
σης Κυρά. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < κυρά (βλ. λ. κυρία, κύριος)]. 

κυρα- λεξικό πρόθηµα κυρίων και προσηγορικών ονοµάτων σε προ-
σφώνηση αντί τού «κυρία»: κυρα-Θοδώρα, κυρα-Μαρία, κυρα-δα-
σκάλα, κυρα-δηµαρχίνα- ΦΡ. κυρα-Κατίνα ως χαρακτηρισµός για 
πρόσ. που κουτσοµπολεύει, κυρ. για γυναίκα: δεν θα δίνουµε σηµα-
σία τι λέει η κάθε ~! 

KU ράτσα κ. κεράτσα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (µειωτ.-
ειρων.) γυναίκα κατώτερης κοινωνικής και οικονοµικής τάξης, που 
µιµείται άτεχνα το ντύσιµο, την οµιλία, τη συµπεριφορά γυναίκας 
των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων 2. (κατ' επέκτ.) γυναίκα που 
κακολογεί και κουτσοµπολεύει τους άλλους: έπιασαν ψιλή κουβέντα 
οι ~ τής γειτονιάς ΣΥΝ. κουτσοµπόλα. 

κυρηναϊκός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (γενικά) αυτός που σχετίζεται µε την 
Κυρήνη (βλ.λ.) 2. Κυρηναϊκή (η) ολόκληρη η περιοχή όπου βρισκόταν 
η ελληνική πόλη Κυρήνη (βλ.λ.) κατά την αρχαιότητα και η οποία 
αποτέλεσε στους νεότερους χρόνους αποικία τής Ιταλίας, ενώ σήµε-
ρα είναι τµήµα τής Λιβύης 3. ΦΙΛΟΣ. Κυρηναϊκή Σχολή µία από τις 
τέσσερεις ελάσσονες σωκρατικές σχολές, την οποία ίδρυσε ο Αρί-
στιππος από την Κυρήνη (βλ.λ.) και κατά την οποία σκοπός τής ζωής 
θεωρείται η απόλαυση των αισθητικών και αισθησιακών ηδονών 4. 
κυρηναϊκός (ο) µέλος ή οπαδός τής Σχολής αυτής. 

Κυρήνη (η) αρχαία ελληνική πόλη τής Β. Αφρικής. — Κυρηναίος (ο), 
Κυρηναία (η), κυρηναϊκός, -ή, -ό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ονοµασία, που οφείλεται σε οµώνυµη θεά θηραϊκής κα-
ταγωγής, αγν. ετύµου]. 

κύρης (ο) {κύρηδες} (λαϊκ.) 1. ο πατέρας, ο γονέας: ποιος είναι ο ~ 
σου, ΦΡ. (παροιµ.) κατά µάννα, κατά κύρη (κατά νυιο και θυγατέρα) 
τα παιδιά µοιάζουν στους γονείς τους όσον αφορά στον χαρακτήρα 
ή και στην εξωτερική εµφάνιση · 2. αυτός που εξουσιάζει, διαφε-
ντεύει (σπίτι | άνθρωπο | περιοχή): ο ~ τού σπιτιού ΣΥΝ. κύριος, αφέ-
ντης, οικοδεσπότης, νοικοκύρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. κύρις < αρχ. κύριος (βλ.λ.)]. 

κυρία (η) {κυριών} 1. (α) (ως προσφώνηση) κάθε γυναίκα (συνήθ. έγ-
γαµη, κατ' αντιδιαστολή προς το «δεσποινίς»): τι επιθυµεί η ~; || πεί-
τε στην ~ να περάσει µέσα || σύλλογος κυριών (β) (ειδικότ.) προσφώ-
νηση που συνοδεύει την επαγγελµατική ιδιότητα ή το αξίωµα γυ-
ναίκας: η ~ βουλευτής || η ~ πρόεδρος (γ) (µπροστά από το όνοµα 
ή/και το επώνυµο γυναίκας κατά κανόνα έγγαµης, κατ' αντιδιαστολή 
προς το δεσποινίς): η ~ Μαίρη || η ~ Παπαϊωάννου || η ~ Αννα Μακρή-
ΦΡ. κυρία επί των τιµών (ως τίτλος ευγενείας) γυναίκα µέλος τής ακο-
λουθίας βασίλισσας, πριγκίπισσας κ.λπ. 2. (ειδικότ.) γυναίκα αξιο-
πρεπής ή υψηλής κοινωνικής τάξης, που συµπεριφέρεται µε ευγένεια 
και σοβαρότητα ή που διαθέτει κύρος: πρόσεξε πώς φέρεσαι σε µία ~ 
|| έχεις να κάνεις µε ~, όχι µε αλήτισσα || αξιότιµη | αξιοσέβαστη | 
κοσµική ~ ΣΥΝ. αξιοπρεπής, ευυπόληπτη, αρχόντισσα 3. η γυναίκα 
στον γάµο, η σύντροφος τού άνδρα στον έγγαµο βίο, το έτερον ήµισυ: 
τι κάνει η ~ σας; || τους χαιρετισµούς µου στην ~ σας ΣΥΝ. σύζυγος 
(η), γυναίκα, συµβία 4. (ειδικότ.) η σύζυγος τού οικοδεσπότη, η νοι-
κοκυρά τού σπιτιού, η µητέρα σε µια οικογένεια: γι ' αυτό που ζητά-
τε, απευθυνθείτε στην ~ τού σπιτιού ΣΥΝ. οικοδέσποινα, δέσποινα, 
νοικοκυρά, κυρά 5. (παλαιότ. για το υπηρετικό προσωπικό) ως προ-
σφώνηση οικοδέσποινας (που έδειχνε σεβασµό και υποταγή(: η ~ 
απουσιάζει || τι επιθυµεί η ~; ΣΥΝ. δέσποινα, αφέντρα, κυρά ANT. υπη-
ρέτρια, δούλα 6. (ως προσφώνηση από µαθητές | µαθήτριες σε δα-
σκάλα ή καθηγήτρια): ~, να πω το µάθηµα; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., θηλ. τού κύριος (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το 
γαλλ. madame]. 

κύρια επίρρ. → κυρίως 
κυριακάτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την Κυριακή, που 
συντελείται κατά την ηµέρα Κυριακή: ~ εφηµερίδα | παράσταση | ξύ-
πνηµα | φαγητό 2. (γενικότ.) αυτός που σχετίζεται µε εορτάσιµη ηµέ-
ρα ή περίσταση: ~ ντύσιµο | διάθεση | εκδροµή ΣΥΝ. γιορτινός, (λόγ.) 
εορταστικός, επίσηµος ANT. καθηµερινός, κοινός 3. κυριακάτικα (τα) 
τα «καλά» ρούχα, αυτά που φοριούνται στις γιορτές και στις επίση-
µες περιστάσεις. — κυριακάτικα επίρρ. 

Κυριακή (η) 1. η πρώτη ηµέρα τής εβδοµάδας (η αφιερωµένη στον 
Κύριο, δηλ. τον Ιησού Χριστό)· ΦΡ. (α) τής Κυριακής χαρά και τής 
∆ευτέρας λύπη για πράγµατα περιορισµένης διάρκειας, εφήµερα (β) 
Κυριακή κοντή γιορτή βλ. λ. γιορτή (γ) Κυριακή των Νηστειών βλ. λ. 
νηστεία 2. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. 
[µτγν.] γυναικείο όνοµα. 

[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ηµέρα τού Κυρίου», ουσιαστικοπ. θηλ. τού 
επιθ. κυριακός < αρχ. κύριος. Η χρήση τής λ. ως ονοµασίας τής πρώ-
της ηµέρας τής εβδοµάδας ξεκίνησε από τους πρώτους αιώνες µ.Χ. 
προς αντικατάσταση τού ιουδαϊκού Σαββάτου. Όµοια προέλευση και 
ερµηνεία έχει και η ονοµασία τής ηµέρας στις λατινογενείς γλώσσες, 
λ.χ. ιταλ. domenica, γαλλ. dimanche, ισπ. domingo, ρουµ. duminicä (< 
λατ. dies dominica «ηµέρα τού Κυρίου»). Στη ρωµαϊκή εορτή τού 
Ηλίου ανάγεται η ονοµασία τής ηµέρας στις γερµ. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. 
Sunday, γερµ. Sonntag, σουηδ. söndag (< αρχ. γερµ. sunnuntag, µετάφρ. 
τού λατ. dies solis «ηµέρα τού ηλίου»)]. Κυριακή προσευχή (η) η 
προσευχή που διδάχθηκε από τον ίδιο τον Χριστό στους Αποστόλους 
στην επί τού Όρους οµιλία ΣΥΝ. Πάτερ 
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ηµών (το) (βλ.λ., σηµ. 1). 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
(Κ.∆. Ματθ. 6, 9-13, Λουκ. 11, 2-4) 
Πάτερ ηµών ο εν τοις ούρανοΐς- 
άγιασθήτω το όνοµα σου' 
έλθέτω ή βασιλεία σου· 
γενηθήτω το θέληµα σου, 
ώς έν ούρανφ και επί [τής] γης- 
τον αρτον ηµών τον επιούσιον δος ήµίν σήµερον 
και άφες ήµίν τά όφειλήµατα ηµών, 
ώς καί ηµείς άφίεµεν τοις όφειλέταις ηµών 
και µη είσενέγκης ηµάς εις πειρασµό ν, 
άλλα ρϋσαι ηµάς άπο του πονηρού. 

κυριακό (το) ο κεντρικός ναός τής σκήτης, όπου συγκεντρώνονται οι 
µοναχοί της τις Κυριακές και τις εορτές για κοινή ακολουθία· συ-
µπεριλαµβάνει και το αρχονταρίκι τής σκήτης. 

Κυριακοδεύτερο (το) η Κυριακή και η ∆ευτέρα µαζί. 
κυριακοδρόµιο (το) [µεσν.] {κυριακοδροµίου | χωρ. πληθ.} ΕΚΚΛΗΣ. 
εκκλησιαστικό βιβλίο που περιέχει θρησκευτικούς λόγους και κη-
ρύγµατα ως επεξήγηση και ανάλυση στις περικοπές τού Ευαγγελίου, 
καθώς επίσης και στις Πράξεις και τις Επιστολές των Αποστόλων, 
που αναγιγνώσκονται όλες τις Κυριακές τού έτους στις εκκλησίες. 

Κυριάκος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < επίθ. κυριακός (< 
αρχ. κύριος), οπότε το όν. θα σήµαινε εκείνον που αναφέρεται στον 
Θεό], 

κυριάρχηση (η) → κυριαρχώ 
κυριαρχία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η εξουσία που έχει κανείς σε πρόσωπο, 
περιοχή, αγαθά, η δύναµη επιβολής: οι κατακτητές προσπάθησαν µε 
τη βία να εδραιώσουν την - τους || ασκώ | επιβάλλω | αποκτώ | επε-
κτείνω | µονοπωλώ την ~ 2. (συνεκδ.) η κατάσταση κατά την οποία 
κάποιος είναι κυρίαρχος, το καθεστώς τής απόλυτης επιβολής και 
ελέγχου: ένα µέρος τού νησιού τελεί υπό ξένη ~ 3. ΝΟΜ. (α) το κατο-
χυρωµένο δικαίωµα κάθε κράτους να αποφασίζει ελεύθερα και ανε-
ξάρτητα για το πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό του σύστηµα, να 
διατηρεί αυτόνοµη παρουσία στον διεθνή χώρο και παράλληλα να 
ασκεί ελεύθερα την κρατική εξουσία επί των υπηκόων του στο πλαί-
σιο των νόµων και τού δικαίου (β) λαϊκή κυριαρχία µία από τις θεµε-
λιώδεις αρχές τού Συντάγµατος και τού δηµοκρατικού πολιτεύµατος, 
που δηλώνει ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και ασκού-
νται υπέρ αυτού και τού έθνους, επισφραγίζονται δε µέσα από θε-
σµούς και διαδικασίες (λ.χ. εκλογές), αλλά και µε την καθηµερινή 
συλλογική δράση (γ) περιορισµένη κυριαρχία δόγµα πολιτικών ή και 
νοµικών κύκλων, κατά το οποίο, στο σηµερινό στάδιο των διεθνών 
σχέσεων, η κυριαρχία ενός κράτους, όπως ορίστηκε παραπάνω, είναι 
πρακτικώς αδύνατη ή τουλάχιστον περιορίζεται εξαιτίας σειράς 
εσωτερικών και εξωτερικών λόγων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κύριος + -
αρχία < άρχω]. 

κυριαρχικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την κυριαρχία ή 
τον κυρίαρχο: ~ δικαιώµατα (τα δικαιώµατα τού κράτους που απορ-
ρέουν από την κυριαρχία του) ΣΥΝ. εξουσιαστικός, δεσποτικός. — 
κυριαρχικ-ά | -ώς [1851] επίρρ. 

κυρίαρχος, -η, -ο 1. αυτός που επικρατεί σε έναν χώρο έναντι των 
άλλων: το ~ πρότυπο στη µόδα || η - αντίληψη | ιδεολογία | άποψη | 
γλώσσα ΣΥΝ. κρατών 2. αυτός που είναι ή θεωρείται ο πιο σηµαντι-
κός, που ασκεί αποφασιστική επίδραση: η Ελλάδα επιδιώκει να δια-
δραµατίσει - ρόλο στα Βαλκάνια || ~ παράγων | θέση | στοιχείο ΣΥΝ. 
βασικός, θεµελιώδης, κύριος 3. κυρίαρχος (ο), κυρίαρχη (η) αυτός 
που κυριαρχεί: ~ αυτού τού κόσµου | τής Γης | των θαλασσών | µιας 
περιοχής ΣΥΝ. κύριος, αφέντης, εξουσιαστής 4. αυτός που κατέχει το 
δικαίωµα τής αυτοδιάθεσης: ~ λαός | κράτος (ανεξάρτητο κράτος τού 
οποίου η κυβέρνηση δεν υπόκειται σε ξένο έλεγχο ή κηδεµονία). 
[ΕΤΥΜ. < κυριαρχία (βλ.λ.). Η σηµ. 3 αποδίδει το αγγλ. dominant]. 

κυρίαρχος - επικρατών - επικρατέστερος. Τελευταία παρατηρείται 
ευρύτερη χρήση τού κυρίαρχος ως επιθέτου: Αποτελεί την κυ-
ρίαρχη µορφή βίας ανά τον κόσµο - Αυτός είναι ο κυρίαρχος τύπος 
κατασκευών στο λεκανοπέδιο. Η χρήση αυτή -ιδίως σε µετα-
φράσεις- αποσκοπεί να αποδώσει την ξένη λ. dominant, που χρη-
σιµοποιείται ευρύτατα σε ξένες γλώσσες. Χρησιµοποιείται αντί 
τής µετοχής κυρίαρχων, κυριαρχούσα, κυριαρχούν ή αντί τού ρή-
µατος κυριαρχώ: Αποτελεί την κυριαρχούσα µορφή... - Είναι ο κυ-
ρίαρχων τύπος... ή Είναι η µορφή βίας που κυριαρχεί... - Είναι ο 
τύπος που κυριαρχεί... Στη θέση τού κυρίαρχος θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιούνται -τουλάχιστον εναλλάξ- οι λ. επικρατών, επι-
κρατούσα, επικρατούν (µετοχή τού επικρατώ) ή ακόµη καλύτερα 
το επίθ. επικρατέστερος, -η, -ο. Με αυτό τον τρόπο θα περιοριζό-
ταν η χρήση τού κυρίαρχος, που συµπίπτει µε το ουσιαστικό κυ-
ρίαρχος (ο κυρίαρχος των θαλασσών). 

κυριαρχώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {κυριαρχείς... | κυριάρχ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. διαθέτω και ασκώ εξουσία σε οποιονδήποτε τοµέα, 
έχω κυριαρχικά δικαιώµατα, επιβάλλω τη θέληση και την άποψη 
µου: οι Αραβες πειρατές κυριαρχούσαν στην Α. Μεσόγειο ΣΥΝ. είµαι 
κυρίαρχος, εξουσιάζω, άρχω, δυναστεύω, βασιλεύω 2. (µτφ.) συγκρα-
τώ, θέτω υπό τον έλεγχο µου: µε δυσκολία κατόρθωσε να κυριαρχή-
σει στα νεύρα της ΣΥΝ. επιβάλλοµαι 3. κατέχω τη σηµαντικότερη θέ-
ση, διαδραµατίζω πρωτεύοντα ρόλο, ασκώ αποφασιστική επίδραση: 
το αεροπορικό δυστύχηµα κυριάρχησε στην ειδησεογραφία || το πρά- 

σινο χρώµα αυτή την εποχή κυριαρχεί παντού || κυριαρχεί η αντίληψη 
| η νοοτροπία | η ιδέα | η εντύπωση | η τάση | η άποψη ΣΥΝ. επικρατώ, 
δεσπόζω, υπερισχύω, κρατώ. — κυριάρχηση (η) [µεσν.]. 

κύριε (το) {άκλ.} (λατ. Kyrie) το πρώτο τυπικό µέρος τής λατινικής 
λειτουργίας που µελοποιείται πάνω στις ελληνικές φράσεις «Κύριε 
ελέησον, Χριστέ ελέησον» (Kyrie eleison, Christe eleison). 

κυριεύω ρ. µετβ. {κυρίευ-σα (καθηµ. -εψα), -θηκα (καθηµ. -τηκα), -
µένος} 1. γίνοµαι κύριος ή κάτοχος (πράγµατος) κατόπιν αγώνων, 
θέτω υπό την εξουσία µου, ασκώ δύναµη ή επίδραση µε βίαιο τρόπο: 
οι εχθροί κυρίευσαν την πόλη µετά από πολύµηνη πολιορκία || ~ κά-
στρο | φρούριο | οχυρές θέσεις ΣΥΝ. κατακτώ, εκπορθώ, πατώ, εξου-
σιάζω, καταλαµβάνω, καθυποτάσσω 2. (µτφ.-κυρ. για συναισθήµατα, 
ιδέες, πάθη) επικρατώ στον ψυχικό ή πνευµατικό κόσµο (κάποιου), 
καταλαµβάνω (κάποιον): µε κυριεύει µια ιδέα | πανικός | η επιθυµία | 
ταραχή | αγανάκτηση | αγωνία | φόβος | άγχος | θυµός | απελπισία | 
νοσταλγία | µανία | µελαγχολία | απογοήτευση | µίσος | περιέργεια | 
ανησυχία. — κυρίευση (η) [µτγν.] [ΕΤΥΜ. αρχ. < κύριος}. 

κυριλέ επίθ. {άκλ.} (λαϊκ.) 1. αυτός που αρµόζει σε κύριο, που χαρα-
κτηρίζεται από επισηµότητα, σοβαρότητα ή πολυτέλεια: ~ ντύσιµο | 
εµφάνιση | συµπεριφορά || ~ µαγαζί ΣΥΝ. αστικός, καθωσπρέπει 2. (ως 
επίρρ.) µε τρόπο που ταιριάζει σε κύριο, σε ευκατάστατο και συντη-
ρητικό αστό: ντύνεται πολύ ~ ΣΥΝ. επίσηµα, καθωσπρέπει. Επίσης κυ-
ριλάτος, -η, -ο (σηµ. 1). — κυριλίκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < κύριος, κατ' αναλογία προς άκλ. λ. γαλλικής προελ., λ.χ. 
µπρασελέ, κοµπλέ κ.ά. Βλ. κ. -έ]. 

κυριλλικός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Κύριλλο, τον 
επονοµαζόµενο «Απόστολο των Σλάβων» 2. ΓΛΩΣΣ. κυριλλικό αλφά-
βητο το αλφάβητο που επινοήθηκε από τον Κύριλλο, για να αποδώ-
σει τη γλώσσα των Σλάβων βασίζεται στην ελληνική µεγαλογράµ-
µατη γραφή τού 9ου αι. και µε κάποιες τροποποιήσεις χρησιµοποιεί-
ται σήµερα από τους Βουλγάρους, τους Σέρβους, τους Ρώσους κ.ά. 

Κύριλλος (ο) {-ου κ. -ίλλου} 1. ιεραπόστολος τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας (827-863) που µαζί µε τον αδελφό του Μεθόδιο κήρυξε τον χρι-
στιανισµό στους σλαβικούς λαούς 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών και 
επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. κύρ. όν. < αρχ. κύριος]. 

κυριολεκτικός, -ή, -ό [1871] αυτός που λέγεται, γράφεται ή εννοείται 
κατά κυριολεξία, που αποδίδει την ακριβή έννοια των λεγοµένων ή 
γραφοµένων και όχι τη µεταφορική: ~ σηµασία | νόηµα λέξης ή 
φράσης ANT. µεταφορικός. — κυριολεκτικ-ά | -ώς επίρρ. 

κυριολεκτώ ρ. αµετβ. {κυριολεκτείς... | κυριολεκτούµαι} 1. µιλώ µε 
κυριολεξία, µε σαφή και ακριβή τρόπο, χωρίς υπερβολές ή µεταφο-
ρές: ~ σε ό,τι λέω, τα πράγµατα έχουν ακριβώς έτσι ΣΥΝ. ακριβολογώ 
ΑΝΤ. ακυρολεκτώ 2. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. κυριολεκτείται, κυριολε-
κτουνται) χρησιµοποιούµαι µε κυριολεκτικό τρόπο, έχω κυριολεκτι-
κή σηµασία: η λέξη «ανισόρροπος» κυριολεκτείται στη σηµασία αυ-
τού που δεν έχει ισορροπία. [ΕΤΥΜ < µτγν. κυριολεκτώ (-έω) < κύριο- 
+ -λεκτώ < λέγω]. 

κυριολεκτώ - ακυρολεκτώ ή ακυριολεκτώ, κυριολεξία - ακυρολε-
ξία ή -κυριολεξία; Η Αρχαία Ελληνική ήδη διέθετε δύο ειδικά ρή-
µατα σχετικά µε τη χρήση τής γλώσσας: το κυριολεκτώ, µε τη 
σηµ. «χρησιµοποιώ την αρχική, κύρια σηµασία των λέξεων», όχι 
τη µεταφορική που µπορεί να γεννά και ασάφεια, άρα «ακριβολο-
γώ», και το ακυρολογώ, µε τη σηµ. «χρησιµοποιώ τις λέξεις µε µη 
έγκυρο (µε άκυρο) τρόπο», άρα εσφαλµένα. Χρησιµοποιούσαν επί-
σης το κυριολεξία και το ακυρολογία αντιστοίχως («κυριολεκτική, 
µη µεταφορική, άρα ακριβολόγος χρήση τής σηµ. των λέξεων» και 
«εσφαλµένη, άκυρη χρήση»). Κοντά στο ακυρολογία πλάστηκε 
επίσης και τύπος ακυρολεξία µε την ίδια σηµασία («εσφαλµένη 
χρήση»), από όπου αργότερα και ρ. ακυρολεκτώ «χρησιµοποιώ τη 
γλώσσα εσφαλµένα, µη έγκυρα, µη δόκιµα». Από αυτά είναι φανε-
ρό ότι δεν υπάρχουν (δεν σχηµατίστηκαν) ούτε ρ. ακυριολεκτώ (!) 
-σύνθεση τού κυριολεκτώ µε το α- δεν µπορεί να υπάρξει- ούτε 
παράγωγο ακυριολεξία (!). Τα σωστά αντιστοίχως είναι ακυρολε-
κτώ και ακυρολεξία. 

κυριολεξία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η χρησιµοποίηση των λέξεων 
και των φράσεων µε τη βασική, την ακριβή σηµασία τους· η απόδο-
ση µιας έννοιας µε τον όρο που αντιστοιχεί ακριβώς προς αυτήν, 
ώστε να αποφεύγονται οι ασάφειες στον προφορικό ή γραπτό λόγο: η 
~ δεν είναι πολύ συνηθισµένη στον ποιητικό λόγο ΣΥΝ. ακριβολογία 
ΑΝΤ. ακυρολεξία, ακυρολογία, µεταφορά 2. (ειδικότ.) η βασική και 
ακριβής σηµασία λέξεως ή φράσεως, αυτή που αποδίδει την έννοια 
ή το πράγµα αυτό καθ' αυτό, σε αντιδιαστολή µε τη µεταφορική ση-
µασία· ΦΡ. (α) κατά κυριολεξία σύµφωνα µε την αρχική και βασική 
σηµασία των λέξεων: αν ερµηνεύσουµε τη φράση ~, δεν βγαίνει νόη-
µα ΑΝΤ. µεταφορά (β) (εµφατ.) στην κυριολεξία ακριβώς όπως τα 
λέω: έτσι έγιναν, ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κυριολεκτώ. 

κύριος, -α (λόγ. -ία), -ο 1. αυτός που κατέχει την πρώτη και σηµα-
ντικότερη θέση, που έχει τη µεγαλύτερη σπουδαιότητα, που ασκεί 
την αποφασιστικότερη επίδραση κ.λπ.: ο εισηγητής ανέλυσε τα ~ ση-
µεία τής πρότασης του || η εξωτερική πολιτική τής χώρας απετέλεσε το 
~ αντικείµενο των χθεσινών συζητήσεων στη Βουλή || ~ νόηµα | µέληµα 
| αποστολή | στόχος | ζήτηµα | ρόλος | υπαίτιος | προµηθευτής | 
χαρακτηριστικό | παράγων | αντίπαλος | καθήκον | προϋπόθεση | αι-
τία | συνεργάτης | θέµα | πηγή | προϊόν | εµπόδιο | φταίχτης | εκπρό-
σωπος | οµιλητής | επάγγελµα ΣΥΝ. ο σπουδαιότερος, ο σηµαντικότε-
ρος, βασικός, θεµελιώδης, κεφαλαιώδης, πρωτεύων, ζωτικός ANT. 
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επουσιώδης, δευτερεύων, δευτερευούσης σηµασίας· ΦΡ. (α) πρώτον και 
κύριον κατά πρώτο λόγο, ως πιο σηµαντικό από όλα όσα θα ακολουθήσουν: ~ 
το νοµοσχέδιο στερείται ουσίας ΣΥΝ. πρώτιστα, εν πρώτοις, πρώτα-πρώτα, 
προπαντός, κυρίως (β) κυρία είσοδος η βασική, µπροστινή είσοδος 
(πολυκατοικίας, σπιτιού) κατ' αντιδιαστολή προς άλλες εισόδους | εξόδους- η 
πόρτα από όπου συνήθ. µπαίνουν οι επισκέπτες (γ) κύριο άρθρο το βασικό 
θέµα εφηµερίδας ή το κεντρικό άρθρο εφηµερίδας ή περιοδικού (σε σηµείο 
που προβάλλεται ιδιαίτερα) 2. (για πρόσ.) αυτός που κατέχει δύναµη και 
κύρος, που µπορεί να εξουσιάζει: οι ίδιοι είναι ~ τής τύχης τους || είµαι ~ των 
αποφάσεων µου || ο στρατός είναι ~ τής καταστάσεως ΣΥΝ. εξουσιαστής, 
κυρίαρχος, άρχων, δεσπότης, επικυρίαρχος, δυνάστης, αφέντης, αφεντικό ANT. 
δούλος, υποτελής- ΦΡ. (είµαι) κύριος τού εαυτού µου (µεσν. φρ.) (i) δεν 
κηδεµονεύοµαι από κανέναν, είµαι αυτεξούσιος ΣΥΝ. είµαι ανεξάρτητος (ii) 
έχω την ικανότητα να συγκρατώ τον εαυτό µου, να ελέγχω τη συµπεριφορά 
µου, να µην εκδηλώνω συναισθήµατα, πάθη κ.λπ. 3. αυτός που κατέχει (κάτι): 
είναι ~ εκτεταµένων φυτειών καπνού ΣΥΝ. κάτοχος, ιδιοκτήτης · 4. ΓΛΩΣΣ. (α) 
κύριο όνοµα το ιδιαίτερο όνοµα, µε το οποίο συγκεκριµένο πρόσωπο, ζώο ή 
πράγµα διακρίνεται από τα άλλα, προσφωνείται µε αυτό και το πρώτο γράµµα 
τού οποίου γράφεται πάντοτε µε κεφαλαίο: ο Γιάννης | η Μαρία | ο Αλφειός | ο 
Όλυµπος | η Πάτρα | η Αθήνα | ο σκύλος µου ο Μαξ ΑΝΤ. κοινό/προσηγορικό 
όνοµα (β) κύρια πρόταση (στην παραδοσιακή γραµµατική) πρόταση η οποία 
έχει αυτοτελές νόηµα και µπορεί να σταθεί αυτόνοµα στον λόγο, κατ' 
αντιδιαστολή προς τη λεγόµενη «δευτερεύουσα ή εξαρτηµένη» πρόταση, λ.χ. 
ο καιρός είναι ωραίος | τώρα γράφω (κύριες προτάσεις), ενώ η πρόταση « ότι 
πήγε στην Αµερική» (δευτερεύουσα) χρειάζεται εξάρτηση από ρήµα: «άκουσα | 
έµαθα» κ.λπ.· κάθε κύρια πρόταση εκφέρεται είτε µόνη της είτε συνδεόµενη 
παρατακτικώς µε άλλη κύρια πρόταση | προτάσεις: κάθε πρωί πηγαίνω σχολείο 
και κάθε απόγευµα πηγαίνω για προπόνηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ✈  κύρος < *ku-r-, µηδενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση -r) τού I.E. 
*keu- «φουσκώνω, πρήζοµαι», πβ. σανσκρ. sura «ισχυρός, ήρωας», ουαλ. 
cawr «γίγαντας» κ.ά. Οµόρρ. κϋρ-ος, κυρ-ώ, κυρι-εύω, κύ-ησις (βλ.λ.), κϋ-µα 
κ.ά.]. 

Λέξεις από κύρια ονόµατα. Αρκετές λέξεις τής Ελληνικής και άλλων 
γλωσσών οφείλουν την προέλευση τους σε κύρια ονόµατα ανθρώπων 
(ανθρωπωνύµια) ή τόπων (τοπωνύµια), που είναι, κατά κανόνα, άγνωστα 
στον οµιλητή τής γλώσσας. Τέτοιες λέξεις στην Ελληνική, πρωτότυπες ή 
δάνειες από άλλες γλώσσες, είναι: βιβλίο (Βύβλος, φοινικική πόλη), 
βανδαλισµός (Βάνδαλοι), άτλαντας (Ατλας, µυθικό πρόσωπο), αυνανισµός 
(Αυνάν, πρόσωπο τής Π. ∆ιαθήκης), αµφιτρύωνας (Αµφιτρύων, ήρωας 
κωµωδίας τού Μολιέρου), βατ (Watt, Άγγλος µηχανικός), βακελίτης 
(Bacueland, Βέλγος χηµικός), γαϊτάνι (Gaeta, πόλη), γκιλοτίνα (Guillotin, 
Γάλλος γιατρός), γραβάτα (Κροάτης), γραβιέρα (Gruyère, περιοχή τής 
Ελβετίας), µορφίνη (Μορφεύς, θεός τού ύπνου), µέντορας (Μέντωρ, 
οµηρικό πρόσωπο), λιντσάρω (Lynch, Αµερικανός δικαστής), µποέµ 
(Βοηµία), µέντιος «γάιδαρος» (Μένδη, πόλη τής Μακεδονίας), µαυσωλείο 
(Μαύσωλος, βασιλιάς τής Ικαρίας), µέγαιρα (Μέγαιρα, µία από τις 
Ερινύες), µποϊκοτάζ (Boycott, Αγγλος κτηµατίας), νικοτίνη (Nicot, Γάλλος 
πρέσβης), νίκελ (Nickel, στοιχειό σκανδιναβικών µεταλλείων), πακτωλός 
(Πακτωλός, ποταµός τής Λυδίας), παλάτι (Palatinum, λόφος στη Ρώµη), 
πριαπισµός (Πρία-πος, µυθικός θεός), πανικός - πανίδα (Παν, θεός των 
δασών), παξιµάδι (Πάξαµος, αρχ. συγγραφέας βιβλίου µαγειρικής), 
περγαµηνή (Πέργαµος), πιλατεύω (Πιλάτοςλ πραλίνα (Plessis-Praslin, 
στρατη-γός), ροκφόρ (Roquefort, χωριό τής Γαλλίας), ρουφιάνος (πιθ. Ρού-
φος ο Εφέσιος, αρχαίος Έλληνας γιατρός), σαρδέλα (Σαρδηνία), σιβυλλικός 
(Σίβυλλα, µάντις στην αρχαία Ελλάδα), σιλουέτα (Etienne de Silhouette, 
Γάλλος υπουργός των Οικονοµικών), σαντιγί (Chantilly, ανάκτορο σε 
γαλλική κωµόπολη), σάντουιτς (Sandwich, Άγγλος κόµης), σκήτη (Σκήτις, 
τοπωνύµιο τής Αιγύπτου), σατέν (Tsiatung, λιµάνι τής Κίνας), σαξόφωνο 
(Adolf Sax, Βέλγος κατασκευαστής τού οργάνου), τσελεµεντές 
(Τσελεµεντές, Έλληνας µάγειρας), σωσίας (Σωσίας, ήρωας κωµωδίας τού 
Πλαύ-του), παστεριώνω (L. Pasteur, Γάλλος χηµικός), πούλµαν (G. 
Pullman, Αµερικανός εφευρέτης), καριοφίλι (Carlo e figlio, ονοµασία 
εργοστασίου όπλων), βολτ (Al. Volta, Ιταλός φυσικός), σύφιλη (Σύφιλος, 
όνοµα βοσκού στον Οβίδιο), σοβινισµός (Ν. Chauvin, Γάλλος πατριώτης), 
τάλιρο (Joachimsthaler, περιοχή τής Βοηµίας), τσιγγούνης (Τσιγγάνος), 
φασιανός (Φάσις, ποταµός στον Εύξεινο Πόντο). 

κύριος (ο) {κυρί-ου | -ων, -ους} 1. (α) (ως προσφώνηση) κάθε άνδρας, κάθε 
ενήλικο πρόσωπο αρσενικού γένους: τι επιθυµεί ο ~; || τρεις ~ περιµένουν στον 
προθάλαµο || πείτε στον ~ να περάσει µέσα (β) (ειδι-κότ.) προσφώνηση που 
συνοδεύει συχνά την επαγγεµατική ιδιότητα ή το αξίωµα ενός άνδρα: 
παρακαλούνται οι ~ βουλευτές να προσέλθουν στην ψηφοφορία || ο ~ υπουργός 
(γ) (µπροστά από το όνοµα ή/και το επώνυµο άνδρα): ο ~ Νίκος || ο ~ 
Παπαδόπουλος || ο - Ιωάννης Παππάς 2. (για µαθητές ως ένδειξη σεβασµού) ο 
δάσκαλος ή ο καθηγητής: ο ~ µού είπε να σηκωθώ στον πίνακα || φέτος 
αλλάξαµε κύριο στο σχολείο · 3. (παλαιότ.) ο ιδιοκτήτης τού σπιτιού, µιας επι-
χείρησης κ.λπ., ο ανώτερος ιεραρχικά: ο - δεν είναι εδώ- λείπει σε ταξίδι || ο — 
ζήτησε τον µπάτλερ ΣΥΝ. αφέντης, αφεντικό, οικοδεσπότης ΑΝΤ. δούλος, 
υπηρέτης · 4. (σπάν.) ο σύντροφος τής γυναίκας στον έγγαµο βίο, το έτερον 
ήµισυ: «Π κυρία τού κυρίου» (τίτλος ται- 

νίας) ΣΥΝ. σύζυγος (ο), άνδρας · 5. άνδρας που διαθέτει αξιοπρέπεια, 
τυπικότητα, σοβαρότητα και εντιµότητα: ο γυιος σας είναι ~, πολύ τυπικός και 
διακριτικός || είναι ~ σε όλα του- πάντα εντάξει στις υποχρεώσεις του ΣΥΝ. 
αξιοπρεπής, ευυπόληπτος, σοβαρός, αξιόπιστος· ΦΡ. συµφωνία κυρίων 
συµφωνία που βασίζεται και κυρώνεται µόνο µε τον λόγο τής τιµής των 
συµβαλλοµένων, χωρίς επίσηµο συµφωνητικό, συµβόλαιο κ.λπ. · 6. Κύριος 
(ο) ο Θεός· ΦΡ. (α) Θεέ και Κύριε! για έντονη έκπληξη και απορία (β) Κύριε 
ελέησον! (Κ.∆., λ.χ. Ματθ. 15,22: ελέησον µε, κύριε) για µεγάλη απορία, 
έκπληξη, θαυµασµό ή και φόβο: ~! Τι άλλο θα µας συµβεί απόψε! (γ) (παροιµ.) 
το πολύ το «Κύριε ελέησον» το βαριέται κι ο Θεός | ο παππάς ό,τι επαναλαµ-
βάνεται συχνά, καταντά ανιαρό και ενοχλητικό, ακόµη και γι' αυτούς που 
κατεξοχήν το επαναλαµβάνουν, το χρησιµοποιούν ή γι' αυτούς προς τιµήν των 
οποίων λέγεται (δ) ήµαρτον Κύριε! σε περιπτώσεις στις οποίες κάποιος 
συναισθάνεται σφάλµα, παράβαση τού θείου νόµου, ζητώντας ταυτοχρόνως 
συγχώρηση (ε) Κύριος οίδε (Κύριος οϊδε) ο θεός ξέρει (ενν. πότε θα γίνει 
κάτι)· είναι άγνωστο: ~ πότε θα τελειώσει αυτό το µαρτύριο (στ) χαλασµός 
Κυρίου βλ. λ. χαλασµός (ζ) θου, Κύριε, φυλακήν τω στόµατί µου! βλ.λ. 
φυλακή (η) (παροιµ.) όποιος πρόλαβε, τον Κύριον είδε βλ. λ. προλαβαίνω (θ) 
µωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι (µωραίνει Κύριος δν βούλεται άπολέ-
σαι) (µωραίνει ο Θεός αυτόν που θέλει να καταστρέψει) για περιπτώσεις κατά 
τις οποίες παρατηρούνται συνεχή σφάλµατα, άστοχες ενέργειες εκ µέρους 
κάποιου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίθ. κύριος (βλ.λ.). Σε µτγν. κείµενα η λ. χρησιµοποιείται ως 
κλητική προσφώνηση σεβασµού (λ.χ. Κ.∆. Ιωάνν. 12,21: κύριε, θέλοµεν τον 
Ίησοϋν ίδεϊν 20,15: ναι κύριε, σύ οΐδας οτι φιλώ σε). Η σηµ. 1 µαρτυρείται ήδη 
σε µεσν. κείµενα αναφερόµενη σε ευγενείς ή στον αυτοκράτορα τού 
Βυζαντίου (λ.χ. τού βασιλέως Ρωµαίων κυρίου Μανουήλ τού Παλαιολόγου)]. 

κύριος - κυρία, δεσπότης - δέσποινα - δεσποινίς, µάστορας, µαι-τρέσα, 
ντάµα, σενιόρ. Η έννοια τού «κύριος - κυρία» στην Ελληνική και σε 
συγγενείς ευρωπαϊκές γλώσσες έχει ενδιαφέρουσα προέλευση και εξέλιξη. 
Η έννοια τού «κύρους» έδωσε στην Αρχαία Ελληνική τις λ. κύριος και 
κυρία, από µια αµάρτυρη αρχ. λ. ✈  κύρος (από όπου τα ά-κυρος, κύρ-ιος 
κ.ά.), που µαρτυρείται λ.χ. στο σανσκρ. sura- «δυνατός, ήρωας». Από το 
κύριος προήλθαν τα βυζαντινά κύρις, γραφόµενο κύρης κατά τα ναύτης, 
εργάτης (πβ. Αντώνιος > Αντώνις), κυρ (< κλητική κύρι < κύρις < κύριος), 
κύρος | κυρός (κύριοι > κύροι > κύρος | κυρός), κυρά (< κυρός). Κύριος 
ήταν ο κύριος τού οίκου και κυρία η κυρία τού οίκου. Στην Αγία Γραφή 
Κύριος (µε κεφαλαίο) είναι ο Θεός (Π.∆.)· είναι επίσης ο Ιησούς Χριστός 
(Κ.∆.). Κύρης είναι ο «πατέρας» ως κύριος τού οίκου (µεσν., διάλεκτοι). 
«Κύριος τού οίκου» είναι και ο δεσπότης (< *δεµ-σ-πότης < δεµ- «δόµος, 
σπίτι» + πότης «κύριος») και «κυρία τού οίκου» η δέσποινα (< *δεµ-σ-
πότνια), από όπου το µεσν. δεσποιν-ίς «η νεαρή δέσποινα». Βαθµηδόν, το 
δεσπότης έχασε τη σηµ. τού «κυρίου τού σπιτιού» και πέρασε (τον 
Μεσαίωνα) στη δήλωση εκκλησιαστικού αξιώµατος (δεσπότης = 
επίσκοπος, µητροπολίτης), ήδη δε στην Αρχαία (µεταγενέστερους χρόνους) 
δηµιουργήθηκαν οι λ. οικοδεσπότης | οικοδέσποινα, που δήλωσαν σα-
φέστερα την αρχική σηµ. τής λ. Το λατ. mag ister «δάσκαλος» (< magis 
«µείζων, µεγαλύτερος») έδωσε το αρχ. αγγλ. maister, από όπου το αγγλ. 
master «κύριος» και εν συνεχεία το mister µε θηλ. mistress «κυρία» (και 
συγκεκοµµένο τ. miss «δεσποινίς») από το γαλλ. maitresse «κυρία - 
ερωµένη» (πβ. το νεοελλ. µαιτρέσα < γαλλ. maitresse). Από το magister 
προήλθε, βεβαίως, το µεσν. µαίστωρ. από όπου το (µεσν.) µάστορας. Το 
λατ. senior («πρεσβύτερος, γεροντότερος», συγκρ. τού senex «πρεσβύτης, 
ηλικιωµένος») έδωσε το ιταλ. signore «κύριος» και το ισπ. sefior (πβ. το 
δάνειο στην Ελλην. σενιόρ), το γαλλ. (και αγγλ.) sire «κύριος - τίτλος ευ-
γενείας» και αγγλ. sir «κύριος», καθώς και γαλλ. sieur «κύριος» (< seior < 
senior), από όπου το γαλλ. monsieur «κύριος» (< mon + sieur «κύριε 
µου»). Το λατ. domina «κυρία» (θηλ. τού dominus, από τη ρ. dorn- τού 
δόµ-ος, *δεµ-σ-πότης > δεσπότης) έδωσε τα γαλλ. dame «κυρία» (από όπου 
το δάνειο ντάµα στην Ελληνική) και madame (ma + dame «κυρία µου»). 
Τα αγγλ. lord και lady ανάγονται στην έννοια τού ψωµιού (loaf «καρβέλι 
ψωµιού»): lord < loaf + ward «ο φυλάσσων το ψωµί» - lady < loaf + dige 
«αυτή που πλάθει τα καρβέλια τού ψωµιού». 
Συντοµογραφηµένοι τύποι. Στην αναγραφή τού ονόµατος σε φακέλους 
επιστολών, σε προσκλήσεις κ.λπ. χρησιµοποιούνται συνήθ. οι 
συντοµογραφίες: Κος = Κ(ύρι)ος και αιτ. Κον = Κ(ύρι)ον Κα = Κ(υρί)α, 
Καν = Κ(υρί)αν ∆ις = Α)εσποιν)ίς, ∆ίδα = Α)εσποιν)ίδα (πβ. αγγλ. Mr = 
M(iste(r, Mrs = M(ist)r(es)s, Miss ή Ms = Mi(stre)ss-γαλλ. Μ = 
M(onsieur), Mme | Mme = M(ada)me, Mlle | Mlle = M(ademoise)lle. Στον 
Τύπο ή σε βιβλία µπροστά από όνοµα ή τίτλο | αξίωµα χρησιµοποιείται η 
συντοµογραφία κ. (Ο κ. πρωθυπουργός - Οι εκπρόσωποι συνάντησαν τον κ. 
Στεφανόπουλο). Η χρήση κ.κ. για πληθυντικό είναι ξενισµός (γαλλ. MM = 
κύριοι) και πρέπει να αποφεύγεται: Όχι: «Παρακαλούνται οι κ.κ. 
βουλευτές»'., αλλά «Παρακαλούνται οι κ. βουλευτές». 

κυριότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η άµεση, απόλυτη και ολοκληρωτική 
εξουσία προσώπου πάνω σε πράγµα (όπως αναγνωρίζεται από τον νόµο): 
απέκτησα δι'αγοράς την πλήρη ~ τού ακινήτου || τίτλος κυριότητας || 
περιορισµένη | αποκλειστική ~ || αµφισβήτηση | µεταβίβαση | επιδίκαση 
κυριότητας ΣΥΝ. κατοχή, ιδιοκτησία ΑΝΤ. ακτη-σία 2. ΝΟΜ. ψιλή 
κυριότητα βλ. λ. ψιλός. 
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κυριούλης (ο) (κυριούληδες), κυριούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ως χα-
ρακτηρισµός για ηλικιωµένο που προκαλεί συµπάθεια ή λύπηση. 

κυριωνύµιο (το) {κυριωνυµί-ου | -ων} το κύριο όνοµα (κάποιου). Επίσης 
κυριώνυµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < κύριο- + -ωνύµιο (πβ. κ. τοπ-ωνύµιο, εθν-ωνύµιο) < αρχ. ό'νυ-µα, 
αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

κυρίως επίρρ. [αρχ.] 1. κατά πρώτον και κύριο λόγο, κατεξοχήν: τα θέµατα που 
συζητήθηκαν ήταν ~ οργανωτικής φύσεως || το υπουργικό συµβούλιο θα 
ασχοληθεί ~ µε το οικονοµικό πρόβληµα ΣΥΝ. πρώτιστα, προπαντός 2. κατά 
ιδιαίτερο λόγο, µε ιδιαίτερη σηµασία: να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση και - τα 
οινοπνευµατώδη || ο έλεγχος τής εφορίας στράφηκε ~ κατά των µεγάλων 
αυτοκινήτων ΣΥΝ. ιδίως, ιδιαζόντως, ιδιαιτέρως. Επίσης κύρια. 

κυρός (ο) 1. (στο Βυζάντιο) ως προσωνυµία προσώπων ανώτερης κοινωνικής 
τάξης 2. ΕΚΚΛΗΣ. ως προσωνυµία πατριάρχη ή µητροπολίτη που απεβίωσε. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τη µτγν. γεν. κυροϋ τον ουσ. κύρις (< αρχ. κύριος) µε 
µεταπλασµό]. 

Κύρος (ο) 1. όνοµα αρχαίων Περσών βασιλέων 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών, 
επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Κύρος < αρχ. περσ. Kurus]. 

κύρος (το) {κύρους | χωρ. πληθ.) 1. (γενικά) η εγκυρότητα, η αναγνωρισµένη 
αξία, η υπόληψη: το συµβούλιο αποτελείται από ειδικούς µε αδιάβλητο ~ || 
προσπαθούν να πλήξουν το ~ τού προέδρου τής κυβερνήσεως || εταιρεία 
διεθνούς ~ || το ~ ενός θεσµού ΣΥΝ. βαρύτητα, ισχύς, γόητρο, εκτίµηση ANT. 
απαξία 2. ΝΟΜ. η ισχύς, η επικυρωµένη από τον νόµο αξία: το συµβόλαιο αυτό 
δεν έχει ~ || το έγγραφο αποκτά ~ µετά τη θεώρηση του ΣΥΝ. εγκυρότητα ΑΝΤ. 
ακυρότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. [ΕΤΥΜ; < αρχ. κύρος < θ. κυρ-, από όπου 
και κύριος (βλ.λ.)]. 

κυρούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η ηλικιωµένη γυναίκα, ιδιαίτ. των 
λαϊκών στρωµάτων ΣΥΝ. (κακόσ.) κυράτσα. 

κυρταίνω ρ. r» κυρτώνω 
κυρτός, -ή, -ό 1. αυτός τού οποίου η επιφάνεια σχηµατίζει καµπύλη, που δεν 

εκτείνεται σε ευθεία γραµµή: ~ τοίχος | µύτη ΣΥΝ. καµπύλος, καµπουρωτός, 
κυρτωµένος ΑΝΤ. ευθύς, ίσιος, άκαµπτος 2. (ειδικότ.) αυτός τού οποίου η 
επιφάνεια προεξέχει σχηµατίζοντας καµπύλη προς τα έξω σε ορισµένο τµήµα 
της: - φακός | κάτοπτρο ΑΝΤ. κοίλος, βαθουλός 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από κύφωση, που έχει καµπουριάσει: ~ γέροντας | ώµοι ΣΥΝ. 
καµπούρης, καµπουριασµένος ΑΝΤ. ευθυτενής, ίσιος 4. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
έχει λυγίσει: ~ ράβδος | τόξο ΣΥΝ. λυγισµένος ΑΝΤ. ίσιος, άκαµπτος 5. αυτός 
που κλίνει προς τη µία πλευρά, προς τα πλάγια: ~ γράµµατα | γραφή ΣΥΝ. 
πλάγιος, λοξός, γειρτός ΑΝΤ. κάθετος, ίσιος. — κυρτ-ά | -ώς επίρρ., 
κυρτότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *(s)kr-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε φωνήεν στηρίξεως υ-) τού I.E. 
*(s)ker- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. λατ. curvus «κυρτός» (> γαλλ. courbe), ιρλ. 
cor «κύκλωµα», αρχ. σλαβ. krivü κ.ά. Οµόρρ. κρίκ-ος (βλ.λ.), κορ-ώνη κ.ά.]. 

κύρτωµα (το) [αρχ.] {κυρτώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να γίνεται κάτι κυρτό, 
να αποκτά καµπύλωµα στην επιφάνεια του: το ~ τής ράχης ΣΥΝ. 
καµπούριασµα, λύγισµα, κύρτωση, κύφωση ΑΝΤ. ίσιωµα, ευθυγράµµιση 2. 
(συνεκδ.) το κυρτό µέρος (σώµατος, σχηµατισµού, κατασκευής κ.λπ.(: το ~ 
τής αψίδας ΣΥΝ. κοίλωµα, βαθούλωµα. 

κυρτώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κύρτω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. καθιστώ 
(κάτι) κυρτό, το λυγίζω ώσπου να σχηµατίσει καµπύλη: ~ το τόξο | το κλαδί 
ΣΥΝ. λυγίζω, καµπυλώνω ΑΝΤ. ισιώνω, ευθυγραµµίζω 2. (ειδικότ.) καθιστώ 
(κάτι) καµπύλο προς τα έξω, το κάνω να αποκτήσει προεξοχή: ~ τον φακό | το 
κάτοπτρο ΑΝΤ. κοιλαίνω, βαθουλώ-νω ♦ 3. (αµετβ.) γίνοµαι καµπούρης, γέρνω 
προς τα µπρος: οι ώµοι του κύρτωσαν από τα χρόνια ΣΥΝ. καµπουριάζω ΑΝΤ. 
είµαι ευθυτενής. Επίσης κυρταίνω [µτγν.]. — κύρτωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < 
αρχ- κυρτώ (-όω) < κυρτός]. 

κυρώνω ρ. µετβ. {κύρω-σα, -θηκα, -µένος (λόγ. κεκυρωµένος)} (για επίσηµο 
φορέα) πιστοποιώ την εγκυρότητα (εγγράφου, κειµένου κ.λπ.): «η Βουλή 
κύρωσε οµόφωνα τη διεθνή σύµβαση περί ναρκών» (εφηµ.) || κεκυρωµένο 
αντίγραφο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ < αρχ. κυρώ (-όω) < κύρος]. 

κύρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πιστοποίηση τής 
εγκυρότητας (εγγράφου, κειµένου κ.λπ. από επίσηµο φορέα): η Βουλή 
προχώρησε στην ~ τής σύµβασης ΣΥΝ. επικύρωση, επιβεβαίωση, επαλήθευση, 
αναγνώριση ΑΝΤ. ακύρωση, κατάργηση 2. κυρώσεις (οι) η ποινή που 
προβλέπεται για συγκεκριµένο αδίκηµα ή παράπτωµα: επιβολή κυρώσεων || 
υφίσταµαι κυρώσεις || νόµιµες | προβλεπόµενες | δέουσες | αυστηρές | δίκαιες ~ 
ΣΥΝ. τιµωρία, ποινή, συνέπειες 3. κάθε µέσο καταναγκασµού (στρατιωτικού, 
οικονοµικού ή πολιτικού χαρακτήρα), το οποίο επιβάλλεται από τη διεθνή 
κοινότητα σε κρατικό οργανισµό, όταν διαπιστώνεται παράβαση των διεθνών 
νοµίµων και συνθηκών. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. κΟρωσις < κυρώ (-όω) < κύρος (βλ.λ.). Στη νοµική σηµ. η λ. 
αποδίδει τον γαλλ. όρο sanction (συνήθ. πληθ.)]. κυρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 
αυτός που προσδίδει νοµικό κύρος και ισχύ και κατ' επέκτ. αυτός που 
επιβεβαιώνει, που επικυρώνει: ~ νόµος | διάταξη | δήλωση ΣΥΝ. επικυρωτικός, 
επιβεβαιωτικός, επαληθευτικός ΑΝΤ. ακυρωτικός, αναιρετικός. Κ.Υ.Σ.∆.Ε. (το) 
Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως. ΚΥ.Σ.Ε.Α. (το) 
Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών (εξωτερικής πολιτικής) και Αµυνας. 
Κ.Υ.Σ.Μ.Ε.  (το) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μέσης Εκπαί- 

δευσης. 
Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (το) Κρατικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
κυστεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. 1. η χειρουργική επέµβαση για την αφαίρεση τµήµατος 

(µερική ~) ή ολόκληρης τής ουροδόχου κύστεως (ολική ή ριζική ~) σε 
περιπτώσεις ύπαρξης όγκων 2. χειρουργική αφαίρεση οποιασδήποτε κύστεως 
για θεραπευτικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cystectomies 

κυστεοσκόπηοη (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η ιατρική εξέταση τού 
εσωτερικού τής ουροδόχου κύστεως µε τη βοήθεια ειδικού οργάνου. Επίσης 
κυστεοσκοπία. — κυστεοσκοπικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. cystoscopie]. 

κυστεοσκόπιο (το) [1898] {κυστεοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ειδικό όργανο, µε το 
οποίο γίνεται λεπτοµερειακή εξέταση τού εσωτερικού τοιχώµατος τής 
ουροδόχου κύστεως, µε τη µορφή σκληρού µεταλλικού καθετήρα, στο άκρο 
τού οποίου υπάρχει ηλεκτρικός λαµπτήρας, για να φωτίζει το εσωτερικό τής 
κύστεως. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cystoscope]. 

κυστεοτοµία (η) [1857] (κυστεοτοµιών) ΙΑΤΡ. η εγχειρητική διάνοιξη τής 
ουροδόχου κύστεως, που γίνεται για διερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς 
(λ.χ. για αφαίρεση λίθου ή άλλου ξένου σώµατος, για αποκατάσταση βλάβης). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cystotomie]. 

κύστη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. ΑΝΑΤ. υµενώδης θύλακος τού σώµατος 
των ζώων σε σχήµα σάκου, µέσα στον οποίο συγκεντρώνεται οργανικό υγρό 
(ή αέριο): χοληδόχος (βλ.λ.) | ουροδόχος ~ (όπου συγκεντρώνονται τα ούρα) 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) φούσκα 2. (α) παθολογική ανάπτυξη σε όργανο τού σώµατος µε 
µορφή θυλάκου και ρευστό ή ηµίρρευστο περιεχόµενο (βλεννώδες, 
κολλοειδές, σµηγµατώδες κ.λπ.): πνευµονική | περικαρδιακή ~ (β) 
σχηµατισµός στον οποίο εγκλείονται ορισµένα παράσιτα για µακρότερη 
διατήρηση τους: κύστες αµοιβάδων. — κυστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· κύστις, πιθ. παράγωγο (µε επίθηµα -τι-) ρήµατος που θα 
σήµαινε «φυσώ» και συνδ. µε σανσκρ. svas-iti]. 

κυστίτιδα (η) [1843] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής ουροδόχου κύστεως, που προκαλείται 
από διάφορα µικρόβια (ιούς, µύκητες, βακτήρια, παράσιτα κ.λπ.): οξεία | 
χρονία | παρασιτική ~. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cystite]. 

κυστοειδής, -ής, -ές [1867] {κυστοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
κύστη, που έχει σχήµα και µορφή κύστεως: ~ σχηµατισµός | εκβλάστηση. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cystoïde]. 

ΚΥ.ΣΥΜ. (το) Κυβερνητικό Συµβούλιο. 
κυταίος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που τοποθετείται σε κάδο: ~ απορρίµµατα. [ΕΤΥΜ < 

κυτ(ίον) + παραγ. επίθηµα -αίος]. 
κυτίο (το) [1833] (λόγ.) το κουτί: ~ παραπόνων. 

[ΕΤΥΜ. < κύτος (βλ.λ.)]. 
κυτιοποιείο (το) [1896] βιοτεχνία που κατασκευάζει κουτιά. 
κυτιοποιία (η) [χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η κατασκευή κουτιών 2. το εργοστάσιο 

που κατασκευάζει κουτιά. 
κυτόλυση (η) → κυτταρόλυση 
κυτόπλασµα (το) → κυτταρόπλασµα 
κύτος (το) {κύτ-ους | -η, -ών} (λόγ.) 1. η κοιλότητα που σχηµατίζεται σε 

αγγείο, σκεύος ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια: ~ λέβητα ΣΥΝ. κοίλωµα, 
βαθούλωµα, κούφωµα ΑΝΤ. κύρτωµα, εξόγκωµα, προεξοχή 2. (ειδικότ. για 
πλοία) το κοίλο µέρος τού σκάφους κάτω από το κατάστρωµα, το αµπάρι 3. 
ΑΝΑΤ. ονοµασία κοιλότητας τού σώµατος, που περικλείεται από οστά: το ~ 
τού θώρακα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. [ΕΤΥΜ αρχ- < *(s)qu-t-, µηδενισµ. βαθµ. 
(µε παρέκταση -t-) τού I.E. *(s)qeu- «καλύπτω, κρύβω», πβ. σανσκρ. skünati 
«κρύβει», λατ. cutis «δέρµα» (> ιταλ. cute), γερµ. Haut, αγγλ. hide «δέρµα - 
κρύβω», hut «καλύβα» κ.ά. Οµόρρ. σκύτ-ος (βλ.λ.), αρχ. κεύ-θω «κρύβω», 
πιθ. κ. σκυτ-άλη κ.ά.]. 

κυττάζω ρ. → κοιτάζω 
κυτταρικός, -ή, -ό [1885] αυτός που σχετίζεται µε το κύτταρο: ~ δοµή | λίπος | 

µεµβράνη | τοίχωµα. 
κυτταρίνη (η) [1883] {χωρ. πληθ.} πολύπλοκος υδατάνθρακας ή πο-

λυσακχαρίτης, που αποτελεί το βασικό δοµικό συστατικό των κυτταρικών 
τοιχωµάτων (δηλ. τής κυτταρικής µεµβράνης) στα φυτικά κύτταρα. [ΕΤΥΜ: 
Απόδ. τού γαλλ. cellulose]. 

κυτταρίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού συνδετικού ιστού, που 
βρίσκεται ανάµεσα στα όργανα τού ανθρώπινου σώµατος· (συνήθ.) η 
διόγκωση τού χαλαρού υποδόριου συνδετικού ιστού, που προκαλείται από 
υπερβολική φόρτωση του µε νερό και λίπος, παρατηρείται κυρ. στο γυναικείο 
σώµα και έχει ως αποτέλεσµα να εµφανίζονται στην επιφάνεια τού δέρµατος 
πυκνά, ακανόνιστα εξογκώµατα: καταπολέµηση τής ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. cellulite]. 

κύτταρο (το) {κυττάρ-ου | -ων} 1. η πιο µικρή βασική, λειτουργική µονάδα των 
έµβιων όντων, που αποτελείται από τρία κυρ. µέρη: το κυτταρόπλασµα, τον 
πυρήνα και την κυτταρική µεµβράνη και, στα φυτικά κύτταρα, από παχύτερο 
σκελετικό περίβληµα, το κυτταρικό τοίχωµα 2. το φωτοκύτταρο (βλ.λ.) 3. 
(µτφ.) κάθε βασική δοµική µονάδα (οργανισµού, θεσµού, επιχείρησης κ.λπ.): 
η οικογένεια είναι το ~ τής κοινωνίας. 
[ΕΤΥΜ Ουδ. τού αρχ. κύτταρος, αρχική σηµ. «κελλί κυψέλης», αγν. ετύµου, 
αφού η σύνδεση µε το ουσ. κύσσαρος «πρωκτός» (µέσω τ. *κυτΕαρος) δεν 
ικανοποιεί σηµασιολογικώς. Η επιστηµονική σηµ. 
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αποδίδει το γαλλ. cellule]. 
κύτταρο- κ. κύτταρο- α' συνθετικό λέξεων τής ιατρικής ορολογίας, που δηλώνει 

ότι κάτι σχετίζεται µε το κύτταρο: κύτταρο-γένεση, κύτταρο-γόνος, κυτταρο-
λογία, κυτταρό-πλασµα κ.ά. [ΕΤΎΜ. Α συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από τη λ. κύτταρο και χρησιµοποιείται κυρ. στη µεταφορά ξέν. 
όρων, είτε ως απόδοση (λ.χ. γαλλ. cellulite «κυτταρίτιδα») είτε σε ελληνογενή 
σύνθετα. Σε αυτά χρησιµοποιείται (στις ξέν. γλώσσες) το α' συνθ. cyto- (λ.χ. 
αγγλ. cyto-diagnostic, cyto-genetic), που προέρχεται από τη λ. κύτος (βλ.λ.), 
προφανώς από σύγχυση των λ. κύτταρο και κύτος λόγω εσφαλµ. ετυµολογικής 
συνδέσεως]. 

κυτταρογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η παραγωγή ή γένεση νέων 
κυττάρων από τα ήδη υπάρχοντα, οµοίων προς αυτά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. cytogonie]. 

κυτταροειδής, -ής, -ές [1887] {κυτταροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε κύτταρο, που έχει σχήµα και µορφή κυττάρου. 

κυτταρολογία (η) [1882] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η επιστήµη που µελετά τη φύση, 
τη µορφή και τη δοµή των κυττάρων καθώς και τις φυσικές, χηµικές και 
φυσιολογικές ιδιότητες, τις λειτουργίες, την εξέλιξη και τον πολλαπλασιασµό 
τους. — κυτταρολόγος (ο/η), κυτταρολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. cytologie]. 

κυτταρόλυση κ. κυτόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η διάσπαση και 
διάλυση των συστατικών των κυττάρων υπό την επίδραση ενός ενζύµου, τής 
λυσίνης, ή διαφόρων τοξικών ουσιών. Επίσης κυτταρολυσία. — 
κυτταρολυτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cytolyse]. 

κυτταρόπλασµα κ. κυτοπλασµα (το) {κυτταροπλάσµατος | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το 
παχύρευστο ζωντανό υλικό τού κυττάρου εκτός από τον πυρήνα· περικλείεται 
από την κυτταρική µεµβράνη και είναι συνδυασµός νερού, ανόργανων 
αλάτων, πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπαρών ουσιών. — 
κυτταροπλασµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cytoplasme]. 

κυττα ροφά για (η) η φαγοκυττάρωση (βλ.λ.). 
κυτταρώδης, -ης, -ες [1843] {κυτταρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός 

που αποτελείται από κύτταρα: ~ ιστός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
κυφος, -ή, -ό (αρχαιοπρ.) αυτός που γέρνει προς τα εµπρός, που καµπουριάζει: - 

άνθρωπος | πλάτη ΣΥΝ. καµπούρης, σκυφτός, κυρτός ΑΝΤ. ίσιος, ευθυτενής. 
— κυφότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. κύπτω]. 

κύφωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. ανωµαλία κατά την οποία 
παρατηρείται έντονη κύρτωση τής σπονδυλικής στήλης προς τα µπροστά στην 
περιοχή τής πλάτης ΣΥΝ. (οικ.) καµπούρα ANT. (λόγ.) ευθυτένεια, λόρδωση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κύφωσις < κυφοϋµαι (-όο-) < κυφός (βλ.λ.)]. 

κυφωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την κύφωση: ~ δυσµορφία | ασθενής. 
κυψέλη (η) {κυψελών} 1. φυσικό κοίλωµα ή τεχνητό κατασκεύασµα σε σχήµα 

κιβωτίου, που χρησιµεύει ως κατοικία αποικίας µελισσών και χώρος 
αποθήκευσης τού µελιού που παράγουν ΣΥΝ. µελισσοκό-φινο, κουβέλι 2. 
(συνεκδ.) ο συνολικός πληθυσµός αποικίας µελισσών (βασίλισσα, εργάτριες 
και κηφήνες), που είναι εγκατεστηµένος σε φυσικό ή τεχνητό κοίλωµα 3. 
ΑΝΑΤ. µικρός χώρος µε µορφή κοιλότητας, που βρίσκεται στο εσωτερικό 
ορισµένων οστών και πολλών ιστών: µαστοειδείς | ηθµοειδείς ~ (αεροφόροι 
χώροι των οµώνυµων οστών τού κρανίου) 4. µέρος κτηρίου ή κτηριακού 
συγκροτήµατος, στο οποίο υπάρχει οµοιόµορφη διαρρύθµιση χώρων, 
γραφείων κλπ.: σε ποια ~ βρίσκεται ο τοµέας τής Νεοελληνικής Φιλολογίας; 5. 
εργασιακός χώρος (γραφείο, εργαστήριο κλπ.), όπου πολλοί άνθρωποι 
εργάζονται και συνεργάζονται εντατικά: τα γραφεία τού υπουργείου 
µεταβλήθηκαν σε ~ εργασίας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (ήδη µυκ. ανθρωπωνύµιο Ku-pe-se-ro), πιθ. συνδ. µε τις λ. 
κύπελλον, κύπτω (βλ.λ.), πράγµα που θα δικαιολογούσε ως αρχική τη σηµ. 
«κοιλότητα»]. 

κυψελίδα (η) [αρχ.] 1. ΑΝΑΤ. µικρός χώρος σε σχήµα σάκου, ο οποίος 
σχηµατίζεται στον πνεύµονα κατά τη στιγµή τής γέννησης και στον οποίο 
καταλήγουν οι τελικές διακλαδώσεις τού βρογχικού δένδρου των πνευµόνων 
στις πνευµονικές κυψελίδες, που εµφανίζονται σε οµάδες των πέντε ή των έξι, 
συντελείται η αναπνευστική λειτουργία • 2. ΦΥΣΙΟΛ. κηρώδης λιπαρή ουσία 
που εκκρίνεται από ειδικούς σµηγµατογόνους αδένες τού δέρµατος στην 
είσοδο τού έξω ακουστικού πόρου τού αφτιού. 

κυψελοειδής, -ής, -ές {κυψελοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
κυψέλη, που έχει σχήµα και µορφή κυψέλης: ~ αδένας. — κυ-ψελοειδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κύψελος (ο) {-ου κ. -έλου | -ων κ. -έλων, -ους κ. -έλους} µικρό εντο-µοφάγο 
πτηνό, που µοιάζει µε χελιδόνι ΣΥΝ. πετροχελίδονο. [ΕΤΥΜ αρχ. < κυψελίς, -
ίδος < κυψέλη]. 

κυψελώδης, -ης, -ες [1879] {κυψελώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός που έχει 
κοιλότητες που µοιάζουν µε κυψέλες: ~ ιστός (ο συνδετικός ιστός τού 
σώµατος) ΣΥΝ. κυψελωτός. 

κυψελωτός, -ή, -ό [1879] αυτός που έχει κοιλότητες που µοιάζουν µε 
κυψέλες ΣΥΝ. κυψελώδης. κύων (ο/η) {κυν-ός, -α | -ες, -ών, -ας} 
(αρχαιοπρ.) ο σκύλος· ΦΡ. µη δώ-τε τα άγια τοις κυσίν βλ. λ. άγιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *kwon- «σκύλος», πβ. σανσκρ. suvà, αρµ. §un, ιρλ. cu, 
λατ. canis (> γαλλ. chien, ιταλ. cane), αρχ. γερµ. hunt (> γερµ. Hund) κ.ά.]. 
Κ.Φ.Σ. (ο) Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. 

Κ.Ψ.Μ. (το) (προφέρεται καψιµί) Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδας. 
κωβιός κ. γωβιός (ο) ο κοκωβιός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 

°ΦΧ·> αγν. ετύµου, µεσογ. δάνειο]. 
κωδεΐνη (η) [1880] {χωρ. πληθ.) ΦΑΡΜ. αλκαλοειδές παράγωγο τού οπίου, το 

οποίο χρησιµοποιείται στην παρασκευή αναλγητικών ή αντιβηχικών 
φαρµάκων. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. codeine < νεολατ. Codeinum < αρχ. κώδεια | 
κώδυια «κεφαλή παπαρούνας», που συνδ. µε τη λ. κώδων (βλ.λ.)]. 

κώδικας (ο) {κωδίκων} 1. συναγωγή νόµων και Νοµικών ∆ιατάξεων, που 
ανήκουν στον ίδιο κλάδο τού ∆ικαίου και οι οποίοι παρουσιάζονται 
συντεταγµένοι µε µέθοδο και σύστηµα: Αστικός | Ποινικός | σωφρονιστικός | 
αγορανοµικός | συνταξιοδοτικός ~||~ Πολιτικής ∆ικονοµίας | φορολογικών 
στοιχείων 2. (ειδικότ.) συλλογή νόµων και νοµικών διατάξεων, που 
συντάχθηκε υπό την επίβλεψη ανώτατου άρχοντα: Ιουστινιάνειος | 
Ναπολεόντειος ~|| ~ τού Χαµουραµπί | Κανονικού ∆ικαίου (τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας) 3. (κατ' επέκτ.) σύνολο αρχών, κανόνων και 
διατάξεων που αναφέρονται σε συγκεκριµένο ζήτηµα ή ρυθµίζουν τις σχέσεις 
οµάδας ανθρώπων: ηθικός | υπαλληλικός | άγραφος | επαγγελµατικός ~|| ~ 
ευγενείας | µονοµαχίας | τιµής | καλής συµπεριφοράς | εργασίας | περί ∆ήµων 
και Κοινοτήτων | Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 4. (ειδικότ.) (α) σύστηµα συµ-
βόλων (λέξεων, αριθµών, σχηµάτων κ.λπ.(, µε τα οποία κρυπτογραφείται και 
αποκρυπτογραφείται µήνυµα ή κατατάσσονται πληροφορίες, στοιχεία, 
δεδοµένα κλπ.: κρυπτογραφικός | µυστικός | ταχυδροµικός (ορθότ. κωδικός) ~ 
(β) ΝΑΥΤ. διεθνής κώδικας σηµάτων ειδικό λεξικό σηµάτων, µε τα οποία οι 
ναυτικοί διαφόρων σκαφών συνεννοούνται µεταξύ τους, όταν βρίσκονται εν 
πλω (γ) ΠΛΗΡΟΦ. κώδικας A.S.C.I.I. (προφέρεται Άσκι) πίνακας που περιέχει 
τις αντιστοιχίες διαφόρων αριθµητικών ψηφίων, γραµµάτων και συµβόλων σε 
ακολουθίες δυαδικών ψηφίων 0 και 1 5. (ειδικότ.) σύστηµα σηµάτων (λ.χ. τα 
σήµατα Μορς) που αντιστοιχεί πλήρως και µε συγκεκριµένο τρόπο προς ένα 
άλλο, διαφορετικό σύστηµα (λ.χ. το αλφάβητο): τηλεγραφικός | γενετικός ~ || 
σπάω τον - (ανακαλύπτω τις αντιστοιχίες και τον αποκωδικοποιώ) · 6. ΦΙΛΟΛ. 
(στην παλαιογραφία) συλλογή ή σύνολο σελίδων από πάπυρο, περγαµηνή ή 
χαρτί, οι οποίες είναι συγκροτηµένες σε ένα σώµα, συρραµµένες σε σχήµα 
βιβλίου (κατ' αντιδιαστολή προς τους κυλίνδρους) και περιέχουν ένα ή 
περισσότερα έργα: αρχαίος | παλαιός | χαµένος | χειρόγραφος ~ (συντοµ. cod. 
< λατ. codex). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κώδιξ, -ικος < λατ. codex | caudex «συγγραφή, βιβλίο (σε 
περγαµηνή ή πάπυρο)». Η σηµερινή σηµ. αποδίδει ξέν. όρο, πβ. αγγλ. code]. 

κωδίκελλος (ο) {κωδικέλλ-ου | -ων, -ους} ΝΟΜ. (παλαιότ.) η διάταξη 
τελευταίας βουλήσεως, η µη περιέχουσα εγκατάσταση κληρονόµου ή 
αποκλήρωση αλλά άλλο οιοδήποτε περιεχόµενο (π.χ. κληροδότηµα). [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < λατ. codicillus, υποκ. τού codex (βλ. κ. κώδικας)]. 

κωδικογράφος (ο/η) (κυρ. στον Μεσαίωνα και στο Βυζάντιο) πρόσωπο που 
αντέγραφε συστηµατικά αρχαία χειρόγραφα (κώδικες), για να τα διασώσει 
από τη φθορά. 

κωδικολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΛ. κλάδος τής παλαιογραφίας που 
ασχολείται µε την ιστορία των κωδίκων, δηλ. τον χώρο, τον χρόνο και τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες αντιγράφηκε ο κάθε κώδικας. κωδικοποίηση (η) 
[1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µεθοδική συλλογή, καταγραφή και 
κατάταξη αρχών, κανόνων, ρυθµιστικών κειµένων κ.λπ. σε οµοειδή ύλη, ώστε 
να αποτελέσουν ενιαίο σώµα (κώδικα): εργασιακή | διοικητική ~ || η ~ των 
βασικών γνωρισµάτων τής κωµωδίας 2. ΝΟΜ. η συστηµατική και µεθοδική 
συγκέντρωση και κατάταξη κανόνων δικαίου (νοµοθετικών κειµένων, διατάξε-
ων, συνθηκών κ.λπ.), που σχετίζονται µε το ίδιο αντικείµενο, ώστε να 
συγκροτήσουν ενιαίο κείµενο µε λογική σειρά και εσωτερική αλληλουχία, 
χωρίς περιττές, επαναλαµβανόµενες ή αλληλοσυγκρουόµενες διατάξεις: η ~ τής 
φορολογικής νοµοθεσίας · 3. (στην επικοινωνία) η διαδικασία µετατροπής τής 
υφής πληροφοριακού µηνύµατος µε βάση ένα σύνολο κανόνων, προκειµένου 
το µήνυµα να µεταδοθεί αναλλοίωτο από µέσο επικοινωνίας: ~ τηλεφωνικού 
µηνύµατος. — κωδικοποιώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. codification]. κωδικοποιητής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. 
κάθε µηχάνηµα ή συσκευή που µετατρέπει πληροφοριακό υλικό (κείµενο, 
σήµατα κ.λπ.) σε συγκεκριµένο κώδικα και το µεταδίδει ή το διαδίδει µε αυτή 
τη µορφή ΑΝΤ. απο-κωδικοποιητής. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. codifier]. κωδικός, -ή, -ό 1. αυτός που 
σχετίζεται µε κώδικα, δηλ. µε σύστηµα συµβόλων, που συγκροτείται για να 
κατατάξει ή να κρυπτογραφήσει πληροφορίες, στοιχεία, δεδοµένα κ.λπ.: ~ 
όνοµα | γράµµα | αριθµός-ΦΡ. (ειδικότ.) κωδικός αριθµός | κωδικός (ι) αριθµός 
ή συνδυασµός αριθµών, µε την εφαρµογή των οποίων σε ειδική υποδοχή µια 
συσκευή τίθεται σε λειτουργία ή επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα: ο 
τηλεφωνικός - για την Αθήνα είναι 01 (ii) αριθµός ή συνδυασµός αριθµών, 
διαφορετικός για κάθε άτοµο, µε βάση τον οποίο το άτοµο λαµβάνει σειρά ή 
εντάσσεται σε διαδικασία: πρώτα θα σας δοθεί ο ~ και µε βάση αυτόν θα έλθετε 
αργότερα να κάνετε αίτηση 2. (ειδικότ.) ΠΛΗΡΟΦ. κωδικός (ο) σύνολο από 
γράµµατα, αριθµούς και άλλα σύµβολα, µε τού οποίου την πληκτρολόγηση 
επιτρέπεται στον χρήστη η πρόσβαση σε Η/Υ, αρχείο ή πρόγραµµα: ο ~ 
πρόσβασης σε αρχείο ΣΥΝ. κλειδάριθµος. 
[ΕΤΎΜ. < κώδικας + παραγ. επίθηµα -ικός, απόδ. τού αγγλ. code], κώδων (ο) 
{κώδ-ωνος, -ωνα | -ώνων} (αρχαιοπρ.) το κουδούνι (βλ.λ.)· ΦΡ κρούω τον 
κώδωνα τού κινδύνου προειδοποιώ για επερχόµενο κίνδυνο: ειδικοί κρούουν 
τον κώδωνα τού κινδύνου για την πορεία 
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τής οικονοµίας (πβ. λ. κρούω). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. κουδούνι]. 

κωδωνίζω ρ. µετβ. {κωδώνισα} (λόγ.) χτυπώ την καµπάνα. — κωδω-
νισµός (ο) [1839]. 

κωδωνοειδής, -ής, -ες [1871] {κωδωνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαι-
οπρ.) αυτός που µοιάζει µε κώδωνα ΣΥΝ. κωδωνόσχηµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

κωδωνοκρουσία (η) [1856] {κωδωνοκρουσιών} η συνεχής κρούση 
τής καµπάνας ναού: το γεγονός χαιρετίστηκε µε ~ ΣΥΝ. καµπα-
νοκρουσία. — κωδωνοκρούστης (ο) [1849], κωδωνοκρούστρια (η). 

κωδωνοστάσιο (το) [1867] {κωδωνοστασί-ου | -ων} αρχιτεκτονική 
κατασκευή σε σχήµα πυργίσκου, που κτίζεται είτε πάνω σε ναό είτε 
δίπλα σε αυτόν, στην οροφή τού οποίου είναι αναρτηµένες οι κα-
µπάνες ΣΥΝ. καµπαναριό. Επίσης κωδωνοστάσι. [ΕΤΥΜ. < κώδων + 
-στάσιο (< στάση)]. 

κωδωνόσχηµος, -η, -ο [1864] ο κωδωνοειδής: ~ αγγείο. 
κωθώνι (το) {κωθων-ιού | -ιών} πρόσωπο χωρίς εξυπνάδα και οξυδέρ-
κεια ΣΥΝ. ανόητος, βλάκας, ηλίθιος, χαζός, τούβλο ΑΝΤ. έξυπνος, ξύ-
πνιος, οξυδερκής, σπίρτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
κωθώνιον, υποκ. τού κώθων, -ωνος «είδος ποτηριού των Σπαρτιατών - 
συµπόσιο», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τις λ. κώος «φυλακή - 
κοίλωµα», κοίλος (βλ.λ.)]. 

κωλάντερο (το) (λαϊκ.) το τελευταίο τµήµα τού παχέος εντέρου, το 
ορθόν έντερο. 

κωλαράς (ο) (κωλαράδες), κωλαροΰ (η) {κωλαρούδες} (!) άτοµο µε 
µεγάλα, παχιά και εξογκωµένα οπίσθια. 

κωλ-γκέρλ (το) → κολ-γκέρλ 
κωλί (το) {κωλ-ιού | -ιών} (υποκ.-!) ο κώλος (βλ.λ.). 
κωλιά (η) {δύσχρ. κωλιών} (προφορ.) 1. χτύπηµα µε τον κώλο · 2. (σε 
αυτοκίνητο) χειρισµός τού οδηγού που κάνει το αυτοκίνητο να στα-
µατήσει απότοµα και να κινηθεί το πίσω µέρος προς τα µπρος. 

κωλικόπονος (ο) ΙΑΤΡ. οξύς πόνος στα έντερα και ενίοτε και στην 
κοιλιά. 

κωλικός (ο) ΙΑΤΡ. 1. σπασµωδικός πόνος στην κοιλιά, που εκδηλώνε-
ται ξαφνικά και συνήθ. προκαλείται από απόφραξη τού εντέρου ή 
από πέτρες τής χολής ή των νεφρών 2. κάθε πόνος που γίνεται αι-
σθητός στην εντερική χώρα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κώλον, εσφαλµ. γραφή 
τού αρχ. κόλον (βλ.λ.)]. 

κώλο- κ. κωλό- (!-µειωτ., υβριστ.) α' συνθετικό λέξεων που δείχνει 
ότι: 1. κάτι σχετίζεται µε τα οπίσθια ανθρώπου ή ζώου: κωλό-χαρτο, 
κωλό-πανο, κωλο-µέρι 2. κάτι είναι κακής κατασκευής, χαµηλής ποι-
ότητας: κωλο-µηχάνηµα, κωλο-φυλλάδα, κωλό-σπιτο 3. κάτι προκα-
λεί έντονη δυσαρέσκεια, αρνητική φόρτιση και εκνευρισµό στον οµι-
λητή: κωλο-κατάσταση, κωλο-εξετάσεις, κωλο-δουλειά, κωλο-συγκοι-
νωνίες 4. κάποιος είναι πολύ κακού χαρακτήρα: κωλό-παιδο, κωλο-
γλείφτης, κωλό-γερος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. κώλος (βλ.λ.)]. 

κωλοβαράω ρ. αµετβ. {κωλοβαράς... | κωλοβάρεσα} (!) δεν ασχολού-
µαι µε παραγωγική ή δηµιουργική εργασία ή δεν κάνω τίποτε, µένω 
άπρακτος και αργός: κάθεται και κωλοβαράει απ'το πρωί χωρίς να 
κάνει τίποτα! || το κωλοβαρά (καθυστερεί, κωλυσιεργεί). — κωλοβά-
ρεµα (το). 

κωλόγερος (ο), κωλόγρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ, αποφεύγεται 
σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. ενοχλητικό και αντιπαθητικό 
ηλικιωµένο πρόσωπο 2. (ειδικότ.) ανήθικο ηλικιωµένο πρόσωπο. 

κωλογλείφτης (ο) {κωλογλειφτών}, κωλογλείφτρα (η) {κωλο-
γλειφτρών} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 
πρόσωπο που επιζητεί την εύνοια ισχυρού προσώπου µε αναξιοπρε-
πείς τρόπους (συνήθ. κολακεία, δουλοπρέπεια κ.λπ.) ΣΥΝ. κόλακας, 
γλείφτης, τσαννακογλείφτης. — κωλογλείφω ρ. 

κωλοδάχτυλο (το) (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοι-
νωνίας) 1. χειρονοµία µε σεξουαλικό υπονοούµενο, που γίνεται µε 
την πρόταξη τού µεσαίου δαχτύλου τού χεριού 2. σε φρ. που δηλώ-
νουν ταλαιπωρία, τιµωρία ή πάθηµα κάποιου, π.χ. έφαγε ~, του έβα-
λαν ~. 

κωλοκάθοµαι ρ. αµετβ. (κωλοκάθισα} (λαϊκ.-αποφεύγεται σε τυπικές 
µορφές επικοινωνίας) πέφτω ή κάθοµαι κάπου µε τα οπίσθια. 
κωλοκουρο (το) 1. το κακής ποιότητας µαλλί τού προβάτου · 2. η 
δωροδοκία (ειδικότ. το χρηµατικό ποσό που παίρνει κάποιος για να 
αποµακρυνθεί από δηµοπρασία προς όφελος άλλου συµµετέχοντος). 
[ΕΤΥΜ. < κώλος + -κούρο < κουρεύω]. κωλοµέρι (το) {κωλοµερ-ιού | 
-ιών} (λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) ο καθένας 
από τους δύο γλουτούς: το δεξί ~ ΣΥΝ. γλουτός, (στον πληθ.) 
καπούλια. κωλοµπαράς (ο) → κολοµπαράς 
κώλο (ν) (το) (αρχαιοπρ.) 1. µέλος τού σώµατος ανθρώπου ή ζώου, και 

κυρ. το άνω ή κάτω άκρο: τα άνω - (οι βραχίονες) | τα κάτω ~ (τα 
σκέλη)· ΦΡ. τίναξε τα κώλα πέθανε 2. ΓΛΩΣΣ. (στην παραδοσιακή 
γραµµατική) τµήµα περιόδου, το οποίο έχει αυτοτελές νόηµα, αποτε-
λείται από µία ή περισσότερες προτάσεις και βρίσκεται ανάµεσα σε 
δύο τελείες ή ανάµεσα σε άνω και κάτω τελεία ή, αντιστρόφως, ανά-
µεσα σε κάτω και άνω τελεία ΣΥΝ. περίοδος · 3. ΜΕΤΡ. τµήµα τού µέ-
τρου στίχου, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερους πόδες. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. κώλον < θ. kôl-, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. 
*(s)kel- «κάµπτω, κυρτός», πβ. αρχ. σλαβ. kolëno «γόνατο, κορµός» 
κ.ά. Οµόρρ. σκέλ-ος (βλ.λ.), σκολ-ιός κ.ά.]. κωλονούρι (το) {χωρ. 
γεν.} (λαϊκ.) το κάτω άκρο τής σπονδυλικής στήλης, το ακροτελεύτιο 
οστό ΣΥΝ. κόκκυγας. 

[ΕΤΥΜ. < κώλο- + νούρι < νουρά < ουρά, µε απόσπαση (εσφαλµ. µορ-
φολογικός χωρισµός) από την αιτ. την ουρά → τη νουρά]. κωλόπαιδο 
(το) (!-υβριστ.) 1. το άτακτο παιδί, αυτό που εκνευρίζει και ενοχλεί µε 
τη συµπεριφορά του 2. (κατ' επέκτ.) νεαρό συνήθ. πρόσωπο, που 
προκαλεί και ενοχλεί µε τη συµπεριφορά του 3. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο 
οποιασδήποτε ηλικίας µε κακό και ανήθικο χαρακτήρα και ανάρµοστη 
συµπεριφορά. Επίσης κωλοπαίδι. — (µεγεθ.) κω-λοπαιδαράς (ο). 
κωλόπανο (το) [µεσν.] (λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επι-
κοινωνίας) 1. (παλαιότ.) το κοµµάτι υφάσµατος που τυλιγόταν γύρω 
από τα πόδια και την κοιλιά τού βρέφους και απορροφούσε τις ουσίες 
που απεξέκρινε ο οργανισµός του (ούρα, κόπρανα κ.λπ.) ΣΥΝ. πάνα, 
σπάργανο 2. (υβριστ.) άνθρωπος ευτελής και τιποτένιος. 
κωλοπετσωµένος, -η, -ο (λαϊκ.) άνθρωπος πολύ ευφυής, επιδέξιος, 
καταφερτζής και ικανός στη ζωή: δεν θα τα βγάλεις εύκολα πέρα µαζί 
του, είναι ~ ΣΥΝ. παµπόνηρος, τετραπέρατος, καπάτσος ΑΝΤ. αφελής, 
άπειρος, ανόητος, αδέξιος. κωλοπηλάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 
1. η επιτάχυνση τού βήµατος, το τρέξιµο λόγω τής πιεστικής ανάγκης 
για αφόδευση (ιδ. για όσους πάσχουν από διάρροια) 2. (!) (µτφ.) 
µεγάλη βιασύνη ή ανησυχία και αγωνία για επείγουσα δράση, εργασία 
κ.λπ.: τους έπιασε ~ να τελειώσουµε σε µία βδοµάδα! ΣΥΝ. πρεµούρα, 
ανάγκη. [ΕΤΥΜ. < κώλος + πηλάλα (βλ. λ. πηλαλώ)]. κώλος (ο) 
(λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. το κατώτατο 
άκρο τού εντερικού σωλήνα, από όπου εξέρχονται τα κόπρανα ΣΥΝ. 
πρωκτός, πυγή 2. (κατ' επέκτ.-συνήθ.) ο πρωκτός και η γύρω από αυτόν 
περιοχή, δηλ. τα οπίσθια και οι γλουτοί ΣΥΝ. πισινός, οπίσθια, ποπός, 
(αργκό) πάτος· ΦΡ. (!) (α) (για πράγµατα | καταστάσεις | λόγια κ.λπ.) 
τού κώλου χωρίς αξία, για πέταµα: αυτά είναι λόγια ~! || βιβλία ~! (β) 
τού κώλου τα εννιάµερα για κατάσταση ανάξια λόγου, άσχηµη και 
ευτελή (γ) γίνοµαι κώλος (i) (µε κάποιον) έρχοµαι σε οξεία διαφωνία 
και διαµάχη µε κάποιον, διαλύω τις σχέσεις µου µαζί του: δεν 
τσακωθήκαµε απλώς, γίναµε κώλος! (ii) λερώνοµαι πάρα πολύ (δ) 
(συνήθ. ως απειλή) αν σου βαστάει ο κώλος αν έχεις τα κότσια, αν 
τολµάς (ε) είναι κώλος και βρακί για πρόσωπα πολύ στενά 
συνδεδεµένα, σε βαθµό που να µην ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο ή 
να µη νοούνται το ένα χωρίς το άλλο (στ) τα θέλει ο κώλος του γι' 
αυτούς που µε συγκεκριµένες ενέργειες ή πράξεις δείχνουν να 
επιζητούν διαµάχη | φιλονικία κ.λπ. ή να προκαλούν αντίδραση που 
θα στραφεί εναντίον τους (ζ) µου βγαίνει ο κώλος εργάζοµαι και 
κουράζοµαι πάρα πολύ, εξουθενώνοµαι (η) στρώνω κώλο (συνήθ. 
+να) αποφασίζω να εργαστώ εντατικά: αν δεν στρώσεις κώλο να 
διαβάσεις, δεν περνάς την τάξη! (θ) κόβω τον κώλο (κάποιου) του 
επιβάλλω αυστηρότατη ποινή ή επιπλήττω σκαιότατα (κάποιον): αν 
δεν συµµορφωθείς, θα σου κόψω τον κώλο! ΣΥΝ. κόβω τα πόδια (ι) 
(παροιµ.) έκανε κι η µύγα κώλο κι έχεσε τον κόσµο όλο για πρόσωπα 
που απέκτησαν όψιµα και ξαφνικά αξία και άρχισαν να συµπε-
ριφέρονται αλαζονικά (ια) (παροιµ.) µιλάνε όλοι, µιλάν κι οι κώλοι 
για ανθρώπους που εκφέρουν γνώµη ή ασκούν κριτική χωρίς να δι-
καιούνται ή να το αξίζουν (ιβ) πότε ο Γιάννης δεν µπορεί, πότε ο 
κώλος του πονεί για άνθρωπο οκνηρό, που προφασίζεται συνεχώς 
ασθένεια (ιγ) (παροιµ.) τα µεταξωτά βρακιά θέλουν κι επιδέξιους 
κώλους βλ. λ. βρακί (ιδ) (παροιµ.) αν δεν βρέξεις κώλο, ψάρι δεν 
τρως βλ. λ. βρέχω 3. (µτφ.) το οπίσθιο µέρος των ενδυµάτων, αυτό που 
εφάπτεται ή αντιστοιχεί στα οπίσθια και στους γλουτούς: τρύπησε ο - 
τού παντελονιού µου. — (υποκ.) κωλαράκι (το) κ. κωλαράκος (ο), 
(µεγεθ.) κωλάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κώλος < αρχ. κώλον (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους πιθ. κατά 
το αρσ. πρωκτός ή επειδή θεωρήθηκε αιτιατική]. κωλοσφούγγι (το) 
{χωρ. γεν.} (λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) το κωλόχαρτο. κωλοτούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
τούµπα κατά την οποία πέφτει κανείς µε την πλάτη στο έδαφος και 
γυρίζει προς τα πίσω, φέρνοντας τα πόδια πάνω από το κεφάλι ΣΥΝ. 
(λόγ.) κυβίστηση. κωλοτρυπίδα (η) (λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές 
µορφές επικοινωνίας) η τρύπα τού πρωκτού, το σηµείο δηλ. από όπου 
εξέρχονται τα κόπρανα. κωλότσεπη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} τσέπη στο 
πίσω µέρος παντελονιού 
(ή φούστας), στο σηµείο όπου είναι οι γλουτοί. κωλοφαρδία (η) 
{χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) πολύ µεγάλη και απρόσµενη τύχη. — 
κωλόφαρδος, -η, -ο. κωλοφυλλάδα (η) (λαϊκ.-υβριστ.) έντυπο και ιδ. 
εφηµερίδα πολύ χαµηλής ποιότητας, µε ρυπαρό, υβριστικό, 
σκανδαλοθηρικό περιεχόµενο: πάρε από 'δώ αυτή την ~! || µην 
πιστεύεις αυτά που γράφουν οι ~ ΣΥΝ. παλιοφυλλάδα, ψευτοφυλλάδα. 
κωλοφωτιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) η πυγολαµπίδα. κωλοχανείο (το) 
(λαϊκ.) 1. χώρος όπου επικρατεί αταξία, ασυδοσία ή ανηθικότητα, 
όπου τίποτε δεν λειτουργεί σωστά · 2. (σπάν.) καταγώγιο στο οποίο 
ασκείται πορνεία. 
[ΕΤΥΜ. < κώλο- + -χανείο < τουρκ. hane «κατοικία», πβ. και τεµπελ-
χανείο]. κωλόχαρτο (το) (λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) 1. ειδικό χαρτί, το οποίο χρησιµοποιείται για το 
σκούπισµα τού πρωκτού µετά την αφόδευση ΣΥΝ. χαρτί υγείας, χαρτί 
τουαλέτας, κωλοσφούγγι 2. (µτφ.) κάθε χαρτί (έγγραφο, έντυπο κ.λπ.), 
το οποίο θεωρείται ευτελούς αξίας, χωρίς χρησιµότητα (συνήθ. 
περιφρονητικός χαρακτηρισµός για το πτυχίο µέσης ή ανώτερης | 
ανώτατης σχολής). κώλυµα (το) [αρχ.] {κωλύµ-ατος | -ατα, -άτων} 
αυτό που εµποδίζει προσωρινώς ή οριστικώς την εκτέλεση έργου, τη 
διεξαγωγή δραστηριότητας ή οποιαδήποτε πράξη: η τυπική ρύθµιση 
τού ζητήµατος σας 



κωλυσιεργία 980 κωµωδία 
 

δεν προσκρούει σε κανένα ~ || δήλωσε - και δεν µετέσχε στη συνεδρίαση || 
νοµικό | τυπικό | έκτακτο | σοβαρό | απρόοπτο | συνταγµατικό | ηθικό | 
υπηρεσιακό | προσωπικό ~||~ γάµου (εµπόδια που δεν επιτρέπουν την τέλεση 
γάµου, λ.χ. το να είναι κανείς ήδη παντρεµένος) || ΤΟ ~ υπάρχει | υφίσταται | 
αίρεται || επικαλούµαι | προφασίζο-µαι ~ ΣΥΝ. εµπόδιο, πρόσκοµµα, 
δυσχέρεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. 

κωλυσιεργία (η) {σπάν. κωλυσιεργιών} κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην 
παρεµπόδιση τής διεξαγωγής διαδικασίας ή ολοκλήρωσης έργου: ο πρόεδρος 
τού δικαστηρίου παρατήρησε την υπεράσπιση για ~ τής διαδικασίας ΣΥΝ. 
παρεµπόδιση, παρακώλυση ANT. διευκόλυνση, εξυπηρέτηση. — κωλυσιεργός, 
-ός. -όν [µτγν.]. 

κωλυσιεργώ ρ. αµετβ. {κωλυσιεργείς... | κωλυσιέργησα} (λόγ.) 1. παρεµβάλλω 
σκοπίµως εµπόδια στην κανονική διεξαγωγή των εργασιών (νοµοθετικού ή 
άλλου σώµατος, λ.χ. Βουλής, Γερουσίας, δικαστηρίου κ.λπ.), υποβάλλοντας 
ενστάσεις, απεραντολογώντας κ.λπ. ΣΥΝ. παρακωλύω 2. (γενικότ.) 
παρεµβάλλω εµπόδια, παρακωλύω σκόπιµα και για προσωπικό όφελος την 
εκτέλεση νόµιµου και ωφέλιµου έργου: η ανακριτική αρχή σκοπεύει να 
εµποδίσει την ταχεία διαλεύκανση τού θέµατος και γι' αυτό κωλυσιεργεί 
συστηµατικώς ΣΥΝ. εµποδίζω, παρεµποδίζω, καθυστερώ, υπονοµεύω ΑΝΤ. 
υποβοηθώ, διευκολύνω, ενισχύω, συντρέχω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. κωλυσιεργώ (-έω) < κωλυσιεργός < κωλύω (πβ. αρχ. 
κωλυσις) + -εργός < έργον]. 

κωλύω ρ. µετβ. {κώλυ-σα, -θηκα) 1, (αρχαιοπρ.) παρεµβάλλω εµπόδια, 
δηµιουργώ φραγµούς στην εκτέλεση έργου, τη διεξαγωγή δραστηριότητας 
κ.λπ. ή δεν επιτρέπω σε συγκεκριµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να προβεί σε 
πράξη: έχουµε τη γνώµη ότι επείγει η άρση κάθε εµποδίου, που κωλύει την 
επέκταση τής βιοµηχανίας ΣΥΝ. εµποδίζω, παρεµποδίζω, παρακωλύω, 
ανακόπτω, δυσκολεύω, δυσχεραίνω ΑΝΤ. υποβοηθώ, διευκολύνω, συντρέχω, 
επισπεύδω, ενισχύω, αφήνω, επιτρέπω 2. (το µεσοπαθ. κωλύοµαι) δεν είµαι σε 
θέση να προβώ σε πράξη ή να ανταποκριθώ σε απαίτηση (εξαιτίας 
εξωτερικών δυσµενών συνθηκών ή εσωτερικών, ψυχολογικών προβληµάτων): 
δυστυχώς δεν µπορώ να σας απαντήσω, -, 
[ΕΤΥΜ; αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως προέρχεται από αµάρτυρο ουσ. *κώλος 
«πάσσαλος» (πβ. λιθ. kuölas «πάσσαλος») + -ύω (πβ. κ. λΟω), ενώ, σύµφωνα 
µε άλλη εκδοχή, συνδέεται µε το αρχ. ρ. κολούω «ακρωτηριάζω, κολοβώνω» 
(βλ. κ. κολοβός)]. 

κωλώνω ρ. αµετβ. {κώλωσα} (λαϊκ.-οικ.) σταµατώ µόλις συναντήσω εµπόδιο ή 
δυσκολία, διστάζω να συνεχίσω: Τον απείλησαν ότι θα του κάνουν µήνυση και 
κώλωσε! Αλλιώς θα συνέχιζε να γράφει ψέµατα στην εφηµερίδα. — κώλωµα 
(το). [ΕΤΥΜ. < κώλος]. 

κώµα (το) {κώµατος | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση λήθαργου ή 
ύπνου, στην οποία πέφτει ο άνθρωπος µετά από εγκεφαλική βλάβη, αλλά και 
αιφνίδια προσβολή, δηλητηρίαση από αλκοόλ κ.λπ., κατά την οποία στον 
ασθενή παρατηρείται πλήρης ή µερική απώλεια τής συνειδήσεως, τής 
νοήσεως, τής εκούσιας κινητικότητας και τής αισθητικότητας, µε παράλληλη 
διατήρηση όµως των βασικών λειτουργιών τής ζωής (αναπνοής, κυκλοφορίας 
κ.λπ.): πέφτω | βυθίζοµαι σε ~ ΣΥΝ. λήθαργος, νάρκη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχος. [ΕΤΥΜ; < αρχ. κώµα, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *kö[i]-mn, εκτεταµένη 
βαθµ. θέµατος που απαντά στη λ. κεϊµαι (βλ.λ.), οπότε µπορούµε να υποθέ-
σουµε ότι ακολουθήθηκε η σηµασιολ. µεταβολή τού ρ. κοιµάµαι]. 

κωµαστής (ο) (στην αρχαιότητα) πρόσωπο που συµµετέχει σε κώµο (βλ.λ.). — 
κωµαστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ· < κωµάζω «ευθυµώ - γλεντά»» < 
κώµος (βλ.λ.)]. 

κωµατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {κωµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
σχετίζεται µε το κώµα: ~ κατάσταση | νάρκη ΣΥΝ. ληθαργικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

κωµειδύλλιο (το) [1889] {κωµειδυλλί-ου | -ων} (παλαιότ.) ελαφρά µουσική 
κωµωδία µε εύθυµη πλοκή, αισθηµατικό | ηθογραφικό περιεχόµενο και 
σάτιρα που βασίζεται κυρ. στα υπονοούµενα και τα διφορούµενα λόγια και 
συνήθ. αποτελείται από δίστιχα. — κωµει-δυλλιογράφος (ο/η) [1891]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. [ΕΤΥΜ < *κωµωδειδύλλιο (µε απλολογική αποβολή τής 
συλλαβής) < κωµωδία + ειδύλλιο, απόδ. τού γαλλ. comédie-vaudeville]. 

κώµη (η) {κωµών} (αρχαιοπρ.) οικιστική περιοχή µε έκταση και πληθυσµό 
µεγαλύτερο τού χωριού και µικρότερο τής πόλεως· συνήθ. µικρή κωµόπολη, 
χωριό το οποίο ωστόσο διαθέτει ανεπτυγµένη οικονοµική και πολιτιστική 
ζωή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδέεται µε 
τη λεξιλογική οµάδα τού ρ. κεϊµαι, πβ. γοτθ. haims «χωριό», λατ. civis 
«πολίτης». Σύµφωνα µε λιγότερο πιθανή άποψη, η λ. εµφανίζει την 
εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. *kei- «µοιράζω» (πβ. µυκ. µτχ. ke-ke-
me-na) και συνδ. µε το αρχ^. κεάζω «σχίζω, διαρρηγνύω»]. 

κωµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την κωµωδία: ~ ηθοποιός | ποιητής | 
ερµηνεία | ντουέτο | ταλέντο | σκηνή | ρόλος 2. κωµικός (ο/η) ηθοποιός που 
ειδικεύεται σε ρόλους κωµωδίας, που υποδύεται πρόσωπα κωµωδιών: µεγάλος 
| διάσηµος | γνωστός | εξαίρετος | δηµοφιλής ~ 3. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
προκαλεί γέλιο, ευθυµία: ~ κίνηση | γκριµάτσα | ρόλος | επεισόδιο | εντύπωση | 
στοιχείο | ταινία | µορφασµός | έκφραση | όψη | στάση | σκηνή | πάθηµα | 
αφήγηση | περιστατικό | χειρονοµία | εµφάνιση | υπόθεση | κατάσταση | θέαµα | 
φιγούρα | σκετς | οµιλία ΣΥΝ. αστείος, φαιδρός, εύθυµος, ευτράπελος, 
διασκεδαστικός, ιλαρός ΑΝΤ. σοβαρός, αυστηρός, περισπούδαστος, 
δραµατικός 4. κωµικό (το) καθετί που προκαλεί γέλιο: το ~ τής υπόθεσης είναι 
ότι κανείς µας δεν ήξερε πώς να πάµε στο σηµείο συνάντησης || «το ~ των 
µορφών και των κινήσεων, το - των καταστάσεων και των λέξεων, το ~ των 
χαρακτήρων» (εφηµ.) 5.(κακόσ.) 

αυτός που στερείται κύρους και σοβαρότητας, που θεωρείται ανάξιος 
προσοχής ή ασήµαντος: - δικαιολογία | επιχείρηµα | ισχυρισµός | επιµονή | 
τροπή | προσπάθεια | αντίδραση | αξίωση | δηµοσίευµα | κατηγορία | αντίφαση | 
µέσα | επισηµότητα ΣΥΝ. αστείος, φαιδρός, γελοίος, ανάξιος λόγου, 
ασήµαντος ΑΝΤ. σοβαρός, αξιοπρόσεκτος. — κωµικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
κωµικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < κώµος (βλ.λ.), αντί τού αρχαιότερου επιθ. κωµωδικός. Η λ. 
πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. comic, γαλλ. comique κ.ά.]. 

κωµικοτραγικός, -ή, -ό [1888] κωµικός και τραγικός ταυτόχρονα, αυτός που 
προκαλεί συγχρόνως γέλιο και θλίψη, ευθυµία και οίκτο: - επεισόδιο | σκηνή | 
κατάσταση | µορφή | συνθήκες | γεγονότα | αποτέλεσµα ΣΥΝ. ιλαροτραγικός. 

κωµόπολη (η) {-ης κ. -πόλεως | -πόλεις, -πόλεων} οικιστική περιοχή µε έκταση 
και πληθυσµό µεγαλύτερο τού χωριού και µικρότερο τής πόλης ή τής κώµης 
(βλ.λ.), καθώς επίσης και σχετικώς ανεπτυγµένη οικονοµική και πολιτιστική 
ζωή· ως κωµόπολη θεωρείται επισήµως η οικιστική µονάδα που έχει 
πληθυσµό από 1.000 έως 9.999 κατοίκους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη, πύλη. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. κωµόπολις < κώµη + πόλις]. 

κώµος (ο) 1. (στην αρχαιότητα) λαϊκή και αγροτική εορτή, αφιερωµένη στις 
παραγωγικές δυνάµεις τής φύσης και προς τιµήν τού θεού ∆ιονύσου και τής 
ακολουθίας του, η οποία γινόταν κατά την εποχή τού τρύγου και συνίστατο σε 
εύθυµη ποµπή φαλλοφόρων ανδρών, στεφανωµένων µε άνθη και κισσό, που 
τραγουδούσαν χαρούµενα τραγούδια και έλεγαν άσεµνα πειράγµατα 2. (κατ' 
επέκτ.) η θορυβώδης έξοδος των συµποσιαστών από το σπίτι και η εύθυµη 
περιπλάνηση τους στους δρόµους µε τη συνοδεία λαµπάδων, φανών και ορ-
γάνων (κυρ. αυλού)· οι συµποσιαστές ήταν στεφανωµένοι µε κισσό, έφεραν 
προσωπίδες, τραγουδούσαν και αστεΐζονταν, αλλά κυρ. χόρευαν υπό τους 
ήχους τής µουσικής. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. κώµος, αβεβ. ετύµου. Αν λάβουµε υπ' όψιν ότι η λ. 
προσδιόριζε οµάδες, οµίλους νέων ανδρών, οι οποίοι διασκέδαζαν και 
τραγουδούσαν (στις διονυσιακές γιορτές), τότε η λ. θα µπορούσε αρχικώς να 
σηµαίνει «αγέλη, συνάθροιση» και να συνδ. µε το I.E. θ. *kei- «µοιράζω» (βλ. 
τη δεύτερη ετυµολ. εκδοχή στις λ. κοινός και κώµη)]·    , 

κωµωδία (η) {κωµωδιών} 1. έργο (θεατρικό, κινηµατογραφικό, τηλεοπτικό) µε 
ευχάριστο και ανάλαφρο χαρακτήρα, που προκαλεί το γέλιο: ευχάριστη | 
αισθηµατική | ανθρώπινη | καλή | ωραία | απολαυστική | ενδιαφέρουσα | 
σατιρική | πρωτότυπη | επίκαιρη | ελαφρή | σπαρταριστή | αστυνοµική | µουσική 
| ξεκαρδιστική - ΑΝΤ. δράµα, τραγωδία 2. (α) (στην αρχαία Ελλάδα) θεατρικό 
είδος που αποτελεί ένα από τα τρία είδη τού αρχαίου δράµατος (τα άλλα είναι 
η τραγωδία και το σατυρικό δράµα) και έχει εύθυµο περιεχόµενο· η κλασική 
αττική κωµωδία (Αριστοφάνης) αποσκοπούσε στην πολιτική σάτιρα και 
χαρακτηριζόταν από εξαιρετική ελευθεροστοµία· χρονικά, την αρχαία 
κωµωδία διαδέχθηκε η µέση και η νέα κωµωδία, µε διαφορετικό όµως 
περιεχόµενο και στοχεύσεις (β) το ίδιο θεατρικό είδος, όπως εξελίχθηκε στη 
νεότερη και σύγχρονη εποχή: ~ ηθών (είδος δραµατικής κωµωδίας µε 
πνευµατώδη και εγκεφαλικό χαρακτήρα, που απεικονίζει και σατιρίζει τα ήθη 
και την κοινωνική συµπεριφορά) || θρηνητική ~ (γαλλικό αισθηµατικό δράµα 
τού 18ου αιώνα µε όχι πάντα εύθυµο περιεχόµενο) || ιταλική ~ ή commedia 
dell'arte (κωµωδία που βασίζεται στον αυτοσχεδιασµό και συνδυάζει τον 
διάλογο µε την παντοµίµα) || ~ µπαλλέτο (αυτή που περιλαµβάνει χορευτικά 
εµβόλιµα) || ~ παρεξηγήσεων (αυτή που περιλαµβάνει χαρακτηριστικούς 
τύπους ηρώων, οι οποίοι εµπλέκονται σε περίπλοκες, γελοίες και εξωφρενικές 
καταστάσεις, αλλιώς φαρσοκωµωδία) 3. (µτφ.) πράξη, ενέργεια, γεγονός ή 
κατάσταση που προκαλεί το γέλιο ή ενέχει εµπαιγµό: κάποτε πρέπει να 
τελειώσει αυτή η ~|| µιλούσα χωρίς να ξέρω πως όλα αυτά ήταν µία -· ΦΡ. 
παίζω κωµωδία υιοθετώ υποκριτική συµπεριφορά για να επιτύχω στόχο, λέω 
ψέµατα ΣΥΝ. προσποιούµαι, υποκρίνοµαι. — (υποκ.) κωµωδιούλα [ΕΤΥΜ < 
αρχ. κωµωδία < κωµωδός (βλ.λ.). Μέσω τού λατ. comoedia η λ. πέρασε σε 
πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. comedy, γαλλ. comédie, γερµ. Komödie κ.ά.]. 

κωµωδία - σατυρικό δράµα - ιλαροτραγωδία - φάρσα - φαρσοκωµωδία - 
µπουρλέσκ - παρωδία - κωµειδύλλιο. Το γέλιο είτε ως εκδήλωση χαράς και 
ψυχικής ευφορίας είτε ως όπλο στιγµατισµού ανεπιθύµητων µορφών 
κοινωνικής, ηθικής ή πολιτικής συµπεριφοράς είναι ουσιαστικό κοµµάτι 
τής ζωής και τής τέχνης τού ανθρώπου. Συνδέεται µε ό,τι γενικότερα 
ονοµάζεται κωµωδία. Με τον όρο κωµωδία δηλώνουµε γενικότερα κάθε 
µορφή λογοτεχνικού ή θεατρικού έργου που µέσα από τους χαρακτήρες 
των προσώπων και την πλοκή τού έργου σατιρίζει πρόσωπα, πράγµατα και 
καταστάσεις τής κοινωνίας ή τού πολιτικού και γενικότερα τού δηµόσιου 
βίου, µε σκοπό να καυτηριάσει τα κακώς κείµενα και να διδάξει έµµεσα, 
διά τής γελοιοποίησης και τού γέλιου που προκαλεί, το σωστό και να 
διορθώσει κατά το δυνατόν τα κακώς έχοντα. Ήδη στην αρχαία ελληνική 
τραγωδία, στα τρία δράµατα που διδάσκονταν προσετίθετο και πιο χαλαρό 
και ευχάριστο δράµα, το σατυρικό δράµα, στο οποίο περιλαµβάνονταν τα 
κωµικά στοιχεία των µύθων και στο οποίο γινόταν, τρόπον τινά, η 
αποµυθοποίηση, η παρωδία των µυθικών προσώπων και πραγµάτων. Ήδη 
ορισµένα αρχαία δράµατα (όπως λ.χ. η Αλκηστις τού Ευριπίδη) είχαν τον 
χαρακτήρα τής ιλαροτραγωδίας, τής φαιδράς όψης ορισµένων τραγικών 
στοιχείων (προσώπων, καταστάσεων). Με τη φάρσα περνάµε νωρίς 
σχετικά στη διακωµώδηση τύπων τής καθηµερινής ζωής µε έντονο το 
στοιχείο τής αυθαίρετης υπερβολής και των απίθα- 
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νων συγκυριακών καταστάσεων o όρος χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να 
δηλώσει τις αστείες κωµικές σκηνές (= ιντερµέδια) που παρεµβάλλονταν 
ως παραγεµίσµατα (< ρ. farcire = πληρώ, γεµίζω) στα «Θρησκευτικά 
Μυστήρια». Αλλη µορφή κωµωδίας, η «κωµωδία των διαθέσεων» (comedy 
of humours) έδωσε τη λ. χιούµορ από το λατ. humor, πληθ. humores «οι 
χυµοί τού σώµατος» (αίµα -φλέγµα - κίτρινη χολή - µαύρη χολή), τα 
«υγρά» τού ανθρώπινου οργανισµού, των οποίων η εξισορρόπηση, όπως 
πίστευαν στον Μεσαίωνα, καθιστούσε τον άνθρωπο υγιή. Στην περίπτωση 
όµως που κάποιος από τους χυµούς υπερίσχυε, αυτός προσδιόριζε και το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τού ατόµου (π.χ. φλεγµατικός, χολερικός, 
µελαγχολικός τύπος). Με την εισαγωγή τού τραγουδιού στην κωµωδία 
διαµορφώνεται το κωµειδύλλιο, ενώ στα νεότερα χρόνια δηµιουργούνται 
και διάφορα άλλα είδη κωµωδιών (αισθηµατική κωµωδία, δακρύβρεχτη 
κωµωδία, κωµική όπερα κ.ά.). Ένα άλλο δηµοφιλές είδος είναι η παρωδία, 
όπου ευτελίζεται και γελοιοποιείται κάτι σοβαρό και υψηλό (π.χ. ένας 
συγγραφέας, ένα είδος ή µια λογοτεχνική σχολή), συχνά µε τρόπο 
αµείλικτο, χυδαίο, που συγγενεύει µε το γαλλικό µπουρλέσκ (burlesque < 
ιταλ. burlesco < burla «κακόγουστο αστείο»). Τέλος, στο ελληνικό θέατρο 
δηµιουργείται και µια ανάµικτη µορφή κωµωδίας, που στηρίζεται στη 
φάρσα (φαρσοκωµωδία). 

κωµωδιογράφος (ο/η) [µτγν.] πρόσωπο που γράφει κωµωδίες, ο συγγραφέας 
(ή ποιητής) κωµωδιών ΣΥΝ. κωµωδοποιός. 

κωµωδοποιός (ο/η) [αρχ.] ο κωµωδιογράφος. 
κωµωδός (ο/η) (αρχαιοπρ.) 1. ο ηθοποιός που ενσαρκώνει ήρωες κωµωδιών 

ΣΥΝ. κωµικός 2. (µτφ.) πρόσωπο που προκαλεί το γέλιο µε διάφορα µέσα, 
που γελοιοποιεί ή εµπαίζει πρόσωπα, πράγµατα, καταστάσεις κ.λπ. ΣΥΝ. 
γελωτοποιός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κωµωδός < κώµος (βλ.λ.) + -ωδός < ωδή, πβ. τραγ-ωδός, ραψ-
ωδός, ψαλµ-ωδός]. 

κωνάριο (το) {κωναρί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. ενδοκρινής αδένας τού µεσεγκε-φάλου σε 
σχήµα κουκουναριού, ο οποίος επιτελεί κάποιες ενδοκρινικές λειτουργίες 
σχετικές µε την έκκριση τής µελατονίνης (βλ.λ.) ΣΥΝ. επίφυση. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. κωνάριον, υποκ. τού αρχ. κώνος (βλ.λ.)]. 

κώνειο (το) {χωρ. πληθ.} 1. ποώδες φυτό, µονοετές ή διετές, που απαντά στην 
Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, έχει γλαυκοπράσινο βλαστό, λευκά άνθη 
και χαρακτηριστική βαριά και δυσάρεστη οσµή, περιέχει δε ισχυρότατο 
δηλητήριο, που προκαλεί αρχικά παράλυση των κινητικών κέντρων και 
κατόπιν θάνατο από ασφυξία σε ανθρώπους και ζώα 2. (συνεκδ.) το 
δηλητήριο που παράγεται από το παραπάνω φυτό και που χρησιµοποιήθηκε 
στην αρχαιότητα για τη θανάτωση των καταδικασµένων στην εσχάτη των 
ποινών: ο Σωκράτης θανατώθηκε πίνοντας το ~ 3. (µτφ.) η µεγάλη πίκρα που 
δοκιµάζει κανείς από τα λόγια ή τα έργα άλλου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. κώνειον, πιθ. < κώνος (βλ.λ.), αν θεωρηθεί ότι τα φύλλα τού 
φυτού µοιάζουν µε τον καρπό τού πεύκου ή, κατ' άλλη ερµηνεία, επειδή 
παράγει µια όζουσα υγρή ουσία, η οποία έχει παρόµοια χαρακτηριστικά µε το 
ρετσίνι τού πεύκου]. 

κωνικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που µοιάζει µε κώνο (βλ.λ.), που έχει σχήµα και 
µορφή κώνου: ~ όγκος ΣΥΝ. κωνοειδής. — κωνικ-ά | -ώς επίρρ., κωνικότητα 
(η) [1897], 

κωνίο (το) ΒΙΟΛ. καθένα από τα φωτοευαίσθητα κύτταρα τού αµφι-
βληστροειδούς χιτώνα τού µατιού των σπονδυλωτών ζώων, µε το οποίο 
γίνεται διάκριση των χρωµάτων υπό το έντονο φως τής ηµέρας ΣΥΝ. κώνος. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. cone, γαλλ. cône]. 

κωνοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {κωνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε κώνο, που έχει σχήµα και µορφή κώνου ΣΥΝ. κωνικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

κώνος (ο) 1. ΜΑΘ. στερεό γεωµετρικό σώµα, που αποτελείται από κυκλική 
βάση και κυρτή επιφάνεια, η οποία απολήγει σε οξεία κορυφή: ορθός | 
κόλουρος (βλ.λ.) | ελλειπτικός ~ 2. (κατ' επέκτ.) οποιοδήποτε σώµα έχει 
κωνοειδές σχήµα ή απολήγει σε κωνοειδή κορυφή: ~ ηφαιστείου | βουνού | 
στέγης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. κώνος, αρχική σηµ. «ο καρπός τού πεύκου, το κουκουνάρι», 
που συνδ. µε σανσκρ. sana- «ακονόπετρα», p. si-sâ-ti «ακονίζω», πιθ. και µε 
λατ. côs «ακόνι». Σύµφωνα µε διαφορετική άποψη, πρόκειται για αρχ. 
δάνειο]. 

κωνοφόρος, -ος, -ο BOT. 1. αυτός που διαθέτει ή παράγει καρπούς σε σχήµα 
κώνου, δηλ. κουκουνάρια 2. (α) κωνοφόρος (η) (ενν. πεύκη) το πεύκο (β) 
κωνοφόρο (το) κάθε ξυλώδες, πολυετές συνήθ. φυτό, που ευδοκιµεί σε ψυχρές 
και εύκρατες περιοχές, έχει βελονοειδή φύλλα, µικρά άνθη και σχηµατίζει 
κουκουνάρια, µέσα στα οποία αποθηκεύονται και προστατεύονται η γύρη και 
τα σπέρµατα· ανήκει στην ίδια κατηγορία, στην οποία περιλαµβάνονται το 
πεύκο, το έλατο, ο κέδρος, το κυπαρίσσι κ.λπ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < κώνος + -φόρος 
< φέρω]. Κωνσταντζα (η) πόλη και λιµάνι τής ΝΑ. Ρουµανίας στον Εύξεινο 
Πόντο. 
[ΕΤΥΜ < ρουµ. Constanta, καθώς έλαβε το όνοµα της από τον αυτοκράτορα 
Μ. Κωνσταντίνο, ο οποίος ξαναέκτισε την πόλη τον 4ο αι.]. Κωνσταντίνο (η) 
γυναικείο όνοµα. 

κω(ν)σταντινάτο (το) (λαϊκ.) χρυσό νόµισµα που παριστάνει κατά 
παράδοση τον Μ. Κωνσταντίνο και την Αγ. Ελένη στις δύο πλευρές 

του και φοοιέται ως κόσµηµα ή ως φυλαχτό: φλουρί ~. 
Κωνσταντίνος (ο) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου (~ ο 

Μέγας, ~ ο Παλαιολόγος) και ηγεµόνων τού Βυζαντίου και τής Ευρώπης 3. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Κώστας. [ΕΤΥΜ < µτγν. Κωνσταντίνος < λατ. 
Constantinus < επίθ. constans «σταθερός, βέβαιος»]. 

Κωνσταντινούπολη (η) {-ης κ. -πόλεως} (τουρκ. Istanbul) η µεγαλύτερη πόλη 
και το σηµαντικότερο λιµάνι τής Β∆. Τουρκίας, εκτεινό-µενη και στις δύο 
πλευρές τού Βοσπόρου· υπήρξε η πρωτεύουσα τής Βυζαντινής και στη 
συνέχεια τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας- αποτελεί την έδρα τού 
Οικουµενικού Πατριαρχείου, που έχει κέντρο του τον Πατριαρχικό Οίκο στο 
Φανάρι και πανορθόδοξη ακτινοβολία ΣΥΝ. (παλαιότ.) Νέα Ρώµη, Πόλη, 
Βασιλεύουσα. — Κωνσταντινου-πολίτης (ο), Κωνσταντινουπολίτισσα (η), 
κωνσταντινουπολίτικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Αδριανούπολη, 
πανεπιστηµιόπολη, πόλη. [ΕΤΥΜ < µτγν. Κωνσταντινούπολις. Η πόλη 
βρίσκεται στη θέση τού αρχ. Βυζαντίου (βλ.λ.) και οφείλει το όνοµα της στον 
Μ. Κωνσταντίνο, ο οποίος την ανακήρυξε πρωτεύουσα τού ανατολικού 
ρωµαϊκού κράτους το 330 µ.Χ. µε την ονοµασία Nova Roma «Νέα Ρώµη». Η 
τουρκική ονοµασία Istanbul ανάγεται στη µεσν. φρ. είς την πόλιν, που 
χρησιµοποιούσαν οι Βυζαντινοί αναφερόµενοι στην πρωτεύουσα τους. Η 
ονοµασία Istanbul καθιερώθηκε ως επίσηµη (αντί τού ονόµατος 
Κωνσταντινούπολη) από το τουρκικό κράτος το 1926]. 

κώνωψ (ο) {κών-ωπος, -ωπα | -ωπες, -ώπων} (λόγ.) το κουνούπι (βλ.λ.)· ΦΡ. 
διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάµηλο (οί διυλίζοντες τον κώνωπα, 
τήν δε κάµηλον καταπίνοντες, Κ.∆. Ματθ. 23, 24) για τους υποκριτές που 
επικρίνουν τα ασήµαντα σφάλµατα και συγχωρούν ή παραβλέπουν βαρύτατα 
αµαρτήµατα. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. κουνούπι]. 

κώπη (η) {κωπών} (αρχαιοπρ.) το κουπί. [ΕΤΥΜ αρχ. < *kóp-, εκτεταµ. βαθµ. 
θ. που απαντά στο αρχ. ρ. κάπτω «καταπίνω, ξεσχίζω» και συνδέεται µε λατ. 
capio «λαµβάνω», capulus «κουπί», γερµ. Happen «µπουκιά» κ.ά.]. 

κωπηλασία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) 1. η προώθηση σκάφους στην επιφάνεια τού 
νερού µε κατάλληλους χειρισµούς των κουπιών 2. (γενικά) το να χειρίζεται 
κανείς κουπί ή κουπιά σκάφους 3. (ειδικότ.) συγκεκριµένος τρόπος και 
µέθοδος χειρισµού των κουπιών: αγγλική ~ 4. ΑΘΛ. άθληµα κατά το οποίο 
γίνεται αγώνας ταχύτητας µεταξύ ειδικών σκαφών (λέµβων), που 
προωθούνται µε χειρισµό κουπιών. 

κωπηλάτης (ο) [µτγν.] {κωπηλατών}, κωπηλατισσα (η) {κωπηλα-τισσών} 1. 
πρόσωπο που χειρίζεται τα κουπιά κινώντας σκάφος: οι βενετσιάνικες γαλέρες 
είχαν κατάδικους για κωπηλάτες ΣΥΝ. ερέτης, λαµνοκόπος 2. (ειδικότ.) ο 
αθλητής που ασχολείται µε το άθληµα τής κωπηλασίας. Επίσης (λαϊκ.) 
κουπολάτης (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος, σύνθετος. 

κωπηλατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την κωπηλασία ή τους 
κωπηλάτες: ~ αγώνες | όµιλος. 

κωπήλατος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που κινείται µε κουπιά: ~ σκάφος. 
κωπηλατώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {κωπηλατείς... | κωπηλάτησα) κινώ σκάφος µε τη 

βοήθεια κουπιών ΣΥΝ. λάµνω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· κωπηλατώ (-έω) < κώπη + -ηλατώ (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < ελαύνω (πβ. κ. ελατός)]. 

-κωπος, -η (λόγ. -ος), -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό 
κουπιών: δίκωπη βάρκα || οκτάκωπος λέµβος. [ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. αρχ. δί-κωπον [σκάφος]), το οποίο προέρχεται από το ουσ. 
κώπη (βλ.λ.)]. 

Κως (η) 1. νησί των ∆ωδεκανήσων µεταξύ τής Καλύµνου και τής Νισύρου 2. η 
πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Κώτης κ. (λόγ.) Κώος (ο), Κώτισσα κ. 
(λόγ.) Κώα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Κως, αγν. ετύµου, πιθ. µικρασιατ. δάνειο. Η µυθολογία 
αποδίδει την ονοµασία στη νύµφη Κών, θυγατέρα τού µυθικού βασιλιά τού 
νησιού Μέροπος. Κατά τη γενουατική κατοχή ονοµαζόταν Lango (< άρθρο la 
+ τήν Κώ), ενώ κατά την Τουρκοκρατία (1522-1912) είχε το όνοµα Istanköy 
(< µεσν. είς τήν Κώ)]. 

κωσταντινάτο (το) → κω(ν)σταντινάτο 
Κώστας (ο) → Κωνσταντίνος 
κωφαλαλία (η) {χωρ. πληθ.} κώφωση που παρουσιάζεται είτε εκ γενετής είτε 

σε πολύ νεαρή ηλικία και έχει ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση τής οµιλίας, 
εφόσον το άτοµο που δεν ακούει τους ήχους τού περιβάλλοντος δεν µπορεί να 
τους αναπαραγάγει. 

κωφάλαλος, -η, -ο [1897] ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από κωφαλαλία: ίδρυµα | 
σωµατείο | σχολή | γλώσσα κωφαλάλων. 

κωφεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {κώφευσα} 1. (α) είµαι κουφός (β) προσποιούµαι ότι 
δεν ακούω ΣΥΝ. κάνω τον κουφό 2. µένω ασυγκίνητος σε παρακλήσεις, δεν 
δίνω προσοχή σε παρατηρήσεις ή συστάσεις ούτε υπακούω σε διαταγές: η 
κυβέρνηση κωφεύει στις κραυγές διαµαρτυρίας τού λαού || οι αρµόδιοι 
κωφεύουν στις εκκλήσεις των περιοίκων για καθαρισµό των φρεατίων ΣΥΝ. 
αδιαφορώ, µένω απαθής ANT. ενδιαφέροµαι. — κωφότητα (η) [αρχ.] (σηµ. 
1). 

κωφός, -ή, -ό → κουφός 
κωφότητα (η) → κωφεύω 
κώφωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. η άµβλυνση και κυρ. η 

πλήρης απώλεια τής λειτουργίας τής ακοής (λ.χ. κατόπιν βλάβης στον έξω 
ακουστικό πόρο, στο τύµπανο, στην κοιλότητα τού τύµπανου και στα 
ακουστικά οστάρια) ΣΥΝ. κωφότητα, (καθηµ.) κου-φαµάρα · 2. ΓΛΩΣΣ. η 
τροπή άτονου ανοικτού φωνήεντος στο αντίστοιχο κλειστό (τού «ε» σε «ι», 
τού «ο» σε «ου»), που παρατηρείται στα βόρεια ιδιώµατα τής Ν. Ελληνικής, 
λ.χ. πιδί (αντί παιδί), κουπάδ' (αντί κοπάδι) κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάλεκτος. 
[ΕΤΥΜ < αρΧ· κώφωσις < κωφώ < κωφός]. 

κώχη (η) → κόγχη 



Λ 

Λ, λ: λάµβδα | λάµδα | λάβδα, το ενδέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Στην προφορά τού γράµµατος δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά -όπως συµβαίνει µε 
άλλα γράµµατα- ανάµεσα στην αρχαία και τη νεότερη προφορά του (για την ακρίβεια, ανάµεσα στον φθόγγο που δήλωνε το αρχαίο και το νεότερο γράµµα Λ). 
Αντίθετα, στην παράσταση τού γράµµατος υπήρξε σηµαντική διαφορά. Το προευκλείδειο αττικό λάµβδα ήταν περίπου όπως το λατινικό κεφαλαίο L (δηλ. το 
λάµβδα τού ελληνικού χαλκιδικού αλφαβήτου, που αποτέλεσε το µετέπειτα λατινικό αλφάβητο, αφού πρώτα µεταφέρθηκε στην Κ. Ιταλία), ενώ το ιωνικό και 
κορινθιακό πλησίαζαν προς το σχήµα τού γράµµατος Γ µε τη δεξιά κεραία να σχηµατίζει οξεία γωνία. Με προέκταση αυτής τής κεραίας διαµορφώθηκε στο 
ευκλείδειο αττικό αλφάβητο (το αλφάβητο µετά το 403 π.Χ.) το συµµετρικό στις δύο κεραίες του Λ, που χρησιµοποιούµε και σήµερα. Είναι ενδιαφέρον ότι στο 
συλλαβογραφικό αλφάβητο τής Γραµµικής γραφής Β (1450-1200 π.Χ.), που προηγήθηκε τής αλφαβητικής γραφής, λάµβδα και ρω, δηλ. και τα δύο «υγρά» 
λεγόµενα σύµφωνα, δηλώνονταν µε το ίδιο συλλαβόγραµµα (συµβατικά µε το συλλαβόγραµµα τού ρω): re-u-ko = λευκός, me-ri = µέλι, αλλά e-ru-to-ro = 
ερυθρός. Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής ανάγουν το γράµµα λάµβδα στο βορειοσηµιτικό γράµµα lâmed (ή lämedh), που δήλωνε πιθ. «τη βουκέντρα». Ο 
Γιάννης Ψυχάρης σε ειδική µελέτη του («Lamed et lambda» το 1912) υποστήριξε την εξής προέλευση τής ονοµασίας τού γράµµατος: lamed > *λάµδα > λάβδα 
(το µ ετράπη σε β προ τού δ) > λάµβδα (µε ανάπτυξη τού «παρασιτικού ερρίνου µ» όπως στα Παφλαγόνες > Παµφλαγόνες, Ιάβλιχος > Ιάµβλιχος). Η ανάπτυξη 
τού µ µπορεί να ερµηνευθεί απλούστερα ως αναλογική (παρετυµολογική) επίδραση από το λαµβ-άνω. Από το αρχαίο λάµβδα προήλθαν οι νεότεροι, 
απλοποιηµένοι στην προφορά, τύποι λάµδα και λάβδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 
Λ, λ λάµβδα κ. λάµδα κ. λάβδα' το ενδέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 

(βλ. κ. λ. λάµβδα, αριθµός). 
λα (το/η) {άκλ.} ΜΟΥΣ. νότα τής ευρωπαϊκής µουσικής κλίµακας, που 

βρίσκεται µετά το σολ και πριν από το σι: ~ µινόρε | µατζόρε | δίεση. [ΕΤΥΜ. 
< λατ. la, βλ. λ. νότα]. 

λάβα (η) {χωρ. πληθ.} φυσικό ρευστό και διάπυρο πετρογενές υλικό (µάγµα) 
από το εσωτερικό τής γης, που χύνεται στην επιφάνεια της µε τις εκρήξεις των 
ηφαιστείων: πυκνόρρευστη | καυτή | στερεοποιηµένη | καταστροφική ~ || η ~ 
κάλυψε την Ποµπηία µετά την έκρηξη τού Βεζούβιου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lava 
«πληµύρα» < ρ. lavare «πλένω» < λατ. lavo]. 

λαβαίνω ρ. → λαµβάνω 
λάβαρο (το) {λαβάρ-ου | -ων} σηµαία µε ζωγραφικές ή κεντητές παραστάσεις, 

που αναρτάται σε κοντάρι µε τρόπο που να κρέµεται προς τα κάτω: 
εκκλησιαστικό (µε αγιογραφικές παραστάσεις) | πολεµικό ~ || ~ συλλόγου | 
σωµατείου || ο Παλαιών Πατρών Γερµανός ύψωσε το ~ τής επανάστασης στην 
Αγ. Λαύρα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λάβαρον< λατ. labarum «βασιλική σηµαία»]. 

λάβδα (το) → λάµβδα 
λαβδακισµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) η ελαττωµατική άρθρωση τού φθόγγου λ 

(λάµβδα). 
λάβδανο (το) {λαβδάν-ου | -ων} καταπραϋντικό φάρµακο, που προέρχεται από 

επεξεργασία τού οπίου και θεραπεύει τους σπασµούς και τους πόνους τής 
κοιλιακής χώρας. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < λατ. laudanum | lâdanum | lëdanum < αρχ. λήδανον | 
λάδανον, σηµιτ. δάνειο, πβ. αραβ. ladan, ασσυρ. ladunu]. 

λαβείν (το) {άκλ.} (στη λογιστική) ένδειξη στο δεξιό µέρος τού λογαριασµού, 
κάτω από την οποία εγγράφονται αυτά που έχει πάρει κανείς από τους άλλους, 
οι οφειλές ΣΥΝ. πίστωση ΑΝΤ. δούναι, χρέωση· ΦΡ. δούναι και λαβείν (δούναι 
και λαβείν) (αρχαιοπρ.) (i) κάθε οικονοµική συναλλαγή: η επιχείρηση 
αποφάσισε να σταµατήσει τα ~ µε τις ύποπτες εταιρείες ΣΥΝ. πάρε-δωσε, 
(λαϊκ.) αλις)ι)βερίσι, νταρα-βέρι (ii) (κατ' επέκτ.) σχέση, συναναστροφή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λαβείν, απρφ. αορ. β' τού ρ. λαµβάνω]. 

λαβή (η) 1. ειδικό εξάρτηµα ή προεξοχή εργαλείου ή σκεύους, το οποίο µπορεί 
κανείς να το πιάσει και να το χειριστεί ή να κρατηθεί από αυτό: κοκκαλένια | 
µεταλλική | ξύλινη | πορσελάνινη ~|| ~ δοχείου | πιστολιού | σπαθιού | 
τσεκουριού | αξίνας | αλετριού | µαχαιριού | στάµνας ΣΥΝ. πιάσιµο, χερούλι, 
πόµολο (ντουλαπιού), (για αγγεία) αφτί, (για εργαλεία) στειλιάρι 2. ΑΘΛ. 
τεχνική των αθληµάτων πάλης, µε την οποία ο παλαιστής ακινητοποιεί τον 
αντίπαλο του ή τον µετακινεί όπως ο ίδιος θέλει, έχοντας πιάσει µέλος τού 
σώµατος του µε τα χέρια του: η ριψοκίνδυνη ~ τού έδωσε την οριστική νίκη || 
επικίνδυνη | απαγορευµένη | αποτυχηµένη ~ ΣΥΝ. πιάσιµο 3. (µτφ.) αφορµή, 
πρόφαση· κυρ. στη ΦΡ. δίνω λαβή (για κάτι) δίνω σε κάποιον το δικαίωµα ή 
την αφορµή να πει ή να κάνει κάτι (εναντίον µου): η στάση του δίνει λαβή για 
κάθε είδους σχόλια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. λαβ-, από το 
οποίο και απρφ. αορ. β' λαβείν τού ρ. λαµβάνω (βλ.λ.)]. 

λαβίδα (η) 1. όργανο που αποτελείται συνήθ. από δύο όµοια σκέλη ενωµένα 
στη µία τους πλευρά και το οποίο χρησιµοποιείται για να πιάνουµε, να 
συγκρατούµε, να τραβούµε ή να µετακινούµε κάτι συγκρατώντας το µεταξύ 
των δύο ελεύθερων άκρων των σκελών του (λ.χ. η τσιµπίδα, η τανάλια, ο 
κόφτης, τα τσιµπίδια των φρυδιών κ.λπ.): χειρουργική | µεταλλική | 
αποστειρωµένη ~||~ ηλεκτροκόλλη-ο~ηζ II ~ 7ια τα κάρβουνα | τον πάγο | τα 
γραµµατόσηµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. το σκεύος που έχει σχήµα κουταλιού και µε το 
οποίο ο ιερέας δίνει τη 

Θεία Μετάληψη: χρυσή | πολύτιµη ~ ΣΥΝ. (οικ.) κουταλάκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λαβίς, -ίδος < θ. λαβ-, από όπου και απρφ. αορ. β' λαβείν τού 
ρ. λαµβάνω]. 

λαβοµάνο (το) η λεκάνη που χρησιµοποιείται για το πλύσιµο των χεριών και 
τού προσώπου- και συνεκδ. το έπιπλο που φέρει νιπτήρα: πορσελάνινο | 
φορητό ~ ΣΥΝ. νιπτήρας. Επίσης λαβοµάνος (ο). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lavamano < 
lavo «πλένω» + mano «χέρι»]. 

λάβρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. πολύ µεγάλη ζέστη· κυρ. στη ΦΡ. φωτιά και λάβρα 
βλ. λ. φωτιά 2. (µτφ.) πολύ δυνατός έρωτας: τον καίει - για τη Λενιώ. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. θηλ. τού αρχ. επιθ. λάβρος (βλ.λ.)]. 

λαβράκι (το) {χωρ. γεν.} (παλαιότ. ορθ. λαυράκι) (κοινό όν. για το αρσ. και το 
θηλ. ψάρι) 1. ψάρι που ζει σε παράκτια ή υφάλµυρα νερά, έχει µήκος 70 
εκατοστά, βάρος 10 έως 14 κιλά και αλιεύεται για το νόστιµο, λευκό του 
κρέας: ~ βραστό | ψητό 2. (µτφ.) µεγάλη και ανέλπιστη επιτυχία' κυρ. στη ΦΡ. 
πιάνω | βγάζω λαβράκι ανακαλύπτω κάτι σηµαντικό' (για δηµοσιογράφο) 
βγάζω σηµαντική είδηση: ο ρεπόρτερ έπιασε λαβράκι: βρήκε τον άνθρωπο-
κλειδί στην υπόθεση τού φόνου ΣΥΝ. κελεπούρι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λαβράκιον, 
υποκ. τού αρχ. λάβραξ, -ακος < λάβρος]. 

λάβρος, -α, -ο αυτός που έχει µεγάλη ορµή: κατέφθασε λάβρος στο γραφείο κι 
άρχισε να ωρύεται || ~ ο υπουργός επετέθη µε οξείς χαρακτηρισµούς κατά των 
επικριτών του ΣΥΝ. ακάθεκτος, ασυγκράτητος, ορµητικός, φουριόζος ΑΝΤ. 
ήπιος, χαλαρός. [ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. συνδ. µε τους αρχ. τ. λαβείν (βλ.λ.) και 
λάζοµαι «λαµβάνω, αποκτώ», ενώ, κατ' άλλη άποψη, συνδέεται µε το λατ. 
rabies «ορµή» µέσω ανοµοιώσεως: *ράβρος > λάβρος (άποψη λιγότερο 
πιθανή)]. 

λαβυρινθίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού οµώνυµου τµήµατος τού αφτιού, τού 
λαβυρίνθου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. labyrinthitis]. 

λαβύρινθος (ο) {λαβυρίνθ-ου | -ων, -ους} 1. ΜΥΘΟΛ. η κατοικία τού 
Μινώταυρου (βλ.λ.) στην Κρήτη, την οποία κατασκεύασε ο ∆αίδαλος και την 
οποία αποτελούσαν πολύπλοκοι διάδροµοι, πολλοί από τους οποίους ήταν 
αδιέξοδοι, ενώ µόνον ένας οδηγούσε από το κέντρο στην έξοδο (βλ. κ. λ. 
µίτος) 2. (µτφ.) φυσικός χώρος ή κτήριο περίπλοκης κατασκευής, όπου είναι 
δύσκολο να προσανατολιστεί κανείς και να κινηθεί χωρίς να χαθεί: η 
κατασκευή ήταν σύγχρονη, αλλά αποτελούσε λαβύρινθο για τον απλό επισκέπτη 
3. (µτφ.) οτιδήποτε παρουσιάζει περιπλοκότητα και δυσκολία ως προς την 
κατανόηση, την παρακολούθηση ή την επίλυση του: χάθηκε στον ~ τής 
γραφειοκρατίας και δεν βρήκε το δίκιο του ΣΥΝ. δαίδαλος, αδιέξοδο ΑΝΤ. 
ευκολία, απλότητα · 4. ΙΑΤΡ. το εσωτερικό µέρος τού ανθρώπινου αφτιού, που 
αποτελείται από τον κοχλία και την αίθουσα µε τους ηµικυκλικούς σωλήνες: 
φλεγµονή/ πόνος | τραυµατισµός τού λαβυρίνθου. — λαβυρινθικός, -ή, -ό (σηµ. 
4). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. da-pu-ri-to, µε προβληµατική ανάγνωση), λ. προ-
ελλην., όπως φαίνεται από το επίθηµα -ινθος. Υπάρχει η άποψη ότι η λ. συνδ. 
µε το µτγν. λάβρυς, το οποίο αποτελεί το λυδικό όνοµα για τον αµφίστοµο 
πέλεκυ, οπότε η λ. λαβύρινθος θα προσδιόριζε έναν χώρο εξουσίας, ενώ, κατ' 
άλλη εκδοχή, ανάγεται στο αρχ. λαύρα «πέρασµα, λιθόστρωτος δρόµος». Η λ. 
πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. labyrinth, γαλλ. labyrinthe κ.ά.]. 

λαβυρινθώδης, -ης, -ες [αρχ.] {λαβυρινθώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. 
αυτός που είναι όµοιος µε λαβύρινθο, δαιδαλώδης, χωρίς διέξοδο 2. (µτφ.) 
ακαταλαβίστικος, πολύπλοκος ή µπερδεµένος: οι ~ δια- 
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δικασίες τής γραφειοκρατίας || η ~ δοµή τού υπουργείου ΣΥΝ. δαιδαλώδης. 
Επίσης λαβυρινθοειδής, -ής, -ές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

λαβωµατιά (η) (εκφραστ.) 1. ο τραυµατισµός ή η πληγή από όπλο ή µαχαίρι: είχε 
µια µικρή ~ στο στήθος ΣΥΝ. λάβωµα, τραύµα 2. (µτφ.) κάθε ψυχικό τραύµα 
και ιδ. ο ερωτικός καηµός: τού έρωτα οι ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) νταλκάς, σεβντάς, 
µεράκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λάβωµα, -ατός + -ιά]. 

λαβώνω ρ. µετβ. {λάβω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προκαλώ τραύµα µε όπλο ή 
µαχαίρι: τον λάβωσαν τα βόλια τού εχθρού ΣΥΝ. τραυµατίζω, πληγώνω 2. 
(µτφ.) προκαλώ συναισθηµατική ταραχή, συνήθ. απογοήτευση ή ερωτικό 
καηµό: µε λάβωσε η µατιά της ΣΥΝ. πληγώνω, ταράζω, αναστατώνω 3. (η 
µτχ. λαβωµένος, -η, -ο) αυτός που έχει πληγωθεί· ο τραυµατίας: «οι ~ µε τον 
επίδεσµο και τα δεκανίκια» (θδ. Ελύτης). — λάβωµα (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λαβή, επειδή η λαβή µε βίαιο τρόπο µπορεί 
να προκαλέσει σωµατική βλάβη]. 

λαγάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} είδος άζυµου ψωµιού µε σουσάµι στην επιφάνεια 
του, σχήµατος επίπεδου και ελλειψοειδούς, που τρώγεται παραδοσιακά την 
Καθαρά ∆ευτέρα: πατροπαράδοτη ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λάγανον «λεπτή πίτα» 
(µε αλλαγή γένους) < αρχ. λα-γαίω «απολύω, αφήνω - χαλαρώνω» < *λάγος < 
*slag-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *sleg- «χαλαρός, µαλακός», πβ. λατ. Taxus 
(> γαλλ. lâche), laxare «χαλαρώνω, αφήνω» (> γαλλ. laisser, ισπ. dejar), αρχ. 
γερµ. siine «χαλαρός», αγγλ. slack κ.ά. Οµόρρ. λαγ-αρός, λάγ-νος, λαγών (-
όνα), λήγ-ω κ.ά.]. 

λαγαρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {λαγάρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
(σπάν.-λαϊκ.) καθαρίζω υγρό από ξένα σώµατα, το κάνω διαυγές: ~ ΤΟ νερό | 
το κρασί ΣΥΝ. φιλτράρω, ραφινάρω, διυλίζω, λαµπι-κάρω ♦ 2. (αµετβ.) (για 
υγρό) γίνοµαι διαυγής, ολοκάθαρος: λαγάρισε το νερό. — λαγάρισµα (το) 
[µεσν.]. 

λαγαρός, -ή, -ό αυτός που είναι απαλλαγµένος από ξένα σώµατα: ~ νερό | κρασί 
| χρυσάφι | ασήµι ΣΥΝ. καθαρός, διαυγής, διαφανής, λα-µπίκος, αµιγής, 
ατόφυος ΑΝΤ. θολός, αφιλτράριστος. — λαγαρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < λαγαίω «απολύω, αφήνω - χαλαρώνω» < *λάγος < *stog-, 
συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *sleg- «χαλαρός, µαλακός», πβ. σαν-σκρ. slaksnâ- 
«ολισθηρός, ισχνός», λατ. laxus «χαλαρός» (> γαλλ. lâche), αρχ. γερµ. siine 
«χαλαρός - αριστερός», γερµ. link «αριστερός» κ.ά. Οµόρ. λάγ-ανον (> 
λαγάνα), λάγ-νος, λαγ-ών (-όνα), λήγ-ω κ.ά.]. 

λαγγευω ρ. αµετβ. {λάγγ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (κυρ. στη µτχ. λαν-νεµένος, -
η, -ο) νιώθω και εκδηλώνω ερωτισµό, λιγώνοµαι από πόθο: λαγγεµένη µατιά | 
Ανατολή ΣΥΝ. λιγώνοµαι, ποθώ. — λάγγεµο (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λαγγάζω «ενδίδω, υποχωρώ» < *sl(n)g-, συνεσταλµ. 
βαθµ. (µε έρρινο ένθηµα -η-) τού I.E. *sleg- «χαλαρός, µαλακός», πβ. λατ. 
langueo «ατονώ, χαλαρώνω» (> γαλλ. languir), αρχ. γερµ. siine «χαλαρός» 
κ.ά. Οµόρρ. λαγ-αρός, λάγ-νος, λαγ-ών (-όνα), λήγ-ω κ.ά.]. 

λαγήνι κ. λαήνι [µεσν.] (το) {λαγην-ιού | -ιών} µικρό, πήλινο, γυάλινο ή 
µετάλλινο δοχείο µε στενό στόµιο και δύο χερούλια, που χρησιµοποιείται 
συνήθ. για τη µεταφορά, αποθήκευση και διατήρηση υγρών, κυρ. νερού: 
σπασµένο | γεµάτο ~ ΣΥΝ. σταµνί, (επίσ.) υδρία. — (µεγεθ.) λαγήνα (η) 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λαγύνιον, υποκ. τού αρχ. λάγυνος | µτγν. λάγηνος, αγν. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε χεττ. lahanni «φιάλη», το οποίο είναι δάνειο από την 
ακκαδική]. 

λαγιαρνί (το) {λαγιαρν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) αρνί µε µαύρο τρίχωµα. [ΕΤΥΜ. < 
λόγιος (βλ.λ.) + αρνί]. 

λάγιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) (για πρόβατα) αυτός που έχει σκούρο τρίχωµα-(κατ' 
επέκτ.-σπάν.) µελαµψός, σκούρος: ~ πρόβατο | πρόσωπο ΣΥΝ. µαύρος ΑΝΤ. 
άσπρος, λευκός. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < αλβ. laj «ψαρός». Έχει προταθεί η σύνδεση µε 
αρωµ. laiü]. 

Λαγκαδάς (ο) πόλη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Θεσσαλονίκης. [ΕΤΥΜ. < 
λαγκάδι]. 

λαγκάδι (το) {λαγκαδ-ιού | -ιών} κοιλάδα, φαράγγι ιδ. δασώδες, ανάµεσα σε 
βουνά ή λόφους ή σε απότοµο έδαφος: βαθύ | απότοµο | ξερό ~ || «λάµπει ο 
ήλιος στα βουνά, λάµπει και στα ~» (δηµοτ. τραγ.). Επίσης λαγκάδα [µεσν.] κ. 
λαγκαδιά (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. υποκ. τού λαγκάς, -άδος «κοιλάδα» < λόγκος < αρχ. 
λάκκος. Κατ' άλλη άποψη, < *λακκάδιον, υποκ. τού αρχ. λάκκος, ενώ έχει 
προταθεί και η αναγωγή τής λ. σε αρχ. σλαβ. lang «χαράδρα». ∆εν ευσταθεί η 
εκδοχή περί συµφυρµού των λ. λάκκος και άγκος «χαράδρα», καθώς και η 
αναγωγή σε *λογγάδιον, υποκ. τού λόγγος]. 

λαγνεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η διαρκής και έντονη επιθυµία για ερωτική 
συνεύρεση, η έντονη έκφραση ερωτισµού: τον κοίταξε µε µάτια γεµάτα ~ ΣΥΝ. 
φιληδονία, ηδυπάθεια. 

λάγνος, -α, -ο 1. αυτός που τον διακρίνει η διαρκής διάθεση για σεξουαλική 
επαφή ΣΥΝ. ερωτιάρης, ηδυπαθής, έκλυτος ΑΝΤ. σεµνός, εγκρατής 2. αυτός 
που προκαλεί ερωτικό πόθο, που εκφράζει ερωτισµό: ~ κορµί | βλέµµα ΣΥΝ. 
φιλήδονος, προκλητικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < *sbg-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*sleg- «χαλαρός, µαλακός», για το οποίο βλ. λ. λαγαρός. Η ετυµολογία δείχνει 
ότι η αρχική σηµ. τής λ. λάγνος θα ήταν «αυτός που εγκαταλείπεται εξ ολο-
κλήρου στις ηδονές, ο έκλυτος»]. 

λαγοκοψάµαΐ ρ. αµετβ. αποθ. {λαγοκοιµήθηκα} κοιµάµαι πολύ ελαφρά (µε 
αποτέλεσµα να ξυπνάω µε το παραµικρό) ΣΥΝ. µι-σοκοιµάµαι, κοιµάµαι µε 
το ένα µάτι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

λαγόνα (η) (συνήθ. στον πληθ.) ΙΑΤΡ. καθένα από τα πλάγια µέρη τής 
λεκάνης. Επίσης λαγόνι (το). — λαγόνιος, -α, -ο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. λαγών, -όνος (ή | ο) < *λάγος < *slag-, συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *sleg- «χαλαρός, µαλακός», πβ. αρχ. γερµ. siine, αρχ. αγγλ. slaec, αρχ. ιρλ. 
lace κ.ά. Οµόρρ. λάγ-ανον (> λαγάνα), λαγ-αρός, λάγνος, λήγ-ω κ.ά.]. 
λαγοποδαρο (το) 1. το πόδι τού λαγού 2. το κοµµένο άκρο τού ποδιού 
σκοτωµένου λαγού, το οποίο θεωρείται ότι φέρνει τύχη και χρησιµοποιείται ως 
φυλαχτό. λαγοπόδαρος, -η, -ο (µτφ.) αυτός που είναι γρήγορος στα πόδια 
ΣΥΝ. γοργοκίνητος, γοργοπόδαρος ANT. αργοκίνητος, αργός. λαγοπροβιά (η) η 
προβιά, το τοµάρι τού λαγού ΣΥΝ. λαγοτόµαρο. λαγός (ο) (κοινό όν. και για το 
αρσ. και για το θηλ. ζώο) 1. τετράποδο θηλαστικό µικρού µεγέθους µε µεγάλα 
όρθια αφτιά, που ζει στην εξοχή και το κυνηγούν για το νόστιµο κρέας του, 
γνωστό για την ταχύτητα του και συνώνυµο τής δειλίας· ΦΡ. (α) γίνοµαι λαγός 
εξαφανίζοµαι τρέχοντας πολύ γρήγορα, σαν λαγός ΣΥΝ. γίνοµαι Λούης ANT. 
περπατάω σαν χελώνα (β) άλλα τα µάτια τού λαγού κι άλλα τής κουκουβάγιας 
βλ. λ. άλλος (γ) τάζω (σε κάποιον) λαγούς µε πετραχήλια βλ. λ. πετραχήλι (δ) 
βγάζω λαγό ανακαλύπτω κάτι πολύ σηµαντικό (για µια έρευνα, υπόθεση κ.λπ.): 
ο ρεπόρτερ έβγαλε λαγό στην υπόθεση τής δολοφονίας τού υπουργού ΣΥΝ. πιάνω 
λαβράκι (ε) (παροιµ.) λαγός τη φτέρη έσειε κακό τής κεφαλής του | τού 
κεφαλιού του για πρόσωπο τού οποίου η απροσεξία ή η επιπολαιότητα 
αποβαίνει εις βάρος του 2. φαγητό µε το κρέας τού παραπάνω ζώου: ~ στυφάδο 
3. ΑΘΛ. (αργκό) ο αθλητής που στους αγώνες δρόµου, κυρ. µεγάλων απο-
στάσεων, φεύγει µπροστά και προπορεύεται, δίνοντας τον ρυθµό στην κούρσα, 
αλλά δεν τερµατίζει στις πρώτες θέσεις. — (υποκ.) λα-γουδάκι (το), λαγουδίνα 
(η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. λαγώς | λαγώς < λαγωός, πιθ. < *λαγ(ο)-ω[υσ]ός «αυτός που 
έχει µαλακά | χαλαρά αφτιά» < *λάγος «χαλαρός» (βλ. λ. λαγαρός) + ους 
«αφτί», οπότε πρόκειται για περιγραφικό σύνθετο, που οµοιάζει σηµασιολογικά 
µε τα οσετ. tärqüs «λαγός» (κατά γράµµα «µακριά αφτιά»), περσ. xargöS 
«αφτιά γαϊδάρου», βερβερ. butmerzgin «ζώο µε µακριά αφτιά»]. λαγοτόµαρο 
(το) το τοµάρι τού λαγού ΣΥΝ. λαγοπροβιά. λαγουδέρα (η) (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. το 
µακρόστενο (σιδερένιο ή ξύλινο) στέλεχος, µε το οποίο κινεί κανείς το πηδάλιο 
βάρκας, γενικότ. µικρού σκάφους: ξύλινη | βαριά ~ ΣΥΝ. δοιάκι. 
[ΕΤΥΜ. Ονοµάστηκε έτσι επειδή αρχικώς έµοιαζε µε το ραβδί που 
χρησιµοποιούσαν στο κυνήγι των λαγών]. λαγούµι (το) {λαγουµ-ιού | -ιών} 
κάθε υπόγειο όρυγµα, συχνά  για την αποχέτευση, τη λειτουργία ορυχείου ή την 
τοποθέτηση εκρηκτικών: τα ποντίκια σκάβουν λαγούµια || οι πολιορκηµένοι 
βγήκαν έξω από την πόλη µέσα από τα ~ ΣΥΝ. υπόνοµος, οχετός. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. lag im]. λαγουµ(ι)τζής (ο) (λαγουµ(ι)τζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που 
ανοίγει υπόγειες στοές ή τοποθετεί εκρηκτικά µέσα σε αυτές. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
lagune ι]. λαγούτο (το) → λαούτο λαγύνι (το) → λαγήνι 
λαγωνικό (το) 1. σκύλος ειδικά εκπαιδευµένος για να κυνηγά θηράµατα: έξυπνο 
| εκπαιδευµένο | γρήγορο ~ ΣΥΝ. ζαγάρι, κυνηγόσκυλο 2. (µτφ.) αστυνοµικός 
που διακρίνεται για την ικανότητα του να εξιχνιάζει εγκλήµατα και να εντοπίζει 
εγκληµατίες ή δηµοσιογράφος που ανακαλύπτει κάποια σηµαντική είδηση: τα ~ 
τής Ασφάλειας βρήκαν την άκρη τού µυστηριώδους φόνου ΣΥΝ. τζιµάνι, άσος, 
σαΐνι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λακωνικός (κύων), µε παρετυµολογική επίδρ. τής λ. 
λαγός]. λαγώφθαλµος (ο) [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. πάθηση τού οφθαλµού, κατά την 
οποία τα βλέφαρα δεν κλείνουν (δηλ. είναι µισάνοιχτα) κατά τον ύπνο 2. αυτός 
που πάσχει από λαγώφθαλµο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. lagophthalmie < lagophthalme < µτγν. λαγώφθαλµος 
< αρχ. λαγώς + οφθαλµός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει)]. 
λαγώχειλος (ο) [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. δυσπλασία τού άνω χείλους, που χα-
ρακτηρίζεται από κάθετη, έκκεντρη σχισµή που ξεκινάει από τη µύτη και 
φτάνει στο άνω χείλος 2. αυτός που πάσχει από την παραπάνω δυσπλασία. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. λαγώχειλος < αρχ. λαγω-ός (> λαγός) + χείλος]. λαδάδικο (το) 
(λαϊκ.-παλαιότ.) το εργοστάσιο παραγωγής λαδιού ή 
το κατάστηµα όπου πωλείται λάδι ΣΥΝ. (επίσ.) ελαιοπωλείο. λαδάς (ο) 
(λαδάδες} (λαϊκ.) 1. ο έµπορος (ή και ο παραγωγός) λαδιού ΣΥΝ. λαδέµπορος 
2. ΝΑΥΤ. αυτός που φροντίζει για τα λάδια στις µηχανές ΣΥΝ. θερµολαδάς. 
λαδέµπορος (ο) {λαδεµπόρ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που εµπορεύεται λάδι 
ΣΥΝ. ελαιοπώλης, (λαϊκ.) λαδάς. Επίσης (λαϊκ.) λαδέµπορας. λαδερό (το) 1. το 
δοχείο που χρησιµοποιείται για τη φύλαξη µικρής ποσότητας λαδιού και το 
σερβίρισµα του: γυάλινο | παραδοσιακό ~ ΣΥΝ. λαδικό, ροΐ 2. µικρό δοχείο µε 
λιπαντική ουσία που χρησιµοποιείται για τη λίπανση των µηχανών ΣΥΝ. 
λαδωτήρι, λιπαντήρας · 3. καθένα από τα λαδερά φαγητά (βλ. λ. λαδερός). 
λαδερός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που είναι πλούσιος σε λάδι ΣΥΝ. ελαιώδης 2. 
(στη µαγειρική) αυτός που έχει παρασκευαστεί µόνο µε ελαιόλαδο, χωρίς άλλα 
λιπαρά ή βούτυρο· (συνεκδ.) ο νηστήσιµος: τα - φαγητά (φασολάκια, µπάµιες, 
αρακάς κ.λπ.) χαρακτηρίζουν τη µεσογειακή κουζίνα. λαδής, -ιά, -ί 1. αυτός που 
έχει µουντό πράσινο χρώµα, σαν αυτό τού λαδιού: ~ ύφασµα ΣΥΝ. χακί 2. λαδί 
(το) το ίδιο το µουντό πράσινο χφώµα τού λαδιού. λάδι (το) {λαδ-ιού | -ιών} 1. 
το εδώδιµο, παχύρρευστο υγρό που παράγεται από τη σύνθλιψη και την 
κατεργασία των καρπών τής ελιάς: 



λαδιά 984 λάθος 
 

ταγγισµένο | παρθένο (από την πρώτη έκθλιψη τού ελαιοκάρπου, το οποίο 
πληροί καθορισµένα κριτήρια· θεωρείται εκλεκτή τροφή) | ραφιναρισµένο (ή 
εξευγενισµένα από την επεξεργασία κατώτερης ποιότητας ελαιοκάρπων, ώστε 
να πλησιάζει την ποιότητα τού καθαρού λαδιού) | αγνό | εδώδιµο (µείγµα 
εξευγενισµένου και παρθένου λαδιού) | θρεπτικό | νοθευµένο ~ ΣΥΝ. 
ελαιόλαδο, έλαιο· ΦΡ. (α) βγάζω το λάδι (κάποιου) υποβάλλω (κάποιον) σε 
ταλαιπωρία: µου 'βγάλε το λάδι όλη µέρα, τραβώντας µε απ' το ένα µαγαζί στο 
άλλο ΣΥΝ. ταλαιπωρώ, καταπονώ, βασανίζω, ξεθεώνω ANT. ξεκουράζω (β) 
µου βγαίνει το λάδι υφίσταµαι ταλαιπωρίες: µου βγήκε το λάδι από την πολλή 
δουλειά ΣΥΝ. ταλαιπωρούµαι (γ) (λαϊκ.) βγαίνω λάδι καταφέρνω να αθωωθώ, 
να αποφύγω την καταδίκη ή γενικότ. να µη θεωρηθώ υπεύθυνος (για κάτι): οι 
κατηγορίες ήταν σοβαρές, αλλά τελικά βγήκε λάδι || δεν φτάνει που κάνει ένα 
σωρό παρανοµίες, βγαίνει κι από πάνω λάδι όποτε προκύψει θέµα ΣΥΝ. 
απαλλάσσοµαι, αθωώνοµαι (δ) βάζω λάδι (σε κάποιον) (i) αλείφω (κάποιον) µε 
αντηλιακό (ii) γίνοµαι νοννός, βαφτίζω: λένε ότι παίρνεις τις συνήθειες αυτού 
που σου βάζει το λάδι ΣΥΝ. λαδώνω (ε) (µτφ.) ρίχνω λάδι στη φωτιά 
προκαλώ την αναζωπύρωση τής έντασης, ιδ. στις σχέσεις ανθρώπων, οξύνω τα 
πνεύµατα: µε τα λόγια που είπε, έριξε λάδι στη φωτιά κι άναψε ο καβγάς || είναι 
που είναι εκνευρισµένος, µη ρίχνεις λάδι στη φωτιά, λέγοντας του κι άλλα ΣΥΝ. 
ερεθίζω ANT. ηρεµώ, καταπραΰνω (στ) βγάζω από την πέτρα λάδι δεν αφήνω 
ευκαιρία ανεκµετάλλευτη (ζ) φάε λάδι κι έλα βράδυ για τις αφροδισιακές 
ιδιότητες που αποδίδονται στο ελαιόλαδο (η) τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, κι 
έξι το λαδοξιδο βλ. λ. τρεις 2. (α) (ειδικότ.) ρευστό στους 20°C προϊόν που 
αποτελείται από γλυκερίδια διαφόρων λιπαρών οξέων φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης και µπορεί να περιέχει σε µικρές ποσότητες φωσφατίδια, ασα-
πωνοποίητα συστατικά και ελεύθερα λιπαρά οξέα (β) κάθε υλικό µε ελαιώδη 
υφή, το οποίο µπορεί να έχει φυτική, ζωική, ορυκτή ή χηµική προέλευση και 
ποικίλες χρήσεις (λ.χ. ως λιπαντικό, αντηλιακό κ.ά.): βιοµηχανικό | ορυκτό | 
υδρογονωµένο ~||~ µαυρίσµατος | για τη µηχανή τού αυτοκινήτου || ο δρόµος 
είχε λάδια και το µηχανάκι ανατράπηκε ΣΥΝ. έλαιο · 3. (α) η τεχνική τής 
ελαιογραφίας, σύµφωνα µε την οποία ο πίνακας ζωγραφίζεται µε χρώµατα 
διαλυµένα στο λάδι: εκθέτει πίνακες σε ~ και ακουαρέλες ΣΥΝ. ελαιογραφία, 
λαδοµπογιά ANT. υδρογραφία, ακουαρέλα (β) (συνεκδ.) ο ίδιος ο πίνακας που 
έχει ζωγραφιστεί µε την παραπάνω τεχνική: εκθέτει λάδια και παστέλ · 4. (ως 
επίθ. για τη θάλασσα) γαλήνιος, ακύµαντος: µετά την καταιγίδα η θάλασσα 
ήταν ~. — (υποκ.) λαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. έλάδιον, υποκ. τού αρχ. 
ελαιον (βλ.λ.). Η φρ. ρίχνω λάδι στη φωτιά αποδίδει τη γαλλ. jeter de l'huile sur 
le feu]. 

λαδιά (η) 1. λεκές από λάδι: ένα πουκάµισο γεµάτο λαδιές ΣΥΝ. κηλίδα 2. 
(καθηµ.) πράξη που δεν είναι σύµφωνη µε τους ηθικούς κανόνες ή/και µε τον 
νόµο: την έχει κάνει τη ~ του, γι' αυτό έχει τέτοιο ένοχο ύφος ΣΥΝ. ατασθαλία, 
κοµπίνα, απατεωνιά. 

λαδικό (το) 1. µικρό δοχείο για επιτραπέζια χρήση και φύλαξη µικρής 
ποσότητας λαδιού: γυάλινο | παραδοσιακό | πήλινο | γεµάτο | τενεκεδένιο ~ 
ΣΥΝ. λαδερό, ροΐ 2. µικρό δοχείο µε λάδι για λίπανση µηχανηµάτων, 
λαδωτήρι. 

λαδίλα (η) {χωρ. πληθ.} η χαρακτηριστική γεύση και µυρωδιά τού ελαιολάδου: 
έντονη | ενοχλητική ~. 

λαδόκολλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) χαρτί χαµηλής ποιότητας, που δεν απορροφά 
νερό ή υγρασία και χρησιµοποιείται ως περιτύλιγµα, καθώς και στη µαγειρική 
και τη ζαχαροπλαστική: αντί για τραπεζοµά-ντηλα έστρωναν τα τραπέζια µε 
λαδόκολλες || τύλιξε το κρέας στη ~ και το έβαλε στον φούρνο ΣΥΝ. 
λαδόχαρτο. 

λαδολέµονο (το) {χωρ. πληθ.} σάλτσα από λάδι και λεµόνι, που 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική για να νοστιµίζει τα κρεατικά και τα ψάρια: 
ψάρι ~. 

λαδοµπογιά (η) (καθηµ.) το ελαιόχρωµα (βλ.λ.): ζωγραφική µε λαδοµπογιές || οι 
τοίχοι τής κουζίνας βάφτηκαν µε ~ ΣΥΝ. ελαιόχρωµα, λάδι ANT. υδρόχρωµα, 
νεροµπογιά, πλαστικό. — λαδοµπογιατίζω ρ. 

λαδοξιδο (το) [µεσν.] 1. σάλτσα από λάδι και ξίδι, που χρησιµεύει για να 
νοστιµίζει κυρ. σαλάτες: αφού ανακατέψετε όλα τα υλικά, προσθέτετε ~ για τη 
γεύση- ΦΡ. τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, κι έξι το λαδοξιδο βλ. λ. τρεις · 2. 
σύνολο σκευών που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση και φύλαξη µικρής 
ποσότητας λαδιού και ξιδιού: φέρε το - και το αλατοπίπερο στο τραπέζι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

λαδόπανο (το) το ύφασµα µε το οποίο τυλίγουν και σκουπίζουν τα µωρά, 
αµέσως µόλις τα βαφτίσουν: µαλακό | άσπρο | µάλλινο ~. 

λαδοπαστέλ (το) {άκλ.} χρώµα ζωγραφικής τριµµένο µέσα σε µαστίχα και 
ανακατεµένο µε νέφτι, σπαρµατσέτο και λάδι παπαρούνας, σκληρότερο από 
τα κοινά παστέλ, που χρησιµοποιείται σε σκληρό χαρτί, χαρτόνι ή µουσαµά, 
κυρ. στα προσχέδια για ελαιογραφίες ή έργα µε ακρυλικά. 

λαδορίγανη (η) {χωρ. πληθ.} µείγµα λαδιού µε ρίγανη ως καρύκευµα σε 
κρεατικά ή ψάρια. 

λαδοτύρι (το) {λαδοτυρ-ιού | -ιών} ηµίσκληρη λιπαρό τυρί, που παράγεται κυρ. 
στα νησιά. 

λαδόχαρτο (το) χαµηλής ποιότητας χαρτί, σκληρό και αδιάβροχο, η λαδόκολλα: 
τύλιξε το κρέας σε ~. 

λαδόψωµο (το) ψωµί αλειµµένο µε λάδι: µόλις έβγαινε το πρώτο λάδι τής 
χρονιάς, τα παιδιά χόρταιναν ~! 

λάδωµα (το) {λαδώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. η επάλειψη τού 
νεοφώτιστου µε αγιασµένο λάδι κατά τη βάπτιση από τον ανάδοχο 2. η 
επάλειψη µε λάδι ή λιπαντικό υλικό των τµηµάτων ή των εξαρτηµάτων 
µηχανής ή αντικειµένου: το ~ τής κλειδαριάς 3. το λέκιασµα από λάδι: το ~ 
τής ποδιάς 4. (µτφ.) η παράνοµη ή ύποπτη προσφορά χρηµάτων σε αρµόδιο, 
ώστε να µεροληπτήσει υπέρ αυτού που κάνει 

την προσφορά: όπου δεν τα καταφέρνει µε τον σταυρό, προχωρεί µε το ~ ΣΥΝ. 
εξαγορά, δωροδοκία. — (υποκ.) λαδωµατάκι (το). Λάδωνας (ο) παραπόταµος 
τού Αλφειού τής Πελοποννήσου, που πηγάζει από τα Αροάνια. Επίσης Λάδων 
{Λάδων-ος, -α}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Λάδων, -ωνος, πελασγ. αρχής, αγν. ετύµου]. 
λαδώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {λάδω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
αλείφω µε λάδι: λαδώνετε καλά τα φύλλα, προτού τοποθετήσετε τη γέµιση- ΦΡ. (α) 
(εκφραστ.) λαδώνω τ' άντερο µου τρώω: πάµε στην ταβέρνα να λαδώσουµε τ' 
άντερο µας (β) (µτφ.) λαδωµένος ποντικός ως χαρακτηρισµός για άνθρωπο µε 
άλουστα και λαδωµένα µαλλιά 2. προκαλώ λεκέ από λάδι: λάδωσε το καλό του 
κουστούµι ΣΥΝ. λεκιάζω 3. ΕΚΚΛΗΣ. (λαϊκ.) αλείφω µε αγιασµένο λάδι αυτόν 
που βαπτίζεται: ο νοννός λαδώνει τον νεοφώτιστο 4. (συνεκδ.) βαπτίζω, γίνοµαι 
ανάδοχος: πήρε τις παραξενιές αυτού που τον λάδωσε ΣΥΝ. βάζω λάδι, βαπτίζω 
5. βάζω λιπαντική ουσία σε εξάρτηµα µηχανής ή επιφάνεια για προστασία από 
τριβές: ~ την κλειδαριά || - τους µεντεσέδες για να µην τρίζει η πόρτα ΣΥΝ. 
λιπαίνω, γρασσώνω 6. (µτφ.) προσφέρω παρανόµως χρήµατα ή δώρα σε 
αρµόδιο, ώστε να επηρεάσω τη γνώµη του και να µεροληπτήσει υπέρ µου: µέλη 
τής επιτροπής λαδώθηκαν κι έτσι κέρδισε τον διαγωνισµό η εταιρεία µε τα 
χαµηλότερης ποιότητας προϊόντα ΣΥΝ. εξαγοράζω, δωροδοκώ ♦ 7. (αµετβ.) εκ-
κρίνω λιπαρή ουσία: ορισµένοι τύποι µαλλιών λαδώνουν εύκολα. 
λαδωτήρι (το) {λαδωτηρ-ιού | -ιών} µικρό δοχείο όπου τοποθετείται λιπαντική 

ουσία. 
Λαέρτης (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. ο πατέρας τού Οδυσσέα 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. 

< *ΛαΈο-έρ-της < λαός (βλ.λ.) + θ. -ερ- τού ρ. êp-έθω (βλ. λ. ερεθίζω), οπότε 
το όν. θα σήµαινε «αυτόν που ερεθίζει τον λαό (προς µάχη)»]. 

λαζάνι (το) {λαζανιών} 1. ζυµαρικό σε µορφή πλατιάς µακρόστενης επίπεδης 
λωρίδας 2. λαζάνια (τα) φαγητό που παρασκευάζεται µε τα παραπάνω 
ζυµαρικά και την προσθήκη τυριών, κρέµας γάλακτος κ.ά.: λαζάνια µε 
σπανάκι | στον φούρνο | µε αβγά. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. lasagna < 
δηµώδ. λατ. lasania < λατ. lasanum «αγγείο» < αρχ. λάσανον «δοχείο, 
τρίποδας», αγν. ετύµου]. 

λαζαρέτο (το) (παλαιότ.) το λοιµοκαθαρτήριο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lazzareto < 
Nazareto (κατά παρετυµολ. προς το παλαιότ. lazzaro «επαίτης»), από το 
λοιµοκαθαρτήριο Santa Maria di Nazaret]. 

λαζαρίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) είδος παλιού εµπροσθογε-µούς 
τουφεκιού. [ΕΓΥΜ < ιταλ. lazarina, από το όν. τού κατασκευαστή]. 

Λάζαρος (ο) {-ου κ. -άρου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε 
γνωστότερο τον αδελφό τής Μαρίας και τής Μάρθας, τον οποίο ανέστησε ο 
Χριστός (η ανάσταση τού Λαζάρου) 2. ως προσφώνηση προσώπου που 
σώθηκε ανέλπιστα από τον θάνατο ή προσώπου εξαιρετικά καχεκτικού- ΦΡ. 
αναστήθηκε σαν τον Λάζαρο για πρόσωπο που σώθηκε από βέβαιο θάνατο 
µετά από επικίνδυνη ασθένεια και µακρά ταλαιπωρία 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., εξελληνισµένος τ. τού ονόµατος Ελεάζαρ < εβρ. El'âzar «ο 
Θεός έχει βοηθήσει»]. 

Λαζός (ο) καθένας από τους αποίκους τής Λαζικής, περιοχής τού Α. Εύξεινου 
Πόντου, που εκχριστιανίστηκαν επί Ιουστινιανού και εξισλαµίστηκαν από 
τους Οθωµανούς τον 15ο αι. — Λαζόπουλο (το). [ETYM. Η περιοχή τής 
Λαζικής (τουρκ. Lazistan) οφείλει το όνοµα της στην καυκασιανή γλώσσα 
Λαζ (χωρίς σύστηµα γραφής), αγν. ετύµου]. 

λάζος (ο) µαχαίρι µε πτυσσόµενη λάµα, που φυλάσσεται µέσα στη λαβή: 
τραβάω τον λάζο ΣΥΝ. σουγιάς. Επίσης λάζο (το). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. 
< κύρ. όν. Λάζος < Λάζαρος, επειδή τέτοιο µαχαίρι θεωρείται ότι έφεραν κατά 
τις Σταυροφορίες οι µοναχοί τού Αγίου Λαζάρου]. 

λαζούρα (η) είδος παχύρρευστου βερνικιού. [ΕΤΥΜ. 
Βλ. λ. λαζουρίτης]. 

λαζουρι (το) (λαζουρ-ιού | -ών} 1. λαζουρίτης (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το κυανό 
χρώµα 3. νήµα βαµµένο µε ανεξίτηλο κυανό χρώµα. [ΕΤΥΜ. µεσν., βλ. λ. 
λαζουρίτης]. 

λαζουρίτης (ο) [1889] {λαζουριτών} ΟΡΥΚΤ. ηµιπολύτιµος λίθος γαλάζιου 
χρώµατος, που µοιάζει µε ζαφείρι. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. lazurite < µεσν. λατ. lazur < αραβ. läzaward «ο 
λίθος lapis lazuli»]. 

λάθε βιώσας (Επίκουρος, απ. 551) να περνάς τη ζωή σου απαρατήρητος, να 
µην επιδιώκεις την προβολή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. λάθε (προστ. αορ. β' τού λανθάνω) + βιώσας (µτχ. αορ. τού βιώ, 
-όω)]. 

λαθεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] (λάθε-ψα, -µένος} (λαϊκ.) πέφτω έξω στους 
υπολογισµούς µου, κάνω λάθος: λάθεψα στις εκτιµήσεις µου || λαθεµένη 
επιλογή ΣΥΝ. αστοχώ, σφάλλω ΑΝΤ. πετυχαίνω. — λάθεµα (το). 

λάθος (το) {λάθ-ους | -η, -ών) 1. οτιδήποτε αποκλίνει από τον κανόνα, κάτι που 
δεν λέγεται ή δεν γίνεται µε τον σωστό τρόπο: ορθογραφικό | τυπογραφικό | 
συντακτικό | φραστικό | ηθικό | επιπόλαιο | µοιραίο | βασικό | γλωσσικό | 
επικίνδυνο -1| κάνεις ~, αν νοµίζεις ότι δεν θα επιµείνω! || κανένα - δεν 
αναγνωρίζεται µετά την αποµάκρυνση από το ταµείο || τα - πληρώνονται! || 
συγχωρώ τα ~ κάποιου || τα ~ είναι ανθρώπινα! || µαθαίνω από τα ~ µου || 
διορθώνω τα - ενός κειµένου ΣΥΝ. σφάλµα ΑΝΤ. σωστό· ΦΡ. λάθη επί λαθών 
το ένα λάθος µετά το άλλο· για αλλεπάλληλα λάθη 2. ατυχής επιλογή, πράξη, 
εκτίµηση (κατάστασης): ήταν ~ µου να τους εµπιστευθώ || όλες µου οι ενέργει-
ες ήταν ένα ~! || το ~ στην υπόθεση αυτή ήταν η επιλογή ανώριµων προσώπων 
για µια τόσο σοβαρή εργασία · 3. ό,τι απέχει από την πραγµατικότητα ή την 
αλήθεια: βρείτε το σωστό και το - || ~! Η σω- 
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στή απάντηση είναι άλλη ΣΥΝ. ανακρίβεια ΑΝΤ. σωστό, αλήθεια· ΦΡ. 
αν δεν κάνω Λάθος αν δεν απατώµαι: είστε ο δρ Λίβινγκστον, ~ || ~, 
σας έχω ξαναδεί 4. ΜΑθ. η απόκλιση ανάµεσα στην πραγµατική τιµή 
που είναι προϊόν µιας πράξης και αυτής την οποία βρίσκει (κανείς): 
το αποτέλεσµα τής διαίρεσης είναι ~ || υπάρχει ~ στην αφαίρεση || 
µαθηµατικό | στατιστικό ~ ΑΝΤ. σωστό 5. (καταχρ. ως επίρρ. κ. άκλ. 
επίθ.) λανθασµένος, εσφαλµένος: ~ αριθµός | κίνηση | πίστη | σύνταξη 
| απάντηση | πράξη | αποτέλεσµα | δρόµος | στάση ζωής ANT. σωστός· 
ΦΡ. κατά λάθος χωρίς να υπάρχει πρόθεση: έπεσε πάνω του ~ ΣΥΝ. 
εκ λάθους ΑΝΤ. επίτηδες. — (υποκ.) λαθάκι (το). [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική 
σηµ. «λήθη», < αρχ. λανθάνω (υποχωρητ.), βλ.λ. Η σηµ. «σφάλµα» 
είναι µεσν. Η χρήση τής λ. ως επιθέτου και επιρρήµατος είναι 
µεταφορά αγγλ. συντακτικού σχήµατος, που οφείλεται στην 
αντίθεση των λ. σωστός - λάθος (λ.χ. you dialled the correct | wrong 
number «καλέσατε τον σωστό | λανθασµένο αριθµό»), όπου η λ. 
λάθος θεωρήθηκε επίθ. κατ' αντιστοιχία προς το σωστός]. 

λάθος: συνώνυµα. Η παρέκκλιση από το ορθό σε όλα τα επίπεδα 
(πρακτικό, θεωρητικό, ηθικό, κοινωνικό κ.λπ.) συνιστά ό,τι ονοµά-
ζουµε λάθος. Λάθος, λήθη, αληθής είναι οµόρριζα τού λανθάνω 
«διαφεύγω την προσοχή». Λάθος είναι αυτό που διαφεύγει την 
προσοχή. Αληθής είναι αυτός που δεν µπορεί να διαλάθει την προ-
σοχή, να ξεφύγει, να κρυφτεί- άρα ο πραγµατικός, ο αληθινός. Λήθη 
είναι η διαφυγή από την προσοχή, το ξέχασµα, η λησµονιά. Κοντά 
στην κυριολ. σηµ. τής λ. λάθος «αυτό που διαφεύγει την προσοχή» 
είναι και οι λ. αβλεψία και αβλέπτηµα (κυρ. το τυπογραφικό λάθος 
που έχει ξεφύγει από την προσοχή) από το ρ. βλέπω, καθώς και η 
λ. απροσεξία (προσέχω). Μια σειρά άλλων συνωνύµων τής λ. 
λάθος συνδέονται ετυµολογικά µε την έννοια τού τόπου: 
σφάλλοµαι «γλιστρώ και πέφτω» > σφάλµα «το γλίστριµα, το πέ-
σιµο, η παρέκκλιση από την όρθια θέση», παράπτωµα (πίπτω), 
ατόπηµα (τόπος), ολίσθηµα «πέσιµο από γλίστρηµα». Αλλα συνδέ-
ονται µε την έννοια τής περιπλάνησης και τής λοξοδρόµησης από 
τον κανονικό δρόµο: πλανώµαι «περιπλανώµαι» > πλάνη «περι-
πλάνηση» - «λάθος» (πβ. λατ. errare «περιπλανώµαι» > error 
«πλάνη») και παραδροµή (στη φράση εκ παραδροµής). Η αποτυχία 
στη σκόπευση (αστοχώ) οδηγεί στο αστόχηµα «λάθος» (πβ. γερµ. 
fehlen «αστοχώ» > Fehler «αστόχηµα, λάθος»). Ολόκληρο το φάσµα 
των λανθασµένων παρεκκλίσεων, δηλ. των λαθών, θα µπορούσε να 
παρουσιαστεί σαν ένα λεξιλογικό συνεχές από το αβλεψία µέχρι 
το γκάφα «χοντρό λάθος»: αβλεψία (και αβλέπτηµα) -απροσεξία - 
παραδροµή - λάθος - σφάλµα - αστόχηµα - ατόπηµα - ολίσθηµα - 
παρατυπία - πλάνη - παράπτωµα - γκάφα. Ας σηµειωθεί, επ' 
ευκαιρία, η συχνή χρήση τής λ. λάθος µε επιθετική και 
επιρρηµατική σηµασία αντί τού λανθασµένος | λανθασµένα: Αυτή 
η απάντηση είναι λάθος (= λανθασµένη) - Έλυσε την άσκηση 
λάθος (= λανθασµένα) - Έδωσα λάθος τηλέφωνο -Λάθος 
άνθρωπος σε λάθος θέση. 

λαθούρι (το) {λαθουρ-ιού | -ιών} ποώδες φυτό που καλλιεργείται κυρ. 
ως κτηνοτροφικό· από τα αποφλοιωµένα και τριµµένα σπέρµατα του 
παρασκευάζεται η φάβα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λαθούριον < λαθύριον, υποκ. τού µτγν. λάθυρος, αγν. 
ετύµου. Η οµοιότητα µε I.E. λ. που σηµαίνουν «φακή» (λατ. lens, αρχ. 
σλαβ. leSta, ρωσ. Ijaca) δεν αποδεικνύει ούτε την I.E. καταγωγή τους 
ούτε ότι πρόκειται για παράλληλο δανεισµό]. 

λάθρα επίρρ. (λόγ.) κρυφά, χωρίς να γίνεται κανείς αντιληπτός: εισέ-
βαλαν ~ στη χώρα ΑΝΤ. φανερά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λάθρα | λάθρα, επιρρ. χρήση θέµατος που απαντά στον 
αόρ. β' λαθεϊν (απρφ.) τού ρ. λανθάνω (βλ.λ.)]. 

λαθραίος, -α, -ο 1. αυτός που γίνεται κρυφά, µε σκοπό να µην τον 
δουν και τον ανακαλύψουν οι άλλοι, συνήθ. εξαιτίας τής παράνοµης 
φύσης του: ~ κυνήγι | ψάρεµα | ανασκαφή | µετανάστευση ΣΥΝ. κρυ-
φός ΑΝΤ. φανερός 2. ό,τι προέρχεται από το λαθρεµπόριο: ~ τσιγάρα | 
ποτά | όπλα 3. λαθραία (τα) τα λαθρεµπορεύµατα (βλ.λ.): βρήκαν τα 
- στο αµπάρι τού πλοίου. — λαθραί-α | -ως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. λαθραίος < λάθρα (βλ.λ.)]. 

λαθραλιεια (η) {χωρ. πληθ.} η παράνοµη αλιεία, που διεξάγεται είτε 
σε απαγορευµένη περίοδο είτε µε απαγορευµένα µέσα είτε για είδος 
υπό προστασία είτε χωρίς τη σχετική άδεια 

λαθραναγνώστης (ο) {λαθραναγνωστών}, λαθραναγνώστρια (η) 
{λαθραναγνωστριών} πρόσωπο που διαβάζει κρυφά το έντυπο άλλου 
(λ.χ. τη σελίδα µιας εφηµερίδας την ώρα που τη διαβάζει ο κάτοχος 
της): οι ενοχλητικοί ~ των εφηµερίδων στα λεωφορεία. 

λαθρανασκαφή (η) [1888] ανασκαφή που γίνεται κρυφά (σε αναζή-
τηση ευρηµάτων, τα οποία συνήθως εµπορεύονται αρχαιοκάπηλοι). 

λαθρεµπόρευµα (το) [1874] (λαθρεµπορεύµ-ατος | -ατα, -άτων} το 
εµπόρευµα που διακινείται στο εσωτερικό µιας χώρας ή από και 
προς τα σύνορα της είτε χωρίς να έχουν καταβληθεί οι νόµιµοι δα-
σµοί είτε χωρίς να επιτρέπεται η διακίνηση του ΣΥΝ. λαθραία (τα). 

λαθρεµπορία (το) [1809] {λαθρεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο 
προϊόντων, τα οποία είναι απαγορευµένα ή για τα οποία δεν έχουν 
καταβληθεί οι νόµιµοι φόροι: ~ όπλων/ τσιγάρων | ναρκωτικών || διε-
θνές | παραλιακό | συνοριακό ~ ΣΥΝ. κοντραµπάντο. Επίσης (επίσ.) 
λαθρεµπορία (η) [1826]. — λαθρέµπορος [1837] κ. (λαϊκ.) λαθρέ-
µπορας (ο), λαθρεµπορικός, -ή, -ό [1871]. 

λαθρεπιβάτης (ο) {λαθρεπιβατών}, λαθρεπιβάτισσα (η) {λαθρε-
πιβατισσών} πρόσωπο που µπαίνει κρυφά σε µεταφορικό µέσο και 
ταξιδεύει χωρίς να πληρώσει εισιτήριο ή χωρίς να έχει τα σχετικά 
νόµιµα έγγραφα. 

λαθρόβιος, -α, -ο [1863] 1. αυτός που υπάρχει και ζει χωρίς να τον 
αντιλαµβάνονται οι άλλοι: ~ ύπαρξη ΣΥΝ. κρυφός ΑΝΤ. φανερός 2. 
(µτφ. για έντυπο) αυτός που έχει µικρή κυκλοφορία και ύποπτους πό-
ρους. — λαθρόβια | λαθροβίως επίρρ. 

λαθροβίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να ζει κανείς χω-
ρίς να γίνεται αντιληπτός από τους άλλους · 2. ΒΙΟΛ. η φαινοµενική 
απουσία ζωής σε κατώτερους οργανισµούς, που οφείλεται στη µείω-
ση των οργανικών λειτουργιών στο ελάχιστο ως αποτέλεσµα κατά-
ξυψης, αφυδάτωσης ή άλλων αντίξοων συνθηκών. 

λαθρογαµία (η) [µτγν.] {λαθρογαµιών} (λόγ.) η µοιχεία. — λαθρό-
γαµος (ο/η). 

λαθροθηρία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} το κυνήγι θηραµάτων που καθί-
σταται παράνοµο, είτε επειδή συντελείται σε απαγορευµένη περιοχή 
ή εποχή είτε επειδή ο κυνηγός δεν έχει τη σχετική άδεια είτε επειδή 
το θήραµα είναι προστατευόµενο είδος: συνελήφθησαν µε την κατη-
γορία τής ~. — λαθροθήρας (ο/η) [1856], λαθροθηρώ ρ. {-εις...}. 
[ΕΤΎΜ. < λαθροθήρας < λαθρο- + -θήρας < θήρα «κυνήγι»]. 

λαθροµετανάστευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων) η έξοδος 
από µία χώρα µεµονωµένων ατόµων ή οµάδων πληθυσµού και η 
εγκατάσταση τους σε άλλη (για οικονοµικούς ή πολιτικούς λόγους), 
µε τρόπο λαθραίο, παράνοµο, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα νό-
µιµα έγγραφα εισόδου ή εργασίας στη χώρα προορισµού: ο στρατός 
περιπολεί στα σύνορα για τον περιορισµό τής ~. — λαθροµετανα-
στευτικός, -ή, -ό, λαθροµεταναστεύω ρ. 

λαθροµετανάστης (ο) {λαθροµεταναστών}, λαθροµετανάστρια (η) 
{λαθροµεταναστριών} πρόσωπο που µετακινείται και εγκαθίσταται σε 
χώρα άλλη από αυτήν τής καταγωγής του, χωρίς να πληροί τους 
απαραίτητους όρους ή χωρίς να έχει περάσει από τις νόµιµες 
διαδικασίες: νοµιµοποίηση των ~ || στο αµπάρι τού καϊκιού ήταν 
στοιβαγµένοι δεκαπέντε ~. 

λαθροϋλοτοµία (η) {χωρ. πληθ.} η παράνοµη, χωρίς άδεια τού δα-
σαρχείου, συστηµατική κοπή και εµπορία ξυλείας. Επίσης λαθροϋ-
λοτόµηση. — λαθροϋλοτόµος (ο/η) [1897]. 

λαθροχειρία (η) [1871] {λαθροχειριών} η αφαίρεση, η κλοπή πράγ-
µατος µε τρόπο, ώστε να µη γίνει η ενέργεια αντιληπτή ΣΥΝ. υπεξαί-
ρεση, υποκλοπή, (λαϊκ.) σούφρωµα. 
[ΕΤΎΜ. < λαθρο- + -χειρία < αρχ. χειρ «χέρι», απόδ. τού γαλλ. 
escamotage]. 

λαθυρισµός (ο) [1891] (χωρ. πληθ.} τροφική δηλητηρίαση που οφεί-
λεται σε κατανάλωση λαθουριού (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. lathyrisme], 

λάιβ επίθ. {άκλ.} 1. (κυρ. για µουσική παράσταση) αυτός που γίνεται 
µε αυτοπρόσωπη παρουσία των συντελεστών του µπροστά σε κοινό, 
σε αντίθεση µε αυτόν που έχει µαγνητοσκοπηθεί ή ηχογραφηθεί: ~ 
µουσική παράσταση || ~ εµφάνιση ενός γκρουπ || (κ. ως επίρρ.) το 
γκρουπ έπαιξε ~ τα γνωστότερα κοµµάτια του ΣΥΝ. ζωντανός 2. (για 
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική µετάδοση) αυτός που µεταδίδεται απευ-
θείας, την ίδια στιγµή που γίνεται: οι τηλεθεατές παρακολούθησαν την 
απελευθέρωση των οµήρων σε ~ µετάδοση || (κ. ως επίρρ.) θα δούµε την 
απονοµή των βραβείων ~ ΣΥΝ. ζωντανός 3. (για ηχογράφηση ή 
µαγνητοσκόπηση µουσικής εκδήλωσης) αυτός που περιέχει µια µου-
σική εκδήλωση, όπως αυτή πραγµατοποιήθηκε µπροστά σε κοινό: ο 
δίσκος περιέχει τη ~ συναυλία τού τραγουδιστή στον Λυκαβηττό. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. live, από φρ. όπως live transmission «απευθείας µετά-
δοση», live recording «ζωντανή εγγραφή» (δηλ. όχι σε στούντιο), live 
programme κ.τ.ό.]. 

λαίδη (η) →λέδη 
λαϊκάντζα (η) → λαϊκούρα 
λαϊκισµός (ο) [1887] 1. η ιδέα σύµφωνα µε την οποία οι επιθυµίες 

και οι πεποιθήσεις των λαϊκών µαζών αποτελούν βάσιµο οδηγό πολι-
τικής δράσης 2. πολιτικό κίνηµα µε βάση συνήθως το αγροτικό τµή-
µα µιας κοινωνίας, που αποσκοπεί στην ικανοποίηση λαϊκών συναι-
σθηµάτων και προσδοκιών 3. (κακόσ.) ο έπαινος και η κολακεία των 
αδυναµιών και των ελαττωµάτων τού λαού, καθώς και η υιοθέτηση 
επιχειρηµάτων ή θέσεων που ευχαριστούν τον λαό (και γενικότ. τους 
πολλούς), χωρίς όµως και να τον ωφελούν, µε σκοπό την εξασφάλιση 
τής εύνοιας του. — λαϊκίζω ρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
populism]. 

λαϊκισµός - λαϊκότητα. Οι δύο λέξεις αποτελούν τις δύο όψεις τής 
έννοιας «λαϊκός»: την εύσηµη, που είναι η λαϊκότητα, δηλ. το γνή-
σιο λαϊκό στοιχείο µε χαρακτηριστικά την απλότητα και τη λιτό-
τητα, και την κακόσηµη πλευρά, που είναι ο λαϊκισµός, δηλ. το 
ψεύτικο, φτειαχτό λαϊκό στοιχείο, που µιµείται τη συµπεριφορά 
τού λαού, για να την εκµεταλλευθεί (πολιτικά, κοινωνικά, καλλι-
τεχνικά κ.λπ.). Μιλούµε µε θετικό πνεύµα για τη λαϊκότητα τής 
σκέψης και τής συµπεριφοράς των απλών ανθρώπων τού λαού, αλ-
λά µε αρνητική χροιά για τον λαϊκισµό στην πολιτική, στα συν-
θήµατα, στη σκέψη, στη συµπεριφορά ανθρώπων, που, χωρίς να 
προέρχονται από τον απλό λαό, επιζητούν να τον κολακεύουν, για 
να αποκοµίζουν προσωπικά, πολιτικά ή άλλα οφέλη. 

λαϊκιστής (ο), λαϊκίστρια (η) (λαϊκιστριών} πρόσωπο (συνήθ. τού 
δηµόσιου βίου) που κολακεύει τον λαό ή υιοθετεί θέσεις και απόψεις 
ευχάριστες, όχι όµως και ωφέλιµες, για τον λαό, µε σκοπό να κερδί-
σει την εύνοια και την υποστήριξη του: οι πολιτικοί του αντίπαλοι 
τον κατηγορούν ως λαϊκιστή. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο απόαγγλ. 
populist]. 

λαϊκιστικός, -ή, -ό κ. λαϊκίστικος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται 
από στοιχεία λαϊκισµού: ~ λόγος | επιχείρηµα | πολιτική | ενέργεια. 
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* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. populistici. λαϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τον λαό ή προέρχεται από αυτόν: ~ εντολή | ετυµηγορία | κυριαρχία 
| εξέγερση | αίτηµα | παραδόσεις | έθιµα | τέχνη | πολιτισµός | δοξασίες | σοφία | 
φρόνηµα | κίνηµα | αποδοχή | δυσαρέσκεια | χοροί | θέατρο | πρόγραµµα- ΦΡ. λαϊ-
κό δικαστήριο δικαστήριο που συγκροτείται από µη νοµικούς επαγγελµατίες 
δικαστές, κυρ. σε περιόδους πολιτικής εκτροπής και ανατροπής τής έννοµης 
τάξης 2. αυτός που σχετίζεται µε τις εισοδηµατικά κατώτερες τάξεις, κατ' 
αντιδιαστολή προς τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα και την αριστοκρατία: ~ 
τάξεις | µάζες (η εργατική τάξη, οι αγρότες και η συνδεδεµένη µαζί τους 
διανόηση) | στρώµατα | µέτωπο (συνασπισµός κοµµάτων τής εργατικής τάξης 
και των µεσαίων τάξεων για την αποτροπή ενδεχόµενης φασιστικής απειλής) || η 
~ βάση του κόµµατος ΑΝΤ. αριστοκρατικός, αρχοντικός- ΦΡ. (α) λαϊκή (αγορά) 
υπαίθρια, κινητή αγορά, όπου πωλούνται σε χαµηλές τιµές οπωρολαχανικά, είδη 
διατροφής και ένδυσης, καθώς και είδη για το σπίτι: κάθε Τρίτη η κυκλοφορία 
στην κεντρική οδό τής πόλης διακόπτεται εξαιτίας τής λαϊκής (β) λαϊκό τραγούδι | 
λαϊκή µουσική (i) (γενικά) το τραγούδι και η µουσική των λαϊκών στρωµάτων 
(ii) (ειδι-κότ.) κ. λαϊκά (τα) γενική ονοµασία τού τραγουδιού και τής µουσικής 
που αναπτύχθηκε µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο στα µεγάλα αστικά κέντρα 
τής Ελλάδας έχοντας τις ρίζες του στην παραδοσιακή µουσική και στο 
ρεµπέτικο, χρησιµοποιώντας όµως συχνότατα ποικίλα µουσικά στοιχεία τόσο 
από τη ∆ύση όσο και από την παράδοση τής Ανατολής· αντιδιαστέλλεται προς 
τη δηµοτική µουσική και τραγούδια (µουσική | τραγούδια των αγροτικών 
πληθυσµών τής υπαίθρου ή των κατοίκων των νησιών) και προς την έντεχνη 
λαϊκή µουσική και τραγούδια (που έχουν συνθέσει πρόσωπα µε µουσική παιδεία 
πάνω σε λαϊκές φόρµες): από το ραδιόφωνο ακούγονταν βαριά ~ || ελαφρό ~ 
τραγούδι (µε λαϊκά και ευρωπαϊκά µουσικά όργανα σε κλίµακες ευρωπαϊκές και 
ερωτικό κατά κανόνα περιεχόµενο) (iii) (µουσική | τραγούδι) που εκτελείται µε 
λαϊκά όργανα (και όχι λ.χ. µοντέρνα ή κλασικά) (γ) λαϊκό κέντρο κέντρο 
διασκέδασης, όπου παίζουν λαϊκή µουσική και τραγούδια: «αν θες να νιώσεις 
καινούργιες συγκινήσεις | να µ' ακολουθήσεις | σε κέντρα λαϊκά» (λαϊκ. τραγ.) 
ΑΝΤ. κοσµικό κέντρο (δ) λαϊκή απογευµατινή απογευµατινή θεατρική 
παράσταση µε χαµηλότερης συνήθ. τιµής εισιτήριο για τα ευρύτερα λαϊκά 
στρώµατα (ε) λαϊκή επιµόρφωση θεσµός που αποσκοπεί στην οργανωµένη και 
διαρκή εκπαίδευση των λαϊκών στρωµάτων, παράλληλα ή ανεξάρτητα από τη 
σχολική εκπαίδευση, µε µέριµνα τού κράτους (στ) λαϊκή τέχνη (i) η τέχνη που 
άνθησε στην Ελλάδα από τα τέλη τού Που αι. ώς τον 19ο αι., περιλαµβάνοντας 
όλους τους κλάδους τής χειροτεχνίας και τής διακοσµητικής, µε χαρακτηριστικά 
της τα θέµατα από την παράδοση, τις συµβολικές και αγιογραφικές συνθέσεις, 
την ανωνυµία τού καλλιτέχνη κ.ά. (ii) η τέχνη που βασίζεται στην παραγωγή 
έργων µε τον παραδοσιακό τρόπο: εργαστήρι ειδών λαϊκής τέχνης (ζ) λαϊκή 
∆εξιά (i) το τµήµα τής ∆εξιάς πολιτικής παράταξης που έχει λαϊκιστικό πολιτικό 
λόγο (ii) το λαϊκό τµήµα των οπαδών τής ∆εξιάς παράταξης 3. αυτός που µιλά 
και συµπεριφέρεται χωρίς επιτήδευση και που συνήθ. δεν διαθέτει ανώτερη 
µόρφωση: ήταν ~ τύπος, αλλά µε ξεχωριστή σοφία και χιούµορ || τα ήθη των ~ 
ανθρώπων || για να το πούµε στη ~ γλώσσα 4. (ει-δικότ.) αυτός που σχετίζεται µε 
την εργατική τάξη, το προλεταριάτο: ~ επανάσταση | στρατός ΣΥΝ. 
προλεταριακός, εργατικός ΑΝΤ. καπιταλιστικός, αστικός· ΦΡ. (α) λαϊκή 
∆ηµοκρατία καθεστώς που βασίζεται στην ηγεµονία τού Κοµουνιστικού 
Κόµµατος και την κρατικοποίηση τής οικονοµίας που επιβλήθηκε στην 
Ανατολική Ευρώπη µετά το 1945 (β) λαϊκό µέτωπο συµµαχία αριστερών 
κοµµάτων 5. (µει-ωτ.) αυτός που είναι µέτριου ή χαµηλού επιπέδου, που 
απευθύνεται στον πολύ κόσµο: ~ αναγνώσµατα | σίριαλ | ντύσιµο ΣΥΝ. φτηνός, 
κοινός, συνηθισµένος ΑΝΤ. εκλεκτός, ξεχωριστός, ποιοτικός · 6. αυτός που δεν 
σχετίζεται µε τον κλήρο ή την Εκκλησία (κυρ. ως ουσ.): αντέδρασαν έντονα 
κληρικοί και λαϊκοί ΣΥΝ. κοσµικός ΑΝΤ. εκκλησιαστικός, κληρικός· ΦΡ. λαϊκό 
κράτος εκκοσµικευµένο κράτος, όπου ούτε οι νοµοθετικοί θεσµοί, ούτε η 
διοίκηση ή η σχολική εκπαίδευση ανατίθενται σε κληρικούς. — λαϊκά επίρρ., 
λαϊκότητα (η) [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, εξατοµικεύω, λαϊκισµός. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λαός. Ορισµένες σύγχρονες σηµ. αποδίδουν το γαλλ. 
populaire]. 

λαϊκότροπος, -η, -ο αυτός που έχει γίνει µε τον τρόπο και το ύφος τού λαϊκού: ~ 
τραγούδια. 

λαϊκούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) άνθρωπος µε λαϊκή εµφάνιση και 
συµπεριφορά. Επίσης λαϊκάντζα. [ΕΤΥΜ. < λαϊκός + µεγεθ. επίθηµα -ούρα]. 

λαίλαπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λόγ.) 1. πολύ ισχυρός άνεµος, θύελλα, που 
µπορεί να συνοδεύεται από βροχή: µέσα στη ~ το πλοιάριο έχασε τον 
προσανατολισµό του ΣΥΝ. ανεµοστρόβιλος, ανεµόβροχο, καταιγίδα, 
σίφουνας, τυφώνας ΑΝΤ. γαλήνη, νηνεµία 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) για 
κάθε γεγονός που προκαλεί µεγάλη καταστροφή: η ~ τού πολέµου σκόρπισε 
την οικογένεια στα τέσσερα σηµεία τού ορίζοντα || η πύρινη ~ (η πυρκαγιά) 
ΣΥΝ. συµφορά, δυστυχία, κακό ΑΝΤ. ευτύχηµα, καλό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· λαϊλαψ, -απος, µε εκφραστικό αναδιπλασιασµό, αγν. ετύµου]. 

λαιµά (τα) → λαιµός 
λαίµαργος, -η, -ο 1. αυτός που έχει ακόρεστη όρεξη για φαγητό: κοίταζε τα 

πιάτα µε ~ µάτια ΣΥΝ. αχόρταγος, πειναλέος, (κακόσ.) πεινά-λας ΑΝΤ. 
λιγόφαγος 2. αυτός που τρώει πολύ γρήγορα και µε βουλιµία 3. (γενικότ.) 
άπληστος, ανικανοποίητος: τα MME εµφανίζονται - για 

κακές ειδήσεις || - για φήµη | χρήµα | εξουσία. — λαίµαργα επίρρ., λαιµαργία 
(η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *λαιµό-µαργος (µε απλολογία) < λαιµός + µάργος «αδηφάγος, 
άπληστος» (πβ. κ. γαστρί-µαργος)]. 

λαιµαριά (η) (λαϊκ.) λωρίδα δέρµατος ή άλλου υλικού, το οποίο περνούν γύρω 
από τον λαιµό ζώου: η ~ τού αλόγου | τού µοσχαριού ΣΥΝ. λουρί. 

λα ψητό µ ος (η) (παλαιότ.) ειδικό όργανο για τον αποκεφαλισµό κα-
ταδικασµένων σε θάνατο, που περιελάµβανε υποδοχή για την τοποθέτηση τού 
λαιµού, πάνω στον οποίο έπεφτε µε µεγάλη ταχύτητα από ψηλά η λεπίδα: η ~ 
χρησιµοποιήθηκε στη διάρκεια τής Γαλλικής Επανάστασης ΣΥΝ. γκιλοτίνα, 
καρµανιόλα. [ΕΤΥΜ; < αρχ. λαιµοτόµος | λαιµητόµος < λαιµός + -τόµος < 
τέµνω]. 

λαιµικός, -ή, -ό → λαιµός 
λαιµοδέτης (ο) [1871] {λαιµοδετών} (λόγ.) η γραβάτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Halsbinde]. 
λαιµόκοψη (η) {χωρ. πληθ.} το στρογγυλό άνοιγµα για τον λαιµό σε µπλούζες 

ή φορέµατα, που είναι στενό όσο η βάση τού λαιµού. 
λαιµός (ο) {λαιµοί κ. λαιµά (τα)} 1. το µέρος τού σώµατος των ανθρώπων ή 

των ζώων, που ενώνει τον κορµό (από το ύψος των ώµων και τού στήθους) µε 
το κεφάλι και έχει σχήµα κυλινδρικό και στενό (σε σχέση µε το υπόλοιπο 
σώµα): το φόρεµα της αναδείκνυε τον όµορφο, άσπρο ~ της || πιάστηκε ο ~ µου 
(νιώθω πόνο, εσωτερικά και εξωτερικά, στον λαιµό µου, εξαιτίας ρεύµατος 
αέρα ή επειδή έµεινα στην ίδια στάση πολλή ώρα)· ΦΡ. (α) παίρνω (κάποιον) 
στον λαιµό µου προκαλώ από αµέλεια ή ανεύθυνη συµπεριφορά µου µικρή ή 
µεγάλη ζηµιά ή βλάβη σε κάποιον: ο ασυνείδητος οδηγός πήρε τρεις αθώους 
στον λαιµό του || µη σε πάρω στον λαιµό µου, διασταύρωσε και συ την 
πληροφορία, πριν αποφασίσεις! ΣΥΝ. καταστρέφω, παρασύρω στον όλεθρο 
ΑΝΤ. σώζω, προστατεύω (β) (οικ.) µου κάθεται στον λαιµό (κάποιος | κάτι) 
αντιπαθώ ιδιαίτερα (κάποιον/ κάτι): αυτή η τσυριχτή φωνή της µου κάθεται 
στον λαιµό ΑΝΤ. συµπαθώ (γ) (µτφ.) πιάνω | κρατώ (κάποιον) από τον λαιµό 
ασκώ µεγάλη πίεση σε (κάποιον): µη µε πιάνεις απ' τον λαιµό, ας βρούµε µια 
συµβιβαστική λύση! ΣΥΝ. πιέζω, βιάζω (δ) βάζω το µαχαίρι στον λαιµό 
(κάποιου) πιέζω φορτικά ή εκβιάζω (κάποιον): µ'αυτό που µου προτείνεις, µου 
βάζεις το µαχαίρι στον λαιµό (ε) βγάζω τον λαιµό µου (από τις φωνές) 
φωνάζω πολύ δυνατά για πολλή ώρα: ο καθηγητής έβγαλε τον λαιµό του, για να 
κάνει τα παιδιά να ησυχάσουν ΣΥΝ. ξελαρυγγιά-ζοµαι, (οικ.) γκαρίζω (στ) 
(οικ.) κόψε τον λαιµό σου βλ. λ. κόβω (ζ) είµαι (πνιγµένος) ώς τον λαιµό 
βρίσκοµαι σε πολύ δυσχερή θέση: ~ από τα χρέη | στη δουλειά | στα βάσανα 
ΣΥΝ. (οικ.) πνίγοµαι (η) βάζω τη θηλιά στον λαιµό (κάποιου) βλ. λ. βάζω (θ) 
κάποιος µε φέρνει ώς τον λαιµό κάποιος µε κάνει να αγανακτήσω µε τα λόγια 
ή τις πράξεις του: δεν αντέχω άλλο τις ιδιοτροπίες του- µ' έχει φέρει ώς τον 
λαιµό! 2. (ειδικότ.) το µπροστινό, εσωτερικό µέρος τού παραπάνω τµήµατος 
(που περιλαµβάνει τον λάρυγγα, τον φάρυγγα, τις αµυγδαλές, τις φωνητικές 
χορδές): µε πονάει ο ~ µου || Μην πίνεις κρύο νερό! Θα κρυώσουν τα λαιµά 
σου! || πρήστηκε ο ~ µου! || µου στάθηκε ένα ψαροκόκκαλο στον ~ || έχω τα -
µου (έχω κρυώσει στον λαιµό) · 3. (συνεκδ.) το µέρος ενδύµατος που 
περιβάλλει τον λαιµό τού ανθρώπου: ο - τού πουκαµίσου ήταν κατάµαυρος από 
τη βρόµα || ο ~ ενός φορέµατος (ντεκολτέ) ΣΥΝ. (επίσ.) περιλαίµιο 4. (κατ' 
επέκτ.) οτιδήποτε έχει το σχήµα λαιµού, δηλ. στενεύει σε κάποιο σηµείο του 
(α) (για δοχεία) το στενότερο τµήµα στο πάνω µέρος: ο ~ τού ανθοδοχείου | 
τού βάζου (β) (για λωρίδες ξηράς ή θάλασσας): ~ τής ξηράς ΣΥΝ. στένωµα. — 
λαιµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η µοναδική έγκυρη σύνδεση τής λ. είναι µε το 
αρχ. λαϊτµα «κύµα, βυθός θάλασσας», ενώ δεν είναι πειστικές οι αναγωγές 
στις λ. λαιός «αριστερός» και λαµυρός «λαίµαργος, αδηφάγος»]. 

λαΐνι (το) → λαγήνι 
λάινσµαν (ο) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο) ο επόπτης γραµµών (βλ. λ. επόπτης). 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. linesman]. 
Λάιος (ο) {-ου κ. -ίου} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού βασιλιά τής Θήβας Λαβδά-κου, 

σύζυγος τής Ιοκάστης, πατέρας τού Οιδίποδα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *AaF-ioç, οµόρρ. 
τού ουσ. λεία (βλ.λ.) (< *λάΡ-ια)]. 

λάιτ επίθ. {άκλ.} 1. (για φαγητά και ποτά) αυτός που περιέχει λίγες θερµίδες ή 
που δεν έχει λιπαρές ουσίες: ~ αναψυκτικά | γάλα | κρέµα γάλακτος | µαγιονέζα | 
µακαρόνια ΑΝΤ. πλήρης 2. (κατ' επέκτ.) ελαφρύς, όχι παχυντικός: γεύµα ~ 3. 
(για οινοπνευµατώδη ποτά) αυτός που έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ: 
~ µπίρα 4. (για τσιγάρα) µε ενισχυµένο φίλτρο ή µε λιγότερη πίσσα και άλλες 
επιβλαβείς ουσίες 5. (γενικότ.) οτιδήποτε ελαφρύ, επιφανειακό, χωρίς βάθος, 
χωρίς ουσία: ~ κουλτούρα | τραγουδάκια || «το άλλοτε αυστηρό ακαδηµαϊκό 
πρόσωπο των πανεπιστηµίων αρχίζει να έχει και κάποια πιο - χαρακτηριστικά» 
(εφηµ.). [ΕΤΥΜ. <αγγλ. light «ελαφρύς»]. λαϊτµοτίφ (το) {άκλ.} 1. οδηγητικό ή 
εξαγγελτικό µοτίβο· πρόκειται για µουσικό θέµα (βλ.λ.), το οποίο συνδέεται µε 
κάποια εξωµουσική σηµασία: ένα πρόσωπο, ένα αντικείµενο, µια ιδέα, µια 
κατάσταση κλπ., στο πλαίσιο τής σύνθεσης µιας όπερας, ενός συµφωνικού ποι-
ήµατος ή κάποιου άλλου είδους προγραµµατικής µουσικής· η πιο γνωστή 
περίπτωση χρήσης λαϊτµοτίφ προέρχεται από τις όπερες τού Βάγκνερ: το θέµα 
που ακολουθεί, είναι ένα ~, συµβολίζει τον ήρωα Ζίγκφριντ 2. (συνεκδ.) επίµονη 
λέξη, φράση ή ιδέα σε λογοτεχνικό ή ρητορικό λόγο. [ΕΤΥΜ. < γερµ. 
Leitmotiv < leiten «οδηγώ» + Motiv «µοτίβο», βλ. κ. µο- 
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λάιφ-στάιλ (το) {άκλ.} 1. ο (συνήθ. άνετος) τρόπος µε τον οποίο περνά κάποιος 
τη ζωή του σε συνάρτηση και µε το πώς διασκεδάζει, πού µένει, τι είδους 
επάγγελµα ασκεί κλπ.: έχει τόσο ανέµελο ~, που τον ζηλεύω 2. (ως επίθ.) είδος 
δηµοσιογραφικού λόγου και σχεδιασµού εντύπων που χαρακτηρίζεται από 
ελαφρότητα, κυνισµό και χιούµορ στην αντιµετώπιση όλων των θεµάτων, 
δίνοντας έµφαση σε ό,τι σχετίζεται µε ζητήµατα τρόπου ζωής, µόδας, 
διακόσµησης, σχέσεων των δύο φύλων, κοινωνικής ανόδου, παρουσίασης 
επιτυχηµένων ανθρώπων κλπ.: τα ~ περιοδικά || οι ~ τηλεοπτικές εκποµπές. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. life-style]. 

λακ (η) {άκλ.} καλλυντικό µε το οποίο ψεκάζονται τα µαλλιά, ιδ. των 
γυναικών, για να διατηρήσουν το χτένισµα τους: σκληρή | φυτική ~. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. laque < µεσν. λατ. lacca < αραβ. lakh < πρακριτ. lakkha < σανσκρ. lâksâ 
«βερνίκι βαφής»]. 

λάκα (η) {χωρ. πληθ.} υλικό φυτικής προελεύσεως, που χρησιµοποιείται για 
επάλειψη στο τελείωµα ή στη διακόσµηση πολυτελών επίπλων ή πολύτιµων 
αντικειµένων: πέρασαν το τραπέζι µε ~. — λακά-ρισµα (το), λακάρω ρ., 
λακαριστός, -ή, -ό, λακαριστά επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µεσν. λατ. lacca < αραβ. 
lakh, βλ. λ. λακ]. 

Λακεδαιµόνιος (ο) {Λακεδαιµονί-ου | -ων, -ους} ο αρχαίος Σπαρτιάτης· ΦΡ. 
πλην Λακεδαιµονίων (Αλέξανδρος Φιλίππου και οί "Ελληνες πλην 
Λακεδαιµονίων, από επίγραµµα τού 334 π.Χ. µετά τη νικηφόρο µάχη στον 
Γρανικό ποταµό, όπου οι Λακεδαιµόνιοι είχαν αρνηθεί να µετάσχουν 
στρατιωτικά) εκτός από τους Λακεδαιµονίους-λέγεται γι' αυτούς που 
αρνούνται να συµµετάσχουν σε κοινή προσπάθεια, µε αποτέλεσµα να 
αποκλείονται από το µοίρασµα των τελικών κερδών ή την επιτυχία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Λακεδαίµων, αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε το συνώνυµο 
Λάκων είναι βέβαιη, αλλά δυσερµήνευτη (βλ. λ. Λακωνία). Ως προς το αρχ. 
Λακεδαίµων, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ανάγεται στη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου λακεδάµα· ύδωρ άλµυρον άλσί πεποιηµένον δ πί-νουσιν οί των 
Μακεδόνων άγροϊκοι, ενώ, κατ' άλλους, το β' συνθ. είναι η λ. δαίµων µε τη 
σηµ. «µέρος, τόπος». Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η εκδοχή ότι πρόκειται για 
σύνθετο < *Λακεν-αίµων (µε ανοµοί-ωση τού -ν- σε -δ- λόγω τού αρχικού -Λ-
) < Λάκων + κύρ. όν. Αϊµων (που χρησίµευε ως εθνωνύµιο). Τέλος, ορισµένοι 
συνδέουν τη λ. µε το µυκ. ανθρωπωνύµιο Ra-ke-da-no, υπόθεση αµφίβολη. Η 
προελληνική καταγωγή τής λ. δεν µπορεί να αποκλειστεί]. 

λακέρδα (η) {δύσχρ. λακέρδων} κρέας παλαµίδας διατηρηµένο µέσα σε άλµη: 
εργοστάσιο | δοχείο λακέρδας. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λακέρτα < λατ. lacerta]. 

λακέρδα και σαύρα! Το ξενικής προελεύσεως λακέρδα, προερχόµενο από 
το λατ. lacerta, συνδέεται ετυµολογικά µε τη λ. σαύρα των νεολατινικών 
γλωσσών, που προέκυψε από το λατ. lacerta· ήτοι µε γαλλ. lézard, ιταλ. 
lacerto, ισπ. lagardo και αγγλ. (από το γαλλ.) lizard, o παστός 
(διατηρηµένος σε άλµη) τόννος και η παστή παλαµίδα, αυτά που οι αρχαίοι 
ονόµαζαν «θύννας», οι Ρωµαίοι τα έλεγαν lacerta, εξού και η λακέρδα, που 
έµµεσα -λόγω ονοµασίας-συνδέεται µε µια οικογένεια σαυρών, τις lacertae. 
Από την ίδια λέξη προήλθε και η λ. αλιγάτορας 

λακές (ο) {λακέδες} 1. υπηρέτης ντυµένος µε ειδική στολή ΑΝΤ. κύριος 2. 
(µτφ.) άνθρωπος που συµπεριφέρεται δουλικά, που εξυπηρετεί τα 
συµφέροντα κάποιου µε δουλικό τρόπο: οι - τού διευθυντή || λακέδες τού 
καπιταλισµού ΣΥΝ. δουλοπρεπής, (οικ.) γλείφτης, τσιράκι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
laquais < καταλαν. alcay | alacay < αραβ. al-'qâcid «αρ-χιυπηρέτης»]. 

λακίζω ρ. αµετβ. {λάκισα} (λαϊκ.) 1. αποµακρύνοµαι τρέχοντας, συνήθ. 
εξαιτίας φόβου: µόλις αντίκρισε τον αγριεµένο σκύλο, λάκισε ΣΥΝ. την 
κοπανάω, το σκάω, το βάζω στα πόδια 2. (µτφ.) δείχνω δειλία: λάκισε στην 
κρίσιµη ώρα ΣΥΝ. δειλιάζω, το βάζω στα πόδια ΑΝΤ. δείχνω θάρρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σχίζω, διαρρηγνύω», < λακίς, -ίδος «σχισµένο 
πράγµα» < *λάκος «ράκος» < I.E. *lak- «σχίζω», πβ. λατ. lacerare (> γαλλ. 
lacérer), lacer «σχισµένος», περσ. raxna- «ρωγµή, σχίσιµο», πιθ. κ. lachój 
«ράκος, κουρέλι». Η πιθανότητα συνδέσεως µε το ρ. λάσκω «φωνάζω, 
θορυβώ» (αόρ. β' έ-λακ-ον) δεν φαίνεται να ευσταθεί]. 

λάκκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) µεγάλη έκταση εδάφους, που σχηµατίζει 
κοίλωµα σε σχέση µε τις γύρω εκτάσεις: τα χωριά τής ~ (Σουλίου) || τα σπίτια 
είναι χτισµένα µες στη ~ και ψήνονται απ' τη ζέστη το καλοκαίρι ΣΥΝ. γούβωµα, 
γούβα ΑΝΤ. λόφος, ύψωµα. 

λακκάκι (το) {χωρ. πληθ.} µικρή πτύχωση ή βαθούλωµα, που σχηµατίζεται σε 
διάφορα σηµεία τού σώµατος (λ.χ. στα πλάγια τού στόµατος): «µες στο ~ που 
'χεις στον λαιµό» (Μ. Λοΐ'ζος). 

λάκκος (ο) 1. κοίλωµα στη γη, είτε φυσικό είτε σκαµµένο από τον άνθρωπο: 
ένας µεγάλος ~ στη µέση τού χωραφιού || άνοιξε έναν ~, για να ψήσουν εκεί το 
αρνί || φρεσκοσκαµµένος | βρόµικος | τσιµεντένιος | χωµάτινος ~ ΣΥΝ. 
λακκούβα, βαθούλωµα, γούβα· ΦΡ. (α) σκάβω | ανοίγω τον λάκκο (κάποιου) 
υπονοµεύω, προσπαθώ να κάνω κακό (σε κάποιον): του 'κάνε τον φίλο κι από 
πίσω τού έσκαβε τον λάκκο ΣΥΝ. µηχανορραφώ (β) (παροιµ.) όποιος σκάβει 
τον λάκκο τ' αλλουνού, πέφτει ο ίδιος µέσα (µεσν. φρ.) όποιος προσπαθεί να 
βλάψει (κάποιον), υφίσταται στο τέλος ο ίδιος τις συνέπειες των πράξεων του 
(γ) κάποιον λάκκο έχει η φάβα βλ. λ. φάβα (δ) ο λάκκος µε τα φίδια 
εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση: την άφησαν αβοήθητη- θα τα βγάλει πέρα 
στον λάκκο µε τα φίδια; (ε) λάκκος των λεόντων (Π.∆. ∆ανιήλ 6,6) για πολύ 
δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση 2. (συνεκδ.- 

κακόσ.) ο χώρος που ανοίγεται στη γη για την ταφή νεκρού: τον έχωσαν στον 
- χωρίς ούτε µια προσευχή ΣΥΝ. τάφος, µνήµα. — (υποκ- 
λόγ.) λακκίσκος (ο) [1766]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *λάκΕος < I.E. *laku- «λίµνη, λακκούβα µε νερό», πβ. λατ. 
lacus «λάκκος, λίµνη» (> γαλλ. lac), lacuna «κενό», ιρλ. loch «λίµνη, 
δεξαµενή», αρχ. σλαβ. loky «λάκκος» κ.ά.]. 

λακκούβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρό βαθούλωµα σε λεία ή επίπεδη επιφάνεια: 
οι ~ στους αγροτικούς δρόµους είναι σύνηθες και επικίνδυνο φαινόµενο || ~ 
γεµάτη νερό ΣΥΝ. γούβα, λάκκος ΑΝΤ. ύψωµα. — (υποκ.) λακκουβίτσα (η), 
(µεγεθ.) λακκουβάρα (η). [ΕΤΎΜ. Από συµφυρµό των λ. λάκκος και γούβα]. 

λάκκωµα (το) [µεσν.] {λακκώµ-ατος | -ατα,-άτων} κοιλότητα µεγάλης έκτασης 
στην επιφάνεια τού εδάφους ΣΥΝ. λάκκα, γούβωµα ΑΝΤ. ύψωµα. 

λακριντί (το) {άκλ.} (λαϊκ.) συνοµιλία για ελαφρά θέµατα: οι γειτόνισσες 
έπιασαν το - στη βρύση ΣΥΝ. κουβεντολόι, ψιλή κουβέντα, φλυαρία. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. lakirdi «συνοµιλία, φλυαρία»]. 

λακτίζω ρ. µετβ. {λάκτισ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.) δίνω κλοτσιά, διώχνω 
χτυπώντας µε το πόδι: ο παίκτης που λάκτισε εν ψυχρώ τον αντίπαλο 
αποβλήθηκε ΣΥΝ. κλοτσώ· ΦΡ. δεινόν | σκληρόν προς κέντρα λακτίζειν 
(προς κέντρα µή λάκτιζε, Αισχύλ. 'Αγαµέµνων 1624, σκληρόν σοι προς κέντρα 
λακτίζειν, Κ.∆. Πράξ. 26,14) είναι οδυνηρό να κλοτσάς πάνω σε καρφιά· 
(συνήθ. µτφ.) είναι σκληρό να εναντιώνεται κανείς σε κάποιον ισχυρότερο και 
κυρ. σε κάποιον που κατέχει την εξουσία: τα βαλε µε τ'αφεντικά κι έχασε τη 
δουλειά του' ~! [ΕΤΥΜ. αρχ. < λάξ «µε το πόδι, µε κλοτσιές» (βλ. λ.)]. 

λάκτισµα (το) [αρχ.] {λακτίσµ-ατος | -ατα, -άτων} το χτύπηµα µε το πόδι, η 
κλοτσιά: αντικανονικτό ~ σε αγώνα || το εναρκτήριο - (η «σέντρα» 
ποδοσφαιρικού αγώνα). 

Λακωνία (η) περιοχή και νοµός τής ΝΑ. Πελοποννήσου µε πρωτεύουσα τη 
Σπάρτη. — Λάκωνας κ. (λόγ.) Λάκων [αρχ.] {-ος, -α} (ο), Λά-καινα (η) 
[αρχ.], λακωνικός, -ή, -ό [αρχ.] (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < Λάκων, αβεβ. ετύµου. 
Κατά µιαν άποψη, πρόκειται για συγκεκοµµένο τ. τού Λακεδαίµων (βλ.λ.), 
ενώ, σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, πρόκειται για ιλλυρ. λ., πβ. Lacinium, 
ονοµασία ακρωτηρίου τής Ν. Ιταλίας]. 

λακωνίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) µιλώ ή γράφω σύντοµα και περιεκτικά- 
κυρ. στη ΦΡ. ΤΟ λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν (το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν) 
το να µιλά κανείς σύντοµα και περιεκτικά είναι φιλοσοφική στάση, άποψη 
ζωής· για την αξία τής αποφυγής φλυαρίας (πβ. φρ. λίγα λόγια και καλά, η 
σιωπή είναι χρυσός) ΑΝΤ. φλυαρώ, µακρηγορώ, απεραντολογώ. — 
λακωνισµός (ο) [αρχ.]. 

Λακωνικός (Κόλπος) (ο) κόλπος τής ΝΑ. Πελοποννήσου στον νοµό Λακωνίας. 
λακωνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Λάκωνες ή τη 

Λακωνία: ~ πόλεµοι | έθιµα · 2. (για λόγο) αυτός που εκφράζεται σύντοµα και 
περιεκτικά: η ~ του απάντηση δεν άφηνε περιθώρια για νέα προσέγγιση ΣΥΝ. 
λιτός, επιγραµµατικός, λιγόλογος, συνοπτικός 3. (για πρόσ.) αυτός που 
εκφράζεται σύντοµα και περιεκτικά: είναι πάντα ~ στις δηλώσεις του ΑΝΤ. 
πολυλογάς, φλύαρος, απεραντολόγος. — λακωνικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
λακωνικότητα (η) [1887] (σηµ. 2,3). 

λακωνισµός (ο) → λακωνίζω 
λαλαγγιτα κ. λαλαγγιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γλυκό από χυλό που τηγανίζεται 

και στη συνέχεια περιχύνεται µε µέλι: νόστιµη | ξεροψηµένη | καµένη ~ ΣΥΝ. 
τηγανίτα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. λαλάγγη (κατά το τηγανίτα), πιθ. < αρχ. λαλαγώ (-έω) 
«θορυβώ, αντηχώ» < λαλώ, µε εκφραστ. παρέκταση -αγώ]. 

λάληµα (το) [αρχ.] {λαλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. µελωδικός ήχος ή φωνή που 
παράγεται από τις φωνητικές χορδές, τον λάρυγγα ή µουσικό όργανο: το ~ τού 
πουλιού | τής φλογέρας · 2. (οικ.) το να χάνει κανείς τα λογικά του, η τρέλα. 

λαλητός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να λαλεί: ~ πουλάκι 2. αυτός που 
γίνεται µε τη συνοδία ορχήστρας, η οποία αποτελείται από λίγα όργανα: - 
πανηγύρι 3. λαλητά (τα) συνοµιλία που γίνεται εξ αποστάσεως µε φυσικές 
φωνές, χωρίς όµως να διακρίνονται καθαρά οι λέξεις: φωνές και ~ από το 
ποτάµι. 

λαλιά (η) [αρχ.] 1. (α) κάθε είδος φωνής, ήχου που παράγεται από τις φωνητικές 
χορδές: αναγνώρισα τη ~ του, προτού τον δω ΣΥΝ. οµιλία, λόγος, φωνή· ΦΡ. 
µου κόβεται η λαλιά | χάνω τη λαλιά µου δεν µπορώ να αρθρώσω λέξη 
(εξαιτίας έκπληξης ή φόβου): µόλις τον είδα απότοµα µπροστά µου στο 
σκοτάδι, µου κόπηκε η λαλιά! ΣΥΝ. µένω άφωνος (β) (για πουλιά) κελάηδηµα: 
χαρούµενες, γλυκές ~ αηδονιών ΣΥΝ. τιττύβισµα · 2. (συνεκδ.) η γλώσσα: η 
εθνική µας ~ || «και την Κοινήν Ελληνική ~ | ώς µέσα στην Βακτριανή την 
πήγαµεν... » (Κ. Καβάφης). 

λαλίστατος, -η, -ο αυτός που µιλάει πολύ και συνεχώς: Πώς το 'πάθε και µίλησε 
στην παρέα; ∆εν µίλησε απλώς· ήταν ~ όλο το βράδυ. [ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. 
βαθµός τού επιθ. λάλος «οµιλητικός, φλύαρος» (< λαλώ, βλ.λ.)]. 

λαλοπάθεια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κάθε πάθηση ή διαταραχή των οργάνων και 
των λειτουργιών που συµβάλλουν στην άρθρωση λόγου. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. lalopathy]. 

λάλος, -α, -ο {λαλίστ-ερος, -τατος} (αρχαιοπρ.) αυτός που µιλά πολύ ΣΥΝ. 
φλύαρος, πολυλογάς ΑΝΤ. λιγοµίλητος. [ΕΤΥΜ αρχ. < λαλώ (υποχωρητ.)]. 

λαλοόµενα (τα) (λαϊκ.) τα µουσικά όργανα, κυρ. σε δηµοτική ή λαϊκή 
ορχήστρα: ζύγια από ~ ΣΥΝ. όργανα. 

λαλουµένη (η) η γλώσσα που οµιλείται από τον λαό, η προφορική λαλιά ΣΥΝ. 
δηµοτική ΑΝΤ. καθαρεύουσα, λογία. 
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[ΕΤΥΜ.Θηλ. µτχ. µέσου ενεστ. τού αρχ. λαλώ]. 
λαλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {λαλ-είς... κ. -άς... | λάλ-ησα, -ηµένος} ♦ 

(αµετβ.) 1. (για άνθρωπο) βγάζω φωνή, µιλάω, λέω· ΦΡ. (α) ούτε µιλάει ούτε 
λαλάει για πρόσωπο που δεν λέει τίποτε, που δεν µιλάει καθόλου (β) είπα και 
ελάλησα είπα τη γνώµη µου ή έδωσα εντολή, που δεν πρόκειται να 
ανακαλέσω, ή προειδοποίησα για κάτι: Εγώ ~! Εσύ κανόνισε την πορεία σου! 
2. (α) (κυρ. για πουλιά) κελαηδώ: «[το πουλί] ... λαλούσε κι έλεγε µ' ανθρώπινη 
λαλίτσα» (παραλογή)- ΦΡ. όπου λαλούν πολλοί κοκόροι | πολλά κοκόρια, 
αργεί να ξηµερώσει βλ. λ. κόκορας (β) (για µουσικό όργανο) παράγω 
µελωδικό ήχο: τα όργανα λαλούσαν κι οι πανηγυριώτες χόρευαν ΣΥΝ. ηχώ, 
παίζω' ΦΡ. τρεις λαλούν και δυο χορεύουν βλ. λ. χορεύω · 3. (µτφ.-οικ.) χάνω 
τα λογικά µου, τρελαίνοµαι: µην τον ξεσυνερίζεσαν έχει λαλήσει και δεν ξέρει 
τι λέει || έχω λαλήσει από την κούραση | τη ζέστη! ΣΥΝ. τα έχω χαµένα ΑΝΤ. 
είµαι λογικός, έχω σώας τας φρένας ♦ 4. (µετβ.) (σπάν.) λέω (κάτι): «ποιος 
έλατος κρατάει δροσιά και ποια κορφή το χιόνι, λάλα το, πουλί κι αηδόνι» 
(δηµοτ. τραγ.) 5. (για οργανοπαίκτη πνευστού οργάνου) (συνήθ. στην προστ. 
λάλα!) παίξε! (ενν. το όργανο, κάνε το να ηχήσει): λάλα το, κλαριντζή! (ενν. το 
κλαρίνο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λαλώ (-έω) < I.E. *la- (ονοµατοποιηµένη ρίζα), πβ. λατ. 
lalläre «νανουρίζω», ρωσ. lâla «φλύαρος», γερµ. lallen «ψελλίζω», αγγλ. lull 
«νανουρίζω, αποκοιµίζω» κ.ά. Οµόρρ. λαλιά, λαλίστατος, ίσως και λάσκω 
«κραυγάζω, φωνάζω» κ.ά. Η φρ. είπα και ελάλησα (και αµαρτίαν ουκ έχω) 
αποτελεί τροποποίηση τής φρ. τού Ιησού Χριστού: εί µή ήλθον και ελάλησα 
αυτοίς, αµαρτίαν ουκ εϊχοσαν, Κ.∆. Ιράν ν. 15, 22]. 

λάµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µικρή πλάκα ή έλασµα από µέταλλο 2. µικρή, 
µακρόστενη και λεπτή µεταλλική πλάκα, πολύ κοφτερή από τη µία της 
πλευρά, η οποία χρησιµεύει στο ξύρισµα: η ~ τού ξυραφιού || δίκοπη | κοφτερή 
| σκουριασµένη | φαρδιά | µατωµένη ~ ΣΥΝ. λεπίδα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
ιταλ. lama < λατ. lamina < αρχ. ελαµένη, µτχ. µέσου ενεστ. τού ρ. ελαΰνω (πβ. 
έλασµα)]. 

λάµα (ο) [1859] {άκλ.} ο ιερέας ή ο µοναχός τής βουδιστικής θρησκείας στο 
Θιβέτ ή στη Μογγολία- ΦΡ. ∆αλάι Λάµα ο θρησκευτικός αρχηγός τού 
Βουδισµού στο Θιβέτ και στη Μογγολία. [ΕΤΥΜ < αγγλ. lama < θιβετ. bla-
ama «ανώτερος»]. 

λάµα (το) {άκλ.} ελλην. προβατοκάµηλος (η)· µηρυκαστικό θηλαστικό που 
µοιάζει µε µικρή καµήλα, χωρίς καµπούρα, έχει τρίχωµα προβάτου και ζει στις 
ορεινές περιοχές τής Ν. Αµερικής: τα ~ τού Περού. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. lama < 
ισπ. llama, λ. τής ινδιάνικης φυλής Κετσούα (Περού)]. 

λαµαρίνα (η) {λαµαρινών} 1. λεπτό έλασµα από σίδηρο, που κατασκευάζεται 
βιοµηχανικά από συµπίεση τής πρώτης ύλης και χρησιµεύει στην εξωτερική 
κάλυψη ή θωράκιση: οι ~ τού αυτοκινήτου/ των πλοίων || γαλβανισµένη ~ 2. 
(συνεκδ.) µεγάλο ταψί µε χαµηλό χείλος: βάζω | βγάζω τις -απ'τη φωτιά | τον 
φούρνο- ΦΡ. (καθηµ.-εµφατ.) δαγκώνω τη λαµαρίνα βλ. λ. δαγκώνω. — 
(υποκ.) λαµαρινίτσα κ. λα-µαρινούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. lamarin, υποκ. τού ιταλ. lamiera «έλασµα» < λατ. 
lamella, υποκ. τού lamma | lamina, για το οποίο βλ. λ. λάµα (η)]. 

λαµαρκισµός (ο) [1891] η θεωρία τού Λαµάρκ για την εξέλιξη των ειδών, 
σύµφωνα µε την οποία δοµικές αλλαγές που συντελούνται στα φυτά και στα 
ζώα, προκειµένου να ανταποκριθούν στις αλλαγές τού περιβάλλοντος, 
µπορούν να µεταδοθούν στους απογόνους τους (πβ. λ. δαρβινισµός). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. lamarckisme, από το όνοµα τού Γάλλου 
φυσιολόγου Chevalier de Lamarck (1774-1829)]. 

λαµβάνειν (το) {άκλ.} το να παίρνει κανείς (από κάποιον κάτι)· µόνο στη ΦΡ. 
έχω λαµβάνειν µου οφείλονται χρήµατα: ~ 100.000 δρχ. ακόµη. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
απρφ. ενεστ. τού ρ. λαµβάνω (βλ.λ.)]. 

λαµβάνω ρ. µετβ. {έλαβα, ελήφθην, -ης, -η... (µτχ. ληφθείς, -είσα, -έν), 
ειληµµένος} (λόγ.) 1. παίρνω (κάτι) στα χέρια µου: έλαβα το δώρο σου και σε 
ευχαριστώ πολύ || - αίτηση | επίδοµα ANT. δίνω, παρέχω· ΦΡ. (α) λαµβάνω 
χώρα συντελούµαι, γίνοµαι: η συνάντηση κορυφής θα λάβει χώρα στο 
προεδρικό µέγαρο (β) λαµβάνω µέρος συµµετέχω: αντιπροσωπευτικά 
συγκροτήµατα απ' όλη τη χώρα θα λάβουν µέρος στις εκδηλώσεις (γ) λαµβάνω 
γνώση ενηµερώνοµαι, µαθαίνω: το συµβούλιο δεν έχει ακόµα λάβει γνώση των 
εξελίξεων (δ) (σε επίσηµο λόγο; στην αρχή αίτησης, αναφοράς σε ανώτερο 
κ.λπ.) λαµβάνω την τιµή µε τιµά: ~ να ζητήσω το χέρι τής κόρης σας (ε) 
λαµβάνω υπ' όψιν υπολογίζω (όταν αποφασίζω για κάποιον/κάτι, αξιολογώ, 
κρίνω κ.λπ.): το νεαρό τής ηλικίας θα ληφθεί υπ' όψιν από το δικαστήριο (στ) 
λαµβάνω µέτρα προχωρώ σε συγκεκριµένες ενέργειες: η πολιτεία λαµβάνει 
µέτρα κατά τού νέφους ΣΥΝ. µεριµνώ, αποφασίζω, ενεργώ (ζ) ουκ αν λάβοις 
παρά τού µη έχοντος (ούκ αν λάβοις παράτοῦµή έχοντος, Λουκιαν. Νεκρικοί 
∆ιάλογοι, Χάρων και Μένιππος) δεν µπορεί κανείς να πάρει κάτι, ιδ. χρήµατα, 
από κάποιον που δεν έχει (η) µάχαιραν έδωκας, µάχαιραν θα λάβεις βλ. λ. 
µάχαιρα (θ) λάβετε θέσεις! το σύνθηµα εκκινήσεως σε αθλητικούς αγώνες, ιδ. 
σε αγωνίσµατα δρόµου (ι) λαµβάνω τον λόγο έρχεται η σειρά µου να µιλήσω: 
µετά τον πρόεδρο, έλαβε τον λόγο ο διευθυντής τής επιχείρησης (ια) έχω να 
λαβαίνω µου οφείλεται κάτι (π.χ. ποσό): ~ τρία νοίκια (ιβ) λαµβανοµένου | 
λαµβανοµένης υπ' όψιν αν ληφθεί κάποι-ος/κάτι υπ' όψιν: λαµβανοµένης 
υπ'όψιν τής στρατηγικής σηµασίας τής περιοχής για τη χώρα, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έµφαση στην αµυντική της θωράκιση2. γίνοµαι ή είµαι αποδέκτης: ~ 
γράµµα/ νέα | ειδήσεις | µήνυµα | διαβεβαίωση || µετά την ήττα στις εκλογές, ο 
πρωθυπουργός δήλωσε ότι έλαβε το µήνυµα ΣΥΝ. παίρνω ΑΝΤ. στέλ- 

νω, αποστέλλω 3. (ο τ. ελήφθη) (α) ως απάντηση τού δέκτη όταν το σήµα 
φθάνει σε αυτόν και ειδοποιεί τον ποµπό ότι το πήρε (β) (οικ.) ως απάντηση 
στον συνοµιλητή µας, όταν θέλουµε να δηλώσουµε ότι καταλάβαµε τι θέλει 
να πει: µην τα επαναλαµβάνεις άδικα· το σήµα ~! ΣΥΝ. (οικ.) το 'πιασα, µπήκα 
4. προσλαµβάνω, αποκτώ: η υπόθεση έλαβε περίεργη τροπή µετά τις τελευταίες 
αποκαλύψεις || το φαινόµενο έλαβε τεράστιες διαστάσεις || η συζήτηση έλαβε 
τον χαρακτήρα αντιπαράθεσης || σ'αυτό το συµβούλιο έλαβε την τελική του µορ-
φή το περιεχόµενο τού νέου πολιτικού δόγµατος. Επίσης (λαϊκ.) λαβαίνω 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. λαβ- (πβ. αόρ. β' ε-λαβ-ον, µε ενεστ. ένθηµα -µ-) < *(σ)λαβ- 
< I.E. *slagw- «πιάνω, αρπάζω», χωρίς τεκµηριωµένες συνδέσεις εκτός τής 
Ελληνικής. Οµόρρ. λαβ-ή, λήµ-µα, λή-ψις, λή-πτης, συλ-λήβ-δην, εύ-λαβ-ής, 
λάφ-υρο(ν) κ.ά. Πολλές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική: λαµβάνω 
χώρα (< avoir lieu), λαµβάνω την τιµή (< avoir l'honneur), λαµβάνω γνώση (< 
prendre connaissance), λαµβάνω µέρος (< prendre part), λαµβάνω µέτρα 
(prendre des mesures), λαµβάνω υπ' όψιν (< prendre en considération | avoir 
sous les jeux) κ.ά.]. 

λαµβάνω: σύνθετα -παράγωγα. Το λαµβάνω είναι µια από τις πιο 
πολυχρησιµοποιούµενες λέξεις στα παράγωγα και τα σύνθετα της. Η λ. 
προέρχεται από τη ρίζα *slagw- (*σλαβ-), αλλά το σ- προ τού -λ- στην αρχή 
τής λέξης σιγήθηκε (η παρουσία του είναι χρήσιµη, για να ερµηνευθεί ο τ. 
τού παρακειµένου)· έτσι συνήθ. µιλάµε για δύο θέµατα, το ασθενές λαβ- 
και το ισχυρό ληβ- (από λαβ-). Από το θ. λαβ- παράγονται τα: λα-µ-β-άν-ω 
(τα -µ- και -αν- είναι ενθήµα-τα, προσφύµατα µέσα στη λέξη), έ-λαβ-ον (έ-
λαβ-α), λαβ-ή (χειρολαβή, απο-λαβή), λαβ-ίδα (λαβ-ίς), -λάβ-ος (εργο-
λάβος, δικο-λά-βος), -λαβ-ής (ευ-λαβ-ής), -λαβ-ώ (µεσο-λαβώ), λαβ-ώνω 
(λαβωµα-τιά) κ.ά. Από το θ. ληβ- παράγονται τα: λήψη (λήψις < *ληβ-σις), 
λήµµα «λέξη στο λεξικό» (< *ληβ-µα), λήπτης (< *ληβ-της), ληπτός (< 
*ληβ-τός). 
Ας σηµειωθεί ότι οµόηχα, όπως το -λειψή (παρά-λειψη < παραλείπω), από 
το θ. λειπ- τού λείπω, δεν έχουν σχέση µε το -λήψη από θ. ληβ-τοϋ 
λαµβάνω (κατά-ληψη< καταλαµβάνω). o παρακ. είληµµαι, από όπου η 
µετοχή ειληµµένος (κατ-ειληµµέ-νος, επαν-ειληµµένος κ.ά.), σχηµατίζεται 
από το αρχικό θ. σληβ-µε διπλασιασµό: *σε-σληβ-µαι > *ε-σληβ-µαι > *ε-
λληµ-µαι > είληµµαι (τα δύο -λ- απλοποιούνται σε ένα, µε αντέκταση τού 
προηγουµένου ε- σε ει-). Αρα τα ειληµµένος, επανειληµµένος, κατει-
ληµµένος κ.τ.ό. γράφονται µε ει (από την αντέκταση τού ει-) (< ληβ) µε η 
και µε δύο µµ (από την αφοµοίωση τού -β- προς το ακολουθούν -µ-: -ληβ-
µένος > -ληµ-µένος). 
Ενώ το απλό ρ. λαµβάνω µεταπλάστηκε σε λαβαίνω, τα σύνθετα τού 
ρήµατος µε προθέσεις σχηµατίζονται κυρ. από τον τ. λαµβάνω: ava-
λαµβάνω (ανειληµµένος, ανά-ληψη), απο-λαµβάνω (απο-λα-βές), δια-
λαµβάνω «πραγµατεύοµαι», επανα-λαµβάνω (επανειληµµένος, 
επανειληµµένως, επανά-ληψη, επανα-ληπτικός), εκ-λαµβά-νω, κατα-
λαµβάνω (κατειληµµένος, κατά-ληψη, κατα-ληπτός, ακα-τά-ληπτος),µετα-
λαµβάνω (µετά-ληψη), παραλαµβάνω (παρα-λα-βή(, περι-λαµβάνω (περί-
ληψη, περι-ληπτικός), προ-λαµβάνω (πρόληψη, προ-ληπτικός), προσ-
λαµβάνω (πρόσ-ληψη), συλ-λαµβάνω (σύλ-ληψη). Από τον τ. λαβαίνω 
σχηµατίζονται τα ανα-λαβαίνω, προ-λαβαίνω, κατα-λαβαίνω, παρα-
λαβαίνω, µετα-λαβαίνω και πε-ρι-λαβαίνω. Πρόκειται για παράλληλους 
τύπους προς τα αντίστοιχα ρ. σε λαµβάνω, πλην των καταλαβαίνω και 
περιλαβαίνω, που διαφέρουν σηµασιολογικώς από τα καταλαµβάνω και 
περιλαµβάνω. 

λάµβδα κ. λάµδα κ. λάβδα (το) (άκλ.) Λ, λ· το ενδέκατο γράµµα τού ελληνικού 
αλφαβήτου (βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ. < αρχ. λάµβδα | λάβδα < σηµιτ. 
lämedh «βούκεντρο»]. 

λαµβδακισµός κ. λαµδακισµός (ο) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πάθηση, εξαιτίας τής 
οποίας παρατηρείται δυσκολία ή αδυναµία στην προφορά τού φθόγγου 
λάµβδα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lambdacisme]. 

λαµέ (το) {άκλ.} 1. ύφασµα από γυαλιστερό υλικό, που αντανακλά µεταλλική 
λάµψη 2. (συνεκδ.) λαµέ (τα) ενδύµατα, υποδήµατα ή εξαρτήµατα από 
γυαλιστερό υλικό και συνήθ. κακής ποιότητας και γούστου, που αποσκοπούν 
στον εύκολο εντυπωσιασµό: (ειρων.) ανέβηκε στην πίστα µε τα ~ του, για να... 
τυφλώσει τα πλήθη! [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. lamé «ύφασµα µε ίνες 
µετάλλου ή µε υλικό πουέχει τη λάµψη τους» < lame «έλασµα», βλ. κ. λάµα]. 

Λαµία (η) πόλη τής Α. Στερεάς Ελλάδας, πρωτεύουσα τού νοµού Φθιώτιδας. 
— Λαµιώτης κ. (λόγ.) Λαµιεύς (ο), Λαµιώτισσα (η), λα-µιώτικος, -η, -ο κ. 
(λόγ.) λαµιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο. Κατά τη µυθολογία, η πόλη έλαβε το όνοµα της από 
τον Λάµο, γυιο τού Ηρακλή και ιδρυτή τής πόλης, ή από την οµώνυµη 
βασίλισσα των Τραχινίων Λαµία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το τοπωνύµιο 
εµφανίζει θ. λαµ-, για το οποίο βλ. λ. λάµια]. 

λάµια (η) {λαµιών} 1. ΜΥΘΟΛ. καθένα από τα τέρατα µε γυναικεία µορφή, που 
τρέφονταν µε ανθρώπινο αίµα και σάρκες 2. (µετωνυµ.) γυναίκα µε κακό και 
δύστροπο χαρακτήρα: έχει παντρευτεί µια ~, που του κάνει τον βίο αβίωτο 
ΣΥΝ. τέρας, µέγαιρα ANT. άγγελος. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. λαµ- (απαντά και στο 
οµόρρ. λαµυρός «αδηφάγος, άπληστος»), που συνδ. πιθ. µε λατ. lémures 
«ψυχές νεκρών, φαντάσµατα», ουαλ. lleff «φωνή» κ.ά.]. 

λα µ ίνα (η) {λαµινών} υλικό από συνθετικές ρητίνες για την κάλυψη πλακών. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. lamina < λατ. lamina «έλασµα», αγν. ετύµου]. 
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λαµινάρια (τα) µεγάλα θαλάσσια φύκια. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. laminaire 
< λατ. lamina, για το οποίο βλ. λ. λάµα (η)]. 

λαµνοκόπι (το) {λαµνοκοπιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το να δίνει κανείς ώθηση σε 
βάρκα ή άλλο σκάφος τραβώντας κουπί: απόκαµε από το ~ ΣΥΝ. κωπηλασία. 

λαµνοκόπος (ο) πρόσωπο που λάµνει, που κωπηλατεί. [ΕΤΥΜ. 
< λάµνω + επιτατ. επίθηµα -κόπος < κόπτω]. 

λαµνοκοπω ρ. αµετβ. {λαµνοκοπείς... | λαµνοκόπησα} κωπηλατώ, λάµνω 
(βλ.λ.). 

λάµνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) δίνω ώθηση σε σκάφος 
τραβώντας κουπί: ~ δυνατά ΣΥΝ. κωπηλατώ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ελαύνω 
(πβ. αχαµνός < χαϋνος). Ήδη οµηρική η φρ. ελαύνω νήα «κινώ πλοίο µε τα 
κουπιά»]. 

λαµόνιας (ο) (λαϊκ.-κακόσ.) ο αβανταδόρος- συνήθ. ως επίρρ. λαµό-για στη ΦΡ. 
(αργκό) την κάνω λαµόγια εξαπατώ κάποιον (συχνά και εξαφανίζοµαι) ή δεν 
εµφανίζοµαι, δεν πηγαίνω κάπου, ενώ είχα συµφωνήσει να πάω. Επίσης 
λαµόγιο (το). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < ισπ. la moya «η τάδε»]. 

λάµπα (η) {λαµπών) 1. συσκευή που χρησιµεύει για τον φωτισµό, σε διάφορα 
σχήµατα ανάλογα µε την πηγή τού φωτός· γενικά αποτελείται από το δοχείο 
µέσα στο οποίο αποθηκεύεται το φωτιστικό υλικό (π.χ. γκαζάκι, στις λάµπες 
γκαζιού) ή από τον µηχανισµό σύνδεσης µε την πηγή τής ενέργειας (π.χ. ντουί 
για το ρεύµα, στις ηλεκτρικές λάµπες) και από διαφανές ή ηµιδιαφανές γυαλί, 
σφαιρικού ή κυλινδρικού σχήµατος, ερµητικά κλειστού ή µε οπή στην 
κορυφή, για να βγαίνουν τα καύσιµα, µε το οποίο προστατεύεται και δεν 
σβήνει το φως: ~ πετρελαίου | ασφαλείας | θυέλλης (που δεν σβήνει µε τον 
ισχυρό άνεµο) || αναµµένη | γυάλινη | καπνισµένη | κρεµαστή | σβηστή ~ ΣΥΝ. 
φως, φωτιστικό 2. (ειδικότ.) όργανο που µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια 
σε φως, όταν συνδεθεί µε ηλεκτρικό κύκλωµα· αποτελείται από µία σφαίρα 
(γλόµπο) ή κύλινδρο από γυαλί και µία βάση, µε την οποία συνδέεται µε το 
ηλεκτρικό κύκλωµα και διαθέτει τον µηχανισµό µετατροπής τού ηλεκτρισµού 
σε φως: ηλεκτρική | καρφωτή | βιδωτή ~ || ~ φθορισµού || κάηκε η ~ ΣΥΝ. 
λαµπτήρας, λυχνία, γλόµπος. — (υποκ.) λαµπίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. lampa < λατ. lampas < αρχ. λαµπάς, -άδος < 
λάµπω]. 

λαµπάδα (η) 1. µεγάλο κερί που χρησιµοποιείται σε διάφορες θρησκευτικές 
τελετές (βαφτίσια, Ανάσταση κ.λπ.): έκανε τάµα στον Άγιο µια ~ ίσαµε το µπόι 
του || πασχαλιάτικη | γιορτινή | λειωµένη | πολύχρωµη | κερένια | νυφική | 
νεκρική ~ 2. (µτφ.) σε στάση ευθυτενή, στητή όπως η λαµπάδα: ευσταλείς νέοι 
µε κορµιά λαµπάδες ANT. καµπούρα. — (υποκ.) λαµπαδίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. λαµπάς, -άδος < λάµπω]. 

λαµπαδηδρόµε (η) {λαµπαδηδροµιών} 1. αθλητικός αγώνας των αρχαίων 
Ελλήνων, κατά τον οποίο δροµείς ή ιππείς έτρεχαν κρατώντας αναµµένες 
δάδες: λαµπρή | ένδοξη ~ · 2. νυχτερινή συνήθ. πορεία πλήθους µε υψωµένα, 
αναµµένα δαδιά: θρησκευτική | εορταστική ~ ΣΥΝ. λαµπαδηφορία. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < λαµπάς, -άδος + -δροµία < δρόµος. Το -η- οφείλεται σε 
µετρικούς λόγους]. 

λαµπαδηδρόµος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που συµµετέχει σε λαµπαδηδροµία 
2. καθένας από τους αθλητές που µεταφέρουν την ολυµπιακή φλόγα από την 
Ολυµπία στη χώρα τελέσεως των Ολυµπιακών Αγώνων. 

λαµπαδηφορία (η) {λαµπαδηφοριών} νυχτερινή παρέλαση νέων µε υψωµένες 
αναµµένες λαµπάδες ή δαδιά: νυχτερινή | εορταστική | θρησκευτική ~||~ κατά 
την πανηγυρική έναρξη των πανευρωπαϊκών αγώνων ΣΥΝ. λαµπαδηδροµία. — 
λαµπαδηφόρος (ο/η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λαµπαδηφόρος < λαµπάς, -άδος + 
-φόρος < φέρω. Το -η- οφείλεται σε µετρικούς λόγους]. 

λαµπαδιάζω ρ. αµετβ. {λαµπάδιασ-α, -µένος} αρπάζω απότοµα ολόκληρος 
φωτιά, καίγοµαι σαν λαµπάδα: το ξύλινο σπίτι λαµπάδιασε σε λίγα λεπτά ΣΥΝ. 
φουντώνω, ανάβω, αναφλέγοµαι ΑΝΤ. σβήνω. — λαµπάδιασµα (το). 

λαµπάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρή λυχνία σε µηχάνηµα ή συσκευή, που εκπέµπει 
φως, όταν περνά ηλεκτρική ενέργεια από το κύκλωµα της (ως ένδειξη είτε 
λειτουργίας είτε βλάβης): άναψε το ~ τής βενζίνης-πρέπει να γεµίσω το 
ρεζερβουάρ || µόλις πάτησε το κουµπί, χιλιάδες ~ αναβόσβησαν ΦΡ. (αργκό) µου 
ανάβουν τα λαµπάκια κάτι µου προκαλεί εκνευρισµό: όποτε αρχίζει τα 
πολιτικά, ~! ΣΥΝ. µου τη δίνει, µου τη βαράει, µου τη σπάει. λαµπατέρ (το) 
{άκλ.} 1. ηλεκτρική συσκευή φωτισµού που αποτελείται από λαµπτήρα και 
αµπαζούρ και στηρίζεται σε βάση που ακουµπά στο έδαφος 2. (συνεκδ.) κάθε 
µικρό φωτιστικό. [ΕΤΥΜ < γαλλ. lampadaire < µεσν. λατ. lampadarium < λατ. 
lampar < αρχ. λαµπάς, -άδος]. λαµπερός, -ή, -ό [µεσν.] (κυριολ. κ. µτφ.) αυτός 
που ακτινοβολεί, που λάµπει: - µάτια | µαλλιά ! χαµόγελο | ήλιος | χρώµα | 
ουρανός ΣΥΝ. λαµπρός, φωτεινός, γυαλιστερός, απαστράπτων, αστραφτερός 
ΑΝΤ. θαµπός, σκοτεινός. — λαµπερά επίρρ., λαµπεράδα (η). λαµπηδόνα (η) 
(λόγ.) 1. η λάµψη, η ακτινοβολία: η ~ του σύγχρονου πολιτισµού ΣΥΝ. 
λαµπρότητα 2. µυθικό φυτό στο οποίο αποδίδονταν θαυµατουργικές ιδιότητες 
και το οποίο ήταν αφανές τη µέρα και φωτεινό τη νύχτα 3. έντοµο, η 
πυγολαµπίδα. Επίσης (λογιότ.) λαµπηδών {λαµπηδόνος}. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. λαµπηδών, -όνος < αρχ. λάµπω]. Λάµπης (ο) → 
Χαραλάµπης λαµπικαρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λαµπίκαρα κ. λαµπικάρισ-α, -
µένος} 

♦ (µετβ.) 1. (λαϊκ.) περνώ υγρό µέσα από φίλτρο, για να το καθαρίσω ΣΥΝ. 
καθαρίζω, διυλίζω, φιλτράρω, ραφινάρω, αποστάζω 2. (γενικότ.) καθαρίζω 
εξονυχιστικά: ~ το σπίτι ΑΝΤ. βροµίζω ♦ 3. (αµετβ.) αποκτώ διαύγεια: πολλά 
λάδια λαµπικάρουν µόνα τους, ενώ άλλα διατηρούνται για πολύ καιρό ελαφρώς 
θολερά || (µτφ.) λαµπικάρισε το κεφάλι µου από το µεθύσι ΣΥΝ. καθαρίζω, 
ξεκαθαρίζω, ξελαµπικάρω ΑΝΤ. σκοτίζοµαι, ζαλίζοµαι. — λαµπικάρισµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. lambicar < lambico < αραβ. al-ambiq < αρχ. άµβιξ | 
άµβυξ «αποστακτήριο»]. 

λαµπικος (ο) 1. ο αποστακτήρας (βλ.λ.) · 2. (µτφ.) οτιδήποτε είναι τόσο 
καθαρό, ώστε να λάµπει: σφουγγάρισα το πάτωµα και το 'κάνα ~. — λαµπίκο 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. lambico < αραβ. al-ambiq < αρχ. άµβιξ | άµβυξ 
«αποστακτήριο». Η σηµερινή µτφ. σηµ. οφείλεται σε παρετυµολ. επίδραση 
τού ρ. λάµπω]. 

λαµπιόνι (το) {λαµπιον-ιού | -ιών} µικρή ηλεκτρική λάµπα: στόλισαν τους 
δρόµους µε πολύχρωµα ~ ΣΥΝ. λυχνία, φωτάκι, λαµπάκι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
lampione, υποκ. τού ουσ. lampa (βλ. κ. λάµπα)]. 

λαµπόγυαλo (το) γυαλί φωτιστικής λάµπας πετρελαίου· ΦΡ. τα κάνω 
λαµπόνυαλο προκαλώ µεγάλη καταστροφή σε κάτι. — Επίσης 
λαµπογυάλι. 

λαµποκοπώ ρ. αµετβ. {λαµποκοπάς... | λαµποκόπησα} 1. αστράφτω, λάµπω: 
χρυσός τρούλος λαµποκοπούσε στο φως τής µέρας ΣΥΝ. γυαλίζω 2. (ειδικότ.) 
λάµπω από την καθαριότητα: η µπουγάδα λαµποκοπούσε στο σχοινί ΣΥΝ. 
αστράφτω. — λαµποκόπηµα κ. (λαϊκ.) λαµποκόπι· (το). [ΕΤΥΜ. < λάµπω + 
επιτατ. επίθηµα -κοπώ < κόπος]. 

λαµπρά επίρρ. [µεσν.] κατά τρόπο εξαιρετικό, θαυµαστό: ~! Όλα τα-
κτοποιήθηκαν! ΣΥΝ. εξαιρετικά, θαυµάσια, υπέροχα ΑΝΤ. άσχηµα, έτσι κι 
έτσι. 

λαµπράδα (η) → λαµπρότητα 
Λαµπρή (η) [µεσν.] (λαϊκ.) το Πάσχα, η γιορτή τής Ανάστασης: η ηµέρα τής ~. 
λαµπριάτικα επίρρ.· ανήµερα το Πάσχα, την ηµέρα τής Λαµπρής: δεν γίνεται ~ 

να συζητάµε για δουλειές. 
λαµπριάτικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη Λαµπρή, το Πάσχα: ~ ρούχα | 

αβγά | πανηγύρι | γλέντι ΣΥΝ. πασχαλινός, γιορτινός. 
Λαµπρινή (η) γυναικείο όνοµα. 
λαµπρό- ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. λάµψη, πολυτέλεια: λαµπρό-

ντυµένος 2. σχέση µε τη Λαµπρή: λαµπρο-κούλλουρο. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. λαµπρός (λ.χ. αρχ. 
λαµπρό-φωνος, µτγν. λαµπρό-ψυχος, µεσν. λαµπρο-φωτεινός)]. 

λαµπροντυµένος, -η, -ο αυτός που φορά επίσηµα, καινούργια ρούχα ΣΥΝ. 
λαµπροφορεµένος ΑΝΤ. κακοντυµένος. 

λαµπρός, -ή, -ό 1. αυτός που εκπέµπει φως από το εσωτερικό του, που βγάζει 
έντονη λάµψη: ~ ήλιος | αστέρι ΣΥΝ. αστραφτερός, λαµπερός, ακτινοβόλος 
ΑΝΤ. σκοτεινός, σκούρος· (µτφ.) 2. σπινθηροβόλος: ~ βλέµµα | µάτια 3. αυτός 
που ξεχωρίζει, που υπερέχει σε σχέση µε τους άλλους, που προκαλεί τον 
θαυµασµό: - επιστήµονας | γιατρός | επίτευγµα | µέλλον | νίκη | σταδιοδροµία 
ΣΥΝ. έξοχος, εξαιρετικός, διαπρεπής, εξέχων, καταπληκτικός ΑΝΤ. µέτριος, 
κακός 4. αυτός που χαρακτηρίζεται από επισηµότητα και χλιδή: ~ ποµπή | 
παρέλαση | εορτασµός ΣΥΝ. επίσηµος ΑΝΤ. ανεπίσηµος, καθηµερινός 5. 
Λαµπρή (η) βλ.λ. — λαµπρά επίρρ. (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εναργής. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< λάµπω]. 

Λάµπρος (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < λαµπρός (µε αναβιβασµό τού 
τόνου)]. 

λαµπρότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η φωτεινότητα, η λάµψη: η ~ τού ήλιου | 
τού αστεριού | τού χρυσού 2. (µτφ.) η µεγαλοπρέπεια, το µεγαλείο: η επέτειος 
εορτάστηκε µε ιδιαίτερη ~ || η ~ των ανακτόρων. Επίσης λαµπράδα (σηµ. 1) 
[µεσν.]. 

λαµπροφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός που φορά γιορτινά, επίσηµα 
ρούχα: ~ νεανίδες ΣΥΝ. λαµπροντυµένος, λαµπροφορεµένος· (µτφ.) 2. αυτός 
που δηµιουργεί χαρά, ευχαρίστηση: η ~ ηµέρα τής απελευθέρωσης || η ~ 
Ανάστασις τού Κυρίου ΣΥΝ. χαρµόσυνος, χαροποιός 3. αυτός που εκπέµπει 
λάµψη, µεγαλοπρέπεια: τα ~ άρµατα τής παρέλασης. 

λαµπροφορώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {λαµπροφορείς... | λαµπροφόρε-σα, -µένος} 
φορώ τα γιορτινά, τα καλά µου ρούχα: λαµπροφορεµένο εκκλησίασµα ΣΥΝ. 
ντύνοµαι καλά. 

λαµπρύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {λάµπρυνα} (λόγ.) 1. προσδίδω λάµψη ΣΥΝ. φωτίζω 
ΑΝΤ. θαµπώνω, σκοτεινιάζω 2. (µτφ.) προσδίδω αίγλη, µεγαλοπρέπεια: την 
εκδήλωση λάµπρυναν µε την παρουσία τους εξέχουσες προσωπικότητες || µε το 
κατόρθωµα του λάµπρυνε το όνοµα τής οικογενείας του ΣΥΝ. δοξάζω ΑΝΤ. 
σκιάζω. 

λαµπτήρας (ο) φωτιστικό µέσο που µετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε φως: 
~ αλογόνου | νέου | φθορισµού ΣΥΝ. λάµπα, γλόµπος, λαµπιόνι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
λαµπτήρ, -ήρος < λάµπω]. 

λαµπυρίδα (η) µικρό έντοµο, τού οποίου το κάτω µέρος εκπέµπει φως, που το 
κάνει ορατό τη νύχτα ΣΥΝ. πυγολαµπίδα, (λαϊκ.) κωλο-φωτιά. 
[ΕΤΥΜ < αρΧ· λαµπυρίς, -ίδος < *λαµπυλίς (µε ανοµοίωση), υποκ. θ. λάµπ- 
τού ρ. λάµπω]. 

λαµπυρίζω ρ. αµετβ. {λαµπύρισα} εκπέµπω φως (που παρουσιάζει 
αυξοµειώσεις στην ένταση του): τα φώτα των καϊκιών λαµπύριζαν στην ήρεµη 
θάλασσα ΣΥΝ. τρεµοφέγγω. — λαµπύρισµα (το). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. 
λαµπυρίς, -ίδος (βλ.λ.)]. 
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λάµπω ρ. αµετβ. {έλαµψα} 1. βγάζω προς τα έξω φως, ακτινοβολώ: ο 
ήλιος λάµπει στον ουρανό || (µτφ.) το πρόσωπο του έλαµπε από ικα-
νοποίηση | χαρά | ευτυχία ΣΥΝ. φεγγοβολώ, φέγγω ΑΝΤ. σκοτεινιάζω, 
είµαι σκοτεινός· ΦΡ. λάµπει το άστρο (κάποιου) για την περίοδο τής 
ακµής (κάποιου), την περίοδο που µεσουρανεί: τη δεκαετία τού '60 
έλαµψε το άστρο τού Φ. Φελλίνι 2. αντανακλώ έντονα το φως, εκπέ-
µπω λάµψη που προέρχεται από εξωτερική πηγή: ο δρόµος έλαµπε 
κάτω από τα φώτα || έλαµπαν από µακριά τα κοσµήµατα και τα πε-
τράδια της || τα µάτια της έλαµψαν από τα δάκρυα ΣΥΝ. αντιφεγγίζω, 
γυαλίζω, αστράφτω ΑΝΤ. είµαι µουντός- ΦΡ. ό,τι λάµπει δεν είναι 
χρυσός ό,τι φαίνεται εντυπωσιακό δεν συνεπάγεται ότι έχει πραγ-
µατικά µεγάλη αξία 3. (µτφ.) είµαι τόσο καθαρός, ώστε αντανακλώ 
το φως: το σπίτι έλαµπε από την καθαριότητα ΣΥΝ. λαµποκοπώ, γυα-
λίζω 4. αποτελώ εξέχουσα παρουσία, ξεχωρίζω από τους άλλους: η 
πόλη έλαµψε στα γράµµατα και στις τέχνες στον µεσοπόλεµο ΣΥΝ. 
διαπρέπω, διακρίνοµαι- ΦΡ. (κάποιος) λάµπει διά τής απουσίας του 
βλ. λ. απουσία 5. (µτφ.) φανερώνοµαι µε τρόπο εντυπωσιακό: η αλή-
θεια στο τέλος θα λάµψει. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. λαµπ- (µόνο στην Ελλην. εµφανίζεται το έρρινο έν-
θηµα -µ-) < I.E. *lap- «λάµπω, καίω», πβ. χεττ. lappaS «λαµπρός», λιθ. 
lópé «φως», ουαλ. llachar «λαµπρός» κ.ά. Οµόρρ. λαµπάς (-άδα), λα-
µπ-τήρ[ας], λαµπ-ρός, λάµψ-ις (-η), Αάµπ-ρος κ.ά. Ορισµένες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ό,τι λάµπει δεν είναι χρυσός (< γαλλ. tout ce qui 
brille n'est pas d'or), έλαµψε διά τής απουσίας του (< γαλλ. il brilla 
par son absense)]. 

λάµψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το φως που εκπέµπεται από φω-
τεινή πηγή, η ακτινοβολία: η ~ των αστεριών | τού φεγγαριού ΣΥΝ. 
φεγγοβόληµα, λαµποκόπηµα 2. (µτφ.) η γυαλάδα: η ~ των ασηµικών | 
των κοσµηµάτων ΑΝΤ. θαµπάδα, µουντάδα 3. (συνεκδ.) η αστραπή: 
λάµψεις και µπουµπουνητά στον ουρανό 4. (µτφ.) η αίγλη, η ισχυρή 
εντύπωση που προκαλεί (κάποιος/κάτι) στους άλλους: η ~ τής οµορ-
φιάς τής νεαρής ηθοποιού || η ~ τής προσωπικότητας τού µεγάλου 
συγγραφέα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίγλη. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λάµψις < αρχ. 
λάµπω]. 

λαναράς (ο) {λαναράδες} 1. πρόσωπο που ξαίνει το µαλλί µε το λα-
νάρι (βλ.λ.) 2. πρόσωπο που κατασκευάζει ή πουλά λανάρια (βλ.λ.). 

λανάρι (το) {λαναρ-ιού | -ιών} χειροκίνητο εργαλείο ή µηχάνηµα, που 
χρησιµοποιείται για το ξάσιµο τού µαλλιού. Επίσης λανάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < επίθ. λανάριος < λατ. lanarius < lana «µαλλί» (βλ. κ. λη-
νός)]'. 

λαναρίζω ρ. µετβ. {λανάρισ-α, -τηκα, -µένος} επεξεργάζοµαι το µαλ-
λί (µετά την κουρά τού ζώου) µε τη βοήθεια τού λαναριού, ώστε να 
µπορεί να µετατραπεί σε νήµα (βλ.λ.) ΣΥΝ. ξαίνω. — λανάρισµα (το). 

λανθανίδες (οι) {λανθανιδών} ΧΗΜ. τα στοιχεία µε ατοµικό αριθµό 
από 57 έως 71, τα οποία ανήκουν στη σειρά τού λανθανίου (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, um.}. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. lanthanidae, βλ. κ. 
λανθάνιο]. 

λανθάνιο (το) [1885] {λανθανίου} ΧΗΜ. µεταλλικό αργυρόχροο στοι-
χείο (σύµβολο La) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ; Αντιδάν., < νεολατ. lanthanum < αρχ. λανθάνω «διαφεύγω την 
προσοχή, είµαι κρυµµένος», επειδή το οξίδιο τού στοιχείου ελάνθανε 
(ως πρόσµειξη) στα άλατα τού δηµητρίου]. 

λανθάνω ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. λανθάνων, -ούσα, -ον} (λόγ.) 1. υπάρ-
χω χωρίς να γίνοµαι εύκολα αντιληπτός, είµαι κρυµµένος: υπάρχει 
ένας ερωτισµός που λανθάνει στη σχέση τους || στην πολιτική τους 
ιδεολογία λανθάνει ένας αντιευρωπαϊσµός 2. (η µτχ. λανθάνων, -ού-
σα, -ον) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < θ. λαθ- (αόρ. β' ε-λαθ-ον, πβ. κ. µανθάνω - ε-µαθ-ον). Το 
-θ- τού θέµατος αποτελεί πρόσφυµα, πράγµα που καθιστά δυνατή τη 
σύνδεση µε λατ. lä-t-eö «κρύβοµαι, αγνοούµαι», ενώ δεν απαντούν 
ακριβή αντίστοιχα στις άλλες I.E. γλώσσες. Οµόρρ. λάθ-ρα, λαθ-
ραίος, λήθ-η, ά-ληθ-ής, λάθ-ος, λήσ-µων (< *λάθ-µων) κ.ά.]. 

λανθάνων, -ούσα, -ον αυτός που λανθάνει, που υπάρχει κρυµµένος ή 
χωρίς να γίνεται αντιληπτός: λανθάνων ερωτισµός || λανθάνουσα 
αντιπάθεια || ο ιός βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση || υπάρχει 
ένας ~ ρατσισµός στη συµπεριφορά τους ΣΥΝ. υφέρπων, υποβόσκων 
ΑΝΤ. εµφανής, προφανής- ΦΡ. γλώσσα λανθάνουσα τ' αληθή λέγει 
(γλώσσα λανθάνουσα τ' αληθή λέγει, Μένανδρος) τα λάθη στην οµι-
λία από βιασύνη ή παραδροµή φανερώνουν τις αληθινές σκέψεις ή 
επιθυµίες τού οµιλητή ή την αλήθεια γενικότερα. [ΕΤΥΜ. Μτχ. 
ενεστ. τού αρχ. λανθάνω (βλ.λ.) µε την ήδη αρχ. σηµ. «διαφεύγω την 
προσοχή, είµαι κρυµµένος». Σε επιστ. όρους αποδίδει το γαλλ. latent 
(< λατ. latens «κρυφός»), λ.χ. homosexualité | maladie latente]. 

λανθασµένος, -η, -ο αυτός που περιέχει λάθος ή οφείλεται σε λάθος: -
χειρισµός/ συλλογισµός/ ενέργεια/ άποψη/ εντύπωση | κίνηση | 
πολιτική ΣΥΝ. εσφαλµένος, λαθεµένος ΑΝΤ. σωστός, ορθός. — 
λανθασµέν-α | -ως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. µτχ. τού ρ. λανθάνω (αρχ.) κατά τα ρ. σε -άζω, πβ. δικ-
άζω, διπλασι-άζω]. 

λανολίνη (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. ουσία λιπαρής υφής, που πα-
ράγεται από τα µαλλιά των προβάτων, προτού αυτά υποστούν άλλου 
είδους επεξεργασία, και χρησιµεύει ως βάση για την κατασκευή 
καλλυντικών. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. lanoline (νόθο συνθ.) < lano- (< λατ. lana 
«µαλλί») + -οΐ- (< λατ. oleum < αρχ. ελαιον) + -ine]. 

λανσάρω ρ. µετβ. {λανσάρισα κ. λάνσαρ-α, -ίστηκα, -ισµένος} (κα-
θηµ.) 1. προωθώ στην αγορά, παρουσιάζω κάτι καινούργιο και το 
προβάλλω καταλλήλως: τη µόδα των ατηµέλητων ρούχων λανσάρουν 
Αµερικανοί σχεδιαστές ΣΥΝ. εισάγω, καθιερώνω, εγκαινιάζω 2. (γενι- 

κότ.) είµαι ο πρώτος που εφαρµόζω (κάτι): οι µαθητές τής τελευταίας 
τάξης τού σχολείου λάνσαραν την τρέλα για τα καπέλα που φοριούνται 
ανάποδα || ~ µια καινοτοµία. — λανσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. lancer «ρίχνω, εκτοξεύω» < λατ. lanceare «λογχίζω, 
εξακοντίζω» < lancea «λόγχη»]. 

λάντζα* κ. λάντσα (η) 1. µεγάλο σκεύος από ξύλο, που έχει σχήµα 
βαρελιού και χρησιµοποιείται για το πλύσιµο των κουζινικών και 
των πιατικών, κυρ. όπου αυτά βρίσκονται σε µεγάλες ποσότητες, π.χ. 
στα εστιατόρια ΣΥΝ. µαστέλο, κάδος 2. (συνεκδ.) το πλύσιµο των κου-
ζινικών και των πιατικών: µετά το τραπέζι είχα µπόλικη -! || κάνω τη 
~ ΣΥΝ. πλύσιµο. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < δηµώδ. ιταλ. lenza «νερό, ψιλόβροχο». Κατ' άλλη άποψη, 
< βεν. lanza «ιστός όπου δένεται το πανί», µε την έννοια ότι αυτή η 
εργασία ανετίθετο στο κατώτερο πλήρωµα]. 

λάντζα2 κ. λάντσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. µηχανοκίνητη βάρκα 
για µεταφορά εφοδίων και διακίνηση προσώπων στα πλοία. [ΕΤΥΜ 
< ιταλ. lancia < ισπ. lancha | πορτ. lanchSo < λατ. lancea «λόγχη»]. 

λαντζ(ι)έρης (ο) {λαντζ(ι)έρηδες},λαντζ(ι)έρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πρόσωπο που απασχολείται µε το πλύσιµο των σκευών σε επαγγελ-
µατικά µαγειρεία: ο ~ τού πλοίου | τού εστιατορίου. Επίσης λαν-
τζ(ι)έρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. [ΕΤΥΜ < λάντζα + παραγ. επίθηµα 
-ιέρης]. 

λαντό (το) {άκλ.} παλιά ιππήλατη, κλειστή και τετράτροχη άµαξα: 
γρήγορο | πολυτελές | ασφαλές | µικρό ~ ΣΥΝ. αµάξι ΑΝΤ. κουπέ. 
[ΕΤΥΜ; < γαλλ. landau, από το όνοµα τής γερµ. πόλης Landau]. 

λα ξ επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε λακτίσµατα, µε κλοτσιές- στη ΦΡ. πυξ-λαξ µε 
γροθιές και κλοτσιές: τους πέταξαν έξω ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ., πιθ. < *κλαξ, που συνδ. µε λατ. calx «φτέρνα», αβεβ. ετύ-
µου. Κατ' άλλη άποψη, η λ. λάξ συνδέεται µε λιθ. lakstùs «ταχύς, γρή-
γορος», lekiù «τρέχω, πετώ», οπότε θα προερχόταν από θ. µε αρχική 
σηµ. «πηδώ». Οµόρρ. λακ-τίζω]. 

λάξευµα (το) → λαξεύω 
λάξευση (η) → λαξεύω 
λαξευτής (ο) [µτγν.] πρόσωπο που επεξεργάζεται το µάρµαρο ή άλλο 

υλικό, για να επιτύχει καλλιτεχνικό αποτέλεσµα: επιτήδειος | µε-
ρακλής | έµπειρος | ακριβός ~ ΣΥΝ. λιθοξόος, γλύπτης, λιθογλύπτης. 
— λαξευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

λαξευτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που τον έχουν λαξεύσει: ~ τάφος | 
πέτρα | µάρµαρο ΣΥΝ. σκαλιστός, σµιλεµένος, γλυπτός ΑΝΤ. αλάξευ-
τος, ασκάλιστος 2. (µτφ.) αυτός που έχει ωραία µορφή: ~ κορµί | µάτια 
ΣΥΝ. καλοσχηµατισµένος, όµορφος ΑΝΤ. κακοσχηµατισµένος, 
άσχηµος. 

λαξεύω ρ. µετβ. {λάξευ-σα, -θηκα, -µένος (κ. λαξεµένος)} 1. επεξερ-
γάζοµαι φυσικό υλικό (µάρµαρο, ξύλο), για να επιτύχω καλλιτεχνικό 
αποτέλεσµα ΣΥΝ. σµιλεύω, σκαλίζω 2. (µτφ.) χρησιµοποιώ την τέχνη 
µου στην επεξεργασία ενός πράγµατος: ~ τον λόγο µου ΣΥΝ. σµιλεύω. 
— λάξευµα (το) [µτγν.] κ. λάξευση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λάξόος < λα- (< λάας «λίθος, πέτρα», αβεβ. ετύ-
µου, πιθ. < *λήΡας ή < *λάΈας, που ίσως συνδ. µε αλβ. 1ère «πέτρω-
µα») + -ξόος < ξέω]. 

λαο- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει σχέση µε τον λαό: λαο-πλάνος, 
λαο-κρατία. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. λαο-δάµας, µτγν. 
λαο-πλάνος), που προέρχεται από το ουσ. λαός]. 

λαογραφία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο 
µελέτης τον λαϊκό πολιτισµό ενός έθνους ή εθνότητας σε όλες του τις 
εκφάνσεις (την κοινωνική συγκρότηση, τις παραδόσεις, τα τραγού-
δια, τον λαϊκό βίο, τα ήθη και έθιµα, την τέχνη κ.λπ.): ελληνική | αγ-
γλική | ιταλική ~ 2. (ειδικότ.) η παραπάνω επιστήµη ως προς το τµήµα 
τού λαού το οποίο µελετά: αγροτική | εργατική | αστική ~. — λα-
ογραφικός, -ή, -ό [1886], λαογραφικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γερµ. Volkskunde, άσχετο προς το µτγν. λαογραφία «απογραφή 
πληθυσµού»]. 

λαογράφος (ο/η) [1891] επιστήµονας που έχει ειδικευτεί στη λαο-
γραφία: οξυδερκής | διάσηµος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 

λαοθάλασσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πολύ µεγάλο πλήθος, πάρα πολύς 
κόσµος: την οµιλία τού αρχηγού τού κόµµατος παρακολούθησε µια ~ 
οπαδών του ΣΥΝ. κοσµοπληµύρα, κοσµοσυρροή. 

λαοκάπηλος (ο) [1864] {-ου κ. -ήλου | -ων κ. -ήλων, -ους κ. -ήλους} 
πρόσωπο που εκµεταλλεύεται και εξαπατά τον λαό. 

λαοκατάρατος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει επισύρει την οργή και τις 
κατάρες τού λαού: ~ φονιάς | δικτάτορας ΣΥΝ. λαοµίσητος ΑΝΤ. 
λαοφίλητος, λαοφιλής. 

Λαοκόων (ο) {Λαοκόωντ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. ιερέας τού Απόλλωνα στην 
Τροία, τον οποίο, καθώς και τους γυιους του, έπνιξαν δύο φίδια πριν 
από την άλωση τής πόλης. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < *AaFo-KÓF-wv < λαός (βλ.λ.) + θ. *-KOF- (πβ. 
µυκ. ko-wo) τού ρ. κοέω «αντιλαµβάνοµαι, κατανοώ», για το οποίο 
βλ. λ. ακούω]. 

Λαοκράτης (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ 
< λαός + -κράτης < κράτος]. 

λαοκράτης (ο) {λαοκρατών} πρόσωπο που πιστεύει στη λαοκρατία 
(βλ.λ.): φανατικός | αγωνιστής | θεωρητικός ~ ΣΥΝ. σοσιαλιστής, κο-
µουνιστής. 

λαοκρατία (η) [µτγν.] 1. το πολίτευµα κατά το οποίο την εξουσία 
ασκεί ο λαός ΣΥΝ. δηµοκρατία ΑΝΤ. ολιγαρχία, ολοκληρωτισµός 2. (ει-
δικότ.) το πολίτευµα στις χώρες τού υπαρκτού σοσιαλισµού, όπου είχε 
επικρατήσει ο κοµουνισµός: η γερµανική -ΣΥΝ. σοσιαλιστική δη-
µοκρατία (πβ. λαϊκή δηµοκρατία, λ. δηµοκρατία).   — λαοκρατικός, 
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-ή,-ό [1887]. Λαοκρατική ∆ηµοκρατία τής Γερµανίας (η) → Ανατολική Γερ-
µανία λαοκρατισµός (ο) η πίστη στο δικαίωµα και στις δυνατότητες τού 

λαού να ασκεί µόνος του την εξουσία. λαοκρισία (η) {χωρ. πληθ.} η 
απόφανση, η κρίση για ένα θέµα από 
τον λαό ΣΥΝ. λαϊκή ετυµηγορία. λαοµίσητος, -η, -ο [1891] αυτός τον οποίο 
µισεί ο λαός: ~ εισβολέας | δικτάτορας | δυνάστης | βασιλιάς | κατοχή | πολίτευµα 
ΣΥΝ. λαοκα-τάρατος ANT. λαοφίλητος, λαοφιλής. λαοπλάνος (ο) [µτγν.] 
πρόσωπο το οποίο χρησιµοποιεί τις ικανότητες και τα προσόντα του για να 
ξεγελάσει τον λαό και να τον κατευθύνει εκεί όπου ο ίδιος θέλει: ~ πολιτικοί µε 
απατηλές υποσχέσεις οδηγούν τη χώρα στην καταστροφή ΣΥΝ. δηµαγωγός. 
λαοπρόβλητος, -η, -ο [1845] αυτός τον οποίο έχει εκλέξει και αναδείξει ο λαός: 
~ ηγέτης ANT. διορισµένος, δοτός. [ETYM. < λαός + - πρόβλητος < προβάλλω]. 
λαός (ο) 1. (α) το σύνολο των πολιτών ενός κράτους· το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους, ανεξάρτητα από γλώσσα, 
θρησκεία, εθνικότητα, φύλο, ηλικία κ.λπ. (= ο κυρίαρχος λαός, ως φορέας τής 
λαϊκής κυριαρχίας) (β) το σύνολο των ενεργών πολιτών ενός κράτους που έχουν 
το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι (= το εκλογικό σώµα): αµόρφωτος 
| απολίτιστος | αρχαίος | σύγχρονος | αγροτικός | δραστήριος | βάρβαρος | ευγενι-
κός | εκφυλισµένος | δυναµικός | ένδοξος | ναυτικός | πλούσιος | πολεµοχαρής | 
φιλήσυχος | φτωχός | φιλόξενος | ακυβέρνητος | καταπιεσµένος | φιλελεύθερος | 
κυρίαρχος (από τον οποίο πηγάζουν όλες οι εξουσίες) ~ || ~ ενωµένος, ποτέ 
νικηµένος! (σύνθηµα από τις πολιτικές συγκεντρώσεις αριστερών κοµµάτων) || 
~, στρατός αδελφωµέ-νοι! (σύνθηµα από την εξέγερση τού Πολυτεχνείου το 
1973) || ο ~ έχει και µνήµη και γνώση ΣΥΝ. πολίτες· ΦΡ. φωνή Λαού, οργή Θεού 
βλ. λ. φωνή 2. (ειδικότ.) το σύνολο των ανθρώπων που κατοικούν σε συγκε-
κριµένη γεωγραφική περιοχή: ο ~ τής Αθήνας/ τής Αχαΐας || «λαέ τής Λάρισας | 
τής Αθήνας | τής Πάτρας κ.λπ.» (συνήθης τρόπος έναρξης πολιτικών λόγων) 
ΣΥΝ. κάτοικοι, πληθυσµός 3. (περιληπτ.) οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις: 
επαγγέλλεται καλύτερες µέρες για τον ~ και όχι για τους πλουσίους || 
κατασκευάζουν φτηνά προϊόντα για τον ~ || έλεγε ότι ο ~ δεν µπορεί να καταλάβει 
τις βαθιές έννοιες || ~ και Κολωνάκι (φτωχοί και πλούσιοι, πβ. λ. Κολωνάκι) 
ΣΥΝ. λαϊκές τάξεις, κοσµάκης, λαουτζίκος, πληβείοι, προλεταριάτο, πόπολο 
ΑΝΤ. άρχοντες, αρχοντολόι, πλούσιοι, αριστοκρατία, άρχουσα τάξη · 4. πολλοί 
άνθρωποι συγκεντρωµένοι: στη συναυλία µαζεύτηκε κόσµος και - || είχε πολύ ~ 
στην οµιλία του ΣΥΝ. κόσµος, ντουνιάς, λαοθάλασσα, κο-σµοπληµύρα, πλήθος · 
5. (καταχρ.) το έθνος, σύνολο προσώπων µε κοινά χαρακτηριστικά (γλώσσα, 
θρησκεία, παραδόσεις κ.λπ.): οι ~ τής Μεσογείου || ασιατικός | αφρικανικός | 
αµερικανικός ~· ΦΡ. περιούσιος λαός (εσεσθέ µοι λαός περιούσιος από πάντων 
των εθνών, Π.∆. Εξοδος 19, 5)] κατά την Αγία Γραφή, οι Εβραίοι και κατ' 
επέκτ. κάθε λαός που θεωρεί τον εαυτό του εκλεκτό σε σχέση µε τους άλλους. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λαός | λεώς | ληός < *λαΡός (πβ. µυκ. ra-wa-ke-ta: λάΈάγέτάς), 
αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε χεττ. lahna «πόλεµος», ενώ οι υπόλοιπες συνδέσεις 
δεν ικανοποιούν. Όπως και οι αντίστοιχες γερµ. λ. (πβ. αρχ. γερµ. liuti > γερµ. 
Leute, αρχ. αγγλ. lêod), έτσι και το αρχ. λαός αποτελούσε περιληπτικό όρο]. 
Λάος (το) {άκλ.} (λαοτ. Sathalanâlat Paxathipatai Paxaxón Lao = Λαϊκή 
∆ηµοκρατία τού Λάος) κράτος τής ΝΑ. Ασίας µε πρωτεύουσα τη Βιεντιάν, 
επίσηµη γλώσσα τη Λαοτινή και νόµισµα το νέο κιπ. — λαοτινός, -ή, -ό, 
Λαοτινά (τα). 
[ΕΤΥΜ. < λαοτ. Lao, αγν. ετύµου, ονοµασία εθνικής οµάδας (κλάδου των λαών 
Τάι), οι οποίοι εισέδυσαν στην Ινδοκίνα µετά τον 8ο αι. µ.Χ.]. λαοσύναξη (η) {-
ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ανθρώπων ο 
όρος χρησιµοποιήθηκε κυρ. από την Εκκλησία τής Ελλάδος για συγκεντρώσεις 
διαµαρτυρίας πιστών σε υπαίθριο χώρο ΣΥΝ. κοσµοσυρροή, λαοθάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < λαό(ς) + σύναξη (πβ. κ. µεσν. λαοσυναξία «κοσµοσυρροή», 
λαοσυνάκτης «αναγνώστης ή ψάλτης που συγκέντρωνε το εκκλησίασµα στον 
ναό για τη λειτουργία»)]. λαοσωτήριος, -α (λόγ. -ος), -ο [1892] αυτός που 
σώζει τον λαό: ~ 
επέµβαση ΣΥΝ. εθνοσωτήριος ΑΝΤ. αντιλαϊκός. λάου-λάου επίρρ. (λαϊκ.-οικ.) 
αργά-αργά, χωρίς βιασύνη (και προσεκτικά): ας το πάµε ~ το θέµα ΣΥΝ. σιγά-
σιγά ΑΝΤ. µάνι-µάνι. [ΕΤΥΜ. < λάγου-λάγου, γεν. ενικού τού ουσ. λαγός (µε 
αναβιβασµό τού τόνου)]. Λάουρα (η) γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ- < ιταλ. Laura < λατ. laurus «δάφνη, δάφνινο στεφάνι»]. λαουτζίκος (ο) 
(χωρ. πληθ.} (εκφράζει συµπάθεια ή υποτίµηση) οι απλοί άνθρωποι, αυτοί που 
ανήκουν στις κατώτερες τάξεις: Τι να σου κάνει κι ο ~; Χορεύει στον ρυθµό που 
του παίζουν ΣΥΝ. λαός, µάζα ΑΝΤ. αριστοκρατία, άρχοντες. 
[ΕΤΥΜ < λαός + υποκ. επίθηµα -τζίκος (-τζής + -ικος), µε συνδ. φωνήεν -ου- 
κατά τα υποκ. σε -ούλης]. λαουτιέρης κ. λαουτέρης (ο) {λαουτιέρηδες} ο 
οργανοπαίκτης που παίζει λαούτο (βλ.λ.): ο - έδινε τον ρυθµό. [ΕΤΥΜ. < 
λαούτο + -ιέρης (βλ.λ.)]. λαούτο κ. λαγούτο (το) έγχορδο µουσικό όργανο µε 
µεγάλο αντη-χείο και έξι ζεύγη χορδών, που έχουν έκταση ίδια µε τής κιθάρας: 
παίζουν λαούτα και βιολιά. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λαβοϋτο | λαγούτο < βεν. lauto, 
αβεβ. ετύµου. Έχουν 

προταθεί οι εξής ετυµολογίες: 1) < ρουµ. lauta, 2) < αραβ. al'üd «ούτι - ξύλο»]. 
λαοφιλής, -ής, -ές [1863] {λαοφιλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· λαοφιλέστερος, -ατός} 
αυτός που τον αγαπά ο λαός: ~ ηγέτης | πολιτικός | πράξη | θεωρία | ενέργεια 
ΣΥΝ. δηµοφιλής ΑΝΤ. λαοµίσητος, λαοκατάρατος. Επίσης λαοφίλητος, -η, -ο 
[1866]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. λαπαδιάζω ρ. αµετβ. {λαπάδιασ-α, -µένος} 
1. µετατρέποµαι σε χυλό, σε λαπά, χάνω τη γεύση ή το σχήµα µου: παράβρασε το 
φαγητό και λαπάδιασε ΣΥΝ. χυλώνω 2. (µτφ.-κακόσ.) χάνω το σφρίγος µου: µε 
τα χρόνια βάρυνε και λαπάδιασε ΑΝΤ. είµαι σφριγηλός | ακµαίος. λάπαθο κ. 
λάπατο [µεσν.] (το) είδος εδώδιµου λαχανικού, τού οποίου τα φύλλα φύονται 
απευθείας από το έδαφος και απλώνονται παράλληλα προς αυτό- 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική και κυρ. στις χορ-τόπιτες, αλλά και για 
φαρµακευτικούς λόγους ΣΥΝ. (λαϊκ.) ξινήθρα. [ΕΤΥΜ; < αρχ. λάπαθον | µτγν. 
λάπαθος, άβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το αρχ. λαπαρός «µαλακός, χαλαρός»]. 
λαπάρα (η) {λαπαρών} 1. το µέρος τού σώµατος που βρίσκεται ανάµεσα στα 
πλευρά και στο ισχίο 2. (κατ' επέκτ.) ολόκληρη η κοιλιακή χώρα ΣΥΝ. κοιλιά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λαπαρός «χαλαρός, µαλακός», αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη 
«γλώσσα» τού Ησυχίου έλαψα· διέφθειρα, ίσως και µε αλβ. laps «κουρασµένος». 
Το επίθηµα -ρός εµφανίζεται και στα επίθ. χα-λα-ρός, λαγα-ρός, πλαδα-ρός. Βλ. 
κ. λάπαθο]. λαπαροσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η 
εξέταση των οργάνων τής κοιλιακής χώρας µε λαπαροσκόπιο, το οποίο εισά-
γεται µέσω µικρής τοµής που γίνεται σε κοιλιακό τοίχωµα. [ΕΤΥΜ < λαπαρός 
(βλ. λ. λαπάρα) + -σκόπηση < σκοπώ, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
laparoscopie]. λαπαροσκόπιο (το) {λαπαροσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ενδοσκοπικό 
όργανο για την εξέταση τού εσωτερικού τής κοιλιακής κοιλότητας και τη 
θεραπεία κοιλιακών οργάνων, που φέρει µια µικροσκοπική κάµερα, 
επιτρέποντας έτσι στον χειρουργό να παρακολουθεί τα εσωτερικά όργανα από 
οθόνη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. laparoscope]. λαπαροτοµία (η) [1887] 
{λαπαροτοµιών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική επέµβαση κατά την οποία γίνεται διάνοιξη 
τής κοιλιάς για διερεύνηση (ερευνητική ~) ή θεραπεία διαφόρων παθήσεων. 
[ΕΤΥΜ < λαπαρός (βλ. λ. λαπάρα) + -τοµία < τοµή, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. laparotomie]. λαπάς (ο) {λαπάδες} 1. ρύζι βρασµένο έτσι ώστε να 
σχηµατίζει χυλό: ~ µε λεµόνι για τη διάρροια 2. (µτφ.-κακόσ.) άνθρωπος 
χαλαρός, νωθρός, χωρίς ενεργητικότητα ΣΥΝ. χαλβάς, νωθρός, πλαδαρός, 
άνευρος ΑΝΤ. σβέλτος, ξύπνιος, αϊτός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. lapa]. λάπις (ο) {άκλ.} 
ηµιπολύτιµος λίθος µε έντονο µπλε χρώµα. Επίσης λάπις λάζουλι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. lapis lazuli «λίθος αζουρίτης» < λατ. lapis «λίθος» + 
lazulum < αραβ. lazaward | lazuward < περσ. lâzhuward. Βλ. κ. αζουρίτης, 
λαζουρίτης]. lapsus calami λατ. (προφέρεται λάπσους καλάµι) ελλην. ολίσθηµα 

τής γραφίδας- λάθος εκ παραδροµής στον γραπτό λόγο. lapsus linguae λατ. 
(προφέρεται λάπσους λίνγκβε) ελλην. ολίσθηµα 
τής γλώσσας) ■ λάθος εκ παραδροµής κατά την οµιλία. λαπ-τόπ (το) {άκλ.} 
φορητός υπολογιστής µικρών διαστάσεων µε οθόνη υγρών κρυστάλλων ή 
πλάσµατος, η οποία ανοίγει και κλείνει πάνω από το πληκτρολόγιο (ο όρος 
υποχωρεί σταδιακά και δίνει τη θέση του στον όρο notebook). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. laptop < lap «µηρός» + top «κορυφή», επειδή µπορεί κανείς να 
τον τοποθετήσει πάνω στους µηρούς του, για να τον θέσει σε λειτουργία]. 
Λαπωνία (η) περιοχή τής Β. Ευρώπης που εκτείνεται στα Β. τµήµατα τής 
Νορβηγίας, τής Σουηδίας και τής Φινλανδίας και στο Β∆. τµήµα τής Ρωσίας. — 
Λάπωνας (ο), λαπωνικός, -ή, -ό, Λαπωνικά (τα). [ΕΤΥΜ; Μεταφορά ξέν. 
ονοµασίας, πβ. σουηδ. Lappland «χώρα των Λα-πώνων» < φινλ. Lappi, αγν. 
ετύµου. Η τοπική ονοµασία Sameh των Λα-πώνων αποτελεί τον πληθυντικό τού 
τ. sâbme «άνθρωπος τού βάλτου, τού έλους»]. λα ρ γκέτο επίρρ. ΜΟΥΣ. 
ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο) που δηλώνει ύφος αργό και επίσηµο αλλά 
λιγότερο από το λάργκο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. larghetto, υποκ. τού largo, βλ.λ.]. 
λάργκο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο) που δηλώνει ύφος ευρύ, 
αργό, επίσηµο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. largo, βασική σηµ. «ευρύς, άνετος», < λατ. largus]. λαρδί (το) 
{λαρδ-ιού | -ιών} το λίπος από το χοιρινό, που διατηρείται παστό ή καπνιστό 
και χρησιµεύει στη µαγειρική: φασόλια µε ~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. 
λαρδίον, υποκ. τού µτγν. λόρδος < λατ. laridum | lardum «παστό κρέας» < 
αρχ."λαρινόν «λιπαρό, παχύ», αγν. ετύµου]. Λάρισα (η) {-ας κ. -ίσης) πόλη τής 
Θεσσαλίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νοµός Λάρισας κ. Λαρίσης). — 
Λαρισαίος [αρχ.] κ. Λα-ρισινός (ο) [µτγν.], Λαρισαία κ. Λαρισινή (η), 
λαρισαϊκός, -ή, -ό [1886] κ. λαρισινός 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, αν λάβουµε υπ' όψιν ότι η αρχ. 
Λάρισα αποτελούσε την πρωτεύουσα των Πελασγών και αργότερα απεκαλείτο 
επίσης Πελασγιώτις]. Λάρνακα (η) πόλη τής ΝΑ. Κύπρου. [ΕΤΥΜ. < Λάρναξ, 
λόγ. σχηµατισµός από τον λαϊκ. τ. Λάρνακας (ονοµασία παραµεσόγειου 
χωριού)· στην κυπριακή διάλεκτο ο τ. λαρνά-κι σηµαίνει «κοίλωµα γης σαν 
λάρνακα» και ο τ. λάρνακας «σχηµατισµός γης σαν στενή κοιλάδα»]. 
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λάρνακα (η) {λαρνακών} 1. (στην αρχαιότητα) θήκη ή κιβώτιο όπου 
φυλάσσονταν πολύτιµα αντικείµενα ή τα οστά ή η τέφρα νεκρού: πολύτιµη | 
βαρύτιµη | σκαλιστή | χρυσή - ΣΥΝ. σκευοθήκη, οστεοθήκη, οστεοφυλάκιο, 
σαρκοφάγος 2. (ειδικότ.) η θήκη στην οποία φυλάσσονται τα λείψανα αγίου ή 
αγίας: αγιασµένη | συληµένη ~ 3. ΙΑΤΡ. τύπος νάρθηκα, συνήθ. ξύλινος, που 
χρησιµοποιείται για να συγκρατεί στη θέση τους τους µυς ή τα οστά που 
έχουν σπάσει, εξαρθρωθεί ή υποστεί θλάση, καθώς και για την υποβοήθηση 
τής σπονδυλικής στήλης: ξύλινη | αποτελεσµατική | οδυνηρή ~ ΣΥΝ. νάρθηκας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λάρναξ, -ακος < νάρναξ (µε ανοµοίωση), που οδηγεί στη 
«γλώσσα» τού Ησυχίου νάρναξ' κιβωτός. ∆εν ευσταθούν οι συνδέσεις µε λιθ. 
nérti «διατρυπώ, διαπερνώ». Ίσως πρόκειται για δάνειο], 

λάρος (ο) → γλάρος 
λάρυγγας (ο) {λαρύγγων} το όργανο που βρίσκεται στο πάνω µέρος τού 

αναπνευστικού συστήµατος των σπονδυλωτών στον άνθρωπο, βρίσκεται στο 
άνω τµήµα τού λαιµού και στη συνέχεια τής τραχείας, επιτρέπει τη διέλευση 
αέρα και, καθώς περιλαµβάνει τις φωνητικές χορδές, αποτελεί βασικό όργανο 
για την παραγωγή τής φωνής: πάθηση | φλεγµονή | όγκος | µύες | ανατοµία | 
νόσοι | εξέταση τού λάρυγγα || ήχοι προερχόµενοι από τον ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λάρυγξ, -υγγος, αβεβ. ετύµου, πιθ. από συµφυρµό των λ. 
φάρυγξ και λαιµός. Κατ' άλλη εκδοχή, συνδ. µε λατ. lurco «φαγάς, γα-
στρίµαργος» και µε µέσ. γερµ. slurc «λάρυγγας»]. 

λαρυγγεκτοµή (η) αφαίρεση µέρους ή ολόκληρου τού λάρυγγα µε χειρουργική 
επέµβαση σε περιπτώσεις κακοήθειας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
laryngectomie]. 

λαρύγγι (το) {λαρυγγ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1.ο λάρυγγας: κάτι στάθηκε στο ~ µου 
και κόντεψα να πνιγώ' ΦΡ. (α) στρίβω το λαρύγγι (κάποιου) πνίγω, σκοτώνω, 
στραγγαλίζω (κάποιον): έτσι και τον πιάσω στα χέρια µου, θα του στρίψω το 
λαρύγγι! ΣΥΝ. καρυδώνω, στραγγαλίζω (β) µου βγαίνει το λαρύγγι φωνάζω 
πολύ δυνατά, ξελαρυγγιά-ζοµαι: µου βγήκε το λαρύγγι, µέχρι να µ' ακούσουν! 
ΣΥΝ. (οικ.) γκαρίζω (γ) ξεραίνεται το λαρύγγι µου νιώθω στεγνό τον λαιµό 
µου εξαιτίας δίψας ή πολύωρης οµιλίας: από το πολύ κουβεντολόι ξεράθηκε το 
λαρύγγι του ΣΥΝ. στεγνώνει το στόµα µου (δ) βρέχω | δροσίζω το λαρύγγι 
µου πίνω, ξεδιψάω: φέρε µας λίγο νερό, να δροσίσουµε το λαρύγγι µας || πάµε 
να πιούµε λίγο κρασί να βρέξουµε το λαρύγγι µας (ε) θα σου φάω το λαρύγγι 
(πβ. τόν λάρυγγ' αν έκτέµοιµί σου, Αριστοφ. Βάτραχοι 575) (ως απειλή) θα σε 
σκοτώσω 2. (µτφ.) ο τραγουδιστής: τα χρυσά ~ τής δεκαετίας τού '50 ΣΥΝ. 
φωνή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λαρύγγιον, υποκ. τού αρχ. λάρυγξ, -υγγος (βλ.λ.)]. 

λαρΐιγγίζω ρ. [αρχ.] κάνω λαρυγγισµούς (βλ.λ.). 
λαρυγγικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον λάρυγγα: ~ αρτηρία | 

φλέβα | νεύρα | φθόγγοι | ήχοι. 
λαρυγγισµός (ο) [µτγν.] 1. ήχος ή φθόγγος που σχηµατίζεται κατευθείαν στον 

λάρυγγα, χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση από άλλα όργανα (στόµα, 
µύτη) 2. γρήγορη επανάληψη στο τραγούδι των ίδιων µουσικών φθόγγων στον 
ίδιο χρόνο: κακόηχος | εντυπωσιακός | µακρόσυρτος ~ · 3. ΙΑΤΡ. ακούσια 
σύσπαση των µυών τού λάρυγγα, που προκαλεί φράξιµο τής γλωττίδας και 
ασφυξία. 

λαρυγγίτιδα (η) [1837] (χωρ. γεν. πληθ.} φλεγµονή τού λάρυγγα, που προκαλεί 
βράχνιασµα: οξεία | χρονία ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
laryngite]. 

λαρυγγολόγος (ο/η) [1887] ΙΑΤΡ. ειδικός που ασχολείται µε τις παθήσεις τού 
λάρυγγα και ιδ. των φωνητικών χορδών. — λαρυγγολογία (η) [1888], 
λαρυγγολογικός, -ή, -ό [1888]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
laryngologue]. 

λαρυγγοσκόπηση (η) [1879] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση 
τού λάρυγγα και των φωνητικών χορδών µε ειδικό όργανο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. laryngoscopies 

λαρυγγοσκόπιο (το) [1879] {λαρυγγοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. όργανο ειδικό για 
την εξέταση τού λάρυγγα και των συναφών οργάνων. — λα-ρυγγοσκοπικός, -
ή, -ό [1879]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. laryngoscope]. 

λαρυγγοτοµία (η) [µτγν.] {λαρυγγοτοµιών} ΙΑΤΡ. τοµή τού λάρυγγα µε ιατρική 
επέµβαση. 

λαρυγγόφωνος, -η, -ο 1. αυτός που εκφωνείται µε τον λάρυγγα: ~ φθόγγοι | ήχοι 
ΣΥΝ. λαρυγγικός 2. αυτός που κάνει λαρυγγισµούς: ~ αοιδός · 3. λαρυγγόφωνο 
(το) {λαρυγγοφών-ου | -ων} ειδική συσκευή για την παραγωγή φωνής, που 
τοποθετείται εξωτερικά στον τράχηλο, λειτουργεί µε τις δονήσεις τού 
λάρυγγα και χρησιµοποιείται όταν ο άνθρωπος έχει πρόβληµα στην παραγωγή 
φθόγγων, όπως σε περιπτώσεις λαρυγγεκτοµής. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < λάρυγξ, -υγγος + -φωνος < φωνή. Στη σηµ. 3 η λ. αποτελεί 
αντιδάν., < αγγλ. laryngophone]. 

Λασίθι (το) {Λασιθίου} 1. οροπέδιο τής Α. Κρήτης 2. επαρχία και νοµός τής Α. 
Κρήτης (νοµός Λασιθίου) µε πρωτεύουσα τον Αγιο Νικόλαο. — Λασιθιώτης 
(ο), Λασιθιώτισσα (η), λασιθιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ µεσν. τοπωνύµιο, < βεν. 
La Seteia «H Σητεία» (µε το οποίο προσδιοριζόταν η µεγαλύτερη πόλη τής 
περιοχής), που ελήφθη ως µία λέξη. Βλ. κ. Σητεία]. 

λασκάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λάσκαρα κ. λασκάρ-ισα, -ίστηκα, -ισµέ-νος) ♦ 1. 
(µετβ.) αφήνω (κάτι που τεντώνεται ή βιδώνεται) χαλαρό: ~ τον ιµάντα | τα 
πανιά | τη βίδα ΣΥΝ. ξετεντώνω, ξεσφίγγω ANT. τεντώνω, σφίγγω· ΦΡ. (α) 
λασκάρω τα λουριά χαλαρώνω την παρακολούθηση ή τον έλεγχο (κάποιου), 
δεν τον περιορίζω πια: µε το που τους λάσκαρε τα λουριά, άρχισαν να 
πηγαίνουν αδιάβαστοι στο σχολείο ΣΥΝ. αφήνω λάσκα ANT. επιτηρώ, περιορίζω 
(β) λασκάρει η βίδα (κάποιου) (κάποιος) χάνει τα λογικά του, τρελαίνεται: 
Πάει ο κακο- 

µοίρης! Του λασκάρισε η βίδα! ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι λιγότερο κουραστικός ή 
πιεστικός: ευτυχώς, λάσκαρε λίγο η δουλειά και πήραµε µιαν ανάσα 3. παύω να 
βρίσκοµαι σε ένταση (συνήθ. εργασιακή): έχω λασκάρει κάπως αυτή την 
περίοδο και µπορώ να βλέπω και την οικογένεια µου ΣΥΝ. χαλαρώνω, ηρεµώ. 
— λασκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lascare < λατ. laxare < laxus «χαλαρός, 
άτονος»]. 

λάσκος, -α, -ο αυτός που δεν είναι τεντωµένος: - σκοινί ΣΥΝ. χαλαρός, µπόσικος 
ΑΝΤ. τεντωµένος, τραβηγµένος· ΦΡ. αφήνω κάποιον | κάτι λάσκο | λάσκα (i) 
παύω να τεντώνω: άσ' το λάσκο το σκοινί ΣΥΝ. λασκάρω, χαλαρώνω ΑΝΤ. 
τεντώνω, τραβάω (ii) (µτφ.) παύω να ασκώ έλεγχο ή πιέσεις: άσ' τον λάσκα, 
να δεις τι θα κάνει από µόνος του ΣΥΝ. χαλαρώνω, λασκάρω τα λουριά ΑΝΤ. 
περιορίζω, ελέγχω, καταπιέζω. — λάσκα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lasco < λατ. 
laxus «χαλαρός, άτονος»]. 

λάσο (το) µακρύ σκοινί µε θηλιά στη µία του άκρη, που χρησιµεύει στη 
σύλληψη ζώων (αγρίων ή που έχουν ξεφύγει από το κοπάδι τους) ή και 
ανθρώπων υπό καταδίωξη: ο καουµπόης έριξε επιδέξια το ~ του κι έπιασε το 
άλογο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. lasso < ισπ. lazo < p. lazar «δένω, σφίγγω (µε σχοινιά)» < 
λατ. laqueare]. 

λασπερος, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που είναι γεµάτος λάσπη: ~ δρόµος | τόπος 
ΣΥΝ. λασπώδης ΑΝΤ. ξηρός, στεγνός. 

λάσπη (η) {σπάν. λασπών} 1. χώµα και νερό αναµεµιγµένα: ο θεός µάς έφτειαξε 
από ~ || µε τη βροχή οι δρόµοι γέµισαν ~ || µη µπαίνεις στο σπίτι µε λάσπες στα 
παπούτσια || οι ρόδες τού αυτοκινήτου κόλλησαν στη - ΣΥΝ. πηλός- ΦΡ. 
(αργκό) κόβω λάσπη βλ. λ. κόβω 2. µείγµα από χώµα, νερό ή άχυρα και 
ασβέστη, άµµο, γύψο ή τσιµέντο, που χρησιµοποιείται ως συνδετικό υλικό 
στην οικοδοµική: φτειάχνω | κουβαλάω | µεταφέρω | ανακατεύω ~ || ρίχνω | 
στρώνω τη ~ µε το µυστρί ΣΥΝ. χαρµάνι · 3. το πηχτό κατακάθι σε δοχείο ή 
φυσική κοιλότητα όπου υπάρχει υγρό: η - τού ποταµού | τής λίµνης | τού 
βαρελιού (από ρετσίνι) ΣΥΝ. ίζηµα, ιλύς · 4. υλικό που έχει µαλακώσει πολύ 
και έχει γίνει σαν πολτός: τα µακαρόνια παράβρασαν κι έχουν γίνει ~ || το ψωµί 
ήταν ~ από µέσα ΣΥΝ. πολτός, χυλός · 5. (µτφ.) το χαµηλό ηθικό επίπεδο, η 
διαφθορά: κυλίεται στη ~ ΣΥΝ. κατάπτωση, ξεπεσµός, ανηθικότητα, βούρκος 
6. ανήθικη κατηγορία, που συνήθ. δεν ευσταθεί: ρίχνω | πετάω ~ || οι 
εφηµερίδες επιδίδονται σε πόλεµο λάσπης (σε λασπολογίες, βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < έλασπίς «έλος» ή < µτγν. λάπη | λάµπη 
«απόβρασµα, κατακάθι» (το ίδιο το λά(µ)πη είναι αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε 
τις λ. λέµφος και λέπ^ω «ξεφλουδίζω, αποφλοιώνω»)]. 

λασποβροχή (η) βροχή που παρασύρει σκόνη από την ατµόσφαιρα 
δηµιουργώντας λάσπη. 

λασπολογία (η) {λασπολογιών} κατηγορία που δεν ευσταθεί και διατυπώνεται 
µε χυδαίο και ανήθικο τρόπο: ορισµένα έντυπα χρησιµοποιούν τη -, για να 
αυξήσουν τις πωλήσεις τους ΣΥΝ. κατασυκοφάντηση, δυσφήµηση, σπίλωση 
ΑΝΤ. εξύµνηση. 

λασπολόγος (ο/η) πρόσωπο που εκτοξεύει αβάσιµες και ανήθικες κατηγορίες 
εναντίον (κάποιου), µε σκοπό να τον µειώσει ηθικά: αισχρός | ιταµός | 
ποταπός | χυδαίος ~ ΣΥΝ. συκοφάντης. — λασπολο-Yiüp.j-είς...}. 

λασπόλουτρο (το) µπάνιο που γίνεται στη λάσπη ιαµατικών νερών: θεραπευτικό 
| αναζωογονητικό ~ ΣΥΝ. ιλυόλουτρο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Schlammbad]. 

λασποµαχία (η) {λασποµαχιών} 1. θέαµα κατά το οποίο οι αγωνιζόµενοι 
παλεύουν µέσα στη λάσπη 2. (µτφ.) ανταλλαγή ανήθικων και ποταπών 
κατηγοριών: οι πολιτικοί επιδίδονται σε ~ ΣΥΝ. πόλεµος λάσπης. — 
λασποµάχος (ο/η). 

λασπόνερο (το) νερό µε χώµατα, πολύ αραιή λάσπη ΣΥΝ. βουρ-κονέρι. Επίσης 
λασπονέρι 

λασπότοπος (ο) έκταση γεµάτη λάσπη: ο χειµώνας σ' αυτό τον ~ ήταν σκέτη 
φρίκη ΣΥΝ. βουρκότοπος, λασπουριά. — λασποτόπι (το). 

λασπουριά (η) έκταση γεµάτη λάσπη: πώς να ζήσουν τα χωριά µέσα σ' αυτή τη 
~; ΣΥΝ. λασπότοπος, βουρκότοπος. [ΕΤΥΜ. < λάσπη + παραγ. επίθηµα -
ουριά (βλ.λ.)]. 

λασπώδης, -ης, -ες [1782] {λασπώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που είναι 
γεµάτος λάσπη: ~ εδάφη | εκτάσεις ΣΥΝ. λασπερός 2. αυτός που έχει την υφή 
τής λάσπης: ~ ζύµη ΣΥΝ. πολτώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
■ης, -ες- 

λασπώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] (λάσπω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
λερώνω µε λάσπη: λασπώθηκαν τα ρούχα µου ΣΥΝ. βροµίζω ΑΝΤ. καθαρίζω· 
ΦΡ. τα λασπώνω αποτυγχάνω σε µια υπόθεση: τα λάσπωσε την πρώτη µέρα 
στη νέα του δουλειά και αµφιβάλλει αν θα τον κρατήσουν ΣΥΝ. τα θαλασσώνω, 
τα µουσκεύω 2. (σπάν.) περνώ µια επιφάνεια µε λάσπη: οι εργάτες λάσπωσαν 
τις µεσοτοιχίες ΣΥΝ. σοβαντίζω 3. (µτφ.) συκοφαντώ: λάσπωσε την υπόληψη 
τού αντιπάλου του µε ακατονόµαστες κατηγορίες ΣΥΝ. σπιλώνω, προσβάλλω ♦ 
4. (αµετβ.) (για υλικό) χάνω το κανονικό σχήµα ή την υφή µου· γίνοµαι πολύ 
µαλακός σαν πολτός: λάσπωσαν τα µακαρόνια ΣΥΝ. λαπα-διάζω. — λάοπωµα 
(το). 

λασπωτήρας (ο) παραλληλόγραµµο λάστιχο στο πίσω µέρος οχήµατος, στο 
ύψος των τροχών, που προστατεύει από τις λάσπες. 

λαστέξ (το) {άκλ.} 1. είδος νήµατος µε µεγάλη ελαστικότητα 2. (συνεκδ.) 
εσώρουχο κατασκευασµένο από το παραπάνω υλικό, για να συγκρατεί και να 
ζεσταίνει την κοιλιακή χώρα και για να δείχνει καλλίγραµµο το σώµα· ο 
κορσές 3. (ως επίθ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί από το παραπάνω νήµα: ~ 
επίδεσµος | εσώρουχα. — (υποκ.) λαστεξάκι (το) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. Εµπορική 
επωνυµία lastex, πιθ. από επίθ. élastique «ελαστικός» 
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+ -ex]. λαστιχάκι (το) {χωρ. γεν.} (στην αργκό των υδραυλικών) το 
λαστιχένιο παξιµάδι, η ροδέλα που χρησιµοποιείται στις ενώσεις 
σωλήνων (εκεί όπου βιδώνει ο ένας µε τον άλλο). λαστιχένιος, -ια, -ιο 
1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από λάστιχο (βλ.λ.): ~ βάρκα | 
παπούτσια ΣΥΝ. ελαστικός 2. (µτφ.) αυτός που παρουσιάζει µεγάλη 
ευκαµψία, ευλυγισία: ~ κορµί | µέση ΣΥΝ. ευλύγιστος, ευκίνητος ΑΝΤ. 
δυσκίνητος. λάστιχο (το) 1. συνθετική ουσία µε µεγάλη ελαστικότητα, 
το ελαστικό, το καουτσούκ 2. ΜΗΧΑΝ. (α) εξάρτηµα τού τροχού των 
οχηµάτων, από σκληρό και ανθεκτικό συνθετικό υλικό, µε το οποίο 
περιβάλλουν τον αεροθάλαµο (τη σαµπρέλα) τού τροχού και το οποίο 
έρχεται σε επαφή µε τον δρόµο: αλλάζω ~ || µου τρύπησε το ~ || γερά | 
ανθεκτικά - (β) (συνεκδ.) όλος ο τροχός, δηλ. το στεφάνι, ο 
αεροθάλαµος και το σύστηµα συνδέσεως µε το όχηµα ΣΥΝ. ελαστικά 
(τα)· ΦΡ. µε πιάνει | µένω από | παθαίνω λάστιχο (i) δεν µπορεί να 
µετακινηθεί το όχηµα µου εξαιτίας τής απώλειας αέρα από τον 
αεροθάλαµο λόγω φθοράς ή τρυπήµατος (ii) (µτφ.) µου συµβαίνει κάτι 
που µε εµποδίζει να συνεχίσω τη ζωή µου όπως πριν: «και γλεντώ τα 
νιάτα µου, πριν µε πιάσει λάστιχο» (τραγ.) 3. λεπτός µακρύς σωλήνας 
από καουτσούκ για τη διοχέτευση υγρών ή αερίων: το ~ τού νερού | τού 
πετρελαίου | τού υγραερίου | τής βενζίνης || πίνω νερό από το ~ || ανοί-
γω το ~ (ανοίγω το σύστηµα παροχής, ώστε το υγρό ή το αέριο να πε-
ράσουν µέσα από τον σωλήνα) 4. ταινία από ελαστικό νήµα και ύφα-
σµα, που χρησιµοποιείται στον ρουχισµό ή στα σεντόνια, κουρτίνες 
κ.λπ. τού σπιτιού και περνιέται στην περιφέρεια τού ρούχου, τού σε-
ντονιού κ.λπ.: αγόρασα φαρδύ ~ για τη µέση τής φούστας || πέρασα ~ 
γύρω-γύρω στο κάλυµµα, για να µένει σταθερό στη θέση του 5. παιδικό 
(συνήθ. κοριτσίστικο) παιχνίδι, που παίζεται µε λεπτή ταινία από το 
παραπάνω υλικό, την οποία δένουν στις άκρες και περνούν από τα 
πόδια τους δύο παιδιά, ενώ οι άλλες παίκτριες πηδούν πάνω ή 
ανάµεσα από τους διάφορους σχηµατισµούς τού λάστιχου: παίζουµε ~ 
στο διάλειµµα; 6. λεπτός κρίκος από ελαστικό υλικό, µε τον οποίο 
συγκρατούµε διάφορα αντικείµενα, περιβάλλοντας τα µε αυτόν: 
πιάνει τα µαλλιά της µ ' ένα ~, για να µην της πέφτουν στα µάτια || 
πέρνα ένα - γύρω από τον φάκελο, να µην ανοίξει 7. (παλαιότ.) η 
σφεντόνα 8. σε φραστικές λέξεις ως β' συνθ., για να δηλώσει ευλυ-
γισία, ευκαµψία: σώµα-λάστιχο, κορίτσι-λάστιχο. — (υποκ.) λαστιχάκι 
(το) (σηµ. 4-6) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. elastico < λατ. elasticus < µτγν. ελαστός (βλ. κ. 
ελαστικός)]. λατάνια κ. λατανία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} φυτό των 
τροπικών χωρών, που µοιάζει µε φοίνικα και καλλιεργείται είτε ως 
καλλωπιστικό είτε για τα φύλλα του που αποτελούν υφαντική ύλη. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. latania, λ. τής Καραϊβικής]. λάτεξ κ. λατέξ (το) 
{άκλ.} 1. το γάλα των φυτών, ο γαλακτώδης χυµός που βρίσκεται σε 
ειδικούς σωλήνες στον κορµό ή στα κλαδιά ορισµένων φυτών 2. 
(ειδικότ.) το ελαστικό κόµµι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < λατ. latex «υγρό»]. 
λατέρνα (η) {λατερνών} µηχανικό µουσικό όργανο που έχει τη δυνα-
τότητα να παράγει συγκεκριµένες µόνο µελωδίες (αυτές που έχουν 
προγραµµατιστεί), όταν περιστρέφεται ένας χειροκίνητος µοχλός, που 
θέτει σε λειτουργία τον µηχανισµό του· εξωτερικά πρόκειται για 
ορθογώνιο κουτί διακοσµηµένο µπροστά µε φωτογραφία γυναίκας, 
χάντρες και πολύχρωµα στολίδια, το οποίο κουβαλά στην πλάτη του ο 
οργανοπαίκτης ή το σπρώχνει πάνω σε ρόδες: «~, φτώχια και γα-
ρύφαλλο» | «~, φτώχια και φιλότιµο» (τίτλοι ελλην. ταινιών) || (σκω-
πτ.) φορτωµένη σαν λατέρνα (για γυναίκα που φορά πολλά κοσµήµατα 
και αξεσουάρ) ΣΥΝ. οργανάκι, ροµβία. 
[ΕΓΥΜ Αντιδάν., < τουρκ. laterna < ιταλ. lanterna < λατ. la(n)terna «λυ-
χνάρι, φανός» < αρχ. λαµπτήρ]. λατερνατζης (ο) {λατερνατζήδες} ο 
λαϊκός οργανοπαίκτης που γυρίζει από δρόµο σε δρόµο µε τη 
λατέρνα. λάτιν επίθ. {άκλ.} αυτός που προέρχεται από τη Λατινική 
Αµερική: ~ χοροί είναι η ρούµπα, το µάµπο, η σάλσα κ.ά. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. Latin (βλ. λ. Λατίνος)]. λατίνι (το) {λατιν-ιού | -ιών} 1. ΝΑΥΤ. 
τριγωνικό πανί πλοίου 2. (συνεκδ.) µικρό πλοίο που έχει πανιά τού 
παραπάνω τύπου. Επίσης λα-τινάδικο (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. (vela) latina «(πανί) λατινικό»]. λατινίζω ρ. αµετβ. 
[µεσν.] {λατίνισα} 1. µιµούµαι τον τρόπο ζωής, τη γλώσσα κ.λπ. των 
Λατίνων · 2. δείχνω συµπάθεια προς τον καθολικισµό ή τον 
ασπάζοµαι. λατινικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους 
Λατίνους: ~ γλώσσα | αλφάβητο | ήθη | πόλεµοι | φιλολογία (που 
µελετά τη λατινική γραµµατεία και γλώσσα) 2. Λατινικά (τα) | 
Λατινική (η) (α) η γλώσσα των αρχαίων Ρωµαίων (β) (συνεκδ.) το 
µάθηµα διδασκαλίας τής παραπάνω γλώσσας 3. Λατινική Αµερική το 
σύνολο των χωρών τής Ν. Αµερικής, στις οποίες οµιλούνται 
λατινογενείς γλώσσες (Ισπανικά και Πορτογαλικά). λατινισµός (ο) 
[1782] 1. η µίµηση τού τρόπου ζωής, των ηθών και των εθίµων, τής 
γλώσσας κ.λπ. των Λατίνων 2. (ειδικότ.) η χρήση ιδιαίτερων 
εκφραστικών τρόπων στη λατινική γλώσσα 3. το σύνολο των Λατίνων · 
4. το να δείχνει κανείς συµπάθεια ή και να ασπάζεται τον 
καθολικισµό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. latinisme]. λατινιστής (ο) [1809], 
λατιάνίστρια (η) [1897] {λατινιστριών} 1. ο φιλόλογος που είναι 
εξειδικευµένος στη λατινική γλώσσα 2. ο καθηγητής τής λατινικής 
γλώσσας στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. latiniste]. λατινιστί επίρρ. (λόγ.) στη 
λατινική γλώσσα: µου µίλησε ~! Λατινοαµερικάνος κ. 
Λατινοαµερικάνος (ο), Λατινοαµερι-κανή κ. Λατινοαµερικάνο (η) 
πρόσωπο που κατάγεται από τη Λατινική Αµερική (βλ. λ. λατινικός) 
ΣΥΝ. Νοτιοαµερικανός. — λατι-νοαµερικανικός, -ή, -ό κ. 
λατινοαµερικάνικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ; < αγγλ. Latin American]. 
λατινογενής, -ής, -ές [1866] {λατινογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
προέρχεται από τους Λατίνους: ~ γλώσσες ΣΥΝ. ροµανικός, νεο-
λατινικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. λατινοκρατία (η) [1841] {χωρ. 
πληθ.) η επικράτηση των Λατίνων (βλ.λ.) στον ελλαδικό χώρο κατά 
την ύστερη βυζαντινή και µεταβυζαντινή περίοδο ΣΥΝ. 
φραγκοκρατία. λατινοµάθεΐα (η) [1878] {χωρ. πληθ.} η γνώση τής 
λατινικής γλώσσας και η σπουδή των έργων που γράφτηκαν σε αυτή. 
Λατίνος (ο) 1. αυτός που (κατά την αρχαιότητα) καταγόταν από το 
Λάτιο, την περιοχή τής Β. Ιταλίας, που αρχικά ανταγωνιζόταν και στη 
συνέχεια συµµάχησε µε τη Ρώµη 2. (συνεκδ.) (α) ο Ρωµαίος (β) αυτός 
που έγραψε σε λατινική γλώσσα · 3. (κατά τον Μεσαίωνα) αυτός που 
ανήκε σε κάποιον από τους λαούς τής ∆. Ευρώπης, ο οποίος είχε 
ασπαστεί τον καθολικισµό, ειδικότ. ο Φράγκος · ΦΡ. Λατίνος εραστής 
µελαχρινός γοητευτικός άνδρας, συνήθ. ιταλικής ή ισπανικής 
καταγωγής, που θεωρείται ή επιδεικνύεται ως µεγάλος γυναικο-
κατακτητής: «στην ταινία αυτή παρακολουθούµε τον Μαρτσέλλο 
Μαστροϊάνι στον ρόλο ενός Λατίνου εραστή...». [ΕΤΥΜ < µτγν. λατϊνος 
< λατ. Latinus «ο καταγόµενος | προερχόµενος από το Λάτιο» < 
Latium]. λατινόφρων, -ων, -ον (λόγ.) {-όνος, -ονα | -ονες, -όνων} 
συνήθ. ο Ορθόδοξος που αποδέχεται ή ασπάζεται τον καθολικισµό 
(ιδιαίτ. κατά τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -
ων, -ον. [ΕΤΥΜ. µεσν. < Λατίνος + -φρων < φρήν, -ενός (βλ.λ.)]. 
λατινόφωνος, -η, -ο ~» -φωνος 
Λάτιο (το) {Λατίου} περιοχή τής Κ∆. Ιταλίας, όπου από την αρχαιό-

τητα εγκαταστάθηκαν οι Λατίνοι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Λάτιον < λατ. Latium, ίσως < latus «ευρύς», µε αναφορά 
στην κοιλάδα τού Τίβερη]. λατιφούντιο (το) η µεγάλη έγγεια 
ιδιοκτησία στη φεουδαρχία τής αρχ. Ρώµης. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. latifundium < lati- (< latus «ευρύς, εκτεταµένος») + -
fundium < fundus «κτήµα - πυθµένας»]. λατοµείο (το) [µτγν.] περιοχή 
που προσφέρεται για την εξόρυξη πετρωµάτων χρήσιµων για 
οικοδοµικές εργασίες: ~ µαρµάρου || τα ~ τής Πεντέλης ΣΥΝ. νταµάρι. 
Επίσης (λαϊκ.) λατόµι λατόµηµα (το) → λατοµώ λατόµηση (η) → 
λατοµώ λατόµι (το) → λατοµείο 
λατοµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) η εξόρυξη πετρωµάτων για οικοδοµι-
κές εργασίες. λατοµικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε 
λατοµείο ή λατόµους. λατόµος (ο) πρόσωπο που εργάζεται σε 
λατοµείο, που εξορύσσει πετρώµατα από αυτό ΣΥΝ. νταµαρτζής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ µτγν. < λα- (< αρχ. λάας «λίθος», για το 
οποίο βλ. κ. λαξεύω) + -τόµος < τέµνω]. λατοµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] 
{λατοµείς... | λατόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) (λόγ.) εκτελώ τις 
ειδικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την εξόρυξη πετρωµάτων. 
— λατόµηµα (το) [µτγν.] κ. λατόµηση (η). lato sensu λατ. (προφέρεται 
λάτο σένσου) ελλην. υπό ευρεία έννοια 
ΑΝΤ. stricto sensu. λάτρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το σύνολο των 
εργασιών που αποβλέπουν στην καθαριότητα και την τακτοποίηση 
ενός χώρου: η ~ τού σπιτιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ < λατρεύω (υποχωρητ.), µε τη σηµ. «επιµελούµαι τα οικιακά, 
φροντίζω το σπίτι»]. λατρεία (η) [αρχ.] {λατρειών} 1. η πίστη και η 
αφοσίωση σε θεότητα ή άγιο: η ~ των θεών τού Ολύµπου 
εξαφανίστηκε σταδιακά µε την επικράτηση τού χριστιανισµού 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των τελετουργικών πράξεων µε τις οποίες 
εκδηλώνεται η πίστη και η έµπρακτη αφοσίωση σε θεότητα ή άγιο 
πρόσωπο: πρωτόγονη | χριστιανική | µουσουλµανική ~ || µελέτες για 
θέµατα λατρείας || η Θεία Λατρεία (οι λατρευτικές τελετές στην 
Εκκλησία) 3. (µτφ.) πολύ µεγάλη αφοσίωση σε πρόσωπο: όχι απλώς 
αγαπά την οικογένεια του, αλλά τους έχει ~ 4. (α) έντονος και 
παθιασµένος έρωτας (β) ως προσφώνηση σε αγαπηµένο πρόσωπο: 
αγάπη µου, ~ µου! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. λατρευτικός, -ή, -ό 
[µτγν.] αυτός που αναφέρεται στη λατρεία: ~ σκεύη | έθιµα | 
εκδήλωση || «το χρήµα ήταν το νέο ~ αντικείµενο» (εφηµ.). — 
λατρευτικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. λατρευτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός τον 
οποίο αγαπούν πολύ: ~ µου παιδίΣΥΝ.αγαπηµένος, αξιολάτρευτος 
ΑΝΤ. αντιπαθής, µισητός. λατρεύω ρ. µετβ. {λάτρ-ευσα κ. -εψα, -
εύτηκα, -εµένος} 1. αποδίδω τιµές και δείχνω εµπράκτως σεβασµό και 
αφοσίωση σε θεότητα: η πρωτόγονη φυλή λάτρευε ένα τοτέµ 2. (µτφ.) 
δείχνω θρησκευτική προσήλωση σε ιδέα, αξία, άνθρωπο: η κοινωνία 
µας λατρεύει το χρήµα || οι θαυµαστές του τον λατρεύουν σαν θεό 3. 
(µτφ.) µου αρέσει κάτι πάρα πολύ: ~ την κινε'ζικη κουζίνα | την 
κλασική µουσική | το µπλε χρώµα ΣΥΝ. υπεραγαπώ ANT. µισώ, 
αντιπαθώ 4. (ειδικότ.) νιώθω σφοδρό ερωτικό πάθος (για κάποιον). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «υπηρετώ ως 
µισθωτός, ως δούλος», < λά-τρον «µισθός, πληρωµή», αβεβ. ετύµου, 
καθώς οι συνδέσεις µε ρωσ. let'b «επιτρέπεται», σανσκρ. rati- «δίνω 
πρόθυµα» κ.ά. δεν ικανοποι- 
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ούν µορφολογικώς. Η σηµ. «αποδίδω ιερή υπηρεσία (στον Θεό), εκ-
δηλώνω εµπράκτως ευσέβεια» είναι ήδη αρχ. Οι Εβδοµήκοντα (που 
συνετέλεσαν στη διάδοση τής λ. µε τη µετάφραση τής Π.∆.) χρησι-
µοποίησαν εκ παραλλήλου τα ρ. λατρεύω και δουλεύω ως απόδ. τού 
εβρ. avòdh «υπηρετώ»]. 

λάτρης (ο) {λάτρ-εις, -εων}, λάτρισσα (η) (δύσχρ. λατρισσών} 1. 
πρόσωπο που εκδηλώνει πίστη και αφοσίωση σε θεότητα ΣΥΝ. πιστός 
2. (µτφ.) πρόσωπο στο οποίο αρέσει πολύ (κάτι): ~ των απολαύσεων | 
τού ωραίου φύλου | τής κλασικής µουσικής. Επίσης (λόγ.) λάτρις (η) 
(λάτρ-ιος | -ιες, -ίων}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρύτανης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λάτρις, -ιος «µισθωτός δούλος» < λάτρον «µισθός, πλη-
ρωµή», βλ. κ. λατρεύω]. 

-λάτρης, -λάτρισσα β' συνθετικό λέξεων που δηλώνει πρόσωπο που 
λατρεύει ό,τι δηλώνει το α' συνθετικό: ειδωλο-λάτρης, πατριδο-λά-
τρης. 
(ΕΤΎΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. ειδωλο-λά-
τρης), που προέρχεται από το αρχ. λάτρις (βλ. λ. λατρεύω)]. 

-λατρία β' συνθετικό λέξεων που δηλώνει την τιµή, τη λατρεία που 
αποδίδεται στο δηλούµενο από το α' συνθετικό: προγονο-λατρία, ζωο-
λατρία, ειδωλο-λατρία. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. ειδωλο-λατρία), 
που προέρχεται από τα σύνθετα σε -λάτρης (βλ.λ.)]. 

λατόπη (η) (λατυπών) 1. τα µικρά κοµµάτια που αποκόπτονται, όταν 
πελεκούν πέτρωµα 2. κάθε κοµµάτι πετρώµατος µε ακανόνιστο µέγε-
θος, αιχµές και γωνίες. 
(ΕΤΥΜ. αρχ. < λα- (< λαας «λίθος», βλ. κ. λαξεύω) + -τύπη < τύπτω 
«χτυπώ»]. 

λαύδανο (το) → λάβδανο 
λαύρα (η) (λαυρών) 1. τύπος ιδιόρρυθµου µοναστηριού µε χωριστό 

κελλί για κάθε µοναχό 2. σύνολο κελλιών: µεγάλη - 3. (συνεκδ.) µο-
ναστήρι: Άγια Λαύρα || Μεγίστη ~ || η ~ τού Αγίου Σάββα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ουσ. λάας «λίθος» µε εν-
διάµεσο τύπο *λάΨ(α)ρ-α (βλ. λ. λαξεύω), οπότε η λ. θα σήµαινε «πε-
τρώδες έδαφος, λιθόστρωτο». Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

λαυράκι (το) → λαβράκι 
Λαυρέντιος (ο) (Λαυρεντίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής 

Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Λαυ-
ρέντης. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Laurentius «καταγόµενος από το Laurentum (πόλη τού 
Λατίου, Ν∆. τής Ρώµης)» < πιθ. laurus «δάφνη»]. 

λαυρεωτικός, -ή, -ό [1876] κ. λαυρ(ε)ιωτικός [αρχ.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε το Λαύριο, περιοχή τής Αττικής γνωστή για τα µεταλ-
λεία της 2. Λαυρεωτικά κ. Λαυριακά (τα) τα οικονοµικά και πολιτικά 
προβλήµατα που προέκυψαν στην Αθήνα (1869-1875) εξαιτίας τής 
προτάσεως για την εθνικοποίηση των µεταλλείων τού Λαυρίου. Επί-
σης λαυριακός, -ή, -ό. 

λαφήσιος, -α, -ο → ελαφήσιος 
λάφι (το) -τ» ελάφι 
λα φ ίνα (η) → ελαφίνα 
λαφόπουλο (το) → ελαφόπουλο 
λα<ρυραγώγηση (η) → λαφυραγωγώ 
λαφυρανωνία (η) → λαφυραγωγώ 
λαφυραγωγός (ο/η) αυτός που λαφυραγωγεί. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < λάφυρον + -αγωγός < άγω]. 
λαφυραγωγώ ρ. µετβ. [µτγν.] (λαφυραγωγείς... | λαφυραγώγ-ησα, -

ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) παίρνω λάφυρα, αρπάζω αντικείµενα από 
την κινητή περιουσία εχθρού, τον οποίο έχω νικήσει ή κατακτήσει 
ΣΥΝ. λεηλατώ, (λαϊκ.) διαγουµίζω. — λαφιιραγώγηση [µεσν.] κ. λα-
φυρανωνία (η) [µτγν.]. 

λάφυρο (το) {λαφύρ-ου | -ων} (συνηθ. στον πληθ.) κάθε αντικείµενο 
που ανήκει στην κινητή περιουσία (κάποιου) και γίνεται αντικείµενο 
διαρπαγής από εχθρούς που τον έχουν νικήσει ή κατακτήσει: πο-
λύτιµο | χρυσό ~|| τα ~ που πήραν οι Έλληνες από τους Τρώες µετά 
την άλωση τής Τροίας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. λάφυρον < αρχ. λάφυρα (πληθ.) < θ. λαφ- (< I.E. 
*labh-) τού ρ. λαµβάνω (πβ. κ. εϊ-ληφ-α), πβ. πιθ. σανσκρ. lâbhate «αρ-
πάζω», λιθ. löbis «θησαυρός, πλούτος» κ.ά.]. 

λαχαίνω ρ. {έλαχα} (λαϊκ.) τυχαίνω· (συνήθ. τριτοπρόσ. λάχει | έλαχε): 
του 'λάχε µεγάλη συµφορά τώρα στα γεράµατα || τι σου 'λάχε να πά-
θεις, καηµένε! || (απρόσ.) σου 'χει λάχει να µην έχεις να φας και να µη 
σε νοιάζεται κανείς; ΦΡ. (α) όπου λάχει όπου να 'ναι (β) όπως λάχει 
όπως να 'ναι: βολεύοµαι ~ (γ) άµα λάχει αν τύχει, αν συµβεί. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λαγχάνω, που σχηµατίστηκε βάσει των αρχαιο-
τέρων τ. λαχ-εϊν (< *lngh-, αόρ. β') και λέ-λογχ-α (< *longh-, παρακ.), 
πβ. λαβ-είν-λαµβάνω. Η λ. είναι αγν. ετύµου]. 

λαχαναγορά (η) [1898] η αγορά στην οποία γίνεται η αγοραπωλησία 
οπωροκηπευτικών: κεντρική ~ Αθηνών. 

λάχαναγορίτης (ο) (λαχαναγοριτών), λαχαναγορίτισσα (η) (λα-
χαναγοριτισσών} (λαϊκ.) 1. έµπορος στη λαχαναγορά 2. πρόσωπο που 
συχνάζει ή εργάζεται στη λαχαναγορά. 

λαχανακι (το) (χωρ. γεν.} (υποκ.) µικρό λάχανο· ΦΡ. λαχανάκια Βρυ-
ξελλών µικροσκοπικά λάχανα µε έντονο πράσινο χρώµα και πλούσια 
σάρκα, που χρησιµοποιούνται ως γαρνίρισµα φαγητών. 

λαχανής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το ανοιχτό πράσινο χρώµα τού λά-
χανου 2. λαχανί(το) το ίδιο το παραπάνω χρώµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

λαχανιάζω ρ. αµετβ. (λαχάνιασ-α, -µένος} µου κόβεται η ανάσα, δεν 
µπορώ να αναπνεύσω καλά και παίρνω µικρές και κοφτές ανάσες, 
για να αναπληρώσω το οξυγόνο που χρειάζοµαι: - από το τρέξιµο | 
από τις σκάλες | από τον ανήφορο ΣΥΝ. ασθµαίνω, κοντανασαίνω. — 

λαχάνιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *(ά(ναχανιάζω (µε αποβολή τού αρχικού φωνήεντος 
και ανοµοίωση) < αρχ. άναχαίνω | άναχάσκω «ανοίγω το στόµα» < 
àva- + χαίνω | χάσκω (βλ.λ.)]. 

λαχανίδα (η) (λαϊκ.) είδος λαχανικού που µοιάζει µε ανοιχτό λάχανο: 
βραστές ~. 

λαχανικό (το) [µτγν.] κάθε είδος χαµηλού χόρτου που καλλιεργείται 
για τη διατροφή τού ανθρώπου: ανάµικτα | νόστιµα | φρέσκα ~ || ζω-
µός | σούπα | κύβος | ποικιλία λαχανικών. 

λάχανο (το) είδος λαχανικού, τού οποίου τα φύλλα φύονται απευθείας 
στο έδαφος, είναι πολύ πλατιά και πυκνά µεταξύ τους, σχηµατίζοντας 
σφαίρα σε χρώµα συνήθ. πράσινο ανοιχτό και στο µέγεθος µπάλας: 
σαλάτα ~ και καρώτο || βρασµένο | κοµµένο ~ || κόκκινο -(ποικιλία µε 
σκούρο µοβ χρώµα)' ΦΡ. (α) (ειρων.) σιγά | σπουδαία τα λάχανα για 
πράγµα ή ζήτηµα στο οποίο έχει δοθεί σηµασία ή αξία που δεν του 
ταιριάζει: ~! Συζητάµε τόση ώρα για κάτι που µπορεί να φτειάξει ο 
καθένας! (β) όποιος έχει πολύ πιπέρι, βάζει και στα λάχανα! για τις 
περιπτώσεις που κάποιος υπερβάλλει σε πράγµατα τα οποία έχει σε 
µεγάλη ποσότητα, κάνοντας κατάχρηση στη χρήση τους (γ) ο όµοιος 
τον όµοιο (ενν. αγαπά) κι η κοπριά τα λάχανα | όµοιος στον όµοιο 
κι η κοπριά στα λάχανα για περιπτώσεις στις οποίες κανείς 
συναναστρέφεται κάποιον άλλον, που έχει τα ίδια ελαττώµατα ΣΥΝ. 
δείξε µου τον φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι. — (υποκ.) λαχανακι 
(το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λάχανον < λαχαίνω «σκάβω», πιθ. κατ' απόσπαση από 
το συνώνυµο άµφι-λαχαίνω, το οποίο αναφερόταν στην καλλιέργεια 
φυτών. Η λ. λαχαίνω είναι αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε µέσ. ιρλ. Lüge 
«φτυάρι», läigen «δόρυ» κ.ά.]. 

λαχανόζουµο (το) ο ζωµός από βρασµένα λαχανικά. 
λαχανόκηπος (ο) [1862] τµήµα γης, συνήθ. κοντά σε σπίτι, στο οποίο 

καλλιεργούνται λαχανικά: «νύχτα ο λαγός εβγήκε | λαχανόκηπο 
εβρήκε» (παιδικό τραγ.). 

λαχανοκοµία (η) (χωρ. πληθ.} 1. η καλλιέργεια λαχανικών 2. ο ειδικός 
κλάδος τής βοτανικής που µελετά τα λαχανικά και την καλλιέργεια 
τους. — λαχανοκόµος (ο/η) [1894]. [ΕΤΥΜ. < λάχανο + -κοµία (βλ.λ.) 
< αρχ. κοµώ «φροντίζω»]. 

λαχανοντολµάς (ο) {λαχανοντολµάδες} µικρή µπάλα κιµά, ρυζιού 
και αρωµατικών, τυλιγµένη σε φύλλο από λάχανο, βρασµένη στην 
κατσαρόλα και αβγοκοµµένη. 

λαχανόπιτα (η) (λαχανοπιτών} πίτα τής οποίας η γέµιση αποτελείται 
από λαχανικά ΣΥΝ. χορτόπιτα. 

λαχανοπωλειο (το) [µτγν.] (σπάν.) κατάστηµα στο οποίο πωλούνται 
λαχανικά ΣΥΝ. µανάβικο. — λαχανοπώλης (ο) [αρχ.], λαχανοπώλισ-
σα)η).# 

λαχανόρυζο (το) είδος λαδερού φαγητού από βρασµένα φύλλα λά-
χανου µε ρύζι και µυρωδικά. 

λαχανοφυλλάδα (η) [1868] (µειωτ.) εφηµερίδα που ψευδολογεί, που 
είναι αναξιόπιστη. 

λαχανόφυλλο (το) καθένα από τα φύλλα τού λάχανου. 
λάχει ρ. → λαχαίνω 
λαχείο (το) [1838] 1. τυχερό παιχνίδι µε κλήρωση, στο οποίο λαµβά-

νει µέρος κανείς αγοράζοντας αριθµηµένο δελτίο και κερδίζει αν τα 
ψηφία που κληρώνονται αντιστοιχούν ένα προς ένα ή ως προς ένα 
µέρος τους στα ψηφία τού δικού του δελτίου· το κέρδος είναι συνήθ. 
συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό: κέρδισα εκατό χιλιάρικα στο ~ || κερ-
δίζω το ~ στον λήγοντα (δηλ. το τελευταίο ψηφίο τού λαχνού µου εί-
ναι ίδιο µε αυτό τού πρώτου αριθµού και κερδίζω µικρό ποσό) || το ~ 
κληρώνει (γίνεται η κλήρωση των αριθµών που κερδίζουν)' ΦΡ. (α) 
µου πέφτει το λαχείο (i) κληρώνεται ο αριθµός που έχω, κερδίζω (ii) 
είµαι τυχερός, εκπληρώνεται κάποια επιθυµία µου (βλ. κ. σηµ. 4) (iii) 
(ευφηµ.) µου συµβαίνει χωρίς να το περιµένω κάτι δυσάρεστο (βλ. κ. 
σηµ. 5) (β) Εθνικό Λαχείο λαχείο που εκδίδεται από το κράτος και 
τού οποίου η κλήρωση διεξάγεται ανά δεκαπενθήµερο (γ) Λαϊκό Λα-
χείο λαχείο οργανωµένο από το κράτος, που κληρώνει µία φορά την 
εβδοµάδα (δ) τρίδυµο Λαϊκό Λαχείο η νέα µορφή τού Λαϊκού Λαχεί-
ου- η κλήρωση (µία φορά την εβδοµάδα) τού πρώτου αριθµού συνε-
πάγεται αυτοµάτως και την κλήρωση των λαχνών που έχουν κατά 
µία µονάδα µεγαλύτερο και µικρότερο αριθµό, πράγµα που κάνει 
τους παίκτες να αγοράζουν τους λαχνούς τουλάχιστον σε τριάδες (ε) 
Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο κρατικό λαχείο που κληρώνει µία φορά τον 
χρόνο, την παραµονή τής Πρωτοχρονιάς, µε µεγάλα κέρδη για τους 
τυχερούς 2. (συνεκδ.) το ίδιο το αριθµηµένο δελτίο, µε το οποίο απο-
κτά κανείς δικαίωµα στην κλήρωση και το οποίο αντιστοιχεί σε ολό-
κληρο ή σε µέρος τού κέρδους: έχασα το ~ µου || νευρίασε που δεν 
κέρδισε κι έσκισε το ~ του || αγοράζω ~ ΣΥΝ. λαχνός 3. (συνεκδ.) το 
χρηµατικό ποσό, το κέρδος από την κλήρωση τού λαχείου: κέρδισε το 
~ 4. (µτφ.) τυχαίο γεγονός που έρχεται ανέλπιστα και χαροποιεί ιδιαί-
τερα: η κληρονοµιά τού ήρθε ~ σε µια εποχή που τα οικονοµικά του 
ήταν χάλια- ΦΡ. (λαϊκ.) την κάνω λαχείο µου τυχαίνει κάτι πολύ ευ-
νοϊκό, όπως το ήθελα ή το φανταζόµουν (συνήθ. χωρίς να έχω κατα-
βάλει προσπάθεια): Θα 'χει τζάµπα φαΐ στον χορό; Ωραία, την κάναµε 
λαχείο! 5. απρόβλεπτη εξέλιξη (συνήθ. δυσάρεστη): τους έπεσε ~ 
αυτή η αρρώστια πάνω που ξεπληρώσανε το σπίτι- πολύ άτυχοι άν-
θρωποι! 
[ΕΤΥΜ. < θ. λαχ- τού αρχ. λαγχάνω (βλ. λ. λαχαίνω), πβ. αόρ. β' έ-λαχ-
ον, απόδ. τού γαλλ. loterie (βλ. κ. λοταρία)]. 

λαχειοπώλης (ο) {λαχειοπωλών}, λαχειοπώλισσα (η) (λαχειοπω-
λισσών} πρόσωπο που πουλάει λαχεία και γενικότ. λαχνούς για τυ-
χερά παιχνίδια. 

λαχειοφόρος, -ος, -ο [1889] αυτός που δίνει το δικαίωµα συµµετο- 
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χής σε κλήρωση λαχνών ΦΡ. λαχειοφόρος αγορά βλ. λ. αγορά. 
Λάχεσις (η) {Λαχέσ-εως, -ι} ΜΥΘΟΛ. µία από τις Μοίρες. Επίσης Λά-

χεση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θ. λαχ- (τού ρ. λαγχάνω, βλ. λ. λαχ-νός) + επί-
θηµα -εσις (πβ. κ. Νέµ-εσις)]. 

λάχνη (η) {λαχνών} 1. λεπτό τρίχωµα, χνούδι 2. ΑΝΑΤ. (κυρ. στον 
πληθ.) λεπτές αγγειοφόρες προεξοχές που αυξάνουν το εµβαδόν τής 
επιφάνειας ενός υµένα: εντερικές ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *λάκ-σν-α < *(F)XâK-ova < *wlk-, συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *wel-k- «τρίχωµα, µαλλί», πβ. ρωσ. volos «τρίχωµα»]. 

λαχνός (ο) 1. ο κλήρος που µπαίνει στην κληρωτίδα 2. (συνεκδ.) ο 
αριθµός τού κάθε κλήρου και το ποσό ή το δώρο που αντιστοιχεί σε 
αυτόν: του έτυχε ο πρώτος ~ τού Εθνικού Λαχείου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
λαχµός < θ. λαχ- τού αρχ. λαγχάνω (βλ. λ. λαχαίνω), πβ., αόρ. β' έ-λαχ-
ον]. 

λαχούρι (το) {λαχουρ-ιού | -ιών} 1. (αρχικά) λεπτό κεντητό ύφασµα 
από µετάξι µε χαρακτηριστική διακόσµηση, από το οποίο φτειάχνο-
νται γυναικείες µαντήλες· (γενικότ.) κάθε είδος υφάσµατος µε τέτοια 
διακόσµηση 2. (συνεκδ.) το γυναικείο σάλι ή το διακοσµητικό κά-
λυµµα, που φτειάχνεται από το παραπάνω ύφασµα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
lahuri < Lahore «Λαχώρη», όνοµα µεγάλης πόλης τού Πακιστάν, από 
όπου προέρχεται το ύφασµα, καθώς και οι διακοσµητικές^ µορφές 
του], 

λαχτάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. έντονη επιθυµία: είχε ~ να ξαναντα-
µώσει τους δικούς του || είχε ~ να γευτεί τους τοπικούς µεζέδες ΣΥΝ. 
πόθος 2. (συνεκδ.) πρόσωπο ή πράγµα που αποτελεί αντικείµενο 
έντονης επιθυµίας: είναι η ~ µου 3. η συναισθηµατικά φορτισµένη 
αναµονή (για κάτι): περίµενε µε - να βγουν τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων || κοίταξε µε ~ τη φωτογραφία τού ξενιτεµένου γυιου της 
ΣΥΝ. ανυποµονησία, αδηµονία ΑΝΤ. καρτερικότητα · 4. ο µεγάλος φό-
βος, η ταραχή από ένα συνήθ. ξαφνικό και δυσάρεστο γεγονός: πε-
ράσαµε µεγάλη ~, µέχρι να βγει από το νοσοκοµείο || µόλις το ακού-
σαµε, πήραµε µια ~, που µας κόπηκαν τα ήπατα! || περάσαµε πολλές ~ 
µ ' αυτό το παιδί. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λαχταρίζω (υποχωρητ.), βλ. λ. 
λαχταρώ]. 

λαχταρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {λαχτάρισ-α, -µένος} λαχταρώ 
(βλ.λ.). — λαχτάρισµα (το). 

λαχταριστός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που είναι αντικείµενο ζωηρής επι-
θυµίας ή έλξης: ~ φαγητό | παγωτό | κοπέλα ΣΥΝ. επιθυµητός, ποθη-
τός, ελκυστικός. — λαχταριστά επίρρ. 

λαχταρώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λαχταράς... | λαχτάρησα} ♦ 
(µετβ.) 1. επιθυµώ έντονα: ~ να σε δω ευτυχισµένο || λαχτάρησα µια 
µακαρονάδα | ένα πικάντικο φαγητό ΣΥΝ. ποθώ · 2. προκαλώ (σε κά-
ποιον) µεγάλο φόβο (συνήθ. ξαφνικό): µε λαχταράει κάθε φορά που 
οδηγεί, γιατί κάνει επικίνδυνες προσπεράσεις || µε λαχτάρησε όταν µου 
είπε πως θα έµπαινε στο νοσοκοµείο, αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι 
σοβαρό ΣΥΝ. λαχταρίζω, τροµάζω ♦ (αµετβ.) 3. αισθάνοµαι µεγάλο 
φόβο, τροµάζω: πώς λαχτάρησα, όταν έµαθα ότι τράκαρες! ΣΥΝ. παίρ-
νω (µια) λαχτάρα | τροµάρα · 4. (σπάν.-για ψάρια) σπαρταρώ, τινά-
ζοµαι µε σπασµούς: µόλις είχαν βγάλει τα ψάρια απ'το νερό και λα-
χταρούσαν στον πάτο τής ψαρόβαρκας. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λαχταρώ | λαχταρίζω < λακταρίζω < αρχ. λακτίζω 
«κλοτσώ», κατά τα ρ. σε -ρίζω, πβ. κ. σπαρταρώ, -ρίζω]. 

λαψάνα (η) {λαψανών} ποώδες φυτό (σαν λάχανο) µε την κοινή ονο-
µασία «σφαλαγγόχορτο», το οποίο απαντά σε δάση και τρώγεται µε-
ρικές φορές ως σαλατικό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λα)µ)ψάνη < αρχ. λάµψις, λόγω τού λαµπερού χρώµα-
τος τού φυτού]. 

λέαινα (η) {λεαίνων} (λόγ.) 1. το θηλυκό λιοντάρι ΣΥΝ. λιονταρίνα 2. 
(µτφ.) γυναίκα µε δύναµη, ισχυρή προσωπικότητα και γενναιότητα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. θηλ. τού λέων (βλ.λ.)]. 

Λέανδρος (ο) {-ου κ. -άνδρου} 1. ΜΥΘΟΛ. νέος από την Άβυδο, ερα-
στής τής Ηρούς 2. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. αν-
δρικό όνοµα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < λέων + -ανδρός < άνήρ, ανδρός]. Λέαρχος (ο) 
{-ου κ. -άρχου} 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Αθάµαντα και τής Ινούς, 
αδελφός τού Μελικέρτη· τον σκότωσε ο πατέρας του σε στιγµή τρέλας 
2. αρχαίος Αθηναίος, ο οποίος κατά τη διάρκεια τού Πελο-
ποννησιακού Πολέµου απέτρεψε ως πρέσβυς συµµαχία των Θρακών 
µε τους Πέρσες 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < *Λεί-αρχος < λείος (βλ.λ., πβ. αρχ. επίρρ. λείως | 
λε"ως) + -άρχος < άρχω]. λεβάντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αρωµατικό 
φυτό µε µπλε ή µοβ άνθη, που χρησιµοποιείται στον αρωµατισµό 
ρούχων και στην αρωµατοποιία 2. (συνεκδ.) το άρωµα που 
παρασκευάζεται από το φυτό αυτό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
lavande < ιταλ. lavanda < lavare «πλένω» < λατ. lavare]. λεβάντε (το) 
{άκλ.} (διαλεκτ.) η Ανατολή (ειδικότ. η Α. Μεσόγειος): «Το φιόρο 
τού ~» (θεατρικό έργο τού Γρ. Ξενόπουλου). [ΕΤΥΜ. µεσν., βλ. κ. 
λεβάντες]. λεβάντες (ο) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) ισχυρός ανατολικός 
άνεµος, που πνέει συνήθ. το φθινόπωρο και την άνοιξη (βλ.λ. κ. λ. 
άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) απηλιώτης. Επίσης λεβάντης. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. levante «ανατολή» (αναφερόταν κυρ. στις περιο-
χές τής Α. Μεσογείου) < µέσ. γαλλ. levant, µτχ. τ. τού p. lever «εγείρω, 
σηκώνω» (se lever «ανατέλλω»)]. λεβαντίνος (ο) [1893], λεβαντίνα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) 1. ο κάτοικος τής Ανατολής ή αυτός 
που προέρχεται από την Ανατολή· (ειδικότ.) Ευρωπαίος 
εγκατεστηµένος στα παράλια τής Μ. Ασίας και τής Μέσης Ανατολής 
(βλ. κ. λ. φραγκολεβαντίνος) 2. χριστιανός τής 

Ανατολής χωρίς εθνική συνείδηση 3. (µειωτ.) συµφεροντολόγος Ανα-
τολίτης. — λεβαντίνικος, -η, -ο, λεβαντίνικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
λεβαντίνος < ιταλ. levantino «ανατολίτης» < levante «ανατολή» (βλ. 
κ. λεβάντες)]. λεβεντάνθρωπος (ο) {λεβεντανθρώπ-ου | -ων, -ους) 
άνδρας µε τα χαρακτηριστικά τού λεβέντη, µε ωραίο παράστηµα και 
ευγενικούς, αρχοντικούς τρόπους. λεβέντης (ο) {-ες κ. -ηδες, χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. άνδρας µε ωραία κορ-µοστασιά, υπερήφανο παράστηµα, 
που τον θαυµάζει κανείς βλέποντας τον: ήταν ένας ~ δυο µέτρα! || γεια 
σου, λεβέντη µου τσολιά! || ένας ~ έσερνε τον χορό || ένας παππάς ~, 
πρώτος στον χορό και στο τραγούδι! || (µτφ.) «ένας αϊτός περήφανος, 
ένας αϊτός ~!» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. παλληκάρν ΦΡ. γεια σου λεβέντη... 
ως προσφώνηση σε πρόσωπο µε ωραίο, περήφανο παράστηµα 2. 
(γενικότ.) άνδρας που τον χαρακτηρίζουν η τιµιότητα, η ευθύτητα, το 
φιλότιµο, η σωστή προς τους άλλους συµπεριφορά 3. (ειδικότ.) 
άνδρας που διακρίνεται για τη γενναιότητα και την παλληκαριά του: 
στους ~ που πολέµησαν τον κατακτητή, οφείλουµε την ελευθερία µας 
ΣΥΝ. παλληκάρι, ανδρείος· ΦΡ. τής φυλακής τα σίδερα είναι για τους 
λεβέντες βλ. λ. φυλακή 4. (οικ. ως προσφώνηση, συνήθ. από 
µεγαλύτερο σε ηλικία προς νεότερο): λεβέντη, να σε ρωτήσω κάτι; ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γλέντι, πρωτιά. [ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. levend < ιταλ. leventi 
«σώµα ναυτών πυροβολητών, πειρατών από την ανατολή» < levante 
«ανατολή» (βλ. κ. λεβάντες). Κατά τον Μεσν. η λ. δήλωνε µεταξύ 
άλλων τον απείθαρχο νέο, το παράτολµο παλληκάρι. Η σηµερινή σηµ. 
συγκέντρωσε όλα τα θετικά χαρακτηριστικά τής ανδρείας, τής 
γενναιότητας και τού φιλότιµου, δίνοντας στη λ. τόσο ιδιαίτερο 
σηµασιολογικό περιεχόµενο, ώστε να είναι σχεδόν αδύνατη η 
απόδοση της σε ξέν. γλώσσες]. λεβεντιά (η) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) 1. 
το σύνολο των χαρακτηριστικών τού λεβέντη, το ωραίο και υπερήφανο 
παράστηµα και η παλληκαριά: ελληνική ~ || «τρία καλά 'ναι στον 
ντουνιά και στον απάνω κόσµο | η νιότη και η ~ και το καλό κορίτσι» 
(δηµοτ. τραγ.) || ~ καµαρωτή 2. (συνεκδ.) λεβέντης, σπουδαίος· 
(εκφραστ.) κυρ. για να εκφράσουµε ενθουσιασµό για κάποιον ή 
απλώς ως φιλική προσφώνηση: καλησπέρα, ~ µου! || είσαι ~! || γεια 
σου, µπαρµπα-Μαθιέ, ~! 3. (περιληπτ.) σύνολο από λεβέντες: 
«ελληνική µου ~, που µας χορεύεις την ιτιά» (δηµοτ. τραγ.). 
λεβέντικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον λεβέντη, που έχει τα 
χαρακτηριστικά του: ~ παράστηµα ! κορµί | χορός | κορµοστασιά | 
περπάτηµα. — λεβέντικα επίρρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρωτιά. 
λεβεντισσα (η) {δύσχρ. λεβεντισσών} γυναίκα µε ευθύ χαρακτήρα, 
θάρρος, ικανότητες, ισχυρή προσωπικότητα, που εµπνέει θαυµασµό. 
λεβεντο- κ. λεβεντό- κ. λεβεντ- α' συνθετικό λέξεων, που προσδίδει 
στο β' συνθετικό την έννοια τού λεβέντικου ή τού ανδρείου: λε-βεντό-
παιδο, λεβεντό-κορµος, λεβεντο-γυναίκα. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. λεβέντης]. λεβεντο γενιά (η) 
{χωρ. πληθ.} η γενιά λεβέντικων, ηρωικών ανδρών. λεβεντογέννα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ. ως χαρακτηρισµός) 
αυτή που γεννά λεβέντες: ~ Κρήτη. λεβεντόγερος (ο) γέρος µε τα 
χαρακτηριστικά τού λεβέντη. λεβεντογυναίκα (η) {λεβεντογυναικών} 
γυναίκα µε ωραίο παράστηµα και ευγενικούς, αρχοντικούς τρόπους· 
λεβεντισσα: µια ~ που µόνη της διαφέντευε την περιουσία τους. 
λεβεντοκορµος, -η, -ο αυτός που έχει λεβέντικο κορµί: ~ νιάτα. 
λεβεντοµάννα (η) µάννα που έχει γυιους λεβέντες. λεβεντονιός (ο), 
λεβεντονιά (η) (λαϊκ.) πρόσωπο νεαρής ηλικίας 

µε λεβέντικο παράστηµα. λεβεντόπαιδο (το) ο νέος που συνδυάζει το 
όµορφο παράστηµα µε 
το θάρρος και τη γενναιότητα ΣΥΝ. παλληκάρι, λεβέντης. 
λεβεντοπνίχτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ. ως χαρακτηρισµός 
για τη θάλασσα) αυτή που πνίγει λεβέντες: «θάλασσα ~, θάλασσα 
φαρµακερή | συ που κάνεις το νησί µας, όλο µαύρα να φορεί» (δηµοτ. 
τραγ.). λεβέτι (το) {λεβετ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο µεγάλος λέβητας ΣΥΝ. 
καζάνι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. λεβήτιον, υποκ. τού λέβης, -ητος (βλ.λ.)]. λέβητας 
(ο) {λεβήτων} 1. το µεταλλικό σκεύος µέσα στο οποίο µαγειρεύεται 
φαγητό ή βράζει νερό ΣΥΝ. χύτρα, λεβέτι 2. το κλειστό κυλινδρικό 
δοχείο (καζάνι) για τη θέρµανση νερού, το οποίο αποτελεί µέρος 
ατµοµηχανής ή χρησιµοποιείται για την παροχή θέρµανσης σε σπίτια, 
µαγειρεία κ.λπ.: ο ~ τού καυστήρα ΣΥΝ. ατµολέβητας, καζάνι. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. λέβης, -ητος < *λέβος, που πιθ. συνδ. µε το µτγν. λεβη-ρίς 
«δέρµα φιδιού». Κατά τα άλλα, η λ. είναι αγν. ετύµου]. λεβητοειδης, 
-ής, -ές [µεσν.] {λεβητοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 

που µοιάζει µε λέβητα: ~ κρατήρας ηφαιστείου. λεβητοποιείο (το) 
[1893] το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται 
λέβητες. λεβητοποιία (η) [1868] {χωρ. πληθ.} 1. η κατασκευή 
λεβήτων 2. (συνεκδ.) το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται 
λέβητες. — λεβητοποιός (ο) [1889]. λεβητοστάσιο (το) [1889] 
{λεβητοστασί-ου | -ων) ο ειδικός χώρος οικίας, εργοστασίου ή 
πλοίου, στον οποίο βρίσκεται τοποθετηµένος ατµολέβητας. 
[ΕΤΥΜ. < λέβητας + -στάσιο < αρχ. ϊ-στα-µαι]. Λεβιάθαν (ο) {άκλ.} 
1. θαλάσσιο τέρας που αναφέρεται σε πολλά σηµεία τής Π.∆. και 
συµβολίζει το κακό 2. (µτφ.) κάθε υπηρεσία, φορέας κ.λπ., που 
προκαλεί χάος, αταξία: ποια κυβέρνηση µπορεί να δαµάσει τον ~ τής 
γραφειοκρατίας τού ∆ηµοσίου; 3. (µτφ.) κάθε κατασκευή τεραστίων 
διαστάσεων ΣΥΝ. κολοσσός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < εβρ. liwyätbln. ∆εν έχει 
προσδιοριστεί επακριβώς από 
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τους λογίους τής Βίβλου το είδος τού τέρατος που δηλώνεται µε τη λ. 
και περιγράφεται εκτενώς στην Π.∆. (Ιώβ, κεφ. 41), αν και έχουν δια-
τυπωθεί εικασίες ότι πρόκειται για φάλαινα ή για είδος κροκοδίλου. 
Οι Εβδοµήκοντα αποδίδουν τον εβρ. όρο µε τη λ. δράκων. Η σύγχρο-
νη χρήση τού όρου ανάγεται στον Αγγλο φιλόσοφο Thomas Hobbes 
(1588-1679), ο οποίος έδωσε τον τίτλο Λεβιάθαν στο έργο του για τον 
απόλυτο µονάρχη, στον οποίο οι άνθρωποι µε συµβόλαιο είχαν µετα-
βιβάσει όλα τους τα δικαιώµατα]. 

λεβιές (ο) {λεβιέδες} ο µοχλός (βλ.λ.): ο ~ τών ταχυτήτων. Επίσης λε-
βιέ (το). [ΕΤΎΜ. < γαλλ. levier < lever «σηκώνω»]. 

λεβίθα (η) {λεβιθών} παράσιτο στα ανθρώπινα έντερα που προκαλεί 
την ασκαριδίαση ΣΥΝ. (λόγ.) ασκαρίδα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *λέµιθα < αρχ. ελµινθα (µε αντιµετάθεση), αιτ. τού 
ελµιςΙ ελµινς «παράσιτο τού εντέρου, σκουλήκι», βλ. κ. ελµινθίαση]. 

λεγόµενος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός για τον οποίο γίνεται λόγος (συ-
νήθ. ειρων. για κάποιον που δεν θέλουµε να τον αναφέρουµε µε το 
όνοµα του): πάνω που συζητούσαµε γι ' αυτόν, έφτασε κι ο ~ 2. ο ερα-
στής, ο ερωτικός σύντροφος: συναντήθηκε µε τον ~ κάπου παραπέρα, 
για να µην τους δει κανένα µάτι ΣΥΝ. αγαπητικός. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
ενεστ. τού ρ. λέγω κατά τις αρχ. µτχ. σε -άµενος, πβ. ιστάµενος, 
ιπτάµενος}. 

λεγάτος (ο) 1. ΙΣΤ. (στη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία) πρεσβευτής τής ρω-
µαϊκής Συγκλήτου, δηµόσιος λειτουργός, που αποστελλόταν είτε 
προς ξένα έθνη µε συγκεκριµένες εντολές είτε προς τους στρατιωτι-
κούς διοικητές και τους συµµετέχοντες στη διοίκηση των επαρχιών, 
για να τους επιβλέπει ή και να τους αντικαθιστά σε περίπτωση ανά-
γκης 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) ο καρδινάλιος ή άλλος κληρικός που αναλαµβά-
νει να εκπροσωπήσει τον Πάπα ως απεσταλµένος του (β) απεσταλ-
µένος τού Πάπα στις αυλές ηγεµόνων (γ) τίτλος που έφερε ο κάτοχος 
επισκοπικού θρόνου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λεγάτος | ληγάτος < λατ. legatus «απεσταλµένος», µτχ. 
τ. τού ρ. lego «αποστέλλω, πέµπω»]. 

λέγειν (το) {άκλ.} (λόγ.) η ευγλωττία, η ικανότητα να µιλά κανείς µε 
ευχέρεια και πειστικότητα: ο δικηγόρος πρέπει να έχει ~ ΣΥΝ. ευ-
φράδεια. [ΕΤΥΜ. αρχ. απρφ. (ως ουσ.) τού ρ. λέγω]. 

λεγένι (το) {λεγεν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η λεκάνη τού νιπτήρα. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. legen < περσ. lagan «µπρούτζινη ή χάλκινη λεκάνη για το 
πλύσιµο των χεριών»]. 

λεγεώνα (η) 1. ΙΣΤ. ρωµαϊκή στρατιωτική µονάδα που απαρτιζόταν 
από τρεις έως έξι χιλιάδες στρατιώτες 2. (κατ' επέκτ.-σπάν.) το µεγά-
λο πλήθος ανθρώπων 3. στρατιωτικό σώµα ξένων εθελοντών ή µισθο-
φόρων: οι ~ των ξένων που πολέµησαν εθελοντικά στον ισπανικό εµ-
φύλιο- ΦΡ. (α) Λεγεώνα των Ξένων (γαλλ. Légion étrangère) γαλλικό 
στρατιωτικό σώµα, παλαιότ. στην Αφρική και σήµερα στη Γαλλία 
και σε υπερπόντιες περιοχές, που περιλαµβάνει στις τάξεις του εθε-
λοντές ή µισθοφόρους στρατιώτες, ως επί το πλείστον ξένους (β) Λε-
γεώνα τής Τιµής (γαλλ. Légion d'honneur) (i) το πρώτο γαλλικό εθνι-
κό τιµητικό τάγµα, που ίδρυσε ο Μέγας Ναπολέων (ii) τάξη γαλλικών 
παρασήµων που απονέµεται ως επιβράβευση πολιτικών και στρα-
τιωτικών υπηρεσιών (καθιερώθηκε στη Γαλλία από τον Ναπολέοντα 
µετά την ίδρυση τού παραπάνω τάγµατος) (γ) Λεγεώνα των Φιλελ-
λήνων σώµα φιλελλήνων που πήραν µέρος στην Επανάσταση τού 
1821 και στον πόλεµο τού 1897 στο πλευρό των Ελλήνων. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. λεγεών, -ώνος < λατ. legio < ρ. lego «συλλέγω, συγκεντρώνω»]. 

λεγεωνάριος (ο) {λεγεωναρί-ου | -ων, -ους} 1. ο µάχιµος στρατιώτης 
λεγεώνας 2. στρατιώτης στη Λεγεώνα των Ξένων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
λεγιονάριος < λατ. legionarius < legio «λεγεώνα»]. 

λεγκάτο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη τρόπου εκτέλεσης µιας µουσικής 
γραµµής (τουσέ, βλ. λ.)- δηλώνει εκτέλεση των φθόγγων τής γραµµής 
χωρίς διακοπές τού ήχου από τον προηγούµενο στον επόµενο, «δεµέ-
νων», «ενωµένων» 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. legato «δεµένος, συνδεδεµένος» < ρ. legare «δένω» < 
λατ. ligare]. 

λέγω κ. (καθηµ.) λέω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κ. λε-ς, -ει, -µε, -τε, -ν/-νε· εί-
πα, λέχθηκα κ. ειπώθηκα (λόγ. ελέχθην, -ης, -η..., µτχ. λεχθείς, -είσα, 
-έν), ειπωµένος} 1. εκφράζω (κάτι) µε τον προφορικό λόγο, εκφέρω 
(λέξεις, προτάσεις) (προς κάποιον): το µωρό είπε «µαµµά» || Τι είπες; 
∆εν σε άκουσα || πες το στα Ελληνικά || δεν είπε λέξη || πες ό,τι έχεις 
να πεις || µη λες κακές κουβέντες! ΦΡ. (α) λέγε-λέγε | πες-πες για 
περιπτώσεις στις οποίες προσπαθούµε να πείσουµε κάποιον, µιλώ-
ντας του επίµονα- για επίµονες συµβουλές: ~, στο τέλος µε έπεισε || 
«λέγε-λέγε το κοπέλι κάνει την κυρά και θέλει» (παροιµ.) (β) τα λέω 
έξω από τα δόντια | σταράτα | ορθά-κοφτά µιλώ µε σαφήνεια, εκ-
φράζοµαι ξεκάθαρα, δίχως περιστροφές, φόβο ή επιφυλάξεις: εγώ δεν 
φοβάµαι καµιά εξουσία- τα λέω έξω απ' τα δόντια κι ας µε πάνε φυ-
λακή! (γ) λέω τα σάκα σύκα και τη σκάφη σκάφη αποκαλώ τα πράγ-
µατα µε το όνοµα τους, µιλάω καθαρά και χωρίς υπεκφυγές (δ) τα 
λέω απέξω-απέξω βλ. λ. απέξω (ε) είπες τίποτα; (i) (στο τέλος τού 
λόγου) για περιπτώσεις που κάποιος (συνήθ. ανώτερος, ισχυρότερος) 
απευθύνεται σε άλλον (κατώτερο, αδύνατο) αποκλείοντας οποιαδή-
ποτε αντίρρηση (ii) για να δηλώσει τον απρόβλεπτο ή εντυπωσιακό 
χαρακτήρα πληροφορίας ή στοιχείου που αναφέρθηκε σε διάλογο, 
συζήτηση κλπ.: ∆εν φτάνει που τους έφαγε τόσα λεφτά και τους κο-
ρόιδευε τόσα χρόνια µε υποσχέσεις, γυρίζει στο τέλος και τους λέει ότι 
αυτοί φταίγανε που του τα δώσανε! Είπατε τίποτα; (iii) για να δη-
λώσει κάποιος ότι σε όσα λέει δεν δέχεται αντίρρηση: Και µετά την 
κατσάδα που του τράβηξε, γυρίζει εξίσου αυστηρά και του λέει: 

«-;». Κουβέντα δεν έβγαλε ο άλλος! (στ) λέω (κάτι) από µέσα µου 
(µεσν. φρ.) (i) σκέφτοµαι (κάτι), χωρίς να το εξωτερικεύω (ii) δεν εκ-
φέρω µε φωνή (κάτι που διαβάζω, σκέφτοµαι ή αναπαράγω µνηµονι-
κά): λέω το µάθηµα από µέσα µου (iii) µιλώ χαµηλόφωνα: µην τα λες 
από µέσα σου- µίλα πιο δυνατά να σ' ακούω! (ζ) δεν ξέρει τι λέει | λέει 
ό,τι του κατέβει | ό,τι του κατεβάσει το κεφάλι | η κούτρα του µιλάει 
απερίσκεπτα, χωρίς να σκέφτεται εκ των προτέρων, χωρίς 
προηγουµένως να επεξεργάζεται διανοητικά αυτό που θέλει να εκ-
φράσει- εξωτερικεύει ό,τι του έρχεται στο κεφάλι χωρίς λογικό έλεγ-
χο (η) (επιτιµητικά) πολλά λες! προς κάποιον που φλυαρεί ή µιλάει 
µε αυθάδεια: ~! Για µάζεψε λίγο τη γλώσσα σου! (θ) (µα) τι λέω! για 
κάτι εσφαλµένο ή άκαιρο, το οποίο συνειδητοποιώ καθώς µιλάω (ι) 
και τι δεν είπε (κάποιος) για να δηλώσουµε ότι κάποιος αναφέρθηκε 
σε πάρα πολλά θέµατα, συνήθ. µε έντονα σχολιαστικό τρόπο: «και τι 
δεν είπε ο Τόνι Μπλερ: ότι οι Συντηρητικοί [...] στοιχειώνουν τον βρε-
τανικό λαό [...], ότι ο Τζον Μέιτζορ ως αρχηγός ήταν αδύνατος και ο 
Ουίλιαµ Χέιγκ περίεργος, ότι...» (εφηµ.) 2. µεταβιβάζω µηνύµατα είτε 
µε τον γραπτό ή τον προφορικό λόγο: σου τα λέω όλα στο γράµµα || 
του είπε να τον πάρει τηλέφωνο το βράδυ- ΦΡ. (α) εµένα µου λες; (i) 
σε περιπτώσεις που αµφιβάλλει κανείς για κάτι: -Όλοι δεσµεύονται 
πως θα ενισχύσουν οικονοµικά τους πολυτέκνους. —; (ii) εγώ ξέρω 
καλύτερα αυτό που µου λες: —! Έχω περάσει εγώ τόσα και τόσα µε 
την υγεία µου και ξέρω από νοσοκοµεία! (β) τι µου λες! | µη µου πεις! 
| µη µου το λες! για περιπτώσεις που δεν πιστεύουµε εύκολα κάτι, που 
µας εκπλήσσει κάτι: ~! Κέρδισες τον πρώτο αριθµό τού λαχείου; || 
(ειρων. στα λεγόµενα κάποιου) ~! Έγινε τέτοιο πράγµα; (γ) (µωρέ) τι 
µας λες; ειρων. στα λεγόµενα κάποιου ή ως έκφραση αµφισβήτησης: 
~; Τόσο υψηλό πρόσωπο θεωρείς τη φίλη σου; ΣΥΝ. ας γελάσω! (δ) 
εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω ή τα λέω στον τοίχο για λόγια που δεν 
βρίσκουν αποδέκτη, που λέγονται µάταια: δεν δίνει σηµασία στις 
συµβουλές µου- εγώ τα λέω, εγώ τ' ακούω || ό,τι και να του πω δεν έχει 
αποτέλεσµα- είναι σαν να τα λέω στον τοίχο! ΣΥΝ. µιλώ στον αέρα (ε) 
άλλο να σ' τα λέω κι άλλο να τ' ακούς | να τα βλέπεις! για πράγµατα 
αξιοπερίεργα, αξιοπαρατήρητα, που δεν περιγράφονται εύκολα: το τι 
έγινε σ' αυτό το πάρτι δεν περιγράφεται- ~! (στ) κάτι µας είπες (τώρα)! 
για κάτι πασίγνωστο: ~! Αυτό το ξέρω εδώ και έναν µήνα (ζ) πού να σ' 
τα λέω! για κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: ~, φίλε! Χθες 
γνώρισα σ' ένα πάρτι την κόρη τού υπουργού (η) σου 'πα, µου 'πες για 
να δηλωθεί µια ατελείωτη σειρά συζητήσεων, που δεν οδηγούν 
πουθενά· για ανταλλαγή λόγων που αποσκοπούν στην αποφυγή 
ευθείας απάντησης, που αποτελούν δικαιολογίες ή υπεκφυγές: µη µου 
αρχίζεις πάλι τα ~· πάρε ξεκάθαρη θέση (θ) δεν λες (καλά) που 
ευτυχώς που: -Καθυστέρησες. -∆εν λες καλά που ήρθα! 3. συζητώ: άσ' 
τους να πουν τα δικά τους || τα λένε µεταξύ τους-ΦΡ. (α) εδώ που τα 
λέµε (στην αρχή τού λόγου, ως εισαγωγή σε σχόλιο, παραδοχή ή 
οµολογία) για να µιλήσουµε µε περισσότερη ειλικρίνεια: ~, είναι το 
καλύτερο παιδί τής παρέας (β) θα τα πούµε (ι) (κυρ. ως 
αποχαιρετισµός) θα συναντηθούµε και θα συζητήσουµε, θα 
ξαναβρεθούµε: ~ σύντοµα | το γρηγορότερο (ii) (απειλητικά) θα λο-
γιαριαστούµε, θα λύσουµε (µε την πρώτη ευκαιρία) τις διαφορές µας: 
µε εξαπάτησες, αλλά ~! (γ) τα λέµε (ως οικ. αποχαιρετισµός): Λοιπόν, 
~ ! ΣΥΝ. άντε γεια (δ) ό,τι και να λέµε τώρα... είναι περιττό να 
συζητάµε για κάτι που έχει ήδη γίνει: το κακό έγινε και ~ δεν αλλάζει 
τίποτε 4. διατυπώνω, εκφράζω: δεν ξέρω πώς να σου το πω για να το 
καταλάβεις 5. επαναλαµβάνω προφορικά (κάτι που έµαθα), απαγ-
γέλλω: ~ ένα ποίηµα | ένα τραγούδι | το µάθηµα µου απέξω | νεράκι-ΦΡ. 
...και θα πεις κι ένα τραγούδι! βλ. λ. τραγούδι 6. ισχυρίζοµαι, υπο-
στηρίζω έντονα µια άποψη: όποιος τα λέει αυτά είναι συκοφάντης-ΦΡ. 
(α) Λέω και ξελέω βλ. λ. ξελέω (β) ποιος το είπε; | ποιος το λέει αυτό; 
για ισχυρισµό που αποκρούεται ως εσφαλµένος και υποκειµενικός: 
Ποιος το λέει αυτό; Εδώ υπάρχουν αποδείξεις για το αντίθετο (γ) εσύ 
τι λες; εσύ τι γνώµη έχεις; ~; Θα κερδίσουµε στις εκλογές; 7. έχω ή 
σχηµατίζω γνώµη για (κάποιον/κάτι), νοµίζω, σκέφτοµαι (συχνά 
+για): τι λες για τα νέα µέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός Παιδείας; || 
όποιος σε δει έτσι ντυµένο, θα πει πως είσαι περιθωριακός-ΦΡ. σου 
λέει (κάποιος) για την πιθανή υποθετική σκέψη (κάποιου): Εκείνη 
δεν ήθελε να πάει. ~ κι ο άλλος «δεν θα κάθοµαι να την παρακαλάω 
κιόλας» και φεύγει 8. παραδέχοµαι: µην περιµένεις να πει ότι έπεσε 
έξω στις προβλέψεις του- ΦΡ. (για) να λέµε | πούµε και του στραβού 
το δίκιο βλ. λ. στραβός 9. βεβαιώνω, πιστοποιώ: αφού το λες, έτσι θα 
είναι 10. υποθέτω, δέχοµαι κάτι ως υπόθεση: ~, σε περίπτωση που 
συµβεί αυτό που φοβόµαστε, τι κάνουµε; ΦΡ. λέµε τώρα µετριαστικά- 
για να επισηµάνουµε ότι ο λόγος µας έχει υποθετικό χαρακτήρα: 
Καλά ρε παιδί µου, λέµε τώρα, δεν σηµαίνει ότι οπωσδήποτε θα συµβεί 
κάτι άσχηµο 11. (µόνο στην προστακτική αορ. πες) υπόθεσε πως: 
«πες πως µ' αντάµωσες µια νύχτα σ' ένα όνειρο...» (τραγ.)· ΦΡ. ας 
πούµε (i) ας υποθέσουµε (ii) για κάτι που δεχόµαστε κατά σύµβαση: ~ 
πως είναι ευτυχισµένοι 12. προφασίζοµαι, προβάλλω δικαιολογία: πες 
του ότι έχεις πολλή δουλειά, για να τον ξεφορτωθείς 13. (+για) 
αναφέροµαι σε κάτι, κάνω λόγο για κάτι: Λες για το χθεσινό φονικό 
στη γειτονιά µας; ∆εν ξέρω περισσότερα από σένα 14. εξηγώ, αναλύω: 
ρώτα την Ειρήνη, να σου πει πώς λύνονται αυτές οι εξισώσεις 15. 
σηµαίνω, δηλώνω, εννοώ: τι θα πει αυτό; || θέλω να πω ότι δεν είναι 
έτσι τα πράγµατα- ΦΡ. (α) ξέρω τι θα πει για να δηλωθεί γνώση και 
εµπειρία πράγµατος δυσάρεστου ή κοπιαστικού: ~ φτώχια και 
δυστυχία- πέρασα Κατοχή και Εµφύλιο || δεν ξέρεις τι θα πει αγάπη | 
επιστήµη | σπουδές (β) θέλω να πω ότι... εννοώ το εξής...: µε αυτή τη 
φράση «αιδώς Αργείοι» ~ πρέπει να ντρέπονται αυτοί που πήραν 
τέτοια απόφαση 16. διηγούµαι, αφηγούµαι: µας είπε µια πολύ 
ενδιαφέρουσα ιστορία 17. φέρνω στον νου, στη µνήµη (κάποιου), θυ- 
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µίζω: αυτό το όνοµα δεν µου λέει τίποτε 18. (για γραπτά καµένα ή 
συγγραφείς) αναφέρω, κάνω µνεία, µνηµονεύω: το λέει το σύνταγµα | 
ο νόµος | ο Μακρυγιάννης στα «Αποµνηµονεύµατα» του 19. (α) αξίζω: 
λέει τίποτα αυτό το βιβλίο; || το καινούργιο του φιλµ δεν λέει τίποτε- 
ΦΡ. (κάποιος | κάτι) δεν µου λέει τίποτα (κάποιος/κάτι) δεν µου 
προκαλεί το παραµικρό ενδιαφέρον, δεν µου κάνει αίσθηση: αυτή η 
γυναίκα, αν και ωραία, ~ (β) (ειδικότ. το γ' πρόσ. ενικού λέει-αργκό) 
αξίζει, µετράει, έχει νόηµα να...: αυτή η µηχανή ~ || (+να) Απόψε δεν 
έχω κέφι. ∆εν ~ να βγω || «Οι κλέφτες ποδηλάτων είναι, τουλάχιστον 
στη Αουβέν, θεσµός. Αν το αγοράσεις το ποδήλατο, δεν λέει» (εφηµ.) 
20. ρωτώ: σου λέω ξανά, πού γύριζες όλη τη νύχτα; 21. απαντώ: µε 
ρώτησε και του είπα «δεν ξέρω»· ΦΡ. (α) τι θα έλεγες | λες (+για) σε 
περίπτωση που προτείνουµε κάτι: ~ για κανένα ποτό | σινεµά | µπαρ; 
(β) τι του λες (τώρα); όταν απορεί κανείς για το τι πρέπει να απα-
ντήσει σε κάποιον που έκανε κάτι άπρεπο: Έβρισε τον καλύτερο πε-
λάτη µας! ~ τώρα; 22. συµβουλεύω: εγώ σου λέω να συνεχίσεις τις 
σπουδές σου στο εξωτερικό || εγώ σου λέω: φύλαγε τα ρούχα σου, να 
'χεις τα µισά'. 23. καθοδηγώ, υποδεικνύω: εγώ θα σου πω πώς θα συ-
ντάξεις το άρθρο 24. διατάζω: µας είπε ο διοικητής να καθαρίσουµε 
τον θάλαµο 25. επιτάσσω, επιβάλλω: θα κάνεις αυτό που σου λέω! 26. 
ζητώ, απαιτώ: πες το κι έγινε 27. παρακαλώ: µου είπε να τον βοηθήσω, 
αν µπορώ 28. ειδοποιώ: πες του να περάσει από το σπίτι µου στις έξι 
29. προειδοποιώ: «σ' το 'πα και σ' το ξαναλέω, στον γιαλό µην 
κατεβείς» (δηµοτ. τραγ.) 30. ονοµάζω: µε λένε Βασίλη- ΦΡ. ο ... ηώς 
τον είπαµε; σε περίπτωση που δεν θυµόµαστε το όνοµα αυτού στον 
οποίο αναφερόµαστε αλλά που είναι γνωστό στο πρόσωπο µε το 
οποίο συνοµιλούµε: τελικά θα έρθει µαζί και ο ... ~; 31. αποκαλώ (δί-
νω χαρακτηρισµό ή παρατσούκλι σε κάποιον): τον είπαν «βλάκα» || 
τον λένε «µπουλντόζα»· ΦΡ. να µη µε λένε... (εµφατ.-ως απόδοση σε 
υπόθεση) για να βεβαιώσουµε κάποιον ότι οπωσδήποτε θα κάνουµε 
αυτό που του λέµε: αν δεν τον καταγγείλω στην αστυνοµία, ~ Θανάση! 
32. (α) αποκαλύπτω: θα τα πω όλα στην αστυνοµία || µην το πεις σε 
κανέναν/ πουθενά- ΦΡ. ούτε τού nanna (va µην το πεις) για ανέλ-
πιστη 8ύνοια τής τύχης, που ικανοποιεί κάποιον και µε το παραπάνω: 
Σου επέστρεψε η εφορία τόσα λεφτά; ~! (β) παραδέχοµαι, οµολογώ: τα 
είπε όλα στον ανακριτή 33. φανερώνω, υποδηλώνω: «άλλα µου λεν τα 
µάτια σου και άλλα η καρδιά σου» (λαϊκ. τραγ.) 34. δείχνω: το ρολόι 
λέει εφτά || το θερµόµετρο λέει 37°C 35. µεταδίδω, ανακοινώνω: άκου 
τι λέει η τηλεόραση | το ραδιόφωνο 36. αποφασίζω: θα κάνω ό,τι πεις 
εσύ 37. υπόσχοµαι, τάζω: αυτά που σου είπα θα στα δώσω 
οπωσδήποτε 38. απολογούµαι: τι έχεις να πεις γι' αυτή την αδικαιο-
λόγητη ενέργεια σου; 39. προαισθάνοµαι, προβλέπω: σου το 'λεγα ότι 
ο ανεψιός µας θα γίνει µεγάλος άνθρωπος- ΦΡ. κάτι µου λέει ότι... 
έχω προαίσθηµα ότι...: ~ θα τα καταφέρει 40. µαντεύω- σε ΦΡ. όπως: 
λέω τη µοίρα | τον καφέ | τα χαρτιά κ.λπ. 41. (+να) σκοπεύω: λέω να 
πάω διακοπές στη Σάµο 42. (µε άρνηση δεν) όταν αργεί να γίνει κάτι 
ή συνεχίζεται επί πολύ: αυτή η µπόρα δεν λέει να σταµατήσει 43. 
(συνήθ. στο β' εν. πρόσ. ενεστώτα και παρατατικού λες - έλεγες) έχω 
την εντύπωση, µου φαίνεται: αυτό το άγαλµα έλεγες πως θα σου µι-
λούσε | λες και είναι ζωντανό 44. (στο β' εν. κ. πληθ. οριστικής ενε-
στώτα, σε ερώτηση λες - λέτε) για να εκφραστεί έντονη απορία: λες 
να µας εκδικηθεί; || λέτε να µας προδώσει την τελευταία στιγµή; 45. 
(µε θαυµασµό στον τ. λέει) για έντονη επιβεβαίωση πράγµατος που 
έχει λεχθεί προηγουµένως: -Ήταν σωστή η κίνηση µου αυτή; -Σωστή, 
λέει! (πάρα πολύ σωστή)· επίσης στη ΦΡ. δεν θα πει τίποτα!: Αν ήταν 
όµορφη; Όµορφη ~! 46. (παρενθετικά) (α) για να δηλωθεί µια 
πρόφαση- τάχα: δεν µου έδωσαν τη βεβαίωση, γιατί, λέει, έπρεπε να 
προσκοµίσω και άλλα δικαιολογητικά (β) για την παράθεση άποψης 
ατοµικής ή συλλογικής (κοινής κρίσης ή έκφρασης, παροιµίας κ.λπ.): 
όπως λένε, «παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι µπαλωµένο» || 
«µηδέν άγαν», όπως έλεγαν οι αρχαίοι ηµών πρόγονοι 47. (στον τ. λέ-
νε) αόριστα, για άποψη διαφόρων ανθρώπων: λένε πως είναι πολύ τί-
µιος | εργατικός· ΦΡ. (α) αφήνω κάποιον να λέει αδιαφορώ γι' αυτά 
που λέει κάποιος: άσ' τους να λένε- µη δίνεις σηµασία (β) απ' ό,τι λέ-
νε όπως συζητιέται, όπως ακούγεται: ~, το θύµα είχε δοσοληψίες µε 
τον υπόκοσµο · ΦΡ. (σε µετβ. και αµετβ. χρήσεις) (α) (λόγ.) φέρ' ειπείν 
βλ.λ. (β) που λέει ο λόγος βλ. λ. λόγος (γ) το λέει η καρδιά | η 
περδικούλα του έχει θάρρος, είναι ανδρείος: είναι γέρος, αλλά ~ ΣΥΝ. 
βαστάει (δ) και πάει λέγοντας για να δηλωθεί ότι συνεχίζεται η ίδια 
κατάσταση, χωρίς να αλλάζει τίποτε: έφυγε η µία κυβέρνηση, ήρθε η 
άλλη ~ (ε) έχουµε και λέµε βλ. λ. έχω (στ) που λες στην αρχή αφήγη-
σης ή ως µεταβατικό-λεκτικό στοιχείο σε συζήτηση: ήταν, ~, κάποτε 
ένας γέρος και µια γριά... (ζ) αυτά που λες! | έτσι που λες! φράση συ-
µπερασµατική που κλείνει ως επίλογος όλα όσα έχουν ειπωθεί προη-
γουµένως ή που δείχνει έλλειψη ιδεών, όταν επαναλαµβάνεται συχνά 
σε µια συζήτηση: ~ ! Τι άλλα νέα; (η) τι να πούµε! | τι να πεις! | τι να 
πει κανείς; | τι να τα λέµε τώρα! για να εκφραστεί αµηχανία, πλήρης 
αδυναµία αντίδρασης µπροστά σε αρνητικά φαινόµενα που 
παρουσιάζονται ως τετελεσµένα γεγονότα, έτσι ώστε ο ανθρώπινος 
λόγος, ο λογικός σχολιασµός να µην έχει κανένα νόηµα (αφού δεν 
µπορεί να αλλάξει τίποτε): ~· τέτοια πράγµατα γίνονταν πάντοτε και 
θα γίνονται πάντα! (θ) µέχρι | ώσπου να πεις κύµινο πολύ γρήγορα, 
στο άψε-σβήσε, στο πει και φει (ι) λες και σαν να: δεν µε ακούει, ~ 
θέλω το κακό του || τσακώνονται συνεχώς ~ είναι εχθροί! (ια) πες τα 
Χρυσόστοµε! για κάποιον που λέει αυτά που και εµείς θα επιθυµού-
σαµε να είχαµε πεν όταν συµφωνούµε απόλυτα µε κάποιον ΣΥΝ. 
µπράβο (ιβ) να τα πούµε; ερώτηση που απευθύνουν τα παιδιά στον 
νοικοκύρη ή στη νοικοκυρά, για να τραγουδήσουν τα κάλαντα (ιγ) 
σαν να λέµε κάτι σαν..., όπως: ζούσαν µέσα στο παλάτι τού βασιλιά, 
ήταν - αυλικοί (ιδ) ας πούµε (i) όταν προτείνουµε κάτι: -Πότε θα συ- 

ναντηθούµε; — στις οχτώ (ii) όταν αναφέρουµε κάτι ως παράδειγµα: 
«η οµάδα χάντµπολ, ~, αναγκάστηκε να δώσει και τα δύο παιχνίδια 
της για το Κύπελλο Πρωταθλητριών στην Κροατία...» (εφηµ.) (ιε) δεν 
λέω (για την παραδοχή ενός θετικού στοιχείου, πριν την έκφραση 
αντίρρησης ή απόρριψης) βέβαια, ασφαλώς: είναι τίµιος, ~, αλλά του 
λείπουν τα τυπικά προσόντα (ιστ) είπα κι εγώ! για να δηλωθεί ότι δεν 
θα µπορούσε να έχει συµβεί κάτι που λέγεται ότι συνέβη (χωρίς να 
έχει συµβεί τελικά(: ~! Είναι δυνατόν να εγκατέλειψε ο Πέτρος το 
σχολείο, ενώ ήταν τόσο καλός µαθητής! (ιζ) εσύ το λες για να δηλω-
θεί εµφατικά η υποκειµενικότητα µιας άποψης: ~ αυτό! Όλοι οι άλλοι 
όµως διαφωνούν (ιη) έχω να πω (κάτι) (i) at περιπτώσεις που επι-
θυµούµε να δηλώσουµε, να σχολιάσουµε (κάτι): ~, κύριε πρόεδρε, ότι 
δεν έχω καµία ανάµειξη στο περιστατικό· όλα είναι συκοφαντίες || τι 
έχετε να πείτε για το συµβάν; (ii) υπάρχουν σηµαντικά πράγµατα για 
να εκφράσω: εκδίδει ποιητικές συλλογές, όταν έχει να πει κάτι (ιθ) τι 
έκανε λέει; για έκφραση απορίας ή αποδοκιµασίας σε σχέση µε τις 
πράξεις κάποιου: ~; Αυτό τον αλήτη θέλει να παντρευτεί η κόρη µου; 
(κ) να (π)ούµε µάγκικη έκφραση που επαναλαµβάνεται στη ροή τής 
αφήγησης: ήταν ~ ωραία εκείνα τα χρόνια... || βασικά, ~, δεν ξηγιέσαι 
όµορφα! (κα) τι λες! για έκφραση έκπληξης ή ειρωνικά: Εγινε τέτοιο 
γλέντι; ~! 48. (µεσοπαθ. λέγοµαι) ονοµάζοµαι: ~ Γρηγόρης || πώς λέ-
γεστε; 49. (τριτοπρ. λέγεται (ότι) | λέγονται) κάτι αναφέρεται ως φήµη 
για κάποιο πρόσωπο: λέγεται ότι είναι πολύ πλούσιος || λέγονται 
πολλά στο χωριό γι' αυτόν ΦΡ. (α) αυτό | το σωστό να λέγεται! για 
την έκφραση επιδοκιµασίας για τα λεγόµενα (κάποιου): έτσι είναι, 
δίκιο έχεις, το σωστό να λέγεται! (β) δεν λέγεται! για να δηλωθεί µε-
γάλη ένταση ή ποσότητα: το πόσο χάρηκα όταν σας είδα, ~ ! || το πό-
σο µου 'λειψές, ~! 50. (η µτχ. λενόµενος, -η, -ο) (α) αυτός που ονο-
µάζεται µε κάποιον τρόπο: οι ~ «προεδρικοί» υπουργοί || ο Τύπος, η ~ 
«τέταρτη εξουσία» (β) ο υποτιθέµενος: ο ~ «σωτήρας τού έθνους» (γ) 
λεγόµενα (τα) (λόγ. λεχθέντα) τα λόγια, οι απόψεις (κάποιου): σύµ-
φωνα µε τα ~ τού φίλου µας, το πρόβληµα είναι σοβαρό || αν κρίνω 
από τα ~ του, µάλλον δεν έχουν καταλήξει σε συµφωνία ακόµη, ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διαβάζω, εκ, εκλέγω, µετοχή. 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «συλλέγω, συγκεντρώνω» (και εποµένως 
«απαριθµώ µεγαλόφωνος - µιλώ»), < I.E. *leg- «συλλέγω, συγκε-
ντρώνω», πβ. λατ. lego, lectio «ανάγνωση» (> γαλλ. leçon «µάθηµα», 
ισπ. lección, leer «διαβάζω»), αλβ. mb-leth «συγκεντρώνω», γερµ. 
lesen «διαβάζω» κ.ά. Οµόρρ. λόγ-ος, λέξ-ις (-η), λεξ-ικό(ν), λόγ-ιος, 
λογ-ή, λογ-ίζοµαι κ.ά. o τ. λέω είναι µεσν. Ορισµένες φρ. είναι µετά-
φρ. δάνεια, λ.χ. θέλω να πω ότι... (< γαλλ. je veux dire que...), αυτό δεν 
µου λέει τίποτα (< γαλλ. ça ne me dit rien), κάτι µου λέει ότι (< γαλλ. 
quelque chose me dit que...), εδώ που τα λέµε (< γαλλ. entre nous soit 
dit) κ.ά.]. λέδη (η) (συνήθης ορθ. λαίδη) {χωρ. πληθ.} (ως τίτλος τιµής 
τής αγγλικής αριστοκρατίας) η σύζυγος τού λόρδου: «Η ~ και ο 
αλήτης» (τίτλος ταινίας) || «Ο εραστής τής λέδης Τσάτερλι» (έργο τού 
Ντ. Χ. Λώρενς) ΣΥΝ. µιλέδη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορθογραφία (ορθογραφία 
των ξένων λέξεων). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. lady < µέσ. αγγλ. ladi(e) < lavedi < αρχ. 
αγγλ. hlœfdige, αρχική σηµ. «εκείνη που ζυµώνει ψωµί», < hläf «ψωµί» 
(> αγγλ. loaf) + -dige < dâëge «ζυµωτής» (πβ. αρχ. σκανδ. deigja «υπη-
ρέτρια»). Η λ. lady χρησιµοποιήθηκε αρχικά ως προσδιορισµός τής 
επί κεφαλής τού υπηρετικού προσωπικού και, αργότερα, τής οικοδέ-
σποινας. Ως όρος ευγενείας η λ. χρησιµοποιείται από τον 13ο αι.]. 
λεζάντα (η) {λεζάντων} το σύντοµο επεξηγηµατικό κείµενο που συ-
νοδεύει εικόνα, σκίτσο ή φωτογραφία: σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία 
µιας γελοιογραφίας παίζει η ευρηµατική ~. 
{ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. légende < λατ. legenda «αναγνωστέα 
(ύλη)», γερούνδιο τού lego «διαβάζω»]. λεηλασία (η) [αρχ.] 
{λεηλασιών} 1. η αρπαγή πολύτιµων αντικειµένων και γενικότ. 
περιουσιακών στοιχείων (κατά τη διάρκεια βίαιης επίθεσης, µετά την 
κατάληψη εχθρικής περιοχής, µετά από επιδροµή κ.λπ.): οι πόλεις που 
έπεσαν στα χέρια τού εχθρού υπέστησαν ~|| ο όχλος επιδόθηκε σε ~ των 
ξένων καταστηµάτων ΣΥΝ. διαρπαγή, λα-φυραγώγηση, πλιάτσικο 2. 
(µτφ.) η κατασπατάληση, η αρπαγή χρηµάτων ή η κακοδιαχείριση 
τους: η ~ των δηµόσιων ταµείων για ρουσφετολογικές παροχές || κατά 
την περίοδο τής διακυβέρνησης τής χώρας από το καθεστώς αυτό 
υπήρξε ~ τού κρατικού πλούτου 3. (µτφ.) η εξαντλητική εκµετάλλευση: 
η ~ των φυσικών πόρων | των πλουτοπαραγωγικών πηγών µιας χώρας 
4. (µτφ.) η εκµετάλλευση που οδηγεί σε καταστροφή: η ~ των ονείρων 
τής νεολαίας από δηµαγωγούς 5. (µτφ.) η διαρπαγή, η κλοπή µη 
υλικών πραγµάτων: πολλοί νεότεροι έχουν λεηλατήσει τους 
παλαιότερους συγγραφείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. λεηλατώ ρ. µετβ. 
{λεηλατείς... | λεηλάτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. διαπράττω 
λεηλασία: οι στρατιώτες τού εχθρού λεηλατούσαν τις πόλεις που 
έπεφταν στα χέρια τους || ο εξαγριωµένος όχλος λεηλάτησε τα σπίτια | 
τα µαγαζιά ΣΥΝ. διαρπάζω, κατακλέβω, λαφυραγω-γώ, κάνω 
πλιάτσικο 2. κατακλέβω, ληστεύω: χθες οι κλέφτες λεηλάτησαν δύο 
διαµερίσµατα στη γειτονιά µας 3. (µτφ.) εκµεταλλεύοµαι κάτι µέχρι να 
το εξαντλήσω: ο σύγχρονος άνθρωπος έχει λεηλατήσει τη φύση || 
πρώτα λεηλάτησαν τα νιάτα τους και µετά τους πέταξαν στο περιθώριο 
4. (µτφ.) κατακλέβω την πνευµατική παραγωγή άλλου: αυτός ο 
συγγραφέας έχει λεηλατήσει τους αρχαίους τραγικούς! — λεηλάτηση 
(η) [αρχ.]. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. λεηλατώ (-έω) < θ. λε- (< λεία) + -ηλατώ (µε έκταση 
τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ελαύνω. Η λ. πλάστηκε κατ' 
αναλογίαν προς σύνθετα όπως ίππ-ηλατώ, βο-ηλατώ κ.ά.]. λεία (η) 
{λειών} 1. τα πολύτιµα αντικείµενα που αρπάζει κάποιος 
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(από πεδία µαχών, από διάρρηξη ή ληστεία, από πειρατεία κλπ.): οι ληστές 
διέφυγαν µε ~ πολλών εκατοµµυρίων || αφού αράδιασαν τη ~ τους, άρχισαν τη 
µοιρασιά ||η~ των πειρατών ήταν πενιχρή ΣΥΝ. λάφυρα, πλιάτσικο 2. 
οτιδήποτε προέρχεται από κλοπή ή ληστεία: οι ληστές τής τράπεζας χθες 
αποκόµισαν πλούσια ~ 3. το θήραµα µε το οποίο τρέφεται σαρκοβόρο ζώο· 
(µτφ.) κυρ. στη ΦΡ. εύκολη λεία (i) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε είναι εύκολος 
αντίπαλος και µπορεί να νικηθεί εύκολα: ~ για την εθνική µας οµάδα η 
αδύναµη Μάλτα (ii) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε γίνεται αντικείµενο 
εκµετάλλευσης, θύµα: οι ανενηµέρωτοι νέοι γίνονται ~ των εµπόρων 
ναρκωτικών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *λαF-ια (πβ. µυκ. ra-wi-ya-ya «αιχµάλωτες»), αβεβ. ετύ-µου, 
πιθ. συνδ. µε το ρ. λαύω (βλ. λ. απολαύω) ή, κατ' άλλη άποψη, µε το ουσ. 
λαός (µε τη σηµ. «οµάδα πολεµιστών»). Παραγ. ληϊστής | ληστής, λε-ηλατώ]. 

λειαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {λεία-να, -νθηκα, -σµένος} κάνω (κάτι) λείο, ώστε να 
έχει οµαλή επιφάνεια (µε ξύσιµο, τρίψιµο ή γυάλισµα) ΣΥΝ. εξοµαλύνω, 
ισιώνω ΑΝΤ. τραχύνω. — λεκιντής (ο), λειαντικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µετοχή. 

λειανεµπόριο (το) (σχολ. ορθ. λιανεµπόριο) {λειανεµπορίου | χωρ. πληθ.} 
εµπόριο λειανικής: τέτοια είδη τα προµηθεύεται κανείς στο ~. 

λειανίζω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. λιανίζω) {λειάνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κόβω (κάτι) 
σε πολύ µικρά και λεπτά κοµµάτια: ~ κρέας ΣΥΝ. κατακοµ-µατιάζω- (µτφ.) 2. 
κατασφάζω 3. ξυλοκοπώ, δέρνω για τα καλά.  — λειάνισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < λειανός]. 

λειανικός, -ή, -ό (σχολ. ορθ. λιανικός) αυτός που πωλείται σε µικρές ποσότητες: 
- εµπόριο | πώληση ANT. χονδρικός· ΦΡ. λειανική τιµή η τιµή προϊόντων που 
πωλούνται σε µικρές ποσότητες, απευθείας στους καταναλωτές. — λειανικ-ά | 
-ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ- µεσν. < λειανός]. 

λειάνισµα (το) → λειανίζω 
λειανοκέρι (το) (σχολ. ορθ. λιανοκέρι) {λειανοκερ-ιού | -ιών} µακρύ και λεπτό 

κερί. 
λειανο(ν)τούφεκο (το) (σχολ. ορθ. λιανο(ν)τούφεκο) (λαϊκ.) οι αραιοί 

πυροβολισµοί που προέρχονται από τα όπλα ακροβολιστών 
λειανοπούληµα (το) (σχολ. ορθ. λιανοπούληµα) {-ατός | χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) η 

πώληση προϊόντων σε µικρές ποσότητες, η λειανική πώληση. 
λειανοπωλητής (ο) (σχολ. ορθ. λιανοπωλητής), λειανοπωλήτρια (η) 

{λειανοπωλητριών} πρόσωπο που πουλάει προϊόντα σε µικρές ποσότητες. 
λειανός, -ή, -ό (σχολ. ορθ. λιανός) 1. (λαϊκ.) λεπτός, αδύνατος: ~ ξύλο | δάχτυλο 

ΣΥΝ. λεπτοκαµωµένος 2. λειανά (τα) τα κέρµατα που έχουν µικρή χρηµατική 
αξία ΣΥΝ. ψιλά ANT. χοντρά' ΦΡ. (α) κάνω λειανά ανταλλάσσω ένα µεγάλο 
ποσό µε κέρµατα που αθροιστικά αντιστοιχούν στην αξία τού ποσού αυτού, 
κάνω ψιλά (β) κάνω (κάτι) λειανά εξηγώ µε απλά λόγια (κάτι δυσνόητο ή 
αφηρηµένο): κάν' τα µας λείανα, να τα καταλάβουµε. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
λείος + παραγ. επίθηµα -ανός]. 

λειανοτράγουδο (το) (σχολ. ορθ. λιανοτράγουδο) 1. δίστιχο δηµοτικό τραγούδι 
µε ποικίλο περιεχόµενο (ερωτικό, γνωµικό, σκωπτικό, επαινετικό κ.λπ.) 2. 
δίστιχα τέτοιας µορφής και ύφους, γραµµένα από ποιητές: «∆εκαοχτώ 
λειανοτράγουδα τής πικρής πατρίδας» (έργο τού Γ. Ρίτσου). 

λείανση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. η διαδικασία µε την 
οποία γίνεται µια επιφάνεια λεία, οµαλή, τελείως επίπεδη και απαλή 2. (µτφ.) 
η απάλυνση αρνητικής κατάστασης ή δυσάρεστου συναισθήµατος. 

λειαντικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που χρησιµοποιείται στη λείανση: ~ µηχάνηµα/ 
ύλη. 

λειβάδι (το) →λιβάδι» 
ΛεΊβαδιά (η) → Λιβάδια 
λέιζερ (το) {άκλ.} το µηχάνηµα που παράγει ισχυρές δέσµες φωτός και 

χρησιµοποιείται στη µετάδοση πληροφοριών, σε χειρουργικές επεµβάσεις, 
στην κοπή και συγκόλληση ή ακόµη και σε χώρους ψυχαγωγίας: έκανε 
επέµβαση στο µάτι του µε ~|| µε το ~ η λιθοτριψία είναι αναίµακτη || (κ. ως 
επίθ.) χρησιµοποιούν ακτίνες ~ για οπτικά εφέ στη συναυλία τους. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. laser, ακρωνύµιο τού όρου Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation (= ενίσχυση φωτός µε εξαναγκασµένη εκποµπή 
ακτινοβολίας)]. 

λέιζερ ντισκ (το) {άκλ.} 1. µικρού ή µεγάλου µεγέθους δίσκος, στον οποίο 
έχουν εγγραφεί ήχος ή/και εικόνα, τα οποία αναπαράγει («διαβάζει») µια 
ακτίνα λέιζερ 2. (συνεκδ.) το µηχάνηµα που αναπαράγει µε ακτίνα λέιζερ τον 
ήχο και την εικόνα ενός τέτοιου δίσκου (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. laser disk]. 

λέιζερ πριντερ (ο) {άκλ.} ο εκτυπωτής που είναι συνδεδεµένος µε έναν Η/Υ και 
τυπώνει χρησιµοποιώντας ακτίνα λέιζερ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. laser printer]. 

λεϊµόνι (το) → λεµόνι 
λεϊµονιά (η) → λεµονιά 
λειµωνάριο (το) {λειµωναρί-ου | -ων} ΦΙΛΟΛ. η συλλογή διδασκαλιών και 

ενάρετων πράξεων αγίων, µαρτύρων ή µοναχών ως είδος λογοτεχνίας που 
αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο: το ~ τού Ιωάννη Μόσχου. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
λειµωνάριον, υποκ. τού αρχ. λειµών (βλ.λ.)]. 

λειµώνας (ο) (λόγ.-σπάν.) το λιβάδι· ΦΡ. (λογοτ.-µτφ.) ασφοδελός λειµώνας 
(άσφοδελος λειµών, Οµήρ. Όδ. λ 359) ο κάτω κόσµος, ο Αδης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λειµών, -ώνος αρχική σηµ. «υγρός, ανθηρός τόπος», αβεβ. 
ετύµου. Αν θεωρηθεί ως αρχική η σηµ. «υγρασία», τότε πιθ. η λ. 

λειµών συνδ^ µε λατ. limus «λάσπη, βούρκος», ισλ. slim «βλέννα», αρχ. γερµ. 
slim, που ανάγονται σε I.E. *(s)lei- «λασπώδης, βλεννώδης». Αν θεωρηθεί ως 
αρχική η σηµ. «πεδιάδα, κοίλωµα», τότε η λ. συνδ. µε το λατ. επίθ. limus 
«λοξός, πλάγιος», καθώς και µε το λετ. leja «πεδιάδα». Οµόρρ. λι-µήν (-ένας), 
λί-µν-η, λι-µν-άζω, έλ-λι-µεν-ίζω κ.ά.]. 

λείος, -α, -ο αυτός που έχει επιφάνεια επίπεδη και οµαλή, χωρίς τραχύτητα στην 
αφή: το µάρµαρο | ο πάγος έχει ~ επιφάνεια || ~ δέρµα ΣΥΝ. επίπεδος ΑΝΤ. 
τραχύς, άγριος, ανώµαλος· ΦΡ. λείοι µύες οι µύες που αποτελούνται από 
λεπτές ίνες. — λειότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. λείος < *λεϊΈος, που συνδ. 
µε το συνώνυµο λατ. levis «λείος», χωρίς περαιτέρω συνδέσεις µε I.E. 
γλώσσες]. 

λειοτριβώ ρ. µετβ. (λειοτριβείς... | λειοτρίβ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος) 
κονιορτοποιώ µε τριβή: ~ τα άχρηστα µάρµαρα τού λατοµείου. — λειοτρίβηση 
(η) [1876]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λειοτριβώ (-έω) < λείος + -τριβώ < τρίβω]. 

λειπανάβατος, -η, -ο → λειψανάβατος 
λείπω ρ. αµετβ. {έλειψα} 1. (για πρόσ.) απουσιάζω, δεν είµαι παρών, δεν 

παρευρίσκοµαι (κάπου): έλειπε συχνά από το γραφείο του τον τελευταίο καιρό || 
~ από το σπίτι | από το γραφείο | στο εξωτερικό για σπουδές | από τη δεξίωση || 
όποτε σε χρειάζοµαι, λείπεις ΣΥΝ. είµαι απών ΑΝΤ. παρευρίσκοµαι, 
παρίσταµαι, είµαι παρών ΦΡ. (α) (παροιµ.) λείπει ο Μάρτης απ' τη 
Σαρακοστή; βλ. λ. Μάρτης (β) (παροιµ.) όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα 
ποντίκια βλ. λ. γάτα 2. (για πράγµατα) δεν υπάρχω: από τη δικογραφία λείπουν 
βασικές καταθέσεις µαρτύρων || λείπει η ζωντάνια από τη γιορτή || τους λείπει ο 
ενθουσιασµός 3. υπολείποµαι, θέλω λίγο ακόµη: κάτι λείπει, για να ολο-
κληρωθεί το γεύµα || λείπουν δύο κιλά, για να γεµίσει || πόσα λεφτά σού 
λείπουν; || µας λείπει ένα κουπόνι, για να πάρουµε το δώρο ΣΥΝ. θέλω ακόµη... 
ΑΝΤ. πλεονάζω, περισσεύω· ΦΡ. λίγο έλειψε (να) (µεσν. φρ.) παραλίγο: ~ να 
πιαστούν στα χέρια 4. (τριτοπρόσ. µου λείπει) στερούµαι: του λείπει ο νους | το 
µυαλό | το θάρρος | το ψωµί || τα παιδιά του ζουν µες στις ανέσεις- δεν τους 
λείπει τίποτε- ΦΡ. (α) αυτός | αυτό µάς έλειπε για πρόσωπο ή πράγµα 
ανεπιθύµητο, που επιδεινώνει προηγούµενη δυσάρεστη κατάσταση: όλα τα 
'χαµέ, αυτό µάς έλειπε! (β) να λείπει το βύσσινο για κάτι που αποκρούεται ως 
ανεπιθύµητο: ~· αρκετά προβλήµατα έχω! (γ) (αυτά) να (σου) λείπουν άφησε 
τα αυτά που λες (ή που κάνεις): δεν πρόκειται να σου κάνω το χατίρι κι αυτά να 
σου λείπουν! (δ) (παροιµ.) όλα τα 'χε η Μαριορή, ο φερετζές τής έλειπε βλ. λ. 
φερετζές 5. (σε γ' εν. ή πληθ. πρόσωπο + άρνηση) κάτι υπάρχει διαρκώς ή 
συχνά: δεν λείπουν ποτέ τα βάσανα | οι αρρώστιες | οι σκοτούρες 6. (α) 
νοσταλγώ κάποιον, επιθυµώ να τον ξαναδώ: µου λείπεις πολύ' πότε θα 
ξανάρθεις; (β) αισθάνοµαι δυσάρεστα, επειδή δεν έχω κάτι: έχω κόψει το 
κάπνισµα, αλλά είναι φορές που µου λείπει 7. (σπάν.) πεθαίνω: αυτούς που 
έλειψαν, τους µνηµονεύουµε || «Αν λείψω εγώ, τι θα κάνετε;» έλεγε µε 
παράπονο στα παιδιά του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, πιθανός, τονισµός, υπόλειµµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. re-qo-me-no = λειπόµενοι) < I.E. *leikw- «αφήνω, 
εγκαταλείπω», πβ. σανσκρ. ri-n-akti «αφήνει», λατ. linquo «λείπω» (πβ. ισπ. 
delinquir «κοντεύω», reliquia «λείψανο»), αρχ. γερµ. lihan «δανείζω», γερµ. 
leihen, αγγλ. lend κ.ά. Οµόρρ. λοιπ-ός, λείψ-ανο(ν), λιπο-θυµώ, λιπο-τακτώ, ελ-
λειψ-ις (-η) κ.ά.]. 

λειρί (το) {λειρ-ιού | -ιών} το κόκκινο σαρκώδες λοφίο που έχει στο κεφάλι του 
ο πετεινός και άλλα πτηνά. — (υποκ.) λειράκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. λείριον, 
αρχική σηµ. «κρίνος», αβεβ. ετύµου, πιθ. µεσογειακό δάνειο, όπως και το 
αντίστοιχο λατ. lilium. Η λ. µαρτυρείται και σε άλλες µεσογ. γλώσσες, πβ. 
κοπτ. hlêli, αιγυπτ. hrr-t, βερβερ. ilili κ.ά.]. 

λεϊσµανίαση (η) [-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το καλααζάρ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. leishmaniasis, από το όνοµα τού Βρετανού 
βακτηριολόγου Sir W. Leishman (1865-1926)]. 

λειτούργηµα (το) [µτγν.] {λειτουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η δηµόσια 
υπηρεσία που ασκείται υπέρ τού κοινού συµφέροντος και τής πολιτείας 2. το 
σύνολο των καθηκόντων, επαγγελµατικών κ.ά., που συνεπάγονται στην 
εκτέλεση τους κοινωνική προσφορά: το επάγγελµα τού γιατρού είναι ~. 

λειτουργία (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. (σπάν.) η θρησκευτική λειτουργία (βλ.λ.) · 2. 
(συνεκδ.) το ψωµί που προσφέρεται για το µυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας 
ΣΥΝ. πρόσφορο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

λειτουργία (η) {λειτουργιών} 1. η κατάσταση κατά την οποία τα µέρη µιας 
µηχανής, ενός συστήµατος έχουν τεθεί σε κίνηση και παράγουν ορισµένο 
έργο: θέτω σε ~ µια µηχανή || µπαίνω σε ~ || η ~ τής µηχανής || ο χρόνος 
λειτουργίας µιας συσκευής- ΦΡ. (α) εκτός λειτουργίας για µηχανισµούς, 
συσκευές που δεν δουλεύουν, που έχουν υποστεί βλάβες και δεν εξυπηρετούν 
πλέον τον σκοπό τους: ο ανελκυστήρας είχε τεθεί ~ (β) ΤΕΧΝΟΛ. αµφίδροµη 
λειτουργία βλ. λ. αµφίδροµος 2. ο τρόπος µε τον οποίο τα µέλη επιχείρησης, 
οργανισµού, οµάδας κ.λπ. συντονίζονται και συνεργάζονται σε συνδυασµό µε 
την αξιοποίηση τού άψυχου υλικού για την επίτευξη σκοπού: η - ξενοδοχείου | 
καταστήµατος | επιχείρησης || η ~ τού νέου θεσµικού οργάνου είναι µέχρι 
στιγµής άψογη 3. (α) ο τρόπος µε τον οποίο κάτι ανταποκρίνεται στον σκοπό 
για τον οποίο υπάρχει: η εύρυθµη ~ τού πολιτεύµατος || η ~ τού κράτους || 
διασφάλιση τής απρόσκοπτης - των θεσµών (β) ΠΟΛΙΤ. ορισµένη κατηγορία 
πολιτειακής δράσης, ανεξάρτητα από το όργανο άσκησης της: νοµοθετική | 
εκτελεστική | δικαστική - 4. η χρησιµοποίηση και η αξιοποίηση έργου από 
αυτούς στους οποίους απευθύνεται: «ο υπουργός παρέδωσε σε - σηµαντικά 
έργα υποδοµής» (εφηµ.) 5. ο τρόπος µε τον οποίο τίθεται σε κίνηση, αρχίζει να 
δουλεύει µια µηχανή ή ένα σύστηµα: αυτόµατη ~ || το σύ- 
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στηµα τροφοδοσίας έχει πολύπλοκη - 6. (ειδικότ.) ο ξεχωριστός τρόπος 
µε τον οποίο εργάζονται και επιτελούν τον σκοπό τους τα σωµατικά 
όργανα των έµβιων όντων: η - τού εγκεφάλου | της καρδιάς 7. ο 
σκοπός για τον οποίο υπάρχει ή έχει κατασκευαστεί (κάτι): η ~ τής 
αντλίας είναι να µεταφέρει νερό σε υψηλότερα επίπεδα || ένας µηχα-
νισµός που επιτελεί πολλαπλές ~|| η ~ τού πίνακα µέσα στον χώρο είναι 
να εστιάζει το βλέµµα τού κοινού σε ένα σηµείο 8. (ειδικότ.) ο σκοπός 
ενός θεσµού ή οργανισµού: ο τοπικός εκπολιτιστικός σύλλογος επιτελεί 
σηµαντική κοινωνική ~ ΣΥΝ. προορισµός 9. ΓΛΩΣΣ. ο ρόλος που παίζει 
ένα γλωσσικό στοιχείο στη φράση, την πρόταση, την παράγραφο, στο 
κείµενο και στον λόγο ευρύτερα: η ~ τού υποκειµένου | τού 
αντικειµένου | τής ερώτησης | τής άρνησης | τού προσδιορισµού || 
επικοινωνιακές | κειµενικές ~ || συντακτική | σηµασιολογική ~ · 10. 
ΕΚΚΛΗΣ. (και Θεία Λειτουργία) η λατρευτική τελετή που έχει ως 
πυρήνα το µυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας· το σύνολο των κειµένων 
που αναγιγνώσκονται και των ψαλµών που ψάλλονται, καθώς και των 
µυστηριακών πράξεων που τελούνται κάθε φορά στις λατρευτικές 
συγκεντρώσεις των πιστών στην εκκλησία: η - τέλειωσε νωρίς || 
παρακολουθώ τη ~ 11. ιερουργία σύµφωνα µε συγκεκριµένο κείµενο 
και τυπικό: η ~ τού Μ. Βασιλείου | τού Ιωάννου τού Χρυσοστόµου (η 
πιο συνηθισµένη) || η ~ των Προηγιασµένων (∆ώρων) (κατά τις 
Τετάρτες και τις Παρασκευές τής Σαρακοστής) || η ~ τού Ιακώβου τού 
Αδελφοθέου (η παλαιότερη και εκτενέστερη σε σχέση µε τις άλλες 
λειτουργίες) · 12. (στην αρχ. Αθήνα) η πολυδάπανη υπηρεσία υπέρ 
τής πόλης και τού λαού, την οποία αναλάµβανε κατόπιν εντολής ή 
εκουσίως εύπορος πολίτης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «δηµόσια παροχή υπηρεσίας (προς το κοινό ή προς τον 
Θεό(», < λειτουργώ (βλ.λ.). Η εκκλησ. σηµ. είναι µτγν., ενώ ορισµένες 
σηµερινές σηµ. αποτελούν απόδ. τού γαλλ. fonction]. λειτουργικός, -ή, 
-ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη λειτουργία (π.χ. επιχείρησης): ~ 
ανάγκες | δαπάνες | έξοδα | προβλήµατα | κέρδη | εξοπλισµός | κόστος 
µιας επιχείρησης (β) λειτουργικός αναλφαβητισµός βλ. λ. 
αναλφαβητισµός · 2. αυτός που εξυπηρετεί σωστά τον σκοπό για τον 
οποίο έχει κατασκευαστεί: ~ σπίτι | έπιπλο 3. αυτός που σχετίζεται µε 
τις σωµατικές ή ψυχικές λειτουργίες 4. ΓΛΩΣΣ. (α) λειτουργική 
γλωσσολογία χαρακτηρισµός που χρησιµοποιείται από διάφορες 
γλωσσολογικές θεωρίες οι οποίες επιδιώκουν να δώσουν έµφαση όχι 
τόσο στα µορφικά στοιχεία τής γλώσσας όσο σε άλλες παραµέτρους 
της, όπως η πληροφοριακή, η επικοινωνιακή, η κειµενι-κή, η 
κοινωνική, η πραγµατολογική κ.ά.· γενικά, κάθε αντιφορµαλι-στική 
προσέγγιση τής γλώσσας που εστιάζεται στις επικοινωνιακές χρήσεις 
και λειτουργίες της, και όχι στο αφηρηµένο σύστηµα και στις 
µορφικές δοµές τής γλώσσας (β) λειτουργική γραµµατική η 
γραµµατική θεωρία και ανάλυση τής γλώσσας που δίνει έµφαση στις 
συντακτικές, τις σηµασιολογικές και τις πραγµατολογικές λειτουργίες 
τής γλώσσας, δηλ. στην επικοινωνιακή χρήση τής γλώσσας όπως 
επιτελείται µέσα από τις διάφορες δοµές και λειτουργίες της (γ) λει-
τουργική προοπτική τής πρότασης η θεώρηση των στοιχείων µιας 
πρότασης πέραν τής γραµµατικοσυντακτικής λειτουργίας τους µε 
βάση την επικοινωνιακή τους βαρύτητα, ειδικότερα δε µε βάση την 
αντίθεση θέµα - ρήµα, δηλ. γνωστή πληροφορία (θέµα) και νέα πλη-
ροφορία (ρήµα) · 5. αυτός που σχετίζεται µε τη Θεία Λειτουργία: ~ 
βιβλία | τυπικό | σκεύη | άµφια 6. ΕΚΚΛΗΣ. (α) λειτουργικόν (το) το βι-
βλίο που περιλαµβάνει τις λειτουργίες τού Ιωάννου Χρυσοστόµου, 
τού Μ. Βασιλείου, των Προηγιασµένων ∆ώρων, καθώς και άλλες ευ-
χές και ακολουθίες ΣΥΝ. ιερατικό (β) Λειτουργική (η) κλάδος τής Θε-
ολογίας που έχει ως αντικείµενο τη θεωρία, ερµηνεία και ορθή εφαρ-
µογή τού τυπικού τής χριστιανικής λατρείας · 7. ΠΛΗΡΟΦ. λειτουργικό 
σύστηµα το σύνολο των προγραµµάτων που ελέγχουν τη βασική 
λειτουργία τού Η/Υ και διευκολύνουν τον χρήστη (π.χ. Windows, 
Unix). — λειτουργικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λειτουργία (βλ.λ.). Η σηµερινή βασική σηµ. απο-
δίδει το γαλλ. fonctionnel, ενώ ο όρος λειτουργικό σύστηµα είναι µε-
τάφρ. δάνειο από αγγλ. operating system]. λειτουργικότητα (η) [1886] 
{χωρ. πληθ.} 1. η ικανότητα να επιτελεί (κάποιος/κάτι) µια 
λειτουργία, να υπηρετεί έναν σκοπό κ.λπ. 2. ΑΡΧΙΤ. αρχή κατά την 
οποία η µορφή ενός κτηρίου πρέπει να αποτελεί έκφραση τής 
λειτουργίας του, να καθορίζεται δηλ. από πρακτικούς παράγοντες, λ.χ. 
τη χρήση, το υλικό και τη δοµή, ώστε να αποφεύγονται τα περιττά 
µορφολογικά στοιχεία και καθετί που µειώνει την τέλεια απόδοση 
των υλικών: η ~ ενός χώρου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
fonctionnalité]. λειτουργισµός (ο) 1. θεωρία που βρίσκει εφαρµογή σε 
διάφορες επιστήµες (κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, γλωσσολογία 
κ.ά.) και δίνει έµφαση στη λειτουργία κάθε στοιχείου ενός 
συστήµατος ΣΥΝ. φονξιοναλισµός 2. ΑΡΧΙΤ. η λειτουργικότητα (βλ.λ., 
σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fonctionnalisme]. λειτουργός 
(ο/η) 1. (κυρ. για δηµοσίους υπαλλήλους) πρόσωπο που προσφέρει 
εργασία κοινωνικά ωφέλιµη, που ασκεί λειτούργηµα (βλ.λ.): 
δικαστικός | εκπαιδευτικός ~· ΦΡ. (α) κοινωνικός λειτουργός βλ. λ. 
κοινωνικός (β) λειτουργός τής Θέµιδας ο δικαστής (γ) λειτουργός 
τού Υψίστου | τού Κυρίου ο ιερέας · 2. (σπάν.) πρόσωπο που 
ιερουργεί, ο κληρικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. λειτουργώ (υποχωρητ.)]. λειτουργώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
{λειτουργείς... | λειτούργ-ησα, -ούµαι (λαϊκ. -ιέµαι), -ήθηκα, -ηµένος) 
♦ (αµετβ.) 1. είµαι σε κίνηση εκτελώντας συγκεκριµένη λειτουργία: η 
µηχανή λειτουργεί καλά || η συσκευή | ο ανελκυστήρας | το καλοριφέρ 
δεν λειτουργεί || ~ σωστά | σύµφωνα µε τις προδιαγραφές | χωρίς 
προβλήµατα- ΦΡ. δεν λειτουργεί σε επιγραφές για µηχανισµούς που 
έχουν τεθεί εκτός λειτουρ- 

γίας, που δεν δουλεύουν 2. εργάζοµαι, παρέχω υπηρεσία, υπηρετώ 
τον σκοπό για τον οποίο υπάρχω ή έχω κατασκευαστεί: πόσο καλά 
λειτουργεί το νέο τµήµα πωλήσεων τής εταιρείας; || οι υπηρεσίες τού 
σταθµού µας λειτουργούν άψογα και χωρίς διακοπή || τίποτε δεν λει-
τουργεί σωστά σ' αυτή τη χώρα! 3. είµαι σε λειτουργία, παρέχω κα-
νονικά τις προβλεπόµενες υπηρεσίες µου: στο ισόγειο λειτουργεί 
εστιατόριο και κινηµατογράφος || το κατάστηµα λειτουργεί 24 ώρες το 
24ωρο (είναι ανοιχτό, σε λειτουργία) ΑΝΤ. είµαι κλειστός, δεν δου-
λεύω · 4. (α) ενεργώ ή αντιδρώ σε ερέθισµα: συνήθως λειτουργεί ορ-
θολογικά αλλά στην περίπτωση αυτή λειτούργησε ενστικτωδώς (β) 
αποδίδω όπως συνήθως, ενεργώ φυσιολογικά: µέσα σε τόση πίεση δεν 
µπορώ να λειτουργήσω και κάνω λάθη || για να λειτουργήσω, θέλω 
ηρεµία 5. εκτελώ κάποιον ρόλο στη λειτουργία έµβιου οργανισµού 6. 
(α) παίζω έναν ρόλο: η Βουλή λειτουργεί ως εκφραστής τής θέλησης 
τού λαού || οι γονείς λειτουργούν ως πρότυπα για τα παιδιά τους (β) 
(+επίρρ.) επενεργώ µε ορισµένο τρόπο: η αδυναµία συµφωνίας των 
δύο ηγετών λειτουργεί ανασταλτικά στην ειρηνευτική διαδικασία || η 
προειδοποίηση µου λειτούργησε αποτρεπτικά · 7. ταιριάζω σε χώρο 
ανάµεσα σε άλλα στοιχεία, εξυπηρετώντας πρακτικό ή αισθητικό 
σκοπό: το καινούργιο φωτιστικό λειτουργεί άψογα µέσα στο σαλόνι || 
οι καµπύλες γραµµές των επίπλων λειτουργούν πρωτότυπα, δίνοντας 
άλλη αίσθηση στον χώρο · 8. ΕΚΚΛΗΣ. (για ιερέα) τελώ εκκλησιαστική 
λειτουργία: σε ποια εκκλησία λειτουργεί ο παπ-πα-Νικόλας; 9. 
(µεσοπαθ. λειτουργούµαι | λειτουργιέµαι) πηγαίνω στην εκκλησία, 
παρακολουθώ τη Θεία Λειτουργία: πάω σε ένα µοναστήρι, για να 
λειτουργηθώ ΣΥΝ. εκκλησιάζοµαι 10. (τριτοπρόσ. για ναούς) τελείται 
εντός του Θεία Λειτουργία: ο ναός αυτός λειτουργείται µόνο µια φορά 
την εβδοµάδα ♦11. (µετβ.) θέτω κάτι σε λειτουργία, το χειρίζοµαι: δεν 
µπορώ να λειτουργήσω αυτή τη µηχανή! [ΕΤΥΜ < αρχ. λειτουργώ | 
λητουργώ (-έω) < *ληϊτοΡεργέω, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. 
λήιτα Έέργα < λήιον «βουλευτήριο, πρυτανείο» (< λαός) + (ΐ)έργον, 
οπότε η λ. αρχικώς θα σήµαινε «εκτελώ δηµόσια υπηρεσία». Οι σηµ. 
1-4, 11 αποδίδουν το γαλλ. fonctionner. Βλ. κ. λειτουργία]. λειχήνα 
(η) 1. βρύο που εµφανίζεται στους κορµούς δέντρων ή πάνω στις 
πέτρες και αποτελείται από συνδυασµό φυκών και µυκήτων 2. ΙΑΤΡ. 
εξάνθηµα τού δέρµατος τού ανθρώπου και των ζώων: έβγαλε λειχήνες 
στο µάγουλο | στους µηρούς. Επίσης λειχήνας (ο). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
λειχήν, -ήνος (ο) < λείχω «γλείφω», βλ. κ. γλείφω]. λειχηνιάζω ρ. αµετβ. 
[µεσν.] {λειχήνιασα} (λαϊκ.) γεµίζω λειχήνες 
στο δέρµα. λειχηνικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε 
λειχήνες 2. αυτός που έχει προσβληθεί από λειχήνες. λειχηνοειδής, -
ής, -ές {λειχηνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 

µοιάζει µε λειχήνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. λειχηνόµορφος, -η, -ο 
αυτός που έχει τη µορφή λειχήνα. λειχήνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -
ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η προσβολή τού 
δέρµατος από λειχήνες. λειχουδεΰοµαι ρ. µετβ. αποθ. 
{λειχουδεύτηκα} 1. έχω σφοδρή επιθυµία να φάω (κάτι νόστιµο) 
ΣΥΝ. λιγουρεύοµαι, λιµπίζοµαι 2. (γενι-κότ.) επιθυµώ πολύ να 
απολαύσω (κάτι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. λειχούδης, -α, -ικο 
αυτός που επιθυµεί πολύ τα νόστιµα φαγητά ΣΥΝ. λαίµαργος. Επίσης 
(εµφατ.) λειχουδιάρης [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. λείχω «γλείφω», βλ. 
κ. γλείφω]. λειχουδιά (η) εξαιρετικά νόστιµο ορεκτικό ή γλύκυσµα: 
στο τραπέζι βρίσκονταν πολλές ~. λείχω ρ. µετβ. {µόνο στον ενεστ.} 
(αρχαιοπρ.) γλείφω·  ΦΡ. λείχοντες και έρποντες γλείφοντας και 
έρποντας· για πρόσωπα που χρησιµοποιούν πλάγια µέσα, προκειµένου 
να κατακτήσουν µια θέση: ανήλθαν κοινωνικά ~. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. 
γλείφω]. λειψανάβατος, -η,-ο κ. λειπανάβατος (λαϊκ.) 1. (για ψωµί) 
αυτός που δεν έχει ζυµωθεί πλήρως, που δεν έχει ανέβει, που 
ζυµώθηκε χωρίς προζύµι: ~ κουλλούρα | ψωµί 2. (µτφ.) µη 
δραστήριος, µη ικανός να διεκπεραιώσει έργο. [ΕΤΥΜ < λειψός + 
αναβατός (< αναβαίνω)]. λειψανδρία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η 
έλλειψη ανδρών: οι πολυετείς πόλεµοι προκάλεσαν σε ορισµένες χώρες 
~ 2. (ειδικότ.) η έλλειψη ικανών προσώπων: η χώρα πάσχει από ~· 
εξέλιπαν οι χαρισµατικές προσωπικότητες τού παρελθόντος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής. λείψανο (το) {λειψάν-ου | -ων} 1. το νεκρό σώµα 
ανθρώπου ΣΥΝ. κουφάρι, σορός, πτώµα 2. το υπόλειµµα, ό,τι 
αποµένει: τα ~ αρχαίων πολιτισµών | αρχαίου ναού ΣΥΝ. αποµεινάρι, 
ίχνος, µαρτυρία 3. (µτφ.) αυτός που είναι πολύ αδύνατος και ωχρός: ~ 
κατάντησε απ' την αρρώστια ΣΥΝ. ισχνός, σκελετωµένος 4. ΕΚΚΛΗΣ. 
τα οστά ή το σώµα αγίου ή µάρτυρα, καθώς και (κατ' επέκτ.) τα 
αντικείµενα που χρησιµοποιούσε: ανακοµιδή | µετακοµιδή λειψάνων || 
η αφθαρσία των αγίων ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπόλειµµα, νεκρός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λείψανον < θ. λειψ- (ρ. λείπω, πβ. αόρ. ε-λειψ-α) + πα-
ραγ. επίθηµα -ανον (πβ. ξό-ανον, δρέπ-ανον κ.ά.)]. λειψανοθήκη (η) 
[1856] {λειψανοθηκών} 1. η θήκη µέσα στην οποία φυλάσσονται τα 
οστά των νεκρών ύστερα από την ανακοµιδή ΣΥΝ. οστεοθήκη, 
λάρνακα 2. (ειδικότ.) η διακοσµηµένη θήκη µέσα στην οποία 
φυλάσσονται ιερά λείψανα. Λειψία (η) → Λιψία 
Λειψοί (οι) νησί των ∆ωδεκανήσων Β. τής Λέρου. [ΕΤΥΜ < λείπω 
(θ. λειψ-), ίσως επειδή πρόκειται για άγονη και άνυδρη συστάδα 
νήσων]. λειψός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. µη επαρκής, λιγότερος από το 
κανονικό: -µερίδα | βάρος | µυαλό ΣΥΝ. ανεπαρκής, ελλιπής, λίγος 
ΑΝΤ. αρκετός, 
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επαρκής 2. αυτός που παρουσιάζει ελλείψεις ή/και ατέλειες: ~ σωµατική | 
διανοητική ανάπτυξη || η µόρφωση του έµεινε ~ ΣΥΝ. ανολοκλήρωτος, ατελής 
ΑΝΤ. ολοκληρωµένος, πλήρης, ακέραιος · ΦΡ. λειψό φεγγάρι η σελήνη που 
βρίσκειται στην πρώτη ή την τελευταία φάση της, δηλ. όταν δεν είναι 
πανσέληνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος, κουτσός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λείπω, κατ' 
απόσπαση από σύνθετα όπως λειψ-αν-δρία, λειψ-υδρία κ.τ.ό.]. λειψοφεγγαριά 
(η) 1. η τελευταία φάση τής σελήνης ΣΥΝ. χασο-φεγγαριά 2. (συνεκδ.) η νύχτα 
που δεν συνοδεύεται από τη λάµψη τού φεγγαριού. λειψυδρία (η) {χωρ. πληθ.} 
η έλλειψη επαρκούς ποσότητας νερού για πόση, πότισµα και άλλες χρήσεις: 
λόγω τής µείωσης των αποθεµάτων νερού ο κίνδυνος τής - είναι πλέον ορατός 
ΣΥΝ. ανυδρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κουτσός. 
{ETYM. µτγν. < λειψ- (< αρχ. λείπω, πβ. αόρ. ε-λειψ-α) + -υδρία < ϋδωρ]. 
λειώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (σχολ. ορθ. λιώνω) {έλειωσα, λειωµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
µεταβάλλω στερεό σε υγρό µε τη βοήθεια θερµότητας: ~ το βούτυρο σ' ένα 
κατσαρολάκι || ο ήλιος έλειωσε τους πάγους || ~ ένα µέταλλο ΣΥΝ. υγροποιώ, 
ρευστοποιώ ΑΝΤ. παγώνω, πήζω 2. διαλύω ένα στερεό µέσα σε υγρό: ~ την 
ασπιρίνη σε νερό 3. µετατρέπω στερεό σε πολτό ή µάζα µε µηχανική πίεση: ~ 
τις πατάτες, για να κάνω πουρέ || η µηχανή τού έλειωσε τα δάχτυλα || ~ σταφύλια 
ΣΥΝ. συνθλίβω, συντρίβω 4. (µτφ.) καταστρέφω, εξοντώνω (κάποιον): 
απείλησε τον ανταγωνιστή του ότι θα τον λειώσει, θα τον σβήσει απ' τον χάρτη! || 
τον έλειωσαν στο ξύλο και τον παράτησαν αιµόφυρτο || (µτφ.) θα σε λειώσω σαν 
µύγα ΣΥΝ. συντρίβω 5. φθείρω από την πολλή χρήση: έχω λειώσει πολλά 
παπούτσια στους δρόµους ♦ (αµετβ.) 6. µεταβάλλοµαι από στερεό σε υγρό υπό 
την επίδραση µιας πηγής θερµότητας: ΤΟ βούτυρο | το παγωτό | ο πάγος | το 
χιόνι | το µέταλλο λειώνει ΣΥΝ. ρευστοποιούµαι, υγροποιούµαι ΑΝΤ. πήζω, 
παγώνω 7. (για στερεά σώµατα) διαλύοµαι µέσα σε υγρό: η ζάχαρη λειώνει 
µέσα στο νερό 8. φθείροµαι από την πολλή χρήση: ο γιακάς | η σόλα | το λάστιχο 
τού αυτοκινήτου έλειωσε || το ρούχο έλειωσε πάνω µου (το φόρεσα πολύ) ΣΥΝ. 
παλιώνω 9. (για φαγητό) βράζω τόσο πολύ, ώστε γίνοµαι πολύ µαλακός: το 
κρέας έλειωσε, αλλά οι πατάτες είναι ακόµα σκληρές 10. χάνω πολύ βάρος, 
γίνοµαι πολύ αδύνατος: έχει λειώσει από την αρρώστια | το διάβασµα ΣΥΝ. 
αδυνατίζω ANT. παχαίνω, γεµίζω 11. νιώθω πλήρη αποδυνάµωση από την πολλή 
κούραση: έλειωσα στις δουλειές 12. εξασθενώ ψυχικά (από ερωτική συνήθ. 
αγωνία): ~ γι' αυτόν, αλλά δεν τολµώ να του το πω 13. (για νεκρό) 
αποσυντίθεµαι: λειώνει στον τάφο ΣΥΝ. σαπίζω- ΦΡ. λειώνω | σαπίζω στη 
φυλακή (κυρ. για πολυετή φυλάκιση) είµαι φυλακισµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εργαστικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λειώ (-όω) < λείος (βλ.λ.). Η γρ. µε -ι- (λιώνω) δεν έχει 
ετυµολογική βάση]. λεκάνη (η) {λεκανών} 1. το βαθύ, µε πλατύ στόµιο και 
συνήθ. στρογγυλό, ανοιχτό σκεύος, το οποίο γεµίζουµε µε νερό (λ.χ. για 
πλύσιµο) ή το χρησιµοποιούµε για άλλες εργασίες και οικιακές χρήσεις 2. (α) η 
πέτρινη, βαθουλωτή σκάφη που βρίσκεται κάτω από κρήνη ή κοντά σε πηγάδι 
και χρησιµεύει για πότισµα ζώων ΣΥΝ. γούρνα (β) (στα ελαιοτριβεία) πέτρινη 
σκάφη, µέσα στην οποία ρέει το λάδι 3. το πορσελάνινο συνήθ. δοχείο 
αποχωρητηρίου ή βάση (κάθισµα) µε πλατύ άνοιγµα, που συνδέεται µε την 
αποχέτευση και που χρησιµοποιείται για ούρηση ή αποπάτηση: µη ρίχνετε τα 
χαρτιά στη ~ || το καπάκι τής ~ || καθαρίζω τη - 4. (α) η θαλάσσια περιοχή στην 
οποία παρατηρείται έντονη κινητικότητα των υδάτινων µαζών (β) η πεδινή 
περιοχή που περικλείεται από βουνά ή υψίπεδα ή η περίκλειστη θάλασσα: η ~ 
τής Μεσογείου- ΦΡ. λεκάνη απορροής η περιοχή τής οποίας τα επιφανειακά 
νερά απορρέουν σε ένα ποτάµιο σύστηµα και στην οποία µπορούν να 
µελετηθούν φυσικές διεργασίες (κλιµατολογικές µεταβολές κ.λπ.) 5. (α) ΑΝΑΤ. 
κοιλότητα στο κατώτερο τµήµα τού κορµού, που αποτελείται από τέσσερα οστά 
(τα δύο ανώνυµα, το ιερό οστό και τον κόκκυγα): παθήσεις | κακώσεις τής ~ 
ΣΥΝ. πύελος (β) (γενικότ.) το κατώτερο τµήµα τού κορµού, η «περιφέρεια»: 
γυναίκα µε ανοιχτή | στενή ~ · 6. ΝΑΥΤ. το βασικό σώµα ναυπηγικής δε-
ξαµενής. — (υποκ.) λεκανίτσα (η) κ. λεκανάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. αρχ., όπως 
και ο παράλλ. τ. λέκος «πιάτο», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. lanx «γαβάθα, 
λεκάνη», πράγµα που θα οδηγούσε σε I.E. *(e)leg- «κάµπτω» (βλ. λ. λοξός). 
Κατ' άλλη άποψη, το λατ. lanx αποτελεί δάνειο]. λεκανοειδής, -ής, -ές [µτγν.] 
{λεκανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
αυτός που µοιάζει µε λεκάνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. λεκανοπέδιο (το) 
[1854] {λεκανοπεδί-ου | -ων} 1. η πεδινή έκταση που έχει σχήµα λεκάνης και 
περιβάλλεται από βουνά 2. (ειδικότ.-συ-χνά µε κεφ.) το λεκανοπέδιο τής 
Αττικής: άλλος ένας πνεύµονας οξυγόνου τού - παραδόθηκε στις φλόγες. λεκές 
(ο) {λεκέδες} 1. η κηλίδα που µένει σε ρούχο, το οποίο έχει λερωθεί από 
λιπαρή ή άλλη ουσία: ~ από λάδι | κρασί | καφέ | σάλτσα || το απορρυπαντικό 
καθαρίζει | αφαιρεί | βγάζει τους ~ || ο ~ έµεινε | έφυγε- ΦΡ. (παροιµ.) λεκέ που 
βγάζει το νερό να µη τον συλλογάσαι µη σε απασχολεί κάτι που µπορεί να 
διορθωθεί εύκολα 2. (µτφ.) οτιδήποτε προσβάλλει την υπόληψη (κάποιου), 
καθετί που µειώνει το κύρος, την αξιοπρέπεια ή την αξία (κάποιου): η ανάµειξη 
του στο σκάνδαλο αποτέλεσε - στην πολιτική του καριέρα ΣΥΝ. κηλίδα, σπί-λος, 
στίγµα. — (υποκ.) λεκεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. leke < περσ. laka 
«κηλίδα»]. λεκιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λέκιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. λε-
ρώνω ρούχο αφήνοντας λεκέ, στίγµα: ~ πουκάµισο | παντελόνι ΣΥΝ. κηλιδώνω 
2. (µτφ.) προσβάλλω την τιµή (κάποιου): ~ την υπόληψη 

τής οικογένειας µε τη συµπεριφορά µου ΣΥΝ. σπιλώνω ♦ (αµετβ.) 3. 
λερώνοµαι, αποκτώ λεκέδες: το πουκάµισο έχει λεκιάσει ΣΥΝ. κηλιδώνοµαι 4. 
έχω την ιδιότητα να αφήνω λεκέ σε ύφασµα: πρόσεχε αυτό το υγρό, γιατί 
λεκιάζει ΣΥΝ. λερώνω 5. (για υφάσµατα) έχω την ιδιότητα να αποκτώ εύκολα 
λεκέδες: αγοράζω τραπεζοµάντηλα που δεν λεκιάζουν ΣΥΝ. λερώνοµαι, 
κηλιδώνοµαι. — λέκιασµα (το). 

λεκιθίνη (η) [1890] {χωρ. πληθ.} φυσική ουσία που αποτελείται από φωσφόρο 
και λιπαρά οξέα και απαντά στη λέκιθο τού αβγού, στον νευρικό ιστό, στο 
γάλα κ.α. — λεκιθικός, -ή, -ό [1880]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
lécithine (βλ. λ. λέκιθος)]. 

λέκιθος (η) {λεκίθου | χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. πλούσια σε λιπίδια θρεπτική ουσία 
που περιέχεται στο αβγό 2. (ειδικότ.) ο κρόκος τού αβγού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τις λ. λεκάνη, λέκος «πιάτο» ή και 
µε το τοπωνύµιο Λεκίθη]. 

λεκτικός, -ή, -ό [αρχ.] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τον λόγο, την 
προφορική ή τη γραπτή έκφραση: ~ σφάλµα | δεινότητα | υπερβολές | 
διατύπωση- ΦΡ. (α) λεκτικά ρήµατα τα ρήµατα που έχουν τη σηµασία τού 
«λέγω» (β) λεκτικοί τρόποι τα σχήµατα λόγου (βλ. λ. σχήµα) 2. αυτός που 
γίνεται µε τον λόγο, µε λέξεις: ~ επικοινωνία ΑΝΤ. εξωλεκτικός 3. λεκτικό 
(το) το ξεχωριστό ύφος µε το οποίο εκφράζεται κάποιος προφορικά ή γραπτά 
4. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε τη λέξη: ~ στοιχείο | δοµή | µόρφηµα. — 
λεκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

λέκτορας (ο/η) {(θηλ. λέκτορος) | λεκτόρων} 1. µέλος τού διδακτικού 
ερευνητικού προσωπικού (∆.Ε.Π.) πανεπιστηµίου, που ανήκει στην κατώτερη 
από τις τέσσερεις βαθµίδες τής πανεπιστηµιακής ιεραρχίας 2. (στη 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία) ο αναγνώστης κειµένου µε διδακτικό χαρακτήρα. 
Επίσης λέκτωρ (ο/η) {λέκτορος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. lector (πβ. αγγλ. lecturer | γαλλ. lecteur) < lego «διαβάζω»]. 

λελέκι (το) {λελεκ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) ο πελαργός 2. (µτφ.) πολύ ψηλός 
άνθρωπος: το παρατσούκλι του ήταν «~» επειδή ήταν πολύ ψηλός κι αδύνατος. 
Επίσης λέλεκας (ο). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. leylek]. 

λελές (ο) {λελέδες} (λαϊκ.-σκωπτ./υβριστ.) γυιος πλούσιας οικογένειας, 
καλοµαθηµένος και µε λεπτούς τρόπους ΣΥΝ. βουτυρόπαιδο, βου-
τυροµπεµπές. [ΕΤΥΜ. Λ. τής παιδικής γλώσσας]. 

λελογισµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που γίνεται µε λογική, µε µέτρο, µε 
περίσκεψη: ~ χρήση υλικών αγαθών || ~ απαιτήσεις | διεκδικήσεις | µέτρα | 
αντιδράσεις ΣΥΝ. µετρηµένος, λογικός ANT. αλόγιστος, απερίσκεπτος. — 
λελογισµένως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παρακ. τού 
αρχ. λογίζοµαι]. 

λέµβαρχος (ο) {λεµβάρχ-ου | -ων} (λόγ.) ο κυβερνήτης λέµβου. 
λεµβοδροµία (η) [1864] {λεµβοδροµιών} το αγώνισµα ταχύτητας µε λέµβους 

(πβ. λ. ιστιοδροµία, ιστιοπλοΐα). — λεµβοδρόµος (ο/η), λεµβοδροµώ ρ [1864] 
{-είς...}. 

λέµβος (η) (λόγ.) 1. ΝΑΥΤ. σκάφος µικρών διαστάσεων, που κινείται µε κουπιά, 
πανιά ή µηχανή: κωπηλάτη | ιστιοφόρος | µηχανοκίνητη | αλιευτική ~ ΣΥΝ. 
άκατος, βάρκα· ΦΡ. σωσίβια λέµβος βάρκα µε ειδική κατασκευή, ώστε να µη 
βυθίζεται, και εφοδιασµένη µε τρόφιµα, νερό και φάρµακα, που 
χρησιµοποιείται για την επιβίβαση σε αυτή µελών τού πληρώµατος και 
επιβατών, σε περίπτωση που πρέπει να εγκαταλείψουν το πλοίο (λ.χ. σε 
ναυάγιο) ή για την περισυλλογή και τη διάσωση ναυαγών 2. το σκάφος τού 
αερόστατου · 3. IATP. το επάνω µέρος τού πτερυγίου τού αφτιού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λέµβος (ό), αγν. ετύµου, πιθ. ιλλυρικό δάνειο. Η σύνδεση µε 
το επίθ. ελαφρός, που θα οδηγούσε σε I.E. *lengwhos, δεν φαίνεται να 
ευσταθεί, o όρ. σωσίβια λέµβος αποδίδει το αγγλ. life boat], 

λεµβούχος (ο) [1871] (λόγ.) 1. πρόσωπο που κατέχει ή οδηγεί λέµβο ΣΥΝ. 
βαρκάρης · 2. ΝΑΥΤ. η µεγάλη κεραία που είναι τοποθετηµένη οριζόντια σε 
κάθε πλευρά τού πλοίου και χρησιµοποιείται για την πρόσδεση των λέµβων. 
[ΕΤΥΜ. < λέµβος + -ούχος < έχω]. 

λεµβωδία (η) [1892] {λεµβωδιών} (λόγ.) η βαρκαρόλα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
λέµβος + -ωδία < ωδή, απόδ. τού ιταλ. barcarola]. 

λεµές (ο) {λεµέδες} 1. η πρώτης ποιότητας σταφίδα · 2. (για πρόσ.-κακόσ.) 
πρόσωπο που συµπεριφέρεται αλήτικα ΣΥΝ. παλιάνθρωπος, αγύρτης. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. elleme «µεγάλο αντικείµενο, που δεν περνάει από το 
κόσκινο»]. 

Λεµεσός (η) πόλη τής Ν∆. Κύπρου. [ΕΤΥΜ < µεσν. Νεµεσός (µε τροπή τού ν 
σε λ από τους Φράγκους). Κατά µία άποψη, < Νεµεσό < Νεµεθό < Νεµαθό < 
Ναµαθό < Άµαθο < Άµαθοϋσα ή Άµαθουσία, πιθ. εξαιτίας τής γειτνίασης µε 
την αρχ. πόλη Άµαθοϋντα. Προβληµατική είναι η ετυµ. αναγωγή σε τ. Γελ-
µησσός (από όπου και η γραφή Λεµησσός, πβ. εν Λεµησσψ Κύπρου). Έχει 
προταθεί επίσης η αναγωγή σε µεσν. Νέµεσος < Άνέµεσος < Άνάµεσος (ενν. 
πόλις), επειδή βρισκόταν ανάµεσα στις δύο αρχαίες πόλεις, την Άµαθοϋντα και 
το Κούριον]. 

λεµονάδα (η) 1. αναψυκτικό που παρασκευάζεται από χυµό λεµονιού, ζάχαρη 
και νερό (πβ. λ. γκαζόζα) 2. (συνεκδ.) το παραπάνω αναψυκτικό 
συσκευασµένο σε µπουκάλι ή µεταλλικό κουτί: ένα κιβώτιο λεµονάδες || 
παραγγέλνω δέκα κουτιά λεµονάδες (σε συσκευασία κουτιού µεταλλικού). — 
(υποκ.) λεµοναδίτσα κ. λεµοναδούλα (η). 

λεµονανθός (ο) το άνθος τής λεµονιάς. Επίσης λεµονάνθι (το). 
λεµονής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού λεµονιού, κίτρινος 2. λεµονί 

(το) το ίδιο το χρώµα τού λεµονιού, το κίτρινο. 



λεµόνι 1001 λέξη 
 

λεµόνι κ. (λαϊκ.) λεϊµόνι (το) {λεµον-ιού | -ιών} 1. ο κίτρινος ξινός καρπός τής 
λεµονιάς, που περιέχω βιταµίνη C και χρησιµοποιείται για χυµούς, στη 
µαγειρική και τη φαρµακευτική (λόγω των αντισηπτικών του ιδιοτήτων) 2. 
(συνεκδ.) ο χυµός τού λεµονιού. — (υποκ.) λεµονάκι κ. (λαϊκ.) λεϊµονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λεµόνιον < ιταλ. limone < αραβ. laymûn ή < περσ. limun]. 

Λεµονιά (η) γυναικείο όνοµα. 
λεµονιά κ. (λαϊκ.) λεϊµονιά (η) εσπεριδοειδές δέντρο ύψους 3-7 µέτρων, µε 

αγκαθωτά κλαδιά, ανοιχτοπράσινα ωοειδή φύλλα, λευκά άνθη και κίτρινους, 
ξινούς καρπούς, τα λεµόνια. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λεµονέα (µε συνίζηση) < λεµόνιον 
(βλ.λ.)]. 

λεµονίτα (η) {λεµονιτών} η αεριούχος λεµονάδα. 
λεµονοδάσος κ. λεµονοδασος (το) [1892] {λεµονοδάσ-ους | -η, -ών) δάσος µε 

λεµονιές. 
λεµονόκουπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το µισό λεµόνι ύστερα από το στείψιµο, που 

έχει σχήµα κούπας· ΦΡ. (α) παίρνω (κάποιον) µε τις λεµονόκουπες 
αποδοκιµάζω έντονα: µόλις άρχισε να δίνει πάλι υποσχέσεις, τον πήραν µε τις 
λεµονόκουπες (του πέταξαν λεµονόκουπες) (β) στείβω (κάποιον) σαν 
λεµονόκουπα | πετάω (κάποιον) σαν στειµ-µένη λεµονόκουπα εγκαταλείπω 
(κάποιον), αδιαφορώ πλέον γι' αυτόν, αφού τον έχω εκµεταλλευθεί πλήρως 
και δεν έχω να κερδίσω τίποτε από αυτόν: όσο ήταν γερός κι άντεχε, του έδιναν 
τα πάντα και τον επαινούσαν τώρα που δεν µπορεί πια, τον πέταξαν σαν λεµονό-
κουπα και δεν του δίνουν ούτε αποζηµίωση. 

λεµονοστείφτης (ο) {λεµονοστειφτών} η συσκευή µε την οποία στείβουµε 
λεµόνια (ή πορτοκάλια), για να πάρουµε τον χυµό τους. 

λεµονόφλουδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η φλούδα, το σκληρό εξωτερικό 
περίβληµα τού λεµονιού · 2. ο φλοιός τής λεµονιάς. 

λεµφαγγειίτιδα (η) [1854] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία µικροβιακή φλεγµονή των 
λεµφαγγείων (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphangite (βλ. 
κ. λέµφος)]. 

λεµφαγγείο (το) ΑΝΑΤ. το αγγείο τού λεµφικού συστήµατος που µεταφέρει 
λέµφο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. lymphatic vessel]. 

λεµφαγγείωµα (το) {λεµφαγγειώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. ο όγκος που 
αποτελείται από αγγειακές κοιλότητες, οι οποίες περιέχουν τη λέµφο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphangiome < lymph «λέµφος» + 
angiome < αγγείωµα]. 

λεµφαδένας (ο) ΑΝΑΤ. µικρή στρογγυλή µάζα από λεµφοειδή ιστό, που τη 
βρίσκουµε µόνη της ή κατά οµάδες κατά µήκος των λεµφαγγείων τού 
λεµφικού συστήµατος, που φιλτράρει τα βακτήρια και άλλα ξένα σώµατα, 
ώστε να µην εισέρχονται στην κυκλοφορία τού αίµατος, εµποδίζοντας έτσι 
την εξάπλωση τής λοίµωξης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς νεολατ. 
lymphaden < lymph «λέµφος» + aden < αρχ. άδήν]. 

λεµφαδενίτιδα (η) [1854] ΙΑΤΡ. η παθολογική διόγκωση των λεµφαδένων. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphadénite (βλ. κ. λέµφος)]. 

λεµφαδένωµα (το) [1890] {λεµφαδενώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. υπερπλασία 
(βλ.λ.) λεµφικού ιστού µε τη µορφή όγκου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς 
γαλλ. lymphadénome]. 

λεµφατικός, -ή, -ό κ. λυµφατικός 1. αυτός που πάσχει από λεµ-φατισµό (βλ.λ.) 
2. (µτφ.) καχεκτικός, αυτός που έχει αδύνατη κράση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. lymphatique (βλ. κ. λέµφος)]. 

λεµφατισµός κ. λυµφατισµός (ο) [1890] ΙΑΤΡ. σύνδροµο που προσβάλλει γενικά 
τα παιδιά και προκαλεί διόγκωση λεµφικών οργάνων (λεµφαδένων, 
αµυγδαλών, σπλήνα κ.λπ.), ωχρότητα και µειωµένη αντίσταση στις ασθένειες. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphatisme (βλ. κ. λέµφος)]. 

λεµφικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη λέµφο· ΦΡ. λεµφικό σύστηµα το 
σύστηµα οργάνων που αποτελείται από λεµφαγγεία και λεµφαδένες, τα οποία 
µεταφέρουν λέµφο από τα υγρά των ιστών στην κυκλοφορία τού αίµατος. 

λεµφογραφία (η) {λεµφογραφιών} ΙΑΤΡ. η ακτινογραφία των λεµφαγγείων και 
των λεµφαδένων που επιτυγχάνεται µε την έγχυση ειδικής σκιαγραφικής 
ουσίας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphographie (βλ. κ. 
λέµφος)]. 

λεµφοειδής, -ής, -ές {λεµφοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε τη 
λέµφο ή τους λεµφικούς αδένες: ~ ιστός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphoïde (βλ. κ. λέµφος)]. 

λεµφοιδηµα (το) {λεµφοιδήµ-ατος | -ατα, -άτων} µη φυσιολογική 
συγκέντρωση υγρού, που οφείλεται σε απόφραξη των λεµφικών οδών. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphoedème (βλ. κ. λέµφος)]. 

λεµφοκήλη (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εξόγκωση λεµφικών αγγείων. [ΕΤΥΜ 
Απόδ.τού ελληνογενούς γαλλ. lymphocèle (βλ. κ. λέµφος)]. 

λεµφοκοκκιωµα (το) {λεµφοκοκκιώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η παθολογική 
εξόγκωση των λεµφαδένων. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. lymphogranulome (νόθο συνθ.) < lympho- (βλ. κ. 
λέµφος) + granulome «κοκκίωµα» < µτγν. λατ. granulum «µικρός κόκκος»]. 

λεµφοκοκκίωµατωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. το σύνολο των 
παθήσεων που χαρακτηρίζονται από διόγκωση λεµφικών ιστών. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. lymphogranulomatose (νόθο συνθ.)]. 

λεµφοκύτταρο (το) {λεµφοκυττάρ-ου | -ων} ΦΥΣΙΟΛ. το λευκό αιµοσφαίριο που 
περιέχει µικρή ποσότητα κυτταροπλάσµατος και µεγάλο πυρήνα, 
σχηµατίζεται στους λεµφαδένες και είναι σηµαντικό για 

την άµυνα τού οργανισµού. — λεµφοκυτταρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphocyte < lymph «λέµφος» 
(βλ. κ. λέµφος) + -cyte < αρχ. κύτος]. 

λεµφοκυτταρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. η αύξηση τού 
αριθµού των λεµφοκυττάρων στο αίµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς 
γαλλ. lymphocytosis]. 

λεµφοπενία (η) {λεµφοπενιών} ΙΑΤΡ. Ο παθολογικά µικρός αριθµός 
λεµφοκυττάρων στο αίµα. Επίσης λεµφοκυτταροπενία [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. lymphopénie (βλ. κ. λέµφος)]. 

λέµφος (η) ΑΝΑΤ. διαυγές ώς κιτρινωπό υγρό, που αποτελείται από νερό µε 
διαλυµένα άλατα και πρωτεΐνες, εξέρχεται από τα τριχοειδή αγγεία στα 
µεσοδιαστήµατα των ιστών, συγκεντρώνεται στα λεµφαγγεία (βλ.λ.) και 
επιστρέφει στο κυκλοφορικό σύστηµα (κοντά στην καρδιά), µεταφέροντας 
λίπος από το έντερο, τρέφοντας τα κύτταρα και αποµακρύνοντας τα άχρηστα 
προϊόντα τού µεταβολισµού από τις περιοχές όπου δεν υπάρχουν τριχοειδή 
αγγεία. Επίσης λύµ-φη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λέµφος (ό | τό), πιθ. από αρχαιότερο αµάρτυρο επίθ., που 
συνδ. µε γερµ. Schlamm «λάσπη, πηλός» < µέσ. γερµ. slam < I.E. *slombho-. 
H λ. είχε αρχικώς τη σηµ. «µύξα, κόρυζα», ενώ οι αντίστοιχοι ιατρ. όρ. σε 
ξέν. γλώσσες είναι ελληνογενείς, αλλά έχουν διαφορετική ετυµολογία, πβ. 
γαλλ. lymphe < λατ. lympha «νύµφη των υδάτων -νερό» < αρχ. νύµφη (µε 
ανοµοίωση)]. 

λεµφοφόρος, -ος, -ο [1852] αυτός που αποτελείται από λέµφο ή µεταφέρει 
λέµφο: ~ αγγείο. 

λέµφωµα (το) {λεµφώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. νεόπλασµα τού λεµφικού 
ιστού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. lymphome (βλ. κ. λέµφος)]. 

λενινικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Λένιν: ~ απόψεις | θεωρίες. 
λενινισµός (ο) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των θεωριών τού Λένιν, θεωρητικού και 

φιλοσόφου τού κοµουνιστικού κινήµατος, που αποτελούν το ιδεολογικό 
θεµέλιο τού µαρξισµού-λενινισµού (βλ. λ. µαρξι-σµός-λενινισµός), ιδ. οι 
θεωρητικές του τοποθετήσεις για τη δικτατορία τού προλεταριάτου και τον 
ιµπεριαλισµό. — λενιγιατής (ο), λε-νινίστρια (η), λενινιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. léninisme < Lenin, επώνυµο-ψευδώνυµο τού 
Ρώσου µαρξιστή ηγέτη V.l. Ulyanov (1870-1924)]. 

λέντο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο) που δηλώνει ότι ένα 
κοµµάτι παίζεται αργά. [ΕΤΥΜ < ιταλ. lento «αργός» < λατ. lentus]. 

λέξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. ΓΛΩΣΣ. (α) η διαδοχή φθόγγων που 
αναγνωρίζεται από τον οµιλητή τής γλώσσας ως δηλωτική συγκεκριµένης 
σηµασίας (λεξικής ή/και γραµµατικής)· η µικρότερη αυτοτελής γλωσσική 
πληροφορία που στον γραπτό λόγο χαρακτηρίζεται από κενό διάστηµα πριν 
και µετά από αυτήν: ~ κλιτή | άκλιτη | απλή | σύνθετη (βλ.λ.) | δυσνόητη | λόγια 
| δηµοτική | ποιητική (β) φωνολογική λέξη η φωνολογική σύσταση µιας λέξης, 
οι φθόγγοι που την αποτελούν, π.χ. στη λ. ουρανός ως φωνολογική λέξη 
νοείται η διαδοχή /uranós/ (γ) σηµασιολογική λέξη η σηµασιολογική πλευρά 
µιας λέξης, η πληροφορία που δίνει όταν την χρησιµοποιεί κανείς (δ) ορ-
θογραφική λέξη η ορθογραφική σύσταση µιας λέξης, η διαδοχή των 
γραµµάτων που χρησιµοποιούνται για τη συµβατικά αποδεκτή ορθή γραφή 
της, π.χ. είδηση (ει, δ, η...)· ΦΡ. (α) κατά λέξ-ιν | -η (κατά λέξιν, ∆ίον. 
Αλικαρν. 'Επιστολή προς Ποµπήιον 2) (ί) ακριβώς, επί λέξει (βλ. σηµ. 2) (ii) 
(για µετάφραση) σε απόλυτη αντιστοιχία µε το πρωτότυπο, ώστε κάθε λέξη 
στη µετάφραση να αποδίδει τη σηµασία τής αντίστοιχης λέξης στο πρωτότυπο· 
όταν αποδίδει κανείς τη σηµασία κάθε λέξης ξεχωριστά και όχι το νόηµα µιας 
φράσης ή πρότασης: όταν µεταφράζεις κατά λέξη, συχνά το κείµενο τής 
µετάφρασης είναι ακατανόητο (β) λέξη προς λέξη αναλυτικά, λεπτοµερώς, 
πιστά: ανάλυση κειµένου ~ || και τώρα διηγήσου τα όλα ~! (γ) διαβάζω κάτω 
από τις λέξεις καταλαβαίνω ποιο είναι το βαθύτερο νόηµα όσων διαβάζω, 
παρά το γεγονός ότι αυτό δεν λέγεται ρητά· ερµηνεύω όσα γράφει κανείς: αν 
διαβάζω σωστά κάτω από τις λέξεις τού κειµένου σου, µας κατηγορείς για 
µεροληψία! (δ) λέξη-κλειδί (i) λέξη | έννοια που µας βοηθεί να κατανοήσουµε 
σωστά ένα κείµενο, τη σκέψη (κάποιου): η ~ τής πολιτικής του είναι ο 
«εκσυγχρονισµός» (ii) ΠΛΗΡΟΦ. ακολουθία συµβόλων που χρησιµοποιεί ένα 
πρόγραµµα για να κάνει αναζήτηση ή ταξινόµηση σε µια λίστα δεδοµένων (iii) 
σταθερός αριθµός δυαδικών ψηφίων που αποθηκεύεται σε µία θέση τής 
κεντρικής µνήµης ενός Η/Υ και µπορεί να προσπελαστεί άµεσα δίνοντας έναν 
χαρακτηριστικό αριθµό (διεύθυνση) (ε) φραστική λέξη βλ. λ. φραστικός 2. 
οτιδήποτε λέγεται, λόγος, κουβέντα, σύντοµη φράση: πες µου µόνο µία - || 
γράψε του δυο ~· ΦΡ. (α) (λόγ.) επί λέξει ακριβώς έτσι: και µου είπε ~: «∆εν θα 
ανεχτώ άλλη αναβολή!» (β) µε µια λέξη µε λίγες φράσεις, πολύ σύντοµα: χωρίς 
υπόβαθρο, χωρίς καλλιέργεια, χωρίς αίσθηση τού πολιτισµού µας, ~: χωρίς 
κουλτούρα (γ) µε δυο λέξεις χωρίς πολλά λόγια, σύντοµα: πες τα µου γρήγορα 
και απλά, ~ (δ) δεν βγάζω λέξη (i) δεν λέω απολύτως τίποτε, σιωπώ: καθόταν 
στη γωνία και δεν έβγαζε λέξη || όταν συναντήσουµε τον πρόεδρο, εσύ να µη 
βγάλεις λέξη! (ii) (για δυσανάγνωστο κείµενο) δεν µπορώ να καταλάβω τίποτα, 
ούτε λέξη: γράφει τόσο άσχηµα, που δεν βγάζεις λέξη! (ε) µην πεις λέξη! 
σώπασε· συχνά σε προσταγή, όταν µαλώνουµε κάποιον και δεν θέλουµε να 
ακούσουµε καµία δικαιολογία από αυτόν: ~! Γα ξέρω όλα! || ~! ∆εν θέλω να 
ακούσω τίποτε από σένα! (στ) παίξω µε τις λέξεις βλ. λ. παίζω (ζ) δεν του 
παίρνεις λέξη (απ' το στόµα) για περιπτώσεις στις οποίες δεν µπορεί κανείς να 
κάνει τον άλλον να του πει κάτι· όταν κάποιος φυλάει καλά ένα µυστικό ή δεν 
θέλει να µιλήσει για ένα ζήτηµα σε κανέναν: είναι πολύ εχέµυθος· 



λεξηµα 1002 λεοπάρδαλη 
 

δεν του παίρνεις λέξη απ' το στόµα! || Τον πίεσα, τον παρακάλεσα, τον 
ικέτευοα- αλλά τίποτα! ∆εν τον πήρα λέξη! (η) τελευταία λέξη βλ. λ. 
τελευταίος. — (υποκ.) λεξούλα (η) κ. λεξίδιο (το) [µτγν.] (βλ.λ.). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσάριο, κακόσηµος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λέξις < *λέγ-σις < λέγω. Αρκετές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, 
λ.χ. λέξη προς λέξη (< γαλλ. mot pour mot), µε µια λέξη (< γαλλ. en un mot), 
µε δυο λέξεις (< γαλλ. en deux mots), παίζω µε τις λέξεις (< γαλλ. jouer avec 
les mots), έχω την τελευταία λέξη (< γαλλ. avoir le dernier mot), λέξη-κλειδί 
(< αγγλ. keyword) κ.ά.]. 

λεξηµα (το) {λεξήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. η βασική µονάδα τής 
σηµασιολογικής ανάλυσης τού λεξιλογίου µιας γλώσσας, που µπορεί να 
αποτελείται είτε από µία λεξική ρίζα (βλ.λ.) (λ.χ. παίρν-, χωρίς τις καταλήξεις 
-εις, -ει, -ουµε κ.λπ.) ή από µία λέξη µαζί µε τις κλιτικές µορφές της και τα 
άµεσα παράγωγα της (σπίτ-ι, -ιού, -ια, -ικός, -ικά κ.λπ.) ή από ιδιωτισµούς 
(βλ.λ.), οι οποίοι δεν έχουν νόηµα, αν αναλυθούν σηµασιακά κατά λέξη (λ.χ. 
«παίρνω τ' απάνω µου», δηλ. αναθαρρώ)- γενικά ο όρος χρησιµοποιείται στη 
γλωσσολογία αντί τού «λέξη»· βλ. κ. λ. -ηµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. lexeme]. 

λεξίγλωσσα (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η καθαρώς γλωσσική, µε λέξεις 
γραµµατικοσυντακτικά δοµηµένες, χρήση τής γλώσσας ΑΝΤ. µιµό-γλωσσα, 
παραγλώσσα. [ΕΤΥΜ o όρος πλάστηκε από τον γλωσσολόγο Γ. Χατζιδάκι]. 

λεξίδιο (το) [µτγν.] {λεξιδί-ου | -ων} 1. (κυριολ.) πολύ µικρή λέξη 2. (µτφ.-
υποτιµητ.) ασήµαντη, µικρής αξίας λέξη: αντί να κοιτάξει να βρει κάποια 
προσοδοφόρα δουλειά κάθεται και ασχολείται µε λεξί-δια. 

λεξιθήρας (ο) {λεξιθηρών} (λόγ.) 1. πρόσωπο που αναζητεί (συνήθ. 
εξεζητηµένες) λέξεις, προκειµένου να εκφραστεί 2. πρόσωπο που ψάχνει 
επίµονα για νέες λέξεις και φράσεις.  — λεξιθηρία (η) [µτγν.]. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. 

[ΕΤΥΜ. < λέξη + -θήρας < θήρα «κυνήγι» (πβ. µτγν. λεξίθηρ)]. λεξικό (το) 1. 
το συστηµατικό έργο που συγκεντρώνει, κατ' αλφαβητική συνήθ. σειρά, 
µεγαλύτερα ή µικρότερα σύνολα λέξεων µιας γλώσσας, παρέχοντας ποικίλες 
πληροφορίες (ερµηνευτικές, ετυµολογικές, ορθογραφικές, γραµµατικές, 
συντακτικές)· ανάλογα µε το είδος των ληµµάτων (βλ.λ.) που περιέχει και τις 
ανάγκες που εξυπηρετεί χαρακτηρίζεται ως: ~ ετυµολογικό | ερµηνευτικό | 
ορθογραφικό | αντίστροφο || χρηστικό ~ (για εύκολη, καθηµερινή χρήση) || 
εγκυκλοπαιδικό - (που αναφέρεται σε όλους τους κλάδους τής ανθρώπινης 
γνώσης) || µονόγλωσσο | δίγλωσσο | πεντάγλωσσο ~ || βασικό ~ τής Ελληνικής || 
~ για ξένους || ~ ιδιωτισµώνΙ συνωνύµων | νεολογισµών | λογίων φράσεων | 
παροιµιών | για µαθητές | για φοιτητές || ~ βιογραφικό | καλλιτεχνών | ιστορικό || 
εικονόγραπτο ~ 2. (ειδικότ.) το βιβλίο που παρουσιάζει µε ορισµένη ταξινόµηση 
(αλφαβητική, εννοιολογική κ.λπ.), περιγράφει και αναπτύσσει συνοπτικά τους 
όρους ορισµένου επιστηµονικού κλάδου: ~ λογοτεχνικών | ιατρικών | µαθηµα-
τικών όρων · 3. ΓΛΩΣΣ. (α) το σύνολο των λέξεων που έχει στη διάθεση της 
για επικοινωνία µια γλωσσική κοινότητα, κατ' αντιδιαστολή προς το λεξιλόγιο 
που χρησιµοποιεί κάθε µεµονωµένο άτοµο· το λεξιλόγιο µιας γλώσσας (β) το 
σύνολο των λέξεων µιας γλώσσας µε τις ιδιαίτερες συντακτικές, 
σηµασιολογικές, φωνολογικές και µορφολογικές τους ιδιότητες και λειτουργίες, 
από τις οποίες παράγονται µεγαλύτερες γλωσσικές (λεξικές, συντακτικές, 
γραµµατικές κ.λπ.) δοµές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσάριο. [ΕΤΥΜ < µτγν. λεξικον 
(βιβλίον), ουδ. τού επιθ. λεξικός]. 

λεξικό - λεξιλόγιο - γλωσσάριο. Όχι µόνο το λεξιλόγιο και το γλωσσάριο, 
µε τη σηµασία που χρησιµοποιούνται αυτές οι λέξεις σήµερα, είναι 
νεότερα, αλλά και η ίδια η λ. λεξικό δεν πολυχρησι-µοποιήθηκε ως όρος 
στην Αρχαία Ελληνική, µολονότι η λεξικογραφία από τους 
µεταγενέστερους και τους αλεξανδρινούς, κυρίως, χρόνους γεννήθηκε και 
άνθησε κατεξοχήν στην Ελλάδα. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι µεγάλο µέρος 
των πληροφοριών µας για την Αρχαία Ελληνική προέρχεται από τους 
αρχαίους λεξικογράφους. Η λ. λεξικό (ενν. βιβλίο) σχηµατίστηκε από το 
επίθ. λεξικός. Το γλωσσάριο (µολονότι προέρχεται από την αρχ. ελλην. λ. 
γλώσσα «σπάνια, διαλεκτική λέξη») ανάγεται στο λατ. glossarium, ενώ το 
λεξιλόγιο πρωτοαπαντά στον Κάρολο Φαβρίκιο το 1853 και αποδίδει το 
ξένο vocabularium (γαλλ. vocabulaire, αγγλ. vocabulary). To γλωσσάριο 
σήµαινε αρχικά «λεξιλόγιο διαλεκτικών λέξεων», ενώ σήµερα 
χρησιµοποιείται για κάθε ειδικό «κατάλογο λέξεων» (ιδιωµατικών όρων, 
αγνώστων κ.τ.ό.), που παρέχει ερµηνεύµατα, επεξηγήσεις, σχόλια 
(«∆ωδεκανησιακό Γλωσσάριο», «Γλωσσάριο οικοδοµικών όρων» κ.λπ.). Το 
λεξιλόγιο δηλώνει το σύνολο των λέξεων που διαθέτει µια γλώσσα ή που 
χρησιµοποιεί κανείς («πλούσιο | φτωχό λεξιλόγιο, άγνωστο λεξιλόγιο, 
εµπλουτισµός τού λεξιλογίου»), ενώ η λ. λεξικό δηλώνει ένα συστηµατικό 
έργο που δίνει πληροφορίες για το λεξιλόγιο µιας γλώσσας (σηµασίες, 
χρήσεις, ετυµολογία κ.λπ.). Οι ξένες γλώσσες χρησιµοποίησαν τον 
ελληνικό όρο λεξικό (γαλλ. lexique, αγγλ. lexicon, γερµ. Lexikon) πολύ 
αργά (Γαλλική 1560, Αγγλική 1595-1605, Γερµανική 17ος αι.), ενώ λίγο 
νωρίτερα άρχισαν να χρησιµοποιούν τον λατινογενή όρο dictionarium 
(Γαλλική dictionnaire 1539, Αγγλική dictionary 1520-30), η δε Γερµανική 
το Wörterbuch (µετάφραση τού dictionarium) ήδη από τον Comenius το 
1631. Τα λατινικά dictionarium (ενν. manuale «λεξικό εγχειρίδιο») και 
dictionarius (ενν. liber «λεξικό βιβλίο») πλάστηκαν στη µεσαιωνική 
Λατινική (από τη λ. dictio «λέξη» + -arius «-ικός»), για να αποδώσουν το 
ελλην. λεξικό. Ήδη το 1225 ο Αγγλος Joannes de Garlandia χρησιµοποίησε 
τον όρο dictionarius για ένα 

λεξιλόγιο µε κατάταξη κατά θέµατα, ενώ τον 14ο αι. ο Γάλλος Pierre 
Bersuire συνέταξε λεξικό τής Αγίας Γραφής (Παλαιάς και Καινής 
∆ιαθήκης) επιγραφόµενο Dictionarium morale utriusque testamenti (Ηθικό 
λεξικό καθεµιάς από τις δύο ∆ιαθήκες). Κατά το dictionarium πλάστηκε 
αργότερα και το glossarium. 

→ Λεξικογραφικό Επίµετρο (στο τέλος τού Λεξικού) 

λεξικογράφηση (η) → λεξικογραφώ 
λεξικογραφία (η) [1826] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η επιστήµη που έχει ως 

αντικείµενο µελέτης τις αρχές και τις µεθόδους σύνταξης ενός λεξικού 
εφαρµόζοντας τα διδάγµατα τής λεξικολογίας. — λεξικογραφικός, -ή, -ό 
[1889], λεξικογραφικ-ά | -ώς [1874] επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. lexicographie]. 

λεξικογράφος (ο/η) [µτγν.] ο συντάκτης λεξικού. 
λεξικογραφώ ρ. αµετβ. [1805] {λεξικογραφείς... | λεξικογράφ-ησα, -ούµαι, -

ήθηκα, -ηµένος) 1. συντάσσω λήµµατα λεξικού 2. ασχολούµαι µε τη 
λεξικογραφία. — λεξικογράφηση (η) (σηµ. 1). 

λεξικολογία (η) [1877] ΓΛΩΣΣ. ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο µελέτης το 
λεξιλόγιο µιας γλώσσας σε όλα τα επίπεδα (εννοιολογικό, σηµασιολογικό, 
φωνολογικό, µορφολογικό, συντακτικό κ.λπ.), και τού οποίου τα διδάγµατα 
εφαρµόζει η λεξικογραφία (βλ. κ. λ. λέξη). — λεξικολόγος (ο/η) [1878], 
λεξικολογικός, -ή, -ό [1864], λεξικολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. lexicologie]. 

λεξικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η κωδικοποίηση 
πληροφοριών που χρειάζεται ο άνθρωπος στην επικοινωνία του µε τη µορφή 
λεξικών σηµασιών (π.χ. δεντρ-, ουραν-, τρεχ- κ.λπ.) κατ' αντιδιαστολή προς τη 
γραµµατικοποίηση (-ο στο δέντρ-ο, -ος στο ουραν-ός, -ω στο τρέχ-ω κ.ο.κ., 
βλ. κ. λ. γραµµατικοποίηση). 

λεξικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τις λέξεις: ~ πλούτος | µονάδα | 
χαρακτηριστικό ΣΥΝ. λεκτικός. 

λεξιλαγνεια (η) {χωρ. πληθ.} η ευχαρίστηση που αισθάνεται κάποιος όταν 
χρησιµοποιεί εντυπωσιακές ή εξεζητηµένες λέξεις. — λεξι-λάγνος (ο). 

λεξιλόγιο (το) [1853] {λεξιλογί-ου | -ων} 1. το σύνολο των λέξεων µιας 
γλώσσας 2. το σύνολο των λέξεων που χρησιµοποιεί κανείς (στον προφορικό 
ή τον γραπτό λόγο) ή ορισµένη κοινωνική οµάδα (επαγγελµατικά, µορφωτικά, 
οικονοµικά κ.λπ. προσδιορισµένη): υποστηρίζεται ότι το ~ των σηµερινών 
µαθητών τού ελληνικού γυµνασίου είναι περιορισµένο || ~ πλούσιο | φτωχό | 
επεξεργασµένο | υψηλού επιπέδου 3. το σύνολο των περιγραφικών εννοιών, 
των όρων µιας επιστήµης ή ενός επιστηµονικού κλάδου ΣΥΝ. λεξικό 4. ο 
κατάλογος όρων, κυρ. άγνωστων ή δυσνόητων, που τοποθετείται στο τέλος 
ενός έργου ή εκδίδεται αυτοτελώς: ~ του Παλαµά ΣΥΝ. γλωσσάριο. — λε-
ξιλογικός, -ή, -ό [1886], λεξιλογικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεξικό. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. vocabulaire]. 

λεξιπενία (η) {χωρ. πληθ.} το φαινόµενο κατά το οποίο ένα πρόσωπο ή µια 
κοινωνική οµάδα χρησιµοποιεί στον καθηµερινό λόγο, και γε-νικότ. στην 
επικοινωνία, πολύ περιορισµένο αριθµό λέξεων και εκφραστικών µέσων (κυρ. 
λόγω άγνοιας). [ΕΤΥΜ. < λέξη + πενία «φτώχια» (βλ.λ.)]. 

Λεονάρδος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. Leonardo < µέσ. 
άνω γερµ. *Lewen-hart < αρχ. γερµ. le(w)o (< λατ. leo «λέων») + hart 
«σκληρός»]. 

λεονταρισµός (ο) (ειρων.) η επίδειξη ψεύτικης, ανύπαρκτης ή άκαιρης 
παλληκαριάς, το να εµφανίζεται κανείς µε επιθετικές ή ηρωικές διαθέσεις, 
όταν δεν υπάρχει ή έχει περάσει πια ο κίνδυνος: ας αφήσουµε τους - και ας 
εξετάσουµε νηφάλια την κατάσταση ΣΥΝ. ψευ-τοπαλληκαριά. 

λέοντας (ο) → λέων 
λεόντειος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε το λιοντάρι: ~ θάρρος ΣΥΝ. 

λιονταρήσιος 2. λεόντειος εταιρεία η εταιρεία τής οποίας τα περισσότερα 
µέλη δεν µετέχουν στα κέρδη, αλλά στις ζηµιές 3. ΙΑΤΡ. λεόντειο προσωπείο η 
παθολογική υπερτροφία τού προσώπου ΣΥΝ. λεοντίαση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λέων, -οντος (βλ.λ.). Η φρ. λεόντειος εταιρεία είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. société léonine (< νοµ. λατ. societas leonina)]. 

λεοντή (η) [αρχ.] το δέρµα, το τοµάρι τού λιονταριού- ΦΡ. (µτφ.) του 
αφαιρέθηκε η λεοντή αποκαλύφθηκε ποιος πραγµατικά είναι, ποιος είναι ο 
πραγµατικός χαρακτήρας του (συνήθ. κατώτερος αυτού που εµφάνιζε), ποιες 
είναι οι πραγµατικές του προθέσεις ή επιδιώξεις. 

λεοντίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το λεόντειο προσωπείο 
(βλ. λ. λεόντειος). 

λεοντιδεύς (ο) {λεοντιδ-έως | -είς, -έων} (λόγ.) µικρό λιοντάρι, λιο-νταράκι. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < λέων, -οντος + υποκ. επίθηµα -ιδεύς, πβ. κ. έρωτ-ιδεύς]. 

λεοντόκαρδος, -η, -ο [1871] αυτός που έχει ψυχικό σθένος και γενναιότητα 
όµοια µε τη σωµατική δύναµη λιονταριού: ~ αγωνιστής | πολεµιστής | ηγέτης | 
λαός || Ριχάρδος ο - (βασιλιάς τής Αγγλίας) ΣΥΝ. γενναιόψυχος, ηρωικός, 
ατρόµητος ΑΝΤ. δειλός, ψοφοδεής, ολιγόψυ-χος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. lionheart]. 

λεοντοκεφαλή (η) [αρχ.] η διακοσµητική λίθινη ή χάλκινη κατασκευή, που έχει 
σχήµα κεφαλής λιονταριού και χρησιµοποιείται ως υδρορροή ή ως ρόπτρο 
στις πόρτες των σπιτιών. 
λεοντόµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει τη µορφή λιονταριού. λεοπάρδαλη 

(η) {λεοπαρδάλ-εις, -εων} µεγαλόσωµο σαρκοβόρο θηλαστικό τής Ν. Ασίας και 
τής Αφρικής µε συνήθ. καστανόξανθο ή κίτρινο τρίχωµα και µαύρα στίγµατα. 

Επίσης λεόπαρδος (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µτγν. λεόπαρδος (µε την 
επίδραση τού αρχ. πάρ- 
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δαλις) < λατ. leopardus < leo (< αρχ. λέων) + pardus «αρσενικός πάνθηρας», 
που πιθ. προέρχεται από το αρχ. πάρδαλις (βλ.λ.)]. 

λέπι (το) {λεπ-ιού | -ιών} 1. ΖΩΟΛ. καθεµιά από τις µικρές πλάκες από 
κεράτινη ή άλλη οστέινη ουσία, που αλληλεπικαλύπτονται προστατεύοντας το 
δέρµα των ψαριών και των ερπετών, αλλά και ορισµένων θηλαστικών: τα ~ 
τού ψαριού | τού φιδιού || βγάζω | καθαρίζω τα ~ τού ψαριού || το σώµα του 
ήταν γεµάτο λέπια ΣΥΝ. φολίδα · 2. ΙΑΤΡ. το µικρό κοµµάτι επιδερµίδας που 
αποβάλλεται από το δέρµα σε περιπτώσεις δερµατοπάθειας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λέπιον, υποκ. τού ουσ. λέπος (που µαρτυρείται ως µτγν.) < 
λε"πω «αποφλοιώνω, ξεφλουδίζω» < I.E. *lep- «αποφλοιώνω, γδέρνω», πβ. 
αλβ. lape, ρωσ. lapotók «κουρέλι, ράκος» κ.ά. Οµόρρ. λεπ-ίς (-ίδα), λεπ-ρός, 
λεπ-τός, λοπ-άς, λωπο-δύτης (βλ.λ.) κ.ά.]. 

λεπίδα (η) 1. το έλασµα κοφτερού οργάνου: - µαχαιριού | ξίφους | ξυραφιού 2. 
(ειδικότ.) το ξυραφάκι: ξυριστική µηχανή µε δύο ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λεπίς, -ίδος, 
υποκ. τού ουσ. λέπος «φλοιός, κέλυφος» (που µαρτυρείται ως µτγν.) < λε"πω 
«αποφλοιώνω, ξεφλουδίζω» (βλ. λ. λέπι)]. 

λεπίδι (το) {λεπιδ-ιού | -ιών} η λεπίδα και (συνεκδ.) το µαχαίρι, το σπαθί· συχνά 
στη ΦΡ. πέφτει λεπίδι | περνάω από λεπίδι (κάποιον) για περιπτώσεις σφαγής 
µε µαχαίρι ή σπαθί: αφού κατέλαβε την πόλη, πέρασε από λεπίδι όλους τους 
προσκυνηµένους. [ETYM. < µτγν. λεπίδιον, υποκ. τού αρχ. λεπίς, -ίδος (βλ.λ.)]. 

λεπιδόπτερο (το) [1873] {λεπιδοπτέρ-ου | -ων) έντοµο τού οποίου οι πτέρυγες 
και το σώµα καλύπτονται από µικροσκοπικά λέπια (γνωστότερο είδος η 
πεταλούδα). [ETYM, Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lépidoptère]. 

λεπιδωτός, -ή, -ό [αρχ.] (για ερπετά και ψάρια) αυτός τού οποίου το σώµα είναι 
σκεπασµένο µε λέπια ΣΥΝ. φολιδωτός. 

λέπρα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδες νόσηµα που προσβάλλει το 
δέρµα, το πρόσωπο (δηµιουργώντας το λεγόµενο «λεόντειο προσωπείο») και 
τα νεύρα στα άκρα, προκαλώντας σταδιακή σήψη των ιστών αλλιώς «νόσος 
τού Hansen». 

λεπροκοµείο (το) [1860] το νοσοκοµείο στο οποίο νοσηλεύονται άτοµα που 
έχουν προσβληθεί από λέπρα. [ETYM. < λεπρός + -κοµείο < αρχ. κοµώ 
«φροντίζω» (βλ. κ. -κοµία)]. 

λεπρός (ο), λεπρή (η) πρόσωπο που έχει προσβληθεί από λέπρα ΣΥΝ. 
χανσενικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λέπω «αποφλοιώνω, ξεφλουδίζω» (βλ. λ. λέπι), λόγω τής 
µορφής των δερµατικών αλλοιώσεων που επιφέρει η λέπρα]. 

λεπτά (τα) → λεφτά 
λεπταίνω κ. (λόγ.) λεπτάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λέπτυνα} ♦ (µετβ.) 1. (για υλικά 

σώµατα) κάνω κάτι λεπτό, µειώνω τον όγκο του: ζήτησε από τον ξυλουργό να 
λεπτύνει την επιφάνεια τού τραπεζιού ΑΝΤ. χον-δραίνω 2. (για πρόσ. ή ζώα) 
µειώνω το βάρος ΣΥΝ. αδυνατίζω, απι-σχναίνω 3. κάνω κάποιον να δείχνει 
αδύνατος, πιο λεπτός από όσο είναι: σε λεπταίνει αυτή η φούστα ♦ 4. (αµετβ.) 
(για πρόσ.) γίνοµαι αδύνατος, χάνω κιλά: λέπτυνες στις διακοπές! ΣΥΝ. 
αδυνατίζω ΑΝΤ. παχαίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λεπτύνω (κατά τα µεταπλ. ρ. σε -αίνω, πβ. µαθ-αίνω, παθ-
αίνω) < λεπτός]. 

λεπταίσθητος, -η, -ο [1886] (λόγ.) 1. αυτός που έχει λεπτά, ευγενικά αισθήµατα 
για τους άλλους · 2. αυτός που έχει καλό γούστο, που διαθέτει υψηλή αίσθηση 
τού ωραίου. — λεπταισθησία (η) [1893]. 

λεπτεπίλεπτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι λεπτός στο σώµα ΣΥΝ. ντελικάτος, 
λεπτοκαµωµένος, λεπτοφυής 2. (κατ' επέκτ.) (α) αυτός που δεν έχει 
σκληραγωγηθεί, που είναι ευπαθής, όταν βρίσκεται υπό δύσκολες συνθήκες: η 
δουλειά στην οικοδοµή δεν είναι για τους ~ νέους ΣΥΝ. ευαίσθητος, 
µυγιάγγιχτος (β) λεπτοδουλεµένος, επεξεργασµένος λεπτοµερώς: πρέπει να 
πιάνεις µε προσοχή τα - αντικείµενα ΑΝΤ. χονδροειδής. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
λεπτ(ο)- + έπι- + λεπτός (επαναληπτικό συνθ.)]. 

λεπτό (το) 1. το ένα εξηκοστό τής ώρας, που αντιστοιχεί σε εξήντα δεύτερα 
λεπτά (δευτερόλεπτα)· ΦΡ. (α) σε ένα | µισό λεπτό σύντοµα, αµέσως: έρχοµαι 
~! (β) στο λεπτό αµέσως, τάχιστα: θα το ετοιµάσω ~! (γ) από λεπτό σε λεπτό 
από στιγµή σε στιγµή: ~ θα φανεί (δ) χωρίς να χάσω λεπτό χωρίς χρονοτριβή: 
και ~ αρπάζω τον σάκο και το βάζω στα πόδια (ε) µισό λεπτό ως παράκληση 
σε κάποιον για να µας περιµένει: ~, να σκεφτώ! || περιµένεις ~; · 2. ΓΕΩΜ. 
µονάδα µετρήσεως των γωνιών και των τόξων που ισούται µε το ένα 
εξηκοστό τής µοίρας (1° = 60') · 3. (παλαιότ.) νοµισµατική µονάδα που 
ισούται µε το ένα εκατοστό τής δραχµής: η δεκάρα ήταν ένα νόµισµα αξίας δέ-
κα λεπτών. — (υποκ.) λεπτάκι κ. λεπτούλι (το) (σηµ.1). [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού 
αρχ. επιθ. λεπτός. Η σηµ. « 1/60 τής ώρας» είναι ήδη µτγν., όπως και η σηµ. 
«1/60 τής µοίρας»]. 

λεπτό- κ. λεπτό- κ. λεπτ- ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι το β' συνθετικό: 
1. είναι λεπτό: λεπτό-φλουδος 2. έχει υποστεί λεπτή επεξεργασία, φροντίδα: 
λεπτο-δουλειά 3. έχει λεπτή συµπεριφορά: λεπταίσθητος. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. λεπτο-λογώ, µτγν. λε-πτο-
µερής), που προέρχεται από το επίθ. λεπτός]. 

λεπτόγα!θς, -ος, -ο(ν) κ. λεπτόγε!θς (λόγ.) 1. (για τόπους) αυτός που έχει λίγο 
έδαφος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν είναι εύφορος ΣΥΝ. άγονος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. γη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λεπτόγαιος | -γειος | -γεως < λεπτό- + -γαιος < γαία «γη» 
(βλ.κ. γη)]. 

λεπτοδείκτης (ο) [1891] {λεπτοδεικτών} ο µεγαλύτερος δείκτης τού ρολογιού, 
που δείχνει τα πρώτα λεπτά τής ώρας. 

λεπτοδουλειά (η) εργασία που γίνεται συνήθ. στο χέρι µε ειδικά εργαλεία και η 
οποία διακρίνεται για την ιδιαίτερη λεπτότητα και 

ποιότητα τής κατασκευής της: η µικρογραφία έχει εκπληκτική ~. 
λεπτοδουλεµένος, -η, -ο αυτός που έχει δουλευτεί συνήθως στο χέρι µε ειδικά 

εργαλεία, ιδιαίτερα επιδέξιο τρόπο και προσοχή στη λεπτοµέρεια: ~ έπιπλο | 
κέντηµα | κόσµηµα. 

λεπτοκαµωµένος, -η, -ο αυτός που έχει λεπτή σωµατική διάπλαση· αδύνατος 
ΣΥΝ. ντελικάτος, λεπτοφυής ΑΝΤ. χοντροκαµωµένος. 

λεπτοκαρυά [µεσν.] κ. λεφτοκαρυά (η) {λεπτοκαρυών} (λόγ.) η 
φουντουκιά. 

λεπτοκάρυον (το) {λεπτοκαρύ-ου | -ων} (λόγ.) το φουντούκι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
λεπτοκάρυον < λεπτό- + κάρυον «καρύδι» (βλ.λ.)]. 

λεπτόκοκκος, -ος, -ο αυτός που αποτελείται από λεπτούς κόκκους: ~ άµµος 
ΣΥΝ. ψιλόκοκκος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. fine-grained]. 

λεπτολόγος, -ος, -ο [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που µελετά τα πράγµατα και στις 
πιο λεπτές τους διαστάσεις, µε κάθε λεπτοµέρεια ΣΥΝ. ακριβής, σχολαστικός 
2. αυτός που γίνεται αναλυτικά, µε ακρίβεια και προσοχή στη λεπτοµέρεια: ~ 
έρευνα | διάβασµα ΣΥΝ. λεπτοµερής, αναλυτικός, εξονυχιστικός. — 
λεπτολογικός, -ή, -ό [1896], λεπτολο-γικ-ά | -ώς επίρρ., λεπτολογία (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής. 

λεπτολογώ ρ. µετβ. [αρχ.] {λεπτολογείς... | λεπτολόγη-σα, -µένος} µελετώ 
(κάτι) εξονυχιστικά, σε κάθε του λεπτοµέρεια: ο δικαστής λεπτολογούσε πολύ 
την υπόθεση ΣΥΝ. κοσκινίζω, ξεψαχνίζω, ψειρίζω, βασανίζω, ψιλολογώ. — 
λεπτολόγηµα (το). 

λεπτοµέρεια (η) [µτγν.] {λεπτοµερειών} 1. το πιο µικρό στοιχείο συνόλου, 
υπόθεσης, είδησης, έργου κ.λπ.: τον ενδιέφερε η ουσία και όχι οι ~ || δίνω 
προσοχή στη ~ || η παραµικρή ~ σ' αυτό τον πίνακα είναι σηµαντική || 
περιγράφω | διηγούµαι µε λεπτοµέρειες· ΦΡ. (α) µε κάθε λεπτοµέρεια 
αναλυτικά, µε ακρίβεια: µας διηγήθηκε το συµβάν ~ (β) µπαίνω σε 
λεπτοµέρειες αρχίζω να συζητώ για τα δευτερεύοντα στοιχεία µιας υπόθεσης: 
ας µη µπούµε σε λεπτοµέρειες· να µείνουµε στα ουσιώδη! (γ) κολλάω σε 
λεπτοµέρειες ασχολούµαι επίµονα µε επουσιώδη στοιχεία, χάνω τον χρόνο 
µου σε δευτερευούσης σηµασίας θέµατα: µην κολλάς σε λεπτοµέρειες· 
υπάρχουν σοβαρά πράγµατα να συζητήσουµε! 2. λεπτοµέρειες (οι) όλα τα 
πρόσθετα στοιχεία που ολοκληρώνουν τη γενική εικόνα για ένα θέµα, τα 
επιµέρους στοιχεία, τα καθέκαστα µιας υπόθεσης: ζητούσε να µάθει λεπτοµέ-
ρειες || περισσότερες ~ σε λίγο από τον ανταποκριτή µας || για περισσότερες ~ 
απευθυνθείτε στο διπλανό γραφείο 3. στοιχείο ή µέρος ενός συνόλου (π.χ. ενός 
πίνακα ζωγραφικής) που παρουσιάζεται σε µεγέθυνση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λεπτοµερής. 

λεπτοµερειακός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται αναλυτικά, που εξετάζει και τις 
λεπτοµέρειες: ~ έλεγχος | περιγραφή ΣΥΝ. διεξοδικός, εκτενής 2. (συνεκδ.) 
αυτός που έχει δευτερεύουσα σηµασία ΣΥΝ. επουσιώδης. — λεπτοµερειακ-ά 
| -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής- 

λεπτοµερής, -ής, -ές {λεπτοµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· λεπτοµερέστερος, -ατός} 
(λόγ.) αυτός που γίνεται αναλυτικά, που φθάνει στις λεπτοµέρειες: 
διενεργήθηκε ~ έλεγχος στα λογιστικά βιβλία τής επιχείρησης || ~ περιγραφή 
των συµβάντων || ~ εξέταση ενός θέµατος (σε όλο το πλάτος και το βάθος του) 
|| δίνω ~ οδηγίες ΣΥΝ. διεξοδικός, αναλυτικός, εξονυχιστικός, σχολαστικός 
ΑΝΤ. αδροµερής. — λεπτοµερώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λεπτό- + -µερής < µέρος]. 

λεπτοµερής: συνώνυµα. Η ενασχόληση µε ένα θέµα | ζήτηµα | υπόθεση 
µπορεί να προχωρήσει σε µεγάλη έκταση ή πλάτος (οριζόντια) ή να 
χωρήσει σε µεγάλη έκταση ή βάθος (κατακόρυφα) ή και τα δύο. Το επίθ. 
λεπτοµερής (που αρχικά σήµαινε «τον συγκείµενο από λεπτά µέρη, τον 
λεπτό», για να περάσει ήδη στην Αρχαία στη σηµ. «λεπτολόγος, 
εξαντλητικός») καλύπτει και τις δύο διαστάσεις: την έκταση και το βάθος 
τής εξέτασης ενός θέµατος. Την «οριζόντια», τρόπον τινά, εξέταση ενός 
θέµατος σε όλη του την έκταση, σε λεπτοµέρειες που αφορούν στο πλάτος 
τής έννοιας, καλύπτουν κυρ. τα εκτενής, εκτεταµένος και διεξοδικός (< 
διέξοδος· το διεξοδικός είναι αρχαίο και σήµαινε «εν εκτάσει», αντίθ. τού 
«δι' ολίγων») και, το ενδελεχής (συνδέεται ετυµολογικά µε το δόλιχος 
«µακρός» και σήµαινε κυρ. τον «ακατάπαυστο, αδιάπτωτο», προτού φθάσει 
στη νεότερη σηµ. «επιµεληµένος, φροντισµένος, προσεκτικός»). Μιλώντας 
κανείς για εκτενή | εκτεταµένη | διεξοδική | ενδελεχή έρευνα, εξέταση, 
θεώρηση κ.τ.ό., εννοεί την εξαντλητική σε έκταση εξέταση, θεώρηση κ.λπ. 
Τα υπόλοιπα συνώνυµα αναλυτικός, εξονυχιστικός, σχολαστικός, εξαντλη-
τικός, εµπεριστατωµένος δηλώνουν µια εξέταση τού θέµατος που 
προχωρεί κυρ. σε βάθος. Ας σηµειωθεί ότι το αρχ. εξονυχίζω (αρχική σηµ. 
«δοκιµάζω την απαλότητα ενός υλικού σύροντας το νύχι µου επάνω», από 
όπου «εξετάζω προσεκτικά», ήδη στην Αρχαία) έδωσε το νεότ. 
εξονυχιστικός το αρχ. σχολαστικός («αυτός που αφιερώνει τον ελεύθερο 
χρόνο του στη µόρφωση, στη σπουδή», άρα «µορφωµένος, 
πεπαιδευµένος») εξελίχθηκε στη σηµ. «λεπτοµερής, εξαντλητικός των 
πάντων µέχρι υπερβολής»· το εξαντλητικός (δεκαετία τού 1890) είναι 
απόδοση τού γαλλ. exhaustif, -ive, προερχόµενο από το αγγλ. exhaustive, 
που ανάγεται στο λατ. exhaustus τού p. exhaurire «εξ-αντλώ» (ex + 
haurire)· το εµπεριστατωµένος (τού 1837) ανάγεται σε αµάρτυρο ρ. 
*εµπεριστατώ µε επι-τατ. σηµ. λόγω τής διπλής πρόθεσης εµ-περι- (πβ. 
εµπεριχαρής, εµπε-ρισπούδαστος κ.τ.ό.). Τέλος, τα λεπτοµερειακός (νεότ. 
παράγωγο < λεπτοµέρεια) και λετττολόγος (αρχική σηµ. «µειλίχιος, 
γλυκοµίλητος») είναι παράλληλες σε σηµ. λέξεις µε το λεπτοµερής. 

λεπτόρρευστος, -η, -ο [1842] (για υγρά) αυτός που περιέχει ελάχι- 
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στες λιπαρές ουσίες και έχει αραιή ροή ΑΝΤ. παχύρρευστος, πυκνόρ-
ρευστος. 

[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. dünnflüssig]. λεπτός, -ή, -ό 1. 
(για πρόσ.) αυτός που έχει αδύνατη σωµατική διάπλαση, που δεν είναι 
παχύς ΣΥΝ. αδύνατος, λιπόσαρκος, λιγνός ΑΝΤ. παχύς, χοντρός 2. 
(συνεκδ.) αυτός που είναι ασθενικός στο σώµα, που έχει αδύνατη 
κράση ΣΥΝ. ευπαθής, ευπρόσβλητος 3. αυτός που είναι υπερβολικά 
ευαίσθητος και δεν αντέχει στις ταλαιπωρίες ΣΥΝ. λεπτεπίλεπτος, 
εύθραυστος, µη µου άπτου ΑΝΤ. ανθεκτικός 4. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ευγένεια, κοµψότητα, διακριτικότητα κ.λπ.: ~ 
τρόποι συµπεριφοράς || άνθρωπος ~· ΦΡ. (α) λεπτό γούστο η 
ανεπτυγµένη αίσθηση τού ωραίου ΣΥΝ. αβρός, καλλιεργηµένος ΑΝΤ. 
χονδροειδής (β) λεπτά αισθήµατα συναισθήµατα που δείχνουν ευαι-
σθησία, ευγένεια, σεβασµό: δεν υπάρχει καµιά ιδιοτέλεια στις πράξεις 
του, είναι άνθρωπος µε - 5. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
εξυπνάδα και ευστροφία: ~ ειρωνεία | χιούµορ | πνεύµα 6. (για ήχο ή 
φωνή) αυτός που ηχεί απαλά και ευχάριστα ΣΥΝ. γλυκός, απαλός 7. 
(για υφάσµατα) αυτός που έχει υφανθεί µε απαλές κλωστές και 
µπορεί να φθαρεί εύκολα: ~ µεταξωτό ύφασµα ΣΥΝ. αραχνοΰφαντος 8. 
(για µυρωδιά) αυτός που µυρίζει ελαφρά: ~ άρωµα ΑΝΤ. βαρύς 

9. (για πράγµατα) αυτός που δεν έχει µεγάλο όγκο (πάχος): ~ χαρτί 
10. (για πράγµατα) αυτός που αποτελείται από πολύ µικρά κοµµάτια, 
που έχει ψιλοκοπανιστεί ή ψιλοτριφτεί: ~ ζάχαρη | άµµος 11. (για 
υγρά) αυτός που περιέχει µικρή ποσότητα λιπαρών ουσιών ΣΥΝ. 
αραιός, υδαρής 12. (για εδάφη) αυτός που δεν έχει πολύ χώµα και, 
κατά συνέπεια, δεν είναι κατάλληλος για καλλιέργειες 13. (µτφ.) ελά 
χιστος, παραµικρός, αυτός που µόλις διακρίνεται: υπάρχει µια ~ δια 
φορά ανάµεσα στους δύο όρους 14. (µτφ.) αυτός που απαιτεί ιδιαίτε 
ρους χειρισµούς, προσεκτική αντιµετώπιση: είναι ~ η θέση µου || ~ 
ζήτηµα | υπόθεση 15. αυτός που διακρίνεται από ακρίβεια και ευαι 
σθησία: ~ όργανα | µηχανισµός 16. (µτφ.) ο εύθραυστος, αυτός που 
µπορεί εύκολα να διαταραχθεί: υπάρχουν ~ ισορροπίες στις διακρα 
τικές σχέσεις στη Μέση Ανατολή. — λεπτά επίρρ., (υποκ.) λεπτού- 
λης, -α, -ικο κ. λεπτούτσικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. re-po-to) < λέπω «αποφλοιώνω, ξεφλουδίζω» < 
I.E. *lep- «αποφλοιώνω, γδέρνω», πβ. αλβ. lape, ρωσ. lapotók «κουρέ-
λι, ράκος» κ.ά. Οµόρρ. λέπ-ι)ον), λεπ-ρός, λεπ-ίς (-ίδα), λοπ-άς, λωπο-
δύτης (βλ.λ.) κ.ά. Το επίθ. λεπτός είχε αρχικώς τη σηµ. «ψιλοκοµµένο, 
αποφλοιωµένο κριθάρι», από όπου γενικεύθηκε η χρήση του προς δή-
λωση κάθε ψιλού, στενού αντικειµένου. Οι µτφ. χρήσεις ήδη αρχ.]. 

-λεπτός, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει χρονική διάρκεια σε λεπτά 
τής ώρας: σαραντάλεπτη οµιλία || (το ουδ. ως ουσ.) απουσίασε για 
ένα δεκάλεπτο. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από το ουσ. λε-
πτό]. 

λεπτόσωµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει λεπτό, καλλίγραµµο σώµα, 
χωρίς περιττά κιλά ΣΥΝ. αδύνατος, ντελικάτος. 

λεπτοτέχνηµα (το) [1889] {λεπτοτεχνήµ-ατος | -ατα, -άτων} το αντι-
κείµενο που είναι φτειαγµένο µε πολλή προσοχή, µε καλλιτεχνική ευ-
αισθησία ΣΥΝ. καλλιτέχνηµα, κοµψοτέχνηµα, αριστοτέχνηµα ΑΝΤ. 
βαναυσούργηµα, κακοτέχνηµα. 

λεπτοτεχνια (η) [1861] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τού να κατασκευάζει 
κανείς λεπτοτεχνήµατα. — λεπτοτεχνικός, -ή, -ό. 

λεπτότεχνος, -η, -ο αυτός που είναι επεξεργασµένος µε τέχνη, που 
είναι δουλεµένος µε προσοχή και µαστοριά ΣΥΝ. ψιλοδουλεµένος 
ΑΝΤ. κακότεχνος. 

λεπτότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η λεπτή και κοµψή σωµατική 
διάπλαση ΣΥΝ. ισχνότητα, ολιγοσαρκία 2. (µτφ.) η ευγένεια και η δια-
κριτικότητα στη συµπεριφορά προς τους άλλους: άνθρωπος µε -
στους τρόπους ΣΥΝ. αβρότητα, τρόποι, φινέτσα, τακτ. 

λεπτούρνηµα (το) [1844] {λεπτουργήµ-ατος | -ατα,-άτων} (για αντι-
κείµενο) αυτό που έχει δουλευτεί µε µαστοριά, µε δεξιοτεχνία, µε 
προσοχή στις λεπτοµέρειες ΣΥΝ. κοµψοτέχνηµα. 

λεπτουργική (η) [1871] η τέχνη κατασκευής λεπτουργηµάτων. 
λεπτουργός (ο) ο τεχνίτης που δουλεύει µε τέχνη αντικείµενα, ιδ. από 

ξύλο. — λετττουργία (η) [µτγν.], λεπτουργικός, -ή, -ό [µτγν.], λε-n-
Γουργώ ρ. [αρχ.] {-εις...}. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λεπτουργώ (-έω) (υποχωρητ.) < λεπτουργής < *λε-
πτο-Ρεργής (µε σίγηση τού -F- και συναίρεση) < λεπτό- + άεργης < 
(F)épyov]. 

λεπτοφλουδος, -η, -ο αυτός που έχει λεπτή φλούδα ΑΝΤ. χοντρό-
φλουδος. 

λεπτοφυής, -ής, -ές {λεπτοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- λεπτοφυέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που έχει αδύνατη σωµατική διάπλαση ΣΥΝ. µικρο-
καµωµένος, λεπτοκαµωµένος ΑΝΤ. σωµατώδης, χοντροκοµµένος.  — 
λεπτοφυώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λεπτό- 
+ -φυής < φύω, πβ. αύτο-φυής, εύ-φυής}. 

λέπτυνση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η ενέργεια 
που απαιτείται για να γίνει κάποιος/κάτι λεπτός και το αποτέλεσµα 
της: - µεταλλικής πλάκας 2. το αδυνάτισµα (βλ. λ. λεπταίνω). 

λεπτύνω ρ. → λεπταίνω 
λέπυρο (το) {λεπύρ-ου | -ων} BOT. Ο φλοιός που περιβάλλει τον καρ-

πό των σιτηρών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λέπυρον < θ. λέπ- (βλ. λ. λεπ-τός, λέπ-ι) τού αρχ. λέπω 
«αποφλοιώνω» + παραγ. επίθηµα -υρο-]. 

λέρα (η) {λερών} (καθηµ.) 1. η βροµιά, η ακαθαρσία: κάποιοι αλητο-
τουρίστες φορούσαν παντελόνια γεµάτα ~ ΣΥΝ. ρύπος ΑΝΤ. καθαριό-
τητα, πάστρα 2. (συνεκδ.) η βρόµικη κηλίδα, ο λεκές 3. (µτφ.-κακόσ.) 
πρόσωπο µε κακή διαγωγή, πονηρός, απατεώνας: µπλέχτηκε µε µια ~ 
από τον Πειραιά || Πρόσεχε τον αυτόν! Είναι ~ ΣΥΝ. παλιάνθρωπος, 

κακοήθης, χυδαίος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < λερώνω (υποχωρητ.)]. 

Λερναία Ύδρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. νερόφιδο µε εννιά κεφάλια, που ζούσε 
στη λίµνη Λέρνη και το οποίο σκότωσε ο Ηρακλής, πραγµατοποιώ-
ντας τον δεύτερο άθλο του 2. (µετωνυµ.) για να δηλωθεί ότι ένα κα-
κό έχει πάρει τόσο µεγάλες διαστάσεις, ώστε όσα πλήγµατα και αν 
του καταφέρει κανείς, αυτό επανεµφανίζεται ισχυρό: η διαφθορά 
αποτελεί τη ~ τού ∆ηµοσίου· είναι ένα πολυκέφαλο τέρας που δύ-
σκολα καταπολεµείται. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λερναίος < Λέρνα, αρχ. οικισµός τής Ν∆. Αργολίδας, 
αγν. ετύµου. Η λ. ϋδρα (αρχ.) είχε τη σηµ. «νερόφιδο» και προέρχεται 
από το αρχ. ύδωρ]. 

λερός, -ή, -ό αυτός που είναι λερωµένος: ~ πουκάµισο | σεντόνια 
ΣΥΝ. ακάθαρτος, ρυπαρός, κηλιδωµένος ΣΥΝ. καθαρός, αρρύπαντος, 
παστρικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. όλερός «ακάθαρτος, νοθευµένος» (µε αποβολή τού 
άτονου αρχικού φωνήεντος) < αρχ. όλος «µελάνι τής σουπιάς», από 
συµφυρµό των λ. θολός και ορός «υπόλειµµα γάλακτος». Κατ' άλλη 
άποψη, προέρχεται από *salos (I.E. *sal-), πβ. λατ. saliva «σάλιο», αρχ. 
γερµ. salo κ.ά.]. 

Λέρος (η) νησί των ∆ωδεκανήσων µεταξύ τής Καλύµνου και τής Πά-
τµου. — Λεριός κ. (λόγ.) Αέριος (ο), Λεριά κ. (λόγ.) Λέρια (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. επίθ. λερός, που ίσως συνδ. µε 
το αρχ. λευρός «λείος» (< *λεΡαρ-ός). Αν η ετυµολογία αυτή είναι ορ-
θή, τότε ίσως αποδόθηκε στη Λέρο κατ' αντιδιαστολή προς τη γειτο-
νική απόκρηµνη Κάλυµνο]. 

λερώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (λέρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάποιον/κάτι) ακάθαρτο, βρόµικο: λέρωσε τη µπλούζα του µε σάλ-
τσα || ~ το πάτωµα | τους τοίχους | τα χέρια µου | τα ρούχα µου ΣΥΝ. 
βροµίζω, ρυπαίνω, λεκιάζω ΑΝΤ. καθαρίζω· ΦΡ. λερώνω τα χέρια µου 
διαπράττω (κάτι) κακό, παράνοµο, ανήθικο κ.λπ.: δεν θα λερώσω εγώ 
τα χέρια µου κάνοντας παρανοµίες» || λέρωσε τα χέρια του µε το αίµα 
τού αδελφού του (βλ. λ. αίµα) 2. (µτφ.) σπιλώνω την τιµή, την υπό-
ληψη (κάποιου), τον προσβάλλω ηθικά: µε το βαρύ παράπτωµα του 
λέρωσε το όνοµα τής οικογένειας του || µακριά απ'αυτό το πρόσωπο-
όπου αγγίζει, λερώνει! ΣΥΝ. ντροπιάζω, στιγµατίζω ♦ 3. (αµετβ.) λε-
ρώνοµαι, βροµίζω: τα ανοιχτόχρωµα ρούχα λερώνουν εύκολα 4. λε-
ρώνει! σε επιγραφές, για να προειδοποιείται το κοινό να µην αγγίζει 
µια βρόµικη ή φρεσκοβαµµένη επιφάνεια 5. (µεσοπαθ. λερώνοµαι) 
(για µωρό ή ηλικιωµένο) κάνω επάνω µου την ανάγκη µου, τα κάνω 
πάνω µου. — λέρωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < λερός (βλ.λ.)]. 

λεσβία (η) {λεσβιών} η οµοφυλόφιλη γυναίκα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
Λέσβος, από όπου πιστευόταν πως προέρχεται η γυναικεία 
οµοφυλοφιλία, καθώς και άλλες σεξουαλικές αποκλίσεις, µνη-
µονευόµενες ήδη από τη µετακλασική εποχή]. 

λεσβιάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {λεσβίασα} (για γυναίκα) έχω οµοφυλοφι-
λικές σχέσεις. 

λεσβιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Λέσβο ή τους Λε-
σβίους · 2. αυτός που σχετίζεται µε τη γυναικεία οµοφυλοφιλία: ~ 
έρωτας | σχέση. 

λεσβιασµός (ο) η γυναικεία οµοφυλοφιλία. 
Λέσβος (η) 1. νησί τού ΒΑ. Αιγαίου Πελάγους- αλλιώς Μυτιλήνη 

(βλ.λ.) 2. νοµός Λέσβου νοµός τού ΒΑ. Αιγαίου Πελάγους, που περι-
λαµβάνει το οµώνυµο νησί, τη Λήµνο και τον Αγιο Ευστράτιο µε πρω-
τεύουσα τη Μυτιλήνη. — Λεσβίος (ο) [αρχ.], Λέσβια κ. (λόγ.) Λεσβία 
(η), λεσβιακός, -ή, -ό (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, όπως µαρτυρείται 
από την παρουσία στο νησί Πελασγών, καθώς και από την πληθώρα 
των αρχ. ονοµασιών της: Πελασγία, Μακάρια «ευτυχής», Ίµερτή 
«ποθητή» και Λασία «δασώδης»]. 

λέσι (το) {λεσ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1.το πτώµα ζώου που αποσυντίθεται 
ΣΥΝ. ψοφίµι 2. (συνεκδ.) η δυσοσµία, η βρόµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τουρκ. le§ < περσ. laS «πτώµα»]. 

Λεσόθο (το) {άκλ.} (αγγλ. Kingdom of Lesotho = Βασίλειο τού Λεσο-
θο) κράτος-θύλακος µέσα στη Ν. Αφρική µε πρωτεύουσα τη Μασε-
ρού, επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και τη Σεσότο και νόµισµα το 
λότι (πληθ. µαλότι). 
[ΕΤΥΜ. < γλ. σεσότο Lesotho, από το όνοµα των αφρικανικών φυλών 
Sotho | Sothu (πληθ. Basutho), αγν. ετύµου, ίσως σηµαίνουν απλώς 
«µαύροι, σκουρόχρωµοι»]. 

λέσχη (η) {λεσχών} 1. ο χώρος συζητήσεων και ψυχαγωγίας οµάδας 
ατόµων τού ίδιου επαγγέλµατος, τής ίδιας κοινωνικής τάξης, παρό-
µοιων ασχολιών και ενδιαφερόντων: φοιτητική | ορειβατική | στρα-
τιωτική - || τα µέλη τής ~ || ~ των φίλων τού θεάτρου ΣΥΝ. εντευκτή-
ριο, κλαµπ 2. (συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που συχνάζουν στον 
χώρο αυτό: όλη η ~ ήταν παρούσα · 3. το κέντρο στο οποίο επιτρέ-
πεται η χαρτοπαιξία: έχασε τα λεφτά του σε µια ~. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «υπνωτήριο, αναπαυτήριο», < *λέχ-σκά (µε προώθηση 
τής δασύτητας στη δεύτερη συλλαβή) < λέχοµαι «ξαπλώνω, 
αναπαύοµαι» (βλ. λ. λεχώνα, λόχος), που συνδ. µε κελτ. lese «οκνηρός, 
νωθρός», αρχ. γερµ. lëscan «σβήνω»]. 

λετρασετ (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. 1. η τυποποιηµένη σειρά αυτοκόλλη-
των γραµµάτων αλφαβήτου, που επικολλώνται σε χαρτί 2. το σύστη-
µα διαδοχικής επικολλήσεως γραµµάτων και συµβόλων από βιοµη-
χανοποιηµένα αυτοκόλλητα αλφάβητα σε φύλλα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
lettre-set < lettre «γράµµα» (< λατ. littera) + set «σύνολο» (βλ. κ. 
σετ)]. 

λετρίνα (η) {λετρινών} ΤΥΠΟΓΡ. το αρχικό γράµµα ενός κειµένου µε-
γάλων διαστάσεων µε διακοσµητική εµφάνιση. 
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[ΕΤΥΜ. < γαλλ. lettrine < ιταλ. letterina, υποκ. τού lettera «γράµµα» < 
λατ. littera]. 

λετρισµός (ο) ο αντιλεξισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. lettrisme (< lettre «γράµµα»)]. 

λετσαρία (η) {χωρ. πληθ.} (αργκό) 1. βρόµικα ή κακόγουστα ρούχα: 
έχει µαζέψει στη ντουλάπα της όλη τη ~ 2. (συνεκδ.-περιληπτ.) πρό-
σωπα µε βρόµικα ή κακόγουστα ρούχα: σ' αυτό το µαγαζί συχνάζει 
πολλή ~ ΣΥΝ. λέτσοι. [ΕΤΥΜ. < λέτσος + παραγ. επίθηµα -αρία, πβ. κ. 
αλητ-αρία]. 

λέτσος (ο) 1. πρόσωπο που έχει άσχηµο ντύσιµο ή φορά βρόµικα 
ρούχα: ντρεπόταν να εµφανιστεί µπροστά στους ξένους ανθρώπους 
σαν ~ ΣΥΝ. ατηµέλητος 2. (µτφ.) πρόσωπο που είναι άξιο να το περι-
φρονήσει κανείς, να το θεωρήσει ως κάτι ασήµαντο ΣΥΝ. ρεµάλι, 
σκουπίδι 3. (µτφ.) πρόσωπο που συµπεριφέρεται µε άσχηµο τρόπο, 
που δεν διαθέτει λεπτούς τρόπους: µ' αυτό τον - βρήκες να κάνεις 
παρέα; ΣΥΝ. χοντράνθρωπος, αγενής, άξεστος, ακαλλιέργητος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. lezzo «δυσωδία, κακοσµία» < olezzare «βροµώ, όζω» < 
µτγν. λατ. *olidiare < λατ. olidus «βρόµικος, κάκοσµος»]. 

Λεττονία (η) (λετ. Latvijas Republica = ∆ηµοκρατία τής Λεττονίας) 
κράτος τής ΒΑ. Ευρώπης στη Βαλτική Θάλασσα, πρώην ∆ηµοκρατία 
τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα τη Ρίγα, επίσηµη γλώσσα τη Λεττονική 
και νόµισµα το λατ Λεττονίας. — Λεττονός (ο), Λεττονή (η), λεττο-
νικός, -ή, -ό, Λεττονικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Lettonie < λετ. Latvija, αγν. ετύµου, όπως και το εθνω-
νύ^µιο Lett «Λεττονός»]. 

λεύγα (η) {λευγών} (παλαιότ.) 1. µέτρο µήκους που ισοδυναµεί περί-
που µε 4 χιλιόµετρα 2. ΝΑΥΤ. µονάδα µέτρησης ίση µε 1 /20 µιας µοί-
ρας µεσηµβρινού µήκους που ισοδυναµεί µε 3 µίλια ή 5.556,5 µέτρα). 
[ΕΤΥΜ < λατ. leuga, γαλατική µονάδα µήκους, ίση µε χίλια πεντακό-
σια ρωµαϊκά βήµατα]. 

λευΐτης (ο) {λευϊτών} 1. Π.∆. πρόσωπο που ανήκε στην εβραϊκή φυλή 
τού Λευΐ, η οποία ήταν αρµόδια για τα λατρευτικά καθήκοντα των 
Ισραηλιτών 2. ο Ισραηλίτης ιερέας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < Λευ'ί, όνοµα τού τρίτου γυιου τού Ιακώβ, στους απογό-
νους τού οποίου ανατέθηκαν ιερατικά καθήκοντα, < εβρ. Lewi «ένω-
ση, προσκόλληση»]. 

λευϊτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Λευΐτες 2. Λευϊτι-
κό(ν) (το) βιβλίο τής Π.∆., το τρίτο βιβλίο τής Πεντατεύχου, το οποίο 
περιέχει τελετουργικές διατάξεις που αφορούν στο εβραϊκό ιερατείο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λευϊτικόν < λευΐτης (βλ.λ.). Με αυτή την ονοµασία 
προσδιόρισαν οι Εβδοµήκοντα (στη µετάφραση τής Π.∆.) το τρίτο βι-
βλίο τής Πεντατεύχου, ενώ η εβρ. ονοµασία είναι Waiyiqrâ «και κά-
λεσε...» από τα πρώτα λόγια τού βιβλίου]. 

λεύκα (η) {λευκών} πολύ ψηλό φυλλοβόλο δέντρο µε ωοειδή φύλλα, 
άνθη σε κρεµαστές ταξιανθίες ιούλων και καρπούς που αποτελού-
νται από σπέρµατα καλυµµένα από λευκό βαµβακώδες χνούδι, µε 
µαλακό ξύλο, που χρησιµοποιείται στην επιπλοποιία, την ξυλουργι-
κή, τη χαρτοποιία κ.α. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λεύκη, θηλ. τού επιθ. λευκός (βλ.λ.), λόγω τού χρώµατος 
τού δέντρου]. 

Λευκάδα (η) {-ας κ. -ος} 1. νησί των Επτανήσων Β. τής Κεφαλλονιάς 2. 
η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού και νοµού (νοµός Λευκάδας). — 
Λευκαδίτης κ. (λόγ.) Λευκάδιος (ο), Λευκαδίτισσα κ. (λόγ.) Λευκά-δια 
(η), λευκαδίτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Λευκάς | Λευκαδία, ίσως από τον γυιο τού Ικαρίου (πα-
τέρα τής Πηνελόπης) Λευκάδιο ή, κατ' άλλη παράδοση, από το ακρω-
τήριο Λευκάτα (λόγω τού ότι ένας νεαρός ονόµατι Λευκάτας πήδησε 
από εκεί στη θάλασσα, για να σωθεί από την καταδίωξη τού Απόλ-
λωνα). Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πρόκειται για παράγωγο τού επιθ. 
λευκός ή τού αρχ. λεύκη «λεύκα»]. 

Λευκάδα - Αγία Μαύρα. Το αρχαίο τοπωνύµιο Λευκάς στους όψι-
µους µεσαιωνικούς χρόνους (14ο αι.), ακολουθώντας τις περιπέ-
τειες τού νησιού, ονοµάστηκε και Αγία Μαύρα (από το λατ. αγιω-
νύµιο Santa Maura), ονοµασία η οποία διατηρήθηκε µέχρι τον 19ο 
αιώνα, o λεξικογράφος Σκαρλάτος Βυζάντιος στο Λεξικον τής 
καθ' ηµάς ελληνικής διαλέκτου (ά έκδ. 1835, σ. λξ') παρατηθεί εξ 
αφορµής τής χρήσεως ξενικών τοπωνυµίων στην Ελλάδα: «Εις τον 
έξοστρακισµον τούτον [ενν. των ξενικών τοπωνυµίων, έχοντας 
αναφέρει ως παραδείγµατα τα Ναχιγές, Ιµλάκικα, Τζαφέρ-αγά, 
∆ερβισ-τσελεπή, Ζερµπίτσα, Ιµάµ-τσαούση] πρέπει 'να συµπερι-
ληφθούν και τα ονόµατα όλων τών άγιωνύµων πόλεων και χωρίων 
'µας, εξ αιτίας τών οποίων κατήντησεν ή Λευκός Αγία Μαύρα, ως 
άν εϊπη τις 'ή 'µέρα νύκτα'». 

λευκάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {λεύκασα} (λόγ.) δείχνω άσπρος: τα νη-
σιώτικα σπίτια λεύκαζαν από ασβέστη ΣΥΝ. ασπρίζω. — λεύ κασµά 
(το). 

λευκαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {λεύκα-να, -νθηκα, -σµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. κάνω (κάτι) λευκό, του δίνω άσπρο χρώµα: επισκέφθηκε τον 
οδοντίατρο, για να του λευκάνει τα δόντια || λευκασµένο ρύζι ΣΥΝ. 
ασπρίζω 2. (για ρούχα) αφαιρώ τους ρύπους και δίνω λάµψη από κα-
θαριότητα ♦ 3. (αµετβ.) γίνοµαι λευκός, ασπρίζω: λεύκαναν τα µαλ-
λιά του. 

λευκάνθεµο (το) {λευκανθέµ-ου | -ων} είδος φυτών στο οποίο ανήκει 
η µαργαρίτα. 
[ETYM. < µτγν. λευκάνθεµον < λευκ(ο)- + -άνθεµον < άνθος, πβ. κ. χρυ-
σάνθεµο]. 

λευκανθής, -ής, -ές [αρχ.] {λευκανθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για φυτό) 
αυτός που έχει λευκά άνθη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

λεύκανση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. η διαδικασία 
για την απόκτηση λευκού χρώµατος: η ~ των δοντιών ΣΥΝ. άσπρι- 
σµα 2. (για ρούχα) το καθάρισµα από τη βροµιά 3. το σύνολο των χη-
µικών κατεργασιών που αποσκοπούν στον αποχρωµατισµό και στην 
αποµάκρυνση ξένων υλών από προϊόντα τής κλωστοϋφαντουργίας 
και τής χαρτοποιίας: ~ βαµβακιού | λινού | µαλλιού | µεταξιού 4. ο 
αποχρωµατισµός των λιπαρών ουσιών, που γίνεται για την εξασθέ-
νηση ή την εξαφάνιση τού φυσικού τους χρώµατος. 

λευκαντήριο (το) [1808] {λευκαντηρί-ου | -ων} εργαστήριο στο οποίο 
γίνεται λεύκανση ή αποχρωµατισµός (νηµάτων, χαρτιού, υφασµά-
των). 

λευκαντής [µτγν.] κ. λευκαστής (ο), λευκάντρια (η) {λευκα-ντριών} 
(σηµ. 1) 1. πρόσωπο που είναι ειδικό στο να λευκαίνει ή να 
αποχρωµατίζει διάφορα προϊόντα 2. η στερεή ή υγρή χηµική ουσία 
που χρησιµοποιείται για τη λεύκανση ή τον αποχρωµατισµό νηµά-
των, χαρτιών και υφασµάτων. 

λευκαντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη λεύκανση: ~ 
τέχνη | εργαλείο | µηχανή 2. αυτός που επιφέρει λεύκανση, που είναι 
κατάλληλος για λεύκανση: ~ ουσίες | ύλες 3. Κευκαντικό (το) η 
χηµική ουσία που χρησιµοποιείται για τη λεύκανση: βάζω ~ στο πλυ-
ντήριο. 

Λευκά Όρη (τα) οροσειρά τής ∆. Κρήτης στον νοµό Χανίων αλλιώς 
Μαδάρες (οι). 

λευκαρίτικος, -η, -ο αυτός που προέρχεται από τα Λεύκαρα τής Κύ-
πρου· κυρ. ως χαρακτηρισµός για τα παραδοσιακά κεντήµατα ιδιαί-
τερης τεχνοτροπίας που γίνονται εκεί. 
[ΕΤΥΜ < τόπων. Λεύκαρα (µε κατάλ. -α κατά τα ουδ.) < *λευκαρή (µε-
τακίνηση τόνου) < *λευκαορή (µε έκκρουση τού -ο-) < Λευκά Όρη]. 

λεύκασµα (το) → λευκάζω 
λευκαστής (ο) → λευκαντής 
λειικαυγης, -ής, -ές {λευκαυγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- λευκαυγέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που εκπέµπει λευκό φως ή λευκή λάµψη.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λευκ(ο)- + -αυγής < αυγή]. 

Λευκή (η) [αρχ.] 1. ΜΥΘΟΛ. νύµφη, κόρη τού Ωκεανού και τής Τηθύος 
2. γυναικείο όνοµα. 

λεύκη (η) [αρχ.] {λευκών} 1. η λεύκα · 2. ΙΑΤΡ. δερµατική νόσος που 
εκδηλώνεται µε την εµφάνιση λευκών κηλίδων σε διάφορα σηµεία 
τής επιδερµίδας. 

λεύκινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι κατασκευασµένος από ξύλο 
λεύκας: ~ έπιπλα | κατασκευές. 

Λευκίππη (η) [αρχ.] γυναικείο όνοµα. 
Λεύκιππος (ο) {-ου κ. -ίππου} 1. ΜΥΘΟΛ. (α) γυιος τού Ξανθίου, από-

γονος τού Βελλεροφόντη (β) αδελφός τού Τυνδάρεω, πατέρας των 
Λευκιππίδων (Ιλάειρας, Φοίβης, Αρσινόης) 2. δάσκαλος τού ∆ηµοκρί-
του (5ος αι. π.Χ.), εισηγητής τής θεωρίας των ατόµων. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Λεύκιππος (αντί τού αναµενόµενου *Λεύχ-ιππος, από ψιλωτικές 
διαλέκτους) < λευκ(ο)- + ϊππος]. 

λευκό- κ. λευκό- κ. λευκ- | λευχ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν ότι: 1. κάτι/κάποιος έχει λευκό χρώµα: λευκο-
ντυµένος, λευκό-σαρκος, λευκ-ανθής 2. ΙΑΤΡ. κάτι σχετίζεται µε τα 
λευκά αιµοσφαίρια: λευχ-αιµία, λευκο-κύτταρο. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. λευκό-χρους, λευκ-ανθής), που 
προέρχεται από το επίθ. λευκός και απαντά ως λευχ- προ 
δασυνοµένου φωνήεντος (λ.χ. αρχ. λευχ-είµων, λόγ. λευχαιµία)]. 

Λευκοθέα (η) ΜΥΘΟΛ. θαλάσσια θεότητα (βλ. λ. ίνω). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < λευκός + θεά]. 

λευκόθριξ (ο) {λευκότρ-ιχος | -ιχες, -ίχων} (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει 
άσπρα µαλλιά: ~ γέροντας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λευκό- + θρίξ (> τρίχα)]. 

λευκοκυτταρικός, -ή, -ό ΦΥΣΙΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τα λευ-
κοκύτταρα ή ανήκει σε αυτά 2. λευκοκυτταρικός τύπος η εκατοστι-
αία αναλογία των διαφόρων ειδών λευκών αιµοσφαιρίων στο αίµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. leucocytaire]. 

λευκοκύτταρο (το) [1896] {λευκοκυττάρ-ου | -ων} ΦΥΣΙΟΛ. το λευκό 
αιµοσφαίριο, που καταπολεµά µολύνσεις, τραυµατισµούς, παράσιτα 
και µολυσµατικές ιώσεις. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. leucocyte < leuco- (< λευκός) + 
-cyte (< κύτος)]. 

λευκοκύτταρο γένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΦΥΣΙΟΛ. Ο 
σχηµατισµός λευκών αιµοσφαιρίων. 

λευκοκυτταρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η αύξηση 
τού αριθµού των λευκών αιµοσφαιρίων. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. leucocytose (βλ. κ. λευκοκύττα-
ρο)]. 

λευκοντυµένος, -η, -ο αυτός που είναι ντυµένος στα λευκά. 
λειικοπενία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική µείωση τού αριθµού 
των λευκοκυττάρων στο αίµα κάτω από το φυσιολογικό όριο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. leucopénie]. 

λευκοπλάστης (ο) {λευκοπλαστών} ΦΑΡΜ. η κολλητική ταινία, που 
χρησιµοποιείται για τη συγκράτηση επιδέσµου πάνω στο δέρµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. leucoplasti. 

λευκοπύρωση (η) [1885] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η θέρµαν-
ση (πύρωση) ενός σώµατος -συνήθως µετάλλου- σε αρκετά υψηλή 
θερµοκρασία, ώστε αυτό να εκπέµπει λευκό φως: το µεταλλικό σύρ-
µα στους λαµπτήρες πυρακτώσεως, όταν διαρρέεται από ρεύµα, λευ-
κοπυρώνεται, δηλ. αυξάνει τόσο η θερµοκρασία του ώστε να εκπέµπει 
λευκό φως. 

λευκόρροια (η) [1839] {λευκορροιών} ΙΑΤΡ. η µη φυσιολογική ροή 
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λευκού εκκρίµατος, χωρίς αίµα, από το γεννητικό σύστηµα τής γυ-
ναίκας. — λευκορροϊκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < λευκό- +  -ρροια < ρέω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
leucorrhée]. 

Λευκορωσία (η) (λευκορωσ. Respublika Belarus = ∆ηµοκρατία τής 
Λευκορωσίας) κράτος τής Α. Ευρώπης, πρώην ∆ηµοκρατία τής 
Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα το Μινσκ, επίσηµη γλώσσα τη Λευκορωσική 
και νόµισµα το λευκορωσικό ρούβλι. — Λευκορώσος (ο), Λευκορω-
σίδα (η), λευκορωσικός, -ή, -ό, Λευκορωσικά (τα). [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού λευκορωσ. Belarus. Εκφράζονται διάφορες απόψεις σχετικά µε την 
ονοµασία, αλλά είναι πιθ. να χρησιµοποιήθηκε απλώς κατ' 
αντιδιαστολή προς τη «Μαύρη Ρωσία», γειτονική περιοχή, τµήµα τής 
Ρωσικής Οµοσπονδίας]. 

λευκός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει το χρώµα τού χιονιού, τού γάλακτος: 
~ σεντόνι | πουκάµισο | µαλλιά | άλογο | περιστέρι | καρχαρίας | άρτος 
|| τα ~ κουνέλια | ποντίκια χρησιµοποιούνται ως πειραµατόζωα ΣΥΝ. 
άσπρος ΑΝΤ. µαύρος· ΦΡ. (α) λευκό κρασί | λευκός οίνος το κρασί µε 
κιτρινωπό χρώµα κατ' αντιδιαστολή προς το ροζέ και το κόκκινο (β) 
λευκή σηµαία οποιοδήποτε άσπρο πανί χρησιµοποιείται σαν σηµαία, 
για να δηλώσει ότι αυτός που τη φέρει παραδίδεται ή δεν έχει 
επιθετικούς σκοπούς (π.χ. ότι έρχεται για διαπραγµάτευση): υψώνω ~ 
(γ) (µτφ.) λευκός θάνατος η ηρωίνη, γενικότ. τα ναρκωτικά: θύµατα 
τού ~ (δ) λευκή ψήφος (λευκή ψήφος, Λουκιανός) (i) η ψήφος που 
αντιστοιχεί σε ψηφοδέλτιο πάνω στο οποίο δεν υπάρχει η παραµικρή 
ένδειξη και µε την οποία δεν εκφράζεται προτίµηση σε κανέναν από 
τους υποψηφίους µιας εκλογικής αναµέτρησης (πβ. λ. άκυρος) (ii) 
(σε δικαστήριο) η αθωωτική ψήφος (ε) λευκός γάµος βλ. λ. γάµος (στ) 
λευκή απεργία µέθοδος διαµαρτυρίας των εργαζοµένων, κατά την 
οποία προσέρχονται στην εργασία τους, χωρίς όµως να παράγουν έργο 
(ζ) ΠΟΛΙΤ. Λευκή Βίβλος βλ. λ. Βίβλος (η) λευκή κόλλα η κόλλα 
(σελίδες) εξετάσεων, στην οποία ο εξεταζόµενος δεν έχει απαντήσει 
σε κανένα από τα ερωτήµατα: δίνω ~ (θ) εν λευκώ µε πλήρη ελευθε-
ρία κινήσεων για λογαριασµό (κάποιου): τον εξουσιοδότησαν να δια-
πραγµατευθεί ~ την πώληση τής εταιρείας (ι) Λευκός Οίκος η κατοι-
κία τού προέδρου των Η.Π.Α. και συνεκδ. ο πρόεδρος των Η.ΠΑ. ως 
πολιτικός φορέας τής κυβερνητικής εξουσίας: οι αποφάσεις τού ~ 
(ια) λευκό φως το φως που αντιστοιχεί σε όλες τις ακτίνες τού ορα-
τού φάσµατος (ιβ) λευκές νύχτες οι φωτεινές νύχτες τού καλοκαι-
ριού στις χώρες τού αρκτικού κύκλου: οι ~ τής Αγίας Πετρούπολης 
(ιγ) λευκή ισοπαλία βλ. λ. ισοπαλία (ιδ) λευκός χρυσός κράµα χρυ-
σού αργυρόλευκου χρώµατος, που χρησιµοποιείται στην κοσµηµατο-
ποιία (ιε) λευκά είδη υφασµάτινα είδη για οικιακή χρήση (πετσέτες, 
τραπεζοµάντηλα, σεντόνια κ.λπ.) (ιστ) Λευκός Πύργος κυκλικός πύρ-
γος, ιστορικό µνηµείο και σύµβολο τής Θεσσαλονίκης, χτισµένο µετά 
την άλωση τής πόλης από τους Τούρκους το 1430 2. (µτφ.) αυτός που 
δεν βαρύνεται µε νοµικά ή ηθικά παραπτώµατα: ~ παρελθόν | ποινικό 
µητρώο ΣΥΝ. αγνός, άσπιλος, αθώος- ΦΡ. λευκή µαγεία η µαγεία που 
επικαλείται δυνάµεις τού καλού ή αποσκοπεί στο καλό κάποιου ΑΝΤ. 
µαύρη µαγεία 3. (για πρόσ.) αυτός που ανήκει στην ανθρώπινη φυλή 
που έχει ανοιχτόχρωµη επιδερµίδα· κυρ. ως ουσ. κατ' αντιδιαστολή 
προς τους µαύρους, τους ερυθρόδερµους, τους Ασιάτες τής Απω 
Ανατολής («κίτρινους»), τους µελαµψούς κ.λπ.: στη Ν. Αφρική 
κυβερνούσε η ~ µειοψηφία || (συνεκδ.) ~ επιδερµίδα || (ως ουσ.) το 
καθεστώς φυλετικών διακρίσεων είχε επιβάλει προνοµιακή µεταχεί-
ριση για τους ~ || (ως επίθ.) «τι έχουν να χωρίσουνε λευκοί και νέγροι 
εργάτες» (Γ. Νεγρεπόντης) || «στις ΗΠΑ, µαύροι, ισπανόφωνοι, άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες, γυναίκες πολεµούν εναντίον εκείνου που αποκα-
λούν "κυριαρχία τού ~ άνδρα"» (εφηµ.) ΑΝΤ. έγχρωµος- ΦΡ. (συνεκδ.) 
εµπόριο λευκής σαρκός βλ. λ. εµπόριο 4. λευκό (το) (α) το ίδιο το 
χρώµα τού χιονιού, τού γάλακτος: το ~ συµβολίζει την αγνότητα ΣΥΝ. 
άσπρο (β) η λευκή ψήφος (βλ. παραπάνω, ΦΡ.): στις εκλογές θα ρίξω | 
θα ψηφίσω ~ 5. λευκά (τα) τα ασπρόρουχα (βλ.λ.): σε ποια θερµο-
κρασία πλένεις τα ~; 6. ΦΥΣΙΟΛ. λευκό αιµοσφαίριο το λευκοκύτταρο 
(βλ.λ.) · 7. ΑΣΤΡΟΝ. λευκός νάνος τελικό στάδιο αστέρα µικρής µά-
ζας· οι αστέρες αυτοί είναι αµυδροί, µε µάζα 0,5 τής ηλιακής και διά-
µετρο 0,5-4 τής διαµέτρου τής Γης · 8. ΙΣΤ. Λευκοί (οι) κ. Λευκός 
Στρατός ο στρατός που συγκροτήθηκε µετά την έκρηξη τής Οκτω-
βριανής Επανάστασης στη Ρωσία από αξιωµατικούς πιστούς στο 
τσαρικό καθεστώς και ο οποίος ηττήθηκε από τον κόκκινο Στρατό 
στον εµφύλιο πόλεµο που ακολούθησε. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. re-u-ko) < I.E. *leuk- «φωτεινός, λαµπρός», πβ. 
σανσκρ. rocâ- «λαµπρός», λατ. lux «φως» (> ισπ. luz), lumen «λυχνά-
ρι» (> γαλλ. lumière «φως»), αρχ. γερµ. löh «ξέφωτο», λατ. luna «σε-
λήνη» (< *leuk-sna) κ.ά. Οµόρρ. λύχ-νος (< *luk-sno-). Ορισµένες φρ. εί-
ναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. λευκή σηµαία (< αγγλ. white flag), λευκή 
κόλλα (< γαλλ. feuille blanche), λευκός γάµος (< γαλλ. mariage blanc), 
εν λευκώ (< γαλλ. (donner) carte blanche), Αευκός Οίκος (< αγγλ. 
White House), λευκός νάνος (< αγγλ. white dwarf) κ.ά.]. 

λευκοσίδηρος (ο) [1870] {λευκοσιδήρ-ου | -ων, -ους} το λεπτό έλα-
σµα από µαλακό χάλυβα, που έχει επιστρωθεί µε κασσίτερο ΣΥΝ. τε-
νεκές. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fer blanc]. 

λευκότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάτι λευκό, άσπρο: 
η ~ του χιονιού | των ρούχων 2. (µτφ.) η αγνότητα: η ~ τής ψυχής. 

λευκόφαιος, -ος, -ον [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει σταχτί χρώµα- ΦΡ. 
λευκόφαιος παγετός ο πάγος που επικάθηται σε επιφάνεια αντικει-
µένων εκτεθειµένων στον ελεύθερο αέρα (λ.χ. στο γρασσίδι, στα φύλ-
λα των δέντρων κ.λπ.). λευκοφόρος, -ος/-α, -ο [µτγν.] αυτός που είναι 
ντυµένος στα άσπρα ΣΥΝ. ασπροφορεµένος. 

λευκοφορώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {λευκοφορείς... | λευκοφόρε-σα, -µένος} 
φορώ λευκά ενδύµατα ΣΥΝ. ασπροφορώ, (λόγ.) λευχειµονώ ΑΝΤ. µαυ-
ροφορώ. 

λευκόχρους, -ους, -ουν {λευκόχρο-ος | -οες, -όων} (λόγ.) αυτός που 
έχει λευκό χρώµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λευκό- + -χρους < χροιά]. 

λευκόχρυσος (ο) [µτγν.] ΧΗΜ. αργυρόχρωµο µεταλλικό στοιχείο 
(σύµβολο Pt) που ανήκει στα ευγενή µέταλλα και χρησιµοποιείται 
ως καταλύτης καθώς και στη φαρµακευτική και την κοσµηµατοποι-
ία (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 

λεύκωµα (το) {λευκώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τετράδιο στο οποίο 
γράφουν αναµνηστικά ποιήµατα, σκέψεις και γνωµικά οι φίλοι τού 
κατόχου του · 2. το βιβλίο στο οποίο συγκεντρώνονται φωτογραφίες, 
εικόνες τόπων ή προσώπων, γραµµατόσηµα κ.ά.: ~ µε νησιωτικά το-
πία || ιστορικό και µουσικό - των τελευταίων δεκαετιών ΣΥΝ. άλ-
µπουµ · 3. IATP. η λευκή κηλίδα που σχηµατίζεται στον κερατοειδή 
τού µατιού από τραυµατισµό ή παθολογική αιτία · 4. ΧΗΜ. πρωτεΐνη 
µε διατροφική αξία 5. (ειδικότ.) το ασπράδι τού αβγού · 6. η παρου-
σία λευκωµατίνης στα ούρα (βλ. λ. λευκωµατουρία). — λευκωµατι-
κός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λευκ-ώ (-όω) < λευκός. Για τη σηµ. «τετράδιο» βλ. λ. άλ-
µπουµ}. 

λευκωµατίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. υδατοδιαλυτή πρωτεΐνη ζωικής 
προέλευσης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. albumine]. 

λευκωµατοειδής, -ής, -ές [1861] {λευκωµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός που µοιάζει στη σύσταση του µε πρωτεΐνη (αζωτούχο κυττα-
ρική ουσία). 

λευκωµατουρία (η) [1879] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εµφάνιση λευκωµα-
τίνης στα ούρα, σύµπτωµα νεφρικών διαταραχών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. albuminurie (νόθο συνθ.)]. 

λευκωµατουχος, -ος/-α, -ο [1884] αυτός που περιέχει πρωτεΐνες: ~ 
ουσίες | τροφές. Επίσης λευκωµατώδης, -ης, -ες [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. albumineux]. 

Λευκωσία (η) η πρωτεύουσα τής Κύπρου. [ΕΤΥΜ. µεσν. τοπωνύµιο 
για την πόλη που βρισκόταν στο αρχ. ελληνικό βασίλειο τής Λήδρας. 
Σύµφωνα µε την παράδοση, η πόλη έλαβε το όνοµα της από τον 
Λεϋκο, γυιο τού βασιλιά τής Αιγύπτου Πτολεµαίου Α, ο οποίος την 
ανακαίνισε. Κατ' άλλη εκδοχή, ανάγεται στην επιγραφή λευκή ουσία 
(µε αναφορά σε κτηµατική περιουσία έτοιµη για θερισµό). Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η ονοµ. Αευκουσία απαντά ήδη από τον 6ο αι. µ.Χ. o τ. 
Nicosia, µε τον οποίο είναι διεθνώς γνωστή η πόλη, οφείλεται σε 
παρετυµολογία προς τη λ. νίκη]. 

Λευτέρης (ο) → Ελευθέριος 
λευτεριά (η) [µεσν.] (λαϊκ.-εκφραστ.) η ελευθερία· ΦΡ. καλή λευτε-
ριά! ευχή σε έγκυο γυναίκα, για να γεννήσει καλά. 

λεύτερος, -η, -ο [µεσν.] ελεύθερος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος, βρίσκω, 
ελεύθερος, συγκοπή. 

λευτέρωµα (το) η απελευθέρωση. 
λευτερώνω ρ. → ελευθερώνω 
λευχαιµία (η) [1879] {λευχαιµιών} ΙΑΤΡ. ασθένεια που χαρακτηρίζε-

ται από την υπερβολική αύξηση τού αριθµού των λευκών αιµοσφαι-
ρίων και που εκδηλώνεται µε διόγκωση τού σπλήνα και τού ήπατος, 
αναιµία, αδυναµία και σοβαρή κατάπτωση τού οργανισµού, οδηγώ-
ντας τελικά στον θάνατο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλυκαιµία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. leucémie < leuc- (< λευκός) + -èrnie (< 
αίµα)]. 

λευχαιµικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στη λευχαιµία 2. αυτός 
που πάσχει από λευχαιµία. 

λευχειµονώ ρ. αµετβ. {λευχειµονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(λόγ.) φορώ λευκά ρούχα ΣΥΝ. ασπροφορώ ΑΝΤ. µελανειµονώ, µαυρο-
φορώ, πενθηφορώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λευχειµονώ (-έω) < λευχ- (< λευκ(ο)-) + -ειµονώ < εϊµα 
«ένδυµα» < *Ρέσ-µα < έννυµι «ντύνω, ενδύω» (< *Εέσ-νυ-µι)]. 

λευχείµων (ο/η) {λευχείµ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (λόγ.) πρόσωπο 
που φορά λευκά ενδύµατα ΣΥΝ. ασπροφορεµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. λευχειµονώ (υποχωρητ.(, βλ.λ.]. 

λεφούσι (το) ασύντακτο πλήθος: τούρκΊΚΌ ~ || (µτφ.) ~ οι ακρίδες. 
[ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου. Η άποψη περί τουρκικής προελ. τής λ. δεν επιβε-
βαιώνεται]. 

λεφτά κ. λεπτά (τα) τα χρήµατα ή η χρηµατική περιουσία: είχε πολλά 
~ || βγάζω | κερδίζω ~ || έδωσαν ένα σωρό ~ για βιβλία || τον πα-
ντρεύτηκε για τα ~ του || πετούσε τα ~ του σε ανούσιες διασκεδάσεις || 
σκορπίζει τα ~ του δεξιά κι αριστερά || αυτή η δουλειά έχει εύκολα και 
σίγουρα ~ || τα ~ του πάνε όλα στα νοίκια και τα καθηµερινά έξοδα- 
ΦΡ. (α) λεφτά µε (την) ουρά | µε την οκά | µε το τσουβάλι | µε τη 
σέσουλα | µε το καντάρι κ. τρελά λεφτά πάρα πολλά χρήµατα: βγάζω 
~ (β) πιάνουν τόπο τα λεφτά µου αξιοποιούνται, χρησιµοποιούνται 
σωστά τα χρήµατα µου (γ) κάνω λεφτά αποκτώ περιουσία, 
πλουτίζω: έκανε λεφτά στην Αµερική (δ) τα λεφτά πάνε στα λεφτά 
για περιπτώσεις στις οποίες ένας πλούσιος κερδίζει (από τύχη) ακό-
µη περισσότερα ή όταν δύο πλούσιες οικογένειες ενώνουν τις περι-
ουσίες τους (λ.χ. µε γάµο των παιδιών τους) (ε) πετάω | σκορπίζω λε-
φτά στον αέρα ξοδεύω λεφτά άσκοπα, χωρίς ουσιαστικό αποτέλε-
σµα (στ) πεταµένα λεφτά για ακριβή αγορά προϊόντος, το οποίο δεν 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τού αγοραστή: όλα αυτά που πήρες 
είναι ~- σε µερικούς µήνες θα θέλουν επισκευή (ζ) (τώρα) τα πιάσαµε 
τα λεφτά µας! ως σχόλιο όταν βρεθεί κάποιος σε δύσκολη κατάστα-
ση ή σε µεγάλη αµηχανία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
λεπτόν (ενν. νόµισµα), βλ. λ. λεπτός]. 



λεφτάς 1007 λήµµα 
 

λεφτάς (ο) {λεφτάδες}, λεφτού (η) {λεφτούδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που διαθέτει 
πολλά χρήµατα ΣΥΝ. πλούσιος, (λαϊκ.) παραλής ΑΝΤ. φτωχα-δάκι, µπατίρης. 

λεφτοκάρυ (το) [µεσν.] {λαϊκ.} ο καρπός τής λεπτοκαρυάς, το φουντούκι. 
λεφτοκαρυά (η) -· λεπτοκαρυά 
λεφτουδάκια (τα) {χωρ. γεν.} (εκφραστ.) µικροποσά που έχουν εξοικονοµηθεί 

µε κόπο: είχε κάποια - στην άκρη για τις έκτακτες ανάγκες τής οικογένειας του. 
Επίσης λεφτούλια κ. λεφτάκια. [ΕΤΥΜ. < λεφτά + υποκ. επίθηµα -ουδάκια]. 

λέχθηκα ρ. ~» λέγω 
λεχουδι (το) {λεχουδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το νεογέννητο βρέφος. [ΕΤΥΜ. < 

λεχώ (βλ. λ. λεχώνα) + υποκ. επίθηµα -ούδι]. 
λεχρίτης (ο) {λεχριτών}, λεχρίτισσα (η) {δύσχρ. λεχριτισσών) (υβριστ.) 1. 

πρόσωπο τιποτένιο, ανήθικο ΣΥΝ. παλιάνθρωπος 2. πρόσωπο που προκαλεί 
αηδία, βροµιάρης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λέχριος «λοξός, ανάποδος», αβεβ. ετύµου, πιθ. < *λέκ-σ-ρ-ιος, 
που ίσως συνδ. µε το επίθ. λοξός ή µε τις «γλώσσες» τού Ησυχίου λεκροί, 
λικρον οι όζοι των έλαφείων κεράτων]. 

λεχώνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η γυναίκα που έχει πρόσφατα γεννήσει και 
πρέπει να παραµείνει στο κρεβάτι ή, σύµφωνα µε λαϊκές αντιλήψεις, 
κλεισµένη στο σπίτι για σαράντα ηµέρες 2. (µτφ.) άνθρωπος οκνηρός, 
ξαπλωµένος στο κρεβάτι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λεχώ < λέχος «κρεβάτι, ανάκλιντρο» < I.E. *legh-
«τίθεµαι, κείµαι», πβ. αρχ. σλαβ. loie «κλίνη», βουλγ. lóze «κρεβάτι», λατ. 
lectus (> γαλλ. lit), γοτθ. ligan «ξαπλώνω», γερµ. liegen, αγγλ. lie κ.ά. Οµόρρ. 
λέκ-τρο(ν) «κρεβάτι», λόχ-ος, λόχ-µη, λοχ-εία κ.ά.]. 

λεχωνιά (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η περίοδος των σαράντα ηµερών που 
ακολουθεί τον τοκετό- η λοχεία (βλ.λ.). 

λέω ρ. → λέγω 
Λεωκράτης (ο) {-η κ. -ους} αρχαίος Αθηναίος στρατηγός κατά τον 

Πελοποννησιακό Πόλεµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο εξουσιαστής τού λαού», < λεώς (βλ. λ. λαός) + 
-κράτης< κράτος]. 

Λέων (ο) {Λέοντ-ος, -α} 1. όνοµα ιστορικών προσώπων τής αρχαίας Ελλάδας, 
αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας και παπών τής Ρωµαιοκαθολικής, καθώς και 
Βυζαντινών αυτοκρατόρων (~ ΣΤ ο Σοφός) · 2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής 
αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου 3. ΑΣΤΡΟΛ. το πέµπτο ζώδιο τού ζωδιακού 
κύκλου, που θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο µεταξύ 27/7-22/8. 4. 
(συνεκδ.) το πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπάνω 
περιόδου 5. ανδρικό όνοµα. {ETYM. αρχ. κύρ. όν. < λέων (βλ.λ.)]. 

λέων (ο) {λέ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων} (λόγ.) 1. το αρσενικό λιοντάρι· ΦΡ. 
(α) ένας αλλά λέων (ένα άλλα λέοντα, Αίσωπος) για πρόσωπο που, αν και 
είναι µόνο του, αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις δύσκολες καταστάσεις (β) εξ 
όνυχος τον λέοντα βλ. λ. όνυχας (γ) η µερίδα τού λέοντος το µεγαλύτερο 
µερίδιο: πήρε τη ~ από την κληρονοµιά τού θείου του (δ) λάκκος των λεόντων 
βλ. λ. λάκκος 2. (µτφ.) πρόσωπο που διακρίνεται για τη σωµατική του δύναµη 
και τη γενναιότητα του ΣΥΝ. ανδρείος, άφοβος, τολµηρός 3. θαλάσσιος λέων 
φώκια µε χαυλιόδοντες, που ζει στον Ειρηνικό Ωκεανό και έχει την ικανότητα 
να κινείται και στη στεριά. Επίσης λέοντας [µεσν.]. (Βλ. κ. λ. λέαινα). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. ανθρωπωνύµιο re-wo «Λέων») < *λέΕοντ-, αβεβ. 
ετύµου. Έχει προταθεί η σύνδεση µε σηµιτ. όρους, πβ. εβρ. lavi, ακ-καδ. labbu, 
αιγυπτ. labu, πράγµα που παραµένει αναπόδεικτο, ενώ η ετυµολόγηση βάσει 
τού σανσκρ. râuti, rurâti «βρυχώµαι» δεν ευσταθεί. Μέσω τού λατ. leo η λ. 
πέρασε σε πολλές ευρωπ. γλώσσες, πβ. αγγλ. κ. γαλλ. lion, γερµ. Löwe, ρωσ. 
lev κ.ά. Στον µύθο τού Αισώπου Λέαινα και άλώπηξ αναφέρονται τα εξής: 
Λέαινα όνειδιζοµένη υπό αλώπεκος επί τω δια παντός ένα τίκτειν ένα, έφη, άλλα 
λέοντα. Η φρ. µερίδα τού λέοντος είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. la part du 
lion]. Λεωνίδας (ο) 1. όνοµα βασιλέων τής αρχαίας Σπάρτης µε γνωστότερο 
τον Λεωνίδα Ä (508-480 π.Χ.), που πολέµησε κατά των Περσών επί κεφαλής 
των τριακοσίων Σπαρτιατών και έπεσε στη µάχη των Θερµοπυλών (480 π.Χ.) 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < λέων (βλ.λ.)]. Λεωσθένης (ο) {-η κ. -
ους) αρχαίος Αθηναίος στρατηγός κατά τον Λαµιακό Πόλεµο (323-322 π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «το σθένος τού λαού», < λεώς (βλ. λ. λαός) + -σθένης 
< σθένος (πβ. κ. ∆ηµο-σθένης)]. λεωφορειατζής (ο) {λεωφορειατζήδες} (λαϊκ.-
προφορ.) οδηγός λεωφορείου. 
[ΕΤΥΜ. < λεωφορείο + -ατζής, κατά τα φορτηγατζής, µπετατζής κ.τ.ό.]. 
λεωφορείο (το) [1863] µεγάλο αυτοκίνητο µε πολλές θέσεις για επιβάτες, που 
χρησιµοποιείται ως µέσο µαζικής µεταφοράς εκτελώντας συγκεκριµένα 
δροµολόγια µέσα στην πόλη (αστικό ~) ή από πόλη σε πόλη (υπεραστικό ~) σε 
τακτά, κατά κανόνα, χρονικά διαστήµατα (πβ. λ. πούλµαν): σχολικό ~ || 
ηλεκτροκίνητο - (το τρόλεϊ) || σταθµός υπεραστικών ~· ΦΡ. (α) πράσινο 
λεωφορείο λεωφορείο που συνδέει τον Πειραιά µε την Αθήνα αλλά και γύρω 
περιοχές: απεργούν οι εργαζόµενοι στον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο και στα ~ (β) 
υποαστικό λεωφορείο µικρό ευέλικτο λεωφορείο µικρής χωρητικότητας, που 
εκτελεί δροµολόγια στο κέντρο των πόλεων αλλιώς µινιµπάς (γ) διαστηµικό 
λεωφορείο διαστηµικό όχηµα, το σχήµα τού οποίου είναι όµοιο µε τού 
αεροπλάνου, ώστε να µπορεί να προσγειωθεί σε κανονικό διάδροµο 
προσγειώσεως και να πετάξει στην ατµόσφαιρα, ενώ κατά τη φάση τής 
εκκίνησης συνδέεται εξωτερικά µε δεξαµενή καυσίµων πυ- 

ραύλων και δύο πρόσθετους βοηθητικούς πυραύλους που µπορούν να 
ξαναχρησιµοποιηθούν χρησιµοποιείται δε ως µεταφορικό µέσο για τη 
σύνδεση τής Γης µε διαστηµικό σταθµό. — (υποκ.) λεωφορειάκι (το), (µεγεθ.) 
λεωφορειάρα (η), λεωφορειακός, -ή, -ό. [ETYM < λεωφόρος (βλ.λ.), απόδ. 
τού γαλλ. bus, συγκεκοµµένος τ. τού λατ. omnibus «για όλους», δοτ. πληθ. 
τού επιθ. omnis «όλος»]. 

λεωφορειόδροµος (ο) {λεωφορειοδρόµ-ου | -ων, -ους} τµήµα δρόµου που 
προορίζεται αποκλειστικά για την κίνηση των λεωφορείων. 

λεωφορειούχος (ο/η) ιδιοκτήτης λεωφορείου. [ΕΤΥΜ. < 
λεωφορείο + -ούχος < έχω]. 

λεωφόρος (η) ο φαρδύς δρόµος ταχείας κυκλοφορίας οχηµάτων, που συνδέει το 
κέντρο πόλεως µε τα προάστια της ή τα περίχωρα µεταξύ τους· ΦΡ. λεωφόροι 
τής πληροφορικής βλ. λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ < αρχ. λαοφόρος | λεωφόρος < 
λαο-1 λεω- (< λαός | λεώς) + -φόρος < φέρω]. 

Λεωχαρης (ο) {-η κ. -ους} αρχαίος Αθηναίος γλύπτης (4ος αι. π.Χ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
κύρ. όν., αρχική σηµ. «η χαρά τού λαού», < λεώς (βλ. λ. λαός) + -χάρης < -
χαρής (µε αναβιβασµό τόνου) < *χάρος (τό) < ρ. χαίρω]. 

ληγµένος, -η, -ο αυτός που έχει λήξει· (συνηθέστ. για προϊόν) αυτό τού οποίου 
έχει περάσει η ηµεροµηνία λήξεως: ~ χυµός | κονσέρβα | γάλα. 

λήγουσα (η) {ληγουσών} η τελευταία συλλαβή µιας λέξης. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. µτχ. ενεστώτα τού αρχ. λήγω]. 

λήγω ρ. αµετβ. {έληξα, ληγµένος} 1. λαµβάνω τέλος, τερµατίζοµαι: η 
προθεσµία λήγει σε πέντε µέρες || ο αγώνας µόλις έληξε ΣΥΝ. τελειώνω 2. 
καταλήγω, έχω ως τελευταίο µου στοιχείο: τα περισσότερα θηλυκά ονόµατα 
λήγουν σε -α και -η. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παύω. [ΕΤΥΜ αρχ. < *(σ)λήγ-ω, εκτεταµ. 
βαθµ. τού I.E. *sleg- «χαλαρός, µαλακός», πβ. σανσκρ. slaksnâ- «ολισθηρός, 
ισχνός», λατ. laxus «χαλαρός» (> γαλλ. lâche), αρχ. σκανδ. slökr 
«περιπλανώµαι άσκοπα» (> σουηδ. slôk), αρχ. γερµ. siine «χαλαρός - 
αριστερός», γερµ. link «αριστερός» κ.ά. Οµόρρ. λαγ-αρός (βλ.λ.), λάγ-ανον (> 
λαγάνα), λαγών (-όνα), λήξ-ις (-η) κ.ά.]. 

Λήδα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µητέρα τής ωραίας Ελένης, τού Κάστορα και τού 
Πολυδεύκη από την ένωση της µε τον ∆ία, ο οποίος την είχε πλησιάσει µε 
µορφή κύκνου 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < λυδ. lada 
«γυναίκα, σύζυγος»]. 

λήζινγκ (το)-> λίζινγκ 
ληθαργικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον λήθαργο. 
λήθαργος (ο) {ληθάργ-ου | -ων, -ους} 1. ΙΑΤΡ. ο πολύ βαθύς και συνεχής ύπνος, 

η κατάσταση νάρκης: πέφτω σε ~ 2. (µτφ.) κατάσταση πλήρους αδράνειας, 
απραξίας: σε ~ η κυβέρνηση: καµία απολύτως αντίδραση στις εξωτερικές 
πιέσεις || στο δεύτερο ηµίχρονο ο παίκτης ξύπνησε από τον ~ και πέτυχε δύο 
γκολ 3. BOT. το στάδιο µη βλαστι-κότητας που παρατηρείται στα σπέρµατα 
των περισσότερων φυτών, κατά το οποίο αναστέλλονται οι διαδικασίες τής 
αύξησης και τής ανάπτυξης ή δεν παρατηρείται βλάστηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < ληθ- (< λήθη) + αργός, οπότε το σύνθετο θα προσδιόριζε 
αρχικά τον επιλήσµονα, εκείνον που ξεχνά να πράξει κάτι]. 

λήθη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-λογοτ.) η έλλειψη µνήµης, το να ξεχνά κανείς 
(κάποιον/κάτι): το όνοµα του έπεσε σε - (ξεχάστηκε) || ~ στο παρελθόν ΣΥΝ. 
λησµοσύνη, λησµονιά ΑΝΤ. µνήµη, θύµηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< ρ. λανθάνω (πβ. αόρ. β' ε-λαθ-ον), βλ. κ. λανθάνω]. 

ληκτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που βρίσκεται στο τέλος: ~ σύµφωνο µιας λέξης 
ΣΥΝ. καταληκτικός, τελικός ΑΝΤ. αρκτικός. 

λήκυθος (η) {ληκύθ-ου | -ων, -ους} 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. το µικρού ή µεσαίου µεγέθους 
αγγείο, στο οποίο τοποθετούσαν κατά την αρχαιότητα λάδι, αρωµατικά έλαια ή 
προσφορές για τους νεκρούς: λευκές | µαρµάρινες ~ || ~ µε γραπτές | ανάγλυφες 
παραστάσεις 2. ΦΥΣ. φιαλίδιο µε το οποίο γίνεται η µέτρηση τής πυκνότητας 
σωµάτων. [ΕΤΥΜ. αρχ. τεχν. όρ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. ληµέρι (το) 
{ληµερ-ιού | -ιών} 1. το κρησφύγετο των αρµατολών και των κλεφτών κατά την 
Τουρκοκρατία: «την πήραν και την πήγανε στα κλέφτικα ~» (δηµοτ. τραγ.) 2. 
(γενικότ.) ο τόπος που χρησιµοποιεί κανείς ως κρησφύγετο ΣΥΝ. άντρο 3. η 
φωλιά άγριων ζώων 4. ληµέρια (τα) (καθηµ.-µτφ.) το µέρος στο οποίο συχνάζει 
κανείς: πώς και πέρασες απ' τα ~ µας; || ξαναγυρίζω στα παλιά µου ~ ΣΥΝ. 
στέκι. [ΕΤΥΜ. < οληµερίζω (υποχωρητ.) «περνώ όλη την ηµέρα» < µτγν. όλή-
µερος < όλ(ο)- + -ήµερος < ηµέρα]. ληµεριάζω ρ. αµετβ. {ληµέριασ-α, -µένος} 
(λαϊκ.) 1. ζω σε συγκεκριµένο τόπο, τον οποίο έχω για κρησφύγετο 2. (καθηµ.) 
περνώ την ώρα µου, συχνάζω (σε συγκεκριµένο τόπο). λήµη (η) {ληµών} το 
λιπώδες έκκριµα των βλεφάρων, που συγκεντρώνεται στον κανθό τού µατιού 
ΣΥΝ. τσίµπλα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε το αλβ. Horn 
«κατακάθι» δεν ευσταθεί µορφολογικώς, ενώ η αναγωγή σε λατ. lama «έλος, 
τέλµα» και λιθ. lòmas «κοίλωµα, λάκκος» παρουσιάζει και σηµασιολογικά 
προβλήµατα], λήµµα (το) {λήµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) κάθε λέξη που 
περιλαµβάνεται και σχολιάζεται µέσα σε ένα λεξικό· εµφανίζεται µε τον βασικό 
της τύπο (ονοµαστική ενικού για ουσιαστικά, α' πρόσ. ενικού οριστικής 
ενεργητικού ενεστ. για ρήµατα κ.ο.κ.) και εξαίρεται συνήθως µε έντονα (µαύρα) 
γράµµατα: ο πλούτος των ~ ενός λεξικού (β) το σύνολο των πληροφοριών που 
δίνονται για µία λέξη σε λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια: τη φράση «ανοιχτό µυαλό» 
θα τη βρεις στο - «ανοιχτός» || πλήρες | πενιχρό | σύντοµο | εκτενές ~ · 2. ΜΑΘ.-
ΦΙΛΟΣ. η αποδεδειγµένη πρόταση που χρησιµοποιείται για την απόδειξη µιας 
άλλης (θεωρήµατος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω, οµόηχα. 
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[ΕΤΥΜ. < αρχ. λήµµα < *λήβ-µα < λαµβάνω (πβ. αόρ. β' έ-λαβ-ον)]. 
ληµµατογράφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η καταγραφή και η 

ανάπτυξη των ληµµάτων λεξικού ή εγκυκλοπαίδειας. — ληµ-µατογραφώ ρ. 
{-είς...}. 

ληµµατολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) η επιλογή και η τοποθέτηση 
σε σειρά ληµµάτων (λεξικού ή εγκυκλοπαίδειας). — ληµµατολόγιο ρ. {-
είς...}. 

ληµµατολόγιο (το) {ληµµατολογί-ου | -ων} ο κατάλογος των ληµµάτων 
λεξικού ή εγκυκλοπαίδειας: πλούσιο | περιορισµένο | εµπλουτισµένο ~. 

ληµµατοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η επιλογή µιας λέξης και η 
ένταξη της ως λήµµατος σε λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια. — ληµµατοποιώ ρ. {-
είς...}. 

Λήµνος (η) νησί τού ΒΑ. Αιγαίου Πελάγους Ν. τής Θάσου και τής 
Σαµοθράκης. — Ληµνιός κ. (λόγ.) Λήµνιος [αρχ.] (ο), Ληµνιά κ. (λόγ.) 
Λήµνια κ. ληµνία (η), ληµνιώτικος, -η, -ο κ. (λόγ.) ληµνιακός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Λήµνος, αγν. ετύµου, πιθ. φοιν. προελ. µε τη σηµ. «λευκή» 
(πβ. εβρ. lawan, βλ. κ. Λίβανος), εξαιτίας τής όψης των ηφαιστειακών βράχων 
τής νήσου]. 

ληνός (ο) η µικρή δεξαµενή, µέσα στην οποία πατιούνται τα σταφύλια, για να 
βγει ο µούστος ΣΥΝ. πατητήρι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Η σύνδεση µε γοτθ. *löna «τέλµα» και µε τα 
συνώνυµα προβηγκ. Iona και αρχ. σκανδ. lôn δεν είναι πειστική]. 

λήξας, -ασα, -αν (λόγ.) αυτός που έχει τελειώσει, έχει λήξει: το επεισόδιο 
θεωρείται λήξαν || η παρεξήγηση θεωρείται λήξασα. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεργ. αορ. 
τού αρχ. λήγω]. 

λήξη (η) [αρχ.] {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} 1. το χρονικό σηµείο στο οποίο 
τελειώνει ή παύει να ισχύει κάτι: πλησιάζει η ~ τής θητείας τού προέδρου τής 
Βουλής || ο διαιτητής σφύριξε τη ~ τού αγώνα || η ~ του συνεδρίου | τού 
πολέµου 2. η παύση, ο τερµατισµός µιας ενέργειας: η ~ τού διαβατηρίου | τού 
δικαιώµατος αλλαγής ενός προϊόντος- ΦΡ. ηµεροµηνία Λήξεως βλ. λ. 
ηµεροµηνία. 

ληξιαρχείο (το) [µτγν.] η υπηρεσία δήµου ή κοινότητας, η οποία καταχωρίζει 
σε ειδικά βιβλία γεγονότα που σχετίζονται µε την αστική κατάσταση των 
πολιτών, όπως γεννήσεις, βαπτίσεις, γάµους, θανάτους και εκδίδει 
ληξιαρχικές πράξεις. 

ληξιαρχικός, -ή, -ό [αρχ.] ο σχετικός µε το ληξιαρχείο ή τον ληξίαρχο: ~ βιβλίο 
(στο οποίο καταχωρίζονται οι γάµοι, οι γεννήσεις, οι θάνατοι κ.λπ.) | πράξη 
(έγγραφο µε το οποίο πιστοποιούνται οι γάµοι, οι γεννήσεις, οι θάνατοι κ.λπ.). 

ληξίαρχος (ο/η) {ληξιάρχ-ου | -ων, -ους} υπάλληλος δήµου ή κοινότητας, που 
ενηµερώνει τα σχετικά βιβλία για την αστική κατάσταση των πολιτών και 
εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λήξις (< λήγω) + -άρχος < 
άρχω]. 

ληξιπρόθεσµος, -η, -ο [1833] αυτός τού οποίου η προθεσµία έχει λήξει: ~ 
οφειλή | δάνειο | γραµµάτιο | επιταγή | χρέος. 

Ληξούρι (το) {Ληξουρίου} πόλη τής Κεφαλλονιάς απέναντι από το Αργοστόλι. 
— Ληξουριώτης (ο), Ληξουριώτισσα (η), ληξουριώτικος, -η, -ο. 

λήπτης (ο) {ληπτών}, λήπτρια (η) {ληπτριών} (λόγ.) πρόσωπο που 
παραλαµβάνει, που δέχεται (κάτι): ~ οργάνων (σε µεταµόσχευση) ANT. δότης. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λαµβάνω]. 

-λήπτης, -λήπτρια· β' συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. αυτόν που λαµβάνει 
κάτι: δανειο-λήπτης, δωρο-λήπτης 2. αυτόν που καταγράφει µε µηχανή κάτι: 
εικονο-λήπτης, ηχο-λήπτης 3. αυτός που αναλαµβάνει να εκτελέσει κάτι: εργο-
λήπτης 4. συσκευή κατάλληλη για την υποδοχή κάποιου πράγµατος: ρευµατο-
λήπτης (πρίζα). [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. 
παρα-λήπτης, δωρο-λήπτης), που προέρχεται από το ουσ. λήπτης (βλ.λ.)]. 

-ληπτος, -η, -ο (λόγ.) λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 
δηλώνουν ότι κάποιος/κάτι καταλαµβάνεται ή χαρακτηρίζεται σε µεγάλο 
βαθµό από συγκεκριµένες ιδέες και πεποιθήσεις: θρησκόληπτος, δαιµονό-
ληπτος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. εϋ-ληπτος, θεό-
ληπτος), που προέρχεται από το ρ. λαµβάνω µέσω τού θ. ληπ- (πβ. κ. λήπ-
της)]. 

λήρος (ο) (αρχαιοπρ.) ο ανόητος λόγος ΣΥΝ. µωρολογία. [ΕΤΥΜ < αρχ. λήρος, 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *la- «φωνάζω», ονοµα-τοποιηµένη ρίζα, πβ. αρχ. 
σλαβ. la-jq, αρµ. lam «κλαίω», ίσως και λατ. lämentum «θρήνος» κ.ά. Οµόρρ. 
πιθ. λά-σκω «κραυγάζω, φωνάζω». Βλ. λαλώ, παρα-ληρώ]. 

-λής κ. -λης (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα αρσενικών ουσιαστικών που δηλώνει: 
1. ιδιότητα: µερακ-λής, µπελα-λής, παρα-λής, σεβντα-λής 2. καταγωγή: Βάρνα - 
Βάρναλης. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το τουρκ. -li 
και απαντούσε αρχικώς µόνο σε τουρκικής προελεύσεως λέξεις, λ.χ. bela-li, 
sevda-h]. 

λησµονιά [µεσν.] κ. αλησµονιά (η) (λογοτ.) η έλλειψη µνήµης, το να ξεχάσει 
κανείς (κάποιον/κάτι) ή να τον ξεχάσουν ΣΥΝ. λήθη· ΦΡ. νερό τής λησµονιάς 
το νερό που, κατά τη λαϊκή αντίληψη, πίνουν οι νεκροί στον Αδη και 
λησµονούν τα επίγεια. Επίσης λησµοσύνη [αρχ.] (βλ.λ.) κ. λησµονησιά κ. 
αλησµονησιά. 

λησµονιάρης, -α, -ικο [µεσν.] (λαϊκ.) ξεχασιάρης (βλ.λ.). 
λησµονοβότανο (το) το βοτάνι που, κατά τις λαϊκές δοξασίες, τρώγουν οι 

νεκροί στον Άδη και ξεχνούν τα επίγεια. 
λησµονώ (κ. -άω) κ. (λαϊκ.) αλησµονώ ρ. µετβ. {λησµον-είς κ. -άς... | λησµόν-

ησα, -ιέµαι κ. -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. (λογοτ.) παύω να θυµούµαι, µου 
διαφεύγει (κάτι): «αλησµονώ και χαίροµαι, θυµάµαι 

και λυπούµαι» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. ξεχνώ 2. αµελώ (υποχρέωση): λησµόνησα 
να πάω στην εκδήλωση || - το χρέος | το καθήκον µου 3. (µε-σοπαθ. 
λησµονιέµαι) ξεχνιέµαι, παύουν να µε θυµούνται: «µάτια που δεν βλέπονται, 
γρήγορα λησµονιούνται» (παροιµ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. λησµονώ (-έω) < µτγν. 
λήσµων < *λαθ-µων (πβ. λήθ-η) < αρχ. λανθάνω (πβ. αόρ. β' ε-λαθ-ον)]. 

λησµοσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. (λογοτ.) η λήθη 2. ΨΥΧΟΛ. η άρνηση τού 
ανθρώπου να θυµηθεί εµπειρίες που του προκαλούν δυσάρεστα 
συναισθήµατα. 

λησταντάρτης (ο) [1892] {ληστανταρτών} 1. ο ληστής που επαναστατεί 
εναντίον τού κράτους 2. ο αντάρτης που διαπράττει ληστείες. — 
ληστανταρσία (η) [1892]. 

λησταποδόχος (ο) [1839] (λόγ.-σπάν.) πρόσωπο που δέχεται αντικείµενα, τα 
οποία αποτελούν προϊόντα ληστείας (πβ. λ. κλεπταποδόχος). — λησταποδοχή 
(η) [1871]. 

λησταρχείο (το) [µεσν.] 1. το κρησφύγετο τού λήσταρχου και τής συµµορίας 
του 2. (µτφ.-εκφραστ.) το κατάστηµα στο οποίο διαπράττεται αισχροκέρδεια. 

λήσταρχος (ο) [µτγν.], λησταρχίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που ηγείται 
συµµορίας ληστών: ο ~ Νταβέλης. — λησταρχία (η) [µτγν.]. 

ληστεία (η) [αρχ.] {ληστειών} 1. η απόσπαση και η οικειοποίηση ξένων 
αγαθών από τον κάτοχο τους µε άσκηση βίας (που µπορεί να φθάσει µέχρι και 
τον φόνο) ή απειλή: διαπράττω ~ || πέφτω θύµα ληστείας || ~ σε υποκατάστηµα 
τράπεζας µε λεία πολλά εκατοµµύρια 2. (µτφ.-εκφραστ.) η επιδίωξη 
υπερβολικού κέρδους ΣΥΝ. αισχροκέρδεια (πβ. λ. κλοπή, διάρρηξη, ριφιφί, 
υπεξαίρεση). 

ληστεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {λήστ-εψα, -εύθηκα (καθηµ. -εύτηκα), -ευµέ-νος 
(καθηµ. -εµένος)} 1. αποσπώ µε βία ή απειλή (από κάποιον/κάτι) ξένα 
περιουσιακά στοιχεία: ~ σπίτι | τράπεζα | έναν περαστικό || λήστεψαν 
χρηµαταποστολή και απέσπασαν 5.000.000 δραχµές 2. (µτφ.-εκφραστ.) 
διαπράττω αισχροκέρδεια εις βάρος κάποιου. — λήστευ-ση (η) [1845]. 

ληστής (ο/η) {θηλ. γεν. ληστού} 1. το πρόσωπο που διαπράττει ληστεία: οι ~ 
τής τράπεζας 2. (παλαιότ.) το µέλος συµµορίας από εκείνες που δρούσαν στην 
ύπαιθρο, κυρ. σε ορεινές περιοχές, και λήστευαν περαστικούς ή τους απήγαν, 
για να ζητήσουν λύτρα 3. (µτφ.-εκφραστ.) το πρόσωπο που αισχροκερδεί εις 
βάρος των άλλων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ληστής | ληϊστής < *λαΕ-ιδ-τής < λεία (< 
*λάΡ-ια), βλ. κ. λεία]. 

ληστοκρατία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} κατάσταση στην οποία ληστές ελέγχουν 
µια περιοχή διαπράττοντας ληστείες και επιβάλλοντας τη θέληση τους. 

ληστοκρατούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {κυρ. τριτοπρόσ. ληστοκρατείται... µόνο σε 
ενεστ. κ. παρατ.} (για τόπο) έχω καταληφθεί ή κυριαρχούµαι από ληστές: όλη 
η ύπαιθρος ληστοκρατείται, µε αποτέλεσµα να µην εκτελούνται τα περισσότερα 
δροµολόγια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ληστοπραξία (η) [1871] {ληστοπραξιών} κάθε πράξη που µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ληστεία σύµφωνα µε τον Ποινικό Κώδικα. 

ληστοσυµµορία (η) [1872] {ληστοσυµµοριών} συµµορία ληστών. — 
ληστοσυµµορίτης (ο) [1895]. 

ληστοτρόφος (ο) [1870] (λόγ.) πρόσωπο που τρέφει ή περιθάλπει ληστές. 
ληστοφυγόδικος (ο) [1887] (ληστοφυγοδίκ-ου | -ων, -ους} φυγόδικος (βλ.λ.) 

που κατηγορείται για ληστεία. — ληστοφυγοδικία (η) [1890]. 
ληστρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε ληστεία ή/και µε ληστές: ~ 

επιδροµή | µέθοδος | επίθεση 2. αυτός που έχει το χαρακτήρα ληστείας: ~ 
πράξη 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αισχροκέρδεια, αρπακτική 
διάθεση: ~ φορολογική πολιτική · ΦΡ. ΙΣΤ. ληστρική σύνοδος η εκκλησιαστική 
σύνοδος τού 449 µ.Χ., που έγινε στην Έφεσο και στην οποία υπερίσχυσε µε 
αυθαιρεσίες η παράταξη τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, που προέκρινε µία 
µονοφυσιτική οµολογία πίστεως. — ληστρικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ληστρικός < ληστρίς (ναϋς) «πειρατικό πλοίο» < *λαΕ-ιδ-τρίς < λεία (< 
*λάΡ-ιά)]. 

ληταρι (το) {ληταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) σχοινί µε το οποίο δένουν τα κατοικίδια 
ζώα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λητάρι(ν) < µτγν. είλητάριον (βλ.λ.)]. 

Λητώ (η) {-ώς κ. -ούς} 1. ΜΥΘΟΛ. η µητέρα τού Απόλλωνα και τής 
Αρτέµιδος 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Εφόσον η Λητώ ήταν µητέρα-θεά που προερχόταν 
από τη Μ. Ασία, ίσως έχει κοινή ετυµολογική προέλευση µε τη Λήδα, δηλ. 
από λυδ. lada «γυναίκα, σύζυγος». Οι αρχαίοι θεωρούσαν τη Λητώ θεά τής 
νύχτας και συνέδεαν -παρετυµολογικώς- το όνοµα της µε το ρ. λανθάνω]. 

λήφθηκα ρ. → λαµβάνω 
λήψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. η πράξη κατά την οποία λαµβάνει 

κανείς (κάτι): ~ χρηµατικής αµοιβής ||η~ όλων των απαραίτητων µέτρων || ~ 
απόφασης | διαταγής | βοήθειας || ~ αίµατος ΑΝΤ. δόσιµο- ΦΡ. (στη Λογική) 
λήψη του ζητουµένου (λατ. petitio principii) το να παίρνεις κάτι που είναι 
ζητούµενο ως δεδοµένο 2. (ειδικότ.) η διοχέτευση στον οργανισµό µε 
κατάποση: ~ φαρµάκου | τροφής · 3. το να δέχεται µία κεραία ραδιοφωνικό ή 
τηλεοπτικό σήµα και να το µεταβιβάζει στην αντίστοιχη συσκευή που 
λειτουργεί ως δέκτης: η ~ δεν είναι καλή || συσκευή λήψεως 4. η αποτύπωση 
(εικόνας ή σκηνής) σε φωτογραφικό ή κινηµατογραφικό φιλµ: µηχανή λήψεως 
(κάµερα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λήψις < λαµβάνω (πβ. 
µέλλ. λήψοµαι)]. 

-ληψία λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. λήψη: αιµο-ληψία 2. την κατοχή από 
έµµονες ιδέες: θρησκο-ληψία 3. την καταγραφή µε µηχανή- 
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µατα: ηχο-ληψία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. έπι-λη-ψία, 
µτγν. δωρο-ληψία), που προέρχεται από το ρ. λαµβάνω (θ. ληψ-, πβ. µέλλ. 
λήψ-οµαι) και απαντά επίσης σε ελληνογενή σύνθετα (λ.χ. αγγλ. narco-
lepsy)]. 

ληψοδοσία (η) {ληψοδοσιών} (λόγ.) η εµπορική συναλλαγή ΣΥΝ. δοσοληψία, 
αγοραπωλησία, (λαϊκ.) πάρε-δώσε, αλισβερίσι. [ΕΤΥΜ. < ληψο- (< λήψη) + -
δοσία (< δόση)]. 

λιάδα (η) (λαϊκ.) κυρ. στη φρ. γίνοµαι λιάδα µεθώ πάρα πολύ, γίνοµαι τύφλα 
στο µεθύσι. 

λιάζω ρ. µετβ. {έλιασα, λιάσ-τηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. εκθέτω (κάτι) στις 
ηλιακές ακτίνες, απλώνω (κάτι) στον ήλιο, για να θερµανθεί ή να ξεραθεί: ~ 
στρωσίδια | σύκα | σταφίδες 2. (µεσοπαθ. λιάζοµαι) (α) κάθοµαι στον ήλιο, 
απολαµβάνω τον ήλιο: πάνω στο πεζούλι ήταν ξαπλωµένες γάτες και λιάζονταν 
|| «ένας αϊτός καθότανε στον ήλιο και λιαζότανε» (δηµοτ. τραγ.) (β) (για 
τόπους, χώρους) δέχοµαι ήλιο, φωτίζοµαι από τον ήλιο, είµαι ευήλιος: αυτό το 
δωµάτιο δεν λιάζεται καθόλου και µυρίζει µούχλα. — λιάσιµο (το). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. ηλιάζω (µε αποβολή τού ατόνου αρχικού ή-) < ήλιος]. 

λιακάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το να είναι η ηµέρα ηλιόλουστη και ευχάριστα 
ζεστή, κυρ. το φθινόπωρο, τον χειµώνα ή την άνοιξη: θέλησαν να 
επωφεληθούν από τη φθινοπωρινή ~ και πήγαν στην εξοχή || σήµερα έχει ~|| ο 
κόσµος βγήκε ν'απολαύσει τη ~. [ΕΤΥΜ. < λιακό (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
άδα, πβ. βαρκ-άδα, φεγγαράδα]. 

λιακό (το) (λαϊκ.) 1. το µπαλκόνι, ο εξώστης που φωτίζεται από ήλιο 2. το 
δοχείο ή ο χώρος όπου τοποθετούνται για να εκτεθούν στον ήλιο καρποί, όπως 
σταφύλια, σύκα κ.λπ., για να αποξηρανθούν ΣΥΝ. λιά-στρα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ήλιακόν, ουδ. τού επιθ. ηλιακός < αρχ. ήλιος]. 

λιακωτό (το) (λαϊκ.) 1. το µπαλκόνι που το βλέπει ο ήλιος 2. η επίπεδη στέγη 
οικοδοµήµατος, την οποία βλέπει ο ήλιος: «άνοιξη, γυιε, που αγάπαγες κι 
ανέβαινες απάνω στο ~ και κοίταζες,...» (Γ. Ρίτσος) ΣΥΝ. ταράτσα 3. το 
µπαλκόνι που περιφράσσεται µε τζάµια, τζαµαρία. [ΕΤΥΜ. < *ηλιακωτό < 
µτγν. ηλιακός < αρχ. ήλιος]. 

λίαν επίρρ. (αρχαιοπρ.) πολύ: η ποινή που του επεβλήθη είναι - επιεικής || θα τα 
ξαναπούµε ~ συντόµως- ΦΡ. λίαν καλώς (πολύ καλά) ο βαθµός επίδοσης 
µαθητή ή φοιτητή, που βρίσκεται µία βαθµίδα πιο κάτω από το «άριστα»: 
πήρε το πτυχίο του µε -, [ΕΤΎΜ αρχ., αιτ. αµάρτυρου ουσ. που 
χρησιµοποιήθηκε επιρρηµατι-κώς, αβεβ. ετύµου. Οι συνδέσεις µε το δωρ. λήν 
«θέλω» και µε το επίθ. λείος έχουν πλέον εγκαταλειφθεί]. 

λιανεµπόριο (το) → λειανεµπόριο 
λιανίζω ρ. → λειανίζω 
λιανικός, -ή, -ό → λειανικός 
λιανοκέρι (το) -> λειανοκέρι 
λιανο(ν)τούφεκο (το) → λειανο(ν)τούφεκο 
λιανοπούληµα (το) → λειανοπούληµα 
λιανοπωλητής (ο) → λειανοπωλητής 
λιανός, -ή, -ό → λειανός 
λιανοτράγουδο (το) → λειανοτράγουδο 
Λιάπης (ο) {Λιάπηδες} εξισλαµισµένος Αλβανός, από αυτούς οι οποίοι 

κατοικούσαν στη Λιαπουριά τής Ν∆. Αλβανίας- οµάδες αυτών 
εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές τής Ν. Ελλάδας (Αττικοβοιω-τία, 
Εύβοια, Σπέτσες, Κορινθία κ.α.) κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο (βλ. κ. λ. 
Αρβανίτης). 
[ETYM. < αλβ. Liap, ονοµασία µιας από τις αλβανικές φυλές, αγν. ετύµου]. 

λιάσιµο (το) → λιάζω 
λιαστός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που αποξηράνθηκε ύστερα από έκθεση του στον 

ήλιο: ~ σταφύλια | ντοµάτες- ΦΡ. λιαστό κρασί το κρασί που παρασκευάστηκε 
από σταφύλια, τα οποία είχαν εκτεθεί προηγουµένως στον ήλιο. [ΕΤΥΜ. < 
*ηλιαστός < αρχ. ηλιάζω < ήλιος]. 

λιάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το δοχείο ή ο χώρος όπου απλώνονται 
καρποί (σταφύλια, σύκα κ.λπ.) εκτεθειµένοι στον ήλιο, για να αποξηρανθούν 
ΣΥΝ. λιακό 2. το σύρµα όπου απλώνονται τα πλυµένα ρούχα για να 
στεγνώσουν. 
[ΕΤΥΜ < θ. λιασ- (< λιάζω, -οµαι) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. κρε-µάσ-τρα]. 

Λιβαδειά (η) (άλλη ορθ. Λειβαδιά) πόλη τής Α. Στερεάς Ελλάδας, πρωτεύουσα 
τού νοµού Βοιωτίας. Επίσης (σπανιότ.) Λεβαδειά. — Λιβαδείτης κ. 
Λιβαδιώτης (ο), Λιβαδείτισσα κ. Λιβαδιώτισσα (η), λι-βαδείτικος, -η, -ο κ. 
λιβαδιώτικος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Λεβάδεια, από τον Αθηναίο Αέβαδο, που εγκατέστησε τους 
κατοίκους τής αρχαιότερης Μιδείας (η οποία ήταν χτισµένη σε λόφο) στη 
βοιωτική πεδιάδα]. 

λιβάδι (το) (παλαιότ. ορθ. λειβάδι) (λιβαδ-ιού | -ιών} 1. η έκταση γης, η οποία 
είναι γεµάτη χορτάρι και κατάλληλη για τη βοσκή και τη διατροφή των ζώων 
ΣΥΝ. (λόγ.) λειµώνας · 2. η ρηχή λιµνοθάλασσα στην οποία εκτρέφονται 
ψάρια. — (υποκ.) λιβαδάκι (το) [µεσν.], λι-βαδήσιος, -ια, -ιο [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λιβάδιον, υποκ. τού αρχ. λιβάς, -άδος (ή) «σταλαγµός νερού, 
στάσιµο νερό, ρυάκι» < *λιψ«ρεύµα, ρυάκι» (µαρτυρειται µόνο η γεν. λιβός) 
< λείβω «στάζω, χύνω - κάνω σπονδή», που συνδ. µε λατ. libo «χύνω, κάνω 
σπονδή», αρχ. σλαβ. lëjq «εκχέω, χύνω», λιθ. lieju]. 

λιβαδοπονία (η) κλάδος τής δασολογίας που ασχολείται µε τη µελέτη των 
λιβαδικών φυτών, µε τα συστήµατα ανάπτυξης λιβαδιών, µε τη λιβαδική 
τεχνική, τη διατροφή ζώων στα λιβάδια και τη δια- 

χείριση βοσκοτόπων, καθώς και µε την οικολογία, την προστασία και 
τη διαµόρφωση τού λιβαδικού τοπίου. [ΕΤΥΜ. < λιβάδι + -πονία (πβ. γεω-
πονία)]. λιβαδότοπος (ο) [µεσν.] 1. η περιοχή που είναι γεµάτη λιβάδια 2. το 
λιβάδι, ο βοσκότοπος. λιβάνι (το) {λιβαν-ιού | -ιών} η ρητίνη που προέρχεται 
από το δέντρο λίβανος, εκλύει αρωµατική µυρωδιά όταν καίγεται και 
χρησιµοποιείται υπό µορφήν κόκκων σε λατρευτικές τελετουργίες, όπου 
συµβολίζει (καθώς καίγεται σε θυµιατήρι) την άνοδο στον ουρανό των προ-
σευχών των πιστών ΣΥΝ. θυµίαµα- ΦΡ. (οικ.) (α) αιτοφεύνω | αποστρέφοµαι 
(κάποιον) όπως ο διάολος το λιβάνι βλ. λ. διάβολος (β) κερί και λιβάνι! 
οργισµένα σε κάποιον που επαναλαµβάνει εκνευριστικά τη λέξη «κύριε/κυρία». 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. λιβάνι(ν) < αρχ. λίβανος (βλ.λ.)]. 
λιβανίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {λιβάνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. καίω λιβάνι σε 

θυµιατήρι, ώστε να αναδίδεται αρωµατικός καπνός (µπροστά από εικόνες ή 
τους πιστούς): ο παππάς λιβάνιζε τους πιστούς ΣΥΝ. θυµιάζω 2. (µτφ.-µειωτ.) 
κολακεύω (κάποιον) µε αναξιοπρεπή τρόπο: λιβάνιζε τον προϊστάµενο του, 
προκειµένου να πάρει προαγωγή ΣΥΝ. γλείφω· (µτφ.) 3. ενοχλώ (κάποιον) 
επαναλαµβάνοντας του τα ίδια λόγια: πάψε να µε λιβανίζεις όλη µέρα µ' αυτή 
την ιστορία 4. διστάζω να κάνω (κάτι): αντί να φάει το φαγητό του, καθόταν 
και το λιβάνιζε- το κοίταζε, το σκάλιζε µε το πιρούνι και µε ρωτούσε τι είχε 
µέσα 5. καθυστερώ πολύ (κάτι): Τι τη λιβανίζεις αυτή την αναφορά τόσες 
µέρες; Θα την τελειώσεις ποτέ να την υποβάλουµε; — λιβάνισµα (το). 

λιβανιστήρι (το) {λιβανιστηρ-ιού | -ιών) το κεραµικό ή συνηθέστερα 
µπρούντζινο σκεύος, µέσα στο οποίο καίγεται το λιβάνι ΣΥΝ. θυµιατήρι, 
θυµιατό- ΦΡ. (µτφ.) άρχισε πάλι το λιβανιστήρι (i) άρχισε πάλι να 
επαναλαµβάνει µε ενοχλητικό τρόπο τα ίδια (ii) άρχισε να κολακεύει κάποιον 
για συγκεκριµένο σκοπό. [ΕΤΥΜ. < λιβανίζω + παραγ. επίθηµα -τήρι, πβ. κ. 
εργασ-τήρι]. 

λιβανιστής (ο) [1892] 1. πρόσωπο που λιβανίζει ΣΥΝ. θυµιαστής 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που φέρεται αναξιοπρεπώς, κολακεύοντας τους άλλους ΣΥΝ. 
κόλακας. 

Λίβανος (ο) {Λιβάνου} (αραβ. Al-Jumhüriyah al-Lubnäniyah = ∆ηµοκρατία 
τού Λιβάνου) κράτος τής ∆. Ασίας στην Α. ακτή τής Μεσογείου Θαλάσσης µε 
πρωτεύουσα τη Βηρυτό, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα τη λίρα 
Λιβάνου. — Λιβανέζος (ο), Λιβανέζα (η), λιβανέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Λίβανος, ονοµασία τής µεγάλης οροσειράς που διασχίζει τη 
χώρα. Για την ετυµ. βλ. λ. λίβανος]. 

λιβανος (ο) (λιβάν-ου | -ων, -ους} 1. δέντρο αειθαλές, µε µικρά άνθη και φλοιό 
µε ρητινοφόρους αγωγούς, από το οποίο παράγεται το λιβάνι 2. (συνεκδ.) το 
λιβάνι. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < εβρ. lebönä < labn «λευκός», που οφείλεται στις χιονισµένες 
κορυφές τής οµώνυµης οροσειράς]. 

λιβανωτός (ο) 1. η αρωµατική ουσία τού λιβανιού, η οποία χρησιµοποιείται ως 
θυµίαµα 2. (συνεκδ.) το λιβάνισµα 3. (µτφ.) ο υπερβολικά επαινετικός λόγος, 
που αποσκοπεί στο να κολακεύσει κατά τρόπο αναξιοπρεπή ΣΥΝ. κολακεία, 
γλείψιµο- ΦΡ. καίω λιβανωτό (σε κάποιον) εγκωµιάζω αναξιοπρεπώς, 
κολακεύω (κάποιον). Επίσης λιβανωτό (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λίβανος (βλ.λ.) ή, κατ' άλλη άποψη, απευθείας από φοιν. 
labônat < ρίζα lbn «λευκός»]. 

λίβας (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (επίσ.) ο θερµός νοτιοδυτικός άνεµος που πνέει από 
την κατεύθυνση τής Λιβύης (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. γαρµπής 2. (κατ' 
επέκτ.) ο ξηρός και θερµός άνεµος, που προκαλεί σηµαντικές ζηµιές στη 
γεωργία: «των εχθρών τα φουσάτα πέρασαν σαν τον ~ που καίει τα σπαρτά» 
(εµβατήριο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. *λίψ (µαρτυρειται µόνον η γεν. λιβός) < λείβω «στάζω, 
χύνω - κάνω σπονδή» (βλ. κ. λιβάδι)]. 

λιβελλογράφηµα (το) [1888] {λιβελλογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} δηµοσίευµα, 
άρθρο ή βιβλίο που περιέχει δυσφηµιστικά σχόλια και κακόβουλους, 
συκοφαντικούς χαρακτηρισµούς (για κάποιον): δεν πρόκειται για υπεύθυνη 
κριτική, αλλά για κατάπτυστο ~. 

λιβελλογράφος (ο/η) [1819] πρόσωπο που γράφει λιβέλλους. — λι-
βελλογραφικός, -ή, -ό [1871]. 

λιβελλογραφώ ρ. αµετβ. [1858] (λιβελλογραφείς... | λιβελλογράφη-σα} 
συντάσσω δηµοσιεύµατα που αποδίδουν συκοφαντικούς χαρακτηρισµούς, 
διαδίδουν κακόβουλες φήµες. — λιβελλονραφία (η) [1871]. 

λίβελλος (ο) {λιβέλλ-ου | -ων, -ους} το δυσφηµιστικό ή υβριστικό δηµοσίευµα 
(άρθρο, φυλλάδιο ή βιβλίο) ή είδηση, που στρέφεται εµπα-θώς εναντίον 
κάποιου ΣΥΝ. λιβελλογράφηµα. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < λατ. libellus «βιβλιαράκι», υποκ. τού liber «βιβλίο». Η λ. 
αναφερόταν εξαρχής σε δηµοσίευµα συνόλου αρχών ή δογµάτων, ειδικώς δε 
σε πολεµικού χαρακτήρα δηλώσεις και κατηγορίες (λ.χ. ποιήσαι λίβελλον κατά 
των Ώριγενιστών, Κύριλλος Σκυθ.)]. 

λιβελούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σαρκοφάγο έντοµο µε επίµηκες σώµα, 
τέσσερεις µακριές φτερούγες που φέρουν πυκνές νευρώσεις και ηµισφαιρικό, 
ευκίνητο κεφάλι, το οποίο ζει κοντά σε στάσιµα ή ήρεµα νερά. Επίσης 
λιβελούλη 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. libellule < λατ. libella «διαβήτης - επίπεδο» (από 
το οριζόντιο πέταγµα τού εντόµου), υποκ. τού libra «στάθµη, υδροστάτης»]. 

Λιβερία (η) (αγγλ. Republic of Liberia = ∆ηµοκρατία τής Λιβερίας) κράτος τής 
∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Μονρόβια, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και 
νόµισµα το δολάριο Λιβερίας. — Λιβεριανός (ο), Λιβεριανή (η), λιβεριανός, -
ή, -ό. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. Liberia < λατ. liber «ελεύθερος», επειδή από το 1822 
ώς 
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το 1865 εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πολλοί απελεύθεροι Μαύροι, οι οποίοι 
ήταν προηγουµένως δούλοι στην Αµερική. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
πρωτεύουσα Monrovia έλαβε το όνοµα της από τον τότε πρόεδρο των Η.Π.Α. 
Monroe]. Λιβέριος (ο) {-ου κ. -ίου) 1. άγιος τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκα-
θολικής Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Liberius < liber «ελεύθερος», επίθ. που απαντά ως 
µέρος τής προσωνυµίας Juppiter Liber «Ελευθέριος Ζευς»]. λΐβΐνγκρούµ κ. 
λίβινγκ-ρουµ (το) {άκλ.} ο χώρος ανάπαυσης, ψυχαγωγίας, υποδοχής 
επισκεπτών κ.λπ. ενός σπιτιού ΣΥΝ. καθιστικό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. living-room]. 
λιβοζέφυρος (ο) [1858] (χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο πουνεντογάρµπης (βλ.λ. κ. λ. 
άνεµος, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < λίβας + ζέφυρος]. λιβόνοτος (ο) [1728] {χωρ. πληθ.} ο 
οστριογάρµπης (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΓΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < λίβας + νότος]. λίβρα  κ. λίµπρα  (η)  {λιβρών}  αγγλική µονάδα 
βάρους και χωρητικότητας, που ποικίλλει στην τιµή κατά τόπους και εποχές. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. libra «λίτρα, µονάδα µετρήσεως βάρους»]. λιβρέα (η) 
{λιβρεών} η ειδική στολή υπηρετών (λακέδων) σε επίσηµους οίκους (ανάκτορα, 
µέγαρα, πρεσβείες κ.ά.) ΣΥΝ. οικοστολή. [ΕΤΎΜ. < ιταλ. livrea | γαλλ. livrée < 
p. livrer «παραδίδω» (< λατ. liberare), επειδή αυτές τις στολές τις παρέδιδαν 
στους ακολούθους τους οι βασιλείς και οι πρίγκιπες, για να τις φορούν όταν τους 
υπηρετούσαν]. Λιβύη (η) (αραβ. Al-Jamähiriyah al-Arabiyah al-Libiyah aS-
Sabiyah al-IStiräkiyah = Αραβική Λιβυκή Σοσιαλιστική Λαϊκή ∆ηµοκρατία) 
κράτος τής Β. Αφρικής µε πρωτεύουσα την Τρίπολη, επίσηµη γλωσσά την 
Αραβική και νόµισµα το δηνάριο Λιβύης. — Λίβυος (ο) [µεσν.], Λίβυα (η), 
λ(βυκός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που απαντά τόσο στην Οδύσσεια όσο και στον 
Ηρόδοτο, δηλώνοντας τη Β. Αφρική, τις περιοχές δυτικά τού Νείλου, αλλά και 
ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο. Η λ. προέρχεται από το ουσ. Λίβυς (γεν. -
υος), που είναι αβεβ. ετύµου. Ίσως ταυτίζεται µε το κυρηναϊκό εθνωνύµιο 
Libu/Rbu ή και µε το εβρ. Luvim | Lehabim, που οι Εβδοµήκοντα απέδωσαν ως 
Λίβυες]. λιγάκι επίρρ. → λίγο 
λίγδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο λεκές που αφήνουν στα ρούχα το λίπος 

ή το λάδι 2. η λιπαρή βροµιά (στα ρούχα, στα άλουστα µαλλιά κ.λπ.): τα 
µαλλιά του ήταν όλο ~ 3. το χοιρινό λίπος ΣΥΝ. γλίνα, ξίγγι. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λίγδην «µε τριβή, ακροθιγώς» < θ. λιγ-, µηδενισµ. βαθµ. 
τού  I.E.  *(s)leig- «γλιστερός, αηδιαστικός», πβ. αρχ. ιρλ. (fo)sligim 
«επαλείφω», αρχ. γερµ. slïhhan «γλιστρώ», ρωσ. slizkij «ολισθηρός» κ.ά.]. 
λιγδερός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που περιέχει λίπος ή λιπαρές ουσίες: ~ 
λουκάνικα | φαγητά 2. αυτός που έχει λερωθεί, που έχει λεκέδες ΣΥΝ. βρόµικος, 
ρυπαρός 3. (συνεκδ.) αυτός που έχει εµποτιστεί µε λιπαρές ουσίες και γι' αυτό 
γλιστράει ΣΥΝ. ολισθηρός. λιγδιά (η) (λαϊκ.) ο κολλώδης λεκές που προέρχεται 
από λίπος ή λιπαρή ουσία ΣΥΝ. λαδιά, βροµιά. λιγδιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{λίγδιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) λερώνω (κάποιον) µε λιπαρές ουσίες, µε λίγδες, 
του αφήνω λιπαρό λεκέ ΣΥΝ. λεκιάζω, λαδώνω ♦ 2. (αµετβ.) γεµίζω λίγδα, 
λερώνοµαι µε ρυπώδεις κηλίδες: λιγδιασµένα µαλλιά. — λίγδιασµα (το). 
λιγδιάρης, -α, -ικο (εκφραστ.) εντελώς βρόµικος, γεµάτος λίγδες ΣΥΝ. 
βροµιάρης, ακάθαρτος ΑΝΤ. καθαρός, παστρικός. Επίσης λιγδιάρικος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. < λίγδα + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. βροµ-ιάρης]. λιγδώνω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {λίγδω-σα, -θηκα, -µένος) λιγδιάζω 
(βλ.λ.). — λίγδωµα (το). Λιγηρας (ο) ποταµός τής Κ. Γαλλίας, γνωστός για 
τους πύργους που είναι κτισµένοι στις όχθες του. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού λατ. Liger (< γαλλ. Loire), αβεβ. ετύµου, ίσως < I.E. 
*leg- | *lig- «λάσπη»]. λίγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (γενικά) ο συνασπισµός, η 
συµµαχία, η ένωση βάσει κοινού σκοπού, κοινών συµφερόντων 2. ο σύλλογος ή 
η ένωση νοµικών ή φυσικών προσώπων, που συγκροτείται (στο εσωτερικό ενός 
κράτους ή διακρατικώς) µε στόχο την προάσπιση πολιτικών, θρησκευτικών, 
οικονοµικών ή άλλων συµφερόντων: οι ισχυρές οµάδες µπάσκετ τής Ευρώπης 
σχηµάτισαν ~ και θα οργανώσουν πρωτάθληµα µεταξύ τους. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. lega < παλαιότ. liga < λατ. Ugo «δένω»]. 
λιγνάδα (η) → λιγνός 
λιγνεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {λίγνεψα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον/κάτι) 
λεπτό ΑΝΤ. παχαίνω, χοντραίνω ♦ 2. (αµετβ.) χάνω βάρος, κιλά, γίνοµαι λεπτός, 
αδύνατος: λίγνεψε απότοµα µέσα στο καλοκαίρι. — λιγνεµα (το). λιγνίτης (ο) 
{λιγνιτών} ο κατώτερης ποιότητας γαιάνθρακας, που έχει χρώµα ανάµεσα στο 
καστανό και το µαύρο και χρησιµοποιείται στις βιοµηχανίες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και λιπασµάτων, στη µεταλλουργία νικελίου και την 
κεραµοποιία: εξόρυξη λιγνίτη. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. lignite (οπτικό 
δάνειο) < λατ. lignum «ξύλο»]. λιγνιτωρυχείο (το) το ορυχείο από το οποίο 
εξορύσσεται λιγνίτης. λιγνιτωρύχος (ο) ο εργάτης που δουλεύει σε 
λιγνιτωρυχείο. λιγνός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σώµα λεπτό: «ο χοντρός κι ο ~», 
ένα διάσηµο κωµικό δίδυµο τού βωβού κινηµατογράφου ΑΝΤ. χοντρός, 

παχύς 2. (γενικότ.) αδύνατος, ισχνός: τα - του πόδια 3. πολύ λεπτός: τα ~ 
κλαράκια τού δέντρου. — λιγνάδα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. από τη µτγν. «γλώσσα» τού Ησυχίου λέγνος· άνανδρος, 
σίτος όµή αδρός, που είναι αγν. ετύµου. Κατ' άλλη εκδοχή, προέρχεται από 
*λυγινός < αρχ. λύγος «λυγαριά» (βλ. λ. λυγαριά), οπότε το επίθ. θα έπρεπε να 
γράφεται µε -υ- (λυγνός)]. 

λίγο επίρρ. [µεσν.] 1. σε µικρή ποσότητα, σε µικρό βαθµό: ~ άσχηµος | δυνατός 
| αργά | µακριά | πιο πέρα || µιλάω ~ Ρωσικά ||~ ο ένας - ο άλλος, τελικά τα 
κατάφεραν || (ως απάντηση) -Τρόµαξες; —! ΑΝΤ. πολύ 2. για µικρή χρονική 
διάρκεια ή σύντοµο διάστηµα· (α) όχι πολλή ώρα: κοιµήθηκα (για) ~ το 
µεσηµέρι || θα σου τηλεφωνήσω σε ~ (β) για µια στιγµή: πάρε ~ το πόδι σου, να 
περάσω! || Κοίτα ~ το παντελόνι σου! Έχει λερωθεί (γ) (αντί τού «παρακαλώ», 
µετριαστικά, ώστε να µη φαίνεται το ύφος επιτακτικό): µου δίνεις ~ το αλάτι; 
ΦΡ. (α) λί-γο-λίγο (i) αργά και σταδιακά, βαθµιαία: καλυτερεύει ~ η κατάσταση 
του || κι από ~ γίνεται πολύ ΣΥΝ. αγάλι-αγάλι (ϋ) κάθε τόσο, σε µικρές 
ποσότητες: τα δυνατά κρασιά πρέπει να τα πίνεις - (β) λίγο-πο-λύ | λίγο ώς 
πολύ | λίγο ή πολύ σε κάποιον βαθµό: ~ το ήξερα ότι θα συµβεί || είναι ~ 
τρελούτσικος (γ) λίγο έλειψε να... | λίγο ακόµη και... | λίγο ήθελε να... 
παραλίγο να...: λίγο έλειψε να πνιγεί || λίγο ακόµη και θα πνιγόταν || ευτυχώς 
που παρενέβης και τους ηρέµησες- λίγο ήθελαν ακόµη και θα τσακώνονταν (δ) 
(εµφατ.) ούτε λίγο ούτε πολύ για την ακρίβεια, ουσιαστικά: ~ µού ζητάει να 
δουλεύω γι'αυτόν χωρίς να µε πληρώνει! (ε) κάθε λίγο και λιγάκι για κάτι 
ενοχλητικό, που γίνεται ή επαναλαµβάνεται πολύ συχνά: ~ έρχεται και µου 
ζητάει δανεικά 3. µικρή απόσταση: προχώρησε ~ και σταµάτησε. — (υποκ.) 
λιγάκι [µεσν.] κ. λιγουλάκι [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περίπου. 

λίγο- κ. λιγό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει µικρή ποσότητα (κυ-ριολ. και 
µτφ.): λιγό-φαγος, λιγο-µίλητος, λιγό-ζωος. [ΕΤΥΜ µεσν., βλ. λ. ολίγο-]. 

λιγόζωος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός τού οποίου η ζωή διαρκεί για µικρό χρονικό 
διάστηµα ΣΥΝ. βραχύβιος ΑΝΤ. µακρόβιος, µακροήµερος, πολύχρονος. 

λιγοήµερος, -η, -ο → ολιγοήµερος 
λιγοθυµώ ρ. αµετβ. {λιγοθυµάς... | λιγοθύµ-ησα, -ισµένος) (λαϊκ.) λιποθυµώ: 

του µίλησε µε λιγοθυµισµένη, σβησµένη φωνή. — λιγοθυµιά (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. λιγοθυµώ < αρχ. λιποθυµώ, µε την επίδραση τού επιθ. λίγος]. 

λιγόκαρδος, -η, -ο → ολιγόκαρδος 
λιγόλογος, -η, -ο → ολιγόλογος 
λιγοµίλητος, -η, -ο αυτός που µιλάει λίγο, που λέει λίγα λόγια ΑΝΤ. φλύαρος, 

πολυλογάς. 
λιγόπιστος, -η, -ο → ολιγόπιστος 
λίγος, -η, -ο κ. ολίγος 1. (α) αυτός που υπάρχει σε µικρή ποσότητα: - ψωµί | 

ζάχαρη || µε ~ καλή θέληση όλα γίνονται ΑΝΤ. πολύς (β) αυτός που έχει µικρή 
διάρκεια, σύντοµος: θα λείψω για ~ ώρα (γ) αυτός που έχει µικρή ένταση: 
έκανε ~ θόρυβο || νιώσαµε επιτέλους κι εµείς ~ χαρά 2. αυτός που υπάρχει σε 
µικρό αριθµό: ~ ελιές | σπίτια | λεωφορεία | βιβλία | άνθρωποι || λίγοι µπορούν 
να λύσουν αυτό το πρόβληµα || θα λείψω για ~ ώρες || το νερό είναι ~ σ' αυτές 
τις περιοχές ΑΝΤ. πολύς· ΦΡ. λίγα λόγια | λίγα τα λόγια σου (i) (ως 
προειδοποίηση και συνήθ. µε αυστηρό ύφος) µη λες πολλά, µάζεψε τη γλώσσα 
σου, µην αυθαδιάζεις: ~, γιατί θα φας κάνα χαστούκι! (ii) (προειδοποιητικά σε 
κάποιον, για να προσέχει) µη λες πολλά, πρόσεχε τι θα πεις: ~! Μας ακούνε κι 
άλλοι 3. (για πρόσ.-µειωτ.) αυτός που δεν φθάνει στο ύψος των περιστάσεων, 
όχι τόσο άξιος όσο θα έπρεπε: ο καινούργιος διευθυντής αποδείχθηκε ~ για ένα 
τέτοιο έργο ΣΥΝ. ανάξιος 4. λίγο (α) (ως επίρρ.) βλ. λ. λίγο (β) (σε ερώτηση ή 
µε άρνηση) σηµαντικό, αξιοσηµείωτο: δεν είναι και - να έχεις πέντε στόµατα 
να θρέψεις || ~ είναι να µένεις όρθιος τόσες ώρες; ΦΡ. (α) λίγο το 'χεις; δεν 
είναι ασήµαντο: ~ να βρεθείς ξαφνικά µε εκατοµµύρια; (β) (παροιµ.) όποι-ος 
θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα όποιος είναι άπληστος, χάνει και αυτά που 
έχει αποκτήσει (γ) όπου πάνε τα πολλά, πάνε και τα λίγα όλα τα αγαθά τα 
αποκτούν οι πλούσιοι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ολίγος 
(βλ.λ.)]. 

λιγοστεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λιγόστ-εψα, -εµένος κ. -ευµένος} ♦ 1. (µετβ.) 
ελαττώνω, περιορίζω: έπρεπε να λιγοστέψει τα έξοδα του, προκειµένου να 
εξοικονοµήσει περισσότερα χρήµατα ΣΥΝ. µειώνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι 
λιγότερος σε αριθµό ή ποσότητα: τους ανησυχεί που λιγόστεψαν οι 
βροχοπτώσεις ΣΥΝ. ελαττώνοµαι, περιορίζοµαι. — λι-γόστεµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. (ό)λιγοστεύω < αρχ. όλιγοστός]. 

λιγοστός, -ή, -ό αυτός που είναι περιορισµένης ποσότητας ή αριθµού: υπάρχουν 
~ πιθανότητες επιτυχίας ΣΥΝ. λίγος. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. όλιγοστός < ολίγος]. 

λιγουλάκι επίρρ. → λίγο 
λιγούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1.η στοµαχική ενόχληση που φθάνει µέχρι και τη 

ζαλάδα ως αποτέλεσµα τής πείνας 2. το αίσθηµα τού κορεσµού από 
υπερβολικό φαγητό ΣΥΝ. µπούχτισµα 3. (µτφ.) η ζωηρή, η έντονη επιθυµία 
για κάτι ΣΥΝ. λαχτάρα. [ΕΤΥΜ. < λιγώνω + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. χασ-
ούρα, θολ-ούρα]. 

λίγου ρεύοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {λιγουρ-εύτηκα, -εµένος} ♦ 1. (µετβ.) 
ποθώ να απολαύσω (κάτι φαγώσιµο): ~ ένα φρέσκο κανταΐφι ΣΥΝ. λιµπίζοµαι ♦ 
(αµετβ.) 2. νιώθω στοµαχική ενόχληση ή ζαλάδα 3. (µτφ.) επιθυµώ πολύ κάτι 
που δεν έχω: αυτό το αυτοκίνητο το λιγου-ρεύοµαι εδώ και καιρό ΣΥΝ. 
λαχταρώ, ποθώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. λίγουρευτός, -ή, -ό αυτός που 
προκαλεί έντονη επιθυµία να φαγωθεί: ~ παγωτό ΣΥΝ. λαχταριστός. λιγούρης, -
α/-ισσα, -ικο {λιγούρηδες} 1. (σκωπτ.) αυτός που λαχταρά 
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συνεχώς φαγητά· (συνεκδ.) αυτός που δεν έχει να φάει και µονίµως πεινά: 
κοίτα τον λιγούρη- µόλις δει φαγητό, του τρέχουν τα σάλια! ΣΥΝ. πεινάλας, 
λιµασµένος 2. αυτός που επιθυµεί σφοδρά (κάτι/κάποιον) και συµπεριφέρεται 
αναξιοπρεπώς µπροστά στο αντικείµενο τής επιθυµίας του. Επίσης λιγούρι 
(το). 

λιγούστρο (το) θαµνώδες διακοσµητικό φυτό µε λεία φύλλα και λευ-κά άνθη σε 
ταξιανθίες. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. ligustrum < τόπων. Liguria «Λιγυρία», περιοχή τής Ιταλίας 
όπου ευδόκιµα το φυτό]. 

λιγόφαγος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που τρώει λίγο, που είναι λιτός στη διατροφή 
του ΣΥΝ. λιτοδίαιτος. — λιγοφαγία (η). 

λιγοψυχία (η) → ολιγοψυχία 
λιγόψυχος, -η, -ο → ολιγοψυχία 
λιγοψύχα) ρ. → ολιγοψυχώ 
λΐγυρός, -ή, -ό 1. (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει ευκρινή, ξεκάθαρο και οξύ ήχο 2. 

µελωδικός, εύηχος 3. ευλύγιστος, εύκαµπτος, λυγερός 4. (αρχ.) ευχάριστος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *λιγ-υλός (µε ανοµοίωση) < λιγύς «οξύς, ηχηρός», αγν. 
ετύµου]. 

λιγωµένα επίρρ.· µε µεγάλη λαχτάρα: την κοιτούσε ~ (µε ερωτικό πόθο). 
λιγώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λίγω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. προκαλώ (σε 

κάποιον) τάση προς έµετο, λιποθυµία ή ζάλη: µε λιγωσαν τα πολλά γλυκά που 
έφαγα 2. (για φαγητό) προκαλώ σε (κάποιον) δυσάρεστο αίσθηµα κορεσµού, 
επειδή παρουσιάζω µια ιδιότητα σε υπερβολή (π.χ. υπερβολικά γλυκιά γεύση): 
το γλυκό ήταν µέσα στα σιρόπια και µε λίγωσε ♦ (αµετβ.) 3. αισθάνοµαι 
λιγούρα 4. (µεσοπαθ. λι-γώνοµαι) (α) αισθάνοµαι πείνα: λιγωµένος απ' την 
πείνα ΣΥΝ. ξελι-γώνοµαι (β) έχω τάση προς έµετο ή λιποθυµία (γ) νιώθω 
κορεσµό· ΦΡ. λιγώνοµαι στα γέλια ξεκαρδίζοµαι στα γέλια, ξεσπώ σε 
ασυγκράτητα γέλια. — λίγωµα (το) [µεσν.] κ. λιγωµάρα (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν άλιγώ (-όω) < αρχ. ολίγος]. 

λιγωτικός, -ή, -ό αυτός που λιγώνει (κάποιον}. — λιγωτικά επίρρ. 
Λιέγη (η) πόλη τού Α. Βελγίου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Liège (ολλ. Luik) 

< µτγν. λατ. Leodium < φρανκον. leudi «λαός, άνθρωποι» (ονοµασία τού 
γερµανικού φύλου που κατοικούσε εκεί)]. 

λίζινγκ (το) ({άκλ.} ελλην. χρονοµίσθωση κ. χρηµατοδοτική µίσθωση ΟΙΚΟΝ. 
σύστηµα κατά το οποίο µια επιχείρηση που δεν διαθέτει απαραίτητο κεφάλαιο 
για την αγορά παραγωγικών µηχανηµάτων, τα νοικιάζει για ένα (συνήθ. 
µικρό) χρονικό διάστηµα από άλλη και εκµεταλλεύεται το κεφάλαιο που 
εξοικονοµεί για την ενίσχυση τής θέσης της στην αγορά, την αύξηση των 
κερδών της, τον εκσυγχρονισµό της κ.λπ., ενώ στο τέλος µπορεί να τα 
αγοράσει. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. leasing, τού p. lease «εκµισθώνω» < παλ. γαλλ. lesser 
«εκµισθώνω, επιτρέπω» < λατ. laxäre «αφήνω, ανακουφίζω» (> γαλλ. 
laisser)]. 

λιθάγρα (η) [1842] {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.) το σιδερένιο εργαλείο που 
αποτελείται από δύο ή περισσότερους βραχίονες, µε τους οποίους 
συγκρατούνται ή ανυψώνονται ογκώδεις πέτρες σε λατοµεία ή κατά την 
εκτέλεση λιµενικών έργων ΣΥΝ. λιθαγωγός. [ΕΤΥΜ. < λιθ(ο)- + άγρα 
«κυνήγι»]. 

λιθαγωγός (ο) [µτγν.] 1. φάρµακο που υποβοηθεί την έξοδο λίθων 
σχηµατισµένων σε όργανα τού ανθρώπινου οργανισµού (ουρολίθων, 
χολόλιθων, εντερολίθων κ.ά.) · 2. η λιθάγρα. 

λιθάνθρακας (ο) [1802] {λιθανθράκων} ο γαιάνθρακας (βλ.λ.). 
λιθανθρακόπισσα (η) [1893] {χωρ. πληθ.} παχύρρευστο απόσταγµα που είναι 

µείγµα διαφόρων υδρογονανθράκων και που χρησιµοποιείται κυρ. στη 
βιοµηχανία χρωµάτων ή φαρµάκων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
steinkohlenteer]. 

λιθανθρακοφόρος, -ος, -ο [1890] ΓΕΩΛ. 1. αυτός που περιέχει λιθάνθρακες: ~ 
υπέδαφος | στρώµα 2. (α) λιθανθρακοφόρο (το) | λινθρα-κοφόρος περίοδος η 
γεωλογική περίοδος τού Παλαιοζωικού αιώνα, πέµπτη κατά σειρά, η οποία 
θεωρείται ότι διήρκεσε 65.000.000 χρόνια και κατά την οποία συνέβη ο 
µεγαλύτερος σε έκταση µετασχηµατισµός φυτικού υλικού (κυρ. 
υπολειµµάτων ελωδών δασών) σε γαιάνθρακες (β) λιθανθρακοφόρος 
διάπλαση η διαµόρφωση των γεωλογικών στρωµάτων κατά τη 
λιθανθρακοφόρο περίοδο. [ETYM. Απόδ. τού γαλλ. carbonifère (νόθο συνθ.)]. 

λιθανθρακωρυχείο (το) [1847] το ορυχείο στο οποίο γίνεται εξόρυξη 
λιθάνθρακα. — λιθανθρακωρύχος (ο). 

λιθαράκι (το) {χωρ. γεν.} µικρή πέτρα, πετραδάκν ΦΡ. έβαλα κι εγώ το λιθαράκι 
µου είχα και εγώ την, έστω και µικρή, συµβολή µου: δεν µπορούσε να κρύψει 
την υπερηφάνεια του, καθώς ένιωθε ότι στην επιτυχία τού γυιου του είχε βάλει 
κι αυτός το λιθαράκι του. 

λιθάργυρος (ο) {λιθαργύρ-ου | -ων, -ους} ΧΗΜ. ορυκτό οξίδιο τού µολύβδου, 
που απαντά σε στερεά µορφή και σε κοκκινωπό ή κιτρινωπό χρώµα και 
χρησιµοποιείται στην υαλουργία και την κατασκευή τεχνητών σµάλτων. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lithargite]. λιθάρι (το) {λιθαρ-ιού | -
ιών} (λαϊκ.) 1. η µικρή πέτρα· ΦΡ. (παροιµ.) λιθάρι που κυλάει δεν µαλλιάζει 
αυτός που εργάζεται, φθείρεται λιγότερο από τον άεργο (επειδή ό,τι αδρανεί, 
ατροφεί) 2. (γενικότ.) η πέτρα: «σε ψηλό βουνό, σε ριζιµιό ~ κάθεται αϊτός» 
(ριζίτικο) 3. η κυλινδρική πέτρα τού µύλου. — (υποκ.) λιθαράκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λιθάριον, υποκ. τού αρχ. λίθος]. λιθίαση (η) [αρχ.] [-ης κ. -
άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση κατά την οποία 
σχηµατίζονται λίθοι σε διάφορα όργανα τού σώµατος, όπως στην ουροδόχο 
κύστη, στα νεφρά, στο συκώτι και στη χολή. 

λιθικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους λίθους: ~ εποχή 
ΣΥΝ. λίθινος. λίθινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από 
πέτρα: ~ εργαλείο | δοµήσιµα υλικά ΣΥΝ. πέτρινος 2. λίθινη εποχή η εποχή τού 
λίθου (βλ. λ. λίθος). λίθιο (το) [1864] {λιθίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο 
(σύµβολο Li) που ανήκει στα µέταλλα των αλκαλίων (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. lithium]. 
λιθόβλητος, -η, -ο αυτός που χτυπήθηκε µε πέτρες, που λιθοβολήθηκε, ο 

λιθοβοληµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λίθο- + -βλητος < βάλλω]. 
λιθοβολία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το ρίξιµο πέτρας ή πετρών προς ορισµένη 

κατεύθυνση ΣΥΝ. πετροβόληµα 2. ΑΘΛ. (παλαιότ.) το αγώνισµα, κατά το 
οποίο ο αθλητής ρίχνει σε απόσταση κυλινδρικό λίθο. 

λιθοβολισµός (ο) [µτγν.] η θανάτωση (κάποιου) µε τη ρίψη λίθων εναντίον του: 
στα παλιά χρόνια ήταν συνηθισµένη η θανάτωση δια λιθοβολισµού. Επίσης 
λιθοβόληµα (το) [µεσν.]. 

λιθοβολώ ρ. µετβ. {λιθοβολείς... | λιθοβόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 1. 
ρίχνω πέτρες εναντίον (κάποιου): το έξαλλο πλήθος λιθοβόλησε το σπίτι του 
ΣΥΝ. πετροβολώ 2. (ειδικότ.) εκτελώ, θανατώνω (κάποιον), ρίχνοντας 
εναντίον του πέτρες: οι Ιουδαίοι λιθοβόλησαν τον πρωτοµάρτυρα Στέφανο 3. 
(µτφ.) επιτίθεµαι µε λόγια (σε κάποιον): ο υπουργός απάντησε ότι λυπάται που 
τον λιθοβολούν για µια τόσο ρηξικέλευθη πρωτοβουλία του. [ETYM < µτγν. 
λιθοβολώ (-έω) < λίθο- + -βολώ < βολή (< βάλλω)]. 

λιθογλύπτης (ο) [µτγν.] {λιθογλυπτών}, λιθογλύπτρια (η) {λιθο-γλυπτριών} 
αυτός που ασχολείται επαγγελµατικά µε τη λιθογλυπτική. 

λιθογλυπτική (η) λαϊκή γλυπτική σε λίθο (κρήνες, υπέρθυρα, διακοσµητικές 
εντοιχισµένες πλάκες κ.λπ.). 

λιθογλυφία (η) [µτγν.] {λιθογλυφιών} η τέχνη τής διακόσµησης πολύτιµων 
λίθων (κυρ. σφραγιδολίθων και δακτυλιολίθων) µε χάραξη συµβόλων, 
επιγραφών και παραστάσεων. — λιθογλυφικός, -ή, -ό [µεσν.].# 

λιθογλύφος (ο) ο τεχνίτης που διακοσµεί πολύτιµους λίθους µε παραστάσεις, 
που είναι ειδικός στην τέχνη τής λιθογλυφίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λίθο- + -γλύφος 
< γλύφω]. 

λιθογόνος, -ος, -ο [µτγν.] ΙΑΤΡ. αυτός που προκαλεί τον σχηµατισµό λίθων σε 
όργανα τού ανθρώπινου σώµατος (ουροδόχο κύστη, συκώτι, νεφρά κ.λπ.)· ΦΡ. 
λιθονόνος κατάρρους η καταρροϊκή φλεγµονή τής χοληδόχου κύστεως, που 
οφείλεται σε µικροβιακή λοίµωξη και οδηγεί στη δηµιουργία χολόλιθων. 

λιθογραφείο (το) [1855] ΤΥΠΟΓΡ. εργαστήριο εκτύπωσης βιβλίων, περιοδικών 
και λοιπών εντύπων µε τη µέθοδο όφσετ. 

λιθογράφηµα (το) [1841] {λιθογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η εικόνα που 
χαράσσεται πάνω σε πέτρα, η λιθογραφηµένη εικόνα ΣΥΝ. λιθογραφία, 
γκραβούρα. 

λιθογραφία (η) [1817] {λιθογραφίων} ΤΥΠΟΓΡ. 1. (παλαιότ.) η τέχνη ή το 
σύστηµα εκτύπωσης σε χαρτί εικόνων και κειµένων που χαράχθηκαν 
προηγουµένως µε µελάνι ή λιπαρή ουσία σε πλάκα από σκληρό ασβεστόλιθο 
(λιθογραφική πλάκα) 2. το λιθογράφηµα (βλ.λ.) 3. το εκτυπωτικό σύστηµα 
όφσετ (βλ.λ.). — λιθογραφώ ρ. [1822] {-είς...}, λιθογράφηση (η) [1853]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lithographie]. 

λιθογραφικός, -ή, -ό [1817] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη λιθογραφία ή τον 
λιθογράφο: ~ εργαλείο | τέχνη · 2. ΓΕΩΛ. (α) λιθογραφικός ασβεστόλιθος η 
ποικιλία ασβεστόλιθου µε λευκό ή υποκίτρινο χρώµα, που χρησιµοποιείται 
στη λιθογραφία, επειδή απορροφά τις λιπαρές ουσίες και δεν επιτρέπει τη 
διάχυση τους (β) λιθογραφικός ιστός η µορφή ιζηµατογενών πετρωµάτων που 
διαθέτουν λεία επιφάνεια και αποτελούνται από κόκκους µε απειροελάχιστο 
µέγεθος. 

λιθογράφος (ο) [1856] ΤΥΠΟΓΡ. 1. ο τεχνίτης που είναι ειδικός στην τέχνη τής 
λιθογραφίας, που παράγει λιθογραφίες 2. (συνεκδ.) η µηχανική συσκευή που 
εκτυπώνει λιθογραφίες. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lithographe, άσχετο προς το µτγν. 
λιθογράφος «λιθογλύφος»]. 

λιθόδµητος, -η, -ο (λόγ.) ο λιθόκτιστος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
λίθο- + -δµητος < δέµω (βλ. λ. δοµή)]. 

λιθοδοµή (η) [1884] (επίσ.) η κατασκευή τοίχου ή άλλου είδους οικοδοµής µε 
πέτρες ή πλίνθους (µε αµµοκονίαµα ή χωρίς). 

λιθοδοµηµα (το) {λιθοδοµήµ-ατος | -ατα, -άτων} το κτήριο ή ο τοίχος που έχει 
χτιστεί µε πέτρες. 

λιθοδοµια (η) [1897] {λιθοδοµιών} (επίσ.) 1.η κατασκευή, το κτίσιµο κτηρίου 
ή τοίχου µε πέτρες 2. (ειδικότ.) τα τµήµατα οικοδοµήµατος που έχουν κτιστεί 
µε πέτρες (σε αντίθεση µε άλλα, που έχουν οικοδοµηθεί µε διαφορετικά 
υλικά). — λιθοδοµικός, -ή, -ό. 

λιθοδοµώ ρ. µετβ. [1884] (λιθοδοµείς... | λιθοδόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} κτίζω (οικοδόµηµα ή τοίχο) µε πέτρες. 

λιθοειδής, -ής, -ές [αρχ.] (λιθοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει τα 
χαρακτηριστικά τής πέτρας ή τη φύση πέτρας 2. ΑΝΑΤ. (α) λιθοειδές οστό το 
τµήµα τού κροταφικού οστού, που περιέχει το όργανο τής ακοής και τον πόρο 
τού προσωπικού νεύρου (β) λιθοειδές νεύρο ένα από τα τρία νεύρα τής 
περιοχής τού κροταφικού οστού. 

λιθοθραύστης (ο) [1856] {λιθοθραυστών} µηχάνηµα που χρησιµοποιείται στα 
λατοµεία για τη θραύση των λίθων και τη δηµιουργία χαλικιών. 

λιθόκολλα (η) [µτγν.] {λιθοκολλών} η ειδική κόλλα που χρησιµοποιείται για τη 
συγκόλληση ή τη στερέωση πολύτιµων λίθων. 

λιθοκόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το στόλισµα τιµαλφών 
αντικειµένων (λ.χ. κοσµηµάτων) µε την επικόλληση σε αυτά πολύτιµων 
λίθων. 



λιθοκόλλητος 1012 λιµάζω 
 

λιθοκόλλητος, -η, -ο [αρχ.] (για τιµαλφή αντικείµενα) αυτός που έχει στολιστεί 
µε επικολληµέλΌυς πολύτιµους λίθους. 

λιθοκονία (η) [1847] {λιθοκονιών} το µείγµα τσιµέ-ντου, άµµου και µικρών 
χαλικιών, που χρησιµοποιείται για επιστρώσεις ή στην κατασκευή τοίχων ΣΥΝ. 
σκυρόδεµα. [ΕΤΥΜ < λίθο- + -κονία < κόνις]. 

λιθοκόπος (ο) 1. ο εργάτης που κόβει ή θρυµµατίζει πέτρες · 2. σφύρα που 
χρησιµοποιείται για το σπάσιµο πετρών.   — λιθοκοπία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < λίθο- + -κόπος < κόπτω], 

λιθόκτιστος, -η, -ο κ. (καθηµ.) λιθόχΉστος (για οικοδοµήµατα ή τοίχους) αυτός 
που έχει χτιστεί µε πέτρες ΣΥΝ. λίθινος, λιθόδµητος, πέτρινος. 

λίθοξόος (ο) 1. ο τεχνίτης που λαξεύει πέτρες και µάρµαρα και κατασκευάζει 
γλυπτά: ο Σωκράτης ήταν γυιος λιθοξόου 2. ο εργάτης που πελεκά πέτρες ΣΥΝ. 
λατόµος, πετροπελεκητής. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λίθο- + -ξόος < ξέω]. 

λίθος (ο) 1. (λόγ.) η πέτρα, κυρ. ως οικοδοµικό υλικό· ΦΡ. (α) λίθος τού 
αναθέµατος βλ. λ. ανάθεµα (β) ο αναµάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω βλ. 
λ. αναµάρτητος (γ) θεµέλιος λίθος βλ. λ. θεµέλιος (δ) ακρογωνιαίος λίθος βλ. 
λ. ακρογωνιαίος (ε) λυδία λίθος βλ.λ. (στ) φιλοσοφική λίθος η φανταστική 
πέτρα µε την οποία πίστευαν οι αλχηµιστές ότι µπορούσαν να µετατρέψουν σε 
χρυσό κάθε µέταλλο (ζ) πολύτιµος λίθος το ορυκτό που λόγω τής διαφάνειας, 
τής λάµψης ή/και τής σκληρότητας του χρησιµοποιείται για την κατασκευή 
κοσµηµάτων ή τη διακόσµηση αντικειµένων και έχει µεγάλη αξία (π.χ. διαµά-
ντι, σµαράγδι, ρουµπίνι κ.λπ.) ΣΥΝ. (πολύτιµο) πετράδι (η) ηµιπολύτιµος 
λίθος το µικρότερης αξίας ορυκτό, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή 
διακοσµητικών αντικειµένων (θ) τεχνητός λίθος λίθος που αποτελεί 
αποµίµηση πολύτιµου λίθου (ι) αργός λίθος η ακατέργαστη και ακανόνιστη 
πέτρα, που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οικοδοµικούς σκοπούς (ια) 
οικοδοµικός λίθος η πέτρα που είναι κατάλληλη ως οικοδοµικό υλικό (ιβ) 
ΧΗΜ. κυανούς λίθος ο θειικός χαλκός (ιγ) καυστικός λίθος το καυστικό κάλιο 
(ιδ) λίθος τής κολάσεως ο νιτρικός άργυρος (ιε) δεν έµεινε λίθος επί λίθον 
{λίθον επί λίθον, Κ.∆. Λουκ. 19,44) η καταστροφή ήταν πλήρης, ολοσχερής 
(ιστ) λίθοι, πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως ερριµµένα (λίθοι και πλίνθοι και 
ξύλα και κέραµος ατάκτως ερριµµένα, Ξενοφ. Άποµνηµ. 3, 1,7) για πράγµατα 
που βρίσκονται σε απόλυτη αταξία, εντελώς ακατάστατα (ιζ) (λόγ.) λίθος 
προσκόµµατος (Κ.∆. Β' Πέτρ. 2, 8) το εµπόδιο στην ευτυχή κατάληξη µιας 
υπόθεσης (ιη) (λόγ.) κινώ πάντα λίθον (πάντα λίθον κι-νεΐν, Ζηνόβιος 5, 63) 
χρησιµοποιώ κάθε µέσο για την ευόδωση µιας υπόθεσης 2. ΙΑΤΡ. ο λιθοειδής 
σχηµατισµός ποικίλου µεγέθους, που σχηµατίζεται σε διάφορα όργανα τού 
σώµατος (χολή, νεφρά κ.λπ.) ΣΥΝ. πέτρα 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. εποχή τού λίθου η 
πρώιµη περίοδος τής ανθρώπινης ιστορίας που προηγείται τής εποχής τού 
χαλκού και τού σιδήρου και χαρακτηρίζεται από τη χρήση λίθινων εργαλείων 
και όπλων υποδιαιρείται στην παλαιολιθική, τη µεσολιθική και τη νεολιθική 
εποχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου. Οι υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί, όπως η 
σύνδεση µε το επίθ. λείος και µε τα λατ. slidüs «λείος» και tédas «πάγος», δεν 
τεκµηριώνονται επιστηµονικά]. 

λιθοστρώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {λιθόστρω-σα, -θηκα, -µένος} καλύπτω µε πέτρες, 
επιστρώνω µε πέτρες µια επιφάνεια: ~ δρόµο | πλατεία | αυλή. 

λιθόστρωση (η) [1871] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το στρώσιµο 
επιφάνειας µε λίθους 2. (συνεκδ.) η επιφάνεια που αποτελείται από λίθους: 
χάλασε η ~ ΣΥΝ. λιθόστρωτο. 

λιθόστρωτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει επιστρωθεί µε πέτρες ΣΥΝ. 
πλακόστρωτος 2. λιθόστρωτο (το) ο δρόµος που έχει επιστρωθεί µε πέτρες 
διαφόρων σχηµάτων, έχει ανώµαλη επιφάνεια και είναι ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικός τής ρυµοτοµίας των κυκλαδίτικων κυρ. νησιών ΣΥΝ. 
καλντερίµι. λιθόσφαίρα (η) [1890] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. η ζώνη τής Γης που 
περιλαµβάνει τον στερεό φλοιό και το τµήµα τού ανώτερου µανδύα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lithosphère]. λιθοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} 
ΑΝΘΡΩΠΟΛ. σύνολο προϊστορικών εργαλείων ή άλλων αντικειµένων από πέτρα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. industrie lithique]. λιθοτοµία (η) [αρχ.] {λιθοτοµιών} 
1. η εξόρυξη πετρωµάτων (λίθων και µαρµάρων) από λατοµείο ΣΥΝ. λατοµία, 
λατόµηση · 2. ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση λίθου από την ουροδόχο κύστη, 
που εφαρµοζόταν παλαιότερα και κατά την αρχαιότητα (αναφέρεται µάλιστα 
και από τον Ιπποκράτη). — λιθοτοµικός, -ή, -ό [µτγν.]. λιθοτόµος (ο) [αρχ.] 
αυτός που σπάζει πέτρες ή εξορύσσει πετρώµατα απόκτα λατοµεία ΣΥΝ. 
λατόµος. λιθοτριψία (η) [1871] {λιθοτριψιών} ΙΑΤΡ. Ο εξωσωµατικός και αναί-
µακτος θρυµµατισµός των λίθων τού ουροποιητικού συστήµατος, µε τη 
χρησιµοποίηση ηχητικών κυµάτων, που εµφανίζουν απότοµη αύξηση τής 
έντασης τους και εισδύουν βαθιά στους ιστούς.  — λιθο-τριπτικός, -ή, -ό 
[1844]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lithotripsie]. Λιθουανία (η) (λιθ. 
Lietuvos Respublika = ∆ηµοκρατία τής Λιθουανίας) κράτος τής ΒΑ. Ευρώπης 
στη Βαλτική Θάλασσα, πρώην ∆ηµοκρατία τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα το 
Βίλνιους, επίσηµη γλώσσα τη Λιθουανική και νόµισµα το λίτας Λιθουανίας. — 
Λιθουανός (ο) [1797], Λιθουανή (η), λιθουανικός, -ή, -ό, Λιθουανικά (τα). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Lithuania < λιθ. Lietuva (πιθ. παλαιότερο όνοµα 
τού ποταµού Νιέµαν, που διαρρέει τη χώρα) αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. 
litus «ακτή»]. 

λιθρίνι (το) → λυθρίνι 
λιθώδης, -ης, -ες [αρχ.] {λιθώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) 1. για υλικό που 

έχει τη σύσταση τής πέτρας 2. αυτός που είναι γεµάτος λίθους ΣΥΝ. 
πετρώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

λικέρ (το) {άκλ.} γλυκό οινοπνευµατώδες ποτό µε δυνατό άρωµα και γεύση, που 
προσφέρεται πριν ή µετά το φαγητό ΣΥΝ. ηδύποτο.   — (υποκ.) λικεράκι (το). 
[ETYjvi < γαλλ. liqueur < λατ. liquor «υγρό, ρευστό» < p. liqueo]. 

-λίκι (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει ιδιότητα: δασκα-λίκι, δικηγορι-
λίκι, καθηγητη-λίκι, αντρι-λίκι. 
[ΕΤΥΜ- Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής από το τουρκ. -lik, που πρω-
τοεµφανίζεται σε λ. δανεισµένες από την Τουρκική (πβ. νταϊλίκι < dayilik, 
χαρτζιλίκι < harçlik κ.ά.) και επεκτάθηκε αρχικώς σε ουσ. µε χαρακτήρα 
θέµατος -λ- (πβ. δασκαλίκι, υπαλληλίκι), αργότερα δε και σε άλλα ουσ. (συνήθ. 
µε µειωτική σηµ.). Από τον τ. -λίκι σχηµατίστηκε στη συνέχεια και παρεκτετ. 
τ. -ιλίκι µε (φωνητική) απόσπαση τού -ι- από το θέµα λέξεων (τουρκικών) µε 
χαρακτήρα /i/, ο οποίος καθιερώθηκε να γράφεται -ιλίκι, π.χ. µπεκρής - 
µπεκριλίκι, υπουργός 

- υπουργιλίκι, πρόεδρος - προεδριλίκι, άντρας ~ αντριλίκι κ.ά.]. 
λικνίζω ρ. µετβ. {λίκνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κουνώ απαλά και ρυθµι 
κά: λίκνιζε το µωρό στην κούνια 2. ταλαντεύω ρυθµικά: το κυµατά 
κι λίκνιζε τις βαρκούλες 3. (µεσοπαθ. λικνίζοµαι) κουνώ αργά και 
ρυθµικά το σώµα µου: τα κορµιά λικνίζονταν αισθησιακά στους ανα 
τολίτικους ρυθµούς. — λικνιστικός, -ή, -ό [1840], λικνιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. λίκνον]. 
λίκνισµα (το) {λικνίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η αργή, απαλή και ρυθµική κίνηση: 

το ~ των νεανικών σωµάτων στους ήχους τής µουσικής. 
λίκνο (το) 1. το έπιπλο µέσα στο οποίο κατακλίνεται και αναπαύεται το βρέφος 

ΣΥΝ. κούνια 2. (µτφ.) ο τόπος στον οποίο γεννήθηκε, δηµιουργήθηκε κάτι 
σηµαντικό: το ~ τής δηµοκρατίας | τής θεατρικής τέχνης ΣΥΝ. κοιτίδα, πηγή, 
εστία, αφετηρία, πατρίδα, γενέτειρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λίκνον < *νίκ-νον (µε 
προληπτική ανοµοίωση) < θ. *nik-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *neik- «λιχνίζω 
(σιτηρά)», πβ. λιθ. niekóju, ουαλ. nithio, βρετον. niza κ.ά. Οµόρρ. λικνίζω, 
λιχν-ίζω]. 

λικοιιρίνος (ο) (εσφαλµ. λυκουρίνος) ο καπνιστός κέφαλος· αλλιώς (λαϊκ.) 
νίτικο (το). Επίσης λικουρίνι (το). 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, ίσως < ιταλ. liocorno (di mare) < γαλλ. licorne (de 
mer) < ιταλ. alicorno «µονόκερως» (< λατ. unicornis). Στην Ελληνική η λ. 
παρετυµολογήθηκε προς τις λ. λύκος και ουρά]. 

λίκρα (η) {χωρ. πληθ.} (συχνά µε κεφ.) εµπορικό σήµα ενός γυαλιστερού, 
συνθετικού ελαστικού υφάσµατος, το οποίο χρησιµοποιείται σε εφαρµοστά 
είδη ενδυµασίας, κυρ. αθλητικά (1958). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Lycra, εµπορική 
ονοµασία]. 

λιλά επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το χρώµα τής πασχαλιάς, τής βιολέτας 
ΣΥΝ. βιολετής 2. λιλά (το) το ίδιο το χρώµα τής πασχαλιάς, τής βιολέτας, το 
ανοιχτό µοβ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. lilas < παλ. γαλλ. lilac < αραβ. lïlak < περσ. nïlak «γα-
λαζωπός» < nil «γαλάζιος» < σανσκρ. nlla «βαθυγάλαζος»]. 

λιλί (το) (συνήθ. στον πληθ.) λιλιά (τα) 1. (στη νηπιακή γλώσσα) τα παιχνίδια 
νηπίου · 2. (σκωπτ.) τα παράσηµα: στρατηγός µε περισσά 
- · 3. (σκωπτ.) τα χρήµατα· ΦΡ. (παροιµ.) έχεις λιλιά, έχεις λαλιά 
όποιος έχει χρήµατα, έχει και τη δυνατότητα να µιλάει άνετα για 
οτιδήποτε 4. (σκωπτ.) τα στολίδια και ειδικότ. τα κοσµήµατα: τα - 
που κοσµούν το στέµµα 5. (στον εν. λιλί, το - ευφηµ.) το γεννητικό όρ 
γανο τού µικρού αγωριού. 
[ΕΤΥΜ Ονοµατοποιηµένη λ. τής παιδικής γλώσσας]. 

λίλιον (το) ποώδες φυτό µε βολβό, φύλλα λεία και λογχοειδή, άνθη µεγάλα και 
αρωµατικά, λευκά, κόκκινα, κίτρινα ή µοβ· ο κρίνος. [ΕΤΥΜ < λατ. lilium, 
αγν. ετύµου, πιθ. µεσογ. δάνειο]. 

λιλιπούτιος, -α, -ο [1894] (συνήθ. ορθ. λιλιπούτειος) 1. αυτός που έχει 
µικροσκοπικό ανάστηµα, όπως οι φανταστικοί νάνοι τής Λιλιπούτης (βλ. 
ΕΤΥΜ.) ANT. γιγάντειος 2. (γενικά) αυτός που έχει πολύ µικρές διαστάσεις: 
~ πόλη | χωριό ΣΥΝ. µικροσκοπικός. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. lilliputian < 
Lilliput, µυθική χώρα βραχύσωµων ανθρώπων, λ. που έπλασε ο Ιρλανδός 
συγγραφέας J. Swift στο µυθιστόρηµα «Τα ταξίδια τού Γκιούλιβερ» 
(Gulliver's Travels)]. 

λιλιώδες (το) {λιλιώδ-ους | -η, -ών} BOT. φυτό που ανήκει στην τάξη των 
αγγειόσπερµων µονοκοτύλων και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη βολβών ή 
ριζωµάτων, τη σύνδεση των φύλλων σε δέσµη κοντά στο επίπεδο τού εδάφους 
και από ερµαφρόδιτα, εντυπωσιακά άνθη· περιλαµβάνει τους κρίνους, τις 
αµαρυλλίδες κ.ά. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού νεολατ. Liliaceae (πληθ.) < λατ. lilium «κρίνο», βλ. κ. 
λίλιον]. 

Λίλλη (η) πόλη τής Β. Γαλλίας, κοντά στα σύνορα µε το Βέλγιο. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. Lille < παλ. γαλλ. Lisle < l'isle «νησί» (σύγχρ. l'île), 
καθώς η πόλη κατείχε νησιωτική θέση ανάµεσα στους παραποτάµους τού 
Ντελ]. 

λίµα1 (η) {λιµών} 1. ατσάλινο εργαλείο µε χαρακιές ή δόντια, που µε την τριβή 
λειαίνει σκληρά υλικά σώµατα (κυρ. µέταλλα) ΣΥΝ. ρίνη 2. µικρό µεταλλικό 
εργαλείο που χρησιµοποιείται στο µανικιούρ για το κόντυµα και τη λείανση 
των άκρων των νυχιών · 3. (µτφ.-σπάν.) η ακατάσχετη φλυαρία. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. lima < λατ. lima]. 

λίµαΤ^η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) η υπερβολικά µεγάλη πείνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. λοιµός, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λιµάζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

λιµαδόρος (ο) ο τεχνίτης που λειαίνει σκληρή επιφάνεια µε λίµα ΣΥΝ. 
ρινιστής. [ΕΤΥΜ < λίµα + -δόρος (βλ.λ.)]. 

λιµάζω ρ. αµετβ. {λίµασ-α κ. λίµαξα, -µένος} (εκφραστ.) 1. αισθάνο- 



λιµάνι 1013 λίµπιντο 
 

µαι ακόρεστη ανάγκη να χορτάσω την πείνα µου, κυριεύοµαι από λαιµαργία 
2. υποφέρω, πεθαίνω από την πείνα ΣΥΝ. λιµοκτονώ 3. (η µτχ. λιµασµένος, -
η, -ο) αυτός που υποφέρει από την πείνα ΣΥΝ. πεινασµένος. — λίµασµα (το). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λοιµός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λιµάζω | λιµάσσω < µτγν. λιµώσσω | -
ττω < αρχ. λιµός. Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται στο αρχ. λιχµάζω «παίζω µε 
τη γλώσσα, γλείφω» < λείχω «γλείφω» (βλ. κ. γλείφω)]. 

λιµάνι (το) {λιµαν-ιού | -ιών} 1. η φυσική ή τεχνητή διαµόρφωση θαλάσσιας 
ακτής, όχθης ποταµού ή λίµνης, όπου αγκυροβολούν τα πλοία για ασφαλή 
(από πλευράς ανέµων) παραµονή, φόρτωση ή εκφόρτωση: εµπορικό | 
πολεµικό | διεθνές - ΣΥΝ. σκάλα, πόρτο 2. (συνεκδ.) η πόλη που διαθέτει 
λιµάνι 3. (µτφ.) το µέρος ή το πρόσωπο στο οποίο αναζητεί κανείς ασφάλεια: 
αναζητούσε ένα ~ στη ζωή του ΣΥΝ. καταφύγιο, άσυλο, απάγκειο. Επίσης 
(λόγ.-επίσ.) λιµένας κ. (λο-γιότ.) λιµήν (ο) [αρχ.] {λιµένος}. — (υποκ.) 
λιµανάκι (το) κ. (λόγ.) λι-µενίσκος (ο) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. liman < µτγν. λιµένιον, υποκ. τού αρχ. λιµήν, -
ένος (ήδη µυκ. πληθ. ri-me-ne), µηδενισµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στο ουσ. 
λειµών «λιβάδι, βοσκότοπος» (βλ. λ. λειµώνας)]. 

λιµάρης, -α, -ικο {λιµάρηδες} (µειωτ.) αυτός που µονίµως πεινά ΣΥΝ. λιγούρης, 
λιµασµένος. Επίσης λιµάρικος, -η, -ο [µεσν.].  — λιµάρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
λιµάζω + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

λιµάρω ρ. µετβ. {λιµάρισ-α, -τηκα, -µένος) ξύνω µε τη λίµα: ~ τα σίδερα | τα 
νύχια ΣΥΝ. ρινίζω, πλανίζω. — λιµάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. limare < lima 
«λίµα»]. 

λίµασµα (το) → λιµάζω 
λιµασµένος, -η, -ο → λιµάζω 
λιµεναρχείο (το) [1833] 1. η κρατική υπηρεσία που διοικεί ένα λιµάνι: το ~ 

εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού || το ~ Πειραιώς απαγόρευσε τον απόπλου προς 
τα νησιά τού Αιγαίου 2. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η λιµενική 
αρχή. 

λιµενάρχης (ο) [µτγν.] {λιµεναρχών} ο ανώτερος αξιωµατικός τού Λιµενικού 
Σώµατος, ο οποίος προΐσταται τού λιµεναρχείου. 

λιµένας (ο) → λιµάνι 
λιµενεργάτης (ο) {λιµενεργατών} ο εργάτης τού λιµανιού, φορτοεκφορτωτής 

πλοίων. 
λιµενικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που σχετίζεται µε λιµάνι· ΦΡ. λιµενικά έργα 

έργα που εκτελούνται στον αιγιαλό, στην όχθη, την παραλία ή την παρόχθια 
ζώνη, µέσα στη θάλασσα, τη µεγάλη λίµνη ή στον πλεύσιµο ποταµό ή εκείνα 
που ορισµένα µόνο τµήµατα τους βρίσκονται στους προαναφερόµενους 
χώρους, καθώς και κάθε διαµόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών · 2. 
αυτός που σχετίζεται µε το Λιµενικό (Σώµα): ~ όργανα | προσωπικό' ΦΡ. (α) 
λιµενικός δόκιµος ο µαθητής τής Σχολής ∆οκίµων Λιµενικών Αξιωµατικών 
(β) λιµενικό ταµείο το ταµείο ασφαλίσεως όσων ανήκουν στο Λιµενικό Σώµα 
(γ) λιµενικός φόρος ο φόρος που εισπράττεται από τα λιµενικά ταµεία (δ) 
λιµενική αρχή το λιµεναρχείο (ε) λιµενικός σταθµός κατώτερη λιµενική 
υπηρεσία 3. (α) Λιµενικό (Σώµα) το στρατιωτικά συντεταγµένο σώµα των 
ανδρών και των βαθµοφόρων τού Εµπορικού Ναυτικού, οι οποίοι υπάγονται 
στις ίδιες διατάξεις µε τους οµολόγους τους τού Πολεµικού Ναυτικού και 
έχουν ως αρµοδιότητα τον γενικό έλεγχο και την αστυνόµευση των πλωτών 
µέσων στο λιµάνι και στη θάλασσα (β) Λιµενικός (ο) (i) στέλεχος τού 
Λιµενικού Σώµατος (ii) υπάλληλος τού Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας. 

λιµενίσκος (ο) → λιµάνι 
λιµενοβραχίονας (ο) [1888] {λιµενοβραχιόνων} 1.η τεχνητή προέκταση µέρους 

τής ξηράς προς τη θάλασσα, ώστε να εισχωρεί στο πέλαγος µε τρόπο που να 
προστατεύει απ' τη µια το λιµάνι από τα σφοδρά κύµατα και τη διάβρωση που 
αυτά προκαλούν και να αποτρέπει απ' την άλλη προσχώσεις ΣΥΝ. µόλος, 
προβλήτα 2. µακρόστενος πρόβολος που έχει λειτουργία ανάλογη µε την 
παραπάνω (σηµ. 1). 

λιµενοδείκτης (ο) [1866] {λιµενοδεικτών} ΝΑΥΤ. 1. βιβλίο στο οποίο 
περιέχονται λεπτοµερείς λιµενικοί χάρτες, περιγραφές ακτών, λιµανιών και 
όρµων, όπως και πληροφορίες χρήσιµες για ναυτιλλοµένους ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
πορτολάνος 2. (συνεκδ.) λεπτοµερής λιµενικός χάρτης ή συλλογή τέτοιων 
χαρτών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ιταλ. portolano (βλ. λ. πορτολάνος)]. 

λιµενοφύλακας (ο) [αρχ.] {λιµενοφυλάκων} ο κατώτερος στην ιεραρχία τού 
Λιµενικού Σώµατος, που φροντίζει για την ασφάλεια τού λιµανιού (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΙΝ.). λίµιτ-απ (το) {άκλ.} ελλην. ανώτατο όριο διακύµανσης-
επιτρεπόµενο όριο ανοδικών µεταβολών σε τιµή χρεωγράφου ή εµπορεύµατος 
στη διάρκεια τής συνεδρίασης χρηµατιστηρίου ANT. λίµιτ-ντάουν. [ΕΤΥΜ. 
<αγγλ. limit-up]. 
λίµιτ-ντάουν (το) {άκλ.} ελλην. κατώτατο όριο διακύµανσης· Επιτρεπόµενο 

όριο καθοδικών µεταβολών σε τιµή χρεωγράφου ή εµπορεύµατος στη 
διάρκεια τής συνεδρίασης χρηµατιστηρίου ANT. λίµιτ-απ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
limit-down]. 

λιµνάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {λίµνασ-α, -µένος} 1. (για νερά) έχω σχηµατίσει 
λίµνη, τέλµα, µένω σε ακινησία: στο σηµείο αυτό τα νερά λιµνάζουν 2. (για 
πρόσ.) µένω αδρανής, στάσιµος ΣΥΝ. αδρανώ 3. (για υπόθεση) βρίσκοµαι σε 
εκκρεµότητα επί µακρό χρονικό διάστηµα ΣΥΝ. εκκρεµώ. — λίµνασµα (το). 
λιµνάζων, -ούσα, -ον (λόγ.) (για νερά) αυτός που λιµνάζει· συνήθ. στη ΦΡ. 
λιµνάζοντα ύδατα (µτφ.) η κατάσταση αδράνειας, στασιµότητας: «η οµιλία τού 
υπουργού Εξωτερικών τάραξε τα λιµνάζοντα ύδατα και, όπως ήταν φυσικό, 
προκάλεσε αντιδράσεις» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. λιµνάζω. Η φρ. 
λιµνάζοντα ύδατα (στη µτφ. σηµ.) αποδίδει τη γαλλ. eaux stagnantes]. 

λιµναίος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε λίµνη ΣΥΝ. λιµνή-σιος · 2. 
αυτός που ζει ή υπάρχει σε λίµνη ή κοντά σε λίµνη: ~ χλωρίδα | οικισµοί | 
χελώνα. Επίσης λιµνήσιος, -ια, -ιο [µτγν.]. 

λίµνη (η) {λιµνών} 1. η κοιλότητα τής γης η οποία περιέχει στάσιµο ή ελαφρώς 
κινούµενο νερό και δεν επικοινωνεί µε τη θάλασσα: η ~ Βαϊκάλη || τεχνητή ~ 
(π.χ. η ~ τού Μαραθώνα) 2. (µτφ.) άφθονη ποσότητα υγρού που έχει χυθεί στο 
έδαφος: ~ αίµατος | δακρύων. — (υποκ.) λιµνούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λί-µν-η, µηδενισµ. βαθµ. τού ουσ. λειµών «λιβάδι, βοσκότοπος» 
(βλ. λ. λειµώνας)]. 

λιµνιώτης (ο) {λιµνιωτών} ο λιµνόβιος (βλ.λ.). 
λιµνόβιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που ζει σε λίµνη ή κοντά σε λίµνη: ~ φυτά | 

πτηνά ΣΥΝ. λιµναίος. 
λιµνοθάλασσα (η) [αρχ.] {λιµνοθαλασσών} η κοιλότητα εδάφους που περιέχει 

αλµυρά ή υφάλµυρα (γλυφά), σχετικώς αβαθή και ήρεµα νερά, που έχουν 
πρόσβαση προς τη θάλασσα, από την οποία διαχωρίζονται µε αµµώδεις 
φραγµούς, νήσους ή κοραλλιογενείς υφάλους: η - τού Μεσολογγίου. 

λιµνολογία (η) {χωρ. πληθ.} επιστήµη που ασχολείται µε τη µελέτη των λιµνών. 
— λιµνολόγος (ο/η), λιµνολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. limnology]. 

λιµνόπλοιο (το) {λιµνοπλοίων} µικρό σκάφος που χρησιµοποιείται στις µεγάλες 
λίµνες (λ.χ. Η.Π.Α., Καναδά κ.α.). {ΕΤΥΜ, Απόδ. τού αγγλ. lake craft ή 
laker]. 

λίµνότοπος (ο) {λιµνοτόπων} 1. περιοχή µε πολλές λίµνες 2. ελώδης περιοχή 
γεµάτη στάσιµα νερά, τέλµατα και τενάγη. 

λιµοκοντόρος (ο) (σκωπτ.) ο νέος που, παρά τη φτώχια ή την πείνα του, 
ντύνεται και στολίζεται επιδεικτικά, προκειµένου να κάνει εντύπωση στους 
άλλους και ιδιαίτερα στις νέες κοπέλες ΣΥΝ. (ο)µορφο-νιός, τζιτζιφιόγκος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λοιµός. 
[ΕΤΥΜ. < *λιµο-κόντης «πεινασµένος κόµης» (κατά τα ουσ. σε -δόρος, λ.χ. 
καντα-δόρος, λιµα-δόρος) < λιµός + -κόντης < κόντες (βλ.λ.)]. 

λιµοκτονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. ο θάνατος από πείνα 2. στέρηση τροφής 
για πολύ καιρό λόγω φτώχιας ή άλλων συνθηκών (πολέµου κλπ.). 

λίµοκτόνος, -ος/-α, -ο αυτός που χρησιµοποιείται για την εξολόθρευση 
εντόµων, τρωκτικών, ζιζανίων και άλλων ζωντανών οργανισµών, που 
βλάπτουν τα φυτά, τα ζώα ή τις τροφές (πβ. λ. ζιζανιοκτό-νος, µυκητοκτόνος, 
εντοµοκτόνος): ~ χηµικές ουσίες | φάρµακα. 

λιµοκτονώ ρ. αµετβ. {λιµοκτονείς... | λιµοκτόνησα} 1. πεθαίνω από πείνα, από 
ασιτία: χιλιάδες παιδιά τού Τρίτου Κόσµου λιµοκτονούν 2. (συνεκδ.) βρίσκοµαι 
σε έσχατη ένδεια, είµαι πάµφτωχος ΣΥΝ. πένοµαι, (λαϊκ.-εκφραστ.) 
ψωµολυσσάω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λοιµός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λιµοκτονώ (-έω) < λιµός 
+ -κτονώ (< -κτόνος < κτείνω «φονεύω, σκοτώνω»), βλ. κ. -κτονία]. 

λιµός (ο) η µεγάλη πείνα λόγω γενικής έλλειψης τροφίµων, που µαστίζει 
ολόκληρο πληθυσµό (πβ. λοιµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος, λοιµός. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< θ. λι-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *lei- «αφανίζω, λιγοστεύω», πβ. αρχ. σλαβ. 
libèru «λεπτός», αρχ. γερµ. bi-linnan «εξασθενίζω, σταµατώ», γοτθ. af-linnan 
«αποχωρώ» κ.ά. Οµόρρ. λοι-µός (βλ.λ.), λιµο-κτονώ, λιµάζω (< λιµ-ώσσω) 
κ.ά.]. 

λιµουζίνα (η) {λιµουζινών} µακρύ πολυτελές επιβατικό αυτοκίνητο που έχει 
τέσσερεις πόρτες και τρία παράθυρα σε κάθε πλευρά. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
limousine, από την επαρχία Limousin (τής κεντρικής Γαλλίας), όπου υπήρχε 
εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων πολυτελείας]. 

λίµπα (η) {λιµπών} (λαϊκ.) δεξαµενή ή λάκκος όπου καταλήγει υγρό (λ.χ. το 
λάδι σε ελαιοτριβείο)· συνήθ. στη ΦΡ. τα κάνω λίµπα (i) µουσκεύω εντελώς 
(έναν χώρο), τον γεµίζω νερά: κάθε φορά που πλένεται τα κάνει λίµπα! (ii) 
διαλύω τα πάντα (σε έναν χώρο), τα κάνω άνω-κάτω: µπήκε µεθυσµένος στο 
µαγαζί και τα έκανε λίµπα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < διαλεκτ. ιταλ. limba «λεκάνη, 
κοιλότητα εδάφους» < µτγν. λατ. lembus (σπάν. limbus) < ελλην. λέµβος 
«µικρό και ελαφρύ σκάφος»· πβ. αλβ. limbe, διαλεκτ. ελλην. λιµπί «πέτρινο 
δοχείο ελαιοτριβείου, όπου καταλήγει το λάδι». Η φρ. τα κάνω λίµπα από 
αρχική σηµ. «γεµίζω µε λάδια», συνεπώς «λερώνω - προκαλώ αναστάτωση»]. 

λιµπεραλισµός (ο) ο φιλελευθερισµός (βλ.λ.). — λιµπεραλιστής (ο), 
λιµπεραλίστρια (η), λιµπεραλιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. libéralisme (< liberal < λατ. überaus 
«ελεύθερος»)]. 

λίµπερτι (το) {άκλ.} ΝΑΥΤ. µεσαίου µεγέθους ατµοκίνητο φορτηγό πλοίο, που 
ναυπηγήθηκε στις Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Liberty-ship «πλοίο τής ελευθερίας», ονοµασία αµερι-
κανικών πλοίων]. 

λίµπερο (ο) {άκλ.} ΑΘΛ. παίκτης που κινείται ελεύθερα σε όλο το γήπεδο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. libero «ελεύθερος»]. 

λιµπίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {λιµπίστηκα} (καθηµ.) 1. επιθυµώ να φάω κάτι (το 
οποίο συνήθ. βλέπω): είδα την τούρτα και τη λιµπίστηκα ΣΥΝ. λιγουρεύοµαι 2. 
ποθώ ερωτικά: παρά την ηλικία του λιµπιζόταν τις µικρούλες! — λιµπιστικός, -
ή, -ό κ. λιµπιστός ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λιµβίζω | λιµπίζω < µτγν. λιµβός «ελκυστικός», αγν. ετύµου. 
Κατ' άλλους, < λατ. libo «δοκιµάζω, γεύοµαι»]. 

λίµπιντο (το/η) {άκλ.} ΨΥΧΟΛ. η ερωτική ορµή ή τάση που, κατά τον Φρόυντ, 
συνιστά πρωτογενές κίνητρο κάθε ανθρώπινης ενέργειας. [ΕΤΥΜ. < λατ. 
libido «επιθυµία, πόθος» < übet (απρόσ. ρ.) «αρέσει»]. 



λιµπιστερός 1014 λιπαίνω 
 

λιµπιστερός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός τον οποίο λιµπίζεται κάποιος· λαχταριστός, 
ποθητός. 
[ΕΤΥΜ. < λιµπίζοµαι (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τερός, πβ. κ. λυπητερός}. 

λίµπρα (η) → λίβρα 
λιµπρετίστας (ο) (σπάν. λιµπρετίστων} ο συγγραφέας λιµπρέτου: ~ τής όπερας 

«Οθέλλος» τού Βέρντι ήταν ο Αρ. Μπόιτο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. librettista < libretto 
(βλ. κ. λιµπρέτο)]. 

λιµπρέτο (το) το κείµενο όπερας, οπερέτας ή και µουσικού έργου, που δεν έχει 
δραµατικό χαρακτήρα (λ.χ. ορατόριου). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. libretto, υποκ. τού 
libro «βιβλίο» (< λατ. liber)]. 

λίµπρο ντ' όρο (το) {άκλ.} το βιβλίο καταγραφής των ευγενών ΣΥΝ. 
χρυσόβιβλος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. libro d'oro «χρυσή βίβλος» < libro «βιβλίο» + oro «χρυσός»]. 

λιµωδης, -ης, -ες [αρχ.] {λιµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που πεινάει 
πολύ ΣΥΝ. πειναλέος, λιµασµένος, θεονήστικος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης« -ες- 

λψωττω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) υποφέρω από την πείνα ΣΥΝ. 
λιµοκτονώ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λιµώσσω | -ώττω < αρχ. λιµός]. 

λινάρι (το) {λιναρ-ιού | -ιών} 1. ποώδες φυτό που καλλιεργείται για τη 
χρησιµότητα του στην υφαντική και τα πλούσια σε έλαιο σπέρµατα του 2. 
(συνεκδ.) η κλωστή που κατασκευάζεται από τις ίνες τού παραπάνω φυτού· 
ΦΡ. τού λιναριού τα πάθη | τα βάσανα για δυστυχίες που ακολουθούν η µία 
την άλλη και επιφέρουν µεγάλο πόνο: τράβηξε ~ (υπέφερε πολλά). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λινάριον < αρχ. λίνον (ήδη µυκ. vri-no) < I.E. *li-no-«λι-
νάρι», πβ. λατ. Unum (> γαλλ. lin), αρχ. σλαβ. linü, ρωσ. lën (γεν. lina), ιρλ. 
lin «δίχτυ», αγγλ. linen, γερµ. Lein κ.ά.]. 

λιναρόσπορος (ο) το σπέρµα τού λιναριού, που καλλιεργείται για το λινέλαιο 
και ως ζωοτροφή. Επίσης λινόσπορος [1887]. 

λινάτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. χοντρό ύφασµα από λινάρι ή κάνναβη, που 
χρησιµοποιείται για την κατασκευή σάκων ή για τη συσκευασία 
εµπορευµάτων 2. (κατ' επέκτ.) το κοµµάτι από φθαρµένο ή παλιό σάκο, που 
χρησιµοποιείται ως σφουγγαρόπανο 3. (αργκό ως χαρακτηρισµός) ευτελής 
άνθρωπος, κατώτερης ποιότητας. [ΕΤΥΜ. < λινό + παραγ. επίθηµα -άτσα, πβ. 
µπουγ-άτσα, χλαπ-άτσα]. 

Λίνδος (η) αρχαία πόλη τής Ρόδου, µία από τις τρεις σηµαντικότερες τού 
νησιού, στα Α. του παράλια. [ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, αγν. ετύµου, πιθ. 
δάνειο]. 

λινέλαιο (το) [µτγν.] {λινελαί-ου | -ων} το έλαιο που παράγεται µε έκθλιψη των 
σπόρων τού λιναριού και χρησιµοποιείται για την παραγωγή ελαιοχρωµάτων, 
βερνικιών, τυπογραφικών µελανιών κ.λπ. Επίσης (λαϊκ.) λιναρόλαδο 

λινοβάµβακος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι φτειαγµένος από ίνες λιναριού 
και βαµβακιού. 

λινόδετος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει δεθεί µε σχοινί από λινάρι 2. (βιβλίο) 
τού οποίου τα εξώφυλλα έχουν επενδυθεί µε λινό ύφασµα: ~ τόµος. 

λινόλαιο (το) {λινολαί-ου | -ων} αδιάβροχο υλικό για την επίστρωση δαπέδων, 
το οποίο αποτελείται από κανναβάτσο επιχρισµένο µε µείγµα από 
στερεοποιηµένο λινέλαιο, κολλώδεις ουσίες, σκόνη φελλού, χρωστικές ουσίες 
κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. linoleum (νόθο συνθ.) < lin- (< λατ. linum) + 
oleum (< αρχ. έλαιο ν)]. 

λινοµέταξος, -η, -ο [1835] (ύφασµα) που έχει υφανθεί από ίνες λιναριού και 
µεταξιού. 

λινός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από ίνες λιναριού: ~ πετσέτα | 
σεντόνι | πουκάµισο 2. λινό (το) ελαφρύ ύφασµα ή ένδυµα από ίνες λιναριού. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λινούς < λίνον (βλ. λ. λινάρι)]. 

Αίνος (ο) 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ένας από τους 70 Αποστόλους 2. 
ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αβεβ. ετύµου, που συνδ. µε το ουσ. αϊλινος «θρη-
νωδία», για το οποίο έχει υποτεθεί ότι προέρχεται από την κραυγή αϊ Αίνε 
«αλίµονο Λίνε». Το όν. είναι ανατολ. προελεύσεως]. 

λινοστολή (η) [1833] εσώρουχα που είναι φτειαγµένα από λινό ύφασµα. 
λινοτάπητας (ο) [λινοταπήτων} το λινόλαιο (βλ.λ.). 
λινοτύπης (ο) {λινοτυπών} ο εργάτης τού τυπογραφείου ή ο τυπογράφος που 

ειδικεύεται στον χειρισµό λινοτυπικών µηχανών. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. linotype (οπτικό δάνειο)]. 

λινοτυπία (η) {λινοτυπιών} ΤΥΠΟΓΡ. η µηχανική µέθοδος στοιχειοθεσίας µε 
πρώτη ύλη το θερµό χυτό µέταλλο, κατά την οποία τα τυπογραφικά στοιχεία 
δεν κατασκευάζονται µεµονωµένα, αλλά συντίθενται σε συµπαγείς 
µεταλλικές αράδες (στίχους) (πβ. λ. µονοτυπία). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
linotype (από εµπορική ονοµασία) < φρ. line of types «γραµµή (στίχος) 
χαρακτήρων»]. 

λινοτυπικός, -ή, -ό ΤΥΠΟΓΡ. σχετικός µε τη λινοτυπία: ~ τυπογραφική µέθοδος- 
ΦΡ. λινοτυπική µηχανή η µηχανή που χρησιµοποιείται για την κατασκευή 
συµπαγών µεταλλικών στίχων από κράµα µολύβδου και αντιµονίου. 

λιντ κ. λίντερ (το) {άκλ.} 1. το τραγούδι 2. (ειδικότ.) χαρακτηριστικό τραγούδι 
τού γερµανικού ροµαντισµού (τέλος 18ου, αρχές 19ου αι.), γραµµένο πάνω σε 
στίχους σηµαντικών ποιητών γνωστότερα τα λιντ τού Σούµπερτ, τού Σούµαν 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Lied «τραγούδι», πληθ. Lieder]. 

λιντσάρισµα (το) {λιντσαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η κακοποίηση ή θανάτωση 
(κάποιου) από εξαγριωµένο πλήθος (χωρίς να έχει προη- 

γηθεί δίκη ή να υπάρχει νόµιµη εξουσία για κάτι τέτοιο). λιντσάρω ρ. µετβ. 
{λιντσάρισ-α, -τηκα, -µένος} (κυρ. για εξαγριωµένο πλήθος) κακοποιώ ή 
θανατώνω µε λιντσάρισµα: οι κάτοικοι τού χωριού όρµησαν να λιντσάρουν τον 
παιδοκτόνο, αλλά απωθήθηκαν από τον αστυνοµικό κλοιό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -
α, -ο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. lynch (στη φρ. lynch law) από το όνοµα τού Αµερικανού 
Ch. Lynch (1736-1796), ο οποίος οργάνωνε παράνοµα λαϊκά δικαστήρια κατά 
την Αµερικανική Επανάσταση και εκτελούσε ποινές εναντίον των νοµιµοφρόνων 
(αγγλ. loyalists) προς το αγγλικό στέµµα στην πολιτεία τής Βιρτζίνιας]. λιο1- κ. 
λιό- (λαϊκ.) ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε τον ήλιο: λιό-γερµα, 
λιο-περίχυτος, λιο-πύρι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ήλιο-, α' συνθ. που προέρχεται από το ουσ. ήλιος και 
απαντά σε όλες τις φάσεις τής Ελληνικής (λ.χ. αρχ. ήλιο-µανής, µτγν. ήλιο-
τρόπιον, µεσν. (ή)λιό-καλος)]. λιο*- κ. λιό- (λαϊκ.) α' συνθετικό που δηλώνει ότι 
κάτι σχετίζεται µε την ελιά: λιό-δεντρο, λιο-τρίβι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < έλιο- < αρχ. έλαιο-, ά συνθ. που προέρχεται από το ουσ. έλαία, 
(λ.χ. αρχ. έλαιο-λόγος, µτγν. έλαι-ουργία, µεσν. ελαιόλαδο^), (ε)λ(α)ιό-φυτο(ν)]. 
λιοβολιά (η) → ηλιοβολία 
λιόγερµα (το) (λαϊκ.-λογοτ.) η δύση τού ηλίου ΣΥΝ. ηλιοβασίλεµα, δειλινό. 

[ΕΤΥΜ. < ηλιόγερµα < ήλιος + -γέρµα < γέρνω]. 
λιόδεντρο (το) → ελαιόδεντρο 
λιόκαλος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που έχει οµορφιά εφάµιλλη µε αυτήν τού ηλίου 
(βλ. λ. λιοπερίχυτος) ΣΥΝ. πεντάµορφος, περικαλλής. [ΕΤΥΜ. < *ηλιόκαλος < 
ήλιος + καλός]. λιόκλαδο κ. λιόκλαρο (το) (λαϊκ.) το κλωνάρι τής ελιάς. 
λιοκόκκι (το) {χωρ. γεν.} 1. ό,τι αποµένει ύστερα από το λειώσιµο των ελιών 
στο ελαιοτριβείο (υπολείµµατα από τον πυρήνα, τον φλοιό κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) η 
ελαιόπιτα. 

[ΕΤΥΜ. < *ηλιοκόκκιον < ήλιος + -κόκκιον< κόκκος]. λιοκούκουτσο (το) 
(λαϊκ.) το κουκούτσι τής ελιάς ΣΥΝ. ελαιοπυρή- 

νας. λιόλαδο (το) → ελαιόλαδο λιόλουστος, -η, -ο → ηλιόλουστος λιοµάζωµα 
(το) {λιοµαζώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) η συγκοµιδή 

των καρπών τής ελιάς. λιοµαζώχτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γυναίκα που 
µαζεύει τις ελιές. λιόµορφος, -η, -ο → ηλιόµορφος 
λιονταρής (ο) {λιονταρήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που παριστάνει τον γενναίο και 
επιδεικνύει την υποτιθέµενη παλληκαριά του στους άλλους ΣΥΝ. 
ψευτοπαλληκαράς, κουτσαβάκης, νταής, θρασύδειλος, κάργας, παλληκάρι τής 
φακής. λιοντάρι κ. λεοντάρι (το) {λιονταρ-ιού | -ιών} 1. το σαρκοφάγο θη-
λαστικό που ανήκει στην οικογένεια των αιλουροειδών και διαθέτει µεγάλο 
µέγεθος, λεπτή τρίχωση, ποικιλόχρωµη δορά, µεγάλη µυϊκή δύναµη και 
ευελιξία και (µόνο το αρσενικό) πλούσια χαίτη· επονοµάζεται και «ο βασιλιάς 
των ζώων»: το - βρυχάται | κατασπαράζει τη λεία του || η χαίτη τού ~ 2. (µτφ.) 
αυτός που ξεχωρίζει για την ανδρεία και την ορµητικότητα του: ήταν ~ στη 
µάχη ANT. δειλός, φοβι-τσιάρης. Επίσης (λαϊκ.) λιόντας (ο) [µεσν.]. — (υποκ.) 
λιονταράκι (το), λιονταρήσιος, -ια, -ιο. (Βλ. κ. λ. λέων). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. λιοντάριν < µτγν. λεοντάριον, υποκ. τού αρχ. λέων (βλ.λ.)]. 
λιονταρίνα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} το θηλυκό λιοντάρι ΣΥΝ. λέαινα. 
λιόνταρόψυχος, -η, -ο αυτός που διαθέτει µεγάλη ψυχική δύναµη 

και αντοχή, αυτός που έχει γενναίο φρόνηµα: ~ µαχητής. λιόντας (ο) 
-+ λιοντάρι 
λιοπεριχυτος, -η, -ο αυτός που τον βλέπει ο ήλιος από όλες τις πλευρές, που 
περιχύνεται από το φως τού ηλίου: «πρωί και λιοπερί-χυτη και λιόκαλ'είν' η 
µέρα» (Κ. Παλαµάς). [ΕΤΥΜ < λιο- (< ήλιος) + περίχυτος (< περιχύνω)]. 
λιοπύρι (το) [χωρ. γεν.} η υπερβολική και αφόρητη ζέστη, όταν ο ήλιος καίει 
πολύ ΣΥΝ. καύσωνας, λιόκαµα. [ΕΤΥΜ. < *ηλιοπύρι < ήλιος + πυρ]. 
λιόσπορος (ο) → ηλιόσπορος 
λιοστάσι (το) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η έκταση γης όπου είναι φυτευµένες και 
καλλιεργούνται ελιές ΣΥΝ. ελαιώνας, ελαιοφυτεία, λιόφυτο. [ΕΤΥΜ. < 
*ελαιοστάσιο < έλαιο- (< ελαία) + -στάσιο (< αρχ. ϊσταµαι, πβ. στάσις)}. 
λιοτριβάρης (ο) {λιοτριβάρηδες}, λιοτριβάρισσα (η) [χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) ο ιδιοκτήτης της ή ο εργάτης ελαιοτριβείου. λιοτρίβι κ. 
λιοτριβειο (το) → ελαιοτριβείο λιοτροπι (το) → ηλιοτρόπιο Λιουµπλιάνα (η) η 
πρωτεύουσα τής Σλοβενίας. [ΕΤΥΜ. < σλοβεν. Ljubljana (γερµ. Laibach) < 
αρχ. σλαβ. Luvi-gana, αγν. ετύµου]. λιόφυτος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (για έκταση γης) 
αυτός που έχει φυτευτεί µε ελιές: ~ κάµπος | πεδιάδα. 2. λιόφυτο (το) [µεσν.] 
τόπος, κτήµα µε ελαιόδεντρα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έλαιόφυτος < έλαιο- (< έλαία) + -φυτος (βλ. κ. φυτό)]. 
λιόφως (το) -> ηλιόφως λιόχαρος, -η, -ο → ηλιόχαρος 
λιπαίνω ρ. µετβ. {λίπα-να, -νθηκα, -σµένος} 1. ΜΗΧΑΝ. αλείφω µε λίπος ή άλλη 

λιπαρή ουσία επιφάνεια ή εξάρτηµα µηχανήµατος, για να τα προστατεύσω και 
να τα συντηρήσω από την τριβή που υφίστανται ΣΥΝ. γρασάρω · 2. ΓΕΩΠ. 
ρίχνω λίπασµα (φυσικό ή τεχνητό) 
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σε (χωράφι), προκειµένου να το καταστήσω περισσότερο γόνιµο ΣΥΝ. 
κοπρίζω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επίρρ. λίπα (βλ. λ. λίπος)]. 

λιπανάβατος, -η, -ο → λειψανάβατος 
λίπανση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. ΜΗΧΑΝ. η 

επάλειψη µε λιπαρές ουσίες κινούµενων εξαρτηµάτων µηχανής, που έχει 
σκοπό τη µείωση τής φθοράς και τής τριβής τους ΣΥΝ. γρασάρι-σµα, λάδωµα 
· 2. ΓΕΩΠ. ο εµπλουτισµός (τού εδάφους) µε λίπασµα µε σκοπό τη διατήρηση 
ή τη βελτίωση τής γονιµότητας του ΣΥΝ. κό-πρισµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ωρίµαση. 

λιπαντήρας (ο) συσκευή για τη λίπανση των µηχανών. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. graisseur], 

λιπαντήριο (το) [1858] {λιπαντηρί-ου | -ων} ο χώρος στον οποίο γίνεται η 
λίπανση (βλ.λ., σηµ. 1). 

λιπαντής (ο), λιπάντρια (η) {λιπαντριών} ο εργάτης που ασχολείται µε τη 
λίπανση µηχανικών εξαρτηµάτων (λ.χ. αξόνων)· (ειδικότ.) µέλος τού 
προσωπικού µηχανής τού πλοίου, που ασχολείται µε τη λίπανση και την 
παρακολούθηση µηχανών, την παραλαβή καυσίµων, τον καθαρισµό οργάνων 
και µεταλλικών επιφανειών των µηχανών κ.ά. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
graisseur]. 

λιπαντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη λίπανση των µηχανηµάτων ή 
συντελεί σε αυτήν: ~ λάδι | υγρό || - λίπη (γράσα) | στερεά | συνθετικά 2. 
λιπαντικό (το) το στερεό ή ρευστό προϊόν, το οποίο χρησιµοποιείται για να 
µειώσει τη φθορά και την τριβή δύο τριβο-µένων επιφανειών (λ.χ. τα 
κινούµενα µέρη µιας µηχανής). [ΕΤΥΜ. µτγν. < λιπαίνω. Η σηµ. 2 αποδίδει 
το γαλλ. lubricant]. 

λιπαρός, -ή, -ό 1. ο καλυµµένος µε λάδι ή λίπος ή αυτός που δίνει την αίσθηση 
ότι είναι καλυµµένος µε λάδι ή λίπος: ~ µαλλιά (λόγω λιπωδών εκκρίσεων τού 
κεφαλιού) ΣΥΝ. ελαιώδης, λιπώδης 2. (τροφή) που περιέχει λίπη 3. λιπαρά 
(τα) οι ουσίες που περιέχουν λίπος: γάλα | γιαούρτι µε πολλά ~ || προϊόντα 
διαίτης µε µηδέν -· ΦΡ. ΧΗΜ. λιπαρά οξέα τα οργανικά οξέα που απαντούν 
στα λίπη και τα έλαια υπό µορφήν γλυκεριδίων 4. ΖΩΟΛ. λιπαρός (ο) 
κολεόπτερο έντοµο µε σώµα λείο, εύρωστο και µαύρο µε κίτρινες κηλίδες· ΦΡ. 
λιπαρό πτερύγιο το λιπαρό (σηµ. 1), εύκαµπτο πτερύγιο που υπάρχει στη ράχη 
ψαριών, όπως ο σολοµός, το γατόψαρο κ.ά. · 5. (έδαφος) που ευνοεί την πα-
ραγωγή ΣΥΝ. γόνιµος, εύφορος. — λιπαρότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
επίρρ. λίπα, βλ. κ. λίπος]. 

λίπασµα (το) [αρχ.] {λιπάσµ-ατος | -ατα, -άτων} η φυσική ή τεχνητή ουσία που 
συντελεί στη βελτίωση και την ανάπτυξη τής παραγωγικότητας των φυτών: 
φυσικό | συνθετικό | διαφυλλικό ~ || ~ µακράς διαρκείας. 

λιπασµός (ο) [µτγν.] (για έδαφος) η λίπανση, ο εµπλουτισµός µε λίπασµα. 
λιπίδιο (το) {λιπιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. κάθε αδιάλυτη στο νερό χηµική ένωση που 

εκχυλίζεται από βιολογικές πηγές µε οργανικούς διαλύτες, όπως αιθέρας, 
βενζόλιο, χλωροφόρµιο κ.ά.· µαζί µε τις πρωτεΐνες και τους υδρογονάνθρακες 
συνιστά το πρωταρχικό δοµικό συστατικό των ζωντανών κυττάρων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. lipid]. 

λιπο-1 κ. λιπό- κ. λιπ- κ. λειψό- κ. λειψ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει: 1. 
έλλειψη: λιπό-σαρκος, λιπο-βαρής, λειψ-ανδρία 2. εγκατάλειψη: λιπο-τάκτης 3. 
απώλεια: λιπο-ψυχώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ρ. λείπω (πβ. αόρ. έ-λειψ-α, αόρ. β' ε-λιπ-ον)]. 

λιπο-2 κ. λιπό- (επιστηµ.) α' συνθετικό που δηλώνει την παρουσία λιπαρών 
ουσιών: λιπό-σωµα, λιπο-πρωτεΐνη. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. ελληνογενών ξέν. όρων και νόθων συνθέτων που προέρχεται 
από το ουσ. λίπος, λ.χ. αγγλ. lipo-suction, γαλλ. lipo-soluble]. 

λιπ(ο)αναρρόφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} µέθοδος αφαίρεσης τού 
περιττού λίπους από το σώµα τού ανθρώπου µε χειρουργική τοµή στο δέρµα 
και αποµάκρυνση τού λίπους µε αναρρόφηση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. liposuction (νόθο συνθ.) < lipo- (< λίπος) 
+ suction «αναρρόφηση»]. 

λιποβαρής, -ής, -ές [1891] {λιποβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
βάρος µικρότερο από το κανονικό: ~ ψωµί || ~ σταθµά ΣΥΝ. λειψός, ξίκικος. 
Επίσης (λαϊκ.) λιπόβαρος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ. < λιπο- + -βαρής < βάρος]. λιπογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -
έσεων} η παραγωγή λίπους σε διάφορα µέρη τού σώµατος. [ΕΤΥΜ, 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. lipogenesis]. λιποδιαλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -
ύσεις, -ύσεων) η διάσπαση τού περιττού λίπους µε ειδικά προϊόντα ή ιατρική 
επέµβαση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. liposolution (νόθο συνθ.)]. 
λιποδιαλυτικός, -ή, -ό αυτός που συµβάλλει στη λιποδιαλυση: ~ 
κρέµα | δράση. — λιποδιαλυτικά επίρρ. λίποδιαλυτός, -ή, -ό αυτός που είναι 
διαλυτός στα λιπαρά σώµατα, π.χ. οι βιταµίνες A, D, Ε και Κ είναι λιποδιαλυτές 
σε αντίθεση µε τις βιταµίνες Β, C και Ρ, που είναι υδατοδιαλυτές. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. liposoluble (νόθο συνθ.) < lipo- (< λίπος) + 
soluble «διαλυτός»)] λιποειδής, -ής, -ές {λιποειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που έχει τη φύση τού λίπους: ~ ουσία ΣΥΝ. ελαιώδης, λιπώδης, στεατώδης 2. 
αυτός που περιέχει λίπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. lipoid]. λιποθυµία (η) [αρχ.] {λιποθυµιών} η παροδική απώλεια 
των αισθήσεων, που οφείλεται σε εγκεφαλική αναιµία, απότοµη συγκίνηση ή 
αλλαγή τής θέσης τού σώµατος: από τη ζέστη και τον συνωστισµό 

τής ήρθε ~. Επίσης (λαϊκ.) λιποθυµιά κ. λιγοθυµιά. — λιποθυµικός, -ή, ;ό 
[αρχ.]. 

λιπΟθυµος, -η, -ο [1889] αυτός που έχει χάσει τις αισθήσεις του: έπεσε κάτω ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής, πιθανός. 

λιποθυµώ (κ. -άω) κ. (λαϊκ.) λιγοθυµώ ρ. αµετβ. {λιποθυµάς... | λι-ποθύµ-ησα, -
ισµένος} χάνω τις αισθήσεις µου λόγω παροδικής µείωσης τής αιµάτωσης τού 
εγκεφάλου: µόλις βλέπει έστω και λίγο αίµα, λιποθυµάει αµέσως! 
[ΕΤΥΜ < αρχ. λιποθυµώ (-έω) < λιπο- (βλ.λ.) + -θυµώ < θυµός (βλ.λ.). o τ. 
λιγοθυµώ οφείλεται σε παρετυµολ. επίδρ. τού επιθ. λίγος]. 

λιποκύτταρο (το) {λιποκυττάρ-ου | -ων} ΦΥΣΙΟΛ. κύτταρο τού συνδετικού ιστού 
που έχει εξειδικευτεί στη βιοσύνθεση και την αποθήκευση λίπους. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. lipocyte]. 

λιπόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΒΙΟΛ. η διάλυση/αποσύνθεση τού 
λίπους, όπως κατά τη διάρκεια τής πέψης. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. lipolysis]. 

λιποµάρτυρας (ο) {λιποµαρτύρων} ΝΟΜ. Ο µάρτυς που έχει κληθεί νοµίµως να 
καταθέσει σε δικαστήριο ή σε ανακριτικό υπάλληλο µετά την άσκηση ποινικής 
δίωξης και δεν έχει προσέλθει. [ΕΤΥΜ. < λιπο- (< λείπω, πβ. αόρ. β' ε-λιπ-ον) 
+ µάρτυς, πβ. αρχ. νοµ. όρ. λιποµαρτυρίου δίκη]. 

λιποµαρτυρία (η) {λιποµαρτυριών} ΝΟΜ. η µη εµφάνιση σε δικαστήριο ή σε 
ανακριτική αρχή ατόµου που έχει κληθεί νοµίµως να καταθέσει ως µάρτυς 
(µετά την άσκηση ποινικής δίωξης). 

λιποπρωτεϊνη (η) {λιποπρωτεϊνών} ΒΙΟΛ.-XHM. ουσία που περιέχει λιπίδια 
(βλ.λ.) και πρωτεΐνες (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
lipoprotein]. 

λίπος (το) {λίπ-ους | -η, -ών} 1. ΑΝΑΤ. το σύνολο ή το µέρος συγκεκριµένου 
ιστού (λιπώδης ιστός), στο οποίο αποθηκεύεται ενέργεια από τροφή και που 
έχει µονωτικές ιδιότητες, ιδ. σε ζώα χωρίς τρίχωµα: υποδόριο ~ ΣΥΝ. πάχος, 
ξίγγι 2. στερεά ουσία ζωικής ή φυτικής προέλευσης, αδιάλυτη στο νερό αλλά 
διαλυτή σε οργανικούς διαλύτες (αιθέρα, βενζόλιο, χλωροφόρµιο κ.ά.) που 
αποτελούν εστέρες τής γλυκερίνης µε λιπαρά οξέα: φυτικό | ζωικό ~ || το υγρό 
αυτό καθαρίζει στη στιγµή τα ~ τής κουζίνας- ΦΡ. (α) λίπος γάλακτος το 
φυσικό λιπαρό συστατικό τού γάλακτος και κύριο συστατικό τού βουτύρου (β) 
µαγειρικό λίπος κάθε λίπος ή έλαιο φυτικής ή ζωικής προέλευσης, που 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική (βούτυρο, µαργαρίνη, λαρδί κ.λπ.) 3. το πάχος 
τού σώµατος: έκανε αυστηρή δίαιτα, για να πέσουν τα ~ || κρέας όλο ~ · 4. 
ΜΗΧΑΝ. η λιπαντική ουσία µε την οποία γρασάρο-νται οι τριβόµενες 
επιφάνειες των µηχανηµάτων. [ΕΤΥΜ αρχ. < επίρρ. λίπα < *lip-n, µηδενισµ. 
βαθµ. τού I.E. *leip-« αλείφω, λιπαίνω» (παρεκτεταµένη µορφή µε -ρ τής I.E. 
ρίζας lei-«βλεννώδης, κολλώδης»), πβ. σανσκρ. rip-râ- «βροµιά», limpâti 
«αλείφω», αρχ. σλαβ. pri-lipëti, αρχ. γερµ. bi-lîban «µένω (προσκολληµέ-
νος)», γερµ. bleiben «διαµένω» κ.ά. Οµόρρ. ά-λείφ-ω (βλ.λ.), λιπ-αρός, λιπ-
αίνω κ.ά.]. 

λιπόσαρκος, -η, -ο ο εντελώς αδύνατος στο σώµα ΣΥΝ. κοκκαλιά-ρης, 
ατροφικός, ισχνός ΑΝΤ. σωµατώδης, ευτραφής.   — λιποσαρκία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λιπο-' + -σαρκός < σαρξ]. 

λιποτάκτης (ο) [µτγν.] {λιποτακτών} πρόσωπο που λιποτάκτησε: κηρύχθηκε ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής. 

λιποτακτώ [µτγν.] κ. (λαϊκ.) λιποταχτώ ρ. αµετβ. {λιποτακτείς... | λιποτάκτησα} 
1. εγκαταλείπω αυθαίρετα τις τάξεις τού στρατού ή το πεδίο τής µάχης: ~ 
ενώπιον τού εχθρού 2. (για στρατιωτικό) εγκαταλείπω χωρίς άδεια την 
υπηρεσία µου ή τον τόπο στον οποίο έχω διαταχθεί να παραµείνω ή 
υπερβαίνω αδικαιολόγητα πέραν ορισµένου ορίου τα χρονικά πλαίσια τής 
άδειας µου 3. (µτφ.-εκφραστ.) εγκαταλείπω κοινό αγώνα, τους συναγωνιστές 
µου (πβ. λ. αυτοµολώ). 

λιποταξία (η) {λιποταξιών} 1. η εγκατάλειψη των τάξεων τού στρατού ή τού 
πεδίου τής µάχης από στρατιωτικό: ~ ενώπιον τού εχθρού || οµαδική ~ 2. η 
εγκατάλειψη από στρατιωτικό τού τόπου όπου έπρεπε να βρίσκεται (χωρίς 
άδεια τής υπηρεσίας) ή η υπέρβαση των χρονικών ορίων τής άδειας του 3. 
(µτφ.) η εγκατάλειψη µιας κοινής προσπάθειας. [ΕΤΥΜ. αοχ. < λιπο'- + -
ταξία < τάσσω]. 

λίποψυχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η απώλεια τού θάρρους, η δειλία σε 
δεδοµένη στιγµή. 

λιπόψυχος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από λίποψυχία: φάνηκε - µπροστά 
στον κίνδυνο. 

λιποψυχώ ρ. αµετβ. {λιποψυχείς... | λιποψύχησα} χάνω το θάρρος µου, 
καταλαµβάνοµαι από δειλία: λιποψύχησαν µπροστά στις υπέρτερες δυνάµεις 
τού αντιπάλου ΣΥΝ. δειλιάζω, κιοτεύω ANT. εµψυχώνοµαι. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. λιποψυχώ (-έω) < λιπο'- (βλ.λ.) + -ψυχώ < ψυχή]. λιπώδης, -ης, 
-ες [µτγν.] {λιπώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που περιέχει λίπος ΣΥΝ. 
λιπαρός, λιγδερός 2. αυτός που µοιάζει µε λίπος, που έχει τις ιδιότητες, τη φύση 
τού λίπους: ~ ουσία 3. (α) ΒΙΟΛ. λιπώδης ιστός ιστός, τα κύτταρα τού οποίου 
περιέχουν λίπη και έλαια (β) ΙΑΤΡ. λιπώδης εκφύλιση παθολογική εναπόθεση 
λίπους, συνήθ. στα κύτταρα τού ήπατος, τής καρδιάς και των νεφρών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. :ης, -ης, -ες. λίπωµα (το) [1891] {λιπώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. 
καλοήθης όγκος που εντοπίζεται στον υποδόριο ιστό, µπορεί δε να πάρει 
µεγάλες διαστάσεις. — (υποκ.) λιπωµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. lipoma]. λιπωµατώδης, -ης, -ες {λιπωµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -
ών} αυτός που µοιάζει µε λίπωµα (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
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λιπωµατωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. η εµφάνιση στον 
υποδόριο ιστό µεγάλου αριθµού λιπωµάτων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. lipomatosis]. 

λίρα (η) {λιρών} νοµισµατική µονάδα διαφόρων κρατών: ~ Αγγλίας (στερλίνα) | 
Κύπρου || ~ παλαιάς | νέας κοπής- ΦΡ. (α) (σκωπτ.) το µυαλό σου και µια 
λίρα και τού µπογιατζή ο κόπανος! λέγεται σε κάποιον που λέει ανοησίες, 
που δεν έχει κατανοήσει σωστά µια κατάσταση (β) (κάποιος | κάτι είναι) λίρα 
εκατό για πρόσωπο ή πράγµα που αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιµο, 
πολύτιµο για κάποιον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lira < λατ. libra 
«µονάδα µετρήσεως βάρους»]. 

λιρέτα (η) {λιρετών} η ιταλική λίρα, η νοµισµατική µονάδα τής Ιταλίας. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. liretta, υποκ. τού lira]. 

Λισαβόνα (η) η πρωτεύουσα τής Πορτογαλίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Lisbonne < πορτ. Lisboa, αβεβ. ετύµου. Η αρχ. (πιθ. φοινικική) ονοµασία 
Olisipio δεν µπορεί να ετυµολογηθεί µε βεβαιότητα, αφού άλλοι πιστεύουν ότι 
δόθηκε από τους µουσουλµάνους, ενώ άλλοι δικαιολογούν έτσι τον θρύλο ότι 
η πόλη ιδρύθηκε από τον Οδυσσέα (Ulysses). Λαµβάνοντας υπ' όψιν τις µεσν. 
παραλλαγές τής ονοµασίας (λ.χ. Luzbona, Lixbuna, Ulixbone), ορισµένοι 
ειδικοί υποστηρίζουν ότι προέρχεται από τη φρ. âgua boa «καλό νερό»]. 

λισγάρι (το) {λισγαρ-ιού | -ιών} το σκαπτικό γεωργικό εργαλείο που έχει τη 
µορφή κοφτερού φτυαριού. 
[ΕΙΥΜ < µτγν. λισγάριον, υποκ. τού *λίσγος, αβεβ. ετύµου. Αν η λ. αναλυθεί ως 
*λίγ-σκος, τότε πιθ. συνδ. µε το λατ. Ugo «αξίνα», αν όµως αναλυθεί ως *λίδ-
σκος, τότε πιθ. συνδ. µε το ουσ. λίστρον (βλ.λ.)]. 

λίστα (η) {δύσχρ. λιστών} 1. ο κατάλογος στον οποίο αναγράφεται σειρά 
ονοµάτων ή πραγµάτων: ο λογιστής συνέταξε µια ~ των απασχολουµένων στην 
επιχείρηση || η αστυνοµία κατάρτισε µια ~ υπόπτων ΦΡ. (α) λίστα αναµονής βλ. 
λ. αναµονή (β) µαύρη λίστα βλ. λ. µαύρος (γ) λίστα γάµου κατάλογος µε είδη 
δώρων που καταρτίζεται σε συγκεκριµένο κατάστηµα, από το οποίο οι 
προσκεκληµένοι σε γάµο επιλέγουν δώρα για τους µελλονύµφους· επίσης ο 
κατάλογος στον οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των αγοραστών δώρων µαζί 
µε το δώρο για τους µελλονύµφους, το οποίο αγόρασαν από το κατάστηµα 
στο οποίο έχει ανοιχθεί ο παραπάνω κατάλογος · 2. ΠΟΛΙΤ. ο κατάλογος 
υποψηφίων βουλευτών κόµµατος, οι οποίοι εκλέγονται κατά τη σειρά 
αναγραφής τους στο ψηφοδέλτιο σε συνδυασµό µε την εκλογική δύναµη τού 
κόµµατος τους και όχι µε βάση τους σταυρούς προτιµήσεως που έλαβε ο 
καθένας: στις ευρωεκλογές ίσχυσε το σύστηµα τής ~. [ETYM. < γαλλ. liste < 
ιταλ. lista < αρχ. γερµ. lista «πλαίσιο»]. 

λίστρο (το) το εργαλείο που χρησιµοποιείται για τη λείανση επιφανειών 
(ξύλινων, σιδερένιων κ.λπ.) και την εξοµάλυνση οδοστρωµάτων ΣΥΝ. 
λειαντήρας, λείαντρο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. λίστρον < *λίτ-τρον, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το επίθ. λιτός 
ή, κατ' άλλη άποψη, µε το λετ. list «λειαίνω», λιθ. lydyti σκαλίζω». Βλ. κ. 
γλιστρώ (< µεσν. έκ-λιστρώ)]. 

λιτανεία (η) [µτγν.] {λιτανειών} ΕΚΚΛΗΣ. η περιφορά εικόνων ή και λειψάνων 
αγίου σε θρησκευτική ποµπή µε δοξαστικό ή ικετευτικό (προς τον Θεό) 
περιεχόµενο: ~ για να βρέξει || ~ µε περιφορά τής εικόνας τού αγίου ΣΥΝ. 
ιεροτελεστία, ποµπή, περιφορά. 

λιτανεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {λιτάνεψα} ♦ 1. (αµετβ.) κάνω λιτανεία ή 
συµµετέχω σε λιτανεία ♦ 2. (µετβ.) περιφέρω (εικόνα, λείψανο) σε λιτανεία. 
— λιτάνευση (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λιτανός «παρακλητικός, ικετευτικός» < θ. λιτ- τού ρ. λίσσοµαι 
«ικετεύω, θερµοπαρακαλώ» < *λίτ-}ο-µαι, αβεβ. ετύµου. Αν θεωρηθεί ότι το 
ρ. λίσσοµαι σήµαινε αρχικώς «αγγίζω, θωπεύω», τότε η σύνδεση µε το ρ. 
άλίνω «αλείφω» είναι µάλλον εύλογη. Το λατ. lito «θυσιάζω µε ευνοϊκή 
ανταπόκριση» απέχει πολύ από σηµασιολογικής απόψεως]. 

λιτή (η) ΕΚΚΛΗΣ. 1. µικρή ακολουθία που ψάλλεται συνήθ. στα µοναστήρια και 
στους ενοριακούς ναούς κατά τις ολονυκτίες την παραµονή των µεγάλων 
εορτών 2. ο εσωτερικός νάρθηκας των µονών, στον οποίο διεξάγεται η 
ακολουθία τής λιτής. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. λιτ- τού ρ. λίσσοµαι «ικετεύω, θερµοπαρακαλώ» < *λίτ-_/'ο-
µαι. Βλ. λ. λιτανεύω]. 

λιτοδίαιτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που συντηρείται µε τα απολύτως απαραίτητα, 
που ζει εκουσίως ασκητικά: οι Σπαρτιάτες ήταν - ΣΥΝ. λιγόφαγος, ολιγαρκής. 

λιτός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη οποιασδήποτε 
πολυτέλειας, που περιλαµβάνει µόνο τα απολύτως απαραίτητα (χωρίς όµως να 
φθάνει στην κακοµοιριά, τη µιζέρια): αν και είναι πλούσιος, κάνει ~ ζωή- ζει 
σ'ένα µικρό σπίτι µε ελάχιστα έπιπλα και τρώει απλά φαγητά || ~ γεύµα ΣΥΝ. 
απλός, απέριττος 2. απαλλαγµένος από στολίδια: ο δωρικός ρυθµός στην 
αρχιτεκτονική είναι ο πιο ~ || η ~ οµορφιά που έχουν τα κυκλαδίτικα σπιτάκια || 
~ γραµµή | ύφος | διατύπωση ΣΥΝ. φυσικός, αστόλιστος ΑΝΤ. περίτεχνος, 
επιτηδευµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. λιτ- τού ουσ. λίς (ή) «λεία, οµαλή (κυρ. για υφάσµατα)», 
τού οποίου η αιτ. λίτα µαρτυρείται και στο µυκ. ri-ta. To θ. τής λ. λίς (*1ι-) 
αποτελεί πιθ. τη µηδενισµ. βαθµ. ρίζας *lei-. Οι συνδέσεις µε άλλες λ. είναι 
εξαιρετικά επισφαλείς]. 

λιτότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού λιτού: δωρική ~ || ~ 
εκφραστικών µέσων 2. ΡΗΤΟΡ. σχήµα λιτότητας σχήµα λόγου κατά το οποίο 
µια θετική έννοια εκφράζεται µε την άρνηση τού αντιθέτου της, π.χ. δεν είναι 
καθόλου κακός (είναι αρκετά καλός), ουκ ολίγον, ουκ ευκαταφρόνητος 3. 
ΠΟΛΙΤ.-ΟΙΚΟΝ. µορφή οικονοµικής πολιτικής, η 

οποία, µε την επίκληση τής οικονοµικής ύφεσης, περιορίζει τις ανάγκες και τις 
λιγότερο αναγκαίες δαπάνες τού κράτους, µε σκοπό τη µείωση τού 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, τη σταθεροποίηση και την ανάκαµψη τής 
οικονοµίας: πολιτική µονόπλευρης ~ (που αφορά κυρίως στα ασθενέστερα 
κοινωνικά στρώµατα, µισθωτούς και συνταξιούχους) || µέτρα | πρόγραµµα 
λιτότητας. 

Λιτόχωρο (το) κωµόπολη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό Πιερίας. [ΕΤΥΜ 
Ίσως < σλαβ. litica «γκρεµός - βράχος» + χωριό]. 

λίτρα (η) → λίτρο 
λίτρο (το) µετρική µονάδα όγκου ή χωρητικότητας υγρών και στερεών, που 

ισοδυναµεί µε χίλια κυβικά εκατοστά ή 0,264172 αµερικανικά γαλόνια. Επίσης 
(παλαιότ.) λίτρα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λίτρον < αρχ. λίτρα < *lièrà, πιθ. 
µεσογ. λ., όπως και η αντίστοιχη λατ. libra, αµφότερες αγν. ετύµου]. 

-λιτρος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένη ποσότητα σε λίτρα: 
δίλιτρο µπουκάλι. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δεκά-λιτρος, µτγν. δί-
λιτρον), που προέρχεται από το αρχ. λίτρα (ή) | µτγν. λίτρον (το)]. 

λίφτινγκ (το) {άκλ.} 1. πλαστική επέµβαση κατά την οποία εξαφανίζονται ή 
περιορίζονται στο ελάχιστο οι ρυτίδες τού προσώπου και τού λαιµού· (µτφ.) 2. 
(σκωπτ.) επιφανειακή και όχι ριζική αλλαγή: ο πρωθυπουργός µε τον 
ανασχηµατισµό επεχείρησε ένα ~ στην κυβέρνηση 3. (µτφ.) ανανέωση, 
φρεσκάρισµα: θα κάνουµε στην εκποµπή µας ένα ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. lifting < 
lift «ανυψώνω, σηκώνω»]. 

λιχανός (ο) (λόγ.-σπάν.) το δάχτυλο τού χεριού που βρίσκεται αµέσως µετά τον 
αντίχειρα, ο δείκτης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε παραγ. επίθηµα -ανός) < λείχω «γλείφω» (βλ. κ. γλείφω)]. 

λιχνίζω ρ. µετβ. {λίχνισ-α, -τηκα, -µένος} αποχωρίζω (τον καρπό των σιτηρών) 
από τα άχυρα µετά το αλώνισµα µε ειδικό εργαλείο (λιχνι-στήρι). — λίχνισµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λικµίζω, µεταπλ. τ. τού αρχ. λικµώ (-άω) (µε την ίδια σηµ.) < 
*νικ-µώ, για το οποίο βλ. λ. λίκνο (< *νίκ-νον)]. 

λιχνιστήρι (το) (λιχνιστηρ-ιού | -ιών} ξύλινο αγροτικό εργαλείο µε το οποίο 
ξεχωρίζεται ο καρπός των σιτηρών από το άχυρο. [ΕΤΥΜ. < λιχνίζω + παραγ. 
επίθηµα -τήρι, πβ. κ. λιβανισ-τήρι]. 

λιχνιστής (ο) ο αγρότης που λιχνίζει τα σιτηρά. 
λιχουδεύοµαι ρ. -> λειχουδεύοµαι 
λιχούδης, -α, -ικο → λειχούδης 
λιχουδιά (η) → λειχουδιά 
Λιχτενστάιν (το) {άκλ.} (γερµ. Fürstentum Liechtenstein = Πριγκιπάτο τού 

Λιχτενστάιν) κρατίδιο τής Κ. Ευρώπης µεταξύ Αυστρίας και Ελβετίας µε 
πρωτεύουσα το Βαντούτς, επίσηµη γλώσσα τη Γερµανική και νόµισµα το 
ελβετικό φράγκο. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Liechtenstein, ονοµασία των πριγκίπων τής χώρας, οι οποίοι 
την ίδρυσαν το 1719. Η ονοµασία καθ' αυτήν ανάγεται στο κάστρο 
Liechtenstein («ελαφριά πέτρα»), που βρίσκεται κοντά στη Βιέ-νη και απαντά 
από τον 12ο αι.]. 

Λιψία (η) πόλη τής Γερµανίας στο ανατολικό τµήµα της. [ΕΙΥΜ < ιταλ. Lipsia 
< γερµ. Leipzig < σλαβ. Lipsk «η πόλη µε τις φιλύρες (φλαµουριές)» < lipa 
«φιλύρα»]. 

λιώνω ρ. → λειώνω 
λοβεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η λοβοτοµή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 

Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lobectomie]. 
λόβιο (το) {λοβί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. υποδιαίρεση, τµήµα λοβού: ηπατικό | 

πνευµονικό ~. [ΕΤΥΜ < µτγν. λόβιον, υποκ. τού αρχ. λοβός (βλ.λ.)]. 
λοβιτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) απάτη ή παρασκηνιακή ενέργεια που 

αποβλέπει στην κερδοσκοπία ΣΥΝ. µπαγαποντιά, απατεω-νιά, ραδιουργία. 
[ΕΤΥΜ. < ρουµ. loviturä «χτύπηµα»]. 

λοβιτουρατζής (ο) (οικ.) πρόσωπο που κάνει λοβιτούρες, απατεώνας, 
κερδοσκόπος. 

λοβός (ο) 1. ΑΝΑΤ. (α) το σαρκώδες κάτω µέρος τού αφτιού (β) (γενι-κότ.) 
καθένα από τα µέρη στα οποία χωρίζεται µε αύλακες ένα όργανο τού σώµατος 
· 2. ΑΡΧΙΤ. το µικρό τόξο αψίδας βυζαντινού ή γοτθικού ρυθµού 3. BOT. 
µακρόστενο περίβληµα µέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι σπόροι των 
οσπρίων ή και άλλων καρπών. [ΕΤΥΜ αρχ., πιθ. < θ. λοβ-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *leb- «κρεµώ χαλαρά - χείλος», πβ. αρχ. αγγλ. êar-loeppa «λοβός 
αφτιού», αρχ. γερµ. lappa «πανί, κουρέλι», γερµ. Lappen, λατ. labare 
«γλιστρώ, ολισθαίνω», lapsus «ολίσθηµα» κ.ά. Εντούτοις, αν η λ. λοβός είχε 
ως αρχική τη σηµ. «κέλυφος, περίβληµα», τότε πιθ. συνδέεται µε το λατ. 
legümen «όσπριο» και ανάγεται σε I.E. *legw- (> αρχ. λεβηρίς «δέρµα 
φιδιού»)]. 

λοβοτοµή (η) ΙΑΤΡ. εγχείρηση στον µετωπιαίο λοβό τού εγκεφάλου για την 
αντιµετώπιση ψυχικών παθήσεων. Επίσης λοβοτοµία. — λο-βοτοµώ ρ. {-
είς...}. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. lobotomy]. 

λονάδην επίρρ. (αρχαιοπρ.) κατ' εκλογή, κατ' επιλογή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λογάς (ό) 
«εκλεκτός, διακεκριµένος» (< λόγος) + επίρρ. επίθηµα -άδην]. 

λογάρι (το) {λογαρ-ιού | -ιών} (παλαιότ.-λαϊκ.) ο θησαυρός ΣΥΝ. πλούτος, 
περιουσία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λογάριον, υποκ. τού ουσ. λόγος]. 

λογαριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. ♦ (µετβ.) 1. υπολογίζω: ~ τα έξοδα µου-ΦΡ. τα 
λογαριάζω κάνω υπολογισµούς: τα λογάριασε και είδε πως δεν του φτάνουν τα 
λεφτά για διακοπές 2. συνυπολογίζω: είµαστε 12 χωρίς να λογαριάσουµε 
αυτούς που θα έρθουν µετά || για να µη λο- 
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γαριάσω ότι δεν ήρθε ούτε µία µέρα να µε δει (για να µην πω επίσης) 
3. λαµβάνω υπ' όψιν µου: δεν λογάριασα ότι θα έρθει και ο Χάρης, γι' 
αυτό δεν έβαλα τρίτο πιάτο στο τραπέζι 4. θεωρώ αξιοπρόσεκτο, δεν 
αγνοώ: οι αυταρχικές κυβερνήσεις δεν λογαριάζουν την κοινή γνώµη 
5. (+να) σχεδιάζω, έχω την πρόθεση: λογάριαζα να πάρω την άδεια 
µου τον Αύγουστο, δεν τα κατάφερα όµως 6. θεωρώ: δεν τον - για φί-
λο || (κ. µεσοπαθ.) Γιατί; Εγώ δεν λογαριάζοµαι για άνθρωπος; ♦ 
(αµετβ.) 7. µετρώ, κάνω αριθµητικές πράξεις: δεν ξέρει ακόµα να 
λογαριάζει- ΦΡ. λογαριάζω χωρίς τον ξενοδόχο κάνω σχέδια χωρίς 
να λαµβάνω υπ' όψιν µου το άµεσα ενδιαφερόµενο πρόσωπο: όποιον 
κι αν της προξενέψουν, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο· θα πα-
ντρευτεί όποιον θέλει αυτή 8. (+σε) βασίζοµαι, στηρίζοµαι: µπορείς 
να λογαριάζεις σε µένα 9. (µεσοπαθ. λογαριάζοµαι) αναµετρούµαι, 
λύνω τις διαφορές µου µε καβγά (συνήθ. απειλητικά): θα λογαρια-
στούµε οι δυο µας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λογάριον, υποκ. τού ουσ. λόγος. Η φρ. λογαριάζω 
χωρίς τον ξενοδόχο αποδίδει το γαλλ. compter sans son hôte]. 

λογαριασµός (ο) 1. (συχνά στον πληθ.) ο αριθµητικός υπολογισµός: 
δεν ξέρω πόσο θα κοστίσει· πρέπει να κάνω πρώτα µερικούς ~· ΦΡ. 
χάνω τον λογαριασµό µπερδεύοµαι, χάνω τη σειρά σε µέτρηµα ή 
(µτφ.) δεν µπορώ να βρω άκρη µε κάτι (λόγω µεγάλου πλήθους) 2. (α) 
η απόδειξη στην οποία αναγράφεται το ποσό που οφείλει κανείς για 
κάτι: ήρθε ο - τής ∆.Ε.Η. | τού Ο.Τ.Ε. | τού νερού || (στο εστιατόριο) 
τον ~, παρακαλώ! || φουσκωµένος - (όταν το ποσό είναι υπερβολικά 
µεγάλο) (β) (συνεκδ.) το ποσό που οφείλει να πληρώσει κανείς για 
κάτι: τον ~ θα τον πληρώσω εγώ· κερνάω σήµερα· ΦΡ. (α) κάνω λο-
γαριασµό (σε κατάστηµα) ξοδεύω αρκετά χρήµατα ως πελάτης: έρ-
χεται κάθε βράδυ στο µαγαζί και µας κάνει µεγάλο λογαριασµό || 
έκανε λογαριασµό 100.000 δρχ. (β) βάζω | φέρνω σε λογαριασµό (i) 
τακτοποιώ, βάζω σε τάξη (ii) συµµορφώνω (γ) µπαίνω σε λογαρια-
σµό (i) τακτοποιούµαι, µπαίνω σε τάξη (ii) συµµορφώνοµαι (δ) δίνω 
(σε κάποιον) λογαριασµό λογοδοτώ: επιτέλους, δεν έχω να δώσω σε 
κανέναν λογαριασµό για τις επιλογές µου 3. χρηµατικό ποσό που κα-
τατίθεται σε τράπεζα και στο οποίο µπορεί ο δικαιούχος να προσθέ-
τει ή να αποσύρει από αυτό χρήµατα: ανοίγω ~ στην Εθνική Τράπεζα 
|| τρεχούµενος | προσωπικός | οικογενειακός ~ || ~ όψεως (για τη 
διεκπεραίωση χρηµατικών συναλλαγών µε επιταγές και εµβάσµατα) | 
ταµιευτηρίου || αριθµός | ενηµέρωση λογαριασµού· ΦΡ. (α) ανοίγω 
λογαριασµό βλ. λ. ανοίγω (β) για λογαριασµό (κάποιου) για (κάποι-
ον), για χάρη (κάποιου), στο όνοµα (κάποιου): ~ ξένων συµφερόντων 
|| εγώ µιλώ - δικό µου· δεν εκπροσωπώ κανέναν άλλον (γ) σύµβαση 
αλληλόχρεου λογαριασµού σύµβαση µεταξύ τράπεζας και αντισυµ-
βαλλοµένου της, βάσει τής οποίας απεικονίζονται σε µία λογιστική 
κατάσταση οι αµοιβαίες χρεωπιστώσεις, ενώ δεν ασκούνται οι αξιώ-
σεις πληρωµής παρά µόνον στη λήξη τής συµβάσεως και κεφαλαιο-
ποιούνται έως τη λήξη και κατά περιοδικά χρονικά διαστήµατα οι 
τόκοι τού τρέχοντος υπολοίπου των αµοιβαίων χρεών (δ) σύµβαση 
ανοιχτού λογαριασµού σύµβαση τής τράπεζας µε τον αντισυµβαλ-
λόµενο της µε την οποία η τράπεζα υποχρεώνεται να τηρεί λογαρια-
σµό και ακόµη να αφαιρεί τις καταβολές τού αντισυµβαλλόµενου ή 
να προσθέτει τις αναλήψεις του και να υπολογίζει τόκο επί τού υπο-
λοίπου 4. (α) η οικονοµική κατάσταση προσώπου ή οργανισµού όπου 
καταγράφονται τα χρηµατικά ποσά που εισπράττονται ή καταβάλ-
λονται: ~ εσόδων-εξόδων (β) ΛΟΓΙΣΤ. λογαριασµός αποτελεσµάτων 
οικονοµική κατάσταση που συνοδεύει τον ισολογισµό χρήσεως µιας 
εταιρείας 5. (µτφ.) η δοσοληψία, η σχέση που έχει κανείς (µε κάποι-
ον): «είχαµε εκκρεµείς ~ και διαµάχες στα εσωτερικά µας» (εφηµ.)· 
ΦΡ. (µτφ.) (α) ανοιχτοί λογαριασµοί βλ. λ. ανοιχτός (β) (παροιµ.) οι κα-
λοί λογαριασµοί κάνουν τους καλούς φίλους οι καλές σχέσεις µε-
ταξύ αυτών που συµµετέχουν σε δοσοληψία εξαρτώνται από το πόσο 
συνεπείς είναι στις αµοιβαίες τους υποχρεώσεις (γ) ξεκαθάρισµα λο-
γαριασµών η επίλυση διαφορών µε βίαιο συνήθ. τρόπο (κυρ. µεταξύ 
παρανόµων): σύµφωνα µε την εκδοχή τής αστυνοµίας, επρόκειτο για 
ξεκαθάρισµα λογαριασµών µεταξύ αντίπαλων συµµοριών 6. υπόθεση, 
θέµα που αφορά σε κάποιον ΦΡ. (κάτι) είναι δικός µου λογαριασµός 
είναι δική µου υπόθεση, αφορά σε εµένα και σε κανέναν άλλον: εσύ 
οφείλεις να µε ενηµερώνεις- το τι θα κάνω εγώ από 'κεί και πέρα ~! 
[ΕΤΥΜ.µτγν. αρχική σηµ.«αριθµητικός υπολογισµός», < λογαριάζω 
(βλ.λ.). Αρκετές φρ. και όροι είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική: 
ανοίγω | δίνω | κρατώ λογαριασµό (< ouvrir | rendre | tenir compte(, 
για λογαριασµό του (< pour son compte), κάνω τους λογαριασµούς 
µου (< faire mes comptes), ανοικτός | τρεχούµενος λογαριασµός (< 
compte ouvert | courant), οι καλοί λογαριασµοί κάνουν τους καλούς 
φίλους (< les bons comptes font les bons amis) κ.ά.]. 

λογαριθµικός, -ή, -ό [1813] αυτός που σχετίζεται µε τους λογαρίθ- 
µους: ~ πίνακες | εξίσωση. λογάριθµος (ο) [1783] {λογαρίθµ-ου | -ων, -
ους} ΜΑΘ. (~ θετικού αριθµού β ως προς βάση α, όπου α > 0, α Φ 1) ο 
εκθέτης στον οποίο πρέπει να υψωθεί αριθµός α (η βάση τού 
λογαρίθµου), για να προκύψει ο αριθµός β· σύµβολο: λογαβ (έτσι, 
λογ,16 = 4 αφού 24 = 16). [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
νεολατ/logarithmus]. 
λογάς (ο) {λογάδες}, λογού (η) {λογούδες} (οικ.) 1. φλύαρος, πρόσω-

πο που λέει πολλά λόγια 2. πρόσωπο που δίνει πολλές υποσχέσεις, 
τις οποίες δεν τηρεί 3. (παλαιότ.) Λονάδες (τού Γένους) οι λόγιοι | 
διδάσκαλοι τού Γένους. 

[ΕΤΥΜ. < λόγια + κατάλ. -άς, πβ. κ. αρχ. λογάς «διακεκριµένος, εκλε-
κτός» (< λέγω «εκλέγω»)]. λόγγος κ. λόγκος (ο) πυκνό δάσος από 
θάµνους. [ΕΤΥΜ. µεσν. < παλαιότ. σλαβ. Ioga | longü]. 

λογείο (το) (στο αρχαίο θέατρο) το τµήµα τής σκηνής στο οποίο εµ-
φανίζονταν οι ηθοποιοί. [ΕΤΥΜ < αρχ. λογεϊον< λογεύς «οµιλητής, 
ρήτορας, πεζογράφος»]. 

λογής γεν. ουσ. ελλειπτ. {πληθ. λογιώ(ν)} (λαϊκ.) είδους· στις ΦΡ. (α) τι 
λογής (µεσν. φρ.) τι είδους: ~ άνθρωπος είναι; (β) λογής-λογής | λο-
γιώ(ν)-λογιώ(ν) (µεσν. φρ.) πολλών διαφορετικών ειδών, ειδών-ειδών: 
στο µέρος αυτό συχνάζουν ~ άνθρωποι (γ) κάθε λογής (µεσν. φρ.) κά-
θε είδους: από τα χέρια µου έχουν περάσει ~ παιδιά· και φρόνιµα και 
ζωηρά και έξυπνα και κουτά... 
[ΕΤΥΜ. Από τη γεν. τού µτγν. λογή «είδος» (< αρχ. λέγω, κατά τα σύν-
θετα σε -λογή, πβ. συλ-λογή, έκ-λογή). o τ. τής γεν. πληθ. λογιών 
(µεσν.) πιθ. από την αναµενόµενη γεν. λογών (τού λογή) µε ουρανική 
προφορά [j] τού -γ- ή, σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, από τη γεν. πληθ. τού 
αρχ. λόγιον µε καταβιβασµό τού τόνου (κατά το σχήµα των ουδ. σε -
ος, πβ. είδος - ειδών - είδη, ή)]. 

-λόγι κ. -λόι [µεσν.] (λαϊκ.) παραγωγική κατάληξη για τον σχηµατι-
σµό ουδ. ουσιαστικών, που δηλώνουν το σύνολο αυτών που σηµαίνει 
το θέµα: κοµπο-λόι, αρχοντο-λόι (πβ. κ. λ. -λόγιο). 

λογία (η) (γράφεται κ. λογεία) η συλλογή χρηµάτων για θρησκευτι-
κούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λογεία < λογεύω «συλλέγω φόρους ή συνεισφορές» < 
θ. λογ- τού αρχ. λέγω «εκλέγω - συλλέγω, συγκεντρώνω»]. 

λόγια (τα) {χωρ. γεν.} 1. οτιδήποτε λέει κανείς, σύνολο λόγων µε το 
οποίο εκφράζει κανείς (κάτι): µε τα ~ δεν βγαίνει τίποτε- εδώ χρειά-
ζονται έργα || πες το µε δικά σου ~ (µην προσπαθείς να το πεις όπως 
το λέει άλλος) ΣΥΝ. κουβέντες· ΦΡ. (α) δεν βρίσκω λόγια (να σε ευ-
χαριστήσω) σου είµαι εξαιρετικά ευγνώµων, δεν µπορώ να εκφράσω 
επαρκώς την ευγνωµοσύνη µου (β) δεν παίρνω από λόγια είµαι 
αδιάλλακτος, δεν πείθοµαι από άλλους (γ) βάζω λόγια (σε κάποιον) 
(µεσν. φρ.) επηρεάζω αρνητικά (κάποιον) για (κάποιον άλλον), συκο-
φαντώ, προκαλώ έχθρα: του βάζουν λόγια για τη γυναίκα του, ότι 
τάχα τον απατά (δ) µε δυο λόγια (µεσν. φρ.) (i) µε συντοµία, µε σύ-
ντοµη διατύπωση: του εξήγησα - πώς έχει η κατάσταση (ii) (ως πα-
ρενθετική φράση) για να το πούµε µε συντοµία, δηλαδή: τα χρέη µας 
αυξάνουν, οι πελάτες µας εγκαταλείπουν, καµία τράπεζα δεν µας δίνει 
πίστωση, ~, η κατάσταση είναι απελπιστική (ε) ήρθαµε στα λόγια 
(µεσν. φρ.) καβγαδίσαµε, διαπληκτιστήκαµε (στ) µασάω τα λόγια µου 
(i) δεν προφέρω καλά τις λέξεις (ii) δεν µιλάω καθαρά, δεν ξεκαθα-
ρίζω τη θέση µου: µην τα µασάς τα λόγια σου, µίλα µου ξεκάθαρα! (ζ) 
(παροιµ.) τα πολλά λόγια είναι φτώχια βλ. λ. φτώχια (η) κρύβε λόγια 
µην αποκαλύπτεις πολλά πράγµατα, µην λες τα πάντα (θ) (παροιµ.) 
τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου µέλι για την αξία τού να µιλά 
κανείς λίγο ή και να σιωπά 2. (µειωτ.) κουβέντες χωρίς ουσιαστικό 
περιεχόµενο (π.χ. υποσχέσεις που δεν πρόκειται να πραγµατο-
ποιηθούν): όλα αυτά είναι ~· δεν είναι να τους δίνει κανείς σηµασία || 
~, ~, ~· βαρεθήκαµε να τ' ακούµε! Έργα θέλουµε να δούµε! ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) ο Μανόλης µε τα λόγια χτίζει ανώγια και κατώγια βλ. λ. 
ανώγι (β) µεγάλα λόγια βλ. λ. µεγάλος (γ) λόγια τού αέρα κουβέντες 
χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο (δ) (κάτι) µένει στα λόγια (κάτι) δεν 
πραγµατοποιείται ποτέ, υπάρχει µόνο ως εξαγγελία ή υπόσχεση: τα 
έργα αυτά έµειναν στα λόγια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
από τον πληθ. τού αρχ. λόγιον «ρητό, χρησµός» (< επίθ. λόγιος), που 
χρησιµοποιήθηκε ως παράλλ. πληθ. τού ουσ. λόγος]. 

-λογία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώ-
νουν: 1. την οµιλία που πραγµατοποιείται κατά τον τρόπο που ση-
µαίνει το α' συνθετικό: απεραντο-λογία 2. την επιστηµονική ενασχό-
ληση ή την επιστήµη που έχει ως αντικείµενο µελέτης αυτό που ση-
µαίνει το α' συνθετικό: βιο-λογία, αρχαιο-λογία, στοµατο-λογία 3. λό-
γο (ή σύνολο λόγων) που χαρακτηρίζονται από αυτό που σηµαίνει το 
ά συνθετικό: αισχρο-λογία, πιθανο-λογία, πολυ-λογία, αερο-λογία, 
µπουρδο-λογία 4. (µε α' συνθετικό τακτικό αριθµητικό) οµιλία που 
έρχεται σε σειρά αντίστοιχη προς αυτή που σηµαίνει το α' συνθετι-
κό: πρωτο-λογία, δευτερο-λογία 5. σύνολο αυτών που σηµαίνει το α' 
συνθετικό: µυθο-λογία, ψευδο-λογία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από σύνθετα σε -λόγος | -λογώ (< λέγω) ή από ελληνογενείς ξέν. 
όρους, λ.χ. αγγλ. geo-logy, bio-logy κ.ά.]. 

-λογία, -logie, -logy κ.λπ. Από το Άντίστροφον Λεξικον τής Νέας 
'Ελληνικής τού καθηγητή Γεωργίου Κουρµούλη αντλούµε τις εξής 
χρήσιµες πληροφορίες. Στη Ν. Ελληνική (δηµοτική και καθαρεύ-
ουσα) σχηµατίστηκαν συνολικά (µέχρι το 1967) 342 λέξεις σε -λο-
γία έναντι 171 λέξεων τής Αρχαίας. Από αυτές, 93 λέξεις έχουν πα-
ραδοθεί από την Αρχαία και 249 είναι νεόπλαστες, πράγµα που 
δείχνει την παραγωγική δύναµη τού συστήµατος τής Ν. Ελληνι-
κής. Η σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες δείχνει ότι η Γαλ-
λική διαθέτει 111 ανάλογες λέξεις, η Ιταλική 130, η Ρουµανική 146, 
η Ρωσική 144 και η Σερβοκροατική 212. 

λογιάζω ρ. µετβ. {λόγιασα} (λαϊκ.) 1. σκέφτοµαι 2. λογαριάζω, υπο-
λογίζω 3. σχεδιάζω 4. θεωρώ: δεν τον ~ για άνθρωπο. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< αρχ. λογίζοµαι]. 

λογίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {λογίστηκα} θεωρούµαι: στις µέρες µας 
αυτά τα πράγµατα λογίζονται (για) πολύ σπουδαία.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΎΜ. αρχ. < λόγος]. 

λογικά (τα) [µεσν.] (καθηµ.) η λογική ικανότητα, η ικανότητα (κά-
ποιου) να σκέφτεται µε λογικό τρόπο· ΦΡ. (α) χάνω τα λογικά µου 
(µεσν. φρ.) τρελαίνοµαι, παραφρονώ (β) έρχοµαι στα λογικά µου επα-
νέρχοµαι στην πνευµατική διαύγεια που είχα πριν. 



λογικά 1018 λογιότατος 
 

λογικά επίρρ. 1. σύµφωνα µε την ορθή σκέψη, µε λογικό τρόπο: ενερ-
γεί | µιλάει - ΣΥΝ. συνετά ΑΝΤ. παράλογα, ανόητα 2. (α) κατά τρόπο 
που να αιτιολογείται από τα προηγούµενα, κατά λογική συνέπεια: το 
συµπέρασµα προκύπτει ~ || ~, θα επακολουθήσει σύγκρουση (β) (σε 
υποθέσεις, εικασίες) εφόσον ισχύουν οι κανόνες τής λογικής, εφόσον 
όλα εξελιχθούν οµαλά, σύµφωνα µε ό,τι αναµένει κανείς συνήθως: ~, 
πρέπει να επιτύχεις στις εξετάσεις || ~, δεν θα αντιµετωπίσουµε δυ-
σκολίες µαζί τους. 

λογικεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {λογικεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} 
αρχίζω να σκέφτοµαι ή να φέροµαι λογικά, µε σύνεση: Λογικέψου! 
∆εν γίνονται αυτά που ζητάς! ΣΥΝ. βάζω µυαλό, συνετίζοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

λογική (η) {πληθ. µόνο στη σηµ. 5} 1. η ορθή σκέψη, το να σκέφτεται 
κανείς µε βάση την πραγµατικότητα και τις κοινώς αποδεκτές αλή-
θειες: ας ελπίσουµε ότι σ' αυτή την κρίσιµη στιγµή θα πρυτανεύσει η ~ 
|| δεν υπάρχει ~ στις απόψεις του || η ~ υπαγορεύει να αποφύγει τη 
σύγκρουση µαζί τους || την εξωτερική πολιτική πρέπει να διέπει η ~ 
και όχι ο συναισθηµατισµός || (λόγ.) είναι πέραν πάσης λογικής || έξω 
από κάθε λογική- ΦΡ. (α) τετράγωνη λογική η ορθολογική σκέψη, το 
να σκέφτεται κανείς µε µαθηµατική ακρίβεια, εντοπίζοντας τις 
σχέσεις που διέπουν τα πράγµατα και τις καταστάσεις χωρίς 
υποκειµενισµούς, αλλά σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες (β) 
κοινή λογική (κ. κοινός νους) ο τρόπος σκέψης που προκύπτει από 
την κοινή, καθηµερινή ζωή, ο συνηθισµένος και κοινώς αποδεκτός 
τρόπος σκέψης- για κάτι που ο καθένας µπορεί να καταλάβει χωρίς 
ιδιαίτερη δυσκολία: σ' αυτά τα πράγµατα δεν χρειάζονται φιλοσοφίες 
και σπουδαίες θεωρίες· ~ χρειάζεται (γ) ψυχρή λογική ο τρόπος 
σκέψης που δεν επηρεάζεται από συναισθηµατισµούς, αλλά βασίζε-
ται αποκλειστικά στην εφαρµογή λογικών κανόνων για την εύρεση 
των αιτίων, την εξαγωγή συµπερασµάτων κλπ.: στις έκρυθµες κατα-
στάσεις χρειάζεται ~· αλλιώς παρασύρεται κανείς σε συναισθηµατικές 
αντιδράσεις 2. ο προσωπικός τρόπος σκέψης, το πώς σκέφτεται 
κανείς: η ~ του αποκλίνει από αυτή τού µέσου ανθρώπου || αυτά µού 
λέει η - µου, αυτά κάνω || για να µπεις στη ~ αυτού τού ανθρώπου, 
πρέπει να τον γνωρίσεις καλά- ΦΡ. µ' αυτή τη λογική µε αυτό τον 
τρόπο σκέψης: ~ δεν πρόκειται να καταφέρεις ποτέ τίποτα! 3. (ειδι-
κότ.) ο ιδιαίτερος τρόπος σκέψης που χαρακτηρίζει σύνολα ανθρώ-
πων: η ~ των ανατολικών λαών διαφέρει από αυτή των δυτικών ΣΥΝ. 
νοοτροπία 4. ο συστηµατοποιηµένος και ιδιαίτερος τρόπος οργάνω-
σης τής σκέψης, για την προσέγγιση, ερµηνεία και κατανόηση τού 
κόσµου και τής αλήθειας σύµφωνα µε συγκεκριµένο πρόσωπο (φιλό-
σοφο, διανοούµενο, µελετητή κ.λπ.), σχολή, θεωρία ή φιλοσοφικό ρεύ-
µα: η ~ του Έγελου | τού Αάιµπνιτς | τού Καντ || η ~ των θετικιστών 
5. ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί κάτι, το σκεπτικό στο οποίο βα-
σίζεται: η ~ τής ελεύθερης αγοράς || η ~ ενός παιχνιδιού | τής πολιτι-
κής || αν δεν µπεις στη ~ αυτού τού αθλήµατος, δεν θα µπορέσεις να 
το απολαύσεις πραγµατικά || η ~ ενός νοµοσχεδίου | µιας απόφασης || 
ο κατάλογος υπακούει σε δύο κύριες ~: στη - τής αντιπροσωπευτι-
κότητας και στη ~ τής αναλογικότητας ΣΥΝ. φιλοσοφία 6. ΦΙΛΟΣ. Λο-
γική (η) η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο µελέτης την ορθή νόηση 
(τους νόµους των νοητικών διαδικασιών, τις αρχές εγκυρότητας των 
επιχειρηµάτων, τις µεθόδους εξαγωγής συµπερασµάτων και τον έλεγ-
χο τής ορθότητας τους κ.ά.(: ασχολείται µε τη ~ || η διδασκαλία τής ~ 
|| εγχειρίδιο | ασκήσεις λογικής- ΦΡ. (α) τυπική Λογική ο έλεγχος τής 
τυπικής ορθότητας των προτάσεων ως προς τον εαυτό τους και όχι 
ως προς το περιεχόµενο τους (ως προς την ουσία τους) (β) συµβολική 
Λογική βλ. λ. συµβολικός (γ) απαγωγική | παραγωγική Λογική η 
παραγωγή νέων προτάσεων µε πορεία από το γενικό προς το ειδικό 
(δ) επαγωγική Λογική η εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων από 
επιµέρους δεδοµένα (ε) τροπική Λογική κλάδος τής Λογικής που 
πραγµατεύεται τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τού λογικού 
περιεχοµένου µιας πρότασης και των εννοιών τής «αναγκαιότητας» 
ή τής «δυνατότητας». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολιτική. 
[ETYM. < αρχ. λογική (τέχνη), όπως µαρτυρείται στον Κικέρωνα, ου-
σιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. λογικός (βλ.λ.)]. 

λογικισµός (ο) [1871] {χωρ. πληθ.} η σκέψη που είναι σχολαστικά 
προσανατολισµένη στους κανόνες τής τυπικής λογικής, αγνοώντας, 
ενδεχοµένως, το ίδιο της το αντικείµενο ή άλλους παράγοντες που θα 
έπρεπε επίσης να λαµβάνονται υπ' όψιν γενικότερα, κάθε θεωρία που 
αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη λογική. — λογικιστής (ο), λογι-
κίστρια (η), λογικιστικός, -ή, -ό. ίΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
rationalisme]. λογικό (το) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των 
αρχών που ρυθµίζουν τη διανοητική λειτουργία τού ανθρώπου, η 
ικανότητα του να σκέφτεται και να παράγει κρίσεις και να οδηγείται 
σε συµπεράσµατα, να κάνει διακρίσεις, να ξεχωρίζει το αληθές από το 
ψευδές κ.λπ. ΣΥΝ. λογική 2. (καθηµ.) ο νους, το µυαλό τού ανθρώπου 
και ειδικότ. η καλή διανοητική κατάσταση: έχασε το ~ του || 
διαταραχή τού ~ 3. λογικά (τα) βλ.λ. λογικοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} 1. 
το φιλοσοφικό σύστηµα που θεωρεί τη λογική ως βάση τής φιλοσοφίας 
2. η αντίληψη κατά την οποία η λογική είναι η βάση των πάντων. 
λογικός, -ή, -ό 1. αυτός που διαθέτει λογική, που µπορεί να παράγει 
κρίσεις, συµπεράσµατα, συλλογισµούς κ.λπ.: ο άνθρωπος είναι - ον 
ΣΥΝ. έλλογος ΑΝΤ. άλογος 2. αυτός που ενεργεί σύµφωνα µε τη λογική, 
την ορθή σκέψη: ~ άνθρωπος, ξέρει να κρίνει σωστά || ας είµαστε 
λογικοί- τέτοιες σηµαντικές αποφάσεις δεν παίρνονται στο πόδι! ΣΥΝ. 
συνετός, σώφρων, µυαλωµένος ANT. παράλογος, άµυαλος, ασύνετος, 
άφρων 3. λογικός (ο), λογική (η) αυτός που έχει πνευµατική υγεία, 
που βρίσκεται σε καλή διανοητική κατάσταση: τρελοί και λογικοί, 

όλοι µαζί! ΣΥΝ. (λόγ.) εχέφρων ANT. τρελός 4. αυτός που δεν έχει υπερ-
βολικές ή παράλογες απαιτήσεις: ο πρόεδρος τής εταιρείας είναι ~ 
άνθρωπος- ξέρει τις πραγµατικές δυνατότητες τού προσωπικού και 
δεν απαιτεί υπερβολικά πράγµατα || ο πιο - εδώ µέσα είναι ο Κυριά-
κος- όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν τι θέλουν! || ~ πελάτης ΣΥΝ. µετρηµένος, 
συνετός 5. αυτός που δείχνει κατανόηση, που αντιλαµβάνεται τι του 
λέει κάποιος και γιατί του το λέει, που δεν εκφέρει βιαστικές και 
επιπόλαιες κρίσεις: είναι - άνθρωπος, δεν θα σε παρεξηγήσει || δεν 
υπάρχει κανένας ~ άνθρωπος σ' αυτή την υπηρεσία να µε βοηθήσει; 
6. αυτός που σχετίζεται µε την επιστήµη τής Λογικής: ~ κρίσεις | προ-
τάσεις || ~ σφάλµα (που οφείλεται σε παραβίαση των κανόνων τής 
Λογικής, λ.χ. για συµπέρασµα που δεν προκύπτει συλλογιστικά από 
τις προτάσεις στις οποίες στηρίχθηκε) || ~ ανάλυση (βλ. λ. ανάλυση) 
7. αυτός που γίνεται σύµφωνα µε τη λογική, την ορθή σκέψη: ~ από-
φαση | κίνηση | απάντηση | στάση || (απρόσ.) δεν είναι λογικό να πι-
στεύεις τέτοια απίθανα πράγµατα! || (για συµπέρασµα) κατά ~ συνέ-
πεια, δεν πρέπει να ανησυχούµε για τις εξελίξεις ΑΝΤ. παράλογος, 
τρελός, άλογος 8. (ειδικότ.) αυτός που προκύπτει φυσιολογικά, µε 
αναµενόµενο τρόπο από κάτι άλλο: η κρίση στη Βαλκανική ήταν ~ 
επακόλουθο τής πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων 9. αυτός που κι-
νείται σε φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς υπερβολές: οι τιµές αυτή την 
περίοδο είναι ~|| ~ ποσό || η απόκλιση βρίσκεται µέσα σε ~ όρια ANT. 
υπερβολικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λόγος]. 

Από τη λογική στο παράλογο. Το λογικός δηλώνει γενικά ό,τι ανα-
φέρεται στον λόγο, µε την έννοια τής λειτουργίας τού νου, τής 
διανοίας, τής λογικής νόησης τού ανθρώπου, σε αντίθεση µε το 
συναίσθηµα και τα αισθήµατα του, που δεν έχουν υποστεί λογική 
επεξεργασία. Ό,τι είναι σύµφωνο µε τα δεδοµένα τής λογικής τού 
ανθρώπου (συλλογισµοί, επαλήθευση, διάψευση, επαγωγή, απαγω-
γή κ.λπ.), ό,τι είναι «εν λόγω», είναι έλλογο, σε αντίθεση µε ό,τι 
στερείται λόγου, που είναι ά-λογο ή «παρά τον λόγο», παράλογο. 
Ό,τι συµβαδίζει µε τον ορθό λόγο είναι ορθολογικό, ενώ ό,τι αντι-
τίθεται προς αυτόν είναι αν-ορθολογικό. Τέλος, ό,τι δεν µπορεί να 
συλλάβει ή να ερµηνεύσει η λογική τού ανθρώπου (όπως λ.χ. η έν-
νοια τού Θεού) είναι εξω-λογικό, είναι πέρα από τη λογική, χωρίς 
να σηµαίνει ότι είναι παράλογο ή ανορθολογικό. Ανάλογη κλιµά-
κωση και διάρθρωση προς τη νόηση ακολουθούν και τα σχετικά 
µε τις φρένες, µε τη φρόνηση και την ορθοφροσύνη τού ανθρώ-
που, o βαδίζων µε λογικές τις φρένες είναι έµ-φρων, ενώ ο στε-
ρούµενος λογικών φρενών είναι ά-φρων ή παρά-φρων. o έχων σώας 
τας φρένας είναι σώ-φρων και ορθο-φρονών, ενώ ο εκτός λο-
γικής, ο έξω φρενών ευρισκόµενος, είναι εξωφρενικός 

λογικότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού λογικού, το να εί-
ναι κανείς λογικός ή να είναι κάτι λογικό. 

λογικοφανής, -ής, -ές [1893] {λογικοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που φαίνεται λογικός: ~ εξήγηση | επιχείρηµα. — λογικοφανώς 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < λογικό- (< λογικός) + -φανής (< θ. -φαν- τού ρ. φαίνοµαι, πβ. 
αρχ. παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην), απόδ. τού γαλλ. raison-nable]. 

-λόγιο (λόγ.) παραγωγική κατάληξη για τον σχηµατισµό ουσιαστικών 
που δηλώνουν: 1. το βιβλίο ή γενικότ. το έντυπο που περιλαµβάνει 
ό,τι σηµαίνει το θέµα: εορτο-λόγιο, δηµοτο-λόγιο, ευχο-λόγιο, µηνο-
λόγιο 2. αυτό που δείχνει ή αναγράφει ό,τι σηµαίνει το θέµα: ωρο-λό-
γιο, τιµο-λόγιο (πβ. λ. -λό(γ(ι). 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και τής Ν. Ελληνικής, που προέρχε-
ται από το ρ. λέγω]. 

λόγιο(ν) (το) {λογί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) γνωµικό, ρητό, απόφθεγµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λόγιον, ουδ. τού επιθ. λόγιος]. 

λόγιος, -α (λογ. -ία), -ο {κ. -ίου (θηλ. -ίας) | -ίων, -ίους} 1. λόγιος (ο) 
πρόσωπο µε σηµαντική µόρφωση και πνευµατική δραστηριότητα, 
ιδιαίτερα στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών χρησιµοποιείται 
κυρ. για την εποχή από την Αναγέννηση µέχρι και τον 19ο αι.' το 
αντίστοιχο για τη σύγχρονη εποχή είναι το διανοούµενος 2. αυτός 
που σχετίζεται µε ανθρώπους των γραµµάτων, κυρ. παλαιότερων επο-
χών, και τον χώρο τους: - παράδοση | ύφος (σχετικά µε τη γραµµα-
τεία και την καθαρεύουσα γλώσσα των λογίων) 3. (ειδικότ.) (γλωσ-
σικό στοιχείο τής καθαρεύουσας, όπως λέξη, κατάληξη, σύµπλεγµα 
συµφώνων) που δεν ανήκει στη δηµοτική, αλλά επανήλθε από την 
Αρχαία Ελληνική ή πλάστηκε κατά το αρχαιοελληνικό πρότυπο: ~ 
λέξεις είναι τα «λεωφορείο», «οδός», «συνιστώ», «αντεπεξέρχοµαι» || 
~ συµπλέγµατα συµφώνων είναι τα -κτ-, -πτ- έναντι των δηµοτικών -
χτ-, -φτ- 4. (υπερθ. λογιότατος, -η, -ο) βλ. λ. — λόγια | λογίως [µτγν.] 
επίρρ., λογιότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < λόγος. Ήδη αρχ. η σηµ. τού καλλιεργηµένου ανθρώπου 
τού πνεύµατος, λ.χ. ό λόγιος Άκεστϊνος (Ηλιόδωρος), οί λογιώτατοι 
Τυρρηνων (Πλούταρχος), Χαλδαίων οί λόγιοι (Αρριανός)]. 

λογιοσύνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάποιος λόγιος, η µόρφω-
ση, η πνευµατική καλλιέργεια: η - των Φαναριωτών ΣΥΝ. λογιότητα 
2. το σύνολο των λογίων. 
[ΕΤΥΜ. < λόγιος + παραγ. επίθηµα -οσύνη, πβ. δικαιοσύνη, σωφροσύ-
νη]. 

λογιοτατίζω ρ. αµετβ. {µόνο στον ενεστ.} (κακόσ.) 1. υποκρίνοµαι ή 
παριστάνω τον λογιότατο 2. χρησιµοποιώ στον λόγο µου την καθα-
ρεύουσα. — λογιοτατισµός (ο) [1865]. 

λογιότατος, -η, -ο {υπερθ, τού λόγιος] 1. (παλαιότ. ως προσφώνηση) 
για µορφωµένο άνθρωπο 2. (µειωτ.) (α) αυτός που χρησιµοποιεί εξε-
ζητηµένη γλώσσα (αρχαΐζουσα ή καθαρεύουσα) (β) (γενικότ.) ο µορ- 
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φωµένος που τον διακρίνει η σχολαστικότητα και που δεν έχει επαφή µε την 
πραγµατικότητα. 

[ETYM. < µτγν. λογιότατος, υπερθ. βαθµ. τού αρχ. λόγιος]. λογισµικό (το) 
ΠΛΗΡΟΦ. τα προγράµµατα που εκτελούνται σε έναν Η/Υ- υπάρχουν δύο είδη 
λογισµικού: το λογισµικό εφαρµογών και το λογισµικό συστήµατος, που είναι 
βασικά το λειτουργικό σύστηµα (εδώ περιλαµβάνονται οι βασικές λειτουργίες 
τού υπολογιστή, όπως ο έλεγχος των προγραµµάτων που τρέχουν κάθε στιγµή). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. software]. λογισµός (ο) 1. (λαϊκ.) σκέψη, στοχασµός: 
«Πώς µας θωρείς ακίνητος; Πού τρέχει ο ~ σον;» (Α. Βαλαωρίτης) || «τη θεία, 
γλυκ(ε)ιά σου εικόνα θα βλέπει ο ~» (Γ. Μαρκοράς) 2. η σκέψη που απασχολεί 
κάποιον έντονα, η έγνοια: (παροιµ.) « τα βάσανα κι οι ~ τον άνθρωπο γερνούνε» · 
3. ΜΑθ. όρος που χρησιµοποιείται για να δηλώσει ορισµένη δοµή και 
διαδικασία (στις πράξεις και ιδιότητες) που ακολουθούµε σε ένα\- κλάδο των 
µαθηµατικών: αλγεβρικός | διαφορικός | απειροστικός | ολοκληρωτικός ~||~ των 
πιθανοτήτων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λογίζοµαι]. λογιστήριο (το) [αρχ.] {λογιστηρί-ου | -
ων} 1. τµήµα δηµόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης, όπου φυλάσσονται και 
ενηµερώνονται τα λογιστικά βιβλία και διεξάγεται κάθε λογιστική 
δραστηριότητα: περάστε από το ~ να πληρωθείτε 2. Γενικό Λογιστήριο (τού 
Κράτους) η ανώτατη λογιστική αρχή τού κράτους. λογιστής (ο), λογίστρια (η) 
{λογιστριών} 1. υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελµατίας που καταγράφει µε 
ορισµένη τεχνική επεξεργασία την οικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης 2. 
ορκωτός λογιστής βλ. λ. ορκωτός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λογίζοµαι, στην αρχ. σηµ. «υπολογίζω αριθµητικά µεγέθη, 
µετρώ»]. λογιστική (η) ο επιστηµονικός κλάδος και η αντίστοιχη τεχνική κα-
ταγραφής τής οικονοµικής κατάστασης µιας επιχείρησης, µε σκοπό τον έλεγχο 
και την καλύτερη διαχείριση της. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
logistique]. λογιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους λογιστές ή/και τη 
λογιστική: ~ έγγραφο | λάθος 2. (α) λογιστικά βιβλία τα ειδικά βιβλία στα οποία 
καταγράφονται οι κάθε είδους οικονοµικές δραστηριότητες και σχέσεις 
επιχειρήσεως, οργανισµού κ.λπ.· στις µεγάλες επιχειρήσεις έχουν πλέον 
αντικατασταθεί από τη µηχανογράφηση: η τήρηση των ~ (β) λογιστικός 
λογαριασµός ο λογαριασµός τον οποίο τηρεί επιχείρηση, οργανισµός κ.λπ., 
ώστε να παρακολουθεί τις δραστηριότητες του (γ) λογιστικό αποτέλεσµα το 
αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) των δραστηριοτήτων επιχειρήσεως, λογαριασµού 
κ.λπ., όπως προκύπτει από τους λογιστικούς λογαριασµούς (δ) λογιστικό 
σχέδιο το τυποποιηµένο σύστηµα κατατάξεως τού συνόλου των λογαριασµών 
που τηρεί µια επιχείρηση, το οποίο καταρτίζεται πριν ξεκινήσει τις 
δραστηριότητες της και επιτρέπει τη σύνταξη οµοιόµορφων ισολογισµών, 
οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικών αποτελεσµάτων (ε) λογιστική 
περίοδος το χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο συντάσσει µια επιχείρηση τον 
λογαριασµό εσόδων-εξόδων και εµπορίας και στο τέλος τού οποίου κάνει τον 
ισολογισµό της (στ) λογιστική µονάδα η χρηµατική µονάδα (π.χ. νόµισµα, 
E.C.U. κ.ά.) βάσει τής οποίας µετρείται και καταγράφεται η αξία των αγαθών, 
των υπηρεσιών και των οικονοµικών συναλλαγών (ζ) ΠΛΗΡΟΦ. λογιστικό φύλλο 
πρόγραµµα Η/Υ που εµφανίζει στον χρήστη ένα ιδεατό «φύλλο εργασίας» µε α-
ριθµούς σε οριζόντιες σειρές και κατακόρυφες στήλες και χρησιµοποιείται 
κυρίως σε προγράµµατα οικονοµικών εφαρµογών 3.λονιστι-κή (η) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο σχετιζόµενος µε υπολογισµούς», < λογίζοµαι. Οι 
σηµ. που αναφέρονται στον κλάδο τής λογιστικής οφείλονται στο ελληνογενές 
γαλλ. logistique]. λογιωτατίζω ρ. -> λογιοτατίζω λογιώτατος (ο) → λογιότατος 
λόγκος (ο) →λόγγος 
λόγο- κ. λογό- κ. λογ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται 

µε: 1. τον λόγο, µε την οµιλία: λογο-διάρροια, λογο-θερα-πεία 2. τον έντεχνο 
λόγο: λογο-τέχνης 3. την απολογία: λογο-δοτώ 4. τη λογική: λογο-κρατία. 

[ETYM. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. λογο-γραφία, µτγν. λογο-
µαχίά), που προέρχεται από το ουσ. λόγος και απαντά επίσης σε ελληνογενείς 
ξέν. όρους και µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γαλλ. logopedie)]. λογογραµµα (το) 
{λογογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} γραπτό ή εικονογραφικό σύµβολο που 
αντιπροσωπεύει µια ολόκληρη λέξη (λ.χ. $ = δολάριο, + = και/συν) (πβ. λ. 
ιδεόγραµµα). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Logogram]. λογογραφία 
(η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τού λογογράφου. λογογράφος (ο) [αρχ.] ΦΙΛΟΛ. 
(στην αρχαιότητα) 1. ο ρήτορας που αναλάµβανε για λογαριασµό άλλου τη 
σύνταξη δικανικού λόγου επ' αµοιβή 2. καθένας από ορισµένους συγγραφείς 
τού 6ου και 5ου αι. π.Χ., τα έργα των οποίων αναφέρονται σε θέµατα ιστορίας, 
γεωγραφίας, µυθογραφίας κ.ά. και θεωρούνται δείγµατα τής µετάβασης από τον 
ποιητικό επικό στον πεζό λόγο. λογοδΐάρροια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η 
ακατάσχετη φλυαρία ΣΥΝ. 
(οικ.) πάρλα, πολυλογία. λογοδίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εύχρ. αόρ. λογοδόθηκα, 
µτχ. παθ. πα-ρακ. λογοδο-σµένος} (λαϊκ.) δεσµεύοµαι µε υπόσχεση γάµου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. λογοδοσία (η) [1856] {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. η απόδοση 
λογαριασµού από το πρόσωπο το οποίο διαχειρίζεται ξένη υπόθεση 
(δωσίλογος) προς το κύριο πρόσωπο τής υποθέσεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

λογοδοσµένος, -η, -ο αυτός που έχει δώσει υπόσχεση γάµου. λογοδοτώ ρ. αµετβ. 
[1884] {λογοδοτείς... | λογοδότησα} δίνω λόγο για 
συγκεκριµένες πράξεις µου, απολογούµαι: η προηγούµενη διοίκηση καλείται να 
λογοδοτήσει για τις αυθαιρεσίες της ΣΥΝ. δικαιολογούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΎΜ. < λόγο- + -δοτώ < δότης]. λογοθέαµα (το) {λογοθεάµ-ατος | -ατα, -
άτων} το τοκ-σόου (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ.-αµερ. talk show]. λογοθεραπεια (η) {χωρ. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. µέθοδος θεραπείας νευρώσεων (ιδ. διαταραχών τού λόγου), η οποία 
αξιοποιεί την προφορική επικοινωνία.   — λογοθεραπευτής (ο), 
λογοθεραπεύτρια (η), λογοθερα-πευτικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορθοπαιδικός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. logotherapy]. 
λογοθέτης (ο) {λογοθετών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. ανώτατος πατριαρχικός τίτλος που 

φέρει τιµητικά λαϊκός 2. ΙΣΤ. ανώτατος πολιτικός υπάλληλος τού βυζαντινού 
κράτους: ~ τού ∆ρόµου (στη µέση βυζαντινή περίοδο, αξίωµα αντίστοιχο µε 
τού υπουργού Εξωτερικών και Συγκοινωνιών) || µέγας ~ (αξίωµα αντίστοιχο 
µε το πρωθυπουργικό). [ΕΤΥΜ. µτγν. < λόγο- + -θέτης < ρ. τίθηµι (βλ. λ. 
θέτω)]. 

λογοκεντρικός, -ή, -ό αυτός που βασίζεται στη λογική: ~ προσέγγιση τού 
ζητήµατος. — λογοκεντρικά επίρρ., λογοκεντρισµός (ο). 

λογοκλοπία (η) [µτγν.] {λογοκλοπιών} η ιδιοποίηση µε αθέµιτο τρόπο ξένης 
πνευµατικής εργασίας. Επίσης λογοκλοπή [1841]. 

λογοκλόπος (ο/η) [1871] πρόσωπο που ιδιοποιείται κατά αθέµιτο τρόπο ξένη 
πνευµατική εργασία. 

λογοκοπος (ο/η) πρόσωπο που λέει πολλά και µεγάλα λόγια κενά περιεχοµένου, 
που δίνει πολλές υποσχέσεις χωρίς να τις τηρεί ΣΥΝ. λογάς. — λογοκοπία (η) 
[1889] κ. λογοκόπηµα (το) [1889], λογοκοπώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < 
λόγο- + -κόπος < κόπτω (πβ. µεσν. λογοκοπώ)]. 

λογοκρατία (η) ΦΙΛΟΣ, Ο ορθολογισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. rationalisme]. 

λογοκρατούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {λογοκρατείται...· λογοκρατήθηκα} 
κυριαρχούµαι από τη λογική, τον ορθολογισµό. 

λογοκρίνω ρ. µετβ. {λογόκρι-να, -θηκα} περιορίζω την ελευθερία τής 
έκφρασης, ελέγχω το περιεχόµενο λόγων ή κειµένων και γενικότ. την 
έκφραση (στα µέσα ενηµέρωσης, στην τέχνη, τη λογοτεχνία, την αλ-
ληλογραφία κ.α.), ώστε να εµποδίσω τη διατύπωση ή/και διάδοση µη 
αρεστών απόψεων: ~ άρθρο | βιβλίο | εκποµπή. 

λογοκρισία (η) [1826] {λογοκρισιών} 1. ο έλεγχος µε εξουσία απαγόρευσης 
που ασκείται από ειδική κρατική υπηρεσία στα µέσα ενηµέρωσης, στην τέχνη, 
τη λογοτεχνία κ.λπ., µε σκοπό να εµποδιστεί η διάδοση πληροφοριών ή ιδεών 
που αντιτίθενται στις αρχές τής εξουσίας· αποτελεί το κυριότερο µέσο 
προληπτικού ελέγχου τού λόγου: η χούντα επέβαλε ~ στα θέατρα 
απαγορεύοντας έργα πολλών συγγραφέων 2. (γενικότ.-εκφραστ.) η 
περιοριστική επέµβαση στην πνευµατική δράση (κάποιου): η εφηµερίδα µας 
δεν πρόκειται να επιβάλει ~ στους συντάκτες της 3. (συνεκδ.) το σύνολο των 
λογοκριτών ή η κρατική υπηρεσία που ασκεί λογοκρισία. — λογοκριτικός, -ή, 
-ό [1871]. [ΕΤΥΜ. < λόγο- + -κρισία < κρίνω, απόδ. τού γαλλ. censure < λατ. 
censor «τιµητής» (αξιωµατούχος στην αρχ. Ρώµη, επιφορτισµένος µε την 
περιφρούρηση των ηθικών αξιών, καθώς και µε την απογραφή των Ρωµαίων 
πολιτών και των περιουσιών τους) < p. censeo «αποτιµώ, απογράφω»]. 

λογοκριτής (ο) [1826], λογοκρίτρια (η) {λογοκριτριών} πρόσωπο που ασκεί 
λογοκρισία. 

λογοµαχώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {λογοµαχείς... | λογοµάχησα} (+µε) συζητώ σε 
έντονο και εριστικό τόνο, φιλονικώ ΣΥΝ. διαπληκτίζοµαι, λο-γοφέρνω, 
καβγαδίζω. — λογοµαχία (η) [µτγν.]. 

λογοπαίγνιο (το) [1856] (λογοπαιγνί-ου | -ων} παιχνίδι µε λέξεις πολλαπλών 
σηµασιών ή µε λέξεις διαφορετικής σηµασίας, αλλά οµόη-χες, π.χ. «ο Κύριος 
µεθ' ηµών» κ. «ο Κύριος µε θυµόν...... 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. jeu de mots]. 

λογοπαιδικός (ο/η) ο λογοθεραπευτής (βλ. λ. λογοθεραπεια). 
λογοπαικτικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε το λογοπαίγνιο. 
λογόρροια (η) [1890] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ακατάσχετη πολυλογία και έλλειψη 

συνειρµού σε άτοµα που πάσχουν από νευροψυχικές παθήσεις. 
[ΕΤΥΜ. < λόγο- +  -ρροια < ρέω, ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. 
logorrhoea]. 

λόγος (ο) 1. η ικανότητα να επικοινωνεί κανείς µε τη γλώσσα: ο άνθρωπος είναι 
προικισµένος µε το χάρισµα τού ~ || διαταραχές τού ~ (π.χ. ψευδισµός, 
τραυλισµός κ.λπ.) || θεραπευτική αγωγή τού ~ 2. (α) η χρήση τής γλώσσας για 
συνεννόηση, για επικοινωνία, για την επίτευξη στόχου: οι άνθρωποι 
συνεννοούνται µε τον ~ (β) η χρήση τής γλώσσας σε συγκεκριµένο χώρο: 
δηµοσιογραφικός | πολιτικός | συνδικαλιστικός | νοµικός | δοκιµιακός ~ 3. 
ΓΛΩΣΣ. η γλώσσα, το συστηµατικά δοµηµένο σύνολο λέξεων, µε το οποίο 
πραγµατοποιείται η επικοινωνία: προφορικός | γραπτός ~ || το «µου πήρες τ' 
αφτιά» είναι µια έκφραση τού καθηµερινού ~· ΦΡ. (α) µέρος τού λόγου βλ. λ. 
µέρος (β) ευθύς λόγος βλ. λ. ευθύς (γ) πλάγιος λόγος βλ. λ. πλάγιος (δ) σχήµα 
λόγου βλ. λ. σχήµα (ε) εν λόγω (µε άρθρο ως επίθ.) το πρόσωπο ή το πράγµα 
για το οποίο έχει γίνει ήδη λόγος και ο οµιλητής δεν επιθυµεί να αναφερθεί σε 
αυτό ονοµαστικά είτε για να αποφύγει υφολογικά την επανάληψη είτε και 
µειωτικά ή ειρωνικά: το ~ ακίνητο περιήλθε στους κληρονόµους του || η ~ κυρία 
καλά θα έκανε να µην ασχολείται µε τέτοια θέµατα! 4. (ειδικότ.) η προφορική 
χρήση τής γλώσσας, η προφορική έκφραση: στον γρήγορο ~ παραλείπουµε κα-
µιά φορά να προφέρουµε ορισµένους φθόγγους ΣΥΝ. οµιλία 5. η 
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γλώσσα ως εσωτερικό σύστηµα που ενυπάρχει στη συνείδηση κάθε 
οµιλητή, η γνώση που έχει καθένας για τη γλώσσα του, κατ' αντιδια-
στολή προς την οµιλία, η οποία αποτελεί την εφαρµογή τού συστή-
µατος αυτού από κάθε οµιλητή χωριστά ΣΥΝ. ενδιάθετος λόγος 6. οτι-
δήποτε λέγεται: µ' έναν σου - µπορείς να µε κάνεις ευτυχισµένο || έναν 
καλό ~ δεν άκουσα ποτέ από το στόµα σου || «όλοι οι επιβάτες είχαν 
και από έναν καλό ~ για τον κυβερνήτη, τον συγκυβερνήτη και το 
πλήρωµα» (εφηµ.) || της συµπαραστάθηκε µε παρηγορητικούς ~ ΣΥΝ. 
κουβέντα- ΦΡ. (α) λόγο (σ)τον λόγο κατά την εξέλιξη τής συνοµιλίας: 
~ θυµήθηκαν τα παλιά (β) ένας λόγος είναι βλ. λ. ένας (γ) απευθύνω 
(σε κάποιον) τον λόγο βλ. λ. απευθύνω (δ) ο λόγος µου περνά (µεσν. 
φρ.) | έχει πέραση είµαι άνθρωπος µε µεγάλη επιρροή, µε µεγάλη 
ισχύ (ε) µεγάλη µπουκιά φάε, µεγάλο λόγο µην πεις | µη λες βλ. λ. 
µεγάλος (στ) ο λόγος σου µε χόρτασε και το ψωµί σου φά' το βλ. λ. 
χορταίνω (ζ) για του λόγου το αληθές | το ασφαλές για να αποδειχθεί 
η αλήθεια των λόγων (κάποιου): ~, επισυνάπτω και τη φωτοτυπία που 
περιέχει την αυθεντική δήλωση του 7. το να µιλά κανείς για κάτι, να 
αναφέρεται σε κάτι: πολύς ~ γίνεται για το ενδεχόµενο εκλογών || 
κάνω λόγο για κάτι (αναφέροµαι σε κάτι) || αυτό το ζήτηµα δεν είναι 
άξιο λόγου' ΦΡ. (α) ούτε λόγος (να γίνεται) (µεσν. φρ.) δεν πρέπει καν 
να γίνεται συζήτηση (γι' αυτό), δεν υπάρχει αµφιβολία: ~! Κανείς δεν 
αµφισβητεί την εντιµότητα του! (β) (λόγ.) ο περί ου ο λόγος αυτός για 
τον οποίο γίνεται λόγος (γ) περί ορέξεως ουδείς λόγος βλ. λ. όρεξη 8. 
η δηµόσια οµιλία: βγάζω λόγο (κάνω δηµόσια οµιλία) || 
βαρυσήµαντος | δικανικός | πανηγυρικός | συµβουλευτικός | δεκάρικος 
~ ΣΥΝ. διάλεξη 9. η λογοτεχνία, η έντεχνη χρήση τής γλώσσας: πεζός 
| έµµετρος ~ 10. η δέσµευση, η υπόσχεση: κρατώ τον ~ µου (τον τηρώ) 
|| αθετώ | πατώ τον ~ µου || ο ~ µου είναι συµβόλαιο- ΦΡ. (α) δίνω τον 
λόγο µου | τον λόγο τής τιµής µου | τής ανδρικής µου τιµής (i) 
υπόσχοµαι µε εγγύηση την αξιοπιστία µου, την ίδια µου την τιµή: 
σου ~ ότι µέχρι µεθαύριο θα έχεις πάρει τα λεφτά σου πίσω (ii) 
επιβεβαιώνω µε εγγύηση την αξιοπιστία µου, την τιµή µου: σου ~ ότι 
τα πράγµατα δεν έγιναν έτσι (β) δίνω λόγο (i) υπόσχοµαι (ii) (ειδικότ.) 
δίνω υπόσχεση γάµου, λογοδίνοµαι (iii) δίνω εξηγήσεις για πράξεις 
µου, λογοδοτώ, απολογούµαι: δεν θα δώσω λόγο σε κανέναν για τις 
επιλογές µου 11. λογοδοσία, απολογία: θα δώσεις λόγο για τις πράξεις 
σου || δεν θα σου δώσω λόγο κι από πάνω! (δεν θα σου απολογηθώ 
κιόλας)· ΦΡ. ζητώ τον λόγο (από κάποιον) (i) ζητώ (από κάποιον) να 
δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του (ii) ζητώ (από κάποιον) να 
απολογηθεί (iii) ζητώ να µιλήσω (βλ. σηµ. 12) 12. το δικαίωµα κάποιου 
να µιλήσει: ζητώ τον ~ από το προεδρείο || έχω | παίρνω | λαµβάνω | 
δίνω τον ~ || σας αφαιρώ τον ~! ΦΡ. έχω λόγο (για κάτι) έχω δικαίωµα 
να εκφράζω τη γνώµη µου (για κάτι): θέλει να έχει λόγο για τα πάντα 
13. η αιτία: έχω ~ που ενδιαφέροµαι γι'αυτό || Μην εκπλήσσεσαι που 
νευριάζει! 'Εχει τους ~ του (υπάρχει συγκεκριµένη αιτία που 
νευριάζει) || δεν θα πάµε φέτος διακοπές για οικονοµικούς ~ || 
αποσύρθηκε από την επιχείρηση για λόγους υγείας || απαγορεύτηκε η 
κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας- ΦΡ. (α) συντρέχει λόγος υπάρχει 
αιτία για την οποία πρέπει να γίνει κάτι: νοµίζω ότι δεν ~ να 
βιαστούµε (β) λόγος ύπαρξης η αιτία για την οποία πρέπει να υπάρχει 
κάποιος/κάτι: σε µια κοινωνία αγγέλων, η αστυνοµία, φυσικά, δεν θα 
είχε ~ (γ) φυσικώ τω λόγω (φυσικφ τφ λόγω) (λόγ.) όπως είναι 
φυσικό: κατήγγειλε τη διαφθορά σε όλους τους τοµείς τής δηµόσιας 
ζωής και ~ ανέλαβε την κοινωνική εξυγίανση 14. η λογική ικανότητα: 
ο ορθός ~ (βλ. λ. ορθός) 15. ΘΡΗΣΚ. Λόγος (ο) (α) η σοφία τού Θεού ως 
δηµιουργική δύναµη τού σύµπαντος (β) ο Ιησούς Χριστός- ΦΡ. ο 
λόγος τού Θεού (i) η Βίβλος (ii) η χριστιανική διδασκαλία 16. (στη 
Λογική) η αναλογία, η σχέση 17. ΜΑβ. το ακριβές πηλίκο µεταξύ δύο 
µεγεθών, ποσοτήτων, το οποίο εκφράζεται µε κλάσµα: ο ~ τού α προς 
το 1 ισούται µε α 18. (λαϊκ.) (η γεν. τού λόγου µου, σου,... ή ελόγου 
µου, σου,... αντί τής προσωπικής αντων. εγώ, εσύ,...): τού λόγου σου τι 
έχεις να πεις για όλ'αυτά; (εσύ τι έχεις να πεις;) || δεν ζήτησε τη χάρη 
για λόγου της (για την ίδια), αλλά για σένα- ΦΡ. ζωή σε λόγου σας! 
ευχετ. για την έκφραση συλλυπητηρίων σε κάποιον που έχασε 
συγγενικό του πρόσωπο, δικό του άνθρωπο Λ9.λόγω βλ.λ. · ΦΡ. (α) 
που λέει ο λόγος (i) για παράδειγµα, υποθετικά: αν, ~, κέρδιζες το 
ΛΟΤΤΟ, τι θα έκανες; (ii) για κάτι που δεν λέγεται κυριολεκτικά, δεν 
πρέπει να εννοηθεί κατά γράµµα: εάν συνέβαινε σε σένα, ~, πώς θ' 
αντιδρούσες; (β) ο λόγος το λέει για να τονιστεί ότι κάτι δεν λέγεται 
κυριολεκτικά, ότι δεν πρέπει να εννοηθεί κατά γράµµα: ~ «χίλιοι 
άνθρωποι»- η ουσία είναι ότι ήταν πάρα πολλοί (γ) λόγος και 
αντίλογος βλ. λ. αντίλογος (δ) λόγου χάριν I-η (συντοµ. λ.χ.) για 
παράδειγµα, παραδείγµατος χάριν: καθένας θα βοηθήσει όπως 
µπορεί- εγώ ~ θα δώσω ένα µέρος από τον µισθό µου (ε) δεν µου 
πέφτει λόγος δεν είναι δική µου υπόθεση, δεν µε αφορά άµεσα το 
ζήτηµα, ώστε να µπορώ να µιλήσω: θα παντρευτεί όποιον διαλέξει η 
ίδια- εµένα ~ (στ) κατά πρώτο(ν) | µείζονα | κύριο λόγο πρώτα από 
όλα: ~ είναι ανέντιµος- κατά δεύτερο είναι και θρασύς! (ζ) λόγος | 
κουβέντα να γίνεται βλ. λ. γίνοµαι (η) για τού λόγου το ασφαλές | το 
αληθές για την εξακρίβωση τής αλήθειας των όσων λέµε: έτσι θυ-
µάµαι να ετυµολογείται η λέξη, αλλά ~ να το επαληθεύσουµε και από 
το λεξικό. — (υποκ.) λογάκι [µεσν.] κ. (λόγ.) λογυδριο (το) [µτγν.] 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία, βράχος, γλώσσα, δωσίλογος, εισαγωγικά, 
ενδιάθετος, εχέµυθος, λογικός, οµιλία, τεχνητός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λέγω 
(βλ.λ.). Η λ. σήµαινε αρχικώς «οµιλία, προφορική έκφραση», σύντοµα 
όµως γενικεύθηκε στις σηµ. «λογίκευση, εξήγηση, θεώρηση», 
αντιτιθέµενη έτσι στο ουσ. έργον. Οι Στωικοί φιλόσοφοι θεωρούσαν 
τον λόγον ως την καθοδηγούσα αρχή τού σύµπαντος, ενώ στην Κ.∆. το 
ουσ. λόγος δήλωσε -µεταξύ άλλων- το δεύτερο πρόσωπο τής Αγ. 
Τριάδας, τον δηµιουργικό λόγο τού Θεού, µέσω τού 

οποίου δηµιουργήθηκε ο κόσµος (πβ. Ιωάνν. 1, 1: εν αρχή ην ό λόγος, 
και ò λόγος ην προς τον θεόν, και θεός ήν ό λόγος). Οι σηµ. 4,5 απο-
δίδουν τους γαλλ. όρ. parole και langue αντιστοίχως. Ορισµένες φρ. εί-
ναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική: έχω | ζητώ | λαµβάνω | απευθύνω 
τον λόγο (< avoir | demander | prendre | adresser la parole), κατά 
µείζονα λόγον (< à plus forte raison), το χάρισµα τού λόγου (< le don 
de la parole) κ.ά.]. 

-λόγος1 β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν 
αυτόν που: 1. µιλά για συγκεκριµένο θέµα: ηθικο-λόγος 2. µιλά µε 
συγκεκριµένο τρόπο: αισχρο-λόγος, προχειρο-λόγος 3. ασχολείται συ-
στηµατικά, επιστηµονικά µε κάτι: φυτο-λόγος, βυζαντινο-λόγος, οι-
κονοµο-λόγος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. θεο-λόγος), που 
προέρχεται από το ρ. λέγω]. 

-λόγος2 β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν 
αυτόν που συλλέγει | συγκεντρώνει πρόσωπα ή πράγµατα: στρατο-
λόγος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. χορτο-λόγος), που προ-
έρχεται από το ρ. λέγω στη σηµ. «συλλέγω - συγκεντρώνω»]. 

λογοτέχνηµα (το) [1866] {λογοτεχνήµ-ατος | -ατα, -άτων} έργο µε 
λογοτεχνική αξία, λογοτεχνικό έργο. 

λογοτέχνης (ο) [µεσν.] {λογοτεχνών}, λογοτεχνία (η) {λογοτε-
χνίδων) δηµιουργός λογοτεχνικών έργων, ποιητής ή πεζογράφος. Επί-
σης (λόγ.) λογοτέχνη (η) {λογοτέχνιδος}. 

λογοτεχνία (η) [µεσν.] {λογοτεχνιών} 1.η καλλιέργεια τού έντεχνου 
λόγου, η παραγωγή έργων ποίησης ή έντεχνης πεζογραφίας 2. το σύ-
νολο των λογοτεχνικών έργων συγκεκριµένου λαού, χρονικής περιό-
δου ή πνευµατικής παράδοσης: η εθνική µας ~ || αρχαία ελληνική | 
λατινική ~ ΣΥΝ. γραµµατεία 3. θεωρία τής λογοτεχνίας ο επιστηµο-
νικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο µελέτης ζητήµατα δοµής, λει-
τουργίας, ανάλυσης, περιγραφής και αξιολόγησης των έργων τής λο-
γοτεχνίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γραµµατική, τεχνητός, φιλολογία. 

λογοτεχνικός, -ή, -ό [1866] αυτός που σχετίζεται µε τον λογοτέχνη ή 
τη λογοτεχνία: ~ παραγωγή | κείµενο | περιοδικό | σχολή | δηµιουργία. 

λογοτεχνικότητα (η) το σύνολο των στοιχείων που χαρακτηρίζουν 
ένα έργο ως λογοτεχνικό. 

λογοτρΐβή (η) [1807] λογοµαχία, διαπληκτισµός. 
λογότυπος (ο) {λογοτύπ-ου | -ων, -ους} η ειδικά σχεδιασµένη µε 

γράµµατα ή και παραστάσεις επωνυµία εταιρείας ή προϊόντος. Επί-
σης λογότυπο (το). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
logotype]. 

λογοφέρνω ρ. αµετβ. (λογόφερα) διαπληκτίζοµαι, φιλονικώ µε λόγια 
ΣΥΝ. λογοµαχώ, τσακώνοµαι, µαλώνω, καβγαδίζω. — λογόφερµα 
(το). 

λογυδριο (το) {λογυδρί-ου | -ων} µικρός, σύντοµος λόγος, οµιλία 
(βλ.λ., σηµ. 8). [ΕΤΥΜ. < µτγν. λογύδριον, υποκ. τού αρχ. λόγος]. 

λογχεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {λόγχευσα} διατρυπώ µε λόγχη. 
λόγχη (η) {λογχών} 1. αιχµηρό όπλο που αποτελείται από µακρύ ξύ-

λινο ακόντιο, το οποίο απολήγει σε µεταλλική αιχµή· το χρησιµοποι-
ούσαν οι ιππείς στις επιθέσεις 2. µικρό χαλύβδινο ξίφος, προσαρµο-
σµένο στο άκρο τής κάννης στρατιωτικού όπλου- ΦΡ. εφ' όπλου λόγ-
χη (i) ως στρατιωτικό παράγγελµα µε το οποίο οι στρατιώτες δια-
τάσσονται να τοποθετήσουν στα όπλα τους τις λόγχες για επίθεση ή 
απόδοση τιµών (ii) (µτφ.) σε εγρήγορση, σε κατάσταση ετοιµότητας 
• 3. ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό σκεύος σε σχήµα λόγχης σταυροφόρου, το 
οποίο χρησιµοποιείται κατά την κοπή τού πρόσφορου. [ΕΤΎΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου. Πιθ. τόσο το ελλην. λόγχη όσο και το συνώνυµο λατ. 
lancea αποτελούν παράλληλα δάνεια από άγνωστη γλώσσα. Η 
άποψη ότι η λ. συνδέεται µε το ρ. λαγχάνω «τυχαίνω» ή µε το λατ. 
longus «µακρύς» (µέσω αµάρτυρου τύπου *λόγχος) δεν είναι 
πειστική]. 

λογχίζω ρ. µετβ. [1871] {λόγχισα} διατρυπώ µε λόγχη. Επίσης λογ-
χεύω [µτγν.]. — λόγχισµα (το) κ. λογχισµός (ο) [1897]. 

λογχοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {λογχοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} όµοιος στο 
σχήµα µε λόγχη ΣΥΝ. λογχωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

λογχοµαχία (η) [1876] {λογχοµαχιών} η µάχη µε λόγχες. 
λογχοφόρος, -α | -ος, -ο [αρχ.] 1. οπλισµένος µε λόγχη 2.λονχοφό-ρος 
(ο) µέλος ειδικού σώµατος έφιππων στρατιωτών, οπλισµένων µε 
λόγχη. 

λογχωτός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που φέρει στο άκρο σιδερένια αιχ-
µ_ή 2. αιχµηρός σαν λόγχη ΣΥΝ. λογχοειδής. 

λόγω πρόθ. (+γεν.) (λόγ.) δηλώνει: αιτία: ~ ξαφνικής αδιαθεσίας, απο-
φάσισα να µείνω σπίτι || ~ βλάβης, ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί || 
κλειστό - διακοπών || ~ πένθους || απαλλάχθηκε από την κατηγορία ~ 
αµφιβολιών || ~ ελλείψεως απαρτίας, η γενική συνέλευση θα επα-
ναληφθεί- ΦΡ. λόγω τιµής (λόγω τιµής) στον λόγο τής τιµής µου, υπό-
σχοµαι µε εγγύηση την αξιοπιστία µου. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ.< αρχ. λόγω, δοτ. τού λόγος ως απόδ. τού γαλλ. en raison de]. 

-λογώ1 λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων, τα οποία ση-
µαίνουν: 1. µιλώ µε ορισµένο τρόπο: αισχρο-λογώ, απεραντο-λογώ, 
ευφυο-λογώ  2. µιλώ   για   κάτι:   ασηµαντο-λογώ,   καυχησιο-λογώ 
3. ασχολούµαι διεξοδικά ή εντατικά µε κάτι: θεο-λογώ, γλωσσο-λογώ 
4. κάνω κατ' επανάληψη συγκεκριµένη ενέργεια: θρηνο-λογώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. µυθο-
λογώ, µτγν. πολυ-λογώ), που προέρχεται από το ουσ. λόγος]. 

-λογώ* λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που σηµαίνουν 
«συγκεντρώνω, συλλέγω κάτι»: κορφο-λογώ, ανθο-λογώ. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. άνθο- 
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λογώ, µτγν. στρατο-λογώ), που προέρχεται από το ρ. λέγω «συγκεντρώνω»]. 
λοιδορώ ρ. µετβ. {λοιδορείς... | λοιδόρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα) (λόγ.) υβρίζω, 

χλευάζω: η αντιπολίτευση λοιδορεί την κυβέρνηση για τους χειρισµούς της στην 
πρόσφατη ελληνοτουρκική κρίση ΣΥΝ. ονειδίζω. — λοιδορία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λοιδορώ (-έω), αβεβ. ετύµου. Έχουν διατυπωθεί δύο 
υποθέσεις: (α) Το α' συνθ. συνδέεται µε το σανσκρ. lunati «κόβω» (συγγενές 
ετυµολογικά µε το ρ. λυω), ενώ το β' συνθ. -δορώ προέρχεται από το ρ. δέρω, 
άποψη που, εντούτοις, προκαλεί σηµασιολογικό πλεονασµό (β) Η λ. 
προέρχεται από αµάρτυρο ουσ. *λοϊδος «παιγνίδι», που συνδ. µε το συνώνυµο 
λατ. lüdus και µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου λίζεν παίζει]. 

λοίµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον λοιµό ΣΥΝ. λοιµώδης, 
µεταδοτικός, κολλητικός 2. λοιµική (η) κ. λοιµικό (το) θανατηφόρος 
επιδηµική νόσος, ο λοιµός. 

λοιµογόνος, -ος, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που προκαλεί λοιµώδη νοσήµατα: ~ παράγοντας. 
[ΕΤΥΜ. < λοιµός^ + γόνος]. 

λοιµοκαθαρτήριο (το) [1833] {λοιµοκαθαρτηρί-ου | -ων) ο χώρος όπου 
σταθµεύουν για υγειονοµική κάθαρση και αποµόνωση πλοία και ταξιδιώτες 
που προέρχονται από χώρες προσβεβληµένες από επιδηµία (πβ. καραντίνα). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λοιµός. 

λοιµός (ο) 1. κάθε λοιµώδες επιδηµικό νόσηµα µε ευρεία εξάπλωση ΣΥΝ. 
θανατικό, λοιµική 2. (στην αρχαιότητα) η πανώλης· κυρ. προκειµένου για την 
πανώλη που χτύπησε την πολιορκούµενη Αθήνα κατά τον Πελοποννησιακό 
Πόλεµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Από τις 
προταθείσες υποθέσεις πιθανότερη φαίνεται εκείνη που συνδέει τη λ. µε το 
ουσ. λιµός (βλ.λ.), οπότε θα αποτελούσε την ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. *lei- 
«αφανίζω, λιγοστεύω» και θα συσχετιζόταν µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου 
λοιτός λοιµός. Λιγότερο πειστική η άποψη ότι η λ. προήλθε από συµφυρµό 
των ουσ. λιµός και λοιγός «καταστροφή, όλεθρος»]. 

λοιµός (λοιµώδης, λοίµωξη κ.λπ.) - λιµός (λίµα, λιµασµένος, λιµοκτονώ 
κ.λπ.). Οµόηχες λέξεις διαφορετικής σηµασίας. Το λοιµός δηλώνει 
θανατηφόρο επιδηµική νόσο, ιδίως την πανώλη (πανούκλα). Είναι αρχαία 
λ., που συνδέεται πιθ. ετυµολογικά µε το λιµός, οπότε ανάγεται και αυτή 
στη p. *lei- «αδυνατίζω, εξασθενώ», ενώ κατ' άλλους πρέπει να συνδεθεί 
µε το αρχ. λοιγός «καταστροφή, όλεθρος» (από αρρώστια, πόλεµο κ.ά.). 
Από το λοιµός παράγονται τα λοιµώδης (νόσος), λοιµώσσω «πάσχω από 
λοιµό», λοίµωξη, λοιµοκαθαρτήριο, λοιµογόνος κ.ά. Το λιµός σηµαίνει 
«πείνα» και είναι οµόρριζο µε τα λιµάζω «πεινώ», λιµασµένος 
«πεινασµένος», λίµα «πείνα», λιµοκτονώ «πεθαίνω τής πείνας», 
λιµοκοντόρος «πεινασµένος κόµης, απένταρος ευγενής» κ.ά. 

λοιµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {λοιµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
σχετίζεται µε νόσο µολυσµατικής φύσεως, που µεταδίδεται µε 
µικροοργανισµούς: ~ νόσος 2. λοιµωδών (το) το Νοµαρχιακό Γενικό 
Νοσοκοµείο στο οποίο παρέχεται θεραπεία σε όσους πάσχουν από λοιµώδεις 
νόσους: νοσηλεύεται στο ~ 3. λοιµογόνος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λοιµός. 

λοίµωξη (η) {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} ΙΑΤΡ. η εισβολή στον οργανισµό 
παθογόνων µικροβίων και τα νοσηρά συµπτώµατα που ακολουθούν. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λοιµός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λοιµώσσω | -ττω < αρχ. λοιµός]. 

λοιπόν σύνδ. 1. για τη δήλωση συµπεράσµατος: η κατάσταση δεν είναι ~ τόσο 
άσχηµη· από όσα είπαµε προηγουµένως είναι φανερό ότι υπάρχουν και θετικά 
σηµεία ΣΥΝ. εποµένως, ως εκ τούτου 2. για τη δήλωση αποφάσεως: Ωραία ~! 
Θ'αλλάξω κι εγώ στάση 3. για την εισαγωγή θέµατος ή τη µετάβαση σε άλλο 
θέµα, την προσέλκυση τής προσοχής τού ακροατή: ~, ας περάσουµε στο 
επόµενο ερώτηµα! 4. ως κατακλείδα, για το κλείσιµο συζητήσεως ή γενικότ. 
λόγου: αυτές ~ τις πληροφορίες είχαµε µέχρι τώρα' περισσότερες λεπτοµέρειες 
ίσως να έχουµε αύριο 5. για την έκφραση απορίας, αφού έχει εκτεθεί το 
πρόβληµα: τα ξενοδοχεία σ' αυτή την πόλη είναι ή πολύ ακριβά ή πολύ βρόµικα- 
πώς να µείνω ~ εδώ; 6. λοιπόν; για να προκληθεί η προσοχή κάποιου, από τον 
οποίο περιµένουµε να πει κάτι, να δώσει απάντηση, να συνεχίσει κάτι που 
άφησε στη µέση: ~; Εσύ τι λες για όλα αυτά; 7. (προκλητικά) και λοιπόν; και τι 
έγινε; τι το σπουδαίο, τι το αξιοσηµείωτο βλέπεις;: -Κυκλοφορούσε µε 
σκουλαρίκι στη µύτη!—; ∆ικαίωµα του είναι να φοράει ό,τι θέλει! 8. (έπειτα 
από προστακτική) για ενίσχυση τής προτροπής: Άντε ~! Κουνήσου λίγο! 9. 
(στην αρχή τού λόγου) για τη δήλωση περίσκεψης, δισταγµού ή µετάβασης σε 
άλλο θέµα, αµηχανίας ή προτροπής: ~, για να δούµε τι θα κάνουµε || ~, τι 
λέγαµε; Επίσης (λαϊκ.) το λοιπόν: το λοιπόν, θα έρθεις µαζί; [ΕΤΥΜ. αρχ., 
ουδ. τού επιθ. λοιπός (βλ.λ.). Η χρήση του ως επιρρήµατος είναι µτγν. και 
προήλθε από απρόσ. εκφράσεις, όπως λοιπόν εστί (λ.χ. Πλάτων: λοιπόν έστι 
άποδεικνύναι «αποµένει να αποδειχθεί»)]. 

λοιπός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που υπολείπεται, υπόλοιπος: πέντε από τους επιβάτες 
τού λεωφορείου έχασαν τη ζωή τους και οι λοιποί τραυµατίστηκαν ελαφρά- ΦΡ. 
(α) (σε απαρίθµηση οµοίων πραγµάτων) και λοιπά (συντοµ. κ.λπ.) | και τα 
λοιπά (συντοµ. κ.τ.λ.) (και τά λοιπά, Αριστέας 190) | και λοιπά πολλά 
(συντοµ. κ.λ.π.) για όσα εύκολα εννοούνται και παραλείπονται στον λόγο (β) 
τού λοιπού από τώρα και στο εξής, µελλοντικά, εφεξής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
λείπω]. 

λοίσθιος, -α, -ο (λόγ.) στη ΦΡ. πνέω τα λοίσθια ψυχορραγώ, βρίσκοµαι στα 
τελευταία µου: ο ασθενής πνέει τα λοίσθια || (µτφ.) το διε- 

φθαρµένο πολιτικό καθεστώς πνέει τα λοίσθια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «τελευταίος», < λοϊσθος (µε την ίδια σηµ.), αβεβ. ετύµου. 
Κατά την επικρατέστερη άποψη, η λ. ανάγεται σε αρχικό τ. *λοι/π'σ-0Ε-ος, 
τού οποίου το α' συνθ. (*λοώισ-) συνδέεται µε αρχ. γερµ. *lais-iz «λιγότερο» 
(επίρρ. συγκρ. βαθµού), πβ. αγγλ. less, ενώ το β' συνθ. [*-0Foç) προέρχεται 
από το ρ. θέω «τρέχω» (< *θέΕω). Στην περίπτωση αυτή το επίθ. λοίσθιος θα 
προσδιόριζε αυτόν που «τρέχει λιγότερο» και συνεπώς «µένει τελευταίος». 
Σύµφωνα µε άλλη άποψη, το αρχ. λοίσθος ανάγεται σε *λοιΜσ-τος και 
συνδέεται είτε µε λιθ. léisti «αφήνω» είτε µε γοτθ. las-iws «ασθενής, 
αδύναµος»]. 

Λ.Ο.Κ. (οι | λαϊκ. τα) Λόχοι Ορεινών Καταδροµών. 
λοκάντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-παλαιότ.) το πανδοχείο, το εστιατόριο. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. locanda < λατ. locanda (ενν. domus) «εκµισθωµένο σπίτι» < 
ρ. loco «καθιστώ, εκµισθώνω» (< locus «τόπος»)]. 

λοκαντιέρης (ο), λοκαντιέρα (η) {δύσχρ. λοκαντιέρων} (λαϊκ.-παλαιότ.) ο 
ιδιοκτήτης πανδοχείου ή εστιατορίου. 

λοκάουτ κ. λοκ-άουτ (το) {άκλ.} η ανταπεργία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. lockout < lock «κλειδώνω» + out «έξω»]. 

λοκατζής (ο) {λοκατζήδες} ΣΤΡΑΤ. στρατιώτης που υπηρετεί στους Λ.Ο.Κ. 
λοκοµοτίβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) η ατµοµηχανή, ατµάµα-ξα. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. locomotiva | γαλλ. locomotive < µεσν. λατ. locomotivus (ΐόος 
αι.) < λατ. locus «τόπος» -Ι- µτγν. λατ. motivus «κινητός, κινούµενος» (βλ. λ. 
µοτίβο)]. 

Λ.Ο.Μ. (ο) Λόχος Ορεινών Μεταφορών. 
Λοµβαρδία (η) περιοχή τής Β. Ιταλίας στα σύνορα µε την Ελβετία. — 

Λοµβαρδός (ο), Λοµβαρδή (η), λοµβαρδικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
Lombardia < παλ. ιταλ. Lombardi < λατ. Langobardi, αρχαίο γερµ. φύλο που 
ίδρυσε στην Ιταλία ένα τευτονικό βασίλειο τον 6ο αι. µ.Χ., πιθ. < αρχ. γερµ. 
lang «µακρύς» + barda «γενειάδα»]. 

λόµπι (το) {άκλ.} 1. ΠΟΛΙΤ. οµάδα προσώπων που ασκούν επιρροή σε 
πολιτικούς και επηρεάζουν παρασκηνιακά την πολιτική κατάσταση· αλλιώς 
οµάδα πίεσης: το ελληνικό ~ στις Η.Π.Α. · 2. (σε ξενοδοχείο, πλοίο κ.λπ.) 
χώρος αναµονής µε καθίσµατα µπροστά στη ρεσεψιόν. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
lobby, αρχική σηµ. «προθάλαµος», < µεσν. λατ. lobium | lobia «σκεπαστός 
δρόµος», που συνδ. µε αρχ. γερµ. louba «πύλη». Εφόσον η λ. lobby 
αναφερόταν στους προθαλάµους τού Κοινοβουλίου, η µετέπειτα σηµασία της 
οφείλεται στις προσπάθειες οργανωµένων οµάδων να ασκούν πολιτική 
προθαλάµων ή διαδρόµων, δηλ. να προωθούν την επιρροή τους στα µέλη τού 
νοµοθετικού σώµατος προ τής ψηφοφορίας]. 

λοµπίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} µέλος οµάδας πίεσης (βλ. λ. λόµπι) ΣΥΝ. 
διαδροµιστής. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αµερ. lobbyist, «µέλος οµάδας πίεσης, κυρ. στο 
κονγκρέσο»]. 

Λονδίνο (το) [1728] η µεγαλύτερη πόλη τής Αγγλίας στις όχθες τού Τάµεση και 
πρωτεύουσα τού Ηνωµένου Βασιλείου. Επίσης (παλαιότ.) Λόντρα (η). — 
Λονδρέζος (ο), Λονδρέζα (η), λονδρέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
λατ. Londinium (> αγγλ. London), που είναι κελτ. προελεύσεως από τις λ. llyn 
«λίµνη» και dun «λόφος», αναφερόµενο στην παλαιότ. τοπογραφική σύσταση 
τής πόλεως, όπου προφανώς υπήρχε αρχαιότατος σηµαντικός οικισµός. Το 
επίθ. Λονδρέζος µεταφέρει το ιταλ. londrese]. 

λόξα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ιδιοτροπία, παραξενιά: καθένας µε τις ~ του ΣΥΝ. 
τρέλα, µούρλα · 2. τεµάχιο υφάσµατος κοµµένο λοξά: η φούστα που αγόρασα 
έχει λόξες. [ΕΤΥΜ. < λοξός, κατά το σχήµα τρελός - τρέλα]. 

Λοξάντρα (η) (παλαιότ. ορθ. Λωξάντρα) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < 
(Α)λεξάντρα < Αλεξάνδρα, θηλ. τού Αλέξανδρος]. 

λοξεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {λόξευσα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) λοξό, 
κατευθύνω προς τα πλάγια ♦ 2. (αµετβ.) παρεκκλίνω από την ευθεία πορεία, 
προχωρώ λοξά. — λόξεµα κ. λάξευµα (το) [µτγν.]. 

Λοξίας (ο) προσωνυµία τού αρχαίου θεού Απόλλωνα, λόγω τής διφορούµενης 
σηµασίας των χρησµών του. [ΕΤΥΜ αρχ. < λοξός]. 

λόξιγκας (ο) → λόξυγγας 
λοξοδροµία (η) [1889] {λοξοδροµιών} 1. η εκτροπή από τον ίσιο δρόµο, το να 
βαδίζει κανείς λοξά 2. (µτφ.) το να µιλάει κάποιος µε περιστροφές 3. ΝΑΥΤ. (α) 
η πλεύση συνήθ. ιστιοφόρου σκάφους κατά τεθλασµένη γραµµή, αντίθετα προς 
τη φορά τού ανέµου ΣΥΝ. πλαγιοδροµία (β) η σταθερή πλεύση κατά την οποία η 
καρίνα τού πλοίου τέµνει όλους τους µεσηµβρινούς τής Γης στην ίδια γωνία 
ΑΝΤ. ορθο-δροµία. λοξοδροµικός, -ή, -ό [1825] 1. αυτός που έχει λοξή πορεία 2. 
ΝΑΥΤ. λοξοδροµική πλεύση η πλεύση κατά την οποία η πυξίδα δείχνει σταθερά 
την ίδια πορεία. λοξοδροµώ ρ. αµετβ. [1825] {λοξοδροµείς... | λοξοδρόµησα} 1. 
παρεκκλίνω από τον ίσιο δρόµο 2. (µτφ.) παρεκκλίνω από τον αρχικό 
σχεδιασµό ή από τον θεωρούµενο ως ορθό (ηθικά) δρόµο: η κυβέρνηση έχει 
εµφανώς λοξοδροµήσει από τις αρχικές της εξαγγελίες 3. ΝΑΥΤ. εκτελώ 
λοξοδροµία (σηµ. 3) ΑΝΤ. ορθοδροµώ. — λοξοδρόµηση (η) [1891] κ. 
λοξοδρόµηµα (το). λοξοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {λοξοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός που έχει λοξή πορεία, κατεύθυνση, στραβός. — λοξοειδώς επίρρ. [µεσν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. λοξοκοιτάζω ρ. µετβ. {λοξοκοίταξα} 1. βλέπω λοξά, 
κοιτάζω πλάγια 2. κοιτάζω µε δυσαρέσκεια ΣΥΝ. στραβοκοιτάζω. — 
λοξοκοίταγµα (το). 
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λοξός, -ή, -ό 1. αυτός που σχηµατίζει απόκλιση από την ευθεία: ~ πορεία ΣΥΝ. 
στραβός, πλάγιος ΑΝΤ. ίσιος, ευθύς 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός τού οποίου η 
συµπεριφορά αποκλίνει από τη συνήθη ΣΥΝ. ιδιότροπος, παράξενος 3. 
(βλέµµα, µατιά) που δεν στρέφεται απευθείας στο αντικείµενο ή πρόσωπο που 
κοιτάζει κανείς: από τις ~ µατιές που της έριχνε, κατάλαβα ότι τον είχε 
γοητεύσει. — λοξά επίρρ. [µεσν.], λοξότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *λοκ-σός, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. *(e)l-eq-, που αποτελεί 
παρεκτεταµένη µορφή τού I.E. *(e)lei- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. λιθ. alkuné 
«αγκώνας», ρωσ. lókoti, αρµ. olok' «κνήµη» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. λέχ-ριος (> 
λεχρίτης, βλ.λ.)]. 

λόξυγγας (ο) (σχολ. ορθ. λόξιγκας) {χωρ. πληθ.} η σύσπαση (ή οι διαδοχικές 
συσπάσεις) τού διαφράγµατος τού λάρυγγα κατά την εισπνοή, που 
εκδηλώνεται µε χαρακτηριστικό ήχο: µ'έπιασε - || έχω -■ ΦΡ. (κάποιον) θα τον 
πιάσει λόξυγγας λέγεται σε περιπτώσεις που κάποιος µιλάει για κάποιον 
άλλον που δεν είναι παρών στη συζήτηση: µε έπιασε λόξυγγας- κάποιος µε 
µελετάει || µε αυτά που λέµε να τον πιάσει λόξυγγας. 
[ETYM. Πιθ. από συµφυρµό των *κλώζος (< µτγν. κλώζω «κακαρίζω») + 
αρχ. λύγξ, -γγός «λόξυγγας» < λύζω «έχω λόξυγγα» ή < µεσν. λϋ-ξυγγας < 
*λύγξυγγας (από συµφυρµό λι3γξ και λάρυγγας- το -ο- από αναλογική επίδρ.). 
Η πρώτη εκδοχή θα οδηγούσε σε γραφή λώξυγγας, η δεύτερη σε λόξυγγας· η 
αβεβαιότητα περί την ετυµολογία οδηγεί στην υιοθέτηση τής απλούστερης 
γραφής µε -ο-]. 

λόρδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η υπερβολική πείνα· ΦΡ. µε κόβει λόρδα 
πεινώ υπερβολικά. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. lorda < επίθ. lordo «ρυπαρός, βρόµικος - αδηφάγος» < µτγν. 
λατ. lordus | lurdus «αργός, κουτσός» < αρχ. λορδός (βλ. λ. λόρ-δωση)]. 

λόρδος (ο) 1. (ως τίτλος ευγενείας) µέλος αριστοκρατικής τάξης στην Αγγλία 
(βλ. κ. λ. λέδη) 2. (α) Βουλή των Λόρδων βλ. λ. βουλή (β) λόρδος 
καγκελάριος (αγγλ. Lord Chancellor) ανώτατος κρατικός αξιωµατούχος, 
προϊστάµενος τής δικαστικής εξουσίας στη Μεγάλη Βρετανία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. lord «κύριος» < µέσ. αγγλ. loverd < αρχ. αγγλ. 
hläford «φύλακας τού ψωµιού» < hlâf «ψωµί, φρατζόλα» (> αγγλ. loaf) + 
weard «φύλακας» (> αγγλ. ward)]. 

λόρδωοη (η) (-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ανώµαλη πρόσθια κύρτωση 
τής σπονδυλικής στήλης στην οσφυϊκή µοίρα, µε αποτέλεσµα την κλίση τού 
άνω µέρους τού σώµατος προς τα πίσω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λόρδωσις < λορδώ (-όω) < λορδός «κυρτωµένος προς τα 
εµπρός», ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ler-d- «κυρτώνω, κάµπτω», πβ. αρµ. lorç-
k' «οπισθότονος» (πληθ.), κελτ. loirc «κυρτό πόδι», µέσ. γερµ. lerz | lurz 
«αριστερός» (αρχική σηµ. «κυρτωµένος, κεκαµµένος») κ.ά. Η λ. λορδός 
παραχώρησε τη θέση της ήδη από την αρχαιότητα στο συνώνυµο κυρτός]. 

λορένοιο (το) {λορενσίου} ΧΗΜ. τεχνητό ραδιενεργό στοιχείο (σύµβολο Lr) 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. lawrencium < Lawrence Radiation 
Laboratory, από το όνοµα τού Αµερικανού φυσικού Ε. Lawrence (1901-58), 
εφευρέτη τού κυκλότρου και ιδρυτή τού παραπάνω εργαστηρίου, στο οποίο 
παρασκευάστηκε το στοιχείο το 1961]. 

Λορέντζος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Lorenzo (πβ. αγγλ. Laurence, 
πορτ. Lourenço) < λατ. Laurentius (βλ. λ. Λαυρέντιος)]. 

Λος Άντζελες (το) {άκλ.} πόλη και λιµάνι των Ν∆. Η.Π.Α. στον Ειρηνικό 
Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Los Angeles < ισπ. los angeles «οι άγγελοι», από την πλήρη 
ονοµασία El pueblo de la Reina de Los Angeles «χωριό τής βασίλισσας των 
αγγέλων», που µαρτυρείται από το 1781 κατά την περίοδο τής ισπανο-
µεξικανικής αποικιοκρατίας. Η πόλη ενσωµατώθηκε στις Η.Π.Α. το 1850]. 

λοσιόν (η) {άκλ.} υγρό αρωµατικό παρασκεύασµα, συχνά µε προσθήκη 
οινοπνεύµατος, για την περιποίηση τού δέρµατος ή των µαλλιών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. lotion < δηµώδ. λατ. lotio «πλύση» < λατ. lautus, µτχ. τού ρ; 
lavo «πλένω, λούζω»]. 

λοστάρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ο λοστός. [ΕΤΥΜ. 
< λοστός + παραγ. επίθηµα -άρι]. 

λοστός (ο) σιδερένιος µοχλός για τη µετακίνηση βαρών, για την απόσπαση 
βράχων από το έδαφος ή για τη διάνοιξη οπών σε πετρώµατα. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. λοϊσθος «µοχλός, ράβδος (καραβιού)», αγν. ετύ-µου. Υπάρχει η άποψη 
ότι η λ. συνδ. µε το επίθ. λοΐσθος «τελευταίος» (βλ. κ. λοίσθιος) µε την 
τεχνική σηµ. τού εργαλείου που χρησιµοποιείται τελευταίο]. 

λοστρόµος (ο) ΝΑΥΤ. Ο πρώτος υπαξιωµατικός εµπορικού πλοίου, ο ναύκληρος 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. nostromo «ναύκληρος» (µε ανοµοίωση) < ισπ. nostramo | 
nuestramo < nuestro «δικός µας» (< λατ. noster) + amo «ιδιοκτήτης, 
αφεντικό» (< λατ. amma «µητέρα», χαϊδευτ.)]. 

λοταρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. τυχερό παιχνίδι κατά το οποίο κληρώνονται µικρά 
δώρα 2. κάθε είδος λαχείου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. loterie < µέσ. ολλ. loterij < γαλλ. lot «µερίδιο» 
(πβ. αγγλ. lot)]. 

λότζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. κυκλικό ή πολυγωνικό κιόσκι µε ή χωρίς τζάµια · 
2. θεωρείο θεάτρου. 
[ΕΤΥΜ, µεσν., αρχική σηµ. «αίθουσα παλατιού - περιστύλιο, στοά», < ιταλ. 
loggia < µέσ. γερµ. laubja (> γαλλ. loge)]. 

λοτόµος (ο) → υλοτόµος 

λόττο (το) {άκλ.} τυχερό παιχνίδι κατά το οποίο ο παίκτης επιλέγει έξι 
αριθµούς µεταξύ 1 και 49 και κερδίζει, εφόσον συµπέσουν µε τους αριθµούς 
που θα προκύψουν από την κλήρωση: έπιασε εξάρι | πεντάρι στο ~. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. lotto «λαχείο» < γαλλ. lot «µερίδιο» < αρχ. γερµ. hlöz | γοτθ. 
hlauts]. Λούβρο (το) µουσείο τού Παρισιού (υπήρξε βασιλικό ανάκτορο, 16ος 
αι.) µε τις µεγαλύτερες συλλογές έργων τέχνης στον κόσµο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
Louvre, αβεβ. ετύµου, πιθ. < µεσν. λατ. lupara «κατοικία σκύλων ασκηµένων 
στο κυνήγι τού λύκου» (< λατ. lupus «λύκος») ή < σαξον. lower «οχυρό»]. 
Λουδίας (ο) ποταµός τής ∆. Μακεδονίας, που πηγάζει από την περιοχή τής 

Κρύας Βρύσης και εκβάλλει στον Κόλπο τής Θεσσαλονίκης (µεταξύ των 
εκβολών τού Αλιάκµονα και τού Αξιού). [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

Λουδίτης (ο) {Λουδιτών} µέλος οργανωµένων οµίλων χειροτεχνών στην Αγγλία 
τού 19ου αι., οι οποίοι κατέστρεφαν τις υφαντουργικές µηχανές που τους 
αντικαθιστούσαν στην παραγωγική διαδικασία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
Luddite, από το όν. τού Αγγλου εργάτη Ned Ludd]. 

λουδοβίκειος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε έναν από τους Λουδοβίκους, 
βασιλείς τής Γαλλίας 2. λουδοβίκειο [1851] κ. (λαϊκ.) λου· δοβ'ικι (το) χρυσό 
γαλλικό νόµισµα που κόπηκε επί Λουδοβίκου ΙΓ και είχε αξία 20 φράγκων. 

Λουδοβίκος (ο) 1. όνοµα Ευρωπαίων ηγεµόνων µε γνωστότερους τους Γάλλους 
τής δυναστείας των Βουρβόνων 2. όνοµα αγίων τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ < λατ. Ludovicus, εκλατινισµένη µορφή τού γερµ. Ludwig < αρχ. 
γερµ. Hlod-wig < hlod «διάσηµος, ένδοξος» (συγγενές προς το αρχ. κλυτός) + 
επίθηµα -wig. Από το γερµ. όνοµα προήλθαν πολλοί τύποι ευρωπ. κυρίων 
ονοµάτων, λ.χ. γαλλ. Louis, αγγλ. Lewis | Louis, ιταλ. Lodovico | Luigi κ.ά. 
Βλ. κ. Λουίζα]. 

λούζω κ. (αρχαιοπρ.) λούω ρ. µετβ. {έλουσα, λούσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. πλένω τα µαλλιά: λούζει την κόρη της µε κρύο νερό 2. πλένω (ενν. τα 
µαλλιά): µε τι σαµπουάν λούζεις τα µαλλιά σου; 3. καταβρέχω, µουσκεύω: την 
έλουσε µε σαµπάνια 4. (µτφ.) επιπλήττω δριµύτατα, βρίζω: τον έλουσε 
πατόκορφα 5. (µτφ.) (+σε) για άπλετο φως: ο ήλιος έλουζε το δωµάτιο || (κ. το 
µεσοπαθ.) η κάµαρη λουζόταν στο σεληνόφως || λουσµένη στο φως των 
προβολέων 6. (µεσοπαθ. λούζοµαι) πλένω τα µαλλιά µου· ΦΡ. τα λούζοµαι 
υφίσταµαι τις συνέπειες των πράξεων µου: ό,τι έκανε | κορόιδευε, τα λούστηκε 
ο ίδιος 7. (η µτχ. λουσµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει λουστεί (β) 
καταβρεγµένος, µούσκεµα: ήρθε τρέχοντας, λουσµένος στον ιδρώτα. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. λούω < *λο)Ε)ε-ω (υστερογενώς από τον αρχαιότερο αόρ. λοϋσαι 
< *λοΡέ-σαι), κατά µετάθεση των φθόγγων από το I.E. *lewo- «πλένω, 
λούζω» (όπως επιµαρτυρείται από τον οµηρ. τ. λο-ετρόν «λουτρό»), πβ. λατ. 
lavo «πλένω» (> γαλλ. laver, ισπ. lavar), αρµ. loganam «πλένοµαι», αρχ. γερµ. 
louga, γερµ. Lauge, αγγλ. lye κ.ά. θµ.όρρ. λου-τρό(ν), λου-τήρ[ας}]. 

λούης (ο) {λούηδες} στη ΦΡ. έγινα λούης έφυγα τρέχοντας γρήγορα, το έβαλα 
στα πόδια ΣΥΝ. έγινα καπνός. 
[ΕΤΥΜ Η φρ. αναφερόταν στον δροµέα Σπύρο Λούη, ο οποίος νίκησε στο 
αγώνισµα τού µαραθωνίου κατά τους πρώτους σύγχρονους ολυµπιακούς 
Αγώνες στην Αθήνα το 1896]. 

λουθηρανικός, -ή, -ό [1854] αυτός που σχετίζεται µε τον Λούθηρο ή και το 
δόγµα του: ~ διδασκαλία. 

λουθηρανισµός (ο) [1809] η θρησκευτική διδασκαλία τού Λουθήρου και των 
οπαδών του. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. luthéranisme, από το όνοµα τού Γερµανού 
θεολόγου και θρησκευτικού µεταρρυθµιστή Μαρτίνου Λουθήρου (Martin 
Luther, 1483-1546)]. 

λουθηρανός, -ή, -ό 1. λουθηρανικός (βλ.λ.) 2. λουθηρανός (ο), λουθηρανή (η) 
οπαδός τού λουθηρανισµού. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. luthéran, βλ. κ. 
λουθηρανισµός]. 

Λούθηρος (ο) {-ου κ. -ήρου) Γερµανός θεολόγος (Martin Luther) (1483-1546), 
κορυφαία µορφή τής Μεταρρύθµισης και τού προτεσταντισµού, η διδασκαλία 
τού οποίου στράφηκε κατά τού παπισµού αναγνωρίζοντας ως µόνη αυθεντία 
την Α. Γ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Luther < αρχ. γερµ. liut «λαός» + heri 
«στράτευµα»]. 

Λουίζα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Louise, θηλ. τού 
Louis, για το οποίο βλ. λ. Λουδοβίκος]. 

λοιιίζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρός θάµνος που καλλιεργείται ως καλ-
λωπιστικός και για τα αρωµατικά φύλλα του: «δώσε µου δυόσµο να µυρίσω, ~ 
και βασιλικό» (θ. Ελύτης). [ΕΤΥΜ < ιταλ. luisa]. 

λουκ (το) {άκλ.} η εξωτερική εµφάνιση: «µε νέο ~, πιο κοντά και ίσια µαλλιά, η 
Σ.Α. λανσάρει τον καινούργιο της δίσκο» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ; < αγγλ. look «όψη, 
εµφάνιση», πβ. λ. ίµατζ]. 

λουκάνικο (το) αλλαντικό κυλινδρικού σχήµατος που παρασκευάζεται από 
ψιλοκοµµένο και καρυκευµένο κρέας µέσα σε περίβληµα από ζωική 
µεµβράνη (συνήθ. έντερα): ~ χωριάτικο | Φρανγκφούρτης-ΦΡ. (µτφ.) οι καιροί 
που δέναν τα σκυλιά µε τα λουκάνικα εποχές αφθονίας, µεγάλης ευµάρειας, 
ενδεχοµένως και καλοπιστίας. — (υποκ.) λουκανικάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λουκάνικον < λατ. lucanicum «είδος αλλαντικού» < Lucani, 
λαός τής Κάτω Ιταλίας, ο οποίος παρασκεύαζε µε αυτό τον τρόπο τα 
αλλαντικά]. 

λουκανικόπιτα (η) {δύσχρ. λουκανικοπιτών} πίτα µε λουκάνικο. 



Λουκάς 1023 Λουξεµβούργο 
 

Λουκάς (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον 
Ευαγγελιστή και συγγραφέα των Πράξεων των Αποστόλων, συνοδό τού 
Αποστόλου Παύλου στις περιοδείες του 2. ανδρικό όνοµα. ίΕΤΥΜ. < µτγν. 
Λουκάς < λατ. Lucas «ο καταγόµενος από τη Λου-κανία» < Lucania, περιοχή 
στις δυτικές ακτές τής Ν. Ιταλίας]. Λουκέρνη (η) πόλη τής Κ. Ελβετίας, στις 
όχθες οµώνυµης λίµνης. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Lucerne, αβεβ. ετύµου. 
Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η πόλη ονοµάστηκε έτσι από µοναστήρι που 
ιδρύθηκε εκεί τον 8ο αι. από τον τοπικό άγιο Leodegar. Έχουν επίσης κατα-
βληθεί προσπάθειες να ερµηνευθεί η ονοµασία σε συσχέτιση µε την οµώνυµη 
λίµνη και µε τις λατ. λ. lucerna «λύχνος» (από τα φωσφορίζοντα ψάρια τής 
λίµνης), lucius «λούτσος (είδος ψαριού)» και lutum «λάσπη»]. λουκέτο (το) 
κινητή κλειδαριά για πόρτες, συρτάρια, κιβώτια κ.λπ.· ΦΡ. (µτφ.) βάζω 
λουκέτο (i) (σε επιχείρηση) κλείνω, συνήθ. λόγω χρεοκοπίας (ii) (στο στόµα 
µου) σιωπώ, παύω να µιλώ, αυτολογοκρίνο-µαι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. lucchetto, υποκ. τού παλ. γαλλ. loc < αρχ. γερµ. lok (πβ. αγγλ. 
lock)]. λούκι (το) {δύσχρ. λουκ-ιού | -ιών} 1. υδροσωλήνας, κιούγκι ΣΥΝ. 
υδραγωγός 2. αυλακωτό κοίλωµα σε ξύλινη ή µεταλλική επιφάνεια ΣΥΝ. 
αυλάκι, ρείθρο· ΦΡ. µπαίνω στο λούκι αναγκάζοµαι να προσαρµοστώ σε 
συγκεκριµένες συνθήκες, µεταβάλλοντας τον τρόπο ζωής µου, συνήθ. 
εντασσόµενος στο σύστηµα 3. (µτφ.-αργκό) δύσκολη κατάσταση: έχω τραβήξει | 
περάσει από πολλά ~ || πέφτω σε ~ · 4. πέρασµα µεταξύ δύο ορεινών όγκων, το 
οποίο καθιστά ευκολότερη την ανάβαση (στην ορειβασία). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
oluk]. Λουκία (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυ-
ναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Lucia, θηλ. τού Lucius (< lux, -eis «φως»)]. 
Λουκιανός (ο) 1. αρχαίος εξελληνισµένος Σύρος σοφιστής και σατιρικός 
συγγραφέας (2ος αι. µ.Χ.) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. 
Lucianus < Lucius (< lux, -eis «φως»)]. λουκούλλειος, -α, -ο αυτός που 
σχετίζεται µε τον Λούκουλλο- ΦΡ. λουκούλλειο γεύµα εξαιρετικά πλούσιο 
γεύµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < Λούκουλλος < λατ. Lucullus, όνοµα Ρωµαίου στρατηγού 
(117-58/56 π.Χ.), περιώνυµου για τα πλούσια συµπόσια που οργάνωνε]. 
λουκουµάς (ο) {λουκουµάδες} παραδοσιακό γλυκό που παρασκευάζεται από 
αραιή ζύµη τηγανισµένη σε καυτό λάδι και σερβίρεται µε µέλι και καννέλα. — 
(υποκ.) λουκουµαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. lokma, µε ανάπτυξη ευφωνικού 
/u/]. λουκουµατζής (ο) {λουκουµατζήδες} ο ζαχαροπλάστης που φτειά-χνει και 
πωλεί λουκουµάδες. — λουκουµατζίδικο (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. lokmaci]. 
λουκούµι (το) {λουκουµ-ιού | -ιών} 1. γλύκυσµα που αποτελείται από 
ηµιδιαφανή µάζα από σιρόπι µε βάση το άµυλο τού αραβοσίτου, πασπαλισµένο 
µε άχνη ζάχαρης, µε την προσθήκη χρωστικών και αρωµατικών ουσιών, 
ενδεχοµένως και ξηρών καρπών: λουκούµι-µπουκί-τσες (σε µικρά κοµµάτια)· 
ΦΡ. µου ήρθε λουκούµι για κάτι εξαιρετικά ευπρόσδεκτο και βολικό, ίσως και 
αναπάντεχο 2. (µτφ. ως επίθ. για φαγητά) πολύ νόστιµος: οι πατάτες είναι | 
έγιναν ~.  — (υποκ.) λουκουµάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. lokum < αραβ. holqum]. Λουκρητία (η) γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού λατ. Lucretia, θηλ. τού Lucretius, αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε τη λ. lucrum «κέρδος»]. λουλακής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει ιώδη 
απόχρωση 2. Λουλακί (το) η 
ιώδης^ απόχρωση. Επίσης λουλακάτος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. λουλάκι 
(το) {λουλακιού | χωρ. πληθ.) ιώδης χρωστική ουσία που προέρχεται από το 
τροπικό φυτό «ινδικό». 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λουλάκιον < αραβ. lîlak < περσ. nllak «γαλαζωπός» < nil 
«γαλάζιος» (< σανσκρ. nîla «βαθυγάλαζος»)]. λουλακιάζω ρ. µετβ. 
{λουλάκιασ-α, -τηκα, -µένος} (παλαιότ.) βυθίζω ρούχα ή υφάσµατα, κυρ. 
λευκά, σε λουλάκι (βλ.λ.) διαλυµένο µε νερό, για να αποκτήσουν ανοιχτή χροιά 
και να είναι λαµπερά. — λου-λάκιασµα (το). λουλάς (ο) {λουλάδες} (λαϊκ.) 1. 
το κοίλο µέρος τού ναργιλέ ή τού τσιµπουκιού, όπου τοποθετούνται ο καπνός 
και τα κάρβουνα: «όταν καπνίζει ο ~, εσύ δεν πρέπει να µιλάς...» (λαϊκ. τραγ.)·   
ΦΡ. αρτζι-µπουρτζι και λουλάς βλ. λ. αρτζιµπούρτζι 2. η σύριγγα µε την οποία 
καπνίζεται το όπιο και το χασίς. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. Itile]. λουλού (η) 
{λουλούδες} 1. µικρό σκυλί σαλονιού 2. (α) (ως χαρακτηρισµός) για 
χαριτωµένο κοριτσάκι (β) (υβριστ.) για θηλυπρεπή άνδρα. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
loulou, αρχική σηµ. «µικρό σκυλάκι (χαιδευτ.)» < loup-loup (< loup «λύκος»)]. 
λουλουδάδικο (το) (λαϊκ.) το ανθοπωλείο. 

λουλουδάς (ο) {λουλουδάδες}, λούλουδου (η) {λουλουδούδες} (λαϊκ.) 1.ο 
ανθοπώλης | η ανθοπώλισσα 2. (το θηλ.) η πωλήτρια λουλουδιών σε νυχτερινό 

κέντρο. λουλουδάτος, -η, -ο [µεσν.] (για υφάσµατα) στολισµένος µε σχήµατα 
λουλουδιών: - µαντήλι | φόρεµα. λουλουδένιος, -ια, -ιο όµοιος µε λουλούδι 

ή κατασκευασµένος από 
λουλούδια, άνθινος: ~ στεφάνι. λουλούδι (το) {λουλουδ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. 
το µέρος τού φυτού που περιλαµβάνει τα όργανα τής αναπαραγωγής και όπου 
αναπτύσσεται ο καρπός: η τριανταφυλλιά έβγαλε | πέταξε τα πρώτα της ~ || 

χαρίζω | προσφέρω (ένα µπουκέτο) λουλούδια ΣΥΝ. άνθος 2. (συνεκδ.) (α) το 
ποώδες φυτό που ξεχωρίζει για το άνθος του (π.χ. µαργαρίτα, παπαρούνα, 
κρίνος, µενεξές κ.λπ.): ποτίζω τα ~ (β) γενιά | παιδιά των λουλουδιών νέοι τής 
δεκαετίας τού 1960 και τού 1970 που ήταν υπέρ τής ειρήνης, τού έρωτα και 
τής οµορφιάς και συχνά κρατούσαν λουλούδια ή φορούσαν ρούχα µε 
λουλούδια· είχαν χαρακτηριστική εµφάνιση µε µακριά µαλλιά και ασυνήθιστα 
ρούχα και έκαναν χρήση µαλακών ναρκωτικών στις ΗΠΑ, κατά τον πόλεµο 
τού Βιετνάµ συµµετείχαν στις αντιπολεµικές διαδηλώσεις µε το σύνθηµα 
«κάντε έρωτα, όχι πόλεµο (make love not war)» 3. (µτφ.) το ιδιαίτερα ωραίο, 
εκλεκτό ή αγαπητό πρόσωπο: πρόσεχε πώς φέρεσαι σ' αυτό το ~! || (κ. ει-ρων.) 
κλέφτες, µαστροποί, δολοφόνοι και άλλα τέτοια ~ ΣΥΝ. κόσµηµα, στολίδι. 
Επίσης λούλουδο [µεσν.] κ. (λαϊκότ.) λελούδι. — (υποκ.) λουλουδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λουλούδι(ν), αβεβ. ετύµου, πιθ. < αλβ. l'ul'e. Κατ' άλλη 
άποψη, πρόκειται για συµφυρµό των λ. *λειλίδιον και *λειρίδιον (< µτγν. 
λειρίον «κρίνο»), ενώ, σύµφωνα µε τρίτη άποψη, προέρχεται από ουσ. 
*λίλιο(ν) < λατ. lilium «κρίνο» + υποκ. επίθηµα -ούδι]. 

γαρδένια - ντάλια - µπιγκόνια - µπουκαµβίλια - φούξια - 
µα)γ(ν)ι)όλια - καµέλια. Κοινό στοιχείο στις ονοµασίες αυτές είναι ότι 
προέρχονται όλες από κύρια ονόµατα, τα ονόµατα επιστηµόνων κ.ά. που τα 
βρήκαν, τα διέδωσαν ή τα µελέτησαν: γαρδένια (gardenia) από τον 
Αµερικανό γιατρό Alexander Garden (1730-1791)· ντάλια (dahlia) από τον 
Σουηδό βοτανολόγο Anders Dahl (t 1789)· µπουκαµβίλια (bougainvillia) 
από τον Γάλλο θαλασσοπόρο Louis Antoine de Bougainville (1729-1811)· 
µπιγκόνια (bignonia) από τον αββά Bignon, βιβλιοθηκάριο τού 
Λουδοβίκου Ι∆'· φούξια (fuchsia) από τον Γερµανό βοτανολόγο Leonhard 
Fuchs (1501-1566)· µα)γ(ν)ι)όλια (magnolia) από τον Γάλλο βοτανολόγο 
Pierre Magnol (1638-1715) και το καµέλια (camellia) από τον Ιησουίτη 
ιεραπόστολο G. J. Camellia (1661-1706), που το έφερε στην Ευρώπη. 

λουλουδίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {λουλούδισ-α, -µένος} 1. βγάζω λουλούδια, 
ανθίζω: λουλούδισε ο τόπος ΣΥΝ. θάλλω, ανθώ, ανθοβολώ 2. (µτφ.) 
βρίσκοµαι σε ανθηρή κατάσταση, ακµάζω. Επίσης λουλουδιάζω [µεσν.]. — 
λουλούδισµα (το). 

λουλουδικό (το) (λαϊκ.-περιληπτ.) πολλά λουλούδια: το τι ~ πέταξε στους 
τραγουδιστές δεν λέγεται! 

λουλουδιστός, -ή, -ό γεµάτος λουλούδια, ανθισµένος. Επίσης λου-λουδιαστός. 
λουλουδότοπος (ο) έκταση µε πολλά λουλούδια. 
λούµεν (το) {άκλ.} ΦΥΣ. µονάδα φωτεινής ροής. [ΕΤΥΜ. < 

λατ. lumen «φως, λύχνος»]. 
λουµίνι (το) {λουµιν-ιού | -ιών} το φιτίλι τού καντηλιού.  — (υποκ.) λουµινάκι 

(το). [ΕΤΥΜ. < βεν. lumin < λατ. lumen «φως, λύχνος»]. 
λούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) λάκκος, λακκούβα- ΦΡ. (µτφ.) πέφτω στη 

λούµπα πέφτω θύµα δόλιας ενέργειας. [ΕΤΥΜ. < αλβ. luba]. 
λουµπάγκο (το) {άκλ.} η οσφυαλγία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < νεολατ. lumbago < 

λατ. lumbus «µέση, οσφύς, ισχίο»]. 
λουµπάρδα κ. λοµβάρδα κ. λοµπάρδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) το 

καννόνι. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. lombarda < bombarda (µε ανοµοίωση), βλ. κ. βοµβαρδίζω]. 

λούµπεν επίθ. {άκλ.} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. 1. αυτός που έχει χάσει τα προνόµια τής 
τάξης στην οποία κανονικά ανήκε, στερηµένος από προνόµια και δικαιώµατα 
2. λούµπεν προλεταριάτο (στη µαρξιστική θεωρία) το κατώτατο στρώµα µιας 
κοινωνίας που είναι αποκοµµένο από τις παραγωγικές διαδικασίες και ζει στο 
περιθώριο, χωρίς να έχει ταξική συνείδηση (π.χ. άνεργοι, άστεγοι, 
µικροπαράνοµοι κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προλετάριος. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Lumpen «ράκος, κουρέλι» < αρχ. γερµ. lappa, βλ. λ. λοβός]. 

λουµπινα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-υβριστ.) ο παθητικός οµοφυλόφιλος. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < λούµπεν (βλ.λ.)]. 

Λουµπλιάνα (η) → Λιουµπλιάνα 
λούνα πα ρ κ (το) {άκλ.} µεγάλος υπαίθριος χώρος, εξοπλισµένος µε 

εγκαταστάσεις για την ψυχαγωγία των επισκεπτών (π.χ. παιχνίδια, θεάµατα 
κ.λπ.), καθώς και µε περίπτερα για πρόχειρο φαγητό και αναψυκτικά. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. luna-park, όπως ονοµάστηκε ένας από τους πρώτους 
τέτοιους χώρους διασκεδάσεως στο Μπρούκλυν τής Νέας Υόρκης. Η φρ. 
αποτελείται από τις λέξεις luna (< λατ. luna «σελήνη») + park «πάρκο»]. 

λουξ1 επίθ. {άκλ.} πολυτελής: ξενοδοχείο/ καµπίνα-. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. luxe < λατ. luxus «πολυτέλεια, τρυφή»]. 

λθΰξ2~)το) {άκλ.} µονάδα φωτισµού (σύµβολο lx) που ανήκει στο διεθνές 
µετρικό σύστηµα και ισοδυναµεί µε τον φωτισµό που δέχεται µια επιφάνεια 
από κάθετη φωτεινή ροή ίση µε ένα λούµεν ανά τετραγωνικό µέτρο, 
κατανεµηµένη κατά οµοιόµορφο τρόπο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. lux < λατ. lux, -eis 
«φως»]. 

Λουξεµβούργο (το) (γαλλ. Grand Duché de Luxembourg = Μεγάλο ∆ουκάτο 
τού Λουξεµβούργου) 1. κρατίδιο τής ∆. Ευρώπης µεταξύ Βελγίου, Γερµανίας 
και Γαλλίας µε πρωτεύουσα το Λουξεµβούργο, επίσηµες γλώσσες τη Γαλλική 
και τη Λουξεµβουργιανή και νόµισµα το φράγκο Λουξεµβούργου (2002: 
ευρώ) 2. η πρωτεύουσα τού παραπάνω κρατιδίου.   — Λουξεµβούργιος κ. 
Λουξεµβουργιανός (ο), Λουξεµ- 
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βούργια κ. Λουξεµβουργιανή (η), λουξεµβουργιανός, -ή, -ό. Λουξεµ-
βουργιανά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Luxemburg < µεσν. λατ. Lucili-burgum «µικρό 
φρούριο» < Lucili- (< αρχ. γερµ. luttila «µικρός») + -burgum (< αρχ. γερµ. 
burg «φρούριο, οχυρό»)]. 

λουσµένος, -η (κ. -ένη), -ο [αρχ.] {λουοµέν-ου | -ων, -ους} (λόγ.) (συ-νήθ. ως 
ουσ.) αυτός που κάνει µπάνιο στη θάλασσα. 

λούπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο αµφίκυρτος µεγεθυντικός φακός που 
χρησιµεύει ως απλό µικροσκόπιο 2. ΤΥΠΟΓΡ. µεταλλικό όργανο µε µεγεθυντικό 
φακό για τον έλεγχο των τυπογραφικών στοιχείων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. loupe < 
φρανκον. luppa]. 

λούπινο (το) 1. ποώδες ή ηµιθαµνώδες φυτό που απαντά στη Μεσόγειο αλλά 
και στα λιβάδια τής Β∆. Αµερικής, είδη τού οποίου καλλιεργούνται ως 
καλλωπιστικά, ως χλωρή λίπανση, για βοσκή ή για τη δηµιουργία 
χλοοταπήτων 2. (συνεκδ.) ο καρπός τού παραπάνω φυτού, ο οποίος σήµερα 
χρησιµοποιείται κυρ. ως ζωοτροφή. Επίσης λουπίνι (το) κ. λούπινος (ο). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. λούπινον < λατ. lupinum, πιθ. < µτγν. λόπιµον «είδος 
οσπρίου που αποφλοιώνεται εύκολα» (οπότε το λούπινο αποτελεί αντιδάν.) < 
αρχ. λέπω «ξεφλουδίζω, αποφλοιώνω» (βλ. λ. λέπι). Κατ' άλλη άποψη, το λατ. 
lupinum ανάγεται σε τ. lupus «λύκος» και είχε αρχικώς τη σηµ. «χόρτο για 
λύκους»]. 

λουρί (το) {λουρ-ιού | -ιών} 1. η ζώνη· ΦΡ. (α) σφίγγω | κρατώ (σφιχτά) τα 
λουριά (σε κάποιον) ελέγχω πιο αυστηρά τη συµπεριφορά ή τις 
δραστηριότητες (κάποιου) (β) Λασκάρω τα λουριά βλ. λ. λασκάρω 2. 
(γενικότ.) στενό και επίµηκες κοµµάτι δέρµατος: ~ ρολογιού | µηχανής || ο 
σκύλος ήταν δεµένος µε ένα ~ ΣΥΝ. λουρίδα, ιµάντας. — (µεγεθ.) λούρα (η), 
(υποκ.) λουράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λουρίν < µτγν. λωρίον, υποκ. τού λώρος «ζώνη, ιµάντας» < 
λατ. lorum]. 

λουρίδα κ. (λόγ.) λωρίδα (η) 1. στενό και επίµηκες κοµµάτι από δέρµα, χαρτί, 
ύφασµα ή άλλο υλικό: κόβω ένα ύφασµα σε λουρίδες 2. (ειδικότ. στον τ. 
λουρίδα) η ζώνη για τη µέση (λ.χ. στα παντελόνια), η ζωστήρα: παλιά οι 
γονείς έδερναν τα παιδιά µε τη ~ 3. τµήµα επιφανείας µε µεγάλο µήκος και 
µικρό πλάτος- ΦΡ. λωρίδα κυκλοφορίας τµήµα τής επιφάνειας δρόµου, στο 
οποίο µπορεί να κινηθεί µια σειρά αυτοκινήτων: η τροχαία παραχώρησε 
επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας στους οδηγούς λόγω τής µεγάλης κίνησης. 
[ΕΤΥΜ. < λωρίδα, υποκ. τού µτγν. λώρος (βλ.λ.)]. 

λουριδωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί ή αποτελείται από λουρίδες 
2. (για ζώο) αυτός που φέρει στο τρίχωµα του διαφόρων χρωµάτων λουρίδες. 

Λούρος (ο) ποταµός τής Ηπείρου, που εκβάλλει στον Αµβρακικό Κόλπο. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. Λούρος < λούρος, µεγεθ. τού τ. λουρί(ν) (βλ.λ.). Πβ. µτγν. 
λώρος]. 

λουσάρω ρ. µετβ. {λουσάρισ-α, -τηκα, -µένος} ντύνω µε πολυτέλεια ΣΥΝ. 
καλλωπίζω. Επίσης λουσαρίζω. — λουσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < λούσο + 
παραγ. επίθηµα -άρω]. 

λουσάτος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) ντυµένος µε πολυτέλεια, καλλωπισµένος, µε 
πολύ προσεγµένη εµφάνιση 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια: ~ 
φόρεµα ΣΥΝ. φιγουράτος. 

λούσιµο (το) [µεσν.] {λουσίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πλύσιµο των µαλλιών: 
σαµπουάν για συχνό ~ || ~ και ξέβγαλµα των µαλλιών 2. (µτφ.) η κατσάδα 
(βλ.λ.), το βρίσιµο: έφαγε ένα - από τον διευθυντή άνευ προηγουµένου. — 
(υποκ.) λουσιµατάκι (το) (σηµ. 1). 

λούσο (το) (καθηµ.) η προσεγµένη και πολυτελής εµφάνιση, τα εντυπωσιακά 
ρούχα και τα είδη καλλωπισµού: ξοδεύει όλα της τα χρήµατα στα ~. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. lusso < λατ. luxus «πολυτέλεια, τρυφή»]. 

λουστραδόρος (ο) τεχνίτης που γυαλίζει συνήθ. ξύλινες επιφάνειες. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού βεν. lustrador < lustrar (βλ. λ. λουστράρω)]. 

λουστράκος (ο) → λούστρος 
λουστράρω ρ. µετβ. {λουστράρισ-α, -τηκα, -µένος} επαλείφω µε λούστρο, κάνω 

(κάτι) στιλπνό: ~ έπιπλα | παπούτσια ΣΥΝ. στιλβώνω, γυαλίζω. Επίσης 
λουοτραρίζω. — λουστράρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lustrare «γυαλίζω, 
στιλβώνω» < λατ. lustrare «φωτίζω, γυαλίζω»]. 

λουστρίνι (το) {λουστριν-ιού | -ιών} 1. γυαλιστερό βερνικωµένο δέρµα 
πολυτελείας 2. λουστρίνια (τα) παπούτσια κατασκευασµένα από το παραπάνω 
δέρµα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. lustrino «γυαλιστερός» < lustro, βλ. κ. λούστρο]. 

λούστρο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. στιλπνή ουσία για την επάλειψη και 
στίλβωση επιφάνειας, βερνίκι 2. (συνεκδ.) η στιλπνότητα, η γυαλάδα 3. το 
λουστράρισµα, η στίλβωση 4. (µτφ.) η επιφανειακή αίγλη, λάµψη (χωρίς να 
συνοδεύεται από ουσιαστικές ιδιότητες): είναι ένα πανεπιστήµιο που έχει το -, 
αλλά σε θέµατα οργάνωσης υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε άλλα λιγότερο 
γνωστά. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. lustro «λάµψη» < λατ. lustrare «φωτίζω, γυαλίζω» < lucere < 
lux «φως»]. 

λούστρος (ο) ο στιλβωτής παπουτσιών. — (υποκ.) λουστράκος (ο). 
λουτήρας (ο) (λόγ.) κινητό σκεύος ή κτιστή κοίλη κατασκευή, συνήθ. από 

πορσελάνη, για το λούσιµο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λουτήρ, -ήρος < αρχ. λούω, βλ. κ. 
λούζω]. 

λουτήτιο (το) {λουτητίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Lu), που 
ανήκει στην πρώτη οµάδα των σπάνιων γαιών (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. lutetium < Lutetia, το ρωµαϊκό όνοµα 

τού Παρισιού]. 
λουτρ (το) {άκλ.} η γούνα που προέρχεται από ενυδρίδα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. loutre 

< λατ. lutra < *udrä «υδάτινος» (πβ. αρχ. εν-υδρ-ος, βλ. κ. ύδωρ), πιθ. µε την 
επίδραση τού ουσ. lutum «πηλός, λάσπη» λόγω των συνηθειών τής ενυδρίδος]. 

Λουτράκι (το) {Λουτρακίου} κωµόπολη τού νοµού Κορινθίας στον Κορινθιακό 
κόλπο, σηµαντική λουτρόπολη. — Λουτρακιώτης (ο), Λουτρακιώτισσα (η), 
λουτρακιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. λουτρό, εξαιτίας των ιαµατικών λουτρών που 
υπάρχουν στην κωµόπολη]. 

λουτράρης (ο) [µεσν.] {λουτράρηδες}, λουτράρισσα (η) {λουτρα-ρισσών} 
ιδιοκτήτης ή υπάλληλος δηµόσιων λουτρών. Επίσης λου-τρατζής (ο). 

λουτρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα λουτρά: ~ εγκαταστάσεις 
2. λουτρικό (το) η πετσέτα που χρησιµοποιεί κανείς µετά το λουτρό 3. 
λουτρικό (τα) το σύνολο των αντικειµένων που χρησιµοποιεί κανείς για το 
λουτρό του. 

λούτρινος, -η, -ο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από συνθετικό υλικό, το 
οποίο θυµίζει στην υφή γούνα: λούτρινα ζωάκια για παιδιά 2. λούτρινο (το) (α) 
κάθε παιχνίδι, συνήθ. ζωόµορφο, από το παραπάνω υλικό: τα ~ θα τα βρείτε 
στο βάθος τής αίθουσας (β) το παλτό ή το µπουφάν που είναι κατασκευασµένο 
από λουτρ. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. λουτρ]. 

λουτρό (το) 1. το πλύσιµο τού σώµατος (ή µέρους τού σώµατος) µε νερό για 
καθαρισµό: παίρνω το ~ µου ΣΥΝ. µπάνιο 2. η παραµονή τού σώµατος ή 
τµήµατος του σε ρευστό (π.χ. ιαµατικά νερά) ή ηµίρρευστο µέσο (π.χ. λάσπη) 
για θεραπευτικούς σκοπούς 3. το ιδιαίτερο δωµάτιο σπιτιού, στο οποίο µπορεί 
κανείς να πλυθεί, να καλλωπιστεί, συνήθ. και να κάνει τις σωµατικές του 
ανάγκες ΣΥΝ. τουαλέτα, µπάνιο 4. οίκηµα µε εγκαταστάσεις στο οποίο 
µπορεί κανείς να πλυθεί: δηµόσια ~ 5. λουτρά (τα) (α) (παλαιότ. και στην 
αρχαιότητα) το δηµόσιο οίκηµα στο οποίο µπορούν να πλένονται πολλά 
άτοµα συγχρόνως (β) ιαµατικές πηγές µε κατάλληλες εγκαταστάσεις για λου-
τροθεραπεία (συνήθ. σε παραθαλάσσια µέρη): ~ Αιδηψού · ΦΡ. (µτφ.) (α) 
λουτρό αίµατος µεγάλη αιµατοχυσία (β) στα κρύα του λουτρού βλ. λ. κρύο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λουτρόν < λούω, βλ. κ. λούζω]. 

λουτροθεραπεία (η) {λουτροθεραπειών} η µεθοδική χρήση λουτρών για τη 
θεραπεία παθήσεων. — λουτροθεραπευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. balnéothérapie < balnéo- (βλ. λ. µπάνιο) + thérapie < 
θεραπεία]. 

λουτροκαµπινές (ο) {λουτροκαµπινέδες} ο χώρος που περιλαµβάνει λουτρό και 
αποχωρητήριο. 

λουτροπετσέτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η πετσέτα τού µπάνιου. 
λουτρόπολη (η) [1890] {-ης κ. -όλεως | -όλεις, -όλεων} οικισµός κοντά σε 

ιαµατικές πηγές ή σε παραθαλάσσιο θέρετρο. 
λουτροφόρος (η) ΑΡΧΑΙΟΛ. πήλινο ή µαρµάρινο αγγείο µε λεπτό σώµα και 

στενό, ψηλό λαιµό, που χρησιµοποιείτο σε γαµήλια ή και τα-φικά έθιµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < λουτρόν + -φόρος < φέρω]. 

λουτρώνας (ο) [αρχ.] 1. εγκατάσταση για λουτρά 2. (ειδικότ.) χώρος µε ειδικές 
εγκαταστάσεις σε βυζαντινό µοναστήρι για το λουτρό των µοναχών. — 
λουτρωνικός. -ή, -ό [µτγν.]. 

λούτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. φυσική ή τεχνητή κοιλότητα τού εδάφους, όπου 
συγκεντρώνονται νερά 2. (µτφ.) καταµουσκεµένος, βρεγµένος µέχρι το 
κόκκαλο: βγήκα στη βροχή χωρίς οµπρέλα κι έγινα ~ || µ'έκανες ~. [ΕΤΥΜ. < 
σλαβ. luza «νερόλακκος»]. 

λουτσέρνα κ. λουσέρνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζια, συνήθ. µπρούτζινη, 
λάµπα που παλιά λειτουργούσε µε λάδι ή πετρέλαιο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. lucerna < 
µτγν. λατ. lucerna < λατ. lucere «φωτίζω, φέγγω» < lux, -eis «φως»]. 

λούτσος (ο) ψάρι µε επίµηκες σώµα, περίπου ενός µέτρου, κωνικό κεφάλι, 
µεγάλο στόµα (µε το κάτω σαγόνι του να προεξέχει) και µυτερά, ισχυρά 
δόντια. [ΕΤΥΜ < βεν. luzzo < λατ. lucius «φωτεινός» (< lux, -eis «φως»)]. 

λούφα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (εκφραστ.) το να µην εκτελεί κανείς την εργασία που 
του έχει ανατεθεί ή να κάνει λιγότερη εργασία, εξευρίσκοντας διάφορους 
(πονηρούς) τρόπους: το ρίχνει στη ~ 2. (αργκό) η ξεκούραστη στρατιωτική 
θητεία. [ΕΤΥΜ < λουφάζω (υποχωρητ.)]. 

λουφαδόρος (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που λουφάρει συστηµατικά.  — 
λουφαδόρικος, -η, -ο. Επίσης λουφατζής. [ΕΤΥΜ. < λούφα + -δόρος (βλ.λ.)]. 

λουφάζω ρ. αµετβ. {λούφαξα} (εκφραστ.) δεν κάνω καµία κίνηση, δεν δίνω 
σηµεία τής παρουσίας µου: ο σκύλος λούφαξε σε µια γωνιά, όταν κατάλαβε 
πως το αφεντικό του είχε αγριέψει ΣΥΝ. ζαρώνω, µαζεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < λωφάζω < αρχ. λωφώ (-άω) «σταµατώ, αναπαύοµαι», αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδέεται µε αρχ. γερµ. labôn «δροσίζω, ανακουφίζω», αν και η 
γερµ. λ. θεωρείται από ορισµένους δάνειο από το λατ. lavare «πλένω». Η 
επιχειρηθείσα συσχέτιση µε τα επίθ. ελαφρός, έλαχύς, ακόµη και µε το ουσ. 
λόφος, µολονότι θα µπορούσε να ερµηνευθεί σηµασιολογικά, έχει για 
µορφολογικούς λόγους αποκλειστεί, ενώ η αναγωγή σε I.E. *sleubh- «κρεµώ 
χαλαρά» αποτελεί απλώς υπόθεση]. 

λουφάρω ρ. αµετβ. {λούφαρα κ. λουφάρισα} βρίσκω τρόπους για να µην 
εκτελώ τις εργασίες που µου ανατίθενται ή να κάνω λιγότερη εργασία (χωρίς 
να γίνοµαι αντιληπτός): λουφάρει συστηµατικά || ευκαιρία ψάχνει για να 
λουφάρει. — λουφάρισµα (το). 



λούφες 1025 λυκειάρχης 
 

[ΕΤΥΜ. < λούφα (βλ.λ.)]. 
λούφες (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο µισθός και ιδιαίτερα η αµοιβή που καταβαλλόταν 

στους αρµατολούς επί Τουρκοκρατίας για την παροχή στρατιωτικών 
υπηρεσιών 2. (µτφ.) φιλοδώρηµα ή γενικότερα κέρδος που επιτυγχάνεται χωρίς 
κόπο 3. η δωροδοκία. [ΕΤΥΜ. < µεσν. λουφές | άλοφάς < τουρκ. ulufe «µισθός 
γενιτσάρων»]. 

λούω ρ. → λούζω 
λοφίο (το) 1. ο φυσικός θύσανος από φτερά, που κοσµεί το κεφάλι ορισµένων 

πτηνών 2. (παλαιότ.) θύσανος από φτερά, τρίχες ή νήµατα στο πηλήκιο 
ορισµένων στρατιωτικών στολών. [ΕΤΥΜ < µτγν. λοφίον, υποκ. τού αρχ. 
λόφος µε τη σηµ. «κορυφή τού κράνους»]. 

λοφίσκος (ο) [1871] (λόγ.) ο µικρός λόφος. 
λοφοπλα για (η) η πλαγιά λόφου. 
λόφος (ο) ύψωµα τής επιφάνειας τής γης χαµηλότερο από το βουνό: ο ~ τού 

Λυκαβηττού | τού Αρδηττού. — (υποκ.) (λόγ.) λοφίσκος (ο) [1871] κ. (καθηµ.) 
λοφάκι (το). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Λαµβάνοντας υπ' όψιν τη φρ. «λόφον τε σείων 
Κάρικον» (Αλκαίος), καθώς και ανάλογη πληροφορία τού Ηροδότου, έχει 
διατυπωθεί η υπόθεση ότι πρόκειται για δάνειο καρικής προελ. µε τη σηµ. 
«κορυφή τού κράνους». Κατ' άλλη εκδοχή, συνδέεται µε τοχ. lap «κεφάλι», 
αρχ. σλαβ. lübü «κρανίο», πράγµα που προσκρούει σε φωνητικές δυσκολίες]. 

λοφοσειρά (η) [1895] λόφοι που σχηµατίζουν σειρά. 
λοφώδης, -ης, -ες [αρχ.] {λοφώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. γεµάτος από 

λόφους: ~ περιοχή 2. όµοιος στο σχήµα µε λόφο. 
λοχαγός (ο/η) αξιωµατικός τού Στρατού Ξηράς, ο οποίος διοικεί λόχο (βλ. λ. 

βαθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. (δωρ. στρατιωτικός όρ.) < λόχος + -αγός < άγω]. 
λοχεία (η) {λοχειών} (λόγ.) 1. η κατάσταση τής λεχώνας 2. ΦΥΣΙΟΛ. το 

χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ τοκετού και αποκαταστάσεως τής 
µήτρας στη φυσιολογική της κατάσταση και το οποίο διαρκεί από έξι έως οκτώ 
εβδοµάδες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λοχεύω < λόχος (βλ.λ.)]. 

λόχια (τα) {λοχίων} ΦΥΣΙΟΛ. τα υγρά που εκκρίνοµαι από τον κόλπο καθ' όλη τη 
διάρκεια τής λοχείας. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη στον Ιπποκράτη), βλ. κ. λοχεία]. 

λοχίας (ο/η) [1833] {(θηλ. γεν. λοχίου) | λοχιών} υπαξιωµατικός τού Στρατού 
Ξηράς (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.): µόνιµος | έφεδρος ~ Πεζικού | Πυροβολικού || 
στον στρατό λένε ότι ο ~ είναι η µάννα τού λόχου. [ΕΤΥΜ. < λόχος]. 

λόχµη (η) (λοχµών} τόπος γεµάτος πυκνούς θάµνους, συνήθ. καταφύγιο αγρίων 
ζώων και άλλων θηραµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λέχοµαι 
«ξαπλώνω» (ετεροιωµ. βαθµ. και επίθηµα -µη, πβ. κ. δραχ-µή) < λέχος 
«κρεβάτι, ανάκλιντρο» (βλ. λ. λεχώνα)]. 

λόχος (ο) ΣΤΡΑΤ. µονάδα πεζικού τού Στρατού Ξηράς, που διοικείται από 
λοχαγό: ~ Υποστηρίξεως Τάγµατος || Ειδικός Μηχανοκίνητος ~ ΦΡ. (α) Ιερός 
Λόχος βλ. λ. ιερός (β) µάννα του λόχου ο λοχίας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«τόπος αναµονής, όπου κανείς πλαγιάζει περιµένοντας», < λέχοµαι 
«ξαπλώνω» < λέχος «κρεβάτι, ανάκλιντρο» < I.E. *legh- «κείµαι 
(πλαγιασµένος)», πβ. µέσ. ιρλ. laigid «ξαπλώνω», αρχ. σκανδ. lâg «θέση, 
κλίνη», λατ. lectus (> γαλλ. lit), γερµ. liegen «ξαπλώνω», αγγλ. lay κ.ά. 
Οµόρρ. λεχ-ώ[να], λέκ-τρο(ν) «κρεβάτι», λόχ-µη, λοχ-εία κ.ά. Η στρατιωτική 
σηµ. τής λ. λόχος πιθ. οφείλεται στον τόπο όπου ένα στρατιωτικό σώµα 
ενέδρευε, στον χώρο αναµονής του]. 

Λ.Σ. (το) Λιµενικό Σώµα (βλ. κ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 
LSD (το) (προφέρεται Ελ-Ες-Ντι) παραισθησιογόνο ναρκωτικό, που 

χρησιµοποιείται επίσης στην πειραµατική ιατρική και γνώρισε µεγάλη 
διάδοση κατά τη δεκαετία τού '60 και '70. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. LSD, ακρωνύµιο 
τού Lysergic acid diethylamide (διαι-θυλαµίδη τού λυσεργικού οξέος)]. 

Λ.Υ.Β. (ο) Λόχος Υποψηφίων Βαθµοφόρων. 
λυγάµενος, -η, -ο µόνο στη ΦΡ. κουνάµενος-λυγάµενος βλ. λ. κου-

νάµενος. 
λυγά pia (η) θάµνος µε εύκαµπτα κλαδιά, που απαντά σε παραποτάµιες 

περιοχές. Επίσης λυγιά 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λυγαρέα < αρχ. λύγος (βλ. κ. λυγίζω)]. Λυγερή 

(η) γυναικείο όνοµα. 
λυγερόκορµος, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που έχει λεπτό και ευλύγιστο σώµα. 
λυγερός, -ή, -ό 1. κοµψός και εύκαµπτος: ~ σώµα ΣΥΝ. ευλύγιστος 2. (για 
πρόσ.) ψηλός και λεπτός ΣΥΝ. ευσταλής 3. λυγερή (η) νέα, ψηλή και 
χαριτωµένη γυναίκα. — λυγερόδα (η). [ΕΤΥΜ µεσν. < λυγέα «λυγαριά» < αρχ. 
λύγος, βλ. κ. λυγίζω]. λυγίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λύγισ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
δίνω (σε σώµα) καµπύλο ή γωνιώδες σχήµα ασκώντας του κατάλληλη δύναµη: 
~ τα γόνατα ΣΥΝ. κάµπτω ΑΝΤ. ισιώνω 2. κουνώ (το σώµα ή µέλος τού σώ-
µατος) µε χαριτωµένο ή αισθησιακό τρόπο: «έλα σήκω, χόρεψε το, το κορµί σου 
λύγισε το» (λαϊκ. τραγ.) 3. (µτφ. για πρόσ.) κάνω (κάποιον) να υποχωρήσει, να 
καταπέσει: τα βάσανα τής ζωής τον λύγισαν ΣΥΝ. καταβάλλω ♦ (αµετβ.) 4. 
παίρνω καµπύλο ή κυρτό σχήµα, κάµπτοµαι: τα κλαδιά λύγιζαν από το βάρος 
των καρπών || τα καλάµια λυγίζουν στο φύσηµα τού ανέµου ΣΥΝ. γέρνω 5. 
(µτφ.) παύω να προβάλλω αντίσταση, ηττώµαι: ο εχθρός λύγισε από τις συνεχείς 
επιθέσεις µας ΣΥΝ. υποκύπτω, ενδίδω 6. (µτφ.) χάνω τις σωµατικές ή ψυχικές 
µου δυνάµεις, το θάρρος µου: µετά τον χαµό τού παιδιού της λύγισε ΣΥΝ. 
αποκάνω 7. (µεσοπαθ. λυγιέµαι) βλ. λ. λυγώ (σηµ. 4). — λύγισµα (το) [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χαιρετώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λύγος «λυγαριά» < *lug-, µηδενισµ. 
βαθµ. τού I.E. *leug- 

«κάµπτω, λυγίζω», πβ. αρχ. σκανδ. lykna «λυγίζω τα γόνατα», αρχ. 
γερµ. loc «µπούκλα», γερµ. Locke, αγγλ. lock, λατ. luctor «αγωνίζοµαι 
(πιθ. κάµπτοντας τα µέλη τού σώµατος)» (> ισπ. luchar) κ.ά. Οµόρρ. 

λυγ-ερός, λυγ-αριά κ.ά.]. λύγινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει κατασκευαστεί 
από κλαδιά λυγαριάς: ~ καλάθι. λυγιστός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που µπορεί να 
λυγίσει, να καµφθεί 
ΣΥΝ. εύκαµπτος, ευλύγιστος 2. αυτός που έχει λυγίσει ΣΥΝ. λυγισµένος, (λόγ.) 
κεκαµµένος- ΦΡ. (εκφραστ.) κουνιστός και λυγιστός (i) αυτός που κουνιέται 
χαριτωµένα και επιδεικτικά, ναζιάρης· κυρ. το θηλ. (ii) για περιπτώσεις στις 
οποίες κάποιος φαίνεται να µην έχει επηρεαστεί καθόλου από κάτι δυσάρεστο 
που συνέβη (και στο οποίο είχε ανάµειξη ή ευθύνη και ο ίδιος) (βλ. κ. 
κουνάµενος-λυγάµενος, λ. κουνάµενος): ενώ είχε αργήσει τόση ώρα, ήρθε ~ σαν 
να µην έτρεχε τίποτα. λύγκος (ο) {λυγκών} θηλαστικό σαρκοφάγο αιλουροειδές 
µήκους περίπου ενάµισι µέτρου, µε µικρό κεφάλι, ψηλά και δυνατά πόδια και 
οξεία ακοή. Επίσης (αρχαιοπρ.) λύΥξ [αρχ.] {λυγκός}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λύγξ, -
γκός < *lu(n)k-s, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *lenk-« φωτίζω, λάµπω» (λόγω τού 
λευκού τριχώµατος και των λαµπερών µατιών τού ζώου), πβ. αρµ. lus-an-un-k 
«λύγκας» (πληθ.), αρχ. γερµ. luhs (> γερµ. Luchs), αρχ. αγγλ. lox, ρωσ. rysï κ.ά. 
Οµόρρ. λευκ-ός, λύχνος κ.ά.]. 
λυγµικός, -ή, -ό → λυγµώδης 
λυγµός (ο) σύσπαση τού διαφράγµατος και των λαρυγγικών µυών, που 

οφείλεται σε έντονο ψυχικό πόνο και συνοδεύει συνήθ. το παρατεταµένο 
κλάµα: κλαίω µε λυγµούς ΣΥΝ. αναφιλητό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λύζω «έχω 
λόξυγγα» < *(σ)λύγγ-jω < *slug-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sleug- 
«καταπίνω», πβ. ουαλ. llynku, γερµ. schlucken, ρωσ. lykati κ.ά. Οµόρρ. 
λόξυγγας (βλ.λ.)]. 

λυγµιί)δης, -ης, -ες [αρχ.] {λυγµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
συνοδεύεται από λυγµούς και αναφιλητά: ~ κλάµατα Επίσης λυγµι-κός, -ή, -ό. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

λύγξ (ο) → λύγκας 
λύγος (ο/η) η λυγαριά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

αρχ., βλ. λ. λυγίζω]. 
λυγώ [µεσν.] (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {λυγάς... | λύγ-ησα, -ιέµαι} ♦ (µετβ.) 1. 

λυγίζω- ΦΡ. (λαϊκ.) λυγάει και (τα) σίδερα για κάποιον που διαθέτει µεγάλη 
µυϊκή δύναµη 2. κουνώ ελαφρά, κάµπτω το σώµα ή µέλος τού σώµατος: ~ τη 
µέση || λυγούσε µε χάρη το κορµί της ♦ 3. (αµετβ.) κάµπτοµαι, γέρνω, αποκτώ 
κυρτό σχήµα- ΦΡ. (παροιµ.) βέργα που λυγάει δεν σπάει όποιος ξέρει να 
ελίσσεται στις διάφορες καταστάσεις, βγαίνει ωφεληµένος 4. (µεσοπαθ. 
λυγιέµαι) κουνιέµαι, κινώ ρυθµικά το σώµα ή µέλος τού σώµατος: κουνιέται 
και λυγιέται || ~ στον ρυθµό τής µουσικής || σειέται και λυγιέται. 

Λυδία (η) 1. αρχαία χώρα και βασίλειο τής Μικράς Ασίας µε πρωτεύουσα τις 
Σάρδεις, το οποίο καταλύθηκε επί βασιλείας Κροίσου από τους Πέρσες υπό 
τον Κύρο 2. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο 
όνοµα. — Λυδός (ο) [αρχ.], Λυδή (η), λυδικός, -ή, -ό [µτγν.] (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, το οποίο χρησιµοποιήθηκε 
αργότερα και ως κύρ. όνοµα]. 

λυδία λίθος (η) 1. η σκληρή µαύρη πυριτική πέτρα, µε την οποία ελέγχεται ο 
βαθµός γνησιότητας τού χρυσού και τού αργύρου 2. (µτφ.) καθετί (ιδιότητα, 
κατάσταση, όργανο, γεγονός) µε το οποίο δοκιµάζεται η αντοχή, η αξία και η 
ιδιότητα (κάποιου): η ελευθερία τού λόγου αποτελεί τη ~ τής δηµοκρατίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. φρ. (επίσης λυδία πέτρη), επειδή η πέτρα αυτής τής µορφής 
ανακαλύφθηκε και χρησιµοποιήθηκε στην περιοχή τής Λυδίας. Η φρ. απαντά 
κατ' εναλλαγήν µε την αρχ. λ. βάσανος]. 

λυθρίνι (το) (συνήθ. ορθ. λιθρίνι) {λυθριν-ιού | -ιών} κοκκινωπό ψάρι που 
αφθονεί στα νερά τής Μεσογείου και των τροπικών θαλασσών, έχει σώµα 
ωοειδές και πεπλατυσµένο και αλιεύεται για το θρεπτικό και νόστιµο κρέας 
του. 
[ΕΤΥΜ. < *ερυθρίνιον (µε αποβολή τού ατόνου αρχικού ε- και ανοµοί-ωση), 
υποκ. τού αρχ. ερυθρϊνος < ερυθρός]. 

Λυκαβηττός (ο) λόφος τής Αθήνας στο κέντρο περίπου τής πόλης. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αγν. ετύµου. Το επίθηµα -ησσός | -ηττός οδηγεί στην άποψη ότι πρόκειται για 
προελλην. τοπωνύµιο. Σύµφωνα µε µια εκδοχή, η λ. συνδέεται µε το αρχ. ουσ. 
λυκάβας, ό «ετήσιος» (µε τη σηµ. «ετήσια εορτή προς τιµήν ενός θεού»), που 
θεωρείται επίσης προελλην. (αιγαιακός) όρος]. 

λύκαινά (η) [αρχ.] {δύσχρ. λυκαινών} ο θηλυκός λύκος. 
λυκανθρωπία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) 1.ΙΑΤΡ. φρενοπάθεια κατά την οποία ο 

ασθενής φαντάζεται τον εαυτό του µεταµορφωµένο σε λύκο και προσπαθεί να 
µιµηθεί τη φωνή του και τη συµπεριφορά του 2. (σύµφωνα µε λαϊκές 
δοξασίες) η ιδιότητα ανθρώπου να µεταµορφώνεται σε λύκο. 

λυκάνθρωπος (ο) [µτγν.] {λυκανθρώπ-ου | -ων, -ους) 1. πρόσωπο που πάσχει 
από λυκανθρωπία (βλ.λ.) 2. (σύµφωνα µε λαϊκές δοξασίες) ο άνθρωπος που 
µεταµορφώνεται σε λύκο. 

λυκαυγές (το) {λυκαυγούς | χωρ. πληθ.} 1. το χρονικό διάστηµα πριν από την 
ανατολή τού ηλίου και το αµυδρό φως που απλώνεται στον ουρανό κατά την 
ώρα αυτή ΣΥΝ. χάραµα, χαραυγή ΑΝΤ. λυκόφως, σούρουπο 2. (µτφ.) το 
ξεκίνηµα χρονικής περιόδου: στο - τής νέας εποχής. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. λυκαυγής < λυκ- (< *λυκ:η «πρωινό φως, χάραµα», 
βλ. λ. λύχνος) + -αυγής < αυγή]. 

λυκειάρχης (ο/η) [1890] {(θηλ. γεν. λυκειάρχου) κλητ. λυκειάρχα | λυ-
κειαρχών), λυκειάρχισσα (η) {λυκειαρχισσών} διευθυντής λυκεί- 
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ου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυµνάσιο. λύκειο (το) {λυκεί-ου | -ων} 1. το τριτάξιο σχολείο 
που παρακολουθούν οι απόφοιτοι τού γυµνασίου και το οποίο αποτελεί την 
ανώτερη από τις δύο βαθµίδες τής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: 
γενικό | κλασικό | τεχνικό | πολυκλαδικό ~ 2. (γενικότ.) εκπαιδευτήριο διαφόρων 
ειδών σε χώρες τής Ευρώπης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυµνάσιο, σχολείο. 

[ΕΤΎΜ. < αρχ. Λύκειον, γυµνάσιο τής αρχ. Αθήνας, που οφείλει την 
ονοµασία του σε γειτονικό ιερό, αφιερωµένο στον Λύκειο Απόλλωνα (όπου 
βρισκόταν η σχολή τού Αριστοτέλη). Το επίθ. λύκειος (Απόλλων) έχει 
προκαλέσει πολλές ετυµολογικές συζητήσεις. Λαµβάνοντας υπ' όψιν τον 
εναλλακτικό τ. Λύκιος, έχει υποστηριχθεί ότι πρόκειται για παράγωγο τού 
τοπωνυµίου Λυκία (< *λύκη «πρωινό φως, χάραµα»). Αν, ωστόσο, συνδυαστεί 
το επιθ. λύκειος µε το αρχ. λυκοκτόνος (που επίσης αποδίδεται στον 
Απόλλωνα), τότε φαίνεται πιθανότερη η άποψη ότι λύκειος < λύκος. Τέλος, η 
εκδοχή τής απευθείας αναγωγής στο ουσ. *λύκη δεν µπορεί να αποκλειστεί]. 

λυκιδεύς (ο) {λυκιδ-έως, -έα | -είς, -έων} (αρχαιοπρ.) το λυκόπουλο. [ΕΤΥΜ 
µτγν., υποκ. τού αρχ. λύκος]. 

λυκίσκος (ο) αναρριχητικό φυτό, ο καρπός τού οποίου χρησιµοποιείται στη 
ζυθοποιία και τη φαρµακευτική. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. (Humulus) lupulus, υποκ. τού lupus 
«λύκος»]. 

λυκόµορφος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει τη µορφή λύκου, που µοιάζει µε 
λύκο. 

λυκόπουλο (το) 1. το νεογέννητο τού λύκου ΣΥΝ. λυκιδεύς · 2. παιδί µικρής 
ηλικίας που ανήκει στην πρώτη βαθµίδα τού σώµατος των προσκόπων. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λύκος + υποκ. επίθηµα -πουλο (< λατ. pullus «νεοσσός»)]· 

λύκος (ο) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. ζώο) 1. αρπακτικό σαρκοφάγο 
θηλαστικό, πιο µεγαλόσωµο από τον σκύλο, µε λοξά, κίτρινα µάτια, όρθια 
αφτιά, τρίχωµα πυκνό και µαλακό και φουντωτή ουρά· ΦΡ. (α) πεινάω σαν 
λύκος είµαι πολύ πεινασµένος (β) τρώω σαν λύκος τρώω λαίµαργα και 
άπληστα (γ) (µτφ.) (από το | στο) στόµα τού λύκου βλ. λ. στόµα (δ) γλύτωσα 
απ' τού λύκου τα δόντια σώθηκα από µεγάλο και βέβαιο κίνδυνο (ε) (οικ.-
σπάν.) σι στον λύκο! | που να σε φάει ο λύκος ως έκφραση οργής (στ) 
(παροιµ.) ο λύκος στην αναµπουµπούλα χαίρεται βλ. λ. αναµπουµπούλα (ζ) 
βάλανε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα για περιπτώσεις που ανατίθεται η φύ-
λαξη, η προστασία προσώπου ή πράγµατος σε κάποιον που έχει κακές 
προθέσεις απέναντι του (η) (παροιµ.) ο λύκος κι αν εγέρασε (κι άλλαξε το 
µαλλί του, µήτε τη γνώµη άλλαξε µήτε την κεφαλή του) ο κακός άνθρωπος 
πολύ δύσκολα αποβάλλει τις κακές του συνήθειες (θ) (παροιµ.) θρέψε λύκο 
τον χειµώνα, να σε φάει το καλοκαίρι για αχάριστους ανθρώπους που 
βλάπτουν τους ευεργέτες τους 2. το λυκόσκυλο 3. (µτφ. για πρόσ.) επιθετικός 
και αιµοβόρος άνθρωπος • 4. ΙΑΤΡ. κάθε µορφή δερµατοπάθειας που 
χαρακτηρίζεται από αλλοίωση των ιστών τού δέρµατος: τοπικός ~ (η 
φυµατίωση τού δέρµατος) || συστηµατικός ή διάχυτος ερυθηµατώδης ~ · 5. η 
σφύρα τής σκανδάλης παλιού κυνηγετικού όπλου ΣΥΝ. κόκορας · 6. ποώδες 
φυτό, χωρίς ή µε ελάχιστη χλωροφύλλη, που ζει παρασιτικά στις ρίζες άλλων 
έχει µικρά φύλλα και άνθη σε ταξιανθίες. [ETYM. αρχ. < I.E. *wlkw-o-, που 
έχει προξενήσει ερµηνευτικές δυσκολίες, διότι αντί τού αναµενόµενου λά- 
απαντά το λΐκ Η ανωµαλία αυτή έχει ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα τής 
επίδρασης τού ηµιφώνου -W- (που προηγείται) ή, κατ' άλλη άποψη, ως 
αποτέλεσµα συµφυρµού µε τη συνώνυµη και παράλληλη I.E. ρίζα *lukwo- 
(πβ. λατ. lupus «λύκος», γαλλ. loup, ισπ. lobo κ.ά.). Στο I.E. θ. *wlkw-o- 
ανάγονται και άλλες I.E. λ. µε τη σηµ. «λύκος», πβ. σανσκρ." νrka-h, λιθ. 
viìkas, πολ. wilk, σερβοκρ. vuk, γερµ. Wolf, αγγλ. wolf κ.ά. όµόρρ. λύσσα 
(βλ.λ.)]. 

λυκόσκυλο (το) κάθε σκύλος από ράτσα µεγαλόσωµων ποιµενικών που 
θυµίζουν λύκο σε ορισµένα τους χαρακτηριστικά (π.χ. µυτερά, όρθια αφτιά, 
µακριά τριχωτή ουρά) και χρησιµοποιούνται συχνά ως φύλακες. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Wolfshund]. 

Λυκούργος (ο) 1. νοµοθέτης τής αρχαίας Σπάρτης, στον οποίο αποδίδονται οι 
θεσµοί τής πόλης 2. ανδρικό όνοµα. — λυκούργειος, -ος | -α, -ο [αρχ.] (σηµ. 
1). [ΕΤΥΜ. < αρχ. Λυκούργος < λύκο- (βλ. λ. λυκαυγές) + -εργος < έργον]. 

λυκουρίνος (ο) ο καπνιστός κέφαλος. [ETYM. < ιταλ. liocorno (µε παρετυµολ. 
επίδρ. τού λύκος και των ονοµάτων άλλων ψαριών, λ.χ. κυπρίνος, γυρίνος) < 
unicorno «µονόκε-ρως» < λατ. unicornis]. 

λυκοφιλία (η) [αρχ.] {λυκοφιλιών} (µτφ.) η υποκριτική και ύπουλη φιλία 
µεταξύ ανθρώπων που αλληλοµισούνται. 

λυκοφωλια (η) 1. το µέρος όπου φωλιάζει ο λύκος, η λυκότρυπα 2. (µτφ.) 
οµάδα εχθρικών προσώπων ή ο τόπος όπου βρίσκονται. 

λυκόφως (το) {λυκόφωτος} 1. το αµυδρό φως που µένει µετά τη δύση τού 
ηλίου και µέχρι να νυχτώσει ΣΥΝ. σούρουπο, σύθαµπο, αµφι-λύκη ANT. 
λυκαυγές 2. (µτφ.) εποχή παρακµής, το τέλος µιας περιόδου: το ~ τού 
Μεσαίωνα || «Το ~ των θεών» (όπερα τού Ρ. Βάγκνερ από την τετραλογία 
«Το δαχτυλίδι των Νιµπελούγκεν»). [ΕΤΥΜ. µτγν. < λύκο- (< *λύκη «πρωινό 
φως, χάραµα») + φως]. 

λυµαίνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. καταστρέφω, 
ρηµάζω: κατά τον 19ο αι. την ελληνική ύπαιθρο λυµαίνονταν διάφορες 
ληστρικές συµµορίες 2. εκµεταλλεύοµαι εξαντλητικά, αποκοµίζω κέρδος κατά 
αθέµιτο τρόπο από (κάτι): διάφοροι απατεώνες λυµαίνονται τον δηµόσιο 
πλούτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λύµα]. 

λύµατα (τα) {λυµάτων} τα ακάθαρτα νερά και οτιδήποτε άλλο ακάθαρτο 
αποµακρύνεται µέσω τού αποχετευτικού συστήµατος: οι θάλασσες µολύνονται 
από τα βιοµηχανικά ~ || ~ πλυντηρίων || βιολογικός καθαρισµός των ~ (βλ. κ. λ. 
απόβλητα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ < αρλ· λύµα < θ. λϋ-, µηδενισµ. 
βαθµ. τού I.E. *leu «κόβω, χωρίζω», πβ. αλβ. 1er «λάσπη, πηλός» (< *leu-
d(h)r-), λατ. pol-luo «µολύνω, ρυπαίνω» (< *por-luo, πβ. γαλλ. pollution), 
lutum «βροµιά, λάσπη», µέσ. αγγλ. loth «αηδιαστικός» (πβ. αγγλ. loathsome) 
κ.ά. Οµόρρ. λυµαίνοµαι, λυµεών[ας] κ.ά. Αβέβαιη παραµένει η σύνδεση µε τα 
αρχ. ρ. λύω και λούω]. 

λυµεώνας (ο) (λόγ.) ο καταστροφέας. Επίσης (αρχαιοπρ.) λυµεών [αρχ.] 
{λυµεώνος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. λυµεών, -ώνος < λύµη «καταστροφή, διαφθορά», πα-ράλλ. τ. 
τού ουσ. λύµα (βλ. λ. λύµατα)]. 

λυµφατικός, -ή, -ό → λεµφατικός 
λυµφατισµος (ο) → λεµφατισµός 
λύµφη (η) → λέµφος 
λυντσάρω ρ. → λιντσάρω 
λύνω ρ. µετβ. {έλυ-σα, λύ-θηκα, -µένος} 1. (για κόµπους, νήµατα, µαλλιά 
κ.λπ.) ξεµπλέκω, χαλάω το δέσιµο, ώστε να ξεχωρίζει η κάθε άκρη (τού 
σχοινιού, τής κλωστής κ.λπ.): ~ τον κόµπο | το σκοινί από τον πάσσαλο || ~ τα 
κορδόνια των παπουτσιών µου || ~ τη ζώνη | τη γραβάτα ΣΥΝ. ξεδένω ΑΝΤ. 
δένω ΦΡ. λύνω και δένω (µεσν. φρ.) έχω πολλές εξουσίες, µπορώ να κάνω ό,τι 
θέλω· βλ. κ. λύειν και δεσµείν, λ. λΰω 2. (α) απαλλάσσω (κάποιον/κάτι) από 
αυτό µε το οποίο είναι δεµένο: ~ τα παπούτσια µου || ~ τον σκύλο (β) 
απαλλάσσω (κάποιον) από τα δεσµά (του), απελευθερώνω (κάποιον) που τον 
έχουν δεµένο: έλυσαν τους αιχµαλώτους || έµειναν πολλές ώρες δεµένοι 
χειροπόδαρα περιµένοντας κάποιον να τους λύσει 3. (µτφ.) απαλλάσσω κάποιον 
από µάγια: (παραµύθι) και µόλις του έλυσαν τα µάγια, ο βάτραχος 
µεταµορφώθηκε σε ένα όµορφο βασιλόπουλο 4. αποσυναρµολογώ: ~ το όπλο 
στα µέρη από τα οποία αποτελείται ΑΝΤ. (συναρµολογώ 5. (α) βρίσκω το 
αποτέλεσµα: ~ την άσκηση | το πρόβληµα (β) βρίσκω το ζητούµενο, το άγνωστο 
στοιχείο: ~ το µυστήριο τού χαµένου θησαυρού || ~ το αίνιγµα 6. θέτω τέρµα σε 
(κάτι αρνητικό ή επιζήµιο) ρυθµίζοντας το, τακτοποιώντας το: πρέπει σύντοµα 
να λύσετε τις προσωπικές σας διαφορές || αυτή η παρεξήγηση πρέπει να λυθεί το 
συντοµότερο 7. τερµατίζω: απογοητευµένοι έλυσαν την πολιορκία και 
απεχώρησαν 8. κάνω (κάτι/κάποιον) να λειτουργεί ελεύθερα, απαλλάσσω από 
πρόβληµα, δυσκολία, παράγοντα που συνιστά εµπόδιο: µόλις πιει µερικά 
ποτηράκια κρασί, θα του λυθεί η γλώσσα και θα µας τα πει όλα || το γρήγορο 
γκολ έλυσε τα πόδια των παικτών και τους βοήθησε να παίξουν χωρίς άγχος- ΦΡ. 
λύνω τα χέρια (κάποιου) απαλλάσσω (κάποιον) από περιορισµούς και 
δεσµεύσεις, ώστε να µπορεί πλέον να ενεργεί ελεύθερα: η υπουργική απόφαση 
λύνει τα χέρια των αστυνοµικών σε ορισµένες υποθέσεις που απαιτούν ιδιαί-
τερους και άµεσους χειρισµούς 9. διακόπτω: του ζήτησαν να λύσει τη σιωπή του 
και να πάρει θέση στο ζήτηµα που ανέκυψε- (ειδικότ. µεσοπαθ. λύνοµαι) 10. 
απαλλάσσοµαι από αυτό µε το οποίο είµαι δεµένος, απελευθερώνοµαι: ο 
σκύλος | το άλογο | η κατσίκα λύθηκε || ο αιχµάλωτος λύθηκε και δραπέτευσε 11. 
(για πρόβληµα) έχω λύση, µπορεί να βρεθεί τρόπος αντιµετωπίσεως µου: το 
ζήτηµα σας λύνεται εύκολα || µε λόγια και εξαγγελίες δεν λύνονται τα 
προβλήµατα τής οικονοµίας 12. σε διάφορες φράσεις που δηλώνουν χαλάρωση, 
άνεση κ.λπ., όπως ΦΡ. (α) λύνοµαι | πεθαίνω στα γέλια βλ. λ. γέλιο (β) λύνονται 
τα πόδια µου χαλαρώνω από την ένταση, απελευθερώνοµαι από άγχος και 
κινούµαι άνετα και ελεύθερα (βλ. κ. σηµ. 8) (γ) λύνονται τα γόνατα µου (οµηρ. 
φρ. γούνατ' έλυσεν, αρχική σηµ. «σκότωσε») αισθάνοµαι µεγάλο φόβο: µόλις 
αντίκρισε τον ληστή, της λύθηκαν τα γόνατα ΣΥΝ. παραλύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, 
κλείνω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. λύω (κατά το σχήµα πτύω - φτύνω) < θ. λυ-, µη-
δενισµ. βαθµ. τού I.E. *leu- «κόβω, χωρίζω», πβ. σανσκρ. luna- «κοµµένος», 
λατ. solvo «διαλύω» (< *se-luö), αρχ. γερµ. lausjan «χαλαρώνω», γερµ. lösen, 
επίθηµα -los «στερηµένος από» (λ.χ. gott-los «άθεος»), αγγλ. loosen 
«χαλαρώνω», lose «χάνω» κ.ά. Οµόρρ. λύ-σις, λυ-τός, λύ-τρο(ν) κ.ά.]. 
λυόµενος, -η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από µέρη, τα οποία έχουν 
προκατασκευαστεί σε εργοστάσιο, για να συναρµολογηθούν αργότερα αλλού: ~ 
σπίτι | έπιπλα 2. λυόµενο (το) {λυοµέν-ου | -ων} κτίσµα, τα µέρη τού οποίου 
έχουν προκατασκευαστεί στο εργοστάσιο και συναρµολογήθηκαν στο οικόπεδο 
πάνω σε σταθερή βάση από µπετόν: δεν είχαν άδεια κι έφτειαξαν ~. [ΕΤΥΜ. 
Μτχ. µέσ. ενεστ. τού αρχ. λύω]. λυπάµαι ρ. → λυπώ 

λυπάµαι: συνώνυµα. Το ρήµα λυπάµαι έχει διττή λειτουργία και σηµασία: 
ως αµετάβατο ρ. σηµαίνει «αισθάνοµαι λύπη», ενώ ως µεταβατικό ρ. 
χρησιµοποιείται ιδίως σε επικλήσεις/παρακλήσεις (λυπήσου | λυπηθείτε µας 
- τη λυπήθηκαν) για να σηµάνει «βοηθώ κάποιον από λύπη, µε διάθεση να 
ανακουφίσω τον πόνο του, να συµπαρασταθώ στην ανάγκη του». Με τη β' 
(µεταβατική) σηµασία χρησιµοποιούνται και το σπλαχνίζοµαι (Σπλαχνίσου 
µας! -Τον σπλαχνίστηκαν οι συγχωριανοί του) και λιγότερο το ευσπλα-
χνίζοµαι. ∆ηλώνουν και αυτά την έµπρακτη συµπαράσταση και λύπη για 
την κατάσταση κάποιου. Το ίδιο και το συµπονώ που, από τη συµµετοχή 
στον πόνο κάποιου, φθάνει στη σηµασία «συ-µπαρίσταµαι ενεργώς, 
βοηθάω κάποιον». Το ελεώ σήµερα χρησιµοποιείται κυρίως µε τη σηµασία 
«προσφέρω ελεηµοσύνη, δίνω χρηµατική βοήθεια» και, λιγότερο, µε τη 
σηµ. «λυπάµαι, βοηθώ» (Ο θεός να σε ελεήσει). Συναίσθηµα λύπης (οίκτου) 
µαζί µε έναν 
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βαθµό καταφρόνιας για την κατάντια κάποιου δηλώνουν το OÌKTÌ-ρω 
(Είναι να τους οικτίρει κανείς εκεί που οδήγησαν µια επιχείρηση που 
ανθούσε µέχρι πριν από λίγο) και λιγότερο το ελεεινο-λογώ που εκφράζε 
περισσότερο λύπη και καταφρόνια ανάµικτη µε αγανάκτηση (Όλοι τον 
ελεεινολογούν που άφησε τον τραυµατία να πεθάνει αβοήθητος αντί να τον 
µεταφέρει στο νοσοκοµείο). 

λύπη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο ψυχικός πόνος (για κάποιον/κάτι, τού οποίου 
συναισθανόµαστε την κατάσταση), το δυσάρεστο συναίσθηµα που αισθάνεται 
κανείς (για κάτι άσχηµο που συνέβη και το οποίο µας στερεί τη χαρά): λίγες 
χαρές και πολλές ~ || προκαλώ σε κάποιον ~ || αισθάνθηκα ~, όταν έµαθα τον 
θάνατο του || (µτφ.) έπνιγε τη ~ του στο ποτό || εκφράζω τη ~ µου σε κάποιον 
για κάτι- ΦΡ. προς µεγάλη µου λύπη | µε λύπη µου | µετά λύπης (µου) για 
περιπτώσεις στις οποίες πρόκειται να αναγγείλουµε σε κάποιον κάτι 
δυσάρεστο ή να εκφράσουµε τη δυσαρέσκεια µας (για κάτι αρνητικό): προς 
µεγάλη µου λύπη σας ανακοινώνω ότι ο συγγενής σας απεβίωσε || µετά λύπης 
µου είµαι υποχρεωµένος να σας τιµωρήσω || µε λύπη µου σας λέω ότι δεν 
µπορώ πλέον να σας βοηθήσω ΣΥΝ. θλίψη, οδύνη 2. (ειδι-κότ.) συµπόνια, 
οίκτος: βλέποντας πώς ζει σ' αυτή την τρώγλη, µόνο ~ αισθάνεσαι || ~ 
πληµύρισε την ψυχή της, µόλις είδε τους τραυµατίες || πώς να µη νιώθεις ~ 
βλέποντας τους σ' αυτά τα χάλια; [ΕΤΥΜ. αρχ., µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*leup- «κοµµατιάζω, συνθλίβω», πβ. σανσκρ. lu-m-pâti, λατ. ru-m-po «κόβω, 
σχίζω» (> ισπ. romper «σπάζω»), ρωσ. lupitï κ.ά. Η λ. δήλωνε αρχικώς 
ασθένειες, καθώς και εδάφη ακατάλληλα για καλλιέργεια, από τα οποία 
προήλθε µεταφο-ρικώς η σηµ. «στενοχώρια, θλίψη»]. 

λυπηµος (ο) (λαϊκ.) λύπηση, οίκτος, συµπόνια. [ΕΤΥΜ. < λυπώ | -ούµαι + -µός, 
κατά τα σταµατη-µός, µετρη-µός, καηµός]. 

λυπηρός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που προκαλεί λύπη, επειδή είναι 
δυσάρεστος: είναι λυπηρό αυτό που λες, αλλά τι µπορούµε να κάνουµε; || ~ 
είναι το φαινόµενο να καίνε µαθητές τα βιβλία τους στο τέλος τού σχολικού 
έτους ΣΥΝ. θλιβερός, λυπητερός, αλγεινός ΑΝΤ. ευχάριστος. 

λύπηση (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) ο οίκτος, η συµπόνια· κυρ. στη ΦΡ. 
για λύπηση (ως χαρακτηρισµός) για κάποιον/κάτι αξιολύπη-το: είναι ~. 

λυπητερός, -ή, -ό 1. αυτός που προκαλεί λύπη: ~ ιστορία ΑΝΤ. ευχάριστος 2. 
(αργκό-σκωπτ.) λυπητερή (η) ο λογαριασµός τον οποίο πρέπει να πληρώσει 
κανείς: ήρθε η - (π.χ. από τον Ο.Τ.Ε.) || το γκαρσόνι έφερε τη ~ 3. αυτός που 
εκφράζει λύπη: ~ τραγούδι | σκοπός ΣΥΝ. θλιµµένος ΑΝΤ. χαρωπός, 
χαρούµενος, εύθυµος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λύπηση + παραγ. επίθηµα -(τ)ερός. Το 
θηλ. στη σηµ. «λογαριασµός» αποδίδει το γαλλ. (la) douloureuse]. 

λυποµανής, -ής, -ές [1893] {λυποµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυτός που 
κατέχεται από παθολογική µελαγχολία. 

λυποµανια (η) [1888] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ψυχοπάθεια που χαρακτηρίζεται από 
έντονη µελαγχολία. 

λυπώ ρ. µετβ. {λυπείς... | λύπ-ησα, -ούµαι κ. -άµαι, -άσαι..., -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
(λόγ.) κάνω (κάποιον) να αισθανθεί λύπη, να στενοχωρηθεί: µε λυπεί 
βαθύτατα η κατάσταση του || µας λύπησε όλους ο θάνατος του ΣΥΝ. 
δυσαρεστώ ΑΝΤ. χαροποιώ· (µεσοπαθ. λυπούµαι | λυπάµαι) ♦ (µετβ.) 2. 
αισθάνοµαι και δείχνω συµπόνια σε (κάποιον) λόγω τής κατάστασης στην 
οποία βρίσκεται: τους βλέπεις και τους λυπάσαι έτσι όπως ζουν ΣΥΝ. συµπονώ 
3. (ειδικότ.) αισθάνοµαι οίκτο, δείχνω έλεος (για κάποιον): του ζήτησε να 
λυπηθεί την οικογένεια του και να µην τον απολύσει || δεν µε λυπάσαι γέρον 
άνθρωπο να µε τυραννάς έτσι; || µας λυπήθηκε ο Θεός και σωθήκαµε 4. 
υπολογίζω πολύ (κάτι), νοιάζοµαι γι' αυτό (συνήθ. µε άρνηση): δεν τα λυπάσαι 
τα νιάτα σου που τρέχεις έτσι µε τη µηχανή; || δεν τη λυπάσαι τη ζωή σου και 
καπνίζεις τόσο; 5. δυσκολεύοµαι να ξοδέψω (κάτι), τσιγ-γουνεύοµαι: τα 
λυπάται τα λεφτά || το λυπάται το λάδι και το ρίχνει µε το σταγονόµετρο || 
λυπάται και τη δεκάρα ♦ (αµετβ.) 6. στενοχωριέµαι: (+που | +για) ~ που δεν θα 
είµαι µαζί σας αύριο || ~ που θα σας πικράνω, αλλά πρέπει να σας πω κάτι 
δυσάρεστο || ~ για την ενόχληση 7. αισθάνοµαι λύπη (για κάποιον/κάτι): ~ για 
σένα- αλλιώς σε ήξερα κι αλλιώς σε βρίσκω || ~ για όσα συνέβησαν 8. 
(απολύτως) για τη δήλωση λύπης, συµπόνιας ή συγγνώµης: -Η αρρώστια του 
επιδεινώνεται µέρα µε τη µέρα —! || ~· δεν ήθελα να σας ενοχλήσω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. θυµάµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λυπώ < λυττη], 

λύρα (η) {λυρών} 1. έγχορδο όργανο των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και άλλων 
αρχαίων λαών τής Α. Μεσογείου, µε ποικίλο αριθµό χορδών (συνήθ. επτά ή 
εννέα), το οποίο παιζόταν µε τα δάχτυλα ή µε δοξάρι και συνόδευε τραγούδι ή 
απαγγελία 2. έγχορδο λαϊκό όργανο µε τρεις ώς πέντε χορδές, το οποίο 
παίζεται µε δοξάρι: κρητική | ποντιακή ~ • 3. πουλί τής ΝΑ. Αυστραλίας µε 
καφετί χρώµα και χαρακτηριστικό του γνώρισµα την ουρά που φέρει το 
αρσενικό, η οποία, όταν ανασηκώνεται, θυµίζει το σχήµα τής λύρας (σηµ. 1) · 
4. ΑΣΤΡΟΝ. Λύρα (η) αµφιφανής αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου µεταξύ τού 
Κύκνου και τού Ηρακλέους, ο οποίος περιλαµβάνει τον αστέρα Βέγα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. Οι συνδέσεις µε άλλες I.E. λ. (λ.χ. 
λατ. laus «έπαινος», αρχ. ιρλ. löid «τραγούδι» ή, κατ' άλλη εκδοχή, γοτθ. 
liupon «τραγουδώ», αρχ. σκανδ. War «τροµπέτα») δεν ευσταθούν. Μέσω τού 
λατ. lyra η λ. διαδόθηκε σε πολλές ευρωπ. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. κ. γαλλ. lyre, 
γερµ. Lyra κ.ά.]. 

λυράρης (ο) {λυράρηδες} λαϊκός οργανοπαίκτης που παίζει λύρα ΣΥΝ. 
λυριτζής. 

λυρικός, -ή, -ό 1. (στη λογοτεχνία, στον κινηµατογράφο κ.α.) αυτός που 
εκφράζει προσωπικά συναισθήµατα και γενικότ. που έχει ποιητικό ύφος, που 
έχει χαρακτηριστικά ποίησης (π.χ. τη χρήση εκφραστικών εικόνων, 
µεταφορών κ.λπ.): ~ περιγραφή | σκηνή 2. αυτός που σχετίζεται µε τη λυρική 
ποίηση (βλ. σηµ. 3): ~ ποιητής | ποίηµα 3. λυρική ποίηση (α) (στην αρχαία 
ελληνική γραµµατεία) το είδος ποιητικού λόγου που συνδεόταν εν µέρει µε τη 
µουσική και τον χορό (χορική ~) και που σε αντιδιαστολή προς την επική 
ποίηση είχε προσωπικό τόνο, προβάλλοντας τον υποκειµενικό κόσµο τού 
ανθρώπου και αντλώντας υλικό από συναισθήµατα τού καθηµερινού βίου: 
αρχαϊκή ~ || στη ~ εντάσσονται η χορική, η µελική, η ελεγειακή και η ιαµβική 
ποίηση (πβ. κ. δραµατική ποίηση, λ. δραµατικός) (β) (γενικότ.) το είδος 
ποιητικού λόγου, το οποίο εκφράζει προσωπικά συναισθήµατα, σκέψεις, 
βιώµατα και ευαισθησίες τού ποιητή · 4. αυτός που σχετίζεται µε την όπερα 
ΣΥΝ. µελοδραµατικός· ΦΡ. (α) λυρικό θέατρο (i) η όπερα ως µουσικό-
θεατρικό είδος ΣΥΝ. µελόδραµα (ii) το σύνολο των έργων όπερας (iii) το 
θέατρο στο οποίο γίνονται παραστάσεις όπερας (β) λυρικό δράµα έργο 
όπερας: «Ριγκολέττο»; ~ σε τρεις πράξεις τού Τζ. Βέρντι ΣΥΝ. µελόδραµα (γ) 
λυρικός καλλιτέχνης καλλιτέχνης που τραγουδά σε όπερα (δ) λυρική Σκηνή 
κρατικό ίδρυµα τής Αθήνας, το οποίο περιλαµβάνει θέατρο και θίασο που 
παρουσιάζει έργα λυρικού θεάτρου. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. λύρα. Οι σηµ. που σχετίζονται µε την όπερα ανά-
γοντονται στο γαλλ. lyrique (αντιδάν.)]. λυρισµός (ο) [1866] 1. η ιδιότητα τού 
λυρικού στην ποίηση, το να εκφράζονται ποιητικώς προσωπικά συναισθήµατα 
και ευαισθησίες τού δηµιουργού 2. η χρήση ποιητικού ύφους (στον πεζό λόγο, 
τον κινηµατογράφο κ.α.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. lyrisme < µτγν. λυρισµός «το παίξιµο τής λύρας»]. 
λυριτζής (ο) {λυριτζήδες} (λαϊκ.) ο λυράρης. 
[ΕΤΥΜ. < λύρα + -ιτζής (< τουρκ. -ci)]. Λύσανδρος (ο) {-ου κ. -άνδρου} 1. 
αρχαίος Σπαρτιάτης πολιτικός, στρατηγός και ναύαρχος (περ. 455-395 π.Χ.) 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «ο απελευθερωτής των 
ανθρώπων», < λυσ- (< λύω, πβ. λύ-σις) + -ανδρός < άνήρ, ανδρός]. λυσάρι (το) 
{δύσχρ. λυσαρ-ιού | -ιών} το βιβλίο στο οποίο περιλαµβάνονται οι λύσεις των 
ασκήσεων άλλου βιβλίου. Επίσης λυσάριο. λύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. 
(α) η εύρεση τού αποτελέσµατος: ~ άσκησης | προβλήµατος (β) η εύρεση τού 
αγνώστου στοιχείου (τού ζητουµένου) σε απορία, υπόθεση κ.λπ.: η ~ τού 
αινίγµατος | τού µυστηρίου (γ) (συνεκδ.) το ίδιο το αποτέλεσµα ή η απάντηση: η 
~ τής εξίσωσης είναι χ = -1 ΣΥΝ. λύσιµο, απάντηση 2. η αποσυναρµολόγηση 
αρθρωτού αντικειµένου στα µέρη που το αποτελούν: η ~ τού τυφεκίου ΑΝΤ. 
αρµολόγηση, συναρµολόγηση 3. (α) η τακτοποίηση υποθέσεως, η οριστική της 
ρύθµιση: η ~ µιας διαφοράς διά τής δικαστικής οδού- ΦΡ. πολιτική λύση λύση 
σε πρόβληµα στο εσωτερικό µιας χώρας ή µεταξύ χωρών µε πολιτικά µέσα, κατ' 
αντιδιαστολή προς τη στρατιωτική | πολεµική αντιµετώπιση: η Ευρωπαϊκή 
Ένωση προκρίνει µια ~ στην κρίση που έχει προκύψει µεταξύ Σλάβων και 
Αλβανών στο εσωτερικό των Σκοπίων (β) η διακοπή, η οριστική παύση: η ~ 
απεργίας | πολιορκίας | γάµου (γ) (συνεκδ.) ο τρόπος µε τον οποίο διευθετείται, 
τακτοποιείται κάτι (εκκρεµότητα, διαφορά, πρόβληµα κ.λπ.) ή οτιδήποτε 
συµβάλλει στη διευθέτηση, τακτοποίηση κ.λπ.: η ~ είναι απλή: θα προσφύγεις 
στη δικαιοσύνη || κατέληξαν στη µέση ~, ώστε να µη δυσαρεστηθεί κανείς || ο 
υπολογιστής αυτός αποτελεί µια έξυπνη και φθηνή ~· ΦΡ. λύση ανάγκης ο µόνος 
τρόπος µε τον οποίο µπορεί να ενεργήσει κανείς, η µόνη δυνατή (αν και µη 
επιθυµητή) διέξοδος ή επιλογή: η δουλειά στην οικοδοµή ήταν ~, γιατί εκείνη την 
περίοδο δεν µπορούσα να βρω τίποτε καλύτερο 4. ΦΙΛΟΛ. (α) (γενικά) η έκβαση 
ενός λογοτεχνικού έργου (µυθιστορήµατος, δράµατος κ.λπ.) (β) (στην τραγωδία) 
το µέρος τού έργου από την κορύφωση ώς το τέλος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λύσις < 
λύω], Λυσίας (ο) {-α κ. -ου) αρχαίος Συρακούσιος ρήτορας (445-380 π.Χ.), ο 
οποίος έζησε στην Αθήνα και συνέγραψε πλήθος δικανικών λόγων. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < θ. λυσι- (ρ. λύω), που απαντά και σε άλλα αρχ. κύρ. ον. (λ.χ. Λυσί-µαχος, 
Αυσί-στρατος, Αυσι-κράτης), των οποίων το όν. Λυσίας αποτελεί συγκεκοµµ. τ.]. 
λυσιγόνος, -ος, -ο ΒΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τη διάσπαση ή καταστροφή 
(λύση) κυττάρων: ~ σχηµατισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
lysigéne]. λυσίκοµος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει λυµένα, ξέπλεκα µαλ-
λιά: ~ κόρη. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < λυσι- (< αρχ. λύω) + -κοµος < κόµη]. λυσιµαχία (η) ποώδες 
διακοσµητικό φυτό µε µικρά κίτρινα άνθη. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < λατ. lysimachia < µτγν. λυσιµάχειος (ό)]. Λυσίµαχος (ο) {-
ου κ. -άχου} 1. αρχαίος βασιλιάς τής Θράκης, αργότερα και τής Μακεδονίας 
(305/286-281 π.Χ.), από τους διαδόχους τού Αλεξάνδρου 2. ανδρικό όνοµα. 

[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «αυτός που καταπαύει τη µάχη», < λυσι- (< 
λύω) + -µαχος < µάχη]. λύσιµο (το) {λυσίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το ξέµπλεγµα 
(σχοινιών, νηµάτων, µαλλιών κ.λπ.), η χαλάρωση τους ώστε να µην αποτελούν 

πλέον δεσµό, κόµπο: το ~ των κάβων από τις δέστρες || το ~ των κορδονιών || το ~ 
τού κότσου 2. η απαλλαγή από τα δεσµά: το ~ των αιχµαλώτων 3. η λύση (βλ.λ., 

σηµ. 1-3): το ~ τής άσκησης 4. η απαλλαγή από εµπόδιο, δυσκολία, δέσµευση 
κ.ά.: το ~ τής γλώσσας του | των ποδιών των παικτών. Βλ. κ. λ. λΰση. λυσίπονος, 
-η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που ανακουφίζει από τον πόνο. Λύσιππος (ο) {-ου κ. -

ίππου} αρχαίος Έλληνας ανδριαντοποιός από 
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τη Σικυώνα (β' µισό τού 4ου αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «αυτός πού λύει τους ίππους», < λυ- 
σι- (ρ. λύω) + ίππος]. 

λυσιτελής, -ής, -ές {λυσιτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή) | λυσιτελέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 
αυτός που παρέχει οφέλη, ο χρήσιµος: ~ µέτρα | λύσεις ΣΥΝ. ωφέλιµος, 
τελεσφόρος, επωφελής ΑΝΤ. αλυσιτελής. — λυσιτε-λώς επίρρ. [µτγν.], 
λυσιτέλεια (η) [µτγν.], λυσιτελώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < λυσι- (< λύω) + -τελής < τέλος]. 

λυσοζυµη (η) {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. ένζυµο που υπάρχει στη λέκιθο τού αβγού, στα 
ανθρώπινα δάκρυα και στο σάλιο και καταστρέφει βακτήρια, διαλύοντας το 
κυτταρικό τους τοίχωµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. lysozyme]. 

λυσόσωµα (το) {λυσοσώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ. κυστίδιο τού κυτ-
ταροπλάσµατος, στο οποίο συντελείται η αποδόµηση διαφόρων ουσιών (π.χ. 
ξένων σωµάτων, άχρηστων στοιχείων κ.λπ.) και από το οποίο ελευθερώνονται 
ένζυµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. lysosome]. 

λύσσα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ιογενής, µολυσµατική, συνήθ. θανατηφόρος 
ασθένεια, που προσβάλλει σαρκοφάγα ζώα καθώς και τον άνθρωπο, 
προκαλώντας παράλυση τού κεντρικού νευρικού συστήµατος- µεταδίδεται µε 
δάγκωµα από προσβεβληµένο ζώο 2. (µτφ.-εκφραστ.) η ακατάσχετη ορµή, η 
παράφορη µανία: πολεµώ | αντιστέκοµαι | δουλεύω µε ~ || του ρίχτηκε µε ~ || η 
θάλασσα χτυπούσε µε ~ πάνω στα βράχια ΣΥΝ. τρέλα, µανία, ορµητικότητα, 
(λόγ.) αλλοφροσύνη 3. η παράφορη οργή: µε πιάνει ~, όταν σκέφτοµαι τα 
λεφτά που έχασα 4. (+µε | +για) η έντονη προσκόλληση (σε κάτι), το 
υπερβολικό πάθος (για κάτι): έχει ~ µε τον τζόγο ΣΥΝ. µανία 5. (ως 
χαρακτηρισµός) υπερβολικά αλµυρό φαγητό: τα µπιφτέκια | το ψάρι | η 
σαλάτα είναι ~ 6. η µεγάλη πείνα: έχω µια ~ τώρα, που τρώω δέκα πιάτα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *λύκ-jα < λύκος (βλ.λ.). Η λ. λύσσα δεν θεωρείται απλώς θηλ. 
τού ουσ. λύκος, αλλά µάλλον αφηρηµένο ουσ. που δήλωνε µια 
χαρακτηριστική ασθένεια των λύκων. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. 
προσδιόριζε αρχικώς µια λυκόµορφη θεότητα, που µεταµόρφωνε τον σκύλο 
σε λύκο]. 

λυσσακό κ. λυσσιακό (το) (λαϊκ.) η µεγάλη µανία, η λύσσα που καταλαµβάνει 
κάποιον εναντίον άλλου: τον έπιασε το ~ του µ ' αυτά που έµαθε' ΦΡ. τρώω τα 
λυσσακά | λυσσιακό µου βλ. λ. τρώω. 

λυσσαλέος, -α, -ο αυτός που εκδηλώνεται µε µεγάλη σφοδρότητα: προβάλλει ~ 
αντίσταση || ~ αγώνας | φανατισµός | πάθος ΣΥΝ. σφοδρός, παράφορος, 
µανιασµένος. — λυσσαλέ-α /-ως [1896] επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < λύσσα + 
παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ.)]. 

λύσσαξα ρ. → λυσσώ 
λυσσάρης, -α, -ικο κ. λυσσιάρης [µεσν.] 1. (ζώο) που έχει προσβληθεί από 

λύσσα, λυσσασµένο: ~ σκυλί 2. (µτφ.-εκφραστ., για πρόσ.): αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ασυγκράτητη επιθυµία για σεξουαλικές σχέσεις: κάνει 
σαν ~, λες και δεν έχει δει ποτέ του γυναίκα! Επίσης λυσς)ι)άρικος, -η, -ο. 

λυσσασµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει προσβληθεί από λύσσα: ~ σκύλος 2. (για 
πρόσ.) (α) αυτός που καταλαµβάνεται από παράφορη οργή, που φέρεται σαν 
µανιακός: µόλις της είπε ότι χωρίζουν, όρµηξε πάνω του σαν λυσσασµένη (β) 
αυτός που θέλει κάτι µε µανία: λυσσασµένη για άντρα 3. (για φυσικά 
φαινόµενα) αυτός που εκδηλώνεται µε εξαιρετική σφοδρότητα και µανία: ~ 
άνεµος | θάλασσα (τρικυµιώδης). — λυσσασµένα επίρρ. 

λυσσιακό (το) → λυσσακό 
λυσσιατρείο (το) [1894] ειδικό θεραπευτήριο για την προληπτική ή 

κατασταλτική θεραπεία τής λύσσας σε ανθρώπους ή ζώα. — λυσ-σίατρος 
(ο/η) [1888]. 

λυσσικός, -ή, -ό [1886] ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τη λύσσα. 
λυσσοµανώ ρ. αµετβ. {λυσσοµανάς... | λυσσοµάνησα} 1. (για φυσικά 

φαινόµενα) εκδηλώνοµαι µε µεγάλη σφοδρότητα: έξω λυσσοµανούσε ο βοριάς 
2. (για πρόσ.) διακατέχοµαι από παράφορη µανία: αυτός λυσσοµανά για τα 
λεφτά | από το µίσος του εναντίον της. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λυσσοµανώ (-έω) < 
αρχ. λυσσοµανάς < λύσσα + -µανής <µαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' έ-µάν-ην)]. 

λυσσώ [αρχ.] (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {λυσσάς... | λύσσα-ξα, -σµένος} ♦ 
(αµετβ.) (συνήθ. για ζώα) 1. προσβάλλοµαι από την ασθένεια τής λύσσας: ο 
σκύλος λύσσαξε 2. (µτφ.-εκφραστ.) καταλαµβάνοµαι από παράφορη οργή: 
λύσσαξε που δεν κέρδισε την πρώτη θέση || λυσσάει όταν τους βλέπει µαζί || 
λύσσαξε από το κακό του που δεν ήρθε µαζί µας ΣΥΝ. γίνοµαι θηρίο, γίνοµαι 
Τούρκος, γίνοµαι έξω φρενών 3. (για φυσικά φαινόµενα) εκδηλώνοµαι µε 
εξαιρετική σφοδρότητα και µανία: λύσσαξε όλη τη νύχτα ο αέρας | η θάλασσα | 
η βροχή ΣΥΝ. µανιάζω, λυσσοµανώ 4. εκδηλώνω εντονότατα την επιθυµία 
µου για (κάτι), θέλω (κάποιον ή κάτι) µε µανία: έχει λυσσάξει µε τα αθλητικά- 
µόνο µ'αυτά ασχολείται || λύσσαξε να παντρευτεί || λυσσασµένη για άντρα 5. 
(+σε) διακατέχοµαι από κάτι σε υπερβολικό βαθµό: έχω λυσσάξει στη δίψα 
ΣΥΝ. πεθαίνω, ψοφάω 6. (η µτχ. Λυσσασµένος, -η, -ο) βλ.λ. ♦ 7. (µετβ.) (+σε) 
(εµφατ.) (α) επιβαρύνω (κάποιον) µε κάτι δυσάρεστο, τον υποβάλλω σε (κάτι 
δυσάρεστο) σε υπερβολικό βαθµό: µας λύσσαξε στην πάρλα (µας έπιασε την 
πολυλογία) || το λύσσαξες στο αλάτι (του έβαλες πολύ αλάτι) (β) 
δραστηριοποιούµαι σε µεγάλο βαθµό (σε κάτι): τα παιδιά λύσσαξαν στο 
παιχνίδι. Επίσης λυσσάζω κ. λυσσιάζω [µεσν.]. 

λυσσώδης, -ης, -ες [αρχ.] {λυσσώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός που 
διακατέχεται από πείσµα και παράφορη ορµή, ο λυσσαλέος: ~ αντίσταση | 
µάχη | έχθρα | µίσος ΣΥΝ. σφοδρός, µανιώδης, πεισµατώδης. — λυσσωδώς 
επίρρ. [1885]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

λύτης (ο) {λυτών}, λύτρια (η) {λυτριών} πρόσωπο που βρίσκει τη λύ- 

ση αινιγµάτων, σταυρολέξων κ.λπ.: σταυρόλεξο για δυνατούς ~. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. λύω]. 

λυτός, -ή, -ό 1. ο ελεύθερος από δεσµά, ο λυµένος: το ζώο έµεινε ~ και το 
έσκασε ΣΥΝ. άδετος, (λαϊκ.) αµολητός ΑΝΤ. δεµένος- ΦΡ. (βάζω) λυτούς και 
δεµένους χρησιµοποιώ όλα τα δυνατά µέσα: έβαλε λυτούς και δεµένους, για να 
προσληφθεί στον οργανισµό 2. (µαλλιά) που δεν είναι πιασµένα, που πέφτουν 
χυτά πάνω στους ώµους: άφησε τα µαλλιά της ~ ΣΥΝ. ξέπλεκος, ριγµένος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λύω]. 

λύτρα (τα) το χρηµατικό ποσό που απαιτείται να καταβληθεί για την 
απελευθέρωση προσώπου, το οποίο έχει απαχθεί ή αιχµαλωτιστεί: οι απαγωγείς 
ζήτησαν - 10.000.000. [ΕΤΥΜ. < αρχ. λύτρον < λύω]. 

λυτρώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {λύτρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. απαλλάσσω κάποιον από 
το βάρος επώδυνης κατάστασης, τον γλυτώνω (από δεινά): ο Χριστός λύτρωσε 
τον άνθρωπο από την αµαρτία || - κάποιον από τη σκλαβιά | από τους φόβους 
του | από τα βάσανα 2. (µεσοπαθ. λυτρώνοµαι) ανακουφίζοµαι από ένα κακό, 
ανακτώντας την ελευθερία µου: λυτρώθηκε µόλις αποκάλυψε την αλήθεια 
ΣΥΝ. απαγκιστρώνοµαι, αποδεσµεύοµαι, απελευθερώνοµαι, ξενοιάζω. — 
λύτρωση (η) [µτγν.] κ. (λαϊκ.) λυτρωµός (ο) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληρώ. 

λυτρώσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µπορεί να λυτρωθεί. 
λυτρωτής (ο) [µτγν.] 1. πρόσωπο που λυτρώνει, που απαλλάσσει από τα δεινά 

ΣΥΝ. σωτήρας 2. ΘΡΗΣΚ. Λυτρωτής (ο) ο Ιησούς Χριστός ως σωτήρας των 
ανθρώπων: ο ~ του κόσµου. 

λυτρωτικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που λυτρώνει, που ανακουφίζει από επώδυνη 
κατάσταση: ~ ενέργεια | γέλιο | θυσία. — λυτρωτικά επίρρ. 

λυχνάρι (το) {λυχναρ-ιού | -ιών} φορητή συσκευή για την παραγωγή φωτισµού, 
η οποία αποτελείται από δοχείο, όπου τοποθετείται λάδι ή λίπος προς καύση, 
και από φιτίλι που συνήθ. βρίσκεται στη µακρόστενη απόληξη τού δοχείου: το 
~ τού Αλλαντίν ΣΥΝ. λύχνος. — (υποκ.) λυχναράκι (το). ίΕΤΥΜ. < µτγν. 
λυχνάριον, υποκ. τού αρχ. λύχνος]. 

λυχνία (η) (λυχνιών} 1. (λόγ.) (α) η συσκευή που παράγει φως και λειτουργεί µε 
αέριο καύσιµο (γκάζι, υγραέριο κ.λπ.) ή µε ηλεκτρικό ρεύµα: ηλεκτρική ~ 
ΣΥΝ. λάµπα, λαµπτήρας, γλόµπος (β) λυχνία εκκενώσεως βλ. λ. εκκένωση 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που περικλείεται συνήθ. σε γυάλινο ή µεταλλικό 
περίβληµα, στο εσωτερικό τής οποίας παράγεται ελεγχόµενη ροή 
ηλεκτρονίων, µέσω τής οποίας λ.χ. ενισχύεται ένα πολύ ασθενές ραδιοφωνικό 
ή ακουστικό σήµα, δηµιουργούνται ηλεκτρικές ταλαντώσεις, παράγονται 
ακτίνες Χ ή γενικότ. αναλύεται και τροποποιείται ένα ηλεκτρονικό σήµα: ~ 
τηλεοράσεως • 3. (α) ΕΚΚΛΗΣ. ακοίµητη λυχνία | ακοίµητο καντήλι βλ. λ. 
ακοίµητος (β) ΘΡΗΣΚ. επτάφωτος λυχνία βλ. λ. επτάφωτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
λύχνος. Οι τεχνολ. σηµ. αποδίδουν το γαλλ. lampe (βλ. κ. λάµπα)]. 

λυχνιτης (ο) {λυχνιτών} εξαιρετικής ποικιλίας µάρµαρο, που εξορύσσεται στην 
Πάρο, µε κύριο χαρακτηριστικό τη λευκότητα και τη διαφάνεια του: ο Ερµής 
τού Πραξιτέλη έχει κατασκευαστεί από ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < λύχνος]. 

λύχνος (ο) (λόγ.) 1. το λυχνάρι (βλ.λ.)· ΦΡ. (αρχαιοπρ.) περί λύχνων αφάς (περί 
λύχνων άφάς, Ηροδ. 7, 215) την ώρα που ανάβουν οι λύχνοι, την ώρα που 
αρχίζει να νυχτώνει: το έγκληµα διεπράχθη ~ (µε τη φρ. αυτή ξεκινούσαν οι 
αναφορές τής Χωροφυλακής κατά την περίοδο τής ληστοκρατίας τον 19ο αι.) 
· 2. µικρό ποώδες φυτό µε καρ-διόσχηµα φύλλα, που φυτρώνει σε πετρώδεις 
περιοχές · 3. εδώδιµο ψάρι µε σώµα ατρακτοειδές, µεγάλο κεφάλι και γκρίζο 
χρώµα, που ζει σε αµµώδεις βυθούς και χώνεται µέσα στην άµµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< *λύκ-σ-νο-ς, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *leuk- «φωτεινός, λαµπρός», πβ. 
αβεστ. raox-sna-, λατ. lux «φως» (> ισπ. luz), luna «σελήνη» (< *leuk-sna), 
αρχ. γερµ. löh «ξέφωτο» κ.ά. Οµόρρ. λευκ-ός. Η ονοµασία τού φυτού (σηµ. 2) 
οφείλεται στο γεγονός ότι µε τα φύλλα του έφτειαχναν φιτίλια για λύχνους]. 

λυχνοστάτης (ο) {λυχνοστατών} το υποστήριγµα τού λύχνου, µε το οποίο 
στερεωνόταν στον τοίχο. [ΕΤΥΜ. < λύχνος + -στάτης < θ. στα- < αρχ. ϊ-στα-
µαί]. 

λύω ρ. µετβ. (έλυσα, (λογιότ. ελύθην, -ης, -η..., µτχ. λυθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) 
(γενικά) λύνω' συνήθ. σε επίσ. διατυπώσεις: λύεται η συνεδρίαση (στο 
δικαστήριο)· ΦΡ. (εξουσία) δεσµείν και λύειν (δεσµεϊν και λύειν, Κλήµης 
Αλεξ.) (i) ΕΚΚΛΗΣ. η εξουσία που έδωσε ο Χριστός στους µαθητές του (και 
κατ' επέκτ. στους επισκόπους τής Εκκλησίας) να συγχωρούν ή όχι τα 
σφάλµατα των πιστών (ii) (µτφ.) για κάποιον που έχει απόλυτη εξουσία πάνω 
σε άλλους: µε αυξηµένες αρµοδιότητες ο νέος πρόεδρος έχει εξουσία ~ στην 
εταιρεία ΣΥΝ. να λύνει και να δένει. Βλ. κ. λ. λύνω. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. κ. 
λύνω]. 

Λυών (η) {άκλ.} πόλη τής Α. Γαλλίας στις όχθες τού Ροδανού. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
Lyon < λατ. Lugdunum < κελτ. Lugudunu. H κελτ. λ. σηµαίνει πιθ. «οχυρό» 
και ίσως προέρχεται από το θεωνύµιο Lugus. Κατ' άλλη πρόταση, το κελτ. 
Lugudunu ανάγεται στη λ. louco «λαµπρός» (πβ. λευκ-ός) ή στη λ. lugu 
«µικρός»]. 

λυωνω ρ. → λειώνω 
λώβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (σπάν.) η λέπρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. λώβη < 

*(s)lögw-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *(s)lëgw- «πιέζω, κακοµεταχειρίζοµαι», πβ. 
λιθ. sloga «θλίψη, µάστιγα», slëgti «συµπιέζω, συντρίβω», λετ. siegt «κλείνω» 
κ.ά. Κατ' άλλη πρόταση, η λ. συνδέεται µε όρους που σηµαίνουν κυρ. 
«ασθένεια, σωµατική κόπωση», πβ. λατ. labor «κούραση, κόπος», αρχ. ιρλ. 
lobus «αδύναµος, ασθενής» κ.ά.]. λωβιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {λώβιασα} 
προσβάλλοµαι ή πάσχω από λέ- 
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πρα. — λωβιάρης, -α, -ικο κ. λωβός, -ή, -ό [µεσν.]. 
Λωζάννη (η) 1. πόλη τής ∆. Ελβετίας στις όχθες τής λίµνης τής Γε-

νεύης· ΦΡ. (σκωπτ.) τι Λωζάννη, τι Κοζάνη για πράγµατα που συγχέ-
ονται, ενώ είναι εντελώς διαφορετικά και συνήθ. άνισης αξίας: ήθε-
λε να γίνει γιατρός, τελικά δουλεύει θυρωρός στην τράπεζα- ~! 2. ΙΣΤ. 
Συνθήκη τής Λωζάννης η συνθήκη που υπογράφηκε το 1922 µετά την 
κατάρρευση τού ελληνικού µετώπου τής Μικράς Ασίας και ρυθµίζει 
θέµατα διεθνούς (π.χ. ελευθερία ναυσιπλοίας στη ζώνη των Στενών) 
και ελληνοτουρκικού ενδιαφέροντος (σύνορα, ανταλλαγή πληθυ-
σµών, µειονότητες κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Lausanne, πιθ. < κελτ. leusa «επίπεδος βράχος» + onna 
«ποταµός». Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, το τοπωνύµιο παρουσιάζει µε-
ταπλ. µορφή τού λατ. Lausodunum «οχυρό στον ποταµό Laus» (όπου 
Laus «πετρώδης»), αλλά τέτοιος ποταµός δεν υπήρξε ποτέ στη Λω-
ζάννη]. 

λωλάδα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) 1. η τρέλα 2. (συνεκδ.) 
κάθε απερίσκεπτη και άκριτη πράξη: µε τις ~ του κοντεύει να τινάξει 
το σπίτι του στον αέρα. Επίσης λωλαµάρα. 

λωλαίνω ρ. µετβ. [µεσν.] {λώλα-να, -θηκα, -µένος} (εκφραστ.) 1. κάνω 
(κάποιον) να χάσει το µυαλό του, τα λογικά του, τον ξετρελαίνω: τον 
έχει λωλάνει µε τα καµώµατα της || δεν λωλάθηκα! (αποκλείεται να 
κάνω αυτό που λες ή ζητάς) ΣΥΝ. τρελαίνω, ζουρλαίνω, µουρλαίνω 2. 
ενοχλώ (κάποιον) σε υπερβολικό βαθµό: µε λώλαναν πια αυτά τα παι-
διά- παρ' τα και φύγε! — λώλαµα (το). 

λωλός, -ή, -ό (εκφραστ.) 1. αυτός που έχει τρελαθεί: ~ για δέσιµο ΣΥΝ. 
τρελός, παλαβός 2. αυτός που ενεργεί µε τρόπο απερίσκεπτο, χωρίς 
καµιά επαφή µε την πραγµατικότητα ΣΥΝ. απερίσκεπτος, αστόχα-
στος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. όλωλώς (µε αποβολή τού ατόνου αρχικού ο, που 
θεωρήθηκε άρθρο), µτχ. παρακ. τού ρ. ολλυµι «χάνω, καταστρέφω» 
(βλ. λ. όλεθρος)}. 

Λωξάντρα (η) → Λοξάντρα 
λωποδύτης (ο) {λωποδυτών}, λωποδύτισσα (η) {λωποδυτισσών} 1. ο 

κλέφτης (συνήθ. µικροαντικειµένων): κανένας ~ θα σου άρπαξε το 
πορτοφόλι 2. (γενικότ.) ο απατεώνας: γεννηµένος ~. Επίσης λωπο-
δύτρια (η) [1891] {λωποδυτριών}. — (µεγεθ.) λωποδύταρος (ο), 
(υποκ.) λωποδυτάκος (ο), λωποδυσία (η) [µτγν.], λωποδυτικός, -ή, -ό 

[1887] κ. λωποδύτικος, -η, -ο, λωποδυτικ-ά /-ώς [1894] επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < λώπη | λώπος «ένδυµα, ιµάτιο» (< λέπω «αποφλοιώνω, 
ξεφλουδίζω», βλ. λ. λέπι) + -δύτης (< δύω «βυθίζω, βουτώ», βλ.λ.). Η 
λ. προσδιόριζε αρχικά εκείνον που έκλεβε τα ενδύµατα των άλλων, ιδ. 
των λουοµένων και των ταξιδιωτών]. 

λωρενσιο (το) → λορένσιο 
λωρίδα (η) → λουρίδα 
λώρος (ο) 1. ιµάντας, λουρίδα 2. ΙΑΤΡ. οµφάλιος λώρος (i) µακρύ και 

λεπτό σωληνοειδές στέλεχος, που συνδέει το έµβρυο µε τον πλακού-
ντα κατά τη διάρκεια τής εγκυµοσύνης, διά µέσου τού οποίου µετα-
φέρεται η τροφή από τη µητέρα και αποµακρύνονται τα περιττώµα-
τα (ii) (µτφ.) κάθε µορφής (συναισθηµατικός, οικονοµικός, ψυχικός) 
σύνδεσµος, που µας κρατάει αναγκαστικά προσκολληµένους σε πρό-
σωπο ή κατάσταση, από τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποκοπούµε: 
έκοψε τον ~ µε το σπίτι του | τη δουλειά του | το παρελθόν του. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λώρος < λατ. lörum «ιµάντας, ζώνη»]. 

Λωρραίνη (η) περιοχή τής ΒΑ. Γαλλίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Lorraine < µεσν. λατ. Lotharingia, από το όν. τού Γερµανού 
αυτοκράτορα Lothair Ι, εγγονού τού Καρλοµάγνου]. 

λωτός (ο) 1. οποιοδήποτε φυτό ανήκει σε σειρά διαφορετικών µεταξύ 
τους ειδών, µε γνωστότερα ορισµένα υδρόβια εξωτικά φυτά, π.χ. τής 
Αιγύπτου ή τής Ινδίας, που λειτουργούν ως θρησκευτικά σύµβολα και 
ως καλλιτεχνικά µοτίβα στον αρχαίο αιγυπτιακό και ινδουι-στικό 
πολιτισµό 2. ΜΥΘΟΛ. καρπός που, όπως αναφέρεται στην Οδύσσεια, 
έχει την ιδιότητα να οδηγεί όσους τον δοκιµάσουν σε κατάσταση 
λήθης και µακράς ονειροπόλησης 3. BOT. κάθε ποώδες ή θαµνώδες 
φυτό, το οποίο ανήκει στο γένος που περιλαµβάνει περίπου 100 είδη 
µε ευρύτατη διάδοση· µερικά καλλιεργούνται ως καλλωπιστικά, µε 
άνθη κίτρινα, κόκκινα ή λευκά 4. ο καρπός τού παραπάνω φυτού, ο 
οποίος είναι σχεδόν σφαιρικός, σε χρώµα που ποικίλλει από το 
κίτρινο-πορτοκαλί ώς το κόκκινο και έχει συνήθως στυφή γεύση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. µεσογ. όρος, που συνδ. µε το εβρ. löt, το 
οποίο στη Μετάφραση των Εβδοµήκοντα αποδίδεται ως στακτή 
«έλαιο που εκκρίνεται από δέντρα»]. 

Λωτοφάγοι (οι) [αρχ.] µυθικός λαός που, σύµφωνα µε την Οδύσσεια, 
τρεφόταν µε λωτούς και ζούσε σε κατάσταση µακαριότητας και συ-
νεχούς λήθης. 



M 

Μ, µ: µυ ή µι, το δωδέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Η προφορά του στην αρχαία γλώσσα είναι η ίδια µε τη σηµερινή, δηλ. 
διχειλική, εκτός από το ότι στη Νέα Ελληνική υπάρχει και ουρανική ποικιλία τού µ (πβ. την προφορά στη λ. µια, πράγµα που συµβαίνει και 
µε άλλα γράµµατα που δηλώνουν σύµφωνα- πβ. την προφορά στις λ. ελιά και εννιά), καθώς και χειλοδοντική προφορά (πβ. την προφορά στις 
λ. αµφιβάλλω, αµβλύνω). Η αρχική µορφή τού γράµµατος, προτού καταλήξει στην ιωνική και αττική του µορφή µε τις ισοϋψείς κεραίες (Μ), 
πέρασε από διάφορα άλλα σχήµατα. Η σηµερινή µορφή τού Μ στη µικρογράµµατη γραφή έχει προέλθει µε προέκταση τής αριστερής κεραίας 
προς τα κάτω ήδη στους βυζαντινούς χρόνους. Στα αρχαία συλλαβογραφικά αλφάβητα τής Ελληνικής (Γραµµική γραφή Β και κυπριακό 
συλλαβάριο) το γράµµα Μ δηλώθηκε µε ιδιαίτερα συλλαβογράµµατα από το έτερο έρρινο, το Ν. Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής εξηγούν 
την προέλευση τού γράµµατος Μ από το βορειοσηµιτικό γράµµα mëm, που σήµαινε «νερό», από όπου θα προήλθε ακροφωνικά (µε βάση την 
προφορά τού αρκτικού γράµµατος m-em). H ελληνική ονοµασία τού γράµµατος στην αρχαία ως µυ επηρεάστηκε προφανώς από το αρχαίο 
ηχοµιµητικό επιφώνηµα µύ, το οποίο υπόκειται ετυµολογικά σε λέξεις όπως µυκώµαι, µυϊα, µύω κ.ά. Η γραφή µι αποτελεί απλογραφία τής 
ονοµασίας τού γράµµατος στη Ν. Ελληνική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Μ, µ µυ κ. µι· το δωδέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. 
λ. µυ, αριθµός). 

µ. συντοµ.· µέτρο (η µονάδα µήκους, διεθνώς m): 200 µ., 100 µ.2 
µα1 σύνδ. 1. (α) για να εκφράσει αντίθεση: έλεγα πως δεν θα έρθει, ~ 
τελικά ήρθε || τον είδα, ~ δεν του µίλησα (β) (συνήθ. µε το και) για να 
συνδέσει δύο αρνητικές προτάσεις: δεν είδα ~ και δεν άκουσα τίποτα 
|| δεν προσέχει στο µάθηµα, ~ και δεν αφήνει και τους συµµαθητές του 
να παρακολουθήσουν (γ) για να απορριφθεί κάτι (το ένα από τα δύο 
δεδοµένα): δεν ρωτήθηκε από ενδιαφέρον, ~ από περιέργεια ΣΥΝ. 
αλλά 2. επιτατ. (α) για να δηλωθεί κάτι που θεωρείται υπερβολικό: 
δεν φτάνει που άργησε, - ζήτησε και τον λόγο που δεν τον περιµέναµε 
(β) για να δηλωθεί έντονη άρνηση: δεν µου έδωσε τίποτα, ~ ούτε µια 
δραχµή! 3. για να δηλωθεί ένσταση ή δισταγµός: θέλει να φύγει· -
µπορεί να κάνει τέτοιο ταξίδι; || ~, κάτι δεν θα 'χα ακούσει, αν είχε 
γίνει τέτοια φασαρία; || -Θα 'ρθεις; —...· ΦΡ. (οικ.) δεν έχει µα και 
µου | δεν έχει µα (και) ξεµά δεν µπορείς να αρνηθείς, δεν θέλω 
αντιρρήσεις: ~, θα πάµε οπωσδήποτε στην εκδροµή 4. στην αρχή προ-
τάσεως (α) όταν ο οµιλητής θέλει να αλλάξει θέµα συζητήσεως: κα-
λά όλα αυτά, ~ πες µου κάτι! (β) ως δηλωτικό αµηχανίας, έκπληξης, 
αγανάκτησης ή ειρωνείας: ~ πού είναι και αργεί; || ~ τι µας λες! || ~ 
αφού σου λέω ότι πήγα και δεν ήταν εκεί! || - τι έκανα η τρελή! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. ma < λατ. magis «επιπλέον, περισσότερο» (> γαλλ. 
mais)]. 

µα2 µόρ. (+αιτ.) για την επίκληση σηµαντικού ονόµατος ή πράγµατος: 
(α) σε όρκο: ~ τον Θεό | την Παναγία | τον άγιο | την πίστη µου! | την 
αλήθεια (β) κατά την έκφραση έκπληξης ή αγανάκτησης: ~ την Πανα-
γία, αν δεν σταµατήσει, θα τον χτυπήσω! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *sma- «πράγµατι» (επιβεβαιωτικό µόριο), πβ. σαν-
σκρ. sma «βεβαίως» (εγκλιτ. µόριο). Οµόρρ. µήν, µέν (βλ.λ.)]. 

Μ.Α.Β.Ε. (τα) Μεταλλεία Αµιάντου Βορείου Ελλάδος. 
µαβής, -ιά, -ί {µαβ-ιού | -ιοί} 1. αυτός που έχει γαλάζιο χρώµα: -µάτια 

| φόρεµα | ουρανός | θάλασσα ΣΥΝ. γαλανός 2. µαβί (το) το ίδιο το 
γαλάζιο χρώµα · 3. αυτός που έχει ιώδη απόχρωση, µενεξεδής.  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. mavi. H σηµ. 2 από επίδραση τού 
µοβ]. 

µαγαζάτορας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ο ιδιοκτήτης καταστήµατος, ο κα-
ταστηµατάρχης. [ΕΤΥΜ < µαγαζί + παραγ. επίθηµα -άτορας]. 

µαγαζί (το) {µαγαζ-ιού | -ιών) (καθηµ.) 1. κατάστηµα στο οποίο πω-
λούνται εµπορεύµατα, συνήθ. σε λειανική τιµή: έχω ~ (είµαι ιδιοκτή-
της) || ανοίγω - || βάζω λουκέτο στο ~ (το κλείνω, κυρ. λόγω πτωχεύ-
σεως^ ΦΡ. (οικ.) θα το κλείσουµε το µαγαζί (ως σχόλιο) για περιπτώ-
σεις στις οποίες οι εργαζόµενοι (σε οποιονδήποτε χώρο, όχι κατ' ανά-
γκην σε µαγαζί) αδιαφορούν, δεν εργάζονται σωστά, απουσιάζουν 
συχνά κλπ.: έτσι όπως πάµε εδώ µέσα, στο τέλος ~! 2. µαγαζιά (τα) 
(α) το σύνολο των εµπορικοί καταστηµάτων σε µια περιοχή: γύρισα 
τα ~ όλο το πρωί, αλλά δεν βρήκα τίποτα || πάµε µια βόλτα στα ~ || µε 
το συνεχές ωράριο τα ~ θα κλείνουν στις 20.00 ΣΥΝ. αγορά (β) (σκω-
πτ.-οικ.) το φερµουάρ τού παντελονιού, κυρ. όταν το έχει ξεχάσει κα-
νείς ανοιχτό: τα ~ σου είναι ανοιχτά! 3. (κατ' επέκτ. - λαϊκ.) οποιοδή-
ποτε ιδιωτικό κατάστηµα (π.χ. νυκτερινό κέντρο, βιοτεχνία κλπ.): τα 
- τής νύχτας (τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης) || όλο σε κάτι ύπο-
πτα - γυρνάει τα βράδια || µε υπουργική απόφαση θα αποµακρυνθούν 
τα ~ από την παραλιακή λεωφόρο (τα κέντρα διασκέδασης). — 
(µεγεθ.) µαγαζάρα (η), (υποκ.) µαγαζάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µαγαζί(ο)ν < ιταλ. magazzino < αραβ. makhäzin, πληθ. 
τού makhzan «αποθήκη»]. 

µαγάρα (η) (λαϊκ.) 1. (σπάν.) βροµιά, ρύποι ή ακαθαρσίες από περιτ-
τώµατα 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που είναι µιαρός και ανήθικος, άν-
θρωπος αχρείος, που ανακατεύεται σε σκοτεινά κυκλώµατα: είναι 

µεγάλη ~, µην τον εµπιστεύεσαι! 
[ΕΤΥΜ < µαγαρίζω (υποχωρητ.)]. 

µ α γαρ ί ζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µαγάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 
(µετβ.) 1. βροµίζω: η γάτα µας µαγάρισε τον καναπέ || µόλις σφουγ-
γάρισα, ήρθες και µου µαγάρισες το πάτωµα µε τις λάσπες που κου-
βάλησες! 2. µολύνω ηθικά: µη µαγαρίζεις το στόµα σου µε τέτοια λό-
για (λ.χ. βλασφηµίες) || (παλαιότ. κυρ. για γυναίκα) τη µαγάρισε ο 
παλιάνθρωπος (για προσβολή τής τιµής) ΣΥΝ. µιαίνω 3. βεβηλώνω: 
«µόν' στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να ρτουνε τρία καράβια/ ...το τρίτο, 
το καλύτερο, (ενν. να πάρει) την άγια τράπεζα µας, | µη µας την 
πάρουν τα σκυλιά και µας τη µαγαρίσουν» (δηµοτ. τραγ. για την 
Άλωση τής Κωνσταντινούπολης) ΣΥΝ. µιαίνω, µολύνω, βεβηλώνω ♦ 4. 
(αµετβ.) κοπρίζω, βροµίζω: αυτό το ζώο όπου σταθεί µαγαρίζει 5. (η 
µτχ. µαγαρισµένος, -η, -ο) (α) αυτός που τον έχουν βροµίσει: ~ κρέας 
(β) (µτφ. για προσβολή τής τιµής, τής υπόληψης) µιασµένος, βεβηλω-
µένος. — µαγάρισµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µεγαρίζω «αποδίδω λατρεία (ιδ. στη θεά ∆ήµη-
τρα) ευρισκόµενος σε µέγαρα» < µέγαρα, ειδικά σπήλαια, αφιερωµέ-
να στη ∆ήµητρα και την Περσεφόνη (< εβρ. me'äräh «σπηλιά», άσχε-
το προς το αρχ. µέγαρον). Το ρ. απέκτησε µειωτική σηµ. λόγω τού 
υβριστικού χαρακτήρα τής λ. για τους χριστιανούς]. 

µαγαρισιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. ακαθαρσία, αποπάτηµα: ο σκύλος 
γέµισε την κουζίνα µαγαρισιές ΣΥΝ. κόπρος, ρύπος 2. (µτφ.) η ηθική 
µόλυνση, η βεβήλωση. 

µαγγανεία (η) {µαγγανειών} 1. η µαγεία που ασκείται για κακό σκο-
πό (πβ. κ. µαύρη µαγεία) ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) φαρµακεία 2. (συνεκδ.) κά-
θε είδους µέσο που χρησιµοποιείται σε µαγικές πράξεις (π.χ. βότανα, 
φίλτρα, ξόρκια κ.λπ.) 3. η απάτη µε δήθεν µαγείες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µαγγανεύω < µάγγανον (βλ.λ.)]. 

µαγγανειιτής (ο) [µτγν.], µαγγανεύτρΐα (η) {µαγγανευτριών} 1.ο µάγος, 
ο εξορκιστής 2. πρόσωπο που εξαπατά παριστάνοντας τον µάγο ΣΥΝ. 
τσαρλατάνος. — µαγγανευτικός, -ή, -ό [µτγν.], µαγγανεύω ρ. [αρχ·]· 

µαγγάνιο (το) → µαγκάνιο 
µάγγανο (το) {µαγγάν-ου | -ων} 1. χειροκίνητο µηχάνηµα που τοπο-
θετείται σταθερά στο στόµιο πηγαδιού για την άντληση νερού· απο-
τελείται από ξύλινο ή µεταλλικό κύλινδρο µε χειρολαβή στο πλάι, γύ-
ρω από τον οποίο περιτυλίγεται µακρύ σχοινί ή συρµατόσχοινο µε 
κάδο στην ελεύθερη άκρη του, που ρίχνεται στο πηγάδι για νερό" (γε-
νικότ.) το βαρούλκο 2. χειροκίνητο κλωστικό εργαλείο, που χρησι-
µεύει στη µεταφορά και περιτύλιξη τού νήµατος σε καρούλια ΣΥΝ. 
ροδάνι 3. (παλαιότ.) χειροκίνητο συνήθ. µηχάνηµα για τη συµπίεση 
σταφυλιών, ελιών κ.λπ. ΣΥΝ. συσφιγκτήρας, στραγγάλη. Επίσης µαγ· 
γάνι (το) κ. µάγγανος (ο) (σηµ. 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
µάγγανον, αβεβ. ετύµου. Στην Αρχαία συνυπάρχουν οι σηµ. «µάγος, 
φίλτρο» και «ανελκυστική µηχανή» (τεχν. όρ.). Φαίνεται πιθανό ότι η 
λ. είχε αρχικώς τη σηµ. τού «µέσου, µηχανής» είτε ως τεχνικού 
βοηθήµατος είτε ως τεχνάσµατος. Στην περίπτωση αυτή, η λ. θα 
µπορούσε να συνδεθεί µε σανσκρ. manju- «ελκυστικός, αγαπητός», 
µέσ. ιρλ. meng «απάτη, δόλος», ρωσ. mengach «ύπουλος, προδότης» 
κ.ά. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. ανάγεται σε I.E. *meng- «µαλάσσω, 
ζυµώνω» και συνδ. µε το συνώνυµο αρχ. µάσσω. Η λ. µάγγανον 
πέρασε µέσω τού λατ. manganum «µηχανή» και σε άλλες ευρωπ. 
γλώσσες, πβ. ιταλ. mangano «σφεντόνα», γερµ. Mangel «έλλειψη» 
κ.ά.]. 

µαγγανοπήγαδο (το) 1. το πηγάδι από το οποίο η άντληση τού νερού 
γίνεται µε µάγγανο 2. (µτφ.) η µονότονη επανάληψη κάθε µέρα των 
ίδιων εργασιών για την εξασφάλιση των αναγκαίων προς το ζην, η 
ρουτίνα τής καθηµερινότητας: αρχίζει πάλι το ~. 

µαγγιώρος (ο) → µαγκιόρος 
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µαγγώνω κ. (εσφαλµ.) µαγκώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µάγγω-σα, -θηκα, -
µένος} ♦ (µετβ.) 1. πιάνω ξαφνικά και πιέζω, σφίγγω πολύ δυνατά: η 
µηχανή µού µάγγωσε το χέρι 2. τραυµατίζεται µέρος τού σώµατος 
µου, που πιάνεται ξαφνικά και πιέζεται, σφίγγεται πολύ δυνατά: µάγ-
γωσα τα δάχτυλα µου στην πόρτα (η πόρτα µού µάγγωσε τα δάχτυλα) 
3. (ειδικότ. για ανθρώπους) πιάνω (κάποιον) στα χέρια µου: τον 
µάγγωσε από τον γιακά και άρχισε να τον απειλεί ΣΥΝ. πιάνω, βου-
τάω, στρυµώχνω 4. (οικ.) συλλαµβάνω: η αστυνοµία τον µάγγωσε τε-
λικά τον κλέφτη ♦ (αµετβ.) 5. (για κινούµενα εξαρτήµατα, συσκευές 
ή άλλα αντικείµενα που ανοιγοκλείνουν) παθαίνω εµπλοκή και δεν 
µπορώ να κάνω καµία κίνηση: η πόρτα | το παράθυρο | το συρτάρι 
µάγγωσε και δεν ανοίγει || η βίδα | τα φρένα µάγγωσαν ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
φρακάρω 6. (το µεσοπαθ. µαγγώνοµαι) έρχοµαι σε κατάσταση αµη-
χανίας: µαγγώθηκε µόλις άκουσε την άσπονδη φίλη της να µιλάει για 
τον αδελφό της || µπήκαν στο σπίτι µαγγωµένοι µετά την ήττα τής 
οµάδας τους. — µόγγωµα (το). 

[ΕΤΥΜ. < *µαγγανώνω (µε απλολογία) < µάγγανο (βλ.λ.), από τη µεσν. 
σηµ. «συµπιεστικό µηχάνηµα, πιεστήριο µεταξωτών υφασµάτων»]. 
Μαγδαληνή (η) 1. Μαρία Μαγδαληνή- αγία τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας η οποία ανήκε στον κύκλο των γυναικών που ακολουθούσαν τον 
Χριστό και τους Αποστόλους βοηθώντας στο έργο τους· το πρωί τής 
Αναστάσεως οι δύο λευκοφόροι άγγελοι στον τάφο τού Χριστού τής 
ανήγγειλαν την Ανάσταση του 2. γυναικείο όνοµα. Επίσης (κα-θηµ.) 
Μάγοι ΕΤΥΜ. µτγν. < Μάγδαλα, κωµόπολη στη δυτική όχθη τής 
Γαλιλαίας (µεταξύ Καπερναούµ και Τιβεριάδας), η οποία εθεωρείτο 
πατρίδα τής Μαρίας Μαγδαληνής. Η τοποθεσία ταυτίζεται µε τη 
σηµερινή Khirbet Majdal (< εβρ. mighdâl «πύργος»)]. µαγδαλήνιος, -
α, -ο κ. µαγδαλένιος ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την 
πολιτισµική βαθµίδα τής Παλαιολιθικής Εποχής στην Ευρώπη, που 
χρονολογείται ανάµεσα στο 13.000-10.000 π.Χ. και που χαρακτηρίζεται 
από πολύπλοκα χαράγµατα και βραχογραφίες. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. magdalénien, εκλατινισµένη µορφή τού La Madeleine, 
σπηλαιώδους καταφυγίου στη Ν∆. Γαλλία]. Μαγδεµβοόργο (το) πόλη 
τής Κ. Γερµανίας στον ποταµό Έλβα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. 
Magdeburg «πύργος τής Μάγδας», πόλη που µαρτυρείται από τον 8ο αι. 
στα κείµενα. Θεωρείται ότι η Μάγδα ήταν τοπική θεότητα]. µαγεία (η) 
[αρχ.] {µαγειών} 1. το σύνολο των πράξεων (συνήθ. τελετουργικών), 
µε τη χρήση αντικειµένων (λ.χ. ειδικών φίλτρων, βοτανιών κ.ά.) ή των 
λόγων, µε τα οποία πιστεύεται ότι µπορεί κανείς να κάνει αόρατες 
δυνάµεις τής φύσεως, πνεύµατα, δαίµονες κ.τ.ό., να επιδράσουν για 
την επίτευξη επιθυµητού σκοπού (απόκτηση αγαθού, ωφέλεια ή βλάβη 
προσώπου κ.ά.): τελετές µαγείας || η λαϊκή ~ || η θρησκεία µας 
καταδικάζει τη - || λευκή ~ (που αποβλέπει στην ωφέλεια κάποιου) || 
µαύρη ~ (που αποβλέπει στο κακό κάποιου) || η ~ είναι µια από τις 
πρωταρχικές µορφές θρησκείας των πρωτόγονων λαών ΣΥΝ. µάγια· 
ΦΡ. (λόγ.) ως διό µαγείας κατά τρόπο αναπάντεχο ή και ανεξήγητο, 
σαν να επέδρασε ξαφνικά κάποια υπερφυσική δύναµη: ~ δεν λύνονται 
τέτοια προβλήµατα- χρειάζονται δραστικά µέτρα || δεν µπορεί να 
εξαφανίστηκε το πορτοφόλι µου από το γραφείο ~· κάποιος πρέπει να το 
πήρε! 2. η ισχυρή υποβλητική επίδραση την οποία ασκεί 
(κάποιος/κάτι), προκαλώντας υψηλή αισθητική απόλαυση, ψυχική 
αγαλλίαση, γοητεία: η ~ τής µουσικής | τής τέχνης | εκείνης τής στιγµής 
3. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί µεγάλη απόλαυση, έχει µεγάλη 
γοητεία: το φεγγάρι είναι ~ απόψε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία, -ια. 
µάγειρας κ. (λαϊκ.) µάγερας (ο) {µαγείρων}, µαγείρισσα [µτγν.] 
{µαγειρισσών} κ. (λαϊκ.) µαγέρισσα (η) {µαγερισσών} 1. πρόσωπο 
που ασχολείται επαγγελµατικά µε την παρασκευή φαγητών: πήραν 
καινούργιο ~ στο εστιατόριο 2. (γενικότ.) πρόσωπο που ασχολείται µε 
τη µαγειρική ή έχει µαγειρέψει συγκεκριµένο φαγητό: ποιος είναι ο ~, 
να πούµε τα συγχαρητήρια; || καλός | άριστος ~ 3. ο ιδιοκτήτης λαϊκού 
εστιατορίου, µαγειρείου. Επίσης µάγειρος (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. µάγειρος < *µάγερ-}ος, αβεβ. ετύµου. Πρόκειται πιθ. για τεχν. όρο 
τής αρχαίας Μακεδόνικης, ο οποίος συνδέεται µε τη λ. µάχαιρα. Η λ. 
είχε αρχικώς τη σηµ. εκείνου που σφάζει τα ζώα και τα προετοιµάζει 
για θυσία, χρησιµοποιήθηκε δε εκ παραλλήλου προς τη λ. δαιτρός 
«εκείνος που κόβει το κρέας και το µοιράζει στα τραπέζια» (< δαίοµαι 
«µοιράζω, χωρίζω»)]. µαγειρείο (το) [αρχ.] (λόγ.) 1. ο ιδιαίτερος 
χώρος στον οποίο παρασκευάζεται φαγητό για πολλά άτοµα: το ~ τού 
πλοίου | τής ταβέρνας | τού στρατώνα | τού νοσοκοµείου || η φωτιά 
ξεκίνησε από τα ~ ΣΥΝ. κουζίνα 2. λαϊκό εστιατόριο στο οποίο 
µαγειρεύονται και πωλούνται φαγητά σε φθηνότερη τιµή από τα 
συνηθισµένα εστιατόρια, το µα-γέρικο (βλ. κ. λ. οινοµαγειρείο). 
Επίσης (λαϊκ.) µαγειρείο κ. µαγερειό [µεσν.]. µαγείρεµα (το) → 
µαγειρεύω 
µαγειρευτός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (φαγητό) που έχει µαγειρευτεί, κατ' 
αντιδιαστολή προς το ωµό ή το ψητό τής ώρας: ~ κρέας | ψάρι ΣΥΝ. 
µαγειρεµένος 2. µαγειρευτά (τα) τα φαγητά τού ταψιού ή τής κα-
τσαρόλας, σε αντιδιαστολή προς τα ψητά τής ώρας. µαγειρεύω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {µαγείρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
παρασκευάζω (φαγητό) µε βράσιµο, ψήσιµο κλπ.: ~ κρέας | πατάτες 
στον φούρνο || - πιο υγιεινά στον ατµό || ποιος σου µαγειρεύει, όταν 
λείπουν οι δικοί σου; (ποιος ετοιµάζει φαγητό για σένα;) 2. (µτφ.-
κακόσ.) προετοιµάζω µε µηχανορραφίες, µε ύπουλο και µυστικό 
τρόπο: µαγειρεύουν την απόλυση χιλίων εργαζοµένων µε πρόσχηµα την 
αναδιάρθρωση τής εταιρείας || κάτι µαγειρεύουν εκεί πέρα- γιατί 
αργούν τόσο; 3. (ειδικότ.) επεξεργάζοµαι µε δόλιο τρόπο, 

για να πετύχω το επιθυµητό για µένα αποτέλεσµα: ~ τα εκλογικά 
αποτελέσµατα | καινούργιο εκλογικό νόµο ♦ 4. (αµετβ.) ασχολούµαι 
µε τη µαγειρική: ~ καλά | άσχηµα | περίφηµα || δεν ξέρω να ~. — µα-
γείρεµα [µεσν.] κ. µαγείρευµα (το). 

µαγειριά (η) → µαγεριά 
µαγειρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παρασκευή 

φαγητών: ~ σκεύη | εστίες (µάτια) || - άλας (το αλάτι που χρησιµο-
ποιείται στο φαγητό) 2. µαγειρική (η) η τέχνη και οι γνώσεις παρα-
σκευής φαγητών: είναι άσος στη ~ || δεν έχει ιδέα από ~ || οδηγός µα-
γειρικής ΣΥΝ. κουζίνα. 

µαγειρίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σούπα που παρασκευάζεται µε ψι-
λοκοµµένα εντόσθια αρνιού, φρέσκα κρεµµυδάκια, άνηθο, µαϊντανό 
και αβγολέµονο και τρώγεται, κατά το έθιµο, στο µεταµεσονύκτιο 
δείπνο µετά την τελετή τής Ανάστασης. [ΕΤΥΜ. < µάγειρος + παραγ. 
επίθηµα -ίτσα (βλ.λ.)]. 

µάγειρος (ο) → µάγειρας 
µάγεµα (το) -+ µαγεύω 
µόγερας (ο) → µάγειρας 
µαγεριά κ. µαγειριά (η) (λαϊκ.) ποσότητα τροφίµων αρκετή για την 

παρασκευή ενός γεύµατος: έχω ακόµα µια ~ φασόλια | µακαρόνια | 
κρέας. 

µαγέρικο (το) λαϊκό εστιατόριο, µαγειρείο. 
µαγευτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που ασκεί εξαιρετική γοητεία, που 

σαγηνεύει και συναρπάζει: ~ ουρανός | µουσική | ταξίδι | βραδιά | 
οµορφιά | ηλιοβασίλεµα | εικόνα | στιγµή ΣΥΝ. σαγηνευτικός, γοη-
τευτικός, συναρπαστικός. — µαγευτικά επίρρ. 

µαγεύτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. η γυναίκα που ασκεί 
εξαιρετική γοητεία στους άντρες, η γόησσα ΣΥΝ. γητεύτρα 2. (γενι-
κότ.) αυτή που σαγηνεύει και συναρπάζει: ~ φύση. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µαγεύτρια < αρχ. µαγεύω]. 

µαγεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {µάγ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. δένω (κά-
ποιον/κάτι) µε µάγια, ασκώ πάνω του υπερφυσική επιρροή µε µαγι-
κά τεχνάσµατα ΣΥΝ. µαγγανεύω, (λογοτ.) γητεύω 2. (µτφ.) συναρπά-
ζω, ασκώ (σε κάποιον) εξαιρετική γοητεία: µάγεψε το ακροατήριο 
του µε τον λόγο του || µας µάγεψε µε το τραγούδι της | µε τον χορό της 
|| η θέα από ψηλά µε µαγεύει ΣΥΝ. σαγηνεύω, γοητεύω. — µάγεµα 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδωλολατρία. 

µαγιά (η) 1. οποιοσδήποτε ζυµοµύκητας χρησιµοποιείται ως βάση 
στις διάφορες ζυµώσεις (για την παρασκευή µπίρας, την πήξη τού 
γάλακτος σε τυρί ή γιαούρτι κ.λπ.): η ~ τής µπίρας (ζυθοζύµη) || ~ για 
γιαούρτι (η πυτιά) 2. (ειδικότ.) το προζύµι για το ψωµί: ήταν χαλα-
σµένη η ~ και δεν φούσκωσε το ψωµί 3. (µτφ.) η βάση από την οποία 
θα ξεκινήσει και θα αναπτυχθεί κάτι: αυτά τα εκατοµµύρια θα είναι η 
~, για να στήσουµε την επιχείρηση || οι πρώτοι αυτοί απόφοιτοι 
αποτέλεσαν τη ~ τού Εθνικού µας Θεάτρου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. maya «προζύµι» < περσ. maya]. 

Μάγια (ο) {άκλ.πληθ. Μάγιας} (συνήθ. στον πληθ.) 1.κάθε µέλος τής 
οµάδας ινδιάνικων φυλών τής Κ. Αµερικής, που ανέπτυξαν σηµαντι-
κό πολιτισµό κατά την προκολοµβιανή περίοδο στη χερσόνησο τού 
Γιουκατάν 2. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται µε τον παραπάνω λαό 
και τον πολιτισµό του: γλώσσες ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Maya < ινδιάν. Maya, αρχική σηµ. «όχι πολύς, ανεπαρ-
κής», αναφερόµενο στη µικρή έκταση τής περιοχής τους]. 

µάγια (τα) {χωρ. γεν. πληθ.} η άσκηση µαγικής επιρροής: κάνω ~ σε 
κάποιον || δένω µε ~ || λύνω τα ~ || ρίχνω ~ || πιστεύω στα ~ ΣΥΝ. µα-
γεία, µαγγανείες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µαγεία (µε αλλαγή γένους και αναβιβασµό τού 
τόνου)]. Μαγιάπριλo (το) η περίοδος τής άνοιξης που περιλαµβάνει 
τους µήνες Απρίλιο και Μάιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. Μαγιάρος 
κ. Μαγυάρος (ο) ο Ούγγρος, µέλος τής εθνικής κοινότητας, η οποία 
περιλαµβάνει τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων τής 
Ουγγαρίας και µία σηµαντική µειονότητα στην Τρανσυλβανία, τη 
Σλοβακία και στις παρακείµενες περιοχές τής πρώην Γιου-
γκοσλαβίας. 
[ΕΤΥΜ. < ουγγρ. Magyar < Magy, ονοµασία ουγγρικού φύλου, τού οποίου 
το όνοµα σηµαίνει απλώς «λαός, άνθρωποι»]. µαγιάτικος, -η, -ο 1. 
αυτός που γίνεται, χαρακτηρίζει, συνηθίζεται κ.λπ. τον Μάιο: ~ 
στεφάνι 2. µαγιάτικο (το) καθένα από τα ψάρια διαφορετικών ειδών, 
όπως ο θύννος. 
[ΕΤΥΜ. Από τη δηµώδη γεν. Μαγιού τού ουσ. Μάης < Μάιος]. 
µαγικοθρησκευτικος, -ή, -ό αυτός που συνδυάζει θρησκευτικά και 
µαγικά στοιχεία: ~ τελετές || «τα αποκριάτικα έθιµα κρατούν 
αναλλοίωτο τον ~ πυρήνα, πίσω από τον οποίο κρύβονται αρχέγονες 
δεισιδαιµονίες και δοξασίες» (εφηµ.). µαγικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός 
που έχει σχέση µε τους µάγους και τη µαγεία: ~ δύναµη | λέξη || ~ 
καθρέφτης στα παραµύθια (στον οποίο βλέπει κανείς το µέλλον ή που 
απαντά σε ερωτήσεις κ.λπ.) || -ραβδίΙ φίλτρο | τελετή 2. (εµφατ.) αυτός 
που εντυπωσιάζει και παραξενεύει µε τον τρόπο που γίνεται (όπως οι 
πράξεις των µάγων): έκανε κάτι ~ κόλπα µε τα χαρτιά και τους άφησε 
άναυδους'. ΦΡ. (α) µαγική εικόνα εικόνα πάνω στην οποία υπάρχει 
µία δεύτερη έτσι, ώστε κοιτάζοντας την από άλλη οπτική γωνία να 
έχει κανείς την εντύπωση ότι η παράσταση αλλάζει ή κινείται (β) 
µαγικό τετράγωνο παιχνίδι µε αριθµούς, όπου το άθροισµα κάθε 
στήλης οριζόντια ή κάθετα είναι το ίδιο 3. µαγικά (τα) (α) λόγια ή 
τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί ένας µάγος, τα µάγια: στις τελετές τους 
κάνουν διάφορα ~ (πβ. λ. αµπρακατάµπρα) (β) (µτφ.) οι 
ταχυδακτυλουργίες: έκανε κάτι ~ κι εµφάνισε ένα κουνέλι µέσα από το 
καπέλο (γ) (εκφραστ.) περίτεχνες ενέργειες που συναρπάζουν (και 
εξουδετερώνουν τους αντιπάλους, ιδ. στα οµαδικά αθλή- 
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µατα): αυτός ο παίκτης, όταν αρχίζει τα ~ του, ξεσηκώνει το γήπεδο! 4. 
αυτός που ασκεί εξαιρετική γοητεία, που συναρπάζει: ~ νύχτα | πόλη | 
ήχος ΣΥΝ. µαγευτικός, γοητευτικός, σαγηνευτικός, θελκτικός, συναρ-
παστικός. — µαγικά επίρρ. 

µαγιό (το) (παλαιότ. ορθ. µαγιώ) {άκλ.} ειδικό ρούχο για τα µπάνια 
στη θάλασσα και το κολύµπι γενικά, που φοριέται κατάσαρκα και 
καλύπτει κυρ. την περιοχή των γεννητικών οργάνων (ή και τού στή-
θους στις γυναίκες) ή όλο τον κορµό (ολόσωµο ~) (βλ. κ. λ. µπικίνι) 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπανιερό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. maillot < maille «δαντέλα, δίχτυ» < λατ. macula «δίχτυ, 
βρόχος»]. 

µαγιονέζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πηχτή σάλτσα από κρόκους αβγών, 
ξίδι ή χυµό λεµονιού, λάδι και µπαχαρικά, που χρησιµοποιείται ως 
συνοδευτικό διαφόρων φαγητών (π.χ. ψαριού). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
mayonnaise, πιθ. < mahonnais, από το ισπανικό (προβηγκιανό) λιµάνι 
Mahón τής Μινόρκα]. 

µαγιόξυλο (το) (λαϊκ.) 1. κοµµάτι από ξύλο στολισµένο µε λουλούδια, 
που το περιέφεραν παιδιά την παραµονή τής Πρωτοµαγιάς · 2. 
(ευφηµ.) το πέος. [ΕΤΥΜ < Μάης, Μαγιού + ξύλο]. 

Μαγιόρκα (η) νησί των Βαλεαρίδων Νήσων τής Ισπανίας στη ∆. Με-
σόγειο Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. Mallorca < παλαιότ. Majorca (< λατ. major «µεγαλύτε-
ρος»), αφού πρόκειται για το µεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων]. 

µάγισσα (η) {µαγισσών} 1. η γυναίκα που ασχολείται µε τη µαγεία: η 
κακιά ~ τού παραµυθιού- ΦΡ. (µτφ.) κυνήγι µαγισσών το καθεστώς 
µαζικών διώξεων βάσει κατηγοριών που συνήθ. περιορίζονται σε 
έναν και µόνο αόριστο χαρακτηρισµό (π.χ. «τροτσκιστής» ή «αντι-
δραστικός» στη Σοβιετική Ένωση τού Στάλιν, «κοµουνιστής» στη µα-
καρθική περίοδο των Η.Π.Α., «κοµουνιστής» στη µετεµφυλιακή 
Ελλάδα κ.ά.) 2. (µτφ.) γυναίκα που µε την οµορφιά και τους τρόπους 
της ασκεί γοητεία στους άντρες ΣΥΝ. µαγεύτρα, γόησσα, γητεύτρα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µάγος (βλ.λ.). Η φρ. κυνήγι µαγισσών αποδίδει το 
αγγλ. witch-hunt]. 

µάγιατρός (ο) {µαγίστρ-ου | -ων, -ους} ΙΣΤ. 1. ανώτατος δηµόσιος 
υπάλληλος στο αρχαίο ρωµαϊκό κράτος 2. ανώτατος αξιωµατούχος 
στην πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία τού Βυζαντίου: ~ των οφι-
κίων (άρχοντας των αυλικών στρατευµάτων). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. magister «άρχων, επιστάτης, διοικητής» < magnus 
«µέγας»]. 

µαγιώ (το) → µαγιό 
µαγκαζινο (το) {άκλ.} δηµοσιογραφική εκποµπή στο ραδιόφωνο ή 
στην τηλεόραση µε ποικιλία θεµάτων (συνεντεύξεις, ρεπορτάζ κλπ.): 
τηλεοπτικό ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. magazzino (> γαλλ. magasin) < αραβ. makhâzin, πληθ. 
τού makhzan «αποθήκη». Η λ. εισήχθη µε την αρχική της σηµ. στις 
ευρωπαϊκές γλώσσες κατά τα τέλη τού 16ου αι., µε αναφορά κυρ. 
στις αραβόφωνες χώρες. Η σηµ. «ενηµερωτικό περιοδικό» µαρτυρεί-
ται από το 1731 στην Αγγλία, οπότε εκδόθηκε ένα περιοδικό ποικίλης 
ύλης µε τίτλο The Gentleman's Magazine, το οποίο εξηγούσε ότι απο-
τελεί συλλογή ή αποθησαύριση (όπως σε µια αποθήκη) άρθρων από 
άλλες εκδόσεις]. 

µαγκάλι (το) {µαγκαλ-ιού | -ιών) µεταλλικό δοχείο µε αναµµένα κάρ-
βουνα για τη θέρµανση κλειστών χώρων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. mangal]. 

µαγκανιο (το) (σχολ. ορθ. µαγγάνιο) [1876] {µαγκανίου} ΧΗΜ. εύ-
θραυστο, µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Μη), που απαντά στη φύση µε 
τη µορφή διαφόρων ορυκτών του και χρησιµοποιείται για την παρα-
γωγή ειδικών σκληρών χαλύβων (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). — µα-
γκανικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού παλ. γαλλ. mangane < manganèse < ιταλ. 
manganese < µεσν. λατ. magnesia, βλ. κ. µαγνήσιο]. 

µάγκανο (το) -> µάγγανο 
µαγκανοπήγαδο (το) → µαγγανοπήγαδο 
µάγκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, (σπάν.) µαγκίσσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 

1. (κακόσ.) άνδρας µε βαρύ, ζόρικο ύφος (συχνά επιτηδευµένο, µε κι-
νήσεις ανάλογες, ιδιάζοντα τόνο φωνής, αυστηρή ή άγρια έκφραση 
προσώπου κ.λπ.), ο οποίος προσπαθεί να επιβληθεί κάνοντας συνήθ. 
επίδειξη δύναµης και ανδρισµού: στη γωνία καθόταν ένας τύπος, ~ 
φαινόταν, µε ύφος βαρύ κι ασήκωτο ΣΥΝ. παλληκαράς, νταής, τσα-
µπουκαλής· ΦΡ. (α) κάνω τον µάγκα (i) συµπεριφέροµαι µε προκλη-
τική επιθετικότητα, προσπαθώ να επιβάλω αυτό που θέλω µε επιθε-
τικό τρόπο: µη µας κάνεις τον µάγκα, γιατί στο τέλος θα τις φας (θα 
σε δείρουµε) || όπου πάει, κάνει τον µάγκα και τσακώνεται µε όλους 
(ii) (κατ' επέκτ.) για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος συµπεριφέρεται 
µε θράσος, υπερβολική τόλµη, σαν να µη φοβάται ό,τι φοβούνται οι 
άλλοι: µερικοί νεαροί κάνουν τους µάγκες όταν οδηγούν και αρχίζουν 
τις προσπεράσεις και τις κόντρες (β) τζάµπα µάγκας βλ. λ. τζάµπα 2. 
(εύσηµο) (α) αυτός που έχει την ικανότητα να πετυχαίνει αυτό που 
θέλει: ήταν ~ και τα κατάφερε! || αν είσαι ~, κάνε κι εσύ το ίδιο! || (σε 
σύγκριση) Εσύ, δηλαδή, είσαι πιο ~ από µας και θες να εξυπηρετηθείς 
πρώτος; Να περιµένεις στη σειρά σου! ΣΥΝ. ικανός, καπάτσος, 
καταφερτζής (β) τολµηρός, θαρραλέος, που το λέει η καρδιά του: 
όποιος είναι ~, ας πλησιάσει 3. (παλαιότ.) ο άνδρας που ανήκε σε 
ορισµένο κύκλο των λαϊκών αστικών στρωµάτων, µέσα στον οποίο 
αναγνωριζόταν από τους υπολοίπους ως σπουδαίο πρόσωπο για 
συγκεκριµένες αρετές (παλληκαριά, ευθύτητα, υπερηφάνεια, συ-
νέπεια, φιλότιµο), ντυνόταν µε συγκεκριµένο τρόπο και σύχναζε σε 
χώρους τού περιθωρίου (τεκέδες κ.λπ.), σε κακόφηµα κέντρα (ενώ για 
τον πολύ κόσµο και κατά την κρατούσα αντίληψη ήταν συνώνυµο 

τού νταή, τού παλληκαρά ή και τού αλήτη): «τού Βοτανικού ο ~, το 
καλύτερο παιδί...» (λαϊκ. τραγ.) || «έµαθα πως είσαι ~, είσαι και µε-
ρακλής» (λαϊκ. τραγ.) || οι µάγκες τού Ψυρρή 4. (οικ. ως φιλοφρόνηση) 
ωραίος τύπος, που τον αναγνωρίζουµε, τον παραδεχόµαστε: µπράβο, 
είσαι ~! || ο πρόεδρος είναι ~ || ωραία ξηγιέσαν είσαι ~ || είσαι και ο 
πρώτος ~! 5. (λαϊκότ.-οικ, στην κλητ. µάγκα, µάγκες) ως προσφώνη-
ση: άκου, ρε µάγκα, τι µου συνέβη! || λοιπόν, µάγκες, απόψε θα το 
κάψουµε· θα γλεντήσουµε ώς το πρωί! || τι έγινε, ρε µάγκα, σε χάσαµε 
τον τελευταίο καιρό! ΣΥΝ. φίλε, παλληκάρι, µεγάλε. — (υποκ.) 
µαγκάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ < µάγκα (η) «οµάδα άτακτων 
πολεµιστών επί Τουρκοκρατίας» 
< τουρκ. manga < ισπ. manga «οµάδα οπλισµένων ανδρών» < λατ. 
manika «µανίκι» (επειδή υπήρχε η συνήθεια να δίνονται σε ευγενείς 
ιππότες τα µανίκια των κυριών τής αυλής)]. 

µαγκεόω ρ. αµετβ. {µάγκεψα} (οικ.) γίνοµαι µάγκας, ακολουθώ τον 
τρόπο ζωής ή συµπεριφοράς ενός µάγκα: µεγάλωσε και µάγκεψε- νο-
µίζει ότι όλος ο κόσµος τού ανήκει. 

µαγκιά (η) 1. (κακόσ.) η ιδιότητα τού µάγκα· (ειδικότ.) η νταηλίδικη 
συµπεριφορά, η ψευτοπαλληκαριά, η προκλητικά επιθετική συµπερι-
φορά: οι ~ σου σε µένα δεν περνάνε || είχε ένα ύφος, όλο ~ ΣΥΝ. νταη-
λίκι, τσαµπουκάς 2. η ικανότητα να πετυχαίνει κανείς αυτό που θέ-
λει, να τα βγάζει πέρα: ~ του! (µπράβο του, άξιος) ΣΥΝ. καπατσοσύ-
νη, επιδεξιότητα 3. το να κάνει κανείς κάτι που το θεωρεί σπουδαίο, 
παράτολµο: µερικοί νοµίζουν ότι το να παίρνεις ναρκωτικά είναι ~ || 
(ειρων.) σιγά τη ~! (σιγά το κατόρθωµα). 

µάγκικος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζει ή ταιριάζει σε µάγκα: ~ λό-
για | συµπεριφορά. — µάγκικα επίρρ. 

µαγκιόρος (ο), µαγκιόρα (η) 1. πολύ καπάτσος, που κατορθώνει να 
τα βγάζει πέρα και να πετυχαίνει αυτό που θέλει 2. ο µερακλής, πρό-
σωπο που ξέρει να ζει καλά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
maggiore (οπτικό δάνειο), µε επίδρ. τής λ. µάγκας, < λατ. major, συγκρ. 
βαθµ. τού επιθ. magnus «µέγας»]. 

µαγκίτης (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο µάγκας (βλ.λ., σηµ. 3) 2. (κακόσ.) ο 
νταής, ο ψευτοπαλληκαράς. [ΕΤΥΜ < µάγκας]. 

µαγκλάρας κ. µαγκλάρας (ο) {µαγκλαράδες} (λαϊκ.-εκφραστ.) άν-
δρας ψηλός και άχαρος, ο µαντράχαλος ΣΥΝ. νταγλαράς. [ΕΤΥΜ. 
Μεγεθ. τού µέγκλος (µε αφοµοίωση), βλ.λ.]. 

µαγκοϋρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} χοντρό ξύλινο µπαστούνι µε γυριστή 
λαβή: γέρος µε ~. — (υποκ.) µαγκουρίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µακκούρα, «γλώσσα» τού Ησυχίου «µακκούρψ χειρ'ι 
σιδηρά, η χρώνται προς τους ίππους», η οποία αναφερόταν σε ένα 
τριγωνικό ξύλο, που περνούσαν στον λαιµό των ζώων. Η λ. µακκούρα 
πιθ. συνδέεται µε το αρχ. µακέλη «σκαπάνη», το οποίο θα µπορούσε 
να αναχθεί στο ουσ. δικέλλα (βλ.λ.)]. 

µαγκουριά (η) το χτύπηµα µε µαγκούρα ΣΥΝ. µπαστουνιά. 
µαγκουροφόρος (ο) (παλαιότ.) ιδιωτικός σωµατοφύλακας, µπράβος 
που φέρει µαγκούρα. [ΕΤΥΜ. < µαγκούρα + -φόρος < φέρω]. 

µαγκούφης, -α/-ισσα, -ικο {µαγκούφηδες} 1. (κακόσ.) αυτός που ζει 
ολοµόναχος, χωρίς οικογένεια, χωρίς κάποιος να ενδιαφέρεται και να 
φροντίζει γι' αυτόν: δεν παντρεύτηκε κι έµεινε ~ ΣΥΝ. µόνος και έρη-
µος 2. κακοµοίρης, καηµένος. — µαγκουφιά (η), µαγκούφικος, -η, -ο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. mankafa «χοντροκέφαλος, κουτός, 
ανόητος»]. 

Μαγκρεµπ (το) {άκλ.} σύνολο χωρών τής Β∆. Αφρικής (Αλγερία, Μα-
ρόκο, Τυνησία- το Μεγάλο Μαγκρεµπ περιλαµβάνει επίσης τη Λιβύη 
και τη Μαυριτανία). [ΕΤΥΜ; < αγγλ. Maghreb < αραβ. magrib (< garb 
«δύση»)]. 

µαγκώνω ρ. → µαγγώνω 
µόγµα (το) {µάγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΕΩΛ. το φυσικό ευκίνητο πε-
τρογενές τήγµα, το οποίο δηµιουργείται σε υψηλές θερµοκρασίες στα 
βαθύτερα τµήµατα τής Γης και εκχύνεται στην επιφάνεια της µε τη 
µορφή λάβας (πβ. κ. λ. λάβα). — µαγµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. µάσσω «µαλάσσω, πιέζω», αβεβ. ετύµου. Είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί αν το αρχικό θέµα τού ρ. είναι *µακ-(*µάκ-_/ω) ή 
*µαγ- (*µάγ-jω). Αν ως αρχικό θεωρηθεί το θ. *µακ-, τότε πιθ. < *mnk-, 
συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *menk- «ζυµώνω, µαλάσσω», πβ. σανσκρ. 
mâcate «συνθλίβω», αρχ. σλαβ. moka «αλεύρι», ρωσ. mukâ, λατ. 
maceria «αργιλώδης τοίχος», γερµ. mengen «αναµειγνύω» κ.ά. Αν ως 
αρχικό θεωρηθεί το θ. *µαγ-, τότε πιθ. < I.E. *mag- «πιέζω, φτειάχνω», 
πβ. αρχ. σλαβ. mazq «αλείφω», ουαλ. maeddu «ζυµώνω», αρχ. γερµ. 
makön «φτειάχνω, κατασκευάζω», γερµ. machen, αγγλ. make κ.ά. 
Οµόρρ. εκ-µαγ-εϊο(ν), µάζα (βλ.λ.) κ.ά.]. 

µαγνάδι (το) {µαγναδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το αραχνοΰφαντο γυναικείο 
κάλυµµα τής κεφαλής, ο πέπλος. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µαγνάδιον, αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. µανός «αραιός, 
χαλαρός» (< *µαν-Ρός < *mn-, συνεσταλµ βαθµ. τού I.E. *men- «µι-
κρός, σπάνιος», πβ. αρµ. manr, σανσκρ. manâk «λίγο», χεττ. maninku 
«πλησίον» κ.ά., βλ. κ. µόνος) µε ανάπτυξη ευφωνικού -γ- (πβ. σύννεφο 
- σύγνεφο, νεύω - γνέφω κ.τ.ό.). Το ευφωνικό -γ- (µα-γ-νάδι) θα 
µπορούσε ίσως να ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα συµφυρµού των λ. µα-
νός και άγνύς «αραιός». Σύµφωνα µε άλλη άποψη, µαγνάδιον < 
*αγνάδιον, υποκ. τού αρχ. άγανός «λεπτός, ήπιος», που πιθ. συνδέε-
ται µε το µτγν. γάνος «παράδεισος, κήπος» (< εβρ. gan), µε την επί-
δραση τού ουσ. µαντήλι]. 

Μαγνησία (η) 1. περιοχή και νοµός που περιλαµβάνει το ΝΑ. τµήµα 
τής Θεσσαλίας και το µεγαλύτερο µέρος των Βορείων Σποράδων µε 
πρωτεύουσα τον Βόλο 2. πόλη και περιοχή τής ∆. Μικράς Ασίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Μάγνης, -ητος, ονοµασία Μακεδόνων που εγκαταστά- 
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θηκαν στην περιοχή τού Πηλίου κατά τον 12ο αι. π.Χ. Η λ. φαίνεται 
να προσδιορίζει αρχικώς τη Μαγνησία τής Σιπύλου, πόλη τής Λυδίας, 
και πιθ. είναι προελληνική]. 

µαγνησία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΧΗΜ. το οξίδιο τού µαγνησίου (βλ. λ. µα-
γνήσιο) 2. ΦΑΡΜ. λευκή άγευστη ουσία από οξίδιο τού µαγνησίου, η 
οποία χρησιµοποιείται στην ιατρική ως αντίδοτο κατά των οξέων και 
ως καθαρτικό. [ΕΤΎΜ. µτγν. < αρχ. µαγνήτις, βλ. κ. µαγνήτης]. 

µαγνήσιο (το) [1876] {µαγνησίου} ΧΗΜ. 1. αργυρόλευκο ελαφρό µε-
ταλλικό στοιχείο (σύµβολο Mg), που καίγεται στον αέρα µε εκτυ-
φλωτική λάµψη και χρησιµοποιείται στην παραγωγή κραµάτων, πυ-
ροτεχνηµάτων και φλας φωτογραφικών µηχανών (βλ. κ. λ. περιοδικός, 
ΠΙΝ.) 2. οξίδιο τού µαγνησίου ένωση τού µαγνησίου (σύµβολο MgO) 
λευκού χρώµατος, η οποία χρησιµοποιείται στην κατασκευή πυρίµα-
χων υλικών, µονωτών, τσιµέντων, λιπασµάτων, ελαστικών και πλα-
στικών, καθώς και στη φαρµακευτική. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < νεολατ. 
magnesia < µτγν. µαγνησία (βλ.λ.)]. 

µαγνησιούχος, -ος, -ο [1877] αυτός που περιέχει µαγνήσιο: ~ πέ-
τρωµα. 

µαγνητακι (το) {χωρ. γεν.} διακοσµητική φιγούρα µε µικρό µαγνήτη 
στο πίσω µέρος της για να επικολλάται σε διάφορες επιφάνειες, π.χ. 
στην πόρτα ψυγείου. 

µαγνήτης (ο) {µαγνητών} 1. σώµα που αποτελείται από ορυκτά οξί-
δια τού σιδήρου και έχει από τη φύση του ή µε τεχνητά µέσα απο-
κτήσει την ιδιότητα έλξεως και απώσεως διαφόρων µετάλλων, όπως 
τού σιδήρου 2. κάθε σώµα µε την παραπάνω ελκτική ιδιότητα 3. 
(µτφ.) οτιδήποτε ασκεί γοητεία, έλκει προς το µέρος του χωρίς αντί-
σταση: βλέµµα-µαγνήτης. — (υποκ.) µαγνητακι (το) (σηµ. 1) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. επίθ. Μαγνήτις (θηλ.), µε αλλαγή γένους, κυρ. από 
τη φρ. Μαγνήτις λίθος (ή) < Μάγνης, βλ. λ. Μαγνησία]. 

µαγνητίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [1818] {µαγνήτισ-α, -τηκα (λογιότ.-θη-
κα), -µένος} (µετβ.) 1. µεταδίδω τις ιδιότητες τού µαγνήτη, µετατρέ-
ποντας (ένα σώµα) σε µαγνήτη 2. προσελκύω (συνήθ. µε τη γοητεία 
µου), σαγηνεύω (κάποιον): η προσωπικότητα του σε µαγνητίζει || 
(αµετβ.) βλέµµα που µαγνητίζει ΣΥΝ. ελκύω, θέλγω, γοητεύω. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétiser]. 

µαγνητικός, -ή, -ό [1719] 1. αυτός που συµπεριφέρεται ως µαγνήτης, 
έχει τις ιδιότητες τού µαγνήτη, περιλαµβάνει (ή επηρεάζεται από) τα 
φαινόµενα τού µαγνητισµού: ~ πυξίδα | εστία | δύναµη | κεφαλή | πό-
λος | πεδίο | ροή | ροπή | κύµα | ταινία (που χρησιµεύει για εγγραφή ή 
αναπαραγωγή ήχου) | φάσµα 2. (µτφ.) αυτός που ασκεί ισχυρή έλξη 
ή γοητεία: ~ βλέµµα ΣΥΝ. θελκτικός, σαγηνευτικός, γοητευτικός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétique]. 

µαγνητισµός (ο) [1799] 1.η ελκτική ιδιότητα των µαγνητών 2. το σύ-
νολο των φαινοµένων που παράγονται µε την επενέργεια των µαγνη-
τικών δυνάµεων: γήινος ~ (το σύνολο των µαγνητικών φαινοµένων 
που παρατηρούνται στη γήινη σφαίρα) || λανθάνων ~ || ~ ορυκτών 3. 
ΦΥΣ. ο κλάδος που πραγµατεύεται τα πάσης φύσεως µαγνητικά φαι-
νόµενα 4. (µτφ.) ισχυρή έλξη: η πολιτιστική ακτινοβολία τού Βυζα-
ντίου ασκούσε έντονο ~ στους γύρω λαούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. magnétisme]. 

µαγνητίτης (ο) {µαγνητιτών} ΟΡΥΚΤΟΛ. ορυκτό οξίδιο τού σιδήρου 
µε ισχυρότατες µαγνητικές ιδιότητες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. magnetite]. 

µαγνητογεννήτρια (η) {µαγνητογεννητριών} γεννήτρια ηλεκτρικού 
ρεύµατος, στην οποία το επαγωγικό ρεύµα παράγεται από το µα-
γνητικό πεδίο ενός µόνιµου µαγνήτη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. magnétogénératrice]. 

µαγνητοηλεκτρικός, -ή, -ό ΦΥΣ. αυτός που αναφέρεται στην επαγωγή 
ηλεκτρικού ρεύµατος διά µέσου µόνιµων µαγνητών: ~ µηχανή ΣΥΝ. 
ηλεκτροµαγνητικός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
magnetoelectric]. 

µαγνητοθερµικός, -ή, -ό ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε φαινόµενα 
θερµότητας που προκαλούνται από τον µαγνητισµό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétothermique]. 

µαγνητόµετρο (το) [1890] {µαγνητοµέτρ-ου | -ων} 1. όργανο µετρή-
σεως χαρακτηριστικών µεγεθών ενός µαγνητικού πεδίου 2. (ειδικότ.) 
ανιχνευτικό όργανο χρησιµοποιούµενο σε χώρους ελέγχου (τελωνεία, 
αεροδρόµια κ.λπ.) για την ανεύρεση µεταλλικών αντικειµένων, όπως 
κρυµµένα όπλα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétomètre]. 

µαγνητοσκόπηση (η) → µαγνητοσκοπώ 
µαγνητοσκόπιο (το) {µαγνητοσκοπί-ου | -ων} (επίσ.) η συσκευή εγ-
γραφής ή/και αναπαραγωγής σε µαγνητική ταινία κινουµένων εικό-
νων, το βίντεο. 

[ΕΤΥΜ. < µαγνήτης + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», ελ-
ληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétoscope]. µαγνητοσκοπώ ρ. µετβ. 
{µαγνητοσκοπείς... | µαγνητοσκόπ-ησα,-ού-µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
εγγράφω σε µαγνητική ταινία (σήµατα που αντιπροσωπεύουν 
κινούµενες εικόνες µαζί µε τους σχετικούς ήχους για την προβολή 
τους από την τηλεόραση) 2. (ειδικότ. η µτχ. µαγνητοσκοπηµένος, -η, 
-ο) για τηλεοπτική εκποµπή που δεν µεταδίδεται απευθείας τη στιγµή 
τής διεξαγωγής της, αλλά σε άλλη χρονική στιγµή: ο αγώνας δεν θα 
µεταδοθεί ζωντανός, αλλά ~ ANT. ζωντανός, λάιβ. — 
µαγνητοσκόπηση (η). 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétoscoper, βλ. κ. µαγνητο-
σκόπιο]. µαγνητοστατική (η) ΦΥΣ. κλάδος τού µαγνητισµού, που 
έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των φαινοµένων που σχετίζονται µε 
τους µαγνήτες ή τις µαγνητικές µάζες, όταν βρίσκονται σε 
κατάσταση ηρε- 

µίας. — µαγνητοστατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. magnetostatic]. 

µαγνητόσφαιρα (η) {µαγνητοσφαιρών} ΑΣΤΡΟΝ. περιοχή τού µα-
γνητικού πεδίου ενός πλανήτη, στην οποία παγιδεύονται φορτισµένα 
σωµατίδια από τον ηλιακό άνεµο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. magnetosphere]. 

µαγνητοταινία (η) {µαγνητοταινιών} ταινία από λεπτό και ανθεκτικό 
πλαστικό υλικό, που επικαλύπτεται από ουσία ευαίσθητη στα 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα και χρησιµοποιείται για την εγγραφή ήχου 
ή/και τηλεοπτικών εικόνων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. bande 
magnétique]. 

µαγνητοϋδροδυναµικός, -ή, -ό ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη 
συµπεριφορά των ηλεκτρικώς αγώγιµων υγρών ή αερίων, όταν αυτά 
κινούνται µέσα σε ηλεκτρικό ή µαγνητικό πεδίο. — µαγνητοϋδρο-
δυναµική (η). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
magnetohydrodynamic]. 

µαγνητόφωνο (το) {µαγνητοφών-ου | -ων} συσκευή εγγραφής και 
αναπαραγωγής ήχων από µαγνητική ταινία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. magnétophone]. 

µαγνητοφωνώ ρ. µετβ. {µαγνητοφωνείς... | µαγνητοφών-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. εγγράφω (ήχους) σε µαγνητόφωνο 2. (ειδικότ. η 
µτχ. µαγνητοφωνηµένος, -η, -ο) για ραδιοφωνική εκποµπή που δεν 
µεταδίδεται απευθείας τη στιγµή τής διεξαγωγής της, αλλά σε άλλη 
χρονική στιγµή: ~ συνέντευξη. — µαγνητοφώνηση (η). 

µαγνητοχηµεία (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. κλάδος που µελετά τις µα-
γνητικές ιδιότητες των χηµικών ενώσεων και τις εφαρµογές τους στη 
χηµεία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. magnétochimie]. 

µαγνόλια (η) → µανόλια 
µάγος (ο) 1. πρόσωπο που ασκεί τη µαγεία: ο καλός | κακός - τού πα-
ραµυθιού || οι ~ στην αρχαιότητα ισχυρίζονταν ότι µπορούσαν να µε-
ταβάλουν ακόµη και τους φυσικούς νόµους 2. το διακεκριµένο πρό-
σωπο σε πρωτόγονη φυλή, που θεωρείται ότι κατέχει ιδιαίτερες γνώ-
σεις, ικανότητες και χαρίσµατα (θεραπεία ασθενειών, µαντεία, επι-
κοινωνία µε το υπερφυσικό κ.λπ.) ΣΥΝ. σαµάνος 3. πρόσωπο που πα-
ρουσιάζει, πραγµατοποιεί δηµοσίως τεχνάσµατα, τα οποία φαίνονται 
λογικώς ανεξήγητα και εξάπτουν τη φαντασία τού κοινού του: ο ~ 
τού τσίρκου ΣΥΝ. ταχυδακτυλουργός, θαυµατοποιός· ΦΡ. (α) µάγος 
είσαι; (i) σε κάποιον που έχει µαντέψει µε επιτυχία κάτι (ii) (συνηθ. 
ειρων.) σε κάποιον που έχει µαντέψει κάτι ούτως ή άλλως εµφανές ή 
αυτονόητο: -Μήπως είναι ερωτευµένος; — (φυσικά και είναι ερω-
τευµένος) ΣΥΝ. σώπα, µόνος σου το σκέφτηκες; (β) µαθητευόµενος 
µάγος βλ. λ. µαθητευόµενος 4. (µτφ.) το πρόσωπο που έχει εξαιρετικές 
ικανότητες σε συγκεκριµένο τοµέα, που µπορεί να κάνει εντυπωσια-
κά τεχνάσµατα, να δίνει στα πράγµατα απρόσµενη έκβαση: ο ~ τής 
πολιτικής | τής οικονοµίας || Πελέ, ο ~ τής µπάλας 5. αυτός που είναι 
προικισµένος µε το χάρισµα να µαγεύει, να σαγηνεύει όσους έρχο-
νται σε επαφή µαζί του 6. Μάγος (ο) το µέλος τού ιερατείου τής ζω-
ροαστρικής θρησκείας στην αρχαία Περσία · 7. ΘΡΗΣΚ. οι τρεις Μά-
γοι οι τρεις µάγοι από την Ανατολή, που κατά την Κ.∆., πήγαν και 
προσκύνησαν τον Ιησού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αρχ. περσ. Magus, ονοµασία µηδικής φυλής µε ιερατικά 
καθήκοντα ερµηνευτών ονείρων, αγν. ετύµου]. 

µαγούλα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκότ.) το µεγάλο µάγουλο. 
[ΕΤΥΜ. Μεγεθ. τού ουσ. µάγουλον]. 

µαγούλα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκότ.) µικρό ύψωµα γης µε οµαλές 
πλαγιές, ο γήλοφος. [ΕΤΥΜ. < αλβ. magulë]. 

µαγουλάδες (οι) (λαϊκ.) η παρωτίτιδα (βλ.λ.). Επίσης (λαϊκότ.) µα-
γουλήθρες. 

µαγουλάς (ο) {µαγουλάδες}, µάγουλου (η) {µαγουλούδες} (καθηµ.) 
πρόσωπο που έχει µεγάλα, παχιά, φουσκωτά µάγουλα. 

µάγουλο (το) 1. καθένα από τα δύο πλάγια µέρη τού προσώπου κάτω 
από το µάτι και πάνω από το σαγόνι: φιλί στο ~ || χορός ~ µε ~ ΣΥΝ. 
(λόγ.) παρειά 2. ΝΑΥΤ. καθένα από τα δύο καµπυλωτά µέρη στα πλάγια 
τής πλώρης πλοίου ΣΥΝ. (λόγ.) παρειά 3. καθένα από τα πλάγια των 
ελαστικών αυτοκινήτου. — (υποκ.) µαγουλάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µάγουλον < µτγν. λατ. magulum]. Μαγυάρος (ο) → Μαγιάρος 
Μάγχη (η) θαλάσσιο τµήµα µεταξύ τής Αγγλίας και τής Γαλλίας, που 

ενώνει τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Βόρεια Θάλασσα. Επίσης 
Στενό τής Μάγχης (το). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. La Manche «το µανίκι» λόγω τού σχή-
µατος τού θαλάσσιου περάσµατος. ∆ιεθνώς είναι κυρ. γνωστό µε την 
αγγλ. ονοµασία English Channel, η οποία έχει την αφετηρία της στο 
λατ. Fretum Britannicum «Βρετανικός Πορθµός» που χρησιµοποιού-
σαν οι Ρωµαίοι]. Μ .Α.∆. (η) Μέση Αγοραστική ∆ύναµη. 
Μαδαγασκάρη (η) (µαλγασ. Repoblikan' i Madagasikara, γαλλ. 

République de Madagascar = ∆ηµοκρατία τής Μαδαγασκάρης) νη-
σιωτικό κράτος στον Ινδικό Ωκεανό Α. τής Αφρικής µε πρωτεύουσα 
το Ανταναναρίβο, επίσηµες γλώσσες τη Μαλγασική και τη Γαλλική 
και νόµισµα το φράγκο Μαδαγασκάρης. — Μαλγάσιος (ο) (βλ.λ.), 
Μαλγάσια (η), µαλγασικός, -ή, -ό. Μαλγασικά (τα). [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
Madagascar, το οποίο αποτελεί παρηλλαγµένη µορφή τού ονόµατος 
τής πρωτεύουσας τής Σοµαλίας Mogadiscio (< αραβ. muqdisu 
«ιερός»). Αυτό οφείλεται σε λάθος τού θαλασσοπόρου Marco Polo 
(13ος αι.), ο οποίος θεώρησε ότι η Μαδαγασκάρη αποτελούσε µέρος 
τής Σοµαλικής Χερσονήσου. ∆εν µαρτυρείται τοπική µαλγασική 
ονοµασία τής νήσου]. 
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µαδάρα (η) αποψιλωµένη έκταση κατάλληλη για βοσκή.  — µαδα-
ρός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µαδαρός (< µαδώ)]. 

Μαδάρες (οι) τα Λευκά Όρη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. πληθ. τού Μαδάρα < ρ. 
µαδώ + παραγ. επίθηµα -άρα, µε τη σηµ. «γυµνός, άδενδρος τόπος»]. 

Μαδέρα (η) 1. σύµπλεγµα νησιών στον Α. Ατλαντικό Ωκεανό ∆. τού 
Μαρόκου, που ανήκει στην Πορτογαλία 2. το µεγαλύτερο νησί τού 
παραπάνω συµπλέγµατος. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. Madeira < madeiro «δάσος» (< λατ. materia «ύλη»), 
επειδή το µεγαλύτερο νησί τού συµπλέγµατος καλύπτεται από δέ-
ντρα]. 

µαδέρα (το) {άκλ.} δυνατό κρασί, ο τύπος τού οποίου προέρχεται από 
το νησί Μαδέρα· ΦΡ. σάλτσα µαδέρα σάλτσα κατά την παρασκευή τής 
οποίας χρησιµοποιείται το παραπάνω κρασί. 

µαδέρι (το) {µαδερ-ιού | -ιών} χοντρή και πλατιά σανίδα ή δοκάρι, 
που χρησιµοποιείται ως υποστήριγµα για το στρώσιµο πατωµάτων, 
για την κατασκευή ικριωµάτων κ.λπ.. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < παλ. βεν. madera < λατ. materia «ύλη, ξυλεία»]. 

µάδηµα (το) → µαδώ 
µαδιάµ (η) {άκλ.} στη ΦΡ. Γης Μαδιάµ βλ. λ. γη. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 

Μαδιάµ < εβρ. Midiân (αγν. σηµ.), περιοχή τής Παλαιστίνης, η οποία, 
σύµφωνα µε τη βιβλική αφήγηση, έλαβε την ονοµασία της από τον 
οµώνυµο γυιο τού Αβραάµ (Π.∆. Γένεσις 25,1-3), τού οποίου οι 
απόγονοι απετέλεσαν ισχυρό έθνος]. 

µαδριγάλι (το) {µαδριγαλ-ιού | -ιών} ΜΟΥΣ. φωνητική πολυφωνική 
σύνθεση, κατά κανόνα κοσµικού χαρακτήρα, που άνθησε στην Ιτα-
λία από τον 13ο ώς τον 17ο αι., οπότε και έδωσε τη θέση του στην κα-
ντάτα (βλ.λ). — µαδριγαλιστής (ο). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. madrigale | βεν. ma(d)regal, πιθ. < µτγν. λατ. matrialis < 
λατ. matrix, -icis «το στέλεχος (φυτών)»]. 

Μαδρίτη (η) η πρωτεύουσα τής Ισπανίας. — Μαδριλένος (ο), Μα-
δριλένα (η), µαδριλένικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ισπ. Madrid. Κατά τον Μεσαίωνα η πόλη απε-
καλείτο Majoritum (< λατ. major «µείζων») λόγω τής µεγαλοπρέπειας 
και τής στρατηγικής της θέσης. Ωστόσο, το αρχικό όνοµα τής πόλε-
ως και τού φρουρίου της απαντά από την εποχή τής αραβικής (µαυ-
ριτανικής) κατοχής (10ος αι.) ως Magerit (αγν. ετύµου) και φαίνεται 
πως το λατ. Majoritum αποτελεί παρετυµολογικό µεταπλασµό τού 
αραβ. ονόµατος. Η σύνδεση µε λατ. materia «υλικό», αναφερόµενη 
στην ξυλεία που χρησιµοποιήθηκε στο χτίσιµο τής πόλεως, δεν είναι 
πειστική]. 

µαδώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µαδάς... | µάδ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. ξεριζώνω (τρίχες, φτερά, φύλλα κ.λπ.), τα βγάζω 
τραβώντας τα: θα σου µαδήσω τα µαλλιά τρίχα-τρίχα, αν το ξανα-
κάνεις! 2. απογυµνώνω (κάτι) από τις τρίχες, τα φύλλα, τα φτερά ή 
οτιδήποτε ανάλογο το καλύπτει, τραβώντας τα ένα-ένα: ~ το κοτό-
πουλο (του βγάζω τα πούπουλα) || ~ µία µαργαρίτα (της βγάζω ένα-
ένα τα πέταλα) 3. (µτφ. για πρόσ.) αποµυζώ (κάποιον) οικονοµικά: τον 
µάδησαν στα χαρτιά- δεν του άφησαν δεκάρα τσακιστή || µάδησαν 
καλά-καλά τον γέρο και τώρα κάνουν τη ζωή τους ΣΥΝ. γδύνω- ΦΡ. 
µαδηµένο κοτόπουλο (ως χαρακτηρισµός) για κάποιον που έχει χά-
σει πολλά λεφτά σε χαρτοπαίγνιο ♦ (αµετβ.) 4. (για πρόσωπα, ζώα, 
φυτά κ.λπ.) µου πέφτουν τρίχες (από το κεφάλι ή το σώµα), φύλλα, 
φτερά ή οτιδήποτε ανάλογο µε καλύπτει: ο σκύλος κάθε φθινόπωρο 
µαδάει || τα τριαντάφυλλα µάδησαν µετά από τόσες µέρες στο νερό || 
µάδησε το πουλόβερ (έχασε το χνούδι του) 5. (ειδικότ. για τρίχες, 
φύλλα, φτερά κ.λπ.) πέφτω, ξεριζώνοµαι: τα φύλλα | τα πούπουλα µα-
δάνε. — µάδηµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µαδώ (-άω), αρχική σηµ. «διαρρέω, διαβρώνοµαι από 
την υγρασία», < I.E. *mad- «υγραίνω, βρέχω», πβ. λατ. madeo «είµαι 
βρεγµένος, µουλιάζω», σανσκρ. mâdati «µεθυσµένος», αρχ. ιρλ. 
maidim «διαρρηγνύω, σπάζω» κ.ά. (βλ.λ.)]. 

µαεστόζο επίρρ. ΜΟΥΣ. εκφραστική ένδειξη και, ορισµένες φορές, 
και ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο) ή και τίτλος µουσικού κοµµα-
τιού που δηλώνει ότι η εκτέλεση πρέπει να γίνει επίσηµα, µεγαλο-
πρεπώς: αλέγκρο | αντάντε ~ || το κοµµάτι αυτό παίζεται σε ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. maestoso «µεγαλοπρεπής» < maestà < λατ. majestas, -
atis, «µεγαλοπρέπεια»]. 

µαεστρία (η) ίχωρ. πληθ.} η µεγάλη δεξιοτεχνία, ο αριστοτεχνικός 
χειρισµός: έπαιξε βιολί µε εκπληκτική | αξιοθαύµαστη ~ || εξαπατά µε 
~ τα θύµατα του. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. maestria, βλ. κ. µαέστρος]. 

µαέστρος (ο) 1. (α) ο διευθυντής ορχήστρας: η Φιλαρµονική τής Νέας 
Υόρκης µε ~ τον Αέοναρντ Μπερνστάιν (β) (λαϊκ.) ο επικεφαλής 
οργανοπαικτών ή γενικά οργανοπαίκτης σε συντροφιά: έλα, µαέστρο, 
να πούµε κανένα πιο εύθυµο τραγουδάκι- ΦΡ. αβάντι µαέστρο! 
εµπρός µαέστρο!: ~ ένα καλαµατιανό! 2. ο µουσικοσυνθέτης (βλ.λ.) 3. 
(µτφ.) (+γεν. | -I-σε) αυτός που χειρίζεται µε εξαιρετική δεξιοτεχνία 
κάτι, ο παρά πολύ ικανός: είναι - στο να πείθει τους πελάτες ΣΥΝ. δε-
ξιοτέχνης, αριστοτέχνης. — µαεστρικός, -ή, -ό, µαεστρικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. maestro < λατ. magister «άρχοντας, διοικητής»]. 

µάζα (η) {µαζών} 1. ποσότητα ύλης χωρίς συγκεκριµένο σχήµα: πύρινη 
| αέριες ~ || σκοτεινές ~ νεφών || ~ άµµου || από τη σύγκρουση το 
αυτοκίνητο είχε γίνει µια άµορφη ~ 2. (ειδικότ.) σώµα σε ηµίρρευστη 
κατάσταση: τα µακαρόνια έβρασαν πολύ κι έγιναν µια ~ 3. ΦΥΣ. (α) 
ποσότητα ύλης (η σταθερά αναλογίας στον νόµο τού Νεύτωνος) (β) 
ατοµική µάζα βλ. λ. ατοµικός 4. (συνήθ. στον πληθ.) πλήθος λαού που 
ενεργεί απρόσωπα (συχνά κακόσ., κατ' αντιδιαστολή προς τα σύνολα 
των συνειδητοποιηµένων πολιτών): έχει απήχηση στις πλατιές λαϊκές 

- || εκµεταλλεύεται µε δεξιοτεχνία την ψυχολογία των ~|| οι ~ τον 
επευφηµούσαν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µαζί. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µάζα < *µάγ-)α < µάσσω «µαλάσσω, πιέζω», βλ. λ. µάγ-
µα. Η λ. µέσω τού λατ. massa πέρασε σε πολλές ευρωπ. γλώσσες, λ.χ. 
αγγλ. mass, γαλλ. masse, γερµ. Masse κ.ά.]. 

µαζεµός (ο) η συγκράτηση, ο έλεγχος- κυρ. στη ΦΡ. δεν έχω µαζεµό 
(i) δεν είναι δυνατόν να µε περιορίσει, να µε χαλιναγωγήσει κανείς 
(ii) επιστρέφω πολύ αργά στο σπίτι µου. 

µαζεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µάζ-εψα (λαϊκότ. έµασα), -εύτηκα, -εµέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. συγκεντρώνω (σκόρπια οµοειδή αντικείµενα) σε ενι-
αίο σύνολο, τα φέρνω στο ίδιο µέρος: πηγαίνω στο δάσος και ~ λου-
λούδια || ~ τις ελιές από τα δέντρα | τη σοδειά || ~ γραµµατόσηµα | 
νοµίσµατα (συλλέγω) || ~ τα κοµµάτια τού σπασµένου βάζου || ~ τα 
χυµένα νερά µε την πετσέτα || µάζεψε τα µπογαλάκια σου και φύγε! || 
αυτό το µαγαζί µαζεύει πολλή πελατεία || γιατί µας µάζεψες εδώ 
νυχτιάτικα; || ~ στρατό || (κ. για αφηρ. έννοιες) ~ στοιχεία για να απο-
δείξω την ενοχή του || - υπογραφές κατά των πυρηνικών δοκιµών || ~ 
πληροφορίες ΣΥΝ. συναθροίζω, συλλέγω, συνάγω ANT. σκορπίζω· ΦΡ. 
(α) τα µαζεύω µαζεύω τα πράγµατα µου, για να φύγω: µάζευ' τα και 
δρόµο! (έντονη προσταγή σε κάποιον να εγκαταλείψει τον χώρο όπου 
βρίσκεται) (β) σου 'χω πολλά µαζεµένα έχω πολλές αιτίες να είµαι 
θυµωµένος µαζί σου (και ακόµη δεν έχω εκφράσει τον θυµό µου) 2. 
(µτφ.) συγκεντρώνω µέσα µου εξωτερικά ερεθίσµατα: µάζεψα πολλές 
εντυπώσεις από το τελευταίο µου ταξίδι || ~ εµπειρίες 3. συγκεντρώνω 
(π.χ. χρήµατα, ρούχα, τρόφιµα) από διάφορους ανθρώπους, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για συγκεκριµένο σκοπό (π.χ. φι-
λανθρωπικό): µαζεύουν χρήµατα για τους αστέγους τής πόλης || οι 
µαθητές µαζεύουν λεφτά για να πάνε εκδροµή- ΦΡ. (παροιµ.) µάζευε 
κι ας είν' και ρώγες πρέπει να αποταµιεύει κανείς ακόµη και αν πρό-
κειται για ελάχιστες ποσότητες 4. (κατ' επέκτ.) συσσωρεύω, αφήνω 
να σχηµατιστούν αποθέµατα, µεγάλη ποσότητα: µε τα λεφτά που µά-
ζεψα, θα πάρω ένα αυτοκίνητο || (µτφ.) ~ ήλιο (εκτίθεµαι στον ήλιο, 
λιάζοµαι) 5. συγκεντρώνω επάνω µου (λ.χ. σκόνη, βροµιά): το στερε-
οφωνικό έχει µαζέψει πολλή σκόνη- πόσον καιρό έχεις να το ξεσκο-
νίσεις; 6. βάζω σε τάξη, συγυρίζω: - το σπίτι | το δωµάτιο µου | το 
τραπέζι (από τα φαγητά, το φέρω στην προηγούµενη του κατάσταση) | 
τα πιάτα (τα βάζω στη θέση τους) ΣΥΝ. τακτοποιώ 7. παίρνω από 
κάτω (κάτι που έχει πέσει ή που βρίσκεται χαµηλά): ~ το βιβλίο από 
το πάτωµα ΣΥΝ. σηκώνω 8. (µτφ. για πρόσ.) βρίσκω (κάποιον) τυχαία 
και τον θέτω υπό την προστασία µου, παρέχοντας του στέγη: τον µά-
ζεψε από τους δρόµους ΣΥΝ. περιθάλπω 9. κάνω (κάτι) να έχει µικρό-
τερες διαστάσεις, το συµπτύσσω φέρνοντας τις άκρες του πιο κοντά: 
~ το φόρεµα στη µέση | το πουκάµισο στους ώµους | τα πανιά τού 
καϊκιού || µαζεύοµαι από τον φόβο ΣΥΝ. ζαρώνω, σουφρώνω, (για ρού-
χα) στενεύω 10. (µτφ.) θέτω περιορισµούς, που χαλιναγωγούν τις ορ-
µές και τις εξάρσεις µου: εδώ δεν µπορεί να µαζέψει τον γυιο του, στα 
ξένα παιδιά θα επιβληθεί; || ~ τα φτερά µου (παύω να ξανοίγοµαι, να 
κάνω µεγαλεπήβολα σχέδια) || του ~ τα λουριά (του επιβάλλω 
πειθαρχία) || ~ τη γλώσσα µου | τα λόγια µου (παύω να αντιµιλώ, να 
αυθαδιάζω) ♦ 11. (αµετβ.) (για υφάσµατα) µπαίνω, αποκτώ µικρότερες 
διαστάσεις: η µπλούζα πλύθηκε και µάζεψε ΣΥΝ. στενεύω, ζαρώνω, 
κονταίνω· (µεσοπαθ. µαζεύοµαι) 12. συγκεντρώνοµαι (σε µεγάλη 
ποσότητα, αριθµό): || µου 'χει µαζευτεί τόση δουλειά, που δεν ξέρω τι 
να πρωτοκάνω || (κ. για πρόσ.) µαζεύτηκε κόσµος στην πλατεία || 
µαζεύτηκαν πολλοί οπαδοί στη συγκέντρωση τού κόµµατος 
13. γίνοµαι πιο συνεσταλµένος, παύω να παρεκτρέποµαι, να βγαίνω 
έξω από τα όρια: µόλις ύψωσα τον τόνο τής φωνής, τα µικρά µαζεύ-
τηκαν || ήταν πάντα ένα πολύ µαζεµένο παιδί, που δεν έδινε το πα-
ραµικρό δικαίωµα για παρατήρηση || άµα παντρευτεί, θα µαζευτεί 
14. γυρίζω στο σπίτι µου, επιστρέφω στη βάση µου: τι ώρα θα µα-
ζευτείτε απόψε; || όταν µαζευτούµε κι εµείς από τις διακοπές, τα ξα-
ναλέµε 15. περιορίζω τις δαπάνες µου, ζω οικονοµικότερα: αν δεν µα-
ζευτούν τώρα που είναι αρχή, θα έχουν άσχηµα µπλεξίµατα µε τους 
πιστωτές τους · ΦΡ. τις µαζεύω τρώω ξύλο. Επίσης (λαϊκ.) µαζώνω 
[µεσν.] κ. µαζώχνω [µεσν.] (µόνο στη σηµ. «συγκεντρώνω»). — µάζε-
µα κ. (λαϊκ.) µάζωµα (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. όµαδεύω «αθροίζω» («γλώσσα» τού Ησυχίου) < 
οµάς (-δος), µε την παρετυµολ. επίδραση τού ουσ. µάζα και τού συ-
νωνύµου µαζώνω (< µάζα)]. µαζί επίρρ. (παλαιότ. ορθ. µαζύ, µαζή) 1. 
όχι µόνος, από κοινού, στο ίδιο σύνολο: φύγαµε ~, αλλά γύρισα µόνος 
µου || µένει ~ µε την οικογένεια του || έλεγαν ότι θα µείνουν για πάντα 
~ || έλα ~ µας || και οι δύο ~ δεν βγάζουν όση δουλειά βγάζω εγώ 
µόνος µου || όλα ~ κάνουν 80.000 ΣΥΝ. αντάµα, (λόγ.) οµού- ΦΡ. (α) 
µαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν µπορούµε για ανθρώπους που, ενώ 
µαλώνουν συνέχεια όταν συνυπάρχουν, δεν µπορούν από την άλλη 
πλευρά να ζήσουν αποµακρυσµένοι (β) µαζί µιλάµε και χώρια 
καταλαβαινόµαστε | και χωριστά καταλαβαίνουµε για ανθρώπους που 
δεν µπορούν να συνεννοηθούν, να καταλάβει ο ένας τον άλλον 2. την 
ίδια στιγµή: αυτό το ποδήλατο είναι ~ και φθηνότερο και πιο 
ανθεκτικό από τα άλλα τού είδους του ΣΥΝ. ταυτόχρονα, συγχρόνως, 
συνάµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκατέρωθεν. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µαζί(ν) < αρχ. 
µαζίον, υποκ. τού ουσ. µάζα, που απέκτησε επιρρ. χρήση]. 

µαζί, µαζύ ή µαζή; Σε παλαιότερα βιβλία (και λεξικά) βρίσκει κα-
νείς το µαζί γραµµένο όχι µε -ί-, αλλά µε -ύ- (µαζύ) ή και µε -ή-
(µαζή και µάλιστα µαζή). Στους βυζαντινούς χρόνους η λ. µάζα 
χρησιµοποιήθηκε επιρρηµατικά µε τη σηµ. «από κοινού, σαν µάζα, 
µαζικά, οµαδικά»: «oi συνιόντες αΰτοϊς δρουγγιστί (= σαν στρα-
τιωτικό σώµα, οµαδικά), ήγουν ώς µάζα, οµού» (στα Τακτικά τού 
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Λέοντος 7, 47). Στις βυζαντινές µυθιστορίες µε την ίδια σηµ. χρη-
σιµοποιείται και το υποκοριστικό µαζίτσα. Έτσι, από το µαζ-ίον, υποκ. τού 
µάζα, προήλθε το µαζί: µάζα > µαζ-ίον > µαζίν > µαζί. Παλαιότερα 
πίστευαν ότι το µαζί προήλθε από το άµα σύν (πβ. Κ.∆. Α' Θεσσ. 5, 10: 
«ί'να είτε γρηγοροϋµεν ε'ίτε καθεύδωµεν άµα συν αύτω ζήσωµεν»), ήτοι άµα 
σύν > µαζύ! o Αδ. Κοραής ετυµο-λόγησε τη λ. ως δοτική τού µάζα: έν 
µάζη (πβ. γαλλ. en masse), µάζη > µαζή! (µε µετακίνηση τού τόνου, που 
δεν δικαιολογείται). Τέλος, ο ιστορικός τής ελληνικής γλώσσας ∆. 
Μαυροφρύδης ετυ-µολόγησε τη λ. από έναν αρχαίο τ. ὁμαδίς 
(παραδίδεται από το Μέγα Ετυµολογικόν αντί τού οµαδόν): όµαδίς > 
*µαδίς > *µαδί > µαζί (για την τροπή τού δ σε ζ, πβ. όµαδεύω > µαζεύω, 
δορκάς > µτγν. ζορκάς > ζορκάδιον > ζαρκάδι). Από τις προταθείσες 
ετυµολογίες επικράτησε ως ορθότερη η ετυµολογία από το µαζίον > µαζί. 

µαζικός1, -ή, -ό [1836] 1. αυτός που σχετίζεται µε µεγάλο αριθµό ανθρώπων, 
τις µάζες: ~ υστερία | εκτελέσεις | συγκέντρωση | αντίδραση | µετανάστευση | 
διαµαρτυρία || η ~ έξοδος των Αθηναίων για τις γιορτές || µέσα ~ µεταφοράς 
(π.χ. λεωφορεία) ΑΝΤ. ατοµικός, µεµονωµένος· ΦΡ. (α) Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας | Ενηµέρωσης βλ. λ. Μ.Μ.Ε. (β) µαζική κουλτούρα 
πολιτιστικά στοιχεία που διαχέονται µε τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και 
γίνονται αποδεκτά από µεγάλα τµήµατα τού πληθυσµού, ανεξάρτητα από την 
κοινωνική κατηγορία ή το στρώµα στο οποίο ανήκουν 2. αυτός που γίνεται σε 
πολύ µεγάλες ποσότητες: ~ παραγωγή αγαθών/ προσφορά εργασίας | παραγγε-
λίες | επενδύσεις ΑΝΤ. µεµονωµένος, εξατοµικευµένος· ΦΡ. (στη βιοµηχανία) 
µαζική παραγωγή παραγωγή βιοµηχανικών αγαθών σε µεγάλες ποσότητες µε 
τυποποιηµένο τρόπο, για κατανάλωση από µεγάλα σύνολα ανθρώπων (~ 
κατανάλωση) 3. ΧΗΜ. µαζικός αριθµός ο αριθµός των πρωτονίων και 
νετρονίων τού πυρήνα ενός ατόµου. — µαζικά επίρρ., µαζικότητα (η). 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. mass σε διάφορες φρ., λ.χ. αγγλ. mass culture 
«µαζική κουλτούρα», mass production «µαζική παραγωγή», mass hysteria 
«µαζική υστερία», mass executions «µαζικές εκτελέσεις» κ.ά.]. µαζικός2, -ή, -ό 
ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον µαστό: ~ αρτηρίες | αδένες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µαζός, παράλλ. τ. τού ουσ. µαστός (βλ.λ.)]. µαζοποιώ κ. 
µαζικοποιώ ρ. µετβ. [µεσν.] {µαζοποιείς... | µαζοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} (συνήθ. κακόσ.) δίνω (σε κάποιον/κάτι) τα χαρακτηριστικά τής µάζας, 
ώστε να είναι παθητικός δέκτης ιδεών και εντολών: οι πολυπληθείς κοµµατικές 
συγκεντρώσεις µαζοποι-ούν την πολιτική ζωή. — µαζοποίηση κ. µαζικοποίηση 
(η). µαζορέτα (η) {µαζορετών} 1. κοπέλα που παρελαύνει µε πρωτότυπη 
στρατιωτική στολή, κρατώντας τη ράβδο τού αρχιτυµπανιστή 2. χορεύτρια που 
εµφανίζεται στο γήπεδο πριν από αγώνα µπάσκετ (ή στα διαλείµµατα του), 
προκειµένου να καλύψει τον µη αγωνιστικό χρόνο διασκεδάζοντας τους θεατές. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. majorette συντετµηµένος τ. τού αγγλ./αµερ. drum-majorette < 
drum major «αρχιτυµπανιστής». Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το αγγλ.-αµερ. 
cheerleader «αρχηγός ζητωκραυγών»]. µαζοόρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
πολωνικός λαϊκός χορός για έναν κύκλο ζευγαριών, που χαρακτηρίζεται από το 
χτύπηµα των ποδιών στο πάτωµα και των τακουνιών µεταξύ τους 2. (συνεκδ.) η 
µουσική που είναι γραµµένη στον ρυθµό τού παραπάνω χορού. [ΕΤΥΜ. < πολ. 
mazurka | mazurek < Mazur, κάτοικος τής Μαζοβίας, πε-ριοχής τής Β. 
Πολωνίας]. µαζούτ (το) {άκλ.} υγρή καύσιµη ύλη, που λαµβάνεται ως 
υπόλειµµα τής κλασµατικής απόσταξης τού πετρελαίου και χρησιµοποιείται σε 
ειδικές εστίες και µηχανές· το βαρύ πετρέλαιο. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. mazut, πιθ. < 
αραβ. mak'zulat «απορρίµµατα, λύµατα»]. µαζοχισµός (ο) 1. ΨΥΧΟΛ. 
ψυχοσεξουαλική διαταραχή, κατά την οποία ικανοποιείται κανείς σεξουαλικά, 
υφιστάµενος πόνο, κακοποίηση ή ηθική µείωση (πβ. λ. σαδισµός) 2. (κατ' 
επέκτ.) το να ευχαρι-στιέται κανείς υποφέροντας 3. (συνεκδ.-οικ.) κάθε πράξη ή 
κατάσταση, την οποία επιλέγει ή υφίσταται κανείς, ενώ είναι πολύ δυσάρεστη 
γι' αυτόν: να δουλεύεις σε τέτοιες άθλιες συνθήκες για τόσο λίγα χρήµατα 
καταντάει ~. — µαζοχιστής κ. (λαϊκ.-εκφραστ.) µαζόχας (ο), µαζοχίστρια κ. 
(λαϊκ.-εκφραστ.) µαζόχα (η), µαζοχιστικός, -ή, -ό, µαζοχιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. masochisme, από το επώνυµο τού Αυστριακού 
µυθιστοριογράφου Leopold von Sacher-Masoch (1835-95), που περιέγραψε 
αυτή τη σεξουαλική διαταραχή]. µαζύ επίρρ. → µαζί µ ά ζω µ α (το) → 
µαζεύω µαζώνω ρ. → µαζεύω 
µάζωξη (η) {-ης | -ώξεις, -ώξεων} (λαϊκ.) συγκέντρωση (κυρ. προσώπων) σε 
συγκεκριµένο σηµείο ΣΥΝ. συνάθροιση, σύναξη. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µάζωξις < 
µαζώνω]. Μάης (ο) {-η κ. (λαϊκ.) Μαγιού} 1. ο µήνας Μάιος· ΦΡ. (α) ζήσε 
Μάη µου (να φας τριφύλλι) για κάτι που αναβάλλεται για το πολύ µακρινό 
µέλλον, που µετατίθεται σε τόσο µακρινό χρονικό σηµείο, ώστε να υπάρχει το 
ενδεχόµενο να µη συµβεί ποτέ: ∆εν µπορώ να περιµένω µέχρι τού χρόνου! 
Μέχρι τότε, ~! (β) (παροιµ.) στον καταραµένο τόπο τον Μάη µήνα βρέχει για 
κάποιον που είναι πάρα πολύ άτυχος και συνεχίζει να υφίσταται συµφορές 2. 
ΙΣΤ. Μάης τού '68 κίνηµα αµφισβήτησης των κοινωνικών δοµών και των 
παραδοσιακών αξιών, που εκδηλώθηκε στη Γαλλία στο διάστηµα Μαΐου-
Ιουνίου 1968 µε σειρά δυναµικών, φοιτητικών αρχικά, διαδηλώσεων (κατά τού 
κατεστηµένου τής ανώτατης παιδείας), βίαιες ταραχές, οδοφράγµατα, κα- 

ταλήψεις ανωτάτων σχολών και εργοστασίων, οδηγώντας στην παράλυση τής 
οικονοµικής ζωής τής χώρας και πυροδοτώντας αντίστοιχες φοιτητικές και 
κοινωνικές εκρήξεις και σε άλλες χώρες (π.χ. Η.Π.Α.) ΣΥΝ. Γαλλικός Μάης 3. 
(ως προσηγορ.) το λουλούδινο στεφάνι που φτειάχνεται την πρωτοµαγιά και 
κρεµιέται έξω από τα σπίτια· ΦΡ. πιάνω τον Μάη πηγαίνω στην εξοχή, για να 
γιορτάσω την Πρωτοµαγιά. 

[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Μάιος]. µαθαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έµαθα, µαθ-εύτηκα, -
ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. αποκτώ (συγκεκριµένες γνώσεις ή δεξιότητες): ~ 
Γερµανικά στο σχολείο || ~ το µάθηµα µου | κολύµπι | οδήγηση | να µαγειρεύω || 
από τη ζωή έµαθα ότι στις δύσκολες στιγµές πρέπει να στηρίζεται κανείς στον 
εαυτό του 2. (σε κάποιον/κάτι) κάνω (κάποιον) να αποκτήσει γνώσεις ή 
δεξιότητες, διδάσκω: του έµαθα γραφή και ανάγνωση || η ζωή µού έµαθε πολλά || 
έµαθα στον σκύλο µου να µη γαβγίζει το βράδυ- ΦΡ. µ' όποιον δάσκαλο καθίσεις, 
τέτοια γράµµατα θα µάθεις βλ. λ. δάσκαλος 3. αποµνηµονεύω (συγκεκριµένη 
γνώση): έµαθε το ποίηµα µέσα σε 10 λεπτά || - απ'έξω το µάθηµα 4. αφοµοιώνω, 
εµπεδώνω (συγκεκριµένη γνώση): ~ τέλεια την ύλη τού µαθήµατος || τα έχω µά-
θει και µπορώ να τα χρησιµοποιήσω όποτε χρειαστεί 5. αποκτώ (συγκεκριµένη 
συνήθεια, τρόπο συµπεριφοράς) από εµπειρία ή εξοικείωση: σύντοµα θα µάθεις 
να σηκώνεσαι πρωί || έµαθε από τον πατέρα του να είναι υποµονετικός || δεν 
µπορώ να µάθω τον δρόµο για το σπίτι του ΣΥΝ. συνηθίζω, εξοικειώνοµαι 6. 
παίρνω (πληροφορίες), αποκτώ (πληροφόρηση για ένα θέµα): έµαθες τα νέα; || 
πρέπει να µάθεις όλη την αλήθεια || θα είσαι η πρώτη που θα το µάθεις, µόλις έρ-
θει || τα έµαθες για τον γυιο του; || από τις εφηµερίδες έµαθα ότι πέθανε ΣΥΝ. 
πληροφορούµαι ΦΡ. (α) από µικρό κι από τρελό µαθαίνεις την αλήθεια βλ. λ. 
αλήθεια (β) µαθαίνω απ' την καλή κι απ' την ανάποδη βλ. λ. ανάποδη (γ) 
µαθαίνω (κάτι) από πρώτο χέρι πληροφορούµαι (κάτι) από την πηγή, έχω 
άµεση πληροφόρηση 7. αντιλαµβάνοµαι το ποιόν, τον χαρακτήρα (κάποιου): 
ΓονΣπΰρο τον ήξερα από παλιά-πάντα τα ίδια έκανε. Τώρα θα τον µάθω; 8. (η 
µτχ. µαθηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει τη σχετική εµπειρία ή εξοικείωση, που 
είναι συνηθισµένος σε κάτι: δεν είµαι ~ να µου φέρονται έτσι || ~ στις ταλαιπω-
ρίες ♦ (αµετβ.) 9. αποκτώ γνώσεις, εµπειρίες, δεξιότητες: όσο ζω, ~ || ~ από τα 
λάθη µου 10. αποκτώ πληροφόρηση: έµαθα για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζεις. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µανθάνω (από τον αόρ. β' ε-µαθ-ον, πβ. παθ-αίνω, τυχ-
αίνω) < µα-ν-θ-άν-ω < θ. µαθ- (µε ένθηµα -ν-) < *irmdh-, συνε-σταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *men-dh-, παρεκτεταµ. µορφή τού I.E. *men-« σκέπτοµαι» (ευρείας 
διαδόσεως θέµα, που δηλώνει πνευµατικές δραστηριότητες), πβ. λατ. mens, -
ntis «νους» (> ισπ. mente), αρχ. σλαβ. modru «φρόνιµος, σοφός», ουαλ. 
mynnu «θέλω», αλβ. mund «µπορώ», γοτθ. munds «σκέψη», αγγλ. mind 
«µυαλό» κ.ά. Οµόρρ. µέν-ος, µνή-µη, µαίν-οµαι, µαν-ία, µάν-τις, µούσα κ.ά. 
Παράγ. µάθ-ηµα, µαθ-ητής, µαθ-ητεία κ.ά.]. 

µαθαίνω - µούσα. Οι δύο λέξεις είναι οµόρριζες από τη ρ. µενθ-
«σκέπτοµαι», που σώζεται στην αρχ. λ. µενθήρη «φροντίδα». Από τη 
συνεσταλµένη βαθµίδα τής ρ. µενθ-, από το µαθ- (πβ. έ-µαθ-α, µάθ-ηµα), 
σχηµατίστηκε το αρχ. µανθάνω (< µα-ν-θ-άν-ω, µε ένθηµα -ν- και επίθηµα 
-αν-), που µεταπλάστηκε σε µαθαίνω. Από την ετεροιωµένη βαθµίδα τής 
ρίζας, µονθ-, σχηµατίστηκε η λ. µούσα: *µονθ-χα > *µονσσα > *µονσα 
(και µε αντέκταση) > µούσα (ιων.-αττ.) | µώσα (δωρ). Οι αρχαίες Μοϋσες, 
αντιπροσωπευτικές τής καλλιέργειας και τής γνώσης, συνδέονται άµεσα µε 
τη σηµ. τού µανθάνω. 

µαθέ επίρρ. (λαϊκ.) 1. βεβαίως: δεν θέλει ~ να µας πει πού πήγε, γιατί φοβάται || 
ναι ~ (ως απόκριση- βεβαιότατα) 2. δηλαδή, όπως είναι εµφανές: θέλει ~ να 
µας κάνει τον σπουδαίο. Επίσης µαθές [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < µεσν. µαθές < αρχ. 
µάθε (προστ. αορ. β' τού µανθάνω) µε κα-ταβιβασµό τού τόνου κατ' 
αναλογίαν προς τις προστ. δες, βγες, πες κ.τ.ό. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, το 
επίρρ. µαθές προήλθε από την αρχ. µτχ. µαθών (αόρ. β' τού µανθάνω), η οποία 
µεταπλάστηκε σε µα-θως (βλ. κ. µαθός) και µαθές, συνοδεύοντας 
επιβεβαιωτικά το καταφατικό µόριο ναι]. 

µαθεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µαθεύτηκα} 1. γίνοµαι γνωστός, αποκτώ 
δηµοσιότητα: αν µαθευτούν τα νέα, θα έχουµε µεγάλες φασαρίες 2. (ως απρόσ. 
µαθεύτηκε) διαδόθηκε η φήµη, υπήρξε η πληροφορία: ~ ότι θέλει να 
παραιτηθεί ΣΥΝ. ακούστηκε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < θ. µαθ- 
(βλ. λ. µαθαίνω) + παραγ. επίθηµα -εύοµαι]. 

µαθεύτηκα ρ. → µαθαίνω 
µάθηµα (το) {µαθήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε µαθαίνουµε, κάθε γνώση 

ή δεξιότητα που γίνεται κτήµα κάποιου, κυρ. µε την εµπειρία: ΤΟ ~ που πήρα 
είναι να µην ανακατεύοµαι στις δουλειές των άλλων || να σου γίνει ~ (αυτό που 
έπαθες) και να µην ξαναπάς εκεί! || το έµαθε το ~ του! (παραδειγµατίστηκε, 
συνετίστηκε από κάτι που έπαθε) || (ειρων.) το ξέρει καλά το ~ του! (είναι καλά 
δασκαλεµένος, έµαθε καλά αυτά που του είπαν να πει)· ΦΡ. (α) το πάθηµα 
(γίνεται) µάθηµα (τα παθήµατα µαθήµατα, Ηροδ. 1, 207) αυτά που παθαίνει 
κανείς τον διδάσκουν τι πρέπει να κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις: έχασε τη 
µισή του περιουσία στα χαρτιά- το πάθηµα όµως του έγινε µάθηµα και από τότε 
ούτε που πλησιάζει τράπουλα (β) (αυτό) να σου γίνει µάθηµα να 
παραδειγµατιστείς από κάτι, ώστε να µην το ξανακάνεις 2. (συνήθ. σε πληθ.) 
η συστηµατική µετάδοση γνώσεων ή δεξιοτήτων από δάσκαλο σε µαθητή: 
κάνω µαθήµατα Αγγλικών (διδάσκω ή διδάσκοµαι Αγγλικά) || παραδίδω | 
παίρνω µαθήµατα χορού || παρακολουθώ εντατικά | θερινά ~||~ 
δι'αλληλογραφίας || (µτφ.) είσαι 
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ο τελευταίος που µπορεί να µου δώσει µαθήµατα ηθικής || µε τη στά-
ση του παραδίδει µαθήµατα ήθους και επαγγελµατικής σοβαρότητας 
στους νεότερους^, η διδακτική διαδικασία, η παράδοση: δεν µου 
αρέσει το ~ του || δεν θέλει διακοπές την ώρα του ~ || εναρκτήριο | 
συναρπαστικό | βαρετό ~ || το τελευταίο ~ τής ηµέρας (κατά το ηµε-
ρήσιο πρόγραµµα τού σχολείου) || σήµερα δεν έχουµε ~, γιατί αρρώ-
στησε ο δάσκαλος || εποπτικά µέσα για το ~ || αργώ στο ~ || διακόπτω | 
παρακολουθώ το - ΣΥΝ. διδασκαλία 4. η ύλη που διδάσκεται στο 
πλαίσιο συγκεκριµένου γνωστικού αντικειµένου: το ~ τής ιστορίας | 
τής ανθρωπολογίας || περνώ ένα ~ (πετυχαίνω στην εξέταση του) || 
κόβοµαι σ' ένα ~ (αποτυγχάνω στην εξέταση του) || ~ υποχρεωτικό | 
επιλογής 5. (ειδικότ.) η ενότητα που δίνεται στους µαθητές σε συ-
γκεκριµένη ηµέρα για µελέτη: ποιο είναι σήµερα το ~ σας στην ιστο-
ρία; || διάβασες τα ~ σου; — (υποκ.) µαθηµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< µανθάνω (βλ. λ. µαθαίνω)}. 

µαθηµατικά (τα) [αρχ.] 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τη 
συστηµατική εξέταση των φυσικών µεγεθών, των σχηµάτων, των ση-
µείων, των αριθµών και τις µεταξύ τους σχέσεις: η άλγεβρα και η γε-
ωµετρία είναι κλάδοι των - || ανώτερα | αφηρηµένα | οικονοµικά - 2. 
το σχετικό µε την παραπάνω επιστήµη µάθηµα, που διδάσκεται στο 
σχολείο: έχει καλούς βαθµούς στα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµητική. 

µαθηµατικός (ο/η) [αρχ.] 1. επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στα µα-
θηµατικά 2. καθηγητής µαθηµατικών (κυρ. στη δευτεροβάθµια εκ-
παίδευση). 

µαθηµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την επιστήµη των 
µαθηµατικών: ~ εταιρεία | επιστήµη | όροι | υπολογισµοί | έννοιες | 
σύµβολα | πράξεις· ΦΡ. µαθηµατικός επεξεργαστής βλ. λ. συνεπε-
ξεργαστής 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει την ακρίβεια και τη λογική 
διάταξη των µαθηµατικών: ~ µυαλό | τρόπος σκέψεως· ΦΡ. µε µα-
θηµατική ακρίβεια µε απόλυτη ακρίβεια: η πολιτική αυτή µας οδηγεί 
~ σε εκλογική ήττα 3. µαθηµατικός (ο/η) βλ.λ. — µαθηµατικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαστηµικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µάθηµα, κυρίως από την επιστηµονική χρήση τού επιθ. 
στον Αριστοτέλη, λ.χ. µαθηµατική φιλοσοφία | γραµµή | τέχνη κ.ά.]. 

µαθηµένος, -η, -ο → µαθαίνω 
µάθηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διαδικασία απόκτη-
σης γνώσεων και δεξιοτήτων ως αποτέλεσµα συστηµατικής µελέτης 
και παιδείας 2. ΨΥΧΟΛ. η µεταβολή των δυνατοτήτων (κάποιου) σε 
ικανότητες ως αποτέλεσµα πρακτικής εξάσκησης και εµπειρίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µάθησις < µανθάνω (βλ. λ. µαθαίνω)]. 
µαθησιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη µάθηση: ~ διαταραχές 
| δυσκολίες | διαδικασία. — µαθησιακ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. learning σε φρ. όπως learning disability | problems | 
procedure κ.ά.]. 

µαθηταρειό (το) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.-περιληπτ.) 1. το σύνολο των 
µαθητών ΣΥΝ. µαθητόκοσµος 2. πλήθος µαθητών: σ'αυτό το µέρος συ-
γκεντρώνεται όλο το ~. [ΕΤΥΜ. < µαθητής + παραγ. επίθηµα -αρειό, 
πβ. κ. αλητ-αρειό]. 

µαθητεία (η) [µτγν.] {µαθητειών} το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
κάποιος σπουδάζει ή κάνει την πρακτική του εξάσκηση υπό την κα-
θοδήγηση ανωτέρου του: η ~ του σε µεγάλους σκηνοθέτες τον δίδαξε 
πολλά /ιυστικά τής τέχνης τους. 

µαθητευόµενος, -η, -ο 1. αυτός που κάνει την πρακτική του εξά-
σκηση ή δουλεύει κοντά σε ανώτερο του, για να µάθει την τέχνη ή το 
επάγγελµα του: ~ τεχνίτης 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν έχει απο-
κτήσει ακόµη την απαιτούµενη πείρα, αλλά βρίσκεται υπό εκπαί-
δευση: ~ οδηγός ΣΥΝ. αρχάριος, άπειρος· ΦΡ. (µτφ.) µαθητευόµενος 
µάγος (από το οµότιτλο ποίηµα τού Γκαίτε «Der Zauberlehrling») το 
πρόσωπο που προσπαθεί να επιτελέσει απαιτητική εργασία, χωρίς να 
έχει τη σχετική πείρα, που πειραµατίζεται ανεύθυνα: η διοίκηση τής 
επιχείρησης χρειάζεται ανθρώπους έµπειρους και υπεύθυνους, όχι 
µαθητευόµενους µάγους 3. µαθητευόµενος (ο), µαθητευόµενη (η) 
άτοµο που ασκείται ακόµη σε τέχνη ή επάγγελµα. 

µαθητεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µτγν.] {µαθήτ-ευσα (λαϊκ. -εψα)} ♦ 1. 
(αµετβ.) εκπαιδεύοµαι (κοντά σε δασκάλους): µαθήτευσε στους µε-
γαλύτερους ζωγράφους τής εποχής ΣΥΝ. διδάσκοµαι, σπουδάζω ♦ 2. 
(µετβ.) (ειρων.) δασκαλεύω, µαθαίνω (κάποιον) να ενεργεί (µε συγκε-
κριµένο τρόπο): καλά τον έχεις µαθητέψει να λέει ψέµατα. 

µαθητής (ο) {-ή κ. (λόγ.) -ού}, µαθήτρια (η) [µτγν.] {µαθητριών} 1. 
πρόσωπο που µαθαίνει γράµµατα ή τέχνη υπό την καθοδήγηση δα-
σκάλου: στις θεατρικές του σπουδές υπήρξε ~ τού Κ. Κουν 2. ο ανή-
λικος που φοιτά σε σχολείο: είναι ~ τής Α ∆ηµοτικού || καλός | επιµε-
λής | άτακτος - (πβ. λ. σπουδαστής, φοιτητής) 3. πρόσωπο που ασπά-
ζεται και ακολουθεί µε πίστη και αφοσίωση το κήρυγµα, τις πεποι-
θήσεις, το σύστηµα, τον τρόπο σκέψης ή έκφρασης σπουδαίου πολι-
τικού ή θρησκευτικού ηγέτη, την τεχνοτροπία ενός µεγάλου συγγρα-
φέα, καλλιτέχνη κ.λπ.: ~ τού Σεφέρη | τού Γκίκα || ο Πλάτων ήταν ~ 
τού Σωκράτη || οι δώδεκα ~ τού Χριστού. — (υποκ.) µαθητάκος (ο) κ. 
µαθητούδι (το) (βλ.λ.), µαθητριούλα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < µανθάνω 
(βλ. λ. µαθαίνω)]. 

µαθητικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τους µαθητές ή τη 
µάθηση: τα ~ χρόνια || η ~ ποδιά (η µπλε ποδιά που φορούσαν πα-
λαιότ. οι µαθητές και οι µαθήτριες). 

µαθητιώσα νεολαία (η) {µαθητιώσης νεολαίας} το σύνολο των νέων 
που φοιτούν στα σχολεία, που είναι µαθητές. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
µαθητιώ (-άω) < αρχ. µαθητής]. 

µαθητόκοσµος (ο) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) 1. το σύνολο των µαθη-
τών ΣΥΝ. µαθηταρειό 2. πλήθος µαθητών. 

µαθητολόγιο (το) [1889] {µαθητολογί-ου | -ων} ο επίσηµος κατάλο-
γος κάθε σχολείου, στον οποίο καταχωρίζονται τα ονόµατα και τα 

στοιχεία των µαθητών κάθε έτους. 
µαθητούδι (το) {χωρ. γεν.} ο µικρής ηλικίας µαθητής: τα ~ τής Α∆η-
µοτικού || µόλις ο δάσκαλος τής οδήγησης του έκανε µια παρατήρηση, 
τον κοίταξε αµήχανα σαν ~. 

µαθός (ο) (λαϊκότ.) αυτός που έµαθε κάτι από πείρα- ΦΡ. Ο παθός (γί-
νεται) µαθός βλ. λ. παθός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µαθώς, µεταπλ. τ. τής µτχ. µαθών (πβ. γέρος < γέρων), 
από τον αόρ. β' ε-µαθ-ον τού αρχ. µανθάνω]. 

µάθος (το) {µάθους | χωρ. πληθ.} (σπάν.) η µάθηση, η αποκτηθείσα 
γνώση, στη ΦΡ. ΤΟ πάθος (γίνεται) µάθος το πάθηµα γίνεται µάθηµα 
(βλ. λ. µάθηµα). [ΕΤΥΜ. α^χ. < θ. µαθ- τού ρ. µανθάνω (πβ. αόρ. β' έ-
µαθ-ον)]. 

Μαθουσαλας (ο) 1. Π.∆. πρόγονος τού Νώε, που πιστεύεται πως έζη-
σε 969 χρόνια και πέθανε τη χρονιά τού Κατακλυσµού 2. (µετωνυµ.) 
ο άνθρωπος που ζει πάρα πολλά χρόνια ΣΥΝ. αιωνόβιος. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. Μαθουσάλα (βιβλικό πρόσωπο, έβδοµος κατά σειράν από τον 
Αδάµ, που έζησε 969 χρόνια και θεωρείται σύµβολο µακροβιότητας) 
< εβρ. Methuselah]. 

µαία (η) {µαιών} (λόγ.) 1. η γυναίκα που ξεγεννά τις εγκύους, η µαµ-
µή 2. η ιατρική βοηθός που παρέχει βοήθεια σε εγκύους πριν, κατά τη 
διάρκεια ή µετά τον τοκετό, καθώς και στα νεογέννητα σε συνεργα-
σία µε τον αρµόδιο γυναικολόγο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
µαία, χαϊδευτ. τής καθοµιλουµένης (αρχικώς προσφώνηση προς 
ηλικιωµένες), που σχηµατίστηκε βάσει θ. µα-, για το οποίο βλ. λ. 
µητέρα, µαµµή]. 

µαΐανδρικός, -ή, -ό αυτός που έχει το σχήµα µαιάνδρου. Επίσης µαι-
ανδροειδής, -ής, -ές κ. µαιανδρώδης, -ης, -ες [µτγν.]. 

µαίανδρος (ο) {µαιάνδρ-ου | -ων, -ους} 1. ελικοειδής σχηµατισµός 
τής κοίτης υδάτινου ρεύµατος, όταν προσκρούει σε εµπόδια που αλ-
λάζουν τον ρου του 2. (συνεκδ.) γεωµετρικό διακοσµητικό σχέδιο, το 
οποίο αποτελείται από ορθές γωνίες σε διαδοχική σειρά 3. (µτφ.) δαι-
δαλώδης, στρυφνός, ακατανόητος: οι ~ τής σκέψης του. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
όνοµα ποταµού ελικοειδούς σχήµατος στην περιοχή τής αρχ. Καρίας, 
αγν. ετύµου, στο οποίο ανάγεται και η σηµερινή τουρκ. ονοµασία 
Menderes]. 

µαιευτήρας (ο) γιατρός ειδικευµένος στις εγκυµοσύνες και στους 
τοκετούς. [ΕΤΥΜ. Σχηµατίστηκε µε αφετηρία το αρχ. θηλ. µαιεύτρια 
«µαία»]. 

µαιευτήριο (το) [1849] {µαιευτηρί-ου | -ων} ειδικό νοσηλευτικό ίδρυ-
µα για ιατρική παρακολούθηση και περίθαλψη των επίτοκων γυναι-
κών και των νεογνών κατά τα πρώτα στάδια τής ζωής τους. 

µαιευτική (η) [αρχ.] 1. ιατρικός κλάδος, µέρος τής γυναικολογίας, 
που έχει ως αντικείµενο τη γέννηση των παιδιών, τη φροντίδα και 
την περίθαλψη των γυναικών κατά τη διάρκεια τής κυήσεως, τού το-
κετού και τής λοχείας · 2. ΦΙΛΟΣ, µέθοδος αναζήτησης τής αλήθειας 
µέσα από τον διάλογο, την οποία εφάρµοσε ο Σωκράτης, οδηγώντας 
τον συνοµιλητή µε κατάλληλες ερωτήσεις να συνειδητοποιήσει την 
αλήθεια, την οποία ο τελευταίος έφερε µέσα του χωρίς να το γνωρί-
ζει. — µαιευτικός, -ή, -ό [αρχ.], µαιευτικώς επίρρ. [µτγν.]. 

µαιζονέτα (η) → µεζονέτα 
µαικήνας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} πλούσιος προστάτης των γραµµάτων 
και των τεχνών, που αναλαµβάνει τις χορηγίες των έργων καλλιτε-
χνών, λογίων κ.λπ. — µαικηνισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ < λατ. Maecenas, πάµπλουτος Ρωµαίος διπλωµάτης (70-8 π.Χ.), 
γενναιόδωρος υποστηρικτής των ποιητών Βιργιλίου και Οράτιου]. 

µαϊµού (η) {µαϊµούδες} 1. (λαϊκ.) ο πίθηκος (συνήθ. ο µικρόσωµος) 2. 
(µτφ.-χαϊδευτ.) ο πολύ ζωηρός και χαριτωµένος άνθρωπος: Σου είναι 
µια ~ αυτή! Άντε να της ξεφύγεις! || τι γυρεύει εδώ αυτή η ~ ο φίλος 
σου; ΦΡ. µαϊµού τού Κωλέττη ως χαρακτηρισµός για πονηρό και 
ενοχλητικό άνθρωπο 3. (αργκό) οτιδήποτε πλαστό εµφανίζεται µε δό-
λιο τρόπο: αστυνοµικοί-µαϊµούδες || παππάς-µαϊµού (άνθρωπος µε-
ταµφιεσµένος σε παππά) || παντελόνια | κοστούµια µαϊµούδες (απο-
µιµήσεις). — (υποκ.) µαϊµουδίτσα (η) κ. µαϊµουδάκι (το) (σηµ. 1, 2). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αραβ. maymun ή, κατ' άλλη άποψη, < αρχ. µιµώ]. 

µαϊµουδήσιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) αυτός που µοιάζει µε µαϊµού ΣΥΝ. πι-
θηκοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

µαϊµουδίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µαϊµούδισα} (κακόσ.) µιµούµαι µε 
προσποιητό και επιδεικτικό τρόπο: άνθρωποι που µέχρι χθες φορού-
σαν τσαρούχια, τώρα µαϊµουδίζουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής ΣΥΝ. 
πιθηκίζω. — µαϊµουδισµός (ο) κ. µαϊµούδισµα (το). 

µαϊµουδίστικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που ταιριάζει ή χαρακτηρίζει 
µαϊµού: ~ καµώµατα. 

µάινα επίρρ. ΝΑΥΤ. κυρ. στη ΦΡ. µάινα (τα πανιά)! κατέβασε (χαλάρω-
σε, χαλαρωµένα) τα πανιά. [ΕΤΥΜ. < µαϊνάρω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

Μαινάδα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. καθεµία από τις γυναίκες που αποτελούσαν 
τη συνοδία τού θεού ∆ιονύσου, στις οποίες είχε εµφυσήσει µυστική 
τρέλα 2. (µετωνυµ.) γυναίκα που βρίσκεται σε κατάσταση έξαλλης 
µανίας. Επίσης Μαινάς {Μαινάδος}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µαινάς, -άδος < 
µαίνοµαι]. 

Μαίναλο (το) {Μαινάλου} όρος τής Πελοποννήσου στον νοµό Αρκα-
δίας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Μαίναλον (όρος), παράλλ. τ. τού αρχ. Μαίναλος, αγν. 
ετύµου, πελασγ. αρχής, πβ. κ. Στύµφ-αλος, Μύκ-αλος]. 

µαϊνάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µαϊνάρισα} ♦ 1. (µετβ.) ΝΑΥΤ. αφήνω ελεύ-
θερο, χαλαρό: ~ τα σκοινιά | τα πανιά ΣΥΝ. ξεσφίγγω, χαλαρώνω ΑΝΤ. 
βιράρω ♦ 2. (αµετβ.) περιέρχοµαι σε κατάσταση πλήρους γαλήνης και 
ηρεµίας: η θάλασσα | ο καιρός µαϊνάρισε κάπως ΣΥΝ. γαληνεύω, κο-
πάζω, ηρεµώ, πέφτω (βλ. λ. µάινα). — µαϊνάρισµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. 
< βεν. mainar «χαλαρώνω, κατεβάζω τα πανιά» < διαλε- 
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κτ. καλαβρ. majinare/mbajnare < λατ. *invaginâre «θηκαρώνω (το ξί-
φος)» (< vagina «θηκάρι»)]. 

µαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {(εξ-) εµάνην, -ης, -η} 1. διακατέχοµαι από 
µανία, συµπεριφέροµαι σαν τρελός: µαινόµενος ταύρος 2. εκφράζω 
µε ασυγκράτητο τρόπο την οργή και την αντίθεση µου σε κάτι: µαί-
νεται εναντίον τής νεολαίας | τής κυβέρνησης ΣΥΝ. γίνοµαι έξω φρε-
νών, πνέω µένεα 3. (µτφ.) εκδηλώνοµαι µε ασυγκράτητη ορµή, είµαι 
σε εξέλιξη: η πυρκαγιά µαίνεται ανεξέλεγκτη πέντε µέρες || η θύελλα 
µαίνεται εδώ και δύο ώρες || µαίνεται ο πόλεµος των εταιρειών πε-
τρελαίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µάν-jοµαι < *mn-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *men-
«σκέπτοµαι» (ρίζα ευρείας διαδόσεως, η οποία δηλώνει γενικά τις 
πνευµατικές δραστηριότητες), πβ. σανσκρ. mânyate «σκέπτεται», αρχ. 
σλαβ. minjq «σκέπτοµαι», ιρλ. (do)muiniur «σκέπτοµαι, πιστεύω», 
λατ. mens «νους, σκέψη» (> ισπ. mente) κ.ά. Οµόρρ. µαν-ία, µέν-ος, 
µνή-µη, µάν-τις, µαν-θάνω (βλ. κ. µαθαίνω), αύτό-µα-τος (βλ.λ.) κ.ά. 
Το ρ. µαίνοµαι είχε αρχικώς τη γενική σηµ. «σκέπτοµαι», αλλά εξει-
δικεύθηκε στη σηµ. τής οργής, τής µανίας, ίσως µε την επίδραση τής 
λ. µένος] ; 

µαϊντανός (ο) 1. ποώδες φυτό, που ευδόκιµα στις χώρες τής Μεσο-
γείου και καλλιεργείται για τα αρωµατικά φύλλα του, τα οποία χρη-
σιµοποιούνται σε µαγειρεµένο φαγητό ή σαλάτες ΣΥΝ. µακεδονήσι 
2. (µτφ.) για κάποιον ή κάτι που εµφανίζεται ή αναφέρεται µε µεγάλη 
συχνότητα σε ορισµένους χώρους (λ.χ. τηλεοπτικές εκποµπές), σαν 
να είναι το απαραίτητο συµπλήρωµα τους: έχει γίνει - στα κανάλια· 
όποια εκποµπή και να παρακολουθήσεις, θα τον δεις κι αυτόν. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. maydanoz < µεσν. µακεδονήσι (βλ.λ.)]. 

Μάιος (ο) {Μαΐου} ο πέµπτος µήνας τού χρόνου και ο τρίτος τής άνοι-
ξης (µαζί µε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο), ο οποίος έχει 31 ηµέρες. 
Επίσης Μάης (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. Maius < θηλ. Maia, ονοµασία αρχ. ρωµαϊκής θεό-
τητας, που εθεωρείτο µητέρα τού θεού Ερµή]. 

µαΐστρα (η) {µαϊστρών} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. η µεγαλύτερη κεραία ιστιοφό-
ρου και το τετράγωνο πανί που κρεµιέται από αυτήν. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
βεν. maistra «µεγίστη», βλ. κ. µαΐστρος]. 

µαϊστράλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) µαΐστρος µικρής έντασης. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. maistral, υποκ. τού maistro, βλ. κ. µαΐστρος]. 

µαΐστρος (ο) (χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) µικρής έντασης Β∆. άνεµος, που 
φέρνει δροσιά συνήθ. κατά τη θερινή περίοδο (βλ. κ. λ. άνεµος, ΠΓΝ.) 
ΣΥΝ. (επίσ.) σκίρων. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. maistro «µέγιστος» < λατ. magister < magnus «µέ-
γας»]. 

µαιστροτραµουντανα (η) (χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µε-
ταξύ βόρειου και βορειοδυτικού ανέµου (βλ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. 
(επίσ.) σκιρωνοβορρας. 

µαΐστωρ (ο) (µαΐστ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων) 1. (στη βυζαντινή επο-
χή) ο δάσκαλος τής εκκλησιαστικής χορωδίας 2. (γενικότ.) το πρό-
σωπο που κατευθύνει καλλιτεχνική κίνηση (π.χ. την αγιογράφηση 
ναού). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. magister < 
magnus «µέγας»]. 

µαιτρ (ο) → µετρ 
µαιτρέσα (η) → µετρέσα 
µάκα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.-εκφραστ.) η βροµιά, το λέρωµα: ο γιακάς 
έπιασε - || ρούχα µέσα στη - (βρόµικα). [ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. macchia 
«λεκές» < λατ. macula]. 

µακάβριος, -α, -ο [1897] αυτός που προκαλεί τη φρίκη τού θανάτου, 
που έχει χαρακτήρα ανατριχιαστικό, επειδή θυµίζει τον θάνατο: οι -
λεπτοµέρειες τού εγκλήµατος || ~ θέαµα | ανέκδοτο | σκηνικό. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. macabre, από τη µεσν. φρ. danse de Macabre 
«µακάβριος χορός». Η λ. είναι αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε µιαν 
άποψη, ανάγεται σε οµώνυµο ζωγράφο (Macabre), ο οποίος εικονίζε 
στα έργα του χορούς σκελετών. Οι περισσότεροι, εντούτοις, 
συγκλίνουν στην εκδοχή ότι η λ. Macabre ανάγεται στο όνοµα 
Maccabée < λατ. Maccabaeus < µτγν. Μακκαβαϊος | -οι (βλ.λ.), ιουδαϊ-
κή οικογένεια τού 2ου και Ιου αι. π.Χ., τής οποίας η εξέγερση κατε-
πνίγη τελικά το 63 π.Χ. (οχυρό Μασάντα, µετά την οµαδική αυτοκτο-
νία των πολιορκηµένων). Τέλος, υπάρχει και η άποψη ότι η λ. προέρ-
χεται από το συρ. maqabrey «τάφρος, λάκκος»]. 

µακάκος (ο) πίθηκος που ζει κυρ. στην Ασία, έχει τρίχωµα καφετί ώς 
µαύρο, ρύγχος όµοιο µε τού σκύλου, αλλά µε στρογγυλεµένο προφίλ 
και ζει σε αγέλες. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. macaque < πορτ. macaco, λ. τής γλωσσικής οµάδας 
Μπαντού, πβ. λινγκάλα makako «πίθηκος»]. 

µακαντάσης (ο) (µακαντάσηδες) (λαϊκ.) φίλος, σύντροφος. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. mankadasj. 

Μακάο (το) {άκλ.} πορτογαλική αποικία µέχρι το 1999, οπότε πέρασε 
στον έλεγχο τής Κίνας· αποτελείται από ένα ακρωτήριο και δύο µι-
κρά νησιά στη ΝΑ. Κίνα. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. Macao < κινεζ. Ama-ngao «όρµος τής θεάς A-ma (προ-
στάτιδας των ναυτικών)». Η επίσηµη κινεζ. ονοµασία είναι Aomin < 
ào «όρµος» + men «πύλη»]. 

µακαράς (ο) (µακαράδες} (λαϊκ.) 1. η τροχαλία, το καρούλι 2. το βα-
ρούλκο, ο γερανός. [ΕΤΥΜ < τουρκ. makara < αραβ. bak(a)ra]. 

µακαρθίσµος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. πρακτική πολιτικών διώξεων εις βά-
ρος προσώπων που θεωρήθηκαν ή καταγγέλθηκαν (συχνά ανυπόστα-
τα) ως κοµουνιστές στις Η.ΠΑ. στις αρχές τής δεκαετίας τού '50, µε 
τη σύνταξη καταλόγων ύποπτων προσώπων, την απόλυση από την ερ-
γασία τους ή και τη φυλάκιση τους 2. (κατ' επέκτ.) κάθε πρακτική 
πολιτικών διώξεων εις βάρος πολιτών συγκεκριµένων πεποιθήσεων 

µε την καλλιέργεια κλίµατος εκφοβισµού και µε την κατασυκοφά-
ντηση τους. — µακαρθιστής (ο), µακαρθικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. McCarthyism, από το όνοµα τού Αµερικανού 
ρεπουµπλικάνου γερουσιαστή J.R. McCarthy (1908-1957), προέδρου 
τής Επιτροπής Κυβερνητικών Ενεργειών τής Γερουσίας, από τον οποίο 
ξεκίνησε η παραπάνω πρακτική]. 

µακάρι µόρ. 1. (για την έκφραση ευχής) είθε, αν (µόνο) ήταν δυνατόν, 
άµποτε: ~ να ξέρα! (για δήλωση πλήρους άγνοιας) || ~ να βγω ψεύ-
της! || ~ να πετύχεις! || - να βρέξει! 2. (για εναντίωση) ακόµη και αν, 
έστω και αν, ούτε και: δεν θα του το δώσω, - να µου το ζητήσει γο-
νατιστός! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευκτική. 
[ΕΤΥΜ µεσν., από το ουδ. µακάριον τού αρχ. µακάριος, µε επιφωνη-
µατική χρήση (πβ. κ. µαζί)]. 

µακάρια (η) (λαϊκότ.) 1. το ψωµί που µοιράζεται µετά την κηδεία ή 
το µνηµόσυνο ΣΥΝ. ψυχόπιτα 2. το γεύµα που παρατίθεται στο σπίτι 
τού εκλιπόντος στους συγγενείς και φίλους µετά την κηδεία του ΣΥΝ. 
νεκρόδειπνος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µακάρια, θηλ. τού επιθ. µακάριος. Σύµφωνα µε άλλη 
εκδοχή, η σύνδεση µε το επίθ. µακάριος είναι προϊόν παρετυµολο-
γίας, ενώ η λ. ανάγεται στο ρ. µάσσω «ζυµώνω, µαλάσσω». Η σηµ. 
τού νεκροδείπνου, πάντως, θα δικαιολογούσε επαρκώς την πρώτη ερ-
µηνεία, αφού ήδη στον Αριστοφάνη απαντά η ευφηµιστική φρ. απαγ' 
ες µακαρίαν (αντί τού συνήθους ες κόρακας), στον δε Ησύχιο εµφα-
νίζεται ως «γλώσσα»: µακάρια· βρώµα εκ ζωµού και άλφίτων]. 

µακαρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {µακάρισ-α, -µένος) θεωρώ (κάποιον) καλό-
τυχο: τον µακάριζαν για τα καλά παιδιά του ΣΥΝ. καλοτυχίζω· ΦΡ. 
µηδένα προ του τέλους µακάριζε (Σόλων, στον Ηρόδ. | 32,7) µη θεω-
ρείς κανέναν ευτυχισµένο πριν δεις το τέλος τής ζωής του. 

Μακάριος (ο) (Μακαρίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < 
αρχ. επίθ. µακάριος (βλ.λ.)]. 

µακάριος, -α (λόγ. -ία), -ο 1. αυτός που έχει βρει την απόλυτη ευτυ-
χία και γαλήνη, σαν να έχει δεχθεί ύψιστη ευλογία: «~ οί πτωχοί τφ 
πνεύµατι» (Κ.∆.) || (ειρων.) «~ οι κουτσοµπόληδες, ότι αυτοί θα κλη-
ρονοµήσουν τη βασιλεία των ουρανών, έχοντας θάψει όλους τους 
υπολοίπους» (εφηµ.) ΣΥΝ. ευτυχισµένος, ευλογηµένος, καλότυχος- ΦΡ. 
µακάριοι οι κατέχοντες (λατ. beati possidentes) ευτυχισµένοι όσοι κα-
τέχουν κάτι 2. αυτός που βρίσκεται σε ψυχική γαλήνη και ευφορία: -
χαµόγελο. —µακάρια | µακαρίως (βλ.λ.) [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µακαρίτης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µάκαρ «ευτυχής, ευδαίµων» (πιθ. αρχαιότατο ουδ. ουσ., 
που χρησιµοποιήθηκε ως επίθ.), αγν. ετύµου. Η συσχέτιση µε το επίθ. 
µακρός δεν προσφέρεται σηµασιολογικώς· επίσης η υπόθεση περί δα-
νείου από την Αιγυπτιακή δεν είναι πειστική]. 

Μακαριότατος (ο) ΕΚΚΛΗΣ. ως προσφώνηση πατριαρχών και αρχιε-
πισκόπων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

µακαριότητα (η) [αρχ.] 1. απόλυτη ευτυχία και γαλήνη ΣΥΝ. καλο-
τυχία 2. η έλλειψη κάθε ανησυχίας, η κατάσταση απόλυτης ηρεµίας 
και απαλλαγής από τα πάθη · ΦΡ. η Αυτού Μακαριότης προσφώνη-
ση τού αρχιεπισκόπου Αθηνών: την έναρξη των εργασιών τού Συνε-
δρίου θα κάνει - ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. 

µακαρισµός (ο) [αρχ.] 1. το καλοτύχισµα, η ευλογία για κάποιον που 
όλα στη ζωή τού πάνε καλά 2. µακαρισµοί (οι) οι εννέα σύντοµοι 
αφορισµοί, µε τους οποίους αρχίζει η Επί τού Όρους Οµιλία τού Ιη-
σού. 

µακαρισµοί (Κ.∆. Ματθ. 5, 3-11) 
«Μακάριοι οί πτωχοί τω πνεύµατι, 

ότι αυτών εστίν ή βασιλεία τών ουρανών. 
Μακάριοι οί πενθοϋντες, 

δτι αυτοί παρακληθήσονται. 
Μακάριοι οί πραεϊς, 

δτι αυτοί κληρονοµήσουσιν την γήν. Μακάριοι οί 
πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, 

δτι αυτοί χορτασθήσονται. 
Μακάριοι οι ελεήµονες, 

δτι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάριοι 
οι καθαροί τή καρδίφ, 

δτι αυτοί τον θεόν δψονται. 
Μακάριοι οί ειρηνοποιοί, 

δτι αυτοί υιοί θεού κληθήσονται. Μακάριοι οί 
δεδιωγµένοι ένεκεν δικαιοσύνης, 

δτι αυτών εστίν ή βασιλεία τών ουρανών. 
Μακάριοι έστε 

δταν όνειδίσωσιν υµάς και διώξωσιν και εϊπωσιν 
πάν πονηρόν καθ' υµών [ψευδόµενοι] ένεκεν έµοϋ». 

µακαριστός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που θεωρείται καλότυχος 
και ευλογηµένος 2. (για αποθανόντες ιερωµένους) µακαρίτης: ο ~ 
αρχιεπίσκοπος Αθηνών Σεραφείµ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µακαρίτης. 

µακαρίτης (ο) {µακαριτών}, µακαρίτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (ευ-
φηµ.) ο νεκρός (επειδή µε τον θάνατο του γλύτωσε από τα βάσανα 
τής ζωής): η θέληση τού - ήταν να πουληθεί το σπίτι || πρόλαβα και 
φρενάρισα, αλλιώς τώρα θα ήµουν- .'ΣΥΝ. συχωρεµένος, πεθαµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µάκαρ (βλ. λ. µακάριος). Η ευφηµιστική χρήση τής λ. εί-
ναι ήδη αρχ.]. 

µακαρίτης: συνώνυµα. Η έννοια τού θανάτου και κάθε αναφορά 
σε θανόντες είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα θέµατα στη γλωσσική επι-
κοινωνία όλων των γλωσσών. Στην Ελληνική, στις περιπτώσεις 
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αναφοράς σε θανόντες συνήθως χρησιµοποιούνται ευφηµιστικοί 
χαρακτηρισµοί, που συνδέονται: (α) µε την έννοια τής «ευτυχίας»: 
µακαρίτης (κυριολ. σηµ. «ευτυχισµένος», από το αρχ. µάκαρ. από 
όπου και το µακάριος) και, προκειµένου για ιερωµένους, µακαρι-
στός (στην εκκλησιαστική γλώσσα χρησιµοποιείται και η λ. αξιο-
µακάριστος. αφού κατά τη χριστιανική πίστη ο αποθνήσκων µε-
ταβαίνει από την προσωρινή, εγκόσµια ζωή στην αιώνια ζωή, εξα-
σφαλίζοντας την πραγµατική ευτυχία) (β) µε την έννοια τής «µνή-
µης | λήθης»: αείµνηστος, αλησµόνητος, αξέχαστος και (από το 
αρχ. άοιδή «τραγούδι») αοίδιµος «τραγουδισµένος» > «αξιοµνη-
µόνευτος» (γ) µε την έννοια τής χριστιανικής «συγχώρησης»: συ-
χωρεµένος (δ) µε την έννοια τής εγκατάλειψης των εγκόσµιων και 
τής µετάβασης στην άλλη ζωή: εκλιπών (µετοχή τού εκλείπω) και 
µεταστάς (µετοχή τού ρ. µεθίσταµαι «µεταβαίνω, περνώ από µία 
κατάσταση σε µιαν άλλη»). Σε ειρωνική χρήση έχει περάσει η 
φράση αλήστου µνήµης «αλησµόνητος», που, ενώ ξεκίνησε ως ευ-
φηµισµός ανάλογος µε τα επίθ. αείµνηστος, αλησµόνητος κ.τ.ό., 
προσέλαβε (και από τη λογιότερη διατύπωση της) την κακόσηµη 
σηµ. «αξέχαστος για κάτι κακό ή αρνητικό»: όπως έλεγε και ο 
αλήστου µνήµης δικτάτορας Μουσσολίνι. 

µακαρίτικος, -η, -ο (σκωπτ. για πράγµατα) αυτός που δεν υπάρχει 
πια, που έχει παλιώσει: εκείνα τα ~ τα παπούτσια και τι δεν τράβηξαν 
µε βροχές, λάσπες και χιόνια! 

µακαρίως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) µε µακαριότητα, µε αδικαιολόγητο 
εφησυχασµό: κοιµάται ~, σαν να µην τρέχει τίποτα! || δεν µπορούµε 
να περιµένουµε ~ να λυθούν τα προβλήµατα ως διά µαγείας. 

µακαρονάδα (η) φαγητό από µακαρόνια βραστά ή στον φούρνο, που 
συνοδεύονται συνήθ. από διάφορα είδη σάλτσας και τριµµένο τυρί. 
[ΕΤΥΜ. < µακαρόνι + παραγ. επίθηµα -άδα]. 

µακαρονάς (ο) {µακαρονάδες}, µακαρονού (η) {µακαρονούδες} 1. 
πρόσωπο που του αρέσουν πολύ τα µακαρόνια 2. (σκωπτ.) ο Ιταλός. 

µακαρόνι (το) {µακαρον-ιού | -ιών} 1. λεπτό σωληνοειδές ζυµαρικό 
παρασκευαζόµενο από σιταρένιο αλεύρι, νερό και αλάτι: βράζω τα ~ 
|| τα ~ παράβρασαν | λάσπωσαν || µακαρόνια µε κιµά 2. (ειδικότ.) µα-
καρόνια (τα) η µακαρονάδα. — (υποκ.) µακαρονάκι (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < βεν. macaroni < λατ. *maccare «κόβω» (πβ. 
κ. p. macto «σφάζω, θυσιάζω») ή < ιταλ. maccarone < µεσν. 
µακαρωνία < αρχ. µακάρια «νεκρώσιµο δείπνο» (οπότε πρόκειται για 
αντιδάν. µε ορθότ. γρ. µακαρώνι)]. 

µακαρονισµός (ο) [1805] η χρήση µακροσκελών προτάσεων, εξεζη-
τηµένων και αδόκιµων αρχαϊσµών σε προσπάθεια διαµορφώσεως λό-
γιου ύφους ΣΥΝ. σχολαστικισµός. — µακαρονικός, -ή, -ό [1805], µα-
καρονιστής (ο) [1814]. 
[ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. macaronisme «λατινισµός σε γαλλικό 
κείµενο »]. 

µακεδονήσι (το) {χωρ. γεν.} ο µαϊντανός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
µεσν. < λατ. macedonense, ουδ. τού επιθ. macedonen-sis 
«Μακεδόνικος» < Macedo < αρχ. Μακεδών]. 

Μακεδονία (η) 1. γεωγραφικό διαµέρισµα τής Β. Ελλάδας, που περι-
λαµβάνει τους νοµούς Γρεβενών, ∆ράµας, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, 
Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, 
Φλώρινας και Χαλκιδικής 2. ευρύτερη γεωγραφική περιοχή στο κέ-
ντρο τής Βαλκανικής Χερσονήσου, που το µεγαλύτερο µέρος της κα-
ταλαµβάνει το Β. τµήµα τής Ελλάδας (µέχρι τη Θράκη), καθώς και 
ένα τµήµα τής Ν∆. Βουλγαρίας («Μακεδονία τού Πιρίν»), τµήµα τής 
πρώην Γιουγκοσλαβίας και τής τωρινής F.Y.R.O.M., καθώς και ένα 
µικρό τµήµα στο Α. άκρο τής Αλβανίας 3. ΙΣΤ. αρχαίο βασίλειο, που 
στα χρόνια τής ακµής του εκτεινόταν περίπου στα όρια τής παρα-
πάνω περιοχής (σηµ. 2) και επί βασιλείας τού Μ. Αλεξάνδρου, ως επί 
κεφαλής τού ενωµένου ελληνικού στρατού, επεκτάθηκε σε αυτοκρα-
τορία µέχρι τη ΝΑ. Ασία 4. (καταχρ.) η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµο-
κρατία τής Μακεδονίας (Π.Γ.∆.Μ.-F.Y.R.O.M.· στην ονοµασία αυτή 
ένας γεωγραφικός όρος έχει αναχθεί σκόπιµα σε εθνικό). — Μακε-
δόνας κ. Μακεδονίτης (υ). Μακεδόνισσα κ. Μακεδονίτισσα (η) (σηµ. 
1, 3), µακεδόνικος, -ή, -ό κ. µακεδονίτικος, -η, -ο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< Μακεδόνες < αρχ. επίθ. µακεδνός «µακρύς, ψηλός» (< I.E. *mak- 
«µακρύς, λεπτός», βλ. κ. µάκρος, µήκος). Η λ. αναλύεται ως *Μακι-
κεδόνες< µακι- (< µακ-ρός) + -κεδών/ -όνες, το οποίο ίσως αποτελεί 
µακεδόνικο τύπο τής λ. χθων «γη». Αρχική σηµ. τού τοπωνυµίου 
Μακεδονία ήταν «µακρά, υψηλά κείµενη (βόρεια) χώρα»]. 

µακεδόνικος, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Μακεδονία: 
~ οίνος | χαλβάς 2. ΙΣΤ. Μακεδόνικος Αγώνας ο ένοπλος αγώνας 
(1903-1908) των Ελλήνων εναντίον των βουλγαρικών συµµοριών (κο-
µιτάτων), τα οποία λυµαίνονταν την περιοχή πριν από την απελευθέ-
ρωση της από τους Τούρκους. Επίσης µακεδονίτικος, -η, -ο. 

µακεδόνικη γλώσσα: η αρχαία Μακεδόνικη και η ψευδώνυµη 
γλώσσα των Σκοπίων. Λέγοντας µακεδόνικη γλώσσα εννοούµε µια 
αρχαία ελληνική διάλεκτο δωρικής υφής, γνήσια και αρχαιοπινή 
ελληνική γλώσσα, που τη γνωρίζουµε από το περιορισµένο, πράγ-
µατι, υλικό που έχει διασωθεί (πρόκειται για 350 περίπου λέξεις, 
150 προσηγορικά και 200 κύρια ονόµατα, που µαρτυρούνται κυ-
ρίως από δύο λεξικογράφους, τον Ησύχιο και τον Αµερία). Η διά-
λεκτος αυτή, επειδή πρώιµα καθιερώθηκε η Αττική ως επίσηµη 
γλώσσα (διάλεκτος) τού µακεδόνικου κράτους για πολιτικούς λό-
γους, χρησιµοποιήθηκε κυρίως στον προφορικό λόγο, γι' αυτό και 
δεν έχουν σωθεί πρώιµες επιγραφικές µαρτυρίες στη διάλεκτο, ενώ 
σώζονται 6.000 περίπου µακεδόνικες επιγραφές σε αττική διάλε-
κτο. Μαρτυρίες αρχαίων γραµµατικών, σχολιαστών, λεξικογράφων 

πείθουν ότι τη µακεδόνικη διάλεκτο τη θεωρούσαν από τις αρχαι-
ότερες ελληνικές διαλέκτους, χρησιµοποιώντας το υλικό της για 
να υποστηρίξουν διάφορες ετυµολογικές και άλλες γλωσσικές πα-
ρατηρήσεις (βλ. Γ. Μπαµπινιώτη, Η γλώσσα τής Μακεδονίας, Αθή-
να 1992, σ. 161 κ.εξ.). 
Μακεδνοί, Μακεδόνες, Μακέται είναι οι ονοµασίες που χρησιµο-
ποιήθηκαν για τους Έλληνες τής Μακεδονίας, ονοµασίες που συν-
δέονται µε τις λ. µάκος (µήκος) και µακρός, οπότε το Μακεδονία 
θα δήλωνε αρχικά «τη µακρινή ή ψηλά (στον Βορρά) ευρισκόµε-
νη» περιοχή. Είναι γνωστή η µαρτυρία τού Ηροδότου (δηλωτική 
και αυτή τής δωρικής καταγωγής των Μακεδόνων): «τό δε ∆ωρι-
κόν, πολυπλάνητον κάρτα... οϊκεε εν Πίνδω Μακεδνον καλεόµε-
νον» (Ηροδ. 1,56), ενώ στον Όµηρο ήδη απαντά η λ. µακεδνός µε τη 
σηµ. «ψηλόκορµος»: «οϊά τε φύλλα µακεδνής αίγείροιο» (η 106) 
«σαν τα φύλλα τής ψηλόκορµης λεύκας», οπότε και Μακεδνοί πιθ. 
να ήταν οι «υψηλόσωµοι». 
Ως προς τη «µακεδόνικη» γλώσσα των Σκοπίων, πρόκειται στην 
πραγµατικότητα για µια βουλγαρική στη δοµή της διάλεκτο (κα-
τατάσσεται από τους γλωσσολόγους µαζί µε τη βουλγαρική γλώσ-
σα), που άρχισε να εκσερβίζεται µε βάση τα ιδιώµατα των περιο-
χών Prilep, Bitolja, Kicev και Vêles από το 1944, όταν τα Σκόπια 
απετέλεσαν τη «Λαϊκή ∆ηµοκρατία τής Μακεδονίας» στην ενιαία 
Γιουγκοσλαβία τού Τίτο. o τεχνητός εκσερβισµός τής βουλγαρικής 
διαλέκτου των Σκοπίων και η κατασκευή (από οµάδα γλωσσολό-
γων) εθνικής δήθεν γλώσσας από τα επιµέρους ιδιώµατα έγινε για 
πολιτικούς λόγους, για να αποφευχθούν οι διεκδικήσεις των Βουλ-
γάρων, που θεωρούσαν τα Σκόπια και τους κατοίκους τους βουλ-
γαρική περιοχή, o σλαβολόγος André Vaillant γράφει «το όνοµα 
Bugari [δηλ. Βούλγαροι] είναι στην πραγµατικότητα η εθνική ονο-
µασία των Σλάβων τής Μακεδονίας [αναφέρεται στα Σκόπια], 
πράγµα που δείχνει πως (οι Σλάβοι τής περιοχής αυτής) υιοθέτη-
σαν το όνοµα Βούλγαροι, που τους έδωσαν οι Σέρβοι» (Μπαµπι-
νιώτης έ.α., 6 XIX). o δε Ιταλός γλωσσολόγος Vittore Pisani σηµει-
ώνει: «Πράγµατι ο όρος µακεδόνικη γλώσσα είναι προϊόν πολιτι-
κής ουσιαστικά προέλευσης» (Μπαµπινιώτης αυτ.). Η τεχνητά 
αποψιλωµένη από το, υπερισχύον αρχικά, βουλγαρικό γλωσσικό 
υλικό γλώσσα των Σκοπίων, από τους Βουλγάρους µεν αποκλήθη- 
κε «κολισεφσκική Σερβική», ως φτειαχτή γλώσσα τού τότε πρω-
θυπουργού των Σκοπίων Λ. Κολισέφσκι, στην πράξη όµως είναι µια 
νεοσλαβική βουλγαροσερβική γλώσσα µιας περιοχής που το 1918 
αποτελούσε τη «Νότια Σερβία» ή «τη διοικητική περιφέρεια τού 
Βαρδάρη». Μετά τα λεχθέντα, είναι φανερό πως ό,τι αποκαλείται 
από τους Σκοπιανούς «µακεδόνικη γλώσσα» δεν έχει καµία σχέση 
µε την πραγµατική αρχαία ελληνική γλώσσα τής Μακεδονίας, αλ-
λά αποτελεί µια «ψευδώνυµη» κατασκευή για πιθανές διεκδική-
σεις στην ελληνική Μακεδονία. 

µακεδονοµάχος (ο) κάθε πολεµιστής που έλαβε µέρος στον αγώνα 
για την απελευθέρωση τής Μακεδονίας. 

µακελλάρης (ο) {µακελλάρηδες}, µακελλάρισσα (η) {χωρ, γεν. 
πληθ.} 1. πρόσωπο που σφάζει ζώα ΣΥΝ. σφαγέας, χασάπης 2. (µτφ.-
εκφραστ.) πρόσωπο που έχει κάνει µεγάλες σφαγές, που σκότωσε 
πολλούς ανθρώπους, ο αιµοχαρής άνθρωπος: ~ των λαών ΣΥΝ. σφα-
γέας. — µακελλάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < µτγν. µακελλάριος < λατ. macellarius < 
macellum «κρεοπωλείο» < αρχ. µάκελλον «σφαγείο, κρεοπωλείο», βλ. 
κ. µακελλεύω]. 

µακελλειό (το) (εκφραστ.) 1. ο άγριος, βίαιος θάνατος µεγάλου αριθ-
µού ανθρώπων (π.χ. σε πολύνεκρες µάχες, δυστυχήµατα, µαζικές 
σφαγές κ.λπ.) ΣΥΝ. σκοτωµός, σφαγή, αιµατοχυσία 2. η µεγάλη ανα-
στάτωση, σύγχυση. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µακελλείον < αρχ. µάκελλον «σφαγείο, κρεοπω-
λείο», βλ. κ. µακελλεύω]. 

µακελλεύω ρ. µετβ. {µακέλλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. κατασφάζω, 
σκοτώνω µε αγριότητα 2. (µεσοπαθ. µακελλεύοµαι) (εκφραστ.) πε-
τσοκόβοµαι, τραυµατίζοµαι βαθιά σε πολλά µέρη τού σώµατος µου. — 
µακέλλεµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µάκελλον «σφαγείο, κρεοπωλείο - φράχτης», πιθ. 
< εβρ. miklä «φράχτης, µάντρα» ή, κατ' άλλη άποψη, από σηµιτ. ρίζα 
mkr^ « εµπο ρεύοµαι »]. 

µακέτα (η) {µακετών} 1. µικρογραφία κατασκευής ή περιοχής, συνήθ. 
από ξύλο ή πλαστικό: ~ τού εργοστασίου | των αθλητικών εγκατα-
στάσεων/ τού αρχαιολογικού χώρου ΣΥΝ. οµοίωµα, µοντέλο 2. γραπτό 
προσχέδιο έργου, που χρησιµοποιείται για να καθοδηγεί τον δηµι-
ουργό του ως πρότυπο 3. ΤΥΠΟΓΡ. εικαστικό πρότυπο που είναι σχε-
διασµένο µε ακρίβεια και αποτελεί οδηγό για την πιστή εκτύπωση. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. macchietta (> γαλλ. maquette), υποκ. τού macchia «σχέ-
διο, σκίτσο» < λατ. macula «στίγµα, κηλίδα»]. 

µακετίστας (ο) {µακετιστών}, µακετίστρια (η) {µακετιστριών} 
πρόσωπο που κατασκευάζει µακέτες. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. macchietista]. 

Μ.Α.ΚΙ. (η) Μαθητική Ανεξάρτητη Κίνηση. 
µάκια (τα) {άκλ.} (στη γλώσσα των µικρών παιδιών) το φιλί: κάνε - τη 
µαµµά || να το κάνω ~ (ενν. το µωρό), να γίνει καλά! ΣΥΝ. µα. 
[ΕΤΥΜ. < µα (ηχοµιµητ. για φιλί) + υποκ. επίθηµα -άκ-ια (πληθ.)]. 

µακιαβελισµος (ο) [1821] {χωρ. πληθ.} 1. πολιτικό δόγµα που διατύ-
πωσε και υποστήριξε ο Ιταλός πολιτικός Νικολό Μακιαβέλλι, σύµ-
φωνα µε το οποίο η άσκηση τής εξουσίας από τον ηγεµόνα γίνεται µε 
κάθε δυνατό µέσο και χωρίς κανέναν ηθικό φραγµό, προκειµένου να 
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κρατηθεί στην εξουσία και να την επεκτείνει, στο µέτρο τού δυνατού 
2. (κατ' επέκτ.) η χρήση µηχανορραφιών στην άσκηση πολιτικής, ο 
πολιτικός ρεαλισµός που φτάνει στα όρια τού κυνισµού. — µακια-
βελικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Ιταλού πολιτικού Ν. Machiavelli (1469-1527), 
γνωστού για τις διπλωµατικές του ικανότητες και για την πολιτική 
θεωρία που διατύπωσε στο έργο του II principe (Ο ηγεµών, 1513), το 
οποίο αποτελεί δοκίµιο πολιτικής τέχνης χαρακτηριζόµενο από πολι-
τικό κυνισµό]. 

µακιγερ (ο) {άκλ.}, µακιγέζ (η) {άκλ.} επαγγελµατίας ειδικός στο 
µακιγιάζ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. maquilleur | maquilleuse < maquiller, βλ. κ. 
µακιγιάρω]. 

µακιγιάζ (το) {άκλ.} τεχνική για την κάλυψη των ατελειών και τον 
καλλωπισµό τού προσώπου µε διάφορα καλλυντικά: βαρύ | εξεζητη-
µένο ~ || κάνω ~ || ~ µατιών ΣΥΝ. (λόγ.) ψιµυθίωση, (λαϊκ.) φτειασίδω-
µα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκαράζ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. maquillage < maquiller (βλ. κ. 
µακιγιάρω)}. 

µακιγιάρω ρ. µετβ. {µακιγιάρισ-α, -τηκα, -µένος} καλύπτω (το πρόσωπο, 
µέρος τού προσώπου) µε καλλυντικά ΣΥΝ. (λαϊκ.) φτειασιδώνοµαι, 
(αρχαιοπρ.) ψιµυθιώνοµαι. — µακινιάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. maquiller, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε ολλ. maken «κάνω» 
(πβ. αγγλ. make up)]. 

Μακκαβαίοι (οι) (Π.∆.) ιουδαϊκή οικογένεια τής Ιερουσαλήµ (2ος και 
1ος αι. π.Χ.), που εξέφραζε τον ιουδαϊκό ενθικισµό και ανέπτυξε επα-
ναστατική δράση κατά τής δυναστείας των Σελευκιδών (βλ. κ. λ. µα-
κάβριος, ETYM.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Μακκαβαίοι < εβρ. makkabâ «σφυρί». Το προσωνύµιο 
αυτό δόθηκε στον Ιούδα Μακκαβαίο λόγω τής έντονης επαναστατι-
κής δράσης του και τού ισχυρού στρατού που οργάνωσε]. 

µακό (το) {άκλ.} 1. λεπτό βαµβακερό ύφασµα 2. (συνεκδ.) ρούχο, συ-
νήθ. µπλούζα, από αυτό το ύφασµα: λευκό | κοντοµάνικο ~ 3. (ως 
επίθ. για ρούχα) ο κατασκευασµένος από το παραπάνω ύφασµα: ~ 
µπλούζα | φόρεµα. [ΕΤΥΜ. Από εµπορική επωνυµία]. 

µακραίνω κ. (λόγ.-σπάν.) µακρύνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µάκρυνα} 
♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) πιο µακρύ: ~ µια φούστα | ένα παντελόνι ΣΥΝ. 
επιµηκύνω ΑΝΤ. κονταίνω 2. επιµηκύνω (σε έκταση ή διάρκεια), πα 
ρατείνω: πολύ τον µάκρυνες τον λόγο σου- κόψε κάτι ♦ (αµετβ.) 3. 
αποκτώ µεγαλύτερο µήκος, γίνοµαι µακρύτερος: τα µαλλιά σου µά 
κρυναν πολύ ΣΥΝ. αναπτύσσοµαι 4. επιµηκύνοµαι (ως προς την έκτα 
ση ή τη χρονική διάρκεια): το έργο | η συνεδρίαση | η συζήτηση µά 
κρυνε πολύ ΣΥΝ. παρατείνοµαι, χρονίζω 5. αποµακρύνοµαι, αποτρα 
βιέµαι: το πλοίο µάκραινε σιγά-σιγά από την ακτή ΣΥΝ. ξεµακραίνω. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µακρύνω < αρχ. µακρύς (βλ.λ.)]. 

µακραίων, -ων, -ον [αρχ.] {µακραίων-ος, -α | -ώνων} (λόγ.) αυτός που 
διαρκεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, για πολλούς αιώνες: η ~ πα-
ρουσία Ελλήνων στη Μαύρη Θάλασσα || ~ ιστορία | παράδοση ΣΥΝ. 
µακροχρόνιος, πολυχρόνιος ΑΝΤ. βραχυχρόνιος, ολιγόχρονος. Επίσης 
µακραίωνος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ατέρµων. 

µακράν επίρρ. (+γεν.) (αρχαιοπρ.-µτφ.) σε µεγάλη απόσταση (τοπική, 
χρονική κ.λπ.), µακριά από: ~ τής συνήθους συµπεριφοράς του, αντα-
πέδωσε τις προκλήσεις || είναι ~ ο µεγαλύτερος µαέστρος τού κόσµου 
ΑΝΤ. εγγύς, πλησίον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ., από την αιτ. ενικού τού θηλ. µακρά (βλ. λ. µα-
κρός)]. 

µακρεµα (το) [µεσν.] {µακρέµατος | χωρ. πληθ.} 1. η αύξηση τού µή-
κους: το ~ του µανικιού | των µαλλιών ΣΥΝ. επιµήκυνση ANT. κόντε-
µα 2. η αποµάκρυνση, η αύξηση τής απόστασης: το ~ τού πλοίου στον 
ορίζοντα ΑΝΤ. πλησίασµα 3. η αύξηση τής διάρκειας περισσότερο 
από το κανονικό ή το αναµενόµενο: το ~ µιας κουβέντας ΑΝΤ. συντό-
µευση. 

µακρηγορώ ρ. αµετβ. {µακρηγορείς... | µακρηγόρησα} (λόγ.) µιλώ για 
πολλή ώρα, κάνω εκτενή αναφορά σε κάτι (συχνά µε περιττά στοι-
χεία, άσχετα µε το θέµα µου): δεν θα µακρηγορήσω, θα είµαι σύντο-
µος και περιεκτικός ΣΥΝ. µακρολογώ, πολυλογώ ΑΝΤ. βραχυλογώ, λα-
κωνίζω. — µακρηγορία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. µακρηγορώ (-έω) < µακρ(ο)- + -ηγορώ (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορά]. 

µακριά επίρρ. 1. σε µεγάλη απόσταση: πήγαινε όλο και πιο ~, µέχρι 
που δεν φαινόταν πια καθόλου || είδαµε τον πύργο τού Άιφελ από ~ || 
(µτφ.) ζω ~ από τον κόσµο || µη µε κρατάς ~, µίλησε µου ΣΥΝ. απόµα-
κρα, (λαϊκ.) αλάργα ΑΝΤ. κοντά, σιµά, πλησίον ΦΡ. (µτφ.) (α) πάµε πολύ 
µακριά αποµακρυνόµαστε, φεύγουµε πολύ από το θέµα µας, χά-
νουµε πολύ χρόνο (β) µας πάει πολύ µακριά µας αποµακρύνει πολύ α-
πό το θέµα µας, από αυτό που µας ενδιαφέρει, µας κάνει να χρονο-
τριβούµε ας µην πιάσουµε αυτή τη συζήτηση, γιατί θα ~ (γ) είµαι µα-
κριά (µεσν. φρ.) απέχω πολύ: ~ από τέτοια λογική | θέσεις (δ) µακριά 
κι αλάργα πάρα πολύ µακριά 2. (γενικότ.) για τη δήλωση τής από-
στασης: -Πόσο ~ είναι από εδώ; -Γύρω στο ένα χιλιόµετρο· ΦΡ. (πα-
ροιµ.) καλύτερα µακριά κι αγαπηµένοι (παρά κοντά και µαλωµένοι) | 
από µακριά κι αγαπηµένοι για περιπτώσεις που οι στενές επαφές µπορεί 
να προκαλέσουν ένταση στη σχέση κάποιων 3. σε µεγάλη χρονική 
απόσταση: τα Χριστούγεννα δεν είναι ~ 4. (γενικότ.) ως προειδοποίη-
ση σε κάποιον να φυλάγεται (από κάποιον/κάτι): ~ από τέτοιους αν-
θρώπους- είναι επικίνδυνοι- ΦΡ. µακριά από µας | από 'δώ | από λόγου 
µας για την αποτροπή κακού που µόλις αναφέρθηκε: σε περίπτωση 
αρρώστιας, ~, ποιος θα σε προσέξει; 5. ως προσταγή: ~! (µην πλησιά-
ζεις!) || ~ τα χέρια σου από µένα! (µην απλώνεις χέρι επάνω µου!). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µακρέα (µε συνίζηση), από τον πληθ. τού ουδ. τού επιθ. 

µακρύς, κατ' αναλογίαν προς τον τ. βραχέα]. 

µακριά ή µακρυά; Η παλαιότερη γραφή τής λ. µε -υ- (µακρυά) δεν 
είναι ορθή. Η λ. παράγεται από το επίθ. µακρύς (µεταπλασµένο τ. 
τού µακρός) και, όπως τα λοιπά επίθ. σε -ύς, σχηµάτισαν επίρρ. σε 
-ιά (βαθύς - βαθιά, πλατύς - πλατιά) από το ουδ. πληθ. (βαθέα > 
βαθιά, µε συνίζηση· πλατέα > πλατιά), έτσι σχηµατίστηκε και µα-
κρέα > µακριά. 

µακριναρι (το) {µακριναρ-ιού | -ιών) (καθηµ.) 1. οτιδήποτε έχει µήκος 
δυσανάλογα µεγάλο σε σχέση µε το πλάτος του 2. µακροσκελής (και 
συνήθ. φλύαρος) λόγος ή κείµενο. 

[ΕΤΥΜ. Από το ουδ. τού επιθ. *µακρινάριος < µεσν. µακρινός]. 
µακρινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (για τόπο) αυτός που απέχει πολύ: -χωριό 
ΣΥΝ. αποµακρυσµένος, απόµακρος ΑΝΤ. κοντινός 2. (µε χρον. σηµασία) 
αυτός που απέχει από το παρόν: το ~ παρελθόν ΦΡ. µακρινό όνειρο 
επιθυµία ή επιδίωξη, η πραγµατοποίηση τής οποίας θα αργήσει πολύ 
ή είναι εκ των πραγµάτων πολύ δύσκολη ή αδύνατη: µετά τις 
πρόσθετες υποχρεώσεις που ανέλαβε, οι τριήµερες διακοπές τού έγιναν 
~ 3. (για συγγενικό πρόσωπο ή σχέση) αυτός που δεν συνδέεται µε 
άλλον µε στενή σχέση συγγένειας ή στενό συναισθηµατικό δεσµό: ~ 
συγγενής (π.χ. τρίτος εξάδελφος). 
µακριός, -ά, -ό → µακρύς 
µακρό- κ. µακρό- ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάποιος/κά-
τι: 1. έχει µεγάλο µήκος: µακρο-κέφαλος, µακρο-κάννης, µακρο-λαί-
µης 2. έχει µεγάλη διάρκεια: µακρο-ζωία, µακρο-λογώ, µακρό-βιος 3. 
σχετίζεται µε µεγάλα µεγέθη, σύνολα κ.λπ.: µακρο-οικονοµία, µακρο-
δοµή, µακρο-εντολή 4. (µτφ.) καλύπτει µεγάλη απόσταση: µακρο-βού-
τν πβ. λ. µακρύ- κ. µικρό-, βραχύ-. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µακρό-βιος, µακρό-θυ-
µος), που προέρχεται από το αρχ. επίθ. µακρός και έχει, µεταξύ άλ-
λων, χρησιµοποιηθεί σε ελληνογενείς ξέν. όρους, πβ. αγγλ. macro-
economics, macro-scopic κ.ά.]. 

µακρόβιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που ζει πολλά χρόνια: ~ φυτό ΑΝΤ. 
βραχύβιος. — µακροβιότητα (η) [αρχ.]. 

µακροβούτι (το) {χωρ. γεν.} 1. (καθηµ.) βουτιά στο νερό σε µεγάλο 
βάθος και µήκος 2. (µτφ.-εκφραστ.) η µεγάλη και απότοµη πτώση: ~ 
τού δολαρίου | µιας µετοχής στο χρηµατιστήριο. 

µακροδοµή (η) ΓΛΩΣΣ. δοµή λόγου µεγαλύτερη από την πρόταση· συ-
χνά ο όρος χρησιµοποιείται στην κειµενογλωσσολογία για να δηλώ-
σει το κείµενο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. macrostructure 
(νόθο συνθ.)]. 

µακροεντολή (η) ΠΛΗΡΟΦ. (macro) συνδυασµός πολλών εντολών 
ανατεθειµένων σε µία πληκτρολόγηση ή σε µία εντολή· µικρό πρό-
γραµµα ή οµάδα εντολών που αποτελεί µέρος µεγαλύτερου προ-
γράµµατος και χρησιµεύει στο να κερδίζει χρόνο ο χρήστης µε την 
πληκτρολόγηση του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
macroinstruction (νόθο συνθ.)]. 

µακροζωία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} το να ζει κανείς πολλά χρόνια 
ΣΥΝ. µακροηµέρευση, µακροβιότητα ΑΝΤ. ολιγοζωία. 

µακροηµερευω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µακροηµέρευσα} ζω πολλά χρόνια 
ΣΥΝ. πολυχρονίζω. — µακροηµέρευση (η) [µτγν.]. 

µακρόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από µακριά· κυρ. στη ΦΡ. εκ τού µα-
κρόθεν από µεγάλη απόσταση, αποστασιοποιηµένα: αποσύρθηκε 
από την πολιτική και τώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ανέκαθεν. [ΕΤΥΜ µτγν. < µακρό- + -θεν (βλ.λ.), επίθηµα δηλωτικό 
προελ.]. 

µακρόθυµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που ανέχεται και υποµένει τα 
λάθη ή τις αδυναµίες των άλλων ΣΥΝ. ανεκτικός, υποµονετικός, καρ-
τερικός 2. αυτός που εύκολα συγχωρεί, που δεν κρατά κακία ΣΥΝ. 
ανεξίκακος, αµνησίκακος, ΑΝΤ. µνησίκακος, εκδικητικός. — µακρό-
θυµα επίρρ., µακροθυµία (η) [αρχ.]. 

µακροθυµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {µακροθυµείς...· µόνο σε ενεστ. και πα-
ρατ.} είµαι µακρόθυµος. 

µακροκάννης, -α, -ικο (λαϊκ.) αυτός που έχει µακριά πόδια, ο µα-
κροπόδης ΑΝΤ. κοντοπόδαρος. [ΕΤΥΜ. < µακρό- + κάννης < καννί 
(βλ.λ.)]. 

µακροκατάληκτος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. λέξη τής Αρχ. και λόγιας 
Ελληνικής, που έχει µακρά λήγουσα ΑΝΤ. βραχυκατάληκτος. 

µακροκεφαλια (η) [1861] {µακροκεφαλιών} ΦΥΣΙΟΛ. η υπερβολική 
αύξηση τής κρανιακής περιµέτρου. — µακροκέφαλος, -η, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. macrocéphalie]. 

µακρόκλιµα (το) {µακροκλίµ-ατος | -άτων} ΜΕΤΕΩΡ. το γενικό κλίµα 
που επικρατεί σε εκτεταµένες περιοχές, όπως σε µια ήπειρο ή χώρα 
(κατ' αντιδιαστολή προς το κλίµα σε τοπικό επίπεδο). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. macroclimate]. 

µακροκλιµατολογία (η) {χωρ. πληθ.) ΜΕΤΕΩΡ. κλάδος τής κλι-
µατολογίας που µελετά τις γενικές κλιµατ. συνθήκες οι οποίες επι-
κρατούν σε εκτεταµένες περιοχές ή στη Γη γενικά. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. macroclimatology]. 

µακροκοινωνικός, -ή, -ό ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. αυτός που αναφέρεται σε ολό-
κληρη την κοινωνία ή σε µεγάλα κοινωνικά σύνολα.   — µακροκοι-
νωνικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. macrosocial (νόθο 
συνθ.)]. 

µακροκοινωνιολογία (η) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. (κατ' αντιδιαστολή προς την 
µικροκοινωνιολογία) ο κλάδος που εξετάζει τους µεγάλης κλίµακας 
κοινωνικούς µετασχηµατισµούς, π.χ. το πέρασµα από την αγροτική 
στη βιοµηχανική κοινωνία. — µακροκοινωνιολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. macrosociology (νόθο συνθ.)]. 

µακροκοσµικά επίρρ.· σε όλη την έκταση, στο σύνολο, κατ' αντίδια- 
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στολή προς τα επιµέρους, τον µικρόκοσµο ANT. µικροκοσµικά. 
µακρόκοσµος (ο) [1887] 1. ο κόσµος ως σύνολο, σε όλη του την έκταση ΣΥΝ. 

υφήλιος 2. (ειδικότ.) κάθε µεγάλο σύστηµα ή δοµή, που περιλαµβάνε 
επιµέρους, µικρότερα συστήµατα ή δοµές ΑΝΤ. µικρόκοσµος 3. ΑΣΤΡΟΝ. το 
σύµπαν θεωρούµενο στο σύνολο του ως ενιαία οργανική δοµή ΑΝΤ. 
µικρόκοσµος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. macrocosme]. 

µακρολαίµης, -α, -ικο κ. µακρυλαίµης {µακρολαίµηδες} (καθηµ.) αυτός που 
έχει µακρύ λαιµό ΑΝΤ. κοντολαίµης, κοντόλαιµος. Επίσης µακρόλαιµος, -η, -
ο. 

µακρολογία (η) {µακρολογιών} πολυλογία για ασήµαντες συνήθ. λε-
πτοµέρειες ενός γεγονότος κ.λπ. ΣΥΝ. σχοινοτένεια. 

µακρολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {µακρολογείς... | µακρολόγησα) µιλώ για πολλή 
ώρα (κυρ. µε περιττές λεπτοµέρειες ή διεξοδικές αναλύσεις): για να µη 
µακρολογώ, θα σταµατήσω εδώ και θα επανέλθω αν χρειαστεί ΣΥΝ. 
µακρηγορώ, φλυαρώ, περιττολογώ, πολυλογώ ΑΝΤ. βραχυλο-γώ, λακωνίζω. 
— µακρολογία (η) [αρχ.]. 

µακροµοριακός, -ή, -ό ΧΗΜ.-ΒΙΟΛ. Ο µεγαλοµοριακός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. macromolecular (νόθο συνθ.)]. 

µακροµόριο (το) {µακροµορί-ου | -ων} ΧΗΜ. πάρα πολύ µεγάλο µόριο που 
περιλαµβάνει χιλιάδες άτοµα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
macromolecule (νόθο συνθ.)]. 

µακροµύτης (ο) [µεσν.], µακροµυτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) πρόσωπο 
που έχει µακριά µύτη. 

Μακρόνησος (η) {Μακρονήσου} νησί µεταξύ των ΝΑ. παραλίων τής Αττικής 
και τής Κέας· από το 1947 χρησιµοποιήθηκε ως τόπος εξορίας και 
βασανισµού πολιτικών κρατουµένων από τον χώρο τής Αριστεράς. Επίσης 
Μακρονήσι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Μάκρις (< µακρός), ενώ στην αρχαιότητα ήταν επίσης 
γνωστή µε τα ονόµατα Ελένη, Κρανάη]. 

µακροοικονοµία (η) (χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. ο κλάδος που µελετά τα οικονοµικά 
φαινόµενα µεγάλης κλίµακας και τις οικονοµικές σχέσεις από την πλευρά τής 
εθνικής και δηµόσιας οικονοµίας (όπως είναι οι κλάδοι παραγωγής, η 
νοµισµατική σταθερότητα και ο βαθµός απασχόλησης τού εργατικού 
δυναµικού), κατ' αντιδιαστολή προς τη µι-κροοικονοµία (βλ.λ.) που εξετάζει 
τη συµπεριφορά των οικονοµικών µονάδων ΑΝΤ. µικροοικονοµία. Επίσης 
µακροοικονοµική — µακροοικονοµικός, -ή, -ό, µακροοικονοµικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. macroeconomics]. 

µακροπερίοδος, -η, -ο [µτγν.] (για κείµενο, λόγο) αυτός που έχει µεγάλες 
περιόδους. 

µακρόπνοος, -η, -ο 1. (µτφ.) αυτός που έχει µεγάλη διάρκεια ή που απαιτεί 
πολύ χρόνο για να πραγµατοποιηθεί: ~ προσπάθεια | σχέδια 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που έχει υψηλούς και δύσκολους στόχους: ~ έργο ΣΥΝ. µεγαλεπήβολος 
— µακρόπνοα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µε βαθιά ανάσα», < µακρό- + -πνοος < πνοή. Η 
σηµερινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. de longue haleine «µακράς πνοής»]. 

µακροπρόθεσµος, -η, -ο [1874] 1. αυτός που έχει µακρά προθεσµία λήξεως: ~ 
δάνειο ΑΝΤ. βραχυπρόθεσµος 2. αυτός τού οποίου η πραγµατοποίηση 
τοποθετείται στο απώτερο µέλλον: η εξυγίανση τού δηµοσίου τοµέα είναι ~ 
στόχος, ο οποίος θα επιτευχθεί µέσα από επιµέρους βραχυπρόθεσµους στόχους 
|| ~ οφέλη | προοπτικές || ~ επενδυτής (αυτός που αποσκοπεί σε 
µακροπρόθεσµο κέρδος). — µακροπρόθεσµα επίρρ. [ΕΤΥΜ; Απόδ. τού γαλλ. 
à long terme]. 

µακροπροσωπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η υπέρµετρη ανάπτυξη τού προσώπου 
ως προς τη διάσταση τού ύψους. 

µακροπρόσωπος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει µακρουλό πρόσωπο ΣΥΝ. 
µακρυπρόσωπος, (λαϊκ.) µακροµούρης 2. ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από 
µακροπροσωπία (βλ.λ.). 

µακρός, -ά, -ό (λόγ.) 1. ο µακρύς ANT. κοντός 2. ΓΛΩΣΣ. (για φωνήεν ή 
συλλαβή) ο παρατεταµένος κατά την προφορά, που διαρκεί περισσότερο, σε 
αντιδιαστολή προς τον βραχύ: ~ φωνήεντα στην Αρχαία Ελληνική ήταν τα η 
και ω ΣΥΝ. µακρόχρονος ΑΝΤ. βραχύς, βραχύχρονος 3. (γενικότ.) αυτός που 
έχει µεγάλη χρονική διάρκεια: ~ συζήτηση | περίοδος ΑΝΤ. σύντοµος· ΦΡ. (α) 
(λόγ.) διά µακρών (δια µακρών, Πλάτ. Γοργίας 449b) διεξοδικά, εκτενώς: µας 
ανέλυσε ~ τους λόγους τής παραιτήσεως του (β) επί µακρόν {επί µακρόν, 
Ξενοφ. Κύρου Παιδεία 5, 4, 47) για µεγάλο χρονικό διάστηµα: θα απουσιάσει 
~ (γ) µετά µακρόν µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα: ~ θα επανέλθει (δ) 
από µακρού (χρόνου) από παλιά: οι ~ διαφαινόµενες τάσεις τής αµερικανικής 
πολιτικής. — µακρώς επίρρ. [αρχ.], µακροτητα (η) [µτγν.] (σηµ. 2, 3). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *m-k-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *mak- «µακρός, λεπτός», 
πβ. λατ. macer «ισχνός, λεπτός» (> γαλλ. maigre), αρχ. γερµ. magar (> γερµ. 
mager) κ.ά. Οµόρρ. µήκος, Μακ-εδών (βλ. κ. Μακεδονία) κ.ά.]. 

µάκρος (το) [αρχ.] {µάκρους | χωρ. πληθ. (καταχρ. µάκρη στη σηµ. 4)} 
(καθηµ.) 1. το µήκος: πέντε µέτρα ~ || κόψε δύο πήχεις από το ύφασµα στο ~ 
του 2. (συνεκδ.) η επιµήκυνση, το να γίνει κάτι µακρύτερο: το παντελόνι | η 
κουρτίνα θέλει λίγο ~ 3. µεγάλη χρονική διάρκεια, παράταση· κυρ. στις ΦΡ. (α) 
τραβώ | πάω σε µάκρος διαρκώ πολύ, παρατείνοµαι: η συζήτηση τράβηξε σε 
µάκρος και τελείωσε τα µεσάνυχτα (β) (καθηµ.) τού µάκρους µε βάση το 
µήκος του, κατά µήκος: άπλωσε το τραπεζοµάντηλο ~ 4. (καθηµ.) κοµµάτι 
(µέτρο, µετρική µονάδα) συγκεκριµένων διαστάσεων, που αποτελεί τη βάση 
για τον υπολογισµό τού µήκους υφάσµατος που θα χρειαστεί λ.χ. ένα ρούχο: µ 
' ένα ~ βγαίνει η φούστα. 

µακροσκελής, -ής, -ές {µακροσκελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)' µακροσκελέ- 

στ-ερος, -ατός} (για λόγο) αυτός που αποτελείται από µεγάλες περιόδους· 
(συνεκδ.) εκτενής, διεξοδικός: ~ αφήγηση | επιστολή ΣΥΝ. σχοινοτενής, 
εκτεταµένος ΑΝΤ. σύντοµος.   — µακροσκελώς επίρρ.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < µακρό- + -σκελής < σκέλος]. µακροσκοπία (η) [1895] {σπάν. 
µακροσκοπιών) (επιστ.) η εξέταση διά γυµνού οφθαλµού (και όχι µε 
µικροσκόπιο) ANT. µικροσκοπία. [ΕΤΥΜ. < µακρό- + -σκοπία < σκοπώ 
«παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω»]. µακροσκοπικός, -ή, -ό [1895] (επιστηµ.) 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τη µακροσκοπία: - εξέταση ΑΝΤ. µικροσκοπικός 2. 
αυτός που µπορεί να γίνει αντιληπτός και να εξεταστεί διά γυµνού οφθαλµού 
(χωρίς µικροσκόπιο) (π.χ. όργανο, αντικείµενο κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. macroscopique]. µακρόστενος, -η, -ο [1889] αυτός που έχει 
δυσανάλογα µεγάλο µήκος σε σχέση µε το πλάτος του, στενός και µακρύς ΣΥΝ. 
στενόµακρος, µακρουλός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. µακρόσυρτος, -η, -ο 1. (για 
µελωδία) αυτός που έχει αργό και νωχελικό σκοπό, που έχει νότες οι οπούς 
διαρκούν πολύ: «~ τραγούδια ανατολίτικα...» (Κ. Παλαµάς) 2 (µτφ.) αυτός που 
διαρκεί πολύ, που εξελίσσεται αργά (προκαλώντας συνήθ. ενόχληση): - 
διαδικασία | οµιλία. — µακρόσυρτα επίρρ. µακροτητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 
ΓΛΩΣΣ. η ιδιότητα των µακρών 
φωνηέντων και συλλαβών. µακρουλός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που έχει µήκος 
αισθητά µεγαλύτερο από το πλάτος του: τα κολοκύθια έχουν ~ σχήµα ΣΥΝ. 
επιµήκης, µακρόστενος, στενόµακρος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µακρ(ο)- + υποκ. επίθηµα -ουλός (βλ.λ.)]. µακροφάγα (τα) 
ΒΙΟΛ. 1. ελεύθερα ή ακίνητα κύτταρα τού συνδετικού (βλ.λ.) ιστού που 
συλλέγουν µε φαγοκύτωση (βλ. λ. φαγοκυττάρωση) ή πινοκύτωση (βλ.λ.) 
κυτταρικά υπολείµµατα, µικρόβια και ξένα σώµατα µέσα από τους ζωικούς 
οργανισµούς, συµβάλλοντας έτσι στην άµυνα τους 2. τα ζώα που τρέφονται µε 
σχετικά µεγάλα τµήµατα άλλων ζώων ή φυτών, σε σύγκριση µε το µέγεθος τού 
σώµατος τους ΑΝΤ. µικροφάγα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
macrophaga]. µακροχειρία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η δυσανάλογη 
ανάπτυξη 

των χεριών σε µάκρος (σε σχέση µε τα άλλα µέλη τού σώµατος). µακροχέρης, 
-α, -ικο -> µακρυχέρης 
µακροχρόνιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που διαρκεί µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
πολλά χρόνια: - ασθένεια | φιλία | πόλεµος | έρευνες ΣΥΝ. πολυετής, 
πολυχρόνιος ΑΝΤ. βραχυχρόνιος 2. αυτός που προκύπτει ή υπάρχει ύστερα από 
πολύ χρόνο: ~ πείρα | εξοικείωση | κέρδος.  — µακροχρόνια | µακροχρονίως 
επίρρ., µακροχρονιότητα (η) [µτγν.]. µακρόχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1. ο 
µακροχρόνιος: ~ θητεία στην πολιτική 2. αυτός που χρειάστηκε πολύ χρόνο για 
να σχηµατισθεί: ~ πείρα 3. ΓΛΩΣΣ. (για φωνήεν ή συλλαβή) ο µακρός (βλ.λ.). 
µακρύ- κ. µακρύ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι 
κάποιος/κάτι έχει µεγάλο µήκος, είναι µακρύς: µακρυ-µάλλης, µακρυ-χέρης, 
µακρυ-πόδαρος ΑΝΤ. κοντό-, βραχύ-. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μεσν. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. µακρύς (βλ.λ.)]. µακρυά επίρρ. → 
µακριά µακρύκαννος, -η, -ο (για όπλα) αυτός που έχει µακριά κάννη: ~ 

τουφέκια | καραµπίνα ANT. κοντόκαννος. µακρυµάλλης, -α, -ικο [µεσν.] 
{µακρυµάλληδες}, µακροµαλλού- 
οα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) αυτός που έχει µακριά µαλλιά. 
µακρυµανικος, -η, -ο 1. (για ρούχα) αυτό που τα µανίκια του καλύπτουν 
ολόκληρο το χέρι µέχρι τον καρπό: ~ πουκάµισο | ζακέτα ΑΝΤ. κοντοµάνικος 2. 
(για εργαλείο, µαχαίρι κ.λπ.) αυτό που έχει µακριά λαβή. µακρυµούρης, -α, -
ικο κ. µακροµούρης (οικ.) αυτός που έχει 

στενόµακρο πρόσωπο. µακρύνω 
ρ. → µακραίνω 
µακρυπόδαρος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που έχει µακριά πόδια. µακρυπόδης (ο) 
{µακρυπόδηδες}, µακρυπόδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
άνθρωπος µε µακριά πόδια. µακρυπρόσωπος, -η, -ο αυτός που έχει µακρουλό 
πρόσωπο. µακρύς, -ιά, -ύ {µακρ-ιού | -ιοί, -ιών | µακρύτ-ερος, -ατός) 1. αυτός 
που έχει µεγάλο µήκος: ~ παντελόνι | µανίκι | φούστα | ουρά | µαλλιά' ΦΡ. το 
µακρύ και το κοντό του για περιπτώσεις όπου ο καθένας λέει από µια γνώµη ή 
αναφέρεται σε ό,τι απασχολεί τον ίδιο, µε αποτέλεσµα να επικρατεί 
ασυνεννοησία, ή για ενοχλητικές απαιτήσεις ή λόγια: σ'αυτή την υπηρεσία 
είµαστε αναγκασµένοι Vακούµε το µακρύ και το κοντό τού καθενός || αν θέλουµε 
να καταλήξουµε κάπου, δεν µπορεί να λέει ο ένας το µακρύ του κι ο άλλος το 
κοντό του! 2. αυτός που έχει µεγάλη διάρκεια: µας έβγαλε έναν ~ λόγο ΣΥΝ. 
παρατεταµένος ANT. σύντοµος 3. ψηλός και αδύνατος: τον βλέπεις καθώς 
κάθεται· ~ και ανοικονόµητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. µακρός 
(βλ.λ.), µεταπλ. κατ' αναλογίαν προς το βραχύς] .# µακρυχέρης, -α, -ικο 
{µακρυχέρηδες} 1. αυτός που έχει µακριά χέρια 2. (µτφ.) αυτός που κλέβει, που 
κάνει απάτες: πρόσεξε το πορτοφόλι σου, γιατί κυκλοφορούν πολλοί ~. -µακτρο 
β' συνθετικό λόγιων λέξεων, που δηλώνουν το αντικείµενο στο οποίο σκουπίζει 
κανείς κάτι: ποδό-µακτρον (το πατάκι), χειρό-µακτρον. 
µάκτρο(ν) (το) (αρχαιοπρ.-σπάν.) οτιδήποτε χρησιµεύει για να σκουπίζει 

κανείς (κάτι)· (ειδικότ.) το µαντήλι. [ΕΤΥΜ < µτγν. µάκτρον < αρχ. µάσσω 
«ζυµώνω, µαλάσσω», βλ. κ. µάγ- 
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µα]. 
µάλα επίρρ. (αρχαιοπρ.) στη ΦΡ. τα µάλα σε µεγάλο βαθµό, πάρα πολύ: 

ευχαριστώ ~. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. µάλιστα]. 
µαλαγόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) αυτός που προσπαθεί να πετύχει τους 

σκοπούς του µε αναξιοπρεπή µέσα (κολακεία, µικροπονη-ριές κ.λπ.): είναι 
αυτός µία ~! ΣΥΝ. γαλίφης. Επίσης µολαγάνας (ο). [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. 
< µελιγάνα (κατ' επίδρ. τού επιθ. µαλακός) < µελιτένια (< µέλι)]. 

µαλαγανΐά (η) (λαϊκ.) πράξη ή συµπεριφορά που κρύβει πονηριά, υ-
στεροβουλία, σκοπιµότητα, αλλά εκδηλώνεται µε τρόπο που να κολακεύει και 
να προκαλεί ευχάριστη διάθεση: άρχισε πάλι τις ~, για να τον πείσει να της 
κάνει το χατίρι ΣΥΝ. γαλιφιά. 

µάλαγµα (το) → µάλαξη 
µαλάγρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µείγµα από διάφορα υλικά (συνήθ. τυρί, ψωµί ή 

αλεσµένο ψάρι) µε έντονη οσµή, το οποίο ρίχνουν οι ψαράδες στη θάλασσα ως 
δόλωµα, για να προσελκύσουν τα ψάρια. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < *µαλαγµ-άγρα (µε 
απλολογία) < µάλαγµα (< µαλάσσω) + άγρα]. 

µαλαγρωνω ρ. µετβ. {µαλάγρω-σα, -µένος} (λαϊκ.) ρίχνω µαλάγρα στη 
θάλασσα. 

µαλάζω ρ. µετβ. {µάλα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. τρίβω ή ζυµώνω (κάτι), για να το 
κάνω µαλακό 2. κάνω µαλάξεις σε περιοχή τού σώµατος. Επίσης (λόγ.) 
µαλάσσω [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µαλάσσω < *µαλάκ-jω < µαλακός (βλ.λ.)]. 

Μαλαίος (ο), Μαλαία (η) οποιοσδήποτε ανήκει σε µία από τις εθνολογικές 
οµάδες τής Μαλαϊκής Χερσονήσου και τµηµάτων των γειτονικών νησιών τής 
ΝΑ. Ασίας (Σουµάτρα, Βόρνεο κ.ά.). — µαλαϊκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
ξέν. όρου, πβ. αγγλ. Malay. Βλ. λ. Μαλαισία]. 

Μαλαισία (η) (µαλαισ. Melaja) κράτος τής ΝΑ. Ασίας µε πρωτεύουσα την 
Κουάλα Λουµπούρ, επίσηµη γλώσσα τη Μαλαισιανή και νόµισµα το ρινγκίτ. 
— Μαλαισιανός (ο), Μαλαισιανή (η), µαλαισιανός, -ή, -ό κ. µαλαισιακός, 
Μαλαισιακά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Malaysia < Malay, ονοµασία των µαλαϊ-κών 
φύλων, < µαλαϊκ. Mëlaju, από τη φρ. Orang Mëlaju «άνθρωποι πε-
ριπλανώµενοι». Κατ' άλλη άποψη, το όνοµα Malay ανάγεται στη γλώσσα 
Ταµίλ και σηµαίνει «βουνό»]. 

µαλάκα (η) {χωρ. πληθ.} είδος µαλακού τυριού. [ΕΤΥΜ. µ.εσν., θηλ. τού αρχ. 
επιθ. µαλακός (µε αναβιβασµό τόνου)]. 

µαλάκα (τα) → µαλακός 
µαλάκας (ο/η) {χωρ. γεν. πληθ.}, (σπανιότ.) µαλάκω (η) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} 

(!) 1. πρόσωπο που αυνανίζεται ΣΥΝ. αυνανιστής 2. (υβριστ.) πρόσωπο που 
λέει ή κάνει ανοησίες ΣΥΝ. βλάκας, ανόητος 3. πρόσωπο που πέφτει θύµα, 
που τον πιάνουν κορόιδο: εγώ θα είµαι ο ~ τής ιστορίας, να φορτωθώ τα λάθη 
των άλλων; ΣΥΝ. αφελής 4. (οικ.) ως προσφώνηση: ρε ~, θα µου δανείσεις τη 
µηχανή σου για το βράδυ; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος, βρε. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. θηλ. µαλάκα «µαλακία» (πβ. µάγκας - µάγκα, η), ου-
σιαστικοπ. τ. τού αρχ. επιθ. µαλακός (βλ.λ.), το οποίο ήδη στον Ηρόδοτο 
δήλωσε τον ανήθικο, διεφθαρµένο άνθρωπο (όπως τον παθητικό 
οµοφυλόφιλο, 3ος αι. π.Χ.). Βλ. κ. µαλακία]. 

µαλακία (η) {µαλακιών} (!) 1. ο αυνανισµός (βλ.λ.): τραβάω | βαράω ~2. 
(υβριστ.) ανόητος λόγος ή ενέργεια, βλακεία: πρόσεξε µην κάνεις καµιά ~! || 
µη λες µαλακίες! ΣΥΝ. ανοησία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µαλθακότητα, αδυναµία», < µαλακός (βλ.λ.). Η λ. 
απαντά ήδη στον Πλούταρχο µε τη σηµ. «κιναιδεία», ενώ η σηµ. 
«αυνανισµός» είναι µεσν.]. 

µαλακίζοµαι ρ. αµετβ. {µαλακίσ-τηκα, -µένος} (!) 1. αυνανίζοµαι ΣΥΝ. 
αυτοϊκανοποιούµαι, (!) την παίζω 2. (υβριστ.) κάνω ή λέω ανοησίες 3. σπαταλώ 
τον χρόνο µου σε άσκοπες και ανώφελες ασχολίες 4. (η µτχ. µαλακισµένος, -η, 
-ό) (α) (κυριολ.) αποχαυνωµένος από τον αυνανισµό (β) (υβριστ.) ηλίθιος· 
(γενικότ.) για οποιονδήποτε ή οτιδήποτε µας νευριάζει ή δεν ασχολείται µε 
τίποτε σοβαρό. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δειλιάζω, εκθηλύνοµαι, ασθενώ», < 
µαλακός (βλ.λ.). Η λ. έλαβε επίσης τη µεσν. σηµ. «χαϊδεύω | -οµαι», η οποία 
οδήγησε στη σηµ. «αυνανίζοµαι» (µεσν.)]. µαλάκιο (το) {µαλακί-ου | -ων} 
ΖΩΟΛ. κάθε ασπόνδυλο ζώο, συνήθ. υδρόβιο, που το µαλακό, γλοιώδες σώµα 
του καλύπτεται από επιδερµικό σχηµατισµό µε πολλούς αδένες, τον οποίο 
προστατεύει (εξ ολοκλήρου ή εν µέρει) συνήθ. ασβεστοειδές όστρακο, λ.χ. τα 
µύδια, τα στρείδια, τα σαλιγκάρια, τα χταπόδια, τα καλαµάρια κ.ά. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. µαλάκιον (κυρ. πληθ. µαλάκια, τα) < µαλακός]. µαλακιστηρι (το) {χωρ. 
γεν.} (!) υβριστ. για ανόητο (µικρής ηλικίας συνήθ.) άνθρωπο: τι λέει πάλι το ~! 
[ΕΤΥΜ. < µαλακίζω | -οµαι + παραγ. επίθηµα -τήρι]. µαλακός, -ή/-ιά, -ό 1. 
απαλός στην αφή- για κάθε ύλη που υποχωρεί εύκολα, όταν πιέζεται ελαφρά: ~ 
ψωµί | ζύµη | στρώµα | µέταλλο | χώµα ANT. σκληρός, τραχύς 2. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που έχει διάθεση ήπια, τρυφερή, καθόλου επιθετική: να είσαι -µαζί της, 
γιατί έχει πολύ ευαίσθητο χαρακτήρα ΣΥΝ. ήπιος, πράος, τρυφερός, µειλίχιος 
ΑΝΤ. σκληρός, απότοµος 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που έχει µεγάλη ανεκτι-
κότητα, που υποχωρεί εύκολα: µην είσαι τόσο ~, γιατί θα σε πιάνουν όλοι 
κορόιδο! ΣΥΝ. υποχωρητικός, ανεκτικός, καλόβολος ΑΝΤ. σκληρός, απότοµος 
4. ΧΗΜ. (για το πόσιµο νερό) αυτός που είναι καθαρός από διαλυµένα άλατα 
µετάλλων ΑΝΤ. σκληρός 5. (για ναρκωτική ουσία) αυτός που η χρήση του δεν 
θεωρείται ότι προκαλεί ισχυρό εθισµό ή µεγάλη βλάβη στον οργανισµό, λ.χ. το 
χασίς, η µαριχουάνα, τα ελαφρά παραισθησιογόνα, κυρ. σε αντιδιαστολή προς 
τα αποκαλούµενα σκληρά ναρκωτικά 6. µαλακό (το) η βρεγµατική περιοχή τού 

εγκεφάλου 7. µαλακά (τα) (α) η περιοχή τού υπογαστρίου (β) τα πισινά: χτύπησε 
στα ~· ΦΡ. (µτφ.) πέφτω στα µαλακά υφίσταµαι ελαφρές ζηµίες: έπεσε στα 
µαλακά και τη γλύτωσε µόνο µε ένα διάστρεµµα || έπεσε στα µαλακά, τιµωρήθηκε 
µε τη µικρότερη ποινή • ΦΡ. µε το µαλακό σιγά-σιγά ή µε ηρεµία, ηπιότητα και 
προσοχή: να του µιλήσεις ~, γιατί είναι θυµωµένος || προσπάθησαν να του ανα-
κοινώσουν τα δυσάρεστα - ΑΝΤ. απότοµα. — (υποκ.) µαλακούτσι-κος, -η/-ια, -
ο, µαλακά επίρρ., µαλακότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. µάλα-, µεταπτωτ. 
βαθµ. δισύλλαβης I.E. ρίζας *mala-«µαλακός» (µε παρέκταση -κ-), πβ. σανσκρ. 
mrduh «µαλακός, τρυφερός», λατ. mollis (< γαλλ. mol, mou), flaccus «µαλακός, 
χαλαρός» (> ισπ. flojo), αγγλ. mild «ήπιος, τρυφερός», γερµ. mild κ.ά. Οµόρρ. 
βλάξ (< *µλά-ξ, βλ. λ.), µαλά-σσω, µαλα-κία κ.ά. Βλ. κ. µαλθακός]. 
µαλακόστρακο (το) [αρχ.] {µαλακοστράκ-ου | -ων] ΖΩΟΛ. κάθε υδρόβιο ή 
χερσόβιο ζώο που έχει µαλακό όστρακο και το σώµα του διαιρείται εµφανώς 
στο κεφάλι, τον θώρακα και στην κοιλιά και ανήκει στην οµοταξία, στην οποία 
ανήκουν οι αστακοί, τα καβούρια, οι γαρίδες κ.λπ. µαλακτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. 
αυτός που έχει την ιδιότητα να κάνει κάτι µαλακό 2. (ειδικότ.) (φάρµακο) που 
καταπραΰνει και απαλύνει τον πόνο ΣΥΝ. κατευναστικός 3. (ρόφηµα) που 
καταπραΰνει τους πόνους, κυρ. στον λαιµό 4. (α) µαλακτικό (το) υγρό που 
χρησιµοποιείται στο ξέβγαλµα των ρούχων, για να τα µαλακώνει και να τα 
αρωµατίζει (β) µαλακτική (ενν. κρέµα) (η) κρέµα που χρησιµοποιείται στο 
λούσιµο των µαλλιών µετά το σαµπουάν, για να τα ξεµπερδεύει και να τα 
µαλακώνει. — µαλακτικότητα (η). µαλάκυνση (η) {-ης κ. -ύνσεως | χωρ. πληθ.} 
1. (λόγ.) το να γίνεται κάτι µαλακό ΣΥΝ. µαλάκωµα, απάλυνση 2. ΙΑΤΡ. 
µαλάκυνση εγκεφάλου ανίατη εγκεφαλική πάθηση, που εµφανίζεται κυρ. σε 
άτοµα µεγάλης ηλικίας, κατά την οποία αλλοιώνεται συγκεκριµένος ιστός τού 
εγκεφάλου λόγω µειωµένης τροφοδοσίας µε αίµα τού αντίστοιχου εγκεφαλικού 
τµήµατος· εκδηλώνεται µε τη µερική απώλεια τής ικανότητας τού ασθενούς να 
φροντίζει τον εαυτό του, τάσεις επιστροφής στην παιδική ηλικία, αργότερα 
ηµιπληγία, παράλυση κ.ά. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µαλάκυνσις «µάλαξη» < αρχ. 
µαλακύνω < µαλακός. Ως ιατρ. όρ. η λ. αποδίδει το γαλλ. ramollissement]. 
µαλακώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {µαλάκω-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάποιον/κάτι) εύπλαστο ή απαλό στην αφή: να χρησιµοποιείς απορρυπαντικά 
που µαλακώνουν τα ρούχα || καλλυντικό που µαλακώνει τα χέρια ANT. σκληραίνω 
2. (µτφ.) καταπραΰνω, κάνω (κάποιον/κάτι) ηπιότερο: καραµέλες που 
µαλακώνουν τον λαιµό || τα παθήµατα τής ζωής µαλάκωσαν τον τραχύ χαρακτήρα 
του ΣΥΝ. κατευνάζω, ηµερεύω, καλµάρω ΑΝΤ. διεγείρω, οξύνω, ερεθίζω ♦ 
(αµετβ.) 3. γίνοµαι εύπλαστος ή απαλός στην αφή: βάλε το παξιµάδι στο νερό να 
µαλακώσει || η ζύµη | το πουλόβερ µαλάκωσε 4. (µτφ.) γίνοµαι ήπιος, γαληνεύω, 
καταπραύνοµαι: όταν του εξήγησε τι ακριβώς συνέβη, µαλάκωσε || ο καιρός 
άρχισε να µαλακώνει. — µαλάκωµα (το). µάλαµα (το) {µαλάµατος | χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. (λαϊκ.) το χρυσάφι· (κατ' επέκτ.) κάθε πολύτιµο µέταλλο 2. (µτφ.-
καθηµ.) άνθρωπος µε εξαιρετική καλοσύνη και αγάπη για τους άλλους: να του 
έχεις απόλυτη εµπιστοσύνη- είναι παιδί ~ || (κατ. επέκτ.) καρδιά ~ (καλή καρδιά)· 
ΦΡ. (σκωπτ.) να... να µάλαµα! για πρόσωπο µικρής αξιοπιστίας, µε αρνητική 
συµπεριφορά: Να παιδί, να µάλαµα! Καρφάκι δεν του καίγεται για µας! 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µάλαγµα < αρχ. µαλάσσω]. 
Μαλαµατένια (η) γυναικείο όνοµα. 
µαλαµατένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. (λαϊκ.) κατασκευασµένος από χρυσάφι ή άλλο 
πολύτιµο µέταλλο: ~ καρφίτσα 2. (µτφ.) αυτός που έχει πολλή καλοσύνη και 
αγάπη: έχει ~ καρδιά || ~ λόγια. µαλαµατώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {µαλαµάτω-σα, -
θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. επιχρυσώνω 2. προσφέρω σε (κάποιον/κάτι) πολύτιµα 
πράγµατα (λεφτά, κοσµήµατα κ.λπ.). Μαλάµω (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ 
Κύρ. όν. σε -ω, που προέρχεται από το ουσ. µάλαµα και οφείλει την κατάληξη 
του στη σλαβ. κλητική -ο, την οποία δανείστηκαν αρκετά θηλ. (λ.χ. Αρχόντ-ω, 
Μάρ-ω), ενώ η γρ. -ω οφείλεται σε αναλογία προς τα αρχ. οξύτονα ονόµατα 
(λ.χ. Ήρ-ώ, Καλυψ-ώ, Λητ-ώ)]. µάλαξη (το) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) 1. 
(σπάν.) το να γίνεται κάτι µαλακό µε εντριβή ή ζύµωµα 2. ΙΑΤΡ. θεραπευτική 
µέθοδος που συνίσταται στην εντριβή µερών τού σώµατος µε κατάλληλους 
χειρισµούς ή µηχανικά µέσα και αποσκοπεί στη διευκόλυνση τής κυκλοφορίας 
τού αίµατος, στη χαλάρωση των µυών, στη σύσφιξη τού δέρµατος κ.ά.· πβ. λ. 
µασάζ. Επίσης µάλαγµα (το) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µάλαξις < αρχ. µαλάσσω]. 
Μαλάουι (το) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Malawi = ∆ηµοκρατία τού Μαλάουι) 
κράτος τής ΝΑ. Αφρικής (πρώην Νυασαλάνδη) µε πρωτεύουσα τη Λιλόνγκουε, 
επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και την Τσιτσέ-ουα και νόµισµα το κουάτσα 
Μαλάουι. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Malawi < Malavi, ονοµασία λαού που κατοίκησε στην 
περιοχή κατά τον 14ο αι. Το όνοµα Malavi στις τοπικές διαλέκτους σηµαίνει 
«φλόγες», υπαινισσόµενο πιθ. την αντανάκλαση των ακτινών τού ηλίου στα 
νερά τής λίµνης Μαλάουι. Η προηγούµενη ονοµασία Νυασαλάνδη αποτελεί 
µεταφορά τού αγγλ. Nyasaland, που προέρχεται από το όνοµα τής λίµνης 
Μαλάουι, η οποία λεγόταν επίσης Nyasa «λίµνη», και την αγγλ. λ. land 
«χώρα»]. µαλαπέρδα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-!) το πέος. 
[ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. µαλάρια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η ελονοσία. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. malaria < mala aria «κακός αέρας», από την πεποίθηση που 
επικρατούσε κάποτε, ότι η ασθένεια οφειλόταν σε αέρια προερ- 
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χόµενα από ελώδεις περιοχές]. 
µαλάσσω ρ. → µαλάζω 
µαλαφράντζα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-παλαιότ.) 1. κάθε αφροδίσιο 
νόσηµα 2. (ειδικότ.) η σύφιλη. 
[ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από την ιταλ. φρ. male (di) Francia «αρ-
ρώστια τής Γαλλίας»]. 

Μαλαχίας (ο) προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου βιβλίου τής 
Π.∆. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Malakhi «ο άγγελος µου»]. 

µαλαχίτης (ο) {χωρ. πληθ.) ΟΡΥΚΤ. µετάλλευµα τού άνθρακα µε λα-
µπερό πράσινο χρώµα, που χρησιµοποιείται ως διακοσµητικός και 
ηµιπολύτιµος λίθος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. malachite < αρχ. µαλάχη «µολόχα». Βλ. κ. µο-
λόχα]. 

µάλβα (η) η µολόχα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. malva < λατ. malva, που 
συνδ. µε τις αρχ. λ. µαλάχη, µο-λόχη. Όλοι οι τύποι ανάγονται πιθ. σε 
µεσογ. γλώσσα]. 

Μαλνάσιος (ο) → Μαδαγασκάρη [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Malgache < µαλγασ. Malagasy < γαλλ. Madagascar. Βλ. λ. 
Μαδαγασκάρη]. 

Μαλδιβες (οι) {Μαλδιβών} (µαλδιβ. Divehi Rajjeyge Jumho-oriyya = 
∆ηµοκρατία των Μαλδιβών) νησιωτικό κράτος τού Ινδικού Ωκεανού 
Ν. τής Ινδίας, µε πρωτεύουσα το Μάλε, επίσηµη γλώσσα τη Μαλδιβι-
κή και νόµισµα τη µαλδιβική ρουπία (ρουφίγια). [ΕΤΥΜ. < µαλδιβ. 
Maldives, πιθ. < σανσκρ. mälädvipa «στεφάνι, γιρλάντα των νησιών» < 
mâlâ «στεφάνι, γιρλάντα» + dvipa «νησί». Κατ' άλλους το α' συνθ. 
ανάγεται σε τ. malay «βουνό» (γλώσσα Ταµίλ)]. 

Μαλέας (ο) ακρωτήριο τής Ν. Πελοποννήσου στο ΝΑ. άκρο τού νο-
µού Λακωνίας· αλλιώς (λαϊκ.) κάβο-Μαλιάς (ο). [ΕΤΥΜ. αρχ. 
τοπωνύµιο, αγν. ετύµου]. 

µάλε-βράσε (το) {άκλ.} (οικ.) συνήθ. στη ΦΡ. έγινε το µάλε-βράσε 
έγινε µεγάλη φασαρία, χάλασε ο κόσµος ΣΥΝ. έγινε το «έλα να δεις». 
Επίσης µαλι)ο)βράσι 
[ΕΤΥΜ. < βάλε βράσε, µε ανοµοίωση τού αρχικού β-. Η άποψη ότι η 
φρ. προέρχεται από τη συνεκφορά βράση (τής) µαλιάς «φούντωµα 
τής φιλονικίας» δεν ευσταθή]. 

µάλη (η) [αρχ.] η µασχάλη· µόνο στη ΦΡ. υπό µάλης βλ.λ. 
µαλθακός, -ή, -ό (µειωτ.) αυτός που δεν έχει εξοικειωθεί µε την 
άσκηση και την καταπόνηση, ασκληραγώγητος- κατ' επέκτ. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από νωθρότητα, έλλειψη δυναµισµού και αποφασι-
στικότητας ΣΥΝ. τρυφηλός, αβροδίαιτος, νωθρός, λεπτεπίλεπτος. — 
µαλθακά επίρρ., µαλθακότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., σχηµατισµένο κατά το συνώνυµο µαλακός, αν και η ετυ-
µολογική σχέση δεν έχει διευκρινιστεί. Το επίθ. µαλθακός < *mldh-
nko-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *meldh- «απαλός, µαλακός», πβ. σαν-
σκρ. mârdhati «αµελώ, αφήνω» αρχ. γερµ. milti «µαλακός», αρχ. ισλ. 
mildr κ.ά. Οµόρρ. αρχ. µέλδ-ω «βράζω, λειώνω», ά-µβλ-ύς (βλ.λ.). Βλ. 
κ. µαλακός]. 

µαλθουσιανισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. η θεωρία τού Αγγλου οικονοµολόγου Τ. 
Μάλθους, κατά την οποία η φτώχια και η κακή ποιότητα ζωής οφεί-
λονται στην αύξηση τού πληθυσµού µε ταχύτερους ρυθµούς από την 
αύξηση τής παραγωγής των µέσων διατροφής, γεγονός που υπαγο-
ρεύει την υιοθέτηση πολιτικής για την επιβράδυνση τής πληθυσµια-
κής αύξησης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Malthusianism, από το όνοµα τού Αγγλου 
οικονοµολόγου T.R. Malthus (1766-1834), που ανέπτυξε τη θεωρία του 
το 1798 στο βιβλίο του Απ Essay on the Principle of Population (∆οκί-
µιο επί τής αρχής τού πληθυσµού)]. 

Μαλί (το) {άκλ.} (γαλλ. République du Mali = ∆ηµοκρατία τού Μαλί) 
κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Μπαµάκο, επίσηµη γλώσσα 
τη Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότη-
τας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Mali. H χώρα οφείλει την ονοµασία της στην αυτο-
κρατορία των Malinke (13ος-16ος αι.), που είχε την επικράτεια της 
στις περιοχές τού άνω και µέσου Νίγηρα. Η ονοµασία Malinke ίσως 
σηµαίνει «ιπποπόταµος»]. 

Μαλιακός (Κόλπος) (ο) κόλπος τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό 
Φθιώτιδας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που οφείλεται στους Μαλιείς, αρχαίους κα-
τοίκους τής Μαλίδος (δωρ. φύλο), οι οποίοι θεωρούνταν απόγονοι τής 
οµώνυµης (µυθικής) συζύγου τού Ηρακλή]. 

µάλιστα µόρ. 1. (ως βεβαιωτικό) για την εµφατική δήλωση κατάφα-
σης ή συµφωνίας, κυρ. σε πρόσωπο ιεραρχικώς ανώτερο: (στον στρα-
τό) ~ κύριε διοικητά! ΣΥΝ. βεβαίως, οπωσδήποτε 2. για να δηλώσουµε 
ότι ακούσαµε, ότι καταλάβαµε τι είπε ο συνοµιλητής µας: -Θα 
περάσουµε να σας πάρουµε µε τ' αµάξι. —. Τι ώρα θα περάσετε; 3. 
εκτός αυτού, επιπλέον: ήρθαν πολλοί στο πάρτι- ~, ήρθε κι ο Πέτρος, 
αλλά δεν έµεινε πολύ- ΦΡ. (επιτατ.) και µάλιστα (i) πολύ περισσότερο, 
προπάντων: η οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων, ~ των µικρο-
µεσαίων, είναι πολύ δύσκολη ΣΥΝ. ιδίως, κυρίως, κατεξοχήν (ii) για 
να τονιστεί το πιο αξιοσηµείωτο: µπήκες απρόσκλητος, ~ σε ώρα 
ακατάλληλη || τον βοήθησα πολύ, ~ χωρίς να µου το ζητήσει ΣΥΝ. και 
επιπλέον, (λόγ.) και δη 4. (γενικότ.) για τη δήλωση επιδοκιµασίας για 
κάτι που κρίνεται ως πραγµατικά καλό, σε αντίθεση µε τα προηγού-
µενα: έτσι, ~! (αυτός ο τρόπος µού αρέσει) || Μαζί σου, ~! Ευχαρίστως 
συνεργάζοµαι- ΦΡ. τώρα µάλιστα (i) για τη δήλωση επιδοκιµασίας, 
ικανοποίησης (κυρ. µετά από απογοήτευση): ~, αυτό ήθελα ν' ακού-
σω! (ii) για να δηλωθεί αµηχανία, ότι δεν ξέρουµε πλέον τι να κά-
νουµε: Μας τέλειωσε και η βενζίνη! ~! · ΦΡ. (αρχαιοπρ.) τα µάλιστα 
πάρα πολύ, σε πολύ µεγάλο βαθµό. 

[ΕΤΥΜ αρχ., υπερθ. βαθµός τού επιρρ. µάλα «πολύ, αρκετά» < *ml-, 
συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *mel- «πολύς, µεγάλος», πβ. λατ. meliôr 
«καλύτερος» (> γαλλ. meilleur, ισπ. mejor), multus «άφθονος, πολύς» 
(> ιταλ. molto) κ.ά. Οµόρρ. µάλ-λον]. 

µάλιστα - ναι. Το µάλιστα αποτελεί τύπο καταφατικής απάντησης 
µε τονισµένο το στοιχείο τής ευγένειας και τού επισηµότερου 
ύφους. Το ναι -και λόγω τής σύντοµης µονολεκτικής εκφοράς του-
χρησιµοποιείται περισσότερο στον γρήγορο προφορικό λόγο καθώς 
και στον άτυπο διαλογικό γραπτό λόγο: -Θα συµµετάσχετε στο 
Συνέδριο µε προφορική εισήγηση; -Μάλιστα, αλλά -Πήγες βόλτα 
χτες; -Ναι. 

µαλλί (το) {µαλλ-ιού | -ιών} 1. το τρίχωµα των ζώων (ακατέργαστο ή 
επεξεργασµένο) και κυρ. των προβάτων: αγόρασα ~ για πλέξιµο || 
αγνό, παρθένο - || αγόρασε ένα κουβάρι ~· ΦΡ. (α) (παροιµ.) πήγε για 
µαλλί και βγήκε κουρεµένος επεδίωκε το κέρδος, αλλά τελικά βγήκε 
ζηµιωµένος (β) µαλλιά κουβάρια βλ. λ. κουβάρι (γ) (µτφ.-καθηµ.) 
γίναµε µαλλιά-κουβάρια βλ. λ. κουβάρι (δ) (!) κλάνω µαλλί τροµο-
κρατούµαι, πανικοβάλλοµαι 2. το χνούδι ορισµένων φυτών ή καρ-
πών, που µοιάζει µε τρίχωµα: το - τού καλαµποκιού 3. (για τα πτηνά) 
το πρώτο µαλακό τρίχωµα των νεοσσών ΣΥΝ. χνούδι 4. (καθηµ.-περι-
ληπτ.) τα µαλλιά, το σύνολο των τριχών στο ανθρώπινο κεφάλι: Τι ~ 
είν'αυτό; Πόσον καιρό έχεις να κουρευτείς; || κοντό ~· ΦΡ. µαλλί τής 
γριάς γλύκυσµα από κρυσταλλική ζάχαρη, που µοιάζει µε αραιό µα-
λακό γκριζόλευκο µαλλί και πουλιέται σε µέρη όπου συχνάζει κό-
σµος και κυρ. παιδιά (σε πλατείες, πάρκα, πανηγύρια κ.λπ.) 5. µαλ-
λιά (τα) το σύνολο των τριχών στο ανθρώπινο κεφάλι: καστανά | ξανθά 
| µαύρα | µακριά | πλούσια | κατσαρά | σγουρά | φουντωτά | ίσια | 
λιπαρά | ξηρά ~ || πιάνω | δένω | κάνω τα ~ µου κότσο- ΦΡ. (α) (µτφ.-
καθηµ.) αρπάζοµαι από τα µαλλιά | πιάνοµαι µαλλί µε µαλλί (µε κά-
ποιον) τσακώνοµαι άσχηµα, έρχοµαι στα χέρια µε κάποιον (β) (µτφ.) 
τα µαλλιά τής κεφαλής µου πάρα πολλά χρήµατα, για υπερβολικό 
ποσό: πληρώνω | χρωστάω ~ (είµαι πνιγµένος στα χρέη) (γ) (παροιµ.) 
ο πνιγµένος από τα µαλλιά του πιάνεται βλ. λ. πιάνω (δ) (µτφ.) αρ-
πάζω µια ευκαιρία από τα µαλλιά εκµεταλλεύοµαι µια ευκαιρία αµέ-
σως, δεν την αφήνω να χαθεί (ε) τραβάω τα µαλλιά µου για έντονη 
απογοήτευση, βρίσκοµαι σε απόγνωση: οι έµποροι που είδαν τα µα-
γαζιά τους να καταστρέφονται, τραβούσαν τα µαλλιά τους απελπι-
σµένοι (στ) (κάτι είναι) τραβηγµένο από τα µαλλιά βλ. λ. τραβηγµέ-
νος (ζ) σαν τής τρελής τα µαλλιά για κάτι που χαρακτηρίζεται από 
µεγάλη ακαταστασία, αταξία: µετά το πάρτι το σπίτι ήταν ~ (η) µαλ-
λιά είν' τα γένια; για κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο όσο νοµί-
ζει κανείς: £µ, τι νόµιζες; ~; · ΦΡ. πόσο πάει το µαλλί; πόσο είναι το 
κόστος, ποια είναι η τιµή; — (υποκ.) µαλλάκι (το), µαλλάκια (τα), (µε-
γεθ.-κακόσ.) µαλλούρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαλλίονΙ µάλιον, υποκ. τού αρχ. µαλλός«έριο, µαλλί», 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < *ml-no-s, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *mel- «µαλ-
λί, τρίχωµα», πβ. λιθ. milas «τσόχα, µάλλινο ύφασµα», λετ. mil(n)a]. 

µαλλιαζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {µάλλιασ-α, -µένος} βγάζω µαλλί, τρίχω-
µα· κυρ. στη ΦΡ. µάλλιασε η γλώσσα µου (µεσν. φρ.) βαρέθηκα να λέω 
συνεχώς τα ίδια πράγµατα (χωρίς αποτέλεσµα): έχει µαλλιάσει η 
γλώσσα µου να σου λέω τι πρέπει να κάνεις, αλλά εσύ δεν µ ' ακούς! 

µαλλιάς (ο) {µαλλιάδες} (µειωτ.) άνδρας µε µακριά µαλλιά. 
µαλλιαρισµος (ο) (µειωτ. από τους οπαδούς τής καθαρεύουσας-πα-
λαιότ.) 1. κίνηµα (την εποχή τής καθαρεύουσας) τού οποίου οι οπα-
δοί τάσσονταν υπέρ τής καθιέρωσης τής δηµοτικής γλώσσας 2. η 
χρήση ακραίων δηµοτικιστικών στοιχείων (λέξεων, τύπων ή φράσε-
ων) στη γλώσσα (π.χ. Παρθένος αντί Παρθενών). — µαλλιαρίζω ρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσαµύντωρ. 

µαλλιαρός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που έχει πυκνό και πλούσιο τρί-
χωµα: ~ σκυλάκι ΣΥΝ. δασύτριχος · 2. (µειωτ. από τους οπαδούς τής 
καθαρεύουσας) (α) µαλλιαρός (ο) οπαδός τής ακραίας δηµοτικής 
γλώσσας ή γενικότ. τής δηµοτικής (β) µαλλιαρή (η) η ακραία δηµοτι-
κή γλώσσα ή γενικότ. η δηµοτική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλωσσαµύντωρ. 

µάλλινος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που είναι υφασµένος από µαλλί: ~ 
ύφασµα | κουβέρτα | κάλτσες ΣΥΝ. (λόγ.) εριούχος 2. µάλλινο (το) 
πλεκτό ένδυµα υφασµένο από µαλλί ή άλλη, συνθετική ύλη: µην ξε-
χάσεις να πάρεις µαζί σου τα ~ θα κάνει πολύ κρύο. 

µαλλιοκέψαλα (τα) τα µαλλιά τής κεφαλής· κυρ. σε ΦΡ. που δηλώ-
νουν µεγάλα έξοδα, υπερβολική χρηµατική δαπάνη: ξοδεύω | ζητάω | 
πληρώνω τα -µου. 

µαλλιοτραβιέµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µαλλιοτραβή-χτηκα,-γµένος} (εκ-
φραστ.) (+µε) τσακώνοµαι άσχηµα (µε κάποιον), διαπληκτίζοµαι 
έντονα τραβώντας τα µαλλιά τού άλλου: τσακώθηκαν και µαλλιο-
τραβήχτηκαν άσχηµα. — µαλλιοτράβηνµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθε-
τικός. 

µαλλοβάµβακος, -η, -ο υφασµένος από µαλλί και βαµβάκι. 
µαλλοµέταξος, -η, -ο υφασµένος από µαλλί και µετάξι. 
µάλλον επίρρ. 1. πιθανόν, ίσως: ~ δεν θα µε θυµάσαι || θα φύγουν ~ 

αύριο 2. για µετριασµό τής έννοιας που προσδιορίζει: σήµερα είµαι ~ 
καλύτερα (αισθάνοµαι να είµαι καλύτερα, πρέπει να είµαι καλύτερα, 
αλλά όχι πολύ) 3. περισσότερο, πιο πολύ: το είπε από αφέλεια ~ 
παρά από κακία ANT. λιγότερο 4. (µε επανορθωτική σηµασία) ή µάλ-
λον (ή µάλλον, µτγν. φρ.) ή καλύτερα: να έρθεις να το πάρεις, - θα το 
στείλω εγώ στο σπίτι σου-(αρχαιοπρ.) ΦΡ. (α) κατά το µάλλον ή ήττον 
(κατά το µάλλον ή ήττον) πάνω-κάτω, κατά προσέγγιση, περίπου: κα-
τέληξαν σε µια - ικανοποιητική συµφωνία || η πλειονότητα των µα-
θητών ενδιαφέρεται - για πανεπιστηµιακές σπουδές (β) έτι | πολλώ | 
πόσω µάλλον (έτι µάλλον, Οµήρ. Οδ. α 322 | πολλφ µάλλον, Πλάτ. 
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Φαίδων 80Ε) ακόµη περισσότερο, πολύ περισσότερο: εκµεταλλεύεται 
τον ίδιο του τον αδελφό, - εµένα! 

[ΕΤΥΜ.  < αρχ. µάλλον, συγκρ. βαθµός  τού επιρρ. µάλα «πολύ, 
αρκετά» (για το οποίο βλ. λ. µάλιστα). Η φρ. κατά το µάλλον ή ήττον 
είναι λόγια απόδ. τού γαλλ. plus ou moins]. µαλλουρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (οικ.) ως χαρακτηρισµός για µακριά και συχνά απεριποίητα 
µαλλιά. 
[ΕΤΥΜ< µαλλί + παραγ. επίθηµα -ούρα (πβ. κ. χαρτ-ούρά)]. µαλοτίρα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} είδος τσαγιού τού βουνού, που φυτρώνει στα 
Λευκά Όρη στην Κρήτη. 
[ΕΤΥΜ. Λαϊκή ονοµασία τού φυτού σιδερίτις η θηριακή, οπότε η ορ-
θότ. γρ. θα ήταν µαλλοτήρα < µαλλοθήρα- το ά συνθ. µαλλο- πιθ. < 
µαλλί, λόγω τού χνουδιού που έχει το φυτό]. Μάλτα (η) (µαλτ. 
Reppublika ta' Malta, αγγλ. Republic of Malta = ∆ηµοκρατία τής 
Μάλτας) 1. νησί στο κέντρο τής Μεσογείου- ΦΡ. Μάλτα γιοκι για 
περιπτώσεις στις οποίες δεν βρίσκουµε (κάτι) που είναι µπροστά στα 
µάτια µας 2. νησιωτικό κράτος, που περιλαµβάνει το παραπάνω νησί, 
µε πρωτεύουσα τη Βαλέτα, επίσηµες γλώσσες τη Μαλτέζικη και την 
Αγγλική και νόµισµα τη λίρα Μάλτας. — Μαλτέ-ζος (ο) [µεσν.], 
Μαλτέζα (η), µαλτέζικος, -ή, -ό κ. µαλτέζικος, -η, -ο [µεσν.], 
Μαλτέζικα κ. Μαλτέζικα (τα). 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Malta | µαλτ. Malta < λατ. Melita < αρχ. Μελίτη. Το το-
πωνύµιο (πιθ. φοινικ. προελ. µε αρχική σηµασία «αγκυροβόλιο, ορ-
µητήριο»), συνδέθηκε παρετυµολογικά και ευφηµιστικά µε το ουσ. 
µέλι λόγω τής παραγωγής µέλιτος στο νησί]. 

µαλτεζοπλακα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. πλάκα που χρησιµοποι-
ούσαν κυρ. παλαιότερα στην επίστρωση δαπέδων κατασκευάζεται 
από καλής ποιότητας ασβεστόλιθο τής νήσου Μάλτας. µαλώνω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. {µάλω-σα, -µένος} 1. (µετβ.) επιπλήττω, κάνω αυστηρές 
παρατηρήσεις (κυρ. σε παιδί): µάλωσε την κόρη της, επειδή άργησε 
ΣΥΝ. επιτιµώ, ελέγχω, κατσαδιάζω ANT. επαινώ, εγκωµιάζω- (αµετβ.) 
2. έρχοµαι σε διένεξη (µε κάποιον), διαπληκτίζοµαι: κάθε φορά που 
µαλώνουν, τους ακούει όλη η πολυκατοικία ΣΥΝ. φι-λονικώ, 
καβγαδίζω, τσακώνοµαι 3. διακόπτω τις φιλικές σχέσεις µε κάποιον 
µετά από καβγά: έχουν µαλώσει-εδώ και δύο χρόνια δεν µιλάνε µεταξύ 
τους || (συχνά η µτχ. µαλωµένος, -η, -ο) είναι ~ µαζί της || είναι 
µαλωµένοι εδώ και δύο χρόνια. — µάλωµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< *οµαλώνω < αρχ. οµαλός, οπότε η λ. θα είχε αρχικώς τη σηµ. 
«διορθώνω, εξοµαλύνω» και αργότερα «επιπλήττω, επιτιµώ» (πβ. κ. 
φτειάχνω < ευθειάζω]. µαµ (το) {άκλ.} (στη γλώσσα των νηπίων) το 
φαγητό, η µπουκιά: άνοιξε το στόµα σου να κάνεις ~ (δηλ., να φας) (πβ. 
λ. τσιτσί). [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. µαµά (η) → µαµµά 
µαµαζέλ κ. µαµζέλ κ. µαντµαζέλ (η) {άκλ.} (λαϊκ.-παλαιότ.) η δε-
σποινίδα. — (υποκ.) µαµζελίτσα κ. µαντµαζελίτσα (η) κ. µαµζελάκι 
(το). 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. mademoiselle < ma demoiselle «µικρή µου κυρία» (< 
λατ. dominicella, υποκ. τού domina «κυρία, δέσποινα»)]. µ α µα λίγκα 
(η) {χωρ. πληθ.} 1. λαϊκό φαγητό τής Ρουµανίας, τής Βουλγαρίας τού 
Πόντου κ.ά. που παρασκευάζεται µε αραβοσιτάλευ-ρο, νερό, τυρί, 
αβγό και χοιρινό λίπος 2. (λαϊκ.) για φαγητό που έχει γίνει λειώµα: 
έγινε ~ το φαΐ. [ΕΤΥΜ. < ρουµ. mämäligä, βουλγ. mamaliga]. 
Μαµελουκος κ. Μαµαλούκος (ο) 1. irr. µέλος στρατιωτικών δυ-
νάµεων που αποτελούνταν από δούλους διαφόρου καταγωγής, οι 
οποίες έθεσαν υπό τον έλεγχο τους διάφορα µουσουλµανικά κράτη 
κατά τον Μεσαίωνα και εγκατέστησαν δική τους δυναστεία στην Αί-
γυπτο (1250-1517) 2. (ως προσηγορικό-σκωπτ.) ο βάρβαρος, ο άξεστος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. Μαµελοϋκος < Μαµαλοϋκος < αραβ. mamlük «δούλος, 
σκλάβος»]. µαµµά (η) (σχολ. ορθ. µαµά) (µαµµάδες) (καθηµ.) η µητέρα 
ΣΥΝ. µάννα. — (υποκ.) µαµµάκα κ. µαµµακούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µάµµα < µτγν. µάµµη (βλ.λ.). Η ετυµολογία δείχνει ότι 
ορθότερη είναι η γραφή µε δύο -µ- (µαµµά), πβ. κ. µάννα]. µαµµή (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η µαία·  ΦΡ. (παροιµ.) πήγε για µαµµή κι 
έκατσε για λεχώνα (σκωπτ.) γι' αυτούς που πηγαίνουν κάπου και 
καθυστερούν πολύ να επιστρέψουν. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µάµµη «µητέρα, γιαγιά», λ. τής παιδικής γλώσσας 
µε εκφραστικό αναδιπλασιασµό, < I.E. *ma- «µητέρα» (ηχοµιµη-τική 
ρίζα), πβ. λατ. mamma (> γαλλ. mamman), σανσκρ. mama, γερµ. 
Mama, αγγλ. mamma, ρωσ. marna κ.ά. Οµόρρ. µαία, µή-τηρ (-έρα), πιθ. 
κ. µαστός (βλ.λ.). Βλ. κ. µαµµά]. µάµµη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(διαλεκτ.) η γιαγιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παππάς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., βλ. λ. µαµµή]. µαµµόθρεφτος, -η, -ο (µειωτ.) 1. αυτός 
που ανατράφηκε µε πολλές περιποιήσεις και χαϊδολογήµατα· ο 
µαλθακός ΣΥΝ. καλοµαθηµένος, χαϊδεµένος ANT. σκληραγωγηµένος 
2. µαµµόθρεφτο (το) το παιδί που είναι εξαρτηµένο από τη µητέρα 
του- κατ' επέκτ. ο άβουλος και µαλθακός άνθρωπος: η µάννα του τον 
κατάντησε ~ . [ΕΤΥΜ < µτγν. µαµµόθρεπτος, αρχική σηµ. «αυτός που 
ανατράφηκε από τη γιαγιά του», < µάµµη + θρεπτός < τρέφω]. µα 
µου (τα) {άκλ.} ασαφή λόγια, χωρίς συγκεκριµένο περιεχόµενο που 
εκφράζουν ενδοιασµό, αναποφασιστικότητα, αντίρρηση κ.λπ.: αυτοί 
ρωτούσαν πότε θα παραδώσει το έργο κι αυτός άρχισε τα ~. [ΕΤΥΜ. < 
σύνδ. µα, µε επανάληψη τού [m] + ευφωνικό [u], σύνηθες δίπλα σε 
χειλικά (βλ. κ. σου-ξου, µού-ξου)]. µαµ ou δι (το) → µαµούνι 
µαµούo (το) {άκλ.} 1. προϊστορικό ζώο µε προβοσκίδα, συγγενές προς 

τον σηµερινό ελέφαντα, που έζησε κατά το Πλειστόκαινο (βλ.λ.) σε 

ψυχρές περιοχές τής Ευρώπης, τής Ασίας και τής Β. Αµερικής 2. (µτφ. 
ως επίθ.) µεγάλων διαστάσεων σε ΦΡ. τού τύπου: έργο | κατασκευή ~ 
ΣΥΝ. γίγαντας, κολοσσός. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. mammouth < ρωσ. mamont (παλαιότ. mammot), αγν. 
ετύµου]. µαµούνι κ. µαµούδι (το) {µαµουν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µικρό 
έντοµο, ζωύφιο ΣΥΝ. ζούδι, ζουζούνι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µαµούδι, αβεβ. ετύµου, ίσως υποκ. τής µτγν. «γλώσ-
σας» τού Ησυχίου µάµµος· οίκέτης ή, κατ' άλλη άποψη, < αρχ. ρ. µαµ-
µάν «θηλάζω, τρώγω» (οµόρρ. τού ουσ. µάµµη, βλ.λ.). Ενδιαφέρουσα 
η εκδοχή ότι µαµούδι < *µουµούδι < *µύµηδο < µτγν. µυρµηδών «µυρ-
µηγκοφωλιά» (βλ. κ. µυρµήγκι)]. µαµούχαλος (ο) (λαϊκ.) ως 
χαρακτηρισµός για άνθρωπο βαρετό και 
χωρίς ενδιαφέροντα. µα µπα (το) {άκλ.} φίδι µεγάλου µήκους, που ζει 
σε δέντρα τής Κ. και Ν. Αφρικής, το οποίο έχει πολύ ισχυρό 
δηλητήριο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. mamba < im-amba, λ. τής γλώσσας Ν'γκούνι 
των Ζουλού]. µάµπο (το) {άκλ.} 1. χορός που προέρχεται από την 
Καραϊβική, παρόµοιος µε τη ρούµπα και το τσα-τσά 2. (κατ' επέκτ.) 
κάθε είδος µουσικής που βασίζεται στον ρυθµό τού παραπάνω χορού: 
λαϊκά ~ τού Χιώτη µε µπουζούκι. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. mambo, ηχοµιµητική λ., βλ. κ. σάµπα]. Μαµωνάς (ο) 1. 
Κ.∆. ο θεός τού πλούτου 2. (µετωνυµ.) τα πλούτη: λατρεύει τον ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαµωνάς < εβρ. mamön «πλούτη» (περιληπτ. όρος). Η λ. 
διαδόθηκε κυρ. από τη χρήση της στην Κ.∆., πβ. Ματθ. 6, 24: ...ου δύ-
νασθε θεώ δουλεύειν και µαµωνς:]. µανά → ξανά µάνα (η) → µάννα 
µανάβης (ο) {µανάβηδες}, µανάβισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθη-
µερ.) ο πωλητής λαχανικών και φρούτων ΣΥΝ. οπωροπώλης, λαχανο-
πώλης. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. manav]. µαναβική (η) το επάγγελµα τού µανάβη-   
ΦΡ. είδη µαναβικής ό,τι πουλάει ο µανάβης, φρούτα και λαχανικά που 
βρίσκει κανείς στο οπωροπωλείο. µανάβικο (το) (καθηµ.) το 
κατάστηµα όπου πωλούνται λαχανικά και 
φρούτα ΣΥΝ. οπωροπωλείο. µανάρι (το) {µαναρ-ιού | -ιών} 1. αρνί 
που τρέφεται στο σπίτι και προορίζεται για σφαγή ΣΥΝ. θρεφτάρι 2. 
(ως χαϊδευτική προσφώνηση) για τη δήλωση στοργής ή ερωτικού 
πόθου. — (υποκ.) µαναράκι (το), (µεγεθ.) µανάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρωµ. manar(u) «οικόσιτο αρνί» < µτγν. λατ. manuarius «αυ-
τός που τρέφεται από το χέρι κάποιου» (ήδη τον 7ο αι. η σηµ. «οικό-
σιτο ζώο», για αρνί, άλογο ή αίγα) < λατ. manus «χέρι». Όµοια η προ-
έλευση τού αντίστοιχου αλβ. manar. H παραγωγή από τ. *άµνάριον 
δεν είναι πιθανή]. Μανασσής (ο) όνοµα προσώπων τής Π.∆. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. Μανασσής < εβρ. Menaäeh «αυτός που φέρνει λήθη», πβ. Π.∆. 
Γένεσις 41,51: έκάλεσεν δε 'Ιωσήφ το όνοµα τού πρωτοτόκου Μανασσή, 
δτι έπιλαθέσθαι µε έποίησεν ό Θεός πάντων των πόνων µου καί 
πάντων τών του πατρός µου]. µανατζάρω ρ. µετβ. {µανατζάρισα} 1. 
είµαι ο µάνατζερ, διοικώ µια 
επιχείρηση 2. (γενικότ.) κουµαντάρω. µάνατζερ (ο/η) {άκλ.} 1. 
πρόσωπο που οργανώνει, διευθύνει και οριοθετεί τις δραστηριότητες 
µιας επιχείρησης 2. πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα να προωθεί τα 
συµφέροντα καλλιτεχνών, αθλητών κ.λπ., που κανονίζει τα 
συµβόλαια τους, τις συνεργασίες τους, την κοινωνική και 
επαγγελµατική τους προβολή κ.λπ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. manager < ρ. 
manage < ιταλ. maneggiare «χειρίζοµαι» < mano «χέρι» (< λατ. 
manus)]. µάνατζµεντ (το) {άκλ.} ελλην. διοικητική (επιστήµη, τέχνη), 
διοίκηση επιχειρήσεων το σύνολο των χειρισµών και µεθόδων που 
συνιστούν την τεχνική διοικήσεως και οργανώσεως µιας επιχείρησης: 
αναλαµβάνω | έχω το ~ τής επιχείρησης || επαγγελµατικό | τεχνοκρα-
τικό ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. management < ρ. manage, βλ. κ. µάνατζερ]. µάννκο (το) 
{άκλ.} δέντρο αειθαλές των τροπικών περιοχών έχει φύλλα 
λογχοειδή µε έντονο πράσινο χρώµα, άνθη σε ταξιανθίες και καρπούς 
πρασινωπούς, κιτρινωπούς ή κοκκινωπούς, εύγευστους και 
αρωµατικούς, που µοιάζουν µε µεγάλο βερίκοκο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
mango < πορτ. manga < ταµίλ mankäy (πληθ. manghi)]. µανδαρινατο (το) 
(περιληπτ.) το σύνολο των µανδαρίνων (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. mandarinat (βλ. λ. µανδαρίνος)]. 
µανδαρινέα (η) → µανταρινιά 
µανδαρίνος (ο) [1859] 1. ανώτερος κρατικός λειτουργός τής παλαιάς 
Κινεζικής Αυτοκρατορίας 2. (µτφ.-µειωτ.) (α) ο κρατικός αξιωµα-
τούχος, ο γραφειοκράτης που εµποδίζει οποιαδήποτε πρόοδο: η εξυ-
γίανση τού δηµοσίου βίου υπονοµεύεται από τους γνωστούς κοµµα-
τικούς ~ (β) πρόσωπο συντηρητικό, οπισθοδροµικό. — µανδαρινι-
σµός (ο). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. mandarin < πορτ. mandarim < µαλαϊκ. 
mëntëri < σανσκρ. mantrin «σύµβουλος» (πβ. χίντι mantri), τίτλος 
αξιωµατούχων τής πολύπλοκης κινεζικής αυλής]. µανδήλι (το) → 
µαντήλι µάνδρα (η) → µάντρα 
µανδραγόρας (ο) {δύσχρ. µανδραγόρων} δικότυλο φυτό µε σαρκώδη 
και διχαλωτή ρίζα, που θυµίζει ανθρώπινο σώµα, γνωστό από την αρ-
χαιότητα για τις ναρκωτικές και θεραπευτικές του ιδιότητες, ενώ 
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λαϊκές δοξασίες τού αποδίδουν αφροδισιακές ιδιότητες ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
σερνικοβότανο ΦΡ. (λόγ.) εκ µανδραγόρου | υπό τον µανδραγόρα καθευδω 
(εκ µανδραγόρου | υπό µανδραγόρα καθεύδειν, Λουκιαν. Τίµων 2) βρίσκοµαι 
σε βαθύ ύπνο, σε λήθαργο ή µέθη. [ΕΤΥΜ. αρχ. όρος τής ιατρικής και τής 
µαγείας, αβεβ. ετύµου. Ίσως να ανάγεται στο όνοµα ενός γιατρού, καθόσον 
µάλιστα η λ. χρησιµοποιήθηκε και ως ανθρωπωνύµιο. Κατ' άλλη άποψη, 
πρόκειται για το περσ. όνοµα τού φυτού mardum gijâ «φυτό τού ανθρώπου». 
Η λ. πέρασε και σε άλλες γλώσσες, πβ. αγγλ. man-drake, γαλλ. mandragore, 
αρµ. manragor κ.ά.]. 

µανδρίλος (ο) πίθηκος που ζει στη ∆. Αφρική, έχει χοντρό σώµα, κοντή ουρά 
και χαρακτηρίζεται από τα ζωηρά χρώµατα που φέρει στο πρόσωπο και στους 
γλουτούς. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. mandrill, πιθ. < man «άνθρωπος» + drill 
«ονοµασία πιθήκου τής ∆. Αφρικής», αγν. ετύµου]. 

µανδύας (ο) {µανδυών} 1. (παλαιότ.) µεγάλο ενιαίο ύφασµα, που φοριόταν 
ριχτό και στερεωνόταν µε πόρπη, συνήθ. στον ώµο 2. ΣΤΡΑΤ. χειµερινό 
ένδυµα των στρατιωτών, κατασκευασµένο από ένα µόνο κοµµάτι ύφασµα, 
συνήθ. µάλλινο, που καλύπτει όλο το σώµα ΣΥΝ. χλαίνη 3. ΕΚΚΛΗΣ. 
εξωτερικό πτυχωτό ένδυµα ηγουµένων, µοναχών, επισκόπων, πατριαρχών 
κλπ., που δένεται γύρω από τον τράχηλο και φοριέται κατά την τέλεση 
ορισµένων ιεροπραξιών δηλώνει την πνευµατική εξουσία αυτού που το φέρει 
ως ανώτερου ή ανώτατου άρχοντα τής Εκκλησίας 4. ΙΑΤΡ. ένδυµα από στέρεο 
ύφασµα, ειδικά ραµµένο για να ακινητοποιεί τους ψυχοπαθείς σε περιπτώσεις 
µανιακής κρίσης· αλλιώς ζουρλοµανδύας · 5. ΓΕΩΛ. ενδιάµεση ζώνη στο εσω-
τερικό τού γήινου πλανήτη, η οποία βρίσκεται µεταξύ τού φλοιού και τού 
πυρήνα 6. (µτφ.) καθετί που καλύπτει, αποκρύπτει ή προφυλάσσει (κάτι): το 
νοµοσχέδιο περιβάλλει µε τον ~ τής νοµιµότητας σειρά παραβάσεων και 
ατασθαλιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µανδύα | µανδύη 
(ή), αγν. ετύµου, ίσως περσικό δάνειο]. 

µανεκέν (το) {άκλ.} άνδρας ή (συνήθ.) γυναίκα µε ωραία εµφάνιση και άρτια 
σωµατική διάπλαση, κατά τα πρότυπα κάθε εποχής, που ασχολείται 
επαγγελµατικά µε την επίδειξη ρούχων, µε φωτογραφίσεις µόδας, 
διαφηµίσεων κλπ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mannequin < ολλ. mannekijn «ανθρωπάκι», υποκ. τού man 
«άνθρωπος»]. 

µανέλα (η) {δύσχρ. µανελών} µοχλός που προσαρµόζεται σε εργαλείο και 
κινούµενο δεξιά-αριστερά βιδώνει ή ξεβιδώνει. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. mannella, 
υποκ. τού manna «χεριά, δεµάτι» < µεσν. λατ. manna | manua (< λατ. manus 
«χέρι»)]. 

µανές (ο) → αµανές 
µανεστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ζυµαρικό κοµµένο σε διάφορα µικροσκοπικά 

σχήµατα που χρησιµοποιείται και σε σούπες ΣΥΝ. κριθαράκι· ΦΡ. χαλάει η 
µανεστρα µια υπόθεση δεν έχει την επιθυµητή κατάληξη, µαταιώνεται. — 
(υποκ.) µανεστράκι (το), µανεστρούλα (η). [ΕΤΥΜ. < βεν. manestra < p. 
manestrare (ιταλ. minestrare) < λατ. ministâre «φέρνω, εξυπηρετώ (ιδ. 
σερβίρω)»]. 

Μάνη (η) χερσόνησος τής Ν. Πελοποννήσου, που χαρακτηρίζεται από την 
άγρια φύση και τα αυστηρά ήθη και έθιµα των κατοίκων της. — Μανιάτης (ο) 
[µεσν.], Μανιάτισσα (η), µανιάτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου. 
Πιθανότερη η άποψη ότι το τοπωνύµιο ανάγεται σε µεσν. κάστρο Μαΐνη 
(10ος αι.), το οποίο βρισκόταν στη Χερσόνησο τού Ταινάρου, έχει δε υποτεθεί 
ότι Μαΐνη < αρχ. µανία, λόγω τής τρικυµιώδους θάλασσας που περιβρέχει την 
περιοχή. Αλλες απόψεις, όπως η αναγωγή στο λατ. manus «χέρι», εξαιτίας τού 
βρα-χιονοειδούς σχήµατος τής Ταιναρικής Χερσονήσου (πβ. ιταλ. Brazzo di 
Maina), ή στο λατ. manes (πληθ.) «ψυχές νεκρών», επειδή οι αρχαίοι πίστευαν 
ότι στο Ταίναρο βρίσκονται οι πύλες τού Άδου, δεν είναι πειστικές]. 

-µανής λεξικό επίθηµα επιθέτων και ουσιαστικών, που χαρακτηρίζει άτοµα τα 
οποία κατέχονται από υπερβολική επιθυµία ή µανία για κάτι: αρχο-µανής, 
κλεπτο-µανής, τοξικο-µανής, αρχαιο-µανής, τε-λειο-µανής, ξενο-µανής, µυθο-
µανής. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ρ. µαίνοµαι (πβ. αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 

µάνητα (η) {χωρ. πληθ.} (λογοτ.) η µεγάλη οργή, η µανία: η ~ τού ανέµου | τού 
πολέµου. 
[ΕΤΥΜ; µεσν. (κατ' αναλογίαν προς τα ουσ. σε -ητα) < αρχ. µάνη, πα-ράλλ. τ. 
τού ουσ. µανία (βλ.λ.)]. 

µανθάνω ρ. → µαθαίνω 
Μάνθος (ο) → Ματθαίος 
µάνι → µάνι-µάνι 
-µάνι λεξικό επίθηµα ουσιαστικών, που δηλώνει πλήθος, µεγάλη ποσότητα: 

γυναικο-µάνι, παιδο-µάνι, σκουπιδο-µάνι. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μεσν. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το λατ. manus «πλήθος»]. 

µανία (η) {σπάν. µανιών} 1. ΙΑΤΡ. οξεία διαταραχή των ψυχικών λειτουργιών 
τού ατόµου, που εκδηλώνεται µε υπερβολική ζωτικότητα, έξαρση τής 
φαντασίας, ακατάσχετη ροή τού λόγου και αποχαλίνωση των ενστίκτων 2. 
διαταραχή που αφορά σε ορισµένες ψυχικές λειτουργίες, ενώ επιτρέπει την 
κατά τα άλλα ισορροπία και νηφαλιότητα τού ατόµου: ~ καταδιώξεως | φυγής 
· 3. υπερβολική εµµονή (σε κάτι) ή ζήλος (για κάτι)· παθολογική έξη: έχει ~ µε 
την πολιτική | τη τζαζ | το ψάρεµα | το σεξ || έχει ~ µε τα µαλλιά της (τα 
περιποιείται συνεχώς) || παρακολουθεί ποδόσφαιρο µετά µανίας ΣΥΝ. ψύχωση, 
λόξα· ΦΡ. πυρ και µανία βλ. λ. πυρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< µαίνοµαι (βλ.λ.)]. 

-µανία [αρχ.] β' συνθετικό που δηλώνει το πάθος, την έντονη ή υπερ- 

βολική επιθυµία, τη µανία για κάτι: βιβλιο-µανία, αρχο-µανία, µυθο-µανία, 
οπιο-µανία, τοξικο-µανία, θρησκο-µανία, ξενο-µανία κ.ά. 

µανιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {µάνιασ-α, -µένος} 1. κυριεύοµαι από µανία, γίνοµαι 
έξαλλος από οργή: µάνιασε όταν τον είδε ΣΥΝ. οργίζοµαι, παραφέροµαι 2. 
(για τα στοιχεία τής φύσεως) είµαι ή γίνοµαι ορµητικός, αγριεύω: µάνιασε η 
θάλασσα | ο αέρας ΣΥΝ. λυσσοµανώ. — µάνιασµα (το). 

Μανιάκι (το) χωριό τής Ν∆. Πελοποννήσου στον νοµό Μεσσηνίας, γνωστό από 
την ηρωική αντίσταση και θυσία των Ελλήνων υπό τον Παπαφλέσσα κατά των 
δυνάµεων τού Ιµπραήµ Πασά (1825). [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού τοπωνυµίου Μάνη]. 

µανιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που εκδηλώνει συµπτώµατα µανίας (βλ.λ.): ο 
~ δολοφόνος 2. µανιακός (ο), µανιακή (η) πρόσωπο που πάσχει από 
τρέλα,ψυχοπαθής: είναι επικίνδυνος-3. (κατ'επέκτ.) αυτός που κατέχεται από 
παράφορο πάθος για κάτι: είναι ~ µε τον αθλητισµό | τα τυχερά παιχνίδια || 
ένας - τού σεξ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική, τρελός. 

µανιάτικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη Μάνη και τους Μανιάτες· ΦΡ. το 
κρατάω | το φυλάω µανιάτικο δεν ξεχνώ το κακό που µου έκαναν, διατηρώ 
αισθήµατα µνησικακίας ΣΥΝ. κρατάω κακία (πβ. λ. κρατώ). 

µανιβέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µοχλός, µε την περιστροφή τού οποίου τίθεται 
σε λειτουργία µηχανή. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. manivelle < λατ. manicula, υποκ. τού ουσ. manus «χέ-ρι»].# 

µανιέρα (η) {χωρ. πληθ.} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 1. τεχνοτροπία, τρόπος έκφρασης ενός 
καλλιτέχνη 2. η επιτήδευση στο ύφος και στην τεχνοτροπία καλλιτεχνικού 
δηµιουργήµατος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. maniera (πβ. κ. γαλλ. manière) < λατ. manuarius < 
manus «χέρι»]. 

µανιερισµός (ο) 1. η χρήση επιτηδευµένου και επίπλαστου ύφους, έλλειψη 
φυσικότητας· ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 2. η µηχανική χρήση συγκεκριµένης τεχνοτροπίας, 
χωρίς καθόλου πρωτοτυπία ή προσωπική συµβολή τού καλλιτέχνη 3. 
τεχνοτροπία που αναπτύχθηκε κατά τον 16ο αι., κυρ. στην Ιταλία, και 
χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση τού επιτηδευµένου και την προτίµηση 
στις αλλόκοτες φιγούρες. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. maniérisme, βλ. κ. 
µανιέρα]. 

µανιεριστής (ο) καλλιτέχνης που ακολουθεί τις αρχές τού µανιερισµού. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. maniériste. Βλ. κ. µανιέρα]. 

µανίζω ρ. αµετβ. {µάνισ-α, -µένος) 1. µανιάζω, κυριεύοµαι από µανία 2. 
(ειδικότ.) εξοργίζοµαι (µε κάποιον), θυµώνω. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. µαίνοµαι, 
από θ. µαν- (πβ. παθ. αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 

µάνικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} υδροσωλήνας αντλιών από ειδικό υλικό, συνήθ. 
καουτσούκ ή πλαστικό, που χρησιµεύει για να µεταφέρουµε ή να ρίχνουµε µε 
ορµή νερό: οι αστυνοµικοί µε µάνικες έριχναν νερό στους διαδηλωτές. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. manica < λατ. manicae (πληθ.) «χειρίδες, µανίκια» (ανα-
φερόταν αρχικώς στα σιδερένια σωληνοειδή περιβραχιόνια των ιπποτών) < 
manus «χέρι»]. 

µα νικέτι (το) {µανικετ-ιού | -ιών} η άκρη µακριού µανικιού πουκαµίσου- η 
µανσέτα. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. manichetto (πληθ. manichetti), υποκ. τού ουσ. manica, βλ. κ. 
µανίκι]. 

µανικετόκουµπο (το) κουµπί ραµµένο στη µανσέτα τού πουκαµίσου ή 
πρόσθετο, για να κλείνει το µανικέτι: χρυσό | ασηµένιο ~ || του έφυγε το - και 
του το ράβει. 

µανίκι (το) {µανικ-ιού | -ιών} 1. το µέρος τού ενδύµατος που καλύπτει τα χέρια 
ή µέρος τους: µακρύ | κοντό -· ΦΡ. (α) (ανα)σηκώνω τα µανίκια 
προετοιµάζοµαι για πολλή δουλειά, ξεκινάω να δουλεύω: καιρός να 
σηκώσουµε τα µανίκια και να στρωθούµε στη δουλειά ΣΥΝ. ανασκουµπώνοµαι 
(β) (µτφ.) άσος στο | από το µανίκι κρυφό πλεονέκτηµα: οι φήµες τον θέλουν 
να κερδίζει τις εκλογές για την προεδρία, βγάζοντας την τελευταία στιγµή τον 
κρυµµένο άσο από το µανίκι (γ) τραβώ (κάποιον) από το µανίκι κάνω 
(κάποιον) ό,τι θέλω, (κάποιος} άγεται και φέρεται από µένα 2. η λαβή 
κοπτικών οργάνων (γε-νικότ.) η λαβή εργαλείου ή δοχείου: µαχαίρι µε µαύρο, 
ξύλινο ~ 3. (µτφ.-αργκό) οτιδήποτε προκαλεί δυσκολίες: τα θέµατα τής 
ιστορίας ήταν ~ 4. (λαϊκ.-οικ.) η ίδια η σεξουαλική πράξη, σε ΦΡ. όπως ρίχνω | 
τραβάω ένα µανίκι σε (κάποιον). — (υποκ.) µανικάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µανίκιον, υποκ. τού ιταλ. manica < λατ. manicae (πληθ.) «χειρίδες, µανίκια» < 
manus «χέρι»]. 

µανικιούρ (το) {άκλ.} ελλην. ονυχοκοµία, χειροκοµία· η περιποίηση των 
νυχιών των χεριών (πβ. λ. πεντικιούρ). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. manucure | manicure (νόθο συνθ.) < λατ. man[us] + γαλλ. 
[pedjicure (επειδή το pedicure προηγήθηκε χρονικά)]. 

µανικιουρίστα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. ονυχοκόµος (η)· η αισθητικός που 
περιποιείται τα νύχια των χεριών. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. manicuriste 
(βλ. κ. µανικιούρ)]. 

µανικοκόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ένωση τού µανικιού µε 
το ένδυµα στο ύψος των ώµων. 

Μανίλα (η) η πρωτεύουσα των Φιλιππίνων. [ΕΤΥΜ. < ισπ. Manila < ταγκαλόγκ 
may-nila, ονοµασία δέντρου αυτοφυούς στην περιοχή]. 

µάνι-µάνι επίρρ. (καθηµ.) πολύ γρήγορα, µε βιασύνη: τελείωσε τη δουλειά του 
~ κι έφυγε ΣΥΝ. στο άψε-σβήσε, τάκα-τάκα, στο πει και φει, στο πιτς φιτίλι 
ANT. λάου-λάου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. φρ. (di) mano (in) mano «από χέρι σε χέρι»]. 

µανιοκαταθλιπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µανιο-κατάθλιψη: ~ 
ψύχωση 2. (για πρόσ.) αυτός που πάσχει από µανιοκα- 
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τάθλιψη: ~ άτοµο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. maniac-depressive (νόθο συνθ.)]. 

µανιοκατάθλιψη (η) {-ης κ. -ίψεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ψυχική πάθηση που 
χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση διαδοχικών παροξυσµών ψυχικής 
υπερδιέγερσης (µανίας, δηλ. από υπερβολική ζωτικότητα, ακατάσχετη ροή 
ιδεών και λόγου) ή κατάθλιψης (οξείας µελαγχολίας). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. maniac-depressive psychosis «µανιοκαταθλιπτική 
ψύχωση»]. 

µανιπουλαρω ρ. µετβ. {µανιπουλάρισα} επηρεάζω επιδέξια (άτοµο ή οµάδα), µε 
τρόπο που να σκέπτεται και να ενεργεί όπως επιθυµώ: µερικοί συνδικαλιστές 
προσπαθούν να µανιπουλάρουν τους εργαζοµένους ΣΥΝ. χειραγωγώ. — 
µανιπουλάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. manipolare < λατ. manipulus 
«χούφτα»]. 

µανιτάρι (το) {µανιταρ-ιού | -ιών} καρποφόρος µύκητας µε σχήµα που θυµίζει 
οµπρέλα, πολλά είδη τού οποίου είναι εδώδιµα και φυτρώνουν κυρ. στα δάση 
ή καλλιεργούνται: πίτσα µε µανιτάρια || δηλητηριώδη | παραισθησιογόνα -■ ΦΡ. 
(α) (καθηµ.) (ξε)φυτρώνω σαν µανιτάρι εµφανίζοµαι ξαφνικά (β) φυτρώνουν 
σαν µανιτάρια εµφανίζονται πολλά µαζί στον ίδιο χώρο: στην περιοχή µας τα 
µπαράκια φυτρώνουν σαν µανιτάρια (γ) (ατοµικό) µανιτάρι το σύννεφο σε 
σχήµα µανιταριού, που δηµιουργείται πάνω από το σηµείο στο οποίο έχει 
πέσει ατοµική βόµβα αµέσως µετά την έκρηξη της. — (υποκ.) µανι-ταράκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άµανιτάρι(ν), υποκ. τού µτγν. άµανϊται (πληθ.), αγν. ετύµου, 
ίσως συνδ. µε το µικρασιατικό τοπωνύµιο "Αµανος. Η φρ. ξεφυτρώνω σαν 
µανιτάρι αποδίδει χρήσεις τού αγγλ. mushroom «µανιτάρι» (που 
χρησιµοποιείται και ως ρήµα)]. 

µανιταρόπιτα (η) {δύσχρ. µανιταροπιτών} πίτα µε γέµιση µανιτάρι. 
µανιταρόσουπα (η) {δύσχρ. µανιταροσουπών} σούπα από µανιτά-ρια. 
µανιφατούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} χειροτεχνικό ή βιοµηχανικό προϊόν, κυρ. 

ύφασµα: µεταξωτή ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. manifattura < λατ. φρ. manu factus «χειροποίητος» < manu 
(< manus «χέρι») + factus (< facio «κάνω, φτειάχνω»)]. 

µανιφέστο (το) γραπτή διακήρυξη µε πολιτικό, κοινωνικό ή καλλιτεχνικό 
περιεχόµενο, όπου διατυπώνονται γενικές αρχές ενός κινήµατος ή 
διαµαρτυρίες για τα κακώς κείµενα: τα ~ τού υπερρεαλισµού τού Αντρέ 
Μπρετόν (ΐ924, 1930) || το «~ τού Κοµουνιστικού Κόµµατος» των Κ. Μαρξ και 
Φρ. Ένγκελς (1848) || το «Ελεύθερο Πνεύµα» τού Θεοτοκά αποτέλεσε το 
ιδεολογικό ~ τής Γενιάς τού Τριάντα || συντάσσω | εκδίδω ~· ΦΡ. (µτφ.) βγάζω 
µανιφέστο εκθέτω µε µαχητικό και έντονο τρόπο τις απόψεις µου σε ένα 
θέµα, κυρ. υπερασπιζόµενος ή καταδικάζοντας κάτι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. manifesto < λατ. manifestus «προφανής, πρόδηλος», 
από συµφυρµό των λ. manus «χέρι» και infestus «επικίνδυνος, εχθρικό«; »]. 

Μανιχαιοι (οι) [µτγν.] οι οπαδοί τού µανιχαϊσµού (βλ.λ.). — µανι-χαϊκός, -ή, -
ό. 

µανιχαϊσµός (ο) 1. ΘΡΗΣΚ. χριστιανική αίρεση που ιδρύθηκε κατά τον 3ο αι. 
µ.Χ. από τον Μάνη (ή Μανιχαίο) στην Περσία, συνδυάζει στοιχεία τού 
χριστιανισµού, τού ζωροαστρισµού και τού βουδισµού και υποστηρίζει ότι 
στον κόσµο κυριαρχούν δύο ανταγωνιστικές αρχές, το φως και το σκότος 
(δηλ. το καλό και το κακό) 2. (κατ' επέκτ.) κάθε δυαρχική θεώρηση τού 
κόσµου. — µανιχαϊστής (ο), µανι-χαΐστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < Μανιχαϊος (215-274 µ.Χ.), όνοµα Πέρση θρησκευτικού 
ηγέτη και αιρεσιάρχη]. 

µανιχαϊστικός, -ή, -ό κ. µανιχαϊκός 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Μανιχαίους 
ή τον µανιχαϊσµό 2. (µτφ.) αυτός τού οποίου η αντίληψη ή θεώρηση των 
πραγµάτων βασίζεται σε σχήµατα αντιθέσεως καλού-κακού: προβάλλει µια ~ 
ερµηνεία των πραγµάτων, αγνοώντας τις ενδιάµεσες καταστάσεις και τις 
ιδεολογικές αποχρώσεις. 

µανιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {µανιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών µανιωδέστ-ερος, -
ατός) 1. αυτός που αρέσκεται υπερβολικά, που έχει πάθος µε κάτι: ~ 
καπνιστής /συλλέκτης νοµισµάτων 2. ο κυριευµένος από µανία, ο τρελός ΣΥΝ. 
µανιακός, φρενοβλαβής. — µανιωδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 

µανλιχερ (το) {άκλ.} είδος (παλαιότ.) επαναληπτικού όπλου. [ΕΤΎΜ. Από το 
όν. τού Αυστριακού µηχανικού F. Mannlicher (1848-1904), κατασκευαστή 
τού όπλου}. 

µάννα (η) (σχολ. ορθ. µάνα) (-ες κ. -άδες (γεν. µόνο ο τ. µαννάδων)} 1. 
(καθηµ.) η µητέρα ΣΥΝ. µαµά- ΦΡ. (α) παιδί τής µάννας του για να δηλωθεί ότι 
µοιάζει η συµπεριφορά ή η φυσιογνωµία παιδιού προς τη µητέρα του (β) 
πουλάει και τη µάννα του για πρόσωπο που κοιτάζει το ατοµικό του 
συµφέρον και δεν διστάζει µπροστά σε τίποτα (γ) απ' την κοιλιά τής µάννας 
του για γνώρισµα, χαρακτηριστικό κάποιου, που το εµφάνισε από πολύ µικρή 
ηλικία, ώστε να θεωρείται εγγενές: ~ φαινόταν πως θα γίνει ταραξίας (δ) 
(επιφών.) µάννα µου! για δήλωση έντονου συναισθήµατος (λύπης, πόνου, 
χαράς, στοργής, έκπληξης, θαυµασµού κ.ά.): οι στρατιώτες αναστέναζαν: «όι, 
όι, ~ µου!» || ε, ρε ~, τι γλέντι ήταν αυτό! (ε) όπως τον | την γέννησε η µάννα 
του | της ολόγυµνος/-η, όπως το νεογέννητο βρέφος: στο περιοδικό φωτο-
γραφίζεται όπως τη γέννησε η µάννα της (στ) χάνει η µάννα το παιδί και το 
παιδί τη µάννα για µεγάλη κοσµοσυρροή ή µεγάλη αναστάτωση: έχει τόσο 
κόσµο, που ~ (ζ) να τρώει η µάννα και τού παιδιού να µη δίνει για κάτι πολύ 
νόστιµο: αυτό το γιουβέτσι είναι ~ (η) κατά µάννα κατά κύρη (κατά γυιο και 
θυγατέρα) για παιδιά που µοιάζουν πολύ στον χαρακτήρα µε τους γονείς τους 
(θ) µάννα, γιατί µε γέννησες! για περιπτώσεις έντονης απογοήτευσης (ι) σαν 
να του σκότω- 

σαν τη µάννα για κάποιον που αντιδρά µε υπερβολική οργή ή επιθετικότητα: 
∆εν ξέρω τι είχε πάθει! Έκανε σαν να του 'χαν σκοτώσει τη µάννα! (ια) ζητάει 
τη µάννα του και τον πατέρα του για υπερβολικές, παράλογες απαιτήσεις: 
µου ζητούσε τη µάννα του και τον πατέρα του για να µου το πουλήσει... (ιβ) 
µάννα είναι µόνο µία! για την αξία τής µητέρας- όσο αγαπά κανείς τη µητέρα 
του δεν αγαπά κανέναν άλλον 2. ο ξύλινος σκελετός τού χαρταετού 3. (µτφ.) η 
αρχική κατασκευή· µόνο στη ΦΡ. από τη µάννα του: αυτό το µηχάνηµα είναι 
ελαττωµατικό ~ 4. (α) (σε διάφορα παιχνίδια) παίκτης επιφορτισµένος µε 
ιδιαίτερο ρόλο, λ.χ. στο χαρτοπαίγνιο: ποιος θα κάνει τη ~; (β) (στο τάβλι) η 
πρώτη θέση στην οποία τοποθετούµε τα πούλια και συνεκδ. τα ίδια τα πούλια 
5. (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο ιδιαίτερα επιδέξιο (σε κάτι), που τα 
καταφέρνει µε αξιοθαύµαστο τρόπο- ΦΡ. είµαι µάννα | µαννούλα σε (κάτι) 
διαθέτω µεγάλη επιδεξιότητα ή ικανότητα σε κάτι: είναι µάννα στα 
ηλεκτρολογικά || σε κάτι τέτοια είναι µαννούλα 6. πρόσωπο που µεριµνά για 
τους άλλους: ο λοχίας είναι η ~ τού λόχου. — (υποκ.) µαννούλα (βλ.λ.), 
µαννουλίτσα κ. µαν-νίτσα (η) κ. µαννάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καγκουρό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µάννα < µτγν. µάµµη (βλ. κ. µαµµή)]. 

µάννα ή µάνα (η) - µάνα ή µάννα (το); Η ευρύτατης χρήσεως λ. µάννα 
γράφεται µε δύο -ν-, από την αρχ. λέξη µάµµη «µητέρα», από όπου 
παράγεται η λέξη. Οµοίως, για άλλον όµως λόγο, γράφεται και η εβραϊκής 
προελεύσεως (man), αρχαία επίσης, λ. µάννα (το), η οποία παραδίδεται 
έτσι (µε δύο -ν-). Η ιστορική ορθογραφία επιβάλλει την ορθογράφηση 
αυτών των λέξεων µε δύο -ν-, όπως συµβαίνει µε όλες τις αρχαίας 
προελεύσεως λέξεις τής Ελληνικής (πβ. Σάββατο όχι Σάβατο, γιατί και 
αυτή η εβραϊκής προελεύσεως λέξη είναι ήδη αρχαία). 

µάννα (το) {άκλ.} (στην Π.∆.) η τροφή (υποκατάσταστο τού άρτου) που 
έστειλε ο Θεός στους Εβραίους, καθώς διέσχιζαν την έρηµο- ΦΡ. (α) (µτφ.) 
µάννα εξ ουρανού η απρόσµενη ευεργεσία: η οικονοµική ενίσχυση ήταν ~ για 
τους απόρους (β) αντί τού µάννα χολή ν βλ. λ. χολή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παππάς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. man, όπως απαντά στην ερώτηση man hu'? «τι είναι 
αυτό;», την οποία απηύθυναν οι Ισραηλίτες ο ένας στον άλλον, όταν 
πρωτοείδαν αυτό το είδος τροφής (πβ. Π.∆. Έξοδος 16, 15: ίδό-ντες δε αυτό οί 
υίοί 'Ισραήλ είπαν έτερος τω έτέρω. Τι εστίν τούτο;). Στον ελλην. σχηµατισµό 
συνεπέδρασε και το αρχ. µάννα (ή) «λεπτή σκόνη»]. 

µαννούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (χαϊδευτ.) η µάννα- συχνά επιφωνη-µατικά για 
την έκφραση ευχαρίστησης, φόβου και γενικά έντονων συναισθηµάτων: 
Ποπό, - µου, τι γλέντι έχει να γίνει! || - µου, τι τροµάρα πέρασα! ΦΡ. θα 
κλάψουν)ε) µαννούλες για κάτι που θα προκαλέσει δυσάρεστα αποτελέσµατα: 
αν προχωρήσουν σε απολύσεις, ~! || (κ. ως απειλή) πες τους να συµµορφωθούν, 
γιατί, αν θυµώσω, ~! 

µαννούλι (το) {µαννουλ-ιού | -ιών} (οικ.) πολύ ελκυστική γυναίκα ή (λιγότερο 
συχνά) άνδρας. [ΕΤΥΜ. < µάννα + παραγ. επίθηµα -ούλι]. 

µαννουλοµάννουλο (το) (επιτατ.-κυρ. για γυναίκα) µαννούλι, πάρα πολύ 
ελκυστικό πρόσωπο. 

Μανόλης (ο) → Εµµανουήλ 
µανόλια κ. (παλαιότ.) µαννόλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} καλλωπιστικό δέντρο µε 

µεγάλα κόκκινα και λευκά άνθη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λουλούδι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
magnolia < νεολατ. magnolia, από το όνοµα τού Γάλλου βοτανολόγου P. 
Magnol (1638-1715)]. 

µανόµετρο (το) [1766] {µανοµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. όργανο για τη µέτρηση 
τής πίεσης ρευστών (υγρών ή αερίων), που βρίσκονται σε κλειστό δοχείο 
ΣΥΝ. πιεσόµετρο. 
[ΕΤΥΜ. < µανό- (< αρχ. µανός «αραιός, χαλαρός, µαλακός», βλ.λ.) + µέτρο, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. manomètre]. 

µανό(ν) (το) {άκλ.} βερνίκι βαφής των νυχιών. [ΕΤΥΜ. 
Αβεβ. ετύµου, ίσως εµπορική ονοµασία]. 

µα νον τρόπο επίρρ.· ελλην. αλλά όχι πολύ ΜΟΥΣ. όχι υπερβολικά· συνοδεύει 
µουσική ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο): αλέγκρο -ΣΥΝ. µα νον τάντο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ma non troppo]. 

µα νον τάντο επίρρ.-ελλην. αλλά όχι τόσο ΜΟΥΣ. όχι πολύ- συνοδεύει µουσική 
ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο): αλέγκρο ~ ΣΥΝ. µα νον τρόπο. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. ma non tanto]. 

µανός, -ή, -ό (λαϊκότ.) αυτός που κινείται τεµπέλικα και νωθρά: ~ άνθρωπος 
ΣΥΝ. αργός, οκνός, νωθρός, αδρανής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «αραιός, χαλαρός, µαλακός», < *µαν-Ρός < *mn-, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *men- «µικρός, σπάνιος», πβ. αρµ. manr, σανσκρ. manâk 
«λίγο», λιθ. menkas «βραχύς», χεττ. maninku «πλησίον» κ.ά. Βλ. κ. µόνος]. 

µανουάλι (το) {µανουαλ-ιού | -ιών} ψηλό µεταλλικό κηροπήγιο µε πολλές 
θήκες, που υπάρχει στις χριστιανικές εκκλησίες για την τοποθέτηση 
αναµµένων κεριών από τους πιστούς (ή σε σπίτια ως διακοσµητικό 
αντικείµενο). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µανουάλι)ο)ν < λατ. manuale (candelabrum) «κηροπήγιο 
χειρός» < manus «χέρι»]. 

µανούβρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο ελιγµός µεταφορικού µέσου 
(αυτοκινήτου, πλοίου, ποδηλάτου κ.λπ.): πρέπει να κάνεις πολλές ~, για να 
µπορέσεις να παρκάρεις εδώ 2. δύσκολη, κοπιαστική ενέργεια: είναι µεγάλη - 
να το βρω· πρέπει ν' ανέβω στο πατάρι και να ψάξω τις βαλίτσες 3. 
συντονισµένες κινήσεις στρατιωτικής µονάδας κατά τη διάρκεια µάχης ή τη 
διεξαγωγή ασκήσεων. 
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[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού βεν. manuvra < µεσν. λατ. manuopera «χειρωνακτική 
εργασία» < λατ. manu opera < manus (< manu «χέρι») + opera 
«εργασία, έργο» (βλ. κ. όπερα)]. 

µανουβράρω ρ. αµετβ. {µανουβράρισα} (λαϊκ.) κάνω µανούβρες. — 
µανουβράρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού βεν. manuvrar (βλ. κ. 
µανούβρα)]. 

Μανουήλ (ο) {άκλ.} 1. όνοµα αγίων και πατριαρχών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
2. όνοµα Βυζαντινών ηγεµόνων. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν., συντοµευµένος τ. τού 
µτγν. Εµµανουήλ (βλ.λ.)]. 

µανού ρι (το) {χωρ. γεν.} τυρί στον τύπο τής µυζήθρας, πλούσιο σε λίπος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ < όψιµο µεσν. µανούρα, < αρχ. µανός (τυρός) «αραιό 
(τυρί)»]. 

µανουσάκι (το) {χωρ. γεν.} το ζαµπάκι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού κυρ. ον. Μανούσος}. 

Μανούσος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < βεν. Manuzio (< λατ. Manutius), όν. 
συνηθισµένο στη βενετοκρατούµενη Κρήτη, το οποίο παρασυνδέθηκε µε το 
εξίσου συχνό Μανόλης (< Εµµανουήλ)]. 

µανσέτα (η) {δύσχρ. µανσετών) το µανικέτι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. manchette 
(υποκ. τού manche «µανίκι»), βλ. λ. µανίκι]. 

µανσόν (το) {άκλ.} γούνινο γυναικείο αξεσουάρ, στο οποίο µπαίνουν τα χέρια 
µέχρι τον καρπό, για να κρατιούνται ζεστά. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. manchon < 
manche «µανίκι» < λατ. manicae (πληθ.) < manus «χέρι»]. 

µανταλακι (το) {χωρ. γεν.} ξύλινη ή πλαστική µικρού µεγέθους λαβίδα, τα δύο 
σκέλη τής οποίας ενώνονται µε λεπτό σιδεράκι, που περιέχει ελατήριο για να 
ανοιγοκλείνει, ώστε να πιάνει και να συγκρατεί ρούχα απλωµένα στο σχοινί ή 
χαρτιά σε γραφείο. 

µάνταλο (το) (λαϊκ.) ξύλινο ή µεταλλικό ραβδί, που ασφαλίζει εσωτερικά την 
πόρτα ή το παράθυρο ΣΥΝ. σύρτης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µάνδαλος, τεχν. όρ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ουσ. µάνδρα (βλ.λ.) ως το εργαλείο που 
κλειδώνει περίκλειστο χώρο]. 

µανταλώνω ρ. µετβ. {µαντάλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κλείνω (την πόρτα ή το 
παράθυρο) µε µάνταλο ΣΥΝ. συρτώνω 2. (για πρόσ.) περιορίζω (κάποιον) στο 
σπίτι, τον κλείνω µέσα. — µαντάλωµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. µανδαλώ (-όω) < 
µάνδαλος, βλ. κ. µάνταλο]. 

µαντάµ (η) {άκλ.} 1. (λαϊκ.) κυρία: περάστε µέσα, ~! || προηγείται η~ 2. (αργκό) 
η µαντάµα (βλ.λ.). — (υποκ.) µανταµίτσα (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. madame < ma dame «κυρία µου» (βλ. κ. ντάµα)]. 

µαντάµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γυναίκα, συνήθ. µεγάλης ηλικίας, που έχει την 
ιδιοκτησία και τη µέριµνα οίκου ανοχής ΣΥΝ. πατρόνα, (λαϊκ.) τσατσά. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. µαντάµ]. 

µανταµίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε γυναίκα µεγάλης ηλικίας: ~ 
ντύσιµο | συµπεριφορά. — µανταµίστικα επίρρ. [ΕΤΥΜ; < µαντάµ + παραγ. 
επίθηµα -ίστικος (πβ. κ. µωρουδ-ίστικος)]. 

µαντάρα επίρρ. (καθηµ.) άνω-κάτω, µαλλιά-κουβάρια· συνήθ. στις ΦΡ. (α) τα 
κάνω µαντάρα (i) αποτυγχάνω παταγωδώς, κάνω σοβαρά σφάλµατα (ii) 
διαλύω τα πάντα: πήγε να σερβίρει και τα έκανε µαντάρα στην κουζίνα (β) 
γίναµε µαντάρα τσακωθήκαµε, τα χαλάσαµε. [ΕΤΥΜ < µεσν. µαδάρα 
«ορεινή και άγονη περιοχή» < αρχ. µαδαρός «βρεγµένος, φαλακρός, 
άδεντρος» < µαδώ]. 

µανταρίνι (το) {µανταριν-ιού | -ιών} ο εδώδιµος καρπός τής µανταρινιάς, που 
είναι µικρότερος στο µέγεθος από το πορτοκάλι και περιέχει πολύ γλυκό 
χυµό, πλούσιο σε βιταµίνη C. — (υποκ.) µανταρι-νάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ισπ. mandarina, πιθ. < πορτ. mandarini «µανδαρίνος, 
σύµβουλος» (βλ. κ. µανδαρίνος) εξαιτίας τού χρώµατος που είχε ο µανδύας 
των Κινέζων αξιωµατούχων ή επειδή προτιµούσαν το συγκεκριµένο φρούτο 
(είναι γνωστό πως η µανταρινιά κατάγεται από τη ΝΑ. Ασία και έφθασε στην 
Ευρώπη τον 19ο αι.)]. 

µανταρινιά (η) δέντρο µε εσπεριδοειδείς καρπούς (µανταρίνια), που συγγενεύει 
στενά µε την πορτοκαλιά. 

µαντάρω ρ. µετβ. {µάνταρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος} επιδιορθώνω µε 
κλωστή και βελόνα τα φθαρµένα µέρη σε ρούχα: ~ τις κάλτσες ΣΥΝ. 
καρικώνω. — µοντάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. mendare «επιδιορθώνω» < λατ. emendo 
«επανορθώνω, διορθώνω»]. 

µαντάτο (το) η είδηση, το νέο: µας έφερε άσχηµα ~ ΣΥΝ. άγγελµα, 
πληροφορία, (λαϊκ.) χαµπέρι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µαντάτον < µτγν. µανδάτον < λατ. mandatum < ρ. mando 
«παραδίδω, γνωστοποιώ»]. 

µαντατοφόρος (ο/η) [µεσν.] πρόσωπο που φέρνει νέα, αγγελιαφόρος. 
µαντεία (η) [αρχ.] {µαντείων} 1. (γενικά) η πρόγνωση όσων πρόκειται να 

συµβούν στο µέλλον (ειδικότ.) η πρόγνωση τού µέλλοντος από κάποιον (µε 
τη χρήση µαγικών οργάνων, τράπουλας, φλιτζανιών τού καφέ κ.τ.ό.) 2. 
(συνεκδ.) η συγκεκριµένη πρόβλεψη που κάνει ο µάντης: άκουσα µια περίεργη 
~ ΣΥΝ. χρησµός, προφητεία, µάντεµα. 

µαντείο (το) [αρχ.] (στην αρχαιότητα) ιερός τόπος όπου κατέφευγαν ιδιώτες ή 
εκπρόσωποι πόλεων, για να πληροφορηθούν από τους θεούς (µέσω των 
ιερέων) τα µελλούµενα: το ~ των ∆ελφών | τής ∆ωδώνης. 

µαντέκα (η) {χωρ. πληθ.} κηρώδης αρωµατική αλοιφή, που κάνει στιλπνές και 
κρατάει σταθερές τις τρίχες τού µουστακιού. [ΕΤΥΜ < ιταλ. manteca < 
*mantaica, ιβηρ. αρχής]. 

µάντεµα (το) → µαντεύω 
µαντέµι (το) {µαντεµιού} 1. κάθε ορυκτό που περιέχει µέταλλο για καµίνευση 

2. ο χυτοσίδηρος κατ' αντιδιαστολή προς τον σφυρήλατο σίδηρο. — 
µαντεµένιος, -ια, -ιο. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. maden]. 
µαντευτής (ο) [µτγν.], µαντεύτρα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που 

µαντεύει ΣΥΝ. µάντης, προφήτης. 
µαντευτικός, -ή, -ό [αρχ.] σχετικός µε τη µαντεία: ~ ικανότητα | χάρισµα ΣΥΝ. 

µαντικός. 
µαντεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µάντεψα} ♦ (µετβ.) 1. προβλέπω (αυτά που 

πρόκειται να συµβούν στο µέλλον): ~ συµφορές ΣΥΝ. προφητεύω, 
χρησµοδοτώ, προλέγω, προµαντεύω 2. εκφράζω µε επιτυχία τις εικασίες µου 
για κάτι, καταλαβαίνω (κάτι κρυφό, άγνωστο): µάντεψε ποιος ήρθε! || δεν είναι 
δύσκολο να µαντέψεις τις σκέψεις του µετά από όσα είπε ΣΥΝ. φαντάζοµαι, 
βρίσκω, (µτφ.) οσφραίνοµαι ♦ 3. (αµετβ.) µπορώ να φανταστώ: -Ξέρεις ποιος 
ήταν τελικά ο φταίχτης; -∆εν ξέρω, αλλά ~. — µάντεµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µαντεύοµαι < µάντις (βλ. λ. µάντης)]. 

µαντζαφλάρι κ. µαρτζαφλάρι κ. µαντζαφλέρι (το) {µαντζα-φλαρ-ιού | -ιών} 
(αργκό) 1. (ως αόρ. χαρακτηρισµός) αντικείµενο, συνήθ. µικρού µεγέθους, 
τού οποίου το όνοµα αγνοούµε ή δεν θέλουµε να το πούµε (συχνά 
εκφράζοντας ενόχληση): έχω µπροστά µου κι αυτό το ~ και µ'εµποδίζει || θα 
στρίψεις αυτό το ~ και θα κλείσει 2. (ευ-φηµ.) το πέος (πβ. λ. µαραφέτι). 
[ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

µαντζούνι (το) → µατζούνι 
µαντζουράνα (η) → µατζουράνα 
Μαντζουρία (η) ιστορική περιοχή τής ΒΑ. Κίνας. — Μαντζούριος κ. 

Μαντζουριανός (ο), Μαντζουρία κ. Μαντζουριανή (η), µαντζουρια-νός, -ή, 
-ό. 
[ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού αγγλ. Manchuria < κινεζ. Manchu, ονοµασία των 
ιθαγενών τής περιοχής, που σηµαίνει «αγνός, γνήσιος»]. 

µαντήλα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλο µαντήλι, µε το οποίο οι γυναίκες 
καλύπτουν το κεφάλι τους ΣΥΝ. τσεµπέρι, φακιόλι, κεφαλο-πάνι. 

µαντήλι (το) {µαντηλ-ιού | -ιών} 1. µικρό τετράγωνο ύφασµα για το σκούπισµα 
τού προσώπου (των µατιών, τής µύτης κ.λπ.) ΣΥΝ. (αρχαι-οπρ.) µάκτρο 2. 
τετράγωνο ή στενόµακρο κοµµάτι από ύφασµα, που φοριέται από τις γυναίκες 
ως κάλυµµα τής κεφαλής ή από γυναίκες και άνδρες γύρω από τον λαιµό 
ΣΥΝ. φουλάρι. — (υποκ.) µαντηλάκι (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µανδήλιον («γλώσσα» τού Ησυχίου) < λατ. mantêlium | 
mantilium, υποκ. τού mantele (< manus «χέρι»). Για την ορθογράφη-ση µε -η-
, πβ. κ. καντήλι]. 

µαντηλίδα (η) [µεσν.] µικρό ποώδες φυτό που ευδοκιµεί σε χέρσα και 
ηλιαζόµενα µέρη, µε κίτρινα µικρά άνθη· η κίτρινη µαργαρίτα. 

µάντης (ο) {µάντ-εις, -εων}, µάντισσα (η) [µεσν.] (µαντισσών) 1. (στην 
αρχαιότητα) ο ιερέας που επικοινωνούσε µε το θείο ή παρατηρούσε 
συγκεκριµένα φαινόµενα (π.χ. πέταγµα πουλιών) και προέβλεπε το µέλλον 2. 
αυτός που έχει την ικανότητα να προβλέπει τα µέλλοντα: Πώς κατάλαβες τι 
ήθελα να πω; - είσαι; ΣΥΝ. προφήτης 3. (κατ' επέκτ.) αυτός που διατυπώνει 
τις προβλέψεις του γι' αυτά που πρόκειται να συµβούν: δεν θέλω να γίνω ~ 
δεινών. — µαντοσύνη (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. µάντις < *nm-tis, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *men- «σκέπτοµαι» (ρίζα που χρησιµοποιείται για τη δήλωση 
πνευµατικών δρα-τηριοτήτων), πβ. σανσκρ. mânyate, αρχ. σλαβ. minjq, ιρλ. 
(do)muiniur, λατ. mens «νους, σκέψη» (> ισπ. mente), me-min-isse 
«θυµούµαι» κ.ά. Οµόρρ. µαίν-οµαι (βλ.λ.), αρχ. µαν-θάνω (βλ. κ. µαθαίνω), 
µαν-ία, µένος, µνή-µη, αύτό-µα-τος, µούσα (βλ.λ.) κ.ά. Ως βάση σχηµατισµού 
τής λ. µάντις φαίνεται πως χρησίµευσε αµάρτυρο ουδ. *τό µάντι (όπως 
επιµαρτυρεί το συνθ. µαντι-πόλος «εµπνεόµενος»). Η σηµασιολ. σύνδεση µε το 
ρ. µαίνοµαι, όπως απαντά στη φρ. «υπό του θεού µαίνεται» (Ηρόδοτος), είναι 
λογική και έγκυρη]. 

µαντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µαντεία και τους µάντης: ~ 
τέχνη || Πού θες να ξέρω τι θα γίνει; ∆εν έχω ~ ικανότητες! ΣΥΝ. προφητικός 
2. µαντική (η) η τέχνη τού µάντη, η τέχνη να πρόβλεπα κανείς το µέλλον. — 
µαντικά επίρρ. 

µαντίλα (η) → µαντήλα 
µαντίλι (το) → µαντήλι 
µαντίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} δαντελένιο ή πλεκτό µαντήλι για το κεφάλι και 

τους ώµους, µέρος τής παραδοσιακής ενδυµασίας των Ισπανίδων εσάρπα. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. mantilla < λατ. mantele, βλ. κ. µαντήλι]. 

µαντινάδα (η) αυτοσχέδια, κατά κανόνα οµοιοκατάληκτα δίστιχα µε ερωτικό, 
περιπαικτικό, λυπητερό ή εύθυµο περιεχόµενο, που τραγουδιούνται συνήθ. µε 
συνοδεία λύρας και λαγούτου στην Κρήτη. [ΕΤΥΜ < βεν. matinada «πρωινό 
(ερωτικό τραγούδι)» < ιταλ. mattino «πρωί» (πβ. γαλλ. matin) < λατ. 
matutinum < Matuta, θεότητα τού πρωινού]. 

µαντµαζέλ (η) → µαµαζέλ 
µαντό (το) {άκλ.} ελαφρό γυναικείο πανωφόρι. [ΕΤΥΜ < γαλλ. manteau < λατ. 

mantellum «µανδύας, κάλυµµα» < mantele, βλ. κ. µαντήλι]. 
µαντόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ΜΟΥΣ. έγχορδο µουσικό όργανο µε 4 ή 5 ζεύγη 

χορδών, όµοιο µε το µαντολίνο, αλλά λίγο µικρότερο. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < 
ιταλ. mandola, βλ. λ. µαντολίνο]. 

µάντολα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} παραδοσιακό επτανησιακό γλύκυσµα, που 
αποτελείται από καβουρδισµένο αµύγδαλο καλυµµένο µε ζάχαρη, στην οποία 
έχουν προστεθεί χρωστικές και αρωµατικές ουσίες. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < βεν. 
mandola < δηµώδ. λατ. amandula (> γαλλ. amande) < λατ. amiddula < αρχ. 
αµυγδαλή (βλ.λ.)]. 

µαντολατο (το) παραδοσιακό επτανησιακό γλύκυσµα µε τη µορφή συµπαγούς 
πλάκας, που παρασκευάζεται από ασπράδι αβγού, µέλι ή ζάχαρη και 
καβουρδισµένα αµύγδαλα. 
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[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. mandolato «αµυγδαλωτό» < mandola «αµύγδαλο» < 
δηµώδ. λατ. amandula (> γαλλ. amande) < λατ. amiddula < αρχ. αµυγδαλή 
(βλ.λ.)]. µαντολινάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. 1. ορχήστρα από µαντολίνα, 
µαντόλες, κιθάρες και µαντολοτσέλα που συνηθίζεται ιδ. στα Επτάνησα 2. το 
µουσικό κοµµάτι που εκτελείται από µαντολίνο ή από ορχήστρα µε τα 
παραπάνω όργανα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mandolinata < mandolino, βλ. κ. µαντολίνο]. µαντολίνο (το) 
ΜΟΥΣ. µικρό έγχορδο µουσικό όργανο ιταλικής προελεύσεως µε σκάφος που έχει 
ωοειδές σχήµα και µπράτσο µε τέσσερα ζεύγη χορδών. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. mandolino, υποκ. τού mandola, µουσικό όργανο τού 
16ου-17ου αι., πρόγονος τού µαντολίνου, < παλαιότ. γαλλ. mandore < µτγν. 
λατ. pandura < µτγν. πανδούρα | πανδοΰρα «τρίχορ-δο µουσικό όργανο», αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο. ∆εν ευσταθεί ότι το mandolino είναι υποκ. τού mandola 
«αµύγδαλο» (βλ. λ. µαντολάτο) λόγω τής οµοιότητας τού σχήµατος]. 
µαντολοτσέλο (το) ΜΟΥΣ. έγχορδο µουσικό όργανο, αρκετά µεγαλύτερο από το 
µαντολίνο: το µαντολίνο, η µαντόλα και το ~ µαζί µε την κιθάρα αποτελούν τα 
βασικά όργανα τής µαντολινάτας. Μαντόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ονοµασία 
τής Παναγίας στην Ιταλία 2. η αγιογραφική ή γλυπτή απεικόνιση τής Παναγίας, 
συνήθ. µε τον µικρό Χριστό στην αγκαλιά της. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. madonna < m(i)a donna «κυρία µου» (ως τίτλος τής µητέρας 
τού Χριστού από τον 11ο αι.). Πβ. γαλλ. Notre Dame (ίδια σηµ.)]. µαντοσύνη 
(η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η µαντική ικανότητα. µαν-του-µαν (το) {άκλ.} ΑΘΛ. 
τρόπος άµυνας κατά τον οποίο ένας παίκτης αναλαµβάνει τη φύλαξη ενός 
αντιπάλου. [ΕΤΥΜ < αγγλ. man-to-man]. µάντρα κ. (λόγ.) µάνδρα (η) 
{µαντρών} 1. περιφραγµένη έκταση για τον σταβλισµό ζώων ΣΥΝ. µαντρί, 
στάνη 2. περίφρακτο οικόπεδο, που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση ή 
έκθεση οικοδοµικών ή άλλων υλικών, αυτοκινήτων κ.ά. 3. (συνεκδ.) ο τοίχος 
για την περίφραξη οικοπέδου ΣΥΝ. µαντρότοιχος · 4. το µοναστήρι, κυρ. στον τ. 
µάνδρα 5. η κοιλότητα τού δαχτυλιδιού στην οποία τοποθετείται ο δακτυλιόλι-
θος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περίγυρος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µάνδρα, αβεβ. ετύµου, πιθ. συγγενές µε σανσκρ. mandirâ- 
«κατοικία», mandurä «εγκατάσταση», (πβ. και I.E. *mand-«περιφράσσω»). 
Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. συνδέεται µε ιλλυρικά τοπωνύµια, πβ. 
Mandurium < θ. mand- «αλογάκι»]. µαντράχαλος (ο) µεγαλόσωµο αγώρι ή 
άνδρας· (συνήθ. ειρων. ή επιτιµητικά) σε ΦΡ. όπως: δεν ντρέπεσαι να 
συµπεριφέρεσαι έτσι, κοτζάµ ~; 
[ΕΤΥΜ < µάντρα + -χαλος < χαλί «διχαλωτό ξύλο στις µάντρες για ανάρτηση 
δοχείων» (βλ. λ. χηλή | δωρ. τ. χδλή), πβ. κ. κρεµανταλάς]. µαντρί (το) [µεσν.] 
{µαντρ-ιού | -ιών} περιφραγµένος χώρος, στον οποίο φυλάσσονται τα ζώα τού 
κοπαδιού: «µπήκαν τα γίδια στο ~, τα πρόβατα στη στρούγκα» (δηµοτ. τραγ.)· 
ΦΡ. (παροιµ.) όποιος φεύγει απ' το µαντρί, τον τρώει ο λύκος (Ευ. Αβέρωφ) 
όποιος αποχωρεί από το σύνολο, καταστρέφεται (λ.χ. ένας πολιτικός που 
αποχωρεί από το κόµµα του, εισπράττει τη λαϊκή αποδοκιµασία, δεν εκλέγεται 
ξανά). µαντρίζω ρ. → µαντρώνω 
µαντρόσκυλο (το) 1. σκύλος που φυλάει τα κοπάδια τού µαντριού ΣΥΝ. 
τσοπανόσκυλο 2. (συνεκδ.-εκφραστ.) (α) µεγαλόσωµος σκύλος µε τροµακτικό 
παρουσιαστικό ΣΥΝ. σκύλαρος (β) (µτφ.) ως χαρακτηρισµός για άσχηµο ή 
δύστροπο και άγριο άνθρωπο 3. (µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος που του έχουν 
αναθέσει να επιτηρεί άλλους, να παρακολουθεί αν κάνουν σωστά τη δουλειά 
τους. µαντρότοιχος (ο) ο τοίχος που περιβάλλει µια µάντρα. µαντρώνω ρ. µετβ. 
{µάντρω-σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. κλείνω (ζώα) µέσα σε µαντρί, τα 
σταβλίζω 2. περιβάλλω (χώρο) µε µάντρα 3. (µτφ.-εκφραστ.) περιορίζω 
(κάποιον) σε συγκεκριµένο χώρο: έχει µαντρώσει τα παιδιά στο σπίτι, για να 
διαβάσουν. Επίσης µαντρίζω [µεσν.]. — µάντρωµα κ. µάντρισµα (το). Μαντώ 
(η) {-ώς κ. (λόγ.) -ούς} 1. ΜΥΘΟΛ. µάντισσα στο µαντείο των ∆ελφών, κόρη 
τού µάντη Τειρεσία 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < µάντις (βλ.λ.)]. 
µαντώ (το) → µαντό 
-µανώ λεξικό επίθηµα ρηµάτων, που σηµαίνουν έντονη ενέργεια ή διάθεση γι' 

αυτό που δηλώνει το α' συνθετικό: λυσσο-µανώ, ερωτο-µανώ, φυσο-µανώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. 
µαίνοµαι, πβ. αόρ. β' ε-µάν-ην. Βλ. κ. -µανής]. Μανώλης (ο) → Εµµανουήλ 
µάξι επίθ. [άκλ.} 1. (για γυναικείο ένδυµα) µακρύς µέχρι τον αστράγαλο: ~ 

φούστα | νυχτικό ΑΝΤ. µίνι 2. µάξι (το) το µακρύ γυναικείο φόρεµα, που 
φθάνει µέχρι τον αστράγαλο: τα ~ επανέρχονται στη µόδα ΑΝΤ. µίνι (το) 3. 
γενικά για κάθε προϊόν σε µεγάλη συσκευασία ή σε µεγάλη ποσότητα, 
περιεκτικότητα, µέγεθος: σε ~ συσκευασία ΑΝΤ. µίνι. 

[ΕΤΥΜ < <*ΥΎΛ· maxi (ως µέρος τής φρ. maxi-skirt), συγκεκοµµένος τ. τού ουσ. 
maximum, βλ. κ. µάξιµουµ]. µαξιλάρι (το) {µαξιλαρ-ιού | -ιών} 1. υφασµάτινο 
είδος για τον ύπνο, που µοιάζει µε σάκο παραγεµισµένο µε βαµβάκι, πούπουλα, 
µαλλί ή άλλη απαλή ύλη· τοποθετείται κάτω από το κεφάλι για το στηρίζει, 
συνήθ. κατά την κατάκλιση: ανατοµικό - για τον ύπνο ΣΥΝ. προσκέφαλο 2. 
(γενικά) κάθε τέτοιο αντικείµενο για την ξεκούραση µελών τού σώµατος (λ.χ. 
για να ακουµπά κανείς τα πόδια του) ή ως διακοσµητικό σε καθίσµατα 
(σαλονιού, γραφείου, θεάτρου κ.λπ.) και κα- 

ναπέδες. — (µεγεθ.) µαξιλάρα (η), (υποκ.) µαξιλαράκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µαξιλάριον, υποκ. τού λατ. maxilla «σαγόνι»]. µαξιλαροθήκη (η) [1897] (δύσχρ. 
µαξιλαροθηκών} το υφασµατένιο 
κάλυµµα τού µαξιλαριού. µαξιλαροπόλεµος (ο) [1896] η ανταλλαγή 
χτυπηµάτων µε µαξιλάρια (συνήθ. για παιχνίδι): τα παιδιά έπαιζαν ~. 
µαξιλαρώνω ρ. µετβ. {µαξιλάρωσα} 1. χτυπώ (κάποιον) µε µαξιλάρι 2. (µτφ.-
σπάν.) αποδοκιµάζω (τους συντελεστές θεατρικού έργου, αθλητικού αγώνα), 
ρίχνοντας στη σκηνή ή στο γήπεδο τα µαξιλάρια των καθισµάτων. — 
µαξιλάρωµα (το) [1892]. µαξιµαλισµός (ο) [χωρ. πληθ.) ελλην. µεγιστοποίηση 1. 
ΠΟΛΙΤ. τάση µερίδας τού Σοσιαλιστικού-Επαναστατικού Κόµµατος τής Ρωσίας 
που επεδίωκε την επίτευξη στον ανώτατο βαθµό (maximum) των επαναστατικών 
στόχων µε την προσφυγή και σε ακραίες επαναστατικές µεθόδους 2. (κατ' 
επέκτ.) πολιτική πρακτική που εκφράζεται µε την προβολή στόχων και 
αιτηµάτων στο υπέρτατο όριο και συνήθ. µε ριζοσπαστικό τρόπο ΑΝΤ. 
µινιµαλισµός. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. maximalisme < ρωσ. maksimalism (νεολογισµός) 
< λατ. maximum], µαξιµαλιστής (ο), µαξιµαλίστρια (η) (µαξιµαλιστριών) 1. ο 
οπαδός τού µαξιµαλισµού στη Ρωσία 2. αυτός που επιδιώκει την προβολή 
στόχων και αιτηµάτων στον υπέρτατο βαθµό, συνήθ. µε ριζοσπαστικό τρόπο 
ΑΝΤ. µινιµαλιστής. — µαξιµαλιστικός, -ή, -ό, µαξιµαλι-στικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. maximaliste < ρωσ. maksimalist (νεολογισµός) < 
λατ. maximum «µέγιστο»]. Μάξιµος (ο) {-ου κ. -ίµου} 1. όνοµα αγίων και 
πατριαρχών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < λατ. Maximus < επιθ. maximus «µέγιστος», υπερθ. τού 
magnus]. µάξιµουµ (το) {άκλ.} το µέγιστο, το υπέρτατο όριο: η µηχανή δουλεύει 
στο ~ || αποδίδω το ~ των δυνατοτήτων µου ΣΥΝ. ζενίo ΑΝΤ. µίνιµουµ, ελάχιστο. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. maximum, ουδ. τού επιθ. maximus «µέγιστος», υπερθ. τού επιθ. 
magnus]. µαοϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Κινέζο πολιτικό Μάο 
Τσε-τουνγκ 2. µαοϊκός (ο), µαοϊκή (η) οπαδός τού µαοϊσµού ΣΥΝ. µα-οϊστής. 
µαοϊσµός (ο) ΠΟΛΙΤ. πολιτική θεωρία και στρατηγική που εφάρµοσε ο Κινέζος 
επαναστάτης και πολιτικός Μάο Τσε-τουνγκ (1893-1976), η οποία βασιζόταν 
στον µαρξισµό-λενινισµό, οδηγώντας στη διεξαγωγή αγώνων εναντίον τού 
ιµπεριαλισµού και τη διατύπωση ιδιαίτερης άποψης για την οικοδόµηση τού 
σοσιαλισµού. — µαοϊστής (ο), µα-οΐστρια (η), µαοϊστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. maoïsme, από το όνοµα τού Κινέζου κοµουνιστή 
ηγέτη Mao Tse-tung (1893-1976)]. Μάο-Μάο (οι) (παλαιότ.-µετωνυµ.) ως 
χαρακτηρισµός για ανθρώπους µε άγρια, απολίτιστη συµπεριφορά: αντί να 
διασκεδάσουν πολιτισµένα, κάνουν σαν τους ~. Επίσης Μάου-Μάου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Mau Mau, ονοµασία µυστικής πολιτικής οργάνωσης των 
ιθαγενών Κικούγιου, που ιδρύθηκε το 1952 στην Κένυα, µε στόχο την εκδίωξη 
των Ευρωπαίων από τη χώρα. Η προέλευση τής ονοµασίας είναι άγνωστη]. 
µαόνι (το) [µαονιού | χωρ. πληθ.) 1. πολυτελές ξύλο προερχόµενο από τροπικές 
χώρες µε χαρακτηριστικό καστανοκόκκινο χρώµα, στιλπνό-τητα και αντοχή, το 
οποίο χρησιµοποιείται για την κατασκευή πολυτελών επίπλων, µουσικών 
οργάνων κ.ά. 2. (συνεκδ.-καθηµ.) έπιπλο κατασκευασµένο από αυτό το ξύλο: η 
κρεβατοκάµαρα της είναι όλη ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. mahogani, αγν. ετύµου, από 
γλώσσα ιθαγενών των ∆υτικών Ινδιών]. µαούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
βοηθητικό φορτηγό σκάφος χωρίς κατάστρωµα, που χρησιµεύει για φορτώσεις 
και εκφορτώσεις εµπορευµάτων από το πλοίο στην προκυµαία 2. (µτφ.-µειωτ.) 
η χοντρή, δυσκίνητη γυναίκα. [ΕΤΥΜ. }ΐεσν. < αραβ. ma'una]. µαουνιέρης (ο) 
{µαουνιέρηδες} 1. ο ιδιοκτήτης ή ο κυβερνήτης µα-ούνας 2. ο εργάτης σε 
µαούνα. [EJYM < µαούνα + παραγ. επίθηµα -ιέρης (βλ.λ.)]. µάππα (η) [χωρ. 
γεν. πληθ.} 1. το λάχανο ΣΥΝ. κραµπολάχανο· (οικ.) 2. πρόσωπο, φάτσα: έφαγε 
µπουνιά στη ~ ΣΥΝ. µούρη· ΦΡ. τρώω (κάτι | κάποιον) στη µάππα βλ. λ. τρώω 
3. οτιδήποτε αποτυχηµένο: το τελευταίο του βιβλίο είναι ~ || το γλυκό είναι -, δεν 
τρώγεται- ΦΡ. µάππα το καρπούζι βλ. λ. καρπούζι 4. χτύπηµα µε την παλάµη 
στο κεφάλι ή στον σβέρκο: του ρίχνω µια ~ ΣΥΝ. σφαλιάρα, καρπαζιά, φάπα · 5. 
σκούπα για το σφουγγάρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µάππα < λατ. mappa «µαντήλι, πετσέτα»]. µάππας (ο) (χωρ. 
γεν. πληθ.} (οικ.) ο ανόητος, ο βλάκας ΣΥΝ. µπούφος, τούβλο ΑΝΤ. ξύπνιος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < µάππα]. µάρα (η) στις ΦΡ. (α) (καθηµ.) η σάρα 
και η µάρα (και το κακό συναπάντηµα) βλ. λ. σάρα (β) άρες µάρες 
κουκουνάρες βλ. λ. άρες µάρες. -µάρα (καθηµ.) παραγωγικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν ελάττωµα, δυσάρεστο αίσθηµα ή 
κάποια κακή συνήθ. κατάσταση ή ιδιότητα: χαζο-µάρα, σιχα-µάρα, σαστισ-
µάρα, παλαβω-µάρα. 

[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από 
µεγεθυντικά ουδ. σε -µα (λ.χ. φάγωµα - φαγωµάρα, σίχαµα - σιχα-µάρα), από 
όπου εν συνεχεία επεκτάθηκε σε άλλα ουσ. (λ.χ. βαργε-στη-µάρα, χαζο-
µάρα)]. 
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µαραγγιάζω κ. µαραγκιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µαράγκιασ-α, -µένος} ♦ 1. 
(αµετβ.) (για φυτά, άνθη και καρπούς) χάνω τη φρεσκάδα και την οµορφιά ή 
τη γεύση µου, µαραίνοµαι: τα µήλα έχουν µαραγ-γιάσει ΣΥΝ. ξεραίνοµαι ♦ 2. 
(µετβ.) ξεραίνω (κάτι), του αφαιρώ τη θολερότητα: η ζέστη µαραγγιάζει τα 
λουλούδια ΣΥΝ. µαραίνω. — µα-ράγγιασµα κ. µαράγκιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ < µτγν. µαραγγιώ (-άω) «αργοπεθαίνω» (κατ' αναλογίαν προς 
άλλα ρ. δηλωτικά ασθενειών, πβ. χτικιάζω, µπιµπικιάζω, σκουληκιά-ζω), αγν. 
ετύµου]. 

µαραγκός (ο) (καθηµ.) ο ξυλουργός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ µεσν. < βεν. 
marangon < µεσν. λατ. marangonus < λατ. mergo «βυθίζω - εµπήζω»]. 

µαραγκοσυνη (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η τέχνη, το επάγγελµα τού µαραγκού 
ΣΥΝ. ξυλουργική. 

µαραγκούδΐκο (το) το εργαστήριο τού µαραγκού ΣΥΝ. ξυλουργείο. 
µαράζι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} βαθιά θλίψη, µεγάλος και αγιάτρευτος καηµός, 

κατάθλιψη: την τρώει το ~ από τότε που ξενιτεύτηκε ο γυιος της- ΦΡ. µαράζι 
το έχω (i) µε βασανίζει ο καηµός, η στενοχώρια: ~ που ο γυιος µου έµεινε 
ανύπαντρος (ii) παραµένει ανεκπλήρωτη επιθυµία µου, θέλω πολύ, λαχταρώ: 
~ να σε δω µια φορά να µην τεµπε-λιάζεις πότε θα βάλεις µυαλό; [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. maraz]. 

µαραζιαζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µαράζιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) 
προκαλώ (σε κάποιον) µαράζι (βλ.λ.) ♦ 2. (αµετβ.) µαραζώνω (βλ.λ.). 

µαραζιάρης, -α, -ικο 1. ασθενικός και καχεκτικός στο σώµα, αρρω-στιάρης 2. 
αυτός που έχει τάση για µελαγχολία, πολύ µελαγχολικός. Επίσης 
µαραζιάρικος, -η, -ο. 

µαραζώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µαράζω-σα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) κυριεύοµαι 
από κατάθλιψη, µε τρώει το µαράζι, φθίνω (βλ.λ.): µαράζωσε από τότε που 
έχασε τον άντρα της ♦ 2. (µετβ.) προκαλώ (σε κάποιον) κατάθλιψη: η σκέψη 
της τον ~. — µαράζωµα (το). 

µάραθο (το) {-ου κ. -άθου | χωρ. πληθ.} ποώδες αρωµατικό φυτό µε άρωµα 
παρόµοιο µε τού γλυκάνισου, που χρησιµοποιείται στη µαγειρική και τη 
φαρµακευτική. Επίσης µάραθος (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. µάραθον (ήδη 
µυκ. ma-ra-tu-wo) < *µάραθΡ-ον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. ∆εν ευσταθεί η 
αναγωγή σε I.E. *mer~-dhro-, που προσκρούει στον προαναφερθέντα µυκ. 
τύπο]. 

µαραθόσπορος (ο) [µεσν.] καθένα από τα σπέρµατα τού µάραθου, τα οποία 
χρησιµοποιούνται ως ανακουφιστικό κατά τού µετεωρισµού (βλ.λ.). 

Μαραθώνας (ο) κωµόπολη τού νοµού Αττικής κοντά στην πεδιάδα όπου έγινε 
η περίφηµη µάχη µεταξύ των Ελλήνων και των Περσών το 490 π.Χ., καθώς 
και στην τεχνητή λίµνη που δηµιουργήθηκε από το οµώνυµο φράγµα. Επίσης 
(λόγ.) Μαραθών [αρχ.] {Μαραθών-ος, -α}. — Μαραθώνιος (ο) [µτγν], 
Μαραθώνια (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Μαραθών, -ώνος < µάραθον (βλ.λ.), είδος αρωµατικού φυτού 
που χρησιµοποιείται ως καρύκευµα]. 

µαραθώνιος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Μαραθώνα 2. µαραθώνιος 
(ο) {µαραθωνί-ου | -ων, -ους} (α) ΑΘΛ. αγώνας δρόµου αντοχής, απόστασης 
περίπου 42 χλµ., που έχει καθιερωθεί ως ολυµπιακό αγώνισµα (β) (µτφ.) 
(+γεν.) µακρά και κουραστική σειρά ενεργειών, διαδικασία µε εξαντλητική 
διάρκεια: - διαπραγµατεύσεων | διαβουλεύσεων | συνοµιλιών || βρίσκεται σε 
εξέλιξη διπλωµατικός ~ για την απελευθέρωση των οµήρων (γ) τηλεοπτικός 
µαραθώνιος βλ. λ. τηλε-µαραθώνιος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. Μαραθών. Το οµώνυµο αγώνισµα καθιερώθηκε στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες ως ανάµνηση τής πορείας τού Αθηναίου οπλίτη 
Φειδιππίδη, ο οποίος κάλυψε τα 42,195 χιλιόµετρα τής απόστασης 
Μαραθώνα-Αθηνών, προκειµένου να αναγγείλει στους συµπατριώτες του τη 
νίκη επί των Περσών]. 

µαραθωνοδρόµος (ο/η) [1896] αθλητής που παίρνει µέρος στο αγώνισµα τού 
µαραθωνίου (βλ. λ. µαραθώνιος). 

µαραθωνοµάχος (ο) [αρχ.] ο πολεµιστής (από την Αθήνα, τις Πλαταιές ή τις 
Θεσπιές) στη µάχη εναντίον των Περσών στον Μαραθώνα το490π.Χ. 

µαραίνω ρ. µετβ. {µάρα-να, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (φυτό ή µέρος φυτού) να 
χάσει τη φρεσκάδα, τη θαλερότητά του: αν δεν ποτίζεις τα λουλούδια, θα 
µαραθούν (µτφ.) 2. συντελώ στο να χάσει (κάποιος/κά-τι) τη ζωτικότητα του: 
η αρρώστια µάρανε τα νιάτα της- ΦΡ. αυτό (µε | σε | τον...) µάρανε (ειρων.) σε 
περιπτώσεις που θέλουµε να δείξουµε ότι κάτι περιττεύει, είναι υπερβολικό να 
υπάρχει ή να γίνει σε σχέση µε αυτά που λείπουν: αυτοί δεν έχουν καλά καλά 
να φάνε, τα πανάκριβα σερβίτσια τους µαράνανε 3. (µεσοπαθ. µαραίνοµαι) 
πέφτω σε µαρασµό, χάνω τις ψυχικές ή/και σωµατικές µου δυνάµεις: έχει 
εγκαταλείψει τον εαυτό της και τον κόσµο, είναι κλεισµένη στο σπίτι και 
µαραίνεται. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < *µαρ-άν-jω < *mr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *mer- «πε-
θαίνω» (πβ. κ. βροτός, αµβροσία). Έχει προταθεί επίσης η αναγωγή στο θ. µαρ- 
τού αρχ. µάρναµαι «µάχοµαι, πολεµώ» κατά το µορφολογικό σχήµα των ρ. 
κηραίνω, ίαίνω, άποψη που προσκρούει σε σηµα-σιολ. προβλήµατα]. µαράκες 
(οι) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. ζεύγος κρουστών οργάνων τής Λατινικής 
Αµερικής, καθένα από τα οποία αποτελείται από λαβή και σφαιρική κεφαλή 
(από ξύλο ή αποξηραµµένη κολοκύθα), µέσα στην οποία υπάρχουν σκληροί 
καρποί ή χαλίκια που παράγουν θόρυβο, όταν τα κουνά κανείς ρυθµικά από τη 
λαβή. 

[ΕΤΥΜ < πορτ. maracas (µε προσαρµογή στο ελληνικό µορφολ. σύστηµα), 
πληθ. τού maracâ< γλ. Τούπι (ιθαγενών τού Αµαζονίου) marâka]. µαραµπού 

(το) {άκλ.} εξωτικό πουλί, συγγενές προς τον πελαργό, µε 

φτέρωµα άσπρο και γκρίζο, γυµνό ροζ λαιµό και κεφάλι και µε χα-
ρακτηριστικό φουσκωτό θύλακο στη βάση τού λαιµού του· ζει στην Αφρική 
και τη ΝΑ. Ασία: «[...] και φεύγουν προς τα δυτικά των µαραµπού τα σµήνη» 
(Ν. Καββαδίας). 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. marabout < πορτ. marabuto < αραβ. murabit «ερηµίτης, 
ασκητής»]. µαρασκινο (το) αλκοολούχο ηδύποτο παρασκευασµένο από ένα εί-
δος βύσσινου. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. maraschino < marasca «αγριοκέρασο» < amarasca < amaro 
«πικρός» < λατ. amarus]. µαρασµός (ο) [µτγν.] 1. η απώλεια τής φρεσκάδας και 
ακµής: ο ~ τής φύσης | τής σωµατικής οµορφιάς ANT. άνθηση, ακµή 2. ΙΑΤΡ. η 
σταδιακή εξασθένηση των ψυχικών, σωµατικών ή/και πνευµατικών δυνάµεων 
τού ανθρώπου λόγω µακράς νόσου, γήρατος, καταπόνησης, χρόνιας 
µελαγχολίας κ.λπ. 3. (µτφ.) η παρακµή, η ύφεση: ο ~ τού ελληνικού στοιχείου 
τής Πόλης || ο~ τής επαρχιακής οικονοµίας ΣΥΝ. κατάπτωση. µαρασµώδης, -ης, 
-ες [µτγν.] {µαρασµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που έχει εξασθενήσει ή 
ξεπέσει σε µεγάλο βαθµό, που βρίσκεται σε παρακµή: ~ κατάσταση (στο 
εµπόριο, στις συναλλαγές, στην οικονοµία κ.λπ.) ΣΥΝ. µαραζιασµένος, 
µαραµένος, άτονος ANT. ζωηρός, νευρώδης, σφριγηλός, ακµαίος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. µαραφετι (το) {µαραφετ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. εργαλείο ή 
εξάρτηµα εργαλείου 2. οποιοδήποτε αντικείµενο, κυρ. αυτό που δεν µπορούµε ή 
δεν θέλουµε να κατονοµάσουµε επακριβώς (π.χ. εργαλείο που δεν ξέρουµε το 
όνοµα του): πάρε από 'δώ αυτό το ~! || αγόρασα αυτό το ~ που φτειάχνουν τον 
φραπέ, πώς το λένε; 3. (ειδικότ.-!) το ανδρικό γεννητικό όργανο ΣΥΝ. πράµα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. marifet]. µάργα (η) {µάργων} ΟΡΥΚΤ. µαλακό ιζηµατογενές 
πέτρωµα, µείγµα ιζηµάτων και ορυκτών µε ποικίλη σύσταση και αναλογία, που 
απαντά κυρ. στις θαλάσσιες, λιµναίες και ποτάµιες ακτές και χρησιµοποιείται 
στην παρασκευή τσιµέντου, µονωτικού υλικού, στην κατασκευή τούβλων κ.λπ.: 
ασβεστολιθική | ψαµµιτική ~. [ΕΤΥΜ. < λατ. marga, κελτ. προελ.]. µαργαρίνη 
(η) [1892] {χωρ. γεν. πληθ.} τρόφιµο βιοµηχανικής προελεύσεως, που 
αποτελείται από µείγµα φυτικών και ζωικών λιπών υπό µορφήν γαλακτώµατος, 
στα οποία έχει προστεθεί ποσότητα νερού, υγρά ή στερεά προϊόντα γάλακτος, 
αλάτι, χρωστικές και αρωµατικές ουσίες, βιταµίνες, συντηρητικά κ.ά.· µοιάζει µε 
το φυσικό βούτυρο και χρησιµοποιείται ως υποκατάστατο του. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ margarine < margarique < µτγν. µάργαρον 
«µαργαριτάρι» (βλ. κ. µαργαρίτης). Η λ. µαργαρίνη προσδιόριζε αρχικώς ένα 
γλυκερίδιο τού µαργαρικού οξέος (acide margarique), το οποίο ονοµάστηκε 
έτσι εξαιτίας των µαργαρνταρωδών κρυστάλλων που περιέχει]. Μαργαρίτα (η) 
1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα αγίων γυναικών τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 3. όνοµα ηγεµονί-δων τής Ευρώπης 4. γυναικείο 
όνοµα. µαργαρίτα (η) {σπάν. µαργαριτών} 1. ποώδες φυτό τού αγρού µε χα-
ρακτηριστικό άνθος που φέρει κίτρινο δίσκο και λευκά ή κίτρινα πέταλα 2. 
(συνεκδ.) το άνθος τού παραπάνω φυτού: µαδάει τη ~, για να δει αν την αγαπά. 
— (υποκ.) µαργαριτούλα (η). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. margarita < λατ. 
margarita < µτγν. µαργαρίτης (βλ.λ.)]. µαργαριταρένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. 
αυτός που έχει κατασκευαστεί από µαργαριτάρια, που είναι στολισµένος µε 
µαργαριτάρια: ~ περιδέραιο | σταυρός | σκουλαρίκια 2. (µτφ.-εκφραστ.) αυτός 
που θυµίζει µαργαριτάρι, που έχει τη λευκότητα, τη σκληρότητα ή τη λάµψη 
τού µαργαριταριού: ~ δόντια. µαργαριτάρι (το) {µαργαριταρ-ιού | -ιών} 1. 
πολύτιµος λίθος µε χαρακτηριστική στιλπνότητα και χρώµα συνήθ. λευκό, ο 
οποίος σχηµατίζεται µέσα στο κέλυφος µαλακίων (π.χ. στρειδιών) από το ίδιο 
υλικό από το οποίο αποτελείται και το κέλυφος 2. (συνεκδ.-συνήθ. στον πληθ.) 
κόσµηµα το οποίο αποτελείται από (ή είναι στολισµένο µε πολύτιµους) λίθους 
τού παραπάνω είδους: στη δεξίωση θα φορέσει τα - της 3. (µτφ.-εκφραστ.) 
οτιδήποτε ξεχωρίζει για την αξία του, τη σπανιότητα, την οµορφιά του: 
µαργαριτάρια σοφίας τα λόγια του 4. (µτφ.-σκωπτ.) πολύ σοβαρό γλωσσικό 
σφάλµα, γενικότ. σφάλµα που προδίδει ελλιπή κατάρτιση: από τα κείµενα των 
µαθητών αλιεύει κανείς πολλά ~ || όταν ανοίξει το στόµα της, πετάει κάτι µαργα-
ριτάρια! — (υποκ.) µαργαριταράκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
µαργαριτάριον, υποκ. τού µαργαρίτης (βλ.λ.)]. µαργαρίτης (ο) {µαργαριτών} 
(αρχαιοπρ.) το µαργαριτάρι. [ΕΤΥΜ. µτγν., δάνειο ανατολ. προελεύσεως. Οι 
Έλληνες ήλθαν σε πρώτη επαφή µε το µαργαριτάρι µέσω τής εκστρατείας τού 
Μ. Αλεξάνδρου και προφανώς στην περιοχή τής Περσίας. Συνεπώς, η λ. ίσως 
ανάγεται στο µέσ. περσ. marvärit «µαργαριτάρι» και δεν αποκλείεται να συνδ. 
µε σανσκρ. manjari «µπουµπούκι, κάλυκας άνθους»]. µαργαριτόρριζα (η) 
[µεσν.] {χωρ. πληθ.} ο µάργαρος (βλ.λ.), το σε- 
ντέφι. µαργαριτοφόρος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που παράγει ή περιέχει µαρ-
γαριτάρια: ~ στρείδι | όστρακο | θάλασσα. µάργαρος (ο/η) {µαργάρου} (λόγ.) 
ουσία σκληρή, στιλπνή και ιριδί-ζουσα, σε χρώµα λευκό ή υπόλευκο, η οποία 
καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια τού οστράκου πολλών ειδών µαλακίων και 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή πολύτιµων κουµπιών, λαβών κ.λπ. και γενι-
κότ. ειδών µικρογλυπτικής ή στη διακόσµηση επιφανειών ΣΥΝ. φίλντισι, 
σεντέφι. Επίσης µάργαρο (το). [ΕΤΥΜ µτγν. < µαργαρίτης (υποχωρητ.), επειδή 
το τελευταίο θεωρή- 
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θηκε επίθ. µε παραγ. επίθηµα -ίτης]. 
µάργα ρώδης, -ης, -ες [µεσν.] {µαργαρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. (σπάν.) 

αυτός που θυµίζει µαργαριτάρι ή µάργαρο: ~ λάµψη ΣΥΝ. µαργαριταρένιος, 
σεντεφένιος 2. ΜΕΤΕΩΡ. µαργαρώδη νέφη τα ακίνητα σχεδόν νέφη, που 
µοιάζουν µε θυσάνους και αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια τού χειµώνα στα 
µεγάλα γεωγραφικά πλάτη και σε µεγάλο ύψος· η ονοµασία τους οφείλεται 
στο ότι κατά τη δύση τού ηλίου αποκτούν λαµπρότατους χρωµατισµούς. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

µαργέλι (το) {µαργελ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. η ακραία επιφάνεια φρέατος ή 
συναφούς αντικειµένου κ.λπ. ΣΥΝ. κράσπεδο, χείλος, γείσο 2. (κατ' επέκτ.) 
ραµµένη αναδίπλωση τού υφάσµατος στο άκρο ενδύµατος ΣΥΝ. στρίφωµα, 
ρέλιασµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µαργέλιον < µάργελον < λατ. margelum, υποκ. τού margo 
«κράσπεδο, χείλος»]. 

µαργιόλής, -α, -ικο → µαριόλης 
µαργώνιυ ρ. µετβ. {µάργω-σα, -µένος} (λαϊκ.) 1. παγώνω: µάργωσε απ' το 

τσουχτερό κρύο ΣΥΝ. ξεπαγιάζω, πουντιάζω, κοκκαλιάζω ΑΝΤ. ζεσταίνοµαι, 
σκάω 2. µουδιάζω, ναρκώνω. — µάργιοµα (το). [ΕΤΎΜ. µεσν., πιθ. < αρχ. 
µαργώ (-άω) «µαίνοµαι, ορµώ (στη µάχη)» < µάργος «παράφρων, µανιακός» 
και αργότερα «αδηφάγος, άπληστος» (βλ. λ. λαίµαργος). Κατ' άλλη άποψη < 
*αίµαργώνω < αίµα + αργώ, µε τη σηµ. «παύει να κυκλοφορεί το αίµα µου»]. 

µαρέγκα (η) {χωρ. πληθ.} µείγµα από ασπράδια αβγών, χτυπηµένα µε ή χωρίς 
ζάχαρη, ώστε να σχηµατίζουν αφρό, το οποίο χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη 
στη µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. [ΕΤΎΜ. < ιταλ. marenga, πιθ. < βεν. 
marenda «κολατσιό» < λατ. merenda «απογευµατινό (φαγητό)»]. 

Μάρθα (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερη 
την αδελφή τού Λαζάρου 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αραµ. 
Marta «κυρία, οικοδέσποινα»]. 

Μαρία (η) 1. η µητέρα τού Ιησού Χριστού, η Παναγία 2. όνοµα αγίων 
γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ η Μαγδαληνή | η Αιγύπτια 3. γυναικείο 
όνοµα- ΦΡ. (α) κι η κουτσή Μαρία όλος ο κόσµος, όλοι οι άνθρωποι, ακόµη 
και οι πιο παρακατιανοί και περιφρονητέοι: αυτοκίνητο έχει πια ~! || αυτό το 
ξέρει ~! (β) κάνει | παριστάνει την οσία Μαρία βλ. λ. όσιος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < εβρ. Marjâm (το όνοµα αποδόθηκε στην Π.∆. από 
τους Εβδοµήκοντα ως Μαριάµ), πιθ. σηµ. «πικρή, ανυπότακτη». Σύµφωνα µε 
άλλη άποψη, το όνοµα συνδ. µε την αιγυπτ. ρίζα mrh-«δυνατός, εύφορος, 
γόνιµος». Μέσω τής Κ.∆. το όνοµα διαδόθηκε στις ευρωπ. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. 
Mary (> Μαίρη), γαλλ. Marie, ιταλ. Maria κ.ά.]. 

Μαριανθη (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., νόθο συνθ., < Μαρία + Ίάνθη (θηλ. τού επιθ. ϊανθος< 
ίον«µενεξές» + άνθος)]. 

µαρίδα (η) 1. µικρόσωµο εδώδιµο ψάρι µε επίµηκες σώµα, µυτερό ρύγχος και 
µία ορθογώνια µαύρη κηλίδα στα πλευρά, το οποίο ζει σε ολόκληρη τη 
Μεσόγειο και στα παραµεσογειακά παράλια τού Ατλαντικού 2. (περιληπτ.) 
κοπάδι µικρών ψαριών 3. (σκωπτ.) πλήθος µικρών παιδιών: είχε 
συγκεντρώσει γύρω του όλη τη ~ τής συνοικίας ΣΥΝ. παιδολόι, πιτσιρικαρία· 
ΦΡ. πλάκωσε η µαρίδα µαζεύτηκε η πιτσιρικαρία. — (υποκ.) µαριδάκι (το) κ. 
µαριδούλα (η) (σηµ. 1, 2). [ΕΤΥΜ. µεσν. < *σµαρίδα < αρχ. σµαρίς, -ίδος, 
αγν. ετύµου, πιθ. µεσογ. δάνειο]. 

Μαρίνα (η) [µτγν.] {-ας κ. -ης} 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. 

µαρίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σύνολο εγκαταστάσεων που συνιστούν µικρό 
λιµάνι ή όρµο δίπλα σε κύριο λιµάνι και προορίζονται για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών µικρών τουριστικών πλοίων και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής 
(θαλαµηγών, ταχυπλόων κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. marina, θηλ. τού επιθ. marino 
«θαλάσσιος» < λατ. marinus (< λατ. mare «θάλασσα»)]. 

µαρινάρω ρ. µετβ. {µαρινάρισ-α, -τηκα, -µένος} τοποθετώ (κρέας ή ψάρι) µέσα 
σε µαρινάτα, ώστε να γίνει νοστιµότερο ή/και να διατηρηθεί για µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα. — µαρινάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. marinare < marino 
«θαλάσσιος» < λατ. marinus < mare «θάλασσα»]. 

µαρινάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σάλτσα από λάδι, λεµόνι ή ξίδι, αλάτι και 
αρωµατικά χόρτα και καρυκεύµατα, στην οποία παραµένουν (µα-ρινάρονται) 
κρέατα και ψαρικά πριν µαγειρευτούν. [ETYM; < ιταλ. marinata < marino 
«θαλάσσιος» βλ. κ. µαρινάρω]. 

µαρινάτος, -η, -ο (κρέας ή ψάρι) που έχει µαγειρευθεί µέσα σε σάλτσα 
µαρινάτα: κολοιός ~ ΣΥΝ. µαριναρισµένος. [ΕΤΥΜ; < ιταλ. marinato < 
marino «θαλάσσιος», βλ κ. µαρινάρω]. 

Μαρίνος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Μαρίνος < λατ. marinus «θαλάσσιος» (< mare «θάλασσα»)]. 

µαριόλης (ο) {µαριόληδες}, µαριόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ιδιαίτερα 
εύστροφος ή πανούργος 2. (ως επίθ.) αυτός που κάνει νάζια, που 
συµπεριφέρεται παιχνιδιάρικα, που επινοεί τεχνάσµατα, ιδ. στον έρωτα: ~ 
γυναίκα ΣΥΝ. ναζιάρης, παιχνιδιάρης, τσαχπίνης. — µαριόλικος, -η/-ια, -ο, 
µαριόλικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µαριόλος «πονηρός, απατεώνας» < βεν. mariol | ιταλ. 
mariulo, αγν. ετύµου]. 

µαριολιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. η πονηριά, η πανουργία 2. (ιδ. στον πληθ.) το 
νάζι: άρχισε τις ~. 

µαριονέτα (η) {σπάν. µαριονέτων) 1. ολόσωµο οµοίωµα ανθρώπου σε µεγάλο 
σχετικά µέγεθος, το οποίο κινείται µε τη βοήθεια ειδικών 

συρµάτων ή σπάγκων χρησιµοποιείται κατεξοχήν σε παραστάσεις 
κουκλοθέατρου ΣΥΝ. κούκλα, νευρόσπαστο 2. (µτφ.-µειωτ.) το πρόσωπο που 
δρα υπακούοντας στη βούληση άλλων, οι οποίοι το κατευθύνουν: οι βουλευτές 
δεν αποτελούν µαριονέτες των αρχηγών τους ΣΥΝ. αχυράνθρωπος, υποχείριο. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. marionnette < µέσ. γαλλ. maryonette < Maryon, υποκ. τού 
ονόµατος Marie « Μαρία»]. µαριονετίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ο καλλιτέχνης 
κουκλοθέατρου που κινεί µε τα νήµατα µαριονέτες. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. marionnettiste, βλ. κ. µαριονέτα]. Μάριος (ο) 1. 
όνοµα Ρωµαίων αξιωµατούχων: Γάιος ~ (157-86 π.Χ.) || ~ Λεύκιος Μάξιµος 
(165-230 µ.Χ.) 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. Marius < mare 
«θάλασσα»]. µαριχουάνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. µείγµα από αποξηραµµένα φύλλα 
και άνθη ινδικής κάνναβης (βλ.λ.), τα οποία, κονιορτοποιηµένα και 
τοποθετηµένα σε τσιγάρο ή σε πίπα, καπνίζονται ως ναρκωτικό 2. το φυτό 
ινδική κάνναβη, από το οποίο παράγονται οι ναρκωτικές ουσίες χασίς και 
µαριχουάνα (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. marijuana | marihuana < µεξικ. ισπ. marihuana | mariguana, αγν. 
ετύµου]. Μαριουπολη (η) πόλη τής ΝΑ. Ουκρανίας στην Αζοφική Θάλασσα, 
όπου υπάρχει ακόµη έντονο ελληνικό στοιχείο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
ελληνογενούς ουκρ. Mariupol (< Μαρία + πόλη) από το όν. τής Maria Petrovna 
(ελλην. όν. Σοφία ∆ωροθέα), συζύγου τού τσάρου τής Ρωσίας Παύλου Α (1796-
1801). Η πόλη έλαβε την ονοµασία της από Έλληνες εγκατεστηµένους εκεί από 
το 1779. Επί δεκαετίες ονοµαζόταν Zdanov από το όν. τού Σοβιετικού 
κοµουνιστή αξιωµατούχου Andrey Zdanov (1896-1948). To 1989 επανέκτησε 
την αρχική της ονοµασία]. µάρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. το όνοµα τής 
εταιρείας ή και η ίδια η εταιρεία, που έχει κατασκευάσει συγκεκριµένο 
βιοµηχανικό προϊόν: -Τι ~ είναι το αυτοκίνητο σου; -Φορντ || είναι η καλύτερη ~ 
ραδιοφώνων | τσιγάρων ΦΡ. (οικ.-ως χαρακτηρισµός) µάρκα µ' έκαψες για 
προϊόν πολύ κακής ποιότητας ή για αναξιόπιστο άνθρωπο: αυτό το βίντεο είναι 
~ 2. το σήµα που βρίσκεται πάνω σε προϊόν και δηλώνει την κατασκευάστρια 
εταιρεία · 3. κέρµα πλαστικό, µεταλλικό ή κοκ-κάλινο, το οποίο 
αντιπροσωπεύει συµβατική χρηµατική αξία και χρησιµοποιείται κυρ. στις 
χαρτοπαικτικές λέσχες, στα καζίνα κ.α. προς διευκόλυνση των συναλλαγών · 4. 
(οικ.) άνθρωπος που ενεργεί µε πονηριά, που κατορθώνει να πετυχαίνει αυτό 
που θέλει σε κάθε περίπτωση: πρόσεχε τον αυτόν, είναι µεγάλη ~ || είσαι µια ~ 
εσύ! ΣΥΝ. πονηρός, πανούργος, επιτήδειος, (λαϊκ.-καθηµ.) µαφία. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. marca < γοτθ. marka «σύνορο, όριο» (πβ. αγγλ. mark «σηµάδι»)]. 
µαρκαδόρος (ο) 1. στυλογράφος διαρκείας µε υγρό µελάνι σε διάφορα 
χρώµατα, που γράφει παχιά σε οποιαδήποτε επιφάνεια · 2. υπάλληλος 
χαρτοπαικτικής λέσχης, καζίνου κ.λπ., που µοιράζει στους πελάτες τού 
καταστήµατος ή παραλαµβάνει από αυτούς τις µάρκες. — (υποκ.) µαρκαδοράκι 
(το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού ισπ. marcador < marca «σηµάδι, ίχνος» + -dor (βλ. κ. -
δόρος)]. µαρκαλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {µαρκαλάς... | µαρκάλησα) (λαϊκ.) (για τρά-
γους, κριάρια και σπανιότ. για άλλα ζώα) έρχοµαι σε σεξουαλική επαφή µε (το 
θηλυκό) ΣΥΝ. βατεύω, καβαλάω, (!) πηδάω. Επίσης µαρ-καλίζω. — 
µαρκάλισµα (το). [ΕΤΥΜ < αλβ. marrkal «βατεύω άλογο»]. µαρκάρω ρ. µετβ. 
(µάρκαρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος} (λαϊκ., κα-θηµ.) 1. (κυριολ.) βάζω τη 
µάρκα σε (προϊόν), ώστε να φαίνεται η προέλευση του ΣΥΝ. σηµαδεύω, 
σταµπάρω 2. (γενικότ.) βάζω διακριτικό σήµα π.χ. σε (ζώο), για να φαίνεται σε 
ποιον ανήκει: όσοι έχουν µεγάλα κοπάδια, µαρκάρουν τα γελάδια τους 3. 
εντοπίζω, διακρίνω µέσα από το πλήθος ΣΥΝ. επισηµαίνω, σταµπάρω · 4. ΑΘΛ. 
παίρνω θέση πολύ κοντά σε (αντίπαλο παίκτη), ώστε να τον εµποδίσω να 
επιτεθεί ή να πάρει πάσα. — µαρκάρισµα (το). [ΕΤΎΜ. < ιταλ. marcare < 
marca, βλ. κ. µάρκα]. µαρκασίτης (ο) θειούχο ορυκτό τού σιδήρου, το οποίο 
έχει κρυστάλλους µε µπρούτζινο-κίτρινο χρώµα· λόγω τής έντονης λάµψης του 
χρησιµοποιείται για κατασκευή διακοσµητικών ειδών επίσης αποτελεί την 
πρώτη ύλη, όπως και ο σιδηροπυρίτης, για τη βιοµηχανική παραγωγή τού 
θειικού οξέος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. marcassite < µεσν. λατ. marcasita < αραβ. 
marqaSitä < ασσυρ. markhasitu < MarkhaSi, περιοχή τής ΒΑ. Περσίας]. 
Μαρκέλλα (η) [µτγν.] 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. Μάρκελλος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθο-
λικής Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < λατ. Marcellus, υποκ. τού Marcus, βλ. λ. Μάρκος]. 
µαρκετερί (η) {άκλ.} ειδική τεχνική για τη διακόσµηση ξύλινων επιφανειών µε 
παραστάσεις ή σχήµατα από έγχρωµα κοµµάτια ξύλου, φύλλα µετάλλου, 
φίλντισι, ελεφαντόδοντο κ.ά. [ΕΤΎΜ. < γαλλ. marqueterie < p. marquer (στη 
σηµ. «σηµαδεύω, σχεδιάζω») < παλ. γαλλ. merchier (µε την επίδρ. τού marcher 
στη σηµ. «πιέζω») < αρχ. σκανδ. merki «σηµάδι»]. µάρκετινγκ (το) {άκλ.} 
ελλην. αγοραστική (επιστήµη, τέχνη)· ΟΙΚΟΝ. το σύνολο των επιχειρησιακών 
ενεργειών, όπως λ.χ. η έρευνα αγοράς, η ανάλυση των επιθυµιών τού 
καταναλωτικού κοινού, η τιµολόγηση, η διαφήµιση, η προώθηση κ.λπ. των 
προϊόντων, µε τις οποίες επιτυγχάνεται αύξηση των πωλήσεων τής επιχείρησης. 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. marketing < market «αγορά» < δηµώδ. λατ. *marcätus < 
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λατ. mercatus «εµπόριο, αγορά» < p. mercor «αγοράζω, εµπορεύοµαι» 
< merx «απόκτηµα, εµπόρευµα»]. 

µαρκήσιος (ο) {µαρκησί-ου | -ων, -ους}, µαρκησία (η) {µαρκησίων} (ως 
τίτλος ευγενείας) ευγενής σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες, µε υψηλή θέση 
στη φεουδαρχική ιεραρχία, ανώτερη από εκείνη τού κόµη και κατώτερη από 
την αντίστοιχη τού δούκα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µαρκέσιος < µεσν. λατ. 
marquesius < *(comës) marc(h)-ensis «κόµης συνοριακής περιοχής» (< γοτθ. 
marka «σύνορο, όριο»). Βλ. κ. µάρκα]. 

µαρκίζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. προεξοχή στέγης ή εξωτερικού τοίχου 
οικοδοµήµατος για την προφύλαξη του από δυσµενείς καιρικές συνθήκες, 
αλλά και για διακοσµητικούς λόγους ΣΥΝ. γείσο, γείσωµα, πρόστεγο 2. 
(συνεκδ.) η ταµπέλα σε κέντρο διασκέδασης, θέατρο, κινηµατογράφο όπου 
αναγράφονται τα ονόµατα των καλλιτεχνών ή των συντελεστών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. marquise, θηλ. τού marquis «µαρκήσιος» (βλ. κ. µαρκήσιος). 
Τον 17ο αι. η λ. απέκτησε και τη σηµ. «προέκταση τέντας στη στρατιωτική 
σκηνή επισήµου, αξιωµατούχου»]. 

µάρκο (το) 1. η νοµισµατική µονάδα τής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας τής 
Γερµανίας 2. η νοµισµατική µονάδα τής Φινλανδίας. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Mark < 
γοτθ. marka «σύνορο, όριο», που συνδ. µε αρχ. σκανδ mörk και αρχ. αγγλ. 
mearc]. 

µαρκόνης (ο) {µαρκόνηδες} (ναυτική αργκό) ο ασυρµατιστής στα πλοία. 
Επίσης µαρκονιστής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. Από το όν. τού 
Ιταλού µηχανικού M.G. Marconi (1874-1937), εφευρέτη τού ασυρµάτου]. 

Μάρκος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον 
συγγραφέα τού δεύτερου Ευαγγελίου 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ; < µτγν. 
Μάρκος < λατ. Marcus, πιθ. < Mars «Αρης»]. 

µαρκούτσι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η δερµάτινη καπνοσύριγγα τού ναργιλέ- 
(κατ' επέκτ.) οποιοδήποτε µακρόστενο αντικείµενο, κυρ. εξάρτηµα 
µηχανήµατος ΣΥΝ. µαραφέτι 2. (!-ευφηµ.) το ανδρικό γεννητικό όργανο ΣΥΝ. 
πέος, µαραφέτι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. marpuç]. 

µαρµαγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η δηλητηριώδης αράχνη- ΦΡ. (α) (ως 
απειλή) θα σε φάει η µαρµαγκα | σ' έφαγε η µαρµαγκα αν... θα πάθεις κακό, 
συµφορά: αν τολµήσεις να ασκήσεις κριτική στις επιλογές τού αρχηγού, ~ (β) 
το 'φάγε η µαρµαγκα χάθηκε από προσώπου γης, εξαφανίστηκε. 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. merimangë ή, κατ' άλλη άποψη, < *µαρµαγκάνα (κατά το 
δαγκάνα) < *µερµηγκάνα < µέρµηγκας]. 

µαρµαίρω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) ανακλώ το φως, λάµπω σαν 
το µάρµαρο: µαρµαίρουσα επιφάνεια ΣΥΝ. λαµποκοπώ, ακτινοβολώ, 
αστραποβολώ, λαµπυρίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. µάρµαρο]. 

µαρµαράδικο (το) (λαϊκ.) 1. εργαστήριο κατεργασίας µαρµάρων ΣΥΝ. 
µαρµαρογλυφείο 2. ο τόπος όπου πωλούνται µάρµαρα. 

Μαρµαράς (ο) κλειστή θάλασσα µεταξύ τής ΝΑ. Ευρώπης και τής Β∆. Μικράς 
Ασίας, που ενώνει το Αιγαίο Πέλαγος και τον Εύξεινο Πόντο· αλλιώς 
Προποντίδα (η). Επίσης Θάλασσα τού Μαρµαρά (η). [ΕΤΥΜ. Η ονοµασία 
οφείλεται στα πλούσια κοιτάσµατα εκλεκτού µαρµάρου και γρανίτη, τα οποία 
εξορύσσονται εκεί από πολλούς αιώνες (στις Προκοννήσους). 

µαρµαράς (ο) {µαρµαράδες} (καθηµ.) 1. τεχνίτης ειδικός στην κατεργασία τού 
µαρµάρου, αυτός που επεξεργάζεται ή/και πωλεί µάρµαρα ΣΥΝ. 
µαρµαρογλύπτης 2. (ειδικότ.) ο τεχνίτης που τοποθετεί µαρµάρινες 
επενδύσεις ή κατασκευές (λ.χ. δάπεδα βεράντας, εξαρτήµατα κουζίνας | 
µπάνιου κ.λπ.) σε οικοδοµές. 

µαρµαρένιος, -ια, -ιο [µεσν.] (καθηµ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί από 
µάρµαρο: ~ σκάλα | επένδυση | κρήνη | τάφος | πλάκα | στήλη- ΦΡ. (λογοτ.) 
µαρµαρένια αλώνια (i) ο τόπος στον οποίο αναφέρουν τα ακριτικά τραγούδια 
ότι έγινε η µονοµαχία µεταξύ τού ∆ιγενή Ακρίτα και τού Χάρου κατά τον 
ακριτικό µυθιστοριακό κύκλο (ii) (µτφ.) κάθε πεδίο σκληρής αναµέτρησης. 
Επίσης µαρµάρινος, -η, -ο [µτγν.]. 

µαρµάρινη κ. µαρµάρινα (η) (µαρµάρινων} (κυρ. στον πληθ.) µαρµάρινη 
πλάκα αποτελούµενη από συγκολληµένα πλακίδια (συνήθως διαφόρων 
χρωµάτων) που χρησιµοποιείται στην επίστρωση δαπέδων: τα µισά πατώµατα 
τα έχει στρώσει µε µωσαϊκό και τα υπόλοιπα µε µαρµάρινες. [ΕΤΥΜ < 
µάρµαρο + παραγ. επίθηµα -ίνη (πβ. βιταµίνη)]. 

µάρµαρο (το) {µαρµάρ-ου | -ων} 1. σκληρό κρυσταλλικό ασβεστούχο πέτρωµα 
λευκού ή άλλου χρώµατος, το οποίο χρησιµοποιείται από την αρχαιότητα στη 
γλυπτική, στην κατασκευή µνηµείων, τάφων ή ως διακοσµητικό υλικό στην 
οικοδοµική: πεντελικό | παριανό ~· ΦΡ. (α) (εκφραστ.) µένω µάρµαρο µένω 
άφωνος από έκπληξη ΣΥΝ. απολιθώνοµαι, αποσβολώνοµαι, µένω στήλη 
άλατος (β) πληρώνω το µάρµαρο βλ. λ. πληρώνω 2. (συνεκδ.) προτοµή, 
άγαλµα ή άλλο καλλιτέχνηµα κατασκευασµένο από τέτοιο πέτρωµα: αρχαία ~ 
|| τα ~ τού Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα- (µτφ.) 3. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από δύναµη και σκληρότητα ή που διαθέτει ισχύ και 
γενναιότητα: στήθος - 4. πολύ παγωµένος: τα χέρια µου είναι ~ απ' το κρύο. — 
µαρµαρικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελγίνειος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µάρµαρον, 
µεταπλ. τ. τού αρχ. µάρµαρος < µαρµαίρω «λάµπω, ακτινοβολώ» < *µαρ-µάρ-
jω (µε εκφραστ. αναδιπλασιασµό) < θ. µαρ- < *mr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *mer- «λάµπω, ακτινοβολώ», πβ. σανσκρ. mârïci- «ακτίνα φωτός», λατ. 
marmor «µάρµαρο», γαλλ. marbre (> αγγλ. marble), ισπ. mârmol κ.ά.]. 

µαρµαρογλυπτική (η) η τέχνη τής κατεργασίας τού µαρµάρου. — 
µαρµαρογλύπτης (ο) [µτγν], µαρµαρογλύπτρια (η). 

µαρµαρογλυφείο (το) [1895] (λόγ.) εργαστήριο κατεργασίας µαρµάρου ΣΥΝ. 
µαρµαράδικο. 

µαρµαρογλύφος (ο/η) (λόγ.) 1. τεχνίτης ειδικός στην κατεργασία τού 
µαρµάρου ΣΥΝ. µαρµαρογλύπτης, µαρµαράς 2. γλύπτης ειδικευµένος στην 
κατασκευή καλλιτεχνηµάτων από µάρµαρο ΣΥΝ. µαρµαρογλύπτης. — 
µαρµαρογλυφία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαρµαρογλυφία (υποχωρητ.) < µάρµαρον + -γλυφία < γλύφω 
(βλ.λ.)]. 

µαρµαροθέτηµα (το) {µαρµαροθετήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΡΧΙΤ. ψηφιδωτό που 
αποτελείται από µικρά πολύχρωµα τεµάχια µαρµάρου και χρησιµοποιείται κυρ. 
στη διακοσµητική επίστρωση δαπέδων ή και τοίχων. [ΕΤΥΜ < µαρµαροθετώ < 
µάρµαρο + -θετώ < θέτω]. 

µαρµαροκολόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) κολόνα κατασκευασµένη από µάρµαρο· 
µαρµάρινη, διακοσµητική στήλη. 

µαρµαροκονία (η) {χωρ. πληθ.) το κονίαµα που αποτελείται από ασβέστη ή 
λεπτή σκόνη µαρµάρου και χρησιµοποιείται για επίχριση τοίχων, δεξαµενών ή 
άλλων επιφανειών, προσδίδοντας τους τη στιλ-πνότητα τού µαρµάρου. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µάρµαρον + -κονία < κονία «σκόνη, άµµος» (βλ.λ.)]. 

µαρµαροκονιαµα (το) {µαρµαροκονιάµ-ατος | -ατα, -άτων} κονίαµα από 
µαρµαρόσκονη. 

µαρµαροκονίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΙΑΤΡ. πνευµονική νόσος 
που προκαλείται από εισπνοή µαρµαρόσκονης. [ΕΤΥΜ. < µάρµαρο + 
κονίαση]. 

µαρµαροπελεκητός, -ή, -ό ο κατασκευασµένος από πελεκητό, δηλ. 
επεξεργασµένο, λείο και στιλπνό µάρµαρο: εκκλησιά ~. 

µαρµαρόσκονη (η) {χωρ. πληθ.) σκόνη από µάρµαρο, που χρησιµεύει ως 
οικοδοµικό υλικό. 

µαρµαρόστρωτος, -η, -ο [1843] αυτός που έχει στρωθεί µε µαρµάρινες πλάκες, 
που έχει δάπεδο ή επίστρωση από µάρµαρο: - βεράντα | κάµαρα | εκκλησιά 
ΣΥΝ. µαρµαροστρωµένος. — µαρµαροστρώνω p., µαρµαρόστρωση (η) 
[1843]. 

µαρµαρυγή (η) 1. (λόγ.) το λαµπύρισµα στιλπνής επιφάνειας στο φως ΣΥΝ. 
ακτινοβολία · 2. ΙΑΤΡ. σοβαρή πάθηση, κατά την οποία οι µυϊκές ίνες τού 
µυοκαρδίου συστέλλονται µε ρυθµό ταχύτατο, άτακτο και αναποτελεσµατικό: 
~ των κόλπων ή κολπική ~ (που εντοπίζεται µόνο στο κολπικό µυοκάρδιο και 
προκαλεί πλήρη αρρυθµία των συστολών των κοιλιών) || ~ των κοιλιών (που 
καταλαµβάνει όλο το µυοκάρδιο και ισοδυναµεί µε παύση τής καρδιακής 
λειτουργίας). [ΕΤΥΜ. αρχ. < µαρµαίρω «λάµπω, αντινοβολώ» (< *µαρ-µάρ-
)ώ). Βλ. λ. µάρµαρο]. 

µαρµαρυγίας (ο) [1888] {µαρµαρυγιών) ΟΡΥΚΤ. πέτρα µε κρυσταλλική δοµή 
και µορφή λεπτού φύλλου, η οποία εµφανίζεται σε διάφορα χρώµατα και 
λόγω τής ιδιαίτερης λάµψης και τής διαφάνειας της χρησιµοποιήθηκε 
παλαιότ. αντί για γυαλί. 

µαρµαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {µαρµάρω-σα, -θηκα, -µένος) ♦ 1. 
(µετβ.) (στα παραµύθια) κάνω (κάποιον/κάτι) µαρµάρινο, πέτρα: η κακιά 
µάγισσα µαρµάρωσε το βασιλόπουλο ΣΥΝ. πετρώνω· ΦΡ. µαρµαρωµένος 
βασιλιάς ο τελευταίος αυτοκράτορας τού Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος, που, σύµφωνα µε τη λαϊκή παράδοση, δεν σκοτώθηκε στη 
µάχη, αλλά βρίσκεται σε µια σπηλιά βαθιά στη γη, µέχρι την ώρα που θα 
ζωντανέψει πάλι, για να απελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη ♦ 2. (αµετβ.) 
µένω ξαφνικά ακίνητος και αµίλητος, µένω άναυδος από κατάπληξη, φόβο, 
πανικό κ.λπ.: άκουσα την είδηση και µαρµάρωσα ΣΥΝ. κοκκαλώνω, πετρώνω, 
αποσβολώνοµαι, µένω µάρµαρο. — µαρµάρωµα (το). 

µαρµάρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η επένδυση ή 
επίστρωση επιφανείας µε µαρµάρινες πλάκες: η ~ τής βεράντας ΣΥΝ. 
µαρµαρόστρωση 2. ΦΩΤΟΓΡ. ανωµαλία που παρατηρείται στις φωτογραφικές 
πλάκες κατά την εµφάνιση τους και οφείλεται σε κακό^χειρισµό ή σε 
αλλοιώσεις τού υγρού εµφανίσεως. 

µαρµελάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γλύκυσµα που παρασκευάζεται µε τον 
βρασµό αποφλοιωµένων φρούτων µαζί µε ζάχαρη ή µέλι, έως ότου 
σχηµατιστεί παχύρρευστος, γλυκός πολτός. — (υποκ.) µαρµε-λαδούλα κ. 
µαρµελαδίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. marmelade < πορτ. marmelada < marmelo 
«κυδώνι» < λατ. melimelum «γλυκό µήλο» < µτγν. µελίµηλον «βερίκοκο» < 
µέλι + µήλον]. 

µαρµίτα (η) {µαρµιτών} µεγάλη χύτρα µαγειρέµατος από µέταλλο, η οποία 
διαθέτει διπλό τοίχωµα και κλείνει ερµητικά. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. marmite 
«χύτρα, λέβητας», πιθ. < mar- (ονοµατοποιη-µένη ρίζα, που δηλώνει κυρ. το 
γουργούρισµα τής γάτας) + mite «γατούλα», από τη µερική οµοηχία µε το 
ουσ. minette «µικρό δοχείο» (που χρησιµοποιήθηκε χαϊδευτικά και για τη 
γάτα)]. 

µαρµοτα (η) τρωκτικό που θηρεύεται για τη γούνα και το δέρµα του. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. marmotta, όµοιας αρχής µε το γαλλ. marmotte < ονο-µατοπ. θ. *marm-
, που δηλώνει τον τριγµό των δοντιών (πβ. γαλλ. marmotter «µιλώ µέσα από 
τα δόντια»)]. 

µαρνέρος (ο) (παλαιότ.) µέλος πληρώµατος, ναύτης στα παλαιά µεγάλα 
ιστιοφόρα. — µαρνέρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. mariner < λατ. marinus «θαλασσινός» < mare «θάλασσα»]. 

Μάρνης (ο) ποταµός τής Β. Γαλλίας, παραπόταµος τού Σηκουάνα, όπου κατά 
τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο αναχαιτίστηκαν τα γερµανικά στρατεύµατα 
(1914). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Marne, πιθ. < κελτ. matra «µητέρα», λόγω µιας 
θεότητας (µητέρας-θεάς), που οι κάτοικοι συνέδεαν µε τα νερά τού ποταµού]. 
µαρξικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Κ. Μαρξ: ~χειρόγραφα. 
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µαρξισµός (ο) {χωρ. πληθ.) το σύστηµα των οικονοµικών, κοινωνικών, 
πολιτικών και φιλοσοφικών αντιλήψεων και θεωριών που αναπτύχθηκαν από 
τους Γερµανούς διανοητές και θεωρητικούς τού σοσιαλισµού Καρλ Μαρξ και 
Φρίντριχ Ένγκελς, µε βασικότερες θέσεις το ότι η πάλη των τάξεων απετέλεσε 
ανέκαθεν τη βασική κινητήρια δύναµη τής ιστορικής εξέλιξης και ότι ο 
καπιταλισµός στο µέλλον αναπόφευκτα θα αντικατασταθεί από ένα 
σοσιαλιστικό σύστηµα διακυβέρνησης στο πλαίσιο µιας αταξικής κοινωνίας, 
µετά από επανάσταση και νίκη τής εργατικής τάξης επί των αστών. — 
µαρξιστής (ο), µαρξίστρια (η), µαρξιστικός, -ή, -ό. µαρξιστικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. marxisme, από το όνοµα τού Γερµανού 
φιλοσόφου Κ. Marx (1818-83)]. µαρξισµός-λενινισµός (ο) {χωρ. πληθ.} το 
σύστηµα των φιλοσοφικών, οικονοµικών και κοινωνικοπολιτικών αντιλήψεων, 
που διαµορφώθηκε από τη συµπλήρωση τής µαρξιστικής θεωρίας µε τις θεωρίες 
τού ηγέτη τής Ρωσικής Επανάστασης Β. 1. Λένιν, ο οποίος ανέπτυξε τη 
µαρξιστική διαλεκτική, διατύπωσε τη θεωρία για τον ιµπεριαλισµό ως ανώτατο 
και τελευταίο στάδιο τού καπιταλισµού και επεξεργάστηκε τη θεωρία τής 
σοσιαλιστικής επανάστασης.   — µαρξι-στής-λενινιστής (ο), µαρξιστικός-
λενινιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. marxisme-léninisme]. 
µαροκέν (το) {άκλ.} 1. κατσικήσιο δέρµα, ειδικά κατεργασµένο για την 
κατασκευή χαρτοφυλάκων ή για βιβλιοδεσία 2. χοντρό και στιλπνό χαρτί, που 
µοιάζει µε το παραπάνω δέρµα 3. µεταξωτό ή συνθετικό ύφασµα µε ανάγλυφα 
σχέδια. Επίσης µαροκινό [ΕΤΥΜ. < γαλλ. maroquin < Maroc «Μαρόκο» 
(βλ.λ.)]. Μαρόκο (το) (αραβ. Al-mamlaqah al-Magribiyah = Βασίλειο τού Μα-
ρόκου) κράτος στο Β∆. άκρο τής Αφρικής µε πρωτεύουσα το Ραµπάτ, επίσηµη 
γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το ντιρχάµ.  — Μαροκινός (ο), Μαροκινή 
(η), µαροκινός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Marocco < αραβ. Marakh, παραφθορά τού ονόµατος MarrakeS 
τής οµώνυµης πόλης (Μαρακές), η οποία ήταν κάποτε πρωτεύουσα τού 
Μαρόκου. Η αραβ. ονοµασία Magribiya προέρχεται από τη λ. magréb «δύση»]. 
µαρόν (το) {άκλ.} κάστανο µεγάλου µεγέθους και εκλεκτής ποιότητας, που 
χρησιµοποιείται κυρ. στη ζαχαροπλαστική- ΦΡ. µαρόν γκλα-σέ (κ. γλασέ) 
κάστανο σακχαρόπηκτο, που τρώγεται ως γλύκυσµα ή χρησιµεύει ως 
γαρνιτούρα άλλων γλυκυσµάτων. Επίσης µαρόνι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. marron (πβ. 
κ. marron glacé), πιθ. παράγωγο τού πα-λαιοτ. *marr- «πέτρα»]. µαρούλι (το) 
(µαρουλ-ιού | -ιών} ποώδες φυτό µε βαθιά ρίζα, κοντό βλαστό και µεγάλα, λεία, 
κατσαρά ή στρογγυλά φύλλα, τα οποία τρώγονται συνήθ. ωµά ως σαλατικό, 
µπορούν όµως και να µαγειρευτούν (π.χ. σε φρικασέ). — (υποκ.) µαρουλάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < µτνγ. µαρούλιον, πιθ. <  *άµαρούλιον, υποκ. τού λατ. *amarulla 
(lactuca) «πικρό λάχανο» < amarus «πικρός»]. µαρουλοσαλάτα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} η σαλάτα που γίνεται κυρ. από µαρούλι, καθώς και άλλα υλικά 
(κρεµµύδι, λαδόξιδο, αλάτι κ.ά.). µαρουλόσπορος (ο) [µεσν.] ο σπόρος τού 
µαρουλιού. µαρουλοφυλλο (το) [µεσν.] το φύλλο τού µαρουλιού, που τρώγεται 

ως σαλατικό. Μαρούσι (το) 
→ Αµαρούσιο 
µαρς επιφών. 1. ΣΤΡΑΤ. ως παράγγελµα για τη συγχρονική εκκίνηση πορείας, 
την έναρξη ασκήσεως, κινήσεως κ.λπ.: µεταβολή, ~! || άρξα-σθε βάδην, εµπρός 
~! ANT. αλτι, στοπ! 2. ΜΟΥΣ. µαρς (το) στρατιωτικό εµβατήριο έντονα 
ρυθµικό και σε γοργή κίνηση, κατάλληλο να συγχρονίζει το βήµα στρατιωτών 
που κάνουν παρέλαση, πορεία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. marche, προστ. τού p. marcher 
«βαδίζω» < παλ. γαλλ. marchier < φρανκον. *markon «µετρώ (µε βήµατα), 
σηµαδεύω» < γοτθ. niarka «σύνορο, όριο» (βλ. κ. µαρκάρω)]. Μάρσαλ (Νησιά) 
(τα) (αγγλ. Republic of the Marshall Islands = ∆ηµοκρατία των Νησιών 
Μάρσαλ) νησιωτικό κράτος στον Κ∆. Ειρηνικό Ωκεανό µε πρωτεύουσα τη 
Νταλάπ Ουλίγκα Νταρρίτ, επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και τη 
Μικρονησιακή και νόµισµα το δολάριο Η.Π.Α. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού John Marshall, Βρετανού εξερευνητή, που 
κατέφθασε στα νησιά το 1788]. µαρσάρω ρ. αµετβ. {µάρσαρ-α κ. -ισα) 
(καθηµ.) (για οδηγό αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας) πατώ γρήγορα και απότοµα 
το πεντάλ τής βενζίνης έτσι, ώστε το όχηµα να κινηθεί µε µεγάλη ταχύτητα. — 
µαρσάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. marcher «βαδίζω, προχωρώ», βλ κ. µαρς]. 
µάρσιππος (ο) {µαρσίππ-ου | -ων, -ους) 1. ΖΩΟΛ. µεγάλος, δερµάτινος θύλακος 
στην κοιλιακή χώρα τού θηλυκού ορισµένων ειδών ζώων (π.χ. καγκουρό, 
κοάλα), µέσα στον οποίο µεταφέρονται και θηλάζουν τα νεογνά 2. ειδική θήκη 
που στηρίζεται µε λουριά στους ώµους και στην οποία τοποθετεί κανείς µωρό 
όταν κινείται ο ίδιος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, δάνειο ίσως µικρασιατ. 
προελ.]. µαρσιπποφόρος, -ος, -ο [1867] ΖΩΟΛ. 1. αυτός που φέρει µάρσιππο: ~ 
ζώο 2. µαρσιπποφόρο (το) κάθε θηλαστικό που ανήκει σε συγκεκριµένη τάξη, 
κύριο χαρακτηριστικό τής οποίας είναι η πρώιµη γέννηση των νεογνών και η 
ολοκλήρωση τού σχηµατισµού και τής ανάπτυξης τους µέσα σε µάρσιππο 
(βλ.λ.)· περιλαµβάνει είδη ζώων που ζουν κυρ. στην Αυστραλία και τη Νέα 
Γουινέα, γνωστότερο των οποίων είναι το καγκουρό. µαρσπιέ (το) {άκλ.} 1. 
µικρό σκαµνί για τα πόδια 2. βοηθητικό σκαλοπάτι στα πλαϊνά παλαιών 
αυτοκινήτων, φορτηγών ή τρένων για την διευκόλυνση τής ανόδου και τής 
καθόδου των επιβατών. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. marchepied < marcher «περπατώ» + 
pied «πόδι»]. Μαρσύας (ο) ΜΥΘΟΛ. Σειληνός από τη Φρυγία, δεινός αυλητής, 
ο 

οποίος προκάλεσε τον Απόλλωνα να συναγωνιστούν στη µουσική τέχνη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, φρυγ. προελ.]. 

µαρτελάτο επίρρ. ΜΟΥΣ. σφυροκοπώντας· ένδειξη τρόπου παιξίµατος (τουσέ) 
στο πιάνο και το βιολί (µε µικρά κοφτά χτυπήµατα τού δοξαριού). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. martellato < ρ. martellare «σφυροκοπώ» < martello «σφυρί» < 
υστερολατ. martellus, παραλλ. τ. τού marculus, υποκ. τού λατ. marcus (ίδια 
σηµ.)]. 

Μάρτης (ο) [µεσν.] 1. (καθηµ.) ο Μάρτιος (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) λείπει ο Μάρτης απ' 
τη Σαρακοστή; για άτοµα που παρευρίσκονται ή αναµειγνύονται παντού (β) 
(παροιµ.) από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειµώνα βλ. λ. Αύγουστος 
(γ) (παροιµ.) Μάρτης γδάρτης (και κακός παλουκοκαύτης) βλ. λ. 
παλουκοκαύτης 2. (ως προσηγορικό) ασπροκόκκινο νήµα που δένεται στον 
καρπό τού χεριού όλο τον Μάρτιο, επειδή, κατά τη λαϊκή αντίληψη, 
προφυλάσσει από το κάψιµο τού ήλιου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 

µαρτιάτικα επίρρ. (καθηµ.) κατά τον µήνα Μάρτιο, όσο διαρκεί ο Μάρτιος: τι 
σου ρθε να κάνεις µπάνιο στη θάλασσα ~; 

µαρτιάτικος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που σχετίζεται µε τον Μάρτιο, αυτός που 
συµβαίνει τον Μάρτιο: ~ ηµέρα | χιόνι | κρύο· ΦΡ. µαρτιάτικο πουλί, 
αυγουστιάτικο αβγό για πρόσωπα που ενεργούν την κατάλληλη στιγµή ή για 
πράγµατα που γίνονται στη ώρα τους. 

µαρτίνι (το) {άκλ.} ελαφρό οινοπνευµατώδες ποτό µε υπόλευκο ή κοκκινωπό 
χρώµα, που προέρχεται από την Ιταλία. [ΕΤΥΜ. Από την επωνυµία τού ιταλ. 
οίκου Martini e Rossi, που παράγει το ποτό]. 

Μαρτινίκα (η) νησί των Μικρών Αντιλλών στην Καραϊβική Θάλασσα, 
υπερπόντια επαρχία τής Γαλλίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Martinique, 
αγν. ετύµου]. 

Μαρτίνος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα αγίων και 
παπών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Μαρτϊνος < λατ. 
Martinus < θεωνύµιο Mars, -rtis «Άρης»]. 

Μάρτιος (ο) {Μαρτίου} ο τρίτος µήνας τού έτους και ο πρώτος τής άνοιξης 
(µαζί µε τον Απρίλιο και τον Μάιο), ο οποίος έχει 31 ηµέρες. Επίσης (καθηµ.) 
Μάρτης [µεσν.] (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. [ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. Martius < 
Mars «Άρης»]. 

µάρτυρας (ο/η) {(θηλ. γεν. µάρτυρος) µαρτύρων} 1. πρόσωπο που είναι παρόν 
σε συγκεκριµένο συµβάν (κυρ. δυστύχηµα, εγκληµατική πράξη) και έχει 
προσωπική αντίληψη τού γεγονότος: ήµουν | βρέθηκα ~ µιας ασυνήθιστης 
σκηνής | τής σύγκρουσης || γινόµαστε µάρτυρες ενός φαινοµένου συλλογικής 
αδιαφορίας || (µτφ.) η δεύτερη φωτογραφία είναι ο αψευδής ~ τού στυγερού 
εγκλήµατος || αυτόπτης - (βλ. λ. αυτόπτης)- ΦΡ. µάρτυς µου ο Θεός (Κ.∆. Ρωµ. 
1,9: µάρτυς γάρ µού εστίν ò θεός) ο Θεός βεβαιώνει την αλήθεια των λόγων 
µου- για να επιβεβαιώσουµε και να ισχυροποιήσουµε την ειλικρίνεια των λό-
γων µας 2. ΝΟΜ. πρόσωπο που καταθέτει ενόρκως σε δικαστική ή άλλη αρχή 
ό,τι υπέπεσε στην αντίληψη του και αφορά σε υπόθεση, η οποία διερευνάται 
δικαστικώς· η παρουσία και η κατάθεση του έχει αποδεικτική αξία: κατά τη 
χθεσινή συνεδρίαση τού δικαστηρίου εξετάστηκαν συνολικά δέκα ~ || η 
κατάθεση τού ~ κατηγορίας | υπερασπίσεως || εξαγοράζω έναν ~ || προτείνω 
κάποιον για -1| καλώ τον ~ || αξιόπιστος - 3. πρόσωπο που µε την παρουσία του 
επιβεβαιώνει επίσηµη νοµική πράξη, η οποία διενεργείται από άλλους ενώπιον 
αρµόδιας αρχής: για την έκδοση άδειας γάµου απαιτούνται ~ || (παλαιότ.) ~ 
µονοµαχίας || παρίσταµαι (ως) ~ · 4. ΘΡΗΣΚ. το πρόσωπο που διώχθηκε, 
βασανίστηκε και θανατώθηκε για την εµµονή του στη θρησκευτική του πίστη 
(βλ. κ. λ. µεγαλοµάρτυρας, νεοµάρτυρας) 5. (κατ.' επέκτ.) το πρόσωπο που 
βασανίστηκε ή και θανατώθηκε για τις πεποιθήσεις του ή γενικότ. για υψηλά 
ιδανικά: ~ τής ελευθερίας | τής δηµοκρατίας | τής δικαιοσύνης 6. (µτφ.) 
οποιοσδήποτε βασανίζεται, υφίσταται ταλαιπωρίες: αυτός είναι ~ µε τη 
γυναίκα που έχει ΣΥΝ. ήρωας. Επίσης (λόγ.) µάρτυς (ο/η) [αρχ.] {µάρτυρος}. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µάρτυς, -υρος < *µάρ-τυ-ρς (µε ανοµοίωση τού ρ.) < 
*(s)mr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *(s)mer- «θυµούµαι», πβ. σανσκρ. smârati, 
λατ. memoria «µνήµη» (> γαλλ. mémoire, ισπ. memoria) κ.ά. Οµόρρ. µέρ-ιµνα 
(βλ.λ.). Η λ. στη χριστιανική εποχή έλαβε την ειδική σηµ. εκείνου που 
διακηρύττει την πίστη του και είναι πρόθυµος να θυσιαστεί γι' αυτήν. Με αυτή 
τη σηµ. η λ. πέρασε στο λατ. martyr και µέσω αυτού σε πολλές ευρωπ. 
γλώσσες, πβ. αγγλ. martyr, γαλλ. martyr, ιταλ. martire κ.ά.]. 

µαρτυρηµα (το) [αρχ.] {µαρτυρήµ-ατος | -ατα, -άτων} η αποκάλυψη ενός 
µυστικού. 

µαρτυρία (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. η κατάθεση προσώπου σχετικά µε όσα είδε, 
άκουσε ή αντιλήφθηκε · 2. το µαρτυριάτικο (βλ.λ.) ΣΥΝ. µαρτυρίκι. 

µαρτυρία (η) [αρχ.] {µαρτυριών} 1. προφορική ή γραπτή, ένορκη ή µη 
αφήγηση όσων είδε, άκουσε ή αντιλήφθηκε κάποιος σχετικά µε συµβάν που 
διερευνάται δικαστικώς· θεωρείται βασικό στοιχείο αποδείξεως κατά τη δίκη: 
δίνω ~ για την υπόθεση || επικαλούµαι ~ || «κατά την εκδίκαση τής έφεσης, 
ανακαλύφθηκε ότι το σενάριο είχε κατασκευαστεί επί τη βάσει εσφαλµένων ~» 
(εφηµ.) || η ~ του έχει κύρος || ένορκη | αποκαλυπτική | προσωπική | έγκυρη | 
αξιόπιστη ~ 2. (κατ' επέκτ.) οτιδήποτε έχει λεχθεί η γραφεί για ένα θέµα, 
στοιχείο περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστο: οι - γύρω από το πρόσωπο και τη 
δράση του είναι αντιφατικές || τα αποµνηµονεύµατα αποτελούν πολύτιµη ~ για 
την εποχή τής επανάστασης ΣΥΝ. πληροφορία, µνεία· ΦΡ. η έξωθεν καλή 
µαρτυρία βλ. λ. έξωθεν. 

µαρτυριάρης, -α/-ισσα, -ικο {µαρτυριάρηδες} αυτός που σύστηµα- 
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τικά αποκαλύπτει (µαρτυρεί) τις επιλήψιµες πράξεις των άλλων ΣΥΝ. 
(κακόσ.) καρφί. 
[ΕΤΥΜ. < µαρτυρώ + παραγ. επίθηµα -ιάρης]. 

µαρτυριάτικο (το) (λαϊκ.) µικρός µεταλλικός σταυρός ή εικόνισµα που δίνεται 
από τον ανάδοχο, για να καρφιτσωθεί στο ένδυµα καθενός από τους 
παρευρισκοµένους στο µυστήριο τής βάπτισης ΣΥΝ. µαρτυρία, µαρτυρικό. 
Επίσης µαρτυρίκι 

µαρτυρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον µάρτυρα ή τη 
µαρτυρία: ~ κατάθεση 2. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που σχετίζεται µε τους µάρτυρες τής 
πίστεως, δηλ. τα πρόσωπα που βασανίστηκαν και θανατώθηκαν, επειδή δεν 
θέλησαν να απαρνηθούν τον χριστιανισµό: -στέφανος 3. µαρτυρικό (το) (α) 
τροπάριο που ψάλλεται προς τιµήν µάρτυρα τής Εκκλησίας µε θέµα το 
µαρτύριο που υπέστη και τον ηρωικό θάνατο του (β) το µαρτυριάτικο (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. µαρτυρία, µαρτυρίκι 4. (κατ' επέκτ.) γεµάτος βάσανα, αυτός που υπέστη 
ταλαιπωρίες, κακουχίες, µεγάλες δοκιµασίες: ~ ζωή | θάνατος | πόλη | νήσος | 
µεγαλόνησος (η Κύπρος) | βίος | αναµονή | πορεία ΣΥΝ. βασανιστικός, 
βασανισµένος, τυραννισµένος. — µαρτυρικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

µαρτύριο (το) {µαρτυρί-ου | -ων} 1.η σκληρή δοκιµασία, η δεινή κακοποίηση, 
που µπορεί να οδηγήσει µέχρι και στον θάνατο: υπέφεραν τόσα και τόσα 
µαρτύρια για χάρη τού αγώνα ΣΥΝ. βασανιστήριο, κακουχία ΦΡ. (α) κάνω τη 
ζωή µαρτύριο (σε κάποιον) υποβάλλω (κάποιον) σε ταλαιπωρίες ή τον κάνω 
δυστυχισµένο (β) το µαρτύριο τού Ταντάλου βλ. λ. Τάνταλος 2. ΕΚΚΛΗΣ. τα 
σωµατικά βασανιστήρια και ο βίαιος θάνατος που υπέστησαν πολλοί 
χριστιανοί για την πίστη τους από τους ειδωλολάτρες ή, σε νεότερες εποχές, 
από αλλόπιστους: το ~ τού Αγίου Στεφάνου | τής Αγίας Βαρβάρας | τής Αγίας 
Αικατερίνης- ΦΡ. (α) οδός τοώ µαρτυρίου (i) ο δρόµος που ακολούθησε ο 
Ιησούς Χριστός σηκώνοντας τον σταυρό του από το Πραιτώριο µέχρι τον 
λόφο τού Γολγοθά (ii) (µτφ.) επίµονη προσπάθεια και δεινή ταλαιπωρία για 
την επίτευξη σκοπού (β) σταυρός τού µαρτυρίου (i) ο σταυρός πάνω στον 
οποίο βρήκε µαρτυρικό θάνατο ο Ιησούς Χριστός (ii) (µτφ.) (σηκώνω | αίρω 
τον σταυρό τού µαρτυρίου) για οποιαδήποτε δεινή ταλαιπωρία, σωµατικό ή 
ψυχικό βασανιστήριο υφίσταται κάποιος (βλ. κ. λ. σηκώνω) 3. η έντεχνη 
περιγραφή τού βίου και τού µαρτυρικού θανάτου κάθε µάρτυρα τής 
Εκκλησίας 4. ο χώρος όπου φυλάσσονται τα ιερά λείψανα µάρτυρα τής 
Εκκλησίας 5. τα κτίσµατα που ανεγέρθηκαν από τους πρώτους χριστιανούς 
πάνω στους τάφους των µαρτύρων · 6. πράγµα ή αντικείµενο µε το οποίο 
πιστοποιείται κάτι, το αποδεικτικό στοιχείο ΣΥΝ. τεκµήριο, πειστήριο, 
απόδειξη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µαρτύρων, αρχική σηµ. «µαρτυρία, απόδειξη, υπενθύµιση», < 
µάρτυς, -υρος. Η αρχική σηµ. απαντά επίσης στη Μετάφραση των 
Εβδοµήκοντα (πβ. Ψαλµ. 119, 36: κλϊνον την καρδίαν µου εις τα µαρτύρια 
σου)]. 

µαρτυρολόγιο (το) [µτγν.] {µαρτυρολογί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. το βιβλίο που 
περιλαµβάνει εξιστορήσεις τού βίου και τού µαρτυρικού θανάτου αγίων 
µαρτύρων τής Εκκλησίας 2. (κατ' επέκτ.) ο κατάλογος ανθρώπων που 
υπέστησαν βασανιστήρια και βρήκαν τον θάνατο για τις ιδέες, τις πεποιθήσεις 
τους κ.λπ. 3. σειρά ταλαιπωριών, δοκιµασιών. 

µαρτυρώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {µαρτυρ-είς (λαϊκ. -άς...) | µαρτύρησα, -
ούµαι, -είται... (λαϊκ. -ιέµαι), -ήθηκα, -ηµένος (λόγ. µεµαρτυρη-µένος)} ♦ 
(µετβ.) 1. δίνω µαρτυρία, συµβάλλω στην πιστοποίηση πράγµατος: πινακίδες 
που µαρτυρούν την ύπαρξη γραφής στα µυκηναϊκά χρόνια || ο περυσινός 
ισολογισµός µαρτυρεί µε πόση φειδώ διαχειριστήκαµε τα οικονοµικά τού 
συλλόγου ΣΥΝ. επιβεβαιώνω, πιστοποιώ, επικυρώνω, φανερώνω 2. 
αποκαλύπτω: οι δηλώσεις της µαρτυρούν την πρόθεση της να αναµιχθεί στην 
πολιτική || η όψη σου µαρτυρεί την ενοχή σου ΣΥΝ. φανερώνω ΑΝΤ. κρύβω 3. 
αναφέρω (σε ανώτερο, στις αρχές, γενικότ. σε άλλους) επιλήψιµες ή αξιόποινες 
πράξεις (κάποιου): πήγε και µε µαρτύρησε στον διευθυντή! || θα σε µαρτυρήσω 
στον δάσκαλο! 4. καταθέτω ό,τι γνωρίζω ή έχω αντιληφθεί (για συµβάν που 
διερευνάται δικαστικώς) ΣΥΝ. δίνω µαρτυρία, δίνω κατάθεση ♦ (αµετβ.) 5. 
ΕΚΚΛΗΣ. (για τους µάρτυρες) υφίσταµαι σωµατικά βασανιστήρια και βρίσκω 
µαρτυρικό θάνατο (για την πίστη µου) 6. (κατ' επέκτ.) υφίσταµαι ταλαιπωρίες, 
µεγάλες δοκιµασίες: µαρτύρησα µέχρι να βρω ταξί || η κοπέλα µαρτύρησε στα 
χέρια τής κακιάς µητρυιάς της ΣΥΝ. δεινοπαθώ, υποφέρω, βασανίζοµαι, τυ-
ραννιέµαι, δοκιµάζοµαι, ταλαιπωρούµαι, παιδεύοµαι, κακοπαθαίνω ΑΝΤ. 
ευτυχώ, καλοπερνώ 7. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. µαρτυρείται, µαρτυ-ρούνται) 
πιστοποιείται από σχετικές ενδείξεις, µαρτυρίες, πηγές: δεν ~ η ακριβής 
χρονολογία συγγραφής τού Ερωτόκριτου ΣΥΝ. αναφέρεται, παραδίδεται. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. µάρτυς (ο) → µάρτυρας 
µαρωνίτης (ο) {µαρωνιτών}, µαρωνίτισσα (η) {µαρωνιτισσών} χριστιανός 
µονοθελήτης τού Λιβάνου, µέλος Εκκλησίας (τής Μαρωνιτι-κ:ής), που 
χρησιµοποιεί την Αραβική στη Θεία Λειτουργία και έχει σχέσεις µε την 
Καθολική Εκκλησία. — µαρωνιτικός, -ή, -ό. {ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. 
Maronite < Maron, όνοµα Σύρου µοναχού τού 6ου αι. µ.Χ.]. µας αντων. → εγώ 
µάσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) 1. το φαγητό, κυρ. σε υπερβολική ποσότητα: 
όσο καιρό µάς φιλοξενούσε, το 'χαµέ ρίξει στη ~ και την ξά-πλα- ΦΡ. µάσες, 
ξάπλες και φούµες για τεµπελιά και καλοπέραση 2. (µτφ.) οικονοµικό κέρδος, 
συνήθ. αθέµιτο: η υπόθεση είχε µεγάλη -, γι ' αυτό και την ανέλαβε ΣΥΝ. µπάζα. 
[ΕΤΥΜ. < µασώ (υποχωρητ.)]. µασάζ (το) {άκλ.} µεθοδική και συστηµατική 
µάλαξη µέρους τού σώµατος, µε σκοπό τη θεραπεία, την ανακούφιση από τον 
πόνο, τη χα- 

λάρωση ή την αισθητική του βελτίωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκαράζ. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. massage < p. masser < αραβ. massa «τρίβω, χαϊδεύω»]. 

µασατζήδικο (το) (λαϊκ.) κρυφό πορνείο, το οποίο εµφανίζεται ως ινστιτούτο 
µασάζ. 
[ΕΤΥΜ. < µασάζ + παραγ. επίθηµα -ήδικο (βλ.λ.) κατά τα ουσ. σε -τζής, λ.χ. 
παλιατζ-ήδικο, πατσατζίδικο]. 

µασέλα (η) {δύσχρ. µασελών} (καθηµ.) 1. το καθένα από τα δύο εµπρόσθια 
τµήµατα τού κρανίου ανθρώπου ή ζώου, στα οποία φύονται τα δόντια ΣΥΝ. 
γνάθος, σιαγόνα 2. (συνεκδ.) η σειρά των δοντιών σε καθεµιά από τις 
γνάθους: από το κρύο χτυπούσαν οι ~ του ΣΥΝ. οδοντοστοιχία- ΦΡ. (κακόσ.) 
τρώω µε δέκα µασέλες κερδίζω πάρα πολλά χρήµατα, κυρ. 
εκµεταλλευόµενος πρόσωπα ή καταστάσεις 3. η τεχνητή οδοντοστοιχία που 
τοποθετείται για αντικατάσταση τής φυσικής. — (υποκ.) µασελάκι (το) κ. 
µασελίτσα (η) (σηµ.3). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. mascella «σαγόνι» < λατ. 
maxilla, υποκ. τού mala «γνάθος»]. 

µασέρ (ο) {άκλ.}, µασέζ (η) {άκλ.} αισθητικός ή φυσιοθεραπευτής 
ειδικευµένος στο µασάζ ΣΥΝ. χειροµαλάκτης. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. masseur < p. 
masser, βλ. κ. µασάζ]. 

µασέτα κ. µατσέτα (η) {µασετών} µεγάλο µαχαίρι µε µακριά λάµα, που 
χρησιµοποιείται στην Κ. και Ν. Αµερική για τη συγκοµιδή τής ζάχαρης ως 
όπλο ή για το άνοιγµα µονοπατιών στη ζούγκλα. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
massette < masse «σφυρί - ράβδος» < δη-µώδ. λατ. *mattea, που συνδ. µε 
κλασ. λατ. mateola]. 

µάσηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η κατάτµηση τής 
τροφής σε µικρά κοµµάτια µε τη βοήθεια των δοντιών και η πολ-τοποίησή 
τους µε τη βοήθεια τού σάλιου, ώστε να διευκολύνεται η κατάποση. Επίσης 
(καθηµ.) µάσηµα (το) [αρχ.]. 

µασητήρας (ο) [αρχ.] ΑΝΑΤ. καθένας από τους δύο µυς τής παρειάς, που 
υποβοηθεί την κίνηση τής κάτω γνάθου κατά τη µάσηση. 

µασητήριος, -α, -ο [1836] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη µάσηση: ~ 
επιφάνεια των δοντιών | µύες | χώρα | νεύρο. 

µαθητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη µάσηση: ~ λειτουργία. 
µασιά (η) (λαϊκ.) 1. µεταλλικό εργαλείο σε σχήµα λαβίδας για το σκάλισµα τής 

φωτιάς και τη µεταφορά των πυρωµένων κάρβουνων ΣΥΝ. πυράγρα, 
τσιµπίδα, πυρολαβίδα 2. (ειδικότ.-λαϊκ.) κρουστό λαϊκό µουσικό όργανο τής 
Θράκης, που αποτελείται από µία µασιά (σηµ. 1) για τζάκι, τα σκέλη τής 
οποίας απολήγουν σε µεταλλικά κύµβαλα. [ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. µασίον < 
τουρκ. masa < αραβ. mihassa]. 

µασίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σόµπα συνήθως παραλληλεπίπεδη, που 
χρησιµοποιείται και για µαγείρεµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. machine (αντιδάν.) < λατ. machina < αρχ. δωρ. 
µάχανά | µηχανή]. 

µασίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} άνθρωπος µε µεγάλη σωµατική δύναµη. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. Maciste (όν. µυώδους ήρωα ταινιών τής 
δεκαετίας τού '60), πιθ. < γαλλ. machiste < macho (σήµερα µε άλλη σηµ.) < 
ισπ. macho < λατ. masculus «αρσενικός»]. 

µασίφ επίθ. {άκλ.} συµπαγής: πόρτα από ~ ξύλο || αυτός ο σταυρός είναι ~ (όχι 
κούφιος). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. massif < masse < λατ. massa < αρχ. 
µάζα]. 

µάσκα (η) {σπάν. µασκών} 1. κάλυµµα τµήµατος ή ολόκληρου τού προσώπου, 
που το φορά κανείς, για να µην αποκαλύπτεται η ταυτότητα του: οι ληστές 
φορούσαν µάσκες || η µαύρη ~ τού Zoppò ΣΥΝ. προσωπίδα 2. ανθρωπόµορφο, 
ζωόµορφο ή τερατόµορφο οµοίωµα προσώπου, που χρησιµοποιείται για 
µεταµφίεση σε διάφορες περιστάσεις (στο θέατρο, τις Απόκριες, σε τελετές 
διαφόρων λαών): κωµική | τραγική ~|| ~ µε µαγικό-αποτρεπτικό χαρακτήρα || 
φοράω | βάζω - ΣΥΝ. προσωπίδα, προσωπείο, (λαϊκ.) µουτσούνα 3. ΚΑΛ. 
ΤΕΧΝ. έργο γλυπτικής, που αναπαριστά το πρόσθιο τµήµα τής κεφαλής προ-
σώπου ή ζώου 4. εξάρτηµα που καλύπτει ολόκληρο ή µέρος τού προσώπου για 
λόγους προστασίας (π.χ. από δηλητηριώδη αέρια), µπορεί δε να συνδέεται µε 
αναπνευστικό σωλήνα ή αναπνευστική συσκευή: ~ οξυγόνου | των δυτών || 
χειρουργική | αντιασφυξιογόνος ~ 5. στερεό, ρευστό ή υπόρρευστο κοσµητικό 
προϊόν υπό µορφήν κρέµας ή πολτού, που εφαρµόζεται για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα στο δέρµα τού προσώπου µε σκοπό να το καθαρίσει σε βάθος, να το 
φρεσκάρει και να το τονώσει 6. (µτφ.) η έκφραση τού προσώπου, που δεν 
αποκαλύπτει πραγµατικά συναισθήµατα ή προθέσεις: οι έφηβοι κρύβουν συ-
νήθως την ευαισθησία τους πίσω από µια ~ αδιαφορίας ΣΥΝ. προσωπείο· ΦΡ. 
(α) πέφτουν οι µάσκες αποκαλύπονται οι πραγµατικές προθέσεις κάποιου (β) 
βγάζω τη µάσκα αποκαλύπτω τις πραγµατικές µου προθέσεις · 7. ΝΑΥΤ. το 
κυρτό µέρος τής πλώρης πλοίου, είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή 
πλευρά, που εκτείνεται από την καρίνα µέχρι το κατάστρωµα και πάνω στο 
οποίο κτυπούν τα κύµατα κατά την κίνηση τού σκάφους · 8. τµήµα τού 
εµπρόσθιου µέρους τού αυτοκινήτου που βρίσκεται κάτω από το καπό και 
πάνω από τον προφυλακτήρα. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. masca < µεσν. λατ. masca «φάντασµα, µάγισσα» < 
*basca < µτγν. βάσκω, «γλώσσα» τού Ησυχίου: βάσκειν λέγειν, κακολογεΐν 
(όρος τής µαγείας). Το βάσκω συνδέεται πιθ. µε τις ονο-µατοποιηµένες λ. 
βάζω | βαβάζω «µιλώ, ψευδίζω, ψιθυρίζω»]. 

µασκάλη (η) → µασχάλη 
µάσκαρα (η) {χωρ. πληθ.} ρευστό ή υπόρρευστο καλλυντικό σε χρώµα µαύρο, 

καφέ, µπλε ή πράσινο, µε το οποίο τονίζονται ή βάφονται οι βλεφαρίδες. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. mascara < ιταλ. maschera «µάσκα», βλ. κ. µάσκα]. 

µασκαραλίκι κ. µασκαριλίκι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.) πράξη ή συµπεριφορά που 
αρµόζει σε γελοίο ή άτιµο άνθρωπο ΣΥΝ. καραγκιοζιλίκι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
maskarahk]. 



µασκαράς 1053 µαστίχα 
 

µασκαράς (ο) {µασκαράδες} 1. πρόσωπο που φορά µεταµφίεση (στις 
Απόκριες ή σε άλλη γιορτή): στον χορό ήταν ντυµένοι όλοι - ΣΥΝ. µα-
σκαρεµένος 2. (σκωπτ.) άνθρωπος ντυµένος στην καθηµερινή ζωή µε 
έξαλλο ή γελοίο τρόπο 3. (οικ.) άνθρωπος που συµπεριφέρεται µε πο-
νηριά και κακοήθεια: Βρε τον ~! Πάλι µου την έσκασε! ΣΥΝ. απατεώ-
νας, κατεργάρης, µπαµπέσης, µπαγα)µ(πόντης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. 
mascara < µεσν. λατ. masca «µάσκα»]. 

µασκαράτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} παρέα, οµάδα ή όµιλος µεταµφιε-
σµένων, που προχωρούν σε ποµπή: η ~ πέρασε χορεύοντας από τους 
δρόµους τής πόλης. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. mascarata < µεσν. λατ. masca 
«µάσκα»]. 

µασκαρατζίκος (ο) (χαϊδευτ.) άνθρωπος που κάνει µικροπονηριές: 
βρε τον ~, κοίτα τι σκάρωσε πάλι! ΣΥΝ. πονηρούλης, κατεργαράκος, 
καταφερτζής. [ΕΤΥΜ. < µασκαράς + παραγ. επίθηµα -τζίκος (< -τζής 
+ -ίκος)]. 

µασκαρεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {µασκάρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} φορώ σε 
(κάποιον) µεταµφίεση (µάσκα, µακιγιάζ, στολή), κυρ. για τις Από-
κριες, για γιορτή- συνήθ. το µεσοπαθ. µασκαρεύοµαι: στο πάρτι ήρ-
θαν όλοι µασκαρεµένοι || µασκαρεύοµαι παλιάτσος (πβ. λ. ξεµασκα-
ρεύω). — µασκάρεµα (το) [µεσν.]. 

µασκέ επίθ. {άκλ.} 1. (για πρόσ.) αυτός που φορά µάσκα και απο-
κριάτικη στολή: στον χορό όλοι οι καλεσµένοι ήταν ~ ΣΥΝ. µεταµφιε-
σµένος, µασκαρεµένος 2. (διασκέδαση) στην οποία οι καλεσµένοι 
προσέρχονται µεταµφιεσµένοι: χορός | πάρτι ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
masqué < masque «µάσκα»]. 

µασκότ (η) {άκλ.} αντικείµενο (π.χ. οµοίωµα ζώου) ή και ζώο, που 
θεωρείται ότι φέρνει τύχη σε οµάδα ή σε διοργάνωση και ενδεχοµέ-
νως προβάλλεται ως σύµβολο: ένα οµοίωµα µικρής αρκούδας ήταν η 
~ τής Ολυµπιάδας τού 1980 στη Μόσχα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mascotte < προβηγκ. mascoto < masco «µάγισσα» < 
µεσν. λατ. masca «µάσκα»]. 

µάσκουλο (το) µεταλλικό εξάρτηµα των παραθυρόφυλλων για τη 
στήριξη τους στην κάσα και το άνοιγµα τους προς τα έξω. 

µασκοφόρος (ο/η) (για πρόσ.) αυτός που φοράει µάσκα: -ληστής || ο 
Zoppò εµφανιζόταν ως ~ εκδικητής || (και ως ουσ.) οι ~ της άρπαξαν 
την τσάντα. [ΕΤΥΜ. < µάσκα + -φόρος < φέρω]. 

µασονία (η) {χωρ. πληθ.} 1. παγκόσµια µυστική οργάνωση µε φιλο-
σοφικό και θεοσοφικό χαρακτήρα, γνωστή στον πολύ κόσµο για τη 
φηµολογούµενη αλληλεγγύη και την ιεραρχική µύηση των µελών 
της, τις πολύπλοκες τελετουργίες, τον απόκρυφο ρόλο και τους αµ-
φιλεγόµενους σκοπούς της· αλλιώς φραµασονία ΣΥΝ. τεκτονισµός, 
ελευθεροτεκτονισµός 2. (συνεκδ.) το σύνολο των µασόνων 3. (µτφ.-
µειωτ.) σύνολο προσώπων που αλληλοϋποστηρίζονται ή δρουν µυ-
στικά: όλοι αυτοί είναι σκέτη ~! Επίσης µασονισµός (ο) (σηµ. 1). 

µασονικός, -ή, -ό 1. (κυριολ.) αυτός που σχετίζεται µε τη µασονία ή 
τους µασόνους· αλλιώς φραµασονικός: ~ στοά | σύµβολα | χειρονο-
µίες | οργάνωση | διάσηµα | σταυρός | τυπικό | τελετουργία ΣΥΝ. τε-
κτονικός 2. (µτφ.) µυστικός, συγκεκαλυµµένος, παρασκηνιακός: ~ συ-
µπεριφορά | ενέργεια ΣΥΝ. κρυφός, µυστηριώδης, συνωµοτικός. — 
µασονικ-ά | -ώς επίρρ. (σηµ. 2). 

µασόνος (ο) 1. µέλος τής µασονίας· αλλιώς φραµασόνος ΣΥΝ. (ελεύ-
θερος) τέκτων 2. (µτφ.-κακόσ.) άνθρωπος που δρα στο παρασκήνιο 
και µε τρόπο συνωµοτικό, που οι προθέσεις του δεν είναι ξεκάθαρες 
ούτε οι στόχοι του γνωστοί. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. massone «τέκτων, κτίστης» (αγγλ. mason) 
< παλ. γαλλ. masson < µτγν. λατ. machia < φρανκον. *makjon «δηµι-
ουργός, κατασκευαστής» < αρχ. γερµ. makön «κάνω, φτειάχνω» (πβ. 
αγγλ. make)]. 

µασουλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {µασουλάς... | µασούλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} (καθηµ.-οικ.) µασώ αργά και επί πολλή ώρα: έβλεπαν τηλε-
όραση και µασουλούσαν πασατέµπο. Επίσης (σπάν.) µασουλίζω   — 
µασούληµα κ. (σπάν.) µασούλισµα (το). [ΕΤΥΜ. < µασώ + υποκ. 
επίθηµα -ουλώ]. 

µασούρι (το) {µασουρ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. κυλινδρικό εργαλείο από 
ξύλο, χαρτόνι ή µέταλλο, που προσαρµοζόταν παλαιότ. στη σαΐτα τού 
αργαλειού, ενώ σήµερα αποτελεί εξάρτηµα τής κλωστοϋφαντουργι-
κής και τής ραπτικής µηχανής και χρησιµεύει για να τυλίγεται γύρω 
του το νήµα ΣΥΝ. καρούλι, µποµπίνα, (παλαιότ.) καλάµι 2. (γενικότ.) 
κάθε αντικείµενο γύρω από το οποίο τυλίγεται νήµα, κλωστή ΣΥΝ. 
πηνίο, κουβαρίστρα 3. (κατ' επέκτ.) κάθε αντικείµενο µε κυλινδρικό 
σχήµα: ένα ~ καννέλα (δηλ. ένα κοµµάτι καννέλα µε κυλινδρικό σχή-
µα) 4. κυλινδρική στήλη από κέρµατα ή τυλιγµένα χαρτονοµίσµατα: 
γερό | χοντρό ~ (πολλά χρήµατα)· ΦΡ. (µειωτ.) τα έχει | τα κάνει µα-
σούρι αποταµιεύει πολλά χρήµατα. [ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. µασούριον, 
υποκ. τού τουρκ. masura]. 

µασουρίζω ρ. µετβ. {µασούρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) περιτυλίγω (νήµα) στο 
µασούρι ΣΥΝ. καρουλιάζω. — µασούρι)α)σµα (το). 

Μασσαλία (η) πόλη τής ΝΑ. Γαλλίας και σηµαντικό λιµάνι τής Με-
σογείου Θαλάσσης. Επίσης (λαϊκ.) Μαρσίλια — Μασσαλιώτης [αρχ.] κ. 
Μαρσεγιέζος (ο), Μασσαλιώτιδα (βλ.λ.) κ. Μαρσεγιέζα (η), µασσα-
λιώτικος, -η, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. φοινικικής προελ. Από τους Φωκαείς 
ιδρυτές τής πόλης προήλθε το λατ. όνοµα Massilia (> γαλλ. Marseille)]. 

Μασσαλιώτιδα (η) [1892] 1. η γυναίκα από τη Μασσαλία 2. γαλλικό 
πατριωτικό τραγούδι, που γράφτηκε το 1792 και καθιερώθηκε ήδη 
από το 1795 ως ο εθνικός ύµνος τής Γαλλίας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. La Marseillaise, που οφείλεται στο γεγονός ότι 
αυτό το πατριωτικό άσµα υιοθετήθηκε από το τάγµα των Μασσα-
λιωτών και ορίστηκε ως εθνικός ύµνος τής Γαλλίας στις 14 Ιουλίου 

1795]. Μασσαχουσέτη (η) πολιτεία των ΒΑ. Η.Π.Α. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Massachusetts < ινδιάν. mass-adchu-seuck «άνθρωποι 
τού µεγάλου λόφου», µε αναφορά στους ιθαγενείς (Ινδιά-νους) που 
ζούσαν στο σύµπλεγµα λόφων, το οποίο είναι σήµερα γνωστό ως Blue 
Hills]. µαστάρι (το) (µασταρ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. ο µαστός (βλ.λ.) 
των οικόσιτων, γαλακτοφόρων ζώων: τα ~ τής αγελάδας είναι γεµάτα 
γάλα ΣΥΝ. βυζί 2. (µτφ.-σκωπτ.) µεγάλος και βαρύς γυναικείος µαστός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαστάριον, υποκ. τού αρχ. µαστός]. µαστεκτοµή (η) 
ΙΑΤΡ. µερική ή ολική αφαίρεση τού µαστού µε χειρουργική επέµβαση 
για θεραπευτικούς σκοπούς (κυρ. στην περίπτωση κακοηθών όγκων). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mastectomy]. µαστέλο (το) 
(λαϊκ.) µεγάλο και πλατύ ξύλινο δοχείο, που χρησιµοποιείται για τη 
µεταφορά νερού και άλλων υγρών: κουβαλά νερό µε το ~ ΣΥΝ. 
κουβάς, κάδος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. mastello < µεσν. λατ. mastellus < αρχ. µαστός 
(µε τη σηµ. «κύπελλο σε σχήµα µαστού»)]. µαστερ (το) {άκλ.} 
δίπλωµα (πρώτου κύκλου) µεταπτυχιακών σπουδών (πριν από το 
διδακτορικό δίπλωµα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Master (of Arts | Sciences κ.ά.) < λατ. magister]. µάστιγα (η) 
{µαστιγών} 1. συµφορά µεγάλων διαστάσεων, που µερικές φορές 
θεωρείται θεόπεµπτη και πλήττει πλήθος ανθρώπων, χωρίς να µπορεί 
να αντιµετωπιστεί: η χρήση ναρκωτικών θεωρείται µία από τις 
µεγαλύτερες ~ τής εποχής µας || κοινωνική ~ || η ~ τού αιώνα (το έιτζ) 
ΣΥΝ. πληγή, κακό, κατάρα· ΦΡ. µάστιγα τού Θεού προσωνύµιο τού 
βασιλιά των Ούννων Αττίλα (βλ.λ.) 2. οτιδήποτε προκαλεί δυστυχία: η 
~ τής ανεργίας || οι λύκοι αποτελούν και φέτος ~ για τα χωριά τής 
περιοχής. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µάστιξ, -ιγος < *µάσ-τι-γ-ς < θ. *µασ- τού ρ. µαίοµαι 
«αναζητώ, ακολουθώ» (και, ειδικά στον αόρ., «αγγίζω, φθάνω») < 
*µάσ-]θ-µαι, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. σλαβ. na-ma-jo «νεύω» 
κ.ά. Οµόρρ. µαστροπός (βλ.λ.)]. µαστίγιο (το) {µαστιγί-ου | -ων} 1. 
λεπτό δερµάτινο λουρί που χρησιµοποιείται κυρ. για να δίνονται 
χτυπήµατα σε υποζύγια: χτυπούσαν τα υποζύγια µε το ~, για να 
προχωρήσουν ΣΥΝ. καµ(ου)τσίκι, βούρδουλας, φραγγέλιο- ΦΡ. (α) 
(µτφ.) µε το µαστίγιο µε την άσκηση ή την απειλή άσκησης βίας (β) 
(κυβερνώ) µε µαστίγιο και καρώτο βλ. λ. καρώτο 2. ΒΙΟΛ. (α) κινητή 
νηµατοειδής απόφυση, που είναι στερεωµένη στην επιφάνεια πολλών 
κυττάρων, λ.χ. στα σπερµατοζωάρια ορισµένων ζώων, σε πρωτόζωα 
κ.ά. (β) το κινητήριο όργανο των περισσότερων κινητών βακτηρίων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαστίγιον, υποκ. τού αρχ. µάστιξ, -ιγος]. µαστιγοφόρος, 
-α/-ος, -ο 1. (αρχαιοπρ.) αυτός που κρατάει µαστίγιο, που έχει 
καµουτσίκι 2. ΒΙΟΛ. µαστιγοφόρα (τα) κατηγορία πρωτόζωων ή 
πρωτοφύτων, τα οποία σε µία τουλάχιστον φάση τού κύκλου ζωής 
τους φέρουν ένα ή περισσότερα µαστίγια (βλ.λ.) από κυτταρόπλασµα, 
µε τη βοήθεια των οποίων κινούνται. [ΕΤΥΜ αρχ. < µάστιξ, -ιγος + -
φόρος < φέρω. Η βιολ. σηµ. αποδίδει το νεολατ. flagellata]. µαστιγώνω 
ρ. µετβ. [αρχ.] {µαστίγω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) χτυπώ µε το 
µαστίγιο: οι δεσµοφύλακες µαστίγωσαν τους κατάδικους || ο αρχηγός 
τής αποστολής διέταξε να µαστιγώσουν τα υποζύγια, για να 
προχωρήσουν ΣΥΝ. βουρδουλίζω, βιτσίζω, καµουτσικίζω, 
φραγγελώνω 2. (κατ' επέκτ.) ραπίζω, χτυπώ σαν µε µαστίγιο: η βροχή 
µάς µαστίγωνε αλύπητα το πρόσωπο 3. (µτφ.) επικρίνω µε δριµύτητα: 
στην κωµωδία αυτή ο Αριστοφάνης µαστιγώνει αλύπητα τους πολι-
τικούς τής εποχής του ΣΥΝ. στηλιτεύω ANT. επαινώ, επιδοκιµάζω, επι-
κροτώ. — µαστίγωµα (το) [1891]. µαστίγωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να µαστιγώνει κανείς (κάποιον) 2. 
(ειδικότ.) η ατιµωτική τιµωρία που συνίσταται σε ορισµένο αριθµό 
χτυπηµάτων µε µαστίγιο. µαστιγωτικός, -ή, -ό [µτγν.] (µτφ.) αυτός 
που έχει χαρακτήρα σκληρής επίπληξης, αυστηρού ελέγχου: η κριτική 
που άσκησε ο Τύπος ήταν ~ για τους υπευθύνους τού σκανδάλου. 
µαστίζω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} προκαλώ µεγάλες και συ-
νεχείς καταστροφές, προξενώ µεγάλη δυστυχία και βλάβη (σε κά-
ποιον/κάτι): ο κλάδος των καθηγητών µαστίζεται από ανεργία || η πείνα 
και οι επιδηµίες µαστίζουν τις περισσότερες χώρες τού Τρίτου Κόσµου 
|| η κρίση µαστίζει την αγορά ΣΥΝ. λυµαίνοµαι, κατατρύχω, 
βασανίζω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µαστίγ-7'ω < µάστιξ, -ιγος, βλ. κ. µάστιγα]. µαστικός, -
ή, -ό [1884] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τους µαστούς: 
~ αδένας | αρτηρία. µαστίτιδα (η) [1843] ΙΑΤΡ. φλεγµονή των 
µαστών, που οφείλεται σε µόλυνση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mastite]. µαστίχα (η) 
{µαστιχών} 1. αρωµατική ρητινώδης ουσία, που λαµβάνεται ως 
µαλακό έκκριµα από τον κορµό και τα κλαδιά τού µαστι-χόδεντρου 
και άλλων φυτών τής ίδιας οικογένειας και χρησιµοποιείται ευρύτατα 
στη ζαχαροπλαστική και την ποτοποιία, αλλά και για την παραγωγή 
βερνικιών, για την προστασία µετάλλων, ως κολλητική ουσία στην 
οδοντοτεχνία κ.α.: χιώτικη ~ 2. (συνεκδ.) σακχαρόπηκτο αρωµατικό 
παρασκεύασµα µε βασικό συστατικό την παραπάνω ουσία, το οποίο 
µασιέται ως τσίχλα και είχε πολύ µεγάλη διάδοση παλαιότερα 3. 
αρωµατικό οινοπνευµατώδες ποτό, που παρασκευάζεται µε 
κατεργασία µαστίχας (σηµ. 1) µέσα σε καθαρή αλκοόλη και 
απόσταξη τού τελικού προϊόντος 4. γλυκό τού κουταλιού αρωµατι-
σµένο µε µαστίχα (σηµ. 1). 
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[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαστίχη < αρχ. µασπχώ (-άω) (υποχωρητ.) «τρίζω τα 
δόντια, µασώ», παράλλ. τ. τού ρ. µαστάζω < µάσταξ, -ακος (ή) «στό-
µα» < *µάθ-τ-αξ (δυσερµήνευτο το οδοντικό -τ-) ή < ρ. επίθ. *µαθ-τός 
< ρ. µασώ | -ώµαι < *µαθ-]άω. Βλ. κ. µασώ]. 

µαστιχόδεντρο (το) αειθαλής θάµνος, ιθαγενής των µεσογειακών 
ακτών, από τον οποίο εξάγεται η µαστίχα· η καλλιέργεια του έχει πε-
ριοριστεί σχεδόν αποκλειστικά στη Χίο· (επιστηµ.) σχίνος η µαστιχο-
φόρος. Επίσης µαστιχιά (η). 

µαστιχοφόρος, -ος, -ο [1859] (λόγ.) αυτός που παράγει µαστίχα: 
σχίνος η ~. 

µαστιχωτος, -ή, -ό αυτός που µοιάζει µε τη µαστίχα και µασιέται 
όπως αυτή. 

µαστογραφία (η) {µαστογραφιών} ΙΑΤΡ. ακτινογραφική εξέταση των 
µαστών ως µέσο διαγνώσεως όγκων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. mastography]. 

µαστόδοντο (το) {µαστοδόντων} ΖΩΟΛ. προϊστορικό γιγαντόσωµο 
θηλαστικό που έφερε προβοσκίδα και έµοιαζε µε τους σηµερινούς 
ελέφαντες. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mastodon]. 

µαστοειδεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. χειρουργική επέµβαση που συνίσταται σε 
διάνοιξη τής µαστοειδούς απόφυσης τού κροταφικού οστού πίσω 
από το αφτί και εκτοµή των µαστοειδών κυψελών, καθώς επίσης και 
σε διάνοιξη και απόξεση τού µαστοειδούς άντρου σε περίπτωση 
φλεγµονής. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mastoidectomy]. 

µαστοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {µαστοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΑΝΑΤ. 1. αυ-
τός που έχει σχήµα µαστού: ~ έκφυση (στη µήτρα) 2. (α) µαστοειδής 
απόφυση απόφυση (προεξοχή) στο κατώτερο και οπίσθιο τµήµα τού 
κροταφικού οστού πίσω από το αφτί, στην οποία καταφύονται πολ-
λοί µύες τού λαιµού και η οποία διασχίζεται από κοιλότητες (µα-
στοειδείς κυψέλες) (β) µαστοειδείς κυψέλες κ. µαστοειδές άντρο οι 
κοιλότητες που διασχίζουν τη µαστοειδή απόφυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
•ης, -ες. 

µαστοειδιτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής µαστοειδούς 
απόφυσης τού κροταφικού οστού, συνήθ. ως συνέπεια τής οξείας ή 
χρονίας µέσης πυώδους ωτίτιδας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. mastoiditis]. 

µαστοπάθεια (η) {µαστοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε πάθηση τού µα-
στού, κυρ. µη φλεγµονώδους χαρακτήρα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. mastopathy]. 

µαστοράντζα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (α) οµάδα µαστόρων που συ-
νεργάζονται στην εκτέλεση έργου (β) το σύνολο των µαστόρων, η 
επαγγελµατική τους τάξη 2. (εκφραστ.) µάστορας, σε φρ. όπως: είναι 
µεγάλη ~ (σπουδαίος µάστορας)· (κ. µειωτ.) µη µπλέξεις µε ~. 
[ΕΤΥΜ. < µάστορας + παραγ. επίθηµα -άντζα (< βεν. -anza)]. 

µάστορας (ο) {-ες κ. -όροι κ. (λαϊκ.) µαστοριά (τα), -όρων, -όρους}, 
µαστόρισσα (η) {µαστορισσών} (καθηµ.) 1. οποιοσδήποτε γνωρίζει 
καλά µια πρακτική τέχνη και ασχολείται επαγγελµατικά µε την 
άσκηση της: φώναξα τον ~ να µου φτειάξει την κλειδαριά ΣΥΝ. τε-
χνίτης 2. (ειδικότ.) αυτός που γνωρίζει καλά αυτό που κάνει, που 
ενεργεί µε επιδεξιότητα: είναι ~ στις µικροεπισκευές || ~ στην απάτη 
|| ~ τής αφήγησης | τού δοκιµίου ΣΥΝ. τεχνίτης, δεξιοτέχνης, άσος, µα-
έστρος- ΦΡ. βρήκα τον µάστορα µου (µεσν. φρ. βρίσκω τον µάστορήν 
µου) βρήκα άνθρωπο ικανότερο από µένα, που µε ξεπερνά ή µε φέρ-
νει σε δύσκολη θέση (και ενδεχοµένως κατάλληλο να µε συνετίσει) 3. 
ο οικοδόµος 4. (ειδικότ.) αυτός που επιβλέπει και κατευθύνει τους ερ-
γάτες κατά την εργασία τους, ο επόπτης των τεχνιτών ΣΥΝ. αρχιτε-
χνίτης, κάλφας ΑΝΤ. τσιράκι, µαθητευόµενος 5. ο ιδιοκτήτης οικια-
κής βιοτεχνίας ή µικρής µονάδας παραγωγής σε σχέση προς τους ερ-
γάτες, τους βοηθούς του: πάω να ζητήσω άδεια από τον - ΣΥΝ. αφε-
ντικό ΑΝΤ. µαθητευόµενος, τσιράκι, εργάτης- ΦΡ. τέτοιος µάστορας, 
τέτοια τσιράκια όπως εργάζεται ή συµπεριφέρεται ο αρχηγός ή ο 
προϊστάµενος, έτσι θα µάθουν να εργάζονται ή να συµπεριφέρονται 
και οι βοηθοί του 6. (κλητ. µάστορα | µάστορη) (λαϊκ.) ως προσφώ-
νηση σε άνδρα: καληµέρα, ~! || τι κάνεις ~; Επίσης µάστορης (ο) 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µαΐστωρ | µαγίστωρ < λατ. magister «επιστάτης, άρχο-
ντας»]. 

µαστόρεµα (το) {µαστορέµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) η επισκευή 
ή η κατασκευή πράγµατος (από πρακτικό τεχνίτη ή ερασιτέχνη): 
ασχολείται τις ελεύθερες ώρες του µε µαστορέµατα || κάνει κάτι µα-
στορέµατα στο σπίτι. 

µαστορεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {µαστόρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 
(καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) ασχολούµαι µε κατασκευές ή επισκευές: από 
τότε που πήρε σύνταξη, περνάει την ώρα του στην αποθήκη µαστο-
ρεύοντας ♦ 2. (µετβ.) κατασκευάζω ή επιδιορθώνω: αν δεν έλθει τε-
χνίτης να µαστορέψει τη στέγη, θα στάζει όλο τον χειµώνα! ΣΥΝ. 
φτειάχνω. 

µαστοριά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) η τεχνική ικανότητα, η δεξιοτεχνία, το 
µεράκι: η επισκευή τής στέγης χρειάζεται ~ || στο γλυκό για τα γενέ-
θλια τής κόρης της έβαλε όλη της τη - ΣΥΝ. τέχνη, µαεστρία, επιτη-
δειότητα, δεξιότητα, επιδεξιότητα ANT. ατζαµοσύνη, αδεξιότητα, ανε-
πιτηδειότητα. 

µαστορικός, -ή, -ό κ. µαστορικός, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε 
τον µάστορα: ~ τέχνη | σύνεργα 2. αυτός που έχει κατασκευαστεί ή 
επιδιορθωθεί µε τέχνη και επιδεξιότητα: ~ σκάλισµα των όπλων | 
συνταίριασµα των φράσεων ΣΥΝ. καλοφτειαγµένος, καλοκαµωµένος, 
µερακλήδικος ANT. κακότεχνος, κακοφτειαγµένος, χοντροκοµµένος 3. 
µαστορικά (τα) η αµοιβή τού µάστορα για την εργασία του. — µα-
στορικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

µαστοριλίκι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) 1. η δουλειά τού µάστορα 2. η 
µαστοριά. [ΕΤΥΜ. < µάστορας + -(ι)λίκι (βλ.λ.)]. 

µαστορόπουλο (το) παιδί που εργάζεται κοντά σε µάστορα, για να 
µάθει την τέχνη ΣΥΝ. βοηθός, µαθητευόµενος, παραγυιός, τσιράκι. 
[ΕΤΥΜ < µάστορας + -πουλο (βλ.λ.)]. 

µαστός (ο) (λόγ.) 1. ΑΝΑΤ. (α) καθένα από τα δύο ηµισφαιρικά αδε-
νώδη όργανα τού σώµατος τής γυναίκας, από τα οποία εκκρίνεται το 
γάλα για τον θηλασµό τού βρέφους: καρκίνος τού ~ ΣΥΝ. στήθος, βυ-
ζί, (µειωτ.) µαστάρι (β) το αντίστοιχο µε το παραπάνω υποτυπώδες 
και ατροφικό όργανο τού σώµατος τού άνδρα, το οποίο δεν έχει κα-
µία από τις λειτουργίες τού θήλεος 2. ΖΩΟΛ. καθένα από τα δύο, τέσ-
σερα ή και περισσότερα αδενικά όργανα στο στήθος, στην κοιλιά 
ή/και τη βουβωνική χώρα των θηλαστικών ζώων θηλυκού γένους, που 
παράγουν το απαραίτητο για τη διατροφή των νεογνών γάλα 3. (κατ' 
επέκτ.-µτφ.) οτιδήποτε µοιάζει µε το παραπάνω όργανο τής γυναίκας 
στο σχήµα και στη µορφή: ~ τής Αφροδίτης (ποικιλία µεγάλων σε µέ-
γεθος ρωδακίνων). 
[ΕΤΥΜ < αρλ- µαστός | µαζός < *µαδ-τός | *µαδ-(ός, πιθ. < µαδώ (-άω) 
(βλ.λ.), αν θεωρήσουµε ότι η λ. περιέγραφε αρχικώς τη διαδικασία 
τού θηλασµού. Η σχέση µε τη ρίζα µα- µητρικών λ. (βλ. λ. µαµµή) δεν 
µπορεί να αποκλειστεί]. 

µαστούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκό) 1, η οργανική και ψυχολογι-
κή κατάσταση ανθρώπου που βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτι-
κών ΣΥΝ. φτειάξιµο 2. (συνεκδ.) µαστούρης. 

µαστούρης (ο) {µαστούρηδες}, µαστούρισσα (η) {µαστουρισσών} 
(αργκό) 1. ο χρήστης ναρκωτικών 2. το πρόσωπο που βρίσκεται υπό 
την επήρεια ναρκωτικών. Επίσης µαστούρι (το) (σηµ. 2). — µαστού-
ρικος, -ια. -ο, µαστούρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < τουρκ. mastor]. 

µαστουρώνω ρ. αµετβ. {µαστούρω-σα, -θηκα, -µένος} (αργκό) 1. βρί-
σκοµαι υπό την επήρεια ναρκωτικής ουσίας, τής οποίας έχω κάνει 
χρήση ΣΥΝ. φτειάχνοµαι 2. (µεσοπαθ. µαστουρώνοµαι) γίνοµαι µα-
στούρης. 

µαστοφόρος, -α, -ο [1873] 1. (γενικά) αυτός που φέρει µαστούς 2. 
ΖΩΟΛ. µαστοφόρο (το) το θηλαστικό ζώο. 

µαστραπάς (ο) {µαστραπάδες} (λαϊκ.) δοχείο από πηλό, γυαλί ή µέ-
ταλλο µε µικρή σχετικά χωρητικότητα, µέσα στο οποίο έβαζαν νερό 
ή κρασί: «να 'χα νεράντζι να 'ριχνα | να τσάκιζα τον ~» (δηµοτ. τραγ.) 
ΣΥΝ. κανάτα· ΦΡ. (παροιµ.) τον µαστραπά τον έσπασες, κρασί τι µου 
γυρεύεις; για πρόσ. που δεν αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις τής ζη-
µιάς, την οποία προξένησαν. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. masrapa]. 

µάστρο- (λαϊκ.) λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων: 1. δηλώνει ικανό 
και έµπειρο τεχνίτη ή γενικότ. άνθρωπο επιδέξιο ή επιτήδειο σε κά-
τι: ο µαστρο-∆ηµήτρης, ο µαστρο-Γιάννης ΦΡ. (παροιµ.) κατά τον µα-
στρο-Πάννη και τα κοπέλια του όπως εργάζεται ή συµπεριφέρεται ο 
µάστορας, έτσι µαθαίνουν να εργάζονται ή να συµπεριφέρονται και 
οι µαθητευόµενοι στην τέχνη ΣΥΝ. µ' όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέ-
τοια γράµµατα θα µάθεις 2. (ειδικότ.) σε οικεία προσφώνηση σε άν-
δρα: τι κάνεις µαστρο-Κώστα; 3. ΝΑΥΤ. για την προσφώνηση αξιωµα-
τικών µηχανής στο Εµπορικό Ναυτικό, π.χ. ο µαστρο-Νικόλας. [ΕΤΥΜ 
Λεξικό πρόθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
µάστορας (βλ.λ.) µε συγκοπή τού -ο- (π.χ. *µαστορο-Γιώργος > µα-
στρο-Γιώργος)]. 

µαστροπεία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) αξιόποινη πράξη την οποία 
διαπράττει όποιος, για να εξυπηρετήσει ακολασία άλλων, προάγει 
πρόσωπα στην πορνεία ή τα εξωθεί στη διαφθορά ή υποθάλπει ή δι-
ευκολύνει την πορνεία ή τη διαφθορά ανηλίκων ΣΥΝ. (!) νταβατζιλίκι. 
— µαοτροπεύω ρ. [αρχ.]. 

µαστροπός (ο/η) (λόγ.) πρόσωπο που εκµεταλλεύεται άτοµα, κυρ. 
γυναίκες, εξωθώντας τες στην πορνεία ΣΥΝ. προαγωγός. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
ουσ., τού οποίου το α' συνθ. είναι η λ. µαστρός «οικονοµικός 
υπάλληλος» (< ρ. µαίοµαι «αναζητώ - αγγίζω», για το οποίο βλ. λ. 
µάστιγα). Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ταυτότητα τού β' συνθ. 
-οπός. Έχουν διατυπωθεί εικασίες ότι πρόκειται για λαϊκό επίθηµα -
πος, για παράγωγο τού ρ. επω «ασχολούµαι» ή ακόµη και τού ρ. 
δψοµαι (µέλλ. τού ορώ), εκ των οποίων καµία δεν φαίνεται πειστική]. 

µαστροχαλαστής (ο) (σκωπτ.) ο κακός τεχνίτης, αυτός που χαλά, που 
διαλύει ό,τι προσπαθεί να επιδιορθώσει ΣΥΝ. ατζαµής ANT. µά-
στορας. [ΕΤΥΜ. < µάστρο- (< µάστορας) + χαλαστής]. 

µαστωδυνία (η) [1849] {µαστωδυνιών} ΙΑΤΡ. πόνος διάχυτος σε ολό-
κληρο τον µαστό, που εκτείνεται και προς τη µασχάλη και εµφανίζε-
ται κυρ. κατά την προεµµηνορροιακή φάση. 
[ΕΤΥΜ. < µαστός + -ωδυνία (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < οδύνη]. 

µασχάλη κ. (λαϊκ.) µασκάλη κ. αµασχάλη (η) {δύσχρ. µασχαλών} 1. 
η κοιλότητα τού ανθρώπινου σώµατος, που σχηµατίζεται στη ρίζα 
τού χεριού, ανάµεσα στον βραχίονα και τον θώρακα: κρατάει τρία βι-
βλία κάτω απ' τη ~ του || οι ιδρωµένες ~ µυρίζουν άσχηµα 2. (συνεκδ.) 
το τµήµα τού ενδύµατος, το οποίο αντιστοιχεί προς την κοιλότητα 
τού ανθρώπινου σώµατος ανάµεσα στον βραχίονα και τον θώρακα: 
αυτό το φόρεµα έχει στενές - 3. (στα ζώα) η κοιλότητα τού σώµατος 
που σχηµατίζεται ανάµεσα στη ρίζα των µπροστινών ποδιών και 
στον κορµό 4. (για φυτά) η γωνία που σχηµατίζεται στο σηµείο όπου 
ενώνεται ο µίσχος φύλλου, άνθους ή παρόµοιου οργάνου µε τον βλα-
στό και γενικότ. η γωνία που σχηµατίζεται σε οποιαδήποτε διακλά-
δωση τού φυτού 5. ΝΑΥΤ. η κορυφή τής γωνίας που σχηµατίζει ο λι- 
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µενοβραχίονας µε το κρηπίδωµα τού λιµανιού, τής παραλίας κ.λπ. ή 
µε την ακτή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, τού οποίου συγκεκοµµένο τ. αποτελεί το 
αρχ. µάλη]. 

µασχαλιαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη µα-
σχάλη 2. BOT. αυτός που φύεται ή αναπτύσσεται στη µασχάλη φυτού: 
~ άνθος | ταξιανθία | οφθαλµός. 

µασώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {µασάς... | µάσ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
κόβω, συνθλίβω την τροφή σε µικρά κοµµατάκια και την πολτοποιώ 
µε τα δόντια και των δύο σιαγόνων και µε τη βοήθεια τού σάλιου: 
µάσα καλά την τροφή σου, πριν την καταπιείς || τα φίδια δεν µασούν 
την τροφή τους, αλλά την καταπίνουν ολόκληρη ΣΥΝ. συνθλίβω, πολ-
τοποιώ' ΦΡ. (α) (µτφ. για πρόσ.) µασάει σίδερα έχει µεγάλη σωµατι-
κή δύναµη, είναι πολύ ρωµαλέος (β) µασάω τα λόγια µου | τα µασάω 
αποφεύγω να µιλήσω ξεκάθαρα: όταν τον στρυµωξε ο δικηγόρος, ο 
µάρτυρας άρχισε να τα µασάει (γ) µασηµένα λόγια λόγια διφορού-
µενα και ασαφή (δ) δεν µασιέται (για τροφή) είναι πολύ σκληρή (ε) 
µασηµένη τροφή οτιδήποτε δίνεται σχεδόν έτοιµο σε κάποιον και 
για το οποίο εκείνος δεν χρειάζεται να προσπαθήσει ιδιαίτερα: τα 
βοηθήµατα σου δίνουν -■ προσπάθησε να λύσεις την άσκηση µόνος 
σου! || έχοντας διαβάσει από πριν τόσες αναλύσεις, το έργο καταντά ~ 
(στ) κάτι τέτοια | αυτά (εγώ) τα µασάω για να δείξουµε ότι θεωρούµε 
κάτι πολύ εύκολο, κυρ. ως απάντηση σε πρόκληση: Νοµίζεις ότι δεν 
µπορώ να λύσω το πρόβληµα; ~! 2. δαγκώνω (κάτι - όχι είδος 
διατροφής) επί µακρόν, χωρίς να έχω σκοπό να το καταπιώ, για να 
περνά η ώρα: ~ τσίχλα | την πίπα µου (ενν. το στόµιο της) ΣΥΝ. µα-
σουλάω 3. (συνεκδ.-αργκό) τρώω: πάµε να µασήσουµε τίποτε 4. (για 
µηχάνηµα) συνθλίβω, καταστρέφω (αντικείµενο) µαγγώνοντάς το λό-
γω βλάβης: η ραπτοµηχανή µάσησε την κλωστή || το κασετόφωνο µου 
µάσησε την κασέτα ΣΥΝ. συµπιέζω, (εκφραστ.) τρώω 5. (οικ.) καταξο-
δεύω (κυρ. χρήµατα που δεν µου ανήκουν): όσα βγάζει, του τα µα-
σάνε οι γυναίκες · 6. (αργκό) (α) ξεγελιέµαι, πείθοµαι εύκολα: είναι 
αφελής και µάσησε ΣΥΝ. χάφτω (β) δειλιάζω, φοβάµαι να κάνω κάτι 
(συνήθ. αρνητ.): θα του τα πω στα ίσα- εγώ δεν ~!  — µάσηµα (το) 
[αρχ·]· 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µασώµαι (-άο-) < *µαθ-]ά-οµαι, που συνδ. µε το λατ. 
mando «µασώ» (> manduco «τρώγω» > γαλλ. manger). Είναι πιθ. ότι 
και οι δύο τ. ανάγονται σε ρ. *ma(n)dh-, ίσως συνεσταλµ. βαθµ. 
(*mndh-) τού I.E. *ment(h)- «γένι, στόµα», πβ. λατ. mentum (> γαλλ. 
menton), ουαλ. mant, γοτθ. munps «στόµα», γερµ. Mund, αγγλ. mouth 
κ.ά. Οµόρρ. µαστίχα (βλ.λ.)]. 

µατ1 επίθ. {άκλ.} (για χρώµα, µέταλλο, χαρτί και συγκεκριµένο τρόπο 
εµφάνισης φωτογραφιών) αυτός που δεν είναι γυαλιστερός, που δεν 
αντανακλά έντονα το φως: βιβλίο τυπωµένο σε ~ χαρτί || ~ φωτογρα-
φία ΑΝΤ. γυαλιστερός, ιλουστρασιόν. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mat < µτγν. λατ. mattus «ασθενικός, υγρός», πιθ. < λατ. 
*maditus < p. madère «βρέχω, υγραίνω»]. 

µατ2 (το) {άκλ.} 1. όρος στο σκάκι, που δηλώνει ήττα τού αντιπάλου, 
επειδή ο απειλούµενος βασιλιάς του δεν µπορεί να κάνει καµία κί-
νηση: του έκανα ~ || ~ σε 20 κινήσεις || ρουά-µατ 2. (µτφ.) η ήττα κά-
ποιου µετά από κινήσεις αντιπάλου του που τον εξουδετερώνουν, 
που δεν του αφήνουν περιθώρια αντίδρασης: ο Χ προπονητής, µε αλ-
λαγές τακτικής τής οµάδας, έκανε ~ στον αντίπαλο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
mat, από τη µεσν. γαλλ. φρ. eschec mat (πβ. αγγλ. checkmate) < αραβ. 
Sah mät «ο βασιλιάς είναι νεκρός», περσ. προελ., βλ. κ. σαχ, σάχης]. 

Μ.Α.Τ. (τα) Μονάδες Αποκαταστάσεως (τής) Τάξεως. 
µατα- κ. µατά- κ. µατ- (λαϊκ.) λεξικό πρόθηµα ρηµάτων, που δηλώνει 

ότι η ενέργεια τού ρήµατος επαναλαµβάνεται: µατα-λέω, µατ-αρ-
χινώ, µατα-κάνω, µατά-ρχοµαι, µατα-βγαίνω, µατα-βλέπω, µατα-γίνο-
µαι, µατα-γυρίζω, µατα-δίνω, µατα-ζυγώνω. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρ-
χεται από την αρχ. πρόθεση µετά (µε αφοµοίωση)]. 

µαταιόδοξος, -η, -ο αυτός που επιδιώκει να γίνεται αντικείµενο 
θαυµασµού, που χαρακτηρίζεται από έπαρση: ~ γυναίκα, που την εν-
διέφερε µόνο να βλέπει το όνοµα της γραµµένο στις κοσµικές στήλες 
ΣΥΝ. κενόδοξος, µαταιόφρων. — µαταιοδοξία (η). [ΕΤΥΜ. < µάταιος 
+ -δοξος < δόξα, απόδ. τού παλ. γαλλ. vaneglorios < µεσν. λατ. 
vanagloriosus, που µεταφράζει το αρχ. κενόδοξος]. 

µαταιοδοξώ ρ. αµετβ. {µαταιοδοξείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
καυχώµαι (για ασηµαντότητες), επιδιώκω την κούφια δόξα, τον θαυ-
µασµό ΣΥΝ. µαταιοφρονώ, κενοδοξώ. 

µαταιολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.} {µαταιολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-
ρατ.) φλυαρώ άσκοπα, λέω πράγµατα ασήµαντα και ανωφελή ΣΥΝ. 
κενολογώ, µωρολογώ, µικρολογώ, ασηµαντολογώ ΑΝΤ. σοβαρολογώ. 
— µαταιολονία (η) [µτγν.]. 

µαταιοπονώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {µαταιοπονείς... | µαταιοπόνησα} κο-
πιάζω µάταια, εργάζοµαι ή προσπαθώ ανώφελα, χάνω άδικα τον και-
ρό µου: µαταιοπονείς, αν προσπαθείς να µε πείσεις ΑΝΤ. τελεσφορώ, 
καρποφορώ, φέρνω αποτέλεσµα. — µαταιοπονία (η) [µτγν.]. 

µάταιος, -α/-η, -ο 1. αυτός που δεν φέρνει αποτέλεσµα, που δεν χρη-
σίµευα, δεν οδηγεί πουθενά: είναι ~ η προσπάθεια σου να τον µετα-
πείσεις- δεν πρόκειται ν'αλλάξει γνώµη ποτέ || ~ λόγια | αναζήτηση | 
κόπος | προσδοκία | θυσία | αγώνας | έργο | σχέδιο | διάβηµα ΣΥΝ. 
άσκοπος, ανώφελος, ατελέσφορος, κενός, άδικος, χαµένος, περιττός 
ΑΝΤ. αποτελεσµατικός, τελεσφόρος, καρποφόρος, χρήσιµος, ωφέλι-
µος, επωφελής, σκόπιµος, αναγκαίος, δραστικός· ΦΡ. (λόγ.) επί µα-
τα'ιω (επί µαταίω) ανώφελα, χωρίς προοπτική (επιτυχίας ή πραγµα-
τοποίησης αυτού που επιδιώκει κάποιος): ~ προσπαθούσε επί µήνες 
να τους πείσει ότι ήταν επικίνδυνο να συνεχίσουν να κατοικούν σ' 

αυτό το κτήριο ΣΥΝ. τού κάκου, (λόγ.) εις µάτην 2. (σπάν.) κενός πε-
ριεχοµένου, ουσίας: σπαταλούσε τον χρόνο του σε ~ διασκεδάσεις-
ΦΡ. µάταιος κόσµος η παρούσα πρόσκαιρη ζωή (σε αντίθεση προς 
την αιώνια ζωή που κηρύσσει ο χριστιανισµός)- κυρ. στη ΦΡ. αφήνω 
| εγκαταλείπω τον µάταιο τούτο κόσµο πεθαίνω. — µάταια | µαταί-
ως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µάτα-ιος < µάτη (βλ. λ. µάτην)]. 

µαταιόσπουδος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που ασχολείται σοβαρά µε 
πράγµατα ανάξια λόγου, που δίνει αξία σε ασηµαντότητες: «σο-
φισταί και στιχοπλόκοι και άλλοι ~» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. κενόσπου-
δος, µαταιόσχολος. — µαταιοσπουδία (η). 

µαταιόσχολος, -η, -ο [µεσν.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που ασχολείται µε 
πράγµατα µάταια και ανωφελή ΣΥΝ. µαταιόσπουδος, κενόσπουδος, 
αεροκόπος. — µαταιόσχολα επίρρ., µαταιοσχολία (η) [1851]. 

µαταιότητα (η) {µαταιοτήτων} το να είναι κάτι ανώφελο ή άσκοπο, 
να µην έχει νόηµα ή περιεχόµενο ΑΝΤ. ωφελιµότητα· ΦΡ. (λόγ.) µαται-
ότης µαταιοτήτων, τα πάντα µαταιότης για να δηλωθεί αδιαφορία 
προς οτιδήποτε έχει σχέση µε τα εγκόσµια ως φθαρτό, µη αιώνιο και 
ως εκ τούτου µάταιο. Επίσης (λόγ.) µαταιότης [µτγν.] {µαταιότητος}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαταιότης < αρχ. µάταιος (βλ.λ.). Η φρ. µαταιότης µα-
ταιοτήτων προέρχεται από την Π.∆. (Εκκλησιαστής^ 1,2) και µε αυτήν 
οι Εβδοµήκοντα απέδωσαν την εβρ. φρ. havél havalim]. 

µαταιότης µαταιοτήτων... Η έννοια τής µαταιότητας των ανθρω-
πίνων σε σχέση µε τον Θεό και τη µετά θάνατον ζωή επισηµαίνε-
ται συχνά τόσο στην Π.∆. όσο και στην Κ.∆. Στη γλώσσα έχει πε-
ράσει ιδιαίτερα η φράση τού Εκκλησιαστή τής Π.∆. (που η παρά-
δοση ταυτίζει µε τον βασιλιά Σολοµώντα) «[...] µαταιότης µαται-
οτήτων, τα πάντα µαταιότης- τίς περίσσεια τφ άνθρώπω εν παντί 
µόχθω αύτοϋ, φ µοχθεί υπό τον ήλιον;» (Εκκλησιαστής 1,2-4). Στα 
λόγια αυτά στηρίζεται και το γνωστό ιδιόµελο τού Ιωάννη τού ∆α-
µασκηνού, που ψάλλεται κατά τη νεκρώσιµη ακολουθία στην 
Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία: «πάντα µαταιότης τα ανθρώπι-
να, όσα ούχ υπάρχει µετά θάνατον, ού παραµένει ò πλούτος, ου 
συνοδεύει η δόξα, έπελθών γαρ ό θάνατος πάντα ταύτα εξηφάνι-
σε» (ο τ. έξηφάνισε αντί τού εσφαλµ. εξηφάνισται). 

µαταιόφρων, -ων, -ον {µαταιόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων) 
(λόγ.) αυτός που σκέπτεται άσκοπα και ανόητα, που κάνει µάταιες 
και επιπόλαιες σκέψεις ΣΥΝ. µαταιόδοξος, κενόδοξος, κούφιος. — 
µαταιοφροσύνη (η) [µεσν.], µαταιοφρονώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, ον. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µάταιος + -φρων, µεταπτωτ. βαθµ. τού αρχ. φρήν, φρε-
νός (βλ.λ.)]. 

µαταιώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {µαταίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (κάτι) 
να µην πραγµατοποιηθεί: η κυβέρνηση επιδίωξε να µαταιώσει τη συ-
ζήτηση τού θέµατος στη Βουλή ΑΝΤ. πραγµατοποιώ 2. αποφασίζω ορι-
στικά να µην πραγµατοποιήσω (κάτι προγραµµατισµένο ή σχεδια-
σµένο): µετά από ό,τι έγινε, µαταίωσα την επίσκεψη µου στο σπίτι 
τους || οι σιδηροδροµικοί υπάλληλοι µαταίωσαν την απεργία τους, 
αφού ικανοποιήθηκαν τα βασικά τους αιτήµατα || ~ µια πτήση | ένα 
ταξίδι | ένα σχέδιο ΣΥΝ. ακυρώνω ΑΝΤ. πραγµατοποιώ, φέρω εις πέ-
ρας. — µαταίωση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναστέλλω. 

µατάκι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το µάτι: τι γλυκά - που έχει! 
ΦΡ. (α) κάνω µατάκι (i) ανοιγοκλείνω ακαριαία το βλέφαρο τού µατι-
ού µου, για να συννενοηθώ· κάνω νόηµα, κυρ. µε ερωτική σηµασία 
(ii) (σε παιδικά παιχνίδια) βλέπω κρυφά, ενώ θα έπρεπε να έχω κλει-
στά τα µάτια (β) µατάκια µου! (προσφώνηση που εκφράζει αγάπη και 
τρυφερότητα): δεν ήθελα, -, να σε στενοχωρήσω ΣΥΝ. µάτια µου, αγά-
πη µου, φως µου 2. η ειδική οπή στην πόρτα σπιτιού ή διαµερίσµα-
τος, µέσα από την οποία µπορεί να δει ο ένοικος ποιος του χτυπά 
την πόρτα. 

µατάκιας (ο) {µατάκηδες} (λαϊκ.-µειωτ.) ο ηδονοβλεψίας (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
µπανιστιρτζής, οφθαλµοπόρνος. 

µατεριαλισµος (ο) ΦΙΛΟΣ, η θεµελιώδης άποψη ορισµένων φιλοσο-
φικών συστηµάτων, η οποία δέχεται ως ουσία όλων των όντων και 
µοναδικό συστατικό τού σύµπαντος την ύλη και θεωρεί ότι όλα τα 
πνευµατικά φαινόµενα ή οι διανοητικές λειτουργίες τού ανθρώπου 
(λ.χ. η σκέψη, η βούληση, το συναίσθηµα κ.λπ.) αποτελούν φυσικά 
φαινόµενα και µπορούν να ερµηνευθούν ως υλικές λειτουργίες: δια-
λεκτικός ~ ΣΥΝ. υλισµός. — µατεριαλιστής (ο), µατεριαλίστρια (η), 
µατεριαλιστικός, -ή, -ό, µατεριαλιστικ-ά | -ως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δά-
σος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. matérialisme < matérial «υλικός» < µτγν. 
λατ. materialis < λατ. materia «ύλη»]. 

µατζέντα (η) ΤΥΠΟΓΡ. 1. επιφάνεια ηµιδιαφανής µε ράστερ για τη µε-
ταφορά εξ επαφής (βλ. λ. κοντάκτ) αρνητικών φιλµ σε θετικά που 
έχουν ράστερ για εκτύπωση σε όφσετ 2. το κόκκινο χρώµα τής τε-
τραχρωµίας. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. magenta, ον. πόλεως τής Β. Ιταλίας, πεδίο µάχης µεταξύ 
Γάλλων και Αυστριακών το 1859, µετά την οποία ανακαλύφθηκε η 
βαφή φούξια]. 

µατζόρε (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. Ο µείζων τόνος ΑΝΤ. µινόρε. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. maggiore < λατ. major «µείζων», συγκρ. βαθµός τού επιθ. 
magnus «µεγάλος, ευρύς»]. 

µατζούνι (το) {µατζουν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. υγρό φαρµακευτικό πα-
ρασκεύασµα 2. (γενικότ.) κάθε φυτικό παρασκεύασµα ή φυτό, που 
χρησιµοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς ΣΥΝ. (λόγ.) έκλειγµα 3. 
το γλειφιτζούρι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. macun]. 
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µατζουράνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ποώδες καλλωπιστικό φυτό, µε µι-
κρά άνθη, που έχουν έντονη οσµή λεβάντας και χρησιµοποιούνται 
στη µαγειρική ως καρύκευµα1 το αιθέριο έλαιο του χρησιµεύει ως 
αντισηπτικό και αντισπασµωδικό φάρµακο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιοά^, µεσν. < βεν. mazorana < µεσν. λατ. maioranus < 
maioracus < λατ. amaracus < αρχ. άµάρακον, αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. 
µε το σανσκρ. maruva(ka)-, καθώς και µε τη µακεδ. «γλώσσα» τού 
Ησυχίου άβαρύ- όρίγανον Μακεδόνες]. 

µάτην επίρρ. (λόγ.) στη ΦΡ. εις µάτην µαταίως, ανώφελα: ~ επικαλεί-
ται το ελαφρυντικό τής άγνοιας- σε τέτοιες περιπτώσεις η άγνοια δεν 
συγχωρείται ΣΥΝ. µάταια, αδίκως, τού κάκου, στα χαµένα. [ΕΤΥΜ 
αρχ. επίρρ., από την αιτ. ενικού τού ουσ. µάτη «ανοησία, σφάλµα», 
αβεβ. ετύµου, ίσως υπάρχει σύνδεση µε σλαβ. λ., λ.χ. πολ. matam 
«ψεύδοµαι, απατώ», σερβοκρ. matam «στρίβω»]. 

Ματθαίος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστό-
τερο τον µαθητή τού Χριστού και συγγραφέα τού πρώτου Ευαγγελίου 
2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Μάνθος. [ΕΤΥΜ; < µτγν. 
Ματθαίος | Μαθθαϊος < εβρ. Mattithyâh «δώρο τού Γιαχ»)τού Θεού)]. 

Ματθίλδη (η) 1. αγίας τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. όνοµα 
ηγεµονίδων τής ∆. Ευρώπης 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ_. 
Μεταφορά τού γερµ. Mathilde < αρχ. γερµ. mäht «ισχύς» + hild 
«µάχη». Το όνοµα έγινε διάσηµο από τη σύζυγο τού Γουλιέλµου τού 
Κατακτητή (11ος αι.). Παραγωγό του είναι το αγγλ. Maud], 

µάτι (το) (µατ-ιού | -ιών} 1. το αισθητήριο όργανο τής όρασης στον 
άνθρωπο και στα περισσότερα είδη ζώων: γαλάζια | καστανά | πρά-
σινα | γκρίζα | µελιά | µαύρα | αµυγδαλωτά | τσακίρικα | θλιµµένα | 
λαµπερά | φλογερά | βουρκωµένα | ψυχρά | υγρά | διαπεραστικά ~ || ~ 
βαθουλωµένα στις κόγχες τους || οι Κινέζοι έχουν σχιστά ~ || δεν 
βλέπω καλά απ' το δεξί µου ~ || χαµηλώνω | γουρλώνω | τρίβω τα ~ 
µου || της έκλεισε το - µε νόηµα || το κοριτσάκι στύλωσε | κάρφωσε τα 
~ του στο περίεργο αντικείµενο || µ ' αυτό το ξύλο που παίζεις θα 
βγάλεις κανένα ~! || κανθός ! ασπράδι | κόρη τού ~ ΣΥΝ. (λόγ.) οφθαλ-
µός· ΦΡ. (α) βλέπω µε τα µάτια µου | µε τα ίδια µου τα µάτια (µεσν. φρ.) 
βλέπω εγώ ο ίδιος, είµαι αυτόπτης µάρτυρας (β) (εκφραστ.) δεν 
πιστεύω στα µάτια µου για την έκφραση έντονης έκπληξης µπροστά 
σε εντελώς απρόσµενο θέαµα (γ) (εκφραστ.) δεν θέλω να ξαναδώ 
στα µάτια µου (κάποιον) δεν θέλω να ξαναδώ (κάποιον) ποτέ (δ) 
(µτφ.) τρίβω τα µάτια µου δεν µπορώ να συνέλθω από την έκπληξη (ε) 
µέσα | µπροστά στα µάτια µου (µεσν. φρ.) µπροστά µου, παρουσία 
µου ΣΥΝ. ενώπιον µου (στ) µε το µάτι χωρίς ακριβή µέτρηση, εξέταση 
ή ζύγισµα, κατά προσέγγιση: ~ το υπολογίζω γύρω στα 40 κιλά ΣΥΝ. 
πρόχειρα (ζ) για τα µάτια (τού κόσµου) για να δει ο κόσµος ή για να 
τηρηθούν τα προσχήµατα ΣΥΝ. για τους τύπους, κατ' επίφασιν, (αρ-
χαιοπρ.) διά το θεαθήναι (η) (συνήθ. ειρων.) για τα ωραία | µαύρα τα 
µάτια (κάποιου) για το χατίρι (κάποιου) για την οµορφιά (κάποιου): 
τη βοήθεια δεν σου τη δίνει ~· θέλει αντάλλαγµα (θ) (µτφ.) έχω στο 
µάτι (κάποιον | κάτι) (i) έχω εχθρική διάθεση απέναντι σε (κάποι-
ον/κάτι) (ii) προσέχω (κάποιον/κάτι), µήπως παρεκτραπεί (iii) επιδιώ-
κω να αγοράσω (κάτι) (ι) βάζω στο µάτι (κάποιον | κάτι) βλ. λ. βάζω 
(ια) µπαίνω στο µάτι (κάποιου) κ. γίνοµαι | είµαι καρφί/ κόρφος στο 
µάτι (κάποιου) βλ. λ. καρφί (ιβ) µου χτυπάει στο µάτι µου κινεί την 
προσοχή, προκαλώντας µου την επιθυµία να το αποκτήσω: µου χτύ-
πησε στο µάτι ένα µοντελάκι µούρλια (ιγ) χτυπάω (πολύ) στο µάτι 
διακρίνοµαι έντονα, είµαι πολύ χτυπητός: θέλω ένα χρώµα απαλό, 
που να µη χτυπάει στο µάτι (ιδ) κάνω τα γλυκά µάτια (σε κάποιον) 
φλερτάρω (κάποιον) (ιε) κάνω τα στραβά µάτια | κλείνω τα µάτια 
προσποιούµαι πως δεν βλέπω, ότι δεν καταλαβαίνω ή δεν υποπίπτει 
στην αντίληψη µου κάτι επιλήψιµο: οι υπηρεσίες τού δήµου έκαναν 
τα στραβά µάτια σε πλήθος πολεοδοµικών παραβάσεων || οι ισχυροί 
τής Γης συχνά κλείνουν τα µάτια σε κατάφωρες παραβιάσεις τού 
διεθνούς δικαίου ΣΥΝ. παραβλέπω, δείχνω ανοχή, εθελοτυφλώ (ιστ) 
(µτφ.) κλείνω | σφαλίζω τα µάτια µου φεύγω από τον κόσµο, πεθαίνω 
ΣΥΝ. (λόγ.) αποθνήσκω (ιζ) κλείνω τα µάτια (κάποιου) (i) παρίσταµαι 
στις τελευταίες στιγµές (κάποιου), του προσφέρω επιθανάτιες φρο-
ντίδες (ii) προσπαθώ να κάνω (κάποιον) να µην καταλάβει (κάτι), τον 
κρατάω σε άγνοια (συνήθ. για ατασθαλία) (ιη) ανοίγω τα µάτια βλ. λ. 
ανοίγω (ιθ) µαύρισε το µάτι µου βλ. λ. µαυρίζω (κ) δεν µου γεµίζει το 
µάτι δεν µου εµπνέει εµπιστοσύνη ή δεν µου προκαλεί εντύπωση (κα) 
(εκφραστ.) παίρνω τα µάτια µου | των οµµατίων µου (και φεύγω) 
φεύγω (απελπισµένος, προς άγνωστη κατεύθυνση κ.λπ.) (κβ) (κάτι) 
βγάζει µάτι (για κάτι παράταιρο, για λάθος) είναι εξόφθαλµο, πολύ 
εµφανές: αυτό το «σπήτι» µε ήτα ~ (κγ) βγάζω τα µάτια µου στρα-
βώνοµαι, κουράζω πολύ τα µάτια µου, ώστε δεν βλέπω καλά: ~ στο 
διάβασµα || άναψε κι άλλο φως γιατί θα βγάλεις τα µάτια σου µ'αυτή 
τη λάµπα (κδ) βγάζω τα µάτια µου µόνος µου | µε τα ίδια µου τα 
χέρια καταστρέφοµαι από δικό µου φταίξιµο, εξαιτίας των δικών µου 
λαθών (κε) βνάζω τα µάτια µου (µε κάποιον) (i) έρχοµαι σε σεξουα-
λική επαφή (µε κάποιον) ΣΥΝ. συνουσιάζοµαι (ii) καβγαδίζω έντονα 
(µε κάποιον) (κστ) βγάζω τα µάτια (σε κάτι) καταστρέφω τον µηχανι-
σµό (σε κάτι) (κζ) ro γινάτι βγάζει µάτι βλ. λ. γινάτι (κη) (κάποιος | 
κάτι) βγάζει µάτια (κάποιος/κάτι) εντυπωσιάζει, έχει σπουδαία από-
δοση: αυτός ο ποδοσφαιριστής ~ (κθ) τα µάπα σου τέσσερα | δεκα-
τέσσερα να είσαι προσεκτικός, έχε τον νου σου (λ) (µτφ.) µε κλειστά 
µάτια (i) χωρίς µεγάλη προσοχή ή λεπτοµερή εξέταση, µε απερισκε-
ψία ΣΥΝ. στα τυφλά, επιπόλαια, απρόσεκτα, απερίσκεπτα (ii) χωρίς 
να χρειάζεται να εξεταστεί, να µελετηθεί κάτι, µε απεριόριστη εµπι-
στοσύνη (λα) παίρνει | κόβει το µάτι µου (κάποιον | κάτι) (µεσν. φρ.) 
διακρίνω ή αντιλαµβάνοµαι (κάποιον/κάτι): λένε ότι είναι στο εξω-
τερικό, αλλά εµένα τον πήρε το µάτι µου στον Λυκαβηττό (λβ) παίρ- 

νω | κάνω µάτι βλέπω κρυφά, µπανίζω (λγ) (ως προσταγή) ...και τα 
µάτια σου πρόσεχε όπως προσέχεις τα µάτια σου, πρόσεχε πάρα πο-
λύ: το πορτοφόλι σας ~! (λδ) έχω (κάποιον) σαν τα µάτια µου (µεσν. 
φρ. φυλάγω ως γυών τά 'µµάτια µου) περιποιούµαι (κάποιον), τον 
φροντίζω και τον προσέχω πολύ ή τον αγαπώ πολύ (λε) δεν έχω µάτια 
να δω (κάποιον) (µεσν. φρ.) αποφεύγω (κάποιον) από ντροπή, δεν 
επιδιώκω να συναντηθώ µαζί του, επειδή αισθάνοµαι εκτεθειµένος 
απέναντι του ΣΥΝ. ντρέποµαι (λστ) ρίχνω στάχτη στα µάτια (κάποιου) 
βλ. λ. στάχτη (λζ) (εκφραστ.) τρώω µε τα µάτια (κάποιον | κάτι) κοι-
τάζω επίµονα (κάποιον/κάτι) (λη) πετάει | παίζει | πεταρίζει το µάτι 
µου τρεµοπαίζει το βλέφαρο µου από νευρική σύσπαση, πράγµα που, 
κατά τη λαϊκή αντίληψη, σηµαίνει ότι πρόκειται να δω κάποιον (λθ) 
κάνω µαύρα µάτια να δω (κάποιον) περνάει πολύς καιρός µέχρι να 
δω (κάποιον) και του λέω ότι τον έχω επιθυµήσει (µ) δεν κλείνω µάτι 
δεν κοιµάµαι, µένω άγρυπνος (µα) (εκφραστ.) µου πετάχτηκαν τα 
µάτια έξω κουράστηκα ή πόνεσα πάρα πολύ (µβ) στα µάτια σου! ως 
απάντηση σε κάποιον που µας µουντζώνει (δηλ. η µούντζα να στρα-
φεί στα µάτια σου) ΣΥΝ. στα µούτρα σου (µγ) (παροιµ.) µάτια που 
δεν βλέπονται, γρήγορα λησµονιούνται πρόσωπα που συνδέονται µε 
µια σχέση και που βρίσκονται µακριά και δεν συναντώνται συχνά, 
γρήγορα ξεχνούν ο ένας τον άλλον (µδ) κόρακας κοράκου µάτι δεν 
βγάζει βλ. λ. κόρακας (µε) φάτε µάτια ψάρια (και κοιλιά περί-δροµο) 
για περιπτώσεις κατά τις οποίες περιορίζεται κανείς στη θέα 
αντικειµένου, µη µπορώντας να απολαύσει το ίδιο το αντικείµενο 
(µστ) (εκφραστ.) µάτια µου! ως προσφώνηση σε αγαπηµένο ή οικείο 
πρόσωπο (µζ) άλλα τα µάτια τού λαγού κι άλλα τής κουκουβάγιας 
βλ. λ. άλλος (µη) όσο έχω τα µάτια µου ανοιχτά βλ. λ. ανοιχτός (µθ) 
έχω τα µάτια µου ανοιχτά βλ. λ. ανοιχτός (ν) αράπικα µάτια βλ. λ. 
αράπικος (να) µε γυµνό µάτι βλ. λ. γυµνός (νβ) καλώς τα µάτια µας 
τα δυο ως φιλική ή και ειρωνική προσφώνηση σε πρόσωπο που µας 
επισκέπτεται (νγ) ανθρώπου µάτι κανείς: «κάποιους από τους πίνα-
κες τού µουσείου δεν τους έχει δει ~ για δεκαετίες» (εφηµ.) 2. (συ-
νεκδ.) η αίσθηση τής όρασης, η ικανότητα να βλέπει κανείς: έχω δυ-
νατό ~ (βλέπω µακριά και καθαρά) 3. (+µε) ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζει κανείς (κάποιον/κάτι)" η ιδέα, η εικόνα που σχηµατί-
ζει: έβλεπε την όλη επιχείρηση µε εµπορικό ~ (εµπορικά) || πολύ αργά 
συνειδητοποίησε την κατάσταση της και είδε µε καινούργιο - τη ζωή 
ΣΥΝ. µατιά, σκοπιά· ΦΡ. (α) (για πρόσωπα) παίρνω από | µε καλό | κακό 
µάτι συµπαθώ | αντιπαθώ (κάποιον) µε τις πρώτες εντυπώσεις που µου 
έχει δώσει, διατίθεµαι ευµενώς | δυσµενώς απέναντι του (β) βλέπω 
(κάτι | κάποιον) µε καλό | κακό µάτι έχω ευνοϊκή | αρνητική στάση 
(απέναντι σε κάτι/κάποιον): η χώρα µας βλέπει µε καλό µάτι τη νέα 
ειρηνευτική πρωτοβουλία (γ) βλέπω (κάποιον | κάτι) µε άλλο | 
διαφορετικό µάτι αντιµετωπίζω (κάποιον/κάτι) διαφορετικά από 
πριν: η πρόσφατη επιτυχία του έκανε τους συµπατριώτες του να τον 
βλέπουν πλέον µε άλλο µάτι (δ) βλέπω | κοιτώ (κάποιον) µε µισό µάτι 
δεν συµπαθώ (κάποιον), τον αντιµετωπίζω ή του συµπεριφέροµαι µε 
αρνητική διάθεση 4. (σύµφωνα µε λαϊκές δοξασίες) η διά τού 
βλέµµατος κακή επίδραση: ένα φυλαχτό που προστατεύει από το κα-
κό ~ || έχει ένα ~ αυτή! (βασκαίνει αµέσως) || εµένα δεν µε πιάνει ~! 
(δεν µατιάζοµαι) ΣΥΝ. βασκανία, βάσκαµα · 5. το µέρος φυτού από 
το οποίο αναπτύσσονται νέα κλαδιά, άνθη ή φύλλα: η τριανταφυλλιά 
πετάει µάτια ΣΥΝ. (λογιότ.) οφθαλµός · 6. καθένας από τους στρογ-
γυλούς δίσκους (εστία θερµότητας) τής κουζίνας (ηλεκτρικής, γκαζι-
ού), πάνω στον οποίο τοποθετείται το µαγειρικό σκεύος: η κουζίνα 
έχει τέσσερα ~ || άναψε το - και βάλε το φαγητό να ζεσταθεί ΣΥΝ. 
(λόγ.) εστία · ΦΡ. (α) µάτι τού κυκλώνα βλ. λ. κυκλώνας (β) αβγά µά-
τια αβγά τηγανισµένα µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µένει ακέραιος ο 
κρόκος τους. — (υποκ.) µατάκι (το) [µεσν.] (βλ.λ.), (µεγεθ.) µατάρα 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οφθαλµός, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µάτι(ν) < αρχ. οµµάτιον, υποκ. τού όµµα (βλ.λ.)]. µατιά 
(η) [µεσν.] 1. ο τρόπος µε τον οποίο κοιτάζει κανείς (κάποιον/ κάτι): 
έκπληκτη | φευγαλέα | απελπισµένη | πονηρή | ειρωνική | απειλητική | 
ερευνητική | λοξή | περιφρονητική | κλεφτή | προσεκτική | βιαστική | 
φαρµακερή | ερωτηµατική | φλογερή ~ ΣΥΝ. βλέµµα 2. το να στρέψει 
κανείς τα µάτια του κάπου, το γρήγορο κοίταγµα: µε µια ~ µπορώ να 
καταλάβω αν λέει αλήθεια ή ψέµατα· ΦΡ. ρίχνω µια µατιά κοιτάζω 
στα γρήγορα, όχι ερευνητικά: ~ στην εφηµερίδα, για να δω αν έχει 
τίποτε ενδιαφέρον 3. (µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο εξετά-
ζεται/αντιµετωπίζεται κάτι, η οπτική γωνία: η ταινία χαρακτηρίζεται 
από µια ενδιαφέρουσα κινηµατογραφική ~. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µάτι (βλ.λ.). Η φρ. ρίχνω µια µατιά αποδίδει το γαλλ. 
jeter un coup d'œil]. 

µατιάζω ρ. µετβ. {µάτιασ-α, -τηκα, -µένος} (σύµφωνα µε λαϊκές δο-
ξασίες) επιδρώ δυσµενώς κοιτάζοντας (κάποιον/κάτι), προξενώ βλάβη 
µε το βλέµµα µου (λόγω ζήλιας ή µε την έκφραση τού θαυµασµού 
µου): Τι ωραίο παιδάκι! Φτου, να µη σε µατιάσω! ΣΥΝ. βασκαίνω. — 
µάτιασµα (το). µατιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το υλικό που 
χρησιµοποιεί ένας καλλιτέχνης για να δηµιουργήσει τα έργα του: η ~ 
τού ζωγράφου | τού γλύπτη. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. matière «υλικό» < λατ. materia]. µατίζω ρ. 
µετβ. {µάτισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. προεκτείνω (ύφασµα, ξύλο 
κ.λπ.), αυξάνω το µήκος του µε προσθήκη από το ίδιο υλικό: πήρα 
ύφασµα, για να µατίσω το στρίφωµα τού φορέµατος ΣΥΝ. παρεκτείνω, 
µακραίνω ANT. κονταίνω, περικόπτω 2. (ειδικότ.) ΝΑΥΤ. δένω τα άκρα 
(δύο ή περισσοτέρων σχοινιών | συρµατόσχοινων κ.λπ.) έτσι, ώστε να 
σχηµατιστεί ένα άλλο, µεγαλύτερο ΣΥΝ. συνδέω, συνάπτω. — 
µάτισµα (το) κ. µατισιά (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. άµµατίζω «δένω, 
συνδέω» < αρχ. άµµα «κόµπος, δε- 
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σµός»< άπτω (βλ.λ.)]. 
µατικάπι (το) {µατικαπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) είδος τρυπανιού. [ΕΤΥΜ. < 

τουρκ. matkap (µε ευφωνικό -ι-)]. 
µατογυάλια (τα) {χωρ. πληθ.} ζεύγος φακών που προσαρµόζονται µπροστά στα 

µάτια όσων έχουν προβλήµατα όρασης ή θέλουν να προστατευθούν από τον 
ήλιο ΣΥΝ. γυαλιά, διόπτρες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. eyeglasses]. 

µατόκλαδο (το) (λαϊκ.-λογοτ.) (συνήθ. στον πληθ.) καθένα από τα 
προστατευτικά τριχίδια που βρίσκονται στο άνω και κάτω άκρο τής 
επιφάνειας τού βλεφάρου: «τα ~ σου λάµπουν σαν τα λούλουδα τού κάµπου» 
(λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. βλεφαρίδα, τσίνορο, µατοτσίνορο. Επίσης µατοκλάδι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < όµµατόκλαδον < όµµα (βλ.λ.) + -κλαδονκ κλαδί]. 

µατοκυλίζω ρ. → αιµατοκυλίζω 
µατοκύλισµα (το) → αιµατοκυλίζω 
µατόπονος (ο) [µεσν.] ο πονόµατος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 
µατοτσίνορο (το) το µατόκλαδο (βλ.λ.). 
µατόφρυδα (τα) [µεσν.] (λαϊκ.-λογοτ.) τα φρύδια και τα µάτια ως σύνολο: 

σµιχτά ~. 
µατόφυλλο (το) (λαϊκ.-λογοτ.) το βλέφαρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. [ΕΤΥΜ. 

µεσν. < αρχ. όµµατόφυλλα (τά) < όµµα (βλ.λ.) + φύλλον]. 
µατόχαντρο (το) χάντρα µπλε χρώµατος, που φοράνε συνήθ. τα µωρά, για να 

µην τα µατιάσουν. 
µατρακάς κ. µαντρακάς (ο) είδος σφυριού βάρους άνω τού ενός κιλού, που 

χρησιµοποιείται συνήθ. µε καλέµι. [ΕΤΥΜ. < αραβ. matrakah]. 
µατρώνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η ιδιοκτήτρια ή η επί κεφαλής οίκου 

ανοχής ΣΥΝ. µαντάµα, τσατσά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µατρώνα «παντρεµένη γυναίκα» < λατ. matrona < mater 
«µητέρα»]. 

µατς (το) {άκλ.} (καθηµ.) αθλητικός αγώνας ανάµεσα σε δύο αθλητές ή σε δύο 
οµάδες: δυνατό | θεαµατικό | ποδοσφαιρικό | φιλικό | κρίσιµο | εντός/εκτός 
έδρας ~ ΣΥΝ. αγώνας, συνάντηση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. match < µέσ. αγγλ. macche 
< αρχ. αγγλ. mâêcca «σύντροφος, ταίρι» < µεσν. λατ. mât, που πιθ. συνδέεται 
µε το αρχ. αγγλ. gemetta «προσκεκληµένος σε δείπνο» < mete «φαγητό» (πβ. 
αγγλ. meat)]. 

µατσάκι1 (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) µικρή δέσµη, µικρό µάτσο: ένα -µενεξέδες | 
ρίγανη. 

µατσάκι2 (το) {χωρ. γεν.) (υποκ.) πρόχειρος αθλητικός αγώνας µεταξύ ατόµων 
ή οµάδων: πήγαµε εκδροµή και στήσαµε ένα ~. 

µατσακόνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) µεγάλο σφυρί µε αιχµηρά, οδοντωτά άκρα, 
που χρησιµοποιείται για να καθαρίζονται σιδερένια ελάσµατα από τη σκουριά 
και από παλιά στρώµατα χρωµάτων. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < ιταλ. 
mazza «ραβδί, ρόπαλο, σφυρί» + ακόνι ή, κατ' άλλους, πλεοναστικό νόθο 
συνθ. < µάτσα- (< µασάτι < τουρκ. masat «ακόνι») + ακόνι]. 

µατοαράγκα (η) (οικ.) η απάτη ΣΥΝ. κατεργαριά, µπαγαποντιά, λοβιτούρα. 
Επίσης µατσαρανκιά   — µατσαράνκας (ο). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. mazzeranga (µε 
αφοµοίωση) < *mazacarâre < µτγν. λατ. mazacara «λεπίδα»]. 

µατς-µούτς (το) (σκωπτ.) ο ήχος των φιλιών συνεκδ. τα απανωτά φιλιά: πάλι 
άρχισαν τα ~ (άρχισαν να φιλιούνται). Επίσης µάτσα-µοϊιτσα 
[ΕΤΥΜ. Ηχοποιηµένη φρ.]. 

µατσέτα (η) → µασέτα 
µατσό (ο/η) {άκλ.} (λαϊκ.) αυτός που έχει πολλά λεφτά: ο τύπος είναι πολύ ~, γι 
' αυτό µένει σε τέτοια σπιταρόνα. [ΕΤΥΜ. Συντετµηµ. τ. τής µτχ. µατσωµένος (ρ. 
µατσωνοµαι)]. µάτσο (το) (καθηµ.) 1. δέσµη (οµοειδών πραγµάτων): ένα ~ 
λουλούδια | µαϊντανός 2. (γενικότ.) σύνολο, ποσότητα (οµοειδών πραγµάτων): 
ένα ~ γράµµατα | χαρτονοµίσµατα 3. (εκφραστ.) µεγάλη ποσότητα: έχω ~ τους 
θαυµαστές || έχει ~ τα χιλιάρικα (έχει πολλά χρήµατα) || (κ. ως επίρρ.) ~ έχουµε 
ακούσει τα λόγια- έργα δεν έχουµε δει ΣΥΝ. πλήθος · ΦΡ. (σκωπτ.) ένα µάτσο 
χάλια σε πολύ άσχηµη κατάσταση, τελείως χάλια: τον είδα µετά την περιπέτεια 
του και ήταν ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. mazzo < *mattea < λατ. mateola «ραβδί, 
µπαστούνι»]. µατσόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) σφυρί µε κεφαλή από ξύλο 
ή σκληρό λάστιχο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. mazzola < λατ. mateola «ραβδί, µπαστούνι»]. µατσούκι (το) 
[µατσουκ-ιού | -ιών} (οικ.) 1. χοντρό ραβδί µε το οποίο χτυπά κανείς 
ανθρώπους 2. (γενικότ.) οποιοδήποτε επίµηκες αντικείµενο µπορεί να κρατήσει 
κανείς στο χέρι του. — (µεγεθ.) µατσούκα (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µατσούκιον, υποκ. τού µατσούκα < βεν. mazzoca < *matteuca 
< *mattea < λατ. mateola «ραβδί, µπαστούνι»]. µατσουκιά (η) [µεσν.] (οικ.) 
χτύπηµα µε µατσούκι. µατσωνοµαι ρ. αµέτβ. αποθ. {µατσώ-θηκα, -µένος} 
(λαϊκ.) βγάζω πολλά χρήµατα: µατσώθηκε γερά και τώρα ούτε που γυρίζει να 
µας κοιτάξει || σίγουρα θα φρόντισε να παντρευτεί κάποιον µατσωµένο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < µάτσο]. µατώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µάτω-σα, 
-θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. προκαλώ (σε κάποιον/κάτι) ροή αίµατος: τρύπησα το 
δάχτυλο µε τη βελόνα και το µάτωσα ΣΥΝ. τραυµατίζω, πληγώνω 2. προξενώ 
ψυχικά τραύµατα, πληγώνω συναισθηµατικά: η λύπη µού µατώνει την καρδιά 
ΣΥΝ. πληγώνω ♦ (αµετβ.) 3. τρέχει αίµα από σηµείο τού σώµατος µου: µάτωσε η 
µύτη µου ξαφνικά ΣΥΝ. αιµορραγώ, τραυµατίζοµαι 4. (µτφ.) πονώ, υποφέρω 
ψυχικά: πήγα στην κηδεία και µάτωσαν τα 

φυλλοκάρδια µου ΣΥΝ. πληγώνοµαι 5. (µεσοπαθ. µατώνοµαι) πονώ, υποφέρω 
ψυχικά 6. (η µτχ. µατωµένος, -η, -ο) (α) ο λερωµένος µε αίµα, αυτός που έχει 
πληµυρίσει στο αίµα: ~ πουκάµισο | χώµα | µύτη | γόνατο (β) (κατ' επέκτ.-
µτφ.) αυτός που βάφτηκε, που σηµαδεύτηκε από αίµα, δηλ. από φόνους, 
σφαγές και συναφή περιστατικά: «Ο ~ γάµος» (Boda de sangre, δράµα τού Φ. 
Γκ. Λόρκα) || ~ ιστορία | διαδήλωση ΣΥΝ. αιµατοβαµµένος (γ) (µτφ.) αυτός 
που έχει τραυµατιστεί ψυχικά και υποφέρει συναισθηµατικά: ~ καρδιά ΣΥΝ. 
πληγωµένος. 
— µάτωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. αίµατώ (-όω) < αίµα]. 

Μ.Α.Υ. (οι) (παλαιότ.) Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου. 
µαυλίζω ρ. µετβ. {µαύλισα} 1. αποµιµούµαι τη φωνή πουλιού, γενικότ. 

θηράµατος, για να το προσελκύσω: οι γάτες µαυλίζουν τα πουλιά για να τα 
ρίξουν απ' τα δέντρα 2. ασκώ αισθησιακή γοητεία σε (κάποιον), τον παρασύρω 
γοητεύοντας τον: η µουσική αυτή µάς µαύλιζε και µας έθελγε ΣΥΝ. πλανεύω, 
ξελογιάζω 3. προτρέπω (γυναίκα) στην ανηθι-κότητα, την εκµεταλλεύοµαι 
εξωθώντας την στην πορνεία ΣΥΝ. εκµαυλίζω. — µαύλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µαΰλις (ή) «µαστροπός, προαγωγός», αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
*mav-lis < *Mav§, όνοµα µητέρας θεάς λυδικής καταγωγής (πβ. κ. 
µαυσωλεϊον), η οποία εθεωρείτο προστάτιδα των ιεροδούλων]. 

µαυλιστής (ο) [µτγν.], µαυλίστρια [µτγν.] κ. µαυλίστρα (η) {µαυ-λιστριών κ. 
µαυλιστρών} 1. πρόσωπο που εξωθεί γυναίκες στην πορνεία και 
εκµεταλλεύεται τα κέρδη τους ΣΥΝ. εκµαυλιστής, µαστροπός, προαγωγός, 
(λαϊκ.) ρουφιάνος · 2. πρόσωπο που γοητεύει, που αποπλανά. 

µαυλιστικός, -ή, -ό αυτός που ασκεί αισθησιακή γοητεία, που σαγηνεύει: 
ανατολίτικη ~ µουσική | ρυθµός ΣΥΝ. πλανευτικός, σαγηνευτικός, λάγνος. — 
µαυλιστικά επίρρ. 

Μαύρα (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού επιθ. µαύρος (βλ.λ.), το οποίο, χρησι-
µοποιούµενο ως όνοµα, δήλωνε τόσο αυτόν που είχε σκούρο δέρµα, τον 
µελαµψό, όσο και τον ορφανό]. 

µαυραγάνι (το) {µαυραγαν-ιού | -ιών} ποικιλία σιταριού, ο στάχυς τού οποίου 
καταλήγει σε µαύρα άγανα. Επίσης µαυροσίταρο. [ΕΤΥΜ. < µαύρος + -αγάνι < 
άγανο (βλ.λ.)]. 

µαυραγορίτης (ο) (µαυραγοριτών), µαυραγορίτισσα (η) {µαυρα-γοριτισσών} 
έµπορος που διοχετεύει, πουλά αγαθά στη µαύρη αγορά (βλ. λ. µαύρος): στην 
Κατοχή οι ~ εκµεταλλεύονταν την ανάγκη τού πληθυσµού για τρόφιµα και 
αγόραζαν σπίτια για έναν τενεκέ λάδι. 

— µαυραγορίτικος, -η, -ο. 
µαυράδα (η) → µαυρίλα 
µαυράδι (το) [µεσν.] {µαυραδ-ιού | -ιών) 1. µαύρο σηµάδι ή µελανή κηλίδα 

ΣΥΝ. µαυρίλα 2. (ειδικότ.) η µελανή οπή στο κέντρο τού οφθαλµού, η κόρη. 
µαυράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό µαύρο στίγµα: επισκέφθηκε την αισθητικό της 

για να της καθαρίσει το πρόσωπο από τα ~ ΣΥΝ. µαυράδι · 2. παιδί που ανήκει 
στη µαύρη φυλή ΣΥΝ. Αραπάκι · 3. (αργκό) το χασίς (βλ.λ.) · 4. εδώδιµο ψάρι 
τής Μεσογείου και τού Εύξεινου Πόντου. 

µαυρειδερός, -ή, -ό (σχολ. ορθ. µαυριδερός) 1. αυτός που έχει χρώµα το οποίο 
τείνει προς το µαύρο 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει µαύρα µαλλιά και µάτια και 
µελαµψό χρώµα δέρµατος ΣΥΝ. µαύρος ANT. ασπρειδερός, ασπρουλιάρης, 
ασπρουλιάρικος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µαύρος + -ειδερός < -ειδής < είδος]. 

Μαύρη Θάλασσα (η) (λαϊκ.) ο Εύξεινος Πόντος (βλ.λ.). — Μαυρο-
θαλασσίτης (ο), Μαυροθαλασσίτισσα (η), µαυροθαλασσίτικος, -η/-ια, -
ο. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Εύξεινος Πόντος]. 

µαυριδερός, -ή, -ό → µαυρειδερός 
µαυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µαύρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) 

µαύρο: σύννεφα µαύρισαν τον ουρανό ANT. λευκαίνω, ασπρίζω 2. (συνήθ. για 
πρόσ.) δίνω (σε κάποιον) µαυρειδερό, σκούρο χρώµα: ο ήλιος δεν µας µαυρίζει 
µόνο· συχνά µας προκαλεί εγκαύµατα 3. προκαλώ µελανιά (σε κάποιον, σε 
µέρος τού σώµατος του) µε χτύπηµα µου: του µαύρισε το αριστερό µάτι ΦΡ. 
(µτφ.) µαυρίζω (κάποιον) στο ξύλο ξυλοκοπώ (κάποιον), τον δέρνω αγρίως 4. 
(εκφραστ.) δίνω αρνητική ψήφο σε (κάποιον), ώστε να µην εκλεγεί: οι 
ψηφοφόροι θα µαυρίσουν τους υποψηφίους των µεγάλων κοµµάτων στις 
δηµοτικές εκλογές ΣΥΝ. καταψηφίζω ANT. ψηφίζω, υπερψηφίζω 5. (εκφραστ.) 
σε ΦΡ. όπως µου µαυρίζει την ψυχή | την καρδιά µε γεµίζει δυστυχία, µου 
προκαλεί ψυχικό πόνο: το κλάµα της ~ ♦ (αµετβ.) 6. γίνοµαι µαύρος, αποκτώ 
µαύρο χρώµα ή γίνοµαι πολύ σκούρος: φέτος µαύρισα πολύ από τον ήλιο || το 
παλαιό δηµαρχιακό µέγαρο πάλιωσε και µαύρισε µε το πέρασµα τού χρόνου 
ANT. ασπρίζω, λευκαίνω, ξασπρίζαν ΦΡ. (µτφ.) (α) µαύρισε το µάτι µου (από 
την πείνα | τη φτώχια κ.λπ.) δεν αντέχω πλέον (εξαιτίας σοβαρής έλλειψης) 
ΣΥΝ. απελπίστηκα (β) µαύρισε το µάτι µου (+να) υποφέρω από την έλλειψη 
(κάποιου πράγµατος) · 7. γίνοµαι ορατός από µεγάλη απόσταση όχι καθαρά, 
σαν µαύρο σηµάδι: κάτι µαυρίζει εκεί κάτω! 8. (εκφραστ.) γεµίζω δυστυχία, 
δοκιµάζω ψυχικό πόνο: µαύρισε η καρδιά µου από αυτά που άκουσα ΣΥΝ. 
υποφέρω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µαύρος. Η σηµ. που σχετίζεται µε την καταψήφιση 
υποψηφίου, οφείλεται σε παλαιότερη εκλογική διαδικασία, κατά την οποία για 
κάθε υποψήφιο υπήρχε χωριστή κάλπη και σε αυτήν έριχναν οι εκλογείς 
λευκό (θετική ψήφος) ή µαύρο (αρνητική ψήφος) σφαιρίδιο]. 

ΜαυρίκΐΌς1 (ο) {Μαυρικίου} (αγγλ. Republic of Mauritius = ∆ηµοκρατία τού 
Μαυρικίου) (συχνά αναφέρεται εσφαλµ. ως Άγιος Μαυ- 
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ρίκιος) νησιωτικό κράτος στον Ινδικό Ωκεανό Α. τής Μαδαγασκάρης 
µε πρωτεύουσα το Πορτ Λιούις, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νό-
µισµα τη ρουπία Μαυρικίου. — Μαυρικιανός (ο), Μαυρικιανή (η), 
µαυρικιανός, -ή, -ό. 

[ETYM. < αγγλ. Mauritius, o Ολλανδός ναύαρχος Wijbrand van 
Warwijck κατέλαβε το νησί το 1598 και το ονόµασε Μαυρίκιο προς 
τιµήν τού Ολλανδού πρίγκιπα Μαυρικίου τού Νασάου (ολλ. Maurits, 
graaf van Nassau)]. Μαυρίκιος2 (ο) {Μαυρικίου} 1. όνοµα αγίων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. < λατ. Mauricius < 
maurus «σκοτεινός, µαύρος» (βλ. κ. µαύ- 
ρος)1 

µαυρίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µαύρο χρώµα, η ιδιότητα τού µαύ-
ρου: το γλυκοχάραµα διώχνει τη ~ τής νύχτας ΣΥΝ. µελανότητα, µε-
λανάδα, σκοτεινιά ANT. ασπρίλα, ασπράδα, λευκότητα 2. µαύρο ση-
µάδι ή µελανή κηλίδα 3. ποσότητα ή µάζα µαύρου χρώµατος (π.χ. 
πολυάριθµη στρατιά, όπως φαίνεται από µακριά): «µαύρη ~ πλάκωσε, 
µαύρη σαν καλοιακούδα» (δηµοτ. τραγ.) 4. (εκφραστ.) η έλλειψη ζω-
ής, ζωντάνιας, η αίσθηση µεγάλης δυστυχίας: «γλυκιά η ζωή κι ο θά-
νατος ~» (∆. Σολωµός) || ~ πλακώνει την ψυχή µου ΣΥΝ. πένθος, σκο-
τεινιά, ζόφος. Επίσης µαυράδα (σηµ. 1, 2). µαύρισµα (το) {µαυρίσµ-
ατος | -ατα, -άτων} 1. το να γίνεται κάτι µαύρο, το να κάνει κανείς 
κάτι µαύρο 2. (συνήθ. ειδικότ.) το να γίνεται το δέρµα πιο 
σκουρόχρωµο από τον ήλιο: αυτό το αντηλιακό προσφέρει έντονο, 
βαθύ και οµοιόµορφο ~. Μαυριτανία (η) (αραβ. Al-Jumhuriyah al-
Islamiyah al-Muritani-yah = Ισλαµική ∆ηµοκρατία τής Μαυριτανίας) 1. 
κράτος τής Β∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Νουαξότ, επίσηµες 
γλώσσες τη Γαλλική και την Αραβική και νόµισµα την ουγκίγια 2. 
ΙΣΤ. αρχαίο βασίλειο τής Αφρικής, που υποτάχθηκε στους Ρωµαίους. 
— Μαυριτανός (ο), Μαυριτανή (η), µαυριτανικός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.) 
µαυριτανικός, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Mauritanie < λατ. 
Mauritania < Mauri | Mauriti «Μαυριτανοί», ονοµασία των Βερβέρων 
τής ∆. Αφρικής, όπως τους αποκαλούσαν οι Ρωµαίοι. Βλ. κ. µαύρος]. 
µαύρο- κ. µαυρό- κ. µαυρ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 
που δηλώνουν: 1. ότι κάτι είναι µαύρο ή έχει σκουρόχρωµη από-
χρωµη: µαυρο-πίνακας, µαυρο-τσούκαλο 2. πρόσωπο µε µαύρο ένδυ-
µα: µαυρο-µαντηλούσα, µαυρο-ντυµένος 3. ότι κάποιος έχει µαύρου 
χρώµατος σωµατικό χαρακτηριστικό: µαυρο-γένης, µαυρο-µάτης, 
µαυρο-µάλλης. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µεσν. µαυρο-γένης, 
µαυρο-φορώ), που προέρχεται από το µτγν. επίθ. µαύρος]. 
Μαυροβούνιο (το) {Μαυροβουνίου} (σερβοκρ. Crna Gora) µία από 
τις δύο δηµοκρατίες τής Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας τής Γιουγκο-
σλαβίας (µαζί µε τη Σερβία), µε πρωτεύουσα την Ποντγκόριτσα. — 
Μαυροβούνιος (ο) {1896], Μαυροβούνια (η). 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού διεθνούς ονόµατος Montenegro (βεν. προελ.) < ιταλ. 
Monte Nero «µαύρο βουνό», που δόθηκε αρχικά στο όρος Λόβτσεν 
εξαιτίας τής άνυδρης και άδενδρης µορφής του. Την ίδια σηµ. έχει και 
η σερβοκρ. ονοµασία Crna Gora]. µαυρογενης (ο) [µεσν.] 
{µαυρογένηδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει 
µαύρο γένι. µαυροδάφνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γλυκό επιτραπέζιο 
κρασί σε χρώµα σκούρο κόκκινο, το οποίο παράγεται από υπερώριµα 
σταφύλια των θερµών κλιµάτων και θεωρείται ιδιαίτερα τονωτικό. 
µαυροζούµι (το) {χωρ. γεν.} µαύρο ζουµί, ζωµός και γενικότ. υγρό 
σκούρου χρώµατος: αυτό δεν είναι σούπα, είναι ένα άνοστο ~ || τι το 
πίνεις αυτό το ~; (για καφέ). µαυροµάλλης, -α/-ούσα/-ού, -ικο 
{µαυροµάλληδες, (θηλ.) µαυρο-µαλλούδες} 1. αυτός που έχει µαύρα 
µαλλιά: ~ κοπέλα 2. (για ζώα) αυτός που έχει µαύρο τρίχωµα. 
µαυροµάνικος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ. για αντικείµενα) αυτός που δια-
θέτει µαύρη λαβή: ~ µαχαίρι. 
µαυροµαντηλουσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) γυναίκα που 
φοράει στο κεφάλι της µαύρο µαντήλι (συχνά λόγω πένθους). Επίσης 
µαυροµαντηλού {µαυροµαντηλούδες}. µαυροµάτης, -α, -ικο [µεσν.] 
αυτός που έχει µαύρα µάτια- ΦΡ. µαυροµάτικα φασόλια φασόλια 
µικρού µεγέθους, που φέρουν µαύρο στίγµα- το αποξηραµµένο 
περιεχόµενο τού λοβού των αµπελοφάσου-λων ΣΥΝ. γυφτοφάσουλα. 
Επίσης µαυροµατούσα κ. µαυροµατού (η). µαυροντυµένος, -η, -ο 
αυτός που φορά µαύρα ρούχα, ο ντυµένος στα µαύρα (π.χ. επειδή 
πενθεί): ~ χήρα ΣΥΝ. µαυροφόρος, µαυροφορεµένος ΑΝΤ. 
λευκοφορεµένος, λευκοντυµένος, ασπροντυµένος. µαυροπίνακας (ο) 
[1838] {µαυροπινάκων} 1. πίνακας χρώµατος µαύρου, που 
χρησιµοποιείται στα σχολεία, για να γράφουν πάνω σε αυτόν οι 
δάσκαλοι και οι µαθητές µε κιµωλία 2. (παλαιότ.) µαύρος πίνακας, 
πάνω στον οποίο σηµείωναν οι καταστηµατάρχες όσα τυχόν τους 
χρωστούσαν οι πελάτες τους- ΦΡ. (µτφ.) γράφω (κάποιον) στον 
µαυροπίνακα (στα µαύρα τα κατάστιχα) τον θεωρώ ύποπτο για επι-
λήψιµη πράξη. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. tableau noir]. µαυροπίπερο (το) 
αρωµατικό πιπέρι µε σκούρο χρώµα. µαυροπούλι (το) {χωρ. γεν.} 
(λαϊκ.) το ψαρόνι (βλ.λ.). µαύρος, -η, -ο 1. αυτός που έχει το πιο 
σκούρο χρώµα που υπάρχει στη φύση, το χρώµα τής ασέληνης 
νύχτας, τής πλήρους ελλείψεως φωτός, τού κάρβουνου: «~ είναι η 
νύχτα στα βουνά, ~ σαν καλοιακούδα» (δηµοτ. τραγ.) || - µάτια | 
µαλλιά | γραβάτα | πουλί | πάνθηρας ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) µέλας ΑΝΤ. 
άσπρος, λευκός- ΦΡ. (µτφ.) (α) κάνω µαύρα µάτια να δω (κάποιον) 
βλ. λ. µάτι (β) (απειλητικά) µαύρο φίδι που σ' έφαγε (µαύρο και 
κολοβό)! θα τιµωρηθείς πολύ σκληρά, θα 

πάθεις µεγάλο κακό: όποιος δεν υπακούει, µαύρο φίδι που τον έφαγε! 
(γ) ρίχνω µαύρη πέτρα πίσω µου φεύγω από έναν τόπο µε την 
απόφαση να µην επιστρέψω ποτέ (δ) µαύρος χρυσός το πετρέλαιο (ε) 
µαύρες συσκευές ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες έχουν συνήθως 
µαύρο χρώµα, όπως τα βίντεο, τα στερεοφωνικά συγκροτήµατα, οι 
τηλεοράσεις κ.ά. 2. µαύρο (το) (α) το πιο σκούρο χρώµα που υπάρχει 
στη φύση, το χρώµα τής πλήρους ελλείψεως φωτός, τού κάρβουνου 
(β) (σκωπτ.) η καταψήφιση ή η αρνητική ψήφος: στις εκλογές θα τους 
ρίξουµε | θα φάνε ~ 3. µαύρα (τα) τα µαύρου χρώµατος ρούχα που δη-
λώνουν πένθος: βάζω | φοράω ~ || στις σαράντα ηµέρες θα βγάλω τα ~ 
4. µαύρος (ο), µαύρη (η) (α) το πρόσωπο που ανήκει στην αφρικα-
νικής προελεύσεως φυλή των νέγρων (πβ. λ. λευκός): φυλετικές δια-
κρίσεις εις βάρος των ~ ΣΥΝ. νέγρος, (µειωτ.) αράπης (β) πρόσωπο που 
εργάζεται πολύ και σκληρά, σαν σκλάβος: δουλεύει σαν - || (ειρων.) 
έχει δύο - και του βγάζουν όλη τη δουλειά κι αυτός κάθεται 5. (συ-
νεκδ.) αυτός που σχετίζεται µε τη φυλή των µαύρων, την κουλτούρα 
και τον πολιτισµό της: - µουσική· ΦΡ. (α) µαύρη φυλή η νεγροειδής 
φυλή (β) µαύρη ήπειρος η Αφρική 6. αυτός που έχει αποκτήσει σκού-
ρο δέρµα από την έκθεση στον ήλιο- µαυρισµένος: µετά τις διακοπές 
του στο νησί γύρισε ~ ΣΥΝ. µελαχρινός, µαυρειδερός- ΦΡ. (απειλητικά) 
θα σε κάνω µαύρο (στο ξύλο) θα σε δείρω πάρα πολύ, τόσο ώστε το 
δέρµα σου να µελανιάσει 7. (στα ακριτικά τραγούδια) µαύρος (ο) 
άλογο µε µελανό τρίχωµα: «δίνει τού µαύρου του βιτσιά, στη χώρα 
κατεβαίνει» (ακριτ. τραγ.) 8. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει σκούρο χρώµα 
ή απόχρωση: η φωτιά βγάζει - καπνούς || ο ουρανός έχει γεµίσει ~ 
σύννεφα ΣΥΝ. σκούρος, σκουρόχρωµος, σκοτεινός ΑΝΤ. ανοιχτός, 
ανοιχτόχρωµος 9. βρόµικος: τα χέρια σου είναι ~· πήγαινε να τα πλύ-
νεις! 10. (κρασί) που έχει πολύ σκούρο κόκκινο χρώµα, λ.χ. η µαυρο-
δάφνη (βλ.λ.) 11. (ψωµί) που έχει σκούρο χρώµα, γιατί παρασκευάζε-
ται από αλεύρι ολικής αλέσεως ή σικάλεως 12. (δόντι) που έχει χα-
λάσει ΣΥΝ. σάπιος, χαλασµένος ANT. γερός, υγιής 13. (αργκό) µαύρη 
(η) | µαύρο (το) το χασίς 14. ΤΥΠΟΓΡ. τυπογραφικό στοιχείο τού αλ-
φαβήτου, που τυπώνεται εντονότερα, ώστε να ξεχωρίζει, να τονίζεται 
περισσότερο: σε αυτό το λεξικό κάθε κεφαλή λήµµατος είναι τυπωµένη 
µε ~ στοιχεία · 15. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
δυσκολία, δυστυχία, καταστροφές, αθλιότητα κ.λπ.: µου 'κάνες ~ τη 
ζωή || ~ χρόνια | µελαγχολία | µέρα ΣΥΝ. άθλιος, δυστυχισµένος ANT. 
ευτυχισµένος· ΦΡ. (α) ΙΣΤ. µαύρος Σεπτέµβρης ο Σεπτέµβριος τού 
1955, κατά τον οποίο ξέσπασε κύµα βιαιοπραγιών εις βάρος των 
Ελλήνων τής Κωνσταντινούπολης από τον τουρκικό όχλο (β) Μαύρη 
Βίβλος βιβλίο στο οποίο καταγράφονται όλα τα µελανά έργα καθε-
στώτος, προσώπου κ.ά. (λ.χ. οι διώξεις, οι δολοφονίες, παραβιάσεις 
δικαιωµάτων κ.τ.ό.): η ~ τού φασισµού 16. (α) αυτός που συνδέεται 
µε δυσάρεστα συναισθήµατα: ~ σκέψεις θολώνουν το µυαλό µου || -
ιδέες | συλλογισµοί | µαντάτα (β) ως επιτατικό τής αρνητικής σηµ. 
ουσιαστικών: µε κυρίευσε ~ απελπισία (βλ.λ.) || έπεσε ~ πείνα ΣΥΝ. 
θλιβερός, κακός, πένθιµος ΑΝΤ. ευχάριστος, ευφρόσυνος· ΦΡ. (α) (εκ-
φραστ.) µαύρος κι άραχνος | άραχλος βλ. λ. άραχνος (β) τα βλέπω 
όλα µαύρα βλέπω πάντα την αρνητική όψη των πραγµάτων ή των 
καταστάσεων, είµαι πολύ απαισιόδοξος (γ) τα βάφω µαύρα στενο-
χωριέµαι και θλίβοµαι πάρα πολύ, τόσο ώστε να παραιτηθώ από κάθε 
προσπάθεια (δ) είµαι στις µαύρες µου | έχω τις µαύρες µου δεν έχω 
κέφια, είµαι θλιµµένος ή απελπισµένος (ε) µαύρη αλήθεια η πικρή 
(και δυσβάσταχτη) αλήθεια: έχει δίκιο, για να πούµε και τη ~ (αν και 
είµαστε γενικά αντίθετοι) (στ) µαύρα δάκρυα (µεσν. φρ.) πολύ πικρά 
και πονεµένα δάκρυα· κυρ. στις ΦΡ. χύνω µαύρο δάκρυ | µαύρα 
δάκρυα κ. κλαίω µε µαύρο δάκρυ κλαίω µε πολλή πίκρα και πόνο (ζ) 
µαύρο χάλι | µαύρα χάλια εντελώς άθλια κατάσταση (η) (µτφ.-
εκφραστ.) µαύρη λίστα κατάλογος προσώπων, πραγµάτων κ.λπ. που 
καταδικάζονται, που πρέπει να αποφεύγονται ή να καταστραφούν: το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος κυκλοφόρησε µια ~ µε παραλίες που είναι 
µολυσµένες || η ~ των απαγορευµένων βιβλίων 17. (εµφατ.) αυτός που 
αποδεικνύεται δυσάρεστος, αντίθετα από ό,τι θα περίµενε κα-νείς: ~ 
διακοπές περάσαµε! Έβρεχε και φυσούσε συνέχεια και δεν κάναµε 
κανένα µπάνιο 18. αυτός που συνδέεται µε την έννοια τού κακού, τού 
υποχθόνιου, τού διαβολικού: ~ µαγεία 19. (για πρόσ.) αυτός που 
υποφέρει από δυστυχία, που δοκιµάζεται από την τύχη και τις 
περιστάσεις: δεν λυπάµαι τόσο τον ίδιο, όσο τη ~ τη µάννα του || «αν, 
οι ~, να ζούµε άτεκνοι γέροι | επρόσταξε αυστηρό θέληµα θείο...» (Γ. 
Μαρκοράς) ΣΥΝ. δυστυχισµένος, δόλιος, κακότυχος, δύσµοιρος, τα-
λαίπωρος, βαριόµοιρος, κακοµοίρης, καηµένος, καψερός, φουκαράς, 
φτωχός, έρµος ΑΝΤ. ευτυχισµένος, ευδαίµων, καλότυχος 20. (κ. για 
πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από κακία, µοχθηρία: πρόσεχε τον 
αυτόν, είναι - ψυχή || ~ καρδιά 21. αυτός που συνδέεται µε υπερσυ-
ντηρητικές, ακροδεξιές αντιλήψεις: η ~ αντίδραση (οι δυνάµεις που 
αντιδρούν σε οποιαδήποτε µεταρρυθµιστική προσπάθεια) ΣΥΝ. φασι-
στικός 22. παράνοµος· κυρ. στις ΦΡ. (α) µαύρη αγορά η παράνοµη πώ-
ληση σε υπέρογκες τιµές προϊόντων που είναι απαγορευµένα ή σπα-
νίζουν (π.χ. στην περίοδο τής Κατοχής) (β) µαύρο χρήµα το χρήµα 
που προέρχεται από τον χώρο τής παραοικονοµίας ή που κερδίζεται 
µε εντελώς παράνοµο τρόπο (γ) µαύρη εργασία κρυφή και συνήθ. κα-
κοπληρωµένη εργασία 23. µακάβριος· κυρ. στις ΦΡ. (α) µαύρο χιού-
µορ το να αστειεύεται κανείς µε πράγµατα µακάβρια (β) µαύρη κω-
µωδία η κωµωδία τής οποίας το χιούµορ αντλείται από δυσάρεστες 
και ατυχείς καταστάσεις, που βασίζεται στο µαύρο χιούµορ · 24. 
ΖΩΟΛ. µαύρη χήρα δηλητηριώδης µαύρη αράχνη, που σκοτώνει και 
καταβροχθίζει το αρσενικό της ταίρι µετά το ζευγάρωµα · 25. µαύρη 
τρύπα | µελανή οπή (α) ΑΣΤΡΟΝ. το τελικό στάδιο τής εξέλιξης ενός 
αστέρα πολύ µεγάλης µάζας (β) µεγάλο χρέος | έλλειµµα, το οποίο 
δεν µπορεί να καλυφθεί ή συνεχώς διευρύνεται: η ~ τής οίκο- 
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νοµίας | τού προϋπολογισµού- (ειδικότ.) χρονοβόρα ή εξαιρετικά πο-
λυδάπανη διαδικασία ή κατάσταση που απαιτεί συνεχώς χρήµατα: η 
~ των µεγάλων δηµοσίων έργων || «η Κοµισιόν προσφεύγει κατά των 
χωρών για παραβίαση τής κοινοτικής νοµοθεσίας, οι εθνικές κυβερ-
νήσεις επιµένουν και οι υποθέσεις καταλήγουν στη ~ των κοινοτικών 
διαδικασιών» (εφηµ.) · 26. ΤΕΧΝΟΛ. µαύρο κουτί ηλεκτρονική 
συσκευή, µονωµένη και προστατευµένη σε ειδικό κιβώτιο, που τοπο-
θετείται µέσα στο αεροσκάφος και καταγράφει πληροφορίες σχετι-
κές µε τη λειτουργία και τα συστήµατα πλοήγησης του, καθώς και τις 
συνοµιλίες ανάµεσα στον πιλότο και τον πύργο ελέγχου κατά τη 
διάρκεια τής πτήσης έτσι, ώστε να είναι δυνατόν να ερευνηθούν εκ 
των υστέρων τα αίτια και οι συνθήκες ενδεχόµενου δυστυχήµατος 
• ΦΡ. µαύρο πρόβατο (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που διαφέρει 
από το σύνολο λόγω κάποιου (συνήθ. αρνητικού) χαρακτηριστικού 
του ή που προκαλεί µε τη στάση του την αντίδραση των υπολοίπων: 
αν η χώρα µας δεν φροντίσει σύντοµα να προσαρµοστεί στις κοινο 
τικές οδηγίες, θα γίνει το ~ τής Ε.Ε. — (υποκ.) µαυρούλης, -α, -ικο. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα, συµπάθεια. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µτγν. µαύρος < λατ. maurus < αρχ. άµαυρός, αγν. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε το επίθ. αµυδρός. Ορισµένες φρ. και όροι είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. µαύρη αγορά (< γαλλ. marché noir), µαύρο χιού-
µορ (< αγγλ. black humour), µαύρη τρύπα (< αγγλ. black hole), µαύρο 
κουτί (< αγγλ. black box), µαύρο πρόβατο (< αγγλ. black sheep(, µαύρη 
λίστα (< αγγλ. black list), τα βλέπω όλα µαύρα (< γαλλ. voir tout en 
noir) κ.ά]. 

µαυροτσουκαλο (το) 1. (λαϊκ.) µαύρο τσουκάλι, χύτρα µαυρισµένη 
από την καπνιά 2. (σκωπτ.) άνθρωπος µε έντονα σκούρο δέρµα ή πο-
λύ µαυρισµένος από τον ήλιο. 

µαυροφόρος, -α, -ο [µεσν.] 1. αυτός που φορά µαύρα ρούχα, που εί-
ναι ντυµένος στα µαύρα ΣΥΝ. µαυροφορεµένος, µαυροντυµένος ANT. 
ασπροντυµένος, λευκοφορεµένος, λευκοφόρος 2. µαυροφόρα (η) η 
χήρα· 

µαυροφορώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {µαυροφορείς... | µαυροφόρε-σα, -θηκα, 
-µένος) φορώ µαύρα ρούχα, είµαι ντυµένος στα µαύρα, κυρ. επειδή 
έχω πένθος: τρεις οικογένειες µαυροφόρεσαν από το τελευταίο τρο-
χαίο ατύχηµα || µαυροφορεµένη γυναίκα ΣΥΝ. µαυροντύνοµαι, φορώ 
(τα) µαύρα ANT. ασπροφορώ, λευκοφορώ. 

µαυροφρύδης, -α, -ικο αυτός που έχει µαύρα φρύδια. 
µαυρόχωµα (το) {µαυροχώµ-ατος | -ατα, -άτων} χώµα µε µαύρο χρώ-

µα, το οποίο προέρχεται από αποσύνθεση οργανικών ουσιών και χρη-
σιµοποιείται κυρ. στην κηπουρική ΣΥΝ. φυτόχωµα, χούµος. 

µαυσωλείο (το) µεγαλοπρεπές και πολυτελές ταφικό µνηµείο, που 
έχει µορφή νάί'σκου ή σύνθετου οικοδοµήµατος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
Μαυσωλεϊον < αρχ. Μαύς)σ)ωλ(λ)ος, σατράπης τής Καρίας από το 
377 ώς το 353 π.Χ., ο οποίος έχτισε για τον εαυτό του ένα 
µεγαλοπρεπές ταφικό µνηµείο. Το όνοµα του συνδέεται πιθ. µε τη 
λυδική θεότητα *Mav§, για την οποία βλ. λ. µαυλίζω]. 

µαφία (η) {δύσχρ. µαφιών) 1. εγκληµατική οργάνωση µε αυστηρή ιε-
ραρχία και απαράβατους εσωτερικούς νόµους, η οποία ιδρύθηκε τον 
περασµένο αιώνα στη Σικελία και η δράση της εξαπλώθηκε σταδιακά 
σε ολόκληρη την Ιταλία, αλλά και την Αµερική και την Ευρώπη 2. 
(κατ' επέκτ.) κάθε οργανωµένο δίκτυο κακοποιών: η ρωσική ~ 3. 
(µτφ.) κλειστή οµάδα επιτηδείων, που εξυπηρετεί συντονισµένα τα 
συµφέροντα της χρησιµοποιώντας αθέµιτα µέσα ΣΥΝ. κύκλωµα, κλί-
κα · 4. (ενίοτε κ. χαϊδευτ.) πονηρός ή πολύ έξυπνος άνθρωπος: πρό-
σεχε τον αυτόν, είναι µεγάλη ~! — µαφιόζος (ο), µαφιόζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mafia < σικελ. mafia «θάρρος, γενναιότητα» < αραβ. 
mahjas. «καύχηση, έπαρση»]. 

µαφόριο (το) {µαφορί-ου | -ων) (λόγ.-παλαιότ.) λεπτό πέπλο µε το 
οποίο κάλυπταν το κεφάλι ή/και τους ώµους τους οι γυναίκες. Επί-
σης µαφόρι 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µαφόριον < µτγν. λατ. mafortes | mafortia (µόνο πληθ.), 
αγν. ετύµου, που παρετυµολογήθηκε προς το µτγν. ώµοφόριον]. 

µάχαιρα (η) {χωρ. πληθ.) (αρχαιοπρ.) το µαχαίρι· ΦΡ. µάχαιραν έδω-
κας, µάχαιραν θα λάβεις (πβ. Κ.∆. Ματθ. 26, 52: πάντες γαρ οί λαβό-
ντες µάχαιραν εν µαχαίρα άπολοϋνταί) όσοι βλάπτουν τους άλλους, 
θα πάθουν οι ίδιοι κακό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µάχαρ-jα, αβεβ. ετύµου. Ελάχιστα πιθανή είναι η σύν-
δεση µε το ρ. µάχοµαι, όπως και µε τη λ. µάγειρος. Έχει υποτεθεί 
ακόµη ότι η λ. ανάγεται στο εβρ. makërâ «ξίφος», αλλά θα µπορούσε 
να ισχύει και το αντίστροφο]. 

µαχαίρι (το) {µαχαιρ-ιού | -ιών} 1. όργανο που αποτελείται από µε-
ταλλική λεπίδα, κοφτερή στη µία ή και στις δύο ακµές της, και λαβή' 
χρησιµοποιείται για κάθε είδους κόψιµο ή και ως όπλο, θεωρείται δε 
ένα από τα πρώτα εργαλεία που κατασκεύασε ο άνθρωπος: δώσε µου 
το ~, να κόψω το κρέας || κάρφωσε | έµπηξε το ~ στον κορµό τού 
δέντρου || δίκοπο | κοφτερό | στοµωµένο -1| σέρνω | τραβώ | βγάζω ~ 
ΦΡ. (µτφ.) (α) κόβω (κάτι) µε το µαχαίρι εξαφανίζω (κάτι) από τη ρί-
ζα του (β) τραβάω µαχαίρι γίνοµαι πολύ επιθετικός, εξοργίζοµαι πάρα 
πολύ: Μη µου µιλάς για τον Αντωνίου! Όταν ακούω γι ' αυτόν, ~ (γ) 
είµαι | βρίσκοµαι στα µαχαίρια (µε κάποιον) έχω πολύ µεγάλες δια-
φορές, υπάρχει µίσος ανάµεσα µας (δ) βάζω το µαχαίρι στον λαιµό 
(κάποιου) πιέζω (κάποιον) σε πολύ µεγάλο βαθµό: µόνο όταν του βά-
λεις το µαχαίρι στον λαιµό, θ'αντιδράσει (ε) ΓΟ µαχαίρι φτάνει ώς το | 
στο κόκκαλο για µια έρευνα για την αναζήτηση ευθυνών και τη 
διαλεύκανση τής αλήθειας, η οποία φτάνει σε βάθος, ώς τους πραγ-
µατικούς υπευθύνους, όποιοι κι αν είναι αυτοί (στ) (παροιµ.) όποιος 
έχει µαχαίρι, τρώει πεπόνι τα αγαθά τα απολαµβάνει αυτός που έχει 
και τα µέσα για να τα αποκτήσει (ζ) µπαίνει µαχαίρι γίνονται δρα-
στικές περικοπές: «αποφασίστηκε να περικοπούν οι κρατικές δαπά- 

νες, να µπει µαχαίρι στη διοίκηση» (εφηµ.) (η) (µτφ.) βγαίνουν (τα) 
µαχαίρια εκδηλώνονται οι αντίπαλες διαθέσεις, για οξείες λεκτικές 
επιθέσεις µεταξύ υποστηρικτών αντίθετων απόψεων: στη γενική συ-
νέλευση τού συλλόγου βγήκαν µαχαίρια 2. (µτφ.) οτιδήποτε πληγώνει 
συναισθηµατικά, προκαλεί οξύ συναίσθηµα πόνου και θλίψης: τα λό-
για της ήταν ~ στην καρδιά µου 3. (λαϊκ.-µτφ.) η χειρουργική επέµ-
βαση: αφού έχει πρόβληµα συνέχεια µε τον λαιµό, µάλλον οι αµυ-
γδαλές σου χρειάζονται ~ ΣΥΝ. νυστέρι, λεπίδι. — (υποκ.) µαχαιράκι 
[µεσν.] κ. (λόγ.-υποκ.) µαχαιρίδιο (το) [µτγν.], (µεγεθ.) µαχαίρα (η) 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µαχαίριον, υποκ. τού ουσ. µάχαιρα. Ορισµένες φρ. 
είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. βάζω το µαχαίρι στον λαιµό κάποιου (< 
γαλλ. mettre le couteau sur | sous la gorge), είναι στα µαχαίρια (< 
γαλλ. ils sont à couteaux tirés)]. 

µαχαιριά (η) [µεσν.] 1. το χτύπηµα µε µαχαίρι: του έδωσε µια ~ 2. 
(συνεκδ.) το τραύµα που έχει προκληθεί από µαχαίρι: το πτώµα είχε 
πέντε ~ στην κοιλιά 3. (µτφ.) πλήγµα. 

µαχαιροβνάλτης (ο) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.) (εκφραστ.) κακοποιός 
που σκοτώνει µε µαχαίρι. 

µαχαιροπίρουνο (το) 1. το µαχαίρι και το πιρούνι, τα οποία χρησι-
µοποιεί κανείς στο φαγητό 2. µαχαιροπίρουνα (τα) το σύνολο των 
µαχαιριών, των πιρουνιών και των κουταλιών, που χρησιµοποιούνται 
στο τραπέζι για το γεύµα. 

µαχαιρώνω ρ. µετβ. {µαχαίρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. χτυπώ µε µαχαίρι: 
τον µαχαίρωσε πισώπλατα 2. (µεσοπαθ. µαχαιρώνοµαι) συµµετέχω 
σε συµπλοκή, κατά την οποία ανταλλάσσονται χτυπήµατα µε µα-
χαίρια. — µαχαίρωµα (το). 

µαχαλάς (ο) {µαχαλάδες) (καθηµ.) λαϊκή γειτονιά, τµήµα πόλεως, 
συνοικία: ο απάνω | κάτω | πέρα ~ || προσφυγικός ~ ΦΡ. (παροιµ.) κάθε 
τόπος και ζακόνι, κάθε µαχαλάς και τάξη κάθε περιοχή έχει τις δικές 
της συνήθειες, τα δικά της ήθη και έθιµα. [ETYM. µεσν. < τουρκ. 
mahalle]. 

µαχαραγιάς (ο) (µαχαραγιάδες) 1. ο ηγεµόνας ινδικού κρατιδίου 2. 
(µτφ.) άνθρωπος που ζει µέσα στην πολυτέλεια και τις ανέσεις: στο 
σπίτι που τους παραχωρήθηκε ζουν ζωή µαχαραγιά ΣΥΝ. πασάς. 
[ΕΤΥΜ. < χίντι mahärajah «µεγάλος βασιλιάς» < mahät «µεγάλος» (πβ. 
ελλην. µέγας) + raja «βασιλιάς» (< σανσκρ. rajan)]. 

µαχαρανή (η) η σύζυγος τού µαχαραγιά. [ETYM. < χίντι maharani 
«µεγάλη βασίλισσα» < mahät «µεγάλος» (πβ. ελλην. µέγας) + räni 
«βασίλισσα» (< σανσκρ. räjfii)]. 

µάχη (η) {µαχών} 1. η ένοπλη σύγκρουση µεταξύ δύο αντιπάλων 
στρατών, ένοπλων οµάδων, στο πλαίσιο πολεµικής σύρραξης: µεγάλη 
| σφοδρή | αµφίρροπη | λυσσώδης | αποφασιστική | σκληρή | φονική | 
αιµατηρή ~ || δίνω ~ || η ~ µαίνεται || µπαίνω | ρίχνοµαι στη ~ || πεδίο 
µάχης (ο χώρος όπου διεξάγεται η ένοπλη σύγκρουση) || ~ εκ τού 
συστάδην | σώµα µε σώµα || σε θέση µάχης ΣΥΝ. συµπλοκή, σύρραξη· 
ΦΡ. (α) µητέρα (όλων) των µαχών βλ. λ. µητέρα (β) (λόγ.) άδακρυς µά-
χη (άδακρυς µάχη) µάχη χωρίς απώλειες 2. (γενικότ.-εκφραστ.) κάθε 
είδους σύγκρουση, έντονη αναµέτρηση: ~ δύο κοµµάτων για την 
εξουσία || έχασε τη ~ µε τον θάνατο (πέθανε υποκύπτοντας τελικά 
στην ασθένεια ή στα τραύµατα του)· ΦΡ. θέτω (κάποιον) εκτός µά-
χης (i) καθιστώ (κάποιον) ανίκανο να συνεχίσει να µάχεται, εξουδε-
τερώνω (ii) καθιστώ (κάποιον) ανενεργό, τον εµποδίζω να αναπτύξει 
δράση ή να συνεχίσει να ασχολείται µε κάτι: οι ρευµατισµοί µε έθε-
σαν εκτός µάχης 3. (µτφ.) έντονη, πεισµατώδης και συστηµατική προ-
σπάθεια για την επίτευξη συγκεκριµένου σκοπού: η κυβέρνηση έδω-
σε ~ για την ψήφιση τού νοµοσχεδίου στη Βουλή || αν δεν εκσυγχρο-
νίσουµε τη βιοµηχανία µας, θα χάσουµε τη ~ τής προόδου || ~ για τη 
µόρφωση || - κατά τής φτώχιας | τού πληθωρισµού | τής ανεργίας 
ΣΥΝ. αγώνας, πάλη· ΦΡ. µάχη των εντυπώσεων έντονος ανταγωνισµός 
για το ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις, ποιος θα κάνει καλύτερη 
εντύπωση: το κόµµα κέρδισε τη ~ στην προεκλογική περίοδο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < µάχοµαι (υποχωρητ.). Η φρ. (θέτω | είµαι) εκτός µάχης αποδίδει 
τη γαλλ. (mettre | être) hors de combat]. 

µάχητα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.-λογοτ.) η µάχη (πβ. µάνητα). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µάχη, κατά το σχήµα νεότη - νεότητα, µάνη - µάνητα]. 

µαχητής (ο) [αρχ.], µαχήτρια (η) [1847] {µαχητριών} 1. πρόσωπο 
που µετέχει σε ένοπλη σύρραξη, σε πολεµική σύγκρουση ΣΥΝ. πολε-
µιστής, στρατιώτης 2. (κατ' επέκτ.-µτφ.) πρόσωπο που αγωνίζεται µε 
πίστη και αφοσίωση για την επίτευξη συγκεκριµένου σκοπού: ατρό-
µητος | ακούραστος ~ τής ελευθερίας | τής δηµοκρατίας | τής προόδου 
ΣΥΝ. αγωνιστής. 

µαχητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε µάχη, ο κατάλ-
ληλος για πολεµική σύρραξη: ~ αεροσκάφη | ικανότητα | φρόνηµα || (κ. 
ως ουσ.) η Πολεµική Αεροπορία έχει ανάγκη από µαχητικά και 
µεταγωγικά ΣΥΝ. πολεµικός 2. αυτός που αναπτύσσει έντονη αγωνι-
στική δραστηριότητα: είναι το πιο ~ µέλος τού κόµµατος ΣΥΝ. δρα-
στήριος, κινητικός 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από αγωνιστικότητα 
και πάθος, που δεν κάµπτεται εύκολα: ~ αθλητής | πολιτικός | αγορη-
τής | εφηµερίδα | πνεύµα | συλλαλητήριο ΣΥΝ. αγωνιστικός. — µα-
χητικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. µαχητικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η 
µαχητική ικανότητα: η ~ τής Πολεµικής Αεροπορίας || η ~ των 
πολεµικών µας αεροσκαφών 2. (µτφ.) η αγωνιστική διάθεση 
προσώπου σε σχέση µε τις ιδέες που υποστηρίζει ή τους στόχους που 
επιδιώκει να εκπληρώσει: υπήρξε πολιτικός που διακρίθηκε για τη - 
του, όντας µπροστάρης σε όλους τους δηµοκρατικούς αγώνες τού λαού. 
µαχητός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που είναι δυνατόν να πολεµηθεί 
και κατ' επέκτ. να αµφισβητηθεί, να ανατραπεί: ~ τεκµήριο | επιχεί- 
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ρήµα ΣΥΝ. αµφισβητούµενος ΑΝΤ. αµάχητος, ακαταµάχητος. 
-µαχία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται µε: 1. το 

όργανο ή τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται µια µάχη: οπλο-µα-χία, ξιφο-µαχία, 
µονο-µαχία 2. τον χωρό όπου γίνεται µια µαχή: αεροµαχία, θαλασσο-µαχία 3. 
την αιτία της µάχης ή εκείνο εναντίον τού οποίου γίνεται µια µάχη: εικονο-
µαχία, ταυρο-µαχία. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. 
αρχ. ναυ-µα-χία, µτγν. ταυρο-µαχία), που προέρχεται από συνθ. σε -µάχος 
(βλ.λ.)]. 

µάχιµος, -η, -ο [αρχ.] 1. ικανός ή κατάλληλος για µάχη, αυτός που µπορεί να 
συµµετάσχει σε ένοπλη σύγκρουση: ~ στράτευµα ΣΥΝ. αξιόµαχος 2. ΣΤΡΑΤ. 
(α) (πολίτης) που κρίνεται ικανός να εκτελέσει πλήρη στρατιωτική υπηρεσία, 
σε αντιδιαστολή προς αυτόν που κρίνεται ανίκανος ή κατατάσσεται στους 
βοηθητικούς ΣΥΝ. οπλίτης, στρατιώτης (β) αυτός που υπηρετεί σε 
στρατιωτικό σώµα, το οποίο µετέχει ή προορίζεται να µετάσχει σε πολεµικές 
επιχειρήσεις και όχι να µείνει στα µετόπισθεν: ~ αξιωµατικός 3. (µτφ.) αυτός 
που συµµετέχει ενεργητικά σε έναν χώρο δραστηριότητας: ~ δηµοσιογράφος | 
εκπαιδευτικός || (περιληπτ.) η ~ δηµοσιογραφία | εκπαίδευση. — µα-χίµως 
επίρρ; [µτγν.], µαχιµότητα (η). 

µαχµουρλήδικος, -η, -ο (οικ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ραθυµία και 
νωθρότητα: - συµπεριφορά | κινήσεις ΣΥΝ. νωθρός, τεµπέλικος, οκνός, 
ράθυµος ΑΝΤ. δραστήριος, γρήγορος, ενεργητικός, µαχητικός. — 
µαχµουρλήδικα επίρρ. 

µαχµουρλής (ο) {µαχµουρλήδες}, µαχµουρλού (η) {µαχµουρλού-δες} (οικ.) 1. 
πρόσωπο που µόλις ξύπνησε, που δεν κοιµήθηκε καλά και γι' αυτό έχει κακή 
διάθεση ΣΥΝ. αγουροξυπνηµένος, κακοδιάθε-τος 2. πρόσωπο που 
συµπεριφέρεται µε ραθυµία και νωθρότητα ΣΥΝ. οκνός, νωθρός, δυσκίνητος, 
χαύνος, νυσταλέος ΑΝΤ. ζωηρός, δραστήριος, ενεργητικός, σφριγηλός. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. mahmurlu < mahmur «νυσταγµένος»]. 

µάχοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ♦ (αµετβ.) 1. 
συµµετέχω σε ένοπλη σύγκρουση, σε µάχη: ο απελευθερωτικός στρατός 
µάχεται µε ηρωισµό και αυταπάρνηση || µαχόµαστε µέχρις εσχάτων | στο 
πλευρό κάποιου ΣΥΝ. πολεµώ ♦ 2. (αµετβ. κ. µετβ.) (κατ' επέκτ.-µτφ.) 
καταβάλλω έντονες και συστηµατικές προσπάθειες (για να επιτύχω 
συγκεκριµένο στόχο), συµµετέχω σε σκληρό αγώνα, αναµέτρηση: (αµετβ.) 
µάχεται για τα δικαιώµατα του || ~ κατά τής διαφθοράς || µαχόµενη 
δηµοσιογραφία | δικηγορία || εκπαίδευση || (µετβ.) µάχεται αταλάντευτα την 
ηθική σήψη και τα σκάνδαλα ΣΥΝ. αγωνίζοµαι, παλεύω, πολεµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε την περσ. λ. *ha-
amazan (βλ. λ. αµαζόνα), η οποία θα περιέγραφε µια περσική πολεµική φυλή, 
δεν ευσταθεί µορφολογικώς. Το ίδιο ισχύει και για τις προταθείσες συνδέσεις 
µε τους τ. µάχαιρα και µηχανή. Το λατ. mactô «σφάζω, θυσιάζω» εγείρει 
παρόµοια προβλήµατα, ενώ ή αναγωγή στο σανσκρ. makhâ- «λάγνος» απέχει 
σηµασιολογικώς]. 

-µάχος λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν το 
πρόσωπο που: 1. µάχεται εναντίον κάποιου: εικονο-µάχος, ταυρο-µάχος 2. 
υπερασπίζεται µια περιοχή ή που πολέµησε σε έναν τόπο: µακεδονο-µάχος, 
µαραθωνο-µάχος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πυγ-µά-χος, 
µτγν. θεο-µάχος), που προέρχεται από το θ. τού ρ. µάχοµαι]. 

-µαχος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λόγιων επιθέτων που 
σχετίζονται µε: 1. τη στάση κάποιου απέναντι σε µάχη, αναµέτρηση: αξιό-
µαχος, φυγό-µαχος 2. την ιδιότητα τής αντίστασης ή αντοχής (σε κάτι): πυρί-
µαχος. 
[ΕΤΥΜ; Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. σύµ-µα-χος, 
πρό-µαχος), που προέρχεται από το θ. τού ρ. µάχοµαι}. 

-µαχώ λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν: 1. το 
όργανο ή τον τρόπο µε τον οποίο µάχεται κάποιος: λογο-µαχώ, ξι-φο-µαχώ 2. 
τον χώρο όπου µάχεται κάποιος: αερο-µαχώ, ναυ-µαχώ 3. τη δυσκολία και την 
αγωνία που αισθάνεται κάποιος: ψυχο-µαχώ, αγκο-µαχώ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. συµ-µαχώ, 
µονο-µαχώ), που προέρχεται από τα συνθ. σε -µαχος | -µαχος (βλ.λ.)]. 

Μ.Ε. (η) Μέση Εκπαίδευση. 
µε κ. µ' (µπροστά από φωνήεν) πρόθ. (+αιτ.) δηλώνει: 1. (α) συνοδία ή 

συντροφιά, παρέα (µε κάποιον) (συχνά προηγείται το επίρρ. µαζί): πήγα στο 
θέατρο ~ τον πατέρα µου (ή µαζί ~ τον πατέρα µου) || θα έρθω - τον Πέτρο (β) 
συνύπαρξη: ζει ~ µια φίλη της 2. τρόπο: τα πορτοκάλια πωλούνται ~ το κιλό κι 
όχι ~ το κοµµάτι || µε βοήθησε ~ προθυµία || πίνω τον καφέ ~ ζάχαρη και γάλα || 
βγαίνοντας από το διαµέρισµα του ήρθε πρόσωπο ~ πρόσωπο µε τη Μαρία || 
γίνεται µάχη σώµα - σώµα | στήθος - στήθος || περπατούσαν χέρι (~) χέρι! || θα 
έρθει - χαρά στη συγκέντρωση || ~ λίγα λόγια (σύντοµα), πες µου ποιο είναι το 
πρόβληµα σου || µιλάει πάντα ~ τουπέ (αλαζονικά) || βλέπω ή παίρνω κάποιον ~ 
καλό ή κακό µάτι (διατίθεµαι ευνοϊκά ή δυσµενώς απέναντι του) || ~ χίλια 
βάσανα (πολύ δύσκολα) κατάφερε να µεγαλώσει τα παιδιά της || βγάζω το ψωµί 
µου ~ τον ιδρώτα τού προσώπου µου (δουλεύοντας πολύ σκληρά, κοπιάζοντας 
πολύ) || τίποτα δε γίνεται ~ το ζόρι (µε πίεση), πρέπει να τον πάρεις ~ το καλό 
(να τον καλοπιάσεις, να του µιλήσεις γλυκά) για να γίνει η δουλειά σου || 
σήκωσε το ~ το µαλακό (προσεκτικά, χωρίς βίαιες κινήσεις) || δέχτηκε ~ ΤΟ 
στανιό (πιεζόµενος, χωρίς να θέλει) || ~ τα πολλά (µε πολλές προσπάθειες, 
ύστερα από πολύ κόπο) κατάφερα να την πείσω να δώσει εξετάσεις 3. µέσο 
µεταφοράς ή όργανο: πήγα - τρένο | τα πόδια || έκοψα το καρπούζι ~ το µαχαίρι 
|| διαβάζει ~ το φως τής λάµπας || (ευχετ.) ~ τη βοήθεια τού Θεού, θα τα 
καταφέρουµε! 4. σχέση | αναφορά: έχει µανία ~ το ψάρεµα || µ ' εκείνο το 
πρόβληµα που είχαµε χθες, δεν µπόρεσα να βρω λύση 5. ισότητα, οµοιότητα, 
συµφωνία, 

επικοινωνία φιλική ή εχθρική: το αυτοκίνητο σου είναι ίδια µάρκα -το δικό µου 
|| η ∆ανάη µοιάζει ~ τον πατέρα της || έχει τσακωθεί ~ τους δικούς της || οι 
Ισραηλινοί άρχισαν διαπραγµατεύσεις - τους Παλαιστινίους || είναι σύµφωνος - 
τις απόψεις µας 6. (α) συνθήκες: δεν ταξιδεύω ~ τέτοια βροχή || ~ τόσο θόρυβο 
µου είναι αδύνατον να κοιµηθώ (β) ψυχική κατάσταση: γέλασα ~ την καρδιά 
µου (πολύ) || έφαγα - την ψυχή µου (όσο ήθελα, πολύ) || δούλεψε ~ πυλλή όρεξη 
7. αιτία: συγκινήθηκα ~ τη συµπεριφορά του 8. κυριότητα, κτήση, κατοχή 
(ακόµα και για είδη ένδυσης): νύφη ~ προίκα 9. ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή 
ιδιότητα, περιεχόµενο: σπίτι - ωραία επίπλωση || µποτίλια ~ λάδι || η δασκάλα ~ 
τα γαλάζια µάτια || το κορίτσι ~ τα µαύρα (ενν. ρούχα)· ΦΡ. χρήµα µε ουρά 
πολύ χρήµα: η νύφη µπορεί να µην είναι όµορφη, όµως έχει -10. χρόνο: (α) 
χρονικό προσδιορισµό: θα ξεκινήσουµε το πρωί ~ την ανατολή τού ήλιου || 
πρωί-πρωί ~ τη δρο-σούλα- ΦΡ. κοιµάµαι | πάω για ύπνο µε τις κότες 
κοιµάµαι πολύ νωρίς (β) όριο | τέλος χρονικού διαστήµατος: δέκα ~ έντεκα 
έχουµα µάθηµα 11. ποσό ή αντάλλαγµα | αντιστάθµισµα: άλλαξα τα ρούβλια ~ 
δολλάρια || τον βοήθησε - το αζηµίωτο || δεν πουλώ ~ κέρδος, αλλά ~ ζηµία 12. 
αντίθεση, εναντίωση (παρά): ~ τόσες υποχρεώσεις, τα κατάφερε µια χαρά || ~ 
όλο το σεβασµό που σου 'χω, θα διαφωνήσω µαζί σου || µ' όλες της τις 
παραξενιές, είναι χαριτωµένη 13. ως περι-φραστ. πρόθεση (+αιτ.) ή περιφραστ. 
σύνδ. (+να...): (α) µε βάση: ~ τα διεθνή πρότυπα, το νέο αεροδρόµιο είναι από 
τα καλύτερα στον κόσµο (β) µε αποτέλεσµα (+να...): άργησε να ξεκινήσει, ~ να 
φτάσει καθυστερηµένος || δεν διάβασε στις εξετάσεις ~ την αποτυχία (γ) µε 
σκοπό | στόχο (+να...): έκανε τα πάντα ~ να ανέβει στην ιεραρχία τής 
επιχείρησης- ΦΡ. µε τίποτα στον κόσµο | ούτε µε σφαίρες για να δηλωθεί 
κατηγορηµατική άρνηση για κάτι: Εγώ, να φάω κρέας, ενώ είµαι χορτοφάγος; 
~! (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 

[ΕΤΥΜ, µεσν. < αρχ. µετά (βλ.λ.), µε ανοµοιωτική αποβολή τής β' συλλαβής, 
κυρ. όταν ακολουθούσε άρθρο (π.χ. µετά τα...)]. µε2 αντων. αιτιατική ενικού τού 
ά προσ. τής προσωπικής αντων. εγώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ προσωπικές αντωνυµίες, λ. 
προσωπικός. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. έµέ (βλ. λ. εγώ)]. µέα →τα σέα και τα µέα 
mea culpa λατ. (προφέρεται µέα κούλπα) ελλην. δικό µου λάθος- δικό µου το 

φταίξιµο· φράση µε την οποία παραδέχεται κανείς το λάθος του δηµόσια. 
[ΕΤΥΜ < λατ. mea culpa «λάθος µου» < mea (< αντων. meus «εµός, δικός 
µου») + culpa «λάθος»]. µέγα- κ. µεγά- 1. λεξικό πρόθηµα που δηλώνει µεγάλο 
µέγεθος: µε-γα-θήριο, µεγα-θυµία 2. (για µονάδα µετρήσεως µεγέθους) µονάδα 
κατά ένα εκατοµµύριο φορές µεγαλύτερη από τη βασική µονάδα: µε-γα-βάτ 
(ένα εκατοµµύριο βατ(, µεγα-χέρτς, µεγά-τονος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από το επίθ. µέγας και πέρασε σε 
ξέν. επιστηµονικούς όρους (λ.χ. mega-hertz, mega-byte)]. µεγαβάτ (το) {άκλ.} 
ΦΥΣ. µονάδα µέτρησης τής ισχύος στο συνεχές ρεύµα ή τής ενεργού ισχύος, 
που ισοδυναµεί µε 1.000.000 βατ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. megawatt (νόθο 
συνθ.), βλ. κ. βατ]. µεγαθήριο (το) [1876] {µεγαθηρί-ου | -ων} 1. ΖΩΟΛ. 
προϊστορικό ζώο, το οποίο ανήκει σε γένος γιγαντιαίων θηλαστικών που έχουν 
εκλείψει και απαντούν µόνο σε απολιθωµένη κατάσταση· είχαν ύψος περίπου 
δύο µέτρων και µήκος περίπου πέντε, ήταν εφοδιασµένα µε µεγάλα νύχια και 
δόντια και τρέφονταν κυρ. µε φύλλα δέντρων και θάµνων 2. (µτφ.) κάθε 
κατασκεύασµα υπερβολικά µεγάλο, µε γιγαντιαίες διαστάσεις: στην παλιά 
αλάνα χτίστηκε ένα οικοδοµικό ~ || αυτή η πολυκατοικία είναι σωστό ~ ΣΥΝ. 
κολοσσός, γίγας 3. (µτφ. για πρόσ.) άνθρωπος µε γιγάντιες σωµατικές 
διαστάσεις και τεράστια δύναµη ΣΥΝ. γίγαντας, γοµάρι ΑΝΤ. νάνος, πυγµαίος 4. 
(για εταιρεία, οργανισµό κ.τ.ό.) πολύ µεγάλος, πανίσχυρος: «εργάστηκε για δύο 
δεκαετίες στα ~ τής ιταλικής βιοµηχανίας, τη Φίατ και την Ολιβέττι» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. κολοσσός, γίγας. µεγάθυµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που διακρίνεται 
για την ψυχική του ευγένεια, που συµπεριφέρεται µε ανωτερότητα ΣΥΝ. µεγαλό-
ψυχος, µεγαλόκαρδος, γενναιόφρων, υψηλόφρων ΑΝΤ. µικρόψυχος, µι-
κροπρεπής, στενόκαρδος, εµπαθής.  — µεγαθιιµως επίρρ. [1830], µεγαθυµία 
(η) [1832]. µέγαιρα (η) {σπάν. µεγαιρών} (µετωνυµ.) γυναίκα µε κακό και ερι-
στικό χαρακτήρα ΣΥΝ. στρίγγλα, µαινάδα, σκύλα. [ΕΤΥΜ. µτγν., ονοµασία µιας 
από τις Ερινύες, < αρχ. µεγαίρω «αρνούµαι κάτι (επειδή το θεωρώ υπερβολικό)» 
(υποχωρητ.) < *µεγάρ-)ω (πβ. κ. γεραίρω, εχθαίρω) < µέγας (βλ.λ.)]. µέγα 
κεφάλια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το να έχει κανείς κεφάλι µεγαλύτερο από το 
κανονικό ΑΝΤ. µικροκεφαλία. Επίσης µεγαλοκεφαλία. — µεγακέφαλος, -η, -ο 
κ. µεγαλοκέφαλος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. megacephaly]. 
µεγάκοσµος (ο) [1888] ο µακρόκοσµος (βλ.λ.) ΑΝΤ. µικρόκοσµος. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. megacosm]. µεγάκυκλος (ο) {µεγακύκλ-
ου | -ων, -ους} 1. η µονάδα µέτρησης για µεγάλες τιµές συχνότητας, που 
ισούται µε 1.000.000 κύκλους (δηλ. χερτς) και φανερώνει πόσα εκατοµµύρια 
επαναλήψεις ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος έχουµε ανά δευτερόλεπτο 2. 
ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα ταχύτητας λειτουργίας τού επεξεργαστή. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mégacycle]. µεναλακρία (η) → ακροµεγαλία 
µεγαλαυχώ ρ. αµετβ. {µεγαλαυχείς...· µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (αρχαιοπρ.) 

χρησιµοποιώ στοµφώδες ύφος όταν µιλώ, λέω µεγάλα λόγια ΣΥΝ. 
µεγαληγορώ, µεγαλορρηµονω. — µεγαλαιιχία (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. µεγαλαυχώ 
(-έω) < µεγάλαυχος < µεγαλ(ο)- + -αυχος < 
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αύχώ «καυχώµαι». Η λ. συνδέεται µε το ρ. εύχοµαι (βλ.λ.) µέσω συνθέτων όπως 
κενεαυχής ή µεγαυχής < *κενε-ευχής ή *µεγ-ευχής]. µεγαλείο (το) 1. η 
ξεχωριστή λαµπρότητα, αίγλη που υποβάλλει συναισθήµατα µεγάλου 
θαυµασµού ή και δέους: το ~ του αρχαιοελληνικού πολιτισµού || το ~ τής 
χιλιόχρονης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας || αυτή η πράξη δείχνει ψυχικό - 
(ανωτερότητα ψυχική) ΣΥΝ. µεγαλοπρέπεια ANT. ευτέλεια, ταπεινότητα· ΦΡ. 
Ελλάς, το µεγαλείο σου! (ει-ρων.) ως σχόλιο, για να δείξουµε ότι στην Ελλάδα 
τίποτε δεν λειτουργεί σωστά, για απάτες, κακοδιοίκηση κ.λπ. 2. µεγαλεία (τα) 
(α) τα λαµπρά επιτεύγµατα και η δόξα που τα συνοδεύει: «περασµένα ~ και 
δηγώντας τα να κλαις» (∆. Σολωµός) || αλησµόνητα | εθνικά | αρχαία | εφήµερα | 
λαµπρά | ξεχασµένα | πρόσκαιρα | χαµένα ~ (β) πολυτέλεια και φήµη, ό,τι 
χαρακτηρίζει τη ζωή υψηλών προσώπων: όλη της τη ζωή ονειρευόταν πλούτη 
και - 3. (ως χαρακτηρισµός) οτιδήποτε προκαλεί θαυµασµό ή µεγάλη 
ευχαρίστηση: µας υποδέχτηκε σ' ένα σπίτι ~! 4. (ως επίρρ.) θαυµάσια, υπέροχα: 
θα περάσουµε ~· θάλασσα, ήλιος και καλή παρέα ΣΥΝ. θαύµα, καταπληκτικά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µεγαλεϊον, ουδ. τού επιθ. µεγαλεϊος < µέγας (πβ. κ. ανδρείος)]. 
µεγαλειότατος, -άτη {µεγαλειοτάτ-ου | -ων, -ους} (ως τιµητική προσφώνηση) ο 
βασιλιάς | η βασίλισσα ή ο αυτοκράτορας | η αυτοκράτειρα: ο ~ επιθεωρεί το 
στράτευµα. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. υπερθ. βαθµ. τού αρχ. µεγαλεϊος, απόδ. τού αγγλ. 
majesty (πβ. γαλλ. majesté) < λατ. majestas «µεγαλειότητα» < major, συγκρ. 
βαθµ. τού επιθ. magnus]. µεγαλειότητα (η) [µτγν.] {µεγαλειοτήτων} 1. το να 
χαρακτηρίζεται (κάποιος/κάτι) από εξαιρετική λαµπρότητα, από µεγαλείο ΣΥΝ. 
µεγαλοπρέπεια ΑΝΤ. ταπεινότητα 2. (µε κεφ.) ως προσηγορία κληρονοµικών 
αρχόντων, αυτοκρατόρων και βασιλέων: η ~ σας αισθάνεται καλά σήµερα; || η 
Αυτού Μεγαλειότης ο βασιλιάς τής ∆ανίας || η Αυτής Μεγαλειότης η βασίλισσα 
τής Αγγλίας (Her Majesty the Queen of England) ΣΥΝ. µεγαλειότατος (πβ. κ. λ. 
A.M.). Επίσης µεγαλειότης (λόγ.) {µεγαλειότητος}. µεγαλειώδης, -ης, -ες 
{µεγαλειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγαλείο: ~ 
θέµα | παρέλαση | παράσταση | δεξίωση | προσπάθεια | νίκη | υποδοχή ΣΥΝ. 
λαµπρός, υπέροχος, έξοχος, µεγαλοπρεπής ΑΝΤ. ταπεινός. — µεγαλειωδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. grandiose]. µεγαλέµπορος (ο/η) [µτγν.] 
{µεγαλεµπόρ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που διακινεί µεγάλες ποσότητες 
εµπορευµάτων, διαθέτοντας µεγάλα κεφάλαια και πουλώντας συνήθ. 
χονδρικώς: ~ κρεάτων | υφασµάτων | ηλεκτρικών ειδών ΑΝΤ. µικρέµπορος, 
εµποράκος. Επίσης (λαϊκ.) µεγαλέµπορας (ο). — µεγαλεµπόριο (το) [1865]. 
Μεγαλέξαντρος (ο) (λαϊκ.) ο Αλέξανδρος Γ τής Μακεδονίας, ο Μέγας 
Αλέξανδρος (356-323 π.Χ.). µεγαλεπήβολος, -η, -ο 1. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από µεγαλείο, που προκαλεί θαυµασµό 2. αυτός που στοχεύει 
ψηλά, που δρα ή γίνεται µε τόλµη: ~ σχέδιο | πρωτοβουλία | στόχος ΣΥΝ. 
τολµηρός, φιλόδοξος ANT. µικρός. — µεγαλεπήβολα | µεγαλεπηβόλως επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεγαλεπήβολος | µεγαλεπίβολος < µεγαλ(ο)- + έπήβο-λος | 
έπίβολος (το -η- τού τ. έπήβολος οφείλεται σε αναλογία προς συνθ. µε 
εκτεταµένο φωνήεν, π.χ. ύπ-ήκοος, παρ-ήγορος) < επιβάλλω]^ Μεγάλες 
Αντίλλες (οι) {Μεγάλων Αντιλλών} σύµπλεγµα νησιών τής ∆. Καραϊβικής 
Θάλασσας, το οποίο περιλαµβάνει τα νησιά Ισπα-νιόλα (Αϊτή και ∆οµινικανή 
∆ηµοκρατία), Κούβα, Τζαµάικα και Πουέρτο Ρίκο (πβ. λ. Μικρές Αντίλλες). 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Αντίλλες]. Μεγάλη Βρετανία (η) 1. νησί τής Β∆. Ευρώπης, που 
βρέχεται ∆. και Β. από τον Ατλαντικό Ωκεανό, Α. από τη Βόρεια Θάλασσα και 
Ν. από τη Μάγχη και περιλαµβάνει την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία 2. 
(καταχρ.) το Ηνωµένο Βασίλειο (βλ.λ.). Επίσης Βρετανία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
Βρετανία. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. Great Britain. Το όνοµα Βρετανία < λατ. Britannia < 
Britanni, ονοµασία κελτ. φύλων που κατοικούσαν αρχικά στις Βρετανικές 
Νήσους, αγν. ετύµου. Το επίθ. Βρεταν(ν)ικός απαντά ήδη στον Αριστοτέλη]. 
µεγαληγορώ ρ. αµετβ. {µεγαληγορείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 
χρησιµοποιώ ποµπώδεις φράσεις στην οµιλία µου, λέω µεγάλα λόγια ΣΥΝ. 
µεγαλαυχώ, µεγαλορρηµονώ ANT. είµαι µετριόφρων | τα-πεινόφρων. — 
µεγαληγορία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µεγαληγορώ (-έω) < µεγαλήγορος < µεγαλ(ο)- + -ήγορος (µε 
έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορά]. µεγαλιθικός, -ή, -ό 
[1890] ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που έχει κατασκευαστεί από ογκολίθους: -µνηµείο/ 
κτίσµα/ κτήριο. µεγάλιθος (ο) [1880] {µεγαλίθ-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο 
ογκόλιθος που έχει χρησιµοποιηθεί σε κατασκευές από ανθρώπους αρχαίων πο-
λιτισµών: οι ~ τού Στόουνχετζ στην Αγγλία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. mégalithe]. µεγαλίστικος, -η, -ο για κάτι που δεν ταιριάζει στην ηλικία 
ενός νεαρού προσώπου αλλά σε µεγαλύτερη: ~ ντύσιµο | συµπεριφορά. — 
µεγαλίστικα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. < µεγάλος + παραγ. επίθηµα -ίστικος (πβ. κ. γυναικουλ-ίστι-κος)]. 
µεγάλο- κ. µεγαλό- κ. µεγαλ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι: 1. κά-ποιος/κάτι 

έχει µεγάλο µέγεθος: µεγαλο-µέτωπος, µεγαλό-σωµος 2. κάποιος βρίσκεται 
ψηλά σε µια κλίµακα αξιολόγησης | ιεραρχίας: µεγαλο-αστός, µεγαλο-γιατρός, 
µεγαλο-µάρτυρας. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από το επίθ. µέγας και πέρασε σε ελληνογενείς ξέν. 
επιστηµονικούς όρους (λ.χ. αγγλ. megalo-cephaly, megaio-mania κ.ά.)]. 

µεγαλοαστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους µεγαλοαστούς: ~ τάξη | 
καταγωγή | οικογένεια | σπίτι. 

µεγαλοαστισµός (ο) ο τρόπος ζωής και συµπεριφοράς των µεγαλοαστών. 
µεγαλοαστός (ο) [1867], µεγαλοαστή (η) πρόσωπο που ανήκει στα υψηλότερα 

στρώµατα τής αστικής τάξης (µεγαλοβιοµήχανος, εφοπλιστής κ.λπ.) ΣΥΝ. 
µικροαστός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. grand bourgeois]. 

µεγαλθβδόµαδo (το) (λαϊκ.) η Μεγάλη Εβδοµάδα- η εβδοµάδα κατά την οποία 
η Εκκλησία τιµά τα πάθη τού Χριστού. Επίσης µεγαλθβδόµαδo (η). — 
µεγαλοβδοµαδιάτικος, -η, -ο, µεγαλοβδοµαδιάτικα επίρρ. 

µεγαλογράµµατος, -η, -ο [µεσν.] 1. γραµµένος µε κεφαλαία γράµµατα ΣΥΝ. 
κεφαλαιογράµµατος ΑΝΤ. µικρογράµµατος 2. µεγάλο-γράµµατη γραφή 
γραφή µε κεφαλαία γράµµατα ANT. µικρογράµµατη γραφή. 

µεγαλοδείχνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} δίνω την εντύπωση ατόµου 
µεγαλύτερης ηλικίας από την πραγµατική: η κυρία είναι µητέρα των παιδιών, 
αλλά µεγαλοδείχνει και την περνάς για γιαγιά τους ΣΥΝ. µεγαλοφέρνω ANT. 
µικροδείχνω, µικροφέρνω. 

Μεγαλοδύναµος (ο) [µτγν.] ο Θεός· προσφώνηση τού Θεού, µε την οποία 
δηλώνεται η δύναµη του να κάνει τα πάντα. 

µεγαλοδωρία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (σπάν.) το να δίνει κανείς απλόχερα 
ΣΥΝ. γενναιοδωρία, µεγαλοψυχία. — µεγαλόδωρος, -η, -ο [αρχ.]- 

µεγαλοίδεατισµός (ο) [1894] 1. η ιδεολογία τής Μεγάλης Ιδέας, η οποία 
απέβλεπε στην ανάκτηση τής Κωνσταντινούπολης και επί πλέον στην 
απελευθέρωση όλων των «αλύτρωτων» Ελλήνων και την επέκταση των 
συνόρων τής Ελλάδας έτσι, ώστε να περιλαµβάνει στην επικράτεια της όλους 
τους Έλληνες 2. (γενικότ.-κακόσ.) η υποστήριξη επεκτατικής πολιτικής σε 
βάρος γειτονικών χωρών. — µεγαλοϊ-δεάτης (ο) [1886], µεγαλοϊδεάτισσα (η). 

µεγαλόκαρδος, -η, -ο [1796] αυτός που έχει µεγάλη καρδιά, που δεν κρατά 
κακία στους άλλους: η ~ στάση του τον έκανε αγαπητό σε όλους ΣΥΝ. 
µεγάθυµος, µεγαλόψυχος ANT. µνησίκακος. 

µεγαλοκαρχαρίας (ο) {µεγαλοκαρχαριών} (κακόσ.) επιχειρηµατίας µε µεγάλη 
οικονοµική επιφάνεια, τού οποίου η δραστηριότητα αποβλέπει στη συνεχή 
αύξηση των κερδών χωρίς ηθικούς ή άλλους περιορισµούς. 

µεγαλοκεφαλία (η) -+ µεγακεφαλία 
µεγαλθκοπέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (ειρων.) ανύπαντρη γυναίκα, που δεν 

βρίσκεται πλέον σε νεαρή ηλικία: του προξένευουν µια ~ µε προίκα ΣΥΝ. 
γεροντοκόρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. grande fille]. 

µεγαλοκύτταρο (το) {µεγαλοκυττάρ-ου | -ων} ΒΙΟΛ. υπερβολικά µεγάλο και µη 
φυσιολογικό ερυθρό αιµοσφαίριο, που έχει ωριµάσει και έχει χάσει τον 
πυρήνα του, εξακολουθώντας όµως να έχει όγκο µεγαλύτερο από τον 
φυσιολογικό για ένα ερυθρό αιµοσφαίριο. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. megalocyte]. 

µεγαλοµανία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 1. η εµµονή κάποιου να ζει και να 
κινείται σε επίπεδο ζωής υψηλότερο από αυτό που αντιστοιχεί στις 
πραγµατικές δυνατότητες του: την έχει φάει η ~ της- µε µισθό δηµοσίου 
υπαλλήλου θέλει ζωή εφοπλιστή || µικροαστική - 2. ΨΥΧΟΛ. η παθολογική 
κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής διακατέχεται από την πεποίθηση ότι 
διαθέτει ξεχωριστές ικανότητες και προσόντα (πνευµατικά, κοινωνικά, 
σεξουαλικά). — µεγαλοµανής, -ής, -ές [µτγν.]. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. mégalomanie]. 

µεγαλοµάρτυρας (ο/η) {µεγαλοµαρτύρων} ΕΚΚΛΗΣ. ιερό πρόσωπο που 
ανέπτυξε έντονη δράση για τη διάδοση τής χριστιανικής πίστης και γι' αυτό 
υπέστη πολλά και µεγάλα µαρτύρια: ο ~ ∆ηµήτριος. Επίσης (αρχαιοπρ.) 
µεγαλοµάρτυς (ο) [µτγν.] {µεγαλοµάρτυρος}. 

µεγαλοµαστία (η) {χωρ. πληθ.} η µεγάλη ανάπτυξη των γυναικείων µαστών 
ως ανθρωπολογικό χαρακτηριστικό ορισµένων φυλών. 

µεγαλοµοριακός, -ή, -ό ΒΙΟΛ. (για οργανική χηµική ουσία) αυτός που έχει 
µεγάλο µοριακό βάρος, π.χ. πρωτεΐνη, νουκλεϊκό οξύ κ.λπ., που προκύπτει 
συνήθως από πολυµερισµό (βλ.λ.) ΣΥΝ. µακροµορια-κός ANJ. 
µικροµοριακός. 

µεγαλόνησος (η) [1851] {µεγαλονήσ-ου | -ων, -ους} νησί µεγάλο σε έκταση· 
κυρ. προκειµένου για την Κύπρο και την Κρήτη: η µαρτυρική ~ (η Κύπρος). 

µεγαλοπιάνοµαι ρ. αµετβ. {µεγαλοπιάσ-τηκα, -µένος} (κακόσ.) 1. προσπαθώ 
να δίνω την εντύπωση ανθρώπου που ανήκει σε υψηλότερη οικονοµική ή/και 
κοινωνική τάξη από αυτή στην οποία πραγµατικά ανήκω ΣΥΝ. είµαι 
φαντασµένος | µεγαλοµανής, ψηλαρµενίζω ΑΝΤ. 

 

µεγάλο- α' συνθ. «µεγάλος - σηµαντικός» 
µεναλο-απατεώνας (ο) µεγαλο-εισαγωγέας (ο) 
µεγαλοβιοµήχανος (ο) µεγαλο-εκδότης (ο) 
µεγαλο-γιατρός (ο) µεγαλο-επιχειρηµατίας (ο) 
µεγαλο-δικηγόρος (ο) µεγαλο-εργολάβος (ο) 

µεγαλο-ϊδιοκτήτης (ο) µεγαλο-
κακοποιός (ο) µεγαλο-
καταστηµατάρχης (ο) µεγαλο-
κτηµατίας (ο 

µεγαλο-µάγαζο (το) 
µεγαλο-µάτης (ο) 
µεγαλο-µέτοχος (ο) 
µεγαλο-παράγοντας (ο) 

µεγαλο-πρόσωπος (ο) 
µεγαλο-τσιφλικάς (ο) 
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είµαι προσγειωµένος 2. (κακόσ.) συναναστρέφοµαι ανθρώπους που ανήκουν 
σε υψηλότερη οικονοµική ή κοινωνική τάξη από αυτή στην οποία ανήκω: 
«µεγαλοπιάστηκες και µας περιφρονείς» (λαϊκ. τραγ.). — µεγαλόπιασµα (το). 

µεγαλόπνευστος, -η, -ο [1898] αυτός που έχει ή προέρχεται από µεγάλη 
έµπνευση: ~ έργο | δηµιουργός ΣΥΝ. εµπνευσµένος. 

µεγαλόπνοος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που εµπνέεται από υψηλά ιδανικά και 
µεγάλα οράµατα: ~ καλλιτέχνης | µουσουργός | ποιητής 2. αυτός που είναι 
προϊόν µεγάλης έµπνευσης: ~ σχέδια | ιδέες. 

µ ε γαλοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {µεγαλοποιείς... | µεγαλοποί-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} δίνω υπερβολικές διαστάσεις (σε κάτι), το κάνω να φαίνεται 
πιο σηµαντικό ή δραµατικό από ό,τι πραγµατικά είναι: ~ καταστάσεις | 
γεγονότα | τα πράγµατα ΣΥΝ. δραµατοποιώ, µεγιστοποιώ, εξογκώνω, 
διογκώνω ΑΝΤ. ελαχιστοποιώ, υποτιµώ. — µε-γαλοποίηση (η) [1889]. 

Μεγαλόπολη (η) → µεγαλούπολη 
µεγαλοπράγµων, -ων, -ον {µεγαλοπράγµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 

αυτός που ασχολείται µε σηµαντικά πράγµατα ή στοχεύει ψηλά: (ειρων.) ο - 
πολιτικός δεν µπορεί να ακούει τις τετριµµένες ιστορίες των ψηφοφόρων του. 
— µεγαλοπραγµονώ ρ. [1888] {-είς...}, µεγαλοπραγµοσύνη (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µεγάλο- + -πράγµων< πράγµα]. 

µεγαλοπρέπεια (η) [αρχ.] {κ. -ας κ. (λόγ.) -είας | χωρ. πληθ.} 1. η αίσθηση 
µεγαλείου που αποπνέει (κάποιος | κάτι), η λαµπρότητα και τα µεγαλειώδη 
στοιχεία (κάποιου): η ~ των ανακτόρων | τού ναού || ολοκληρώθηκαν µε ~ οι 
εορταστικές εκδηλώσεις 2. ΓΛΩΣΣ. πληθυντικός τής µεγαλοπρέπειας ο 
πληθυντικός αριθµός (αντί ενικού), που συνηθιζόταν παλαιότ. από ηγεµόνες, 
ανώτατους αξιωµατούχους, ευγενείς κ.λπ., όταν αναφέρονταν στον εαυτό 
τους, λ.χ. Ηµείς, ο βασιλεύς τής Ελλάδος... (πβ. κ. πληθυντικός τής 
µετριοφροσύνης, λ. µετριοφροσύνη). 

µεγαλοπρεπής, -ής, -ές {µεγαλοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· µεγαλοπρεπέστερος, -
ατός} αυτός που έχει λαµπρό, µεγαλειώδη χαρακτήρα, που εµπνέει την 
αίσθηση τού µεγαλείου: - παρέλαση | κηδεία | εορτασµός | στάση | ναός | 
ανάκτορο | θέαµα | παράστηµα ΣΥΝ. µεγαλειώδης, επιβλητικός, λαµπρός ANT. 
ταπεινός, λιτός. Επίσης µεγαλόπρεπος, -η, -ο. — µεγαλόπρεπα | 
µεγαλοπρεπώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µεγάλο- + -πρεπής < πρέπω]. 

µεγαλορρήµων, -ων, -ον {µεγαλορρήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(αρχαιοπρ.-σπάν.) αυτός που χρησιµοποιεί ποµπώδες ύφος στην οµιλία του, 
που λέει µεγάλα λόγια ΣΥΝ. κοµπορρήµων, µεγαλόστοµος ΑΝΤ. µετριόφρωλ/, 
ταπεινόφρων· — µεγαλορρηµονώ ρ. [µτγν.] {-είς...}, µεγαλορρηµοσύνη (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µεγάλο- + -ρρήµων (µε 
διπλασιασµό τού αρχικού συµφώνου εν συνθέσει) < ρήµα (βλ.λ.)]. 

µεγάλος, -η, -ο {συγκρ. µεγαλύτερος, υπερθ. µέγιστος} 1. αυτός τού οποίου οι 
διαστάσεις υπερβαίνουν το συνηθισµένο, τον µέσο όρο ή (συγκριτικά) τις 
διαστάσεις κάποιου άλλου: στα ρολόγια ο - δείκτης δείχνει την ώρα και ο 
µικρός τα λεπτά || ~ µάτια | πόδια | χώρος | σπίτι | πόλη | οικογένεια | ταχύτητα | 
βαθµός | ζήτηση | απόσταση | περιουσία | αδυναµία ΣΥΝ. µικρός· ΦΡ. (α) ΙΣΤ. 
Μεγάλη Ελλάδα το σύνολο των ελληνικών αποικιών κατά την αρχαιότητα 
στην Κ. και Ν. Ιταλία· (µτφ.) (β) µεγάλο στόµα | µεγάλη γλώσσα το να είναι ή 
να δείχνει κανείς αυθάδεια: έχει | είναι ~ (γ) µεγάλη καρδιά | ψυχή (i) η 
ιδιότητα τού να µπορεί κανείς να συγχωρεί, να µην κρατάει κακία και συνεκδ. 
ο άνθρωπος που δεν κρατάει κακία, δεν µνησικακεί: έχει | είναι ~ (ii) η 
ιδιότητα τού να είναι κανείς συµπονετικός, να αγαπά τους συνανθρώπους του 
και συνεκδ. ο συµπονετικός άνθρωπος: άµα είναι ο άνθρωπος ~, όλοι τον 
αγαπούν! (δ) (µτφ.) µεγάλο στοµάχι η ανεκτικότητα, η αντοχή στις δυσκολίες, 
στις προσβολές: πρέπει να 'χεις ~, για ν' αντέξεις τέτοιον προϊστάµενο (ε) 
µεγάλο πορτοφόλι (i) η οικονοµική άνεση: αυτός έχει - και δεν υπολογίζει τα 
έξοδα (ii) άνθρωπος µε πολλά χρήµατα: σε τέτοια ακριβά µαγαζιά συχνάζουν 
µόνο µεγάλα πορτοφόλια 2. αυτός τού οποίου το ύψος υπερβαίνει το 
συνηθισµένο, τον µέσο όρο: ~ δέντρα | βουνό | παιδί ΣΥΝ. ψηλός ΑΝΤ. κοντός, 
χαµηλός, µικρός 3. αυτός τού οποίου η ισχύς, η ένταση ξεπερνά το 
συνηθισµένο, τον µέσο όρο ή γενικότ. την ισχύ, την ένταση κάποιου άλλου: ~ 
αναταραχή | πυρκαγιά | ενδιαφέρον | έκπληξη | αµηχανία | χαρά | επισηµότητα | 
πείνα | βλακεία ΣΥΝ. πολύς 4. (µε χρονική σηµασία) αυτός που διαρκεί 
περισσότερο από το συνηθισµένο, το κανονικό ή γενικότ. σε σχέση µε κάτι 
ανάλογο ή έχει µεγαλύτερη έκταση: ~ διαδροµή || το καλοκαίρι οι µέρες είναι ~, 
ενώ τον χειµώνα µικρές ΣΥΝ. µακρύς ΑΝΤ. µικρός, σύντοµος 5. (σε ηλικία) (α) 
αυτός που έχει φθάσει σε ώριµη ηλικία: είσαι ~ παιδί πια- µην κλαις! || ~ και 
µικροί κάθισαν στο τραπέζι ΑΝΤ. µικρός, παιδί, έφηβος (β) αυτός που βρίσκεται 
σε προχωρηµένη ηλικία: οι γονείς του είναι ~· γύρω στα 80 || άνθρωπος ~ 
ηλικίας ΣΥΝ. γέρος, ηλικιωµένος (γ) αυτός που βρίσκεται σε ηλικία πιο 
προχωρηµένη από τη συνηθισµένη ή σε σχέση µε την ηλικία άλλου: 
παντρεύτηκε ~· γύρω στα πενήντα της || ο ~ γυιος σπουδάζει και ο µικρός 
δουλεύει ΑΝΤ. µικρός, νέος 6. αυτός που διαθέτει ιδιότητα ή προσόν σε βαθµό 
που ξεπερνά το συνηθισµένο: ~ εξερευνητής | πιανίστρια | µάστορας | 
καλλιτέχνης | φαγάς | καπνιστής | διώκτης | γυναικάς | υποκριτής- ΦΡ. τα 
µεγάλα πνεύµατα συναντώνται αυτοί που έχουν υψηλές ιδέες επικοινωνούν 
εύκολα µεταξύ τους- συχνά, ως σχόλιο για τη σύµπτωση απόψεων ή σκέψεων 
δύο προσώπων: -Λοιπόν, κι εγώ το ίδιο ακριβώς σκέφτηκα! -Είδες; ~! ΣΥΝ. 
σπουδαίος, εξαιρετικός ΑΝΤ. συνηθισµένος, µέτριος 7. αυτός που ξεχωρίζει για 
την αρετή του, για τα ιδιαίτερα προσόντα του: ~ τέχνη | ποίηση ΣΥΝ. 
εξαιρετικός, σπουδαίος, υψηλός- ΦΡ. (µτφ.) 

µεγάλο κεφάλι (i) πολύ έξυπνος, πολύ µορφωµένος: είναι ~ στα µαθηµατικά 
ΣΥΝ. ευφυΐα, (οικ.) σαΐνι ΑΝΤ. βλάκας, χαζός (ii) άνθρωπος σε ιθύνουσα θέση: 
τα ~ είναι µέσα από το πρωί και συνεδριάζουν 8. ιδιαίτερα σηµαντικός, αυτός 
που έχει βαρύνουσα σηµασία: θέλησε να συνδέσει το όνοµα του µε κάτι ~|| ~ 
µέρα | στιγµή | τιµή | κατόρθωµα | κόλπο | εποχή στην ιστορία τής 
ανθρωπότητας | προσωπικότητα || η ~ τού Γένους Σχολή (βλ. λ. σχολή) || σ' αυτό 
το βιβλίο υπάρχουν ~ αλήθειες || είναι ~ όνοµα στον χώρο τής ιατρικής || «~ 
ιστορία, προγονοί σπουδαίοι, λυχνάρι και τάφος τής γης» (τραγ. για την Αθήνα) 
|| οι ~ άνθρωποι κάνουν ~ λάθη ΣΥΝ. σηµαντικός, σπουδαίος, εξέχων ΑΝΤ. 
µικρός, ασήµαντος, µέτριος- ΦΡ. (α) Μεγάλη Εβδοµάδα η εβδοµάδα κατά την 
οποία η Εκκλησία τιµά τα πάθη τού Χριστού ΣΥΝ. µεγαλοβδόµαδο, 
Εβδοµάδα των Παθών (β) Μεγάλη Ιδέα ιδεολογία που κυριάρχησε στον 
ελληνικό κόσµο από τα µέσα τού 19ου αι. ώς την τρίτη δεκαετία τού 20ού αι. 
και στόχευε στην απελευθέρωση όλων των «αλύτρωτων» Ελλήνων και, στην 
ακραία έκφανση της, στη δηµιουργία µεγάλου ελληνικού κράτους µε 
πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη ΣΥΝ. µεγαλοϊδεατισµός (γ) (ειρων.) 
µεγάλα λόγια υποσχέσεις που δεν µπορούν να τηρηθούν, απραγµατοποίητα, 
µεγαλόπνοα σχέδια, ποµπώδεις εκφράσεις: Μη λες ~! Κάνε έργα! (δ) (πα-
ροιµ.) µεγάλη µπουκιά φάε | να φας, µεγάλο λόγο | µεγάλη κουβέντα µην πεις 
| µη λες µην είσαι απόλυτος σε αυτά που λες, γιατί µπορεί να χρειαστεί να 
ανακαλέσεις ή να αναθεωρήσεις: «"∆εν πρόκειται να αποσιωπηθεί ή να 
κρυφτεί τίποτα", δήλωσε ο υπουργός, που φαίνεται ν'αγνοεί τη σοφή λαϊκή ρήση 
"µεγάλη µπουκιά να φας, µεγάλη κουβέντα µην πεις"» (εφηµ.) (ε) Μεγάλη 
Είσοδος βλ. λ. είσοδος 
9. αυτός που έχει αποκτήσει φήµη, έχει αφήσει το στίγµα του στην 
ιστορία: ~ άνδρες | γυναίκες τής ιστορίας || - στρατηγός | πολιτικός 
10. (ως τιµητικός χαρακτηρισµός ιστορικών προσώπων ή υψηλών 
αξιωµατούχων) βλ. λ. µέγας 11. αυτός που διαθέτει εξουσία, ξεχωρι 
στή θέση ανάµεσα στους οµοίους του (λόγω δύναµης, πλούτου, επιρ 
ροής κ.λπ.): έφυγε φτωχόπαιδο για την Αµερική και µετά 20 χρόνια 
γύρισε - και τρανός || - αφεντικό- ΦΡ. (α) ΠΟΛΙΤ. Μεγάλες ∆υνάµεις 
τα ισχυρά κράτη µε επιρροή καθοριστική σε ευρύτερη διεθνή κλίµα 
κα (π.χ. η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία και η Αυστρία στον 19ο αι. ή οι 
Η.Π.Α. και η Ε.Σ.Σ.∆. µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο) (β) (παροιµ.) µε- 
γάλα καράβια, µεγάλες φουρτούνες όσο σηµαντικότερες είναι οι 
υποθέσεις ή οι επιχειρήσεις µε τις οποίες ασχολείται κανείς, τόσο 
περισσότερες και σοβαρότερες οι ευθύνες και οι κίνδυνοι που έχει 
να αντιµετωπίσει (γ) το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό βλ. λ. τρώω (δ) 
(παροιµ.) µε τους µικρούς µικρός, µε τους µεγάλους µεγάλος για 
κάποιον που µπορεί να προσαρµοστεί σε κάθε περίσταση, σε κάθε 
συναναστροφή (ε) µεγάλος αδελφός βλ. λ. αδελφός 12. µεγάλοι (οι) 
οι ηγέτες των ισχυρών κρατών, των Μεγάλων ∆υνάµεων: αν θέλουν οι 
~, όλα γίνονται 13. αυτός που σχετίζεται µε την υψηλή κοινωνία, την 
αριστοκρατία, την πολυτέλεια- ΦΡ. µεγάλη ζωή βλ. λ. ζωή 14. (οικ.) 
(στην κλητ. µεγάλε) (α) ως προσφώνηση σε ένδειξη ισχυρής επιδοκι 
µασίας και αναγνώρισης: πες τα, ~,ν' αγιάσει το στόµα σου! || «άρ 
χισαν τα χειροκροτήµατα από τους επιβάτες και οι φωνές "γεια σου 
µεγάλε" για τον κυβερνήτη τού αεροπλάνου» (εφηµ.) (β) (γενικότ.) 
για να απευθυνθεί κανείς κυρ. σε πρόσωπο τού οποίου το όνοµα δεν 
γνωρίζει: (π.χ. στον σερβιτόρο) ~, πιάσε δυο µπίρες! (βλ. κ. λ. µέγας) 
(γ) για τον µετριασµό τής εντύπωσης από κάτι αρνητικό που θα ακο 
λουθήσει, λ.χ. παρατήρηση: σιγά ρε ~, πότε τα 'µαθές εσύ όλ' αυτά; 
(δ) (γενικότ.) προσφώνηση µεταξύ φίλων: γεια σου, ~, τι κάνεις; — 
(υποκ.) µεγαλούτσικος, -η/-ια, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δραστικός, εντελώς, - 
ύτερος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µέγας (βλ.λ.)]. 

µεγαλοσπληνία (η) → σπληνοµεγαλία 
µεγαλόσταυρος (ο) [1833] 1. το παράσηµο τής ανώτατης τάξης: τιµήθηκε µε τον 

~ τού Σωτήρος 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει τιµηθεί µε το παράσηµο τής 
ανώτατης τάξης: την παρέλαση άνοιξαν οι ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. grand-croix]. 

µεγαλόστοµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που χαρακτηρίζεται από στοµφώδες ύφος, 
προκειµένου να προκαλέσει τον εντυπωσιασµό των άλλων: ~ διακηρύξεις 
παρασύρουν τους ψηφοφόρους ΣΥΝ. στοµφώδης, µεγαλορρήµων, µεγάλαυχος 
ΑΝΤ. µετριόφρων, µετρηµένος. — µεγαλοστοµία (η). 

µεγαλοσύνη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάποιος µεγάλος, 
σηµαντικός: «η περίοδος τής ~ τού Νταλί είχε διαρκέσει λίγο περισσότερο από 
δέκα χρόνια» (εφηµ.) 2. το να έχει (κάποιος/κάτι) ψυχικό µεγαλείο: η ~ τού 
Κυρίου εξέπληξε και τους διώκτες του ΣΥΝ. µεγαλοπρέπεια ΑΝΤ. µικρότητα, 
µικροπρέπεια. 

µεγαλόσχηµος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για µοναχούς) αυτός που έχει ενδυθεί το 
«µεγάλο σχήµα» (τύπο µοναχικού ενδύµατος), έχοντας φτάσει στο 
µεγαλύτερο σηµείο τού ασκητικού βίου, και που διάγει το βίο του µε αυστηρή 
νηστεία και προσευχή 2. (συνήθ. ειρων.) αυτός που κατέχει υψηλό αξίωµα: ~ 
υπάλληλοι 3. αυτός που παρουσιάζεται ως σηµαντικός, εξέχων: ~ εµφάνιση 
ΣΥΝ. σπουδαιοφανής, σοβαροφα-νής, µεγαλουσιάνος. Επίσης (λόγ.) 
µεγαλόσχηµων, -ων, -ον [αρχ.] (-όνος,-ονα |-ονες (ουδ.-ονα),-όνων}. —
µεγαλοσχηµοσύνη (η). 

µεγαλόσωµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός τού οποίου το σώµα έχει µεγάλες διαστάσεις 
σε ύψος και σε όγκο ΣΥΝ. ογκώδης, σωµατώδης ΑΝΤ. µικρόσωµος. 

µεγαλούπολη (η) κ. (ορθότ.) µεγαλόπολη [1797] {-ης κ. -πόλεως | -πόλεις, -
πόλεων} πόλη µε πολύ µεγάλο αριθµό κατοίκων και πολύ µεγάλη έκταση 
(π.χ. η Αθήνα, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι κ.ά.): τα προβλήµατα των 
σύγχρονων ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιόπολη, πόλη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. megalopolis]. 



µεγαλουργώ 1063 µεγέθυνση 
 

µεγαλουργώ ρ. αµετβ. {µεγαλουργείς... | µεγαλούργησα} δηµιουργώ έργο 
µεγάλης σηµασίας ή αξίας, επιτυγχάνω κάτι σπουδαίο: οι Έλληνες 
µεγαλούργησαν κατά τη διάρκεια των Περσικών Πολέµων || (ει-ρων.) ο γυιος 
µας µεγαλούργησε πάλι- έπεσε κάτω από τη βάση στα µαθηµατικά! — 
µεγαλούργηµα (το) [µτγν.], µεγαλουργία (η) [µτγν.], µεγαλουργός, -ός, -ό 
[µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεγαλουργώ (-έω) < µεγαλοεργώ < µεγάλο- + -εργώ < έργον]. 
µεγαλουσιάνος (ο), µεγαλουσιάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}  (λαϊκ.-συνήθ. ειρων.) 1. 
αυτός που µένει σε µεγάλο αστικό κέντρο: θυµήθηκαν τώρα το χωριό οι ~ και 
θέλουν να το εκπολιτίσουν! ΣΥΝ. αστός ANT. χωριάτης 2. αυτός που θέλει να 
παρουσιάζεται ως άτοµο που κατέχει υψηλή θέση ΣΥΝ. µεγαλόσχηµος ΑΝΤ 
απλός. [ΕΤΥΜ. < µεγάλος (πβ. µεσν. µεγαλοσιάνος), κατ' αναλογίαν προς το 
πρωτευουσιάνος]. µεγαλοφάνταστος, -η, -ο [1892] αυτός που χαρακτηρίζεται 
από µεγάλη φαντασία: ~ καλλιτέχνης | δηµιουργός | σκηνοθέτης ΣΥΝ. ευφά-
νταστος ANT. κοινός, πεζός. µεγαλοφερνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
δίνω την εντύπωση ή έχω τη συµπεριφορά ατόµου µεγαλύτερου στην ηλικία 
ΣΥΝ. µεγαλοδείχνω ANT. µικροφέρνω, µικροδείχνω. µεγαλόφρων, -ων, -ον 
{µεγαλόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων) (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει 
υψηλά φρονήµατα, που δείχνει ανωτερότητα: ~ ο νικητής ανέβασε στο βάθρο και 
τον αντίπαλο του ΣΥΝ. γενναιόφρων, µεγαλόψυχος ANT. µικρόψυχος. — 
µεγαλοφρόνως επίρρ. [αρχ.], µεγαλοφροσύνη (η) [αρχ.], µεγαλοφρονώ ρ. [αρχ.] 
{-είς...}. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < µεγάλο- + -φρων < φρήν, φρενός (βλ.λ.)]. µεγαλοφυής, -ής, -ές 
{µεγαλοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)" µεγαλοφυέστ-ερος, -ατός} αυτός που διαθέτει 
εξαιρετική πνευµατική ικανότητα, πολύ ανώτερη από τη συνηθισµένη: ~ 
σύλληψη/ σκέψη/ επιστήµονας ΑΝΤ. ιδιώτης, βλάκας. — µεγαλοφυώς επίρρ. 
[µτγν]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µεγάλο- + -φυής < φύω | -οµαι]. µεγαλοφυία (η) [µτγν.] 
{µεγαλοφυϊών} 1. η υψηλή διανοητική ικανότητα (που ξεπερνά συγκεκριµένο 
όριο στον δείκτη ευφυΐας), η οποία εκδηλώνεται µε µεγάλη δηµιουργικότητα, 
πρωτοτυπία και ικανότητα να ερευνά κανείς γνωστικές περιοχές που δεν τις 
είχαν προσεγγίσει άλλοι: πολιτική | καλλιτεχνική - 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο που 
είναι προικισµένο µε εξαιρετικές πνευµατικές ικανότητες: µόνο µία ~ µπορούσε 
να συλλάβει ένα τόσο πρωτοποριακό έργο || ο Αϊνστάιν ήταν µία ~ τού 20ού 
αιώνα || µαθηµατική | παραγνωρισµένη ~. µεγαλόφωνα κ. µεγαλοφώνως [αρχ.] 
επίρρ.· µε δυνατή φωνή: διάβασε το κείµενο ~, για να ακουστεί ώς την άκρη τής 
αίθουσας ΣΥΝ. δυνατά ΑΝΤ. χαµηλόφωνα. — µεγαλόφωνος, -η, -ο [αρχ.]. 
Μεγαλόχαρη (η) προσωνυµία τής Παναγίας, συνήθ. όταν κάποιος την 
επικαλείται, για να τον βοηθήσει: έκανε τάµα στην ~. [ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. µεγάλη χάρη]. µεγαλόψυχος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που 
χαρακτηρίζεται από γενναιόδωρα συναισθήµατα και ανωτερότητα: στάθηκε ~ 
απέναντι στους ηττηµένους εχθρούς χαρίζοντας τους τη ζωή || ~ πράξη | κίνηση 
ΣΥΝ. γενναιόψυχος, µεγαλόκαρδος, µεγαλόφρων ΑΝΤ. µικρόψυχος, µίζερος, 
µικροπρεπής. — µεγαλόψυχα | µεγαλοψύχως [αρχ.] επίρρ., µεγαλοψυχία (η) 
[αρχ.]. µεγαλυνάριο (το) {µεγαλυναρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. τροπάριο που ξεκινά 
µε τη ΦΡ. «µεγάλυνον, ψυχή µου» και υµνεί τη Θεοτόκο, τον Χριστό ή τους 
Αγίους. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µεγαλυνάριον < αρχ. µεγαλύνω]. µεγάλωµα (το) [µτγν.] 
{µεγαλώµατος | χωρ. πληθ.} 1. η ανατροφή: το ~ τού παιδιού (το να µεγαλώνει 
κανείς παιδιά) 2. η αύξηση τής ηλικίας, η βιολογική ωρίµαση 3. (σπάν.) η 
αύξηση σε µέγεθος, έκταση ή όγκο. µεγαλώνυµος, -η, -ο αυτός που φέρει 
ένδοξο όνοµα: ~ οικογένεια ΣΥΝ. εξέχων, φηµισµένος ΑΝΤ. άσηµος, άγνωστος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µεγαλ(ο)- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα]. µεγαλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
[µεσν.] {µεγάλω-σα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. γίνοµαι πιο µεγάλος ως προς µία 
διάσταση µου ή ως σύνολο: τα µαλλιά µου µεγαλώνουν γρήγορα || από την 
άνοιξη και µετά οι µέρες µεγαλώνουν || καθώς περνούσε η ώρα, το πλήθος όλο 
και µεγάλωνε || η εταιρεία µεγάλωσε και βγήκε στη διεθνή αγορά || το κρύο | ο 
θόρυβος | ο πόνος | οι δυσκολίες | τα βάσανα | η δύναµη | η επιρροή | ο φανα-
τισµός | η αντίσταση | η φιλοδοξία | η πόλη | ο πληθυσµός µεγαλώνει ΣΥΝ. 
αυξάνοµαι, επεκτείνοµαι, εκτείνοµαι, αναπτύσσοµαι ΑΝΤ. µικραίνω 2. (ειδικότ.) 
γίνοµαι πιο µεγάλος σε ηλικία: το µωρό µεγαλώνει γρήγορα || Μεγάλωσες πια! 
∆εν µπορείς να παίζεις µε τις κούκλες! || Τι τα θες; Μεγαλώσαµε, δεν είµαστε πια 
παιδάκια! ΑΝΤ. µικραίνω ♦ (µετβ.) 3. κάνω (κάτι) µεγαλύτερο, αυξάνω ή 
επεκτείνω (κάτι): µεγάλωσαν το σπίτι τους προσθέτοντας ένα δωµάτιο ΑΝΤ. µι-
κραίνω 4. ανατρέφω (παιδί): µεγάλωσε τα παιδιά του µε αυστηρές αΡΧέζ ΣΥΝ 
(εκφραστ.) ανασταίνω 5. κάνω (κάποιον) να φαίνεται σε πιο προχωρηµένη 
ηλικία από την πραγµατική: αυτά τα ρούχα και το χτένισµα τη µεγαλώνουν κατά 
δέκα χρόνια. µεγάλοι ς επίρρ. → µέγας µέγα µπα ιτ (το) {άκλ.} ΠΛΗΡΟΦ. η 
µεγαψηφιολέξη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. megabyte (νόθο συνθ.). Βλ. κ. µπάιτ]. µεγονθής, -ής, -ές [1896] 
{µεγανθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} BOT. αυτός που φέρει µεγάλα ή πολλά άνθη: ~ 
ποικιλία | δέντρο ΑΝΤ. µικρανθής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Μέγαρα (τα) {Μεγάρων} πόλη τής ΝΑ. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Αττικής 
κοντά στον µυχό τού οµώνυµου κόλπου (Κόλπος Μεγάρων). — Μεγαρίτης κ. 
(λόγ.) Μεγαρεός {Μεγαρέ-ως, -α) (ο), Μεγαρίτισσα (η), µεγαρίτικος, -η, -ο κ. 
(λόγ.) µεγαρικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. τόπων., πιθ. συνδ. µε το ουσ. 
µέγαρον (βλ.λ.)]. 

µέγαρο (το) {µεγάρ-ου | -ων} µεγάλο και επιβλητικό κτήριο, που προορίζεται 
για ιδιωτική ή δηµόσια χρήση: προεδρικό | δηµαρχιακό | επισκοπικό | 
δικαστικό ~ || πολυτελές - || Μέγαρο Μουσικής. [ΕΤΥΜ < αρχ. µέγαρον, αγν. 
ετύµου. Η λ. απαντά αρχικά κυρίως στον πληθ. µε τη σηµ. «παλάτι, κοιτώνας 
των γυναικών», στον δε Ηρόδοτο προσδιορίζει το ιερό τού δελφικού µαντείου 
και των αιγυπτιακών ναών. Έχει υποστηριχθεί επίσης η άποψη ότι το µέγαρο 
µπορεί να συνδέεται µε τη λ. µέγαρα (τά) «κρύπτες που χρησίµευαν ως ιερά», 
η οποία ανάγεται στο εβρ. ma'ärä «κρύπτη, κοιλότητα» (βλ. λ. µαγαρί-ζω). Η 
σχέση τής λ. µε το τοπωνύµιο Μέγαρα, αν και πιθανή, δεν µπορεί να 
προσδιοριστεί]. 

µεγαρόσηµο (το) ΝΟΜ. ένσηµο το οποίο επικολλάται σε όλα τα έγγραφα που 
υποβάλλονται στα δικαστήρια. 

µέγας, µεγάλη, µέγα {µεγάλ-ου | -οι, -ων, -ους} 1. (αρχαιοπρ.-εµφατ.) µεγάλος, 
σηµαντικός: ~ πλήθος | σφάλµα- ΦΡ. Μέγας ει | είσαι, Κύριε! (και θαυµαστά 
τα έργα σου!) (i) ως χαρακτηρισµός τού Θεού και έκφραση θαυµασµού για τα 
έργα Του (ii) ως έκφραση µεγάλης έκπληξης, απορίας, θαυµασµού για κάτι: ~! 
Πριν από µισή ώρα µου τηλεφώνησες από την Κόρινθο- πότε πρόλαβες κι 
έφτασες στην Αθήνα; 
2. (α) ΙΣΤ. τιµητικός χαρακτηρισµός για ηγεµόνες που µε την ισχυρή 
τους προσωπικότητα συνέδεσαν το όνοµα τους µε κοσµοϊστορικές 
αλλαγές ως ηγέτες νικηφόρων εκστρατειών ή/και ως σηµαντικοί µε 
ταρρυθµιστές: ~ Αλέξανδρος | Βασίλειος | Αικατερίνη | Πέτρος (β) τι 
µητικός χαρακτηρισµός υψηλών αξιωµατούχων: ~ αυλάρχης. — µε- 
Υάλως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *mega- «µεγάλος, ογκώδης», πβ. σανσκρ. mâhi «µε-
γάλος», αρµ. mec, λατ. magnus (> ισπ. magno), major (< *mag-jos) «µε-
γαλύτερος» (> ισπ. mayor) κ.ά. Οµόρρ. µέγε-θος, µεγεθ-ύνω, µέγ-ιστος, µέγ-
αιρα, µεγαλ-ύνω κ.ά.]. 

Μέγα Σπήλαιο (το) {Μεγάλου Σπηλαίου} ιστορική µονή τού 4ου αι. στον νοµό 
Αχαΐας κοντά στα Καλάβρυτα. 

µεγάτψος, -η, -ο [µτγν.] (ως τιµητική προσφώνηση) αυτός στον οποίο 
αποδίδονται πολλές και µεγάλες τιµές: ~ βασιλεύς ΣΥΝ. πολυ-τιµηµένος. 

µεγάτονος (ο) {µεγατόν-ου | -ων, -ους} µονάδα µάζας ή βάρους που αντιστοιχεί 
σε ένα εκατοµµύριο τόνους και χρησιµοποιείται στην πυρηνική φυσική για τη 
µέτρηση τής ενέργειας που απελευθερώνεται κατά την πυρηνική έκρηξη: 
βόµβα ισχύος πολλών ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. megaton]. 

µεγάφωνο (το) {µεγαφών-ου | -ων} συσκευή που ενισχύει την ένταση των 
ηχητικών κυµάτων µε τη βοήθεια ηλεκτρισµού έτσι, ώστε ο ήχος να 
ακούγεται δυνατότερα. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µεσν. επιθ. µεγάφωνος (< µέγα- + -φωνος < φωνή). Ως 
τεχνικός όρ. η λ. αποτελεί αντιδάν. από γαλλ. méga-phone]. 

µεγοχέρτς (το) (συνήθ. γράφεται και προφέρεται µεγαχέρτζ) {άκλ.} ΦΥΣ.-
ΠΛΗΡΟΦ. ο µεγάκυκλος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. megahertz (νόθο συνθ.). 
Βλ. κ. µέγα-, χερτς], 

µεγαψηφιολέξη (η) {-ης κ. -έξως | -έξεις, -έξεων} ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα µέτρησης 
µεγέθους αρχείου και χωρητικότητας αποθηκευτικού µέσου, που αντιστοιχεί 
σε ένα εκατοµµύριο περίπου χαρακτήρες ΣΥΝ. µεγαµπάιτ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. megabyte, βλ. λ. µεγαµπάιτ]. 

µέγγενη (η) → µέγκενη 
µέγεθος (το) {µεγέθ-ους | -η, -ών} 1. ο βαθµός στον οποίο είναι κάτι µεγάλο ή 

οι διαστάσεις ενός σώµατος: χαλάζι σε ~ καρυδιού || τι ~ παπούτσι φοράς; || 
ρούχα σε διάφορα ~ || τακτοποίησε τα κουτιά κατά ~ (µε βάση το πόσο µεγάλα 
ήταν) || το ~ βουνού | σπιτιού || (η γεν. µεγέθους +γεν.) ο κύκλος εργασιών 
είναι ~ πολλών δισεκατοµµυρίων δρχ. || το ~ τής ζηµιάς | τού ελλείµµατος 2. 
ΜΑθ. (α) οποιαδήποτε ποσότητα µπορεί να µετρηθεί και να αποδοθεί µε 
αριθµούς, λ.χ. το µήκος, η ταχύτητα (β) φυσικό µέγεθος (i) οι κανονικές 
διαστάσεις πράγµατος σε αναπαράσταση: άγαλµα σε - (ii) ΦΥΣ. η φυσική ιδιό-
τητα στην οποία µπορεί να αποδοθεί αριθµητική τιµή (π.χ. η µάζα, η 
ταχύτητα, η ισχύς κ.λπ.) (γ) ευθέως ανάλογα µεγέθη | ποσά βλ. λ. ανάλογος 
(δ) αντιστρόφως ανάλογα µεγέθη | ποσά βλ. λ. ανάλογος 
3. ο βαθµός στον οποίο είναι κάτι έντονο, σοβαρό: το ~ τής καλοσύ 
νης | τής φιλαυτίας | τής στενοχώριας | τής οµορφιάς | τής ευτυχίας 
Ι τού προβλήµατος | των γνώσεων || απορώ µε το ~ τής επιπολαιότη 
τας του! 4. ο βαθµός σπουδαιότητας, αξίας: πρόκειται για ουσιαστι 
κή διαφορά µεγεθών δεν µπορείς να συγκρίνεις τους κλασικούς συγ 
γραφείς µ ' αυτούς που γράφουν ροµάντζα για νοικοκυρές! 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ιων. µέγαθος (µε αφοµοίωση) < µέγας]. µεγέθυνση (η) [1897] {-
ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. το να αποκτά κάτι µεγαλύτερο µέγεθος, 
µεγαλύτερες διαστάσεις: η ~ των κυκλοφορικών αρτηριών || (µτφ.) η ~ τού 
προβλήµατος ΣΥΝ. µεγάλωµα, αύξηση ΑΝΤ. σµίκρυνση, βράχυνση 2. ΦΩΤΟΓΡ. 
η διαδικασία µε την οποία προκύπτει φωτογραφία ή φωτοτυπία µεγαλύτερων 
διαστάσεων από την αρχική φωτογραφία ή σελίδα ή από αρνητικό: ο αστυνοµι-
κός ζήτησε ~ τής φωτογραφίας, για να αναγνωριστεί η σκοτεινή φιγούρα στο 
βάθος ΑΝΤ. σµίκρυνση 3. (συνεκδ.) το προϊόν τής παραπάνω διαδικασίας: εδώ 
είναι οι - που παρήγγειλες ΑΝΤ. σµίκρυνση. 

µεγέθυνση ή µεγένθυνση, εµβάθυνση ή εµβάνθυνση; Ακούγεται συχνά -
και ενίοτε γράφεται -µεγένθυνση ή και µεγένθυση αντί τού ορθού µεγέθ-
υνση, καθώς και εµβάνθυνση αντί τού σωστού 
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εµβάθ-υνση. Για να αποφεύγεται το λάθος, πρέπει να θυµάται κα-
νείς ότι η λ. παράγεται από το ρήµα µεγεθ-ύνω, που και αυτό 
όπως και η λ. µέγεθ-ος δεν έχουν -ν-: µέγεθ-ος > µεγεθ-ύνω > µε-
γέθ-ννση και βαθ-ύς > εµβαθ-ύνω > εµβάθ-υνση. Το -ν- στα παρά-
γωγα αυτά προέρχεται από το επίθηµα -άνω, µε το οποίο σχηµατί-
ζονται τα ρήµατα από όπου παράγονται: (ευθ-ύς) διευθ-ύνω > δι-
εύθυν-ση, (βραδ-ύς) επιβραδ-ύνω > επιβράδυν-ση, (µήκ-ος) επι-
µηκ-ύνω > επιµήκυν-ση, (αµβλ-ύς) αµβλ-ύνω > άµβλυν-ση, (εύκολ-
ος) διευκολ-ύνω > διευκόλυν-ση, (οξ~ύς) οξ-ύνω > όξυν-ση, (οµαλ-
ός) εξοµαλ-ύνω > εξοµάλυν-ση, (θάρρ-ος) ενθαρρ-ύνω > ενθάρ-
ρυν-ση, (ευρ-ύς) διευρ-ύνω > διεύρυν-ση κ.λπ. 

µεγεθυντής (ο) αυτός που µεγεθύνει (κάτι). [ΕΤΥΜ. 
< µεγεθύνω, απόδ. τού αγγλ. magnifier]. 

µεγεθυντικός, -ή, -ό [1856] 1. (α) αυτός που κάνει κάτι να αποκτήσει 
µεγαλύτερες διαστάσεις (β) µεγεθυντικός φακός κοίλος φακός 
προσαρµοσµένος σε λαβή, µε τον οποίο µπορεί να δει κανείς τα αντι-
κείµενα µεγαλύτερα από ό,τι πραγµατικά είναι: εξετάζω τα γραµµα-
τόσηµα | το έντοµο µε ~ 2. ΓΛΩΣΣ. µεγεθυντικό (το) ουσιαστικό που 
παράγεται από άλλο ουσιαστικό µε την προσθήκη παραγωγικού επι-
θήµατος, που του προσδίδει τη σηµασία «µεγάλου µεγέθους», πραγ-
µατικού ή συναισθηµατικού (π.χ. ψεύτης → ψεύταρος, µπουκάλι → 
µπουκάλα, τραγουδιστής → τραγουδισταράς) ΑΝΤ. υποκοριστικό. 

µεγεθύνω ρ. µετβ. [µτγν.] (µεγέθυ-να, -νθηκα, -σµέλΌς} κάνω κάτι να 
αποκτήσει µεγαλύτερες διαστάσεις: ~ µια φωτογραφία | φωτοτυπία || 
(µτφ.) αποτελεί εύκολο στόχο πλέον, γιατί τα λάθη του µεγεθύνθηκαν 
από τα Μ.Μ.Ε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. 

µεγιστάνας (ο) ο εξαιρετικά πλούσιος άνθρωπος- λέγεται και µεγι-
στάνας τού πλούτου ΣΥΝ. κροίσος, ζάπλουτος, βαθύπλουτος ΑΝΤ. 
πάµφτωχος, αδέκαρος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µεγιστάν, -άνος < αρχ. 
µέγιστος]. 

Μεγίστη (η) το Καστελόριζο (βλ.λ.). 
µεγιστοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} το να γίνεται κάτι 
µέγιστο, το να φθάνει κάτι στο ανώτατο σηµείο: ~ των κερδών µιας 
εταιρείας | τής απόδοσης κεφαλαίων. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. maximisation]. 

µεγιστοποιώ ρ. µετβ. {µεγιστοποιείς... | µεγιστοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} αυξάνω (κάτι) στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό: ~ 
την προσπάθεια | το πρόβληµα | την ένταση µεταξύ δύο χωρών ΑΝΤ. 
ελαχιστοποιώ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. maximiser]. 

µέγιστος, -η/-ίστη, -ο(ν) {υπερθ. τού µεγάλος} (λόγ.) 1. πάρα πολύ µε-
γάλος: είναι - τιµή για µένα... ΑΝΤ. ελάχιστος· ΦΡ. µεγίστη διάρκεια 
ζωής βλ. λ. ζωή 2. (µε άρθρο) ο µεγαλύτερος: η ~ ταχύτητα || το - επι-
τρεπόµενο όριο | ωφέλιµο φορτίο || ο ~ των στρατηγών | των διανοη-
τών ΑΝΤ. ελάχιστος 3. (α) ΜΑθ. µέγιστος κοινός διαιρέτης (συντοµ. 
Μ.Κ.∆.) ο µεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες δύο ή περισσότε-
ρων αριθµών: ο ~ των 16 και 20 είναι το 4 (β) µέγιστο(ν) (το) (i) ΜΑΘ. 
η µεγαλύτερη τιµή που µπορεί να λάβει µία µεταβλητή (ανεξάρτητη 
ή εξαρτηµένη): ~ τιµή συνάρτησης (iì) (γενικότ.) η µεγαλύτερη δυνα-
τή ποσότητα, το υψηλότερο σηµείο: έφθασε στο ~ τής απόδοσης του 
στους Ολυµπιακούς ΑΝΤ. ελάχιστο, µίνιµουµ 4. (ως επίρρ.) µέγιστα 
(τα) σε πολύ µεγάλο βαθµό, στον µεγαλύτερο βαθµό: η συµµετοχή του 
συνέβαλε ~ στην επιτυχία τής αποστολής µας (πβ. κ. λ. µεγάλος). 
[ΕΤΥΜ αρχ., υπερθ. βαθµ. τού επιθ. µέγας]. 

µέψκενη (η) {δύσχρ. µεγκενών} 1. εργαλείο που χρησιµοποιείται για 
ξυλουργικές ή µεταλλουργικές εργασίες και λειτουργεί σφίγγοντας 
χειροκίνητα ή αυτοµάτως ένα αντικείµενο και συγκρατώντας το σε 
σταθερή θέση ανάµεσα στις δύο σιαγόνες του· ΦΡ. (µτφ.) πιάνω στη 
µένκενη φέρνω (κάποιον) σε τέτοια θέση, από την οποία δεν µπορεί 
να ξεφύγει: πιάστηκε στη µέγκενη τού ανακριτή και το άλλοθι του 
αποδείχθηκε ανύπαρκτο 2. όργανο βασανιστηρίων, µε το οποίο συ-
σφίγγεται το κεφάλι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ < τουρκ. mengene]. 

µέγκλο (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ως χαρακτηρισµός για κάτι πάρα πο-
λύ καλό. Επίσης µέγκλος (ο). 
[ΕΤΥΜ < µέγκλα «πέος» (στη διάλεκτο τού Πόντου) < δηµώδ. λατ. 
mencia < λατ. mentula (ίδια σηµ.). Παρετυµολογική η σύνδεση µε τη 
φρ. made in England, µε το σκεπτικό ότι στην Αγγλία κατασκευάζο-
νται υψηλής ποιότητος προϊόντα]. 

µέδιµνος (ο) {µεδίµν-ου | -ων, -ους} (στην αρχαιότητα) µέτρο χωρη-
τικότητας ξερών γεωργικών προϊόντων, κυρ. σιταριού, που υπολογί-
ζεται γύρω στα 80 κιλά. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < I.E. *med- «µετρώ, κρίνω, κυβερνώ», πβ. λατ. mederi 
«περιθάλπω», modius «µονάδα µετρήσεως όγκου», modus «τρόπος, 
µέτρο» (> γαλλ. mode, ισπ. modo), γοτθ. mitan «µετρώ», αρχ. γερµ. 
mezzan (> γερµ. messen) κ.ά. Οµόρρ. αρχ. µήδ-οµαι «σκέπτοµαι, προ-
σχεδιάζω». ∆υσεξήγητο παραµένει το -ι- τού τ. µέδ-ι-µνος, που ίσως 
οφείλεται σε επένθεση (< *peö-m/y'o-s)]. 

Μεδίνα κ. Μεντίνα (η) πόλη τής ∆. Σαουδικής Αραβίας, τόπος λα-
τρείας για τους µουσουλµάνους. 
[ΕΤΥΜ < αραβ. aJ-Madina «η πόλη», συντοµευµένη µορφή τής πλήρους 
ονοµασίας Madinat an-nabiyy «πόλη τού προφήτη» ή Madinat rasul 
Allah «πόλη τού αγγελιαφόρου τού Αλλάχ», καθώς εκεί έφθασε ο 
Μωάµεo το 622 µ.Χ. ερχόµενος από τη Μέκκα (εγίρα)]. 

µεδούλι (το) {µεδουλ-ιού | -ιών} (καθηµ.) η ουσία που βρίσκεται στο 
εσωτερικό των οστών: νόστιµο | θρεπτικό ~ || το κρύο φτάνει ώς το -
ΣΥΝ. µυελός των οστών ΦΡ. (µτφ.) ρουφάω το µεδούλι (κάποιου) εκ-
µεταλλεύοµαι (κάποιον) στο έπακρο, τον εξαντλώ: πλούτισε ρουφώ-
ντας το µεδούλι των εργατών του ΣΥΝ. πίνω το αίµα. 

[ΕΤΥΜ < µεσν. µεδούλ(λ)ιον, υποκ. τού λατ. medulla]. 
µέδουσα (η) {µεδουσών} 1. ΖΩΟΛ. ασπόνδυλο, κοιλεντερωτό, σχεδόν 
διαφανές ζώο, που ζει στη θάλασσα- η επαφή ορισµένων ειδών του 
(όπως οι τσούχτρες) µε το ανθρώπινο δέρµα είναι επώδυνη · 2. 
ΜΥΘΟΛ. (µε κεφ.) θνητό τέρας, µία από τις Γοργόνες, η οποία είχε κε-
φάλι και σώµα γυναικείο και φίδια για µαλλιά, που όποιος την έβλεπε 
απολιθωνόταν τελικά τη σκότωσε ο Περσέας 3. (µετωνυµ.) για κάτι 
φοβερό, τροµακτικό στην όψη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ουσιαστικοπ. θηλ. µτχ. ενεστώτα τού ρ. µεδω «κυβερνώ, 
άρχω» (για το οποίο βλ. λ. ∆ιοµήδης)]. 

µεζεδάκι (το)→ µεζές 
µεζεδοπωλείο (το) ταβέρνα στην οποία σερβίρονται µεζέδες και οι-
νοπνευµατώδη ποτά: µουσικό ~ (µε µουσική, συνήθ. από µικρή ορχή-
στρα) ΣΥΝ. φαγάδικο, ουζερί. Επίσης (λαϊκ.) µεζεδάδικο 

µεζεκλής (ο) {µεζεκλήδες}, µεζεκλου (η) {µεζεκλούδες} πρόσωπο 
στο οποίο αρέσουν οι µεζέδες, τα νόστιµα ορεκτικά: µαζεύτηκαν οι 
~ τής γειτονιάς, µόλις µυρίστηκαν το µαριδάκι. — µεζεκλήδικος, -η/-
ια, -ο. 

µεζεκλίκι κ. µεζελίκι (το) {χωρ. γεν.} εκλεκτός, πικάντικος µεζές: ~ 
κωνσταντινουπολίτικα ΣΥΝ. νοστιµιά, λειχουδιά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
mezelik]. 

µεζές (ο) {µεζέδες} 1. έδεσµα µε πικάντικη γεύση, το οποίο σερβίρε-
ται είτε ως ορεκτικό είτε ως συνοδευτικό οινοπνευµατωδών ποτών, 
συνήθ. σε µικρή ποσότητα (π.χ. κεφτεδάκια, λουκάνικα, σαγανάκι, 
πιπεριές κ.ά.): ούζο µε µεζέ || πικάντικος | µερακλήδικος | σαρακο-
στιανός ~ ΣΥΝ. λειχουδιά, νοστιµιά· ΦΡ. παίρνω (κάποιον) στον µεζέ 
εµπαίζω, κοροϊδεύω (κάποιον) ΣΥΝ. παίρνω στο ψιλό, δουλεύω, χλευ-
άζω 2. (κατ' επέκτ.) µικρή ποσότητα από καλοµαγειρεµένο φαγητό: 
πάρε έναν ~ να µου πεις αν είναι καλός. — (υποκ.) µεζεδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. meze < περσ. maza «γεύση, άρωµα»]. 

µεζονέτα (η) {χωρ. πληθ.} κατοικία που αποτελείται από δύο ορό-
φους, οι οποίοι επικοινωνούν εσωτερικά µε σκάλα και που υπάρχει 
είτε αυτοτελώς είτε σε συγκρότηµα τέτοιων κατοικιών είτε σε πολυ-
κατοικία (συνήθ. οι δύο τελευταίοι όροφοι): πωλείται ~ πέµπτου-
έκτου ορόφου. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. maisonette, υποκ. τού ουσ. maison «σπίτι» < λατ. 
mansio (< p. manêre «διαµένω»]. 

µεζούρα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} 1. ταινία στην οποία είναι γραµµένες οι 
ενδείξεις τού µέτρου και η οποία χρησιµοποιείται για το µέτρηµα 
τού µήκους (κυρ. των διαστάσεων τού ανθρώπινου σώµατος στη ρα-
πτική) ΣΥΝ. µέτρο 2. µικρό δοχείο για τη µέτρηση υγρών: για την πα-
ρασκευή τού ποτού χρειάζεστε δύο ~ βότκα και µία ~ λεµονάδα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mesura < λατ. mensura < ρ. metior «µετρώ»]. 

Μ.Ε.Θ. (η) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
µεθαδόνη (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ.ΦΑΡΜ. αναλγητικό µε ιδιότητες πα-
ρόµοιες µε τής µορφίνης, τής ηρωίνης και των συναφών ουσιών χρη-
σιµοποιείται ως υποκατάστατο µε σκοπό την απεξάρτηση από τις 
ουσίες αυτές. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. methadone, ακρωνύµιο των λ. meth(yl) 
(βλ. κ. µεθυλένιο) + a(mino) (βλ. κ. αµινοξύ) + d(iphenyl) (βλ. κ. φαι-
νόλη) + (heptan)one «επτανόνη» (είδος ισοµερούς υδρογονάνθρακα)]. 

µεθάνιο (το) [1887] {µεθανίου} ΧΗΜ. άχρωµη, εύφλεκτη και µε χαρα-
κτηριστική µυρωδιά, αέρια σε κανονικές συνθήκες, χηµική ένωση, ο 
απλούστερος υδρογονάνθρακας, που χρησιµοποιείται ως καύσιµη 
ύλη. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. méthane, βλ. κ. µεθυλένιο]. 

µεθανόλη (η) ΧΗΜ. η µεθυλική αλκοόλη ΣΥΝ. (παλαιότ.) ξυλόπνευµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. methanol (βλ. κ. µεθυλένιο)]. 

µεθαύριο επίρρ.· την ηµέρα µετά την αυριανή: αύριο η ηµέρα µου 
είναι γεµάτη, αλλά - είµαι ελεύθερος || η πρόβλεψη τού καιρού για ~ 
ΑΝΤ. προχθές. — µεθαυριανός, -ή, -ό [1893]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεθαύριον, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. µεθ' 
αϋριον (αντί τού αναµενόµενου µετ' αϋριον)]. 

µεθαύριο αντί µεταύριο! Όπως και στην περίπτωση τού εφέτος 
(αντί επ' έτος), έτσι και στη λ. µεθαύριο (< µετά + αύριον) ο σω-
στός τ. είναι µετ' αύριο (αφού η λ. αύριο δεν δασυνόταν, για να δι-
καιολογεί τ. µεθ- αντί µετ- τού µετά). Ωστόσο και στην περίπτωση 
αυτή, η χρήση τού µεθ- σε κανονικά περιβάλλοντα (µεθ' ήµέραν, 
µεθηµέριος, µεθηµερινός) φαίνεται ότι επέδρασε ώστε να λεχθεί 
και µεθαύριο αντί µεταύριο. 

µέθεξη (η) (-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} 1. η συνάντηση, η συµµετο-
χή, που φθάνει µέχρι την ταύτιση σε ανώτερο πνευµατικό επίπεδο: η 
~ τού καλλιτέχνη µε το θείο || η ~ τού εγώ (η διαδικασία ταυτίσεως 
τού εγώ µε αντικείµενα ή ιδέες και η εξάρτηση του από την πορεία 
των τελευταίων) ΑΝΤ. αλλοτρίωση, αποµάκρυνση 2. ΦΙΛΟΣ, η επικοι-
νωνία τού αισθητού κόσµου µε τον κόσµο των ιδεών, των αρχετύπων, 
καθώς και η επικοινωνία των ιδεών µεταξύ τους κατά Πλάτωνα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µέθεξις < µετέχω (µε δάσυνση τού τελικού συµφώνου 
τής προθέσεως λόγω τής δασύτητας τού ουσ. έξις)]. 

µεθεορτια (τα) [µεσν.] (µεθεορτίων} 1. αυτά που συµβαίνουν µετά 
τον κύριο εορτασµό, η συνέχεια του 2. (κακόσ.) τα αρνητικά επακό-
λουθα γιορτής, τα οποία οφείλονται στις υπερβολές κατά το γλέντι: 
τα - δεν ήταν ευχάριστα: πονοκέφαλος και στοµαχόπονος 3. (γενι-
κότ.-ειρων.) τα αρνητικά επακόλουθα ή όσα ακολουθούν ένα δυσά-
ρεστο γεγονός (π.χ. καβγά) ΣΥΝ. συνέπειες, επιπτώσεις. 

µεθεπόµενος, -η, -ο 1. αυτός που ακολουθεί µετά τον επόµενο- ο 
τρίτος, αν θεωρήσουµε ως πρώτον το σηµείο αναφοράς: (π.χ. σε ουρά 
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ανθρώπων που περιµένουν) τώρα θα περάσεις εσύ- ο επόµενος και ο ~ θα 
περάσουν σε δέκα λεπτά 2. µεθεπόµενη | µεθεποµένη (η) η τρίτη ηµέρα µετά την 
ηµέρα που αποτελεί σηµείο αναφοράς: µου είπε ότι δεν θα ερχόταν εκείνη την 
ηµέρα ούτε την εποµένη, αλλά τη ~. [ΕΤΥΜ < µεθ- (< µετά-) + αρχ. επόµενος]. 
µεθερµηνεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεθερµήνευ-σα, -θηκα, -µένος) διατυπώνω εκ 
νέου µε πιο κατανοητό τρόπο· ΦΡ. (αρχαιοπρ.) ο | όπερ εστί µεθερµηνευόµενον 
{δ εστί µεθερµηνευόµενον, Κ.∆. Μάρκ. 15, 34) πράγµα που σηµαίνει: εξήγγειλε 
«αναδιάρθρωση», ~ µείωση των µισθών ΣΥΝ. µε άλλα λόγια, δηλαδή, 
τουτέστιν. — µεθερµήνευση (η) [µτγν.]. µέθη (η) {χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. 
κατάσταση ψυχικής διέγερσης και ευφορίας, που χαρακτηρίζεται από αδυναµία 
συντονισµού των κινήσεων, σωστής εκφοράς τού λόγου και ενδεχοµένως 
επιθετικότητα, η οποία οφείλεται σε υπερβολική κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών ποτών: συνελήφθη να οδηγεί σε κατάσταση µέθης ΣΥΝ. 
µεθύσι ΑΝΤ. νηφαλιότητα 2. (µτφ.) ψυχική διέγερση εξαιτίας δυνατού 
συναισθήµατος: η ~ τής νίκης | τής επιτυχίας | τής µάχης | του έρωτα ΣΥΝ. 
µεθύσι, έξαψη, ζάλη, ενθουσιασµός ΑΝΤ. νηφαλιότητα, ηρεµία- ΦΡ. µέθη των 
δυτών η κατάσταση στην οποία περιέρχονται οι δύτες, όταν βουτούν σε βάθος 
µεγαλύτερο των τριάντα µέτρων, και η οποία εκδηλώνεται µε ζάλη ή δυσφορία 
και οφείλεται στην επίδραση τού αζώτου στον οργανισµό. [ΕΤΥΜ αρχ- < 
µεθύω (υποχωρητ.), βλ. κ. µεθώ]. µεθίσταµαι ρ. αµετβ. {µετέστην, να/θα 
µεταστώ, µτχ. µεταστάς) (αρχαιοπρ.) 1. µετακινούµαι, αποχωρώ- ΦΡ. (α) 
µεθίσταµαι τού βίου πεθαίνω (β) µεθίσταµαι φρενών τρελαίνοµαι 2. αλλάζω 
παράταξη, αποστατώ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µεθίστηµι | µεθίσταµαι «τοποθετώ αλλού - αναχωρώ» < µεθ- (< 
µετά-) + ίστηµι | ϊσταµαι (βλ.λ.)]. µεθοδεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεθόδευ-σα, -θηκα 
(καθηµ. -τηκα), -µένος) σχεδιάζω και εκτελώ (κάτι) µε σύστηµα και πρόγραµµα 
(κ. αρνητικά για κάτι που γίνεται σκοπίµως): µεθόδευσε τις ενέργειες του, ώστε 
να διαφύγει εύκολα || µεθοδεύουν την αποµάκρυνση του από το υπουργείο ΣΥΝ. 
οργανώνω, προγραµµατίζω ΑΝΤ. αποδιοργανώνω, απο-συντονίζω. — 
µεθόδευση (η), µεθοδευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. µεθοδικός, -ή, -
ό [µτγν.] 1. αυτός που πραγµατοποιείται ή διεξάγεται κατά τρόπο συστηµατικό 
και προγραµµατισµένο: ~ προσέγγιση τού προβλήµατος | εξέταση | ανάλυση | 
επισκόπηση | σχεδιασµός | εργασία | κινήσεις ΣΥΝ. συστηµατικός ΑΝΤ. 
απρογραµµάτιστος · 2. αυτός που στηρίζεται σε συγκεκριµένη επιστηµονική 
µέθοδο: ~ κατάταξη των ειδών σε κατηγορίες || ~ ταξινόµηση των βιβλίων µε το 
σύστηµα Ντιούι ΣΥΝ. συστηµατικός ΑΝΤ. αµέθοδος, εµπειρικός 3. αυτός που 
ενεργεί µε βάση συγκεκριµένο πρόγραµµα και σύστηµα: είναι - στις κινήσεις 
του || ~ παρατηρητής | ερευνητής | φοιτήτρια | νοικοκυρά | υπάλληλος · 4. ΦΙΛΟΣ, 
µεθοδική αµφιβολία βλ. λ. αµφιβολία. — µεθοδικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
µεθοδικότητα (η) [1871]. Μεθόδιος (ο) (Μεθοδίου) 1. ιεραπόστολος τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας (9ος αι.) που µαζί µε τον αδελφό του Κύριλλο κήρυξε 
τον χριστιανισµό στους σλαβικούς λαούς 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών, 
επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. 
< αρχ. µέθοδος]. µεθοδίσµός (ο) {χωρ. πληθ.} χριστιανική κίνηση τής 
Αγγλικανικής Εκκλησίας, µε διάδοση στην Αγγλία και την Αµερική, η οποία 
χαρακτηρίζεται από µεγάλη ηθική αυστηρότητα. — µεθοδιστής (ο) [1854], 
µεθοδίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. methodism]. µεθοδολογία (η) [1812] 
{µεθοδολογιών} 1. το σύνολο των µεθόδων οι οποίες εφαρµόζονται σε 
συγκεκριµένη επιστήµη: ένα πόνηµα που δεν ακολουθεί συγκεκριµένη ~, δεν 
θεωρείται επιστηµονικό ΣΥΝ. µέθοδος 2. (ως κλάδος τής Λογικής) η 
επιστηµονική µελέτη και ανάλυση των µεθόδων, οι οποίες εφαρµόζονται στις 
επιµέρους επιστήµες και οι οποίες ποικίλλουν, ανάλογα µε το αντικείµενο τής 
κάθε επιστήµης 3. ο ιδιαίτερος τρόπος εφαρµογής µιας µεθόδου. — µεθοδο-
λογικός, -ή, -ό [1898], µεθοδολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. méthodologie]. 

µεθοδολογία - µέθοδος. Συχνά χρησιµοποιείται η λ. µεθοδολογία 
ως περιληπτικός, τρόπον τινά, τύπος αντί τού µέθοδος: Η µεθοδολογία που 
χρησιµοποιεί στην έρευνα του δεν είναι ορθή (αντί οι µέθοδοι που 
χρησιµοποιεί...). Είναι καλύτερο το µεθοδολογία να χρησιµοποιείται µε τις 
δύο βασικές σηµασίες του: (α) ως επιστηµολογικός κλάδος (Η µεθοδολογία 
διαφέρει τόσο από τη γνωσιολογία όσο και από την ευρύτερη θεωρία τής 
Λογικής) και (β) ως σύστηµα αρχών και κανόνων, που προηγούνται τής 
πράξης και των εφαρµογών (Η µεθοδολογία των τεχνικών επιστηµών 
διαφέρει από τη µεθοδολογία των κοινωνικών επιστηµών). Με αυτό τον 
τρόπο αποφεύγεται η χρήση τής λ. για συγκεκριµένες κατά περίπτωσιν 
µεθόδους, όπως στο αρχικό παράδειγµα. 

µέθοδος (η) {µεθόδ-ου | -ων, -ους} 1. (επιστηµ.) ο συστηµατικός και 
προγραµµατισµένος τρόπος προσέγγισης, εξέτασης, ανάλυσης και ερµηνείας 
προβληµάτων ή φαινοµένων βάσει συγκεκριµένων κανόνων, ο οποίος 
χρησιµοποιείται στην έρευνα και στις επιστηµονικές ή φιλοσοφικές σχολές: 
δοµική | λειτουργική | διαλεκτική | ερµηνευτική | πραγµατιστική | συγκριτική | 
πειραµατική | σωκρατική | µαιευτική | επαγωγική (βλ.λ.) | απαγωγική (βλ.λ.) | 
παραγωγική (βλ.λ.) | συνε-ζευγµένη (βλ. λ. συζευγνύω) | λογική ~ ΣΥΝ. 
σύστηµα, µεθοδολογία· ΦΡ. (α) αναλυτική µέθοδος βλ. λ. αναλυτικός (β) 
συνθετική µέθοδος 

βλ. λ. συνθετικός (γ) απλή µέθοδος των τριών βλ. λ. τρεις 2. το σύστηµα 
τεχνικών και πρακτικών που εφαρµόζονται για την επίτευξη στόχων, 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί κάτι: - ψεκασµού | καθαρισµού των λυµάτων 
| αδυνατίσµατος | αντισύλληψης | διδασκαλίας | εκµάθησης ξένων γλωσσών | 
δανεισµού | υπολογισµού τής φοροδιαφυγής ΣΥΝ. τρόπος, διαδικασία ΦΡ. 
αλληλοδιδακτική µέθοδος βλ. λ. αλληλοδιδακτικές 3. (γενικότ.) ο τρόπος 
δράσεως: δεν εγκρίνω τις ~ που χρησιµοποιεί ΣΥΝ. µέσο, οδός, τρόπος 4. η 
ιδιότητα τού να κάνει κανείς κάτι µε σύστηµα: πρέπει να έχεις ~ στο διάβασµα 
σου ΣΥΝ. σύστηµα 5. εγχειρίδιο εκµάθησης: ~ Αγγλικής άνευ διδασκάλου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µεθοδολογία, οδός. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < µεθ- (< µετά-) + οδός. Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. «καταδίωξη», 
από όπου (ήδη στον Πλάτωνα) εξελίχθηκε στη σηµ. τής έρευνας προς αναζήτηση 
τής γνώσης, καθώς και τού συστήµατος βάσει τού οποίου αυτή επιτυγχάνεται. Η 
λ. πέρασε σε πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. method, γαλλ. méthode, γερµ. 
Method, ιταλ. metodo κ.ά.]. µεθοκοπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {µεθοκοπάς... | 
µεθοκόπησα) (εκφραστ.) περιέρχοµαι συχνά σε κατάσταση µέθης, πίνω 
υπερβολικές ποσότητες οινοπνευµατωδών ποτών ΣΥΝ. µπεκρουλιάζω, 
µπεκροπίνω. — µε-θοκόπος (ο), µεθοκόπηµα κ. µεθοκόπι (το). [ΕΤΥΜ; < µεθο- 
{< µέθη) + επιτατ. επίθηµα -κοπώ (< κόπτω)]. µεθορίΌκός, -ή, -ό [1897] αυτός 
που σχετίζεται µε τη µεθόριο: ~ 
σταθµός | ζώνη ! φυλάκιο. µεθόριος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που καθορίζει τα 
όρια ανάµεσα σε δύο περιοχές ή χώρες: ~ γραµµή | ποταµός ΣΥΝ. συνοριακός 2. 
µεθόριος (η) {µεθορί-ου | -ων, -ους) η γραµµή που χωρίζει δύο χώρες: 
στρατιώτης στην ελληνοτουρκική ~ ΣΥΝ. σύνορα, όρια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µεθ- (< 
µετά-) + -όριος < οριον (βλ.λ.)]. µεθορµιζω  ρ. µετβ.  {µεθόρµισ-α, -τηκα (λόγ. -
θηκα)}  µεταφέρω (πλοίο) από έναν τόπο κατάλληλο για άραγµα σε άλλον, 
αλλάζω αγκυροβόλιο: ~ το σκάφος | το πλοίο. — µεθόρµιση (η) [1895]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < µεθ- (< µετά-) + -ορµίζω < όρµος (βλ.λ.)]. µεθυλένιο (το) [1895] 
{µεθυλενί-ου | -ων) ΧΗΜ. δισθενής οργανική ρίζα, που αποτελείται από δύο 
άτοµα υδρογόνου και ένα άτοµο άνθρακα. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. méthylène, ακρωνύµιο των λ. meth- (< 
µέθη) + -hyl(ê) (< αρχ. ύλη «ξυλεία») + -ene]. µεθύλΐΌ (το) {µεθυλίου} ΧΗΜ. 
κοινή οµάδα τής οργανικής χηµείας, που αποτελείται από τρία άτοµα υδρογόνου 
και ένα άτοµο άνθρακα, έχει ελεύθερη µία µονάδα συγγενείας, µέσω τής οποίας 
ενώνεται η οµάδα µε άλλα στοιχεία ή οµάδες και σχηµατίζει ένωση. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. méthyl < méthylène (υποχωρητ.), βλ. κ. 
µεθυλένιο]. µεθυλ(ο)- ΧΗΜ. ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν ενώσεις, στις οποίες περιέχεται η οµάδα τού µεθυλίου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Α 
συνθ. ελληνογενών ξέν. όρ., που προέρχονται από το ουσ. µεθύλιο (βλ.λ.)]. 
µέθυσα ρ.→ µεθώ 
µεθύσι (το) {µεθυσ-ιού | -ιών} 1. (καθηµ.) η µέθη: το ούζο φέρνει κακό ~ || 

άγριο | τρελό | γλυκό | γενναίο ~ || τύφλα | στουπί | σκνίπα στο ~ (σε κατάσταση 
προχωρηµένης µέθης) ΑΝΤ. νηφαλιότητα 2. (µτφ.) κατάσταση ψυχικής 
ευφορίας και διέγερσης, που οφείλεται σε έντονα ερεθίσµατα: το ~ τού έρωτα | 
τής επιτυχίας | τής νίκης ΣΥΝ. µέθη, ζάλη, έκσταση. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < απρφ. µεθύσειν, µέλλ. τού αρχ. µεθΰω]. µεθυσµένος, -η, -ο 
[µεσν.] 1. αυτός που έχει µεθύσει: κάθε βράδυ γυρίζει σπίτι ~ 2. αυτός που τον 
έχει συνεπάρει κάτι: - από τις µυρωδιές τής άνοιξης || ~ από τα φιλιά της. 
µέθυσος (ο) [αρχ.] ο άνθρωπος που κάνει υπερβολική κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών, που µεθά συχνά και άσχηµα: ο άντρας της, ~ και βίαιος, τη 
βασανίζει διαρκώς ΣΥΝ. µεθύστακας, µπεκρής, µπεκρού-λιακας, αλκοολικός. 
µεθύστακας (ο) (εκφραστ.) ο µέθυσος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. µεθυστής + µεγεθ. επίθηµα -ακας]. µεθυστικός, -ή, -ό [αρχ.] 
αυτός που διεγείρει πολύ ευχάριστα τις αισθήσεις, που προκαλεί ηδονική ζάλη: 
~ άρωµα | φιλί. µεθύστρα (η) [µεσν.] (σπάν.) 1. η γυναίκα που συνηθίζει να 
µεθά ΣΥΝ. µπεκρού 2. η γυναίκα που εµπνέει έντονα ερωτικά συναισθήµατα 
ΣΥΝ. ξελογιάστρα ΑΝΤ. κρύα. µεθώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µεθάς... | 
µέθυσ-α, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάποιον) να πιει οινοπνευµατώδη ποτά σε 
τέτοια ποσότητα, ώστε να διαταραχθεί η νηφαλιότητα του, τον θέτω υπό την 
επήρεια τού αλκοόλ, τον κάνω να περιέλθει σε κατάσταση µέθης: τον µέθυσαν, 
για να µάθουν τα µυστικά του 2. (µτφ.) προκαλώ έντονα συναισθήµατα 
διέγερσης, έξαψης, ευχαρίστησης: µε µέθυσε το άρωµα σου || το αίσθηµα τής 
νίκης µέθυσε τους πρωταθλητές ΣΥΝ. ζαλίζω, συνεπαίρνω, ενθουσιάζω ΑΝΤ. 
κατευνάζω, ηρεµώ ♦ (αµετβ.) 3. έρχοµαι σε κατάσταση µέθης, επειδή έχω 
καταναλώσει υπερβολική ποσότητα οινοπνευµατωδών: είχε µεθύσει και 
παραπατούσε || δεν αντέχει το ποτό- µεθάει µε δύο ποτηράκια ΣΥΝ. (οικ.) τα 
τσούζω, µεθοκοπώ, µπεκρουλιάζω ΑΝΤ. είµαι νηφάλιος, συνέρχοµαι, (αργκό) 
ξενερώνω· ΦΡ. είδε ο τρελός τον µεθυσµένο και φοβήθηκε ο άνθρωπος που βρί-
σκεται σε κατάσταση µέθης είναι πιο επικίνδυνος από αυτόν που έχει ψυχικές ή 
πνευµατικές διαταραχές 4. (µτφ.) έρχοµαι σε κατάσταση υπερδιέγερσης, έξαψης 
ή ευχαρίστησης: ~ από δόξα | επιτυχία | χαρά | έρωτα ΣΥΝ. ζαλίζοµαι, 
ενθουσιάζοµαι. [ΕΤΎΜ. < µεσν. µεθώ < αρχ. µεθύω < ουσ. µέθυ «κρασί, 
αλκοολούχο ποτό» < I.E. *medhu- «µέλι, υδρόµελο», πβ. σανσκρ. mâdhu-, αρχ. 
σλαβ. medü, αρχ. γερµ. metu, γερµ. Met, αγγλ. mead κ.ά. Η λ. έλαβε τη 
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σηµ. τού αλκοολούχου ποτού, ενω για τη σηµ. «µέλι» χρησιµοποιή-
θηκε η αρχ. λ. µέλι]. 

Μεθώνη (η) πόλη τής Ν∆. Πελοποννήσου στον νοµό Μεσσηνίας, γνω-
στή για το µεσαιωνικό της κάστρο. [ΕΤΥΜ. µτγν. τοπωνύµιο, αγν. 
ετύµου]. 

µείγµα (το) {µείγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αυτό που προκύπτει, όταν 
δύο ή περισσότερα ρευστά υλικά αναµιχθούν, ανακατευτούν: αυτό 
το κρασί είναι φτειαγµένο από ~ ροδίτη και µοσχοφίλερο || βάζετε το 
~ στο ταψί και φουρνίζετε ΣΥΝ. κράµα, ανάµειξη 2. ΧΗΜ. το σώµα 
που προκύπτει ύστερα από την ανάµειξη δύο ή περισσότερων στοι-
χείων ή χηµικών ενώσεων, τα οποία δεν αλληλεπιδρούν χηµικά και 
είναι δυνατόν να διαχωριστούν µε φυσικές µεθόδους: ~ µεταξύ στε-
ρεών ουσιών/ στερεών και αερίων || τα θολά νερά των ποταµών είναι 
~ στερεών και υγρών || οµογενές | ετερογενές - 3. (µτφ.) καθετί το 
οποίο αποτελείται από ανάµειξη διαφορετικών στοιχείων οι απόψεις 
του είναι ένα ~ λαϊκών προκαταλήψεων και ανατολίτικου µυστικισµού 
|| το νέο µουσικό είδος δεν διεκδικεί πρωτοτυπία· πρόκειται για ~ 
αφρικανικών και καραϊβικών ρυθµών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναµειγνύω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µείγµα | µίγµα < µ(ε)ίγνυµι, βλ. κ. µειγνύω]. 

µείγνυω ρ. µετβ. {µόνο στον ενεστ.} (αρχαιοπρ.) αναµειγνύω, ανακα-
τεύω· ΦΡ. γαία πυρί µιχθήτω βλ. λ. γαία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αναµειγνύω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µ(ε)ιγνύω < µ(ε)ίγνυµι < I.E. *meik- «αναµειγνύω, ανα-
κατεύω», πβ. σανσκρ. misrâ- «ανακατεµένος», αρχ. σλαβ. mé§q «ανα-
κατεύω», λατ. misceö (πβ. κ. αρχ. µίσγω), mixtus «ανακατεµένος» 
(> γαλλ. mixte), αρχ. γερµ. miscan, γερµ. mischen κ.ά. Οµόρρ. µεϊγ-µα, 
µ(ε)ϊξις, µιγ-άς, µικ-τός κ.ά.]. 

µειδίαµα (το) [µτγν.] {µειδιάµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) το χα-
µόγελο. 

µειδιώ ρ. αµετβ. {µειδιάς... | µειδίασα} (αρχαιοπρ.-ειρων.) χαµογελώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µειδιώ (-άω) < I.E. *smeid- «χαµογελώ, µειδιώ», πβ. σαν-
σκρ. smâyate, αρχ. σλαβ. smëjq, αγγλ. smile, γερµ. schmeicheln «κολα-
κεύω» κ.ά.]. 

µείζων, -ων, -ον {µείζ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 1. (λόγ.) (α) 
µεγαλύτερος ANT. ελάσσων (β) µείζων εκλογική περιφέρεια καθεµιά 
από τις περιφέρειες στις οποίες χωρίζεται η Ελλάδα, όπου συγκε-
ντρώνονται οι αδιάθετες έδρες από την πρώτη κατανοµή, µε σκοπό 
να κατανεµηθούν στα κόµµατα ανάλογα µε τα αδιανέµητα υπόλοιπα 
τους ή όπως αλλιώς ορίζει ο εκλογικός νόµος (γ) µείζων αντιπολί-
τευση βλ. λ. αντιπολίτευση 2. αυτός που έχει εξαιρετική σπουδαιό-
τητα: ~ πρόβληµα | ζήτηµα | σηµασία || «οι µείζονες πολιτικοί διαλέ-
γονται µε την Ιστορία» (εφηµ.) || ~ θέµα προέκυψε από τις δηλώσεις 
τού προέδρου || κατά µείζονα λόγο (πολύ περισσότερο) ΣΥΝ. σηµαντι-
κός, σοβαρός, κύριος ANT. δευτερεύων, ασήµαντος 3. ΜΟΥΣ. (α) µεί-
ζων κλίµακα (γαλλ. gamme majeure) η µουσική κλίµακα (βλ.λ.) τής 
ευρωπαϊκής µουσικής, της οποίας τα δύο εναρκτήρια διαστήµατα 
(ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη, και ανάµεσα στη δεύτερη και 
την τρίτη βαθµίδα) δίνουν, στο σύνολο, «µεγαλύτερο» (µείζον) διά-
στηµα (δύο τόνους) απ' ό,τι τα αντίστοιχα διαστήµατα τής «ελάσσο-
νος» κλίµακας, στα οποία το αντίστοιχο συνολικό διάστηµα είναι µι-
κρότερο (έλασσον, ίσο προς ενάµιση τόνο)· όµοια «µεγαλύτερο» σε 
σχέση προς την ελάσσονα κλίµακα είναι και το διάστηµα που σχη-
µατίζει η έκτη βαθµίδα της κλίµακας σε σχέση προς την πρώτη (β) 
µείζων συγχορδία συγχορδία κατ' αρχήν τριών φθόγγων, στην οποία 
το πρώτο διάστηµα τρίτης πάνω από τη θεµέλιο είναι δύο τόνοι, δη-
λαδή «µεγαλύτερο» (µείζον), σε σχέση µε εκείνο τής αντίστοιχης 
ελάσσονος, το οποίο είναι «µικρότερο» (έλασσον), δηλαδή ενάµισης 
τόνος (γ) µείζων τρόπος (γαλλ. mode majeur) το σύνολο των µειζόνων 
κλιµάκων, το να γράφεται ένα κοµµάτι σε µείζοντα κλίµακα- ο τρό-
πος ενός κοµµατιού παραδοσιακά δίδεται από την κλίµακα του: αυτό 
το κοµµάτι είναι γραµµένο στην µι µείζονα 4. ΦΙΛΟΣ, µείζων πρό-
ταση η βασική πρόταση συλλογισµού, στην οποία στηρίζονται οι 
υπόλοιπες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (συγκρ. βαθµ. τού επιθ. µέγας) < *µέγ-}ων < µέγας (βλ.λ.). 
Το -ει- τού τ. µείζων κατ' αναλογίαν προς τα επίθ. κρείττων, άµείνων. 
Οι µουσ. σηµ. αποδίδουν ανάλογες χρήσεις τού ιταλ. maggiore (λ.χ. 
scaia maggiore «µείζων κλίµακα», accordo maggiore «µείζων συγχορ-
δία»}]. 

µεϊκάπ κ. µέικ-απ (το) {άκλ.} 1. (α) η διαδικασία µε την οποία κα-
λύπτει κανείς ή τονίζει χαρακτηριστικά τού προσώπου µε κατάλληλα 
καλλυντικά: βάζω | κάνω - (β) η διαδικασία µε την οποία βάφει 
κανείς το πρόσωπο του κατάλληλα για τις ανάγκες θεατρικής παρά-
στασης, καλλιτεχνικής εκδήλωσης, µεταµφίεσης κ.λπ. 2. (συνεκδ.) το 
καλλυντικό µε το οποίο καλύπτει κανείς το πρόσωπο, για να κάνει 
την επιδερµίδα να φαίνεται οµοιόµορφη, λεία και λαµπερή: ενυδατι-
κό | υποαλλεργικό | έντονο ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. make up]. µεικτής (ο) 
→ µίκτης µεικτός, -ή, -ό → µικτός 
µειλίχιος, -α, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από γλυκύτητα στους 
τρόπους, που µεταδίδει ηρεµία: ~ χαµόγελο | οµιλία ΣΥΝ. ήπιος, γλυ-
κός, πράος, προσηνής ANT. τραχύς, απότοµος, άγριος. — µειλίχια | 
µειλιχίως [µτγν.] επίρρ., µειλιχιότητα (η) [1889]. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
παράλλ. τ. τού επιθ. µείλιχος < *µέλ-ν-ιχος (µε αντέκτα-ση), αβεβ. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε λ. που σηµαίνουν «µέλι», πβ. λατ. mei, mellis (< 
*mel-n-és), αρχ. σλαβ. milü «συµπάθεια». Η απευθείας αναγωγή στη 
λ. µέλι οφείλεται σε παρετυµολογία]. µείξη (η) (-ης κ. -εως | -εις, -
εων) 1. το ανακάτωµα, το να αναµειγνύονται δύο ή περισσότερα 
συστατικά: αν δεν προσέξεις κατά τη ~, η αλοιφή µπορεί να βγει 
ανοµοιογενής ΣΥΝ. ανάµειξη ΑΝΤ. ξεδιάλυ-µα, ξεκαθάρισµα 2. 
ΚΙΝΗΜΑΤ. µείξη εικόνας και ήχου η σύνθεση των 

διαφορετικών οπτικών ή ηχητικών µερών τής ταινίας σε µία ενιαία 
οπτική ή ηχητική µπάντα: στη ~ ήχου έπρεπε ο ήχος τού δρόµου να 
ακούγεται απόµακρος και όχι να καλύπτει τις φωνές των ηθοποιών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αναµειγνύω, ελλιπής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µεΐξις | µίξις < 
µ(ε)ίγνυµι. Βλ. λ. µειγνύω]. 

µειξοβάρβαρος, -η, -ο κ. µιξοβάρβαρος 1. αυτός που είναι κατά το 
ήµισυ Έλληνας και κατά το ήµισυ βάρβαρος 2. (γλώσσα) που δεν 
είναι καθαρά ελληνική, αλλά περιέχει και βαρβαρισµούς. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < µεϊξις + βάρβαρος]. 

µειξοπαρθένα κ. µιξοπαρθένα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (ειρων.) η γυ-
ναίκα που υποκρίνεται ότι δεν διαθέτει σεξουαλικές εµπειρίες εκδη-
λώνοντας σεµνότυφη συµπεριφορά. Επίσης µειξοπάρθενος κ. µιξο-
πάρθενος [αρχ.]. 

µειο- κ. µείον- κ. µειονο- ά συνθετικό λόγ. λέξεων τής Ν. Ελληνικής, 
που δηλώνει «το λιγότερο» ή «το µικρότερο»: µειο-ψηφία | µειο-νο-
ψηφία, µειον-εκτώ. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. µείων (βλ. κ. µείον) και εµφανίζεται ως µειο- προ συµφώνου (πβ. 
µειο-δότης) και ως µείον- προ φωνήεντος (πβ. µειον-εκτώ)]. 

µειοδοσία (η) [1833] {µειοδοσιών} 1. η προσφορά µικρότερης τιµής 
σε δηµοπρασία για την εκτέλεση έργου ή προµήθειας ΑΝΤ. πλειοδο-
σία 2. (µτφ.) η προδοσία- κυρ. στη ΦΡ. εθνική µειοδοσία η προδοσία 
σε βάρος τής πατρίδας, που εκδηλώνεται µε αδικαιολόγητη υποχω-
ρητικότητα προς ζηµίαν των εθνικών συµφερόντων κατά την άσκηση 
τής πολιτικής εξουσίας και ιδ. κατά τον χειρισµό των εθνικών θεµά-
των: τα κόµµατα τής αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι η συµφωνία που 
υπέγραψε η κυβέρνηση συνιστά πράξη εθνικής µειοδοσίας. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Mindestangebot]. 

µειοδότης (ο) [1833] {µειοδοτών}, µειοδότρια (η) {µειοδοτριών} 1. 
πρόσωπο που αναλαµβάνει να εκτελέσει έργο µε κόστος ή αµοιβή 
χαµηλότερη από αυτήν που προτείνεται από τους ανταγωνιστές του: 
το έργο κατακυρώθηκε στον ~ τού διαγωνισµού ΑΝΤ. πλειοδότης 2. 
(µτφ.-κακόσ.) πρόσωπο που βλάπτει το κοινό συµφέρον: τον κατηγό-
ρησε ως εθνικό ~ ΣΥΝ. προδότης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλειονοψηφία. [ΕΤΥΜ. 
< µειο- (βλ.λ.) + δότης, µετάφρ. δάνειο από γερµ. Mindestbietende]. 

µειοδοτικός, -ή, -ό [1833] αυτός που απευθύνεται σε πρόσωπα ή ορ-
γανισµούς, που είναι σε θέση να µειοδοτήσουν ΦΡ. µειοδοτικός δια-
γωνισµός ο διαγωνισµός, κυρ. από το κράτος, κατά τον οποίο εξετά-
ζονται διάφορες προτάσεις από εργολάβους για την εκτέλεση συ-
γκεκριµένου έργου µε βασικό κριτήριο την πιο συµφέρουσα οικονο-
µικώς πρόταση: το υπουργείο προκήρυξε ~. 

µειοδοτώ ρ. αµετβ. [1833] {µειοδοτείς... | µειοδότησα} αναλαµβάνω 
σε δηµοπρασία τη δέσµευση να ολοκληρώσω εργασία µε κόστος ή 
αµοιβή χαµηλότερη από αυτήν που προτείνουν οι ανταγωνιστές µου 
ή/και ο ενδιαφερόµενος: ~ σε διαγωνισµό δηµοσίων έργων ΑΝΤ. πλει-
οδοτώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλειονοψηφία. 

µειόκαινος, -η, -ο [1867] ΓΕΩΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το Μειό-
καινο 2. Μειόκαινο (το) γεωλογική εποχή, η οποία άρχισε πριν από 
26.000.000 χρόνια και διήρκεσε περίπου 19.000.000 χρόνια και κατά 
τη διάρκεια της αναπτύχθηκαν πολλά από τα θηλαστικά· αποτελεί 
υποδιαίρεση τής Τριτογενούς Περιόδου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ„ < αγγλ. Miocene]. 

µείον επίρρ. 1. ΜΑΘ. (α) το σύµβολο και το σηµείο τής αφαίρεσης: πέ-
ντε ~ τρία ίσον δύο ΣΥΝ. πλην ΑΝΤ. συν (β) το πρόσηµο των αρνητικών 
αριθµών: από τους ~ τρία και ~ τέσσερα µεγαλύτερος είναι το ~ τρία 
ΣΥΝ. πλην ΑΝΤ. συν 2. µείον (το) αρνητική, ζηµιογόνος πλευρά: αυτή 
η υπόθεση έχει πολλά ~ ΣΥΝ. µειονέκτηµα, πλην, αρνητικό ΑΝΤ. συν, 
θετικό, πλεονέκτηµα 3. µε έλλειψη, µε οικονοµική ζηµία: βγαίνω ~ σ' 
αυτή τη δουλειά (δεν έχω κέρδος) || (σκωπτ.) το ταµείον είναι ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µείον, ουδ. τού συγκρ. επιθ. µείων (ήδη µυκ. me-u-jo, 
me-wi-jo) < *meiw-jos, παρεκτεταµένος τ. τού I.E. *mei- «µειώνω, 
ελαττώνω», πβ. σανσκρ. mi-nâti, λατ. minuö κ.ά]. 

µειονέκτηµα (το) [µτγν.] {µειονεκτήµ-ατος | -ατα, -άτων} η αρνητική 
ιδιότητα, η κακή πλευρά, το αρνητικό σηµείο (σε πράγµα ή πρό-
σωπο): το σχέδιο παρουσιάζει σοβαρά ~ || το βασικό του ~ είναι η 
αναποφασιστικότητα || τα ~ τού νόµου ξεπερνούν τα πλεονεκτήµατα 
του ΣΥΝ. ελάττωµα, ατέλεια, έλλειψη, ψεγάδι, τρωτό, αδυναµία, µείον, 
αρνητικό ΑΝΤ. πλεονέκτηµα, προσόν, προτέρηµα, χάρισµα, συν. 

µειονεκτικός, -ή, -ό [µτγν] αυτός που παρουσιάζει έλλειψη ή αδυ-
ναµία, κυρ. σε σχέση µε άλλον: βρέθηκε σε ~ θέση και δέχτηκε συµ-
βιβασµό ΣΥΝ. κατώτερος ANT. πλεονεκτικός, ανώτερος. — µειονε-
κτικ-ά | -ώς επίρρ., µειονεκτικότητα (η) [1886]. 

µειονεκτώ ρ. αµετβ. (µειονεκτείς... | µειονέκτησα) παρουσιάζω έλ-
λειψη ή αδυναµία (σε σχέση µε άλλον): ~ σε σχέση µε τους άλλους 
υποψηφίους στον διαγωνισµό, γιατί δεν ξέρω γραφοµηχανή ΣΥΝ. υπο-
λείποµαι, υστερώ ANT. πλεονεκτώ, έχω το πάνω χέρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλειονοψηφία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µειονεκτώ (-έω) < µείον- (< µείον, βλ. κ. µειο-) + -
εκτώ < έχω (πβ. κ. πλεον-εκτώ)]. 

µειονεξία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να µειονεκτεί, να υστερεί κά-
ποιος έναντι άλλου: µέσα στη σχολική τάξη ένιωθε φοβερή - 2. 
ΨΥΧΟΛ. συναίσθηµα µειονεξίας δυσάρεστο συναίσθηµα που προκα-
λείται σε άτοµο λόγω τής εσφαλµένης εντύπωσης που έχει ότι υστε-
ρεί σε κάποιον τοµέα ή ότι γενικά είναι κατώτερο από αυτό που 
πραγµατικά είναι ΣΥΝ. σύµπλεγµα κατωτερότητας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλειονοψηφία. 

µειονότητα (η) [1889] {µειονοτήτων} οµάδα ανθρώπων που συνδέο-
νται µεταξύ τους ως προς την καταγωγή, τα πιστεύω ή τη συµπερι-
φορά, αλλά διαφοροποιούνται ως προς τα ίδια χαρακτηριστικά από 
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το ευρύτερο σύνολο στο οποίο ανήκουν: εθνική | γλωσσική | θρησκευτική | 
κοινωνική | αναφοµοίωτη ~ || τα προβλήµατα | τα δικαιώµατα των ~ || η 
µουσουλµανική ~ τής Ελλάδας || η ελληνική ~ τής Αλβανίας ΑΝΤ. πλειονότητα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. [ETYM. < µείον (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
minorité]. 

µειονοτικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται ή ανήκει σε µειονότητα: ~ θέµατα | 
πολιτική | σχολεία. 

µειοψηφία [1874] κ. (ορθότ.) µειονοψηφία [1829] (η) {µειοψηφιών} 
1. ο αριθµός ψήφων που είναι µικρότερος από το µισό τού συνόλου: 
οι προτάσεις του συγκέντρωσαν ισχνή ~ ΑΝΤ. πλειοψηφία 2. η οµάδα 
που αντιπροσωπεύει λιγότερες από τις µισές ψήφους: σε µια δηµο 
κρατία κυβερνά η πλειοψηφία, αλλά και η - πρέπει να γίνεται σεβα 
στή || η ~ αποχώρησε από τη Βουλή σε ένδειξη διαµαρτυρίας || η ~ τού 
συµβουλίου | τού εκλογικού σώµατος | των συνέδρων | τής Βουλής 
ΑΝΤ. πλειοψηφία. — µειοψηφικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλειονοψηφία. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. minorité]. 

µειοψηφώ κ. (ορθότ.) µειονοψηφώ ρ. αµετβ. {µειοψηφείς... | µειοψήφησα) 
συγκεντρώνω αριθµό ψήφων µικρότερο από το µισό τού συνόλου: η πρόταση 
µειοψήφησε στο συµβούλιο ΑΝΤ. πλειονοψηφώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλειονοψηφία. 
[ΕΤΎΜ. < µειο- (βλ.λ.) + -ψηφώ < ψήφος]. 

µειράκιο (το) {µειρακί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) πολύ νέος άνδρας ΣΥΝ. νεανίας, 
νεανίσκος, νεαρός, παλληκαράκι, παιδαρέλι ΑΝΤ. (ώριµος) άνδρας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µειράκιον, υποκ. τού µεϊραξ «µικρό κορίτσι» (και αργότερα 
«µικρό αγώρι, παλληκαράκι») < *µεϊρο | *µεϊρα < *µέρ-jα (µε αντέκταση) < 
I.E. *mer-jo- «νέος άνδρας», πβ. σανσκρ. mârya- «νέος άνδρας, εραστής», 
περσ. mairya-, ίσως και λατ. maritus «σύζυγος», αλβ. shemërë κ.ά.]. 

µειώνω ρ. µετβ. {µεί-ωσα, (µεσοπαθ. ενεστ. -ώνοµαι κ. σπάν. λόγ. τρι-τοπρόσ. 
µειούται), -ώθηκα, -ωµένος) 1. κάνω (κάτι) µικρότερο ή λιγότερο: ~ τις τιµές | 
τα έξοδα | τους φόρους | τις εξόδους µου | το φαγητό | την ένταση τού ήχου | την 
ταχύτητα | την ορατότητα | το κέρδος | την αποτελεσµατικότητα | τις πιθανότητες 
|| ο Πανιώνιος µείωσε το σκορ | τη διαφορά || είναι άτοµο µειωµένης 
αντιλήψεως || µειωµένη αντοχή ΣΥΝ. λιγοστεύω, µικραίνω, ελαττώνω, 
περιορίζω ΑΝΤ. αυξάνω, µεγαλώνω 2. (µτφ.) πλήττω την αξιοπρέπεια, το 
κύρος (κάποιου): δεν το περίµενα από σένα να κάνεις κάτι τέτοιο' είναι µια 
πράξη που σε µειώνει || νιώθει µειωµένος ΣΥΝ. προσβάλλω, ταπεινώνω, 
εξευτελίζω, υβρίζω ΑΝΤ. εξυψώνω, επαινώ. — µειωτικός, -ή, -ό [µτγν.], 
µειωτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µειώ (-όω) < µείων (βλ. κ. 
µείον)]. 

µείωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η ελάττωση (ποσού, 
αριθµού, µεγέθους κλπ.): ~ τιµών | εξόδων | φαγητού | λίπους | ταχύτητας | τού 
αριθµού των γεννήσεων | τού πληθυσµού | των επιτοκίων | τής πανίδας | των 
αποδοχών | των θέσεων εργασίας ΑΝΤ. αύξηση 2. η προσβολή, η υποτίµηση ή 
η ταπείνωση (κάποιου): ηθική ~ || ~ τής προσωπικότητας | τού κύρους | τής 
υπόληψης ΣΥΝ. εξευτελισµός ΑΝΤ. εξύψωση, έπαινος 3. ΒΙΟΛ. ειδική 
κυτταρική διαίρεση των αναπαραγωγικών κυττάρων, που µειώνει στο µισό 
τον αριθµό των χρωµοσωµάτων διαχωρίζοντας τα ζεύγη. 

µειωτέος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που πρέπει να µειωθεί, να µικρύνει 
2. ΜΑθ. µειωτέος (ο) ο αριθµός από τον οποίο αφαιρείται άλλος αριθ 
µός: στο 5-4 = 1 ~ είναι το 5 (πβ. λ. αφαιρετέος). 
Μ.Ε.Κ. (η) Μονάδα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 
Μέκκα (η) 1. πόλη τής ∆. Σαουδικής Αραβίας, η γενέτειρα τού Μωάµεθ, ιερή 

πόλη και τόπος προσκυνήµατος των µουσουλµάνων 2. (µε-τωνυµ.) η πόλη, ο 
τόπος που έχει ξεχωριστή σηµασία για κάποιους, ώστε να θεωρείται σχεδόν 
ιερή: για πολλά χρόνια η Μόσχα ήταν η ~ των κοµουνιστών || το Χόλλυγουντ 
είναι η ~ τού κινηµατογράφου. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Mecca < αραβ. Makkâh, πιθ. < 
φοιν. maqaq «ερειπωµένος» ή, σύµφωνα µε λιγότερο πιθ. άποψη, < αραβ. 
mahräb «ιερός χώρος»]. 

µελαγχολία (η) {µελαγχολιών} 1. ψυχική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από 
υποτονική διάθεση και θλίψη, συχνά χωρίς συγκεκριµένη αιτία, και από τάση 
αποµόνωσης: η ~ τού απογεύµατος τής Κυριακής || βυθίστηκε σε ~ || γλυκιά ~ 
ΣΥΝ. κατήφεια, µαράζι ΑΝΤ. ευθυµία, χαρά, ευφορία 2. ΨΥΧΟΛ. ψυχική 
κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ακραία παθολογική κατάθλιψη και 
αίσθηση απαξίας, µπορεί δε να συνδέεται µε µανιοκαταθλιπτικές νόσους. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < µελάγχολος < µέλας, -ανος «µαύρος» + -χόλος < χολή. Η λ. 
πρωτοαπαντά στον Ιπποκράτη, ο οποίος θεωρούσε ότι η ψυχική διάθεση τού 
ανθρώπου εξαρτάται από τον βαθµό αναµείξεως των σωµατικών χυµών, που 
διαµορφώνει τη σχέση σωµατικών και ψυχικών λειτουργιών. Η λ. πέρασε σε 
πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. melancholy, γαλλ. mélancolie, γερµ. 
Melancholie κ.ά.]. 

µελαγχολίας, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκαλεί µελαγχολία: ~ τραγούδι | 
καιρός | δειλινό ΣΥΝ. θλιβερός ΑΝΤ. εύθυµος 2. αυτός που χαρακτηρίζεται 
από µελαγχολία: ~ διάθεση | ατµόσφαιρα | σπίτι ΣΥΝ. θλιβερός ΑΝΤ. 
χαρούµενος, (µτφ.) φωτεινός, αισιόδοξος, εύθυµος 
3. αυτός που πάσχει από µελαγχολία: ~ κορίτσι ΣΥΝ. θλιµµένος ΑΝΤ. 
εύθυµος, χαρούµενος. — µελαγχολικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

µελαγχολώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {µελαγχολείς... | µελαγχόλησα} ♦ (αµετβ.) 
1. περιέρχοµαι σε µελαγχολία: εκεί που όλοι διασκεδάζουν, αυτός ξαφνικά 
µελαγχολεί και αποτραβιέται 2. (γενικότ.) αισθάνοµαι θλίψη, απογοήτευση: 
όταν βλέπω νέους ανθρώπους να µην έχουν ιδανικά, ~ ΣΥΝ. καταθλίβοµαι, 
λυπούµαι, δυσθυµώ ΑΝΤ. ευθυµώ, χαίροµαι ♦ 3. (µετβ.) προκαλώ σε (κάποιον) 
αίσθηµα µελαγχολίας: οι στίβοι αυτού τού τραγουδιού µε µελαγχολούν ΑΝΤ. 
χαροποιώ. 

µελαγχρους, -ους, -ουν {µελάγχρ-οος, -ουν | -οες, -όων} ΑΝΑΤ. στη 

ΦΡ. µελάγχρους ιστός ιστός µε κοκκία µελανίνης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µέλας, -ανος + -χρους < χρως «επιδερµίδα» (βλ. κ. 
χροιά)]. 

µέλαθρον (το) {µελάθρ-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) κτήριο µε µεγάλες διαστάσεις, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από µεγαλοπρέπεια και πολυτέλεια· σε ονοµασίες 
συγκεκριµένων κτηρίων: Ιλίου Μέλαθρον (η κατοικία τού Ερ. Σλήµαν) || 
Θέµιδος Μέλαθρον (το κτήριο τού Αρείου Πάγου) ΣΥΝ. µέγαρο, ανάκτορο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µέλαθρον, αβεβ. ετύµου. Η εξήγηση που εµφανίζεται στο Μέγα 
Έτυµολογικόν («άπατοῦµελαίνεσθαι υπό τού καπνού») είναι µάλλον προϊόν 
παρετυµολογίας. Επίσης, η σύνδεση µε το επίθ. βλωθρός (< *µλωθρός) 
«υψηλός, µεγαλοπρεπής», καθώς και η οµοιότητα µε το ουσ. κµέλεθρον 
«δοκός» δεν έχουν επαρκή επιστηµονική στήριξη]. 

µέλαινα (η) → µέλας 
µελαµίνη (η) {µελαµινών} 1. οργανική ένωση που χρησιµοποιείται κυρ. ως 

πρώτη ύλη για την παρασκευή συνθετικών ρητινών οι ρητίνες µελαµίνης 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επικάλυψη επιφανειών από ξύλο, χαρτί 
ή ύφασµα ή ως συστατικά βαφών και βερνικιών 2. (συνεκδ.) το βιοµηχανικό 
προϊόν που έχει ως βάση τις ρητίνες τής µελαµίνης και χρησιµοποιείται στην 
επιπλοποιία αντί για το ξύλο. 
[ETYM. < γερµ. Melamin (ελληνογενές συνθ.) < αρχ. µέλας «µαύρος» + 
Amin (βλ. λ. αµινοξύ)]. 

µελαµψός, -ή, -ό αυτός που έχει πολύ σκούρα επιδερµίδα: ~ φυλές | οµορφιά 
ΣΥΝ. µαύρος, σκούρος ΑΝΤ. λευκός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *µελαν-οψός < µέλας 
«µαύρος» + -οψός < όψη]. 

µ έλα ν (το) → µέλας 
µελανάδα (η) [µεσν.] 1. το µελανό χρώµα ΣΥΝ. µαυρίλα, µαυράδα ΑΝΤ. 

ασπρίλα, ασπράδα, λευκότητα 2. η µελανιά. 
µελανεΐµονώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {µελανειµονείς... | µελανειµόνησα} (αρχαιοπρ.) 

φορώ µαύρα ρούχα, συνήθ. λόγω πένθους ΣΥΝ. µαυροφορώ ΑΝΤ. 
λευχειµονώ. 

µελανείµων, -ων, µελάνειµον {µελανείµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(αρχαιοπρ.) αυτός που φορά µαύρα ρούχα λόγω πένθους ΣΥΝ. µαυροφόρος, 
µαυροφορεµένος, µαυροντυµένος ΑΝΤ. λευχείµων, λευκοντυµένος, 
ασπροντυµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ αρχ· < µέλαν (βλ. κ. 
µέλας) + -είµων < εϊµα «ένδυµα» < ρ. έννυµι «ντύνω» (βλ. λ. ιµάτιο, εσθήτα)]. 

µελανείο (το) [1889] ΤΥΠΟΓΡ. 1. ειδική πλάκα που αλείφεται µε τυπογραφική 
µελάνη και χρησιµοποιείται στην εκτύπωση µε το χέρι των τυπογραφικών 
δοκιµίων 2. το µηχάνηµα τού πιεστηρίου, µε το οποίο µεταφέρεται η µελάνη 
στους κυλίνδρους. 

µελανζέ (το) {άκλ.} νήµα που έχει κατασκευαστεί από κλωστές διαφορετικών 
χρωµάτων: (κ. ως επίθ.) µπλούζα | ζακέτα | κοστούµι ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
mélangé «ανάµικτος, ανακατωµένος» (από φρ. όπως coton mélangé, étoffe 
mélangée) < mélange «µείγµα, ανάµειξη» < p. mêler «αναµειγνύω, 
ανακατεύω» < παλ. γαλλ. mesler < δηµώδ. λατ. misculare (< λατ. miscere)]. 

µελάνη (η) {µελανών} (λόγ.) 1.η χρωµατιστή ρευστή ουσία που χρη-
σιµοποιείται για το γράψιµο, το σχέδιο ή την εκτύπωση: µαύρη | σινική | 
αόρατη (βλ.λ.) | συµπαθητική (βλ.λ.) ~ ΣΥΝ. µελάνι 2. ΖΩΟΛ. η παχύρρευστη 
σκούρα ουσία που εκκρίνουν τα καλαµάρια, οι σουπιές κ.λπ. ΣΥΝ. µελάνι. 
Επίσης µελάνι (το) (βλ. κ. λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. θηλ. τού µτγν. επιθ. µελανός (µε 
αναβιβασµό τού τόνου) < αρχ. µέλας (βλ.λ.)]. 

µελάνης, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού σκούρου µελανιού 2. µελανί 
(το) το ίδιο το χρώµα τού µελανιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

Μελανησία (η) [1890] συστάδα νησιών τού ∆. Ειρηνικού Ωκεανού. — 
Μελανήσιος (ο), Μελανήσια (η), µελανησιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού ελληνογενούς αγγλ. Melanesia < µέλας «µαύρος» + νήσος, µε αναφορά 
στο χρώµα δέρµατος των κατοίκων]. 

µελάνι (το) {µελαν-ιού | -ιών) 1. ρευστή ουσία έντονου χρώµατος (πα-λαιότ. 
µόνο βαθιού σκούρου), που χρησιµοποιείται για το γράψιµο, το σχέδιο ή την 
εκτύπωση: µαύρο | κόκκινο ~ || µου τελείωσε το -· ΦΡ. (!-ευφηµ.) τον έχω 
γραµµένο εκεί όπου δεν πιάνει µελάνι (αντί τον έχω γραµµένο στ'αρχίδια µου) 
δεν του δίνω την παραµικρή σηµασία 2. (συνεκδ.) ο γραπτός λόγος, ό,τι έχει 
γραφεί για κάποιο θέµα: έχουν χυθεί | ξοδευτεί τόνοι µελανιού γι' αυτή την 
υπόθεση (έχουν γραφεί πάρα πολλά) || µη χύνεις άδικα µελάνι για να µου 
απαντήσεις, δεν έχει νόηµα πια! 3. ΖΩΟΛ. η παχύρρευστη σκούρα ουσία που 
εκκρίνουν τα καλαµάρια, οι σουπιές κ.λπ.- ΦΡ. (µτφ.) αµολάω | ρίχνω | αφήνω 
πίσω µου µελάνι δεν επιτρέπω στους άλλους να αντιληφθούν τις κινήσεις µου, 
µπερδεύω τα ίχνη µου ΣΥΝ. θολώνω τα νερά, ξεφεύγω. Επίσης (λόγ.) µελάνη 
(η) [µεσν.] (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. [ΕΤΎΜ. < µτγν. µελάνιον, υποκ. 
τού αρχ. µέλας (βλ.λ.). Το ουδ. µέλαν χρησιµοποιείται µε τη σηµ. «µελάνι» 
στην Κ.∆. (πβ. Β'Κορινθ. 3,3: ότι εστέ επιστολή Χριστού διακονηθεϊσα ύφ' 
ηµών, εγγεγραµµένη ου µέλανι άλλα πνεύµατι θεού ζώντος)]. 

µελανιά (η) 1. λεκές, κηλίδα ή σηµάδι από µελάνι: τα τετράδια του ήταν γεµάτα 
µελανιές και µουντζούρες 2. σκούρα κηλίδα στο δέρµα από µωλωπισµό, πίεση ή 
άλλη εξωτερική ή παθολογική αιτία: η ~ από το χτύπηµα έµεινε για ένα µήνα στο 
πόδι της ΣΥΝ. µελάνιασµα µελανάδα, εκχύµωση, µελάνια (η) [αρχ.] 
{µελανιών} ΜΕΤΕΩΡ. φαιό, σκοτεινό νέφος τής κατώτερης ατµόσφαιρας που 
δίνει βροχή ή και χιόνι. µελανιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µελάνιασ-α, -µένος) ♦ 1. 
(µετβ.) προκαλώ µελανιές στο δέρµα (κάποιου): τον µελάνιασε στο ξύλο || εµ-
φανίστηκε µε µελανιασµένο µάτι ΣΥΝ. µαυρίζω ♦ 2. (αµετβ.) (για µέρος τού 
σώµατος, για το σώµα) αποκτώ µελανό χρώµα: µελάνιασαν 



µελανίνη 1068 µελετητής 
 

τα δάχτυλα µου από το κρύο. — µελάνιασµα (το). 
µελανίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η σκουρόχρωµη χρωστική ουσία, που προκαλεί 

τον χρωµατισµό τού δέρµατος, των µατιών, των τριχών στον άνθρωπο, στα 
άλλα σπονδυλωτά και σε πολλά είδη ασπόνδυλων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. melanin]. 

µελανισµός (ο) [1847] ΒΙΟΛ. η παραγωγή και η συσσώρευση µελανίνης σε 
ορισµένα σηµεία τής επιδερµίδας ή και στο σύνολο της ως αντίδραση προς το 
περιβάλλον, µε αποτέλεσµα το δέρµα να αποκτά σκούρο, µαυρισµένο χρώµα: 
φυσιολογικός ~ (που προκύπτει από την έκθεση στον ήλιο) || παθολογικός ~ 
(σε περίπτωση καρκινωµάτων) || βιοµηχανικός ~ (µετάλλαξη στο χρώµα 
ορισµένων πληθυσµών πεταλούδας στις βιοµηχανικές περιοχές τής Μ. 
Βρετανίας τον 19ο αι.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. melanism]. 

µελανοδερµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η καθολική µελάγχρωση τού δέρµατος 
εξαιτίας ανεπάρκειας των επινεφριδίων ή τοξικής δράσης ουσιών 
(δηλητηρίασης µε αρσενικό). — µελανόδερµος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ.. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. mélanodermie]. 

µελανοδοχείο (το) [µτγν.] µικρό δοχείο, συνήθ. από γυαλί, στο οποίο 
φυλάσσεται το µελάνι που χρησιµοποιείται για γράψιµο. 

µελανόµορφος, -η, -ο [1870] ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο ζωγραφικός ρυθµός µε µαύρες µορφές 
πάνω σε κοκκινωπή βάση· κατ' αντιδιαστολή προς τον ερυθρόυ,ορφο: - 
ρυθµός | αγγεία | παραστάσεις. 

µέλανος, -ή, -ό 1. αυτός που έχει µαύρο ή σκούρο µπλε χρώµα (όπως αυτό που 
παίρνει το σώµα, όταν παγώνει, όταν σταµατά η κυκλοφορία τού αίµατος): 
έγινε ~ από το κρύο || ~ χείλια 2. ΑΣΤΡΟΝ. µελανή οπή η µαύρη τρύπα (βλ. λ. 
µαύρος) 3. (µτφ.) αυτός που συνδέεται µε κάτι αρνητικό, κακό: οι ~ στιγµές 
τής ιστορίας ενός καθεστώτος || περιέγραψε την κατάσταση µε ~ χρώµατα (την 
παρουσίασε εξαιρετικά αρνητική) || το ~ σηµείο τής υπόθεσης ΣΥΝ. µαύρος 
ΑΝΤ. φωτεινός. — µελανότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. µέλας (βλ.λ.)]. 

µελανόστρωµα (το) (µελανοστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΕΤΕΩΡ. πυκνό, πολύ 
γκρίζο και σκοτεινό νέφος που δίνει συνεχή βροχή και χιόνι- ανήκει στα 
κατώτερα νέφη. 

µελανούρι (το) {µελανουρ-ιού | -ιών} 1. εδώδιµο ψάρι µε χαρακτηριστική 
µαύρη γραµµή στην ουρά του, το οποίο, αν ερεθιστεί, αλλάζει το χρώµα του 
σε σκούρο καστανό προς µοβ ΣΥΝ. µαυρόψαρο 2. (µτφ.-οικ.) όµορφη 
µελαχρινή νεαρή γυναίκα ή κορίτσι. Επίσης (επι-στ.) µελάνουρος (ο) [αρχ.] 
(σηµ. 1). — (υποκ.) µελανουράκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού αρχ. 
µελάνουρος «ψάρι µε µαύρη ουρά» < µέλας, -ανος + -ουρος < ουρά]. 

µελανόφθαλµος, -ος, -ο [αρχ.] (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει σκούρα, µαύρα µάτια 
ΣΥΝ. µαυροµάτης. 

µελανοχίτωνας (ο) {µελανοχιτώνων} 1. ΙΣΤ. (α) µέλος φασιστικού τάγµατος 
που ίδρυσε ο Μπ. Μουσσολίνι (β) καθένα από τα επίλεκτα µέλη τού 
ναζιστικού κόµµατος που ίδρυσε ο Αδ. Χίτλερ (βλ. κ. λ. φαι-οχίτωνας) 2. 
(µτφ.-εκφραστ.) ο οπαδός φασιστικών και ναζιστικών ιδεών ΣΥΝ. φασίστας, 
ναζί, φασιστοειδές. Επίσης (λόγ.) µελανοχίτων {µελανοχίτωνος}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µελαγχίτων < µέλας, -νος + χιτών. Η χρήση τής λ. ως ονοµασίας 
των Ιταλών φασιστών αποτελεί µετάφρ. δάνειο (ιταλ. Camicie Nere) και 
οφείλεται στο µαύρο πουκάµισο που φορούσαν τα µέλη των φασιστικών 
οµάδων]. 

µελάνωµα (το) {µελανώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καλοήθης ή κακοήθης 
όγκος, ο οποίος σχηµατίζεται από κύτταρα που περιέχουν µελανίνη: το 
κακόηθες ~ είναι η πιο επικίνδυνη µορφή καρκίνου τού δέρµατος. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. melanoma]. 

µελανώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {µελάνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κηλιδώνω µε µελάνι 
2. ΤΥΠΟΓΡ. επαλείφω µε µελάνι (τυπογραφικά στοιχεία, σφραγίδα κ.λπ.). — 
µελάνωµα (το). 

µελανωπός, -ή, -ό αυτός που έχει σκοτεινή µορφή: ~ όψη ΣΥΝ. µελανός, µέλας 
ΑΝΤ. άσπρος, ανοιχτός, φωτεινός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µέλας, -νος, + -ωπός 
(βλ.λ.)]. 

µελάνωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η παθολογική 
ανάπτυξη σκουρόχρωµων κηλίδων στην επιφάνεια τού δέρµατος λόγω 
συσσώρευσης µελανής χρωστικής ουσίας (µελανίνης). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

µελάς (ο) {µελάδες} αυτός που παράγει ή/και εµπορεύεται µέλι. 
µέλας, -αινα, -αν {µέλ-ανος, -ανα | -ανες (ουδ. -ανα), -άνων (θηλ. -αίνων)} 1. 

(αρχαιοπρ.) αυτός που έχει πολύ βαθύ σκούρο χρώµα ΣΥΝ. µαύρος- ΦΡ. 
µέλας ζωµός ζωµός από χοιρινό, ο οποίος αποτελούσε το σύνηθες γεύµα των 
αρχαίων Σπαρτιατών 2. ΙΑΤΡ. µέλαινα (η) η αποβολή από τον πρωκτό µαύρου 
αίµατος ως αποτέλεσµα αιµορραγίας από έλκος ή καρκίνο τού στοµάχου ή 
έλκος τού δωδεκαδάκτυλου, από φαρµακευτική διάβρωση τού βλεννογόνου 
τού στοµάχου ή από ρήξη κιρσών τού οισοφάγου σε περιπτώσεις κιρρώσεως 
τού ήπατος ή παθήσεως τού σπλήνα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µελάν-ς < I.E. *mel(a)- «λερώνω, βροµίζω», πβ. σανσκρ. 
malina- «βρόµικος», αρχ. πρωσ. meine «µελανή κηλίδα», ίσως κ. λατ. mulleus 
«ερυθρός» κ.ά. Οµόρρ. µελ-ανός, µολ-ύνω, µώλ-ωψ (-πας) κ.ά.]. 

µελά σα (η) {χωρ. πληθ.} η ρευστή µάζα που αποµένει, όταν εξαχθεί η 
κρυσταλλική ζάχαρη από τα ζαχαροκάλαµα ή τα ζαχαρότευτλα: υγρή | 
θρεπτική | υγιεινή ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. melassa (πβ. γαλλ. mélasse) < ισπ. melaza < miel «µέλι» (< 
λατ. mei)]. 

µελατονινη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. ορµόνη η οποία εκκρίνεται από την επίφυση 
των ανώτερων σπονδυλοζώων ρυθµίζει τους κύκλους τού ύπνου, τις 
ορµονικές αλλαγές που σχετίζονται µε τη γενετήσια 

ωριµότητα κατά την ήβη, καθώς και τον βαθµό χρώσεως τού δέρµατος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. melatonin < mela- (< αρχ. µέλας) + -
tonin (< tonic < αρχ. τονικός)]. 

µελάτος, -η, -ο 1. ο παχύρρευστος όπως το µέλι ΣΥΝ. πυκνόρρευστος • ΦΡ. 
αβγό µελάτο αβγό που δεν έχει βράσει πολύ και ο κρόκος του είναι ρευστός 2. 
αυτός που έχει παρασκευαστεί µε µέλι: τηγανίτες ~ ΣΥΝ. µελωµένος, 
µελένιος. 

Μελαχρινή (η) (παλαιότ. ορθ. Μελαχροινή) γυναικείο όνοµα. 
µελαχρινός, -ή, -ό αυτός που έχει σκουρόχρωµη επιδερµίδα και µαύρα µαλλιά: 

~ κορίτσι | οµορφιά || (κ. ως ουσ.) του αρέσουν οι µελαχρινές ΑΝΤ. ξανθός, 
ανοιχτόχρωµος. — µελαχρινάδα (η). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. µελαγχρινός < αρχ. 
µελάγχρους (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ινός]. 

µελαψός, -ή, -ό → µελαµψός 
Μελβούρνη (η) πόλη τής ΝΑ. Αυστραλίας, πρωτεύουσα τής χώρας από το 

1901 ώς το 1924. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Melbourne. Η πόλη ονοµάστηκε έτσι το 1837 
προς τιµήν τού τότε πρωθυπουργού τής Μ. Βρετανίας William Lamb (1779-
1848), δεύτερου υποκόµη τού Melbourne, τοποθεσία στην περιοχή 
Derbyshire]. 

µελεαγριδα (η) ΖΩΟΛ. πτηνό που µοιάζει µε τη γαλοπούλα, ζει ελεύθερο, αλλά 
και εκτρέφεται για το κρέας του ΣΥΝ. φραγκόκοτα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µελεαγρίς, -
ίδος, αγν. ετύµου, δάνειο αγν. προελεύσεως. Σε παρετυµολογία οφείλεται η 
λαϊκή σύνδεση τής λ. µε το κύριο όνοµα Μελέαγρος, ενώ δεν είναι δυνατόν να 
αποδειχθεί οποιαδήποτε ετυµολ. σχέση µε το αβεστ. msraja- «πουλί, όρνιθα»]. 

µέλει ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (απρόσ. µε µέλει) µε ενδιαφέρει, 
νοιάζοµαι: δεν µε ~ τι θα γίνει || εσένα να µη σε ~! ΣΥΝ. νοιάζει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µέλω | -οµαι «ενδιαφέροµαι, φροντίζω», αγν. ετύµου. Έχουν 
διατυπωθεί εσφαλµένες υποθέσεις περί συνδέσεως τού ρ. µέλω µε το ρ. µέλλω, 
το επίρρ. µάλα «πολύ» και το λατ. rnelior «καλύτερος». Οµόρρ. ά-µελ-ής, ε-πι-
µελ-ής, µελέ-τη, αρχ. µελεδώνες «φροντίδες» κ.ά.]. 

µελένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει το χρώµα τού µελιού: ~ µάτια ΣΥΝ. µελής · 2. 
αυτός που έχει παρασκευαστεί ή µαγειρευτεί µε µέλι ΣΥΝ. µελάτος, 
µελωµένος 3. ο γλυκός σαν µέλι. 

µελέτη (η) {µελετών} 1. η συστηµατική πνευµατική ενασχόληση µε 
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο: η ~ ενός φαινοµένου || η πολιτική του 
στάση έγινε αντικείµενο ενδελεχούς και εµπεριστατωµένης ~ || το ζήτηµα είναι 
ακόµα υπό ~ || ειδική | πειραµατική | πλήρης | επιστηµονική | προσεκτική | 
ώριµη | πρωτοποριακή ~ || η ~ τής ιστορίας | τού θεάτρου 2. (συνεκδ.) το 
πόρισµα συστηµατικής έρευνας: η ~ δηµοσιεύθηκε σε έγκυρο περιοδικό || 
υποβάλλω τη - || εκπόνηση µελέτης 3. η ενασχόληση µε ένα αντικείµενο, µε 
στόχο την εκµάθηση του, συνήθ. σε σχολικό επίπεδο: έχω πολλή ~ για το 
αυριανό διαγώνισµα || η ~ τής φούγκας τού πήρε όλο το απόγευµα ΣΥΝ. 
διάβασµα, σπουδή 4. (ειδικότ.) ο σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός 
εργασίας: ~ για την ανέγερση τής πολυκατοικίας || τεχνική ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µελετώ (-άω) (υποχωρητ.), βλ.λ.)]. 

µελέτη: συνώνυµα. Με τη λ. µελέτη δηλώνεται γενικότερα κάθε σοβαρή 
επιστηµονική ερευνητική και αναλυτική σπουδή ενός θέµατος, η οποία 
δηµοσιεύεται αυτοτελώς ως βιβλίο ή ως άρθρο περιοδικού. Όταν η µελέτη 
είναι εκτενέστερη και προχωρεί σε λεπτοµερή εξέταση ενός θέµατος µε 
απαιτήσεις πληρότητας, µιλούµε για πραγµατεία, που επίσης µπορεί να 
εµφανίζεται αυτοτελώς ή ως δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό. 
Εφόσον η πραγµατεία είναι ακόµη εκτενέστερη και επί ειδικού θέµατος, µε 
αυστηρές µεθοδολογικές προδιαγραφές που να πληρούν τις απαιτήσεις 
συγκεκριµένης επιστήµης, και εφόσον υποβάλλεται προς κρίσιν σε 
πανεπιστηµιακό επίπεδο (σχολές, τµήµατα, τοµείς) για τη διεκδίκηση τού 
τίτλου τού διδάκτορα (δρ), χαρακτηρίζεται ως διατριβή («επί διδακτορία» 
ή «επί υφηγεσία»). Μελέτες µικρότερων απαιτήσεων (σε χρόνο, έκταση 
κ.λπ.) χαρακτηρίζονται ως εργασίες (φοιτητική εργασία, διπλωµατική 
εργασία, ερευνητική εργασία, σχολική εργασία). Κάθε µελέτη, πραγµατεία, 
εργασία κ.λπ. θεωρείται δηµοσίευµα ή δηµοσίευση και υπολογίζεται στο 
επιστηµονικό έργο ενός επιστήµονα. Απλούστερες δηµοσιεύσεις, έστω και 
αν έχουν επιστηµονικό χαρακτήρα, εφόσον δεν έχουν µεγάλη έκταση, δεν 
περιλαµβάνουν παραποµπές και βιβλιογραφία, χαρακτηρίζονται συνήθως 
ως άρθρα, µολονότι -αν πρόκειται για περιοδικό- ως άρθρο χαρακτηρίζεται 
συχνά και µια µικρότερη δηµοσίευση (εργασία, µελέτη). 

µελέτηµα (το) [αρχ.] {µελετήµ-ατος | -ατα, -άτων} το έργο που προκύπτει ως 
αποτέλεσµα συστηµατικής έρευνας, µελέτης: δηµοσιευµένο | έγκυρο | σοβαρό 
- ΣΥΝ. µελέτη, πόνηµα, εργασία, πραγµατεία, διατριβή. 

µελετηρός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός στον οποίο αρέσει το διάβασµα, αυτός που 
µελετά πολύ: ~ µαθητής ΣΥΝ. επιµελής ΑΝΤ. αµελής. — µελετηρότατα (η). 

µελετητηριο (το) {µελετητηρί-ου | -ων} ειδικός χώρος σε οίκηµα, ο οποίος 
προορίζεται για ανάγνωση και µελέτη βιβλίων ΣΥΝ. σπουδαστήριο. 

µελετητής (ο), µελετήτρια (η) {µελετητριών} πρόσωπο που ασχολείται 
συστηµατικά και επιστηµονικά µε εξειδικευµένο τοµέα γνώσης: ~ τής αρχαίας 
ιστορίας || ακούραστος | σοβαρός | αξιόπιστος | έµπειρος ~ ΣΥΝ. ερευνητής. 
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[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «προπονητής, γυµναστής», < αρχ. µελετώ (βλ.λ.)]. 
µελετητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη µελέτη: ~ 
γραφείο. Μελέτιος (ο) {Μελετίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπτων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ ο αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας 2. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Μελέτης. [ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. όν. < αρχ. µελέτη]. µελετώ (κ. -
άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µελιάς... | µελέτ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. εξετάζω διεξοδικά, µε κάθε λεπτοµέρεια: µελετήσαµε το πρόβληµα σας 
και καταλήξαµε στα εξής... || η κυβέρνηση µελετά το πρόβληµα τής ανεργίας || η 
µελετώµενη συγχώνευση των δύο εταιρειών ΣΥΝ. εξετάζω 2. (ειδικότ.) διεξάγω 
έρευνα (σχετικά µε κάτι), προβαίνω σε ανάλυση µε σκοπό να καταλήξω σε 
συµπεράσµατα σχετικά µε συγκεκριµένο αντικείµενο: ο ερευνητής µελετά τη 
συµπεριφορά των εντόµων σε συνθήκες εργαστηρίου ΣΥΝ. ερευνώ, εξετάζω 3. 
διαβάζω (κυρ. σχολικό µάθηµα) ή εξασκούµαι σε κάτι, για να το µάθω, να το 
αποµνηµονεύσω ή να το εκτελέσω σωστά: ~ πιάνο καθηµερινά 4. (+να) έχω την 
πρόθεση: τι µελετάς να κάνεις; ΣΥΝ. σκοπεύω, προτίθεµαι, σκέφτοµαι 5. 
(λαϊκ.-λογοτ.) (α) αναφέροµαι (σε κάποιον), συζητώ γι' αυτόν: Καλώς τον, πάνω 
που σε µελετούσαµε! (β) (ειδικότ.) αναφέροµαι σε πρόσωπο που έχει πεθάνει ή 
το σκέφτοµαι: το πρωί τη µελετάγαµε τη µακαρί-τισσα και το βράδυ την είδα στον 
ύπνο µου ΣΥΝ. µνηµονεύω (γ) σκέφτοµαι, ανακαλώ στη µνήµη: µελέταγα τα 
χρόνια που ζήσαµε ♦ 6. (αµετβ.) διαβάζω ή εξασκούµαι σε κάτι µε σκοπό να το 
µάθω, να το αποµνηµονεύσω ή να το εκτελέσω σωστά: προτιµώ να - τις νυχτερι-
νές ώρες για τις εξετάσεις µου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µελετώ (-άω) < µέλω | -οµαι «ενδιαφέροµαι, φροντίζω». Βλ. κ. 
µέλει]. µέληµα (το) {µελήµ-ατος | -ατα, -άτων} το αντικείµενο τού ενδιαφέ-
ροντος, τής µέριµνας που εκδηλώνει κανείς: κύριο | βασικό ~ || πρωταρχικό | 
πρώτο ~ τής επιτροπής είναι να εξακριβώσει τα αίτια τού δυστυχήµατος ΣΥΝ. 
φροντίδα, έγνοια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µέλω | -οµαι «ενδιαφέροµαι, φροντίζω». Βλ. κ. µέλει]. µελής, -
ιά, -ί 1. αυτός που έχει φωτεινό καφέ χρώµα σαν αυτό τού µελιού: ~ µάτια | 
απόχρωση ΣΥΝ. καφετής 2. µελί (το) το ίδιο το χρώµα τού µελιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χρώµα. -µελής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δη-
λώνουν ότι κάποιος/κάτι αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό µελών: 
επταµελής οικογένεια || (το ουδ. ως ουσ.) η συνεδρίαση τού δε-καπενταµελούς στο 
σχολείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. µτγν. τρι-µε-λής, έπτα-µελής), που προέρχεται από το αρχ. 
µέλος]. µέλι (το) {µελιού κ. (λόγ.) µέλιτος | χωρ. γεν. πληθ.} η παχύρρευστη ου-
σία που παράγουν οι µέλισσες και έχει γλυκιά γεύση και πολλά θρεπτικά 
συστατικά: θυµαρήσιο | αγνό | ταγγό | άγριο | καθαρό | πηχτό ~ || γιαούρτι | 
καρύδια µε ~ || (µτφ.) εκεί που ρέει ~ και γάλα (στη Γη τής Επαγγελίας, γενικά 
σε µέρος παραδεισένιο)· (µτφ. ως χαρακτηρισµός) ο πολύ γλυκός: τα 
πορτοκάλια ήταν ~ || τα φιλιά σου είναι ~ ANT. ξίδι- ΦΡ. (α) τα πάω µέλι-γάλα 
(µε κάποιον) έχω πολύ καλές σχέσεις (µε κάποιον), συνεννοούµαι πολύ καλά 
µαζί του: στην πολυκατοικία δεν υπάρχουν προβλήµατα· όλοι οι ένοικοι τα πάνε 
µέλι-γάλα! ΣΥΝ. τα πάω µια χαρά ANT. τα πάω χάλια (β) (παροιµ.) να σε κάψω 
Γιάννη, να σ' αλείψω µέλι για κάποιον που προσπαθεί να φερθεί καλά ή να 
παρηγορήσει αυτόν στον οποίο ο ίδιος έχει προκαλέσει κακό (γ) κολλώ σαν τη 
µύγα στο µέλι βλ. λ. µύγα (δ) µήνας τού µέλιτος βλ. λ. µήνας (ε) είµαι | 
βρίσκοµαι στα µέλια (µε κάποιον) (ί) για ερωτευµένους που βρίσκονται στην 
αρχή τού έρωτα τους και τον ζουν µε ένταση (ii) (µτφ.) βρίσκοµαι σε περίοδο 
πολύ στενών και καλών σχέσεων µε κάποιον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. me-ri) < I.E. *meli-t «µέλι», πβ. λατ. mei (> γαλλ. κ. 
ισπ. miel), αρχ. ιρλ. mil, αλβ. mjaltë κ.ά. Οµόρρ. µελι-χρός, µέλισσα (> ^µέλιτ-
ja), ίσως και µειλίχιος (βλ.λ.)]. µέλια (η) το φράξο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < 
*σµελΕ-ία, που συνδέεται µε διαλεκτ. λιθ. smélùs «γκρι χρώµα», πράγµα που 
συµφωνεί µε το χρώµα τού δέντρου. Οι διπλασιασµένοι τύποι εύ-µµελίης, φερε-
µµελίης ενισχύουν αυτή την εκδοχή]. µελίγγι (το) → µηλίγγι 
µελιγκρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} παρασιτικό έντοµο που πλήττει τα φυτά και 

κυρ. τα λουλούδια τους· συνηθ. περιληπτ.: έπεσε ~ στα τριαντάφυλλα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µελίκηρα < µέλι + -κηρα < κηρός «κερί»]. µελικός, -ή, -ό 
[µτγν.] ΦΙΛΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µελική ποίηση 2. µελική ποίηση η 
αρχαία λυρική ποίηση που γινόταν τραγούδι 3. (ως ουσ.) ο ποιητής τής 
αρχαιότητας που έγραψε µελική ποίηση (π.χ. Σαπφώ, Αλκαίος κ.ά.). Μελίνα 
(η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ Πιθ. < θηλ. µελίνη (< αρχ. µέλινος) κατά τα 
πολλά σε -ίνα, λ.χ. Ασηµίνα]. µέλινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει 
κατασκευαστεί από ξύλο µελιάς: ~ έπιπλο. µελ(ορισµός (ο) η βελτιοδοξία 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. meliorisme < λατ. melior «καλύτερος»]. 
µελίπηκτο (το) [αρχ.] {µελιπήκτ-ου | -ων} (επίσ.) γλύκυσµα παρασκευασµένο 
από σουσάµι και µέλι- το παστέλι. µελίρρυτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από γλυκύτητα στην έκφραση, στον λόγο: ~ στόµα | λόγια. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < µέλι + -ρρυτος (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- εν 

συνθέσει) < ρέω]. µέλισµα (το) {µελίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΟΥΣ. καλλωπισµός 
µελωδίας, ο εµπλουτισµός µιας µελωδικής γραµµής µε δευτερεύοντες 

φθόγγους, οι οποίοι, χωρίς να αλλάζουν το δοµικό της σκελετό, την 
εµπλουτίζουν σηµαντικά. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µελίζω, -οµαι «τραγουδώ» < µέλος (βλ.λ.)]. µελισµατικός, -
ή, -ό ΜΟΥΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το µέλισµα (βλ.λ.) 2. µελισµατικό (το) 
είδος µελωδιών που έχουν συντεθεί µε πολλά µελίσµατα· χαρακτηρίζεται από το 
ότι µια συλλαβή τού κειµένου τραγουδιέται µε πολλούς φθόγγους ANT. 
συλλαβικό. 
µέλισσα (η) {µελισσών} 1. έντοµο υµενόπτερο που φέρει δηλητηριώδες κεντρί, 

ζει σε κοινωνίες και εκτρέφεται από τον άνθρωπο για το µέλι και το κερί που 
παράγει: η κοινωνία των ~ αποτελείται από εργάτριες, κηφήνες και τη 
βασίλισσα || άγρια ~ || οι ~ βουίζουν | τσιµπούν || σµάρι | κυψέλη µελισσών · 2. 
BOT. πολυετές, θαµνόµορφο, ποώδες φυτό ΣΥΝ. µελισσοβότανο. — (υποκ.) 
µελισσούλα (η) (σηµ. 1), µελισσάκι κ. µελισσόπουλο (βλ.λ.) (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µέλιτ-;'α < µέλι, -τος, βλ.λ.]. 

Μελισσανθη (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Mélisande, που 
παρετυµολογήθηκε προς τις λ. µέλισσα και ανθός. Το γαλλ. Mélisande | 
Melisenda ανάγεται σε αρχ_. γερµ. Amalasuintha < amai «έργο» + suintha 
«δυνατός»]. 

µελίσσι (το) [µτγν.] {µελισσ-ιού | -ιών} 1. κοινωνία µελισσών ΣΥΝ. σµάρι 2. η 
κυψέλη 3. µελίσσια (τα) ο τόπος όπου έχουν τοποθετηθεί από τον άνθρωπο οι 
κυψέλες των µελισσών: την άνοιξη µετακινούν τα ~, για να πλουτίσει η γεύση 
τού µελιού ΣΥΝ. µελισσώνας, µελισ-σοκοµείο, µελισσοτροφείο. 

µελισσοβότανο (το) [µτγν.] (καθηµ.) ποώδες, θαµνόµορφο αρωµατικό φυτό 
ΣΥΝ. µέλισσα. 

µελισσόκηπος (ο) ο τόπος στον οποίο έχουν τοποθετηθεί οι κυψέλες µελισσών 
ΣΥΝ. µελίσσι, µελισσώνας, µελισσοκοµείο, µελισσοτροφείο. 

µελισσοκοµειο (το) ο τόπος όπου οι άνθρωποι τοποθετούν και περιποιούνται 
τις κυψέλες των µελισσών ΣΥΝ. µελίσσι, µελισσώνας, µε-λισσόκηπος, 
µελισσοτροφείο, µελισσουργείο. 

µελισσοκοµία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η εκτροφή µελισσών για την παραγωγή 
µελιού, κεριού και άλλων προϊόντων (βασιλικού πολτού κ.ά.) ΣΥΝ. 
µελισσοτροφία. 

µελισσοκόµος (ο/η) πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τη 
µελισσοκοµία ΣΥΝ. µελάς, µελισσοτρόφος. — µελισσοκοµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µέλισσα + -κόµος < κοµώ (-έω) «φροντίζω, επιµελούµαι», 
βλ. κ. -κοµία]. 

µελισσοκόφινο (το) κυψέλη που έχει κατασκευαστεί από πλεγµένο υλικό (π.χ. 
καλάµια) και µοιάζει µε κοφίνι. 

µελισσολόι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.) (λαϊκ.) 1. το σύνολο τής κοινωνίας των 
µελισσών, το σµήνος των µελισσών: αµόλησε το - ελεύθερο ΣΥΝ. σµάρι 2. ο 
χαρακτηριστικός βόµβος που προκαλείται από σµήνος µελισσών 3. (µτφ.) 
µεγάλος αριθµός ανθρώπων που είναι συγκεντρωµένοι και θορυβούν. 
[ΕΤΥΜ. < µέλισσα + λεξικό επίθηµα -λόι < -λόγι < λέγω «συλλέγω, 
συγκεντρώνω»]. 

µελισσόπουλο (το) το παιδί τής µέλισσας, η µικρή µέλισσα: «περνά, περνά η 
µέλισσα µε τα ~» (η αρχή τραγουδιού που συνοδεύει παιδικό παιχνίδι). [ΕΤΥΜ. 
< µέλισσα + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

µελισσοτρόφος (ο/η) [αρχ.] πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά µε την 
εκτροφή µελισσών µε σκοπό την παραγωγή µελιού και κεριού: προσεκτικός | 
έµπειρος | νέος ~ ΣΥΝ. µελισσοκόµος, µελάς. — µελισσοτροφία (η) [1848], 
µελισσοτροφείο (το) [µτγν.], µελισσοτροφι-κός,-ή,-ό [1898]. 

µελισσουργός (ο/η) 1. µελισσοκόµος, µελισσοτρόφος · 2. το πουλί 
µελισσοφάγος (βλ.λ.). — µελισσουργία (η) [αρχ.], µελισσουργείο (το) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µέλισσα + -ουργός < έργον]. 

µελισσοφάγος, -ος, -ο [µεσν.] 1. (για ζώα και πτηνά) αυτός που τρώει µέλισσες 
2. ΖΩΟΛ. κορακόµορφο πτηνό µε πολύχρωµο φτέρωµα, όπου κυριαρχεί το 
πράσινο, και αιχµηρό, σκληρό και κυρτό προς τα κάτω ράµφος, το οποίο 
τρέφεται µε µέλισσες και άλλα έντοµα, που τα συλλαµβάνει πετώντας. 

µελισσόχορτο (το) [µεσν.] βότανο µε αντικαταθλιπτικές ιδιότητες και 
ευεργετικό για τη λειτουργία τού νευρικού συστήµατος. 

µελισσώνας (ο) [µτγν.] ο τόπος στον οποίο εκτρέφονται µέλισσες ΣΥΝ. µελίσσι, 
µελισσοκοµείο, µελισσοτροφείο. 

µελιθτάλαχτος, -η, -ο [1881] αυτός που στάζει µέλι, που στον λόγο του, στη 
συµπεριφορά του είναι γλυκός σαν µέλι: ~ κουβέντες | τρόποι | τραγούδι. 

µελιταίος πυρετός (ο) ΙΑΤΡ. ανθρωποζωονόσος που οφείλεται σε είδη τού 
µικροβίου βρουκέλλα, εκδηλώνεται µε πυρετό, ρίγη, ιδρώτα και πόνους και 
µεταδίδεται µε το άβραστο γάλα και µε την επαφή τού ανθρώπου µε τα 
µολυσµένα κατοικίδια ζώα ΣΥΝ. βρουκέλλωση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µελιταϊος < 
Μελίτη «Μάλτα» (βλ. κ. Μάλτα). Η φρ. µε-λιταίος πυρετός αποδίδει την αγγλ. 
Malta fever, επειδή νόµιζαν ότι οφείλεται σε γίδες από τη Μάλτα]. 

µελιτζάνα (η) {µελιτζανών} 1. πολυετές ποώδες φυτό, συγγενές µε την πατάτα, 
µε τρυφερό βλαστό, το οποίο καλλιεργείται για τον εδώδιµο καρπό του 2. 
(συνεκδ.) ο εδώδιµος καρπός τού παραπάνω φυτού, χρώµατος συνήθ. µοβ, ο 
οποίος τρώγεται µαγειρεµένος (ψητός στον φούρνο ή στη σχάρα, τηγανητός ή 
βραστός) και αποτελεί βασικό υλικό σε λαδερά φαγητά, όπως το ιµάµ 
µπαϊλντί, ο µουσακάς κ.ά. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. melanzana, αβεβ. ετύµου. Η 
αναγωγή σε παλαιότ. ιταλ. melensane < µεσν. λατ. mele insane «τρελό µήλο» 
(< λατ. malum 



µελιτζανάκι 1070 µέλος1 
 

insanum) στηρίζεται σε µύθο, σύµφωνα µε τον οποίο η υπερκατανά-
λωση µελιτζάνας οδηγεί σε παραφροσύνη. Πιθανότερη η αναγωγή σε 

αραβ. bädingan (< περσ. badingän) µε παρετυµολογική σύνθεση προς 
το ουσ. mela «µήλο»]. 

µελιτζανάκι (το) {χωρ. γεν.) (υποκ.) 1. η µικρή µελιτζάνα 2. γλυκό 
κουταλιού, το οποίο παρασκευάζεται από µικρές µελιτζάνες. 

µελιτζανής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το σκούρο µοβ χρώµα τής µελι-
τζάνας 2. µελιτζανί (το) το ίδιο το σκούρο µοβ χρώµα τής µελιτζάνας. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

µελιτζανοσαλάτα (η) {δύσχρ. µελιτζανοσαλατών} σαλάτα από µε-
λιτζάνες. 

µελιτοεξαγωγέας (ο) {µελιτοεξαγωγ-είς, -έων} το ειδικό µηχάνηµα 
κυλινδρικού σχήµατος, µε τη βοήθεια τού οποίου επιτυγχάνεται η 
εξαγωγή τού µελιού από τις κηρήθρες. 

µελιτοεξαγωγή (η) 1. η εξαγωγή τού µελιού από τις κηρήθρες µε τη 
βοήθεια τού µελιτοεξαγωγέα 2. (ειδικότ.) η συγκοµιδή τού µελιού 3. 
(συνεκδ.) η εποχή τής συγκοµιδής τού µελιού. 

µέλιτος → µέλι 
µελιτοφόρος, -ος, -ο (για λουλούδια) αυτός που περιέχει νέκταρ. 
µελιτόχρους, -ους, -ουν {µελιτόχρ-οος | -οες, -όων} (αρχαιοπρ.) αυ-
τός που έχει το υπόξανθο χρώµα τού µελιού ΣΥΝ. µελίχρωµος, µελής. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µελιτο- (< µέλι) + -χρους | -χροος < χρως «επιδερµίδα» 
(βλ. κ. χροιά)]. 

µελιτώδης, -ης, -ες [µτγν.] {µελιτώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που παρουσιάζει οµοιότητα µε το µέλι ως προς τη γεύση, το χρώµα 
ή τη σύσταση ΣΥΝ. µελιτόχρους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

µελίτωµα (το) [µτγν.] {µελιτώµ-ατος | -ατα, -άτων} το σιρόπι που πε-
ριέχει µέλι. 

µελιφθογγος, -ος, -ο [αρχ.] (σπάν.) αυτός που έχει φωνή γλυκιά σαν 
το µέλι: ~ αοιδός ΣΥΝ. γλυκύφωνος. 

µελιχρός, -ή, -ό (λογοτ.) 1. αυτός που έχει το χρώµα τού µελιού: ~ 
αποµεσήµερο 2. ο γλυκός σαν το µέλι 3. αυτός που θέλγει µε τη γλυ-
κύτητα του. — µελιχρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µέλι + παραγ. επίθηµα -χρός (πβ. πενι-χρός, βδελυ-
χρός). Βλ. κ. -χρός]. 

µελίχρυσος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει το χρώµα τού µελιού και 
τού χρυσαφιού ΣΥΝ. χρυσοκίτρινος. 

µελλοθάνατος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που πρόκειται να θανατωθεί κατ' 
εκτέλεση καταδικαστικής αποφάσεως: η τελευταία επιθυµία τού ~ || 
χαίρε Καίσαρ, οι ~ σε χαιρετούν (λατ. Ave Caesar, morituri te 
salutant, φράση µε την οποία χαιρετούσαν οι µονοµάχοι τον Ρωµαίο 
αυτοκράτορα µπαίνοντας στην αρένα). 

µέλλον (το) {µέλλ-οντος | -οντά, -όντων} 1. το χρονικό διάστηµα που 
διαδέχεται τον παρόντα χρόνο: το εγγύς | το απώτερο ~ || σκέφτοµαι 
το ~ || κανείς δεν ξέρει τι µας επιφυλάσσει το ~ || δεν θα ξανασυµβεί 
στο ~ (ποτέ ξανά) || το ~ είναι αόρατο | άγνωστο | άδηλο 2. η εξέλιξη 
ανθρώπου ή κατάστασης, οι προοπτικές: επιχείρηση µε λαµπρό - || 
νέος | πολιτικός µε - (µε προοπτικές επιτυχίας) || αυτή η δουλειά δεν 
έχει ~ (δεν έχει προοπτικές επιτυχίας) || προνοώ | φροντίζω | εξασφα-
λίζω το - των παιδιών µου || καταστρέφω το - µου || σχέση χωρίς ~. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. παρελθόν. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. µτχ. ενεστώτα τού αρχ. ρ. µέλλω (βλ.λ.)]. 

µέλλοντας (ο) {µελλόντων} ΓΛΩΣΣ. Ο γραµµατικός χρόνος που τοπο-
θετεί µια ενέργεια ή κατάσταση στη χρονική βαθµίδα µετά το παρόν 
τού οµιλητή· δηλώνει: (α) διάρκεια (διαρκής µέλλοντας): θα χιονίζει 
όλο τον χρόνο || θα δουλεύω αδιάκοπα ολόκληρο τον µήνα (β) ένα 
στιγµιαίο ή συνολικά θεωρούµενο γεγονός: θα σου δείξω το σχέδιο 
αύριο || θα χρειαστεί άλλα πέντε χρόνια, για να τελειώσει το µετρό || 
θα ζήσει πολλά χρόνια ακόµη· συχνά η δοµή τού τύπου «θα + δί-
νω/δώσω», που χαρακτηρίζεται ως µέλλοντας, δηλώνει διάφορες µορ-
φές τροπικότητας (επιθυµία, υπόσχεση, πρόθεση, πιθανότητα κ.ά.): 
θα έρθω κι εγώ µαζί σας (υπόσχεση) || θα βρίσκοµαι στην Πάτρα την 
Πέµπτη (πρόθεση) || θα έχει φτάσει ήδη στο αεροδρόµιο (πιθανότητα). 
Επίσης (λόγ.) µέλλων {µέλλοντος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µέλλων (η σηµ. τού γραµµατικού χρόνου είναι µτγν.), 
µτχ. ενεστώτα τού ρ. µέλλω (βλ.λ.)]. 

µελλοντικός, -ή, -ό [1838] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το µέλλον: ~ 
σχέδια | ανάγκες || ~ χρόνοι τού ρήµατος (β) ΓΛΩΣΣ. µελλοντικός 
ενεστώτας βλ. λ. ενεστώτας 2. αυτός που πρόκειται να συµβεί στο 
µέλλον: ~ συνέπειες | ανάπτυξη. — µελλοντικά επίρρ. 

µελλονπσµός (ο) ο φουτουρισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. futurisme]. 

µελλοντολόγος (ο/η) επιστήµονας που επιχειρεί να εικάσει το µέλλον 
τού κόσµου (την πολιτική, κοινωνική, τεχνολογική κ.λπ. εξέλιξη), 
στηριζόµενος σε συγκεκριµένες θεωρητικές αρχές. — µελλοντολο-
γία (η), µελλοντολογίας, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
futurologist (νόθο συνθ.)]. 

µελλόνυµφος (ο/η) [αρχ.] {µελλονύµφ-ου | -ων, -ους) (συνήθ. στον 
πληθ.) πρόσωπο που πρόκειται να προχωρήσει σε γάµο σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα. 

µελλούµενος, -η, -ο (λαϊκ.-λογοτ.) 1. αυτός που πρόκειται να συµβεί 
ή να υπάρξει: ~ καιροί /γενεές || «γιατί οι ~ ποιητές πέθαναν όλοι 
νέοι» (Μ. Αναγνωστάκης) ΣΥΝ. µελλοντικός 2. µελλούµενα (τα) τα γε-
γονότα που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον ΣΥΝ. µέλλοντα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µέλλω, κατ' αναλογίαν προς µτχ. των συνηρηµέ-
νων ρηµάτων (πβ. κ. χαρ-ούµενος, χρειαζ-ούµενος)]. 

µέλλω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.· κ. µεσοπαθ. τριτοπρόσ. 
µέλλεται, εµέλλετο) (+να) 1. έχω κατά νου, σκοπεύω: έµελλα να πάω 
να τον δω στο νοσοκοµείο 2. (απρόσ. µέλλει) πρόκειται- στις ΦΡ. (α) τι 
µέλλει γενέσθαι τι πρόκειται να γίνει: ουδείς γνωρίζει ~ (β) 

(παροιµ.) ό,τι µέλλει δεν ξεµέλλει είναι αδύνατο να ξεφύγει κανείς 
από το πεπρωµένο του (γ) µου µέλλεται είναι η µοίρα µου (δ) (πα-
ροιµ.) όποιου του µέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει κάθε άν-
θρωπος έχει προκαθορισµένο από τη µοίρα τρόπο θανάτου: επέζησε 
από το αεροπορικό δυστύχηµα και πέθανε πέφτοντας από µια σκάλα-
~! 3. (στον παρατ. έµελλε) ήταν µοιραίο: τι σου 'µέλλε να πάθεις! || 
δυστυχώς, δεν ~ να γυρίσει στην πατρίδα' πέθανε στην ξενιτειά. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *µέλ-)ω, αβεβ. ετύµου. Εφόσον η αρχική σηµ. τού ρ. 
ήταν «προτίθεµαι, σκοπεύω», η σύνδεση µε λατ. promeliere «ανα-
βάλλω δίκη», ιρλ. mall «αργός, οκνηρός» απέχει σηµασιολογικά, 
όπως επίσης δεν θεωρείται πιθανή η αναγωγή στο ρ. µέλω «φροντί-
ζω» (βλ. λ. µέλει). Πιθανή φαίνεται η σύνδεση µε το ρ. βλώσκω «πη-
γαίνω, πορεύοµαι» (πβ. απρφ. αορ. β' µολεϊν), µολονότι το ουσ. µέλος 
(βλ.λ.) και το λατ. melior γεννούν σηµασιολ. προβλήµατα]. 

µέλλων, -ούσα, -ον {µέλλ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων 
(θηλ. -ουσών)} (λόγ.) 1. αυτός που πρόκειται να γίνει, να αποκτήσει 
συγκεκριµένη ιδιότητα: η ~ νύφη µου (αυτή που πρόκειται να γίνει 
νύφη µου) 2. αυτός που πρόκειται να επέλθει, που ακολουθεί χρονι-
κά: οι µέλλουσες γενεές || η µέλλουσα ζωή (η µετά θάνατον ζωή) 3. 
µέλλοντα (τα) τα γεγονότα που πρόκειται να συµβούν, να επακο-
λουθήσουν: µελετούµε τα παρελθόντα, για να κατανοούµε τα παρόντα 
και να προβλέπουµε τα ~4. ΓΛΩΣΣ. µέλλων (ο) ο µέλλοντας (βλ.λ.) 5. 
µέλλον (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. µέλλω (βλ.λ.)]. 

µελό (το) {άκλ.} 1. η ταινία που αποσκοπεί στην εύκολη και χωρίς 
ποιοτικό βάθος συγκίνηση τού κοινού (δείχνοντας ακραίες συναι-
σθηµατικές εξάρσεις, δράµατα, ερωτικά πάθη, συγκινήσεις κ.λπ.) 
προς το οποίο απευθύνεται: «συγκινητικό ~ γύρω από ένα ζευγάρι 
που υιοθετεί ένα µωρό, όταν το δικό τους πεθαίνει» (εφηµ.) || (µειωτ.) 
«δακρύβρεχτο ~, τυπικό δείγµα τής µαζικής παραγωγής τής δεκαετίας 
τού '60» (εφηµ.) 2. (µτφ.-µειωτ.) η προσπάθεια να συγκινήσει κανείς 
µε εξεζητηµένα µέσα, µε προσποίηση, δραµατοποιώντας κατα-
στάσεις: για να µε πείσει να τον βοηθήσω, το έριξε στο ~ || άσε το ~! 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mélo, συγκεκοµµένος τ. τού ελληνογενούς mélodrame. 
Βλ. κ. µελόδραµα]. 

µελόδραµα (το) [1803] {µελοδράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το έργο (κι-
νηµατογραφικό ή θεατρικό) στο οποίο κυριαρχεί η επιδίωξη να συ-
γκινηθεί ο θεατής µέσω τού συναισθηµατικού στοιχείου (π.χ. µια 
ερωτική ιστορία) και να προσελκυστεί το ενδιαφέρον του µέσω τής 
πλοκής: το κινηµατογραφικό ~ «Όσα παίρνει ο άνεµος» 2. (ειδικότ.) 
το µελοποιηµένο δραµατικό έργο, που συνδυάζει τη σκηνική δράση 
µε τη φωνητική µουσική: λυρικό ~ (η όπερα) 3. (παλαιότ.) το ελαφρό 
σε περιεχόµενο δράµα, που δίνει έµφαση στην εντυπωσιακή πλοκή 
και στα σκηνικά, ενώ οι χαρακτήρες είναι αδροµερείς και υπερα-
πλουστευµένοι (καλοί εναντίον κακών) · 4. (µτφ.-µειωτ.) η εξεζητη-
µένη δραµατοποίηση µιας κατάστασης, ώστε να προκαλέσει συγκί-
νηση: κάθε φορά που µου ζητάει δανεικά, αρχίζει το ~· µου κλαίγεται 
για τη µάννα του, για τα παιδιά του...· ΦΡ. µην κάνεις το δράµα 
µελόδραµα µην µεγαλοποιείς τα πράγµατα γελοιοποιώντας τα. 
[ΕΤΥΜ. < µελο- (< µέλος «µουσική σύνθεση, µελωδία») + δράµα, ελ-
ληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mélodrame]. 

µελοδραµατικός, -ή, -ό [1863] 1. αυτός που σχετίζεται µε το µελό-
δραµα: ~ θέατρο | σκηνή | καλλιτέχνης 2. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που χα-
ρακτηρίζεται από την προσπάθεια να συγκινήσει µέσω τής υπερβο-
λής, τής δραµατοποίησης, τής αδέξιας επίκλησης τού συναισθήµα-
τος: µη γίνεσαι ~! || - λόγος | χειρονοµίες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. mélodramatique]. 

µελοδραµατιο (το) [1887] {µελοδραµατί-ου | -ων} µικρό ελαφρό µε-
λόδραµα (σηµ. 2), η οπερέτα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. operette (βλ. 
κ. οπερέτα)]. 

µελοδραµατισµός (ο) 1. η συµπεριφορά που συνίσταται στη χρη-
σιµοποίηση δραµατικών εκφράσεων και τρόπων, µε σκοπό την πρό-
κληση συγκίνησης 2. (συνεκδ.) οι µελοδραµατικοί τρόποι και εκφρά-
σεις (κάποιου): άφησε κατά µέρος τους ~! || βαρέθηκα τους ~ της! 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. melodramatisation]. 

µελοµακάρονο (το) γλύκυσµα που φτειάχνεται µε ζύµη, λάδι και 
σιρόπι από µέλι, ψήνεται στον φούρνο και συνήθ. προσφέρεται κατά 
τις γιορτές των Χριστουγέννων και τής Πρωτοχρονιάς. [ΕΤΥΜ. < 
µελο- (< µέλι) + µακαρόνι, πιθ. λόγω τού µακρόστενου σχήµατος τού 
γλυκού]. 

µελόν (το) {άκλ.} είδος καπέλου. [ΕΤΎΜ. < γαλλ. (chapeau) melon 
«(καπέλο) πεπόνι» (λόγω τού σχήµατος) < melon «πεπόνι» (< λατ. 
melo, -onis(]. 

µελόντικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) πνευστό µουσικό όργανο µε πλη-
κτρολόγιο, για να τίθενται σε κίνηση οι βαλβίδες που επιτρέπουν το 
πέρασµα τού αέρα. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., <  ιταλ.  melodica, ουσιαστικοπ.  θηλ.  τού  επιθ. 
melodico < melodia < λατ. melodia < αρχ. µελωδία]. 

µελόπιτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κηρήθρα µέσα στην οποία αποθέ-
τουν οι µέλισσες το µέλι 2. γλύκυσµα που φτειάχνεται από µέλι, µυ-
ζήθρα και αβγά. 

µελοποίηση (η) [1862] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µουσική 
επένδυση στίχων ποιήµατος: η ~ άλλοτε αναδεικνύει και άλλοτε υπο-
νοµεύει τον ποιητικό λόγο || η ~ ποιηµάτων από γνωστούς συνθέτες 
έφερε την ποίηση πιο κοντά στο ευρύ κοινό. 

µελοποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] {µελοποιείς... | µελοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} επενδύω µουσικά (στίχους, ποιητικό κείµενο): ο Μίκης Θεο-
δωράκης µελοποίησε το «Άξιον Εστί» και άλλα ποιήµατα τού Οδυσ-
σέα Ελύτη. — µελοποιός (ο/η) [αρχ.], µελοποιία (η). 

µέλος1 (το) {µέλ-ους | -η, -ών} 1. πρόσωπο ή κράτος που ανήκει σε ευ- 
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ρύτερο σύνολο ή οµάδα: ~ οικογένειας | λέσχης | ορχήστρας | σωµατείου | 
κίνησης | οργανισµού | κυβέρνησης | οργάνωσης | κόµµατος | επιτροπής | 
θιάσου || προστατευόµενο | συντηρούµενο ~ οικογενείας || εγγραφές | διαγραφές 
µελών || ενεργό ~ || αυτός είναι από τα αρχαιότερα ~ τού συλλόγου || τα κράτη-
µέλη τού Ο.Η.Ε. || η Ελλάδα είναι -τού NATO- ΦΡ. συνδεδεµένο µέλος µέλος 
τής Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει αποκτήσει ακόµη το καθεστώς τού 
πλήρους µέλους 2. (ειδικότ., κυρ. στον πληθ.) µέρος τού σώµατος ανθρώπου ή 
ζώου: ξεκουράζω τα κουρασµένα ~ µου || απόκρυφα - (τα γεννητικά όργανα) || 
αφαίρεση µελών τού σώµατος σε εγχείρηση || (µτφ.) κόβονται τα µέλη µου 
(τρέµουν τα άκρα µου από την κούραση ή από συγκίνηση) • 3. ΜΑΘ. µέλη τής 
εξισώσεως | τής ανισότητας τα δύο µέρη εξισώ-σεως ή ανισώσεως, που 
βρίσκονται εκατέρωθεν τού σηµείου ισότητας (=) ή ανισότητας (>). 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «µέλος σώµατος, εξάρτηµα», < I.E. *mel-
«εξάρτηµα - συνδέω», πβ. ουαλ. cym-mal «άρθρωση», τοχ. mälk-«συνάπτω» 
κ.ά. Οµόρρ. µελ-ωδία, πληµ-µελ-ής, µελ-ικός κ.ά. Η σηµ. «µουσική σύνθεση» 
είναι υστερογενής και αναφέρεται κυρ. στη λυρική µουσική, διαχωριζόµενη 
έτσι από τις λ. ρυθµός και µέτρον. Η χρήση τής λ. µε τη σηµ. «άρθρωση, 
εξάρτηµα» πιθ. συνέβαλε στη σηµασιολογική µεταβολή, η οποία µαρτυρείται 
και στο ιρλ. alt «άρθρωση - ποίηµα». ∆εν ευσταθεί η σύνδεση µε τις λ. µέλλω, 
µολεϊν. Βλ. κ. µέλπωλ. 

µέλος* (το) {µέλ-ους | -η, -ών} 1. χορικό ή λυρικό άσµα: ~ αρχαίας τραγωδίας 
ΣΥΝ. µελωδία, τραγούδι 2. (στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο) η µουσική 
επένδυση ποιητικού έργου, το µελοποιηµένο ποιητικό έργο 3. (συνεκδ.) ο 
µελωδικός χαρακτήρας µουσικού έργου. [ΕΤΥΜ. αοχ., βλ. λ. µέλος1]. 
Μελποµένη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από τις 
εννέα Μούσες, προστάτιδα τής τραγωδίας και τής µουσικής 2. γυναικείο όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Μέλπω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «άδουσα, ικανή αοιδός», < ρ. µέλπω «ψάλλω, 
τραγουδώ» (βλ.λ.)]. µέλπω ρ. µετβ. (αρχαιοπρ.) τραγουδώ, ψάλλω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το θ. τής λ. µέλ-ος (βλ.λ.) και παρέκταση -πω, 
(απαντά και στο παράγ. µολπή), πβ. χεττ. maid- «αφηγούµαι». Κατ' άλλη άποψη, 
η λ. συνδ. µε αρχ. ιρλ. -molor «αινώ»]. Μ.Ε.Λ.Τ. (το) Μουσείο Ελληνικής 
Λαϊκής Τέχνης. µελτέµι (το) {µελτεµ-ιού | -ιών} (συνήθ. σε πληθ.) ο βόρειος ή 
βορειοδυτικός άνεµος, που πνέει στη Μεσόγειο κατά την περίοδο τού κα-
λοκαιριού: άρχισαν τα ~ τού Αυγούστου. — (υποκ.) µελτεµάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. meltem]. µελωδία (η) [αρχ.] {µελωδιών} 1. µουσική γραµµή, διαδοχή 
φθόγγων ορισµένων τόσο κατά το τονικό τους ύψος, όσο και κατά τη χρονική 
τους αξία 2. η κυριότερη µουσική γραµµή σε ένα αρµονικό φωνητικό 
σύµπλεγµα, σε αντίθεση µε τη «συνοδία» ή τις «συνοδευτικές φωνές» τής 
σύνθεσης: η σοπράνο λέει τη ~ 3. η µουσική γραµµή µε βάση την οποία 
τραγουδιέται ένα τραγούδι, σε αντίθεση µε τους στίχους τού τραγουδιού: η ~ 
αυτού τού τραγουδιού || θυµάµαι µόνο τα λόγια, όχι τη ~ 4. (συνεκδ.) το τραγούδι, 
η µικρή, σε µορφή τραγουδιού, µουσική σύνθεση: µελωδίες τού Ανρί Ντυπάρκ 5. 
(συνεκδ.) µουσικό θέµα, ιδίως γνωστό και δηµοφιλές: αγαπηµένες ~ από το 
µιούζικαλ «Ο βασιλιάς κι εγώ». µελωδικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται 
µε τη µελωδία 2. αυτός που είναι γεµάτος µελωδία, είναι αρµονικός και 
ευχάριστος: ~ τιττύβισµα | φωνή | µουσική. — µελωδικ-ά | -ώς επίρρ. µελωδός 
(ο/η) (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που τραγουδά διάφορα άσµατα ΣΥΝ. τραγουδιστής 2. 
(συνεκδ.) αυτός που συνθέτει µελωδίες ΣΥΝ. µουσικοσυνθέτης 3. (στη 
βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική) ο συγγραφέας εκκλησιαστικών ύµνων, που 
συνέθετε και τη µουσική τους επένδυση (µέλος): Ρωµανός ο ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µελωδός < µελ- (< µέλος, βλ.λ.) + -ωδός (< ωδή)]. µελωδώ ρ. 
µετβ. [αρχ.] {µελώδεις...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) τραγουδώ ή 
ψάλλω (άσµα). µελώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µέλω-σα, -θηκα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) 
αλείφω (κάτι) µε µέλι ή το βουτώ στο µέλι: ~ λουκουµάδες | µελοµακάρονα ♦ 2. 
(αµετβ.) (για φαγητό) γίνοµαι πυκνόρρευστος σαν το µέλι: τα φασόλια 
µελώνουν απ'το βράσιµο 3. (µτφ. η µτχ. µελωµένος, -η, -ο) γλυκός σαν µέλι: ~ 
λόγια. — µέλωµα (το). µεµβράνη (η) {µεµβρανών} 1. το λεπτό δέρµα ζώου, 
που χρησιµοποιείται ως υλικό δεσίµατος βιβλίων, κατασκευής τύµπανων, 
(παλαι-ότ.) γραφής κ.ά. 2. (γενικότ.) λεπτό (σε πάχος φύλλου) τεντωµένο υλικό 
(δέρµα, ύφασµα, χαρτί) µε ποικίλες χρήσεις: ~ πολυγράφου (το ειδικό φύλλο 
χαρτιού, που επιτρέπει την αναπαραγωγή πλήθους αντιτύπων σε πολύγραφο) 3. 
το φυσικό περίβληµα ή κάλυµµα από λεπτό δέρµα: οι - ανάµεσα στα δάχτυλα 
των ποδιών τής νυχτερίδας || η ~ τού αφτιού ΣΥΝ. υµένας · 4. ΤΕΧΝΟΛ. λεπτή 
πλάκα κατασκευασµένη από µεταλλικό έλασµα, η οποία τοποθετείται µπροστά 
από τα πηνία των ακουστικών στα τηλέφωνα και συµβάλλει στη µετάδοση των 
παλµικών κινήσεων · 5. ΧΗΜ. (ηµιπερατή µεµβράνη) πορώδης µεµβράνη τής 
οποίας οι πόροι έχουν τέτοιο µέγεθος, ώστε να επιτρέπεται η διέλευση 
σωµατιδίων µικρότερων από το συγκεκριµένο µέγεθος· χρησιµοποιείται για να 
διαχωρίσει διαλύµατα που βρίσκονται σε ωσµωτική επαφή, ως διηθητικό µέσο 
κ.α. · 6. ΒΙΟΛ. το λεπτό στρώµα ιστού που συνδέει, καλύπτει ή επενδύει κύτταρα 
(πλασµατική µεµβράνη), τα οργανίδια τους, τα όργανα και άλλες δοµές. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. µεµβράνα < λατ. membrana «στρώµα, επιφάνεια ιστού» < 
membrum «µέλος»]. µεµβρανόφωνος, -η, -ο ΜΟΥΣ. (για µουσικό όργανο) 
αυτός που παράγει ήχο µε την κρούση τεντωµένης µεµβράνης (π.χ. τύµπανο, 
ντέ- 

φι, νταούλι κ.ά.). 
µεµβρανώδης, -ης, -ες [1849] {µεµβρανώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός 

που µοιάζει µε µεµβράνη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. membraneux]. 
µεµέτης (ο) {µεµέτηδες κ. µειωτ. µεµέτια (τα)} ο Τούρκος· (συνήθ. στον πληθ.): 

ξεθάρρεψαν τα µεµέτια και άρχισαν πάλι τις απειλές. [ΕΤΥΜ. < κύρ. όν. Μεχµέτ 
< τουρκ. Mehmed < αραβ. Muhammad (βλ. λ. Μωάµεθ)]. 

µεµιάς επίρρ. 1. µε µία φορά, µία κίνηση, µία προσπάθεια: γέµισε ένα ποτήρι 
µπίρα και το κατέβασε ~ || έσβησε ~ τα κεράκια 2. αµέσως: σηκώθηκε ~ κι 
έφυγε βιαστικά. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µεµιά (το τελικό -ς οφείλεται στην επίδραση τής φρ. δια 
µιας) < φρ. µε µιά (ενν. στιγµή)]. 

µεµονωµένα επίρρ.· αποσπασµατικά, ξεκοµµένα από το σύνολο: δεν είναι 
σωστό να βλέπει κανείς ~ κάθε κοινωνικό πρόβληµα ΑΝΤ. σε συνάρτηση, σε 
σχέση, σε συνάφεια µε | προς. 

µεµονωµένος, -η, -ο 1. αποσπασµένος από σύνολο, µόνος, όχι µε άλλους: 
απευθύνεται σε ~ εκδροµείς, όχι σε γκρουπ 2. αυτός που δεν εντάσσεται σε 
γενικό κανόνα: τα δυσάρεστα αυτά κρούσµατα είναι ~ περιπτώσεις που δεν 
πρέπει να µας ανησυχούν ΣΥΝ. ξεχωριστός, ειδικός. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. µονώ (-όω) (βλ. λ. µονώνω), απόδ. τού 
γαλλ. isolé]. 

µεµπτός, -ή, -ό αυτός που είναι δυνατόν ή πρέπει να κατακριθεί: δεν έβρισκε 
τίποτε ~ στη συµπεριφορά του ΣΥΝ. αξιοκατάκριτος, επίµε-µπτος, επιλήψιµος, 
αξιόµεµπτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µέµφοµαι (βλ.λ.)]. 

µέµφοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µέµφθηκα κ. (λογιότ.) εµέµφθην, -ης, -η...} (λόγ.) 
κατακρίνω, αποδίδω (σε κάποιον) κάτι αξιοκατάκριτο: τονµέµ-φθηκε για την 
έλλειψη συνεργατικότητας που επέδειξε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *membh- «κατηγορώ, κρίνω», πβ. γοτθ. bimampjan 
«περιπαίζω», αρχ. ιρλ. mebul «αίσχος, ντροπή», ουαλ. mefl κ.ά. Οµόρρ. µεµπ-
τός, µοµφ-ή, µεµψι- (ά συνθ.) κ.ά.]. 

µεµψίµοιρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που συνεχώς παραπονείται για τη µοίρα του 
ΣΥΝ. παραπονιάρης, γκρινιάρης. — µεµψιµοιρία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µεµψι- (< µέµψις < µέµφοµαι, βλ. λ.) + -µοιρος < µοίρα). 

µεµψιµοιρώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {µεµψιµοιρείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(κακόσ.) παραπονούµαι συνεχώς (για την τύχη µου, για τους άλλους κ.λπ.) 
ΣΥΝ. γκρινιάζω. 

µεν σύνδ. (για την αντιθετική σύνδεση δύο σκελών εισάγει το πρώτο σκέλος, 
αλλά δεν τίθεται ποτέ στην αρχή προτάσεων, ενώ το δεύτερο σκέλος τής 
αντίθεσης έχει συνήθ. το «δε») από τη µία πλευρά: πήγα ~ να τον συναντήσω, 
αλλά δεν τον βρήκα || ο ~ Γιάννης είναι τεµπέλης και ανεπρόκοπος, ο δε Πέτρος 
είναι επιπόλαιος || «...µε την παρέµβαση τού πληρώµατος όλοι έµειναν ήρεµοι ~ 
τροµαγµένοι δε» (εφηµ.)· ΦΡ. (α) οι µεν και οι δε αυτοί και οι άλλοι, η µία 
πλευρά και η άλλη πλευρά: παρασυρόταν από το τι έλεγαν ~ (β) και οι µεν και 
οι δε και αυτοί και οι άλλοι: ~ εξαπατούν τον λαό. [ΕΤΥΜ. αρχ., συνεσταλµ. 
βαθµ. τού καταφατικού µορίου µήν «αληθώς, πράγµατι» (άσχετο προς το 
αρνητ. µή, βλ.λ.), που απαντούσε κυρ. στους συνδυασµούς η µήν, και µήν, άλλα 
µήν, προέρχεται δε από το I.E. *sma- «πράγµατι», πβ. σανσκρ. sma «βεβαίως». 
Οµόρρ. µά (οµω-τικό, βλ.λ.). Το µόριο µέν χρησιµοποιήθηκε παραλλήλως προς 
το µήν, όπως συνέβη και µε τα µόρια δέ και δή, προκειµένου να εκφράσει 
καταφατική έµφαση. Ήδη στον Όµηρο απαντά η ισχυρή αντιθετική σύνδεση 
µέν... δέ, λειτουργία που διατηρήθηκε και στη Ν. Ελληνική]. Μένανδρος (ο) {-
ου κ. -άνδρου} 1. αρχαίος Αθηναίος κωµικός ποιητής (342-290 π.Χ.), 
εκπρόσωπος τής Νέας Κωµωδίας 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < µένω + -ανδρός < άνήρ, ανδρός, πβ. κ. Μενέ-λα-ος, 
Μέν-ιππος, Μενέ-ξενος]. µενδελισµός κ. µεντελισµός (ο) ΒΙΟΛ. η θεωρία που 
εξηγεί τον γενετικό µηχανισµό τής κληρονοµικότητας µε βάση τους νόµους τού 
Μέντελ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Mendelism, από το όνοµα τού Αυστριακού 
βιολόγου G. J. Mendel (1822-84), που καθόρισε τους βασικούς νόµους τής 
γενετικής], µένεα (τα) [αρχ.] στη ΦΡ. πνέω µένεα βλ. λ. µένος. Μενέλαος (ο) {-
ου κ. -άου} 1. ΜΥΘΟΛ. βασιλιάς τής Σπάρτης, αδελφός τού Αγαµέµνονα και 
σύζυγος τής ωραίας Ελένης 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Μένε- (< µένω) + λαός]. µενεξεδένιος, -ια, -ιο 1. 
(λογοτ.) αυτός που έχει το χρώµα των µενεξέδων: ~ σούρουπο | δειλινό | 
σύννεφο ΣΥΝ. µοβ, ιώδης 2. αυτός που αποτελείται από µενεξέδες: ~ µπουκέτο 
| στεφάνι. µενεξεδής, -ιά, -ί κ. µενεξελής 1. αυτός που έχει το χρώµα τού 
µενεξέ ΣΥΝ. µοβ, βιολετής, ιώδης 2. µενεξεδί/ µενεξελί (το) το ίδιο το χρώµα^ 
τού µενεξέ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. µενεξές (ο) {µενεξέδες} 1. το ποώδες 
αρωµατικό φυτό που ξεχωρίζει για τα µικρά µοβ άνθη του ΣΥΝ. βιολέτα, ίο(ν) 
2. (συνεκδ.) το άνθος τού παραπάνω φυτού ΣΥΝ. βιολέτα, ίο(ν). [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. menekse]. µενεστρέλος (ο) ο πλανόδιος επαγγελµατίας διασκεδαστής 
(τραγουδιστής, θαυµατοποιός, ακροβάτης, θεατρίνος, παραµυθάς κ.λπ.) στη ∆. 
Ευρώπη τού Μεσαίωνα και τής Αναγέννησης. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. menestrello < 
µτγν. λατ. ministerialis < λατ. minister «υπηρέτης, βοηθός»]. µ ενετός, -ή, -ό 
(αρχαιοπρ.) αυτός που µπορεί να περιµένει, υποµονετικός· µόνο στη ΦΡ. οι 
καιροί ου µενετοί (οί καιροί ού µενετοί, Θουκ. 
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1, 142) οι περιστάσεις δεν περιµένουν να τις εκµεταλλευτούµε, αλλά 
περνούν γρήγορα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «υποµονητικός, πρόθυµος να περιµένει», < 
µένω]. 

µενίρ κ. µενχίρ (το) {άκλ.} ΑΡΧΑΙΟΛ. µεγάλιθος τοποθετηµένος σε όρ-
θια θέση, µεµονωµένος ή ως τµήµα προϊστορικού µνηµείου. [ETYM. 
< γαλλ. menhir < βρετον. menhir «µακριά πέτρα» < men «πέτρα» + hir 
«µακρύς»]. 

µενο µόσο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη ρυθµικής αγωγής που υποδεικνύει 
την εκτέλεση σε τέµπο πιο αργό απ' ό,τι αµέσως προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. meno mosso «µε λιγότερη κίνηση»]. 

µένος (το) {µένους | αρχ. πληθ. µένεα} η εντονότατα επιθετική διάθε-
ση, η παράφορη οργή: το συµφέρον του είναι να παραµείνει η κατά-
σταση ως έχει, εξού και το ~ του εναντίον των εκσυγχρονιστών ΦΡ. 
πνέω µένεα (οµηρ. φρ. µένεα πνείοντες) είµαι έντονα εξοργισµένος 
µε κάποιον: πνέει µένεα εναντίον του από τότε που ψήφισε κατά τής 
προαγωγής της. 
[ETYM. αρχ. < *µένεσ-ος < I.E. *men- σκέπτοµαι» (ευρείας διαδόσεως 
ρίζα, που αφορά σε πνευµατικές δραστηριότητες), πβ. σανσκρ. mänas-
«πνεύµα, θέληµα», dur-manas- «προβληµατισµένος», αρχ. περσ. Haxâ-
manis (> Άχαιµένης), λατ. mens «νους, σκέψη» (> ισπ. mente), monere 
«προειδοποιώ», γερµ. meinen «νοµίζω, σκέφτοµαι» κ.ά. Οµόρρ. µνή-
µη, µαν-ία, µάν-τις, µαν-θάνω (> µαθαίνω), αύτό-µα-τος κ.ά. Η λ. µέ-
νος αναφερόταν κυρ. στο πνεύµα που ενεργοποιεί κάποιον, καθοδη-
γώντας τις προθέσεις του, καθώς και τη µαχητική του ορµή]. 

µενού (το) {άκλ.} 1. η σειρά φαγητών που σερβίρονται σε γεύµα: τι 
περιλαµβάνει σήµερα το ~; 2. ο κατάλογος των εστιατορίων, στον 
οποίο αναγράφονται τα προσφερόµενα φαγητά και οι τιµές τους: 
βλέπω το ~ · 3. ΤΕΧΝΟΛ. Ο κατάλογος των διαθέσιµων επιλογών (προ-
γραµµάτων, λειτουργιών, εντολών κ.λπ.) που εµφανίζονται στην οθό-
νη ηλεκτρονικής συσκευής (π.χ. υπολογιστή, τηλεόρασης, κινητού 
τηλεφώνου κ.ά.) για να επιλέξει ο χρήστης ΣΥΝ. κατάλογος | πίνακας 
επιλογών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. menu (οπτικό δάνειο), αρχική σηµ. «µικρός, αναλυτι-
κός (κατάλογος)», < λατ. minutus «µικρός» < p. minuo «ελαττώνω, µει-
ώνω»]. 

µενού: ελληνική απόδοση. Η γαλλική λ. menu πέρασε σε άλλες 
γλώσσες (πβ. αγγλ. menu) και στην Ελληνική (µενού), δηλώνοντας 
τον «κατάλογο φαγητών που παρασκευάζονται σε ένα εστιατόριο 
και από τα οποία µπορεί να επιλέξει ο πελάτης». Το γαλλ. menu 
σήµαινε αρχικά «λεπτοµερής κατάλογος», από το γαλλ. menu «µι-
κρός - λεπτοµερής», το οποίο προήλθε από το λατ. minutus «µι-
κρός», µτχ. τού minuere «σµικρύνω, ελαττώνω». Στην Ελληνική το 
menu αποδόθηκε (το 1894) ως εδεσµατολόγιο (< έδεσµα «φαγη-
τό», οµόρριζο τού έσθίω «τρώγω» και τού εδώδιµα «φαγώσιµα, 
τρόφιµα») και ως εδεστρίς (1898). Με βάση την αρχ. λ. για το «φα-
γητό», τη λ. οψον (από όπου τα ψώνια < ψώνιο < οψ-ώνιο «τρόφι-
µα που αγοράζονται για φαγητό»), πλάστηκαν οι λ. οψολόνιο 
(1893), οψοδέλτιο (1889) και οψοκατάλογος (1892), για να αποδώ-
σουν το menu. Αποτέλεσµα: µε εξαίρεση το εδεσµατολόγιο, λέξη 
καλοπλασµένη, που χρησιµοποιήθηκε στον γραπτό (λόγιο) λόγο, 
όλα τα άλλα δεν είχαν απήχηση στο κοινό αίσθηµα. Έτσι επικρά-
τησαν η ξενική λ. µενού και η ελληνική λ. κατάλογος (ενν. φαγη-
τών). 

µενουέτο κ. µινουέτο (το) ΜΟΥΣ. 1. παλαιός λαϊκός γαλλικός χορός 
σε µέτρο τριµερές 3/4, που εξελίχθηκε σε χορό τής αυλής, για να χρη-
σιµοποιηθεί και σε µπαλέτα ή όπερες 2. (συνεκδ.) µουσική που προ-
ορίζεται για τον παραπάνω χορό ή γράφεται µε ανάλογα χαρακτηρι-
στικά ως τµήµα µεγαλύτερης σύνθεσης. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. minuetto < γαλλ. menuet < υποκ. τού menu, βλ. κ. µε-
νού]. 

µένουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ψάρι συγγενές προς τη µαρίδα, στην 
οποία µοιάζει πολύ- φέρει µαύρη κηλίδα κάτω από την πλευρική 
γραµµή και µαύρες γραµµώσεις στο κεφάλι. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. menola < λατ. maenula, υποκ. τού maena < µτγν. 
µαίνη | αρχ. µαινίς «είδος µικρού ψαριού», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. 
µε το ρ. µαίνοµαι λόγω των απότοµων κινήσεων µε τις οποίες το ψά-
ρι αλλάζει πορεία]. 

µενσεβίκος (ο) ΙΣΤ. το µέλος τής µετριοπαθέστερης πτέρυγας τού 
Σοσιαλδηµοκρατικού Εργατικού Κόµµατος τής Ρωσίας, η οποία µει-
οψήφησε στο Β' Συνέδριο το 1903 και υποστήριξε την αξιοποίηση των 
κοινοβουλευτικών µεθόδων για την κατάκτηση τού σοσιαλισµού' σε 
αντιδιαστολή προς τον µπολσεβίκο. — µενσεβικισµός (ο), µενσεβι-
κικός, -ή, -ό κ. µενσεβίκικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ρωσ. men'shevik < men'she «λιγότερος», επειδή 
οι µενσεβίκοι αποτελούσαν τη µειοψηφία τού Ρωσικού Σοσιαλδηµο-
κρατικού Κόµµατος κατά τη διάρκεια τής Ρωσικής Επανάστασης]. 

µέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αρωµατικό ποώδες φυτό µε τετράγωνους 
βλαστούς, αρωµατικά φύλλα, µικρά άνθη µε λευκό ή ροζ χρώµα, που 
χρησιµοποιείται στην ποτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, την αρωµατο-
ποιία και τη φαρµακευτική 2. ηδύποτο ή γλύκυσµα µε άρωµα των 
φύλλων τού παραπάνω φυτού. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. menta < λατ. mentha < µτγν. µίνθη, αγν. ετύ-
µου, προελλην. δάνειο]. 

µενταγιόν (το) {άκλ.} κόσµηµα που φοριέται στον λαιµό, είναι 
µεταλλικό, έχει σχήµα συνήθ. ωοειδές, καρδιόσχηµο αλλά και 
στρογγυλό ή τετράγωνο και µπορεί να έχει στο εσωτερικό του φωτο-
γραφία προσφιλούς προσώπου. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. médaillon < ιταλ. medaglione < medaglia < 
µεσν. λατ. medälia < λατ. metällum < αρχ. µέταλλο ν]. 

µεντελέβιο κ. µεντελεγέβιο (το) {µεντελεβίου} ΧΗΜ. τεχνητό ρα-
διενεργό στοιχείο (σύµβολο Md) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. mendelevium, που ονοµάστηκε έτσι προς τιµήν τού 
Ρώσου χηµικού και εφευρέτη τού περιοδικού πίνακα Dmitri 
Mendeleyev (1834-1907)]. 

µεντελισµός (ο) → µενδελισµός 
µεντεσές (ο) {µεντεσέδες} η µικρή σιδερένια ή ξύλινη άρθρωση 
(στρόφιγγα), που ενώνει την πόρτα ή το παράθυρο µε τις παραστάδες 
και βοηθεί στο άνοιγµα ή το κλείσιµο τους. [ΕΤΥΜ < τουρκ. menteçe 
< περσ. band-kaSa «µπάρα. ζώνη»]. 

Μέντιος (ο) 1. ανδρικό όνοµα 2. συνήθης ονοµασία (κυρ-Μέντιος) 
όνων σε λαϊκές διηγήσεις. Επίσης (καθηµ.) Μέντης. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
κύρ. όν., που εµφανίζει θ. µεν- < I.E. *men-, ρίζα ευρείας διαδόσεως, 
που αφορά σε πνευµατικές δραστηριότητες, βλ. λ. µέν-ος, µαν-ία, µάν-
τις κ.ά. Η λαϊκή ονοµ. όνων είναι µεσν. και ανάγεται στην αρχ. 
µακεδ. πόλη Μένδη, που είχε κόψει νοµίσµατα µε κεφαλή όνου στη 
µία όψη. Ήδη στο Βυζάντιο υπήρχε η φρ. µέντειος όνος]. 

µέντιουµ (το) {άκλ.} πρόσωπο που παρουσιάζεται ως µεσολαβητής 
ανάµεσα στον γήινο και τον υπερφυσικό κόσµο των πνευµάτων, µε-
ταφέροντας τα µηνύµατα τους, που αφορούν σε προβλήµατα τα 
οποία απασχολούν διάφορους ανθρώπους: πήγε σε ~, για να της βρει 
τον άντρα της που έχει χαθεί ΣΥΝ. πνευµατιστής. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
medium < λατ. medium «µέσον», ουδ. τού επιθ. médius « µέσος »]._ 

µεντρεσές (ο) {µεντρεσέδες} µουσουλµανικό κτήριο συγκεκριµένου 
αρχιτεκτονικού τύπου, που προορίζεται για εκπαιδευτικούς ή επι-
στηµονικούς σκοπούς (ως ιεροδιδασκαλείο, νοσοκοµείο, παρατηρη-
τήριο κ.λπ.). [ΕΤΥΜ < τουρκ. medresè]. 

Μέντωρ (ο) {Μέντορ-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. πιστός φίλος τού Οδυσσέα τού 
οποίου τη µορφή έπαιρνε η Αθηνά για να βοηθήσει τον ίδιο ή τον Τη-
λέµαχο 2. (µετωνυµ.) για πρόσωπο που καθοδηγεί και συµβουλεύει 
κάποιον, ώστε να κάνει σωστές επιλογές. Επίσης Μέντορας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ· < θ. µεν- (< I.E. *men-, ρίζα ευρείας διαδόσεως, που αφο-
ρά σε πνευµατικές δραστηριότητες, βλ. λ. µέν-ος, µνή-µη, µαν-ία, µάν-
τις κ.ά.) + παραγ. επίθηµα -τωρ (τού δρώντος προσώπου, πβ. πράκ-
τωρ)]. 

µενχίρ (το) → µενίρ 
µένω ρ. αµετβ. {έµεινα} 1. κατοικώ, διαµένω: -χρόνια στην Αµερική || 

πού µένεις; (ποια είναι η διεύθυνση σου ή σε ποια περιοχή κατοι-
κείς;) || δεν µένει πια εδώ, άλλαξε σπίτι || µένει στην άλλη άκρη τής 
πόλης || (+µε) ~ µε τους γονείς µου | µε µια φίλη µου (συγκατοικώ) || 
(+σε) ~ σε έναν φίλο µου | σε γνωστή µου οικογένεια (ως φιλοξε-
νούµενος) || ~ µόνος µου (χωρίς συγκατοίκους, οικογένεια κ.λπ.) 2. (α) 
εξακολουθώ να βρίσκοµαι (σε συγκεκριµένο τόπο): οι στρατιώτες 
έµειναν στις θέσεις τους || οι υπάλληλοι θα µείνουν στο κατάστηµα 
µέχρι αργά το βράδυ || οι καλεσµένοι έµειναν ώς το πρωί || ~ µέσα 
(ενν. κλεισµένος στο σπίτι µου) (β) εξακολουθώ να βρίσκοµαι (σε συ-
γκεκριµένη κατάσταση): ~ αµετακίνητος | σταθερός στις ιδέες µου || 
~ αµετάπειστος | ασυµβίβαστος || η απόφαση έµεινε νεκρό γράµµα 
(δεν εφαρµόστηκε) || έχει µείνει στις αντιλήψεις τής περασµένης ει-
κοσαετίας ΣΥΝ. παραµένω- ΦΡ. (θα | να) µείνει ανάµεσα µας βλ. λ. 
ανάµεσα 3. (εµφατ.) συνεχίζω να είµαι κάπου µε τη θέληση µου, δεν 
θέλω να φύγω: δεν πάω πουθενά, εδώ θα µείνω || ~ εδώ, µόνο και µό-
νο για σένα (για χάρη σου) 4. (αντί για κάποιον ή στη θέση κάποιου) 
αντικαθιστώ: µην περιµένεις άδικα στην ουρά- θα µείνω εγώ (αντί) 
για σένα- ΦΡ. µένω στο πόδι (κάποιου) βλ. λ. πόδι 5. (για ενέργεια, 
διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε, +σε) σταµατώ (σε ορισµένο ση-
µείο): ~ σε προκαταρκτικές συζητήσεις | στην αρχή τής σελίδας || ~ 
στα λόγια (δεν κάνω πράξη αυτά που λέω) | µε την όρεξη- ΦΡ. (α) µένω 
στη µέση δεν προλαβαίνω να ολοκληρώσω κάτι που έχω αρχίσει: την 
ώρα που µελετούσα ήρθαν επισκέπτες κι έµεινα στη µέση (β) µένω 
(στην ίδια τάξη) δεν προβιβάζοµαι στην επόµενη τάξη (γ) µένω 
µετεξεταστέος υποχρεώνοµαι να δώσω ξανά εξετάσεις, προκειµένου 
να προβιβαστώ (δ) µένω ως έχω παραµένω αµετάβλητος, δεν αλλά-
ζω: η διατύπωση ας µείνει ως έχει || τα δεδοµένα µένουν ως είχαν (ε) 
µένω πίσω (i) δεν προχωρώ τόσο γρήγορα όσο οι άλλοι, δεν ακολου-
θώ τον ρυθµό τους: µη µένεις πίσω, γιατί θα µας χάσεις! (ii) (µτφ.) 
περνώ σε µειονεκτική θέση (έναντι άλλων): η χώρα έµεινε πίσω σε 
σχέση µε την οικονοµία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών (στ) να µένει 
(i) λέγεται για να διακόψει τη συνέχιση προσπάθειας ή συνοµιλίας: 
να µένουν τα σχόλια! (δεν θέλω σχόλια) (ii) (γενικότ.) ως έντονη 
απόρριψη προτάσεως: -θέλεις να συνεργαστούµε; —!)ζ) (εµφατ.) να 
µένει το βύσσινο', έκφραση που δηλώνει άρνηση ή απροθυµία κάποιου 
να κάνει κάτι ΣΥΝ. να µου λείπει (η) ταύτα και µένω (λεφτά περιµένω) 
σε περιπτώσεις που δεν έχουµε να προσθέσουµε κάτι περισσότερο 
από αυτά που ήδη έχουµε πει 6. σε φράσεις που δηλώνουν 
αναποφασιστικότητα, αδράνεια, απραξία: ~ µε σταυρωµένα χέρια | 
θεατής τής κατάστασης! έξω απ'τον χορό (δεν συµµετέχω στην ενερ-
γό δράση, αδρανώ) 7. (+από) παύω να έχω κάτι, ξεµένω: το αυτοκί-
νητο έµεινε από βενζίνη στα µισά τού δρόµου || µείναµε από λάστιχο 
στη λεωφόρο || έµεινα από λεφτά 8. δεν σηµειώνω πρόοδο: έµεινε 
στάσιµος ως προς την επαγγελµατική του εξέλιξη 9. περιέρχοµαι σε 
συγκεκριµένη κατάσταση: έµεινε ορφανός από µάννα και πατέρα || ~ 
ταπί | στον άσο | πανί µε πανί | στην ψάθα | νηστικός || ~ έγκυος || 
έµεινε ανάπηρος- ΦΡ. (α) µένω έξω | εκτός νυµφώνος δεν συµπερι-
λαµβάνοµαι κάπου, αποκλείοµαι από κάπου (β) µένω στο ράφι µένω 
ανύπαντρος (συνήθ. για γυναίκα) (γ) µένω µπουκάλα βλ. λ. µπουκά- 
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λα (δ) µένω στους πέντε δρόµους καταλήγω να µην έχω τίποτα, να ζω σε 
µεγάλη φτώχια 10. (+µε) για την κατάσταση στην οποία κατέληξε να βρεθεί 
(κάποιος): µείναµε όλοι µε την εντύπωση ότι πρόκειται περί εξαιρετικού 
ανθρώπου || τελικά έµεινα µε την απορία για τον ρόλο του σ' αυτή την υπόθεση || 
έµεινε µε το παράπονο από τη συµπεριφορά του || η οµάδα µας έχασε, αλλά 
µείναµε µε την ικανοποίηση τής ωραίας εµφάνισης- ΦΡ. (α) µένω µε τη γλύκα 
στο στόµα απογοητεύοµαι λόγω διαψεύσεως των ελπίδων µου (β) µένω στα 
κρύα του λουτρού διαψεύδονται οι προσδοκίες µου τη στιγµή που είχα αρχίσει 
να πιστεύω ότι θα εκπληρωθούν: είχε ετοιµάσει τα πάντα για τις διακοπές, αλλά 
την τελευταία στιγµή ανακλήθηκαν οι άδειες κι έµεινε στα κρύα τού λουτρού (γ) 
µένω αµανάτι βλ. λ. αµανάτι 11. εξακολουθώ να υπάρχω, διασώζοµαι: όσοι 
έµειναν από τη σφαγή, κατέφυγαν στα βουνά || δεν έµεινε τίποτα όρθιο από τον 
βοµβαρδισµό || δεν έµεινε πέτρα πάνω σε πέτρα (για ολοκληρωτική καταστρο-
φή· βλ. κ. λ. λίθος) ΣΥΝ. αποµένω 12. (µτφ.) διατηρούµαι στον χρόνο· 
επιβιώνω, διασώζοµαι: ~ ζωντανός || - στην ιστορία || όλα χάνονται και τίποτα 
δεν µένει || «οι κυβερνήσεις πέφτουνε, µα η αγάπη µένει» (τραγ.) || λέγε, λέγε, 
κάτι θα µείνει (για τη συκοφάντηση κάποιου) 13. περισσεύω: έµεινε φαγητό 
από χθες; || είχαν µείνει ψίχουλα πάνω στο τραπέζι || δεν του µένει χρόνος να 
δει την οικογένεια του || δεν µένει τίποτε από τα λεφτά που παίρνουµε- ΦΡ. η 
κακία θα σου µείνει! σε κακόβουλο άνθρωπο, για να του δείξουµε ότι δεν 
πρόκειται να έχει στη ζωή του τίποτε καλό όσο συµπεριφέρεται µε κακία 14. 
(τριτο-πρόσ. µένει) υπολείπεται για την ολοκλήρωση µιας υπόθεσης: το µόνο 
που µας µένει, είναι να ξεσηκωθούµε || τίποτε άλλο δεν µένει, παρά να 
πολεµήσουµε 15. για κάτι που εντοπίζεται ως ίχνος ή υπόλειµµα: έµειναν 
λεκέδες στο πουκάµισο || έµεινε κατακάθι από τον καφέ 16. (µτφ. για κατάλοιπο 
από κάτι που συνέβη στο παρελθόν): αυτή η φοβία τού έχει µείνει από την 
παιδική του ηλικία || από τις δοσοληψίες που είχε µε τους κατακτητές τού έµεινε 
η ρετσινιά τού δωσίλογου || τον φώναζαν όλοι «Ράµπο» και τελικά του έµεινε 
17. (α) (σε φράσεις που δηλώνουν µεγάλη έκπληξη, απορία ή θαυµασµό): ~ 
έκπληκτος | έκθαµβος | µάρµαρο | κόκκαλο | κάγκελο | σύξυλος | ξερός | µε το 
στόµα ανοιχτό | στήλη άλατος | ενεός | άναυδος (β) (ο αόρ. έµεινα-εκφραστ.) 
αισθάνθηκα µεγάλη έκπληξη, δεν µπορούσα να αντιδράσω από την έκπληξη: 
όταν άνοιξα τη βαλίτσα και είδα ότι ήταν γεµάτη λεφτά, ~! 18. (για περιουσιακά 
στοιχεία) καταλήγω σε κάποιον (λ.χ. ως κληρονοµιά): όλη του η περιουσία 
έµεινε σ' αυτήν, όταν πέθανε || όλα µας τα υπάρχοντα θα µείνουν στο ίδρυµα 19. 
(εκφραστ.) πεθαίνω ξαφνικά: έπαθε συγκοπή και έµεινε επί τόπου- ΦΡ. (α) 
µένω στον τόπο | ξερός | σέκος πεθαίνω ακαριαία (β) µένω στα χέρια 
(κάποιου) (ι) πεθαίνω ξαφνικά µπροστά σε κάποιον: είχε χλοµιάσει τόσο, που 
νόµισα ότι θα µας µείνει στα χέρια (ii) για κάτι που χαλάει την ώρα που το 
χρησιµοποιούµε. <* ΣΧΟΛΙΟ λ. αναµένω, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *men- «µένω, παραµένω», πβ. σανσκρ. mamandhi 
«µείνε!» (προστ.), âmamam «µένω (ακίνητος)», αρχ. περσ. man- «µένω, 
περιµένω», λατ. manêo, mansio «σπίτι» (> γαλλ. maison) κ.ά. Οµόρρ. µον-ή, 
µόν-ιµος, µενε-τός κ.ά.]. 

µένω: σύνθετα. Η ήδη αρχαία λ. µένω ανέπτυξε µια ενδιαφέρουσα 
σειρά σηµασιών και συνθέτων ή παραγώγων λέξεων, που τις δη 
λώνουν. Η βασική σηµασία του ήταν και παραµένει «βρίσκοµαι 
σε συγκεκριµένο χώρο | θέση» (θα µείνω στο γραφείο για µισή 
ώρα ακόµη). Από αυτήν προήλθαν τρεις σηµασιακές οµάδες: (α) 
«βρίσκοµαι µόνιµα ή προσωρινά κάπου, κατοικώ, ζω» (µένω - µο 
νή, διαµένω - διαµονή, παραµένω - παραµονή) (β) « βρίσκοµαι κά 
που για να συναντήσω, να δω κάποιον/κάτι» (περιµένω, αναµένω 
- αναµονή, προσµένω - προσµονή), ενδεχοµένως χωρίς αποτέλε 
σµα (αποµένω, ξεµένω) (γ) «εξακολουθώ να βρίσκοµαι κάπου, δεν 
µετακινούµαι από θέση που έχω πάρει» (επιµένω - επιµονή, εµ 
µένω - εµµονή)· ειδικότερα, το παράγωγο µονή από τη σηµ. «τό 
πος διαµονής» πέρασε στη σηµ. «µοναστήρι», αφού παρασυνδέ- 
θηκε και µε τις λ. µόνος, µοναχός. Τα διαµένω | διαµονή σήµαναν 
«βρίσκοµαι κάπου συνεχώς, κατοικώ, ζω» (τόπος διαµονής = τό 
πος κατοικίας), ενώ τα παραµένω | παραµονή «βρίσκοµαι κάπου 
για ένα διάστηµα» (άδεια παραµονής). → αναµένω 

Μεξικό (το) (ισπ. Estados Unidos Mexicanos = Ηνωµένες Μεξικανικές 
Πολιτείες) κράτος στο Ν. τµήµα τής Β. Αµερικής µε πρωτεύουσα την πόλη 
τού Μεξικού, επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το νέο πέσο 
Μεξικού. — Μεξικανός κ. (καθηµ.) Μεξικάνος (ο), Μεξικανή κ. (καθηµ.) 
Μεξικάνα (η), µεξικανικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) µεξικάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Mexico | Méjico < Mexicas, ονοµασία αζτεκικής φυλής, πιθ. 
Metztlixihtlico «στο µέσον τής σελήνης» (γλώσσα Ναχουάτλ)]. 

µέρα (η) → ηµέρα 
µεράδι (το) → µοιράδι 
µεράκι (το) {χωρ. γεν.} (εκφραστ.) 1. η έντονη επιθυµία, ο πόθος 2. (συνεκδ.) η 

λύπη που προκαλείται από απραγµατοποίητη έντονη επιθυµία: το 'χω ~ 
ν'αποκτήσω δική µου βάρκα || του 'µείνε το ~ που δεν είχε καθόλου ταξιδέψει 
στο εξωτερικό ΣΥΝ. καηµός 3. το να κάνει κανείς κάτι µε απόλαυση, µε 
διάθεση καλλιτέχνη, το να βάζει κανείς την ψυχή του σε αυτό: έπιπλα 
φτειαγµένα µε ~· ΦΡ. είµαι στα µεράκια µου | έχω τα µεράκια µου είµαι στα 
κέφια µου, έχω διάθεση να διασκεδάσω: ήπιε λίγο παραπάνω απόψε, γιατί 
ήταν στα µεράκια του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γλέντι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. merak]. 

µερακλήδικος, -η, -ο (εκφραστ.) 1. φτειαγµένος µε µεράκι: ~ καφές 

ΣΥΝ. καλοφτειαγµένος, καλοδουλεµένος 2. αυτός που είναι γεµάτος 
συναισθηµατικότητα και προκαλεί το κέφι: ~ τραγούδι. — µερακλή-δικα 
επίρρ. 

µερακλής (ο) {µερακλήδες}, µερακλού (η) {µερακλούδες} (εκφραστ.) 1. 
πρόσωπο που του αρέσουν τα ωραία και καλοφτειαγµένα (µε µεράκι) 
πράγµατα, που απολαµβάνει τα ωραία: στο µαγαζί του σύχναζαν οι ~ τής 
περιοχής, που ήξεραν να εκτιµούν τους καλούς µεζέδες || «όποιος δεν είναι ~, 
του πρέπει να πεθάνει | γιατί σε τούτο τον ντουνιά τζάµπα τον τόπο πιάνει» 
(λαϊκό δίστιχο) 2. αυτός που κάνει κάτι µε καλαισθησία, µε γούστο: είναι ~ 
στη δουλειά του, θέλει να φτειάχνει τα πάντα στην εντέλεια. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
merakli < merak]. 

µερακλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µεράκλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
προκαλώ σε (κάποιον) µεράκι, τον κάνω να έχει κέφι, συναισθηµατική 
έξαρση: τον µεράκλωσαν τα παλιά ρεµπέτικα που τραγουδούσε η παρέα του ♦ 2. 
(αµετβ.) φτάνω σε κέφι: µεράκλωσε | µε-ρακλώθηκε µε το τραγούδι και το 
κρασί κι άρχισε να χορεύει. — µε-ράκλωµα (το). 

µεραρχία (η) {µεραρχιών} ΣΤΡΑΤ. οργανική µεγάλη µονάδα τού Στρατού 
Ξηράς, η οποία περιλαµβάνει µονάδες όλων των όπλων (πεζικό, µηχανικό, 
τεθωρακισµένα κ.λπ.), των σωµάτων και των υπηρεσιών, ώστε να έχει 
αυτοτέλεια. — µεραρχιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µεράρχης «κυβερνήτης 
επαρχίας - διοικητής σώµατος 2.000 ανδρών» < µέρος + -άρχης < άρχω]. 

µέραρχος (ο) {µεράρχ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. Ο διοικητής µεραρχίας, που φέρει 
συνήθ. τον βαθµό τού υποστρατήγου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεράρχης (µε µεταπλασµό κατά τα σύνθετα σε -άρχος, π.χ. 
ταξί-αρχος, ναύ-αρχος κ.ά.)]. 

µερδικό (το) -+ µερτικό 
µερεµέτι (το) {µερεµετ-ιού | -ιών} 1.η µικροεπισκευή σε χαλασµένο τµήµα 

(οικοδοµής, σπιτιού, σκάφους κ.λπ.): ο τοίχος θέλει λίγα -2. (µτφ.) ο 
ξυλοδαρµός· ΦΡ. σουλτάν µερεµέτ ο άγριος ξυλοδαρµός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
meremet]. 

µερεµετίζω κ. µερεµετιάζω ρ. µετβ. {µερεµέτισα} 1. επισκευάζω (τµήµα 
οικοδοµής, σπιτιού, σκάφους κ.λπ.) ΣΥΝ. επιδιορθώνω 2. (µτφ.) δέρνω 
κάποιον. — µερεµέτισµα κ. µερεµέτιασµα (το). 

µερεύω ρ. → ηµερεύω 
-µερής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 

αυτόν που: 1. αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό µερών: πολυµερής χηµική 
ένωση || πολυµερής µόρφωση 2. πραγµατοποιείται µε τη σύµπραξη 
συγκεκριµένου αριθµού µερών: διµερής συµφωνία. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. τρι-µερής, τετρα-
µερής), που προέρχεται από το ουσ. µέρος (βλ.λ.)]. 

µερί (το) {µερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1.ο µηρός (βλ.λ.) 2. µεριά (τα) (α) οι λαγόνες 
και το µεταξύ αυτών τµήµα τού σώµατος ΣΥΝ. γλουτοί (β) ΝΑΥΤ. οι δύο 
πλευρές τής πρύµνης. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µερί(ο)ν < µτγν. µηρίον, υποκ. τού αρχ. 
µηρός (βλ.λ.)]. 

µεριά (η) 1. (καθηµ.) η θέση, το µέρος: βρήκα µια ήσυχη ~, για να συζητήσουµε 
απερίσπαστοι- ΦΡ. (α) σε µια µεριά (µεσν. φρ. είς µιαν µε-ρέαν) κάπου 
παράµερα: βάλε τα ψώνια σου ~, να µην τα έχουµε µες στη µέση (β) σε καλή 
µεριά! (ευχετ.) για τη σωστή χρήση χρηµάτων που µόλις αποκτήθηκαν: ο 
ταµίας, αφού του έδωσε τα λεφτά που κέρδισε στο ΛΟΤΤΟ, του ευχήθηκε: «άντε 
και ~ !» (γ) να σε είχα από µια µεριά να... | να 'σου ν από µια µεριά να... σε 
αφήγηση, για να δείξουµε ότι άξιζε να έβλεπε κάποιος κάτι που έγινε (είτε 
επειδή ήταν διασκεδαστικό είτε επειδή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποιον): 
να σε είχα από µια µεριά να βλεπες πώς τσακώνονταν για την κληρονοµιά! 2. το 
συγκεκριµένο µέρος ενός τόπου: έµειναν στην επάνω ~ τού χωριού || έπρεπε να 
περάσει από την απέναντι ~ τού δρόµου 
• 3. η πλευρά: καλή | ανάποδη - υφάσµατος || µας έχουν περικυκλώ 
σει απ'όλες τις -■ ΦΡ. (α) από τη µια µεριά... από την άλλη µεριά αφε 
νός... αφετέρου (β) από την άλλη µεριά (µεσν. φρ.) εξάλλου: είναι σί 
γουρα επαναστατικός ο ρόλος τής τεχνολογίας στη σύγχρονη ζωή- ~, 
είναι ανησυχητική η χρήση της για πολεµικούς σκοπούς (γ) από τη 
µεριά µου (µεσν. φρ.) σε ό,τι µε αφορά: ~ έκανα ό,τι περνούσε από το 
χέρι µου, για να βοηθήσω 4. η φόρτωση ζώου από το ένα µέρος· ΦΡ. 
το 'χαµέ µεριά, το κάναµε φόρτωµα δεν µας έφτανε το ένα κακό, µας 
βρήκε και άλλο (κυρίως όταν κάτι µας ενοχλεί). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µερέα < αρχ. µέρος]. 

µεριάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µέριασα} ♦ 1. (αµετβ.) κάνω πέρα, µετακινούµαι 
από τον τόπο µου, παραµερίζω: «µέριασε, βράχε, να διαβώ» (Α. Βαλαωρίτης) 
♦ 2. (µετβ.) µετακινώ, παραµερίζω, αποµακρύνω. 

µερίδα (η) 1. το τµήµα συνόλου: µία ~ τού λαού αντιδρά στα οικονοµικά µέτρα 
τής κυβέρνησης || ~ τής κοινωνίας | τής κοινής γνώµης || - εστιατορίου || 
κανονική ~ ΣΥΝ. µέρος, κοµµάτι 2. (συνήθ. ειδικότ.) η ποσότητα φαγητού 
που αναλογεί σε ένα άτοµο: µία ~ κοτόπουλο | τηγανητές πατάτες- ΦΡ. (α) η 
µερίδα τού λέοντος βλ. λ. λε'ων (β) µερίδα εστιατορίου ποσότητα φαγητού 
ίση µε αυτή που προσφέρεται συνήθ. σε εστιατόριο (γ) µισή µερίδα ως 
χαρακτηρισµός για µικρόσωµο άνθρωπο · 3. ΟΙΚΟΝ. Ο ειδικός λογαριασµός 
που αφορά σε ορισµένο πρόσωπο ή εµπορεύµατα, τα οποία καταγράφονται σε 
συγκεκριµένη σελίδα τού βιβλίου, που λέγεται «καθολικό» · 4. οικογενειακή 
µερίδα (α) η οικογενειακή κατάσταση δηµότη, όπως έχει καταγραφεί στα 
δηµοτολόγια (β) η ακίνητη περιουσία οικογένειας, όπως έχει καταγραφεί στα 
βιβλία µεταγραφών υποθηκοφυλακείου. — (υποκ.) µεριδούλα κ. µεριδίτσα 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µερίς, -ίδος < µέρος (βλ.λ.)]. 

µερίδιο (το) {µεριδί-ου | -ων) 1. το µικρό µέρος συνόλου: ~ τής δια- 
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φηµιστικής πίτας || η ελληνική περιφέρεια έχει κάθε δικαίωµα να διεκδικεί - στον 
πολιτισµό || του αποδίδει το µεγαλύτερο ~ ευθύνης 2. (συνήθ. ειδικότ.) το µέρος 
από αγαθά (χρήµατα κ.λπ.) που αναλογεί σε κάποιον: ~ κληρονοµιάς | 
περιουσίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µερίδιον, υποκ. τού αρχ. 
µερίς (βλ.λ.)]. µεριδιούχος, -ος, -ο [1833] αυτός που έχει ή δικαιούται να έχει 
µερίδιο ΣΥΝ. µέτοχος. [ΕΤΥΜ. < µερίδιο + -ούχος < έχω]. µερίζω ρ. µετβ. 
{µέρισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) χωρίζω, διαιρώ σε µερίδια ANT. συνενώνω, 
συνδέω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοιράζω. [ΕΤΥΜ αρχ. < µερίς (βλ.λ.)]. µερικευω ρ. µετβ. 
[µτγν.] {µερίκευ-σα, -θηκα} (λόγ.) εξετάζω (γενικό θέµα) περιορίζοντας το σε 
µερικά µόνο σηµεία ΣΥΝ. εξειδικεύω ANT. γενικεύω, καθολικεύω. — 
µερίκευση (η) [1805]. µερικός, -ή, -ό 1. (στον πληθ.) για να δηλωθεί ένας µικρός 
αριθµός (προσώπων, πραγµάτων κ.λπ.), που δεν ορίζονται πιο συγκεκριµένα: 
από αύριο θα λείψω για ~ µέρες (λίγες ηµέρες, χωρίς να προσδιορίζονται 
ακριβώς πόσες) || δεν θ'αλλάξω εγώ την πολιτική µου, επειδή το θέλουν µερικοί! 
(κάποιοι που δεν κατονοµάζονται και δεν είναι πολλοί) ΣΥΝ. κάποιοι ΑΝΤ. όλοι- 
ΦΡ. µερικοί-µερικοί κάποιοι που δεν θέλουµε να κατονοµάσουµε: «ο Αλέξης 
είναι πραγµατικός φίλος και πάντα πρόθυµος να σε βοηθήσει, όχι όπως ~», είπε 
κοιτώντας µε νόηµα τον Κώστα (υπονοώντας ότι ο Κώστας δεν είναι 
πραγµατικός φίλος) 2. αυτός που υπάρχει ή συµβαίνει µόνο εν µέρει, που δεν 
έχει ολοκληρωτικό χαρακτήρα: ~ αναπηρία | επιτυχία | έκλειψη ηλίου | επίτευξη 
στόχων | καταστροφή | ιδιωτικοποίηση ΑΝΤ. γενικός, (συν)-ολικός, πλήρης, 
ολοκληρωτικός·  ΦΡ. µερική απασχόληση η επαγγελµατική απασχόληση µε 
ωράριο µικρότερο από το καθιερωµένο ή το συνηθισµένο ΣΥΝ. 
ηµιαπασχόληση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µέρος. Η φρ. µερική απασχόληση αποδίδει το αγγλ. part-
time job]. µερικοτητα (η) [1761] {µερικοτήτων} 1. η ιδιότητα τού να είναι κάτι 
επιµέρους, µερικό τµήµα συνόλου ΑΝΤ. καθολικότητα, συνολικότητα 2. 
µερικότητες (οι) οι ειδικές λεπτοµέρειες θέµατος. µερικώς επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) 
σε ένα µέρος από το σύνολο, όχι εξ ολοκλήρου: η βλάβη αποκαταστάθηκε ~ || η 
έκθεση καλύπτει το θέµα ~ ΣΥΝ. εν µέρει ΑΝΤ. πλήρως, ολοκληρωτικά. 
µέριµνα (η) {µερίµνων} 1. το ενδιαφέρον, η φροντίδα για (κάποιον/ κάτι): 
ιατρική | υγειονοµική | κοινωνική | ειδική | κρατική ~· ΦΡ. µε-ρίµνη (κάποιου) 
(µερίµνη) µε την επιµέλεια, τη φροντίδα, την έγνοια ή την καθοδήγηση 
(κάποιου): ~ σας, κύριε ανθυπολοχαγέ, να οδηγηθούν οι στρατιώτες µπροστά στο 
διοικητήριο! 2. ΝΟΜ. γονική µέριµνα το δικαίωµα το οποίο αποτελεί 
συγχρόνως και υποχρέωση των γονέων να ασκούν την επιµέλεια των παιδιών 
τους. [ΕΤΥΜ αρχ. < µέρ-ι-µνα < *µέρ-ι-µα | *µερ-ί-µων (µε φωνήεν στηρίξεως -
ι-) < I.E. *smer- «θυµούµαι, σκέπτοµαι», πβ. σανσκρ. smârati, αρµ. mormok' 
«φροντίδα», λατ. me-mor-ia «µνήµη» (> γαλλ. mémoire) κ.ά. Οµόρρ. ΐµερ-ος (< 
*si-smer-, βλ. λ.), πιθ. κ. µέρ-ος, µοίρα κ.ά.]. µεριµνώ ρ. µετβ. (+να) κ. αµετβ. 
(+για | +ώστε) [αρχ.] {µεριµνάς... | µερίµνησα} φροντίζω, δείχνω έµπρακτο 
ενδιαφέρον: ο σύλλογος µεριµνούσε για τις χήρες και τα ορφανά || ο Ο.Η.Ε. 
µεριµνά να µεταφερθούν οι πρόσφυγες µε ασφάλεια σε ειδικά στρατόπεδα || το 
κράτος µεριµνά, ώστε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των ναρκωτικών ΣΥΝ. 
νοιάζοµαι, προσέχω ANT. παραµελώ, παραβλέπω. µερινός (το) {άκλ.} 1. 
πρόβατο συγκεκριµένου τύπου, πολύ διαδεδοµένο σε όλο τον κόσµο, που 
χαρακτηρίζεται από το άφθονο λευκό µαλλί του 2. (συνεκδ.) το µαλλί ή το 
ύφασµα που έχει κατασκευαστεί από το µαλλί των παραπάνω προβάτων. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mérinos (οπτικό δάνειο) < ισπ. merinos, από το όνοµα 
βερβερικής φυλής, η οποία εξέτρεφε την ποικιλία προβάτου που δίνει το 
συγκεκριµένο είδος µαλλιού]. µέρισµα (το) {µερίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. 
(λόγ.) το µερίδιο (βλ.λ.) 2. ΟΙΚΟΝ. το ποσό που καταβάλλεται από τα κέρδη 
ανώνυµης εταιρείας σε κάθε µέτοχο: προσωρινό | συµπληρωµατικό | τελικό | 
πλασµατικό | πρόσθετο | προνοµιούχο | αζήτητο | ανείσπρακτο ~ || ένταλµα πλη-
ρωµής µερίσµατος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µέρος συνόλου», < αρχ. µερίζω. o οικον. όρ. 
αποδίδει το γαλλ. dividende]. µερισµαταπόδειξη (η) [1833] {-ης κ. -είξεως | -
είξεις, -είξεων} ΟΙΚΟΝ. η απόδειξη εισπράξεως που συνάπτεται σε κάθε µετοχή, 
µε βάση την οποία καταβάλλεται το µέρισµα που αναλογεί στη µετοχή αυτή, 
καθώς και όποιο άλλο δικαίωµα απορρέει από την κατοχή τής µετοχής ΣΥΝ. 
µερισµατόγραφο, κουπόνι οµολογίας. µερισµατούχος (ο/η) πρόσωπο που έχει 
µερίδιο, µέρισµα ΣΥΝ. µέτοχος. 
[ΕΤΥΜ < µέρισµα + -ούχος < έχω]. µερισµός (ο) [αρχ.] (λόγ.) 1. το µοίρασµα, 
η διανοµή: ~ εργασίας | καθηκόντων ΣΥΝ. κατανοµή, καταµερισµός, διαίρεση 
ΑΝΤ. ένωση, συνένωση 2. ΜΑθ. η διαίρεση σε µέρη ανάλογα. µεριστικός, -ή, -
ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον µερισµό 2. αυτός που είναι ικανός, 
κατάλληλος να µερίζει, να µοιράζει. µερκαντιλισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. η 
εµποροκρατία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά, τού γαλλ. mercantilisme < 
mercantile < ιταλ. mercantile < mercante «έµπορος» < λατ. mercans, µτχ. τ. τού 
p. mercor «αγοράζω, εµπορεύοµαι» < merx «εµπόρευµα»]. Μερκουριος   (ο)   
{Μερκουρίου}  1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. αερικό όλΌµα. 
Επίσης (καθηµ.) Μερκούρης. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < λατ. Mercurius, 
ρωµαϊκός θεός τού εµπορίου ταυτιζόµενος µε τον Ερµή, που πιθ. συνδ. µε το 
λατ. merx, -eis «εµπόρευµα». Κατ' άλλη άποψη, το όν. είναι ετρουσκικής 
αρχής]. 

µέρµηγκας (ο) → µυρµήγκι 
µερµήγκι (το) → µυρµήγκι 
µεροδουλευτής (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που εργάζεται µε το µεροκάµατο, µε 

ηµεροµίσθιο ΣΥΝ. µεροκαµατιάρης. Επίσης µεροδούλης. 
µεροδούλι (το) {χωρ. γεν.} 1. η ηµερήσια εργασία ΣΥΝ. µεροκάµατο 2. 

(συνεκδ.) η αµοιβή τής ηµερήσιας εργασίας ΣΥΝ. ηµεροµίσθιο- ΦΡ. 
µεροδουλι-µεροφάι για να δηλωθεί ότι το ηµεροµίσθιο µόλις που αρκεί για τα 
έξοδα συντηρήσεως τού εργαζοµένου, χωρίς να του επιτρέπει αποταµίευση ή 
δαπάνες για πρόσθετα αγαθά. [ΕΤΥΜ. < µέρα + δούλι (< δουλεύω), κατ' 
αναλογίαν προς το µεροφάι (βλ.λ.)]. 

µεροκαµατιάρης (ο) {µεροκαµατιάρηδες}, µεροκαµατιαρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο που δουλεύει µε ηµεροµίσθιο, που κάνει µεροκάµατα. 
Επίσης µεροκαµατιάρισσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 

µεροκάµατο (το) 1. η µισθωτή εργασία µιας ηµέρας 2. τα χρήµατα που 
αποφέρει ηµερήσια µισθωτή εργασία: πρέπει να ιδρώσει κανείς, για να βγάλει 
το ~ του || για να βγει το ~ ΣΥΝ. ηµεροµίσθιο 3. η ευεργετική ηµέρα εργασίας 
κρατουµένου, η οποία συνυπολογίζεται στην έκτιση τής ποινής του. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ήµεροκάµατον < ηµέρα + -κάµατονκ κάµατος]. 

µεροληπτικός, -ή, -ό [1855] 1. αυτός που δεν κρίνει αντικειµενικά, που έχει 
προκαταλήψεις και κάνει διακρίσεις: ~ δικαστής | καθηγητής ΣΥΝ. 
προκατειληµµένος, άδικος ΑΝΤ. αντικειµενικός, δίκαιος 2. αυτός που δεν 
χαρακτηρίζεται από αντικειµενικότητα και δικαιοσύνη: η έκθεση τού Στέιτ 
Ντιπάρτµεντ για το Κυπριακό θεωρήθηκε ~ από την ελληνοκυπριακή πλευρά || ~ 
απόφαση | νοµοθεσία. — µεροληπτικά επίρρ., µεροληπτικότητα (η). 

µεροληπτώ ρ. αµετβ. [1871] {µεροληπτείς... | µερολήπτησα} (+υπέρ | + κατά) 1. 
σχηµατίζω άποψη ή κρίση, εκδηλώνω εύνοια | δυσµένεια όχι µε βάση 
αντικειµενικά κριτήρια και δεδοµένα, αλλά µε βάση προσωπικές συµπάθειες 
και ατοµιστικά συµφέροντα: οι διαιτητές µεροληπτούν συχνά υπέρ των 
ισχυρότερων οµάδων 2. (ειδικότ. για δικαστές) κρίνω κατηγορούµενο 
ανεξάρτητα από τα πραγµατικά ενοχοποιητικά ή αθωωτικά στοιχεία που τον 
αφορούν και σε σχέση µε προσχηµατισµένη κρίση και ετυµηγορία. — 
µεροληψία (η) [1819]. [ΕΤΥΜ. < µερολήπτης < µέρος + λήπτης, απόδ. τού 
γαλλ. prendre le parti]. 

µεροµήνια (τα) {µεροµηνιών} ΛΑΟΓΡ. ορισµένες ηµέρες, από τη µετε-
ωρολογική παρατήρηση των οποίων προβλέπονται εµπειρικά οι καιρικές 
συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια τού χρόνου-συνήθ. είναι οι 
πρώτες δώδεκα ηµέρες τού Αυγούστου. [ΕΤΥΜ; < µέρα + -µήνια < µήνες. 
Λιγότερο πιθανή είναι η άποψη ότι µεροµήνια < *νερο-µήνια «θυµωµένα 
νερά» (< νερά + -µήνια <µήνις «θυµός»), µε την επίδραση τής λ. ηµεροµηνία]. 

µερόνυχτο (το) [µεσν.] το χρονικό διάστηµα µιας ηµέρας και µιας νύχτας, το 
εικοσιτετράωρο: µερόνυχτα ολόκληρα πάσχιζε να τελειώσει το βιβλίο που 
έγραφε. Επίσης µερονύχτι [µεσν.] {-ιού | -ιών}. 

Μερόπη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις επτά Πλειάδες 2. αγία τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < µέροψ «θνητός άνθρωπος, βροτός», λ. που ανάγεται 
σε αρχ. κύρ. όν. Μέροψ και στους Μέροπες, οι οποίοι κατοικούσαν στην Κω 
και κατάγονταν από τον ήρωα Μέροπα. Η λ. Μέροψ είναι αβεβ. ετύµου. Το ά 
συνθ. µερ- έχει θεωρηθεί συγγενές προς τη λ. µέριµνα ή προς I.E. *mer- 
«πεθαίνω» (πβ. λατ. morior), καθώς και µε τα ρ. µαρµαίρω «αστράφτω, 
λάµπω» (βλ. κ. µάρµαρο) και µάρπτω «αρπάζω», απόψεις χωρίς επαρκή 
ερµηνεία. Το β' συνθ. -οψ, αν δεν είναι προελλην. καταγωγής, ίσως ανάγεται 
στο ουσ. ό'ψ«όψη». Αν δεχθούµε τη λογική σύνδεση µε I.E. *mer- «πεθαίνω» 
και όψ, τότε η λ. ίσως να δήλωνε «αυτόν που αντικρίζει τον θάνατο»]. 

µέρος (το) {µέρ-ους | -η, -ών} 1. το τµήµα συνόλου: τα ~ τού σώµατος || ένα - 
τού µισθού του το καταθέτει στην τράπεζα || το πάνω | κάτω ~ τής σελίδας || το 
πρώτο ~ τής ταινίας είναι πληκτικό || µεγάλο ~ των χρηµάτων έχει ήδη 
καταναλωθεί || το δυσκολότερο ~ τής εργασίας || συµπληρωµατικό ~ || κατά ένα 
(µεγάλο) ~ φέρεις εσύ την ευθύνη || η πράξη αυτή αποτελεί ~ ενός σχεδίου ΣΥΝ. 
τµήµα, κοµµάτι- ΦΡ. εν µέρει (εν µέρει, µτγν. φρ.) ώς έναν περιορισµένο 
αριθµό, όχι συνολικά: συµφωνώ ~ µε τις απόψεις του || η συµπεριφορά του είναι 
~ δικαιολογηµένη ΑΝΤ. εν όλω, πλήρως, εντελώς 2. το µερίδιο που αναλογεί 
σε κάποιον: παίρνει το µεγαλύτερο ~ τής πατρικής περιουσίας 3. (ειδικότ.) 
καθένα από τα τµήµατα µε εσωτερική ενότητα, στα οποία χωρίζεται από τον 
δηµιουργό ή τον ερευνητή ένα λογοτεχνικό, θεατρικό ή µουσικό έργο: στο 
πρώτο ~ τού «Φάουστ» τού Γκαίτε κυρίαρχη γυναικεία φυσιογνωµία είναι η 
Μαργαρίτα || το τρίτο ~ τής συµφωνίας 4. συγκεκριµένο ποσοστό αναλογίας: 
ένα ~ σκόνης προς τρία ~ νερού • 5. κάθε πρόσωπο σε σχέση µε άλλα και 
ειδικότ. κάθε πλευρά που συµµετέχει σε διαπραγµάτευση, συµφωνία, σύµβαση 
ή δίκη: συµβαλλόµενα ~ || τα ενδιαφερόµενα ~ κατέληξαν σε συµβιβαστική λύση· 
ΦΡ. (α) εκ µέρους (κάποιου) (µεσν. φρ.) εξ ονόµατος, κατ' εντολήν (κάποιου), 
ως αντιπρόσωπος ή µε σύσταση (κάποιου): έρχοµαι | τηλεφωνώ ~ τού κυρίου 
διευθυντού (β) παίρνω το µέρος | πηγαίνω µε το µέρος (κάποιου) αρχίζω να 
υποστηρίζω (κάποιον), προσχωρώ στην παράταξη, την ιδεολογία, την άποψη ή 
στα συµφέροντα του: η µητέρα παίρνει το µέρος τού γυιου της, όταν τσακώνεται 
µε τον πατέρα του || πηγαίνει πάντα µε το µέρος τού νικητή (γ) είµαι µε το µέρος 
(κάποιου) είµαι οπαδός (κάποιου), τον υποστηρίζω (δ) arró µέρους (κάποιου) 
από την πλευρά (κάποιου): δεν υπήρξε µήνυση εις βάρος του από µέρους µου · 
6. ΓΛΩΣΣ. µέρος τού λόγου (µέρος λόγου, ∆ίον. Θραξ 634, 4) κατηγορία στην 
οποία κατατάσσονται οι λέξεις µιας γλώσσας µε βάση τη µορφολογία ή τον 
συντακτικό τους ρόλο (λ.χ. ουσιαστικό, επίθετο, ρήµα, επίρρηµα κ.λπ.)-   ΦΡ. 
(µτφ.) τι 
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µέρος τού λόγου είναι; τι είδους άνθρωπος είναι; · 7. (καθηµ.) τό-
πος: η Σαντορίνη είναι ιδανικό - για διακοπές || καταγόµαστε από το 
ίδιο ~ || πότε θα σε δούµε κατά τα ~ µας; || γυρίζω από ~ σε ~ (περι-
φέροµαι, τριγυρνώ)· ΦΡ. (α) προς το µέρος (κάποιου) µε κατεύθυνση 
τον τόπο, το σηµείο, στο οποίο βρίσκεται κάποιος: ήρθε ~ µου (β) κα-
τά µέρος ιδιαιτέρως, στην άκρη: τον πήρα ~ και του ζήτησα εξηγή-
σεις || αφήσαµε ~ τις διαφορές µας, για να αγωνιστούµε από κοινού 
(γ) έχω κατά µέρος διατηρώ απόθεµα: ~ κάτι οικονοµίες (δ) λαµβάνω 
| παίρνω µέρος (+σε) συµµετέχω: ~ σε εξετάσεις | αγώνα | συνέδριο 8. 
(ευφηµ.) η τουαλέτα, το αποχωρητήριο: πάω στο ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µοιράζω, µοίρα, τουαλέτα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < µείροµαι «γίνοµαι µέτοχος σε κάτι, µοιράζω, χωρίζω» < 
*(s)mér-jo-mai < I.E. *smer- «σκέπτοµαι, φροντίζω, θυµούµαι», πβ. 
λατ. merëo «λαµβάνω» (είτε ως µερίδιο είτε ως αµοιβή), memoria 
«µνήµη» (> γαλλ. mémoire), σανσκρ. smârati «θυµάται» κ.ά. Οµόρρ. 
αρχ. µόρ-ος «πεπρωµένο», µόρ-ιο(ν), µοϊρ-α (βλ.λ.), µοιρ-άζω, µερ-ίς 
(-ίδα), µερ-ικός, µέρ-ι-µνα (βλ.λ.) κ.ά. Η φρ. λαµβάνω µέρος είναι µε-
τάφρ. δάνειο από γαλλ. prendre part]. µερούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η 
ηµέρα- (υποκ.) για να τονιστεί ότι µία ηµέρα δεν είναι µεγάλο χρονικό 
διάστηµα: µην ανησυχείς άλλο-σε λίγες ~ όλα θα έχουν τελειώσει, 
µεροφάι (το) {χωρ. γεν.) το φαγητό τής ηµέρας· στη ΦΡ. µεροδούλι-
µεροφάι βλ. λ. µεροδούλι. µερσεριζέ επίθ. {άκλ.} (βαµβακερό ύφασµα 
ή νήµα) που υποβλήθηκε σε κατεργασία µερσερισµού. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. mercerisé, βλ. λ. µερσερισµός]. µερσερισµός (ο) η 
υφαντουργική κατεργασία, που συνίσταται σε εµποτισµό των 
βαµβακερών νηµάτων και υφασµάτων µε πυκνό, ψυχρό διάλυµα 
καυστικής σόδας, ώστε να αποκτήσουν στιλπνότητα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. mercerisage, από το όνοµα τού Αγγλου τυπωτή 
βαµβακερών υφασµάτων J. Mercer, ο οποίος το 1844 ανακάλυψε τη 
µέθοδο κατεργασίας υφασµάτων µε καυστική σόδα]. µερσί (ως 
επιφών.) (σπάν.-παλαιότ.) ευχαριστώ: -Ορίστε τα ρέστα σας. —. 

[ΕΤΎΜ < γαλλ. merci < λατ. merces «πληρωµή, µισθός»]. 
µερσίνα κ. µερσίνη (η) → µυρσίνη 
µερτικό κ. µερδικό (το) (λαϊκ.) το µερίδιο που αναλογεί σε κάποιον: 
πήρε το ~ του από τη µοιρασιά. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µερτικόν < µτγν. µεριτικόν, ουδ. τού επιθ. µεριτικός < 
αρχ. µερίτης «µέτοχος, δικαιούχος µεριδίου» < µέρος. Σύµφωνα µε λι-
γότερο πιθανή εκδοχή, το µεσν. µερτικόν < σερβοκρ. mertik < ουγγρ. 
mertek. o τ. µερδικόν (µεσν.) από συµφυρµό των λ. µερτικόν και µε-
ρίδιον]. 

µέρωµα (το) → ηµερώνω µερώνω ρ. → ηµερώνω µες επίρρ. [µεσν.] 
µέσα σε: ~ στη νύχτα | στο κρύο | στη ζέστη | στη 
φτώχια | στην ορφάνια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µέσα. µέσα κ. (συχνά πριν από 
την πρόθ. σε) µες επίρρ. 1. για να δηλωθεί το εσωτερικό χώρου ή 
αντικειµένου, γενικότ. σε συγκεκριµένα όρια: για δες αν έχει γάλα ~ 
στο ψυγείο || θα µείνεις ~ στο νοσοκοµείο, µέχρι να γίνεις καλά || ~ στο 
πλοίο υπάρχουν 50 επιβάτες || τα κλειδιά είναι ~ στην τσάντα µου || το 
γράµµα είναι ~ στο βιβλίο (ανάµεσα στις σελίδες τού βιβλίου) ΣΥΝ. 
(λόγ.) εντός ANT. έξω, (λόγ.) εκτός- ΦΡ. (α) µέσα στα όρια βλ. λ. όριο 
(β) µέσα µου (i) στην ψυχή µου, ενδό-µυχα: νιώθω ~ µεγάλη χαρά || 
έχει τον διάβολο µέσα της || δεν εκδηλώνει τα συναισθήµατα του- τα 
κρατάει µέσα του (ii) στον οργανισµό µου, στο σώµα µου: νιώθω ένα 
ρίγος | έναν πόνο ~ (γ) το 'χω µέσα µου το έχω έµφυτο: δεν φτάνει η 
εξάσκηση, για να γίνεις µεγάλος µουσικός· πρέπει και να το 'χεις µέσα 
σου (δ) από µέσα µου (µεσν. φρ.) χωρίς να µιλώ, νοερά: διαβάζω | λέω 
~ 2. για να δηλωθεί κατεύθυνση ή κίνηση προς το εσωτερικό χώρου ή 
αντικειµένου: βάζω τα λεφτά ~ στο πορτοφόλι || βάζω τα υλικά ~ στην 
κατσαρόλα || µπαίνω ~ στο σπίτι | στο αυτοκίνητο | στον κήπο ΣΥΝ. 
εντός ANT. έξω 3. (µε άρθρο ως επίθ.) ο εσωτερικός: η ~ πλευρά τού 
τοίχου- ΦΡ. τα | το µέσα έξω (για ρούχα) µε την εσωτερική πλευρά έξω, 
ανάποδα: γυρίζω το σακάκι ~ 4. στο σπίτι: σήµερα θα µείνω ~· δεν 
πάω πουθενά 5. στη φυλακή: τον απείλησε ότι, αν δεν του δώσει τα 
λεφτά που του χρωστάει, θα τον βάλει | κλείσει ~ || ήταν ~ 10 χρόνια 6. 
σε συγκεκριµένη κατάσταση: πέρασαν όλη τους τη ζωή - στη φτώχια 
7. σε κείµενο (για το περιεχόµενο κειµένου): η άποψη που αναπτύσσει 
~ στο βιβλίο | στο άρθρο του 8. (+από) (α) για να δηλωθεί κίνηση από 
το εσωτερικό χώρου: έβγαλε ένα χαρτοµάντηλο - από την τσάντα της 
(β) διά µέσου: περνώ ~ από το φαράγγι || βλέπω τα πράγµατα ~ από το 
πρίσµα τής λογικής- ΦΡ. (µτφ.) µέσ' από τα δόντια µου βλ. λ. δόντι 9. 
ανάµεσα: δεν µπορούσα να ξεχωρίσω κανέναν γνωστό - σε τόσο κόσµο 
|| το εξοχικό του σπίτι είναι ~ στα πεύκα 10. βαθιά: να κολυµπήσεις, 
αλλά µην πας πολύ ~! || -Κοιτάζω στο πορτ-µπαγκάζ, αλλά δεν το 
βρίσκω. -Για ψάξε πιο ~! 11. (α) για να δηλωθεί χρονική διάρκεια: 
µέσα σε δέκα µέρες είχε τελειώσει η δουλειά (β) για να δηλωθεί χρο-
νική στιγµή: θα πάω στα Γιάννενα ~ στον µήνα που µας έρχεται || µας 
ξύπνησε ~ στ' άγρια µεσάνυχτα 12. για να δηλωθεί συµµετοχή: είναι κι 
αυτός - στο κόλπο || (οικ. ως καταφατική απάντηση) -Είσαι να φύγουµε 
αύριο για Ρόδο; —! ΦΡ. (α) µέσα ο' όλα | µες στα όλα (ως 
χαρακτηρισµός) για κάποιον που συµµετέχει σε κάθε βασικό τοµέα 
δραστηριοτήτων, που έχει πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα: ο 
∆ηµήτρης είναι ~· σπουδάζει, ασχολείται µε την πολιτική, παίζει σε 
οµάδα βόλεϊ και µαθαίνει και κιθάρα! (β) στα µέσα και στα έξω για 
κάποιον που έχει προσβάσεις σε πολλούς χώρους και πρόσωπα µε 
ισχύ, που έχει γνωριµίες και µεγάλη επιρροή 13. σε φρ. που δηλώνουν 
ότι κάποιος αντιλαµβάνεται σωστά κάτι, όπως µέσα έπεσες, 

όντως έτσι έγιναν τα πράγµατα, όπως µου είπες, συνήθως πέφτει µέ-
σα στις προβλέψεις του, µέσα είσαι, πράγµατι ο Γιάννης σου τηλε-
φώνησε · ΦΡ. (για επιχειρήσεις) µπαίνω µέσα έχω περισσότερες ζη-
µίες από κέρδη, έχω παθητικό. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον πληθ. ουδ. τού αρχ. επιθ. µέσος (βλ.λ.). o συ-
γκεκοµµένος τ. µες | µέσ' προήλθε από τη συνεκφορά µε λ. που άρχι-
ζαν από φωνήεν και από σ-]. 

µέσα - µέσ' - µες - µέσω. Το µέσα αντικατέστησε στη Ν. Ελληνική 
τα παλαιότερα (αρχαία και λόγια) εν και εντός: µέσα στο σπίτι (= 
εν τη οΐκία - εντός τής οικίας). Το µέσα λειτουργεί διττά: ως 
επίρρηµα (τον βρήκαµε µέσα - είναι µέσα) και ως πρόθεση (µέσα 
στο δωµάτιο - µέσα στον κήπο - µέσα σε δύο ώρες). Εκτός από τη 
σηµασία «τής θέσης σε ορισµένο τόπο» (µέσα στην αυλή) και «τής 
τοποθέτησης σε ορισµένο χρόνο» (µέσα στο 1997), το µέσα µαζί µε 
το από, το µέσ' από, δηλώνει ό,τι το παλαιότερο διά: Το πετύχαµε 
µέσ' από πολλούς κόπους και βάσανα - Μόνο µέσ' από µια τέτοια 
διαδικασία µπορεί να κατοχυρωθεί η εγκυρότητα τού έργου. Το 
(λογιότερο) µέσω χρησιµοποιείται επίσης µε τη σηµ. τού διά για 
τόπο κυρίως, αλλά και για τρόπο: Πηγαίνεις εκεί µέσω Κοµοτηνής 
(πβ. ξεν. via) - To κατόρθωσε µέσω πολλών δυσκολιών. Ως προς 
την ορθογραφία των µέσα - µέσ' - µες, είναι σωστό να γράφουµε: 
µέσα στο δωµάτιο - µέσ' από το δωµάτιο - µες στο δωµάτιο, o 
τύπος µες, που προήλθε από έκκρουση (έκθλιψη) τού -α µπροστά 
από φωνήεν (µέσ' από...), χρησιµοποιείται χωρίς απόστροφο και 
χωρίς τόνο (µες) προαιρετικά αντί τού µέσα, µπροστά από την 
πρόθεση σε (στον, στην, στο κ.λπ.): µες στο δωµάτιο - µες στη 
βροχή (πβ. τα και - κι). 

µεσάζων (ο) {µεσάζ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων} 1. το πρόσωπο που 
µεσολαβεί, που παρεµβαίνει ΣΥΝ. µεσολαβητής 2. (συνήθ. ειδικότ.) το 
πρόσωπο που παρεµβαίνει σε αγοραπωλησίες, αγοράζοντας από τον 
παραγωγό, για να µεταπωλήσει στο καταναλωτικό κοινό: στόχος τού 
συνεταιρισµού ήταν η πώληση των αγροτικών προϊόντων δίχως την 
αρνητική παρέµβαση µεσαζόντων. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. µεσάζω < µέσος (βλ.λ.). Η σηµερινή 
σηµ. είναι µεσν.]. 

µεσαίος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται στη µέση, που απέχει και από 
τα δύο άκρα: ~ δάχτυλο | επίπεδο ΣΥΝ. µέσος, µεσιανός, ενδιάµεσος 
2. αυτός που δεν είναι ούτε µεγάλος ούτε µικρός, ούτε πολύς ούτε λί-
γος: ~ µέγεθος | κοινωνικά στρώµατα | εισόδηµα | επίπεδο || ο ~ αδελ-
φός 3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. µεσαία τάξη (α) το κοινωνικό στρώµα που βρίσκε-
ται ανάµεσα στην ισχυρότερη και την ασθενέστερη οικονοµικά και 
κοινωνικά τάξη ΣΥΝ. µεσαία στρώµατα (β) (ειδικότ. στην καπιταλι-
στική κοινωνία) η µεταξύ τής αστικής και τής εργατικής σύνθετη 
κοινωνική τάξη, µε ασαφή θέση ως προς το (µαρξιστικό) σύστηµα 
παραγωγής, κατά κανόνα µη ιδιοκτήτρια των µέσων παραγωγής· έχει 
σχετική οικονοµική ευηµερία, µε τάσεις διεύρυνσης και ισχυροποίη-
σης στη σύγχρονη αστική κοινωνία, και περιλαµβάνει ελεύθερους 
επαγγελµατίες, εµπόρους, ανώτερους δηµοσίους υπαλλήλους, ειδι-
κευµένους τεχνίτες κ.λπ. 4. ΦΥΣ. µεσαία (κύµατα) (A.M.) τύπος κύµα-
τος που διαµορφώνεται από το ηχητικό σήµα και εκπέµπεται από ρα-
διοφωνικό σταθµό µε ενδιάµεσο µήκος κύµατος και ενδιάµεση εµβέ-
λεια: εκπέµπει στα ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µεσαίος < µέσος]. 

Μεσαίωνας (ο) [1829] {χωρ. πληθ.} 1. ΙΣΤ. η περίοδος τής δυτικής ευ-
ρωπαϊκής ιστορίας, που κατά κανόνα τοποθετείται ανάµεσα στον 5ο 
και τον 15ο αι., δηλ. από την κατάλυση τού ∆υτικού Ρωµαϊκού Κρά-
τους (5ος αι.) µέχρι την Αναγέννηση (η περίοδος αυτή έχει γίνει συ-
νώνυµη τής οπισθοδρόµησης και τού σκοταδισµού, επειδή θεωρείται 
ότι τότε επικράτησε πνευµατική στασιµότητα, αυστηρή θεοκρατία 
µε απαγόρευση τής έρευνας και τής αµφισβήτησης, προλήψεις και 
δεισιδαιµονίες κ.ά.· ωστόσο, αρκετοί ειδικοί µελετητές αµφισβητούν 
αυτή τη θεώρηση τού Μεσαίωνα, την οποία αποδίδουν στην άγνοια 
µας γι' αυτή· ο όρος χρησιµοποιήθηκε και για το Βυζάντιο, ωστόσο 
αποδείχθηκε από νεότερες έρευνες ότι µεσαίωνας µε την παραπάνω 
σηµασία δεν υπήρξε στο Βυζάντιο) ΣΥΝ. σκοτεινοί χρόνοι, Μέσοι 
Χρόνοι 2. (µτφ.-µειωτ.) η κατάσταση οπισθοδρόµησης και σκοταδι-
σµού: εκπαιδευτικός ~ επέρχεται µε την επάνοδο αυταρχικών µεθό-
δων στα σχολεία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. moyen âge]. 

µεσαίων)ας) - µεσαίων - µέσος αιών. Η λ. που χρησιµοποιήθηκε 
αρχικά για να αποδώσει τη λέξη moyen âge (γαλλ.), middle ages 
(αγγλ.) κ.λπ. ήταν το µεσσιών (πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον Αδ. 
Κοραή το 1829, αλλά γράφτηκε έτσι και από άλλους γνωστούς λο-
γίους, όπως ο Αναστ. Πολυζωίδης, ο Αλεξ. Ρ. Ραγκαβής, ο Κων. Σά-
θας, ο Αγγ. Βλάχος κ.ά.). Πλάστηκε δηλ. ένα είδος χαλαρού συνθέ-
του χωρίς αναβιβασµό τού τόνου, όπως συµβαίνει στα σύνθετα. 
Αυτό επισηµάνθηκε ήδη στον 19ο αιώνα και άρχισε έκτοτε να χρη-
σιµοποιείται ο (ορθότερος) τύπος µεσαίων (πβ. µακραίων και τα 
αρχαία δυσαίων, εύαίων, ίσαίων, δολιχαίων). Υπήρξε µάλιστα και 
η τάση να γραφεί ως δύο λέξεις µέσος αιών. o Στέφ. Κουµανούδης 
παρατηρεί σχετικά (λ. Μεσαίων) «[...] Τινές δε µόνον το µέσος 
αιών έγκρίνουσι κατάλληλον, κακόζηλον δέ λέγουσιν το µεσαί-
ων». 

µεσαιωνικός, -ή, -ό [1855] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Μεσαίωνα: 
~ ιστορία | λογοτεχνία | πύργος | γλώσσα | ναός 2. (µτφ.-µειωτ.) αυ-
τός που είναι πεπαλαιωµένος ή οπισθοδροµικός, που θυµίζει εποχές 
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άγνοιας και βαρβαρότητας: ~ αντιλήψεις | συνθήκες κράτησης των 
φυλακισµένων 3. (α) (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο 
από τη δύση τού ελληνιστικού κόσµου (περ. 5ος αι.) µέχρι την άλωση τής 
Κωνσταντινούπολης (15ος αι.) (β) ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που τοποθετείται κατά την 
πρώιµη κυρίως και όψιµη βυζαντινή περίοδο (από τον 3ο ή κατ' άλλους 6ο αι. 
µ.Χ. έως τον 17ο αι.) (συντοµ. µεσν.). 

µεσαιωνισµός (ο) [1856] η τάση για οπισθοδρόµηση, ανελευθερία και 
βαρβαρότητα. 

µεσαιωνοδίφης (ο) [1865] {µεσαιωνοδιφών} ο ιστορικός που µελετά ζητήµατα 
σχετικά µε τη µεσαιωνική περίοδο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσαίωνας + -δίφης < αρχ. διφώ (-άω) «ψηλαφώ, ερευνώ 
εξονυχιστικά» (αγν. ετύµου)]. 

µεσάλι (το) {µεσαλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το τραπεζοµάντηλο 2. πετσέτα τού 
φαγητού. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µεσάλιον < µεσν. λατ. mensale < mensalis < λατ. mensa 
«τραπέζι»]. 

µεσανατολικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Μέση Ανατολή (βλ. λ. 
µέσος): ~ κουλτούρα | κουζίνα 2. µεσανατολικό (το) (α) το σύνθετο ζήτηµα 
που αναφέρεται στα προβλήµατα των σχέσεων των κρατών τής Μέσης 
Ανατολής, ιδ. το παλαιστινιακό πρόβληµα, οι αραβοϊσραηλινές σχέσεις, ο 
έλεγχος των υδάτων τού Ευφράτη (Τουρκία - Συρία) κ.ά. (β) (µτφ.) κάθε 
µεγάλο και δυσεπίλυτο πρόβληµα που χρονίζει: - έχει γίνει η υπόθεση σου- δεν 
θα βρεθεί επιτέλους µια λύση; || (για συζήτηση που δεν φαίνεται να παίρνει 
τέλος) ∆εν ήρθαµε εδώ για να λύσουµε το ~! Ας πάρουµε µια απόφαση να 
τελειώνουµε! 

µεσάντρα (η) {µεσαντρών} (λαϊκ.) 1. η µεγάλη εντοιχισµένη ντουλάπα, στην 
οποία φυλάσσονται κλινοσκεπάσµατα 2. ο µαντρότοιχος που χωρίζει δύο 
αυλές. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < *µεσάνδηρα < µέσος + αρχ. άνδηρον«ύψωµα, πλευρά» 
(βλ.λ.). Το τουρκ. musandira προέρχεται από την Ελληνική]. 

µεσάνυχτα (τα) [µεσν.] {χωρ. γεν.} 1. το µέσο τής νύχτας (δώδεκα η ώρα τη 
νύχτα): πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν να βγαίνουν για διασκέδαση µετά τα ~ 2. 
(κατ' επέκτ.) το διάστηµα τής νύχτας από τις δώδεκα η ώρα µέχρι τη χαραυγή, 
κυρ. σε εκφραστ. χρήσεις, όπως άγρια ~, περασµένα ~, µαύρα ~ 3. (ως επίρρ.) 
κατά την ώρα τού µεσονυκτίου: επέστρεψε - · ΦΡ. (µτφ.) έχω (µαύρα) 
µεσάνυχτα έχω πλήρη άγνοια, είµαι ανίδεος: ~ από ιστορία || η γυναίκα του 
τον απατούσε και αυτός είχε µαύρα µεσάνυχτα. Επίσης (λόγ.) µεσονύκτιο 
[µτγν.] κ. (λαϊκ.) µεσονύχτι (το) [µεσν.]. 

µεσαπηλιώτης (ο) [1876] {χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο γραιγολεβάντες (βλ.λ. κ. λ. 
άνεµος, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < µέσος + απηλιώτης (βλ.λ.)]. 

µεσαριά (η) (λαϊκ.) 1. το άσπαρτο χωράφι, που βρίσκεται στη µέση άλλων 
σπαρµένων αγρών 2. το άσπαρτο τµήµα αγρού. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού ουσ. µέση 
ή µέσο]. 

µεσάτος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει λεπτή µέση 2. (για ρούχα) 
αυτός που είναι κατασκευασµένος µε τρόπο που να εφαρµόζει απόλυτα στη 
µέση: ~ φούστα | σακάκι. 

µεσαύλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η αυλή που βρίσκεται στο µέσον κτισµάτων 
που την περιβάλλουν 2. η µέση τής αυλής 3. ΑΝΑΤ. το µε-σοθωράκιο. Επίσης 
µεσαύλιο 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. µεσαύλιος < αρχ. µέσαυλος, συνθ. 
εκ συναρπαγής από τη φρ. µές)σ)ον αυλής ή εν µές)σ)ω αυλής]. 

µεσεγγύηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. σύµβαση µε την οποία 
δύο ή περισσότερα πρόσωπα παραδίδουν σε τρίτον πράγµα (κινητό ή ακίνητο) 
για εξασφάλιση των αµφισβητούµενων ή αβέβαιων δικαιωµάτων τους πάνω 
σε αυτό, οπότε ο τρίτος (θεµατοφύλακας) έχει την υποχρέωση να το αποδώσει 
σε κάποιον από αυτούς µόνον µε τη συναίνεση όλων ή µετά από δικαστική 
απόφαση. 

µεοεγγυητής (ο) [µτγν.], µεσεγγυήτρια (η) {µεσεγγυητριών} ΝΟΜ. το πρόσωπο 
το οποίο σύµφωνα µε τη σύµβαση µεσεγγύησης παραλαµβάνει το αντικείµενο 
τής µεσεγγύησης. 

µεσεγγυούχος (ο) [1833] ο µεσεγγυητής. 
µεσεγκέφαλος (ο) {µεσεγκεφάλ-ου | -ων, -ους} ΑΝΑΤ. το µεσαίο τµήµα τού 

εµβρυϊκού εγκεφάλου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
mesencephalon]. 

Μεσευρώπη (η) ΙΣΤ. το πολιτικό σύστηµα που απέβλεπε στη συνένωση τής 
Γερµανίας και τής Αυστρίας σε ισχυρή δύναµη (τέλη τού 19ου αι. και αρχές 
τού 20ού αι.). — µεσευρωπαϊκός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. Mitteleuropa]. 

µέση (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το σηµείο πράγµατος ή έκτασης, που απέχει 
εξίσου από τα δύο άκρα: στη ~ τού δρόµου | τού χωραφιού- ΦΡ. (µτφ.) (α) 
µπαίνω στη µέση (µεσν. φρ.) (i) παρουσιάζοµαι απρόσµενα (κυρ. ως 
εµπόδιο): θα τελειώναµε εγκαίρως, αλλά µπήκε στη µέση το ατύχηµα και 
µείναµε πίσω (ii) παρεµβαίνω σε ζήτηµα που δεν µε αφορά άµεσα (iii) 
παρεµβάλλοµαι ως µεσολαβητής: µπήκα στη µέση, για να τους χωρίσω (β) 
βγαίνω στη µέση (µεσν. φρ.) προκύπτω, παρουσιάζοµαι απρόσµενα (κυρ. ως 
εµπόδιο): κι άλλο πρόβληµα βγήκε στη µέση (γ) βγάζω από τη µέση (µεσν. 
φρ.) (i) παραµερίζω, απαλλάσσοµαι από (κάποιον/κάτι) (ii) σκοτώνω: τον 
έβγαλαν απ' τη µέση, πριν µιλήσει και τους ξεσκεπάσει (δ) µέσες-άκρες βλ. λ. 
άκρη 2. το χρονικό σηµείο που βρίσκεται στο µέσον µιας διαδικασίας: µε 
<5ιε'-κοψε στη ~ τού δείπνου µου- ΦΡ. αφήνω | παρατάω στη µέση (ι) (κάτι) 
αφήνω (έργο) ηµιτελές (ii) (κάποιον) εγκαταλείπω κάποιον, χωρίς να έχουµε 
τελειώσει τη δουλειά που αρχίσαµε µαζί: µε παράτησε στη µέση κι έφυγε 3. η 
περιοχή τού ανθρώπινου σώµατος που βρίσκεται µεταξύ λαγόνων και βάσης 
τού θώρακα: γυµνός ως τη ~ || κουνάει και λυγάει τη ~ της || ~ δαχτυλίδι 4. 
(συνεκδ.) το τµήµα ενδύµατος που αντιστοιχεί στην περιοχή τού σώµατος 
µεταξύ λαγόνων και 

θώρακα. — (υποκ.) µεσούλα (η) (σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. µέσος (βλ.λ.)]. 

µεσήλικος (ο) {µεσηλίκ-ου | -ων, -ους}, µεσήλικη (η) πρόσωπο που βρίσκεται 
σε µέση ηλικία, δηλαδή µεταξύ τής νεανικής και τής γεροντικής ηλικίας ΣΥΝ. 
µεσόκοπος. Επίσης µεσήλικας (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανήλικος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεσήλιξ, -ικος < µες)ο)- + ήλιξ «συνοµήλικος» (βλ. λ. ηλικία)]. 

µεσηµβρία (η) {µεσηµβριών} (αρχαιοπρ.) 1. το µεσηµέρι 2. ο Νότος 
3. (κατ' επέκτ.) το σύνολο των χωρών που βρίσκονται προς νότον 
4. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται στο ενδιάµεσο, σε εποχή µεταξύ αρχής και 
τέλους: στη ~ τής ζωής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. µέσον άµαρ, οπότε θα 
προέκυπτε τ. *µεσαµέριος, από όπου πιθ. *µεσ-άµ[β]ρ-ιος (µε συγκοπή τού 
φωνήεντος και ηχηροποίηση)]. 

µεσηµβρινός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε το µεσηµέρι ΣΥΝ. 
µεσηµεριανός ANT. µεσονύκτιος 2. (αρχαιοπρ.) αυτός που βρίσκεται στο νότιο 
σηµείο τής Γης: ~ χώρος 3. (κατ' επέκτ.) αυτός που κατοικεί ή ανήκει στα 
νότια µέρη τής Γης: ~ λαοί | κλίµα 4. αυτός που είναι στραµµένος προς τα 
νότια: ~ δωµάτιο | άνεµος · 5. µεσηµβρινός (ο) (α) ο νοητός µέγιστος κύκλος 
στην επιφάνεια τής Γης, που έχει διεύθυνση βορρά-νότου και συνδέει τους 
δύο γεωγραφικούς πόλους (β) (συνεκδ.) η παράσταση τού παραπάνω κύκλου 
(ή τού ηµίσε-ος αυτού) µε ειδική αρίθµηση πάνω σε χάρτη ή σε υδρόγειο, µε 
βάση τον οποίο προσδιορίζεται το γεωγραφικό µήκος 6. µεσηµβρινή (η) τοµή 
τού επιπέδου τού µεσηµβρινού µε το επίπ^ο τού ορίζοντα σε συγκεκριµένο 
τόπο 7. ΑΣΤΡΟΝ. ουράνιος µεσηµβρινός ο µέγιστος κύκλος στην ουράνια 
σφαίρα, που διέρχεται από τους πόλους και το ζενίo (το υψηλότερο σηµείο) 
συγκεκριµένου τόπου. 

µεσηµέρι (το) {µεσηµερ-ιού | -ιών} 1. η ώρα κατά την οποία µεσουρανεί ο 
ήλιος, η δωδέκατη µεσηµβρινή ώρα 2. (συνεκδ.) το τµήµα τής ηµέρας, κατά 
το οποίο ο ήλιος καίει δυνατότερα, το τµήµα τής ηµέρας µεταξύ πρωινού και 
απογεύµατος, η προχωρηµένη ώρα τής ηµέρας: πήγε ~ κι ακόµα να φύγει για 
το γραφείο του || µας πήρε το ~ (αργήσαµε τόσο, που έφθασε το µεσηµέρι) 3. 
(ως επίρρ.) τη δωδέκατη µεσηµβρινή ώρα ή γενικότ. µεταξύ πρωινού και 
απογεύµατος· ΦΡ. (α) µέρα µεσηµέρι βλ. λ. ηµέρα (β) ντάλα µεσηµέρι βλ. λ. 
ντάλα. — (υποκ.) µεσηµεράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µεσηµέριον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. µεσηµέ-ριος, 
συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. µέση ηµέρα]. 

µεσηµεριάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {µεσηµέριασ-α, -τηκα} 1. καθυστερώ, µε 
βρίσκει το µεσηµέρι: µεσηµεριάσαµε κι ακόµη είµαστε στην αρχή! (πβ. λ. 
βραδιάζω, νυχτώνοµαι) 2. (απρόσ. µεσηµεριαζει) έρχεται το µεσηµέρι: 
Μεσηµέριασε! Καιρός να κάνουµε ένα διάλειµµα. 

µεσηµεριανός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το µεσηµέρι ή γίνεται το 
µεσηµέρι: ~ ήλιος | φαγητό | ξεκούραση. Επίσης (λαϊκ.) µεσηµεριάτικος, -η, -
ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεύµα. 

µεσηµεριάτης (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο ήλιος τού µεσηµεριού. 
µεσηµεριάτικα επίρρ. (λαϊκ.) κατά το µεσηµέρι- για κάτι που συµβαίνει το 

µεσηµέρι, αντίθετα προς το φυσιολογικό ή το αναµενόµενο: µε πήρε τηλέφωνο 
~ την ώρα που κοιµόµουν. 

µέσης (ο) {χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο γραίγος (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠίΝ.). [ΕΤΥΜ; < 
µέσος, κατά τις ονοµασίες και άλλων ανέµων, λ.χ. γαρµπής, απηλιώτης]. 

µεσιακός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που ανήκει σε δύο πρόσωπα κατά το 
ήµισυ: ~ χωράφι | κτήµα- ΦΡ. (παροιµ.) το µεσιακό γαϊδούρι το τρώει ο λύκος 
για πράγµατα που, επειδή ακριβώς ανήκουν σε πολλούς, δεν έχουν την 
αρµόζουσα επίβλεψη και φροντίδα. 

µεσιανος, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που βρίσκεται στη µέση, µεταξύ δύο 
άλλων (προσώπων ή πραγµάτων): ~ κατάρτι ΣΥΝ. µεσαίος ΑΝΤ. ακριανός. 

µεσίστιος, -α, -ο 1. (για σηµαία) αυτός που είναι υψωµένος ώς τη µέση τού 
ιστού σε ένδειξη πένθους 2. αυτός που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο ιστούς: ~ 
σύσπαστο. 
[ΕΤΥΜ. < µες)ο)- + -ίστιος < ιστός, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. half mast]. 

µεσιτεία (η) [µτγν.] {µεσιτειών} 1. (γενικά) η µεσολάβηση υπέρ κάποιου (για 
το υλικό ή το πνευµατικό του συµφέρον) 2. ΝΟΜ. σύµβαση µε την οποία ένας 
συµβαλλόµενος υπόσχεται αµοιβή σε άλλον συµβαλλόµενο (µεσίτη) για τη 
µεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη σύµβασης, εφόσον 
συνεπεία αυτής τής µεσολάβησης ή υπόδειξης καταρτισθεί τελικά η σύµβαση 
3. (συνεκδ.) η αµοιβή | προµήθεια που παίρνει ο µεσίτης για τη µεσολάβηση 
του, τα µεσιτικά. 

µεσιτεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µεσίτευσα} 1. µεσολαβώ ανάµεσα σε πρόσωπα ή 
οµάδες (µε στόχο τον συµβιβασµό τους ή τη σύναψη συµφωνίας) 2. ενεργώ εξ 
ονόµατος τρίτων (προκειµένου να επιτύχω αγοραπωλησία, µίσθωση ή 
συνοικέσιο): ~ για λογαριασµό τού κ. Μακρή για την αγορά τού σπιτιού. — 
µεσίτευση (η) [1791]. 

µεσίτης (ο) {µεσιτών}, µεσίτρια (η) [µτγν.] {µεσαριών} επαγγελµατίας που 
µεσολαβεί για την πραγµατοποίηση αγοραπωλησιών ή µισθώσεων: 
απευθύνθηκα σε ~, για να πουλήσω το σπίτι. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. µέσος (βλ.λ.)]. 

µεσιτικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που αναφέρεται στους µεσίτες ή στη 
µεσιτεία: ~ γραφείο 2. µεσιτικά (τα) η αµοιβή, η προµήθεια που δίνεται στον 
µεσίτη για τη µεσολάβηση του. 

µεσκουλιά (η) (λαϊκ.) η µουσµουλιά (βλ.λ.). 
µέσκουλο (το) (λαϊκ.) το µούσµουλο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. µέσπουλον < αρχ. 

µέσπιλον, δάνειο, αγν. ετύµου]. 
µεσµερισµός (ο) ψυχοθεραπευτική µέθοδος µε αποκρυφιστικές επιδράσεις, 

πρόδροµος τού σύγχρονου υπνωτισµού, η οποία βασίστηκε 
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στη θεωρία τού φυσιολόγου Φ.Α. Μέσµερ, που δεχόταν την επιρροή των 
πλανητών στους ανθρώπους µέσω ειδικής µαγνητικής δύναµης, την οποία ένα 
πρόσωπο µπορεί να µεταδώσει σε άλλους. — µεσµε-ριστής (ο), µεσµερικός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. mesmerism, από το όνοµα τού Αυστριακού 
φυσιολόγου Franz A. Mesmer (1734-1815)]. 

µέσο(ν) (το) 1. το σηµείο, το µέρος, η θέση που βρίσκεται στη µέση, ανάµεσα, 
που απέχει εξίσου ή σχεδόν το ίδιο από τα όρια: το ~ τού µηρού || κόβω κάτι 
στο ~ || το ~ τού κύκλου (το κέντρο του) || το ~ τής πλατείας | τού δωµατίου 2. το 
χρονικό σηµείο που απέχει εξίσου από δύο χρονικά όρια (την αρχή και το 
τέλος): στο ~ τού αγώνα | τού χειµώνα· ΦΡ. (α) στα µέσα (+γεν.) στη µέση 
χρονικού διαστήµατος: ~ τού ερχόµενου µήνα | τής επόµενης εβδοµάδας | (τού) 
Απριλίου (β) (λόγ.) ε ν µέσω | εν τω µέσω (+γεν.) (οµηρική φρ. εν µέσ[σ]ω): - 
τόσων δυσκολιών κατάφερε να επιτύχει || εν µέσω διακοπών || εν τω µέσω τής 
νυκτός (γ) από τα µέσα (i) (+γεν.) από τη µέση χρονικού διαστήµατος (ως 
χρονική αφετηρία πράξης µε περισσότερη ή λιγότερη διάρκεια): ~ Ιανουαρίου 
αρχίζουν οι εκπτώσεις (ii) από αυτούς που γνωρίζουν, που ασχολούνται µε το 
θέµα που ενδιαφέρει: είναι σίγουρη πληροφορία, το ξέρω ~ · 3. οτιδήποτε 
χρησιµοποιείται για την επίτευξη ενός σκοπού: βοηθητικό | αποτελεσµατικό | 
αθέµιτα | ανέντιµα | επαρκή | άφθονα | ανεπαρκή | οικονοµικά | τεχνολογικά ~ || 
οι κατά καιρούς εξουσίες εφευρίσκουν ποικίλα - προπαγάνδας || ~ διαφήµισης | 
πιέσεως | επιβολής | προσέγγισης | επιλύσεως διαφορών | διασκέδασης | ελέγχου 
|| δίκτυο µέσων σταθερής τροχιάς, π.χ. τραµ, τρένων ΣΥΝ. τρόπος, µέθοδος, 
όργανο, εφόδιο- ΦΡ. (α) ο σκοπός αγιάζει τα µέσα βλ. λ. αγιάζω (β) µε κάθε 
µέσο µε κάθε τρόπο, επιστρατεύοντας όλους τους τρόπους, τις µεθόδους: 
προσπαθούσε να επιβιώσει | να αποκτήσει χρήµατα ~ ΣΥΝ. πάση θυσία (γ) µέσα 
επικοινωνίας κάθε σύστηµα µεταφοράς πληροφοριών ή κάθε κινητός φορέας 
που χρησιµεύει στη µεταβίβαση µηνυµάτων (λ.χ. τηλέφωνο, ασύρµατος, φαξ) 
(δ) Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης | Επικοινωνίας (συ-ντοµ. Μ.Μ.Ε.) µέσα 
διακινήσεως ιδεών και πληροφόρησης σε ευρύτατο κοινό (τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, Τύπος) (ε) µέσο µαζικής µεταφοράς το όχηµα που µεταφέρει 
πολλά πρόσωπα (λ.χ. λεωφορείο, τρένο, τρόλεϊ κ.λπ.) (στ) (µεταφορικό) µέσο 
το όχηµα που χρησιµοποιεί κανείς για να µετακινηθεί, προκειµένου να µην 
περπατήσει (αυτοκίνητο, τρένο, ποδήλατο κ.ά.) (ζ) ΟΙΚΟΝ. µέσα παραγωγής το 
σύνολο των υλικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική δια-
δικασία (πρώτες ύλες, εργαλεία, εγκαταστάσεις, συγκοινωνιακό δίκτυο κ.λπ.): 
η κατοχή | ιδιοποίηση των ~ (η) µεγάλα µέσα το αποτελεσµατικότερο µέσο που 
µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς (στο οποίο συνήθ. καταφεύγει, αφού έχει 
εξαντλήσει όλα τα άλλα): επιστρατεύω τα ~ 4. µέσα (τα) (α) οι οικονοµικοί 
πόροι, τα χρήµατα που απαιτούνται για την επιτυχία ενός σκοπού: εκείνα τα 
χρόνια δεν είχαν πολλοί άνθρωποι τα ~ για να σπουδάσουν (β) το µέσον (βλ. 
παρακάτω, σηµ. 6) 5. ΝΟΜ. ένδικα µέσα οι προβλεπόµενοι από τον νόµο 
δικονοµικοί τρόποι προσβολής δικαστικής αποφάσεως: η πλευρά τού 
κατηγορουµένου θα ασκήσει όλα τα προβλεπόµενα - κατά της πρωτόδικης 
απόφασης τού δικαστηρίου 6. µέσο(ν) (το) η γνωριµία µε πρόσωπο που, χάρη 
στη θέση του, µπορεί να βοηθήσει κάποιον να παρακάµψει τις νόµιµες 
διαδικασίες και να έχει ευνοϊκή µεταχείριση, την οποία κανονικά δεν 
δικαιούται, σε φρ. όπως έχει (γερό) µέσον είναι φίλος τού υπουργού, έβαλε 
µέσο, για να φέρει τον γυιο της στην Αθήνα (να πάρει µετάθεση), πιστεύω ότι θα 
τα καταφέρει, γιατί έχει τα µέσα, διορίστηκε στον Οργανισµό µε µέσο, είχε 
µέσο τον ίδιο τον διοικητή ΣΥΝ. δόντι, (στρατ.) βύσµα 7. µέσω (ως πρόθ. + 
γεν.) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιουσία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µέσον (τοπική σηµ.), ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. µέσος 
(βλ.λ.). Η σηµ. τού τρόπου επιτεύξεως ενός σκοπού είναι ήδη µεσν. Ορισµένοι 
όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. µέσα µαζικής επικοινωνίας (< αγγλ. mass 
media), µέσα µεταφοράς (< αγγλ. means of transport), µέσα παραγωγής (< 
αγγλ. production means), µε κάθε µέσο (< αγγλ. by all means) κ.ά.]. 

µεσο- κ. µεσό- κ. µεσ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι βρίσκεται: 1. 
στο µέσον: (α) τόπου: µεσο-τοιχία (β) χρόνου: µεσο-κα-λόκαιρο, Μεσ-αίωνας 
(γ) κατάστασης ή γεγονότος εν εξελίξει: µεσοπόλεµος 2. µεταξύ δύο ή 
περισσότερων προσώπων: µεσο-λαβητής. [ΕΤΎΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. επίθ. µέσος (βλ.λ.) και απαντά ως µεσ- 
προ φωνήεντος (πβ. µεσ-ευρωπαϊκός, Μεσ-αίωνας) και ως µεσο- προ συµφώνου 
(πβ. µεσό-γει-ος, µεσό-τοιχος)]. µεσοαστός (ο), µεσοαστή (η) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. 
πρόσωπο που ανήκει στα µεσαία αστικά στρώµατα, βρίσκεται δηλ. ανάµεσα 
στη µικροαστική και τη µεγαλοαστική τάξη (πβ. µικρο-αστός κ. µεγαλο-αστός). 
— µε-σοαστικός, -ή, -ό, µεσοαστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µέσο- + αστός, κατά τα µικρο-αστός (γαλλ. petit-bourgeois), µεγαλο-
αστός (γαλλ. grand-bourgeois)]. µεσοαστρικός, -ή, -ό ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που 
σχετίζεται µε την περιοχή τού διαστήµατος µεταξύ των αστέρων: ~ ύλη | σκόνη 
| νέφη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. interstellar]. µεσοβασιλεια (η) [µτγν.] 
{µεσοβασιλειών} 1. το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τον θάνατο, την 
εκθρόνιση ή την παραίτηση βασιλιά ώς την ενθρόνιση νέου 2. (συνεκδ.) η 
κατάσταση (κοινωνική και πολιτική) που επικρατεί κατά το χρονικό αυτό 
διάστηµα 3. (µτφ.) η µεταβατική περίοδος που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο 
καταστάσεις. µεσοβδόµαδα επίρρ.1 στα µέσα τής εβδοµάδας. µεσοβέζικος, -η, 
-ο 1. (για άνεµο) ο ενδιάµεσος (π.χ. Β∆., ΝΑ.) 2. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη σταθερότητας ή σαφήνειας και 
αποφασιστικότητας: ~ λύσεις | µέτρα ΑΝΤ. τολµηρός, 

αποφασιστικός, σαφής. — µεσοβέζικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < βεν. mezo vento «ενδιάµεσος άνεµος, µέτριας έντασης» 

ή < τουρκ. mü§evve§ «αόριστος, ασαφής»]. µεσοβορράς (ο) [1728] (επίσ.) η 
γραιγοτραµουντάνα (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ). µεσοβυζαντινός, -ή, -ό ΙΣΤ. αυτός 
που σχετίζεται µε την περίοδο 

τής βυζαντινής ιστορίας, που ξεκινά µε τη λήξη τής εικονοµαχικής κρίσης 
(843) και τελειώνει µε την κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης 
από τους Λατίνους (1204). µεσόγαιος, 

-α, -ο → µεσόγειος 
µεσογειακός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Μεσόγειο Θάλασσα ή 

(κυρ.) µε τις χώρες που περιβρέχει: ~ κλίµα | λαός | πολιτισµοί/ ταµπεραµέντο | 
διατροφή 2. ΙΑΤΡ. µεσογειακή αναιµία η βαριά κληρονοµική αναιµία, που 
παρουσιάζεται σε παιδιά µεσογειακών λαών και οδηγεί στον θάνατο ΣΥΝ. 
νόσος τού Κούλεϋ. 

µεσόγειος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται µακριά από θάλασσα, δηλ. στην 
ξηρά ή στο εσωτερικό µιας χώρας ΣΥΝ. ηπειρωτικός, χερσαίος, στεριανός ΑΝΤ. 
παράλιος, παράκτιος, παραθαλάσσιος · 2. µεσόγεια (τα) η ενδοχώρα. Επίσης 
µεσόγαιος [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µεσο- + -γειως | -γαιως | 
-γεως < γαία | γη. Το λατ. Mediterranée είναι µετάφρ. δάνειο από την 
Ελληνική]. 

Μεσόγειος (Θάλασσα) (η) {Μεσογείου (Θαλάσσης)} 1. κλειστή θάλασσα που 
βρέχει τα παράλια τής Β. Αφρικής, τής Ν. Ευρώπης και τής ∆. Ασίας (Μέσης 
Ανατολής), στα οποία επικρατεί κυρ. εύκρατο κλίµα (κυρ. στη Ν. Ευρώπη) 2. 
(συνεκδ.) τα παράλια και κατ' επέκτ. οι χώρες που βρέχονται από την 
παραπάνω θάλασσα: η ~ υπήρξε κοιτίδα πολλών από τους σηµαντικότερους 
αρχαίους πολιτισµούς. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. µεσόγειος]. 

µεσογονατίο (το) [µτγν.] {µεσογονατί-ου | -ων} BOT. το τµήµα τού βλαστού 
ανάµεσα σε δύο γόνατα ή σηµεία προσφύσεως φύλλων. 

µεσοδιάστηµα (το) {µεσοδιαστήµ-ατος | -ατα, -άτων} το χρονικό διάστηµα που 
βρίσκεται ανάµεσα σε δύο χρονικά σηµεία, γεγονότα κ.λπ.: το ~ ανάµεσα 
στους δύο παγκόσµιους πολέµους || θα εκµεταλλευτεί το µεσοδιάστηµα των 
γιορτών για επαναλήψεις (πβ. λ. µεσοβασιλεια). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. interspace]. 

µεσόδµη (η) {µεσοδµών} 1. το µεσοδόκι (βλ.λ.) 2. ΝΑΥΤ. δοκός που τέµνει 
εγκάρσια από τη µια ώς την άλλη πλευρά το πλοίο, πάνω από το εσωτρόπιο 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µεσο- + -δµη, µεταπτωτ. βαθµ. *dmâ- (µε µηδενισµ. το πρώτο 
και απαθές το δεύτερο φωνήεν) τού δισύλλ. θ. demâ- (> αρχ. δέµω) για το 
οποίο βλ. λ. δόµος]. 

µεσοδόκι (το) {µεσοδοκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µεγάλη δοκός η οποία περνά 
οριζόντια από τοίχο σε τοίχο και στηρίζει τη στέγη. 

µεσοδροµίς επίρρ. (λαϊκ.) 1. στη µέση τού δρόµου: «κι αν αποκού-µπι επάνω 
µου ~ γυρέψεις...» (Γ. Αθάνας) ΣΥΝ. µεσοστρατίς· ΦΡ. (πα-ροιµ.) που 
καβαλάει ξένο άλογο, µεσοδροµίς πεζευει όποιος στηρίζεται σε ξένες 
δυνάµεις, δεν ολοκληρώνει το έργο του 2. (µτφ.) στο µέσο χρονικού 
διαστήµατος ή δραστηριότητας. 

µεσοελλαδικός, -ή, -ό ΙΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τη µέση περίοδο 
τού χαλκού (τέλος 3ης - µέσα 2ης χιλιετίας π.Χ.) στην ηπειρωτική Ελλάδα. 

µεσοεπιθετιΚΟς, -ή, -ό ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) αυτός που ανήκει στη µεσαία 
γραµµή τής οµάδας και έχει επιθετικό ρόλο: - παίκτης || (κυρ. ως ουσ.) ο 
διεθνής ~ τής οµάδας- αλλιώς επιθετικός µέσος. 

µεσοζωικΟς, -ή, -ό [1867] ΓΕΩΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το µεσαίο 
διάστηµα τής ιστορία τής Γης και αποτελεί τη µεταβατική κατάσταση για τους 
νεότερους χρόνους 2. (α) Μεσοζωικός Αιώνας το διάστηµα τού γεωλογικού 
χρόνου, κατά τη διάρκεια τού οποίου άρχισε η µετατόπιση των ηπείρων, δηλ. 
ο αποχωρισµός των ηπείρων από µία αρχέγονη χερσαία µάζα- διαιρείται στο 
Τριαδικό, το Ιουρασικό και το Κρητιδικό, η διάρκεια του είναι 165 
εκατοµµύρια χρόνια περίπου και είναι γνωστός και ως ∆ευτερογενής Αιώνας 
(β) µεσοζωικό άθροισµα στρωµάτων το πέµπτο από τα έξι µεγάλα 
αθροίσµατα, στα οποία υποδιαιρείται το όλο σύστηµα στρωµάτων τής Γης. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mesozoic]. 

µεσόθυρο (το) [µεσν.] {µεσοθύρ-ου | -ων} 1. το τµήµα τοίχου οικοδοµήµατος, 
που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο πόρτες ή παράθυρα 2. ΕΚΚΛΗΣ. η µεσαία πύλη 
τού τέµπλου. 

µεσοθώρακας (ο) [1873] {µεσοθωράκων} ΖΩΟΛ. το µεσαίο τµήµα τού θώρακα 
των εντόµων. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mesothorax]. 

µεσοθωρακιο (το) [1879] {µεσοθωρακί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. η µεσαία περιοχή τού 
ανθρώπινου θώρακα, που βρίσκεται ανάµεσα στους δύο πνεύµονες, στο 
στέρνο και στη σπονδυλική στήλη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. médiastin]. 

µεσοκαιρίτης (ο) [µεσν.] {µεσοκαιριτών} (σπάν.-λαϊκ.) πρόσωπο που 
βρίσκεται στη µεσαία φάση τής ζωής, ανάµεσα στη νεανική και τη γεροντική 
ηλικία ΣΥΝ. µεσόκοπος, µεσήλικος. 

µεσοκαλόκαιρο (το) το µέσο, η ακµή τού καλοκαιριού: το ~ ήταν ανυπόφορη η 
ζέστη. 

µεσοκάρπιο (το) [1873] {µεσοκαρπί-ου | -ων} BOT. το µεσαίο στρώµα τού 
περικαρπίου των αγγειοσπέρµων, που βρίσκεται µεταξύ εξωκαρ-πίου και 
ενδοκαρπίου. 

µεσόκλιµα (το) {µεσοκλίµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΕΤΕΩΡ. το κλίµα µικρών 
περιοχών τής επιφάνειας τής Γης, όπως κοιλάδων, παραποτάµιων εκτάσεων, 
πόλεων, περιοχών µεταξύ δασικών εκτάσεων κ.λπ., που ενδέχεται να µην 
είναι αντιπροσωπευτικό τού γενικού κλίµατος τής περιοχής. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mesoclimate]. 



µεσοκλιµατολογία 1078 µέσος 
 

µεσοκλιµατολογία (η) {µεσοκλιµατολογιών} ο κλάδος τής κλιµα-
τολογίας που µελετά τα µεσοκλίµατα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. mesoclimatology]. 

µεσοκνήµιο (το) [µτγν.] {µεσοκνηµί-ου | -ων) ΑΝΑΤ. το µεσαίο τµήµα 
τής κνήµης. 

µεσόκοπος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται ανάµεσα στη νεανική και τη 
γεροντική ηλικία ΣΥΝ. µεσήλικος, µεσοκαιρίτης. ίΕΤΎΜ. αρχ. < 
µέσο- + -κόπος < κόπτω]. 

µεσοκυττάριος, -α, -ο [1873] ΒΙΟΛ. 1. αυτός που διαπλάσσεται ή βρί-
σκεται µεταξύ των κυττάρων 2. µεσοκυττάριοι χώροι | µεσοκυττάρια 
διαστήµατα οι χώροι που βρίσκονται µεταξύ κυττάρων σε φυτικούς 
ιστούς γεµάτους µε αέρα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
intercellular]. 

µεσολαβή (η) 1. (στη γυµναστική) το πιάσιµο τής µέσης µε τα δύο 
χέρια 2. (στο αγώνισµα τής πάλης) η λαβή κατά την οποία ο παλαι-
στής συσφίγγει µε τα δυο του χέρια τη µέση τού αντιπάλου του. 

µεσολάβηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η παρέµ-
βαση τρίτου για την επίλυση τής διαφοράς δύο πληρών: η ~ ενός 
κοινού γνωστού τους συνέβαλε στην αποκατάσταση των σχέσεων τους 
|| ο υπουργός Εξωτερικών ζήτησε διεθνή ~ για την επίλυση τού 
προβλήµατος µεταξύ των δύο κρατών 2. (καταχρ.) η παρέλευση χρο-
νικού διαστήµατος (µεταξύ δύο γεγονότων): µετά την υπογραφή τής 
συνθήκης ειρήνης και τη ~ τριετούς ειρηνικής συµβίωσης, τα δύο 
κράτη επέστρεψαν δριµύτερα στις εχθροπραξίες. 

µεσολαβητής (ο) [1897], µεσολαβητρια (η) {µεσολαβητριών} το 
πρόσωπο που παρεµβαίνει συµβιβαστικά ή συµφιλιωτικά ανάµεσα 
σε αντιµαχόµενες πλευρές: ο - τού Ο.Η.Ε. για το Κυπριακό. 

µεσολαβητικός, -ή, -ό [1895] αυτός που σχετίζεται µε µεσολάβηση: ~ 
προσπάθεια | ρόλος | πρωτοβουλία | πρόταση. 

µεσολαβώ ρ. αµετβ. {µεσολαβείς... | µεσολάβησα} 1. παρεµβαίνω 
(ανάµεσα σε άτοµα, οµάδες ή κράτη), προκειµένου να επιτύχω την 
επίλυση διαφοράς ή τον συµβιβασµό αντιτιθέµενων συµφερόντων 
και απόψεων: ~ για τον τερµατισµό πολέµου | για την επίλυση προ-
βλήµατος | για την υπέρβαση κρίσεως 2. κάνω ενέργειες απευθυνό-
µενος σε κάποιον για λογαριασµό τρίτου: µεσολάβησε στον διευθυ-
ντή, για να προσληφθώ στην εταιρεία ΣΥΝ. µεσιτεύω · 3. παρεµβάλ-
λοµαι (ανάµεσα σε χρονικά ή τοπικά σηµεία): ανάµεσα στα δύο γε-
γονότα µεσολαβούν λίγα χρόνια 4. λαµβάνω χώρα, συµβαίνω ενδια-
µέσως: θα φύγω τη ∆ευτέρα, αν δεν µεσολαβήσει τίποτε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεσολαβώ (-έω) < µέσο- + -λαβώ < θ. λαβ-, τού απρφ. 
λαβ-εϊν (αόρ. β' τού αρχ. λαµβάνω)]. 

µεσολαβώ - διαµεσολαβώ. Η λ. µεσολαβώ, ήδη αρχαία, σήµαινε 
αρχικά «διακόπτω, µπαίνω στη µέση, παρεµβάλλοµαι». Σε νεότε-
ρους χρόνους προσέλαβε επιπροσθέτως τη σηµ. «παρεµβαίνω για 
να γίνει κάτι» (συχνά µε αρνητική χροιά, «παρέµβαση µε µέσο»: 
Μεσολάβησε ένας γνωστός του υπουργός, για να τον προσλάβουν 
στην υπηρεσία). Το ρ. διαµεσολαβώ και τα παράγωγα του διαµε-
σολάβηση, διαµεσολαβητής πλάστηκαν τη δεκαετία τού '80 µε 
πολιτικού περιεχοµένου σηµ. (επίσηµη πολιτική παρέµβαση από 
διεθνείς και άλλους ευρύτερους οργανισµούς προς επίλυση δια-
κρατικών διαφορών): Η διαµεσολάβηση τού προέδρου τού Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου µεταξύ των εµπόλεµων κρατών τής πρώην 
Γιουγκοσλαβίας δεν έφερε αποτελέσµατα - Στην επίλυση των δια-
φορών προτίθεται να διαµεσολαβήσει ο Ο.Η.Ε. Σε τέτοιες χρήσεις 
το δία- δηλώνει ό,τι το ξενικό (λατινικής προελεύσεως) inter-. Τε-
λευταία, η λ. διαµεσολαβώ και τα παράγωγα της άρχισαν να χρη-
σιµοποιούνται και µε φιλολογικού περιεχοµένου σηµ., δηλώνοντας 
τον ερµηνευτή (φιλόλογο), που παρεµβάλλεται ανάµεσα στον δη-
µιουργό (συγγραφέα) και τον αναγνώστη, ανάµεσα στο κείµενο 
και τον αναγνώστη, ώστε να βοηθηθεί ο αναγνώστης στην καλύ-
τερη κατανόηση τού κειµένου. 

µεσολιθικός, -ή, -ό [1890] ΙΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την 
περίοδο τής προϊστορίας, κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η µετά-
βαση από τον τρόπο ζωής τού κυνηγού-τροφοσυλλέκτη στην παρα-
γωγική οικονοµία τής γεωργίας και κτηνοτροφίας (περίπου 10η-7η 
χιλιετία π.Χ.): ~ εποχή. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
mesolithic]. 

µεσολόβιος, -α, -ο [1836] ΑΝΑΤ. 1. αυτός που βρίσκεται ανάµεσα 
στους λοβούς ενός οργάνου 2. µεσολόβιο (το) {µεσολοβί-ου | -ων} ο 
µεγάλος εγκάρσιος σύνδεσµος που βρίσκεται µεταξύ των δύο εγκε-
φαλικών ηµισφαιρίων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
interlobaire], 

Μεσολόγγι (το) {-ίου κ. -ιού) 1. η πρωτεύουσα τού νοµού Αιτωλοα-
καρνανίας 2. ΙΣΤ. έξοδος τού Μεσολογγίου βλ. λ. έξοδος. — Μεσο-
λογγίτης (ο), Μεσολογγίτισσα (η), µεσολογγίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν., πιθ. < δαλµατ. Messo-laghi «λιµνοθάλασσα», ονοµασία που 
δόθηκε αρχικώς από τους ∆αλµατούς πειρατές στα ιχθυοτροφεία τής 
περιοχής και µαρτυρείται από το 1571. Η παρετυµολογία Μεσολόγγι 
< µέσος + λόγγος οδήγησε στην καθιέρωση τής γραφής µε -γγ-αντί -
γκ-]. 

µεσοµήριο (το) [µτγν.] {µεσοµηρί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. το τµήµα τού σώ-
µατος που βρίσκεται ανάµεσα στους µηρούς, η βουβωνική χώρα ΣΥΝ. 
ριζοµέρι. 

µέσον (το) → µέσο 
µεσονύκτιο (το) → µεσάνυχτα 
µεσονύχτι (το) —> µεσάνυχτα 
µεσονυχτίς επίρρ. (λαϊκ.) µεσάνυχτα, στη µέση τής νύχτας: µε ξύ- 

πνησε ~. 
µεσοούρανα (τα) → µεσούρανα 
µεσοπαθητικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που δηλώνει στη Ν. Ελληνική τη 
µορφολογική σύµπτωση µέσης και παθητικής φωνής (π.χ. µέσο η Μα-
ρία χτενίστηκε «χτένισε η ίδια τον εαυτό της», παθητικό η Μαρία χτε-
νίστηκε στο κοµµωτήριο (= την χτένισε η κοµµώτρια), σε αντίθεση µε 
ό,τι συνέβαινε στην αρχαία (π.χ. έλύσατο - έλύθη): ~ φωνή | ρηµατι-
κός τύπος. 

µεσοπάτωµα (το) {µεσοπατώµ-ατος | -ατα,-άτων} ο ηµιώροφος. 
µεσοπέλαγα επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) στη µέση τού πελάγους, στην 
ανοιχτή θάλασσα: αρµενίζαµε ~, όταν µας έπιασε άγριο µπουρίνι. 

Μεσοπεντηκοστή (η) [µτγν.] ΕΚΚΛΗΣ. εορτή τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας, η οποία τελείται εικοσιπέντε ηµέρες µετά το Πάσχα, την τέ-
ταρτη ηµέρα τής εβδοµάδας, σε ανάµνηση τής διδασκαλίας τού Ιη-
σού Χριστού στον Ναό τού Σολοµώντα. 

µεσοπλανητικός, -ή, -ό ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που υπάρχει ή βρίσκεται 
ανάµεσα σε πλανήτες: - Ολη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
interplanetary (νόθο συνθ.)]. 

µεσοπλεύριος, -α, -ο [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται στις πλευρές, 
αυτός που αναφέρεται σε αυτό τον χώρο: ~ µυς | αρτηρία | νεύρο | 
νευραλγία. 

Μεσοπόλεµος (ο) {Μεσοπολέµου} η χρονική περίοδος 1918-1939 
που µεσολάβησε µεταξύ των δύο παγκόσµιων πολέµων. — µεσοπο-
λεµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. entre-deux-guerres]. 

µεσόπορτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.] η εσωτερική πόρτα οικήµατος, διά 
µέσου τής οποίας επικοινωνούν δύο δωµάτια ΣΥΝ. εσώθυρα. 

Μεσοποταµία (η) [µτγν.] η περιοχή τής Ασίας µεταξύ των ποταµών 
Τίγρη και Ευφράτη, η οποία υπήρξε κατά την αρχαιότητα κοιτίδα ση-
µαντικών πολιτισµών και αργότερα, στην εποχή τής ακµής των Αρά-
βων, γνώρισε σηµαντική ανάπτυξη. — ΜεσοποτάµΐΌς (ο) [µεσν.], µε-
σοποταµιακός, -ή, -ό. 

µεσοποτάµιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που βρίσκεται ανάµεσα σε πο-
ταµούς. 

µεσοπρόθεσµος, -η, -ο αυτός τού οποίου η πραγµατοποίηση, η λήξη ή 
η εξόφληση δεν τοποθετείται ούτε στο εγγύς ούτε στο µακρινό 
µέλλον, αλλά κάπου ενδιάµεσα: ~ στόχος | δάνειο | µέτρα. — µεσο-
πρόθεσµα επίρρ. [ΕΤΥΜ,· Απόδ. τού γαλλ. à moyen terme]. 

µέσος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται µεταξύ δύο (τοπικών ή χρονι-
κών) σηµείων: ~ ηλικία | απόσταση· ΦΡ. (α) µέση οδός η ενδιάµεση 
λύση, η αποφυγή των άκρων, το µέτρο: η κυβέρνηση ακολούθησε τη 
~, ώστε να συµβιβάσει τα αντίπαλα συµφέροντα ΣΥΝ. χρυσή τοµή (β) 
Μέση Ανατολή βλ. λ. ανατολή 2. (ειδικότ., για χαρακτηρισµό ιστορι-
κών περιόδων) αυτός που µεσολαβεί ανάµεσα στο πρώιµο και το 
ύστερο: Μέσο Βασίλειο (περίοδος τής αρχαίας αιγυπτιακής ιστορίας, 
περίπου από το 2040 ώς το 1786 π.Χ., µεταξύ Αρχαίου και Νέου Βασι-
λείου) || ~ χρόνοι (ο Μεσαίωνας) 3. αυτός που βρίσκεται στο ενδιά-
µεσο, αυτός που παρεµβάλλεται: ~ εισοδηµατική τάξη- ΦΡ. (α) µέση 
εκπαίδευση βαθµίδα τής εκπαίδευσης, που παρεµβάλλεται ανάµεσα 
στη στοιχειώδη και την ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση (το γυµνά-
σιο και το λύκειο): καθηγητής | προϊστάµενος γραφείου | επιθεωρητής 
| σύµβουλος µέσης εκπαιδεύσεως (β) µέσος όρος (i) (για αριθµούς) το 
πηλίκο τής διαίρεσης τού αθροίσµατος αριθµών µε τον αριθµό που 
αντιπροσωπεύει το πλήθος του: ο ~ των 2 και 4 είναι το 3 [(4+2): 2 = 
3] || κατά µέσον όρο (ανάµεσα στο λιγότερο και το περισσότερο) (ii) η 
κατά µέσον όρο στατιστική διαµόρφωση µεγέθους εκπεφρασµένη 
αριθµητικά κ.λπ.: ο ~ ζωής ενός αυτοκινήτου είναι τα 10 χρόνια (βλ. 
λ. ζωή) || ο ~ αύξησης των γεννήσεων (γ) ΦΙΛΟΣ, µέσος όρος 
συλλογισµού η έννοια που είναι κοινή και στις δύο προκείµενες 
προτάσεις (συµβολισµός: Μ) τού συλλογισµού, καθιστώντας έτσι 
δυνατή τη σύνδεση υποκειµένου και κατηγορουµένου στο συµπέρα-
σµα (Υ - Κ) 4. µέσος (ο) ΑΝΑΤ. (α) το µεσαίο δάχτυλο τού χεριού ή 
τού ποδιού ΣΥΝ. ενδιάµεσος, µεσαίος (β) ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) παί-
κτης που αγωνίζεται στη µεσαία γραµµή τής οµάδας ΣΥΝ. χαφ 5. αυ-
τός που δηλώνει τον µέσο όρο µεγέθους | ποσότητας µε την οποία 
εµφανίζεται φαινόµενο: ~ ετήσια βροχόπτωση | βεληνεκές | θερµο-
κρασία (ο µέσος όρος τιµών τής θερµοκρασίας σε ορισµένο χρονικό 
διάστηµα) 6. (µτφ.) αυτός που αποτελεί αντιπροσωπευτική περίπτωση 
τού συνόλου στο οποίο ανήκει: ο ~ πολίτης είναι αυτή την περίοδο 
απογοητευµένος από τα πολιτικά κόµµατα || ~ τηλεθεατής | κατα-
ναλωτής 7. αυτός που βρίσκεται µεταξύ δύο ακραίων καταστάσεων ή 
γενικότ. δύο καταστάσεων που µπορούν να χαρακτηριστούν µε σα-
φήνεια (ούτε υψηλός ούτε χαµηλός, ούτε µεγάλος ούτε µικρός, ούτε 
καλός ούτε κακός κ.λπ.): είναι µέσης µορφώσεως | στάθµης · 8. ΑΝΑΤ. 
(α) µέση φλέβα υποδόρια φλέβα, που αρχίζει από το ραχιαίο φλεβικό 
δίκτυο τού χεριού (β) µέσο νεύρο νευρικό στέλεχος, το οποίο 
εκτείνεται από το βραχιόνιο πλέγµα ώς την παλάµη · 9. ΓΛΩΣΣ. (α) 
µέσο ρήµα (i) ρήµα µέσης φωνής µε κατάληξη -οµαι | -ιέµαι | -ούµαι | 
-ώµαι που δηλώνει µέση διάθεση, π.χ. χτενίζοµαι, πλένοµαι (ii) (κα-
ταχρ.) ρήµα παθητικής φωνής (β) µέση διάθεση η διάθεση στην 
οποία ανήκουν τα ρήµατα, των οποίων το υποκείµενο ενεργεί και 
ταυτόχρονα δέχεται την ενέργεια αυτή (βλ. κ. λ. διάθεση) (γ) µέσο 
σύµφωνο (στην παραδοσιακή - σχολική γραµµατική, ιδίως τής αρ-
χαίας Ελληνικής) καθένα από τα σύµφωνα τού οποίου η προφορά θε-
ωρήθηκε ως ενδιάµεση (µέση), δηλ. ανάµεσα στα ψιλά και τα δασέα, 
ήτοι τα σύµφωνα β [b], δ [d], γ [g] (ο σηµερ. όρος είναι «ηχηρά κλει-
στά»). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµµεσος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *medhyo- «µεσαίος», πβ. σανσκρ. mâdhyah, λατ. 
médius (> ισπ. medio), αρµ. mêj-, γερµ. Mitte, αγγλ. mid, ιρλ. mid- (α' 
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συνθ.) κ.ά. Οµόρρ. µεσ-άζων, µεσα-ίος, µεσ-ίτης, µεσό-γειος, µεσολαβώ κ.ά.]. 
µεσοσπονδύλιος, -α, -ο [1863] ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται µεταξύ σπονδύλων: ~ 
αρθρώσεις | δίσκοι | τρήµατα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
intervertébrale]. µεσοστοατίς επίρρ. [µεσν.] στη µέση τού δρόµου. µεσοστύλιο 
(το) [µτγν.] {µεσοστυλί-ου | -ων} ΑΡΧίτ. το διάστηµα µεταξύ δύο στύλων. 
µεσότητα (η) [αρχ.] {µεσοτήτων} 1. η ιδιότητα τού µέσου, το να βρίσκεται κάτι 
σε µέση κατάσταση ANT. ακρότητα 2. ΜΑΘ. ο µέσος όρος σε µια συνεχή 
αναλογία 3. ΦΙΛΟΣ. (κυρ. στον χώρο των ηθικών αξιών) η κατάσταση τού 
µέτρου, η αποφυγή ακροτητών: η έννοια τής αριστοτελικής ~ ΣΥΝ. αρµονία, 
ισορροπία ANT. αµετροέπεια. µεσότιτλος (ο) {µεσοτίτλ-ου | -ων, -ους} ο τίτλος 
που µεσολαβεί ανάµεσα στις παραγράφους κειµένου. µεσοτοιχία (η) 
{µεσοτοιχιών} ο κοινός τοίχος που χωρίζει δύο διαµερίσµατα (σπανιότ. κ. 
οικοδοµές, οικόπεδα). µεσότοιχος (ο) [µτγν.] {µεσοτοίχ-ου | -ων, -ους} 1. ο 
εσωτερικός τοίχος οικήµατος, που χωρίζει δωµάτια 2. η µεσοτοιχία (βλ.λ.). 
µεσούντος → µεσώ 
µεσούρανα (τα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µέσο τού ουρανού 2. (ως επίρρ.) στη 
µέση τού ουρανού: το αεροπλάνο πετούσε ~ ΣΥΝ. µεσου-ρανίς. µεσουράνηµα 
(το) [µτγν.] {µεσουρανήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η θέση τού Ηλίου ή άλλου 
αστέρα στο µέσο τού ουρανού 2. (µτφ.) το αποκορύφωµα τής δύναµης, τής 
ακµής ή τής δόξας: η αρχαία Αθήνα ήταν στο ~ της κατά τον χρυσό αιώνα τού 
Περικλή ΣΥΝ. Κολοφώνας, απόγειο, ζενίθ. Επίσης µεσουράνισµα [µτγν.]. 
µεσουρανίς επίρρ. (λαϊκ.) στη µέση τού ουρανού. µεσουρανώ ρ. αµετβ. [αρχ.] 
{µεσουρανείς... | µεσουράνησα) 1. (για ουράνια σώµατα) βρίσκοµαι στο µέσο 
τού ουρανού, διέρχοµαι από τον µεσηµβρινό ενός τόπου, βρίσκοµαι στο 
κατακόρυφο σηµείο 2. (µτφ.) φθάνω στο απόγειο, στο αποκορύφωµα τής 
επιτυχίας, τής ανάπτυξης, τής ακµής ή τής δόξας: την εποχή εκείνη στο θέατρο 
µεσουρανούσε η Κυβέλη ΣΥΝ. θριαµβεύω, βρίσκοµαι στο ζενίo ANT. παρακ-
µάζω, βρίσκοµαι στο ναδίρ, φθίνω. — µεσουράνηση (η) [µτγν.]. µεσούσης → 
µεσώ 
µεσόφαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. η φάση τού µιτωτι-κού 
κύκλου που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο διαδοχικών κυτταρικών διαιρέσεων σε 
αυτή γίνεται αύξηση τού κυτταροπλάσµατος, σύνθεση πρωτεϊνών και 
νουκλεϊκών οξέων (D.N.A., R.N.A.), διπλασιασµός τού D.N.A., και 
προετοιµάζεται η µίτωση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
mesophase]. µεσοφόρι κ. (λαϊκότ.) µισοφορι (το) {µεσοφορ-ιού | -ιών) 1. το γυ-
ναικείο εσώρουχο που φοριέται κάτω από το φόρεµα, το κοµπινεζόν 2. 
(συνεκδ.) η γυναίκα: «αχ, βρε παλιο-µισοφόρια, τι τραβάν για σας τ'αγώρια» 
(τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µεσοφόρι)ο)ν, υποκ. τού επιθ. *µεσόφορον (ενν. ένδυµα) < 
µέσο- + -φορον < φορώ. Ο τ. µισοφορι κατά παρετυµολ. σύνδεση προς το επίθ. 
µισός]. µεσόφρυδο (το) ΑΝΑΤ. το µέρος τού προσώπου που βρίσκεται ανάµεσα 
στα δύο φρύδια και πάνω ακριβώς από τη ρίζα τής µύτης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
µεσόφρυον< µες)ο)- + -οφρυον< δφρυς «φρύδι»]. µεσοφωνία (η) [1874] 
{µεσοφωνιών} 1. το φορητό αρµόνιο 2. το ακορντεόν. µεσόφωνος (η) [1897] 
{µεσοφών-ου | -ων, -ους) η λυρική τραγουδίστρια, η φωνή τής οποίας 
αναπτύσσεται σε µεσαία κλίµακα, ανάµεσα σε αυτήν τής υψιφώνου (σοπράνο) 
και τής βαρυφώνου (κοντράλ-το) ΣΥΝ. µετζοσοπράνο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ιταλ. mezzosoprano]. µεσοχείµωνα επίρρ. (λαϊκ.) στη µέση τού χειµώνα ΣΥΝ. 
καταχείµωνα. µεσοχείµωνο (το) [µεσν.] η µέση τού χειµώνα. µεσοχρονίς επίρρ. 
(λαϊκ.) στη µέση τού χρόνου. µεσοχώρι (το) {µεσοχωρ-ιού | -ιών} το χωριό που 
βρίσκεται µακριά από τα παράλια, στην ενδοχώρα. µεσπιλέα (η) (λόγ.) η 
µουσµουλιά (βλ.λ.). Επίσης µεσπίλη [µτγν.]. µέσπιλο (το) {µεσπίλ-ου | -ων} 
(λόγ.) το µούσµουλο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µέσπιλον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. Μεσσαλίνα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (µετωνυµ.) ως χαρακτηρισµός για γυναίκα ανήθικη ως προς την 
ερωτική συµπεριφορά της και αδίστακτη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. messalina < λατ. Messalina, σύζυγος τού Ρωµαίου αυ-
τοκράτορα Κλαυδίου, περιώνυµη για την ανήθικη και αδίστακτη συµπεριφορά 
της]. Μεσσήνη (η) 1. πόλη τής Ν∆. Πελοποννήσου στον νοµό Μεσσηνίας 2. 
πόλη τής ΒΑ. Σικελίας απέναντι από την Ιταλία. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. Μεσσηνία]. 
Μεσσηνία (η) περιοχή και νοµός τής Ν∆. Πελοποννήσου µε πρωτεύουσα την 
Καλαµάτα. — Μεσσήνιος (ο), Μεσσηνία (η), µεσσηνιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Μεσσήνη, ονοµασία σηµαντικής πόλεως τής περιοχής, που 
ιδρύθηκε το 369 π.Χ. στο βουνό Ιθώµη (και αρχικώς ονοµαζόταν επίσης 
Ιθώµη). Πρόκειται πιθ. για προελλην. τοπωνύµιο, η δε αναγωγή στο επίθ. µέσος 
είναι προϊόν παρετυµολογίας]. Μεσσηνιακός (Κόλπος) (ο) κόλπος τής Ν∆. 
Πελοποννήσου στον 
νοµό Μεσσηνίας. µεσσιανικός, -ή, -ό [1877] ο σχετικός µε τον µεσσία ή τον 
µεσσιανισµό: ~ κηρύγµατα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. messianique]. 

µεσσιανισµός (ο) [1897] 1. η πίστη των Εβραίων στη µελλοντική έλευση τού 
µεσσία, ο οποίος θα έσωζε τον εβραϊκό λαό 2. (κατ' επέ-κτ.) η πίστη στον 
µελλοντικό ερχοµό ενός µεσσία και γενικότ. ενός σωτήρα (λ.χ. στο πολιτικό ή 
εθνικό επίπεδο), δηλ. σε ένα πρόσωπο µε εξαιρετικές ικανότητες (χαρισµατικό 
ηγέτη), το οποίο και θα λυτρώσει τον λαό ή το έθνος από τα προβλήµατα του. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. messianisme]. 

µεσσίας (ο) {µεσσιών} 1. ΘΡΗΣΚ. το πρόσωπο που περίµεναν οι Εβραίοι να 
έρθει ως σωτήρας και ελευθερωτής τους 2. Μεσσίας (ο) (στον χριστιανισµό) ο 
Ιησούς Χριστός 3. (µετωνυµ.) ο ηγέτης από τον οποίο περιµένουν όλοι να 
λύσει τα προβλήµατα, να τους απαλλάξει από τα δεινά: µετά την πτώση τής 
χούντας ο λαός υποδέχθηκε τον Κ. Καραµανλή ως ~ || η αναζήτηση πολιτικού ~ 
αποτελεί δείγµα κρίσης τής δηµοκρατίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αραµ. meäihä < εβρ. masiâh «χριστός, χρισµένος» < ρ. 
masâh «σηµαδεύω, χρίω (µε λάδι)»]. 

µέστο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη εκφραστική· περίλυπα, λυπηµένα. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. mesto «λυπηµένος, µελαγχολικός» < λατ. maestus]. 

µεστός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από αφθονία και πληρότητα: λόγος 
~ νοηµάτων ΣΥΝ. πλήρης · 2. (για καρπούς) αυτός που έχει ωριµάσει: ~ 
στάχυα | σύκα | σταφύλια ΣΥΝ. µεστωµένος, γινω-µένος ANT. άγουρος, 
αγίνωτος 3. (µτφ.) σφιχτοδεµένος 4. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
πνευµατική ωριµότητα. — µεστότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ., εκφραστικός 
όρ., αγν. ετύµου]. 

µεστώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {µέστω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) 
να ωριµάσει ♦ (αµετβ.) 2. (για καρπούς) γίνοµαι ώριµος: µεστώσανε γρήγορα 
φέτος τα σταφύλια ΣΥΝ. ωριµάζω 3. (µτφ.) αναπτύσσοµαι: µεγάλωσε, 
µέστωσε, έγινε κοτζάµ άντρας! — µέστωµα (το) [µτγν.]. 

µεσώ ρ. αµετβ. (λόγ.) {εύχρ. µόνο η απόλυτη µτχ. σε γεν. µεσού-ντος, -σης, -
ντων +γεν.} βρίσκοµαι στη µέση (χρονικής περιόδου, γεγονότος)· µόνο σε 
µετοχικές φρ., π.χ. µεσούσης τής διαδικασίας, ήρθε η διαταγή να διακόψουµε 
κάθε εργασία || µεσούσης τής νυκτός | τής εξεταστικής περιόδου || µεσούντος 
τού θέρους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µεσώ (-όω) < µέσος]. 

µέσω πρόθ. (+γεν.) δηλώνει: 1. τόπο διέλευσης (= µέσα από): το τρένο διέρχεται 
~ Θεσσαλονίκης || η διακίνηση τού εµπορεύµατος γίνεται ~ Αθηνών 2. τρόπο, 
µέσο, µεσολάβηση: ο αγώνας θα µεταδοθεί ζωντανά ~ δορυφόρου || βρήκε 
δουλειά ~ τού θείου του. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Επιρρηµατοποιηµένη δοτ. εν. τού αρχ. επιθ. µέσος (βλ.λ.), απόδ. τού 
γερµ. mittels durch]. 

µεσώροφος (ο) [1882] {µεσωρόφ-ου | -ων, -ους) 1. ο µεσαίος όροφος 
οικοδοµήµατος (κυρ. πολυκατοικίας) ΣΥΝ. µεσοπάτωµα 2. ο όροφος που 
µεσολαβεί ανάµεσα στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο ΣΥΝ. ηµιώροφος. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. entresol]. 

µετά1 κ. µετ' (µπροστά από α) κ. µεθ' (µπροστά από λέξη που παλαιότερα 
δασυνόταν) πρόθ. δηλώνει: 1. ακολουθία (κάτι έπεται | ακο-λουθεί) (α) 
χρονική (υστερόχρονο): ~ την ακµή, έρχεται η παρακµή || ήρθε στη γιορτή ~ τον 
Γιώργο || ~ τη δήλωση τού υπουργού, ακολούθησε πανικός (β) τοπική: ~ το 
φανάρι, ο τρίτος δρόµος δεξιά || Το στενό είναι πριν από την Πανεπιστηµίου; 
Όχι, ~ (γ) κατά τάξη | ιεραρχία: ήρθε πρώτος ~ τον Γερµανό συναθλητή του στο 
ακόντιο 2. σε συνάρτηση µε το 1 (+αιτ. όταν υπάρχει άρθρο, ουσιαστικό ή από 
+αιτ. µε το άρθρο προαιρετικό): (α) σχέση αιτίας - αποτελέσµατος: ~ τον σάλο 
που προκλήθηκε στις εφηµερίδες για παράνοµους διορισµούς, διατάχθηκε 
δικαστική διερεύνηση τού θέµατος (β) εναντίωση: και ~ τα προχθεσινά, 
συνεχίζεις να µε ενοχλείς! || ~ τόσα φάρµακα, συνεχίζει να υποφέρει! 3. (λόγ.) 
συνοδία (+γεν.): προσήλθε ~ τής συζύγου του 4. τρόπο (+γεν.): ~ χαράς 
αποδέχοµαι την πρόταση σας || είχε τόση κίνηση στον δρόµο που µόλις και ~ 
βίας (µε µεγάλη δυσκολία) πρόφτασε την πτήση του || µετ' εµποδίων (µε 
εµπόδια, µε δυσκολίες) συνεχίζεται η κατάθεση φορολογικών δηλώσεων σε 
όλες τις Εφορίες τής χώρας || όλος ο νοµός υποδέχθηκε τον Πρόεδρο ~ βαΐων 
και κλάδων || ~ φανών και λαµπάδων (θριαµβευτικά) || ~ µυρίων βασάνων (µε 
πολύ κόπο) έφτασαν στον προορισµό τους οι εργαζόµενοι εξαιτίας των 
απεργιών στα αστικά µέσα µεταφοράς || ~ λύπης µου πληροφορήθηκα ότι η 
κατάσταση τής υγείας του επιδεινώθηκε || αρνήθηκε ~ µανίας να δώσει την 
συγκατάθεση της || άδεια µετ' αποδοχών || ~ µουσικής (µε την υπόκρουση 
µουσικής) || ~ λόγου (µε σύνεση και λογική) || ~ φόβου Θεού (µε το φόβο τού 
Θεού) || (στο τέλος επιστολών) ~ τιµής ή µεθ' υπολήψεως || ~ συγχωρήσεως 
(φρ. που χρησιµοποιούµε όταν κάτι που µόλις είπαµε µπορεί να προκαλέσει 
ηθικά τον ή τους συνοµιλητές µας ή να προκαλέσει συνειρµούς µη αποδεκτούς 
ηθικά) || ~ σπουδής (βιαστικά) || ~ βδελυγµίας (µε βδελυγµία). (Βλ. λ. πρόθεση, 
ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «στο µέσον, µεταξύ» (κυρ. σε σύνταξη µε γεν. 
πτώση), πιθ. < I.E. *met(i)- (η κατάλ. -τα σύµφωνα µε το κατά), πβ. γοτθ. mith 
«µε, µαζί», αρχ. γερµ. mit(i) (> γερµ. mit), αρχ. αγγλ. mid(i), ίσως και αλβ. 
mjet «µέσος». Η σύνδεση µε το I.E. θ. *medhyo- (βλ. λ. µέσος) δεν µπορεί να 
αποκλειστεί. Υστερογενής είναι τόσο η σηµ. «µαζί» όσο και η χρονική σηµ.]. 

µετά2 επίρρ. ΐ.για τη δήλωση χρονικής ακολουθίας· σε ύστερη, σε µελλοντική 
φάση: Πάρτε ένα γλυκό! Οι καφέδες θα έρθουν ~ || πρώτα πλένουµε τα χέρια 
µας και ~ τρώµε! ΣΥΝ. κατόπιν, ύστερα, αργότερα ΑΝΤ. πριν 2. (α) απολύτως: 
Όταν ήρθα δεν ήταν στο γραφείο του. Έφτασε πολύ - || Πηγαίνετε εσείς, εγώ θα 
έρθω ~ (β) ως ουσ. µε άρθρο το: Άσε τι γίνεται τώρα. Το ~ είναι που µετράει! 



µετά 1080 µεταγλωττίζω 
 

[ΕΤΥΜ Βλ. λ. µετά']. µετά- κ. µετά- κ. µετ- | µεθ- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. 
τη χρονική ακολουθία, ότι κάποιος/κάτι ακολουθεί χρονικά κάτι άλλο: µε-τα-
βιοµηχανικός, µεθ-εόρτια, µετα-µεσονύχτιο 2. τη µετάβαση, το πέρασµα σε κάτι 
νέο: µετα-λαµπαδεύω, µετα-γραφή 3. θέση µετά από κάτι άλλο: µετα-τάρσιο 4. 
αλλαγή: µετα-γλωττίζω, µετα-ποιώ 5. (α) υπέρβαση ή κριτική σε επιστήµη, 
µέθοδο κ.ά.: µετα-µοντερνισµός, µε-τα-ηθική (β) σχέση ή ενασχόληση µε κάτι: 
µετά-γλώσσα, µετα-λεξι-κογραφία. 

[ΕΤΥΜ; Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (και ελληνογενών ξέν. όρων) 
που προέρχεται από την πρόθ. µετά (βλ.λ.) και απαντά µε τις ακόλουθες 
µορφές: (α) µετά-, όταν το β' συνθ. αρχίζει από σύµφωνο (λ.χ. µετα-βιβάζω, 
µετα-τρέπω) (β) µετ-, όταν το β' συνθ. αρχίζει από φωνήεν (λ.χ. µετ-
εκπαιδεύω, µετ-ονοµάζω), και (γ) µεθ-, όταν το β' συνθ. αρχίζει από 
δασυνόµενο φωνήεν (λ.χ. µέθ-οδος, µεθ-οµηρικός)]. 

µεταβαίνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µετέβην, να/θα µεταβώ} (επίσ.) (+σε) 1. 
µετακινούµαι (από ένα µέρος σε άλλο): αύριο ο πρωθυπουργός θα µεταβεί στις 
Βρυξέλλες ΣΥΝ. πηγαίνω 2. (µτφ.) περνώ σε άλλη κατάσταση: επιθυµούν να 
µεταβεί η χώρα από την πολιτική αστάθεια στη δηµοκρατική οµαλότητα. 

µεταβάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετέβαλα, µεταβλήθηκα (λόγ. µετεβλή-θην, -ης, -
η..., µτχ. µεταβληθείς, -είσα, -έν), µεταβεβληµένος} δίνω σε κάτι άλλη µορφή, 
άλλο χαρακτήρα: ~ τη διάταξη, για να καλύψει και άλλες περιπτώσεις || ~ τα 
φρονήµατα | τη συµπεριφορά | τις συνθήκες | την όψη || οι λέξεις µεταβάλλουν 
σηµασία || χρειάστηκε να µεταβληθώ σε τύραννο, για να µπορέσω να τους 
επιβληθώ ΣΥΝ. αλλάζω, µετατρέπω, µεταµορφώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξελίσσω. 

µεταβαπτίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεταβάπτισ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. βαπτίζω 
εκ νέου, για δεύτερη φορά σε άλλο θρησκευτικό δόγµα 2. αλλάζω την 
ονοµασία (κάποιου): η πλοιοκτήτρια εταιρεία µεταβά-πτισε το «Αιγαίο» σε 
«Πάρος Εξπρές» ΣΥΝ. µετονοµάζω. — µεταβά-πτιση (η) [1889] κ. 
µεταβάπτισµα (το). 

µετάβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η µετακίνηση από έναν τόπο 
σε άλλο: η ~ στην Πάτρα µε τρένο || εισιτήριο απλής ~ (χωρίς επιστροφή) 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) πηγεµός· (µτφ.) 2. η εξελικτική διαδικασία που οδηγεί από µία 
κατάσταση σε άλλη: η ~ στον σοσιαλισµό || η ~ στην οικονοµία τής αγοράς 3. 
(στον λόγο) το πέρασµα (από ένα θέµα σε άλλο): η ~ από το ένα επιχείρηµα 
στο άλλο γίνεται µε δεξιοτεχνία. [ΕΤΥΜ < αρχ. µετάβασις < µεταβαίνω]. 

µεταβατικός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία τής 
µετάβασης ή συµβάλλει στη µετάβαση: βρισκόµαστε σε ~ εποχή | περίοδο | 
στάδιο, στην οποία κυοφορούνται σηµαντικές µεταβολές || ~ ρύθµιση | διάταξη | 
έννοια | παράγραφος- ΦΡ. µεταβατική κυβέρνηση η προσωρινή κυβέρνηση, 
που συγκροτείται από πολιτικά ή εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα και έχει ως 
αποστολή να προετοιµάσει τη διενέργεια εκλογών 2. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που 
δηλώνει µεταβατικότητα: ~ σύνταξη | χρήση ANT. αµετάβατος (β) µεταβατικό 
ρήµα το ενεργητικό ρήµα, η ενέργεια τού οποίου µεταβαίνει σε αντικείµενο, 
το ενεργητικό ρήµα που δέχεται ως συµπλήρωµα αντικείµενο: το εργαστικό 
ρήµα «βράζω» είναι και µεταβατικό (π.χ. βράζω καφέ) και αµετάβατο (π.χ. ο 
καφές βράζει) ΑΝΤ. αµετάβατο ρήµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. µεταβαίνω. Ορισµένοι επιστηµονικοί όροι αποτελούν 
µετάφρ. δάνεια από αγγλ. transitive]. 

µεταβατικότητα (η) [1890] {χωρ. πληθ.} 1. το να υπάρχει σε εξέλιξη η 
µετάβαση από µία κατάσταση σε άλλη 2. ΓΛΩΣΣ. (α) (γενικότ.) η δυνατότητα 
ενός ρήµατος να χρησιµοποιείται µε ή χωρίς συµπλήρωµα/αντικείµενο (β) 
(ειδικότ.) η σχέση µεταξύ ενός µεταβατικού ρήµατος και τού αντικειµένου 
του. 

µεταβιβάζω ρ. µετβ. {µεταβίβασ-α, -τηκα, -µένος} 1. µεταφέρω (από ένα µέρος 
σε άλλο): αεροπλάνα µεταβιβάζουν φάρµακα και είδη διατροφής στον άµαχο 
πληθυσµό 2. διαβιβάζω: ~ χαιρετισµούς | ευχές | ευχαριστίες · 3. ΝΟΜ. 
παραχωρώ, εκχωρώ (δικαίωµα µου σε κάποιον): ~ εξουσία | αρµοδιότητα | 
περιουσία | κυριότητα | οµόλογα. [ΕΤΥΜ αρχ· < µετά- + βιβάζω (βλ. κ. βάζω), 
o νοµ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. transférer]. 

µεταβίβαση (η) [1840] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η µεταφορά, η 
µετακίνηση (από ένα µέρος ή ένα πρόσωπο σε άλλο): η ~ τής σκέψης είναι ένα 
χαρακτηριστικό τηλεπαθητικό φαινόµενο || ~ ενέργειας από ένα πρόσωπο σε 
άλλο µε ένα άγγιγµα || κληρονοµική ~ ιδιοτήτων | χαρακτηριστικών 2. ΝΟΜ. η 
παραχώρηση, η εκχώρηση: κόστος | αξία/ διαδικασία µεταβίβασης || ~ 
δικαιώµατος | κυριότητας || η - εξουσιών | αρµοδιοτήτων σε άλλα θεσµικά 
όργανα. 

µεταβιβάσιµος, -η, -ο [1840] αυτός που µπορεί να µεταβιβαστεί, που µπορεί να 
τον παραχωρήσει κανείς σε άλλον: ~ εντολή | ακίνητο. [EJYM Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. transférable]. 

µεταβιβαστικός, -ή, -ό [1812] 1. αυτός µέσω τού οποίου µεταβιβάζεται κάτι: ~ 
έγγραφο 2. ΓΛΩΣΣ. µεταβιβαστικό ρήµα το ρήµα τού οποίου η ενέργεια δεν 
εκτελείται από το υποκείµενο, αλλά από το αντικείµενο κατ' εντολήν ή µε τη 
µεσολάβηση τού υποκειµένου, π.χ. ανεβάζω κάποιον (= τον βάζω | κάνω | 
βοηθώ να ανεβεί), κατ' αντιδιαστολή προς το ανεβαίνω. — µεταβιβαστικά 
επίρρ. 

µεταβιοµηχανικός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζει ή σχετίζεται µε την εποχή 
που ακολουθεί την υψηλής κλίµακας βιοµηχανοποίηση (βιοµηχανική εποχή): 
~ κοινωνία | εποχή. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. postindustriel]. 

µεταβλήθηκα ρ. → µεταβάλλω 
µεταβλητός, -ή, -ό 1. αυτός που υπόκειται σε µεταβολές, που εύκολα µπορεί να 

µεταβληθεί: ~ χαρακτήρας || οι άνεµοι θα πνέουν σε ~ διευθύνσεις ΣΥΝ. 
ευµετάβλητος ΑΝΤ. αµετάβλητος, αναλλοίωτος 2. ΜΑθ. µεταβλητή (η) το 
σύµβολο ή η ποσότητα που µπορεί να λάβει 

διάφορες τιµές από ένα προκαθορισµένο σύνολο: εξαρτηµένη | ανεξάρτητη - 3. 
ΑΣΤΡΟΝ. µεταβλητός αστέρας αστέρας, η λαµπρότητα τού οποίου φαίνεται 
να µεταβάλλεται µε την πάροδο τού χρόνου. — µεταβλητότητα (η) [1812]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. µεταβάλλω]. 

µεταβολή (η) 1. η διαδικασία αλλαγής και µετάβασης σε νέα κατάσταση: 
ξαφνική | ευπρόσδεκτη ~ τού καιρού || ~ τής κοινής γνώµης | τής θερµοκρασίας | 
πολιτικών φρονηµάτων | αισθηµάτων | πολιτεύµατος || επιφέρω ~ σ' ένα 
πρόγραµµα || ποσοστιαία ~ ΣΥΝ. αλλαγή, τροποποίηση, µετατροπή, αλλοίωση- 
ΦΡ. αντιστρεπτή µεταβολή βλ. λ. αντιστρεπτός · 2. (στη γυµναστική και στον 
στρατό) η αλλαγή µετώπου (στρατιώτη, µαθητή) µε στροφή τού σώµατος 
γύρω από τον άξονα του προς την αντίθετη κατεύθυνση και το σχετικό 
παράγγελµα: έκανε ~ κι έφυγε βιαστικά || (µτφ.) έκανε πολιτική ~ µε τις νέες του 
δηλώσεις- ΦΡ. (λαϊκ.) κάνε µεταβολή φύγε, στρίβε, δίνε του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλλαγή, εξελίσσω. [ETYM. αρχ. < µεταβάλλω]. 

µεταβολικός, -ή, -ό [µτγν.] ΒΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον µεταβολισµό: - 
αντίδραση | νόσος. 

µεταβολισµός (ο) ΒΙΟΛ. το σύνολο των βιοχηµικών διεργασιών που έχουν ως 
αποτέλεσµα είτε τη σύνθεση χηµικών ενώσεων κατάλληλων για την κάλυψη 
τής αύξησης και τής ανάπλασης τού σώµατος ή για την αποταµίευση υλικών 
(αναβολισµός) είτε την αποικοδόµηση χηµικών ενώσεων µε σκοπό την 
εξασφάλιση τής απαραίτητης για τη ζωή ενέργειας (καταβολισµός). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métabolisme]. 

µεταβολίτες (οι) {µεταβολιτών} ΒΙΟΛ. τα προϊόντα τού µεταβολισµού (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. metabolite(s)]. 

µετάβολος (ο) {µεταβόλ-ου | -ων, -ους} ΒΙΟΛ. κάθε είδος εντόµου που κατά την 
ανάπτυξη του εµφανίζει µεταµορφώσεις (βλ.λ.) ΑΝΤ. αµε-τάβολος. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. µεταβάλλω]. 

µεταβυζαντινός, -ή, -ό ΙΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την εποχή που 
ακολούθησε την πτώση τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: ~ τέχνη | εποχή | 
αγιογραφία. 

µεταγγίζω ρ. µετβ. {µετάγγισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (σπάν.) µεταφέρω (υγρό) 
από ένα δοχείο σε άλλο 2. ΙΑΤΡ. διοχετεύω ενδοφλεβίως (το αίµα ενός ατόµου 
σε άλλο, που το χρειάζεται για τη θεραπευτική του αγωγή): ~ αίµα στον 
τραυµατία 3. (µτφ.) καθιστώ (κάποιον) κοινωνό (των σκέψεων, των 
πεποιθήσεων ή των εµπειριών µου): ~ ιδέες ΣΥΝ. µετακενώνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< µετ(α) + -αγγίζω < άγγος (βλ. λ. αγγείο)]. 

µεταγγίζω - αγγίζω. Τα δύο ρήµατα δεν διαφέρουν µόνο στη σηµασία, 
αλλά και στην ετυµολογία τους. Το αρχαίο (µεταγενέστερο) µετ-αγγίζω 
και το παράγωγο του µετ-άγγισις, νεότερη λέξη που πρωτοαπαντά στον 
Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, ανάγονται στη λ. αγγείο: µετ-αγγίζω 
σηµαίνει αρχικά «µεταφέρω από το ένα αγγείο στο άλλο, µετακενώνω», 
από όπου περιορίστηκε σηµασιολογικά στη «µεταφορά αίµατος» 
(µετάγγιση) Αντίθετα, το αγγίζω είναι άλλος τύπος τού εγγίζω (εγγύς + -
ίζω), που προήλθε από έκκρουση στη συνεκφορά µε αντωνυµικά άρθρα: τα 
εγγίζω > τα 'γγίζω > τ' αγγίζω. 

µετάγγιση (η) [1851] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. η µεταφορά (υγρού) από 
ένα αγγείο σε άλλο 2. ΙΑΤΡ. µετάγγιση (αίµατος) η ενδοφλέβια διοχέτευση 
αίµατος που προέρχεται από δότη σε άτοµο που το έχει ανάγκη (για 
θεραπευτικούς λόγους). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. transfusion]. 

µεταγενέστερος, -η, -ο 1. αυτός που ακολουθεί χρονικά, που γίνεται ή 
εξελίσσεται µετά από κάτι προγενέστερο του: τα ~ γεγονότα απέδειξαν ότι είχε 
τελικά δίκιο || ~ έρευνες | σκέψεις | ανακαλύψεις | περίοδος ΣΥΝ. υστερόχρονος, 
κατοπινός, πρόσφατος ΑΝΤ. προγενέστερος 2. µεταγενέστεροι (οι) 
{µεταγενεστέρ-ων, -ους} όλοι οι άνθρωποι που θα ακολουθήσουν τα επόµενα 
χρόνια, η µελλοντική γενιά: εµείς δεν θα προλάβουµε τίποτε απ'όλα αυτά- 
αγωνιζόµαστε για χάρη των ~ ΣΥΝ. (λόγ.) επιγενόµενοι, (καθηµ.) νεότεροι, 
απόγονοι 3. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε την ελληνιστική εποχή: ~ 
ελληνική γλώσσα (η κοινή). — µεταγενέστερα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; µτγν., συγκρ. βαθµ. τού αρχ. µ£ταγενής «νεότερος, κατόπιν 
γεννηµένος» < µετά- + -γενής < γένος]. 

µεταγλώσσα (η) {µεταγλωσσών} 1. ΓΛΩΣΣ. λέξεις, όροι, σύµβολα που 
χρησιµοποιούνται στη γλώσσα για να µιλήσουµε, να περιγράψουµε ή να 
αναφερθούµε στην ίδια τη γλώσσα (π.χ. οι όροι «ονοµατική φράση» και 
«ρηµατική φράση» χρησιµοποιούνται στη µεταγλώσσα τού συντακτικού): η - 
που χρησιµοποιεί αυτό το βιβλίο είναι δυσνόητη 2. (γενικότ. στις επιστήµες) η 
χρήση τής γλώσσας (ορολογίας) ή διαφόρων συµβόλων για την περιγραφή 
µιας επιστήµης και τού αντικειµένου της: µαθηµατική ~. — µεταγλωσσικός, -
ή, -ό, µεταγλωσσικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. metalanguage 
(νόθο συνθ.)]. 

µεταγλωττίζω ρ. µετβ. {µεταγλώττισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
µεταφέρω (τον λόγο, τους διάλογους ταινίας) σε γλώσσα άλλη από αυτήν τής 
παραγωγής της, για να γίνει κατανοητή σε αλλόγλωσσο κοινό χωρίς τη 
βοήθεια υποτίτλων: ~ την ταινία στα Ελληνικά 2. (ειδικότ.) µεταφέρω 
(κείµενο) από µία µορφή γλώσσας σε άλλη µορφή τής ίδιας γλώσσας, 
προσεγγίζοντας το ερµηνευτικά: το Σύνταγµα µεταγλωττίστηκε από την 
καθαρεύουσα στη δηµοτική το 1986. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µετά- + -γλωττίζω < 
αρχ. γλώττα, αττ. τ. τού γλώσσα]. 
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µεταγλώττιση (η) [1796] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. (γενικά) η µεταφορά 
κειµένου από µια γλώσσα σε άλλη 2. (ειδικότ.) η µεταφορά των διαλόγων 
κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου στη γλώσσα της χώρας στην οποία θα 
προβληθεί (συνήθ. µε επιτελείο ηθοποιών, που επαναλαµβάνουν τους 
αρχικούς διάλογους στη δική τους γλώσσα και των οποίων οι φωνές 
ακούγονται κατά την προβολή τού έργου στη θέση των αυθεντικών)· η 
τεχνική αυτή χρησιµοποιείται αντί τού υποτιτλισµού. Επίσης µεταγλωττισµός 
(ο) [1772]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετάφραση. 

µεταγλωττιστής (ο), µεταγλωττίστρια (η) (σηµ. 1) {µεταγλωττι-στριών} 1. 
πρόσωπο που µεταγλωττίζει (λόγο, διάλογους ταινίας, κείµενο) 2. ΠΛΗΡΟΦ. 
πρόγραµµα που µετατρέπει ένα κείµενο γραµµένο σε γλώσσα 
προγραµµατισµού κατανοητή σε µας, σε γλώσσα µηχανής που µπορεί να 
εκτελεστεί από τον υπολογιστή: σχεδίαση και υλοποίηση ενός ~ για µια 
υποθετική γλώσσα προγραµµατισµού. [ΕΤΥΜ. Ως προς τη σηµ. 2, η λ. 
αποδίδει το αγγλ. compiler]. 

µεταγραµµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεταγραµµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θη-κα), -
µένος} (για λέξη) αλλάζω τη σειρά των γραµµάτων ΣΥΝ. ανα-γραµµατίζω. — 
µεταγραµµατισµός (ο) [µτγν.]. 

µεταγραφή (η) 1. η µεταφορά σε άλλον κώδικα (λ.χ. η απόδοση κειµένου µε 
διαφορετικό σύστηµα γραφής από αυτό στο οποίο είχε αρχικώς γραφεί(: η ~ 
των ξένων ονοµάτων στα Ελληνικά (χρησιµοποιώντας αντί για το λατινικό 
αλφάβητο το ελληνικό) || φωνητική ~ (η γραφή λέξεως µε τα σύµβολα τού 
διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου) 2. ΒΙΟΛ. το στάδιο τής µεταβίβασης τού 
γενετικού µηνύµατος από το D.N.A. τού πυρήνα στο αγγελιαφόρο R.N.A. 
(βλ.λ.) 3. ΝΟΜ. η καταχώριση (σε ειδικό βιβλίο και από αρµόδια δηµόσια 
υπηρεσία, υποθηκοφυλακείο) των συµβολαίων ή των τίτλων, µε τους οποίους 
αποκτώνται ή µεταβάλλονται εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων (πβ. λ. 
κτηµατολόγιο) 4. ΜΟΥΣ. η όσο το δυνατόν πιστότερη µεταφορά τής πρώτης 
µορφής ενός έργου, λ.χ. για εκτέλεση από άλλο όργανο από αυτό για το οποίο 
είχε αρχικώς συντεθεί- η διασκευή 5. (α) η ένταξη αθλητή σε άλλον σύλλογο 
(οµάδα) από αυτόν στον οποίο µέχρι τότε ανήκε: η περίοδος των - στο 
ποδόσφαιρο || ο σύλλογος δεν θα κάνει καµία ~ για φέτος || ο παίκτης πήρε 
µεταγραφή σε οµάδα τού εξωτερικού (β) (συνεκδ.) ο ίδιος ο παίκτης | αθλητής, 
ο οποίος µεταγράφεται σε άλλη οµάδα: σπουδαία | ακριβή ~ (γ) (κατ' επέκτ.) η 
ένταξη επαγγελµατία (κυρ. υψηλής κατάρτισης ή αναγνώρισης) στο δυναµικό 
άλλης επιχείρησης από αυτή στην οποία ανήκε: οι ~ των τηλεοπτικών αστέρων 
από το ένα κανάλι στο άλλο είναι πλέον καθηµερινή είδηση 6. ΤΕΧΝΟΛ. η 
µεταφορά δεδοµένων από ένα σύστηµα σε άλλο ή από µία κασέτα ή δισκέτα 
σε άλλη: η -µιας ταινίας από µία βιντεοκασέτα σε άλλη || ειδικός ενισχυτής για 
µεταγραφές χωρίς απώλειες || ~ από δίσκο σε κασέτα ήχου. 
[ETYM. µτγν., αρχική σηµ. «αντιγραφή κειµένου σε άλλο είδος γραφής - 
αλλαγή τής απόδοσης», < αρχ. µεταγράφω. Ορισµένες σύγχρονες σηµ. 
αποδίδουν το γαλλ. transcription]. 

µεταγραφή - µετεγγραφή; Το µετα-γραφή (από το ρ. µετα-γρά- 
φω) χρησιµοποιείται για να δηλώσει «την αλλαγή, τη µετάβαση από κάτι 
σε κάτι άλλο» (η µεταγραφή των ξένων λέξεων στην Ελληνική µε ελληνικά 
γράµµατα - η µεταγραφή περιουσιακού στοιχείου (οικοπέδου, 
διαµερίσµατος κ.λπ.) στο υποθηκοφυλακείο από το όνοµα τού πωλητή στο 
όνοµα τού αγοραστή), «την απόδοση σε άλλη γλωσσική µορφή (= 
µετάφραση) ή άλλη µουσική µορφή» (= διασκευή), «τη µετακίνηση ενός 
αθλητή από µια οµάδα σε άλλη», «την αλλαγή οµάδας» (µεταγραφή 
ποδοσφαιριστών). Το µετ-εγγραφή (από το ρ. µετ-εγγράφοµαι) δηλώνει 
ειδικότερα την εγγραφή ενός σπουδαστή από ένα πανεπιστήµιο σε ένα 
άλλο (µετεγγραφή φοιτητών από ξένα πανεπιστήµια σε ελληνικά ή από πε-
ριφερειακά σε κεντρικά πανεπιστήµια) ή από ένα σχολείο σε ένα άλλο 
(µετεγγραφή µαθητών). ∆εν είναι σωστό, άρα, να µιλάµε για «µεταγραφή 
φοιτητών» ούτε και για «µετεγγραφή ποδοσφαιριστών»! 

µεταγραφικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε τη µεταγραφή, κυρ. 
επαγγελµατία (αθλητή): οι ~ στόχοι τής οµάδας για τη νέα χρονιά || ~ περίοδος 
| επιτυχία | κινήσεις | ενδιαφέρον. — µεταγρ~-φικ-ά | -ως επίρρ. 

µεταγράφω ρ. µετβ. {µετέγραφα, µεταγράφηκα (λόγ. µετεγράφην, -ης, -η...), 
µεταγεγραµµένος} 1. γράφω εκ νέου ΣΥΝ. ξαναγράφω 2. µεταφέρω σε 
γραπτή µορφή (προφορικό υλικό) 3. µεταφέρω (κείµενο) σε άλλη γλώσσα, 
άλλο αλφάβητο ή γενικότ. άλλη µορφή από αυτήν στην οποία είχε αρχικώς 
γραφεί: ~ το κείµενο στο φωνητικό αλφάβητο || ~ αρχαίο κείµενο στα Νέα 
Ελληνικά 4. διασκευάζω (µουσικό έργο) για ένα ή περισσότερα µουσικά 
όργανα, διαφορετικά από εκείνα για τα οποία είχε αρχικά γραφεί: ~ σονάτα 
πιάνου για βιολί 5. ΝΟΜ. καταχωρίζω στα βιβλία τού υποθηκοφυλακείου (την 
πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου τής περιοχής) 6. (µεσοπαθ. µεταγράφοµαι) 
(για αθλητές) εντάσσοµαι στο δυναµικό άλλου αθλητικού συλλόγου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µεταγραφή. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «επαναγράφω σε άλλο κώδικα, µεταφράζω», < 
µετά- + -γράφω. Ήδη µτγν. η σηµ. «µεταφέρω σε άλλη εγγραφή, σε άλλο 
λογαριασµό». Η σηµ. 6 αποδίδει το γαλλ. transcrire]. 

µετΟγω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρατ. µετήγα, αόρ. µετήγαγα, µετήχθην, -ης, -η... 
(να/θα µεταχθώ)} (λόγ.) µεταφέρω από έναν τόπο σε άλλον, µεταβιβάζω. 

µεταγωγή (η) (λόγ.) 1. µεταφορά (προσώπου ή πράγµατος) από έναν τόπο σε 
άλλον 2. (ειδικότ.) µεταφορά κρατουµένων υπό συνοδεία φρουρών από έναν 
χώρο κράτησης σε άλλον για τη δίκη ή τη φυλά- 

κιση τους: τµήµα µεταγωγών 3. (στις τηλεπικοινωνίες) το σύνολο των 
αυτόµατων ή χειροκίνητων χειρισµών που απαιτούνται για την πραγ-
µατοποίηση τής τηλεφωνικής επικοινωνίας µεταξύ δύο συνδροµητών. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µετάγω]. 

µεταγωγικός, -ή, -ό ΣΤΡΑΤ. 1. αυτός που είναι κατάλληλος ή χρήσιµος για 
µεταφορές: ~ υπηρεσία τού Στρατού (κυρ. ενόπλων δυνάµεων) || ~ σώµα | 
αεροσκάφος ΣΥΝ. µεταφορικός 2. µεταγωγικό (το) κάθε είδους στρατιωτικό 
µεταφορικό µέσο (ζώο, όχηµα, σκάφος). 

µεταδηµότευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η µετεγγραφή δηµότη 
στο δηµοτολόγιο άλλου δήµου ή κοινότητας. — µεταδη-µοτεύω ρ. 

µεταδιδακτορικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µετά τη λήψη τού διδακτορικού 
τίτλου: ~ σπουδές | µελέτη | έρευνα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, πβ. αγγλ. post-
doctoral]. 

µεταδίδω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετέδωσα, µετα-δόθηκα, -(δε)δοµένος} 1. (α) κάνω 
(κάποιον) µέτοχο σε κάτι που έχω εγώ, ώστε να το µοιράζοµαι µαζί του: ~ το 
κέφι | τον ενθουσιασµό | τη συγκίνηση µου || ο καθηγητής είχε µεταδώσει στους 
µαθητές του το ενδιαφέρον του για τα µαθηµατικά || ~ την πίστη | την 
αγωνιστικότητα µου και στους υπολοίπους (β) αφήνω (κάτι) να διαδοθεί µέσα 
από µένα, κυρ. επιτρέποντας την κίνηση του: το νερό µεταδίδει τον ήχο πιο 
γρήγορα από τον αέρα || ο ηλεκτρισµός µεταδίδεται µέσω των µετάλλων 2. 
(ειδικότ.) γίνοµαι φορέας ιού, µικροβίου, αρρώστιας κ.λπ., διοχετεύοντας το 
σε άλλον οργανισµό: τα έντοµα συχνά µεταδίδουν µολύνσεις ΣΥΝ. (κα-θηµ.) 
µολύνω, (οικ.) κολλώ 3. (για ειδήσεις, πληροφορίες) κάνω ευρύτερα γνωστή 
(µια πληροφορία): το πρακτορείο Ρόιτερ µεταδίδει συνεχώς πληροφορίες για 
τον ισχυρό σεισµό στο Λος Άντζελες ΣΥΝ. ανακοινώνω, γνωστοποιώ, 
κοινοποιώ 4. (για ραδιόφωνο ή τηλεόραση) εκπέµπω ραδιοφωνικό ή 
τηλεοπτικό πρόγραµµα, καλύπτω ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά ένα γεγονός: ~ 
έναν αγώνα | εικόνες από τη Βουλή | εκλογικά αποτελέσµατα | µια δίκη 5. 
(µεσοπαθ. µεταδίδοµαι) παίρνω διαστάσεις, εξαπλώνοµαι από τον έναν στον 
άλλον, από το ένα σηµείο στο άλλο: η επιδηµία | η φωτιά µεταδόθηκε αστραπι-
αία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

µεταδικτατορικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα που 
έπεται µιας δικτατορίας ΑΝΤ. προδικτατορικός 2. (ειδικότ.) αυτός που 
αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα µετά τη στρατιωτική δικτατορία των 
συνταγµαταρχών στην Ελλάδα (1967-1974): ~ κυβερνήσεις | πολιτικό σκηνικό 
ANT. προδικτατορικός. 

µετάδοση (η) {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων] 1. η µεταφορά (στοιχείου) από 
κάποιον (που το διαθέτει) σε άλλον: ~ του άγχους | τού ενθουσιασµού | τής 
µαχητικότητας | τής πίστης || η ~ τής γνώσης από τον δάσκαλο στον µαθητή 2. η 
δηµόσια ανακοίνωση ή προβολή, ιδ. µέσω ραδιοτηλεοπτικού µέσου: 
απευθείας | µαγνητοσκοπηµένη ~ τού αγώνα || η ~ τής τραγικής είδησης 
συγκίνησε το πανελλήνιο 3. η διάδοση αρρώστιας, µικροβίου κ.λπ. µέσω 
φορέα: η ~ τού ιού µε µετάγγιση µολυσµένου αίµατος 4. η περαιτέρω προώθηση 
και σε άλλα σηµεία, η µεταβίβαση: η ~ τής κίνησης και στους πίσω τροχούς 
τού αυτοκινήτου || η ~ ηλεκτρικού ρεύµατος µέσω των αγωγών · ΦΡ. ΕΚΚΛΗΣ. 
αγία µετάδοση η Θεία Κοινωνία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µετάδοσις 
< µεταδίδωµι]. 

µεταδόσιµος, -η, -ο [µτγν.] 1. (ασθένεια) που εύκολα µπορεί να µεταδοθεί 2. 
(είδηση) που είναι δυνατόν και επιτρεπτό να µεταδοθεί: ~ πληροφορία | 
ανακοίνωση. 

µεταδότης (ο) [µτγν.] {µεταδοτών} 1. αυτός που µεταδίδει κάτι 2. ΤΕΧΝΟΛ. 
όργανο µε το οποίο µεταδίδεται η κίνηση από ένα σώµα σε άλλο. 

µεταδοτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (αρρώστια) που µπορεί να µεταδοθεί µε επαφή από 
άτοµο που έχει προσβληθεί σε υγιές: η φυµατίωση είναι ~ νόσηµα ΣΥΝ. 
κολλητικός 2. (γενικότ.) αυτός που εύκολα µεταδίδεται από τον έναν στον 
άλλον: το χασµουρητό είναι ~ 3. (για πρόσ.) αυτός που έχει την ικανότητα να 
µεταδίδει τις γνώσεις του µε τρόπο εύληπτο και κατανοητό (ώστε να 
αποφεύγεται η σύγχυση τού ακροατηρίου του): ~ δάσκαλος. — µεταδοτικ-ά | -
ώς [1874] επίρρ. µεταδοτικότητα (η) [1850] {χωρ. πληθ.} 1. (για πρόσ.) η 
ικανότητα, συνήθ. δασκάλου, να µεταδίδει γνώσεις µε τρόπο που να κινεί το εν-
διαφέρον, καθιστώντας εύληπτα όσα λέει: έχει µεγάλη ~ 2. η ιδιότητα νόσου 
(µικροβίου κ.λπ.) να µεταδίδεται από άτοµο που έχει προσβληθεί σε άλλο υγιές 
µε την επαφή. µετάζωο (το) [1891] {µεταζώ-ου | -ων} ΖΩΟΛ. κάθε ζωικός 
οργανισµός, το σώµα τού οποίου αποτελείται από πολλά κύτταρα, διαφοροποιη-
µένα µορφολογικά και λειτουργικά σε κατηγορίες ΑΝΤ. πρωτόζωο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. metazoa]. µεταηθική (η) ΦΙΛΟΣ, Ο κλάδος τής 
ηθικής που πραγµατεύεται τον καθορισµό τής φύσης των ηθικών εννοιών µέσα 
από την ανάλυση τού λογικού και σηµασιολογικού χαρακτήρα τής γλώσσας τής 
ηθικής. µεταθανάτιος, -α, -ο αυτός που αναφέρεται στον χρόνο ή στην κα-
τάσταση µετά τον θάνατο (κάποιου): πιστεύει στην ύπαρξη ~ ζωής || ~ κρίση | 
τιµωρία. 
[ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. µετά θάνατον}. µετάθεση (η) {-ης κ. -
έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η µεταβολή τής θέσης (προσώπου ή πράγµατος) ως 
προς ένα σηµείο αναφοράς: ~ ευθυνών (όταν κάποιος δεν αναγνωρίζει τις 
ευθύνες που τον βαραίνουν και προσπαθεί να ενοχοποιήσει άλλον, 
επιρρίπτοντας τες σε εκείνον) || ~ συχνότητας (η µετατόπιση περιοχής τού 
φάσµατος συχνοτήτων σε άλλη περιοχή του) ΣΥΝ. µετατόπιση, µετακίνηση 2. 
(για υπαλλήλους ή στρατιωτικούς) η τοποθέτηση (κάποιου) σε άλλη 
υπηρεσιακή θέση από αυτήν όπου υπηρετεί: δυσµενής ~ (µετακίνηση τού 
υπαλλήλου χωρίς τη θέληση του σε θέση που µειονεκτεί έναντι τής αρχικής) || 
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αµοιβαία ~ (ταυτόχρονη κάλυψη δύο θέσεων από δύο υπαλλήλους, που 
παίρνουν ο ένας τη θέση τού άλλου) || παίρνω ~ για την Αθήνα 3. (µε χρονική 
σηµασία) αναβολή τού χρόνου διεξαγωγής µιας ενέργειας: οι τελευταίες 
πολιτικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία τη -τής ηµεροµηνίας των εκλογών | τού 
ταξιδιού τού πρωθυπουργού στο εξωτερικό 4. ΓΛΩΣΣ. η αλλαγή τής θέσης 
γραµµάτων, συλλαβών ή φθόγγων µέσα στην ίδια λέξη κατά τη γραφή ή την 
προφορά της, λ.χ. φούχτα, χούφτα || καράφλα, φαλάκρα- ΦΡ. µετάθεση 
ποσότητας (στην Αρχαία Ελληνική) η αντιµεταχώρηση (βλ.λ.) 5. ΜΟΥΣ. η 
εκτέλεση µουσικής σύνθεσης σε άλλον τόνο από αυτόν στον οποίο είχε αρχικά 
γραφεί 6. ΒΙΟΛ. αναδιάταξη τής χρωµοσωµικής δοµής, η οποία έχει ως 
αποτέλεσµα την αλλαγή θέσεως των τµηµάτων των χρωµοσωµάτων καθώς και 
των ακολουθιών των γονιδίων που αυτά περιέχουν 7. ΧΗΜ. οργανικές 
αντιδράσεις κατά τις οποίες σε ένα µόριο πραγµατοποιείται αντικατάσταση 
ενός ατόµου ή µιας ρίζας από άλλο άτοµο ή ρίζα 8. ΜΑθ. η πράξη που 
συνίσταται στη µεταφορά στοιχείων από ορισµένη σειρά διαδοχής σε άλλη 
σειρά διαδοχής των ίδιων στοιχείων 9. ΨΥΧΟΛ. η έντονη θετική ή αρνητική 
συναισθηµατική σύνδεση τού ασθενούς µε τον θεραπευτή του, κατά την οποία 
ο πρώτος βιώνει ξανά καταστάσεις απωθηµένες στο ασυνείδητο του και τις 
προβάλλει στο ουδέτερο πρόσωπο τού ψυχαναλυτή του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απόσπαση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µετάθεσις «αλλαγή θέσεως (αµοιβαία ή µη)» (η γλωσσ. σηµ. 
ήδη µτγν.) < µετατίθηµι (βλ. κ. θέτω, τίθεµαι). Η σηµ. «µετακίνηση 
υπαλλήλου» αποτελεί απόδ. τού γαλλ. dé-placement]. 

µεταθέσιµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που µπορεί να µετατεθεί, να αλλάξει θέση ή 
χρόνο διεξαγωγής: ~ ηµεροµηνία | υπάλληλος ΑΝΤ. αµετάθετος. 

µεταθετήριο (το) {µεταθετηρί-ου | -ων} το υπηρεσιακό έγγραφο, µε το οποίο 
γνωστοποιείται στους ενδιαφεροµένους (υπαλλήλους) η µετάθεση τους. 

µεταθετός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να αλλάξει θέση, να µετατεθεί 2. 
µεταθετό(ν) (το) η δυνατότητα µεταθέσεως υπαλλήλων σε άλλη θέση ή τόπο, 
ανάλογα µε τις εµφανιζόµενες ανάγκες ΑΝΤ. αµετάθετο(ν). 

µεταθέτω ρ. µετβ. {µετέθεσα, µετατέ-θηκα, -θειµένος} 1. αλλάζω θέση (σε 
κάτι): ~ τις ευθύνες µου σε άλλον (επιρρίπτω σε άλλον τις ευθύνες που µε 
βαραίνουν) | το φταίξιµο 2. (για υπαλλήλους ή στρατιώτες) τοποθετώ σε άλλη 
υπηρεσιακή θέση: τον µετέθεσαν στα κεντρικά γραφεία τής εταιρείας | στα 
σύνορα 3. (µε χρονική σηµασία) αναβάλλω για αργότερα (τον χρόνο 
διεξαγωγής µιας ενέργειας): -την ηµεροµηνία τού γάµου. ίΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. 
µετατίθηµι < µετά- + τίθηµι (βλ. κ. θέτω)]. 

µεταθεωρία (η) {µεταθεωριών} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που αναλύει τη δοµή, τις 
µεθόδους και τις ιδιότητες άλλης θεωρίας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. metatheory]. 

µεταίσθηµα (το) [1898] το µετείκασµα (βλ.λ.). 
µεταίχµιο (το) {µεταιχµί-ου | -ων} η κρίσιµη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα σε 

δύο αντίθετες καταστάσεις, το οριακό σηµείο: βρίσκεται στο ~ ζωής και 
θανάτου | µιας πολιτικής περιόδου || βρίσκοµαι στο -τού νόµου (δηλ. µεταξύ 
νοµιµότητας και παρανοµίας). [ΕΤΥΜ. < αρχ. µεταίχµιον< µετ(α)- + -αίχµιον 
< αιχµή]. 

µετακαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {µετακαλείς... | µετακάλ-εσα, -ούµαι, µετα-κλήθηκα} 
(επίσ.) καλώ κάποιον επισήµως, για να συµµετάσχει σε εκδήλωση, 
διοργάνωση ή αποστολή: µετακάλεσαν ξένους καλλιτέχνες, να δώσουν 
παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών || µετακάλεσαν τους πρεσβευτές για 
διαβουλεύσεις µε τον υπουργό των Εξωτερικών || τον είχε µετακαλέσει το 
Πανεπιστήµιο Κρήτης για σειρά διαλέξεων ΣΥΝ. καλώ. 

µετακάρπιο (το) [µτγν.] {µετακαρπί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. το τµήµα τού χεριού που 
βρίσκεται ανάµεσα στον καρπό και στα δάχτυλα, το σύνολο των οστών τής 
παλάµης. 

µετακατοχικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο µετά την Κατοχή 
(βλ. λ. κατοχή): ~ χρονιά | τραγούδι | κυβερνήσεις. 

µετακένωση (η) [1805] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (κυριολ.) η 
µεταφορά υγρού από ένα δοχείο σε άλλο ΣΥΝ. µετάγγιση 2. (συνήθ. µτφ.) η 
µετάδοση σε άλλον τόπο ή πρόσωπο (ιδεών, γνώσεων κ.λπ.): η ~ τής 
ανθρωπιστικής παιδείας στους ∆υτικοευρωπαίους από τους Έλληνες. — 
µετακενώνω ρ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µετακενώ (-όω) < µετά- + κενώ < κενός]. 

µετακίνηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η τοποθέτηση 
(προσώπου | πράγµατος) σε νέα θέση, η αλλαγή θέσης, εγκατάστασης κ.λπ.: η 
~ των επίπλων για αλλαγή τής διακόσµησης || η ~ υπαλλήλου σε άλλη υπηρεσία 
(µετάθεση) || οι άνεµοι οφείλονται σε µετακινήσεις αερίων µαζών || (µτφ.) η ~ 
κεφαλαίων 2. η µετάβαση (προσώπου) από τόπο σε τόπο: ως εµπορικός 
αντιπρόσωπος είχε πολλές ~ σε διάφορες πόλεις ανά την επικράτεια || ξαφνική | 
γρήγορη ~. 

µετακινήσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να µετακινηθεί. 
µετακινώ ρ. µετβ. [αρχ.] {µετακινείς... | µετακίν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 

1. τοποθετώ (κάποιον/κάτι) σε νέα θέση, το(ν) παίρνω από τη θέση που 
κατείχε προηγουµένως: ο καναπές έχει σίγουρα µετακινηθεί- χθες δεν ήταν 
τόσο κοντά στην πόρτα || ο δάσκαλος µετακίνησε τον µαθητή σε άλλο θρανίο, 
επειδή µιλούσε συνεχώς µε τον διπλανό του || (κ. µτφ.) δεν µπορείς να τον 
µετακινήσεις από τις απόψεις του ΣΥΝ. µετατοπίζω, µεταθέτω, µεταφέρω 2. 
(µεσοπαθ. µετακινούµαι) πηγαίνω από έναν τόπο σε άλλον: χιλιάδες Αθηναίοι 
µετακινήθηκαν µε κάθε µεταφορικό µέσο, εκµεταλλευόµενοι το εορταστικό 
τριήµερο. 

µετακιονιο (το) [µτγν.] {µετακιονί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. το κενό διάστηµα µεταξύ 
δύο κιόνων, το µεσοστύλιο. 

µετακλασικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο µετά τους κλασικούς 
χρόνους: ~ τέχνη | συγγραφείς | γλώσσα ANT. προ-κλασικός. [ΕΤΎΜ; Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. post-classical]. 

µετάκληση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η κλήση, η 
πρόσκληση · 2. η ανάκληση, η κλήση κάποιου να επιστρέψει: η ~ τής 
διπλωµατικής αποστολής. 

µετακλητός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να µετακληθεί ή ήρθε µε 
µετάκληση 2. (υπάλληλος) που µπορεί να κληθεί να αλλάξει θέση ανά πάσα 
στιγµή, που δεν έχει µόνιµη θέση 3. µετακλητό (το) η ιδιότητα υπαλλήλου να 
µην έχει µόνιµη θέση, η πιθανότητα να µετακληθεί. 

µετακοµιδή (η) 1. η µεταφορά των οστών νεκρού από τον τόπο όπου βρίσκονται 
ενταφιασµένα 2. (ειδικότ.) η µεταφορά των οστών από τον τάφο σε άλλον 
χώρο µετά την πάροδο τριετίας από την ταφή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. µετακοµίζω]. 

µετακοµίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µετακόµισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) (κυ-ριολ.-
σπανιότ.) µεταφέρω από µία θέση σε άλλη: µετακόµισε τη βιβλιοθήκη από το 
σαλόνι στο γραφείο του ΣΥΝ. µετακινώ ♦ 2. (αµετβ.) αλλάζω κατοικία, 
µεταφέρω το νοικοκυριό µου σε άλλο σπίτι: θα µετακοµίσουµε, µόλις βρούµε 
καλύτερο διαµέρισµα. [ΕΤΥΜ; αρχ. < µετά- + κοµίζω (βλ.λ.)]. 

µετακόµιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η µεταφορά τής 
οικοσκευής (ενός νοικοκυριού) από έναν τόπο εγκατάστασης σε άλλον: η ~ θα 
γίνει στο τέλος τού µήνα || κατά τη ~ στο νέο τους διαµέρισµα, έχασαν την κούτα 
µε το καλό σερβίτσιο || ειδικό γραφείο ανέλαβε την ~ 2. η αλλαγή τόπου 
διαµονής, κατοικίας: ήταν µεγάλη ~ από την Κρήτη στην Αλεξανδρούπολη. — 
µετακοµιστικός, -ή, -ό [1893]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. 

µετακοµουνιστικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα µετά 
την πτώση των κοµουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη: ~ 
περίοδος | εποχή | κόσµος. 

µετακυλίω ρ. µετβ. [µτγν.] {µετακύλισ-α, -τηκα} (λόγ.) (κυρ. µτφ.) µεταθέτω: 
οι αρχικές παραλείψεις µετακυλίουν το βάρος τής αποκατάστασης τού έργου στο 
επόµενο στάδιο παραγωγής ||«το χρέος µετα-κυλίεται στο ∆ηµόσιο, το οποίο 
εµφανίζεται ως εγγυητής καταβολής τού ποσού» (εφηµ.). — µετακΰλιση (η). 

µετακυλώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {µετακυλάς... | µετακύλησα} (λόγ.) ♦ 
(µετβ.) 1. µετατοπίζω (κάτι) κυλώντας το 2. ξανακυλώ, κυλώ εκ νέου ♦ 3. 
(αµετβ.) (για νόσο ή ασθενή) επιδεινώνοµαι, πηγαίνω προς το χειρότερο ΣΥΝ. 
ξανακυλώ, υποτροπιάζω. 

µεταλαβαινω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {µετέλαβα} ΕΚΚΛΗΣ. ♦ 1. (αµετβ.) 
λαµβάνω τη Θεία Κοινωνία, κοινωνώ των αχράντων µυστηρίων: µεταλαβαίνει 
κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα ♦ 2. (µετβ.) (για ιερέα) δίνω σε (κάποιον) τη 
Θεία Κοινωνία: πήγε ο παππάς στο σπίτι της, για να τη µεταλάβει. Επίσης 
(λόγ.) µεταλαµβάνω [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

µεταλαβιά (η) (λαϊκ.) η µετάληψη, η Θεία Κοινωνία. 
µεταλαµπαδεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεταλαµπάδευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα)} 

(λόγ.) µεταδίδω (τα φώτα τής γνώσης, τής επιστήµης, τού πολιτισµού): µέσα 
από τα βιβλία τους οι παλιοί µεταλαµπαδεύουν τη σοφία τους στις επόµενες 
γενεές || οι λόγιοι τής διασποράς µεταλα-µπάδευσαν την ελληνική σοφία στη 
∆ύση. — µεταλαµπάδευση (η). 

µεταλεξικογραφία (η) η ιστορία και η θεωρία τής λεξικογραφίας. [ΕΤΥΜ· 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. metalexicography]. 

µετάληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} ΕΚΚΛΗΣ. (Θεία | Αγία) 
Μετάληψη η συµµετοχή των πιστών στη Θεία Ευχαριστία µε την κοινωνία 
τού ηγιασµένου άρτου και οίνου τού µυστηρίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µετάληψις, αρχική σηµ. «συµµετοχή», < µεταλαµβάνω]. 

µεταλίκι (το) → µεταλλίκι 
µεταλλαγή (η) [αρχ.] 1. η διαδικασία µεταβολής και µετάβασης σε νέα µορφή: 
η ~ των κοινωνικών | πολιτικών δοµών 2. ΒΙΟΛ. η µετάλλαξη (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αλλαγή. µετάλλαγµα (το) {µεταλλάγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ. Ο οργανισµός 
ή το γονίδιο που έχει υποστώ µετάλλαξη. µεταλλαγµένος, -η, -ο (συνήθ. 
κακόσ.) 1. αυτός που έχει υποστεί µετάλλαξη: ~ γονίδια | οργανισµός | 
χρωµόσωµα || βιοµηχανικά προϊόντα µε ~ συστατικά || στις ταινίες 
επιστηµονικής φαντασίας εµφανίζονται συχνά µεταλλαγµένοι, τερατόµορφοι 
άνθρωποι 2. (ειδικότ.) αυτός στον οποίο έχει γίνει επέµβαση στη γενετική του 
δοµή για τη βελτίωση κάποιων χαρακτηριστικών του: ~ τρόφιµα (ορθότ. 
γενετικά τροποποιηµένα) || στο εµπόριο κυκλοφορεί ~ σόγια | καλαµπόκι | σπόροι 
| ντοµάτες. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. µεταλλάσσω ως µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
transmuted]. µεταλλακτήρας (ο) ΗΛΕΚΤΡ. µηχάνηµα που µετατρέπει το 
εναλλασσόµενο ρεύµα σε συνεχές και αντιστρόφως. 
[ΕΤΥΜ µτγν. µεταλλακτήρ, -ήρος < αρχ. µεταλλάσσω. Η ηλεκτρ. σηµ. αποδίδει 
το γαλλ. transformateur]. µεταλλάκτης (ο) {µεταλλακτών} ΤΕΧΝΟΛ. πίνακας 
τηλεπικοινωνιακού κέντρου, στον οποίο καταλήγουν οι διατάξεις των 
τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών γραµµών για την άµεση αποκατάσταση τής 
τηλεφωνικής ή τηλετυπικής σύνδεσης µεταξύ συνδροµητών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. multiple]. µετάλλαξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) 1. ΒΙΟΛ. η 
διαδικασία τροποποιήσεως τής κληρονοµικής σύστασης ενός κυττάρου, η οποία 
έχει ως αποτέλεσµα τη γενετική αλλαγή οργανισµού ή πληθυσµού κυττάρων: ~ 
γονιδίων ΣΥΝ. µεταλλαγή 2. (µτφ.) η ριζική αλλαγή: ο γε- 
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νικός γραµµατέας µίλησε για - τού κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µετάλλαξις «αλλαγή - ανταλλαγή» < µεταλλάσσω. 
Η βιολ. σηµ. αποδίδει το αγγλ. tansmutation]. 

µεταλλαξιονόνος, -ος, -ο ΒΙΟΛ. ουσία, ακτινοβολία ή άλλος παρά-
γοντας που προκαλεί µετάλλαξη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. mutagene]. 

µεταλλάσσω κ. (σπάν.) µεταλλάζω ρ. µετβ. {µετάλλα-ξα, -χθηκα, -
γµένος} 1. µεταβάλλω τη φύση (κάποιου), προκαλώ µετάλλαξη (σε 
κάποιον/κάτι) 2. (µτφ.) αλλάζω ριζικά: «µε τις πλαστικές επεµβάσεις 
έχει µεταλλάξει τον εαυτό της» (εφηµ.) || «το λαϊκό µας θέατρο υιο-
θέτησε και µετάλλαξε το πρωτότυπο υλικό» (εφηµ.) || από τότε που 
ανέβηκε στην εξουσία µεταλλάχθηκε από φιλειρηνικός πολιτικός σε 
φιλοπόλεµο ηγέτη 3. (µεσοπαθ. µεταλλάσσοµαι) υφίσταµαι µεταβολή 
στη φύση µου 4. (η µτχ. µεταλλαγµένος, -η, -ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «αλλοιώνω - ανταλλάσσω», < µετ(α)- + άλλάσσω. Η 
βιολ. σηµ. αποδίδε το αγγλ. transmute]. 

µεταλλείο (το) [αρχ.] ο χώρος όπου γίνεται εξόρυξη µεταλλευµάτων 
ή ορυκτών και το σύνολο των σχετικών εγκαταστάσεων: τα ~ τού 
Λαυρίου ΣΥΝ. µεταλλωρυχείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

µεταλλεΐθλογία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που πραγµατεύ-
εται οτιδήποτε έχει σχέση µε τα µεταλλεία και τα µεταλλεύµατα. — 
µεταλλειολόγος (ο/η) [1886]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
minéralogie (νόθο συνθ.)]. 

µεταλλεργότης (ο) {µεταλλεργατών} ο εργάτης µεταλλείου. 
µετάλλευµα (το) {µεταλλεύµ-ατος | -ατα, -άτων} το ορυκτό που πε-

ριέχει σηµαντικό ποσοστό µετάλλου καθιστώντας οικονοµικά επι-
κερδή την εκµετάλλευση του: χώρα πλούσια σε µεταλλεύµατα || 
πλούσιο | φτωχό ~. 

µετάλλευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η αναζή-
τηση και η εξόρυξη µεταλλευµάτων από το έδαφος. — µεταλλεύω ρ. 
[αρχ.], µεταλλευτής (ο) [µτγν.]. 

µεταλλευτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον χώρο ή τη 
διαδικασία εξορύξεως µεταλλευµάτων ή µε τα ίδια τα µεταλλεύµα-
τα: ~ πλούτος | βιοµηχανία | έρευνα. 

µεταλλίκι (το) [1898] {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το κέρµα, το µεταλλικό νόµι-
σµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. metelik < γαλλ. métalique < αρχ. µεταλλι-
κό ν]. 

µεταλλικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αποτελείται ή είναι κατα-
σκευασµένος από µέταλλο: ~ κουτί | έπιπλα | νοµίσµατα | επιφάνεια 
ΣΥΝ. µετάλλινος 2. αυτός που περιέχει διαλυµένα στη σύσταση του 
χηµικά στοιχεία, τα οποία ανήκουν στην τάξη των µετάλλων (µεταλ-
λικά άλατα ή αέρια) και η κατανάλωση τους θεωρείται ότι κάνει πολύ 
καλό στην υγεία: ~ νερό | πηγές 3. αυτός που έχει τη φύση τού µε-
τάλλου ή µοιάζει µε τα µέταλλα ως προς τη λάµψη, τη διαύγεια ή την 
ηχηρότητα: ~ φωνή (καθαρή, δυνατή και ψυχρή, σαν να παράγεται 
από την κρούση µετάλλου) || ~ χρώµα (που έχει τις αντανακλάσεις 
των µετάλλων, που γυαλίζει ή κάνει ανταύγειες όπως το µέταλλο) 4. 
ΧΗΜ. (α) αυτός που σχετίζεται µε µέταλλα: ~ χαρακτήρας | δεσµός (β) 
(για µέταλλο) αυτός που βρίσκεται σε ελεύθερη κατάσταση στη φύ-
ση, χωρίς προσµείξεις µε άλλα ορυκτά: ~ σίδηρος. 

µεταλλικότητα (η) [1893] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. 1. το σύνολο των ιδιοτή-
των των µετάλλων 2. (συνήθ. για το νερό) η περιεκτικότητα σε µέ-
ταλλα. 

µετάλλινος, -η, -ο [1889] (σπάν.) αυτός που είναι κατασκευασµένος ή 
αποτελείται από µέταλλα: ~ ράφια | επιφάνεια ΣΥΝ. µεταλλικός. 

µετάλλιο (το) [1871] {µεταλλί-ου | -ων) επίπεδη µεταλλική επιφάνεια, 
συχνά σε σχήµα και µέγεθος νοµίσµατος, που φέρει πάνω της χα-
ραγµένη ή ανάγλυφη επιγραφή ή παράσταση και δίνεται ως αναµνη-
στικό σπουδαίου γεγονότος ή ως τιµητική διάκριση για την επιβρά-
βευση αξιόλογης πράξης (π.χ. νίκης σε αθλητικούς αγώνες): χρυσό | 
αργυρό | χάλκινο ~ || ~ ανδραγαθίας || τα ~ στους βαλκανιονίκες θα 
απονείµει ο υφυπουργός Αθλητισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. µέταλλο ως απόδ. τού γαλλ. médaille < ιταλ. 
medaglia < λατ. *med(i)alia < *mediälis «νόµισµα µισού δηναρίου» 
(< médius «µέσος, µισός»)]. 

µεταλλισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. θεωρία που εµφανίστηκε τον 15ο αι., συν-
δέοντας την αξία τού νοµίσµατος µε αυτήν τού µετάλλου από το 
οποίο αποτελείται· κατ' αντιδιαστολή προς τον νοµιναλισµό (πβ.λ.). 
— µεταλλιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. 
Metallismus]. 

µεταλλίτις (η) [µτγν.] {µεταλλίτιδ-ος, -α | -ες} ΟΡΥΚΤ. στη ΦΡ. µεταλ-
λίτις γη | µεταλλίτιδες άµµοι άµµος που εκτός από κόκκους χαλαζία 
περιέχει πολύτιµα µέταλλα ή πολύτιµους λίθους. 

µέταλλο (το) {µετάλλ-ου | -ων} 1.ΧΗΜ. κάθε χηµικό στοιχείο που βρί-
σκεται στη φύση µε µορφή ορυκτού σε στερεή κατάσταση (εκτός από 
τον υδράργυρο) και παρουσιάζει ιδιάζουσα λάµψη, είναι καλός αγω-
γός τής θερµότητας και τού ηλεκτρισµού και µε την απώλεια ηλε-
κτρονίων γίνεται κατιόν και σχηµατίζει οξίδια ΑΝΤ. αµέταλλο 2. (συ-
νεκδ.) το υλικό που αποτελείται από κάποιο από τα παραπάνω στοι-
χεία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή συρµάτων ή ελα-
σµάτων καθώς και ανθεκτικών αντικειµένων (π.χ. σίδηρος, χαλκός 
κλπ.): ακατέργαστο ~ || ευγενή ~ (δηλ. αυτά που δεν οξιδώνονται, 
όπως ο χρυσός και ο άργυρος) || πολύτιµα ~· ΦΡ. ΙΣΤ. εποχή τού 
µετάλλου η περίοδος τής ιστορίας τής ανθρωπότητας από την αρχή 
τής χρήσης τού µετάλλου (σηµ. 2) ώς σήµερα 3. η ιδιότητα φωνής ή 
ήχου να ακούγεται µε διαύγεια, µε δυνατό, καθαρό και ψυχρό τόνο: 
το ~ που χαρακτήριζε τη φωνή τής Μ. Κόλλας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
µέταλλον, τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου. Αρχικώς η λ. πρέπει να είχε τη σηµ. 
«µεταλλείο, ορυχείο», από όπου έλαβε τη σηµ. των 

µεταλλευµάτων που εξορύσσονταν. Θεωρείται ότι η λ. µέταλλον 
προήλθε υποχωρητικώς από το ρ. µεταλλώ (-άω) «ερευνώ, αναζητώ 
επιµελώς», το οποίο ίσως είναι συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. µετ' 
άλλα µε τη σηµ. «αναζητώ άλλα πράγµατα» ή «ερευνώ µεταξύ άλλων 
πραγµάτων». Τέλος, έχει εικασθεί και η προελλην. (πελασγική) 
καταγωγή τής λ.]. µεταλλοβιοµηχανία (η) {µεταλλοβιοµηχανιών} 
βιοµηχανία εξορύξεως µετάλλων από τα αντίστοιχα ορυκτά τους για 
περαιτέρω επεξεργασία. µεταλλογνωσία (η) {χωρ. πληθ.} η 
µεταλλογραφία (βλ.λ., σηµ. 1). µεταλλογραφία (η) [1889] {χωρ. πληθ. 
(µεταλλογραφιών, σηµ. 3)} 1. η µελέτη τής δοµής και των ιδιοτήτων 
µετάλλων και κραµάτων µε τη χρήση µικροσκοπίου ΣΥΝ. 
µεταλλογνωσία · 2. η µέθοδος τής λιθογραφίας, κατά την οποία αντί 
τού λίθου χρησιµοποιείται πλάκα από ψευδάργυρο ή κοκκώδες 
αλουµίνιο 3. (συνεκδ.) κάθε έργο που έχει παραχθεί µε την παραπάνω 
µέθοδο. — µεταλλογραφίας, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. métallographie]. µεταλλοειδής, -ής, -ές [1865] {µεταλλοειδ-ούς | -
είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που µοιάζει µε µέταλλο 2. ΧΗΜ. µεταλλοειδές 
(το) κάθε χηµικό στοιχείο που παρουσιάζει ιδιότητες των µεταλλικών 
και των αµέ-ταλλων στοιχείων και έχει ευρεία βιοµηχανική χρήση (π.χ. 
βόριο, αρσενικό, πυρίτιο κ.ά.) ΣΥΝ. επαµφοτερίζον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métalloïde]. 
µεταλλοθεραπεία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η χρήση των µετάλ-
λων και των αλάτων τους για θεραπευτικούς σκοπούς. 
µεταλλοκατασκευή (η) κατασκευή από µέταλλο. µεταλλόκραµα (το) 
[1843] {µεταλλοκράµ-ατος | -ατα,-άτων) µείγµα αποτελούµενο από το 
προϊόν τής σύντηξης δύο ή περισσοτέρων µετάλλων. µεταλλοποίηση 
(η) [1861] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εξόρυξη µετάλλου από 
το ορυκτό που το περιέχει 2. οι διεργασίες σχηµατισµού των µετάλλων 
στη γη. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. metallisation]. 
µεταλλοτεχνία (η) [1893] {χωρ. πληθ.) η τέχνη τής επεξεργασίας µε-
τάλλων και κραµάτων και τής κατασκευής αντικειµένων από µέταλλο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. metalwork (νόθο συνθ.)]. µεταλλουργείο (το) 
[µτγν.] το εργοστάσιο όπου γίνεται η εξαγωγή των µετάλλων από τα 
ορυκτά στα οποία περιέχονται ή/και η επεξεργασία τους. 
µεταλλουργία (η) {χωρ. πληθ.} 1.η επιστήµη που εξετάζει τις µεθό-
δους εξαγωγής των µετάλλων από τα µεταλλεύµατα και την περαι-
τέρω επεξεργασία τους ΣΥΝ. µεταλλουργική 2. το σύνολο των διαδι-
κασιών στις οποίες υποβάλλεται µετάλλευµα, ώστε να εξαχθεί από 
αυτό το καθαρό µέταλλο ή η εµπορεύσιµη µορφή τού µετάλλου 3. 
βιοµηχανικός κλάδος για την παραγωγή µετάλλων και κραµάτων. — 
µεταλλουργικός, -ή, -ό [1870]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
métallurgie]. µεταλλουργός (ο) 1. ο τεχνίτης που κατεργάζεται 
µέταλλα 2. ο επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη µεταλλουργία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουρ-γός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µέταλλον + -ουργός (µε συναίρεση) < έργον]. 
µεταλλοφόρος, -ος, -ο [1870] αυτός που περιέχει µέταλλα: ~ κοίτασµα 
| στρώµατα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. métallifère (νόθο συνθ.)]. 
µεταλλοχηµεία (η) {χωρ. πληθ.) ο κλάδος τής χηµείας που αναφέ-
ρεται στη µελέτη των µετάλλων. µεταλλοχρωµία (η) {χωρ. πληθ.} 
µέθοδος βαφής τής επιφάνειας των µετάλλων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métallochromie]. µεταλλόχρωµος, 
-η, -ο αυτός που έχει µεταλλικό χρώµα. µεταλλωρυχείο (το) χώρος 
εξορύξεως µεταλλευµάτων και περαιτέρω επεξεργασίας τους για την 
εξαγωγή των µετάλλων που περιέχουν ΣΥΝ. µεταλλείο. 
µεταλλωρύχος (ο) [1898] ο εργάτης µεταλλωρυχείου ΣΥΝ. µεταλ-
λευτής. 
[ΕΤΥΜ < µέταλλο + -ωρύχος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < ορύσσω (βλ.λ.)]. µεταλογική (η) ΦΙΛΟΣ, η µελέτη τυπικών 
γλωσσών και τυπικών συστηµάτων σηµασιολογικώς ως προς τις 
σχέσεις µεταξύ των εκφράσεων και των νοηµάτων τους και 
συντακτικώς ως προς τις σχέσεις που έχουν οι εκφράσεις µεταξύ 
τους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métalogique]. 
µεταλυκειακος, -ή, -ό αυτός που γίνεται µετά το λύκειο: - σπουδές 
Ι χρόνια | µαθήµατα. µεταµέλεια (η) [αρχ.] [χωρ. πληθ.} η 
συναίσθηση τού σφάλµατος (που έχει διαπράξει κάποιος) και το 
αίσθηµα ντροπής ή λύπης που αυτή προκαλεί: ειλικρινής | βαθιά | 
γνήσια ~. µεταµελούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µεταµελείσαι... | µεταµελή-
θηκα, -µένος} συνειδητοποιώ το σφάλµα µου και αισθάνοµαι ντροπή: 
εµφανίστηκε πραγµατικά µεταµεληµένος για τις πράξεις του και τον 
συγχώρησα ΣΥΝ. µετανιώνω, µετανοώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µεταµελούµαι (-έο-) «αισθάνοµαι λύπη για το σφάλµα 
µου» < µεταµέλοµαι < µετά- + µέλοµαι < µέλω | -οµαι «ενδιαφέροµαι, 
φροντίζω» (βλ. κ. µέλει)]. µεταµεσηµβρινός, -ή, -ό [1888] (λόγ.) 
αυτός που λαµβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστηµα µετά το 
µεσηµέρι και µέχρι το απόγευµα: ~ πρόσκληση ΣΥΝ. απογευµατινός 
ANT. προµεσηµβρινός. µεταµεσονύκτιος, -α, -ο [1888] αυτός που 
γίνεται µετά τα µεσάνυχτα: ~ κινηµατογραφική προβολή | θεατρική 
παράσταση. 
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µεταµισθώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεταµίσθω-σα, -θηκα, -µένος} 1. νοικιάζω εκ 
νέου, διατηρώ τη µίσθωση µετά την επίσηµη λήξη της κατόπιν συµφωνίας µε 
τον ιδιοκτήτη τού µισθώµατος ΣΥΝ. ξανανοικιά-ζω 2. υπενοικιάζω (βλ.λ.). — 
µεταµίσθωση (η) [1836]. 

µεταµοντέρνος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε το σύγχρονο ρεύµα τής 
τέχνης (αρχικώς τής αρχιτεκτονικής), που αντιδρά στις φόρµες τού 
µοντερνισµού και χρησιµοποιεί ποικιλία παραδοσιακών στοιχείων σε 
πρωτότυπες συνθέσεις 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που είναι χαρακτηριστικός µιας 
αισθητικής (και τελικά ενός τρόπου ζωής) που αναµειγνύει πληθώρα 
διαφορετικών στοιχείων (ή τα παραθέτει µε ιλιγγιώδη ταχύτητα), ακολουθεί 
αδιάκοπα τις εκάστοτε τάσεις χωρίς αρχές και σταθερά σηµεία αναφοράς, µε 
στόχο την εµπορικότητα, την πρωτοτυπία, τον εντυπωσιασµό (εκφράζεται 
µεταξύ άλλων στα βιντεοκλίπ, σε σύγχρονες διαφηµίσεις, στα δελτία 
ειδήσεων των ιδιωτικών καναλιών κ.ά.) 3. (κατ' επέκτ. στις κοινωνικές 
επιστήµες) ο ακραίος σχετικισµός στις αξίες και στην επιστηµονική µέθοδο 
και η απόρριψη τής αντικειµενικότητας. — µεταµοντερνισµός (ο), µετα-
µοντερνιστής (ο), µεταµοντερνίστρια (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
postmodern]. 

µεταµορφικος, -ή, -ό [1867] (επιστηµ.) αυτός που σχετίζεται µε τη µεταβολή 
µορφής. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métamorphique]. 

µεταµορφισµός (ο) [1891] 1. ΒΙΟΛ. η εξέλιξη (βλ.λ.) 2. ΓΕΩΛ. µεταβολή στη 
σύσταση πετρώµατος υπό την επίδραση ενδογενούς θερµότητας και πίεσης. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métamorphisme]. 

µεταµορφοψια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή τής όρασης, κατά την οποία 
ο ασθενής αντιλαµβάνεται τις οπτικές εικόνες παραµορφωµένες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. metamorphopsia]. 

µεταµορφώνω ρ. µετβ. {µεταµόρφω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προκαλώ τη ριζική 
µεταβολή τής µορφής (κυρ. µε µαγική, υπερφυσική ενέργεια), δίνω 
καινούργια µορφή (σε κάποιον/κάτι): η Κίρκη µεταµόρφωσε τους συντρόφους 
τού Οδυσσέα σε χοίρους ΣΥΝ. αλλάζω, µετατρέπω, µετασχηµατίζω 2. 
(γενικότ.) προκαλώ µεταβολές στην όψη, τη φύση, στον χαρακτήρα κάποιου, 
τον κάνω να αισθάνεται άλλος άνθρωπος: η επιτυχία του τον έχει 
µεταµορφώσει εντελώς || µε τη νέα διακόσµηση έχει µεταµορφώσει τελείως το 
σπίτι 3. ΓΕΩΛ. µεταµορφωµένο πέτρωµα το πέτρωµα που έχει υποστεί 
µεταµόρφωση (βλ.λ., σηµ. 4). [ΕΤΥΜ. < µτγν. µεταµορφώ (-όω) < µετά- + -
µορφώ < µορφή]. 

µεταµόρφωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η ριζική 
µεταβολή ή αλλοίωση τής µορφής, τής φύσης (σε κάποιον/κάτι), κυρ. µε 
υπερφυσική ή µαγική ενέργεια: η ~ τού πρίγκιπα σε βάτραχο 2. (γενικότ.) η 
ριζική µεταβολή ή αλλαγή στην όψη, τη φύση, στον χαρακτήρα (κάποιου): 
ήξερα ότι είχε αλλάξει χτένισµα, αλλά δεν περίµενα τέτοια ~! 3. (α) ΕΚΚΛΗΣ. 
Μεταµόρφωση (τού Σωτήρος) η αλλοίωση ή η µεταλλαγή τής φθαρτής 
φύσης τού Ιησού Χριστού στο όρος Θαβώρ µε τη φωτοειδή ενέργεια τής 
θεότητας, καθώς και η εορτή τού γεγονότος από την Εκκλησία στις 6 
Αυγούστου (β) το αντίστοιχο εικονογραφικό θέµα (γ) (συνεκδ.) ο ναός που 
είναι αφιερωµένος στη Μεταµόρφωση τού Σωτήρος 4. ΒΙΟΛ. το σύνολο των 
σηµαντικών µορφολογικών και λειτουργικών αλλαγών που συµβαίνουν σε 
ορισµένες κατηγορίες οργανισµών (έντοµα, αµφίβια) κατά την ανάπτυξη τους 
από το στάδιο τού εµβρύου ή τής προνύµφης µέχρι το στάδιο τού τέλειου 
ατόµου, όπως τής κάµπιας σε πεταλούδα, τού γυρίνου σε βάτραχο κ.λπ. 5. 
ΓΕΩΛ. το σύνολο των ορυκτολογικών και ιστολογικών µεταβολών που 
υφίσταται στερεό πέτρωµα, όταν βρεθεί σε συνθήκες πιέσεως και 
θερµοκρασίας διαφορετικές από αυτές που επικρατούσαν κατά τον 
σχηµατισµό του. 

µεταµορφωσιγενής, -ής, -ές [1873] {µεταµορφωσιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
ΓΕΩΛ. αυτός που έχει προέλθει από µεταµόρφωση: ~ πετρώµατα. 

µεταµορφώσιµος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να υποστεί µεταµόρφωση. 
µεταµορφωτής (ο) [1840] 1. αυτός που προκαλεί µεταµορφώσεις • 2. ΗΛΕΚΤΡ. 

ο µετασχηµατιστής τού ηλεκτρικού ρεύµατος. 
µεταµορφωτικός, -ή, -ό [1845] αυτός που σχετίζεται µε τη µεταµόρφωση: ~ 

προσπάθειες. 
µεταµόσχευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. (για φυτά) ο 
εµβολιασµός, κατά τον οποίο ένας οφθαλµοφόρος βλαστός φυτού 
προσκολλάται ή εµφυτεύεται σε άλλο συγγενές φυτό, για να αναπτυχθεί νέο 
φυτό 2. ΙΑΤΡ. η µεταφορά µε εγχείρηση οργάνου ή ιστού από ένα σηµείο τού 
σώµατος σε άλλο τού ιδίου οργανισµού ή από το σώµα ενός ατόµου ή ζώου στο 
σώµα άλλου: ~ καρδιάς | µυελού των οστών | νεφρού | δέρµατος. — 
µεταµοσχεύω ρ. [µτγν.]. [ETYM. < µτγν. µεταµόσχευσις < µεταµοσχεύω < 
µετά- + µοσχεύω «αποσπώ βλαστό και τον φυτεύω» (βλ.λ.). o ιατρ. όρ. αποδίδει 
το αγγλ. transplantation]. µεταµφιέζω ρ. µετβ. {µεταµφίεσ-α, -τηκα (λόγ. -
θηκα), -µένος} αλλάζω την εξωτερική εµφάνιση (κάποιου) (φορώντας του άλλα 
ενδύµατα, µακιγιάζ, µάσκα), ώστε να φαίνεται τελείως διαφορετικός, να µην 
αναγνωρίζεται: τον µεταµφίεσαν σε γέρο | γριά || (συνήθ. το µε-σοπαθ. 
µεταµφιέζοµαι) τα παιδιά µεταµφιέστηκαν σε πειρατές || χορός µεταµφιεσµένων 
(το «µπαλ µασκέ» των Αποκριών) || οι ληστές ήταν µεταµφιεσµένοι µε περούκες 
και ψεύτικα µουστάκια ΣΥΝ. µασκαρεύω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µεταµφιάζω | -έζω < µετ(α)- + άµφιάζω | -έζω (βλ. κ. 
αµφίεση)]. µεταµφίεση (η) [1871] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. η αλλαγή 

τής εξωτερικής εµφάνισης (κάποιου), λ.χ. µε µακιγιάζ, ρούχα, µάσκα: µετά τη 
~ του σε γυναίκα δεν τον αναγνώριζε κανένας ΣΥΝ. µασκάρεµα 2. (συνεκδ.) ό,τι 
έχει φορέσει κανείς, για να µεταµφιεστεί (ενδύµατα, µακιγιάζ, µάσκα, ψεύτικα 
εξαρτήµατα κ.λπ.): µε αυτή τη ~ δεν θα σε αναγνωρίσει κανείς || καλή | έξυπνη 
| πετυχηµένη ~. 

µετανάστευση (η) [µεσν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η ατοµική ή 
οµαδική µετακίνηση από την πατρίδα σε άλλη πόλη ή χώρα, κυρ. για 
ανεύρεση εργασίας: εσωτερική (στο εσωτερικό τής χώρας) | εξωτερική (στην 
αλλοδαπή) ~ || αναγκαστική | εκούσια ~ || η ~ έχει ερηµώσει την ύπαιθρο τής 
χώρας ΣΥΝ. ξενιτεµός 2. ΒΙΟΛ. οµαδική µετακίνηση ζώων (κυρ. ψαριών, 
πουλιών), που πραγµατοποιείται περιοδικά από έναν τόπο σε άλλον, σε 
ορισµένες εποχές τού έτους. 

µεταναστευτικός, -ή, -ό [1878] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µετανάστευση ή 
µε τα άτοµα που µεταναστεύουν: ~ γραφείο | υπηρεσία | νόµος | κύµα | 
πολιτική 2. (συνήθ. για πτηνά) αυτός που έχει την ιδιότητα να αλλάζει 
περιοδικά, κατά ορισµένες εποχές τού έτους, τόπο διαβίωσης και να 
επιστρέφει στη χώρα από όπου είχε ξεκινήσει: τα χελιδόνια είναι ~ πουλιά 
ΣΥΝ. αποδηµητικός, ταξιδιάρικος. 

µεταναστεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µετανάστευσα} 1. εγκαταλείπω την πατρίδα 
µου (γενικότ. τον τόπο διαµονής µου), προκειµένου να εγκατασταθώ για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα ή µόνιµα σε άλλη πόλη ή χώρα: αποφάσισαν να 
µεταναστεύσουν στην Αυστραλία, αναζητώντας καλύτερη τύχη ΣΥΝ. ξενιτεύοµαι, 
µετοικώ, αποδηµώ 2. (συνήθ. για πτηνά) αλλάζω τόπο διαβίωσης (κατά τακτά 
χρονικά διαστήµατα και σε συγκεκριµένες περιοχές): τα χελιδόνια 
µεταναστεύουν το φθινόπωρο προς πιο θερµά κλίµατα. 

µετανάστης (ο) {µεταναστών}, µετανάστρια (η) [µτγν.] {µεταναστριών} 
πρόσωπο που εγκαταλείπει µε τη θέληση του την πατρίδα του, για να 
εγκατασταθεί επί µεγάλο χρονικό διάστηµα σε άλλη χώρα: οι Έλληνες ~ στην 
Αυστραλία || οικονοµικός - (που ξενιτεύεται για οικονοµικούς λόγους µε την 
προοπτική να επιστρέψει στην πατρίδα του). Επίσης (λόγ.) µετανάστις (η) 
{µετανάστ-ιδος | -ίδων}. — µεταναστόπουλο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µετά- + -νά-στης < ναίω, πιθ. µέσω αµάρτυρου ρ. *µε-ταναίω 
«αλλάζω κατοικία, αποδηµώ», όπου το µετά- έχει τη σηµ. τής µεταβολής, τής 
µετακίνησης. Το θ. νασ- τού ρ. ναίω µαρτυρείται και στη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου νάστης- οικιστής. Παρετυµολογική πρέπει να θεωρηθεί η αναγωγή 
τού ουσ. µετανάστης στο ρ. µετανίστα-µαι «µεταναστεύω, αποδηµώ» µέσω 
αµάρτυρου τ. *µετ-ανα-στάτης (απλολογία), καθώς δεν υπάρχει κανένας 
παρόµοιος σχηµατισµός στην Ελληνική]. 

µετανεωτερικός, -ή, -ό ο µεταµοντέρνος (βλ.λ.). — µετανεωτερι-κότητα 
(η). 

µετανιώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µετάνιω-σα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. αλλάζω γνώµη 
ή απόφαση µετά από νέα σκέψη: ήταν έτοιµος να παραιτηθεί, αλλά τελικά 
µετάνιωσε και αποφάσισε να µείνει στη δουλειά του || αγόρασε το και δεν θα 
µετανιώσεις 2. αισθάνοµαι λύπη ή ντροπή για κάτι που έκανα ή παρέλειψα να 
πράξω, εύχοµαι να µην είχε συµβεί: θα µετανιώσεις µια µέρα, αλλά τότε θα 
είναι αργά || δεν ~ για όσα είπα ΣΥΝ. µεταµελούµαι ♦ 3. (µετβ.) στη ΦΡ. το 
µετανιώνω αλλάζω γνώµη για κάτι, µετανοώ: το µετάνιωσα που δεν πήγα µαζί 
τους, ήταν κρίµα || όσοι δεν προσέχουν τι αγοράζουν, το µετανιώνουν πικρά (βλ. 
κ. λ. µετανοώ). — µετάνιωµα (το) [µεσν.] κ. µετανιωµός (ο) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < αρχ. µετανοώ (-έω) (βλ.λ.) µέσω τού αορ. µετάνιωσα < 
µετα-νόησα < µετενόησα (µε αναβιβασµό τού τόνου και συνίζηση). Σύµφωνα 
µε λιγότερο πιθανή άποψη, < µεσν. µεταγνώθω < αρχ. µεταγιγνώσκω (βλ. κ. 
νιώθω) ή απευθείας από το αρχ. µετάνοια]. 

µετανοητής (ο) [1883] 1. πρόσωπο που έχει µετανιώσει 2. ΕΚΚΛΗΣ. µοναχός τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, που ανήκει σε τάγµα, το οποίο έχει ως κύριο 
µέληµα του τη µετάνοια. — µετανοητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

µετάνοια (η) {-ας κ. (λόγ.) -οίας | χωρ. γεν. πληθ.} 1. το αίσθηµα ψυχικής 
συντριβής, ντροπής ή λύπης που αισθάνεται κανείς, όταν συνειδητοποιήσει το 
κακό ή το σφάλµα που διέπραξε και η διάθεση να αλλάξει τρόπο σκέψης, να 
το επανορθώσει και να συγχωρηθεί: δάκρυα µετανοίας || το δικαστήριο θα 
λάβει υπ' όψιν ότι ο κατηγορούµενος έδειξε ειλικρινή ~ για την πράξη του ΣΥΝ. 
µεταµέλεια- ΦΡ. (α) ΝΟΜ. έµπρακτη µετάνοια βλ. λ. έµπρακτος (β) δήλωση 
µετανοίας βλ. λ. δήλωση 2. ΕΚΚΛΗΣ. εξοµολόγηση αµαρτιών στο µυστήριο 
τής εξοµολόγησης 3. (προφέρεται µε-τά-νοια) εδαφιαία κλίση τής κεφαλής και 
γονυκλισία ως έκφραση ευλάβειας και λατρευτικού σεβασµού ή ως έκφραση 
µεταµέλειας: (µτφ.) µου κάνει µετάνοιες να µην τον κα-ταδώσω (µε παρακαλεί, 
µε ικετεύει) ΣΥΝ. παράκληση, ικεσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. [ETYM. αρχ < 
µετανοώ]. 

µετανοώ ρ. αµετβ. {µετανοείς... | µετανόη-σα, -µένος} (λόγ.) αισθάνοµαι τύψεις 
ή ψυχική συντριβή για αµαρτήµατα ή σφάλµατα που έχω διαπράξει: - για τις 
πράξεις µου ΣΥΝ. µεταµελούµαι, µετανιώνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µετανοώ (-έω) 
«µεταβάλλω γνώµη, τρόπο σκέψεως (σχετικά µε προηγούµενη ενέργεια µου)» 
< µετά- + νοώ < νους]. µεταξάδικο (το) 1. εργαστήριο επεξεργασίας µεταξιού 
2. κατάστηµα 
πώλησης µεταξιού και µεταξωτών υφασµάτων. µεταξάς (ο) {µεταξάδες}, 
µεταξού (η) {µεταξούδες} 1. τεχνίτης ασχολούµενος µε την κατεργασία τού 
µεταξιού 2. πρόσωπο που εµπορεύεται µετάξι και υφάσµατα µεταξωτά. 
µεταξένιος, -ια, -ιο [µεσν.] (καθηµ.) 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από 
µετάξι, µεταξωτός: ~ υφάσµατα 2. (µτφ.) αυτός που θυµίζει µετάξι, που είναι 
απαλός, στιλπνός και λείος σαν µετάξι: ~ µαλλιά, όλο υγεία || ~ λάµψη στα 
µαλλιά || ~ απαλότητα στα ρούχα (από δια- 
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φηµίσεις). Επίσης µετάξινος, -η, -ο [1871]. µετάξι (το) {µεταξ-ιού | χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. η λεπτή, λεία και απαλή ύλη που εκκρίνεται ως ίνα από το κουκούλι 
τού µεταξοσκώληκα 2. (συνεκδ.) η υφαντική πρώτη ύλη, η κλωστή που 
κατασκευάζεται από την παραπάνω ύλη ■ ΦΡ. οδός | δρόµος τού µεταξιού 
(αγγλ. [Great] Silk Road) αρχαία οδός που ένωνε, ήδη από τη ρωµαϊκή περίοδο, 
την Ασία µε τη ∆ύση και χρησιµοποιήθηκε για εµπορικές και πολιτιστικές 
ανταλλαγές: ο Μάρκο Πόλο έφτασε στην Κίνα ακολουθώντας την ~ || τουριστικά 
γραφεία οργανώνουν ταξίδια στα αποµεινάρια τής ~ 3. (συνεκδ.) το ύφασµα ή το 
ρούχο που παράγεται από την παραπάνω ύλη, το µεταξωτό: την τάιζε, τη 
φρόντιζε, την είχε ντυµένη στο ~· τι παράπονο είχε; 4. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) 
οτιδήποτε έχει την απαλή υφή και τη λάµψη τού µεταξιού: µαλλιά ~ || ρούχο ~. 
Επίσης (λόγ.) µέταξα (η) [µτγν.] {µετάξ-ης | -ών}. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. µετάξιον, υποκ. τού ουσ. µέταξα, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 
µετάξινος, -η, -ο → µεταξένιος µεταξοβάµβακας (ο) είδος βαµβακιού για το 
γέµισµα στρωµάτων, 
µαξιλαριών κ.λπ. µεταξοβιοµηχανία (η) (µεταξοβιοµηχανιών) 1. ο τοµέας τής 
βιοµηχανίας που ασχολείται µε την παραγωγή και την επεξεργασία τού µεταξιού 
2. (συνεκδ.) εργαστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας µεταξιού για τη χρήση 
του στην υφαντική. µεταξοειδής, -ής, -ές [1887] {µεταξοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός 
που µοιάζει µε µετάξι ως προς την υφή του, ο µεταξένιος. µεταξοκλωστικός, -ή, 
-ό 1. (συνήθ. για εργαλεία) αυτός που χρησιµεύει στο κλώσιµο νηµάτων από 
µετάξι 2. µεταξοκλωστική (η) η τεχνική τής κατασκευής νηµάτων από µετάξι. 
µεταξόνιο (το) [1887] {µεταξονί-ου | -ων} 1. η απόσταση ανάµεσα στον 
εµπρόσθιο και τον οπίσθιο άξονα των τροχών οχήµατος 2. ΑΡΧΙΤ. το διάστηµα 
µεταξύ των αξόνων δύο κιόνων. [ΕΤΥΜ. < µετ(α)- + αξόνιο, υποκ. τού ουσ. 
άξονας]. µεταξοπαραγωγός, -ός, -ό [1887] 1. (για χώρες | περιοχές) αυτός που 
παράγει µετάξι: η Ελλάδα κατέχει σηµαντική θέση ανάµεσα στις 
µεταξοπαραγωγούς χώρες 2. (για πρόσ.) µεταξοπαραγωγός (ο/η) αυτός που 
εκτρέφει µεταξοσκώληκες για την παραγωγή και το εµπόριο µεταξιού ΣΥΝ. 
σηροτρόφος. — µεταξοπαρανωνή (η) [1889]. µεταξοσκώληκας (ο) [1838] 
{µεταξοσκωλήκων} η κάµπια λεπιδό-πτερου εντόµου (πεταλούδας), µε χοντρό, 
τριχωτό, πτυχωτό σώµα και µεγάλα ανοιχτόχρωµα φτερά, η οποία δεν πετάει, 
τρέφεται κυρ. µε φύλλα µουριάς και από την ουσία που εκκρίνει για την 
κατασκευή τού κουκουλιού της παράγεται το µετάξι ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) βόµβυξ. 
µεταξοσκωληκοτροφία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} η εκτροφή µεταξοσκωλήκων 
για την παραγωγή µεταξιού ΣΥΝ. σηροτροφία. µεταξόσπορος (ο) [1889] 
{µεταξοσπόρων} το αβγό τού µεταξοσκώληκα. µεταξότριχα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} λεπτό, ανθεκτικό, διαφανές νήµα, 
µε το οποίο δένονται τα άγκιστρα στο άκρο τής πετονιάς. µεταξοτυπία (η) 
{µεταξοτυπιών} 1. µέθοδος καλλιτεχνικής εκτύπωσης µε τη βοήθεια οθόνης 
από δικτυωτό ύφασµα (γάζα), που τεντώνεται πάνω σε τελάρο 2. το 
εκτυπωµένο έργο τέχνης που τυπώνεται και αναπαράγεται µε αυτή τη µέθοδο 
από το πρωτότυπο του. — µεταξοτυπικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Seidensiebdruck]. µεταξουργείο (το) 
[1808] το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η επεξεργασία τού µεταξιού και η 
κλώση του σε νήµατα. µεταξθυργία (η) [1810] {µεταξουργιών} η τεχνική ή η 
βιοµηχανική µονάδα κατεργασίας µεταξιού. — µεταξουρνός (ο/η) [1856]. 
[ΕΤΥΜ. < µεταξουργός < µετάξι + -ουργός < έργο]. µεταξοΰφαντος, -η, -ο 
[1889] 1. αυτός που έχει υφανθεί από νήµα µεταξιού ΣΥΝ. µεταξωτός 2. (µτφ.) 
αυτός που είναι στιλπνός και λείος στην αφή σαν µετάξι. µεταξοϋφαντουργία 
(η) [1888] {χωρ. πληθ.) η τεχνική ή ο βιοµηχανικός κλάδος που ειδικεύεται 
στην παραγωγή υφασµάτων από µετάξι. — µεταξοϋφαντουργός (ο/η). µεταξύ 
κ. αναµεταξύ πρόθ.· δηλώνει: 1. τοπικό προσδιορισµό στο διάστηµα ανάµεσα 
σε δύο τοπικά σηµεία (+γεν.): η Πολωνία βρίσκεται ~ τής Ρωσίας και τής 
Γερµανίας 2. χρονικό προσδιορισµό στο διάστηµα ανάµεσα σε δύο χρονικά 
σηµεία (+γεν.): για το διάστηµα ~ Αυγούστου και Οκτωβρίου οι εργαζόµενοι δεν 
έχουν πληρωθεί' ΦΡ. (α) εν τω µεταξύ | στο µεταξύ (αρχ. φρ. εν τω µεταξύ (ενν. 
χρόνω), Ξενοφ. Συµπύσιον 1,14) (ί) ενώ γίνονται αυτά: κάτσε να δεις τηλεό-
ραση, ~ εγώ θα ετοιµάσω κάτι να φάµε (ii) ωστόσο: του µιλούσε για ταξίδια και 
διασκεδάσεις κι αυτός ~ δεν είχε λεφτά να πληρώσει το νοίκι! (β) µεταξύ τυρού 
και αχλαδιού (ί) κατά το επιδόρπιο: πολλά σοβαρά ζητήµατα συζητιούνται ~ στα 
γεύµατα εργασίας (ii) στη διάρκεια τής κουβέντας, παρεµπιπτόντως: 
προσπάθησα να του ζητήσω ~ να µου κάνει την εξυπηρέτηση που ήθελα 3. 
γενικότερα: (α) προσδιορισµό µιας τιµής σε οποιοδήποτε µέγεθος ανάµεσα σε 
δύο άλλες τιµές (+γεν.): η θερµοκρασία θα κυµανθεί ~ 15 και 20 βαθµών 
Κελσίου (β) προσδιορισµό διαστήµατος ανέµεσα σε συγκεκριµένες καταστάσεις 
(+γεν.): είµαστε ~ τού να µείνουµε και να φύγουµε, αλλά δεν µπορούµε να 
αποφασίσουµε- ΦΡ. (α) µεταξύ σφύρας και άκ-µονος βλ. λ. σφύρα (β) µεταξύ 
Σκύλλας και Χάρυβδης βλ. λ. Σκύλλα (γ) µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας βλ. λ. 
αφθαρσία (δ) µεταξύ ζωής και θανάτου βλ. λ. θάνατος (ε) µεταξύ δύο πυρών 
βλ. λ. πυρ 4. συ-γκατάλεξη προσώπου σε οµάδα προσώπων ή αντικειµένου σε 
σύνολο οµοειδών αντικειµένων (+γεν.): στη φωτογραφία διακρίνεται ο πρόεδρος 
- µελών τού κόµµατος || ο ∆ούναβης συγκαταλέγεται ~ των µεγαλύτερων ποταµών 
τού κόσµου 5. επιλογή από δύο δυνατότητες 

(+γεν.): ~ των δύο λύσεων προτιµώ την πιο ανώδυνη· ΦΡ. µεταξύ δύο κακών, το 
µη χείρον βελτιστον ανάµεσα σε δύο κακά, το λιγότερο κακό είναι προτιµότερο 
6. (α) σχέση που αφορά και στα δύο µέρη, σχέση οµοιότητας ή διαφοράς, 
αλληλοπάθεια (+γεν., -(-αδύνατοι τ. προσωπικής αντων.), π.χ. συνοµιλίες ~ 
Αθηνών και Άγκυρας || τρωγόµαστε (= τσακωνόµαστε) ~ µας κάθε µέρα || 
πόλεµος ~ Κροατών και Σέρβων ΦΡ. µεταξύ κατεργαραιων ειλικρίνεια βλ. λ. 
κατεργάρης (β) (ειδικότ.) µόνο µε αδύνατους τ. προσωπικής αντων.: (i) χωρίς 
την παρουσία | µεσολάβηση τρίτων: ας τους αφήσουµε να τα βρουν ~ τους || ~ 
µας ποτέ δεν έχουµε προβλήµατα (ii) χωρίς να διαρρεύσει σε τρίτους, 
εµπιστευτικά: ό,τι είπαµε, θέλω να µείνει ~ µας- ΦΡ. µεταξύ άλλων εκτός ή 
επιπλέον των όσων έχουν ήδη ειπωθεί: ο πρωθυπουργός µίλησε ~ και για θέµατα 
εξωτερικής πολιτικής. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < µετά + πρόθ. 
ξύ(ν) (βλ κ. συν). Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. µεταξύ µας (< γαλλ. entre 
nous) και µεταξύ τυρού και αχλαδιού (< γαλλ. entre la poire et le fromage(]. 
µεταξωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από µετάξι: ~ 
γραβάτα | φόρεµα | εσώρουχα ΣΥΝ. µετάξινος, µεταξένιος· ΦΡ. (παροιµ.) τα 
µεταξωτά βρακιά θέλουν κι επιδέξιους κώλους βλ. λ. βρακί 2. µεταξωτό (το) 
ύφασµα ή ρούχο από µετάξι: «να βάλω τα ~ και να φυσάει» (τραγ.). µεταπείθω 
ρ. µετβ. [αρχ.] {µετέπεισα, µεταπείσθηκα (καθηµ. -τηκα)} πείθω κάποιον να 
αλλάξει γνώµη, πεποίθηση ή απόφαση: ήθελε να φύγει, αλλά τον µετέπεισα κι 
έµεινε. µεταπηδώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {µεταπηδάς... | µεταπήδησα} (+σε) 1. 
(σπάν.) πηδώ (στην άλλη πλευρά) 2. (συνήθ. µτφ.) περνώ (σε άλλες θέσεις, 
πεποιθήσεις, στρατόπεδο): µεταπήδησε στο στρατόπεδο των συντηρητικών || δεν 
δυσκολεύεται να µεταπηδά από παράταξη σε παράταξη ΣΥΝ. µετακινούµαι. — 
µεταπήδηση (η) [µτγν.]. µεταπίπτω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µετέπεσα} (λόγ.) 1. 
περιέρχοµαι (σε νέα θέση ή κατάσταση), εγκαταλείποντας µε απότοµο τρόπο 
την προηγούµενη µου θέση ή κατάσταση: ύστερα από τόση ζωντάνια και 
ενεργητικότητα, µετέπεσε σε µια κατάσταση αδράνειας και νωθρότητας ΣΥΝ. 
µεταβάλλοµαι, αλλοιώνοµαι, µεταστρέφοµαι 2. ΓΛΩΣΣ. (για λέξεις) αλλάζω 
σηµασία µε την πάροδο τού χρόνου: η λέξη «γυµνάσιο» έχει µεταπέσει από τη 
σηµασία τού γυµναστηρίου σε αυτήν τής σχολικής βαθµίδας τής δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. µεταπλασια (η) {µεταπλασιών} ΒΙΟΛ. Ο ανώµαλος 
µετασχηµατισµός ενός τύπου κυτταρικού ιστού ή οµάδας κυττάρων σε άλλον 
τύπο. [ΕΤΥΜ. < µεταπλάσσω (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. méta-
plasie]. µετάπλασµα (το) {µεταπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΕΩΠ. ουσία χρήσιµη 
για τη βελτίωση φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων τού εδάφους. µεταπλασµός (ο) 
ΓΛΩΣΣ. η µεταβολή στη µορφολογική, κυρίως, δοµή των τύπων των λέξεων, η 
µετάβαση από ένα µορφολογικό παράδειγµα σε άλλο, π.χ. ο µεταπλασµός των 
ρηµάτων σε -ώ, -οίς... (δηλώ) σε ρήµατα σε -ώνω (δηλώνω) ή ο µεταπλασµός 
τού χειµών σε χειµώνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διεθνικός, δουλειά, σπάζω, τύχη. 
[ΕΤΥΜ. < µεταπλάσσω (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. metaplasm]. 
µεταπλάσσω ρ. [αρχ.] µετβ. {µετέπλασ-α, µεταπλάσ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -
µένος} διαµορφώνω εκ νέου µεταβάλλοντας µορφή ή σχήµα: ~ τον χαρακτήρα 
κάποιου-ΣΥΝ. ξαναπλάθω, µετασχηµατίζω, µετατρέπω. Επίσης µεταπλάθω. — 
µετάπλαση (η) [µεσν.], µεταπλαστικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλάθω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µεταπλάσσω | -ττω < µετά- + πλάσσω | -ττω (βλ. κ. πλάθω)]. 
µεταπλαστός, -ή, -ό [1891] αυτός που µπορεί να µεταπλασθεί. µεταποίηση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. µεταβολή στη µορφή ενός πράγµατος 
και παραγωγή νέου µε επιδιορθώσεις που γίνονται στην προηγούµενη του 
κατάσταση: ~ ενδυµάτων 2. ΟΙΚΟΝ. η δραστηριότητα που έχει ως αντικείµενο 
τον µετασχηµατισµό πρώτων υλών και άλλων υλικών σε προϊόντα νέα, 
διαφορετικά είτε στη µορφή είτε στις ιδιότητες και λειτουργίες από τις αρχικές 
ύλες που χρησιµοποιήθηκαν. µεταποιήσιµος, -η, -ο [1840] αυτός που 
επιδέχεται µεταποίηση: ~ 
υλικό. µεταποιητικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που έχει σχέση µε τη µεταποίηση: ~ 
βιοµηχανία. — µεταποιητικ-ά | -ώς επίρρ. µεταποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] 
{µεταποιείς... | µεταποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} µεταβάλλω κάτι ως προς 
τη µορφή ή/και τη λειτουργία του: ~ ένα παλιό κοστούµι || µεταποιηµένα ρούχα 
ΣΥΝ. µετασχηµατίζω, τροποποιώ,µετασκευάζω. µεταπολεµικός, -ή, -ό 1. αυτός 
που γίνεται µετά από πόλεµο 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο 
µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο: η διαίρεση τής ~ Ευρώπης σε δύο αντίπαλα 
στρατόπεδα ANT. προπολεµικός. — µεταπολεµικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. postwar]. µεταπολίτευση (η) [1831] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, 
-εύσεων) 1. η πολιτειακή µεταβολή, η µετάβαση από ένα είδος πολιτεύµατος σε 
άλλο 2. (ειδικότ.-συχνά µε κεφ.) η πολιτειακή µεταβολή τού 1974 µε την 
αποκατάσταση τής δηµοκρατίας στην Ελλάδα.   — µεταπολιτευτικός,-ή,-ό 
[1812]. µεταπολιτική (η) η φιλοσοφική µελέτη τής πολιτειακής σύνθεσης των 
κοινωνιών ή ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε την ορολογία, τις 
έννοιες και τη συγκρότηση τής πολιτικής επιστήµης. µεταπούληµα (το) —> 
µεταπώληση µεταπούληση (η) → µεταπώληση µεταπουλω ρ. → µεταπωλώ 
µεταπρασία (η) {µεταπρασιών} ΝΟΜ. σύµβαση πωλήσεως στο πλαί- 
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σιο τής οποίας ο αγοραστής, ο οποίος πρόκειται να πωλήσει το πράγ-
µα περαιτέρω σε τρίτο αγοραστή, αποκτά από τον πωλητή µόνον την 
κατοχή τού πράγµατος αλλά όχι και την κυριότητα και, ανάλογα, 
εάν το πράγµα πωληθεί µε τη συναίνεση τού αρχικού πωλητή, κατα-
βάλλει ύστερα σε εκείνον το τίµηµα ή, εάν δεν πωληθεί, το επιστρέ-
φει εντός ορισµένης προθεσµίας. 
[ΕΤΥΜ. < µεταπράτης (βλ.λ.), κατά τα δηµοπράτης - δηµοπρασία. Πβ. κ. 
µτγν. µετάπρασις «µεταπώληση»]. 

µεταπράτης (ο) {µεταπρατών} το πρόσωπο που µεταπωλεί εµπορεύ-
µατα, για να κερδίσει περισσότερα χρήµατα από τη νέα τιµή πώλη-
σης τους ΣΥΝ. µεταπωλητής. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < µεταπιπράσκω «µεταπωλώ» < µετά- + πιπράσκω «πω-
λώ» (βλ. λ. πρατήριο)]. 

µεταπράτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µεταπώληση. 
µεταπρατικός, -ή, -ό [1855] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον µετα-
πράτη και τη δραστηριότητα του 2. µεταπρατική οικονοµία τύπος οι-
κονοµίας χαρακτηριστικός αναπτυσσόµενων χωρών, οι οποίες δεν 
έχουν αυτοτελή βιοµηχανία και χρησιµοποιούνται ως διαµετακοµι-
στικός σταθµός για το εµπόριο των ανεπτυγµένων µε τις αναπτυσ-
σόµενες χώρες. 

µεταπτυχιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις επιπλέον 
σπουδές, οι οποίες γίνονται µετά την απόκτηση τού πτυχίου: ~ σεµι-
νάριο | σπουδές | εργασία 2. µεταπτυχιακός (ο), µεταπτυχιακή (η) ο 
φοιτητής που συνεχίζει τις σπουδές του µετά την απόκτηση τού πτυ-
χίου του για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και περαιτέρω 
εξειδίκευση στο αντικείµενο του: είναι - στο Πολυτεχνείο 3. µετα-
πτυχιακά (τα) κύκλος σπουδών που ακολουθεί κανείς µετά την από-
κτηση τού πρώτου πτυχίου από τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα: 
έκανε ~ στην Αγγλία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. post-
graduate]. 

µετάπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. ξαφνική µεταβολή 
και µετάβαση σε νέα θέση ή κατάσταση (π.χ. από το καλύτερο στο 
χειρότερο): η καριέρα του παρουσιάζει συνεχείς ~ || οι ~ από το κρύο 
στη ζέστη είναι εποχικά φαινόµενα τού φθινοπώρου || οι ψυχολογικές 
~ κάποιου || ~ τού ανέµου 2. ΓΛΩΣΣ. η µεταβολή (ποσοτική ή ποιοτική) 
στο φωνήεν τής ρίζας τού θέµατος, τής κατάληξης κ.λπ. στις ινδοευ-
ρωπαϊκές γλώσσες, κυρ. στα αρχαϊκότερα στάδια εξελίξεως τους 3. 
ΓΕΩΛ. κατηγορία ρηγµάτων τού στερεού φλοιού τής Γης, που παρου-
σιάζουν διαφορά επιφανείας ως προς τα στρώµατα που διερράγησαν. 
— µεταπτωτικός, -ή, -ό [µτγν.], µεταπτωτικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. µετάπτωσις < µεταπίπτω. Η γλωσσ. σηµ. είναι µτγν.]. 

µεταπτώσεις: µεταβολές τής µορφής των λέξεων. Η ελληνική 
γλώσσα, περισσότερο από τις άλλες συγγενείς γλώσσες, εµφανίζει 
συχνά κατά την παραγωγή και τη σύνθεση των λέξεων µεταβολές 
στο φωνήεν τής ρίζας, τού θέµατος, των προσφυµάτων κ.λπ. Οι µε-
ταβολές αυτές καλούνται µεταπτώσεις. Παράδειγµα: λέγω - λόγος 
(ε → ο), φρένες - σώφρων (ε → ω), λείπω - ελλιπής (ει → ι), ποι-
µένα -ποιµήν)ε→ η), τένων- τάση (ε→ α), πετώ-πτερό (ε→ 0), 
φεύγω - φυγή (ευ→ υ) κ.λπ. ∆ιακρίνονται πέντε είδη µεταβολών, 
πέντε βαθµίδες µεταπτωτικές: η ετεροιωµένη (το φωνήεν µετα-
βάλλει ποιόν, από ε γίνεται ο- λέγω→ λόγος), η εκτεταµένη (το 
φωνήεν µεταβάλλει ποσότητα, από βραχύ γίνεται µακρό, ε → η-

πατέρα → πατήρ), η εκτεταµένη-ετεροιωµένη (το φωνήεν µετα-
βάλλει και ποιόν και ποσότητα, ε→ ω- φρένες → σώφρων), η συ-
νεσταλµένη (το φωνήεν σιγάται και το παρακείµενο υγρό ή έρρι-
νο σύµφωνο παίρνει τη µορφή φωνήεντος (m, n, 1, r), εµ /εν | ελ | 
ερ→α)µ) | α(ν) | αλ | -λα | αρ | -ρα· στέλλω → εστάλην, τένων→ 
τάση, φέρω→ φαρέτρα) και η µηδενισµένη (το βασικό φωνήεν 
σιγάται, µηδενίζεται ε → φ- πετώ → πτ-ερό, πείθω → *πιθ-τός > 
πιστός, πατέρα → πατρικός, φεύγω → φυγή). Η βαθµίδα εκ-
κινήσεως, η βασική βαθµίδα, ονοµάζεται απαθής (το φωνήεν της 
µένει απαθές, δεν µεταβάλλεται). Παραδείγµατα: λειπ- (λείπω) -
λοιπ- (υπόλοιπος) - λιπ- (ελλιπής)· δεµ- (δέµω «κτίζω») - δοµ- (δο-
µή) - δωµ- (δωµάτιο) - δα- (δτη- δάπεδο) - δµ- (νεόδµητος)- µεν-
(ποιµένα) - µην- (ποιµήν) - µαν- (χηψ*ποιµαν^ω > ποιµαίνω) - µν-
(ποίµνιο)- ρευ- (ρεύµα) - po(F)- (ροΕή > ροή) - ρυ- (ρυάκι). 

µεταπύργιο (το) [αρχ.] {µεταπυργί-ου | -ων} τµήµα τείχους ή φρου-
ρίου, που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο πύργους ή προµαχώνες τού 
φρουρίου. 

µεταπώληση (η) [1871] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αγορά 
εµπορευµάτων και η εκ νέου πώληση τους για την επίτευξη τού κα-
τά το δυνατόν µεγαλύτερου κέρδους. 

µεταπωλητής (ο) [1871] το πρόσωπο που αγοράζει, για να πουλήσει 
εκ νέου ό,τι αγόρασε σε υψηλότερη τιµή, ώστε να ωφεληθεί από το 
κέρδος που προκύπτει ΣΥΝ. µεταπράτης. 

µεταπωλώ [µτγν.] κ. µεταπουλώ [µεσν.] (κ. -άω) ρ. µετβ. {µεταπω-
λείς... | µεταπώλησα} αγοράζω (εµπόρευµα) και το πουλώ εκ νέου, για 
να πετύχω κατά το δυνατόν µεγαλύτερο κέρδος. 

µεταροµαντικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο που 
ακολουθεί τον ροµαντισµό. 

µεταρρηµατικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που παράγεται από ρήµα 2. 
µεταρρηµατική παραγωγή η παραγωγή ουσιαστικού, κυρίως, από 
ρήµα, π.χ. µαρτυρώ > µαρτυριάρης, κρεµώ > κρεµάστρα, απλώνω > 
άπλα, γεννώ > γεννοβολώ, κατ' αντιδιαστολή προς τη µετονοµατική 
παραγωγή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. post-verbal]. 

µεταρρυθµίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {µεταρρύθµισ-α, -τηκα, -µένος} µετα-
βάλλω τον ρυθµό, τον τρόπο λειτουργίας, τη µορφή ή την οργάνωση 

(συστήµατος, κατάστασης ή συνόλου πραγµάτων) για την επίτευξη 
καλύτερου αποτελέσµατος: ~ το εκπαιδευτικό | πολιτικό | οικονοµικό 
σύστηµα µιας χώρας || ~ ένα σχέδιο νόµου || ~ την επίπλωση τού σπι-
τιού ΣΥΝ. τροποποιώ, µετασχηµατίζω, αναµορφώνω, αναδιοργανώνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 

µεταρρύθµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η µεταβολή τού 
ρυθµού, τού τρόπου λειτουργίας, οργάνωσης ή τής µορφής µιας κα-
τάστασης ή ενός συστήµατος για την επίτευξη καλύτερου αποτελέ-
σµατος: εκπαιδευτική | οικονοµική | θρησκευτική ~ || το εκπαιδευτικό 
µας σύστηµα έχει ανάγκη από ριζικές ~ ΣΥΝ. µετασχηµατισµός, 
τροποποίηση, αναµόρφωση, αναδιοργάνωση, ανάπλαση 2. ΘΡΗΣΚ. Με-
ταρρύθµιση (η) η θρησκευτική κίνηση που άνθησε τον 16ο αι. για 
την εξυγίανση και ανανέωση τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας και 
κατέληξε στη διάσπαση της µε την εµφάνιση των διαφόρων προτε-
σταντικών Εκκλησιών. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µεταρρύθµισις < αρχ. µεταρρυθµίζω. Ως θρησκ. όρ. η λ. 
αποδίδει το γερµ. Reformation]. 

µεταρρυθµιστής (ο) [1871], µεταρρυθµίστρια (η) [1887] {µεταρ-
ρυθµιστριών} (λόγ.) 1. πρόσωπο που επιφέρει µεταρρυθµίσεις ή επι-
ζητεί ριζικές αλλαγές για τη βελτίωση µιας κατάστασης ΣΥΝ. ανα-
µορφωτής, αναδιοργανωτής, ανακαινιστής 2. ΘΡΗΣΚ. πρόσωπο που 
ασπάστηκε και ακολούθησε τη θρησκευτική Μεταρρύθµιση των δια-
µαρτυροµένων, κυρ. την εποχή τής έντονης αναµέτρησης της µε τη 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία. 

µεταρρυθµιστικός, -ή, -ό [1888] αυτός που σχετίζεται µε τις µε-
ταρρυθµίσεις ή τις προκαλεί: ~ προσπάθειες | ενέργειες | πολιτική | 
νόµος. — µεταρρυθµιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

µεταρσιώνω ρ. µετβ. {µεταρσίω-σα, -θηκα, -µένος} προκαλώ ψυχική 
ανάταση, εξυψώνω (την ψυχή και το πνεύµα): «ο µεταµεληµένος πι-
στός έβγαινε µεταρσιωµένος από το εξοµολογητήριο» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
ανεβάζω, εξυψώνω. — µεταρσίωση (η) [1887], µεταρσιωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µεταρσιώ (·όω) < µετάρσιος «ο αιωρούµενος ψηλά στον 
αέρα» < *µετάρτ-ιος < *µέτ-άρ-τος < *µετ-άερ-τος < µετ(α)- + άείρω 
«υψώνω» (βλ. λ. αίρω)]. 

µετασεισµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τα φαινόµενα που 
ακολουθούν τον κυρίως σεισµό: ~ δονήσεις ΑΝΤ. προσεισµικός. 

µετασεισµός (ο) καθεµιά από τις ολοένα και ασθενέστερες σεισµικές 
δονήσεις, που ακολουθούν τον κυρίως σεισµό ANT. προσεισµός. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. aftershock]. 

µετασκευάζω ρ. µετβ. {µετασκεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
µετατρέπω (κατασκευή), για να χρησιµοποιηθεί κατά διαφορετικό 
τρόπο και λειτουργία από την αρχική: ~ πολεµικό πλοίο σε εµπορικό 
ΣΥΝ. µετασχηµατίζω, µεταποιώ. — µετασκευαστικός, -ή, -ό 
[µτγν.], µετασκευή (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < µετά- + σκευάζω < 
σκεύος]. 

µετασοβιετικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο που 
ακολουθεί τη διάλυση τής Σοβιετικής Ένωσης. 

µετασταθµεύω ρ. αµετβ. [1897] {µεταστάθµευ-σα, -µένος} αλλάζω 
τόπο στάθµευσης. — µεταστάθµευση (η) [1897]. 

µεταστάς, -άσα, -άν {µεταστάντ-ος, -α | -ες, -ων} (αρχαιοπρ.) αυτός 
που έφυγε από τη ζωή, ο νεκρός· ιδ. ως επίσηµος τρόπος αναφοράς σε 
πρόσωπο που έχει πεθάνει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µακαρίτης, πεθαίνω. [ΕΤΥΜ 
Μτχ. µέσου αορ. β' (µετ-έστην) τού αρχ. ρ. µεθίστηµι «µετατοπίζω, 
µετακινώ» < µεθ- (< µετά-) + ϊστηµι (βλ. λ. ϊσταµαι). Η σηµερινή 
σηµ. είναι ευφηµιστική]. 

µετάσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (αρχαιοπρ.) 1. η µε-
τάβαση σε άλλον τόπο: η ~ από τον κόσµο τής ύλης στον κόσµο των 
ιδεών ΣΥΝ. µετατόπιση 2. ΘΕΟΛ. η ανάληψη ή µεταφορά τού σώµατος 
τής Παναγίας µε θαυµαστό και άγνωστο τρόπο στον ουρανό µετά την 
Κοίµηση της: ρωµαιοκαθολική διδασκαλία για την ενσώµατη ~ τής 
Θεοτόκου 3. η εγκατάλειψη (κοµµατικού, ιδεολογικού χώρου) και η 
προσχώρηση στην αντίπαλη παράταξη: ιδεολογική - || τις τελευταίες 
εβδοµάδες σηµειώθηκαν - βουλευτών τού κυβερνώντος κόµµατος 
προς την αντιπολίτευση ΣΥΝ. µετακίνηση 4. ΙΑΤΡ. η µεταφορά (από 
έναν όγκο) καρκινικών κυττάρων µε τα αιµοφόρα ή τα λεµφοφόρα 
αγγεία και η ανάπτυξη τους µακριά από την αρχική εστία: ο καρκί-
νος έκανε ~ στον εγκέφαλο | στο συκώτι | στους πνεύµονες. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. µετάστασις< µεθίστηµι «µετακινώ, µετατοπίζω» < µεθ-(< µετά-) + 
ϊστηµι (βλ. κ. στήνω, ίσταµαι). Ο ιατρ. όρ. (ήδη στον Ιπποκράτη) 
πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. metastasis, γαλλ. métastase 
κ.ά.]. 

µεταστατικός, -ή, -ό [µτγν.] ΙΑΤΡ. αυτός που οφείλεται σε µετάσταση: 
~ όγκος | φλεγµονή. — µεταστατικώς επίρρ. [µτγν.]. 

µεταστεγάζω ρ. µετβ. {µεταστέγασ-α, -τηκα/-θηκα, -µένος} στεγάζω 
κάποιον/κάτι σε άλλο κτήριο: «αποφάσισαν να µεταστεγάσουν το 
Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών στην οικία τού Ερρίκου Σλήµαν» 
(εφηµ.). — µεταστέγαση (η). 

µεταστοιχειώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεταστοιχείωσα} µεταβάλλω σε 
βάθος, προκαλώ ουσιαστική µετατροπή σε κάτι. 

µεταστοιχείωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΧΗΜ. η 
µετατροπή χηµικού στοιχείου σε άλλο διαφορετικό προς το πρώτο, η 
οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε κατάλληλη πυρηνική διεργασία 
είτε από την ίδια τη φύση (φυσική µέθοδος) είτε από τον άνθρωπο (τε-
χνητή µέθοδος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

µεταστρατοπεδεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µεταστρατοπέδευσα} στρα-
τοπεδεύω σε άλλο µέρος. — µεταστρατοπέδευση (η) [1844]. 

µεταστρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετέστρεψα, µεταστράφηκα (λόγ. µετε-
στράφην, -ης, -η...), µετεστραµµένος} 1. στρέφω προς άλλη κατεύθυν-
ση 2. (για πρόσ.) κάνω (κάποιον) να αλλάξει γνώµη ή πεποίθηση, τον 
στρέφω προς διαφορετική κατεύθυνση: η αντιλαϊκή οικονοµική πολι- 
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τική τής κυβέρνησης µετέστρεψε την κοινή γνώµη εναντίον της || (µε-
σοπαθ.) συν τω χρόνω, όµως, το κλίµα µετεστράφη. 

µεταστροφή (η) [αρχ.] 1. η στροφή προς άλλη κατεύθυνση ΣΥΝ. γύ-
ρισµα, αναστροφή 2. (µτφ.) αλλαγή γνώµης, ιδεών ή φρονηµάτων 
προς διαφορετική κατεύθυνση: σηµειώθηκε ξαφνική ~ τής κοινής 
γνώµης υπέρ | εναντίον τής κυβέρνησης. 

µεταστώ (να/θα) ρ. → µεθίσταµαι 
µετασχηµατίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετασχηµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος) µεταβάλλω ως προς το σχήµα, τη µορφή ή τη δοµή, δίνω νέα 
µορφή σε (κάτι): ~ την κοινωνία ΣΥΝ. µεταρρυθµίζω, µεταµορφώνω, 
µετασκευάζω. 

µετασχηµατισµός (ο) 1. µεταβολή σχήµατος ή µορφής, η µετάβαση 
σε νέο σχήµα, νέα δοµή 2. ΒΙΟΛ. η µεταφορά γενετικού υλικού από το 
ένα κύτταρο στο άλλο, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή τού 
γενετικού κώδικα στο κύτταρο-αποδέκτη, µε αποτέλεσµα αυτό να 
συµπεριφέρεται σαν καρκινικό 3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η διαδικασία σταδια-
κής µεταβολής και µετάβασης σε νέα κοινωνική δοµή: ο σοσιαλιστι-
κός ~ τής κοινωνίας 4. ΗΛΕΚΤΡ. η αλλαγή ενός συστήµατος µεταβαλ-
λόµενης τάσης και έντασης σε άλλο σύστηµα τάσεως και εντάσεως 
τής ίδιας συχνότητας, αλλά διαφορετικών τιµών, µε σκοπό τη µετά-
δοση ηλεκτρικής ενέργειας 5. ΓΛΩΣΣ. κατηγορία κανόνων που λει-
τουργούν στο αρχικό συντακτικό σχήµα µιας πρότασης και οδηγούν, 
σύµφωνα µε τη θεωρία τής γενετικής µετασχηµατιστικής γραµµατι-
κής (στην αρχική της διατύπωση από τον Ν. Chomsky), από τη βα-
θεία δοµή της στην τελική της µορφή (επιφανειακή δοµή), όπως δηλ. 
την εκφέρει τελικά ο οµιλητής. — µετασχηµατιστικός, -ή, -ό [1890], 
µετασχηµατιστικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γενετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. µετασχηµατίζω «αλλάζω σχήµα, µορφή». Οι επιστηµονικές σηµ. 
αποδίδουν το αγγλ. transformation]. 

µετασχηµατιστής (ο) ΗΛΕΚΤΡ. η συσκευή µε την οποία µετατρέπεται 
εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής τάσεως σε εναλλασσόµενο ρεύµα 
χαµηλής τάσεως και αντιστρόφως. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. transformateur]. 

µετασχολικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο που ακο-
λουθεί µετά το σχολείο: ~ αγωγή ANT. προσχολικός. 

µετάσχω (να/θα) ρ. → µετέχω 
µετάταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. ΣΤΡΑΤ. η µετακίνηση 
στρατιώτη ή αξιωµατικού από ένα Σώµα ή Όπλο σε άλλο: η ~ στρα-
τιώτη από την Αεροπορία στον Στρατό Ξηράς 2. (γενικότ.) η µετάθε-
ση δηµοσίου υπαλλήλου σε κενή θέση τού ιδίου βαθµού άλλου υπη-
ρεσιακού κλάδου, αναλόγως προς τις παρουσιαζόµενες ανάγκες: η 
υπηρεσία, για να καλύψει έκτακτες ανάγκες, θα προβεί σε µετατάξεις 
τού προσωπικού της 3. η µετάβαση σε άλλη κατηγορία: «η ~ των 
µετοχών µιας εταιρείας από την παράλληλη αγορά στην κύρια αγορά 
τού Χρηµατιστηρίου» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόσπαση. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. µετάταξις < αρχ. µετατάσσω | -ττω]. 

µετατάρσιο (το) [1836] {µεταταρσί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. το µέρος τού πο-
διού που βρίσκεται µεταξύ των δακτύλων και τού ταρσού, αποτε-
λούµενο από πέντε µικρά οστά. — µεταταρσιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
µετά- + -τάρσιο < ταρσός (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
métatarse]. 

µετατάσσω ρ. µετβ. [αρχ.]  {µετέταξα, µετα-τάχθηκα, -ταγµένος} 
1. ΣΤΡΑΤ. µετακινώ (στρατιώτη ή αξιωµατικό) από ένα όπλο σε άλλο 
2. µετακινώ (δηµόσιο υπάλληλο) σε κενή θέση τού ιδίου βαθµού άλ-
λου υπηρεσιακού κλάδου. 

µετατίθεµαι ρ. → µεταθέτω 
µετατοπίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {µετατόπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. µετακινώ (κάποιον/κάτι) σε άλλη θέση ή σηµείο διαφορετικό από 
το αρχικό: ~ το φορτίο | το κέντρο βάρους τού σώµατος µου || µετα-
τόπισαν τους πληθυσµούς σε νέες περιοχές· (µτφ.) 2. µετακινώ από 
ένα σηµείο σε άλλο: ~ το φταίξιµο | τις ευθύνες ΣΥΝ. µεταθέτω 3. 
στρέφω προς άλλη κατεύθυνση: τα µέσα ενηµέρωσης είχαν καταφέ-
ρει να µετατοπίσουν το ενδιαφέρον τού κοινού από τα πολιτικά προ-
βλήµατα στην πορεία των οµάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδο-
σφαίρου ΣΥΝ. µεταστρέφω. 

µετατόπιση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η µετακίνηση 
και τοποθέτηση σε άλλη θέση ή σηµείο διαφορετικό από το αρχικό: 
το ναυάγιο οφείλεται σε ~ φορτίου (σε απότοµη µετακίνηση τού 
φορτίου τού πλοίου από την αρχική του θέση) || ~ σπονδύλου || ~ πλη-
θυσµού από τις βόρειες στις νότιες περιοχές 2. (µτφ.) η µετακίνηση 
από ένα σηµείο σε άλλο ή η στροφή προς άλλη κατεύθυνση: η ~ τού 
άξονα τής συζήτησης | τής ευθύνης || ~ ψηφοφόρων από την Αριστερά 
προς το Κέντρο || «η ~ των επενδυτών σε αµοιβαία κεφάλαια» 
(εφηµ.) || η ~ τού ενδιαφέροντος τής κοινής γνώµης από τα πολιτικά 
θέµατα στα κοινωνικά ΣΥΝ. µεταστροφή 3. ΓΕΩΛ. µετατόπιση ηπεί-
ρων | πλακών το φαινόµενο των οριζόντιων µεγάλης κλίµακας µετα-
κινήσεων των ηπείρων, είτε µεταξύ τους είτε σε σχέση µε τις ωκεά-
νιες λεκάνες. Επίσης µετατόπισµα (το). 

µετατρέπω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετέτρεψα, µετατράπηκα} 1. επιφέρω µε-
ταβολές σε (κάποιον/κάτι) ως προς τη µορφή ή τις ιδιότητες του, δί-
νω νέα µορφή ή χρησιµοποιώ (κάποιον/κάτι) µε διαφορετικό τρόπο ή 
για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που είχε αρχικώς: µε τη συµπερι-
φορά της τον µετέτρεψε από αγριάνθρωπο σε υπάκουο σκυλάκι || µε-
τέτρεψε το σπίτι σε άντρο οργίων | χαρτοπαικτική λέσχη || ~ τη θερ-
µότητα σε ενέργεια || ~ τα κουρέλια σε χαρτί || οι αλχηµιστές τού Με-
σαίωνα επιδίωκαν να µετατρέψουν τον σίδηρο σε χρυσό ΣΥΝ. µετα-
βάλλω 2. αποδίδω την ισοδύναµη αξία σε συναλλαγή ή σε µέτρηση 
(για χρήµατα ή µονάδες µετρήσεως): ~ τα δολάρια σε λίρες | τις 
δραχµές σε δολάρια || ~ τα µέτρα σε χιλιοστά | τις οκάδες σε κιλά 
ΣΥΝ. αλλάζω 3. (ειδικότ. σε ποινές) µεταβάλλω την τιµωρία που έχει 

επιβληθεί πρωτοδίκως σε λιγότερο αυστηρή: το δικαστήριο µετέτρεψε 
τη θανατική του καταδίκη σε ισόβια | τα ισόβια σε εικοσαετή κά-
θειρξη. — µετατρεπτικός, -ή, -ό. 

µετατρέψιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να µετατραπεί: ~ νόµισµα | 
ποινή. — µετατρεψιµότητα (η). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
convertible]. 

µετατροπέας (ο) [1889] {µετατροπ-είς, -έων} µηχανή, συσκευή που 
χρησιµοποιείται για να µεταβάλλει τα φυσικά ή χηµικά χαρακτηρι-
στικά µιας ουσίας ή ενέργειας, συνήθ. για να βελτιωθεί η απόδοση ή 
να αξιοποιηθεί καλύτερα. 

µετατροπή (η) [αρχ.] 1. η µεταβολή ως προς τη µορφή ή τις ιδιότητες· 
η τροποποίηση: έκανε πολλές ~ στο σπίτι, σχεδόν το ξανάχτισε από 
την αρχή || η ~ ενός παλιού αρχοντικού σε εστιατόριο ΣΥΝ. αλλαγή 
2. η απόδοση τής ισοδύναµης αξίας σε συναλλαγή ή µέτρηση: η ~ 
10.000 δολαρίων σε δραχµές 3. ΝΟΜ. µετατροπή ποινής ευεργέτηµα το 
οποίο, κατά τους όρους τού νόµου, παρέχεται από τον ποινικό 
δικαστή στον κατηγορούµενο, ο οποίος καταδικάζεται σε σχετικά µι-
κρή ποινή στερητική τής ελευθερίας του, το οποίο συνίσταται στη 
δυνατότητα να εξαγοράσει σε χρήµα την ποινή και να αποφύγει έτσι 
τη φυλάκιση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλλαγή. 

µετατροπία (η) [αρχ.] {µετατροπιών} ΜΟΥΣ. η αλλαγή τονικότητας 
µέσα στον ίδιο τρόπο και, κυρίως, το πέρασµα από τον έναν τρόπο 
στον άλλο, κατά τη σύνθεση ενός έργου. 

µετατροφία (η) 1. είδος ατροφίας, ελαττωµατική θρέψη 2. τροποποί-
ηση τής διατροφής για ορισµένο θεραπευτικό σκοπό. — µετατροφι-
κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. metatrophia]. 

µετατρόχιο (το) [1847] {µετατροχί-ου | -ων} το διάστηµα (η απόστα-
ση) ανάµεσα στους πρόσθιους και τους οπίσθιους τροχούς ενός οχή-
µατος. 

µετατυπώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {µετατύπω-σα, -θηκα, -µένος} τυπώνω 
εκ νέου (κάτι που είχε ήδη τυπωθεί): ~ ένα αρχαίο κείµενο ΣΥΝ. ξα-
νατυπώνω, ανατυπώνω. — µετατύπωση (η) [µτγν.]. 

µεταφαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η φάση τής µίτωσης 
(βλ.λ.) κατά την οποία τα ήδη διπλασιασµένα χρωµοσώµατα διατάσ-
σονται στην ισηµερινή πλάκα ή στεφάνη, στον ισηµερινό τής ατρά-
κτου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. metaphase]. 

µεταφερτος, -ή, -ό αυτός που µπορεί να µεταφερθεί. 
µεταφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετέφερα, µεταφέρ-θηκα, -µένος} 1. φέρω 

(πρόσωπο ή πράγµα) από έναν τόπο σε άλλον: ~ τα πράγµατα µου σε 
άλλο δωµάτιο || τα τρένα µεταφέρουν επιβάτες και εµπορεύµατα || 
πρέπει να τη µεταφέρετε επειγόντως στο νοσοκοµείο για πλύση στο-
µάχου || ~ εµπορεύµατα σιδηροδροµικώς | δια ξηράς | διά θαλάσσης || 
~ τα πολιτικά µου δικαιώµατα (κάνω µεταδηµότευση, παίρνοντας τα 
εκλογικά µου δικαιώµατα από έναν δήµο ή µια κοινότητα σε άλ-λον) 
|| αυτό το αεροπλάνο µπορεί να µεταφέρει 250 επιβάτες || θα µε-
ταφέρουν την έδρα τής επιχείρησης σε άλλη πόλη 2. (για χρηµατικά 
ποσά ή ακίνητη περιουσία) µεταβιβάζω σε άλλον λογαριασµό ή στο 
όνοµα τού νέου ιδιοκτήτη: ~ ένα ποσό σε άλλον λογαριασµό || µετέ-
φερε όλα τα χρήµατα του σε τράπεζα τού εξωτερικού ΣΥΝ. µεταγρά-
φω, καταχωρίζω 3. (για γραπτά κείµενα) µεταφράζω: ~ Αγγλους συγ-
γραφείς στα Ελληνικά | ένα αρχαίο κείµενο στα Νέα Ελληνικά 4. (ει-
δικότ. για τηλεοπτικές, κινηµατογραφικές ή θεατρικές παραγωγές) 
βασίζω το σενάριο ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς σε συγκεκριµένο 
βιβλίο: ο σκηνοθέτης πέτυχε µε µοναδικό τρόπο να µεταφέρει το έργο 
τού Ν. Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανά σταυρώνεται» στην τηλεόραση 5. 
(µτφ.) οδηγώ (κάποιον) µε τη φαντασία του σε άλλον τόπο, σε άλλη 
εποχή: η µουσική αυτή µάς µεταφέρει στην εποχή τού µπαρόκ 6. δίνω 
ως ενδιάµεσος σε κάποιον (κάτι προερχόµενο από άλλον): σας 
µεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισµούς τού προέδρου || «την αι-
σιοδοξία του για επίλυση τής κρίσης µετέφερε ο πρωθυπουργός στον 
Αλβανό οµόλογο του» (εφηµ.) ΣΥΝ. µεταδίδω. 

µεταφορά (η) [αρχ.] 1. η µετακίνηση προσώπου ή πράγµατος από 
έναν τόπο σε άλλον: ~ στρατευµάτων || τα εµπορεύµατα χάλασαν κα-
τά τη ~ || ~ αποσκευών || εταιρεία διεθνών ~ || «Εκτελούνται Μεταφο-
ραί» (επιγραφή) 2. (ειδικότ.) µεταφορές (οι) τα µέσα που χρησιµο-
ποιούνται για τη µετακίνηση προσώπων ή πραγµάτων από τόπο σε 
τόπο: αεροπορικές | θαλάσσιες | σιδηροδροµικές ~ 3. η µεταβίβαση 
χρηµατικών ποσών ή ακίνητης περιουσίας σε άλλον λογαριασµό ή 
στο όνοµα τού νέου ιδιοκτήτη: ~ κεφαλαίων από χώρα σε χώρα 4. 
(για κείµενα) η µετάφραση, η µεταγλώττιση 5. η µετατροπή βιβλίου 
σε θεατρική παράσταση ή σε σενάριο κινηµατογραφικής ή τηλεο-
πτικής παραγωγής: η ~ τού µυθιστορήµατος «1984» τού Τζ. Όργουελ 
στον κινηµατογράφο || τηλεοπτική ~ 6. ΦΙΛΟΛ. σχήµα λόγου, κατά το 
οποίο ένα αντικείµενο ή µια αφηρηµένη έννοια δεν εκφράζονται µε 
το αντίστοιχο κυριολεκτικό τυπικό στοιχείο τής γλώσσας, αλλά υπο-
δηλώνονται µε άλλη λέξη ή φράση, µε την οποία έχουν ένα ή περισ-
σότερα κοινά σηµασιολογικά χαρακτηριστικά: ο χειµώνας τής ζωής 
(αντί τα γηρατειά), έχει κορµί λαµπάδα (αντί ίσιο κορµί), κοιµάται µε 
τις κότες (αντί κοιµάται νωρίς) || «στέγνωσε η αγάπη [...] σε τρύπιες 
ψυχές» (Γ. Σεφέρης) 7. ΜΟΥΣ. η εκτέλεση µουσικού έργου σε άλλο 
τονικό ύψος 8. ΛΟΓΙΣΤ. (α) εις µεταφορά ν για ποσό που πρόκειται να 
µεταφερθεί στην επόµενη σελίδα λογιστικού βιβλίου (β) από µε-
ταφορά για ποσό που µεταφέρθηκε από την προηγούµενη σελίδα λο-
γιστικού βιβλίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

µεταφορέας (ο) [1897] {µεταφορ-είς | -έων} 1. πρόσωπο ή οργανι-
σµός που αναλαµβάνει έναντι αµοιβής τη µεταφορά ατόµων ή πραγ-
µάτων από έναν τόπο σε άλλον 2. όργανο χρησιµοποιούµενο για τη 
µηχανική µεταφορά υλικών ή φορτίων από τόπο σε τόπο. 
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µεταφορικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µεταφορά προσώπων 
ή πραγµάτων από έναν τόπο σε άλλον: ~ µέσα | γραφείο | έξοδα 2. 
µεταφορικά (τα) τα χρήµατα που απαιτούνται για τη µεταφορά εµπορευµάτων 
ΣΥΝ. κόµιστρα 3. ΦΙΛΟΛ. αυτός που εκφράζεται µε µεταφορά: ~ έννοια || - 
χρήση µιας λέξης ΑΝΤ. κυριολεκτικός. — µεταφορικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

µεταφορτώνω ρ. µετβ. {µεταφόρτω-σα, -θηκα} φορτώνω εκ νέου (φορτίο) από 
ένα µεταφορικό µέσο σε άλλο. — µεταφόρτωση (η) [1844]. 

µετόφραγµα (το) [1858] {µεταφράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΖΩΟΛ. η µεµβράνη 
που χωρίζει τον θώρακα των εντόµων από την κοιλία · 2. (σε πολεµικό πλοίο) 
ο χώρος τού πυροβολείου που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο καταστρώµατα. 

µεταφράζω ρ. µετβ. {µετέφρασα, µεταφράσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
µεταφέρω (προφορικό ή γραπτό λόγο) σε γλώσσα ή µορφή γλώσσας 
διαφορετική από την αρχική: - από τα Αγγλικά στα Γαλλικά || ~ από τα Αρχαία 
στα Νέα Ελληνικά || ορισµένους όρους δεν µπορεί εύκολα να τους µεταφράσει 
κανείς στα Ελληνικά || - κατά λέξη | ελεύθερα (πβ. λ. µεταγλωττίζω) 2. 
(µεσοπαθ. τριτοπρόσ. µεταφράζεται, µεταφράζονται) σηµαίνει, ισοδυναµεί: η 
υπόσχεση οικονοµικής βοήθειας ~ σε πολλά εκατοµµύρια δολάρια || «ο 
διαιτητής διέκοψε τον αγώνα εις βάρος τής γηπεδούχου οµάδας, πράγµα που ~ 
βάσει νόµων σε µηδενισµό και αφαίρεση δύο βαθµών» (εφηµ.). [ETYM. µτγν. 
(αρχ. µεταφράζοµαι «θεωρώ εκ των υστέρων») < µετά- + φράζω (βλ. κ. 
φράση)]. 

µετάφραση (η) [µτγν.] (-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η διαδικασία τής 
µεταφοράς και απόδοσης ενός κειµένου (προφορικού ή γραπτού) σε γλώσσα ή 
µορφή γλώσσας διαφορετική από αυτή τής παραγωγής του: κατά λέξη | 
ελεύθερη | λογοτεχνική ~ || η ~ θεωρείται µια νέα δηµιουργία || επίσηµη ~ ξένου 
τίτλου σπουδών από το Υπουργείο Εξωτερικών 2. (συνεκδ.) το κείµενο που 
προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία: διαβάζω τη -1| ξεφύλλισε τη ~ και 
έδειξε ικανοποιηµένος || η ~ των Εβδοµήκοντα (θ') (τής Π.∆.) ΣΥΝ. 
µετάφρασµα 3. µεταφράσεις (οι) βιβλία µε κείµενα Αρχαίων Ελληνικών ή 
Λατινικών σε νεοελληνική απόδοση για µαθητική-σχολική χρήση: οι µαθητές 
συνηθίζουν ν' αγοράζουν µεταφράσεις για το µάθηµα των Αρχαίων Ελληνικών. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεταφραστής. 

µετάφραση - µεταγλώττιση - διερµηνεία - παράφραση - απόδοση - 
ερµηνεία - εξήγηση - διασκευή. Όλες οι λέξεις δηλώνουν µια 
µεταγλωσσική επεξεργασία τού κειµένου. Η ερµηνεία (αρχικά λεγόταν και 
εξήγηση «καθοδήγηση», πλοήγηση στο κείµενο) είναι η προσπάθεια να 
αναλυθεί φιλολογικά ένα κείµενο, να δειχθούν τα νοήµατα, οι ιδέες και οι 
προθέσεις τού συγγραφέα στο συγκεκριµένο κείµενο και να αξιολογηθεί η 
σηµασία του. Η µετάφραση, προκειµένου για κείµενο, είναι η «µετά-βαση» 
(λατ. trans-latio) από µία γλώσσα (τα Αγγλικά λ.χ.) σε άλλη (µετάφραση 
στα Ελληνικά). Η µετάφραση προϋποθέτει κανονικά δύο διαφορετικές 
γλώσσες. Αν η µετάφραση αφορά στον προφορικό λόγο και γίνεται 
συγχρόνως µε την οµιλία (παραγωγή προφορικού κειµένου), τότε 
χαρακτηρίζεται ως διερµηνεία Αν η µετάφραση γίνεται σε µορφές (αρχαία 
και νέα, µεσαιωνική και νέα κ.ο.κ.) τής ίδιας γλώσσας, τότε είτε 
χρησιµοποιείται καταχρηστικώς η λ. µετάφραση (µετάφραση τού Οµήρου 
από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά) είτε χρησιµοποιείται ο ειδικός 
διαφοροποιητικός όρος µεταγλώττιση (στη λογοτεχνία χρησιµοποιήθηκε 
και ο όρος µεταγραφή). Στην ελληνική γλώσσα έχει επικρατήσει ο όρος 
µετάφραση και στις δύο περιπτώσεις, ενώ το µεταγλώττιση χρησιµοποιείται 
στην πράξη κυρ. για να δηλωθεί η µεταφρασµένη οµιλία των προσώπων 
ενός κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου (ή ντοκιµαντέρ κ.τ.ό.). Η µε-
τάφραση ενός κειµένου µπορεί να είναι απόλυτα πιστή («κατά λέξη») ή, 
περισσότερο ή λιγότερο, ελεύθερη («κατά το νόηµα»). Η πολύ ελεύθερη 
µετάφραση, που αποδίδει αδροµερώς το αρχικό (πρωτότυπο) κείµενο, 
δηµιουργώντας µέσα από αυτό ένα παράλληλο κείµενο, λέγεται 
παράφραση. Όταν το παραγόµενο κείµενο αποµακρύνεται περισσότερο 
από το πρωτότυπο, τότε έχουµε ελεύθερη απόδοση, ενώ όταν η 
αποµάκρυνση είναι τέτοια και τόση, που να δηµιουργείται ένα νέο κείµενο, 
βασισµένο απλώς στο πρωτότυπο, γίνεται λόγος για διασκευή. Σε όλες 
αυτές τις περιπτώσεις δηµιουργούνται νέα κείµενα, που συνδέονται µε το 
αρχικό µε µεγαλύτερη ή µικρότερη διακειµενική σχέση, είναι δηλ. µεταξύ 
τους διακείµενα. 

µεταφράσψος, -η, -ο (λέξη, όρος, φράση κ.λπ.) που µπορεί να µεταφραστεί. — 
µεταφρασιµότητα (η). 

µετάφρασµα (το) {µεταφράσµ-ατος | -ατα, -άτων} το κείµενο που έχει 
µεταφραστεί ΣΥΝ. µετάφραση. 

µεταφραστής (ο) [µεσν.], µεταφράστρια (η) [1862] {µεταφραστριών} (σηµ. 1, 
2) 1. το πρόσωπο που αποδίδει προφορικό ή γραπτό κείµενο σε γλώσσα άλλη 
από την αρχική του: ο Ελευθ. Βενιζέλος θεωρείται από τους καλύτερους ~ τού 
Θουκυδίδη 2. το πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τις προφορικές ή 
γραπτές µεταφράσεις: ο επίσηµος ~ τού προέδρου ΣΥΝ. (ειδικότ. για προφορικό 
λόγο) διερµηνέας 3. ΠΛΗΡΟΦ. βασικό πρόγραµµα των Η/Υ, το οποίο µετα-
φράζει ένα πρόγραµµα από µία γλώσσα προγραµµατισµού (που είναι αµέσως 
εκτελέσιµο από τον Η/Υ) σε γλώσσα µηχανής. 

µεταφραστής - διερµηνέας. Και οι δύο µεταφέρουν µηνύµατα από τη µία 
γλώσσα στην άλλη, ώστε να µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους 
άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα στην οποία 

εκφράζονται από τον οµιλητή τα µηνύµατα. Αλλά ο µεν διερµηνέας 
µεταφέρει προφορικά µηνύµατα σε ζωντανό προφορικό λόγο και σε 
σύγχρονη µετάφραση κατά την ώρα που λέγονται, ενώ ο µεταφραστής 
µεταφέρει γραπτά µηνύµατα, γραπτό λόγο, σε χρόνο ανεξάρτητο από τον 
χρόνο που γράφτηκαν, o διερµηνέας λειτουργεί υπό την ασφυκτική πίεση 
τού χρόνου που επιβάλλει η ταυτόχρονη µετάφραση, ενώ η 
ετεροχρονισµένη µετάφραση τού µεταφραστή επιτρέπει σχετική άνεση 
χρόνου και καλύτερη ποιότητα γλώσσας (προσεγµένο λόγο). 

µεταφραστικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη διαδικασία τής 
µετάφρασης ή µε τον µεταφραστή: ~ σφάλµατα | δυσκολία | ακρίβεια | 
προσπάθεια | επάγγελµα | γραφείο || το ~ έργο θεωρείται πολύ δύσκολο (β) 
ΓΛΩΣΣ. µεταφραστικό δάνειο ακριβής απόδοσης ξένης λέξεως, κατά την 
οποία τηρείται λ.χ. η σειρά των ξένων στοιχείων, π.χ. ∆ιαδίκτυο από αγγλ. 
Internet 2. µεταφραστικά (τα) τα χρήµατα που καταβάλλονται στον 
µεταφραστή για τις υπηρεσίες του. — µεταφραστικά επίρρ. 

µεταφραστός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να µεταφραστεί ΣΥΝ. µετα-φράσιµος. 
µετάφρενο (το) [αρχ.] {µεταφρένου} ΑΝΑΤ. το τµήµα τής ράχης που βρίσκεται 

ανάµεσα στις δύο ωµοπλάτες ΣΥΝ. νώτα, πλάτη. 
µεταφυσική (η) [1766] 1. κλάδος τής φιλοσοφίας που πραγµατεύεται τις 

πρώτες αρχές και τις αιτίες των όντων και είναι στενά συνδεδεµένος µε την 
επιστηµολογία 2. (γενικότ.) κάθε γενική και αφηρηµένη θεωρία που ερµηνεύει 
κάτι µε τρόπο µη ορθολογικό: η ~ του λόγου | τής επικοινωνίας 3. (µτφ.) 
οτιδήποτε ανήκει στον χώρο τού αφηρηµένου, αυτού που βγαίνει έξω από τα 
όρια τής ανθρώπινης εµπειρίας (π.χ. η ζωή µετά θάνατον, η ύπαρξη ή όχι 
Θεού και η φύση του κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. 
Metaphysik (βλ. κ. µεταφυσικός)]. 

µεταφυσικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε θέµατα έξω από την ανθρώπινη 
εµπειρία και τις αισθήσεις µας: ~ αναζητήσεις || το ερώτηµα αν υπάρχει Θεός 
είναι ~ 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε τον φιλοσοφικό κλάδο τής 
µεταφυσικής (βλ.λ.). — µεταφυσικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν., συνθ. εκ 
συναρπαγής από τον τίτλο Μετά τά Φυσικά ενός έργου τού Αριστοτέλη]. 

µεταφυτευτός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να µεταφυτευθεί. — Επίσης 
µεταφυτεύσιµος, -η, -ο. 

µεταφυτεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {µεταφύτ-εψα κ. -ευσα, -εύθηκα (κα-θηµ. -
εύτηκα), -ευµένος} 1. αποσπώ (φυτό) από την αρχική του θέση και το φυτεύω 
εκ νέου σε άλλη θέση: ~ σε γλάστρα | σε καινούργιο χώµα 2. (µτφ.) µεταφέρω 
σε άλλον τόπο ή σε άλλους ανθρώπους (ιδέες, έθιµα ή συνήθειες) διαφορετικά 
από αυτά που επικρατούν εκεί: οι λόγιοι τού 19ου αι. µεταφύτευσαν τις ιδέες 
τού Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού στη µετεπαναστατική Ελλάδα ΣΥΝ. (λόγ.) 
µετακενώνω, µεταλαµπαδεύω. — µεταφύτευµα (το) [1796]. 

µεταχαρακτηρισµός (ο) [µτγν.] 1. η µεταβολή τής µορφής, τού τύπου 2. 
(ειδικότ.) η χρήση διαφορετικών χαρακτήρων (γραµµάτων) και γενικότ. η 
χρήση διαφορετικού αλφαβήτου ή και ορθογραφίας σε ορισµένη χρονική 
περίοδο: κατά τον - από το προευκλείδειο στο ευκλείδειο αλφάβητο έγιναν 
σηµαντικά λάθη. 

µεταχειρίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {µεταχειρίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
κάνω χρήση (προσώπου, πράγµατος) για την επίτευξη ορισµένου σκοπού: - 
βία | βασανιστήρια || ~ σπάνιες λέξεις, για να κάνω εντύπωση || θα 
µεταχειριστώ όλη µου την επιρροή, για να τον βοηθήσω ΣΥΝ. χρησιµοποιώ, 
µετέρχοµαι 2. (για πρόσ.-συνήθ. µε επίρρ.) συµπεριφέροµαι (σε κάποιον) µε 
συγκεκριµένο τρόπο: ο νικητής µεταχειρίστηκε βάναυσα τους αιχµαλώτους || 
µας µεταχειρίστηκε καλά | άσχηµα | σκληρά | δίκαια || ~ κάποιον σαν πιόνι | µε 
προσοχή | σαν αλήτη | σκουπίδι (πβ. λ. χειρίζοµαι). 

µεταχείριση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} ο τρόπος µε τον οποίο 
µεταχειρίζεται κανείς (κάποιον/κάτι): καλή | κακή | ευγενική | προσεκτική | 
σκληρή ~ || δεν περίµενα να τύχω τέτοιας ~ || οι πρώην χρήστες ναρκωτικών 
χρειάζονται ειδική ~, για να επανενταχθούν στην κοινωνία ΣΥΝ. συµπεριφορά, 
αντιµετώπιση, χειρισµός. 

ΣΧΟΛΙΟ Η γραφή µε -η- (µεταχείριση) είναι εσφαλµένη, προέρχεται δε 
πιθ. από παρασύνδεση τού µεταχείριση µε το επιχείρηση που γράφεται 
κανονικά µε -η-, ως παράγωγο τού ρ. επιχειρώ (ενώ το µεταχείριση 
παράγεται από ρ. σε -ίζω, µεταχειρίζοµαι). 

µεταχειρισµένος, -η, -ο αυτός που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί, που δεν είναι 
καινούργιος: ~ αυτοκίνητο ΑΝΤ. αµεταχείριστος. 

µεταχαρακτηρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η µεταγραφή έργων από τη 
µεγαλογράµµατη στη µικρογράµµατη γραφή στις αρχές τού 9ου αι. µ.Χ. 

µεταχρονολογω ρ. µετβ. {µεταχρονολογείς... | µεταχρονολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) σηµειώνω σε ένα έγγραφο χρονολογία µεταγενέστερη από 
την πραγµατική: µεταχρονολογηµένη επιταγή. — µεταχρονολόνηση (η) 
[1896]. 

µεταχρωµατίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {µεταχρωµάτισ-α, -τηκα, -µένος} αλλάζω το 
χρώµα. — µεταχρωµατισµός (ο) [1881] κ. µεταχρωµάτΊση (η). 

µεταψυχιατρική (η) {χωρ. πληθ.} τάση τής σύγχρονης ψυχιατρικής για µελέτη 
και έρευνα των σχέσεων της µε τις σύγχρονες επιστήµες τής ψυχανάλυσης, 
τής κυβερνητικής κ.λπ. 

µεταψυχική (η) {χωρ. πληθ.} όρος που αναφέρεται σε φαινόµενα τα οποία 
εκτείνονται πέρα από τα όρια τής ψυχολογίας και των φαινοµένων που αυτή 
εξετάζει εµπειρικά ΣΥΝ. παραψυχολογία. 



µεταψυχικός 1089 µετεωρικός 
 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métapsychique]. µεταψυχικός, -ή, -ό 
αυτός που σχετίζεται µε ψυχικά φαινόµενα, που υπερβαίνουν τα όρια τής 
ψυχολογίας και δεν έχουν υποστεί ακόµα επιστηµονικό έλεγχο ΣΥΝ. 
παραψυχολογικός. µεταψυχολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. η ψυχολογική 
θεωρία που εκτείνεται πέρα από ό,τι έχει αποδειχθεί εµπειρικά. — µεταψυχολο-
γικός, -ή. -ό. µεταψυχολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. 
Metapsychologie]. µεταψυχροπολεµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την 
περίοδο µετά τη λήξη τού Ψυχρού Πολέµου (βλ. λ. ψυχρός): ~ εποχή | περίοδος | 
πολιτικό σκηνικοί συνθήκες | καθεστώτα (πβ. λ. µετακοµουνιστικός κ. νέα τάξη 
πραγµάτων, λ. τάξη). µετέβαλα ρ. → µεταβάλλω 
µετεγγραφή (η) [1866] 1. η εγγραφή (µαθητή, φοιτητή κ.λπ.) σε άλλο 
εκπαιδευτικό ίδρυµα ή τµήµα από αυτό στο οποίο ήταν εγγεγραµµένος 
αρχικώς: κάνω ~ σε άλλο γυµνάσιο || ήρθε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µε - από 
την Ξάνθη || η επιτροπή για τις ~ (που θα αποφασίσει ποιος φοιτητής θα 
µετεγγραφεί σε ένα τµήµα) 2. ΑΘΛ. (καταχρ.) η µεταγραφή (επαγγελµατία) 
αθλητή από έναν αθλητικό σύλλογο σε άλλον: στόχος του είναι να πάρει ~ για 
οµάδα τής Λ εθνικής κατηγορίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεταγραφή. µετεγγράφω ρ. 
µετβ. [αρχ.] {µετενέγραψα (θα/να µετεγγράψω), µε-τενεγράφην, -ης, -η... (µτχ. 
µετεγγραφείς, -είσα, -έν), µετεγγεγραµµέ-νος} 1. (κυρ. για µαθητές, φοιτητές) 
διαγράφω (κάποιον) από τους καταλόγους τού εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή τού 
συγκεκριµένου τµήµατος όπου ήταν αρχικά γραµµένος και τον εγγράφω εκ 
νέου αλλού 2. (καταχρ.) ΑΘΛ. µεταφέρω (αθλητή) σε άλλον αθλητικό σύλλογο 
(µετά την υπογραφή σχετικών συµβολαίων κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεταγραφή. 
µετεγκατάσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η εγκατάσταση σε άλλον 
χώρο, σε νέες εγκαταστάσεις: η ~ µιας εταιρείας σε νέο, ιδιόκτητο κτήριο. — 
µετεγκαθιστώ ρ. {-άς...}. µετεγχειρητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον 
χρόνο µετά την εγχείρηση, καθώς και µε την κατάσταση τού ασθενούς κατά το 
διάστηµα αυτό: ~ κατάσταση | στάδιο | επιπλοκή. — µετεγχειρητικά | -ώς επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγχείρηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. postoperative]. 
µετέδωσα ρ. → µεταδίδω 
µετείκασµα (το) {µετεικάσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΟΠΤ. η εικόνα που διατηρείται 
στο οπτικό αισθητήριο για ορισµένο χρονικό διάστηµα (περίπου 1/10 τού 
δευτερολέπτου) µετά την παύση τού εξωτερικού ερεθισµού ΣΥΝ. µεταίσθηµα. 
[ΕΤΥΜ. < µετ(α)- + -είκασµα < εικάζω]. µετείχα ρ. → µετέχω 
µετεκλογικός, -ή, -ό [1892] αυτός που σχετίζεται µε τη χρονική περίοδο που 
ακολουθεί τις εκλογές: -εξελίξεις/ περίοδος/ σενάρια. — µετεκλογικ-ά | -ώς 
επίρρ. µετεκπαίδευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η περαιτέρω 
συµπληρωµατική και εξειδικευµένη εκπαίδευση για τη βελτίωση τής 
θεωρητικής κατάρτισης των πτυχιούχων (διαφόρων σχολών), την εξοικείωση 
τους µε νέες τεχνολογίες κ.λπ.: η εταιρεία στέλνει κάθε πέντε χρόνια τους 
υπαλλήλους της για ~ στην Αµερική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάρτιση. µετεκπαιδευτικός, 
-ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη µετεκπαίδευση: ~ προγράµµατα | σεµινάριο. 
µετεκπαιδεύω ρ. µετβ. {µετεκπαίδευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
παρέχω σε (κάποιον) ειδική συµπληρωµατική εκπαίδευση για τη συµπλήρωση 
και επέκταση τής γενικής του κατάρτισης ή/και την επαφή του µε πιο σύγχρονες 
µεθόδους εξασκήσεως τού επαγγέλµατος του: τελειώνοντας την Παιδαγωγική 
Ακαδηµία, µετεκπαιδεύθηκα στη διδασκαλία σε κωφάλαλα παιδιά. µετέλαβα ρ. 
→ µεταλαµβάνω 
µετεµµηνοπαυσιακός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που εµφανίζεται µετά την οριστική 
παύση τής έµµηνης ρύσης των γυναικών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
postmenopausal (νόθο συνθ.)]. µετεµµηνορροϊκός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που 
εµφανίζεται µετά τη λήξη κάθε έµµηνης ρύσης. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. postmenorrhoeal (νόθο συνθ.)]. 
µετεµφιιλιακός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα µετά τη 
λήξη εµφυλίου πολέµου 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε το χρονικό 
διάστηµα µετά τον ελληνικό Εµφύλιο Πόλεµο (1946-1949): ~ περίοδος || το ~ 
πολιτικό κλίµα χαρακτήριζε η επικράτηση τής συντηρητικής παράταξης και ο 
εκτοπισµός των κοµουνιστών || ~ πολιτικά πάθη (πβ. λ. µεταδικτατορικός, 
µετεπαναστατικός, µεταπολιτευτικός). µετεµφύτευση (η) [1864] {-ης κ. -εύσεως 
| -εύσεις, -εύσεων} ΙΑΤΡ. η εγχειρητική µεταφορά ενός οργάνου σε άλλη από τη 
φυσική του θέση: ~ ουρητήρα στο δέρµα (ουρητηροστοµία) | στο έντερο. 
µετεµψυχώνω ρ. µετβ. [µτγν.] (µετεµψύχω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (σπάν.) 
µεταβιβάζω (ψυχή ανθρώπου ή ζώου) από ένα σώµα σε άλλο 2. (συνήθ. 
µεσοπαθ. µετεµψυχώνοµαι) µεταβαίνω ως ψυχή µετά τον θάνατο µου στο σώµα 
άλλου ανθρώπου ή ζώου: οι ινδουιστές πιστεύουν ότι οι αµαρτωλοί 
µετεµψυχώνονται σε ακάθαρτα ζώα (χοίρους, βατράχια κ.λπ.). µετεµψύχωση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η µετάβαση ψυχής από ένα σώµα 
σε άλλο µετά τον φυσικό θάνατο 2. (ειδικότ.) η αντίληψη κατά την οποία η 
κάθε ψυχή εγκαθίσταται διαδοχικά στα σώµατα ανθρώπων ή ζώων, ακόµη και 
φυτών, κατά τη διάρκεια πολλών ζωών, µέχρις ότου εξαγνιστεί εντελώς και 
φθάσει στην τελειότητα, οπότε και ενώνεται ή ταυτίζεται µε το θείο: οι ινδουι-
στές πιστεύουν στη ~. 

µετενσαρκώνω ρ. µετβ. [1864] {µετενσάρκω-σα, -θηκα, -µένος} µετεµψυχώνω 
(βλ.λ.). — µετενσάρκωση (η) [1888]. µετενταφιάζω ρ. µετβ. {µετενταφίασ-α, -
τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 

µεταφέρω τη σορό νεκρού σε άλλον τάφο. — µετενταφιασµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µετ(α)- + ενταφιάζω]. µετεξέλιξη (η) {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -

ίξεων} η προοδευτική αλλαγή 
και εξέλιξη, συνήθ. προς το καλύτερο: η ~ τού πιθήκου σε άνθρωπο 
είναι µια θεωρία που υποστήριξε πρώτος ο ∆αρβίνος || σε κάθε επαγγελµατικό 
χώρο είναι καλό να διαβλέπουµε τις προοπτικές µετεξέλι- 
ÇVÇ || V ~ του σε γενικό διευθυντή τής εταιρείας ήταν αποτέλεσµα σκληρής 
δουλειάς ||η~ τού άλλοτε µικρού οικισµού σε µεγάλο αστικό κέντρο. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. redevelopment]. 

µετεξελίσσοµαι ρ. αµετβ. {µετεξελ-ίχθηκα,-ιγµένος} µεταβάλλοµαι συνεχώς µε 
διαδοχικές αλλαγές µορφής: ορισµένα είδη οργανισµών 
µετεξελίχθηκαν από υδρόβια σε αερόβια πριν από εκατοµµύρια χρόνια ΣΥΝ. 
µετασχηµατίζοµαι. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. redevelop]. 

µετεξέταση (η) [1876] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η εκ νέου εξέταση, που 
διενεργείται µετά την πάροδο ικανού χρονικού διαστήµατος από την πρώτη 
εξέταση: η ~ των αιτήσεων που απορρίφθηκαν θα γίνει εντός έξι µηνών ΣΥΝ. 
επανεξέταση. — µετεξετάζω ρ. 

µετεξεταστέος, -α, -ο [1883] (κ. ως ουσ.) (για µαθητή) αυτός που υποχρεώνεται 
να εξεταστεί εκ νέου σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα τής προηγούµενης 
σχολικής χρονιάς, επειδή η επίδοση του σε αυτά κρίθηκε ανεπαρκής (για να 
προαχθεί στην επόµενη τάξη). 

µετεπαναστατικος, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στο χρονικό διάστηµα µετά 
από επανάσταση: ~ χρόνια | Ρωσία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. post-
revolutionary]. 

µετέπειτα επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. έπειτα, µετά την πάροδο χρονικού 
διαστήµατος, στη συνέχεια: για το τι συνέβη ~ µόνο υποθέσεις µπορούµε να 
κάνουµε ΣΥΝ. πιο ύστερα, αργότερα, κατόπιν, ακολούθως ANT. πριν, 
πρωτύτερα, προηγουµένως 2. (έναρθρο ως επίθ.) αυτός που έρχεται αργότερα, 
που ακολουθεί: τα πρώτα χρόνια τής ζωής τού ανθρώπου έχουν τεράστια 
σηµασία για τη ~ εξέλιξη του || το ~ διάστηµα ΣΥΝ. ακόλουθος, κατοπινός ANT. 
προηγούµενος, προγενέστερος, πρωτύτερος 3. (για πρόσ.) µετέπειτα (οι) οι 
µεταγενέστεροι, αυτοί που ανήκουν στις επερχόµενες γενεές ΣΥΝ. επίγονοι 
ΑΝΤ. πρόγονοι. 

µετεπιβιβάζω ρ. µετβ. (µετεπιβίβασ-α, -τηκα | -θηκα, -µένος} επιβιβάζω 
(κάποιον/κάτι) σε διαφορετικό µεταφορικό µέσο από αυτό στο οποίο είχε 
επιβιβαστεί προηγουµένως: µετά τη βλάβη που παρουσιάστηκε στο τρένο, 
µετεπιβίβασαν τους επιβάτες και τις αποσκευές τους σε άλλη αµαξοστοιχία. — 
µετεπιβίβαση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. reembark]. 

µετερίζι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-παλαιότ.) µεγάλης σηµασίας οχυρωµένη θέση, 
από την οποία ξεκινούν οι επιθέσεις κατά τού εχθρού: αγωνιστήκαµε στο ίδιο 
~ εναντίον τού κατακτητή || (µτφ.) αφήνοντας το ~ τής παραδοσιακής µουσικής, 
από την οποία έγινε γνωστός, κάνει τώρα τα πρώτα του βήµατα στο λαϊκό 
τραγούδι ΣΥΝ. οχύρωµα, προµαχώνας, ταµπούρι, τάπια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τουρκ. meteris]. 

µετέρχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {µετήλθα} (λόγ.) (+αιτ., εσφαλµ. -ΐ-γεν.) 1. 
χρησιµοποιώ: µετέρχεται κάθε θεµιτό και αθέµιτο µέσο, για να ανέλθει στην 
ιεραρχία τής υπηρεσίας || ~ τακτική | µέθοδο | βία | σύστηµα | τέχνασµα | απάτη 
ΣΥΝ. µεταχειρίζοµαι 2. (για επάγγελµα, συστηµατική ενασχόληση) ασκώ: ~ το 
ιατρικό επάγγελµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

µετέστην ρ. → µεθίσταµαι 
µετέσχον ρ. → µετέχω 
µετετράπην ρ. → µετατρέπω 
µετεφηβικός, -ή, -ό αυτός που ακολουθεί την περίοδο τής εφηβείας. 
µετέχω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] (µετείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως 

αόρ.), αόρ. µετέσχον, -ες, -ε..., να/θα µετάσχω) ♦ 1. (αµετβ.) (+σε) λαµβάνω 
ενεργό µέρος (σε κάτι) ή είµαι µέτοχος, έχω µερίδιο (σε αυτό): ~ σε 
διαγωνισµό | σε έρευνες || πολλοί καλλιτέχνες και µουσικοί µετέχουν στο φετινό 
Φεστιβάλ Αθηνών || στα κέρδη και στις ζηµίες µετέχουµε όλοι εξίσου ΣΥΝ. 
συµµετέχω ♦ 2. (µετβ.) (+γεν.) (αρχαιοπρ.) έχω/φέρω µέσα µου, παρουσιάζω 
ως εγγενές χαρακτηριστικό µου: η µετοχή στη γραµµατική είναι το µέρος τού 
λόγου που µετέχει τής φύσεως και τού ονόµατος και τού ρήµατος ΣΥΝ. ενέχω, 
εµπεριέχω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. 

Μετέωρα (τα) {Μετεώρων} σύνολο ψηλών και απόκρηµνων βράχων στο Β∆. 
άκρο τής Θεσσαλίας, στις κορυφές των οποίων λειτουργούν από τον 14ο αι. 
βυζαντινά µοναστήρια, που συγκροτούν µοναστική πολιτεία. 
[ΕΤΥΜ Η ονοµασία των βραχωδών όγκων είναι µεσν. (10ος αι.) και 
προέρχεται από το αρχ. επίθ. µετέωρος (βλ.λ.), προφανώς εξαιτίας τής 
εντύπωσης που δηµιουργούσαν, ότι δηλ. αιωρούνταν υψωµένα στον αέρα]. 

µετεωρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {µετεώρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (σπάν.) 
ανυψώνω (αντικείµενο) και το κρατώ ψηλά έτσι, ώστε να µείνει µετέωρο στον 
αέρα 2. (συνήθ. µεσοπαθ. µετεωρίζοµαι) ανυψώνοµαι στον αέρα και µένω εκεί 
µετέωρος: το αερόστατο φαινόταν από µακριά να µετεωρίζεται στο µεταίχµιο 
γης και ουρανού ΣΥΝ. αιωρούµαι. 

µετεωρικός, -ή, -ό ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε το µετέωρο (βλ. λ. 
µετέωρος): ~ λίθος | κρατήρας (αυτός που σχηµατίζεται από την πτώση 
µεγάλου µετεωρίτη) | βροχή (βροχή διαττόντων αστέρων) | ύλη (ύλη από την 
οποία συνίστανται οι µετεωρίτες) | ρεύµα (η είσοδος στην ατµόσφαιρα τής Γης 
µετεώρων ή διαττόντων αστέρων την ίδια 
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ερίπου στιγµή και στο ίδιο περίπου τµήµα ουρανού). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. météorique]. 

µετεωρισµός (ο) [αρχ.] 1. η ανύψωση και παραµονή αντικειµένου στον αέρα 
σε µετέωρη κατάσταση · 2. ΙΑΤΡ. η διόγκωση τής κοιλιακής χώρας, που 
προκαλείται από την παρουσία µεγάλης ποσότητας αερίων στον στόµαχο ή 
στο έντερο σε περίπτωση δυσπεψίας, επίµονης δυσκοιλιότητας, εντερικής 
απόφραξης κ.λπ. Επίσης µετεώριση (η) (σηµ. 1) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, 
-ίσεων}. 

µετεωρίτης (ο) [1847] {µετεωριτών} µεσοπλανητικό αντικείµενο ή θραύσµα 
του, το οποίο φθάνει στην επιφάνεια τής Γης ΣΥΝ. µετεωρό-λιθος· ΦΡ. βροχή 
µετεωριτών πτώση στην ατµόσφαιρα τής Γης, από την ίδια περιοχή τού 
ουρανού, σµήνους µεσοπλανητικών αντικειµένων που προέρχονται από 
κοµήτη ΣΥΝ. µετεωρικό ρεύµα. [ΕΤΥΜ. < µετέωρο, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. météorite]. 

µετέωρο (το) → µετέωρος 
µετεωρογραφία (η) [1799] {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική µελέτη και περιγραφή 

των µετεώρων. — µετεωρογραφικός, -ή, -ό [1884]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. météorographie]. 

µετεωροειδές (το) {-ούς | -ή} ΑΣΤΡΟΝ. µικρό µεσοπλανητικό σώµα κινούµενο 
σε τροχιά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. meteoroid]. 

µετεωρόλιθος (ο) [1847] {µετεωρολίθ-ου | -ων, -ους} ο µετεωρίτης (βλ.λ.). 
µετεωρολογία (η) {χωρ. πληθ.} επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε 

φαινόµενα που παρατηρούνται στην ατµόσφαιρα τής Γης και ειδικότ. µε τη 
συστηµατική µελέτη των µεταβολών τής ατµοσφαιρικής πίεσης, τής 
θερµοκρασίας, τής υγρασίας, των ανέµων, τής νέφωσης και των διαφόρων 
κατακρηµνισµάτων (βροχή, χιόνι, χαλάζι κ.ά.), ενώ ταυτόχρονα διερευνά και 
τα αίτια που προκαλούν τις µεταβολές αυτές, βάσει των οποίων προχωρεί και 
στην πρόγνωση τού καιρού· ΦΡ. ιατρική µετεωρολογία κλάδος τής ιατρικής 
που ερευνά πιθανές σχέσεις και επιδράσεις των µετεωρολογικών φαινοµένων 
στον ανθρώπινο οργανισµό. — µετεωρολόγος (ο/η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µετεωρολόγος < µετέωρον (βλ. λ. µετέωρος) + -λόγος (< λέγω)]. 

µετεωρολογικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µετεωρολογία: ~ 
παρατήρηση | όργανο | πρόβλεψη- ΦΡ. (α) µετεωρολογικός σταθµός ειδικό 
εργαστήριο για την παρατήρηση, τη µέτρηση και καταγραφή, µε τη βοήθεια 
ειδικών οργάνων, των διαφόρων στοιχείων τής ατµόσφαιρας (λ.χ. τής πίεσης, 
τής θερµοκρασίας κ.ά.) και άλλων φυσικών φαινοµένων (β) µετεωρολογικό 
δελτίο δηµοσίευµα στο οποίο καταγράφονται οι παρατηρήσεις των 
ατµοσφαιρικών φαινοµένων συγκεκριµένης περιοχής, καθώς και η πρόγνωση 
τού καιρού (γ) µετεωρολογικός δορυφόρος ο τεχνητός δορυφόρος που 
µεταδίδει στη Γη πληροφορίες σχετικές µε τα µετεωρολογικά φαινόµενα και 
τα καιρικά συστήµατα (δ) µετεωρολογικός χάρτης ο γεωγραφικός χάρτης, 
πάνω στον οποίο αναγράφονται µε σύµβολα και αριθµούς οι καιρικές 
συνθήκες (λ.χ. ο άνεµος, η βροχή, η υγρασία κ.ά.) που επικρατούν σε 
δεδοµένη στιγµή (ε) (Εθνική) Μετεωρολογική Υπηρεσία (συντοµ. Ε.Μ.Υ.) 
υπηρεσία τού Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που ασχολείται µε τη µελέτη και 
την πρόγνωση τού καιρού 2. (κατ' επέ-κτ.) αυτός που σχετίζεται µε τον καιρό 
και τις εναλλαγές του ΣΥΝ. καιρικός. — µετεωρολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

µετέωρος, -η, -ο 1. αυτός που αιωρείται πάνω από το έδαφος, που βρίσκεται 
στον αέρα, χωρίς να κινείται προς ορισµένη κατεύθυνση: του ήλθε ίλιγγος 
όταν βρέθηκε ~ µεταξύ ουρανού και γης || το χέρι της έµεινε ~, χωρίς να 
ολοκληρώσει την κίνηση || (µτφ.) η τελευταία φράση έµεινε στα χείλη του ~ || η 
εξωτερική πολιτική τής κυβέρνησης δεν πρέπει να µείνει ~ µεταξύ των 
Ευρωπαίων και των Αµερικανών συµµάχων ΣΥΝ. αιωρούµενος 2. (µτφ.) 
αυτός που βρίσκεται σε αναµονή ή σε αβεβαιότητα, που δεν έχει 
κατασταλάξει (κάπου): µετά την αιφνιδιαστική απόλυση του, έµεινε 
επαγγελµατικώς ~ || το πρόβληµα παραµένει - µέχρι την οριστική του επίλυση 
ΣΥΝ. αβέβαιος, εκκρεµής 3. (ειδικότ.) αυτός που δεν έχει πάρει ακόµη 
συγκεκριµένη απόφαση: έµεινα για λίγο ~, µετά όµως αποφάσισα να του 
µιλήσω ΣΥΝ. αναποφάσιστος, αµφίρροπος, διστακτικός ΑΝΤ. αποφασισµένος, 
κατηγορηµατικός, ανεπιφύλακτος 4. µετέωρο (το) (α) ΜΕΤΕΩΡ. οτιδήποτε 
γίνεται ορατό ή/και λαµβάνει χώρα στην ατµόσφαιρα τής Γης: ηλεκτρικά ~ (η 
αστραπή, ο κεραυνός κ.λπ.) || υδατώδη - (η βροχή, το χιόνι, η οµίχλη κ.ά.) || 
φωτεινά ~ (το ουράνιο τόξο, το βόρειο σέλας κ.ά.) (β) ΑΣΤΡΟΝ. 
µετεωροειδές που, όταν συναντήσει την ατµόσφαιρα τής Γης, εξαερώνεται, 
λόγω τριβής, αφήνοντας φωτεινό ίχνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < επικ. µετ-ή-ορ-ος (µε αντιµεταχώρηση) < µετ(α)- + -η-ορ-ος, 
ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. *αΡερ- τού ρ. άείρω «υψώνω» (< *άΡερ-}ω, βλ. λ. 
αίρω). Η σύνδεση µε το ουσ. άήρ, όπως τοποθετείται από τον Αριστοφάνη 
(«Άήρ, δς έχεις την γήν µετέωρον»), είναι προϊόν παρετυµολογίας. Αρχική σηµ. 
τής λ. είναι «ο αιωρούµενος, ο υψωµένος στον αέρα» και, κατ' επέκταση, «ο 
αβέβαιος, ο ασταθής», πράγµα που οδήγησε στη χρήση τής λ. και για την 
περιγραφή καιρικών φαινοµένων (πβ. µετεωρο-λογία, µετεωρ-ίτης κ.ά)]. 
µετεωροσκοπείο (το) [µτγν.] ειδική επιστηµονική εγκατάσταση, στην οποία 
διεξάγονται µετεωρολογικές παρατηρήσεις ΣΥΝ. µετεωρολογικός σταθµός. 
µετεωροσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η επιστηµονική 
παρατήρηση και µελέτη των µετεώρων, καθώς και ο αντίστοιχος επιστηµονικός 
κλάδος. Επίσης µετεωροσκοπία. — µετεωροσκοπι-κός, -ή, -ό [µτγν.], 
µετεωροσκοπικ-ά | -ώς επίρρ. µετεωροσκόπιο (το) [µτγν.] {µετεωροσκοπί-ου | 
-ων) το ειδικό όργανο για τη διεξαγωγή µετεωρολογικών παρατηρήσεων. 

µετεωροσκόπος (ο/η) επιστήµονας που ασχολείται µε τη µετεωροσκόπηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µετέωρος (βλ.λ.) + -σκοπός < σκοπώ «παρατηρώ προ-
σεκτικά»]. 

µέτζα-βότσε επίρρ.· ελλην. µε µισή φωνή· ΜΟΥΣ. ένδειξη µουσικής εκτέλεσης 
που αφορά αµέσως στην ένταση και εµµέσως στην έκφραση. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
mezza voce]. 

µετζίτι (το) {µετζιτ-ιού | -ιών} (λαϊκ.-παλαιότ.) τουρκικό νόµισµα, χρυσό 
αρχικά, οπότε ισοδυναµούσε µε µία τουρκική λίρα, και ασηµένιο αργότερα, 
οπότε ισοδυναµούσε µε το ένα πέµπτο τής λίρας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. mecit 
«νόµισµα»]. 

µετζοπάτωµα (το) {µετζοπατώµ-ατος | -ατα, -άτων} ο ηµιώροφος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ. < µέτζο (< ιταλ. mezzo «µισό») + πάτωµα]. 

µετζοσοπράνο (η) {άκλ.} ελλην. µεσόφωνος ΜΟΥΣ. η λυρική τραγουδίστρια, 
τής οποίας η φωνή αναπτύσσεται σε µεσαία κλίµακα, βαθύτερη από τη φωνή 
τής σοπράνο (βλ.λ.) και υψηλότερη από τής άλτο (βλ.λ.). Επίσης µέτζο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mezzosoprano < mezzo «µέσος» (< λατ. médius) + soprano 
(βλ. κ. σοπράνο)]. 

µετοικεσία (η) [µτγν.] {µετοικεσιών} (λόγ.) 1. η αλλαγή τού τόπου κατοικίας ή 
τού τόπου διαµονής από άτοµο ή οµάδα ΣΥΝ. µετακόµιση 2. (ειδικότ.) η 
οµαδική έξοδος από τον τόπο διαµονής και η µετακίνηση σε ξένη χώρα για 
οριστική εγκατάσταση: η ~ πολλών Ελλήνων στην Κάτω Ιταλία κατά τον 8ο 
και 7ο αι. π.Χ. ΣΥΝ. µετανάστευση, αποικισµός- ΦΡ. µετοικεσία Βαβυλώνος 
(Κ.∆. Ματθ. 1, 12) η µεταφορά των Εβραίων στη Βαβυλώνα υπό καθεστώς 
αιχµαλωσίας από τον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Επίσης µετοίκηση [αρχ.]. 

µετοικίζω ρ. µετβ. {µετοίκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} µεταφέρω ή οδηγώ (άτοµο 
ή οµάδα) από έναν τόπο σε άλλον για µόνιµη εγκατάσταση: οι Τούρκοι 
µετοικίζουν πληθυσµούς από την Ανατολία στα κατεχόµενα τής Κύπρου ΣΥΝ. 
αποικίζω. — µετοίκιση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < µετ(α)- + οΐκίζω < οϊκος]. 

µέτοικος (ο/η) {µετοίκ-ου | -ων, -ους} 1. το πρόσωπο που έχει εγκατασταθεί σε 
άλλη χώρα από εκείνη από την οποία κατάγεται ΣΥΝ. µετανάστης, άποικος, 
(αρχαιοπρ.) έπηλυς 2. ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα) ο ελληνικής ή βαρβαρικής 
καταγωγής ξένος, που εγκαταστάθηκε σε πόλη άλλη από αυτήν τής 
καταγωγής του, αποτελώντας µέλος ειδικής τάξης, που πλήρωνε 
συγκεκριµένο φόρο (το µετοίκιο) και είχε περιορισµένα πολιτικά δικαιώµατα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < µετ(α)- + οίκος]. 

µετοικώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {µετοικείς... | µετοίκησα} αλλάζω τον τόπο 
εγκατάστασης µου ΣΥΝ. µεταναστεύω, αποδηµώ, ξενιτεύοµαι. 

µετονοµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] (µετονόµασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} αλλάζω 
όνοµα σε (κάποιον/κάτι), δίνω νέο όνοµα, διαφορετικό από το παλαιό: µε 
απόφαση τού δήµου η περιοχή των Νέων Λιοσίων µετονοµάστηκε σε «Ίλιον». 
— µετονοµασία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 

µετονοµατικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που παράγεται από όνοµα ΑΝΤ. 
µεταρρηµατικός 2. (α) µετονοµατικό ρήµα το ρήµα που παράγεται από 
ουσιαστικό (λ.χ. δόξα - δοξάζω) (β) µετονοµατική παραγωγή η παραγωγή 
άπό ουσιαστικό (άλλου ουσιαστικού, ρήµατος κ.λπ.(, π.χ. φάρµακο > 
φαρµακείο, έγκληµα > εγκληµατίας, κατ' αντιδιαστολή προς τη µεταρρηµατική 
παραγωγή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dénominatif]. 

µετόπη (η) {µετοπών} ΑΡΧΙΤ.ΑΡΧΑΙΟΛ. καθεµιά από τις τετράγωνες πλάκες, οι 
οποίες παρεµβάλλονται ανάµεσα στις τριγλύφους τού διαζώµατος 
αρχιτεκτονήµατος δωρικού ρυθµού, γεµίζοντας τον κενό χώρο και 
συναποτελώντας (µε τις τριγλύφους) το διάζωµα τού ναού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µετ(α)- + οπή, οπότε οι µετόπες θα ήταν οι επιφάνειες 
ανάµεσα στις οπές των τριγλύφων (στο διάζωµα των δωρικών ναών). 
Εντούτοις, οι περιγραφές που αποδίδονται κατά εποχές σε αυτά τα 
αρχιτεκτονικά µέρη, διαφέρουν αισθητά και δεν αποσαφηνίζουν την αρχική 
σηµ. τής λ.]. 

µετόπη - µέτωπο. ∆ιαφορετικής σηµασίας και προελεύσεως λέξεις. Το 
αρχαίο µετ-όπη προέρχεται από τα µετά + οπή «τρύπα» (< *okw- «όψις») 
και σηµαίνει το αρχιτεκτονικό τµήµα (πλάκα) που παρεµβάλλεται µεταξύ 
των τριγλύφων (που έδιναν την αίσθηση «οπών») και αποτελούν από 
κοινού το διάζωµα των αρχαίων ναών. Το µέτωπο παράγεται από µετά + 
ωψ (το αρχ. ώψ, γεν. ώπός, σήµαινε την «όψη») έχοντας εµµέσως την ίδια 
ετυµ. προέλ. µε το µετόπη ως προς το β' συνθ. 

µετόπισθεν (τα) {άκλ.} 1. το σύνολο των υπηρεσιών και µέσων που βρίσκονται 
πίσω από τη γραµµή τού µετώπου: υπηρετώ στα - 2. το οπίσθιο τµήµα τού 
στρατιωτικού σώµατος που βρίσκεται στη ζώνη των επιχειρήσεων ΣΥΝ. τα 
νώτα 3. ολόκληρο το έδαφος και ο πληθυσµός τής εµπόλεµης περιοχής, που 
βρίσκεται έξω από τη ζώνη των επιχειρήσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ, αρχ. 
< µετ(α)- + όπισθεν]. 

µετουσίωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. (γενικά) η 
µεταβολή πράγµατος κατά την ουσία του (και όχι απλώς κατά τη µορφή του), 
η ουσιαστική σε βάθος αλλαγή τής υφής του σε αντιδιαστολή προς πιθανή 
επιφανειακή ή επιπόλαια µεταβολή: ~ τής Ολης σε πνεύµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. η 
µετατροπή τού άρτου και τού οίνου σε σώµα και αίµα τού Χριστού, που 
σύµφωνα µε τη ρωµαιοκαθολική θεολογία συντελείται κατά την τέλεση τού 
µυστηρίου τής Θείας Ευ- 
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χαριστίας, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται τη «µεταβολή» τού άρ-
του και τού οίνου σε σώµα και αίµα Χριστού, όπως η µεταβολή αυ-
τή έγινε στη µεταµόρφωση τού Χριστού, µε την επίκληση τού Αγίου 
Πνεύµατος 3. ΧΗΜ. η αλλαγή τού σχήµατος στον χώρο µεγαλοµορίου 
υπό την επίδραση θερµότητας ή χηµικών αιτίων εξαιτίας τού φαινο-
µένου αυτού, διάφορα προϊόντα οικιακής, αγροτικής ή βιοµηχανικής 
χρήσεως καθίστανται ακατάλληλα προς χρήση. — µετουσιώνω ρ. 
[µεσν.]. 

µετοχάρης (ο) [µεσν.] {µετοχάρηδες}, µετοχάρισσα (η) {µετοχα-
ρισσών} (λαϊκ.) 1. µοναχός που κατοικεί σε µετόχι µονής και το φρο-
ντίζει ή το καλλιεργεί 2. (κατ' επέκτ.) κάθε χωρικός που καλλιεργεί 
µετόχι µονής και παραµένει σε αυτό. Επίσης µετοχιάριος κ. µετοχί-
της (ο). 

µετοχετεύω ρ. µετβ. {µετοχέτευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.-σπάν.) διο-
χετεύω (νερό) σε κανάλι (οχετό) και το µεταφέρω σε άλλον τόπο. — 
µετοχέτευση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µετ(α)- + όχετεύω < 
οχετός]. 

µετοχή (η) 1. ΟΙΚΟΝ. χρηµατικός τίτλος που αντιπροσωπεύει ορισµένο 
µέρος τού κεφαλαίου εταιρείας και αποφέρει στον κάτοχο του ανά-
λογο ποσοστό κέρδους: οι ~ τής εταιρείας σηµείωσαν άνοδο | πτώση 
|| αγοράζω | πουλάω µετοχές || πακέτο µετοχών ΦΡ. (α) ονοµαστική 
µετοχή η µετοχή στην οποία αναγράφεται το όνοµα τού δικαιούχου 
και η οποία χρειάζεται, προκειµένου να µεταβιβαστεί, εγγραφή σε ει-
δικό βιβλίο τής εταιρείας και υπογραφή τού πωλητή και τού αγορα-
στή (β) ανώνυµη µετοχή η µετοχή στην οποία δεν αναγράφεται το ό-
νοµα τού δικαιούχου και η οποία µεταβιβάζεται µε παράδοση απλώς 
τού τίτλου (γ) προνοµιούχος µετοχή η µετοχή που δίνει µεταξύ άλ-
λων στον δικαιούχο το προνόµιο να λαµβάνει µέρισµα κατά προτε-
ραιότητα από τα κέρδη τής εταιρείας (δ) (µτφ.) ανεβαίνουν | πέφτουν 
οι µετοχές µου κερδίζω | χάνω σε κύρος και σε υπόληψη · 2. ΓΛΩΣΣ. 
το µέρος τού λόγου που παρουσιάζει χαρακτηριστικά τόσο τού ονό-
µατος (πτώσεις, αριθµούς, γένη) όσο και τού ρήµατος (χρόνους, φω-
νές), καθώς και κάθε άκλιτος τύπος σε -οντάς | -ώντας, που έχει ε-
πιρρηµατική λειτουργία και προέρχεται από το ενεστωτικό θέµα τού 
ρήµατος: η ~ ενεργητικού ενεστώτα τού ρήµατος «ρίχνω» είναι «ρί-
χνοντας» || η ~ παθητικού ενεστώτα τού «µεταφέρω» είναι «µεταφε-
ρόµενος, -η, -ο» || η ~ παθητικού παρακειµένου τού «γράφω» είναι 
«γραµµένος, -η, -ο» · 3. (σπάν.) το να συµµετέχει κανείς σε κάτι ΣΥΝ. 
συµµετοχή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γερούνδιο, επιρρηµατικός, έχω, -ισµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µετέχω. o γραµµατικός όρ. είναι µτγν., ενώ η χρηµατι-
στηριακή σηµ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. share (λ.χ. ordinary | 
preference share «κοινή | προνοµιούχος µετοχή»)]. 

(περιπλέκω) περιπεπλεγµένος, (περώ) πεπερασµένος, (πιέζω) πε-
πιεσµένος, (πιστεύω, διαπιστεύω) διαπεπιστευµένος, (πλανώ) πα-
λαιότ. πεπλανηµένος, (ποικίλλω) πεποικιλµένος, (προσκαλώ) προ-
σκεκληµένος, (προχωρώ) προκεχωρηµένος, (σηµαίνω) σεσηµασµέ-
νος, (συµφωνώ) συµπεφωνηµένος | συµπεφωνηµένα, (τάσσω, δια-
τάσσω, εντάσσω...) διατεταγµένος, εντεταγµένος, συντεταγµένος, 
παρατεταγµένος, (τείνω, εκτείνω, παρατείνω...) τεταµένος, εκτετα-
µένος, παρατεταµένος, παρεκτεταµένος, προτεταµένος, εντεταµέ-
νος, (τελώ) τετελεσµένος, (τέµνω, κατατέµνω, συντέµνω...) τετµη-
µένος, κατατετµηµένος, συντετµηµένος, περιτετµηµένος, (τήκω) τε-
τηγµένος, (τρίβω) τετριµµένος, (φιλώ) πεφιληµένος, (αρχ. φυσιώ) 
πεφυσιωµένος, (χέω, συγχέω, διαχέω) συγκεχυµένος, διακεχυµέ-
νος. 
µετοχές µε αύξηση. Πρόκειται για µερικές µετοχές από ρήµατα 
που αρχίζουν από φωνήεν ή από ρ, ζ, ξ, ψ, δύο σύµφωνα (πλην κ, 
π, τ, β, δ, γ, φ, θ, χ + υγρό) ή από τρία σύµφωνα. Τέτοιες µετοχές εί-
ναι: (αγγέλλω, εξαγγέλλω, καταγγέλλω) εξηγγελµένος, κατηγγελ-
µένος, (αγιάζω) ηγιασµένος, προηγιασµένος, (άγω, προάγω, εισά-
γω, παράγω...) προηγµένος, εισηγµένος, παρηγµένος, (αιρώ, διαιρώ, 
συναιρώ) διηρηµένος, συνηρηµένος, (αισχύνω, καταισχύνω) κατη-
σχυµµένος, (αίρω, επαίροµαι) επηρµένος, (αµαρτάνω) ηµαρτηµέ-
νος, (αναγνωρίζω) ανεγνωρισµένος, (απαρχαιώνω) απηρχαιωµέ-
νος, (άπτω, συνάπτω, εξάπτω) συνηµµένος, εξηµµένος, (αρτώ, 
αναρτώ, προσαρτώ...) ανηρτηµένος, προσηρτηµένος, συνηρτηµέ-
νος, (αρτίζω, καταρτίζω) κατηρτισµένος, (ασκώ, εξασκώ) ησκηµέ-
νος, εξησκηµένος, (αυξάνω, επαυξάνω, προσαυξάνω) ηυξηµένος, 
επηυξηµένος, προσηυξηµένος, (γιγνώσκω) εγνωσµένος, απεγνω-
σµένος, (ελέγχω) ηλεγµένος, (θέλω) ηθεληµένος, (ενώνω) ηνωµέ-
νος, (ζητώ, εκζητώ) εξεζητηµένος, (ελίσσω, εξελίσσω) εξειλιγµένος, 
(ίηµι, ανίηµι) ανειµένος, (οικώ, κατοικώ) κατωκηµένος, (οίχοµαι, 
παροίχοµαι) παρωχηµένος, (πτύσσω, αναπτύσσω, συµπτύσσω) 
ανεπτυγµένος, συνεπτυγµένος, (ρίπτω) ερριµµένος, (ρώννυµι) ερ-
ρωµένος, (σκάπτω, ανασκάπτω) εσκαµµένος, ανεσκαµµένος, (σκέ-
πτοµαι) εσκεµµένος, (σκοτίζω) εσκοτισµένος, (σπείρω, διασπείρω, 
εγκατασπείρω...) διεσπαρµένος, κατεσπαρµένος, εγκατεσπαρµένος, 
(σπεύδω) εσπευσµένος, (σταυρώνω) εσταυρωµένος, (στέλλω, 
συστέλλω, αποστέλλω...) συνεσταλµένος, απεσταλµένος, διεσταλ-
µένος, (στέφω) εστεµµένος, (στεγάζω) εστεγασµένος, (στρέφω, δια-
στρέφω, καταστρέφω...) διεστραµµένος, κατεστραµµένος, ανε-
στραµ-µένος, αντεστραµµένος, (σφάλλω) εσφαλµένος, (-σχοµαι, 
υπόσχοµαι) υπεσχηµένος, (φθείρω, διαφθείρω, παραφθείρω) διε-
φθαρµένος, παρεφθαρµένος. 

 

µετοχή µε αναδιπλασιασµό. Μερικές µετοχές µεσοπαθητικού πα-
ρακειµένου έχουν διατηρήσει -όταν χρησιµοποιούνται ως ονόµατα 
(επίθετα ή ουσιαστικά) ή για υφολογικές διακρίσεις σε λογιότερο 
ή πιο τυπικό κείµενο- τον αναδιπλασιασµό που είχαν στην αρχαία 
και τη λόγια γλωσσική παράδοση όλες ανεξαιρέτως οι µετοχές τού 
µεσοπαθητικού παρακειµένου. Τέτοιες µετοχές είναι: 
(αναπετάννυµι) αναπεπταµένος, (βάλλω, επιβάλλω, συµβάλλω...) 
επιβεβληµένος, συµβεβληµένος, καταβεβληµένος, προσβεβληµένος, 
µεταβεβληµένος, διαβεβληµένος, περιβεβληµένος, παρεµβεβληµέ-
νος, αποβεβληµένος, (βαρώ | βαρύνω, επιβαρύνω) βεβαρηµένος, 
επιβεβαρηµένος, (βιάζω) βεβιασµένος, (γλύφω, εγγλύφω) παλαιότ. 
γεγλυµµένος, παλαιότ. εγγεγλυµµένος, (γράφω, εγγράφω, υπογρά-
φω...) εγγεγραµµένος, υπογεγραµµένος, διαγεγραµµένος, καταγε-
γραµµένος, περιγεγραµµένος, προδιαγεγραµµένος, αναγεγραµµέ-
νος, επιγεγραµµένος, παραγεγραµµένος, προγεγραµµένος, προσγε-
γραµµένος, (δεικνύω, ενδείκνυται, αποδεικνύω) ενδεδειγµένος, 
αποδεδειγµένος, (δέω, συνδέω, προσδέω) συνδεδεµένος, προσδεδε-
µένος, (δηλώνω) δεδηλωµένος, (δικάζω, επιδικάζω, προδικάζω) δε-
δικασµένος, επιδεδικασµένος, προδεδικασµένος, (διδάσκω) παλαι-
ότ. δεδιδαγµένος, (δίδω, διαδίδω, εκδίδω) δεδοµένος | δεδοµένα (όχι 
δεδοµένα!), διαδεδοµένος, εκδεδοµένος, (δουλεύω) δεδουλευµένα, 
(εκλέγω) παλαιότ. εκλελεγµένος, (εκφράζω) εκπεφρασµένος, (εν-
δύω) ενδεδυµένος, (εντέλλοµαι) εντεταλµένος, (επιτηδεύω) παλαι-
ότ. επιτετηδευµένος, (επιτρέπω) επιτετραµµένος, (θέτω, εκθέτω, 
διαθέτω, αναθέτω...) τεθειµένος, διατεθειµένος, ανατεθειµένος, κα-
τατεθειµένος, µετατεθειµένος, εκτεθειµένος, συντεθειµένος, παρα-
τεθειµένος, παρεντεθειµένος, αποσυντεθειµένος, προστεθειµένος, 
(θλίβω) τεθλιµµένος, (θλω) τεθλασµένος, (καίω, διακαίω) κεκαυµέ-
νος, διακεκαυµένος, (καλύπτω, συγκαλύπτω) κεκαλυµµένος, συ-
γκεκαλυµµένος, (κανονίζω) κεκανονισµένος, (κεράννυµι) κεκρα-
µένος, (κηρύσσω) κεκηρυγµένος, (κινδυνεύω) παλαιότ. παρακεκιν-
δυνευµένος, (κλείνω) κεκλεισµένος, (κλίνω) κεκλιµένος, (κορέννυ-
µι) κεκορεσµένος, (κόπτω, διακόπτω, συγκόπτω...) διακεκοµµένος, 
συγκεκοµµένος, παλαιότ. αποκεκοµµένος, περικεκοµµένος, (κρίνω, 
εγκρίνω, διακρίνω, συγκρίνω) εγκεκριµένος, διακεκριµένος, συ-
γκεκριµένος, (κτώµαι) κεκτηµένος | κεκτηµένα, (κυρώνω) κεκυρω-
µένος, (λαµβάνω, καταλαµβάνω, αναλαµβάνω...) ειληµµένος (< 
*έσληβ-µένος, µε ανοµοιωτική αποβολή τού δασέος φθόγγου, < 
*σε-σληβ-µένος), κατειληµµένος, ανειληµµένος, προκατειληµµένος, 
επανειληµµένος, (λέγω) ειρηµένος, (λειαίνω) παλαιότ. λελεια-
σµένος, (λείπω, εγκαταλείπω) εγκαταλελειµµένος, (λύω, διαλύω, 
αναλύω) λελυµένος, παλαιότ. διαλελυµένος, παλαιότ. αναλελυµέ-
νος, (λογίζω) λελογισµένος, (µαρτυρώ) παλαιότ. µεµαρτυρηµένος, 
(µειγνύω, αναµειγνύω, προσµειγνύω) αναµεµιγµένος, προσµεµιγ-
µένος, (µονώ) µεµονωµένος, (µυώ) µεµυηµένος, (νοµίζω) νενοµι-
σµένος, (παιδεύω) πεπαιδευµένος, (παλαιώ) πεπαλαιωµένος, (πα-
τώ) πεπατηµένος | πεπατηµένη, (παραδέχοµαι) παραδεδεγµένος, 

µετόχι (το) {µετοχ-ιού | -ιών} 1. (α) αγρόκτηµα που ανήκει σε µονα-
στήρι, βρίσκεται όµως έξω από την περιοχή του και καλλιεργείται 
είτε από αποσπασµένους µοναχούς είτε από απλούς καλλιεργητές (β) 
(ειδικότ.) µοναστήρι ή ναός που βρίσκεται µακριά (ακόµη και σε άλ-
λη χώρα) από τη µονή στην οποία ανήκει: το ~ τού Παναγίου Τάφου 
στην Πλάκα 2. εξοχική κατοικία, αγροικία. Επίσης µετόχιο. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν µετόχιον < αρχ. µετοχή]. 

µετοχιάριος (ο) → µετοχάρης 
µετοχικός, -ή, -ό [µτγν] 1. (επίσ.) αυτός που υπάρχει ή γίνεται µαζί µε 

άλλον, µε συµµετοχή: ~ ταµείο 2. ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε 
µετοχές ή µε µέτοχο επιχείρησης: ~ κεφάλαιο (αυτό που αποτελείται 
από µετοχές και όχι µετρητά) | εταιρεία (τής οποίας το κεφάλαιο εί-
ναι κατανεµηµένο σε µετοχές) 3. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τις 
µετοχές ή που εκφέρεται µε µετοχή: ~ προσδιορισµός | πρόταση. — 
µετοχικ-ά | -ώς [µτγν] επίρρ. 

µετοχοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διαίρεση τού 
κεφαλαίου εταιρείας σε µερίδια (µετοχές): η ~ των ∆.Ε.Κ.Ο. — µε-
τοχοποιώ ρ. {-είς...}. 

µέτοχος, -ος, -ο 1. (λόγ.) αυτός που συµµετέχει σε κάτι ή έχει µερίδιο 
σε αυτό ΣΥΝ. συµµέτοχος, κοινωνός ANT. αµέτοχος 2. ΟΙΚΟΝ. µέ-
τοχος (ο/η) {µετόχ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που κατέχει µετοχές οικο-
νοµικής επιχείρησης: γενική συνέλευση των ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µετέχω, o οικον. όρ. αποδίδει το αγγλ. share-holder]. 

µετρ (ο) {άκλ.} ο καλλιτέχνης ή ο επαγγελµατίας, τού οποίου η ενα-
σχόληση θεωρείται τέχνη ή την έχει αναγάγει ο ίδιος σε τέχνη (λ.χ. ο 
κοµµωτής, ο µόδιστρος, ο µάγειρας αξιώσεων κ.λπ.) και ο οποίος κα-
τέχει σε µεγάλο βαθµό την τέχνη του, είναι δάσκαλος στο είδος του: 
~ τής µαγειρικής | τής κοµµωτικής || είναι ένας σκηνοθέτης ~ των 
ταινιών τρόµου || (κατ' επέκτ.) αυτός ο κακοποιός έχει εξελιχθεί σε -
των αποδράσεων ΣΥΝ. (λαϊκ.) µάστορας. [ETYM. < γαλλ. maître < 
λατ. magister]. 

µετρέσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η γυναίκα µε την οποία διατηρεί κανείς 
ανεπίσηµη ερωτική σχέση και συνήθ. τη συντηρεί ΣΥΝ. ερωµένη, φι-
λαινάδα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. maîtresse, θηλ. τού maître]. 

µέτρηµα (το) → µέτρηση 
µετρηµένος, -η, -ο [µεσν] 1. αυτός που έχει µετρηθεί ή καταµετρηθεί, 
που έχει καθοριστεί κατόπιν µετρήσεως: ~ ψήφοι | χαρτονοµίσµατα 
ΣΥΝ. αριθµηµένος, καταµετρηµένος, υπολογισµένος ANT. ακα-
ταµέτρητος, ακαθόριστος· ΦΡ. (παροιµ.) (α) µετρηµένα κουκκιά | 
κουκκιά µετρηµένα για ό,τι είναι αυστηρώς καθορισµένο ή µπορεί 
να υπολογιστεί επακριβώς (β) από τα µετρηµένα τρώει ο λύκος (i) 
µόνο όταν κλέβονται πράγµατα αριθµηµένα και γνωστά, γίνεται α-
µέσως αντιληπτή η κλοπή (ii) ο επιτήδειος και πονηρός είναι ικανός 
να κλέψει και όσα έχουν καταµετρηθεί επακριβώς, όσα φυλάσσονται 
καλά 2. σχετικά µικρός σε αριθµό ή σε ποσότητα: οι µέρες που µου 
µένουν να ζήσω είναι ~ || µετρηµένοι στα δάχτυλα είναι αυτοί που πα- 
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ρέστησαν στη δεξίωση (πολύ λίγοι)· ΦΡ. (α) τα ψωµιά µου είναι µετρηµένα 
επίκειται το τέλος, η πτώση µου ή ο θάνατος µου, έχω ξοφλήσει: τα ψωµιά τής 
κυβέρνησης είναι µετρηµένα (β) (παροιµ.) µετρηµένα τα λουκάνικα κι 
αµέτρητες οι µέρες επιβάλλεται να γίνεται οικονοµία 3. αυτός που υπάρχει ή 
γίνεται µε µέτρο, µε φειδώ, που δεν είναι υπερβολικός: ~ δαπάνες | έξοδα || 
ζούµε µια - ζωή, περιοριζόµενοι στα απολύτως αναγκαία ΣΥΝ. λελογισµένος, 
λογικός, νοικοκυρεµένος ANT. υπέρογκος, υπερβολικός, άµετρος 4. (για 
πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από σύνεση, µετριοπάθεια, σεµνότητα, που 
τηρεί το µέτρο: έδειχνε πολύ σοβαρό και ~ παιδί || άνθρωπος - και σωστός ε-
παγγελµατίας || οι δηλώσεις τού νέου υπουργού ήταν ~· δεν αναφέρονταν ούτε σε 
µεγαλόπνοα σχέδια ούτε σε ουτοπίες ΣΥΝ. συνετός, µετριοπαθής, φρόνιµος, 
συγκρατηµένος ΑΝΤ. ασύνετος, υπερβολικός, παράφορος- ΦΡ. (µτφ.) (α) 
µετρηµένα λόγια συνετές και σεµνές κουβέντες, χωρίς περιττολογία (β) 
µετρηµένα τα λόγια σου! (ως αυστηρή σύσταση σε κάποιον να προσέχει πώς 
µιλάει, να ζυγίσει τα λόγια του, πριν τα εκστοµίσει). — µετρηµένα επίρρ. 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

µετρηµός (ο) [µεσεν.] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η µέτρηση: «τα κρίµατά σου είναι 
πολλά και ~ δεν έχουν» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. µέτρηµα, καταµέτρηση, αρίθµηση, 
απαρίθµηση. 

-µέτρης λεξικό επίθηµα που δηλώνει το πρόσωπο που µετρά κάτι: γεω-µέτρης, 
χωρο-µέτρης, χρονο-µέτρης. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ρ. µετρώ (< µέτρον)]. 

µέτρηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ο αριθµητικός 
καθορισµός µεγέθους ή ποσού µε βάση τη σύγκριση ως προς συγκεκριµένη 
µετρική µονάδα: ~ θερµοκρασίας | εµβαδού | βάθους | σφυγµών | όγκου | 
µήκους | απόστασης | ισχύος | αγαθών || όργανο | συσκευή | µονάδα µετρήσεως 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) µετρηµός· ΦΡ. αντίστροφη µέτρηση βλ. λ. αντίστροφος 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. σταθµός µετρήσεως ο χώρος όπου είναι εγκατεστηµένα κατάλληλα 
όργανα για την καταγραφή µεγεθών, λ.χ. σε δεξαµενές, διώρυγες, κανάλια 
κ.λπ. για την καταγραφή τής στάθµης τού νερού κ.ά. Επίσης µέτρηµα (το) 
[αρχ.]. 

µετρήσιµος, -η, -ο 1. αυτός που µπορεί να µετρηθεί: ~ µέγεθος 2. ΓΛΩΣΣ. όρος 
που χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει ουσιαστικά τα οποία µπορούν να 
µετρηθούν, αλλά (κανονικά) δεν επιδέχονται αρίθµηση, π.χ. µεγάλη ντροπή 
(όχι δύο ντροπές!), πολλή ησυχία (όχι τρεις ησυχίες!). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αριθµήσιµος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. countable]. 

µετρητά (τα) 1. (α) το ρευστό χρήµα ως µέσο πληρωµής σε αντιδιαστολή προς 
τις επιταγές, τα οµόλογα, την πιστωτική κάρτα κ.λπ. (β) το µέρος περιουσίας 
που αποτελείται από ρευστό χρήµα, σε αντιδιαστολή προς τα ακίνητα, τα 
τιµαλφή, τους τίτλους κ.λπ.: πήρε προίκα ένα σπίτι και κάµποσα - 2. (λόγ. ως 
επίρρ.) τοις µετρητοίς µε άµεση καταβολή τού αντιτίµου σε χρήµα ΑΝΤ. επί 
πιστώσει· ΦΡ. (α) (µτφ.) παίρνω τοις µετρητοίς λαµβάνω σοβαρά υπ' όψιν 
(κάτι που δεν χρειάζεται τέτοια αντιµετώπιση): δεν ~ τίποτε από όσα λέει· 
ξέρω ότι αυτά που λέει σήµερα έτσι, τα λέει αύριο αλλιώς (β) (για πρόσ.) ο πω-
λών τοις µετρητοίς (ί) ο έµπορος που πουλά χωρίς πίστωση (ii) (µτφ.) 
άνθρωπος αµέριµνος, ανέµελος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίθ. µετρητός < µετρώ. Η σηµ. «ρευστά» είναι ήδη µεσν. Η 
φρ. τοις µετρητοίς αποδίδει το γαλλ. au comptant]. 

µετρητής (ο) [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που µετρά 2. (συνήθ.) ειδική συσκευή 
που καταγράφει και µετρά αυτοµάτως (φαινόµενα, φυσικά µεγέθη, την 
κατανάλωση σε συγκεκριµένο χρόνο κ.λπ.): - ηλε-κτρικού ρεύµατος | νερού | 
τηλεφωνικών µονάδων ΣΥΝ. ρολόι· ΦΡ. (α) µετρητής θερµότητας η συσκευή 
που καταγράφει την ποσότητα θερµότητας, η οποία καταναλώνεται στις 
εγκαταστάσεις θέρµανσης µε θερµό νερό (β) χιλιοµετρικός µετρητής η 
συσκευή που µετρά και αναγράφει τον αριθµό των χιλιοµέτρων (και των 
υποδιαιρέσεων τού χιλιοµέτρου), τα οποία έχει διανύσει τροχοφόρο όχηµα 
ΣΥΝ. κοντέρ. 

µετρητικός, -ή, -ό [αρχ.] ικανός ή κατάλληλος να µετρά, αυτός που έχει ως 
έργο του τη µέτρηση: ~ µηχάνηµα. 

µετρητός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι δυνατόν να µετρηθεί, να εκτιµηθεί ή 
να υπολογιστεί εύκολα ΣΥΝ. µετρήσιµος ΑΝΤ. αµέτρητος, αναρίθµητος 2. 
µετρητά (τα) βλ.λ. · ΦΡ. τοις µετρητοίς βλ. λ. µετρητά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αριθµήσιµος. 

-µετρία λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. επιστήµη ή επιστηµονικό κλάδο που 
σχετίζεται µε τη µέτρηση ενός πράγµατος: γεω-µετρία, τριγωνο-µετρία, 
στερεο-µετρία, αξονο-µετρία, γωνιο-µετρία, ηχο-µε-τρία, θερµιδο-µετρία, ογκο-
µετρία 2. σχέση µεταξύ των διαστάσεων των µελών ή των οργάνων συνόλου: 
συµ-µετρία, ασυµ-µετρία. [ETYM Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, 
που προέρχεται από το ρ. µετρώ {< µέτρον) και εµφανίζεται σε πολλούς 
ελληνογενείς ξέν. όρ., λ.χ. αγγλ. chrono-metry, photo-metry]. 

µετριάζω ρ. µετβ. [αρχ.] (µετρίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. µειώνω 
(κάτι µεγάλο) ως προς την ποσότητα, τον αριθµό ή την ένταση: η οικονοµική 
κρίση που ξέσπασε µετρίασε τα προβλεπόµενα κέρδη των τραπεζών || το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο θα µετριάσει τις ποινές που επεβλήθησαν || ~ την 
ταχύτητα | τον πόνο | τη χαρά | τη θλίψη ΣΥΝ. περιστέλλω, περιορίζω, 
συγκρατώ ΑΝΤ. αυξάνω, διογκώνω 2. (κατ' επέκτ.) ελαττώνω την οξύτητα ή 
την ένταση (εντύπωσης, συναισθήµατος κ.λπ.): η προσπάθεια τής κυβέρνησης 
να µετριάσει τις αντιδράσεις τής κοινής γνώµης δεν φαίνεται να επιτυγχάνει || ~ 
τις εντυπώσεις | το έντονο ύφος (λόγου) | την επιθετική διάθεση ΣΥΝ. 
αµβλύνω, απαλύνω, µαλακώνω ΑΝΤ. τονίζω, διογκώνω. — µετρίαση (η) 
[µτγν.] κ. µετρίασµα (το) [µεσν.] κ. µετριασµός (ο) [µτγν.]. 

µετριαστικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που µετριάζει: - παράγοντας ΑΝΤ. 
παροξυντικός, ερεθιστικός. — µετριαστικ-ά | -ώς [1895] επίρρ. 

µετρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το µέτρο (βλ.λ.), που είναι 
κατάλληλος ή χρησιµεύει στη µέτρηση: ~ µονάδα (που λαµβάνεται ως βάση 
για τη µέτρηση οµοειδών αντικειµένων) | σύστηµα • ΦΙΛΟΛ. 2. αυτός που 
σχετίζεται µε τα µέτρα τής ποίησης: ~ κανόνας-ΦΡ. µετρικός πόδας | πους η 
βασική δοµική µονάδα στα µέτρα, κυρ. τής αρχαίας ποίησης 3. µετρικός (ο) ο 
έµπειρος ή ειδικευµένος στα είδη µέτρων τής αρχαίας ποίησης (βλ. ΠΙΝ.): Ο 
κανόνας αυτός ανάγεται στους αρχαίους ~ 4. µετρική (η) (α) το σύνολο των 
κανόνων που διέπουν την τέχνη τού ποιητικού µέτρου (β) η ποικιλία και ο 
συνδυασµός των µέτρων, στα οποία έχει συντεθεί ποίηµα ή το σύνολο τής 
ποιητικής δηµιουργίας συγκεκριµένου ποιητή: η ~ του σονέτου | τού Σολωµού 
(γ) ο φιλολογικός κλάδος που ερευνά τους κανόνες των στιχουργικών µέτρων. 
— µετρικ-ά | -ώς επίρρ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΟ∆ΩΝ 
« = (α) άτονη συλλαβή (β) (στην αρχαία ελληνική και κά- 

θε άλλη προσωδιακή ποίηση) βραχεία συλλαβή  
= (α) τονισµένη συλλαβή (β) (στην αρχαία ελληνική και κάθε άλλη 
προσωδιακή ποίηση) µακρά συλλαβή 

«- = ίαµβος 
= τροχαίος 

-WW = δάκτυλος 
^- = ανάπαιστος 
W-W = (α) µεσότονος 

(β) (στην προσωδιακή ποίηση) αµφίβραχυς 
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩ∆ΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

= σπονδείος 
= τρίβραχυς 

-W- = κρητικός 
«— = βάκχειος 
-w--       = χορίαµβος ν—w_     = δόχµιος 
««—       = ιωνικός απ' ελάσσονος —WW       
= ιωνικός από µείζονος -W-W-W- = 
ληκύθιος -W-W—   = ιθυφαλλικός 

µετριοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η επικράτηση των µετρίων. 
µετριοπάθεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} το να είναι κανείς µετριοπαθής, να 

αποφεύγει τις ακραίες θέσεις και την αδιαλλαξία: τον χαρακτηρίζει η ~ || 
πολιτική ~ ΣΥΝ. συµβιβαστικότητα. 

µετριοπαθής, -ής, -ές {µετριοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· µετριοπαθέστερος, -ατός} 
1. (για πρόσ.) αυτός που συγκρατεί τα πάθη του, που δεν καταφεύγει σε 
ακρότητες, που ενεργεί και συµπεριφέρεται µε σύνεση και εγκράτεια: ο νέος 
αρχηγός τού κόµµατος θεωρείται ~ και ήπιος πολιτικός ΑΝΤ. ακραίος, 
υπερβολικός, ριζοσπαστικός 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
διαλλακτικότητα, που επιδιώκει ή ευνοεί τον συµβιβασµό: ~ στάση | χειρισµός 
| λόγος | κριτική | αντίδραση | πολιτική | άποψη | αξίωση ΣΥΝ. διαλλακτικός, 
συµβιβαστικός, συγκατα-βατικός ΑΝΤ. αδιάλλακτος, ασυµβίβαστος, 
ανυποχώρητος, φανατικός, ακραίος. — µετριοπαθώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µέτριος + -παθής (< πάσχω, πβ. αόρ. 
β' ε-παθ-ον)]. 

µέτριος, -α, -ο 1. αυτός που πλησιάζει τον µέσο όρο (π.χ. ούτε µεγάλος ούτε 
µικρός, ούτε ισχυρός ούτε αδύναµος κ.λπ.): ~ ανάστηµα | θερµοκρασία | 
άνεµος | δόνηση (σεισµική) ΣΥΝ. µέσος, κανονικός, συνήθης ΑΝΤ. υπέρµετρος, 
υπερβολικός 2. (ειδικότ. για υπολογισµό) αυτός που απέχει από την υπερβολή: 
κατά τους µετριότερους υπολογισµούς || µε έναν ~ υπολογισµό, η ζηµιά 
υπολογίζεται στα 3 δισεκατοµµύρια 3. (ειδικότ. για τον καφέ) αυτός που έχει 
παρασκευαστεί µε µέση ποσότητα ζάχαρης (ούτε πολλή ούτε λίγη), σε 
αντιδιαστολή προς τον γλυκύ και προς τον πικρό 4. (κακόσ.) αυτός που έχει 
µια µέση αξία (ούτε αξιόλογος ούτε ανάξιος λόγου): ~ ζωγράφος | καλλιτέχνης 
| µαθητής | ταλέντο | εµφάνιση τής οµάδας || η επίδοση του είναι κάτω τού 
µετρίου ΑΝΤ. έξοχος, υπέροχος, σπουδαίος, σηµαντικός. — µέτρια | µετρίως 
[αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µέτρον. Η λ. σήµαινε αρχικώς αυτόν που ανταποκρίνεται στο 
µέτρο, είναι µετριοπαθής, που οι επιλογές και οι πράξεις του είναι κανονικές 
και δεν ξεπερνούν το µέτρο. Αργότερα η λ. δήλωσε και εκείνον που αδυνατεί 
να ξεχωρίσει, που η αξία του δεν υπερβαίνει το κοινό µέτρο]. 

µετριότητα (η) [αρχ.] {µετριοτήτων (σηµ. 3)} 1. η ιδιότητα τού µετρίου, η µέση 
κατάσταση από πλευράς µεγέθους, διαστάσεων, έντασης κ.λπ. ΣΥΝ. 
κανονικότητα, ηπιότητα 2. (κακόσ.) η περιορισµένη αξία: καµία ταινία τού 
φεστιβάλ δεν ξεπέρασε τη ~ 3. (συνεκδ.) πρόσωπο µε περιορισµένες 
ικανότητες, ευφυΐα, ταλέντο κ.λπ.: φροντίζει να περιβάλλεται από µετριότητες, 
για να ξεχωρίζει ο ίδιος || σ' αυτό τον τόπο βασιλεύουν οι ~· ΦΡ. χρυσή 
µετριότητα βλ. λ. χρυσός. 

µετριοφρονώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {µετριοφρονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(σπάν.) είµαι µετριόφρων, δεν έχω µεγάλη ιδέα για τον εαυτό µου ΣΥΝ. 
ταπεινοφρονώ ΑΝΤ. µεγαλοφρονώ, υψηλοφρονώ. 

µετριοφροσύνη (η) [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.} το να µην έχει κανείς µεγάλη ιδέα 
για τον εαυτό του, να µη νοµίζει ότι είναι ή κάνει κάτι σπουδαίο: η ~ 
χαρακτηρίζει τους απλούς και σεµνούς ανθρώπους || άσε τις ~, αφού όλοι σου 
λέµε ότι εσύ είσαι ο καλύτερος! ΦΡ. πληθυντικός τής µετριοφροσύνης ο 
πληθυντικός που χρησιµοποιεί κανείς αντί τού «εγώ» (ως ευγενέστερο τρόπο 
αναφοράς στον εαυτό του), λ.χ. στην εργασία µας αυτή δείξαµε ότι... (αντί 
στην εργασία 
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αυτή έδειξα ότι...). 
µετριόφρων, -ων, -ον {µετριόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} αυτός 

που δεν αρέσκεται να επιδεικνύει ή να καυχάται για την αξία του, τις 
ικανότητες του, που χαρακτηρίζεται από απλή και σεµνή συµπεριφορά και 
αναγνωρίζει τις αδυναµίες του και τα περιορισµένα όρια του: Μην είσαι ~! 
Χωρίς εσένα δεν θα είχαµε καταφέρει τίποτε! ΣΥΝ. σεµνός, ταπεινόφρων, απλός 
ΑΝΤ. υπερόπτης, αλαζόνας, καυχη-σιάρης, υπερήφανος. Επίσης (καθηµ.) 
µετριόφρονας (ο/η). — µε-τριοφρόνως επί pp. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, 
-ον. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µέτριος + -φρων, εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού θ. 
φρεν- τού αρχ. φρήν, φρενός, βλ.λ.]. 

µετρό (το) {άκλ.} ελλην. µητροπολιτικός σιδηρόδροµος· υπόγειο δίκτυο 
ηλεκτρικού σιδηροδρόµου σε µεγαλούπολη. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. métro, 
συγκεκοµµένος τ. τού (chemin de fer) métro(politain) < «µητροπολιτικός 
(σιδηρόδροµος)» < µεσν. µητρόπολις]. 

µέτρο (το) 1. οτιδήποτε λαµβάνεται ως πρότυπο συγκρίσεως για τον επακριβή 
καθορισµό φυσικού µεγέθους, έντασης, αξίας κ.λπ., οτιδήποτε χρησιµοποιείται 
ως µονάδα µετρήσεως: ~ µήκους | µάζας | βάρους | όγκου 2. (ειδνκότ.) η 
βασική µονάδα µετρήσεως µήκους (σύµβολο: m) τού δεκαδικού µετρικού 
συστήµατος, που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο τού ∆ιεθνούς Συστήµατος 
µονάδων (S.I.) και ισούται µε το µήκος τής διαδροµής, την οποία διανύει το 
φως στο κενό σε χρόνο 1/299.792.458 τού δευτερολέπτου: το 1 ~ διαιρείται σε 
100 εκατο-στόµετρα και 1.000 χιλιοστόµετρα || έχω ύψος 1 ~ »cai 80 εκατοστά || 
τετραγωνικό | κυβικό ~ 3. (συνεκδ.) η επιµήκης ταινία που φέρει αριθµηµένες 
υποδιαιρέσεις σε δεκατόµετρα, εκατοστόµετρα και χιλιοστόµετρα και 
χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των διαστάσεων (µήκους, πλάτους, ύψους) 
ΣΥΝ. µετροταινία, (παλαιότ.) µεζούρα 4. µέτρα (τα) το να µετρά κανείς 
διαστάσεις: έκανα λάθος στα ~ ΣΥΝ. µέτρηµα, µέτρηση, υπολογισµός- ΦΡ. (α) 
παίρνω τα µέτρα (κάποιου) µετρώ τις διαστάσεις τού σώµατος (κάποιου), κυρ. 
για να του φτειάξω κοστούµι (ή φέρετρο) (µτφ.) (β) στα µέτρα (κάποιου) (για 
κάτι) προσαρµοσµένο στις επιθυµίες ή τις ικανότητες και τις δυνατότητες (κά-
ποιου): προσπαθούσε πάντα να φέρει την κατάσταση στα µέτρα του (γ) κοµµένος 
και ραµµένος στα µέτρα (κάποιου) φτειαγµένος ή απόλυτα προσαρµοσµένος 
στις επιθυµίες, τις ικανότητες, τις δυνατότητες (κάποιου): ο ρόλος ήταν ~ αυτής 
τής ηθοποιού || οι εκλογικοί νόµοι είναι συνήθως - τού κυβερνώντος κόµµατος 
(δ) µέτρα και σταθµά το σύνολο των µονάδων που έχουν διαµορφωθεί και 
ισχύουν διεθνώς για τη µέτρηση µεγεθών (τού µήκους, τής µάζας, τού χρόνου, 
τής δύναµης κ.λπ.) (ε) (µτφ.) δύο µέτρα και δύο σταθµά βλ. λ. σταθµά · 5. η 
βάση για την κρίση και την αξιολόγηση: να θεωρείς τη συνείδηση σου ~ για ό,τι 
επιχειρείς ή πράττεις || οι ταινίες αυτές έδωσαν το ~ τής ποιότητας στο φετινό 
φεστιβάλ κινηµατογράφου || δεν µπορείς να τα µετράς όλα µε τα δικά σου ~· ΦΡ. 
(α) πάντων χρηµάτων µέτρον άνθρωπος (Πλάτ. Κρατύλος 385e 6, ώσπερ 
Πρωταγόρας ελεγεν λέγων «πάντων χρηµάτων µέτρον είναι ανθρωπον») όλα τα 
πράγµατα πρέπει να κρίνονται µε βάση τον άνθρωπο· ρήση που αποδίδεται 
στον αρχαίο σοφιστή Πρωταγόρα και εκφράζει το ανθρωποκεντρικό πνεύµα 
τού αρχαίου ελληνικού πολιτισµού (β) µέτρο (σύγκρισης) βλ. λ. σύγκριση (γ) 
(αρχαιοπρ.) εν τινι µέτρω (εν τινι µέτρω) ώς έναν βαθµό ΣΥΝ. µέχρις ενός 
σηµείου 6. τα όρια, τα οριοθετηµένα πλαίσια: χάνω κάθε ~ || χάνω την αίσθηση 
τού - || αυτό που µου ζητάς υπερβαίνει το ~ των δυνατοτήτων µου || θα 
προσπαθήσω να ικανοποιήσω το αίτηµα σου στο ~ του δυνατού · 7. η τήρηση 
ίσων αποστάσεων από τις ακραίες καταστάσεις, η αποφυγή κάθε υπερβολής, το 
να κινείται κανείς µέσα στα όρια: πίνω µε ~ ΣΥΝ. (λαϊκότ.) ρέγου-λα ΦΡ. (α) 
αίσθηση τού µέτρου βλ. λ. αίσθηση (β) µέτρον άριστον (µέτρον άριστον, 
Κλεόβ. Ι, 63, 2) (γνωστό και ως «παν µέτρον άριστον») η αποφυγή ακροτητών 
και υπερβολών είναι η ορθότερη στάση · 8. (συνήθ. στον πληθ.) η ενέργεια 
(από επίσηµο φορέα) που συντελεί στην επίτευξη σκοπού, κυρ. στην 
αντιµετώπιση κακού: τα ~ που πήρε | εφάρµοσε | εξήγγειλε | υιοθέτησε η 
κυβέρνηση για την πάταξη τής φοροδιαφυγής, κρίθηκαν ανεπαρκή | 
αποδείχθηκαν αποτελεσµατικά || το καθεστώς αναγκάστηκε να άρει τα ~ 
λογοκρισίας || έκτακτα | σκληρά | χαλαρά | δρακόντεια | επείγοντα | δραστικά | 
ευεργετικά | επαναστατικά | αυταρχικά | προληπτικά | νοµοθετικά | πολιτικά | 
οικονοµικά ~ || «µέτρα οικοδοµήσεως εµπιστοσύνης στο Αιγαίο µεταξύ Ελλάδος-
Τουρκίας» (εφηµ.)· ΦΡ. λαµβάνω | παίρνω τα µέτρα µου λαµβάνω τις 
αναγκαίες προφυλάξεις · 9. (α) µέτρα ασφαλείας (i) περιοριστικές κυρώσεις 
που επιβάλλονται από το δικαστήριο σε άτοµο, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί 
επικίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια (π.χ. υποχρεωτική εισαγωγή αλκοολικών 
σε θεραπευτικό κατάστηµα, ψυχικά νοσούντων σε ψυχιατρική κλινική κ.λπ.) 
(ii) σύνολο ενεργειών που αποφασίζονται από την αστυνοµία για την αποφυγή 
ταραχών κ.λπ. (β) ασφαλιστικά µέτρα βλ. λ. ασφαλιστικός (γ) προσωρινά 
µέτρα βλ. λ. προσωρινός (δ) συντηρητικά | προφυλακτικά µέτρα σειρά µέσων 
που παρέχονται από την πολιτική δικονοµία για την εξασφάλιση ή συντήρηση 
δικαιωµάτων, εννόµων συµφερόντων · 10. ΦΙΛΟΛ. (α) ο ρυθµικός χαρακτήρας 
στίχου και γε-νικότ. ποιήµατος, όπως προκύπτει από την εναλλαγή τονισµένων 
και άτονων συλλαβών (προκειµένου για προσωδιακή ποίηση, µακρών και 
βραχειών συλλαβών), ενδεχοµένως και από τον αριθµό των συλλαβών: το ~ 
τού ηµιστιχίου «Σε γνωρίζω από την κόψη» είναι τροχαϊκό || το βασικό ~ τής 
δηµοτικής µας ποίησης είναι ο ιαµβικός δεκαπεντασύλλαβος || το ~ τού οµηρικού 
στίχου είναι το δακτυλικό εξάµε-τρο (β) (συνεκδ.) ο µετρικός πόδας (βλ. λ. 
µετρικός, ΠΙΝ.) 11. ΜΟΥΣ. µικρό τµήµα µουσικού έργου, που περιέχει 
φθογγόσηµα ή και παύσεις διαφόρων αξιών, των οποίων η συνολική αξία 
(διάρκεια) είναι ίση µε 

την κλασµατική ένδειξη (4/4, 2/2, 3/4, 7/8...) που µπαίνει στην αρχή τού 
µουσικού κειµένου µετά τον γνώµονα (κλειδί): µε τα πρώτα ~ που άκουσα, 
κατάλαβα ποιος ήταν ο συνθέτης 12. (στον χορό) κάθε βήµα ή κίνηση τού 
χορευτή, που γίνεται σύµφωνα µε τον χρόνο τής µουσικής που συνοδεύει τον 
χορό. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. µέτρον < *m~-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *më- «µετρώ, 
ορίζω», πβ. σανσκρ. mâtrâ- «µέτρο», mäti-h «ακριβής γνώση», λατ. mëtior 
«µετρώ» (> ισπ. medir) κ.ά. Οµόρρ. αρχ. µή-τις «σοφία, φρόνηση», µέτρ-ιος, 
µετρώ κ.ά. Η λ. πέρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. γαλλ. mètre, αγγλ. metre, γερµ. 
Meter κ.ά. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. λαµβάνω µέτρα (< γαλλ. 
prendre des mesures), στο µέτρο τού δυνατού (< γαλλ. dans la mesure du 
possible), η αίσθηση τού µέτρου (< γαλλ. le sens de la mesure), µέτρα ασφαλείας 
(< αγγλ. safety measures) κ.ά.]. -µέτρο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 
που δηλώνουν: 1. όργανο µετρήσεως: πιεσό-µετρο, στροφό-µετρο, σταγονό-
µετρο, θερµόµετρο 2. (ειδνκότ.) όργανο που υπολογίζει τις συγκεκριµένες 
µονάδες µετρήσεως: αµπερό-µετρο, βολτά-µετρο. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. 
µέτρον (βλ.λ.) και εµφανίζεται σε πολλούς ελληνογενείς ξέν. όρ., λ.χ. αγγλ. 
thermo-meter, baro-meter]. µετρογραφία (η) (χωρ. πληθ.} η συστηµατική 
µελέτη των µέτρων 
και των σταθµών ΣΥΝ. µετρολογία, µετρονοµία. µετρολογία (η) [1871] {χωρ. 
πληθ.} 1. η συστηµατική επιστηµονική έρευνα και µελέτη των µέτρων και των 
σταθµών ΣΥΝ. µετρογραφία, µετρονοµία 2. (ειδνκότ.) ο επιστηµονικός κλάδος 
που ασχολείται µε τις κάθε είδους µετρήσεις και απεικονίσεις ΣΥΝ. µετρογραφία. 
— µε-τρολόγος (ο/η) [1871], µετρολογίας, -ή, -ό [1865]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. métrologie]. µετρονοµία (η) {χωρ. πληθ.} η συστηµατική 
µελέτη και επιστηµονική ενασχόληση µε τα µέτρα και τα σταθµά ΣΥΝ. 
µετρογραφία, µετρολογία. — µετρονοµικός, -ή, -ό. µετρονόµος (ο/η) 1. 
πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά µε τη µελέτη των µέτρων και των 
σταθµών ΣΥΝ. µετρολόγος 2. ΜΟΥΣ. µετρονόµος (ο) ωρολογιακός ή ηλεκτρικός 
µηχανισµός για τη µέτρηση ισόχρονων διαστηµάτων και των διαφόρων 
ταχυτήτων τής ρυθµικής αγωγής ΣΥΝ. χρονόµετρο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < µέτρο- + νόµος. Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το ελληνογε-νές γαλλ. 
métronome]. µετροπόντικας (ο) {χωρ. πληθ.} το µεγάλο σκαπτικό µηχάνηµα, 
που χρησιµοποιείται για τη διάνοιξη σηράγγων στις εργασίες κατασκευής τού 
µετρό. 
[ΕΤΥΜ. Εκφραστ. συµφυρµός των λ. µετρό και τυφλοπόντικας, πβ. ιταλ. 
metrotalpa]. -µετρος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν:!, συγκεκριµένο ύψος, µήκος ή πλάτος σε µέτρα: τρίµετρος ιστός || 
πεντάµετρο καλώδιο || δίµετρη γυναίκα || εξάµετρο σκάφος 2. µουσικό ή 
στιχουργικό µέτρο. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. δεκά-µετρος, δί-µετρος), 
το οποίο προέρχεται από το αρχ. µέτρον (βλ.λ.)]. µετροταινία (η) [1889] 
{µετΡοταννιών1 όργανο που αποτελείται από πλαστική, υφασµάτινη ή µεταλλική 
ταινία, στην οποία αναγράφονται ενδείξεις µέτρων, δεκάτων, εκατοστών και 
χιλιοστών και η οποία χρησιµοποιείται για τη µέτρηση διαστάσεων (µήκους, 
πλάτους, ύψους) ΣΥΝ. µέτρο, (παλαιότ.) µεζούρα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. tape measure]. µετροφωτογραφία (η) {µετροφωτογραφιών} η εκτέλεση 
µετρήσεων µε τη βοήθεια φωτογραφιών, που λαµβάνονται κυρ. από αεροπλάνο. 
| ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. photogrammetry]. µετρώ (κ. -άω) ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] [µετράς... | µέτρ-ησα, -ούµαι, -είται... κ. -ιέµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. προσδιορίζω τις διαστάσεις, την ένταση, το µέγεθος, την 
ποσότητα (σε κάτι): ήλθαν οι εργάτες τού δήµου και µέτρησαν το πλάτος τού 
δρόµου || έλα να µου µετρήσεις την πίεση! || - το µήκος | το ύψος | τον όγκο | την 
έκταση | τη θερµοκρασία 2. εξακριβώνω τον ακριβή αριθµό των µελών πλήθους 
(ατόµων, πραγµάτων, βαθµών): ~ τ' αστέρια | τα λεφτά | πόσα αυτοκίνητα 
περνούν || ~ προβατάκια, για να µε πάρει ο ύπνος || ~ τους σφυγµούς ΣΥΝ. 
αριθµώ· ΦΡ. (α) µετριούνται στα δάχτυλα | είναι µετρηµένοι στα δάχτυλα (τού 
ενός χεριού) είναι πολύ λίγοι, εξαιρετικά ολιγάριθµοι (β) µετρώ τον καιρό | τις 
µέρες | τα χρόνια... κ.λπ. (ώσπου | µέχρι να...) ανυποµονώ (να γίνει κάτι που 
προσµένω): πλήττω αφόρητα σ'αυτές τις εκδηλώσεις- µετρώ τις ώρες, µέχρι να 
τελειώσουν ΣΥΝ. δεν βλέπω την ώρα (γ) µετράω ώρες | µέρες | βδοµάδες (i) 
τελειώνει η ζωή µου, πεθαίνω σύντοµα (ii) τελειώνει εντός ολίγου η υπηρεσία 
µου (~ ώρες) ή η θητεία µου κ.λπ.: αυτός ο στρατιώτης σε λίγο καιρό απολύεται· 
µετράει µέρες 3. (κατ' επέκτ.) προσθέτω (νέα µέλη, στοιχεία) σε σύνολο, πλήθος 
που έχει ήδη καταµετρηθεί: αν µετρήσω και όσους έχουν ξενιτευτεί, η οικογένεια 
µας αποτελείται από είκοσι άτοµα! ΣΥΝ. συµπεριλαµβάνω, συγκαταλέγω 4. (σε 
παιχνίδια) δέχοµαι ως έγκυρο, κατακυρώνω: ο διαιτητής δεν µέτρησε το τελευ-
ταίο γκολ (το ακύρωσε) 5. (~ σε κάποιον χρηµατικό ποσό) καταβάλ-λω τοις 
µετρητοίς συγκεκριµένο ποσό: εχω εντολή να σου µετρήσω πενήντα χιλιάρικα 
ΣΥΝ. δίνω, πληρώνω 6. υπολογίζω µε το µάτι, εξετάζω ερευνητικά µε το 
βλέµµα: τον µέτρησε από την κορυφή ώς τα νύχια || «... σε γνωρίζω από την όψη, 
που µε βια µετράει τη γη» (από τον Εθνικό Ύµνο) ΣΥΝ. αναµετρώ, υπολογίζω 7. 
(γενικότ.) υπολογίζω λαµβάνοντας υπ' όψιν όλα τα στοιχεία: πρώτα να 
µετρήσεις καλά τις δυνάµεις σου και έπειτα να το επιχειρήσεις ΣΥΝ. εκτιµώ, 
λογαριάζω, αναµετρώ- ΦΡ. (µτφ.) (α) µετρώ τα λόγια µου µιλώ µε σύνεση και 
περίσκεψη, εκφράζω ισορροπηµένες απόψεις ΑΝΤ. φλυαρώ, αερολογώ 
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(β) µετρώ το κόστος (ενός πράγµατος) υπολογίζω τις συνέπειες, το 
τίµηµα µιας ενέργειας, επιλογής κ.λπ.: προτού αναλάβεις αυτή τη 
δουλειά, καλό θα ήταν να µετρήσεις το κόστος της στην οικογενειακή 
σου ζωή 8. (σκωπτ.) κατρακυλώ πάνω σε (σκάλα, επικλινή επιφάνεια): 
µέτρησα πολλές φορές τα σκαλοπάτια αυτής τής σκάλας, µέχρι να 
µάθω να περπατάω· (µεσοπαθ. µετριέµαι) 9. έρχοµαι σε σύγκριση: η 
αγάπη τής µάννας δεν µετριέται µε καµία άλλη! ΣΥΝ. συγκρίνοµαι, 
παραβάλλοµαι 10. αξιολογούµαι, υποτιµώµαι: δεν µετριέται η 
προσφορά τέτοιων ηρώων στον αγώνα (είναι ανεκτίµητη) 11. (για 
πρόσ.) έρχοµαι σε αναµέτρηση: αν τολµάς, έλα να µετρηθείς µαζί µου! 
ΣΥΝ. αναµετριέµαι ♦ (αµετβ.) 12. λέω (µεγαλοφώνως ή από µέσα µου) 
αριθµούς στη φυσική τους ακολουθία (συνήθ. ξεκινώντας από το 1): 
παρόλο που είναι µόνο δύο ετών, µπορεί να µετράει µέχρι το 10 || ~ 
πέντε-πέντε µέχρι το 100 (5, 10, 15, 20, 25...) || ~ ανάποδα 13. είµαι 
έγκυρος και κανονικός: ο διαιτητής αποφάσισε ότι το γκολ | το 
καλάθι µετράει 14. (µτφ.) έχω αξία, θεωρούµαι υπολογίσιµος και 
σπουδαίος: για µένα τα έργα µετράνε, όχι τα λόγια || αυτό που µετράει 
είναι να τα έχεις καλά µε τον εαυτό σου ΣΥΝ. αξίζω, υπολογίζοµαι, 
λογαριάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

Μέτσοβο (το) {Μετσόβου} ορεινή κωµόπολη τής ΒΑ. Ηπείρου στον 
νοµό Ιωαννίνων, που φηµίζεται για τη γραφικότητα της και τα βιο-
τεχνικά προϊόντα της (ασηµικά, υφαντά, ξυλόγλυπτα κ.ά.). — Με-
τσοβίτης (ο), Μετσοβίτισσα (η), µετσοβίτικος, -η, -ο κ. (λόγ.) µετσό-
βιος, -α, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ < µεσν. Μέτσοβον< σλαβ. 
mecovo «αρκουδότοπος»]. 

µετσοβόνε (το) {άκλ.} κίτρινο καπνιστό τυρί από το Μέτσοβο. 
µετωνυµία (η) {µετωνυµιών} σχήµα λόγου, κατά το οποίο αντί για τη 
λέξη που απαιτείται χρησιµοποιείται άλλη, µε την οποία υπάρχει 
στενή σηµασιολογική σχέση, π.χ. στέγη αντί σπίτι, τάφος αντί θάνα-
τος, κροίσος αντί πάµπλουτος, µεσσαλίνα αντί ακόλαστη γυναίκα 
κ.λπ. — µετωνυµικός, -ή, -ό [µτγν.], µετωνυµικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µετώνυµος < µετ(α)- + -ώνυµος (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < δνυµα, αιολ. τ. τού όνοµα. Η λ. πέ-
ρασε και σε ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. metonymy, γαλλ. métonymie]. 

µετωπιαίος, -α, -ο [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το µέτωπο 
τού ανθρώπου, που βρίσκεται πάνω ή κοντά στο µέτωπο: ~ αρτηρία | 
φλέβα | µυς | λοβός τού εγκεφάλου || σύνδροµο ~ λοβού. 

µετωπικός, -ή, -ό 1. ο µετωπιαίος 2. αυτός που σχετίζεται µε το 
στρατιωτικό µέτωπο: ~ πυρά (που κατευθύνονται προς το µέτωπο τής 
παρατάξεως) 3. αυτός που γίνεται κατά µέτωπο: ~ σύγκρουση δύο 
αυτοκινήτων | αντιπαράθεση δύο πολιτικών 4. µετωπική (η) η σύ-
γκρουση κατά µέτωπο δύο αυτοκινήτων. — µετωπικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. µέτωπον. Οι µτφ. σηµ. αποδίδουν το γαλλ. frontal]. 

µετωπικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΑΡΧΑΙΟΛ. χαρακτηριστικό γλυπτικής 
τής αρχαϊκής περιόδου, κατά το οποίο τα αγάλµατα (κούροι | κόρες) 
παριστάνονται σε αυστηρή κατά µέτωπο στάση, χωρίς καθόλου 
στροφή προς τα δεξιά ή τα αριστερά και µε απόλυτη συµµετρία τού 
δεξιού και τού αριστερού µέρους τού σώµατος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. frontalité]. 

µετώπιο (το) [αρχ.] {µετωπί-ου | -ων} ΑΝΘΡΩΠΟΛ. το σηµείο που βρί-
σκεται στο µέσον τής νοητής γραµµής, η οποία ενώνει τους δύο 
όγκους τού ανθρώπινου µετώπου και χρησιµεύει σε ανθρωποµετρι-
κές µελέτες, κυρ. στη µέτρηση τού µήκους τού κρανίου. 

µέτωπο (το) {µετώπ-ου | -ων} 1. το ανώτερο τµήµα τού προσώπου τού 
ανθρώπου, που εκτείνεται ανάµεσα στο τριχωτό τής κεφαλής και στα 
τόξα των φρυδιών και µεταξύ των δύο κροτάφων στα πλάγια: φαρδύ 
| πλατύ | στενό ~ || ζαρώνω το ~ µου || το ~ του καίει από τον πυρετό-
ΦΡ. (µτφ.) έχω καθαρό µέτωπο | έχω το µέτωπο ακηλίδωτο | κρατώ 
ψηλά το µέτωπο | έχω το µέτωπο ψηλά δεν έχω διαπράξει τίποτε επι-
λήψιµο, έχω καθαρή συνείδηση, δεν έχω ατιµαστεί · 2. ΣΤΡΑΤ. η πρώ-
τη γραµµή παρατάξεως σε όλη την έκταση της, από τη δεξιά πτέρυ-
γα ώς την αριστερή, κατά τη διάρκεια τής σύρραξης: η µάχη γενι-
κεύθηκε σε όλο το ~· ΦΡ. (α) σπάω το µέτωπο διαπερνώ τις γραµµές 
(τού εχθρού), διαρρηγνύω το εχθρικό µέτωπο (β) κατάρρευση τού µε-
τώπου η ήττα ενός στρατού ως συνέπεια τής διάλυσης των γραµµών 
του, τής απώλειας των θέσεων που κατείχε (γ) µέτωπο δεξιά | αρι-
στερά! παράγγελµα να εκτελεστεί στροφή από άγηµα ή παράταξη 
προς τα δεξιά | προς τα αριστερά (δ) κατά µέτωπο(ν) βλ. λ. κατά 3. 
(συνεκδ.) ο τόπος όπου διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις σε 
καιρό πολέµου, η ζώνη των µαχών: έφυγε για το - || πολεµούσε στην 
πρώτη γραµµή τού -|| «Ουδέν νεότερον από το δυτικόν µέτωπον» (Im 
Westen nichts neues, µυθιστόρηµα τού Έ.Μ. Ρεµάρκ)· ΦΡ. ΤΟ µέτωπο 
τής φωτιάς /πυρκαγιάς η ζώνη που οριοθετεί την έκταση (δάσος 
κ.λπ.) που καίγεται 4. (γενικότ.) το πεδίο διεξαγωγής οποιουδήποτε 
αγώνα, έντονης και συστηµατικής προσπάθειας: το ~ κατά των ναρ-
κωτικών 5. το πεδίο τής σύγκρουσης: ανοίγω ~ || δεν σε συµφέρει ν' 
ανοίγεις µέτωπα µε όλους τους συγγενείς σου- κοίτα να συµφιλιωθείς 
µε όσους µπορείς! || κλείνω το ~· ΦΡ. ανοιχτό µέτωπο βλ. λ. ανοιχτός 
• 6. συµµαχία πολιτικών, κοινωνικών ή άλλων δυνάµεων, που διατη-
ρούν την αυτονοµία τους, αλλά ενεργούν µε συντονισµένη δράση για 
την επίτευξη κοινών στόχων: αρραγές ~ Βουλής και λαού ζητεί ο πρω-
θυπουργός για την αντιµετώπιση των εθνικών κινδύνων || αγωνιζό-
µαστε σε κοινό ~ κατά τού φασισµού || διάσπαση τού ~ || λαϊκό - (συ-
νασπισµός σοσιαλιστών και κοµουνιστών ή γενικότ. των µη δεξιών 
δυνάµεων) · 7. ΜΕΤΕΩΡ. (α) η επιφάνεια που διαχωρίζει δύο µάζες αέ-
ρα διαφορετικής θερµοκρασίας (β) θερµό µέτωπο µέτωπο που δηµι-
ουργείται όταν µία µάζα θερµού αέρα ακολουθεί κατά µήκος τού µε-
τώπου (σηµ. α) µία µάζα ψυχρού αέρα προκαλώντας ψιλή και συνε-
χή βροχή (γ) ψυχρό µέτωπο µέτωπο που δηµιουργείται όταν µία µά- 

ζα ψυχρού αέρα ακολουθεί κατά µήκος τού µετώπου (σηµ. α) µία µά-
ζα θερµού αέρα προκαλώντας καταιγίδα · 8. ΝΑΥΤ. (α) µέτωπο θα-
λάσσης η διαχωριστική επιφάνεια ανάµεσα σε δύο γειτονικές θα-
λάσσιες µάζες µε διαφορετική πυκνότητα και θερµοκρασία (β) 
γραµµή µετώπου πλεύση πλοίων, συνήθ. πολεµικών, το ένα δίπλα 
στο άλλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, µετόπη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µέτωπον< µετ(α) + *ώψ(γεν. ώπός) «µάτι, όψη», (βλ. λ. 
όψη), πράγµα που συµφωνεί µε την ερµηνεία τού Αριστοτέλη («µε-
ταξύ των οµµάτων»), κατά την οποία η λ. θα δήλωνε αρχικώς το τµή-
µα τού προσώπου που βρίσκεται ανάµεσα στα µάτια. Ήδη αρχ. η 
σηµ. τού στρατιωτικού µετώπου, ενώ η πολιτική και µετεωρολογική 
χρήση τής λ. αποδίδουν ανάλογες χρήσεις τού γαλλ. front]. 

µετωποσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} η τεχνική τής διάγνωσης τού χαρα-
κτήρα από την παρατήρηση τού µετώπου και των ρυτίδων που πιθα-
νώς υπάρχουν σε αυτό, αλλά και γενικότ. από την εξέταση τής όλης 
έκφρασης τού προσώπου (κάποιου). Επίσης µετωποµαντεία. — µε-
τωποσκόπος (ο/η) [µτγν.], µετωποσκοπικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. µετωποσκόπος < µέτωπον + -σκόπος < σκοπώ «παρατηρώ 
προσεκτικά, εξετάζω»]. 

Μεφιστοφελής (ο) [1868] προσωνυµία τού ∆ιαβόλου, κυρ. ως πονη-
ρού πνεύµατος, γνωστή από τον θρύλο τού Φάουστ και ιδ. από την 
εκδοχή τού θρύλου που ανέπτυξε ο Γκαίτε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. 
[ΕΤΥΜ < γερµ. Mephistopheles, πιθ. < Mephistophiel, από συµφυρµό 
των εβρ. λ. mephitz «καταστροφέας, ολέθριος» και tophel «ψεύτης». 
Παρετυµολ. είναι οι συνδέσεις µε το ουσ. όφις, καθώς και µε τη φρ. 
µή φώς φιλών]. # 

µεφίστοφελικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Μεφιστοφε-λή 
(βλ.λ.) 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από την πανουργία, τον σα-
τανικό κυνισµό που προσιδιάζει στον Μεφιστοφελή. — µεφιστοφε-
λικά επίρρ., µεφιστοφελισµός (ο). 

µεφιτικός, -ή, -ό (σπάν.) αυτός που αναδίδει δυσάρεστη οσµή, που 
προκαλεί αποστροφή και βλάβη στην υγεία µε τη µυρωδιά   του: ~ 
αναθυµιάσεις ΣΥΝ. δυσώδης. — µεφιτίζω ρ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
méphitique < λατ. mephitis «αναθυµίαση»]. 

µεφιτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο σχηµατισµός και η εκποµπή δύσο-
σµων αερίων 2. η µόλυνση τής ατµόσφαιρας από τις αναθυµιάσεις 
λιµναζόντων υδάτων, αποχωρητηρίων κ.λπ. [EJYM Μεταφορά τού 
γαλλ. méphitisme. Βλ. κ. µεφιτικός). 

µέχρι κ. (µερικές φορές µπροστά από φωνήεν) µέχρις πρόθ.· δηλώνει: 
1. όριο: (α) τοπικό (έσχατο όριο κίνησης ή έκτασης) ) + αιτ., + 
επίρρ.): θα σε πάω ~ την πόρτα || ήρθε ~ εδώ || το οικόπεδο φτάνει ~ το 
ρέµα || το οικόπεδο φτάνει ~ εκεί (β) χρονικό (έσχατο όριο χρονικού 
διαστήµατος) (+γεν., +αιτ., +επίρρ.(: πρέπει να παραδώσετε τις 
εργασίες ~ τις 21.01.2002 || θα έχουµε τελειώσει ~ αύριο || θα αντι-
σταθούµε ~ θανάτου | εσχάτων || (λόγ.) µέχρις ώρας (ώς τη στιγµή 
που µιλάµε) || ~ τέλους || (λόγ.) ~ συντέλειας τού αιώνος (ώς το τέλος 
τού κόσµου) (γ) ποσοτικό (ανώτατο όριο ποσού) (+αιτ„ +γεν.): πάρε 
~ 5 κιλά πορτοκάλια || ~ κεραίας (στο ακέραιο, πλήρως) || ~ µυελού 
οστέων (ώς το κόκκαλο, ολοσχερώς) || έπεσαν στη µάχη µέχρις ενός 
(ώς τον τελευταίο) || µέχρις ενός σηµείου | βαθµού (ώς ένα σηµείο, 
βαθµό) || ~ αηδίας || ~ σκασµού (δ) σε ιεραρχία (+αιτ., +ονοµ. όταν 
αναφέρεται στο υποκ. τού ρήµατος): έφτασε ~ τον βαθµό τού συ-
νταγµατάρχη || ~ συνταγµατάρχης έφτασε, δεν πήγε παραπάνω 2. (α) 
κατά προσέγγιση, αριθµητικό όριο (= όχι περισσότερο από) (+αριθ-
µητ. ή λέξη που εκφράζει ποσό σε αιτ., +ονοµ., όταν αναφέρεται στο 
υποκ. τού ρήµατος): ήταν ~ 100 άνθρωποι στο τραπέζι || ~ τριαντάρα 
φαίνεται, αν και είναι 45 ετών (β) µέχρι και (i) για να δηλωθεί εµφα-
τικά το όριο στο οποίο έχει φθάσει (κάποιος/κάτι): ~ αυτή την υπο-
χώρηση έκανα, για να συµβιβαστούµε· τι άλλο να έκανα; ΣΥΝ. ώς και 
(ii) για να δηλωθεί όριο το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην αρίθµηση, 
στον υπολογισµό; ~ τη σελίδα 59 || θα δουλέψουµε ~ τον Μάιο ΣΥΝ. 
έως και, ακόµη και (γ) µέχρι που (i) για την εισαγωγή δευτερεύουσας 
πρότασης, που δηλώνει πότε στο παρελθόν ολοκληρώθηκε η πράξη 
που εκφράζει η πρόταση από την οποία εξαρτάται: ήµουν δυστυχι-
σµένος, ~ σε ξαναβρήκα ΣΥΝ. ώσπου, ωσότου (ii) για την εισαγωγή 
πρότασης που δηλώνει εµφατικά το σηµείο ώς το οποίο έχει φθάσει 
ή θα φθάσει (κάποιος/κάτι): χρησιµοποίησαν κάθε αθέµιτο µέσο, για 
να µε πολεµήσουν ~ διέδωσαν ότι χρεωκόπησα! (δ) (ως σύνδ.) µέχρι 
να για την εισαγωγή δευτερεύουσας χρονικής προτάσεως, που δη-
λώνει πότε ολοκληρώνεται η πράξη που εκφράζει η πρόταση από την 
οποία εξαρτάται: καθίσαµε στο υπόστεγο, ~ περάσει η µπόρα ΣΥΝ. 
ώσπου να, ωσότου. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έως. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < I.E. *me-ghri, τού οποίου το α' συνθ. απαντά και στην I.E. ρίζα 
*me-t(i) «στο µέσον, µεταξύ» (βλ. κ. µετά), οπότε συνδ. µε αρµ. merj 
«πλησίον, δίπλα». Ως προς το β' συνθ. -χρι (*-ghri), έχει διατυπωθεί η 
άποψη ότι πρόκειται για τοπική πτώση τού ουσ. χείρ, πβ. αρµ. jern. 
Η λ. χρησιµοποιήθηκε ως επίρρηµα (προ των προθ. εις, πρός), ως 
πρόθεση (µε γενική) και ως σύνδεσµος χρονικών προτάσεων 
(υστερόχρονο)]. 

µη κ. µην µόρ. {µην πριν από φωνήεν ή από τα σύµφωνα κ, π, τ, ξ, ψ) 
αρνητικό µόριο που συνάπτεται µε ρηµατικούς και ονοµατικούς τύ-
πους 1. σε κύριες προτάσεις (µε ρήµατα) αποτελεί δείκτη αρνήσεως 
(είναι η άρνηση τού ας και τού να, από τα οποία συχνά συνοδεύεται) 
και δηλώνει: (α) απαγόρευση ή αποτροπή: ~ φεύγεις! || - κοπιάζεις! (β) 
συµβουλή ή παραίνεση: ~ γυρεύετε πολλά! || - µε στενοχωρείς (γ) ευ-
χή να µη γίνει κάτι: κακό να - σ'εύρει ποτέ! || (λόγ.) ο ~ γένοιτο! || (σε 
ελλειπτικές διατυπώσεις) - χειρότερα (µακάρι να µη δούµε | πάθουµε 
χειρότερα πράγµατα) (δ) κατάρα: χαίρι και προκοπή να - δεις! || ~ 
σώσεις και µιλήσεις! (ε) ευχή ή όρκο: να ~ είχα γεννηθεί! || αν δεν εί-
ναι όπως σου τα λέω, να ~ χαρώ τα παιδιά µου! 2. σε δευτερεύουσες 
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υποθετικές προτάσεις που εισάγονται µε το να, οπότε λειτουργεί αντίστοιχα 
προς το δεν: να ~ πάω, θα του κακοφανεί (αν δεν πάω, θα του κακοφανεί) 3. 
σε δευτερεύουσες προτάσεις επιθυµίας (όχι κρίσεως): (α) µε τους τελικούς 
συνδ. να/ για να ή και χωρίς αυτούς, δηλώνει αρνητικό σκοπό ή αποτροπή: τον 
τιµώρησα, για να ~ το ξανακάνει || σβήσε τα κεριά, να - µας µαυρίσουν το 
ταβάνι (β) µε ρήµατα ή εκφράσεις που σηµαίνουν φόβο, στενοχώρια, υποψία 
κ.λπ., αντικαθιστά το µήπως και δηλώνει φόβο, φροντίδα, ενδοιασµό: φοβάµαι 
-µου κρύβεις την αλήθεια || πρόσεξε ~ σε δει και θυµώσει || έτρεµαν - και το 
ανακαλύψει κανένας || το έσκασε από φόβο ~ τη χτυπήσουν 4. (λαϊκ., µόνο ως 
µην) για να εισαγάγει ευθεία ερώτηση, οπότε φανερώνει απορία, ενδοιασµό ή 
και προσδοκία τού υποκειµένου: ~ είδες τον Γιώργο; || ~ τυχόν βαρέθηκες και 
θέλεις να πηγαίνουµε; · 5. (µόνο ως µη, µε ονοµατικούς τύπους) αντιστρέφει 
την έννοια τής λέξεως µε την οποία συνεκφέρεται, δηλώνοντας την άρνηση 
της: ~ ανανέωση τής εγγραφής συνεπάγεται διαγραφή από τα µητρώα || ~ 
ευσυνείδητος || ~ έµπειρος || ~ κατέχων τα πράγµατα || τα σταθµευµένα ή - αυ-
τοκίνητα || Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 6. ως επιφών. µε απαγορευτική ή 
αποτρεπτική σηµασία: ~, προς Θεού! || (π.χ. σε κάποιον που πάει να κάνει µια 
αδέξια κίνηση) ~! Θα ρίξεις το µπουκάλι! · ΦΡ. (α) θέλοντας και µη 
ανεξάρτητα από τη θέληση (κάποιου): τους ακολούθησα ~' τι άλλο µπορούσα 
να κάνω; ΣΥΝ. εκών-άκων (β) αν µη τι άλλο πέρα από οτιδήποτε άλλο, αν όχι 
τίποτε άλλο: θα προτιµήσω αυτή τη δουλειά- -, θα βγάζω περισσότερα λεφτά 
(έχει και άλλα θετικά, αλλά αυτό είναι το σηµαντικότερο) (γ) ει µη βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *me (αρνητ. µόριο), πβ. σανσκρ. ma, περσ. mä, αρµ. mi, 
αλβ. mos κ.ά. Παράγ. µη-δέ, µηδ-είς, µή-τε κ.ά. o τ. µήν (ήδη µεσν.) 
σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς το δεν και για ευφωνικούς λόγους]. 

µήγαρις µόρ. (λαϊκ.) για την εισαγωγή ερωτηµατικών προτάσεων: «~ έχω τίποτε 
άλλο στον νου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» (∆. Σολωµός) ΣΥΝ. µήπως, µην 
τυχόν, µη τάχα, µπας και, σάµπως, σάµατι. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. φρ. µή γάρ ή, 
κατ' άλλη άποψη, < µη άρα (µε ανάπτυξη ευφωνικού -γ- και κατάλ. -ις, πβ. κ. 
µέχρις)]. 

µηδαµινός, -ή, -ό ο ανάξιος λόγου, αυτός που δεν αξίζει να προσεχθεί (κυρ. 
ποσοτικά): οι πιθανότητες να ανακαλυφθεί η ταυτότητα τού δολοφόνου είναι ~, 
σχεδόν ανύπαρκτες || ~ ενόχληση | ποσό | κόστος | αξία | εισόδηµα | σύνταξη | 
βάρος ΣΥΝ. ασήµαντος, αµελητέος ANT. σπουδαίος, σηµαντικός. — 
µηδαµινότητα (η) [1849]. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. µηδαµός (βλ. λ. µηδαµού)]. 

µηδαµού επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε κανένα µέρος, πουθενά ΣΥΝ. ουδαµού ΑΝΤ. 
πανταχού, παντού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µηδαµού < µηδαµός < µηδέ + άµός, δωρ. τ. τού έµός, βλ. κ. 
ουδαµού]. 

µηδαµως επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε κανέναν τρόπο, καθόλου ΣΥΝ. ουδαµώς, ποσώς. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µηδαµώς < µηδαµός (βλ. λ. µηδαµού)]. 

µηδέ σύνδ. (λαϊκ.) για την αρνητική σύνδεση προτάσεων ή τµηµάτων 
προτάσεων: «Μήνα σε γάµο ρίχνονται; Μήνα σε χαροκόπι; | ~ σε γάµο 
ρίχνονται ~ σε πανηγύρι» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < µή + δέ]. 

Μήδεια (η) {-ας κ. -είας) ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Κολχίδας Αιή-τη, 
σύζυγος τού Ιάσονα, τον οποίο βοήθησε να κλέψει το χρυσόµαλλο δέρας· για 
να τον εκδικηθεί, όταν εκείνος θέλησε να νυµφευθεί την κόρη τού βασιλιά τής 
Κορίνθου, σκότωσε τα παιδιά τους. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. Me-de-jo) < 
*µήδος (µαρτυρείται ο πληθ. µήδεα «σκέψεις, φροντίδες») < µήδ-οµαι | µέδ-
οµαι «στοχάζοµαι, σχεδιάζω νοερώς, προετοιµάζω» <Ι.Ε. *med- «µετρώ, 
υπολογίζω - σκέφτοµαι, κρίνω», πβ. λατ. medicus «ιατρός (δηλ. αυτός που 
φροντίζει τον ασθενή)» (> ισπ. mèdico), modus «µέτρο - τρόπος» (> γαλλ. 
mode, ισπ. modo(, meditari «στοχάζοµαι» (> γαλλ. méditer), αρχ. γερµ. 
mezzan «µετρώ» (> γερµ. messen) κ.ά. Οµόρρ. (κύρ. όν.) Μέδ-ουσα, ∆ιο-
µήδης, Γανυ-µήδης κ.ά.]. 

µηδείς, µηδεµία, µηδέν αόρ. αντων. {µηδ-ενός, -ένα (θηλ. µηδεµιάς)} 1. 
(αρχαιοπρ.) κανείς· εύχρ. κυρ.: (α) στη ΦΡ. µηδενός εξαιρουµένου /µηδεµιάς 
εξαιρουµένης όλοι, χωρίς καµία εξαίρεση (β) στα αρχαία ρητά: (i) µηδένα 
προ του τέλους µακάριζε βλ. λ. µακαρίζω (ii) µηδείς αγεωµέτρητος εισίτω 
(µηδείς άγεωµέτρητος εΐσίτω) φρ. των Πυθαγορείων, γραµµένη (κατά τον 
Ιωάννη Τζέτζη Χιλιάδες VIII 973) στο υπέρθυρο τής Πλατωνικής Ακαδηµίας, 
µε την οποία απαγορευόταν η είσοδος σε όσους δεν είχαν µυηθεί (iii) µηδεν'ι 
δ'ικην δικάσης, πριν αµφοίν µύθον ακούσης (Πλάτ. ∆ηµόδοκος Cl: µηδέ 
δίκην δικάσης, πριν άµφοϊν µύθον ακούσης) µη βγάλεις απόφαση, αν δεν 
ακούσεις προηγουµένως και τις δύο πλευρές (iv) µηδέν άγαν βλ. λ. άγαν 2. 
µηδέν (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ αρχ. < µηδέ + είς, µία, εν]. 

µηδέν (το) {µηδενός} 1. η πλήρης ανυπαρξία, το τίποτε, η απόλυτη απουσία 
τού είναι: ο Θεός δηµιούργησε τον κόσµο εκ τού - ΣΥΝ. το τίποτε ΦΡ. (µτφ.) 
αρχίζω | ξεκινώ από το µηδέν ξεκινώ µια επιχείρηση ή τη σταδιοδροµία µου 
χωρίς στήριξη ή βοήθεια, χωρίς καµία προϋπάρχουσα βάση, υπόβαθρο 2. (ως 
χαρακτηρισµός) ο ανάξιος λόγου, αυτός που δεν απέδωσε τίποτε, που ισούται 
µε το τίποτε: τόσο αυτός όσο και η συνδροµή του στην προσπάθεια µας είναι ~ 
|| πολλά λόγια, πολύς θόρυβος, και ουσία ~ || τόσο αγώνα κάναµε και αποτέ-
λεσµα ~! ΣΥΝ. (λαϊκ.) νούλα · 3. ΜΑΘ. Ο αριθµός που συµβολίζεται µε 0 και 
είναι το ουδέτερο στοιχείο τής πρόσθεσης ή δεν εκφράζει καµία ποσότητα ή 
µέγεθος: δύο πλην δύο ίσον ~ (2-2 = 0) || ένα συν ~ ίσον ένα (1+0 = 1)· ΦΡ. 
(µτφ.) µηδέν εις το πηλίκον για ανεπιτυχή ενέργεια ή ασήµαντο, αµελητέο 
αποτέλεσµα 4. (κατ' επέκτ.) (α) η αρχή, το σηµείο που λαµβάνεται ως 
αφετηρία για κάθε συµβατική µέτρηση / 

υποδιαίρεση | εκτίµηση κ.λπ.: στο θερµόµετρο, ~ (σύµβολο: 0) θεωρείται το 
σηµείο στο οποίο αρχίζει η πήξη τού ύδατος || σήµερα η θερµοκρασία είναι 5°C 
πάνω από το ~ || στη Μόσχα το θερµόµετρο έδειξε χθες 20"C υπό το - (β) ΦΥΣ. 
απόλυτο µηδέν (ή µηδέν Κέλβιν) βλ. λ. απόλυτος- ΦΡ. ώρα µηδέν (µτφ.) το 
χρονικό σηµείο, από το οποίο αρχίζει κάτι σηµαντικό και κατ' επέκτ. κάθε 
κρίσιµη και καθοριστική στιγµή 5. ΑΘΛ. ο αριθµός στο σκορ αγώνα που 
δείχνει ότι µια οµάδα δεν σηµείωσε κανένα τέρµα ή πόντο: Π.Α.Ο. - Ηρακλής: 
τρία — (ο Ηρακλής δεν σηµείωσε τέρµα) 6. (για βαθµολογική αξιολόγηση) ο 
κατώτατος βαθµός που µπορεί να δοθεί σε εξεταζόµενο: πήρα ~ στα 
µαθηµατικά, γιατί ήµουν αδιάβαστος || βάζω ~ ΣΥΝ. µηδενικό, (λαϊκότ.) 
κουλλούρα 7. (οικ. ως επίρρ.) καθόλου: ~ παρεξήγηση (δεν υπάρχει 
παρεξήγηση). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µηδέ + εν, ουδ. τής αντωνυµίας µηδείς (βλ.λ.). Η φρ. ώρα 
µηδέν αποδίδει το αγγλ. zero-hour]. 

µηδενίζω ρ. µετβ. [1805] {µηδένισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. καθιστώ 
(κάτι) ίσο µε το µηδέν, το εξισώνω µε το µηδέν: τα έξοδα µας µηδενίζουν τα 
έσοδα ΣΥΝ. εκµηδενίζω 2. (κυρ. σε βαθµολογικές αξιολογήσεις) βαθµολογώ 
(πρόσωπο ή γραπτό) µε τον βαθµό «µηδέν», βάζω µηδέν: ~ το γραπτό τού 
µαθητή που αντέγραψε. — µηδένιση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκµηδενίζω. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. annihiler]. 

µηδενικός, -ή, -ό [1807] 1. αυτός που ισούται µε µηδέν: ~ βαθµολογία | σύνολο 
(βλ.λ.) 2. ο ανάξιος λόγου, αυτός που δεν διαθέτει σηµασία ή σπουδαιότητα: ~ 
αξία ΣΥΝ. ασήµαντος, τιποτένιος ANT. σπουδαίος, σηµαντικός 3. µηδενικό (το) 
(α) ο αριθµός µηδέν (β) (ει-δικότ.) ο βαθµός αξιολόγησης «µηδέν»: πήρε - 
στην Αλγεβρα (γ) (µτφ. ως χαρακτηρισµός) αυτός που δεν έχει καµία 
απολύτως αξία, καµία σπουδαιότητα: µέχρι να την αναδείξει αυτός, ήταν ένα ~ 
ΣΥΝ. αποτυχηµένος, (λαϊκ.) νούλα, για πέταµα- ΦΡ. (παλαιότ.) τα τρία 
µηδενικά (000) το αποχωρητήριο ΣΥΝ. τουαλέτα, βε-σε (W.C.). 

µηδενικούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) το µηδενικό (ως χαρακτηρισµός 
προσώπου ή ως βαθµός). 
[ΕΤΥΜ. < µηδενικό + παραγ. επίθηµα -ούρα (µεγεθ. σηµ.), πβ. ξενικ-ού-ρα, 
παλιατζ-ούρα]. 

µηδένιση (η) → µηδενίζω 
µηδενισµός (ο) [1820] 1. ΜΑΘ. η αναγωγή στο µηδέν ή η εξίσωση µε το µηδέν: 

ο ~ κάθε αριθµού που πολλαπλασιάζεται µε το µηδέν 2. η βαθµολόγηση µε 
µηδέν: ο ~ ενός γραπτού µαθητή ΣΥΝ. µηδένιση 3. ΦΙΛΟΣ, η φιλοσοφική 
τάση που αρνείται όλες τις παραδεδεγµένες αξίες (οπότε πλησιάζει τον 
αναρχισµό) ή τη γνωστική ικανότητα (οπότε καταντά αρνητικός δογµατισµός, 
όπως ο σκεπτικισµός και ο αγνωστικισµός) ΣΥΝ. νιχιλισµός · 4. η στάση ή η 
συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από άρνηση και αµφισβήτηση των πάντων 
5. ΙΣΤ. κίνηµα που αναπτύχθηκε κατά τα τέλη τού 19ου αι. στην τσαρική Ρω-
σία και επιδίωκε την ανατροπή τού καθεστώτος και την κατάρρευση τής 
κοινωνικής δοµής µε τροµοκρατικές µεθόδους ΣΥΝ. νιχιλισµός. — µηδενιστής 
(ο) [1877], µηδενίστρια (η) [1887], µηδενιστικός, -ή, -ό [1895], µηδενιστικ-ά | 
-ως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκµηδενίζω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
nihilisme]. 

µηδέποτε επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) σε καµία απολύτως περίπτωση: αείποτε 
εκπαιδευόµενος και ~ διδαχθείς ΣΥΝ. ουδέποτε, ποτέ ΑΝΤ. πάντα. 

Μηδία (η) αρχαία χώρα (εκτεινόταν από τη Β. Μεσοποταµία µέχρι την Κασπία 
Θάλασσα), η οποία κατακτήθηκε από τους Πέρσες τον 6ο αι. π.Χ. — Μήδος 
(ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < αρχ. περσ. Mada]. 

µηδίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µήδισα} 1. ΙΣΤ. (στην αρχαία Ελλάδα) προσχωρώ 
στους Μήδους (τους Πέρσες), παίρνω το µέρος τους, υπερασπίζοµαι τα 
συµφέροντα τους: κατά την εκστρατεία τού Ξέρξη εναντίον τής Ελλάδας, 
µερικές ελληνικές πόλεις µήδισαν 2. ζω και συµπεριφέροµαι ως Πέρσης. — 
µηδισµός (ο) [αρχ.], 

µηδική (η) (λόγ.) το τριφύλλι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. Μηδική πόα (ήδη στον 
Αριστοφάνη), επειδή έγινε γνωστή από τους Μήδους και τη χώρα τους]. 

µηδικός, -ή, -ό [αρχ.] ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα) αυτός που σχετίζεται µε τους 
Μήδους και συνεκδ. µε τους αρχαίους Πέρσες: ~ δυναστεία | εσθήτα- ΦΡ. 
Μηδικοί Πόλεµοι | Μηδικά (τα) οι πόλεµοι Ελλήνων και Περσών, που 
διεξήχθησαν µεταξύ 490 και 479 π.Χ. και η αντίστοιχη χρονική και ιστορική 
περίοδος ΣΥΝ. Περσικοί Πόλεµοι. 

µ η δισµός (ο) → µηδίζω 
µηδόλως επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε κανέναν τρόπο, καθόλου ΣΥΝ. ουδόλως, 

µηδαµώς, ποσώς, διόλου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µηδ' όλως]. 
Μήθυµνα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ύµνης} ιστορική πόλη τής Β. Λέσβου· αλλιώς 

Μόλυβος (ο). — Μηθύµνιος κ. Μηθυµναίος (ο), Μηθύµνια κ. Μηθυµναία (η), 
µηθυµναΐκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Μήθυµνα | Μάθυµνα, αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 

µήκος (το) {µήκ-ους | -η, -ών} 1. ΦΥΣ. το φυσικό µέγεθος που αφορά στη 
µέτρηση αποστάσεων από ένα σηµείο σε άλλο: αν παραστήσουµε το ~ µε L, η 
επιφάνεια εκφράζεται ως τετράγωνο µήκους L", ενώ ο όγκος ως κύβος µήκους 
L3· ΦΡ. µήκος κύµατος βλ. λ. κύµα 2. ο βαθµός στον οποίο είναι κάτι µακρύ, 
η έκταση πράγµατος από τη µία του άκρη ώς την άλλη: το ~ τής οδού είναι 
δέκα χιλιόµετρα || η πόλη εκτείνεται σε πολύ µεγάλο ~ 3. η µακρύτερη από τις 
δύο οριζόντιες διαστάσεις σώµατος (µε βραχύτερη το πλάτος): το - τής 
διώρυγας είναι 50 χιλιόµετρα και το πλάτος της 70 µέτρα || το πλήθος είχε κατα-
λάβει όλο το ~ τού δρόµου || κόβω 5 εκατοστά από το παντελόνι στο ~ του- ΦΡ. 
(α) κατά µήκος σε όλη την έκταση ή παράλληλα προς το 



µηκύνω 1096 µήνας 
 

µάκρος πράγµατος: περπατούσαµε ~ τής παραλίας (β) κατά µήκος και κατά 
πλάτος σε όλη την έκταση πράγµατος (γ) ΑΘΛ. άλµα εις µήκος άθληµα τού 
στίβου, κατά το οποίο ο αθλητής επιδιώκει να εκτελέσει όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο άλµα πάνω σε σκάµµα µε άµµο 4. (σπάν. µε χρονική σηµασία) η 
διάρκεια ΣΥΝ. µάκρος 5. ΚΙΝΗΜΑΤ. (α) ταινία µικρού µήκους 
κινηµατογραφικό είδος µικρής χρονικής διάρκειας, το οποίο ακριβώς λόγω 
τής µικρότερης σε σχέση µε το κανονικό διάρκειας, εµφανίζει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, όπως η λιτότητα, ο πειραµατισµός, η επινοητικότητα, 
προκειµένου στον διαθέσιµο χρόνο να µεταδώσει το µήνυµα του (β) ταινία 
µεγάλου µήκους ταινία µε διάρκεια συνήθ. µεγαλύτερη των 75 λεπτών 6. 
ΑΣΤΡΟΝ. γεωγραφικό µήκος | µήκος τόπου βλ. λ. γεωγραφικός- ΦΡ. σε όλα τα 
µήκη και πλάτη (τής Γης) βλ. λ. πλάτος. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. µήκος < I.E. *mäk- «µακρός, λεπτός», πβ. λατ. macer «ισχνός, 
λεπτός» (> γαλλ. maigre), αρχ. γερµ. magar (> γερµ. mager) κ.ά. Οµόρρ. µακ-
ρός (βλ.λ.)]. µηκύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {εµήκ-υνα, -ύνθην, -ης, -η... (να/θα 
µηκυνθώ)} (αρχαιοπρ.) αυξάνω το µήκος (σε κάτι) ΣΥΝ. επιµηκύνω, µακραίνω, 
εκτείνω ΑΝΤ. βραχύνω, κονταίνω. — µήκυνση (η) [µτγν.]. Μ Η.Κ.Υ.Ο. (το) 
Μηχανογραφικό Κέντρο Υπουργείου Οικονοµικών. µηκώµαι ρ. αµετβ. 
{µηκάσαι...· µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) (για αιγοπρόβατα) µουγγρίζω, βελάζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µηκώµαι (-άο-) (αρχαιότεροι οι µτχ. τύποι µεµηκώς | µακών), 
ονοµατοποιηµένη λ. που βασίζεται στον ήχο τού βελάσµατος µη- < I.E. *më-, 
πβ. σανσκρ. makamakâyate «βελάζω», meka «τράγος», αρµ. mak'i «πρόβατο», 
ρωσ. mekaty «βελάζω», λατ. miccio κ.ά.]. µήκων (η/ο) {µήκ-ωνος | -ωνες, -
ώνων} (λόγ.) η παπαρούνα: ~ η υπνο-φόρος (η παπαρούνα από την οποία 
παράγεται το όπιο). [ΕΤΥΜ. αρχ- που συνδ. µε αρχ. γερµ. maho (> γερµ. 
Mohn), αρχ. σλαβ. makù, ρωσ. mak, αρχ. σουηδ. val-moghi κ.ά. Η φωνολογική 
και µορφολογική ποικιλία των λ. συντείνει στην άποψη ότι πρόκειται για µε-
σογ. δάνειο]. µηκωνέλαιο (το) {µηκωνελαίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. έλαιο που 
εξάγεται από τα σπέρµατα τού φυτού «µήκων η υπνοφόρος» µε συµπίεση ή 
εκχύλιση και χρησιµοποιείται για την παρασκευή σαπουνιών, βερνικιών, 
ελαιοχρωµάτων, ιατρικών γαλακτωµάτων κ.ά., αλλά και ως εδώδιµο. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. huile d'oeillette]. µηκώνιο (ο) {µηκωνίου | 
χωρ. πληθ.} 1. BOT. ο χυµός τού φυτού «µήκων η υπνοφόρος», περισσότερο 
γνωστός ως όπιο 2. ΙΑΤΡ. ρευστή, κα-στανοπράσινη ύλη, που αποτελείται από 
χολή και εντερικά κύτταρα, εµφανίζεται στον εντερικό σωλήνα τού ανθρώπινου 
εµβρύου από τον πέµπτο µήνα τής εγκυµοσύνης, συνιστώντας τα πρώτα 
κόπρανα τού εµβρύου και τού νεογέννητου βρέφους και αποβάλλεται 
φυσιολογικά λίγο µετά τη γέννηση. [ΕΤΥΜ < οφλ· µηκώνιον < µήκων (βλ.λ.)]. 
µηλαδερφι (το) {µηλαδερφ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο ετεροθαλής αδελφός ή η 
ετεροθαλής αδελφή (βλ. κ. λ. αδελφός κ. αδελφή) ΣΥΝ. ζηλαδέρφι. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. µηλάδελφος < άλληλάδελφος, κατά παρετυµολογία προς το µήλον και 
ανοµοίωση]. µηλέα (η) -+ µηλιά µηλειος, -α, -ο [µτγν.] (αρχαιοπρ.) αυτός που 
σχετίζεται µε τη µηλιά: 

~ σπέρµα. µηλεωνας (ο) → 
µηλιώνας 
µήλη (η) {µηλών} ΙΑΤΡ. χειρουργικό εργαλείο σε σχήµα λεπτού ραβδιού από 

εύκαµπτο µέταλλο, που έχει αµβλεία κορυφή (συνήθ. σε σχήµα βολβού) και 
χρησιµοποιείται από τους χειρουργούς για την εξέταση πόρων, συριγγίων και 
γενικότ. φυσικών ή τραυµατικών κοιλοτήτων τού σώµατος. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < *µάσ-λα | *µά-λα < µαίοµαι «αναζητώ, αγγίζω» (< *µάσ-ίο-µαι). 
Βλ. κ. µάστιγα]. µηλιά (η) [µεσν.] φυλλοβόλο δέντρο, µε µεγάλα, 
σκουροπράσινα φύλλα, λευκά άνθη και εύγευστους καρπούς· ΦΡ. (παροιµ.) (α) 
το µήλο κάτω απ' τη µηλιά θα πέσει το παιδί ακολουθεί τις κλίσεις, το επάγ-
γελµα κ.λπ. των γονέων ή τών κηδεµόνων του (β) µέτρα µηλιά τα µήλα σου 
για πράγµατα πολυπληθή, απειράριθµα. Επίσης (αρχαιοπρ.) µηλέα [αρχ.]. — 
(υποκ.) µηλίτσα (η)· ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εννέα, συνίζηση. µηλίγγι κ. µελίγγι (το) → 
µηνίγγι 
µηλικός, -ή, -ό [1802] (επιστηµ.) 1. αυτός που προέρχεται από τα µήλα ΣΥΝ. 

µήλινος 2. ΧΗΜ. µηλικό οξύ οργανική ένωση, που απαντά σε όλους τους 
ζωντανούς οργανισµούς, εξάγεται από τους άγουρους καρπούς µήλων, 
σταφυλιών, φραγκοστάφυλων κ.ά. και χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική, 
την οινοποιία, την αρωµατοποιία, τη βιοµηχανία τροφίµων κ.α. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. malique]. µήλινος, -ινη (κ. -ίνη), -ivo 
[αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µηλιά (βλ.λ.) ή/και τους καρπούς της: ~ 
κορµός | φύλλο | άνθος 2. (ειδι-κότ.) αυτός που προέρχεται από τα µήλα: - 
χυµός ΣΥΝ. µηλικός 3. µηλίνη (η) αλοιφή που παρασκευάζεται µε βάση τον 
χυµό των µήλων. µηλιτης (οίνος) (ο) [µτγν.] {µηλιτών} ελαφρό αλκοολούχο 
ποτό, που παρασκευάζεται µε ζύµωση χυµού µήλων ή µήλων και αχλαδιών 
ΣΥΝ.µηλόκρασο. µηλίτσα (η) → µηλιά 
µηλιώνας (ο) έκταση κατάφυτη µε µηλιές. Επίσης (λόγ.) µηλεώνας. µήλο (το) 
1. ο στρογγυλός, εδώδιµος, χυµώδης καρπός τής µηλιάς, πλούσιος σε θρεπτικά 
συστατικά, µε σάρκα λευκή και τραγανή και φλούδα κόκκινη ή, σε ορισµένες 
ποικιλίες, πράσινη ή κίτρινη: «ένα ~ την ηµέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα» 
(παροιµ. για τις ωφέλιµες ιδιότητες τού µήλου)- ΦΡ. (α) (µτφ.) το µήλον τής 
Έριδος βλ. λ. Έριδα (β) (παροιµ.) ro µήλο κάτω απ' τη µηλιά θα πέσει βλ. λ. 
µηλιά · 2. µήλα 

(τα) παιχνίδι κατά το οποίο ο παίκτης προσπαθεί να πετύχει µε τη 
µπάλα κάποιον από τους αντίπαλους παίκτες, προκειµένου να τον 
βγάλει από το παιχνίδι · 3. καθένα από τα δύο κυρτά και προεξέχοντα τµήµατα 
των παρειών κάτω από τους κροτάφους: τα άτοµα που ανήκουν στη µογγολική 
φυλή, έχουν πεταχτά ~ · ΦΡ. µήλο τού Αδάµ 
η προεξοχή τού θυρεοειδούς χόνδρου στον λάρυγγα, η οποία στους 
άνδρες προβάλλει στη µέση τής πρόσθιας επιφάνειας τού λαιµού 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) καρύδι.  — (υποκ.) µηλαράκι (το) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µήλον, αγν. ετύµου, δάνειο µεσογ. προελ. Το λατ. malum 
είναι δάνειο από την Ελλην., η δε φρ. µήλο τού Αδάµ αποδίδει το 
γαλλ. pomme d'Adam]. 

µηλόκρασο (το) ο µηλίτης (βλ.λ.). 
µηλολόνθη (η) {µηλολονθών} κολεόπτερο έντοµο µήκους 2-3 εκα-στοστών και 

χρώµατος πυρρόξανθου, που απαντά στις εύκρατες περιοχές τής Ευρώπης και 
τής Ασίας και ως προνύµφη προκαλεί καταστροφές στη γεωργία. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < µήλον όλόνθιον «πρόβατο τού σύκου», λόγω τής συνήθειας 
αυτών των εντόµων να τρέφονται παρασιτικά µε σύκα ή µε άνθη συκιάς. Για 
το ουσ. µήλον «πρόβατο», βλ. λ. µηλωτή. Το ουσ. όλόνθιον < όλυνθος «σύκο, 
αγριόσυκο» αποτελεί προελλην. δάνειο]. 

µηλόπιτα (η) {δύσχρ. µηλόπιτων} γλύκυσµα τού φούρνου σε µορφή πίτας, που 
έχει ως γέµιση ψητή ψίχα µήλου. 

µηλορωδακινιά (η) ρωδακινιά συγκεκριµένης ποικιλίας, που παράγει καρπούς 
µε φλοιό λείο και όχι χνουδωτό, όπως τού κοινού ροδάκινου. — 
µηλορωδάκινο (το). 

Μήλος (η) 1. νησί των Ν∆. Κυκλάδων Ν. τής Κιµώλου 2. η πρωτεύουσα τού 
οµώνυµου νησιού' αλλιώς Πλάκα. — Μηλιάς κ. (λόγ.) Μήλιος (ο), Μηλιά κ. 
(λόγ.) Μηλία (η), µηλαίικος, -η/-ια, -ο κ. µηλιακός, -ή, -ό κ. µήλιος, -α, -ο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Μήλος, αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε το οµώνυµο φρούτο]. 

µηλοφάγος (ο) δίπτερο που ζει παρασιτικά σε διάφορα ζώα, κυρ. στα πρόβατα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µήλον «πρόβατο» + -φάγος, πβ. αόρ. β' ε-φαγ-ον τού ρ. έσθίω 
«τρώγω»]. 

µηλοφόρος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που είναι γεµάτος µήλα ή που παράγει 
µήλα: ~ περιοχή. 

µηλοχορτο (το) (λαϊκ.) ποώδες φυτό, άγριο και δηλητηριώδες, που φύεται στην 
Ελλάδα. 

µηλωτή (η) (λόγ.) 1. το δέρµα σφαγµένου προβάτου, η πρόβεια 2. πανωφόρι ή 
κάλυµµα των ώµων, φτειαγµένο από χοντρό, τριχωτό δέρµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
αρχ. µήλον «πρόβατο» < I.E. *(s)mël-o- «µικρό ζώο» και ειδικότ. «πρόβατο», 
πβ. ιρλ. mil «πρόβατο», ολλ. maal «µικρή αγελάδα», αρµ. mal «πρόβατο», 
γοτθ. smais «µικρός», αρχ. γερµ. smal (> γερµ. schmal), αρχ. σκανδ. smale 
«µικρό ζώο» κ.ά. Η λ. µήλον εχρη-σιµοποιείτο σταθερά στον ποιητικό λόγο, 
αλλά ήδη από την αρχαιότητα υπερίσχυσε ο τ. πρόβατον]. 

µη µε λησµονεί (το) («µη µε ξεχνάς») {άκλ.} ποώδες φυτό µε άνθη λευκά ή 
γαλάζια, συνήθ. σε ταξιανθίες, που καλλιεργείται ως καλλωπιστικό ή είναι 
αυτοφυές σε δάση και υγρούς τόπους ΣΥΝ. µυοσωτίς. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο, πβ. γαλλ. ne m'oublie pas, αγγλ. forget me not]. 

µη µου άπτου («µη µε αγγίζεις») 1. (φρ. ως χαρακτηρισµός) υπερβολικά 
ευαίσθητος, αυτός που µε το παραµικρό µπορεί να πάθει κακό, να πειραχτεί ή 
να προσβληθεί: η µάννα της τη µεγάλωσε µε περιποιήσεις και χάδια, και τώρα 
είναι πολύ ~ ΣΥΝ. µυγιάγγιχτος · 2. µη µου άπτου (το) {άκλ.} θαµνώδες φυτό 
τής Βραζιλίας, τα φύλλα τού οποίου διπλώνονται αντιδρώντας σε απότοµο 
άγγιγµα ή σε χηµικά ή ηλεκτρικά ερεθίσµατα ΣΥΝ. µιµόζα η αισχυντηλή | 
ντροπαλή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτοµαι. 
[ΕΤΥΜ. o χαρακτηρισµός και η ονοµασία τού λουλουδιού προέρχονται από 
την ευαγγελική φρ. µή µου άπτου (= µη µε αγγίζεις), την οποία απηύθυνε ο 
Ιησούς στη Μαρία µετά την Ανάσταση Του (Κ.∆. Ιωάνν. 20, 17: ...µή µου 
άπτου, οϋπω γάρ άναβέβηκα προς τον πατέρα...). Η Λατινική Βουλγάτα 
απέδωσε τη φρ. ως noli me tangere, εξού και η διεθνής ονοµασία τού φυτού]. 

µηνµόρ.→µη 
µήνα µόρ. (λαϊκ.) µήπως, µην τυχόν: «αχός βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια 

πέφτουν | ~ σε γάµο ρίχνονται, ~ σε χαροκόπι;» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
µή + νά]. 

µηναίο (το) ΕΚΚΛΗΣ. καθένα από τα δώδεκα λειτουργικά βιβλία τής Εκκλησίας, 
ένα για κάθε µήνα, στα οποία περιέχονται οι ακολουθίες των ακίνητων εορτών 
και των εορτών των αγίων. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µηναΐον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού 
µτγν. επιθ. µηναῖος < αρχ. _µήν «µήνας»]. 

Μήνας (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: Άγιος ~ ο Στρατηλάτης 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. Μηνάς, πιθ. < µηνώ «ειδοποιώ, στέλνω 
µήνυµα»]. 

µήνας (ο) {-α κ. (λόγ.) -ός κ. (λαϊκ.) -ού | -ών} 1. καθεµιά από τις δώδεκα 
υποδιαιρέσεις τού ηλιακού έτους, µε πρώτο τον Ιανουάριο και δωδέκατο τον 
∆εκέµβριο, που περιλαµβάνει εναλλάξ τριάντα µία ή τριάντα ηµέρες, εκτός 
από τον Φεβρουάριο, ο οποίος έχει συνήθ. είκοσι οκτώ και κατά τα δίσεκτα 
έτη είκοσι εννέα ηµέρες: ο Ιούλιος είναι ο πιο ζεστός ~ || κάθε εποχή τού έτους 
αποτελείται από τρεις ~ || εντός τού τρέχοντος µηνός 2. ΑΣΤΡΟΝ. το χρονικό 
διάστηµα, κατά το οποίο η Σελήνη διαγράφει µία πλήρη περιφορά γύρω από 
τη Γη σε 27,3 ηµέρες (σεληνιακός -) 3. χρονικό διάστηµα, που διαρκεί 30 κατά 
σειρά ηµέρες ή 4 εβδοµάδες: δόθηκε παράταση ενός ~ για την υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων || βρέφος πέντε µηνών || (για εγκύ- 
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ους) είµαι πέντε µηνών (βρίσκοµαι στον πέµπτο µήνα εγκυµοσύνης µου)· ΦΡ. 
(α) µήνας τού µέλιτος (i) ο πρώτος µήνας τής έγγαµης ζωής (ii) το ταξίδι που 
κάνουν οι νεόνυµφοι αµέσως µετά τον γάµο (β) µήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει 
(i) για όσους έχουν εξασφαλισµένο µηνιαίο εισόδηµα (π.χ. δηµόσιοι 
υπάλληλοι): βρήκε σίγουρη δουλειά- ~ θα έχει τον µισθό του (ii) για κάτι το 
οποίο ισχύει, γίνεται ανεξάρτητα από την παρέλευση τού χρόνου: ~, η 
κατάσταση παραµένει ίδια (γ) ο µήνας έχει εννιά βλ. λ. εννέα (δ) βρίσκω τον 
µήνα που τρέφει τους έντεκα βρίσκω κάποιο πρόσωπο, το οποίο µου 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις, χωρίς εγώ να κάνω ή να προσφέρω τίποτα (ε) τον 
µήνα που δεν έχει Σάββατο ποτέ: θα πάρει τα χρήµατα ~ ΣΥΝ. τού αγίου Ποτέ 
(στ) είµαι στον µήνα µου (µεσν. φρ.) βρίσκοµαι στον ένατο (τελευταίο) µήνα 
εγκυµοσύνης µου, στον οποίο θα γεννήσω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µήν, µηνός, αρχική 
σηµ. «σελήνη» (ο ρόλος τής σελήνης στη µέτρηση τού χρόνου οδήγησε στη 
χρήση τής λ. µε τη σηµ. «µήνας», ενν. σεληνιακός), ήδη µυκ. me-no (γεν.), < 
I.E. *mën-s «σελήνη, µήνας», πβ. σανσκρ. mas-, λατ. mensis «µήνας» (> γαλλ. 
mois, ισπ. mes), γοτθ. mena «σελήνη», menops «µήνας», αρχ. γερµ. mano- 
«σελήνη», γερµ. Mond, αγγλ. moon, γερµ. Monat «µήνας», αγγλ. month κ.ά. 
Οµόρρ. µήν-η, µην-ίσκος κ.ά. Είναι πιθ. ότι η λ. ανάγεται σε αρχικό I.E. θέµα 
*më- «µετρώ, ορίζω», για το οποίο βλ. λ. µέτρο. Η φρ. µήνας τού µέλιτος 
αποδίδει το αγγλ. honey moon]. 

Οι 12 µήνες: ονοµασία-ετυµολογία. Η ίδια η αρχαία λ. µήν (> µήνας) 
σήµαινε αρχικά «σελήνη, φεγγάρι» (πβ. αρχ. µήνη «σελήνη»), καθώς και 
«το χρονικό διάστηµα µιας πλήρους περιφοράς τής Σελήνης περί τη Γη» 
(σεληνιακός µήνας)· πβ. σανσκρ. mâs «σελήνη» και «µήνας», λατ. mensis 
«µήνας» (διάφορο τού luna «σελήνη»), από όπου το γαλλ. mois, αρµ. amis 
«µήνας» (διάφορο τού lusin «σελήνη»), γοτθ. mena «σελήνη», από όπου 
αγγλ. month, γερµ. Monat κ.λπ. Το ηµερολόγιο και ονοµατολόγιο των 
µηνών που χρησιµοποιούµε σήµερα, προήλθε από τη Ρωµαϊκή 
Αυτοκρατορία, όταν οι µήνες άρχιζαν από τον Μάρτιο (< λατ. Martius) που 
ήταν ο πρώτος µήνας τού έτους. Μάρτιος σηµαίνει «άρειος» και ήταν ο 
µήνας τού Αρεως (Mars, -rtis «Αρης» > Martius). o Απρίλιος (< λατ. 
Aprilius) ήταν ο δεύτερος µήνας, προερχόµενος από το aperio «ανοίγω» (ο 
µήνας κατά τον οποίο ανοίγουν τα άνθη, πβ. και άνοιξη). Κατά τον Αδ. 
Κοραή «Άπρίλιον κεκλήσθαι... άνοίγοντα και άποκαλύπτοντα. "Ανοιξιν 
καλοϋσιν το εαρ». Κατ' άλλους, ο µήνας προήλθε από το όνοµα τής 
Αφροδίτης, στην οποία ήταν αφιερωµένος, o τρίτος µήνας ήταν ο Μάιος (< 
λατ. Maius) από το Maia, η µάννα τής Γης (η Κυβέλη), που τρέφει τον 
άνθρωπο, και η µητέρα τού Ερµή. o τέταρτος µήνας τού έτους ήταν ο 
Ιούνιος, ο «ηραίος» µήνας (< λατ. Junius αντί *Junonius από το Juno 
«Ήρα»), o πέµπτος µήνας (αρχικά λεγόταν Quintilis «πέµπτος») ήταν ο 
Ιούλιος (< λατ. Julius) από το όνοµα τού Ιουλίου Καίσαρος (44 π.Χ.), που 
γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου, o έκτος µήνας ήταν ο Αύγουστος (< λατ. 
Augustus «σεβαστός»). Αρχικά λεγόταν έκτος (λατ. Sextilis), άλλαξε δε το 
27 π.Χ. προς τιµήν τού αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, o έβδοµος 
µήνας ήταν ο Σεπτέµβριος (< λατ. Septem-ber «έβδοµος» < λατ. septem 
«επτά»), o όγδοος µήνας ήταν ο Οκτώβριος (< λατ. Octo-ber «όγδοος» < 
octo «οκτώ»), o ένατος µήνας ήταν ο Νοέµβριος (< λατ. Novem-ber 
«ένατος» < novem «εννέα»). o δέκατος ήταν ο ∆εκέµβριος (< λατ. Decem-
ber «δέκατος» < decern «δέκα»), o ενδέκατος µήνας ήταν ο Ιανουάριος (< 
λατ. Januarius) από το όνοµα τού θεού Ιανού (λατ. Janus), o µήνας αυτός 
καθιερώθηκε στο ρωµαϊκό ηµερολόγιο ως πρώτος µήνας το 153 π.Χ. Τέλος, 
δωδέκατος στη σειρά µήνας ήταν αρχικά ο Φεβρουάριος (< λατ. 
Februarius) από το λατ. februa «κάθαρση» (februare «καθαρίζω»), o 
Φεβρουάριος δηλ. ήταν ο «καθαρτήριος µήνας» λόγω των τελετών 
κάθαρσης που γίνονταν στο τέλος τού χρόνου. Με συγκοπή τού -ο τής 
κατάληξης σχηµατίστηκε τ. Φεβρουάρης, από όπου το Φεβράρης (µε 
έκκρουση τού ου από το α) και Φλεβάρης από παρετυµολογία προς το 
φλέβα. Οµοίως και Ιανουάριος > Γιανουάρης > Γενάρης από 
παρετυµολογία προς το γέννα. Ας σηµειωθεί ότι το αρχαίο ελληνικό 
ηµερολόγιο είχε και αυτό 12 µήνες (29 ή 30 ηµερών και µε έναν εµβόλιµο 
µήνα). Οι αρχαίοι µήνες ήταν οι εξής: 1. Εκατοµβαιών (περ. 15 Ιουλ.-15 
Αυγ.) 2. Μετα-γειτνιών (περ. 15 Αυγ.-15 Σεπτ.) 3. Βοηδροµιών (περ. 15 
Σεπτ.-15 Οκτ.) 4. Πυανεψιών (περ. 15 θκτ.-15 Νοεµβρ.) 5. Μαιµακτηριών 
(περ. 15 Νοεµβρ.-15 ∆εκ.) 6α. Ποσειδεών Α' (περ. 15 ∆εκ.-15 Ιαν.)· 6β. 
Ποσειδεών Β' (εµβόλιµος µήνας) 7. Γαµήλιων (περ. 15 Ιαν.-15 Φεβρ.) 8. 
Ανθεστηρίων (περ. 15 Φεβρ.-15 Μάρτ.) 9. Ελαφηβολιών (περ. 15 Μαρτ.-15 
Απρ.) 10. Μουνυχιών (περ. 15 Απρ.-15 Μαίου) 11. Θαργηλίων (περ. 15 
Μάί'ου-15 Ιούν.) 12. Σκιροφοριών (περ. 15 Ιουν.-15 Ιουλ.). 

µήνη (η) 1. ΣΤΡΑΤ. οχυρωµατικό έργο µε δρεπανοειδές σχήµα, που αποτελεί 
τµήµα των εξωτερικών προµαχώνων οχυρωµένης θέσης 2. ΙΑΤΡ. σχηµατισµός 
σε µορφή ηµισελήνου, που παρατηρείται µε τη βοήθεια µικροσκοπίου στους 
νεφρούς στην περίπτωση νεφρίτιδας. [ΕΤΥΜ; αρχ. < µήν, αρχική σηµ. 
«σελήνη» (βλ. λ. µήνας)]. 

-µηνία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν χρονικό 
διάστηµα συγκεκριµένου αριθµού µηνών: δι-µηνία, τετρα-µη-νία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. δι-µηνία, τρι-
µηνία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -µηνός (βλ.λ.)]. 

µηνιαίος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αντιστοιχεί σε έναν µήνα ή διαρκεί έναν 
µήνα: ~ εισόδηµα | αποδοχές | δαπάνη | άδεια | αποκλεισµός | αποζηµίωση | 
µίσθωµα | αποβολή | επιχορήγηση ΣΥΝ. (λαϊκ.) µηνιά- 

τικος 2. (για έντυπο) αυτός που εκδίδεται κάθε µήνα: ~ περιοδικό | εφηµερίδα. 
— µηνιαί-α | -ως επίρρ. -µηνιαίος, -α, -ο [αρχ.] β' συνθετικό για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν: 1. συγκεκριµένη χρονική διάρκεια σε µήνες: εξα-
µηνιαίος, τρι-µηνιαίος 2. αυτόν που γίνεται ή εµφανίζεται ανά συγκεκριµένο 
αριθµό µηνών: διµηνιαία συνεισφορά || τριµηνιαίο περιοδικό. µηνιατικος, -η, -ο 
(λαϊκ.) 1. ο µηνιαίος 2. µηνιάτικο (το) (α) ο µισθός που λαµβάνει εργαζόµενος 
κάθε µήνα (β) το ποσόν τού µισθώµατος κατοικίας, καταστήµατος κ.λπ. για 
χρονικό διάστηµα ενός µήνα: χρωστάει πέντε ~. µηνίγγι κ. (καθηµ.) µηλίγγι κ. 
µελίγγι (το) {µηνιγγ-ιού | -ιών} 1. ΑΝΑΤ. καθένα από τα τρία µεµβρανώδη 
περιβλήµατα (το χοριοειδές, το αραχνοειδές και το σκληρό) που περιβάλλουν 
τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο µυελό και αποστολή τους έχουν να προστατεύουν 
το κεντρικό νευρικό σύστηµα 2. (καθηµ.) µηνίγγια (τα) οι κρόταφοι: το αίµα τού 
είχε ανέβει στο κεφάλι και τα ~ του σφυροκοπούσαν. Επίσης (αρ-χαιοπρ.) µήνιγξ 
(η) [αρχ.] {µήν-ιγγος | -ίγγων}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µηνίγγιον, υποκ. τού αρχ. µήνιγξ, -γγος, αβεβ. ετύµου, τεχν. όρ. 
µε επίθηµα -ιγξ (πβ. σύρ-ιγξ, σάλπ-ιγξ). Η λ. πιθ. προέρχεται από *më[m]s-n- (πβ. 
κ. µηρ-ός < *m5[m]s-r-) < I.E. *më[m]s- «κρέας», πβ. σανσκρ. mâmsâ-, αρµ. 
mis, αρχ. σλαβ. meso, σλοβεν. mezdra «µεµβράνη», ρωσ. myazdrâ «εσωτερικό 
δέρµα», mjâso «κρέας» κ.ά. Οµόρρ. µη-ρ-ός (βλ.λ.)]. µηνιγγικός, -ή, -ό [1879] 1. 
ΑΝΑΤ. (ανατοµικός σχηµατισµός) που βρίσκεται στην περιοχή των µηνίγγων και 
σχετίζεται µε αυτές: ~ αρτηρία | αύλακα 2. ΙΑΤΡ. µηνιγγική αντίδραση σύνολο 
συµπτωµάτων που θυµίζουν µηνιγγίτιδα (βλ. κ. λ. µηνιγγιτισµός). µηνιγγίτιδα (η) 
[1843] ΙΑΤΡ. βαρύτατη µικροβιακή ή ιογενής νόσος, που συνίσταται σε φλεγµονή 
των µηνίγγων και κατά την οποία παρατηρείται υπερπαραγωγή 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού: µηνιγγιτιδο-κοκκική | πυώδης | φυµατιώδης | 
µεταστατική | καρκινωµατώδης ~. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
méningite]. µηνιγγιτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µηνιγγίτιδα: ~ σύ-
µπτωµα 2. (ως ουσ.) το πρόσωπο που πάσχει από µηνιγγίτιδα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. méningitique]. µηνιγγιτισµός κ. µηνιγγισµός (ο) 
ΙΑΤΡ. σύνολο ελαφρών συµπτωµάτων που θυµίζουν µηνιγγίτιδα, χωρίς ωστόσο 
να υπάρχει φλεγµονή των µηνίγγων, και παρατηρούνται στην οξεία µορφή 
διαφόρων νόσων, όπως λ.χ. η γρίπη, η παρωτίτιδα, ο κοιλιακός τύφος κ.ά. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. méningitisme]. µηνΐγγίωµα (το) 
{µηνιγγιώµ-ατος | -ατα, -άτων} καλοήθης όγκος που αναπτύσσεται στη σκληρή 
µήνιγγα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. meningioma]. µήνις (η) {µήν-
ιος, -ι(ν) | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) σφοδρό αίσθηµα οργής: οι δηλώσεις τού 
υπουργού επέσυραν τη - τής αντιπολίτευσης ΣΥΝ. (λαϊκ.) µάνητα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µήνις, αγν. ετύµου. Έχουν προταθεί ποικίλες ερµηνείες. Λόγω 
τής σηµ. «διαρκής θυµός» µερικοί συνέδεαν παλαιότ. τη λ. µε τα µένω και 
µένος, άποψη που δεν εξηγεί το µακρό -α- τού τ. µήνις. Μη πειστική είναι η 
συσχέτιση µε το λατ. mânes «νεκρές ψυχές» για σηµασιολ. λόγους. Επίσης, η 
κατασκευή τ. *µνάνις (> µήνις, µε ανο-µοίωση), που θα οδηγούσε στο ρ. µέ-
µνη-µαι, έχει εγκαταλειφθεί, ενώ εξίσου αναπόδεικτη παραµένει η αναγωγή στο 
ρ. µαιµάω «βράζω από θυµό» για φωνητικούς λόγους]. µηνίσκος (ο) (λόγ.) 1. 
ΑΝΑΤ. χόνδρος σε σχήµα ηµισελήνου, που παρεµβάλλεται ανάµεσα στις δύο 
αρθρικές επιφάνειες τού γονάτου, αποτρέποντας τις µεταξύ τους τριβές και 
καθιστώντας δυνατή την κίνηση τους 2. (συνεκδ.) η τραυµατική κάκωση τού 
παραπάνω χόνδρου, συ-νήθ. σε αθλητές: έπαθε ~ || εγχείρηση µηνίσκου 3. ΜΑθ. 
επίπεδο γεωµετρικό σχήµα που ορίζεται ως η επιφάνεια, η οποία 
περιλαµβάνεται µεταξύ δύο τόξων που έχουν κοινά άκρα και των οποίων οι 
κυρτές πλευρές είναι στραµµένες προς το ίδιο µέρος 4. (σπάν.) το σχήµα τής 
ηµισελήνου ΣΥΝ. µισοφέγγαρο, (λόγ.) ηµισέληνος 5. (κατ' επέκτ.) σχήµα που 
µοιάζει µε ηµισέληνο και κάθε αντικείµενο που έχει το σχήµα τής ηµισελήνου: 
ο ~ τού όνυχος (το λευκό, τοξοειδές τµήµα τού νυχιού, που βρίσκεται κοντά στη 
ρίζα του). — µηνισκοειδής, -ής, -ές. [ΕΤΥΜ; αρχ.. υποκ. τού µήν, µηνός αρχική 
σηµ. «σελήνη» (βλ. κ. µήνας)]. -µηνίτικο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν: 1. βρέφος συγκεκριµένης ηλικίας σε µήνες: έχει ένα 
δεκαµηνίτικο κοριτσάκι 2. (ειδικότ.) τον µήνα στον οποίο γεννήθηκε (πρόωρα 
συνήθ.) ένα µωρό: γεννήθηκε εφταµηνίτικο. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από αντίστοιχο 
επίθηµα -µηνίτης (< µήνας + -ίτης), πβ. εφτα-µηνίτης, εφτα-µη-νίτικο]. 
µηνοειδής, -ής, -ές {µηνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει 
σχήµα ηµισελήνου, δρέπανου ΣΥΝ. δρεπανοειδής, µηνισκο-ειδής 2. ΑΝΑΤ. 
µηνοειδές οστό το οστό που βρίσκεται στη µέση τού πρώτου στοίχου των 
οστών τού καρπού και έχει σχήµα ηµισελήνου 3. ΓΕΩΛ. µηνοειδής λίµνη 
µικρή λίµνη που σχηµατίζεται στην καµπύλη αποκοµµένου µαιάνδρου (βλ.λ., 
σηµ. 1), ο οποίος ανήκει σε µεγαλύτερη ποτάµια κοίτη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µήν, βλ. κ. µήνας]. µηνολόγιο(ν) (το) [µεσν.] {µηνολογί-ου | 
-ων) ΕΚΚΛΗΣ. 1. το µηναίο (βλ.λ.) 2. (γενικότ.) καθένα από διάφορα 
λειτουργικά βιβλία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας που σχετίζονται µε τους αγίους 
και τον εορτασµό τους: το Μηνολόγιον τού Βασιλείου Β'. µηνορραγία (η) 
[1897] (µηνορραγιών} ΙΑΤΡ. έµµηνη ρύση µε παθολογικά αυξηµένη ροή 
αίµατος και υπερβολικά µακρά διάρκεια. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. ménorragie]. 
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-µηνός, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 
1. συγκεκριµένη χρονική διάρκεια σε µήνες: δωδεκάµηνη άδεια || δε-
καοκτάµηνη θητεία || (το ουδ. ως ουσ.) πρώτο εξάµηνο σπουδών 
2. ηλικία σε µήνες: τρίµηνο γατάκι. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δί-µηνος, τρί-µη-
νος), που προέρχεται από το ουσ. µήν, -νός]. 

µήνυµα (το) [αρχ.] {µηνύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε αναγγέλ-
λεται, µεταδίδεται, κοινοποιείται προφορικά, γραπτά ή µε οποιονδή-
ποτε άλλον τρόπο στο πλαίσιο επικοινωνίας: µας ήλθε - να επιστρέ-
ψουµε || δεν ήταν σπίτι και της άφησα - στον αυτόµατο τηλεφωνητή || 
απηύθυνε ~ συµπαράστασης || απέστειλε ~ συµπάθειας προς τις οι-
κογένειες των πληγέντων || εγκάρδιο | θερµό | φιλικό ~ || στέλνω | απο-
στέλλω | λαµβάνω ~|| ο Φειδιππίδης έφερε στους Αθηναίους το ~ τής 
νίκης από τον Μαραθώνα ΣΥΝ. άγγελµα, µαντάτο, (λαϊκ.) χαµπέρι 2. 
ένδειξη για επικείµενο γεγονός, προειδοποιητικό σηµείο: αποτύχαµε, 
γιατί δεν αξιολογήσαµε σωστά τα ~ των καιρών ΣΥΝ. προµήνυµα, ση-
µείο, οιωνός 3. το βαθύτερο νόηµα γεγονότος, κατάστασης, λογοτε-
χνικού ή άλλου έργου κλπ., αυτό που θέλει να πει ή να διδάξει: το 
αντιπολεµικό ~ τής ταινίας || κωδικοποίηση | πρόσληψη | ερµηνεία | 
κατανόηση | µετάδοση | τροποποίηση | οργάνωση | επένδυση ενός ~ 4. 
(ειδικότ. στην επικοινωνία) το περιεχόµενο κάθε επικοινωνίας ή 
επικοινωνιακής σχέσης, η πληροφορία που µεταδίδεται από τον πο-
µπό µέσω συγκεκριµένου καναλιού (διαύλου) · 5. λόγος που εκφω-
νείται από σηµαίνον πρόσωπο σε επίσηµη περίσταση: ο πρόεδρος τής 
∆ηµοκρατίας θα απευθύνει ~ προς τον ελληνικό λαό επί τη ευκαιρία 
τής εθνικής επετείου. — (υποκ.) µυνηµατάκι (το). 

µήνυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΝΟΜ. η προφορική ή γρα-
πτή καταγγελία προς τις αρµόδιες εισαγγελικές ή αστυνοµικές αρχές 
για την τέλεση αξιόποινης πράξης: υποβάλλω | καταθέτω ~ εναντίον 
κάποιου || αποσύρω τη ~ ΣΥΝ έγκληση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µήνυσις < µηνύω, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ρ. µαί-
οµαι «αγγίζω, ερευνώ» (βλ. λ. µάστιγα)]. 

µηνυτήριος, -α, -ο [1856] ΝΟΜ. αυτός που περιέχει µήνυση, µε την 
οποία καταγγέλλει αξιόποινη πράξη στις αρµόδιες εισαγγελικές ή 
ανακριτικές αρχές: ~ αναφορά | έγγραφο. 

µηνυτής (ο) [αρχ.], µηνύτρια (η) [µτγν.] {µηνυτριών} 1. ΝΟΜ. το 
πρόσωπο που υποβάλλει µήνυση στις αρµόδιες αρχές ΣΥΝ. εγκαλών 
ANT. εγκαλούµενος, κατηγορούµενος 2. (λαϊκ.) το πρόσωπο που φέρει, 
που κοµίζει µήνυµα ΣΥΝ. αγγελιαφόρος, απεσταλµένος. 

µηνύω ρ. µετβ. [αρχ.] ΝΟΜ. κάνω µήνυση (βλ.λ.) σε κάποιον. 
µηνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {µηνάς... | µήνυσα} (λαϊκ.) στέλνω µήνυµα, δί-

νω παραγγελία, εντολή, ειδοποίηση κ.λπ. µέσω τρίτου προσώπου ή εγ-
γράφως: µου µήνυσε να πάω να τον βρω ΣΥΝ. παραγγέλλω. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. µηνώ < αρχ. µηνύω, από το θ. τού αορ. έ-µήν-υσα κατά το σχήµα 
εκίνησα - κινώ, έζήτησα - ζητώ (πβ. κ. µεθώ)]. 

µήπως σύνδ. 1. σε ευθείες ή πλάγιες ερωτήσεις δηλώνει απορία, ερώ-
τηση για κάτι που ο οµιλών δεν είναι βέβαιος αν συµβαίνει, αν αλη-
θεύει: ~ είδες τη γυναίκα µου; || τον ρώτησα ~ θέλει καφέ αντί για 
τσάι || ~ θες να έρθεις; ΣΥΝ. µη(ν), µπας και, (λαϊκ.) µήγαρις 2. σε ρη-
τορικές ερωτήσεις, για να δηλώσει άρνηση αυτού που αποτελεί αντι-
κείµενο τής ρητορικής ερώτησης: ~ ακούς ποτέ άλλη γνώµη; (δεν 
ακούς ποτέ άλλη γνώµη) || ~ δεν τον βοήθησα τόσες φορές; (τον βοή-
θησα πολλές φορές) ΣΥΝ. σάµπως, σάµατις 3. (σε δευτερεύουσες εν-
δοιαστικές προτάσεις, συχνά + τυχόν | τύχει) (α) (µετά από ρήµατα ή 
εκφράσεις φόβου, δισταγµού κ.λπ.) εισάγει προτάσεις που αναφέ-
ρονται στο ενδεχόµενο που προκαλεί τον φόβο, τον δισταγµό, το εν-
δεχόµενο κακό ή γενικότ. κάτι δυσάρεστο: φοβήθηκα ~ δεν έρθεις || 
τρέµω ~ τυχόν και σκοτώθηκε στη σύγκρουση || σκέφτοµαι ~ δεν είναι 
σωστό να του µιλήσω ΣΥΝ. µη, µην τυχόν (β) (συχνά + και) εισάγει 
προτάσεις που δηλώνουν τον επιδιωκόµενο σκοπό, ο οποίος δεν εί-ναι 
βέβαιο ότι θα πραγµατοποιηθώ: θα ζητήσω βοήθεια από όλους τους 
γνωστούς, - και βρεθεί κάποιος να µε βοηθήσει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φρ. 
µή πως]. 

µηραλγια (η) {µηραλγιών} ΙΑΤΡ. νευρικός πόνος στον µηρό ή στους 
µηρούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. meralgia]. 

µηρί (το) → µηρός 
µηριαίος, -α, -ο [αρχ.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον µηρό, τους 

µηρούς: ~ οστουν)το µεγαλύτερο οστό τού ανθρώπινου σώµατος, που 
αποτελεί και τον σκελετό τού µηρού) || ~ µΰες (οι πρόσθιοι και οπί-
σθιοι µύες τής περιοχής τού µηρού). 

µηρός (ο) 1. ΑΝΑΤ. το ανώτερο και παχύτερο τµήµα τού ανθρώπινου 
σκέλους, που εκτείνεται από το γόνατο ώς το ισχίο ή τη λεκάνη ΣΥΝ. 
(καθηµ.) µπούτι 2. ΖΩΟΛ. το αντίστοιχο µε το παραπάνω τµήµα στα 
οπίσθια άκρα των τετραπόδων ζώων και στα σκέλη των πτηνών. Επί-
σης (λαϊκ.) µηρί [µεσν.] κ. µερί (το) {µηρ-ιού | -ιών}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*me[m]s-r- < I.E. *më[m]s- «κρέας», πβ. σανσκρ. mamçâ, αρµ. mis, αρχ. 
σλαβ. meso, λατ. membra (πληθ.) «µέλη τού σώµατος» (< *mërnsra(, 
γοτθ. minz «κρέας» κ.ά. Οµόρρ. µή-ν-ιγξ (βλ. κ. µηνίγγι)]. 

µηρυκάζω ρ. µετβ. (µηρύκασα} 1. (για συγκεκριµένη οικογένεια χορ-
τοφάγων ζώων) ξαναµασώ την ήδη µασηµένη τροφή, επαναφέροντας 
τη στο στόµα ΣΥΝ. αναµασώ 2. (µτφ.-κακόσ.) επαναλαµβάνω τις ίδιες 
στερεότυπες ιδέες, απόψεις, λόγους: καµία καινούργια πρόταση δεν 
έχει-µηρυκάζει γνωστές, κοινότοπες απόψεις ΣΥΝ. αναµασώ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. εκφραστ. παράγωγο αµάρτυρου ρ. *µη-ρύκω < 
µηρύοµαι «µαζεύω, τυλίγω, στρέφω», το οποίο αποτελεί πιθ. 
παράγωγο τού προελλην. µήρινθος «σχοινί»]. 

µηρυκασµάς (ο) 1. ΖΩΟΛ. το τµήµα τής διαδικασίας τής πέψης στα 
µηρυκαστικά ζώα, που περιλαµβάνει επαναφορά στο στόµα τής ήδη 
µασηµένης τροφής, προκειµένου να γίνει πλήρης µάσηση και ενζυµι- 

κή κατεργασία αυτής 2. ΙΑΤΡ. παθολογική συµπεριφορά που παρατη-
ρείται σε νήπια 6-18 µηνών και κατά την οποία το περιεχόµενο τού 
στοµάχου επαναφέρεται στο στόµα, όπου µασάται εκ νέου 3. ΨΥΧΟΛ. 
η συνεχής επανάληψη τής ίδιας ιδέας, σκέψης, ως σύµπτωµα που πα-
ρατηρείται κυρ. σε καταθλιπτικές καταστάσεις και στην ιδεοληπτική 
νεύρωση ΣΥΝ. ιδεοληψία 4. (µτφ.-µειωτ.) η στερεότυπη και ανιαρή 
επανάληψη των ίδιων λόγων, απόψεων κ.λπ. ΣΥΝ. αναµάσηµα. 

µηρυκαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που µηρυκάζει ή που σχετίζεται µε τον 
µηρυκασµό (βλ.λ.) 2. µηρυκαστικό (το) κάθε οπληφόρο θηλαστικό, 
όπως το πρόβατο, η κατσίκα, το ελάφι, η αντιλόπη κ.ά., το στοµάχι 
τού οποίου χωρίζεται σε θαλάµους, στον πρώτο από τους οποίους, τη 
µεγάλη κοιλιά, αποθηκεύεται προσωρινά η τροφή, για να επανέλθει 
ως πολτός στο στόµα και να αναµασηθεί. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
ruminant]. 

µητάτο (το) → µιτάτο 
µήτε σύνδ. 1. συνδέει κατά παράταξη δύο ή περισσότερες αποφατι-
κές προτάσεις ή τµήµατα τους: ~ είδα ~ άκουσα || ~ εγώ το είπα ~ αυ-
τός ΣΥΝ. ούτε 2. συνοδεύει ή αναπληρώνει το «δεν» ή το «µην» σε σύ-
νταξη µε οριστική ή υποτακτική και αποτελεί το ένα σκέλος διάζευ-
ξης: ~ εσύ µ'άκουσες ~ οι άλλοι 3. για να δώσει έµφαση στο περιε-
χόµενο αποφατικής πρότασης: δεν κούνησε ~ ρούπι || δεν θέλω να τη 
δω ~ ζωγραφιστή ΣΥΝ. ούτε. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φρ. µή τε, βλ. κ. ούτε]. 

µητέρα (η) 1. η γυναίκα που έχει γεννήσει, που έχει παιδιά· η γυναίκα 
σε σχέση µε τα παιδιά της: σε έναν µήνα θα γίνω ~ (θα γεννήσω) || 
ορφανός από ~ || τρυφερή | υποδειγµατική | κακή | αυστηρή | πολύτεκνη 
| άγαµη - ΣΥΝ. µάννα, µαµά· ΦΡ. µήτηρ αµήτωρ βλ. λ. αµήτωρ 2. 
(κατ' επέκτ.) θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει: η - των κουταβιών (µτφ.) 
3. καθετί στο οποίο οφείλει (κάποιος/κάτι) την ύπαρξη του ή γενικότ. 
του οφείλει πολλά: η θεία στάθηκε πάντα δεύτερη ~ για µας || η 
Εκκλησία είναι ~ των πιστών || η Ελλάδα θεωρείται - τής ∆ηµο-
κρατίας || η ~ Γη || η ~ τού θεού (η Παναγία-Θεοτόκος) 4. η γενεσι-
ουργός αιτία· ΦΡ. (κυρ. στον τ. µήτηρ) (α) αργία µήτηρ πάσης κακίας 
βλ. λ. αργία (β) επανάληψις, µήτηρ πάσης µαθήσεως η επανάληψη 
είναι η µητέρα κάθε µάθησης (γ) µητέρα (όλων) των µαχών η καθο-
ριστική µάχη, αυτή που θα κρίνει την έκβαση τού πολέµου· (µτφ.) κα-
θοριστική, κρίσιµη αναµέτρηση µεταξύ αντιπάλων (πολιτικών κοµ-
µάτων, ποδοσφαιρικών οµάδων κ.λπ.) 5. αυτό από το οποίο προέκυψε 
εξελικτικά κάτι άλλο: η Ινδοευρωπαϊκή θεωρείται η µητέρα-γλώσσα 
τής Ελληνικής, τής Λατινικής και όλων των άλλων συγγενών γλωσ-
σών. Επίσης (αρχαιοπρ.) µήτηρ {µητρός}. — (υποκ.) µητερούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µήτηρ | µάτηρ < I.E. *mâ-ter «µητέρα», που απαντά σε 
όλες σχεδόν τις I.E. γλώσσες, πβ. σανσκρ. mätar, λατ. mater (> γαλλ. 
mère, ισπ. madre), αρχ. περσ. mätar-, αρµ. mayr, αρχ. σλαβ. mati, αρχ. 
γερµ. muoter, γερµ. Mutter, αγγλ. mother κ.ά. Οµόρρ. µαία, µαµµή, µή-
τρα, µη-τρυιά, µη-τρωος κ.ά. Η ποικιλία των οµορρίζων ανάγει το I.E. 
*mâ-ter σε ηχοµιµητική ρίζα *mâ- τής παιδικής γλώσσας, που αποτε-
λούσε µάλλον την παιδική προσφώνηση προς τη µητέρα. Βλ. κ. µαµ- 
µήΐ 

µήτρα (η) {µητρών} 1. ΑΝΑΤ. κοίλο, µυώδες όργανο τού γυναικείου 
γεννητικού συστήµατος, που βρίσκεται στη λεκάνη, ανάµεσα στην 
ουροδόχο κύστη και στο ορθό έντερο, και προορισµό του έχει να φι-
λοξενήσει το γονιµοποιηµένο ωάριο µέχρι να αναπτυχθεί πλήρως 2. 
ΖΩΟΛ. το αντίστοιχο µε το παραπάνω όργανο στο σώµα των θηλυκών 
θηλαστικών ζώων 3. (µτφ.) ο χώρος, το περιβάλλον όπου διαµορφώ-
νονται αρχές, ιδέες, πολιτισµοί κ.λπ., που αποκτούν στη συνέχεια µε-
γάλη διάδοση και ακτινοβολία: η αρχαία Ελλάδα υπήρξε η ~, στην 
οποία αναπτύχθηκαν οι θεµελιώδεις αρχές τού δυτικού πολιτισµού 4. 
κοίλο εξάρτηµα ορισµένου σχήµατος, µέσα στο οποίο χύνονται ύλες 
που λειώνουν εύκολα, για να αποκτήσουν καθώς στερεοποιούνται το 
συγκεκριµένο σχήµα και τη µορφή τού παραπάνω εξαρτήµατος ΣΥΝ. 
καλούπι, φόρµα 5. ΜΑΘ. Ο πίνακας µε στοιχεία ή αριθµούς (πραγµα-
τικούς, µιγαδικούς κ.λπ.), που διατάσσονται σε γραµµές και στήλες-
έχει ποικίλες εφαρµογές στην επεξεργασία δεδοµένων µε ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές 6. ΓΕΩΛ. το φυσικό υλικό (π.χ. βράχος), µέσα στο 
οποίο είναι ενσωµατωµένα άλλα σώµατα, λ.χ. κρύσταλλοι, απολιθώ-
µατα, χάλικες, µέταλλα κ.ά. 7. ΝΑΥΤ. η εσωτερική ίνα σχοινιού, γύρω 
από την οποία πλέκονται οι υπόλοιπες ίνες του ΣΥΝ. κολαούζος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, οµοίωµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. µη- | µά- + επίθηµα -τρα, βλ. λ. µητέρα. Η χρήση τής 
λ. στα µαθηµατικά αποτελεί απόδοση τού αγγλ. matrix, το οποίο θα 
αποδιδόταν καλύτερα ως στηλοειδής δεσµίδα | πίνακας]. 

µητραδέλφη (η) {µητραδελφών} η αδελφή τής µητέρας. 
µητράδελφος (ο) [αρχ.] ο αδελφός τής µητέρας. 
µητραλνία (η) [1861] {µητραλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος στη µήτρα, που οφεί-
λεται σε διάφορες παθήσεις, όπως λ.χ. στη µητρίτιδα, την ενδοµητρί-
τιδα κ.α. ΣΥΝ. µητρόπονος. [ETYM. < µήτρα + -αλγία < άλγος 
«πόνος»]. 

µητραλοίας (ο) {µητραλοιών} (αρχαιοπρ.) πρόσωπο που έχει σκοτώ-
σει τη µητέρα του ΣΥΝ. µητροκτόνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µητρ- (< µήτηρ) + -αλοίας < άλοιάω (επικ.) | άλοώ 
«χτυπώ, κοπανίζω» < θ. άλω- (µε επική βράχυνση). Βλ. λ. αλώνι, 
άλως]. 

µητριά (η) → µητρυιά 
µητρίαρχία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} το σύστηµα κοινωνικής οργάνω-
σης, κατά το οποίο η γυναίκα παίζει τον πρωταρχικό ρόλο στην οι-
κογένεια και την κοινωνική ζωή (η κληρονοµιά και η διαδοχή έχουν 
ως βάση τη µητρική συγγένεια) (πβ. λ. πατριαρχία). — µητριαρχι-
κός, -ή, -ό [1889], µητριαρχικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. matriarcat]. 
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µητρικός1, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µητέρα: ~ -γάλα /φίλτρο | 
στοργή | αφοσίωση | φροντίδα | ένστικτο (η έµφυτη τάση τής γυναίκας να 
εκδηλώνει συναισθήµατα φροντίδας και αγάπης προς το παιδί ή γενικότ. προς 
άλλα πρόσωπα που έχουν ανάγκη φροντίδας) (πβ. λ. πατρικός) 2. ΨΥΧΟΛ. 
αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά τής τυπικής µητέρας, δηλ. τον 
προστατευτισµό, την αφοσίωση προς τα παιδιά κλπ.: ~ συµπεριφορά 3. ΟΙΚΟΝ. 
µητρική εταιρεία η αρχική εταιρεία, από την οποία ιδρύεται κάποια άλλη, η 
θυγατρική 4. ΠΛΗΡΟΦ. µητρική κάρτα (αγγλ. motherboard) το βασικό 
τυπωµένο ηλεκτρονικό κύκλωµα, πάνω στο οποίο τοποθετούνται ο επεξεργα-
στής, η µνήµη και τα υπόλοιπα στοιχεία τού προσωπικού Η/Υ · 5. µητρική 
γλώσσα η πρώτη γλώσσα που κατακτά κανείς (από τη µητέρα του, την 
οικογένεια του), αυτή που µαθαίνει όταν αρχίζει να µιλάει ΑΝΤ. δεύτερη | 
ξένη γλώσσα. — µητρικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

µητρικός2, -ή, -ό [µεσν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη µήτρα: ~ κόλπος | 
νόσηµα 2. (λαϊκ.) µητρικά (τα) οι παθήσεις τής µήτρας. 

µητριός (ο) → µητρυιός 
µητρίτίδα (η) [1861] ΙΑΤΡ. φλεγµονή στη µήτρα, που παίρνει διάφορες µορφές, 

ανάλογα µε το σηµείο στο οποίο εµφανίζεται. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. métrite]. 

µητρο-1 κ. µητρ- κ. µητρι- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε τη µητέρα: µητρο-κτόνος, µητρ-
ώνυµο, µητρι-αρχία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. µητρο-κτόνος, 
µητρό-πολις), που προέρχεται από το ουσ. µήτηρ, µητρός (βλ. κ. µητέρα)]. 

µητρο-2 κ. µητρ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι 
κάτι σχετίζεται µε τη µήτρα: µητρο-ρραγία, µητρο-σκό-πιο, µητρ-εκτοµή. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν µητρ-ανοίκτης, µητρ-
εγχύτης, µητρο-µανία), που προέρχεται από το αρχ. µήτρα και απαντά επίσης 
σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. mètro-scope, métro-rrhagiê)]. 

µητροδίδακτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διδάσκεται από τη µητέρα στο παιδί: ~ 
γλώσσα (η µητρική γλώσσα). 

µητρόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από τη γενιά τής µητέρας: ~ κατάγοµαι από την 
Κωνσταντινούπολη (πβ. λ. πατρόθεν). [ΕΤΥΜ. αρχ. < µητρο- (< µήτηρ, µητρός) 
+ -θεν (βλ.λ.)]. 

µητροκηλη (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η πρόπτωση τής µήτρας στον βουβωνικό 
σάκο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. metrocele]. 

µητροκτησία (η) [1861] {µητροκτησιών} ΝΟΜ. η κληρονοµιά από την 
περιουσία τής µητέρας και γενικότ. η κτήση από τη µητρική πλευρά. [ΕΤΥΜ. < 
µητρο- (< αρχ. µήτηρ) + -κτησία (< αρχ. κτώµαι «αποκτώ, κατέχω»)]. 

µητροκτονία (η) {µητροκτονιών} ο φόνος τής µητέρας από το ίδιο το παιδί της. 
— µητροκτόνος (ο/η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µητροκτόνος < µητρο- (< µήτηρ) + -κτόνος < κτεί-νω 
«φονεύω» (βλ. κ. -κτονία)]. 

µητροµανία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η συνεχής, ακόρεστη και σε παθολογικό 
βαθµό επιθυµία γυναίκας για συνουσία ΣΥΝ. νυµφοµανία. — µητροµανής (η) 
[1871]. 

µητροπάρθενος (η) [µτγν.] {µητροπαρθένου} ΕΚΚΛΗΣ. (ως προσφώνηση τής 
Παναγίας) αυτή που διατήρησε την παρθενία της, µολονότι γέννησε. 

µητρόπολη (η) [αρχ.] j-ης κ. -πόλεως | -πόλεις, -πόλεων} 1. η χώρα που έχει 
δηµιουργήσει αποικίες: µε την Αµερικανική Επανάσταση οι άποικοι τής Β. 
Αµερικής κέρδισαν την ανεξαρτησία τους από τη ~ (την Αγγλία) 2. ΙΣΤ. (α) (στην 
αρχαιότητα) η πόλη-κράτος από την οποία δηµιουργήθηκαν µε αποικισµό 
άλλες πόλεις (αποικίες): η Κόρινθος ήταν ~ τής Κέρκυρας (β) η πολιτική 
πρωτεύουσα επαρχίας στο Βυζάντιο 3. (εκφραστ.) η µεγαλούπολη: « η Αθήνα, 
µια ~ τού νότου» (λαϊκ. τραγ.) || «µέχρι το 1922 στις πέντε - τής µικρασιατικής 
Προπο-ντίδας ζούσαν 437.000 Έλληνες» (εφηµ.) 4. οποιοσδήποτε τόπος απο-
τελεί κέντρο (δραστηριότητας, πολιτισµού κ.λπ.): η Μέκκα είναι ~ τού 
ισλαµισµού 5. (µε κεφ.) ΕΚΚΛΗΣ. (α) η έδρα και η κατοικία τού µητροπολίτη 
(βλ.λ.) (β) η γεωγραφική περιοχή, στην οποία εκτείνονται οι εκκλησιαστικές 
δικαιοδοσίες και τα πολιτικά καθήκοντα µητροπολίτη: - Πειραιώς (γ) (συνεκδ.) 
ο επισηµότερος και µεγαλοπρεπέστερος ναός πόλεως, που είναι συνήθ. 
αφιερωµένος στον πολιούχο άγιο της και στον οποίο λειτουργεί ο µητροπολίτης 
ή ο επίσκοπος: ο γάµος τους έγινε στη ~ ΣΥΝ. µητροπολιτικός | καθεδρικός 
ναός. µητροπολίτης (ο) {µητροπολιτών} ΕΚΚΛΗΣ. Ο επίσκοπος τής πρω-
τεύουσας τής επαρχίας (= µητροπόλεως) ή και συγκεκριµένης διοικητικής 
περιφέρειας, ο οποίος στην Εκκλησία τής Ελλάδος εκλέγεται από την Ιερά 
Σύνοδο τής Ιεραρχίας και συµµετέχει σε όλα τα συνοδικά όργανα διοικήσεως 
τής Εκκλησίας: εκλογή | ενθρόνιση | καθαίρεση µητροπολίτη || ο - θα 
χοροστατήσει στη δοξολογία· ΦΡ. (παροιµ.) η νύχτα βγάζει επίσκοπο κι η αυγή 
µητροπολίτη βλ. λ. αυγή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ο πολίτης µητροπόλεως», < αρχ. µητρόπολις. Η 
σηµ. «επίσκοπος τής πρωτεύουσας επαρχίας» απαντά για πρώτη φορά στον 
Ιουστινιανό (6ος αι. µ.Χ.)]. µητροπολιτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τη µητρόπολη: ~ στρατεύµατα ANT. αποικιακός· ΦΡ. (επίσ.) 
µητροπολιτικός σιδηρόδροµος το µετρό (βλ.λ.) 2. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που 
σχετίζεται µε την εκκλησιαστική µητρόπολη (βλ.λ.) ή/και τον µητροπολίτη 
(βλ.λ.): ~ ναός | έδρα | εκλογή- ΦΡ. µητροπολιτικό συµβούλιο το συµβούλιο 
τής αρχιεπισκοπής και των µητροπόλεων τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, το οποίο 
εποπτεύει τη διοίκηση και τη διαχείριση των οικονοµικών και 

τής περιουσίας, που ανήκει στις ενορίες τής αρχιεπισκοπής και των διαφόρων 
µητροπόλεων. 

µητρόπονος (ο) [1871] (καθηµ.) ο πόνος τής µήτρας ΣΥΝ. (λόγ.) µη-τραλγία. 
µητρορραγία (η) [1897] {µητρορραγιών} ΙΑΤΡ. κάθε αιµορραγία τής µήτρας 

(βλ.λ.), που οφείλεται σε παθολογικά ή τραυµατικά αίτια και δεν σχετίζεται 
µε τη φυσιολογική έµµηνη ρύση. [ΕΤΥΜ. < µήτρα + -ραγία (µε διπλασιασµό 
τού -ρ- εν συνθέσει) < αρχ. ρήγνυµι (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην, βλ. κ. ραγίζω), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métrorragie]. 

µητροσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση τής µήτρας 
µε ειδικό ενδοσκοπικό όργανο. Επίσης µητροσκοπία {µη-τροσκοπιών}. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. métroscopie]. 

µητροσκόπιο (το) [1849] {µητροσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ειδικό όργανο, µε το 
οποίο πραγµατοποιείται ενδοσκοπική εξέταση τής κοιλότητας τής µήτρας και 
τού κόλπου. 
[ΕΤΥΜ: < µήτρα + -σκόπιο < σκοπώ, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
metroscope]. 

µητρότητα (η) [µεσν.] 1. η κατάσταση τής γυναίκας που είναι ή πρόκειται να 
γίνει µητέρα: η σύγχρονη γυναίκα συχνά συνδυάζει τη ~ και την καριέρα || όπου 
η φύση αρνείται τη ~, έρχεται ο θεσµός τής υιοθεσίας, για να την αναπληρώσει 
(πβ. λ. πατρότητα) 2. η σχέση τής µητέρας µε τα παιδιά της, η συµπεριφορά 
της προς αυτά, ο µητρικός ρόλος: αισθήµατα | εκδηλώσεις µητρότητας 3. 
ΝΟΜ. ο συνταγµατικά κατοχυρωµένος θεσµός προστασίας τής γυναίκας κατά 
τον χρόνο κυοφορίας, τοκετού και τεκµεροµένου θηλασµού των παιδιών της. 

µητρυιά (η) (σχολ. ορθ. µητριά) 1. η σύζυγος τού πατέρα σε σχέση µε το παιδί 
ή τα παιδιά που έχει αυτός από προηγούµενο γάµο 2. (µτφ.) άστοργη µητέρα, 
αυτή που φέρεται µε σκληρότητα στα παιδιά της. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µητρυιά < θ. 
µη- | µα τού ουσ. µήτηρ (βλ. κ. µητέρα). Πρόκειται για αρχαϊκό ουσ., που 
αντιστοιχεί επακριβώς στο αρµ. mawru, γεν. mawrui (< *matruwui) «πεθερά», 
το δε -υ- ίσως ερµηνεύεται κατ' αναλογίαν προς λ. µε σηµ. «πεθερός», πβ. 
λατ. socrus, αρχ. έκυρός (αρχαϊκό θηλ. *έκρύς)]. 

µητρυιά ή µητριά, µητρυιός ή µητριός; Αφού η αρχαία λέξη είναι µητρυιά 
και αφού τηρούµε την ιστορική ορθογραφία (πβ. και υιός, υιοθετώ), είναι 
προτιµότερο να γράφουµε µητρυιά µε -υι-. Το ίδιο και µητρυιός. που 
παράγεται από το µητρυιά. Η απλογράφηση µε -ι- (µητριά/µητριός) 
διαταράσσει, χωρίς λόγο, την ιστορική ορθογραφία που είναι γενικό 
χαρακτηριστικό τής Ελληνικής. 

µητρυιός (ο) (σχολ. ορθ. µητριός) (σπάν.) ο σύζυγος τής µητέρας σε σχέση µε 
το παιδί ή τα παιδιά που έχει αυτή από προηγούµενο γάµο της ΣΥΝ. πατρυιός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µητρυιά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µητρυιός < µητρυιά]. 

µητρωνυµικος, -ή, -ό [µτγν.] (για ονόµατα) αυτός που έχει σχηµατιστεί από το 
όνοµα τής µητέρας: ~ επώνυµο (πβ. λ. πατρωνυµικός). — µητρωνυµικ-ά | -ώς 
[µτγν] επίρρ. 

µητρώνυµο (το) {µητρωνύµ-ου | -ων} (λόγ.) το όνοµα τής µητέρας: στην αίτηση 
σας έχετε παραλείψει να συµπληρώσετε το ~ (πβ. λ. πατρώνυµο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < µητρ- (< αρχ. µήτηρ, µητρός) + -ώνυµο (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα. Η λ. 
σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς το ουσ. πατρώνυµο (βλ.λ.)]. 

µητρώο (το) 1. κατάλογος που τηρείται από το κράτος, τους δήµους, τις 
κοινότητες ή άλλη επίσηµη αρχή, στον οποίο αναγράφονται τα ονόµατα 
πολιτών, καθώς και στοιχεία τής ταυτότητας τους· ΦΡ. (α) µητρώο αρρένων 
κατάλογος όλων των αρρένων δηµοτών, που τηρείται από τους δήµους και τις 
κοινότητες (β) στρατολογικό µητρώο κατάλογος αρρένων πολιτών, που 
τηρείται στα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία και περιλαµβάνει όλους τους 
στρατευσίµους τής περιφέρειας (γ) φορολογικό µητρώο κατάλογος των 
φορολογουµένων, που περιλαµβάνει στοιχεία για τον κάθε φορολογούµενο 
και τηρείται από τις κατά τόπους οικονοµικές εφορίες (δ) ποινικό µητρώο (i) 
κατάλογος στον οποίο εγγράφονται όσοι έχουν καταδικαστεί για αξιόποινη 
πράξη, οι συγκεκριµένες πράξεις τους και το είδος τής ποινής που τους 
επιβλήθηκε (ii) (συνεκδ.) τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον παραπάνω 
κατάλογο και αφορούν στις πιθανές αξιόποινες πράξεις και καταδίκες τού 
κάθε πολίτη: βεβαρηµένο | φορτωµένο | λερωµένο | πλούσιο | λευκό (χωρίς 
καταδίκη) | καθαρό ~ (iii) (συνεκδ.) το αντίγραφο ποινικού µητρώου που 
χορηγείται από τις κατά τόπους δικαστικές αρχές ή το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
(που πιστοποιεί την ποινική κατάσταση κάποιου) και χρησιµεύει ως 
δικαιολογητικό σε ποικίλες περιστάσεις, λ.χ. για πρόσληψη στο ∆ηµόσιο, 
χορήγηση υποτροφίας κ.λπ.: πήγα στο Εφετείο Αθηνών να βγάλω ~ 2. 
(συνεκδ.) τµήµα δηµόσιας υπηρεσίας (λ.χ. εφορίας) επιφορτισµένο µε την 
τήρηση µητρώων 3. ΙΣΤ. Μητρώο (το) το ιερό τής µητέρας των θεών στην 
αγορά τής αρχαίας Αθήνας, όπου φυλάσσονταν οι κατάλογοι µε τα ονόµατα 
των πολιτών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µητρφον (ιερόν), ονοµασία συνήθ. τού αττικού ναού τής 
Κυβέλης (µητέρας-θεάς), στον οποίο φυλάσσονταν τα αρχεία τού κράτους. 
Βλ. κ. µητρώος]. 

µητρώος, -α, -ο(ν) (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µητέρα: ~ 
περιουσία ΣΥΝ. µητρικός (πβ. λ. πατρώος) 2. µητρώο (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. µητρώος < µήτρως «ο θείος από την πλευρά τής µητέρας» (µτγν. µήτρων) 
< µήτηρ, µητρός. Το επίθ. µητρφος χρησιµοποιείται µε τη σηµ. «µητρικός» 
αντί τού αναµενόµενου ✈  µητριός (πβ. πάτριος)]. 



µηχανάκι 1100 µηχανογραφία 
 

µηχανάκι1 (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) µικρή µηχανή, µικρό µηχάνηµα • 2. 
δίκυκλο µηχανοκίνητο όχηµα, κυρ. το µοτοποδήλατο και η µικρή σε κυβισµό 
µοτοσυκλέτα: ~ πενήντα | εκατό κυβικών. 

µηχανέλαιο (το) (µηχανελαί-ου | -ων} έλαιο που χρησιµοποιείται για λίπανση 
των κινητών τµηµάτων µηχανής, που έρχονται µεταξύ τους σε επαφή, για την 
προστασία τους από τις τριβές ΣΥΝ. ορυκτέλαιο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. engine 
oil]. 

µηχανεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µηχανεύτηκα} επινοώ, βρίσκω µε τον νου µου 
(κυρ. κάτι πονηρό ή χρησιµοποιώντας πονηριά): οι πολιορκηµένοι 
µηχανεύτηκαν ένα κόλπο, για να αποθαρρύνουν τους πολιορκητές ΣΥΝ. 
σκαρφίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µηχανή (βλ.λ.)]. 

µηχανή (η) 1. τεχνική επινόηση αποτελούµενη από ορισµένα εξαρτήµατα, που 
χρησιµοποιείται για την επαύξηση, την αντικατάσταση ή την 
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση τής δύναµης τού ανθρώπου ή των ζώων προς 
επίτευξη φυσικού έργου µε τη µετατροπή µιας µορφής ενέργειας σε άλλη 
αποδοτικότερη ή χρησιµότερη (π.χ. τής ηλεκτρικής σε κινητική): τα 
χειροποίητα ρούχα είναι ακριβότερα από τα φτειαγ-µένα στη ~ || ραπτική | 
φωτογραφική | κινηµατογραφική | ξυριστική | υπολογιστική | απλή | πολύπλοκη 
~||~ λήψεως (η κάµερα) | προβολής || παγωτό από τη ~ || τα µαλλιά στα πλάγια 
να σου τα πάρω µε το ψαλίδι ή µε τη ~; (µε τη ~ κουρέµατος) || πάρε το κείµενο 
να το χτυπήσεις στη ~ (στη γραφοµηχανή)· ΦΡ. (α) πολιορκητική µηχανή βαρύ 
και πολύπλοκο όπλο σε πολλές παραλλαγές, που χρησιµοποιήθηκε παλαιότ. 
για το γκρέµισµα τειχών, την εξακόντιση βληµάτων κ.λπ. (π.χ. καταπέλτης, 
πολιορκητικός κριός κ.ά.) (β) πολεµική µηχανή τα στρατεύµατα και ο 
πολεµικός εξοπλισµός µιας χώρας: µια καινούργια παρτίδα σύγχρονων 
πυροβόλων έρχονται να ενισχύσουν τη ~ τής χώρας µας (γ) αναλυτική µηχανή 
βλ. λ. αναλυτικός (δ) γλώσσα µηχανής τεχνητή γλώσσα για τη λειτουργία 
µηχανικής συσκευής, ιδ. υπολογιστών, µε το σύνολο των εντολών 
κωδικοποιηµένων σαν µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων (0 και 1) 2. (ειδικότ.) 
το τµήµα βενζινοκίνητου οχήµατος (αυτοκινήτου, αεροπλάνου, τρένου κ.λπ.), 
που του δίνει κίνηση: άνοιξα το καπό, για να δω αν η βλάβη ήταν στη - || ζε-
σταίνω τη ~ || βάζω µπρος | ανάβω | σβήνω τη ~ || η ~ (δεν) λειτουργεί | χάλασε 
| πήρε µπρος || ~ εσωτερικής καύσεως ΣΥΝ. κινητήρας 3. (συνεκδ.) το πρώτο 
βαγόνι τρένου, στο οποίο βρίσκεται ο µηχανισµός που του δίνει κίνηση, ώστε 
να σύρει και τα υπόλοιπα ΣΥΝ. άµαξα έλξεως 4. δίκυκλο µηχανοκίνητο όχηµα, 
κυρ. µεγάλου κυβισµού: πηγαίνω | τρέχω | κάνω σούζες µε τη ~ || καβαλάω τη 
~ ΣΥΝ. µοτοσυκλέτα 5. (µτφ.) οποιοδήποτε σύνολο (υπηρεσιών, ανθρώπων 
κ.λπ.) λειτουργεί συντονισµένα: κρατική ~ (βλ. κρατικός µηχανισµός, λ. µηχα-
νισµός) 6. το σύνολο των µηχανικών µέσων, που χρησιµοποιήθηκαν στο 
αρχαίο θέατρο, για τη ρεαλιστικότερη παρουσίαση τού δράµατος· ΦΡ. από 
µηχανής θεός (άπό µηχανής θεός έπεφάνης, Μένανδρος 227) (i) ο θεός που 
παρουσιαζόταν µε ειδικό µηχάνηµα στο αρχαίο θέατρο και µε την παρέµβαση 
του έδινε λύση στο δράµα (ii) (µτφ.) πρόσωπο, γεγονός, συµβάν κ.λπ. που 
εµφανίζεται ή πραγµατοποιείται απρόσµενα, δίνοντας ευνοϊκή λύση σε 
δυσάρεστη και περίπλοκη ή αδιέξοδη κατάσταση: αντί να περιµένουµε τον ~, 
είναι καλύτερο να σκεφτούµε οι ίδιοι τι µπορούµε να κάνουµε 7. ΠΛΗΡΟΦ. 
µηχανή αναζήτησης πρόγραµµα τού ∆ιαδικτύου που διευκολύνει τον 
εντοπισµό ιστοσελίδων στον παγκόσµιο ιστό, αναλόγως µε λέξεις-κλειδιά που 
παρέχονται από τους χρήστες · 8. πονηρή επινόηση που στοχεύει στο να 
εξαπατήσει κάποιον, οτιδήποτε σχεδιάζεται µε πονηριά: σκαρώνω | στήνω ~ 
εις βάρος κάποιου ΣΥΝ. τέχνασµα, κόλπο. — (υποκ.) µηχανάκι (το) (σηµ. 1, 4) 
(βλ.λ.) κ. µηχανούλα (η) (σηµ. 1, 2, 4), (µεγεθ.) µη-χανάρα (η) (σηµ. 4). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µηχανή | µαχανα < *µαχαρ, πιθ. γεν. *µαχανος (πβ. αρχ. µήχαρ 
«µέσον σωτηρίας, φάρµακο») κατά τα θηλ. σε -ή (πβ. άρχ-ή, φυλακ-ή). Η λ. 
συνδέεται µε γοτθ. mag «µπορώ», αρχ. γερµ. magan (> γερµ. mögen), γερµ. 
Macht «δύναµη, ισχύς», αγγλ. might, αρχ. σλαβ. mogo «µπορώ», ρωσ. mogli 
κ.ά. Η λ. δήλωνε αρχικώς τις πολεµικές ή θεατρικές µηχανές, η χρήση της 
όµως σύντοµα γενικεύθηκε στη σηµ. «τρόπος, µέσον», λαµβάνοντας µερικές 
φορές και κακόσηµη χροιά «µηχάνευµα, πανούργο σχέδιο», η οποία 
συνέπιπτε µε το σηµασιολ. πεδίο τής λ. δόλος. o δωρ. τ. µαχανα πέρασε στο 
λατ. machina και µέσω αυτού σε πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. machine, 
γερµ. Maschine, ισπ. mâquina, ιταλ. macchina κ.ά.]. 

µηχάνηµα (το) {µηχανήµ-ατος | -ατα, -άτων) σύνθετη τεχνική επινόηση 
(συσκευή) αποτελούµενη από ορισµένα εξαρτήµατα, που προορίζεται να 
επιτελεί συγκεκριµένη λειτουργία: ιατρικό | γεωργικό | οδοντιατρικό ~ ΣΥΝ. 
µηχανή. — (υποκ.) µηχανηµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < µηχανώµαι (βλ.λ.)]. µ η 
χάνι (το) {µηχαν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το φυσερό τού σιδηρουργού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µηχάνιον, υποκ. τού αρχ. µηχανή (βλ.λ.)]. µηχανικά επίρρ. 1. 
(κυριολ.) σύµφωνα µε τους νόµους τής µηχανικής (βλ.λ.) ΣΥΝ. τεχνικά · 2. 
(συνήθ. µτφ.) µε τρόπο ασυναίσθητο και αυτόµατο, όχι µετά από σκέψη: έκανε 
τη δουλειά του ~, χωρίς να σκέπτεται || όταν συνηθίσεις στην οδήγηση, θα κάνεις 
τις κινήσεις ~ || ενεργώ ~ ΣΥΝ. ασυναίσθητα, αυτόµατα, ενστικτωδώς. Επίσης 
(λόγ.) µηχανικώς [µτγν.]. µηχανική (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. ο 
επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη τής κίνησης και τής 
ισορροπίας των φυσικών σωµάτων, υπό την επίδραση των δυνάµεων που 
ασκούνται πάνω τους· επιπλέον εξετάζει τα αίτια και τους νόµους που διέπουν 
την κίνηση ή την ισορροπία αυτή: θεωρητική | εφαρµοσµένη ~||~ των στερεών | 
των ρευστών || υδραυλική | κβαντική ~ (βλ. λ. κβαντοµηχανική) || γενετική 
µηχανική (βλ. λ. γενετικός). 

µηχανικισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η µηχανοκρατία (βλ.λ.). 
Μηχανικό (το) (συντοµ. ΜΧ) ΣΤΡΑΤ. µάχιµο όπλο τού Στρατού Ξηράς, που 

έχει ως καθήκον του την κατασκευή, την αποκατάσταση (ή και την 
καταστροφή, αν υπάρχει κίνδυνος κατάληψης τους από τον εχθρό) 
συγκοινωνιακών, οχυρωµατικών ή άλλων έργων. 

µηχανικός (ο/η) 1. (α) επιστήµονας ή ειδικός τεχνίτης που ασχολείται µε την 
κατασκευή και επίβλεψη εγκαταστάσεων µε µηχανές ή µε τον χειρισµό και τη 
συντήρηση των µηχανών: ~ τρένου | αεροπλάνου | ηχοληψίας | φωνοληψίας 
ΣΥΝ. µηχανολόγος, µηχανουργός (β) πολιτικός µηχανικός επιστήµονας που 
ασχολείται ειδικά µε τη σχεδίαση και κατασκευή τεχνικών έργων (δρόµων, 
κτηρίων, γεφυρών κ.λπ.) 2. (στο Εµπορικό Ναυτικό) ο βαθµοφόρος που είναι 
υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση των µηχανών τού πλοίου: Α'/ Β'Ι 
Γ'~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mécanicien, o όρ. πολιτικός µη-
χανικός αποδίδει το γαλλ. ingénieur civil]. 

µηχανικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µηχανική (βλ.λ.), που 
σχετίζεται µε τις µηχανές: - βλάβη | σύστηµα | πρόοδος 2. αυτός που λειτουργεί 
µε µηχανή ή που αποτελείται από µηχανές: ~ εξοπλισµός (γενική ονοµασία 
όλων των µηχανών εργοστασίου, εργοταξίου κ.λπ., που υποκαθιστούν την 
ανθρώπινη εργασία) | µέσα | εγκατάσταση | παιχνίδι 3. αυτός που γίνεται µε 
µηχανές | µηχανήµατα: ~ καλλιέργεια | πείραµα | µετάφραση || ο τραυµατίας 
διατηρείται στη ζωή µε - υποστήριξη 4. αυτός που σχετίζεται µε τις ποσοτικές 
σχέσεις δύναµης και ύλης: η ~ πίεση τού ανέµου σ' έναν ουρανοξύστη 5. αυτός 
που είναι αποτέλεσµα διαδικασίας ή προκαλείται από ορισµένη διαδικασία, η 
οποία περιλαµβάνει µια καθαρά φυσική µεταβολή (σε αντιδιαστολή προς την 
αντίστοιχη χηµική): ~ ανύψωση αντικειµένου 6. αυτός που συµφωνεί µε τους 
νόµους τής µηχανικής ή προέρχεται από αυτούς: ~ ισορροπία 7. (µτφ.) αυτός 
που γίνεται ασυναίσθητα ή ενστικτωδώς, χωρίς να προηγηθεί σκέψη: ο 
εργάτης εκτελούσε την εργασία του µε ~ κινήσεις || οι µαθητές είναι δυστυχώς 
συνηθισµένοι στη ~ αποστήθιση ΣΥΝ. αυτόµατος, ασυνείδητος, ασυναίσθητος, 
ενστικτώδης ΑΝΤ. ενσυνείδητος, συνειδητός 8. µηχανική (η) βλ.λ. 9. 
Μηχανικό (το) βλ.λ. 10. µηχανικός (ο/η) βλ.λ. 11. ΦΥΣ. µηχανικό 
πλεονέκτηµα το πλεονέκτηµα που προκύπτει από τη χρήση µηχανής στην 
εκτέλεση έργου και πιο συγκεκριµένα η αναλογία ανάµεσα στη δύναµη που 
παράγει το ωφέλιµο έργο µηχανήµατος και στη δύναµη που εξασκείται στο 
µηχάνηµα αυτό 12. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. µηχανική τέχνη καλλιτεχνικό ρεύµα, κυρ. τής 
ζωγραφικής και τής φωτογραφίας, που χαρακτηρίζεται από τη χρήση εικόνων, 
οι οποίες παράγονται µε φωτοµηχανικά µέσα, καθώς και η ανάλογη τεχνική 
13. ΜΟΥΣ. µηχανικό µουσικό όργανο το µουσικό όργανο που ηχεί χωρίς τη 
µεσολάβηση εκτελεστή, αλλά µε τη βοήθεια µηχανισµού που ενεργοποιείται 
από µόνος του, π.χ. το µουσικό κουτί, η λατέρνα κ.ά. — µηχανικά επίρρ. 
(βλ.λ.). 

µηχανισµός (ο) [1761] 1. κατάλληλος συνδυασµός εξαρτηµάτων σε µηχανική 
κατασκευή, ώστε να επιτελεί συγκεκριµένη λειτουργία (π.χ. να παράγει 
κίνηση ή/και να τη µεταδίδει στο υπόλοιπο σύστηµα): ~ ρολογιού || εκρηκτικός 
| πυροδοτικός | πολύπλοκος ~ || βλάβη στον ~ 2. ο τρόπος µε τον οποίο 
λειτουργεί (κάτι): του εξήγησα τον ~, για να µπορεί να τον χρησιµοποιεί και 
µόνος του 3. ο συγκροτηµένος τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται (κάτι): 
πρέπει ν' αναπτύξουµε νέους - δράσης 4. (µτφ.) το σύστηµα οργάνωσης και 
λειτουργίας ενός τοµέα, το σύνολο των στοιχείων που τον αποτελούν: 
κυβερνητικός | κοµµατικός | διοικητικός | εκλογικός - || (κακόσ.) παράνοµος | 
απεργοσπαστικός | υπονοµευτικός | συνωµοτικός ~|| οι ~ των παρα-
σκηνίωνΣΥΝ. µηχανή· ΦΡ. (α) αµυντικός µηχανισµός βλ. λ. αµυντικός (β) 
κρατικός µηχανισµός το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών και υπαλλήλων: σε 
επιφυλακή ο ~ από τον φόβο ισχυρότερου σεισµού || για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων από τις καταστροφικές πλη-µύρες έχει κινητοποιηθεί όλος ο ~ 
ΣΥΝ. κρατική µηχανή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mécanisme]. 

µηχανιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται ή εκτελείται µηχανικά ΣΥΝ. µηχανικός 
2. ΦΙΛΟΣ, αυτός που σχετίζεται µε τη µηχανοκρατία (βλ.λ.), αυτός που αναλύει 
και ερµηνεύει τη φύση, τη ζωή και την κοινωνία µε όρους τής βιολογίας ή τής 
φυσικής: ~ υλισµός | αντίληψη τής ζωής || ~ θεώρηση τής λειτουργίας τού 
σύµπαντος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mécanistique]. 

µηχανο- κ. µηχανό- κ. µηχαν- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σχετίζονται µε: 1. τη χρήση ή τη λειτουργία µηχανής: µη-χανο-κίνητος, 
µηχανό-τρατα 2. (α) το πρόσωπο που ασχολείται ή χρησιµοποιεί µηχανές: 
µηχαν-οδηγός (β) το πρόσωπο που οδηγεί µοτοσυκλέτα, µηχανάκι: µηχανό-
βιος 3. τη χρήση Η/Υ: µηχανο-γράφηση, µη-χαν-οργάνωση 4. τους νόµους τής 
µηχανικής: µηχανο-κρατία · 5. το τέχνασµα: µηχανο-ρραφία. 

[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. µηχανο-ποιός, µηχανο-
ρράφος), που προέρχεται από το ουσ. µηχανή και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. mécano-graphie)]. µηχανόβιος, -α, -ο (οικ.-
εκφραστ.) το πρόσωπο που αγαπά µε πάθος τις µοτοσυκλέτες, που ασχολείται 
µανιωδώς µε τις µοτοσυκλέτες. [ΕΤΥΜ. < µηχανή + βίος]. µηχανογράφηση (η) 
{-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} µέθοδος οργάνωσης επιχειρήσεων, εταιρειών 
κ.λπ., κυρ. όσον αφορά στη σύνταξη και διαλογή διοικητικών, λογιστικών ή 
εµπορικών εγγράφων και βιβλίων µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. — 
µηχανογραφώ ρ. {-είς...}. µηχανογραφία (η) {χωρ. πληθ.) ΤΕΧΝΟΛ. η 
βιοµηχανία και η εργασία που περιλαµβάνει την κατασκευή, την πώληση, τη 
συντήρηση και τη χρήση µηχανών γραφείου, από την απλή γραφοµηχανή ώς τα 
συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
mécanographie]. 
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µηχανογραφικός, -ή, -ό [1893] αυτός που σχετίζεται µε τη µηχανογράφηση: ~ 
κέντρο· ΦΡ. µηχανογραφική οργάνωση ο εφοδιασµός εταιρείας, επιχείρησης, 
οργανισµού κ.λπ. µε τις κατάλληλες µηχανές γραφείου, ώστε να παράγεται το 
επιδιωκόµενο έργο µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος και στον συντοµότερο 
χρόνο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mécanographique]. 
µηχανογράφος (ο/η) υπάλληλος γραφείου, ειδικευµέ\Ός στο να καταγράφει 
πληροφορίες σε ειδικές καρτέλες µε τη βοήθεια διατρητικών µηχανών. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mécanographe, άσχετο προς το µεσν. 
µηχανογράφος «απογραφέας στρατιωτικών µηχανών»]. µηχανογραφώ ρ. → 
µηχανογράφηση 
µηχανοδηγός (ο) [1889] πρακτικός µηχανικός, ειδικευµένος στον χειρισµό 
µηχανών και ιδ. στην οδήγηση και παρακολούθηση τής λειτουργίας των 
µηχανών (σηµ. 3) των τρένων. µηχανοθεραπεια (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. 
θεραπευτική αγωγή για ορισµένες παθήσεις των οστών, των µυών, των 
αρθρώσεων ή των νεύρων, που συνίσταται σε ρυθµικές κινήσεις µελών τού 
σώµατος, τις οποίες εκτελεί ο ασθενής µε τη βοήθεια ειδικών µηχανηµάτων. — 
µηχανο-θεραπευτής (ο). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mechanotherapy]. µηχανοκάικο (το) 
ψαρόβαρκα που διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση αεραντλίας, από την οποία 
εφοδιάζεται µε αέρα το σκάφανδρο τού δύτη, ενώ βρίσκεται στον βυθό. 
µηχανοκίνητος, -η, -ο [1870] 1. αυτός που κινείται µε µηχανή: ~ λέµβος | 
σκάφος | αντλία 2. ΣΤΡΑΤ. το τµήµα στρατού που µεταφέρεται µε µηχανικά 
οχήµατα: ~ µονάδες | µεραρχίες 3. µηχανοκίνητα (τα) (α) τα οχήµατα τού 
Στρατού Ξηράς που µεταφέρουν τµήµατα του (β) τα τεθωρακισµένα άρµατα 
µάχης ΣΥΝ. τανκς. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. motorisé]. µηχανοκρατία (η) 
[1892] {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η µεταφυσική θεωρία που ερµηνεύει όλα τα 
φαινόµενα τής φύσης, ακόµα και την ύπαρξη των ζωντανών οργανισµών, µε 
βάση τη σχέση αιτίου - αποτελέσµατος και µε παραδοχή τής απόλυτης ισχύος 
και εφαρµογής των νόµων τής µηχανικής, ανάγοντας τα σύνθετα φαινόµενα σε 
απλούστερα (λ.χ. τα βιολογικά σε φυσικοχηµικά), έτσι ώστε να αποκλείεται 
κάθε έννοια σκοπιµότητας ΣΥΝ. µηχανικισµός. — µηχανοκρατικός, -ή, -ό. 
µηχανολογία (η) [1890] {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. Ο κλάδος που µελετά τον 
σχεδιασµό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των µηχανών, την 
παραγωγή, µετάδοση και χρήση τής µηχανικής ισχύος και θερµότητας. 
µηχανολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη µηχανολογία ή τον 
µηχανολόγο: ~ εξοπλισµός εργοστασίου || ~ κλάδος | κατεύθυνση. µηχανολόγος 
(ο/η) [1890] ο ειδικός στον σχεδιασµό, στην κατασκευή και επίβλεψη µηχανών 
και µηχανικών εγκαταστάσεων. µηχανοπέδη (η) {µηχανοπεδών} το φρένο 
µηχανών και ιδιαίτερα των σιδηροδρόµων και τροχιοδρόµων, που λειτουργεί µε 
πεπιεσµένο αέρα. 

[ΕΤΥΜ. < µηχανή + πέδη «δεσµός, φρένο» (βλ.λ.)]. µηχανοποίηση (η) {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η χρήση µηχανών και γενικότ. µηχανικών µέσων σε 
ευρεία κλίµακα για την υποβοήθηση ή την υποκατάσταση τής ανθρώπινης 
εργασίας: ~ τής παραγωγής ΣΥΝ. εκµηχάνιση 2. (µτφ.) το να κάνει κανείς κάτι 
να λειτουργεί σαν µηχανή, δηλ. µε τρόπο αυτόµατο, προγραµµατισµένο και 
µονότονο: η ~ τής σύγχρονης ζωής. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
mécanisation]. µηχανοποίητος, -η, -ο [1893] αυτός που κατασκευάζεται από 
µηχανές ANT. χειροποίητος. µηχανοποιώ ρ. µετβ. [αρχ.] {µηχανοποιείς... | 
µηχανοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. καθιστώ (κάτι) µηχανικό, 
αυτόµατο ή µονότονο: η σύγχρονη τεχνολογία µηχανοποίησε την ανθρώπινη ζωή 
2. εξοπλίζω µε µηχανές: ~ την παραγωγή. µηχανοργάνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -
ώσεις, -ώσεων) ΟΙΚΟΝ. Ο εξοπλισµός διοικητικής ή οικονοµικής µονάδας µε τις 
κατάλληλες µηχανές (λ.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φαξ κ.λπ.) για την 
οικονοµικά προσφορότερη παραγωγή έργου: ~ γραφείου | επιχειρήσεως | υπη-
ρεσιών υπουργείου | εφορίας. µηχανορραφία (η) [µεσν.] {µηχανορραφιών} το 
δόλιο, πανούργο σχέδιο: οι ~ των διεκδικητών τού θρόνου ΣΥΝ. δολοπλοκία, 
ραδιουργία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. µηχανορράφος (ο/η) πρόσωπο που επινοεί και 
χρησιµοποιεί δόλια µέσα, προκειµένου να βλάψει άλλους ΣΥΝ. ραδιούργος, 
δολοπλόκος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µηχανο- (< µηχανή) + -ρράφος (µε διπλασιασµό τού 
αρχικού -ρ- εν συνθέσει) < ράπτω]. µηχανορραφώ ρ. αµετβ. [αρχ.] 
{µηχανορραφείς... | µηχανορράφησα} σχεδιάζω πανουργίες, κάνω δόλια 
σχέδια: ~ εναντίον τού διευθυντή µου ΣΥΝ. δολοπλοκώ, ραδιουργώ, βυσσοδοµώ. 
µηχανοστάσιο (το) {µηχανοστασί-ου | -ων} 1. ο χώρος (σε εργοστάσιο, πλοίο 

κ.λπ.) όπου είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν µηχανές 2. στεγασµένος 
χώρος στον οποίο σταθµεύουν µηχανές έλξεως, σιδηρόδροµοι, τρόλεϊ κ.λπ.. 
µε σκοπό τη φύλαξη, τον καθαρισµό, τη συντήρηση ή την επισκευή τους. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. µηχανοστάσιον < µηχανή + -στάσιον < ρ. ϊ-στα-µαι (πβ. 
στάσις)]. _ µηχανοτεχνίτης (ο) {µηχανοτεχνιτών} ο ειδικός τεχνίτης που ασχο-
λείται µε την κατασκευή µηχανών και µεριµνά για τη συντήρηση και την 
επισκευή τους. µηχανότρατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µηχανοκίνητο αλιευτικό 
σκάφος, που ψαρεύει σύροντας δίχτυα στον βυθό τής θάλασσας. 

µηχανουργείο (το) [1852] το εργοστάσιο ή το εργαστήριο κατασκευής ή 
επισκευής µηχανών, εξαρτηµάτων τους και διαφόρων µεταλλικών αντικειµένων. 
µηχανουργία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} το έργο, η εργασία τού µηχανουργού. — 
µηχανουργικός, -ή, -ό [1825]. µηχανουργός (ο/η) 1. ο τεχνίτης που έχει 
ειδικευθεί στην κατασκευή και την επιδιόρθωση µηχανών 2. ο τεχνίτης που έχει 
ειδικευθεί στον χειρισµό µηχανών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < µηχανή + -ουργός < έργον]. µΓΠίτο)→ µυ 
µι2 (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. νότα τής ευρωπαϊκής µουσικής κλίµακας, που βρίσκεται 
µετά το ρε και πριν από το φα. [ΕΤΥΜ. < διεθν. mi < µεσν. λατ. mi, βλ. λ. νότα]. 
µία κ. µια αντων. → ένας 
µιαίνω ρ. µετβ. {µί-ανα, -άνθηκα, -ασµένος} (εκφραστ.) 1. λερώνω µε κάτι που 
προκαλεί αποτροπιασµό, ηθική µόλυνση: ~ τα χέρια µου µε αδελφικό αίµα ΣΥΝ. 
µολύνω, βροµίζω, κηλιδώνω, µαγαρίζω- (µτφ.) 2. σπιλώνω ηθικά 3. (για ιερούς 
χώρους) βεβηλώνω: ~ ναό | τα ιερά και τα όσια ΑΝΤ. καθαγιάζω. — µίανση (η) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *µιάν-ίω, αβεβ. ετύµου. Η εναλλαγή r/n, µολονότι επι-
τρέπει τη σύνδεση των λ. µιαρός και µιαίνω επί τη βάσει θέµατος *µιαρ- (πβ. 
ίσως ιαίνω - ιερός), δεν οδηγεί σε ασφαλείς αναγωγές σε άλλες I.E. γλώσσες, o 
µυκ. τ. mi-ja-ro (µιαρός) δεν επιτρέπει την υπόθεση *µιΕαρ-, ενώ εξίσου µη 
πειστικές θεωρούνται οι συνδέσεις µε λιθ. mâiva «έλος», αρχ. γερµ. meil(a) 
«λεκές», καθώς και µε σανσκρ. mutram «ούρα». µια και κ. µιας και σύνδ.· 
αφού· εισάγει αιτιολογικές προτάσεις: ~ 

ήρθες, κάτσε να φάµε µαζί. 
µιάµιση επίθ. → ενάµισης 
Μιανµάρ (η) → Μυανµάρ µίανση 
(η) → µιαίνω 
µιαρός, -ή, -ό 1. αυτός που φέρει το βάρος µεγάλης αµαρτίας, ηθικά 
µολυσµένος ΣΥΝ. µιασµένος, µαγαρισµένος, µολυσµένος, βρόµικος ΑΝΤ. 
αµίαντος, άσπιλος, αµόλυντος, άµωµος, καθαρός 2. (γενικότ.) ανήθικος, 
φαύλος. — µιαρ-ά /-ώς [αρχ.] επίρρ., µιαρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. 
µιαίνω). µιας και σύνδ. → µια και 
µίασµα (το) {µιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (εκφραστ.) 1. ό,τι µιαίνει, ό,τι προκαλεί 
ηθική µόλυνση ΣΥΝ. µόλυσµα 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε θεωρείται ότι βλάπτει την 
κοινωνία: το µετεµφυλιακό κράτος είχε χωρίσει τους Έλληνες σε εθνικόφρονες 
και µιάσµατα (κοµουνιστές). — µιασµατικός, -ή, -ό [1851], µιασµατικότητα (η) 
[1888]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µιαίνω (βλ.λ.)]. µιγαδικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε µιγάδες 2. ΜΑΘ. µιγαδικός αριθµός ο αριθµός που αποτελείται 
από πραγµατικό και από φανταστικό αριθµό, δηλ. τής µορφής α+ßi, όπου α, β 
πραγµατικοί αριθµοί και ί η φανταστική µονάδα. µιγάς (ο/η) {µιγάδ-ος, -α | -ες} 
το πρόσωπο που έχει γεννηθεί από γονείς διαφορετικής φυλής και ιδιαίτερα µε 
διαφορετικό χρώµα δέρµατος. Επίσης µιγάδας (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φυγάς, πίτζιν. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µιγάς, -άδος < ρ. µ(ε)ίγνυµι, βλ. κ. µικτός]. µίγδην επίρρ. 
(αρχαιοπρ.) ανακατωµένα- µόνο στη ΦΡ. φύρδην µιγδην βλ. λ. φύρδην. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε επιρρ. επίθηµα -δην) < ρ. µ(ε)ίγνυµι «ανακατεύω», βλ. κ. 
µικτός]. µιγκέ (το) {άκλ.} ποώδες διακοσµητικό φυτό µε λογχοειδή µακριά 
φύλλα και µικρά λευκά άνθη σε σχήµα καµπανούλας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. muguet 
< παλ. γαλλ. muguette, άλλος τ. τού muscade < musc «µόσχος, αρωµατική 
ουσία» < δηµώδ. λατ. muscus < περσ. musk. Βλ. κ. µόσχος^]. µίγµα (το) → 
µείγµα 
Μίδας (ο) ΜΥΘΟΛ. 1. βασιλιάς τής Φρυγίας, τού οποίου την επιθυµία να γίνεται 
χρυσός ό,τι πιάνει ικανοποίησε ο ∆ιόνυσος, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί ούτε 
να φάει· τελικά απαλλάχθηκε από το «δώρο» πλένοντας τα χέρια του στον 
Πακτωλό Ποταµό 2. (µετωνυµ.) πρόσωπο που αποκτά κέρδη µε ό,τι 
ασχολείται. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ασσυρ. Mita]. Μ.Ι.Ε.Τ. (το) Μορφωτικό 
Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης. µίζα (η) {µιζών} 1. (κακόσ.) η (νόµιµη ή µη) 
αµοιβή (κάποιου) για τη µεσολάβηση του σε µεγάλη αγοραπωλησία: πήρε 
µεγάλη ~ από την πώληση τής τσιµεντοβιοµηχανίας ΣΥΝ. προµήθεια 2. (στη 
χαρτοπαιξία) το αρχικό ποσό που καταθέτει κάθε παίκτης, για να µπει στο 
παιχνίδι ΣΥΝ. κάβα · 3. ΤΕΧΝΟΛ. µικρός και ισχυρός ηλεκτρικός µηχανισµός, 
που χρησιµοποιείται για την εκκίνηση των κινητήρων εσωτερικής καύσεως, 
κυρ. των αυτοκινήτων: γυρίζω τη ~ ΣΥΝ. εκκι-νητήρας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mise, θηλ. τού mis, µτχ. τ. τού p. mettre «βάζω, θέτω» (< λατ. 
mittere «στέλνω, αφήνω»). Το ίδιο ισχύει και µε τη µίζα τού αυτοκινήτου, η 
οποία αποδίδει τη γαλλ. φρ. mise (en marche) «εκκι-νητήρας»]. µιζαδόρος (ο) 
(κακόσ.) το πρόσωπο που παίρνει µίζες (για τη µεσολάβηση του σε µεγάλες 
αγοραπωλησίες). [ΕΤΎΜ; <µίζα + -δόρος (βλ.λ.)]. µιζανπλί (το) (άκλ.} 
γυναικεία κόµµωση που συνίσταται στο να δίνεται στα βρεγµένα µαλλιά µια 
φόρµα, την οποία θα διατηρήσουν και αφού στεγνώσουν. 
[ΕΤΥΜ, < γαλλ. mise en plis «(χτένισµα µαλλιών) διευθετηµένο σε κύµατα»]. 
µιζέρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) 1. η µεγάλη φτώχια, το χαµηλό 
βιοτικό επίπεδο: ζει µέσα στη - και την ανέχεια ΣΥΝ. αθλιότητα, 
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κακοµοιριά ANT. ευµάρεια, ευζωία, καλοπέραση 2. (συνεκδ.) ο οικο-
νοµικός µαρασµός, η στασιµότητα τής οικονοµικής δραστηριότητας 
ΣΥΝ. κεσάτια, ύφεση, αναδουλειά 3. η κακοµοιριά, που δεν οφείλεται 
απαραίτητα στη φτώχια, αλλά στον χαρακτήρα κάποιου, που εκδη-
λώνεται µε παραµέληση τής εµφάνισης του, τσιγγουνιά, γκρίνια ή 
άρνηση για διάφορα ευχάριστα πράγµατα, στενότητα νου, µόνιµη 
κακή διάθεση κλπ.: µέχρι να αναλάβει διακοσµητής, σ' αυτό το κτή-
ριο βασίλευε ~ και κακογουστιά || τον βλέπεις συνεχώς µε τα ίδια 
τριµµένα ρούχα, αφρόντιστο και κατηφή· η ~ προσωποποιηµένη! 4. 
(ειδικότ.) η παθολογική φιλαργυρία, η τσιγγουνιά ANT. γενναιοδωρία, 
γαλαντοµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια, -ια. [ETYM. µεσν. < ιταλ. 
miseria, βλ. κ. µίζερος]. 

µίζερος, -η, -ο (εκφραστ.) 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
φτώχια, αθλιότητα, από χαµηλό βιοτικό επίπεδο: ~ ζωή ΣΥΝ. άθλιος, 
κακοµοίρικος ANT. πολυτελής 2. (συνεκδ.) ο πενιχρός: ~ σύνταξη ΑΝΤ. 
πλούσιος 3. (για πρόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από κακοµοιριά, 
που δίνει την εντύπωση τής φτώχιας, που γκρινιάζει και δυστροπεί 
συνεχώς κ.λπ. (βλ. λ. µιζέρια, σηµ. 3) 4. (ειδικότ.) αυτός που χαρακτη-
ρίζεται από τσιγγουνιά ΣΥΝ. τσιφούτης, εξηνταβελόνης ΑΝΤ. γενναι-
όδωρος, ανοιχτοχέρης. [ΕΤΥΜ_. µεσν. < ιταλ. misero < λατ. miser]. 

Μ.Ι.Θ.Ε. (το) (Τµήµα) Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επι-
στηµών. 

µιθραϊοµός (ο) η λατρεία τού θεού Μίθρα, η οποία απέκτησε ευρεία 
διάδοση στον ρωµαϊκό κόσµο από τον 2ο αι. µ.Χ. — µιθραίστής (ο), 
µιθραίστρια (η), µιθράίστικός, -ή, -ό. [ETYM. Μεταφορά τού αγγλ. 
Mithraism < Mithras (βλ. κ. Μίθρας)]. 

Μίθρας (ο) ο θεός τού φωτός και τής δικαιοσύνης στην ινδοπερσική 
µυθολογία πριν από τον ζωροαστρισµό. — µιθράίκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < βεδ. Mitra < αβεστ. mithra «φίλος - συµφωνία, συνθήκη», 
ονοµασία τού περσικού θεού τού φωτός, ο οποίος ταυτιζόταν µε τον 
ήλιο]. 

µιθριδατισµός (ο) ο βαθµιαίος εθισµός τού οργανισµού σε ολοένα 
ισχυρότερες δόσεις δηλητηρίου. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < Μιθριδάτης | Μιθραδάτης | Μιθροδάτης (< αρχ. Μίθρας, 
περσικός θεός τού φωτός, βλ.λ.). Η λ. αναφέρεται στον Μιθριδάτη ΣΤ' 
(περ. 132-63 π.Χ.), βασιλιά τού Πόντου, για τον οποίο οι παλαιότεροι 
ιστορικοί αφηγούνταν ότι δηλητηρίαζε τον εαυτό του, χορηγώντας 
του βαθµιαίως αυξανόµενες (µη θανατηφόρες) τέτοιες ουσίες, µέχρις 
ότου απέκτησε ανοσία]. 

µικάδο (ο) {άκλ.} (παλαιότ. ως τίτλος) ο αυτοκράτορας τής Ιαπωνίας. 
Επίσης µικάδος 
[ETYM. < ιαπων. mi-kado «εξυψωµένη πύλη» (ενν. τού αυτοκρατορι-
κού ανακτόρου) < mi- «εξυψωµένος» + kado «πύλη»]. 

Μίκι Μάους (ο) → Μίκυ Μάους 
µικκύλιο (το) {µικκυλί-ου | -ων} ΧΗΜ. συσσωµάτωµα µερικών δεκά-
δων ή εκατοντάδων µορίων χαλαρά συνδεδεµένων µεταξύ τους. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µεσν. µικκύλος (υποκ. τού αρχ. µικρός), µετάφρ. δά-
νειο από αγγλ. micelle < νεολατ. micella, υποκ. τού λατ. mica «µικρό 
κοµµάτι»]. 

Μικρά Ασία [αρχ.] κ. (λαϊκ.) Μικρασία (η) χερσόνησος στο ∆. άκρο 
τής Ασίας, η οποία βρέχεται Β. από τον Εύξεινο Πόντο, Ν. από τη Με-
σόγειο Θάλασσα και ∆. από το Αιγαίο Πέλαγος. — Μικρασιάτης (ο) 
[µεσν.], Μικρασιάτισσα (η). 

µικραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {µίκρυνα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) 
µικρό ή µικρότερο: - τη φούστα | την απόσταση ΣΥΝ. σµικρύνω, ελατ-
τώνω, µειώνω ΑΝΤ. µεγαλώνω, µεγεθύνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι µικρό-
τερος, λιγοστεύω: οι µέρες το φθινόπωρο µικραίνουν ΣΥΝ. βραχύνο-
µαι, συστέλλοµαι, µειώνοµαι, συρρικνώνοµαι. — µίκρεµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

µικράκι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} (υποκ.) (εκφραστ.) 1. οτιδήποτε µικρό 
σε διαστάσεις 2. το µικρό παιδί. 

µικρανεψιός [1862] κ. µικρανιψιός (ο), µικρανεψιά κ. µικρανι-ψιά 
(η) παιδί εξαδέλφου ή εξαδέλφης. 

µικράνθρωπος (ο) [1887] {µικρανθρώπ-ου | -ων, -ους} άνθρωπος µε 
µικροπρεπή, ιταµή συµπεριφορά ΣΥΝ. ανθρωπάριο. 

µικρασιατικός, -ή, -ό [1868] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Μικρά 
Ασία: ~ φυλές | λαοί | έθιµα | γλώσσες | πολιτισµός | τραγούδια 2. ΙΣΤ. 
Μικρασιατική Καταστροφή η καταστροφική κατάληξη τής ελληνικής 
εκστρατείας στη Μικρά Ασία (1919-1922), η ήττα τού ελληνικού στρα-
τού από τα στρατεύµατα τού Κεµάλ Ατατούρκ και ο ξεριζωµός τού 
εκεί ελληνισµού. Επίσης µικρασιάτικος, -η, -ο. 

µικράτα (τα) (λαϊκ.) η νηπιακή και παιδική ηλικία: πέρασε τα - του 
στην επαρχία. [ΕΤΥΜ. < µικρός, κατά το νιάτα]. 

µίκρεµα (το) → µικραίνω 
µίκρέµπορος (ο) [µτγν.] {µικρεµπόρ-ου | -ων, -ους} 1. ο έµπορος που 

διαθέτει µικρή επιχείρηση και διαχειρίζεται µικρά κεφάλαια ΣΥΝ. 
λειανοπωλητής ΑΝΤ. µεγαλέµπορος 2. πρόσωπο που κάνει εµπόριο ψι-
λικών ΣΥΝ. ψιλικατζής. — µικρεµπόριο (το). 

Μικρές Αντίλλες (οι) {Μικρών Αντιλλών} σύµπλεγµα νησιών τής Α. 
Καραϊβικής Θάλασσας, το οποίο περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα νη-
σιά Γουαδελούπη, Γρενάδα, Μαρτινίκα, Μπαρµπάντος, Τρινιντάντ και 
Τοµπάγκο κ.ά. (πβ. λ. Μεγάλες Αντίλλες). 

µικρό- κ. µικρό- κ. µίκρ- α' συνθετικό το οποίο: 1. δηλώνει σµί-
κρυνση ή υποκορισµό (κάποιου | ενός πράγµατος): µικρο-γραφία, µι-
κρο-πωλητής, µικρ-έµπορος, µικρο-διαφορά, µικρο-δουλειά 2. προσδί-
δει µειωτικό χαρακτήρα (σε κάποιον/κάτι): µικρο-πρεπής, µικρό-µυα-
λος 3. χρησιµοποιείται ως πρόθεµα στη διεθνή µετρολογία µε β' συν-
θετικό µονάδα µετρήσεως και δηλώνει το ένα εκατοµµυριοστό τού β' 

συνθετικού: µικρο-αµπέρ, µικρο-βόλτ, µικρο-γραµµάριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. υποκοριστικός. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. µικρός και απαντά ως µικρό- προ συµφώνου (πβ. µικρο-γραφία, 
µικρο-ψυχία) και ως µικρ- προ φωνήεντος (πβ. µικρ-έµπορος, µικρ-
όφθαλµος). Ωστόσο, πολλά νέα και ελληνογενή σύνθετα εµφανίζουν 
πιο χαλαρή σύνθεση, µε συνέπεια να παρουσιάζουν τον τ. µικρο-
ακόµη και προ φωνήεντος (πβ. µικρο-έξοδο, µικρο-ηλεκτρονική)]. 

µικροαµπέρ (το) {άκλ.} ΗΛΕΚΤΡ. µονάδα εντάσεως τού ηλεκτρικού 
ρεύµατος ίση µε το ένα εκατοµµυριοστό τού αµπέρ. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
microampère (νόθο συνθ.), βλ. κ. αµπέρ]. 

µικροανάλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΧΗΜ. η χηµική 
ανάλυση εξαιρετικά µικρών ποσοτήτων ύλης, κατά σύµβαση µεταξύ 
1 και 10 χιλιοστογράµµων ή όγκου διαλύµατος 1-10 εκατοστά τού χι-
λιοστολίτρου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microanalysis]. 

µικροαντικείµενο (το)(συνήθ. στον πληθ.) αντικείµενο µικρού µε-
γέθους και συνήθ. µικρής αξίας. 

µικροαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους µικροαστούς: ~ 
νοοτροπία | συµπεριφορά 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. µικροαστική τάξη το κατώ-
τατο στρώµα τής µεσαίας αστικής τάξης, µε ιδιαίτερη κοινωνική συ-
µπεριφορά και κουλτούρα· απαρτίζεται από µικροπαραγωγούς εµπο-
ρευµάτων και µικροεπιχειρηµατίες των πόλεων και τής υπαίθρου. 

µικροαστισµος (ο) {χωρ. πληθ.) η συµπεριφορά που προσιδιάζει σε 
µικροαστούς, η µικροαστική νοοτροπία και στάση ζωής. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. petit-bourgeoisie]. 

µικροαστός (ο), µικροαστή (η) 1. κάθε µέλος τής µικροαστικής τάξης 
ΑΝΤ. µεγαλοαστός 2. (συνήθ. µειωτ.) το πρόσωπο που χαρακτηρίζεται 
από συµπεριφορά και αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν τη µι-
κροαστική τάξη, όπως το όνειρο τής κοινωνικής ανόδου, ο ατοµικι-
σµός, ο καταναλωτισµός, η εµµονή σε ό,τι εµπνέει ασφάλεια, ο συ-
ντηρητισµός και η µίµηση των µεγαλοαστών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. petit-bourgeois]. 

µικροβάτ (το) {άκλ.} ΗΛΕΚΤΡ. µονάδα ισχύος τού συνεχούς ηλεκτρι-
κού ρεύµατος και µονάδα τής ενεργού ισχύος τού εναλλασσόµενου 
ρεύµατος, ίση µε ένα εκατοµµυριοστό τού βατ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
microwatt (νόθο συνθ.), βλ. κ. βατ]. 

µικροβατικός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός µε τον οποίο επιτυγχάνεται µικρή 
και αργή µετακίνηση: ~ κοχλίας. [ΕΤΥΜ < µικρό- + -βατικός < βαίνω 
(πβ. κ. συµβατικός)]. 

µικροβιαιµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παρουσία και η κυκλοφορία µι-
κροβίων στο αίµα, που, κατά κανόνα, προκαλεί βαριά σηπτική κατά-
σταση (σηψαιµία). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. 
bacteraemia]. 

µικρόβιο (το) [1889] {µικροβί-ου | -ων} 1. κάθε µονοκύτταρος µικρο-
οργανισµός που προκαλεί ζυµώσεις ή µολυσµατικές αρρώστιες 2. 
(µτφ.-οικ.) ο µικρόσωµος, αδύναµος άνθρωπος.  — µικροβιακός, -ή, -
ό [1892]. [ΕΤΥΜ. < µικρό- + -βίο (< βίος), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
microbe]. 

µικροβιοκτόνος, -ος, -ο [1889] ΙΑΤΡ. αυτός που καταστρέφει τα µι-
κρόβια: ~ αντιβιοτικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. bactéricide (νόθο συνθ.)]. 

µικροβιολογία (η) [1886] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο την αναγνώριση και ταξινόµηση των µικροοργανισµών, 
καθώς και τη µελέτη τής δοµής και των λειτουργιών τους. — µικρο-
βιολόγος (ο/η) [1885]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
microbiologie]. 

µικροβιολογικός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε τη µικρο-
βιολογία: ~ εξέταση | εργαστήριο· ΦΡ. µικροβιολογική δοκιµασία η 
χρήση συγκεκριµένων µικροοργανισµών για τον καθορισµό τής πο-
σότητας ή τής περιεκτικότητας ουσιών, όπως είναι οι βιταµίνες, τα 
αντιβιοτικά και τα αµινοξέα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
microbiologique]. 

µίκροβίοµετρία (η) {µικροβιοµετριών} η µέτρηση των διαστάσεων 
των µικροβίων µε ειδικό µικροσκόπιο. 

µίκροβιόµετρο (το) {µικροβιοµέτρ-ου | -ων} το ειδικό µικροσκόπιο 
που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των διαστάσεων των µικροβίων. 

µίκροβίοµηχανία (η) [1894] {µικροβιοµηχανιών} η παραγωγική µο-
νάδα που διαθέτει µικρές εγκαταστάσεις και απασχολεί µικρό αριθ-
µό εργαζοµένων, οπότε εντάσσεται στον χώρο µεταξύ τής βιοµηχα-
νίας και τής βιοτεχνίας. — µικροβιοµήχανος (ο/η) [1887], µικροβιο-
µηχανικός, -ή, -ό. 

µικρόβιος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που ζει λίγο, που έχει µικρή διάρκεια 
ζωής ΣΥΝ. ολιγόζωος, βραχύβιος, λιγόχρονος ΑΝΤ. µακρόβιος, πολύ-
χρονος. 

µικροβιοφαγια (η) {µικροβιοφαγιών} ΙΑΤΡ. η καταστροφή των µι-
κροβίων που προσβάλλουν τον οργανισµό από τα φαγοκύτταρα 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. φαγοκυττάρωση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς 
γαλλ. bactériophagie]. 

µΐκροβιοφάγος (ο) το κύτταρο οργανισµού ή ο ιός που καταστρέφει 
τα µικρόβια. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. bacteriophage]. 

µίκροβιοφοβία (η) [1895] {χωρ. πληθ.} παθολογική κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από φόβο για τα µικρόβια. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. bactériophobie]. 

µικροβιοφόρος, -ος, -ο 1. αυτός που φέρει παθογόνα µικρόβια 2. 
ΙΑΤΡ. (για πρόσ.) αυτός που βρίσκεται σε ανάρρωση ή δεν έχει αρρω-
στήσει εµφανώς από λοιµώδες νόσηµα και αποβάλλει από τον οργα-
νισµό του συνεχώς µικρόβια, αποτελώντας µόνιµη αφανή πηγή µο-
λύνσεως για το περιβάλλον. 
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[ΕΤΎΜ. Απόδ. ξέν. όρου, πβ. αγγλ. carrier «φορέας»]. 
µικροβισµός (ο) ΙΑΤΡ. η παρουσία ή η αφανής διαβίωση µικροβίων σε 
οργανισµό, ανεξάρτητα από την παρουσία συµπτωµάτων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microbism]. 

µικροβόλτ (το) {άκλ.} ΗΛΕΚΤΡ. µονάδα µέτρησες των διαφορών 
ηλεκτρικού δυναµικού, η οποία ισοδυναµεί µε ένα εκατοµµυριοστό 
τού βολτ. [ΕΤΥΜ; < αγγλ. microvolt (νόθο συνθ.), βλ. κ. βολτ]. 

µικρογλωσσία (η) {µικρογλωσσιών} ΑΝΑΤ. το φαινόµενο τής παθο-
λογικά µικρής γλώσσας, που οφείλεται στην ατελή ανάπτυξη και 
διαµόρφωση της. — µΐ'κρόΥλωσσος (ο/η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. microglossia]. 

µικρογραµµάριο (το) {µικρογραµµαρί-ου | -ων} µονάδα µάζας ίση µε 
το ένα εκατοµµυριοστό τού γραµµαρίου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. microgram]. 

µικρογράµµατος, -η, -ο [1865] 1. αυτός που γράφεται µε µικρά 
γράµµατα (όχι µε κεφαλαία) ANT. µεγαλογράµµατος 2. µικρογράµ-
µατη γραφή η γραφή µε µικρά, όχι κεφαλαία γράµµατα ANT. µεγα-
λογράµµατη γραφή. 

µικρογραφία (η) [1855] {µικρογραφιών} 1. ζωγραφικό έργο µικρών 
διαστάσεων: γνωστές είναι οι ~ που κοσµούν τα µεσαιωνικά χειρό-
γραφα ΣΥΝ. µινιατούρα 2. (συνεκδ.) η τέχνη τής ζωγραφικής σε µι-
κρών διαστάσεων επιφάνειες (σε περιθώρια χειρογράφων, σε κοσµη-
µατοθήκες κ.λπ.) 3. (κατ' επέκτ.) κάθε αντικείµενο τέχνης µικρών δια-
στάσεων 4. η απεικόνιση (αντικειµένου, κατάστασης, φαινοµένου) σε 
µικρότερες διαστάσεις από τις πραγµατικές: πάνω στο γραφείο του 
υπάρχει µία τρισδιάστατη ~ τού λιµανιού (µακέτα) || το σχολείο είναι 
µία ~ τής κοινωνίας µας · 5. η γραφή µε µικρά στο µέγεθος γράµµα-
τα · 6. η φωτογράφηση ή η έρευνα µε µικροσκόπιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζω-
γραφική. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. micrographie, άσχετο προς το 
µεσν. µικρογραφία «η γραφή µε βραχύ φωνήεν»]. 

µικρογραφικός, -ή, -ό [I860] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη 
µικρογραφία 2. αυτός που γίνεται µε µικρογραφία: ~ εικόνα | διακό-
σµηση χειρογράφου 3. ΧΗΜ. µικρονραφική ανάλυση µελέτη των µε-
τάλλων και των κραµάτων στο µικροσκόπιο, συµπεριλαµβανοµένης 
και τής προετοιµασίας τους για την εξέταση αυτή. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. micrographique]. 

µικρογράφος (ο/η) [1856] 1. καλλιτέχνης που διακοσµεί µε µικρο-
γραφίες ή φτειάχνει µικρογραφίες 2. το όργανο µε το οποίο επιτυγ-
χάνεται η σχεδίαση εικόνων σε πολύ µικρές διαστάσεις. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. micrographe]. 

µικρογραφώ ρ. αµετβ. {µικρογραφείς...· εύχρ. στον ενεστ.} ασχολού-
µαι µε τη µικρογραφία, φτειάχνω µικρογραφίες. 

µικροδακτυλια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ανατοµική δυσπλασία, που 
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αφύσικα µικρών δακτύλων σε ένα ή 
περισσότερα από τα άκρα και οφείλεται σε διακοπή τής ανάπτυξης 
τους κατά την ενδοµήτρια ζωή ή σε έλλειψη µερικών φαλαγγών των 
δακτύλων. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microdactylia]. µικροδάκτυλος, -
η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) µικροδάχτυλος 1. αυτός που έχει µικρά 
δάκτυλα 2. ΙΑΤΡ. (ως ουσ.) αυτός που πάσχει από µικροδακτυλια. 
µίκροδείχνω ρ. αµετβ. [µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} φαίνοµαι µικρότε-
ρος στην ηλικία από όσο πραγµατικά είµαι. µικροδιάστηµα (το) 
(µικροδιαστήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΟΥΣ. (συ-νήθ. στον πληθ.) 
διαστήµατα µικρότερα από το ηµιτόνιο· παρατηρούνται στις εθνικές 
µουσικές διαφόρων λαών, καθώς και στη βυζαντινή µουσική, ενώ και 
η µουσική πρωτοπορία τού 20ού αι. πειραµατίστηκε στη σύνθεση µε 
µικροδιαστήµατα. µικροδοµή (η) ΓΛΩΣΣ. όρος που αναφέρεται σε 
σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα στα όρια τής πρότασης ANT. 
µακροδοµή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. microstructure (νόθο 
συνθ.)]. µικροέξοδο (το) {µικροεξόδ-ου | -ων} 1. η µικρή δαπάνη 2. 
µικροέξοδα (τα) οι καθηµερινές µικρές δαπάνες: έπαιρνε χαρτζιλίκι 
από τον πατέρα του για τα - του. µικροεπεξεργαστής (ο) ΠΛΗΡΟΦ. η 
ηλεκτρονική διάταξη (τσιπ), η οποία περιλαµβάνει τα κυκλώµατα που 
συνθέτουν την κεντρική µονάδα ενός µικροϋπολογιστή. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. microprocessor (νόθο συνθ.)]. 
µικροηλεκτρονική (η) [χωρ. πληθ.} κλάδος τής ηλεκτρονικής που 
έχει σχέση µε µικρών διαστάσεων ηλεκτρονικά κυκλώµατα και εξαρ-
τήµατα. 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microelectronics]. µικροθυµος, -
η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει αδύναµη θέληση, ασθενές ψυχικό 
φρόνηµα ΣΥΝ. µικρόψυχος, λιγόψυχος ANT. γενναίος. — µι-κροθυµία 
(η) [µτγν.]. µικροκαµερα (η) (δύσχρ. µικροκαµερών} βιντεοκάµερα 
µικροσκοπικών διαστάσεων: το εσωτερικό τής τράπεζας 
παρακολουθείται από µικροκάµερες || ο ντέτεκτιβ χρησιµοποιούσε 
ασύρµατες ~. 

µικροκαµωµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει µικρές διαστάσεις ΑΝΤ. 
τεράστιος, ογκώδης 2. (συνήθ. για πρόσ.) αυτός που έχει µικρό ανά-
στηµα και λεπτή σωµατική διάπλαση ΑΝΤ. µεγαλόσωµος. Επίσης µι-
κροκάµωτος, -η, -ο. 

µικροκαρδια (η) [1890] (µικροκαρδιών} ΙΑΤΡ.-ΑΝΑΤ. µορφή δυσπλα-
σίας, κατά την οποία η καρδιά έχει µικρότερο µέγεθος από το φυ-
σιολογικό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microcardie]. 

µικροκεφαλία (η) [1861] (µικροκεφαλιών} ΙΑΤΡ. η µη φυσιολογική µι-
κρότητα τού κεφαλιού, που συνήθ. συνοδεύεται και από διανοητικά 
προβλήµατα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microcephalic]. 

µικροκέφαλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει µικρό κεφάλι 2. ΙΑΤΡ. 
αυτός που πάσχει από µικροκεφαλία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

µικροκινητήρας (ο) ΗΛΕΚΤΡ. κινητήρας µικρών διαστάσεων, τού 
οποίου η ταχύτητα περιστροφής είναι σε µεγάλο βαθµό ελεγχόµενη 
και ο οποίος χρησιµοποιείται ευρύτατα στην ωρολογοποιία, την οδο-
ντική χειρουργική, τη ροµποτική κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. micromoteur (νόθο συνθ.)]. 

µικροκλίµα (το) (µικροκλίµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΕΤΕΩΡ. το σύνολο 
των ατµοσφαιρικών συνθηκών σε περιορισµένης έκτασης περιοχή, 
µερικά µέτρα πάνω από την επιφάνεια τού εδάφους και ως το ύψος 
τής βλάστησης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microclimat]. 

µικροκλιµατολογία (η) ΜΕΤΕΩΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος τής κλι-
µατολογίας, που έχει ως αντικείµενο µελέτης το µικροκλίµα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microclimatologie]. 

µικροκοινωνικός, -ή, -ό ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. αυτός που αναφέρεται σε µικρά 
κοινωνικά σύνολα. — µικροκοινωνικά επίρρ. 

µικροκοινωνιολογία (η) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. Ο κλάδος που ερευνά τη διάρ-
θρωση και τη λειτουργία µικρών κοινωνικών οµάδων (π.χ. οικογέ-
νεια, σχολείο, πόλη κ.λπ.) ΑΝΤ. µακροκοινωνιολογία. — µικροκοινω-
νιολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. microsociologie 
(νόθο συνθ.)]. 

µικρόκοκκος (ο) [1884] (µικροκόκκων} 1. ο µικρός κόκκος: ~ σιταριού 
2. ΒΙΟΛ. το σφαιρικό βακτήριο που συνήθ. δεν είναι παθογόνο, βρί-
σκεται φυσιολογικά στο ανθρώπινο σώµα και είναι σηµαντικό για τη 
διατήρηση τής ισορροπίας µεταξύ των µικροβίων τού δέρµατος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. micrococcus]. 

µικροκοµµατικός, -ή, -ό [1890] αυτός που χαρακτηρίζεται από µι-
κροκοµµατισµό: τα κόµµατα πρέπει να παραµερίσουν τα - συµφέρο-
ντα απέναντι στο εθνικώς αναγκαίο || ~ σκοπιµότητες | υπολογισµοί | 
επιδιώξεις. 

µικροκοµµατισµός (ο) [1891] η πολιτική συµπεριφορά που υπο-
τάσσει όλα τα πολιτικά θέµατα και προβλήµατα τής κοινωνίας στο 
κοµµατικό συµφέρον, η αποκλειστική επιδίωξη κοµµατικού οφέλους 
εις βάρος τού κοινωνικού και εθνικού συµφέροντος. 

µικρόκοσµος (ο) {-ου κ. -όσµου | -ων κ. -όσµων, -ους κ. -όσµους} 1. 
ο κόσµος σε µικρογραφία 2. ΦΙΛΟΣ, ο άνθρωπος ως µικρογραφία τού 
κόσµου (πβ. λ. µακρόκοσµος) · 3. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. ο κόσµος τού ατόµου και 
των υποατοµικών σωµατιδίων, στον οποίο ισχύουν οι νόµοι τής κβα-
ντικής µηχανικής · 4. το σύνολο των µικρών παιδιών: µια είδηση που 
θα ενδιαφέρει όλο τον ~: άνοιξε καινούργιο κατάστηµα παιχνιδιών... 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µικρό- + κόσµος. Η επιστηµ. σηµ. αποδίδει το ελληνο-
γενές γαλλ. microcosme]. 

µικροκύκλωµα (το) {µικροκυκλώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ΗΛΕΚΤΡ. 
ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό κύκλωµα πολύ µικρών διαστάσεων, το 
οποίο σχηµατίζεται συνήθ. µε τις µεθόδους παραγωγής των ολοκλη-
ρωµένων κυκλωµάτων 2. (γενικότ.) το µικρό κύκλωµα. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. microcircuit (νόθο συνθ.)]. 

µικροκύµατα (τα) {µικροκυµάτων} τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα 
που έχουν µήκος µεταξύ ενός χιλιοστοµέτρου και ενός µέτρου· ΦΡ. 
φούρνος µικροκυµάτων ο φούρνος που ψήνει γρήγορα τα φαγητά µε 
τη θερµότητα που αναπτύσσεται από την αλληλεπίδραση µεταξύ τής 
ύλης τού φαγητού και των µικροκυµάτων που διέρχονται µέσα από 
αυτό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. microwave (νόθο συνθ.)]. 

µικροκυτταραιµία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παρουσία στο αίµα µι-
κρών ερυθροκυττάρων. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
microcythaemia]. 

µικροκύτταρο (το) {µικροκυττάρ-ου | -ων} ΑΝΑΤ. φυσιολογικό ερυ-
θρό αιµοσφαίριο µικρής διαµέτρου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. microcyte]. 

µικρολόγος (ο) [αρχ.] 1. πρόσωπο που µιλά ή µεριµνά για ασήµαντα 
πράγµατα 2. πρόσωπο που καταπιάνεται µε την εξέταση λεπτοµερει-
ών ΣΥΝ. σχολαστικός. 

µικρολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {µικρολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
1. µιλώ και µεριµνώ για ασήµαντα ή ευτελή πράγµατα 2. καταπιάνο-
µαι µε περιττές λεπτοµέρειες, παραµερίζοντας την ουσία ενός θέµα-
τος, είµαι υπέρ το δέον σχολαστικός. — µικρολογία (η) [αρχ.]. 

 

µικρό- α' συνθετικό «µικρός ■ 
µικρο-απατεώνας (ο) µικρο-
αιτάτη (η) µικρο-απόλαυση 
(η) µικρο-ατύχηµα (το) 
µικρο-διαφορά (η) 
µικροδιόρθωση (η) µικρο-
δουλειά (η) µικρο-εκδότης (ο) 
µικρο-ενόχληση (η) 

ασήµαντος» 
µικρο-επαγγελµατίας (ο) 
µικρο-εττιχειρηµατίας (ο) 
µικρο-εργολάβος (ο) µικρο-
ζηµιά (η) µικρο-ιδιοκτήτης 
(ο) µικρο-καβγάς (ο) µικρο-
κακοποιός (ο) µικρο-
καταστηµατάρχης (ο) µικρο-
κατεργάρης (ο) 

µικρο-κατεργαριά (η) 
µικρο-κλέφτης (ο) 
µικρο-κλοπή (η) µικρο-
κτηµατίας (ο) µικρο-
λαθάκι (το) µικρο-
λεπτοµέρεια (η) µικρο-
λωποδύτης (ο) µικρο-
λωποδυσία (η) 
µικροµάγαζο (το) 

µικρο-µάτης (ο) 
µικρο-µέτοχος (ο) 
µικρο-παράγοντας (ο) 
µικρο-παρεξήγηση (η) 
µικρο-πονηριά (η) 
µικρο-ποσό (το) 
µικρο-πρόβληµα (το) 
µικρο-πρόσωπος (ο) 
µικρό-στοµος, -η, -ο 

µικρο-συµπλοκή (η) 
µικρο-συµφέροντα (τα) 
µικρο-τραυµατισµός (ο) 
µικρο-τσιφλικάς (ο) 
µικρο-φθορά (η) µικρο-
χαρά (η) 
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µικροµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µάννα µικρής ηλικίας. 
µικροµαστία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δυσπλασία των µαστών, κατά την οποία ο 

ένας ή και οι δύο µαστοί έχουν αφύσικα µικρό µέγεθος ANT. µεγαλοµαστία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. micromastia]. 

µικροµέγαλος, -η, -ο [1861] (κακόσ.) (συνήθ. το ουδ. ως ουσ.) (παιδί) που 
µιλάει και συµπεριφέρεται όπως οι µεγάλοι. — µικροµενα-λίστικος. -η, -ο. 

µικροµέλεια (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική µικρότητα ή 
βραχύτητα των άκρων τού σώµατος σε σχέση µε τον κορµό. Επίσης 
µικροµελία [ΕΤΥΜ < ΟΦΧ- µικροµελής < µικρό- + -µελής (< µέλος)]. 

µικροµεσαίος, -α, -ο (για επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες τους) αυτός που έχει 
µεσαία οικονοµική επιφάνεια: ~ επιχειρήσεις || (κ. ως ουσ.) ο φορολογικός 
νόµος πλήττει κυρίως τους ~. 

µικρόµετρο (το) [1809] {µικροµέτρ-ου | -ων} 1. όργανο για την ακριβή µέτρηση 
µικρών αποστάσεων, γωνιών κ.λπ. 2. όργανο για την ακριβή µέτρηση τού 
πάχους ή τού µήκους (εφόσον είναι µικρό) εξαρτηµάτων µηχανών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. micromètre]. 

µικροµηκάς (ο) {µικροµηκάδες} (στην αργκό των κινηµατογραφιστών) ο 
δηµιουργός ταινίας µικρού µήκους: «το φεστιβάλ τής ∆ρά-µας συγκεντρώνει 
την αφρόκρεµα των Ελλήνων ~» (εφηµ.). 

µικροµοριακός, -ή, -ό ΒΙΟΛ. (για οργανική χηµική ένωση) αυτός που έχει µικρό 
αριθµό ατόµων και σχετικά µικρό µοριακό βάρος ΑΝΤ. µε-γαλοµοριακός. 

µικρόµυαλος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σύνεσης ΣΥΝ. 
µικρόνους, λιγόµυαλος, ελαφρόµυαλος, επιπόλαιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

µικροµύκητας (ο) [1890] {µικροµυκήτων} ΒΙΟΛ. µύκητας µικρών διαστάσεων, 
που φαίνεται µόνο µε µικροσκόπιο. 

µικρό(ν) (το) (παλαιότ.) µονάδα µήκους ίση µε το ένα χιλιοστό τού 
χιλιοστοµέτρου ΣΥΝ. µικρόµετρο. [ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
micron]. 

Μικρονησία (η) (αγγλ. Federated States of Micronesia = Οµόσπονδες Πολιτείες 
τής Μικρονησίας) νησιωτικό κράτος τού ∆. Ειρηνικού Ωκεανού, µε 
πρωτεύουσα την Παλιρίκ, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το 
δολάριο Η.ΠΑ. — Μικρονήσιος (ο), Μικρονήσια (η), µι-κρονησιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενές ξέν. τοπωνύµιο, < αγγλ. Micronesia. Οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα νησιά τού συµπλέγµατος είναι µικρότερα από τα αντίστοιχα 
τής Μελανησίας και τής Πολυνησίας]. 

µικρόνους, -ους, -ουν [1873] {µικρόν-οος, -οα | -οες (ουδ. -οα), -όων} (λόγ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από περιορισµένη διανοητική ικανότητα ΣΥΝ. 
µικρόµυαλος. — µικρόνοια (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

µικροοικονοµία (η) ΟΙΚΟΝ. η οικονοµία και οι οικονοµικές σχέσεις στο επίπεδο 
τής οικονοµικής µονάδας, τής ατοµικής επιχείρησης ΑΝΤ. µακροοικονοµία. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microeconomics]. 

µικροοικονοµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µικροοικονοµία 2. 
ΟΙΚΟΝ. µικροοικονοµική (η) η µελέτη τής οικονοµικής συµπεριφοράς τού 
καταναλωτή, τής επιχείρησης και των κλάδων παραγωγής. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microeconomic]. 

µικροοργανισµός (ο) [1887] ΒΙΟΛ. κάθε ζωικός και φυτικός οργανισµός, που 
είναι ορατός µόνο µε το µικροσκόπιο ΣΥΝ. µικρόβιο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. micro-organisme]. 

µικροπαντρεύω ρ. µετβ. {µικροπάντρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (κα-θηµ.) 1. (για 
γονείς) παντρεύω (τον γυιο ή την κόρη µου) σε µικρή, νεανική ηλικία 2. 
(µεσοπαθ. µικροπαντρεύοµαι) παντρεύοµαι σε µικρή ηλικία. 

µικροπολεµική (η) η πολεµική µε αθέµιτα, ευτελή µέσα. — µικρο-πολεµικός, -
ή, -ό [1865]. 

µικροπολιτική (η) [1889] 1. η πολιτική συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από 
ιδιοτέλεια, που έχει στόχο το προσωπικό όφελος τού πολιτικού ή τού 
κόµµατος εις βάρος τού δηµοσίου συµφέροντος 2. η χρήση ευτελών µεθόδων 
στο πλαίσιο τής πολιτικής αντιπαράθεσης (π.χ. σκανδαλοθηρία). 

µικροπολιτικός, -ή, -ό αυτός που ασκεί µικροπολιτική ή προσιδιάζει στη 
µικροπολιτική: ~ µέθοδοι | τεχνάσµατα | επίπεδα | αντιλήψεις | τακτική. 

µικροπρά(γ)µατα (τα) [1889] (µικροπρα)γ)µάτων) 1. αντικείµενα µικρών 
διαστάσεων ή ευτελούς αξίας 2. ζήτηµα χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα, στο οποίο 
δεν αξίζει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή: -Ήταν σπουδαίο αυτό που έκανες! -Α, 
όχι, ~! Ο καθένας θα µπορούσε να το κάνει. 

µικροπρέπεια (η) [αρχ.] {µικροπρεπειών} 1. η ιδιότητα τού µικρο-πρεπούς: οι 
αντιζηλίες και τα κακεντρεχή σχόλια τού ενός για τον άλλον φανερώνουν ~ 2. 
(συνεκδ.) η µικροπρεπής πράξη. 

µικροπρεπής, -ής, -ές (µικροπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· µικροπρεπέστ-ερος, -
ατός} αυτός που συµπεριφέρεται αναξιοπρεπώς, που δείχνει ευτελή 
συµπεριφορά: ήταν πολύ µικροπρεπές από µέρους της να του ζητήσει πίσω τα 
δώρα που του είχε κάνει || ~ χαρακτήρας | άνθρωπος ΣΥΝ. ευτελής, δεύτερος, 
φτηνός ΑΝΤ. αξιοπρεπής. — µικροπρεπώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µικρό- + -πρεπής < πρέπω]. 

µικροπωλητής (ο) [1887], µικροπωλήτρια (η) [1893] (µικροπωλη-τριών} 
µικρέµπορος που πουλά αντικείµενα στον δρόµο. 

µικρός, -ή (λόγ. -ά), -ό {µικρότερος, µικρότατος | ελάχιστος} 1. ο πε- 

ριορισµένος σε µέγεθος, σε διαστάσεις: ο ~ δείκτης τού ρολογιού δείχνει τις 
ώρες και ο µεγάλος τα λεπτά || τα νύχια τα κόβουµε µε ~ ψαλίδι || µια ~ 
τηλεόραση 14 ιντσών || ~ σπίτι | πόλη | χώρα | πουλί | τραπέζι | απόσταση || σε ~ 
κλίµακα (σε περιορισµένη έκταση) || θέλω τα παπούτσια ένα νούµερο µικρότερα 
|| το κράνος µού είναι ~ ΑΝΤ. µεγάλος- ΦΡ. (α) µικρές αγγελίες οι 
περιορισµένης έκτασης καταχωρίσεις σε συγκεκριµένο τµήµα εφηµερίδας, που 
αφορούν σε καθηµερινές ανάγκες και συναλλαγές (ενοικιάσεις και αγορές 
ακινήτων, ιδιαίτερα µαθήµατα κ.λπ.) (β) τι µικρός που είναι ο κόσµος! ως 
σχόλιο από κάποιον που συναντά έναν γνωστό του τυχαία, σε µέρος όπου δεν 
θα περίµενε να τον συναντήσει ή που ακούει για (κάποιον/κάτι) από τρίτο 
πρόσωπο το οποίο θεωρούσε άσχετο (γ) (µτφ.) δεν τον φθάνω ούτε στο µικρό 
του δαχτυλάκι δεν είµαι ούτε στο ελάχιστο αντάξιος του (δ) ταινία µικρού 
µήκους βλ. λ. µήκος (ε) ΕΚΚΛΗΣ. Μικρά Είσοδος βλ. λ. είσοδος 2. (γράµµα) 
που δεν είναι κεφαλαίο: η λέξη «µεσαίωνας» άλλοτε γράφεται µε κεφαλαίο 
(«Μεσαίωνας») και άλλοτε µε ~ µυ || (κ. ως ουσ.) όσα ονόµατα δεν είναι κύρια, 
τα γράφουµε µε µικρό 3. περιορισµένος ποσοτικά: ~ δόση | µερίδα ΑΝΤ. πολύς, 
αρκετός 4. ολιγάριθµος: ~ ακροατήριο | υπουργικό συµβούλιο ΑΝΤ. πολυάριθ-
µος 5. (συνεκδ.) αυτός που δεν ανέρχεται σε µεγάλο ύψος: ~ αριθµός | 
αποζηµίωση | ποσό | κέρδη 6. περιορισµένος χρονικά: ~ καθυστέρηση | διακοπή 
| διάλειµµα | ταξίδι ΣΥΝ. βραχύς, σύντοµος, ολιγόχρονος-ΦΡ. (λόγ.) (α) µικρόν 
κατά µικρόν σιγά-σιγά (β) προ µικρού {προ µικρού, Πολλιανός 1, 72) πριν 
από λίγο (γ) µετά µικρόν (µετά µικρόν, Κ.∆. Ματθ. 26,73) ύστερα από λίγο (δ) 
µικρού δειν βλ.λ. 7. (σχετικά µε ηλικίες) (α) (για ανθρώπους κ. ζώα) αυτός που 
δεν έχει µεγαλώσει: ~ σκυλί (β) αυτός που δεν έχει φθάσει σε ώριµη ηλικία (γ) 
(µε άρθρο) νεότερος: ο ~ αδελφός µου (δ) αυτός που δεν έχει φθάσει στην 
κατάλληλη ηλικία: είναι πολύ ~ ακόµα, για να παντρευτεί || είσαι πολύ µικρός, 
για να µου υποδείξεις πώς θα ενεργήσω- ΦΡ. (α) (παροιµ.) ή µι-κρός-µικρός 
παντρέψου ή µικρός καλογερέψου πρέπει κανείς να παντρεύεται νέος (β) από 
µικρός στα βάσανα από νεαρή ηλικία στη βιοπάλη, στον αγώνα τής ζωής 8. 
µικρό (το) το παιδί, άνθρωπος (ή ζώο) πολύ νεαρής ηλικίας: το πρωί έχω 
µάθηµα µε τα ~ και το απόγευµα µε τους µεγάλους || ο γλάρος ταΐζει τα ~ του- 
ΦΡ. από µικρό κι από τρελό µαθαίνεις την αλήθεια βλ. λ. αλήθεια 9. µικρός 
(ο) (α) ο νεαρός, το παιδί (β) ο νεαρός σερβιτόρος, το γκαρσόν: µικρέ, φέρε µας 
τον λογαριασµό! (γ) ο µαθητευόµενος σε επάγγελµα, ο βοηθός: θα στείλω τον ~ 
να σας βοηθήσει 10. µικροί (οι) αυτοί που δεν διαθέτουν ισχύ (οικονοµική, 
πολιτική κ.λπ.): είναι η µοίρα των- να υποτάσσονται στη βούληση των ισχυρών | 
των µεγάλων 11. (µτφ.) αυτός που δεν εµφανίζεται σε υψηλό βαθµό, που 
εκδηλώνεται σε χαµηλή ένταση ή δεν έχει µεγάλη σηµασία: ~ λάθος | 
πρόβληµα | διαφορά | ελάττωµα | αδυναµία | ισχύς || το αυτοκίνητο κινείται µε ~ 
ταχύτητα (χαµηλή) || πήρα κι εγώ µια ~ χαρά || είναι κι αυτό µια ~ παρηγοριά 
ΑΝΤ. µεγάλος, σηµαντικός, σπουδαίος, υπολογίσιµος 12. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που στερείται αξιοπρέπειας ή αξίας: ~ άνθρωποι µε µεγάλες φιλοδοξίες || 
αποδείχθηκε ~ για µια τόσο σηµαντική αποστολή ΣΥΝ. µικροπρεπής, 
αναξιοπρεπής, τιποτένιος ΑΝΤ. αξιοπρεπής, αξιόλογος. — (υποκ.) µικρούλης, -
α, -ι [µεσν.] κ. µικρούλικος, -η/-ια, -ο κ. µικρούτσικος, -η/ -ια, -ο [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µικρός | σµικρός (αρχαιότ.), πιθ. < I.E. *smê[i]k- | *smîk-
«θρύµµα, ψίχουλο», πβ. λατ. mica «λίγο, µικρό κοµµάτι» (ίσως < *smik-ä), 
αρχ. γερµ. smähi «µικρός, χαµηλός» (> γερµ. schmähen «υβρίζω»), αρχ. αγγλ. 
smicre «κοµψός» κ.ά. Η ετυµολογική σύνδεση µε το αρχ. µείων (βλ.λ.), που θα 
οδηγούσε σε I.E. θ. *mei- «µειώνω, ελαττώνω», δεν ερµηνεύει το αρχικό σ- 
(σµικρός)]. µικροσεισµός (ο) σεισµός µικρής έντασης, που δεν γίνεται αισθητός 
από τον άνθρωπο, αλλά καταγράφεται από σεισµογράφο. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. microseism]. µικροσκελής, -ής, -ές {µικροσκελ-ούς | -είς (ουδ. 
-ή)- µικροσκελέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) αυτός που έχει κοντά πόδια, δυσανάλογα 
προς το υπόλοιπο σώµα του ΣΥΝ. κουτσοπόδαρος ΑΝΤ. µακρυπόδαρος.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ· < µικρό- + -σκελής < σκέλος]. 
µικροσκοπία (η) [1861] {µικροσκοπιών} (επιστηµ.) η εξέταση µε µικροσκόπιο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microscopie], µικροσκοπικός, -ή, -ό 
[1809] 1. αυτός που σχετίζεται µε το µικροσκόπιο ή τη µικροσκοπία 2. αυτός 
που γίνεται µε το µικροσκόπιο: ~ εξέταση 3. αυτός που είναι τόσο µικρός, ώστε 
µόνο µε µικροσκόπιο να είναι ορατός: ~ ζωύφια | οργανισµός 4. (συνήθ. κατ' 
επέκτ.) ο πολύ µικρός: δυσανάγνωστο κείµενο µε ~ γράµµατα και πολλές µου-
ντζούρες 5. αυτός που αναφέρεται στον µικρόκοσµο ή σχετίζεται µε αυτόν: ~ 
ιδιότητα ΑΝΤ. µακροσκοπικός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
microscopique]. µικροσκόπιο (το) [1761] {µικροσκοπί-ου | -ων} οπτικό όργανο 
µε τη βοήθεια τού οποίου µπορεί κανείς να δει σε µεγέθυνση την εικόνα 
αντικειµένων, τα οποία δεν µπορούν να παρατηρηθούν µε γυµνό οφθαλµό· ΦΡ. 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο το µικροσκόπιο που καθιστά δυνατή τη µεγέθυνση 
τής εικόνας αντικειµένων µε τη βοήθεια δέσµης ηλεκτρονίων που 
αλληλεπιδρούν µε αυτά. 
[ΕΤΥΜ. < µικρό- + -σκόπιο < σκοπώ, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
microscope]. µικροσφυγµία (η) {µικροσφυγµιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική 
εξασθένηση τού σφυγµού, που έχει ως συνέπεια να µη γίνεται εύκολα 
αντιληπτός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microsphygmia]. 
µικρόσχηµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει µικρό, περιορισµένων 
διαστάσεων σχήµα ΑΝΤ. µεγαλόσχηµος · 2. (για µοναχούς) αυτός που έχει 
ενδυθεί το «µικρό σχήµα» (τύπο µοναχικού ενδύµατος)· αυ- 
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τός που δεν έχει φθάσει στο µεγαλύτερο σηµείο τού ασκητικού βίου. 
µικροσωληνίσκος (ο) ΒΙΟΛ. υποκυτταρικό οργανίδιο, µε λεπτή σωληνοειδή 

µορφή, που σχηµατίζει δέσµες και µετέχει σε σηµαντικές δοµές και λειτουργίες 
των κυττάρων (κεντρόσωµα, άτρακτος, µίτωση, βλεφαρίδα). [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. microtubule(s)]. 

µικρόσωµος, -η, -ο αυτός που δεν έχει µεγάλες σωµατικές διαστάσεις, ο κοντός 
και αδύνατος ΣΥΝ. βραχύσωµος ΑΝΤ. µεγαλόσωµος. 

µικροταινία (η) {µικροταινιών} το µικροφίλµ (βλ.λ.). 
µικροτέχνηµα (το) [1877] {µικροτεχνήµ-ατος | -ατα, -άτων} καλλιτέχνηµα, 

κοµψοτέχνηµα µικρών διαστάσεων ΣΥΝ. µινιατούρα. 
µικροτεχνία (η) [µτγν.] {µικροτεχνιών} η τέχνη κατασκευής µικροτεχνηµάτων. 

— µικροτεχνικός, -ή, -ό. 
µικροτεχνίτης (ο) [1861] {µικροτεχνιτών}, µικροτεχνίτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 

1. πρόσωπο που κατασκευάζει µικροτεχνήµατα 2. ο τεχνίτης που είναι 
µετρίου επιπέδου και κατασκευάζει µικροπράγµατα. 

µικρότητα (η) [αρχ.] {µικροτήτων} 1. το να έχει κανείς µικρές διαστάσεις- 
(µτφ.) 2. η έλλειψη αξιοπρέπειας, ανωτερότητας ΣΥΝ. µικροπρέπεια, 
αναξιοπρέπεια, ποταπότητα ΑΝΤ. αξιοπρέπεια, ανωτερότητα 3. (συνεκδ.) η 
πράξη που φανερώνει έλλειψη αξιοπρέπειας, ανωτερότητας, υψηλού ήθους: 
είναι ικανός για κάθε ~, προκειµένου να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του. 

µικροτσίπ (το) {άκλ.} ΠΛΗΡΟΦ. το πλακίδιο ολοκληρωµένου κυκλώµατος 
υπολογιστή. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. microchip (νόθο συνθ.) < micro- (< µικρό-) + chip «πλα-
κίδιο» (βλ. λ. τσιπ)]. 

µικρού δειν (αρχαιοπρ.) λίγο έλειψε να... [ΕΤΥΜ. < αρχ. µικρού δεϊν < µικρός + 
δεϊν, απρφ. τού απροσ. δει (βλ.λ.)]. 

µικροϋπολογιστής (ο) ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που υπάγεται στην 
κατηγορία των µικρών ψηφιακών υπολογιστών, δεν υπερβαίνει σε µέγεθος µια 
φορητή τηλεόραση και προορίζεται κατεξοχήν για ατοµική χρήση. [ΕΤΥΜ; 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. microcomputer (νόθο συνθ.)]. 

µικροφάγα (τα) ΒΙΟΛ. ζωτικοί οργανισµοί που τρέφονται µε µικροσκοπικά 
θρεπτικά σωµατίδια: το µύδι ανήκει στα ~ ΑΝΤ. µακροφάγα. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< αγγλ. microphaga < µτγν. µικροφάγος < µικρό- + -φάγος < θ. φαγ-, πβ. αόρ. 
β' έ-φαγ-ον]. 

µικροφερνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} δείχνω νεότερος απ' ό,τι είµαι 
ΣΥΝ. µικροδείχνω ΑΝΤ. µεγαλοφέρνω, µεγαλοδείχνω. 

µικροφθαλµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική σµίκρυνση τού βολβού των 
µατιών, η οποία καθιστά τον βολβό δυσανάλογο ως προς το µέγεθος σε σχέση 
µε το µάτι. — µικρόφθαλµος, -η, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. microphtalmie]. 

µικροφίλµ (το) {άκλ.} ΦΩΤΟΓΡ. φιλµ σε µορφή ρολού ή ταινίας, που επιτρέπει 
την αρχειοθέτηση µεγάλου αριθµού κειµένων και εικόνων ΣΥΝ. µικροταινία. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. microfilm (νόθο συνθ.) < micro (< µικρό-) + film (βλ. κ. 
φιλµ)]. 

µικροφιλόδοξος, -η, -ο [1891] 1. αυτός που έχει µικρές φιλοδοξίες, που 
επιζητεί ασήµαντα πράγµατα 2. αυτός που είναι άσηµος και ταυτόχρονα 
φιλόδοξος: ~ επαρχιώτης πολιτικός. — µικροφιλοδοξία (η) {18871. 

µικροφιλότιµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δείχνει φιλοτιµία για 
µικροπράγµατα ΣΥΝ. ψωροφιλότιµος 2. µικροφιλότιµο (το) {χωρ. πληθ.) η 
ευθιξία που δείχνει κανείς για ασήµαντες αφορµές. — µι-κροφιλοτιµία (η) 
[µτγν.]. 

µικροφυής, -ής, -ές {µικροφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· µικροφυέστ-ερος, -ατός} 
(λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει µικρό ανάστηµα και λεπτή σωµατική διάπλαση 
ΣΥΝ. µικροκαµωµένος, µικρόσωµος, λεπτοφυής. [ΕΤΥΜ µτγν. < µικρό- + -
φυής < φύω | -οµαι]. 

µικροφυσική (η) ΦΥΣ. Ο τοµέας που ασχολείται µε τη µελέτη τής ύλης σε 
µικροσκοπική κλίµακα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. microphysics]. 

µικροφωνισµός (ο) ΤΕΧΝΟΛ. 1. το φαινόµενο κατά το οποίο ένα όργανο που 
αποτελεί µέρος ηλεκτρονικού κυκλώµατος, το οποίο παράγει ηχητικά κύµατα, 
παίζει τον ρόλο µικροφώνου προκαλώντας µι-κροφωνικά ρεύµατα 2. 
(ειδικότ.) η περίπτωση κατά την οποία το µεγάφωνο επιδρά στο µικρόφωνο, 
µε αποτέλεσµα να προκαλείται δυσάρεστος συριστικός ήχος. — µικροφωνίζω 
ρ. (σηµ. 2). 

µικρόφωνο (το) [1880] {µικροφών-ου | -ων} η συσκευή που µετατρέπει τον 
ήχο σε ηλεκτρικά σήµατα, ενισχύει την ένταση των ηχητικών κυµάτων και 
αποτελεί βασικό εξάρτηµα των σύγχρονων συστηµάτων εγγραφής και 
αναπαραγωγής τού ήχου: µιλάω στο ~ || ανοίγω | κλείνω τα ~ (θέτω σε 
λειτουργία | διακόπτω τη λειτουργία) || το ~ ενός κασετοφώνου | αυτόµατου 
τηλεφωνητή | κινητού τηλεφώνου || σ' αυτό το κέντρο τραγουδούν χωρίς ~ || 
άλλα δήλωσε στα δηµοσιογραφικά ~ και άλλα τελικώς έπραξε. — (υποκ.) 
µικροφωνάκι (το), µικροφωνικός, -ή, -ό [1898]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microphone, άσχετο από το αρχ. επίθ. 
µικρόφωνος «αυτός που έχει ασθενική φωνή»]. 

µΐκροφωτογραφία (η) [1892] (µικροφωτογραφιών) 1.η φωτογραφία που παίρνει 
κανείς µε τη βοήθεια µικροσκοπίου 2. η φωτογράφιση µε τη βοήθεια 
µικροσκοπίου. — µικροφωτογραφικός, -ή, -ό [1891]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. microphotograph]. 

µικροφωτογράφιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η φωτογράφιση µε 
µικροφίλµ. 

µικροχειρουργική (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής χειρουργικής που ασχολείται µε τις 
χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες εκτελούνται µε τη βοή- 

θεια µικροσκοπίου και τη χρησιµοποίηση λεπτότατων οργάνων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microchirurgie]. 

µικροχηµεία (η) {µικροχηµειών} ΧΗΜ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τις 
ιδιότητες και τη σύσταση µικρών ποσοτήτων ύλης. — µι-κροχηµικός, -ή, -ό 
[1885]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. microchimie]. 

µικροψία (η) {µικροψιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση τής όρασης, κατά την 
οποία ο ασθενής βλέπει τα αντικείµενα µικρότερα από το φυσικό τους µέγεθος 
και η οποία οφείλεται σε οργανικά, τοξικά ή ψυχολογικά αίτια. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. micropsie]. 

µικροψυχία (η) [αρχ.] {µικροψυχιών} 1. η έλλειψη υψηλού ηθικού 
αναστήµατος ΑΝΤ. γενναιοψυχία, ανωτερότητα, αξιοπρέπεια 2. η έλλειψη 
γενναιότητας, το ασθενές ψυχικό φρόνηµα ΣΥΝ. λιποψυχία, δειλία ΑΝΤ. 
γενναιότητα, ευψυχία. 

µικρόψυχος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη υψηλού 
ηθικού αναστήµατος, γενναιοψυχίας, ανωτερότητας: ~ άνθρωπος | 
συµπεριφορά | αντιµετώπιση ΣΥΝ. ευτελής, ποταπός, µηδαµινός ΑΝΤ. 
αξιοπρεπής, γενναιόψυχος, ανώτερος 2. (ειδικότ.) αυτός που δείχνει ασθενές 
ψυχικό φρόνηµα, δειλία ΣΥΝ. ολιγόψυχος, λιπόψυχος ΑΝΤ. γενναίος, 
θαρραλέος. 

µικρύνω ρ. → µικραίνω 
µίκτης (ο) {µικτών} 1. ΜΟΥΣ. ηλεκτρονική συσκευή που χρησιµοποιείται για 

τη ρύθµιση διαφόρων παραµέτρων ηχοληψίας ή µετάδοσης ηχητικών 
σηµάτων (π.χ. την ισορροπία των εντάσεων τους)· αλλιώς κονσόλα, τράπεζα 
µίξεως 2. ραδιοηλεκτρονική διάταξη που χρησιµοποιείται στους 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς ποµπούς και δέκτες για την ανάµειξη δύο 
διαφορετικών σηµάτων και την παραγωγή τού επιθυµητού σήµατος. 
[ΕΤΥΜ. < θ. µικ- < αρχ. µ(ε)ίγ-νυ-µι (βλ. λ. µειγνύω) + παραγ. επίθηµα -της, 
απόδ. τού αγγλ. mixer]. 

µικτός, -ή, -ό (σχολ. ορθ. µεικτός) 1. αυτός που προέκυψε από τη µείξη 
διαφορετικών στοιχείων ΣΥΝ. ανάµικτος, σύµµικτος, σύνθετος· ΦΡ. (α) µικτή 
γλώσσα η γλώσσα που αναµειγνύει στοιχεία δηµοτικής και καθαρεύουσας (β) 
µικτό σχολείο το σχολείο στο οποίο φοιτούν αγώ-ρια και κορίτσια (γ) µικτός 
γάµος (i) ο γάµος µεταξύ ετερόδοξων χριστιανών (ii) ο γάµος µεταξύ ατόµων 
διαφορετικής θρησκείας, φυλής, εθνικότητας κ.λπ. 2. ΜΑΘ. µικτός αριθµός 
πραγµατικός αριθµός που αποτελείται από ακέραιο και κλασµατικό αριθµό, 
λ.χ. 3 1/2 · 3. αυτός από τον οποίο δεν έχουν αφαιρεθεί οι ζηµίες, το απόβαρο 
κ.λπ.· ο µη καθαρός: ~ κέρδος | βάρος. [ΕΤΥΜ; αρχ. < ρ. µ(ε)ίγνυµι, βλ. κ. 
µειγνύω]. 

Μίκυ Μαους (ο) {άκλ.} 1. ο δηµοφιλής ήρωας κινουµένων σχεδίων και κόµικς 
για παιδιά, ο οποίος έχει µορφή ποντικού και σχεδιάστηκε από τον Γουόλτ 
Ντίσνεϋ 2. (µετωνυµ.) (α) κάθε σειρά κινουµένων σχεδίων ή κόµικς µε 
πρωταγωνιστή τον Μίκυ Μάους (β) (γενικότ.) οποιαδήποτε σειρά κινουµένων 
σχεδίων ή κόµικς για παιδιά: στα παιδιά αρέσουν πολύ τα ~. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Mickey Mouse «ο Μίκυ το ποντίκι», χαρακτήρας κινουµένων 
σχεδίων που δηµιουργήθηκε από τον W. Disney το 1928]. 

Μιλάνο (το) πόλη τής Β∆. Ιταλίας, το βασικό οικονοµικό και βιοµηχανικό 
κέντρο τής χώρας. — Μιλανέζος (ο), Μιλανέζα (η), µιλανέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Milano < λατ. Mediolanum (στην Ελλην. γνωστή κ. ως 
Μεδιόλανα, πβ. το «διάταγµα των Μεδιολάνων»), πόλη που ιδρύθηκε από 
γαλατικά φύλα στις αρχές τού 4ου αι. π.Χ., πιθ. < *medio-planum «στο µέσον 
των πεδιάδων, ανάµεσα στους κάµπους» < médius «µέσος» + planus «οµαλός, 
επίπεδος». Κατ' άλλη άποψη, ως β' συνθ. πρέπει να θεωρηθεί το κελτ. lanu 
«πεδιάδα»]. 

µιλέδη (η) {χωρ. πληθ.} (ως τιµητική προσφώνηση) η σύζυγος λόρδου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. milady < my lady «κυρία µου»]. 

µιλέτι (το) {µιλετ-ιού | -ιών} 1. ΙΣΤ. (στην πολυεθνική Οθωµανική Αυ-
τοκρατορία) αυτόνοµη, αυτοδιοικούµενη θρησκευτική κοινότητα, ορ-
γανωµένη µε δικούς της νόµους και µε επί κεφαλής τον δικό της θρησκευτικό 
ηγέτη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος ενώπιον τής κεντρικής διοίκησης για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των µελών τής κοινότητας του 
και ειδικότ. τού καθήκοντος τής πληρωµής των φόρων και τής διατήρησης τής 
εσωτερικής ασφάλειας: Ρουµ ~ (το µιλέτι των Ρωµιών, δηλ. των ορθόδοξων 
χριστιανών) 2. ΘΡΗΣΚ. (σύµφωνα µε το Κοράνιο) η θρησκεία που κήρυξαν ο 
Αβραάµ και οι άλλοι προφήτες. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. millet < αραβ. millet «έθνος»]. µίληµα (το) (µιλήµ-ατος | -
ατα, -άτων} (λογοτ.) η µιλιά, η οµιλία. µιληµένος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός µε τον 
οποίο έχει γίνει συµφωνία, προκειµένου να ενεργήσει µεροληπτικά: ήταν ~ ο 
προϊστάµενος, για να τον προτείνει στη θέση του- ΦΡ. (α) τα 'χουν µιληµένα 
έχουν συµφωνήσει εκ των προτέρων να κρατήσουν ορισµένη στάση: ~ για την 
εκλογή νέου προέδρου (β) µιληµένα-τιµηµένα για να δηλωθεί η αµοιβαία 
υπόσχεση ότι θα τηρηθούν όσα συµφωνήθηκαν. µιλητό (το) (λαϊκ.) η οµιλία, η 
συζήτηση: άρχισε ξανά το ~ || από δίπλα ακούστηκε ~· ΦΡ. στο µιλητό µε 
προσυνεννόηση (για να διευκολυνθεί κάποιος): το θέµα κανονίστηκε ~. 
Μίλητος (η) {Μιλήτου} αρχαία ελληνική πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας. — 
Μιλήσιος (ο) [αρχ.], Μιλήσια (η), µιλησιακός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ; < αρχ. 
Μίλητος | Μίλλάτος, αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. τοπωνύµιο, που ταυτίζεται από 
µερικούς µε την τοποθεσία Milawanda ορισµένων χεττιτικών επιγραφών]. µίλι 
(το) {µιλί-ου | -ων} 1. µονάδα µήκους µεγάλων αποστάσεων, διαφορετική κατά 
χώρες και εποχές 2. (ειδικότ.) (α) αγγλοσαξονική µονάδα µήκους, που 
χρησιµοποιείται στις Η.Π.Α. και τις χώρες τής Βρε- 
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τανικής Κοινοπολιτείας, υποδιαιρείται σε 1.760 γιάρδες ή 5.280 πόδια και 
ισούται µε 1.609,344 µέτρα (β) (ναυτικό) µίλι µονάδα µήκους για τη µέτρηση 
θαλάσσιων αποστάσεων, που ισούται µε 1.852 µέτρα· στις χώρες τής 
Βρετανικής Κοινοπολιτείας ισούται µε 1.853,184 µέτρα. ΓΒΤΥΜ. < µτγν. 
µίλιον, υποκ. τού λατ. miKDia «χίλιοι» (φρ. milia passuum «µία χιλιάδα 
σηµάτων»)]. 

µίλι- λεξικό πρόθηµα τού διεθνούς συστήµατος µονάδων, που σηµαίνει ένα 
χιλιοστό τής µονάδας, την οποία δηλώνει το β' συνθετικό: µι-λι-αµπέρ, µιλι-
βόλτ, µιλι-γκράµ. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα ξέν. επιστηµ. όρων (πβ. γαλλ. milli-mètre, milli-
gramme), που προέρχεται από το λατ. muli- < mille «χίλιοι»]. 
µιλιά (η) (καθηµ.) 1. ο ήχος τής φωνής, η προφορική οµιλία- ΦΡ. (α) χάνω τη 
µιλιά µου (ί) παύω να έχω την ικανότητα οµιλίας (ii) (µτφ.) µένω άναυδος, δεν 
µπορώ να αντιδράσω από έκπληξη, φόβο κ.λπ. (β) δεν βγάζω µιλιά σωπαίνω, 
δεν λέω κουβέντα (γ) δεν θέλω µιλιά! δεν θέλω αντίρρηση, δεν ακούω καµιά 
διαφωνία (δ) στόµα έχει και µιλιά δεν έχει βλ. λ. στόµα 2. (ως προσταγή) 
µιλιά! µε αυστηρό τρόπο προς κάποιον για να σωπάσω: ~! ∆εν θέλω 
ν'ακούσω κουβέντα! ΣΥΝ. σιωπή! άχνα! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. οµιλία (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ό και συνίζηση)]. 

µιλιγκράµ (το) (άκλ.) το χιλιοστόγραµµο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < γαλλ. milligramme 
(νόθο συνθ.) < milli- (< λατ. mille «χίλια») + -gramme < λατ. gramma < αρχ. 
γράµµα «µικρό βάρος», ως απόδ. τού λατ. scripulum (1/24 τής ουγκιάς), που 
θεωρήθηκε παράγ. τού scribere «γράφω»]. 

µιλιµέτρ (το) {άκλ.} το χιλιοστόµετρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ, < γαλλ. millimètre 
(νόθο συνθ.) < milli- (< λατ. mille «χίλια») + -mètre (< αρχ. µέτρο ν)]. 

µιλιµετρέ επίθ. {άκλ.} διαφανής αδιάσταλτη επιφάνεια διαιρεµένη σε χιλιοστά 
τού µέτρου, µε κάθετες και οριζόντιες λεπτές γραµµές· αποτελεί οδηγό για 
την απόλυτη ευθυγράµµιση των κειµένων και φωτογραφιών κατά το µοντάζ 
(βλ.λ.): χαρτί | χάρτης ~. [ΕΤΥΜ; < γαλλ. millimétré (νόθο συνθ.) < milli- 
(βλ. λ. µίλι-) + mètre (βλ. λ. µέτρο)]. 

µιλιµπαρ (το) {άκλ.} ΜΕΤΕΩΡ. µονάδα ατµοσφαιρικής πίεσης, ίση προς ένα 
χιλιοστό τού µπαρ και ισοδύναµη µε 1.000 δύνες ανά τετραγωνικό 
εκατοστόµετρο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. millibar (νόθο συνθ.) < milli- (βλ. λ. µίλι-) + bar (< αρχ. 
βάρος)}. 

µιλιόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) θηλυκό πρόβατο (και σπανιότ. κατσίκα) µε 
ηλικία ενός έτους ή που βρίσκεται στην πρώτη εγκυµοσύνη ΣΥΝ. αµνάδα, 
προβατίνα πρωτόγεννη. Επίσης µιλιόρι (το). [ΕΤΥΜ < αρωµ. ml'or, πιθ. < λατ. 
*agnelliola, υποκ. τού agnella «αµνάδα»]. 

µιλιούνια κ. µιλεούνια (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ανυπολόγιστος αριθµός, 
αµέτρητο πλήθος: πλάκωσε ο εχθρός µε ~ στρατό. [ΕΤΥΜ- < µεσν. µιλιούνι(ν) 
< ιταλ. millione «εκατοµµύριο» < γαλλ. million < αρχ. γαλλ. milie < λατ. 
mil(l)ia «χίλια»]. 

µιλιταρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η στρατοκρατία. — µιλιταριστής (ο), 
µιλιταρίστρια (η), µιλιταριστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. militarisme < µέσ. γαλλ. militaire < λατ. 
militaris < miles «στρατιώτης»]. 

µιλόρδος (ο) (ως τιµητική προσφώνηση) ο Αγγλος ευγενής. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού αγγλ. milord (αντιδάν.) < γαλλ. milord < αγγλ. my lord «κύριε µου». Βλ. 
κ. λόρδος]. 

Μιλτιάδης (ο) 1. αρχαίος Αθηναίος στρατηγός (περ. 554-489 π.Χ.), ο οποίος 
ηγήθηκε των αθηναϊκών στρατευµάτων στη νίκη τους επί των Περσών στη 
µάχη τού Μαραθώνα το 490 π.Χ. 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. 
«κοκκινωπός, αυτός που έχει το χρώµα τού αίµατος» < µίλτος (ή) (τεχν. όρ., 
πιθ. δάνειο), ονοµασία τού ορυκτού αιµατίτη και τού χρώµατος του]. 

µιλφέιγ (το) (άκλ.} γλυκό µε στρώσεις φύλλων κρούστας και κρέµας 
πασπαλισµένο µε λεπτή ζάχαρη (άχνη). Επίσης (λαϊκ.) µιλφέι. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. mille-feuille «χίλια φύλλα»]. 

µιλώ (κ. -άω) κ. (λόγ.) οµιλώ [αρχ.] ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µιλάς... (σπάν. µιλείς...) 
κ. (λόγ.) οµιλείς... | µίλ-ησα, -ιέµαι (κ. λόγ. οµιλούµαι), -ήθη-κα, -ηµένος} ♦ 
(αµετβ.) 1. εκφράζοµαι µε τον προφορικό λόγο, αρθρώνω λόγο: αν µπορούσαν 
να µιλήσουν τα ζώα, τι θα έλεγαν άραγε; || το µωρό άρχισε να µιλάει || ~ δυνατά 
| καθαρά | σιγά | αργά | συνέχεια | ασταµάτητα | ασυνάρτητα | γενικά | εκ µέρους 
κάποιου | επί τού θέµατος | ελεύθερα | σοβαρά | µε παρρησία | χωρίς 
περιστροφές | ορθά-κοφτά | έξω από τα δόντια (βλ. λ. δόντι)· ΦΡ. (α) εγώ 
µιλάω, εγώ τ' ακούω µιλώ µαταίως, δεν µε προσέχει κανείς (β) µιλώ µε το 
«σεις» και µε το «σας» µιλώ ευγενικά χρησιµοποιώντας τον πληθυντικό ευ-
γενείας (γ) µιλάω στον αέρα µιλάω χωρίς να µου δίνει κανείς σηµασία, χωρίς 
να εισακούοµαι (δ) το πράγµα µιλάει (από) µόνο του είναι εξόφθαλµο, 
προφανές: ~· αυτός την έκανε την κοµπίνα! 2. (+για) (α) εκφράζοµαι µε τον 
λόγο µου (γραπτό ή προφορικό), αφηγούµαι, κάνω λόγο: για τι πράγµα µιλάει 
αυτό το βιβλίο; (β) αναφέροµαι σε κάποιον/κάτι, εννοώ: µετά τους σεισµούς 
συγκεντρώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι σε πολύ περιορισµένους χώρους- µιλάµε 
για αφόρητη κατάσταση || εκτελεί τους πιο απίθανους υπολογισµούς µε 
απίστευτη ταχύτητα· σου µιλάω για ιδιοφυΐα 3. εκφωνώ λόγο ή κάνω διάλεξη: 
µίλησε για την επέτειο τού «Όχι» || µίλησε σε συγκέντρωση οπαδών του 4. έχω 
τον λόγο: τώρα - εγώ και δεν θέλω να µε διακόψει κανείς! 5. εκφράζω τις 
απόψεις µου, τη συµφωνία ή τη διαφωνία µου: ~ µε επιχειρήµατα || ~ υπέρ | 
κατά' ΦΡ. άκου | για δες ποιος µιλάει! για κάποιον που είτε λόγω τής ηλικίας 
του ή τού χαρακτήρα ή τής συµπεριφοράς του δεν δικαιούται να εκφέρει 
συγκεκριµένη άποψη: ~! 

Ενώ είναι συστηµατικός φοροφυγάς, µας µιλάει για την τήρηση των νόµων! 6. 
κάνω σχόλιο, αντιδρώ- (ειδικότ.) εκφράζω τη δυσαρέσκεια µου: πρόσεξα την 
άσχηµη συµπεριφορά του, αλλά δεν µίλησα, για να µη γίνει καβγάς- ΦΡ. (παροιµ.) 
όιτοιος δεν µιλεί, τον θάφτουν όποιος δεν υπερασπίζεται τον εαυτό του και τα 
συµφέροντα του αφανίζεται από τους άλλους 7. γνωστοποιώ (κάτι): θα σου πω 
ένα µυστικό, αλλά δεν θα µιλήσεις πουθενά 8. συζητώ (µε κάποιον): ~ µε τον 
πατέρα µου για τις σπουδές µου 9. φλυαρώ: ο δάσκαλος του έκανε παρατήρηση, 
επειδή µιλούσε µε τον διπλανό του 10. επικοινωνώ, ανταλλάσσω σκέψεις: Πότε 
θα σε δω; Πρέπει να µιλήσουµε 11. µεταδίδω µηνύµατα, εκφράζω (κάτι) (χωρίς 
να χρησιµοποιώ τον λόγο): οι πράξεις µιλούν από µόνες τους || αυτή η µουσική 
µιλάει στην καρδιά µου 12. είµαι εκφραστικός, πολύ παραστατικός: καθώς 
χόρευε, όλα πάνω της µιλούσαν: µάτια, χέρια, σώµα || Γι ζωντανός πίνακας! Σαν 
να µιλάει! 13. (α) γνωρίζω και µπορώ να χρησιµοποιώ (συγκεκριµένη γλώσσα): 
~ Αγγλικά || αν και Βέλγος ο Τοµ, µιλάει πολύ καλά | άπταιστα Ελληνικά (β) 
χρησιµοποιώ (συγκεκριµένη γλώσσα) σε προφορική συνεννόηση: -Γι γλώσσα 
µιλούσες µε τους τουρίστες; -Φλαµανδικά ♦ (µετβ.) 14. απευθύνω τον λόγο (σε 
κάποιον): ~ στον Κώστα || του~ αυστηρά | συγκαταβατικά 15. (ειδικότ.) επιχειρώ 
να πείσω, να µεταπείσω (κάποιον): Ό,τι και να του πω, εµένα δεν µε ακούει- 
µίλησε του κι εσύ! (µεσοπαθ. µιλιέµαι | οµιλούµαι) 16. (για γλώσσα) 
χρησιµοποιούµαι ως µέσο επικοινωνίας µιας γλωσσικής κοινότητας: τα λατινι-
κά δεν µιλιούνται | οµιλούνται πια- ΦΡ. λιγότερο οµιλούµενες γλώσσες οι 
γλώσσες που οµιλούνται από µικρό αριθµό οµιλητών 17. (ως αλληλοπαθές) έχω 
φιλικές σχέσεις ή οικειότητα µε κάποιον: δεν µιλιούνται ούτε καν χαιρετιούνται 
(είτε επειδή δεν γνωρίζονται είτε επειδή έχουν εχθρικές σχέσεις)· ΦΡ. (α) δεν 
µιλιέται δεν έχει διάθεση για συζήτηση (επειδή είναι στενοχωρηµένος, 
κακόκεφος ή θυµωµένος) (β) τα µιλήσαµε | τα έχουµε µιληµένα καταλήξαµε σε 
συµφωνία 18. (η µτχ. µιληµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελώ. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. µιλώ < αρχ. οµιλώ (-έω), αρχική σηµ. «βρίσκοµαι µαζί µε κάποιον, κάνω 
συντροφιά µαζί του» (η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.), < όµιλος (βλ.λ.)]. µίµηση 
(η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να µιµείται κανείς 
(κάποιον/κάτι): η ~ ξένων προτύπων ANT. πρωτοτυπία 2. (συνεκδ.) το έργο ή οι 
πράξεις που αντιγράφουν πιστά πρότυπο: σύµφωνα µε τον ορισµό τού 
Αριστοτέλη, η τραγωδία είναι - πράξεως 3. (ειδικότ.) η περιπαικτικού χαρακτήρα 
επανάληψη των κινήσεων, των χειρονοµιών και εκφράσεων ή και τής οµιλίας 
(κάποιου) µε παρόµοια χροιά και τόνο φωνής: αυτός ο κωµικός είναι καλός στις 
~ πολιτικών · 4. ΨΥΧΟΛ. η συνειδητή ή η ασύνειδη προσπάθεια κάποιου να 
αναπαραγάγει στη σκέψη ή τη συµπεριφορά του το ίδιο πρότυπο σκέψης ή 
συµπεριφοράς που παρατήρησε σε άλλον · 5. ΦΙΛΟΣ, αρχή τής αισθητικής και 
τής θεωρίας τής τέχνης, σύµφωνα µε την οποία η τέχνη αναπαριστά 
δηµιουργικά (γεγονότα, πρόσωπα, συναισθήµατα, πράξεις, καταστάσεις κ.λπ.)· 
6. ΜΟΥΣ. ο τρόπος µουσικής γραφής, που συνίσταται στο να επαναλαµβάνεται 
το ίδιο µελωδικό σχήµα από τη µια φωνή στην άλλη ή από το ένα όργανο στο 
άλλο. µιµητής (ο) [αρχ.], µιµήτρια (η) [1842] {µιµητριών} πρόσωπο που 
ακολουθεί πιστά το πρότυπο, το παράδειγµα άλλου: το έργο του βρήκε αργότερα 
πολλούς ~. µιµητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µίµηση: ~ κι-
νήσεις 2. αυτός που έχει την τάση να µιµείται: ο άνθρωπος είναι ~ ζώο 3. 
µιµητική (η) η τέχνη τής µίµησης (προσώπων σε συγκεκριµένες καταστάσεις, 
ζώων κ.λπ.) µε µέσο τις χειρονοµίες, τους µορφασµούς, τις κινήσεις τού 
σώµατος και χωρίς να χρησιµοποιείται λόγος ΣΥΝ. µιµική · 4. (ουσία) τής 
οποίας η χορήγηση προκαλεί διέγερση ορισµένων νεύρων και ιδιαίτ. των 
συµπαθητικών και παρασυµπαθητικών. — µιµητικ-ά /-ώς [µτγν.] επίρρ., 
µιµητικότητα (η) [1898]. µιµητισµός (ο) 1. (κακόσ.) η παθητική και άκριτη 
αντιγραφή προτύπων (σε ιδέες, τρόπους, συµπεριφορά κ.λπ.): ~ στη µόδα | τού 
τρόπου ζωής των ξένων ΣΥΝ. µιµητικότητα 2. ΒΙΟΛ. το βιολογικό φαινόµενο, 
κατά το οποίο ένα ζώο µοιάζει εξωτερικά µε ένα άλλο ή µε µέρος τού 
περιβάλλοντος του, κυρ. ως µέσο προστασίας από τους θηρευτές του (βλ. λ. 
οµοιοχρωµία). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mimétisme]. µιµικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τους µίµους ή γίνεται κατά τον τρόπο των µίµων 2. 
µιµική (η) η µιµητική (βλ. λ. µιµητικός) · 3. ΙΑΤΡ. µιµικοι µύες οι δερµατικοί 
µύες τού προσώπου, οι οποίοι, όταν συστέλλονται, προκαλούν κινήσεις που 
αλλάζουν την έκφραση. Μίµνερµος (ο) {Μίµνερµου} αρχαίος Έλληνας 
ελεγειακός λυρικός ποιητής από την Κολοφώνα (7ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < µίµνω (άλλος τ. τού ρ. µένω: µί-µν-ω < θ. µν-, µη-
δενισµ. βαθµ. τού µεν-, µε ενεστ. αναδιπλασιασµό µι-) + -έρµος < Έρµης}. 
µιµόνλωσσα (η) [χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. ό,τι συνοδεύει και συµπληρώνει τη διά 
τής γλώσσας επικοινωνία, η παραγλώσσα (βλ.λ.) ΑΝΤ. λεξί-γλωσσα. 

[ΕΤΥΜ o όρος πλάστηκε από τον γλωσσολόγο Γ. Χατζιδάκι]. µΐµογράφος (ο) 
[µτγν.] ΦΙΛΟΛ. Ο ποιητής µίµων.  — µιµογραφία (η) 
[1819]. µιµόδραµα (το) (µιµοδράµ-ατος | -ατα, -άτων} λυρικό δράµα που 
εκτελείται µε µιµητικές κινήσεις και εκφράσεις των ηθοποιών (µε παντοµίµα). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mimodrame]. µιµόζα (η) (καθηµ.) γένος 
φυτών, συγγενικών προς την ακακία, που καλλιεργούνται ως καλλωπιστικά- η 
µιµόζα η αισχυντηλή | ντροπαλή είναι το φυτό µη µου άπτου (βλ.λ.). 
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[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. mimosa < λατ. mimus < αρχ. µίµος]. 
µιµόρχηµα (το) [1861] {µιµορχήµ-ατος | -ατα, -άτων} το µπαλλέτο, το 

χορόδραµα. [ΕΤΥΜ. < µίµος + όρχηµα, απόδ. τού γαλλ. ballet (βλ. κ. 
µπαλλέτο)]. 

µίµος (ο) 1. το πρόσωπο που διαθέτει την ικανότητα να µιµείται φωνές, 
χειρονοµυες και εκφράσεις, συνήθ. για να διασκεδάζει τους άλλους: είναι πολύ 
καλός ~· µπορεί να κάνει οποιονδήποτε πολιτικό, φτάνει ν'ακούσει για λίγο τη 
φωνή του 2. ο ηθοποιός συγκεκριµένου είδους θεατρικής τέχνης, κατά την 
οποία αποδίδε µε µιµητικές κινήσεις, χειρονοµίες και µορφασµούς 
συναισθήµατα, καταστάσεις και περιστατικά · 3. (στο θέατρο) η τέχνη τής 
αναπαράστασης χαρακτήρων, συναισθηµάτων και η τέχνη τής αφήγησης µόνο 
µε την κίνηση τού σώµατος, µε χειρονοµίες και µορφασµούς ΣΥΝ. παντοµίµα 
· 4. ΦΙΛΟΛ. έµµετρο είδος τής αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, που έχει 
διαλογική µορφή και ζωντανεύει σκηνές τής καθηµερινής ζωής, µε πρόθεση 
διασκεδαστική και συνάµα σκωπτική · 5. ΖΩΟΛ. µικρό πουλί που απαντά στην 
Αµερική, έχει γκρίζο χρώµα, σκουρότερες φτερούγες και ουρά και 
χαρακτηρίζεται από την ικανότητα του να µιµείται το κελάηδηµα άλλων 
πουλιών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µίµος, αβεβ. ετύµου, τεχν. όρ„ πιθ. δάνειο. Η συσχέτιση µε το 
σανσκρ. mäyä «απάτη, απατηλή εικόνα» δεν φαίνεται καθόλου πιθανή, αφού 
προϋποθέτει δυσχερή µεταπτωτική µεταβολή. Παράγ. µιµούµαι, µιµητής, 
µίµησις κ.ά.]. 

µιµούµαι ρ. µετβ. αποθ. {µιµείσαι... | µιµήθηκα} 1. κάνω ό,τι κάνει (κάποιος 
άλλος/κάτι άλλο), φέροµαι, µιλώ, πράττω όπως (κάποιος άλ-λος/κάτι άλλο): 
είναι συνηθισµένο σχολικό αστείο οι µαθητές να µιµούνται τους καθηγητές τους 
|| - τη φωνή | το ντύσιµο | τις κινήσεις | το ύφος κάποιου || ~ δουλικά | πιστά | 
τέλεια κάποιον ΣΥΝ. παριστάνω, αντιγράφω 2. χρησιµοποιώ ως πρότυπο, ως 
υπόδειγµα: οι Λατίνοι συγγραφείς µιµήθηκαν σε σηµαντικό βαθµό τους 
αρχαίους Έλληνες οµοτέχνους τους || οι νέοι έχουν την τάση να µιµούνται αυ-
τούς που θαυµάζουν. [ΕΤΥΜ < αρχ· µιµούµαι (-έο-) < µίµος (βλ.λ.)]. 

µίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο υπόνοµος µε γόµωση από εκρηκτική ύλη για 
ανατίναξη εδάφους, σπάσιµο βράχου κ.λπ. ΣΥΝ. λαγούµι. [ΕΤΥΜ, µεσν. < 
ιταλ. mina, πιθ. κελτ. καταγωγής, πβ. ιρλ. mein «µεταλλικός»]. 

µιναδόρος (ο) ο εργάτης που είναι εξειδικευµένος στο να ανοίγει µίνες, ιδ. σε 
µεταλλεία ΣΥΝ. λαγουµιτζής. [ΕΤΥΜ < βεν. minador < mina (βλ. λ. µίνα) + -
dor (βλ. λ. -δόρος)]. 

µιναρές (ο) {µιναρέδες} ο ψηλός και λεπτός πύργος, που αποτελεί τµήµα τού 
µουσουλµανικού ναού, από τον οποίο ο χότζας ή ο µουεζίνης καλούν τους 
πιστούς για προσευχή. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. minare < αραβ. manärah «φάρος»]. 

µινάρω ρ. µετβ. {µινάρισα} ανοίγω µίνα σε (έδαφος, βράχο), για να προκαλέσω 
έκρηξη ΣΥΝ. (λόγ.) υπονοµεύω. [ΕΤΥΜ < ιταλ. minare < mina (βλ. κ. µίνα)]. 

µινέτο (το) (λαϊκ.) η αιδοιολειχία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. minette, αρχική σηµ. 
«γατούλα», υποκ. τού mine «γάτα» (ονοµατοπ. λ.). Η σηµ. «αιδοιολειχία» από 
τη γαλλ. φρ. faire minette (à une femme)]. 

µίνθη (η) {µινθών} (λόγ.) η µέντα. [ΕΤΥΜ. µτγν., αγν. ετύµου, 
προελλην. δάνειο. Βλ. κ. µέντα]. 

µίνι επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που είναι µικρός: - λεωφορείο | συσκευασία || ~ 
τηλεοπτική σειρά 2. µίνι (το) γυναικεία φούστα που φθάνει πάνω από τα 
γόνατα: φοράω ~. — (υποκ.) µινάκι (το). [ΕΤΎΜ. < αγγλ. mini < α' συνθ. 
mini-, απεσπασµένο από λ. όπως miniskirt]. 

µινιατούρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} η µικρογραφία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ζωγραφική. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. miniatura < λατ. miniatus, µτχ. τ. τού ρ. miniare «βάφω 
χρησιµοποιώντας µίνιο» < minium. Βλ. κ. µίνιο. Η λ. miniatura δήλωνε 
αρχικώς την τέχνη τής βαφής (µε µίνιο) µικρού χειρογράφου ή βιβλίου, από 
όπου και γενικεύθηκε η σηµ. «µικρογραφία», πιθ. υπό την επίδραση τού 
minimum]. 

µινιµαλισµός (ο) ελλην. ελαχιστοποίηση 1. ΚΑΛ.ΤΕΧΝ. κίνηµα που αναπτύχθηκε 
στη δεκαετία τού '50, κυρ. στην Αµερική, και βρήκε απήχηση σε διάφορες 
µορφές τέχνης, όπως η µουσική, η ζωγραφική και ο κινηµατογράφος· 
υποστηρίζει κυρίως την ανάγκη οικονοµίας στη χρήση εκφραστικών µέσων 
(συµβόλων, µοντέλων, χρωµάτων κ.λπ.) στον χώρο τής τέχνης 2. (γενικότ.) 
στάση, τακτική που συνίσταται στην απαίτηση όσο το δυνατόν λιγότερων 
πραγµάτων (στον λόγο, στα µέσα που χρησιµοποιεί κανείς κ.λπ.)· η απλότητα 
και η αναζήτηση µόνο τού ουσιώδους. — µινιµαλιστής (ο), µινιµαλίστρια (η), 
µινιµαλι-στικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. minimalisme < minimal < λατ. minimus 
«ελάχιστος, πολύ µικρός»]. 

µίνιµουµ (το) {άκλ.} το λιγότερο, το ελάχιστο: του εγγυήθηκε ένα ~ κέρδους 
από τη συµµετοχή του στην επιχείρηση ANT. µάξιµουµ. [ΕΤΥΜ. < λατ. 
minimum, ουδ. τού επιθ. minimus «ελάχιστος»]. 

µινιµπάς κ. µίνι-µπας (το) {άκλ.} µικρό λεωφορείο για τις πόλεις ΣΥΝ. 
υποαστικό λεωφορείο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. mini-bus]. 

µίνιο (το) {χωρ. πληθ.} 1. η κοκκινωπή χρωστική ύλη, η οποία αποτελείται 
κυρ. από οξίδια τού µολύβδου, έχει πολύ µεγάλη πυκνότητα και 
χρησιµοποιείται για την παρασκευή αντισκωριακών βαφών 2. (συνεκδ.) η 
αντισκωριακή βαφή που παρασκευάζεται από την παραπάνω χρωστική ύλη. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. minio < λατ. minium, ιβηρ. καταγωγής, πβ. βασκ. min]. 

µινιόν επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει λεπτή σωµατική διάπλαση ΣΥΝ. 

λεπτοκαµωµένος 2. ευπαθής και ευαίσθητος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mignon «κοµψός, χαριτωµένος» < ιταλ.η^Μ «γατούλα», 
εκφραστική λ., αγν. ετύµου]. µινκ (το) {άκλ.} το βιζόν (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. mink < αρχ. αγγλ. mynk, αγν. ετύµου]. µινόρε (το) {άκλ.} 
ΜΟΥΣ. η ελάσσων µουσική κλίµακα ή ο ελάσσων 

τρόπος, η ελάσσων συγχορδία ANT. µατζόρε. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. minore < λατ. minor «µικρότερος, λιγότερος», που συνδ. 
ετυµολογικά µε το αρχ. επίθ. µείων]. Μινόρκα (η) νησί των Βαλεαρίδων 

Νήσων τής Ισπανίας στη ∆. Μεσόγειο Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Minorca (< λατ. minor «µικρότερος, ελάσσων»), κατ' 
αντιδιαστολή προς τη Μαγιόρκα]. 

µινουέτο (το) → µενουέτο 
Μινσκ (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Λευκορωσίας. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. Minsk, 

πιθ. από το όνοµα τού ποταµού Men, που πιστεύεται πως αποτελεί την 
παλαιότ. ονοµασία τού ποταµού Svisloc, ο οποίος διαρρέει την πόλη. Υπάρχει 
η άποψη ότι η ίδια η ονοµασία Men συνδ. µε τον γερµ. ποταµό Main (κελτ. 
αρχής, πιθ. < mo «βραδύς, αργός» + enos «νερό»)]. 

µιντέρι (το) (µιντερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) χαµηλό ανατολίτικο ντιβάνι ΣΥΝ. σοφάς 
2. χαµηλό, κτιστό πεζούλι δεξιά και αριστερά από το τζάκι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
minder]. 

µίντια (τα) {άκλ.} τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης: ο πόλεµος των ~ || ~ και 
διαπλεκόµενα συµφέροντα || εργάζεται στα ~ ΣΥΝ. Μ.Μ.Ε. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
media, πληθ. τού λατ. medium «µέσο»]. 

µιντιοκρατια (η) {χωρ. πληθ.} η κυριαρχία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 
(Μ.Μ.Ε.) στη διαµόρφωση τής κοινής γνώµης. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
mediocracy (νόθο συνθ.) < media (βλ. λ. µίντια) + -cracy < -κρατία (< αρχ. 
κρατώ)]. 

µινυρίζω ρ. αµετβ. {µινύρισα} (αρχαιοπρ.) 1. κλαίω µε σιγανή φωνή: 
«εµινύριζεν ακόµη η θρηνώδης φωνή τού βρέφους» (Α. Παπαδιαµάντης) ΣΥΝ. 
κλαψουρίζω, σιγοκλαίω, κλαυθµυρίζω 2. τραγουδώ µε σιγανή φωνή ΣΥΝ. 
σιγοτραγουδώ, ψιλοτραγουδώ. — µινύρισµα (το) [µτγν.] κ. µινυρισµός (ο) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µινυρός «θρηνητικός, γοερός», αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη 
λεξιλογική οµάδα κινυρός, κινυρίζω, κινύροµαι «γοερή κραυγή, θρήνος» 
(επίσης αγν. ετύµου). Το λατ. minurrio «µουρµουρίζω, κλαψουρίζω» αποτελεί 
προσαρµοσµένο δάνειο από την Ελλην.]. 

µινωικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον βασιλιά τής Κρήτης Μίνωα 
ή την εποχή του: ~ ανάκτορα (β) µινωικός πολιτισµός ο πολιτισµός που 
αναπτύχθηκε στην Κρήτη από τα τέλη τής νεολιθικής εποχής µέχρι τις αρχές 
τής εποχής τού σιδήρου (2600-1050 π.Χ.) 2. αυτός που σχετίζεται µε τον 
µινωικό πολιτισµό και την Κρήτη τής εποχής εκείνης: ~ τέχνη. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. Minoan]. 

Μίνως (ο) [Μίνω-ος, -α} 1. βασιλιάς τής Κρήτης, από τον οποίο πήρε την 
ονοµασία του ο µινωικός πολιτισµός (βλ. λ. µινωικός) 2. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Μίνωας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αγν. ετύµου, πιθ. λ. τού προελλην. υποστρώµατος, για 
την οποία είναι αµφίβολο αν επρόκειτο αρχικώς για κύριο όνοµα ή για τίτλο 
(µε σηµ. «βασιλιάς»;). Βλ. κ. Μινώταυρος]. 

Μινώταυρος (ο) {-ου κ. -αύρου} ΜΥΘΟΛ. τέρας µε κεφάλι ταύρου και 
ανθρώπινο σώµα, που φυλακίστηκε από τον Μίνωα στον περίφηµο λαβύρινθο 
στα υπόγεια τού ανακτόρου του, ωσότου βρήκε τον θάνατο από τον Θησέα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Όπως και το κένταυρος (βλ.λ.), έτσι και η λ. 
Μινώταυρος αποτελεί πιθ. εξελληνισµένη απόδοση τού ονόµατος προελλην. 
θεότητας (µε τη σηµ. «ταύρος-άνθρωπος»;), που παρετυµο-λογήθηκε προς τις 
λ. Μίνως και ταύρος], 

µιξαζ (το) {άκλ.} η µείξη ήχων από διάφορες πηγές. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mixage < αγγλ. mix (βλ. λ. µίξερ)]. 

µιξάρω ρ. µετβ. {µιξάρισ-α, -µένος) κάνω µιξάζ. 
µίξερ (το) {άκλ.} ηλεκτρική συσκευή ανάµειξης τροφών. — (υποκ.) µιξεράκι 

(το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. mixer < p. mix «ανακατεύω, αναµειγνύω» < µέσ. αγγλ. mixt 
< λατ. mixtus, µτχ. τ. τού p. misceo «αναµειγνύω». Βλ. κ. µει-γνύω]. 

µίξη (η) - µείξη 
µιξοβαρβαρος, -η, -ο → µειξοβάρβαρος 
µιξοπαρθένα (η) → µειξοπαρθένα 
µιξτ-γκρίλ (το) {άκλ.} διαφορετικά είδη κρεάτων ψηµένα µαζί ή και ανάµικτα 

µε λαχανικά. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. mixed grill]. 
µιούζικαλ (το) {άκλ.} 1. θεατροποιηµένη παραγωγή µε διασκεδαστικό 

περιεχόµενο και απλή πλοκή, η οποία συνδυάζει µουσική, χορό και διάλογο 2. 
κινηµατογραφικό είδος, στην πλοκή τού οποίου είναι ενσωµατωµένα και 
µουσικοχορευτικά κοµµάτια. 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < αγγλ. musical < music < γαλλ. musique < λατ. musica < 
αρχ. µουσική (βλ.λ.)]. 

µ ι ου ζ ι κ  χολ (το) {άκλ.} αίθουσα στην οποία γίνονται εκτελέσεις µουσικών 
έργων και γενικότ. µουσικές εκδηλώσεις. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. music hall]. 

µιραµπό (το) {άκλ.} το ηµίσκληρο ανδρικό καπέλο, που φοριόταν σε 
παλιότερες εποχές. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. από το όνοµα τού Γάλλου ρήτορα και πολιτικού Gabriel R. de 
Mirabeau (1749-91)]. 

Μιράντα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Ξέν. κύρ. όν. (πβ. ισπ. Miranda) < λατ. 
mirandus «θαυµαστός, 
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θαυµάσιος», γερουνδιακό τού p. miror «θαυµάζω»]. 
µις (η) {άκλ.} (ως προσφώνηση) 1. (στους αγγλόφωνους) η δεσποινίς 2. η 

κοπέλα που πρωτεύει σε καλλιστεία: ~ Ελλάς | Ευρώπη ! Υφήλιος | Κόσµος. 
[ETYM. < αγγλ. miss, συγκεκοµµένος τ. τού mistress «κυρία, οικοδέσποινα» 
< µέσ. γαλλ. maistresse (> γαλλ. maîtresse), θηλ. τού maistre (> γαλλ. maître) 
< λατ. magister «άρχοντας»]. 

µισαλλοδοξία (η) [1826] {χωρ. πληθ.} το να µισεί κανείς όποιον έχει 
διαφορετικές ιδέες από τον ίδιο. 

µισαλλόδοξος, -η, -ο [1826] 1. αυτός που µισεί όσους πιστεύουν σε 
διαφορετικές από αυτόν (πολιτικές, ηθικές κ.λπ.) ιδέες 2. (γενικότ.) αυτός που 
δεν παραδέχεται ό,τι δεν συµβαδίζει µε τις δικές του θέσεις (σε θέµατα 
ηθικής, πολιτικής κ.λπ.): ~ πολιτική | σκέψη ΑΝΤ. ανεκτικός, διαλλακτικός, 
ελαστικός, ανοιχτός. [ΕΤΥΜ. < µισ- (< µισώ) + αλλόδοξος (βλ.λ.)]. 

µίσανδρος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που µισεί, που αποστρέφεται τους άνδρες: ~ 
γυναίκα (πβ. λ. µισογύνης). — µισανδρία (η) [µτγν.]. 

µισάνθρωπος (ο) [αρχ.] {µισανθρώπ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που µισεί, που 
αποστρέφεται τους άλλους ανθρώπους 2. πρόσωπο που δεν αγαπά τις 
κοινωνικές συναναστροφές, που αποφεύγει τους ανθρώπους: «Τίµων ο~» 
(έργο τού Λουκιανού, στο οποίο βασίστηκε το οµότιτλο δράµα τού Ου. 
Σαίξπηρ). — µισανθρωπία (η) [αρχ.]. 

µισανοίγω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µισάνοι-ξα, -γµένος} ♦ 1. (µετβ.) ανοίγω λίγο, 
όχι εντελώς: ~ τα παράθυρα | την πόρτα | τα µάτια ♦ (αµετβ.) 2. (για φυτά) 
αρχίζω να βλαστάνω 3. (για λουλούδια) αρχίζω να βγάζω µπουµπούκια. 

µισάνοιχτος, -η, -ο αυτός που είναι µόλις ανοιχτός: - πόρτα | µάτια. 
µισάωρο (το) χρονικό διάστηµα µισής ώρας ΣΥΝ. ηµίωρο. [ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ 

συναρπαγής από τη φρ. µισά (τής) ώρας µε την κα-τάλ. -ο τού ουδετέρου]. 
µισγάγκεια (η) (µισγαγκειών) ΓΕΩΛ. νοητή γραµµή κατά µήκος µιας ποτάµιας 

κοίτης, η οποία συνδέει όλα τα σηµεία µε το µέγιστο βάθος. 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «συµβολή φαραγγιών», < *µισγ-αγκής < µί-σγω 
(αρχαϊκός ενεστ. τού µείγνυµι, ο οποίος ανάγεται σε τ. *µίγ-σκω, όπου απαντά 
η µηδενισµ. βαθµ.· βλ. κ. µείγµα, µεΐξις) + -αγκής < αγκος «βαθιά κοιλάδα» 
(οµόρρ. των άγκ-αλη, άγκ-ύλος, άγκ-υρα κ.ά.)]. 

µισέλληνας (ο) [αρχ.] {µισελλήνων} πρόσωπο που διάκειται εχθρικά προς την 
Ελλάδα και τους Έλληνες ΣΥΝ. ανθέλληνας ANT. φιλέλληνας, ελληνολάτρης. 
— µισελληνισµός (ο) [1858], µισελληνικός, -ή, -ό [1855]. 

µισερός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει αναπηρία σωµατική ή πνευµατική 
ΣΥΝ. σακάτης, ανάπηρος ΑΝΤ. αρτιµελής 2. (για πράγµατα) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ατέλειες ΣΥΝ. ηµιτελής ΑΝΤ. ακέραιος, 
ολοκληρωµένος. 
[ΕΤΥΜ. < µισός + παραγ. επίθηµα -ερός, πιθ. κατ' αναλογίαν προς το επίθ. 
γερός. Απίθανη η παραγωγή από αρχ. µυσαρός «αποκρουστικός, βρόµικος»]. 

µισερωνω ρ. µετβ. {µισέρω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) κάνω κάποιον µισερό, 
του προκαλώ αναπηρία, τον σακατεύω. Επίσης µισερεύω. 

µισεύω ρ. µετβ. {µίσε-ψα, -µένος} (λαϊκ.-λογοτ.) αποµακρύνοµαι από την 
πατρίδα µου, ξενιτεύοµαι, αποδηµώ: «~ και τα µάτια µου | δακρύζουν 
λυπηµένα...» (γνωστό παλαιότ. τραγ.) ΑΝΤ. παλιννοστώ. — µισεµός (ο) 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µίς)σ)α «λήξη (τής λειτουργίας)» < λατ. missum (µτχ. τ. τουρ. 
mitto «στέλνω») + -εύω]. 

µισητός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προκαλεί το µίσος των άλλων ή αυτός που 
αξίζει να τον µισούν ANT. αγαπητός. — µισητά επίρρ. 

µισθάριον (το) [αρχ.] {µισθαρί-ου | -ων) (αρχαιοπρ.-ειρων.) µικρός µισθός. 
µίσθαρνος, -η, -ο (κακόσ.) αυτός που εκτελεί συγκεκριµένο έργο, 

αποβλέποντας µόνο στην υλική ανταµοιβή και αδιαφορεί εάν το έργο αυτό 
συµφωνεί µε την ηθική και ιδ. µε την ιδέα τού πατριωτισµού: ~ όργανα ξένων 
συµφερόντων ! σκοτεινών δυνάµεων. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µισθωτός 
εργάτης», συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. µισθόν άρνυσθαι «εργάζοµαι επί 
µισθώ». Το ρ. άρνυµαι «αποκτώ, κερδίζω» συνδέεται ετυµολογικά µε αρµ. 
arnum «παίρνω», ίσως και µε αβεστ. aranav- «συµφωνώ»]. 

µίσθιος, -α, -ο [µτγν.] 1. (λόγ.) αυτός που εργάζεται ή γίνεται έναντι µισθού: ~ 
υπάλληλος | εργασία ΣΥΝ. µισθωτός 2. µίσθιο (το) {µισθί-ου | -ων} κάθε 
κινητό ή ακίνητο που ενοικιάζεται, καθώς και το ενοίκιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µισθώνω. 

µισθοδοσία (η) [αρχ.] (µισθοδοσιών} 1. η καταβολή µισθού σε εργαζόµενο 2. 
το σύνολο των µηνιαίων αποδοχών εργαζοµένου. — µισθοδοτικός, -ή; -ό 
[1833]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

µισθοδοτώ ρ. µετβ. [αρχ.] {µισθοδοτείς... | µισθοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} πληρώνω, καταβάλλω µισθό σε (κάποιον). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

µισθολόγιο (το) [1897] {µισθολογί-ου | -ων} 1. ο πίνακας των µισθών των 
υπαλλήλων υπηρεσίας ή επιχείρησης 2. (συνεκδ.) η κλίµακα των µισθών κατά 
υπαλληλικό κλάδο: ~ εκπαιδευτικών | δικαστικών. 

µισθός (ο) η αντιπαροχή (το χρηµατικό ποσό) που οφείλει ο εργοδότης, στο 
πλαίσιο τής συµβάσεως εργασίας, ως αντάλλαγµα για την από µέρους τού 
εργαζοµένου παροχή εργασίας: τι µισθό παίρνεις | σου δίνουν στην εταιρεία 
σου; || βασικός | κατώτατος | πρώτος - || καθυστερούµενοι ~ || - πείνας || 
αύξηση µισθού ΣΥΝ αποδοχές, απολαβές ΦΡ (α) άξιος ο µισθός σου βλ. λ. 
άξιος (β) ακαθάριστος µισθός βλ. λ. ακαθάριστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ι. [ΕΤΥΜ; 
αρχ., αρχική σηµ. «έπαθλο, ανταµοιβή (για κατόρθωµα)», < 

I.E. *mizdhó- «µισθός, ανταµοιβή», πβ. σανσκρ. midhâ- «έπαθλο µάχης», 
αβεστ. mizda- «αµοιβή, βραβείο», αρχ. σλαβ. mizdä, ρωσ. mzdâ, γοτθ. mizdo 
«µισθός, ανταµοιβή», αρχ. γερµ. mèta, γερµ. Miete «ενοίκιο, µίσθωµα» κ.ά.]. 

µισθοσυντήρητος, -η, -ο αυτός που εξασφαλίζει τα προς το ζην µόνο µε τον 
µισθό του: ~ οικογενειάρχης. 

µισθοτροφοδοσία (η) [1833] (µισθοτροφοδοσιών) η χορήγηση τού µισθού και 
των αναγκαίων τροφίµων: η ~ στρατιωτικών υπαλλήλων. 

µισθοφορικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε µισθοφόρους 2. αυτός 
που αποτελείται από µισθοφόρους: ~ στράτευµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

µισθοφόρος (ο) ο µισθοδοτούµενος πολεµιστής σε στρατό ξένης χώρας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ αρχ. < µισθός + -φόρος < φέρω]. 

µίσθωµα (το) [αρχ.] (µισθώµ-ατος | -ατα, -άτων} το συµφωνηµένο χρηµατικό 
ποσό που καταβάλλει ο ενοικιαστής (µισθωτής) στον ιδιοκτήτη (εκµισθωτή) 
ως αντάλλαγµα για τη χρησιµοποίηση κινητού ή ακίνητου πράγµατος: το ~ 
τής γκαρσονιέρας ανερχόταν σε σαράντα χιλιάδες δραχµές ΣΥΝ. ενοίκιο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 

µισθώνω ρ. µετβ. [αρχ.] (µίσθω-σα, -θηκα, -µένος} 1. πληρώνω ενοίκιο για 
(κινητή ή ακίνητη) ιδιοκτησία, προκειµένου να τη χρησιµοποιήσω: ~ 
διαµέρισµα | βάρκα | φορτηγό για τη µετακόµιση 2. προσλαµβάνω (κάποιον) 
για συγκεκριµένη εργασία περιορισµένου χρόνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός. 

µισθώνω - εκµισθώνω - νοικιάζω. Προκειµένου για οίκηµα (κατοικία, 
γραφεία, κατάστηµα κ.λπ.), το ρ. νοικιάζω είναι αµφίσηµο-σηµαίνει τόσο 
την ενέργεια τού ιδιοκτήτη που εισπράττει χρήµατα (ενοίκιο) για την 
παραχώρηση τής χρήσης ενός χώρου, όσο και την ενέργεια τού ενοικιαστή, 
που πληρώνει χρήµατα (ενοίκιο) για τη χρήση ενός χώρου. Όπως η λ. 
νοικιάζω, έτσι και η λ. ενοίκιο (νοίκι) είναι αµφίσηµη, αφού µπορεί να 
αφορά είτε στον ιδιοκτήτη είτε στον ενοικιαστή. Η άρση τής αµφισηµίας 
τού νοικιάζω επιτυγχάνεται µε τη χρήση των λ. µισθώνω και εκµισθώνω. 
Το εκµισθώνω χρησιµοποιείται για τον ιδιοκτήτη που λαµβάνει µίσθωµα 
για το ακίνητο του από τον ενοικιαστή. Το µισθώνω χρησιµοποιείται για 
τον ενοικιαστή που δίνει µίσθωµα για ένα ακίνητο σε ιδιοκτήτη, 
προκειµένου να το χρησιµοποιήσει για τις ανάγκες του (κατοικίας, 
εργασίας κ.λπ.). o όρος που χρησιµοποιείται για το ενοίκιο που 
συµφωνείται να πληρώνει ο µισθωτής στον εκµισθωτή για τη χρήση ενός 
ακινήτου, λέγεται µίσθιο ή/και µίσθωµα. 

µίσθωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΝΟΜ. σύµβαση µε την 
οποία ο ένας συµβαλλόµενος (εκµισθωτής) αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
παραχωρήσει στον άλλο (µισθωτή) τη χρήση ενός πράγµατος και ο µισθωτής 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβά-λει το µίσθωµα που συµφωνήθηκε. 

µισθωτήριο (το) [µτγν.] {µισθωτηρί-ου | -ων} ΝΟΜ. το ιδιωτικό συµφωνητικό 
τής µισθώσεως. 

µισθωτής (ο) [αρχ.], µισθώτρια (η) [µτγν.] {µισθωτριών} ΝΟΜ. 1.το πρόσωπο 
το οποίο εκµισθώνει κινητό ή ακίνητο ΑΝΤ. εκµισθωτής 2. το πρόσωπο που 
µισθώνει την εργασία άλλων προσώπων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. 

µισθωτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τη µίσθωση ή τον µισθωτή: ~ 
συµβόλαιο | καθεστώς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός. 

µισθωτός, -ή, -ό [αρχ.] το πρόσωπο που παρέχει εργασία έναντι µισθού, 
ιδιωτικός ή δηµόσιος υπάλληλος: (κ. ως ουσ.) οι ~ και οι συνταξιούχοι 
πλήττονται κυρίως από το φορολογικό σύστηµα. 

µισιακός, -ή, -ό κ. µισακός (λαϊκ.) αυτός που ανήκει κατά το ήµισυ σε δύο 
πρόσωπα: ~ χωράφι | οικόπεδο. — µις)ι)ακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µισός + 
παραγ. επίθηµα -ιακός]. 

µισιοναριος (ο) {µισιοναρί-ου | -ων, -ους} ιεραπόστολος τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. missionario < missione < λατ. missio (sacra) «ιεραποστολή» 
(< p. mitto «πέµπω, στέλνω»)]. 

Μ ιοί pi (το) {Μισιριού} (λαϊκ.-παλαιότ.) η Αίγυπτος. — Μισιριώτης κ. 
Μισιρλής (ο), Μισιριώτισσα κ. Μισιρλού (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αραβ. 
Misri]. 

µισο-^ κ. µισό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι είναι: 1. µισό, υπάρχει κατά 
το ήµισυ: µισο-γεµάτος, µισό-κιλο 2. ελλιπές, ανολοκλήρωτο: µισό-σβηστος, 
µισό-λογα, µισο-κρυµµένος. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, 
που προέρχεται από το επίθ. µισός}. 

µισό→ κ. µισ- α' συνθετικό που δηλώνει µίσος προς κάποιον/κάτι: µισ-
έλληνας, µισ-άνθρωπος, µισο-γύνης. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. ρ. 
µισώ και απαντά ως µισ- προ φωνήεντος (λ.χ. µισ-έλληνας) και ως µισό- προ 
συµφώνου (λ.χ. µισο-γύνης)]. 

µισοαστεία-µισοσοβαρά επίρρ.· για κάτι που εκφράζεται µε αστείο τρόπο, ενώ 
στην πραγµατικότητα λέγεται σοβαρά- µεταξύ σοβαρού και αστείου. 

µισόγελο (το) το χαµόγελο. 
µισογύνης (ο) {µισογύνηδες} πρόσωπο που τρέφει αισθήµατα αποστροφής 

προς το γυναικείο φύλο (πβ. λ. µίσανδρος). — µισογυνία (η) [µτγν.] κ. 
µισογυνισµός (ο). [ΕΤΥΜ. µτγν. < µισό- (< µισώ) + -γύνης < γυνή]. 

µισοκακόµοιρος, -η, -ο (κ. ως ουσ.) αυτός που είναι σαν κακοµοίρης, µίζερος: 
φαίνεται σαν ~ µ' αυτό το ύφος. — µισοκακόµοιρα επίρρ. 

µισόλογα (τα) λόγια συγκεχυµένα και ασαφή, που αποσκοπούν 
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στην απόκρυψη τής αλήθειας: απαντώ µε ~. µισοξενία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 
η εχθρότητα προς τους ξένους (πβ. 
λ. ξενοφοβία). µισοπεθαµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που βρίσκεται στο 
µεταίχµιο ζωής και θανάτου ΣΥΝ. ηµιθανής 2. (µτφ.) αυτός που έχει 
εξαντληθεί από την κούραση, που έχει χάσει όλες του τις δυνάµεις από την προ-
σπάθεια: µετά από δεκαπέντε ώρες δουλειάς, γύρισε στο σπίτι ~ ΣΥΝ. ψόφιος, 
πτώµα. µίσος, -ή, -ό 1. αυτός που αντιστοιχεί σε ένα από τα δύο ίσα ή σχεδόν 
ίσα µέρη διαιρέσιµου όλου (πράγµατος ή µονάδας µετρήσεως µήκους, βάρους, 
χρόνου κ.λπ.): ~ ώρα είναι ίση µε 30 λεπτά || ~ µέρα | κιλό | µέτρο || ο ~ 
πληθυσµός τής χώρας || οι ~ µαθητές τής τάξης ΑΝΤ. ολόκληρος, συνολικός 2. 
µισό (το) το ένα από τα δύο ίσα µέρη, στα οποία µπορεί να διαιρεθεί ένα 
σύνολο: το ~ του 8 είναι το 4 ΣΥΝ. (λόγ.) ήµισυ· ΦΡ. µισό-µισό | µισά-µισά για 
περιπτώσεις στις οποίες κάτι µοιράζεται εξίσου σε δύο µέρη: τα κέρδη θα πάνε 
µισά-µισά • 3. αυτός που δεν έχει ολοκληρωθεί, που έχει διακοπεί στη µέση, 
πριν φτάσει στο τέλος του: κάνει ~ δουλειές (δεν τις ολοκληρώνει) || έµεινε στα 
~ (τού δρόµου | τής προσπάθειας) || µου είπε ~ λόγια, τίποτε ξεκάθαρο ΣΥΝ. 
αποσπασµατικός, ασυµπλήρωτος, ατελής, ανολοκλήρωτος, ελλιπής 4. (συνήθ. 
σκωπτ. για πρόσ.) αυτός που παρουσιάζει ελλιπή ή ανεπαρκή σωµατική 
κατασκευή ή διανοητική ανάπτυξη: - µερίδα (µικρόσωµος) || έµεινε - (για 
κάποιον που αδυνάτισε πολύ) ΣΥΝ. λειψός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ήµισος (µε καταβιβασµό τού τόνου και σίγηση τού αρχικού 
φωνήεντος) < αρχ. ήµισυς (βλ.λ.)]. µίσος (το) {µίσ-ους | -η, χωρ. γεν. πληθ.} 
αίσθηµα έντονης αντιπάθειας και εχθρότητας: άσβεστο | θανάσιµο ~ || 
καλλιεργώ | τρέφω | ενισχύω το - µεταξύ των δύο λαών || ~ απέναντι σε | προς 
καθετί καινούργιο || αφήστε τα ~ και τις διχόνοιες! ΣΥΝ. απέχθεια, αποστροφή 
ΑΝΤ. αγάπη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µίσος, βλ. κ. µισώ]. µισοσκόταδο (το) το σκοτάδι που δεν είναι 
πλήρες, αλλά διακόπτεται από φως: κρυφοµιλούσαν στο ~ || δούλευε ώς το ~. 
µισοσοβαρά επίρρ. → µισοαστεία-µισοσοβαρά µισοτιµής επίρρ. (καθηµ.) 1. 
στη µισή από την αρχική τιµή 2. (κατ' επέκτ.) πολύ φθηνά, σχεδόν δωρεάν: στο 
παζάρι στο Μοναστηράκι κάθε Κυριακή βρίσκεις ρούχα ~. µισότριβος, -η, -ο 
(λαϊκ.) 1. αυτός που έχει φθαρεί µερικώς 2. (κ. ως ουσ.) πρόσωπο µέσης ηλικίας 
3. ως χαρακτηρισµός ανήθικης γυναίκας. 
[ΕΤΥΜ. < µισός + -τριβος < τρίβω]. µισοφέγγαρο (το) (καθηµ.) 1. το 
ηµικύκλιο που εµφανίζει η σελήνη κατά το πρώτο και το τελευταίο τέταρτο της 
ΣΥΝ. ηµισέληνος 2. (κατ' επέκτ.) το δρεπανοειδές σχήµα που εµφανίζει η 
σελήνη πριν από το πρώτο της τέταρτο και µετά το τελευταίο της ΣΥΝ. 
ηµισέληνος 3. (συνεκδ.) το σχέδιο που έχει το παραπάνω δρεπανοειδές σχήµα: 
µισοφέγγαρα υπάρχουν σε πολλούς θυρεούς || το ~ είναι εθνικό σύµβολο τής 
Τουρκίας ΣΥΝ. ηµισέληνος. µισοφόρι (το) → µεσοφόρι 
Μισσισσιππής (ο) ποταµός τής Β. Αµερικής στις Κεντρικές Η.Π.Α., που 

εκβάλλει στον Κόλπο τού Μεξικού. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Mississippi, από ινδιάν. γλώσσες, στις οποίες σηµαίνει 
«µεγάλα νερά»]. µίστερ (ο) {άκλ.} 1. (στους αγγλόφωνους) κύριος· συχνά και 
σε προσφωνήσεις από Έλληνες προς αλλοδαπούς άνδρες 2. τίτλος που απο-
νέµεται σε άντρα ο οποίος αναδείχθηκε νικητής σε διαγωνισµό σω-µατοδοµής 
(µπόντι µπίλντινγκ): ~ υφήλιος. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Mister, άλλος τ. τού Master (από τον 16ο αι.), βλ. λ. ράστερ]. 
µΐΌτός (ο) [µεσν.] {µιστοί κ. µιστά (τα)} (λαϊκότ.) ο µισθός (βλ.λ.). µίσχος (ο) 
(λόγ.) λεπτό στέλεχος που συνδέει το φύλλο ή τον καρπό µε το κυρίως σώµα 
τού φυτού ΣΥΝ. κοτσάνι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., τεχν. όρ., αγν. ετύµου, καθώς δεν ευσταθεί η σύνδεση µε λιθ. 
miskas «δάσος» και µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου «µίσκαιος' κήπος»}. µισώ ρ. 
µετβ. {µισείς... | µίσ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. τρέφω µε πάθος 
αισθήµατα έντονης εχθρότητας απέναντι (σε κάποιον/κάτι), θέλω το κακό του: 
ο ένας λαός µισεί τον άλλον || τον µισεί γιατί του σκότωσε τους γονείς του ΣΥΝ. 
εχθρεύοµαι ΑΝΤ. αγαπώ 2. αποστρέφοµαι, δεν µου αρέσει (κάτι): ~ την 
υποκρισία | την αλαζονεία | τη µικροπρέπεια- ΦΡ. (α) τον πλούτον 
πολλοίεµίσησαν, την δόξαν ουδείς (ρητό) για την υπεροχή τής δόξας, ακόµη 
και απέναντι στον πλούτο (β) ο συ µισείς, ετέρω µη ποίησης (ο συ µισείς, 
έτέρωµή ποίησης, Τω-βίτ4,15) µην κάνεις σε άλλον αυτό που δεν θέλεις να σου 
κάνουν. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µισώ (-έω), αβεβ. ετύµου. Πολλά ερωτηµατικά προκαλεί 
η σύνδεση µε λατ. miser «άθλιος, ταλαίπωρος», mitto «στέλνω», ενώ δεν είναι 
σαφές αν το ρ. µισώ αποτελεί κανονικό παράγωγο τού ουσ. µίσος ή το 
αντίστροφο]. µιτάρι (το) {µιταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) εξάρτηµα τού αργαλειού, µε 
το οποίο µετακινούνται τα νήµατα τού στηµονιού, για να περνά µέσα από αυτά 
η σαΐτα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µιτάριον, υποκ. τού αρχ. µίτος]. 

µιταρώνω ρ. αµετβ. {µιτάρω-σα, -µένος} περνώ τα νήµατα τού αργαλειού στα 
µιτάρια. — µιτάρωµα (το). 

µιτάτο (το) 1. (διαλεκτ.) ποιµενική εγκατάσταση, το κατάλυµα τού βοσκού 
πάνω στα βουνά ΣΥΝ. µάντρα, στάνη, καλύβα 2. (στο Βυζάντιο) η υποχρέωση 
των πολιτών να παρέχουν στέγη και τροφή σε κρατικούς υπαλλήλους, 
πολιτικούς ή/και στρατιωτικούς, οι οποίοι ταξίδευαν στο πλαίσιο των 
καθηκόντων τους, καθώς επίσης και σε σηµαίνοντες ιδιώτες. 
[ΕΤΥΜ. < όψιµο µτγν. µητάτον < λατ. metatum «στρατιωτικό κατάλυµα» < p. 
metor «καταµετρώ»]. 

µιτάτο ή µητάτο; Το µεσαιωνικό µιτάτο προέρχεται από το λατ. metatum, 
που σήµαινε αρχικά «το στρατιωτικό κατάλυµα». Η λέξη άλλαξε διττά: 
στη σηµασία, διαλεκτικώς σήµανε ειδικότερα «ποιµενικό κατάλυµα, 
µάντρα ή καλύβα των βοσκών το καλοκαίρι στα ορεινά»· στη φωνητική, το 
e προφέρθηκε i. To -i- αυτό γράφεται µε την απλούστερη φωνητική γραφή, 
µε 1. Όπως δε έχει διδάξει από παλιά ο Γ. Χατζιδάκις, ο πατήρ τής 
ελληνικής γλωσσολογίας, η ορθογραφία των Βυζαντινών (που έγραψαν 
µητάτο) δεν δεσµεύει, αφού ελλείψει ειδικών γνώσεων οι Βυζαντινοί λόγιοι 
έγραφαν βάσει διαφορετικών κριτηρίων. Αντίθετα, το καντήλι γράφεται µε 
-η- γιατί είναι ήδη αρχαίο (κανδήλη), µολονότι και αυτό από λατ. candela. 

µίτζα (η) → µίζα 
µίτινγκ (το) {άκλ.} η (συνήθ. επίσηµη) συνάντηση, η συγκέντρωση προσώπων 

µε συγκεκριµένο σκοπό: τα στελέχη τής εταιρείας βρίσκονται σε ~ || ~ στίβου. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. meeting < p. meet «συναντώ» < αρχ. αγγλ. mëtan]. 

µίτος (ο) το νήµα, η κλωστή και ειδικότ. η κλωστή τού στηµονιού· ΦΡ. (α) 
(µτφ.) ο µίτος των ιδεών το ξετύλιγµα των σκέψεων σε µια σειρά λογικής 
αλληλουχίας, ο ειρµός των ιδεών (β) ο µίτος τής Αριάδνης βλ. λ. Αριάδνη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. όρ., αγν. ετύµου. Χωρίς επαρκή στήριξη οι συνδέσεις µε 
σανσκρ. mithâs «αµοιβαίος, αλλεπάλληλος», µε λατ. mita «ραβδί για πλέξιµο 
διχτυών);)», mitto «στέλνω», όπως και µε τη λ. µί-τρα]. 

µιτοχόνδριο (το) {µιτοχονδρί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. κυτταρικό οργανίδιο που 
συµβάλλει στην παραγωγή ενέργειας τού κυττάρου.   — µιτο-χονδριακός, -ή, -
ό. [ΕΤΎΜ. < µίτος + χόνδρος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mito-chondre]. 

µίτρα (η) {µιτρών} χρυσοποίκιλτο κάλυµµα τής κεφαλής, που φέρουν οι 
ορθόδοξοι επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι κατά την τέλεση των λειτουργικών 
τους καθηκόντων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «δεσµός», 
πιθ. µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *mei-«δένω, συνδέω» (αν δεν πρόκειται για 
απευθείας δάνειο από τη Σανσκρ.), πβ. σανσκρ. mitra- «φίλος», αβεστ. miOra- 
«συµβόλαιο, φίλος». Η λ. µίτρα δήλωνε στον Όµηρο το µέρος τής πανοπλίας 
που φορούσαν οι Κρήτες γύρω από τη µέση και κάτω από τον θώρακα]. 

µιτροειδής, -ής, -ές [1884] {µιτροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει 
σχήµα µίτρας 2. ΑΝΑΤ. µιτροειδής (βαλβίδα) η βαλβίδα ανάµεσα στον 
αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία τής καρδιάς, που αποτελείται από 
δύο τριγωνικά πτερύγια και εµποδίζει την παλινδρόµηση τού αίµατος στον 
κόλπο, όταν συστέλλεται η κοιλία: πρόπτωση µιτροειδούς (ενν. βαλβίδας). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mitral]. 

µίτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΒΙΟΛ. η διαδικασία κατά την 
οποία ένα κύτταρο διαιρείται σε δύο θυγατρικά, τα οποία έχουν πυρήνες µε 
τον ίδιο αριθµό χρωµοσωµάτων, όπως ο γονικός πυρήνας. [ΕΤΥΜ < µίτος, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. mitosis, κατ' αναλογίαν προς τον αντίστοιχο 
επιστηµ. όρο µείωση (πβ. αγγλ. meiosis)]. 

µιτωτικός, -ή, -ό ΒΙΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µίτωση 2. µιτω-τικός | 
κυτταρικός κύκλος ο κύκλος τής ζωής ενός κυττάρου που περιλαµβάνει τα 
στάδια από τη γέννηση του µε µίτωση τού γονικού κυττάρου ώς την επόµενη 
διαίρεση του (βλ. κ. λ. µίτωση, πρόφαση, µεσόφαση, ανάφαση, τελόφαση). 

Μιχαελα (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης Μιχαήλα 
Μιχαήλ (ο) {άκλ.} 1. ένας από τους δύο Αρχαγγέλους, ο οποίος στη λαϊκή 

παράδοση συνδέεται µε τον επικείµενο θάνατο κάποιου 2. όνοµα αγίων, 
πατριαρχών, επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. όνοµα ηγεµόνων τού 
Βυζαντίου και τής Ευρώπης 4. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Μιχάλης. 
(Βλ. κ. λ. Ταξιάρχης). [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < εβρ. Mikhaél «ποιος είναι σαν 
τον Θεό;»]. 
Μιχαλού (η) η γυναίκα τού Μιχάλη- κυρ. στη ΦΡ. χρωστάει τής Μι-χαλούς 
βλ. λ. χρωστώ. 

Μ.Κ.∆. (ο) Μέγιστος Κοινός ∆ιαιρέτης. 
Μ.Κ.Ε. (το) Μετεωρολογικό Κέντρο Ελληνικού. 
Μ.Κ.Ο. (ο) Μη Κυβερνητικός Οργανισµός (βλ. λ. οργανισµός). 
Μ.Μ.Ε. (τα) µέσα µαζικής ενηµέρωσης (τα έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά µέσα 

και κατ' επέκτ. τα δίκτυα πληροφορικής). 
µνα (η) µέτρο βάρους και νοµισµατική µονάδα των αρχαίων Ελλήνων. [ΕΤΥΜ. 

< αρχ. µνα, σηµιτ. δάνειο (πβ. εβρ. mane, ακκαδ. manu, ουγκα-ριτ. mn), ίσως 
µέσω φοιν. *manê]. 

µισό-1 α συνθετικό 
µισο-άδειος, -α, -ο µισό-γυµνος, -η, -ο µισο-κρυµµένος, -η, -ο µισο-σβήνω ρ. µισο-τελειώνω ρ. 
µιοό-βραστος, -η, -ο µιοο-ερειπωµένος, -η, -ο µισο-λιπόθυµος, -η, -ο µισο-σβησµένος, -η, -ο µισό-τρελος, -η, -ο 
µισο-γεµάτος, -η, -ο µισο-καµένος,-η,-ο µισο-µεθυσµένος,-η.-ο µισό-σβηστος,-η,-ο µισο-φωτισµένος,-η,-ο 
µισο-γινωµένος. -η. -ο µισό-κλειστος. -η. -ο µισο-πάλαβος, -η, -ο µισο-σκότεινος, -η, -ο µισο-χαρούµενα επίρρ. 
µισογκρεµισµένος, -η. -ο µισο-κοιµισµένος, -η, -ο µισο-ποτισµένος,-η,-ο µισο-τελειωµένος, -η, -ο µισο-ψηµένος, -η, -ο 
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µνεία (η) (σπάν. µνειών} η αναφορά που έχει τον χαρακτήρα υποµνή-
σεως: σε κανένα από τα κείµενα δεν υπάρχει η σχετική ~ || για να µη 
χαλάσει το ήπιο κλίµα, απέφυγε να κάνει - των διαφορών που τους 
χωρίζουν ΦΡ. εύφηµος µνεία (i) τιµητική διάκριση ως υπενθύµιση 
και αναγνώριση τού έργου και τής προσφοράς (κάποιου): απονέµω ~ 
σε κάποιον (ii) (ειδικότ.) ειδικός έπαινος: δίπλωµα µε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ία, νύξη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µνή-ιά < *µνα-ιά < θ. µνά- τού ρ. µνώµαι (< *µνά-οµαί) 
«σκέπτοµαι, συλλογίζοµαι», βλ. κ. µνηστή]. 

µνέω ρ. αµετβ. (λαϊκ.-λογοτ.) ορκίζοµαι: «ταµάτια η πείνα εµαύρισε, 
στα µάτια η µάννα µνέει» (∆. Σολωµός). 
[ΕΤΥΜ. < *οµνέω (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ο-) < αρχ. οµνύω 
(βλ.λ.), κατά τα ρ. σε -έω (µε µεταπλασµό)]. 

µνήµα (το) {µνήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.-λογοτ.) ο τάφος ΣΥΝ. µνη-
µούρι. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µνήµα < θ. µνη- τού ρ. µι-µνή-σκω «θυµίζω» (βλ. λ. µνή-
µη)]- 

µνηµειακός, -ή, -ό (κυρ. για οικοδοµήµατα) αυτός που έχει τις δια-
στάσεις και τη µεγαλοπρέπεια µνηµείου: ~ κτίσµατα | ζωγραφική. 

µνηµείο (το) 1. οικοδόµηµα, στήλη, άγαλµα ή άλλης µορφής γλυπτό, το 
οποίο δηµιουργείται προς τιµήν και ανάµνηση προσώπου που έχει πε-
θάνει ή σηµαντικού γεγονότος: το - τού Αγνώστου Στρατιώτη | τού 
Αφανούς Ναύτου (βλ. λ. ναύτης) || το ~ των πεσόντων || µεγαλοπρεπές 
| σεµνό ~ 2. µεµονωµένο κτίσµα ή σύνολο κτισµάτων, που έχουν δια-
σωθεί και διατηρηθεί από προηγούµενη ιστορική στιγµή και παρου-
σιάζουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον: τα αρχαία ~ µιας χώρας | µιας πε-
ριοχής || ιστορικά | εθνικά ~ || το ~ τού Παρθενώνα 3. έργο τέχνης ή λό-
γου, κατ' επέκτ. οποιοδήποτε αντικείµενο ή κείµενο αποτελεί σηµα-
ντικό δείγµα τής εποχής του: ~ λόγου || από την προϊστορική εποχή 
δεν υπάρχουν γραπτά ~ 4. (µτφ.) οτιδήποτε µπορεί να θεωρηθεί τυπι-
κό δείγµα έκφρασης µιας ιδιότητας στον υπέρµετρο βαθµό: το έργο 
του είναι ~ σοφίας || (κ. ειρων.) ~ ασάφειας | βλακείας. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
µνηµεϊον < µνήµα]. 

µνηµειώδης, -ης, -ες [1889] {µνηµειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυ-
τός που έχει τις εξαιρετικά µεγάλες και επιβλητικές διαστάσεις ενός 
µνηµείου: ~ άγαλµα | αρχιτεκτονική ΣΥΝ. µνηµειακός, κολοσσιαίος, 
µεγαλειώδης 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη λαµπρότη-
τα, που προκαλεί πολύ µεγάλη εντύπωση: ~ κινηµατογραφική παρα-
γωγή ΣΥΝ. µεγαλειώδης, επικός, κολοσσιαίος ΑΝΤ. σεµνός, ταπεινός 3. 
αυτός που ξεπερνά τα συνηθισµένα µέτρα, που θεωρείται στο είδος 
του εξαιρετικός: ~ έκδοση | αγόρευση 4. αυτός που αξίζει να µνηµο-
νευθεί, που έχει αφήσει εποχή λόγω τής ιστορικής του αξίας: ~ νίκη 
| ανακάλυψη ΣΥΝ. κοσµοϊστορικός, αλησµόνητος. — µνηµειωδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΣΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
monumental]. 

µνήµη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ικανότητα τού νου να συγκρατεί γε-
γονότα, παραστάσεις, προηγούµενες εµπειρίες κ.λπ. και να τα ανα-
καλεί µε το κατάλληλο ερέθισµα: έχω καλή | κακή | γερή | ισχυρή | 
αδύνατη ~ || χάνω τη ~ µου || ~ ελέφαντα (πολύ καλή µνήµη) ΣΥΝ. µνη-
µονικό ΑΝΤ. αµνησία 2. (συνεκδ.) η λειτουργία τού νου, κατά την 
οποία συγκρατεί και ανακαλεί γεγονότα, παραστάσεις, εµπειρίες 
κ.λπ., καθώς και ο χώρος τού νου στον οποίο υποτίθεται ότι διατη-
ρούνται αυτά: η ~ µου δεν µε βοηθεί (δεν µπορώ να θυµηθώ) || έχω 
συγκρατήσει | έµεινε χαραγµένο στη ~ µου κάτι ΣΥΝ. θύµηση ANT. λή-
θη· ΦΡ. (α) από µνήµης (ειπείν τι µνήµης άπο, Σοφοκλ. Οιδ. Τύραννος 
1131) µε βάση τα όσα θυµάται κανείς απ' έξω, χωρίς σηµειώσεις ή 
οτιδήποτε ανάλογο: απαρίθµησε ~ όλα τα πρόσωπα που είχαν συµ-
µετάσχει σ' εκείνο το συνέδριο (β) ανακαλώ στη µνήµη µου βλ. λ. 
ανακαλώ (γ) αν δεν µε απατά | µε γελά η µνήµη µου βλ. λ. απατώ 3. 
η ικανότητα κάποιου να θυµάται, όπως αντανακλάται στις πράξεις 
και τις αποφάσεις του: λαός χωρίς ~ 4. (συνεκδ.) µνήµες (οι) σύνολο 
παραστάσεων και εµπειριών που έχουν βιωθεί κατά το παρελθόν: 
παιδικές ~ || ~ απ' τον καιρό τού πολέµου || είναι ακόµη νωπές οι ~ 
από το ναυάγιο ΣΥΝ. αναµνήσεις 5. η ιδιαίτερη ανάµνηση που έχει 
αφήσει νεκρό πρόσωπο ή γεγονός τού παρελθόντος: η ~ του θα µείνει 
στις καρδιές µας || αµαυρώνω | κηλιδώνω τη ~ κάποιου- ΦΡ. αιωνία 
(του | της) η µνήµη! βλ. λ. αιώνιος 6. η ανάκληση στον νου, η (υπεν-
θύµιση: η σηµερινή επέτειος είναι ηµέρα µνήµης όσων αγωνίστηκαν 
για µας· ΦΡ. εις µνήµην (+γεν.) για να µην ξεχαστεί (κάποιος που πέ-
θανε), για να διατηρηθεί και να τιµηθεί το όνοµα του: δωρεά ~ τού 
αδελφού µου 7. ΠΛΗΡΟΦ. η µονάδα τού υπολογιστή που χρησιµοποι-
είται για την αποθήκευση, προσωρινή ή µόνιµη, προγραµµάτων ή δε-
δοµένων διακρίνεται σε κύρια ή κεντρική µνήµη (βλ. λ. R.A.M.) και 
σε δευτερεύουσα ή περιφερειακή µνήµη. 

[ΕΤΥΜ; αρχ. < θ. µνη- τού ρ. µι-µνή-ισκω «θυµίζω» (µε ενεστωτικό 
αναδιπλασιασµό) < *mnä- | *meneâ- (δισύλλ. µορφή), µεταπτωτ. βαθµ. 
τού I.E. *men- «σκέπτοµαι» (ευρείας διαδόσεως ρίζα, που αφορά σε 
πνευµατικές δραστηριότητες), πβ. λατ. memini «θυµούµαι», σανσκρ. 
amnäsi$uh «αναφέρθηκαν» (αόρ.), mnäta- «αναφερθείς», γοτθ. man 
«σκέφτοµαι» κ.ά. Οµόρρ. µέν-ος, µαν-ία, µάν-τις, µαν-θάνω, αύτό-µα-
τος, µνη-στή, µνή-µα κ.ά.]. µνηµονεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {µνηµόνευ-σα, 
-θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. θυµάµαι κάποιον και τον αναφέρω, 
κάνω µνεία σε κάποιον: στο έργο του µνηµόνευσε όσους τον βοήθησαν 
2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) αναφέρω ονοµαστικά (αποθανόν πρόσωπο), 
προσευχόµενος για την ψυχή του (β) (γενικότ.) κάνω ονοµαστική 
αναφορά σε κάποιον (συνήθ. σε πρόσωπο που δεν ζει πια), θυµάµαι 
κάποιον και αναφέρω το όνοµα του: «µνηµονεύετε ∆ιονύσιο Σολωµό 
και Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη» (Οδ. Ελύτης) ΣΥΝ. (λαϊκ.) µελετώ. — 
µνηµόνευση (η) [µτγν.]. µνηµονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τη µνήµη και 

τις λειτουργίες της: ~ ικανότητα 2. µνηµονικό (το) η ικανότητα κά-
ποιου να διατηρεί και να ανακαλεί στη µνήµη του (γεγονότα, παρα-
στάσεις): έχει γερό | δυνατό ~ ΣΥΝ. µνήµη 3. µνηµονική (η) η διαδι-
κασία ή τεχνική τής ενίσχυσης και ανάπτυξης των δυνατοτήτων 
αποµνηµόνευσης και ανάκλησης πληροφοριών ΣΥΝ. µνηµοτεχνική. 

µνηµόνιο (το) {µνηµονί-ου | -ων} (επίσ.) έγγραφη έκθεση µε ειδική 
αναφορά σε συγκεκριµένη υπόθεση ΣΥΝ. υπόµνηµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
µνηµόνιον | µνηµονεϊον < αρχ. µνήµων. Η σηµ. «υπόµνηµα» αποτελεί 
απόδ. τού γαλλ. memorandum]. 

µνηµοσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ανάµνηση, ενθύµηση ΑΝΤ. 
λησµοσύνη. 

µνηµόσυνο (το) {µνηµοσύν-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. δέηση που επανα-
λαµβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα από τον θάνατο ενός 
προσώπου για την ανάπαυση τής ψυχής του: ετήσιο αρχιερατικό ~ || 
κάνω | τελώ το ~ τού πατέρα µου 2. συγκέντρωση εις µνήµην σηµα-
ντικού προσώπου, στη διάρκεια τής οποίας πλέκεται το εγκώµιο για 
τη ζωή και την προσφορά του: πολιτικό | φιλολογικό ~. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. µνηµόσυνον, αρχική σηµ. «ενθύµιο, υπόµνηµα - ενθύµηση» (πβ. 
Π.∆. Ψαλµ. 135, 13: κύριε, το µνηµόσυνον σου εις γενεάν και γενεάν), 
< µνήµων. Η εκκλησ. σηµ. είναι µεσν.]. 

µνηµοτεχνική (η) [1889] η µνηµονική (βλ. λ. µνηµονικός). — µνη-
µοντεχνικός, -ή, -ό [1889]. 

µνηµούρι (το) (µνηµουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το µνήµα. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
µνηµούρι(ν) < µτγν. µνηµόριον < λατ. memorium (< memoria 
«µνήµη»), µε παρετυµολ. επίδραση τού ουσ. µνήµα]. 

µνήµων, -ων, -ον {µνήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (αρχαιο-
πρ. +γεν.) αυτός που θυµάται (κάποιον/κάτι συγκεκριµένο}: είµαστε 
~ των µεγάλων υπηρεσιών που προσέφερες ANT. επιλήσµων.    ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. αρ_χ. < θ. µνη- τού ρ. µι-µνή-ισκω 
«θυµίζω». Βλ. κ. µνήµη]. 

µνήσθητι µου Κύριε (Κ.∆. Λουκ. 23,42: µνήσθητι µου, Κύριε, όταν 
ελθης εν τη βασιλεία σου = θυµήσου µε, Κύριε, όταν επανέλθεις στη 
βασιλεία σου) για την έκφραση έκπληξης ΣΥΝ. µέγας είσαι Κύριε!, 
έλα Χριστέ και Παναγιά! 

µνησίκακος, -η, -ο αυτός που δεν ξεχνά το κακό που έχει υποστεί και 
διακατέχεται από έντονη επιθυµία να βλάψει τον υπαίτιο παίρνοντας 
εκδίκηση ΣΥΝ. εκδικητικός ΑΝΤ. αµνησίκακος, ανεξίκακος. — 
µνησίκακα επίρρ., µνησικακία (η) [µτγν.], µνησικακώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < µνησι- (< *µνήσις «υπενθύµιση», όπως µαρτυρείται στο 
συνθ. άνά-µνησις, βλ κ. µνήµη) + κακός]. 

µ νηστεία (η) [αρχ.] {µνηστειών} 1. η αµοιβαία υπόσχεση για τη µελ-
λοντική σύναψη γάµου ΣΥΝ. αρραβώνας 2. ο χρόνος που διαρκεί ο 
αρραβώνας: σύντοµη | µακρά ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. 

µνηστεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {µνήστευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
1. (λόγ.) αρραβωνιάζω: ~ την κόρη µου µε τον γυιο του 2. (µεσοπαθ. 
µνηστεύοµαι) αρραβωνιάζοµαι: είναι µνηστευµένοι. — µνήστευση 
(η) [µτγν.]. 

µνηστή (η) (λόγ.) η γυναίκα µε την οποία έχει δώσει κάποιος αµοι-
βαία υπόσχεση γάµου ΣΥΝ. αρραβωνιαστικιά. 
[ΕΤΥΜ. Θηλ. τού αρχ. επιθ. µνηστός < ρ. µνώµαι (-άο-) (πβ. αόρ. έ-
µνησ-α), βλ. κ. µνηστήρας]. 

µνηστήρας (ο) 1. (λόγ.) ο άνδρας που έχει δώσει αµοιβαία υπόσχεση 
γάµου µε γυναίκα ΣΥΝ. αρραβωνιαστικός 2. (µτφ.) (+γεν.) αυτός που 
προβάλλει αξιώσεις και παρουσιάζεται ως επίδοξος διεκδικητής συ-
γκεκριµένου αξιώµατος, θέσης ή τίτλου: οι ~ τής εξουσίας | τού χρί-
σµατος | τού θρόνου | τού τίτλου (τού πρωταθλητή) ΣΥΝ. δελφίνος (για 
εξουσία). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µνηστήρ, -ήρος < ρ. µνώµαι | µνάοµαι (πβ. αόρ. έ-µνησ-
α) < θ. µνά- τού ρ. µι-µνή-ισκω «θυµίζω» (για το οποίο βλ. λ. µνήµη). 
Το ρ. µνώµαι παρουσιάζω δύο σηµ.,«συλλογίζοµαι, σκέπτοµαι» και 
«ζητώ σε γάµο», εκ των οποίων η δεύτερη αποµακρύνεται αισθητά 
από το σηµασιολ. πεδίο τού ρ. µιµνήσκω. Εντούτοις, τα παράγωγα 
τού ρ. µνώµαι (µνηστός, µνηστήρ, µνηστεύω κ.τ.ό.) συνήθ. εµφανί-
ζουν στοιχεία και των δύο σηµασιών. 'Ετσι, το ουσ. µνηστήρ δήλωνε 
τόσο «εκείνον που θυµάται» όσο και «εκείνον που ζητεί γυναίκα σε 
γάυ,ο» (σηµ. γνωστή στην Οδύσσεια)]. 

µνηστρα (τα) τα δώρα, κυρ. κοσµήµατα, που ανταλλάσσουν οι αρ-
ραβωνιασµένοι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µνήστρον «αρραβώνας - γάµος» < αρχ. µνώµαι, βλ. λ. 
µνηστήρας]. 

µοβ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το χρώµα τού µενεξέ ΣΥΝ. ιώδης, 
βιολετής, µενεξεδής 2. µοβ (το) το ίδιο το χρώµα τού µενεξέ. [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. mauve < λατ. malva «µολόχα»]. 

µογγολάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. ο µικρός Μογγόλος, παιδί µογγολικής 
καταγωγής 2. (λαϊκ.-οικ.) το παιδί που πάσχω από µογγολισµό 3. 
(σκωπτ.) ο ανόητος, ο βλάκας. 

Μογγολία (η) 1. περιοχή τής Κ. Ασίας που περιλαµβάνει την Εσωτε-
ρική Μογγολία (µε αυτόνοµο καθεστώς στο πλαίσιο τής Λαϊκής ∆η-
µοκρατίας τής Κίνας) και το ανεξάρτητο κράτος τής Μογγολίας 
(πρώην Εξωτερικής Μογγολίας) 2. το κράτος τής Μογγολίας- κράτος 
τής Κ. Ασίας µε πρωτεύουσα το Ουλάν Μπατόρ, επίσηµη γλώσσα τη 
Μογγολική και νόµισµα το τουγκρίκ. — Μογγόλος (ο), Μογγόλα (η), 
µογγολικός, -ή, -ό (βλ.λ), Μογγολικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Mongolia < µογγολ. Mongghol < mengu ή 
mongu «γενναίος, ακυρίευτος»]. 

µογγολικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Μογγολία και τους 
κατοίκους της: ~ τέχνη | φυλή | επιδροµή 2. ΓΛΩΣΣ. µογγολικές γλώσ-
σες κλάδος των αλταϊκών γλωσσών, στον οποίο περιλαµβάνονται η 
γλώσσα τής Μογγολίας καθώς και γλώσσες ορισµένων λαών τής 
πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τής Κίνας. 



µογγολισµός 1111 µοιράδι 
 

µογγολισµός (ο) 1. ΙΑΤΡ. γενετική ανωµαλία χρωµοσωµάτων, που χα-
ρακτηρίζεται από νοητική καθυστέρηση, µυϊκή αδυναµία και δυ-
σπλασία των οφθαλµών, γνωστή και ως «µογγολοειδής ιδιωτεία» ή 
«σύνδροµο Ντάουν» 2. (µτφ.-σκωπτ.) η ηλιθιότητα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. mongolisme]. 

µογγολοειδής, -ής, -ές (µογγολοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που 
µοιάζει µε Μογγόλο 2. ΕΘΝΟΛ. µοννολοειδής φυλή οµάδα ανθρώπι-
νων φυλών, στις οποίες περιλαµβάνονται πληθυσµοί τής Α., ΝΑ. και 
Κ. Ασίας, οι Εσκιµώοι και, βάσει ορισµένων θεωριών, οι Ινδιάνοι τής 
Αµερικής ΣΥΝ. κίτρινη φυλή. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
mongoloid (νόθο συνθ.)]. 

Μ.Ο.∆. (το) Μικτό Ορκωτό ∆ικαστήριο. 
µόδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η επικρατούσα κατά περιόδους τάση στην 
ένδυση και γενικότ. στον τρόπο συµπεριφοράς και σκέψεως µεταξύ 
των µελών δεδοµένου κοινωνικού συνόλου, µε χαρακτήρα εφήµερο 
και διαρκώς µεταβαλλόµενο: το πρόχειρο ντύσιµο είναι | γίνεται τής - 
|| επίδειξη | περιοδικό µόδας || ντυµένος µε την τελευταία λέξη τής ~ ί| 
λανσάρω καινούργια ~ || ακολουθώ τη ~ || (µειωτ.) έχει γίνει ~ να 
µιλάνε όλοι σε όλους στον ενικό ΣΥΝ. νεωτερισµός, συρµός. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. moda < λατ. modus «τρόπος»]. 

µόδα - µοδίστρα - µοδέρνος - µοδέλο - µο)υ)ρταδέλα. Σε τέτοιες 
λέξεις έχουµε το φαινόµενο που οι γλωσσολόγοι χαρακτηρίζουν ως 
υπεραστισµό (superurbanismus), δηλ. ως τεχνητή προφορά κατά τα 
πρότυπα τής (τότε) λόγιας γλώσσας των αστών, που ρύθµιζε την 
προφορά των ξένων λέξεων κατά τη φωνητική δοµή τής 
Ελληνικής. Έτσι αντί *µόντα από ιταλ. moda «τρόπος ενδυµασίας» 
(το οποίο προέρχεται από το λατ. modus «τρόπος») εξελληνίσθηκε 
η λ. σε µόδα (µε δ αντί -ντ-)· αντί *µοντίστρα ελέχθη µοδίστρα και 
µοδίστα (από το γαλλ. modiste)· αντί µοντέρνος, λέξη που τελικά 
επικράτησε, χρησιµοποιήθηκε αρχικά ο τ. µοδέρνος (από ιταλ. 
moderno(· αντί µοντέλο, που είναι η λ. η οποία επικράτησε τελικά, 
χρησιµοποιήθηκε ο όρος µοδέλο (από ιταλ. modello)· αντί 
µο)υ)ρταντέλα ελέχθη µο)υ)ρταδέλα (από ιταλ. mortadella < λατ. 
murtatum < λατ. murtum < ελλην. µύρτον [αντιδάνεια λέξη]). 

µοδάτος, -η, -ο (οικ.) αυτός που ακολουθεί τη µόδα τής εποχής του. 
µόδι (το) {µοδ-ιού | -ιών} µονάδα µετρήσεως χωρητικότητας ξηρών 
καρπών και σιτηρών, ισοδύναµη µε 8,75 λίτρα. [ETYM. < µτγν. 
µόδιον | µόδιος < λατ. modius, ρωµαϊκό µέτρο χωρητικότητας, που 
ισοδυναµούσε µε το 1/6 τού µεδίµνου]. 

µοδίστρα (η) {µοδιστρών} η γυναίκα που έχει ως επάγγελµα την κα-
τασκευή γυναικείων ρούχων είτε σε δικό της εργαστήριο είτε κατ' οί-
κον ΣΥΝ. ράφτρα. — (υποκ.) µοδιστρουλα (η), ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µόδα. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. modiste (µε προσθήκη τού -ρ- κατά τα επαγγελµατικά 
θηλ. σε -γα, λ.χ. ράφ-τρα, υφάν-τρα) < mode «µόδα»]. 

µοδιστραδικο (το) το εργαστήριο τής µοδίστρας. 
µοδιστρική (η) η τέχνη τής µοδίστρας. 
µόδιστρος (ο) 1. ο επαγγελµατίας που ασχολείται µε τον σχεδιασµό 

ενδυµάτων, τα οποία δηµιουργούν νέα τάση στη µόδα: υψηλοί | µε-
γάλος ~ 2. ο επαγγελµατίας που ασχολείται µε τον σχεδιασµό, την 
κοπτική και ραπτική ενδυµάτων. [ΕΤΥΜ. < µοδίστρα (βλ.λ.), 
υποχωρητ.]. 

Μ.O.E. (τα) Μέτρα Οικοδόµησης Εµπιστοσύνης. 
Μοζαµβίκη (η) (πορτ. Republica de Moçambique = ∆ηµοκρατία τής 
Μοζαµβίκης) κράτος τής ΝΑ. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Μαπούτου, 
επίσηµη γλώσσα την Πορτογαλική και νόµισµα το µετικάλ. — Μο-
ζαµβικανός (ο), Μοζαµβικανή (η), µοζαµβικανός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. Mozambique < πορτ. Moçambique < αραβ. musa 
malik «ο βασιλιάς Musa» (ονοµασία παλαιότερου Αφρικανού 
ηγευ,όνα)]. 

µοιάζω κ. (λόγ.) οµοιάζω [µτγν.] ρ. αµετβ. {έµοιασα} (+µε | +σε | -Ι-
γεν.) 1. έχω παρόµοια χαρακτηριστικά (µε κάποιον/κάτι): ~ στον πα-
τέρα µου | τής µητέρας µου | µε τον παππού µου || αυτή η πόλη µοιά-
ζει µε την Αθήνα' είναι γεµάτη µπετόν και καυσαέρια || (µειωτ.) δεν 
σου έµοιασα | µοιάζω (είµαι πολύ καλύτερος από σένα) || µοιάζουν 
σαν δύο σταγόνες νερό (για περιπτώσεις υπερβολικής οµοιότητας) || 
δεν του µοιάζει ούτε στο µικρό του δακτυλάκι (για απόγονο κάποιου, 
που αποδεικνύεται πολύ κατώτερος από τον προγονό του) ΣΥΝ. φέρνω 
2. (+για) δίνω την εντύπωση ότι είµαι κάτι: σου - για ηλίθιος και µου 
λες τέτοιες ανοησίες; 3. µοιάζει (+να) φαίνεται, δίνει την εντύπωση: 
~ να έχει ενδιαφέρον || ~ να έρχεται κατά 'δω, αλλά δεν είµαι 
σίγουρος ΣΥΝ. δείχνει. [EJXM µεσν. < µτγν. οµοιάζω < αρχ. 
όµοιος]. 

Μοικανός (ο) µέλος φυλής Ινδιάνων τής Β. Αµερικής, που διαλύθηκε 
κατά τον 18ο αι.· ΦΡ. (µτφ.) ο τελευταίος των Μοϊκανών (από το ο-
µώνυµο µυθιστόρηµα τού Τζ.Φ. Κούπερ, The Last of the Mohicans) ο 
τελευταίος εναποµείνας, κυρ. ο τελευταίος που εξακολουθεί να εµ-
µένει σε κάτι. [ΕΤΥΜ. < ινδιάν. Mohican | Mahican «λύκος»]. 

µοίρα (η) {µοιρών} 1. το µερίδιο τού καθενός στη ζωή (π.χ. το πόσο θα 
ζήσει, τι θα πάθει κ.λπ.(, το οποίο θεωρείται προδιαγεγραµµένο από 
ανώτερες δυνάµεις, ώστε να µην είναι δυνατόν να αποτραπεί: Γι να 
κάνω; Θα το υποµείνω. Αυτή ήταν η ~ µου ΣΥΝ. πεπρωµένο, τύχη, ρι-
ζικό, τυχερό, γραφτό, ειµαρµένη, αναπότρεπτο- ΦΡ. (α) δεν έχω στον 
ήλιο µοίρα βλ. λ. ήλιος (β) τα τρία κακά τής µοίρας µου (εµφατ.) για 
την άσχηµη κατάσταση (κάποιου) ή το χαµηλό επίπεδο στο οποίο 
βρίσκεται: έχω ~ ||δεν ξέρω ~ (απολύτως τίποτα) (γ) το χει η µοίρα 
µου (οµηρική φρ. έσχε µοίρα) κάτι είναι µοιραίο να µου συµβαίνει, 
δεν µπορώ να το αποφύγω: ~ να µένω πάντα µόνος (δ) σε (ίση | ίδια Ι 

καλύτερη | χειρότερη) µοίρα σε (ανάλογη | καλύτερη | χειρότερη) θέση, 
κατάσταση (ε) είµαι άξιος τής µοίρας µου βλ. λ. άξιος 2. η δύναµη 
που θεωρείται ότι προκαθορίζει όσα πρόκειται να συµβούν (σε 
κάποιον): τα χτυπήµατα τής ~ || ήταν τής ~ µου γραφτό να το πάθω 
αυτό || τής ~ τα γραµµένα (όσα έχουν προκαθοριστεί από τη µοίρα) 3. 
Μοίρες (οι) (σύµφωνα µε τις λαϊκές παραδόσεις) τρεις αδελφές, γριές 
και αθάνατες, µε δύστροπο χαρακτήρα, που συνήθ. κρατούν µεγάλο 
βιβλίο, στο οποίο γράφουν το πεπρωµένο τού καθενός και που εισέρ-
χονται στο δωµάτιο τής λεχώνας τρεις, πέντε ή επτά ηµέρες µετά τη 
γέννηση µωρού, συνήθ. τη νύχτα, για να το «µοιράνουν», δηλ. να κα-
θορίσουν το µέλλον, την τύχη του · 4. (σπάν.-κυριολ.) το µέρος ενός 
όλου, που κατανέµεται σε επιµέρους τµήµατα και αναλογεί σε κά-
ποιον: ~ τής γης (ό,τι αντιστοιχεί σε κάποιον από ιδιοκτησία σε γη) 
ΣΥΝ. µερίδιο, µερτικό, µερίδα, µέρος 5. ΝΟΜ. νόµιµη µοίρα ποσοστό 
τής κληρονοµιαίας περιουσίας από το οποίο δεν µπορεί να αποκλει-
στεί ο κληρονόµος µε διάταξη τελευταίας βουλήσεως τού κληρονο-
µουµένου και το οποίο συνήθως συνίσταται στο ήµισυ τής εξ αδια-
θέτου µερίδας · 6. ΓΕΩΜ. µονάδα µετρήσεως των γωνιών και των τό-
ξων κύκλου, που είναι ίση µε το 1/360 τής περιφέρειας του και παρι-
στάνεται µε το σύµβολο «°»: γωνία 90 µοιρών ΦΡ. (κ. µτφ.) κάνω 
στροφή 180 µοιρών αλλάζω εξ ολοκλήρου τις ιδέες και τη συµπερι-
φορά µου (βλ. λ. στροφή) · 7. ΣΤΡΑΤ. οµάδα πυροβόλων, αρµάτων, µε-
ταφορικών οχηµάτων, πλοίων ή αεροσκαφών τού ίδιου τύπου, συνήθ. 
συγκροτηµένα σε δύναµη µε ανάλογη µάχιµη ή βοηθητική αποστολή: 
~ καταδιωκτικών | πυροβόλων | αντιτορπιλικών ΣΥΝ. µονάδα, τµήµα 
• 8. ΑΝΑΤ. τµήµα ενός οργάνου που διαφέρει ανατοµικά ή/και λει-
τουργικά από άλλα τµήµατα τού ίδιου οργάνου: φλοιώδης | µυελώδης 
~ επινεφριδίων || εξωκρινής | ενδοκρινής ~ παγκρέατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µοιράζω, συµπάθεια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µοίρα, αρχική σηµ. «µερίδιο, τµήµα» (τόσο ως γεωµε-
τρικός όρ. όσο και µε τη σηµ. τού πεπρωµένου), < *µόρ-)α (µε επένθε-
ση) < θ. µορ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. µερ- τού ρ. µείροµαι «µοιράζω, 
χωρίζω, µετέχω σε κάτι» < *(s)mér-jo-mai < I.E. *smer- «σκέπτοµαι, 
φροντίζω, θυµούµαι», πβ. σανσκρ. smârati «θυµάται», λατ. merëo 
«λαµβάνω» (είτε ως µερίδιο είτε ως αµοιβή) κ.ά. Οµόρρ. αρχ. µόρ-ος 
«πεπρωµένο - θάνατος», µέρ-ος, µερ-ίζω, µοιρ-άζω, µόρ-ιο(ν), µέρ-ι-
µνα (βλ.λ.), πιθ. κ. ϊµερ-ος]. 

µοίρα - ειµαρµένη - πεπρωµένο - ριζικό - κισµέτ - γραφτό - τυ-
χερό. Η µοίρα, µε την αρχαία σηµασία της και σύµφωνα µε την 
ετυµολογική της προέλευση, δηλώνει «το κοµµάτι που ανήκει στον 
καθένα». Από την ίδια p. *smer- παράγονται το αρχ. µείροµαι 
«παίρνω ένα µέρος, παίρνω το κοµµάτι µου», από όπου ο παρακ. 
είµαρται «έχει καθοριστεί από τη µοίρα, πέπρωται» και η ουσια-
στικοποιηµένη µετοχή η ειµαρµένη (ενν. µοίρα) «αυτό που έχει 
προκαθοριστεί να πάρει ο καθένας, το πεπρωµένο». Από τη ρ. 
*smer- είναι και οι λ. µέρος, µερίδα (µερίς), µερίδιο, καθώς και η 
λ. µοίρα (< *µορ-ία). Η λ. µοίρα, όπως και η τύχη (βλ.λ.), είναι «µέ-
ση λέξη», έχει δηλ. και καλή και κακή σηµασία. Προς την κακή 
σηµ. εξελίχθηκε το οµόρριζο αρχ. µόρος «κακή µοίρα > θάνατος» 
και τα συγγενή mors, mortis «θάνατος» και morire «πεθαίνω» τής 
Λατινικής (από όπου γαλλ. mourir «πεθαίνω», mort «νεκρός») και 
γερµ. Mord «φόνος», αγγλ. murder «φόνος, φονεύω». Από την ίδια 
ρίζα και το αρχ. βροτός «θνητός»: *µροτός > *µβροτός (πβ. αµ-
βροσία «το ποτό των αθανάτων») > βροτός· πβ. λατ. mortalis «θνη-
τός» και im-mortalis «αθάνατος». Κοντά στη σηµασία και την εξέ-
λιξη των µείροµαι - µοίρα - ειµαρµένη είναι και τα πεπρωµένο και 
πέπρωται «είναι γραφτό, είναι µοιραίο». Το πεπρωµένο ανάγεται 
στο ρ. πορείν (πορίζω, προσπορίζω) και σηµαίνει «παρέχω, δίνω, 
παραχωρώ». Έτσι η πεπρωµένη (ενν. µοίρα) είναι «το µέρος που 
έχει δοθεί στον καθένα» και που δεν µπορεί να αποφύγει κανείς 
(«τό πεπρωµένον φυγείν αδύνατον»). Η εκφορά σε ουδέτερο γένος 
(το πεπρωµένο) συµβαδίζει µε τις άλλες σε ουδέτερο λέξεις (το 
γραφτό, το τυχερό, το ριζικό). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η λ. ριζικό, 
που συνδέεται µε ιταλ. ris(i)co | risc(hi)o, γαλλ. risque, αγγλ. risk, 
γερµ. Risiko, µε λέξεις που σηµαίνουν «διακινδυνεύω, ριψο-
κινδυνεύω, ρισκάρω». Άλλοι θεωρούν ότι το µεσν. ήδη ριζικόν (από 
το επίθ. ριζικός) προήλθε από το ρίζα, υποστηρίζοντας ότι το ρίζα 
σήµαινε και «γκρεµός», από όπου σηµασιολογικά εξελίχθηκε στο 
«αποτολµώ, ριψοκινδυνεύω» («παρακάµπτω τον γκρεµό» > «δια-
τρέχω τον κίνδυνο, αποτολµώ»). Άλλοι πάλι το ανάγουν στο µεσν. 
άνδρες του ριζικού, που σήµαινε «στρατιώτες τής τύχης, µοιραίοι, 
παράτολµοι», από αραβ. rizq «ο φόρος για τη διατήρηση αρα-
βικών στρατευµάτων στην Αίγυπτο», οπότε ριζικό είναι το παρά-
τολµο, αυτό που µπορεί να αποβεί µοιραίο, το ριψοκίνδυνο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι και στις δύο περιπτώσεις «η µοίρα» συνδέε-
ται, αν δεν προέρχεται, µε «τον κίνδυνο» και «την τόλµη». Η ανα-
τολίτικη προέλευση τής λ., αν είναι σωστή, δεν ξενίζει. Το γαλλ. 
hasard, «τύχη» και «κίνδυνος» µαζί, δεν είναι παρά το αραβ. al-
zahr «το ζάρι», η ζαριά. Αλλά και το περίφηµο κισµέτ δεν είναι 
παρά το περσ. qismat από το αραβ. qismah «µερίδιο, µοίρα, πεπρω-
µένο» (< αραβ. qasama «µοιράζω»), που πέρασε στα Ελληνικά και 
σε άλλες γλώσσες µέσω τής Τουρκικής. Άλλη αντίληψη των πραγ-
µάτων έδωσαν τα ελλην. γραφτό και γραµµένο (ό,τι είναι γραµ-
µένο, προκαθορισµένο από τη µοίρα) και τα ξένα αγγλ. fate < λατ. 
fatum «πεπρωµένο» (αρχική σηµ. «ειπωµένο») < ρ. fari «λέγω», κα-
θώς και το γαλλ. destin | αγγλ. destiny «τύχη, πεπρωµένο» (< λατ. 
de-stinare < de-stanare «προκαθορίζω»). 

µοιράδι (το) {µοιραδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µέρος γης ή κληρονοµιάς που 
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δίνεται σε κάποιον ως µερίδιο ΣΥΝ. µερτικό. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µοιράδιον, υποκ. τού αρχ. µοίρα]. µοιράζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{µοίρασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} ♦ (µετβ.) 1. διαιρώ (ένα όλο) 
σε επιµέρους κοµµάτια, µέρη: ~ στα πέντε | στη µέση | στα ίσα || ~ τον 
χρόνο µου µεταξύ δουλειάς και σπιτιού || ~ το φαγητό σε µερίδες ΣΥΝ. 
διαµερίζω, διαχωρίζω, κοµµατιάζω, µερίζω, σπάω ΦΡ. (α) δεν έχω 
τίποτα να µοιράσω µε σένα | δεν έχουµε τίποτα να µοιράσουµε δεν 
υπάρχει κανένας λόγος προστριβών ανάµεσα µας (β) µοιράζω τη 
διαφορά γεφυρώνω αντιπαράθεση ή διαµάχη βρίσκοντας µέση λύση 
2. διανέµω (σε κάποιους) αυτό που τους αναλογεί: ~ τρόφιµα | 
βοήθεια | βιβλία | παιχνίδια στα παιδιά || - τη γη στους ακτήµονες || - 
πολεµοφόδια στους στρατιώτες || ~ την περιουσία στους συγγενείς ΣΥΝ. 
διαµοιράζω, δίνω, κατανέµω- ΦΡ. δεν µπορεί | δεν ξέρει να µοιράσει 
δύο γαϊδουριών άχυρα για κάποιον που είναι τελείως ανίκανος ακόµη 
και για τα πλέον στοιχειώδη 3. (µτφ.) δίνω χωρίς φειδώ και µέτρο: - 
υποσχέσεις | κοµπλιµέντα | χειραψίες | συµβουλές | χαµόγελα ΣΥΝ. 
σκορπίζω, σπαταλώ ♦ 4. (αµετβ.) (ειδικότ. σε χαρτοπαίγνια) δίνω σε 
καθέναν από τους παίκτες (τα τραπουλόχαρτα) που του αναλογούν 
σύµφωνα µε το παιχνίδι: σ' αυτό το παιχνίδι µοιράζει η µάννα' 
(µεσοπαθ. µοιράζοµαι) 5. παίρνω µερίδιο ή έχω συµµετοχή (στα µέρη 
ενός όλου): ~ την κληρονοµιά | ένα βραβείο | ένα διαµέρισµα µε τον 
αδελφό µου || µοιραζόµαστε τα έξοδα στη µέση | το ταξί 6. (για 
συναισθήµατα) συµπάσχω, συµπονώ, συµµερίζοµαι (τη 
συναισθηµατική φόρτιση κάποιου): µοιραζόµαστε χαρές και λύπες | τα 
µυστικά µας (µε την αλληλοπαθή σηµασία ότι ο ίνας τα λέει στον 
άλλον) 7. βρίσκοµαι διαιρεµένος (ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες 
δυνατότητες ή επιλογές), δεν ξέρω τι να επιλέξω: ~ ανάµεσα στους 
δύο υποψηφίους | ανάµεσα στην καριέρα και την οικογένεια ΣΥΝ. 
διχάζοµαι. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µοιρώ (-άω) (από τον αόρ. έµοίρασα, που συνέ-
πιπτε φωνητικά µε εκείνον των ρ. σε -άζω) < µοίρα]. 

µοιράζω: συνώνυµα. Το µοιράζω (από αρχ. µοιρώ) συνδέεται ετυ-
µολογικά µε το µοίρα «µερίδιο» και µε τη λοιπή σειρά των λέξεων 
από τη ρίζα µερ-Ισµερ- (µέρος, µερίδιο, µερίζω κ.ά.). Βασική σηµ. 
τού µοιράζω είναι «χωρίζω σε µέρη και δίνω µερίδια» (Μοίρασε 
την περιουσία του στα τρία παιδιά του), από όπου πέρασε µετά και 
σε άλλες σηµασίες («παρέχω αφθόνως»: µοιράζει σπίτια | θέσεις | 
χρήµατα). Σε όλη τη σειρά των λέξεων και έναντι τής γενικότερης 
εννοίας τού «δίνω» υπάρχει η σηµ. τού επιµερισµού, τής 
κατανοµής, που δηλώνεται σαφέστερα στη σύνθεση των ρηµάτων 
µε τις προθέσεις διά, κατά και επί: δια-µοιράζω, δια-µερίζω, δια-
νέµω - κατα-νέµω, κατα-µερίζω - επι-µερίζω. Επίσης τα σύνθετα 
µε τα προρρηµατικά κατά- και επι- δηλώνουν, κατά βάσιν, το µοί-
ρασµα ενός οµοιογενούς ή και ενιαίου συνόλου σε µέρη, ενώ τα 
σύνθετα µε το δια- αναφέρονται συνήθ. σε χωριστά αντικείµενα. 
Έτσι το κατανέµω (τα κέρδη στους µετόχους, τις βουλευτικές 
έδρες στα κόµµατα, τις αρµοδιότητες στους υπαλλήλους µιας υπη-
ρεσίας κ.τ.ό.) διαφέρει από το διανέµω (τις επιστολές, τα τρόφιµα, 
εφηµερίδες, περιοδικά κ.τ.ό.), όπως και τα καταµερίζω | επιµερίζω 
(τις ευθύνες, τις αρµοδιότητες, την εργασία κ.λπ.) διαφέρουν από 
το διαµερίζω (κτήµατα, χωράφια κ.λπ.). 

µοιραίνω ρ. µετβ. {µοίρανα} (λαϊκ.) (για τις Μοίρες) προδιαγράφω 
την πορεία κάποιου τη στιγµή τής γέννησης του, καθορίζω το πε-
πρωµένο του: (παροιµ.) «η µάννα γεννάει, µα δεν µοιραίνει». 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µοίρα]. 

µοιραίος, -α, -ο 1. αυτός που έχει προκαθοριστεί από τη µοίρα, που 
δεν µπορεί να αποφευχθεί ή να αποτραπεί: ήταν µοιραίο να µην ξα-
ναγυρίσει στην πατρίδα του ΣΥΝ. προκαθορισµένος, πεπρωµένος, 
αναπότρεπτος, αναπόδραστος, αναπόφευκτος 2. (για πρόσ. κ. ενέρ-
γειες) αυτός που κρίνεται εκ των υστέρων ότι έπαιξε καταστρεπτικό 
ρόλο: η απόφαση αυτή αποδείχθηκε ~ || ~ άνθρωπος | λάθος | χτύπη-
µα | σύγκρουση ΣΥΝ. καταστρεπτικός, καταστροφικός, ολέθριος 3. 
(µτφ.) αυτός που ασκεί ακαταµάχητη γοητεία: ~ γυναίκα (γαλλ. 
femme fatale) · 4. µοιραίο (το) ο θάνατος ως κακό αναπόφευκτο στη 
ζωή τού ανθρώπου: το ~ τον βρήκε στο ταξίδι || όταν επήλθε το ~, κα-
νείς δεν ήταν πλάι του 5. (σπάν.) αυτός που έχει αφεθεί στη µοίρα 
του χωρίς καµία αντίδραση: «δειλοί, µοιραίοι κι άβουλοι αντάµα» 
(Κ. Βάρναλης). — µοιραία | µοιραίως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
µοιρα-ιος < αρχ. µοίρα]. 

µοιραρχια (η) [1833] {µοιραρχιών} (παλαιότ.) 1. η περιοχή που ανή-
κει στη δικαιοδοσία τού µοιράρχου 2. το οίκηµα που στεγάζει τον 
µοίραρχο και τα γραφεία τής υπηρεσίας του 3. το ίδιο το αξίωµα τού 
µοιράρχου. 

µοίραρχος (ο) [1833] {µοιράρχ-ου | -ων, -ους} (παλαιότ. στη Χωροφυ-
λακή) αξιωµατικός τής Ελληνικής Χωροφυλακής, που µε την ενοποί-
ηση τής Ελληνικής Αστυνοµίας αντιστοιχεί στον αστυνόµο Β' (βλ. λ. 
βαθµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΙΙΧΜ <µοίρα + -άρχος < άρχω]. 

µοιρασιά (η) [µεσν.] (καθηµ.) η διαδικασία τού διαχωρισµού ενός 
όλου στα επιµέρους κοµµάτια του, για να δοθούν σε δύο ή περισσό-
τερα άτοµα: τα χάλασαν στη - || δεν ήταν δίκαια η ~ || τον έριξαν στη 
~ ΣΥΝ. διανοµή, µερισµός. Επίσης µοίρασµα (το) [µεσν.]. 

µοιραστής (ο) [µεσν.] αυτός που αναλαµβάνει να διαχωρίσει κάτι 
στα αντίστοιχα µερίδια. 

µοιραστικός, -ή, -ό αυτός που ανήκει από κοινού σε δύο ή περισσο-
τέρους και πρέπει να διαχωριστεί στα αντίστοιχα µερίδια. Επίσης 
µοιραστός [µεσν.]. 

µοιρογνωµόνιο (το) {µοιρογνωµονί-ου | -ων) γεωµετρικό όργανο 

που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των γωνιών σε µοίρες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µοιρογνωµόνιον < µοίρα + -γνωµόνιον < γνώµων]. 

µοιροκρατια (η) [1889] {χωρ. πληθ.) η αντίληψη που αποδέχεται ότι 
όλα τα συµβάντα στη ζωή τού ανθρώπου υπόκεινται σε αναπότρεπτη 
αναγκαιότητα, πάνω από κάθε άλλη δύναµη και πέρα από κάθε έλεγ-
χο ΣΥΝ. φαταλισµός (βλ. κ. λ. µοιρολατρία). — µοιροκρατικός, -ή, -ό. 

µοιρολάτρης (ο) [1886] {µοιρολατρών}, µοιρολάτρισσα (η) {µοι-
ρολατρισσών} πρόσωπο που εγκαταλείπεται στη µοίρα, που δεν ανα-
λαµβάνει πρωτοβουλία για την επίλυση των προβληµάτων του. 

µοιρολατρία (η) [1862] {χωρ. πληθ.) η αντίληψη και στάση ζωής κα-
τά την οποία υποτάσσεται κανείς στο πεπρωµένο, στη µοίρα του, δεν 
παίρνει τη ζωή του στα χέρια του και δεν αντιδρά µε πυγµή στα δυ-
σάρεστα που τον βρίσκουν. 

µοιρολατρικός, -ή, -ό [1893] αυτός που χαρακτηρίζεται από µοιρο-
λατρία: ~ στάση | συµπεριφορά | νοοτροπία | άποψη. — µοιρολα-
τρικ-ά | -ώς [1895] επίρρ. 

µοιρολόγι [µεσν.] κ. µοιρολόι (το) {µοιρολογ-ιού | -ιών} 1.θρηνητι-
κό τραγούδι που λέγεται κατά το ξενύχτισµα και την κηδεία τού νε-
κρού, αποτελεί θρήνο για τη µοίρα τού αποθανόντος, εκφράζει τη δί-
ψα για τη ζωή, την απέχθεια και τον τρόµο για τον θάνατο και ως εί-
δος κατέχει ξεχωριστή θέση στη δηµοτική νεοελληνική ποίηση: µα-
νιάτικο ~ 2. (µτφ.-µειωτ.) έκφραση παραπόνων για µια κακοτυχία µε 
κλαψιάρικο ύφος: άσε τα - για τη δουλειά που έχασες και ψάξε για 
καµιά άλλη! ΣΥΝ. κλάψα. 

µοιρολογίστρα (η) [µεσν.] {δύσχρ. µοιρολογίστρων} γυναίκα που 
αναλαµβάνει να θρηνεί νεκρούς, συνήθ. επ' αµοιβή· πρόκειται για 
πρόσωπο προικισµένο µε στιχουργική ευχέρεια, που έχει αποθησαυ-
ρίσει στη µνήµη του µοιρολόγια και θρηνητικούς στίχους, ικανό να 
διασκευάζει ή να αυτοσχεδιάζει ανάλογα µε την περίσταση. Επίσης 
µοιρολογήτρα [µεσν.]. 

µοιρολογώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µοιρολογείς... | µοιρολόγ-ησα, -
ούµαι (καθηµ. -ιέµαι), -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. εκφράζω τον πόνο 
µου (για κάποιον που πέθανε) µε µοιρολόγια: ~ τον µακαρίτη ΣΥΝ. 
θρηνωδώ 2. (µτφ.-οικ.) εκφράζω σε (κάποιον) τη λύπη µου µε κλα-
ψιάρικο (και συνήθ. ενοχλητικό) τρόπο: αντί να κάθεσαι εδώ και να 
µοιρολογείς, γιατί δεν πας να βρεις το δίκιο σου; ♦ (αµετβ.) 3. εκ-
φράζω τον πόνο µου µε µοιρολόγια 4. (γενικότ.) εκφράζω µε έντονο 
τρόπο τον πόνο µου (µε παράπονα, θρήνους κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
µοιρολογώ (-έω), αρχική σηµ. «λέγω σε κάποιον τη µοίρα του», < 
µοιρολόγος < µοίρα + -λόγος < λέγω. Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται 
για το µτγν. µυρολογώ «αλείφω µε µύρο», µε παρετυµολ. επίδραση 
τής λ. µοίρα]. 

µοιχαλίδα (η) [µτγν.] (λόγ.) η παντρεµένη γυναίκα που διαπράττει 
µοιχεία ΣΥΝ. άπιστη, (εκφραστ.) άτιµη, ανήθικη (πβ. λ. µοιχός). 

µοιχεία (η) {µοιχειών} η σύναψη εξωσυζυγικής σχέσης, η συζυγική 
απιστία: διαπράττω ~. — µοιχικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µοιχεύω < µοιχός]. 

µοιχεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µοίχευσα} διαπράττω µοιχεία: ου µοιχεύ-
σεις (µία από τις 10 Εντολές στην Π.∆.). 

µοιχός (ο) ο έγγαµος άνδρας που διαπράττει µοιχεία (πβ. λ. µοιχαλί-
δα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *moi(g)h-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *meigh- «ουρώ», πβ. 
σανσκρ. menati, αρχ. σκανδ. mîga, λατ. mingo, αρµ. mizem, γερµ. Mist 
«κοπριά» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. ό-µείχ-ω «ουρώ» (µε προθεµ. ό-). Η σηµα-
σιολ. µεταβολή «ουρώ» → «µοιχός» πρέπει να ερµηνευθεί ως στιγµα-
τισµός των εξωσυζυγικών σχέσεων µέσω µειωτικών εκφράσεων]. 

µόκα (η) {χωρ. πληθ.) 1. εξαιρετικής ποιότητας αραβικός καφές 2. 
αρωµατικό παρασκεύασµα τής ζαχαροπλαστικής, προϊόν ανάµειξης 
καφέ µε σοκολάτα: παγωτό ~. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. moca < αραβ. Al-Mocha, όνοµα λιµανιού τής Υεµένης, 
γνωστού για το εµπόριο καφέ]. µοκασίνι (το) {µοκασιν-ιού | -ιών} 
υπόδηµα χωρίς τακούνι, το οποίο κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από 
µαλακό δέρµα (µε µια τεχνική κατασκευής τής σόλας, που 
χρησιµοποιήθηκε κυρ. από τους Ινδιάνους). 
[ETYM. Μεταφορά τού ιταλ. mocassino < ινδιάν. makisen], µοκέτα (η) 
{µοκετών} τάπητας µε λεία επιφάνεια, συνήθ. από κουρεµένο ή 
σγουρό βελούδο, κατά κανόνα µονόχρωµο, που χρησιµοποιείται για 
την πλήρη και µόνιµη κάλυψη όλης τής επιφάνειας δαπέδου. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. mocchetta < γαλλ. moquette < mocade «είδος βελούδου 
(αποµίµηση)», αγν. ετύµου]. µόκο επιφών. (λαϊκ.-οικ.) σιωπή, 
σκασµός, τσιµουδιά: ~ εσυ! ΣΥΝ. του-µπεκί· ΦΡ. κάνω µόκο δεν µιλώ 
καθόλου, σιωπώ ΣΥΝ. το βουλλώνω, κάνω τουµπεκί. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. moco «τίποτε» < λατ. non nauci «καθόλου»]. µολ (το) 
{άκλ.} το γραµµοµόριο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. mole, συντετµηµένος τ. 
τού molecule «µόριο» < νεολατ. molecula, υποκορ. τού λατ. moles 
«µάζα»]. µόλα επιφών. (λαϊκ. ως ναυτικό πρόσταγµα) άφησε, 
χαλάρωσε, λύσε: έγια ~ (βλ. λ. έγια µόλα) || τίρα ~ (τράβα και άφηνε) 
|| ~ κάβο (άφησε σκοινί) ΣΥΝ. αµόλα. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. molla, προστ. τού ρ. mollare «αφήνω, χαλαρώνω» 
< molle < λατ. mollis «εύκαµπτος, χαλαρός»]. µολάρω ρ. µετβ. 
{µολάρισα} (λαϊκ.) αφήνω (κάτι) χαλαρό, να κινείται ελεύθερα: ~ τα 
πανιά | τα κουπιά ΣΥΝ. αµολώ, χαλαρώνω. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. mollare 
«αφήνω, χαλαρώνω» < molle < λατ. mollis «εύκαµπτος, χαλαρός»]. 
µολαταύτα επίρρ. (λόγ.) παρ' όλα όσα έχουν προαναφερθεί, ωστόσο, 
εντούτοις: δεν ήθελε επ' ουδενί λόγω να έρθει µαζί µας- ~ αυτή κα-
τάφερε να τον πείσει. 



Μολδάβας 1113 µολύνω 
 

[ΕΤΥΜ. Πληθ. τού µολοντούτο]. Μολδάβας (ο) ποταµός τής Τσεχίας, 
παραπόταµος τού Έλβα. Μολδαβία (η) [1682] (ρουµ. Republica Moldova = 
∆ηµοκρατία τής Μολδαβίας) 1. περιοχή τής Α. Ευρώπης που ανήκει στη 
Ρουµανία και τη Ρωσία 2. κράτος τής Α. Ευρώπης, πρώην ∆ηµοκρατία τής 
Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα το Κισινάου, επίσηµη γλώσσα τη Μολδαβική (Ρου-
µανική) και νόµισµα το µολδαβικό λέι.   — Μολδαβός (ο) [µεσν.], Μολδαβή 
(η), µολδαβικός, -ή, -ό, Μολδαβικά (τα). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Moldavie < ρουµ. Moldova, ονοµασία τού ποταµού Μολδάβα, που ανάγεται 
στην I.E. ρίζα *mel- «σκουρόχρωµος, µαύρος, βρόµικος» (πβ. αρχ. µέλ-ας, 
βλ.λ.)]. Μολδοβλαχία (η) [1683] ΙΣΤ. ονοµασία των παραδουνάβιων ηγεµονιών 
τής Μολδαβίας και τής Βλαχίας. µολεύω ρ. µετβ. {µόλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 
(λαϊκ.-λογοτ.) µολύνω ηθικά ΣΥΝ. µιαί\>ω, ατιµάζω. — µόλεµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µολύνω, κατά τα ρ. σε -εύω]. µολιερικός, -ή, -ό αυτός που 
σχετίζεται µε τον Γάλλο θεατρικό συγγραφέα και ηθοποιό Μολιέρο (1622-1673). 
µόλις επίρρ. κ. σύνδ. (επίρρ.) 1. µε πολύ µεγάλη δυσκολία, µε κόπο· συνήθ. στις 
ΦΡ. µόλις και µετά βίας | µόλις που. ~ τον έπεισε να έρθει µαζί µας (πολύ 
δύσκολα) || ~ που καταλάβαινα τι έλεγε || ~ που έβγαινε η φωνή µου | κρατήθηκα 
να µην κλάψω | κερδίζω τα προς το ζην ΣΥΝ. ίσα (που) 2. (+ αριθµητ.) όχι 
περισσότερο από· για να τονιστεί πόσο λίγο, πόσο κατώτερο από το κανονικό, το 
συνηθισµένο ή το αναµενόµενο είναι κάτι: πέθανε ~ 16 χρονών || το σπίτι του 
ήταν - 100 µέτρα από το δικό µου κι όµως δεν συναντηθήκαµε ποτέ || τερµάτισε ~ 
23ος (πολύ πιο πίσω απ' ό,τι θα περιµέναµε) 3. (χρονικά) πριν από λίγο: ~ έφυγε 
το αεροπλάνο || ~ τηλεφώνησε || ~ άρχισε η ταινία ΣΥΝ. τώρα δα, ό,τι 4. (σύνδ.) 
για την εισαγωγή χρονικής πρότασης, που δηλώνει κάτι που συµβαίνει 
ταυτόχρονα ή λίγο µετά από αυτό το οποίο δηλώνει η πρόταση από την οποία 
εξαρτάται: θα του µιλήσω ~ έρθει (λίγο αφότου έρθει) || ~ τον είδα, κατάλαβα τι 
είχε συµβεί ΣΥΝ. άµα, ευθύς ως, όταν, σαν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περίπου. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου. Μη πειστικές οι αναγωγές στο ρ. µέλλω (µε τη σηµ. «διστακτικά») 
και στο επίρρ. µάλα, ενώ η σύνδεση µε το αρχ. µώλος «µάχη, αγώνας» είναι 
εξίσου αβέβαιη για σηµασιολογικούς λόγους. Έχουν επίσης προταθεί ως 
ετυµολογικά συγγενή το λατ. moles «βάρος - δυσχέρεια» και το λιθ. pri-si-
muoléti «παραδίδοµαι στο κακό» χωρίς πειστικά επιχειρήµατα, αν και το βραχύ -
ο- (τού µόλις) θα µπορούσε να θεωρηθεί προϊόν αναλογίας προς το συνώνυµο 
µόγις]. µολογώ (κ. -άω) ρ. → οµολογώ 
µολονότι σύνδ.· εισάγει δευτερεύουσες εναντιωµατικές προτάσεις· παρόλο που, 
αν και: - ορκίζεται ότι λέει την αλήθεια, εγώ δεν τον πιστεύω ΣΥΝ. αν και, 
παρόλο που, ενώ. [ΕΤΥΜ. < φρ. µ'όλον ότι]. µολοντούτο επίρρ. (παλαιότ.) 
µολαταύτα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φρ. µ' δλον τούτο]. µόλος (ο) 1. τεχνητή ή φυσική προεξοχή 
ξηράς, που εισχωρεί στη θάλασσα, για να πλευρίσουν µε ασφάλεια τα πλοία 2. 
(συνεκδ.) το λιµάνι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. molo < λατ. moles «βάρος, όγκος - πρόχωµα στη 
θάλασσα»]. µολοσσός1 (ο) µεγαλόσωµος σκύλος ράτσας µε γκριζοκίτρινο τρί-
χωµα και σκούρα µουσούδα, ο οποίος χρησιµοποιείται ως φύλακας. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., πβ. γαλλ. molosse < λατ. molossus «σκύλος από τη χώρα των 
Μολοσσών» < αρχ. Μολοσσός (κύων), ονοµασία πρωτοελ-ληνικού ή ιλλυρικού 
φύλου τής Ηπείρου, αγν. ετύµου]. µολοσσός2 (ο) [αρχ.] ΜΕΤΡ. αρχαίο µετρικό 
σχήµα, που αποτελείται 
από τρεις µακρές συλλαβές. µολότοφ (η) {άκλ. κ. ως επίθ.} (συνήθης ορθ. 
µολότωφ) αυτοσχέδια βόµβα (βόµβα µολότοφ) που αποτελείται από ένα 
µπουκάλι γεµισµένο µε εύφλεκτο υγρό και ένα φιτίλι (συνήθ. ένα κοµµάτι πανί) 
που εξέχει από τον λαιµό του, για να εκραγεί µετά τη ρίψη και θραύση του· 
λέγεται και κοκτέιλ µολότοφ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
(cocktail) Molotov, από το επώνυµο τού Σοβιετικού πολιτικού V.M. Molotov 
(1890-1986), ο οποίος, ως υπουργός Εξωτερικών τής Ε.Σ.Σ.∆., υπέγραψε το 
σύµφωνο µη επιθέσεως µε τη ναζιστική Γερµανία (σύµφωνο Molotov-
Ribbentrop, 23/8/1939), ενώ αργότερα διέταξε την παραγωγή φιαλών µε 
εύφλεκτο υγρό ως φθηνότερο όπλο απότις χειροβοµβίδες]. µολόχα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} αυτοφυές ποώδες χνουδωτό φυτό µε όρθιο βλαστό, φύλλα µε 
οδοντωτή περιφέρεια και άνθη συνήθ. ρόδινα, τα οποία χρησιµοποιούνται σε 
αφεψήµατα (σπανιότ. και τα φύλλα) µε µαλακτικές και αποχρεµπτικές 
ιδιότητες. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µολόχη < µαλάχη, αβεβ. ετύµου, πιθ. µεσογ. δάνειο, όπως και το 
αντίστοιχο λατ. malva, αν και έχει προταθεί ακόµη και η αναγωγή στο εβρ. 
mallüal) ή στο γεωργιανό malokhi. Οι αρχαίοι συνέδεαν παρετυµολογικά τη λ. 
µολόχη µε το ρ. µαλάσσω και το επίθ. µαλακός]. µολπή (η) (αρχαιοπρ.) ωδή, 
άσµα µε ευχάριστη µελωδία. [ΕΤΥΜ αΡλ· < µέλπω «ψάλλω, τραγουδώ», αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. µέλος (βλ.λ.) βάσει τής σηµ. «εξάρτηµα, τµήµα». 
Μη ικανοποιητική η συσχέτιση µε αρχ. ιρλ. molor «επαινώ, τιµώ» και µε χεττ. 
maid- «απαγγέλλω»]. µολυβδαίνιο (το) [1840] {µολυβδαινίου} ΧΗΜ. 
αργυρόλευκο µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Μο), που χρησιµοποιείται σε 
κράµατα µαζί µε τον σίδηρο για την κατασκευή υλικών υψηλής αντοχής και 
πολλαπλών εφαρµογών (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). — µολυβδαινικός, -ή, -ό 
[1812]. 

[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. molybdène < λατ. molybdaena < αρχ. µολύ-βδαινα < 
µόλυβδος]. µολυβδίαση (η) [1889] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. 
δηλητηρίαση τού οργανισµού, που προκαλείται από την εισπνοή, τη δερµατική 
επαφή ή την κατάποση µολύβδου ή παραγώγων του και εκδηλώνεται µε 
διαφορετικής εκτάσεως συµπτώµατα, ανάλογα προς τον χρόνο τής έκθεσης, 
όπως ναυτία, αναιµία, µυϊκή αδυναµία ή κώµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
plumbism]. µολυβδόβουλλο (το) [1880] 1. βυζαντινή σφραγίδα που χρησιµο-
ποιούσαν οι πολίτες 2. (συνεκδ.) το έγγραφο που φέρει την παραπάνω σφραγίδα. 
µολυβδοκόνδυλο κ. µολυβδοκόντυλο (το) [1807] (παλαιότ.) το 
µολύβι τής γραφής. µολυβδονερο (το) φαρµακευτικό παρασκεύασµα µε 
στυπτικές ιδιότητες, που αποτελείται από οξικό µόλυβδο αραιωµένο σε νερό 
(αναλογία 1 προς 49) και χρησιµοποιείται σε επιθέµατα και για πλύσεις. Επίσης 
(λαϊκ.) µολυβόνερο. µόλυβδος (ο) {µολύβδ-ου | -ων, -ους} ΧΗΜ. µεταλλικό 
στοιχείο (σύµβολο Pb) αργυρόχρωµο, εύκαµπτο, που προσφέρεται για 
επεξεργασία και χρησιµοποιείται στην κατασκευή σωληνώσεων, περιβληµάτων 
καλωδίων, συσσωρευτών, υλικών προστασίας από ραδιενεργές ακτινοβολίες, 
κυνηγετικών βληµάτων κ.α. ΣΥΝ. µολύβι (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). — 
µολύβδινος, -η, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < θφλ· µόλυβδος | µόλιβος, αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο. Η µαρτυρία τού 
µυκ. mo-ri-wo-do υποδεικνύει ως αρχαιότερο τον τ. µόλιβος, αναφορικά δε µε 
τον τ. µόλυβ-δος, το -δος πρέπει να θεωρηθεί παραγ. επίθηµα. ∆εν έχει 
προσδιοριστεί επακριβώς η πηγή προελεύσεως τής λ. µόλιβος. Σύµφωνα µε την 
επικρατέστερη εκδοχή, η λ. µόλιβος και η αντίστοιχη λατ. plumbum αποτελούν 
παράλληλα δάνεια ιβηρικής προελεύσεως, λόγω των πλουσίων κοιτασµάτων 
µολύβδου τής Ιβηρικής Χερσονήσου]. µολυβδοσωλήνας (ο) [1896] σωλήνας 
από µόλυβδο, που λόγω τής µεγάλης του ευκαµψίας χρησιµοποιείται ευρύτατα 
στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. µολυβδουργια (η) [1847] {χωρ. πληθ.} η 
τεχνική κατεργασία τού µολύβδου. — µολυβδουρνείο (το), µολυβδουρνός (ο) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µολυβδουργός < µόλυβδος + -ουργός < έργον]. 
µολυβδούχος, -ος, -ο [1842] αυτός που περιέχει µόλυβδο: ~ µεταλλεύµατα. 
µολυβδόχρους, -ους, -ουν {µολυβδόχρ-οος | -οες (ουδ. -οα), -όων} (αρχαιοπρ.) 
αυτός που έχει το χρώµα τού µολύβδου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < µόλυβδος + -χρους | -
χροος < χρως, -τός, «χρώµα, επιδερµίδα». Βλ. κ. χρώµα, χροιά]. µολυβδύαλος 
(ο) {µολυβδυάλ-ου | -ων, -ους} γυαλί που περιέχει µο- 
νοξίδιο τού µολύβδου. µολυβδώνω ρ. µετβ. {µολύβδω-σα, -θηκα, -µένος} 
επικαλύπτω (επιφάνεια) εσωτερικά ή εξωτερικά µε πλάκες ή φύλλα µολύβδου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µολυβδώ (-όω) (αρχ. -οϋµαι) < αρχ. µόλυβδος]. µολυβδωση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η διαδικασία επικαλύψεως µιας 
επιφάνειας µε πλάκες ή φύλλα µολύβδου. Επίσης µολύβδωµα (το) [µτγν.] 
{µολυβδώµ-ατος | -ατα, -άτων}. µολυβένιος, -ια, -ιο [µεσν.] (καθηµ.) αυτός που 
έχει κατασκευαστεί 
από µόλυβδο ή έχει το χρώµα του: ~ στρατιωτάκια. µολυβήθρα (η) [1858] {χωρ. 
γεν. πληθ.} 1. το βαρίδι από µόλυβδο, που προσαρµόζεται στη βάση τού διχτύου 
των ψαράδων, για να διευκολύνει την καταβύθιση του 2. το βαρίδι στη στάθµη 
των χτιστών. µολυβής, -ιά, -ί {µολυβ-ιού | -ιοί (ουδ. -ιά(} 1. αυτός που έχει το 
θαµπό, κυανόγκριζο χρώµα τού µολύβδου: ~ ουρανός 2. µολυβί (το) το ίδιο το 
χρώµα τού µολύβδου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. µολύβι (το) {µολυβ-ιού | -ιών} 1. 
λεπτός κυλινδρικός σωλήνας από ξύλο ή µέταλλο, που περιέχει ένα κοµµάτι 
γραφίτη ή άλλης σκληρής χρωστικής ύλης και χρησιµοποιείται για γραφή ή για 
σχέδιο: ξύνω το ~ || ~ µε µαλακή µύτη 2. καλλυντικό σε σχήµα γραφίδας, που 
χρησιµοποιείται για να τονίσει και να δώσει το περίγραµµα χαρακτηριστικών 
τού προσώπου: ~ µατιών | χειλιών · 3. (λαϊκ.) ο µόλυβδος 4. (συνεκδ.) το βλήµα 
πυροβόλου όπλου ΣΥΝ. σφαίρα, βόλι 5. (περιληπτ.) πολλά βλήµατα, σφαίρες: 
(απειλητικά) θα σου γεµίσω το σώµα ~ · 6. (µτφ.) καθετί βαρύ, δυσκίνητο ή 
δύσπεπτο: το βραδινό φαγητό πέφτει ~ στο στοµάχι || το σώµα της έπεσε ~ πάνω 
στο στρώµα.  — (υποκ.) µολυβάκι (το) (σηµ. 1-2), (µεγεθ.) µολυβάρα (η) (σηµ. 
1-2). [ΕΤΥΜ < µτγν. µολύβιον | µολίβιον, υποκ. τού αρχ. µόλιβος, βλ. κ. µό-
λυβδος]. µολυβιά (η) η γραµµή που έχει γίνει από µολύβι. µολυβόνερο (το) → 
µολυβδονερο 

µολυβώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {µολύβω-σα, -θηκα, -µένος} 1. µουντζουρώνω µε 
µολύβι 2. (λαϊκ.) µολυβδώνω. µόλυνση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -
ύνσεων} 1. η µετάδοση παθογόνων µικροβίων σε ζωντανό οργανισµό και οι 
συνακόλουθες επιπλοκές στη φυσική του κατάσταση: ~ τής πληγής || τα 
σκουπίδια αποτελούν µόνιµες εστίες µολύνσεως (δηλ. µέρος όπου αναπτύσσο-
νται παθογόνα µικρόβια) 2. η επιβάρυνση τού περιβάλλοντος, και ει-δικότ. τού 
ατµοσφαιρικού αέρα, από ξένες προς τη σύσταση του ρυ-πογόνες ουσίες, που 
οφείλεται στην ανεξέλεγκτη επέµβαση τού ανθρώπου, η οποία ανατρέπει τη 
φυσική ισορροπία: ~ τής ατµόσφαιρας | τού περιβάλλοντος | των ποταµών | των 
θαλασσών | των υπόγειων υδάτων ΣΥΝ.ρύπανση. µολυντήρι (το) {µολυντηρ-ιού 
| -ιών} µικρόσωµη σαύρα, το σαµιαµί-δι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σαύρα. µολύνω ρ. µετβ. 
{µόλυν-α, -θηκα, µολυσµένος} 1. (συνήθ. για το περιβάλλον) δηµιουργώ 
ρύπους µε τη χρήση βλαβερών χηµικών ουσιών ή 
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απορριµµάτων: ~ τη θάλασσα | τα ποτάµια µε τα λύµατα των εργο-
στασίων || τα αυτοκίνητα µε τα καυσαέρια τους µολύνουν τον αέρα 
|| «Προσοχή! Το νερό είναι µολυσµένο» (επιγραφή) ΣΥΝ. ρυπαίνω, βρο-
µίζω 2. ΙΑΤΡ. µεταδίδω (σε κάποιον/κάτι) παθογόνα µικρόβια: η πληγή 
έχει µολυνθεί ΣΥΝ. κολλάω 3. (µτφ.) σπιλώνω ηθικά, µεταδίδω ηθικό 
µίασµα σε (κάτι): ~ τα χέρια µου µε το αίµα ενός αθώου || η απιστία 
µολύνει τον ιερό δεσµό τού γάµου ΣΥΝ. µιαίνω, µαγαρίζω, κηλιδώνω, 
µολεύω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µόλος (πβ. αίσχύνω - αίσχος] < *ml-, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *mel- «σκούρο, θαµπό χρώµα - βροµιά», πβ. σανσκρ. 
mala- «βροµιά, ρύπος», λιθ. muîvè «βόρβορος», ίσως κ. λατ. mulleus 
«ερυθρός» κ.ά. Οµόρρ. µέλ-ας, µελ-ανός, µώλ-ωψ (-πας) κ.ά.]. 

µόλυσµα (το) [αρχ.] {µολύσµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε µπορεί να 
προκαλέσει τη µόλυνση οργανισµού. 

µολυσµατικός, -ή, -ό [1868] αυτός που προκαλεί µόλυνση ή µεταδί-
δεται µέσω αυτής: ~ ασθένειες (λοιµώδεις νόσοι που µεταδίδονται 
από έναν ζωντανό οργανισµό σε άλλον) ΣΥΝ. µεταδοτικός, κολλητι-
κός. 

µολών λαβε έλα να τα πάρεις (ενν. τα όπλα)· πρόκειται για την απά-
ντηση τού Λεωνίδα προς τον Ξέρξη στις Θερµοπύλες (Πλουτάρχου, 
Αποφθέγµ. Λακων). 
[ΕΤΥΜ. Το αρχ. µολών αποτελεί µτχ. τ. αµάρτυρου ενεστώτα, ο οποί-
ος καλύφθηκε από το οµόρρ. βλώσκω «έρχοµαι» (βλ. λ. αυτο-µολία). 
o apjc- τ. λαβε αποτελεί προστ. αορ. β' τού ρ. λαµβάνω (βλ.λ.)). 

Μολωχ (ο) {άκλ.} 1. αρχαίος θεός των Αµµωνιτών και των Μωαβιτών, 
στον οποίο προσφέρονταν ανθρωποθυσίες µε θύµατα κυρ. µικρά παι-
διά 2. (µτφ.) (α) θεός τού αίµατος (για περιπτώσεις απώλειας ανθρώ-
πινων ζωών): χιλιάδες θυσιάστηκαν και αυτό τον χρόνο στον ~ τής 
ασφάλτου (χιλιάδες ανθρώπινα θύµατα από αυτοκινητικά δυστυχή-
µατα) || «η ανθρωποθυσία στον ~ των ναρκωτικών συνεχίζεται» 
(εφηµ.) (β) οτιδήποτε απαιτεί τη θυσία ή την εγκατάλειψη σηµαντι-
κών πραγµάτων: «οι σκεπτόµενοι άνθρωποι [...] αρνούνται τη θυσία 
των γνησίων αξιών στον ~ τής καταναλωτικής ευδαιµονίας» (Β. Φί-
λιας). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Molékh, λ. που χρησιµοποιείται στην Π.∆. µε ιδι-
αίτερα µειωτικό τρόπο, προκειµένου για τον προσδιορισµό ενός θεού 
των Μωαβιτών και των Αµµωνιτών, ο οποίος λατρευόταν µε ανθρω-
ποθυσίες (ιδ. παιδιών). Ετυµολογικά η λ. προέρχεται από το εβρ. 
melékh «βασιλιάς», µε επίδραση τής λ. boSéth «ντροπή, αίσχος» (για 
τον µηχανισµό πβ. κ. Βεελζεβούλ)]. 

Μ.Ο.Μ.Α. (η) Μικτή Οµάδα Μηχανηµάτων Ανασυγκρότησης. 
µοµία (η) → µούµια 
µοµιοποίηση (η) → µουµιοποίηση 
µόµολο (το) (σκωπτ. ή υβριστ.) µικρό παιδί, άβουλο πρόσωπο: φύγε 

από 'δώ, βρε ~! || αυτός είναι ~, τι δουλειά να σου κάνει; [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. mommolo «τηγανητό γλυκό µε ρύζι», αγν. ετύµου]. 

µοµφή (η) (λόγ.) 1. επικριτική παρατήρηση σε έντονο ύφος: απευθύ-
νω | αποδίδω | προσάπτω ~ σε κάποιον για ορισµένες ενέργειες του 
ΣΥΝ. επίπληξη, επιτίµηση, ψόγος ΑΝΤ. έπαινος 2. απόδοση σε κάποιον 
κατακριτέας ή και αξιόποινης πράξης ΣΥΝ. κατηγορία, αιτίαση 3. 
ΠΟΛΙΤ. (α) πρόταση µοµφής η πρόταση δυσπιστίας (βλ. λ. δυσπιστία) 
(β) πρόταση µοµφής κατά βουλευτή από τον πρόεδρο τής Βουλής για 
αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά και αποφασίζει η Βουλή (γ) πρό-
ταση µοµφής κατά τού προέδρου | µέλους τού προεδρείου τής 
Βουλής υποβάλεται από ορισµένο αριθµό βουλευτών και αποφασίζει 
η Βουλή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µέµφοµαι (βλ.λ.)]. 

µον' επίρρ. (λαϊκ.) µόνο: «[ένας αϊτός] δεν πάει στα κατώµερα να κα-
λοξεχειµάσει, ~ µένει απάνω στα βουνά, ψηλά στα κορφοβούνια» 
(δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. µεσν., συγκεκοµµένος τύπος τού επιρρ. µόνο]. 

µονάδα (η) 1. κάθε σύνολο οµοειδών συστατικών στοιχείων που λαµ-
βάνεται ως ενιαία αυτοτελής οντότητα: η οικογένεια ως βασική κοι-
νωνική ~ 2. καθένα από τα επιµέρους κοµµάτια ή στοιχεία, στα 
οποία ένα ενιαίο όλο µπορεί να διαιρεθεί ή να αναλυθεί: ο κάθε ερ-
γαζόµενος αποτελεί µία ~ στην παραγωγική διαδικασία 3. τµήµα ευ-
ρύτερης επιχείρησης, οργανισµού ή συγκροτήµατος µε αυτοτελή λει-
τουργία και δοµή: θερµοηλεκτρική ! υδροηλεκτρική | αποχετευτική -|| 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ΣΥΝ. συγκρότηµα, οργανι-
σµός 4. (για τον στρατό και τα Σώµατα Ασφαλείας) οργανωµένο σώµα 
µε αυτοτελή δοµή υπό ενιαία διοίκηση: επίλεκτη ~ || Μονάδες 
Αποκαταστάσεως (τής) Τάξεως (Μ.Α.Τ.) || οι στρατιώτες καλούνται 
να παρουσιαστούν στις ~ τους 5. µέγεθος ή συµβατικά καθορισµένη 
ποσότητα, που χρησιµοποιείται ως βάση µετρήσεως για όλα τα υπό-
λοιπα οµοειδή µεγέθη ή ποσότητες τής ίδιας κατηγορίας: ~ βάρους | 
µήκους || πέφτουν οι - (για το ταξί ή το τηλέφωνο, όσο αυξάνει το πο-
σό που καταγράφεται στον µετρητή) || τιµή µονάδας || έχω λίγες -
στην τηλεκάρτα µου- ΦΡ. (α) νοµισµατική µονάδα το νόµισµα που 
αποτελεί τη βάση τής συνολικής ποσότητας τού χρήµατος που κυ-
κλοφορεί σε µία χώρα: η ~ τής Ελλάδας είναι η δραχµή (β) ΑΣΤΡΟΝ. 
αστρονοµική µονάδα (1 A.U.= 1,49610" m) η µέση απόσταση Γης-
Ηλίου, που έχει καθιερωθεί ως µονάδα µετρήσεως αστρονοµικών 
αποστάσεων 6. ΜΑΘ. (α) ο µικρότερος θετικός ακέραιος αριθµός µε 
την επανάληψη τού οποίου σχηµατίζονται όλοι οι φυσικοί αριθµοί, ο 
αριθµός 1 (β) ακέραιη µονάδα βλ. λ. ακέραιος 7. (στο σχολείο) ο βαθ-
µός 1, ο µικρότερος βαθµός µε τον οποίο µπορούν να βαθµολογηθούν 
οι επιδόσεις µαθητή: πιάστηκε να αντιγράφει και πήρε ~. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. µονάς, -άδος < µόνος]. 

µοναδιαίος, -α, -ο ΜΑθ. 1. το ουδέτερο στοιχείο τής πράξης τού πολ-
λαπλασιασµού: ~ στοιχείο, λ.χ. το 1 γιατί 3-1=3 2. (~ διάνυσµα) το διά- 

νυσµα τού οποίου το µέτρο ισούται µε τη µονάδα µήκους και συνήθ. 
χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό ενός άξονα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
µοναδιαίος < αρχ. µονάς, -άδος + παραγ. επίθηµα -ιαΐος (πβ. κ. µην-
ιαίος). Η σηµ. 2 ήδη µτγν., πβ. φρ. µοναδιαία διαστήµατα]. µοναδικός, 
-ή, -ό 1. (συνήθ. µε άρθρο) αυτός τού οποίου δεν υπάρχει άλλος 
όµοιος στο είδος του, ο ένας και µόνος: ήταν ο ~ άνθρωπος που του 
συµπαραστάθηκε (κανένας άλλος εκτός από αυτόν) || η ~ µου έγνοια 
είναι αυτό το παιδί ΣΥΝ. αποκλειστικός, µόνος 2. (συνεκδ.) αυτός που 
δεν επιδέχεται καµία σύγκριση, που όµοιος του σε αξία, σε αρετές 
είναι αδύνατον να βρεθεί: ~ γυναίκα | δουλειά | τύχη | ευκαιρία | 
παράδειγµα θάρρους | επίτευγµα | εµπειρία | ταξίδι || άνθρωπος ~ 
εντιµότητας | µετριοφροσύνης | ευφυΐας ΣΥΝ. εξαιρετικός, 
απαράµιλλος, ασύγκριτος, ανυπέρβλητος. — µοναδικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < µονάς, -άδος]. µοναδικότητα (η) [1811] {χωρ. πληθ.} το να 
είναι κάτι µοναδικό, το να µην υπάρχει άλλο σαν κι αυτό: η ~ τής 
µουσικής κάποιου | ενός κοινωνικού φαινοµένου | µιας συνήθειας || σε 
τι συνίσταται η - αυτού τού ζωγραφικού πίνακα; µοναδισµος (ο) [µτγν.] 
{χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφικό σύστηµα που θεωρεί το σύµπαν ως 
ιεραρχηµένο σύνολο µονάδων. Επίσης µοναδο-λογία (η) [1812]. 
µονάζω ρ. αµετβ. {µόνασα} 1. διάγω µοναστικό βίο ΣΥΝ. ασκητεύω, 
καλογερεύω, ησυχάζω 2. (κατ' επέκτ.) ζω µόνος αποφεύγοντας οποια-
δήποτε κοινωνική επαφή και συναναστροφή ΣΥΝ. καλογερεύω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µόνος]. Μονακό (το) {άκλ.} (γαλλ. Principauté 
de Monaco = Πριγκιπάτο τού Μονακό) ανεξάρτητο πριγκιπάτο τής Ν. 
Ευρώπης στην Κυανή Ακτή µε πρωτεύουσα την πόλη τού Μονακό, 
επίσηµη γλώσσα τη Γαλλική και νόµισµα το γαλλικό φράγκο. — 
Μονεγάσκος (ο), µονεγασκικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Monaco, αβεβ. ετύµου. Το τοπωνύµιο ταυτίζεται συχνά 
µε τα λατ. Monoeci arx «φρούριο τού Μονακό» και Monoeci portus 
«λιµάνι τού Μονακό», που µνηµονεύονται στον Βιργίλιο. Παρετυµο-
λογικά, η λ. Monoecus έχει αναχθεί σε ελλην. λ. Μόνοικος (< µόνος 
οίκος) από το άγαλµα τού Hercules Monoecus, που βρισκόταν εκεί 
τον 7ο ή 6ο αι. π.Χ. Ωστόσο, σύµφωνα µε πιθανότερη εκδοχή, το το-
πωνύµιο ανάγεται στη λιγουριανή λ. monegu «βράχος», από όπου και 
το επίθ. Monégasque «Μονεγάσκος». Τέλος, έχουν διατυπωθεί από-
ψεις περί συνδέσεως µε τη βασκική λ. muno «βουνό», ακόµη και ότι 
πρόκειται περί φοιν. τοπωνυµίου, αφού οι Φοίνικες κατοικούσαν εκεί 
από τον 10ο ώς τον 5ο αι. π.Χ.]. µονάκριβος, -η, -ο [µεσν.] 
(εκφραστ.) 1. (για παιδιά ή αδέλφια) ένας και πάρα πολύ αγαπητός: η 
~ του θυγατέρα || είχε µια ~ αδελφή 2. (κατ' επέκτ.) αυτός µε τον 
οποίο υπάρχει έντονος συναισθηµατικός δεσµός, που δεν υπάρχει 
όµοιος του, για να τον υποκαταστήσει: έχασε το ~ δαχτυλίδι, που της 
είχε χαρίσει η µάννα της. µοναξιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η 
κατάσταση τού ανθρώπου που ζει µόνος, αποµονωµένος από τους 
άλλους, χωρίς επαφή και επικοινωνία µε άλλους: ζω µέσα στη ~ || η ~ 
δεν αντέχεται 2. (συνεκδ.) το συναίσθηµα που προκύπτει από την 
παραπάνω κατάσταση: νιώθω ~ || θέλει να έχει κόσµο γύρω της, γιατί 
φοβάται τη ~ (πβ. κ. λ. µοναχικότητα) 3. η απουσία επικοινωνίας µε 
τους συνανθρώπους, η εσωτερική κατάσταση τού ανθρώπου που δεν 
έχει ουσιαστική επαφή µε τους άλλους: η ~ των σύγχρονων 
µεγαλουπόλεων || «~, ανία, κόσµος βαρύς, κακός, ανάλγητος» (Α. 
Παπαδιαµάντης). [ΕΤΥΜ. < µτγν. µοναξία < αρχ. επίρρ. µονάξ < 
µόνος]. µονάρχης (ο) {µοναρχών} ο ανώτατος κληρονοµικός 
άρχοντας, που έχει και ασκεί απόλυτη ή περιορισµένη εξουσία ΣΥΝ. 
βασιλιάς, ηγεµόνας. 

[ΕΤΥΜ· µτγν. < αρχ. µοναρχώ (-έω) (υποχωρητ.) < µον)ο)- + άρχω]. 
µονάρχιδος (ο) → µόνορχις 
µοναρχία (η) [αρχ.] {µοναρχιών} 1. το πολίτευµα κατά το οποίο ανώ-
τατο πολιτειακό όργανο είναι ένα φυσικό πρόσωπο (µονάρχης), που 
διαδέχεται κληρονοµικά το προηγούµενο και το οποίο ασκεί την 
εξουσία µε ή χωρίς περιορισµούς ΣΥΝ. βασιλεία· ΦΡ. (α) απόλυτη µο-
ναρχία το πολίτευµα κατά το οποίο ο µονάρχης ασκεί την εξουσία 
χωρίς να δεσµεύεται από Σύνταγµα (σύµφωνα µε την απόλυτη θέληση 
του) (β) µοναρχία ελέω Θεού το µοναρχικό καθεστώς που βασίζεται 
στην αντίληψη ότι οι µονάρχες έχουν οριστεί από τον Θεό να 
κυβερνούν τους λαούς (γ) συνταγµατική µοναρχία το πολίτευµα στο 
οποίο οι διατάξεις τού Συντάγµατος θέτουν όρια στην άσκηση τής 
εξουσίας από τον µονάρχη, η πολιτική παρουσία τού οποίου µπορεί 
να είναι έως και συµβολική 2. (συνεκδ.) κράτος µε µοναρχική διακυ-
βέρνηση: το βυζαντινό κράτος ήταν ~. µοναρχικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον µονάρχη και το είδος τής εξουσίας που 
αυτός ασκεί: ~ πολίτευµα | διακυβέρνηση 2. µοναρχικός (ο), 
µοναρχική (η) οπαδός τής µοναρχίας. — µο-ναρχικ-ά | -ώς [1889] 
επίρρ. µοναρχισµός (ο) [1845] {χωρ. πληθ.} 1.οι αρχές ασκήσεως τής 
εξουσίας από µονάρχη 2. η υποστήριξη τού µοναρχικού 
πολιτεύµατος. µοναρχοφασισµός (ο) {χωρ. πληθ.} (µειωτ.-παλαιότ.) 
όρος που χρησιµοποιούσαν οι αριστεροί την περίοδο µετά το 1946, για 
να περιγράψουν το καθεστώς τής βασιλευοµένης δηµοκρατίας τού 
ελληνικού κράτους. µοναρχοφασίστας (ο) {µοναρχοφασιστών} 
(µειωτ.-παλαιότ.) χαρακτηρισµός που απέδιδαν οι αριστεροί στους 
οπαδούς τής βασιλευο-µένης δηµοκρατίας, και κυρ. στους 
ακροδεξιούς, την περίοδο µετά το 1946. µόνας επίρρ. (λόγ.) µόνο στη 
ΦΡ. κατά µόνας χωρίς να υπάρχει άλλος 
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κοντά: θέλω να σου µιλήσω - ΣΥΝ. ιδιαιτέρως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. κατά µόνας, αιτ. θηλ. τού επιθ. µόνος, πβ. κ. κατά 
πόδας]. µοναστήρι (το) {µοναστηρ-ιού | -ιών) 1. το σύνολο οικηµάτων 
µέσα στα οποία ζουν µοναχοί ή γενικότ. µέλη θρησκευτικής 
κοινότητας: τα ~ τού Αγίου Όρους || πάω | κλείνοµαι σε ~ ΣΥΝ. µονή, 
µάνδρα, σκήτη· ΦΡ. το µοναστήρι να 'ν' καλά (κι από καλονήρους 
βρίσκεις)! για να τονιστεί µε έµφαση ότι κανείς δεν είναι 
αναντικατάστατος, ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε και χωρίς αυτόν: 
Κι επειδή µ' εγκατέλειψε αυτός, δεν µπορώ εγώ να βρω άλλον άντρα; ~! 
2. (συνεκδ.) η κοινότητα συγκεκριµένης µονής: όλο το ~ ήταν 
ανάστατο. — (υποκ.) µοναστηράκι (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω, 
µονή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µοναστήριον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. 
µοναστήριος < µονάζω]. µοναστηριακός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που 
σχετίζεται µε µοναστήρι: ~ ζωή | περιουσία | κανόνες | µπίρα (που 
παρασκευάζεται από µοναχούς) ΣΥΝ. µοναστικός. Επίσης 
µοναστηρήσιος, -ια, -ιο. µοναστής (ο), µονάστρια (η) {µοναστριών} 
(σπάν.) ο µοναχός, ο καλόγερος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. [ΕΤΥΜ, µτγν. < 
µονάζω]. µοναστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε µοναστή 
ή µονα-ρήρι: ~ βίος || ~ πολιτεία (συνήθ. για το Άγιο Όρος) ΣΥΝ. 
µοναστηριακός. µονατοµικός, -ή, -ό [1885] ΧΗΜ. στοιχείο όπως τα 
ευγενή αέρια, ο άνθρακας κ.ά., τού οποίου το µόριο αποτελείται από 
ένα άτοµο. Επίσης µονοατοµικός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monatomic]. µονάχα κ. 
µοναχά επίρρ. [µεσν.] (καθηµ.) 1. µόνο: αυτό ~ έκανες τόση ώρα; || 
θέλω να σε δω για µια στιγµή ~ || εγώ ~ σ' αγαπώ κι άλλος κανείς 2. (µε 
περιοριστική σηµασία) αρκεί µόνο..., µε τον όρο: έλα ό,τι ώρα θες, ~ 
να τηλεφωνήσεις προηγουµένως. µοναχή (η) [µεσν.] η γυναίκα που 
αφιερώνεται στον Θεό, απαρνού-µενη τα εγκόσµια και διάγοντας 
ασκητικό βίο σε µοναστήρι ΣΥΝ. καλόγρια. µοναχικός, -ή, -ό [µτγν.] 
1. (για πρόσ.) (α) αυτός που του αρέσει να ζει µόνος, που επιδιώκει τη 
µοναξιά: είναι µια γυναίκα ~, χωρίς κοινωνικές επαφές (β) αυτός που 
είναι µόνος: ~ άνθρωπος | ταξιδιώτης | καβαλάρης 2. (α) (για τόπους) 
αποµονωµένος: ~ βίλα | δωµάτιο ΣΥΝ. απόµερος (β) (για ενέργειες) 
αυτός που γίνεται από έναν µόνο, χωρίς τη συµµετοχή άλλου 
προσώπου: ~ βόλτες | ζωή · 3. αυτός που ανήκει, ταιριάζει ή 
χαρακτηρίζει έναν µοναχό: ~ βίος | σχήµα || το ~ τάγµα των Ιησουιτών 
ΣΥΝ. µοναστικός, καλογερικός. µοναχικότητα (η) {χωρ. πληθ.} το να 
είναι κανείς µόνος, χωρίς συντροφιά (συνήθ. µε τη θέληση του, επειδή 
επιλέγει να ζει µόνος, χωρίς παρέα) (πβ. λ. µοναξιά). µοναχισµός (ο) 
[1864] {χωρ. πληθ.} ο τρόπος ζωής των µοναχών και οι ασκητικές 
αρχές που τον διέπουν (ακτηµοσύνη, υπακοή, παρθενία)· ο 
µοναχισµός εκφράζει ασκητική σχέση τού πιστού µε τον κόσµο και 
παρουσιάζει µια µεγάλη ποικιλία οργάνωσης (κοινοβιακός, 
ιδιόρρυθµος, αναχωρητικός κ.λπ.) ή και µεθόδου ασκήσεως (ερηµίτες, 
στυλίτες, κελλιώτες κ.λπ.). Μόναχο (το) {Μονάχου} πόλη τής ΝΑ. 
Γερµανίας, πρωτεύουσα τής Βαβαρίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. München. Όταν ιδρύθηκε η πόλη το 1158, 
υπήρχε   ήδη   στην   περιοχή   ένας   µικρός   συνοικισµός   ονόµατι 
Munichen, που συνήθ. ερµηνεύεται ως «στους µοναχούς» (πβ. γερµ. 
Mönch «µοναχός, καλόγερος»)]. µοναχογυιός (ο) ο µοναδικός γυιος 
σε µια οικογένεια. µοναχοθυγατέρα (η) [µεσν.] (σπάν.) η 
µοναχοκόρη. µοναχοκόρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η µοναδική κόρη σε 
µια οικογένεια. µοναχοπαίδι (το) [1891] {χωρ. γεν.} το µοναδικό 
παιδί, αγώρι ή κορίτσι, µιας οικογένειας. µοναχός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) 
αυτός που δεν είναι µαζί µε άλλους (συχνά + κτητική αντων.): 
ταξιδεύει πάντα ~ || ζει ~ της || θα το φτει-άξω ~ µου, όταν φύγετε όλον 
ΦΡ. (παροιµ.) µοναχός σου χόρευε κι όσο θέλεις πήδα βλ. λ. χορεύω 
ΣΥΝ. µόνος 2. αυτός που δρα από µόνος του, χωρίς την επέµβαση ή 
την επίδραση άλλων προσώπων: µονάχη της το ζήτησε | το αποφάσισε 
| το έκανε, δεν την πίεσε κανείς ΣΥΝ. µόνος 3. (επιτατ.) αυτός που 
παρουσιάζει αµιγείς τις ιδιότητες που φέρει ή του αποδίδονται· ΦΡ. 
(για πρόσ.) (α) σπίρτο µονάχο για πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο (β) 
σκυλί µονάχο ως χαρακτηρισµός για κάποιον πολύ σκληρό ή 
ανθεκτικό ΣΥΝ. πραγµατικός, βέρος, γνήσιος 4. µοναχός (ο), µοναχή 
(η) βλ.λ. Επίσης (καθηµ.) µονάχος, -η, -ο. — (υποκ.) µοναχούλης, -α, 
-ικο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω, µονή, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. µοναχ- 
(πβ. επίρρ. µοναχή), < µόνος. Η σηµ. «καλόγερος» µαρτυρείται από τον 
6ο αι. µ.Χ. και µε αυτήν η λ. πέρασε (µέσω τού λατ. monachus) σε 
αρκετές ξέν. γλώσσες, πβ. γαλλ. moine (< παλ. γαλλ. monge < λατ. 
monachus), ισπ. monje, ιταλ. monaco, αγγλ. monk, γερµ. Mönch, ιρλ. 
manach κ.ά.]. µοναχός (ο) ο άνδρας που αφιερώνεται στον Θεό 
απαρνούµενος τα εγκόσµια και διάγει ασκητικό βίο σε µοναστήρι: 
πάω ~ στο Άγιο Όρος || εκάρη ~ ΣΥΝ. καλόγερος, ασκητής, 
ιεροµόναχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. επίθ. µοναχός, -ή, -ό]. µοναχοφάης (ο) {µοναχοφάηδες} 
πρόσωπο που θέλει να τρώει ή να αποκτά κάτι µόνο αυτός, που δεν 
µοιράζεται τίποτα µε τους άλλους. µόνε µόριο (λαϊκ.) αλλά και, αλλά 
επιπλέον. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µόνον]. 
Μονενάσκος (ο) → Μονακό 

µονέδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-σπάν.) το χρήµα, το νόµισµα- ΦΡ. 
κόβει µονέδα για ανθρώπους ή επιχειρήσεις που έχουν (από νόµιµες 
ή παράνοµες δραστηριότητες) µεγάλα κέρδη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. moneda < λατ. Moneta, προσωνυµία τής θεάς Ήρας 
(juno Moneta), στον ναό τής οποίας (στη Ρώµη) κόβονταν τα νοµί-
σµατα. Βαθµηδόν η λ. Moneta έφθασε να σηµαίνει «νοµισµατοκο-
πείο» και, τελικώς, «νόµισµα»]. 

Μονεµβασιά (η) ιστορική πόλη τής ΝΑ. Πελοποννήσου στον νοµό 
Λακωνίας µε σηµαντικά βυζαντινά µνηµεία. Επίσης Μονεµβασία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µον)ο)- + εµβασις, όπως εξηγούν και τα βυζαντινά 
χρονικά: «διά το µίαν εχειν των έν αυτή είσπορευοµένων την εϊσο-
δον». Απαντάς και ως Μονοβασιά]. 

µονεταρισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. η θεωρία που υποστηρίζει ότι η αύξηση τής 
προσφοράς χρήµατος σε µια οικονοµία οδηγεί σε αύξηση των τιµών 
µάλλον παρά τού προϊόντος. — µονεταριστής (ο), µονεταρί-στρια 
(η), µονεταριστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. monetarism < monetary < µτγν. λατ. 
monetarius < λατ. moneta, βλ. κ. µονέδα]. 

µονή (η) (λόγ.) το µοναστήρι: η Μονή Ιβήρων στο Άγων Όρος || η Μονή 
Σινά' ΦΡ. αιώνιοι µοναί | αιώνιες µονές η ζωή µετά τον θάνατο, ο 
άλλος κόσµος: µετέστη στας | εις τας αιωνίους µονάς (πέθανε).  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω, πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. (η σηµερινή σηµ. από τον 6ο 
αι. µ.Χ.) < µένω]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. µονή (< µένω) χρησιµοποιείται ήδη στο Ευαγγέλιο µε 
τη σηµ. «τόπος διαµονής, κατάλυµα» και από τον 6ο αι. µ.Χ. παίρ-
νει τη σηµασία που έχει και σήµερα. Το µοναστήριο (µοναστής < 
µονάζω) απαντά τον 6ο αι. µ.Χ., όπως και το µοναχός (αρχαία λέ-
ξη), το οποίο παίρνει τη σηµ. που έχει σήµερα από τον 6ο αι. µ.Χ. 
(µοναχός < µοναχώς, επίρρ. < µοναχού, επίρρ.· πβ. πανταχού). Μο-
νή | µοναστήρι είναι ο χώρος όπου καταφεύγουν όσοι απαρνού-
νται τα εγκόσµια, για να αφοσιωθούν στον Θεό µε προσευχή και 
νηστεία, ασπαζόµενοι τις αρχές τής αγαµίας, τής ακτηµοσύνης 
και τής υπακοής. Η άσκηση αυτή µπορεί να γίνει σε διάφορες 
µορφές οργάνωσης τού µοναστικού βίου. Τέτοιες είναι: το κοινό-
βιο, µοναστήρι (ανδρικό ή γυναικείο), όπου τα πάντα είναι κοινά 
(ενδυµασία, τροφή, λατρεία, εργασία κ.λπ.)· το ιδιόρρυθµο, µονα-
στήρι όπου οι µοναχοί επιτρέπεται να έχουν προσωπικούς πόρους 
(περιουσία) και προσωπική τράπεζα (φαγητό) και όπου ο κάθε µο-
ναχός κανονίζει µόνος το πρόγραµµα του· σκήτη, µοναστικός οικι-
σµός που απαρτίζεται από πολλές καλύβες, όπου κάθε καλύβα 
αποτελεί µοναχική κατοικία (µε ναΰδριο και µικρό διαθέσιµο χώ-
ρο)· κελλί, αυτοτελής επίσης κατοικία µοναχού, όπως η καλύβα, 
αλλά µεγαλύτερη από αυτήν (όπως µεγαλύτερος είναι και ο περι-
βάλλων χώρος και το ναΰδριο που υπάρχει µέσα σε αυτό)· το κελλί 
εξαρτάται απευθείας από µονή και δεν υπάγεται σε σκήτη· λαύρα 
(κυριολ. σηµ. «δρόµος»), εγκατάσταση µε καλύβες ή κελλιά, 
όπου ζούσαν παλαιότερα οι µοναχοί ο ένας κοντά στον άλλον, 
προτού οργανωθούν τα κοινόβια· υπό την έννοια αυτή, αποτέλε-
σαν είδος ιδιόρρυθµου µοναστηριού ή και σκήτης· εγκλείοτρα, 
κάθε κλειστός χώρος, ιδίως σπηλιά, όπου µονάζει ένας ασκητής 
ως «έγκλειστος». 
o µοναχός που εγκαταλείπει τα εγκόσµια, για να αφοσιωθεί στην 
άσκηση ψυχής και σώµατος, µε σκοπό την πνευµατική του τελεί-
ωση και τη σωτηρία τής ψυχής του, λέγεται και ασκητής και ησυ-
χαστής ή, µε έµφαση στην εγκατάλειψη τού κόσµου, αναχωρητής. 
Ανάλογα µε τον τόπο ή τον τρόπο ασκήσεως, παίρνει διάφορα ονό-
µατα, λ.χ. όταν µονάζει σε κελλί, λέγεται κελλιώτης όταν κατα-
φεύγει να µονάσει στην έρηµο ή σε ερηµικές περιοχές, λέγεται και 
ερηµίτης, σε περιπτώσεις ακραίας ασκήσεως ησυχαστικού βίου 
πάνω σε στύλους λέγεται στυλίτης, όταν ασκητεύει σε σπηλιά 
σπηλαιώτης κ.ά. o τόπος όπου µονάζει ο µοναχός, αποκαλείται 
αναλόγως ασκητήριο, ησυχαστήριο, ερηµητήριο. 

µόνηµα (το) {µον-ήµατος | -ήµατα, -ηµάτων} η ελάχιστη µονάδα στην 
ανάλυση τής γλώσσας που ισοδυναµεί αδροµερώς προς τη λέξη ή το 
λέξηµα ή, γενικότερα, το γλωσσικό σηµείο- διακρίνεται σε λεξικό µό-
νηµα (το τµήµα τής λέξης που δηλώνει τη λεξική σηµασία, π.χ. δε-
ντρ-, τρεχ-) και σε γραµµατικό µόνηµα (το τµήµα που δηλώνει τη 
γραµµατική σηµασία, π.χ. -α στο δέντρ-α, το -εις στο τρέχ-εις κ.τ.ό.) 
(βλ. κ. λ. -ηµα). 

µονήρης, -ης, -ες {µονήρ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ.) 1. (α) (συνήθ. κα-
κόσ.) αυτός που ζει µόνος, αποτραβηγµένος από τους άλλους ανθρώ-
πους, σε αποµόνωση: ~ άτοµο | ζώο ΣΥΝ. αποµονωµένος, µοναχικός, 
µονόχνοτος (β) αυτός που γίνεται από ένα µόνο άτοµο: διάγει βίο µο-
νήρη 2. BOT. (άνθος) που µόνο αυτό φύεται στο άκρο ανθοφόρου βλα-
στού ή κλάδου: - άνθος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µον)ο)- (< µόνος) + -ήρης (< άραρίσκω «συνδέω, συνάπτω», βλ. κ. 
αριθµός)]. 

µονιά (η) (λαϊκ.) η φωλιά άγριων ζώων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µονία < αρχ. µόνος). 

µονιάζω ρ. → µονοιάζω 
Μόνικα (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλη-
σίας, η µητέρα τού ιερού Αυγουστίνου 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
< λατ. Monica. Αν και ο Αυγουστίνος συνέδεε το όνοµα µε το λατ. 
monere «προειδοποιώ, συµβουλεύω», το όνοµα είναι αγν. ετύ-µου]. 

µονιµάς (ο) {µονιµάδες} (στην αργκό των στρατιωτών) ο µόνιµος 
στρατιωτικός, συνήθ. υπαξιωµατικός (πβ. λ. καραβάνας). 

µονιµοποίηση (η) [1886] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να γί- 
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νεται κανείς µόνιµος (συνήθ. για υπαλλήλους τού ∆ηµοσίου): η ~ των 
εκτάκτων υπαλλήλων 2. άρση προσωρινότητας (πράγµατος ή κατάστασης) 
ΣΥΝ. παγίωση, σταθεροποίηση ΑΝΤ. προσωρινότητα. 

µονιµοποιώ ρ. µετβ. [1861] {µονιµοποιείς... | µονιµοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. αίρω την προσωρινότητα (πράγµατος ή κατάστασης), καθιστώ 
(κάτι) µόνιµο ΣΥΝ. εδραιώνω, παγιώνω, σταθεροποιώ 2. (ειδικότ. για 
δηµοσίους υπαλλήλους) προάγω (υπάλληλο) από έκτακτο ή εποχικό σε 
βαθµίδα µονίµου: ~ τους εκτάκτους | τους συµβασιούχους τού ∆ηµοσίου. 

µόνιµος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µεταβάλλεται, που µένει στην ίδια θέση ή 
διατηρείται στην ίδια κατάσταση (χωρίς αλλαγή): η ~ κατοικία µου είναι στην 
Αθήνα- στον Βόλο µένω προσωρινά || ο Κώστας είναι πλέον ~ κάτοικος 
Αυστρίας, επισκέπτεται όµως την Ελλάδα δύο φορές τον χρόνο || ~ διεύθυνση || 
θέµα - ενδιαφέροντος | διαµάχης | αντιπαράθεσης || ένα ~ χαµόγελο | µια ~ 
µελαγχολία ήταν ζωγραφισµένη στο πρόσωπο της || τα σκουπίδια είναι πια ~ 
κατάσταση σ'αυτή την πόλη ΣΥΝ. διαρκής, πάγιος, σταθερός, ακλόνητος, 
οριστικός 2. (για δηµόσιο υπάλληλο) αυτός που δεν είναι έκτακτος ή 
εποχικός, αλλά ανήκει στη συγκεκριµένη υπηρεσία µε σύµβαση αορίστου 
χρόνου και δεν µπορεί να εκδιωχθεί από αυτήν και να προσληφθεί άλλος στη 
θέση του, πριν συµπληρώσει τον καθορισµένο από τη νοµοθεσία χρόνο ΑΝΤ. 
έκτακτος, προσωρινός, εποχικός. — µόνιµα | µονίµως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < µονή < µένω]. 

µονιµότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού µόνιµου, το να έχει µία 
κατάσταση σταθερότητα και διάρκεια: ~ σχέσης | συνεργασίας | δεσµού | 
συνήθειας ΣΥΝ. οριστικότητα, παγιότητα ΑΝΤ. προσωρινότητα 2. το 
καθεστώς τής εξασφάλισης τής θέσεως των δηµοσίων υπαλλήλων: άρση τής ~ 
των δηµοσίων υπαλλήλων. 

µόνιππο (το) {µονίππ-ου | -ων} άµαξα που σύρεται από ένα µόνο άλογο (πβ. λ. 
παϊτόνι). [ETYM. < αρχ. µόνιππος (µε αλλαγή γένους) < µον)ο)- + ίππος]. 

µονισµός (ο) [1886] ΦΙΛΟΣ, η µεταφυσική θεωρία που δέχεται ότι υπάρχει µία 
µόνο αρχή ή ύλη στη βαθύτερη ουσία των όντων ή ότι η ουσία αυτή 
συνίσταται από ένα βασικό συστατικό ΣΥΝ. ενισµός ΑΝΤ. δυϊσµός, 
πλουραλισµός. — µονιστής (ο), µονίστρια (η), µονισπκός, -ή,-ό [1891]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Monismus]. 

µόνιτορ (το) {άκλ.} ελλην. οθόνη ΤΕΧΝΟΛ. 1. η συσκευή που χρησιµοποιείται 
για τη συνεχή παρακολούθηση σε οθόνη των τιµών που παίρνουν διάφορα 
φυσικά µεγέθη, όπως λ.χ. οι ρύποι στην ατµόσφαιρα, οι παράµετροι τής 
καρδιακής λειτουργίας ασθενούς κ.λπ. 2. συσκευή που χρησιµοποιείται για 
την παρακολούθηση τής εκτέλεσης ενός προγράµµατος από ηλεκτρονικό 
υπολογιστή' η οθόνη τού υπολογιστή 3. µικρή οθόνη από την οποία 
παρακολουθεί κανείς σε τηλεοπτικό στούντιο ή σε εξωτερικό χώρο µετάδοσης 
το τηλεοπτικό σήµα (τι ακριβώς λαµβάνει η κάµερα). 
[ETY.M < αγγλ. monitor < λατ. monitor «αυτός που υπενθυµίζει, ο υπο-
βολέας, επιτηρητής» < p. moneo «υπενθυµίζω, νουθετώ»]. 

µόνο επίρρ. [αρχ.] 1. για τη δήλωση ελάχιστης ποσότητας | ιδιότητας ή για να 
τονιστεί πόσο λίγο είναι αυτό που αναφέρεται· όχι περισσότερο, τίποτα 
περισσότερο (από την αναφερόµενη ιδιότητα ή ποσότητα), απλώς: θέλω ~ 
µισό κιλό (όχι περισσότερο από µισό κιλό) || ήρθε ~ για µία µέρα (µία µέρα 
είναι λίγο) || εγώ είµαι ~ µία απλή γραµµατέας | υπάλληλος || εγώ ~ τον 
χαιρέτισα (δεν έκανα τίποτε περισσότερο από το να τον χαιρετίσω) ΣΥΝ. 
µονάχα, απλώς 2. αποκλειστικά: είναι ~ για κυρίες | για παιδιά | για 
ηλικιωµένους || είµαστε κλειστά - τις Κυριακές || θέλει ~ τη δική σας φιλία || - 
εγώ τον είδα (δηλ. κανένας άλλος εκτός από µένα)· (εµφατ.) ΦΡ. (α) µόνο και 
µόνο για να δηλωθεί ότι δεν υπάρχει άλλη αιτία ή σκοπός από αυτόν που 
αναφέρεται: ~ επειδή το είπες εσύ, δεν πρόκειται να γίνει (δηλ. η µόνη και η 
αποκλειστική αιτία είναι ότι το είπες εσύ) || τα λέει, ~ για να σε εκνευρίσει 
(δηλ. αυτός είναι ο αποκλειστικός του στόχος) (β) και µόνο (ί) (ως 
συµπλήρωµα λέξεως που προηγείται) για να τονιστεί ότι ισχύει ή υπάρχει 
αποκλειστικά αυτό που προαναφέρεται και τίποτε άλλο: εγώ ~ φταίω για ό,τι 
συνέβη (φταίω εγώ και κανείς άλλος) || δεν θα συµφωνήσω µαζί του απλώς ~ 
επειδή είναι γυιος τού αφεντικού µου- η λέξη στην οποία αναφέρεται το µόνο 
µπορεί για µεγαλύτερη έµφαση να προηγείται και συγχρόνως να ακολουθεί: 
έτσι, ~ έτσι µπορούµε να λύσουµε το πρόβληµα (δεν υπάρχει άλλος τρόπος) (ii) 
(στην αρχή φράσεως) για να τονιστεί ότι αυτό που αναφέρεται στη συνέχεια 
είναι αρκετό: ~ στη σκέψη της, συγκινούµαι || ~ που σκέφτοµαι ότι θα τον δω, 
µε πιάνει τρόµος (αρκεί η σκέψη ότι θα τον συναντήσω, για να µε πιάσει 
τρόµος) || - που προσφέρθηκες να µε βοηθήσεις, µου φτάνει! · 3. (σύνδ.) µόνο 
(που) αλλά, όµως: θα το αγόραζα, ~ είναι ακριβό || είναι έξυπνος µαθητής, ~ 
δεν µελετάει 4. (για τη δήλωση προϋπόθεσης) φτάνει | αρκεί να..., υπό τον όρο 
να...: ελάτε και πιο αργά, ~ να είστε εδώ την ώρα τού φαγητού || µιλήστε του 
ανοιχτά, ~ µην τον προσβάλετε. 

µονό- κ. µονό- κ. µον- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται 
αριθµητικά µε τον αριθµό ένα (1):µονο-συλλαβος, µονό-χειρ, µονο-ήµερος, 
µονό-στηλος, µον-όφθαλµος, µον-ώροφος, µονοετής, µονο-φωνικός 2. ενεργεί ή 
υπάρχει µόνος του: µονο-µάχος, µονο-κράτωρ 3. γίνεται κατ' 
αποκλειστικότητα: µονο-πώλιο. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(λ.χ. αρχ. µονό-χρωµος, µτγν. µονο-σύλλαβος), που προέρχεται από το επίθ. 
µόνος (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. mono-
phonic) και µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γαλλ. mono-culture «µονοκαλλιέργεια»)]. 
µονοαξονικός, -ή, -ό → µονό-, -αξονικός µονογαµία (η) [µτγν.] {µονογαµιών} 
1. ο γάµος µε έναν µόνο άντρα 

ή µία µόνο γυναίκα 2. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. κοινωνικός θεσµός, σύµφωνα µε τον οποίο 
ένας άνδρας δεν µπορεί να είναι σύζυγος περισσότερων από µία γυναικών 
και, αντίστροφα, µία γυναίκα δεν µπορεί να είναι σύζυγος περισσότερων από 
έναν ανδρών (πβ. λ. πολυγαµία, διγαµία) 3. η πρακτική τής τέλεσης για µία 
µόνο φορά τού µυστηρίου τού γάµου σε όλη τη διάρκεια τής ζωής ενός 
ατόµου. 

µονογαµικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µονογαµία: ~ 
κοινωνία' (ως ουσ.) 2. πρόσωπο που υποστηρίζει τις αρχές τής µονογαµίας 
ΑΝΤ. πολυγαµικός 3. πρόσωπο που µένει πιστός σε έναν µόνο σύντροφο και 
δεν συνάπτει παράλληλες ερωτικές σχέσεις. 

µονόγαµος, -η, -ο [µτγν.] (κ. ως ουσ.) 1. αυτός που έχει έναν/µία µόνο σύζυγο 
2. αυτός που µένει πιστός στον ερωτικό του σύντροφο και δεν επιζητεί άλλες 
σχέσεις. 

µονογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. η αγενής αναπαραγωγή 
των µονοκύτταρων και των κατώτερων πολυκύτταρων οργανισµών, χωρίς την 
παρέµβαση φυλετικών (σεξουαλικών) κυττάρων και οργάνων ΣΥΝ. µονογονία 
ΑΝΤ. αµφιγονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. monogenesis]. 

µονογενής, -ής, -ές {µονογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που είναι το µόνο 
παιδί, χωρίς αδέλφια 2. ΘΕΟΛ. θεολογικός όρος που χρησιµοποιήθηκε για να 
δηλώσει τη φυσική θεότητα τού Ιησού Χριστού στην εκκλησιαστική 
γραµµατεία και υµνογραφία: ο ~ Υιός και Λόγος τού Θεού (ύµνος Θείας 
Λειτουργίας). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µονό- + -γενής < γένος. Η λ. απαντά στη Κ.∆. προσδιο-
ρίζοντας τον Χριστό (λ.χ. Ιωάνν. 3, 16: οϋτως γάρ ήγαπησεν ό Θεός τον 
κόσµον, ώστε τον υίόν τόν µονογενή εδωκεν...)]. 

µονογλωσσία (η) → µονό-, -γλωσσία 
µονόγλωσσος, -η, -ο → µονό-, -γλωσσος 
µονογονεϊκός, -ή, -ό ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. (οικογένεια) που αποτελείται από έναν γονέα 

και από ένα ή περισσότερα παιδιά. [ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. τ. αντί τού µονογονικός, 
απόδ. τού αγγλ. single parent]. 

µονογονία (η) (µονογονιων} 1. η γέννηση ενός µόνο νεογνού σε κάθε τοκετό 2. 
ΒΙΟΛ. η µονογένεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. µονόγονος < µονό- + γόνος]. 

µονόγραµµα (το) [1863] {µονογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} σχέδιο ή σήµα, που 
αποτελείται συνήθ. από ένα γράµµα ή ενδεχοµένως από τον συνδυασµό δύο ή 
περισσότερων γραµµάτων τού αλφαβήτου, που αποτελούν τα αρχικά 
ονόµατος και χρησιµοποιείται σε φύλλα αλληλογραφίας, σφραγίδες κ.α. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. monogramme < µτγν. λατ. monogram-ma < µτγν. 
µονόγραµµον «σχέδιο που χαράσσεται µε µία µόνο γραµµή, µονοκοντυλιά»]. 

µονογραφή (η) [1833] η υπογραφή που αποτελείται από τα αρχικά γράµµατα 
τού ονοµατεπωνύµου τού υπογράφοντος. 

µονογράφηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η µονογραφή σε 
έγγραφο που µπαίνει από αρµόδιο όργανο για την επικύρωση του 2. (για 
γραπτά εξετάσεων) η ακύρωση τού γραπτού εξεταζοµένου µε τη µονογραφή 
τού εξεταστή, επειδή έγινε αντιληπτό ότι ο πρώτος παραβίασε τους κανόνες 
τού διαγωνισµού: η ~ µιας κόλλας ισοδυναµεί µε τον µηδενισµό της. 

µονογραφία (η) [1863] {µονογραφιών} η επιστηµονική µελέτη που 
πραγµατεύεται συγκεκριµένο και αυτοτελές θέµα κατά τρόπο διεξοδικό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monographie]. 

µονογραφώ ρ. µετβ. [1833] {µονογραφείς... | µονογράφ-ησα, -ήθηκα, 
µονογραφηµένος κ. µονογεγραµµένος} βάζω τη µονογραφή µου (κάτω από 
έγγραφο, κείµενο κ.λπ.), αναλαµβάνοντας την ευθύνη για την επικύρωση ή 
την ακύρωση του: ~ ένα γραπτό | µια κόλλα διαγωνισµού | ένα συµβόλαιο | ένα 
κείµενο. Επίσης µονογράφω [1852]. 

µονοδιάστατος, -η, -ο 1. αυτός που έχει µία και µόνη διάσταση: ~ µέγεθος 2. 
(µτφ.) αυτός που δεν λαµβάνει υπ' όψιν τις διαφορετικές πλευρές ενός 
θέµατος: «Ο ~ άνθρωπος» (One-dimensional Man, 1964, βιβλίο τού Χ. 
Μαρκούζε) || - κριτική ΣΥΝ. µονόπλευρος, µονοκόµµατος, µονοµερής. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µονό- + -διάστατος < διίσταµαι]. 

µονόδροµος (ο) 1. ο δρόµος στον οποίο επιτρέπεται η κίνηση των αυτοκινήτων 
προς µία µόνο κατεύθυνση 2. (µτφ.) ο τρόπος δράσης που δεν επιδέχεται 
αµφισβήτηση, η µοναδική πρακτική που ενδείκνυται ως λύση: ο περιορισµός 
των δηµοσίων δαπανών είναι ~ για την εξυγίανση τής εθνικής οικονοµίας. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. one-way]. 

µονοδροµώ ρ. µετβ. {µονοδροµείς... | µονοδρόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
µετατρέπω έναν δρόµο διπλής κατεύθυνσης σε µονόδροµο. — µονοδρόµηση 
(η). 

µονοεδρικός, -ή, -ό (εκλογική περιφέρεια) που σύµφωνα µε τις αρχές τού 
εκλογικού συστήµατος δίνει µία µόνο έδρα για τη Βουλή στο κόµµα που 
πλειοψηφεί: (κ. ως ουσ.) η ~ τής Ευρυτανίας. 

µονοεθνικΟς, -ή, -ό → µονό-, -εθνής 
µονοετής, -ής, -ές → µονό-, -ετής 
µονόζυγο (το) [1837] ΓΥΜΝΑΣΤ. όργανο αποτελούµενο από µία χαλύβδινη ή 

ξύλινη οριζόντια µπάρα, η οποία στηρίζεται στα δύο άκρα της σε δύο 
κατακόρυφα στηρίγµατα· ΦΡ. κάνω µονόζυγο εκτελώ γυµναστικές ασκήσεις 
κρεµασµένος από το παραπάνω όργανο. 

µονοήµερος, -η, -ο → µονό-, -ήµερος 
µονοθεϊσµός (ο) [1858] {χωρ. πληθ.} η απόλυτη πίστη σε έναν και µόνο θεό, η 

άρνηση τής ύπαρξης άλλων θεών ή θεϊκών δυνάµεων σε αντιδιαστολή προς 
τον πολυθεϊσµό. Επίσης µονοθεΐα (η) [µτγν.]. — µονοθεϊστής (ο) [1871], 
µονοθείστρια (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monothéisme]. 
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µονοθεϊστικός, -ή, -ό [1885] αυτός που σχετίζεται µε τον µονοθεϊσµό: οι 
βασικότερες ~ θρησκείες τού κόσµου είναι ο ιουδαϊσµός, ο χριστιανισµός και ο 
ισλαµισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monothéistique]. 
µονοθελητισµός (ο) [1865] ΘΡΗΣΚ. χριστιανική διδασκαλία που καταδικάστηκε 
ως αιρετική από τη ΙΣΤ' Οικουµενική Σύνοδο (680-681) και σύµφωνα µε την 
οποία ο Ιησούς, αν και είχε δύο φύσεις, δηλ. θεία και ανθρώπινη, είχε µόνο µία 
θέληση και, κατά προέκταση, µία µόνο ενέργεια (µονοενεργητισµός) και όχι 
δύο φυσικά θελήµατα και δύο φυσικές ενέργειες. — µονοθελήτης (ο), 
µονοθελήτρια (η), µο-νοθελητικός, -ή, -ό [1873]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monothélisme]. µονοθεσία (η) {χωρ. 
πληθ.} η κατοχή µιας µόνο έµµισθης θέσης στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα 
(πβ. λ. πολυθεσία). — µονοθεσίτης (ο), µονοθεσίτισσα (η). µονοθέσιος, -α, -ο → 
µονό-, -θέσιος µονόθυρος, -η, -ο → µονό-, -θυρος 
µονοιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µόνοιασ-α, -µένος} (+µε) ♦ 1. (µετβ.) βοηθώ 

(κάποιους που έχουν έρθει σε ρήξη) να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους: 
ούτε φίλοι ούτε γνωστοί κατάφεραν να µονοιάσουν το αντρόγυνο ΣΥΝ. 
συµφιλιώνω ♦ 2. (αµετβ.) αναπτύσσω εκ νέου αρµονικές σχέσεις (µε 
κάποιον), σταµατώ την έχθρα: µονοιάσαµε και δώσαµε τα χέρια ΣΥΝ. 
συµφιλιώνοµαι, οµονοώ. — µόνοιασµα (το), µονοιασµένος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < όµονοιάζω < αρχ. οµόνοια]. µονοκαλλιέργεια (η) 
{µονοκαλλιεργειών} ΓΕΟΠ. σύστηµα εκµετάλλευσης τού εδάφους, που 
συνίσταται στην ετήσια καλλιέργεια ενός µόνο φυτικού είδους- κατ' 
αντιδιαστολή προς την αµειψισπορά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
monoculture (νόθο συνθ.)]. µονόκαννος, -η, -ο [1866] (όπλο) που έχει µία µόνο 
κάννη. µονοκατάληκτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (επίθετο) που έχει και στα δύο γένη 
τις ίδιες καταλήξεις, π.χ. πένης, φυγάς κ.λπ. µονοκάταρτος, -η, -ο [1888] (πλοίο) 
που έχει µόνο ένα κατάρτι. µονοκατοικία (η) [1889] {µονοκατοικιών} η 
ανεξάρτητη κατοικία, στην οποία εξ ολοκλήρου διαµένει µία µόνο οικογένεια 
ΑΝΤ. πολυκατοικία. µονοκέρατος, -η, -ο [µτγν.] (ζώο) που έχει ένα µόνο κέρατο. 
µονόκερως (ο) {µονό-κερω | -κέρων} µυθικό ζώο µε σώµα λευκού αλόγου, 
υπογένειο τράγου και ένα κέρατο που ξεπροβάλλει από το µέτωπο του. Επίσης 
µονόκερος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µονό- + -κερως < κέρας]. µονόκιλος, -η, -ο → 
µονό-, -κιλος µονοκινητήριος, -α, -ο → µονό-, -κινητήριος 
µονοκίνι (το {µονοκιν-ιού | -ιών} γυναικείο µαγιό µόνο για το κάτω µέρος τού 

σώµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. monokini (νόθο συνθ.) < mono- (< µονό-) + (bi)kini «µπικίνι» 
(µε εσφαλµ. χωρισµό)]. µονόκλ (το) {άκλ.} στρογγυλός φακός που 
προσαρµόζεται στο ένα µάτι χωρίς στήριγµα ΣΥΝ. µονύελος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. monocle (νόθο συνθ.) < µτγν. λατ. monoculus «µονό-
φθαλµος» < mon(o)- (< µόνος) + λατ. oculus «οφθαλµός»]. µονόκλινος, -η, -ο 
→ µονό-, -κλινος µονόκλιτος, -η, -ο —> µονό-, -κλίτος µονόκλωνος, -η, -ο → 
µονό-, -κλώνος 
µονοκόκκαλος, -η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από ένα µόνο κόκ-καλο 2. 
(σπάν.-µτφ. για πρόσ.) αυτός που δύσκολα µπορεί να καµφθεί ή να αλλάξει 
γνώµη ΣΥΝ. δύσκαµπτος, αλύγιστος, ισχυρογνώµων. µονοκοµµατικός, -ή, -ό -> 
µονό-, -κοµµατικός µονό κοµµατισµός (ο) [1896] το καθεστώς κατά το οποίο 
στο πολιτικό σύστηµα µιας χώρας επικρατεί ένα µόνο κόµµα, το οποίο αποτελεί 
και τον µόνιµο φορέα εξουσίας (πβ. λ. πολυκοµµατισµός, δικοµµατισµός). 
µονοκόµµατος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που αποτελείται από ένα µόνο κοµµάτι: ~ 
ύφασµα | φόρεµα | µαγιό- (µτφ.-κακόσ.) 2. (για πρόσ.) αυτός που δεν 
µεταβάλλει εύκολα τους τρόπους, τις σκέψεις ή τη συµπεριφορά του ΣΥΝ. 
δύσκαµπτος, αλύγιστος, ισχυρογνώµων 3. µονόπλευρος, µονοδιάστατος: πολύ ~ 
άνθρωπος- µόνο για τη δουλειά του ξέρει να µιλάει! 4. αυτός που δεν έχει 
ευκινησία, χάρη: ~ βάδισµα. — µονοκόµµατα επίρρ. µονοκοντυλιά κ. 
µονοκονδυλιά (η) [1829] 1. η γραφή λέξης, φράσης, υπογραφής ή σχεδίου µε 
συνεχή κίνηση τής γραφίδας, χωρίς η τελευταία να σηκωθεί από το χαρτί 2. 
(συνήθ. στον πληθ., στην παλαιογραφία) σύµπλεγµα γραµµάτων και λέξεων 
που συνδέονται µεταξύ τους µε πολύπλοκες κεραίες και γραµµές που 
διασταυρώνονται και που δίνουν την αίσθηση ότι ο γραφέας δεν σήκωσε 
καθόλου τη γραφίδα του από το φύλλο 3. (ως επίρρ.) (α) γράφοντας µε τον 
παραπάνω τρόπο: γράφω το όνοµα µου ~ (β) χωρίς ιδιαίτερη περίσκεψη ή 
διαδικασία, χωρίς ενδοιασµούς: δεν µπορείς να ακυρώνεις | διαγράφεις - µια 
παράδοση αιώνων. µονοκοπανιά επίρρ. (καθηµ.) µια κι έξω, µε µία κίνηση, µε 
µιας: 
ήπιε δύο ποτήρια µπίρα ~. Επίσης (λαϊκότ.) µονοκοπανιάς, µονοκοτυλήδονος, -
η, -ο [1873] BOT. (φυτό) που το σπέρµα του έχει µόνο µία κοτυληδόνα ΑΝΤ. 
δικοτυλήδονος. Επίσης µονοκότυλος 

[ορχί- 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monocotylédone]. µονοκούκκι επίρρ. 
(εκφραστ.) συνήθ. στις ΦΡ. ψηφίζω (κάποιον) | ρίχνω την ψήφο µου | βγαίνω 
µονοκούκκι σε περιπτώσεις που προτιµάται καθολικά από όλους τους 
ψηφοφόρους µιας περιοχής ένας µόνο υποψήφιος από ολόκληρο συνδυασµό ή 
ένας µόνο από τους πολλούς συνδυασµούς: στο χωριό µας τον ψηφίζουν ~. 

µονοκράτορας (ο) (µονοκρατόρων) ο µόνος απόλυτος κυρίαρχος ΣΥΝ. 
µονάρχης, δυνάστης, τύραννος. [ΕΤΥΜ < µτ^ν.µονοκράτωρ, -ορός < µονό- + -
κράτωρ < κρατώ]. 

µονοκρατορία (η) [µεσν.] η κυριαρχία ενός µόνο κράτους, κόµµατος, 
προσώπου: η - τής Ρώµης στη Μεσόγειο την εποχή τού Χριστού || παρήλθε 
ανεπιστρεπτί η εποχή τής ~ του στο κόµµα, όταν µε την απειλή τής διαγραφής 
κανείς δεν τολµούσε να διαφωνήσει ανοιχτά... 

µονοκύτταρος, -η, -ο [1886] ΒΙΟΛ. (ζωντανός οργανισµός) που αποτελείται από 
ένα µόνο κύτταρο ΑΝΤ. πολυκύτταρος. Επίσης µονοκυτ-ταρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. unicellulaire]. 

µονόκωπος, -η, -ο → µονό-, -κωπος 
µονολεκτικός, -ή, -ό [1871] αυτός που αποτελείται από µία λέξη ή εκφράζεται 

µε µία µόνο λέξη: ~ απάντηση ΑΝΤ. περιφραστικός, αναλυτικός. — 
µονολεκτικ-ά /-ώς [1830] επίρρ. 

µονόλεπτος, -η, -ο → µονό-, -λεπτός 
µονολιθικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σχηµατιστεί ή αποτελείται από µία µόνο 

µεγάλη πέτρα: ~ µνηµείο 2. (µτφ.) αυτός που µένει άκαµπτος σε αυτά που 
ξέρει και ακολουθεί πάντα, που δεν χαρακτηρίζεται από ευελιξία, δογµατικός: 
~ αντιλήψεις | κόµµα | άνθρωπος | χαρακτήρας ΣΥΝ. απόλυτος, 
µονοκόµµατος, δύσκαµπτος. — µονολιθικ-ά | -ώς επίρρ., µονολιθικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monolithique]. 

µονόλιθος (ο) [αρχ.] [µονολίθ-ου | -ων, -ους) κοµµάτι πέτρας µεγάλων 
διαστάσεων. 

µονόλογος (ο) {µονολόγ-ου | -ων, -ους) 1. η οµιλία που απευθύνεται από το 
πρόσωπο που µιλάει στον ίδιο του τον εαυτό, είτε δυνατά είτε στη σκέψη του, 
χωρίς να γίνεται αντιληπτός από άλλους· ΦΡ. ΦΙΛΟΛ. εσωτερικός µονόλογος 
βλ. λ. εσωτερικός 2. η µακρά οµιλία (προς το κοινό, που δεν γίνεται στο 
πλαίσιο διαλόγου): οι ~ των κοµµατικών αρχηγών από τα µπαλκόνια δεν 
προωθούν τον πολιτικό λόγο ΑΝΤ. διάλογος 3. η παρατεταµένη οµιλία κατά 
την οποία ο οµιλητής δεν λαµβάνει υπ' όψιν του τους άλλους συζητητές: αυτό 
δεν είναι συζήτηση- είναι παράλληλοι ~! ΑΝΤ. διάλογος 4. µέρος θεατρικού 
έργου στο οποίο µιλά ένας µόνο χαρακτήρας (ηθοποιός), απευθυνόµενος είτε 
στον εαυτό του είτε στους θεατές είτε σε άλλα πρόσωπα επί σκηνής, τα οποία 
παραµένουν σιωπηλά: η φράση «να ζει κανείς ή να µη ζει» προέρχεται από 
έναν περίφηµο ~ τού Άµλετ στο οµώνυµο δράµα τού Σαίξπηρ · 5. µικρό 
θεατρικό έργο, που συνίσταται σε απαγγελία από έναν µόνο ηθοποιό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monologue]. 

µονολογώ ρ. αµετβ. [1782] {µονολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µιλώ 
µόνος µου, µιλώ στον εαυτό µου: περπατούσε µόνος του και µονολογούσε. 

µονοµανής, -ής, -ές [1851] {µονοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που 
διακατέχεται από µονοµανία 2. (για συµπεριφορά) αυτός που χαρακτηρίζει τον 
µονοµανή. — µονοµανώς επίρρ. [1891]. [ΕΤΥΜ. < µονό- + -µανής < 
µαίνοµαι (πβ. αόρ. β' ε-µάν-ην), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monomane]. 

µονοµανία (η) [1782] (µονοµανιών) 1. ΨΥΧΟΛ. η ψυχική διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται από την απόλυτη εµµονή τού ατόµου σε µία µόνο ιδέα ή κύκλο 
ιδεών ΣΥΝ. ιδεοληψία 2. (µτφ.) ο υπερβολικός ζήλος για κάτι, που απορροφά 
ολοκληρωτικά κάθε σκέψη και δραστηριότητα ενός ατόµου: έχει ~ µε την τάξη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monomanie]. µονοµαχία (η) [αρχ.] 
(µονοµαχιών) 1. η µάχη ανάµεσα σε δύο αντιπάλους: ~ στον αέρα | στη θάλασσα 
|| η ~ Έκτορα και Αχιλλέα στην «Ιλιάδα» 2. (παλαιότ.) η ένοπλη αναµέτρηση 
δύο ατόµων κατόπιν κοινής συµφωνίας και µε την παρουσία µαρτύρων για την 
επίλυση των µεταξύ τους διαφορών, που σχετίζονται συνήθ. µε θέµατα τιµής 
και µπορεί να καταλήξουν στον θάνατο τού ενός από τους δύο εµπλεκόµενους: 
καλώ κάποιον σε ~|| ~ µέχρι θανάτου 3. (γενικότ.) η κάθε µορφής αναµέτρηση 
µεταξύ δύο αντιπάλων: η τηλεοπτική ~ των δύο υποψηφίων για την 
πρωθυπουργία ΣΥΝ. αναµέτρηση, ανταγωνισµός. µονοµάχος (ο) [αρχ.] 1. αυτός 
που συµµετέχει σε µονοµαχία 2. (στην αρχαία Ρώµη) ο δούλος ή ο 
επαγγελµατίας µαχητής που αγωνιζόταν σε αρένα προς τέρψη των θεατών σε 
αναµέτρηση που κατέληγε στον θάνατο κάποιων από τους δύο αντιπάλους. 
µονοµαχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] (µονοµαχείς... | µονοµάχησα) (+µε) 1. αναµετρούµαι 
µόνος σώµα µε σώµα µε αντίπαλο 2. (µτφ.) αναµετρούµαι µε αντίπαλο (σε 
διαγωνισµό, εκλογές, διάλογο κ.λπ.): οι δύο πολιτικοί θα µονοµαχήσουν απόψε 
µπροστά στις τηλεοπτικές κάµερες 3. (στην αρχαία Ρώµη) µάχοµαι ως 
µονοµάχος. µονοµελής, -ής, -ές → µονό-, -µελής 

µονοµέρεια (η) [µτγν.] (µονοµερειών) η θεώρηση ενός θέµατος από µία µόνο 
πλευρά, το να βλέπει κανείς τα πράγµατα µονόπλευρα: η ~ των απόψεων 
κάποιου. µονοµερής, -ής, -ές [µτγν.] (µονοµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)) 1. αυτός που 
αποτελείται ή γίνεται από ένα µόνο µέρος, µία µόνο πλευρά: ~ αφοπλισµός/ 
αναγνώριση 2. αυτός που λαµβάνει υπ' όψιν µία µόνο πλευρά ενός θέµατος: ~ 
άποψη | πληροφόρηση ΣΥΝ. µεροληπτικός, µονόπλευρος, µονοδιάστατος 3. 
ΧΗΜ.ΒΙΟΛ. (τµήµα µορίου ή µόριο) που επαναλαµβάνεται κατά τον 
σχηµατισµό µεγαλύτερου µορίου (πβ. λ. πολυµερής, διµερής). — µονοµερώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -η& -ες. µονοµεταλλισµος (ο) [1890] (χωρ. 
πληθ.) ΟΙΚΟΝ. το νοµισµατικό σύστηµα που στηρίζεται στην τιµή ενός µόνο 
πολύτιµου µετάλλου, συνήθ. τού χρυσού, ως βάση καθορισµού τής αξίας τής 
νοµισµατικής µονάδας, σε αντιδιαστολή προς τον διµεταλλισµό. — 
µονοµεταλλι-κός, -ή, -ό [1890]. 



µονοµιάς 1118 µονοσθενής 
 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monométallisme]. 
µονοµιάς επίρρ. 1. µε µία κίνηση, χωρίς διακοπή: το ήπιε ~ κι έφυγε ΣΥΝ. 

µονορούφι, µονοκοπανιά 2. αµέσως, χωρίς καθυστέρηση: µου το υπέγραψε - 
ΣΥΝ. µεµιάς 3. ξαφνικά, χωρίς να το περιµένει κανείς: ~ πετάχτηκε όρθιος και 
άρχισε να φωνάζει. 

µονόµπαντα κ. µονόπαντα επίρρ. (λαϊκ.) µε κλίση από τη µία µόνο πλευρά: 
πήγαινε | προχωρούσε ~ από το βάρος. 

µονοξίδιο (το) [1887] {µονοξιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. το οξίδιο που περιέχει ένα µόνο 
άτοµο οξυγόνου σε κάθε µόριο του: ~ του άνθρακα | τού αζώτου | τού θείου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monoxide]. 

µονόξυλο (το) [αρχ.] µικρό πρωτόγονο σκάφος, που αποτελείται από τον κορµό 
ενός δέντρου, στη µία πλευρά τού οποίου έχει ανοιχτεί θέση για κωπηλάτη | 
κωπηλάτες. 

µονοπαραγωγή (η) η παραγωγή ενός µόνο προϊόντος από βιοµηχανία. 
µονοπαραταξιακός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται σε µία µόνο παράταξη ή 

αποτελείται από άτοµα που ανήκουν σε µία παράταξη: η αντιµετώπιση τόσο 
σοβαρών θεµάτων δεν µπορεί να είναι - (πβ. λ. µονοκοµµατικός). 

µονοπάτι (το) {µονοπατ-ιού | -ιών} 1. το στενό δροµάκι που ανοίγεται σε 
υπαίθρια περιοχή από τη συχνή διάβαση ανθρώπων ή ζώων από το σηµείο 
αυτό και στο οποίο µπορεί να βαδίζει ένας µόνο άνθρωπος ή ζώο ΣΥΝ. 
δροµάκι, (αρχαιοπρ.) ατραπός 2. (γενικότ.) στενός δρόµος σε βουνό, δάσος 
κλπ.: δύσβατο | κακοτράχαλο | ίσιο | φιδωτό ~ 3. (µτφ.) τρόπος ζωής που 
οδηγεί σε ορισµένο αποτέλεσµα: ακολούθησε επικίνδυνα -, για να ανέλθει 
κοινωνικά || το ~ τής ευτυχίας | τής επιτυχίας- ΦΡ. (παροιµ.) το καλό το 
παλληκάρι ξέρει κι άλλο µονοπάτι ο ικανός και επινοητικός άνθρωπος δεν 
περιορίζεται σε έναν µόνο τρόπο επίλυσης ενός προβλήµατος, αλλά ξέρει ή 
επινοεί και άλλους πιο αποτελεσµατικούς από τους συνηθισµένους. — (υποκ.) 
µονοπα-τάκι (το) [µεσν.]. [ETYM. < µτγν. µονοπάτιον < µονό- + -πάτιον < 
πατώ]. 

µονόπατος, -η, -ο (οικοδόµηµα) που έχει ένα µόνο πάτωµα, έναν µόνο όροφο: ~ 
οικοδοµή | σπίτι ΣΥΝ. µονώροφος. 

µονοπεταλος, -η, -ο [1821] (άνθος) που τα πέταλα του σχηµατίζουν µία ενιαία 
στεφάνη. 

µονόπετος, -η, -ο (σακάκι) µε µονό πέτο (που δεν σταυρώνει) ΑΝΤ. σταυρωτός. 
µονόπετρο (το) [µεσν.] δαχτυλίδι µε έναν πολύτιµο λίθο, συνήθ. διαµάντι. 
µονοπλάνο (το) αεροπλάνο µε ένα µόνο πτερύγιο δεξιά και ένα αριστερά τής 

ατράκτου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monoplan (νόθο συνθ.). Βλ. κ. αε-
ροπλάνο]. 

µονόπλευρος, -η, -ο 1. αυτός που λαµβάνει υπ' όψιν τη µία µόνο πλευρά ενός 
θέµατος ή γενικά των πραγµάτων, παραβλέποντας τις όποιες άλλες διαστάσεις 
τους: είναι ~- δεν ακούει καν τις αντίθετες απόψεις || ~ αντιµετώπιση τού 
προβλήµατος || ~ ενηµέρωση | µόρφωση ΣΥΝ. µονοµερής, µονοδιάστατος, 
µονοκόµµατος ΑΝΤ. πολύπλευρος 2. αυτός που έχει περιορισµένο πεδίο 
δραστηριοτήτων, ασχολιών ή δεν έχει πνευµατική ευρύτητα: πολλοί 
επιστήµονες είναι ~ άνθρωποι, καθώς δεν έχουν άλλα ενδιαφέροντα έξω από το 
αντικείµενο µε το οποίο ασχολούνται ΑΝΤ. πολύπλευρος. — µονόπλευρα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «παράταξη µε µέτωπο προς µία µόνο κα-
τεύθυνση», < µονό- + πλευρόν. Η µτφ. σηµ. αποδίδει το αγγλ. onesided]. 

µονοπόδαρος (ο) [µεσν.] 1. αυτός που έχει ένα µόνο πόδι 2. (συνήθ. για έπιπλα) 
αυτός που στηρίζεται σε ένα µόνο πόδι. 

µονόπολος, -η, -ο [1882] ΦΥΣ. αυτός που έχει µόνο έναν µαγνητικό πόλο- στη 
ΦΡ. µαγνητικό µονόπολο υποθετικό µαγνητικό σωµατίδιο αποτελούµενο από 
έναν µόνο µαγνητικό πόλο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
monopôle]. 

µονοπόρτι (το) (µονοπορτ-ιού | -ιών} η µοναδική εξωτερική πόρτα που 
χρησιµοποιείται για την είσοδο και την έξοδο στις περισσότερες κατοικίες. 

µονόπρακτος, -η, -ο [1866] 1. (για θεατρικά ή µουσικά έργα) αυτός που 
αποτελείται από µία µόνο πράξη: ~ όπερα | κωµωδία 2. µονόπρακτο (το) 
σύντοµο θεατρικό έργο αποτελούµενο από µία µόνο πράξη: τα ~ τού Τσέχοφ. 

µονόπτερος, -η, -ο [µτγν.] ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. 1. (για αρχαία οικοδοµήµατα) µικρό 
περίπτερο, οικοδόµηµα χωρίς σηκό, ουσιαστικά στέγαστρο επί κιόνων 2. (για 
αρχαίους ναούς) αυτός που έχει µόνο µία σειρά κιόνων γύρω από τον σηκό, 
σε αντίθεση µε τον δίπτερο. 

µονόπτωτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. αυτός που συντάσσεται µε µία µόνο πτώση 
αντικειµένου· (για ρήµα) που συντάσσεται µε ένα αντικείµενο: διαβάζω 
εφηµερίδα (πβ. λ. δίπτωτος). 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ουσιαστικό που απαντά σε µία µόνο πτώση», < 
µονό- + -πτωτος < πτώσις]. 

µονοπύρηνος, -η, -ο [1839] (κύτταρο) που έχει έναν µόνο πυρήνα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. mononucléaire (νόθο συνθ.)]. 

µονοπυρήνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. ιογενής πάθηση που 
µεταδίδεται µε το φιλί και χαρακτηρίζεται από την αύξηση τού αριθµού των 
µονοπύρηνων λευκοκυττάρων στο αίµα: λοιµώδης ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. mononucleosis (νόθο συνθ.)]. 

µονοπωλιακός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε το µονοπώλιο ή 
προέρχεται από αυτό: ~ ανταγωνισµός- ΦΡ. µονοπωλιακός καπιταλισµός 
(στη µαρξιστική-λενινιστική θεωρία) στάδιο τής καπιταλιστικής οικονοµίας 
που τοποθετείται χρονικά στο β' µισό τού 19ου αι. 

και χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των µονοπωλίων η κυριαρχία αυτή 
υπήρξε το επακόλουθο των ριζικών αλλαγών που συντελέστηκαν στους τοµείς 
τής παραγωγής και τής τεχνολογίας των βιοµηχανικών επιχειρήσεων και 
οδήγησαν σε µεγάλη συσσώρευση κεφαλαίου. — µονοπωλιακ-ά | -ώς επίρρ. 
µονοπώλιο (το) [αρχ.] {µονοπωλί-ου | -ων} 1. το δικαίωµα τής αποκλειστικής 
διάθεσης στην αγορά ενός προϊόντος ή τής παροχής µιας υπηρεσίας µε τον 
συνακόλουθο έλεγχο στη διαµόρφωση των τιµών από ένα µόνο άτοµο ή 
οργανισµό (επιχείρηση, κράτος κλπ.): το κρατικό ~ στο αλάτι | στο οινόπνευµα | 
στις µεταφορές 2. (συνεκδ.) µεγάλη ιδιωτική επιχείρηση ή δηµόσιος οργανισµός 
που έχει το δικαίωµα τής αποκλειστικής διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά- 
(συνεκδ.) το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται προϊόντα µονοπωλίου: ο έλεγχος | 
η κηδεµονία των ~ (πβ. λ. τραστ, καρτέλ, ολιγοπώλιο) 3. (µτφ.) ο απόλυτος και 
αποκλειστικός έλεγχος µιας κατάστασης, η αποκλειστική κατοχή µιας 
ιδιότητας: διεκδικεί το ~ τής εξουσίας | τού κόµµατος || νοµίζει ότι έχει το ~ στην 
εξυπνάδα. µονοπωλώ ρ. µετβ. [µτγν.] {µονοπωλείς... | µονοπώλ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα} 1. πουλώ (ένα προϊόν) ή παρέχω (µια υπηρεσία) κατ' αποκλειστικότητα 
2. (µτφ.) κυριαρχώ πλήρως σε έναν χώρο: ~ το ενδιαφέρον (η προσοχή όλων 
στρέφεται σε εµένα) | τη συζήτηση (µιλώ κυρ. εγώ ή µόνο εγώ) | την προσπάθεια 
(αναλαµβάνω εγώ όλες τις πρωτοβουλίες ή εµφανίζοµαι να προσπαθώ µόνον 
εγώ) | τον χώρο τής µόδας. — µονοπώληση (η). µονόριχτος, -η, -ο (στέγη) που 
έχει κλίση προς µία µόνο πλευρά. µονορούφι επίρρ.· µε µία µόνο ρουφηξιά, 
χωρίς ανάσα: άδειασε το ποτήρι - ΣΥΝ. µονοµιάς, µονοκοπανιά, απνευστί, 
άσπρο πάτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < µονό- + -ρούφι < ρουφώ, πβ. µεσν. επίρρ. µονόρουφα]. µονορχιδία 
κ. µονορχία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η έλλειψη ή η ατροφία ενός από τους δύο 
όρχεις. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monorchi(di)sm]. µόνορχις (ο) [µτγν.] 
{µονόρχ-εως, -ιν | -εις, -εων} πρόσωπο που πάσχει από µονορχιδία. Επίσης 
µονάρχιδος µονός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελείται από ένα µόνο µέλος, 
στοιχείο ή κοµµάτι: ~ κρεβάτι (για ένα άτοµο) | φακός | κλωστή ΣΥΝ. απλός 2. 
(αριθµός) που δεν µπορεί να διαιρεθεί µε το 2 ΣΥΝ. περιττός ΑΝΤ. άρτιος, ζυγός· 
ΦΡ. (α) µονά-ζυγά | µονά ή ζυγό παιχνίδι κατά το οποίο ο παίκτης πρέπει να 
µαντέψει αν τα οµοειδή αντικείµενα (π.χ. πε-τραδάκια, ρεβίθια κλπ.), που 
κρύβει ο συµπαίκτης του στην κλειστή του παλάµη, είναι µονά (σηµ. 2) ή ζυγά 
σε αριθµό (β) µονά-ζυγά δικά µου τα θέλω όλα δικά µου 3. (συνεκδ.) 
(αυτοκίνητο) τού οποίου ο αριθµός τής πινακίδας λήγει σε 1, 3, 5, 7, ή 9· 
(συνεκδ.) ο οδηγός τέτοιου αυτοκινήτου: σήµερα κυκλοφορούν οι ~ στο κέντρο 
τής Αθήνας (για τον περιορισµό τής περιβαλλοντικής µόλυνσης εφαρµόστηκε 
το σύστηµα εκ περιτροπής κυκλοφορίας των αυτοκινήτων -µονά-ζυγά- στο 
κέντρο τής Αθήνας) (πβ. λ. δακτύλιος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µόνος, µε µετακίνηση τού τόνου κατά τα επίθ. απλός, 
διπλός]. µόνος, -η, -ο (συχνά + κτητική αντων. µου, σου...) 1. αυτός που υπάρ-
χει ή συµβαίνει χωρίς τη συµµετοχή ή την παρουσία άλλων: άφησε µας µόνους 
µια στιγµή || ήρθε ~, χωρίς την οικογένεια || δουλεύει ~, χωρίς συνεργάτες || τα 
λεφτά δεν έρχονται ποτέ από ~ τους- πρέπει κι εσύ να κάνεις κάτι (βλ. λ. από) || 
µόνος του πήγε κι έδωσε τόσα λεφτά- δεν τον ανάγκασε κανείς ΣΥΝ. µοναχός 2. 
(ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που στερείται τη συντροφιά άλλων ανθρώπων: την 
άφησε ~ γριά γυναίκα και δεν ενδιαφέρθηκε για την τύχη της || ζει ~ σ' ένα δυάρι 
µε µια ξερή σύνταξη || έµεινε ~ κι έρηµος, όταν τα παιδιά του µεγάλωσαν (βλ. κ. 
φρ. σαν τον κούκκο, λ. κούκκος, σαν την καλαµιά στον κάµπο, λ. καλαµιά) ΣΥΝ. 
µοναχός, µαγκούφης- ΦΡ. µόνος κι απόµονος βλ. λ. απόµονος · 3. µοναδικός ή 
αποκλειστικός: η ~ του έγνοια ήταν τα παιδιά || ο ~ όρος που έθεσε ήταν η 
προστασία τής εταιρείας || ο ~ που επέζησε από την τραγωδία || ήταν η ~ φορά 
που δεν ήρθε στην ώρα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µόν-Ρος (µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος -vE- χωρίς 
αντέκταση), αβεβ. ετύµου. ∆εν είναι πειστική η σύνδεση µε το επίθ. µανός 
«µαλακός, χαλαρός» ούτε µε σανσκρ. manäk «λιγάκι». Η λ. µόνος 
παρουσιάζεται αποµονωµένη από λ. άλλων I.E. γλωσσών. Παράγ. µον-άς, 
µοναδ-ικός, µοναξ-ιά (βλ.λ.), µον-άζω, µοναχ-ός (βλ.λ.), µον-ώ (> µονώνω), 
µοναστήριο(ν) κ.ά.]. µονοσάνδαλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που φοράει ένα µόνο 
σανδάλι. 

Επίσης (λαϊκ.) µονοσάνταλος. µονοσέλιδος, -η, 
-ο → µονό-, -σέλιδος 
µονοσέπαλος, -η, -ο BOT. (άνθος) που ο κάλυκας του αποτελείται από ενωµένα 

σέπαλα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monosepalous]. µονοσήµαντος, -η, -ο 1. 
(για λέξεις ή έννοιες) αυτός που έχει µία µόνο σηµασία: ~ ρήµα | επίθετο ΣΥΝ. 
µονόσηµος ΑΝΤ. πολυσήµαντος, πολύσηµος 2. ΜΑθ. αυτός που ορίζει ένα µόνο 
στοιχείο ή αποτέλεσµα: ~ απεικόνιση (λ.χ. η ηµεροµηνία γεννήσεως κάθε 
ανθρώπου είναι µονοσήµαντα ορισµένη). — µονοσήµαντα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δί-σηµος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µονό- + -σήµαντος < σηµαίνω]. µονόσηµος, -η, -ο [µεσν.] (για 
λέξεις) αυτός που έχει µία µόνο σηµασία: ~ ρήµα | επίθετο ΣΥΝ. µονοσήµαντος 
ΑΝΤ. πολυσήµαντος, πολύσηµος. — µονοσηµία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίσηµος. 
µονοσθενής, -ής, -ές [1888] {µονοσθεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΧΗΜ. στοιχείο ή 
ρίζα που έχει σθένος +1 ή -1. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. univalent]. 
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µονοσκελής, -ής, -ές → µονό-, -σκελής 
µονόσπερµος, -η, -ο [1852] BOT. (καρπός) που περικλείει ένα µόνο σπέρµα ΣΥΝ. 

µονοπύρηνος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monosperme]. 
µονοσταυρία (η) {χωρ. πληθ.) το εκλογικό σύστηµα κατά το οποίο ο 

ψηφοφόρος επιτρέπεται να σηµειώσει στο ψηφοδέλτιο σταυρό προτιµήσεως 
σε έναν µόνον υποψήφιο. 

µονόστηλος, -η, -ο [1865] (για τυπωµένο κείµενο) αυτός που καταλαµβάνει 
χώρο µιας µόνο τυπογραφικής στήλης, αυτός που έχει στοιχειοθετηθεί και 
τυπωθεί σε πλάτος µιας στήλης: ~ άρθρο | τίτλος || (κ. ως ουσ.) ένα τόσο 
σηµαντικό θέµα κατέλαβε µόλις ένα ~ στην εφηµερίδα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. single-column]. 

µονόστιχος, -η, -ο → µονό-, -στίχος 
µονοσυλλαβικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. αυτός που αποτελείται από λέξεις, οι 

οποίες έχουν µία συλλαβή: ~ γλώσσες (λ.χ. η Κινεζική). 
µονοσύλλαβος, -η, -ο → µονο-, -σύλλαβος 
µονοτάξιος, -α, -ο [1889] (για εκπαιδευτικά ιδρύµατα) 1. αυτός στον οποίο η 

φοίτηση διαρκεί ένα µόνο έτος: ~ τεχνικό σχολείο | διδασκαλείο ANT. 
πολυτάξιος 2. µονοτάξιο δηµοτικό σχολείο το δηµοτικό σχολείο που διαθέτει 
έναν µόνο δάσκαλο, ο οποίος διδάσκει τους µαθητές όλων των τάξεων στην 
ίδια αίθουσα ΣΥΝ. µονοθέσιο δηµοτικό σχολείο. 

µονοτερµα (το) {µόνο σε ονοµ. και αιτ. | χωρ. πληθ.} παιχνίδι ποδοσφαίρου, 
που παίζεται µπροστά σε µία µόνο εστία (τέρµα) ANT. δί-τερµα- ΦΡ. (α) 
παίζω κάποιον µονοτερµα (i) ΑΘΛ. για οµάδα που έχει περιορίσει την αντίπαλη 
σε αµυντικό ρόλο µπροστά στο τέρµα της (ii) (µτφ.) υπερέχω πολύ από 
κάποιον, τον έχω στρυµώξει, τον έχω φέρει σε δύσκολη θέση (β) παίρνω | 
πιάνω (κάποιον) µονοτερµα αρχίζω να µιλάω σε κάποιον, χωρίς να του 
αφήνω περιθώριο να µιλήσει κι εκείνος: από την ώρα που ήρθε µε πήρε 
µονοτερµα και δεν µ' άφησε να πω κουβέντα! 

µονοτοκία (η) {χωρ. πληθ.} (κυρ. για ζώα) η γέννηση ενός και µόνου τέκνου σε 
κάθε τοκετό ΣΥΝ. µονογονία ANT. πολυτοκία, πολυγονία. — µονοτόκος, -ος, -
ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µονοτόκος < µονο- + τόκος (βλ.λ.) < τίκτω]. 

µονότοµος, -η, -ο → µονο-, -τόµος 
µονοτονία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η επανάληψη στον ίδιο τόνο, η απουσία 

τονικής ποικιλίας: ~ τού τραγουδιού | τής µουσικής 2. (γε-νικότ.) η απουσία 
ποικιλίας, η επανάληψη των ίδιων πραγµάτων: η ~ τής ζωής στην επαρχία || η 
~ προκαλεί πλήξη. 

µονοτονικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (είδος γραφής) στο οποίο χρησιµοποιείται ένας 
µόνο τόνος- κυρ. στη ΦΡ. µονοτονικό (σύστηµα) το σύστηµα γραφής τής Ν. 
Ελληνικής, κατά το οποίο χρησιµοποιείται στον τονισµό των λέξεων ένα µόνο 
τονικό σηµείο, η οξεία (')' καθιερώθηκε επίσηµα το 1982 ANT. πολυτονικός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τόνος. 

µονότονος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που δεν διαθέτει ηχητική ποικιλία, που 
αποτελείται από έναν επαναλαµβανόµενο µουσικό κ. γενι-κότ. ηχητικό τόνο: 
~ τραγούδι | σκοπός | επωδός | ήχος | φωνή ANT. πολυφωνικός, ποικίλος 2. 
(κατ' επέκτ.-µτφ.) αυτός που δεν διαθέτει καµία απολύτως ποικιλία, που 
επαναλαµβάνεται οµοιόµορφα και στερεότυπα και, εποµένως, προκαλεί 
ψυχική κούραση, ανία: στα χωριά τού µικρού νησιού η ζωή κυλά αργή και ~ || 
«Την µια µονότονην ηµέ-ραν άλλη | µονότονη απαράλλακτη ακολουθεί...» (Κ. 
Καβάφης) || ~ βράδια | ανάγνωσµα | οµιλία | δουλειά | παιχνίδι ΣΥΝ. βαρετός, 
κουραστικός, ανιαρός, πληκτικός ANT. ενδιαφέρων, ευχάριστος, διασκε-
δαστικός. — µονότονα | µονοτόνως [µτγν.] επίρρ. 

µονότροπος, -η, -ο [αρχ.] (σπάν.) αυτός που υπάρχει, γίνεται ή συντελείται 
κατά έναν µόνο τρόπο, εντελώς στερεότυπος: ~ συµπεριφορά | χαρακτήρας 
ΣΥΝ. οµοιόµορφος, µονότονος ANT. ποικίλος, ποικιλότροπος, ποικιλόµορφος, 
παντοειδής. — µονότροπα | µονοτρόπως [µτγν.] επίρρ. 

µονοτύπης (ο) {µονοτυπών} ΤΥΠΟΓΡ. Ο τυπογράφος που έχει ειδικευ-θεί στη 
µονοτυπία. 

µονοτυπία (η) [1831] {µονοτυπιών} 1.ΤΥΠΟΓΡ. σύστηµα µηχανικής 
τυπογραφικής στοιχειοθεσίας κειµένων, κατά το οποίο κατασκευάζονται και 
στοιχειοθετούνται αυτοµάτως, από λειωµένο µέταλλο, µεµονωµένα 
(αυτοτελή) κινητά τυπογραφικά στοιχεία· αποτελείται από δύο µονάδες, το 
κλαβιέ και το χυτήριο-συνθετήριο 2. το αποτύπωµα από εκτύπωση πάνω σε 
χαρτί συνθέσεως, που δεν είναι χαραγµένη, αλλά ζωγραφισµένη πάνω σε 
πλάκα χαλκού ή παρεµφερούς υλικού 3. ΓΛΩΣΣ. το να αναγνωρίζεται µόνο 
ένας γλωσσικός τύπος ως ορθός, π.χ. µόνο ο τύπος κυβέρνησης, όχι και ο 
τύπος κυβερνήσεως ΑΝΤ. πο-λυτυπία. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monotypie]. µονοτυπικός, -ή, -ό 
1.ΤΥΠΟΓΡ. αυτός που σχετίζεται µε τη µονοτυπία 2. ΒΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται 
µε ταξινοµική βαθµίδα (π.χ. γένος, οικογένεια), η οποία περιλαµβάνει µία µόνο 
αµέσως κατώτερη βαθµίδα: ~ υποκατηγορία | γένος (αυτό στο οποίο ανήκει ένα 
µόνο είδος). µονοφανάς (ο) {µονοφαγάδες} µονοφαγού (η) {µονοφαγούδες} 1. 
πρόσωπο που συνηθίζει να τρώει το φαγητό µόνος του, χωρίς να αφήνει τίποτε 
για τους άλλους 2. (µτφ.) πρόσωπο που συνεχώς µαζεύει χρήµατα και δεν δίνει 
τίποτε στους άλλους ΣΥΝ. άπληστος, φιλάργυρος, τσιγγούνης ANT. 
αντοιχτοχέρης, κουβαρντάς. µονοφαγία (η) το να τρώει κανείς το ίδιο φαγητό: 
δίαιτα µονοφα- 

γίας. µονοφαρδος, -η, -ο (για υφάσµα) αυτός που το πλάτος του φτάνει 
ώς ένα µέτρο περίπου. µονοφασικός, -ή, -ό ΗΛΕΚΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε 

τη µορφή 

εναλλασσόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος, που διανέµεται µε δύο αγωγούς, έναν 
ρευµατοφόρο (τη φάση) και έναν µη ρευµατοφόρο (τον ουδέτερο) και 
χρησιµοποιείται για να τροφοδοτεί τα δίκτυα φωτισµού, 

τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και τους κινητήρες µικρής ισχύος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monophasic]. µονόφατσος, -η, -ο (για 
οικοδόµηµα) αυτός που έχει πρόσοψη σε 

έναν δρόµο. 
[ΕΤΥΜ. < µονο- (< µονός) + φάτσα]. µονόφθαλµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που 
είναι τυφλός από το ένα µάτι-  ΦΡ. (παροιµ.-σκωπτ.) στους τυφλούς | στραβούς 
βασιλεύει ο 

µονόφθαλµος για περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται κάποιος που δεν έχει 
πολλά προσόντα, ικανότητες, επειδή οι υπόλοιποι είναι ακόµη λιγότερο άξιοι, 
ικανοί 2. (σπανιότ.) αυτός που διαθέτει ένα µόνο µάτι: οι Κύκλωπες τής 
µυθολογίας ήταν ~. 

µονοφθογγίζοµαι ρ. αµετβ. {µονοφθογγίσ-τηκα, -µένος} (για δίφθογγο) 
γίνοµαι µονόφθογγος: πολλές δίφθογγοι από την αλεξανδρινή και κατά τη 
βυζαντινή περίοδο µονοφθογγίστηκαν. 

µονοφθογγισµός (ο) (για δίφθογγο) η µεταβολή σε µονόφθογγο: ο ~ τής 
διφθόγγου ει σε | il. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. 
Monophthongierung]. 

µονόφθογγος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. (συλλαβή) που αποτελείται από έναν µόνο 
φθόγγο, από ένα φωνήεν, π.χ. το ει και το η στη λ. είδη είναι µονόφθογγοι 
ΑΝΤ. δίφθογγος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. 

µονοφορι (το) (λαϊκ.) ρούχο που φοράει κανείς πολύ συχνά, που δεν το αλλάζει 
εύκολα. 

µονοφυής, -ής, -ές {µονοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (φυτό) τού οποίου ο βλαστός 
δεν διακλαδίζεται, αλλά είναι ευθυτενής και καταλήγει σε ένα µόνο άνθος 
στην κορυφή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < µονο- + -φυής < φύω | 
-οµαι]. 

µονόφυλλος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για φυτά και άνθη) αυτός που έχει µόνον ένα 
φύλλο ή ένα σέπαλο: ~ λουλούδι 2. (για τεχνητό φράγµα χώρου) αυτός που 
αποτελείται από ένα φύλλο ξύλου, µετάλλου ή άλλου υλικού: ~ παράθυρο | 
πόρτα 3. (για υφάσµατα ή ενδύµατα) αυτός τού οποίου το πλάτος αποτελείται 
από ένα µόνο φύλλο: ~ σεντόνι 4. µονόφυλλο (το) το έντυπο που αποτελείται 
από ένα µόνο φύλλο, δηλ. δύο σελίδες. 

µονοφυσιτισµός (ο) [1844] {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. χριστιανική διδασκαλία, που 
δέχεται µόνο τη θεία σύνθετη φύση τού Χριστού, διδάσκοντας ότι στο 
πρόσωπο τού Ιησού, κατά την ενανθρώπηση του, συ-γκεράστηκαν η 
πεπερασµένη και ανθρώπινη µε την άπειρη και θεία φύση, για να 
απορροφηθεί η πρώτη από τη δεύτερη- διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον 
αρχιµανδρίτη Ευτυχή στην Κωνσταντινούπολη (5ος αι. µ.Χ.) και 
καταδικάστηκε από τη ∆' Οικουµενική Σύνοδο (451)· σήµερα έχει 
µετριοπαθείς οπαδούς στην Αίγυπτο (Κόπτες), τη Συρία, την Ινδία, την 
Αιθιοπία, την Παλαιστίνη, τη Μικρά Ασία και την Αρµενία. — µονοφυσίτης 
(ο) [µτγν.], µονοφυσίτισσα (η), µονοφυσι-τικός,-ή,-ό [1872]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monophysitisme]. 

µονοφωνία (η) [1873] {µονοφωνιών} ΜΟΥΣ. 1. το µουσικό σύστηµα που 
περιορίζεται σε µία µόνο µελωδία, που δεν περιλαµβάνει ταυτόχρονους 
συνδυασµούς διαφορετικών φθόγγων 2. τραγούδι ή µελωδία που εκτελείται 
από µία µόνο φωνή ή από ένα µόνο όργανο ή και από περισσότερες φωνές ή 
όργανα, που βρίσκονται όµως σε ταυτοφωνία ΑΝΤ. πολυφωνία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monophony]. 

µονοφωνικός, -ή, -ό ΜΟΥΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µονοφωνία: ~ 
τραγούδι (λ.χ. το µανιάτικο µοιρολόι κ.ά.) 2. µονοφωνικό ηχητικό σύστηµα 
σύστηµα εγγραφής και αναπαραγωγής τού ήχου, που χρησιµοποιεί έναν µόνο 
δίαυλο, κατ' αντιδιαστολή προς το στερεοφωνικό (βλ.λ.), που χρησιµοποιεί 
δύο ή περισσότερους χωριστούς διαύλους. Επίσης µονόφωνος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monophonie]. 

µονόχειρας (ο/η) {(θηλ. µονόχειρος) | µονοχείρων} ο άνθρωπος που έχει µόνο 
ένα χέρι: µετά το ατύχηµα έµεινε ~ ΣΥΝ. κουλλός, κουλλο-χέρης. Επίσης (λόγ.) 
µονόχειρ (ο/η) [µτγν.] {µονόχειρος}. 

µονοχηλος, -η, -ο → µονο-, -χηλός 
µονόχνοτος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που δεν αρέσκεται στις συναναστροφές, 

που προτιµά τη µοναξιά ΣΥΝ. ακοινώνητος, µονήρης ΑΝΤ. κοινωνικός, 
κοσµικός. [ΕΤΥΜ. < µόνος + χνότο]. 

µονόχορδος, -η, -ο → µονο-, -χορδος 
µονοχρονίς επίρρ. (λαϊκ.) µέσα σε ένα έτος, κατά τη διάρκεια ενός έτους: ~ 

κατάφερε να χτίσει το σπίτι. 
µονοχρωµατικός, -ή, -ό [1896] 1. αυτός που έχει ζωγραφιστεί µε ένα µόνο 

χρώµα: ~ παράσταση | πίνακας ΣΥΝ. µονόχρωµος ΑΝΤ. πολύχρωµος 2. ΦΥΣ.-
ΧΗΜ. (για ακτινοβολία) αυτός που χαρακτηρίζεται από ένα µόνο µήκος 
κύµατος (π.χ. η ακτινοβολία των λέιζερ) ΑΝΤ. πο-λυχρωµατικός. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. monochromatique]. 

µονοχρωµία (η) → µονο-, -χρωµία 
µονόχρωµος, -η, -ο → µονο-, -χρωµος 
µονόχωρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διαθέτει έναν µόνο χώρο ή αποτελείται 

από έναν χώρο: ~ εκκλησία | σπίτι. 
µονοψήφιος, -α, -ο → µονο-, -ψήφιος 
µονοψώνιο (το) {µονοψωνί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. κατάσταση τής αγοράς, κατά την 

οποία υπάρχει ένας µόνο από την πλευρά τής ζήτησης, ένας αγοραστής- 
εµφανίζεται στους συντελεστές παραγωγής, στα έτοιµα αγαθά και στις κάθε 
µορφής υπηρεσίες (πβ. λ. µονοπώλιο, ολι-γοψώνιο). — µονοψωνιοτικός, -ή, -
ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. monopsony]. 



µονόωρος 1120 µονώνω 
 

µονόωρος, -η, -ο → µονό-, -ωρος 
µονώροφος, -η, -ο → µονό-, -ώροφος 
µονταδόρος (ο) (αργκό) ο τεχνικός που µοντάρει (συσκευές, µηχανές, έπιπλα 

κ.ά.). [ΕΤΥΜ. < µοντάρω + παραγ. επίθηµα -δόρος (βλ.λ.)]. 
µοντάζ (το) {άκλ.} ελλην. συναρµολόγηση 1. η τεχνική και η διαδικασία µε την 

οποία οι σκηνές κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, που αρχικά είχαν 
γυριστεί τµηµατικά και χωρίς τη σειρά που είχαν στο σενάριο, τοποθετούνται 
σε νέα σειρά (συνδεσµολογία των πλάνων), που αποσκοπεί σε συγκεκριµένη 
χωροχρονική ακολουθία και υφίστανται εκ νέου επεξεργασία, ώστε να 
αποτελέσουν το τελικό φιλµ που θα προβληθεί (σύµφωνα µε την καλλιτεχνική 
αντίληψη τού σκηνοθέτη ή τις επιθυµίες τού παραγωγού): το ~ έχει θεωρηθεί 
ως το κυριότερο χαρακτηριστικό τής κινηµατογραφικής γλώσσας || οι 
παραγωγοί τής ταινίας άλλαξαν το αρχικό ~ και η ταινία έχασε την ποιητικότητα 
της 2. ΤΥΠΟΓΡ. η εργασία συναρµολόγησης τού υλικού (κειµένων, 
φωτογραφιών κ.λπ.) επάνω σε αστραλόν (βλ.λ.) για εκτύπωση σε όφσετ ή 
βαθυτυπία· το µοντάζ γίνεται µε τη βοήθεια τού µι-λιµετρέ και τού κασέ 
(βλ.λ.) 3. ΦΩΤΟΓΡ. (α) ο συνδυασµός δύο ή περισσότερων διαφορετικών 
φωτογραφιών έτσι, ώστε να αποτελούν ενιαία σύνθεση, δηλ. να δίνεται η 
εντύπωση πως πρόκειται για µία και µόνη φωτογραφία (β) (συνεκδ.) η 
σύνθεση που προκύπτει από τη διαδικασία αυτή (βλ. κ. λ. φωτοµοντάζ). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. montage < p. monter «ανεβαίνω - εγκαθιστώ, στήνω» < λατ. 
mons, montis «βουνό, σωρός». Βλ. κ. µοντάρω]. 

µονταζιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. επιτραπέζια συσκευή µε την οποία γίνεται 
το µοντάζ εικόνας ή/και ήχου 2. ΤΥΠΟΓΡ. τραπέζι µε φωτιζόµενη γυάλινη 
γαλακτώδη επιφάνεια, πάνω στο οποίο γίνεται η επεξεργασία ή το µοντάζ τού 
υλικού που πρόκειται να εκτυπωθεί. [ΕΤΥΜ; < µοντάζ + παραγ. επίθηµα -
ιέρα, πβ. αλατ-ιέρα]. 

µοντάρω ρ. µετβ. {µόνταρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος} (καθηµ.) 1. συνδέω (τα 
διάφορα τµήµατα ή εξαρτήµατα µηχανής), ώστε να αποτελέσουν ενιαίο 
σύνολο: ~ κινητήρα | µοτέρ ΣΥΝ. συναρµολογώ, στήνω ANT. ξεµοντάρω, 
ξηλώνω, διαλύω 2. κάνω µοντάζ σε (κάτι): από την άλλη εβδοµάδα θα 
αρχίσουµε να µοντάρουµε την ταινία. — µο-ντάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. montare (πβ. γαλλ. monter) < λατ. mons «βουνό, σωρός». Βλ. 
κ. µοντάζ]. 

µοντνκόµερι (το) {άκλ.} είδος κοντού µάλλινου παλτού µε χαρακτηριστικά 
κουµπιά και συνήθ. µε κουκούλα. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού µεγάλου Άγγλου στρατάρχη B.L. Montgomery (l 
887-1976), ο οποίος φορούσε τέτοιο επανωφόρι κατά τον Β' Παγκόσµιο 
Πόλεµο]. 

µοντέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (συχνά µειωτ.) η γυναίκα που εργάζεται ως 
µοντέλο στον χώρο τής µόδας. 

µοντελάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το µοντέλο 2. (καθηµ.) είδος ένδυσης, 
υπόδησης ή αξεσουάρ (λ.χ. φόρεµα, παπούτσια, τσάντα κ.λπ.), που θεωρείται 
κοµψό και τής µόδας. 

µάντελινγκ (το) {άκλ.} το επάγγελµα τού µοντέλου, τού µανεκέν. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. modelling < model (βλ. κ. µοντέλο)]. 

µοντελισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο σχεδιασµός και η κατασκευή µοντέλων 
(αυτοκινήτων, αεροπλάνων κ.λπ.) για επαγγελµατικούς λόγους (επίδειξη σε 
εκθέσεις πριν τεθούν σε µαζική παραγωγή και κυκλοφορία) 2. η κατασκευή 
µοντέλων (αντιγράφων αυτοκινήτων, αεροπλάνων, πλοίων κ.λπ. σε 
µικρογραφία) µε συναρµολόγηση των επιµέρους κοµµατιών τους (όπως αυτά 
διατίθενται στο εµπόριο). — µο-ντελιστής (ο), µοντελίστρια (η). [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. modélisme. Βλ. κ. µοντέλο]. 

µοντελίστ (ο/η) {άκλ.} το πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τον 
σχεδιασµό ενδυµάτων ΣΥΝ. σχεδιαστής, µόδιστρος. [ΕΤΥΜ < γαλλ. modéliste 
< modèle, βλ. κ. µοντέλο]. 

µοντέλο (το) 1. πρόσωπο ή αντικείµενο που χρησιµοποιεί ο καλλιτέχνης (στις 
εικαστικές τέχνες) ως πρότυπο για το έργο του- κυρ. το πρόσωπο που ποζάρει 
για εικαστικό καλλιτέχνη: ο Ενγκρ ζωγράφιζε χρησιµοποιώντας ως µοντέλα 
κυρίες τής υψηλής γαλλικής κοινωνίας τής εποχής || το ~ ποζάρει || δουλεύει ως 
~ στη Σχολή Καλών Τεχνών 2. (γενικότ.) οτιδήποτε λειτουργεί ως υπόδειγµα, 
ως πρότυπο: η συνθήκη θα χρησιµεύσει ως ~ για την υπογραφή στο µέλλον και 
άλλων ανάλογων συνθηκών 3. το πρόσωπο που εµφανίζεται σε διαφηµίσεις ή 
επιδείξεις προϊόντων (κυρ. ειδών ένδυσης και υπόδησης, τα οποία φοράει) 
συµβάλλοντας στην προώθηση τους στην αγορά: τα ~ εµφανίστηκαν στην 
πασαρέλα υπό τους ήχους τής µουσικής ΣΥΝ. (για ενδύµατα) µανεκέν 4. είδος 
νεωτερισµού στον τοµέα τής ένδυσης, τής υπόδησης και των αξεσουάρ, που 
παράγεται σε περιορισµένα κοµµάτια και χρησιµεύει και ως υπόδειγµα για 
άλλα παρόµοια: οι οίκοι µόδας άρχισαν ήδη να λανσάρουν τα ~ τους για την 
επόµενη σεζόν || κοµψό | βραδινό | ανοιξιάτικο ~ ΣΥΝ. µοντελάκι 5. (γενικότ.) 
τύπος καταναλωτικού προϊόντος, που κυκλοφορεί ή πρόκειται να κυκλοφο-
ρήσει στην αγορά: το κατάστηµα µας προσφέρει µε δόσεις όλα τα τελευταία ~ 
ψυγείων || αυτό το ~ δεν βγαίνει πια || «Μια µαύρη Φορντ, ~ τού '23...» (τραγ.) 
6. η τρισδιάστατη αναπαράσταση σε µικρογραφία ή µεγέθυνση: σ' αυτό το ~ 
βλέπετε τη µοριακή δοµή τής ζάχαρης 7. (ειδικότ.) είδος που χρησιµεύει ως 
υπόδειγµα σε επιστήµονα ή σε τεχνίτη: ~ κινητήρα | συσκευής 8. οποιοδήποτε 
σύστηµα, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό κ.λπ. λαµβάνεται ως πρότυπο, 
τίθεται ως στόχος µιας πολιτικής: ~ οικονοµικής ανάπτυξης || το σοσιαλιστικό - 
ανάπτυξης δοκιµάστηκε στην Α. Ευρώπη || ο νεοφιλελευθερισµός ως ~ 
πολιτικοοικονοµικής διαχείρισης. — (υποκ.) µοντελάκι (το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µόδα, πρότυπο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. modello < δηµώδ. λατ. *modellus < λατ. 
modulus «µέτρο. 

κανόνας», υποκ. τού modus «τρόπος, µέτρο»]. 
µόντεµ (το) {άκλ.} ηλεκτρονική συσκευή που επιτρέπει τη σύνδεση ενός Η/Υ µε 

το ∆ιαδίκτυο µέσω τηλεφωνικής γραµµής. [ΕΤΥΜ < αγγλ. modem, ακρωνύµιο 
τής φρ. mo(dulator)-dem-(odu-lator)l. 

µοντέρ (ο/η) {άκλ.} τεχνικός που έχει ειδικευθει στο µοντάζ (βλ.λ., σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. monteur < p. monter «συναρµολογώ, συνδέω»]. 

µοντεράτο επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη ρυθµικής αγωγής (τέµπο), υποδεικνύει 
µουσική εκτέλεση σε µέτρια ταχύτητα· χρησιµοποιείται και µόνο του, αλλά 
και σε συνδυασµό µε άλλες ενδείξεις τέµπο: αλέγκρο 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. moderato < λατ. moderatus < ρ. moderar «µετριάζω, 
ρυθµίζω»]. 

µοντερνίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. κάνω ό,τι θεωρείται 
µοντέρνο 2. (ειδικότ.) ακολουθώ τον µοντερνισµό 3. (ειδικότ.) ακολουθώ τη 
µόδα. — µοντερνισπκός, -ή, -ό, µοντερνιστικά επίρρ. 

µοντερνίΌµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. κάθε πράξη και κίνηση που έχει ως στόχο 
την υπέρβαση τού παλαιού και τη συµµόρφωση µε το νέο: ένας συντηρητικός 
άνθρωπος είναι φυσικό να µη βλέπει µε καλό µάτι όλους αυτούς τους ~ ΣΥΝ. 
νεωτερισµός, καινοτοµία ANT. αναχρονισµός, συντηρητισµός· (ειδικότ.) 2. 
ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η τάση προς υπέρβαση τής παράδοσης και υιοθέτηση καινούργιων 
µορφών έκφρασης (πβ. λ. παραδοσιοκρατία, µεταµοντερνισµός) 3. ΦΙΛΟΛ. 
ισπανόφωνο λογοτεχνικό κίνηµα, που αναπτύχθηκε στα τέλη τού 19ου και 
στις αρχές τού 20ού αι. ως αντίδραση στον γαλλικό λογοτεχνικό 
νατουραλισµό 4. ΘΕΟΛ. η τάση για ανανέωση ή προσαρµογή τής θεολογίας 
και τής εκκλησιαστικής πράξεως σύµφωνα µε τα σύγχρονα επιστηµονικά 
επιτεύγµατα και τα φιλοσοφικά/ιδεολογικά κριτήρια των νεότερων χρόνων, 
που καλλιεργήθηκε κατά τον 19ο αι. κυρ. από προτεστάντες θεολόγους και 
καταδικάστηκε επίσηµα µε παπικές εγκυκλίους από το Βατικανό 5. η διαρκής 
και πιστή παρακολούθηση των επιταγών τής µόδας, η αποδοχή τού εκάστοτε 
συρµού: ο ~ δεν αποτελεί πάντοτε κριτήριο για καλή ή κοµψή εµφάνιση. — 
µοντερνιστής (ο), µοντερνίστρια (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
modernisme]. 

µοντέρνος, -α, -ο 1. αυτός που έχει τα χαρακτηριστικά τού παρόντος, των 
σύγχρονων καιρών, που παρουσιάζει τάσεις προς το σύγχρονο και την 
καινοτοµία και αποφυγή ή απόρριψη τής παράδοσης: ~ τεχνοτροπία | 
παιδαγωγική | κόσµος | συγγραφέας | αντίληψη | ιδέες | σύστηµα | διασκευή 
τραγουδιού | ρυθµός | χορός | αρχιτεκτονική | µουσική ΣΥΝ. σύγχρονος, 
νεωτεριστικός, εκσυγχρονισµένος ANT. ξεπερασµένος, αναχρονιστικός, 
οπισθοδροµικός 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει σύγχρονες αντιλήψεις, που 
υιοθετεί τις τάσεις τού καιρού του: ~ άνθρωπος | κοπέλα | διανοητής ANT. 
οπισθοδροµικός, συντηρητικός 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. µοντέρνα τέχνη το σύνολο των 
καλλιτεχνικών ρευµάτων στη ζωγραφική, τη γλυπτική, την αρχιτεκτονική και 
στις γραφικές τέχνες, που αναπτύχθηκαν από τα τέλη τού 19ου και καθ' όλη 
τη διάρκεια τού 20ού αι. και τα οποία χαρακτηρίζονται από τάση προς 
απόρριψη των παραδοσιακών, ακαδηµαϊκών µορφών και συµβατικοτήτων και 
υιοθέτηση καινοτοµιών για τη δηµιουργία τέχνης σύµφωνης µε τις σύγχρονες 
οικονοµικές, κοινωνικές και πνευµατικές συνθήκες 4. (ειδικότ.) αυτός που 
ακολουθεί πιστά τη µόδα, που χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση κάθε είδους 
συρµού: ~ άνδρας | ντύσιµο | εµφάνιση | γραµµή | διακόσµηση | επίπλωση | 
χώρος | σχέδιο ΣΥΝ. τής µόδας, τού συρµού ANT. παλιοµοδίτικος, ντεµοντέ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µόδα, νεωτερικός. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. moderno < µτγν. λατ. modernus < λατ. modo 
«µόλις τώρα, πρόσφατα», αφαιρετ. πτώση τού ουσ. modus «τρόπος, µέτρο»]. 

modus vivendi (το) λατ. (προφέρεται µόντους βιβέντί) {άκλ.} 1. ο τρόπος 
συνύπαρξης που διασφαλίζει την αρµονική, χωρίς συγκρούσεις συµβίωση 
προσώπων ή γενικότ. πλευρών µε διαφορετικές αντιλήψεις, επιδιώξεις, 
συνήθειες, προτιµήσεις κ.λπ.: βρίσκουµε | καταλήγουµε σε ένα ~ 2. (γενικότ.) 
τρόπος ζωής, οι επιλογές κάποιου για τη ζωή του. 
[ΕΤΥΜ < λατ. modus vivendi «τρόπος ζωής» < modus «τρόπος» + vivendi < 
vivo «ζω»]. 

µονύελος (ο) [1878] {µονυέλ-ου | -ων, -ους} το µονόκλ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
µον)ο)- + ύελος | ύαλος, απόδ. τού γαλλ. monocle (βλ. κ. µονόκλ)]. 

µονωδία (η) {µονωδιών} ΜΟΥΣ. άσµα που εκτελείται από µία µόνο φωνή, 
χωρίς συνοδία οργάνων ή άλλων φωνών ΣΥΝ. σόλο. — µονωδός (ο/η) [αρχ.], 
µονωδικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µονωδία < µονωδός < µον)ο)- + -
ωδός < ωδή]. 

µονώνυµο (το) {µονωνύµ-ου | -ων} ΜΑΘ. αλγεβρική παράσταση, που 
αποτελείται από αριθµούς και γράµµατα και στην οποία συµβολίζονται 
πράξεις πολλαπλασιασµού, διαιρέσεως ή υψώσεως σε δύναµη, όχι όµως και 
πρόσθεση ή αφαίρεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. 
«µονογενής», < µον)ο)- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < δνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα, απόδ. τού γαλλ minôme (ως µαθ. 
όρ.)]. 

µονώνυχος, -η, -ο (επιστηµ. για ζώα) αυτός που διαθέτει ένα νύχι, µία οπλή: ΓΟ 
άλογο ανήκει στα ~ ζώα ΣΥΝ. µονόχηλος ΑΝΤ. δίχηλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µον)ο)- + -ώνυχος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < ονυξ, όνυχος «νύχι»]. 

µονώνω ρ. µετβ. {µόνω-σα, -θηκα, -µένος} περιβάλλω µε µονωτικό υλικό, για 
να εµποδίσω τη δίοδο τού ηλεκτρισµού, τής θερµότητας, τού ήχου κ.λπ.: 
πρέπει να µονώσουµε τη στέγη τού σπιτιού, για να 
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µην περάσει υγρασία στο ταβάνι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µονώ (-όω) < µόνος]. 
µονώροφος, -η, -ο [µεσν.] (κτίσµα) που διαθέτει έναν µόνο όροφο, ένα πάτωµα: 
~ σπίτι ΣΥΝ. µονόπατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ έκταση συνθέτων, λ. σύνθετος. µόνωση (η) 
[αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η τοποθέτηση ειδικού υλικού σε 
δεδοµένο χώρο ή αντικείµενο (τοίχο, πάτωµα, οροφή, αγωγό κ.λπ.) για την 
αποτροπή τής ανταλλαγής ήχου, θερµότη-τας, υγρασίας, ηλεκτρικών φορτίων 
κ.λπ. µε το εξωτερικό περιβάλλον: ηχητική | θερµική | ηλεκτρική ~||~ τοίχου | 
παραθύρου | πόρτας 2. (συνεκδ.) το µέσο µε το οποίο επιτυγχάνεται η παραπάνω 
αποτροπή: ο υαλοβάµβακας είναι πολύ καλή ~ για τους τοίχους (πβ. λ. θερ-
µοµόνωση, ηχοµόνωση). µονωτήρας (ο) [1847] ΦΥΣ.-ΤΕΧΝΟΛ. κοµµάτι υλικού µε 
µηδενική ή ελάχιστη ηλεκτρική και θερµική αγωγιµότητα, το οποίο χρησιµοποι-
είται για να αποµονώνει και να υποστηρίζει ηλεκτροφόρους αγωγούς και 
ηλεκτρικές συσκευές, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή ηλεκτρικού ρεύµατος και 
η διαφυγή θερµότητας στο περιβάλλον ΣΥΝ. διηλεκτρικό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. isolateur]. µονωτής (ο) ΦΥΣ. σώµα ή ουσία 
µε ηλεκτρική ή θερµική αγωγιµότητα, η οποία κυµαίνεται σε ελάχιστες ή 
µηδενικές τιµές. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. isolant]. µονωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 
αυτός που χρησιµοποιείται για µόνωση (βλ.λ.) χώρου ή αντικειµένου: ~ υλικά 
(αυτά που χρησιµοποιούνται για τη θερµική | ηλεκτρική κ.λπ. µόνωση) | ταινία 
(λεπτή πλαστική ταινία µε κόλλα, που χρησιµοποιείται για τη µόνωση 
ηλεκτροφόρων καλωδίων). Μ.Ο.Π. (τα) Μεσογειακά Ολοκληρωµένα 
Προγράµµατα. µόρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) κατάσταση δυσφορίας και 
αγωνίας κατά την ώρα τού ύπνου και κατ' επέκτ. εφιάλτης, αγωνία. [ΕΤΥΜ. < 
σλαβ. mora «θανατικό»]. Μοράβας (ο) ποταµός τής Τσεχίας, παραπόταµος τού 
∆ούναβη. 
[ΕΤΥΜ. < τσεχ. Morava, πιθ. < αρχ. γερµ. mar «έλος» + ahwa «νερό»]. Μοράβια 
(η) περιοχή τής Α. Τσεχίας. — Μοραβός (ο), Μοραβή (η). µοράβια (η) ΝΑΥΤ. 
αντιρρυπαντική βαφή µεγάλης αντοχής για τα µεταλλικά ύφαλα των πλοίων. 
[ΕΤΥΜ Από την ονοµασία Moravia (< τσεχ. Morava), περιοχή η οποία 
βρίσκεται ανάµεσα στη Βοηµία και τη Σλοβακία, όπου παρήχθη για πρώτη 
φορά η βαφή]. µορατόριουµ (το) {άκλ.} ελλην. δικαιοστάσιο- επίσηµη 
συµφωνία ανάµεσα σε πρόσωπα ή κράτη, µε την οποία αναστέλλονται προσω-
ρινώς όλες οι ενέργειες που θα επιδείνωναν τις µεταξύ τους σχέσεις: παραβίαση 
τού ~ των πτήσεων πολεµικών αεροσκαφών πάνω από την Κύπρο. 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. moratorium, ουδ. τού µτγν. λατ. moratorius «αργός, 
αναβλητικός» < λατ. moratus, µτχ. τ. τού p. moror «καθυστερώ, βραδύνω, 
ολιγωρώ»]. µόρβα (η) ασθένεια των σκύλων. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. morva < γαλλ. 
morve < προβηγκ. morvo < λατ. morbus «νόσηµα»]. µοργανατικός, -ή, -ό 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. µοργανατικός γάµος ο νοµικά έγκυρος γάµος, που συνάπτεται 
ανάµεσα σε άρρενα γόνο ευγενούς οίκου, κυρ. βασιλικής γενιάς, και σε γυναίκα 
χαµηλότερης κοινωνικής τάξης· σε τέτοιον γάµο η σύζυγος δεν γίνεται 
κοινωνικώς ισότιµη µε τον σύζυγο και τα τέκνα δεν έχουν κληρονοµικά 
δικαιώµατα στους τίτλους τού πατέρα. — µοργανατικ-ώς | -ά επίρρ. [1888]. 
[ΕΤΥΜ.   Μεταφορά   τού   γαλλ.   morganatique   <   µεσν.   λατ.   φρ. 
(matrimonium ad) morganaticam, η οποία προσδιόριζε το δώρο τού συζύγου 
προς τη γυναίκα του την εποµένη τού γάµου τους (το επόµενο πρωί). Η λ. 
morganatica προέρχεται από αρχ. γερµ. morgangeba «πρωινό δώρο» (πβ. αρχ. 
αγγλ. morgengiefu)]. µορεα (η) → µουριά 
µορέντο επίρρ.· ελλην. πεθαίνοντας, σβήνοντας ΜΟΥΣ. εκφραστική ένδειξη 

που δηλώνει βαθµιαίο σβήσιµο· κατά κανόνα εκδηλώνεται ως βαθµιαία 
επιβράδυνση τής ρυθµικής αγωγής και βαθµιαία εξασθένιση τού ήχου. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. morendo < λατ. µτχ. moriens, -entis τού p. morior «πεθαίνω»]. 
µοριακός, -ή, -ό [1880] (επιστηµ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τα µόρια: ~ 
ιδιότητα | θεωρία 2. (α) µοριακό βάρος το άθροισµα των ατοµικών βαρών των 
ατόµων από τα οποία αποτελείται ένα µόριο (β) µοριακός τύπος η έκφραση τής 
χηµικής σύστασης των µορίων µιας χηµικής ένωσης (γ) µοριακή δέσµη ρεύµα 
µορίων που κινούνται κατά την ίδια κατεύθυνση, συνήθ. στο εσωτερικό 
σωλήνα κενού (δ) µοριακή βιολογία ο κλάδος που µελετά τα βιολογικά 
φαινόµενα στο επίπεδο των µορίων. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. moléculaire]. Μοριάς (ο) (παλαιότ. ορθ. 
Μωριάς) (λαϊκ.) η Πελοπόννησος (βλ.λ.)· ΦΡ.^(λογοτ,) ο Γέρος τού Μοριά ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.  — Μοραΐτης (ο) [µεσν], Μοραίτισσα (η), 
µοραΐΐΊκος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ; µεσν. < Μορέας < µτγν. µορέα «µουριά». Βλ. κ. 
µουριά]. µόριο (το) {µορί-ου | -ων} 1. ΧΗΜ. το ελάχιστο µέρος στο οποίο 
µπορεί να διασπαστεί µια ουσία, διατηρώντας όλες τις χηµικές ιδιότητες της, 
και το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτοµα τού ιδίου ή 
διαφορετικών στοιχείων, που ενώνονται µεταξύ τους µε κάποιου είδους χηµικό 
δεσµό: ένα ~ νερού αποτελείται από δύο άτοµα υδρογόνου και ένα οξυγόνου · 2. 
(λόγ.-σπάν.) πολύ µικρό συστατικό τµήµα συνόλου, ελάχιστο µέρος όλου: (κ. 
µτφ.) τα λόγια του δεν περιέχουν ούτε ~ αλήθειας 3. µέλος ζώντος οργανισµού, 
ζώου ή φυτού: 

οι στήµονες και ο ύπερος είναι από τα πιο σηµαντικά ~ τού άνθους || φυτικό | 
ζωικό ~ ΣΥΝ. µέρος, τµήµα 4. (περιληπτ.) τα γεννητικά όργανα: ανδρικό | 
γυναικείο ~ || (κ. στον πληθ.) ανδρικά | γυναικεία ~ • 5. ΓΛΩΣΣ. (στην 
παραδοσιακή | σχολική γραµµατική) µικρή µονοσύλλαβη ιδίως άκλιτη λέξη, 
τής οποίας ο ρόλος είναι γραµµατικοσυ-ντακτικός µάλλον παρά λεξιλογικός, 
υπό την έννοια ότι δεν είναι φορέας συνήθους λεκτικής σηµασίας, αλλά 
ποικίλλει, χρωµατίζει, συνδέει τις προτάσεις και βοηθεί στον σχηµατισµό 
εγκλίσεων και χρόνων: ~ µελλοντικό (θα) | δεικτικό (να, δα) | κατηγορηµατικό 
(ως, σαν) | προτρεπτικό (ας) | αρνητικό (δεν, µη) | ερωτηµατικό (µήπως, άραγε) | 
στερητικό (α-) || ~ εγκλιτικό (που ο τόνος του ακολουθεί τους κανόνες τονισµού 
των εγκλιτικών λέξεων)· στη σύγχρονη ορολογία αντί για το µόριο 
χρησιµοποιείται συχνά ο όρος δείκτης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. µόριον, υποκ. τού 
µόρος «µερίδιο, µοίρα, πεπρωµένο» < θ. µορ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. µείροµαι 
«µετέχω σε κάτι, µοιράζω, χωρίζω», για το οποίο βλ. λ. µέρος, µοίρα]. 
µοριοδοτώ ρ. µετβ. {µοριοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} δίνω µόρια σε 
κάποιον, του προσθέτω βαθµούς (σε διαγωνισµό, υπηρεσιακή κατάταξη κ.α.): 
οι πολύτεκνοι µοριοδοτούνται στον διαγωνισµό για την πρόσληψη δηµοσίων 
υπαλλήλων. — µοριοδότηση (η). [ΕΤΥΜ. < µόριο + -δοτώ < δότης, πβ. κ. λογο-
δοτώ]. µοριοσανίδα (η) σανίδα που κατασκευάζεται από υποπροϊόντα ξύλου µε 
κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτευχθεί µικρότερη ή µεγαλύτερη 
συµπύκνωση (βλ. κ. λ. νοβοπάν). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. particle board]. 
µορµολύκειο (το) {µορµολυκεί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) 1. (σπάν.) προσωπίδα που 
παριστάνει τη µορφή τής Μορµούς, µυθολογικού τέρατος, µε την οποία 
φόβιζαν οι αρχαίοι Έλληνες τα παιδιά τους 2. (συνήθ. µτφ.) καθετί το οποίο 
προκαλεί τρόµο, το φόβητρο: «οι θρησκείες µεταβλήθηκαν σε εργαλεία 
οικονοµικής εκµετάλλευσης και µορ-µολύκεια εκφοβισµού των ανθρώπων» (Γ. 
Μουστάκης) ΣΥΝ. σκιάχτρο, τέρας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µορµολυκεϊον < µορµολύττοµαι «φοβίζω, τροµάζω», πιθ. < 
Μορµώ «ονοµασία τερατόµορφης θεότητας» + -λυττ-, εκφραστική παρέκταση 
κατ' αναλογίαν προς το ρ. βδε-λύττ-οµαι (βλ.λ.). Κατ' άλλη άποψη, 
µορµολύττοµαι < *µορµορύττοµαι (µε ανοµοίωση) < θ. *µορµορ- (πβ. µτγν. 
«γλώσσα» τού Ησυχίου µόρµορος- φόβος), αναδιπλασιασµ. τ. τού ονόµατος 
Μορµώ. Σχετικά µε το εκφραστικό όνοµα Μορµώ (πβ. κ. Γοργώ), ίσως 
ευσταθεί η σύνδεση µε λατ. formido «φόβος, φόβητρο», όπου φαίνεται να 
υπάρχει ανοµοίωση]. µορµονισµός (ο) [1889] προτεσταντική αίρεση, γνωστή 
και ως «Εκκλησία Ιησού Χριστού των Αγίων των εσχάτων ηµερών», που 
ιδρύθηκε το 1830 από τον Ιωσήφ Σµιo στις Η.Π.Α.' πρεσβεύει την εγκαθίδρυση 
στον κόσµο τής πνευµατικής Ιερουσαλήµ, επιδιώκοντας την επιστροφή στον 
αποστολικό βίο, δέχεται την πολυγαµία και αντιµετωπίζει απορριπτικά τις 
υπόλοιπες Εκκλησίες και οµολογίες. — µορµόνος (ο) [1889], µορµόνα (η), 
µορµονικός, -ή, -ό [1889]. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. mormonism < Mormon, 
όνοµα φανταστικού προφήτη, που θεωρήθηκε ότι συνέγραψε σε χρυσές πλάκες 
θεία υποµνήµατα, τα οποία στη συνέχεια ανακάλυψε και µετέφρασε (1827-30) 
ο ιδρυτής τού µορµονισµού J. Smith (1805-44)]. Μόρνος (ο) ποταµός τής ∆. 
Στερεάς Ελλάδας, που πηγάζει από τα Βαρδουσία και εκβάλλει στον 
Κορινθιακό Κόλπο. [ΕΤΥΜ. Πιθ. (µε συγκοπή) < µτγν. µόρινος «αυτός που έχει 
το χρώµα τού µούρου» < αρχ. µόρον (βλ. λ. µούρο)]. µορς επίθ. {άκλ.} στις 
ΦΡ. (α) κώδικας µορς συµβατικό αλφάβητο, που περιλαµβάνει αντί για 
γράµµατα συνδυασµούς από τελείες και παύλες και χρησιµοποιείται στην 
ενσύρµατη και ασύρµατη τηλεγραφία· κάθε σηµείο τού αλφαβήτου αυτού 
µπορεί να µεταδοθεί µε ηχητικά ή οπτικά µέσα (λ.χ. βοµβητές, φωτεινές 
αναλαµπές κ.ά.) (β) σήµα µορς κάθε σηµείο τού κώδικα µορς (γ) σύστηµα 
µορς σύστηµα ηλεκτρικής τηλεγραφίας, στο οποίο χρησιµοποιείται ο κώδικας 
µορς (δ) τηλέγραφος µορς ηλεκτροµαγνητική τηλεγραφική συσκευή, που 
µπορεί να εκπέµψει και να λάβει σήµατα µε το σύστηµα µορς. — µορσικός, -ή, 
-ό. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Αµερικανού εφευρέτη Samuel F. Β. Morse (1791-
1872), ο οποίος εφεύρε τον φερώνυµο κώδικα τηλεγραφικής επικοινωνίας]. 
µόρσο (το) προεξοχή στο άκρο σανίδας για την προσαρµογή σε αυτή 
αντίστοιχης εσοχής άλλης σανίδας. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. morso < λατ. morsus «δάγκωµα - δόντι (εργαλείου, άγκυρας)», 
µτχ. τ. τού ρ. mordere «δαγκώνω»]. µορταδέλα κ. µορταντέλα κ. µουρταδέλα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} αλλαντικό από βοδινό ή χοιρινό κρέας, λίπος και 
µπαχαρικά.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µόδα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. mortadella, υποκ. τού µτγν. λατ. myrtatus 
«σαλάµι καρυκευµένο µε µυρσίνη» < λατ. myrtus < αρχ. µύρτος (βλ.λ.)]. 
µορτάκι (το) → µόρτης 
µορτάλε (το) {άκλ.) ελλην. θανατηφόρος, θανάσιµος- µόνο στη ΦΡ. σάλτο 

µορτάλε βλ. λ. σάλτο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mortale «θανάσιµος» < λατ. mortalis < mors, -rtis «θά-
νατος^»]. µόρτη (η) (παλαιότ.) το συµφωνηµένο ποσοστό τής παραγωγής (σι-
τηρών, καρπών κ.λπ.), που δίδεται από τον καλλιεργητή στον ιδιοκτήτη τού 
κτήµατος (βλ. λ. επίµορτος) ΣΥΝ. γεώµορο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < θ. µορ-, ετεροιωµ. 
βαθµ. τού ρ. µείροµαι «µετέχω σε κάτι, µοιράζω, χωρίζω» (< *smer-jo-mai). 
Βλ. κ. µέρος, µοίρα]. µόρτης (ο) (-ες κ. -ηδες}, µόρτισσα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 
άνθρωπος τού δρόµου, αυτός που ζει µε ύποπτους ή ανέντιµους τρόπους: µιλά- 
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ει | φέρεται σαν ~ ΣΥΝ. αλήτης, αλάνι, χαµίνι, µάγκας. — (υποκ.) µορτάκι 
(το), µόρτικος, -η, -ο, µόρτικα επίρρ. 
[EJYM < ιταλ. (becca)morti «τυµβωρύχος - νεκροθάφτης» (πληθ.), µε 
παράλειψη τού α' συνθετικού, o τ. beccamorto < becca- (< becco «ράµφος, 
σκαπτικό εργαλείο» < λατ. bëccus, κελτ. προελ.) + morto «νεκρός» (< λατ. 
mors «θάνατος»). Κατ' άλλη άποψη, < λαϊκ. τουρκ. morto/u «κουφάρι» (από 
την Ιταλική)]. 

µορφάζω ρ. αµετβ. {µόρφασα} κάνω µορφασµό: µερικοί άρχισαν να µορφάζουν, 
θέλοντας έτσι να δείξουν τη δυσαρέσκεια τους. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µορφή]. 

µορφασµός (ο) [µτγν.] η σύσπαση των µυών τού προσώπου ως αντίδραση σε 
ερέθισµα ή ως έκφραση συναισθήµατος: αντί για απάντηση έκανε έναν 
κοροϊδευτικό ~ || κωµικός | περιφρονητικός | σαρκαστικός ~ || ~ αηδίας | 
δυσαρέσκειας | απορίας | τρόµου | πόνου ΣΥΝ. γκριµάτσα. 

Μορφέας (ο) ΜΥΘΟΛ. Ο γυιος τού Ύπνου και θεός των ονείρων ΦΡ. (µτφ.) στην 
αγκαλιά τού Μορφέα | στις αγκάλες τού Μορφέως σε κατάσταση ύπνου: 
παραδίδοµαι | βρίσκοµαι ~. Επίσης (λόγ.) Μορφέας [µτγν.] {Μορφέ-ως, -α}. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Μορφεύς < αρχ. µορφή. Κατά τη 
µυθολογία, ο Μορφέας ήταν γυιος τού Ύπνου, η δε ονοµασία του οφείλεται 
στις διάφορες µορφές µε τις οποίες εµφανιζόταν στα όνειρα]. 

µορφή (η) 1. η εξωτερική όψη, το πώς φαίνεται κάτι, το σύνολο των 
εξωτερικών του χαρακτηριστικών: η Γη έχει τη ~ σφαίρας || η ~ τού κτηρίου 
έχει αλλοιωθεί από τις συνεχείς παρεµβάσεις ΣΥΝ. σχήµα, είδος, εµφάνιση, 
φόρµα, εξωτερικό ANT. εσωτερικό, ουσία, περιεχόµενο 2. (ειδικότ.) (για 
πρόσ.) το παρουσιαστικό ανθρώπου, κυρ. το πρόσωπο του: η ~ του έµεινε 
χαραγµένη στη µνήµη µου || αποκρουστική | αγαπηµένη - || (παροιµ.) όποια η ~ 
τέτοια και η ψυχή (η εξωτερική εµφάνιση τού ανθρώπου αντικατοπτρίζει και 
τον ψυχικό του κόσµο, πβ. οϊα ή µορφή τοιαύτη και ή ψυχή) || οι ασκητικές - 
των καλόγερων ΣΥΝ. όψη, παρουσιαστικό, εµφάνιση, θωριά 3. (συνεκδ.) η 
σηµαντική προσωπικότητα: η Ελένη Βλάχου υπήρξε εξέχουσα ~ τής ελληνικής 
δηµοσιογραφίας || σηµαντική | θρυλική | αινιγµατική | αµφιλεγόµενη -ΣΥΝ. 
φυσιογνωµία · 4. το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός πράγµατος: το 
καινούργιο του βιβλίο έχει περισσότερο τη ~ χρονικού || ποιητική | 
αρχιτεκτονική ~||~ ζωής | τέχνης- ΦΡ. uno µορφήν (+γεν.) µε συγκεκριµένο 
σχήµα, έχοντας συγκεκριµένα εξωτερικά χαρακτηριστικά: ασκήσεις ~ 
ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών || ο τελευταίος οµιλητής έθεσε το πρόβληµα ~ 
διλήµµατος 5. ο βαθµός στον οποίο έχει εξελιχθεί κάτι: καρκίνος βαρείας ~ || 
αρχική | τελική | οξεία ~ ΣΥΝ. φάση 6. ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο 
εκδηλώνεται κάτι: ~ ηθικής | δικαίου | τροµοκρατίας | λογοκρισίας || το µαζικό 
συλλαλητήριο πήρε | προσέλαβε τη ~ δηµοψηφίσµατος || η σύσκεψη των στε-
λεχών τού κόµµατος θα καθορίσει τη - τού προεκλογικού αγώνα ΣΥΝ. τύπος, 
είδος, χαρακτήρας 7. (στον λόγο και στην τέχνη) ο τρόπος έκφρασης και 
γενικότ. η εξωτερική υφή, κατ' αντιδιαστολή προς την ιδέα ή το εννοιολογικό 
περιεχόµενο: το γλωσσικό σηµείο αποτελεί συνδυασµό µορφής και 
περιεχοµένου || τα εκφραστικά µέσα στην ποίηση αποτελούν τη ~ τού ποιήµατος 
|| για µερικούς µελετητές το νόηµα και η ~ είναι συνώνυµα ΣΥΝ. φόρµα, ύφος, 
στυλ, έκφραση ANT. περιεχόµενο 8. (γενικότ.) η απεικόνιση, σχέδιο: ~ 
χαραγµένες στους βράχους 9. ΓΛΩΣΣ. τεχνικός όρος (αγγλ. morph) που 
χρησιµοποιήθηκε κυρίως από τους Αµερικανούς δοµικούς γλωσσολόγους, για 
να δείξει µορφολογικά κάθε ελάχιστη σηµασιολογική µονάδα (µία ή περισσό-
τερες) που δηλώνει ένα µόρφηµα, π.χ. τα -άκι, -ούλα, -ίτσα, είναι µορφές (και 
ως προς τη µεταξύ τους σχέση αλλόµορφα) τού µορφήµατος «υποκορισµός | 
σµίκρυνση»· πολύ συχνά ωστόσο, ιδίως στην Ελληνική, αντί τού µορφή 
χρησιµοποιείται ο ίδιος ο όρος µόρφηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < *µέρφος < I.E. *mer-gwh-, παρεκτεταµένη µορφή τής 
ρίζας mer- «αστράφτω, λάµπω», πβ. λιθ. mârgas «πολύχρωµος, ωραίος». Αν η 
σύνδεση είναι σωστή, τότε η λ. ανήκει στην ίδια ετυµολογική οικογένεια µε 
τη λ. µάρµαρον (βλ.λ.), το δε λατ. forma φαίνεται να αποτελεί δάνειο από την 
Ελλην. µε τη µεσολάβηση τής Ετρουσκικής. Η λ. µορφή δήλωνε αρχικώς τη 
φυσική ωραιότητα, που χαρακτηριζόταν από σωµατική αρµονία (κυρ. σε 
σχέση µε τον άνθρωπο)· αργότερα γενικεύθηκε στη σηµ. τού συνόλου των 
εξωτερικών χαρακτηριστικών. Η φρ. υπό µορφήν αποδίδει το γαλλ. sous la 
forme (de), o γλωσσ. όρ. είναι απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. morph]. 

µόρφηµα (το) {µορφήµ-ατος | -ατα, -άτων) ΓΛΩΣΣ. 1. (γενικότ.) η ελάχιστη 
µονάδα σηµασίας (λεξικής ή γραµµατικής), π.χ. η λέξη «δυ-σπρόφερτος» 
µπορεί να αναλυθεί σε πέντε µορφήµατα: δυσ-, προ-, φερ-, -το, -ς, ενώ η λέξη 
«σπιτάκι» σε δύο: σπιτ-, -άκι (βλ. κ. λ. -ηµα) 2. (ειδικότ.) οι ελάχιστες 
διαφοροποιητικές µονάδες τής γραµµατικής (χρόνος, πρόσωπο, αριθµός, γένος 
κ.λπ.) που πραγµατώνονται γλωσσικά µε τις µορφές· το µόρφηµα 
«πληθυντικός» πραγµατώνεται στην Ελληνική µε τις µορφές -ες (πατέρ-ες, 
ηµέρ-ες), -οι (άνθρωπ-οι, είσοδοι), -α (δέντρ-α) κ.ά.· όταν χρησιµοποιούνται 
περισσότερες από µία µορφές, τότε χαρακτηρίζονται ως αλλόµορφα- το ίδιο 
µόρφηµα, π.χ. ο «αριθµός» µπορεί να έχει περισσότερες παραλλαγές («ενικός», 
«πληθυντικός», «δυϊκός») που χαρακτηρίζονται ως αλλοµορφήµατα ή, κα-
ταχρηστικά, ως αλλόµορφα, επίσης. — µορφηµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. morpheme]. µορφιά (η) → οµορφιά 
-µορφία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 

δηλώνει: 1. εξωτερική οµοιότητα (µε κάποιον/κάτι): ανθρωπο-µορφία, τερατο-
µορφία 2. κατάσταση ή ιδιότητα: οµοιο-µορφία, ποι-κιλο-µορφία. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. εύ-µορ- 

φία, δυσ-µορφία), που προέρχεται από το ουσ. µορφή]. 
µορφικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη µορφή: πρόκειται για ~ αλλαγές, που 

δεν φθάνουν στην ουσία τού ζητήµατος. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
formel]. 

µορφίνη (η) [1874] {χωρ. πληθ.} 1. το κυριότερο αλκαλοειδές τού οπίου, που 
παρασκευάζεται µε χηµικό τρόπο και θεωρείται ισχυρό αναλγητικό φάρµακο 
και επικίνδυνη ναρκωτική ουσία 2. (συνεκδ.) η ένεση µορφίνης: κάνω 
µορφίνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < γαλλ. morphine 
< λατ. Morpheus < µτγν. Μορφεύς (βλ. λ. Μορφέας)]. 

µορφινίσµός (ο) [1847] ΙΑΤΡ. η χρόνια δηλητηρίαση τού οργανισµού από 
παρατεταµένη χρήση µορφίνης, µε κύρια συµπτώµατα την καχεξία και την 
πνευµατική κατάπτωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. morphinisme]. 

µορφινοµανία (η) [1890] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το ακατανίκητο πάθος 
(τοξικοµανία) για την τακτική λήψη µορφίνης.   — µορφινοµανής, -ής, -ές 
[1889]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. morphinomanie]. 

µορφογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. η ανάπτυξη τής 
εξωτερικής µορφής και τής εσωτερικής δοµής ιστών και οργάνων µέσω των 
διαδικασιών τής αύξησης και τής διαφοροποίησης 2. ΓΕΩΛ. η δηµιουργία των 
διαφόρων γεωλογικών µορφών και σχηµάτων. Επίσης µορφογονία (η) (σηµ. 
1). — µορφογενετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
morphogenesis]. 

µορφοδυναµική (η) ΒΙΟΛ. Ο κλάδος που µελετά τους νόµους και τις συνθήκες 
που ρυθµίζουν τη µορφολογική ανάπτυξη των οργανισµών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. morphodynamics]. 

µορφολογία (η) [1858] {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. (α) η διαµόρφωση τής ε-
ξωτερικής µορφής και δοµής των όντων (β) η επιστηµονική µελέτη τού 
µεγέθους, τής εξωτερικής µορφής και δοµής των όντων, καθώς επίσης και των 
σχέσεων που διέπουν τα εσωτερικά όργανα ή τµήµατα τους 2. (α) η εξωτερική 
διαµόρφωση τής επιφάνειας τής Γης, το σύνολο των µορφών και 
σχηµατισµών που παρουσιάζει: ~ τού εδάφους | τού νησιού | τής ακτογραµµής 
(β) ο επιστηµονικός κλάδος τής γεωγραφίας, που µελετά την εξωτερική 
διαµόρφωση τής επιφάνειας τής Γης (εξογκώµατα, βουνά, πεδιάδες, φαράγγια 
κ.λπ.), καθώς επίσης και τις µεταβολές και τους µετασχηµατισµούς που 
διαπιστώνονται σε αυτήν 3. ΓΛΩΣΣ. (α) η επιστηµονική µελέτη των 
µορφηµάτων (βλ.λ.), και ειδικότ. το τµήµα τής γραµµατικής ανάλυσης τής 
γλώσσας, που εξετάζει τον σχηµατισµό των λέξεων και κυρ. τις γραµµατικές 
κατηγορίες τής κλίσης («κλιτική µορφολογία») καθώς και τής παραγωγής και 
τής σύνθεσης («λεξική | παραγωγική µορφολογία) (β) (συνεκδ.) η δοµή τής 
γλώσσας σε επίπεδο µορφηµάτων. — µορφολογικός, -ή, -ό [1874], 
µορφολογικ-ά | -ώς [1861] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. 
morphology]. 

µορφολόγος (ο/η) [1886] 1. πρόσωπο που ασχολείται µε τη διαµόρφωση τής 
εξωτερικής εµφάνισης (κτηρίου, κοσµήµατος, επίπλου κ.ά.) • 2. πρόσωπο που 
ασχολείται µε τη µορφολογία τού εδάφους. 

µορφονιά (η) → οµορφονιός 
µορφονιός (ο) → οµορφονιός 
µορφοπλαστικός, -ή, -ό αυτός που συντελεί στη διαµόρφωση τής εξωτερικής 

εµφάνισης αντικειµένου ή που δίνει µορφή σε συγκεκριµένο υλικό. 
µορφοποίηση (η) 1. η πρόσδοση µορφής σε ένα πράγµα µε τη δηµιουργία και 

σύνθεση των επιµέρους χαρακτηριστικών του: η ~ τής εξωτερικής πολιτικής 
µιας χώρας || η ~ προτάσεων συµπαραγωγής στρατιωτικών οχηµάτων 2. 
ΠΛΗΡΟΦ. διαδικασία εγγραφής διευθύνσεων και άλλων πληροφοριών επί τής 
µαγνητικής επιφάνειας τού δίσκου έτσι, ώστε να είναι αναγνωρίσιµη από το 
λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιούµε και συνεπώς εκµεταλλεύσιµη. — 
µορφοποιώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. format]. 

-µορφος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν: 1. 
εξωτερική οµοιότητα (µε κάποιον/κάτι): ανθρωπό-µορφος, ζωό-µορφος, 
τερατό-µορφος 2. είδος µορφής: οµοιό-µορφος, ποικιλόµορφος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πολύ-µορφος, µτγν. εµ-
µορφος), που προέρχεται από το ουσ. µορφή και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. iso-morphe)]. 

µορφοσύ νταξη (η) {-ης κ. -άξεως | χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η µελέτη γλωσσικών 
φαινοµένων από µορφολογικής και συντακτικής πλευράς (για γλωσσικές 
δοµές, όπως οι χρόνοι τού ρήµατος, που έχουν σύνθετη λειτουργία, 
µορφολογική και συντακτική). — µορφοσυντακτικός, -ή, -ό, 
µορφοσυντακτικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
morphosyntaxis]. 

Μόρφου (η) κωµόπολη τής κεντρικής Β. Κύπρου, που κατέχεται από τουρκικά 
στρατεύµατα, τα οποία εισέβαλαν στην Κύπρο το 1974. — Μορφίτης (ο), 
Μορφίτισσα (η), µορφίτικος, -η/-ια, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβολή. Βλ. κ. λ. 
Αττίλας, Κυπριακό, Κύπρος, ψευδοκράτος, πράσινος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
Θεόµορφου < Θεόµορφος < Θεός + -µορφος < µορφή. Επί Φραγκοκρατίας 
µαρτυρείται η συγκεκοµµένη σηµερινή ονοµασία, αφού οι Φράγκοι τη 
θεώρησαν επώνυµο]. 

µορφοφωνηµατικός, -ή, -ό µορφοφωνολογικός (βλ. λ. µορφοφωνολογια). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. morphophonemic]. 

µορφοφωνολογια (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η συνδυαστική µελέτη γλωσσικών 
στοιχείων που εντάσσονται στη µορφολογία και τη φωνολογία, π.χ. 
φωνολογικές µεταβολές σε µορφήµατα: τρέχω → τρέξω, όπου η µεταβολή τού 
θέµατος τού ενεστώτα στον µέλλοντα είναι µορφολογική και φωνολογική, 
χ→ ξ (χ + σ). — µορφοφωνολογικός, 
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-ή, -ό, µορφοφωνολογικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. morpho(pho)nology]. 

Μόρφω (η) —> Ευµορφία 
µόρφωµα (το) [αρχ.] {µορφώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε έχει 
διαµορφωθεί οριστικά, έχει λάβει συγκεκριµένο σχήµα και µορφή: το ~ τής 
εξουσίας | τής γραφειοκρατίας ΣΥΝ. σχηµατισµός, σχήµα, εικόνα 2. 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. (α) κοινωνικός σχηµατισµός που τείνει να µετεξελιχθεί σε 
οµάδα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (χωρίς να αποτελεί κοινωνική τάξη): οι 
χούλιγκαν είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό ~ (β) (γενικότ.) η κοινωνική τάξη, το 
κοινωνικό στρώµα 3. ΑΝΑΤ. κάθε σχηµατισµός µέσα σε όργανο ή ιστό που 
αποτελείται από διαφοροποιηµένο ή ξένο ιστό. µορφωµένος, -η, -ο αυτός που 
έχει αποκτήσει µόρφωση, που διαθέτει παιδεία: το περιοδικό µας απευθύνεται σε 
~ αναγνώστες || ο Μακρυγιάννης δεν ήταν ~, αλλά τα «Αποµνηµονεύµατα» του 
θεωρούνται σηµαντικό έργο τής νεοελληνικής πεζογραφίας ΣΥΝ. εγγράµµατος, 
πεπαιδευµένος, καλλιεργηµένος, πολιτισµένος, (λαϊκ.) γραµµατισµένος ANT. 
αµόρφωτος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. gebildet], µορφώνω ρ. µετβ. 
{µόρφω-σα, -θηκα, -µένος} 1. παρέχω (σε κάποιον) µόρφωση, πνευµατική 
καλλιέργεια: το σχολείο πρέπει όχι µόνο να µορφώνει, αλλά και να παιδαγωγεί || 
µεγάλωσε τα παιδιά του, τα µόρφωσε, τα πάντρεψε 2. (µεσοπαθ. µορφώνοµαι) 
αποκτώ µόρφωση (συνήθ. κάνω ανώτερες ή ανώτατες σπουδές): πρέπει να 
µορφωθείς, αν θες να επιβιώσεις || τα παλιά χρόνια λίγοι άνθρωποι είχαν τη δυ-
νατότητα να µορφωθούν 3. (κυριολ.-λόγ.) δίνω σε (κάτι) µορφή, σχήµα 4. 
σχηµατίζω: πήγε στον τόπο τού δυστυχήµατος, για να µορφώσει προσωπική 
γνώµη σχετικά µε τα αίτια ΣΥΝ. διαµορφώνω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µορφώ (-όω) < 
αρχ. µορφή. Η σηµ. που σχετίζεται µε την παιδεία και την πνευµατική 
καλλιέργεια, αποδίδει το γερµ. bilden]. µόρφωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. 
πληθ.} 1. (κυριολ.-λόγ.) το να αποκτά κάτι συγκεκριµένη µορφή, ο 
σχηµατισµός: η ~ ιδίας αντιλήψεως ΣΥΝ. διαµόρφωση 2. το σύνολο των 
γνώσεων που αποκτά κανείς σε διάφορους χώρους: η κατάρτιση κάποιου 
κρίνεται από το πόσο καλά ασκεί το επάγγελµα του και η ~ του από τις γνώσεις 
του, π.χ. στην ιστορία, τη λογοτεχνία, τη γεωγραφία και σε άλλους τοµείς || γενική 
| ειδική | επαγγελµατική | εξαιρετική | άρτια | εγκυκλοπαιδική | ανώτερη | υψηλή 
~ ΣΥΝ. γνώσεις, γράµµατα, καλλιέργεια 3. (συνεκδ.) το να έχει κανείς πολλές 
γνώσεις σε διάφορους τοµείς, να είναι πνευµατικά καλλιεργηµένος: άνθρωπος 
µε ~ ΣΥΝ. παιδεία, καλλιέργεια ΑΝΤ. αµορφωσιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µόρφωσις < µορφώ (-όω). Η σηµ. τού συνόλου των παι-
δευτικών γνώσεων αποδίδει το γερµ. Bildung]. µορφωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. 
αυτός που είναι σχετικός µε τη µόρφωση, ικανός ή κατάλληλος να µορφώνει: ~ 
επίπεδο ΣΥΝ. παιδευτικός, εκπαιδευτικός, παιδαγωγικός 2. (καθηµ.) αυτός που 
προσφέρει πολλές γνώσεις: ~ εκποµπές τής τηλεόρασης ΣΥΝ. επιµορφωτικός 3. 
µορφωτικός σύµβουλος | ακόλουθος (ο/η) (γαλλ. attaché culturel) δι-
πλωµατικός υπάλληλος που εργάζεται για την προβολή τού πολιτισµού τής 
χώρας του στο κράτος στο οποίο είναι επιτετραµµένος και φροντίζει για 
πολιτιστικές ανταλλαγές µεταξύ των δύο χωρών. — µορφωτικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. µόρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. τροπική µόρωση τροπική 
λοιµώδης νόσος, που µοιάζει µε τη σύφιλη χωρίς να είναι αφροδίσιο νόσηµα, 
προσβάλλοντας αρχικά τα κάτω άκρα, το δέρµα και τα οστά (βλ. λ. 
σπειροχαίτη). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λατ. επίθ. morosus «αργός, βραδύς» < mora «χρονοτριβή». Η 
λ. χρησιµοποιήθηκε ως απόδ. τού γαλλ. framboise, αρχική σηµ. «σµέουρο»]. 
µοσκαναθρεµµένος, -η, -ο → µοσχαναθρεµµένος µοσκαρήσιος, -ια, -ιο → 
µοσχαρήσιος µοσκάρι (το) → µοσχάρι 
µοσκιά (η) (λαϊκ.) 1. η γλυκιά και ευχάριστη µυρωδιά ΣΥΝ. ευωδιά, άρωµα 
ΑΝΤ. δυσοσµία 2. καλλωπιστικός θάµνος ή δέντρο, που απαντά σε πολλά είδη 
και καλλιεργείται για τα µεγάλα, όµορφα και εύοσµα άνθη του, η 
τριανταφυλλιά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Βλ. λ. µόσχος2]. µοσκιός (ο) (λαϊκ.) 
κεφαλόποδο, παρόµοιο µε το χταπόδι αλλά µικρότερο σε µέγεθος και λιγότερο 
εύγευστο. 
[ΕΤΥΜ. Υποκορ. τού µόσχος1, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για κάθε είδους µικρά 
ζώα· πβ. µτγν. µόσχος θαλάσσιος «µικρή φώκια»]. Μόσκοβας (ο) ποταµός τής 
∆. Ρωσίας, στις όχθες τού οποίου είναι κτισµένη η Μόσχα. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. 
Μόσχα}. µοσκοβόληµα (το) → µοσχοβολώ µοσκοβολιά κ. µοσκοβολιά (η) → 
µοσχοβολια µοσκοβολώ ρ. → µοσχοβολώ µοσκοκαρυδιά (η) → 
µοσχοκαρυδιά µοσκοκάρυδο (το) → µοσχοκάρυδο µοσκοκάρφι (το) → 
µοσχοκάρφι µοσκολίβανο (το) → µοσχολίβανο µοσκοµπίζελο (το) → 
µοσχοµπίζελο µοσκοµυρίζω ρ. → µοσχοµυρίζω µοσκοπουλώ ρ. → 
µοσχοπουλώ µόσκος (ο) → µόσχος2 µοσκοσάπουνο (το) → µοσχοσάπουνο 
µοσκοστάφυλο (το) → µοσχοστάφυλο 
Μοσούλη (η) πόλη τού Β. Ιράκ, γνωστή για τις πετρελαιοπηγές της. [ΕΤΥΜ 

Μεταφορά τού γαλλ. Mosul < αραβ. al-Mousil < wasala «συν- 

δέω, ενώνω», καθώς η πόλη αναπτύχθηκε σε ένα σηµείο όπου ο Τίγρης 
ποταµός διασχίζεται από µία γέφυρα και µία διάβαση]. 

µόστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (σπάν.) η βιτρίνα µε τα εκλεκτότερα 
εµπορεύµατα τού καταστήµατος (εδώδιµα, ενδύµατα κ.λπ.) 2. η επίδειξη- ΦΡ. 
(συνήθ. µτφ.) για (τη) µόστρα για επίδειξη και µόνο, χωρίς άλλο νόηµα ή 
σκοπό: Θ'ανέβεις απ'τις σκάλες; Και το ασανσέρ τι το 'χουµε; ~; 3. (αργκό) το 
πρόσωπο ανθρώπου· σε ΦΡ. όπως: θα σου χαλάσω τη - (θα σε δείρω τόσο πολύ, 
ώστε θα σου παραµορφωθεί το πρόσωπο) ΣΥΝ. µούρη, µούτρο. — µοστράρω 
ρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. mostra < mostrare «δείχνω» < λατ. monsträre «δεί-
χνω, σηµαίνω» < monstrum «σηµείο - τέρας»]. 

Μόσχα (η) η πρωτεύουσα τής Ρωσίας. — Μοσχοβίτης (ο) [µεσν.], 
Μοσχοβίτισσα (η), µοσχοβίτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Moskva, από τον οµώνυµο ποταµό που διαρρέει την πόλη. 
Σχετικά µε την ετυµ. τής ονοµασίας τού ποταµού, έχουν προταθεί πολλές 
εκδοχές, οι οποίες φαίνεται να συγκλίνουν στην αρχική βασική σηµ. «νερό». 
Ορισµένες από τις προταθείσες απόψεις είναι: (α) < σλαβ. moskva «υγρός, 
ελώδης» (β) < σλαβ. φρ. most-kva «γέφυρα-νε-ρό» (γ) < φιννο-ουγγρ. mos 
«σκοτεινιάζω» + ka «νερό» (δ) < φιννο-ουγγρ. moska «µοσχάρι» + va 
«ποταµός» (δηλ. «πέρασµα µοσχαριών», πβ. κ. Ox-ford(]. 

µοσχαναθρεµµένος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) µοσκαναθρεµµένος (εκ-φραστ.) αυτός 
που ανατράφηκε µε κάθε λογής φροντίδες και περιποιήσεις ΣΥΝ. 
καλοαναθρεµµένος, καλοµαθηµένος. 

µοσχαρήσιος, -ια, -ιο κ. (λαϊκ.) µοσκαρήσιος (σχολ. ορθ. µοσχαρίσιος) αυτός 
που ανήκει σε µοσχάρι ή προέρχεται από αυτό: ~ κρέας | µπριζόλα. Επίσης 
(αρχαιοπρ.) µόσχειος, -ος, -ο [αρχ.]. 

µοσχάρι κ. (λαϊκ.) µοσκαρι (το) {µοσχαρ-ιού | -ιών} 1. το µικρό τής αγελάδας 
ΣΥΝ. δαµάλι, (λόγ.) µόσχος 2. (συνεκδ.) το κρέας που προέρχεται από το 
νεογνό τής αγελάδας και καταναλώνεται µε διάφορους τρόπους: σήµερα 
έχουµε ~ στον φούρνο µε πατάτες || ~ γάλακτος· (υβριστ. για πρόσ.) 3. 
άνθρωπος βραδύνους, που δεν διακρίνεται για την εξυπνάδα και την 
ευστροφία του: δεν καταλαβαίνει τίποτα το ~!ΣΥΝ. κουτός, χαζός, βλάκας 
ΑΝΤ. έξυπνος, εύστροφος, πονηρός 4. άνθρωπος χωρίς ευγενικούς τρόπους ή 
χωρίς ευαισθησία: δεν κάνει λίγο στην άκρη να περάσουµε κι εµείς, το ~! ΣΥΝ. 
γαϊδούρι, άξεστος ΑΝΤ. λεπτός, ευγενής, αβρός. — (υποκ.) µοσχαράκι (το) 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. µοσχάριον, υποκ. τού µόσχος' (βλ.λ.)]. 

µοσχαροκεφαλή (η) το κεφάλι τού µοσχαριού. 
µοσχάτος, -η, -ο 1. (λαϊκ.) αυτός που µυρίζει ωραία, που ευωδιάζει σαν τον 

µόσχο (βλ. λ. µόσχος2) ΣΥΝ. αρωµατικός, αρωµατώδης, ευω-διαστός ΑΝΤ. 
δυσώδης, δύσοσµος, κάκοσµος 2. µοσχάτο (το) (α) κάθε ποικιλία σταφυλιού 
µε µεγάλες, εύσαρκες ρώγες, έντονη γεύση και χαρακτηριστικό άρωµα (β) 
(συνεκδ.) το γλυκό και αρωµατικό κρασί, που παράγεται από τις παραπάνω 
ποικιλίες σταφυλιών. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µόσχος2 (βλ.λ.)]. 

µόσχειος, -ος, -ο → µοσχαρήσιος 
µόσχευµα (το) [µτγν.] {µοσχεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τµήµα τού φυτού, 

κυρ. ο βλαστός, που µπορεί να αποκοπεί και, τοποθετούµενο σε κατάλληλο 
περιβάλλον, να αναπτύξει ρίζες και να διαµορφωθεί σε φυτό όµοιο προς το 
µητρικό: το αµπέλι πολλαπλασιάζεται µε ~ || το - πιάνει | ριζοβολά | ξεραίνεται 
2. τµήµα οργανικού ιστού ή και ολόκληρο όργανο (π.χ. νεφρά, ήπαρ, καρδιά), 
που αφαιρείται από την κανονική του θέση και µεταφέρεται σε άλλο σηµείο 
τού σώµατος ή στο σώµα άλλου ατόµου, µε σκοπό να αποκαταστήσει 
λειτουργία τού οργανισµού στα φυσιολογικά της επίπεδα ή/και να 
εξασφαλίσει για το άτοµο τη συνέχιση τής ζωής. 

µόσχευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. το φύτευµα µοσχευµάτων 
φυτών, µε σκοπό την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό τους 2. ο 
πολλαπλασιασµός των φυτών µε µοσχεύµατα. — µοσχεύω 
ρ· [αρχ·ΐ· 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µόσχευσις < αρχ. µοσχεύω, αρχική σηµ. «εκτρέφω µοσχάρι - 
ανατρέφω µε υπερβολική φροντίδα», < µόσχος' (βλ.λ.)]. 

µόσχο- κ. µοσχό- κ. µοσχ- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι: 1. έχει ή αναδίδει 
άρωµα, γλυκιά και ευχάριστη µυρωδιά: µοσχο-κάρφι, µοσχο-λίβανο, µοσχο-
µπίζελο, µοσχο-µυρίζω, µοσχο-σάπουνο, µοσχοστάφυλο 2. γίνεται µε ορθό, 
επιµεληµένο τρόπο: µοσχ(ο)-αναθρεµµέ-νος 3. κοστίζει ακριβά: µοσχο-
πληρώνω. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
µόσχος2 (βλ.λ.)]. 

Μοσχοβίτης (ο) → Μόσχα 
µοσχοβόληµα (το) → µοσχοβολώ 
µοσχοβολια κ. (λαϊκ.) µοσκοβολιά κ. µοσκοβολιά (η) (καθηµ.) η γλυκιά και 

ευχάριστη µυρωδιά: η ~ τού γιασεµιού || η ~ των λουλουδιών γέµισε το δωµάτιο 
ΣΥΝ. ευωδία, άρωµα, (λαϊκ.) µοσκιά ΑΝΤ. κακοσµία, δυσοσµία, βρόµα, 
µπόχα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οσµή. 

µοσχοβολιστός, -ή, -ό αυτός που µοσχοβολά: ~ φαγητό | κήπος. 
µοσχοβόλος, -α, -ο [1840] (λόγ.-σπάν.) αυτός που αναδίδει άρωµα, που 

µοσχοβολά, που ευωδιάζει: ~ λουλούδι ΣΥΝ. ευωδιαστός, εύοσµος, 
αρωµατικός ΑΝΤ. δυσώδης, δύσοσµος. 

µοσχοβολώ (κ. -άω) κ. (λαϊκ.) µοσκοβολώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µοσχοβολάς... | 
µοσχοβόλ-ησα, -ισµένος} (καθηµ.) αναδίδω ευχάριστη µυρωδιά, αποπνέω 
άρωµα: το γιασεµί µοσχοβολούσε στον νυχτερινό αέρα || το εκκλησάκι ήταν 
πεντακάθαρο και µοσχοβολούσε λιβάνι ΣΥΝ. µοσχοµυρίζω, ευωδιάζω ΑΝΤ. 
βροµώ, ζέχνω. — µοσχοβόληµα κ. (λαϊκ.) µοσκοβόληµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οσµή. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µοσχοβολώ < µόσχος2 + -βολώ < βάλλω]. 

µοσχοθυµίαµα κ. µοσκοθυµιαµα (το) {µοσχοθυµιάµ-ατος | -ατα, -άτων} 
τεχνητό θυµίαµα που παρασκευάζεται από λιβάνι και διάφορες αρωµατικές 
ουσίες (τριαντάφυλλο κ.λπ.) ΣΥΝ. µοσχολίβανο. 



µοσχοϊτιά 1124 µουαρέ 
 

[ΕΤΥΜ. < µόσχο- (< µόσχος2) + θυµίαµα]. 
µοσχοϊτιά (η) φυτό µε επιµήκη λογχοειδή αργυρόχρωµα φύλλα, αρωµατικά 

άνθη και κίτρινο εδώδιµο ωοειδή καρπό. 
µοσχοκαριιδιά κ. (λαϊκ.) µοσκοκαρυδια (η) ψηλό, αειθαλές δέντρο που 

κατάγεται από την Ινδονησία και τις ∆υτικές Ινδίες και καλλιεργείται για τα 
αρωµατικά σπέρµατα του, τα οποία χρησιµοποιούνται στη µαγειρική ως 
µπαχαρικό. 

µοσχοκαρυδο [µεσν.] κ. (λαϊκ.) µοσκοκαρυδο (το) µπαχαρικό µε διαπεραστικό 
άρωµα και έντονη, γλυκίζουσα γεύση, που προέρχεται από τα σπέρµατα τής 
µοσχοκαρυδιάς- χρησιµοποιείται στη µαγειρική, την αρτοποιία, τη 
ζαχαροπλαστική και την ποτοποιία. 

µοσχοκάρφι [µεσν.] κ. (λαϊκ.) µοσκοκάρφι (το) {µοσχοκαρφ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 
ο αποξηραµµένος καρπός τού γαρύφαλλου, ο οποίος χρησιµοποιείται ως 
µπαχαρικό. 

µοσχολίβανο [µεσν.] κ. (λαϊκ.) µοσκολίβανο (το) θυµίαµα που παρασκευάζεται 
από λιβάνι, τριαντάφυλλα και άλλες φυτικές αρωµατικές ουσίες. 

µοσχόµανκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.-αργκό) άνθρωπος τού δρόµου, 
αλήτης και ταραχοποιός ΣΥΝ. αλάνι, µόρτης. [ΕΤΥΜ. < κύρ. όν. Μόσχος 
(αλήτης τού Ναυπλίου, που έζησε λίγα χρόνια µετά την Επανάσταση και ήταν 
φανατικός οπαδός τού 1. Κωλέτ-τη) + µάγκας]. 

µοσχοµπίζελο κ. (λαϊκ.) µοσκοµπίζελο (το) µονοετές αναρριχητικό φυτό µε 
έλικες και σε διάφορα χρώµατα αρωµατικά άνθη, που καλλιεργείται συχνά σε 
κήπους ως καλλωπιστικό ΣΥΝ. (επίσ.) λάθυ-ρος ο εύοσµος. 

µοσχοµυρίζω [µεσν.] κ. (λαϊκ.) µοσκοµυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µοσχοµύρισ-α, 
-µένος} (εκφραστ.) αναδίδω ή σκορπίζω ευχάριστη µυρωδιά, αποπνέω 
άρωµα: το δωµάτιο µοσχοµυρίζει από τα φρεσκοκοµµένα λουλούδια ΣΥΝ. 
µοσχοβολώ, (λόγ.) ευωδιάζω ANT. βροµώ, ζέ-χνω. — µοσχοµύρισµα (το). 

Μοσχονήσια (τα) {Μοσχονησίων} συστάδα νησιών µεταξύ τής Χίου και των 
ακτών τής Μικράς Ασίας, που ανήκουν στην Τουρκία. 

µοσχοπληρώνω ρ. µετβ. {µοσχοπλήρω-σα, -θηκα, -µένος} (εµφατ.) 
ακριβοπληρώνω (βλ.λ.). 

µοσχοπουλώ (κ. -άω) κ. (λαϊκ.) µοσκοπουλώ ρ. µετβ. {µοσχοπου-λάς... | 
µοσχοπούλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (εκφραστ.) πουλώ σε πολύ καλή 
τιµή ΣΥΝ. ακριβοπουλώ ANT. δίνω τσάµπα, πουλώ για ένα κοµµάτι ψωµί. 

Μόσχος (ο) ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. µόσχος2]. 

µόσχος1 (ο) (λόγ.) (κυριολ.) το νεογνό τής αγελάδας· ΦΡ. (α) µόσχος ο σιτευτός 
βλ. λ. σιτευτός (β) (µτφ.) θυσιάζω τον µόσχο τον σιτευτό (φέρετε τον µόσχον 
τον σιτευτόν, θύσατε, Κ.∆. Λουκ. 15, 23) στερούµαι, απαρνούµαι ή θυσιάζω 
ό,τι καλύτερο και πολυτιµότερο διαθέτω (για την επίτευξη στόχου ή χάριν 
κάποιου). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *mozgho- «µοσχάρι, νεαρό βόδι», πβ. αρµ. mozi. H σηµ. 
«βλαστός, παραφυάδα», µε την οποία συχνά µαρτυρείται η λ. (πβ. κ. 
µοσχεύω), οφείλεται προφανώς σε µεταφορική επέκταση τής σηµ. «νεογνό 
µόσχου, µοσχαράκι»]. 

µόσχος2 κ. (λαϊκ.) µόσκος (ο) 1. ελαιώδες, αρωµατικό υγρό, που εκκρίνεται 
από τους αδένες τού αρσενικού ζώου που είναι γνωστό ως µόσχος ο 
µοσχοφόρος (βλ. σηµ. 2), έχει διεισδυτική και έντονη οσµή, που διαρκεί για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, γι' αυτό και χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία 
ως στερεωτικό αρωµάτων ΦΡ. (λαϊκ.) µόσχος και καννέλα | γαρύφαλλα ευχετ. 
σε βρέφος που ρεύεται µετά τον θηλασµό, γενικότ. σε άνθρωπο που ρεύεται 2. 
(µόσχος ο µοσχοφόρος) µηρυκαστικό ζώο που ζει στις ορεινές περιοχές τής 
Ασίας, είναι µικρόσωµο, νυχτόβιο ελάφι µε µεγάλα αφτιά, πολύ κοντή ουρά 
και γκριζοκάστανο τρίχωµα· το αρσενικό διαθέτει επιπλέον έναν αδένα κάτω 
από το δέρµα κοντά στον αφαλό, που περιέχει αρωµατώδες έκκριµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < περσ. musk < σανσκρ. muskâ- «όρχις», από την οµοιότητα 
τού αδένα εκκρίσεως αυτής τής ουσίας µε όρχι. Η συµπληρωµατική 
παρετυµολ. επίδραση τού ουσ. µόσχος1 δεν θα πρέπει να αποκλειστεί]. 

µοσχοσάπουνο κ. (λαϊκ.) µοσκοσάπουνο (το) το αρωµατικό σαπούνι. 
µοσχοστάφυλο κ. (λαϊκ.) µοσκοστάφυλο (το) το σταφύλι που ανήκει στην 

ποικιλία «µοσχάτο» (βλ.λ.). 
µοσχοφίλερο (το) ποικιλία αρωµατικού φιλεριού τής περιοχής Μαντινείας τού 

νοµού Αρκαδίας, που δίνει συνήθ. λευκό κρασί. [ΕΤΥΜ. < µόσχο- + φιλέρι 
(βλ.λ.)]. 

Μόσχω (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Θηλ. τού ον. Μόσχος < µτγν. µόσχος «αρωµατική ουσία» (βλ. λ. 
µόσχος2). Η καταλ. -ω οφείλεται στη σλαβ. κλητική -ο, που γράφτηκε µε -ω 
ακολουθώντας αρχ. οξύτονα κύρ. ονόµατα (λ.χ. Μορµ-ώ, Ήρ-ώ, Ίν-ώ κ.ά.). 
Βλ. κ. Μαλάµω]. 

µοτέλ (το) {άκλ.} (κυρ. στις Η.Π.Α. και στη Μεγάλη Βρετανία) ξενοδοχείο που 
προορίζεται για όσους ταξιδεύουν µε ιδιωτικό αυτοκίνητο και γι' αυτό είναι 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες τους, δηλ. διαθέτει επαρκή χώρο στάθµευσης 
και απλά δωµάτια σε προσιτή τιµή. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. motel, από συµφυρµό 
των λ. motor «µηχανή» και hotel «ξενοδοχείο»]. 

µοτέρ (το) {άκλ.} ο κινητήρας (βλ.λ.). — (υποκ.) µοτεράκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. moteur < λατ. motor «κινητής, κινητήρας» < p. moveo «κινώ»]. 

µοτέτο (το) ΜΟΥΣ. πολυφωνική σύνθεση, µε ή χωρίς συνοδία οργάνων, 
συνήθ. σε κείµενο θρησκευτικού περιεχοµένου. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mottetto < µέσ. γαλλ. motet, υποκ. τού mot «λέξη»]. 
µοτίβο (το) 1. ΜΟΥΣ. µουσική ιδέα, συνήθως µικρή σε έκταση, τής οποίας τα 

µελωδικά, ρυθµικά ή αρµονικά στοιχεία χρησιµοποιούνται, µε την 
«επεξεργασία» τους (επανάληψη και παραλλαγή), στη δόµηση ευρύτερων 
ενοτήτων τής µουσικής φόρµας· στην έκταση τού µουσικού έργου, το µοτίβο 
αποτελεί την κινητήρια δύναµη, την αφορµή τής µουσικής κίνησης, αλλά και 
παράγοντα οµοιογένειας τής µουσικής φόρµας και καθοδόγησης τού ακροατή 
µέσα σε αυτήν (βλ. κ. λ. λαϊτµοτίφ, φιγούρα) 2. το εικαστικό θέµα που 
κυριαρχεί ή επαναλαµβάνεται σε διακόσµηση αντικειµένου: σε αυτή την 
κουρτίνα θαυµάζουµε γνήσια ~ λαϊκής τέχνης 3. (κατ' επέκτ.) οτιδήποτε 
αναπαράγεται και επαναλαµβάνεται στερεότυπα: ξεχνιέται µια στιγµή, αλλά 
αµέσως µετά επανέρχεται στο ίδιο ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. motivo < µτγν. λατ. 
motivus «κινητός» (πβ. γαλλ. motif) < λατ. motus «κίνηση» < p. moveo 
«κινώ»]. 

µότο (το) {άκλ.} ρητό, απόφθεγµα ή γνωµικό, που τοποθετείται µεταξύ τού 
τίτλου και τού κειµένου (ποιήµατος, µελέτης, αφιερώµατος κ.λπ.), δίνοντας 
κατεύθυνση για την ερµηνεία τού περιεχοµένου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. motto 
«απόφθεγµα» < µτγν. λατ. muttum « γρύλισµα» < p. muttire «µουρµουρίζω»]. 

µοτοκρός κ. µότο-κρος (το) {άκλ.} αγώνας µε µοτοσυκλέτες µεγάλου 
κυβισµού σε τραχύ έδαφος (και όχι στους δρόµους ή σε πίστα). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. motocross < moto- (< γαλλ. moto-, βλ. κ. µοτοποδήλατο) + 
cross «διασχίζω»]. 

µοτοποδήλατο (το) {µοτοποδηλάτ-ου | -ων} δίτροχο µεταφορικό µέσο, που 
κινείται µε βενζινοκινητήρα µικρού κυβισµού (µέχρι 49 κυβικά εκατοστά) 
ΣΥΝ. µοτοσακό. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ. < µότο- (< γαλλ. moto- < moteur «κινητήρας, µηχανή») + 
ποδήλατο]. 

µοτόρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η µηχανή ή το µηχανάκι · 2. καΐκι µε µηχανή. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. motor «µηχανή, κινητήρας» + κατάλ. -ι]. 

µοτορόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ραδιοτηλέφωνο για αυτοκίνητο: η ~ τού 
περιπολικού τής Αστυνοµίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Motorola, εµπορική ονοµασία]. 

µότορσιπ (το) {άκλ.} ΝΑΥΤ. εµπορικό πλοίο, συνήθ. µικρού µεγέθους και 
εκτοπίσµατος, που κινείται µε µηχανή εσωτερικής καύσεως (ντίζελ). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. motorship < motor «µηχανή, κινητήρας»  +  ship «πλοίο»]. 

µοτοσακό (το) {άκλ.} το µοτοποδήλατο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. motosacco (νόθο 
συνθ.) < moto- (< γαλλ. moto-, βλ. κ. µοτοποδήλατο) + sacco «σάκος» (< λατ. 
saccus < αρχ. σάκ(κ)ος)]. 

µοτοσυκλέτα (η) (σχολ. ορθ. µοτοσικλέτα) {µοτοσυκλετών} µηχανοκίνητο 
επιβατικό όχηµα, συνήθ. δίτροχο και σπανιότ. τρίτροχο, µε σχήµα παρόµοιο 
µε τού µοτοποδηλάτου, αλλά µε κινητήρα µεγαλύτερου κυβισµού (µπορεί να 
ξεπερνά τα 1.000 κυβικά εκατοστά) και ανάλογη ιπποδύναµη και ισχύ: 
επιβαίνω σε | καβαλάω ~ ΣΥΝ. µηχανή. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. motocyclette (νόθο συνθ.) < moto- (< moteur «κινητήρας, 
µηχανή») + -cyclette < (bi)cyclette «δίκυκλο»]. 

µοτοσυκλέτα ή µοτοσικλέτα, στυλ ή στιλ, στυλό ή στιλό; o κανόνας τής 
απλοποίησης τής ορθογραφίας των ξένων λέξεων, ο οποίος έχει λογική 
βάση, δεν είναι ορθό να επεκτείνεται και σε λέξεις ελληνικής προελεύσεως 
αλλοιώνοντας την ετυµολογική αρχή τής λέξης. Έτσι το µοτοσυκλέτα, από 
το γαλλ. moto-cyclette, είναι νόθο σύνθετο, που το β' συνθετικό του 
σχηµατίστηκε µε βάση το ελ-λην. κύκλος. Αρα είναι εύλογο, σε τέτοιες 
περιπτώσεις, να διατηρείται η ελληνική γραφή τής λέξης (-υ- και όχι -ι-, 
αφού προέρχεται από το κύκλος), πράγµα που δεν ισχύει για τις καθαρώς 
ξενικές λέξεις. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και µε την ορθογραφία τής λ. στυλ 
(από γαλλ. style < λατ. stilus και stylus, από σύνδεση µε το ελ-λην. 
στύλος) και στυλό (< γαλλ. stylo-graphe) λόγω τής ετυµολογικής τους 
σύνδεσης µε το ελλην. στύλος. Όταν οι ξένοι χρησιµοποιούν στην 
ορθογραφία τους το «ελληνικό y», δηλ. το y (y Graecum), δεν επιτρέπεται 
να το εγκαταλείπουµε εµείς. 

µοτοσυκλετιστής  (ο), µοτοσυκλετίστρια  (η)  {µοτοσυκλετι-στριών} πρόσωπο 
που οδηγεί µοτοσυκλέτα, που µετακινείται µε µοτοσυκλέτα. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
motocycliste (νόθο συνθ.), βλ. λ. µοτοσυκλέτα]. 

µοτσαρέλα (η) ιταλικό τυρί που διατίθεται σε στρογγυλά κοµµάτια-είναι 
µαλακό και λευκό και συνήθ. παρασκευάζεται από γάλα βου-βαλιού. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. mozzarella (από διάλεκτο τής Νάπολης), υποκ. τού mozza < ρ. 
mozzare «αποκόπτω» (επειδή τεµαχίζεται σε µικρά κοµµάτια) < mozzo 
«αποκοµµένος» < δηµώδ. λατ. *mutius < λατ. mutilus «κολοβός, 
ακρωτηριασµένος»]. 

µου αντων. → εγώ 
µουαρέ (το) {άκλ.} 1. ύφασµα συνήθ. µεταξωτό, µε στιλπνή υφή και 

κυµατοειδή «νερά» στην ύφανση του: (κ. ως επίθ.) φορούσε φόρεµα από ταφτά 
~ 2. ΤΥΠΟΓΡ. το ανεπιθύµητο γεωµετρικό σχέδιο («ψάθα») ή το λέκιασµα που 
παρατηρείται από λανθασµένη εκτύπωση δύο τουλάχιστον χρωµάτων κατά 
την εκτύπωση πολύχρωµων φωτογραφιών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. moiré < αγγλ. mohair < παλαιότ. αγγλ. mocayare (µε 
παρετυµολ. επίδραση τής λ. hair «τρίχα») < παλαιότ. ιταλ. mocaiarro < αραβ. 
mukhayyar «εκλεκτός, διαλεγµένος», µτχ. τ. τού khayyara 



µουβιόλα 1125 µούµια 
 

«διαλέγω»]. 
µουβιόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ειδικό µηχάνηµα µε το οποίο γίνεται το µοντάζ 

κινηµατογραφικής ταινίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Moviola, εµπορική ονοµασία]. 
µούγγα (η) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (οικ.) 1. η µουγγαµάρα (βλ.λ., σηµ. 2) 2. (α) 

για κάποιον που παραµένει σιωπηλός: «Βρε Γιάννη», του είπα, «πού είναι τα 
λεφτά;». ~ ο Γιάννης (δεν απάντησε ο Γιάννης) (β) (ως προστ.) σώπα, µη 
µιλάς!: άκουσε µικρέ, ~ από δώ και πέρα! 

µουγγαίνω ρ. µετβ. {µούγγα-να, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. κάνω (κάποιον) να 
µη µπορεί να µιλήσει, τον καθιστώ άλαλο ΣΥΝ. βουβαίνω-(συνήθ. το 
µεσοπαθ. µουγγαίνοµαι) 2. χάνω την ικανότητα τής οµιλίας, γίνοµαι µουγγός 
ΣΥΝ. βουβαίνοµαι 3. (µτφ.) δεν µπορώ να µιλήσω από την έκπληξη ή το σοκ, 
µένω άναυδος: µόλις τ' άκουσα, µουγ-γάθηκα ΣΥΝ. αποσβολώνοµαι, 
αποστοµώνοµαι, µένω άλαλος. 

µουγγαµάρα (η) {χωρ. πληθ.) (οικ.) 1. η κατάσταση τού µουγγού, η έλλειψη 
ικανότητας για οµιλία ΣΥΝ. βουβαµάρα, αλαλία, αφωνία 2. (µτφ.) το να µιλά 
κανείς ελάχιστα, ενώ βρίσκεται σε οµήγυρη, η αµήχανη και παρατεταµένη 
σιωπή: Γιατί δεν µιλάει κανείς; Τι ~ είναι αυτή που σας έπιασε σήµερα; ΣΥΝ. 
ολιγολογία, σιωπή ΑΝΤ. πολυλογία, φλυαρία. 
[ΕΤΥΜ. < µουγγός + παραγ. επίθηµα -µάρα (βλ.λ.), πβ. κ. χαζο-µάρα, κουφα-
µάρα]. 

µουγγοθόδωρος (ο) (οικ.-σκωπτ.) πρόσωπο που µιλάει ελάχιστα, που µένει 
σιωπηλός. 

µουγγός, -ή, -ό (καθηµ.) 1. αυτός που δεν διαθέτει ή έχει χάσει την ικανότητα 
τής οµιλίας, που δεν µπορεί να µιλήσει για οργανικούς, ψυχολογικούς ή 
άλλους λόγους: είναι εκ γενετής ~ ΣΥΝ. βουβός, άλαλος, άφωνος 2. αυτός που 
µένει σιωπηλός ή µιλάει ελάχιστα: Γιατί κάθεσαι ~; Πες µας τίποτα! ΣΥΝ. 
αµίλητος, σιωπηλός ANT. φλύαρος, πολυλογάς. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µογγός «µε βραχνή φωνή», που αποσπάστηκε από το 
συνθ. µο)γ)γιλάλος «ο βραδύγλωσσος, αυτός που οµιλεί µε δυσκολία» < µόγις 
«µόλις, µετά βίας» + -λάλος < λαλώ. Το αρχ. επίρρ. µόγις (δεν πρέπει να 
συγχέεται ετυµολογικά µε το συνώνυµο µόλις, βλ.λ.) προέρχεται από το ουσ. 
µόγος «µόχθος, κόπος», που ίσως συνδ. µε λιθ. smagùs «ισχυρός, βαρύς» 
(κυρ. για χτυπήµατα)]. 

µουγγρί (το) {µουγγρ-ιού | -ιά, -ιών} εδώδιµο ψάρι που µοιάζει µε χέλι 
(γνωστό και ως χέλι τής θάλασσας), η άνω γνάθος τού οποίου προεξέχει, έχει 
γκριζόµαυρο χρώµα και πιο ανοιχτόχρωµη κοιλιά ΣΥΝ. (λόγ.) γόγγρος. 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. γογγρίον (µε παρετυµολ. επίδρ. τού ρ. µουγκρίζω), υποκ. τού 
αρχ. γόγγρος «µουγγρί», αβεβ. ετύµου, όπως συµβαίνει µε τα ονόµατα των 
περισσότερων ψαριών. Ίσως η λ. συνδ. µε το επίθ. γογγύλος «στρογγυλός» ή, 
λόγω τού αδηφάγου χαρακτήρα του, µε το ουσ. γάγγραινα (βλ.λ.) < γράω 
«καταβροχθίζω»]. 

µουγκανιζω ρ. -+ µουκανίζω 
µουγκρίζω ρ. αµετβ. {µούγκρισα} 1. (για βόδια, αγελάδες) βγάζω τη 

χαρακτηριστική για το είδος µου βαθιά, υπόκωφη φωνή, παράγω µυ-κηθµό: 
«µούου, µούου» µουγκρίζει ο ταύρος | η αγελάδα ΣΥΝ. µουκανίζω, µυκώµαι 2. 
(για άγρια θηρία) βγάζω βαθιά, υπόκωφη φωνή: τδ λιοντάρι | η τίγρη 
µουγκρίζει πληγωµένη | απειλητικά 3. (για πρόσ.) παράγω^άναρθρο, βαθύ, 
έρρινο ήχο έχοντας το στόµα κλειστό: ~ απ'τους πόνους 4. (µτφ.) προκαλώ 
υπόκωφο και παρατεταµένο βοµ-βώδη θόρυβο, βουητό, ως αποτέλεσµα 
διαρκούς και έντονης κίνησης: η τρικυµισµένη θάλασσα | ο χείµαρρος | η 
µηχανή τού αεροπλάνου µουγκρίζει ΣΥΝ. βουίζω. — µούνκρισµα [µεσν.] κ. 
µουγκρητό (το). [ΕΤΥΜ. µτγν., ηχοµιµητική λ. από την κραυγή των βοοειδών 
µε το επίθηµα -ρίζω (πβ. κακα-ρίζω, νιαου-ρίζω)]. 

µουδιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µούδιασ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω σώµα ή 
µέλος σώµατος να παρουσιάσει παροδικά αναισθησία: η παγωνιά µού 
µούδιασε τα χέρια ΣΥΝ. αναισθητοποιώ, ναρκώνω 2. (σπάν.) κάνω (κάποιον) 
να χάσει το θάρρος ή την ορµητικότητα του, του µειώνω τον ζήλο, τη 
ζωτικότητα: η µατιά που µου έριξε µε µούδιασε και σώπασα ΣΥΝ. παγώνω ♦ 
(αµετβ.) 3. (για µέλος τού σώµατος) παρουσιάζω αναισθησία σε εξωτερικά 
ερεθίσµατα και συγχρόνως αισθάνοµαι µυρµήγκιασµα ή ελαφρά τσιµπήµατα 
πόνου ως αποτέλεσµα κακής κυκλοφορίας τού αίµατος: όταν καθόµαστε 
σταυροπόδι πολλή ώρα, το πόδι που ακουµπά πάνω στο άλλο µπορεί να 
µουδιάσει 4. (γενικότ.) παρουσιάζω αναισθησία: τα χέρια µου µούδιασαν από 
το κρύο (δεν αισθάνοµαι τα χέρια µου) || µούδιασες από το καθισιό || το στόµα 
µου είναι ακόµα µουδιασµένο από την ένεση τού οδοντιάτρου ANT. ξεµουδιάζω 
5. (µτφ.) χάνω την αποφασιστικότητα, το θάρρος ή τον ενθουσιασµό, 
µειώνεται ο ζήλος και η ορµή µου, πέφτει το ηθικό µου, βρίσκοµαι (ξαφνικά) 
σε αµηχανία: όλος ο κόσµος µούδιασε όταν ανακοινώθηκαν τα νέα οικονοµικά 
µέτρα || τον είδα που βγήκε µουδιασµένος- δεν πρέπει να πήγε καλά στις 
εξετάσεις || «Σύµφωνοι», απάντησε µουδιασµένος. — µούδιασµα (το). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < µουδιώ < αρχ. αίµωδιώ (-άω) | αίµωδώ «έχω πονόδοντο». Βλ. 
λ. αιµωδία]. µουδιασµένα επίρρ.· µε πεσµένο ενθουσιασµό και µειωµένη απο-
φασιστικότητα, µε πεσµένο ηθικό, αµήχανα. µουδιάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) σελάχι που ναρκώνει, παραλύει ή και θανατώνει µε ηλεκτρική 
εκκένωση το θύµα του όταν το ακουµπήσει ΣΥΝ. (λόγ.) νάρκη. 
[ΕΤΥΜ. < θ. µουδιασ- (ρ. µουδιάζω) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. χω-ρίσ-
τρα]. µουεζίνης (ο) {µουεζίνηδες} µουσουλµάνος θρησκευτικός λειτουργός, 
που καλεί από τον µιναρέ τού τζαµιού τους πιστούς σε προσευχή (πβ. λ. 
χότζας). [ΕΤΥΜ < τουρκ. muezzin < αραβ. mu'adhdhin]. 

µουζικάντης κ. µουσικάντης (ο) {µουζικάντηδες} (λαϊκ.-συνήθ. µειωτ.) ο 
επαγγελµατίας µουσικός, ο οργανοπαίκτης. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. 
musicante, µτχ. τ. τού ρ. musicare «µελοποιώ» < musica < αρχ. µουσική]. 

µουζίκος (ο) (στην τσαρική Ρωσία) ο χωρικός. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. muzik, 
υποκ. τού ουσ. muz «άνδρας, σύζυγος»]. 

µουκανίζω κ. µουγκανιζω ρ. αµετβ. {µουκάνισα} βγάζω τη χαρα-
κτηριστική φωνή τής αγελάδας ΣΥΝ. (λόγ.) µυκώµαι. — µουκανητό κ. 
µουκάνισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µυκώµαι (-άο-) (> µεσν. µουγκοϋµαι | µουκοϋµαί) + παραγ. 
επίθηµα -ανίζω]. 

µουλά (η) 1. (λαϊκ.) θηλυκό µουλάρι 2. (υβριστ.) η γυναίκα που έχει βαριά και 
χοντροκαµωµένη σωµατική διάπλαση ή αγενείς τρόπους, άξεστη συµπεριφορά 
ΣΥΝ. γαϊδούρα, φοράδα. Επίσης µουλά ρα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µούλη < 
λατ. mula, θηλ. τού mulus «ηµίονος». Βλ. κ. µούλος]. 

µουλαρας (ο) {µουλαράδες} (λαϊκ.) 1. ο οδηγός µουλαριού ΣΥΝ. (λόγ.) 
ηµιονηγός 2. ΣΤΡΑΤ. (παλαιότ.) ο στρατιώτης που υπηρετεί σε µονάδα, η 
οποία περιλαµβάνει και µουλάρια (λ.χ. µοίρα ορειβατικού πυροβολικού) και 
έχει ως αποστολή του να τα οδηγεί και να τα φροντίζει ΣΥΝ. (λόγ.) 
ηµιονηγός. 

µουλαρήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. µουλαρίσιος) (καθηµ.) αυτός που σχετίζεται 
µε µουλάρι, που προέρχεται, ταιριάζει ή προσιδιάζει σε αυτό:- πείσµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

µουλάρι (το) {µουλαρ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. µεγαλόσωµο ζώο, που προέρχεται 
από διασταύρωση αρσενικού γαϊδάρου και φοράδας ή σπανιότ. αρσενικού 
αλόγου και θηλυκού γαϊδάρου και χαρακτηρίζεται από µεγάλη δύναµη, 
αντοχή και εξαιρετικά σταθερό βάδισµα, γι' αυτό και χρησιµοποιείται σε 
αγροτικές εργασίες, για µεταφορά φορτίων, ως µεταφορικό µέσο κ.λπ.· 
εξωτερικά µοιάζει µε το άλογο, έχει όµως µεγαλύτερο κεφάλι, µακρύτερα 
αφτιά και επιπλέον είναι στείρο ΣΥΝ. (λόγ.) ηµίονος 2. (µτφ.-οικ.) άνθρωπος 
πεισµατάρης και ισχυρογνώµων 3. (υβριστ.) ανόητος ή αγενής άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µουλάριον, υποκ. τού µούλος (βλ.λ.)]. 

µουλαρόδροµος (ο) δρόµος κατάλληλος για µουλάρια, δηλ. ανώµαλος, 
δύσβατος. 

µοιιλαρώνω ρ. αµετβ. {µουλάρω-σα, -µένος} (οικ.-εκφραστ.) δεν δείχνω καµία 
διάθεση υποχώρησης, πεισµώνω: όταν µου ζητάνε κάτι ευγενικά, ευχαρίστως 
το κάνω, όταν όµως µε προστάζουν, ~ και δεν κάνω τίποτε. Επίσης µουλώνω. 
— µουλάρωµα (το). 

µουλάς (ο) {µουλάδες} 1. (ως τίτλος) ιερωµένος τής µουσουλµανικής 
θρησκείας 2. ο µέγας αρχιδικαστής στον µουσουλµανικό κόσµο: ο ~ τής 
Μέκκας. [ΕΤΥΜ. < περσ. mullä < αραβ. mawlâ «κύριος, δάσκαλος»]. 

µουλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µούλιασ-α, -µένος} (καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) εµποτίζω 
(κάτι) σε νερό ή άλλο υγρό και το αφήνω πολλή ώρα, µέχρι να µαλακώσει: 
µούλιασε τις κουρτίνες αποβραδίς και το πρωί τις πλένεις ΣΥΝ. διαβρέχω, 
µουσκεύω ΑΝΤ. στεγνώνω ♦ 2. (αµετβ.) εµποτίζοµαι σε νερό ή άλλο υγρό και 
µένω πολλή ώρα, µέχρι να µαλακώσω: αφήνω τα ρούχα όλο το βράδυ στο 
νερό, για να µουλιάσουν || (κ. µτφ. για πρόσ.) µην κάθεσαι τόσο στη βροχή, θα 
µουλιάσεις! ΣΥΝ. διαβρέχοµαι, διαποτίζοµαι ANT. στεγνώνω. — µούλιασµα 
(το). [ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. ammollare «µαλακώνω, µουσκεύω» (µε σίγηση τού 
άτονου αρχικού φωνήεντος, κώφωση τού -ο- και επίθηµα -ιάζω) < am-(< λατ. 
ad) + mollare «χαλαρώνω, µαλακώνω» < molle «µαλακός» < λατ. mollis 
«εύκαµπτος, υγρός, µαλακός». Κατ' άλλη άποψη, µάλλον αµφίβολη, η λ. 
ανάγεται στη «γλώσσα» τού Ησυχίου µυλάσασθαι· το σώµα ή την κεφαλήν 
σµήξασθαι. Κύπριοι]. 

µοόλικο (το) (λαϊκ.-υβριστ.) το νόθο παιδί ΣΥΝ. µπάσταρδο. 
µουλλώχνω κ. µουλλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µούλλωξα} (λαϊκ.) ♦ (αµετβ.) 1. 

αρνούµαι ή αποφεύγω να εξωτερικεύσω τα συναισθήµατα µου: εγώ µούλλωξα 
στη γωνιά µου και τους άφησα να τσακώνονται ΣΥΝ. λουφάζω 2. δεν 
αναλαµβάνω δράση, επιδιώκω να µη γίνοµαι αντιληπτός (από φόβο): είναι 
από τους ανθρώπους που µουλ-λώχνουν και αφήνουν τους άλλους να βγάλουν 
το φίδι από την τρύπα ΣΥΝ. λουφάζω, µαζεύοµαι ANT. ξεθαρρεύω ♦ 3. (µετβ.) 
(σπάν.) προσπαθώ να συγκαλύψω (λόγο, πράξη, κατάσταση κ.λπ.) ΣΥΝ. 
κρύβω, αποσιωπώ ΑΝΤ. φανερώνω, αποκαλύπτω. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < *µυλλόω < µτγν. µύλλος «κυρτός, καµπύλος» (πβ. τη 
«γλώσσα» τού Ησυχίου µύλλον καµπύλον, σκολιόν, κυλλόν, στρε-βλόν) < µύλλα 
«χείλη» (πληθ.) < µΰ (ονοµατοπ. ρίζα) «ρουφώ, βυζαίνω» + επίθηµα -λα | -λος. 
Η λ. συνδ. πιθ. µε σανσκρ. mula- «ρίζα» (από την οποία τρέφονται τα φυτά), 
αρχ. γερµ. mula «στόµα» (> γερµ. Maul) κ.ά. Βλ. κ. µυκώµαι). µουλλωχτός, -ή, 
-ό (οικ.) αυτός που δεν εκδηλώνεται, αλλά ενεργεί µε τρόπο κρυφό και συνήθ. 
δόλιο: ~ σκυλί (αυτό που δαγκώνει ξαφνικά, όταν δεν το περιµένεις) ΣΥΝ. 
κρυψίνους ΑΝΤ. ανοιχτός, εκδηλωτικός, ντόµπρος· ΦΡ. στα µουλλωχτά µε 
τρόπο που δεν γίνεται αντιληπτός και συνήθ. µε δόλιο σκοπό: τον πλησίασε ~. 
— µουλλωχτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µουλλωτός < µουλλώ(χ)νω (βλ.λ.)]. µούλος (ο), µούλα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-υβριστ.) 1. το νόθο παιδί 2. αυτός στον οποίο φέρονται 
περιφρονητικά, σαν σε παρακατιανό- κυρ. σε ΦΡ. όπως: γιατί, τι είµαι εγώ; ~; 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mulo < λατ. mulus «ηµίονος, νόθος»]. µουλτιµίντια (τα) 
{άκλ.} τα πολυµέσα (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. multimedia]. µουλώνω ρ. → µουλαρώνω µουλωχτός, -ή, -ό 
→ µουλλωχτός µούµια (η) {σπάν. µούµιων} 1. πτώµα ανθρώπου ή ζώου, που 
έχει υπο- 
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στεί (κυρ. στην αρχαιότητα) µακρά και πολύπλοκη επεξεργασία τα-
ρίχευσης, µε στόχο να διατηρηθεί επί µακρόν, να µην υποκύψει στη 
φυσιολογική διαδικασία τής αποσύνθεσης: αρχαία αιγυπτιακή ~ 2. 
(µτφ.-µειωτ.) ο άνθρωπος που έχει ζαρώσει, µοιάζει συρρικνωµένος ή 
στεγνωµένος- γενικότ. ο πολύ άσχηµος άνθρωπος ΣΥΝ. ζαρωµένος, 
αποστεωµένος, αφυδατωµένος 3. ο άνθρωπος που εκπροσωπεί κάτι 
ξεπερασµένο. Επίσης (λόγ.) µοµία [ΕΤΥΜ. < ιταλ. mumia < µεσν. 
λατ. mummia < αραβ. mümiyah «πίσσα 
- µούµια» < περσ. müm «κερί»]. 

µουµιοποίηση κ. (λόγ.) µοµιοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} 1. η διαδικασία κατά την οποία ένα πτώµα γίνεται µούµια 
µε ειδική επεξεργασία, ως ταφικό έθιµο που εφαρµοζόταν µεταξύ άλ-
λων στους αρχαίους Αιγυπτίους 2. IATP. η φυσική διαδικασία που 
συµβαίνει σε πτώµα, το οποίο βρίσκεται σε πολύ ξηρό και θερµό πε-
ριβάλλον και έχει ως αποτέλεσµα την αφυδάτωση και τη µη σήψη 
του. — µουµιοποιώ κ. (λόγ.) µοµιοποιώ ρ. {-είς...}. 

µουνί (το) {µουν-ιού | -ιών} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) 1. το γυναικείο γεννητικό όργανο ΣΥΝ. (λόγ.) αιδοίο, 
(λαϊκ.) πράµα, (ευφηµ.) τέτοιο- ΦΡ. (α) (λαϊκ.) τα κάνω µουνί | γίνο· 
µα/ µουνί (i) λερώνω ή κάνω (κάτι/κάποιον) µούσκεµα (ii) διαπληκτί-
ζοµαι πολύ άσχηµα, καταστρέφω τις σχέσεις µου (µε κάποιον) (iii) 
αποτυγχάνω σε κάτι ή φέρνω ανεπιθύµητο αποτέλεσµα: δεν έπρεπε 
να του αναθέσουµε αυτή τη δουλειά- τα έκανε µουνί! (β) (λαϊκ.) έλα 
µουνί στον τόπο σου! για έκφραση έντονης έκπληξης (γ) εδώ ο κό-
σµος καίγεται και το µουνί χτενίζεται για όποιον παραµελεί τα σο-
βαρά και ασχολείται µε ασήµαντα πράγµατα (δ) το µουνί σέρνει κα-
ράβι για τη µεγάλη επιρροή που ασκούν οι γυναίκες στους άνδρες, 
ώστε µπορούν να γίνουν τα πάντα για χάρη τους (ε) µουνί καπέλο 
πολύ άσχηµα, χάλια ή για µεγάλη αναστάτωση 2. (ως υβριστ. χαρα-
κτηρισµός) κακός άνθρωπος 3. γυναίκα (ως σεξουαλικό αντικείµενο). 
— (υποκ.) µουνάκι (το), (µεγεθ.) µουνάρα (η) κ. µούναρος (ο). 
{ETYM. < µεσν. µουνίν, αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί οι εξής ετυµο 
λογίες: (α) < µεσν. µουνίν < *εύνίον (µε τροπή τού συµφωνικού συ 
µπλέγµατος [-νη-] → [-mn-], πβ. ελαύνω - λάµνω, ευνούχος - µουνού- 
χος), υποκ. τού αρχ. εύνή «συζυγικό κρεβάτι, γαµήλια κλίνη» (β) < 
µεσν. µουνίν < *µνίον (µε ανάπτυξη ευφωνικού -ου-), που προέρχεται 
από το αρχ. απρφ. βινεϊν τού ρ. βινώ «συνουσιάζοµαι (παράνοµα), 
οχεύω» (γ) < µεσν. µουνίν, υποκ. τού βεν. mona (ίδια σηµ.(, πιθ. < αρχ. 
βυνώ «πληρώ, γεµίζω» (πβ. κ. βυζαίνω), οπότε θα πρόκειται για αντι 
δάνειο (δ) < µεσν. µουνίν < µνίον (πβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου µνοι- 
όν µαλακόν), υποκ. τού αρχ. µνοϋς «χνούδι, απαλό µαλλί» (πβ. κ. 
χνοϋς)]. 

µουνόπανο (το) (!) 1. πανί που το χρησιµοποιούσαν παλιά οι γυναί-
κες όταν είχαν περίοδο, η σερβιέτα 2. (υβριστ.) για κακού χαρακτή-
ρα άνθρωπο. 

µουνότριχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ.) η τρίχα τού εφηβαίου τής 
γυναίκας. 

µουνότρυπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ.) η οπή στην είσοδο τού 
γυναικείου κόλπου. 

µουνουχίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {µουνούχισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ευ-
νουχίζω. — µουνούχισµα (το). 

µουνούχος (ο) (λαϊκ.) ο ευνούχος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µουνοϋχος < 
*µνοϋχος < *βνοϋχος < αρχ. ευνούχος (βλ.λ.). Για τη µεταβολή τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος, πβ. κ. ελαύνω - λάµνω, χαϋνος - αχαµνός. 
Βλ. κ. µουνί]. 

µουνόψειρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ.) 1. η ψείρα που παρασιτεί 
στο τρίχωµα τής ήβης και αποµακρύνεται πολύ δύσκολα 2. (µτφ.) ο 
πολύ φορτικός άνθρωπος ΣΥΝ. κολλητσίδα. 

µουντάδα (η) {χωρ. πληθ.} το να είναι κάτι µουντό ΣΥΝ. σκοτεινότη-
τα, θαµπάδα, θολούρα. 

µουνταίνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} γίνοµαι µουντός, χάνω το φως 
και τη διαύγεια µου: ο ουρανός | η θάλασσα µουνταίνει ΣΥΝ. θαµπώ-
νω, θολώνω, σκοτεινιάζω ΑΝΤ. καθαρίζω, ανοίγω, ευδιάζω. 

µουντά ρω ρ. αµετβ. {µούνταρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) κινούµαι ορµητικά 
(εναντίον κάποιου) ή πέφτω ξαφνικά πάνω του µε εχθρικούς σκοπούς 
ΣΥΝ. ορµώ, εφορµώ, ρίχνοµαι, χύνοµαι, χυµώ, επιτίθεµαι. — µουντά-
ρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µουντάρω | µοντάρω < ιταλ. montare «ανεβαίνω» (πβ. 
γαλλ. monter) < λατ. mons, montis «βουνό»]. 

µούντζα κ. µούτζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. η προσβλητική ή 
υβριστική χειρονοµία, που συνίσταται σε άνοιγµα τής παλάµης και 
των δαχτύλων τού ενός ή και των δύο χεριών και προβολή τους προς 
την κατεύθυνση αυτού, προς τον οποίο στρέφεται η προσβολή: έριξα 
µια ~ στον οδηγό που πήγε να µε προσπεράσει από δεξιά || τρώω ~ 
ΣΥΝ. φάσκελο, πέντε- ΦΡ. (α) µούντζες και στάχτες πάνω σου! είδος 
κατάρας προς κάποιον χαιρέκακο να πάθει τα ίδια ή εξ ίσου µεγάλο 
κακό (β) τύφλες και µούντζες βλ. λ. τύφλα 2. (µτφ.-εκφραστ.) η επει-
δικτική περιφρόνηση, η απόρριψη- κυρ. σε φρ. όπως: αν συνεχίσει να 
µε κοροϊδεύει, θα του ρίξω δέκα ~ και θα φύγω! || έχω φάει πολλή ~ 
στη ζωή µου' ΦΡ. (παροιµ.) αν πεθάνω από συνάχι, η πανούκλα µού-
ντζες να 'χει για κάποιον που καταβάλλεται από µηδαµινό ή ανάξιο 
αντίπαλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ποµπή. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µούντζα | µούτζα, πιθ. < *µοΰντα < µουντός, από τη συ-
νήθεια στο Βυζάντιο να αλείφουν µε ανοιχτή την παλάµη γεµάτη κα-
πνιά τα πρόσωπα ανθρώπων που διαποµπεύονταν, ενώ επί Τουρκο-
κρατίας συνήθιζαν να αφήνουν αποτύπωµα τέτοιας παλάµης (µε 
πίσσα) στους τοίχους οίκων ανοχής. Κατ' άλλες απόψεις, η λ. ανάγε-
ται στο περσ. muzh ή στο βεν. muso «φάτσα, µουσούδι»]. 

µουντζαλιά (η) (λαϊκ.) η κηλίδα από µελάνι και γενικότ. η µαύρη 
κηλίδα ΣΥΝ. µελανιά. — µουντζάλιασµα κ. µουντζάλωµα (το), µου- 

ντζαλώνω κ. µουντζαλιάζω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µου(ν)τζουλώνω (υποχωρητ.) < µουντζουρώνω < µου-
ντζούρα]. µουντζούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) λεκές από 
µελάνι, καπνιά 

ή άλλη σκουρόχρωµη ουσία, λέρωµα από σκούρα ύλη: µην πας κοντά 
στη σόµπα, γιατί θα γεµίσεις µουντζούρες || το γραπτό ενός καλού 
µαθητή δεν πρέπει να έχει µουντζούρες ΣΥΝ. µελανιά, µουντζαλιά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µούντζα (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. σκοτ-ού- 

ρα, ανακατωσ-ούρα, µαλλ-ούρα]. µουντζούρης, -α, -ικο 
{µουντζούρηδες} (καθηµ.) 1. αυτός που λερώνεται ή έχει λερωθεί µε 
µουντζούρες, ιδ. στο πρόσωπο και στα χέρια · 2. µουντζούρης (ο) (α) 
χαρτοπαίγνιο, στο τέλος τού οποίου ηττηµένος είναι αυτός που θα 
µείνει µε το τραπουλόχαρτο που δεν έχει ταίρι (συνήθ. τον 
µπαλαντέρ) (β) (συνεκδ.) το παραπάνω τραπουλόχαρτο 3. (παλαιότ.-
σκωπτ.) τρένο που κινείται µε κάρβουνο. 
µουντζουρώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {µουντζούρω-σα, -θηκα, -µένος} (κα-
θηµ.) 1. λερώνω µε µελάνι, καπνιά ή άλλη βαθύχρωµη ουσία, γεµίζω 
µουντζούρα: πήγα να φτειάξω τη σόµπα και µουντζούρωσα τα ρούχα 
µου || µην αγγίζεις τα κάρβουνα, θα µουντζουρωθείς! ΣΥΝ. µου-
ντζαλώνω, µαυρίζω ΑΝΤ. ασπρίζω 2. (ειδικότ.) καλύπτω µε κηλίδα µε-
λανιού: Μη χάνεις χρόνο σβήνοντας τα λάθη! Μουντζούρωσε τα 
απλώς!3. (παλαιότ.) αλείφω το πρόσωπο (κάποιου) µε καπνιά και τον 
περιφέρω σε αυτή την κατάσταση για διαπόµπευση. — µουντζού-
ρωµα (το). 

µουντζώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {µούντζω-σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. 
κάνω (σε κάποιον) την υβριστική χειρονοµία τής µούντζας (βλ.λ.), ρί-
χνω φάσκελο: ~ και µε τα δύο χέρια ΣΥΝ. φασκελώνω· ΦΡ. (µτφ.) µας 
έχουν µουντζώσει µας έχουν γρουσουζέψει- λέγεται από κάποιον 
που αισθάνεται ότι τον κυνηγά η ατυχία- (µτφ.-εκφραστ.) 2. εγκατα-
λείπω µε αγανάκτηση και περιφρόνηση: δεν άντεξα τον εµπαιγµό, 
τους µούντζωσα και έφυγα· ΦΡ. τα µουντζώνω εγκαταλείπω την προ-
σπάθεια ΣΥΝ. τα παρατάω, τα βροντάω 3. περιφρονώ, αγνοώ επιδει-
κτικά: δεν µπορεί καθένας που ανεβαίνει στη εξουσία να µουντζώνει 
τους νόµους και να ενεργεί αυθαίρετα. — µούντζωµα (το) [µεσν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ποµπή. 

µουντιάλ (το) (άκλ.) το παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου, το 
οποίο τελείται κάθε τέσσερα χρόνια µεταξύ των εθνικών οµάδων που 
προκρίθηκαν από τους οµίλους τους κατά τη διάρκεια τής τετραε-
τίας. — µουντιαλικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ισπ. mundial «παγκόσµιος» < 
mundo «κόσµος»]. 

µουντοµπάσκετ (το) {άκλ.} παγκόσµιο πρωτάθληµα µπάσκετ σε 
επίπεδο εθνικών οµάδων. [ΕΤΥΜ. < µουντιάλ (βλ.λ.) + µπάσκετ]. 

µουντός, -ή, -ό αυτός που έχει χάσει τη λάµψη ή/και τη διαύγεια του, 
που έχει σκοτεινιάσει: ~ ουρανός | θάλασσα || ο καιρός είναι ~ 
σήµερα, φαίνεται ότι θα βρέξει || (µτφ.) ~ διάθεση | πρόσωπο ΣΥΝ. 
σκοτεινός ΑΝΤ. λαµπερός, φωτεινός, διαυγής. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µύνδος «βουβός, άφωνος» (< µΰ, ονοµατοπ. ρίζα), 
που συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου µυκός άφωνος, καθώς και µε 
σανσκρ. müka- «µουγγός, βουβός», mukka- «στόµα», λατ. mutus «βου-
βός» (> γαλλ. muet), αρµ. munj κ.ά. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. 
προέρχεται από το σλαβ. monitü «θολός, σκοτεινός»]. 

µουράγιο (το) (λαϊκ.) το προς τη θάλασσα κτιστό τµήµα λιµανιού, το 
κρηπίδωµα κάθε κατασκευής για ελλιµενισµό σκαφών ΣΥΝ. (λόγ.) 
προκυµαία. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µεσν. λατ. muragium < λατ. murarius < murus «τείχος, 
σκεπή»]. 

µουράκλα (η) → µούρη 
µουράτος, -η, -ο (αργκό) 1. (κακόσ.) αυτός που επιδεικνύεται, που 
«πουλάει µούρη» 2. (εύσηµο) ο προσαρµοσµένος και ενήµερος σε 
πολλούς και διαφορετικούς τοµείς τής ζωής (ντύσιµο, διασκέδαση 
κ.λπ.). [ΕΤΥΜ < µούρη + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. αεράτος, 
κεφάτος]. 

µούργα (η) (χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το κατακάθι τού λαδιού ή τού κρα-
σιού, που µένει στον πυθµένα τού δοχείου ΣΥΝ. (λόγ.) ίζηµα. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., µεσν. < λατ. amurca < αρχ. άµόργη «κατακάθι λαδιού» < 
άµέργω «κόβω, τρυγώ». Βλ. κ. Αµοργός]. 

µουργέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η τεµπελιά: έχω µια ~! || έχω 
κάτι µουργέλες! ΣΥΝ. σπαρίλα. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε τη 
λ. µούργα (βλ.λ.)]. 

µούργος (ο) (οικ.) 1. ο µεγαλόσωµος ποιµενικός σκύλος, κυρ. σκού-
ρου χρώµατος ΣΥΝ. µαντρόσκυλο 2. (για πρόσ., συνήθ. σε προσφωνή-
σεις) αυτός που δεν διαθέτει αγωγή και ανατροφή, που φέρεται άξε-
στα ΣΥΝ. αγροίκος 3. (γενικότ. ως µειωτ. προσφώνηση ή χαρακτηρι-
σµός): ρε µούργο! 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µούργος < µούργα (βλ.λ.). Κατ' άλλη άποψη, < *µοργός 
< αρχ. άµολγός «σκοτεινός» (αβεβ. σηµ.) < άµέλγω «αρµέγω» (ο Ησύ-
χιος ερµηνεύει τη σηµασιολ. µεταβολή ως εξής: άµολγφ- τω µεσονυ-
κτίω, ήτοι εν εκείνη τη ώρα εν η άµέλγουσιν). Σύµφωνα µε τρίτη, τέ-
λος, εκδοχή, πρόκειται για αντιδάνειο, < ρουµ. murg < λατ. amurca < 
αρρτ-. άµόργη (βλ. λ. µούργα)]. 

µούρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) 1. το πρόσωπο: θα σου αστράψω µια 
στη ~ και θα δεις! (θα σε χαστουκίσω) ΣΥΝ. µούτρο, µουτσούνα, όψη 
ΦΡ. (µτφ.) (α) πουλάω µούρη κάνω τον σπουδαίο, φέροµαι υπεροπτι-
κά (β) πέφτει η µούρη (κάποιου) (κάποιος) ταπεινώνεται: θα σου πέ-
σει η µούρη αν του ζητήσεις συγγνώµη; (γ) κάνω την µούρη | τα µού-
τρα (κάποιου) κρέας | κιµά βλ. λ. κρέας 2. (συνεκδ.) ο ίδιος ο άνθρω-
πος (συνήθ. πονηρός, καπάτσος, επιτήδειος): είναι µεγάλη | περίεργη 
~ αυτός || Είναι µια ~ αυτός! Μην κοιτάς που δεν σου γεµίζει το µάτι! 
ΣΥΝ. φάτσα, µαφία 3. το µπροστινό τµήµα (κυρ. αυτοκινήτου): τρά- 
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καρέ µε τη ~. — (µεγεθ.-µειωτ.) µουράκλα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. muro < µεσν. λατ. *murrum, λ. µεσογ. προελ.]. 

µουριά (η) φυλλοβόλο δέντρο ή θάµνος µε φύλλα οδοντωτά, άνθη που 
διατάσσονται σε αρσενικές και θηλυκές ταξιανθίες και εδώδιµους, 
λευκούς, κόκκινους ή µαύρους καρπούς (µούρα) ΣΥΝ. συκαµ(ι)νιά. 
Επίσης (λόγ.) µορέα [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. µορέα < αρχ. µόρον, 
βλ. κ. µούρο]. 

µούρλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η έλλειψη διανοητικής ισορροπίας, η 
τρέλα: τον έπιασε πάλι η ~ του || µες στη ~ του δεν ξέρει τι κάνει 
ΣΥΝ. τρέλα, παραφροσύνη, ανισορροπία, απερισκεψία, παλαβοµάρα, 
ζούρλα, λωλαµάρα ΑΝΤ. ισορροπία (διανοητική), διαύγεια, φρόνηση, 
σωφροσύνη. 

µουρλαίνκω (η) (συνήθης ορθ. µουρλέγκω) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-εκ-
φραστ.) η µουρλή ΣΥΝ. τρελαίγκω, τρελοκαµπέρω. [ΕΤΥΜ. < 
µουρλαίνω + παραγ. επίθηµα -κω (πβ. κ. τρελαίγκω)]. 

µουρλαίνω ρ. µετβ. {µούρλα-να, -θηκα, -µένος} (οικ.-εκφραστ.) 1. κά-
νω (κάποιον) µουρλό ΣΥΝ. τρελαίνω, ζουρλαίνω, παλαβώνω, λωλαίνω 
ΑΝΤ. λογικεύω 2. (µτφ.) ερεθίζω σε (κάποιον) τα νεύρα, προκαλώ τον 
θυµό: σταµάτα πια, µε µούρλανες µε τις φωνές σου! ΣΥΝ. εκνευρίζω, 
θυµώνω ANT. ηρεµώ, καλµάρω, ησυχάζω 3. καταγοητεύω: τον µούρ-
λανε µε τα καµώµατα της και τον κάνει ό,τι θέλει ΣΥΝ. ξεµυαλίζω, 
ξελογιάζω, ξετρελαίνω 4. (µεσοπαθ. µουρλαίνοµαι) περιέρχοµαι σε 
κατάσταση διανοητικής σύγχυσης από έντονο ερέθισµα, κάνω σαν 
τρελός: µουρλάθηκε απ' τη χαρά του µόλις το έµαθε ΣΥΝ. τρελαίνο-
µαι, ζουρλαίνοµαι, παλαβώνω ΑΝΤ. λογικεύοµαι. 

µούρλια (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) 1. (ως χαρακτηρισµός) οτιδήποτε 
πολύ ωραίο: ~ το συνολάκι σου! || το φαγητό είναι ~ ΣΥΝ. τρέλα 2. 
(ως επίρρ.) πολύ ωραία: στην εκδροµή περάσαµε ~ ΣΥΝ. τρέλα, κα-
ταπληκτικά.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. [ΕΤΥΜ. < µουρλαίνω (υποχωρητ.)]. 

µουρλοπαντιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η άµυαλη και επιπό-
λαιη γυναίκα. [ΕΤΥΜ. < µουρλός + παντιέρα, πβ. κ. ζουρλοπαντιέρα]. 

µουρλός, -ή, -ό (οικ.-εκφραστ.) 1. αυτός που ξεφεύγει από τη λογική, 
που τον χαρακτηρίζει η τρέλα ΣΥΝ. τρελός, παλαβός, ανισόρροπος, 
παράφρων, ζουρλός ANT. λογικός, συνετός, σώφρων ΦΡ. γίνεται τής 
µουρλής για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει αναστάτωση, θόρυβος 
ή κοσµοσυρροή: στο κέντρο τής πόλης γινόταν τής µουρλής από τις 
διαδηλώσεις || σ' αυτό το µαγαζί, όταν έχει εκτπώσεις, ~ 2. (µτφ. για 
πρόσ.) αυτός που κάνει πράγµατα παράτολµα, που δεν τα κάνει ένας 
λογικός άνθρωπος: κοίτα πού πήγε και σκαρφάλωσε ο ~! || αυτός εί-
ναι ~· αν τον δεις πώς οδηγεί, θα καταλάβεις τι σου λέω! || ~ κινήσεις 
| αστεία ΣΥΝ. τρελός, παλαβός ANT. συνετός, φρόνιµος 3. (µτφ. +µε/ 
για) αυτός που του αρέσει κάτι πολύ, που είναι ξετρελαµένος µε κάτι: 
είναι ~ µε την κόρη του | τον κινηµατογράφο | το ποδόσφαιρο || κάνει 
σαν ~ για χορό και τραγούδι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός, -ια. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < *µουρολό(γ)ος (πβ. κ. αρµατολός - *αρ-µατολόγος) < αρχ. 
µωρολόγος «αυτός που λέει ανοησίες» ή, κατ' άλλη άποψη, από 
συµφυρµό των λ. µωρός και λωλός ή, τέλος, από το ρ. βουρλίζω και το 
παραγ. επίθηµα -λός (πβ. λωλός, τρελός), όπου το αρχικό µ- µάλλον 
κατά το µωρός]. 

µουρµούρα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. ο ήχος από ένα ή 
περισσότερα άτοµα που µιλούν χαµηλόφωνα: εσείς οι δύο εκεί κάτω 
να σταµατήσετε τη ~, γιατί αλλιώς θα φύγετε από την τάξη! ΣΥΝ. 
µουρµουρητό, µουρµούρισµα 2. η συνεχής, µονότονη και µεµψίµοιρη 
οµιλία, οι συνεχείς και µονότονες επικρίσεις: σταµάτα πια τη ~, θα µε 
τρελάνεις! || µην του πεις τι έγινε, γιατί θα αρχίσει πάλι τη ~ και ποιος 
τον ακούει! ΣΥΝ. γκρίνια, µεµψιµοιρία, παράπονα · 3. ψάρι που 
απαντά στη Μεσόγειο Θάλασσα, στον Ατλαντικό και τον Ινδικό Ωκε-
ανό, έχει σχήµα επίµηκες, ρύγχος µυτερό, παχιά χείλη και µικρά µά-
τια τοποθετηµένα ψηλά στο κεφάλι· ζει στους λασπώδεις και αµµώ-
δεις βυθούς κοντά σε όρµους, λιµάνια ή παράκτια έλη. — (υποκ.) 
µουρµουρίτσα (η) κ. µουρµουράκι (το) (σηµ. 3). 

µουρµούρης, -α, -ικο {µουρµούρηδες} (οικ.) αυτός που συνηθίζει να 
µιλά σε επικριτικό ή παραπονιάρικο τόνο, που µεµψιµοιρεί µονότονα 
ΣΥΝ. γκρινιάρης, παραπονιάρης, κλαψιάρης. 

µουρµουρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µουρµούρισα} ♦ 1. (µετβ.) µιλώ χα-
µηλόφωνα, µέσα από τα δόντια µου, µε αποτέλεσµα να µην ακούγε-
ται καθαρά αυτό που λέω: µουρµούρισε µερικές κουβέντες και έφυγε 
|| άλλοι µουρµούρισαν κάποια δειλή επιδοκιµασία και άλλοι σιώπησαν 
ΣΥΝ. ψελλίζω ♦ (αµετβ.) 2. λέω (κάτι) χαµηλόφωνα, µιλώ µέσα από τα 
δόντια µου, ώστε να µην ακούγονται συγκεκριµένα λόγια, αλλά ένας 
µονότονος και συγκεχυµένος ήχος ΣΥΝ. ψιθυρίζω, (λόγ.-σπάν.) 
υποτονθορύζω ANT. φωνάζω, κραυγάζω 3. εκφράζω συνεχώς 
παράπονα, µιλώ κλαψιάρικα: γιατί κάθεσαι και µουρµουρίζεις όλη 
µέρα, αντί να σηκωθείς να κάνεις κάτι; ΣΥΝ. µεµψιµοιρώ, γκρινιάζω, 
κλαψουρίζω, παραπονούµαι. Επίσης µουρµουράω {-άς...}. — µουρ-
µούρισµα [µεσν] κ. µουρµουρητό (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. µορµυρίζω < αρχ. µορµύρω, αναδιπλασιασµένος εκφραστ. 
τ. ονοµατοποιηµένου I.E. θ. *mur-, πβ. λατ. murmur (> γαλλ. 
murmure), σανσκρ. marmaran «θορυβώδης», αρχ. γερµ. murmuron 
«γκρινιάζω, γογγύζω» (> γερµ". murren) κ.ά.]. 

µουρµουριστός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που ακούγεται σαν µουρ-
µούρισµα: ~ οµιλία | τραγούδι ΣΥΝ. χαµηλόφωνος. — µουρµουριστά 
επίρρ. 

µουρντάρης, -α, -ικο {µουρντάρηδες} (οικ.) 1. αυτός που παρεκτρέ-
πεται ηθικώς, που διαπράττει ακολασίες ΣΥΝ. µπερµπάντης, ακόλα-
στος ΑΝΤ. ηθικός, χρηστός 2. αυτός που κάνει ατασθαλίες, απάτες 
ΣΥΝ. τίµιος 3. µουρντάρης (ο) αυτός που κάνει απιστίες, που απατά 
τη σύζυγο του ΣΥΝ. άπιστος ΑΝΤ. πιστός.   — µουρντάρικος, -η, -ο, 

µουρντάρικα επίρρ., µουρνταριά (η), µουρνταρεύω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. murdar «βρόµικος». Απίθανες οι αναγωγές στο λατ. 
merda «περιττώµατα» και στο µεσν. µούργα (βλ.λ.)]. µούρο (το) ο 

εδώδιµος καρπός τής µουριάς· έχει χρώµα σκούρο υπό- 
λευκο, κόκκινο, ή µαύρο και διατάσσεται κατά οµάδες σε σχήµα βό- 
τρυος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µοϋρον < αρχ. µόρον, που συνδ. µε αρµ. mor, λατ. 

morum (> γαλλ. mûre), µέσ. γερµ. mül-ber (> γερµ. Maulbeere «µού-
ρο»), ουαλ. wer-wydden κ.ά. ∆εν είναι σαφές αν οι λ. προέρχονται από 
κοινή I.E. ρίζα ή αν πρόκειται για παράλληλα δάνεια, κάτι που, 
εντούτοις, δεν θα ερµήνευε ικανοποιητικά τον αρµ. τύπο]. µουρούνα 
(η) {δύσχρ. µουρούνων} εδώδιµο ψάρι συγγενές µε τον µπακαλιάρο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < µεσν. µουρούνα | µουρήνα < βεν. moruna (µε αφο-
µοίωση) < λατ. murina, πιθ. < müraena < αρχ. µύραινα, που ίσως ανά-
γεται στη λ. µύρον, αν συνδεθεί µε λ. που σηµαίνουν «λίπος, ρευστό», 
πβ. αρχ. γερµ. smero, αρχ. ιρλ. smi(u)r «µυελός»]. 

µουρουνέλαιο (το) {µουρουνελαίου | χωρ. πληθ.} ιχθυέλαιο σε χρώ-
µα ανοιχτό κίτρινο, που εξάγεται από το συκώτι τής µουρούνας ή άλ-
λων συγγενικών ψαριών είναι πλούσιο σε βιταµίνες Α και D, οι οποίες 
καταπολεµούν τον ραχιτισµό και συντελούν στην ανάπτυξη τού 
οργανισµού (λόγω τής δυσάρεστης γεύσης του το χρησιµοποιούσαν 
παλαιότ. ως φοβέρα για παιδιά: θα σου δώσω µουρουνόλαδοί). Επί-
σης (λαϊκ.) µουρουνόλαδο. 

µουρόχαυλος, -η, -ο (αργκό) αυτός που χαρακτηρίζεται από δια-
νοητική κυρ. νωθρότητα, ο χαζός. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < *µωρόχαυνος (< 
µωρός + χαύνος), µε τροπή [ο] → [u]]. 

µουρταδέλα (η) → µορταδέλα 
µουρτζούφλης, -α, -ικο (λαϊκ.) αυτός που είναι σκυθρωπός ή άκε-φος: 
γιατί είσαι έτσι ~; ΑΝΤ. χαρούµενος, γελαστός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µούρτζουφλος ! µουρτζουφλός < ρ. µουρτζουφλώ < µούντζα + βολώ 
ή, κατ' άλλους, < *µουντζότυφλος < µούντζα + τύφλα, µε ανάπτυξη 
τού -ρ-]. 

µους (το/η) {άκλ.} 1. έδεσµα γλυκό ή αλµυρό µε αφρώδη υφή, που δεν 
χρειάζεται ψήσιµο: ~ σοκολάτα 2. αφρός που χρησιµοποιείται για το 
φορµάρισµα, το κράτηµα και γενικότ. τον καλλωπισµό των µαλλιών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mousse < µτγν. λατ. mulsa «υδρόµελο», που συνδ. µε 
λατ. mei «µέλι»]. 

µούσα (η) {µουσών} 1. ΜΥΘΟΛ. Μούσα (η) (α) καθεµία από τις εννέα 
αρχαιοελληνικές θεότητες, που θεωρούνταν προστάτιδες τής µουσι-
κής, τού χορού, τής ποίησης, τής πεζογραφίας και τής φιλοσοφίας 
και αργότερα κάθε πνευµατικής και καλλιτεχνικής εκδήλωσης· είναι 
οι Ερατώ, Ευτέρπη, Θάλεια, Καλλιόπη, Κλειώ, Μελποµένη, Ουρανία, 
Πολυµνία και Τερψιχόρη (β) θεότητα, που αποτελεί την προσωποποί-
ηση τής καλλιτεχνικής έµπνευσης: ο ποιητής στο προοίµιο του επι-
καλείται τη - 2. Μούσες (οι) οι καλές τέχνες: εραστής των ~ || (αρ-
χαιοπρ.) θεραπεύω | καλλιεργώ τας Μούσας (ασχολούµαι µε τις κα-
λές τέχνες) || (µτφ.) τέµενος των Μουσών (βλ. λ. τέµενος) 3. η γυναίκα 
µε την οποία συνδέεται συναισθηµατικά ή ερωτικά ένας καλλιτέχνης 
και τη θεωρεί πηγή εµπνεύσεως των έργων του: ο Λάντης στο έργο 
του «Βίτα Νουόβα» µίλησε εκτενώς για τη ~ του, τη Βεατρίκη 4. η 
ιδιοφυΐα, η ικανότητα και η τεχνοτροπία συγκεκριµένου ποιητή και 
γενικά καλλιτέχνη: η ~ τού Οµήρου | τού Καβάφη 5. (περιληπτ.) το 
σύνολο των ποιητικών έργων ορισµένου λαού, συγκεκριµένης εποχής 
ή περιοχής, τεχνοτροπίας, γλώσσας κ.λπ.: η νεοελληνική | η αρχαία | 
η λαϊκή ~ ΣΥΝ. ποίηση, ποιητική δηµιουργία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Μούσα < 
*µόνθ^α (µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος και αντέκταση), µεταπτωτ. 
βαθµ. τού θ. µανθ-, για το οποίο βλ. λ. µαν-θάνω | µαθαίνω κατ' άλλους, 
< *µόντ-}Ά < *men- (πβ. µένος) µε δυσεξήγητο το -τ- ή < λατ. mont- 
(πβ. λατ. mons, -ntis «όρος») µε αρχική σηµ. «νύµφη των ορέων»]. 

Μουσαίος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. αοιδός και ποιητής σύγχρονος τού Ορφέα, 
ικανός να θεραπεύει αρρώστους µε τη µουσική του 2. Έλληνας επι-
κός ποιητής (τέλη τού 5ου αι. µ.Χ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. Μουσαίος < 
Μούσα + παραγ. επίθηµα -ιος]. 

µουσακάς (ο) {µουσακάδες} φαγητό διαδεδοµένο στα Βαλκάνια και 
στη Μέση Ανατολή, το οποίο παρασκευάζεται µε κιµά, µελιτζάνες, 
πατάτες ή κολοκυθάκια, κοµµένα σε λεπτές λωρίδες, που στρώνονται 
συνήθ. πάνω σε φέτες πατάτας µέσα σε ταψί και περιχύνονται µε 
άσπρη πηχτή κρέµα (µπεσαµέλ), προτού ψηθούν στον φούρνο. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. musakka]. 

µουσαµαδένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει κατασκευαστεί από µουσαµά, 
που αποτελείται από µουσαµά: ~ τραπεζοµάντηλο. 

µουσαµαδιά (η) (λαϊκ.) αδιάβροχο πανωφόρι κατασκευασµένο από 
µουσαµά ΣΥΝ. µουσαµάς. 

µουσαµάς (ο) {µουσαµάδες} 1. βαµβακερό ή συνθετικό ύφασµα που 
έχει επιστρωθεί στη µία του όψη µε βερνίκι από λινέλαιο ή συνθετι-
κή ρητίνη, ώστε να καταστεί αδιάβροχο· χρησιµοποιείται κυρ. για 
την προστασία από τη βροχή οικοδοµικών υλικών, µηχανηµάτων, 
αθλητικών χώρων κ.ά. 2. (συνεκδ.) πανωφόρι κατασκευασµένο από 
τέτοιο ύφασµα για προστασία από τη βροχή ΣΥΝ. µουσαµαδιά, αδιά-
βροχο 3. επικάλυµµα τραπεζιού από το παραπάνω ύφασµα, που προ-
στατεύει το έπιπλο από την καθηµερινή φθορά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
mu§amma]. 

µουσάτος (ο) (καθηµ.) (άνδρας) που φέρει µούσι στο πρόσωπο ΣΥΝ. 
γενειοφόρος. 

µουσαφίρης (ο) {-ηδες κ. -αίοι, -ηδων κ. -αίων}, µουσαφίρισσα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) πρόσωπο που έχει πάει για επίσκεψη σε 
σπίτι ή φιλοξενείται για λίγες ηµέρες. — µουσαφιρλίκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. misafir]. 



µουσειακός 1128 µουσκεύω 
 

µουσειακός, -ή, -ό [1865] 1. αυτός που σχετίζεται µε µουσείο: ~ 
εγκαταστάσεις | µελέτες | αντικείµενα | χώρος | συλλογή 2. αυτός που 
θα ταίριαζε να τοποθετηθεί σε µουσείο: ~ είδος 3. (µειωτ.) αυτός που 
δεν ταιριάζει στη σύγχρονη πραγµατικότητα, που κανονικά ανήκει 
στο παρελθόν: ~ µηχανήµατα | απόψεις ΣΥΝ. ξεπερασµένος, απηρ-
χαιωµένος, πεπαλαιωµένος. 

µουσείο (το) 1. αυτόνοµο κτηριακό συγκρότηµα ή χώρος όπου φυ-
λάσσονται, µελετώνται επιστηµονικώς και εκτίθενται σε κοινή θέα 
έργα τέχνης, αντικείµενα αναγνωρισµένης αξίας, αντικείµενα από το 
παρελθόν ή µε µορφωτικό ενδιαφέρον: αρχαιολογικό | βυζαντινό | 
παλαιοντολογικό | πολεµικό | θεατρικό ~||~ φυσικής ιστορίας | λαϊκής 
τέχνης | µουσικών οργάνων 2. (µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος πολύ µεγάλης 
ηλικίας ή/και αναχρονιστικών αντιλήψεων. [ΕΤΧΜ < αρχ. Μουσεϊον, 
αρχική σηµ. «χώρος αφιερωµένος στις Μούσες και στις τέχνες που 
αντιπροσωπεύουν», < Μούσα (βλ.λ.). Μέσω τού λατ. museum η λ. 
πέρασε και σε άλλες γλώσσες, πβ. αγγλ. museum, γαλλ. musée, 
γερµ. Museum κ.ά.]. 

µουσειολογία (η) επιστηµονικός κλάδος µε αντικείµενο µελέτης τις 
µεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας των µουσείων. — µουσειολό-
γος (ο/η), µουσεΐ'ολΟΥ.'κός, -ή, -ό, µουσειολογικά επίρρ. 

µουσειοπαιδαγωγική (η) κλάδος τής µουσειολογίας που ασχολείται 
µε τη δηµιουργία και ανάπτυξη µουσειακών εκθέσεων και εκ-
παιδευτικών προγραµµάτων σε µουσεία, χώρους ιστορικού και αρ-
χαιολογικού ενδιαφέροντος κ.α., για παιδιά και εφήβους. 

µουσελίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πολυτελές, λεπτό και διαφανές ύφα-
σµα, που κατασκευάζεται από ψιλά νήµατα µαλλιού, βαµβακιού ή 
µεταξιού. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. mousseline < ιταλ. mussolina < αραβ. mawsilïy < Mawsil 
«Μοσούλη», πόλη τού Ιράκ]. 

µούσι (το) {χωρ. γεν.} 1. (κυριολ.) µικρό γένι που καλύπτει µόνο το 
σαγόνι τού άνδρα: αφήνω ~ || ξυρίζω | κόβω | περιποιούµαι | χτενίζω 
το ~ ΣΥΝ. (λόγ.) υπογένειο 2. (οικ.) το ψέµα, οτιδήποτε ψεύτικο: αυτά 
που λέει για κάποιον πλούσιο θείο είναι ~· τα λεφτά τα βγάζει από 
απάτες. — (υποκ.) µουσάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. mouche 
< λατ. musca «µύγα»]. 

µουσικάντης (ο) → µουζικάντης 
µουσική (η) 1. η οργάνωση τού ήχου σε µορφές, στις οποίες ο άν-
θρωπος αναγνωρίζει ή αποδίδει µια ιδιαίτερη αξία ή σηµασία, µερι-
κώς ή εξ ολοκλήρου ανεξάρτητη από την αξία ή τη σηµασία των 
συνθετικών τους ήχων («µουσικές µορφές»)· µουσικός είναι ο ήχος 
που χρησιµοποιείται σε µουσικές µορφές· κατά κύριο λόγο, η µουσι-
κή αξία έχει συνδεθεί µε το ευχάριστο άκουσµα, τη µελωδία, την αρ-
µονία, τον ρυθµό κ.λπ. και ο µουσικός ήχος µε ορισµένες κατηγορίες 
τεχνητών ήχων, που παράγονται από τα µουσικά όργανα (βλ.λ.) ή την 
ανθρώπινη φωνή (βλ.λ.)· κανένα, όµως, από τα παραπάνω χαρακτη-
ριστικά δεν αποτελεί καθολικό γνώρισµα τής µουσικής: ακούω | κα-
ταλαβαίνω | απολαµβάνω | παίζω | εκτελώ | ερµηνεύω | γράφω | συν-
θέτω | δηµιουργώ | αυτοσχεδιάζω | διδάσκω | εξηγώ | αναλύω | κρίνω 
| κριτικάρω (την) ~ || το ραδιόφωνο | το γραµµόφωνο | το πικάπ | το 
µαγνητόφωνο | το κασετόφωνο παίζει ~ || από τα παράθυρα τού σπι-
τιού ξεχυνόταν γλυκιά ~ || η - εξηµερώνει τα ήθη || η ορχήστρα έπαιζε 
µια άγρια | γλυκιά | απαλή | εύθυµη | πένθιµη ~ || Κανείς δεν του 
έµαθε ~. Είναι αυτοδίδακτος- ΦΡ. (σκωπτ.) ξύλο µετά µουσικής ο 
ανηλεής δαρµός 2. (συνεκδ.) συγκεκριµένη κατηγορία µουσικών έρ-
γων (ως προς τα χαρακτηριστικά, την προέλευση ή την εποχή τους), 
µουσικό είδος: σοβαρή | ελαφρά | µοντέρνα | έντεχνη | παραδοσιακή | 
χορευτική | ηλεκτρονική | µονοφωνική | οργανική | πολυτονική | δια-
τονική | δηµοτική | εκκλησιαστική | λαϊκή | χορωδιακή | ευρωπαϊκή | 
βυζαντινή | κλασική | συµφωνική | ποπ ~ || ~ δωµατίου 3. (ειδικότ.) η 
µουσική σύνθεση που προορίζεται για τη µελοποίηση στίχων ή την 
επένδυση έργου κινηµατογραφικού, θεατρικού κ.λπ.: η ~ τής ταινίας 
αυτής είναι πασίγνωστη || ο ίδιος ο συνθέτης, εκτός από τη ~, έχει 
γράψει και τους στίχους 4. (κατ' επέκτ.) µελωδική αίσθηση, η ρυθµι-
κότητα που διακρίνει συγκεκριµένο άκουσµα: η ~ των λέξεων | τού 
στίχου ΣΥΝ. µουσικότητα, µελωδικότητα 5. (µτφ.) το ευχάριστο άκου-
σµα: τα λόγια του | η φωνή του ήταν ~! 6. το ειδικό µάθηµα για την 
τέχνη των ήχων, που γίνεται στα σχολεία, και η διδασκαλία του: αύ-
ριο την τρίτη ώρα έχουµε ~ ΣΥΝ. ωδική 7. η γραπτή σηµειογραφία των 
µουσικών συνθέσεων (οι νότες, το πεντάγραµµο κ.λπ.): δεν έµαθε να 
διαβάζει ~, εµπειρικά παίζει ΣΥΝ. νότες. — (υποκ.) µουσικούλα (η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µουσική (ενν. τέχνη), αρχική σηµ. «οποιαδήποτε τέχνη 
προστατευόταν από τις Μούσες», < Μούσα. Μέσω τού λατ. musica η 
λ. πέρασε σε πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. music, γαλλ. musique, 
γερµ. Musik, ισπ. musica κ.ά.]. 

µουσικοδιδάσκαλος (ο) [1850] {µουσικοδιδασκάλ-ου | -ων, -ους} 
(λόγ.) 1. ο δάσκαλος τής µουσικής 2. (σπάν.) το πρόσωπο που 
συνθέτει µουσική, που δηµιουργεί µουσικά έργα ΣΥΝ. µουσικοσυνθέ-
της, µουσουργός. 

µουσικοθεραπεία (η) [1893] {χωρ. πληθ.) η χρήση τής µουσικής ως 
µέσου θεραπείας ψυχικών ασθενειών. 

µουσικοκριτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την κριτική των 
µουσικών έργων: ~ σηµείωµα | σχόλιο | άρθρο | στήλη 2. µουσικοκρι-
τικός (ο/η) ειδικευµένος κριτικός, ο οποίος αξιολογεί, κατά κανόνα 
σε επίκαιρα δηµοσιευµένα κείµενα του, µουσικά έργα ή εκτελέσεις 
µουσικών έργων 3. µουσικοκριτική (η) η κριτική των µουσικών έργων 
και εκτελέσεων µε τη σηµερινή της µορφή, αναπτύσσεται από τον 
18ο αι. και µετά, σε συνάφεια µε την ανάπτυξη τής έντυπης δηµο-
σιογραφίας· ο µάχιµος και επικαιρικός χαρακτήρας τής µουσικοκρι-
τικής τη διακρίνει, ως επί το πλείστον, από τη µουσικολογία (βλ.λ.). 

µουσικολογία (η) {χωρ. πληθ.} ειδικευµένη επιστήµη, η οποία µελε- 

τά τη µουσική· µε τη σηµερινή της µορφή αναπτύχθηκε ιδίως κατά 
τον 19ο και κατά τον 20ό αι., και συνδέεται µε τη διδασκαλία τής 
µουσικής σε πανεπιστηµιακό επίπεδο· συνοψίζει την εµπειρία τής 
µουσικής ανάλυσης και τής µουσικοκριτικής, χρησιµοποιεί µεθόδους 
και δεδοµένα επιστηµών, όπως η φυσική, η φυσιολογία, η κοινωνιο-
λογία, η ψυχολογία, η ιστορία, η γλωσσολογία κ.λπ., ενώ, αντιθέτως, 
διακρίνεται ως προς τις µεθόδους και ως προς τον σκοπό της από τα 
παραδοσιακά «θεωρητικά τής µουσικής» (αρµονία, αντίστιξη κ.λπ.)· 
διακρίνεται σε ιστορική και συστηµατική, ενώ κατά το αντικείµενο της 
διακρίνεται, στο πλαίσιο της, ο κλάδος τής εθνοµουσικολογίας 
(βλ.λ.). — µουσικολόγος (ο/η) [1890], µουσικολογικός, -ή, -ό [1863], 
µουσικολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
musicologie]. µουσικοµανία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} η υπερβολική 
και µέχρι µανίας 
αγάπη προς τη µουσική. — µουσικοµανής, -ής, -ές [1895]. 
µουσικοποιητικός, -ή, -ό αυτός που περιλαµβάνει απαγγελία ποι-
ήµατος και µουσική συνοδία: ~ βραδιά στην Πνύκα | σύνθεση | δη-
µιουργία | παράδοση. µουσικός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι φορέας 
µουσικής αξίας ή σηµασίας, αυτός που σχετίζεται µε τη µουσική 
(βλ.λ.): ~ παιδεία | σύνθεση | έργο | σηµειογραφία | κείµενο | ρεύµα | 
κύκλος (ανθρώπων) | ρυθµός | κοµµάτι | παραλλαγή | έκφραση | 
δηµιουργία | επιµέλεια εκποµπής | γλώσσα | διεύθυνση | οίστρος | φθόγγος 
| αγωγή | γεγονός | τρόπος | κληρονοµιά | παράδοση | έρευνα | περιοδικό | 
σπουδές- ΦΡ. µουσική σκηνή (i) ο χώρος στον οποίο παρουσιάζονται 
µουσικές εκδηλώσεις (ii) το σύνολο των ανθρώπων που 
δραστηριοποιούνται γύρω από τη µουσική: η επιτροπή τού φεστιβάλ 
προερχόταν από τη µοντέρνα ~ 2. (ειδικότ.) αυτός που παράγει 
µουσική: ~ όργανο | σύνολο | θίασος | συγκρότηµα | σχήµα 3. αυτός που 
περιλαµβάνει µουσική: ~ κωµωδία | βραδιά | εκδήλωση | παράσταση | 
επένδυση ταινίας | καφενείο || αφήγηση µε ~ συνοδία 4. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ικανότητα να αντιλαµβάνεται, να 
αναλύει ή να αναπαράγει, ακόµη και να δηµιουργεί την αρµονία των 
ήχων: ~ αφτί | ιδιοφυΐα | ένστικτο | αντίληψη | αίσθηµα 5. αυτός που 
είναι ευχάριστος στην ακοή, που περιέχει ρυθµό, αρµονία και 
µελωδία: η Ιταλική είναι ~ γλώσσα || ~ στίχος | ήχος ΣΥΝ. µελωδικός 
ANT. δυσαρµονικός, παράφωνος, παράτονος, φάλτσος, κακόηχος 6. 
µουσικός (ο/η) (α) βαθύς γνώστης ή/και διδάσκαλος τής µουσικής 
ΣΥΝ. µουσικοδιδάσκαλος (β) το πρόσωπο που συνθέτει µουσικά έργα 
ΣΥΝ. µουσικοσυνθέτης, συνθέτης, µουσουργός (γ) το πρόσωπο που 
έχει ως επάγγελµα την εκτέλεση ή/και τη σύνθεση µουσικών έργων: 
θα αυξηθεί η αµοιβή των ~ 7. µουσική (η) βλ.λ. — µουσικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «άνθρωπος των γραµµάτων και των τεχνών 
(όπως αντιπροσωπεύονται από τις Μούσες)», < Μούσα]. 
µουσικοσυνθέτης (ο) [1866] {µουσικοσυνθετών}, µουσικοσυν-θέτρια 
(η) {µουσικοσυνθετριών} 1. πρόσωπο που συνθέτει, που δηµιουργεί 
µουσικά έργα ΣΥΝ. συνθέτης, µουσικός, µουσουργός 2. ο συνθέτης 
λαϊκής µουσικής, κατ' αντιδιαστολή προς τον µουσουργό (βλ.λ.), ο 
οποίος είναι κατά κανόνα συνθέτης κλασικής µουσικής. Επίσης (λόγ.) 
µουσικοσυνθέτις (η) {µουσικοσυνθέτ-ιδος | -ίδων). µουσικότητα (η) 
[1879] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού να διαθέτει κάτι ρυθµό ή/και 
µελωδία και να ακούγεται ευχάριστα στο ανθρώπινο αφτί: ιδιαίτερη ~ 
έχουν οι γλώσσες µε µακρά και βραχέα φωνήεντα και τονισµό που 
εναλλάσσει τις µουσικές κλίµακες (π.χ. η Ιταλική) || γοητευµένοι από τη 
γεµάτη ~ φωνή της || το ποίηµα οφείλει να έχει ~ ΣΥΝ. µελωδικότητα 
2. η µουσική αίσθηση, η µουσική αντίληψη ΣΥΝ. µουσικό αφτί. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. musicalité]. µουσικόφιλος, -η -
ο [1863] αυτός που του αρέσει πολύ η µουσική: ΤΟ ~ κοινό || (κ. ως 
ουσ.) πολλοί µουσικόφιλοι κατέκλυσαν χθες το Μέγαρο Μουσικής. 
µουσικοχορευτικός, -ή, -ό [1890] αυτός που συνδυάζει µουσική 
και χορό: ~ παράσταση | θεατρικό νούµερο. µουσίτσα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. µικρό, φτερωτό έντοµο, που αναπτύσσεται σε βαρέλια από 
µούστο, σε σάπια κρέατα ή λαχανικά, καθώς και σε σκουπίδια 2. 
(συνήθ. µτφ.-σκωπτ., χαϊδευτ. κυρ. για κορίτσι ή νέα γυναίκα) αυτός 
που συµπεριφέρεται µε πονηριά: είσαι µια ~ εσύ! 
[ΕΤΥΜ. < σλαβ. musica «µυγούλα», υποκορ. τού muha «µύγα»]. 
µούσκεµα (το) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) 1. το να µουσκεύει κανείς κάτι: 
ΤΟ - τού ξερού ψωµιού για να µαλακώσει || το ~ των ρούχων ΣΥΝ. βρέ-
ξιµο, διαβροχή 2. (εκφραστ.) (συνήθ. ως χαρακτηρισµός) βρεγµένος 
ώς το κόκκαλο, πολύ βρεγµένος: η βροχή µε έκανε ~ || όταν γύρισα 
από το σκάψιµο, ήµουνα ~ στον ιδρώτα || πήγα να βοηθήσω λίγο στο 
πότισµα και έγινα -' ΦΡ. (µτφ.) τσ κάνω µούσκεµα φέρνω το αντίθετο 
αποτέλεσµα από το προσδοκώµενο, αποτυγχάνω παταγωδώς (σε κάτι) 
ΣΥΝ. τα µουσκεύω, τα θαλασσώνω, τα κάνω θάλασσα ANT. τα 
καταφέρνω. µουσκετο (το) παλαιό εµπροσθογεµές, φορητό πυροβόλο 
όπλο, που χρησιµοποιήθηκε κυρ. από τον 16ο µέχρι τον 18ο αι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < βεν. moscheto | ιταλ. moschetto, υποκ. τού mosco «µύ-
γα» < λατ. musca]. µουσκεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µούσκ-εψα, -εύτηκα, 
-εµένος} (καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) βρέχω (κάτι) µε νερό ή άλλο υγρό τόσο, 
ώστε να ποτιστεί, το υγραίνω σε µεγάλο βαθµό: η βροχή µάς 
µούσκεψε ώς το κόκκαλο || η γιαγιά µουσκεύει το παξιµάδι, πριν το 
µασήσει || µάγουλα µουσκεµένα στα δάκρυα ΣΥΝ. διαβρέχω, διαποτίζω, 
µουλιάζω ANT. στεγνώνω· ΦΡ. (µτφ.-εκφραστ.) τα µουσκεύω 
αποτυγχάνω παταγωδώς ΣΥΝ. τα κάνω µούσκεµα, τα κάνω θάλασσα, 
τα θαλασσώνω ANT. τα καταφέρνω ♦ 2. (αµετβ.) βρέχοµαι σε µεγάλο 
βαθµό από νερό ή άλλο 
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υγρό ΣΥΝ. διαβρέχοµαι, διαποτίζοµαι, εµποτίζοµαι, γίνοµαι µούσκεµα, 
γίνοµαι µουσκίδι, µουλιάζω ΑΝΤ. στεγνώνω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µο)υ)σκεύω < αρχ. µοσχεύω «µεταφυτεύω παραφυάδα». Η σηµ. 
«καταβρέχω, υγραίνω» οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραφυάδες, 
προτού µεταφυτευθούν, διατηρούνται στο νερό]. 

µουσκίδι επίρρ.· µούσκεµα (βλ.λ., σηµ. 2): µας έπιασε ξαφνική βροχή 
στον δρόµο και γίναµε ~. [ΕΤΥΜ < µουσκεύω + παραγ. επίθηµα -ίδι]. 

µούσκλια (τα) (λαϊκ.) τα βρύα. [ΕΤΥΜ < *µούσκλιον, υποκ. τού 
*µοϋσκλος < λατ. musculus «ποντικάκι», υποκ. τού mus «ποντικός, 
µυς»]. 

µούοκουλο (το) (λαϊκ.) ο µυς (στα µπράτσα). [ΕΤΥΜ. < λατ. musculus 
«ποντικάκι», υποκ. τού mus «ποντικός, µυς»]. 

µουσµουλιά (η) αειθαλές οπωροφόρο δέντρο µε µεγάλα, δερµατώδη 
φύλλα και κίτρινα άνθη µε οσµή που θυµίζει πικραµύγδαλο, το οποίο 
καλλιεργείται για τους εδώδιµους καρπούς του. 

µούσµουλο (το) ο καρπός τής µουσµουλιάς που έχει χρώµα κίτρινο, 
σχήµα στρογγυλό ή ωοειδές, γλυκόξινη σάρκα και περικλείει δύο ώς 
τέσσερα µεγάλα σπέρµατα. 
fΕΤΥΜ. µεσν. < µούσπουλον (µε αφοµοίωση) < µέσπουλον (µε αφοµοί-
ωση) < αρχ. µέσπιλον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

µουσόληπτος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που εµπνέεται από τις 
Μούσες, που οι Μούσες τού στέλνουν την έµπνευση: ~ ποιητής 2. αυ-
τός που διαθέτει ποιητική αίσθηση και προδιάθεση, καλλιτεχνική 
ιδιοφυΐα: ~ καλλιτέχνης | λογοτέχνης | ζωγράφος ΣΥΝ. εµπνευσµένος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < Μούσα + ληπτός < λαµβάνω]. 

µουσοτραφής, -ής, -ές [µεσν.] {µουσοτραφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
αυτός που έχει ανατραφεί µε τις τέχνες και τα γράµµατα ΑΝΤ. άµου-
σος, ακαλλιέργητος, άξεστος. 

µουσούδι (το) {µουσουδ-ιού | -ιών} 1. (καθηµ.) το κάτω µπροστινό 
τµήµα τού κεφαλιού διαφόρων ζώων (π.χ. σκύλου, προβάτου κ.λπ.), 
όπου βρίσκεται η µύτη και το στόµα τους ΣΥΝ. ρύγχος 2. (οικ.-µειωτ.) 
το πρόσωπο ΣΥΝ. µούρη, µούτρο. Επίσης µουσούδα (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µουσούδι(ν), υποκ. τού ιταλ. muso «ρύγχος» < µτγν. 
λατ. müsum]. 

µουσουλµανίσµός (ο) [1891] {χωρ. πληθ.} η µονοθεϊστική θρησκεία 
τού ισλάµ, που δέχεται ως ανώτατο προφήτη τού Θεού τον Μωάµεo 
και οι διδασκαλίες της είναι συγκεντρωµένες στο Κοράνιο (βλ. κ. λ. 
ισλάµ, ισλαµισµός, ισλαµικός) ΣΥΝ. µωαµεθανισµός, ισλαµισµός. — 
µουσουλµάνος (ο) [µεσν.], µουσουλµάνα (η), µουσουλµανικός, -ή, -ό 
[µεσν.], µουσουλµανικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. µουσουλµάνος < τουρκ. müslüman (πληθ.) < περσ. 
musulän «πιστοί» < αραβ. muslim «αυτός που παραδίδεται, που υπο-
τάσσεται (ενν. στον Θεό)»]. 

µουσουλµανόπαις (ο/η) {µουσουλµανό-παιδος, -παιδα | -παίδες, -
παίδων} το παιδί µουσουλµάνου: η εκπαίδευση µουσουλµανοπαί-
δων. Επίσης µουσουλµανόπαιδο (το). 

µουσουργός (ο/η) 1. ο συνθέτης (βλ.λ.). 2. (α) ο σπουδαίος συνθέτης: 
οι µεγάλοι ~ (β) (συνεκδ.) ο συνθέτης κλασικής µουσικής, κατ' αντι-
διαστολή προς τον µουσικοσυνθέτη (βλ.λ.), ο οποίος είναι, κατά κα-
νόνα, συνθέτης λαϊκής µουσικής. — µουσουργικός, -ή, -ό [µτγν.], 
µουσουργό) ρ. [µτγν.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χειρουργός. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< µούσα + -ουργός < έργον]. 

µου-σου-του (τα) λόγια ασαφή, χωρίς ξεκάθαρο περιεχόµενο ή 
µουρµουριστά, που εκφράζουν συνήθ. παράπονο, αντίρρηση ή ενδοι-
ασµό για κάτι: άσε τα ~ και πες µου καθαρά τι ζητάς || µόλις του εί-
παν ότι δεν θα πάρει την άδεια που ζήτησε, άρχισε τα ~ ΣΥΝ. µι,σό-
λογα. 

µουσόφιλος, -η, -ο (σπάν.) αυτός που αγαπά τα γράµµατα και τις 
τέχνες ΣΥΝ. µουσοτραφής ΑΝΤ. άµουσος. 

µουσσώνας (ο) → µουσώνας 
µουστάκα (η) → µουστάκι 
µουστάκα κι (το) → µουστάκι 
µουστακαλής (ο) {µουστακαλήδες} (εκφραστ.) άνδρας που έχει µε-
γάλο και παχύ µουστάκι (κάτι που συχνά εκλαµβάνεται ως στοιχείο 
ανδρισµού, αρρενωπότητας) ΣΥΝ. µουστακοφόρος, (οικ.) µουστάκιας. 

µουστάκι (το) {µουστακ-ιού | -ιών} 1. το σύνολο των τριχών που φύο-
νται στο ανδρικό πρόσωπο, στον χώρο ανάµεσα στο άνω χείλος και 
στη µύτη: αραιό | παχύ | τσιγκελωτό ~ || αφήνω ~ || στρίβω το ~ µου-
ΦΡ. (µτφ.) (α) γελάω κάτω από τα µουστάκια µου (i) είµαι πανευτυ-
χής, χωρίς να το δείχνω (ii) γελώ κρυφά, ενώ προσποιούµαι τον σοβαρό 
(β) γελάνε και τα µουστάκια (κάποιου) για την έκδηλη χαρά που 
νιώθει κάποιος (γ) θα φάµε τα µουστάκια µας θα µαλώσουµε άσχη-
µα 2. οι λεπτές, συνήθ. αραιές τρίχες, που µπορεί να φύονται στο γυ-
ναικείο πρόσωπο ανάµεσα στο άνω χείλος και στη µύτη 3. µουστά-
κια (τα) (α) οι σκληρές, µακριές τρίχες που φέρουν τα θηλαστικά (λ.χ. 
η γάτα) και ορισµένα ψάρια (λ.χ. το µπαρµπούνι) στα πλευρά τού 
προσώπου τους και οι οποίες επιτελούν τον ρόλο αισθητηρίων οργά-
νων (β) οι βελονοειδείς αποφύσεις στα στάχυα, καθώς επίσης και τα 
ευαίσθητα τριχίδια των σαρκοφάγων φυτών 4. ΝΑΥΤ. το σχοινί τού 
ιστιοφόρου, που είναι δεµένο από τον πρόβολο στην πλώρη. — (µε-
γεθ.) µουστάκα (η) [µεσν.], (υποκ.) µουστακάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. µουστάκιον < *µυστάκιον, υποκ. τού αρχ. µύσταξ, λ. που 
εµφανίζει την εκφραστ. ονοµατοποιηµένη ρίζα µΰ και είναι σχη-
µατισµένη µορφολογικά κατά το αρχαιότερο µάσταξ «στόµα» (βλ. κ. 
µαστίχα)]. 

µουστάκιας (ο) (οικ.) ο µουστακαλής ΣΥΝ. µουστακοφόρος. 
µουστακοφόρος (ο) → µυστακοφόρος 
µουσταλευριά (η) γλύκυσµα που παρασκευάζεται από µούστο, 

αλεύρι, ζάχαρη, αµύγδαλα, καρύδια κ.λπ. ΣΥΝ. µουστόπιτα. 

µουστάρδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} καρύκευµα φαγητού, συνήθ. µε 
καυτερή γεύση- παρασκευάζεται από τα σπέρµατα ορισµένων ειδών 
σιναπιού και κυκλοφορεί στο εµπόριο είτε µε τη µορφή σκόνης είτε 
συχνότερα σε µορφή κιτρινωπής αλοιφής- ΦΡ. αέριο τής µουοτάρδας 
νευροτοξικό αέριο που χρησιµοποιείται ως χηµικό όπλο. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. mostarda < mosto «µούστος» < λατ. mustum. Βλ. κ. µούστος]. 

µουσταρδής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το βαθύ κίτρινο χρώµα τής 
µουστάρδας 2. µουσταρδί (το) το ίδιο το βαθύ κίτρινο χρώµα τής 
µουστάρδας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

µουσταρδιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζιο σκεύος µικρού σχε-
τικά µεγέθους, που χρησιµεύει για τη φύλαξη και το σερβίρισµα τής 
µουστάρδας. [ΕΤΥΜ µουστάρδα + -ιέρα, πβ. αβγουλ-ιέρα, πουδρ-
ιέρα]. 

µουστερής (ο) {µουστερήδες} (λαϊκ.-παλαιότ.) ο πελάτης, ο αγορα-
στής: έχω πράµα που σαλεύει και τον ~ γυρεύει (λεγόταν από πωλητές 
που διαλαλούσαν το εµπόρευµα τους). [ΕΤΎΜ < τουρκ. miiçteri]. 

µουστόγρια (η) (υβριστ.) γυναίκα πολύ προχωρηµένης ηλικίας γε-
µάτη ρυτίδες, πολύ ζαρωµένη ΣΥΝ. µπαµπόγρια, τσουρόγρια. 

µουστοκούλλουρο (το) κουλλούρι που παρασκευάζεται από αλεύρι 
ζυµωµένο µε µούστο και ζάχαρη. 

µουστόπιτα (η) {δύσχρ. µουστοπιτών} η µουσταλευριά (βλ.λ.). 
µούστος (ο) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) ο πηχτός χυµός που εξάγεται από 

τα σταφύλια που έχουν πατηθεί ή υποστεί σύνθλιψη, πριν από την 
αλκοολική ζύµωση και τη µεταβολή του σε κρασί ΣΥΝ. (λόγ.) γλεύκος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µούστος < λατ. mustum (vinum) «νέο κρασί», ουδ. τού 
επιθ. mustus «νέος, πρόσφατος»]. 

µουσώνας (ο) ισχυρός περιοδικός άνεµος, που προκαλείται στους 
ωκεανούς (κυρ. στον Ινδικό Ωκεανό), κοντά στις ηπείρους, από τη 
διαφορά θερµοκρασίας και πιέσεως µεταξύ τής ξηράς και τής θά-
λασσας· πνέει τον χειµώνα µε κατεύθυνση από την ήπειρο προς τον 
ωκεανό και το καλοκαίρι από τον ωκεανό προς την ήπειρο, οπότε µε-
ταφέρει τεράστιες ποσότητες υδρατµών, από τους οποίους προκα-
λούνται συνεχείς και παρατεταµένες βροχοπτώσεις. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
mousson < ισπ. monzon < αραβ. mausim «εποχή»]. 

mutatis mutandis λατ. (προφέρεται µουτάτις µουτάντις) ελλην. τη-
ρουµένων των αναλογιών (βλ. λ. αναλογία). 
[ΕΤΥΜ Αφαιρετ. πληθ. τής µτχ. και τού γερουνδιακού τού ρ. muto «µε-
ταβάλλω, αλλάζω»]. 

µουτράκι (το) {χωρ. γεν.} (χαϊδευτ.) µικρό, χαριτωµένο και συµπαθη-
τικό πρόσωπο: χουστόζικο | αστείο ~ ΣΥΝ. προσωπάκι, φατσούλα. 

µούτρο (το) (καθηµ.-οικ.) 1. (συνηθέστ. στον πληθ.) το πρόσωπο τού 
ανθρώπου: πλύνε το ~ σου! || βρέθηκε πεσµένος µε τα ~ στο χώµα || 
έχεις δει τα - σου στον καθρέφτη; (είσαι άσχηµος) || (ως απειλή) θα 
σου σπάσω τα ~! | θα σου κάνω τα ~ κρέας! (θα σε γρονθοκοπήσω 
άγρια, θα σε χτυπήσω βάναυσα στο πρόσωπο) ΣΥΝ. φάτσα, µούρη· 
ΦΡ. (α) τρώω | σπάω τα µούτρα µου (i) τραυµατίζοµαι (κυρ. στο πρό-
σωπο) πέφτοντας κάτω: έπεσε από τη µηχανή κι έσπασε τα µούτρα του 
(ii) αποτυγχάνω οικτρά: νόµισε ότι θα τα κατάφερνε, αλλά έφαγε τα 
µούτρα του (β) (µτφ.) κάνω (κάτι) σαν τα µούτρα µου καταστρέφω 
(κάτι) ή χειρίζοµαι άσχηµα (ζήτηµα, υπόθεση κ.λπ.), ώστε να έχει 
κακή έκβαση (γ) πέφτω µε τα µούτρα (σε κάτι) επιδίδοµαι µε ζήλο και 
αφοσίωση (σε κάτι): έπεσε µε τα µούτρα στο διάβασµα ΣΥΝ. 
αφοσιώνοµαι (δ) κάνω τα µούτρα | τη µούρη (κάποιου) κρέας βλ. λ. 
κρέας 2. (συνεκδ.) µούτρα (τα) έκφραση τού προσώπου, που δείχνει 
δυσαρέσκεια: Γι ~ είν' αυτά; Χαµογέλασε λιγάκι! ΦΡ. (µτφ.) (α) κα-
τεβάζω | ξινίζω | κρεµάω τα µούτρα µου εκφράζω δυσαρέσκεια ή/και 
θυµό µε την έκφραση τού προσώπου: ξίνισε τα µούτρα του, όταν του 
είπαµε ότι δεν θα αγοράσουµε τελικά το προϊόν που µας πρότεινε ΣΥΝ. 
δυσανασχετώ, δυσφορώ (β) κάνω µούτρα (σε κάποιον) εκφράζω µε το 
πρόσωπο µου τη δυσαρέσκεια µου (για κάτι/κάποιον): δεν τον κάλεσα 
στη γιορτή κι από τότε µου κάνει µούτρα (γ) κρατάω µούτρα (σε 
κάποιον) δείχνω µε την έκφραση τού προσώπου µου ότι δεν έχω 
πλέον φιλική διάθεση απέναντι σε κάποιον εξαιτίας παρεξήγησης, 
ενέργειας του εις βάρος µου κ.λπ.: της είχα πει παλιότερα ότι δεν µου 
άρεσε η δουλειά της κι από τότε µου κρατάει µούτρα 3. (µειωτ.) (στον 
πληθ.) σε ΦΡ. που δηλώνουν αίσθηµα ντροπής ή µειονεκτική θέση, π.χ. 
(α) δεν έχω µούτρα να... αδυνατώ (από ντροπή) να..: ~ να τον δω µετά 
απ' αυτό που του έκανα ΣΥΝ. ντρέποµαι (β) έχω τα µούτρα έχω το 
θράσος: έχεις τα µούτρα να έρθεις σπίτι µου µετά την προσβολή που 
µου έκανες; (γ) µε τι µούτρα µε τι κουράγιο, µε ποιο θάρρος (για 
περιπτώσεις όπου θα πρέπει κανείς να ντρέπεται): αν δεν κάνω τη 
δουλειά µου σωστά, ~ θα πάω µετά να ζητήσω αύξηση; (δ) (κάποιος) 
δεν είναι | κάνει για τα µούτρα µου (κάποιος) δεν µου αξίζει, ξεπερνά 
κατά πολύ την αξία µου: Τόσο αξιόλογη κοπέλα δεν είναι για τα 
µούτρα του! Αυτός είναι ένα ρεµάλι! (ε) µου έπεσαν τα µούτρα έγινα 
ρεζίλι, ντροπιάστηκα: όταν µου 'βαλε τις φωνές µπροστά σ' όλους, ~ 
(στ) ρίχνω τα µούτρα µου ταπεινώνοµαι: επειδή χρειαζόµουν 
χρήµατα, έριξα τα µούτρα µου και της ζήτησα (ζ) παίρνω τα µούτρα 
µου και φεύγω αναχωρώ καταντροπιασµένος 4. (χαϊδευτ.) αυτός που 
κάνει µικροπονηριές ή κατεργαριές: πάλι τα κατάφερες, βρε ~; || Είναι 
µεγάλο ~! Άκου τι σκαρφίστηκε! ΣΥΝ. φάτσα, κατεργάρης 5. (ειδικότ.) 
πονηρός άνθρωπος, απατεώνας: πρόσεχε τον αυτόν, είναι ~! — (υποκ.) 
µουτράκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) µουτράκλα (η). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µοϋτρον, αβεβ. ετύµου, πιθ. < ιταλ. mutria «σοβαρότητα, έπαρση» ή, 
σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, < µεσν. µούστρα | µόστρα < ιταλ. mostra 
(βλ. κ. µοστράρω)]. µουτρώνω ρ. αµετβ. {µούτρω-σα, -µένος} (οικ.) 
1. γίνοµαι κατηφής, εκδηλώνοντας δυσαρέσκεια, θυµό: µάθε να µη 
µουτρώνεις, όταν σου 
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λένε την αλήθεια και σου κάνουν παρατηρήσεις! ΣΥΝ. κατσουφιάζω, 
στραβοµουτσουνιάζω, κατεβάζω | ξινίζω | κρεµάω τα µούτρα, κάνω µούτρα 2. 
(η µτχ. µουτρωµένος, -η, -ο) αυτός που έχει πάρει έκφραση δυσαρέσκειας, 
θυµού: κάθε φορά που διαπληκτίζεται µε τον συνέταιρο του, γυρίζει στο σπίτι ~ 
ΣΥΝ. κατσουφιασµένος, κατηφής ΑΝΤ. γελαστός, σαν την καλή χαρά. — 
µούτρωµα (το). µούτσος (ο) ΝΑΥΤ. µαθητευόµενος ναύτης, χωρίς 
συγκεκριµένη ειδικότητα, που αναλαµβάνει εργασίες τού καταστρώµατος ή τη 
φόρτωση τού πλοίου ΣΥΝ. ναυτόπαιδο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. mozzo < λατ. musteus «πρόσφατος, νέος» < mustus (ίδια 
σηµ.)]. µουτσούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. κατασκευή από χαρτί, δέρµα 
ή άλλο υλικό, που καλύπτει το πρόσωπο (για µεταµφίεση, µίµηση, σάτιρα) 
ΣΥΝ. µάσκα, προσωπίδα, προσωπείο 2. (µτφ.) άσχηµο ή σκυθρωπό πρόσωπο 
ανθρώπου: µόλις το άκουσε, κατέβασε µια ~! ΣΥΝ. µούτρο, µούρη. — (µεγεθ.) 
µουτσουνάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. musona 
«γκριµάτσα» (πβ. ιταλ. musone) < muso «ρύγχος, µουσούδι» < µτγν. λατ. 
musum]. 
µου φα (η) 1. σωλήνας µικρού µήκους µε σπείρωµα στο εσωτερικό του, που 
χρησιµοποιείται συνήθ. για να συνδέει άλλους σωλήνες 2. (αργκό) ως 
χαρακτηρισµός για κάτι ανάξιο λόγου ή ψεύτικο. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Muffe]. 
µουφλόν (το) {άκλ.} 1. είδος προβάτου 2. (συνεκδ.) το µαλλί και το ύφασµα 
τού παραπάνω προβάτου 3. µαλακό παχύ και χνουδωτό ύφασµα που 
τοποθετείται κάτω από το τραπεζοµάντηλο για να µην ακούγεται ο θόρυβος 
από τα µαχαιροπίρουνα αλλά και να µη φθείρεται το τραπέζι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mouflon < ιταλ. muflone < µτγν. λατ. mufro, -onis, από 
ονοµατοποιηµένη ρίζα *mu-]. µουφλούζης (ο) {µουφλούζηδες}, µουφλουζα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} χρεωκοπηµένος, κακοµοίρης, φτωχός.    — µουφλουζεύω p., 
µου-φλούζεµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. müflis]. µουφτεία (η) {µουφτειών} 
1. η έδρα τού µουφτή συγκεκριµένης περιοχής 2. η περιοχή δικαιοδοσίας ενός 
µουφτή. µουφτής (ο) {µουφτήδες} µουσουλµάνος θεολόγος, ερµηνευτής τού 
µουσουλµανικού θρησκευτικού ∆ικαίου, κυρ. στις διαπροσωπικές σχέσεις και 
τις διαφορές µεταξύ µουσουλµάνων. [ΕΤΎΜ; µεσν. < τουρκ. müftü < αραβ. 
mufti «ερµηνευτής τού µουσουλµανικού νόµου»]. µούχλα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η 
πρασινωπή ή άσπρη επικάλυψη που σχηµατίζεται στην επιφάνεια νεκρών ή 
αποσυντεθειµένων φυτικών ή ζωικών ουσιών, όπως λ.χ. σε τροφές, εξαιτίας τής 
παρουσίας και δράσεως διαφόρων µυκήτων: το τυρί | το ψωµί έπιασε ~ || η 
αίθουσα µύριζε ~ από την κλεισούρα και την υγρασία 2. είδος µικρών µυκήτων, 
από τους οποίους παράγεται η µούχλα (σηµ. 1) 3. (µτφ.-εκφραστ.) η κατάσταση 
αδράνειας ή στασιµότητας, η σωµατική ή πνευµατική νωθρότητα 4. η 
πεπαλαιωµένη ή αναχρονιστική αντίληψη για τον κόσµο και τα πράγµατα: ο 
λόγος πολλών πανεπιστηµιακών αποπνέει ~ ΑΝΤ. προοδευτικότητα, ευρύτητα 
οριζόντων, κινητικότητα. [ETYM. < µεσν. (ά)µούχλα < µτγν. όµίχλα < αρχ. 
οµίχλη (βλ.λ.)]. µουχλιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {µούχλιασ-α, -µένος} ♦ 
(αµετβ.) 1. καλύπτοµαι από στρώµα µούχλας, πιάνω µούχλα: το ψωµί µου-
χλιάζει, αν περάσουν µερικές ηµέρες 2. (µτφ.-εκφραστ.) για κάποιον που µένει 
αδρανής, νωθρός: θα µουχλιάσω από το καθισιό || έχει να βγει πολύ καιρό, 
µούχλιασε µέσα στους τέσσερεις τοίχους τού σπιτιού του ΣΥΝ. αδρανώ ANT. 
κινητοποιούµαι ♦ 3. (µετβ.-σπάν.) κάνω (κάτι) να αποσυντεθεί και να καλυφθεί 
απο µούχλα (βλ.λ.): η υγρασία µούχλιασε το τυρί και τώρα δεν τρώγεται 4. (µτφ., 
η µτχ. µουχλιασµένος, -η, -ο) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση πνευµατικής 
νωθρότητας, που πάσχει από έλλειψη φαντασίας, από υπερβολικό 
συντηρητισµό: ~ ιδέες. — µούχλιασµα (το). µουχρός, -ή, -ό (λογοτ.) αυτός που 
δεν έχει λάµψη ούτε φωτεινότητα, που έχει χάσει τη διαύγεια του: ~ 
ηλιοβασίλεµα ΣΥΝ. θαµπός, θολός, µουντός ANT. φωτεινός, λαµπερός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µόρυχος «αµυδρός, σκοτεινός» (µε κώφωση και αντιµετάθεση) 
< µορύσσω «µολύνω, βροµίζω» (κυρ. µε καπνό, ξίδι, αίµα κ.ά.), που συνδ. µε το 
µτγν. µόρτος «µαύρος, φαιός», το αρχ. µόρφνος «µαύρος, σκοτεινός», καθώς 
και µε ρωσ. marâ-ju «βροµίζω»]. µούχρωµα (το) {µουχρώµατος | χωρ. πληθ.} 
(λογοτ.) το σούρουπο, το τέλος τής ηµέρας, όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει ΣΥΝ. 
δειλινό, σύθα-µπο, λυκόφως ΑΝΤ. χαραυγή, λυκαυγές. µουχρώνει ρ. απρόσ. 
αµετβ. (λογοτ.) αρχίζει να πέφτει το σκοτάδι, νυχτώνει ΣΥΝ. σουρουπώνει, 
βραδιάζει, σκοτεινιάζει. [ΕΤΥΜ.< µουχρός (βλ.λ.)]. µοχέρ (το) {άκλ.} 1. το 
λεπτό, ίσιο και απαλό σαν µετάξι τρίχωµα κατσίκας Αγκύρας, από το οποίο 
κατασκευάζονται ελαφρά υφάσµατα και µαλλιά για πλέξιµο: πουλόβερ από ~ 2. 
το ύφασµα που κατασκευάζεται από το τρίχωµα αυτό: κασκύλ από - 3. (ως 
επίθ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί από το παραπάνω ύφασµα: - ζακέτα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. mohair < παλαιότ. ιταλ. mocaiarro < αραβ. mukhayyar 
«επιλογή», µε παρετυµολ. επίδρ. τής λ. hair «µαλλί, τρίχωµα»]. µοχθηρός, -ή, -
ό αυτός που επιδιώκει το κακό των άλλων, που νιώθει χαρά για τη δυστυχία 
τους και λύπη για την ευτυχία τους: ~ βλέµµα | πρόσωπο | φύση (χαρακτήρας) 
ΣΥΝ. χαιρέκακος, κακεντρεχής, κακόβουλος, εµπαθής, φθονερός ΑΝΤ. 
καλόβουλος, αγαθός, κα-λόψυχος. — µοχθηρά επίρρ., µοχθηρία [αρχ.] κ. 
µοχθηρότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < µόχθος (βλ.λ.). Η λ. ανήκει στην κατηγορία 
εκείνων που απέκτησαν µειωτική σηµ., ενώ αρχικώς δήλωναν αυτόν που ασχο-
λείται µε χειρωνακτικές εργασίες, που καταβάλλει έντονη σωµατική 

προσπάθεια, πβ. κ. πονηρός, βάναυσος}. 
µόχθος κ. (λαϊκ.) µόχτος (ο) 1. έντονος σωµατικός κόπος, που προκαλείται από 

επίπονη εργασία: χωρίς ~ δεν θα πετύχεις τίποτα στη ζωή σου ΣΥΝ. 
καταπόνηση, κούραση, ταλαιπωρία, κόπος 2. (συνεκδ.) τα αγαθά που αποκτά 
κανείς κοπιάζοντας: σπατάλησε τον ~ του σε µία µέρα || µας έκλεψε τον ~ µιας 
ζωής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µόγ-χθος (κατά τα άχθος, όχθος κ.τ.ό.) < µόγος «µόχθος, 
κόπωση, προσπάθεια» < θ. *(σ)µόγ- (πβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σµογερόν 
σκληρόν, επίβουλον, µοχθηρόν), οπότε η λ. θα συνδέεται µε λιθ. smagùs 
«βαρύς, ισχυρός». Βλ. κ. µοχλός]. 

µοχθώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {µοχθείς... | µόχθησα} εργάζοµαι σκληρά, για να φέρω 
εις πέρας κάτι, καταπονούµαι σωµατικά: µόχθησε για να χτίσει το σπίτι του | 
για να µεγαλώσει τα παιδιά του ΣΥΝ. κοπιάζω, αγωνίζοµαι, καταπονούµαι. 

µόχλευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η µετακίνηση που 
γίνεται µε τη βοήθεια µοχλού 2. (µτφ.) αναµόχλευση, ανακίνηση, 
αναζωπύρωση · 3. ΟΙΚΟΝ. (α) δανειακή εξάρτηση, δανειακή επιβάρυνση· 
χρησιµοποίηση δανειακών κεφαλαίων για αύξηση τής απόδοσης ή για 
κερδοσκοπία (π.χ. αγορά µετοχών µε κατάθεση περιθωρίου) (β) κατάσταση 
κατά την οποία µια µικρή αύξηση ή µείωση σε έναν κλάδο τής επιχείρησης 
προκαλεί αντίστοιχα αύξηση ή µείωση σε άλλον κλάδο της. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού αγγλ. leverage (< lever «µοχλός»)]. 

µοχλεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {µόχλευσα} (λόγ.) 1. κινώ κάτι µε τη βοήθεια µοχλού 
2. (µτφ.) αναµοχλεύω (βλ.λ.). 

µοχλοβραχίονας (ο) [1883] {µοχλοβραχιόνων} ΜΗΧΑΝ. το τµήµα τού µοχλού 
µεταξύ τού υποµοχλίου και τού σηµείου στο οποίο ασκείται η δύναµη που 
επενεργεί πάνω στον µοχλό. 

µοχλός (ο) 1. ΦΥΣ. απλή µηχανή, η οποία αποτελείται από ένα άκαµπτο, συνήθ. 
επίµηκες σώµα, το οποίο µπορεί να κινείται γύρω από άξονα ή σταθερό 
σηµείο (υποµόχλιο, βλ.λ.), όταν ασκούνται σε αυτό δύο δυνάµεις, η µία που το 
κινεί (δύναµη) και η άλλη που αναπτύσσεται αντίθετα προς αυτήν (αντίσταση) 
2. ΤΕΧΝΟΛ. (α) µοχλός ταχυτήτων (σε οχήµατα) το όργανο µε το οποίο 
µεταδίδεται στο κιβώτιο ταχυτήτων η εντολή για αλλαγή ταχύτητας (β) 
µοχλός χειρισµού (αγγλ. joystick) όργανο µε το οποίο µεταδίδονται εντολές 
από µία κονσόλα ηλεκτρονικού παιχνιδιού στην οθόνη 3. (ειδικότ.) µεταλλική 
ή ξύλινη ράβδος, που χρησιµοποιείται για την ανύψωση ή τη µετακίνηση 
βαρέων αντικειµένων πολλαπλασιάζοντας τη δύναµη που ασκείται, καθώς το 
ένα άκρο της τοποθετείται κάτω από ή αντίθετα προς το αντικείµενο, η µέση 
ακουµπά σε υποµόχλιο και το άλλο άκρο ωθείται δυνατά προς τα κάτω ΣΥΝ. 
λοστός 4. (µτφ.) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε υποκινεί µια ενέργεια, κατάσταση, 
ο βασικός παράγοντας µε τον οποίο επιτυγχάνεται κάτι ή ο οποίος συντελεί σε 
κάτι: ο κύριος - των εξελίξεων είναι πια τα ΜΜ.Ε: ΦΡ. (µτφ.) (α) µοχλός 
πιέσεως καθετί που λειτουργεί ως µέσο για την άσκηση πιέσεως (σε 
κάποιον/κάτι): χρησιµοποιούν τα συνδικάτα ως µοχλό πιέσεως προς την 
κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτηµάτων τους (β) κινητήριος µοχλός 
οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε κάνει κάτι να κινηθεί προς µία κατεύθυνση: το 
ξένο κεφάλαιο υπήρξε ο ~ τής οικονοµικής ζωής σ' αυτή τη χώρα 5. ράβδος που 
τοποθετείται κατάλληλα, για να ασφαλίζει εσωτερικά µία πόρτα ΣΥΝ. 
αµπάρα, σύρτης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *µογ-σλός, µε επίθηµα -slo-, όπως και το λατ. 
palus «πάσσαλος» (< *pak-slos). Η λ. ανάγεται πιθ. στη λ. µόγος «µόχθος, 
κόπωση, προσπάθεια» και συνδέεται µε τη λ. µόχθος (βλ.λ.)]. 

µπα επιφών. (προφορ.) δηλώνει: 1. έντονη απορία ή έκπληξη: ~, για δες ποιος 
ήρθε! || (συχνά και µε επανάληψη): ~, ~! Πώς από 'δώ; 2. άρνηση: -Θα µου 
δώσεις το αυτοκίνητο; —, που θα σ' το δώσω! || -Θα έρθεις το βράδυ; —, δεν 
νοµίζω! 3. δυσφορία, αγανάκτηση: ~ τον πα-λιάνθρωπο, τι κάθεται και λέει! 4. 
(εµφατ., συχνά µε το «α» µπροστά) (α) δυσφορία, αγανάκτηση: ~ το 
παλιόµουτρο, πού πήγε να µας µπλέξει! (β) ειρωνεία: α, ~, θα του ζητάµε την 
άδεια και για τον αέρα που αναπνέουµε; || α, ~, πολύ έξυπνος είσαι! 5. έντονη 
αποδοκιµασία: ~ που να σκάσεις, δεν σε αντέχω πια! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκπληξη. 
[ΕΤΥΜ. Ίσως πρόκειται για το αρχ. επιφώνηµα βά (ηχοµιµητική λ., από το 
βέλασµα των προβάτων), το οποίο διατήρησε την αρχ. προφορά [b]]. 

Μ.Π.Α. (η) Μοίρα Προστασίας Αεροδροµίων. 
µπαγάζια (τα) → µπαγκάζια 
µπαγα)µ)πόντης κ. βαγαπόντης (ο) (µπαγα)µ)πόντηδες}, µπα-γα)µ)πόντισσα 

(η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο αλήτης, ο άνθρωπος τού περιθωρίου 2. πρόσωπο 
που ζει µε µικροαπάτες, µικροαπατεώνας ΣΥΝ. κατεργάρης 3. (σκωπτ.) ο 
πονηρός: βρε τον ~, τι σκαρφίστηκε! — (υποκ.) µπαγα)µ)ποντάκος (ο), 
µπαγα)µ)ποντιά (η), µπαγα)µ(πόντι-κος, -η, -ο κ. βαγαπόντικος 

[ΕΤΎΜ. < ιταλ. vagabondo, µε αφοµοίωση τού αρχικού [ν] σε [b], < µτγν. λατ. 
vagabundus < λατ. vagor «πλανώµαι, περιφέροµαι» < vagus «περιφερόµενος, 
πλανώµενος, αλήτης»]. µπαγάσας (ο) {-ες κ. -ηδες} 1. πρόσωπο αναξιόπιστο, 
που µετέρχεται κάθε µέσο, πετυχαίνοντας τον σκοπό του µε ατιµίες και απάτες: 
µην ακούς αυτό τον ~ τι σου λέει! ΣΥΝ. απατεώνας 2. (σκωπτ. ή µε θαυµασµό) 
πρόσωπο που ενεργεί έξυπνα ή πονηρά, που καταφέρνει αυτό που θέλει µε 
διάφορους τρόπους: βρε τον -, κοίτα τον τι σκέφτηκε πάλι! — (υποκ.) 
µπαγασάκος (ο), µπαγάσικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατεργάρης. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µπαγάσα (ή) «πόρνη» < ιταλ. bagascia, πιθ. < οσκ. ♦bagassa | 
*bacassa «υπηρέτρια, δούλη»]. µπαγδαντίζιυ ρ. µετβ. {εύχρ. ενεστ.} 
κατασκευάζω µπαγδαντί (βλ.λ.). µπαγδαντί κ. µπαγδατί (το) µεσότοιχος ή 
οροφή που κατασκευάζεται από λεπτούς ξύλινους πήχεις και βάφεται µε 
ασβέστη. 



µπαγιαντέρα 1131 µπαίνω 
 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. Bagdad! < Bagdat «Βαγδάτη»]. µπαγιαντέρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} 1. Ινδή χορεύτρια και γενικότ. χορεύτρια θεάτρου 2. 
(µτφ.) γυναίκα που φορά πολλά στολίδια ή που κάνει προκλητικές 
κινήσεις. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. bayadere < πορτ. bailadeira «χορεύτρια» < ρ. 
bailar «χορεύω» < µτγν. λατ. ballare < αρχ. βαλλίζω «χορεύω, χοροπη-
δώ» < βάλλω]. µπαγιατεύω ρ. αµετβ. {µπαγιάτε-ψα, -µένος} 1. (για 
τροφές) γίνοµαι µπαγιάτικος: µπαγιάτεψε το ψωµί, δεν τρώγεται 2. 
(µτφ.) χάνω τη φρεσκάδα µου, παλιώνω: έχει µπαγιατέψει πια αυτό το 
αστείο || (σκωπτ.-εκφραστ.) µπαγιατέψαµε (γεράσαµε). — µπαγιάτεµα 
(το). µπαγιάτικος, -η, -ο 1. (για τρόφιµα) αυτός που µε τον καιρό έχει 
χάσει τη φρεσκάδα του (λ.χ. έχει σκληρύνει) (για ψωµί), δεν είναι πια 
τραγανός (για µπισκότο) ή έχει χαλάσει (για αβγά, φρούτα) ΣΥΝ. 
(λόγ.) έωλος 2. (µτφ.) αυτός που έχει παλιώσει και δεν προκαλεί πια 
εντύπωση ή ενδιαφέρον: ~ νέο | αστείο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µπαγιάτης < 
τουρκ. bayât < αραβ. bä'it]. µπαγΐατίλα (η) {χωρ. πληθ.} η άσχηµη 
χαρακτηριστική οσµή και η 
αλλοιωµένη γεύση που έχουν τα µπαγιάτικα τρόφιµα. µπαγιονέτα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ξιφολόγχη (βλ.λ.) 2. το σύστηµα εφαρµογής 
ηλεκτρικών λαµπτήρων που συνίσταται σε δύο µικρές εξοχές, µικρούς 
άξονες, οι οποίοι εισέρχονται σε αντίστοιχες εσοχές στερεώνοντας τον 
λαµπτήρα 3. (συνεκδ.) κάθε ηλεκτρικός λαµπτήρας, ο οποίος 
στερεώνεται µε αυτό το σύστηµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bayonette, από το 
όνοµα τής πόλης Bayonne τής Ν∆. Γαλλίας, όπου 
πρωτοκατασκευάστηκε η ξιφολόγχη]. µ πάγκα (η) → µπάνκα 
µπαγκαδορος (ο) → µπανκαδόρος 
µπαγκάζια κ. µπαγάζια (τα) {δύσχρ. µπαγκαζιών} (καθηµ.) οι απο-
σκευές (βλ. λ. αποσκευή): κατέφθασε µ'όλα του τα - (βλ. λ. γκαράζ). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. bagagia < γαλλ. bagage < παλ. γαλλ. bagues «πακέτα» < 
µέσ. αγγλ. bagge «τσάντα» (> αγγλ. bag) < αρχ. σκανδ. baggi]. 
µπαγκαζιερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} χαµηλό, φαρδύ και ανοιχτό καρό-
τσι µε ψηλές λαβές, µετακινούµενο µε τα χέρια ή ρυµουλκούµενο, στο 
οποίο φορτώνονται οι βαλίτσες, οι αποσκευές (λ.χ. στα αεροδρόµια) 
για την πιο εύκολη µεταφορά τους. [ΕΤΥΜ. < µπαγκάζια + -ιέρα, πβ. 
πουδρ-ιέρα, αλατ-ιέρα]. µπογκατέλα κ. µπακατέλα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. (λαϊκ.-µειωτ.) παλιό και ευτελές πράγµα, χωρίς καµιά αξία 
2. (µτφ.) µπαγκατέλε<; (οι) λόγια ασυνάρτητα χωρίς περιεχόµενο 
ΣΥΝ. κουραφέξαλα 3. ηλικιωµένη γυναίκα, χοντρή και δυσκίνητη · 4. 
ΜΟΥΣ. ανάλαφρο, σύντοµο και πνευµατώδες κοµµάτι συνήθ. για 
πιάνο. [ΕΤΥΜ, < ιταλ. bagattella, υποκ. τού baca < λατ. bac(c)a «ρώγα, 
καρπός»]. µπογκέρης (ο) → µπανκέρης 
µπαγκέτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η µικρή ξύλινη ράβδος που κρατά 

στο χέρι του ο αρχιµουσικός και διευθύνει την ορχήστρα 2. καθεµιά 
από τις δύο λεπτές ξύλινες βέργες, µε τις οποίες παίζει κανείς 
ντραµς, τύµπανο κ.λπ. 3. πολύ λεπτή και επιµήκης φρατζόλα ψωµιού: 
γαλλική ~. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. baguette < ιταλ. bacchetta, υποκ. τού bacco «µπαστού-
νι» < δηµώδ. λατ. *baccus < λατ. baculum (βλ. κ. βάκτρό)]. 
Ι\Λπαγκλαντές (το) → Μπανγκλαντές µπάγκος (ο) → πάγκος 
µπαγλαµάς (ο) {µπαγλαµάδες} 1. µικρό τρίχορδο όργανο τής λαϊκής 
µουσικής, µε µικρό σκάφος και µπράτσο, σαν µικρό µπουζούκι 2. (αρ-
γκό) πρόσωπο χωρίς υπόληψη, ασήµαντο: µιλάνε όλοι, µιλάει κι ο ~! 
— (υποκ.) µπαγλαµαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. baglama]. 
µπαγλαριί)νω ρ. µετβ. {µπαγλάρω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. δένω, 
συλλαµβάνω (κάποιον): τον µπαγλάρωσαν την ώρα που πουλούσε τα 
λαθραία ΣΥΝ. (αργκό) τσιµπάω, κάνω τσακωτό 2. (µτφ.) δέρνω άσχη-
µα, ξυλοκοπώ. — µπανλάρωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. baglamak «δένω», αντί τού µπαγλαντίζω, κατά τα 
γραπώνω, τσακώνω]. µπάζα (η) {δύσχρ. µπαζών} (οικ.) 1. το µεγάλο 
κέρδος που αποκτάται από εργασία, επιχειρήσεις κ.λπ. ή και µε 
αθέµιτα µέσα: γερή ~ για τους ληστές τής τράπεζας- ΦΡ. κάνω µπάζα 
κερδίζω πολλά χρήµατα: έκανε γερή µπάζα µε τη δουλειά στην επαρχία 
2. (στη χαρτοπαιξία) το σύνολο των χαρτιών που κερδίζει κανείς σε 
έναν γύρο σε ορισµένα παιχνίδια τής τράπουλας (µπριτζ, πρέφα κ.λπ.) 
ΣΥΝ. χαρτωσιά' ΦΡ. δεν πιάνω µπάζα δεν αξίζω τίποτα: το µοντέλο 
που έχεις δεν πιάνει µπάζα µπροστά στο δικό µου! 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. bazza «ευνοϊκή τύχη (στα χαρτιά)» < αραβ. bazza]. 
µπάζα (τα) {µπάζων} (περιληπτ.) άχρηστα υλικά (χώµα, τούβλα, σο-
βάδες κ.λπ.), που προέρχονται από κατεδαφισµένες οικοδοµές ή από 
εκχωµάτωση: µη ρίχνετε µπάζα! (σε πινακίδες)· ΦΡ. (οικ.) για τα µπά-
ζα για κάποιον/κάτι εντελώς άχρηστο: όπως κατάντησε η οµάδα, είναι 
για τα ~. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < παλ. ιταλ. basa < λατ. basis, τεχν. όρ., < αρχ. βάσις 
«θεµέλιο, στήριγµα»]. µπαζάρ (το) {άκλ.} ελλην. δωροαγορά- 
έκθεση διαφόρων προϊόντων προς πώληση για φιλανθρωπικούς 
συνήθ. σκοπούς, η οποία διοργανώνεται από συλλόγους, σχολεία κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bazar < περσ. bazar «παζάρι»]. µπαζούκα)ς) (το) 
{άκλ.} φορητός εκτοξευτής µη κατευθυνόµενων βληµάτων, ο οποίος 
απαρτίζεται από έναν λείο, χαλύβδινο, επιµήκη σωλήνα ανοιχτό και 
από τα δύο άκρα, που διαθέτει χειρολαβή, µηχανισµό σκανδάλης και 
στόχαστρο και στηρίζεται στον ώµο τού χειριστή (πβ. λ. 
αντιαρµατικός). 

[ΕΤΥΜ. < αµερ. bazooka (< bazoo < ολλ. bazuin «τροµπέτα»), ονοµ. που 
δόθηκε αρχικώς από τον Αµερικανό κωµικό Β. Burns (1896-1956) σε 
ένα παράξενο κόρνο, που είχε δύο σωλήνες]. 

µπάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έµπασα, µπασµένος} ♦ (µετβ.) 1. βάζω µέσα, 
εισάγω σε έναν χώρο, επιτρέπω (σε κάποιον/κάτι) να µπει: τον έµπα-
σε στο σπίτι του | στην οικογένεια του 2. επιτρέπω να µπει (κάτι) µέ-
σα (από τρύπα, άνοιγµα κ.λπ.): η βάρκα µπάζει νερά || το παράθυρο 
µπάζει κρύο αέρα 3. (µτφ.) κατατοπίζω (κάποιον), τον ενηµερώνω 
σχετικά µε (κάτι), µε όλες τις λεπτοµέρειες και τα µυστικά: τον έµπασε 
στα κόλπα τής δουλειάς- ΦΡ. µπάζω κάποιον στο νόηµα κάνω (κά-
ποιον) να καταλάβει, να αντιληφθεί (κάτι) ♦ (αµετβ.) 4. (για ύφασµα, 
ρούχα) µαζεύω, στενεύω (βλ. κ. λ. µπαίνω): έπλυνε τη µπλούζα της 
στο πλυντήριο κι έµπασε 5. επιτρέπω να µπαίνει κάτι µέσα (από 
άνοιγµα, τρύπα κ.λπ.): το σπίτι µπάζει από παντού (φέρνει κρύο) || η 
άµυνα τής οµάδας µπάζει απ' όλες τις µπάντες (είναι ανοιχτή στις 
αντίπαλες επιθέσεις) 6. (µτφ.) είµαι σαθρός: τα επιχειρήµατα του 
µπάζουν από παντού 7. (απρόσ. µπάζει) έρχεται µέσα κρύο: εδώ ~· ας 
καθίσουµε αλλού 8. (η µτχ. µπασµένος, -η, -ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
έµπάζω (µε σίγηση τού άτονου αρχικού φωνήεντος) < εµβάζω (βλ.λ.)]. 

µπαζώνω ρ. µετβ. {µπάζω-σα, -θηκα, -µένος} γεµίζω κοίλο χώρο µε 
µπάζα, για να τον ισοπεδώσω ή να χτίσω: µπάζωσαν την ακτή | το 
ποτάµι | τον χείµαρρο || έχουν χτίσει πάνω σε µπαζωµένα ρέµατα 
ΣΥΝ. επιχωµατώνω. — µπάζωµα (το). 

µπαίγνιο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το παίγνιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µπαίγνιον < αρχ. παίγνιον, πιθ. υπό την επίδραση τού ρ. εµπαίζω]. 

µπαϊλντίζω ρ. αµετβ. {µπάίλντισ-α, -µένος} (λαϊκ.) καταπονούµαι 
από έντονο σωµατικό, πνευµατικό ή ψυχικό πόνο, εξαντλούµαι από 
µεγάλη κούραση, ταλαιπωρία ή λύπη: µπαίλντισε πια ο άνθρωπος απ' 
τη ζέστη ΣΥΝ. κατακουράζοµαι, αποκάµνω. — µπαΐλντισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. bayildim, αόρ. τού bayilmak «λιποθυµώ»]. 

µπαινάκης (και) βγαινάκης (ο) (καθηµ.) για περιπτώσεις στις οποίες 
αδιαφορεί κανείς για τις υποδείξεις που του γίνονται, που δεν δίνει 
καµία προσοχή σε ό,τι του λέγεται, που ό,τι του λένε «από το ένα 
αφτί µπαίνει και από το άλλο βγαίνει». 

µπαιν-µαρί (το) → µπεν-µαρί 
µπαινοβγαίνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. µπαίνω 

κάπου και βγαίνω: απ' το πρωί ~ στην κουζίνα 2. επισκέπτοµαι πολύ 
συχνά (κάποιον), συχνάζω (κάπου): µπαινοβγαίνουν πολλοί στο σπίτι 
της κι ο κόσµος λέει πολλά. 

µπαίνω ρ. αµετβ. {µπήκα (να/θα µπω...· προστ. µπες | έµπα, µπείτε | 
µπάτε), µπασµένος} 1. περνώ την είσοδο κλειστού χώρου, κινούµαι 
από εξωτερικό χώρο, ώστε να βρεθώ σε εσωτερικό: ~ στο σπίτι | στο 
διαµέρισµα | στο γραφείο | στο µπάνιο ΣΥΝ. εισέρχοµαι ANT. βγαίνω, 
εξέρχοµαι· ΦΡ. (παροιµ.) µπάτε σκύλοι αλέστε κι αλεστικά µη 
δώς)ε)τε | δίνετε για την ασυδοσία και την αυθαιρεσία που επικρατεί 
(κάπου): αυτή η εταιρεία είναι ~ 2. καταλήγω κινούµενος από σηµείο 
που θεωρείται εξωτερικό σε σηµείο που θεωρείται εσωτερικό: µπήκε 
άµµος στα παπούτσια || µπαίνει σκόνη στα µάτια | στη µύτη | στα αφτιά 
|| ΑΘΛ. η µπάλα µπήκε στο τέρµα | στο καλάθι || µπήκε γκολ | καλάθι 
(επετεύχθη γκολ | καλάθι) 3. περνώ σηµείο, το οποίο θεωρείται αρχή, 
σύνορο, όριο, γενικά είσοδος σε ευρύτερο χώρο, περιφέρεια κ.λπ.: ~ σε 
µια χώρα | στο χωριό | στο λιµάνι | σε µια πόλη ΣΥΝ. εισέρχοµαι ANT. 
εξέρχοµαι, βγαίνω- (ειδικότ.) εισέρχοµαι ως κατακτητής: «µπήκαν 
στην πόλη οι οχτροί» (τραγ.) || όταν οι Οθωµανοί µπήκαν στην Πόλη 
4. (για είσοδο σε µεταφορικό µέσο) επιβιβάζοµαι: ~ στο πλοίο | στο 
αεροπλάνο | στο αυτοκίνητο | στο λεωφορείο | στο ταξί ANT. βγαίνω, 
αποβιβάζοµαι 5. εισχωρώ σε (κάτι), µπήγοµαι: το καρφί µπήκε στο 
ξύλο || µια ακίδα µπήκε στο δάχτυλο µου || στο πόδι του µπήκαν 
αγκάθια από αχινό ΣΥΝ. εισδύω ΑΝΤ. βγαίνω 6. καταλήγω από έξω 
µέσα σε κάτι περνώντας από δίοδο, πέρασµα: έµπαινε αέρας από τα 
παράθυρα || από τις χαραµάδες έµπαινε λιγοστό φως || από ένα 
άνοιγµα στην οροφή µπαίνει κρύος αέρας 7. (για διαστάσεις) 
µικραίνω, συρρικνώνοµαι: το παντελόνι µπήκε στο πλύσιµο ΣΥΝ. 
µαζεύω, µπάζω 8. χωράω, εφαρµόζω (κάπου): είναι µικρό το άνοιγµα 
και δεν µπαίνει || δεν µου µπαίνει αυτό το παντελόνι, είναι στενό || 
πού να µπει τόσο µεγάλο κιβώτιο σε τόσο µικρό χώρο; 9. το-
ποθετούµαι (ώστε να ταιριάζω): το τραπέζι δεν µπαίνει σ' αυτό το 
σηµείο- δεν δείχνει ωραία || το φις δεν µπαίνει σ' αυτή την πρίζα 10. 
τοποθετούµαι στο σηµείο που πρέπει, τακτοποιούµαι: µόλις τελειώ-
νει κάθε φάκελος, µπαίνει στη θέση του || σε ποιο ράφι µπαίνουν οι 
µπίρες; || πού µπαίνουν αυτοί οι τόµοι; 11. σηµειώνοµαι, τίθεµαι: 
στην προπαραλήγουσα µπαίνει πάντα οξεία || σε ποιο γράµµα µπαίνει 
η δασεία; 12. (µτφ.) αποφασίζω να συµµετάσχω (σε κάτι που ήδη 
διεξάγεται): η Ελλάδα µπήκε στον πόλεµο στο πλευρό των Συµµάχων 
|| µπήκε στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική µε τηλεφωνική του 
παρέµβαση || και η Γερµανία µπαίνει στον χορό των διαπραγµα-
τεύσεων για την εξεύρεση πολιτικής λύσης 13. εντάσσοµαι (κάπου), 
καταφέρνω να εισαχθώ: πόσοι υποψήφιοι µπαίνουν κάθε χρόνο στα 
Α.Ε.Ι.; || µπήκε στον Ο.Τ.Ε. µε διαγωνισµό || οι χώρες που θα µπουν 
στην Ε.Ε. 14. (ειδικότ. για νοσοκοµείο) εισάγοµαι λόγω ασθενείας ή 
για εξετάσεις: µπήκε επειγόντως στο νοσοκοµείο || µπήκε για εξετά-
σεις σε ιδιωτική κλινική || σε λίγες µέρες θα µπει στο χειρουργείο για 
αφαίρεση χολής 15. (σε µοναστήρι) εγκαταλείπω τα εγκόσµια, γίνο-
µαι µοναχός, καλόγερος: είναι δυο χρόνια τώρα που µπήκε σε µονα-
στήρι 16. γίνοµαι, ορίζοµαι (µετά από απόφαση): µπήκαν µάρτυρες 
στην υπόθεση τής πώλησης τής εταιρείας || µπαίνω συνέταιρος σε 
επιχείρηση 17. εξαναγκάζοµαι να κάνω (κάτι): εξαιτίας του µπήκε σε 
µεγάλα έξοδα- ΦΡ. (α) µπαίνω στον κόπο βλ. λ. κόπος (β) µπαίνω σε 
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µπελά | µπελάδες βλ. λ. µπελάς 18. αρχίζω, ξεκινώ: ο Ολυµπιακός 
µπαίνει στη µάχη για το πρωτάθληµα Ευρώπης 19. (στη φυλακή | στη 
στενή | µέσα) φυλακίζοµαι: µπήκε στη φυλακή για χρέη 20. (µτφ.) για 
είσοδο σε χώρο | χρόνο | πεδίο κ.λπ.: µπήκε στον κυβερνοχώρο | στο 
διαδίκτυο (Ίντερνετ) || η χώρα αυτή µπήκε στον 21ο αι. µε πολλά 
προβλήµατα || ~ σε άλλη φάση | σε νέα κρίσιµη περίοδο | στη νέα 
εποχή ΣΥΝ. εισέρχοµαι, κάνω την είσοδο µου 21. αρχίζω νέο χρόνο 
στην ηλικία µου, «πατάω»: ~ στα είκοσι | στα τριάντα | στο τεσσα-
ρακοστό έτος της ηλικίας µου ΑΝΤ. κλείνω 22. (για εποχές, µήνες) έρ-
χοµαι, εµφανίζοµαι, εκδηλώνοµαι µε χαρακτηριστικό τρόπο: όπου να 
'ναι, θα µπει ο χειµώνας || ο Μάρτιος µπήκε για τα καλά µε βροχές και 
κρύο 23. αρχίζω να σκέφτοµαι σύµφωνα µε ορισµένο τρόπο σκέψεως: 
ας µη µπούµε σε τέτοιου είδους λογική || όταν µπαίνει κανείς σε αυτή 
τη συλλογιστική, καταλήγει σε ακραία συµπεράσµατα- ΦΡ. (α) µπαίνω 
στο νόηµα αντιλαµβάνοµαι, εννοώ: άργησε, αλλά τελικά µπήκε στο 
νόηµα || θα σου εξηγήσω, για να µπεις στο νόηµα- κ. απολύτως 
(αργκό) µπήκα, έτσι έγινε η κοµπίνα- µπήκες; (το αντελήφθης, το 
κατάλαβες;) (β) µπαίνω στο πνεύµα (κάποιου) καταλαβαίνω τι εννοεί, 
πώς σκέφτεται: για να µπεις στο πνεύµα τού συγγραφέα, πρέπει να 
ξέρεις ορισµένα στοιχεία για τη ζωή του 24. υπεισέρχοµαι, αρχίζω να 
αναφέροµαι σε κάτι: ας µη µπούµε τώρα σε λεπτοµέρειες, θα σας 
παρουσιάσω το σχέδιο πρώτα σε γενικές γραµµές 25. (αργκό) (~ 
κάποιου | σε κάποιον) λέω σε κάποιον πράγµατα που ξέρω ότι τον 
ενοχλούν ή τον εκνευρίζουν ή του λέω κάτι µε δηκτικό τρόπο: πάψε 
να του µπαίνεις, γιατί µπορεί να σε χτυπήσει! || µόλις σταµάτησαν να 
τραγουδούν, του µπήκε λέγοντας: «τι το θες το τραγούδι, αφού δεν 
έχεις φωνή;» · ΦΡ. (α) (µτφ.) µπαίνω στο µάτι (κάποιου) (i) γίνοµαι το 
αντικείµενο τής επιθυµίας του ή διεκδίκησης του: το νησί έχει µπει 
στο µάτι τής γειτονικής χώρας (ii) ενοχλώ ή δυσαρεστώ (κάποιον) µε 
τις επιδόσεις, τα επιτεύγµατα µου κ.λπ., τον κάνω να µε φθονήσει 
ΣΥΝ. γίνοµαι | είµαι καρφί στο µάτι (κάποιου) (β) µου µπαίνουν ψύλλοι 
στ' αφτιά βλ. λ. αφτί (γ) (µτφ.) από το ένα αφτί µπαίνει κι απ' το άλλο 
βγαίνει για κάποιον που δεν δίνει σηµασία σε ό,τι ακούει, που είναι 
σαν να µην το άκουσε (ιδ. για µαθητές): ό,τι και να του πεις, είναι το 
ίδιο- ~! (δ) (µτφ.) µπαίνω στη µύτη | στο ρουθούνι (κάποιου) βλ. λ. 
µύτη (ε) µπαίνω µέσα (i) σχηµατίζω βαθούλωµα: από το τρακάρισµα 
η πόρτα µπήκε µέσα (ii) εµφανίζω παθητικό, ζηµιά: ξεκίνησε καλά η 
επιχείρηση, αλλά τελικά µπήκε µέσα ΣΥΝ. χρεωκοπώ (iii) µε 
κλείνουν φυλακή: αν δεν πληρώσεις εγκαίρως τα χρέη σου, θα µπεις 
µέσα (στ) µπαίνω σε (µια) σειρά αρχίζω να ενεργώ οργανωµένα, µε 
πρόγραµµα: παντρέψου, να κάνεις οικογένεια, ν'ανοίξεις σπίτι, να 
µπεις επιτέλους σε µια σειρά (ζ) µπαίνω σε λίστα καταγράφοµαι σε 
κατάλογο αναµονής, προτεραιοτήτων κ.λπ.: η κατασκευή γέφυρας 
έχει µπει στη λίστα των έργων που πρόκειται να γίνουν (η) µπαίνω 
στον χορό (i) αρχίζω να χορεύω: «µπείτε κορίτσια στον χορό» (δηµοτ. 
τραγ.) (ii) (µτφ.) αρχίζω να δραστηριοποιούµαι σε ορισµένο τοµέα, να 
έχω ενεργό συµµετοχή: µετά την Κίνα και η Γαλλία µπαίνει στον χορό 
των πυρηνικών δοκιµών (θ) µπαίνω στα χωράφια (κάποιου) | σε ξένα 
χωράφια αναφέροµαι σε πράγµατα τής αρµοδιότητας ή τής 
ειδικότητας άλλου: µε αυτά που λέτε µπαίνετε στα χωράφια µου, 
οπότε είναι καλύτερο να εξηγήσω εγώ το θέµα (ι) µπαίνω στο 
στόχαστρο (κάποιου) βλ. λ. στόχαστρο (ια) µπαίνω στη µέση | 
ανάµεσα σε κάποιους (i) παρεµβάλλοµαι: ο δροµέας µπήκε ανάµεσα 
στους δύο προπορευόµενους (ii) (µτφ.) χωρίζω ή συµβάλλω στον χω-
ρισµό κάποιων: από τότε που µπήκε αυτός στη µέση, είναι έτοιµοι να 
χωρίσουν (ιβ) µπαίνω στον πειρασµό βλ. λ. πειρασµός (ιγ) (κάτι) µου 
µπαίνει στον νου | στο µυαλό | στο κεφάλι (µεσν. φρ.) µου γεννιέται 
µια ιδέα και τη σκέφτοµαι συνέχεια· σχεδιάζω να κάνω κάτι: του 
µπήκε στον νου η ιδέα να ανοίξει µαγαζί (ιδ) µπαίνω σε σκέψεις (για 
κάτι) βλ. λ. σκέψη (ιε) βάζω (κάποιον) | µπαίνω στα αίµατα βλ. λ. αίµα 
(ιστ) µπαίνω | µπλέκοµαι | µπερδεύοµαι στα πόδια (κάποιου) βλ. λ. 
µπερδεύω (ιζ) µπαίνω στη µέση βλ. λ. µέση. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < έµπαίνω (µε σίγηση τού άτονου αρχικού φωνήεντος) < 
αρχ. έµβαίνω < εµ- (< εν-) + βαίνω. Ήδη µεσν. είναι οι φρ. µπαίνω 
στον κόπο | στη µέση | στη φωτιά. Σχετικά µε τη φρ. µπαίνω σε λε-
πτοµέρειες, πβ. την αντίστοιχη µεσν. εµβαίνω εις λέπτην]. 

µπαίνω: συνώνυµα. Το µπαίνω (από αρχ. έµβαίνω) είναι το γενικό 
ρήµα που χρησιµοποιείται σήµερα µε τη σηµ. «κινούµαι προς το 
εσωτερικό ενός χώρου». Λογιότερη είναι η χρήση τού εισέρχοµαι 
(Εισέρχοµαι τώρα στο κύριο θέµα τής οµιλίας µου). Το εισβάλλω 
σηµαίνει «µπαίνω βιαίως, παρά τη θέληση των κατεχόντων τον χώ-
ρο» (o εχθρός εισέβαλε στη γειτονική χώρα και κατέλαβε τα εδάφη 
της). Η σηµασιολογική απόχρωση τού «κρυφά» υποδηλώνεται στη 
χρήση των εισχωρώ και εισδύω (Κατάφερε και εισχώρησε | ει-
σέδυσε στα άδυτα τής παράνοµης οργάνωσης) και ακόµη περισ-
σότερο στο διεισδύω. Ειδικότερα, το διεισδύω (αντί δι-εισ-δύοµαι, 
πβ. ενδύοµαι > ντύνοµαι, υποδύοµαι, αναδύοµαι κ.ά.), αλλά και το 
απλό εισδύω έχουν, παρά ταύτα, και καλή σηµασία: «εµβαθύνω, 
προχωρώ εις βάθος» (Εχει την ικανότητα να εισδύει | διεισδύει στο 
πρόβληµα και να βρίσκει λύσεις), εξού και το διεισδυτικός 
(∆ιακρίνεται από διεισδυτικό πνεύµα). Η έννοια τού «κρυφά, λα-
θραία, χωρίς να γίνω αντιληπτός» είναι εντονότερη στα καθηµερι-
νής χρήσεως ρ. χώνοµαι και τρυπώνω απ' όσο στο λογιότερο υπει-
σέρχοµαι. 

µπαϊπάς (το) {άκλ.} (εσφαλµ. προφορά µπαϊµπάς) ελλην. παρακα-
µπτήριος επέµβαση ΙΑΤΡ. χειρουργική διαδικασία για την προσωρινή 
ή µόνιµη θεραπεία τής στένωσης ή τής απόφραξης αιµοφόρου αγγεί-
ου, κατά την οποία το µόσχευµα που τοποθετείται συνδέεται µε το 

πάσχον ή αποφραγµένο αγγείο σε δύο σηµεία του, ψηλότερα και χα-
µηλότερα από το σηµείο στένωσης ή απόφραξης του, ώστε η κυκλο-
φορία τού αίµατος ή άλλου σωµατικού υγρού να παρακάµπτεται. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. by pass «παρακαµπτήριος»]. µπαϊράκι (το) {χωρ. 
γεν.} (λαϊκ.) σηµαία, παντιέρα ΣΥΝ. λάβαρο· ΦΡ. σηκώνω µπαϊράκι | 
κεφάλι | παντιέρα εξεγείροµαι, διεκδικώ δυναµικά τα δικαιώµατα µου, 
επαναστατώ εναντίον κάποιου, απειθαρχώ: οι ραγιάδες τού Μοριά 
σήκωσαν µπαϊράκι || µικρή-µικρή σήκωσε µπαϊράκι κατά των δικών της 
κι έφυγε απ' το σπίτι ΣΥΝ. στασιάζω. [ΕΤΥΜν< τουρκ. bayrak]. 
µπαϊράµι (το) {µπαϊραµ-ιού | -ιών} καθεµιά από τις δύο µεγάλες θρη-
σκευτικές γιορτές τού ισλάµ, από τις οποίες η µία συµπίπτει µε το 
τέλος τής νηστείας τού ραµαζανιού και η άλλη ακολουθεί µετά από 
εβδοµήντα ηµέρες. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bayram]. µπάιτ (το) {άκλ.} 
ελλην. ψηφιολέξη ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα µετρήσεως ψηφιακής 
πληροφορίας· αποτελείται από οκτώ δυαδικά ψηφία (bits). [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. byte, αγν. ετύµου]. µπακ (το/ο) {άκλ.} ελλην. οπισθοφύλακας, 
αµυντικός ΑΘΛ. παίκτης ποδοσφαιρικής οµάδας, που η θέση του είναι 
στην άµυνα: πλάγιος ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. back «πίσω» < αρχ. αγγλ. 
baec]. µπάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η κοιλιά: φούσκωσε τη ~ 
του 2. το φούσκωµα τού στοµαχιού ή τής κοιλιάς από το πάχος: έχεις 
κάνει ~ ΣΥΝ. προκοίλι. [ETYM; < αλβ. baka]. µπάκακας (ο) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) ο βάτραχος.  — (υποκ.) µπάκα κά κι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µπαµπάκας < µτγν. βάβακας, ηχοµιµητική «γλώσσα» τού 
Ησυχίου, η οποία προήλθε από τη φωνή τού βατράχου]. µπακάλης (ο) 
{µπακάληδες}, µπακάλισσα (η) {µπακαλισσών} 1. ιδιοκτήτης 
καταστήµατος στο οποίο πωλούνται προϊόντα πολλών ειδών, συνήθ. 
για οικιακή χρήση και ορισµένα τυποποιηµένα είδη τροφίµων ο 
παντοπώλης 2. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που κάνει πρόχειρους 
υπολογισµούς ή προχειροδουλειές, που δουλεύει εµπειρικά: δεν τον 
εµπιστεύοµαι για µια τόσο υπεύθυνη δουλειά, αυτός είναι ~! [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. bakkal]. µπακαλιάρος (ο) (καθηµ.) 1. εδώδιµο θαλάσσιο ψάρι 
που ψαρεύεται για το εκλεκτό του κρέας και απαντά σε ολόκληρη τη 
Μεσόγειο Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο και τον Ατλαντικό Ωκεανό 
2. κάθε εδώδιµο θαλάσσιο ψάρι, το οποίο ανήκει στην ίδια οικογένεια 
µε το παραπάνω ψάρι 3. (συνεκδ.) το ψάρι αυτό µαγειρεµένο: ~ 
σκορδαλιά. Επίσης βακαλάος. — (υποκ.) µπακαλιαράκι (το). [ΕΤΥΜ. 
< διαλεκτ. ιταλ. *baccaglaro < ισπ. bacalao < βασκ. bakai]ao, αγν. 
ετύµου]. µπακαλική (η) {χωρ. πληθ.} 1. το επάγγελµα τού µπακάλη·  
ΦΡ. είδη µπακαλικής τα προϊόντα που πωλούνται στο κατάστηµα τού 
µπακάλη 2. (µτφ.) οι πρόχειροι, πρακτικοί υπολογισµοί: δεν θέλει 
πολλή σκέψη, είναι απλή ~. µπακάλικο (το) το κατάστηµα τού 
µπακάλη, το παντοπωλείο.   — 
(υποκ.) µπακαλικάκι (το). µπακάλικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται 
µε τον µπακάλη: ~ τεφτέρι 2. (µτφ.) αυτός που γίνεται µε 
προχειρότητα και βασίζεται στην εµπειρία: ~ λογαριασµός. 
µπακαλίστικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε το µπακάλικο ή τον 
µπακάλη: ~ λογαριασµός (που γίνεται πρόχειρα σε χαρτί µε απλές 
αριθµητικές πράξεις) 2. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που εκφράζει ή 
προκύπτει από µικρόψυχη υπολογιστική νοοτροπία: δεν τα µπορώ 
αυτά τα ~ στις σχέσεις των ανθρώπων, τι θα κερδίσω και τι θα βγει-
σκοπός είναι να δίνεις, επειδή το θέλεις. — µπακαλίστικα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. µπακαλόγατος (ο) (λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) ο γάτος 
τού παντοπώλη, που έµενε µέσα σε παντοπωλείο· (κατ' επέκτ.) ο 
καλοθρεµµένος γάτος 2. (ειρων.) νεαρός υπάλληλος που εργάζεται σε 
παντοπωλείο ΣΥΝ. µπακαλόπαιδο. µπακαλοδέφτερο κ. 
µπακαλοτέφτερο (το) πρόχειρο, τσαλακωµένο σηµειωµατάριο, όπως 
αυτό που χρησιµοποιούσε ο µπακάλης. µπακαλόπαιδο (το) 1. νεαρός 
υπάλληλος µπακάλικου 2. ο γυιος τού 
παντοπώλη. Επίσης µπακαλόπουλο (το). µπακαλόχαρτο (το) 1. 
πρόχειρο χαρτί πάνω στο οποίο έκαναν υπολογισµούς ή κρατούσαν 
σηµειώσεις οι µπακάληδες 2. χαρτί όπου αναγράφονται σηµειώσεις 
µε πρόχειρο τρόπο. µπακαράς (ο) {χωρ. πληθ.} χαρτοπαίγνιο που 
παίζεται µε έναν µπαν-κέρη και πολλούς παίκτες, συνήθ. σε καζίνο: « 
πήρα δεκαοχτώ χιλιάδες απ' τον ~» (λαϊκ. τραγ.). Επίσης µπακαρά 
(το). [ETYM < γαλλ. baccara, αγν. ετύµου]. µπακιρένιος, -ια, -ιο 
αυτός που είναι κατασκευασµένος από χαλκό, 
ο χάλκινος: ~ σκεύος | νόµισµα. µπακίρι (το) {µπακιρ-ιού | -ιών} 
(λαϊκ.) 1. ο χαλκός 2. µπακίρια (τα) χάλκινα µαγειρικά σκεύη ΣΥΝ. 
χαλκώµατα. Επίσης µπακιρικό (το) (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bakir]. µπακιρτζήδικο (το) το εργαστήριο τού 
µπακιρτζή. µπακιρτζής (ο) {µπακιρτζήδες} ο κατασκευαστής 
χάλκινων µαγειρικών σκευών, µπακιριών ΣΥΝ. χαλκωµατάς. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bakirci]. µπακιρώνω ρ. {µπακίρω-σα, -θηκα, -
µένος} (λαϊκ.) καλύπτω µε φύλλα χαλκού, επιχαλκώνω. — 
µπακίρωµα (το). µπακλαβαδωτός, -ή, -ό αυτός που έχει το σχήµα 
των κοµµατιών 

µπακλαβά, ο ροµβοειδής. µπακλαβάς (ο) {µπακλαβάδες} 
σιροπιαστό γλύκυσµα ταψιού, που 
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παρασκευάζεται από φύλλα ζύµης, βούτυρο ή λάδι, καρύδια και µέ-
λι και κόβεται συνήθ. σε ροµβοειδή κοµµάτια. — (υποκ.) µπακλαβα-
δάκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. baklava]. µπακοτερµα (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} 
(µεταξύ παιδιών που παίζουν ποδόσφαιρο) ο παίκτης που παίζει και 
ως τερµατοφύλακας και ως αµυντικός (µπακ), όταν τα παιδιά που 
παίζουν είναι λιγότερα από όσα χρειάζονται για να συµπληρώσουν 
κανονική οµάδα. [ΕΤΥΜ. < µπακ + τέρµα]. µπακούρι (το) {µπακουρ-
ιού | -ιών} (οικ.) ο άνδρας που έχει µείνει πολύ καιρό χωρίς ταίρι, που 
έχει στερηθεί την ερωτική συντροφιά: έµεινε | είναι ~. Επίσης 
µπακούρης (ο). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. bakir «παρθένος, ανέγγιχτος»]. 
µπάλα (η) (παλαιότ. ορθ. µπάλλά) {σπάν. µπαλών} 1. µάζα σώµατος 
που έχει συνήθ. σχήµα σφαίρας: τρώω µια ~ παγωτό || µια ~ χιονιού 
ΣΥΝ. σφαίρα 2. σφαιρικό αντικείµενο, που κατασκευάζεται από διά-
φορα υλικά και σε διάφορα µεγέθη, είναι είτε συµπαγές είτε από δέρµα 
εξωτερικά και εσωτερικά έχει σαµπρέλα που φουσκώνει- χρησι-
µοποιείται σε ποικίλα αθλήµατα, όπως στο ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, 
το µπέιζµπολ, το τένις κ.λπ.: φουσκώνω τη ~ || δερµάτινη | πλαστική ~ 
|| ~ του βόλεϊ | τού χάντµπολ || πετώ | ρίχνω | κλοτσώ τη - ΣΥΝ. τόπι, 
σφαίρα· ΦΡ. (α) σκάω τη µπάλα (i) την τρυπώ, ώστε να ξεφουσκώσει 
(ii) (στο ποδόσφαιρο) ρίχνω τη µπάλα από ύψος στο έδαφος, ώστε να 
αναπηδήσει (β) παίρνει (κάποιον) η µπάλα κάποιος υφίσταται µαζί µε 
άλλους τις συνέπειες για κάτι για το οποίο όµως ο ίδιος δεν ευθύνεται: 
αυτοί οι δυο έκαναν την κατάχρηση, αλλά τον πήρε κι αυτόν η µπάλα, 
γιατί δούλευε στο ίδιο γραφείο µε αυτούς 3. (συνεκδ.) το ποδόσφαιρο: 
από µικρός ενδιαφερόταν µόνο για τη ~ || παίζω | βλέπω | αγαπώ τη ~ || 
οι αστέρες τής ~ || οι φίλαθλοι φέτος θα χορτάσουν ~ || η ~ έχει λεφτά || 
θ' ασχοληθεί µε τη ~ 4. οβίδα παλιού καννονιού 5. (ειδικότ. παλαιότ.) 
σιδερένια σφαίρα, που δένεται µε αλυσίδα στο πόδι καταδίκων σε 
φυλακές 6. κάθε µάζα από πολλά, κυρ. οµοειδή αντικείµενα πιασµένα 
ή στοιβαγµένα µαζί σε κύλινδρο ή γενικότ. σφαιρικό σχήµα: έκανε 
µία - τα ρούχα || µια ~ βαµβάκι | στάχυα. — (υποκ.) µπαλάκι (το) 
(βλ.λ.) κ. µπαλίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < διαλεκτ. ιταλ. balla < ιταλ. palla, γερµ. προελ., πβ. αρχ. 
γερµ. bal, αρχ. σκανδ. bollr κ.ά.], µπαλαδόρος (ο) ποδοσφαιριστής ο 
οποίος διαθέτει µεγάλη επιδεξιότητα στον χειρισµό τής µπάλας. 
[ΕΤΥΜ. < µπάλα + -δόρος (βλ.λ.)]. µπα λα ίνα (η) -> µπαναίλα 
µπαλάκι (το) {χωρ. γεν.} η µικρή µπάλα: το ~ τού πινγκ-πονγκΙ τού τέ-
νις- ΦΡ. (α) πετώ σε κάποιον το µπαλάκι µεταθέτω σε άλλον την ευ-
θύνη για κάτι: µόλις τα βρήκε δύσκολα, πέταξε το µπαλάκι στους 
υφισταµένους του (β) κάνω (κάποιον) µπαλάκι στέλνω (κάποιον) από 
τον έναν αρµόδιο στον άλλον, χωρίς να τον εξυπηρετώ: µε έκαναν 
µπαλάκι στην εφορία, µέχρι να τακτοποιήσω τελικά την υπόθεση µου. 
µπαλαλάικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} τρίχορδο παραδοσιακό ρωσικό όρ-
γανο µε τριγωνικό σκάφος, τού οποίου το πίσω µέρος είναι επίπεδο 
και παίζεται µε τα πλήκτρα ή µε τα δάχτυλα. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. 
balalaika]. µπαλαµούτι (το) {µπαλαµουτ-ιού | δύσχρ. -ιών} (λαϊκ.) 1. 
κόλπο, τέχνασµα, απάτη (συνήθ. σε χαρτοπαίγνιο) 2. (!) ως 
χαρακτηρισµός ερωτικών θωπειών. [ΕΤΥΜ. < σλαβ. balamut]. 
µπαλαµουτιάζω ρ. µετβ. {µπαλαµούτιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. 
εξαπατώ (κάποιον) κατά τη χαρτοπαιξία· (γενικότ.) παραπλανώ µε 
δόλο, υ.ε τεχνάσµατα 2. (!) βάζω χέρι (συνήθ. σε γυναίκα), χουφτώνω. 
µπαλάντα (η) → µπαλλάντα µπαλαντέζα (η) → µπαλλαντέζα 
µπαλαντέρ (ο) -> µπαλλαντέρ µπαλάντζα (η) → παλάντζα 
µπαλαούρο (το) 1. ΝΑΥΤ. η αποθήκη πλοίου, η οποία συνήθ. βρίσκε-

ται κάτω από το πυροβολείο µακριά από τα µέρη τού πλοίου όπου 
µένει ή κινείται το πλήρωµα και στην οποία συνήθ. φυλάσσονται εύ-
φλεκτα υλικά όπως χρώµατα, σχοινιά, κ.λπ.· παλαιότ. χρησίµευε ως 
χώρος κράτησης ή φυλάκισης 2. ο χώρος φυλάκισης, µπουντρούµι: 
τον έκλεισαν στο ~ || πήγε ~ ΣΥΝ. φυλακή, (λόγ.) δεσµωτήριο, (λαϊκ.) 
στενή. Επίσης µπαλαούρος (ο). 

[ΕΤΥΜ. Πιθ. αντιδάν., < ιταλ. balaustro «περίφραγµα» < balausto «άν-
θος αγριοροδιάς» < λατ. balaustium < µτγν. βαλαύστιον, αγν. ετύµου]. 
µπαλαρίνα (η) -> µπαλλαρίνα µπαλάσκα (η) -> παλάσκα 
µπαλάφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκό) ανοησία, σαχλαµάρα. — (µε-
γεθ.) µπαλαφάρα (η). [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. µπαλένα (η) → 
µπαλαίνα µπαλέτο (το) → µπαλλέτο 
µπαλιά (η) 1. το χτύπηµα τής µπάλας και η τροχιά που διαγράφει κα-
τά την κίνηση της: έριξε πολύ καλή ~ || µακρινή | δυνατή ~ || ~ ακρι-
βείας || έξυπνη - || —τρύπα (µεταβίβαση τής µπάλας σε παίκτη περ-
νώντας την ανάµεσα από αντιπάλους) 2. το χτύπηµα (κάποιου) από 
µπάλα: από µια ~ µού έσπασαν τα γυαλιά. µπαλκονάτος, -η, -ο 1. 
(σπίτι, διαµέρισµα) που έχει µπαλκόνι 2. (κυρ. για πολιτικό) αυτός 
που διαθέτει ευχέρεια λόγου, παραστατικό ύφος, που µπορεί να 
επικοινωνεί µε το πλήθος (κυρ. σε µεγάλες συγκεντρώσεις) και να το 
συνεγείρει. µπαλκόνι (το) {µπαλκον-ιού | -ιών} 1. η εξωτερική 
προέκταση τού δαπέδου διαµερίσµατος ή γενικότ. κατοικίας, η οποία 
δεν κτίζεται γύ- 

ρω-γύρω, αλλά στην άκρη της τοποθετούνται κάγκελα ή χαµηλό κτι-
στό περιτείχισµα (για προφύλαξη από πτώση)· η (συνήθ. στενή) βε-
ράντα: βγαίνω | κάθοµαι στο - || στενό | φαρδύ | ψηλό | µικρό | πα-
ραδοσιακό | ξύλινο ~ || από το ~ βλέπεις µέχρι κάτω στη θάλασσα· ΦΡ. 
µιλάω | βγαίνω στο µπαλκόνι εκφωνώ συνήθ. πολιτικό λόγο ή εµφα-
νίζοµαι µπροστά σε συγκεντρωµένο πλήθος: τώρα που πλησιάζουν 
εκλογές, θα αρχίσουν όλοι οι πολιτικοί να βγαίνουν στα µπαλκόνια 2. 
υψηλή τοποθεσία µε θέα: το σηµείο αυτό ονοµάζεται «το ~ τού Πη-
λίου» 3. (λαϊκ.) µπαλκόνια (τα) για πλούσιο γυναικείο στήθος: µια 
γυναικάρα µε τους εξώστες και τα ~ της. — (υποκ.) µπαλκονάκι (το), 
(µεγεθ.) µπαλκονάρα (η). 

[ΕΤΎΜ. < ιταλ. balcone, γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. balko «δοκός» (> 
γερµ. Balken), αγγλ. balk κ.ά. Βλ. κ. φάλαγγα]. µπαλκονόπορτα (η) η 
πόρτα που οδηγεί σε µπαλκόνι. µπαλλάντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
ΦΙΛΟΛ. (α) ποιητική σύνθεση, η οποία αποτελείται κατά κανόνα από 
µία έως τέσσερεις οκτάστιχες στροφές, στο τέλος καθεµιάς από τις 
οποίες ακολουθούσε ολιγόστιχη, επαναλαµβανόµενη επωδός και η 
οποία επικράτησε κυρ. κατά τον 15ο αι. στην Ευρώπη (β) 
λυρικοαφηγηµατική σύνθεση µε σύντοµους στίχους, στροφές σε 
γρήγορο και ζωηρό ρυθµό και έντονη σύνδεση µε τη λαϊκή παράδοση 
των ευρωπαϊκών χωρών: οι - τού Γκαίτε | τού Σίλ-λερ | τού Τέννυσον | 
τού Ουγκώ (για την Ελλάδα, πβ. λ. παραλογή) 2. ΜΟΥΣ. (α) µουσική 
σύνθεση, κυρ. για πιάνο, µε αφηγηµατικό ύφος και διάθεση 
νοσταλγική: ~ τού Σοπέν (β) απλή και εύκολη µουσική σύνθεση για 
σόλο φωνή, που συνήθ. συνοδεύεται από ένα όργανο (λ.χ. κιθάρα): οι ~ 
τής Τζόαν Μπαέζ. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < προβηγκ. balada < baiar «χορεύω» < µτγν. λατ. 
ballare < αρχ. βαλλίζω «χορεύω, χοροπηδώ» < βάλλω]. µπαλλαντέζα 
(η) (συνήθ. ορθ. µπαλαντέζα) {χωρ. γεν. πληθ.} µακρύ ηλεκτρικό 
καλώδιο, το οποίο συνδέεται µε άλλο ως προέκταση του µε φις, όταν 
θέλουµε να συνδέσουµε κινητή ηλεκτρική µηχανή ή συσκευή µε 
αποµακρυσµένη ηλεκτρική πηγή. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. baladeuse, θηλ. τού baladeur «περιφερόµενος», βλ. κ. 
µπαλλαντέρ]. µπαλλαντέρ (ο/το) (συνήθ. ορθ. µπαλαντέρ) {άκλ.} 1. 
(στα χαρτιά) τραπουλόχαρτο πάνω στο οποίο είναι ζωγραφισµένος 
ένας τζόκερ και στο οποίο ο κάθε παίκτης µπορεί να δώσει όποια αξία 
θέλει, δηλ. µπορεί να το χρησιµοποιήσει στη θέση οποιουδήποτε 
άλλου χαρτιού 2. (µτφ.) αυτός που µπορεί να λειτουργεί σε διάφορα 
περιβάλλοντα, να υιοθετεί εναλλακτικούς ρόλους αναλόγως των 
περιστάσεων: ~ στην πολιτική | στο ποδόσφαιρο. Επίσης (λαϊκ.) 
µπαλλαντέρι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. baladeur «περιφερόµενος» < p. (se) 
balader «περιφέροµαι» < balade «περίπατος» < ballade «µπαλλάντα»]. 
µπαλλαρίνα (η) (συνήθ. ορθ. µπαλαρίνα) {χωρ. γεν. πληθ.} χορεύτρια 
µπαλλέτου (κυρ. κλασικού). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. ballerina < ballare «χορεύω» < µτγν. λατ. 
ballare < αρχ. βαλλίζω «χορεύω, χοροπηδώ» < βάλλω]. µπαλλέτο (το) 
1. χορόδραµα που εκτελείται από έναν ή περισσότερους χορευτές µε 
τη συνοδία µουσικής και µε βάση συγκεκριµένη χορογραφία: 
µοντέρνο ~·   ΦΡ. κλασικό µπαλλέτο βλ. λ. κλασικός 2. (συνεκδ.) το 
σύνολο των χορευτών που παρουσιάζουν τέτοιες χο-ρογραφικές 
συνθέσεις: τα ~ Μπολσόι ήρθαν στην Αθήνα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. balletto, 
υποκ. τού ballo «χορός» < ρ. ballare «χορεύω». Βλ. κ. µπαλλαρίνα]. 
µπάλλος (ο) (συνήθ. ορθ. µπάλος) νησιωτικός χορός που χορεύεται 
από ζευγάρι (άνδρα και γυναίκα) αντικριστά: «και στην ψιλή την άµµο 
θα σε χορεύω ~» (τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ballo «χορός» < λατ. ballare «χορεύω». Βλ. κ. µπαλλα-
ρίνα]. µπάλλωµα (το) [µεσν.] (µπαλώµ-ατος | -άτων} (συνήθ. ορθ. 
µπάλωµα) 1. (α) η επιδιόρθωση σκισµένου ή φθαρµένου ρούχου µε 
ράψιµο κοµµατιού υφάσµατος (ανάλογου χρώµατος και ποιότητας) 
πάνω στο φθαρµένο σηµείο: όλη µέρα ασχολούµαι µε το ~ (β) 
(συνεκδ.) το κοµµάτι υφάσµατος που ράβεται πάνω σε σκισµένο ή 
φθαρµένο σηµείο ενδύµατος: το ~ δεν ράφτηκε καλά και φαίνεται 
άσχηµα 2. η επιδιόρθωση που γίνεται µόνο στο σηµείο που έχει 
υποστεί φθορά (ξεχωρίζοντας από το όλον): µετά το ατύχηµα το 
αυτοκίνητο ήταν γεµάτο µπαλλώµατα στα σηµεία όπου τρακάρισε 3. 
(µτφ.) (συνήθ. στον πληθ.) η πρόχειρη ή προσωρινή αντιµετώπιση µιας 
δυσάρεστης ή δύσκολης κατάστασης, συνήθ. µε τη λήψη ηµίµετρων: 
οι τελευταίες ρυθµίσεις τού νόµου είναι απλώς µπαλλώµατα- δεν 
πρόκειται να λύσουν το πρόβληµα µακροπρόθεσµα. — (υποκ.) 
µπαλλωµατάκι (το). µπαλλωµατής (ο) (συνήθης ορθ. µπαλωµατής) 
[µεσν.] {µπαλλωµα-τήδες}, µπαλλωµατού (η) {µπαλλωµατούδες} 
(λαϊκ.) επαγγελµατίας που επιδιορθώνει παπούτσια, ο τσαγκάρης. 
µπαλλώνω ρ. µετβ. (συνήθης ορθ. µπαλώνω) {µπάλλω-σα, -θηκα, -µέ-
νος} 1. επιδιορθώνω φθαρµένο ή σχισµένο ρούχο, ράβοντας ή κολλώ-
ντας πάνω στην επιφάνεια που θέλω να καλύψω ένα άλλο κοµµάτι 
υφάσµατος, συνήθ. τού ίδιου περίπου χρώµατος και σχεδίου (µε το 
ρούχο) ή ενώνοντας τις σχισµένες άκρες µεταξύ τους (µε κλωστή): ~ 
τις κάλτσες | το παντελόνι 2. επιδιορθώνω φθαρµένο ή τρυπηµένο υ-
πόδηµα- ΦΡ. (παροιµ.) παπούτσι από τον τόπο σου κι ας ε'ιν' και 
µπαλλωµένο βλ. λ. παπούτσι 3. (γενικότ.) επιδιορθώνω κάτι πλεχτό: ~ 
τα δίχτυα 4. επισκευάζω, διορθώνω την εµφάνιση ή ενισχύω την κα-
τασκευή ενός πράγµατος: ~ τον τοίχο που είχα τρυπήσει, για να πε-
ράσω τους σωλήνες 5. (µτφ.) διορθώνω πρόχειρα δυσάρεστη ή ανεπι-
θύµητη κατάσταση ή σφάλµα, προβάλλοντας δικαιολογίες ή ανα-
σκευάζοντας όσα είπα: προσπάθησε να µπαλλώσει την κατάσταση | τη 
γκάφα, αλλά ήταν πια αργά- ΦΡ. τα µπαλλώνω δίνω πρόχειρη λύση σε 
ένα πρόβληµα: δεν µπορείς να τα µπαλλώσεις τώρα πια, άσ' τα 
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κι ό,τι βγει 6. (µεσοπαθ. µπαλλώνοµαι) διορθώνω κάπως την οικονο-
µική µου κατάσταση, τακτοποιώ πρόχειρα τα προβλήµατα µου: κοι-
τάζει να πάρει µια συνταξούλα, να µπαλλωθεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπολιά- 
&■ 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *εµ-βαλλ-ωνω (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ε- και 
διατήρηση τής αρχ. προφοράς (b) τού -β- έπειτα από το -µ-) < αρχ. 
εµβάλλω]. 

µπαλµασκέ κ. µπαλ-µασκέ (το) (άκλ.} χορός µεταµφιεσµένων (συ-
νήθ. τις Αποκριές). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bal-masqué < bal «χορός» (βλ. κ. µπαλλαρίνα) + 
masqué (βλ. κ. µάσκα)]. 

µπαλοθια κ. µπαλοτια (η) (διαλεκτ.) πυροβολισµός που ρίχνεται 
εθιµοτυπικά κυρ. στην Κρήτη κατά την τιµητική υποδοχή κάποιου, 
κατά τη διάρκεια γιορτής, γλεντιού σε γάµους, βαφτίσια κ.λπ.: αρχί-
ζω τις ~ || ρίχνω ~. 
[ΕΤΥΜ <■ µεσν. µπαλοτια < µπαλότα < βεν. balota | ιταλ. ballotta 
«σφαιρίδιο, κλήρος», υποκ. τού balla «µπάλα»]. 

µπαλονάκι (το) {χωρ. γεν.} ΙΑΤΡ. κοινή ονοµασία τής µεθόδου τής αγ-
γειοπλαστικής που εφαρµόζεται σε ορισµένες περιπτώσεις στεφανι-
αίας νόσου. 

µπαλόνι (το) {µπαλον-ιού | -ιών} 1. µικρή φούσκα κατασκευασµένη 
από συνήθ. διαφανή ελαστική ύλη, που γεµίζει µε ατµοσφαιρικό αέ-
ρα ή άλλου είδους αέριο και φουσκώνει παίρνοντας διάφορα σχή-
µατα: φουσκώνω | τρυπάω | σκάω το ~ || πολύχρωµα - ΣΥΝ. φούσκα 2. 
(µτφ.) καθετί που µοιάζει σαν να έχει φουσκώσει: απ' το πολύ φαγη-
τό έχει γίνει (σαν) ~ 3. το αερόστατο (βλ.λ.). — (υποκ.) µπαλονάκι 
(το) (σηµ. 1), (µεγεθ.) µπαλονάρα (η) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
ballon, µεγεθ. τού balle «µπάλα». Βλ. κ. µπάλα]. 

µπάλος (ο) → µπάλλος 
µπάλσαµο (το) → βάλσαµο 
µπαλσάµωµα (το) → βαλσάµωµα 
µπαλσαµώνω ρ. → βαλσαµώνω 
µπαλταδιά (η) (λαϊκ.) χτύπηµα µε µπαλτά, τσεκουριά. 
µπαλτάς (ο) {µπαλτάδες} (λαϊκ.) το τσεκούρι (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λόγ.) πέλε-

κυς. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. balta]. 
µπαλτατζής (ο) {µπαλτατζήδες} ο επαγγελµατίας ξυλοκόπος. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. baltaci. βλ. κ. µπαλτάς]. 
µπάλωµα (το) → µπάλλωµα 
µπαλωµατής (ο) -+ µπαλλωµατής 
µπαλώνω ρ. → µπαλλώνω 
µπαµ (το) {άκλ.} (προφορ.-λαϊκ.) 1. ο δυνατός κρότος κυρ. από εκπυρ-
σοκρότηση όπλου, από σκάσιµο λάστιχου, µπαλονιού κ.λπ.: από πού 
ακούστηκε αυτό το ~; || δυνατό | ξαφνικό ~ ΣΥΝ. µπουµ- ΦΡ. (α) κάνω 
µπαµ (i) σηµειώνω εντυπωσιακή επιτυχία: το τελευταίο του βιβλίο θα 
κάνει µπαµ στις πωλήσεις || η ταινία έκανε µπαµ όπου κι αν προ-
βλήθηκε (ii) κάνω µεγάλη εντύπωση, γίνοµαι έντονα αισθητός, είµαι 
πολύ εντυπωσιακός: «απόψε κάνεις µπαµι» (λαϊκ. τραγ.) (iii) ξεχωρί-
ζω έντονα, είµαι πολύ εµφανής: Πώς δεν το είδες; Είναι από τα λάθη. 
που κάνουν µπαµι || κάνει µπαµ ότι ανήκει σε άλλο κόµµα (β) µπαµ 
(και) µπουµ (i) ο ήχος των πυροβολισµών: και ~ οι κουµπουριές (ii) η 
µάχη, η ένοπλη σύγκρουση και γενικότ. ο πόλεµος: δεν µπορώ αυτές 
τις ταινίες µε τα ~ (τις πολεµικές ταινίες) (γ) µπαµ και κάτω βλ. λ. κά-
τω (δ) το µεγάλο µπαµ η µεγάλη έκρηξη (συνήθ. για σηµαντική ή αρ-
νητική εξέλιξη ή πόλεµο): αν γίνει ~ και κηρύξουν πτώχευση τα 
ασφαλιστικά ταµεία, θα επικρατήσει χάος! || το - στις οικοδοµές έγινε 
µετά τον πόλεµο (υπήρξε µεγάλη οικιστική δραστηριότητα) · 2. 
(προφορ.) αµέσως: µε το που το ζήτησα, ~, µου το έφερε. [ΕΤΥΜ. 
Ηχοµιµητική λ.]. 

µπάµια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ποώδες φυτό τού οποίου ο καρπός εί-
ναι επιµήκης τριχωτή κάψα µε πολλά σφαιρικά σπέρµατα 2. (συ-
νεκδ.) ο καρπός τού φυτού αυτού 3. µπάµιες (οι) οι παραπάνω καρποί 
µαγειρεµένοι ως λαδερό φαγητό: ~ κοκκινιστές. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
bamya]. 

µπάµιας (ο) {χωρ. πληθ.} υβριστ. για πρόσωπο νωθρό και ανόητο. 
µπαµπάκας (ρ) → µπαµπάς 
µπαµπακερός, -ή, -ό → βαµβακερός 
µπαµπάκι (το) → βαµβάκι 
µπαµπακιά (η) -> βαµβάκια 
µπαµπακιάζω ρ. αµετβ. {µπαµπάκιασ-α, -µένος} 1. αποκτώ την υφή 
τού βαµβακιού, χνουδιάζω 2. (µτφ.) γίνοµαι λευκός σαν το µπαµπά-
κι, ασπρίζω: µπαµπάκιασαν τα µαλλιά του. 

µπαµπακόσπορος (ο) → βαµβακόσπορος 
µπαµπακούλης (ο) ~> µπαµπάς 
µπαµπαλής (ο) {µπαµπαλήδες} γέρος ξεµωραµένος. [ΕΤΥΜ. < 

µπαµπαλο «ράκος, κουρέλι» < πιθ. πάµπαλο < επίθ. παµπάλαιος ίσως 
συνδ. µε αρωµ. babalire «µωρολογώ, ανοηταίνω»]. 

µπαµπαλο (το) 1. (κυριολ.) το κουρέλι 2. (µειωτ.-µτφ. για πρόσ.) ο 
άµυαλος και ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < *πάµπαλον < αρχ. παµπάλαιον, ουδ. τού επιθ. παµπά-
λαιος]. 

µπαµπάς1 (ο) {µπαµπάδες} (καθηµ.) ο πατέρας.  — (χαϊδευτ.) µπα-
µπάκας κ. µπαµπούλης κ. µπαµπακούλης (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παππάς. 
[ΕΤΥΜ. Εκφραστ. ηχοµιµητική λ. τής παιδικής γλώσσας]. 

µπαµπάς' (ο) {µπαµπάδες} το σαβαρέν (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. baba < πολ. baba «ηλικιωµένη γυναίκα»]. 

µπαµπέσης (ο) {µπαµπέσηδες}, µπαµπέσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πα-
νούργος και δόλιος άνθρωπος, που δεν έχει µπέσα, που δεν µπορείς 
να του έχεις εµπιστοσύνη ΣΥΝ. απατεώνας, κατεργάρης, µασκαράς, 
µπαγαπόντης. — µπαµπέσικος, -η, -ο, µπαµπέσικα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ < αλβ. pabesë, βλ. κ. λ. µπέσα]. 
µπαµπεσιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η αναξιοπιστία και δολιότητα τού 
χαρακτήρα κάποιου 2. (συνεκδ.) ύπουλη πράξη, παραβίαση συµφω-
νίας ή υπόσχεσης: τους συλλάβανε µε ~ ΣΥΝ. ατιµία. 

Μπάµπης (ο) → Χαραλάµπης 
µπαµπόγερος (ο), µπαµπόγρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. ο πολύ γέρος 

άνθρωπος 2. (µειωτ.) κακός ή άσχηµος γέρος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µπάµπω + γέρος]. 

µπαµπού (το) {άκλ.} 1. φυτό µε καλαµωτό, κούφιο κορµό, που καλ-
λιεργείται στις τροπικές χώρες και τού οποίου ορισµένα µέρη χρησι-
µοποιούνται στην επιπλοποιία, τη χαρτοποιία ή τρώγονται µαγειρε-
µένα (βλαστοί) 2. (συνεκδ.) έπιπλο ή κατασκευή από το παραπάνω 
ξύλο: τα έπιπλα τής βεράντας είναι ~ || (κ. ως ουσ.) τα - θέλουν λου-
στράρισµα. [ΕΤΥΜ < γαλλ. bambou < µαλαϊκ. bambù]. 

µπαµπουίνος κ. βαβουίνος (ο) πίθηκος µε µεγάλο κεφάλι, πλατιά 
µάγουλα και µακρύ, γυµνό ρύγχος, που µοιάζει µε τού σκύλου" έχει 
µήκος από µισό έως ένα µέτρο και απαντά κυρ. στην ξηρή σαβάνα 
και στις βραχώδεις περιοχές τής Αραβίας και τής Αφρικής Ν. τής Σα-
χάρας· είναι ζωηρό ζώο, εκπαιδεύσιµο και πολύ έξυπνο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ιταλ. babbuino < µέσ. γαλλ. babouin, που συνδ. µε τη λ. babine 
«χείλος, γκριµάτσα», πιθ. από εκφραστική ονοµατοποιηµένη ρίζα 
*bab- «γκριµάτσα»]. 

µπαµπούλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. φανταστικό τέρας, που χρησι-
µοποιείται συχνά από τους ενηλίκους ως φόβητρο των µικρών παι-
διών: φάε γρήγορα το φαγητό σου, γιατί θα έρθει ο ~! 2. (γενικότ.) 
οτιδήποτε σκορπίζει τον φόβο: η αντιπολίτευση προσπαθεί να παίξει 
τον ρόλο τού ~ || πέρασε η εποχή που ο δάσκαλος έκανε στους µαθη-
τές τον ~ ΣΥΝ. φόβητρο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < µπαµπούλας | µπούµπουλας «σκα-
θάρι» (< αρχ. βοµβυλιός | βοµβυλός < βόµβος, βλ.λ.). Κατ' άλλη άπο-
ψη, πρόκειται για ηχοµιµητική λ., που πλάστηκε προς εκφοβισµό των 
παιδιών]. 

µπαµπούλης (ο) → µπαµπάς 
µπάµπουρας (ο) (λαϊκ.) κολεόπτερο έντοµο που ζουζουνίζει ΣΥΝ. 
σκαραβαίος, σκαθάρι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µπαµπούλας | µπούµπουλας 
(βλ. λ. µπαµπούλας)]. 

µπάµπω (η) → βάβω 
µπαναίλα (η) (συνήθ. ορθ. µπανέλα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κεράτινο έλα-
σµα, που προέρχεται από το στόµα τής φάλαινας, από το οποίο κα-
τασκευάζονται κυρ. ορθοπαιδικά είδη (στηθόδεσµοι, ζώνες κ.λπ.) 2. 
(κατ' επέκτ.) έλασµα από οποιαδήποτε ύλη, που έχει παρόµοια χρήση. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. balena < λατ. bal(l(aena < αρχ. φάλ(λ)αινα, µε 
την επίδρ. τού ιλλυρ. baliö(n) «στέλεχος, έλασµα»]. 

µπανάλ επίθ. {άκλ.} ελλην. τετριµµένος· αυτός που είναι ξεπερασµέ-
νης µόδας, που είναι πια τετριµµένος- ο κακόγουστος: πολύ ~ αυτό 
που φοράει || ο µελοδραµατισµός στις ταινίες είναι πια ~ || το φέρσιµο 
του είναι πολύ ~ ΣΥΝ. ξεπερασµένος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. banal < ban «δηµόσια διακήρυξη» < αρχ. γερµ. ban «δι-
καστική δικαιοδοσία, αρµοδιότητα»]. 

µπανάνα (η) {µπανανών} 1. ο κίτρινος καµπυλόσχηµος καρπός τής 
µπανανιάς 2. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται µε τη µπανάνα: παγω-
τό | γλυκό ~ || γεύση ~ 3. µικρό τσαντάκι που φοριέται στη µέση και 
έχει το σχήµα τού παραπάνω καρπού 4. (ως καλοκαιρινή θαλάσσια 
ψυχαγωγία) φουσκωτή βάση σε σχήµα µπανάνας, πάνω στην οποία 
κάθονται λουόµενοι και έλκονται από ταχύπλοο σκάφος. — (υποκ.) 
µπανανούλα κ. µπανανίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < πορτ. banana, από γλώσσα 
τής ∆. Αφρικής]. 

µπανανιά (η) τροπική πόα που καλλιεργείται για τους εύγευστους και 
θρεπτικούς καρπούς της, τις µπανάνες. 

µπανανιά (η) (υποτιµ.) τριτοκοσµική κυρ. χώρα, δικτατορία ή κατ' 
επίφαση δηµοκρατία, µε εκτεταµένη επέµβαση τού ξένου παράγοντα 
στα εσωτερικά της· αλλιώς δηµοκρατία τής µπανάνας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
banana republic, µειωτ. ονοµασία για µικρά κράτη, κυρ. τής Κ. κ. Ν. 
Αµερικής]. 

µπανανόφλουδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η φλούδα τής µπανάνας 2. 
(µτφ.) επικίνδυνο, ολισθηρό σηµείο ή παγίδα, κυρ. στις ΦΡ. (α) ρίχνω 
µπανανόφλουδα σε κάποιον στήνω έξυπνη παγίδα σε κάποιον (β) 
πατάω τη µπανανόφλουδα παρασύροµαι και πέφτω στην παγίδα 
που µου έστησε κάποιος. 

µπανγκαλόου (το) {άκλ.} µικρό µονώροφο σπίτι, ελαφράς κατα-
σκευής, που περιβάλλεται από βεράντες, έχει επίπεδη ή κεκλιµένη 
στέγη και χρησιµοποιείται ως εξοχική κατοικία ή ενοικιαζόµενο κα-
τάλυµα σε ξενοδοχειακό συγκρότηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. bungalow < χίντι banglä «σπίτι» (βεγγαλικής αρχιτε-
κτονικής)]. 

Μπανγκλαντές (το) {άκλ.} (βεγγαλ. Gana Prajàtantri Bangla-desh = 
Λαϊκή ∆ηµοκρατία τού Μπανγκλαντές) κράτος τής Ν. Ασίας Β. τού 
Κόλπου τής Βεγγάλης µε πρωτεύουσα τη Ντάκα, επίσηµη γλώσσα τη 
Βεγγαλική και νόµισµα το τάκα. 
[ΕΤΥΜ, < βεγγαλ. Bangladesh < banglä «Βεγγάλη» + des «χώρα». Το όν. 
Banglä αναφέρεται σε οµώνυµο ιθαγενή λαό, τού οποίου ο πρόγονος 
είχε το όνοµα Banga]. 

µπανέλα (η) → µπαναίλα 
µπανιαρίζω ρ. µετβ. {µπανιάρισ-α, -τηκα, -µένος} κάνω µπάνιο σε 
κάποιον: ~ το µωρό. Επίσης µπανιάρω. — µπανιάρισµα (το). 
[ΕΤΎΜ; < ιταλ. bagnare. Βλ. κ. µπάνιο]. 

µπανιέρα (η) {µπανιερών} µαρµάρινη, εµαγέ ή πορσελάνινη επιµή-
κης λεκάνη µεγάλων διαστάσεων, ένα από τα είδη υγιεινής τού λου-
τρού, που τοποθετείται στο δάπεδο και στην οποία µπαίνει κανείς 
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όρθιος ή καθιστός, για να κάνει µπάνιο ή ντους, να λουστεί κ.λπ.: κυκλική | 
τετράγωνη ~ || κλασική ~ (όταν η λεκάνη στηρίζεται σε ποδαράκια). — (υποκ.) 
µπανιερίτσα κ. µπανιερούλα (η). [ΕΤΥΜ. < µπάνιο + -ιέρα, πβ. αλατ-ιέρα, 
πουδρ-ιέρα]. 

µπανιερό (το) (λαϊκ.) ένδυµα ειδικό για θαλάσσιο µπάνιο- το µαγιό. [ΕΤΥΜ. < 
µπάνιο + παραγ. επίθηµα -ερό, πβ. κ. φυσ-ερό]. 

µπανίζω ρ. µετβ. {µπάνισα} (οικ.) 1. κοιτάζω µε τρόπο ή κρυφά συνήθ. κάτι 
τολµηρό ή µε ερωτικό ενδιαφέρον: ο νεαρός µπάνιζε την κοπέλα που γδυνόταν 
στην παραλία ΣΥΝ. κάνω | παίρνω µάτι 2. (γενικότ.) διακρίνω από απόσταση 
(κάποιον/κάτι): τον µπάνισε που ερχόταν ΣΥΝ. κόβω. — µπάνισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µπάνιο (βλ.λ.). Η συνήθεια µερικών ανδρών στο παρελθόν να 
παρακολουθούν τις λουόµενες γυναίκες που έκαναν µπάνιο µε µαγιό, οδήγησε 
στη σηµερινή σηµ.]. 

µπάνικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που είναι ωραίος και ελκυστικός 2. 
(για πράγµ.) αυτός που είναι εντυπωσιακός αλλά (συνήθ.) δεν έχει καλή 
ποιότητα. [ΕΤΥΜ. < µπανίζω + παραγ. επίθηµα -ικος]. 

µπάνιο (το) 1. το πλύσιµο τού σώµατος µε (ζεστό) νερό και σαπούνι ή 
αφροντούς | αφρόλουτρο κ.λπ.: ζεστό | απολαυστικό ~ || κάνω ~ στον µπέµπη || 
πετσέτα µπάνιου (βλ. λ. πετσέτα)· ΦΡ. κάνω µπάνιο πλένοµαι, πλένω το σώµα 
µου: πόσο συχνά κάνεις µπάνιο; 2. (ειδι-κότ.) το πλύσιµο τού σώµατος σε 
µπανιέρα γεµάτη νερό, στην οποία κανείς κάθεται ή ξαπλώνει, ώστε να 
καλύπτεται όλο το σώµα· κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς το ντους: αρωµατικά 
άλατα για το - 3. (συνεκδ.) (α) το δωµάτιο σπιτιού, ξενοδοχείου κ.λπ., που 
είναι διαµορφωµένο κατάλληλα, ώστε να χρησιµεύει στην εξυπηρέτηση των 
προσωπικών αναγκών και στην προσωπική υγιεινή και περιποίηση όσων 
µένουν στο σπίτι, το ξενοδοχείο κ.λπ.: καθαρίζω το ~ || πλακάιαα µπάνιου (β) 
(καταχρ.) η τουαλέτα, το αποχωρητήριο- ΦΡ. µπαίνω στο µπάνιο (α) 
χρησιµοποιώ το δωµάτιο αυτό, για να πλυθώ: ακόµα δεν έχω µπει στο µπάνιο 
κι έχω να φτειάξω και τα µαλλιά µου (β) χρησιµοποιώ το δωµάτιο αυτό για την 
προσωπική µου ανάγκη: µήπως θέλεις να µπεις στο µπάνιο; 4. (συνεκδ.) η 
επιµήκης λεκάνη για το πλύσιµο και την περιποίηση τού σώµατος· η µπανιέρα 
ΣΥΝ. (αρχαιο-πρ.) λουτήρας 5. το θαλάσσιο λουτρό: πόσα ~ έκανες το 
καλοκαίρι; || πού κάνεις µπάνιο, όταν πας στο εξοχικό σου; || όταν φυσάει, δεν 
πάµε για ~· ΦΡ. τα µπάνια τού λαού (α) οµαδικές ηµερήσιες εκδροµές σε 
παραθαλάσσια µέρη, οργανωµένες για να κάνουν µπάνιο άνθρωποι των 
λαϊκών στρωµάτων (β) η περίοδος τού καλοκαιριού, όταν οι περισσότεροι 
εργαζόµενοι παίρνουν άδεια και πηγαίνουν µαζικά για διακοπές στη θάλασσα 
6. µπάνια (τα) λουτρά σε ιαµατικές πηγές για τη θεραπεία ρευµατικών κυρ. 
παθήσεων. — (υποκ.) µπανάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τουαλέτα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. bagno < δηµώδ. λατ. bannium < λατ. 
balneum | balineum < αρχ. βαλανεΓον < βαλανεύς «ο υπεύθυνος τού λουτρού, 
εκείνος που ετοιµάζει το νερό», αβεβ. ετύµου, πιθ. πρόκειται για προελλην. 
δάνειο µε εξειδικευµένη τεχνική σηµ. «ζεστό µπάνιο». Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. 
συνδέεται µε το αρχ. βάλανος (βλ.λ.) µε τη σηµ. «φιάλη, κούπα», όπως 
επιµαρτυρείται από τον Ησύχιο στη «γλώσσα» βαλανειόµφαλος, η οποία πιθ. 
δήλωνε το στόµιο τής µπανιέρας και το κοίλωµα τής φιάλης νερού]. 

µπανιστήρι (το) {µπανιστηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το να κρυφοκοιτάζει κάποιος 
γυµνούς ή ηµίγυµνους ανθρώπους ή ερωτικές πράξεις µε σκοπό τη 
σεξουαλική του διέγερση: καθόταν στην παραλία και έκανε µπανιστήρι σε 
τουρίστριες ΣΥΝ. µάτι, ηδονοβλεψία. [ETYM. < µπανίζω + παραγ. επίθηµα -
τήρι, κατά το σχήµα σκαλίζω -σκαλιστήρι, ποτίζω - ποτιστήρι κ.λπ.]. 

µπανιστηρτζής (ο) {µπανιστηρτζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που κάνει µπανιστήρι 
ΣΥΝ. ηδονοβλεψίας, µατάκιας. 

µπάνκα κ. (σπανιότ.) µπάνκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-σπάν.) πιστωτικό 
ίδρυµα, τράπεζα- ΦΡ. (στη χαρτοπαιξία) (α) κάνω | έχω τη µπάνκα µοιράζω 
τα χαρτιά τής τράπουλας, πληρώνοντας µε δικά µου χρήµατα όσους κερδίζουν 
και εισπράττοντας τα χρήµατα που χάνουν ΣΥΝ. κάσα, µάννα (β) τινάζω τη 
µπάνκα στον αέρα κερδίζω όλα τα λεφτά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. banca, γερµ. 
αρχής, πβ. γερµ. Bank]. 

µπανκαδόρος κ. (σπαν.) µπανκαδόρος (ο) χαρτοπαίκτης που έχει ή κάνει τη 
µπάνκα σε ορισµένα παιχνίδια τής τράπουλας ΣΥΝ. µπανκέρης. 
[ΕΤΥΜ < µπάνκα + -δόρος (βλ.λ.)]. µπανκανότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (σπάν.) 

το χαρτονόµισµα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. banque-note «τραπεζογραµµάτιο»]. µπανκέρης (ο) 
{µπανκέρηδες} (λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) ο τραπεζίτης · 2. ο µπανκαδόρος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού ιταλ. banchiere < banca «τράπεζα - µπάνκα (τυχερών 
παιγνιδιών»]. µπάντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πλαϊνή πλευρά, το πλάι: το 
καράβι έγειρε από τη δεξιά ~ || γύρισε από την άλλη -, να κοιµηθεί (άλλαξε 
πλευρό) 2. (µτφ.) η πλευρά, η µεριά: του επιτέθηκαν απ' όλες τις ~ 3. (µτφ.) 
απόµερη θέση, περιθώριο· άκρη- ΦΡ. (α) βάζω στη µπάντα (ϊ) (για λεφτά) 
εξοικονοµώ, αποταµιεύω (ii) παραµερίζω ή περιθωριοποιώ (κάποιον): τον 
έκαναν στην ~ και συνέχισαν την επιχείρηση µόνοι τους (β) κάνω (κάποιον) στη 
µπάντα παραµερίζω, θέτω στο περιθώριο (κάποιον) (γ) (κάθοµαι) στη µπάντα 
δεν ανακατεύοµαι (σε υπόθεση): Εσύ κάτσε στη µπάντα! Θα λύσουµε µόνοι τη 
διαφορά µας! · 4. ζώνη συχνοτήτων: η ~ των UHF I VHF · 5. ΜΟΥΣ. ορχήστρα 
στην οποία περιλαµβάνονται όλες οι οικογένειες των πνευστών και ορισµένα 
κρουστά: παίζει κλαρίνο στη ~ τού δήµου ΣΥΝ. φιλαρµονική, ορχήστρα 
πνευστών · ΦΡ. µπαίνω µε τις µπάντες εισέρχοµαι κάπου 

µε ορµή, µε δύναµη ή επιδεικτικά: «το νέο σίριαλ µπήκε µε τις µπάντες στους 
πίνακες θεαµατικότητας, επιτυγχάνοντας υψηλότατα ποσοστά» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. banda < αρχ. γερµ. bant (πβ. γοτθ. bandwa «σήµα, 
σηµάδι», αρχ. σκανδ. band «δεσµός»)]. 

µπαντάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} φουλάρι διπλωµένο ή στριµµένο πολλές φορές 
σαν λεπτή ταινία, το οποίο χρησιµοποιούν συνήθ. οι γυναίκες, για να 
στερεώνουν τα µαλλιά τους. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. bandanna < πορτ. bandana < χίντι bändhnü «µέθοδος βαφής» 
< σανσκρ. bândhana-]. 

µπαντανάς (ο) {µπαντανάδες} (λαϊκ.) επικάλυψη τοίχου µε ασβέστη, 
ασβέστωµα ΣΥΝ. άσπρισµα. [ΕΤΥΜ < τουρκ. badana]. 

µπαντανόβουρτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) κυλινδρική βούρτσα, η οποία µπορεί 
να περιστρέφεται και έχει µακρύ χερούλι, για να φτάνει µακριά- 
χρησιµοποιείται κυρ. για το βάψιµο των ψηλών τοίχων, τού ταβανιού κ.λπ. 

µπάντα ρω ρ. µετβ. {µπαντάρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) περιτυλίγω µε επίδεσµο, 
επιδένω. — µπαντάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. banda «επίδεσµος» < δηµώδ. λατ. *binda, γερµ. προελ., πβ. 
αρχ. γερµ. binta «δίχτυ», αρχ. αγγλ. bend δεσµά»]. 

µπάντζο (το) {άκλ.} έγχορδο νυκτό µουσικό όργανο, που µοιάζει µε κιθάρα και 
αποτελείται από στρογγυλό ηχείο, το οποίο έχει στο πάνω µέρος του 
τεντωµένο δέρµα και βραχίονα µε πέντε µεταλλικές χορδές· χρησιµοποιείται 
στα µπλουζ, στη τζαζ αλλά και στο ροκ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. banjo < πορτ. 
(Βραζιλίας) banza, αφρικ. προελ., πβ. mbanza (γλώσσα Κιµπουντού)]. 

µπαξές κ. µπαχτσές (ο) {µπαξέδες} (λαϊκ.) κήπος, περιβόλι· ΦΡ. (α) (µτφ.) έχω 
καρδιά µπαξέ είµαι εύθυµος και καλόκαρδος (β) απ' όλα έχει ο µπαξές | όλα 
τα 'χει ο µπαξές (ειρων.) υπάρχουν όλα άφθονα και πλούσια, µπορεί κανείς να 
βρει τα πάντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µπαχτσές < τουρκ. bahçe < 
περσ. bâgca «κηπάκος»]. 

µπαξίσι κ. µπαχτσίσι (το) {µπαξισι-ού | -ιών} (λαϊκ.) το φιλοδώρηµα και (κατ' 
επέκτ.) το δώρο ή το ποσό που δίνεται για δωροδοκία: πήρε γερό ~, για να µη 
µιλήσει. [ΕΤΥΜ < τουρκ. bah§i?]. 

µπαούλο (το) 1. (παλαιότ.) ξύλινο ή µεταλλικό κιβώτιο, που χρησιµοποιείται 
για τη φύλαξη ειδών ρουχισµού και οικιακών σκευών ΣΥΝ. σεντούκι, κασέλα 
2. (µτφ.-για πρόσ.) ο πολύ παχύς άνθρωπος: µην τρως πολύ, γιατί κοντεύεις να 
γίνεις ~. — (υποκ.) µπαου-λάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < βεν. baul < µεσν. λατ. baulus < bacaulum «φέρετρο, νεκρική 
κάσα»]. 

µπαουλοντίβανο (το) έπιπλο που συνδυάζει τη λειτουργία τού κρεβατιού και, 
στο κάτω µέρος του, την αποθηκευτική χρήση τού µπαούλου. 

µπαρι (το) {άκλ.} 1. µαγαζί, ιδίως νυχτερινό κέντρο, στο οποίο παίζεται δυνατή 
συνήθ. µουσική, σερβίρονται οινοπνευµατώδη ποτά και το οποίο διαθέτει 
µεγάλο µακρόστενο πάγκο (µπάρα), όπου µπορεί κανείς να πιει το ποτό του 
είτε όρθιος είτε σε τραπέζι είτε καθισµένος στα ψηλά σκαµπό δίπλα στον 
πάγκο: πηγαίνω | ξενυχτώ | διασκεδάζω στα ~ || γυρίζω στα ~ || µικρό | ήσυχο | 
κεντρικό | γεµάτο | χειµωνιάτικο - 2. ειδικό έπιπλο τού σπιτιού στο καθιστικό ή 
το σαλόνι, όπου τοποθετούνται οι µπουκάλες µε τα ποτά 3. (συνεκδ.) (α) ο 
ειδικά διαµορφωµένος χώρος στο σπίτι, όπου υπάρχει το παραπάνω έπιπλο 
και µπορεί να καθίσει κανείς σε ψηλά σκαµπό και να πιει το ποτό του (β) 
τµήµα ευρύτερου χώρου, όπου µπορεί κανείς να καθίσει και να αγοράσει ποτά 
ή ελαφρά εδέσµατα: το ~ τού θεάτρου | τού κινηµατογράφου | τού αθλητικού 
κέντρου | τού πλοίου | τού τρένου. — (υποκ.) µπαράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. bar < αρχ. γαλλ. barre < δηµώδ. λατ. *barra «ραβδί, βέργα», 
αγν. ετύµου]. 

µπαρ2 (το) {άκλ.} µονάδα µετρήσεως κυρ. τής ατµοσφαιρικής πίεσης. [ΕΤΥΜ 
Αντιδάν., < διεθν. bar < αρχ. βάρος]. 

µπάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. ξύλινη ή µεταλλική ράβδος, που κλείνει και 
ασφαλίζει εσωτερικά την πόρτα ΣΥΝ. αµπάρα 2. µακρόστενη ξύλινη σανίδα 
(τάβλα) σε µπαρ, πάνω στην οποία ακουµπούν και πίνουν τα ποτά τους οι 
πελάτες: κάθοµαι στη ~ (σε σκαµπό γύρω από τη µπάρα) || η ~ ήταν γεµάτη (ο 
χώρος γύρω από τη µπάρα) 3. (στη γυµναστική, την άρση βαρών και στον 
χορό) όργανο (µακρόστενη ράβδος) για την εκτέλεση ορισµένων ασκήσεων 
τής ενόργανης γυµναστικής ή για την προσαρµογή βαρών στα άκρα της 4. 
κατακόρυφη ή λοξή γραµµή που χωρίζει λέξεις, µουσικούς φθόγγους, 
αριθµούς κ.λπ.: διπλή ~ (||) ΣΥΝ. (ΜΟΥΣ.) διαστολή. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. barra < 
δηµώδ. λατ. *barra, αγν. ετύµου]. 

µπαράζ (το) {άκλ.} 1. καταιγισµός (από κάτι), συνεχόµενα, αλλεπάλληλα 
κρούσµατα µε χαρακτηριστικό την ένταση κατά την εκδήλωση τους: ~ 
διαµαρτυριών | δηλώσεων | φορολογικών µέτρων || «~ επιθέσεων κατά 
σερβικών στόχων» (εφηµ.) · 2. ΑΘΛ. (αγώνας) µπαράζ η αναµέτρηση µεταξύ 
οµάδων που ισοβαθµούν (συνήθ. σε ουδέτερο γήπεδο), κατά την οποία θα 
κριθεί ο τελικός νικητής. [ΕΤΥΜ < γαλλ. barrage «φράγµα» < p. barrer 
«φράζω» < barre «περίφραξη, σύρτης», βλ. κ. µπάρα]. 

µπαρκάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µπάρκ-αρα κ. -άρισα} ♦ (συνήθ. αµετβ.) 1. 
επιβιβάζοµαι σε πλοίο, για να ταξιδέψω ως επιβάτης 2. επιβιβάζοµαι σε 
εµπορικό πλοίο, για να αναλάβω υπηρεσία, ναυτολογούµαι: µπάρκαρε σε 
τάνκερ ANT. ξεµπαρκάρω ♦ 3. (µετβ. για πρόσ. ή πράγµ.) τοποθετώ µέσα σε 
πλοίο: ~ εµπορεύµατα. — µπαρκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. imbarcare 
< im- (< in) + barca «βάρκα». Βλ. κ. βάρκα]. 
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µπάρκο (το) 1. η επιβίβαση ή η ανάληψη εργασίας σε πλοίο ΣΥΝ. 
µπαρκάρισµα 2. (συνεκδ.) το εµπόρευµα που φορτώνεται σε πλοίο: 
«και για -µες στ'αµπάρια είχε όλο παλληκάρια» (τραγ.) 3. χρηµατικό ποσό για 
τη ναύλωση πλοίου 4. ΝΑΥΤ. ευέλικτο ιστιοφόρο πλοίο µε 
τρία κατάρτια και µε διπλά πανιά στην πλώρη. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ισπ. barco < λατ. barca, βλ. κ. βάρκα. Στη σηµ. 
«µπαρκάρισµα» η λ. αποτελεί υποχωρητ. παράγωγο τού ρ. µπαρκάρω 

(πβ. κ. φρενάρω - φρένο, λουστράρω - λούστρο)]. µπάρµαν (ο) {άκλ.}, 
µπαργούµαν (η) {άκλ.} υπάλληλος που σερβίρει σε µπαρ. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. barman | barwoman < bar + man | woman]. µπάρµπα- (λαϊκ.-
οικ.) λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων (για τον 

θείο κάποιου ή γενικότ. για ηλικιωµένα πρόσωπα): ο µπαρµπα-Γιάν-νης ο 
Κανατάς || ήρθε ο µπαρµπα-Γιώργος απ' το χωριό || η καλύβα τού µπαρµπα-
Θωµά. [ΕΤΥΜ. Το ουσ. µπάρµπας (βλ.λ.) ως λεξικό πρόθηµα]. 

Μπαρµπάντος (το) (άκλ.} (αγγλ. Barbados) νησιωτικό κράτος των 
Μικρών Αντιλλών στην Καραϊβική Θάλασσα µε πρωτεύουσα το 
Μπρίτζταουν, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο 
Μπαρµπάντος. 
[ETYM. < αγγλ. Barbados < ισπ. barbado «γενειοφόρος», ονοµασία που 
δόθηκε τον 16ο αι. από τους Ισπανούς εξερευνητές εξαιτίας των 
χνουδωτών φύλλων που είχαν οι συκιές στο νησί]. 

Μπαρµπαριά (η) (παλαιότ.-λαϊκ.) το σύνολο των ορεινών περιοχών τής Β∆. 
Αφρικής, που περιλαµβάνει την Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία και την 
περιοχή τής Τρίπολης τής Λιβύης· αλλιώς (κατά τους Αραβες γεωγράφους) 
Μαγκρέµπ (το) (βλ.λ.). — Μπαρµπαρέζος Γµεσν.] κ. Μπαρµπαρέσος [µεσν.] 
κ. Βαρβαρέζος (ο), µπαρµπαρέζι-κος, -η, -ο κ. µπαρµπαρέσικος [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. Barbarla | Berberia «χώρα των Βερβέρων» < *Βερ-
βαρία, αγν. ετύµου, µε παρετυµολ. επίδραση τής λ. βάρβαρος, ονοµασία που 
δόθηκε σε ολόκληρη τη βόρεια ακτή τής Αφρικής]. 

µπάρµπας (ο) (µπαρµπάδες) (λαϊκ.) 1. ο αδελφός τού πατέρα ή τής µητέρας, ο 
θείος: έχω έναν ~ στην Αµερική- ΦΡ. έχω µπάρµπα στην Κορώνη βλ. λ. 
Κορώνη 2. (γενικότ.) άνδρας µεγάλης ηλικίας: µπάρµπα, πρόσεχε στον δρόµο! 
|| (ενίοτε και µε µάγκικο ύφος) τι έγινε, ρε µπάρµπα, τρέχει τίποτε; — 
(χαϊδευτ.) µπαρµπούλης (ο). [ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «γενειοφόρος», < 
ιταλ. barba «γενειάδα -σεβάσµιος άνθρωπος» < λατ. barba]. 

µπάρµπεκιου (το) {άκλ.} 1. φορητή ή κτιστή ψησταριά 2. (συνεκδ.) το ψήσιµο 
κρέατος ή λαχανικών στην παραπάνω ψησταριά και το ψηµένο µε αυτό τον 
τρόπο κρέας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. barbecue < ισπ.-αµερ. barbacoa (λ. τής Αϊτής)]. 

µπαρµπέρης (ο) {µπαρµπέρηδες} (λαϊκ.) ο κουρέας- ΦΡ. (παροιµ.) είναι πολλοί 
οι µπαρµπέρηδες για τού σπανού τα γένια οι περισσότεροι δείχνουν προθυµία 
για τα εύκολα πράγµατα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. barbiere < barba «γενειάδα» < 
λατ. barba]. 

µπαρµπεριάτικα (τα) (σπάν.) η αµοιβή που δίνεται στον µπαρµπέρη. 
µπαρµπέρικο (το) το κατάστηµα τού µπαρµπέρη, το κουρείο. 
µπαρµπούνι (το) {µπαρµπουν-ιού | -ιών} 1. ψάρι µε κόκκινο χρώµα, που 

αλιεύεται κυρ. για το εύγευστο κρέας του ΣΥΝ. τρίγλη 2. (µτφ.) ως 
χαρακτηρισµός εύσωµου ανθρώπου ή ελκυστικής γυναίκας · 3. µπαρµπούνια 
(τα) τα µπαρµπουνοφασουλα (βλ.λ.). — (υποκ.) µπαρ-µπουνάκι (το), (µεγεθ.) 
µπαρµπουνάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. barbon < λατ. barba «γενειάδα», επειδή το ψάρι έχει στο 
χείλος του λεπτό τρίχωµα που µοιάζει µε γενειάδα]. 

µπαρµπουνοφασουλα (τα) (λαϊκ.) ποικιλία φασολιών µε πλατείς και λείους 
λοβούς, που όταν ωριµάσουν γίνονται ασπροκόκκινα. 

µπαρµπουτατζής (ο) {µπαρµπουτατζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που παίζει 
µπαρµπούτι κατά σύστηµα. [ΕΤΥΜ. < µπαρµπούτι + παραγ. επίθηµα -ατζής]. 

µπαρµπούτι (το) {µπαρµπουτιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) τυχερό παιχνίδι που 
παίζεται µε ζάρια. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. barbut]. 

µπαρµπουτιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το τραπέζι πάνω στο οποίο 
παίζεται µπαρµπούτι 2. (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο παίζεται (συνήθ. κρυφά) 
µπαρµπούτι. [ΕΤΥΜ; < µπαρµπούτι + παραγ. επίθηµα -ιέρα]. 

µπαρµπούτσαλο (το) (συνήθ. στον πληθ.) (λαϊκ.) για κάτι ανόητο, ψευδές ή 
απίθανο: -Πιστεύω ότι θα ρθεί. -Μπαρµπούτσαλα! Αφού έφυγε χθες! 
[ΕΤΥΜ; Αβεβ. ετύµου, πιθ. < βεν. barbuzzal «µάσκα για το µέτωπο» < 
barbuzza «είδος περικεφαλαίας» (πβ. ιταλ. barbuta) (< λατ. barba «γε-
νειάδα»)]^ 

µπαρµπρίζ (το) → παρµπρίζ 
µπαρόβιος (ο), µπαρόβια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (κακόσ.) ο τακτικός πελάτης 

των µπαρ, αυτός που συχνάζει σε µπαρ. [ΕΤΥΜ. Νεολογισµός, < µπαρ + βίος, 
πβ. κ. µηχαν-ό-βιος]. 

µπαρόκ (το) {άκλ.} 1. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. τεχνοτροπία που αναπτύχθηκε στις χώρες 
τής Ευρώπης και τής Αµερικής από τον 16ο ώς τον 18ο αι. στην 
αρχιτεκτονική και τη γλυπτική, κατόπιν δε και στις άλλες καλές τέχνες 
(ζωγραφική, µουσική κ.λπ.)· χαρακτηρίζεται για τον υπερβολικά πλούσιο 
διάκοσµο, τις έντονες αντιθέσεις, το επιδεικτικό ύφος και τις παράτολµες 
επινοήσεις 2. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται µε την παραπάνω τεχνοτροπία: 
~ έπιπλο | διακόσµηση | ύφος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. baroque < πορτ. barrocco 
«ασύµµετρο, ακανόνιστο µαργαριτάρι». Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στο 
λεξιλόγιο τής κο-σµηµατοποιίας, για να περιγράψει πολύτιµους λίθους 
ακανόνιστου σχήµατος, η δε χρήση της σχετικά µε τη φερώνυµη τεχνοτροπία 
είχε αρχικώς υποτιµητική χροιά]. 

µπαροτσαρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η νυχτερινή έξοδος σε 
πολλά µπαρ. µπαρούµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ΝΑΥΤ. σχοινί µε το οποίο δένεται 
πλοίο ή βάρκα σε σταθερό σηµείο τής στεριάς. [ΕΤΥΜ < βεν. paroma | ιταλ. 
paroma < ισπ. paloma < αραβ. barim «τυλιγµένο σχοινί»]. µπαρουταποθήκη (η) 
{δύσχρ. µπαρουταποθηκών} 1.η πυριτιδαποθήκη (βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) η 
αποθήκη πυροµαχικών. µπαρούτι (το) {µπαρουτιού | χωρ. πληθ.} 1. (καθηµ.) η 
πυρίτιδα (βλ.λ.)- ΦΡ. (α) γίνοµαι µπαρούτι οργίζοµαι, θυµώνω άγρια: µόλις τα 
άκουσε, έγινε µπαρούτι! ΣΥΝ. γίνοµαι Τούρκος (β) µυρίζει | βροµάει µπαρούτι 
πρόκειται να συµβεί κάτι κακό, αναµένονται δυσάρεστα γεγονότα: µη µπλέκεσαι 
καθόλου σ' αυτή την ιστορία, µυρίζει µπαρούτι! 2. (µτφ.) (α) (για ποτό) µε πολύ 
µεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ: αυτό το τσίπουρο είναι - ΣΥΝ. σπίρτο (β) (για 
φαγητό) πολύ πικάντικο, καυτερό: τα µεξικάνικα φαγητά είναι ~ ΣΥΝ. (µτφ.) 
τούρκος. Επίσης µπαρούτη (η). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < τουρκ. barut < µτγν. πυρίτις (λίθος)]. µπαρουτιάζω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. {µπαρούτιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) εξοργίζω, θυµώνω 
(κάποιον) ♦ 2. (αµετβ.) εξοργίζοµαι, «ανάβω». µπαρουτίλα (η) {χωρ. πληθ.} 
(καθηµ.) η µυρωδιά τού µπαρουτιού. µπαρουτόβολα (τα) βόλια από µπαρούτι 
ΣΥΝ. µπαρουτόσκαγα. µπαρουτοκαπνισµένος, -η, -ο 1. (κυριολ.) (συνήθ. για 
έµπειρους πολεµιστές) αυτός που έχει µαυρίσει από την κάπνα τής µάχης, τού 
µπαρουτιού 2. (µτφ.) αυτός που έχει περάσει διά πυρός και σιδήρου από 
συγκρούσεις, µεγάλους αγώνες: τα ~ στελέχη τού κόµµατος ANT. άκαπνος. 
µπαρουτόσκαγα (τα) τα µπαρουτόβολα (βλ.λ.). µπαρούφα (η) {χωρ. πληθ.} 
(οικ.-µειωτ.) η ανόητη φλυαρία, ο αβάσιµος λόγος: όλο µπαρούφες πετάει, όταν 
συζητούµε ΣΥΝ. σαχλαµάρα, µπούρδα. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. baruffa, γερµ. προελ., πβ. αρχ. γερµ. *biroufan > γερµ. berufen 
«καλώ, ονοµάζω»]. µπας µόριο → µπας και 
µπασαβιόλα κ. πασαβιόλα (η) {χωρ. πληθ.} έγχορδο µουσικό όργανο, που 
παράγει βαθύ ήχο, το κοντραµπάσο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. bassa viola]. 
µπασιά κ. εµπασιά (η) (λαϊκ.) το σηµείο από όπου µπαίνει κανείς, η είσοδος 
ΣΥΝ. µπάσιµο, έµπα, έµπαση ANT. έξοδος. [ΕΤΥΜ µεσν. < έµβασία | εµπασιά < 
αρχ. έµβασις < έµβαίνω, βλ. κ. µπαίνω]. µπάσιµο (το) {µπασίµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. (σπάν.) η κίνηση προς τα µέσα, η είσοδος ΣΥΝ. έµπα 2. ΑΘΛ. (στο 
ποδόσφαιρο, στο µπάσκετ κ.α.) η ατοµική ενέργεια παίκτη, µε την οποία 
επιχειρεί να µπει στην περιοχή τού αντιπάλου και να επιτύχει γκολ, καλάθι 
κ.λπ.: επιχείρησε ~ από τα αριστερά || θεαµατικό ~ και γκολ! | και καλάθι! || κάνω 
~ 3. (συνεκδ.) το σηµείο από όπου µπαίνει κανείς (κάπου), η είσοδος: στο ~ τού 
σπιτιού είχαν έναν σκαλιστό καθρέφτη. [ΕΤΥΜ. < µπαίνω (πβ. κ. βγάζω - 
βγάλσιµο)]. µπασίστας (ο) → µπάσο µπάσκα (η) τµήµα γυναικείου ενδύµατος 
(φορέµατος, φούστας) που 
ξεκινά από τη µέση και φθάνει στην περιφέρεια. µπας και επίρρ. (προφορ.-
καθηµ.) µήπως: θα του τηλεφωνήσω, ~ τον πετύχω || ~ µε κοροϊδεύεις; Περίεργα 
µου φαίνονται αυτά που λες! [ΕΤΥΜ. < µεσν. µπας (καί) < φρ. µήν πάς (καί)]. 
µπασκετα (η) {δύσχρ. µπασκετών} το καλάθι τού µπάσκετ (βλ.λ.) µε το ταµπλό 
πάνω στο οποίο στερεώνεται. [ΕΤΥΜ < µπάσκετ, κατ' αναλογίαν προς το 
ρακέτα]. µπάσκετ κ. µπάσκετ-µπολ (το) {άκλ.} η καλαθόσφαιρα | καλαθο-
σφαίριση (βλ.λ.).   — (υποκ.) µπασκετάκι (το), µπασκετικός, -ή, -ό, µπασκετικά 
επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. basket (ball) < basket «καλάθι»]. µπασκετµπολίστας      (ο)      
{µπασκετµπολιστών},      µπασκετ- 

µπολίστρια (η) {µπασκετµπολιστριών} καλαθοσφαιριστής. µπα σκίνα ς 
(ο) (αργκό-µειωτ.) ο αστυνοµικός ΣΥΝ. µπάτσος. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. baskin]. µπας-κλάς επίθ. {άκλ.} (µειωτ.) αυτός που 
θεωρείται χαµηλής ποιότητας, λαϊκού γούστου, ευτελούς αξίας: αυτά τα έπιπλα 
είναι πολύ ~ || ΤΟ ντύσιµο του είναι ~||~ συνοικία. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. basse classe < basse (θηλ. τού επιθ. bas «χαµηλός, κατώτερος», 
βλ. κ. µπάσος) + classe «τάξη» (< λατ. classis)]. µπασκλασαρία (η) {χωρ. 
πληθ.} (λαϊκ.) σύνολο ανθρώπων χαµηλής ποιοτικής στάθµης: σ' αυτό το µαγαζί 
µαζεύεται όλη η ~ ΑΝΤ. Ο καλός κόσµος, αριστοκρατία, υψηλή κοινωνία. 
[ΕΤΥΜ. < µπας-κλάς + παραγ. επίθηµα -αρία, πβ. κ. αλητ-αρία]. µπασµάς (ο) 
{µπασµάδες} (λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) είδος βαµβακερού υφάσµατος · 2. η 
συσκευασία φύλλων καπνού στην Α. Μακεδονία. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. basma 
«έκτυπο, στάµπα»]. µπασµένος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) 1. (µειωτ.-υβριστ.) αυτός 
που µοιάζει να έχει «µπει», να έχει συρρικνωθεί, µικρόσωµος: άκου γλώσσα 
που έβγαλε ο ~! ΣΥΝ. κοντοστούπης, µια σταλιά, τοσοδούλης · 2. (εκφραστή 
αυτός που έχει εισαχθεί ή µυηθεί σε µια διαδικασία, που διαθέτει γνώσεις και 
εµπειρίες (σε κάτι): είναι ~ στα κόλπα και ξέρει όλους τους αρµοδίους || είναι ~ 
για τα καλά στις κρατικές προµήθειες ΣΥΝ. (λαϊκ.) χωµένος. µπάσο (το) 
ΜΟΥΣ. 1. (α) (στη µουσική σύνθεση για πολλές φωνές, αντιστικτικής ή 
αρµονικής γραφής) η χαµηλότερη φωνή, η φωνή που απαγγέλλει τις 
χαµηλότερης νότες: η κίνηση τού ~ (β) (στην αρµονία) ο χαµηλότερος φθόγγος 
µιας συγχορδίας: το ~ τής συγχορδίας 2. τα 
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χαµηλότερα κατά την έκταση όργανα τής συµφωνικής ορχήστρας: 
κοντραµπάσα, τούµπες, τροµπόνια, κοντραφαγκότο 3. το κοντραµπάσο 
(βλ.λ.), όταν παίζει στο πλαίσιο τζαζ ή ροκ συγκροτήµατος· η λ. 
χρησιµοποιείται ιδ. για ηλεκτρικό όργανο 4. οι χαµηλότερες συχνότητες µιας 
φωνής: η φωνή' του είχε πολύ ~ || φωνή µε πλούσιο ~ 5. (στον πληθ.) (α) οι 
χαµηλότερες συχνότητες ενός ηχογραφηµένου ακροάµατος: χαµήλωσε όσο 
µπορείς τα ~ || ακούγονται πολύ δυνατά τα ~ και τρέµει όλο το σπίτι (β) 
(συνεκδ.) ο διακόπτης ενός ηλεκτρονικού µηχανήµατος (ραδιοφώνου, 
ηλεκτροφώνου κ.λπ.) που ρυθµίζει την αναλογία των χαµηλών συχνοτήτων 
στο συνολικό µουσικό ακρόαµα. — µπασίστας (ο) (σηµ. 3), µπασίστρια (η) 
(σηµ. 3). [ETYM. µεσν. < ιταλ. basso < µτγν. λατ. bassus «χαµηλός, βραχύς», 
πιθ. οσκ. προελ.]. 

µπάσος, -α, -ο ΜΟΥΣ. 1. (για την οξύτητα τού ήχου) ο χαµηλός· ΦΡ. µπάσα φωνή 
χαµηλή, βαθιά φωνή- η φωνή τού βαθύφωνου 2. (για πρόσ.) ο βαθύφωνος ΑΝΤ. 
υψίφωνος 3. µπάσο (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ < ιταλ. basso, βλ. λ. µπάσο]. 

µπάστα επίρρ. (διαλεκτ.-και ως προστακτική) αρκεί, σταµάτα, ώς εδώ: 
βαρέθηκα, πια! ~! ΣΥΝ. αρκετά. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. basta, προστ. τού ρ. bastare «αρκώ, σταµατώ» < 
µεσν. λατ. bastare, αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. βαστάζω, πβ. βαστώ]. 

µπάστακας (ο) (λαϊκ.) 1. σταθερή πέτρα ή βώλος, που χρησιµοποιείται ως 
στόχος σε παιδικό παιχνίδι 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που στέκεται στη µέση ή 
βρίσκεται διαρκώς σε έναν χώρο εµποδίζοντας ή ενοχλώντας: φύγε απ' τη 
µέση, µη στέκεσαι σαν ~! || τον έχουµε ~ όλη µέρα στο σπίτι και ούτε κουβέντα 
δεν µπορούµε να πούµε. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. basta (βλ. λ. µπάστα) από τη 
χρήση τής λ. για την πέτρα στην οποία στοχεύουν οι παίκτες στις αµάδες]. 

µπασταρδεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (µπαστάρδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) ♦ 
(µετβ.) 1. αλλοιώνω τη φύση ή τη σύσταση: - µια ράτσα σκυλιών 2. νοθεύω, 
κάνω κάτι χαµηλότερης ποιότητας, αναµειγνύω ποιοτικά στοιχεία µε άλλα 
ευτελή: τώρα τελευταία τα έχουν µπα-σταρδέψει τα προϊόντα τους 3. (µτφ.) 
µεταβάλλω σε κάτι την αυθεντική του µορφή διαστρέφοντας το: µερικοί 
νεότεροι συνθέτες µπα-σταρδεύουν τη λαϊκή µουσική χρησιµοποιώντας 
αρµόνια, ντραµς και άλλα παρόµοια ♦ 4. (αµετβ.) νοθεύοµαι, εκφυλίζοµαι: δεν 
είναι καθαρόαιµο σκυλί, είναι µπασταρδεµένο. — µπαστάρδεµα (το). 

µπασταρδος, -η, -ο (κ. ως ουσ.) (λαϊκ.-µειωτ.) 1. αυτός που γεννήθηκε από µη 
νόµιµα παντρεµένους γονείς, νόθος ΣΥΝ. εξώγαµος 2. (µτφ.) (ως 
χαρακτηρισµός για πρόσ.) αυτός που εκπλήσσει µε την εφευρετικότητα, την 
πονηριά ή την ικανότητα του: µας την έφερε πάλι ο ~! — (υποκ.) µπασταρδάκι 
(το), µπαστάρδικος, -η, -ο [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. bastardo < παλ. 
γαλλ. bastard (> γαλλ. bâtard), αβεβ. ετύµου, πιθ. < µεσν. λατ. bastardus < 
αρχ. γερµ. *bast- | *bôst-« γάµος» (που χρησιµοποιήθηκε για την ονοµασία 
παιδιών πολυγαµι-κής οικογένειας, τα οποία προέρχονταν από γυναίκα 
κατώτερης κοινωνικής τάξεως)]. 

µπαστούνι (το) {µπαστουν-ιού | -ιών} 1. το ραβδί που χρησιµοποιείται ως 
υποστήριγµα (συνήθ. από ηλικιωµένους ή αναπήρους) κατά το βάδισµα ΣΥΝ. 
µαγκούρα, (λόγ.) βακτηρία· ΦΡ. τα βρίσκω µπαστούνια συναντώ 
απροσδόκητες δυσκολίες, αντιµετωπίζω ανυπέρβλητα εµπόδια· αποτυγχάνω: 
τα βρήκε µπαστούνια στο εξωτερικό και γύρισε πίσω στην πατρίδα 2. ειδικό 
ραβδί που χρησιµοποιείται στο γκολφ · 3. ένα από τα τέσσερα σύµβολα στα 
τραπουλόχαρτα: ντάµα - || πέντε ~ · 4. ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) ο πρόβολος των 
ιστιοφόρων πλοίων. — (µεγεθ.) µπαστούνα κ. µπαστουνάρα (η), (υποκ.) 
µπαστουνάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. bastone < µεσν. λατ. basto < µτγν. 
λατ. bastum, πιθ. < αρχ. βαστάζω]. 

µπαστουνιά (η) το χτύπηµα µε µπαστούνι, µαγκουριά ΣΥΝ. (λόγ.) ρα-βδισµός. 
µπαστουνόβλαχος (ο) (µειωτ.) πρόσωπο που συµπεριφέρεται µε µεγάλη 

αγένεια, πολύ άξεστος ΣΥΝ. αγροίκος. 
µπατανία (η) (διαλεκτ.) υφαντό µάλλινο κλινοσκέπασµα. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 

battaniye < αραβ. (Συρίας) btâniyye «σκέπασµα ποδιών»]. 
µπαταξής κ. µπαταχτσής (ο) {µπαταξήδες} άνθρωπος που είναι ασυνεπής στην 

εξόφληση των χρεών του, ο κακοπληρωτής ΣΥΝ. ανα-ξιόχρεος. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. batakçi < batak «βούρκος»]. 

µπαταρία (η) σειρά ταυτόχρονων και αλλεπάλληλων πυροβολισµών, 
οµοβροντία. 
[ETYM. < τουρκ. batarya < ιταλ. batteria «καννονιοστοιχία» < ρ. battere 
«χτυπώ» < λατ. battuo «χτυπώ, κρούω»]. 

µπαταρία (η) {µπαταριών} 1. ΗΛΕΚΤΡ. Ο συσσωρευτής ηλεκτρικής ενέργειας· 
σειρά ηλεκτρικών στοιχείων, συνδεδεµένων µεταξύ τους για την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος: άδεια | πεσµένη ~ || η ~ τού αυτοκινήτου 2. ΤΕΧΝΟΛ. 
τµήµα τής βρύσης (λουτρού ή κουζίνας), που αναµειγνύει σε διάφορες 
αναλογίες το ζεστό µε το κρύο νερό 3. (ει-δικότ.) καθένας από τους 
συσκευασµένους για το εµπόριο συσσωρευτές µικρού µεγέθους (συνήθ. 
κυλινδρικούς), που χρησιµοποιούνται ως φορητή πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος 
για να θέτουν σε λειτουργία µικροσυσκευές (λ.χ. κασετόφωνα, γουόκµαν, 
ραδιόφωνα, µηχανές ξυρίσµατος κ.ά.): αγόρασα µπαταρίες για το 
τηλεχειριστήριο || τι ~ παίρνει ο φακός; ΦΡ. γεµίζω τις µπαραρίες µου ανακτώ 
τις δυνάµεις µου, ανανεώνοµαι: γέµισα τις µπαταρίες µου στις διακοπές και 
ξαναγυρίζω στη δουλειά. — (υποκ.) µπαταριούλα (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. batterie, αρχική σηµ. «καννονιοστοιχία», αργότερα «ηλεκτρική στήλη», 
< battre «χτυπώ» < λατ. battuo «χτυπώ, κρούω»]. 

µπατάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (µπάταρ-α κ. -ισα, -ισµένος} ♦ (αµετβ.) 1. 

γέρνω, κλίνω προς τη µία πλευρά' (για πλεούµενο) γυρίζω από την ανάποδη, 
ανατρέποµαι: η βάρκα µπατάρισε 2. (µτφ.) αλλάζω, µεταβάλλοµαι εντελώς: 
«νωρίς µπατάρισε ο καιρός κι έχει χαλάσει» (Ν. Καββαδίας) || µπατάρανε τα 
πράγµατα (ιδ. για τα πολιτικά- ανατράπηκαν πλήρως τα πράγµατα, οι συνθήκες) 
♦ 3. (µετβ.) αναποδογυρίζω, ανατρέπω: ο αέρας µπατάρισε τη βάρκα. — 
µπατάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «χτυπώ, συγκρούοµαι» < ιταλ. 
battere | βεν. bater «χτυπώ» < λατ. battuo «χτυπώ, κρούω»]. µπατζάκι (το) {χωρ. 
γεν.} 1. καθένα από τα δύο σωληνοειδή τµήµατα τού παντελονιού, που 
περιβάλλουν τα πόδια από τη µέση µέχρι τους αστραγάλους·   ΦΡ. (α) φωτιά | 
τροµάρα στα µπατζάκια (κάποιου) (σκωπτικά ή προειδοποιητικά) για αδέξιο ή 
ανάξιο πρόσωπο ή ως έκφραση ανησυχίας για πιθανή δυσάρεστη εξέλιξη: αν 
µαθευτεί τι έκανες, τότε ~! || τροµάρα στα µπατζάκια σου, που θέλεις να γίνεις και 
γιατρός (β) (τα λεφτά) τρέχουν απ' τα µπατζάκια (κάποιου) για πράγµα ή 
ιδιότητα που διαθέτει κάποιος σε µεγάλο βαθµό: η µαγκιά | τα λεφτά τρέχουν απ' 
τα µπατζάκια του (κάνει πολύ τον µάγκα | είναι πολύ πλούσιος) 2. το κάτω άκρο 
τού παντελονιού ΣΥΝ. ρεβέρ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bacak «κνήµη» < αρχ. περσ. 
*päicak]. µπατζανάκής (ο) {µπατζανάκηδες}, µπατζανάκισσα (η) (χωρ. γεν. 
πληθ.} καθένας από τους συζύγους αδελφών ΣΥΝ. (λόγ.) σύγγαµπρος. Επίσης 
µπατζανάκαινα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bacanak]. µπατζής (ο) 
{µπατζήδες} αυτός που υπηρετεί στη Μ.Π.Α. (βλ.λ.). µπάτης (ο) {χωρ. πληθ.} 
ελαφρός και δροσερός θαλασσινός αέρας, αύρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έµβάτης, µε σίγηση τού αρχικού άτονου ε-, διατήρηση τής αρχ. 
προφοράς τού συµπλέγµατος -µβ- [mb], πβ. εµβαίνω > µπαίνω, γαµβρός > 
γαµπρός. Κατ' άλλη άποψη, < τουρκ. bâti «δύση»]. µπατίκ (το) {άκλ.} 1. 
µέθοδος βαφής υφασµάτων, κατά την οποία τα τµήµατα τού υφάσµατος που 
δεν θα βαφούν καλύπτονται µε κερί που εύκολα αφαιρείται 2. (συνεκδ.) το 
ύφασµα που έχει βαφεί µε την παραπάνω τεχνική. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. batik < µαλαϊκ. batik «ζωγραφισµένος» (λ. τής Ιάβας)]. 
µπατικό (το) τοιχοποιία κατά την οποία τα οικοδοµικά υλικά (πέτρες, τούβλα 
κ.λπ.) µε το µήκος τους καλύπτουν όλο το πάχος τού τοίχου (πβ. λ. δροµικός). 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού επιθ. µπατικός < µτγν. έµβατικός (µε σίγηση τού άτονου 
αρκτικού φωνήεντος και διατήρηση τής αρχ. προφοράς [mbj τού 
συµπλέγµατος), που είχε αρχική σηµ. «τετράγωνος - θόλος», < έµβα-τός < αρχ. 
εµβαίνω (βλ. λ. µπαίνω)]. µπατίρης (ο) {µπατίρηδες}, µπατίρισσα (η) (χωρ. 
γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο που δεν έχει χρήµατα, ο χρεωκοπηµένος, ο 
αδέκαρος ΣΥΝ. ρέστος. — (υποκ.) µπατιράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < παλαιότ. µπατίρω (υποχωρητ.) < τουρκ. batirmak «βουλιάζω»]. 
µπατιρίζω ρ. αµετβ. {µπατίρισα} (λαϊκ.) καταστρέφοµαι οικονοµικά, χρεωκοπώ 
ΣΥΝ. πτωχεύω. µπατίστα (η) → βατίστα 
µπάτλερ (ο) {άκλ.} ελλην. αρχιθαλαµηπόλος- ο επί κεφαλής τού υπηρετικού 

προσωπικού µεγάλου σπιτιού, κυρ. σε εύπορες ή αριστοκρατικές οικογένειες, 
υπεύθυνος κυρ. για το σερβίρισµα των ποτών και των γευµάτων, υπηρέτης 
περιωπής. 

[ΕΤΥΜ < αγγλ. butler < αρχ. γαλλ. bouteiller «αυτός (ο υπηρέτης) που φέρνει 
τα µπουκάλια» < bouteille «µπουκάλι»]. µπατόν (το) {άκλ.} ελλην. µπαστούνι, 
ράβδος- ραβδί για ειδική χρήση: τα ~ του σκι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bâton < µτγν. λατ. bastum, βλ. λ. µπαστούνι]. µπατονετα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. ωτοκαθαριστής- µικρό, λεπτό κοµµάτι που µοιάζει µε 
σπιρτόξυλο (συνήθ. από πλαστικό), τού οποίου οι άκρες είναι καλυµµένες µε 
βαµβάκι και χρησιµοποιείται για το καθάρισµα των αφτιών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bâtonnet < bâton «µπαστούνι» (βλ. λ. µπαστούνι)]. µπατόν-
σαλέ (το) {άκλ.} αλµυρό ορεκτικό από ψηµένη ζύµη, που έχει τη µορφή 
µακρόστενης ράβδου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bâton salé «αλατισµένη ράβδος»]. 
µπατσαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.-µειωτ.) (περιληπτ.) η αστυνοµία ή 
σύνολο αστυνοµικών. 
[ΕΤΥΜ < µπάτσος + παραγ. επίθηµα -αρία, πβ. κ. αλητ-αρίά]. µπατσίζω ρ. 
µετβ. [µεσν.] {µπάτσισα} (λαϊκ.) χαστουκίζω, ρίχνω µπάτσους ΣΥΝ. 
σκαµπιλίζω, (λόγ.) ραπίζω. — µπάτσισµα (το). µπάτσος1 (ο) το χαστούκι ΣΥΝ. 
σκαµπίλι, ράπισµα' ΦΡ. του κλότσου και τού µπάτσου βλ. λ. κλότσος. Επίσης 
µπάτσα κ. µπατσιά (η).  — (υποκ.) µπατσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρωµ. batsä «χαστούκι» µε αλλαγή γένους 
σε µπάτσος αναλογικά κατά το κλότσος από τη φρ. τού κλότσου και τού 
µπάτσου. Κατ' άλλους, ηχοµιµητ. λ. < γερµανοεβρ. patch «χαστούκι» (γίντις)]. 
µπάτσος2 (ο), µπατσίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) ο αστυνοµικός: τον 
κυνηγούσε ένας ~ µε το γκλοµπ στο χέρι. [ΕΤΥΜ < οθωµ. τουρκ. baç «φόρος» 
(τον οποίο εισέπρατταν οι χωροφύλακες) < περσ. bâc «φόρος, διόδια»]. µπάφα 
(η) (λαϊκ.) ο θηλυκός κέφαλος, από τον οποίο παράγεται το αβγοτάραχο. 
[ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. µπαφιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µπάφιασ-α, -µένος} ♦ 
(αµετβ.) 1. φουσκώνω, εξαντλούµαι από µεγάλη σωµατική ή πνευµατική 
κούραση, δεν αντέχω άλλο: µπάφιασα όλη µέρα στο γραφείο 2. ζαλίζοµαι από το 
συνεχές κάπνισµα: δεν µπαφιάσατε εδώ µέσα µ' αυτό τον καπνό! ♦ 3. (µετβ.) 
κουράζω (κάποιον): µε µπάφιασες µε την πολυλογία σου. 
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— µπάφιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ. από τον ήχο τής βεβιασµένης εκπνοής]. 

µπάχαλο (το) (χωρ. πληθ.} (καθηµ.-εκφραστ.) κατάσταση µεγάλης σύγχυσης, 
ανακατωσούρα: άρχισαν να φωνάζουν όλοι µαζί κι έγινε ~ || η υπηρεσία έχει 
γίνει - µετά τις απολύσεις ΣΥΝ. χάος, άνω-κάτω. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ., µε 
σχηµατισµό κατ' αναλογίαν προς τα κρόταλο, ρόπ-αλο, θρύψ-αλο κ.ά.]. 

Μπαχάµες (οι) {Μπαχαµών} (αγγλ. Commonwealth of the Bahamas = 
Κοινοπολιτεία των Μπαχαµών) νησιωτικό κράτος στον ∆. Ατλαντικό 
Ωκεανό, κοντά στις ακτές των Η.Π.Α., µε πρωτεύουσα το Νασάου, επίσηµη 
γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Μπαχαµών. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Bahamas, ινδιάνικη λ., αγν. ετύµου, όπως και η τοπική ονοµ. Guanahani]. 

µπαχάρι (το) {µπαχαρ-ιού | -ιών} 1. αρωµατικό καρύκευµα για το φαγητό, το 
µαύρο πιπέρι 2. (γενικότ.) κάθε µαγειρικό αρωµατικό καρύκευµα, µπαχαρικό. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bahar]. 

µπαχαρικό (το) µαγειρικό καρύκευµα που αρωµατίζει και νοστι-µεύει το 
φαγητό (λ.χ. το πιπέρι, η καννέλα, το µοσχοκάρυδο, το γαρύφαλλο, το κύµινο 
κ.ά.). 

Μπαχρέιν (το) {άκλ.} (αραβ. Dwalät al-Bahrayn = Κράτος τού Μπα-χρέιν) 
νησιωτικό κράτος τής Ν∆. Ασίας στον Περσικό Κόλπο µε πρωτεύουσα τη 
Μανάµα, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το δηνάριο Μπαχρέιν. 
[ΕΤΥΜ; < αραβ. Bahrayn «δύο θάλασσες», επειδή το νησιωτικό αυτό 
σύµπλεγµα βρίσκεται στο µέσον τού Ν. τµήµατος τού Περσικού Κόλπου]. 

µπαχτσές (ο) → µπαξές 
µπαχτσίσι (το) → µπαξίσι 
µπε (το) {άκλ.} (συνήθ. επαναλαµβανόµε\Ό) το βέλασµα τού προβάτου. IETYM. 

Ηχοµιµητ. λ., πβ. κ. αρχ. βη [bç]]. 
Μ.Π.Ε. (το) Μακεδόνικο Πρακτορείο Ειδήσεων. 
µπεγλέρι (το) {µπεγλερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το κοµπολόι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 

τουρκ. begleri < beg, παλαιότ. τ. τού bey «µπέης»]. 
µπενλερίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µπεγλέρισα} ♦ 1. (αµετβ.) παίζω το µπεγλέρι ♦ 

2. (µετβ.-µτφ.) παίζω (χειρίζοµαι) (κάποιον) όπως το µπεγλέρι, κάνω 
(κάποιον) ό,τι θέλω: «είµ'εγώ γυναίκα φίνα, ντερµπεντέ-ρισσα | που τους 
άντρες σαν τα ζάρια τους µπεγλέρισα» (λαϊκ. τραγ.). 

µπεζ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το χρώµα τού φυσικού ανοιχτόχρωµου 
µαλλιού 2. µπεζ (το) το ίδιο το χρώµα τού φυσικού ανοιχτόχρωµου µαλλιού, 
το καφέ ανοιχτό. — (υποκ.) µπεζάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. beige, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < ιταλ. bigio < µεσν. λατ. bisius | bysius < λατ. *bysseus < αρχ. 
βύσσος (βλ κ. βύσσινο)]. 

µπεζαχτάς (ο) {µπεζαχτάδες} (παλαιότ.) συρτάρι σε πάγκο καταστήµατος, όπου 
φυλάσσονταν οι εισπράξεις· υποτυπώδες χρηµατοκιβώτιο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
bezahta]. 

µπεζεβέγκης (ο) → πεζεβέγκης 
µπεζερίζω ρ. αµετβ. {µπεζέρισα} (λαϊκ.) 1. ταλαιπωρούµαι, τυραννιέµαι 2. 

(κατ' επέκτ.) εξαντλούµαι σωµατικά ή ψυχικά ΣΥΝ. αποκά-µνω 3. δυσφορώ 
µε κάποιον/κάτι. — µπεζέρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bezmek 
«καταπονούµαι, κουράζοµαι»]. 

µπεζές (ο) (µπεζέδες) ελαφρύ γλύκυσµα, που παρασκευάζεται από χτυπηµένα 
ασπράδια αβγών και ζάχαρη. — (υποκ.) µπεζεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
baiser «φιλώ» < δηµώδ. λατ. basiäre (αντί τού κλασ. λατ. osculari)]. 

µπέης (ο) {µπέηδες} 1. ανώτερος πολιτικός και στρατιωτικός αξιωµατούχος τής 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 2. (καθηµ.) άνδρας που του αρέσει η 
καλοπέραση και οι ανέσεις και που µε τη συµπεριφορά του δείχνει να απαιτεί 
ή να θεωρεί δεδοµένη την προσοχή, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον όλων για 
την εκπλήρωση των επιθυµιών του: ξύπνησε ο ~ µας; || «και τα βλέπω όλα σαν 
~ και τα νιώθω σαν πασάς» (τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάς. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τουρκ. bey]. 

µπέιζµπολ (το) {άκλ.} αµερικανικό οµαδικό παιχνίδι, που παίζεται από δύο 
οµάδες των εννέα παικτών σε ανοικτό γήπεδο' εξελίσσεται γύρω από τέσσερα 
σηµεία-βάσεις, που αποτελούν τις κορυφές µεγάλου ρόµβου και σκοπός τού 
παιχνιδιού είναι οι επιθετικοί παίκτες τής οµάδας να αποκρούουν τις βολές 
τού αντιπάλου µε το ειδικό ρόπαλο τού παιχνιδιού και στη συνέχεια να 
τρέχουν πάνω στην περίµετρο τού γηπέδου, περνώντας από όλες τις βάσεις 
και φθάνοντας στο σηµείο εκκινήσεως για να σκοράρουν (χόουµ-ραν). — 
µπεϊ'ζ-µπολίστας (ο). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. base ball < base «βάση» + ball 
«µπάλα»]. 

µπέικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον µπέη 2. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από άνεση, πλούτο και απολαύσεις: ~ ζωή. Επίσης 
µπεϊλίδικος, -η, -ο. — µπέικα επίρρ.: ζει | περνάει ~. 

µπέικΐν-πάουντερ (η/το) {άκλ.} σκόνη που χρησιµοποιείται κατά την 
παρασκευή γλυκυσµάτων που θα ψηθούν, για να φουσκώσει τη ζύµη. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. baking-powder < baking (< p. bake «ψήνω») + powder 
«σκόνη»]. 

µπέικον (το) {άκλ.} καπνιστό χοιρινό κρέας από την περιοχή τής κοιλιάς τού 
ζώου, λιπαρό, µε έντονη γεύση, συνήθ. σε µακρόστενες λεπτές φέτες, που 
καταναλώνεται ωµό ή ψηµένο (πβ. λ. παντσέτα). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. bacon < 
παλ. γαλλ. bacon, γερµ. προελ., πβ. αρχ. γερµ. bacho «πλευρά», bah «πλάτη»]. 

µπεϊλίκι (το) {µπεϊλικιού | χωρ. πληθ.} 1. το αξίωµα τού µπέη 2. ο τρόπος 
συµπεριφοράς τού µπέη, η αλαζονική, υπεροπτική συµπεριφορά· 

κατάχρηση αξιώµατος. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. beylik]. µπεϊµπιντόλ κ. µπέιµπι-ντολ (το) {άκλ.} κοντό και 
διαφανές γυναικείο νυχτικό, που φθάνει συνήθως µέχρι τη µέση και φοριέται µα-
ζί µε την αντίστοιχη κιλότα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. baby-doll]. µπεϊµπισίτερ κ. 
µπέιµπι-σίτερ (η) {άκλ.} η (συνήθ. νεαρή) γυναίκα που αναλαµβάνει επ' αµοιβή 
να προσέχει τα παιδιά, όταν οι γονείς λείπουν από το σπίτι. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. baby-sitter < baby «µωρό» + sitter «κλώσσα» < sit «κάθοµαι - 
κλωσσώ»]. µπεκ (το) {άκλ.} το ακροφύσιο (βλ.λ.) και γενικότ. κάθε εξάρτηµα 
ρυθµίσεως τής ταχύτητας ροής ρευστού σε µία συσκευή: το ~ τού γκαζιού | τού 
καυστήρα || το ~ τού λάστιχου ποτίσµατος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bec < λατ. beccus 
«ράµφος», λ. κελτ. αρχής]. 
µπεκάτσα (η) {µπεκατσών} κοντόχοντρο αποδηµητικό πτηνό µε µακρύ ράµφος 

και κοντά πόδια, που το φτέρωµά του έχει λεπτές ωχρο-κίτρινες ή καφέ 
ραβδώσεις µε µαύρες ταινίες στην κορυφή και στον αυχένα ΣΥΝ. ξυλόκοτα· 
ΦΡ. πάω για | χτυπάω µπεκάτσες για άστοχη βολή· (ειδικότ. στο ποδόσφαιρο) 
αστοχώ απελπιστικά, ρίχνω τη µπάλα πολύ µακριά από τον στόχο και σε 
µεγάλο ύψος. [ΕΤΥΜ < ιταλ. beccaccia, αγν. ετύµου, πιθ. προβηγκ. προελ.]. 

µπεκατσίνι κ. µπεκατσόνι (το) {µπεκατσιν-ιού | -ιών} αποδηµητικό πτηνό που 
ζει σε σµήνη, συχνάζει στα έλη και στους βάλτους, έχει κοντά πόδια, ράµφος 
µακρύ και εύκαµπτο, µυτερές και γωνιώδεις φτερούγες, φτέρωµα µε 
ραβδώσεις λευκές, µαύρες και καφέ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. beccaccino, υποκ. τού 
beccaccia]. 

µπεκερέλ (το) {άκλ.} µονάδα µετρήσεως τής ραδιενέργειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. becquerel, από το όν. τού Γάλλου φυσικού Α.Η. Becquerel 
(1852-1908), ο οποίος ανακάλυψε τη ραδιενέργεια]. 

µπεκιάρης (ο) {µπεκιάρηδες}, µπεκιάρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) ο 
εργένης (βλ.λ.). — µπεκιάρικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. bekâr]. 

µπεκιαριλίκι κ. µπεκιαρλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η κατάσταση και ο τρόπος 
ζωής τού εργένη. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bekârhk]. 

µπεκρής (ο) {µπεκρήδες}, µπεκρού {µπεκρούδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που µεθά 
συνέχεια, µεθύστακας. Επίσης µπέκρος (ο), µπέκρω (η). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
bekri], 

µπεκριλίκι (το) 1. η κατάσταση τού µέθυσου, το να είναι κανείς συνέχεια 
µεθυσµένος 2. η υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < τουρκ. bekrilik]. 

µπεκροκανατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (σκωπτ. ως χαρακτηρισµός) ο µέθυσος, ο 
µπεκρής. Επίσης µπεκροκανάτας (ο). 

µπεκρολογώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {µπεκρολογάς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} 
γίνοµαι στουππί στο µεθύσι, µεθοκοπώ ΣΥΝ. µπεκρουλιάζω. — 
µπεκρολόγηµα (το). 

µπεκρόµουτρο (το) (µειωτ.) ο µεθύστακας, ο µπεκρής. 
µπεκροπίνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µπεκρουλιάζω (βλ.λ.). 
µπεκρουλιάζω ρ. αµετβ. {µπεκρούλιασα} µεθοκοπώ, µεθώ συνέχεια 

ΣΥΝ. µπεκροπίνω. — µπεκρούλιασµα (το). 
µπεκρούλιακας (ο) (σκωπτ.-µειωτ.) πρόσωπο που µεθά συνεχώς, ο µεγάλος 

µπεκρής. [ΕΤΥΜ <µπεκρής + παραγ. επίθηµα -ουλιακας (πβ. στραβ-
ούλιακας)]. 

µπεκρούλιασµα (το) → µπεκρουλιάζω 
µπελαλήδικος, -η, -ο αυτός που προκαλεί µπελάδες, που είναι δυσάρεστα 

κουραστικός, που έχει µπελά: ωραίο φαγητό, αλλά ~! || ~ δουλειά. 
µπελαλής (ο) {µπελαλήδες}, µπελαλού (η) {µπελαλούδες} (λαϊκ.) άνθρωπος 

που συχνά προκαλεί µπελάδες, που δηµιουργεί φασαρίες. Επίσης 
µπελαλίδισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. [ΕΤΥΜ < τουρκ. belali]. 

µπελαλοδουλειά (η) (εκφραστ.) δύσκολη, µπελαλήδικη δουλειά. 
µπελά µάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το εξωτερικό ένδυµα των ναυτών τού 

Πολεµικού Ναυτικού. [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 
µπελάντόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} δηλητηριώδες φυτό µε µοβ-κόκκι-να άνθη 

και µαύρους στρογγυλούς καρπούς, από το οποίο µε κατάλληλη επεξεργασία 
παράγεται η ατροπίνη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. belladonna (κατά λέξη «ωραία κυρία»), ευφηµιστική 
ονοµασία τού φυτού, η οποία χρησιµοποιείται και σε άλλες γλώσσες, πβ. 
γαλλ. belle dame, γερµ. schöne Frau κ.ά.]. 

µπελάς (ο) {µπελάδες} (λαϊκ.) 1. κάθε ανεπιθύµητη, στενόχωρη και συνήθ. 
πολύπλοκη κατάσταση, την οποία υφίσταται ή στην οποία εµπλέκεται κανείς: 
έχω | αποκτώ ~ || βάζω κάποιον σε - || προξενώ σε κάποιον ~· ΦΡ. (α) µπαίνω 
σε µπελά | µπελάδες υποβάλλοµαι σε ταλαιπωρίες: δεν θέλω να µπεις σε 
µπελάδες τώρα! ΣΥΝ. σκοτούρα, φασαρία, ανησυχία, ενόχληση, στενοχώρια 
(β) έχω µπελάδες µε κάποιον µου προκαλεί προβλήµατα: έχει µπελάδες µε τη 
δουλειά/ τους γονείς του (γ) βάζω µπελά στο κεφάλι µου µπλέκοµαι σε 
προβλήµατα: δεν του φτάνουν τόσα που έχει, πάει και βάζει κι άλλους µπελάδες 
στο κεφάλι του! (δ) βρίσκω τον µπελά µου υφίσταµαι τις αρνητικές συνέπειες, 
κυρ. από πράξη ή κατάσταση για την οποία δεν ευθύνοµαι: πήγε να βοηθήσει 
και θα βρει και τον µπελά του από πάνω || µη µπλεχτείς µ ' αυτή, γιατί θα βρεις 
τον µπελά σου (ε) κακός µπελάς (που µε βρήκε)! (µε αγανάκτηση) για 
κάτι/κάποιον που µας ταλαιπωρεί: Βρε ~! Από τότε που βρήκε το τηλέφωνο 
µου, δεν µ ' αφήνει σε 
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ησυχία! 2. (συνεκδ.) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε δηµιουργεί ή µπλέκει σε 
δυσάρεστη κατάσταση (κάποιον): σκέτος ~ είναι αυτό το παιδί! [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. bela]. 

µπελ επόκ (η) {άκλ.} τα πρώτα χρόνια τού 20ού αι., στα οποία κυριαρχούσε η 
ευχάριστη και ανέµελη ζωή. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. La Belle Epoque «ωραία 
εποχή»]. 

Μπέλες (το) {άκλ.} το όρος Κερκίνη (βλ.λ.). [ETYM. < σλαβ. Bêles | 
Belasista < belasast «κατάλευκος»]. 

Μπελίσε (η) {άκλ.} (αγγλ. Belize) κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα το 
Μπελµοπάν, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Μπελίσε. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Belize < ισπ. Beiice, αβεβ. ετύµου. Κατά µία άποψη, η λ. 
προέρχεται από το γαλλ. balise «φάρος». Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, πρόκειται 
για παρεφθαρµένη προφορά τού ονόµατος τού Σκοτσέζου πειρατή P. Wallace 
ή Wallis, ο οποίος φέρεται να ίδρυσε οικισµό εκεί το 1603. Η χώρα, µέχρι την 
ανεξαρτησία της το 1981, ονοµαζόταν Βρετανικές Ονδούρες (British 
Honduras)]. 

µπελκαντο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. τρόπος τραγουδιού στην ιταλική όπερα τού 18ου 
και των αρχών τού 19ου αι.· λυρικό ύφος στηριγµένο στην καθαρή απαγγελία, 
την «οµορφιά» των φθόγγων και την άψογη τεχνική (γνωστοί συνθέτες: 
Μπελλίνι, Ντονιτσέτι κ.ά.): η «κάστα ντίβα» είναι γνωστή άρια τού ~. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. bel canto «όµορφο τραγούδι»]. 

µπελτές (ο) → πελτές 
Μπέλφαστ (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Β. Ιρλανδίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Belfast 

< ιρλ. Béai Feirste «το πέρασµα τής αµµώδους ακτής»]. 
µπεµολ (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. η ύφεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bémol < ιταλ. 

bemolle < be- (από το γράµµα b, που είναι και το µουσικό σύµβολο τής 
ύφεσης στο πεντάγραµµο) + molle «µαλακός»]. 

µπέµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. θηλυκό µωρό 2. χαϊδευτ. για γυναίκα. — 
(υποκ.) µπεµπούλα κ. µπεµπίτσα (η). 

µπεµπέ επίθ. {άκλ.} µωρουδίστικος, αυτός που σχετίζεται µε τα µωρά ή 
ταιριάζει σε µωρό: είδη | ρούχα ~ || έχει ένα πολύ ~ ύφος όταν µιλάει. {ETYM. 
< γαλλ. bébé, βλ. κ. µπέµπης]. 

µπεµπεδίστικος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που ταιριάζει, που σχετίζεται µε µωρά, 
µε µπέµπη ή µπέµπα: ~ ρουχαλάκια || ~ κινήσεις | νάζια. — µπεµπεδίστικα 
επίρρ. 

µπεµπέκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (χαϊδευτ.) η µπέµπα. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. bebek]. 

µπεµπεκίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µιλάω ή συµπεριφέροµαι σαν 
µωρό: µεγάλωσε κι ακόµη µπεµπεκίζει ΣΥΝ. µωρουδίζω. 

µπεµπελη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η ιλαρά (βλ.λ.)· κυρ. στη ΦΡ. βγάζω τη 
µπεµπελη ζεσταίνοµαι υπερβολικά: άνοιξε κανένα παράθυρο, γιατί θα 
βγάλουµε τη µπεµπελη εδώ µέσα! ΣΥΝ. σκάω από τη ζέστη. [ETYM. < σλαβ. 
pepel «στάχτη»]. 

µπεµπές (ο) {µπεµπέδες} (λαϊκ.) µεγαλόσωµο µωρό, ο στρουµπουλός 
µπέµπης: ο τροµερός ~! ΦΡ. (σκωπτ.-µειωτ.) υπερφυσικός µπεµπές ευτραφής 
νεαρός, συνήθ. άβουλος και εξαρτηµένος από τους άλλους σε βαθµό αφύσικο 
για την ηλικία του ΣΥΝ. βουτυροµπεµπές, βουτυ-ρόπαιδο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
bébé, βλ. λ. µπέµπης]. 

µπέµπης (ο) {µπέµπηδες} (λαϊκ.) 1. αρσενικό µωρό: ο ~ βγάζει το πρώτα του 
δοντάκια || βάφτισαν τον - τους 2. (χαϊδευτ.) µικρό αγώρι 3. (µειωτ.-ειρων.) 
νεαρό άτοµο χωρίς την απαιτούµενη ωριµότητα, πείρα και σύνεση: θα βάλει 
και τα κλάµατα τώρα ο ~! — µπεµπού-λης (ο). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. baby < µέσ. αγγλ. babe | baben, ονοµατοπονηµένη λ. που 
χρησιµοποιήθηκε ως χαϊδευτικό]. 

µπενεντίκτους (το) (άκλ.} τυπικό µέρος τής λατινικής λειτουργίας (Κύριε, 
γκλόρια, κρέντο, σάνκτους-µπενεντίκτους, άγκνους ντέι)· µελοποιείται πάνω 
σε λατινική απόδοση τής φρ. «ευλογηµένος ο ερχόµενος» (Benedictus qui 
venit) και συµπληρώνει το τέταρτο µέρος τής λειτουργίας, το σάνκτους 
(βλ.λ.): στο ~ τής Μίσσα Σολέµνις ο Μπετόβεν χρησιµοποιεί σόλο βιολί. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. benedictus «ευλογηµένος»]. 

µπενζίνα (η) -+ βενζίνη 
Μπενίν (το) (άκλ.) (γαλλ. République du Bénin = ∆ηµοκρατία τού Μπενίν) 

κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Πόρτο Νόβο, επίσηµη γλώσσα τη 
Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικής Κοινότητας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Bénin, ονοµασία ενός από τα ιστορικά βασίλεια τής ∆. 
Αφρικής, που οφείλει την ονοµασία του στους ιθαγενείς Bini. Μέχρι το 1975 
η χώρα ονοµαζόταν ∆αχοµέη (< γαλλ. Dahomey < γλώσσα Φον Da-ho-mé 
«πάνω στην κοιλιά τού Ντα»), που οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ντα (Da) 
ηττήθηκε από τον ηγεµόνα Ουεγκµπάτζα (Ouegbadja, 1645-85) και το πτώµα 
του ρίχτηκε στα θεµέλια τού ανακτόρου τού Μπενίν]. 

µπεν-µαρί (το) (άκλ.} 1. σύνθετο µαγειρικό σκεύος που αποτελείται από δύο 
δοχεία, το ένα µέσα στο άλλο· στο ευρύτερο δοχείο βράζει νερό και στο άλλο 
τοποθετούνται για λειώσιµο ή ζέσταµα φαγώσιµα υλικά, λ.χ. σοκολάτα κ.ά. 2. 
το ζέσταµα ή το βράσιµο τού περιεχοµένου (συνήθ. φαγητού) ενός δοχείου µε 
την τοποθέτηση του µέσα σε άλλο δοχείο µε νερό που βράζει, ώστε να µην 
έρχεται σε άµεση επαφή µε τη φωτιά ή το µάτι τής κουζίνας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bain-Marie < bain (στη σηµ. «ζεστό νερό», < λατ. balneum, 
βλ. λ. µπάνιο) + Marie, όν. τής αδελφής τού Μωυσή, για την 

οποία νόµιζαν κατά τους µεσν. χρόνους ότι υπήρξε αλχηµίστρια]. 
µπέντζαµιν κ. µπένζαµιν (ο) (άκλ.) είδος φίκου µε µικρά ωοειδή φύλλα, 

µυτερά στην άκρη. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. benjamin (µε παρετυµολ. προς το κύρ. όν. Benjamin 
«Βενιαµίν») < µέσ. γαλλ. benjoin < καταλαν. benjui < αραβ. lubân jâwi 
«λιβάνι τής Ιάβας»]. 

µπεντόνι (το) → µπιντόνι 
µπεράτι (το) {µπερατ-ιού | -ιών} (κατά την Τουρκοκρατία) 1. σουλτανικό 

διάταγµα µε το οποίο παραχωρούνταν προνόµια 2. διάταγµα τού σουλτάνου 
που επικύρωνε την εκλογή πατριαρχών ή µητροπολιτών. Επίσης (λόγ.) 
βεράτιο(ν) [ΕΤΥΜ. < τουρκ. berat]. 

µπέρδεµα (το) [µεσν.] {µπερδέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το µπλέξιµο 
πραγµάτων, ώστε να µη µπορούν να ξεχωρίσουν ή να χρησιµοποιηθούν 
εύκολα: από το ~ των σχοινιών δεν φαινόταν η άκρη ΣΥΝ. ανακάτωµα ANT. 
τακτοποίηση 2. (µτφ.) το λάθος που προκαλεί σύγχυση: υπήρξε ένα ~ στα 
στοιχεία τής δήλωσης και έπρεπε να υποβάλει νέα αίτηση || αν όλα πάνε καλά 
και δεν γίνει πάλι κανένα ~, θα τελειώσεις σε µία ώρα 3. (µτφ.) η 
περιπλοκότητα, το να µην είναι κάτι όσο πρέπει ξεκάθαρο, σαφές: υπάρχει ~ 
στο νόηµα | στη διατύπωση | στις οδηγίες 4. (συνήθ. στον πληθ.) η ανάµειξη, η 
εµπλοκή σε κατάσταση δυσάρεστη ή επιζήµια: του προέκυψε ένα ~ µε την 
αστυνοµία | την εφορία || δεν µου αρέσουν τα -' να µε αφήσεις έξω απ' όλα αυτά 
ΣΥΝ. περιπλοκή, εµπόδιο, φασαρία ΑΝΤ. ξεκαθάρισµα, ξεµπέρδεµα. Επίσης 
µπερδεµός (ο) [µεσν.] κ. (λαϊκ.) µπερδεψιά (η). — (υποκ.) µπερδεµατάκι 
(το). 

µπερδεµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που είναι µπλεγµένος, που έχει 
µπερδευτεί: ~ κλωστές | σχοινιά | µαλλιά | κορδέλες 2. αυτός που είναι 
ανακατεµένος, που δεν είναι σε τάξη, στην κανονική του σειρά: ~ βιβλία | 
σηµειώσεις | χαρτιά | έγγραφα 3. (µτφ.) ο περίπλοκος, που δεν είναι ξεκάθαρο 
το περιεχόµενο του: ~ υπόθεση | ορισµός | δουλειά (βλ. κ. λ. µπερδεψοδουλειά) 
| κατάσταση ΑΝΤ. ξεκάθαρος, σαφής 4. (για πρόσ.) αυτός που βρίσκεται σε 
σύγχυση: είµαι -' δεν µπορώ να καταλάβω τι συνέβη τελικά 5. αυτός που 
βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, έχει πρόβληµα: είναι ~ µε το τελωνείο | το 
λαθρεµπόριο. — µπερδεµένα επίρρ. 

µπερδεύω ρ. µετβ. {µπέρδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. µπλέκω (κάτι) µαζί (µε 
κάτι άλλο) πρόχειρα και άτακτα, µε αποτέλεσµα να µη µπορώ να το ξεµπλέξω 
εύκολα ή να το χρησιµοποιήσω: µπέρδεψα τις κλωστές | τα καλώδια ANT. 
ξεµπερδεύω 2. βάζω πράγµατα σε άλλη, τυχαία θέση από την κανονική τους, 
ώστε να µη µπορώ να βρω εύκολα κάτι: όταν συγυρίζει, µπερδεύει τα πράγµατα 
µου και δεν µπορώ να τα βρω µετά || ~ τα χαρτιά | τις σηµειώσεις | τα βιβλία | 
τα εργαλεία κάποιου ΣΥΝ. ανακατεύω 3. αναµειγνύω (κάτι µε κάτι άλλο), ώστε 
να µην ξεχωρίζει το αρχικό στοιχείο: ~ τα χρώµατα | τις βαφές | τα υγρά ΣΥΝ. 
ανακατεύω 4. (µτφ.) προξενώ ασάφεια και σύγχυση, περιπλέκοντας τα 
πράγµατα: πάνω που είχαµε βρει µιαν άκρη, ήρθε και µπέρδεψε την υπόθεση µε 
τις δηλώσεις του || (µτφ.) µπερδεύω τη γλώσσα µου (βλ. λ. γλώσσα)· ΦΡ. (µτφ.) 
τα µπερδεύω | µπερδεύω τα λόγια, τις κουβέντες µου... κ.λπ. (i) λέω άλλη 
λέξη αντί άλλης (ii) γίνοµαι ασαφής, φάσκω και αντιφάσκω: του ζήτησα τον 
λόγο, αλλ' αντί για µια καθαρή εξήγηση άρχισε να µου τα µπερδεύει 5. (µτφ.) 
ταυτίζω εσφαλµένα ή συγχέω (κάποιον/κάτι µε κάποιον/κάτι άλλο), αδυνατώ 
να διακρίνω, να ξεχωρίσω: αυτούς τους δύο πάντα τους µπερδεύω || µπερδεύει 
την «αναδιάρθρωση» µε την «αναδιάταξη», δεν καταλαβαίνει τη διαφορά || 
συνέχεια ~ τ' όνοµα σου! ΣΥΝ. συγχέω 6. (µτφ.) προκαλώ σύγχυση (σε 
κάποιον), διαταράσσω τον ειρµό του, τον εµποδίζω να ολοκληρώσει τη σκέψη 
του ή να καταλήξει σε συµπέρασµα: κάτι θα έλεγα τώρα και µε µπέρδεψες || οι 
αντικρουόµενες δηλώσεις τής ηγεσίας έχουν µπερδέψει τη βάση τού κόµµατος-
ΦΡ. µπέρδεψα τα µπούτια µου (οικ.) περιήλθα σε κατάσταση σύγχυσης 7. 
(µτφ.) οδηγώ (κάποιον) σκόπιµα σε λάθος: ήθελαν να µπερδέψουν τις 
διωκτικές αρχές, για να κερδίσουν χρόνο || ο δηµοσιογράφος πήγε να τον 
µπερδέψει, αλλά αυτός πρόσεχε πολύ τα λόγια του 8. (µτφ.) εµπλέκω (κάποιον) 
σε υπόθεση ή κατάσταση επιζήµια ή δυσάρεστη (γι' αυτόν): µη µε µπερδεύετε 
στα προσωπικά σας- βρείτε τα µόνοι σας! || τι θέλει αυτός και µπερδεύεται; || 
πάνε να τον µπερδέψουν στις βροµοδουλειές τους ΣΥΝ. ανακατεύω 9. 
(µεσοπαθ. µπερδεύοµαι) πιάνοµαι σε κάτι, ώστε να εµποδίζεται η κίνηση ή η 
λειτουργία µου: το πόδι του µπερδεύτηκε στο σχοινί κι έπεσε- ΦΡ. µπερδεύοµαι 
| µπλέκοµαι | µπαίνω στα πόδια (κάποιου) (i) εµποδίζω την κίνηση του, 
κινούµενος γύρω ή κοντά σε αυτόν: (στα παιδιά) µη µπερδεύεστε στα πόδια 
µου την ώρα που µαγειρεύω (ii) (µτφ.) εµποδίζω τις ενέργειες, µπλέκοµαι στις 
υποθέσεις (κάποιου): Τι θέλει και µπερδεύεται στα πόδια µας; ∆εν κοιτάζει τη 
δουλειά του; 10. αναµειγνύοµαι σε κατάσταση ύποπτη, δυσάρεστη ή επιζήµια 
(για µένα): µπερδεύτηκε σε υπόθεση εξαγωγής λαθραίου συναλλάγµατος ΣΥΝ. 
µπλέκοµαι 11. (η µτχ. µπερδεµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. µπερδεύω | µπερδένω, µεταπλ. τ. τού *εµ-περιδέω «δένω γύρω-γύρω» < 
εµ- (< εν) + περί- + δέω «δένω»]. 

µπερδεψονλωσσιά (η) (λαϊκ.) ο γλωσσοδέτης (βλ.λ.). µπερδεψοδουλειά (η) 
(λαϊκ.) δουλειά ή υπόθεση που προκαλεί ή 

συνεπάγεται προβλήµατα και µπερδέµατα, που είναι περίπλοκη. 
µπερδουκλώνω ρ. → µπουρδουκλώνω 
µπερεκέτι κ. µπερκέτι (το) (χωρ. γεν.) (λαϊκ.) 1.η µεγάλη αφθονία, ο πλούτος 
αγαθών 2. (ως επίρρ.) όµορφα, υπέροχα: περάσαµε ~.  — µπερεκετ(ι)λήδικος, -
η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bereket]. µπερές (ο) {µπερέδες} καπέλο από µαλακό 
και εύκαµπτο υλικό, χωρίς γύρο, που στενεύει κλείνοντας, ώστε το άνοιγµα του 
να εφαρµό- 
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ζει ακριβώς στο κεφάλι και το καπέλο να «πέφτει» χαρακτηριστικά, 
περισσεύοντας από τη µία συνήθ. πλευρά τού κεφαλιού: µάλλινος | δερµάτινος 
| γαλλικός -- ΦΡ. (συνεκδ.) οι πράσινοι µπερέδες | τα πράσινα µπερέ οι 
στρατιώτες των µονάδων καταδροµών. Επίσης µπερέ (το). — (υποκ.) 
µπερεδάκι (το). 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. béret < προβηγκ. berret < µτγν. λατ. birrus «µανδύας µε 
σκούφο», κελτ. αρχής, πβ. µέσ. ιρλ. berr «κοντός»]. µπερέτα (η) {δύσχρ. 
µπερετών} 1. (λαϊκ.) η σκούφια (βλ.λ.) 2. είδος καραµπίνας. Επίσης µπερέτο 
(το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. berretta < προβηγκ. berret. Βλ. κ. µπερές]. µπερζέρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} πολυθρόνα µε ψηλή και φαρδιά ράχη, πλατιά µάγουλα και 
µαξιλάρι στο κάθισµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. bergère, θηλ. τού berger «βοσκός, ποιµένας» < 
δηµώδ. λατ. *verbecarius | berbicarius (< verbices «πρόβατα»). Η σηµασιολ. 
µεταβολή οφείλεται στο γεγονός ότι οι πρώτες πολυθρόνες αυτού τού είδους 
(18ος αι.) παρουσίαζαν στην ταπετσαρία τους ποιµενικά θέµατα]. µπέρι-µπέρι 
(το) {άκλ.} ΙΑΤΡ. ασθένεια που προσβάλλει τα περιφερειακά νεύρα, οφείλεται 
στην έλλειψη βιταµίνης Β στον οργανισµό, κυρ. λόγω κακής διατροφής, και 
προκαλεί παράλυση και καρδιακή συµφόρηση. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. beri-beri, διπλασιασµ. τ. τού σιναλεζ. beri «αδυναµία, 
ασθένεια»]. µπερκέλιο (το) {µπερκελίου} ΧΗΜ. τεχνητό στοιχείο (σύµβολο Bk) 
που παρασκευάστηκε κατά τον βοµβαρδισµό ενός ισοτόπου τού αµε-ρικίου (βλ. 
κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Πανεπιστηµίου Berkeley (Καλιφόρνια), όπου και 
ανακαλύφθηκε]. µπερκέτι (το) → µπερεκέτι 
µπερλίνα (η) {χωρ. πληθ.} παιχνίδι που παίζεται κυρ. σε φιλικές συ-

ναναστροφές, καθώς ένας από την παρέα κάθεται στη µέση, οι άλλοι γύρω 
από αυτόν τον σχολιάζουν µυστικά µε σκωπτική ή κουτσοµπο-λίστικη 
διάθεση και στο τέλος τού γνωστοποιούν τα διάφορα σχόλια, χωρίς να του 
φανερώνουν ποιος είπε το καθετί: η στήλη τής ~ (κου-τσοµπολίστικη στήλη 
περιοδικού) || παίζω τη → ΦΡ. (λαϊκ.) βγάζω (κάποιον) στη µπερλίνα εκθέτω 
(κάποιον) δηµοσιοποιώντας µυστικά του, διαδίδοντας κουτσοµπολιά γι' 
αυτόν. 

[ΕΤΥΜ µεσν., αρχική σηµ. «εξέδρα όπου εξέθεταν τους κακοποιούς προτού τους 
τιµωρήσουν», < ιταλ. berlina «τετράτροχο κάρρο, στο οποίο περιέφεραν τους 
καταδικασµένους» < Berlino «Βερολίνο», όπου πρωτοχρησιµοποιήθηκε αυτό το 
όχηµα]. µπερµπαντεύω ρ. αµετβ. {µπερµπάντεψα} (λαϊκ., κυρ. για άνδρες) 1. 
ζω άστατη και έντονη ερωτική ζωή, συνάπτω σχέσεις µε πολλές γυναίκες: πριν 
από τον γάµο του µπερµπάντευε κι αυτός || θα µπερµπα-ντέψει και λίγο, νέο παιδί 
είναι! ΣΥΝ. τσιληµπουρδίζω 2. διασκεδάζω έντονα, γλεντώ: απόψε λέω να 
µπερµπαντέψουµε, να θυµηθούµε τα παλιά! ΣΥΝ. το ρίχνω έξω. µπερµπάντης (ο) 
{µπερµπάντηδες} (λαϊκ.) 1. άνδρας γλεντζές και µε άστατη και έντονη ερωτική 
ζωή: από αθώος κι άβγαλτος µας προέκυψε µεγάλος ~ || γνωστός ~ στα νιάτα του, 
δεν άφηνε γυναίκα για γυναίκα ΣΥΝ. γυναικάς 2. (επιδοκιµαστικά) ο καπάτσος 
και έξυπνος άνθρωπος: βρε τον ~ πώς τα µπαλλώνει αµέσως µια χαρά! — 
(υποκ.) µπερµπαντάκος (ο), µπερµπάντικος, -η, -ο, µπερµπάντικα επίρρ. [ΕΤΥΜ 
< ιταλ. birbante < birba «απατεώνας, αλήτης» < γαλλ. bribe «κοµµάτι ψωµί», 
που συνδέθηκε µε το p. briber «επαιτώ, ζητιανεύω»]. µπερµπαντιά (η) (λαϊκ.) 1. 
η συµπεριφορά τού µπερµπάντη 2. (συνεκδ.) κάθε πράξη που χαρακτηρίζει τον 
µπερµπάντη: η γυναίκα του αγνοεί τις ~ του. µπερντάχι κ. µπερντάκι κ. περντάχι 
(το) {µπερνταχ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο ξυλοδαρµός: του 'δώσε | του 'ρίξε ένα - και 
συνήλθε, γιατί το είχε παρακάνει. [ΕΤΥΜ; < τουρκ. perdah]. µπερντές (ο) 
{µπερντέδες} (λαϊκ.) 1. κουρτίνα για πόρτες και παράθυρα 2. κουρτίνα θεάτρου, 
πρόχειρη αυλαία 3. το λευκό παραπέτασµα, συνήθ. από ύφασµα, που 
χρησιµοποιείται στο θέατρο σκιών ως οθόνη (καραγκιοζµπερντές): στήνω ~. — 
(υποκ.) µπερντεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. perde < περσ. parda «κουρτίνα»]. 
µπερξονισµός (ο) η φιλοσοφική θεωρία τού Μπερξόν, κατά την οποία µόνο µε 
την ενόραση και όχι µε την αναλυτική και εννοιοποι-ητική διαδικασία (που 
ωστόσο έχει πρακτική χρησιµότητα) µπορούµε να συλλάβουµε την κίνηση και 
τη µεταβολή, που είναι η ουσία τής ζωής και τού κόσµου. — µπερξονιστής (ο), 
µπερξονίστρια (η). [ΕΤΥΜ Από το όνοµα τού Γάλλου φιλοσόφου Η. Bergson 
(1859-1941)]. µπέρτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} φαρδύ γυναικείο πανωφόρι χωρίς 
µανίκια µε άνετα ανοίγµατα για τα χέρια, που πέφτει ριχτό και κουµπώνει στον 
λαιµό: µάλλινη ~. — (υποκ.) µπερτάκι (το) κ. µπερτίτσα (η). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
berta < γερµ. Bertha, όνοµα τής µητέρας τού Γερµανού αυτοκράτορα 
Καρλοµάγνου, η οποία φορούσε τέτοιο πανωφόρι]. µπερτοδουλισµός (ο) η 
πονηριά και η καπατσοσύνη, τα πονηρά 
κόλπα που χρησιµοποιεί κανείς. µπερτόδουλος (ο) (µετωνυµ.) ο πονηρός και 
καταφερτζής χωρικός. Επίσης µπερτόλδος. 
[ΕΤΥΜ Παραφθορά τού ονόµατος Μπερτόλδος < ιταλ. Bertoldo, κύριο πρόσωπο 
τής σάτιρας Οι πνευµατωδέστατες πανουργίες τού Μπερ-τόλδου (Le sottilissime 
astuzie di Bertoldo, 1606) τού Ιταλού G.C. Croce (1550-1609). Στο έργο αυτό ο 
Μπερτόλδος, ένας παµπόνηρος χωρικός, κατορθώνει µετερχόµενος ποικίλα 
τεχνάσµατα να γίνει βασιλικός σύµβουλος]. µπέσα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο 
λόγος τιµής, που υποχρεώνει κάποιον να τηρήσει την υπόσχεση του: είναι 
άνθρωπος µε ~ ΣΥΝ. τιµή, 

λόγος· ΦΡ. (α) έχω µπέσα κρατώ τον λόγο µου: έχει µπέσα σ'ό,τι λέει, είναι 
τίµιος άνθρωπος || δεν τον εµπιστεύοµαι- δεν έχει καθόλου 
µπέσα, µπορεί να σε πουλήσει για το τίποτε (β) µπέσα για µπέσα στον λόγο τής 
τιµής µου: θα γίνει όπως σου υποσχέθηκα· ~! (εγγυώ-µαι µε τον λόγο τής τιµής 
µου). [ΕΤΥΜ < αλβ. besë]. 

µπεσαλής (ο) {µπεσαλήδες}, µπεσαλού (η) {µπεσαλούδες} (λαϊκ.) έντιµος 
άνθρωπος, που κρατά τον λόγο του, που έχει µπέσα: άνδρας σωστός και ~! || ~ 
άνθρωπος ΣΥΝ. έµπιστος, τίµιος, ντόµπρος. — µπε-σαλήδικος, -η, -ο. 
µπεσαλήδικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < µπέσα + -λης (< τουρκ. -1ι)]. 

µπεσαµέλ (η) {άκλ.} λευκή κρεµώδης σάλτσα που χρησιµοποιείται σε διάφορα 
φαγητά, όπως στο ογκρατέν, στο παστίτσιο, στον µουσα-κά κ.λπ., κυρ. ως 
επίστρωση. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. béchamel, από το όνοµα τού Γάλλου χρηµατιστή Louis de 
Béchamel (18ος αι.), ο οποίος την επινόησε]. 

µπεστ-σέλερ (το) {άκλ.} ελλην. ευπώλητο, πολυπώλητο, αριστοπώ-λητο· βιβλίο 
που έχει µεγάλη εµπορική επιτυχία: το βιβλίο της έγινε ~ || το ~ τής χρονιάς. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. best seller «ο καλύτερα πωλούµενος» < best «ο καλύτερος» 
+ seller < sell «πουλώ»]. 

µπετατζής (ο) (µπετατζήδες} (λαϊκ.) εργάτης οικοδοµής, που φτειά-χνει το 
µπετόν, ανακατεύοντας τα συστατικά του, το µεταφέρει και το χύνει στα 
καλούπια του ή το στρώνει. [ΕΤΥΜ. < µπετά + παραγ. επίθηµα -(α)τζής]. 

µπετόν {άκλ.} κ. (λαϊκ.) µπετό (το) 1. το σκυρόδεµα (βλ.λ.)- ΦΡ. (α) µπετόν 
αρµέ το (οπλισµένο) ενισχυµένο σκυρόδεµα (βλ.λ.) (β) εµφανές µπετό(ν) 
σκυρόδεµα επεξεργασµένο ή καλουπωµένο, ώστε η επιφάνεια του να είναι 
λεία και να µπορεί είτε να µείνει ώς έχει είτε να βαφτεί απευθείας χωρίς 
σοβάντισµα· χρησιµοποιείται σε εξωτερικές επιφάνειες τής οικοδοµής, λ.χ. 
στις βεράντες 2. µπετά (τα) το στάδιο τής οικοδόµησης κατά το οποίο ρίχνεται 
µπετόν στα καλούπια: τώρα ρίχνουµε τα~|| η οικοδοµή είναι ακόµη στα ~ (δεν 
έχει ολοκληρωθεί). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. béton < λατ. bitumen «άσφαλτος»]. 

µπετόνι (το) → µπιτόνι 
µπετονιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. αναµικτήρας σκυροδέµατος-µηχάνηµα 

που αποτελείται από έναν µεταλλικό, κοίλο, περιστρεφόµενο κάδο µε ειδικά 
πτερύγια στο εσωτερικό του για την ανάµειξη υλικών, κυρ. για την κατασκευή 
σκυροδέµατος· (συνεκδ.) το όχηµα που διαθέτει τέτοιο µηχάνηµα. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. bétonnière < béton. Βλ. λ. µπετόν]. 

µπετονόκαρφο (το) καρφί που µπορεί να µπήγεται σε µπετόν. 
µπετούΥ!α κ. πετούγια (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) το πόµολο τής πόρτας. 

[ΕΤΥΜ. < ισπ. bedija (οπτικό δάνειο)]. 
µπεχαβιορισµός (ο) → µπιχεβιορισµός 
µπεχλιβάνης (ο) → πεχλιβάνης 
µπήγω κ. (λαϊκ.) µπήχνω κ. µπήζω ρ. µετβ. [µεσν.] {έµπηξα, µπηγµένος} 1. 

βάζω (κάτι µακρύ και µυτερό) µέσα (σε κάτι άλλο) ή κάνω (κάτι) να 
εισχωρήσει σε άλλο σώµα µε δύναµη πιέζοντας το ή χτυπώντας το, ώστε να 
µπει, να καρφωθεί βαθιά: ~ τα καρφιά στον τοίχο | τα παλούκια στο έδαφος | το 
µαχαίρι στο σώµα τού θύµατος ΣΥΝ. καρφώνω 2. (οικ.) εκδηλώνω (κάτι) κατά 
έντονο και απότοµο τρόπο· κυρ. στις ΦΡ. µπήγω τα γέλια | τις φωνές | τις 
κραυγές | τα κλάµατα ξεσπώ σε γέλια | φωνές | κραυγές | κλάµατα ΣΥΝ. 
(οικ.) βάζω, πατώ ANT. κρατώ, συγκρατώ. — µπήξιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έµπηξα < ένέπηξα (κατά το σχήµα ανοίγω - 
άνοιξα) τού αρχ. έµπήγνυµι < έµ- (< εν) + πήγ-νυµι (βλ. λ. πήζω)]. 

µπήκα ρ. → µπαίνω 
µπήχτη (η) (αργκό) 1. χτύπηµα που δίνει κανείς (σε κάποιον) ύπουλα, ώστε να 

µη γίνει αντιληπτός: τρώω | δίνω | αρπάζω | ρίχνω ~ ΣΥΝ. µουλλωχτή 2. 
(µτφ.) υπαινιγµός µε σκωπτικό, περιπαικτικό ή επιθετικό χαρακτήρα: η ~ που 
της πέταξε για τον πρώην άντρα της, ήταν σκέτο φαρµάκι! ΣΥΝ. (οικ.) κακία, 
καρφί. 

µπήχτης (ο) (αργκό) άνδρας µε έντονη σεξουαλική ζωή, γυναικάς. 
µπηχτός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που µπήγεται ή είναι µπηγµένος (κάπου). 
µπίγα (η) {µπιγών} (λαϊκ.) 1. ΝΑΥΤ. Ο ανυψωτικός γερανός πλοίου που 

χρησιµοποιείται στις φορτοεκφορτώσεις ΣΥΝ. (λόγ.) φορτωτήρας 2. 
γερανοφόρο όχηµα. 
[ΕΤΥΜ, < ιταλ. biga < δηµώδ. λατ. biga «συνωρίδα ίππων», συγκεκοµµ. τ. 
τού λατ. bijugus «δίζυγος, συνεζευγµένος»]. 

µπιγκουτί (το) → µπικουτί 
µπιγόνια κ. µπιγκόνια κ. βιγόνια κ. βεγόνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} τροπικό 

καλλωπιστικό φυτό, πολυετές και ποώδες, που καλλιεργείται για τα ωραία 
χνουδωτά φύλλα του και τα µικρά ζωηρόχρωµα άνθη του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λουλούδι. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. bigonia < begonia, από το όνοµα τού Γάλλου M. Bégon (ΐ8ος 
αι.), κυβερνήτη τού Αγίου ∆οµίνικου]. 

µπιέλα (η) {άκλ.} ελλην. διωστήρας- ιµάντας που µεταδίδει την κίνηση σε 
µηχανική συσκευή· συνήθ. στη ΦΡ. βαράω | χτυπάω µπιέλα | µπιέλες (µτφ.) 
τρελαίνοµαι ή εξαντλούµαι (από την κούραση). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bielle, πιθ. < 
προβηγκ. biga «δοκός»]. 

µπιελάρ επίρρ.· κυρ. για βλάβη σε µηχάνηµα, που δεν είναι δυνατόν να 
επισκευαστεί επί τόπου· ΦΡ. βγάζω | βγαίνω µπιελάρ εξουθενώνοµαι. Επίσης 
µπιελά. 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τής αγγλ. φρ. b(eyond) l(ocal) r(epair) «πέραν τοπικής 
επισκευής»]. 

µπιενάλε (η) {άκλ.} καλλιτεχνική εκδήλωση που πραγµατοποιείται στον ίδιο 
χώρο ή στην ίδια πόλη κάθε δύο χρόνια, κυρ. για την προ- 
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βολή των καλών τεχνών και ειδικότ. των εικαστικών: η ~ νέων καλλιτεχνών | 
τής Βενετίας. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. biennale, αρχική σηµ. «διετής» < bi- (< λατ. bis «δις») + -
ennale < µτγν. λατ. annualis «ετήσιος» < λατ. annus «έτος»]. 

µπιζ1 κ. µπις (το) {άκλ.} το ανκόρ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < λατ. bis «δις»]. 

µπιζ2 (το) {άκλ.} 1. οµαδικό παιχνίδι, κατά το οποίο ένας, χωρίς να βλέπει, 
δέχεται τα χτυπήµατα των άλλων και πρέπει να µαντέψει ποιος τον χτύπησε 2. 
το επιφώνηµα που συνοδεύει το χτύπηµα στο παιχνίδι αυτό. [ΕΤΥΜ; 
Ηχοµιµητ. λ.]. 

µπιζάρω ρ. µετβ. {µπιζάρισα} (λαϊκ.) (για το κοινό παράστασης) καλώ ξανά 
στη σκηνή τους ερµηνευτές-εκτελεστές µιας παράστασης ή συναυλίας µε 
παρατεταµένες επευφηµίες ή χειροκροτήµατα, κυρ. για να ερµηνεύσουν 
ακόµα κάτι εκτός τού επίσηµου προγράµµατος: στην πρεµιέρα όρθιο όλο το 
θέατρο τον µπιζάρισε εφτά φορές! — µπιζάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. bissare 
< λατ. bis «δις»]. 

µπιζέλι (το) {µπιζελ-ιού | -ιών}1. ο καρπός τής µπιζελιάς· είναι πολύ-σµερµος 
λοβός, µε εδώδιµα πράσινα, κίτρινα ή άσπρα σπέρµατα 2. καθένα από τα 
σπέρµατα που περιέχονται σε κάθε τέτοιο λοβό 3. µπιζέλια (τα) οι καρποί τής 
µπιζελιάς ως φαγητό ή ως συστατικό φαγητών. — (υποκ.) µπιζελάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. pisello < λατ. pisellum, υποκ. τού pisum < µτγν. 
πίσον, παράλλ. τ. τού αρχ. πίσος, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

µπιζελιά (η) ετήσιο φυτό µε βλαστό κούφιο, έρποντα ή αναρριχώµε-νο µε 
έλικες· καρπός του είναι το µπιζέλι (βλ.λ.). 

µπίζνες (οι) {άκλ.} (λαϊκ.) οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες και δοσοληψίες: 
κάνω - µε κάποιον (συνεργάζοµαι επιχειρηµατικά) || έχει πολλές ~ µε Αµερική. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. business < busy «απασχοληµένος»]. 

µπίζνεσµαν (ο) {άκλ.}, µπιζνεσνουµαν (η) {άκλ.} (λαϊκ.) ο επιχειρηµατίας. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. businessman | businesswoman]. 

µπιζού (το) {άκλ.} το κόσµηµα: µαγαζί µε ~. — (υποκ.) µπιζουδακι (το) (βλλ.) 
. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. bijou < βρετον. bizou «κρίκος, δαχτυλίδι» < biz «δάχτυλο»]. 

µπιζουδακι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό κόσµηµα: πήραν ένα ~ για το µωρό 2. 
(γενικά) καθετί που έχει µικρό και κοµψό σχήµα, ό,τι είναι µικροκαµωµένο 
και όµορφο. 

µπιζουτάρισµα (το) {µπιζουταρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η επεξεργασία 
επιφανειών και επίπεδων σωµάτων για τη λέπτυνση τού πάχους τους στην 
περιφέρεια µε τη χάραξη λοξής εγκοπής στην άκρη τους γύρω-γύρω: το ~ τού 
καθρέφτη | τού γυαλιού 2. λοξή εγκοπή. 

µπιζουτέ επίθ. {άκλ.} αυτός τού οποίου η επιφάνεια έχει µπιζουτάρισµα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. biseauté (p. biseauter) < biseau «λοξή τοµή», πιθ. παλ. γαλλ. 
*biaiseau < αρχ. έπικάρσιος, λ. που εισήχθη από Έλληνες αποίκους στην 
Προβηγκία]. 

µπιζουτιέρα (η) {δύσχρ. µπιζουτιερών} θήκη από διάφορα υλικά για την 
πρόχειρη φύλαξη κοσµηµάτων, η κοσµηµατοθήκη. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
bijoutière, βλ. λ. µπιζού]. 

µπικ (το) {άκλ.} 1. το στυλό διαρκείας που κατασκευάζει η οµώνυµη εταιρεία: 
κόκκινο | µαύρο ~ || µου τελείωσε το ~ · 2. πρόχειρη ξυριστική µηχανή από 
νάιλον µε προσαρµοσµένο ξυραφάκι µιας χρήσεως · 3. αναπτήρας από νάιλον. 
[ΕΤΥΜ Από την εµπορική ονοµασία Bic]. 

µπικίνι (το) {άκλ.} γυναικείο µαγιό, που απαρτίζεται από δύο κοµµάτια: ένα 
σαν στηθόδεσµο για το πάνω µέρος τού σώµατος και ένα για το κάτω, που 
καλύπτει την περιοχή τής ήβης και των γλουτών: φορώ ~ || µικρό ! 
αποκαλυπτικό ~. — (υποκ.) µπικινάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bikini < Bikini, 
ατόλη στον Ειρηνικό Ωκεανό. Το µαγιό αυτού τού είδους σχεδιάστηκε από 
τον Γάλλο µηχανικό L. Réard (1897-1984), ο οποίος το ονόµασε έτσι επειδή 
προσδοκούσε ότι το τολµηρό µαγιό του θα είχε «εκρηκτικές» επιπτώσεις στην 
εµφάνιση των γυναικών, όπως οι δοκιµαστικές ρίψεις ατοµικών βοµβών (από 
τις Η.Π.Α.) στην ατόλη Bikini]. 

µπικουτί κ. µπιγκουτί (το) {άκλ.} µικρό ρολό, γύρω από το οποίο τυλίγεται και 
στερεώνεται µε τσιµπιδάκι ή φουρκέτα µια τούφα µαλλιών, κυρ. ώσπου να 
στεγνώσουν και να σχηµατίσουν µπούκλα: βγήκε µε τα ~ στο κεφάλι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bigoudi, αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε ισπ. bigote «µουστάκι» 
(πβ. bigotelle «λαβίδα για περιποίηση µουστακιού»)]. 

µπίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. σφαιρίδιο από διάφορα υλικά 2. (α) ο βώλος 
(βλ.λ.) (β) µπίλιες (οι) παιχνίδι που παίζεται µε χρωµατιστά γυάλινα ή 
πλαστικά σφαιρίδια, κατά το οποίο ο κάθε παίκτης προσπαθεί να πετύχει µε 
τους δικούς του βώλους τους βώλους τού αντιπάλου του- ΦΡ. (αργκό) γίνοµαι 
µπίλιες (µε κάποιον) τσακώνοµαι άσχηµα (µε κάποιον) και χαλάω τις σχέσεις 
µου µαζί του 3. η µπάλα τού µπιλιάρδου. [ΕΤΥΜ < ιταλ. biglia < γαλλ. bille < 
φρανκον. bikkil «κόκκαλο»]. 

µπιλιαρδάδικο (το) (λαϊκ.) µαγαζί που διαθέτει τραπέζια µπιλιάρδου, στο 
οποίο µπορεί κανείς να παίξει µπιλιάρδο, νοικιάζοντας τραπέζι για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΣΥΝ. σφαιριστήριο. 

µπιλιάρδο (το) 1. παιχνίδι που παίζεται µε σκληρές, έγχρωµες µπάλες στο 
µέγεθος µικρού πορτοκαλιού, που ο καθένας από τους δύο παίκτες χτυπά µε 
στέκα, κάνοντας τες να κινούνται και να συγκρούονται µεταξύ τους πάνω σε 
ειδικό τραπέζι µε τσόχινη επένδυση: τραπέζι | στέκα τού ~ || αίθουσα 
µπιλιάρδου || παίζω ~ 2. το µπι- 

λιαρδάδικο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. bigliardo < µέσ. γαλλ. billard < bille «µπαστούνι» < µεσν. 
λατ. billia «κορµός δέντρου», κελτ. προελ., πβ. ιρλ. bile «κορµός δέντρου», 
κελτ. bile «φυλλαράκι»]. 

µπιλιέτο (το) 1. κάρτα επισκεπτηρίου 2. πρόχειρο γραπτό µήνυµα, που 
στέλνεται σε κάποιον και συνεκδ. το χαρτί πάνω στο οποίο είναι γραµµένο το 
µήνυµα αυτό 3. µικρό λευκό ορθογώνιο καρτελάκι, στο οποίο γράφει κανείς 
τις ευχές του (για γάµο, γιορτές κ.τ.ό.) και το όνοµα του και το οποίο 
τοποθετεί σε φακελάκι µε το δώρο που στέλνει ή πηγαίνει ο ίδιος. — (υποκ.) 
µπιλιετάκι (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. biglietto < παλ. γαλλ. billette < bullette, 
υποκ. τού bulle «έγγραφο» < µεσν. λατ. bulla «σφραγισµένο έγγραφο»]. 

µπιµπελό κ. µπιµπλό (το) {άκλ.} 1. µικρό διακοσµητικό αντικείµενο: το ~ 
πάνω στο σύνθετο τού σαλονιού || ~ από πορσελάνη 2. (για πρόσ. και 
πράγµατα) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε µε µικρές διαστάσεις και µεγάλη 
κοµψότητα: αν την έβλεπες στα νιάτα της· πραγµατικό - ήταν! — (υποκ.) 
µπίµπλουδακι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < γαλλ. bibelot < µέσ. γαλλ. beubelot, 
εκφραστ. ηχοµιµητική λ., που ίσως συνδ. µε το επίθ. beau «ωραίος, 
όµορφος»]. 

µπιµπερό (το) {άκλ.} γυάλινο ή πλαστικό διαφανές δοχείο, που κλείνει µε 
ειδικό στόµιο από συνθετικό υλικό σε σχήµα γυναικείας θηλής και 
χρησιµοποιείται για τη διατροφή των βρεφών (συνήθ. µε γάλα): ταίζω το µωρό 
µε το ~ ΣΥΝ. (λόγ.) θήλαστρο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. biberon < λατ. bibere «πίνω»]. 

µπίµπίκι (το) {µπιµπικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το µικρό σπυράκι 2. µαύρο στίγµα 
στο πρόσωπο, το οποίο εµφανίζεται κυρ. σε νεαρά άτοµα µε ακµή και 
οφείλεται στο κλείσιµο των πόρων τού δέρµατος λόγω τής υπερέκκρισης 
σµήγµατος: το προϊόν εξαφανίζει µπιµπίκια και σπυράκια από το νεανικό 
δέρµα! — (υποκ.) µπιµπικάκι (το). [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µπίµπικας < αρχ. 
βέµβιξ «σβούρα, ρόµβος» (µε διατήρηση τής αρχ. προφοράς τού 
συµπλέγµατος -µβ-(, παράλλ. τ. τού ουσ. βόµβος (βλ.λ.). Κατ' άλλη άποψη, η 
λ. προέρχεται από το ιταλ. bimbo^ « µπέµπης »]. 

µπιµπίλα (η) → µπιρµπίλα 
µπιµπίλωµα (το) —> µπιρµπίλωµα 
µπιµπιλώνω ρ. → µπιρµπίλωµα 
µπιµπιλωτός, -ή, -ό ~» µπιρµπιλωτός 
µπιµπλό (το) → µπιµπελό 
µπίµπλουδακι (το) (λαϊκ.) 1. µικρό µπιµπελό ΣΥΝ. µικροτέχνηµα 2. (µτφ.) 

καθετί λεπτοκαµωµένο και όµορφο: το κοριτσάκι τους είναι - σωστό! 
µπίννκο (το) {άκλ.} 1. παιχνίδι που παίζεται για χρήµατα ή για έπαθλο, στο 

οποίο αναφέρονται φωναχτά αριθµοί που έχουν επιλεγεί τυχαία και τους 
οποίους οι παίκτες διαγράφουν αν εµφανιστούν στις κάρτες τους· ο πρώτος 
παίκτης που διαγράφει όλους τους αριθµούς στην κάρτα του φωνάζει 
«µπίνγκο!» 2. (καθηµ.) ως έκφραση χαράς από ξαφνικό επιτυχές αποτέλεσµα: 
~! Κέρδισα στον διαγωνισµό µία τηλεόραση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. bingo, αγν. 
ετύµου]. 

µπινελίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. η συµπεριφορά τού µπινέ, καθώς και κάθε 
πράξη που τον χαρακτηρίζει 2. βρισιά, έντονη επίπληξη: αρχίζω κάποιον στα ~ 
· 3. η λειχουδιά (νόστιµοι, πικάντικοι µεζέδες, ζαχαρωτά κ.ά.). [ΕΤΥΜ. < 
µπινές + -λίκί\. 

µπινές (ο) {µπινέδες} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. 
οµοφυλόφιλος άνδρας 2. (υβριστ.) άνθρωπος αναξιόπιστος, κακού χαρακτήρα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. ibne]. 

µπινιά (η) (!-λαϊκ. αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) η ανέντιµη 
πράξη σε βάρος κάποιου ΣΥΝ. (!) πουστιά. 

µπιντές (ο) {µπιντέδες} είδος υγιεινής τού µπάνιου, η χαµηλή, επιµήκης 
λεκάνη µε βάση, διαθέτει βρύση µε τροφοδοσία ζεστού και κρύου νερού και 
χρησιµοποιείται κυρίως για το πλύσιµο των γεννητικών οργάνων και τής 
περιοχής τού πρωκτού· ΦΡ. κάνω µπιντέ πλένω τις παραπάνω περιοχές τού 
σώµατος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bidet < µέσ. γαλλ. bidet «µικρό άλογο» < αρχ. γαλλ. bider 
«τριποδίζω», αγν. ετύµου]. 

µπιντόνι κ. µπιτόνι κ. µπεντόνι κ. µπετόνι (το) {µπιντον-ιού | -ιών} 
τενεκεδένιο ή πλαστικό δοχείο µε χερούλι για τη φύλαξη και µεταφορά 
υγρών: ένα - λάδι | πετρέλαιο. — (υποκ.) µπιντονάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
bidon < αρχ. σκανδ. bida «βάζο, δοχείο»]. 

µπίρα (η) (συνήθ. ορθ. µπύρα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αλκοολούχο ποτό, που 
παράγεται µε ζύµωση διαλύµατος από αµυλούχα δηµητριακά, συνήθ. από 
βύνη κριθαριού, και αρωµατίζεται λ.χ. µε σπόρους λυκίσκου, για να 
αποκτήσει ελαφρώς πικρή γεύση: µαύρη | ξανθή ~ || ποτήρι µπίρας ΣΥΝ. ζύθος 
2. (συνεκδ.) κάθε µπουκάλι, το οποίο περιέχει καθορισµένη ποσότητα τού 
ποτού, όπως διατίθεται στο εµπόριο: αγόρασε δέκα ~ για το βράδυ 3. (συνεκδ.) 
η ποσότητα που περιέχεται σε κάθε τέτοιο µπουκάλι: βάλε να πιούµε τη ~ 
µισή-µισή. — (υποκ.) µπιρίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορθογραφία (ορθογραφία 
ξένων λέξεων). [ΕΤΥΜ < ιταλ. birra < γερµ. Bier < αρχ. γερµ. bior]. 

µπίραρία (η) (συνήθ. ορθ. µπυραρία) {µπιραριών} κατάστηµα στο οποίο 
σερβίρεται µπίρα (βαρελήσια ή εµφιαλωµένη) ΣΥΝ. ζυθοπωλείο. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. birreria < birra «µπίρα»]. 

µπιρίµπα (η) {χωρ. πληθ.} χαρτοπαίγνιο στο οποίο νικητής ανακηρύσσεται 
όποιος συγκεντρώσει περισσότερους πόντους σχηµατίζοντας κατάλληλους 
συνδυασµούς επτά φύλλων. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < γαλλ. biribi «είδος τυχερού 
παιγνιδιού» < ιταλ. biribisso < bir- (< λατ. bis «δις») + (a)bisso «άβυσσος» (< 
λατ. abyssus < αρχ. άβυσσος). Με τη λ. αυτή προσδιοριζόταν αρχικώς ένα 
είδος τυχερού 
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παιγνιδιού µε αφετηρία την Ιταλία, το οποίο απαγορεύθηκε το 1837]. 
µπίρµπας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πονηρός, φαύλος, καπάτσος. [ΕΤΥΜ. < 

ιταλ. birba < γαλλ. bribe(s) «ψίχουλα, υπολείµµατα» (µε µεταφορική σηµ. 
«κακός, ανάξιος άνθρωπος»), αγν. ετύµου, ίσως από ονοµατοποιηµένη ρίζα]. 

µπιρµπίλα κ. µπιµπίλα (η) {µπι)ρ)µπιλών} (λαϊκ.) 1. λεπτή δαντέλα που 
κεντιέται µε βελόνα 2. το τελείωµα λεπτών υφασµάτων και ρούχων, λ.χ. ενός 
µαντηλιού, µε την παραπάνω δαντέλα. — (υποκ.) µπιρ-µπιλίτσα κ. µπιµπιλίτσα 
(η). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bir-biri «το ένα µετά το άλλο, στη σειρά»]. 

µπιρµπίλι (το) {µπιρµπιλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το αηδόνι· ΦΡ. µπψµπίλι τής 
θάλασσας η αλκυόνα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bülbül]. 

µπιρµπιλοµάτης, -α, -ικο (λαϊκ.) αυτός που έχει ωραία, παιχνιδιάρικα µάτια: 
κόρη ~! [ΕΤΥΜ. < µπιρµπίλι + -µάτης < µάτι]. 

µπιρµπίλω (η) (λαϊκ.) η ναζιάρα και παιχνιδιάρα γυναίκα ΣΥΝ. κα-µωµατού. 
[ΕΤΥΜ. < µπιρµπίλι]. 

µπψµπίλωµα κ. µπιµπίλωµα (το) (µπι)ρ)µπιλώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) το 
στόλισµα λεπτού ρούχου ή υφάσµατος µε µπιρµπίλα. — (υποκ.) 
µπιρµπιλωµατάκι κ. µπιµπιλωµατάκι (το), µπφµπιλώνω κ. µπι-µπιλώνω ρ. 

µπιρµπιλωτός, -ή, -ό κ. µπιµπιλωτός (για υφάσµατα, ρούχα) αυτός που είναι 
στολισµένος µε µπιρµπίλα: ~ µαντήλι | µανίκι | µαξιλάρι || ~ µάτια 
(παιχνιδιάρικα, ζωηρά, ναζιάρικα). 

µπιροποσία (η) (συνήθ. ορθ. µπυροποσία) {χωρ. πληθ.} το να πίνει κάποιος 
µπίρες. [ΕΤΥΜ. < µπίρα + -ποσία (< πόση)]. 

µπιρσίµι (το) → µπρισίµι 
µπις (το) → µπιζ1 
µπισκότο (το) µικρό και ελαφρό γλύκυσµα, που παρασκευάζεται από αλεύρι, 

βούτυρο, αβγά και άλλα υλικά, όπως µαρµελάδα, αµύγδαλα, σοκολάτα, 
βανίλια κ.λπ.· ψήνεται στον φούρνο σε διάφορα σχήµατα και είναι ξερό, 
εύθρυπτο και τραγανό: ~ µε καρύδα | µε πορτοκάλι | µε σταφίδες || αλµυρά ~ || 
γεµιστά ~ (δύο µαζί κολληµένα µε µια παχιά στρώση σοκολάτας, κρέµας ή 
µαρµελάδας). — (υποκ.) µπισκοτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µπισκόττιν < ιταλ. biscotto < bis- (< λατ. bis «δις, δύο 
φορές») + -cotto < λατ. coctus, µτχ. τ. τού p. coquo «ψήνω»]. 

µπιστεµένος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) (µτχ. ως επίθ.) έµπιστος, πιστός (βλ. κ. λ. 
εµπιστεύοµαι, έµπιστος). 

µπιστικός, -ή, -ό → πιστικός 
µπιστόλα (η) → πιστόλα 
µπιστόλι (το) → πιστόλι 
µπιστολιά (η) → πιστολιά 
µπιστρό (το) {άκλ.} µικρό εστιατόριο ή καφετέρια. [ΕΤΥΜ: < γαλλ. bistro(t), 

αβεβ. ετύµου, πιθ. παράγ. τού γαλλ. bistonille «είδος καφέ µε αλκοόλ» < bis 
«δις» + p. touiller «ανακατεύω» (< λατ. tudiculare «λειώνω, σπάζω»)]. 

µπιτ1 (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. το ρυθµικό µοτίβο που µε οµοιόµορφο και συνεχή 
τρόπο ακούγεται κατά τη διάρκεια τραγουδιών ή χορευτικής µουσικής: πιάνω 
το ~ || το τραγούδι έχει (ωραίο) - 2. (συνεκδ.) νεανική µουσική τής δεκαετίας 
τού '60, βασισµένη στο µπιτ (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. bit, αρχική σηµ. 
«τεµάχιο, µικρό κοµµάτι»]. 

µπιτ2 (το) {άκλ.} ΠΛΗΡΟΦ. το δυαδικό ψηφίο· η µικρότερη µονάδα πληροφορίας 
στον υπολογιστή, που µπορεί να έχει τις τιµές 0 ή 1 και αποτελεί τη βάση 
σχηµατισµού ψηφιολέξεων (ή µπάιτ | byte, βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. bit, από τη 
φρ. b(inary dig)it «δυαδικό ψηφίο»]. 

µπίτ(ι) επίρρ. (λαϊκ.) εντελώς, απόλυτα, ολωσδιόλου: είναι ~ κουτός· ΦΡ. 
(εµφατ.) µπιτ για µπιτ εντελώς, ολότελα: δεν παίρνει χαµπάρι ~ || ~ χαζός ΣΥΝ. 
ντιπ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bit, προστ. τού p. bitmek «τελειώνω»]. 

µπίτνικ (ο) {άκλ.} µέλος ενός κοινωνικού και λογοτεχνικού κινήµατος τής 
δεκαετίας τού '50 και τού '60 στις Η.Π.Α., στο οποίο ανήκαν οι συγγραφείς Α. 
Γκίνσµπεργκ και Τζ. Κέρουακ, οι οποίοι αρνούνταν τις ηθικές αξίες τής 
δυτικής κοινωνίας και τον συµβατικό τρόπο ζωής, την αξία τής εργασίας και 
τα υλικά αγαθά. [ΕΤΥΜ. < αµερ. beatnik (εκφραστ.) < αγγλ. beat «νικώ» + -
nik (προέλ. ρωσική ή από τη γλώσσα γίντις)]. 

µπιτόνι (το) → µπιντόνι 
µπιτς-βόλεϊ (το) {άκλ.} η παράκτια πετοσφαίριση (βλ. λ. παράκτιος). [ΕΤΥΜ; 

< αγγλ. beach-volley]. 
µπιφτέκι (το) {µπιφτεκ-ιού | -ιών} κοµµάτι από κιµά ζυµωµένο µε κα-

ρυκεύµατα και διάφορα υλικά, που τρώγεται ψητό: ~ ψηµένο στη σχάρα | στα 
κάρβουνα || ~ γεµιστό µε τυρί. — (υποκ.) µπιφτεκάκι (το), (µεγεθ.) 
µπιφτεκάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bifteck < αγγλ. beefsteak < beef «βοδινό» + steak «φέτα 
κρέατος, φιλέτο»]. 

µπιχεβιορισµός κ. µπεχαβιορισµός (ο) ο συµπεριφορισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. behaviourism < behave «συµπεριφέροµαι»]. 
µπιχλιµπίδι (το) {µπιχλιµπιδ-ιού | -ιών} 1. κάθε µικρό αντικείµενο χωρίς 
ιδιαίτερη αξία, που χρησιµοποιείται συνήθ. ως στολίδι (λ.χ. χάντρες, 
µικροκοσµήµατα ασήµαντης αξίας, κοκκαλάκια για τα µαλλιά κ.ά.) 2. (ειδικότ.) 
κάθε διακοσµητικό µικροαντικείµενο που προκαλεί εντύπωση, συνήθ. 
αστραφτερό και µε έντονο χρώµα: όταν βγαίνει, φοράει ένα σωρό µπιχλιµπίδια 
3. κάθε µικροαντικείµενο: τι τα θες όλ ' αυτά τα ~ που κουβαλάς στην τσάντα 
σου; 

[ΕΤΥΜ. Πιθ. < λεµπλεµπίδι «στραγάλι» < τουρκ. leblebi < περσ. lablabü]. 
µπλαβίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µπλάβισα} ♦ (αµετβ.) 1. (λαϊκ.) γίνοµαι µελανός, 
µπλάβος: τα χείλη του είχαν µπλαβίσει απ'το κρύο ΣΥΝ. µελανιάζω ♦ (µετβ.) 2. 
προκαλώ µελανιά (σε κάποιον): θα µου µπλαβί-σεις το χέρι τόσο που το 
σφίγγεις! ΣΥΝ. µελάνιασµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. µπλάβος < βεν. biavo < µτγν. 
λατ. blavus, γερµ. αρχής]. µπλάβος, -α, -ο (λαϊκ.) µελανός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < παλ. ιταλ. biavo (σύγχρ. biavo) < µτγν. λατ. blavus]. µπλαζέ 
επίθ. {άκλ.} (καθηµ. για πρόσ. ή ύφος) αυτός που φανερώνει αδιαφορία και 
βαργεστηµάρα, υπεροψία ή περιφρόνηση: είχε ένα Οφος ~, για να µας δείξει ότι 
είναι «κάποιος»! || µε ενοχλεί η ~ συµπεριφορά µερικών πωλητριών στα 
καταστήµατα ειδών πολυτελείας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. blasé < p. blaser «µπουχτίζω, 
χορταίνω» < ολλ. blasen «φουσκώνω»]. 
µπλακάουτ κ. µπλακ-άουτ (το) {άκλ.} (καθηµ.) 1. η συσκότιση (βλ.λ.): 

κίνδυνος για ~ από τις συνεχείς διακοπές τού ρεύµατος || στο πλοίο, πριν από το 
ναυάγιο, είχε γίνει - 2. (αργκό) η κατάσταση αµηχανίας, αδυναµίας να σκεφθεί 
και να αντιδράσει κανείς: µόλις άκουσε το πρόστιµο, έπαθε ~! 3. η απώλεια τής 
συνείδησης για µικρό χρονικό διάστηµα: έπαθε ένα ~ µετά το ατύχηµα και δεν 
θυµόταν τι είχε συµβεί. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. black-out «συσκότιση»]. µπλακτζακ κ. µπλακ-τζάκ (το) {άκλ.} 
παιχνίδι µε τραπουλόχαρτα, που παίζεται στο καζίνο µε τέσσερεις τράπουλες. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ.-αµερ. black-jack]. µπλακ-χιούµορ (το) {άκλ.} ελλην. µαύρο 
χιούµορ- χιούµορ που προκύπτει από µακάβρια αστεία. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. black 
humour], µπλαµπλά κ. µπλα-µπλά (το/τα) {άκλ.} 1. (καθηµ.-εκφραστ.) η 
φλυαρία, πολλά λόγια χωρίς περιεχόµενο: µου αρέσουν οι ταινίες που έχουν 
πολλή δράση και λίγο ~ || η έκθεση του έχει πολύ ~ και λίγη ουσία 2. το λέγειν, η 
ικανότητα να χρησιµοποιεί κανείς τον λόγο, να λέει πολλά για να πετύχει κάτι: 
ένας καλός πλασιέ πρέπει να έχει και ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bla-bla, ηχοµιµητ. λ.]. µπλάνκο (το) {άκλ.} το διορθωτικό 
υγρό (βλ. λ. διορθωτικός). [ΕΤΥΜ. < Blanco, εµπορική ονοµασία τού 
διορθωτικού υγρού, < ισπ. bianco «λευκός»]. 
µπλάστρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το έµπλαστρο και γενικότ. καθετί κολληµένο 

σαν έµπλαστρο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. έµπλάστριον, υποκ. τού µτγν. επιθ. εµπλαστρον]. µπλαστρώνω 
ρ. µετβ. {µπλάστρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. βάζω (σε κάποιον ή σε µέλος τού 
σώµατος) έµπλαστρο: ~ το πόδι | την πλάτη | το πλευρό 2. πασσαλείβοµαι, 
λερώνοµαι πολύ: νέο κορίτσι γιατί µπλα-στρώνεται µε τόσο µεϊκ-άπ; || έσπασε το 
βάζο µε τη µαρµελάδα και µπλαστρώθηκα. — µπλάστρωµα (το). µπλε επίθ. 
{άκλ.} 1. αυτός που έχει το βαθύ χρώµα τού ουρανού και τής θάλασσας: µάτια 
~ || ~ πουκάµισο || ~ στυλό (που έχει µελάνι χρώµατος µπλε) 2. µπλε (το) το ίδιο 
το χρώµα τού ουρανού και τής θάλασσας: ανοιχτό | σκούρο | βαθύ ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bleu < παλ. γαλλ. blo(u) < αρχ. γερµ. bläu | bläo, πβ. αγγλ. 
blue, γερµ. blau]. µπλέιζερ (το) {άκλ.} σκούρο σακάκι µε χρυσά κουµπιά. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. blazer < blaze «λάµπω, αστράφτω»]. µπλέκω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{έµπλεξα, µπλέ-χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. τοποθετώ αντικείµενα σε τέτοια 
σειρά ή θέση ή µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µην υπάρχει τάξη, να µην ξεχωρίζουν 
µεταξύ τους εύκολα, να µη φαίνεται η αρχή και το τέλος καθενός, τα 
ανακατεύω: πήγε να συνδέσει τα µηχανήµατα, αλλά έµπλεξε τα καλώδια || ~ τα 
σκοινιά | τις κλωστές | τις αλυσίδες ΣΥΝ. µπερδεύω ANT. ξεµπλέκω, ξεµπερ-
δεύω· ΦΡ. (µτφ.) τα µπλέκω δηµιουργώ ερωτικό δεσµό (µε κάποιον/ κάποια): τα 
'µπλέξε µε µια µικρούλα 2. (µτφ.) κάνω (κάτι) πιο περίπλοκο, πιο δύσκολο να 
επιλυθεί: η κατάθεση του έµπλεξε χειρότερα τα πράγµατα || ~ µια κατάσταση | ένα 
θέµα | µια υπόθεση ΣΥΝ. περιπλέκω· ΦΡ. εδώ τα µπλέξαµε! στο ζήτηµα αυτό θα 
διαφωνήσουµε: µέχρι τώρα καλά τα λέγαµε, όµως ~! 3. (ειδικότ. για πρόσ.) 
προκαλώ (σε κάποιον) σύγχυση, δεν βοηθώ (κάποιον) να καταλάβει κάτι: µη µε 
µπλέκεις µε τέτοιες φιλοσοφίες ΣΥΝ. µπερδεύω 4. (µτφ.) αναµειγνύω κάποιον σε 
παράνοµη υπόθεση: τον έµπλεξαν σε οικονοµικό σκάνδαλο | στα ναρκωτικά | σε 
κλοπές ΣΥΝ. παρασύρω ΑΝΤ. ξεµπλέκω 5. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να αναµιχθεί σε 
(ξένη συνήθ.) υπόθεση: εµένα µη µε µπλέκεις σ' αυτή την υπόθεση- το θέµα δεν 
µε αφορά ♦ (αµετβ.) 6. µπερδεύεται µέλος τού σώµατος µου σε κάτι (συνήθ. 
σχοινί, καλώδιο, κλαδιά κ.λπ.): έµπλεξε σ' ένα καλώδιο και έπεσε κάτω ΣΥΝ. 
σκοντάφτω, σκαλώνω 7. για ανακάτεµα πραγµάτων µεταξύ τους, ώστε να µην 
υπάρχει τάξη, να είναι τα πάντα µπερδεµένα: έµπλεξαν οι τηλεφωνικές γραµµές 
8. (µτφ.) παρασύροµαι και συµµετέχω σε παράνοµη δραστηριότητα: έµπλεξε 
άσχηµα µε ανθρώπους τού υποκόσµου και τώρα να δούµε πώς θα ξεµπλέξει! 
ΑΝΤ. ξεµπλέκω· ΦΡ. (µτφ.) µπλέκω στα δίχτυα (κάποιου) παγιδεύοµαι και δεν 
µπορώ να ξεφύγω (από κάποιον): τον έµπλεξε στα δίχτυα της και τον έκανε ό,τι 
ήθελε || έµπλεξε στα δίχτυα των ναρκωτικών και καταστράφηκε 9. (µτφ.) 
ταλαιπωρούµαι εξαιτίας περιπλοκής σε υπόθεση µου ή σε κάτι που κάνω: 
έµπλεξα µε τη συγκοινωνία και άργησα || έµπλεξε µε την απεργία των υπαλλήλων 
και δεν κατάφερε να τελειώσει τη δουλειά του || κάπου θα 'µπλέξε και γι'αυτό δεν 
ήρθε ακόµη 10. (µτφ.) έχω συναλλαγές, σχέσεις εργασίας ή εκκρεµείς υποθέσεις 
µε (κάποιον/κάτι): όταν µπλέξεις µε µαστόρους, δεν ξεµπλέκεις εύκολα || ~ µε την 
εφορία- ΦΡ. ου µπλέξεις µη βρεθείς ανακατεµένος σε υποθέσεις από 
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τις οποίες δύσκολα ξεµπερδεύει κανείς: ~! Αν µπλέξεις σε δουλειές µε 
δικηγόρους, δεν τελειώνεις µε τίποτα! 11. (µειωτ.) αποκτώ ερωτικό δεσµό: 
έµπλεξε µε µία τού δρόµου || αυτή η κοπέλα µπλέκει πάντα µε κάτι περίεργους 
τύπους! (µεσοπαθ. µπλέκοµαι) 12. µπερδεύοµαι (πβ. σηµ. 6 κ. 7): µπλέχτηκε 
στα κλαδιά κι έπεσε κάτω || µπλέχτηκαν οι τηλεφωνικές γραµµές- ΦΡ. µπλέκοµαι 
| µπερδεύοµαι | µπαίνω (µες) στα πόδια (κάποιου) τον εµποδίζω στη δουλειά 
του, δεν του επιτρέπω να κινείται ελεύθερα: το παιδί µπλέκεται στα πόδια της, 
όταν κάνει τις δουλειές τού σπιτιού και τη νευριάζει || (µτφ.) µη µπλέκεσαι µες 
στα πόδια µας, αν θέλεις το καλό σου (µην ανακατεύεσαι, µείνε σε απόσταση) 
13. αναµειγνύοµαι (σε παράνοµη, ύποπτη, επικίνδυνη κ.λπ. υπόθεση):- σε 
άσχηµες υποθέσεις || πήγε να βοηθήσει και µπλέχτηκε κι αυτός στον καβγά 14. 
βρίσκοµαι (χωρίς τη θέληση µου) σε κατάσταση που προκαλεί ταλαιπωρία, 
είναι χρονοβόρα κ.λπ.: µπλέχτηκα στην κίνηση κι έχασα το αεροπλάνο || έχω 
µπλεχτεί µε τις επισκευές τού σπιτιού και δεν έχω χρόνο να συναντηθούµε 15. 
σχετίζοµαι (ερωτικά, συναισθηµατικά): είχε µπλεχτεί µε µια πιτσιρίκα. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. εµπλέκω (µε σίγηση τού άτονου αρχικού φωνήεντος) < έµ- (< εν) + 
πλέκω]. µπλεµαρέν κ. µπλε-µαρέν επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει βαθύ µπλε 
χρώµα, το µπλε τής στολής των ναυτικών ΦΡ. (µτφ.) θα σε κάνω µπλεµαρέν θα 
σε δείρω πολύ, θα σε µελανιάσω στο ξύλο 2. µπλεµαρέν (το) το ίδιο το βαθύ 
γαλάζιο χρώµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bleu-marin «γαλάζιο τής θάλασσας» < bleu «µπλε» + marin 
«θαλάσσιος»]. µπλέντερ (το) {άκλ.} ηλεκτρική συσκευή πολτοποίησης ή 
ανάµειξης φρούτων ή διαφόρων τροφών για την παρασκευή πολτών ή ροφηµά-
των (πβ. λ. µίξερ). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. blender < blend «αναµειγνύω, ανακατεύω»]. µπλέξιµο (το) 
{µπλεξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το µπέρδεµα πραγµάτων µεταξύ τους, ώστε να 
µην ξεχωρίζει η αρχή και το τέλος τους: το ~ των κλωστών | των καλωδίων | 
των συρµάτων ANT. ξέµπλεγµα, ξεµπέρδεµα 2. η σύγχυση που προκαλείται, 
όταν πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν κάτι µαζί: πρωτοφανές - στην 
εφορία- πέντε υπάλληλοι προσπαθούσαν να βρουν τι συµβαίνει, αλλά τίποτα! 3. 
(µτφ.) η ανάµειξη σε ύποπτες ή παράνοµη δραστηριότητες και υποθέσεις: το ~ 
µε τους ανθρώπους τής νύχτας τού στοίχισε τη ζωή 4. (ειδικότ.) µπλεξίµατα (τα) 
οι περιπλοκές που εµφανίζονται σε υπόθεση ή η ταλαιπωρία εξαιτίας τής 
ανάµειξης κάποιου σε µια δραστηριότητα (συνήθ. παράνοµη): έχει - µε την 
εφορία || από τότε που τον συνέλαβαν στη διαδήλωση, έχει ~ µε την αστυνοµία || 
µη µου ζητάς να σε βοηθήσω σε τέτοιες δουλειές, δεν θέλω ~. µπλιγούρι (το) → 
πλιγούρι 
µπλοκ (το) {άκλ.} 1.η δέσµη κατάλληλα συγκολληµένων φύλλων χαρτιού ώστε 

να αποσπώνται εύκολα, που χρησιµοποιούνται για σηµειώσεις και σχέδια: ~ 
επιταγών | ζωγραφικής | σηµειώσεων · 2. το οικοδοµικό τετράγωνο: ~ 
πολυκατοικιών 3. (µτφ.) η συµµαχία κρατών, επιχειρήσεων, κοµµάτων µε 
κοινά συµφέροντα: το πρώην ανατολικό ~ (τα κράτη-µέλη τού Συµφώνου τής 
Βαρσοβίας, οι σύµµαχες κοµουνιστικές χώρες) ΣΥΝ. σύνδεσµος, στρατόπεδο, 
συγκρότηµα 4. το τµήµα διαδήλωσης που αποτελείται από µέλη 
συγκεκριµένης οµάδας ή οργάνωσης: το ~ των αριστεριστών στην πορεία 
διαµαρτυρίας · 5. ΑΘΛ. (α) (στο βόλεϊ) το σταµάτηµα στο φιλέ από αµυντικό 
παίκτη που πηδά ψηλά τού καρφιού που επιχειρεί αντίπαλος (β) (στην 
καλαθοσφαίριση) το κόψιµο, το σταµάτηµα από αντίπαλο τής µπάλας, όταν 
φεύγει από τα χέρια παίκτη που επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι. — (υποκ.) 
µπλοκάκι (το) (σηµ. 1). 

[ΕΤΥΜ < αγγλ. block «στερεή µάζα ξύλου ή πέτρας» < µέσ. γαλλ. blök < µέσ. 
ολλ. blök < αρχ. γερµ. bîoh | bloch «κούτσουρο, κορµός δέντρου» (πβ. γερµ. 
Block). Η σηµ. «τετράδιο σηµειώσεων» προέρχεται από την αγγλ. συνεκφορά 
block-notes, δηλ. «δέσµη φύλλων χαρτιού για σηµειώσεις»]. µπλοκάρω ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. {µπλόκαρα κ. µπλοκάρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. αποκλείω ένα 
σηµείο, δεν επιτρέπω την πρόσβαση ή τη διάβαση, τοποθετώντας εµπόδιο 
(µπλόκο): οι αγρότες έχουν µπλοκάρει την εθνική οδό µε τα τρακτέρ ΣΥΝ. φράζω 
2. εµποδίζω να γίνει κάτι: ο διεθνής οργανισµός µπλοκάρισε τη χρηµατοδότηση 
τής χώρας µέχρι να εκπληρωθούν οι όροι τής συµφωνίας || οι διχογνωµίες 
µπλοκάρουν τη λήψη µιας κοινής απόφασης ΣΥΝ. αποτρέπω, σταµατώ, 
ανακόπτω 3. δεσµεύω, δεν επιτρέπω τη χρήση: η τράπεζα µπλοκάρισε τις 
καταθέσεις τού επιχειρηµατία µετά την καταγγελία για παράνοµες συναλλαγές 4. 
ΑΘΛ. (για τερµατοφύλακα) πιάνω µε σταθερό και ασφαλή τρόπο τη µπάλα µετά 
από σουτ τού αντιπάλου: µε µια θεαµατική ενέργεια ο τερµατοφύλακας 
µπλοκάρισε τη µπάλα ♦ 5. (αµετβ.) περιέρχοµαι σε αµηχανία, δεν µπορώ να 
αντιδράσω, να σκεφτώ ή να πω (κάτι): µόλις του υψώσεις λίγο τη φωνή, 
µπλοκάρει ΣΥΝ. τα χάνω. — µπλοκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. bloccare < 
blocco, βλ. κ. µπλόκο]. µπλόκο (το) 1.ο αποκλεισµός περιοχής µε την 
τοποθέτηση εµποδίων: τα ~ των αγροτών στις εθνικές οδούς 2. (ειδικότ.) το 
κλείσιµο δρόµου από αστυνοµικές ή στρατιωτικές δυνάµεις για τον έλεγχο 
όσων περνούν και τη σύλληψη καταζητούµενων: οι Γερµανοί έστηναν µπλόκα 
σε όλη την Αθήνα, για να πιάσουν τους αντιστασιακούς || σε ~ τής αστυνοµίας 
συνελήφθη δραπέτης των φυλακών. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. blocco < µέσ. ολλ. blök, βλ. 
κ. µπλοκ]. µπλουζ (το) {άκλ.} 1. φωνητική µουσική που ξεκίνησε από τους 
µαύρους σκλάβους των νότιων Η.Π.Α., έχει εµφανείς αφρικανικές επιδράσεις, 
χαρακτηρίζεται από µελαγχολική µελωδία και αρµονία και επέδρασε στη τζαζ 
και τη ροκ 2. (συνεκδ.) τραγούδι το οποίο ανήκει στο παραπάνω µουσικό είδος 
και είναι γραµµένο συνήθ. σε δωδεκά- 

µετρα τρίστιχα, µε τον δεύτερο στίχο να επαναλαµβάνει τα λόγια τού πρώτου 
· 3. χορός για ζευγάρια που χορεύουν αγκαλιασµένα σε ρυθµό αργό, απαλό 
και ερωτικό. 

[ΕΤΥΜ. < αµερ. blues < αγγλ. blue notes (µελαγχολικές νότες)]. µπλούζα (η) 
{δύσχρ. µπλουζών} ένδυµα που καλύπτει το πάνω µέρος τού σώµατος: µάλλινη 
| κοντοµάνικη | µονόχρωµη ~ || ~ µε λαιµόκο-ψη | µε βε | µε χαµόγελο- ΦΡ. 
(άσπρη) µπλούζα το εξωτερικό µακρύ λευκό ένδυµα, που φοριέται από 
γιατρούς ή νοσοκόµους κατά την εργασία τους. — (υποκ.) µπλουζάκι (το) κ. 
µπλουζίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. blouse, αβεβ. ετύµου, ίσως < µεσν. λατ. pelusia < Pelusium, 
πόλη τής Αιγύπτου, όπου κατακευάζονταν φηµισµένοι χιτώνες. Κατ' άλλη 
άποψη, ίσως προέρχεται από τη γαλλ. φρ. vêtement de laine blouse «ρούχο από 
αγνό µαλλί» < blouso, γερµ. προελ., πβ. αρχ. γερµ. blôz «γυµνός»]. 
µπλουζίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} µουσικός τού µπλουζ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µπλουζ + παραγ. επίθηµα -ίστας, πβ. κ. κιθαρ-ίστας]. µπλουζόν (το) 
{άκλ.} µικρή, χαλαρή ζακέτα ή µπλούζα, συνήθ. κολλητή στη µέση και στα 
µανίκια. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. blouson < blouse, βλ. λ. µπλούζα]. µπλουµ (το) {άκλ.} 
1. ο ήχος από την πτώση ενός στερεού σώµατος µέσα σε υγρό 2. (ως επίθ.-λαϊκ.) 
για φαγητό που είναι βρασµένο σε πολύ νερό: πατάτες | µακαρόνια ~. [ΕΤΥΜ 
Ηχοµιµητ. λ.]. µπλουτζιν κ. µπλου-τζιν (το) {άκλ.} 1. µπλε ανθεκτικό, 
βαµβακερό ύφασµα, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή ειδών καθηµερινής 
ένδυσης (κυρ. παντελονιών και σακακιών) 2. παντελόνι µοντέρνο, κα-
τασκευασµένο από το παραπάνω ύφασµα, που αποτελεί συνηθισµένο στοιχείο 
τής καθηµερινής ένδυσης: ξασπρισµένο | ξεβαµµένο | ξε-φτυσµένο | σκισµένο ~. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. blue-jean(s), βλ. κ. τζιν]. µπλόφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (καθηµ.) 
η πράξη µε την οποία προσπαθεί κανείς να παραπλανήσει κάποιον (κυρ. τον 
αντίπαλο), ως προς την κατάσταση, τις δυνατότητες, τις ικανότητες ή ως προς 
τις προθέσεις του: κάνω - στο πόκερ (κάνω τον αντίπαλο να πιστέψει ότι έχω 
καλό χαρτί, για να τον αναγκάσω να πάει πάσο). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
bluff < αγγλ. bluff < γερµ. bluffen «παραπλανώ τον αντίπαλο (κυρ. στα 
χαρτιά}»]. µπλοφάρω ρ. αµετβ. {µπλόφ-αρα κ. -άρισα} κάνω µπλόφα: µπλοφά-
ριζε, για να δει πώς θ' αντιδράσω || µην τον πιστεύεις, µπλοφάρει. — 
µπλοφάρισµα (το). µπλοφατζης (ο) {µπλοφατζήδες}, µπλοφατζού (η) 
{µπλοφατζού- 
δες} πρόσωπο που µπλοφάρει, που κάνει µπλόφες. µποά (το) {άκλ.} γυναικείο 
στενόµακρο περιλαιµιο, που είναι κατασκευασµένο από γούνα ή φτερά. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. boa | γαλλ. boa < λατ. boa «υδρόβιο φίδι». Βλ. κ. βόας]. µ no 
γάλα κι (το) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) µικρός µπόγος, µικρό δέµα· συνήθ. στον πληθ. 
στη ΦΡ. µαζεύω | παίρνω τα µποναλάκια µου µαζεύω τις αποσκευές µου και 
φεύγω, φεύγω οριστικά: Πάρε τα µπογαλάκια σου και δρόµο! Άδειασε µας τη 
γωνιά! [ΕΤΥΜ, Υποκ. τού µπόγος (βλ.λ.)]. µπογιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το 
χρώµα, η βαφή: ~ για τα µαλλιά | για τα πασχαλινά αβγά | για τον τοίχο | για τα 
παπούτσια- ΦΡ. περνάει ακόµη η µπογιά µου αν και δεν είµαι πια νέος, ωστόσο 
αρέσω ακόµη ή έχω ακόµα προσόντα, ικανότητες 2. (συνεκδ.) η επικάλυψη µε 
στερεοποιηµένη µπογιά (σηµ. 1): ξέφτυσε | έφυγε η - από το ντουλάπι || αυτό το 
υλικό τρώει (φθείρει) τη ~ 3. (συνεκδ.) µολύβι µε χρωστική ύλη στο εσωτερικό 
του, που απολήγει σε µύτη και χρησιµοποιείται για να χρωµατίζει κανείς 
ζωγραφιές σε χαρτί ΣΥΝ. ξυλοµπογιά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. boya]. µπογια(ν)τίζω 
ρ. µετβ. (µπογιά(ν)τισ-α, -τηκα, -µένος} βάφω, χρωµατίζω (κάτι) µε µπογιά: ~ 
κάγκελα | παράθυρα ANT. αποχρωµατίζω, ξεβάφω. — µπογιά(ν)τισµα (το). 

[ΕΤΥΜ < τουρκ. boyadim, αόρ. τού p. boyamak < boya «µπογιά»]. 
µπογιάρος (ο) → βογιάρος 
µπόγιας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για 

την περισυλλογή αδέσποτων σκύλων και γάτων 2. (µτφ.) το πρόσωπο που 
συµπεριφέρεται αυταρχικά και πιεστικά, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ανθρωπιάς ΣΥΝ. σκληρόκαρδος, απάνθρωπος, βίαιος · 3. (παλαιότ.) ο δήµιος. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. boja < λατ. boja «κλοιός, κολάρο (από 
δέρµα βοδιού)», πιθ. < αρχ. βόειος «βοδινός, (ειδικότ.) δέρµα βοδιού»]. 

µπογιατζήδικο (το) το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται µπογιές 
ΣΥΝ. χρωµατοπωλείο. µπογιατζής (ο) {µπογιατζήδες} 1. ο ελαιοχρωµατιστής 
(βλ.λ.), ο βαφέας: πήραν έναν ~, να τους βάψει την κουζίνα- ΦΡ. ΤΟ µυαλό σου 
και µια λίρα και τού µπογιατζή ο κόπανος βλ. λ. κόπανος 2. (µειωτ.) ο 
αποτυχηµένος ζωγράφος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. boyaci]. Μπογκοτά (η) η πρωτεύουσα 
τής Κολοµβίας. [ΕΤΥΜ < ισπ. Bogota < ινδιάν. Bagotta, όνοµα Ινδιάνου 
φυλάρχου. Το πλήρες όνοµα τής πόλης είναι Santa Fé de Bogota «Αγία Πίστη 
τής Μπογκοτά»]. µπόγος (ο) 1. το δέµα ρούχων ή άλλων πραγµάτων, που έχει 
τυλιχτεί µε ένα κοµµάτι ύφασµα 2. (µτφ.-µειωτ. για πρόσ.) αυτός που είναι 
κοντός και παχύς: η γυναίκα του ήταν ολόκληρος ~. — (υποκ.) µπο-γαλάκι (το) 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < παλ. τουρκ. bog]. µποδίζω ρ. → εµποδίζω µπόδισµα (το) → 
εµποδίζω 
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µποέµ (ο/η) {άκλ.} 1. (παλαιότ.) καλλιτέχνης που είχε επιλέξει έναν τρόπο 
ζωής φτωχικό, ανέµελο και αντίθετο προς τις κοινωνικές συµβάσεις, ώστε να 
είναι αφοσιωµένος ολοκληρωτικά στην τέχνη 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που ζει 
ανέµελα, χωρίς να νοιάζεται για το αύριο 3. (συνεκδ.) αυτός που αγαπά τις 
πολλές διασκεδάσεις, που φθάνει στην ασωτία. Επίσης (λαϊκ.) µποέµης (ο) 
(σηµ. 2, 3), µποέµισσα (η). — µποέµικος, -η, -ο, µποέµικα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. Τσιγγάνος, κύριος, -α, -ο. 

[ΕΤΎΜ. < γαλλ. bohème «τσιγγάνος από τη Βοηµία» και, κατ' επέκταση, 
«αυτός που ζει περιπλανώµενος και ανέµελος» < Bohême «Βοηµία»]. µπό! (το) 
{πληθ. µπόγια} 1. (καθηµ.) το ύψος ανθρώπου, το ανάστηµα: πήρε το ~ τού 
πατέρα του, γι' αυτό έγινε ψηλός || έχει δυο µέτρα ~ || όσο ~ του λείπει, τόσο 
µυαλό έχεν ΦΡ. (α) παίρνω | πετάω µπόι ψηλώνω (συνήθ. απότοµα): µες στο 
καλοκαίρι πέταξε µπόι κι έγινε άλλος τόσος! (β) πρώτο µπόι ως χαρακτηρισµός 
για πολύ ψηλό άνθρωπο ή ειρων. για πολύ κοντό άνθρωπο (γ) κρίµα το µπόι 
σου! για κάποιον που παρά το ύψος του ή το εντυπωσιακό του παράστηµα συ-
µπεριφέρεται ανεύθυνα ή ανάρµοστα, σαν παιδί, ή δεν είναι σε θέση να 
εκτελέσει σωστά µια εργασία 2. (λαϊκ.) εµπειρική µονάδα ύψους ή βάθους, που 
αντιστοιχεί στο µέσο ύψος ενός ανθρώπου: δυο ~ ψηλά | πιο πάνω. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. boy]. µποϊκοτάζ (το) {άκλ.} εµπορικός αποκλεισµός προϊόντων (σε 
ιδιωτικό ή σε διεθνές επίπεδο) ή πολιτών άλλης επικράτειας (σε διεθνές 
επίπεδο) ως ένδειξη αποδοκιµασίας ή αντιθέσεως που στρέφεται εναντίον των 
οικονοµικών συµφερόντων εταιρείας, κράτους κ.λπ.: οι οικολογικές οργανώσεις 
κάνουν - στα σπρέι που περιέχουν ουσίες βλαβερές για το όζον || ~ στα προϊόντα 
από χώρες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα || οι Αµερικανοί έκαναν 
~ στους Ολυµπιακούς Αγώνες τής Μόσχας (δεν έστειλαν αθλητές τους) || 
επιβάλλω | αίρω το ~ ΣΥΝ. µποϊκοτάρισµα, εµπορικός αποκλεισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. γκαράζ, κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. boycottage < αγγλ. boycott, από το όνοµα τού Άγγλου 
γαιοκτήµονα Charles Boycott (1832-97), ο οποίος ενοικίαζε γη στην Ιρλανδία 
και οι καλλιεργητές του αρνήθηκαν να εργαστούν γι' αυτόν, επειδή δεν µείωνε 
τις χρεώσεις]. µποϊκοτάρω ρ. µετβ. {µποϊκοτάρισα} κάνω µποϊκοτάζ σε (κάποι-
ον/κάτι): οι ενώσεις καταναλωτών καλούν τους πολίτες να µποϊκοτάρουν 
προϊόντα µε γενετικά τροποποιηµένες ουσίες. — µποϊκοτάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. boycotter. Βλ. λ. µποϊκοτάζ]. µπόιλερ (το) {άκλ.} 1. ο 
βραστήρας, σκεύος µέσα στο οποίο βράζει το νερό 2. σύστηµα που επιτρέπει να 
ζεσταίνεται το νερό τού θερµοσίφωνα από τη λειτουργία τού καυστήρα τού 
καλοριφέρ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. boiler < boil «βράζω» < µέσ. αγγλ. boilen < παλ. 
γαλλ. boillir < λατ. bullire < bulla «φυσαλλίδα»]. µποϊλής (ο) {µποϊλήδες} 
αυτός που έχει µπόι, ψηλός ANT. κοντοστού-πης. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. boylu < boy «µπόι»]. µπολ (το) {άκλ.} 1. το ηµισφαιρικό 
σκεύος, συνήθ. από γυαλί ή πλαστικό, µέσα στο οποίο µπορεί να βάλει κανείς 
παγωτό, γλυκό, καρπούς κ.ά. ή να ανακατέψει υλικά κατά το µαγείρεµα 2. 
πλαστικό ή γυάλινο σκεύος για την τοποθέτηση και φύλαξη τροφών. — (υποκ.) 
µπολάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bol < µέσ. αγγλ. bolle (> αγγλ. bowl) < αρχ. αγγλ. bolla, που 
συνδ. µε αρχ. γερµ. bolla «φουσκάλα»]. µπολερό (το) {άκλ.} 1. κοντό 
γυναικείο σακάκι χωρίς µανίκια, ανοιχτό µπροστά, που συνήθ. δεν φθάνει µέχρι 
τη µέση: «ανέµισες για µια στιγµή το ~» (Ν. Καββαδίας) · 2. (α) ισπανικός χορός 
σε ρυθµό τριών τετάρτων, που µπορεί να συνοδεύεται από τραγούδια, καστα-
νιέτες και ταµπουρίνο (β) η µουσική που προορίζεται για τον παραπάνω χορό 
(γ) κουβανέζικος χορός ή τραγούδι σε διµερή συγκοπτό-µενο ρυθµό, που 
εµφανίστηκε στις αρχές τού 19ου αι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bolero < ισπ. bolero < 
boia «µπάλα - φούσκωµα» < λατ. bulla «φυσαλλίδα»]. µπόλι (το) {µπολ-ιού | -
ιών) 1. (λαϊκ.) το εµβόλιο 2. τµήµα φυτού µε οφθαλµούς, το οποίο 
προσαρµόζεται πάνω σε άλλο, συγγενές φυτό, µε σκοπό να αποκτήσει το 
δεύτερο ιδιότητες τού πρώτου ΣΥΝ. (λόγ.) εµβόλιο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έµβόλιον (µε σίγηση τού άτονου αρχικού φωνήεντος και 
διατήρηση τής αρχ. προφοράς στο σύµπλεγµα -µβ-). Βλ. κ. εµβόλιο]. µπόλια 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. γυναικείο µαντήλι για το κεφάλι ΣΥΝ. φακιόλι, 
µαντήλα, τσεµπέρι, τσίπα · 2. (σπάν.) η πετσέτα · 3. (για σφαγµένο ζώο) το 
περιτόναιο (βλ.λ.): «ο µάγειρας είχε τυλίξει τα ποδαράκια σε ~» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. imbolia < ρ. imbolicar < λατ. *involicare < involvere 
«κυλώ, τυλίγω, περικαλύπτω»]. µπολιάζω ρ. µετβ. {µπόλιασ-α, -τηκα, -µένος} 
(λαϊκ.) 1. εµβολιάζω (βλ.λ.) 2. (µτφ.) µεταδίδω (σε κάποιον) (κάτι) µε τρόπο 
που να γίνει κτήµα του και να τον χαρακτηρίζει: ο Ρήγας τους µπόλιασε µε τον 
πόθο τής ελευθερίας || «και οι πιο φανατικοί ισλαµιστές είναι µπολιασµένοι µε 
τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τις εικόνες που παράγει η σύγχρονη ∆ύση» (εφηµ.). 
— µπόλιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. 

µπολιάζω - εµβολιάζω. Χαρακτηριστική περίπτωση που ο τ. τής δηµοτικής 
(το µπολιάζω), µολονότι προήλθε και χρησιµοποιείται παράλληλα προς 
τον λογιότερο τύπο (το εµβολιάζω), προχώρησε σηµασιολογικά και 
χρησιµοποιήθηκε σε µεταφορικές σηµασίες, οι 

οποίες δεν απαντούν στον αρχικό τύπο: Η διδασκαλία τού Κοραή ρίζωσε 
στην υπόδουλη πατρίδα και µπόλιασε τις ψυχές των αγωνιζοµένων 
δασκάλων. 
Το µπολιάζω ανήκει στα παραδείγµατα όπου το λόγιο συµφωνικό 
σύµπλεγµα -µβ- ετράπη σε -µπ-- πβ. και εµβαίνω > µπαίνω, εµβάλλω > 
*εµβαλλώνω > µπαλλώνω, γαµβρός > γαµπρός κ.ά. 

µπόλικος, -η, -ο 1. αρκετός σε ποσότητα: ~ φαγητό | ποτό | χρήµα Ι 
ώρα | κόσµος ANT. λιγοστός, ανεπαρκής 2. (κυρ. για ρούχα) αυτός που 
είναι ευρύχωρος, φαρδύς: ~ µανίκι | σακάκι | κοστούµι ΣΥΝ. στενός, 
σφιχτός. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bol «πολύς, άφθονος» + -ικος]. µπολσεβικισµός (ο) ΙΣΤ. η 

πολιτική και κοινωνική θεωρία τού µπολ- 
σεβικικού κόµµατος, που ίδρυσε ο Λένιν και το οποίο κατέλαβε την εξουσία 
στη Ρωσία το 1917 µετά την Οκτωβριανή Επανάσταση (πβ. κ. 

λ. µενσεβικισµός). µπολσεβίκος (ο), µπολσεβίκα (η) 1.το µέλος τής µερίδας τού 
ρωσικού Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος, η οποία πλειοψήφησε το 1903 στο 
2ο Συνέδριο, οπότε και το κόµµα διασπάστηκε σε µπολσεβίκους 
(πλειοψηφούντες) και µενσεβίκους (µειοψηφούντες), καθώς και τού κόµµατος 
που ίδρυσε στη συνέχεια ο Λένιν (µπολσεβικικό κόµµα) ΑΝΤ. µενσεβίκος 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που αποδέχεται την πολιτική και κοινωνική θεωρία τού 
µπολσεβικισµού (βλ.λ.) ΣΥΝ. κοµουνιστής 3. (γενικότ.) (α) κάθε άνθρωπος 
που έχει επαναστατικές τάσεις και θεωρεί την επανάσταση ως τον µόνο ορθό 
και δυνατό δρόµο προς τον κοινωνικό µετασχηµατισµό (β) ο κοµουνιστής. — 
µπολσεβικικός, -ή, -ό κ. µπολσεβίκικος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. < ρωσ. bol'shevik < ból'shi «µεγαλύτερος, ευρύτερος» (πβ. 
bol'shinstvó «πλειοψηφία»). Βλ. κ. µενσεβίκος]. 

µπόµπα (η) {µπόµπων} 1. η βόµβα (βλ.λ.) · 2. (αργκό) αλκοολούχο ποτό κακής 
ποιότητας (συνήθ. νοθευµένο) · 3. έδεσµα µε πολλά επάλληλα στρώµατα από 
στρογγυλές φέτες ψωµιού, που περιέχουν αλλαντικά, τυριά κ.ά. και το οποίο 
κόβεται στα τέσσερα ή και στα οκτώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βόµβα. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
ιταλ. bomba, βλ. κ. βόµβα]. 

µποµπαρδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. παλαιό πολεµικό πλοίο που διέθετε 
καννόνια, τα οποία εκτόξευαν πέτρινες ή σιδερένιες µπάλες: «στ'ανοιχτά τού 
πελάγου µε καρτέρεσαν µε µποµπάρδες τρικάταρτες και µου ρίξανε» (θ. Ελύτης) 
2. µεσαιωνικό λιθοβόλο καννόνι. [ΕΤΥΜ; Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. bombarda < 
παλ. γαλλ. bombarde < λατ. bombus < αρχ. βόµβος]. 

µποµπέ κ. ποµπέ επίθ. {άκλ.} αυτός που είναι στρογγυλεµένος ή ηµισφαιρικός. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bombé < p. bomber (< bombe, βλ. κ. βόµβα)]. 

µποµπίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το καρούλι στο οποίο είναι περιτυλιγµένη 
ταινία, νήµα ή σύρµα: ~ γραφοµηχανής 2. (ειδικότ.) το καρούλι στο οποίο 
είναι περιτυλιγµένη κινηµατογραφική ή ηχητική ταινία και συνεκδ. η θήκη 
στην οποία τοποθετείται 3. (γενικ.) κάθε πηνίο γύρω από το οποίο τυλίγεται 
κάτι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bobine, αγν. ετύµου, ίσως < µέσ. αγγλ. bobbe «τσαµπί, 
µάτσο», πβ. κ. αγγλ. bobbin]. 

µπόµπιρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) µικροκαµωµένο αγώρν (γενικότ.) 
µικρό παιδί: οι ~ έπαιζαν µπάλα || τον πλησίασε ένας ~ µε έξυπνα µάτια. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. bomberò < θ. bomb-, από όπου και η λ. bomba (βλ. κ. βόµβα)]. 

µποµπόνι (το) {µποµπον-ιού | -ιών} 1. το κουφέτο 2. µικρό ζαχαρωτό. [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. bonbon, µε διπλασιασµό τού επιθ. bon «καλός»]. 

µποµπονιέρα κ. (λαϊκ.) µπουµπουνιέρα (η) {µποµπονιερών} θήκη συνήθ. από 
τούλι, όπου τοποθετούνται και συσκευάζονται τα κουφέτα' προσφέρεται σε 
όσους παρευρίσκονται σε γάµους ή βαφτίσια. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bonbonnière < 
bonbon «καραµέλα»]. 

µπόµπος (ο) παιδάκι που είναι πειραχτήρι. [ΕΤΥΜ. Λ. 
τής παιδικής γλώσσας]. 

µποµπότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το αλεύρι που προέρχεται από άλεσµα 
αραβοσίτου ΣΥΝ. καλαµποκάλευρο, αραβοσιτάλευρο 2. (συνεκδ.) το ψωµί που 
παρασκευάζεται από τέτοιο αλεύρι: στην Κατοχή έτρωγαν ~. [ΕΤΥΜ. < βεν. 
*bobota < boba, ονοµατοπ. λ. τής παιδικής γλώσσας]. 

µποµποτάλευρο (το) το αλεύρι που προέρχεται από άλεσµα καλαµποκιού ΣΥΝ. 
καλαµποκάλευρο, αραβοσιτάλευρο. 

µποναµάς κ. µπουναµάς (ο) (µποναµάδες} 1. το δώρο, χρηµατικό ή άλλο, που 
προσφέρεται την Πρωτοχρονιά 2. (κατ' επέκτ.) κάθε είδους δώρο ή 
φιλοδώρηµα ή ευνοϊκή χειρονοµία: ~ τής κυβέρνησης προς τους εµπόρους η 
νέα φορολογική ρύθµιση. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. bona mano «καλό χέρι - 
φιλοδώρηµα»]. 

µπονάτσα (η) → µπουνάτσα 
µπονατσάρει ρ. → µπουνατσάρει 
µπον-βιβέρ (ο/η) {άκλ.} ο καλοζωιστής (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bon-viveur < 

bon «καλός» + viveur (< vivre «ζω»)]. 
µπόνους (το) {άκλ.} ελλην. δώρο-Λ. πρόσθετη αµοιβή σε εργαζόµενο για τον 

επαγγελµατικό του ζήλο, τις εξαιρετικές του επιδόσεις και γενικά τη 
σηµαντική συµβολή του στην παραγωγικότητα και την αύξηση των κερδών 
υπηρεσίας, οργανισµού, επιχείρησης κ.λπ. ΣΥΝ. πριµ 2. δώρο υπό µορφήν 
βαθµών που προσφέρουν εµπορικά καταστήµατα σε πελάτες που αγοράζουν 
συγκεκριµένα προϊόντα τους 3. οτιδήποτε προσφέρεται επιπλέον ως 
επιβράβευση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. bonus < λατ. bonus «καλός»]. 

µπονοάΐ κ. µπονζάι (το) {άκλ.} 1. ιαπωνικό αιωνόβιο δένδρο-νάνος που 
δηµιουργείται µε ειδικό σύστηµα κλαδέµατος των ριζών και των 
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κλαδιών, τα οποία δεµένα µε σύρµα αναπτύσσονται προς την επιθυµητή 
κατεύθυνση 2. (κατ' επέκτ.) η τέχνη δηµιουργίας και ανάπτυξης σε δοχεία των 
παραπάνω δένδρων. [ΕΤΥΜ. < ιαπων. bonsai < bon «δοχείο, βάζο» + sai 
«δέντρο»]. 

µποντίµπιλντεράς (ο) {µποντιµπιλντεράδες} (λαϊκ.-εκφραστ.) αυτός που 
ασχολείται µε το µπόντι-µπίλντινγκ (συνεκδ.) άνδρας µε υπερβολικά µυώδες 
σώµα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. body builder]. 

µπόντι-µπίλντινγκ (το) {άκλ.} ελλην. σωµατοδόµηση- πρακτική ενδυνάµωσης 
τού σώµατος και ανάπτυξης τής µυϊκής σωµατικής διάπλασης µε την άσκηση 
(λ.χ. άρση βαρών) και τη δίαιτα. (ETYM. < αγγλ. body-building]. 

µπονφιλέ κ. µπον-φιλέ (το) {άκλ.} το πιο τρυφερό και εκλεκτό τµήµα τού 
βοδινού κρέατος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bon filet]. 

µποξ (το) {άκλ.} το άθληµα τής πυγµαχίας (βλ.λ.)- ΦΡ. γίνοµαι σάκος τού µποξ 
µε κάνουν µαύρο στο ξύλο ή κάποιος µε χρησιµοποιεί ως µέσο εκτόνωσης τής 
έντασης του: έχω γίνει σάκος τού µποξ εκεί µέσα' όλοι βγάζουν επάνω µου τ' 
απωθηµένα τους. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. box «χτύπηµα γροθιάς», αγν. ετύµου]. 

µποξάς (ο) {µποξάδες} 1. το κοµµάτι υφάσµατος µε τετράγωνο σχήµα, που 
χρησιµοποιείται για να περιτυλιχθούν ή να επικαλυφθούν διάφορα 
αντικείµενα (βλ. κ. λ. µπόγος) 2. το κοµµάτι µάλλινου (πλεχτού ή υφαντού) 
υφάσµατος, που χρησιµοποιούν οι γυναίκες για σάλι · 3. φαγητό που 
φτειάχνεται από εντόσθια ζώων, τα οποία πλέκονται και ψήνονται στα 
κάρβουνα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bohça < bog «µπόγος» + παραγ. επίθηµα -ça]. 

µποξέρ (ο) {άκλ.} πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε το µποξ, ο 
πυγµάχος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. boxeur < αγγλ. boxer < box]. 

µπόξερ (το) {άκλ.} σκύλος µε µυώδες σώµα, αφτιά που κρέµονται, 
προτεταµένο κάτω σαγόνι και ανοιχτό καφέ χρώµα. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Boxer < 
αγγλ. box «µποξ», ονοµασία που οφείλεται στην επιθετική διάθεση τής 
ράτσας]. 

µποξεράκι (το) (χωρ. γεν.} 1. ανδρικό εσώρουχο, συνήθ. βαµβακερό, που 
µοιάζει µε σορτς και το µήκος του φθάνει µέχρι ψηλά στους µηρούς · 2. 
µικρός σκύλος ράτσας µπόξερ. 

µπόουλινγκ (το) {άκλ.} παιχνίδι στο οποίο στήνονται δέκα ξύλινες ή πλαστικές 
ράβδοι (κορύνες) στο βάθος ενός διαδρόµου και κάθε παίκτης προσπαθεί να 
ρίξει όσο περισσότερες µπορεί, εκτοξεύοντας συρτά προς αυτές µαύρου 
χρώµατος µπάλες, οι οποίες έχουν υποδοχές για τα δάχτυλα τού παίκτη. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. bowling < bowl «είδος µπάλας» < µέσ. γαλλ. boule < λατ. 
bulla «φυσαλλίδα»]. 

µπορ (το) {άκλ.} η εξέχουσα περιφέρεια τού καπέλου ΣΥΝ. γύρος. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. bord < φρανκον. bort «περίγραµµα, περιφέρεια αγγείου», πβ. µέσ. άνω 
γερµ. bort, αρχ. σκανδ. borth κ.ά.]. 

µπόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η ξαφνική και δυνατή βροχή µικρής διάρκειας: 
έπιασε ~· ΦΡ. (µτφ.) τον πήρε κι αυτόν η µπόρα για κάποιον που υφίσταται 
τις συνέπειες µιας πράξης, για την οποία ο ίδιος δεν ευθύνεται 2. (κατ' επέκτ.) 
η θύελλα, η καταιγίδα: ξέσπασε µεγάλη - 3. (µτφ.) κάθε συµφορά που ξεσπά 
ξαφνικά, αλλά είναι παροδική: πέρασα πολλές ~ στη ζωή µου- ΦΡ. µπόρα είναι, 
θα περάσει για παροδική δυσκολία ή στενοχώρια, που δεν πρέπει να µας 
κατα-βάλλει: µη στενοχωριέσαι- είναι και θα περάσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, 
βροχή. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. bora | ιταλ. bora < λατ. boreas «βόρειος άνεµος» < 
αρχ. βορέας | βορράς]. 

µπόρεσα ρ. → µπορώ 
µπόρεση (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η δύναµη, η δυνατότητα για κάτι: δεν 

είχε τη ~ να βοηθήσει. 
µπορετός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί, 

κατορθωτός· συνήθ. απρόσ.: δεν του ήταν µπορετό να έρθει ΣΥΝ. δυνατός, 
εφικτός ANT. αδύνατος, ανέφικτος, ακατόρθωτος, απραγµατοποίητος. 

µπορντέλο (το) 1. το πορνείο, ο οίκος ανοχής ΣΥΝ. χαµαιτυπείο, πορ-νόσπιτο, 
(ευφηµ.) σπίτι 2. (µτφ.) χώρος ή κατάσταση όπου δεν υπάρχει τάξη, 
οργάνωση, αλλά επικρατεί αταξία, ακαταστασία ή και αναταραχή: ~ γίναµε 
εδώ µέσα! || (κ. ως επίθ.) η κατάσταση είναι ~. Επίσης (λαϊκ.-!) µπουρδέλο 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. bordello < αρχ. γαλλ. bordel «ξύλινη καλύβα» < µεσν. λατ. 
bordelum < bordum, γερµ. αρχής, πβ. φρανκον. *bord «ξύλινο τραπέζι»]. 

µπορντό (το) {άκλ.} 1. το κρασί που παράγεται στην περιοχή τού Μπορντώ 2. 
το βαθύ κόκκινο χρώµα τού παραπάνω κρασιού, που πλησιάζει το βυσσινί 3. 
(ως επίθ.) αυτός που έχει το βαθύ κόκκινο χρώµα τού παραπάνω κρασιού, το 
οποίο πλησιάζει το βυσσινί. [ΕΤΥΜ < γαλλ. bordeaux, βλ. τόπων. Μπορντώ]. 

µπορντουρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η άκρη υφάσµατος ή φορέµατος 2. 
(συνεκδ.) το δαντελένιο στόλισµα στην άκρη υφάσµατος ή φορέµατος 3. 
(ειδικότ.) διακοσµητικό σχέδιο στην άκρη σελίδας, εξωφύλλου κ.α. · 4. η 
πυκνή σειρά χαµηλών καλλωπιστικών φυτών στην άκρη ή στα χωρίσµατα 
κήπου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bordure < bord, βλ. κ. µπορ]. 

Μπορντώ (το) {άκλ.} πόλη και λιµάνι τής Ν∆. Γαλλίας στον Ατλαντικό 
Ωκεανό, που φηµίζεται για το κόκκινο κρασί του. [ΕΤΥΜ < γαλλ. Bordeaux < 
λατ. Burdigala, αγν. ετύµου, πρωτεύουσα των Βιτουρίγων]. µπορς (το) {άκλ.} 
σούπα ρωσικής προέλευσης που περιέχει κρέας και διάφορα λαχανικά. 

[ΕΤΥΜ. < γερµανοεβρ. (γίντις) borscht < ουκρ. | ρωσ. borSC]. µπορώ ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. {µπορείς... | µπόρεσα} ♦ (µετβ.) (+να) 1. διαθέτω τη σωµατική ή την 
ψυχική δύναµη (να κάνω κάτι): ~ να σηκώσω 10 κιλά µε το ένα χέρι || έχω 
σπάσει το χέρι µου και δεν ~ να γράψω || µπορείς ν' αναλάβεις τόσες ευθύνες; || 
µπορεί ν' αντέξει τόσα βάσανα; 2. έχω την ικανότητα: ένα παιδί 10 ετών πρέπει 
να µπορεί να διαβάζει, να γράφει και να λογαριάζει || αν δεν µπορεί να µάθει 
γράµµατα, ας µάθει καµιά τέχνη || µετά από δέκα χρόνια στην Αγγλία µπορεί να 
µιλήσει Αγγλικά σαν Άγγλος 3. (α) µου είναι εύκολο, δυνατό: από τη συγκίνηση 
δεν µπόρεσε να συνεχίσει (β) ως ευγενικός τρόπος για να ζητήσουµε από 
κάποιον την άδεια να προβούµε σε ενέργεια ή για να διατυπώσουµε παράκληση 
προς κάποιον: κύριε, ~ να πάω έξω; (ειδικότ. ο τ. θα µπορούσα) (i) για 
ενδεχόµενο που δεν πραγµατοποιήθηκε στο παρελθόν: Να είσαι πιο 
προσεκτικός! (Θα) µπορούσες να είχες χτυπήσει (ii) (ως τ. ευγενείας στο β' 
πρόσ.(: θα µπορούσατε να µου δώσετε το βιβλίο σας; || θα µπορούσες να µε βοη-
θήσεις λίγο αύριο; (βλ. κ. 3β)· (+αιτ.) 4. (αρνητ. ή σε ερώτηση) αντέχω: δεν τον 
~ άλλο πια, είναι ανυπόφορος! || ποιος µπορεί τέτοια ζωή; || δεν τα ~ αυτά 5. 
(+αντων.) είµαι ικανός για (κάτι), µου είναι εύκολο, περνά από το χέρι µου: θα 
κάνω ό,τι ~ || όλα τα ~ ♦ (αµετβ.) 6. τα καταφέρνω, µου είναι δυνατόν, µου είναι 
εύκολο: συγγνώµη, δεν θα έρθω, γιατί δεν - || την Τετάρτη έχω δουλειά' µπορείς 
την Πέµπτη; 7. µπορώ; (ως ερώτηση αν επιτρέπεται κάτι, κυρ. µε τη σηµ. 
µπορώ να περάσω; ή µπορώ να σας απασχολήσω;): χτύπησε διστακτικά την 
πόρτα και είπε «~;» 8. (αρνητ.) δεν είµαι καλά στην υγεία µου, δεν νιώθω καλά: 
δεν ~· έχω φοβερό πονοκέφαλο (πβ. λ. δύναµαι) 9. είµαι σεξουαλικά ικανός: 
τόσο νέος και δεν µπορεί; (απρόσ. µπορεί) 10. είναι ενδεχόµενο: ~ να έρθουν το 
απόγευµα, αλλά δεν είµαι σίγουρος || - να βρέξει | να κάνει ζέστη ΣΥΝ. ενδέχεται 
11. (αρνητ.) αποκλείεται, δεν είναι δυνατόν: ∆εν µπορεί να συµβαίνει κάτι 
τέτοιο! Λεν µπορεί να το έκλεψε || (κ. απολύτως) ∆εν ~! Κάποιο λάθος θα κάνεις! 
12. (σε θέση επιρρ., συνήθ. ως µονολεκτική απάντηση σε ερώτηση): -Θα πε-
ράσεις από το σπίτι; — ΣΥΝ. ίσως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -εσα, ίσως, τελώ. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. µπορώ < έµπορώ < αρχ. εύπορώ (µε την επίδρ. τού ουσ. έµπορος) < 
εύπορος. Κατ' άλλη άποψη, το ρ. προέρχεται κατ' ευθείαν από το έµπορώ < 
έµπορος]. µπος (ο) {άκλ.} το αφεντικό. Επίσης (λαϊκ.) µπόσης {µπόσηδες}. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. boss < ολλ. baas «κύριος, αφέντης»]. µπόσα νόβα (η) {άκλ.} 1. 
χορός βραζιλιάνικης προέλευσης 2. η αντίστοιχη µουσική. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. bossa nova «νέα τάση» (µε αφετηρία τη Βραζιλία)]. 
µποσικάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) µπόσικο, χαλαρώνω: ~ το 
σκοινί ♦ 2. (αµετβ.) είµαι µπόσικος, ξετεντώνω. µπόσικος, -η/-ια, -ο (λαϊκ.) 1. 
χαλαρός, αυτός που δεν είναι τεντωµένος: ΤΟ σκοινί | τα γκέµια είναι ~ ΣΥΝ. 
λασκαρισµένος ANT. τεντωµένος· ΦΡ. κρατώ τα µπόσικα κρατώ τις ισορροπίες, 
προσπαθώντας να µην παρατηρηθεί χαλάρωση ή συµβιβάζοντας τα πράγµατα 2. 
αυτός που δεν είναι καλά προσαρµοσµένος: η βίδα είναι ~ 3. (µτφ. για πρόσ.) µη 
αυστηρός, αυτός που έχει χαλαρή συµπεριφορά: µε βρίσκει µπόσικο και κάνει 
ό,τι θέλει 4. µπόσικα (τα) (λαϊκ.) τα µαλακά µέρη τής κοιλιάς των αµνοεριφίων 
ή των βοοειδών. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bos «άδειος - χαλαρός» + -ικος]. µποστάνι 
(το) {µποσταν-ιού | -ιών} 1. µικρή αγροτική έκταση (περιβόλι), στην οποία 
καλλιεργούνται λαχανικά ΣΥΝ. λαχανόκηπος 2. (ειδικότ.) το χωράφι όπου 
καλλιεργούνται πεπόνια ή καρπούζια.   — µποσταντζής (ο). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τουρκ. bostan]. µπότα (η) {δύσχρ. µποτών} το ψηλό ανδρικό ή γυναικείο 
υπόδηµα, που φθάνει ώς το γόνατο: καστόρινες | δερµάτινες | στρατιωτικές ~ 
(αρβύλες) || (µτφ.) η χώρα στέναζε κάτω από τη µπότα τού κατακτητή. — (υποκ.) 
µποτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. botta < γαλλ. botte, πιθ. < επίθ. bot «στραβός, πα-
ραµορφωµένος», γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. butta]. µποτζαρω ρ. αµετβ. 
{µποτζάρισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. (για πλοίο) ταλαντεύοµαι κατά τον εγκάρσιο άξονα 
λόγω τρικυµίας ΣΥΝ. (λόγ.) δια-τοιχώ ΑΝΤ. προνευστάζω, σκαµπανευάζω. 
[ΕΤΥΜ. < µπότζι (βλ.λ.) + -άρω]. µπότζι (το) {µποτζ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 
το κούνηµα τού πλοίου λόγω τρικυµίας κατά τον εγκάρσιο άξονα ΣΥΝ. 
διατοίχηση, διατοιχισµός ΑΝΤ. σκαµπανεύασµα, προνευστασµός. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. boca < ιταλ. poggia < µτγν. λατ. podia < µτγν. 
ποδία (< αρχ. πους, ποδός), καθώς δήλωνε τις κάτω γωνίες τού ιστίου]. 
µποτίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γυάλινο δοχείο µε στενό λαιµό για τοποθέτηση 
νερού ή άλλων υγρών ΣΥΝ. φιάλη, µπουκάλα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. bottiglia < µεσν. 
λατ. butticula, υποκ. τού µτγν. λατ. buttis «βαρέλι»]. 
µποτιλιάρισµα (το) {µποτιλιαρίσµ-ατος | -ατα,-άτων) 1.η κυκλοφοριακή 
συµφόρηση, µε αποτέλεσµα τα αυτοκίνητα να µην κινούνται ή να προχωρούν 
πολύ αργά: είχε µεγάλο ~ στο κέντρο τής Αθήνας 2. (κυριολ.) το γέµισµα και το 
σφράγισµα, η εµφιάλωση µποτίλιας. — µποτιλιάρω κ. µποτιλιάροµαι ρ. µποτίνι 
(το) {χωρ. γεν.} η µικρή και χαµηλή µπότα, που καλύπτει τους αστραγάλους. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. bottine, υποκ. τού ουσ. botte, βλ. κ. µπότα]. Μποτσουάνα (η) 
(αγγλ. Republic of Botswana = ∆ηµοκρατία τής Μποτσουάνας) κράτος τής Ν. 
Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Γκαµπορό-νε, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και 
νόµισµα το πούλα.   — Μπο-τσουανός (ο), Μποτσουανή (η), µποτσουανός, -ή, 
-ό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Botswana < Betchuana, από την ονοµασία των φυλών 
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Tswana, που ανήκουν στην οικογένεια Μπαντού]. 
µπουά (το) → µποά 
µπουαζερί (η) {άκλ.} επένδυση τοίχου µε ξύλο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. boiserie 

< p. boiser < bois «ξύλο» (< λατ. boscus)]. 
µπουάτ (η) {άκλ.} µικρός και κλειστός χώρος διασκεδάσεως, µε ποικίλο 

µουσικό και ψυχαγωγικό πρόγραµµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. boîte (de nuit) «νυχτερινό κέντρο». Η λ. boîte έχει τη σηµ. 
«κουτί» και αποτελεί αντιδάν., < µτγν. λατ. buxida < buxis < αρχ. πύξος (βλ. 
κ. πυξίδα)]. 

µπουγάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το πλύσιµο των ρούχων µε ζεστό νερό, σαπούνι 
ή απορρυπαντικό σε λεκάνη ή σκάφη. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. bugada (ιταλ. 
bugato) < µεσν. λατ. bucata < φραν-κον. *bükön «πλένω» (πβ. κ. γερµ. 
bauchen)]. 

µπουγαδιάζω ρ. µετβ. {µπουγάδιασα} κάνω µπουγάδα: µπουγάδιαζε κάλτσες | 
εσώρουχα | φανέλες. — µπουγάδιασµα (το). 

µπουγαδοκόφινο (το) (λαϊκ.) κοφίνι στο οποίο µαζεύονται τα ρούχα τής 
µπουγάδας. 

µπουγάζι (το) {µπουγαζ-ιού | -ιών} 1. στενή θαλάσσια δίοδος ανάµεσα σε δύο 
ξηρές ΣΥΝ. πορθµός, κανάλι, δίαυλος 2. στενό πέρασµα ανάµεσα σε βουνά ή 
υψώµατα ΣΥΝ. δερβένι 3. (συνεκδ.) ρεύµα αέρα, που σχηµατίζεται σε στενά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µπογάζι < τουρκ. bogaz]. 

µπουγαρίνι (το) {µπουγαριν-ιού | -ιών) το άνθος τής µπουγαρινιάς ΣΥΝ. φούλι. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. bugarin]. 

µπουγαρινιά (η) το φυτό «ίασµος ο αραβικός», το οποίο έχει (λευκά ή κίτρινα) 
άνθη µε έντονο άρωµα, που χρησιµοποιούνται στην αρωµατοποιία· το 
γιασεµί. 

µπουγάτσα κ. µπογατσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πίτα µε γέµιση από κρέµα και 
πασπαλισµένη µε ζάχαρη άχνη (γλυκιά ~) ή από τυρί (αλµυρή ~). — (υποκ.) 
µπουγατσάκι (το). 
[Erra. < µεσν. πογάτσα < τουρκ. bogaça < ιταλ. focaccia < µτγν. λατ. (panis) 
focâcius «φουρνισµένο αρτοσκεύασµα» < λατ. focus «εστία, φωτιά»]. 

µπουγέλο (το) (λαϊκ.) 1. (α) δοχείο που χρησιµοποιείται για την άντληση, 
συγκέντρωση ή φύλαξη υγρών, ο κουβάς: µαζεύω µε το ~ τα νερά τής βροχής 
(β) (ειδικότ.) ο κουβάς των ψαράδων 2. (συνεκδ.) η ποσότητα υγρού που 
περιέχεται στο παραπάνω δοχείο: ρίξε δυο-τρία ~ για να ξεπλύνεις τις 
σαπουνάδες από το αυτοκίνητο 3. (α) το να περιλούζει κανείς (κάποιον) µε 
νερό για παιγνίδι, καζούρα ή ακόµη και εκδίκηση: τα παιδιά έπαιζαν µπουγέλα 
στην αυλή ΣΥΝ. µπουγέλωµα (β) η ποσότητα νερού που ρίχνει κανείς σε 
άλλον: πετάω | ρίχνω ~ σε κάποιον. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. bugiol «δοχείο για ποτά, ξύλινο τελάρο» (πβ. ιταλ. δια-λεκτ. 
bujol), αγν. ετύµου]. 

µπουγελώνω ρ. µετβ. (µπουγέλω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. περι-βρέχω 
(κάτι) συνήθ. µε νερό, χρησιµοποιώντας µπουγέλο (βλ.λ., σηµ. l(: ~ τη βάρκα, 
για να την ξεπλύνω από την άµµο 2. περιλούζω κάποιον ρίχνοντας του νερό µε 
κουβά, σακούλα ή µάνικα στο πλαίσιο παιγνιδιού, αστεϊσµού: κάτσε καλά, 
γιατί θα σε µπουγελώσω! || τα παιδιά µπουγελώνονται κάτω στην αυλή. — 
µπουγέλωµα (το). 

µπουγιαµπέσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σούπα που παρασκευάζεται από ψάρια 
και θαλασσινά και συνηθίζεται στη Μασσαλία (πβ. λ. κακκαβιά). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. buillabaisse < προβηγκ. boui-abaisso < boui (< bouier 
«βράζω» < λατ. bullire) + abaisso < abeisso «χαµηλώνω, ελαττώνω» < λατ. 
*abbassiare (< µτγν. λατ. bassus)]. 

µπούγιο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η ιδιαίτερη εντύπωση που προκαλεί 
(κάτι/κάποιος), χωρίς πραγµατικά να αξίζει· ΦΡ. (α) έχει µπούγιο κάνει 
εντύπωση (β) για µπούγιο (i) για πλάκα, για διασκέδαση: θα πάµε στην 
εκδήλωση έτσι, ~! (ii) για να φαίνονται περισσότεροι, για όγκο 2. ο µεγάλος 
όγκος που καταλαµβάνει (κάτι) 3. συγκέντρωση πλήθους, κοσµοσυρροή: έχει 
πολύ ~ τα βράδια στην πλατεία. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. buio «σκοτάδι» < 
δηµώδ. λατ. *burius «σκουρόχρωµος» < µτγν. πύριος < αρχ. πϋρ]. 

µπουγιουρντί (το) (χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το έγγραφο ανώτερης αρχής µε 
δυσάρεστο για τους παραλήπτες του περιεχόµενο (λ.χ. απόλυση, τιµωρία 
κ.λπ.): έφτασε το ~ τής µετάθεσης τους στα σύνορα 2. (συνεκδ.) η αυστηρή 
επίπληξη: δεν το γλυτώνεις το ~ από τον προϊστάµενο ΣΥΝ. κατσάδα, µάλωµα 
3. κάθε δυσάρεστο έγγραφο (από δικαστήριο, εφορία κ.λπ.) ή λογαριασµός: 
µου ήρθε το ~ από την εφορία ΣΥΝ. λυπητερή. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. µπουγιουρουλντί < τουρκ. buyrultu «διαταγή» < ρ. buyurmak 
«διατάζω»]. Μπουένος Αιρες (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Αργεντινής. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Buenos Aires «καλοί (ευνοϊκοί) άνεµοι», σύντµηση τής παλαιάς 
ονοµασίας Nuestra Sefiora Santa Maria de los Buenos Aires «η Κυρία µας Αγία 
Μαρία των καλών ανέµων», που δόθηκε στο επίνειο τής πόλεως]. µπουζί (το) 
[µπουζ-ιού | -ιών} ο ηλεκτρικός αναφλεκτήρας των µηχανών εσωτερικής 
καύσεως ΣΥΝ. σπινθηριστής, αναφλεκτήρας.    ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bougie < Bougie, λιµάνι τής Αλγερίας, φηµισµένο για την 
εξαγωγή κεριού και πετρελαιοειδών]. µπούζι επίθ. {άκλ.} (εκφραστ. ως 
χαρακτηρισµός) πολύ κρύο: το νερό είναι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. buz «πάγος»]. µπουζοκαλώδιο (το) το καλώδιο που µεταφέρει ρεύµα 
από τον διανοµέα στο µπουζί. µπουζούκι (το) (µπουζουκ-ιού | -ιών} 1. έγχορδο 
λαϊκό όργανο µε ωο- 

ειδές ηχείο, µακρύ µπράτσο και τρεις ή τέσσερεις διπλές χορδές· (συνεκδ.) 2. 
η µουσική από το παραπάνω όργανο: ακούω συχνά - || µου αρέσει το ~ 3. ο 
οργανοπαίκτης τού οργάνου αυτού: είναι το πρώτο -στο πάλκο || κατέβηκαν τα 
~ απ' την πίστα κι ήρθαν στο τραπέζι µας ΣΥΝ. µπουζουξής 4. µπουζούκια (τα) 
λαϊκό κέντρο διασκέδασης µε ορχήστρα στην οποία κυρίαρχο ρόλο έχει το 
µπουζούκι: ξεφαντώσαµε | διασκεδάσαµε στα - || «θέλω στα - απόψε να µε 
πας» (λαϊκ. τραγ.) 5. (ως χαρακτηρισµός-µειωτ.) άνθρωπος χαζός: είναι ~, δεν 
καταλαβαίνει || δεν τα παίρνει τα γράµµατα, είναι ~)πβ. λ. µπαγλαµάς). — 
(υποκ.) µπουζουκάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bozuk]. 

µπουζουκοκέφαλος (ο) (υβριστ.) ο χοντροκέφαλος, ο βλάκας. 
µπουζουκοτραγουδο (το) (συνήθ. µειωτ.) το λαϊκό τραγούδι που τραγουδιέται 

µε τη συνοδία µπουζουκιού. 
µπουζουξήδικο (το) (συνήθ. µειωτ.) κέντρο διασκέδασης µε ορχήστρα όπου 

κυριαρχεί το µπουζούκι και στο οποίο ακούγονται συνήθ. χαµηλής ποιότητας 
λαϊκά τραγούδια. 

µπουζουξής (ο) [µπουζουξήδες], µπουζουξού (η) {µπουζουξού-δες} (στη σηµ. 
2) (λαϊκ.) 1. (συχνά µειωτ.) ο επαγγελµατίας οργανοπαίκτης τού µπουζουκιού 
2. (το θηλ. µπουζουξού) γυναίκα, χαµηλής συνήθ. στάθµης, που της αρέσει να 
διασκεδάζει συχνά στα µπου-ζουξήδικα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bozukci]. 

µπουζουριάζω ρ. µετβ. (µπουζούριασα} (λαϊκ.) 1. κλείνω µέσα (σε φυλακή): 
τους πιάσανε και τους µπουζουριάσανε · 2. τρώω πολύ ΣΥΝ. περιδροµιάζω. — 
µπουζούριασµα (το). [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 

µπούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η σήραγγα, ο υπόνοµος 2. (συνεκδ.) το 
στόµιο (λιµανιού, πυροβόλου, υπονόµου κ.λπ.)· κυρ. στη ΦΡ. έχω (κάποιον) 
στη µπούκα (τού τουφεκιού) είµαι εχθρικά διατεθειµένος απέναντι σε 
(κάποιον): από τότε που τον κορόιδεψε, τον έχει στη µπούκα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < δηµώδ. λατ. bucca «στόµα», αρχική σηµ. «µάγουλο, γνάθος» 
(αντικατέστησε το κλασικό λατ. os «στόµα»)]. 

µπουκαδόρος (ο) (αργκό) ο διαρρήκτης, κυρ. αυτός που µπαίνει συνήθ. από 
παράθυρα, φεγγίτες, µικρές πόρτες κ.λπ. [ΕΤΥΜ < µπούκα + -δόρος, πβ. 
τζογαδόρος, λουφαδόρος, κοµπιναδόρος}. 

µπουκαδούρα (η) {χωρ. πληθ.} θαλασσινός άνεµος που φυσάει µε κατεύθυνση 
από το άνοιγµα τού κόλπου προς το εσωτερικό. [ΕΤΥΜ. < βεν. sbocadura 
(ιταλ. sboccatura) «εκβολή (ποταµού) - άδειασµα» (µε αποβολή τού s- 
εξαιτίας τής συνεκφοράς µε το άρθρο τής στη γενική) < sbocar (ιταλ. 
sboccare) «εκβάλλω - αδειάζω» < δηµώδ. λατ. *ex-buccare (βλ. κ. µπούκα)]. 

µπουκάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µεγάλο µπουκάλι (βλ.λ.): ήπιαµε µια ~ 
κρασί ΦΡ. αφήνω (κάποιον) µπουκάλα (παθ. µένω µπουκάλα) (i) δεν δίνω σε 
κάποιον αυτό που περίµενε, ότι θα του δώσω: του είχε υποσχεθεί µερίδιο από 
τα κέρδη, αλλά στο τέλος τον άφησε µπουκάλα || πρόλαβαν όλοι οι άλλοι και 
πήραν δωρεάν εισιτήριο κι αυτός έµεινε µπουκάλα (ii) αφήνω κάποιον µόνο 
του: αφοΰ της έταξε γάµο, την εκµεταλλεύτηκε κι ύστερα την άφησε µπουκάλα 
(iii) (το παθ. µένω µπουκάλα) µένω ανύπανδρος: δεν του κάνει η µία, δεν του 
κάνει η άλλη, στο τέλος θα µείνει µπουκάλα 2. µεγάλο µεταλλικό κυλινδρικό 
δοχείο για την αποθήκευση αερίων, φιάλη: ~ γκαζιού | οξυγόνου 3. (συνεκδ.) 
παιχνίδι που παίζεται µε µια άδεια µπουκάλα, η οποία τοποθετείται στη µέση 
µιας παρέας που κάθεται κυκλικά γύρω από αυτήν και την περιστρέφουν έτσι, 
ώστε, όταν σταµατήσει, να δείξει από τη µεριά τού στοµίου της κάποιον από 
την παρέα, ο οποίος υποχρεούται να κάνει κάτι που έχει συµφωνηθεί (λ.χ. να 
φιλήσει κάποιον). 

µπουκάλι (το) {µπουκαλ-ιού | -ιών} δοχείο (συνήθ. γυάλινο ή πλαστικό) µε 
στενό λαιµό, το οποίο χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση νερού ή άλλου 
υγρού (λ.χ. λαδιού, κρασιού κ.λπ.): ένα ~ κρασί | µπίρα ΣΥΝ. φιάλη, µποτίλια, 
καράφα. — (υποκ.) µπουκαλάκι (το). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. boccale 
< µτγν. λατ. baucâlis < µτγν. βαύ-καλις, αβεβ. ετύµου, ίσως αιγυπτ. δάνειο ή 
παράγωγο τού ρ. βαυκαλώ «κοιµίζω» (βλ. λ. βαυκαλίζω)]. 

µπουκαµβιλια (η) → βουκαµβίλια 
µπουκαπόρτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πόρτα υπογείου, η καταπακτή 2. 

ΝΑΥΤ. ξύλινο καπάκι για το κλείσιµο των αµπαριών, η πόρτα που 
χρησιµοποιείται για τη φόρτωση τού πλοίου και κλείνει ερµητικά, ώστε να 
µην ανοίγει κατά τον κυµατισµό 3. θυρίδα καννονιού σε πλοίο. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. bocaporta < boca (< δηµώδ. λατ. bucca «στόµα») + porta (βλ. 
λ. πόρτα)]. 

µπουκάρω ρ. αµετβ. {µπούκαρ-α κ. -ισα} 1. (για ρευστά) ρέω µε ορµή και σε 
αφθονία µέσα σε έναν χώρο (συνήθ. από στενό πέρασµα): έβρεξε πολύ και 
µπουκάρισαν τα νερά στο υπόγειο 2. (αργκό) µπαίνω κάπου ξαφνικά και µε 
φόρα: µπουκάρανε στο διαµέρισµα αστυνοµικοί και βρήκαν µικροποσότητες 
ηρωίνης ΣΥΝ. εισβάλλω 3. (για πλοία) εισπλέω ορµητικά στο στόµιο λιµανιού. 
— µπουκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. boccare < bocca «στόµα» (βλ. κ. 
µπούκα)]. µπουκετάρω ρ. µετβ. {µπουκετάρισ-α, -µένος} τυλίγω λουλούδια σε 
µπουκέτο. — µπουκετάρισµα (το). µπουκέτο (το) 1. η ανθοδέσµη (βλ.λ.) 2. 
(αργκό) η απότοµη γροθιά. — (υποκ.) µπουκετάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bouquet (οπτικό δάνειο) < πικαρδ. boscet «δασύλλιο», υποκ. 
τού αρχ. γαλλ. bosc «δάσος», γερµ. προελ., πβ. αγγλ. bush «θάµνος»]. ■ 
µπουκιά (η) (καθηµ.) 1. η ποσότητα φαγητού που χωράει στο στόµα: 
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φάε µια ~ ακόµη! || βουτάω τη ~ µου στη σάλτσα || µια ~ ψωµί- ΦΡ. (µτφ.) (α) 
δεν βάζω µπουκιά στο στόµα µου δεν τρώω τίποτε: από χθες δεν έχω βάλει 
µπουκιά στο στόµα µου και πεινάω σαν λύκος (β) παίρνω τη µπουκιά απ' το 
στόµα (κάποιου) στερώ (από κάποιον) την τελευταία στιγµή κάτι που ήταν 
έτοιµος να απολαύσει, που του ανήκε δικαιωµατικά (γ) µπουκιά και συχώριο 
βλ. λ. συχώριο (δ) (παροιµ.) µεγάλη µπουκιά φάε | να φας, µεγάλη κουβέντα | 
µεγάλο λόγο µην πεις | µη λες βλ. λ. µεγάλος 2. (µτφ.) πολύ µικρό µέγεθος· 
κυρ. στη ΦΡ. µια µπουκιά άνθρωπος µικρόσωµος άνθρωπος. — (υποκ.) 
µπουκίτσα (η) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µπούκα (βλ.λ.)]. 

µπουκίτσα (η) {χωρ. γεν· πληθ.} 1. (υποκ.) η µικρή µπουκιά: (χαϊδευτ.) δεν 
έφαγες τη ~ σου 2. κοµµάτι γλυκύσµατος ή άλλου εδέσµατος, το οποίο βάζει 
κανείς ολόκληρο στο στόµα: λουκούµια-µπουκίτσες. 

µπούκλα (η) {δύσχρ. µπουκλών} τούφα από σγουρά, κατσαρά µαλλιά ΣΥΝ. 
(λόγ.) βόστρυχος. — (υποκ.) µπουκλάκι (το) κ. µπουκλίτσα (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < δηµώδ. λατ buccula, υποκ. τού bucca «µάγουλο, γνάθος»]. 

µπουκλέ επίθ. {άκλ.} 1. (για µαλλιά) σγουρός, µε µπούκλες 2. (για ένδυµα) 
αυτός που είναι φτειαγµένος από ύφασµα, τού οποίου η ύφανση σχηµατίζει 
µπούκλες: ~ ταγέρ | πουλόβερ. 

µποϋκοταζ (το) → µποϊκοτάζ 
µποϋκοτάρω ρ. → µποϊκοτάρω 
µπουκώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {µπούκωσ-α, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. γεµίζω 

το στόµα (κάποιου) µε φαγητό: (σε µητέρα που ταΐζει το παι-δί) µην το 
µπουκώνεις το παιδί, θα πνιγεί'. 2. (µτφ.) προκαλώ σε κάποιον κορεσµό ή 
αποστροφή, εξαιτίας τής χωρίς µέτρο συµπεριφοράς µου: µας έχουν 
µπουκώσει µε τα κηρύγµατα τους ΣΥΝ. µπουχτίζω 3. (µτφ.-οικ.) δωροδοκώ: 
έχει µπουκώσει πολλά στόµατα, για να µη µιλήσουν ΣΥΝ. λαδώνω ♦ (αµετβ.) 4. 
χορταίνω από το πολύ φαγητό και δεν µπορώ να φάω άλλο: µπούκωσα αυτές 
τις µέρες από το πολύ ψητό αρνί και αισθάνοµαι βαρύ το στοµάχι µου 5. (για 
σωλήνα) φράζω, βουλλώνω: έχει µπουκώσει η εξάτµιση 6. (συνεκδ. για 
µηχανή) δυσλειτουργώ ή παύω να λειτουργώ λόγω υπερπληρώσεως ή επειδή 
έχει βουλλώσει εξάρτηµα µου: πάτα λίγο γκάζι, γιατί έχει µπουκώσει η µηχανή 
ΑΝΤ. ξεµπουκώνω 7. δεν µπορώ να αναπνεύσω λόγω κρυώµατος, κλείνει η 
µύτη µου: έχω µπουκώσει και δεν µπορώ να αναπνεύσω || ήταν µπουκωµένος 
από κρύωµα. — µπούκωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < εµβουκώνω < εµ- (< εν) + 
βούκα | µπούκα «στόµα» (βλ.λ.)]. 

µπουλβάρ (το) → βουλεβάρτο 
µπούλης (ο) {µπούληδες} 1. µικρό παιδί, µπέµπης 2. (µειωτ.) µεγάλο παιδί ή 

ενήλικος, που έχει την ψυχοσύνθεση και συµπεριφορά µικρού παιδιού: «ήταν 
λιγάκι ~, λιγάκι µαµµόθρεφτο και αρκετά εσωστρεφής» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ < 
(µπε)µπ-ούλης, υποκ. τού µπέµπης]. 

µπούλµπερη κ. µπούρµπερη (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η πυρίτιδα, το 
µπαρούτι 2. η σκόνη, η στάχτη ή η τέφρα·   ΦΡ. στάχτη και µπούλµπερη (να 
γίνουν όλα)! ας καταστραφούν, ας χαθούν όλα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < πούλβερη < 
λατ. pulvis, -eris «σκόνη»]. 

µπουλντόγκ (το) {άκλ.} 1. δυνατός σκύλος ράτσας µε κοντό λαιµό και πόδια, 
µεγάλο κεφάλι, κάτω σιαγόνα που προεξέχει και µουσούδα κοντή και 
ζαρωµένη 2. (µτφ.-κακόσ.) αυτός που προστατεύει ή και υπερασπίζεται πιστά 
(κάποιον): σε γελοιογραφίες ο υπουργός παρουσιαζόταν σαν το ~ τού 
πρωθυπουργού. [ΕΤΥΜ < αγγλ. bulldog < bull «ταύρος» + dog «σκύλος»]. 

µπουλντόζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. γεωπροωθητής 1. όχηµα µε 
ερπύστριες για τη µετατόπιση λίθων, µικρών βράχων, χωµάτων κατά τη 
διάρκεια εκσκαφών ή κατεδαφίσεων οικοδοµών: το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. έστειλε 
µπουλντόζες να κατεδαφίσουν τα αυθαίρετα τής περιοχής 2. (µτφ.-ειρων.) ως 
χαρακτηρισµός για κάποιον που σαρώνει τα πάντα στο πέρασµα του, που 
ενεργεί µε εντυπωσιακό και θορυβώδη τρόπο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. bulldozer < 
bulldoze (νόθο συνθ.) < bull «ταύρος» + doze | dose < µτγν. λατ. dosis < αρχ. 
δόσις]. µπουλόνι (το) (µπουλον-ιού | -ιών} µετάλλινη κυλινδρική σφήνα µε 
βιδωτή κεφαλή στο ένα ή στα δύο άκρα, που χρησιµοποιείται στη σύνδεση δύο 
µερών µηχανισµού ή ξύλινης | µετάλλινης κατασκευής ΣΥΝ. βλήτρο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. boulon < boule «σφαιρικό αντικείµενο» < λατ. bulla]. 
µπουλούκι (το) {µπουλουκ-ιού | -ιών} 1. σκόρπιο, ασύντακτο πλήθος 
ανθρώπων (παλαιότ. στρατιωτών) ΣΥΝ. στίφος 2. (παλαιότ.) ο περιπλανώµενος 
θεατρικός θίασος 3. σύνολο από πολλά ζώα µαζί: φάνηκε ένα ~ λύκοι. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bölük «τµήµα, µέρος - συντροφιά - λόχος» < ρ. bölmek 
«διαχωρίζω, κόβω»]. µπουλούκος (ο), µπουλούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(χαϊδευτ.) ο ευτραφής άνθρωπος, ιδ. στο πρόσωπο (µε στρογγυλό πρόσωπο και 
φουσκωτά µάγουλα)ΣΥΝ.στρουµπουλός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. bolluk «αφθονία»]. 
µπουλουξής κ. µπουλουκτσής (ο) {µπουλουξήδες} (παλαιότ.) ο επικεφαλής 
µπουλουκιού στρατιωτών ή περιπλανώµενου θεατρικού θιάσου. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. bölükcü]. µπουµ (το) (άκλ.) 1. ο κρότος, κυρ. από όπλο- 
συνεκδ. ο πυροβολισµός: όταν ακούσαµε το -, πανικοβληθήκαµε || άρχισαν τα 
µπαµ ~ (οι πυροβολισµοί) (βλ. κ. λ. µπαµ) · 2. η ξαφνική άνοδος οικονοµικού ή 
άλλου κοινωνικού µεγέθους: δηµογραφικό ~ ΣΥΝ. έκρηξη 3. (ειδι-κότ.) η 
µεγάλη και συνήθ. µη αναµενόµενη άνοδος των τιµών στο χρηµατιστήριο ANT. 
κραχ 4. (γενικότ.) η µεγάλη και εντυπωσιακή 

άνοδος, άνθηση: «τα επόµενα δέκα χρόνια, θα σηµειωθεί εκδοτικό -, όσον αφορά 
σ' αυτό τον τοµέα» (εφηµ.) ΣΥΝ. έκρηξη. [ΕΤΥΜ < αγγλ. boom, ηχοµιµητική λ.]. 
µπούµα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. πανί πλοίου σχήµατος τραπεζίου, το 
τελευταίο προς τη µεριά τής πρύµνης ΣΥΝ. (επίσ.) επίδροµος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
borna < µέσ. γαλλ. borne < παλ. ολλ. gikböm «κατάρτι» (πβ. γερµ. Baum 
«δέντρο»)]. µπούµαν (ο) {άκλ.} ο κινηµατογραφικός ηχολήπτης. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
boomman < boom, στη σηµ. τού µικροφώνου που τοποθετείται σε γερανό 
ηχοληψίας («καµηλοπάρδαλη») + man «άνθρωπος, άνδρας»]. µπούµερανγκ (το) 
{άκλ.} ελλην. αυτεπίστροφο βλήµα- ξύλινο αιχµηρό κυνηγετικό και πολεµικό 
όπλο των ιθαγενών τής Αυστραλίας σε σχήµα ράβδου, που κάµπτεται 
καµπυλοειδώς και το οποίο έχει την ιδιότητα να επανέρχεται µετά την εκτόξευση 
του στο σηµείο ρίψεως   ΦΡ. (µτφ.) γίνοµαι | αποδεικνύοµαι | καταλήγω 
µπούµερανγκ ως χαρακτηρισµός για πράξη που έχει αντίθετο από το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, στρέφεται δηλ. τελικά εις βάρος αυτού που την έκανε 
µε σκοπό να ωφεληθεί: οι ύβρεις και η λασπολογία θα γίνουν µπούµερανγκ γι ' 
αυτούς που τις χρησιµοποιούν για να πλήξουν τους αντιπάλους τους. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. boomerang < wo-mur-rang, από γλώσσα των ιθαγενών 
(Αβοριγίνων) τής Αυστραλίας]. µπουµπάρι (το) {µπουµπαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 
1. το παχύ έντερο 2. (συνεκδ.) φαγητό που φτειάχνεται από παχύ έντερο 
σφαγµένου ζώου, το οποίο γεµίζεται µε εντόσθια και µπαχαρικά · 3. κυλινδρικό 
κατασκεύασµα για το παραγέµισµα τής ταπετσαρίας σε ορισµένα σηµεία 
επίπλων ή µε το οποίο οι γυναίκες παλαιότ. αύξαναν τεχνητά τον όγκο των 
µαλλιών τους. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bumbar < περσ. mubär «πουτίγκα»]. µπουµπού (η) (χαϊδευτ.) 
το παχουλό και ροδοκόκκινο κοριτσάκι. Επίσης µπουµπούκα. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ. τής παιδικής γλώσσας, πιθ. υπό την επίδραση τού ουσ. 
µπουµπούκι]. µπουµπούκι (το) (µπουµπουκ-ιού | -ιών} 1. το λουλούδι, το άνθος 
που βρίσκεται µισάνοιχτο µέσα στον κάλυκα 2. οφθαλµός φυτού ΣΥΝ. µάτι 3. 
(µτφ.) κορίτσι, νεαρή γυναίκα που εκπέµπει αθωότητα και τη δροσιά τής 
νεότητας: πώς θα παντρέψετε αυτό το ~ µε έναν παλιό-γερο; ΦΡ. µπουµπούκι 
µου! ως τρυφερή, χαϊδευτική προσφώνηση 4. (µτφ.-ειρων.) πρόσωπο που 
δείχνει άκακο ή αθώο, χωρίς να είναι: είναι ένα ~ αυτός! ΣΥΝ. λουλούδι. — 
(υποκ.) µπουµπουκάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βοµβύκιον, υποκ. τού βόµβυξ 
«µεταξοσκώληκας», συγγενές ετυµολ. προς το ουσ. βάµβαξ (βλ. λ. βαµβάκι)]. 
µπουµπουκιάζω ρ. αµετβ. (µπουµπούκιασ-α, -µένος) 1. (για φυτά) βγάζω 
µπουµπούκια, ανθοφορώ 2. (µτφ.) βρίσκοµαι στην εφηβική ηλικία, 
αναπτύσσοµαι κατά τη νεότητα. — µπουµπούκιασµα (το). µπουµπούνας (ο/η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} χαζός, βλάκας: δεν έπαιρνε τα γράµµατα- ήταν πολύ ~ ΣΥΝ. 
ανόητος, χοντροκέφαλος. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ., όπως και το ρ. 
µπουµπουνίζω, από το οποίο ίσως προέρχεται (υποχωρητ.). Απίθανη η αναγωγή 
στο λατ. Bubona «θεά προστάτιδα των βοδιών» (< λατ. bos «βόδι»)]. 
µπουµπουνητο (το) 1. η βροντή, το αστραπόβροντο 2. οι πολλές και 
αλλεπάλληλες βροντές. µπουµπουνίζω ρ. µετβ. {µπουµπούνισα} 1. (απρόσ. 
µπουµπουνίζει) βροντά, ακούγονται µπουµπουνητά: µπουµπουνίζει κι αστράφτει 
2. πυροβολώ (κάποιον)· στη ΦΡ. τη µπουµπουνίζω (κάποιου): τον παρα-φύλαξε 
και µόλις βγήκε από το σπίτι του, του τη µπουµπούνισε και τον άφησε στον τόπο · 
ΦΡ. τα µπουµπουνίζω διαφωνώ έντονα, εκδηλώνω έντονα τη δυσαρέσκεια µου, 
τα παρατάω: τα µπουµπούνισα κι έφυγα ΣΥΝ. τα βροντάω. — µπουµπουνισµα 
(το). [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. µπουµπουνοκέφαλος, -η, -ο αυτός που δεν έχει 
µυαλό, ανόητος 

ΣΥΝ. βλάκας, χοντροκέφαλος, µπουµπούνας. 
µπούµπουρας (ο) η αγριοµέλισσα. µπουναµάς (ο) → 
µποναµάς 
µπουνάτσα κ. µπονάτσα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} (κυρ. για θάλασσα) η νηνεµία, η 

γαλήνη, η καλοκαιρία ANT. τρικυµία, φουρτούνα, θαλασσοταραχή. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. bonacia | bonazza < µεσν. λατ. bonacia < λατ. 
malacia «ηπιότητα» (µε την επίδρ. τού λατ. bonus «καλός») < αρχ. µαλακία < 
µαλακός]. µπουνατσάρει κ. µπονατοάρει ρ. τριτοπρ. αµετβ. (µπουνατσάρι-σε} 
(απρόσ.) γαληνεύει η θάλασσα, επικρατεί νηνεµία ANT. φουρτουνιάζει, 
αγριεύει. µπουνιά (η) 1. το σφίξιµο των δαχτύλων, ώστε να κλείσουν προς τα 
µέσα και να σχηµατίσουν γροθιά 2. (συνεκδ.) το χτύπηµα µε γροθιά: έφαγε µια 
~ στο µάτι || λογοµάχησαν κι άρχισαν τις ~ ΣΥΝ. γρονθο-κόπηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pugno < λατ. pugnus «γροθιά, πυγµή»]. µπούνια 
(τα) {χωρ. γεν.} οι οπές στο κατάστρωµα τού πλοίου, µέσω των οποίων γίνεται 
η αποχέτευση των νερών που συγκεντρώνονται εκεί- ΦΡ. ώς | µέχρι τα µπούνια 
µέχρι το ανώτατο όριο: πλοίο φορτωµένο ~ || στέρνα γεµάτη ~ || (µτφ.) 
ερωτευµένος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. bugna «άκρο τού πανιού (σε ιστιοφόρο)» < *bûnia, λ. τού προ-
Ι.Ε. υποστρώµατος]. µπουνίδι (το) (χωρ. γεν.} καβγάς µε µπουνιές, 
γρονθοκοπήµατα: ήρθαν στα χέρια κι έπεσε πολύ ~. µπουνταλάς (ο) 
{µπουνταλάδες}, µπουνταλού (η) (µπουνταλού-δες} 1. (λαϊκ.) αφελής και 
ανόητος άνθρωπος 2. πρόσωπο που δεν 
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ενεργεί γρήγορα, που δείχνει νωθρότητα, αδέξιος άνθρωπος · 3. ο χοντρός και 
πλαδαρός άνθρωπος. — µπουνταλοσύνη (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. budala], 

µπουντουάρ (το) {άκλ.} 1. το ιδιαίτερο δωµάτιο στο οποίο καλλωπίζονται οι 
κυρίες 2. έπιπλο µε καθρέφτη, µπροστά στον οποίο καλλωπίζονται οι κυρίες 
ΣΥΝ. τουαλέτα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. boudoir < p. bouder «µορφάζω, γκρινιάζω», αγν. ετύ-µου]. 

µπουντρούµι (το) {µπουντρουµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. υπόγειο σκοτεινό, 
στενόχωρο και χωρίς αερισµό 2. (συνεκδ.) η υπόγεια και σκοτεινή φυλακή: 
κλείνω κάποιον στο ~. 
[ETYM. Αντιδάν., < τουρκ. bodrum < αρχ. ιππόδροµος, στα υπόγεια τού 
οποίου ήταν κλεισµένα άγρια ζώα]. 

µπουντρουµιάζω ρ. µετβ. {µπουντούµιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) κλείνω 
(κάποιον) σε µπουντρούµι, φυλακίζω. 

µπούρδα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο ανόητος, ο κενός περιεχοµένου λόγος: µας 
αράδιαζε ένα σωρό µπούρδες ΣΥΝ. ανοησία, βλακεία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bourde 
«ανοησία, βλακεία», πιθ. < behourde < παλ. γαλλ. behourder «παίζω» < 
φρανκον. *bihourdan]. 

µπούρδα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκότ.) σακί ή τσουβαλόπανο: µια ~ αλεύρι. 
[ΕΤΥΜ. < αρβαν. burdhë]. 

µπούρδας (ο) Ιχωρ. πληθ.} (υβριστ.) πρόσωπο που λέει µπούρδες, ανοησίες. 
µπουρδελιάρης (ο) {µπουρδελιάρηδες} (!) αυτός που συχνάζει σε µπουρδέλα, 

σε οίκους ανοχής. [ΕΤΥΜ. < µπουρδέλο + παραγ. επίθηµα -ιάρης]. 
µπουρδελο (το) → µπορντέλο 
µπουρδελότσαρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!) βόλτα παρέας (συνήθ. νεαρών 

ατόµων) στα µπουρδέλα µιας περιοχής. 
µπουρδουκλώνω κ. µπερδουκλωνω ρ. µετβ. {µπουρδούκλω-σα, -θηκα, -µένος} 

1. µπερδεύω, ανακατεύω, προκαλώ σύγχυση σε (κάποιον/κάτι): µόλις ήρθε η 
στιγµή να δικαιολογήσει τις πράξεις του, τα µπουρδούκλωσε 2. (µτφ.) κάνω 
κάτι πρόχειρα, απρόσεκτα: ήρθε να φτειάξει τη βρύση, τα µπουρδούκλωσε για 
λίγο και ύστερα η βρύση πάλι έτρεχε 3. (µεσοπαθ. µπουρδουκλώνοµαι κ. 
µπερδουκλώνοµαι) µπερδεύοµαι και πέφτω, σκοντάφτω πάνω σε κάτι ΣΥΝ. 
περδικλώνο-µαι. — µπουρδούκλωµα κ. µπερδούκλωµα (το). [ΕΤΥΜ < 
µπουρδουκλώνω | µπουρκλώνω < µποδικλώνω (µε την πιθ. επίδραση τής λ. 
µπερδεύω) < (µ)πεδικλώνω < µτγν. λατ. impediculare < im- (< in) + 
pediculus, υποκ. τού pes, pedis «πόδι»]. 

µπουρέκι (το) {µπουρεκ-ιού | -ιών) 1. γλύκυσµα που αποτελείται από φύλλα 
ζύµης και γέµιση κρέµας · 2. φαγητό που αποτελείται από φύλλα ζύµης και 
γέµιση µείγµατος που περιέχει τυρί, κρέας, κιµά ή χόρτα. — (υποκ.) 
µπουρεκάκι (το). [ΕΤΥΜ, < µεσν. µπουρέκιον < τουρκ. börek]. 

µπουρζουάδικος, -η, -ο (κυρ. στην ορολογία τής Αριστεράς) αυτός που 
σχετίζεται µε τη µπουρζουαζία (βλ.λ.) ή τον µπουρζουά (βλ.λ.). 

µπουρζουαζία (η) {χωρ. πληθ.} (κυρ. στην ορολογία τής Αριστεράς) η 
κοινωνική τάξη που βρίσκεται µεταξύ τής τάξεως των ευγενών και τής τάξεως 
των εργατών, η αστική τάξη: «Η κρυφή γοητεία τής ~» (Le Charme discret de 
la bourgeoigie, ταινία τού Λ. Μπουνιουέλ). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bourgeoisie < 
bourgeois. Βλ. κ. µπουρζουάς]. 

µπουρζουάς (ο) {µπουρζουάδες} (κυρ. στην ορολογία τής Αριστεράς) (λαϊκ.) 1. 
το µέλος τής µπουρζουαζίας (βλ.λ.) ΣΥΝ. αστός 2. πρόσωπο µε µεγάλη 
οικονοµική επιφάνεια, πλούσιος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bourgeois «αστός» < bourg 
«πύργος» < µτγν. λατ. burgus, γερµ. προελ., πβ. γερµ. Burg, αγγλ. burgh]. 

µπουρί (το) {µπουρ-ιού | -ιών} ο σωλήνας που µεταφέρει τον καπνό από 
εσωτερική εστία θερµάνσεως στο εξωτερικό περιβάλλον, στην ανοιχτή 
ατµόσφαιρα: το - τής σόµπας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. boru «σωλήνας»]. 

µπουρίνι (το) {µπουριν-ιού | -ιών} 1. δυνατός περιστροφικός άνεµος που 
εκδηλώνεται απότοµα και συνοδεύεται πολλές φορές από συνεχή βροχή και 
αστραπόβροντα ΣΥΝ. θύελλα 2. (µτφ.) η οργή, ο θυµός: τον πιάσανε τα ~ του. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. borin < µτγν. λατ. borinus < µτγν. βορεινός]. 

µπουρινιασµένος, -η, -ο οργισµένος, θυµωµένος: τον βρήκα ~, να φωνάζει και 
να βρίζει. 

Μ που ρ κίνα Φάσο (η) (γαλλ. Burkina Faso) κράτος τής ∆. Αφρικής µε 
πρωτεύουσα την Ουαγκαντούγκου, επίσηµη γλώσσα τη Γαλλική και νόµισµα 
το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας· αλλιώς (πα-λαιότ.) Άνω 
Βόλτα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. Burkina Faso, στην τοπική γλώσσα σηµαίνει «πολύτιµη γη», < 
burkina «πολύτιµος» + faso «γη, χώρα. Η χώρα ώς το 1984 ονοµαζόταν Άνω 
Βόλτα (γαλλ. Haute Volta) από τον οµώνυµο ποταµό που διαρρέει τη χώρα]. 

µπουρλεσκο (το) {άκλ.} 1. το λογοτεχνικό ή θεατρικό έργο, τού οποίου οι 
ήρωες παρωδούν σοβαρά θέµατα ή καταστάσεις και που αποσκοπεί στην 
ευθυµία τού αναγνώστη ή τού θεατή 2. η µουσική σύνθεση που έχει 
ανάλαφρο και ευτράπελο χαρακτήρα 3. (κατ' επέ-κτ.) η ιδιότητα τού να είναι 
κάτι κωµικό, να προκαλεί στους άλλους το γέλιο · 4. (παλαιότ. στην Αµερική) 
παράσταση που περιλάµβανε κωµικά περιστατικά και στριπτίζ: η περίοδος 
τού ~ στην Αµερική. Επίσης µπουρλέσκ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. burlesco < burla «αστείο, ανοησία» < ισπ. burla, αγν. 
ετύµου]. 

µπουρλοτιέρης (ο) {µπουρλοτιέρηδες} 1. πρόσωπο που βάζει µπουρλότο 
(βλ.λ.) σε πλοίο: ~ τής Επανάστασης τού 1821 2. πρόσωπο 

που βάζει φωτιά σε κάτι ΣΥΝ. εµπρηστής · 3. ο χαρτοπαίκτης που ποντάρει µε 
µεγάλη τόλµη. [ΕΤΥΜ < µπουρλότο + παραγ. επίθηµα -ιέρης, πβ. κ. καννον-
ιέρης]. 

µπουρλότο (το) 1. η πυρπόληση· ΦΡ. (µτφ.) (α) βάζω µπουρλότο σε (κάποιον | 
κάτι) (i) πυρπολώ, καταστρέφω (κάποιον/κάτι): θα τους βάλω µπουρλότο και 
θα τους κάψω! (ii) εξερεθίζω, προκαλώ κάποιον ώστε να γίνει βίαιος: του 
βάζει συνέχεια µπουρλότο και µαλώνει µε τα παιδιά του (β) γίνοµαι µπουρλότο 
εξοργίζοµαι έντονα, γίνοµαι έξαλλος από θυµό ΣΥΝ. γίνοµαι πυρ και µανία 2. 
το πυρπολικό σκάφος. Επίσης µπουρλοτιά (η). 
[ΕΤΥΜ < βεν. burloto < ιταλ. brulotto «πυρπολικό» < γαλλ. brûlot < brûler 
«καίω» < δηµώδ. λατ. *brustulâre < *ustulare < λατ. urëre «καίω, φλέγω» 
(µτχ. τ. ustus), µε επίδρ. τού φρανκον. *brojan «θερµαίνω»]. 

Μπούρµα (η) η Μυανµάρ (βλ.λ.). 
µπουρµπουάρ (το) → πουρµπουάρ 
µπουρµπουλήθρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) η φυσαλλίδα: φυσάω µέσα στο 

νερό και κάνω µπουρµπουλήθρες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ. (από 
τον ήχο τού βρασµού) + παραγ. επίθηµα -ήθρα]. 

µπουρ-µπούρ κ. µπούρου-µπούρου (το) {άκλ.} (οικ.) για συζήτηση, συνήθ. 
φλύαρη και χωρίς ουσία, πολυλογία: βιαζόµουν να φύγω, και µου άρχισε τα ~ 
και τελικά έχασα το λεωφορείο! [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

µπουρνούζι (το) (µπουρνουζ-ιού | -ιών} η µακριά βαµβακερή και 
απορροφητική ρόµπα, που φοριέται µετά το λουτρό για το στέγνωµα τού 
σώµατος. — (υποκ.) µπουρνουζάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. burnuz < αραβ. burnus < µτγν. βίρρος «είδος 
µανδύα» < λατ. birrus, κελτ. προελ., πβ. ιρλ. berr «βραχύς, κοντός»]. 

µπουρού (η) (µπουρούδες) (λαϊκ.) 1.η σάλπιγγα · 2. ο ναυτικός τηλεβόας (βλ.λ.), 
παλαιότ. από µεγάλο όστρακο 3. η σειρήνα πλοίου ή εργοστασίου. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. boru]. 

Μπουρούντι (το) {άκλ.} (γαλλ. République du Burundi, ρούντι Republika y'u 
Burundi = ∆ηµοκρατία τού Μπουρούντι) κράτος τής Κ. Αφρικής µε 
πρωτεύουσα τη Μπουζουµπούρα, επίσηµες γλώσσες τη Γαλλική και τη 
Ρούντι και νόµισµα το φράγκο Μπουρούντι. — Μπουρουντιανός (ο), 
Μπουρουντιανή (η), µπουρουντιανός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. Burundi, από το 
όν. των ιθαγενών Rundi (µε πρόθεµα Bu-, που δηλώνει τη χώρα)]. 

µπουρτζόβλαχος (ο) (µειωτ.) 1. ο τσοµπάνος 2. (µτφ.) πρόσωπο που δεν 
διαθέτει λεπτότητα στους τρόπους του, που φέρεται µε τρόπο χοντροκοµµένο 
και απωθητικό για τους άλλους ΣΥΝ. άξεστος, αγροί-κος, χωριάτης. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < µπουρτζο- (< µπούρτζι «πύργος, οχυρό» < αραβ. burg) + 
Βλάχος (βλ.λ.), οπότε η λ. θα δήλωνε τον Βλάχο «τού πύργου», των ορεινών 
περιοχών, που αποτελούσαν προπύργια. Κατ' άλλη άποψη, το α' συνθ. 
µπουρτζο- ανάγεται σε σλαβ. prige «βρόµικος» ή σε ρουµ. baciu «στάνη»]. 

µπούσουλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ναυτική πυξίδα: «ο ~ είναι που στρέφει ή 
το καράβι;» (Ν. Καββαδίας) (βλ. κ. λ. πυξίδα)- ΦΡ. (α) βρίσκω έναν 
µπούσουλα βρίσκω έναν δρόµο (κοινωνικό, επαγγελµατικό κ.λπ.) για να 
ακολουθήσω, βρίσκω τον προσανατολισµό µου (β) χάνω τον µπούσουλα (i) 
µπερδεύοµαι, χάνω τον προσανατολισµό µου, δεν ξέρω πού βρίσκοµαι και 
πού πηγαίνω (ii) (µτφ.) βρίσκοµαι σε σύγχυση: έχει χάσει τον µπούσουλα και 
δεν ξέρει τι κάνει 2. (µτφ.) καθετί που τυποποιεί µια διαδικασία και παρέχει 
συγκεκριµένες, καθορισµένες οδηγίες: δεν είναι βέβαια τίποτα πρωτοποριακό, 
είναι όµως ένας - για τη δουλειά που κάνουµε ΣΥΝ. τυφλοσούρτης. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. bussola «πυξίδα» < µεσν. λατ. buxula < µτγν. λατ. 
buxida < µτγν. πυξίς (βλ.λ.)]. 

µπουσούληµα (το) το να µπούσουλα κανείς. Επίσης µπουσουλητό κ. 
µπουσούλισµα. — µπουσουλιστά κ. µπουσουλητά επίρρ. 

µπουσουλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {µπούσουλας... | µπουσούλησα} (για βρέφη) 
µετακινούµαι κινώντας τα χέρια, που ακουµπούν µε τις παλάµες στο έδαφος 
και τα πόδια σέρνοντας τα στα γόνατα, πάω µε τα τέσσερα: το µωρό έφτασε 
ώς εδώ µπουσουλώντας ΣΥΝ. αρκουδίζω. Επίσης µπουσουλίζω. 

[ΕΤΥΜ. Πιθ. < µπούσουλας, µε τη σηµ. «κινούµαι αβέβαια, προσπαθώ να 
προσανατολιστώ». Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. ανάγεται στο αλβ. bishulla 
«µε τα τέσσερα»]. µπουστάκι (το) (χωρ. γεν.} γυναικείο ένδυµα, το οποίο 
καλύπτει την περιοχή τού σώµατος από το στήθος µέχρι και πάνω από την 
κοιλιά. µπούστο (το) 1. το τµήµα τού σώµατος, που εκτείνεται από το λαιµό ώς 
τη µέση ΣΥΝ. κορµός 2. (ειδικότ. για γυναίκα) το στέρνο και το στήθος: έχει 
ωραίο | µεγάλο ~ 3. (συνήθ. συνεκδ.) άγαλµα που παριστάνει άνδρα ή γυναίκα 
ώς το στήθος. Επίσης µπούστος (ο). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. busto «µέρος σώµατος 
ζώου - στηθόδεσµος» < λατ. bustum «νεκρική πυρά, τάφος - εκµαγείο»]. 
Μπουτάν (το) {άκλ.} (τζόνγκα Druk-Gyal-Khab = Βασίλειο τού Μπουτάν) 
κράτος τής Κ. Ασίας Ν. τής Κίνας, στις πλαγιές των Ιµαλαΐων, µε πρωτεύουσα 
το Θιµπού, επίσηµη γλώσσα τη Τζόνγκα και νόµισµα το νγκουλτρούµ. — 
Μπουτανέζος (ο), Μπουτανέζα (η), µπουτανέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Bhutan, λ. τής γλώσσας Τζόνγκα (θιβετιανή διάλεκτος), αγν. 
ετύµου. Η τοπική ονοµασία Druk-Gyal σηµαίνει «βασίλειο τού δράκου»]. 
µπούτι (το) (µπουτ-ιού | -ιών} (καθηµ.) ο µηρός ανθρώπου ή ζώου: (για 
µαγειρεµένο κοτόπουλο) προτιµάτε στήθος ή ~; || κορίτσι µε ωραία ~· ΦΡ. (λαϊκ.) 
µπλέξαµε τα µπούτια µας µπερδευτήκαµε, βρεθήκαµε σε σύγχυση. — (υποκ.) 
µπουτάκι (το), (µεγεθ.) µπουτάρα (η). 
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[ΕΤΥΜ. < τουρκ. but]. µπουτίκ (η) {άκλ.} 1. το κατάστηµα που πουλάει 
γυναικεία ρούχα και άλλα αξεσουάρ πολυτελείας: αγόρασε τη γούνα της από 
µια ~ στο Κολωνάκι 2. (γενικότ.) κάθε καλαίσθητο κατάστηµα: ~ κρεάτων. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. boutique < παλ. προβηγκ. botica < αρχ. αποθήκη]. 
µπουτόν (το) {άκλ.} το κουµπί, ο διακόπτης µε µορφή κουµπιού ΣΥΝ. (λόγ.) 
κοµβίο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. bouton < bouter «σπρώχνω, ωθώ» < φράνκου *button «χτυπώ», 
πβ. µέσ. ολλ. botten «χτυπώ»]. µπουτονιέρα (η) {δύσχρ. µπουτονιερών} 1. η 
κουµπότρυπα (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) το κόσµηµα ή το λουλούδι που τοποθετείται 
στο πέτο σακακιού ή στο ντεκολτέ γυναικείου ενδύµατος. [ΕΤΥΜ; < γαλλ. 
boutonnière < bouton «κουµπί». Βλ. κ. µπουτόν]. µπουφάν (το) {άκλ.} κοντό και 
εφαρµοστό πανωφόρι, συνήθ. από συνθετικό ύφασµα ή δέρµα, που φθάνει ώς τη 
µέση και κλείνει κυρ. µε φερµουάρ: πέτσινο | αντιανεµικό | αδιάβροχο | 
δερµάτινο | ανοιξιάτικο ~. — (υποκ.) µπουψανάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. bouffant, µτχ. τ. τού p. bouffer «φουσκώνω, φυσώ», ονο-µατοπ. 
λ.]. µπουφές (ο) {µπουφέδες} 1. το έπιπλο µέσα στο οποίο φυλάσσονται τα 
γυαλικά και τα επιτραπέζια σκεύη τού σπιτιού · 2. το τµήµα κέντρου αναψυχής 
(ή πλοίου ή τρένου), στο οποίο σερβίρονται ποτά ή φαγητά ΣΥΝ. κυλικείο 3. 
(συνεκδ.) (α) το τραπέζι όπου τοποθετούνται ποτά και µεζέδες και από το οποίο 
οι καλεσµένοι σερβίρονται µόνοι τους (β) η παράθεση εδεσµάτων σε τραπέζι 
όπως το παραπάνω: στη δεξίωση θα έχει ~. — (υποκ.) µπουφεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. buffet, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε παλ. προβηγκ. bufet «φύσηµα»]. 
µπουφετζής (ο) {µπουφετζήδες} ο ιδιοκτήτης µπουφέ (βλ.λ., σηµ. 2) ή 
υπάλληλος µπουφέ (συνήθ. ξενοδοχείου, κυλικείου ή σε δεξίωση). [ΕΤΥΜ. < 
µπουφές + παραγ. επίθηµα -τζής]. µπουφόνος (ο) ο γελωτοποιός, ο κωµικός 
ηθοποιός που κάνει χοντροκοµµένα αστεία. — µπουφόνικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. buffone < λατ. bufo, -ônis, «φρύνος»]. µπούφος (ο) 1. πουλί που µοιάζει µε 
κουκουβάγια, έχει δύο φούντες φτερών στα αφτιά, µάτια µεγάλα και 
πορτοκαλιά, φτέρωµα ξανθο-καστανό ώς κιτρινόµαυρο µε καφέ κηλίδες και 
φωλιάζει σε σχισµές βράχων, κουφάλες δέντρων, θάµνους και 
εγκαταλελειµµένες φωλιές αρπακτικών 2. (µτφ.-υβριστ.) ο βλάκας, ο ανόητος 3. 
(ειδικότ.) ο µαθητής που δεν αποδίδει καθόλου στο σχολείο ΣΥΝ. σκράπας, 
τούβλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µπούφος < λατ. bufus | bubo]. µπουχάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(µετωνυµ.) χειροποίητο χαλί δαπέδου, κόκκινου χρώµατος µε γεωµετρικά 
σχήµατα στο κέντρο· κατασκευάζεται στο Τουρκµενιστάν και το Ουζµπεκιστάν: 
αγόρασα µία ~. [ΕΤΥΜ. < Bukhara, όνοµα πόλης τού Ουζµπεκιστάν, από όπου 
διοχετεύονται τα χαλιά στην αγορά]. µπουχέσας (ο) (υβριστ.-µειωτ.) ως 
χαρακτηρισµός για άτοµο νωθρό, 
φοβιτσιάρικο και χοντρό. µπουχός (ο) (λαϊκ.) πυκνή σκόνη που αιωρείται στον 
αέρα·   ΦΡ. (µτφ.) έγινα µπουχός έφυγα πολύ γρήγορα, εξαφανίστηκα ΣΥΝ. 
έγινα καπνός. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. bugu «αχνός, ατµός» ή < σλαβ. puh]. µπουχτίζω ρ. αµετβ. κ. 
µετβ. {µπούχτισ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) (εκφρα-στ.) 1. φθάνω σε κορεσµό ύστερα 
από λήψη µεγάλης ποσότητας τροφής: δεν θέλω άλλο κρέας, µπούχτισα! ΣΥΝ. 
παραχορταίνω 2. δεν αντέχω άλλο, επειδή έχω βαρεθεί µια κατάσταση: 
µπούχτισα πια- όλο τα ίδια και τα ίδια! ΣΥΝ. απαυδώ, φθάνω στο αµήν, 
αγανακτώ ♦ 3. (µετβ.) (µτφ.) δεν µπορώ να ανεχτώ άλλο (κάτι): µπούχτισα τις 
ανεκπλήρωτες υποσχέσεις των πολιτικών. — µπούχτισµα (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
biktim, αόρ. τού p. bikmak]. µποφόρ (το) {άκλ.} 1. κλίµακα για την εκτίµηση 
τής έντασης τού ανέµου µε βαθµίδες από 0-17 2. (συνεκδ.) καθεµία από τις 
βαθµίδες που αποτελούν την παραπάνω κλίµακα: οι άνεµοι στο Αιγαίο Πέλαγος 
πνέουν µε ένταση 9 ~ και απαγορεύθηκε ο απόπλους των πλοίων. [ΕΤΥΜ. 
Εκγαλλισµένη προφορά τού ονόµατος τού Αγγλου ναυάρχου Sir Francis 
Beaufort (1774-1857), που επινόησε αυτό τον τρόπο µετρήσεως τής έντασης 
τού ανέµου]. µπόχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η δυσάρεστη οσµή: από τους 
υπονόµους έβγαινε µια ~ ανυπόφορη ΣΥΝ. δυσοσµία, βρόµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οσµή. [ΕΤΥΜ. < *απόχα < αποχύνω «αναδίδω» (υποχωρητ.)]. µπράβο επιφών. 
1. για έκφραση επιδοκιµασίας ή θαυµασµού: ~, τα κατάφερες! ΣΥΝ. εύγε 2. 
(συνεκδ.) µπράβο (το) η αναγνώριση τής αξίας: πήρε πολλά ~ από όλους για την 
επιτυχία του || σου αξίζει ένα µεγάλο ~ ΣΥΝ. έπαινος 3. (για την έκφραση 
ειρωνικής διάθεσης): ~ σου, έµεινες στην ίδια τάξη! [ΕΤΥΜ. < ιταλ. bravo!, βλ. 
κ. µπράβος]. µπράβος (ο) (λαϊκ.) 1. ο σωµατοφύλακας ισχυρού προσώπου (κυρ. 
επιχειρηµατία ή ανθρώπου που έχει παράνοµες δραστηριότητες) 2. ο 
ταραχοποιός που δρα προς το συµφέρον ισχυρού προσώπου ΣΥΝ. τρα-µπούκος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. bravo «θαρραλέος, γενναίος» < προβηγκ. brau 
«άγριος» < λατ. barbarus < αρχ. βάρβαρος]. Μπράΐγ (το) {άκλ.} (ενν. σύστηµα 
Μπράιγ) ανάγλυφο σύστηµα γραφής και ανάγνωσης για τυφλούς. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Γάλλου δασκάλου τυφλών L. Braille (1809-1852), 
που εφεύρε το φερώνυµο σύστηµα]. µπραντεφέρ κ. µπρα-ντε-φέρ (το) {άκλ.} 
ελλην. χειροπάλη· παιχνίδι µε δύο αντιπάλους, που έχουν στηρίξει τον έναν 
αγκώνα πάνω 

σε τραπέζι και τους πήχεις των χεριών τους τον έναν απέναντι στον 
άλλον και οι οποίοι προσπαθούν να λυγίσουν ο ένας το µπράτσο τού άλλου: 
αγώνας - || (µτφ.) «η σύνοδος κορυφής τού Λουξεµβούργου δεν ήταν το τέλος 
µιας πορείας, αλλά η έναρξη ενός αγώνα ~ µεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας πάνω 
από την Κύπρο για την επίλυση τού Κυπριακού» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. bras 
de fer «σιδερένιος βραχίονας»]. 

µπράντι (το) {άκλ.} οινοπνευµατώδες ποτό, που παράγεται από απόσταξη 
κρασιού ή από πολτό φρούτων, ο οποίος έχει υποστεί ζύµωση: το κονιάκ είναι 
µια ποικιλία ~ γαλλικής προελεύσεως || ~ επτά αστέρων (πβ. λ. κονιάκ). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. brandy, που αποσπάστηκε από το συνθ. brandywine < ολλ. 
brandewijn «απεσταγµένος (κατά λέξη «ψηµένος») οίνος»]. 

µπρασελέ (το) {άκλ.} το, συνήθ. µεταλλικό, λουράκι των ρολογιών χειρός. 
Επίσης (λαϊκ.) µπρασελές (ο) {µπρασελέδες}. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. 
bracelet, υποκ. τού bras «βραχίονας, µπράτσο» < δηµώδ. λατ. *bracium < λατ. 
bracchium < αρχ. βραχίων]. 

µπράτιµος, -η, -ο (λαϊκότ.) 1. αδελφοποιτός (βλ.λ.) ΣΥΝ. βλάµης 2. µπράτιµοι 
(οι) οι στενοί φίλοι που συνοδεύουν τον γαµπρό στην εκκλησία. [ΕΤΥΜ < 
βουλγ. bratim- «αδελφοποιούµαι»]. 

µπρατσάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το µπράτσο 2. (µτφ.) καθένα από τα δύο 
µικρά πλαστικά σωσίβια, που προσαρµόζονται στα µπράτσα παιδιών, όταν 
κολυµπούν. 

µπρατσάς (ο) {µπρατσάδες} (οικ.-εκφραστ.) ο άνδρας που έχει γερά, 
φουσκωµένα µπράτσα, ανεπτυγµένους µυς. Επίσης µπρατσαράς κ. 
µπρατσαδόρος. 

µπρατσέρα κ. βρατσέρα (η) {δύσχρ. µπρατσέρων} ΝΑΥΤ. ιστιοφόρο πλοίο µε 
τρία ιστία, µικρό εκτόπισµα, καµπύλη ή µυτερή πρύµνη· θεωρείται από τα 
ευσταθέστερα σκάφη. [ΕΤΥΜ. < βεν. brazzera < brazzo, βλ. κ. µπράτσο]. 

µπράτσο (το) (καθηµ.) 1. το παχύτερο τµήµα τού χεριού, το οποίο βρίσκεται 
µεταξύ αγκώνα και ώµου: άντρας µε γερά | φουσκωµένα | µυώδη ~ || την 
έσφιξε στα ~ του ΣΥΝ. βραχίονας 2. µπράτσα (τα) το µυώδες µπράτσο κ. 
συνεκδ. η µυϊκή δύναµη: για σήκωσε το εσύ, που έχεις µπράτσα! ΦΡ. κάνω 
µπράτσα αποκτώ µυώδη µπράτσα: σηκώνει βάρη, για να κάνει µπράτσα 3. 
καθένα από τα πλάγια στηρίγµατα που έχει η πολυθρόνα, για να ακουµπά 
κανείς τα χέρια του 4. (λαϊκ.) ο βραχίονας των εγχόρδων οργάνων, όπου 
βρίσκονται τα τάστα: όργανο µε µακρύ | στενό ~ ΣΥΝ. ταστέρα. — (υποκ.) 
µπρατσάκι (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βραχίονας. [ΕΤΥΜ- Αντιδάν., µεσν. < 
βεν. brazzo < λατ. bracchium < αρχ. βραχίων]. 

µπρατσωµένος, -η, -ο αυτός που έχει γυµνασµένα, µυώδη µπράτσα. 
µπρε επιφών. → βρε 
µπρεϊνστόρµινγκ (το) {άκλ.} ο κατιδεασµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 

brainstorming < brain «µυαλό» + storm «καταιγίδα»]. 
µπρελόκ (το) {άκλ.} ελλην. κλειδοθήκη- η µικρή φορητή µεταλλική θήκη (σαν 

δαχτυλίδι), στην οποία περνά κανείς τα κλειδιά. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. breloque < 
µέσ. γαλλ. oberlique | berluque, αγν. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το p. emberlicoquier 
< µέσ. γαλλ. byrelicoquille «αντικείµενο ευτελούς αξίας»]. 

µπρετέλα (η) {δύσχρ. µπρετελών} η τιράντα: φανελάκι µε µπρετέλες. [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. bretella < αρχ. γερµ. brettil «χαλινάρι»]. 

µπρι (το) {άκλ.} γαλλικό τυρί που µοιάζει µε το καµαµπέρ, αλλά µε λιγότερο 
έντονη µυρωδιά και γεύση. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. (fromage de) Brie, περιοχή τής Α. Γαλλίας, όπου παρα-
σκευάζεται το εν λόγω τυρί]. 

µπριάµ (το) {άκλ.} λαδερό φαγητό τού φούρνου, που αποτελείται από διάφορα 
λαχανικά (κυρ. κολοκυθάκια και µελιτζάνες) και πατάτες. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
biryan < περσ. biryân «ψητός, µαγειρευµένος»]. 

µπριγιάν (το) {άκλ.} το µπριλάντι (βλ.λ.). Επίσης µπριγιάντι {µπρι-γιαντ-ιού | -
ιών). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. brillant, µτχ. τού p. briller «λάµπω» < ιταλ. brillare 
< brillo < λατ. beryllus < µτγν. βήρυλλος (βλ.λ.)]. 

µπριγιαντίνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η αρωµατική, λιπαρή καλλυντική ουσία, 
που προσδίδει στιλπνότητα και συγκρατεί σε φόρµα τα µαλλιά. [ΕΤΎΜ. < 
γαλλ. brillantine < brillant, βλ. κ. µπριγιάντι]. 

µπριγιΟλ (το) {άκλ.} µπριγιαντίνη που αποτελείται από αρωµατισµένο 
παραφινέλαιο και έχει τη µορφή αρωµατικής αλοιφής. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
γαλλ. brillole < briller «λάµπω», βλ. κ. µπριγιάντι]. 

µπριγκαντίνι (το) {µπριγκαντιν-ιού | -ιών) κωπήλατο, ελαφρύ και ταχύπλοο 
δικάταρτο σκάφος, που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση 
τού '21. [ΕΤΥΜ. < βεν. brigantin, βλ. µπρίκι]. 

µπρίζα (η) → πρίζα 
µπριζόλα κ. (σπάν.) µπριτζόλα (η) {δύσχρ. µπριζόλων} φέτα κρέατος από 

πλευρά µοσχαριού, βοδιού ή χοίρου: ~ χοιρινή | µοσχαρήσια || ~ στα κάρβουνα 
| στη σχάρα | µισοψηµένη | καλοψηµένη | τηγανητή. — (υποκ.) µπριζολίτσα (η) 
κ. µπριζολάκι (το). [ΕΤΥΜ < βεν. brisiola < γαλλ. brésole < ιταλ. braciola < 
brace «αναµµένο κάρβουνο» < µτγν. λατ. brasa, γερµ. αρχής, πβ. σουηδ. brasa 
«φωτιά»]. 

µπρικ (το) {άκλ.} 1. το κόκκινο χαβιάρι που φτειάχνεται από αβγά σολοµού 2. 
(ως επίθ.) αυτός που έχει κεραµιδί χρώµα, το χρώµα τού κόκκινου χαβιαριού 
ΣΥΝ. κεραµιδής. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. brick «τούβλο» < µέσ. ολλ. bricke «κοµµάτι» (< αρχ. γερµ. 
*brekan «σπάζω»)· λόγω τού χρώµατος του συνδέθηκε µε το κόκκινο 
χαβιάρι]. 

µπρικέτα (η) στερεό καύσιµο που έχει υποστεί βιοµηχανική επεξερ- 
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γασία και έχει λάβει σχήµα τούβλου: ~ λιγνίτη. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. briquette, υποκ. τού brique «τούβλο» < 
ολλ. bricke, που συνδ. µε αρχ. αγγλ. brecan, γερµ. brechen «σπάζω»]. 

µπρίκι1 (το) {µπρικ-ιού | -ιών} ΝΑΥΤ. µεγάλο ιστιοφόρο πολεµικό πλοίο 
τού 19ου αι., µε δύο κατάρτια και εκτόπισµα που του επέτρεπε να φέ-
ρει αρκετά πυροβόλα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. brig, συντοµευµένος τ. τού brigantine < µέσ. γαλλ. 
brigandin «οπλισµένο ιστιοφόρο» < brigan < ιταλ. brigante «µέλος 
οπλισµένης οµάδας» < brigare «µάχοµαι, πολεµώ» < briga, κελτ. αρ-
χής, πβ. ιρλ. brigh «ισχύς, δύναµη»]. 

µπρίκι2 (το) {µπρικ-ιού | -ιών} µικρό µεταλλικό σκεύος τής κουζίνας, 
που έχει λαβή και χρησιµοποιείται για το βράσιµο τού καφέ και άλ-
λων αφεψηµάτων (λ.χ. τσαγιού, µέντας κ.ά.)· ΦΡ. µπρίκια κολλάµε 
(τώρα); (εµφατ.) για να επιβεβαιώσει κάποιος ότι είναι ικανός, ότι 
ξέρει καλά αυτό για το οποίο γίνεται λόγος: φυσικά και το κατάλαβα 
αµέσως· τι, ~; || Είδες πώς το 'φτειαξα; Τι νόµιζες; ~ [ΕΤΥΜ; < 
τουρκ. ibrik]. 

µπριλάντι (το) {µπριλαντ-ιού | -ιών} διαµάντι µε πολλές έδρες ΣΥΝ. 
στιλβαδάµας, µπριγιάν. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. brillante, µτχ. τ. τού ρ. brillare «λάµπω», βλ. κ. µπριγιά-
ντί]. 

µπρίο (το) {άκλ.} 1. ο ζωηρός τόνος ΣΥΝ. ζωηρότητα, ζωντάνια, σφρι-
γηλότητα ΑΝΤ. αποχαύνωση, ατονία 2. η καλή ψυχική διάθεση ΣΥΝ. 
κέφι, ευδιαθεσία. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. brio < ισπ. brio, κελτ. προελ., πβ. ιρλ. brigh «ισχύς, δύ-
ναµη»]. 

µπριόζος, -α, -ο αυτός που τον διακρίνει το µπρίο, η ζωντάνια και η 
ζωηρότητα. Επίσης µπριόζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. brioso < brio, 
βλ. κ. µπρίο]. 

µπριός (το) (άκλ.) αρτοσκεύασµα µε λεία επιφάνεια (όπως τού τσου-
ρεκιού) και γλυκιά ή αλµυρή γεύση. 
[ETYM. < γαλλ. brioche < µέσ. γαλλ. brioche < brier «µαλάσσω, ζυµώ-
νω», λ. γερµ. προελ.]. 

µπρισίµι κ. µπιρσίµι (το) {µπρισιµ-ιού | -ιών} η κλωστή από µετάξι, 
που χρησιµοποιείται για ράψιµο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. ibri§im < περσ. 
abréSum «µετάξι»]. 

µπριτζ (το) {άκλ.} χαρτοπαίγνιο που παίζεται από τέσσερεις παίκτες 
(δύο ζευγάρια) µε 52 χαρτιά. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. bridge < παλαιότ. biritch (µε την παρετυµολ. επίδραση 
τής λ. bridge «γέφυρα»), αγν. ετύµου]. 

µπριτζόλα (η) → µπριζόλα 
µπρίφινγκ (το) {άκλ.} η σύντοµη ενηµέρωση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. briefing 

< brief «σύντοµος, περιεκτικός - (ως ουσ.) σύντοµη επιστολή ή δήλωση» 
< γαλλ. bref < λατ. brevis «βραχύς»]. 

µπροκάρ (το) {άκλ.} ύφασµα µε λαµέ σχέδια: (κ. ως επίθ.) ~ φόρεµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. brocart < ιταλ. broccato < ρ. braccare «διανθίζω ύφα-
σµα µε χρυσό και µετάξι» < brocco < λατ. broccus]. 

µπρόκολο (το) εδώδιµο λαχανικό που µοιάζει µε το κουνουπίδι, µε 
όρθιο βλαστό και πράσινη ή µοβ ανθοκεφαλή. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
broccolo, υποκ. τού brocco «βλαστός» < µτγν. λατ. brocchus «στάχυ 
- καρφί»]. 

µπρος επίρρ. → εµπρός 
µπροσούρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} φυλλάδιο µε πολιτικό και προπα-
γανδιστικό κυρ. περιεχόµενο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. brochure «λίβελλος, φυλλάδιο» < broche < δηµώδ. λατ. 
brocca < µτγν. λατ. brocc(h)us «στάχυ - καρφί» (γενικώς «αιχµηρό 
αντικείµενο»)]. 

µπροστά επίρρ. 1. από την αντίθετη προς την πλάτη πλευρά | όψη τού 
ανθρώπινου σώµατος: το ατύχηµα έγινε ακριβώς ~ µου || (µτφ.) µε 
έκλεψε ~ στα µάτια µου! (φανερά και µε θράσος) || το σπίτι βρίσκεται 
~ στο πάρκο || το φόρεµα είχε ένα µεγάλο άνοιγµα ~|| η φούστα 
κουµπώνει ~ ΣΥΝ. (ε)µπρός ΑΝΤ. πίσω 2. (για κατεύθυνση) προς την 
αντίθετη πλευρά από την πλάτη τού ανθρώπινου σώµατος: κινούµαι | 
προχωρώ ~ 3. σε ευθεία γραµµή σε σχέση µε το βλέµµα µου: κοιτάω | 
βλέπω ~ (µου) 4. (µτφ.) (+σε) για να δηλωθεί ότι κάποιος είναι 
αντιµέτωπος, έρχεται σε επαφή µε κάτι: - σε τόσα βάσανα | δυ-
σκολίες δεν λύγισε || ~ στον κίνδυνο έδειξε απαράµιλλο θάρρος 5. 
(+σε) σε σύγκριση µε: - στον αδελφό του είναι διάνοια! || δεν πιάνει 
δεκάρα ~ σου 6. (µτφ.) (+σε) σε σχέση µε (κάτι), προκειµένου για (κά-
τι): ~ στο ατοµικό όφελος θυσιάζει τα πάντα 7. (σε µηχανήµατα, αυ-
τοκίνητα κ.λπ.) για να δηλωθεί έναρξη κινήσεως, λειτουργίας: παίρ-
νω | βάζω ~ (είµαι | θέτω σε λειτουργία) 8. για να δηλωθεί ότι κά-
ποιος είναι παρών, αυτόπτης µάρτυς σε πράξη, γεγονός κ.λπ.: ήµουν 
~, όταν τσακώθηκαν || (+σε) καπνίζεις ~ στους γονείς σου; ΣΥΝ. πα-
ρών, εκεί ΑΝΤ. απών 9. (µτφ.) για να δηλωθεί πρόοδος, θετική εξέλιξη: 
από τεχνολογικής πλευράς είµαστε δέκα χρόνια ~ || η ζωή πάει ~ 
(εξελίσσεται, προοδεύει) || πάµε ~ για ένα καλύτερο αύριο 10. (για 
ρολόι) για να δηλωθεί ότι το ρολόι δείχνει ώρα µελλοντική σε σχέση 
µε την κανονική: το ρολόι µου πάει µια ώρα -, αντί για τρεις δείχνει 
τέσσερεις || το ρολόι σου πάει συνεχώς ~|| η Ρωσία σε σχέση µε την 
Ελλάδα είναι µία ώρα -11. για να δηλωθεί κάτι που τοποθετείται στο 
µέλλον: έχεις όλο τον καιρό ~ σου · 12. η προκαταβολή: δίνω τα µισά 
λεφτά ~ και τα υπόλοιπα µε δόσεις (βλ. λ. εµπρός). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
έµπροστά < µτγν. εµπροσθα (µε καταβιβασµό τού τόνου). Βλ. λ. 
έµπροσθεν]. 

µπροστάντζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η προκαταβολή (µισθού, 
δανείου κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < µπροστά + -άντζα (< βεν. -anza)]. 

µπροστάρης (ο) [µεσν.] {µπροστάρηδες}, µπροστάρισσα (η) 
{µπροσταρισσών} (σηµ. 2) 1. το κριάρι που οδηγεί το κοπάδι 2. (µτφ.) 

πρόσωπο που ηγείται οµάδας, αγώνα ή προσπάθειας: µπήκε ~ στον 
αγώνα εναντίον των ναρκωτικών ΣΥΝ. αρχηγός, ηγέτης, πρωτοπόρος. 

µπροστέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η ποδιά που φορούν οι γυναίκες, 
όταν κάνουν τις δουλειές τού σπιτιού. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < εµπροστελα < έµπροστά + -έλα (πβ. καρτ-έλα, κορδ-
έλα). Κατ' άλλη άποψη, προέρχεται από το σλαβ. prestela (µε παρετυ-
µολ. επίδρ. τής λ. εµπρός)]. 

µπροστινέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το δερµάτινο λουρί που αποτελεί 
τµήµα τού σαµαριού αλόγου, µουλαριού κ.λπ. και ενώνει τη σέλα µε 
το περιλαίµιο τού αλόγου ΣΥΝ. περιστήθιο, προστερνίδιο. 

µπροστινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που βρίσκεται µπροστά από κάτι 
άλλο: ~ δόντια | καθίσµατα | πόδια ΣΥΝ. εµπρόσθιος ANT. οπίσθιος, 
πισινός 2. αυτός που συνιστά την πρόσοψη ενός πράγµατος: διατη-
ρήθηκε µόνο το ~ µέρος τού νεοκλασικού 3. αυτός που προπορεύεται 
ή κάθεται πιο µπροστά από κάποιον άλλον: προσπαθούσε να φτάσει 
τον ~ του, που προπορευόταν ελάχιστα || µέσα στην τάξη διαρκώς 
ενοχλούσε τον- του· ΦΡ. (παροιµ.) των µπροστινών πατήµατα, των 
πισινών γεφύρια οι µεταγενέστεροι στηρίζονται στα επιτεύγµατα 
των παλαιοτέρων, αυτών που προηγήθηκαν. 

µπρούµυτα επίρρ. (στάση τού σώµατος) µε το πρόσωπο και το µπρο-
στινό µέρος τού σώµατος προς το έδαφος ΣΥΝ. ξαπλωτά, πρηνηδόν 
ΑΝΤ. ανάσκελα, ύπτια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < προύµυτα < πρόµυτα < πρό + 
µύτη]. 

Μπρουνέι (το) {άκλ.} (µαλαϊκ. Negara Brunei Darussalam = Κράτος 
τού Μπρουνέι, Κατοικία Ειρήνης) κράτος στο Β. τµήµα τής νήσου 
Βόρνεο µε πρωτεύουσα το Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν, επίσηµη γλώσ-
σα τη Μαλαϊκή και νόµισµα το δολάριο Μπρουνέι. [ΕΤΥΜ < χίντι 
Brunei < σανσκρ. bhümi «χώρα-περιοχή»]. 

µπρούντζινος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από 
µπρούντζο, από ορείχαλκο 2. µπρούντζινα (τα) σκεύη κατασκευα-
σµένα από µπρούντζο 3. αυτός που έχει το χρώµα τού µπρούντζου. 

µπρούντζος (ο) (καθηµ.) κράµα χαλκού και κασσιτέρου ΣΥΝ. ορεί-
χαλκος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µπρούντζος < ιταλ. bronzo (πβ. αγγλ. κ. γαλλ. bronze) < 
µεσν. λατ. brundium, αβεβ. ετύµου, πιθ. < περσ. birinj | pirinj «χαλ-
κός». Η αναγωγή στο τοπωνύµιο Brundisium (το σηµερινό Μπρίντιζι) 
είναι φωνητικώς δυσχερής, ενώ η υπόθεση που οδηγεί στο µτγν. βρο-
ντεϊον (µε την εξήγηση ότι ο ορείχαλκος κάνει θόρυβο), είναι µάλλον 
παρετυµολογική]. 

µπρούσκος, -α, -ο (κρασί) δυνατό και στυφό στη γεύση. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. brusco < µτγν. λατ. bruscus, από συµφυρµό των λατ. brucus 
«βιολέτα» και ruscus «οξυµυρσίνη»]. 

µπύρα (η) → µπίρα 
µπυραρία (η) → µπιραρία 
µπυροποσία (η) → µπιροποσία 
µπω (να/θα) ρ. → µπαίνω 
Μ.Σ.Ι. (ο) Μηχανισµός Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών. 
Μ.Τ.Π.Υ. (το) Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων. 
Μ .Τ.Σ. (το) Μετοχικό Ταµείο Στρατού. 
µυ κ. µι (το) {άκλ.} Μ, µ· το δωδέκατο γράµµα τού ελληνικού αλφα-
βήτου (βλ. κ. λ. αριθµός). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µυ < σηµιτ. m-ëm «νερό», µε την επίδρ. τού ηχοµιµητι-
κού επιφωνήµατος µυ (βλ. λ. µυκώµαί)]. 

µυαλγία (η) [1847] {µυαλγιών} ΙΑΤΡ. Ο πόνος των µυών, που οφείλεται 
σε τραύµα ή νόσο βραχείας ή παρατεταµένης διάρκειας. — µυαλνι-
κός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µυ- (< µυς) + -αλγία (< άλγος), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
myalgje]. 

µυαλό (το) 1. ο εγκέφαλος τού ανθρώπου και των ζώων (βλ. λ. εγκέ-
φαλος)· ΦΡ. τινάζω τα µυαλά µου στον αέρα αυτοκτονώ, γίνοµαι αυ-
τόχειρας ΣΥΝ. δίνω τέρµα στη ζωή µου 2. ο µυελός, η λιπαρή ουσία 
που περιέχεται στα οστά ΣΥΝ. µεδούλι 3. (µτφ.) το σύνολο των νοητι-
κών λειτουργιών τού ανθρώπου, ο ανθρώπινος νους, η ανθρώπινη 
σκέψη: πρακτικό | επιχειρηµατικό | θεωρητικό ~ || να 'χεις το ~ σου 
στη δουλειά σου || κάποια σκέψη µού περνάει απ' το ~ || ξαναφέρνω 
κάτι στο - µου ΣΥΝ νους· ΦΡ. (α) βασανίζω το µυαλό µου (i) προ-
σπαθώ µε έντονο τρόπο να χρησιµοποιήσω τη σκέψη µου, πιέζω τον 
νου µου να δουλέψει και να παραγάγει ιδέες, κρίσεις κ.λπ. ΣΥΝ. στεί-
βω το µυαλό µου (ii) περιπλέκοµαι σε βασανιστικές, νοητικά ή ψυχι-
κά φθοροποιούς σκέψεις: µη βασανίζεις άδικα το ~ σου µε τόσο δυ-
σάρεστες σκέψεις (β) βάζω το µυαλό µου να δουλέψει επιστρατεύω 
τις νοητικές µου ικανότητες για την επίτευξη, συνήθ. πρακτικού, 
σκοπού (γ) µου καρφώνεται | µπαίνει στο µυαλό (κάτι) µου γίνεται 
έµµονη ιδέα, έρχεται συνέχεια και, συχνά, βασανιστικά στον νου µου 
(ότι κάτι συµβαίνει ή κάτι που επιθυµώ οπωσδήποτε να πραγµατο-
ποιήσω): του καρφώθηκε στο µυαλό η ιδέα να αγοράσει µηχανάκι (δ) 
το µυαλό µου παίρνει στροφές βλ. λ. στροφή (ε) έχω στο µυαλό µου 
(+κάτι | -Ι-να) σχεδιάζω κάτι: - να ανοίξω ένα µαγαζί ΣΥΝ. έχω κατά 
νουν, πρόκειται να (στ) χάνω το µυαλό µου (i) (κυριολ.) τρελαίνοµαι 
(ii) παύω να είµαι συγκεντρωµένος, αποπροσανατολίζοµαι, ξεµυαλί-
ζοµαι: έχασε το µυαλό του µ'αυτό το κορίτσι (ζ) παίρνω το µυαλό | 
τα µυαλά (κάποιου) (i) κάνω κάποιον να µε ερωτευθεί παράφορα (ii) 
επηρεάζω καθοριστικά κάποιον: του πήραν τα µυαλά κάποιοι και θέ-
λει να βάλει όλα τα λεφτά του στο χρηµατιστήριο (η) πήζει το µυαλό 
(κάποιου) γίνεται διανοητικά ώριµος: δεν έπηξε ακόµη το µυαλό του- 
συµπεριφέρεται σαν παιδί (θ) πού έχεις το µυαλό σου; γιατί δεν 
προσέχεις, γιατί δεν δείχνεις την απαιτούµενη προσοχή; (ι) γεννάει 
το µυαλό (κάποιου) τ\ σκέψη (κάποιου) χαρακτηρίζεται από ικανότη-
τα παραγωγής νέων ιδεών, απόψεων κ.λπ., από φαντασία, επινοητι-
κότητα κ.λπ. (ια) βγάζω απ' το µυαλό µου (κάτι) (i) επινοώ κάτι από 
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µόνος µου, προσωπικά: το διάβασα και το λέω- δεν το έβγαλα απ' το µυαλό µου! 
ΣΥΝ. κατεβάζει (κάτι) το µυαλό µου (ii) παύω να σκέφτοµαι (κάποιον/κάτι) 
(ιβ) έχω τα µυαλά µου πάνω απ' το κεφάλι µου ενεργώ χωρίς σύνεση, 
επιπόλαια: δεν ακούει κανέναν έχει τα µυαλά της πάνω απ' το κεφάλι της (ιγ) 
µαζεύω το µυαλό µου συµµαζεύω τη σκέψη µου, συγκεντρώνοµαι ΣΥΝ. 
συγκροτώ τη σκέψη µου (ιδ) δεν έχω µυαλό για κάτι δεν διαθέτω τη διάθεση, 
τη νοητική συγκέντρωση κ.λπ. για κάτι: ~ για δουλειά | για διάβασµα (ιε) 
παίρνουν τα µυαλά µου αέρα χάνω την ακριβή συναίσθηση των δυνατοτήτων 
µου, αρχίζω να υπερεκτιµώ τις ικανότητες µου και φαντάζοµαι ότι µπορώ να 
καταφέρω πράγµατα που υπερβαίνουν τις πραγµατικές µου δυνάµεις και 
ικανότητες: πήραν τα µυαλά του αέρα και νοµίζει πως µπορεί να γίνει διευθυντής 
σε µια µέρα ΣΥΝ. καβαλάω το καλάµι (ιστ) το µυαλό σου και µια λίρα και τού 
µπογιατζή ο κόπανος βλ. λ. λίρα (ιζ) µε το φτωχό µου το µυαλό (ως έκφρ. 
µετριοφροσύνης-ειρων.) µε τις µικρές πνευµατικές µου δυνάµεις, από όσα 
ξέρω: εγώ, ~, κρίνω ότι έκανε λάθος (ιη) κόβει το µυαλό µου είµαι έξυπνος, 
επινοητικός (ιθ) πού τρέχει το µυαλό σου; τι έχεις στον νου σου, τι σκέφτεσαι; 
(κ) βάζω µυαλό | γνώση (i) (µετβ.) (σε κάποιον) συνετίζω κάποιον, τον κάνω 
να επιστρέψει στην ορθή συµπεριφορά, στον σωστό τρόπο σκέψης (ii) (αµετβ.) 
αποκτώ πείρα, λογικεύοµαι: έπρεπε να πάθει τόσα πολλά, για να βάλει επιτέλους 
µυαλό (κα) αλλάζω µυαλά βλ. λ. αλλάζω (κβ) πηγαίνει το µυαλό (κάποιου) σε 
κάτι (i) κάποιος µπορεί να σκεφτεί ή να θυµηθεί κάτι: αυτή τη στιγµή δεν 
πηγαίνει το µυαλό µου σε κάποιο συγκεκριµένο παράδειγµα µόλις σκεφτώ κάτι, 
θα σου πω (ii) κάποιος µπορεί να υποψιαστεί κάτι: είναι πολύ αφελής· δεν πάει 
το µυαλό της σε τέτοια πονηρά πράγµατα 4. (ειδικότ.) η νοητική ικανότητα, η 
εξυπνάδα: δεν είχε το ~ να καταλάβει την αξία τής πρότασης µας ΣΥΝ νους- 
ΦΡ. είναι (µεγάλο | δυνατό κ.λπ.) µυαλό για πρόσ. που διαθέτει ασυνήθιστα 
µεγάλες διανοητικές ικανότητες ΣΥΝ. είναι ευφυΐα | διάνοια | εγκέφαλος | 
κεφάλι 5. (συνεκδ.) πρόσωπο, άνθρωπος: γερό | τετράγωνο ~ (πολύ έξυπνος, 
ευφυής άνθρωπος) || θηλυκό ~ (άνθρωπος πολύ επινοητικός) || ~ κουκούτσι 
(πολύ κουτός άν-θρωπος). — (υποκ.) µυαλουδάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µυαλόν < µτγν. µυαλός (µε αλλαγή γένους) < αρχ. µυελός 
(βλ.λ.)]. µυαλωµένος, -η, -ο αυτός που έχει µυαλό, που διαθέτει σύνεση και 
σωστή κρίση ΣΥΝ. συνετός, γνωστικός ANT. άµυαλος, ασυλλόγιστος, 
απερίσκεπτος. Μυανµάρ (η) {άκλ.} (βιρµ. Pyidaungzu Myanma 
Naingngandaw = Ένωση τής Μυανµάρ) κράτος τής ΝΑ. Ασίας µε πρωτεύουσα 
τη Ρα-γκούν, επίσηµη γλώσσα τη Βιρµανική και νόµισµα το κιάτ ΣΥΝ. (πα-
λαιότ.) Βιρµανία, Μπούρµα. 
[ΕΤΥΜ. < βιρµ. Myanmar < myanma «ισχυρός». Ώς το 1989 η χώρα ονο-
µαζόταν Βιρµανία (αγγλ. Burma), που αποτελούσε παρεφθαρµένη παραλλαγή 
τού ονόµατος Myanmar (ως επίθ. των βιρµανικών φύλων)]. µύαξ (ο) {µύ-ακος | 
-ακες, -άκων} (αρχαιοπρ.) το µύδι (βλ.λ.). [ETYM. µτγν. < αρχ. µΰς (βλ.λ.) + 
επίθηµα -αξ (πβ. άσπάλ-αξ, κόρ-αξ). Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. σήµαινε αρχικώς 
«φύκι» και συνδέεται µε το λατ. muscus «βρύο, φύκι» και γερµ. Miesmuschel 
«µύδι», καθώς και µε το ρ. µύω «κλείνω». ∆εν είναι πειστική η υπόθεση ότι 
πρόκειται για όρο τού προελλην. υποστρώµατος, που αντιστοιχεί στο λατ. 
murex «πορφύρα-κοχύλι»]. µυασθένεια (η) {µυασθενειών} ΙΑΤΡ. η πάθηση που 
χαρακτηρίζεται από γρήγορη εξασθένηση τής µυϊκής δύναµης (χωρίς την 
εµφάνιση συµπτωµάτων παράλυσης ή νευρολογικής διαταραχής), που προ-
σβάλλει κυρ. τους µυς τού προσώπου, τού άνω βλεφάρου κ.ά.   — µυασθενικός, 
-ή, -ό. 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myasthénie]. µυατονία (η) {µυατονιών} 
ΙΑΤΡ. η έλλειψη ή η έκδηλη ελάττωση τού µυϊκού τόνου. 

[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myatonie]. µυατροφία (η) 
{µυατροφιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική ατροφία των µυών. — µυατροφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myatrophie]. µύγα (η) {µυγών} ΖΩΟΛ. 
δίπτερο έντοµο µικρού µεγέθους, µε συνήθ. σκουρόχρωµο και γυαλιστερό 
σώµα, κοντές κεραίες και προβοσκίδα µε σπογγώδη αντλία· αποτελεί 
σηµαντικό µέσο µεταδόσεως µολυσµατικών ασθενειών των ζώων ή τού 
ανθρώπου: διώχνω | σκοτώνω µύγες || σιχαίνοµαι τις ~||~ τσε-τσέ (µύγα των 
τροπικών χωρών, που µεταδίδει τη νόσο τού ύπνου)· ΦΡ. (α) µύγα τσε-τσέ σε 
τσίµπησε; τι έπαθες ξαφνικά και άλλαξες συµπεριφορά (π.χ. άρχισες να φωνά-
ζεις, να αντιδράς έντονα);: Καλά, τι έπαθες στα καλά καθούµενα κι άρχισες να 
φωνάζεις; ~; (β) ΙΑΤΡ. ιπτάµενες µύγες υποκειµενικό αίσθηµα µικρών µελανών 
κηλίδων, που αιωρούνται µπροστά από τα µάτια, το οποίο οφείλεται στην 
ύπαρξη κυττάρων ή κυτταρικών υπολειµµάτων στο υαλοειδές σώµα ΣΥΝ. 
µυιοψία (γ) βαράω µύγες (ί) περνώ άσκοπα την ώρα µου, τεµπελιάζω: αντί ν' 
ανοίξει βιβλίο, βαράει µύγες! (ii) (για κατάστηµα) δεν έχω πελατεία: ξόδεψαν 
τόσα λεφτά για το µαγαζί, αλλά δεν πατάει ψυχή- όλη µέρα βαράνε µύγες! (δ) (για 
πρόσ.) χάφτω µύγες βλ. λ. χάφτω (ε) σαν τη µύγα µες στο γάλα για κάτι 
αταίριαστο ή εντελώς διαφορετικό σε σχέση µε το περιβάλλον του: µε τόσο 
πρόχειρα ρούχα θα είναι ~ στη δεξίωση (στ) (παροιµ.) βγάζω (κι) απ' τη µύγα 
ξίγγι βλ. λ. ξίγγι (ζ) (παροιµ.) όποιος έχει τη µύγα µυγιάζεται βλ. λ. µυγιάζοµαι 
(η) κολλάω σαν τη µύγα στο µέλι αφοσιώνοµαι υπερβολικά σε κάτι (θ) θα φάει 
η µύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι βλ. λ. ατσάλι. — (υποκ.) µυγ,τσα κ. µυ-
γούλα (η) κ. µυγάκι (το) (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. µυϊα< *µύσ-)α < I.E. *mu- | *mus-, ηχοποιηµένη ρίζα που 
δηλώνει τον βόµβο τής µύγας και τού κουνουπιού, πβ. λατ. 

musca (> γαλλ. mouche), αρχ. γερµ. mucka (> γερµ. Mücke «κουνούπι») 
κ.ά.]. 

µυγάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. η µικρή µύγα 2. (γενικά) κάθε µικροσκοπικό έντοµο 
3. (µτφ., κυρ. στον πληθ.) µικρά στίγµατα που βλέπουµε µπροστά µας, σαν να 
καλύπτουν τα µάτια µας, κυρ. όταν είµαστε κουρασµένοι ή πάσχουµε από 
οφθαλµική πάθηση· αλλιώς ιπτάµενες µύγες (βλ. λ. µύγα). 

µυγαλή (η) 1. η µεγαλύτερη από τις αράχνες, που τρέφεται µε έντοµα, µικρούς 
βατράχους ή µικρά πτηνά · 2. γένος εντοµοφάγων θηλαστικών. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µυγαλή < µΰς + γαλή. Η αρχ. σηµ. τής λ. ήταν «αρουραίος»]. 

µυγδαλάτος, -η, -ο 1. αυτός που περιέχει αµύγδαλα: ~ γλυκό 2. αυτός που έχει 
το σχήµα αµυγδάλου ή µοιάζει µε αµύγδαλο: ~ µάτια. 

µυγδαλιά (η) → αµυγδαλιά 
µύγδαλο (το) → αµύγδαλο 
µυγιάγγιχτος, -η, -ο αυτός που αισθάνεται ότι θίγεται µε το παραµικρό ΣΥΝ. 

υπερευαίσθητος, µη µου άπτου ANT. αναίσθητος, παχύδερµο, απαθής, 
χοντρόπετσος. 

µυγιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µυγιάστηκα} 1. (για ζώο) ενοχλούµαι από µύγα 2. 
(συνήθ. µτφ.) παίρνω κάτι προσωπικά, παρεξηγούµαι από κάτι που ειπώθηκε, 
επειδή νοµίζω ότι ήταν υπαινιγµός για µένα· ΦΡ. (παροιµ.) όποιος έχει τη 
µύγα µυγιάζεται για κάποιον που αισθάνεται ενοχή και αντιδρά σε κάτι που 
λέγεται, επειδή το θεωρεί υπαινιγµό για τον ίδιο: όταν µιλούσα για απατεώνες, 
δεν εννοούσα αυτόν, αλλά -µόνος του προδόθηκε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

µυγοπαγίδα (η) κάθε όργανο που παγιδεύει µύγες- συνήθ. µακριά ταινία 
καλυµµένη µε κόλλα, που κρεµιέται από ψηλά. 

µυγοσκοτώστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελαφρό όργανο µε µακριά λαβή και 
πλατύ άκρο, το οποίο χρησιµοποιεί κανείς για να σκοτώνει µύγες (πβ. λ. 
µυγοπαγίδα). 

µυγόχεσµα (το) {µυγοχέσµ-ατος | -ατα, -άτων} (!) (λαϊκ.) η ακαθαρσία που 
αφήνει η µύγα πάνω σε διάφορα αντικείµενα. 

µύδι (το) {µυδ-ιού | -ιών} εδώδιµο µαλάκιο που ζει µέσα σε δίθυρο όστρακο, το 
οποίο είναι λεπτό, επίµηκες, µαύρο προς το βιολετί εξωτερικά και λευκό 
εσωτερικά: µύδια σαγανάκι | σάλτσα || οµελέτα | µακαρόνια µε µύδια. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. µύδιον, υποκ. τού αρχ. µΰς. Βλ. κ. µύαξ]. 

µυδοπίλαφο (το) πιλάφι µε µύδια. 
µυδράλιο (το) {µυδραλί-ου | -ων} 1. µικρό βλήµα παλαιού πυροβόλου όπλου 2. 

το µυδραλιοβόλο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. mitraille (µε την παρετυµολ. επίδρ. τού αρχ. µύδρος, βλ.λ.) < 
mite «ορειχάλκινο νόµισµα» < µέσ. ολλ. mite]. 

µυδραλιοβόλο (το) [1888] ΣΤΡΑΤ. επαναληπτικό, ελαφρό ή βαρύ πολεµικό όπλο 
και ειδικότ. πολυβόλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ. < µυδράλιο + -βόλο < 
βάλλω]. 

µυδρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η διαστολή (παθολογική ή 
µη) τής κόρης τού µατιού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µυδρίασις < αρχ. µύδρος (βλ.λ.). Η ασθένεια οφείλει την 
ονοµασία της στη διάπυρη όψη τής οφθαλµικής κόρης κατά τη διαστολή της]. 

µύδρος (ο) 1. ΓΕΩΛ. κοµµάτι που αποτελείται από µάγµα ή από πετρώµατα τής 
βάσης τού ηφαιστείου, το οποίο τινάζεται κατά την έκρηξη 2. ΣΤΡΑΤ. βλήµα 
πυροβόλων παλαιού τύπου 3. (µτφ.) καυστικός και επιθετικός λόγος: 
εξαπολύω | εκτοξεύω µύδρους κατά των αντιφρονούντων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < µυδώ «είµαι υγρός, λειώνω», οπότε η λ. 
µύδρος θα είχε αρχικώς τη σηµ. «λειωµένη, πυρακτωµένη µάζα». Το ίδιο το 
µυδώ (-άω) < *mud-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *meu-d-«υγρός, 
µουχλιασµένος», πβ. σανσκρ. mudira- «νέφος», mûtra «ούρα», ιρλ. muad- 
«οµίχλη», ολλ. mot «πυκνή βροχή» κ.ά. Οµόρρ. µύσος (βλ. κ. µυσαρός) κ.ά.]. 

µυελεγκέφαλος (ο) {µυελεγκεφάλ-ου | -ων, -ους} ΑΝΑΤ. το οπίσθιο τµήµα τού 
εµβρυϊκού ροµβοειδούς εγκεφάλου (τού µέρους δηλ. τού εγκεφάλου στο πίσω 
µέρος τής κρανιακής κοιλότητας). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
myelencephalon]. 

µυελικός, -ή, -ό → µυελός 
µυέλινος, -η, -ο → µυελός 
µυελίτιδα (η) [1879] 1. ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού νωτιαίου µυελού 2. το νοσηρό 

σύνδροµο που συνδυάζεται µερικές φορές µε φλεγµονή των µηνίγγων και 
παρατηρείται σε όλα τα κατοικίδια ζώα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. myélite]. 

µυελοκήλη (η) {µυελοκηλών} ΙΑΤΡ. η προβολή τού νωτιαίου µυελού έξω από 
τον σπονδυλικό σωλήνα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myelocele]. 

µυελοκύτταρο (το) {µυελοκυττάρ-ου | -ων} ΦΥΣΙΟΛ. πρόδροµη µορφή τού 
κοκκιοκυττάρου (λευκού αιµοσφαιρίου), που βρίσκεται στον µυελό των 
οστών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myelocyte]. 

µυελοκυψέλη (η) {µυελοκυψελών} ΑΝΑΤ. καθεµιά από τις σπογγώδεις 
κοιλότητες των οστών, που περιέχουν µυελό και αιµοφόρα αγγεία. 

µυελοµηνιγγίτιδα (η) [1879] ΙΑΤΡ. η φλεγµονή των µηνίγγων τού νωτιαίου 
µυελού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myeloméningite]. 

µυελοπάθεια (η) {µυελοπαθειών} ΙΑΤΡ. το σύνολο των παθήσεων τού νωτιαίου 
µυελού (λ.χ. αιµορραγία, µαλάκυνση, τραυµατικές µυελίτι-δες κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myelopathy]. 

µυελός (ο) {χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. 1. η µαλακή και λιπώδης ουσία που 
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περιέχεται στο εσωτερικό των κοίλων οστών ΣΥΝ. µυαλό, µεδούλι 2. (α) 
προµήκης µυελός η προς τα άνω συνέχεια τού νωτιαίου µυελού, που αποτελεί 
το άκρο τού εγκεφάλου (β) νωτιαίος µυελός το τµήµα τού κεντρικού 
νευρικού συστήµατος, που περιέχεται στον σπονδυλικό σωλήνα και αποτελεί 
συνέχεια τού προµήκους µυελού (γ) µέχρι µυελού οστέων (άχρι... µυελών, 
Κ.∆. Εβρ. 4, 12) στον έσχατο βαθµό, µέχρι το κόκκαλο, τελείως: είναι 
σοσιαλιστής ~. — µυέλινος, -η, -ο [µτγν.] κ. µυελικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ουσ., σχηµατισµένο µε επίθηµα -ελός κατά τα µελή «λίπος», πύ-
ελος (βλ.λ.). Ως προς το θέµα τής λ., η πιθανότερη αναγωγή είναι στη λ. µυών, 
προφανώς εξαιτίας τής µαλακότητας των µυών και τού µυελού εν αντιθέσει 
προς τη σκληρότητα των οστών, o όρ. µυελός αποτελεί ιδιαίτερη ανάπτυξη 
τής Ελληνικής, αντικαθιστώντας την I.E. λ., όπως αυτή µαρτυρείται στα 
σανσκρ. majjân-, αρχ. σλαβ. mozgü, αρχ. γερµ. mar(a)g κ.ά.]. 

µυελοσκλήρυνση (η) j-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} ΙΑΤΡ. παθολογική 
κατάσταση κατά την οποία εκφυλίζεται ο µυελός των οστών και 
αντικαθίσταται από ινώδη ιστό- εκδηλώνεται µε αναιµία, λευκοπενία, 
θροµβοστασία και όσα αυτές συνεπάγονται. Επίσης µυελοσκλήρωση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myelosclerosis]. 

µυελώδης, -ης, -ες [αρχ.] {µυελώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών µυελωδέ-στ-ερος, -
ατός} 1. αυτός που µοιάζει µε µυελό 2. (α) αυτός που αποτελείται από µυελό 
(β) ΑΝΑΤ. µυελώδεις ακτίνες οι µικροσκοπικοί κωνοειδείς σχηµατισµοί που 
υπάρχουν στη φλοιώδη ουσία τού νεφρού 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από απαλότητα ή τρυφερότητα ΣΥΝ. απαλός, τρυφερός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 

µυζήθρα κ. µυτζήθρα (η) {δύσχρ. µυζηθρών} µαλακό και ανάλατο τυρί, το 
οποίο παρασκευάζεται από τυρόγαλα, αφού θερµανθεί σε υψηλή θερµοκρασία. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < *ζυµήθρα (µε αντιµετάθεση) < αρχ. 
ζυµώ]. 

µυζηθρόπιτα (η) [µεσν.] {δύσχρ. µυζηθροπιτών} η πίτα που έχει γέµιση από 
µυζήθρα. 

µύζηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) το ρούφηγµα (βλ. κ. 
λ. µυζώ). 

µυζητήρας (ο) [1887] όργανο µε το οποίο γίνεται η µύζηση: - φυτών | εντόµων 
(που ρουφούν αίµα ή χυµούς). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. succeur]. 

µυζητικός, -ή, -ό [1870] (λόγ.) αυτός που συµβάλλει στη µύζηση ή που µυζά ο 
ίδιος. 

µυζώ ρ. αµετβ. (µυζάς... | µύζησα} ρουφώ (µε το στόµα ή, προκειµένου για 
έντοµα ή φυτά, µε ειδικό όργανο) υγρό ΣΥΝ. βυζαίνω, πιπιλίζω. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. µυζώ (-άω) < αρχ. µύζω < µϋ, ονοµατοποιηµένη ρίζα, που σχηµατίστηκε 
βάσει τής θέσης των χειλιών, όταν ρουφούν ή εκ-µυζούν]. 

µύηση (η) [µτγν.] j-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εισαγωγή στα µυστήρια, 
στις τελετουργίες θρησκείας ή αίρεσης (βλ. κ. λ. µυστήριο): ~ στα ελευσίνια 
µυστήρια | στον βουδισµό ΣΥΝ. κατήχηση 2. (κατ' επέκτ.) η εµπιστευτική 
εισαγωγή (κάποιου) σε µυστική, συνωµοτική οµάδα ή οργάνωση µε πολιτικό, 
θρησκευτικό ή ιδεολογικό χαρακτήρα: η - στη Φιλική Εταιρεία || ~ σε 
παραστρατιωτική οργάνωση 3. (συνεκδ.) η τελετή τής µυήσεως: αρχίζει η ~ 
ΣΥΝ. µυσταγωγία 4. (µτφ.) η εκµάθηση και η σπουδή των µυστικών επιστήµης 
ή τέχνης: ~ στη χαλκογραφία. 

µυητής (ο) [µεσν.) πρόσωπο που µυεί (κάποιον). 
µύθευµα (το) [αρχ.] (µυθεύµ-ατος | -ατα, -άτων} η ψεύτικη ή επινοηµένη 

αφήγηση: όσα εξέθεσε στην απολογία του ήταν µυθεύµατα, αποκυήµατα τής 
φαντασίας του. 

µυθικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε µύθους: ~ αφηγήσεις! ιστορίες 
| περιστατικά ΣΥΝ. µυθολογικός, µυθώδης 2. αυτός που δεν είναι πραγµατικός, 
αλλ' αποτελεί δηµιούργηµα τής ανθρώπινης φαντασίας: ~ πρόσωπα | 
αναφορές ΣΥΝ. πλαστός, ψεύτικος, επινοηµένος, φανταστικός ΑΝΤ. αληθινός, 
πραγµατικός 3. (µτφ.) αυτός που προκαλεί τον θαυµασµό λόγω τού µεγέθους, 
τής δύναµης ή τής αξίας του: ~ πλούτη ΣΥΝ. θαυµαστός, εξαιρετικός. 

µυθιστόρηµα (το) [1865] (µυθιστορήµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.ΦΙΛΟΛ. το 
λογοτεχνικό πεζογραφικό έργο, το οποίο αφηγείται διεξοδικώς πραγµατικά ή 
φανταστικά γεγονότα και περιγράφει χαρακτήρες, ήθη, συναισθήµατα ή 
καταστάσεις, µε σκοπό να τέρψει ή/και να καλλιεργήσει ψυχικά, πνευµατικά 
και ηθικά τον αναγνώστη· ως συγκεκριµένο είδος πρωτοεµφανίστηκε στους 
αλεξανδρινούς χρόνους και αναπτύχθηκε µε τις βυζαντινές και 
δυτικοευρωπαϊκές έµµετρες µυθιστορίες: ~ καλογραµµένο | πρωτότυπο | 
ερωτικό | υψηλού επιπέδου | αξιώσεων 2. ΦΙΛΟΛ. νέο µυθιστόρηµα 
λογοτεχνική ριζοσπαστική κίνηση, που εκδηλώθηκε στη Γαλλία κυρ. κατά τη 
δεκαετία τού '50 (µάλλον ως πείραµα παρά ως σχολή), γύρω από την οποία 
συγκεντρώθηκαν συγγραφείς µε κοινό στοιχείο την απόρριψη τού παραδο-
σιακού µυθιστορήµατος, την κατάργηση τής περιγραφής και τής ψυχολογικής 
ανάλυσης των χαρακτήρων, καθώς και τής εξέλιξης τους (µέσα από µία 
αλληλουχία γεγονότων) (πβ. λ. αντιµυθιστόρηµα) 3. (µτφ.) η πλαστή, η 
ψεύτικη ιστορία ΣΥΝ. µύθευµα, παραµύθι 4. ιστορία γεµάτη περιπέτειες: η ζωή 
του ήταν πραγµατικό ~. — µυθιστο-ρηµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µύθος + ιστόρηµα. o φιλολ. όρ. νέο µυθιστόρηµα αποτελεί απόδ. τού 
γαλλ. le nouveau roman]. 

µυθιστορηµατικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε το µυθιστόρηµα: ~ 
πρόσωπα | χαρακτήρες 2. περιπετειώδης: - ζωή. µυθιστορία (η) [µτγν.] 

{µυθιστοριών} 1. το µυθιστόρηµα 2. το λογοτεχνικό είδος που έχει συνήθ. ως 
κεντρικό θέµα ιπποτικές ιστορίες και διαµορφώθηκε στη Γαλλία στα µέσα τού 

12ου αι. — µυθιστορι- 

κός, -ή, -ό [µτγν.]. 
µυθιστοριογραφία (η) (µυθιστοριογραφιών) 1. η τέχνη τής συγγραφής 

µυθιστορηµάτων 2. το σύνολο τής λογοτεχνικής παραγωγής µυθιστορηµάτων. 
— µυθιστοριογραφικός, -ή, -ό [1853]. 

µυθιστοριογράφος (ο/η) [1804] ο συγγραφέας µυθιστορηµάτων ή 
µυθιστοριών. 

µυθιστοριογράφο) ρ. αµετβ. [1863] (µυθιστοριογραφείς...· µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} 1. είµαι συγγραφέας µυθιστορηµάτων, συγγράφω µυθιστορήµατα 2. 
µεταπλάθω πραγµατική ιστορία σε µυθιστόρηµα. 

µυθογραφία (η) [µτγν.] {µυθογραφιών} 1. η σύνθεση, η συγγραφή µύθων · 2. η 
συλλογή και η επιστηµονική µελέτη µύθων. — µυθο-Υραφικός, -ή, -ό. 

µυθογράφος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που συγγράφει µύθους 2. πρόσωπο που 
συλλέγει και µελετά επιστηµονικά µύθους. 

µυθογραφώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {µυθογραφείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 
γράφω, συνθέτω µύθους 2. συλλέγω, καταγράφω και ερευνώ επιστηµονικά 
µύθους. 

µυθολόγηµα (το) [αρχ.] (µυθολογήµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.η αφήγηση που 
περιλαµβάνει µυθικά πρόσωπα και γεγονότα ΣΥΝ. µύθος, θρύλος, παραµύθι 2. 
το δηµιούργηµα τής ανθρώπινης φαντασίας, που δεν έχει αντίκρισµα στην 
πραγµατικότητα ΣΥΝ. ψευδολόγηµα, µύθευµα. 

µυθολογία (η) [αρχ.] (µυθολογιών) 1. το σύνολο των µυθικών παραδόσεων 
ενός λαού, που αναφέρονται στους θεούς, τους ήρωες και στη δράση τους 2. 
(συνεκδ.) το βιβλίο που περιέχει µυθικές παραδόσεις 3. ο επιστηµονικός 
φιλολογικός κλάδος που µελετά συστηµατικά τους µύθους. 

µυθολογικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µυθολογία: ~ µορφή | 
ήρωας | στοιχείο 2. αυτός που προηγείται χρονικά τής ιστορικής περιόδου τής 
ανθρωπότητας και δύσκολα προσδιορίζεται ιστορικά µε ακρίβεια: ~ αιώνες. 
— µυθολογικά επίρρ. 

µυθολόγος (ο/η) [αρχ.] 1. πρόσωπο που διηγείται µυθικές ιστορίες, µύθους 
ΣΥΝ. παραµυθάς · 2. πρόσωπο που ασχολείται επιστηµονικά µε τη 
µυθολογία. 

µυθολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] (µυθολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 
αφηγούµαι µύθους, µυθικές ιστορίες · 2. ασχολούµαι επιστηµονικά µε τη 
µυθολογία. 

µυθοµανής, -ής, -ές {µυθοµαν-ούς | -είς (ουδ. ή)} αυτός που έχει µανία µε τους 
µύθους· (συνήθ.) αυτός που αφηγείται κατά σύστηµα φανταστικές ιστορίες, 
που λέει συστηµατικώς ψέµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < µύθος + -µανής < µαίνοµαι, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
mythomane]. 

µυθοµανία (η) (χωρ. πληθ.} η παθολογική ψυχική τάση να διηγείται κανείς 
πλαστά γεγονότα (µυθεύµατα). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
mythomanie]. 

µυθοπλαστία κ. µυθοπλασία (η) {µυθοπλαστιών} 1.η επινόηση µύθων 2. ΙΑΤΡ. 
η διήγηση καθαρώς φανταστικών γεγονότων, που αποτελεί σύµπτωµα κυρ. 
τής µυθοµανίας, τής µανιακής διέγερσης ή τής παραφροσύνης, µολονότι είναι 
συχνή και φυσιολογική στα παιδιά 3. (γενικότ.) η ψευδολογία. — 
µυθοπλάστης (ο) [µτγν.], µυθοπλαστικός,-ή.-ό [1877]. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
µυθοπλάστης < µύθος + πλάστης]. 

µυθοποιός (ο/η) [αρχ.] πρόσωπο που κατασκευάζει, που επινοεί µύθους ΣΥΝ. 
µυθοπλάστης. — µυθοποιία (η) [µτγν.]. 

µυθοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] (µυθοποιείς... | µυθοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -
ηµένος} 1. καθιστώ (κάτι/κάποιον) µύθο, θρύλο, του δίνω µυθικές διαστάσεις: 
~ ήρωα | ηγέτη | πνευµατικό άνθρωπο | την επιστήµη 2. (κατ' επέκτ.) εξωραΐζω 
υπερβολικά την εικόνα κάποιου, εξυµνώ τον χαρακτήρα και τη δράση του σε 
σηµείο υπερβολής: η δράση και ο βίος του είχαν µυθοποιηθεί από την επίσηµη 
προπαγάνδα, ώστε να θεωρηθεί από τον κόσµο ήρωας και σωτήρας ΑΝΤ. 
αποµυθοποιώ. — µυθοποίηση (η) [µτγν.], µυθοποιητικός, -ή, -ό [1876]. 

µύθος (ο) 1. η αφήγηση που αποτελεί τµήµα ευρύτερης µυθικής παράδοσης και 
η οποία συνδέει µε τρόπο σχηµατικό πραγµατικά ή φανταστικά γεγονότα ή 
και τα δύο, προκειµένου να ερµηνεύσει ένα φυσικό φαινόµενο, µια 
θρησκευτική ή κοινωνική πρακτική 2. (ειδικότ.) η αφήγηση που αναφέρεται 
µε τρόπο αλληγορικό, ανάλογο µε τις διδακτικές της προθέσεις, σε φυτά και 
ζώα: αισώπειοι ~ 3. (κατ' επέκτ.) η διήγηση που αποτελεί πλάσµα τής 
ανθρώπινης φαντασίας και δεν αναφέρεται σε πραγµατικά γεγονότα: αυτοί δεν 
αποτελούν µύθους, αποτελούν ιστορία || - και πραγµατικότητα 4. τρόπος σκέψης 
που χαρακτηρίζεται από την πίστη σε µυθολογικές παραδόσεις και υπερ-
φυσικές δυνάµεις: η µετάβαση από τον ~ στον λόγο ΑΝΤ. ιστορία · 5. η υπόθεση 
λογοτεχνικού έργου: ο ~ µυθιστορήµατος | δράµατος || η εξέλιξη τού ~ 6. 
πρόσωπο που περιβάλλεται µε φήµη, που είναι πολύ πέρα από τα ανθρώπινα 
µέτρα: η Γκρέτα Γκάρµπο υπήρξε ένας ~ τού κινηµατογράφου · ΦΡ. µηδέν/ 
δίκην δικάσης, πριν αµφοίν µύθον ακούσης βλ. λ. µηδείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εχέµυθος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µύθος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < µΰ, ονοµατοποιηµένη ρίζα, που 
σχηµατίστηκε βάσει τής θέσεως των χειλιών όταν ρουφούν ή εκ-µυζούν 
(ίσως, εποµένως, και όταν µιλούν). Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. εµφανίζει 
το θ. müdh-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *meudh- «επιθυµώ βαθιά, δείχνω 
προσοχή», πβ. γοτθ. maudjan «θυµίζω», λιθ. maudziù «καθυστερώ, 
παρατείνω». Η λ. µύθος χρησιµοποιήθηκε αρχικώς ως συνώνυµο τού έπους, 
δηλώνοντας όλη την ευρεία κλίµακα των σηµ. «λόγος, οµιλία», αργότερα δε 
(στους τραγικούς και στους φιλοσόφους) εξειδικεύθηκε στη σηµ. «υπόθεση 
τραγωδίας, δράµατος»]. 

µυθώδης, -ης, -ες [αρχ.] (µυθώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών µυθωδέστ-ερος, -ατός) 
(λόγ.) 1. αυτός που είναι πλαστός ή ψεύτικος, όπως ο µύ- 
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θος 2. (µτφ.) αυτός που ξεπερνά τα συνηθισµένα µέτρα τής πραγµατικότητας: 
~ πλούτη | ποσά ΣΥΝ. εξαιρετικός, αφάνταστος, αµύθητος, παροιµιώδης ΑΝΤ. 
ασήµαντος, µηδαµινός. — µυθωδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

µυΐαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. παρασιτική νόσος που 
προκαλείται από τη µόλυνση τού σώµατος από τις προνύµφες ορισµένων 
µυγών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myiase]. 

µυϊκός, -ή, -ό [1843] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τους µυς ή αποτελείται από 
µυς: ~ σύστηµα | ίνα | ιστός | σύσπαση | δύναµη | απόδοση | πόνος. 

µυιοψία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αίσθηση σταθερών ή κινούµενων σκοτεινών 
στιγµάτων στο οπτικό µας πεδίο («µυγάκια», πβ. φρ. «τα µάτια µου κάνουν 
µυγάκια»). [ΕΤΥΜ. < µυία + -οψία < όψη]. 

µυΐτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού µυϊκού ιστού. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myitis]. 

µυκηθµός (ο) (λόγ.) 1. το µουγκρητό των βοοειδών (αγελάδας, βοδιού κ.λπ.) 
ΣΥΝ. µούγκρισµα, µουκάνισµα · 2. η άγρια και υπόκωφη βοή τού ανέµου ή των 
κυµάτων τής θάλασσας. [ETYM. αρχ. < µυκώµαι (βλ.λ.)]. 

µυκηναϊκός, -ή, -ό [1893] αυτός που σχετίζεται µε τις Μυκήνες ή προέρχεται 
από αυτές: ~ πολιτισµός | ευρήµατα. 

Μυκήνες (οι) {Μυκηνών} πόλη τής ΒΑ. Πελοποννήσου στον νοµό Αργολίδας, 
γνωστή για τον πανάρχαιο πολιτισµό της (1600-1100 π.Χ.). — Μυκηναίος (ο) 
[αρχ.], Μυκηναία (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Μυκήναι < Μυκήνη, όνοµα νύµφης τής περιοχής (πβ. κ. 
'Αθήναι - Άθήνη), όρος που ανήκει στο προελλην. γλωσσικό υπόστρωµα. ∆εν 
είναι ιδιαίτερα πειστικές οι συνδέσεις µε τις λ. µύκων «σωρός, θηµωνιά» και 
µύκης «µύκητας», οπότε το τοπωνύµιο θα σήµαινε «τόπος µε πολλά µανιτάρια 
ή θηµωνιές»]. 

µύκητας (ο) {µυκήτων} 1. το µανιτάρι (βλ.λ.) 2. καθένας από τους σα-
προφυτικούς και παρασιτικούς οργανισµούς που εντάσσονται στο φυτικό 
βασίλειο και µοιάζουν µε φυτά, αλλά δεν διαθέτουν χλωρο-φύλλη ούτε 
βλαστούς, ρίζες ή φύλλα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µύκης, -ητος < θ. µυκ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *meuk-
«γλιστρώ, βλεννώδης», πβ. λατ. mucus «µύξα» (βλ. λ. µυκτήρας, µύξα). Η 
σηµασιολ. µεταβολή «βλέννα» → «µανιτάρι» επιβεβαιώνεται από άλλες λ., 
πβ. σλοβ. gliva «είδος µανιταριού», λιθ. gleives «βλέννα»]. 

µυκητίαση (η) [1852] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. παρασιτική ασθένεια 
που προκαλείται από παθογόνους, µικροσκοπικούς µύκητες και προσβάλλει 
το δέρµα ή υποδόριους σχηµατισµούς 2. ασθένεια των φυτών, η οποία 
προσβάλλει κυρ. τα φύλλα, ορισµένες φορές όµως και τα σπέρµατα, τους 
κονδύλους ή τους αποθηκευµένους καρπούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. mycose]. 

µυκητοειδής, -ής, -ές [1876] {µυκητοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει 
µε µύκητα: ~ θηλές τής γλώσσας. 

µυκητοκτόνος, -ος, -ο αυτός που σκοτώνει τους µύκητες: ~ φάρµακο. [ΕΤΥΜ. < 
µύκητας + -κτόνος < αρχ. κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτονία)]. 

µυκητολογία (η) [1885] {µυκητολογιών} ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά 
τους µύκητες. — µυκητολόγος (ο/η) [1888], µυκητολογικός,-ή,-ό [1889]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mycologie], 

µυκητώδης, -ης, -ες [1839] {µυκητώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
µοιάζει µε µύκητα ΣΥΝ. µυκητοειδής 2. (α) αυτός που είναι γεµάτος µύκητες 
(β) µυκητώδης στοµατίτιδα η στοµατίτιδα που εµφανίζεται στον βλεννογόνο 
τού στόµατος µε τη µορφή λευκών πλακών και οφείλεται σε παθογόνο 
µύκητα. 

µυκήτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η µυκητίαση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mycose]. 

Μύκονος (η) {Μυκόνου} 1. κοσµοπολίτικο νησί των Κυκλάδων 2. η 
πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Μυκονιάτης (ο), Μυκονιάτισ-σα (η), 
µυκονιάτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, που οφείλεται στον οµώνυµο ήρωα, ο οποίος 
εθεωρείτο απόγονος τού θεού Απόλλωνα και λατρευόταν τοπικά. Το 
τοπωνύµιο είναι προελλην., αγν. ετύµου]. 

µυκόπλασµα (το) {µυκοπλάσµατος | χωρ. πληθ.} σύνολο µικροοργανισµών που 
µοιάζουν µε τα βακτηρίδια και ορισµένα από αυτά προκαλούν αναπνευστικές 
παθήσεις. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mycoplasme < myco- (< αρχ. µύκης, -
ητος) + plasme]. 

µ υ κτή ρ (ο) {µυκτήρ-ος | -ων} (αρχαιοπρ.) το ρουθούνι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
µυκτήρ, -ήρος < µύσσοµαι «φυσώ τη µύτη µου» < *µύκ-jo-µαι < θ. *µυκ-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *(s)meuk- «γλιστρώ - βλεννώδης», πβ. λατ. mücor, 
mücus «βλέννα, µύξα», σανσκρ. muncati «διαφεύγω, αφήνω», αρχ. ιρλ. mygla 
«µούχλα» κ.ά. Οµόρρ. µύξ-α, µύκ-ης (-τας) κ.ά]. 

µυκτηρίζω ρ. µετβ. {µυκτήρισ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.) εκφράζω έντονη 
περιφρόνηση µε µορφασµό τής µύτης και γενικότ. µε λόγια ή πράξεις: στο 
έργο του µυκτηρίζει την κοινωνική υποκρισία τής αριστοκρατίας τής εποχής του 
ΣΥΝ. εµπαίζω, περιπαίζω, κοροϊδεύω, χλευάζω, περιγελώ, ειρωνεύοµαι, 
σαρκάζω ANT. θαυµάζω, σέβοµαι. — µυ-κτηρισµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< µυκτήρ]. 

µυκτηριστής (ο) [µτγν.] (λόγ.) πρόσωπο που εµπαίζει ή χλευάζει, που 
ειρωνεύεται ΣΥΝ. χλευαστής, ονειδιστής ANT. θαυµαστής, ζηλωτής. — 
µυκτηριοτικός, -ή, -ό, µυκτηριοτικώς επίρρ. [1892]. 

µυκώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µυκάσαι...· µόνο στον ενεστ.} (αρχαιοπρ.) 1. (κυρ. 
για βοοειδή) βγάζω δυνατή και παρατεταµένη κραυγή: οι αγελάδες µυκώνται 
ΣΥΝ. µουκανίζω 2. (σπάν. για στοιχεία τής <ρύσεως) βγάζω δυνατό, 
παρατεταµένο και υπόκωφο ήχο ΣΥΝ. βοώ, βροντώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. µυκώµαι (-άο-) < *mu-k-, παρεκτεταµένη µορφή τού I.E. *mü- 
(µυ), ονοµατοποιηµένη ρίζα, που δήλωνε τη θέση των χειλιών όταν ρουφούν ή 
µουρµουρίζουν, πβ. αρχ. σλαβ. mykü «µυκηθµός, µούγκρισµα», λιθ. mükiu 
«µουγκρίζω», ρωσ. mycati, µέσ. γερµ. mühen | mügen κ.ά., λατ. mugio (> γαλλ. 
mugir) κ.ά. Οµόρρ. µυ-ώ, µύ-ζω, µύ-ωψ, µύ-σ-της, µυ-στικός, µυστήριο(ν), πιθ. 
κ. µϋθος κ.ά.]. µ υ λαίδη (η) → µιλέδη 
µυλαύλακο (το) [1890] (λαϊκ.) αυλάκι από το οποίο διοχετεύεται νερό στον 
µύλο ΣΥΝ. αµπολή. µυλεργοτης (ο) {µυλεργατών}, µυλεργάτρια (η) 
{µυλεργατριών} 
πρόσωπο που εργάζεται σε µύλο. µύλη (η) {µυλών} 1. η µυλόπετρα (βλ.λ.) 2. 
(ειδικότ.) µικρός, χειροκίνητος µύλος για άλεση ΣΥΝ. χειρόµυλος 3. 
ΤΕΧΝΟΛ. ο τροχός και η πέτρα που χρησιµοποιούνται στο ακόνισµα, ο 
λειαντικός και ο κοπτικός τροχός, τα βασικά δηλ. εξαρτήµατα των 
ακονιστικών, λειαντικών και κοπτικών µηχανών 4. ΑΝΑΤ. (α) το στρογγυλό 
οστό τής επιγονατίδας (β) το τµήµα τού δοντιού που δεν καλύπτεται από τα 
ούλα ΑΝΤ. ρίζα (τού δοντιού). 
[ΕΤΥΜ αρχ·> συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *mel- «αλέθω, λειανίζω» (µε φωνήεν 
στηρίξεως -υ-), πβ. σανσκρ. mrnäti «συνθλίβω, αλέθω», λατ. molò «αλέθω» (> 
γαλλ. moudre, ισπ. moler), ουαλ. malu «συνθλίβω», αρµ. malern, αρχ. γερµ. 
malan «αλέθω», γερµ. mahlen, αγγλ. meal «αλεύρι» κ.ά. Οµόρρ. µύλ-ος]. 
µυλόλιθος (ο) [1797] {µυλολίθ-ου | -ων, -ους} η µυλόπετρα (βλ.λ.) µυλόπετρα 
(η) [µεσν.] {µυλόπετρων} καθεµία από τις δύο µεγάλες και βαριές επάλληλες 
πέτρες τού µύλου (βλ.λ.), ανάµεσα στις οποίες τοποθετούνται για άλεσµα τα 
σιτηρά ΣΥΝ. µυλόλιθος, µύλη. µυλόρδος (ο) → µιλόρδος 
µύλος (ο) 1. το µηχάνηµα ή το σύνολο των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται 

για το άλεσµα των σιτηρών ή άλλων σκληρών, φυτικών υλών (λ.χ. 
ζαχαροκάλαµο), καθώς επίσης και για τον θρυµµατισµό λίθων στα λατοµεία 
µε σκοπό την παραγωγή οικοδοµικών υλικών στην παραδοσιακή του µορφή 
αποτελείται από δύο µεγάλους σε µέγεθος και βάρος πέτρινους δίσκους, τον 
έναν πάνω στον άλλον, από τους οποίους ο πρώτος (κάτω) παραµένει 
ακίνητος, ενώ ο δεύτερος (επάνω) περιστρέφεται γύρω από άξονα µε τη 
δύναµη τού νερού, τού αέρα ή µιας µηχανής και συνθλίβει τους σπόρους που 
διοχετεύονται στο στενό µεσοδιάστηµα (πβ. λ. ανεµόµυλος, υδρόµυλος)- ΦΡ. 
(α) αλέθει καλά ο µύλος µου έχω γερά δόντια ή γερό στοµάχι και µπορώ να 
χωνέψω ό,τι φάω (β) (παροιµ.) ο καλός ο µύλος όλα τ' αλέθει βλ. λ. αλέθω (γ) 
(παροιµ.) δίχως νερό ο µύλος δεν αλέθει χωρίς τα αναγκαία εφόδια, την 
κινητήριο δύναµη (τα κίνητρα, τα χρήµατα κ.λπ.), δεν επιτυγχάνεται τίποτε (δ) 
(µτφ.) ρίχνω | κουβαλώ νερό στον µύλο κάποιου κάνω ενέργειες που τον 
ωφελούν, ενισχύουν τη θέση του: µε τις δηλώσεις του ρίχνει νερό στον µύλο 
τού αντιπάλου (πβ. λ. νερο-κουβαλητής) (ε) όποιος αέρας κι αν φυσά, ο µύλος 
πάντα αλέθει βλ. λ. αλέθω (στ) γίνεται µύλος δηµιουργείται µεγάλη 
αναταραχή, γίνεται µπέρδεµα: έγινε µύλος πάλι στη συνέλευση των µετόχων (ζ) 
γίνοµαι µύλος (µε κάποιον) διαπληκτίζοµαι, τσακώνοµαι άγρια: γίναµε µύλος 
για τα πολιτικά (η) (παροιµ.) σαν την κότα στον µύλο βλ. λ. κότα 2. (συνεκδ.) 
το κτήριο ή το κτηριακό συγκρότηµα, στο οποίο είναι εγκατεστηµένο και 
λειτουργεί αλεστικό µηχάνηµα: πήγα το άλεσµα µου στον ~|| οι ~ της Μυκόνου 
| των νησιών 3. (γενικότ.) κάθε µικρή φορητή συσκευή, εφοδιασµένη µε 
κύλινδρο, ο οποίος κινείται µε χειροκίνητο περιστροφικό µοχλό (στρόφαλο) ή 
µε ηλεκτρισµό και χρησιµεύει για να θρυµµατίζει, να µετατρέπει σε σκόνη 
υλικά (λ.χ. καφέ, πιπέρι) ή σε πολτό µαλακά υλικά (λ.χ. βρασµένα όσπρια): ο 
~ τού καφέ || ~ τού κρέατος · 4. µηχάνηµα για άντληση υγρού ή για άρση 
φορτίου, που λειτουργεί µε τροχό, ο οποίος φέρει πτερύγια και περιστρέφεται 
µε τη δύναµη τού ανέµου ή µε τη ροή ύδατος ΣΥΝ. ανε-µαντλία, 
υδροστρόβιλος · 5. ο περιστρεφόµενος κύλινδρος των πιστολιών, στον οποίο 
τοποθετούνται οι σφαίρες: γέµισε τον - τού εξά-σφαιρου πιστολιού και άρχισε 
να πυροβολεί · 6. παιδικό παιχνίδι που αποτελείται από λεπτό µικρό καλάµι, 
στην κορυφή τού οποίου στερεώνονται χάρτινα, πλαστικά ή µεταλλικά 
πολύχρωµα πτερύγια, διατεταγµένα ακτινωτά, τα οποία περιστρέφονται µε τον 
αέρα ή φυσώντας τα: «τα µικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους, σαν τον ~ 
τον χάρτινο, τις ελπίδες µας...» (τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ, µεταπλασµ. τ. τού ουσ. µύλη (βλ.λ.)]. µυλωθρός (ο) (λόγ.) ο 
µυλωνάς. [ΕΤΥΜ αρχ. < *µυλ-ώ (-όω) + επίθηµα -θρός (πβ. κ. σα-θρός, νω-
θρός) < µύλη (βλ.λ.)]. µυλωνάς (ο) {µυλωνάδες}, µυλωνού (η) {µυλωνούδες} 
1.ο ιδιοκτήτης ή εργάτης αλευρόµυλου- ΦΡ. (α) (παροιµ.) (βάζει) και η 
µυλωνού τον άντρα της µε τους πραµατευτάδες για αυτούς που θέλουν να 
φανούν ανώτεροι από ό,τι είναι στην πραγµατικότητα (β) από µυλωνάς 
δεσπότης για αυτούς που προάγονται αλµατωδώς χωρίς να το αξίζουν ΑΝΤ. από 
δήµαρχος κλητήρας (γ) όλοι κλαίνε τον πόνο τους κι ο µυλωνάς τ' αυλάκι ο 
καθένας ασχολείται µόνο µε τα δικά του προβλήµατα, χωρίς να βλέπει και τα 
προβλήµατα των άλλων (δ) (παροιµ.) θεωρία επισκόπου και καρδία µυλωνά 
για να δηλωθεί η αντίφαση µεταξύ τής επιβλητικής ή εντυπωσιακής εµφάνισης 
και τού χαµηλού επιπέδου περιεχοµένου 2. (κατ' επέκτ.) ο ιδιοκτήτης ή εργάτης 
κάθε είδους µύλου (λ.χ. ελαιοτριβείου). 
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[ΕΤΥΜ. < µεσν. µυλωνάς < αρχ. µυλών, -ώνος «µύλος, το οίκηµα όπου 
λειτουργεί ο µύλος» < µΰλη (βλ.λ.)]. 

µύξα (η) {µυξών) (καθηµ.) 1. η γλοιώδης ουσία που εκκρίνεται από τον 
βλεννογόνο τής µύτης, το υγρό που ρέει από τα ρουθούνια 2. (κατ' επέκτ.) 
κάθε έκκριµα που έχει γλοιώδη υφή ή βλεννώδη σύσταση (π.χ. όπως αυτό που 
εκκρίνεται από τις µπάµιες) 3. (µειωτ.) πρόσωπο που προκαλεί αηδία, 
αποστροφή, που σιχαίνεται κανείς να βλέπει ή να συναναστρέφεται ΣΥΝ. 
µυξιάρης, σιχαµένος, σιχαµερός. — (υποκ.) µυξούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *µύκ-σα (πβ. κνϊ-σα) < µύσσοµαι «φυσώ, καθαρίζω τη µύτη 
µου» (< *µύκ-jο-µαι). Βλ. κ. µυκτήρ(ας)]. 

µυξαδένας (ο) [1843] ΑΝΑΤ. η υπόφυση τού εγκεφάλου. — µυξαδε-νικός, -ή, -
ό. 

µυξιάζω ρ. αµετβ. {µύξιασα} (λαϊκ.) βγάζω µύξες, τρέχει συνεχώς η µύτη µου. 
µυξιάρης, -α, -ικο (λαϊκ.) 1. αυτός που βγάζει συνεχώς µύξες από τα 

ρουθούνια του 2. (µειωτ.) πρόσωπο που προκαλεί αηδία, που το σιχαίνεται 
κανείς ΣΥΝ. σιχαµένος, σιχαµερός 3. (το ουδ. ως χαρακτηρισµός) βρέφος ή 
µεγαλύτερο παιδί καχεκτικό και αδύναµο ΣΥΝ. µισή µερίδα. — µυξιάρικος, -
η, -ο. 

µυξοίδηµα (το) [1879] {µυξοιδήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. πάθηση που 
οφείλεται σε υπολειτουργία τού θυρεοειδούς αδένα και έχει ως βασικό 
σύµπτωµα την εµφάνιση οιδηµάτων στο δέρµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. myxœdème]. 

µυξοκλαίω ρ. αµετβ. {µυξόκλαψα) (λαϊκ.) 1. κλαίω και ρουφώ τη µύτη µου, 
γιατί µου τρέχουν οι µύξες (βλ.λ.): πάψε να µυξοκλαίς, βαρέθηκα να σε 
ακούω! 2. υποκρίνοµαι ότι κλαίω. 

µυξοµάντηλο (το) (λαϊκ.) µικρό µαντήλι για το σκούπισµα τής µύτης ΣΥΝ. 
(λόγ.) ρινόµακτρο. 

µυξοµόκητας (ο) [1881] {µυξοµυκήτων} ΒΙΟΛ. µύκητας που σχηµατίζει µια 
µάζα από γυµνό πρωτόπλασµα, το πλασµώδιο, η οποία είναι ικανή να κινείται 
όπως η αµοιβάδα και χρησιµεύει στον πολλαπλασιασµό τού οργανισµού µε 
σπόρια· οι µυξοµύκητες µπορεί να θεωρηθούν εξίσου φυτά ή ζώα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myxomycètes]. 

µυξοσάρκωµα (το) [1861] {µυξοσαρκώµ-ατος | -ατα, -άτων} είδος κακοήθους 
όγκου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. myxosarcoma). 

µυξώδης, -ης, -ες [αρχ.] {µυξώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε µύξα ή που αποτελείται από µύξα: ~ έκκριση ΣΥΝ. βλεννοειδής, 
γλοιώδης. 

µύξωµα (το) [1879] {µυξώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. µαλακός, καλοήθης 
όγκος, που αποτελείται σε µεγάλο βαθµό από βλεννοειδή ουσία και 
αναπτύσσεται συνήθ. υποδορίως ή και εσωτερικώς: ~ τού περιτοναίου ΣΥΝ. 
ψευδοµύξωµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myxoma]. 

µυξωµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. 1. η ανάπτυξη 
πολλαπλών µυξωµάτων (βλ.λ.) ή ο εκφυλισµός ιστού σε µυξώµατα • 2. 
λοιµώδης νόσος, οφειλόµενη σε είδος ιού που προσβάλλει κυρ. τα κουνέλια. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myxomatosis]. 

µυονράφηµα (το) {µυογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων) η γραφική παράσταση των 
κινήσεων (συστολών) τού µυός, που καταγράφει ο µυο-γράφος. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myogramme]. 

µυονράφος (ο) [1895] ΤΕΧΝΟΛ. ειδική συσκευή που καταγράφει αυτόµατα τις 
συστολές των µυών, τους µυϊκούς τόνους. — µυογραφι-κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myographe]. 

µυοκάρδιο (το) {µυοκαρδί-ου | -ων) ΑΝΑΤ. Ο µυϊκός καρδιακός ιστός, που 
εσωτερικά καλύπτεται από το ενδοκάρδιο και εξωτερικά από το επικάρδιο και 
πραγµατοποιώ την καρδιακή συστολή: έµφραγµα τού 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myocarde]. 
µυοκαρδιοπάθεια (η) {µυοκαρδιοπαθειών} ΙΑΤΡ. πάθηση τής καρδιάς, λόγω 

εκφύλισης τού µυοκαρδίου (βλ.λ.), που αποτελεί εκδήλωση διαφόρων νόσων, 
τού αλκοολισµού, ανεπάρκειας βιταµινών κ.ά. και καταλήγει σε καρδιακή 
ανεπάρκεια· αλλιώς καρδιοµυοπάθεια: - συµφορητική | αποφρακτική | 
υπερτροφική. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cardiomyopathy]. 

µυοκαρδίτιδα (η) [1879] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού µυοκαρδίου (βλ.λ.), που οφείλεται 
στη βλαβερή επίδραση διαφόρων µικροοργανισµών ή τοξινών και έχει ως 
κύριο σύµπτωµα τη µείωση τής εντάσεως των καρδιακών τόνων και µπορεί να 
καταλήξει σε καρδιακή ανεπάρκεια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
myocardite]. 

µυοκτονία (η) {µυοκτονιών} η εξολόθρευση των ποντικών, που επιτυγχάνεται 
µε διάφορα µέσα, λ.χ. δηλητηριώδη αέρια, δηλητηριασµένες τροφές, ειδικές 
παγίδες κ.λπ. 

µυοκτόνος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που σκοτώνει τα ποντίκια 2. µυο-κτόνο (το) 
ειδικό φάρµακο για την εξολόθρευση των ποντικών ΣΥΝ. ποντικοφάρµακο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < µυς, µυός + -κτόνος < κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτο-νία)]. 

µυολογια (η) [1785] {χωρ. πληθ.) ΑΝΑΤ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τη 
φυσιολογία και τη λειτουργία των µυών και τού µυϊκού συστήµατος τού 
ανθρώπου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myologie]. 

µυοµήτριο (το) {µυοµητρί-ου | -ων) ΑΝΑΤ. η µεσαία στιβάδα τού τοιχώµατος 
τής µήτρας, η οποία αποτελείται από λείο µυϊκό ιστό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. myometrium]. 

µυοπαγίδα (η) [1892] (λόγ.) η ποντικοπαγίδα ΣΥΝ. φάκα. 
µυοπάθεια (η) (µυοπαθειών) ΙΑΤΡ. 1. κάθε πάθηση τού µυϊκού συστήµατος, που 

εκδηλώνεται είτε ως φλεγµονή είτε ως προοδευτική µυϊκή ατροφία 2. (ειδικότ.) 
είδος µυϊκής δυστροφίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myopathy]. 

µυοσίνη (η) (µυοσινών) ΒΙΟΛ. πρωτεΐνη των µυών που παρέχει την απαραίτητη 
για τη συστολή τους ενέργεια και δρα σε συνδυασµό µε την ακτίνη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myosine]. 

µυοσίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού µυϊκού ιστού, που οφείλεται σε λοιµώδεις 
παράγοντες ΣΥΝ. µυΐτιδα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myosite]. 

µυοσκελετικος, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον σκελετό και τους σκελετικούς 
µυς: ~ σύστηµα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. musculoskeletal (νόθο 
συνθ.)]. 

µυοσφαιρίνη (η) (µυοσφαιρινών) ΒΙΟΛ. κόκκινη πρωτεΐνη η οποία ευνοεί τη 
µεταφορά τού οξυγόνου από τα αιµοσφαίρια στις µυϊκές ίνες και το 
αποθηκεύει, για να χρησιµοποιηθεί από τον µυ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. myoglobine (νόθο συνθ.)]. 

µυοσωτίς (η) {µυοσωτίδος) (λόγ.) το φυτό «µη µε λησµονεί» (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < µυς, µυός + -ωτίς < ους, ώτός «αφτί», λόγω τής οµοιότητας των 
φύλλων τού φυτού µε αφτιά ποντικού· η κοινή ονοµασία «µη µε λησµονεί» 
από το αγγλ. forget-me-not]. 

µυοτοµία (η) [1839] {µυοτοµιών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική τοµή µυός, που γίνεται 
συνήθ. στο τενοντώδες του µέρος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
myotomie]. 

µυοτονία (η) (χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. µυϊκή ακαµψία, κατά την οποία οι µύες δεν 
µπορούν να χαλαρώσουν και να λειτουργήσουν κανονικά. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. myotonia]. 

µύρα iva (η) {µυρσινών) ψάρι που µοιάζει µε το χέλι (σώµα µακρόστενο και 
κυλινδρικό και δέρµα λείο, χωρίς λέπια) ΣΥΝ. σµέρνα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
(σ)µύραινα < θ. σµυρ- < *smr(u)-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *smer(u)- «λίπος, 
γλίτσα», πβ. αρχ. γερµ. smero, αρχ. ιρλ. smi(u)r «µυελός». Οµόρρ. σµύρ-ις 
(βλ.λ.), µύρ-ο(ν) κ.ά.]. 

µυραλοιφή (η) [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) αρωµατική αλοιφή για τον καλλωπισµό τού 
προσώπου ΣΥΝ. ποµάδα. 

µυριάδα (η) 1. σύνολο από δέκα χιλιάδες οµοειδείς µονάδες, ο αριθµός δέκα 
χιλιάδες (10.000) 2. (συνήθ. στον πληθ.) αναρίθµητο πλήθος ή πολύ µεγάλη 
ποσότητα, άπειρος αριθµός προσώπων, πραγµάτων, αντικειµένων κ.λπ.: ~ 
λαού υποδέχθηκαν τους ολυµπιονίκες στο αεροδρόµιο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µυριάς, 
-άδος < µύριοι (βλ.λ.)]. 

µυριάκις επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) χιλιάδες, αµέτρητες, πάρα πολλές φορές: ~ είχε 
επισηµάνει τους κινδύνους αυτής τής πολιτικής ΣΥΝ. απει-ράκις, πλειστάκις 
ANT. σπανίως, ελάχιστα. 

µυριακριβος, -η, -ο [µεσν.] (λογοτ.) 1. αυτός που πωλείται ή αγοράζεται σε 
υψηλότατη τιµή, που έχει πολύ µεγάλη (υλική) αξία: ~ κόσµηµα ΣΥΝ. 
πανάκριβος, πολύτιµος ANT. φτηνός 2. (για πρόσ.) ο αγαπηµένος σε πολύ 
µεγάλο βαθµό, πολύ προσφιλής: έχασε το ~ παιδί της! ΣΥΝ. πολυαγαπηµένος, 
χιλιάκριβος, πολυφίλητος. 

µυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (µύρισ-α, -τηκα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) αντιλαµβάνοµαι 
µε την όσφρηση µια οσµή, µια µυρωδιά (από κάποιον/ κάτι): ~ τα 
τριαντάφυλλα | το άρωµα | το φαγητό ΣΥΝ. οσφραίνοµαι, οσµίζοµαν ΦΡ. 
µυρίζω τα νύχια µου βλ. λ. νύχι ♦ (αµετβ.) 2. αναδίδω οσµή, βγάζω µυρωδιά: 
τι ωραία που µυρίζουν τα λουλούδια! 3. (ειδικότ.) αναδίδω δυσάρεστη οσµή: 
«χρόνια στα ρούχα το ψαρόλαδο µυρίζει» (Ν. Καββαδίας) || µυρίζουν τα πόδια | 
οι µασχάλες | τα ρούχα κάποιου || το δωµάτιο µυρίζει κλεισούρα || µην αφήσεις 
το κρέας έξω από το ψυγείο, γιατί θα µυρίσει ΣΥΝ. βροµώ ANT. ευωδιάζω, 
µοσχοβολώ 4. (απρόσ. µυρίζει) υπάρχει µια µυρωδιά, έχει ευχάριστη ή δυσά-
ρεστη οσµή: ~ ωραία εδώ µέσα! ΦΡ. (α) µυρίζει | βροµάει µπαρούτι βλ. λ. 
µπαρούτι (β) (παροιµ.) ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα µυρίσει όσο 
κρύο κι αν κάνει τον Φεβρουάριο, ο χειµώνας τελειώνει 5. (+ γεν. προσ. 
αντων.) αισθάνοµαι την ευχάριστη ή δυσάρεστη οσµή που αναδίδεται από 
πρόσωπο, πράγµα, αντικείµενο κ.λπ.: µόλις µπήκα, µου µύρισε η ψαρίλα || τι 
σου µυρίζει εδώ µέσα; ΦΡ. (α) ΤΟ ένα µού βροµά και τ' άλλο µού µυρίζει | 
ξινίζει βλ. λ. βροµώ (β) κάτι µου µυρίζει (σε µια υπόθεση) διαισθάνοµαι ότι 
κάτι ύποπτο | περίεργο | κακό κ.λπ. συµβαίνει, ότι κάτι δεν πάει καλά: κάτι 
άσχηµο | περίεργο | ύποπτο µου µυρίζει σ' αυτή την ιστορία- ας είµαστε προ-
σεκτικοί! 6. (µεσοπαθ. µυρίζοµαι) αντιλαµβάνοµαι εγκαίρως και από ένστικτο 
κάτι δυσάρεστο, έχω προαίσθηµα, τρέφω υποψίες (για κάτι): το µυρίστηκα από 
την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά ΣΥΝ. προαι-σθάνοµαι, υποπτεύοµαι, 
υποψιάζοµαι, µαντεύω, παίρνω µυρωδιά, (λαϊκ.) παίρνω πρέφα. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< µύρον]. 

µυρίκη (η) (µυρικών) BOT. ξυλώδες φυτό (θάµνος ή δέντρο) που φύεται συνήθ. 
σε υφάλµυρα και ελώδη εδάφη και ιδ. στις παραλίες, κοντά στη θάλασσα· 
κοινώς αρµυρίκι | αλµυρίκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Φαίνεται 
πως η λ. αποτελεί δάνειο, αφού οι συνδέσεις µε τα ουσ. µυρσίνη, µύρτος | 
µύρτον δεν έχουν επιστηµονική βάση. Αγνωστη, εντούτοις, παραµένει και η 
αφετηρία τού δανείου (όπως και τού παράλλ. λατ. tamarix), καθώς η συσχέτιση 
µε εβρ. märar «είµαι πικρός» και αραµ. mö- riqä «κρόκος» προσκρούει σε 
µορφολ. και σηµασιολ. δυσχέρειες]. Μύρίνα (η) η πρωτεύουσα τής Λήµνου- 
αλλιώς Κάστρο (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. Μυρίνη (από το όν. τής συζύγου τού 
θόαντος, στον οποίο παραχωρήθηκε η πόλη -σύµφωνα µε τη µυθολογία- από 
τον βασιλιά τής Ιωλκού) < αρχ. µύρον]. 
µυριο- κ. µυριό- α' συνθετικό που δηλώνει πολύ µεγάλο αριθµό, απε- 
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ριόριστη ποσότητα: µυριόστοµη φωνή || µυριό-πλουτος, µυριό-νεκρος. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. µυριό-λεκτος, 
µεσν. µυριό-στοµος), που προέρχεται από το αριθµητ. µύριοι (βλ.λ.)]. 
µύριοι, -ες, -α {µυρ-ίων (αρσ. -ίους)} 1. (αρχαιοπρ.) αυτοί που αντι-
στοιχούν σε σειρά στον αριθµό δέκα χιλιάδες (10.000), που αριθµούν 
δέκα χιλιάδες: «Η κάθοδος των µυρίων» (Ξενοφών) 2. (συνήθ. µτφ., µε 
συνίζηση -ιοι, -ιες, -ια) πάρα πολλοί, αµέτρητο πλήθος: υπάρχουν -
κίνδυνοι για τους νέους || πέρασα µύριες ταλαιπωρίες, µέχρι να τα 
καταφέρω ΣΥΝ. άπειροι, απειράριθµοι, αµέτρητοι, αναρίθµητοι ANT. 
ολιγάριθµοι, µετρηµένοι στα δάχτυλα- ΦΡ. (τα) µύρια όσα πάρα πολλά, 
αµέτρητα: πέρασα τα ~ µ'αυτή την αρρώστια ΣΥΝ. πλείστα όσα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µυρίος «αναρίθµητος, απέραντος» (ενώ µύριοι «δέκα 
χιλιάδες»), αβεβ. ετύµου, καθώς δεν µαρτυρείται σε άλλες I.E. λ. συ-
γκεκριµένος όρος για τον αριθµό 10.000, οπότε πιθ. πρόκειται για κα-
θαρώς ελληνικό δηµιούργηµα. Η σύνδεση µε το ιρλ. mur στη σπάνια 
σηµ. «απέραντος» δεν δικαιολογεί τη βασική σηµ. τής ιρλ. λ., που εί-
ναι «προστατευτικό τείχος». Η πιθανότερη εκδοχή οδηγεί στην υπό-
θεση τής ύπαρξης µιας αρχικής εκφραστ. λ. µε τη σηµ. «εκτενής, απέ-
ραντος, όπως τα κύµατα τής θάλασσας» (βλ. κ. πληµύρα)]. 
µυριόνεκρος, -η, -ο [µτγν.] (για πόλεµο, µάχη) αυτός που χαρακτη-
ρίζεται από την απώλεια τής ζωής πολλών ανθρώπων: ~ σύγκρουση | 
ατύχηµα ΣΥΝ. πολύνεκρος ANT. αναίµακτος. µυριόπλουτος, -η, -ο 
[µεσν.] αυτός που έχει αναρίθµητα πλούτη, ο πάρα πολύ πλούσιος: ~ 
βασιλιάς ΣΥΝ. πάµπλουτος, ζάπλουτος, βαθύπλουτος ANT. 
πάµπτωχος, θεόφτωχος. µυρίοστηµόριο (το) {µυριοστηµορί-ου | -ων} 
1. ένα από τα δέκα χιλιάδες µέρη, στα οποία διαιρείται κάτι ΣΥΝ. 
δεκάκις χιλιοστό, µυριο-στό 2. (κατ' επέκτ.-γενικότ.) το ελάχιστο, το 
µικρότερο δυνατό τµήµα συνόλου: δεν είναι πρόθυµος να µας 
παραχωρήσει ούτε ~ από τον χώρο του ΣΥΝ. πολλοστηµόριο, 
απειροστηµόριο, απειροστό. [ETYM. < αρχ. µυριοστηµόριον < 
µυριοστός + µόριον, ενώ το συνδετικό φωνήεν -η- οφείλεται σε 
ανοµοίωση προς τα συνεχόµενα -ο-]. µυριόστοµος, -η, -ο [µεσν.] 
αυτός που εξέρχεται ή προέρχεται από 
µύρια στόµατα, από αµέτρητους ανθρώπους: ~ κραυγή | ιαχή. 
µυριοστός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
δέκα χιλιάδες (10.000), ο δεκάκις χιλιοστός 2. (κατ' επέκτ.-συχνότ.) 
αυτός που είναι δέκα χιλιάδες φορές ή γενικότ. πάρα πολύ µικρότερος 
ως προς το πλήθος, το µέγεθος, το βάρος, την ποσότητα κ.λπ. σε σχέση 
µε άλλον, ο οποίος λαµβάνεται ως µέτρο συγκρίσεως 3. (ειδι-κότ.) 
καθένα από τα δέκα χιλιάδες µέρη, στα οποία διαιρείται σύνο-λο ή 
πράγµα και γενικότ. οτιδήποτε λαµβάνεται ως ακέραιη µονάδα: και το 
~ από τα χρήµατα του να αποκτούσα, θα ήµουν ευχαριστηµένος || το 
πλήθος τής σηµερινής συγκέντρωσης δεν φθάνει ούτε κατά ~ το 
αντίστοιχο των παλαιών || (κ. µτφ.) δεν προτίθεµαι να υποχωρήσω ούτε 
κατά ~ ΣΥΝ. µυρίοστηµόριο. µ όρισµα (το) [µτγν.] {µυρίσµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. η αντίληψη µε τις αισθήσεις τής ευχάριστης ή 
δυσάρεστης οσµής που αναδίδει πρόσωπο, πράγµα, αντικείµενο κ.λπ. 
ΣΥΝ. όσφρηση 2. (συνεκδ.) η ίδια η οσµή, ιδ. η ευχάριστη, που 
αναδίδεται από κάπου: γλυκό | ευχάριστο ~ ΣΥΝ. µυρωδιά, ευωδιά, 
άρωµα ANT. δυσοσµία, βρόµα 3. (κατ' επέκτ.-σπάν.) ουσία που αναδίδει 
ευχάριστη οσµή ΣΥΝ. άρωµα, µύρο. µυριστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός 
που αναδίδει ευχάριστη οσµή, άρωµα: ~ λουλούδι ΣΥΝ. αρωµατικός, 
ευωδιαστός, µυρωδάτος, µο-σχοµυριστός, εύοσµος ANT. δύσοσµος, 
κάκοσµος, δυσώδης 2. (ειδι-κότ.) µυριστικά (τα) τα αρωµατικά φυτικά 
προϊόντα που χρησιµοποιούνται κυρ. στη µαγειρική και τη 
ζαχαροπλαστική ΣΥΝ. µπαχαρικά, καρυκεύµατα, µυρωδικά. 
µυρµήγκι κ. µερµήγκι (το) [µεσν.] {µυρµηγκ-ιού | -ιών} 1. µικρο-
σκοπικό έντοµο (γνωστό για την κοινωνικότητα και εργατικότητα 
του) µε µεγάλο κεφάλι, που έχει δύο κεραίες εκτεινόµενες προς τα 
έξω, µικρό θώρακα και ωοειδή κοιλιά, η οποία συνδέεται µε τον θώ-
ρακα µε λεπτό µίσχο: φτερωτό | κόκκινο ~ || τα ~ θεωρούνται ότι φέρ-
νουν ευτυχία όταν εµφανίζονται σ' ένα σπίτι || ούτε - δεν µπορεί να 
σκοτώσει (για πολύ αγαθό ή δειλό άνθρωπο) 2. (µτφ.) πρόσωπο που 
είναι ασήµαντο, χωρίς αξία ή σπουδαιότητα: ο άνθρωπος είναι ~ 
µπροστά στα στοιχεία τής φύσης και τη δύναµη τους 3. (µτφ.) πρόσωπο 
που διακρίνεται για την εργατικότητα, τη φιλοπονία του. Επίσης 
µόρµηγκας [µεσν.] κ. (λαϊκ.) µέρµηγκας (ο) [µεσν.]. — (υποκ.) 
µυρµηγκάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µυρµήγκιν < µτγν. µυρµήκιον, υποκ. τού αρχ. µύρµηξ. 
Είναι πιθ. ότι ο τ. µύρµ-ηξ (µε επίθηµα -ηξ, πβ. σκώλ-ηξ) προέρχεται 
(µε προχωρητική αφοµοίωση) από τ. *µύρβ-ηξ (το αντίστροφο παρα-
τηρείται στις συνώνυµες «γλώσσες» τού Ησυχίου βόρµαξ και βύρ-
µαξ) < θ. *µυρβ- < *mrw-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε αντιπροσώπευση -υ-, 
πβ. µύλη) τού I.E. *môrw-i | *mour- | *meur- (γενική σηµ. «έντοµο»), 
πβ. σανσκρ. vamrâ, αρχ. ιρλ. moirb, αρχ. σλαβ. mraviji, αρχ. ρωσ. 
morovij, αρχ. σκανδ. maurr, λατ. formica (> γαλλ. fourmi) κ.ά.]. 
µυρµηγκιά (η) 1. η φωλιά των µυρµηγκιών ΣΥΝ. µυρµηγκοφωλιά, µυρ-
µηγκότρυπα · 2. µεγάλο και πυκνό πλήθος ανθρώπων: σαν ~ κατέ-
φθαναν οι διαδηλωτές από όλες τις περιοχές τής Αθήνας ΣΥΝ. λαο-
θάλασσα, ανθρωποθάλασσα 3. ΙΑΤΡ. σαρκώδες εξόγκωµα στο δέρµα 
χεριών και ποδιών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µυρµηκία < µύρµηξ, βλ. κ. µυρµήγκι]. µυρµηγκιάζω ρ. 
αµετβ. {µυρµήγκιασα} 1. γεµίζω µυρµήγκια: παρά τους ψεκασµούς µε 
εντοµοκτόνο, κάθε άνοιξη µυρµηγκιάζουν τα πατώµατα και οι βρύσες 
τού σπιτιού · 2. αισθάνοµαι ελαφρά τσιµπήµατα ή µούδιασµα σε 
περιοχή τού σώµατος µου (συνήθ. λόγω κακής κυκλοφορίας τού 
αίµατος): καθόµουν άβολα πολλή ώρα και µυρµή-γκιασαν τα πόδια 
µου ΣΥΝ. µουδιάζω ANT. ξεµουδιάζω. — µυρµήγκιασµα (το). 

µυρµηγκότρυπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η φωλιά των µυρµη-
γκιών (βλ.λ.), η τρύπα που ανοίγουν στο χώµα, σε τοίχο ή σε άλλο 
υλικό τα µυρµήγκια, για να κατασκευάσουν τη φωλιά τους ΣΥΝ. µυρ-
µηγκιά. Επίσης µυρµηγκοφωλιά, µυρµηκίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως 
| χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το αίσθηµα ελαφρών τσιµπηµάτων (σαν να 
περπατούν πάνω στο δέρµα µυρµήγκια), που εµφανίζεται σε περιοχή 
τού σώµατος (λόγω συµπιέσεως αγγείων ή νεύρων κατά τη διάρκεια 
ορισµένων νόσων ή κακής κυκλοφορίας τού αίµατος). µυρµηκικός, -
ή, -ό [1802] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα µυρµήγκια (βλ.λ.) 2. ΧΗΜ. 
µυρµηκικό οξύ άκυκλη οργανική ένωση, το απλούστερο 
µονοκαρβονικό οξύ, που περιέχεται στο σώµα των µυρµηγκιών και 
άλλων εντόµων, καθώς επίσης και σε ορισµένα φυτά (λ.χ. στις τσου-
κνίδες) και σε βιολογικά υγρά (λ.χ. στον ιδρώτα) και χρησιµοποιείται 
στη βυρσοδεψία, τη βιοµηχανία υφάνσιµων ινών κ.α. µυρµηκοφάγος 
(ο) θηλαστικό ζώο τής Κ. και Ν. Αµερικής µε µακρύ κρανίο και 
σωληνοειδές ρύγχος κυρτό προς τα κάτω, µακριά ουρά και γαµψά 
µπροστινά νύχια, που τρέφεται µε µυρµήγκια και τερµί-τες, που 
συλλαµβάνει σκαλίζοντας το άνοιγµα των φωλιών τους και χώνοντας 
στο εσωτερικό τη µακριά κολλώδη γλώσσα του. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < νεολατ. myrmecophagus]. µύρο (το) 1. κοµµεορητίνη µε 
ευχάριστο άρωµα και κίτρινο ή καστα-νοκόκκινο χρώµα, που 
λαµβάνεται από διάφορα µικρά δέντρα και χρησιµοποιείται στην 
αρωµατοποιία, στην παρασκευή οδοντοπα-στών, αποσµητικών τού 
στόµατος και φαρµακοσκευασµάτων 2. (συνεκδ.) κάθε αρωµατικό 
έλαιο, φυσικό ή τεχνητό 3. (συνεκδ.) (α) η ευχάριστη οσµή που 
αναδίδει πρόσωπο ή πράγµα: ~ ανέβλυζε από τον τάφο τού αγίου ΣΥΝ. 
ευωδία, άρωµα ΑΝΤ. δυσοσµία, βρόµα (β) ΕΚΚΛΗΣ. óyio µύρο το 
αρωµατικό έλαιο που παρασκευάζεται αποκλειστικά από το 
Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κατά τις πρώτες 
ηµέρες τής Μ. Εβδοµάδας και καθαγιάζεται σε ειδική ακολουθία τη 
Μ. Πέµπτη, αποστέλλεται σε όλες τις ορθόδοξες Εκκλησίες και 
χρησιµοποιείται κατά το µυστήριο τού χρίσµατος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
µύρον, πιθ. < *(σ)µύρ-ον (αν ο παρακ. έσµύρισµαι παρουσιάζει το 
αρχαϊκό θέµα και δεν οφείλεται σε µετρικούς λόγους ή σε αναλογία 
προς τη λ. σµύρνα) < *smr(u)-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *smer(u)- 
«λίπος, γλίτσα», πβ. αρχ. γερµ. smero (> γερµ. Schmer «λίπος, πάχος»), 
αρχ. ιρλ. smi(u)r «µυελός» κ.ά. Οµόρρ. µύρ-αινα, µυρίζω, µυρ-εψός, 
µυρ-ωδιά κ.ά.]. µυροβλυτης (ο) {µυροβλυτών} ΕΚΚΛΗΣ. (για αγίους 
και µάρτυρες) αυτός από τα λείψανα τού οποίου αναδίδεται µύρο, 
ευωδιά: ο Άγιος ∆ηµήτριος ο ~. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µύρον + -βλύτης < αρχ. βλύζω «αναβλύζω, βράζω», 
αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. gâlati «χύνω, στάζω», αρχ. γερµ. 
quellan «πηγάζω»]. µυροβόλος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) αυτός που αναδίδει 
ευωδία µύρου (βλ.λ.), που αποπνέει άρωµα ΣΥΝ. ευωδιαστός, 
µυρωδάτος, µοσχοβό-λος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ < µύρο + -
βόλος < βάλλω]. µυροδοχειο (το) 1. δοχείο µικρού µεγέθους, στο 
οποίο φυλάσσεται µύρο (βλ.λ.) ή άλλο αρωµατικό υγρό ΣΥΝ. 
αρωµατοδοχείο 2. (ειδικότ.) ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό σκεύος τής 
Εκκλησίας, στο οποίο φυλάσσεται το άγιο µύρο (βλ. λ. µύρο). µύροµαι 
ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.-σπάν.) χύνω 
δάκρυα, εκδηλώνω τη θλίψη µου µε δάκρυα ΣΥΝ. κλαίω, θρηνώ ΑΝΤ. 
γελώ, χαίροµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µύροµαι (σπάν. το ενεργ. µύρω) < θ. µυρ-, που εµφανί-
ζεται στον αναδιπλασιασµένο τ. µορ-µύρ-ω (βλ. κ. µουρµουρίζω), συν-
δέθηκε δε σηµασιολογικώς µε τις λ. µυρίος και πληµ(µ)ύρα στη σηµ. 
«κύµατα ποταµού ή θάλασσας», πράγµα που επιτρέπει να θεωρή-
σουµε ως αρχική τη σηµ. «χύνω ποτάµια (άφθονα) δάκρυα»]. 
µυροποιείο (το) [1893] το εργαστήριο ή εργοστάσιο όπου παρα-
σκευάζεται µύρο (βλ.λ.) και αρωµατικά εκχυλίσµατα ΣΥΝ. αρωµατο-
ποιείο. µυροποιία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη και η βιοµηχανία 
παρασκευής µύρων (βλ.λ.) και αρωµατικών εκχυλισµάτων ΣΥΝ. 
αρωµατοποιία 2. (συνεκδ.) το εργαστήριο ή εργοστάσιο, όπου 
παρασκευάζονται µύρα ΣΥΝ. µυροποιείο, αρωµατοποιείο. — 
µυροποιός (ο/η) [αρχ.]. µυροπωλείο (το) [αρχ.] κατάστηµα όπου 
πωλούνται µύρα (βλ.λ.) και γενικά αρωµατικές ουσίες ΣΥΝ. 
αρωµατοπωλείο.  — µυροπώλης (ο) [αρχ.], µυροπώλις (η) [αρχ.] 
{µυροπώλιδος}. µυρουδιά (η) → µυρωδιά 
µυροφόρος, -ος/-α, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που φέρει, που κοµίζει 
µύρο, άρωµα: ~ σκεύος || «ρόδινο σούρουπο, ώρα µυροφόρα» (Λ. Μα-
βίλης) ΣΥΝ. αρωµατοφόρος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που εµπεριέχει ή πα-
ράγει, αναδίδει µύρο ΣΥΝ. ευώδης, ευωδιαστός, µυροβόλος ΑΝΤ. κά-
κοσµος, δύσοσµος, δυσώδης 3. (ειδικότ.) Μυροφόρες | Μυροφόροι 
(οι) οι τρεις ευλαβείς γυναίκες τής Γαλιλαίας, µαθήτριες τού Ιησού, 
οι οποίες προσήλθαν στον τάφο του µετά την ταφή, για να αλείψουν 
το σώµα του µε µύρα και άκουσαν πρώτες από τον άγγελο το µήνυµα 
τής Αναστάσεως. µυρσινέλαιο (το) [µτγν.] {µυρσινελαί-ου | χωρ. 
πληθ.} έλαιο το οποίο εξάγεται από τα φύλλα τής µυρσίνης (βλ.λ.) 
και έχει αντισηπτικές ιδιότητες (βλ. κ. λ. µυρτέλαιο) ΣΥΝ. µυρτόλη. 
Μυρσίνη (η) [αρχ.] γυναικείο όνοµα. 
µυρσίνη (η) {µυρσινών} (λογοτ.) η µυρτιά (βλ.λ.): «τής δικαιοσύνης 

ήλιε νοητέ και ~ εσύ δοξαστική» (θ. Ελύτης). Επίσης µερσίνα κ. µερ-
σίνη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. µύρσινος < µύρτινος < µύρ-
τος (βλ. λ. µυρτιά)]. 
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µυρτέλαιο (το) {µυρτελαίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. άχρωµο αιθέριο έλαιο µε 
αρωµατική οσµή, που εξάγεται µε απόσταξη από τα φύλλα τής µυρτιάς (βλ.λ.) 
και χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική και την αρωµατοποιία, καθώς διαθέτει 
αξιόλογες αντισηπτικές ιδιότητες ΣΥΝ. µυρσινέλαιο, µυρτόλη. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. essence de myrte]. 

µυρτιά (η) αειθαλής αρωµατικός θάµνος µε φύλλα σκληρά, γυαλιστερά, µυτερά 
ή ωοειδή, που όταν κοπούν αναδίδουν άρωµα, µικρά λευκά άνθη και 
µαυροκόκκινους καρπούς. Επίσης µύρτος [αρχ.]. — µύρτινος, -η, -ο [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µυρτέα (µε συνίζηση) < αρχ. µύρτον, αβεβ. εΐύµου. Η 
σηµασιολ. απόσταση από τις λ. µυρίκη (βλ.λ.) και µύρρα δεν επιτρέπει την 
ετυµολ. τους σύνδεση ούτε την αναγωγή τους σε σηµιτ. ρίζα. Η παρουσία τού 
ανθρωπωνυµίου Μύρσιλος στη Λέσβο και τού χεττ. Muräitis ενισχύουν την 
άποψη ότι οι λ. έχουν µικρασιατική προέλευση. Η λ. πέρασε µέσω τού λατ. 
murtus και σε άλλες γλώσσες (πβ. γαλλ. myrte), τη δανείστηκαν δε η 
Αρµενική (murt) και η Περσική (rnûrd)]. 

µύρτο (το) 1. ο καρπός (µη εδώδιµος) τής µυρτιάς 2. (κατ' επέκτ.) φυλλοφόρο 
κλαδί µυρτιάς, που χρησιµοποιείται κυρ. για διακοσµητικούς σκοπούς: η 
εκκλησία ήταν στολισµένη µε ~ · 3. ΑΝΑΤ. µύρτα (τα) οι σαρκώδεις και 
ακανόνιστου σχήµατος προεξοχές, που παρατηρούνται στην είσοδο τού 
κόλπου τής γυναίκας µετά τον πρώτο τοκετό και αποτελούν τα υπολείµµατα 
τού παρθενικού υµένα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µόδα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µύρτον (βλ. λ. 
µυρτιά)]. 

µυρτοειδης, -ής, -ές {µυρτοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που οµοιάζει µε 
µύρτο (βλ.λ.), που έχει σχήµα και µορφή µύρτου 2. (ειδικότ.) αυτός που 
µοιάζει µε καθένα από τα µύρτα (βλ. λ. µύρτο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

µυρτόλη (η) {χωρ. πληθ.} το µυρτέλαιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ.   Ελληνογενής   ξέν.   
όρ.,   συγκεκοµµένος   τ.   τού   νεολατ. myrtoleum]. 

µύρτος (η) → µυρτιά 
Μ υ ρτώ (η) γυναικείο όνοµα. 

[ΕΤΥΜ. < µύρτο (βλ.λ.)]. 
µυρτώνας (ο) [µτγν.] έκταση µε µυρτιές, τόπος κατάφυτος από µυρτιές. 
Μυρτώο (Πέλαγος) (το) η θαλάσσια περιοχή µεταξύ των Κυκλάδων και των 

Α. ακτών τής Πελοποννήσου. 
[ETYM. < αρχ. Μυρτώον, ονοµασία που αποδιδόταν στον µυθικό Μύρ-τιλο 
(ηνίοχο τού βασιλιά Οινόµαου), τον οποίο έριξε στη θάλασσα από το 
ακρωτήριο Γεραιστό ο Πέλοψ]. 

µυρωδάτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που αναδίδει ευχάριστη οσµή, άρωµα: ~ 
λουλούδι | σαπούνι ΣΥΝ. αρωµατικός, ευώδης, εύοσµος, ευω-διαστός ANT. 
κάκοσµος, δύσοσµος, δυσώδης. 

µυρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {µυρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που µυρίζει 
σαν το µύρο, που έχει πολύ ωραίο άρωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οσµή. 

µυρωδιά κ. (λαϊκ.) µυρουδιά (η) 1. κάθε οσµή (ευχάριστη ή δυσάρεστη) που 
αναδίδει (κάποιος/κάτι): µε ξετρέλανε η ~ τού γιασεµιού || το παλιό σπίτι έβγαζε 
~ µούχλας και κλεισούρας ΣΥΝ. απόπνοια, οσµή 2. (ειδικότ.) η ευχάριστη 
οσµή που αναδίδεται από κάπου και διεγείρει το αισθητήριο τής όσφρησης: ~ 
λουλουδιών | φαγητού ΣΥΝ. ευωδιά, ευοσµία ΑΝΤ. κακοσµία, δυσοσµία, 
δυσωδία, βρόµα· ΦΡ. (α) (µτφ.) παίρνω µυρωδιά (µεσν. φρ.) αντιλαµβάνοµαι 
(κάτι/κάποιον) µε τη διαίσθηση ή το ένστικτο, προαισθάνοµαι κάτι δυσάρεστο 
προτού συµβεί: ευτυχώς που πήρα αµέσως µυρωδιά τι συνέβαινε και φυλά-
χτηκα || αυτός σε κοροϊδεύει- δεν το έχεις πάρει µυρωδιά τόση ν ώρα; ΣΥΝ. 
(µτφ.) µυρίζοµαι, (αργκό) παίρνω χαµπάρι, παίρνω πρέφα (β) για τη µυρωδιά 
για περιπτώσεις στις οποίες προσφέρεται µικρή ποσότητα φαγητού σε 
επισκέπτη, επειδή µύρισε το φαγητό: δοκίµασε λίγο, έτσι ~ (γ) µε παίρνει η 
µυρωδιά φτάνει στη µύτη µου η µυρωδιά από κάτι: µε πήρε η µυρωδιά απ' το 
κρέας (δ) µου ήρθε µια µυρωδιά µύρισα κάτι, έφτασε µια µυρωδιά στη µύτη 
µου: - ψηµένου κρέατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οσµή. [ETYM. < (ΐεσν. µυρωδιά < 
µτγν. µυρώδης < µύρον + -ώδης (βλ.λ.)]. 

µυρωδικό (το) [µεσν.] 1. αρωµατικό εκχύλισµα ή παρασκεύασµα σε µορφή 
υγρού, που χρησιµοποιείται ως καλλυντικό ΣΥΝ. άρωµα, µυρωδιά, µύρο, 
κολόνια · 2. αρωµατικό καρύκευµα που χρησιµοποιείται στη µαγειρική και τη 
ζαχαροπλαστική για τον εµπλουτισµό τής γεύσης και τής οσµής φαγητών και 
γλυκυσµάτων: στους κεφτέδες βάζει πολλά - ΣΥΝ. µυριστικό, µπαχαρικό, 
καρύκευµα. 

µύρωµα (το) → µυρώνω 
Μύρων (ο) {Μύρων-ος, -α} 1. αρχαίος Έλληνας γλύπτης (5ος αι. π.Χ.): ο 

δισκοβόλος τού - 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Μύρωνας [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < µύρον (βλ.λ.)]. 

µυρώνω ρ. µετβ. {µύρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αλείφω ή ραντίζω µε αρωµατικό 
εκχύλισµα, µε µύρο ΣΥΝ. αρωµατίζω 2. ΕΚΚΛΗΣ. αλείφω µε άγιο µύρο (βλ.λ.) 
τον βαπτιζόµενο ή το µέτωπο, τα µάγουλα, το σαγόνι και τις παλάµες των 
χεριών των χριστιανών κατά τη διάρκεια τής ακολουθίας τού Ευχελαίου (Μ. 
Τετάρτη) και σε άλλες τελετές ή εορτές 3. (η µτχ. µυρωµένος, -η, -ο) (α) 
αυτός που αναδίδει ευωδιά: ~ ατµόσφαιρα | µαλλιά | κορµί ΣΥΝ. 
αρωµατισµένος, ευώδης, εύοσµος ΑΝΤ. δυσώδης, δύσοσµος, κάκοσµος (β) 
ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που έχει γίνει χριστιανός, που αποτελεί µέλος τής Εκκλησίας 
µετά το µυστήριο τού Βαπτίσµατος και τού Χρίσµατος: «βαφτισµένο, ~, τού 
Θεού παραδοµένο» ΑΝΤ. αµύρωτος, αβάπτιστος. — µύρωµα (το) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. µυρώ (-όω) < µύρον]. 

µυς (ο) {µυ (λόγ. µυός), µυ | µύες (κ. µυς), µυών, µύες (λόγ. µυς)} 1. 

ΑΝΑΤ. το σαρκώδες και ινώδες όργανο τού σώµατος ανθρώπων και ζώων, που 
αποτελείται από ευδιέγερτες, συσταλτές ίνες (τις µυϊκές ίνες), οι οποίες 
συγκροτούν ιστούς· διαδραµατίζει σπουδαιότατο ρόλο στη λειτουργία τού 
οργανισµού, καθώς µε τις συστολές του προκαλεί τις εκούσιες και ακούσιες 
κινήσεις των µελών τού σώµατος και ιδ. των οστών τού σκελετού: γυµνάζει 
τους ~ του || µε το τρέξιµο θα σφίξουν οι ~ || ελαστικότητα | χαλάρωση µυός || 
λείοι | γραµµωτοί ~ || σώµα γεµάτο µυς ΣΥΝ. µυώνας, (καθηµ.) ποντίκι 2. 
(αρχαιοπρ.) ο ποντικός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µυς < I.E. *müs- «ποντίκι - µυς τού σώµατος», πβ. σαν-σκρ. 
müh, λατ. mus, υποκ. musculus «µικρό ποντίκι - µυς τού σώµατος» (> γαλλ. 
muscle), περσ. mus, αρµ. mukn, αρχ. γερµ. mus, γερµ. Maus, αγγλ. mouse κ.ά. 
Η αρχική σηµ. τής I.E. λ. είναι «ποντίκι», η δε σηµ. «µυς τού σώµατος» 
οφείλεται στη µορφή που λαµβάνει ο βραχίονας κατά τις συσπάσεις των 
µυών, µε αποτέλεσµα να φέρνει στον νου το ποντίκι. Η διπλή αυτή χρήση 
παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις προµνηµονευθείσες γλώσσες]. 

µυς - ποντικός - αρουραίος. Το µυς έχει διπλή σηµασία: (α) Στην αρχαία 
και τη λόγια γλώσσα σήµαινε το τρωκτικό που είναι γνωστό σήµερα ως 
ποντικός (β) Στην αρχαία και τη σύγχρονη γλώσσα δηλώνει όργανο τού 
ανθρώπινου σώµατος (και των ζώων), που στο σύνολο του ως µυϊκό 
σύστηµα ρυθµίζει την κίνηση τού ανθρώπου (και των ζώων). Στη δήλωση 
των τρωκτικών το µυς υποκαταστάθηκε από τα επίθετα του ποντικός (µυς) 
και αρουραίος (µυς), που λειτουργούν ως ουσιαστικά. Και το µεν 
αρουραίος παράγεται από το άρουρα «γη, αγρός» και η κύρια σηµασία του 
είναι «αγροτικός», ενώ το ποντικός ετυµολογείται είτε από τη γεωγραφική 
περιοχή τού Πόντου και σήµαινε «από τον Πόντο» (δηλώνοντας πιθ. 
αρχικά «τη νυφίτσα») είτε από τη λ. πόντος «θάλασσα» (πβ. Εύξεινος 
Πόντος), σηµαίνοντας «θαλάσσιος, των πλοίων». Η κλίση τής λ. µυς είναι 
η εξής: 

Ενικός Πληθυντικός 
ο     µυς οι      µύες | µυς 
τού µυ | µυός   των   µυών 
τον µυ τους µύες | µυς 

Οι τ. τού µυός και τους µυς προέρχονται από τη λόγια γλώσσα, ενώ ο τ. οι 
µυς πλάστηκε αναλογικά προς τον τ. τής αιτ. Ενίοτε αντί για το µυς 
χρησιµοποιείται η λ. µυώνας, ωστόσο το µυώνας είναι καλύτερο να 
χρησιµοποιείται µε την κύρια σηµασία του, που είναι περιληπτική: «δέσµη 
µυών». 

µυσαρός, -ή (λόγ. -ά), -ό (λόγ.) ο ηθικά επιλήψιµος, άξιος αποστροφής, 
απέχθειας, αυτός που προκαλεί φρίκη και αποτροπιασµό: ~ δολοφόνος | 
εγκληµατίας || ~ έγκληµα | κακούργηµα ΣΥΝ. απεχθής, βδελυρός, στυγερός, 
σιχαµερός, αποτρόπαιος. — µυσαρότητα (η) [µτγν.], µυσαρώς επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µύσος «ακαθαρσία, βδέλυγµα», πιθ. < *µύδ-σ-ος (πβ. αρχ. 
µυδ-άω «είµαι υγρός, λειώνω») < *mud-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *meu-d- 
«υγρός, µουχλιασµένος», πβ. ιρλ. mosach «βρόµικος» (< *mud-säko), ουαλ. 
mws «αναδίδω άσχηµη µυρωδιά», ρωσ. musliti «γλείφω» κ.ά. Οµόρρ. µύδ-ρος 
(βλ.λ.)]. 

µύσις (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. το κλείσιµο ή η σύσφιξη των 
βλεφάρων ή των χειλιών 2. (ειδικότ.) η προσωρινή συστολή ή η διαρκής 
στένωση τής κόρης των οφθαλµών ως συνέπεια τής αντανάκλασης τού φωτός 
ή τής λήψης ορισµένων φαρµάκων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µύω «κλείνω (τα 
µάτια, τα χείλη κ.τ.ό.)». Βλ. κ. µυώ]. 

µυσταγωγία (η) [µτγν.] {µυσταγωγιών} 1. η εισαγωγή και κατήχηση, συνήθ. µε 
ειδική τελετή, σε µυστήρια που σχετίζονται µε θρησκεία ή αίρεση: για να 
γίνουν δεκτά τα νέα µέλη, συµµετέχουν σε διάφορες τελετουργικές ~ ΣΥΝ. 
µύηση, τελετή µύησης, τελετουργία 2. (ειδικότ.) ΕΚΚΛΗΣ. η (συµβολική) 
θυσία τού σώµατος και τού αίµατος τού Χριστού, που τελείται από τον ιερέα 
κατά τη Θεία Λειτουργία: θεία | ιερή ~ 3. (κατ' επέκτ.) οποιοδήποτε 
σύγγραµµα, θέαµα, ακρόαµα ή άλλη τελετή προκαλεί έκσταση ή πνευµατική 
ανάταση και ηθική εξύψωση: µελωδίες που αιχµαλωτίζουν τον ακροατή και 
προσφέρουν µια αξέχαστη µουσική - || το περασµένο Σάββατο 
παρακολουθήσαµε στην Επίδαυρο µια αληθινή θεατρική ~. — (λόγ.) 
µυοταγωγώ ρ. [µτγν.] {-είς.-Γ 

µυσταγωγικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µυσταγωγία, που 
έχει τον χαρακτήρα µυσταγωγίας: ~ τελετουργία | ιερουργία 2. ΘΕΟΛ. 
µυσταγωγική θεολογία µορφή τής Λειτουργικής που εξετάζει τον πνευµατικό 
συµβολισµό τής Θείας Λειτουργίας και γενικά των θρησκευτικών τελετών όχι 
κατά την ιστορική τους εξέλιξη, αλλά από µυστηριακή άποψη. 

µυσταγωγός (ο/η) 1. αυτός που εισάγει, που µυεί σε µυστήρια ή µυστηριακές 
τελετές θρησκείας, αίρεσης, µυστικής οργάνωσης κ.λπ. ΣΥΝ. κατηχητής, 
µυητής 2. (µτφ.) αυτός που πρωτοστατεί στη διδασκαλία και τη διάδοση 
επιστήµης ή τέχνης, ευγενούς ιδέας, υψηλού ιδανικού κ.λπ., που αφιερώνει τη 
ζωή και τη δράση του σε αυτό τον σκοπό: ~ τής σύγχρονης τέχνης. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < µύστης + αγωγός]. 

µυοταγωγώ ρ. → µυσταγωγία 
µυστακοφόρος, -ος, -ο [1868] (λόγ.) 1. (για πρόσ.) ο άνδρας που έχει µουστάκι 

και µάλιστα µεγάλο ΣΥΝ. (λαϊκ.) µουστακαλής, µουστάκιας ΑΝΤ. αµούστακος 
2. (γενικά) αυτός που έχει µουστάκι ή που φέρει τρίχες, οι οποίες µοιάζουν µε 
µουστάκι: ~ ζώο | στάχυ ΣΥΝ. µουστα-κοφόρος. 
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µύσταξ (ο) {µύστ-ακος | -ακες, -άκων) (λόγ.) 1. το µουστάκι · 2. το 
τυπογραφικό άγκιστρο ({ }). [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. µουστάκι]. 

µυστηριακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα µυστήρια, 
που προορίζεται για τελετή µυστηρίου ή χρησιµοποιείται σε αυτήν: 
~ σύµβολο | όργανο | γοητεία | σιωπή 2. (µτφ.) αυτός που έχει τον χα-
ρακτήρα µυστηρίου, που λέγεται, πράττεται ή συντελείται µε τρόπο 
µυστικό και αινιγµατικό: ~ ενέργεια | έκφραση | επικοινωνία ΣΥΝ. µυ-
στηριώδης, αινιγµατώδης, αινιγµατικός, σιβυλλικός ΑΝΤ. φανερός, 
απλός, κοινός 3. ΘΡΗΣΚ. µυστηριακή θρησκεία καθεµιά από τις από-
κρυφες λατρείες που εµφανίστηκαν στην αρχαία Ελλάδα (λ.χ. τα 
Ελευσίνια ή τα Ορφικά Μυστήρια), την Αίγυπτο και τη Ρώµη (λ.χ. η 
λατρεία τής Ίσιδος) και έφθασαν στο αποκορύφωµα τής διαδόσεως 
τους κατά τους τρεις πρώτους αιώνες µ.Χ., µε κύριο χαρακτηριστικό 
το ότι είχαν θεσπίσει τελετές µυστηρίου και απόκρυφες, λατρευτικές 
συγκεντρώσεις, συνδεδεµένες µε κάποια θεότητα, οι οπαδοί τους 
επιδίδονταν σε ποικίλες τελετές («όργια»), χρησιµοποιούσαν µυστι-
κά σύµβολα, µαγικές ρήσεις κλπ., επιζητώντας θρησκευτικές εµπει-
ρίες διαφορετικές από εκείνες που προσέφεραν οι επίσηµες, δηµόσιες 
θρησκείες. 

µυστήριο (το) {µυστηρί-ου | -ων} 1. ΘΡΗΣΚ. τελετουργία µυστική και 
συµβολική κατά τη λατρεία µιας θεότητας µε διαφορετικό τρόπο από 
αυτόν τής επίσηµης θρησκείας, στην οποία µπορούσαν να συµµετά-
σχουν µόνον οι µυηµένοι (µύστες) και στην οποία υπήρχαν κοινά 
γεύµατα, κοινοί χοροί και ιεροτελεστίες: τα Ελευσίνια | τα Ορφικά ~ 
|| τα ~ τής Σαµοθράκης | προς τιµήν τής Ίσιδος | τού Μίθρα || µύηση 
σε ~ ΣΥΝ. ιερουργία, ιεροπραξία, ιεροτελεστία 2. ΘΕΟΛ. καθεµιά από 
τις επτά ιερές τελετές (βάπτισµα, χρίσµα, Θεία Ευχαριστία, µετάνοια 
ή εξοµολόγηση, ευχέλαιο, γάµος, ιεροσύνη), στο πλαίσιο τής οποίας 
µεταδίδονται µέσα από υλικά και αισθητά στοιχεία καθεµιάς και κατά 
τρόπο µυστηριώδη οι ειδικές δωρεές τής θείας χάριτος σε κάθε 
µέλος τής Εκκλησίας που συµµετέχει σε αυτήν: παράδοση | τέλεση 
τού - || τα άχραντα ~ (η Θεία Ευχαριστία) || µετέχω | κοινωνώ των 
αχράντων µυστηρίων · 3. οτιδήποτε µένει ακατανόητο και ανεξήγητο 
για την ανθρώπινη σκέψη και κρίση, το απροσπέλαστο για τον 
ανθρώπινο νου, αυτό που ο άνθρωπος δεν µπορεί να ερµηνεύσει: το ~ 
της δηµιουργίας | τού σύµπαντος | τής ζωής | τής φύσης | τής ψυχής || 
τι - είναι η ψυχή τού ανθρώπου ΣΥΝ. άγνωστο, ακατάληπτο, ανερ-
µήνευτο 4. οτιδήποτε δυσκολεύεται να κατανοήσει κανείς, καθετί 
κρυφό ή αινιγµατικό: «~ κατάντησες για µένα» (λαϊκ. τραγ.) || ήρθε 
για να ξεδιαλύνει το ~ τού φόνου || χροιά | πέπλος µυστηρίου || πυκνό 
| ανεξιχνίαστο | αξεδιάλυτο ~ || διαλευκαίνω | λύνω | εξηγώ | εξι-
χνιάζω | ρίχνω φως στο - || παραµένει ~ η αιτία αυτής τής απόφασης 
ΣΥΝ. αίνιγµα, µυστικό· ΦΡ. το κλειδί τού µυστηρίου το αποφασιστικό 
στοιχείο που οδηγεί κατευθείαν και χωρίς σφάλµατα στη λύση αι-
νίγµατος, την αποκάλυψη µυστικού κ.λπ. 5. (συνεκδ.) η ύπαρξη άγνω-
στων, αινιγµατικών στοιχείων σχετικά µε ένα ζήτηµα· ασάφεια: ~ κα-
λύπτει ακόµη την απόπειρα αυτοκτονίας || η απάντηση σας προσθέτει 
νέο ~ στην υπόθεση- ΦΡ. ιστορία | ταινία µυστηρίου έντεχνη αφήγηση 
µε κύριο γνώρισµα το στοιχείο τού «αγνώστου» ή ιστορία αγωνίας, 
φρίκης και τρόµου, εξιστόρηση τής διαλεύκανσης εγκλήµατος, 
διήγηση επιστηµονικής φαντασίας, υπόθεση διπλωµατικής σκευω-
ρίας κ.ά. ΣΥΝ. θρίλερ 6. (α) (στο Βυζάντιο) ιερή θεατρική παράσταση 
µε θέµα από την Α.Γ., τους βίους των αγίων ή τα Απόκρυφα Ευαγγέ-
λια, µε διδακτικό περιεχόµενο' το θρησκευτικό δράµα (β) ένα από τα 
τρία βασικά είδη τού µεσαιωνικού λαϊκού θεάτρου (τα άλλα είναι τα 
«θαύµατα» και οι «ηθικές αλληγορίες») µε θέµατα από τη Βίβλο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. µυστήριον < µύστης (βλ.λ.)]. 

µυστηριολογία (η) [1878] {χωρ. πληθ.} 1. η περιγραφή, µελέτη και 
ερµηνεία κάθε απόκρυφης τελετής ή/και διδασκαλίας, που περιλαµ-
βάνεται στις αρχαίες θρησκείες 2. (ειδικότ.) η µελέτη τού βαθύτερου 
νοήµατος των αρχαίων µυστηρίων (βλ.λ.) από φιλοσοφική και ηθική 
άποψη ΣΥΝ. αποκρυφισµός, µυστικισµός. 

µυστήριος, -α, -ο [1834] 1. αυτός που περιβάλλεται ή χαρακτηρίζεται 
από µυστήριο, που οι σκέψεις, οι πράξεις, η συµπεριφορά του κ.λπ. 
δεν εξηγούνται εύκολα ή έχουν µυστηριώδη ή/και ύποπτα χα-
ρακτηριστικά: πολύ ~ αυτός ο άνθρωπος· ποτέ δεν ξέρεις τι σκέφτεται 
στην πραγµατικότητα || ~ ενέργεια | απόφαση | δήλωση ΣΥΝ. αι-
νιγµατικός, ακατανόητος, ακατάληπτος, ανεξήγητος, ύποπτος ΑΝΤ. 
απλός, ευθύς, καθαρός, φανερός, κατανοητός 2. ιδιόµορφος, παράξε-
νος: ~ είσαι! Γιατί δεν κάνεις και συ ό,τι και οι άλλοι; || είναι ~ τύπος- 
συµπεριφέρεται πολύ ιδιότροπα- ΦΡ. µυστήριο πράγµα | µυστήριο για 
περιπτώσεις έκπληξης και απορίας για κάτι περίεργο, ακατανόητο ή 
ανεξήγητο- χρησιµοποιείται και ως επιφών.: µυστήριο παραµένει το 
πώς διέρρευσε η είδηση || εδώ µέσα συµβαίνουν µυστήρια πράγµατα! 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. µυστηριώδης, -ης, -ες [µτγν.] {µυστηριώδ-ους 
| -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που αποτελεί µυστήριο, που ενεργεί 
αινιγµατικά, που προκαλεί απορία, που δεν µπορεί να κατανοηθεί ή 
να εξηγηθεί εύκολα: ~ σιγή | φόνος | θάνατος | φωνή | ασθένεια | 
συνθήκες | φαινόµενο | έγκληµα/ εξαφάνιση/ αυτοκτονία/ ύφος/ 
υπόθεση/ συνωµοσία ΣΥΝ. ακατανόητος, ακατάληπτος, ανερµήνευτος, 
ανεξήγητος, αινιγµατικός ΑΝΤ. κατανοητός, καταληπτός, απλός, 
φανερός, ερµηνεύσιµος, εξηγήσιµος 2. αυτός που προκαλεί αγωνία, 
φόβο, ανησυχία: ~ φωνές ακούγονταν κάθε βράδυ || ένα σκοτεινό και ~ 
υπόγειο. — µυστηριωδώς επίρρ. m- ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, µυστικός. 
µύστης (ο) {µυστών) (λόγ.) 1. πρόσωπο που έχει µυηθεί στα µυστήρια 
(βλ.λ.), που διδάχθηκε ή κατηχήθηκε στο περιεχόµενο των µυστικών 
συµβόλων και τελετουργιών (ενν. από µυσταγωγό) ΣΥΝ. µυηµένος, κα- 

τηχηµένος ΑΝΤ. αµύητος 2. (µτφ.) πρόσωπο που κατέχει τέλεια, που 
γνωρίζει σε βάθος επιστήµη ή τέχνη και αφιερώνει τη ζωή και τη 
δράση του στην υπηρεσία και τη διάδοση της: ~ τής µουσικής | τής 
ζωγραφικής | τού ροµαντισµού | τής τεχνολογικής προόδου ΣΥΝ. µυ-
σταγωγός, επαΐων ΑΝΤ. αδαής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
µυω «κλείνω (τα µάτια, τα χείλη κ.λπ.)». Βλ. λ. µυώ. Η λ. µύστης 
δήλωνε αρχικώς αυτόν που κλείνει το στόµα του, που δεν 
επαναλαµβάνει, δεν αποκαλύπτει τίποτε από όσα είδε και άκουσε 
στον χώρο τελέσεως των µυστηρίων]. 

µυστικισµός (ο) [1812] {χωρ. πληθ.) 1. ΦΙΛΟΣ.-ΘΡΗΣΚ. (α) φιλοσοφικό 
και θρησκευτικό δόγµα, σύµφωνα µε το οποίο ο άνθρωπος φθάνει 
στην τέλεια γνώση, στην έσχατη πραγµατικότητα, µέσα από την έκ-
σταση που οδηγεί σε µια αναγωγική κίνηση τού πνεύµατος προς το 
υπερβατικό και τελειώνεται µε την άµεση βίωση τής ένωσης µε το 
θείο κατά µυστηριώδη, ακατάληπτο και άρρητο τρόπο (β) η τάση που 
δέχεται την ύπαρξη απόκρυφων, υπερφυσικών δυνάµεων και υπο-
στηρίζει ότι η δράση και η επίδραση τους είναι καθοριστική για την 
πορεία τού κόσµου και των ανθρώπινων πραγµάτων (γ) το σύνολο 
των φιλοσοφικών και θεολογικών δοξασιών που βασίζονται στην πα-
ραπάνω θέση: ο ~ τού Μεσαίωνα || χριστιανικός | ινδουιστικός | ισλα-
µικός ~ ΑΝΤ. ορθολογισµός, νοησιαρχία 2. (κατ' επέκτ.) η τάση προς 
καθετί το µυστηριώδες, η αναζήτηση τής δράσης µυστικών και ακα-
τάληπτων δυνάµεων ακόµη και στα πιο απλά και καθηµερινά πράγ-
µατα τού κόσµου και τής ζωής: η θλίψη από τον θάνατο τής γυναίκας 
του τον είχε οδηγήσει στον ~ και στη θρησκοληψία 3. (καταχρ.) η τή-
ρηση απόλυτης εχεµύθειας ΣΥΝ. µυστικότητα ΑΝΤ. ακριτοµυθία, 
φλυαρία. — µυστικιστής (ο) [1876], µυστικίστρια (η) [1896]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. mysticisme]. 

µυστικιστικός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε τον µυστικισµό 
(βλ.λ.) και τους οπαδούς του: - θεωρία | δοξασία | στοιχείο | πνεύµα | 
βίωση | παροξυσµός. — µυστικιστικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ίστικος. 

µυστικό (το) 1. οτιδήποτε είναι ή µένει κρυφό, δηλ. δεν ανακοινώνε-
ται ή δεν πρέπει να ανακοινωθεί σε άλλους· καθετί που κρατά κανείς 
αποκλειστικά και µόνο για τον εαυτό του: εθνικό | κρατικό | επιστη-
µονικό | προσωπικό | φοβερό | επτασφράγιστο - || κρύβω | κρατώ | σέ-
βοµαι | εκµυστηρεύοµαι | αποσπώ | προδίδω ένα ~ || έχω µυστικά από 
κάποιον (δεν του λέω τα πάντα) ΣΥΝ. κρυφό, απόκρυφο, απόρρητο 
ΑΝΤ. φανερό, κοινό, ανακοινώσιµο· ΦΡ. κοινό µυστικό οτιδήποτε απο-
κρύπτεται επιµελώς από τους άµεσα ενδιαφεροµένους, ενώ στην 
πραγµατικότητα είναι γνωστό σε πολλούς άλλους, οι οποίοι µε τη 
σειρά τους υποκρίνονται ότι το αγνοούν 2. (α) κάθε τρόπος (ή µέθο-
δος) άγνωστος στους πολλούς, που εξασφαλίζει επιτυχία ή γενικώς 
θετικά αποτελέσµατα σε κάποιον: κανείς δεν ξέρει το ~ τής επιτυχίας 
του || κάθε δουλειά έχει τα ~ της || ο µάστορας αρνήθηκε να φανερώσει 
τα ~ τής τέχνης του || το ~ τής νεότητας | τής γοητείας (β) καθετί 
άγνωστο στους πολλούς, που εξηγεί ή αποκαλύπτει κάτι: τα ~ τού 
έρωτα αποκαλύπτει έρευνα επιστηµόνων || τον µύησε στα ~ τής 
ελληνικής κουζίνας 3. (καταχρ.) το µυστήριο, καθετί που ο άνθρωπος 
δεν έχει την ικανότητα να κατανοήσει, να εξηγήσει ή να ερµηνεύσει: 
το ~ τής δηµιουργίας | τής ζωής | τής ανθρώπινης ψυχής ΣΥΝ. ανεξή-
γητο, άγνωστο. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. µυστικός (βλ.λ.)]. 

µυστικοπαθής, -ής, -ές [1897] {µυστικοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)) 1. 
αυτός που δεν αποκαλύπτει στους άλλους τις σκέψεις, τις πράξεις, 
τα συναισθήµατα του, γενικά ό,τι αφορά στη ζωή του, που έχει την 
τάση να τα κρατά µυστικά: είναι τόσο ~, που ούτε στην οικογένεια 
του δεν λέει τι σκοπεύει να κάνει ΣΥΝ. κρυφός, κρυψίνους 2. αυτός 
που ρέπει προς τον µυστικισµό (βλ.λ.) ΣΥΝ. µυστικιστής, µυστικιστι-
κός. — µυστικοπάθεια (η) [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

µυστικός, -ή, -ό 1. αυτός που υπάρχει ή γίνεται στα κρυφά, που το 
περιεχόµενο του δεν φανερώνεται ή δεν ανακοινώνεται, δεν γνωστο-
ποιείται: ~ σχέδιο | µήνυµα | κατάλογος | επαφή | συνάντηση | συ-
νεννόηση | συµφωνία | διαπραγµατεύσεις | έσοδα | κονδύλια | δράση | 
κώδικας | συνοµιλία/ ειδύλλιο! οργάνωση! ψηφοφορία! γάµος! σύ-
σκεψη ΣΥΝ. κρυφός, απόκρυφος, απόρρητος ΑΝΤ. γνωστός, φανερός· 
ΦΡ. (α) µυστικός (αστυνοµικός) ο αστυνοµικός που εκτελεί αποστο-
λές µε πολιτική περιβολή, για να µην αναγνωρίζεται (β) µυστικός 
πράκτορας βλ. λ. πράκτορας (γ) µυστική υπηρεσία η υπηρεσία που 
ασχολείται γενικά µε τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για 
την ασφάλεια τής χώρας και ειδικότ. µε την κατασκοπία και την 
αντικατασκοπία (δ) µυστική εταιρεία οργάνωση µε µυηµένα µέλη, τα 
οποία έχουν υιοθετήσει διακριτικούς τρόπους επικοινωνίας (χειρα-
ψία, υπογραφή, σύµβολα, οµιλία κ.λπ.) µε πολιτικούς, εθνικούς, οικο-
νοµικούς κ.ά. σκοπούς: η Φιλική Εταιρεία ήταν µια - 2. (ειδικότ. για 
πρόσ.-σπάν.) (α) ο µυστικοπαθής και ιδιαίτ. αυτός που δρα µε τρόπο 
κρυφό και δόλιο, για να αποκοµίσει το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος: 
ήταν τόσο ~, ώστε ποτέ δεν ήξερες πώς θα αντιδράσει ή τι θα κάνει 
ΣΥΝ. κρυψίνους, µυστικοπαθής, ύπουλος, δόλιος, σκοτεινός ΑΝΤ. ειλι-
κρινής, ανυστερόβουλος, ντόµπρος (β) (κατ' επέκτ.) ο εχέµυθος ΑΝΤ. 
ακριτόµυθος, φλύαρος (γ) µυστικός (ο) αυτός που ασχολείται µε τον 
µυστικισµό ή που εµβαθύνει στην µυστηριακή διάσταση µιας θρη-
σκείας: οι µυστικοί τού χριστιανισµού ΣΥΝ. µυστικιστής · 3. αυτός 
που σχετίζεται µε τα µυστήρια (βλ.λ.): - Ίακχος (το µυστηριώδες 
άσµα που ψαλλόταν προς τιµήν τού Ιάκχου)" ΦΡ. (α) Μυστικός ∆εί-
πνος (i) το τελευταίο δείπνο τού Ιησού Χριστού µε τους µαθητές του, 
λίγο πριν από τη Σταύρωση, κατά τη διάρκεια τού οποίου παραδόθη-
κε από τον Χριστό το µυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας (ii) το αντί-
στοιχο εικονογραφικό θέµα (iii) (µτφ.) κάθε κρυφό δείπνο ή συγκέ-
ντρωση προσώπων, στο οποίο συζητούνται θέµατα ή λαµβάνονται 
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αποφάσεις που δεν ανακοινώνονται: ο ~ των τεσσάρων διαφωνού-
ντων τού κόµµατος (β) µύρο µυστικό το άγιο µύρο (βλ. λ. µύρο) 4. αυ-
τός που σχετίζεται µε τον (θρησκευτικό) µυστικισµό (βλ.λ.): ~ κλίση 
| έκσταση | διδασκαλία | θεολογία ΣΥΝ. µυστικιστικός. — µυστικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο σχετιζόµενος µε τα µυστήρια, ο απόκρυ-
φος», < µύστης (βλ.λ.)]. 

µυστικός: συνώνυµα. Στον εννοιολογικό χώρο τού «µυστικού» 
χρησιµοποιούνται πολλές λέξεις µε σηµασιολογικές διαφορές και 
αποχρώσεις. Αρχαιότερο και δηλωτικότερο είναι το ίδιο το µυστι-
κός, το οποίο ανάγεται στους µύστες, στους µυουµένους στα 
Ελευσίνια Μυστήρια (ετυµολογικώς όλα τα οµόρριζα ανάγονται 
στο µύω «κλείνω», ενν. τα µάτια- µύστης ήταν αυτός που έκλεινε 
τα µάτια ή που έκλεινε το στόµα, που δεν µιλούσε για τα µυστή-
ρια στα οποία εισαγόταν). Τα κρυφός και (το επιτατικό του) από-
κρυφος δηλώνουν όχι τόσο κάτι που είναι γνωστό σε περιορισµένο 
κύκλο και δεσµευτικό για ορισµένα άτοµα (όπως το µυστικός), 
αλλά γνώση (πληροφορίες κ.λπ.) που δεν θέλουν να αποκαλύψουν 
οι γνωρίζοντες (Το κρατούν κρυφό µεταξύ τους- δεν το λένε στον 
κόσµο - Το έκρυψαν σε µια απόκρυφη γωνιά τού δάσους). Ετυµο-
λογικώς το κρυφός µε τη σηµερινή σηµασία είναι λ. που αποσπά-
στηκε πιθ. από αρχ. σύνθετα (κρυφό-νους, κρυφο-γαµία κ.ά.), αν 
δεν προέρχεται από τη µεταπλασµένη µορφή τού ρ. κρύπτω, από 
το µτγν. κρύφω. Τα εµπιστευτικός και απόρρητος (και άκρως 
απόρρητος) χρησιµοποιούνται στη y) ώσσα τής διοίκησης ως χα-
ρακτηρισµοί τού βαθµού εµπιστευτικότητας ή τού βαθµού απορ-
ρήτου των δηµοσίων εγγράφων (κοινό = µη εµπιστευτικό, πληρο-
φορία προσιτή σε όλους - εµπιστευτικό = ανακοινώσιµο σε πε-
ριορισµένο αριθµό - απόρρητο = ανακοινώσιµο σε πολύ περιορι-
σµένο αριθµό, που γίνεται ακόµη πιο δεσµευτικό για τον αποδέκτη 
ενός εγγράφου, όταν χαρακτηρίζεται ως άκρως απόρρητο). Αντί-
θετα προς τα µυστικός, κρυφός, απόκρυφος, εµπιστευτικός και 
απόρρητος, που συνιστούν περιγραφικούς χαρακτηρισµούς, τα µυ-
στήριος, µυστηριώδης και καταχθόνιος αποτελούν σχολιαστικούς 
χαρακτηρισµούς, σχόλια (αρνητικά) για αυτόν στον οποίο αναφέ-
ρονται. Λέγοντας µυστήριος άνθρωπος, µυστηριώδης συνοµιλία, 
καταχθόνιο πρόσωπο, προσδίδουµε στα λεγόµενα µας τη σηµ. 
«κρυφός, µυστικός», συνοδευµένη αντιστοίχως µε υπαινιγµούς τού 
τύπου «παράξενος, ύποπτος, επικίνδυνος», που δεν υπάρχουν στα 
λοιπά επίθετα. 

µυστικοσυµβουλιο (το) [1826] {µυστικοσυµβουλί-ου | -ων} 1. (στον 

Μεσαίωνα) σώµα ανωτάτων κρατικών λειτουργών, που συγκαλούσε 
µονάρχης, για να συζητήσει τις σπουδαιότερες υποθέσεις τού κρά-
τους ζητώντας χρήσιµες συµβουλές 2. (κατ' επέκτ.) συµβουλευτικό 
σώµα από υψηλόβαθµους κρατικούς υπαλλήλους ή/και τεχνοκράτες, 
που συνεργάζεται µε τον πρόεδρο τής κυβερνήσεως και γνωµοδοτώ 
για νοµοθετικά και διοικητικά ζητήµατα τού κράτους. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γερµ. geheime Staatsrat]. 

µυστικοσύµβουλος (ο/η) [1837] {µυστικοσυµβούλ-ου | -ων, -ους} 1. 
το µέλος µυστικοσυµβουλίου 2. (κατ' επέκτ.) το πρόσωπο που εµπι-
στεύεται κανείς, που του αποκαλύπτει τα µυστικά του και τον συµ-
βουλεύεται για κρίσιµα ζητήµατα τής προσωπικής, κοινωνικής και 
επαγγελµατικής του ζωής ΣΥΝ. έµπιστος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. 
Geheimrat]. 

µυστικότητα (η) [1833] {χωρ. πληθ.} 1. το να τηρεί κανείς κάτι µυ-
στικό, το να µην ανακοινώνει κανείς (κάτι) στους άλλους, αλλά να το 
κρατάει κρυφό: τηρείται άκρα'- σχετικά µε το περιεχόµενο τού νο-
µοσχεδίου || για την πορεία τής ανάκρισης τηρείται απόλυτη | πλήρης - 
2. (ειδικότ.) η τάση να µην αποκαλύπτει κανείς κάτι που γνωρίζει: 
τον διακρίνει απόλυτη - ΣΥΝ. εχεµύθεια. 

Mu στρας (ο) ιστορική πόλη τής Ν. Πελοποννήσου στον νοµό Λακω-
νίας, έδρα τού ∆εσποτάτου τού Μυστρά κατά τους χρόνους των Πα-
λαιολόγων (1380-1460), η οποία σήµερα δεν κατοικείται· είναι γνωστή 
για τα πολλά και σηµαντικά βυζαντινά της µνηµεία (εκκλησίες, το 
παλάτι των Παλαιολόγων, το κάστρο κ.ά.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. 
[ΕΤΥΜ; < µεσν. Μυστράς < Μυζήθρας < µυζήθρα, προφανώς από το 
σχήµατού οµώνυµου βουνού]. 

µυστρί (το) {µυστρ-ιού | -ιών} εργαλείο το οποίο αποτελείται από χα-
λύβδινο έλασµα τριγωνικού σχήµατος και από ξύλινη ή µεταλλική 
λαβή, µε το οποίο οι οικοδόµοι και οι σοβατζήδες χειρίζονται τη λά-
σπη και τον σοβά αντιστοίχως κατά το χτίσιµο και το σοβάντισµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. µυστρίον, υποκ. τού µύστρον < *µύστον (µε επίθηµα -
τρον), αβεβ. ετύµου, αφού οι συνδέσεις µε το ρ. µύζω (βλ. κ. µυζώ) 
και µε τις λ. µύσταξ και µάσταξ εγείρουν σηµαντικά προβλήµατα. 
Στο ίδιο θέµα ανάγεται και το αρχαιότερο ουσ. µυστίλη «κοµµάτι 
ψωµιού σε σχήµα κουταλιού, µε το οποίο έτρωγαν τους ζωµούς»]. 

µυστρίζω ρ. µετβ. {µύστρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) επαλείφω οικο-
δοµική επιφάνεια µε υλικό χρησιµοποιώντας το µυστρί (βλ.λ.)· χρη-
σιµοποιώ το µυστρί σε οικοδοµικές εργασίες: ~ τοίχο | ταβάνι | κού-
φωµα. — µύστρισµα (το) κ. µυστριά (η). 

µυτάκι (το) {χωρ. γεν.) 1. (υποκ.) µικρή σε µέγεθος µύτη ΣΥΝ. µυτίτσα, 
µυτούλα ANT. µυτάρα · 2. ελαφρό χτύπηµα µε τη µύτη τού παπου-
τσιού · 3. εδώδιµο ψάρι που µοιάζει µε σπάρο και το κεφάλι του 
απολήγει σε ρύγχος. 

µ υ τάρα (η) → µύτη 
µυταράς (ο) {µυταράδες}, µυταρού (η) {µυταρούδες} πρόσωπο που 
έχει (αντιαισθητικά) µεγάλη µύτη. 

µυτερός, -ή, -ό αυτός που απολήγει σε οξύ άκρο, που καταλήγει σε 

αιχµή: ~ µαχαίρι | µολύβι | πέτρα | δόντι | βράχος | γένι ΣΥΝ. αιχµηρός, 
σουβλερός, οξύς ANT. αµβλύς, στοµωµένος. 
[ΕΤΥΜ. < µύτη + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. τροµ-ερός, σουβ-λερός]. 

µυτζήθρα (η) → µυζήθρα 
µύτη (η) {µυτών} 1. ΑΝΑΤ. το όργανο τής όσφρησης· προεξοχή τού προ-
σώπου, που βρίσκεται ανάµεσα στο µέτωπο και το στόµα, αποτελεί-
ται από δύο κοιλότητες οι οποίες χωρίζονται µεταξύ τους µε οστεο-
χόνδρινο διάφραγµα (ρουθούνια) και χρησιµεύει ως είσοδος τού ει-
σπνεόµενου αέρα, τον οποίο και καθαρίζει, διηθεί, υγραίνει κ.λπ. κατά 
την αναπνοή: µικρή | µεγάλη | κυρτή | γαµψή | σουβλερή | λεπτή | 
πλακουτσωτή | κλασική ή ελληνική (αυτή που υπάρχει στα αγάλµατα 
τής κλασικής περιόδου, ίσια και συχνά ενωµένη µε το µέτωπο) | 
γαλλική (η ανασηκωµένη στο άκρο) | βουλλωµένη (µε βλέννα) | σπα-
σµένη - || σκουπίζω | φυσώ | ξύνω | σκαλίζω (µε το δάχτυλο) τη ~ µου· 
ΦΡ. (α) έχω µεγάλη | ψηλή µύτη είµαι γεµάτος έπαρση, είµαι 
υπερήφανος και αλαζόνας ΣΥΝ. είµαι ψηλοµύτης (β) σηκώνω µύτη 
αρχίζω να συµπεριφέροµαι αλαζονικά ΣΥΝ. επαίροµαι, υπερηφανεύ-
οµαι (γ) πέφτει η µύτη µου βλ. λ. πέφτω (δ) χώνω | βάζω τη µύτη µου 
παντού αναµειγνύοµαι σε πολλές (συχνά ξένες) υποθέσεις, γενικώς 
εκεί όπου δεν έχω αρµοδιότητα (ε) (κάποιος) µε τραβάει | µε σέρνει 
από τη µύτη (µεσν. φρ. παίρνω άπα τη µύτη) (κάποιος) µε κάνει ό,τι 
θέλει, µου έχει επιβληθεί τελείως ΣΥΝ. µε χορεύει στο ταψί, µου βάζει 
τα δύο πόδια σ' ένα παπούτσι (στ) δεν βλέπω ούτε τη µύτη µου 
υπάρχει πυκνή οµίχλη ή επικρατεί απόλυτο σκοτάδι και δεν µπορώ 
να διακρίνω τίποτε (ζ) δεν βλέπω πέρα από τη µύτη µου (i) έχω πολύ 
µεγάλη µυωπία (ii) (µτφ.) είµαι στενοκέφαλος, δεν έχω την ικανότητα 
να διαβλέπω αιτίες ούτε να προβλέπω αποτελέσµατα, εξελίξεις κ.λπ.: 
δεν κάνει για πολιτικός- δεν βλέπει πέρα από τη µύτη του (η) κάτω 
από τη µύτη µου χωρίς να πάρω είδηση κάποιον ή κάτι, χωρίς να τον 
αντιληφθώ, µολονότι υπάρχει ή γίνεται κοντά µου: η κλοπή έγινε ~ 
τής αστυνοµίας (θ) πέφτω | έρχοµαι µύτη µε µύτη έρχοµαι πρόσωπο 
µε πρόσωπο µε κάποιον, τον πλησιάζω πολύ κοντά (ι) µου βγαίνει από 
τη µύτη βλ. λ. βγαίνω (ια) (αργκό) σκάω µύτη εµφανίζοµαι κάπου: 
µόλις έσκασε µύτη στη γωνία, τον άρχισαν στην καζού-ρα· ΣΥΝ. 
ξεµυτίζω (ιβ) (καθηµ.-µτφ.) (κάτι) µου σπάει τη µύτη (κάτι) διεγείρει 
έντονα την όσφρηση µου (συνήθ. για φαγητά µε έντονη και ορεκτική 
µυρωδιά): τα σουτζουκάκια που µαγειρεύει µας έσπασαν τη µύτη (ιγ) 
δεν ανοίγει | δεν µατώνει µύτη γίνεται αναίµακτη συµπλοκή: στις 
φετινές διαδηλώσεις δεν άνοιξε µύτη ΣΥΝ. δεν ανοίγει ρουθούνι (ιδ) 
µε τρώει η µύτη µου (i) πάω γυρεύοντας να φάω ξύλο, 
συµπεριφέροµαι προκλητικά (ii) σε ερωταπαντήσεις τού τύπου: -Με 
τρώει η µύτη µου. -Ξύλο θα φας! (υπονοώντας ότι όταν κάποιον τον 
τρώει η µύτη του, θα φάει ξύλο) (ιε) µπαίνω στη µύτη | στο ρουθούνι 
κάποιου αρχίζω να ενοχλώ κάποιον µε τις πράξεις ή τη συµπεριφορά 
µου: πολύ στη µύτη µού µπαίνει τώρα τελευταία και θα τον βρίσω (ιστ) 
να µου τρυπήσεις τη µύτη για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει 
απόλυτη βεβαιότητα τού οµιλούντος για το περιεχόµενο των λόγων 
του: ~, αν τον ξαναβοηθήσω τον αχάριστο! || αν περάσεις στις 
εξετάσεις, εµένα ~! (ιζ) (παροιµ.) η µύτη του να πέσει, δεν θα σκύψει 
να τη σηκώσει είναι πολύ τεµπέλης ή ψηλοµύτης, αλαζόνας (ιη) πιάνω 
τη µύτη µου (i) κρατώ µε τα δάκτυλα κλειστή τη µύτη µου λόγω 
δυσάρεστης οσµής: όποτε περνάω µπροστά από τον κάδο των σκου-
πιδιών, - (ii) εκφράζω την ενόχληση µου ή τη δυσφορία µου για πρό-
σωπο που εµπλέκεται σε απεχθείς δραστηριότητες ή για κατάσταση 
σκανδάλων και παρανοµιών: αυτός ο άνθρωπος είναι να πιάνεις τη 
µύτη σου! || όταν ακούς τι καταχρήσεις και απάτες είχαν κάνει, πιάνεις 
τη µύτη σου (ιθ) πέφτουν µύτες για να δηλώσουµε ότι κάνει πάρα 
πολύ κρύο (κ) µου λύνεται | ανοίγει | µατώνει η µύτη αρχίζει να 
αιµορραγεί (κα) µου τρέχει | στάζει η µύτη (i) έχω καταρροή (ii) 
αιµορραγώ από τη µύτη 2. το ρύγχος των ζώων, που περιλαµβάνει συ-
νήθ. και τα όργανα τής όσφρησης ή το ράµφος των πτηνών ΦΡ. (πα-
ροιµ.) το έξυπνο πουλί από τη µύτη πιάνεται όποιος κάνει τον έξυπνο 
γελοιοποιείται, την παθαίνει 3. (µτφ.) το οξύ άκρο, η αιχµηρή 
απόληξη οποιουδήποτε πράγµατος: η ~ τής βελόνας | τού µαχαιριού | 
τού κοπιδιού | τής πένας | τού µολυβιού ΣΥΝ. αιχµή, ακίδα, ακµή· ΦΡ. 
(α) περπατώ στις µύτες (ενν. των ποδιών ή των παπουτσιών) βαδίζω 
στις άκρες των ποδιών, περπατώ µε προφυλάξεις, για να µη γίνω 
αντιληπτός (β) στη µύτη τού κουταλιού στην άκρη τού κουταλιού, 
όχι γεµάτο το κουτάλι, λίγο: -Πόση ζάχαρη θέλεις; -Λίγη, ~ 4. (α) 
(κατ' επέκτ.) οτιδήποτε προεξέχει, κάθε προτεταµένο άκρο: η ~ τού 
ακρωτηρίου | τού δοκαριού ΣΥΝ. προεξοχή, δόντι (β) το εµπρόσθιο οξύ 
τµήµα αεροσκάφους ή πλοίου 5. ο αιχµηρός σχηµατισµός σε ρούχο: 
µην κρεµάς τη µπλούζα στο γαντζάκι, γιατί θα κάνει ~ · 6. η ιδιαίτερη 
ικανότητα προσώπου ή ζώου να καταλαβαίνει από πού ή από τι 
προέρχεται κάθε µυρωδιά: από νέος είχε γερή ~ || Τι ~ είναι αυτή! Από 
την πόρτα κατάλαβες τι µαγειρεύω! 7. (µτφ.) η ικανότητα προσώπου 
να αντιλαµβάνεται τι κρύβεται κάτω από την επιφάνεια (γεγονότων, 
συµπεριφοράς) και να διαβλέπει τις πιθανές εξελίξεις: έχω γερή ~· 
τον µυρίστηκα αµέσως τι κουµάσι είναι ΣΥΝ. διαίσθηση, διο-
ρατικότητα. — (µεγεθ.) µυτάρα (η) [µεσν.], (υποκ.) µυτάκι (το) (βλ.λ.) 
κ. µυτίτσα (η) κ. µυτούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. µύτις, αγν. ετύµου. Η λ. µύτις, σύµφωνα µε τον 
Αριστοτέλη, χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει το ήπαρ ορισµένων κε-
φαλοπόδων (κυρ. τής σουπιάς), το οποίο έµοιαζε µε τον ανθρώπινο 
µυκτήρα. o Ησύχιος, εξάλλου, δίνει την ακόλουθη εξήγηση: µύττις-
το µέλαν τής σηπίας, όπερ εν τω στόµατι έχουσα εκκρίνει. Η µαρτυρία 
αυτή οδηγεί στην εικασία ότι η λ. προσδιόριζε την ενέργεια τού 
φυσήµατος τής µελάνης από τη σουπιά, η οποία έφερνε στον νου 
ανάλογες ενέργειες τής ανθρώπινης ρινός. Ορισµένες φρ. είναι µετά-
φρ. δάνεια από τη Γαλλική: κάτω από τη µύτη κάποιου (< au nez de 
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quelqu'un), χώνω τη µύτη µου παντού (< fourrer mon nez partout), ση-
κώνω µύτη (< lever le nez), δεν βλέπω πέρα από τη µύτη µου (< ne pas 
voir plus loin que le bout de mon nez)]. 

µυτια (η) (λαϊκ.) 1. χτύπηµα στη µύτη · 2. (για πτηνά) χτύπηµα µε το 
ράµφος ΣΥΝ. ράµφισµα, ραµφισµός · 3. χτύπηµα που καταφέρεται µε 
το άκρο τού παπουτσιού · 4. (αργκό) λήψη ναρκωτικής ουσίας από 
τη µύτη, µε εισπνοή: «απ'τιςµυτιές που έπαιρνα, άρχισα και βελόνι...» 
(Α. ∆ελιάς) ΣΥΝ. (αργκό) σνιφάρισµα. 

µυτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {µύτισα} (λαϊκ.) 1. (αρχικά για πτηνά) τσιµπώ 
κάτι µε το ράµφος µου, για να το πάρω και να το φάω: ~ τους σπό-
ρους | τα σκουληκάκια ΣΥΝ. ραµφίζω 2. (κατ' επέκτ. για πρόσ.) καθι-
στώ πράγµα ή αντικείµενο οξύ στην άκρη, του φτιάχνω µύτη: ~ το 
µολύβι | το ξύλο | το εργαλείο ΣΥΝ. οξύνω, ξύνω. 

Μυτιλήνη (η) 1. η πρωτεύουσα τής Λέσβου και τού οµώνυµου νοµού 2. 
(συνεκδ.) η Λέσβος (βλ.λ.). — Μυτιληνιός κ. (λόγ.) Μυτιληναίος [αρχ.] 
(ο), Μυτιληνιά κ. (λόγ.) Μυτιληναία (η), µυτιληναίικος, -η, -ο κ. 
µυτιληνιός, -ιά, -ιό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < *µύτιλος, που συνδ. µε λ. αναφερόµενες σε θα-
λασσινά, πβ. µύτ(τ)ις «µελάνι σουπιάς» (βλ. κ. µύτη). Η µυθολογία 
απέδιδε την ονοµασία σε αρχ. ανθρωπωνύµια, όπως Μυτίλης (οικι-
στής τής νήσου) και Μυτιλήνη (θυγατέρα τού Μάκαρος)]. 

µύτιλος κ. µυτίλος (ο) (λόγ.-σπάν.) είδος εδώδιµου, θαλάσσιου µα-
λακίου (βλ. κ. λ. µύδι). 
[ΕΤΥΜ. < λατ. mitülus | my tülus, άσχετο προς το µτγν. µύτιλος | µίτυ-
λος (επίθ. τής αίγας που δεν είχε κέρατα)]. 

µυτιλοτροφία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-επίσ.) η συστηµατική εκτροφή 
µυδιών σε ειδικές παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις µε σκοπό την 
εµπορική εκµετάλλευση τους. — µυτιλοτροφείο (το). 

µυτίτσα (η) → µύτη 
µύτος (ο) κλοτσιά µε τη µύτη τού παπουτσιού: έριξε έναν ~ στη µπά-
λα. — (υποκ.) µυτάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεγεθ. τού µύτη, κατ' 
αναλογίαν προς το κλότσος]. 

µυτούλα (η) → µύτη 
µύχιος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται στο βάθος (τής ανθρώπι-

νης συνείδησης) ή προέρχεται από αυτό, ο πιο εσωτερικός, αυτός που 
δεν φθάνει στην επιφάνεια: ~ σκέψη | πόθος | σκοπός | φθόνος ΣΥΝ. 
ενδόµυχος, εσώτατος, ενδότατος, βαθύς, κρύφιος ΑΝΤ. εµφανής, εξω-
τερικός, εξόφθαλµος 2. (ειδικότ.) µύχια (τα) το βαθύτερο σηµείο, τα 
έγκατα: το κλάµα της έφτανε µέχρι τα ~ τής ψυχής | τής καρδιάς µου || 
τα ~ τής ανθρώπινης ύπαρξης. — µύχια | µυχίως επίρρ. [ETYM. αρχ. 
< µυχός (βλ.λ.)]. 

µυχός (ο) (λόγ.) το βαθύτερο σηµείο, το εσώτατο µέρος: ο ~ τού κόλ-
που | λιµανιού ΣΥΝ. βάθος, έγκατα ΑΝΤ. εξωτερικό, επιφάνεια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. *muqh-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *(s)meuqh- «εισδύω 
- ολισθηρός», πβ. µέσ. γερµ. smiegen «λυγίζω, κάµπτω» (> γερµ. 
schmiegen), αρχ. αγγλ. smügan «γλιστρώ» κ.ά. Σε αυτή την περίπτωση, 
το θ. τής λ. µυχός θα είχε τη σηµ. «κρύβοµαι στο βάθος», πράγµα που 
εξηγεί και τις ποικίλες χρήσεις της]. 

µυώ ρ. µετβ. {µυείς... | µύ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. εισάγω (κά-
ποιον) σε µυστήρια θρησκείας, αίρεσης, δοξασίας κ.λπ., του αποκα-
λύπτω σταδιακά και στο πλαίσιο τελετουργίας τον ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα και το βαθύτερο νόηµα τους: ~ στα µυστήρια µιας θρησκείας 
|| ~ στον χριστιανισµό ΣΥΝ. κατηχώ, προσηλυτίζω, διδάσκω, µυστα-
γωγώ 2. (ειδικότ.) αποκαλύπτω σε κάποιον την ύπαρξη και τους σκο-
πούς µυστικής οργάνωσης, κίνησης, συνωµοσίας κ.λπ., µε σκοπό να 
τον καταστήσω οπαδό της: οι επίδοξοι πραξικοπηµατίες προσπάθη-
σαν να µυήσουν στην οργάνωση τους αξιωµατικούς των Σωµάτων 
Ασφαλείας || ο Ξανθός µύησε τον Υψηλάντη στη Φιλική Εταιρεία 
ΣΥΝ. προσηλυτίζω 3. (µτφ.) διδάσκω (σε κάποιον) τα µυστικά επιστή-
µης, τέχνης, επαγγέλµατος ή δραστηριότητας, φανερώνω τα µυστικά, 
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους: επιθυµεί να τον µυήσει στη γοητεία τής 
περιπλάνησης || τη µύησε στα µυστήρια τής ζωής | στις αξίες τής 
ανατολικής φιλοσοφίας || µυεί τους µαθητές του στην Τέχνη || ανέλαβε 
να τον µυήσει στα µυστικά τής ιταλικής κουζίνας ΣΥΝ. εκπαιδεύω, 
εισάγω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. µυώ (-έω), αρχική σηµ. «εισάγω κάποιον στα θρησκευ-
τικά µυστήρια» (κυρ. εν αναφορά προς τα Ελευσίνια Μυστήρια), < 
µύω «κλείνω (τα µάτια, τα χείλη κ.τ.ό.)» (για τη σηµασιολ. µετάβαση 
βλ. λ. µύστης) < *µύ-jω | *µύσ-jω < µϋ, ονοµατοπ. ρίζα, που δήλωνε τη 
θέση των χειλιών, όταν ρουφούν ή εκµυζούν. Οµόρρ. µυ-ωπία, µύ-σ-
της, µυ-στικός, µυ-στήριο(ν), µυ-κώµαι, πιθ. κ. µϋ-θος κ.ά.]. µυώδης, -
ης, -ες [µτγν.] {µυώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που έχει 
γυµνασµένους και ανεπτυγµένους µυς, που είναι γεµάτος µυς, που 
διαθέτει µεγάλη σωµατική δύναµη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. µυωµα 
(το) [1857] {µυώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. νεόπλασµα που αποτελείται 
από µυϊκό ιστό και έχει συνήθ. καλοήθη χαρακτήρα, εµφανίζεται 
συχνά στη µήτρα και στον ιστό τού δέρµατος σε γυναίκες 
προχωρηµένης ηλικίας· σε σχετικά λίγες περιπτώσεις υπάρχει στο 
άτοµο εκ γενετής ή µεταλλάσσεται σε κακόηθες (µυοσάρκωµα). 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. myome]. µυωνας (ο) ΑΝΑΤ. 
σύνολο µυών τού σώµατος, το τµήµα τού σώµατος στο οποίο 
υπάρχουν και συσπώνται διάφοροι µύες, οι οποίοι επιτελούν 
συγκεκριµένη λειτουργία: οι ~ τού προσώπου του συσπάσθη-καν || µε 
αυτές τις ασκήσεις γυµνάζονται οι ~ τής πλάτης και τού στήθους. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µυς. [ETYM. < αρχ. µυών, -ώνος < µΰς]. µύωπας (ο/η) 
{(θηλ. γεν. µύωπος) | µυώπων} 1. ΙΑΤΡ. πρόσωπο που πάσχει από 
µυωπία ΑΝΤ. πρεσβύωπας 2. (µτφ.) πρόσωπο που χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη διαισθήσεως και διορατικότητας, που αδυνατεί 

να εννοήσει τα βαθύτερα αίτια γεγονότων, καταστάσεων κ.λπ. ή να 
διαβλέψει µελλοντικές εξελίξεις: από - και στενόµυαλους πολιτικούς 
µην περιµένεις µεγάλες αποφάσεις ΣΥΝ. κοντόθωρος, κοντόφθαλµος, 
στενόµυαλος, χοντροκέφαλος ΑΝΤ. εύστροφος, ανοιχτόµυαλος. Επί-
σης (λόγ.) µύωψ [αρχ.] {µύωπος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µύωψ, -ωπος < µύω «κλείνω (τα µάτια)» + -ωψ (< *ώψ, 
ώπός «όψη, βλέµµα»), από τη συνήθεια των µυώπων να µισοκλείνουν 
τα µάτια, για να δουν καθαρότερα]. 

µυωπία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. ελάττωµα τής όρασης, κατά το οποίο 
το µάτι αδυνατεί να διακρίνει καθαρά πρόσωπα και αντικείµενα που 
βρίσκονται σε σχετικά µακρινή απόσταση ΑΝΤ. πρεσβυωπία 2. (µτφ.) 
έλλειψη οξύνοιας, διαισθήσεως και διορατικότητας, αδυναµία κατα-
νόησης αιτιών ή πρόβλεψης εξελίξεων: πνευµατική | διανονητική ~ 
ΣΥΝ. στενοκεφαλιά ΑΝΤ. οξύνοια, ευστροφία, διορατικότητα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < µύωψ (βλ. λ. µύωπας)]. 

µυωπικός, -ή, -ό [1877] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µυωπία ή τον 
µύωπα: ~ µάτια | γυαλιά 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλ-
λειψη οξύνοιας και διορατικότητας, που µένει άκαµπτος και προ-
σκολληµένος σε ανάγκες και συνήθειες τού παρελθόντος: ~ πολιτική 
| στάση | πνεύµα | κριτική | ηγεσία | προσέγγιση ενός θέµατος ΣΥΝ. 
κοντόφθαλµος ΑΝΤ. οξύνους. — µυωπικ-ά | -ώς επίρρ. 

µύωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η στένωση τής κόρης τού 
οφθαλµού (βλ. κ. λ. µύσις). [ΕΤΎΜ. < µεσν. µύωσις < αρχ. µύω 
«κλείνω (τα µάτια)» (βλ. λ. µυώ)]. 

µύωψ (ο/η) → µύωπας 
Μωάµεo (ο) {άκλ.} προφήτης και ιδρυτής τής ισλαµικής θρησκείας, 

µιας από τις µεγαλύτερες σήµερα στον κόσµο· γεννήθηκε στη Μέκκα 
το 570 µ.Χ. περίπου και πέθανε στη Μεδίνα το 632 και η επίδραση 
που άσκησε οδήγησε σε θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτικές εξε-
λίξεις τεράστιας σηµασίας για την ιστορία τής ανθρωπότητας· ΦΡ. 
αν | όταν | άµα δεν πάει ο Μωάµεo στο βουνό, πάει το βουνό στον 
Μωάµεo βλ. λ. βουνό. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αραβ. Muhammad «αινετός» < 
p. hamida «αινώ»]. 

µωαµεθανισµός (ο) [1823] {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. η θρησκεία που ίδρυ-
σε ο προφήτης Μωάµεθ, µία από τις µεγαλύτερες σήµερα στον κό-
σµο, σύµφωνα µε την οποία ένας είναι ο Θεός, ο Αλλάχ, και ο Μωά-
µεo ο τελευταίος προφήτης του και τού οποίου οι αρχές είναι συ-
γκεντρωµένες στο Κοράνιο (βλ. κ. λ. ισλαµισµός) ΣΥΝ. µουσουλµανι-
σµός, ισλάµ. — µωαµεθανός (ο) [1823], µωαµεθανή (η), µωαµεθανι-
κός,-ή,-ό [1851]. 

µώλος (ο) → µόλος 
µώλωπας (ο) {µωλώπων} ΙΑΤΡ. κάκωση ή τραύµα τής εξωτερικής επι-
φάνειας τού δέρµατος, που εκδηλώνεται συνήθ. ως πρήξιµο και εκ-
χύµωση και προκαλείται από χτύπηµα, πτώση ή και σύνθλιψη ΣΥΝ. 
µωλωπισµός. 
[SIYM < αρχ· µώλωψ, -ωπος < θ. *möl- (µε επίθηµα -ωψ, πβ. µύ-ωψ), 
εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. *mel(s)- «λερώνω - σκουραί-
νω», πβ. λετ. mélns «µαύρος», λιθ. mêlas «κυανός», melyné «µώλω-
πας», αρχ. πρωσ. meine «µελανή κηλίδα» κ.ά. Οµόρρ. µέλ-ας (βλ.λ.), 
µελ-ανός, µολ-ύνω κ.ά.]. 

µωλωπίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {µωλώπισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
προκαλώ µώλωπες, χτυπώ κάποιον και του προξενώ κακώσεις στο 
δέρµα ΣΥΝ. µελανιάζω. — µωλωπισµός (ο) [µεσν.] κ. µωλώπισµα (το). 

µώµος (ο) (αρχαιοπρ.) 1. λόγος ή πράξη που έχει χαρακτήρα σφοδρής 
επίκρισης ή κατηγορίας ΣΥΝ. µοµφή, ψόγος, επίπληξη, κατάκριση, 
αποδοκιµασία ΑΝΤ. επιδοκιµασία, επικρότηση 2. (ειδικότ.) βαριάς 
µορφής ειρωνεία, που έχει συνήθ. τον χαρακτήρα προσβολής ΣΥΝ. 
χλεύη, χλευασµός, σκώµµα, λοιδορία, εµπαιγµός ΑΝΤ. θαυµασµός, 
έπαινος 3. (µειωτ.) πρόσωπο που συνηθίζει να εκτοξεύει κατηγορίες 
ή να ειρωνεύεται, να χλευάζει ΣΥΝ. είρων, χλευαστής, σαρκαστής, 
σκώπτης, προσβλητικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. µώµος, που συνδ. πιθ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου 
«µΰµαρ· αίσχος, φόβος, ψόγος». Η εναλλαγή των φωνηέντων ω - υ 
έχει ερµηνευθεί είτε ως κώφωση τού -ω- σε -υ- είτε ως µετάπτωση 
(πβ. ζωµός - ζύµη). Κατά τα άλλα, οι εν λόγω εκφραστ. όροι δεν έχουν 
ικανοποιητικές συνδέσεις µε άλλες λεξιλογικές οικογένειες, η δε 
αναγωγή στο ρ. µωκώµαι «χλευάζω, περιπαίζω» είναι αµφίβολη]. 

µώνυχος, -ος, -ον (λόγ. για ζώα) 1. αυτός που έχει ένα µόνο νύχι, µία 
οπλή σε κάθε πόδι: ~ ίππος ΣΥΝ. µονώνυχος, µονόχηλος (βλ.λ.) 2. 
ΖΩΟΛ. µώνυχα (τα) κατηγορία θηλαστικών ζώων ΣΥΝ. µονόχηλα (τα). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. µώνυξ. Το β' συνθ. τής λ. είναι ασφαλώς το αρχ. 
άνυξ «νύχι», ενώ ως προς το ά συνθ. έχουν διατυπωθεί δύο εκ δια-
µέτρου αντίθετες απόψεις. Παλαιότερα πιστευόταν ότι µώνυξ < 
*µονΕ)ο)-όνυξ (µε συλλαβική ανοµοίωση και έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει), ενώ σήµερα κερδίζει έδαφος η εκδοχή ότι 
µώνυξ < *σµ-ώνυξ, όπου *σµ- η µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sem- «ένας» 
(> είς), οπότε η λ. θα σήµαινε «µε ένα νύχι»]. 

µωραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {µώρα-να, -νθηκα, -µένος} (λόγ.) ♦ 
1. (µετβ.) καθιστώ ή αποδεικνύω (κάποιον) ανόητο, τον κάνω να χάσει 
τον νου του, τη σκέψη και την κρίση του: µωραίνει Κύριος ον 
βούλεται απολέσαι ΣΥΝ. αποβλακώνω, τυφλώνω ΑΝΤ. συνετίζω, σω-
φρονίζω, βάζω µυαλό (σε κάποιον) ♦ 2. (αµετβ.) µιλώ, ενεργώ ή συ-
µπεριφέροµαι ως ανόητος, χάνω τον νου µου, τη σκέψη και την κρι-
τική µου ικανότητα ΣΥΝ. αποβλακώνοµαι, ανοηταίνω, ξεµωραίνοµαι, 
ξεκουτιαίνω ΑΝΤ. συνετίζοµαι, βάζω µυαλό. 

µωράκι (το) -· µωρό 
µωρέ κ. ωρέ επιφών. (λαϊκ.-οικ.) 1. προσφώνηση προσώπων και ζώ-

ων (ανεξαρτήτως φύλου και γραµµατικού γένους): αφήστε µε, ~ παι-
διά, να κάνω τη δουλειά µου! || ώς πότε θες να σε τρέφω, ~ τεµπέλη; 
ΣΥΝ. βρε · 2. (+ προσωπική αντων.) για έµφαση σε προσφώνηση ή 
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αναφορά σε πρόσωπο: µωρ' εσύ, δεν ακούς που σον φωνάζω; || µωρ' αυτός δεν 
τρώγεται µε τίποτα! 3. (γενικότ.) για απορία, θαυµασµό, διαµαρτυρία, 
αποδοκιµασία κλπ.: ~ τι µας λες! || ~ φθηνά τη γλυτώσαµε, σου λέω! || ~ όσα 
και να πεις για δαύτη, είναι λίγα || ~ µπράβο θράσος που το έχεις! || ~! ∆ουλειά 
που µου σκάρωσε! ΣΥΝ. βρε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρε. [ΕΤΥΜ. µεσν., από την κλητ. 
ενικού τού αρχ. επιθ. µωρός (βλ.λ.)]. 

µωρή επιφών. ως προσφών. γυναικών, συνήθ. προσβλητική ή υβριστική: ~ συ, 
έλα 'δω! || σκάσε, ~! || ~ τρελή, τι κάνεις εκεί; [ΕΤΥΜ. µεσν. προσφώνηση, θηλ. 
τού αρχ. επιθ. µωρός (βλ.λ.)]. 

µωρία (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.· δύσχρ. µωριών στη σηµ. 2} (λόγ.) 1. (κυ-ριολ.) η 
έλλειψη σκέψης και κρίσης, η µειωµένη ικανότητα αξιολόγησης και 
ερµηνείας των εξωτερικών µηνυµάτων ΣΥΝ. ανοησία, κου-ταµάρα, βλακεία, 
χαζοµάρα, αφροσύνη, άνοια, ευήθεια, ακρισία, αβελτηρία ANT. εξυπνάδα, 
ευστροφία, ευφυΐα, νοηµοσύνη 2. (συνεκδ.) λόγος, πράξη ή συµπεριφορά που 
φανερώνει ανοησία, έλλειψη σκέψης και κρίσης ΣΥΝ. µικρολογία 3. ΙΑΤΡ. 
διανοητική καθυστέρηση, κατά την οποία το άτοµο µένει διανοητικά 
καθηλωµένο στην ηλικία των εννέα ώς δέκα χρόνων και χρειάζεται φροντίδα 
και προστασία από τους άλλους, µπορεί ωστόσο να επιτύχει την άσκηση 
απλής επαγγελµατικής δραστηριότητας. 

µωρό (το) 1. το πολύ µικρό παιδί, το βρέφος: το ~ κοιµάται στην κούνια || ταΐζω 
| φροντίζω το ~ ΣΥΝ. νήπιο, µικρό, µπέµπης ANT. µεγάλος, ενήλικος 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που δεν το χαρακτηρίζει η ωριµότητα, η οποία αρµόζει στην ηλικία 
του, που σκέπτεται ή συµπεριφέρεται σαν µικρό παιδί: ~ µε θεωρείτε και µου 
τα λέτε αυτά; ΣΥΝ. αφελής, ανώριµος· ΦΡ. κάνω σαν µωρό-παιδί 
συµπεριφορέροµαι σαν να είµαι µωρό, δηλαδή ανώριµα 3, (οικ.) µωρό µου! 
χαϊδευτική προσφώνηση προς αγαπηµένο πρόσωπο, έκφραση τρυφερότητας 
και στοργής ΣΥΝ. αγάπη µου, λατρεία µου 4. (λαϊκ.) όµορφη, ελκυστική νεαρή 
κοπέλα: όλα τα ~ στην πίστα || πέρασε ένα ~ άλλο πράµα! ΣΥΝ. κουκλί. — 
(υποκ.) µωράκι κ. µωρουδάκι κ. µωρουδέλι κ. µωρούλι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
µωρόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. µωρός]. 

µωρολογηµα (το) [αρχ.] {µωρολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} ανόητη κουβέντα, 
λόγος ή οµιλία χωρίς περιεχόµενο: η χθεσινή συζήτηση ήταν γεµάτη 
µωρολογήµατα και φλυαρίες ΣΥΝ. µωρολογία, χαζοκου-βέντα, φληνάφηµα, 
ανοησία, βλακεία ΑΝΤ. ευφυολόγηµα, εξυπνάδα. Επίσης µωρολογία (η) 
[αρχ.]. 

µωρολόγος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που λέγει ανοησίες, που τα λόγια του 
δεν έχουν νόηµα ή περιεχόµενο ΣΥΝ. φαφλατάς. 

µωρολογω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µωρολογείς... | µωρολόγησα} (λόγ.) λέω 
ανοησίες, µιλώ ακατάσχετα και χωρίς περιεχόµενο: όλοι µωρολογού-σαν στη 
χθεσινή συζήτηση, κανείς δεν είπε δύο σοβαρές κουβέντες ΣΥΝ. ανοητολογώ, 
φληναφώ ΑΝΤ. ευφυολογώ. 

µωροµάντηλο (το) µαντήλι µιας χρήσεως εµποτισµένο µε υγρό για τον 
καθαρισµό των µωρών. 

µωρόπιστος, -η, -ο [1860] (λόγ.) αυτός που είναι εύπιστος (από ακρισία, 
έλλειψη πείρας ή αφέλεια): µην είσαι ~ και µην παρασύρεσαι από τις 
υποσχέσεις των δηµαγωγών ΣΥΝ. αφελής, ευκολόπιστος, απλοϊ-κός,ευήθης 
ANT. δύσπιστος, ολιγόπιστος. — µωροπιστία (η) [1831]. 

µωρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη σύνεσης, 
εξυπνάδας ή κριτικής σκέψης: ~ κουβέντες | φιλοδοξία | αντίληψη ΣΥΝ. 
ανόητος, κουτός, άµυαλος ANT. έξυπνος, συνετός, ανοιχτο-µάτης, ευφυής- ΦΡ. 
(α) µωρές παρθένες (µωραί παρθένοι, Κ.∆. Ματθ. 25, 2) (ως χαράκτηρισµός) 
ανέτοιµοι, απροετοίµαστοι άνθρωποι (για κάτι σηµαντικό)· για πρόσωπα που 
χαρακτηρίζει η απρονοησία: ενώ έβλεπαν τον κίνδυνο, δεν πήραν κανένα 
µέτρο' τώρα την έπαθαν σαν τις µωρές παρθένες (β) ουδείς µωρότερος των 
διδασκάλων, αν δεν υπήρχον οι ιατροί κανένας δε θα ήταν πιο ανόητος από 
τους δασκάλους, αν δεν υπήρχαν οι γιατροί' (ειρων.) για τους δασκάλους και 
τους γιατρούς 2. (α) µωρέ βλ.λ. (β) µωρή βλ.λ. — µωρότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος, βρε. 
[ETYM. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει εγκαταλειφθεί σήµερα η παλαιότ. σύνδεση 
µε σανσκρ. mura- «ανόητος, κουτός», που θα προϋπέθετε µε- 

τάπτωση *mô(u)- | *mû- (πβ. ζωµός - ζύµη). Το λατ. mörus είναι δάνειο από 
την Ελληνική. Η φρ. µωρές παρθένες ανάγεται στην παραβολή τού Ιησού για 
τις δέκα παρθένες (Κ.∆. Ματθ. 25, 1-13), εκ των οποίων οι πέντε ευρέθησαν 
απροετοίµαστες για να υποδεχθούν τον νυµφίο, επειδή δεν είχαν αγοράσει 
λάδι για τα λυχνάρια τους]. 

µωρόσοφος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) 1. ανόητο πρόσωπο που φαντάζεται ότι 
είναι σοφός και έξυπνος ΣΥΝ. δοκησίσοφός, ψευδόσο-φος, κενόσοφος ΑΝΤ. 
σοφός, έξυπνος, ευφυής 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που διαθέτει πολλές γνώσεις, 
δεν έχει όµως κρίση για να τις αξιοποιήσει, ο πολυµαθής αλλά ανόητος. — 
µωροσοφία (η). 

µωρότητα (η) → µωρός 
µωρουδάκι κ. µωρουδέλι (το) -+ µωρό 
µωρουδιακά (τα) το σύνολο των ρούχων και των αντικειµένων που 

χρησιµοποιούνται για το ντύσιµο τού µωρού. 
µωρουδίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (λαϊκ.) συµπεριφέροµαι σαν µωρό, µε 

λόγια και πράξεις που δεν ταιριάζουν σε ώριµο άνθρωπο ΣΥΝ. µπεµπεκίζω. 
[ΕΤΥΜ. <µωρούδι (υποκ. τού µωρό) + -ίζω]. 

µωρουδισµατα (τα) (λαϊκ.) λόγια, πράξεις ή φερσίµατα που ταιριάζουν σε 
µωρό: Τι ~ είναι αυτά; ∆εν θα µεγαλώσεις ποτέ σου; ΣΥΝ. παιδιαρίσµατα. 

µωρουδίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται, ταιριάζει σε µωρό: ~ ρούχα· συνήθ. 
ως χαρακτηρισµός συµπεριφοράς που δεν ταιριάζει σε ώριµο άνθρωπο, αλλά 
σε µωρό: ~ καµώµατα | φέρσιµο | νάζια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

µωροφιλόδοξος, -η, -ο [1892] (λόγ.-µειωτ.) ο ανόητος και ταυτόχρονα 
φιλόδοξος, αυτός που τρέφει ανόητες φιλοδοξίες ή εκδηλώνει τις φιλόδοξες 
τάσεις του µε ανόητο τρόπο: πλήθος µωροφιλόδοξοι συµµετέχουν στις 
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συζητήσεις. — µω-ροφιλοδοξία (η) [1892]. 

µωσαϊκό (το) [1856] 1. δάπεδο ή τοιχογραφία που κατασκευάζεται µε τη 
συγκόλληση ψηφίδων διαφόρων υλικών: στο µπάνιο και στην κουζίνα µας 
έχουµε ~ ΣΥΝ. ψηφιδωτό, ψηφοθέτηµα 2. (µτφ.) σύνολο ανοµοιογενών 
στοιχείων που συνυπάρχουν ή αναµειγνύονται µεταξύ τους: ~ ιδεολογιών | 
εθνοτήτων | θρησκειών | αντιλήψεων ΣΥΝ. σύµ-φυρµα, συµπίληµα, 
συνονθύλευµα, αµάλγαµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. mosaico < µεσν. λατ. müsaicus, είδος ψηφιδο-
γραφίας σπηλαίων αφιερωµένων στις Μούσες, < Musa < αρχ. Μούσα]. 

µωσαϊκός1, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το µωσαϊκό (βλ.λ.), που έχει τη 
µορφή και τη σύσταση µωσαϊκού: ~ πλάκες ΣΥΝ. ψηφιδωτός. 

µωσαϊκός2, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Μωυσή (βλ.λ.): ~ νόµος (το 
σύνολο των 613 διατάξεων που θεωρούνται ότι δόθηκαν στον ισραηλιτικό λαό 
από τον Θεό µέσω τού Μωυσή)· ΦΡ. Μωσαϊκός Νόµος βλ. λ. νόµος. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < Μωυσής | Μωσής (βλ.λ.)]. 

µωσαϊσµος (ο) [1854] {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) το σύνολο των θρησκευτικών, 
ηθικών και κοινωνικών κανόνων και διατάξεων που αποδίδονται στον Μωυσή 
(βλ.λ.). 

Μωυσής (ο) {-ή κ. (λόγ.) -έως} ο µεγάλος προφήτης και νοµοθέτης τής Π.∆., 
αυτός που απελευθέρωσε τους Εβραίους από τη δουλεία στην Αίγυπτο και 
στη συνέχεια δέχθηκε από τον Θεό τις ∆έκα Εντολές στο Όρος Σινά· ο 
οργανωτής τής θρησκείας και τής λατρείας των Εβραίων (γι' αυτό και στον 
ιουδαϊσµό θεωρείται ως ο µέγιστος προφήτης και δάσκαλος, ενώ παράλληλα 
τιµάται και από τον χριστιανισµό). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Μωυσής | Μωσής < εβρ. MoSé, αβεβ. ετύµου. Η βιβλική 
άποψη αποδίδει στο όνοµα τη σηµ. «βγαλµένος έξω, σωσµένος (από το νερό)» 
(Π.∆. Έξοδος 2, 10: ...έπωνόµασεν δέ το όνοµα αυτού Μω-υσήν λέγουσα, εκ 
τού ύδατος αυτόν άνειλόµην), πβ. εβρ. masah «βγάζω έξω». Ωστόσο, φαίνεται 
πιθ. ότι το όνοµα έχει αιγυπτιακή προέλευση και αποτελεί συντετµηµένο τ. 
ονοµάτων µε β' συνθ. την αιγυπτ. λ. mosi | mo§e «γεννηµένος (από)» (πβ. 
Ραµσής < Ra-mosis «γεννηµένος από τον θεό Ρα»)]. 



Ν 

Ν, ν: vu ή νι, το δέκατο τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Τόσο στην Αρχαία Ελληνική όσο και στη Νέα το γράµµα Ν δήλωσε ένα οδοντικό έρρινο 
σύµφωνο, το [η], το οποίο διέφερε από το χειλικό έρρινο σύµφωνο, το [m]. Μια παραλλαγή τού ερρίνου, το υπερωικό έρρινο (το άγµά) που προφέρουµε στην 
Ελληνική µπροστά από τα κ, γ, χ (πβ. έγκληµα, άγχος, συγγενής), δηλώθηκε πάντοτε (Αρχαία και Νέα Ελληνική) µε το γράµµα Γ και όχι µε το Ν. Στη Ν. 
Ελληνική, µια τρίτη παραλλαγή («αλλόφωνο») τού Ν, το ου-ρανικό [fi] που προφέρουµε λ.χ. στη λ. εννιά, δηλώνεται επίσης µε το γράµµα Ν. Στα 
συλλαβογραφικά αλφάβητα (Γραµµική γραφή Β και κυπριακό συλλαβάριο) το Ν δηλώθηκε µε ιδιαίτερη σειρά συλλαβογραµµάτων (να, νε, νο, νι κ.λπ.). Η τάση 
για συµµετρική απεικόνιση των γραµµάτων ως προς τις κεραίες που το αποτελούν οδήγησε στη δηµιουργία, στο αττικό αλφάβητο, ενός ισοϋψούς στις ακριανές 
κεραίες γράµµατος (Ν), πράγµα που δεν συνέβαινε στην αρχική µορφή τού γράµµατος. Η παράλειψη τής αριστερής κεραίας τού Ν στην ταχυγραφική 
µικρογράµµατη γραφή έδωσε το µικρό (πεζό) γράµµα ν. Οι µελετητές τής ιστορίας τής ελληνικής γραφής ανάγουν το αρχικό σχήµα και την ονοµασία τού 
γράµµατος vu στο γράµµα nûn τού βορειοσηµιτικού αλφαβήτου, που σήµαινε το «ψάρι». Η ονοµασία τού νυ επηρέασε και την ονοµασία τού γράµµατος µυ στο 
αρχαίο ελληνικό αλφάβητο. Nu και µυ απλογρα-φήθηκαν στη νεότερη Ελληνική ως νι και µι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Ν, ν νυ κ. vi" το δέκατο τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. 
κ. λ. νυ, αριθµός). Ν. Νότος, 

νότιος, -α, -ο, νότια. 
να1 σύνδ. 1. δείκτης ο οποίος εισάγει συµπληρωµατικές προτάσεις που 

λειτουργούν ως αντικείµενα (συµπληρώµατα τής σηµασίας) ρηµάτων, όπως 
θε'λω, απαγορεύω κ.ά.: θέλω ~ φύγω || σου απαγορεύω ~ µιλάς 2. όταν 
λειτουργεί ως συµπλήρωµα, δηλώνει: (α) πράξη σύγχρονη των ρηµάτων τής 
κύριας και τής δευτερεύουσας πρότασης: τους βλέπαµε ~ περνούν από µπροστά 
µας || την άκουσα ~ τραγουδάει (β) πράξη ετερόχρονη των δύο ρηµάτων: σε 
περιµένω ~ έρθεις || ελπίζω ~ µε πάρεις τηλέφωνο 3. (ειδικότ.) µετά από 
οριστικό άρθρο, οπότε και εισάγει πάντοτε ονοµατική πρόταση: το ~ αγνοείς 
την πραγµατικότητα σε φέρνει σε µειονεκτική θέση || η αίσθηση τού ~ είναι 
κανείς ελεύθερος 4. (µε άρνηση µη): του είπα ~ µη φύγει || θέλω ~ µη µιλάς 
δυνατά· (ειδικότ.) µερικές φορές παραλείπεται, όποτε η σηµασία του 
συµπυκνώνεται στην άρνηση: φύγε και µη σε ξαναδώ στα µάτια µου! (αντί να 
µη) 5. (στην παραδοσιακή σχολική γραµµατική) δείκτης τής υποτακτικής 
έγκλισης: φεύγω: να φεύγω || έφυγα: να φύγω || ντύνοµαι: να ντύνοµαι || 
ντύθηκα: να ντυθώ 6. ελλειπτικώς, εισάγει ανεξάρτητες προτάσεις, οπότε 
δηλώνει: (α) ευχή ή κατάρα, αντί των «µακάρι», «είθε»: ~ 'σαι καλά! || ~ σου 
ζήσει το παιδί! || αχ, ~ µπορούσα να φύγω! || φύγε και ~ µη σε ξαναδώ! || άντε ~ 
χαθείς, ανόητε || ~ τον φάει η µαύρη γη! (β) προτροπή, προσταγή ή απαγό-
ρευση: ~ κοιτάζεις τη δουλειά σου και ~ µην ανακατεύεσαι στις ξένες 
υποθέσεις! || ~ µη σε ξαναδώ στα µάτια µου || ~ µην ξαναφορέσεις τη µπλούζα 
µου (γ) ερώτηση ή απορία: ~ σε ρωτήσω κάτι; || ποιος ~ 'ναι τέτοια ώρα; || ~ τα 
πούµε; (ενν. τα κάλαντα) (δ) όρκο: αν δεν σου επιστρέψω τα δανεικά, ~ µη 
χαρώ τα παιδιά µου! || ~ µη σώσω, αν σου λέω ψέµατα! (ε) επιθυµία ή 
βούληση: ~ δω τι θα κάνεις χωρίς τη βοήθεια µου || ~ σου πω µια στιγµή! (στ) 
ενδεχόµενο ή δυνατότητα: ποιος ~ το 'λέγε πως θα γινόταν υπουργός! (ζ) 
διαµαρτυρία, απορία ή αγανάκτηση (σε επιφωνηµατικές εκφράσεις µε 
ερωτηµατική µορφή): και ~ σκεφτεί κανείς πως τον µεγάλωσα εγώ! || τόσο 
κοντά µου και ~ µην το δω! 7. (ειδικότ.) µε αναφορικές και ερωτηµατικές 
αντωνυµίες και επιρρήµατα για τον σχηµατισµό φράσεων που δηλώνουν 
απορία, ενδεχόµενο ή δυνατότητα (βλ. κ. σηµ. 6 στ): πότε ~ έφυγε άραγε; || 
ποιος ~ µου έλεγε πως είναι τέτοιος άνθρωπος; || τι ~ έκανα; || πώς ~ µην τον 
αγαπήσω; || όπου ~ 'ναι, θα φανεί το καράβι 8. για τη δήλωση τού τρόπου: 
έµαθε ~ διαβάζει (δηλ. µε ποιον τρόπο | πώς να διαβάζει) 9. ως τελικός 
σύνδεσµος, αντί των «για να», «µε σκοπό να»: θα πάω ~ τον βρω || θα 'ρθω ~ 
σου µιλήσω 10. ως υποθετικός σύνδεσµος αντί των «εάν», «αν»: ~ το 'ξέρα, θα 
το έλεγα || (παροιµ.) « στερνή µου γνώση - σ' είχα πρώτα» 11. ως αιτιολογικός 
σύνδεσµος αντί τού «διότι», «που», «επειδή»: δεν είχες άδικο ~ του φερθείς 
έτσι || δεν έκανες καλά ~ ταξιδέψεις µε τέτοιον καιρό || ~ κοιµήθηκαν άραγε και 
δεν ακούν το τηλέφωνο; 12. ως χρονικός σύνδεσµος αντί των «όταν», «άµα»: ~ 
'ρθει το καλοκαίρι και βλέπουµε || ~ τελειώσω πρώτα το στρατιωτικό κι έπειτα 
παντρευόµαστε 13. ως εναντιωµατικός σύνδεσµος αντί των «έστω και αν», «και 
αν ακόµη»: δεν θα πάω, ο κόσµος ~ χαλάσει || και ~ προσπαθήσω, δεν θα 
πετύχω || ~ το δω και να µην το πιστέψω 14. ως συµπερασµατικός σύνδεσµος 
αντί των «ώστε», «που»: δεν είµαι παιδάκι - φοβάµαι το σκοτάδι! 15. ως ειδικός 
σύνδεσµος αντί των «ότι», «πως», «που»: βλέπω τον κόπο σου ~ πηγαίνει 
χαµένος || µου φαίνεται ~ τον ξέρω 16. µετά από προθέσεις, για τον 
σχηµατισµό σύνθετων συνδέσµων, που εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις (οι 
προθέσεις αυτές είναι οι «αντί», «µέχρι», «σαν», «χωρίς», «δίχως»): αντί ~ το 
φτειάξει ο Σωτήρης, το 'φτειαξε η Γιώτα || ξαφνικά σταµάτησε, σαν ~ θυµήθηκε 
κάτι || έφτασε το παιδί πέντε ετών, µέχρι ~ µας πουν ότι έχει σοβαρό πρόβληµα || 
δεν θα πουλήσω το σπίτι χωρίς | δίχως ~ σε συµβουλευτώ 17. προαιρετικά 
συνοδεύει ορι- 

σµένους συνδέσµους (λ.χ. προτού, ωστόσο, έως ότου, ώστε κ.ά.), απο-
τελώντας χαρακτηριστικό τής ιδιολέκτου προσώπου ή προσδίδοντας 
εκφραστικότητα στον λόγο και σχηµατίζοντας ιδιαίτερες εκφράσεις: χτύπησαν 
την πόρτα µου πριν ~ ξηµερώσει || θα τελειώσει η δουλειά ώσπου ~ πεις κύµινο 
|| όπου ~ 'ναι, θα φανεί || βάλε όσο ~ 'ναι 18. (ειδικότ.) µε το επίρρ. «µόνο» για 
τη δήλωση αξίωσης ή παράκλησης, που έχει ταυτόχρονα και τον χαρακτήρα 
υποθέσεως: θα κερδίσουµε σίγουρα- µόνο ~ µη µας τύχει καµιά αναποδιά- 
(ειδικότ.-λαϊκ.) θε να θα, πρόκειται να: όταν ~ 'ρθει η άνοιξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ευκτική. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ίνά < αρχ. ίνα (µε καταβιβασµό τού τόνου και 
σίγηση τού άτονου αρχικού φωνήεντος), πβ. κ. θα. Το αρχ. ?'να (που χρησιµο-
ποιήθηκε αρχικώς ως τοπικό επίρρ. και αργότερα ως τελικός σύνδεσµος) 
παρουσιάζει την κατάλ. -να των τ. οργανικής πτώσεως, πβ. σανσκρ. yé-na, té-
na. Το θ. τού επιρρ. ανάγεται είτε σε *yo- (πβ. δς) είτε σε *3y- (πβ. ίν «αυτήν, 
αυτόν» τής προσωπ. αντωνυµίας, πβ. λατ. im)]. 

να2 µόριο 1. έχει δεικτική σηµασία και συντάσσεται συχνότ. (α) µε αδύνατο 
τύπο αντωνυµίας σε αιτιατική (β) µε ουσιαστικό σε ονοµαστική || ~ η Λίζα! || 
~ το σπίτι που σου έλεγα || ~ τα λεφτά που σου χρωστάω ή (γ) µε συνδυασµό 
και των δύο πτώσεων: ~ µε κι εγώ! || ~ µε τώρα µόνος να περπατώ στους 
δρόµους ΣΥΝ. ιδού, δες εδώ, κοίταξε, αυτού, εκεί, πάρε, λάβε, ορίστε 2. 
(ειδικότ.) µε την ίδια σηµασία συντάσσεται και απολύτως, οπότε ακολουθεί 
κύρια πρόταση: ~! Πάρε το κοµµάτι σου || ~, πιες κι εσύ λιγάκι ΣΥΝ. πάρε, 
ορίστε 3. (ειδικότ.) µε την ίδια σηµασία συντάσσεται και µε γεν. προσωπική ή 
χαριστική: ~ σου, που λες, τον βλέπω να έρχεται κατά πάνω µου || ~ µου κι 
εµένα, ~ σου κι εσένα (για περιπτώσεις που κάποιος θεωρεί ότι τόσο στον ίδιο 
όσο και στον συνοµιλητή του τους πρέπει φασκέλωµα και προβαίνει στη 
χειρονοµία αυτή) ΣΥΝ. ιδού 4. (λαϊκ.) συνάπτεται µε δεικτικές αντωνυµίες και 
τοπικά επιρρήµατα, λειτουργώντας ως επίθηµα αυτών επιτείνοντας τη 
σηµασία τους: εδωνά θα καθίσω, για να µη σας ενοχλώ || αυτονά το παιδί ήταν 
που ήλθε και µε βρήκε (πβ. λ. δα)· ΦΡ. να τα µας! δηλώνει έκπληξη ή/και 
δυσαρέσκεια για κάτι άκαιρο ή αναπάντεχο και δυσάρεστο: ~! Πάνω που είχα 
ηρεµήσει, ξαναχτύπησε το τηλέφωνο! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προστακτικός. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. επιφών. ην «ιδού, να» (µε ενδιάµεσο τ. ήνί ή ήνά), που ταυτίζεται 
µε το λατ. επιφών. en (αν το τελευταίο δεν είναι δάνειο από την Ελληνική)]. 

ΝΑ. νοτιοανατολικός, -ή, -ό, νοτιοανατολικά. 
Ν.Α. (η) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 
Ναβαρίνο (το) {συνήθ. όρθ. Ναυαρίνο) η Πύλος· γνωστό από τη ναυµαχία που 

διεξήχθη στον οµώνυµο όρµο (20 Οκτωβρίου 1827), κατά την οποία 
βρετανικά, γαλλικά και ρωσικά πλοία κατανίκησαν τον τουρκοαιγυπτιακό 
στόλο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. τοπωνύµιο, αρχικώς αρσ. Ναβαρίνος < αιτ. *τόν Άβαρί-νον (µε 
εσφαλµ. χωρισµό) < *Άβαρίνο)ς), αβεβ. ετύµου, ίσως από το φύλο των 
Άβάρων που κατέλαβαν την Πύλο το 589 µ.Χ. ή, κατ' άλλη εκδοχή, < σλαβ. 
*anorino «σφενδαµνότοπος»]. 

νάγια (η) εξαιρετικά δηλητηριώδες φίδι που ζει κυρ. στην Ασία και την 
Αφρική- αλλιώς κόµπρα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. naja < χίντι na'a «ερπετό» < σανσκρ. näga «ερπετό, φίδι»]. 

ναδίρ (το) [άκλ.} 1. (κυριολ.) ΑΣΤΡΟΝ. το νοητό σηµείο τής ουράνιας σφαίρας, 
που βρίσκεται διαµετρικώς αντίθετα από το ζενίo (βλ.λ.) ΑΝΤ. ζενίo 2. (µτφ.) 
το κατώτατο δυνατό σηµείο, το έσχατο όριο: η καριέρα του έπεσε απότοµα από 
το ζενίo στο ~ || τα οικονοµικά τής χώρας βρίσκονται στο ~ ANT. ζενίθ. [ΕΤΥΜ. 
< ισπ. nadir < αραβ. nazir «αντίθετος» (ενν. τού ζενίθ)]. 

Ναζαρέτ (η) {άκλ.} πόλη τής Παλαιστίνης στη Γαλιλαία, όπου έγινε ο 
Ευαγγελισµός τής Θεοτόκου και πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο 



ναζαρηνός 1162 νανο- 
 

Ιησούς («Ιησούς ο Ναζωραίος»). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Ναζαρέτ | Ναζαρά < εβρ. Natserét, πιθ. < netsér «βλα-
στάνω, αναπτύσσοµαι - απόγονος, βλαστός». Κατ' άλλη άποψη, η λ. 
αποσπάστηκε από το τόπων. Γεννησαρέτ, άλλη ονοµασία τής θάλασ-
σας τής Γαλιλαίας]. 

ναζαρηνός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που προέρχεται από τη Ναζα-
ρέτ (β) αυτός που αναφέρεται στον Ναζωραίο (τον Ιησού Χριστό) 2. 
(α) ναζαρηνή ζωγραφική τάση τής εκκλησιαστικής ζωγραφικής που 
ξεκίνησε στις αρχές τού 19ου αι. και κινείται στο πλαίσιο τής τρισ-
διάστατης νατουραλιστικής-αναγεννησιακής τεχνοτροπίας (β) Λ/α-
ζαρηνοί (οι) ζωγράφοι-αγιογράφοι οι οποίοι ακολουθούν την παρα-
πάνω τεχνοτροπία. 

Ναζαρηνός (ο) [µτγν.] αυτός που κατάγεται από τη Ναζαρέτ, ο Να-
ζωραίος (βλ.λ.). 

ναζί (ο/η) {άκλ.} 1. µέλος τού γερµανικού εθνικοσοσιαλιστικού κόµ-
µατος (που είχε ηγέτη τον Αδόλφο Χίτλερ) ΣΥΝ. εθνικοσοσιαλιστής 2. 
ο οπαδός τού ρατσιστικού και ολοκληρωτικού πολιτικού συστήµα-
τος τού ναζισµού (βλ.λ.), θαυµαστής τής προσωπικότητας και των 
πράξεων τού Χίτλερ. Επίσης ναζής (ο) {ναζήδες}. [ΕΤΥΜ. < γερµ. 
Nazi < Na(tional-so)zi(alist) «εθνικοσοσιαλιστής»]. 

νάζι (το) {χωρ. γεν.} χαριτωµένη και φιλάρεσκη προσποίηση στη στά-
ση, την κίνηση και τη συµπεριφορά: προχωρούσε λικνιστή, όλο σκέρ-
τσο και - ΣΥΝ. κάµωµα, ακκισµός, (λαϊκ.) τσαλίµι, σκέρτσο, τσιριµό-
νια ΑΝΤ. απλότητα, φυσικότητα- ΦΡ. αρχίζω τα | κάνω νάζια (i) κάνω 
σκέρτσα, τσαχπινιές (ii) (µτφ.) φέρνω αντιρρήσεις σε κάτι, προκειµέ-
νου να ικανοποιήσω επιθυµία µου, δυστροπώ σε κάτι: η µικρή απ' το 
πρωί κάνει νάζια και δεν τρώει, αν δεν της αγοράσω το παιχνίδι || άρ-
χισε πάλι τα ~ και δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε! — (υποκ.) να-
ζάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. naz]. 

ναζιάρης, (ο) {ναζιάρηδες}, ναζιάρα (η) πρόσωπο που κάνει νάζια: ~ 
κοπέλα. — ναζιάρικος, -η, -ο, ναζιάρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < νάζι + 
παραγ. επίθηµα -(ι)άρης, πβ. κ. παιχνιδ-ιάρης]. 

ναζισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η ιδεολογία και το πολιτικοκοινωνικό κα-
θεστώς που εγκαθιδρύθηκε στη Γερµανία από το εθνικοσοσιαλιστικό 
κόµµα τού Αδόφλου Χίτλερ, µε κύρια χαρακτηριστικά τον ακραίο ρα-
τσισµό και εθνικισµό, την ξενοφοβία, τον ολοκληρωτικό τρόπο δια-
κυβέρνησης κ.λπ. (βλ. κ. λ. εθνικοσοσιαλισµός) ΣΥΝ. χιτλερισµός, 
(γερµανικός) φασισµός. — ναζιστής (ο), ναζίστρια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φασισµός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Nazismus (βλ. λ. ναζί)]. 

ναζιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ναζισµό και τους 
οπαδούς του: ~ έµβληµα | προπαγάνδα | θηριωδία | στράτευµα | ση-
µαία | στρατόπεδα συγκεντρώσεως ΣΥΝ. εθνικοσοσιαλιστικός 2. 
(µτφ.) αυτός που έχει απόλυτα ολοκληρωτικό και καταπιεστικό χα-
ρακτήρα, που υιοθετεί τη βία και προσπαθεί να επιβληθεί µε αυτήν: 
~ συµπεριφορά | νοοτροπία ΣΥΝ. φασιστικός, ολοκληρωτικός, αυταρ-
χικός ΑΝΤ. δηµοκρατικός, φιλελεύθερος. — ναζιστικά επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. 

ναζού (η) {ναζούδες} η ναζιάρα (βλ. λ. ναζιάρης). [ΕΤΥΜ. < νάζι + 
θηλ. κατάλ. -ού, πβ. κ. ψαρ-ού, γλωσσ-ού, κουρελ-ού]. 

Ναζωραίος (ο) 1. αυτός που κατάγεται από τη Ναζαρέτ (βλ.λ.) 2. (ει-
δικότ.) ο Ιησούς Χριστός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Ναζωραίος < τόπων. Ναζαρέτ (βλ.λ.). Η προσαγόρευση 
Ναζωραίος αποδίδεται στον Ιησού και απαντά δώδεκα φορές στην 
Κ.∆. (πβ. Ματθ. 2, 23: και έλθών κατώκησεν εις πόλιν λεγοµένην Να-
ζαρέτ- όπως πληρωθή το ρηθέν δια των προφητών, ότι Ναζωραίος 
κληθήσεται)]. 
Ναθαναήλ (ο) {άκλ.} 1. ένας από τους µαθητές τού Χριστού· ΦΡ. 
βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ (Κ.∆. Ιωάνν. 1, 45: ευρίσκει Φίλιπ-
πος τον Ναθαναήλ) για δύο ανθρώπους που ταιριάζουν πολύ 2. όνο-
µα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< εβρ. Nathan'el «ο Θεός έχει δώσει». Βλ. κ. Βαρθολοµαίος]. 

ναι (το) <→ νέι 
να! επίρρ.· το κατεξοχήν µόριο τής καταφατικής απάντησης στη Νεο-

ελληνική Κοινή, που δηλώνει: 1. απλή κατάφαση ή έντονη διαβεβαί-
ωση: -Επέστρεψες το βιβλίο στη βιβλιοθήκη; —, το επέστρεψα || ~, µην 
ανησυχείς, θα έλθω µαζί σας αύριο ΣΥΝ. βέβαια, µάλιστα, φυσικά, 
αληθινά ΑΝΤ. όχι, όχι βέβαια, µπα, α µπα· ΦΡ. πες ναι σε περιπτώσεις 
στις οποίες κάποιος παρακαλεί κάποιον ή προσπαθεί να του απο-
σπάσει µια υπόσχεση για κάτι: Θα έρθεις µαζί µου στο πάρτι; Πες 
ναι, πες ναι! 2. αποδοχή των λεγοµένων τού συνοµιλητή, διαπίστωση 
ότι ο συνοµιλητής έχει δίκιο: ~, το δέχοµαι ότι έτσι είναι ΣΥΝ. αληθι-
νά, µάλιστα, έτσι είναι, σωστά, σύµφωνοι, πράγµατι ΑΝΤ. όχι, καθό-
λου, δεν είναι έτσι 3. έµφαση των παραπάνω σηµασιών, όταν επανα-
λαµβάνεται δύο ή τρεις φορές: ~, ~ σου λέω, αυτός ήταν, τον είδα 4. 
κατάφαση ή συναίνεση µε επιφυλάξεις ή υπό όρους, όταν ακολουθεί 
εναντιωµατικός σύνδεσµος (αλλά, ωστόσο, όµως κ.λπ.): ~, σου επι-
τρέπω να πας, πρόσεξε όµως να συµπεριφερθείς όπως πρέπει 5. (ειδι-
κότ.) µε το οριστικό άρθρο σε θέση ουσιαστικού: είναι δύσκολο το -
(η συµφωνία, η συναίνεση)· ΦΡ. λέω το ναι (i) απαντώ καταφατικά, 
αποδέχοµαι αίτηµα, πρόταση κ.λπ.: πες το ναι και µη σε νοιάζει ΣΥΝ. 
συγκατανεύω (ii) (ειδικότ.) αποδέχοµαι πρόταση γάµου: επιτέλους, η 
Κατερίνα τού είπε το ναι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µάλιστα. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
παράλλ. τ. τού οµοτικού µορίου νή (πβ. τις αρχ. φρ. vai µα ∆ία, νή 
∆ία). Τόσο ο τ. vai όσο και ο τ. νή ανάγονται σε I.E. *(e)n-ο- (δεικτικό 
µόριο), πβ. σανσκρ. nä-nä, αρχ. σλαβ. na, λατ. nam | enim, τοχ. nai κ.ά. 
Αν το vai θεωρηθεί αρχαιότερο, τότε το νή αποτελεί φω- 

νητική παραλλαγή τής αττικής διαλέκτου. Αν το νή, από την άλλη 
πλευρά, είναι αρχαιότερος τ., τότε εµφανίζει τις παραλλαγές νή, vai, 
νεί (πβ. κ. ή, ai, ει «αν»). Το λατ. ne ενδεχοµένως αποτελεί δάνειο από 
την Ελληνική]. 

Ναϊάς (η) {Ναϊάδ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. καθεµία από τις νύµφες των γλυκών 
νερών, που κατοικούσαν στις πηγές, στους ποταµούς, στις λίµνες, 
στις κρήνες, στα έλη κ.λπ. (πβ. λ. Νηρηίς). Επίσης Ναϊάδα. [ΕΤΥΜ 
αρχ· < νάω «ρέω» µε µακρό ά (πβ. κ. άέ-ναος) + -ιάς (πβ. αρχ. 
Έλικωνιάς). Κατ' άλλους η λ. προέρχεται από *väFä «κρήνη, πηγή»]. 

νάιλον (το) {άκλ.} ΧΗΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. 1. πολύ ελαστική και ανθεκτική συν-
θετική ύλη, ευαίσθητη στη θερµότητα και στα οξέα, που απορροφά 
ελάχιστα το νερό και χρησιµοποιείται στην κατασκευή ινών, ρούχων, 
σχοινιών, σωλήνων, συσκευών, αντικειµένων καθηµερινής χρήσης 
κ.ά. 2. (ως επίθ.) αυτός που είναι κατασκευσµένος από την παραπά-
νω ύλη: καλσόν ~|| ~ πετονιά | κλωστή | τραπεζοµάντηλο. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. nylon, πιθ. από συµφυρµό < [vi]nyl (βινύλιο, βλ.λ.) + [ray]on 
(ρεγιόν, βλ.λ.)]. 

ναίσκε µόρ. (διαλεκτ.) επιτατικό τού «ναι»: ~ αφέντη µου, όπως δια-
τάξετε! [ΕΤΥΜ. < µεσν. ναϊσκε < φρ. vai σύ καλέ (µε συγκοπή)]. 

ναΐσκος (ο) (λόγ.) µικρός ναός. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., υποκ. τού αρχ. ναός (βλ.λ.)]. 

νάιτ κλαµπ (το) {άκλ.} νυχτερινό κέντρο διασκεδάσεως µε µουσικο-
χορευτικό πρόγραµµα (πβ. λ. καµπαρέ). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. night club]. 

ναΐφ επίθ. {άκλ.} 1. χαρακτηρισµός αυτοδίδακτου καλλιτέχνη, ο οποίος 
δηµιουργεί έξω από τα ακαδηµαϊκά, τα καθιερωµένα αισθητικά 
πλαίσια και φιλοτεχνεί έργα που δεν υπακούουν στους παγιωµένους 
κανόνες (λ.χ. έργα ζωγραφικής που δεν έχουν προοπτική), χρησιµο-
ποιεί λαµπερά, έντονα χρώµατα, έχει τάση για υπερβολική λεπτοµέ-
ρεια κ.ά.: ο Θεόφιλος είναι ο πιο γνωστός Έλληνας - ζωγράφος 2. 
(συνεκδ.) το ίδιο το έργο που φιλοτεχνείται µε τον παραπάνω τρόπο 
3. (γενικότ.) αυτός που ενεργεί χωρίς επιτήδευση, αυθόρµητα ή που 
χαρακτηρίζεται από απλότητα και φυσικότητα ΣΥΝ. απλοϊκός, φυσι-
κός, αυθόρµητος ΑΝΤ. επιτηδευµένος, περίτεχνος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
naïf «απλοϊκός» < λατ. nativus «φυσικός» (p. nascor «γεννιέµαι»)]. 

νάκαρα1 (τα) 1. η σωµατική δύναµη 2. η ψυχική αντοχή. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. (ά)νάκαρα < άνακαρώνω < àva- + καρώνω < αρχ. καρώ (-όω) 
«αποκοιµίζω, ναρκώνω» (βλ. κ. κάρωση). 

νάκαρα2 (τα) 1. (στο Βυζάντιο) διπλά τύµπανα που τα έπαιζαν οι κα-
βαλάρηδες στις στρατιωτικές και άλλες παρελάσεις 2. (γενικότ.) τα 
µουσικά όργανα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. νάκαρο (τό) < παλ. ιταλ. naccaro (σύγχρ. nac-chera) < 
αραβ. naqqära «τύµπανο»]. 

νάµα (το) {νάµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. νερό που αναβλύζει από 
πηγή και κυλά, τρεχούµενο νερό: « να γεµίσουν εν αγγείον νερόν... 
από το πλούσιον - τού Προφήτου Ηλιου» (Α. Παπαδιαµάντης) 2. (συ-
νεκδ.) η πηγή από όπου αναβλύζει το τρεχούµενο νερό ΣΥΝ. βρύση, 
κρήνη, κρουνός, κεφαλάρι, κεφαλόβρυσο, νεροµάννα 3. (µτφ.) νάµα-
τα (τα) οτιδήποτε διαθέτει αναζωογονητική δύναµη, αποτελεί πηγή 
ζωής, έµπνευσης κ.λπ.: τα ~ τής παιδείας | τής σοφίας | τής θρησκεί-
ας · 4. ΕΚΚΛΗΣ. το κόκκινο και γλυκό κρασί που χρησιµοποιείται κατά 
την τέλεση τού µυστηρίου τής Θείας Ευχαριστίας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
νάµα < νάω «ρέω» < *vaE-j'iu, που συνδ. µε σανσκρ. snauti «αφήνω να 
κυλήσει», snuta- «ρευστός»]. 

ναµατερό (το) ΕΚΚΛΗΣ. το ειδικό λειτουργικό σκεύος, στο οποίο φυ-
λάσσεται ο οίνος που προορίζεται για το µυστήριο τής Θείας Ευχα-
ριστίας. [ΕΤΥΜ. < νάµα, -τος + -ερό, πβ. λαδ-ερό, τσαγ-ερό]. 

Ναµίµπια (η) (αγγλ. Republic of Namibia = ∆ηµοκρατία τής Ναµί-
µπιας) κράτος τής Ν∆. Αφρικής, που βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκε-
ανό, µε πρωτεύουσα το Γουίντχουκ, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και 
νόµισµα το δολάριο Ναµίµπιας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Namibia, από το όν. 
των ιθαγενών Nama, αγν. ετύµου]. 

νανάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) όρνιθα πολύ µικρού µεγέθους, όρνιθα-
νάνος. 

νανάκια (τα) {άκλ.} (χαϊδευτικά) ο ύπνος: κάνω - (πέφτω να κοιµηθώ 
ή κοιµάµαι) ΣΥΝ. νάνι. 

νάνι (το) {άκλ.} 1. (χαϊδευτ.-συνήθ. για νήπια) ο ύπνος ΣΥΝ. νανάκια· 
ΦΡ. κάνω νάνι πέφτω να κοιµηθώ ή κοιµούµαι ΣΥΝ. κάνω νανάκια 2. 
επαναλαµβανόµενο σε νανουρίσµατα: νάνι-νάνι το µωρό µου || ~ τού 
ρήγα το παιδί, τού βασιλιά τ'αγγόνι. [ΕΤΥΜ. Ονοµατοπ. λ. από τον ήχο 
τού νανουρίσµατος]. 

νανισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ.-IATP. η υπερβολικά αργή και ελλι-
πής ανάπτυξη τού σώµατος ή, σε σοβαρότερες περιπτώσεις, η πλήρης 
διακοπή της, που προκαλείται από ποικιλία κληρονοµικών, µεταβολι-
κών και άλλων διαταραχών και οδηγεί σε ανάστηµα τού ενηλίκου 
µικρότερο από το ελάχιστο φυσιολογικό ΣΥΝ. νανοσωµία, νανοφυΐα 
ΑΝΤ. γιγαντισµός, γιγαντοσωµία, γιγαντοφυΐα 2. BOT. η διακοπή τής 
αυξήσεως φυτού ή η καχεκτική ανάπτυξη αυτού, συνήθ. εξαιτίας 
σφάλµατος κατά τη γενετική σύνθεση, πράγµα που έχει ως συνέπεια 
την παραµονή των διαστάσεων τού φυτού σε όρια µικρότερα από το 
φυσιολογικό. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nanisme]. 

νάνο- κ. νανό- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. (για µονάδες µετρήσεως 
µεγέθους) το ένα δισεκατοµµυριοστό: νανό-µετρο (το ένα δισεκατοµ-
µυριοστό τού µέτρου), νανο-δευτερόλεπτο (το ένα δισεκατοµµυριοστό 
τού δευτερολέπτου) · 2. τη σηµασία τού πολύ µικρού σε µέγεθος, τού 
µικροσκοπικού: νανο-σωµία, νανο-κεφαλία. 
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[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. 
νάνος. Όταν αναφέρεται σε µονάδες µετρήσεως, αποδίδει το ελ-
λη\Όγενές διεθνές πρόθηµα nano-, πβ. γαλλ. nano-mètre]. νανοκέφαλος, 
-η, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που έχει κεφάλι νάνου, δηλ. δυσανάλογα µικρό 
κεφάλι σε σύγκριση µε το υπόλοιπο σώµα του (συνήθ. είναι και 
µικρόνους ή βραδύνους) ΣΥΝ. µικροκέφαλος ΑΝΤ. µεγαλοκέ-φαλος, 
κεφάλας. — νανοκεφαλία (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
nanocephalus]. νανοκορµία (η) {χωρ. πληθ.) η νανοσωµία (βλ. λ. 
νανόσωµος). νανοµελής, -ής, -ές {νανοµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. 
(για έµβρυο) αυτό που διαθέτει πολύ µικρά µέλη (χέρια, πόδια). — 
νανοµελία (η). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nanomèle]. 
νάνος (ο) 1. ΙΑΤΡ άνθρωπος µε πολύ µικρό ανάστηµα, δηλ. µε ανά-
στηµα το οποίο είναι µικρότερο από το µέσο αντίστοιχο ατόµων τής 
ίδιας ηλικίας τουλάχιστον κατά 20% ΣΥΝ. µικρόσωµος, βραχύσωµος 
ΑΝΤ. γίγαντας 2. (µτφ.) πρόσωπο ασήµαντο ή ανάξιο στον χώρο του: 
~ τής πολιτικής | τής επιστήµης ! τής δηµοσιογραφίας ΣΥΝ. ανίκανος, 
ασήµαντος, τιποτένιος, µηδαµινός, ουτιδανός ΑΝΤ. σπουδαίος, σηµα-
ντικός, τρανός, µεγάλος 3. BOT. φυτό που έχει διαστάσεις πολύ µι-
κρότερες από τις συνηθισµένες, αλλά διατηρεί τις αναλογίες του: ~ 
φοίνικας 4. ΖΩΟΛ. µικρόσωµο ζώο, που χρησιµοποιείται κυρ. ως πει-
ραµατόζωο ή για διασταύρωση µε πιο µεγαλόσωµης ράτσας ζώο: ~ 
χοίρος | όρνιθα 5. ΑΣΤΡΟΝ. ονοµασία αστέρα, που έχει µικρό σχετικά 
µέγεθος και λαµπρότητα (λευκός νάνος) βλ. λ. αστέρας ΑΝΤ. γίγαντας 
• 6. φανταστικό ον που υποτίθεται ότι ζει σε παραµυθένιους τόπους, 
βαθιά στα δάση ή τα βουνά, στις βαθύτερες στοές ορυχείων κ.λπ.: η 
Χιονάτη και οι εφτά ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νάνος, αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο άγν. προέλευσης (όπως 
µαρτυρεί το µακρό -à-). H ανάλυση *νε-άνός (µε συναίρεση και µε-
τάθεση τόνου), που θα οδηγούσε στη λ. νέος (πβ. παράλλ. τ. νεάν, νε-
άνος), δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς. Το λατ. nanus (> γαλλ. nain) εί-
ναι δάνειο από την Ελληνική]. νανόσωµος, -η, -ο ΙΑΤΡ. (για πρόσ.) 
αυτός που έχει πολύ µικρό ανάστηµα και γενικότ. σωµατικές 
διαστάσεις µικρότερες τού µέσου φυσιολογικού ΣΥΝ. νάνος, 
νανοφυής ΑΝΤ. γιγαντόσωµος, γίγας, γιγαντο-φυής. — νανοσωµία (η). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nanosomous]. νανουρίζω κ. 
(λαϊκ.) ναναρίζω ρ. µετβ. {νανούρισ-α, -τηκα, -µένος) 1. αποκοιµίζω 
νήπιο τραγουδώντας ένα γλυκό, µονότονο τραγούδι (το νανούρισµα, 
βλ.λ.): η µητέρα νανουρίζει το µωρό της ΣΥΝ. κοιµίζω, γλυκοκοιµίζω 
ΑΝΤ. αφυπνίζω, ξυπνώ 2. (µτφ.) αποκοιµίζω κάποιον µε απαλούς, 
µονότονους ήχους: µας νανούριζε το κύµα. [ΕΤΥΜ. < ναναρίζω (µε 
ανοµοίωση), πιθ. κατά τα νιαουρίζω, γουργου-ρίζω. Πρόκειται για 
ονοµατοποιηµένη λ., πβ. νάνι]. νανούρισµα κ. (λαϊκ.) νανάρισµα (το) 
{νανουρίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. µονότονο, αργό, ήρεµο και γλυκό 
τραγούδι (κοινό σε όλους τους λαούς και σε όλους τους πολιτισµούς), 
µε το οποίο αποκοιµίζο-νται τα µικρά παιδιά 2. ΜΟΥΣ. κοµµάτι 
οργανικής µουσικής µε ήρεµο και λικνιστικό χαρακτήρα σε 
τυποποιηµένη φόρµα. νανουριστικός, -ή, -ό αυτός που µοιάζει µε 
νανούρισµα ή ο κατάλληλος για νανούρισµα: ~ σκοπός ΣΥΝ. 
αποκοιµιστικός ΑΝΤ. διεγερτικός, εγερτήριος. — νανουριοηκά επίρρ. 
νανουριστός, -ή, -ό αυτός που µοιάζει µε νανούρισµα, που έχει τον 
σκοπό ή τον ρυθµό νανουρίσµατος, που µπορεί να νανουρίσει: ~ τρα-
γούδι. — νανουριστά επίρρ. νανοφυής, -ής, -ές {νανοφυ-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυτός που έχει ανάστηµα και γενικώς σωµατικές 
διαστάσεις πολύ µικρότερες από το µέσο φυσιολογικό επίπεδο ΣΥΝ. 
νάνος, νανόσωµος ΑΝΤ. γιγαντο-φυής, γίγας, γιγαντόσωµος. — 
νανοφυΐα (η) [1897]. [ΕΤΥΜ αρχ. < νάνο- + -φυής < φύω | -οµαι]. 
Νάντη (η) πόλη τής Β∆. Γαλλίας στις όχθες τού Λίγηρα. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. Nantes, που οφείλεται στο κελτ. φύλο των 
Ναµ,νητών (Namnetes < κελτ. nanto «κοιλάδα»)]. νανώδης, -ης, -ες 
[αρχ.] {νανώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός που µοιάζει µε 
νάνο, που έχει πολύ µικρές διαστάσεις: ~ φυτό | ζώο | οµοίωµα ΣΥΝ. 
µικρός, µικρόσωµος, µικροσκοπικός, λιλιπούτιος, νανόσωµος, νανοφυής 
ΑΝΤ. γιγαντώδης, γιγαντιαίος, µεγαλόσωµος, γιγαντόσωµος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. Νάξος (η) 1. το µεγαλύτερο νησί των 
Κυκλάδων Α. τής Πάρου 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — 
Ναξκί)της κ. (λαϊκ.) Αξιώτης κ. (λόγ.) Νάξιος [αρχ.] (ο), Ναξιώτισσα 
κ. (λαϊκ.) Αξιώτισσα κ. (λόγ.) Ναξία (η), ναξιώτικος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) 
αξιώτικος κ. (λόγ.) ναξιακός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Από ορισµένους λεξικογράφους το τοπωνύ-
µιο συνδ. µε το µτγν. επίθ. νάξος «συµπαγής, στερεός» (ίσως < ρ. νάσ-
σω «συµπιέζω»), που όµως δεν ερµηνεύεται σηµασιολογικώς]. 
ναοδοµία (η) {χωρ. πληθ.) η οικοδόµηση, η κατασκευή ναού. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ναοδόµος < ναός + δόµος (< δέµω «κτίζω»)]. 
ναός (ο) 1. (στον χριστιανισµό) ο τόπος λατρείας τού θεού και τελέ-
σεως των µυστηρίων: καθεδρικός | µητροπολιτικός - || η λειτουργία θα 
τελεστεί στον ιερό ~ των Αγ. Αναργύρων | τής Αγ. Βαρβάρας ΣΥΝ. 
εκκλησία, ευκτήριος οίκος, οίκος θεού 2. (γενικότ.) ο τόπος όπου 
ασκείται η θρησκευτική λατρεία (οι προσευχές και οι ιερές τελε-
τουργίες των πιστών) οποιασδήποτε θρησκείας ή αίρεσης: χριστια-
νικός | ιουδαϊκός | ειδωλολατρικός | µουσουλµανικός (τζαµί) | βουδι-
στικός | ινδουιστικός -1| ~ τού Απόλλωνα | τής Αθηνάς | τής Ίσιδος 3. 
(ειδικότ. στην ελληνική και ρωµαϊκή αρχαιότητα) οικοδόµηµα αφιε-
ρωµένο στη λατρεία θεού ή ήρωα και ιδιαίτ. το εσώτατο τµήµα τού 
οικοδοµήµατος αυτού, όπου βρισκόταν και το άγαλµα τού λατρευο-
µένου: ~ δωρικού | ιωνικού | κορινθιακού ρυθµού || ~ δίπτερος | περί- 

πτερος ΣΥΝ. άδυτο 4. (µτφ.) κάθε χώρος που θεωρείται σύµβολο συ-
γκεκριµένης κοινωνικής δραστηριότητας: ~ τής τέχνης | τής επιστή-
µης (το πανεπιστήµιο) | τής Θέµιδος (το δικαστήριο) | τής Αφροδίτης 
(πορνείο) | τού ποδοσφαίρου (το στάδιο Γουέµπλεϋ τού Λονδίνου) | 
τού χρήµατος (το χρηµατιστήριο). — (υποκ.) ναΐσκος (ο) [µτγν.] κ. 
ναΰδριο (το). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *vao-Foç < ναίω «κατοικώ, είµαι εγκατεστηµένος» < 
*νάσ-jω, αβεβ. ετύµου- η σύνδεση µε τις λ. νέοµαι «επιστρέφω» και 
νόστος «επιστροφή» είναι φωνητικώς δυσχερής. Οµόρρ. µετα-νάσ-
της, νεω-κόρος κ.ά.]. 

ναός: συνώνυµα. Το ναός δήλωσε στην αρχαία γλώσσα «τον τόπο 
όπου κατοικεί ο Θεός» (ναός < ναίω «κατοικώ»), η σύλληψη δηλ. 
τής εννοίας τού ναού στην ανθρωποµορφική θρησκεία των αρχαί-
ων Ελλήνων ήταν ότι σε αυτόν κατοικεί ο Θεός. Το ότι η λ. ναός 
χρησιµοποιήθηκε και στη χριστιανική θρησκεία (ναός τού Αγ. Γε-
ωργίου) σχετίζεται µε τη συνέχεια τής γλωσσικής παράδοσης πε-
ρισσότερο παρά µε την περί Θεού αντίληψη των χριστιανών, η 
οποία οδηγούσε στην εκκλησία ως χώρο λατρείας τού Θεού, αφού 
κατά τη χριστιανική πίστη ναός είναι η συγκέντρωση των πιστών 
για την από κοινού λατρεία τού Θεού και την τέλεση τού µυ-
στηρίου τής Θείας Ευχαριστίας: «εν έκκλησίαις ευλογείτε τον Θε-
όν»· από το επίθ. εκκλητος (τού ρ. καλώ) παρήχθη το ουσ. εκκλη-
σία = συγκέντρωση λαού (πβ. την αρχαία Εκκλησία τού ∆ήµου) 
και στην Π.∆. και Κ.∆. (κοινότητα των πιστών). Το τέµενος, στην 
Αρχαία µεν σήµαινε τον χώρο τον αφιερωµένο σε κάποιον θεό, τον 
ιερό χώρο, ενώ σήµερα δηλώνει συνήθως τον µη χριστιανικό ναό, 
ιδίως το µουσουλµανικό τέµενος, το τζαµί. Τέλος, το ιερό δηλώνει 
αφενός µεν ό,τι και το τέµενος και µάλιστα συνολικά τα κτίσµατα 
και τον ναό που καταλαµβάνουν ιερό χώρο, αφετέρου δε το 
τµήµα τής χριστιανικής εκκλησίας όπου βρίσκεται η Αγία Τράπεζα 
και όπου τελείται το µυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας. 

Ναούµ (ο) {άκλ.} 1. προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου βιβλίου 
τής Π.∆. 2. όσιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. Nahûm «παρηγορητής»]. 

Ναοΰρου (το) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Nauru = ∆ηµοκρατία τού Να-
ούρου) νησιωτικό κράτος τού ∆. Ειρηνικού Ωκεανού µε πρωτεύουσα 
το Γιαρέν, επίσηµες γλώσσες τη Ναούρου και την Αγγλική και νόµι-
σµα το δολάριο Αυστραλίας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Nauru, αγν. ετύµου]. 

Νάουσα (η) {-ας κ. -ούσης) 1. πόλη τής Κ. Μακεδονίας στον νοµό 
Ηµαθίας 2. κωµόπολη τής νήσου Πάρου. — Ναουσαίος (ο), Ναου-σαία 
(η), ναουσαίικος, -η, -ο κ. ναουσιώτικος 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. Νάους)τ)α, πιθ. από παραφθορά τού ονόµατος Νέα 
Αύγούστα. Έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι συνδ. µε το ρ. νάω 
«ρέω» (βλ. λ. νάµα), πβ. θηλ. µτχ. νάουσα]. 

νάπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) είδος µαλακού, γυαλιστερού δέρµατος: γά-
ντια από ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. nappe < λατ. mappa «πετσέτα»]. 

ναπάλµ (το) {άκλ.) 1. ΧΗΜ. µείγµα από άλατα µε νάτριο και αργίλιο 
ορισµένων οξέων, που αναµειγνύονται µε βενζίνη για την παρασκευή 
µάζας που έχει την υφή ζελατίνας, η οποία είναι εξαιρετικά εύφλε-
κτη και έχει εκρηκτικές ιδιότητες, γι' αυτό και χρησιµοποιείται ως 
γόµωση φλογοβόλων και εµπρηστικών βοµβών (και ναρκών): βόµβα ~ 
2. (συνεκδ.) η βόµβα µε γόµωση από τέτοιο µείγµα: οι ~ έπληξαν κα-
τοικηµένες περιοχές. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. napalm < na(phthene) (βλ. λ. ναφθαλίνη) + palm(itate) 
«άλας τού παλµιτικού οξέος» (< palm «φοίνικας»)]. 

νάπη (η) {ναπών} (αρχαιοπρ.) δασωµένο φαράγγι ή κοιλάδα, δάσος 
πάνω σε βουνό. [ΕΤΥΜ < αρχ· νάπη | νάπος, αγν. ετύµου]. 

ναπολεόνι (το) {ναπολεον-ιού | -ιών) παλαιότερο γαλλικό νόµισµα 
αξίας είκοσι φράγκων. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. napoléon, από το όνοµα τού Ναπολέοντος Α Βοναπάρ-
τη]. 

ναπολεόντειος, -α, -ο [1811] αυτός που σχετίζεται µε τον Μέγα Να-
πολέοντα (Βοναπάρτη) (1769-1821), µεγάλο στρατηγό, πολιτικό και αυ-
τοκράτορα των Γάλλων και µία από τις µεγαλύτερες µορφές τής σύγ-
χρονης ιστορίας: ~ πόλεµοι | εποχή | κώδικας (ο γαλλικός αστικός 
κώδικας τού 1804) | ικανότητες. 

Ναπολέων (ο) {Ναπολέοντ-ος, -α) 1. όνοµα στρατιωτικών και πολι-
τικών ανδρών τής Γαλλίας, µε κυριότερο τον Ναπολέοντα Α Βονα-
πάρτη (Μέγα Ναπολέοντα' 1769-1821), µεγάλο στρατηγό, πολιτικό και 
αυτοκράτορα των Γάλλων και µία από τις µεγαλύτερες µορφές τής 
σύγχρονης ιστορίας 2. (µετωνυµ.) για πρόσωπο που µπορεί να κάνει 
ταυτόχρονα διαφορετικά πράγµατα, π.χ. να µιλάει σε κάποιον και να 
ακούει κάτι άλλο ή να γράφει κ.λπ. 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (κα-
θηµ.) Ναπολέοντας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Napoléon, όν. γερµ. αρχής, που πιθ. συνδ. µε τη µυθική 
φυλή των Nibelungen, κατά παρετυµολ. επίδρ. τού ιταλ. τόπων. 
Napoli]. 

Νάπολη (η) → Νεάπολη 
ναπολιτάνικος, -η, -ο [µεσν.] → Νάπολη 
Ναπολιτάνος (ο) → Νεάπολη 
Ν.Α.Ρ. (το) Νέο Αριστερό Ρεύµα. 
ναργιλές κ. αργιλές (ο) (ναργιλέδες) (λαϊκ.) ασιατικού τύπου συ-

σκευή για κάπνισµα, που αποτελείται από µακρύ και ευλύγιστο σω-
λήνα (το µαρκούτσι), ο οποίος συνδέεται µε φιάλη νερού από µικρό, 
πήλινο δοχείο (τον λουλά, βλ.λ.), στον οποίο καίγεται ένα είδος κα- 
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πνού (τουµπεκί), που διέρχεται πρώτα από τη φιάλη τού νερού, για να ψυχθεί 
και να φιλτραριστεί και κατόπιν διοχετεύεται διά µέσου τού σωλήνα στο 
στόµα τού καπνιστή. — (υποκ.) ναργιλεδάκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. nargile < 
περσ. nârgila < nârgil «ινδική καρύδα» (από την οποία κατασκευάζονταν 
δοχεία)]. 

νάρδος (ο/η) (επίσ.) 1. το φυτό βαλεριάνα (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το αιθέριο έλαιο 
που εξάγεται από το φυτό βαλεριάνα και χρησιµοποιείται και ως 
καταπραϋντικό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. νάρδος | νάρδον, δάνειο σηµιτ. προελ., πβ. εβρ. nêrd, αραµ. 
nirda, ακκαδ. lardu. Εφόσον το φυτό κατάγεται κυρ. από την Ινδία, δεν 
αποκλείεται οι σηµιτ. λ. να ανάγονται στο συνώνυµο σαν-σκρ. nâlada-]. 

νάρθηκας (ο) {ναρθήκων} 1. ΙΑΤΡ. ειδική συσκευή (σκελετός) που κα-
τασκευάζεται κυρ. από γύψο, αλλά και από ξύλο, µέταλλο, χαρτόνι, πλαστικό 
κ.ά., επενδύεται εσωτερικά µε βαµβάκι ή αφρώδες υλικό και χρησιµεύει για 
να ακινητοποιεί τµήµατα τού σκελετού, κυρ. τα άνω και κάτω άκρα, τα οποία 
έχουν υποστεί κάταγµα, διάστρεµµα ή βαρύ τραύµα · 2. ΑΡΧΙΤ. το πρόσθιο 
τµήµα τού χριστιανικού ναού, αυτό που βρίσκεται στη δυτική πλευρά, πριν 
από τον κυρίως ναό, και έχει συνήθ. τη µορφή στοάς, η οποία καλύπτει 
ολόκληρο το πλάτος τού ναού- το τµήµα αυτό συνδέεται µε τον κυρίως ναό µε 
τρεις µεγάλες πύλες και στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους στέκονταν εκεί οι 
κατηχούµενοι: «κάθε Κυριακή πρωί λειτουργούσε κατηχητικό στον ~» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. πρόναος, πρόδοµος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νάρθηξ, -ηκος (που εµφανίζει επίθηµα -άκ-, πβ. κ. µύρ-µηξ). Η 
λ., που παρουσιάζει την εναλλαγή νάρθηξ | νάθρηξ, είναι αβεβ. ετύµου, πιθ. 
συνδ. µε σανσκρ. nadâ «καλάµι». Η σηµ. «καλάµι» φαίνεται να είναι και η 
αρχική τής λ. νάρθηξ, η οποία αργότερα γενικεύθηκε στη δήλωση τού 
αντικειµένου ή τού χώρου που έχει σχήµα επίµηκες. Η αρχιτεκτονική χρήση 
τού όρου είναι όψιµη µτγν.]. 

ναρκαλιεία (η) {χωρ. πληθ.} ΣΤΡΑΤ. η επιχείρηση περισυλλογής και 
εξουδετέρωσης των ναρκών, µε σκοπό να καθαριστεί πλήρως ναρκοπέδιο ή 
να δηµιουργηθεί διάδροµος ασφαλείας, µέσα από τον οποίο να διέρχονται 
χωρίς κίνδυνο στρατιωτικές ή ναυτικές µονάδες. — ναρκαλιεύω ρ., 
ναρκαλιευτής (ο). 

ναρκαλιευτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ναρκαλιεία (βλ.λ.): ~ 
σκάφος | επιχείρηση 2. ΝΑΥΤ. ναρκαλιευτικό (το) πολεµικό πλοίο που έχει 
κατασκευαστεί ειδικά για την εκκαθάριση τής θάλασσας από τις νάρκες. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. minesweeper]. 

νάρκη (η) {ναρκών} 1. προσωρινή ελάττωση ή απώλεια των αισθήσεων και τής 
κινητικής ικανότητας, πρόσκαιρη παράλυση που προκαλείται από έντονο 
φόβο ή άλλο ισχυρό συναίσθηµα, αποπληξία κλπ.: πέφτω σε ~ ΣΥΝ. 
µούδιασµα, χαλάρωση, αποχαύνωση, κώµα ANT. ενεργητικότητα, ενάργεια 2. 
(ειδικότ.) έντονη τάση προς ύπνο, κατάσταση βαθέος ύπνου ή λήθαργου: 
γύρισα κατάκοπος στο σπίτι µου και βυθίστηκα αµέσως σε ~ ΣΥΝ. υπνηλία 
ANT. αϋπνία 3. ΒΙΟΛ. (α) κατάσταση µειωµένης δραστηριότητας τού 
µεταβολισµού, στην οποία πέφτουν πολλοί οργανισµοί, όταν οι 
περιβαλλοντικές συνθήκες γίνονται αντίξοες (β) χειµερία νάρκη κατάσταση 
χαµηλότατου µεταβολισµού και µειωµένης θερµοκρασίας τού σώµατος, που 
εκδηλώνεται µε βύθισµα σε λήθαργο και παρατηρείται σε ορισµένα 
θηλαστικά, αµφίβια, ερπετά και ψάρια κατά τη διάρκεια τού χειµώνα (γ) 
θερινή νάρκη κατάσταση αδράνειας, στην οποία πέφτουν ορισµένα ζώα των 
θερµών περιοχών, για να αποφύγουν τις αντίξοες συνθήκες τής θερινής 
ξηρασίας 4. (µτφ.) ελάττωση των διανοητικών λειτουργιών, τής σκέψης και 
τής κρίσης, αδράνεια τού πνεύµατος: «να φυλάγεσαι από τη µισή µόρφωση και 
από τη µισή µάθηση, που καταντά στρέβλωση και ~» (Γ. Σεφέρης) ΣΥΝ. 
αποχαύνωση, αποβλάκωση ΑΝΤ. εγρήγορση • 5. ψάρι τής κατηγορίας των 
σελαχίων, που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό ότι ναρκώνει, παραλύει ή και 
φονεύει µε ηλεκτρική εκκένωση το θύµα του, όταν το ακουµπήσει ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) µουδιάστρα · 6. ΣΤΡΑΤ. εκρηκτική πολεµική συσκευή που θάβεται στη 
γη ή βυθίζεται στη θάλασσα και ανατινάζει οτιδήποτε προσκρούει επάνω της: 
~ κατά προσωπικού | αντιαρµατική || ποντίζω ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *(s)nrq-ê, συνεσταλµ. βαθµ. θέµατος που εξέφραζε τη γενική 
σηµ. «συνδέω, δένω», πβ. αρχ. γερµ. sner(a)han, αρχ. σκανδ. snara κ.ά. Από 
ένα ηλεκτροφόρο χέλι, γνωστό στους αρχαίους ως νάρκη ποτάµια, που 
προκαλούσε παράλυση σε ό,τι το άγγιζε, προήλθε η σηµερινή χρήση τής λ. 
στη στρατιωτική γλώσσα, αποδίδοντας ξέν. όρους, λ.χ. αγγλ. mine, torpedo]. 

νάρκη - τορπίλη - ναύκλαστρον. Το νάρκη (ή νάρκα) δηλώνει κανονικά τον 
εκρηκτικό µηχανισµό που χρησιµοποιείται στην ξηρά ή και στη θάλασσα 
για την ανατίναξη και καταστροφή οχηµάτων ή σκαφών και δυνάµεων τού 
εχθρού. Κύρια σηµασία τού νάρκη είναι «η κατάσταση νάρκωσης, ο 
λήθαργος µε πλήρη ή µερική απώλεια των αισθήσεων», νάρκη δε είναι από 
την αρχαιότητα και η ονοµασία ψαριού που µε την ηλεκτρική εκκένωση 
παραλύει ή θανατώνει το θύµα του. Στη Ν. Ελληνική -άγνωστο από ποιον- 
η λ. νάρκη χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει στη στρατιωτική ορολογία τον 
αντίστοιχο εκρηκτικό µηχανισµό, που σε ξένες γλώσσες (Αγγλική - 
Γαλλική) είναι γνωστός ως mine. To τορπίλη χρησιµοποιήθηκε ως δάνειο 
από το γαλλ. torpille, για να δηλώσει (τέλη 19ου αι.) τον εκρηκτικό 
µηχανισµό που χρησιµοποιείται για την ανατίναξη πλοίων. Οι Άγγλοι 
ονόµασαν τον µηχανισµό αυτόν torpedo. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι τόσο 
το torpedo όσο και το torpille ανάγονται στο λατ. ουσ. torpedo που δήλωνε 
τη «νάρκη, νάρκωση», ενώ συγχρόνως αποτελούσε και τη λατινική 
ονοµασία τού ψαριού νάρκη. Ας σηµειωθεί, τέλος, ότι στο Ονοµατολόγιον 

ναυτικόν (1850, ανατ. 1884) των Λ. Παλάσκα, Α. Κουµελά και Φιλ. 
Ιωάννου για το γαλλ. torpille πλάστηκε ο ελλην. όρος ναύκλαστρο (< ναϋς 
+ κλώ «σπάζω»), για την οποία ο λεξικογράφος Στέφ. Κου-µανούδης 
(Συναγωγή νέων λέξεων..., 1900) παρατηρεί: «Ή λέξις αύτη και ai εξ αυτής 
παράγωγοι είναι πολύ δυσπρόφερτοι και έξολισθητικοί εις το απαρέµφατον. 
Προτιµώ εγώ τάς εκ τής νάρκης ποιηθείσας διά το ναυτικόν µηχάνηµα». 

ναρκισσεύοµαι1 ρ. αµετβ. αποθ. [1896] {ναρκισσεύ-θηκα, -µένος) (λόγ.) 
θαυµάζω τον εαυτό µου, επιδεικνύω αυταρέσκεια ΣΥΝ. αυτο-θαυµάζοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ναρκισσισµός (ο) [1891] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η υπερβολική αυταρέσκεια, ο 
άµετρος αυτοθαυµασµός 2. ΨΥΧΟΛ. η έλξη τού ατόµου προς τον ίδιο του τον 
εαυτό (µπορεί να είναι είτε πρωτογενής, οπότε αποτελεί κατά τους 
ψυχαναλυτές φυσιολογικό στάδιο τής ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης τού 
παιδιού, είτε δευτερογενής, οπότε παρατηρείται σε ενήλικα άτοµα και 
θεωρείται παθολογική κατάσταση). — ναρ-κισσιστής (ο), ναρκισσίστρια (η), 
ναρκισσιστικός, -ή, -ό, ναρκισσιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. narcissisme]. 

Νάρκισσος (ο) {-ου κ. -ίσσου | πληθ. στη σηµ. 2} 1. ΜΥΘΟΛ. ωραίος νέος που 
ερωτεύθηκε τον εαυτό του, όταν είδε το είδωλο του στο νερό πηγής 2. 
(µετωνυµ.) αυτός που θαυµάζει και αγαπά υπερβολικά τη µορφή, την 
εξωτερική του εµφάνιση, και κατ' επέκτ. ολόκληρο τον εαυτό, το «εγώ» του, 
για την ωραιότητα του ή για τις επιδόσεις του ΣΥΝ. ναρκισσιστής, 
αυτάρεσκος. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. νάρκισσος}. 

νάρκισσος (ο) καλλωπιστικό φυτό µε άφυλλο βλαστό, φύλλα πα-ράρριζα, όρθια 
και γραµµωτά αρωµατικά άνθη σε χρώµα λευκό ή κίτρινο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο (όπως φαίνεται και από το επίθηµα -
ισσος), που συνδέθηκε παρετυµολ. (ήδη από την αρχαιότητα) µε τη λ. νάρκη]. 

ναρκοβόλο (το) [1889] ΣΤΡΑΤ. πολεµικό πλοίο ειδικά κατασκευασµένο ή 
µετασκευασµένο για να ποντίζει υποβρύχιες νάρκες σε θαλάσσια περιοχή 
ΣΥΝ. ναρκοθέτις (η) ANT. ναρκαλιευτικό. [ΕΤΥΜ. < νάρκη + -βόλο < βάλλω, 
απόδ. τού γαλλ. (bateau) torpilleur]. 

ναρκοδηλητηρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ο ναρκωτι-σµός 
(βλ.λ.); 

ναρκοδολάρια (τα) {ναρκοδολαρίων} τα κέρδη σε δολάρια από την εµπορία 
ναρκωτικών: «το ιδιόρρυθµο πολιτικό της σύστηµα εν πολλοίς στηρίζεται στα ~: 
είναι αλήθεια ότι η χώρα αυτή κατάφερε να εκσυγχρονισθεί χάρη στην κοκαΐνη» 
(εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. narcodollar, από συµφυρµός των λ. 
narcotics και dollar]. 

ναρκοθεραπεία (η) {ναρκοθεραπειών} η υπνοθεραπεία (βλ.λ.) [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. narcotherapy]. 

ναρκοθέτηση (η) → ναρκοθετώ 
ναρκοθέτις (η) [1888] {ναρκοθέτ-ιδος | -ίδων} ΣΤΡΑΤ. (λόγ.) πλοίο, αεροσκάφος 

ή υποβρύχιο που χρησιµοποιείται για ναρκοθέτηση θαλασσίων ναρκοπεδίων 
(πβ. λ. ναρκοβόλο). [ΕΤΥΜ. < νάρκη + -θέτις < θέτω | τίθεµαι (βλ.λ.)]. 

ναρκοθετώ ρ. µετβ. {ναρκοθετείς... | ναρκοθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
ΣΤΡΑΤ. δηµιουργώ ναρκοπέδιο, δηλ. θάβω νάρκες στην ξηρά ή τις ποντίζω στη 
θάλασσα, για να ανατιναχθούν οι εχθρικοί στόχοι που προσκρούουν σε αυτές 
ΑΝΤ. ναρκαλιεύω 2. (µτφ.) ενεργώ κρυφά ή δόλια, για να ακυρώσω το 
αποτέλεσµα ενέργειας, να µαταιώσω προσπάθεια κλπ.: διάφοροι υπονοµευτές 
ναρκοθετούν το κυβερνητικό έργο ΣΥΝ. υπονοµεύω ΑΝΤ. ενισχύω. — 
ναρκοθέτηση (η). [ΕΤΥΜ. < ναρκο- (< νάρκη) + -θετώ < -θέτης (βλ. λ. 
θέτω)]. 

ναρκοθηρεία (η) (ορθότ. ναρκοθηρία) {χωρ. πληθ.} η επιχείρηση εντοπισµού 
ναρκών µε ηχοβολιστική συσκευή (Sonar) είτε στον βυθό ή 
αγκυροβοληµένων, µε σκοπό την εξουδετέρωση/καταστροφή τους, έτσι ώστε 
να επιτευχθεί εκκαθάριση θαλασσίων ναρκοπεδίων ή δηµιουργία ∆ιαύλων 
Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας (∆ΑΝ) για τα εµπορικά και πολεµικά πλοία. — 
ναρκοθηρεύω (ορθότ. ναρκοθηρώ) ρ. [ΕΤΥΜ < νάρκη + -θηρία < θήρα 
«κυνήγι», απόδ. τού αγγλ. mine-sweeping, o κανονικός σχηµατισµός των 
συνθέτων αυτής τής κατηγορίας είναι σε -θηρία, -θηρώ, -θηρικός (λ.χ. προικο-
θηρία, ψηφο-θη-ρώ, σκανδαλο-θηρικός). Η υιοθέτηση τού ναρκο-θηρεύω και 
των παραγώγων του οφείλεται σε απευθείας επίδρ. τού απλού θηρεύω και τού 
συνωνύµου ναρκ-αλιευτικός, ναρκ-αλιεία]. 

ναρκοθηρευτικός, -ή, -ό (ορθότ. ναρκοθηρικός) αυτός που σχετίζεται µε τη 
ναρκοθηρεία: ~ πλοίο. 

ναρκοληψία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση, κατά την οποία 
παρατηρείται κατά περιόδους ακατανίκητη τάση τού ασθενούς για ύπνο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. narcolepsy]. 

ναρκοµανής, -ής, -ές {ναρκοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει εθιστεί στη 
χρήση ναρκωτικών ουσιών, που λαµβάνει συστηµατικά µία ή περισσότερες 
ναρκωτικές ουσίες και έχει έντονο στερητικό σύνδροµο, αν διακόψει τη 
χρήση τους ΣΥΝ. τοξικοµανής. — ναρκοµανία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < ναρκο- (< νάρκη) + -µανής < ρ. µαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' έ-µάν-
ην), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. narcomane]. 

ναρκοπέδιο (το) {ναρκοπεδί-ου | -ων} 1. ΣΤΡΑΤ. χερσαία ή θαλάσσια περιοχή, 
στην οποία έχουν τοποθετηθεί ή ποντιστεί νάρκες σε τέτοια διάταξη, ώστε να 
είναι αδύνατη η διάβαση των εχθρικών στρατευµάτων και οχηµάτων ή ο 
διάπλους των εχθρικών πλοίων: αµυντικό ~ (αυτό που δηµιουργεί κάθε 
εµπόλεµος κοντά στις βάσεις και στα λι- 
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µάνια του για προστασία) || επιθετικό ~ (αυτό που δηµιουργεί ο εµπόλεµος, εάν 
έχει τη δυνατότητα, κοντά στα ορµητήρια τού εχθρού, για να αποτρέψει τις 
επιθέσεις του) 2. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός καταστάσεων ή χώρων που 
εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους: προσπαθώντας να εισχωρήσει στα άδυτα τής 
µαφίας, ένιωσε ότι κινείται σε ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. minefield]. 
ναρκοπόλεµος (ο) {ναρκοπολέµ-ου | -ων} ΣΤΡΑΤ. Ο πόλεµος που διεξάγεται µε 
τη χρήση ναρκών, συνήθ. οι ναυτικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στη ρίψη ή 
αγκυροβολιά ναρκών στη θάλασσα ή στην εξουδετέρωση τους. ναρκοσυλλέκτης 
(ο) {ναρκοσυλλεκτών} ΣΤΡΑΤ. στρατιωτικός ειδικά εκπαιδευµένος για να 
ανακαλύπτει και να εξουδετερώνει (χερσαίες) νάρκες. ναρκοσυλλέκτις (η) 
{ναρκοσυλλέκτ-ιδος | -ίδων} ΣΤΡΑΤ. το ναρκαλιευτικό (βλ. λ. ναρκαλιευτικός, 
σηµ. 2). ναρκώνω ρ. µετβ. {νάρκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προκαλώ τάση για βα-
θύ ύπνο και προσωρινή απώλεια των αισθήσεων, ρίχνω σε λήθαργο: το 
µονότονο κούνηµα τού καραβιού µε νάρκωσε και αποκοιµήθηκα ΣΥΝ. κοιµίζω, 
αποκοιµίζω, υπνωτίζω ΑΝΤ. ξυπνώ, αφυπνίζω 2. ΙΑΤΡ. προκαλώ γενική ή τοπική 
αναισθησία, χρησιµοποιώντας ανάλογα φάρµακα, για να µην αισθάνεται ο 
ασθενής πόνο κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέµβασης ΣΥΝ. αναισθητοποιώ 
3. (µτφ.) προξενώ πνευµατική αδράνεια, επιφέρω διανοητική νάρκη: η προβολή 
ασήµαντων θεµάτων ως σηµαντικών στα δελτία ειδήσεων ναρκώνει τη σκέψη τού 
κοινού ΣΥΝ. αποχαυνώνω, αποβλακώνω, υπνωτίζω ΑΝΤ. ξυπνώ, αφυπνίζω, 
διεγείρω. — νάρκωµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ναρκώ (-όω) < νάρκη (βλ.λ.)]. 
νάρκωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο βαθύς ύπνος που 
συνοδεύεται από προσωρινή απώλεια τής συνείδησης και παύση κάθε κίνησης 
ΣΥΝ. αναισθησία, χαύνωση ΑΝΤ. εγρήγορση, διέγερση 2. ΙΑΤΡ. ελάττωση τής 
διεγερσιµότητας τού νευρικού συστήµατος έτσι, ώστε να εξασθενήσει ή και να 
κατασταλεί πλήρως η λειτουργία του, που προκαλείται µε τη χορήγηση 
κατάλληλων αναισθητικών φαρµάκων, ώστε να µην αισθάνεται ο ασθενής πόνο 
κατά τη διάρκεια χειρουργικής ή άλλης επέµβασης: γενική | ολική ~ (γενική 
αναισθησία, κατά τη διάρκεια τής οποίας καταργείται η αίσθηση τού πόνου σε 
ολόκληρο το σώµα) || τοπική ~ (απώλεια τής αίσθησης τού πόνου σε 
συγκεκριµένο σηµείο τού σώµατος, που επιτυγχάνεται µε επάλειψη, ψεκασµό ή 
ένεση συγκεκριµένων ουσιών στην περιοχή αυτή) ΣΥΝ. αναισθησία 3. (µτφ.) η 
προσωρινή καταστολή τής λειτουρ-γείας, η αδρανής κατάσταση: η ~ τής 
κριτικής | τού πνεύµατος || «στιγµιαία ~ τού ψυχισµού» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ωση. ναρκωτής (ο) ο αναισθησιολόγος (βλ.λ.). 
ναρκωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που προξενεί ή επιφέρει νάρκωση, που προκαλεί 

αναισθησία: ~ ουσία | φάρµακο ΣΥΝ. αναισθητικός, υπνωτικός ΑΝΤ. 
διεγερτικός 2. (ειδικότ.) ναρκωτικό (το) (α) τοξική ουσία µε φυσική ή χηµική 
προέλευση, που προκαλεί κατάσταση νάρκης και τάση για ύπνο ή και το 
αντίθετο, διέγερση, αίσθηµα ευφορίας και ευεξίας, επιφέροντας ταυτόχρονα 
εξασθένηση, διαστροφή ή και πλήρη αδράνεια των φυσιολογικών λειτουργιών 
τού κεντρικού νευρικού συστήµατος και προκαλώντας στους χρήστες εθισµό, 
σωµατική εξάρτηση και στερητικό σύνδροµο: ήπια | µαλακά | σκληρά ~|| τα ~ 
απειλούν τη νεολαία (β) (σπανιότ.) φάρµακο που ανακουφίζει από τον πόνο ή 
προκαλεί πλήρη αναισθησία και απώλεια τής αίσθησης τού πόνου, η οποία 
είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέµβασης ΣΥΝ. 
αναλγητικό, αναισθητικό (γ) (µτφ.) οτιδήποτε προκαλεί πνευµατική αδράνεια: 
πολλοί θεωρούν την τηλεόραση ως επικίνδυνο ~. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ναρκώ (-όω) < νάρκη. Η σηµ. 2 αποτελεί µετάφρ. δάνειο, 
πβ. γαλλ. narcotiques, αγγλ. drugs (λ.χ. ήπια | σκληρά ~, αγγλ. soft | hard 
drugs)]. ναρκωτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το σύνολο των διαταραχών τού 
νευρικού συστήµατος και γενικά των παθολογικών καταστάσεων και των 
παρενεργειών που προκαλούνται από την παρατεταµένη χρήση ναρκωτικών 
ουσιών ΣΥΝ. ναρκοδηλητηρίαση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
narcotisme], Ν.Α.Σ. (ο) Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσµος. 
Ν ΑΣΑ (η) (N.A.S.A.) η ειδική αµερικανική υπηρεσία, η οποία σχεδιάζει και 

οργανώνει αποστολές στο διάστηµα για επιστηµονικούς και άλλους σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τού αγγλ. National Aero-nautics and Space Administration 
«Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και ∆ιαστήµατος»]. ναστόδερµα (το) 
{ναστοδέρµ-ατος | -ατα, -άτων} δέρµα που παλαιότερα χρησιµοποιήθηκε για 
την κατασκευή παπουτσιών. [ΕΤΥΜ < ναστός (βλ.λ.) + δέρµα]. ναστόλιθος (ο) 
[ναστολίθ-ου | -ων, -ους} ΤΕΧΝΟΛ. υλικό που παρασκευάζεται µε συµπίεση 
κοµµατιών σκληρού χαρτιού, ζελατίνης, αργίλου και άλλων υλών και 
χρησιµοποιείται κυρ. για την κατασκευή µικρού κόστους οικιακών ανάγλυφων 
διακοσµήσεων και διακοσµητικών αντικειµένων, κοσµηµάτων. [ΕΤΥΜ; < 
ναστός (βλ.λ.) + λίθος]. ναστος, -ή, -ό (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που 
κατασκευάστηκε µε ισχυρή συµπίεση: - χάρτης ΣΥΝ. σφιχτός, πατικωµένος, 
πιεστός, συµπιεστός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που αποτελείται από συµπιεσµένη 
µάζα, που δεν έχει κενά, που χαρακτηρίζεται από πυκνότητα υλικού ΣΥΝ. συ-
µπαγής, στερεός, πυκνός ΑΝΤ. κούφιος, αραιός. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. 
«στερεός, συµπιεσµένος», < νάσσω «συµπιέζω», αγν. ετύµου, καθώς δεν είναι 
σαφές αν το αρχικό θ. τού ρ. είναι *νακ- (πβ. αόρ. ε-ναξα) ή *νατ- (πβ. ναστός < 
*νατ-τός). Ανεπαρκής επιστηµονικά η σύνδεση µε το αρχ. νάκη «µαλακό 
δέρµα»]. 

ναστόχαρτο (το) {ναστοχάρτ-ου | -ων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. χοντρό και δύσκαµπτο χαρτί, 
που κατασκευάζεται µε ισχυρή συµπίεση χαρτοπολτού και την ανάµειξη του 
µε ειδική κόλλα ΣΥΝ. χαρτόνι 2. (συνεκδ.) το ίδιο το µείγµα χαρτοπολτού και 
κόλλας, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή διαφόρων αντικειµένων. 
[ΕΤΥΜ, < ναστός (βλ.λ.) + χαρτί]. 

Ν.Α.Τ. (το) Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο. 
Ναταλία (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 

Μεταφορά τού γαλλ. Natalie < µτγν. λατ. Natalia < λατ. natalis (dies) 
«γενέθλια, ηµέρα γεννήσεως» (< nascor «γεννιέµαι»)]. 

νατιβισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. τάση ή κίνηµα που αναπτύσσεται 
στο εσωτερικό των κοινωνιών και αποσκοπεί στη διατήρηση ή την 
αναζωογόνηση και εκ νέου καθιέρωση αυτοχθόνων πολιτιστικών συνθηκών, 
ηθών, εθίµων κ.λπ. ως αντίδραση στην ξενική πολιτιστική διείσδυση 2. 
(ειδικότ.) η πολιτική και η πρακτική που προστατεύει τα συµφέροντα των 
αυτοχθόνων κατοίκων µιας χώρας και γενικότ. ευνοεί µε κάθε τρόπο τους 
γηγενείς πληθυσµούς εις βάρος των µεταναστών. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. nativisme < natif < λατ. nativus «γεννηµένος, 
αυτοφυής» (< nascor «γεννιέµαι»)]. 

NATO (το) {άκλ.} οργάνωση κρατών µε στρατιωτικούς και πολιτικούς 
σκοπούς, που ιδρύθηκε µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο ως αντιστάθµισµα 
στη σοβιετική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη και παραµένει µέχρι 
σήµερα η κύρια αµυντική συµµαχία των δυτικών δυνάµεων. 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τού αγγλ. North Atlantic Treaty Organisation «Ορ-
γάνωση των Χωρών τού Βορειοατλαντικού Συµφώνου»]. 

νατοϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το NATO· ειδικότ. για χώρα που 
ανήκει στο NATO: ~ χώρα | δυνάµεις | επέµβαση. 

νατουραλισµός (ο) 1. αισθητικό κίνηµα τού τέλους τού 19ου και των αρχών τού 
20ού αι., που επηρεάστηκε έντονα από το αίτηµα τής εποχής για µεταφορά 
των αρχών και των µεθόδων τής φυσικής επιστήµης στον χώρο των καλών 
τεχνών και τής λογοτεχνίας και εκδηλώθηκε ως τάση να απεικονίζεται η 
πραγµατικότητα µε τρόπο όσο το δυνατόν πιο πιστό και αντικειµενικό και σε 
όλες της τις λεπτοµέρειες, ακόµη και τις άσχηµες ή τις επουσιώδεις, χωρίς 
προσπάθεια για εξιδανίκευση ή ωραιοποίηση · 2. (α) φιλοσοφική θεωρία, κατά 
την οποία δεν υπάρχει τίποτε εκτός από τη φύση· όλα τα όντα, τα γεγονότα και 
τα φαινόµενα τού σύµπαντος είναι φυσικού χαρακτήρα, εποµένως κάθε γνώση 
εµπίπτει στα όρια τής επιστηµονικής έρευνας, ενώ ακόµη και το υπερφυσικό 
ανάγεται σε συγκεκριµένη φυσική κατάσταση, επαληθεύσιµη επιστηµονικά 
ΣΥΝ. φυσιοκρατία (β) η θεωρία σύµφωνα µε την οποία η ηθική και η 
ηθικότητα στον άνθρωπο είναι προέκταση τής βιολογικής ζωής και πρέπει να 
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις φυσικές ορµές τού ανθρώπου και την 
ελεύθερη ανάπτυξη των έµφυτων ικανοτήτων του. — νατουραλιστής (ο), 
νατου-ραλίστρια (η), νατουραλιστικός, -ή, -ό, νατουραλιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. naturalisme < nature «φύση» < λατ. natura]. 

νάτριο (το) {νατρίου} ΧΗΜ. αργυρόχρωµο µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Na) 
που ανήκει στην οµάδα των µετάλλων των αλκαλίων και απαντά στη φύση υπό 
µορφήν αλογονούχων, θειικών, ανθρακικών κ.ά. αλάτων, ενώ η πιο 
συνηθισµένη ένωση που σχηµατίζει είναι το χλωριούχο νάτριο, το κοινό αλάτι 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. natrium < γαλλ. natron 
< ισπ. natrón < αραβ. natrün | nitrün < αρχ. νίτρον (βλ.λ.)]. ναυαγιαίρεση (η) 
[1856] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η διαδικασία τής διάσωσης πλοίου 
που κινδυνεύει να βυθιστεί ή τού φορτίου του 2. (συχνότ.) το σύνολο των 
εργασιών που αποσκοπούν στην ανέλκυση ναυαγισµένου πλοίου από τον βυθό 
θάλασσας, λίµνης ή ποταµού, για να περισωθεί τυχόν πολύτιµο φορτίο, να 
µελετηθούν τα αίτια τού ναυαγίου ή για άλλους λόγους. Επίσης ναυαγιαιρεσία 
[1871] {ναυαγιαιρεσιών}. —ναυαγιαιρεσιακός, -ή, -ό [1856]. [ΕΤΎΜι < 
ναυάγιο + αίρεση < αρχ. αίρω «κυριεύω, συλλαµβάνω», αντί τού αναµενόµενου 
ναυαγί-αρση (όπου το β' συνθ. από το αρχ. ρ. αϊρω «σηκώνω, συλλέγω»). Είναι 
πιθ. ότι το β' συνθ. αίρεση λειτούργησε µεταφορικά στη σηµ. «διάσωση (τού 
πλοίου), αφού προηγουµένως εξασφαλιστεί η κατοχή του»]. ναυάγιο (το) [αρχ.] 
{ναυαγί-ου | -ων} 1. ΝΑΥΤ. η ολοκληρωτική απώλεια σκάφους, το οποίο 
βυθίστηκε ή προσάραξε ή συνετρίβη σε βράχους κ.λπ., µε αποτέλεσµα να 
καταστραφεί εντελώς ή να χάσει οριστικά την ικανότητα πλεύσεως ΣΥΝ. 
καραβοτσάκισµα, βύθιση, βού-λιαγµα, καταποντισµός 2. (µτφ.) η πλήρης 
αποτυχία (ενέργειας, εκδήλωσης, σχεδίου, προσπάθειας), η µη ευόδωση 
δραστηριότητας: οι διαπραγµατεύσεις για την κύρωση τής συνθήκης κατέληξαν σε 
~ || το ~ των συνοµιλιών || από το οικονοµικό κραχ οδηγήθηκαν πολλές επι-
χειρήσεις σε ~ ΣΥΝ. καταστροφή ΑΝΤ. επιτυχία, ευόδωση 3. (µτφ.-µει-ωτ.) 
χαρακτηρισµός ανθρώπου που έχει ξεπέσει, που θεωρείται κατεστραµµένος 
οικονοµικά ή εξαθλιωµένος ηθικά: στην πλατεία µαζεύονται τις νύχτες οι 
περιθωριακοί και όλα τ' άλλα ~ τής ζωής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. ναυαγός (ο/η) 1. 
πρόσωπο που βρέθηκε στη θάλασσα χωρίς τη θέληση του, µετά τη βύθιση τού 
πλωτού µέσου που τον µετέφερε: λιµενικά σκάφη περισυνέλεξαν τους ~ ΣΥΝ. 
καραβοτσακισµένος 2. (µτφ.) πρόσωπο που έχει χάσει κάθε ελπίδα να φθάσει 
στην πραγµατοποίηση των στόχων του ή που τον βρήκαν στη ζωή µεγάλες 
συµφορές: ~ τής ζωής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

[ΕΤΥΜ· αρχ. < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) + -αγός < άγνυµι «σπάζω, 
συντρίβω» (βλ. λ. κάταγµα), οπότε το σύνθετο ναυαγός θα προσδιόριζε 
εκείνον που «συντρίβει το πλοίο του»]. 



ναυαγοσώστης 1166 ναυς 
 

ναυαγοσώστης (ο) [1888] {ναυαγοσώστων}, ναυαγοσώστρια (η) 
{ναυαγοσωστριών} 1. πρόσωπο που µετέχει σε (οργανωµένη) αποστο-
λή ή προσπάθεια διασώσεως ναυαγών ή πλοίων που ναυάγησαν 2. 
(ειδικότ.) ειδικά εκπαιδευµένος υπάλληλος οργανωµένης πλαζ, που 
έχει ως έργο να επιβλέπει τον χώρο συνήθ. από ειδική εξέδρα και να 
επεµβαίνω, όταν κάποιος από τους λουοµένους κινδυνεύει να πνιγεί, 
για να τον σώσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυαγοσωστικό (το) το σκάφος που είναι ειδικά κατασκευασµένο και 
εφοδιασµένο µε τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να διασώζει πλοία 
που κινδυνεύουν ή να περισυλλέγει ναυαγούς.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. (bateau de) sauvetage]. 

ναυαγοσωστικός, -ή, -ό [1886] αυτός που σχετίζεται µε τη διάσωση 
ναυαγών ή πλοίων που κινδυνεύουν να καταποντιστούν: ~ ρυµουλκό 
| λέµβος. 

ναυαγώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ναυαγείς... | ναυάγ-ησα, -ισµένος} 1. υφί-
σταµαι ναυάγιο: το πλοίο ναυάγησε στ'ανοιχτά τής Κρήτης ΣΥΝ. βου-
λιάζω, καταποντίζοµαι 2. (µτφ.) καταλήγω σε αποτυχία: είδε τα όνει-
ρα του | τις ελπίδες | τα σχέδια του να ναυαγούν || η εταιρεία ναυά-
γησε ΣΥΝ. µαταιώνοµαι, αποτυγχάνω, καταστρέφοµαι. — ναυάνισµα 
(το) [1881]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ισµένος, -η, -ο, ναυς. 

ναυαρχείο (το) [1862] 1. το κτήριο στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο 
ναύαρχος και στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία των υπηρεσιών που 
υπάγονται στη δικαιοδοσία του 2. (στην Αγγλία και σε άλλα κράτη) 
το αρχηγείο τού στόλου. 

ναυαρχία (η) [αρχ.] {ναυαρχιών} 1. το αξίωµα, η εξουσία τού ναυ-
άρχου 2. (συνεκδ.) η θητεία τού ναυάρχου, το χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο ασκεί τα καθήκοντα του ως ναύαρχος: κατά τη ~ του, το 
Πολεµικό Ναυτικό απέκτησε ιδιαίτερη αίγλη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυαρχίδα (η) 1. ένα από τα ισχυρότερα πλοία ενός πολεµικού στό-
λου, στο οποίο επιβαίνει ο ναύαρχος, γενικότ. ο αρχηγός τού στόλου, 
και στο οποίο υψώνεται το διακριτικό σήµα τού ναυάρχου 2. (µτφ.) 
ως χαρακτηρισµός για κάτι που θεωρείται το πιο σηµαντικό ή αντι-
προσωπευτικό είδος στην κατηγορία του: το νέο αυτό µοντέλο αυτο-
κινήτου θεωρείται η ~ τής εταιρείας || «η εφηµερίδα αυτή αυτοανα-
κηρύσσεται ~ τού ποιοτικού Τύπου» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ναυαρχίς, -ίδος (ενν. ναϋς) < αρχ. ναύαρχος]. 

να υ αρχικός, -ή, -ό [1823] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ναύαρχο: ~ 
αξίωµα | εξουσία | δικαιοδοσία | δικαίωµα 2. ναυαρχικόν (το) το δια-
κριτικό σήµα που υψώνεται στη ναυαρχίδα, για να ξεχωρίζει εύκολα 
από τα υπόλοιπα πλοία. 

ναύαρχος (ο) {ναυάρχ-ου | -ων, -ους} 1. ο διοικητής τού στόλου, ο 
αρχηγός τού στόλου ΣΥΝ. στόλαρχος 2. ο ανώτατος βαθµός των αξιω-
µατικών τού Πολεµικού Ναυτικού (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ναυς. [ΕΤΥΜ αρχ· < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) + -άρχος < άρχω]. 

ναυαρχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ναυαρχείς... | ναυάρχησα} ασκώ τα καθή-
κοντα ναυάρχου, είµαι αρχηγός στόλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναύδετο (το) {ναυδέτ-ου | -ων} (λόγ.) ΝΑΥΤ. Ο σηµαντήρας που βρί-
σκεται µόνιµα τοποθετηµένος σε λιµάνι ή όρµο και στον οποίο µπο-
ρεί να προσδεθεί µε ασφάλεια ένα πλοίο, χωρίς να χρειαστεί να 
αγκυροβολήσει ΣΥΝ. σηµαδούρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ναύδετον < ναυ- (< ναϋς) + -δετον < δετός (< δέω «δέ-
νω»)]. 

ναΰδριο (το) → ναός 
ναύκληρος (ο) {ναυκλήρ-ου | -ων, -ους) ΝΑΥΤ. 1. (στο Εµπορικό Ναυ-
τικό) ο επί κεφαλής τού προσωπικού τού καταστρώµατος, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία τού σκά-
φους (εκτός από το µηχανοστάσιο) και υπάγεται απευθείας στον 
υποπλοίαρχο ΣΥΝ. λοστρόµος 2. (στο Πολεµικό Ναυτικό) υπαξιωµατι-
κός, επί κεφαλής των αρµενιστών τού πλοίου. — ναυκληρία (η) 
[αρχ.], ναυκληρικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ναύκράρος (µε ανοµοίωση τού -ρ- και παρετυµολ. σύνδεση προς τη λ. 
κλήρος) < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) + -κράρος < *-κρασ-ρος, τού 
οποίου το θ. απαντά στις λ. κάρα, κρανίον (βλ.λ.). Σύµφωνα µε την 
παρούσα ανάλυση, ως ναύκληρος δηλωνόταν αρχικά ο «επί 
κεφαλής» τού πλοίου]. 

να όλα (τα) → ναύλος 
ναυλαγορά (η) 1. το σύστηµα βάσει τού οποίου διακανονίζονται οι 

ναυλώσεις πλοίων ή διαµορφώνονται οι τιµές των ναύλων µε βάση 
τους νόµους τής προσφοράς και τής ζήτησης 2. (συνεκδ.) ο τόπος 
στον οποίο διατίθενται και ζητούνται ναύλα (για τη µεταφορά επι-
βατών, εµπορευµάτων): η ~ τού Λονδίνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. freight market]. 

ναυλολόγιο (το) [1882] {ναυλολογί-ου | -ων} ο πίνακας που περιέχει 
τις τιµές των ναύλων για τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων µε 
πλοία. 

ναυλοµεσίτης (ο) [1888] {ναυλοµεσιτών}, ναυλοµεσίτρια (η) 
(ναυλοµεσιτριών) πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) που µεσολαβεί επ' 
αµοιβή ανάµεσα σε ιδιοκτήτη πλοίου και σε ναυλωτή (βλ.λ.), προ-
κειµένου να επιτύχει τη ναύλωση πλοίου. — ναυλοµεσιτικός, -ή, -ό 
[1885]. 

ναύλος (ο) 1. το ποσό που καταβάλλει ως µίσθωµα ο ναυλωτής στον 
πλοιοκτήτη για τη µεταφορά ανθρώπων ή εµπορευµάτων 2. (συνεκδ.) 
η µίσθωση πλοίου από τον ναυλωτή 3. ναύλα (τα) το αντίτιµο που 
καταβάλλεται για τη µεταφορά ανθρώπου, ζώου ή φορτίου (πραγµά-
των, εµπορευµάτων) µε οποιοδήποτε συγκοινωνιακό µέσο: ~ πλοίου | 
λεωφορείου || δεν είχε να πληρώσει ούτε τα ~ µέχρι το νησί του || του 
έκανε (του πλήρωσε) τα ~, για να έρθει να µας δει. Επίσης ναύλο 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

[ΕΤΥΜ. < «ΡΧ· ναϋλος < ναϋς «πλοίο» (βλ.λ.) + επίθηµα -λος, πιθ. πα-
ράλλ. τ. τού ναϋσ-θλον (ίδια σηµ.)]. 

ναυλοσύµφωνο (το) [1889] {ναυλοσυµφών-ου | -ων} το έγγραφο που 
πιστοποιεί τη συµφωνία ανάµεσα στον πλοιοκτήτη και τον ναυλωτή 
για τη ναύλωση πλοίου ΣΥΝ. ναυλωτήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναύλοχος (ο) {ναυλόχ-ου | -ων, -ους} (επίσ.) ο τόπος (λιµάνι ή όρµος) 
που είναι πρόσφορος για ασφαλές αγκυροβόληµα πλοίου ΣΥΝ. αγκυ-
ροβόλιο, αραξοβόλι, καραβοστάσι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) + λόχος «τόπος αναµονής, 
σταθµός»]. 

ναυλοχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ναυλοχείς... | ναυλόχησα} (επίσ. για πλοίο) 
παραµένω αγκυροβοληµένος σε λιµάνι ή όρµο: «µία από τις βρετανι-
κές φρεγάτες που ναυλοχούν στον Πειραιά» (εφηµ.) ΣΥΝ. προσορµώ 
ΑΝΤ. αποπλέω, σαλπάρω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυλώνω ρ. µετβ. {ναύλω-σα, -θηκα, -µένος} (για πλοιοκτήτη ή ναυ-
λωτή) εκµισθώνω ή µισθώνω πλοίο έναντι χρηµατικού ποσού για τη 
µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων. — ναύλωση (η) [1833] κ. ναύ-
λωµα (το) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ναυλώ (-όω) < 
αρχ. ναύλος]. 

ναυλωτήριο (το) {ναυλωτηρί-ου | -ων} το ναυλοσύµφωνο (βλ.λ.). Επί-
σης ναυλωτικό [1833]. 

ναυλωτής (ο) [1833], ναυλώτρια (η) {ναυλωτριών} πρόσωπο που 
ναυλώνει πλοίο, καταβάλλοντος ένα χρηµατικό ποσό στον ιδιοκτήτη 
του, µε σκοπό τη µεταφορά προσώπων ή εµπορευµάτων: ως ~ εµφα-
νίζεται γνωστή ναυτιλιακή εταιρεία ΣΥΝ. φορτωτής ΑΝΤ. πλοιοκτή-
της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυλωτικό (το) [1833] το ναυλοσύµφωνο (βλ.λ.). 
ναυµαχία (η) [αρχ.] {ναυµαχιών} η σύγκρουση ναυτικών δυνάµεων 

στη θάλασσα: η ~ τής Σαλαµίνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
ναυµάχος (ο) πολεµιστής ο οποίος µετέχει σε ναυµαχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 

λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ναύµαχος < ναυ- (< ναϋς) + -µαχος < 
µάχη]. 

ναυµαχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ναυµαχείς... | ναυµάχησα} (λόγ.) µετέχω 
σε ναυµαχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

Ναύπακτος (η) {Ναυπάκτου} κωµόπολη τής ∆. Στερεάς Ελλάδας 
στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας. — Ναυπάκτιος [αρχ.] κ. (λαϊκ.) Επα-
χτίτης (ο), Ναυπακτία κ. (λαϊκ.) Επαχτίτισσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ναυπηγείο», < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) 
+ -πακτος < πήγνυµι «φυτεύω, στερεώνω - φτειάχνω» (βλ. λ. πήζω). 
Πβ. κ. κατα-πακτή]. 

ναυπηγείο (το) [µτγν] ο χώρος που διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις για 
την κατασκευή, τον εξοπλισµό, την επισκευή και την καθέλκυση των 
πλοίων: ναυπηγεία Σκαραµαγκά ΣΥΝ. νεώριο, (λαϊκ.) ταρσανάς. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυπήγηµα (το) [1887] {ναυπηγήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ναυπήγη-
ση (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) κάθε σκάφος που έχει κατασκευαστεί σύµφω-
να µε τους κανόνες τής ναυπηγικής, ώστε να επιπλέει και να ταξι-
δεύει στη θάλασσα ΣΥΝ. πλεούµενο. 

ναυπήγηση (η) [µτγν] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η κατασκευή 
και ο εξοπλισµός πλοίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυπηγήσιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι χρήσιµος ή κατάλληλος 
για ναυπήγηση: ~ ξυλεία. 

ναυπηγΐ'α (η) [αρχ.] {ναυπηγιών} 1. η ναυπήγηση (βλ.λ.) 2. η τέχνη 
τής ναυπήγησης πλοίου. 

ναυπηγικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη ναυπήγηση 
ή τους ναυπηγούς: ~ τέχνη | εξοπλισµός || ~ εγκαταστάσεις (β) 
ναυπηγική κλίνη το κεκλιµένο ως προς την επιφάνεια τής θάλασσας 
επίπεδο πάνω στο οποίο συναρµολογούνται ξύλινα πλοία 2. ναυπηγι-
κή (η) η επιστήµη που ασχολείται µε την κατασκευή πλοίων και γε-
νικότ. πλωτών µέσων και περιλαµβάνει τον υπολογισµό, τη σχεδίαση 
και τη ναυπήγηση πλοίων. 

ναυπηγοεπισκευαστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις εργασίες 
επισκευής, συντήρησης ή και µε τη ναυπήγηση πλοίων: ~ βάση | 
τοµέας || η ~ ζώνη Περάµατος. 

ναυπηγοξϋλουργός (ο) ΝΑΥΤ. Ο ξυλουργός ναυπηγείου: Ένωση 
Ναυπηγοξυλουργών. 

ναυπηγός (ο/η) πρόσωπο ειδικευµένο στη ναυπηγική, αυτός που 
ασχολείται µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή πλοίων και γενικότ. 
πλωτών µέσων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) + -πηγός < πήγνυµι (βλ. λ. 
πήζω)]. 

ναυπηγώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ναυπηγείς... | ναυπήγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} σχεδιάζω και κατασκευάζω πλοία και γενικότ. πλωτά µέσα. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

Ναύπλιο (το) {Ναυπλίου} πόλη τής ΒΑ. Πελοποννήσου, πρωτεύουσα 
τού νοµού Αργολίδας. Επίσης (λαϊκ.) Ανάπλι (βλ.λ.). — Ναυπλιώτης 
(ο), Ναυπλιώτισσα (η), ναυπλιώτικος, -η, -ο [µεσν] κ. (λόγ.) ναυτιλια-
κός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. Ναύπλιος < Ναυπλία (αρχ. 
ονοµασία τής πόλεως) < ναυ- (< ναϋς «πλοίο», βλ.λ.) + -πλία < πλέω]. 

ναυς (η) {νεώς, ναυν | νήες, νεών, ναυς} (αρχαιοπρ.) το πλοίο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πλοίο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ναϋς < I.E. *naü-s, αρχαιότατη λ. για το «πλοίο», που 
µαρτυρείται σε πολλές I.E. γλώσσες, πβ. σανσκρ. nauh (αιτ. navam), 
περσ. näv, αρµ. naw, λατ. navis (> ιταλ. nave), αρχ. ιρλ. nau κ.ά. Οµόρρ. 
ναϋ-λος, ναύ-της, ναυτ-ίλος, ναυσι-πλοΐα, ναυ- (α' συνθ., πβ. ναυ-πη-
γός, ναυ-αγός), Ναύ-πακτος, Ναύ-πλιο(ν) κ.ά.]. 

ναυ- - νηο- - νεω-. Στην Αρχαία Ελληνική χρησιµοποιήθηκαν δύο 
λέξεις για το «πλοίο»: η λ. ναυς για τα πολεµικά πλοία και η λ. 
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πλοίο για τα εµπορικά πλοία. Η λ. ναυς δεν επιβίωσε στη Ν. Ελλη-
νική ως αυτοτελής λέξη, αλλά σώζεται σε πολλά παράγωγα και 
σύνθετα, που σχηµατίστηκαν και µε τα τρία θέµατα τής λέξης: 
ναυ- (ναϋς), νηο- (ναυς > γεν. νηός) και νεω- (ναυς > γεν. νηός > 
νεώς). (α) Από το θέµα ναυ- τής ονοµαστικής προέρχονται τα: ναύ-
της (ναυτο-λογώ, ναυτό-παις, ναυτο-δικείο, ναυτ-εργάτης, ναυτ-
ικός, ναυτ-ία, ναυτ-ίλος, ναυτιλλόµενοι «ναυτικοί που ταξιδεύουν 
µε πλοία», ναυτιλ-ία, ναυτιλιακός), ναύ-λος | ναύ-λα (ναυλ-αγο-ρά, 
ναυλο-σύµφωνο, ναυλ-ωτής, ναυλ-ώνω, ναύλ-ωση), ναυ-αγός (< 
ναϋς + αρχ. αγνυµι «σπάζω», πβ. κάτ-αγµα· ναυ-αγώ, ναυ-άγιο, 
ναυ-αγοσώστης, ναυγι-αίρεση, ναυαγοσωστικό), ναύ-αρχος (ναυ-
αρχ-ώ, ναυαρχ-ίδα, ναυαρχ-ία), ναύ-κληρος, ναυ-λοχώ «είµαι 
αγκυροβοληµένος», ναυ-µάχος (ναυµαχ-ώ, ναυµαχ-ία), ναυ-πηγός 
(ναυπηγ-ώ, ναυπηγ-είο, ναυπήγ-ηση), Ναύ-πακτος, Ναύ-πλιο, ναύ-
σταθµος, ναυσι-πλοΐα (< θέµα ναυσι- τής δοτικής πληθ.) (β) Από το 
θέµα νηο-: νηο-ποµπή, νηο-λόγιο, νηο-ψία, νηο-γνώµονας (γ) Από 
το θέµα νεω-: νεώ-ριο, νεω-λκώ (νεώλκ-ηση). 

Ναυσικά (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά των Φαιάκων Αλκινόου και 
τής Αρήτης, η οποία, κατά την Οδύσσεια, περιέθαλψε τον ναυαγό 
Οδυσσέα 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ναυσικάα. Ενώ το ά συνθ. ανάγεται στη λ. ναϋς 
«πλοίο» (βλ.λ.), παραµένει αβέβαιος ο σχηµατισµός τού β' συνθ. Ίσως 
πρόκειται για υποκ. τού ονόµατος Ναυσικάστη (πβ. ϊο-κάστη)]. 

ναυσιπέδη (η) {ναυσιπεδών} (λόγ.) ΝΑΥΤ. το καραβόσχοινο ή η άγκυ-
ρα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ναυσι- (< ναϋς «πλοίο») + πέδη «δεσµός» (βλ.λ.)]. 

ναυσιπλοΐα (η) [1874] {χωρ. πληθ.) 1. η κίνηση πλοίων σε θάλασσα, 
λίµνη, ποτάµι: παράκτια | υπερπόντια | θαλάσσια ~ 2. η επιστήµη που 
ασχολείται µε τη διακυβέρνηση πλωτού µέσου (λ.χ. τη σχεδίαση και 
την αποφυγή συγκρούουν, τον έλεγχο τής κατανάλωσης καυσίµων 
κ.λπ.) 3. η µεταφορά επιβατών και προϊόντων µε πλοίο: τα νέα µέτρα 
διευκόλυναν τη ~. — ναυσιπλοϊκός, -ή, -ό [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. < ναυσι- (< αρχ. ναϋς «πλοίο») + -πλοία < πλέω]. 

ναύσταθµος (ο) {ναυστάθµ-ου | -ων, -ους} κατάλληλα διαµορφωµένη 
περιοχή (λιµάνι, όρµος), στην οποία αγκυροβολούν, επισκευάζονται 
ή ανεφοδιάζονται πολεµικά πλοία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< ναυ- (< ναϋς «πλοίο») + σταθµός]. 

ναυταπατη (η) [1833] {ναυταπατών} ΝΟΜ. η δόλια πρόκληση ζηµίας 
ή ναυαγίου από τον πλοίαρχο ή το πλήρωµα τού πλοίου, καθώς και 
η έκδοση πλαστών εγγράφων (φορτωτικών κ.λπ.), µε σκοπό την πρό-
κληση βλάβης στον πλοιοκτήτη, τον ναυλωτή ή τον ασφαλιστή τού 
πλοίου. 

ναυταποστολή (η) η αποστολή ναυτικών στο εξωτερικό για την 
επάνδρωση ή τη συµπλήρωση τού πληρώµατος εµπορικών πλοίων. 

ναυτασφάλεια (η) {ναυτασφαλειών} ΝΟΜ. η ασφάλιση πλοίου (κα-
θώς και των πλωτών ναυπηγηµάτων, τού ναύλου, τού φορτίου, τού 
αναµενόµενου κέρδους κ.λπ.) κατά των θαλασσίων κινδύνων ΣΥΝ. 
θαλάσσια ασφάλιση. Επίσης ναυτασφάλιση. 

ναυτεργάτης (ο) {ναυτεργατών} 1. πρόσωπο που εργάζεται σε πλοίο, 
ενώ δεν αποτελεί ναυτολογηµένο µέλος τού πληρώµατος 2. (γε-νικότ.) 
οποιοσδήποτε προσφέρει ναυτική εργασία ΣΥΝ. ναυτικός. — 
ναυτεργασία (η), ναυτεργατικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναύτης (ο) {ναυτών} 1. (α) πρόσωπο που εργάζεται σε πλοίο και απο-
τελεί µέλος τού πληρώµατος του ΣΥΝ. ναυτικός (β) Οίκος Ναύτου το 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το οποίο βρίσκεται υπό την επο-
πτεία τού Υπουργείου Ναυτιλίας και έχει ως σκοπό την παροχή ια-
τροφαρµακευτικής περίθαλψης στους ναυτικούς και στις οικογένειες 
τους (γ) µνηµείο τού αφανούς ναύτου µνηµείο που στήνεται σε 
ναυτικές περιοχές, για να τιµηθεί η µνήµη ναυτών τού Πολεµικού 
Ναυτικού, αλλά και όσων ναυτικών χάθηκαν κατά την άσκηση τού 
επαγγέλµατος τους 2. πρόσωπο που εκπληρώνει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις στο Πολεµικό Ναυτικό και δεν είναι βαθµοφόρος (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΙΝ.) 3. µη βαθµοφόρο µέλος τού πληρώµατος εµπορικού 
πλοίου. — (υποκ.) ναυτάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ναϋς «πλοίο» (βλ.λ.)]. 

ναυτία (η) {ναυτιών} 1. παθολογική κατάσταση τού οργανισµού, η 
οποία εκδηλώνεται µε ζαλάδα, ανακάτωµα τού στοµαχιού, τάση για 
εµετό κ.λπ. και την οποία παθαίνουν συνήθ. άτοµα που ταξιδεύουν 
µε πλοίο, αεροπλάνο κ.λπ.: παθαίνει ~ στη θάλασσα || το ταξίδι µε 
πλοίο τού φέρνει - 2. (µτφ.) η έντονη αηδία, αποστροφή για (κάτι/κά-
ποιον): δεν µπορώ ν'ακούω τέτοιες αρρωστηµένες απόψεις-µε πιάνει 
- ΣΥΝ. αηδία, σιχαµάρα. Επίσης ναυτίαση (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ναύτης]. 

ναυτικό (το) {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των πλοίων (µαζί µε τα εφόδια, 
τις εγκαταστάσεις και τα πληρώµατα τους) που διαθέτει µια χώρα: 
Εµπορικό/ Πολεµικό~ (συντοµ. Ε.Ν. | Π.Ν.) ΣΥΝ. στόλος 2. (ειδικότ.) η 
ένοπλη δύναµη µιας χώρας στον χώρο τής θάλασσας, που έχει σκοπό 
τη διασφάλιση των θαλάσσιων συγκοινωνιών και την αµυντική θω-
ράκιση τής χώρας από επιθέσεις προερχόµενες από τη θάλασσα: κα-
τετάγη στο ~ || υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο ~. 

ναυτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη ναυτιλία ή 
τους ναύτες: ~ ∆ίκαιο | σχολή | µίλι | δύναµη | λαός | έθνος | εργασία 
| εταιρεία | τέχνη | ατύχηµα | δάνειο | ηµερολόγιο | πυξίδα | νοσοκο-
µείο | τέχνη | κανονισµός | µουσείο (β) ναυτικός πράκτορας ο άµεσος 
αντιπρόσωπος πλοιοκτήτη, εφοπλιστή ή ναυλωτή σε εµπορικές και 
ναυτιλιακές υποθέσεις (γ) ναυτική βάση ο κατάλληλα διαµορφωµέ-
νος χώρος για την ασφαλή είσοδο, έξοδο και παραµονή τού στόλου 
(δ) Ναυτική Εβδοµάδα εβδοµάδα τού καλοκαιριού αφιερωµένη στο 

Εµπορικό και Πολεµικό Ναυτικό, κατά την οποία γίνονται διάφορες 
εκδηλώσεις (ε) ναυτικά αθλήµατα αθλήµατα που έχουν σχέση µε την 
πλεύση στη θάλασσα (κωπηλασία, ιστιοπλοΐα κ.ά.) (στ) ναυτικό 
φυλλάδιο το επαγγελµατικό βιβλιάριο τού ναυτικού, απαραίτητο για 
την πρόσληψη του σε πλοίο (ναυτολόγηση) (ζ) ναυτικά βιβλία το σύ-
νολο των εγγράφων και βιβλίων που, κατά τον νόµο, πρέπει να βρί-
σκονται στο πλοίο (έγγραφα εθνικότητας, πιστοποιητικά φορτώσεως, 
ναυτολόγιο κ.ά.) (η) ναυτικός δόκιµος ο υποψήφιος αξιωµατικός τού 
Πολεµικού Ναυτικού, ο οποίος φοιτά στην αντίστοιχη σχολή: Σχολή 
Ναυτικών ∆οκίµων 2. αυτός που σχετίζεται µε το ντύσιµο τού ναύτη: 
~ στυλ | καπέλο 3. ναυτικά (τα) (α) η στρατιωτική στολή τού ναύτη: 
καµάρωνε τον γυιο του ντυµένο στα ~ (β) οι ναυτικές υποθέσεις: δεν 
καταλαβαίνει γρυ από τα ~ 4. ναυτικός (ο/η) ο εξ επαγγέλµατος ερ-
γαζόµενος σε πλοίο· ο θαλασσινός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυτιλία (η) {ναυτιλιών} 1. το σύνολο των εµπορικών πλοίων, ο εµπο-
ρικός στόλος µιας χώρας: εθνική ~ || υπερωκεάνια | ανταγωνιστική | 
διεθνής ~ || Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (συντοµ. Υ.Ε.Ν.) 2. η επι-
στήµη και η τεχνική διακυβέρνησης τού πλοίου και πραγµατοποίη-
σης τής θαλασσοπλόί'ας, η ναυσιπλοΐα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ναυτίλος (βλ.λ.)]. 

ναυτιλιακός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ναυτιλία: ~ 
θέµατα | εταιρεία | ∆ίκαιο | πολιτική 2. (α) ναυτιλιακά δικαιώµατα | 
τέλη τα δικαιώµατα ή τέλη που καταβάλλονται ως αντίτιµο για τη 
χρησιµοποίηση λιµανιών από πλοία (β) ναυτιλικά έγγραφα τα απα-
ραίτητα πιστοποιητικά που απαιτείται να έχει ο πλοίαρχος στο 
πλοίο, όταν ταξιδεύει (πβ. ναυτικά βιβλία, λ. ναυτικός) (γ) ναυτιλια-
κές οδηγίες βιβλίο που περιέχει πληροφορίες για τις καιρικές συν-
θήκες των λιµανιών και των αγκυροβολίων (δ) ναυτιλιακή οικονοµία 
ο οικονοµικός κλάδος που ασχολείται µε την πολιτική των θαλάσ-
σιων µεταφορών (ε) ναυτιλιακό συνάλλαγµα το συνάλλαγµα που εισ-
ρέει σε µια χώρα από το εξωτερικό και προέρχεται από ναυτικές δρα-
στηριότητες και επιχειρήσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυτιλλοµενος (ο) {ναυτιλλοµέν-ου | -ων, -ους} αυτός που ασκεί το 
επάγγελµα τού ναυτικού- ΦΡ. οδηγίες προς ναυτιλλοµένους (i) οδη-
γίες προς ναυτικούς για ασφαλή πλου (ii) (µτφ.) οδηγίες προς οποι-
ονδήποτε επιχειρεί κάτι δύσκολο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. Μτχ. 
τού αρχ. ρ. ναυτίλλοµαι < ναυτίλος (βλ.λ.)]. 

ναυτίλος (ο) 1. ο ναυτικός 2. (α) ο υπεύθυνος αξιωµατικός που ασχο-
λείται µε τη ναυσιπλοΐα τού πλοίου ΣΥΝ. ναυτικός, θαλασσινός ΑΝΤ. 
στεριανός (β) ο καθηγητής ναυτιλίας των ναυτικών σχολών · 3. µα-
λάκιο µε σπειροειδές όστρακο και πολλές κεραίες γύρω από το στό-
µα του, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή κοµψοτεχνηµάτων. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ αρχ., ποιητ. τ. τής λ. ναύτης (βλ.λ.). Στη σηµ. τού µαλακίου η 
λ. αποδίδει το ελληνογενές νεολατ. nautilus]. 

ναυτοδάνειο (το) [1833] {ναυτοδανεί-ου | -ων} το θαλασσοδάνειο 
(βλ.λ.). 

ναυτοδηγός (ο) µέλος τού οδηγισµού (Οδηγός ή Μεγάλος Οδηγός) 
που ασχολείται µε δραστηριότητες σχετικές µε τη θάλασσα και γε-
νικότ. µε το υγρό στοιχείο. 

ναυτοδικείο (το) [1833] ΣΤΡΑΤ. το στρατιωτικό δικαστήριο που δικά-
ζει πρωτοδίκως τα παραπτώµατα αξιωµατικών και οπλιτών τού Πο-
λεµικού Ναυτικού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυτοδίκης (ο) [αρχ.] {ναυτοδικών} ο αξιωµατικός τού Πολεµικού 
Ναυτικού, ο οποίος συµµετέχει στη σύνθεση τού ναυτοδικείου. 

ναυτοδίοπος (ο) {ναυτοδιόπων} (στο Πολεµικό Ναυτικό, συνήθ. στον 
πληθ. ναυτοδίοποι) οι ναύτες και οι δίοποι µαζί. 

ναυτολόγηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΝΑΥΤ. η πρό-
σληψη ναυτικού ως µέλους τού πληρώµατος πλοίου µε την εγγραφή 
του στο ναυτολόγιο. 

ναυτολογία (η) [1886] {ναυτολογιών} 1.ΝΑΥΤ. η εγγραφή στο ναυτο-
λόγιο εµπορικού πλοίου όλων όσοι υπηρετούν σε αυτό ΣΥΝ. ναυτολό-
γηση 2. (παλαιότ.) ΣΤΡΑΤ. η κατάταξη στρατευσίµων ή εφέδρων στο 
Πολεµικό Ναυτικό. 

ναυτολόγιο (το) [1833] {ναυτολογί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. ναυτιλιακό έγ-
γραφο, το οποίο συµπληρώνει ο πλοίαρχος εµπορικού πλοίου και στο 
οποίο καταγράφονται τα ονόµατα και η υπηρεσιακή κατάσταση τού 
πληρώµατος τού πλοίου. 

ναυτολόγος (ο) [µτγν.] 1.ΝΑΥΤ. αυτός που καταρτίζει τους πίνακες, 
στους οποίους εγγράφονται τα πληρώµατα εµπορικών πλοίων 2. (πα-
λαιότ.) ΣΤΡΑΤ. αυτός που στρατολογεί εφέδρους στο Πολεµικό Ναυτι-
κό. — ναυτολογικός, -ή, -ό [µεσν.]. 

ναυτολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ναυτολογείς... | ναυτολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. ΝΑΥΤ. προσλαµβάνω ναυτικούς στο Εµπορικό 
Ναυτικό, εγγράφοντας τους στο ναυτολόγιο 2. (παλαιότ.) στρατολογώ 
στρατεύσιµους ή εφέδρους στο Πολεµικό Ναυτικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ναυς. 

ναυτοµεσιτεια (η) {χωρ. πληθ.} παράνοµο επάγγελµα κατά το οποίο 
αναλαµβάνει κάποιος (ναυτοµεσίτης) να προµηθεύσει ανέργους ναυ-
τικούς στη ναυτική εργοδοσία. — ναυτοµεσίτης (ο) [1861], ναυτο-
µεσιτικός, -ή, -ό [1897]. 

ναυτόπαίδο (το) [1889] ο µαθητευόµενος ναύτης νεαρής ηλικίας, που 
εργάζεται σε εµπορικό κυρ. πλοίο ΣΥΝ. µούτσος. Επίσης (λόγ.) 
ναυτόπαις (ο) {ναυτόπαιδος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 

ναυτόπουλο (το) (χαϊδευτ.) ο ναύτης που βρίσκεται σε νεαρή ηλικία, 
το ναυτάκι. [ΕΤΥΜ. < ναύτης + -πουλο (< λατ. pullus «νεοσσός, 
νεογνό»)]. 

ναυτοπρόσκοπος (ο/η) {ναυτοπροσκόπ-ου | -ων, -ους} µέλος τού 
κλάδου τού προσκοπισµού που ακολουθεί ναυτική εκπαίδευση και 
εστιάζεται σε θαλάσσιες δραστηριότητες. Επίσης ναυτοπροσκοπίνα 
(η). — ναυτοπροσκοπικός, -ή, -ό, ναυτοπροσκοπισµός (ο). 
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ναυτοσύνη (η) {χωρ. πληθ.) 1. η ναυτική ιδιότητα, το επάγγελµα τού ναύτη 2. 
(περιληπτ.) το σύνολο των ναυτικών (πβ. λ. εργατιά, ρωµιοσύνη). 

ναυτοφυλακή (η) [1889] ο χώρος στον οποίο φυλακίζονται καταδικασµένοι από 
ναυτοδικείο ναύτες, για να εκτίσουν την ποινή τους. 

ναυτώνας (ο) [1897] ο χώρος στον οποίο διαµένουν οι ναύτες τού Πολεµικού 
Ναυτικού (πβ. λ. στρατώνας). 

νάφθα (η) {ναφθών} 1. ΧΗΜ. κάθε πτητικό και εύφλεκτο µείγµα υδρο-
γονανθράκων, που χρησιµοποιείται είτε ως µέσο αραίωσης είτε ως πρώτη ύλη 
για την παραγωγή βενζίνης και προκύπτει από την κλασµατική απόσταξη τού 
πετρελαίου ή από διάσπαση των προϊόντων τού πετρελαίου 2. το ακάθαρτο 
πετρέλαιο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε ινδοϊρανικές λ. αρχικού θέµατος 
*nab- «είµαι υγρός», πβ. περσ. naft. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. συνδ. µε 
I.E. *nebh-, πβ. αρχ. νέφος, λατ. Neptunus «Ποσειδών». ∆εν αποκλείεται η µη 
I.E. προέλευση τής λ.]. 

ναφθαλίνη (η) {ναφθαλινών} ΧΗΜ. αρωµατικός υδρογονάνθρακας µε λευκό 
χρώµα και κρυσταλλική µορφή, ο οποίος χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη για 
την παραγωγή αναρίθµητων βιοχηµικών οργανικών προϊόντων στο εµπόριο 
διατίθεται συνήθ. σε µορφή βώλων συσκευασµένων σε σακουλάκια και 
χρησιµοποιείται κυρ. για την καταπολέµηση τού σκόρου ΦΡ. (α) (µτφ.) βγάζω 
από τη ναφθαλίνη (κάποιον | κάτι) επαναφέρω (κάτι/κάποιον) σε χρήση ή 
στην ενεργό δράση έπειτα από πολύ καιρό, ενεργοποιώ ξανά: η πολιτεία 
αποφάσισε να βγάλει επιτέλους από τη ναφθαλίνη τον νόµο περί τής ευθύνης 
των δηµοσίων υπαλλήλων (β) (µτφ.) (κάτι) µυρίζει ναφθαλίνη είναι παλιάς 
εποχής, παλιοµοδίτικο, ακατάλληλο για τη σηµερινή εποχή: τα κηρύγµατα του 
µυρίζουν ναφθαλίνη. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. napthalene | napthaline < naptha < µτγν. νάφθα 
(βλ.λ.)]. 

Ν∆. νοτιοδυτικός, -ή, -ό, νοτιοδυτικά. 
Ν.∆. 1. (το) Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 2. (η) Νέα ∆ηµοκρατία- κόµµα που 

ιδρύθηκε το 1974 από τον Κ. Καραµανλή. 
Ν.∆.Β.Α. (η) Ναυτική ∆ιοίκηση Βορείου Αιγαίου. 
Ν.∆.Ν.Α. (η) Ναυτική ∆ιοίκηση Νοτίου Αιγαίου. 
Ν.∆.Υ. (η) Νοµαρχιακή ∆ιεύθυνση Υγιεινής. 
Ν.Ε. (η) Νοµαρχιακή Επιτροπή. 
νέα (τα) → νέο 
Νέα Ζηλανδία (η) (αγγλ. New Zealand) νησιωτικό κράτος στον Ν. Ειρηνικό 

Ωκεανό ΝΑ. τής Αυστραλίας, µε πρωτεύουσα το Γουέλλιν-γκτον, επίσηµη 
γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Νέας Ζηλανδίας. — 
Νεοζηλσνδός (ο), Νεοζηλανδή κ. (λαϊκ.) Νεοζηλαν-δέζα (η), νεοζηλανδικός, 
-ή, -ό κ. (λαϊκ.) νεοζηλανδέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. New 
Zealand < ολλ. Zeeland «χώρα τής θάλασσας», όνοµα που δόθηκε από τον 
Ολλανδό θαλασσοπόρο Abel J. Tasman, ο οποίος ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος 
που πάτησε το πόδι του στο νησί το 1642], 

νεάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο στον ενεστ.} (λόγ.) 1. είµαι ή δείχνω νέος ΣΥΝ. 
µικροδείχνω ΑΝΤ. µεγαλοδείχνω, γεροντοφέρνω 2. µιλώ, σκέπτοµαι και 
πράττω σαν να είµαι νέος, παριστάνω τον νέο. 

Νέα Καληδονία (η) νησί τού Ν∆. Ειρηνικού Ωκεανού Α. τής Αυστραλίας, που 
ανήκει στη Γαλλία. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Nouvelle-Calédonie < αγγλ. New Caledonia, όπως ονόµασε 
το νησί ο Αγγλος πλοίαρχος J. Cook, ο οποίο αποβιβάστηκε εκεί το 1774 και 
χρησιµοποίησε για το νησί τη ρωµαϊκή ονοµασία τής Σκωτίας (Caledonia). To 
τόπων. Caledonia ανάγεται µάλλον σε κελτ. kal «σκληρός»]. 

νεανίας (ο) {νεανιών}, νεανίδα (η) (νεανίδων} (λόγ.) πρόσωπο νέο στην ηλικία 
ΣΥΝ. (για αρσενικό) νεαρός, παλληκάρι, (για θηλυκό) κοπέλα ΑΝΤ. γέροντας, 
ώριµος. Επίσης νεάνις (η) [αρχ.] {νεάν-ιδος | -ίδων}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νέος (βλ.λ.). Είναι ασαφής ο µορφολ. σχηµατισµός τής λ. 
Σύµφωνα µε την επικρατέστερη εκδοχή, προέρχεται από αµάρτυρο τ. *νεανός 
(< νέος), αν και δεν µαρτυρείται παρόµοιος σχηµατισµός (µε θεµατική 
προσαύξηση -αν-). Αν ο παράλλ. τ. νεάν θεωρηθεί αρχ., ίσωςη λ. νεανίας να 
παράγεται από αυτόν (µε επίθηµα -ίας)]. 

νεανίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {νεάνισα} (λόγ.) 1. είµαι ή δείχνω νέος στην ηλικία: 
νεανίζων κύριος ΣΥΝ. νεάζω 2. (µτφ.) συµπεριφέροµαι σαν ανώριµος νέος, 
δηλ. µε έπαρση και απερισκεψία. 

νεανικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον νέο ή αποτελείται από 
νέους: ~ ντύσιµο | πρόσωπο || ~ τρόπ-οι | φερσίµατα || ~ ενθουσιασµός | έρωτας 
| βιβλίο | σίριαλ || ~ συντροφιά ΑΝΤ. γεροντικός, γεροντίστικος 2. (γενικότ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από ενεργητικότητα, ορµητικότητα και ζωηρότητα: 
~ ταµπεραµέντο ΣΥΝ. σφριγηλός, ζωηρός. — νεανικά επίρρ., νεανικότητα (η) 
[µτγν.]. 

νεανίσκος (ο) [αρχ.], νεανίσκη (η) (λόγ.-υποκ.) πρόσωπο που έχει νεαρή ηλικία, 
έφηβος. 

Νεάπολη κ. Νάπολη (η) {-ης κ. (λόγ.) -πόλεως) πόλη και λιµάνι τής Ν. Ιταλίας 
στο Τυρρηνικό Πέλαγος. — Ναπολιτάνος (ο), Ναπολιτάνο (η), 
ναπολιτάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Νεάπολις (< νέα πόλις). Η σηµερινή πόλη χτίστηκε από 
κατοίκους τής καµπανικής πόλης Κύµης περί τα µέσα τού 7ου αι. π.Χ. στη 
θέση τής Παλαιοπόλεως, στην οποία κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο. Το 
ιταλ. Napoli προέρχεται από την Ελληνική µέσω τού λατ. Neapolis]. 

Νεαραί (αι) κ. Νεαρές (οι) ΙΣΤ. (στη βυζαντινή και ρωµαϊκή νοµοθεσία) τα 
αυτοκρατορικά διατάγµατα που περιελάµβαναν νοµικές διατάξεις 
συµπληρωµατικές των νοµικών κωδίκων, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τον ίδιο 
τον αυτοκράτορα. [ΕΤΥΜ. Από τη µτγν. φρ. νεαραί (ενν. διατάξεις)]. 

νεάργυρος (ο) [1885] {νεαργύρ-ου | -ων, -ους} (στη µεταλλουργία) ο αλπακάς 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Neusilber]. 

νεαρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. αυτός που είναι νέος στην ηλικία (µετά την εφηβεία 
και συνήθ. πριν από την ηλικία των τριάντα ετών): ~ παιδί | κοπέλα | ζευγάρι || 
~ ηλικία (µικρή ηλικία, νεότητα) || (κ. ως ουσ.) παρέα νεαρών διασκέδαζε σ'ένα 
µπαρ || συµµορία νεαρών διέρρηξε κατάστηµα || τι θέλει ο ~; ΑΝΤ. γέρος, 
ηλικιωµένος 2. (για ζώα και φυτά) αυτός που έχει γεννηθεί ή βλαστήσει 
πρόσφατα: ~ βλαστάρια | σκυλάκια 3. (µτφ.) αυτός που έχει δηµιουργηθεί 
πρόσφατα, που έχει λίγα χρόνια ζωής: ~ δηµοκρατία 4. το ουδ. ως ουσ. στη ΦΡ. 
ΤΟ νεαρό τής ηλικίας (κάποιου) η νεότητα, η µικρή ηλικία: συγχωρείται για 
την πράξη του λόγω τού ~ του || παρά το ~ της, διαθέτει µεγάλη σύνεση. — 
(υποκ.) νεαρούλης (ο), νεαρούλα (η), νεαρότητα (η) [1891]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
νέος + παραγ. επίθηµα -αρός (πβ. κ. πλαδ-αρός, µυσαρός κ.τ.ό.)]. 

Νέαρχος (ο) {-ου κ. -άρχου} 1. αρχαίος Έλληνας ναύαρχος τού Μ. Αλεξάνδρου, 
ο οποίος συνέγραψε χρονικό τού ταξιδιού που πραγµατοποίησε από τις 
εκβολές τού Ινδού Ποταµού µέχρι τον Περσικό Κόλπο 2. όνοµα αγίων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < νε)ο)- + -άρχος < άρχω]. 

νέαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η πρώτη καλλιέργεια χέρσας γης, 
που ήδη οργώθηκε µε άροτρο ή µε δικέλλα. [ΕΤΥΜ < µτγν. νέασις < αρχ. νεώ 
(-άω) «οργώνω, αροτριώ» < νειός | νεός «καλλιεργήσιµη γη (µε καλό χώµα)» 
< *veiFóc, που συνδ. µε σερβοκρ. njiva, ρωσ. niva (ίδια σηµ.), αρχ. γερµ. 
επίρρ. nidar «από κάτω» κ.ά.]. 

Νέα Υόρκη (η) η µεγαλύτερη πόλη των Α. Η.Π.Α. στον Ατλαντικό Ωκεανό, 
έδρα τού Ο.Η.Ε. και ένα από τα µεγαλύτερα σύγχρονα οικονοµικά και 
πολιτιστικά κέντρα. — Νεοϋορκέζος (ο), Νεοϋορκέζα (η), νεοϋορκέζικος, -η, 
-ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. New York, ονοµασία που δόθηκε το 1664 από 
τους Αγγλους αποίκους, όταν ένας στόλος, που είχε σταλεί από τον δούκα τής 
Υόρκης (York), νίκησε τους Ολλανδούς κατοίκους και κυρίευσε την πόλη]. 

νεβρίδα (η) το δέρµα τού µικρού ελαφιού. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. νεβρίς, -ίδος < νεβρός (βλ.λ.)]. 

νεβρός (ο) το νεογνό τού ελαφιού ΣΥΝ. ελαφάκι, ελαφόπουλο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. 
*(s)negw-ro- «ποικιλόχρωµος, σκούρος», πβ. αρµ. nerk «χρώµα», λατ. niger 
«σκοτεινός» (> γαλλ. noir). Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζεται το φαινόµενο 
τής ονοµασίας ενός ζώου από το χρώµα του (πβ. προκάς «ελάφι» - πρεκνός 
«στικτός»)]. 

νεγκλιζέ (το) {άκλ.} 1. ελαφρύ και πρόχειρο γυναικείο ρούχο από απαλό 
ύφασµα, που φοριέται συνήθ. στο σπίτι· (παλαιότ.) διαφανής φαρδιά ρόµπα ή 
φόρεµα ελαφρύ και σκοπίµως ατηµέλητο 2. (ως επίθ. για ενδυµασία) αυτός 
που φαίνεται πολύ πρόχειρος, ατηµέλητος και αποκαλυπτικός: αυτό το ρούχο 
είναι κάπως ~ || (κ. ως επίρρ.) ήταν ντυµένη πολύ ~ για την περίπτωση. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. négligé, µτχ. τ. τού p. négliger «αµελώ, παραµελώ» < λατ. 
negligo (< nee «δεν» + lego «εκλέγω, συλλέγω»)]. 

νέγρικος, -η, -ο → νέγρος 
νεγροαφρικανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους µαύρους τής Αφρικής: ~ 

γλώσσες. 
νεγροειδής, -ής, -ές {νεγροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε τους 

µαύρους, παρουσιάζει δηλ. κοινά φυλετικά χαρακτηριστικά µε αυτούς. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. négroïde]. 

νέγρος (ο), νέγρα (η) αυτός που ανήκει στη µαύρη φυλή· (ειδικότ.) αυτός που 
ανήκει στους µαύρους τής Αµερικής (στις Η.Π.Α. µε µει-ωτ. χρήση). — 
(υποκ.) νεγράκι (το), νέγρικος, -η, -ο, νέγρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ισπ. negro < 
λατ. niger «σκοτεινός - µαύρος»]. 

Ν.Ε.Ε. (το) Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
νέθω ρ. → γνέθω 
νέ! κ. νά! (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. καλαµένιος αυλός (φλογέρα) που χρησιµοποιείται 

στην περσική, αραβική και τουρκική έντεχνη µουσική. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. ney 
< περσ. nây]. 

Νείλος (ο) ο µεγαλύτερος σε µήκος ποταµός τής Αφρικής και τού κόσµου, που 
πηγάζει από τη λίµνη Βικτώρια, διαρρέει την Αίγυπτο και εκβάλλει στη 
Μεσόγειο Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Νείλος, πιθ. από τη σηµιτ. ρίζα nahâl «ποταµός», πβ. αραβ. 
Nahr-al-Nil. Μέσω τού λατ. Nilus το όνοµα πέρασε και σε άλλες γλώσσες, πβ. 
αγγλ. Nile, γαλλ. Nil κ.ά.]. 

νέκρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού νεκρού 2. (µτφ.) η έλλειψη κάθε 
εκδήλωσης ζωής, η στασιµότητα, η ακινησία: στους δρόµους τού χωριού δεν 
κυκλοφορούσε ψυχή· ~ παντού ΑΝΤ. ζωηράδα, κινητικότητα 3. (µτφ.) η 
απόλυτη σιωπή, η απόλυτη ηρεµία: ξαφνικά, µε το που µπήκε στο δωµάτιο, 
έπαψαν όλοι να µιλούν και έπεσε µια ανεξήγητη ~. 

Νεκρά Θάλασσα (η) αλµυρή λίµνη στα σύνορα µεταξύ Α. Ισραήλ και ∆. 
Ιορδανίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. τοπωνύµιο (ήδη στον Παυσανία), από το οποίο προέρχεται η 
λατ. ονοµασία Mare Mortuum. Η εβρ. ονοµασία είναι Vam Hammélah 
«αλµυρή θάλασσα»]. 

νεκρανασταίνω ρ. µετβ. [µεσν.] {νεκρανάστη-σα, -θηκα, -µένος} επαναφέρω 
στη ζωή κάποιον που έχει πεθάνει, ανασταίνω νεκρό: ο Χριστός νεκρανάστησε 
τον Λάζαρο || (µτφ.) επιδιώκουν να νεκρανα-στήσουν ξεπερασµένες νοοτροπίες. 

νεκρανάσταση (η) [µεσν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επαναφορά 
νεκρού στη ζωή ΣΥΝ. ανάσταση, νεκρεγερσία 2. (µτφ.) η εκ νέου άνθηση και 
ακµή ύστερα από µια περίοδο αφάνειας και πα- 
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ρακµής: ~ θεσµών | αξιών | ιδεών | µεθόδων || την πτώση τού κοµουνιστικού 
καθεστώτος ακολούθησε η - τής ρωσικής ορθόδοξης θρησκευτικότητας 3. 
ΕΚΚΛΗΣ. (κατ' επέκτ.) η ∆ευτέρα Παρουσία. 

νεκράνθεµο (το) [1851] {νεκρανθέµων} το λουλούδι που αποθέτουν πάνω στον 
νεκρό ΣΥΝ. νεκρολούλουδο. 

νεκρεγερσία (η) [µτγν.] {νεκρεγερσιών} (λόγ.) η νεκρανάσταση (βλ.λ.). r 
νεκρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους νεκρούς: ~ λαµπάδα | ωχρότητα | 

κρεβάτι | ποµπή || ~ σεντόνια || τα ~ πορτρέτα τού Φαγι-ούµ ΣΥΝ. θανατικός, 
νεκρώσιµος, επιθανάτιος ANT. ζωικός, ζωτικός· ΦΡ. (α) νεκρικός θάλαµος ο 
χώρος στον οποίο τοποθετείται ο νεκρός πριν από την κηδεία (β) νεκρική σιγή 
η κατάσταση τής απόλυτης ησυχίας: στο γραφείο επικρατούσε ~ όλοι ήταν 
απορροφηµένοι στη δουλειά τους (γ) νεκρική ακαµψία βλ. λ. ακαµψία. 
[ETYM. µτγν. < αρχ. νεκρός. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. νεκρική σιγή 
(< γαλλ. silence de mort), νεκρικός θάλαµος (< γαλλ. chambre de mort)]. 

νεκρογενής, -ής, -ές [1833] {νεκρογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που γεννήθηκε 
νεκρός ΣΥΝ. νεκρογεννηµένος, θνησιγενής. Επίσης νεκρο-γέννητος, -η, -ο 
[1856]. 

νεκρόδειπνο (το) {νεκροδείπν-ου | -ων} 1. το δείπνο που παρατίθεται σε 
ανάµνηση τού νεκρού και κυρ. στον στενό συγγενικό του κύκλο ύστερα από 
την κηδεία ΣΥΝ. µακαριά 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. οι παραστάσεις που απεικονίζουν 
νεκρούς ανακεκλιµένους, αφηρωισµένους ή µη, να κρατούν στο χέρι τους 
αγγείο, ενώ µπροστά τους υπάρχει τραπέζι µε πολλά εδέσµατα. 

νεκροζώντανος, -η, -ο µισοπεθαµένος, ηµιθανής. 
νεκροθάλαµος (ο) [1887] {νεκροθαλάµ-ου | -ων, -ους} το δωµάτιο στο οποίο 

τοποθετείται ο νεκρός πριν από την ταφή. 
νεκροθάφτης (ο) [µτγν.] {νεκροθαφτών} 1. αυτός που ασχολείται 

επαγγελµατικά µε την ταφή των νεκρών, που κατ' επάγγελµα ενταφιάζει τους 
νεκρούς ΣΥΝ. ενταφιαστής (βλ. κ. λ. κοράκι) 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί την 
εξόντωση κάποιου ή γενικότ. την καταστροφή ενός πράγµατος, µιας 
κατάστασης ή ιδέας: ο εµφύλιος πόλεµος υπήρξε ο ~ τής εθνικής ενότητας. 

νεκροθήκη (η) [αρχ.] {νεκροθηκών} 1. ο τάφος µέσα στον οποίο τοποθετείται ο 
νεκρός 2. (κατ' επέκτ.) η θήκη µέσα στην οποία φυλάσσονται τα οστά τού 
νεκρού ΣΥΝ. οστεοθήκη, λειψανοθήκη. 

νεκρόκασα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το φέρετρο. 
νεκροκέρι (το) {νεκροκερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το κερί που ανάβει κάποιος για 

νεκρό. 
νεκροκεφαλή (η) [1896] η κεφαλή νεκρού που έχει απογυµνωθεί από τις 

σάρκες της, το κρανίο σκελετού- χρησιµοποιείται ως σύµβολο σε επιγραφές 
(λ.χ. χηµικών προϊόντων, κλειστών ή περιφραγµένων χώρων), 
προειδοποιώντας για την ύπαρξη θανάσιµου κινδύνου και παλαιότ. ως 
σύµβολο των πειρατών (λ.χ. στις σηµαίες τους). 

νεκροκοµιοτής (ο) το πρόσωπο που συνεργάζεται µε γραφείο κηδειών και 
µεταφέρει το φέρετρο µε τον νεκρό ώς τον τάφο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
νεκροκοµίζω < νεκρό- + κοµίζω]. 

νεκροκρέβατο (το) [µεσν.] το φέρετρο (βλ.λ.) ΣΥΝ. νεκροφορείο, νε-κροδόχος. 
νεκρολάτρης (ο) [µτγν.] {νεκρολατρών} αυτός που τιµά µε τρόπο εξαίρετο και 

λατρευτικό τους νεκρούς. — νεκρολατρία (η) [µτγν.]. 
νεκρολίβανο (το) λιβάνι που καίγεται για τον νεκρό. 
νεκρολογία (η) [1856] {νεκρολογιών} 1. ο επικήδειος λόγος που εκφωνείται 

κατά την κηδεία κάποιου και αναφέρεται εγκωµιαστικά στη ζωή, τη δράση 
και στις αρετές του 2. η γραπτή ή έντυπη πραγµατεία που αφιερώνεται στη 
µνήµη νεκρού 3. (γενικότ.) η αναφορά σε νεκρό πρόσωπο: ας αφήσουµε τις ~ 
και ας αναφερθούµε στους ζωντανούς καλλιτέχνες 4. νεκρολογίες (οι) (α) 
ειδική στήλη εφηµερίδας στην οποία ανακοινώνεται µε ειδική καταχώριση 
των συγγενών ο θάνατος προσώπου (β) (σε ετήσιες εκδόσεις, αλµανάκ κ.λπ.) 
τµήµα τής έκδοσης που αναφέρεται στις προσωπικότητες που απεβίωσαν κατά 
τον παρελθόντα χρόνο. 

νεκρολούλουδο (το) το νεκράνθεµο (βλ.λ.). 
νεκροµαντεία (η) [µτγν.] {νεκροµαντειών} η µαντεία κατά την οποία γίνεται 

επίκληση των ψυχών των νεκρών για επικοινωνία µε τους ζωντανούς ΣΥΝ. 
(αρχαιοπρ.) νεκυοµαντεία. — νεκροµαντικός, -ή, -ό. 

νεκροµαντείο (το) [µτγν.] µαντείο στο οποίο πιστευόταν ότι τα πνεύµατα των 
νεκρών επικοινωνούσαν µε τους ζωντανούς. 

νεκροµάντης (ο/η) [µτγν.] (νεκροµάντ-εως | -εις, -εων} πρόσωπο που ασκεί 
νεκροµαντεία. 

νεκρόπολη (η) [µτγν.] {-ης κ. -όλεως | -όλεις, -όλεων} ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο τόπος ταφής 
έξω από τις αρχαίες πόλεις, συχνά σύνολο νεκροταφείων στον ίδιο χώρο: ο 
Κεραµεικός ήταν η ~ των Αθηνών. 

νεκροποµπός (ο) [αρχ.] 1. πρόσωπο που συνοδεύει ή µεταφέρει τους νεκρούς 
που πρόκειται να ταφούν (πβ. λ. ψυχοποµπός) 2. (ειδι-κότ.) πρόσωπο που 
ασκεί το επάγγελµα τού εργολάβου κηδειών. 

νεκροπουλι (το) {νεκροπουλ-ιού | -ιών) κάθε γλαυκόµορφο, νυκτόβιο πτηνό, 
όπως το νυχτοπούλι. 

νεκρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1 (α) αυτός που δεν ζει πια, που έχει φύγει από τη ζωή, 
αυτός τού οποίου έχουν παύσει οι βιολογικές λειτουργίες: έπεσε κάτω - από 
τις σφαίρες || δυστυχώς, είναι πια ~ || κλινικά ~ (πρόσωπο που δεν έχει 
πεθάνει, αλλά είναι αδύνατον να κρατηθεί στη ζωή λόγω τού ότι δεν 
λειτουργεί ο εγκέφαλος του και διατηρείται στη ζωή µόνο µε ιατρικά 
µηχανήµατα) ΣΥΝ. πεθαµένος, (αρχαιοπρ.) τεθνεώς, ΕΚΚΛΗΣ. κεκοιµηµένος 
ΑΝΤ. ζωντανός (β) (ειδικότ. για φύλλα δέντρων) αυτός που έχει µαραθεί- ΦΡ. 
(α) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. νεκρή φύση βλ. λ. φύση (β) νεκρή θάλασσα η θάλασσα µέσα 
στην οποία 

δεν ζουν ζωντανοί οργανισµοί: η Μεσόγειος κινδυνεύει να γίνει ~ (επειδή το 
οικοσύστηµα της βρίσκεται σε κίνδυνο) 2. νεκρός (ο), νεκρή (η) ο άνθρωπος 
που έχει χάσει τη ζωή του: δέκα ~ και είκοσι πέντε τραυµατίες σε τροχαία 
δυστυχήµατα είναι ο θλιβερός απολογισµός τού τελευταίου σαββατοκύριακου || η 
σορός τού - θα εκτεθεί από αύριο σε λαϊκό προσκύνηµα || έθαψαν τους ~ τους || 
προσφορές | τιµές | χοές προς τους ~ || άφησαν πολλούς ~ στο πεδίο των µαχών || 
έκλαψαν τους ~ τους- ΦΡ. (α) ΕΚΚΛΗΣ. ανάσταση νεκρών βλ. λ. ανάσταση (β) 
καύση νεκρών η αποτέφρωση των σωµάτων των νεκρών (πρακτική διαφόρων 
λαών, λ.χ. των σύγχρονων Ινδών, που συνδέεται µε τις ταφικές τους συνήθειες 
και τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις) (γ) ΝΟΜ. περιύβριση νεκρού η 
αυθαίρετη αφαίρεση νεκρού, µελών του ή τής τέφρας του από εκείνους που 
έχουν δικαίωµα να τα φυλάξουν ή η διενέργεια πράξεων ανάρµοστων προς τον 
νεκρό ή τον τάφο του: συνελήφθη για ~ (δ) σύληση νεκρού η αφαίρεση από 
τον τάφο ή από το πτώµα πολύτιµων αντικειµένων µε σκοπό τον πλουτισµό: 
κάτοικοι των κοντινών χωριών κατηγορήθηκαν για σύληση των νεκρών τού 
αεροπορικού δυστυχήµατος (ε) και νεκρούς ανασταίνει βλ. λ. ανασταίνω (στ) 
ούτε (και) νεκρός για να δοθεί έµφαση στην αρνητική στάση (κάποιου) προς 
(κάποιον/κάτι): ούτε και νεκρή δεν θα τον παντρευόµουν 3. (για µέλος τού 
σώµατος) αυτός που δεν λειτουργεί κανονικά, που χαρακτηρίζεται από 
παράλυση και δεν αντιδρά στα ερεθίσµατα ούτε µπορεί να εκτελέσει εντολές: 
~ άκρα 4. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενεργητικότητας, ζω-
τικότητας κ.λπ.: το πάρτι ήταν απογοητευτικό: ~ παρουσίες· κανένα νεύρο ΣΥΝ. 
άψυχος, άτονος ΑΝΤ. ζωντανός, ενεργητικός, σφριγηλός-ΦΡ. (α) νεκρή 
περίοδος χρονικό διάστηµα κατά το οποίο δεν υπάρχει κίνηση, κυρ. 
τουριστική (β) ΣΤΡΑΤ. νεκρή ζώνη περιοχή στην οποία η βολή ή η 
παρατήρηση δεν είναι δυνατή, όπου απαγορεύεται η πρόσβαση: διαδηλωτές 
µπήκαν στη ~ στην Κύπρο 5. (µτφ.) αυτός που δεν λειτουργεί, που δεν παίρνει 
µπρος: σήκωσα το ακουστικό, αλλά το τηλέφωνο ήταν ~· δεν ακουγόταν τίποτα- 
ΦΡ. νεκρό σηµείο (i) ΟΙΚΟΝ. η κατάσταση κατά την οποία τα έσοδα µιας 
επιχείρησης είναι ίσα µε τα έξοδα της, δεν υπάρχουν δηλ. κέρδη (ii) (σε 
αυτοκίνητο κ. νεκρό, το | νεκρά, η) το σηµείο στο οποίο βρίσκεται ο µοχλός 
ταχυτήτων, ώστε το κιβώτιο ταχυτήτων να µη µεταδίδει την κίνηση στον 
κεντρικό άξονα, κάτι που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να διατηρείται ακίνητο 
χωρίς διακοπή τής λειτουργίας τού κινητήρα: βάζω την ταχύτητα στο - 6. (µτφ.) 
αυτός που έχει περιπέσει σε αχρηστία και δεν ισχύει πλέον: ~ νόµος | κανόνας | 
τύπος αγωγής | γλώσσες (αυτές που δεν µιλιούνται πια, που δεν είναι πλέον εν 
χρήσει, λ.χ. η Λατινική)· ΦΡ. νεκρό γράµµα κάτι που µένει µόνο στα χαρτιά και 
δεν εφαρµόζεται στην πράξη, δεν πραγµατοποιείται: οι αποφάσεις τής 
κυβέρνησης έµειναν τελικά ~ · ΦΡ. νεκρός χρόνος (σε ορισµένα αθλήµατα) ο 
χρόνος κατά τη διάρκεια τού οποίου ο διαιτητής διακόπτει τον αγώνα και ο 
οποίος υπολογίζεται στη συνολική προβλεπόµενη διάρκεια του: ο παίκτης 
πέτυχε το καλάθι σε ~. — νεκρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νέκ-υς (µε 
επίθηµα -ρός) < I.E. *nek- «θάνατος, νεκρός», πβ. σανσκρ. nâsyati «πεθαίνει», 
λατ. nex (γεν. necis) «βίαιος θάνατος», noceo «βλάπτω» (> in-nocens 
«αβλαβής - αθώος», πβ. γαλλ. innocent) κ.ά. Οµόρρ. πιθ. νέκ-ταρ (βλ.λ.). 
Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. νεκρή γλώσσα | φύση (< γαλλ. langue 
| saison | nature morte), νε-κρό γράµµα | σηµείο (< γαλλ. lettre morte | point 
mort), νεκρός χρόνος (< γαλλ. temps mort)]. 

νεκρός: συνώνυµα. Ήδη στην Αρχαία Ελληνική «η έλλειψη τής 
ζωής» χαρακτηρίστηκε ως θάνατος και «αυτός που στερείται τής 
ζωής και µεθίσταται στην κατάσταση τού θανάτου» ως νεκρός 
(από τη ρίζα νεκ-, πβ. και αρχ. νέκ-υς «νεκρός»). Στο νεκρός τονί 
ζεται η έννοια τού θανάτου και τής στέρησης τής ζωής· το ίδιο και 
στα συνώνυµα πεθαµένος, αποθανών, θανών. Την αποµάκρυνση 
τής ψυχής από το σώµα και την έλλειψη τού σηµείου τής ζωής, 
τής αναπνοής, δηλώνουν τα συνώνυµα άψυχος και ξέψυχος, κα 
θώς και τα άπνους | άπνοος και ξέπνοος, ενώ το ξερός δηλώνει 
την κατάσταση τού σώµατος (ακαµψία, έλλειψη αντιδράσεων), 
όταν πληγεί από τον θάνατο. Μια σειρά από συνώνυµα δηλώνουν 
τον νεκρό ως ουσιαστικό, δηλ. το νεκρό σώµα. Αυτά είναι το πτώ 
µα (< πίπτω «πέφτω»), το σώµα το νεκρό που δεν σηκώνεται, που 
δεν κινείται, που κείτεται κατά γης. Ό,τι έχει αποµείνει, ό,τι υπο 
λείπεται µετά τον αποχωρισµό τής ψυχής από το σώµα είναι το 
λείψανο (< λείπω). Επειδή δε το σώµα είναι η κατοικία τής ψυχής 
τού ανθρώπου, το σκήνος ή το σκήνωµα όπου σκηνεί (αρχ. ρ. 
σκηνώ = κατοικώ) η ψυχή του, έφθασαν (ήδη στην Αρχαία) να ση 
µαίνουν µεταφορικά και το νεκρό σώµα, τον νεκρό. Συχνά µάλιστα 
οι λ. σκήνωµα και λείψανο χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν 
ευλαβικά το νεκρό σώµα αγίου προσώπου (Σε µια κρύπτη τού Αγί 
ου Όρους βρήκαν µετά από χρόνια το σκήνωµα τού αγίου που µυ- 
ροβολούσε). Το σορός (η), που σήµαινε αρχικά το φέρετρο, το 
οποίο φέρει τον νεκρό, δήλωσε συνεκδοχικά τον νεκρό (Η σορός 
τού πρωθυπουργού µεταφέρθηκε από τη Μητρόπολη στο νεκροτα 
φείο πάνω σε κιλλίβαντα, τον οποίο ακολουθούσαν τιµητικό άγη 
µα και πλήθος επισήµων). Τέλος, η λ. κουφάρι (από το µεσαιωνικό 
κοϋφον ή κούφος «σώµα, θώρακας») χρησιµοποιήθηκε κυρ. για 
πτώµατα ζώων και, συνήθ. επιτιµητικά, για ανθρώπους (Τα κου 
φάρια των υποζυγίων που µετέφεραν τα πυροµαχικά, βρέθηκαν 
µέσα στα χιόνια µήνες αργότερα- τα καηµένα τα ζώα δεν µπόρε 
σαν να αντέξουν την πείνα και το κρύο). → µακαρίτης 

νεκροσέντονο (το) το σεντόνι µε το οποίο τυλίγουν το σώµα τού νεκρού, πριν 
αυτό τοποθετηθεί στο φέρετρο και στη συνέχεια στον τά- 
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φο ΣΥΝ. σάβανο. 
νεκροσέντουκο (το) το φέρετρο, το νεκροκρέβατο. 
νεκροσκοπία (η) [1835] (νεκροσκοπιών) ΙΑΤΡ. η νεκροψία (βλ.λ.). 
νεκροσκόπος (ο/η) [1825] γιατρός ή αρµόδιος υπάλληλος, ο οποίος διενεργεί 

νεκροσκοπία. 
[ΕΤΥΜ < νεκρός + -σκόπος < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω»]. 

νεκροσπερµία (η) {νεκροσπερµιών} η παθολογική κατάσταση τής νέκρωσης 
των σπερµατοζωαρίων µέσα στο σπέρµα, η οποία συντελεί στην ανδρική 
στειρότητα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. necrospermia]. 

νεκροστασιο (το) [1883] {νεκροστασί-ου | -ων} κλειστός χώρος σε νεκροταφείο, 
όπου τοποθετούν τους νεκρούς πριν από την κηδεία. [ΕΤΥΜ. < νεκρό- + -
στάσιο (βλ.λ.) < αρχ. ί'-στα-µαι]. 

νεκροστολιζω ρ. µετβ. {νεκροστόλισ-α, -µένος) στολίζω το φέρετρο και τον 
νεκρό που βρίσκεται µέσα σε αυτό. — νεκροστόλισµα (το). 

νεκρόσυλος, -η, -ο αυτός που κλέβει αντικείµενα τα οποία ανήκουν στον νεκρό 
(πβ. λ. ιερόσυλος). — νεκροσυλία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. νεκροσυλία 
(υποχωρητ.) < νεκρό- + -συλία < συλώ «αρπάζω, λεηλατώ» (βλ.λ.)]. 

νεκροταφείο (το) [1833] 1. (α) ο τόπος στον οποίο ενταφιάζονται νεκροί (συχνά 
δίπλα σε ναό), στον οποίο υπάρχουν τα µνήµατα των νεκρών: το ~ τού χωριού 
|| στρατιωτικό | εβραϊκό | καθολικό ~ || το Α -Αθηνών ΣΥΝ. κοιµητήριο (β) 
νεκροταφείο ελεφάντων ο τόπος στον οποίο κάποιοι υποθέτουν ότι πηγαίνουν 
οι ελέφαντες όταν πρόκειται να πεθάνουν 2. (µτφ.) τόπος στον οποίο επικρατεί 
απόλυτη ησυχία: ~ είναι εδώ µέσα, για ζωντανέψτε λίγο! 3. (µτφ.) ο τόπος στον 
οποίο πετιέται ή συγκεντρώνεται κάθε άχρηστο ή φθαρµένο υλικό: ~ αυτοκι-
νήτων (ο χώρος στον οποίο συγκεντρώνονται παλιά, κατεστραµµένα ή 
εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα). 

νεκρότητα (η) → νεκρός 
νεκροτοµείο (το) [1876] 1. ο χώρος στον οποίο εξετάζονται ανατοµικά τα 

πτώµατα των νεκρών, προκειµένου να εξακριβωθούν τα αίτια τού θανάτου 
τους 2. το εργαστήριο στο οποίο εξασκούνται οι φοιτητές τής ιατρικής στη 
νεκροτοµία (βλ.λ.). 

νεκροτοµή (η) [1852] ΙΑΤΡ. ανατοµική εξέταση µε τοµή πτώµατος, η οποία 
γίνεται για την εξακρίβωση των αιτίων τού θανάτου ή για ερευνητικούς 
σκοπούς (λ.χ. κατά τη διδασκαλία και εξάσκηση των φοιτητών τής ιατρικής) 
και η οποία συνίσταται στη διάνοιξη των διαφόρων κοιλοτήτων και οργάνων 
τού σώµατος. Επίσης νεκροτοµία [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nécrotomie. Στις ξέν. γλώσσες 
χρησιµοποιείται ευρέως ο ελληνογενής όρ. autopsy (αγγλ.), autopsie (γαλλ.)]. 

νεκροφάγος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που τρώει πτώµατα: ο γύπας είναι ~ πουλί. 
νεκροφάνεια (η) [1872] {νεκροφανειών} ΙΑΤΡ. η κατάσταση ανθρώπου, η 

οποία χαρακτηρίζεται από προσωρινή παύση ή επιβράδυνση τής λειτουργίας 
τής καρδιάς ή τής αναπνοής του, γενικά των βιολογικών λειτουργιών του, 
ώστε να δίνει την εντύπωση ότι είναι νεκρός. 

νεκροφανής, -ής, -ές [1856] {νεκροφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έπαθε 
νεκροφάνεια, που δίνει την εντύπωση ότι είναι νεκρός. — νε-κροφανώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < νεκρό- + -φανής < φαίνοµαι 
(πβ. παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην)]. 

νεκροφιλία (η) 1. ΨΥΧΟΛ. γενετήσια διαστροφή κατά την οποία κάποιος 
ικανοποιείται σεξουαλικά µε πτώµατα ή µε πρόσωπα που υποδύονται τον 
νεκρό (λ.χ. µπαίνοντας µέσα σε φέρετρο)· (γενικότ.) η ικανοποίηση που αντλεί 
κανείς από οτιδήποτε υποβάλλει την ιδέα τού θανάτου (κεριά, πένθιµα 
σύµβολα, ρούχα κ.λπ.) 2. (µτφ.) η υπερβολική ενασχόληση µε πρόσωπα 
πεθαµένα και µε τις συνθήκες τού θανάτου τους· η εκδήλωση λατρείας προς 
πεθαµένα άτοµα: πολλοί θεωρούν τα µαζικά λαϊκά προσκυνήµατα των 
τελευταίων χρόνων εκδήλωση µιας γενικευµένης ~ τής κοινωνίας. — 
νεκρόφιλος, -η, -ο [1888], νεκροφιλικός, -ή, -ό, νεκροφιλικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nécrophilie]. 

νεκροφιλώ ρ. µετβ. [1858] {νεκροφιλείς... κ. -άς... | νεκροφίλ-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος) φιλώ νεκρό' ΦΡ. (λαϊκ.) να µε νεκροφιλήσεις αντί όρκου, 
όταν κάποιος θέλει να δεσµεύσει κάποιον να κάνει κάτι ή όταν θέλει να δώσει 
έµφαση στα λεγόµενα του: ~, αν δεν σου λέω την αλήθεια. — νεκροφίληµα 
(το). 

νεκροφοβία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο φόβος για τους νεκρούς ή η έµµονη ιδέα 
τού θανάτου. — νεκρόφοβος (ο/η), νεκροφοβικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nécrophobie]. 

νεκροφόρα (η) 1. το επίµηκες µαύρο αυτοκίνητο, που είναι ειδικά 
κατασκευασµένο, ώστε στο πίσω µέρος του να τοποθετούνται τα φέρετρα για 
τη µεταφορά των νεκρών στο νεκροταφείο 2. (ειρων.) αυτοκίνητο µακρύ και 
µαύρο, όπως το παραπάνω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. νεκροφόρος < νεκρό- + -φόρος < 
φέρω]. 

νεκροφύλακας (ο) [µτγν.] {νεκροφυλάκων) αυτός που εργάζεται ως υπάλληλος 
σε νεκροφυλακείο (βλ.λ.). 

νεκροφυλακείο (το) [1833] χώρος νεκροταφείου ή νοσοκοµείου, όπου 
φυλάσσονται προσωρινά οι νεκροί, µέχρι να ενταφιαστούν. 

νεκροψία (η) [1840] {νεκροψιών} ΙΑΤΡ. η εξέταση ανθρώπινου πτώµατος 
(χωρίς νεκροτοµή), η οποία διενεργείται στο πλαίσιο ιατροδικαστικής έρευνας 
µε σκοπό τη διαπίστωση τού είδους και των αιτίων τού θανάτου, καθώς 
επίσης και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτός επήλθε ΣΥΝ. νεκροσκοπία· ΦΡ. 
(οικ.-σκωπτ.) η νεκροψία θα δείξει! ως απάντηση σε ερώτηση για το αν 
εξελίχθηκε καλά ή όχι κάτι: -Καλά τα πήγες στον διαγωνισµό; —! ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. νεκροτοµή. [ΕΤΥΜ. < νεκρ(ο)- + -οψία < όψη, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. necro- 

psie]. 

νεκροψία - νεκροτοµή. Οι δύο λέξεις έχουν διαφορετική προέλευση (ως 
προς το β' συνθετικό τους) και σηµασία: νεκροψία είναι η µακροσκοπική, η 
εξωτερική πρώτη εξέταση τού πτώµατος από τον ιατροδικαστή, ενώ 
νεκροτοµή είναι η µικροσκοπική ενδελεχής εξέταση τής κατάστασης τού 
πτώµατος µετά από ανατοµική επέµβαση τού ιατροδικαστή και από 
ανάλογες εργαστηριακές αναλύσεις. 

νεκρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {νέκρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. ανακόπτω 
τις φυσιολογικές λειτουργίες τής ζωής, προκαλώ τον θάνατο κάποιου ΣΥΝ. 
θανατώνω ANT. ζωντανεύω 2. επιφέρω τοπική αναισθησία: η ένεση νεκρώνει 
όλη την περιοχή γύρω από το χαλασµένο δόντι ΣΥΝ. αναισθητοποιώ 3. (µτφ.) 
προκαλώ σε κάτι αδράνεια ή καταστροφή, παύση τής λειτουργίας του: 
προσπαθούσε να νεκρώσει τα πάθη του, τις σαρκικές του επιθυµίες || ο πόλεµος 
νέκρωσε τις οικονοµικές συναλλαγές ♦ (αµετβ.) 4. παύω να λειτουργώ: µετά το 
ατύχηµα έχει νεκρώσει ο εγκέφαλος του || (µτφ.) νέκρωσε το τηλεφωνικό κέντρο 
5. περιέρχοµαι σε κατάσταση απραξίας και αδράνειας, χαρακτηρίζοµαι από 
έλλειψη δραστηριότητας, κινητικότητας, ζωντάνιας· βρίσκοµαι σε κατάσταση 
στασιµότητας: νέκρωσε η πόλη | το εµπόριο || λόγω τής αυριανής πορείας θα 
νεκρώσει το κέντρο τής Αθήνας || νέκρωσαν οι δουλειές | οι δρόµοι 6. παίρνω 
το ωχρό χρώµα τού νεκρού από φόβο ή έκπληξη: είχε νεκρώσει από τον φόβο 
του. — νέκρωµα (το) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. νεκρώ (-όω) < αρχ. νεκρός (βλ.λ.)]. νέκρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -
ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η διακοπή των φυσιολογικών λειτουργιών: η ~ τού 
οργανισµού 2. (ειδικότ.) ο θάνατος κυττάρων ιστού ή η µη λειτουργία 
ανατοµικής περιοχής: σηπτική | ινώδης ~· ΦΡ. νέκρωση τού εγκεφάλου η 
διακοπή τής λειτουργίας τού εγκεφάλου 3. (µτφ.) η παύση τής δράσης, η 
διακοπή τής δραστηριότητας: η ~ τής αγοράς | τού εµπορίου || η ~ τής σχολικής 
εκπαίδευσης λόγω απεργιών και καταλήψεων. νεκρώσιµος, -η, -ο [µτγν.] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε νεκρό 2. ΕΚΚΛΗΣ. νεκρώσιµη ακολουθία η ιερή 
ακολουθία που αποτελείται από ψαλµούς, ύµνους και τροπάρια και η οποία 
ψάλλεται κατά την κηδεία ενός προσώπου: η ~ θα ψαλεί στον ιερό ναό Αγίας 
Τριάδος Πειραιώς 3. νεκρώσιµο (το) {νεκρωσίµ-ου | -ων} το έντυπο που πλη-
ροφορεί για τον τόπο και τον χρόνο κηδείας ή µνηµόσυνου: τοιχοκολλώ ~ ΣΥΝ. 
κηδειόσηµο. νεκρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί νέκρωση. νέκταρ 
(το) {νέκταρος | χωρ. πληθ.} 1. BOT. Ο γλυκός, άχρωµος σακχαρούχος χυµός, ο 
οποίος εκκρίνεται από ειδικούς αδένες (τα νεκτά-ρια) στα άνθη, στους βλαστούς 
και στα φύλλα φυτών που προσελκύουν έντοµα και αποτελεί την πρώτη ύλη, 
την οποία χρησιµοποιούν οι µέλισσες για να φτειάξουν µέλι 2. (µτφ.) κάθε ποτό 
που χαρακτηρίζεται για τη γλυκύτητα τής γεύσης και τη λεπτότητα τού 
αρώµατος του: ~ το κρασί! 3. µη αλκοολούχο ποτό, που παρασκευάζεται από 
χυµό ή πολτό φρούτων µε προσθήκη νερού και ζάχαρης 4. ΜΥΘΟΛ. το ποτό που 
έπιναν οι θεοί τού Ολύµπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµβροσία. [ΕΤΥΜ. αρχ. (αρχαϊκός 
σχηµατισµός σε -αρ), αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε την ισχυρότερη εκδοχή, η λ. 
ανάγεται σε θ. *nek- (πβ. νεκ-ρός) και β' συνθ. -ταρ, το οποίο απαντά στα 
σανσκρ. tarati «διασχίζω», visva-tùr- «αυτός που θριαµβεύει επί όλων» (πβ. φρ. 
mrtyum âti tr «θριαµβευτής επί τού θανάτου»). Στην περίπτωση αυτή, η λ. 
νέκταρ θα δήλωνε, σε συνδυασµό µε την αµβροσία, τη διατροφή των αθανάτων. 
Απίθανη η ανάλυση νέ-κταρ µε τη σηµ. «όχι νεκρός», από το στερητ. µόριο νε- 
και β' συνθ. -κταρπβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου κτέρες νεκροί. Εξίσου 
αµφίβολη παραµένει η σύνδεση µε τοχ. nakte «θεός», η οποία θεωρεί τη λ. 
δάνειο από τη Μικρά Ασία, και αναπόδεικτη η αναγωγή σε σηµιτ. ρίζα µε σηµ. 
«άρωµα»]. Νέκταρ ία (η) γυναικείο όνοµα. 
νεκταρίνι (το) {νεκταριν-ιού | -ιών} ποικιλία ροδάκινου· φρούτο πλούσιο σε 
βιταµίνες Α και C, µε λεία επιφάνεια και σκληρή αρωµατική κόκκινη, λευκή ή 
κίτρινη σάρκα, που τρώγεται συνήθ. νωπό, αλλά και σε κονσέρβες, µαρµελάδες 
και πίτες. — νεκταρί'νιά (η). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. nectarine < λατ. nectar 
< αρχ. νέκταρ]. νεκτάριο (το) [µτγν.] {νεκταρί-ου | -ων} αδένας τού άνθους, 
από τον οποίο εκκρίνεται το νέκταρ. Νεκτάριος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. άγιος τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. νέκταρ]. νεκυοµαντεια (η) (νεκυοµαντειών) 
(σπάν.-λόγ.) η νεκροµαντεία (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < νεκυο- (< αρχ. νέκυς, -υος, βλ. λ. νεκρός) + µαντεία]. 
Ν.Ε.Λ.Ε. (η) Νοµαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιµόρφωσης. Νεµέα (η) 
κωµόπολη τής ΒΑ. Πελοποννήσου στον νοµό Κορινθίας, γνωστή για την 
παραγωγή κρασιού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νέµος «δάσος», που συνδ. µε λατ. nemus «ιερό δάσος», αρχ. 
ιρλ. nemed «ιερός τόπος»]. Νεµέα (τα) [αρχ.] 1. (στην αρχαιότητα) πανελλήνια 
γιορτή αφιερωµένη στη λατρεία τού ∆ία που διεξαγόταν κάθε δύο χρόνια στην 
κοιλάδα τής Νεµέας 2. σύγχρονη γιορτή µε ποικίλες δραστηριότητες στην 
περιοχή τής Νεµέας. Νέµεση (η) 1. ΜΥΘΟΛ. αρχαιότατη θεότητα, που 
προσωποποιούσε, µαζί µε άλλες (λ.χ. τη Θέµιδα, την Ειµαρµένη κ.λπ.), την 
έννοια τής άνωθεν δικαιοσύνης (τιµωρίας) και αποκαθιστούσε την τάξη (τής 
φύσης, τής ανθρώπινης κοινωνίας, τού κόσµου), όταν αυτή διασα-λευόταν, 
τιµωρώντας την υπεροψία και την αλαζονεία των ανθρώ- 
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πων (την ύβρι)· σύµβολα της ήταν ο πήχυς και το χαλινάρι 2. (µετω-
νυµ.) η θεία δίκη. Επίσης (λόγ.) Νέµεσις {Νεµέσεως}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εκδίκηση. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. νέµεσις < νέµω (βλ.λ.). Σύµφωνα µε την ετυµολογική 
αρχή της, η λ. θα δήλωνε αρχικώς τη δίκαιη διανοµή, τη µοιρασιά που 
γίνεται βάσει νόµιµης εξουσίας, βαθµηδόν δε µετέπεσε στη σηµ. τής 
ανάληψης δικαστικής δράσεως εκ µέρους τής εξουσίας, ώστε να 
απονεµηθεί δικαιοσύνη. Έτσι, ενώ η λ. αιδώς έχει υποκειµενική σηµ. 
και αναφέρεται στο πρόσωπο που την εκδηλώνει, η λ. νέµεσις έχει 
αντικειµενική αξία και αναφέρεται στον φορέα τής εξουσίας που την 
ασκεί]. νέµω ρ. µετβ. {ένειµα} 1. (αρχαιοπρ.) µοιράζω, διανέµω· 
(µεσοπαθ. νέµοµαι) 2. ΝΟΜ. κατέχω (ένα πράγµα) και απολαµβάνω τα 
ωφελήµατα που µου προσφέρει: ~ αγρόκτηµα | περιουσία ΣΥΝ. 
καρπώνοµαι, εκµεταλλεύοµαι 3. (κακόσ.) εκµεταλλεύοµαι (κάτι) κατά 
τρόπο παράνοµο ή καταχρηστικό για το προσωπικό µου συµφέρον: 
κατήγγειλε όσους χρόνια τώρα νέµονται την εξουσία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *nem- «µοιράζω, διανέµω», πβ. λιθ. nuoma «ενοί-
κιο», γοτθ. niman «παίρνω», arbinumja «κληρονοµώ», γερµ. nehmen 
«παίρνω» κ.ά. Οµόρρ. νόµ-ος, νοµ-ή, νοµ-άς, νοµ-ίζω, νέµε-σις (-η), 
νόµ-ισµα κ.ά.]. νένα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η γυναίκα που θηλάζει, 
διατρέφει και µεγαλώνει παιδί, που δεν είναι δικό της ΣΥΝ. τροφός, 
παραµάννα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. nena, λ. τής παιδικής γλώσσας, πβ. 
ιταλ. menna «µαννούλα» (µε ανοµοίωση)]. νενέ (η) η γιαγιά. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. nine (µε προληπτική αφοµοίωση)]. νενοµισµένος, -
η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει καθιερωθεί από τον νόµο ή από το έθιµο, 
που ισχύει σύµφωνα µε το θετό και το εθιµικό ∆ίκαιο: το στρατιωτικό 
απόσπασµα απέδωσε στη σορό τού εκλιπόντος τις - τιµές· (συχνά ως 
ουσ. νενοµισµένα, τα) τα καθιερωµένα ΣΥΝ. καθιερωµένος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. νοµίζω (πβ. νοµίζεται «είναι καθιε-
ρωµένο ως έθιµο»)]. νέο (το) 1. η είδηση, η καινούργια πληροφορία: 
έχεις κάνα ~ από τον Γιάννη; || θα σου πω ένα ~ που θα σε 
χαροποιήσει 2. νέα (τα) (α) οι ειδήσεις, καινούργια πληροφορίες: έχεις 
~ από τον Γιώργο; || τι ~ µου φέρνεις; || Τα 'µαθές τα ~; Η Μαρία 
παντρεύτηκε || (σκωπτ.) δεν υπάρχουν ~, µόνο παλιά! (β) (ειδικότ.) οι 
ειδήσεις στον Τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό): ανοίγω την τηλεόραση | 
το ραδιόφωνο να δω | ακούσω τα - || ∆ιάβασες εφηµερίδα; Έχουµε 
τίποτα ~; νεο- κ. νεό- κ. (λαϊκ.) νιο- κ. νιό- ά συνθετικό λέξεων που 
αποδίδει στο β' συνθετικό τη σηµασία: 1. τού πρόσφατου, τού 
µεταγενέστερου και τού νέου σε ηλικία: νεό-νυµφος, νιό-παντρος, νεό-
δµητος, νεο-ελ-ληνικός 2. (στην επιστήµη και την τέχνη) τού 
καινούργιου ή τού ανανεωτικού (που αναθεωρεί, βελτιώνει ή 
τροποποιεί κάτι παλαιότερο): νεο-δαρβινισµός, νεο-κλασικισµός, νεο-
θετικισµός. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το επίθ. νέος (βλ.λ.), εµφανίζεται δε και σε ελληνογενείς ξέν. 
όρους (πβ. γαλλ. neoclassique). o τ. νιο- (π.χ. νιό-παντρος) προέρχεται 
από το νεο- (µε συνίζηση) και είναι µεσν.]. νεοανθρωπισµος (ο) 
ΦΙΛΟΣ, η δηµιουργική επανασύνδεση µε το πνεύµα και τις αξίες τής 
κλασικής αρχαιότητας, που καλλιέργησε το φιλοσοφικό και 
αισθητικό ρεύµα τού ανθρωπισµού (βλ.λ.), κυρ. στους τοµείς τής 
φιλοσοφίας, τής ποίησης και τής αρχιτεκτονικής, και η οποία πήρε τη 
µορφή τής αναβίωσης τού ανθρωπισµού στη Γερµανία περί το 1750. 
— νεοανθρωπιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Neuhumanismus (νόθο συνθ.)]. νεοαποικιοκρατία (η) 1. η πολιτική και 
οικονοµική κυριαρχία που ασκούν ανεπτυγµένα κράτη εις βάρος 
ανεξάρτητων τώρα και αναπτυσσόµενων κρατών τού Τρίτου κόσµου, 
πρώην αποικιών τους, είτε µε τον έλεγχο των κυβερνήσεων τους είτε 
µε την εκµετάλλευση τής οικονοµικής και τεχνολογικής τους 
καθυστέρησης προς όφελός τους 2. η επέκταση τής πολιτικής και τής 
οικονοµικής επιρροής ανεπτυγµένων κρατών σε νέες γεωγραφικές 
περιοχές. Επίσης νεοαποικισµός (ο). — νεοαποικιοκρατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. néocolonialisme (νόθο συνθ.)]. 
νεοαττικός, -ή, -ό (η) [1885] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αναβίωση 
στοιχείων τού ελληνικού πολιτισµού των κλασικών χρόνων 2. νε-
οαττική τέχνη η τέχνη που αναπτύχθηκε στον ρωµαϊκό κόσµο κατά 
τον Ιο αι. µ.Χ. από καλλιτέχνες Έλληνες που ζούσαν στην Ελλάδα ή 
την Ιταλία, οι οποίοι κατασκεύαζαν αντίγραφα (αγάλµατα, ανάγλυφα) 
γνωστών έργων των κλασικών χρόνων. νεοβιταλισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, 
µεταφυσική θεωρία που αποτελεί εξέλιξη τού βιταλισµού (βλ.λ.), η 
οποία υποστηρίζει ότι η ζωή οφείλεται και ανάγεται σε µία 
κατευθυντήρια αρχή, η οποία αποτελεί ξεχωριστό είδος ενέργειας και 
δεν παράγει έργο, αλλά επιδρά στις ενεργητικές δυνάµεις και 
ιδιαίτερα στις ζωικές. — νεοβιταλιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. néovitalisme (νόθο συνθ.) < neo- (< ελ-λην. νεο-) + vitalisme 
< λατ. vitalis «ζωτικός» < vita «ζωή»]. νεονενης, -ής, -ές [αρχ.] 
{νεογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει πρόσφατα εµφανιστεί ή 
διαµορφωθεί έπειτα από κάποιον άλλο 2. ΓΕΩΛ. νεονενής περίοδος | 
Νεονενές (το) το διάστηµα που καλύπτει τις βαθµίδες τού 
Μειόκαινου - Πλειόκαινου και αποτελεί τη νεότερη περίοδο τού 
Τριτογενούς. νεογέννητος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που γεννήθηκε 
πρόσφατα ΣΥΝ. νεότοκος, αρτιγενής 2. νεογέννητο (το) το βρέφος, το 
νεογνό που µόλις ήλθε στη ζωή. Επίσης νιογέννητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βρέφος. νεογιλός, -ή, -ό 1. (για τα δόντια) αυτός που φύεται πρώτος 2. 
νεο-γιλοί οδόντες τα πρώτα προσωρινά δόντια των παιδιών. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < νεο- (< νέος) και β' συνθ. πιθ. το αµάρτυρο *γιλ(λ(ός 
«µικρό αγώρι, παιδί» (πβ. µυκ. ki-ra «µικρή κοπέλα»), ίσως < *γιδ-λός, 
που συνδ. µε λιθ. zindù «θηλάζω»]. 

νεογνικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το νεογνό 2. ΙΑΤΡ. (α) νε-
ογνική περίοδος το χρονικό διάστηµα που ξεκινά µε τη γέννηση και 
διαρκεί ώς την εικοστή όγδοη µέρα (β) νεογνική θνησιµότητα η θνη-
σιµότητα που παρουσιάζεται κατά τις πρώτες τέσσερεις εβδοµάδες 
τής ζωής. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. néo-natal (νόθο συνθ.)]. 

νεογνό (το) το βρέφος ή το ζώο που γεννήθηκε πριν από λίγο- (ειδι-
κότ.) το µωρό ώς ενός µηνός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρέφος. [ETYM. Ουδ. τού 
αρχ. νεογνός < νεο- + -γνός < θ. -γν-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. γεν- (πβ. γέν-
ος), η οποία απαντά και στο αρχ. ρ. γί-γν-οµαι]. 

νεογνολογία (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής παιδιατρικής που ασχολείται µε τις 
παθήσεις και γενικότ. µε τα προβλήµατα των νεογνών.  — νεο-
γνολόγος (ο/η), νεογνολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. neognology]. 

νεογοτοικός, -ή, -ό [1884] (στην τέχνη) αυτός που έχει ως βάση µε-
σαιωνικά γοτθικά πρότυπα. 

νεογραµµατικός (ο) [1894] καθένας από την οµάδα των Γερµανών 
φιλολόγων και γλωσσολόγων τού τέλους τού 19ου αι. (Κ. Brugmann, 
Β. Delbrück κ.ά.), που υποστήριξαν την καθολική ισχύ των φωνολο-
γικών νόµων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Junggrammatiker]. 

νεοδαρβινισµός (ο) ΒΙΟΛ. το σύνολο των νεότερων εξελικτικών θε-
ωριών και απόψεων (συνθετικής θεωρίας, κοινωνιοβιολογίας) που 
διατηρούν τον πυρήνα τής θεωρίας τού ∆αρβίνου, ιδιαίτερα τον ρόλο 
τής φυσικής επιλογής (βλ.λ.), αλλά τον συµπληρώνουν µε τα δεδοµέ-
να τής γενετικής, τής συµπεριφοράς κ.λπ. — νεοδαρβινιστής (ο), νε-
οδαρβινισπκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. neodarwinism]. 

νεοδηµοκρατης (ο), νεοδηµοκράτισσα (η) {δύσχρ. νεοδηµο-
κρατισσών} οπαδός ή µέλος τής Ν.∆. (βλ.λ., σηµ. 2). — νεοδηµοκρα-
τικός, -ή, -ό. 

νεοδιόριστος, -η, -ο [1897] (για πρόσ.) αυτός που έχει διοριστεί πρό-
σφατα: ~ καθηγητής. 

νεόδµητος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που χτίστηκε πρόσφατα: ~ πολυκα-
τοικία | αθλητικό στάδιο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νεο- + -δµητος < θ. δµα- | δµη- τού ρ. δέµω «χτίζω, οι-
κοδοµώ» (βλ. κ. δόµος)]. 

νεοδύµιο (το) {νεοδυµίου} ΧΗΜ. µέταλλο (σύµβολο Nd) αργυρόλευ-
κου χρώµατος, που αντιδρά µε το νερό και δίνει υδρογόνο, ενώ οξι-
δώνεται µε τον αέρα (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neodymium < neo- (< νέος) + 
(di)dymium (< δίδυµος)]. 

Νεοέλληνας (ο) [1854] {Νεοελλήνων} ο Έλληνας από την εποχή τής 
ιδρύσεως τού νέου ελληνικού κράτους (1832) µέχρι σήµερα· ο όρος 
χρησιµοποιήθηκε συχνά από Έλληνες και ξένους για να αντιδια-
σταλούν οι σύγχρονοι Έλληνες προς τους αρχαίους κυρ. αλλά και 
τους Βυζαντινούς, µε µια τάση για χειραφέτηση από την αρχαιοελ-
ληνική παράδοση και προβολή τής αξίας τού νεότερου ελληνισµού: 
οι συνήθειες | οι παραδόσεις των ~. 

νεοελληνικός, -ή, -ό [1818] αυτός που σχετίζεται µε τους νεότερους 
Έλληνες ή τη νεότερη Ελλάδα: ~ ιστορία | γλώσσα | µουσική | θέατρο 
| κοινωνία | φιλολογία | πολιτισµός | σπουδές | εκδόσεις. — νεοελ-
ληνικά επίρρ. 

νεοελληνιστής (ο) [1887],νεοελληνίστρια (η) {νεοελληνιστριών} ο/η 
φιλόλογος που ειδικεύεται στην επιστηµονική µελέτη τής νεοελ-
ληνικής λογοτεχνίας και γλώσσας. 

νεο ελληνιστί επίρρ. [1828] (λόγ.) 1. κατά τρόπο που ταιριάζει στους 
σύγχρονους Έλληνες 2. στη νεοελληνική γλώσσα: του απάντησε ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 

νεοεξπρεσιονισµός (ο) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. κίνηµα τής δεκαετίας τού 1980, 
που εµφανίστηκε ως αντίδραση στην αφηρηµένη τέχνη τής προη-
γούµενης δεκαετίας, απεικονίζοντας αναγνωρίσιµα αντικείµενα, 
κυρ. από την αστική ζωή, χωρίς ζωγραφική εξιδανίκευση, αλλά µε 
τρόπο που να εκφράζει την εσωτερική ανησυχία, την ένταση και τη 
σύγχρονη αλλοτρίωση. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. neo-
expressionism (νόθο συνθ.)]. 

νεοζηλανδικός, -ή, -ό → Νέα Ζηλανδία 
νεοθετικισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, κατεύθυνση τής θετικιστικά προσανατο-
λισµένης επιστηµονικής θεωρίας, η οποία αναπτύχθηκε µετά τον Α 
Παγκόσµιο Πόλεµο και απορρίπτει τις µεταφυσικές αναζητήσεις, δέ-
χεται ως µόνες έγκυρες µορφές γνώσης τις γνώσεις τής φυσικής και 
θεωρεί έργο τής φιλοσοφίας τη λογική ανάλυση τής γλώσσας- αλλιώς 
λογικός θετικισµός | εµπειρισµός. — νεοθετικιστής (ο), νεοθε-
τικίστρια (η), νεοθετικιστικός, -ή, -ό, νεοθετικιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. néopositivisme (νόθο συνθ.)]. νεοθωµισµός 
(ο) ΘΡΗΣΚ. η εισαγωγή από τον Πάπα στα τέλη τού 19ου αι. τού 
πνεύµατος τού Θωµά τού Ακινάτη στη σύγχρονη προβληµατική. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. néothomisme (νόθο συνθ.)]. 
νεοϊµπρεσιονισµός (ο) ΚΑΛ.ΤΕΧΝ. ρεύµα τής γαλλικής ζωγραφικής 
τού όψιµου 19ου αι., το οποίο ανανέωσε τον εµπρεσιονισµό, αντι-
δρώντας αφενός στον εµπειρικό ρεαλισµό του και εφαρµόζοντας 
αφετέρου τις επιστηµονικές οπτικές αρχές τού φωτός και τού χρώ-
µατος στη δηµιουργία αυστηρά τυποποιηµένων εικαστικών συνθέσε-
ων. — νεοϊµπρεσιονιστής (ο), νεοϊµπρεσιονίστρια (η), νεοϊµπρεσιο-
νιστικός, -ή, -ό, νεοίµπρεσιονιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. néo-impressionisme (νόθο συνθ.). Βλ. κ. 
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ιµπρεσιονισµός]^ 
νεοκαντιανισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, η φιλοσοφική κίνηση που εµφανίστηκε στη 

Γερµανία (περίπου το 1860) και υποστήριξε την επιστροφή στη γνωσιολογική 
θεωρία τού Καντ ως αντίδραση προς τον µετά τον Κα-ντ γερµανικό ιδεαλισµό. 
— νεοκαντιανιστής (ο). [ETYM. Μεταφορά τού αγγλ. neokantianism (νόθο 
συνθ.)]. 

νεοκαπιταλισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. φάση εξελίξεως τού καπιταλισµού, που άρχισε από 
τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και η οποία χαρακτηρίζεται από την άντληση 
κεφαλαίων µέσω τής διασποράς των µετοχών και τής ιδιοκτησίας των 
επιχειρήσεων σε µεγάλο αριθµό µετόχων και ως εκ τούτου τον διαχωρισµό 
τής ιδιοκτησίας από τη διοίκηση των επιχειρήσεων (λαϊκός καπιταλισµός), τη 
διεθνή συγκέντρωση κεφαλαίων και την ανάπτυξη πολυεθνικών 
επιχειρήσεων, την έµφαση στην τεχνολογία κ.ά. — νεοκαπιταλισπκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. néocapitalisme (νόθο συνθ.)]. 

νεοκλασικισµός (ο) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η τάση που χαρακτηρίζεται από αναβίωση τού 
κλασικισµού στους τοµείς τής λογοτεχνίας, τής µουσικής, τής τέχνης και τής 
αρχιτεκτονικής και τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο µισό τού 18ου και τις 
αρχές τού 19ου αι. — νεοκλαοικιστής (ο), νεοκλασικίστρια (η), 
νεοκλασικιστικός, -ή, -ό, νεοκλασικι-στικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γαλλ. néo-classicisme (νόθο συνθ.)]. 

νεοκλασικός, -ή, -ό [1893] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον νεοκλασικισµό: ~ 
αρχιτεκτονική | αρχοντικό | άγαλµα | έπιπλα 2. νεοκλασικό (το) οικοδόµηµα 
που είναι χτισµένο σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά πρότυπα τού 
νεοκλασικισµού: περίφηµα είναι τα ~ τής Πλάκας || ένα διατηρητέο ~. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. néo-classique (νόθο συνθ.)]. 

νεόκοπος, -η, -ο 1. (για νόµισµα) αυτός που κόπηκε πρόσφατα 2. (µτφ.) 
πρόσφατος, καινούργιος: ~ οπαδός τού δηµοτικισµού' (για πρόσ.) 3. αυτός που 
είναι νέος και γεµάτος ζωντάνια 4. αυτός που εµφανίζεται για πρώτη φορά σε 
έναν τοµέα δραστηριότητας, είναι άπειρος και δεν διακρίνεται για τη 
µετριοφροσύνη του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νεο- + -κόπος < κόπτω]. 

νεόκτιστος, -η, -ο [αρχ.] κ. νεόχτιστος αυτός που έχει κτισθεί πρόσφατα: ~ 
κτήριο | οικοδοµή | τοίχος ΣΥΝ. νεόδµητος. 

νεολαία (η) {νεολαιών} (περιληπτ.) το σύνολο των νέων, οι νέοι: στέκια | 
διασκεδάσεις | λεξιλόγιο τής ~ || πολιτικές ~ (οι πολιτικές παρατάξεις νέων, που 
πρόσκεινται σε συγκεκριµένα κόµµατα ή πολιτικούς σχηµατισµούς) || η ~ 
υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες || 
προσπαθούν να εκφράσουν όλες τις τάσεις που αναπτύσσονται στον χώρο τής ~ 
|| χώρος νεολαίας και άθλησης || το σφρίγος | η δύναµη | η ζωντάνια | η 
αποφασιστικότητα | ο παλµός | η αποπολιτικοποίηση | η αδιαφορία | ο 
καταναλωτισµός τήζ ~ Il rç σπουδάζουσα | η µαθητική ~ || στο µπαρ µαζευόταν 
όλο ~ (πβ. λ. νεολαίος). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. περιληπτικό συνθ. (ποιητ. και δωρ. τ.) < νεο- + -λαία < λαός]. 

νεολαιίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη νεολαία, που είναι 
χαρακτηριστικός τής νεολαίας: ~ κίνηµα || ~ αγώνες | αιτήµατα | διεκδικήσεις. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

νεολαίος (ο) 1. πρόσωπο που βρίσκεται σε νεαρή ηλικία 2. (ειδικότ.) πρόσωπο 
που είναι µέλος πολιτικής νεολαίας: η αµφισβήτηση τής ηγεσίας ξεκίνησε από 
τους ~ τού κόµµατος. [ΕΤΥΜ < νεολαία (υποχωρητ.)]. 

νεολαµπής, -ής, -ές [µτγν.] {νεολαµπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για αστέρες) 
καινοφανής (βλ.λ.) ΣΥΝ. νόβα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

νεολατινικός, -ή, -ό [1859] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε έθνος, τού οποίου η 
γλώσσα κατάγεται από τη Λατινική ΣΥΝ. ροµανικός (β) ΓΛΩΣΣ. 
νεολατινικές νλώσσες 0ι νεότερες (ροµανικές) γλώσσες (Γαλλική, Ιταλική, 
Ισπανική, Καταλανική, Πορτογαλική, Προβηγκιανή, Ρουµανική) που 
προήλθαν από την καθοµιλουµένη Λατινική στις διάφορες περιοχές τής 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας (γ) νεολατινική λογοτεχνία η λογοτεχνία που 
αποτελεί την ύστερη περίοδο τής λογοτεχνικής παραγωγής σε λατινική 
γλώσσα και τοποθετείται χρονολογικά µεταξύ τού 4ου και τού 16ου αι. µ.Χ. 
2. αυτός που σχηµατίστηκε µε βάση τη λατινική γλώσσα (κυρ. για 
επιστηµονικό όρο). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. néolatin (νόθο συνθ.)]. 

νεολιθικός, -ή, -ό [1880] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη νεολιθική εποχή: ~ 
πολιτισµός | οικισµός | εργαλείο 2. νεολιθική εποχή χρονική περίοδος τής 
πολιτισµικής εξέλιξης τού ανθρώπου (7.000-3.000 περ. π.Χ.), που 
χαρακτηρίζεται από την ανακάλυψη και τη χρησιµοποίηση λίθινων 
εργαλείων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néolithique]. 

νεολονία (η) [1805] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η διαδικασία µε την οποία εισάγεται 
στο λεξιλόγιο µιας γλώσσας µια νέα έννοια είτε µε καινούργια λέξη (από 
σύνθεση, παραγωγή, αυτούσια µεταφορά ξένης λέξεως ή προσαρµογή της στη 
γλώσσα υποδοχής) είτε µε τη χρήση µιας λέξης που έχει ήδη συγκεκριµένο 
περιεχόµενο αλλά αποκτά και νέα σηµασία για να αποδοθεί η νέα έννοια· λ.χ. 
ο σχηµατισµός στις αρχές τής δεκαετίας τού 1990 τού όρου κλωνοποίηση, για 
να αποδοθεί ο αγγλ. cloning ή η χρήση τού όρου υπολογιστής για την αγγλ. λέ-
ξη computer. — νεολονικός, -ή, -ό [1809]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρεπόρτερ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néologie]. 

νεολογισµός (ο) [1782] ΓΛΩΣΣ. νέα λέξη που εισάγεται στο λεξιλόγιο µιας 
γλώσσας µε τη διαδικασία τής νεολογίας (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπλέκω, εστία. 

[ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néologisme]. νεοµαλθουσιανισµός (ο) 
ΟΙΚΟΝ. θεωρία κατά την οποία η φτώχια και η θνησιµότητα στον Τρίτο Κόσµο 
µπορούν να µειωθούν µε πρό- 

ληψη των γεννήσεων, ώστε να επέλθει ισορροπία µε τους διαθέσιµους 
οικονοµικούς πόρους (πβ. λ. µαλθουσιανισµός). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
neo-malthusianism]. 

νεο µαρξισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, το φιλοσοφικό ρεύµα τής κριτικής θεώρησης τού 
µαρξισµού υπό το φως των νέων πολιτικών και επιστηµονικών δεδοµένων 
από τη λεγόµενη Σχολή τής Φραγκφούρτης, που είχε ως στόχο τη 
διαµόρφωση µιας κριτικής υλιστικής θεωρίας, η οποία να συλλαµβάνει και να 
αντιµετωπίζει τις πολλαπλές αντιθέσεις τής σύγχρονης καπιταλιστικής 
πραγµατικότητας. — νεοµαρξιστής (ο), νεοµαρξιστικός, -ή, -ό. 

νεοµάρτυρας (ο/η) [1685] {νεοµαρτύρων} ΕΚΚΛΗΣ. πρόσωπο που υπέστη 
µαρτυρικό θάνατο για την ορθόδοξη χριστιανική του πίστη και την άρνηση 
του να µεταστραφεί στον ισλαµισµό κατά την περίοδο τής Τουρκοκρατίας. 

νεοµπαρόκ (το) {άκλ.} το καλλιτεχνικό ρεύµα τού 20ού αι., που βασίζεται στα 
αισθητικά πρότυπα τού µπαρόκ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ; < αγγλ. neo-baroque (νόθο 
συνθ.)]. 

νέον (το) [1898] ΧΗΜ. το στοιχείο (σύµβολο Ne) που ανήκει στην τάξη των 
ευγενών αερίων, είναι ελαφρότερο από τον αέρα, απαντά σε πολύ µικρές 
ποσότητες στην ατµόσφαιρα τής Γης, υγροποιείται δύσκολα και 
χρησιµοποιείται σε λαµπτήρες φθορισµού, φωτεινές επιγραφές ή 
εγκαταστάσεις δηµόσιου φωτισµού (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. neon < αρχ. νέον, ουδ. τού επιθ. νέος. Ονοµάστηκε 
έτσι επειδή αµέσως αναγνωρίστηκε ως νέο χηµικό στοιχείο]. 

νεοναζί (ο/η) οπαδός τού νεοναζισµού. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γερµ. Neonazi (νόθο συνθ.)]. 

νεοναζισµός (ο) το ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικό κίνηµα, το οποίο 
εµφανίστηκε µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και επιδιώκει να αναβιώσει τις 
αρχές, τις µεθόδους και τους στόχους τού ναζισµού (βλ.λ.). — νεοναζιστής (ο), 
νεοναζίστρια (η), νεοναζιστικός, -ή, -ό. [ΕΓΥΜι Μεταφορά τού γερµ. 
Neonazismus (νόθο συνθ.)]. 

νεόνυµφος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που παντρεύτηκε πρόσφατα ΣΥΝ. 
νιόπαντρος 2. νεόνυµφοι (οι) {νεονύµφ-ων, -ους} το ζευγάρι που παντρεύτηκε 
πρόσφατα. 

νεοορθοδοξία (η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) το σύνολο των δραστηριοτήτων 
(συζητήσεων, συνεδρίων, εκδόσεων κ.λπ.) σχετικά µε την ιδέα τής 
πνευµατικής ανανέωσης και τής ποιµαντικής αναπροσαρµογής τής 
Ορθοδοξίας σύµφωνα µε τις σύγχρονες ανάγκες και τη σχέση της µε την 
ιδεολογία (διάλογος Ορθοδοξίας - Μαρξισµού)· ο όρος χρησιµοποιείται κυρ. 
από όσους αναφέρονται (συνήθ. κριτικά ή ειρων.) σε αυτές τις 
δραστηριότητες ανήκοντας οι ίδιοι σε άλλους χώρους. — νεοορθόδοξος, -η, -
ο. 

νεοουµανισµός (ο) ο νεοανθρωπισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού νεολατ. neo-humanismus]. 

νεοπαγής, -ής, -ές {νεοπαγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που κατασκευάστηκε ή 
ιδρύθηκε πρόσφατα: ~ οργάνωση | κόµµα | κτήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 
[ΕΓΥΜι µτγν. < νεο- + -παγής < θ. παγ-, πβ. παθ. αόρ. β' ε-πάγ-ην τού ρ. πήγ-
νυ-µι (βλ. λ. πήζω)]. 

νεοπλασία κ. νεοπλαστία (η) [1879] {νεοπλασιών} ΙΑΤΡ. 1. ο σχηµατισµός 
νέου ιστού σε ζωντανό οργανισµό ανεξάρτητα από τη φύση του (καλοήθη ή 
κακοήθη) 2. νεοπλασίες δέρµατος οι κρεατοε-λιές, τα θηλώµατα, οι 
κερατίτιδες κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < νεο- + -πλασία < πλάσσω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neoplasie]. 

νεόπλασµα (το) [1876] {νεοπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. ο κακοήθης όγκος 
που παράγεται από τους ιστούς τού οργανισµού, των οποίων τα κύτταρα 
πολλαπλασιάζονται ταχύτερα από το φυσιολογικό ΣΥΝ. καρκίνος. — 
νεοπλασµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néoplasme]. 

νεόπλαστος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. αυτός που έχει πλαστεί προσφάτως, τελευταία: ~ 
λέξεις. [ΕΤΥΜ. < νεοπλασία (υποχωρητ.), κατά το σχήµα πλάσσω - πλαστός]. 

νεοπλατωνικός, -ή, -ό [1812] αυτός που σχετίζεται µε τον νεοπλα-τωνισµό: ~ 
φιλοσοφία. — νεοπλατωνικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neoplatonic]. 

νεοπλατωνισµός (ο) [1812] ΦΙΛΟΣ, η νεότερη και τροποποιηµένη µορφή τής 
πλατωνικής φιλοσοφίας, που διαµορφώθηκε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αι. 
µ.Χ. µε κυριότερο εκπρόσωπο της τον Πλωτίνο, σύµφωνα µε την οποία ο 
υλικός κόσµος αποτελεί εικόνα τού πνευµατικού, το πνεύµα υπερέχει τής 
ύλης, η ψυχή είναι αθάνατη και σκοπός τού ανθρώπου είναι η ένωση µε το 
ύψιστο «Εν» µέσω τής άσκησης, τής ενάρετης ζωής ή τής µυστικής έκστασης. 
— νεοπλατωνιστής (ο), νεοπλατωνίστρια (η). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. neoplatonism]. 

νεοπλουτισµός (ο) [1898] η κατάσταση και η συµπεριφορά τού νεόπλουτου. 
νεόπλουτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που πλούτισε πρόσφατα και επιδεικνύει 

προκλητικά τα πλούτη του, µιµούµενος άκοµψα τη συµπεριφορά των 
πλουσίων κατά τρόπο που µαρτυρεί έλλειψη παιδείας και κοινωνικής 
καλλιέργειας. 

Νεοπτόλεµος (ο) {-ου κ. -έµου} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Αχιλλέα και τής κόρης τού 
βασιλιά τής Σκύρου ∆ηιδάµειας- έλαβε µέρος στον Τρωικό Πόλεµο µετά τον 
θάνατο τού πατέρα του και πήρε ως λάφυρο την Ανδροµάχη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «νέος πολεµιστής», < νεο- + πτόλεµος, επικ. τ. τού 
ουσ. πόλεµος (βλ.λ.)]. 

νεόπτωχος, -η, -ο αυτός τού οποίου το εισόδηµα έχει χάσει µεγάλο µέρος τής 
αγοραστικής του δύναµης λόγω των οικονοµικών συνθη- 
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κων και βρίσκεται κάτω από το όριο τής φτώχιας (όπως αυτό καθορίζεται από 
τους αρµόδιους οικονοµικούς οργανισµούς). {ETYM. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. neu arm]. 

νεορεαλισµός (ο) 1. πνευµατική κίνηση των αρχών τού 20ού αι., που στράφηκε 
κατά τής ιδεοκρατικής µεταφυσικής, υποστηρίζοντας ότι ο αντικειµενικός 
κόσµος υπάρχει µέσω των αισθήσεων και τού περιβάλλοντος τού ανθρώπου 2. 
(στην Ιταλία) λογοτεχνικό και κινηµατογραφικό κίνηµα, που επεδίωξε να 
παρουσιάσει την πραγµατικότητα τής µεταπολεµικής ζωής (επιλέγοντας, λ.χ. 
στον κινηµατογράφο, φυσικά τοπία, ερασιτέχνες ηθοποιούς για 
αυθεντικότερες ερµηνείες κ.λπ.). — νεορεαλιστής (ο), νεορεαλίστρια (η), 
νεορεαλιστικός, -ή, -ό, νεορεαλιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
néo-réalisme (νόθο συνθ.)]. 

νεοροµαντισµός (ο) το ρεύµα στην τέχνη, που συνιστά επιστροφή στα 
αισθητικά ιδεώδη τού ροµαντισµού (βλ.λ.), στους τοµείς τής ζωγραφικής, τής 
αρχιτεκτονικής, τής λογοτεχνίας, τής µουσικής και τού κινηµατογράφου και 
προβάλλει τα στοιχεία τής φαντασίας και τής νοσταλγίας. — νεοροµαντικός, -
ή, -ό, νεοροµαντικά επίρρ. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού αγγλ. neoromanticism 
(νόθο συνθ.)]. 

νέος, -α, -ο 1. (για πρόσ.) (α) νεαρός στην ηλικία: ~ κοπέλα | παλλη-κάρι | 
πολιτικός || (µτφ.) ~ στην καρδιά ANT. γέρος· ΦΡ. νέα γενιά το σύνολο των 
νέων µιας κοινωνίας: τα όνειρα | οι αναζητήσεις τής νέας γενιάς || Γραµµατεία 
Νέας Γενιάς (αρµόδια για θέµατα νεολαίας) (β) (κατ' επέκτ.) αυτός που είναι 
ανώριµος για την ανάληψη έργου, ρόλου κ.λπ.: είναι ακόµη ~ γι' αυτή τη θέση | 
για πατέρας ΑΝΤ. ώριµος, έτοιµος 2. αυτός που αναφέρεται στη σύγχρονη 
εποχή, συνήθ. κατ' αντιδιαστολή προς τον αρχαίο και τον µεσαιωνικό: ~ 
Έλληνας | ελληνισµός ΣΥΝ. σύγχρονος- ΦΡ. (α) Νέος Κόσµος το τµήµα τής 
Γης που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια τής Αναγέννησης ή µετά από αυτήν 
κυρ. η Β. και Ν. Αµερική (β) Νέα Ρώµη (λατ. Nova Roma) (ως ονοµασία) η 
Κωνσταντινούπολη, όταν ο Μ. Κωνσταντίνος ως µονο-κράτορας (324-337 
π.Χ.) µετέφερε εκεί την πρωτεύουσα τού Ρωµαϊκού Κράτους από τη Ρώµη 
(έκτοτε «Πρεσβυτέρα ή Παλαιά Ρώµη») (γ) Νέα Ελληνικά (ί) η νεοελληνική 
γλώσσα (ii) το µάθηµα τής νεοελληνικής γραµµατείας και γλώσσας στη 
δευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση 3. (α) αυτός που παρουσιάζεται για 
πρώτη φορά: ~ κλαδιά | φυντάνια | έθνος | µόδες | µέθοδος ΣΥΝ. πρωτόφαντος· 
ΦΡ. ανοίγω νέους δρόµους προβάλλω, προτείνω καινούργιες κατευθύνσεις, 
πρωτοπορώ, δηµιουργώ µεγάλες προοπτικές σε συγκεκριµένο τοµέα: ~ στην 
επιστήµη | στην τέχνη (β) (ειδικότ.) αυτός που εµφανίζεται για πρώτη φορά στο 
κοινό: ~ ηθοποιός | τεχνική | προσπάθεια- ΦΡ. (α) κάνω µια νέα αρχή ανοίγω 
καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή µου, επιχειρώ δηµιουργική τοµή: µετά την 
αποτοξίνωση όλοι οι χρήστες θέλουν να κάνουν µια νέα αρχή (β) εκ νέου για 
δεύτερη ή πολλοστή φορά: θα υποβληθεί ~ σε χειρουργική επέµβαση 4. αυτός 
που δεν µοιάζει µε τίποτε προηγούµενο: πρόκειται για κάτι εντελώς ~ στην 
πολιτική µας ζωή ΣΥΝ. καινοφανής, πρωτότυπος ΑΝΤ. συνηθισµένος, 
τετριµµένος 5. (µτφ.) (α) αυτός που χαρακτηρίζεται από ανανεωτικό, 
πρωτοπόρο πνεύµα: ~ ιδέες | σχέδια- ΦΡ. νέο αίµα βλ. λ. αίµα (β) νέο κύµα (i) 
κινηµατογραφικό, µουσικό και γενικότ. καλλιτεχνικό ρεύµα τής δεκαετίας τού 
1960 (ii) (ειδικότ.) ρεύµα τής ελληνικής µουσικής κατά τη δεκαετία κυρ. τού 
1960, που χαρακτηρίζεται από στιχουργική ποιότητα, ροµαντικό και λυρικό 
µουσικό ύφος και επιχείρησε να συνδυάσει το έντεχνο και το λαϊκό στοιχείο 
(πβ. κ. λ. νουβέλ βαγκ) (γ) Νέα Κριτική σχολή τής θεωρίας τής κριτικής µετά 
τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, η οποία υποστήριξε την εγγενή αξία τού έργου 
τέχνης και τάχθηκε κατά τής ερµηνείας του µε ιστορικά ή βιογραφικά κριτήρια 
και στοιχεία 6. αυτός που παρουσιάζεται σε καινούργια (βελτιωµένη, 
ανανεωµένη) µορφή: ~ έκδοση | µοντέλο 7. (για κτήρια) αυτός που 
κατασκευάστηκε πρόσφατα: ~ νοσοκοµείο | εκκλησία 8. αυτός που αντικαθιστά 
κάτι παλιό: αυτά είναι τα ~ µου έπιπλα || το ~ µου ποδήλατο- ΦΡ. νέο 
ηµερολόγιο το γρηγοριανό ηµερολόγιο (βλ. λ. γρηγοριανός) 9. (για πρόσ.) 
αυτός που αναλαµβάνει θέση, αξίωµα ύστερα από κάποιον άλλον: ~ πρόεδρος | 
διευθυντής | δάσκαλος 10. (ειδικότ. για οδηγό) αυτός που έχει σχετικώς 
πρόσφατα αποκτήσει την άδεια οδήγησης (σύµβολο «Ν» στο πίσω τζάµι τού 
αυτοκινήτου) 11. (για πράγµατα που πρωτοεµφανίζονται ως συνέχεια άλλων 
οµοίων): κυκλοφόρησε το ~ του βιβλίο || ο ~ του δίσκος 12. (για πρόσ.) αυτός 
που έχει ισοδύναµη αξία µε άλλον προγενέστερο, ιδ. φηµισµένο, τού οποίου 
κατά κάποιον τρόπο αποτελεί τον συνεχιστή: ένας -Αϊνστάιν || ένας ~ Μότσαρτ 
γεννήθηκε ΣΥΝ. δεύτερος 13. (α) αυτός που ζει για πρώτη φορά ή για µικρό 
χρονικό διάστηµα σε έναν τόπο: είµαι ~ εδω και δεν ξέρω καλά τα κατατόπια 
(β) αυτός που εργάζεται για πρώτη φορά ή για µικρό χρονικό διάστηµα 
(κάπου): ~ στη δουλειά | στο γραφείο | στην επιχείρηση 14. νέος (ο), νέα (η) (α) 
ο νεαρός: οι ανησυχίες | τα όνειρα | οι διέξοδοι | τα στέκια | οι διασκεδάσεις των 
~ || τα εφόδια που παρέχει στους ~ το σχολείο || τα ήθη των ~ || η ζωή των νέων 
στις πόλεις | τα χωριά || οι παλαιότεροι κρίνουν αυστηρά τους ~ || οργάνωση | 
οµάδα νέων ΑΝΤ. γέρος (β) ΣΤΡΑΤ. (αργκό) ο στρατιώτης που έχει λίγους µήνες 
στον στρατό: ο λοχίας έχει τρελάνει τους - στις αγγαρείες || ο παλιός είναι 
αλλιώς κι ο ~ είν' ωραίος (σχόλιο µεταξύ στρατιωτών)· επίσης ως προσφώνηση 
από παλαιότερο στρατιώτη προς νεότερο: ~! Όταν σου µιλάω, θα κάθεσαι 
προσοχή! ΣΥΝ. ψάρι, γράσο, στραβάδι 15. νέο (το) βλ.λ. · ΦΡ. εκ νέου ξανά, 
πάλι: η ~ εξέταση τού ασθενούς || η ~ πρόσληψη του στην εταιρεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
καινός. 
[ΕΤΎΜ; αρχ. < *νέΡος (πβ. µυκ. ne-wo) < I.E. *new- «νέος, καινούργιος», 
πβ. σανσκρ. navah, λατ. novus (> γαλλ. nouveau, ισπ. nuevo), ιρλ. nuae, ουαλ. 
newydd, γερµ. neu, αγγλ. new κ.ά. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ευρέως ως ά συνθ., 
πβ. νεο-γιλός, νεο-γνός, νεο-λαία κ.ά. Ορισµένοι όροι και 

φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. εκ νέου (< γαλλ. de nouveau), κάνω µια νέα 
αρχή (< αγγλ. make a new begining), νέο κύµα (< αγγλ. new wave | γαλλ. 
nouvelle vague), Νέα Κριτική (< αγγλ. New Criticism) κ.ά.]. 

νεοσσευω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.) (αρχαιοπρ.-σπάν.) παράγω 
νεοσσούς ύστερα από επώαση ΣΥΝ. κλωσσώ. 

νεοσσός (ο) 1. το νεογέννητο πτηνό ΣΥΝ. κλωσσόπουλο, κλωσσο-πούλι 2. (κατ' 
επέκτ.) το νεογέννητο βρέφος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. παράγ. τού επιθ. νέος, κατ' αναλογίαν προς το περισσός (βλ.λ.)]. 

νεοσύλλεκτος (ο) [µτγν.] {νεοσυλλέκτ-ου | -ων, -ους}, νεοσύλλεκτη (η) ΣΤΡΑΤ. 
1. πρόσωπο που µόλις κατετάγη στις Ένοπλες ∆υνάµεις και διανύει το στάδιο 
τής βασικής εκπαίδευσης 2. Κέντρο Νεοσύλλεκτων (συντοµ. ΚΕ.Ν.) η 
στρατιωτική µονάδα στην οποία πρωτοπαρουσιάζονται και εκπαιδεύονται οι 
νεοσύλλεκτοι στρατιώτες, σµη-νίτες ή ναύτες. 

νεοσύστατος, -η, -ο αυτός που συστάθηκε, ιδρύθηκε ή συγκροτήθηκε 
πρόσφατα: ~ κράτος | οργάνωση | αθλητικός όµιλος | σωµατείο ΣΥΝ. 
νεότευκτος, αρτισύστατος ΑΝΤ. παλαιός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < νεο- + -σύστατος < 
συνίσταµαι]. 

νεοταξικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη Νέα Τάξη: «τα θύµατα τής ~ 
φτώχιας» (εφηµ.). 

νεοτενία (η) {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. η δυνατότητα που έχουν ορισµένα αµφίβια και 
έντοµα να αναπαράγονται πριν ακόµη µεταµορφωθούν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γερµ. Neotenie < Neo- (< νέος) + -tenie (< τείνω)]. 

νεότερος, -η (λόγ. -έρα), -ο 1. αυτός που είναι πιο νέος στην ηλικία από κάποιον 
άλλον: είναι κατά δέκα χρόνια νεότερη από τον άντρα της 2. αυτός που είναι 
πιο πρόσφατος σε σχέση µε κάποιον άλλον: ~ ιστορία | οικοδοµή 3. (ως 
προσαγόρευση, τίτλος) διάδοχος βασιλικών δυναστειών ή φηµισµένων 
οικογενειών: Γεώργιος Παπανδρέου ο ~ 4. νεότερα (τα) {νεοτέρων} τα 
τελευταία, τα πιο πρόσφατα νέα τής επικαιρότητας (πολιτικής, κοινωνικής, 
οικονοµικής κ.λπ.): έχουµε ~; ΦΡ. ουδέν νεότερον δεν υπάρχει καµιά πιο 
πρόσφατη είδηση: ~· η κατάσταση παραµένει όπως πριν. [ΕΤΥΜ; < αρΖ· 
νεώτερος, συγκρ. βαθµ. τού επιθ. νέος]. 

νεότευκτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που κατασκευάστηκε πρόσφατα: ~ οικοδοµή | 
σκάφος ΣΥΝ. νεόδµητος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νεο- + -τευκτος < τεύχω 
«κατασκευάζω» (βλ. λ. τεύ- 
χος)1 

νεότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού νέου, η νεαρή ηλικία ΣΥΝ. 
νιάτα ΑΝΤ. γήρας, γηρατειά 2. (συνεκδ.-περιληπτ.) το σύνολο των νεαρών 
ατόµων: συχνάζει στο Κέντρο Νεότητας τού δήµου || ο Ξενώνας Νεότητας 
φιλοξενεί νέους απ' όλη την Ελλάδα ΣΥΝ. νεολαία. 

νεότοκος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που γεννήθηκε πρόσφατα ΣΥΝ. νεογέννητος. 
νεοτουρκικός, -ή, -ό [1888] αυτός που σχετίζεται µε τους Νεότουρκους. 
νεοτουρκισµός (ο) [1896] {χωρ. πληθ.} η µεταρρυθµιστική κίνηση που 

εκδηλώθηκε στην Τουρκία τον 19ο αι., αρχικά µε πνευµατικό και στη 
συνέχεια µε πολιτικό χαρακτήρα (αίτηµα για Σύνταγµα, εκσυγχρονισµό), η 
οποία κορυφώθηκε µε την επανάσταση κατά τού αυταρχικού καθεστώτος τού 
Οθωµανού σουλτάνου Αµπντούλ Χαµίτ το 1908 και την εγκαθίδρυση 
συνταγµατικής νεοτουρκικής κυβέρνησης, λαµβάνοντας έντονα εθνικιστικό 
χαρακτήρα και στρεφόµενη κατά των φιλελεύθερων τάσεων και των 
µειονοτήτων (Ελλήνων, Αρµενίων κ.λπ.). 

Νεότουρκος (ο) [1895] (Νεοτούρκ-ου | -ων, -ους} Τούρκος µεταρρυθµιστής, ο 
οποίος υποστήριζε ή µετείχε στην κίνηση τού νεοτουρκι-σµού (βλ.λ.). 

νεοφανής, -ής, -ές {νεοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που 
εµφανίστηκε για πρώτη φορά ΣΥΝ. πρωτοφανής, καινοφανής 2. (συνεκδ.) 
αυτός που παρουσιάζει σηµαντική απόκλιση σε σχέση µε όσα ισχύουν ώς 
τώρα: ~ φιλοσοφία | θεωρία | πρακτική ΣΥΝ. πρωτάκουστος. — νεοφανώς 
επίρρ. [µτγν.] ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µτγν. < νεο- + -φανής < ρ. 
φαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην)]. 

νεοφασισµός (ο) η πολιτική και ιδεολογική κίνηση που εµφανίστηκε µετά τη 
λήξη τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου, επιδιώκοντας την αναβίωση των ιδεών και 
των µεθόδων των φασιστικών και εθνικοσοσια-λιστικών κινηµάτων τής 
προπολεµικής περιόδου. — νεοφασίστας (ο), νεοφασίστρια (η), 
νεοφασιστικός, -ή, -ό. νεοφασιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
neofascism (νόθο συνθ.)]. 

νεόφερτος, -η, -ο [1782] κ. (λαϊκ.) νιόφερτος αυτός που έφτασε πρόσφατα 
κάπου. Επίσης νεοφερµένος. 

νεοφιλελευθερισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. σύγχρονο οικονοµικό και θεωρητικό ρεύµα, το 
οποίο επανεξετάζει τις θεωρητικές αρχές τού οικονοµικού φιλελευθερισµού 
και αποδέχεται την παρεµβατική λειτουργία τού κράτους όχι στον οικονοµικό 
ανταγωνισµό, αλλά στη διαµόρφωση τού νοµικού πλαισίου εντός τού οποίου 
αυτός θα κινείται και στον περιορισµό των µονοπωλιακών καταστάσεων. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. néo-libéralisme (νόθο συνθ.)]. 

νεοφιλελεύθερος, -η, -ο [1893] αυτός που σχετίζεται µε τον νεοφι-
λελευθερισµό: ~ πολιτική | ιδέες | στρατηγική | πρόγραµµα. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. néo-libéral (νόθο συνθ.)]. 

νεοφοβία (η) [1890] (νεοφοβιών} ο παθολογικός και έντονος φόβος για καθετί 
το καινούργιο. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neophobia]. 

νεοφροϊδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον νεοφροϊδισµό. [ΕΤΎΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. neofreudian (νόθο συνθ.)]. 
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νεοφροϊδισµός (ο) η σύγχρονη ψυχαναλυτική θεωρία που επιδιώκει να 
αναθεωρήσει και να βελτιώσει τη φροϊδική θεωρία, τονίζοντας 
ιδιαίτερα τον ρόλο των κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων στη 
διαµόρφωση και την ανάπτυξη τής προσωπικότητας τού ατόµου. — 
νεοφροϊδιστής (ο), νεοφροϊδίστρια (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
neo-freudianism (νόθο συνθ.)]. 

νεοφυής, -ής, -ές {νεοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που φύτρωσε και 
βλάστησε πρόσφατα: ~ άνθη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΧΜ 
µτγν. < νεο- + -φυής < φύω | -οµαι]. 

νεοφυτικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στη νεότερη περίοδο τής 
προϊστορίας τής Γης, κατά την οποία πρωτοεµφανίστηκαν τα νέα φυ-
τά (αγγειόσπερµα, βρυόφυτα): ~ αιώνας | περίοδος ΣΥΝ. καινοζωικός. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neophytic]. 

Νεόφυτος (ο) {-ου κ. -ύτου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < αρχ. νεόφυτος < νεο- + -φυτος < φύω | -οµαι 
(βλ. λ. φυτό)]. 

νεόφυτος, -η, -ο [αρχ.] κ. νεοφύτευτος [1761] 1. (για φυτά) αυτός που 
βλάστησε πρόσφατα 2. ΕΚΚΛΗΣ. (για πρόσωπα) αυτός που πρόσφατα 
βαπτίσθηκε χριστιανός 3. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται στην ακµή του. 

νεοφώτιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που πρόσφατα δέχθηκε 
τη θεία φώτιση µέσω τού µυστηρίου τού βαπτίσµατος 2. (µτφ.) αυτός 
που πρόσφατα προσχώρησε σε µια ιδεολογία: ~ σοσιαλιστής | δη-
µοκράτης. 

νεόχτιστος, -η, -ο → νεόκτιστος 
Ν.Ε.Π. (το) Νοµισµατικό Εξισωτικό Ποσό. 
Νεπάλ (το) {άκλ.} (νεπάλι Nepal Adhiräjya = Βασίλειο τού Νεπάλ) 
κράτος τής Κ. Ασίας στα Ιµαλάια µε πρωτεύουσα το Κατµαντού, επί-
σηµη γλώσσα τη Νεπάλι και νόµισµα τη νεπαλική ρουπία. — Νεπα-
λέζος (ο), Νεπαλέζα (η), νεπαλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < νεπάλι Nepal < σανσκρ. nepäla, από συµφυρµό των λ. nipat 
«πετάω προς τα κάτω» και älaya «διαµένω - σπίτι», που αναφέρεται 
στις κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται στους πρόποδες των Ιµαλαΐων]. 

νεποτισµός (ο) η οικογενειοκρατία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. népotisme < ιταλ. nepotismo < nepote «ανεψιός» (< λατ. 
nepos). o όρος νεποτισµός χρησιµοποιήθηκε κυρ. για να δηλώσει τη 
συνήθεια των Παπών τής Αναγέννησης να προωθούν σε καίριες 
εκκλησιαστικές θέσεις συγγενικά τους πρόσωπα]. 

νερανκούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. καλλωπιστικό φυτό µε πολύ-
χρωµα άνθη ή αυτοφυές (το οποίο συχνά είναι δηλητηριώδες). 2. το 
άνθος τού παραπάνω φυτού. 
[ΕΤΥΜ; < ιταλ. ranuncolo (µε την παρετυµολ. επίδρ. τής λ. νερό) < λατ. 
ranunculus, υποκ. τού rana «βάτραχος»]. 

νεράιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. προϊόν τής λαϊκής φαντασίας µε µορ-
φή γυναίκας εξαιρετικού κάλλους, που περιπλανάται στη φύση κο-
ντά σε πηγές, ποτάµια ή δάση, χορεύοντας και τραγουδώντας εξαί-
σια (όπως και οι αρχαίες νηρηίδες και νύµφες)· σε αυτές αποδίδο-
νταν παλαιότερα ασθένειες ή παθήµατα ανθρώπων, οι οποίοι τους 
άφηναν προσφορές, για να κερδίσουν την εύνοια τους 2. (µτφ.) γυ-
ναίκα πολύ όµορφη και αέρινη, που γοητεύει και πλανεύει τους 
άντρες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. — νεραϊδένιος, -ια, -ιο κ. νεραϊδή-
σιος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. νηρηΐς, -ΐδος (βλ.λ.), µε την παρετυµολ. επίδρ. τής 
λ. νερό]. 

νεράιδο γεννηµένος, -η, -ο αυτός που γεννήθηκε από νεράιδα. 
νεραϊδογέννητος, -η, -ο [1896] νεραϊδογεννηµένος. 
νεραϊδόπαιδο (το) 1. το παιδί νεράιδας 2. (συνεκδ.-εκφραστ.) το πο-

λύ όµορφο παιδί. 
νεραϊδόπαρµα (το) {νεραϊδοπάρµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) η τρέλα 

που οφείλεται σε δαιµονική επίδραση νεράιδας. 
νεραϊδοπαρµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που τρελάθηκε από τη δαι-

µονική επίδραση νεράιδας περιφερόµενος στα δάση και σε έρηµους 
τόπους, αυτός που του πήραν οι νεράιδες τη µιλιά του. 

νεραϊδόπουλο (το) (λαϊκ.) το παιδί νεράιδας ΣΥΝ. νεραϊδόπαιδο. 
[ΕΤΥΜ: < νεράιδα + -πουλο (βλ.λ.)]. νεραϊδόχορτο (το) (λαϊκ.) 
λειχήνα που αναπτύσσεται στους κορµούς δέντρων. νεράκι (το) 
[µεσν.] {χωρ. γεν.} το λιγοστό νερό: δώσε µου λίγο ~· δίψασα- ΦΡ. 
(α) Λέω ro νερό νεράκι διψώ πολύ (λόγω λειψυδρίας) (β) ξέρω | λέω 
το µάθηµα νεράκι έχω διαβάσει πολύ καλά το µάθηµα και µπορώ να 
το λέω απέξω, χωρίς να κοµπιάζω. νεραντζάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το 
µικρό νεράντζι 2. ο µικρός πράσινος καρπός τής νεραντζιάς ή κοµµάτι 
φλούδας τού ώριµου καρπού, που χρησιµοποιείται για την παρασκευή 
γλυκού τού κουταλιού- συνεκδ. το γλυκό αυτό: τους κέρασε ~. 
νεραντζάνθ! (το) {χωρ. γεν.} το άνθος τής νεραντζιάς. νεράντζι (το) 
{νεραντζ-ιού | -ιών) ο καρπός τής νεραντζιάς· µοιάζει µε πορτοκάλι, 
έχει πικρότατο φλοιό και η σάρκα του ξινόπικρη γεύση- δεν τρώγεται 
νωπό, αλλά χρησιµοποιείται πολύ στη ζαχαροπλαστική και την 
ποτοποιία. — (υποκ.) νερατζάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < µεσν. 
νεράντζιον< παλαιότ. ιταλ. narancio < ισπ. naranjo «είδος πικρού 
πορτοκαλιού» < αραβ. naranj < περσ. näräng, πιθ. < σανσκρ. 
nagaranija, φρούτο ιδιαίτερα αρεστό στους ελέφαντες, το οποίο 
έφεραν από την Ανατολή οι Αραβες]. νεραντζιά (η) [µεσν.] 
εσπεριδοειδές δένδρο µετρίου ύψους, πολύ ανθεκτικό στο ψύχος και 
στην ξηρασία, που θυµίζει πορτοκαλιά' από τα ευωδιαστά άνθη του 
παράγονται αιθέρια έλαια, που χρησιµοποιούνται στην αρωµατοποιία' 
καλλιεργείται και ως καλλωπιστικό. — (υποκ.) νερατζούλα (η) (βλ.λ.) 

νεραντζούλα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η µικρή νεραντζιά: 
«~ µου κοντή, - φουντωτή» (δηµοτ. τραγ.). 

νεριτική ζώνη (η) κ. νηριτική ζώνη ΓΕΩΛ. παράκτια υποθαλάσσια 
περιοχή βάθους µέχρι και διακοσίων µέτρων µε ιζηµατογενή 
στρώµατα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. neritique < λατ. nerita < αρχ. νηρίτης «είδος 
θαλασσίων σαλιγκαριών», αβεβ. ετύµου. Οι αρχαίοι συνέδεαν παρε-
τυµολογικά τη λ. µε το όνοµα Νηρεύς (βλ. κ. Νηρηίδα), ενώ η συσχέ-
τιση µε το ουσ. νηρόν «νερό» πρέπει να αποκλειστεί, αφού το εν λό-
γω ουσ. είναι πολύ µεταγενέστερο. Τέλος, µόνο συµπτωµατική πρέπει 
να θεωρηθεί η φωνητική οµοιότητα µε το αρχ. επίθ. νήριτος «ανα-
ρίθµητος». Η φρ. νεριτική ζώνη αποτελεί απόδοση τού αγγλ. neritic 
zone]. 

νερό (το) 1. η άχρωµη και συνήθ. άοσµη και άγευστη, υγρή υπό κα-
νονικές συνθήκες πιέσεως και θερµοκρασίας χηµική ένωση δύο ατό-
µων υδρογόνου και ενός ατόµου οξυγόνου (χηµικός τ. Η,Ο), που απο-
τελεί το κύριο συστατικό των λιµνών, ποταµών και θαλασσών, το 
70% τού ανθρώπινου οργανισµού και απαραίτητο στοιχείο για τη 
ζωή και την ανάπτυξη όλων των φυτικών και ζωικών οργανισµών σε 
στερεή κατάσταση έχει τη µορφή πάγου και σε αέρια τη µορφή υδρα-
τµών: κρύο | ζεστό | χλιαρό | καθαρό | βρόµικο | πόσιµο | τής βρύσης | 
επιτραπέζιο (αυτό που διατίθεται εµφιαλωµένο και συνήθ. αντλείται 
από συγκεκριµένες και ελεγχόµενες πηγές) | ποτιστικό | γλυφό | 
βρόχινο | γάργαρο | χλωριωµένο | θαυµατουργό ~ || (λογοτ.) εµείς οι 
άνθρωποι είµαστε χώµα και νερό || µια πηγή αναβλύζει ~ || στέρνα | 
πηγάδι µε ~ || πίνω ~ || πλένω | καθαρίζω µε ~ || αντλώ | αγοράζω ~ || η 
ταµπλέτα διαλύεται σε ~ || ραντίζω µε ~ || αφαλατωµένο | υφάλµυρο | 
ανθρακούχο (µε το αέριο τής πηγής) | φυσικό | πόσιµο (διαυγές, άοσµο, 
χωρίς τοξικές ή παθογόνους ουσίες) ~ ΣΥΝ. (λόγ.) ύδωρ· ΦΡ. (α) ιαµατικό 
νερό νερό, συνήθ. θερµό, µε θεραπευτικές ιδιότητες (ιδ. για 
πάσχοντες από αρθριτικά, νεφροπαθείς κ.λπ.) (β) µεταλλικό νερό το 
νερό που περιέχει αξιόλογη ποσότητα από άλατα µε θεραπευτικές 
ιδιότητες (γ) απεσταγµένο νερό (συνηθέστ. ύδωρ) βλ. λ. αποστάζω 
(δ) µαλακό | σκληρό νερό νερό που περιέχει λιγότερα | περισσότερα 
από 0,6 γραµµάρια διαλυµένα άλατα ανά λίτρο, αντίστοιχα (ε) αγια-
σµένο νερό νερό που το έχει αγιάσει κληρικός, ο αγιασµός (βλ.λ.) 
(στ) σαν τα κρύα (τα) νερά για άτοµα νέα, όµορφα και ζωηρά, όλο 
σφρίγος και ζωντάνια: κορίτσι | παλληκάρι ~ ΣΥΝ. στο άνθος τής ηλι-
κίας (ζ) (για έγκυο) σπάνε τα νερά (µου) (εννοώντας το αµνιακό 
υγρό) έφθασε η στιγµή τού τοκετού (η) ΛΑΟΓΡ. νερό τής λησµονιάς | 
τής αρνησιάς το νερό που, κατά τη λαϊκή παράδοση, πίνουν οι πεθα-
µένοι στον Κάτω Κόσµο και έτσι ξεχνούν όσα συµβαίνουν στη ζωή: 
«το νερό τής αρνησιάς, φτωχό κοµµένο δυόσµο» (Κ. Παλαµάς) (θ) 
ΛΑΟΓΡ. αθάνατο νερό το νερό που, κατά τη λαϊκή αντίληψη, κάνει 
κάποιον αθάνατο ή επαναφέρει νεκρό στη ζωή: «πήγα γι'~, γι'αθά-
νατο βοτάνι, να δώσω στην αγάπη µου, ποτέ να µην πεθάνει» (δηµοτ. 
τραγ.) (ι) πίνω νερό στο όνοµα (κάποιου) (µτφ.) εκτιµώ, υπολογίζω, 
δείχνω σεβασµό και απεριόριστη εµπιστοσύνη προς το πρόσωπο (κά-
ποιου) (ια) σηκώνει νερό για κάτι διφορούµενο, ασαφές, που επιδέ-
χεται πολλές ερµηνείες: αυτή η άποψη ~ (ιβ) βάζω νερό στο κρασί 
µου βλ. λ. κρασί (ιγ) βάζω | µπήκε το νερό στ' αυλάκι βλ. λ. αυλάκι 
(ιδ) χάνω τα νερά µου | είµαι έξω απ' τα νερά µου αισθάνοµαι αµη-
χανία λόγω αλλαγής περιβάλλοντος ή µεταβολής των συνθηκών στις 
οποίες έχω συνηθίσει να ζω και να κινούµαι, είµαι έξω από το στοι-
χείο µου: σ' αυτή την πόλη δεν έχω συνηθίσει να ζω' έχω χάσει τε-
λείως τα νερά µου ΑΝΤ. συνηθίζω, προσαρµόζοµαι (ιε) φέρνω στα 
νερά µου (κάποιον) κάνω (κάποιον) να συµφωνήσει µαζί µου, να 
ταυτιστεί µε τις απόψεις µου ή να προσεγγίσει τις επιδιώξεις, τις 
διαθέσεις µου κ.λπ.: στην αρχή είχα προβλήµατα µαζί της- έπειτα 
όµως την έφερα στα νερά µου (ιστ) πάω µε τα νερά (κάποιου) συµ-
µορφώνοµαι µε τις απόψεις (κάποιου), ενεργώ σύµφωνα µε τις επι-
θυµίες του, συνήθ. για να πετύχω κάτι: καλό είναι να πας µε τα νερά 
του, για να σε συµπαθήσει (ιζ) (εκφραστ.) κάνω µια τρύπα στο νερό 
δεν καταφέρνω τίποτε, µαταιοπονώ: Τόσα χρόνια σπουδάζαµε και στο 
τέλος τι πετύχαµε; Κάναµε µια τρύπα στο νερό! (ιη) πνίγοµαι σε µια 
κουταλιά νερό βλ. λ. κουταλιά (ιθ) ΛΑΟΓΡ. αµίλητο νερό βλ. λ. αµίλητος 
(κ) (µτφ.) ήπια το αµίλητο νερό βλ. λ. αµίλητος (κα) δεν δίνει τού 
αγγέλου του νερό για πρόσωπα φιλάργυρα και ηθικώς ανάλγητα (κβ) 
(µες) στο νερό σίγουρα, τουλάχιστον: αυτό το σπίτι πουλιέται είκοσι 
εκατοµµύρια - (κγ) κουβαλάω νερό στον µύλο (κάποιου) συµβάλλω 
(συνήθ. χωρίς πρόθεση) στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων 
(κάποιου) (πβ. κ. λ. νεροκουβαλητής) (κδ) σαν (το) νερό πολύ 
γρήγορα: η ζωή κυλάει | φεύγει - (κε) το αίµα νερό δεν γίνεται βλ. λ. 
αίµα (κστ) (µοιάζουν) σαν δυο σταγόνες νερό βλ. λ. σταγόνα (κζ) 
θολώνω τα νερά προκαλώ σκόπιµη ασάφεια σχετικά µε κάτι, για να 
παραπλανήσω, να αποπροσανατολίσω κ.λπ.: αυτά τα λέει για να 
θολώσει τα νερά- µη δίνεις σηµασία ΣΥΝ. ρίχνω µελάνι (κη) λέω το 
νερό νεράκι βλ. λ. νεράκι (κθ) όσα είπαµε, νερό κι αλάτι βλ. λ. αλάτι 
(λ) νερό τής φωτιάς το ουίσκι (λα) (ευφηµ.) πάω προς νερού µου 
πάω να ουρήσω 2. (συνεκδ.) ποσότητα νερού: έβαλα - στη στέρνα | 
στο ψυγείο || έπεσε µέσα στα ~ τού δρόµου || φέρε µου ~ να πιω 3. 
(ειδικότ.) το νερό θάλασσας, λίµνης ή ποταµού: η βάρκα µπάζει νερά 
|| ένα καραβάκι έπλεε στο ~ || τα ~ τού Νείλου | τής Βαϊκάλης | τής 
Μεσογείου || την ηµέρα των Θεοφανίων βουτάω στο ~ να πιάσω τον 
σταυρό- ΦΡ. (α) τού γλυκού νερού βλ. λ. γλυκός (β) κάνω νερά (i) 
(για σκάφος) εισρέουν νερά στο εσωτερικό τού σκάφους από άνοιγµα: 
άνοιξε µια ρωγµή στη βάρκα και κάνει νερά (ii) (για τηλεόραση) δεν 
δείχνω καλά, κάνω παράσιτα και γραµµές ΣΥΝ. κάνω χιόνια (iii) (σε 
κάποιον) δείχνω απέναντι σε κάποιον ασταθή συµπεριφορά, δεν 
ανταποκρίνοµαι πλήρως στις υποδείξεις ή τις επιθυµίες 
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του: τελευταία µού κάνει νερά' πότε δεν της αρέσει το ένα, πότε το 
άλλο (iv) δεν δείχνω αξιοπιστία κ.λπ.: αν συνεχίσει να µου κάνει νερά, 
θα τον απολύσω 4. (ειδικότ.) νερά (τα) ΝΑΥΤ. η ίσαλος γραµµή τού 
πλοίου (βλ. λ. ίσαλος) 5. (ειδικότ.) ποτήρι ή µπουκάλι µε νερό: πιάσε | 
φέρε ένα ~ || ένα ~ µονάχα θέλω, αν έχετε την καλοσύνη || αγόρασα 
ένα ~ από το περίπτερο- ΦΡ. (µτφ.) ένα ποτήρι νερό η στοιχειώδης πε-
ριποίηση ή φροντίδα: δεν µου έχει προσφέρει ούτε ~ 6. (συχνά κ. στον 
πληθ.) η βροχή, η βροχόπτωση: έκανε πολλά ~ φέτος || έφερε πολύ ~ 
απόψε (έβρεξε πολύ) || (παροιµ.) « αν κάνει ο Μάρτης δυο νερά κι ο 
Απρίλης άλλο ένα, χαρά σ' εκείνον τον ζευγά που 'χει πολλά σπαρµένα» 
|| φάγαµε πολύ ~ (βραχήκαµε) 7. (συχνά κ. στον πληθ.) αποθέµατα 
νερού, υδάτινες πηγές, γεωτρήσεις κ.λπ.: σαυτό τον τόπο υπάρχουν 
άφθονα ~ || πόλεµος για το - || βρίσκω - (µε γεώτρηση) || χτυπάω 
φλέβα νερού || έλλειψη νερού (λειψυδρία, βλ.λ.) 8. η παροχή ύδρευ-
σης: µας έκοψαν το ~ || έσπασαν οι σωλήνες τού ~· ΦΡ. (α) το νερό 
τρέχει είναι σε συνεχή ροή (για ανοιχτή βρύση): κλείσε τη βρύση, 
γιατί ~ και θα πληµυρίσουµε- (επίσης για διαρροή); ~· πρέπει να φω-
νάξουµε υδραυλικό (β) ανοίγω | κλείνω το νερό ανοίγω | κλείνω τη 
βρύση ή τον διακόπτη παροχής νερού 9. η κατανάλωση νερού: οικο-
νοµία στο -10. (συνεκδ.) ο λογαριασµός για την ύδρευση: µας ήρθε | 
πλήρωσα το ~ 11. φάση πλυσίµατος ρούχων: του έκανα ένα ~, αλλά 
δεν καθάρισε 12. νερά (τα) αποχρώσεις σε ξύλα, µάρµαρα κ.λπ., που 
µοιάζουν µε κυµατοειδείς γραµµές: µάρµαρο µαύρο µε άσπρα ~ 13. 
(ως επίρρ.) πολύ καλά, απέξω και ανακατωτά: ξέρω | λέω το µάθηµα 
~ (πβ. νεράκι). — (υποκ.) νεράκι (το) [µεσν.] (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
νερό(ν) < νηρόν, ουδ. τού µτγν. επιθ. νηρός «πρόσφατος, φρέσκος» (κυρ. 
για ψάρια), συνηρηµένος τ. τού αρχ. νεαρός. Η λ. απέκτησε τη 
σηµερινή της σηµ. από τη συνεκφορά νεαρον | νηρόν ϋδωρ, στην 
οποία το επίθ. υπερίσχυσε τού ουσ. και το αντικατέστησε στην 
καθηµερινή οµιλία. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. κάνω 
µια τρύπα στο νερό (< γαλλ. donner un coup d'épée dans l'eau(, τού 
γλυκού νερού (< γαλλ. d'eau douce), µεταλλικό | µαλακό | σκληρό νερό 
(< γαλλ. l'eau minérale | douce | dure) κ.ά.]. νερό- κ. νερό κ. νερ- ά 
συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. ότι 
κάποιος/κάτι σχετίζεται µε το νερό: νερο-κουβαλη-τής, νερο-πότηρο, 
νερο-σωλήνας 2. ότι κάτι παρασκευάζεται µε νερό ή αποτελείται από 
(πολύ) νερό: νερό-βραστος, νερο-ζούµι 3. ότι κάτι ζει ή ευδοκιµεί 
κοντά σε νερό: νερο-κάλαµο, νερο-πούλι. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. 
και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. νερο-κουβαλη-τής, νερο-χύτης), που 
προέρχεται από το µεσν. νερό(ν) (βλ.λ.)]. νεροβαρελο (το) το βαρέλι 
που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά ή 
την εναποθήκευση νερού. νεροβράζω ρ. µετβ. {νερόβρασ-α, -µένος} 
βράζω (κάτι) µε νερό, χωρίς να προσθέσω λάδι ή λιπαρή ουσία. 
νερόβρασµα (το) {νεροβράσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. αυτό που έβρασε 
µόνο µε νερό, χωρίς λάδι ή άλλη λιπαρή ουσία 2. (µτφ.) νεροβρά-
σµατα (τα) η ανοησία, η σαχλαµάρα: βαρεθήκαµε να τον ακούµε να 
λέει νεροβράσµατα. νερόβραστος, -η, -ο 1. αυτός που έβρασε µόνο µε 
νερό: ~ σούπα | µανέστρα | µακαρόνια 2. (συνεκδ.) αυτός που είναι 
νηστήσιµος ΣΥΝ. σαρακοστιανός 3. (συνεκδ.) αυτός που είναι 
ανούσιος, σαχλός: ~ αστεία 4. (µτφ. για ανθρώπους) αυτός που δεν 
χαρακτηρίζεται από ζωτικότητα και ενεργητικότητα: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. 
απαθής, άχαρος, ψυχρός. — νερόβραστα επίρρ. νερογυρισιά (η) 
(λαϊκ.) η επικίνδυνη συστροφή των νερών θάλασσας ή ποταµού ΣΥΝ. 
ρούφουλας, δίνη. νεροδεσιά (η) (λαϊκ.) το φράγµα που είτε 
παρεµποδίζει τη ροή τού 
νερού είτε το εκτρέπει προς άλλη κατεύθυνση ΣΥΝ. υδροφράκτης. 
νεροζουµι (το) {χωρ. γεν.} φαγητό ή ρόφηµα βρασµένο µε υπερβολική 
ποσότητα νερού, ώστε να είναι πολύ αραιό και άνοστο ΣΥΝ. νερο-
µπούλι, νερόπλυµα. νεροζύγι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η υδροστάθµη 
(βλ.λ.). νεροκάλαµο (το) [µεσν.] καλαµιά που φυτρώνει σε όχθες 
ποταµών, λιµνών και γενικά σε υγρά εδάφη και χρησιµοποιείται στην 
καλαθο-πλεκτική, την κατασκευή καλαµωτών, σε φράχτες κ.α. 
νεροκαννάτα (η) {σπάν. νεροκαννατών} 1. επιτραπέζιο δοχείο νερού 
2. (µτφ.) πρόσωπο που πίνει πολύ νερό. Επίσης νεροκάννατο (το) 
(σηµ. Π. νεροκάρδαµο (το) [µεσν.] το φυτό κάρδαµο, που 
αναπτύσσεται κοντά σε νερό, συνήθ. σε ρυάκια, και χρησιµοποιείται 
στις σαλάτες· αλλιώς ένυδρο κάρδαµο. νεροκολοκυθα (η) {δύσχρ. 
νεροκολοκυθών} κολοκύθι µε σφαιρική βάση, η οποία καταλήγει σε 
µακρόστενο λαιµό και, όταν αποξηρανθεί, γίνεται ξυλώδες και 
κατάλληλο για τη φύλαξη ή µεταφορά νερού ή κρασιού: διακοσµητική 
| βαµµένη - || το σπίτι είχε διακοσµηθεί κακόγουστα µε νεροκολοκύθες 
παραδοσιακού -υποτίθεται!- τύπου ΣΥΝ. φλασκί. Επίσης 
νεροκολόκυθο κ. νεροκολοκύθι (το). νεροκολοκυθιά (η) αναρριχητικό 
φυτό τού οποίου καρποί είναι οι 
νεροκολοκύθες ΣΥΝ. φλασκιά. νερόκοτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
υδρόβιο πτηνό που µοιάζει µε το περιστέρι στο µέγεθος και στο 
σχήµα τού κεφαλιού, µε µακρύτερα, όµως, πόδια και σταχτοπράσινο 
χρώµα· ζει σε βάλτους και καλαµιώ-νες ποταµών τής Ευρώπης, τής ∆. 
Ασίας και τής Β. Αφρικής, κολυµπά και βυθίζεται µε άνεση στο νερό 
και πετά κυρ. κατά την αποδηµία του. νεροκουβαλητής (ο) [µεσν.], 
νεροκουβαλήτρια (η) {νεροκου-βαλητριών} 1. πρόσωπο που 
µεταφέρει ή/και εµπορεύεται πόσιµο νερό: βαρυφορτωµένος | επιδέξιος 
- ΣΥΝ. νερουλάς 2. (µτφ.) πρόσωπο που προσφέρει υπηρεσίες σε 
άλλους, που εξυπηρετεί ξένα συµφέροντα («που ρίχνει | κουβαλάει 
νερό στον µύλο άλλου»): µε τη στάση 

του έχει µεταβληθεί σε ~ τής πολιτικής των ξένων στα Βαλκάνια. 
νεροκούνουπο (το) κουνούπι που συναντάται ή κατοικεί κοντά σε 

στάσιµα και ακάθαρτα ύδατα. 
νερόκρασο (το) {χωρ. πληθ.} κρασί αναµεµειγµένο µε νερό: έβαλε 
µια κούπα ~ και σιγόπινε όλο το βράδι ΣΥΝ. κρασόνερο. 

νεροκράτης (ο) {νεροκρατών} 1. αυτός που είναι υπεύθυνος για τη 
διανοµή και τη ροή των αρδευτικών υδάτων ΣΥΝ. υδρονόµος, υδρονο-
µέας · 2. κατασκευή από πέτρα, µέσα στην οποία συγκρατείται νερό 
για οικιακή χρήση ή για πότισµα των ζώων ΣΥΝ. σκάφη, ποτίστρα. 
[ΕΤΥΜ. < νερό + -κράτης < κρατώ]. 

νερόκρινο (το) 1. ποώδες φυτό που ευδοκιµεί κοντά σε νερά, έχει 
λεπτά και µυτερά φύλλα, κίτρινα άνθη µε φαρδιά πέταλα, που πέ-
φτουν προς τα κάτω γύρω από έναν ύπερο, ο οποίος προστατεύεται 
από εσωτερικό κύκλο πετάλων 2. (συνεκδ.) το άνθος τού παραπάνω 
φυτού. 

νερολαδιά (η) ο νερολεκές. 
νερόλακκος (ο) λάκκος γεµάτος νερό. 
νερολάπαθο (το) χόρτο τού οποίου τα φύλλα φύονται απευθείας από 

το έδαφος κοντά σε γλυκά νερά· αλλιώς (επίσ.) λάπαθον το υδροχαρές. 
νερολεκές (ο) {νερολεκέδες} κηλίδα από νερό ΣΥΝ. νερολαδιά. 
νεροµάζωµα (το) {νεροµαζώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συγκέντρωση 

νερών τής βροχής σε δεξαµενή µε τη βοήθεια απλού αποχετευτικού 
συστήµατος (από τις στέγες των σπιτιών ή άλλες τέτοιες επιφάνειες 
µέσω αγωγών) 2. (κυρ. στον πληθ.) η προσωρινή και τυχαία συγκέ-
ντρωση νερού λόγω βροχής, πληµύρας ή πτώσεως χωµάτων. 

νεροµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η πηγή από όπου αναβλύζει άφθονο 
νερό: φέρνω κρύο νερό από τη ~ ΣΥΝ. κεφαλάρι, κεφαλόβρυσο. 

νεροµολόχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µολόχα (βλ.λ.) που αναπτύσσεται 
κοντά σε νερό. 

νεροµπογιά (η) 1. χρωστική ουσία που χρησιµοποιείται στη ζωγρα-
φική, αφού διαλυθεί µε νερό: τα παιδιά µπορούν εύκολα να ζωγρα-
φίζουν µε νεροµπογιές ΣΥΝ. υδρόχρωµα 2. (συνεκδ.) το ζωγραφικό έρ-
γο το οποίο έχει φιλοτεχνηθεί µε την παραπάνω χρωστική ουσία: 
κρέµασαν τις - στον τοίχο ΣΥΝ. ακουαρέλα. 

νεροµπούλι (το) {χωρ. γεν.} µαγειρικό παρασκεύασµα ή ρόφηµα, στο 
οποίο υπάρχει περισσότερη ποσότητα νερού από όσο θα έπρεπε, µε 
αποτέλεσµα να είναι άνοστο, άγευστο: µου 'φτειαξε έναν καφέ ~, δεν 
πινόταν ΣΥΝ. νερόπλυµα, νεροζουµι. 
[ΕΤΥΜ. < νερό + -µπούλι, αβεβ. ετύµου, πιθ. < παλ. ιταλ. bulla «βρα-
σµός»]. 

νερόµυλος (ο) 1. η µηχανή που αλέθει τα σιτηρά και κινείται µε τη 
δύναµη τής πτώσης ή τής ροής των υδάτων (πβ. ανεµόµυλος) 2. (συ-
νεκδ.) το κτίσµα στο οποίο βρίσκεται η παραπάνω µηχανή: ένας 
εγκαταλελειµµένος - βρισκόταν στο τέλος τής κοιλάδας ΣΥΝ. υδρό-
µυλος. 

νερόπιασµα (το) {νεροπιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) ασθένεια 
κατά την οποία συγκεντρώνεται υγρό σε κοιλότητες τού σώµατος ή 
στη σύνδεση των ιστών η υδρωπικία. [ΕΤΥΜ. < νερό + -πιασµα < 
πιάνω]. 

νεροπίστολο (το) παιδικό πιστόλι που εκτοξεύει νερό. 
νερόπλυµα (το) {νεροπλύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.το νερό που προέρ-

χεται από το πλύσιµο των σκευών µαγειρικής ή των πιάτων: βρόµικο 
| ανακατεµένο ~ ΣΥΝ. απόπλυµα · 2. µαγειρικό παρασκεύασµα ή ρό-
φηµα, που περιέχει παραπάνω νερό από όσο πρέπει, πράγµα που το 
καθιστά άνοστο: πώς αντέχεις να τρως αυτό το ~; ΣΥΝ. νεροµπούλι 3. 
(µτφ.-αργκό) ο άνθρωπος που δεν έχει χάρη ή στερείται έντονων χα-
ρακτηριστικών, φυσιογνωµικών ή προσωπικότητας: κανείς από την 
παρέα δεν καταλαβαίνει τι βρήκε σ' αυτό το ~ και το ερωτεύτηκε 
ΣΥΝ. (µτφ.) άνοστος, κρυόµπλαστος, (αργκό) ξενέρωτος ANT. θερµός, 
ζωντανός. 

νεροποντή (η) 1. δυνατή βροχή: η ~ µάς πέτυχε στον δρόµο και γίναµε 
µούσκεµα ΣΥΝ. καταιγίδα, µπόρα ΑΝΤ. ψιχάλα, ψιλόβροχο 2. 
(συνεκδ.) νερά που κυλούν ορµητικά µετά από δυνατή βροχή: από τη 
~ παρασύρθηκαν µερικά χαµόσπιτα ΣΥΝ. χείµαρρος ANT. ρυάκι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 
[ΕΤΥΜ. < νερό- + -ποντή < ποντίζω (υποχωρητ.)]. νεροπότηρο (το) 

το ποτήρι µε το οποίο πίνουµε νερό: γυάλινο Ι 
σπασµένο ~. νεροπούλι (το) {νεροπουλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) κάθε είδος 

πουλιού που 
ζει κοντά σε λίµνες, ποταµούς ή θάλασσες· υδρόβιο πτηνό. 

νεροπρίονο (το) ειδικό µηχανικό εργαλείο (κορδέλα) για την κοπή 
δέντρων και ξύλων, το οποίο κινείται µε τη δύναµη τού νερού. 
νεροσυρµή (η) [µεσν.] φυσικό αυλάκι που σχηµατίζεται από τα νερά 
τής βροχής, καθώς αυτά κυλούν στην πλαγιά βουνού ή λόφου: βαθιά | 
απότοµη ~. νεροσωλήνας (ο) µακρύς σωλήνας από διάφορα υλικά, ο 
οποίος χρησιµοποιείται για τη µεταφορά νερού σε συστήµατα 
άρδευσης ή ύδρευσης: µεταλλικός | πλαστικός | λεπτός | αρδευτικός | 
βαρύς -ΣΥΝ. (λόγ.) υδροσωλήνας. νεροτριβή (η) 1. η κατεργασία 
χοντρών µάλλινων υφασµάτων, χαλιών ή ρούχων µε τη βοήθεια τού 
νερού που πέφτει πάνω τους µε δύναµη και µε σκοπό να πυκνωθεί η 
ύφανση τους και να γίνει απαλότερη η υφή τους: υφαντά νεροτριβής || 
εργαστήριο νεροτριβής στον ποταµό Λούρο ΣΥΝ. υδροτριβή 2. η 
λεκάνη, οι εγκαταστάσεις και κατ' επέκτ. ο τόπος όπου συντελείται η 
παραπάνω κατεργασία: οι κοπέλες µαζεύτηκαν στη ~. νερουλάς (ο) 
{νερουλάδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που µεταφέρει ή/και εµπορεύεται 
πόσιµο νερό ΣΥΝ. νεροκουβαλητής. [ΕΤΥΜ. < νερό + παραγ. επίθηµα 
-ουλάς ορισµένων επαγγελµατικών 
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ουσ., πβ. αβγ-ουλάς]. 
νερουλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {νερούλιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) προσθέτω ή 

αραιώνω (κάτι) µε περισσότερο νερό από όσο πρέπει: είπαµε να βάλεις νερό 
στο φαΐ- όχι να το νερουλιάσεις! ΣΥΝ. χυλώνω ΑΝΤ. πήζω ♦ (αµετβ.) 2. 
αποκτώ περισσότερη ποσότητα νερού από το κανονικό: πέρασε ο καιρός τους 
και τα σταφύλια νερούλιασαν 3. (µτφ.) χάνω την ευρωστία, το σφρίγος µου: 
νερούλιασε από την απραξία ΣΥΝ. χαλαρώνω, πλαδαρεύω ΑΝΤ. σφίγγω 4. 
(µτφ.) χάνω τη δυνατότητα να σκέφτοµαι µε λογική, µε ειρµό, συνήθ. εξαιτίας 
γηρατειών: το µυαλό του νερούλιασε µε τα χρόνια ΣΥΝ. ξεκουτιαίνω, χαζεύω, 
µω-ραίνοµαι, (οικ.) τα χάνω, ξεµωραίνοµαι ΑΝΤ. (οικ.) τα έχω τετρακόσια. — 
νεροίιλιασµα (το). [ETYM. < νερουλός + παραγ. επίθηµα -ιάζω]. 

νερουλός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που έχει περισσότερη ποσότητα νερού από όση 
πρέπει: ~ σούπα | φαγητό | λάσπη ΣΥΝ. (λόγ.) νερωµένος, υδαρής ΑΝΤ. 
πηχτός. 

νεροφάγωµα (το) {νεροφαγώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) κοίλωµα ή 
βαθούλωµα στην επιφάνεια τής γης ή πέτρας, που έχει σχηµατιστεί από 
εποχική ροή νερού. 

νεροφίδα (η) [µεσν.] 1. φίδι που ζει µέσα στο νερό· αλλιώς ύδρος (ο) 2. (ως 
χαρακτηρισµός) αυτός που πίνει πολύ νερό. Επίσης νερόφιδο (το) (σηµ. 1). 

νερόχαρος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που ευδοκιµεί κοντά σε νερό: ~ δένδρο | φυτό 
ΣΥΝ. (λόγ.) υδροχαρής. 

νεροχελίδονο (το) χελιδόνι που ζει κοντά σε νερά. 
νεροχελώνα (η) {νεροχελωνών} χελώνα που ζει στο νερό. 
νερόχιονο (το) το χιονόνερο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 
νεροχύτης (ο) {νεροχυτών} έπιπλο κουζίνας σε σχήµα λεκάνης, το οποίο 

συνδέεται τόσο µε το σύστηµα ύδρευσης όσο και µε την αποχέτευση και όπου 
πλένει κανείς τα σκεύη τής κουζίνας και κάνει όλη την προετοιµασία τού 
µαγειρέµατος που σχετίζεται µε το νερό: πορσελάνινος | µαρµάρινος | 
ανοξίδωτος | βουλλωµένος | βρόµικος | αστραφτερός | χτιστός | πέτρινος | 
πρακτικός | εντοιχιζόµενος ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < νερό + χύτης < χύνω]. 

νέρωµα (το) → νερώνω 
Νέρων (ο) {Νέρων-ος, -α} 1. Ρωµαίος αυτοκράτορας (37-68 µ.Χ.), γνωστός για 

την πυρπόλυση τής Ρώµης και τους διωγµούς των χριστιανών 2. (µετωνυµ.) 
για εµπρηστή κατοικηµένων περιοχών, για πυρο-µανή ή για πρόσωπο µε βίαιο 
και παράλογο χαρακτήρα. [ETYM. µτγν. < λατ. Nero, αγν. ετύµου, 
προσωνύµιο (cognomen) ρωµαϊκής πάτριας, το οποίο έλαβε στα 13 του 
χρόνια ο Lucius Domitius Ahenobarbus (ο µετέπειτα αυτοκράτορας Νέρων), 
όταν υιοθετήθηκε από τον αυτοκράτορα Κλαύδιο και αναγνωρίστηκε ως 
διάδοχος του]. 

νερώνειος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ρωµαίο αυτοκράτορα 
Νέρωνα: - έργο 2. (µτφ.) αυτός που έχει εγκληµατικό, βίαιο και παράλογο 
χαρακτήρα ή τάση για εµπρησµό: ~ έγκληµα ΣΥΝ. άγριος, σκαιός, φρικτός. 

νερώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {νέρω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) προσθέτω νερό σε 
άλλο υγρό (συνήθ. αλκοολούχο ποτό), για να το κάνω λιγότερο δυνατό ή για 
να το νοθεύσω: ~ το κρασί | το γάλα- ΦΡ. νερώνω το κρασί µου γίνοµαι πιο 
διαλλακτικός ΣΥΝ. βάζω νερό στο κρασί µου ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι νερουλός: 
το γιαούρτι νέρωσε. — νέρωµα (το). 

νεσεσέρ (το) {άκλ.} τσαντάκι για τη µεταφορά προσωπικών αντικειµένων 
(καλλυντικών, κοσµηµάτων, ειδών καλλωπισµού κ.λπ.). [ΕΤΎΜ. < γαλλ. 
nécessaire «αναγκαίος, απαραίτητος»]. 

νες καφέ (το/ο) {άκλ.} στιγµιαίος καφές, που πίνεται παγωµένος ή ζεστός, και 
που έχει τη µορφή κόκκων ή σκόνης: ~ φραπέ | κουτί || φακελάκι ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. Nescafe (εµπορική επωνυµία) < Nes(tlé), όνοµα εταιρείας, + 
«καφές»]. 

Νέστορας (ο) 1. οµηρικός ήρωας, βασιλιάς τής Πύλου, σύµβολο τής ώριµης 
σκέψης, τής σύνεσης και τής σοφίας 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης Νέστωρ {Νέστορος}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Νέστωρ, -ορός, αρχική σηµ. «αυτός που επιστρέφει -αυτός που φέρνει πίσω 
τον στρατό του (διασώζοντας τον)» < νέοµαι «επιστρέφω, γυρίζω» (βλ. λ. 
νόστος)]. 

νεστοριανισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. χριστιανική αίρεση τού 5ου αι., οι 
οπαδοί τής οποίας δεν δέχονταν την πραγµατική ενότητα τής ανθρώπινης και 
θεϊκής φύσης τού Χριστού' η αίρεση αυτή καταδικάστηκε από την Γ 
Οικουµενική Σύνοδο (431) και οι οπαδοί της διώχθηκαν από το Βυζάντιο, αλλά 
υπάρχουν ακόµη πολλές κοινότητες στο Ιράκ, στο Ιράν, στο Πακιστάν και στην 
Ινδία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nestorianisme, από το όνοµα τού 
πατριάρχη Νεστορίου]. νεστοριανός (ο), νεστοριανή (η) ο/η οπαδός τής 
αίρεσης τού νε- 
στοριανισµού. Νέστος (ο) ποταµός τής ∆. Θράκης, στα όρια µε την Α. 
Μακεδονία, που έχει τις πηγές του στη Βουλγαρία και εκβάλλει στο Θρακικό 
Πέλαγος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Νέστος | Νέσσος < *Νέδ-τος < I.E. *ned- «ηχώ, φωνασκώ, 
θορυβώ», που συνδ. µε το σανσκρ. nadi- «ποταµός» και µε τα ον. των ποταµών 
Νέδα (Αρκαδία) και Νέδων (Μεσσηνία)]. Ν.Ε.Τ. (η) Νέα Ελληνική Τηλεόραση 
(πρώην ΕΤ2). νέτα επίρρ. (λαϊκ.) καθαρά· κυρ. στη ΦΡ. νέτα-σκέτα χωρίς 
υπεκφυγές και υπαινιγµούς: του τα 'πα -■ µαζί του δεν πάω πουθενά! ΣΥΝ. κα-
θαρά και ξάστερα, στα ίσα, ευθέως, απερίφραστα ΑΝΤ. πλαγίως, εµµέσως. 
νετάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {νετ-άρισα κ. -αρα} (λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 1. ολοκληρώνω, 
φέρω εις πέρας: ~ µια δουλειά || ~ τα δίχτυα (καθαρίζω και ξεµπλέκω τα δίχτυα 
τού ψαρέµατος) ΣΥΝ. τελειώνω ΑΝΤ. αρχίζω, ξε- 

κινώ · 2. εξαντλώ και το τελευταίο απόθεµα: - το λάδι | τις προµήθειες ΣΥΝ. 
σώνω, τελειώνω · 3. διευθετώ τους λογαριασµούς µου (µε 
κάποιον): µε τα λεφτά που του έδωσα, νετάραµε µια για πάντα ΣΥΝ. εξοφλώ, 
ξεκαθαρίζω ΑΝΤ. χρωστώ · 4. ΚΙΝΗΜ.-ΦΩΤΟΓΡ. ρυθµίζω µε τέ- 
τοιον τρόπο τον φακό τής µηχανής, ώστε η εικόνα να είναι καθαρή, 
ευκρινής: είναι δύσκολο να νετάρει ο κινηµατογραφιστής µε την κάµερα στο 
χέρι ΣΥΝ. εστιάζω ΑΝΤ. φλουτάρω, θολώνω · 5. τακτοποιώ στο πανέρι την 
µάννα και τα αγκίστρια τού παραγαδιού µετά την ανέλκυση του, αφού 
προηγουµένως τα καθαρίσω από τα υπόλοιπα των δολωµάτων ♦ (αµετβ.) 6. 
νιώθω υπερβολική κούραση, δεν αντέχω άλλο: Νέταρα! ∆εν πάει άλλο σήµερα! 
ΣΥΝ. (οικ.) ψοφάω, είµαι πτώµα, πεθαίνω ΑΝΤ. είµαι ξεκούραστος 7. (σε 
χαρτοπαίγνιο) µένω χωρίς λεφτά: νετάρισα- δεν θα ποντάρω άλλο. — 
νετάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. nettare «καθαρίζω, πλένω» < netto 
«καθαρός, διαυγής». Βλ. κ. νέτος]. 

νέτος, -η/-α, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που δεν έχει ανακατευτεί ή αναµιχθεί µε άλλον: 
~ βάρος (χωρίς απόβαρο) | κέρδος ΣΥΝ. καθαρός, σκέτος ΑΝΤ. µικτός, 
αναµεµιγµένος· ΦΡ. (α) νέτη τιµή | τιµή νέτο η τιµή ενός προϊόντος, όπως 
καθορίζεται, όταν δεν έχει απόβαρο, είναι καθαρό (β) (αργκό) µένω νέτος (i) 
µου τελειώνουν τα λεφτά: είχα τέτοια γκί-νια στα χαρτιά, που σε µία ώρα 
έµεινα νέτος ΣΥΝ. µένω αδέκαρος | άφραγκος | στον άσο | ρέστος (ii) αποµένω 
µόνος: είχαν όλοι κανονίσει κάτι για το Σαββατόβραδο κι έτσι έµεινα νέτος να 
βλέπω τηλεόραση ΣΥΝ. µένω µπουκάλα · 2. νέτα (τα) ΚΙΝΗΜ. η ρύθµιση τής 
καθαρότητας τού περιγράµµατος κατά την κινηµατογράφηση προσώπου ή 
αντικειµένου: πρόσεξε τα ~ σου, καθώς αλλάζεις πλάνο από τους ηθοποιούς τού 
βάθους στους µπροστινούς · 3. αυτός που έχει τελειώσει τις δουλειές του: είµαι 
~ γι' απόψε- δεν δουλεύω άλλο || η δουλειά θα 'ναι ~ σ'ένα εξάµηνο || ΝΑΥΤ, 
νέτα η πλώρη (τελείωσε κάθε εργασία στην πλώρη) ΣΥΝ. τελειωµένος ΑΝΤ. 
ανολοκλήρωτος. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. netto «καθαρός, διαυγής» < λατ. nitidus 
«στιλπνός, λαµπρός» (< niteo «στίλβω, λάµπω»)]. 

νετρέτο (το) ΦΥΣ. αφόρτιστο σωµατίδιο τής ύλης, βαρύτερο από το φωτόνιο 
(βλ.λ.) και ελαφρύτερο από το νετρίνο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. neutretto, 
υποκ. τού neutron (βλ. κ. νετρόνιο)]. 

νετρίνο (το) ΦΥΣ. αφόρτιστο στοιχειώδες σωµατίδιο τής ύλης, µε, θεωρητικά, 
µηδενική µάζα. 
[ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού γαλλ. neutrino, υποκ. τού neutron (βλ. κ. νετρόνιο)]^ 

νετρόνιο (το) {νετρονί-ου | -ων) ΦΥΣ. υποατοµικό σωµατίδιο, το οποίο 
βρίσκεται στον πυρήνα τού ατόµου, έχει µάζα περίπου ίδια µε αυτήν τού 
πρωτονίου και ουδέτερο ηλεκτρικό φορτίο: ανακάλυψη | εκποµπή | ενέργεια | 
βόµβα νετρονίου ΣΥΝ. ουδετερόνιο. — νετρονικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. neutron < neutral «ουδέτερος» (πβ. κ. ου-
δετερόνιο) < λατ. neutralis (< επιθ. neuter)]. 

νεύµα (το) {νεύµ-ατος | -ατα, -άτων} κίνηση τού κεφαλιού, των µατιών ή των 
χεριών, µε την οποία εκφράζεται ή δίνεται έµφαση σε µια ιδέα, ένα 
συναίσθηµα ή συµπεριφορά: του έκανε ~ να πλησιάσει || φιλικό ~. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. νεύµα < νεύω (βλ.λ.)]. 

νευρά (η) (λόγ.) η χορδή από νεύρο ή έντερο ζώου ανάµεσα στα άκρα τόξου ή 
εγχόρδου οργάνου ΣΥΝ. χορδή, κόρδα, τέλι, νεύρο. [ΕΤΥΜ. αρλ·> παράλλ. τ. 
τού ουσ. νεϋρον (βλ.λ.)]. 

νεύρα (τα) → νεύρο 
νευραλγία (η) {νευραλγιών} ΙΑΤΡ. Ο συνήθ. οξύς πόνος µε σύντοµη ή µεγάλη 

διάρκεια: ~ τριδύµου || έντονη | χρονία | οξεία | ηπατική | καρδιακή | κοιλιακή | 
τροµερή | ανυπόφορη ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < νευρ(ο)- + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 

νευραλγικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που αναφέρεται στη νευραλγία (βλ.λ.) 2. 
(µτφ.) αυτός που έχει ιδιαίτερη σηµασία και παρουσιάζει ευπάθεια: η 
στρατηγική τους σκόπευε στην προστασία των ~ θέσεων τής πόλης || ~ τοµέας | 
χώρος | σηµείο ΣΥΝ. ευαίσθητος, ευπαθής ΑΝΤ. σκληρός, ανθεκτικός. 

νευράξονας (ο) {νευραξόνων} ΒΙΟΛ. µοναδική, συνήθ. µακριά απο-φυάδα τού 
κυτταρικού σώµατος τού νευρώνα, που µεταφέρει κεντρόφυγους παλµούς 
ΣΥΝ. νευρίτης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. névraxe]. 

νευρασθένεια (η) [1893] {νευρασθενειών} ΙΑΤΡ. η σωµατική και ψυχική 
αδυναµία που εκδηλώνεται µε πολλά συµπτώµατα σε όλο το σώµα και 
συνδέεται µε κατάσταση χρόνιας κόπωσης, λειτουργικές διαταραχές, θλίψη 
και πλήξη: ξαφνική | κληρονοµική | ανεξήγητη | βαριά | χρόνια | επικίνδυνη | 
ελαφρά ~ ΣΥΝ. νευροπάθεια, φρενοπάθεια, ψυχασθένεια. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neurasthénie]. 

νευρασθενής (ο/η) [1894] {νευρασθεν-ούς | -είς} πρόσωπο που πάσχει από 
νευρασθένεια. 

νευρασθενικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη νευρασθένεια 2. 
νευρασθενικός (ο), νευρασθενική (λαϊκ. -ιό) (η) πρόσωπο νευρικό και µε 
συναισθηµατικές µεταπτώσεις (από χαρά σε λύπη, από φιλικότητα σε 
επιθετικότητα κ.ά.). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neurasthénique]. 

νευρείληµα (το) [1836] {νευρειλήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΝΑΤ. συνδετικός ιστός 
ο οποίος περιβάλλει τις νευρικές ίνες και φροντίζει για τη θρέψη τους. — 
νευρειληµατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < νευρ(ο)- + αρχ. εϊληµα «περιτύλιγµα, κάλυµµα» < είλώ «τυλίγω, 
περιστρέφω» (βλ. κ. ειλεός), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. névrilème]. 

νευρεκτοµή (η) η χειρουργική αφαίρεση νεύρου. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nevrectomie]. 
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νευριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {νευρίασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) προκαλώ 
τον εκνευρισµό ή τον θυµό (κάποιου): η κόρη του αντιδρά σε ό,τι της 
λέει και τον νευριάζει! ΣΥΝ. εκνευρίζω, εξοργίζω, ερεθίζω ANT. ηρεµώ, 
ησυχάζω, καλµάρω ♦ 2. (αµετβ.) περιέρχοµαι σε κατάσταση εκνευρι-
σµού ή θυµού: ~ όταν βλέπω αυτή τη συµπεριφορά ΣΥΝ. εκνευρίζοµαι, 
εξοργίζοµαι, ερεθίζοµαι, είµαι εκτός εαυτού, γίνοµαι έξω φρενών ΑΝΤ. 
ηρεµώ, ησυχάζω. Επίσης (λαϊκότ.) νευρώνω — νευρίασµα (το), νευ-
ριασπκός, -ή, -ό. νευριασµένος, -η, -ο γεµάτος νεύρα, εκνευρισµένος ή 
θυµωµένος: µπήκε στο γραφείο ~ || µετά τη συνάντηση µε τον διευθυντή 
ήταν πολύ ~ ANT. ήρεµος, νηφάλιος. νευρικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό [µτγν.] 
1. ΙΑΤΡ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τα νεύρα: ~ απόληξη | ίνα | 
κοιλότητα | δίκτυο | κύτταρο (ο νευρώνας, βλ.λ.) | ιστός | τόξο | νόσος | 
κρίση ΣΥΝ. νευρώδης, νεύρινος (β) νευρικό σύστηµα δίκτυο νευρώνων 
(βλ.λ.) που διατρέχουν όλο το σώµα, λαµβάνουν εξωτερικά ερεθίσµατα 
και εντολές και µεταβιβάζουν τις διεγέρσεις (ώσεις) στους µυς ή τους 
αδένες µε τους οποίους συνδέονται, ώστε να υπάρξει αντίδραση στο 
ερέθισµα, επιτυγχάνοντας έτσι τον έλεγχο και τον συντονισµό των 
ζωτικών λειτουργιών τού οργανισµού και τη λήψη των µηνυµάτων που 
στέλνουν τα αισθητήρια όργανα (λ.χ. η εντολή να κινηθούν τα 
δάκτυλα τού χεριού ή το κλείσιµο των µατιών στο δυνατό φως ή η 
σύσπαση µυός σε ένα τσίµπηµα γίνονται χάρη στο νευρικό σύστηµα): 
κεντρικό ~ (ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος µυελός, όπου φθάνουν και 
αναλύονται οι πληροφορίες από τα αισθητήρια όργανα) || αυτόνοµο ~ 
(που ελέγχει τις ακούσιες λειτουργίες οργάνων) || περιφερικό ~ (τα 
νεύρα που συνδέουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο µυελό µε το 
υπόλοιπο σώµα) || συµπαθητικό ~ (γ) νευρικός κλονισµός η διατάραξη 
τής ψυχικής ισορροπίας (πβ. λ. κλονισµός) (δ) νευρική ανορεξία βλ. λ. 
ανορεξία · 2. αυτός που συντελείται χωρίς τη θέληση µας, µη 
ελεγχόµενος, µε µόνη την αντίδραση τού παρασυµπαθητικού 
συστήµατος: το συνεχές ανοιγοκλεί-σιµο των µατιών οφείλεται σε - τικ 
|| ~ κίνηση ΣΥΝ. ασυναίσθητος ΑΝΤ. συνειδητός, ελεγχόµενος 3. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από διαρκή υπερένταση, κατάσταση 
εκνευρισµού ή σπασµωδικές αντιδράσεις: η ένταση στη δουλειά τον 
έχει καταντήσει νευρικό || ~ άτοµο | κινήσεις | αντιδράσεις | οδήγηση || ~ 
αγώνας ΣΥΝ, ευέξαπτος, ευερέθιστος ΑΝΤ. ήρεµος, ψύχραιµος, 
χαλαρός 4. (ειδικότ.) ασταθής, µε µεταπτώσεις: η αγορά παρουσιάζεται 
~ 5. (λαϊκ.-για αυτοκίνητα, µοτο-συκλέτες) αυτός που έχει µηχανή 
µεγάλου κυβισµού και απότοµη επιτάχυνση. — νευρικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. νευρικότητα (η) [1879] {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση κατά την 
οποία είναι κανείς νευρικός, κάνει συνεχώς απότοµες κινήσεις, δεν 
έχει ηρεµία, παίζει τα δάχτυλα του κ.λπ. και είναι ευέξαπτος 2. 
(ειδικότ.) η αστάθεια, απουσία ηρεµίας: στο χρηµατιστήριο επικράτησε 
χθες ~. νεύρινος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τα νεύρα τού σώµατος 
ΣΥΝ. νευρικός. νευρίνωµα (το) {νευρινώµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. 
καλοήθης όγκος που αναπτύσσεται από νευρικά κύτταρα και ίνες. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neuroinoma]. νευρινωµάτωση 
(η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση, 
συχνά κληρονοµική, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
πολλαπλών νευρινωµάτων σε διάφορα µέρη τού σώµατος. [ETYM 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neuroinomatosis]. νευρίτης (ο) {νευριτών} 
ο νευράξονας (βλ.λ.). 
νευρίτιδα (η) [1878] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αλλοίωση τής υφής των νεύ-
ρων µε τη µορφή φλεγµονής ή εκφύλισης µεµονωµένων νεύρων (µο-
νονευρίτιδα) ή πολλών νεύρων (πολυνευρίτιδα), που εκδηλώνεται µε 
µυϊκή εξασθένηση, κινητικές διαταραχές, παραισθήσεις, πόνους κ.ά. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. névrite]. νεύρο (το) 1. ΑΝΑΤ.-
ΒΙΟΛ. καθεµία από τις κυλινδρικές χορδές που αποτελούνται από 
δέσµη ινών (νευρικές ίνες), καλύπτονται από συνδετικό ιστό 
(επινεύριο) και σχηµατίζουν δίκτυο µεταφέροντας αισθητικές και 
κινητικές διεγέρσεις από τον εγκέφαλο (εγκεφαλικά νεύρα) και τον 
νωτιαίο µυελό (νωτιαία νεύρα) προς τα διάφορα όργανα και 
αντιστρόφως: αγγειοκινητικό | αισθητήριο | ακουστικό | γευστικό | 
γλωσσικό | δερµατικό | ινιακό | κινητικό | κνηµιαίο | κρανιακό | οδοντικό 
| οπτικό | συµπαθητικό ~ 2. (συνεκδ.) η χορδή τόξου ή εγχόρδου 
οργάνου, η οποία παλαιότερα κατασκευαζόταν από νευρική ίνα ή 
έντερο ζώου ΣΥΝ. νευρά, κόρδα, τέλι 3. (µτφ.) οτιδήποτε δίνει την 
εντύπωση τής νευρικής ίνας: τα ~ τών φύλλων | από τα φασολάκια | τού 
µαρµάρου (τα «νερά» τού µαρµάρου) ΣΥΝ. ίνα, κλωστή 4. (µτφ.) η 
ένταση, η ενεργητικότητα και η ζωντάνια, ο δυναµισµός: είναι 
άνθρωπος όλο νεύρο: δεν κάθεται ούτε λεπτό άπραγος || ξανάγραψε το 
άρθρο σου µε περισσότερο ~! ΣΥΝ. δραστηριότητα, ζωτικότητα, 
δύναµη, ρώµη ANT. υποτονικότητα, ατονία 5. νεύρα (τα) µεταβολές 
τής ψυχολογικής κατάστασης τού ανθρώπου που κυµαίνονται από την 
ατονία ή την ηρεµία ώς τον θυµό ή την παράνοια: υποφέρω από τα ~ 
µου || καλµάρω | καταπραΰνω | εξάπτω τα ~ κάποιου || πειραγµένα | 
τεντωµένα (σε υπερένταση) | χαλαρωµένα ~ ΣΥΝ. νευρικό σύστηµα· ΦΡ. 
(α) ατσάλινα | γερά νεύρα η απόλυτη ψυχραιµία, ακόµα και στις πιο 
κρίσιµες καταστάσεις: χάρη στα ~ του κατόρθωσε να αντέξει όλες τις 
προκλήσεις και να µην παρασυρθεί σε βίαιες αντιδράσεις (β) πόλεµος 
νεύρων η προσπάθεια να καµφθεί το ηθικό κάποιου µε τη χρήση 
ψυχολογικών µεθόδων (διάδοση ανυπόστατων ή κακόβουλων φηµών, 
κακεντρεχή σχόλια, αρνητική αντιµετώπιση κ.λπ.(: παραιτήθηκε 
εξαιτίας τού πολέµου νεύρων που του έκαναν στο γραφείο ΣΥΝ. 
ψυχολογικός πόλεµος, (οικ.) σπάσιµο (γ) είµαι όλο νεύρα | έχω τα 
νεύρα µου βρίσκοµαι σε κατάσταση εκνευρισµού ή θυµού: Μην του 
µιλάς τώρα! Είναι όλο νεύρα και θα τσακωθείτε! ΣΥΝ. εκνευρίζοµαι, 
εξάπτοµαι, θυµώνω, αναστατώνοµαι, εξοργίζοµαι 

ΑΝΤ. ηρεµώ, καλµάρω (δ) (κάτι | κάποιος) µου δίνει | χτυπάει στα 
νεύρα µου προκαλεί υπερένταση, εκνευρισµό ή θυµό: µου δίνει στα 
νεύρα η δυνατή µουσική ΣΥΝ. (οικ.) µου τη δίνει, (αργκό) µου τη σπάει, 
εκνευρίζοµαι ΑΝΤ. ηρεµώ, καλµάρω (ε) κάνω τα νεύρα (κάποιου) 
κουρέλια | σµπαράλια | ρετάλια | τσατάλια | κρόσσια τον οδηγώ σε 
ψυχολογική κατάρρευση: οι συνεχείς αποτυχίες τού έκαναν τα νεύρα 
κουρέλια ΣΥΝ. εκνευρίζω, σπάω το ηθικό ANT. ηρεµώ, καταπραΰνω, 
καλµάρω (στ) σπάω τα νεύρα (κάποιου) ταράζω, κλονίζω την 
ψυχική ισορροπία, εκνευρίζω και αποσυντονίζω (κάποιον): δεν 
µπορώ να συνεννοηθώ µ'αυτό τον άνθρωπο, µου σπάει τα νεύρα || τα 
αλλοπρόσαλλα σφυρίγµατα τού διαιτητή έσπασαν τα νεύρα των παι-
κτών ΣΥΝ. (αργκό) τη δίνω (σε κάποιον) (ζ) τα νεύρα µου! ως έκφρα-
ση αγανάκτησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµώνω. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. νεύρον< *(s)nê-wer/n- < I.E. *snê- «γνέθω νήµατα», πβ. 
σανσκρ. snâvan- «τένοντας», αρµ. neard, λατ. nervus «νεύρο» (> γαλλ. 
nerf, ισπ. nervìo), αρχ. γερµ. snuor «κορδόνι», γερµ. Sehne «τένοντας», 
αγγλ. sinew κ.ά. Οµόρρ. νη-µα (βλ.λ.), γνέ-θω (βλ.λ.)]. νευροανατοµία 
(η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ανατοµία των νεύρων και ο κλάδος που 
ασχολείται µε αυτήν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neuroanatomy]. νευροβιολογια (η) ο κλάδος που µελετά τη λειτουργία 
των νευρικών κυττάρων και ιστών. — νευροβιολόγος (ο/η), 
νευροβιολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neurobiology]. νευροβλάστη (η) 
{νευροβλαστών} ΒΙΟΛ. εµβρυϊκό νευρικό κύτταρο, το οποίο τελικά 
εξελίσσεται σε νευρώνα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neuroblast]. νευρογλοία (η) [1879] {νευρογλοιών} ΙΑΤΡ. συστατικό 
τού νευρικού ιστού που αποτελείται από κύτταρα, τα οποία 
παρεµβάλλονται σε άλλα κύτταρα µε σκοπό τη θρέψη τους, τη 
στήριξη τους και την αποµόνωση τής διέγερσης που µεταβιβάζουν οι 
νευρώνες (τα νευρικά κύτταρα). — νευρογλοιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < νεύρο- + µτγν. γλοία | γλία «κόλλα» (βλ. κ. γλοιός), ελληνο-
γενής ξέν. όρ., < γαλλ. neuroglie]. νεύρο γλωσσολογία (η) {χωρ. 
πληθ.} η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της τη µελέτη τού τρόπου 
µε τον οποίο ελέγχει ο εγκέφαλος την παραγωγή λόγου και τη 
γλωσσική αντίληψη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. neuro-
linguistics (νόθο συνθ.)]. νευροδερµατίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 
έκζεµα µε τη µορφή λει-χήνα, το οποίο οφείλεται σε πάθηση τού 
κεντρικού νευρικού συστήµατος. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neurodermatitis]. 
νευροδιαβιβαστής (ο) ΒΙΟΛ. κάθε ουσία που βρίσκεται στα σηµεία 
επαφής των νευρικών κυττάρων µεταξύ των ιστών ή σε άλλους ιστούς 
και µεταβιβάζει νευρικά σήµατα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. neurotransmetteur (νόθο συνθ.)]. 
νευροεκφυλιστικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τον εκφυ-
λισµό των νεύρων: ~ ασθένεια (π.χ. η νόσος τού Πάρκινσον ή τού 
Αλτσχάιµερ). — νευροεκφυλιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. neuro-degenerative (νόθο συνθ.)]. 
νευροκαβαλίκεµα (το) {νευροκαβαλικέµ-ατος | -ατα, -άτων} (κα-
θηµ.) η µετατόπιση ή/και αναδίπλωση µυός ή τένοντα και το διά-
στρεµµα το οποίο αυτή συνεπάγεται: έπαθα ~ και δεν µπορώ να στρί-
ψω το κεφάλι µου. Νευροκοπι (το) {Νευροκοπίου} κωµόπολη τής ΒΑ. 
Μακεδονίας στον 
νοµό ∆ράµας κοντά στα σύνορα µε τη Βουλγαρία. νευροληπτιΚΟς, -
ή, -ό ΦΑΡΜ. 1. αυτός που σχετίζεται µε χηµική ουσία που λαµβάνεται 
για τον κατευνασµό τού νευρικού συστήµατος 2. νευροληπτικά (τα) οι 
χηµικές ουσίες τής κατηγορίας των ψυχοτρόπων, οι οποίες 
χορηγούνται στους ασθενείς µε στόχο τη θεραπεία των ψυχώσεων ή 
τον κατευνασµό τού νευρικού συστήµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. neuroleptic]. νευρολογία (η) [1864] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο 
κλάδος που έχει ως αντικείµενο του τη φυσιολογία και την ανατοµία 
τού νευρικού συστήµατος, καθώς και τη διάγνωση, τη θεραπεία, την 
πρόληψη και την αποκατάσταση των διαταραχών και των παθήσεων 
τού νευρικού συστήµατος.  — νευρολόγος (ο/η) [1891], 
νευρολογικός, -ή, -ό [1852], νευρολογικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neurologie]. νευροµυϊκός, -ή, -
ό [1886] αυτός που σχετίζεται µε τα νεύρα και τους µυς. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neuromyic]. νευροπάθεια (η) 
[1844] {νευροπαθειών} 1. ΙΑΤΡ. καθεµιά από τις παθήσεις τού 
νευρικού συστήµατος και κυρ. η διαταραχή ή η εξασθένηση του που 
επηρεάζει και τις διάφορες ψυχολογικές λειτουργίες, ιδ. στην παιδική 
ηλικία· εκδηλώνεται µε ταχυπαλµίες, πονοκεφάλους, διάρροια ή 
δυσκοιλιότητα, ιλίγγους κ.ά. 2. (συνεκδ.-καθηµ.) οποιαδήποτε 
νευροψυχική διαταραχή ΣΥΝ. ψυχασθένεια, λόξα, φρενοπάθεια. — 
νευροπαθής, -ής, ες [1870], νευροπαθητικός, -ή, -ό [1892]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neuropathie]. νευροπαθολογία 
(η) [1888] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ Ο κλάδος που ασχολείται µε την 
παθολογοανατοµική µελέτη των ασθενειών τού νευρικού 
συστήµατος. — νευροπαθολογικός, -ή, -ό [1891]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neuropathologie]. νευροπληξία (η) 
[1864] {νευροπληξιών} ΙΑΤΡ. νευρική εξάντληση, η οποία πλήττει 
τον πάσχοντα απότοµα ως συνέπεια έντονης συγκίνησης ή κάκωσης 
τού νευρικού συστήµατος και εκδηλώνεται µε απώλεια τού φυσικού 
χρώµατος, παράλυση τού µυϊκού συστήµατος και διανοητική 
αστάθεια ΣΥΝ. νευρικός κλονισµός, σοκ, καταπληξία. Επί- 



νευρόπτερο 1178 νεφελοβάµων 
 

σης νευροπληγία [1889]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neuroplegic]. 

νευρόπτερο (το) [1842] {νευροπτέρ-ου | -ων} έντοµο µε φτερά από µεµβράνη, 
πάνω στα οποία διακρίνονται φλέβες που σχηµατίζουν µεταξύ τους πλέγµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. Neuroptera]. 

νευρορραφή (η) ΙΑΤΡ. η συνένωση µε ραφή των δύο τµηµάτων ενός νεύρου, το 
οποίο έχει διαρραγεί, συνήθ. από τραυµατισµό. Επίσης νευρορραφία [µτγν.]. 

νευρόσπαστο (το) [αρχ.] 1.ανθρώπινο οµοίωµα µικρότερου µεγέθους από το 
φυσικό, το οποίο κινείται µε νήµατα από τον καλλιτέχνη και χρησιµοποιείται 
στις παραστάσεις κουκλοθέατρου: σπασµένο | ξύλινο | βαρύ ~ ΣΥΝ. 
µαριονέτα 2. (µτφ.) ο άνθρωπος που ενεργεί χωρίς δική του βούληση, αλλά µε 
την υπόδειξη ή την πίεση τρίτων: η κυβέρνηση ήταν απλό ~ στα χέρια τού 
δικτάτορα ΣΥΝ. ανδρείκελο, µαριονέτα, άθυρµα 3. (µτφ.) πρόσωπο που 
βρίσκεται σε µόνιµη κατάσταση εκνευρισµού και τού οποίου οι κινήσεις είναι 
νευρικές και σπασµωδικές ΣΥΝ. (οικ.) σπαστικό. Επίσης νευρόσπασµα (σηµ. 
3). 

νευροτοµή (η) ΙΑΤΡ. η τοµή που διενεργείται σε ένα νεύρο για θεραπευτικό 
σκοπό. Επίσης νευροτοµία [1879]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neurotomy]. 

νευροτοξίνη (η) {νευροτοξινών} τοξίνη που προσβάλλει το νευρικό σύστηµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neurotoxine]. 

νευροτροπισµός (ο) ΙΑΤΡ. το φαινόµενο κατά το οποίο ορισµένες χηµικές ουσίες 
ή ιοί και µικρόβια προσβάλλουν επιλεκτικά το νευρικό σύστηµα 
(χαρακτηριστικός είναι ο νευροτροπισµός τού ιού τού έρπητα [έρπης 
ζωστήρας]). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neurotropisme]. 

νευροτρόπος, -ος, -ο (για χηµική ουσία, ιό, µικρόβιο κ.λπ.) αυτός που έχει την 
τάση να προσβάλλει επιλεκτικά το νευρικό σύστηµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. neurotrope]. 

νευροϋπόφυση (η) ΑΝΑΤ.-ΒΙΟΛ. Ο πίσω λοβός τού ενδοκρινούς αδένα υπόφυση 
(βλ.λ.), ο οποίος έχει εγκεφαλική προέλευση και διοχετεύει τα νευροπεπτίδια 
τού υποθαλάµου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neurohypophysis]. 

νευροφυσιθλογία (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής φυσιολογίας που µελετά τις 
λειτουργίες τού νευρικού συστήµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neurophysiology]. 

νευροφυτικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που αναφέρεται στο συµπαθητικό και το 
παρασυµπαθητικό σύστηµα, τα οποία αποτελούν από κοινού το φυτικό ή 
αυτόνοµο νευρικό σύστηµα: ~ διαταραχές | αντιδράσεις. 

νευροχειρουργική (η) ΙΑΤΡ. κλάδος τής χειρουργικής που έχει ως αντικείµενο 
του τις χειρουργικές επεµβάσεις στο νευρικό σύστηµα, συνήθ. σε περιπτώσεις 
κακώσεων ή όγκων στον εγκέφαλο, τον νωτιαίο µυελό και στα περιφερειακά 
νεύρα. — νευροχειρουργός (ο/η), νευροχειρουργικός, -ή, -ό, 
νευροχειρουργικ-ά /-ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
neurochirurgie]. 

νευροψυχιατρικη (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που µελετά τις ψυχιατρικές και 
νευρολογικές παθήσεις. — νευροψυχίατρος (ο/η), νευροψυχια-τρικός, -ή, -ό, 
νευροψυχιατρικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
neuropsychiatry]. 

νευροψυχικός, -ή, -ό [1894] αυτός που αναφέρεται στην αλληλεπίδραση νεύρων 
και ψυχισµού: ~ διαταραχή | τόνος (ο προσωπικός τρόπος αντίδρασης απέναντι 
στα εξωτερικά ερεθίσµατα). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
neuropsychique]. 

νευροψυχολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής ψυχολογίας που µελετά τη σχέση 
των ψυχικών λειτουργιών µε τα συστήµατα τού εγκεφάλου. — 
νευροψυχολόγος (ο/η), νευροψυχολογικός, -ή, -ό, νευρο-ψυχολογικ-ά | -ώς 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. neuropsychologie]. 

νευρώδης, -ης, -ες [αρχ.] {νευρώδ-ους | νευρώδ-εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
είναι γεµάτος νεύρα: ~ ιστός | κρέας 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει λεπτή και 
µυώδη σωµατική κατασκευή: ένας µικρόσωµος ~ αθλητής ANT. πλαδαρός 3. 
(µτφ.) αυτός που έχει ένταση και δυναµισµό: ~ ύφος | γράψιµο | σκηνοθεσία || 
~ αστυνοµική περιπέτεια ΣΥΝ. ρωµαλέος, δυνατός ΑΝΤ. χαλαρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

νεύρωµα (το) [1891] {νευρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. ο καλοήθης όγκος που 
αποτελείται από νευρικά κύτταρα και ίνες, αναπτύσσεται στο περιφερειακό 
νευρικό σύστηµα και εµφανίζεται σπάνια. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. névrome]. 

νευρώνας (ο) ΑΝΑΤ.-ΒΙΟΛ. 1. τύπος διαφοροποιηµένου κυττάρου, που αποτελεί 
τη λειτουργική µονάδα τού νευρικού συστήµατος ΣΥΝ. νευρικό κύτταρο 2. 
αδρενεργικοί νευρώνες τα νευρικά κύτταρα που απελευθερώνουν ως 
νευροδιαβιβαστή την αδρεναλίνη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
neurone]. 

νεύρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. διαταραχή τής ψυχικής 
κατάστασης, ελαφρότερη από την ψύχωση, τής οποίας κύριο χαρακτηριστικό 
είναι ότι δεν οφείλεται σε αλλοιώσεις τού νευρικού συστήµατος ή παθήσεις 
των οργάνων, αλλά -σύµφωνα µε τη θεωρία τής ψυχανάλυσης- σε 
ασυνείδητες συγκρούσεις στην παιδική ηλικία· εκδηλώνεται µε πλήθος 
σωµατικών ή/και ψυχικών συµπτωµάτων (ταχυπαλµίες, εφίδρωση, αυξηµένη 
πίεση, αϋπνία, αµφιβολίες, αναποφασιστικότητα κ.ά.): µορφές νευρώσεων 
είναι οι φοβίες, η υποχονδρία, οι υστερίες κ.ά. || απλή | στοµαχική | επιληπτική | 
υστερική | αγχώδης | καταθλιπτική | θεραπεύσιµη ~ · 2. BOT. Ο τρόπος µε τον 
οποίο διατάσσονται οι ίνες στα φύλλα των φυτών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός, -
ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. névrose]. 

νευ ρωσικός, -ή, -ό νευρωτικός (βλ.λ., σηµ. 2): οι ~ άνθρωποι µπο- 

ρούν να βοηθηθούν από την ψυχανάλυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νευρωτικός. νευρωτικός, -
ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε νεύρωση: ~ ερεθίσµατα | εµπειρία 2. πρόσωπο 
που υποφέρει ή χαρακτηρίζεται από νεύρωση: ~ συµπεριφορά | χαρακτήρας | 
αντίδραση ΣΥΝ. νευρωσικός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. neurotic]. 

νευρωτικός - νευρωσικός. Από ρήµατα σε -ώνω (αρχ. -ω, -οϊς, -οι...) 
παράγονται ουσ. σε -ωση (αρχ. -ωσις) και επίθ. σε -ωτικός (αρχικά µέσω 
ρηµατικών επιθέτων σε -ωτός: δηλώ - δηλωτός - δη-λωτικός. οργανώνω - 
οργάνωση - οργανωτικός, βελτιώνω - βελτίωση - βελτιωτικός, µισθώνω - 
µίσθωση - µισθωτικός κ.τ.ό. Η παραγωγή αυτή έχει δώσει στην Ελληνική 
πλήθος επιθέτων σε -ωτικός. Με το ίδιο παραγωγικό πρότυπο 
σχηµατίστηκαν και τα νεύρωση - νευρωτικός («ο αναφερόµενος σε 
νευρώσεις» - «ο πάσχων από νεύρωση»), ξεκινώντας από τους αγγλ. όρους 
neurosis (πλάστηκε µεταξύ 1770-1780' από αυτόν πλάστηκε το 1785 το 
γαλλ. névrose) και neurotic (1870-75), οι οποίοι πλάστηκαν προφανώς από 
τα Ελληνικά. Ας σηµειωθεί ότι στην Αρχ. Ελληνική χρησιµοποιήθηκε ρ. 
νευρώ (από το νεϋρον) µε τη σηµ. «εκτείνω τα νεύρα», από όπου το µεσν. 
νεύρωσις µε τη σηµ. «ενίσχυση, ενδυνάµωση» (το νεοελλ. νευρώνω 
σηµαίνει «νευριάζω»). Το ξένο neurosis ακολούθησε τα πολλά ουσιαστικά 
τής Ελληνικής (και από αυτήν και των ξένων γλωσσών) σε -ωσις που 
δηλώνουν ασθένειες (πβ. κίρρωση, τύφλωση, φυµατίωση, σκολίωση, 
στένωση, αδένωση κ.λπ.). Τα τελευταία χρόνια πλάστηκε στην Ελληνική ο 
νεολογισµός νευ-ρωσικός. για να δηλώσω «τον πάσχοντα από νεύρωση» 
αντί τού νευρωτικός, o όρος αυτός είτε ανάγεται σε παλαιότερη ξένη ια-
τρική βιβλιογραφία και µάλιστα γαλλική (στη Γαλλική πλάστηκε ο όρος 
névrosique το 1842, ο οποίος αντικαταστάθηκε από το 1892 µε τον 
ορθότερο όρο névrotique) είτε σχηµατίστηκε απευθείας από το νεύρωση 
κατά το σχήµα υπόταση - υποτασικός, υπέρταση -υπερτασικός, φθίση - 
φθισικός, φάση - µονό | τρι | δι | πολυ-φασι-κός, που δηµιουργήθηκε µε 
βάση τα παλαιότερα φΰση - φυσικός, βάση - βασικός. Ωστόσο, η ύπαρξη τού 
όρου νευρωτικός, που αποτελεί την κύρια µορφή τέτοιων παραγώγων (τα 
οποία άµεσα ή έµµεσα ανάγονται σε ρ. σε -ώνω), καθώς και το γεγονός ότι 
ο γενικότερος όρος στη διεθνή επιστήµη είναι ελλην. νευρωτικός, αγγλ. 
neurotic, γαλλ. névrotique, γερµ. neurotisch | neurotiker (δεν αναφέρονται 
όροι «neurosic» κ.τ.ό.), πείθουν ότι είναι προτιµότερος ο παραδοσιακός 
όρος νευρωτικός αντί τού νεολογισµού νευρωσικός. 

νεύσις (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) το νεύµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. νεϋσις < αρχ. νεύω (βλ.λ.)]. 

νευστόν (το) {νεστού | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. (περιληπτ.) το σύνολο των 
οργανισµών (µικρού ή µεσαίου µεγέθους), που προσκολλώνται στην 
επιφανειακή στοιβάδα των ήρεµων νερών και κινούνται πάνω ή κάτω από 
αυτή. 
ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. neuston < µτγν. νευστόν, ουδ. τού επιθ. νευ-στός < 
αρχ. νέω «κολυµπώ» (αόρ. ε-νευσ-α). Βλ. λ. νηκτικός]. 

νευτώνεΐΌς, -α, -ο [1766] αυτός που αναφέρεται στον Αγγλο φυσικό, 
µαθηµατικό και αστρονόµο Ισαάκ Νεύτωνα (Sir Isaac Newton): ~ θεωρία | 
ανακάλυψη | απόδειξη | µηχανική. 

νεύω ρ. µετβ. {ένευσα} κινώ το κεφάλι, τα µάτια, τα χείλη ή τα χέρια 
εκφράζοντας τα συναισθήµατα ή την άποψη µου (συναίνεση, αποδοκιµασία 
κ.λπ.) ή προτρέποντας κάποιον να ενεργήσει όπως θέλω εγώ: στην πρόταση 
µου ένευσε αρνητικά || ένευσε στο γκαρσόνι να πλησιάσει || - επιδοκιµαστικά | 
συναινετικά ΣΥΝ. κάνω νόηµα, γνέφω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *neu(s)- «νεύω, 
γνέφω», πβ. λατ. annuo «καταφάσκω διά νεύµατος» (< *ad-new-ö), nümen 
«νεύµα - θεϊκή βούληση» κ.ά. ∆εν ευσταθούν οι συνδέσεις µε σανσκρ. navate 
«κινούµαι» και µε ρωσ. nurita «κατεβάζω το κεφάλι»]. 

νεφανάλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΜΕΤΕΩΡ. η µελέτη των 
νεφών, κυρ. ως προς την ποσότητα και συχνότητα ορισµένων τύπων νεφών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nephanalysis]. 

νεφάριος, -ος, -ον ΝΟΜ. αυτός που είναι αθέµιτος, παράνοµος, ιδ. για γάµους. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. nefarius < nefas «ανόσιο, αθέµιτο»]. 

Νεφέλη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. η µητέρα τού Φρίξου και τής Έλλης, σύζυγος τού 
Αθάµαντα 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < νεφέλη (βλ.λ.)]. 

νεφέλη (η) {νεφελών} (λογοτ.) το σύννεφο ΣΥΝ. νέφος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. 
*nebh-elä «νεφέλη», πβ. λατ. nebula, αρχ. σκανδ. njöl «σκότος», αρχ. γερµ. 
nebul «οµίχλη», γερµ. Nebel κ.ά. Οµόρρ. νέφ-ος (βλ.λ.)]. 

νεφεληγερέτης (ο) {νεφεληγερετών} (αρχαιοπρ.) αυτός που συγκεντρώνει τα 
σύννεφα (επίθετο τού ∆ία): ~ Ζευς. [ΕΤΥΜ < αρχ. νεφεληγερέτα (οµηρ. τ.) < 
νεφέλη + άγείρω «συγκεντρώνω» (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει), o επικός τ. νεφεληγερέτα είναι προφανώς κλητική που 
χρησιµοποιήθηκε αντί τής κανονικής ονοµαστικής σε -τάς | -της]. 

νεφέλιο (το) [αρχ.] {νεφελί-ου | -ων} 1. (λόγ.-σπάν.) µικρό σύννεφο ΣΥΝ. 
συννεφάκι · 2. ΙΑΤΡ. ελαφρά θαµπάδα που εντοπίζεται στον κερατοειδή χιτώνα 
τού µατιού και οφείλεται σε λεπτή ουλή · 3. ΙΑΤΡ. αιωρούµενο ίζηµα. 

νεφελοβάµων, -ων, -ον [1886] {νεφελοβάµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -
όνων} (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που περπατεί στα σύννεφα ΣΥΝ. αιθεροβάµων 2. 
(µτφ.) αυτός που βρίσκεται εκτός πραγµατικότητος, που δεν έχει επαφή µε 
όσα συµβαίνουν γύρω του: νεφελοβάµονες πο- 
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λιτικοί δεν µπορούν να επιβιώσουν στην πολιτική αρένα ΣΥΝ. αιθε-ροβάµων, 
ιδεαλιστής ΑΝΤ. προσγειωµένος, ρεαλιστής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 

[ΕΤΥΜ < νεφέλη + -βάµων < βαίνω, κατά το αιθεροβάµων (βλ.λ.)]. νεφελοβατώ 
ρ. αµετβ. {νεφελοβατείς... | νεφελοβάτησα} (λόγ.) περπατώ στα σύννεφα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. νεφελοβατώ < νεφέλη + συνδ. φωνήεν -ο- + -βατώ (-έω) < 
βαίνω, πβ. κ. αερο-βατώ]. νεφελοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {νεφελοειδ-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} 1. αυτός που µοιάζει µε σύννεφο: - σύσταση ΣΥΝ. νεφελώδης ΑΝΤ. 
συµπαγής 2. αυτός που είναι γεµάτος σύννεφα: ~ ατµόσφαιρα ΣΥΝ. νεφελώδης, 
συννεφιασµένος, νεφώδης ΑΝΤ. διαυγής, καθαρός, ξάστερος, ανέφε-λος, 
αίθριος · 3. ΙΑΤΡ. αυτός που παρουσιάζει νεφέλιο (βλ.λ., σηµ. 3): - ούρα ΣΥΝ. 
θολός ΑΝΤ. διαυγής, καθαρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. νεφελοκοκκυγια (η) 
{νεφελοκοκκυγιών} (αρχαιοπρ.) 1. η φανταστική πόλη στην οποία 
κατοικούσαν οι όρνιθες τής οµώνυµης κωµωδίας τού Αριστοφάνη και η οποία 
αποτελούσε κωµική αποµίµηση τής αρχαίας Αθήνας 2. (συνεκδ.) καθετί 
φανταστικό και απραγµατοποίητο ΣΥΝ. φαντασιοπληξία. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < νεφέλη + -κοκκυγία < κόκκυξ «κούκκος» (βλ.λ.)]. νεφελοµαντεία 
(η) {νεφελοµαντειών} πρόβλεψη µελλοντικών γεγονότων, που στηρίζεται στην 
παρατήρηση των νεφών και των σχηµάτων τους. νεφελοσκεπής, -ής, -ές 
{νεφελοσκεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που καλύπτεται από σύννεφα: ~ ουρανός 
| τοπίο ΣΥΝ. συννεφιασµένος, νεφελώδης, νεφοσκεπής ΑΝΤ. ξάστερος, 
καθαρός, ανέφελος, αίθριος. Επίσης νεφελοσκέπαστος, -η, -ο. νεφελώδης, -ης, -
ες [αρχ.] {νεφελώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών νεφε-λωδέστ-ερος, -ατός} 1. αυτός 
που καλύπτεται από σύννεφα: ~ καιρός | ουρανός ΣΥΝ. συννεφιασµένος, 
νεφελοσκεπής ΑΝΤ καθαρός, ανέφελος, αίθριος 2. αυτός που µοιάζει µε 
σύννεφο: ~ κονιορτός ΣΥΝ. νεφελοειδής ANT. συµπαγής 3. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από σύγχυση, ασάφεια: ~ προοπτικές | υποσχέσεις | επιχειρήµατα 
| ερµηνεία ΣΥΝ. ασαφής, ακαθόριστος, σκοτεινός, συγκεχυµένος ANT. σαφής, 
ξεκάθαρος, συγκεκριµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. νεφέλωµα (το) [1882] 
{νεφελώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΑΣΤΡΟΝ. νέφος αερίων και µικρών στερεών 
σωµατιδίων µέσα στα όρια ενός γαλαξία: το ~ τού Ωρίωνα || το ~ τής ∆αντέλας, 
στον αστερισµό τού Κύκνου 2. (µτφ.) οτιδήποτε είναι ασαφές, µε ακαθόριστο 
περιεχόµενο: οι µεταµοντέρνοι διανοούµενοι κατηγορούνται ότι συνθέτουν 
διανοητικά ~, που συσκοτίζουν παρά διασαφούν τα πράγµατα (πβ. λ. οµίχλη). 
[ΕΤΥΜ: Απόδ. τού γαλλ. nébuleuse]. νεφογόνος, -ος, -ο αυτός που προκαλεί ή 
ευνοεί τον σχηµατισµό νέφους σε αστική περιοχή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γενής. 
[ΕΤΥΜ < νέφος + -γόνος (βλ.λ.)]. νεφόκαµα (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} η 
κουφόβραση. νεφολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΜΕΤΕΩΡ. Ο κλάδος τής µετεωρολογίας 
που ασχολείται µε τη µελέτη των νεφών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
nephology]. νεφοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ΜΕΤΕΩΡ. η µέτρηση για τον 
προσδιορισµό των νεφώσεων στην ατµόσφαιρα. — νεφοµετρικός, -ή, -ό. νέφος 
(το) {νέφ-ους | -η, -ών} 1. ΜΕΤΕΩΡ. (α) σµήνος από υδροσταγο-νίδια ή από 
παγοκρυστάλλους τα οποία εµφανίζονται στην ατµόσφαιρα µε διάφορες µορφές, 
µεγέθη και χρώµατα- ορισµένοι τύποι νεφών δίνουν υπό κατάλληλες συνθήκες 
βροχή ή και χιόνι: βροχοφό-ρο | καταιγιδοφόρο | απειλητικό | σκοτεινό | 
ηλεκτροφορτισµένο ~ || συγκέντρωση | συσσώρευση νεφών ΣΥΝ. σύννεφο, νεφέλη 
(β) ανώτερα νέφη κατηγορία νεφών που αποτελούνται από λεπτούς παγοκρυ-
στάλλους και όταν εµφανίζονται προαναγγέλλουν αλλαγή τού καιρού- 
σχηµατίζονται σε ύψος από 6.000-12.000µ. (γ) µέσα νέφη κατηγορία νεφών που 
σχηµατίζονται σε ύψος από 2.500-6.000µ. (δ) κατώτερα νέφη κατηγορία νεφών 
που σχηµατίζονται πολύ κοντά στο έδαφος και φτάνουν σε ύψος µέχρι τα 
2.500µ. (ε) νέφη ανοδικών ρευµάτων κατηγορία πυκνών και ογκωδών νεφών 
που σχηµατίζονται σε ύψος από 500 έως 3.000µ. 2. (συνεκδ.) (α) οποιαδήποτε 
συγκέντρωση σωµατιδίων, σωµάτων, πτηνών κ.ά., τα οποία δίνουν την 
εντύπωση σύννεφου: ~ σκόνης | ακριδών | από πουλιά ΣΥΝ. σύννεφο (β) ΓΕΩΛ. 
διάπυρο νέφος η πυρακτωµένη µάζα που σχηµατίζεται από σωµατίδια και αέρια 
κατά την ηφαιστειακή έκρηξη και κινείται µε πολύ µεγάλη ταχύτητα στις 
πλαγιές των ηφαιστείων (γ) ΗΛΕΚΤΡ. ηλεκτρονικό νέφος τα ηλεκτρόνια που 
µπορεί να υπάρχουν γύρω από τον πυκνό, θετικά φορτισµένο πυρήνα των 
ατόµων (δ) ραδιενεργό νέφος η συγκέντρωση σκόνης και ραδιενεργών 
σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα ύστερα από πυρηνική έκρηξη (ε) ΑΣΤΡΟΝ. νέφη 
τού Μαγγελάνου δύο µικροί γαλαξίες, συνοδοί τού δικού µας, που είναι ορατοί 
µε γυµνό οφθαλµό µόνο από το Ν. Ηµισφαίριο 3. ΟΙΚΟΛ. το φαινόµενο κατά το 
οποίο παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση ρύπων (καπνός, διοξίδιο τού θείου, 
διοξίδιο τού αζώτου, µονοξίδιο τού άνθρακα κ.λπ.) εγκλωβισµένων στα χαµηλά 
στρώµατα τής ατµόσφαιρας, ιδ. σε βιοµηχανικά ανεπτυγµένες περιοχές και 
µεγάλα αστικά κέντρα, εξαιτίας συγκεκριµένων µετεωρολογικών συνθηκών: 
φωτοχηµικό | επιβλαβές | επικίνδυνο | αυξηµένο | ενοχλητικό - || εξαιτίας τού 
νέφους απαγορεύθηκε η κίνηση όλων των οχηµάτων στον µικρό δακτύλιο || το ~ 
µάς πνίγει 4. (µτφ.) σύνολο δεδοµένων που προµηνύουν κάτι: απειλητικά ~ στον 
ορίζοντα τής πολιτικής ζωής- ΦΡ. (µτφ.) (εν) µέσω νεφών (ίέν) µέσω νεφών) 
µέσα σε σύγχυση, σε θολή, αδιαφανή ή περίπλοκη κατάσταση. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *nebh-os, πβ. σανσκρ. nâbhas-, αρχ. σλαβ. nebo, χεττ. 
nepis «ουρανός», λατ. nimbus «νέφος, οµίχλη, βροχή», nübes «σύννεφο» (> 
γαλλ. nuage, ισπ. nube), γερµ. Nebel «οµίχλη» κ.ά. Οµόρρ. νεφ- 

έλη (βλ.λ.), πιθ. κ. δµβ-ρος (βλ.λ.)]. νεφοσκεπής, -ής, -ές [1891] {νεφοσκεπ-ούς | 
-είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που καλύπτεται από νέφη: ουρανός ~ ΣΥΝ. 
νεφελοσκεπής, νεφελώδης, νεφελοειδής ΑΝΤ. αίθριος, ξάστερος, ανέφελος, 
καθαρός. νεφοσκόπιο (το) [1896] {νεφοσκοπί-ου | -ων} ΜΕΤΕΩΡ. η συσκευή µε 
την οποία µετρούν τη διεύθυνση και την ταχύτητα των νεφών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nephoscope]. νε<ρραλγία (η) [1843] 
{νεφραλγιών} ΙΑΤΡ. Ο πόνος που προέρχεται από τα νεφρά και την περιοχή 
γύρω από αυτά, οφείλεται δε σε πάθηση των οργάνων αυτών. — νεφραλγικός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < νεφρ(ο)- + -αλγία < άλγος «πόνος»]. νεφραµιά (η) (λαϊκ.) 1. το 
µέρος τού σώµατος των ανθρώπων ή των ζώων που βρίσκεται κοντά στα νεφρά: 
έχω έναν πόνο στη ~ 2. (συνεκδ.) το κοµµάτι τού σφαγµένου ζώου (αρνιού ή 
κατσικιού) που περιλαµβάνει τα νεφρά του: σου 'χω φυλάξει µια ~ σκέτο 
λουκούµι. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *νεφραριά < νεφρό + παραγ. επίθηµα -
αριά (πβ. συκωταριά), ίσως κατ' επίδραση τής λ. αίµα]. νεφρεκτοµή (η) 
{νεφρεκτοµιών} ΙΑΤΡ. η αφαίρεση νεφρού µε χειρουργική επέµβαση. Επίσης 
νεφρεκτοµία [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nephrectomy]. ν εφ pi (το) 
→ νεφρό νεφριαίος, -α, -ο [αρχ.] (επίσ.) αυτός που σχετίζεται µε τα νεφρά 
ΣΥΝ. νεφρικός. νεφρίδιο (το) {νεφριδί-ου | -ων) ΑΝΑΤ.-ΒΙΟΛ. το όργανο µε το 
οποίο οι ασπόνδυλοι οργανισµοί αποβάλλουν τις άχρηστες για αυτούς ουσίες 
στον εξωτερικό κόσµο, η ανατοµική και λειτουργική µονάδα τού απεκκριτικού 
τους συστήµατος. — νεφριδικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
nephridium]. νεφρικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τα νεφρά: ~ ανε-
πάρκεια. νεφρίτης (ο) [1869] {νεφριτών} ηµιπολύτιµος λίθος πρασινωπού χρώ-
µατος και πυριτικής συστάσεως, ο οποίος χρησιµοποιείται στην κα-τασκευή 
κοσµηµάτων και αγαλµάτων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néphrite]. 
νεφρίτιδα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία ή χρονία πάθηση των νεφρών µε 
ποικίλη αιτιολογία, που µπορεί να απολήξει σε νεφρική ανεπάρκεια. νεφριτικός, 
-ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε πάθηση των νεφρών: ~ φάρµακο. νεφρό 
(το) 1. το καθένα από τα διπλά όργανα, τα οποία βρίσκονται δεξιά και αριστερά 
από τη σπονδυλική στήλη, πίσω και πάνω από την κοιλιακή χώρα, έχουν 
αδενώδη σύσταση και ελέγχουν την ισορροπία τού νερού και των αλάτων στον 
οργανισµό, απεκκρίνοντας ό,τι άχρηστο δηµιουργείται κατά τον µεταβολισµό: 
αριστερό | δεξιό | άρρωστο | υγιές | δυνατό | µεταµοσχευµένο | πεσµένο ~· ΦΡ. µου 
κόπηκαν | έπεσαν τα νεφρά κουράστηκα υπερβολικά, ιδ. σωµατικώς: ~ µε τη 
µετακόµιση των επίπλων 2. ΙΑΤΡ. τεχνητό νεφρό η συσκευή που αντικαθιστά τα 
φυσικά νεφρά στη διαδικασία τής αιµοκάθαρσης (βλ.λ.). Επίσης (επίσ.) νεφρός 
(ο) [αρχ.] κ. (λαϊκ.) νεφρί (το). [ΕΤΥΜ- < µεσν. νεφρόν < αρχ. νεφρός, µε 
αλλαγή γένους κατά το ουσ. πλευρόν, (κυρ. πληθ. νεφροί) < I.E. *negwh-ro-s, πβ. 
αρχ. γερµ. nioro (> γερµ. Niere), αγγλ. kidney (< µέσ. αγγλ. kid(e(-nêve, το α' 
συνθ. kid(e(- είναι αγν. ετύµου) κ.ά.]. νεφροειδής, -ής, -ές [αρχ.] {νεφροειδ-ούς | 
-είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το χαρακτηριστικό σχήµα τού νεφρού (σαν την 
ηµισέληνο): ~ όργανο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. νεφροκήλη (η) [1861] 
{νεφροκηλών} ΙΑΤΡ. η χαλάρωση των ιστών που συγκρατούν τα νεφρά και η 
προς τα κάτω και εµπρός µετατόπιση τους. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nephrocele]. νεφρολιθίαση (η) {-ης κ. -
άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η συγκέντρωση αλάτων, σε µορφή λίθων, στα 
νεφρά και στις ουροδόχους οδούς. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nephrolithiasis]. νεφρόλιθος (ο) 
{νεφρολίθ-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. Ο λίθος που σχηµατίζεται από άλατα στα νεφρά 
ή στις ουροδόχους οδούς ΣΥΝ. πέτρα. — νεφρολιθικός, -ή, -ό [1861]. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néphrolithe]. νεφρολογία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που ασχολείται µε τη µελέτη τής φυσιολογίας και τής 
παθολογίας των νεφρών, τις µεταµοσχεύσεις των οργάνων αυτών, καθώς και µε 
την εξωνεφρική αιµοκάθαρση. — νεφρολόγος (ο/η), νεφρολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néphrologie]. νεφροπάθεια (η) 
{νεφροπαθειών} ΙΑΤΡ καθεµιά από τις παθήσεις των νεφρών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. néphropathie]. νεφροπαθής, -ής, -ές 
{νεφροπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από νεφροπάθεια: 
(συνήθ. ως ουσ.) µέριµνα τού Υπουργείου Υγείας για τα προβλήµατα των 
νεφροπαθών.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < νεφροπάθεια (υποχωρητ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
néphropathie]. νεφροπτωσία (η) {νεφροπτωσιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική 
µετατόπιση των νεφρών προς τα κάτω σε συνδυασµό µε µη κανονική κινητικό-
τητα των οργάνων. Επίσης νεφρόπτωση [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
nephroptosis]. νεφρός (ο) → νεφρό 
νεφροτοµή (η) [1890] {νεφροτοµιών} ΙΑΤΡ η χειρουργική επέµβαση στο νεφρό, 

συνήθ. για την αφαίρεση πέτρας. Επίσης νεφροτοµία [1853]. 
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[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nephrotomies 
νεφρώνας (ο) ΒΙΟΛ. η ανατοµική και λειτουργική µονάδα τού νεφρού των 

ανώτερων σπονδυλωτών και τού ανθρώπου· κάθε νεφρός περιέχει 
εκατοµµύρια νεφρώνων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nephron]. 

νέφτί (το) {νεφτ-ιού | χωρ. γεν. πληθ.} ΧΗΜ. (καθηµ.) άχρωµο πτητικό υγρό 
οργανικής συστάσεως µε χαρακτηριστική έντονη µυρωδιά, που προκύπτει από 
την κλασµατική απόσταξη τής τερεβινθίνης και χρησιµοποιείται ως διαλυτικό 
ή καθαριστικό· το τερεβινθέλαιο: καθάρισε τα πινέλα µε ~· ΦΡ. βάζω νέφτι (σε 
κάποιον) κάνω (κάποιον) να τρέξει και (µτφ.) να δραστηριοποιηθεί έντονα 
(από τη συνήθεια να ρίχνουν νέφτι στις ουρές των σκυλιών και των 
γαϊδουριών, κάνοντας τα ζώα να τρέχουν από τον πόνο και το τσούξιµο): 
νέφτι του βάλανε και τρέχει έτσι; [ΕΤΥΜ.< τουρκ. neft < περσ. naft]. 

νεφώδης, -ης, -ες [αρχ.] {νεφώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που είναι 
γεµάτος σύννεφα: ~ ουρανός | καιρός | µέρα ΣΥΝ. νεφελώδης, νεφοσκεπής, 
νεφελοσκεπής, συννεφιασµένος ΑΝΤ. αίθριος, ξάστερος, καθαρός 2. αυτός 
που µοιάζει µε σύννεφο: - ουσία | σώµα ΣΥΝ. νε-φελοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 

νέφωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ωσεων} 1. η κάλυψη τού ουρανού 
από σύννεφα ΣΥΝ. συννεφιά 2. (ειδικότ.) ΜΕΤΕΩΡ. το ποσοστό τής έκτασης 
τού ουρανού που καλύπτεται από σύννεφα: ~ 50% ΑΝΤ. ηλιοφάνεια. 

νεωδόχος (η) [1858] (λόγ.) το ειδικά διαµορφωµένο τµήµα λιµανιού, το οποίο 
έχει εγκαταστάσεις και προβλήτες, για να διευκολύνει τη φόρτωση και 
εκφόρτωση των πλοίων: σκοτεινή | οργανωµένη | βρόµικη | εξοπλισµένη ~ 
ΣΥΝ. ντοκ. [ΕΤΥΜ; < νεω- (< αρχ. ναϋς «πλοίο», γεν. νεώς) + -δόχος < 
δέχοµαι]. 

νεωκόρος (ο/η), νεωκορισσα (η) {νεωκορισσών) πρόσωπο που έχει την ευθύνη 
για την καθαριότητα και την τακτοποίηση τού ναού: προσεκτικός/ τακτικός 
~ΣΥΝ. (καθηµ.) καντηλανάφτης. —νε-ωκορία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νηο-κόρος (µε αντιµεταχώρηση) < νηο- | ναο- (< ναός) + -
κόρος < κορώ (-έω) «καθαρίζω, σκουπίζω» αγν. ετύµου]. 

νεωλκείο (το) (επίσ.) το επικλινές µέρος λιµανιού, στο οποίο ανελκύουν τα 
πλοία για καθαρισµό, βαφή ή επισκευή. Επίσης νεώλκιο [µτγν.].# 

νεωλκώ ρ. µετβ. {νεωλκείς... | νεώλκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -µένος} (λόγ.) 
ανελκύω πλοίο στην ξηρά (λ.χ. για επισκευή) ΑΝΤ. καθελκώ. — νεώλκηση 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. νεωλκώ (-έω) < αρχ. νεωλκός (µε σίγηση τού -Ε- και 
αντιµεταχώρηση) < *νηΡ-ολκόςΙ *νάΡ-ολκός< ναϋς «πλοίο» + -ολκός < 
έλκω]. 

νεώριο (το) {νεωρί-ου | -ων} 1. το τµήµα πολεµικού λιµανιού, το οποίο 
προορίζεται για την κατασκευή ή την επισκευή πολεµικών πλοίων: καινούργιο 
| υπερσύγχρονο | ετοιµοπόλεµο | οργανωµένο ~ ΣΥΝ. ναύσταθµος, ναυπηγείο, 
ταρσανάς 2. (κατ' επέκτ.) κάθε οργανωµένος χώρος σε λιµάνι, στο οποίο 
επισκευάζονται ή κατασκευάζονται πλοία, µεγάλου συνήθ. µεγέθους: το - τής 
Σύρου ΣΥΝ. ναύσταθµος, ναυπηγείο, ταρσανάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. νεώριον, υποκ. τού νεωρός (που όµως µαρτυρείται ως µτγν.) < 
*νηΕ-ωρός < *vâF-opoç (µε σίγηση τού -Ε- και αντιµεταχώρηση) < ναϋς 
«πλοίο» + -ορός < ορώ «βλέπω» (µε την εξειδικευµένη σηµ. «φρουρώ»), πβ. 
κ. θυρ-ωρός, πυλ-ωρός]. 

νεώσοικος (ο) {νεωσοίκ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) το τµήµα τού λιµανιού που 
καλύπτεται µε στέγαστρο και προορίζεται για τη φύλαξη πλοίων, τα οποία 
έχουν ανελκυστεί από τη θάλασσα: ετοιµόρροπος | εξοπλισµένος ~ ΣΥΝ. 
ναυπηγείο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νεωσ- (< ναϋς «πλοίο», γεν. νεώς) + οίκος]. 

νεωστί επίρρ. (λόγ.) πριν από λίγο, µόλις: η οικία, ~ αποπερατωθείσα, δεν 
δηλώθηκε στην εφορία ΣΥΝ. πρόσφατα, (αρχαιοπρ.) άρτι ΑΝΤ. παλαιότερα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *νέως (αµάρτυρος τ. τού επιθ. νέος) + επιρρ. επίθηµα -τί]. # 

νεωτέρας (λόγ.) θηλ. επίθ. τού νεώτερος στη ΦΡ. µέχρι νεωτέρας µέχρι να 
υπάρξει κάτι νεότερο, κάποια καινούργια εξέλιξη: οι εξελίξεις τρέχουν και θα 
είµαστε εδώ ~ για να σας ενηµερώσουµε για οτιδήποτε νεότερο || η απαγόρευση 
τής κυκλοφορίας θα συνεχίσει να ισχύει ~ || συνεχίστε τις έρευνες ~ (ενν. 
διαταγής). [ΕΤΥΜ Η φρ. µέχρι νεωτέρας (διαταγής) αποδίδει τη γαλλ. jusqu'à 
nouvel ordre]. 

νεωτερίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {νεωτέρισα} υιοθετώ καινούργιες ιδέες ή ακολουθώ 
νέο τρόπο συµπεριφοράς σε διάφορους τοµείς δραστηριότητας: ~ στον τρόπο 
ντυσίµατος µου | στις πολιτικές µου απόψεις | στη διδασκαλία µου ΣΥΝ. 
µοντερνίζω, καινοτοµώ, πρωτοτυπώ ΑΝΤ είµαι συντηρητικός. — 
νεωτεριστής (ο) [µτγν.], νεωτερίστρια (η), νεωτεριστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

νεωτερίζω ή νεοτερίζω; Τα παραθετικά των επιθέτων σε -ώτερος 
(σοφώτερος) και -ώτατος (σοφώτατος) µετά την απλοποίηση που 
καθιερώθηκε στην ορθογραφία τα τελευταία χρόνια, γράφονται µε -ο-: 
σοφότερος - σοφότατος. Ωστόσο, λέξεις που σχηµατίστηκαν παλιά από 
παραθετικά σε -ώτερος, είναι προτιµότερο να κρατήσουν την καθιερωµένη 
ορθογραφία τους, αφού δεν αποτελούν πια παραθετικά επιθέτων, αλλά 
αυτοτελείς λέξεις. Έτσι, είναι προτιµότερο να γράφουµε νεωτερίζω, 
νεωτερισµός, νεωτεριστής (αντί των νεοτερίζω, νεοτερισµός, νεοτεριστής). 

νεωτερικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που ανοίγει νέους δρόµους, που εί- 

ναι πιο προοδευτικός, ριζοσπαστικός, προχωρηµένος. 

νεωτερικός - νεωτεριστικός - νεότερος - µοντέρνος - σύγχρο 
νος. Για να δηλωθεί ό,τι αντιτίθεται στο παλιό, στο παρελθοντικό 
και συχνά (µε µεταφορική έννοια) στο ξεπερασµένο, χρησιµοποι 
ήθηκαν το ξενικό µοντέρνος και τα ελλην. νεότερος και σύγχρο 
νος: µοντέρνα λογοτεχνία | τέχνη | σκέψη | ζωή κ.λπ. - νεότερη λο 
γοτεχνία | τέχνη | σκέψη | ζωή κ.ά. - σύγχρονη λογοτεχνία | τέχνη 
Ι σκέψη | ζωή κ.ά. Το νεότερος µάλιστα (νεότερη ιστορία) είναι 
«λιγότερο νέα» σε σχέση µε το σύγχρονος (σύγχρονη ιστορία) που 
παραπέµπει (βλ. ΣΧΟΛΙΟ στο λ. σύγχρονος) στον χρόνο τού οµιλητή 
και είναι, κατά κανόνα, η χρονική περίοδος στην οποία ζουν οι 
οµιλητές. Για να τονιστεί περισσότερο η µεταφορική σηµασία τού 
νεότερος, η σηµ. «αυτός που ανοίγει νέους δρόµους, που είναι πιο 
προοδευτικός, ριζοσπαστικός, προχωρηµένος», πλάστηκε τελευ 
ταία το νεωτερικός (νεωτερική λογοτεχνία | τέχνη) που είναι πιο 
κοντά στο νεωτερίζουσα και νεωτεριστική παρά στο απλώς χρο 
νικά νέο. → σύγχρονος 

νεωτερίκότητα (η) [1896] {χωρ. πληθ.} η κατάσταση που επέφερε ο 
Ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός στον χώρο τής επιστήµης, τής φιλοσοφίας, τής 
αισθητικής θεωρίας κ.λπ. και που χαρακτηρίζεται από την κριτική λειτουργία 
τού ορθού λόγου σε όλα τα επίπεδα, προσδιορίζοντας έτσι τη φυσιογνωµία 
των βιοµηχανικών και µεταβιοµηχανικών κοινωνιών ΣΥΝ. µοντερνισµός. 

νεωτερισµός (ο) [αρχ.] 1. η υιοθέτηση νέων ιδεών ή τρόπων συµπεριφοράς: οι 
~ τού νέου διευθυντή αντιµετωπίστηκαν µε επιφύλαξη || ανατρεπτικός | 
επαναστατικός | τολµηρός | επικίνδυνος | ανανεωτικός ~ ΣΥΝ. καινοτοµία, 
µοντερνισµός ANT. συντηρητικότητα, αναχρονισµός 2. (ειδικότ.) οι νέες 
τάσεις που εµφανίζονται κάθε φορά, κυρ. στον χώρο τής ένδυσης: 
παριζιάνικος | περίεργος | εντυπωσιακός -ΣΥΝ. µόδα, συρµός 3. (συνεκδ.) 
νεωτερισµοί (οι) το κατάστηµα που πωλεί ρούχα τής νέας µόδας: 
«Νεωτερισµοί» Αφοί Παπαδόπουλοι || κατάστηµα νεωτερισµών 4. ΟΙΚΟΝ. η 
αποδοχή νέων τεχνικών, νέων µορφών ή νέων τύπων προϊόντων µε σκοπό την 
αύξηση τής κίνησης των εµπορευµάτων και τη µεγιστοποίηση τού κέρδους. 

νη (το) {άκλ.} φθόγγος τής βυζαντινής µουσικής κλίµακας, που αντιστοιχεί στο 
ντο τής ευρωπαϊκής. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πα]. 

νήδυµος, -ος, -ον (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που δεν ταράζεται από τίποτα: ~ ύπνος 
ΣΥΝ. ήρεµος, αδιατάρακτος ANT. ταραγµένος, διακοπτόµενος 2. νήδυµος (ο) 
{νηδύµου | χωρ. πληθ.} ο ύπνος: κοιµάται τον ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. οµηρικό επίθ., 
που προέρχεται από τη φρ. έχεν ήδυµος ύπνος «(τον) κατέλαβε γλυκός ύπνος», 
µε εσφαλµ. µορφολογικό χωρισµό, όπου το τελικό -ν τής προηγούµενης λ. 
θεωρήθηκε ως αρχικό τού επιθ. ήδυµος. Το αρχ. ήδυµος «γλυκός» προέρχεται 
από το επίθ. ηδύς (βλ.λ.)]. 

νήθω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) µετατρέπω τις ίνες τού 
βαµβακιού ή το ζωικό µαλλί σε νήµα µε κινήσεις τού χεριού ή µε τη βοήθεια 
µηχανής ΣΥΝ. γνέθω, κλώθω. [ΕΤΥΜ; αρχ. < νέω «κλώθω, γνέθω» (πβ. αόρ. 
νή-σαι). Βλ. λ. νήµα]. 

νηκτικός, -ή, -ό 1. (για πτηνά) αυτό που έχει την ικανότητα να επιπλέει, να 
κολυµπά ή να βυθίζεται στο νερό: οι πάπιες ανήκουν στην κατηγορία των - 2. 
αυτός που διευκολύνει στο κολύµπι: ~ κύστη | υµένας | κώδωνας | σύνδεσµος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < νήκτης «κολυµβητής» < αρχ. νήχω «κολυµπώ» < νέω 
«κολυµπώ» (άσχετο προς το ρ. νέω «γνέθω, κλώθω», βλ. λ. νήµα) + εµφατ. 
επίθηµα -χω. Το αρχ. νέω «κολυµπώ» αποτελεί την ασθενή βαθµ. τού I.E. 
*snä- «πλέω, κολυµπώ», πβ. σανσκρ. snäti «πλένοµαι», λατ. nare | natare 
«κολυµπώ» (> γαλλ. natation «κολύµβηση», ισπ. natación) κ.ά.]. 

νηκτόν (το) {νηκτού | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. (περιληπτ.) το σύνολο των υδρόβιων 
ζώων που έχουν την ικανότητα να κολυµπούν µε τη δική τους δύναµη 
ανεξάρτητα από τις υδάτινες µάζες που τα περιβάλλουν (βλ. κ. λ. πλαγκτόν, 
βένθος). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. necton < αρχ. νηκτόν, ουδ. τού επιθ. νηκτός < Ρ- 
νήχω «κολυµπώ» (βλ. λ. νηκτικός)]. 

νήµα (το) (νήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) επίµηκες υλικό µε πολύ µικρή 
διάµετρο, το οποίο εµφανίζει γενικά ευκαµψία και µικρότερη ή µεγαλύτερη 
αντοχή ανάλογα µε το υλικό κατασκευής του και το οποίο αποτελείται είτε 
από φυσικές ίνες επεξεργασµένες και πλεγµένες µαζί είτε από τεχνητό υλικό: 
µεταξωτό | βαµβακερό | νάιλον | ασηµένιο | δίκλωνο | µάλλινο | πολύκλωνο | 
χρωµατιστό ~|| ~ πλεξίµατος ΣΥΝ. κλωστή, κλώσµα (β) ΑΘΛ. νήµα 
τερµατισµού η κλωστή ή η ταινία που τοποθετείται παράλληλα προς το 
έδαφος, σε ύψος ενάµισι µέτρου και κάθετα προς τους διαδρόµους τρεξίµατος 
και την οποία σπάει (κόβει) ο δροµέας που τερµατίζει πρώτος: µέχρι στιγµής 
στη σταδιοδροµία του έχει κόψει πρώτος το ~ τρεις φορές σε µεγάλους αγώνες 
(έχει κερδίσει || (µτφ.) κέρδισε τη µάχη πάνω στο ~ (ξεπέρασε τους ανταγωνι-
στές του την τελευταία στιγµή) (γ) νήµα (τής) στάθµης η κλωστή στην άκρη 
τής οποίας είναι δεµένο µικρό µεταλλικό βάρος (βαρίδι, ζύγι) και 
χρησιµοποιείται στον έλεγχο τής καθετότητας των επιφανειών, ιδ. σε κτίσµατα 
ΣΥΝ. (καθηµ.) αλφαδιά 2. ΗΛΕΚΤΡ. (α) η καθεµιά από τις λεπτότατες γραµµές, 
οι οποίες εµφανίζονται κάθετα και οριζόντια στο κέντρο τής διόπτρας 
οργάνων υψηλής ακριβείας και χρησιµεύουν στον αυτόµατο προσδιορισµό 
τών αποστάσεων στην αστρονοµία, την τοπογραφία κ.λπ. ΣΥΝ. σταυρόνηµα, 
νηµατόσταυρος (β) το λεπτότατο σύρµα το οποίο έχει κατασκευαστεί από 
δύστηκτο κράµα µετάλλων, ώστε να είναι θετικός αγωγός, και 
χρησιµοποιείται στους ηλεκτρικούς λαµπτήρες πυρακτώσεως 3. BOT. το µέρος 
τού στήµονα, 
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πάνω στο οποίο βρίσκεται ο ανθήρας 4. (µτφ.) η συνέχεια, η σύνδεση που 
παρουσιάζουν γεγονότα ή ιδέες: το ~ των σκέψεων | των ιδεών | τού λόγου | τής 
επιχειρηµατολογίας | τού συλλογισµού || «οι απάνθρωπες συνθήκες τής δουλειάς 
έκοψαν πρόωρα το ~ τής ζωής τού συντρόφου της» (εφηµ.) ΣΥΝ. συνοχή, 
αλληλουχία ΑΝΤ. αποσπάσµατα· ΦΡ. (α) κρατώ τα νήµατα στα χέρια µου έχω 
γνώση ή έλεγχο τής κατάστασης: η αστυνοµία κρατούσε στα χέρια της τα νήµατα 
τής υπόθεσης ΣΥΝ. γνωρίζω, κατέχω, ελέγχω ΑΝΤ. αγνοώ (β) κινώ τα νήµατα 
έχω υπό τον έλεγχο µου την κατάσταση, κατευθύνω τη δράση: αυτός που 
κινούσε παρασκηνιακά τα νήµατα ήταν ο ιδιαίτερος γραµµατέας του ΣΥΝ. 
ελέγχω, κατευθύνω, κοντρολάρω ΑΝΤ. υπακούω, ακολουθώ (γ) ξετυλίγω το 
νήµα (µιας υπόθεσης) παρουσιάζω τις διάφορες πτυχές µιας υπόθεσης, την 
εξέλιξη µιας ιστορίας κ.λπ.: µπροστά στους έκπληκτους ακροατές άρχισε να 
ξετυλίγει το νήµα των περιπετειών του 5. οδοντιατρικό νήµα κηρωµένη ή µη 
κλωστή για τον καθαρισµό τής περιοχής ανάµεσα στα δόντια. — (υποκ.) 
νηµατάκι (το). [ΕΤΥΜ < αρχ. νήµα < νέω «γνέθω, κλώθω» < I.E. *snê- «γνέθω 
νήµατα», πβ. σανσκρ. snäyati «περιτυλίγω», λατ. nére «γνώθω, κλώθω», nervus 
«νεύρο», µέσ. ιρλ. sniid «κλώθω», ουαλ. nyddn. Οµόρρ. νή-θω, νεϋ-ρο(ν) 
(βλ.λ.). Ορισµένες µτφ. φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. το νήµα των σκέψεων (< 
αγγλ. the thread of thoughts), κρατώ τα νήµατα στα χέρια µου (< αγγλ. have all 
the strings in my hands), κινώ τα νήµατα (< αγγλ. pull the strings)]. νηµάτινος, -
η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από νήµατα: ~ καλώδιο | πλέγµα ΣΥΝ. νηµατώδης 
2. αυτός που µοιάζει µε νήµα: ο ~ ιστός τής αράχνης ΣΥΝ. νηµατοειδής. 
νηµατιο (το) [1877] {νηµατί-ου | -ων} 1. πολύ µικρό νήµα ΣΥΝ. κλω-στίτσα 2. 
ΑΝΑΤ. κάθε είδους απόληξη οργάνου ή κυτταρωδών στοιχείων, που µοιάζει µε 
νήµα: οσφρητικό | σπερµατικό | τελικό (η απόληξη τού νωτιαίου µυελού) ~. 
νηµατοειδής, -ής, -ές [1856] {νηµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει 
µε νήµα: ~ σχέδιο | ύφανση | βλαστός ΣΥΝ. νηµάτινος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. νηµατόζωο (το) {νηµατοζώ-ου | -ων} (παλαιότ.) παρασιτικό, νηµατοειδές 
σκουλήκι. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nematozoa (πληθ.)]. νηµατοποίηση (η) 
{-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µετατροπή φυσικής ύλης ή άλλου υλικού σε 
νήµα ΣΥΝ. κλώση. Επίσης νηµατοποι-ία [1870]. — νηµατοποιός (ο) [1886], 
νηµατοποιητικός, -ή, -ό. νηµατόσταυρος (ο) ΗΛΕΚΤΡ. το πλέγµα που 
σχηµατίζεται στη διόπτρα οργάνων υψηλής ακριβείας και αποτελείται από 
κάθετες και οριζόντιες νηµατοειδείς γραµµές, που βοηθούν στον αυτόµατο 
προσδιορισµό των αποστάσεων στην αστρονοµία, την τοπογραφία κ.λπ. ΣΥΝ. 
νήµα, σταυρόνηµα. νηµατουργείο (το) [1871] το εργοστάσιο κατασκευής και 
επεξεργασίας νηµάτων ΣΥΝ. κλωστήριο. νηµατουργία (η) {νηµατουργιών} 1. 
το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για τη µετατροπή των πρώτων 
υλών σε νήµατα, ιδιαίτ. για χρήση στην κλωστοϋφαντουργία: περίπλοκη | 
εξειδικευµένη | ταχεία ~ ΣΥΝ. νηµατοποίηση 2. (συνεκδ.) ο τοµέας τής 
κλωστοϋφαντουργίας που ασχολείται µε τις παραπάνω διαδικασίες: η ~ δεν έχει 
αναπτυχθεί και γίνεται εκτεταµένη εισαγωγή νηµάτων.   — νηµα-τουργικός, -ή, -
ό [1897]. νηµατουργός (ο) [1859] 1. ο τεχνίτης που έχει ειδικευθεί στη µετα-
τροπή πρώτων υλών σε νήµα και στην περαιτέρω επεξεργασία τους: 
εξειδικευµένος | έµπειρος ~ · 2. ο ιδιοκτήτης εγκαταστάσεων, στις οποίες γίνεται 
η µετατροπή των πρώτων υλών σε νήµα: πλούσιος | επιτυχηµένος ~. 
[ΕΤΥΜ. < νήµα + -ουργός < έργο]. νηµατώδης, -ης, -ες [µτγν.] {νηµατώδ-ους | 
-εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που αποτελείται από νήµατα: ~ σύρµα | κατασκευή | 
κρόσσια ΣΥΝ. νηµάτινος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. νηµάτωµα (το) {νηµατώµ-
ατος | -ατα, -άτων} ΛΑΟΓΡ. η τοποθέτηση νήµατος ή σχοινιού γύρω από 
εκκλησία ή άλλο κτήριο µε σκοπό την αποµάκρυνση κάθε πιθανού κακού ή 
δαιµονικής επίδρασης και την προστασία των κατοίκων τής περιοχής. νηνεµία 
(η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η απόλυτη ηρεµία τού καιρού, που οφείλεται στο ότι δεν 
φυσά καθόλου άνεµος: η ~ καθήλωσε τα ιστιοφόρα στο λιµάνι ΣΥΝ. άπνοια, 
µπουνάτσα, γαλήνη ΑΝΤ. θύελλα, αέρας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπνοια. νήνεµος, -ος, -
ο(ν) (λόγ.) αυτός τον οποίο δεν έχει διαταράξει από την ηρεµία του ο άνεµος: ~ 
θάλασσα ΣΥΝ. ήρεµος, γαλήνιος ΑΝΤ. ταραγµένος. — νηνεµώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < *νε-άνεµος (µε συναίρεση) < νε- στερητ. + άνεµος. Το στερητ. 
µόριο νε-, που απαντά στην Ελλην. µόνο εν συνθέσει, αντιπροσωπεύει την 
απαθή βαθµ. τού I.E. στερητ. *ne- (πβ. σανσκρ. na, λατ. ne, γοτθ. ni), ενώ η 
συνεσταλµ. βαθµ. *η- µαρτυρείται στο στερητ. ά-Ι_ αν- (βλ.λ.)]. νηνί (το) 
(συνήθης ορθ. νινί) {χωρ. γεν.} 1. χαϊδευτική προσφώνηση µικρού παιδιού, 
µωρού: νάνι νάνι το ~ µου ΣΥΝ. µωρό, βρέφος 2. χαϊδευτική ονοµασία 
κούκλας. — (υποκ.) νηνάκι (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. νήνιον «κούκλα», υποκ. τού 
αρχ. νήνις, ιων. τ. τού νεάνις. Λιγότερο πιθ. η αναγωγή στο αρχ. Γνις «γυιος, 
κόρη» (< *έν-γν-ις, πβ. αρχ. ιρλ. ingen) µε ανάπτυξη ν- προθεµ.]. νηογνώµονας 
(ο) [1870] {νηογνωµόνων} (επίσ.) ΝΑΥΤ. Ο διεθνής ιδιωτικός οργανισµός, που 
είναι υπεύθυνος για τα εµπορικά πλοία εκατό κόρων και άνω- καθορίζει τις 
προδιαγραφές ναυπηγήσεως και ασφαλείας τους, ελέγχει την τήρηση τους, 
εκδίδει κανονισµό για την κατάταξη των πλοίων σε κατηγορίες, παρακολουθεί 
τα πλοία µε έκτακτους και τακτικούς ελέγχους και µπορεί να πιστοποιήσει την 

ασφάλεια ενός πλοίου σε όποιον το ζητήσει. Επίσης (λόγ.) νηογνώ- 
µων {νηογνώµονος}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. 
[ΕΤΥΜ; < νηο- (< αρχ. ναύς «πλοίο», γεν. νεώς | νηός) + γνώµονας]. 

νηοδόχη κ. νηοδοκη (η) ΝΑΥΤ. µικρό τεχνητό λιµάνι στην είσοδο τού κυρίως 
λιµανιού όπου γίνονται φορτοεκφορτώσεις, ανεφοδιασµός και όπου είναι 
δυνατόν να τοποθετηθεί το πλοίο πάνω σε ειδική επιφάνεια, για να γίνουν 
εργασίες στο τµήµα του που βρίσκεται κάτω από το νερό. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. 
νεωδόχος]. 

νηολόγηση (η) → νηολογώ 
νηολόγια (η) η υπηρεσία των λιµεναρχείων που ασχολείται µε τις νηολογήσεις. 
νηολόγιο (το) {νηολογί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. το επίσηµο βιβλίο που αποτελεί 

δηµόσιο έγγραφο και υπάρχει σε κάθε λιµάνι και στο οποίο καταγράφονται 
όλα τα πλοία που φέρουν ή επιθυµούν να φέρουν τη σηµαία τού κράτους στο 
λιµάνι τού οποίου γίνεται η καταχώριση τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού αγγλ. ship registry]. 

νηολόγος (ο) ο υπάλληλος τού λιµεναρχείου που ασχολείται µε τις νηολογήσεις. 
[ΕΤΥΜ. < νηο- (< αρχ. ναΰς «πλοίο», γεν. νεώς | νηός) + -λόγος (βλ.λ.)]. 

νηολογώ ρ. µετβ. {νηολογείς... | νηολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
καταχωρίζω πλοίο στο νηολόγιο: το πλοίο νηολογήθηκε πέρυσι στη Λιβερία. — 
νηολόγηση (η) [1896]. 
[ΕΤΥΜ. < νηο- (< αρχ. ναΰς «πλοίο», γεν. νεώς | νηός) + -λόγω < λόγος]. 

νηοποµπή (η) ΝΑΥΤ. 1. ο σχηµατισµός εµπορικών πλοίων σε καιρό πολέµου, 
τα οποία ταξιδεύουν µε κοινό προορισµό, συνοδευόµενα από πολεµικά σκάφη 
για την προστασία τους: η ~ χτυπήθηκε κοντά στο Γιβραλτάρ ΣΥΝ. κονβόι 2. 
(κατ' επέκτ.) κάθε είδους σχηµατισµός πλοίων που ακολουθεί την ίδια πορεία. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ. < νηο- (< αρχ. ναύς «πλοίο», γεν. νεώς | νηός) + 
ποµπή, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. ship convoy]. 

νηοψία (η) [1867] {νηοψιών} 1. η έρευνα που διενεργείται σε εµπορικά πλοία 
από πολεµικά πλοία χώρας σε εµπόλεµη κατάσταση ή από δυνάµεις τού 
Ο.Η.Ε. σε περίπτωση αποκλεισµού, ώστε να εξακριβωθεί σε ποια χώρα 
ανήκει το υπό έλεγχο πλοίο, ποιο είναι το φορτίο του και -κυρίως- αν στοχεύει 
στη διευκόλυνση τού αντιπάλου ή στην παραβίαση τού αποκλεισµού 
αντιστοίχως: εντατικές | καθηµερινές | αποτελεσµατικές ~ 2. (κατ' επέκτ.) ο 
έλεγχος που διενεργείται σε εµπορικό πλοίο σε περίοδο ειρήνης και 
αποσκοπεί στην εξακρίβωση τελωνειακών ή υγειονοµικών παραβάσεων ή 
παραλείψεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναυς. [ΕΤΥΜ; < νη)ο)- (< αρχ. ναύς «πλοίο», γεν. 
νεώς | νηός) + -οψία < όψη]. 

νηπενθής, -ής, -ές {νηπενθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που δεν 
νιώθει πια λύπη, δεν έχει πια πένθος: «Τα νηπενθή» (ποιητική συλλογή τού Κ. 
Καρυωτάκη) ΑΝΤ. θλιµµένος, πενθών 2. αυτός που δεν προκαλεί θλίψη · 3. 
BOT. νηπενθές (το) αναρριχώµενο, εντοµο-φάγο, καλλωπιστικό φυτό των 
τροπικών περιοχών τής Ασίας µε περίεργα πλατιά φύλλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νη- στερητ. (βλ. λ. νήνεµος) + -πενθής < πένθος]. 

νηπιαγωγείο (το) [1865] δηµόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα, στο οποίο 
πηγαίνουν παιδιά προσχολικής ηλικίας (µεταξύ 4-5 ετών) και 
προετοιµάζονται για την ένταξη τους στις τάξεις τού δηµοτικού σχολείου µε 
έµφαση κυρ. στη δραστηριοποίηση των διανοητικών τους λειτουργιών και την 
ανάπτυξη τής συναισθηµατικότητας, τής κινητικότητας και τής κοινωνικής 
συµπεριφοράς τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σχολείο. 

νηπιαγωγός (ο/η) [1880] ο παιδαγωγός που έχει ειδικευθεί στην εκπαίδευση των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας. [ΕΤΥΜ. < νήπιο + αγωγός < άγω]. νηπιάζω ρ. 
αµετβ. [αρχ.] {νηπίασα} φέροµαι µε ανόητο τρόπο, σαν νήπιο: νηπιάζει 
ανεπίτρεπτα για άτοµο τής ηλικίας του ΣΥΝ. ανοη-ταίνω, µωραίνοµαι, 
παιδιαρίζω. νηπιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το νήπιο: ~ σταθµός | 
ηλικία ΣΥΝ. νηπιώδης 2. (µτφ.) αυτός που είναι αφελής, χαµηλού επιπέδου ή 
στα πρώτα στάδια τής ανάπτυξης του: η βιοµηχανία στη χώρα αυτή βρίσκεται σε 
~ επίπεδο. νήπιο (το) {νηπί-ου | -ων} 1. το παιδί από 1 έτους µέχρι 6 ετών: 
έξυπνο | χαριτωµένο | αγαπητό | ήσυχο | υπερκινητικό ~ ΣΥΝ. µωρό · 2. (συ-νήθ. 
στον πληθ.) το νηπιαγωγείο: το παιδί τους πήγε φέτος στα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σχολείο, βρέφος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νήπιον, ουδ. τού επιθ. νήπιος, αβεβ. ετύµου. Η εκδοχή νήπιος < 
*νε-έπιος (µε συναίρεση) < νε- στερητ. + έπος «λόγος, οµιλία» θα προϋπέθετε 
αρχική σηµ. «αυτός που δεν µπορεί (ακόµα) να µιλήσει», αλλά αυτή η σηµ. 
επιµαρτυρείται µόνο από τον Ησύχιο (πβ. νηπυτιον νήπιον, άφωνον). Για τον 
ίδιο λόγο δεν είναι πειστική η σύνδεση µε το ρ. ήπύω «καλώ, φωνάζω», ενώ 
χωρίς ισχυρά επιχειρήµατα έχουν προταθεί ετυµολογίες από το επίθ. ήπιος ή 
από το αµάρτυρο *άπιος (πβ. λατ. apiscor «κατέχω, κρατώ»)]. νηπιοβαπτισµός 
(ο) [1869] ΕΚΚΛΗΣ. το βάπτισµα κατά τη βρεφική 
ηλικία. νηπιόθεν επίρρ. [µεσν.] (αρχαιοπρ.) από τη νηπιακή ηλικία: συνήθεια 
που αποκτήθηκε ~ ΣΥΝ. παιδιόθεν, εξ απαλών ονύχων. νηπιοκοµία (η) {χωρ. 
πληθ.} η φροντίδα και επιµέλεια των νηπίων. — νηπιοκόµος (ο/η), 
νηπιοκοµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < νήπιο + -κοµία (βλ.λ.), πβ. κ. βρεφο-κοµία]. 
νηπιοκτόνος (ο/η) (λόγ.) πρόσωπο που φονεύει νήπιο: η ~ πρωταγωνίστρια τής 
νουβέλας τού Παπαδιαµάντη «Φόνισσα» ΣΥΝ. βρεφοκτό-νος. — νηπιοκτονία 
(η) [1840]. 
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[ΕΤΥΜ. µτγν. < νήπιο- + -κτόνος < κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτονία)]. 
νηπιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {νηπιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 

που αναφέρεται στα νήπια: ~ στάδιο ανάπτυξης ΣΥΝ. νηπιακός 2. αυ-
τός που χαρακτηρίζεται από ανωριµότητα: τον χαρακτηρίζει ~ συ-
µπεριφορά 3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει ακόµα αναπτυχθεί, προοδεύ-
σει: ~ ανάπτυξη τής βαριάς βιοµηχανίας στην Ελλάδα ΣΥΝ. εµβρυα-
κός, καθυστερηµένος ΑΝΤ. προχωρηµένος, προοδευµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

νηπτικός, -ή, -ό 1. (σπάν.) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση νη-
φαλιότητας, που δεν είναι υπό την επήρεια τοξικών ουσιών ΣΥΝ. νη-
φάλιος, ήρεµος ΑΝΤ. µεθυσµένος 2. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη 
νήψη (σηµ. 1) (β) ΘΕΟΛ. νηπτική θεολογία µυστική τάση τής ορθόδο-
ξης θεολογίας, σύµφωνα µε την οποία η κοινωνία µε τον Θεό επιτυγ-
χάνεται µε τη διαρκή προσευχή, την πνευµατική εγρήγορση, τη συ-
νεχή άσκηση, την ειλικρινή µετάνοια και τη συνεχή νήψη (βλ.λ.) (γ) 
νηπτικοί πατέρες | θεολόγοι οι µοναχοί και οι θεολόγοι τής Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας που ακολούθησαν την παραπάνω τάση. [EJYM µτγν. 
< νήπτης «νηφάλιος» < αρχ. νήφω «είµαι νηφάλιος, εγκρατής - 
απέχω από οινοποσία», βλ. λ. νηφάλιος]. 

Νηρεύς (ο) {Νηρέ-ως, -α} ΜΥΘΟΛ. θαλάσσια θεότητα, γυιος τού Πό-
ντου και τής Γαίας, που είχε την ικανότητα να αλλάζει µορφή· σύζυ-
γος τής Ωκεανίδας ∆ωρίδας, πατέρας των Νηρηίδων. Επίσης Νηρέας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. Νηρηίδα]. 

Νηρηίς (η) {Νηρηίδ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. καθεµία από τις πενήντα κόρες 
τού Νηρέα και τής ∆ωρίδος, που ήταν νύµφες, κατοικούσαν στα βά-
θη τής θάλασσας και βοηθούσαν τους ναυτικούς (πβ. λ. Ναϊάς). Επί-
σης Νηρηίδα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Νηρηίς, -ίδος, αβεβ. ετύµου. Προφανώς η λ. συνδ. µε το 
όνοµα Νηρεύς (που όµως δεν είναι οµηρικό), το οποίο προσδιόριζε θα-
λάσσιο θεό, πατέρα των Νηρηίδων. Είναι πιθ. ότι τα ονόµατα Νηρεύς 
και Νηρηίς συνδ. µε λιθ. nérti «βυθίζω» και nèròvè «θαλάσσια θεό-
τητα»]. 

νήριον (το) {νηρί-ου | -ων} (επίσ.) η πικροδάφνη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. νήριον < νηρόν, ουδ. τού επιθ. νηρός «πρόσφατος, φρέσκος» (βλ. κ. 
νερό), επειδή η πικροδάφνη φύεται συνήθ. δίπλα σε τρεχούµενο νεοό 
(ρυάκια, πηγές κ.τ.ό.)]. 

νηριτική ζώνη (η) → νεριτική ζώνη 
νησαίος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε νησί ή αποτελεί 

νησί: τα ~ εδάφη τής χώρας µας ΣΥΝ. νησιωτικός ΑΝΤ. χερσαίος. 
νησί (το) {νησ-ιού | -ιών} 1. (γενικά) τµήµα ξηράς που βρέχεται από 

όλες τις πλευρές του από ύδατα: άγονο | άγριο | ακατοίκητο | παρθέ-
νο | πυκνοκατοικηµένο | ακριτικό | αξιοποιηµένο | γραφικό | αιγαιο-
πελαγίτικο | παραδείσιο | τροπικό | εξωτικό | άγνωστο | καταπράσινο | 
ειδυλλιακό ~ ΣΥΝ. (λόγ.) νήσος 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. φυσικά διαµορ-
φωµένη περιοχή ξηράς που περιβρέχεται από ύδατα και βρίσκεται 
πάνω από την επιφάνεια των νερών κατά τη µέγιστη πληµυρίδα. — 
(υποκ.) νησάκι κ. (λόγ.) νησίδιο (βλ.λ.) (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
νησίον, υποκ. τού αρχ. νήσος (βλ.λ.)]. 

νησίδα (η) 1. η µικρή σε έκταση προεξοχή από στερεό ή στερεοποιη-
µένο υλικό (όχι αναγκαστικά από έδαφος), που περιβάλλεται από θά-
λασσα ή λίµνη: κοραλλιογενής | ηφαιστειογενής | ακατοίκητη ~ || ~ 
που κατοικείται από πουλιά 2. ΓΕΩΛ. ο µικρός λόφος που αποτελεί τη 
µοναδική προεξοχή σε µια πεδιάδα, προβάλλοντας σαν νησί στη θά-
λασσα: οι ~ οδηγούν συχνά σε σηµαντικές αρχαιολογικές ανακαλύ-
ψεις · 3. η στενή διαχωριστική λωρίδα στη µέση και κατά µήκος των 
µεγάλων λεωφόρων και των εθνικών οδών, που χωρίζει τα δύο ρεύ-
µατα κυκλοφορίας και η οποία άλλοτε περιβάλλεται από κιγκλιδώ-
µατα, ώστε να µην επιτρέπει την κάθετη διάβαση τής οδού σε πεζούς 
και οχήµατα, λειτουργώντας παράλληλα και ως προστατευτικό για 
τις υπερβάσεις, ενώ άλλοτε είναι απλώς υπερυψωµένη και δεντρο-
φυτευµένη, επιτρέποντας στους πεζούς να στέκονται εκεί χωρίς κίν-
δυνο καθώς διασχίζουν την οδό: διαχωριστική | υπερυψωµένη | κα-
τεστραµµένη ~ ΣΥΝ. διαχωριστικό, διάζωµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νησίς, -Γδος, υποκ. τού ουσ. νήσος (βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. 3 
αποδίδει το γαλλ. îlot]. 

νησίδιο (το) [αρχ.] (νησιδί-ου | -ων} (λόγ.) 1. το πολύ µικρό σε έκτα-
ση νησί ΣΥΝ. νησάκι 2. ο µεγάλος βράχος που εξέχει πάνω από τη 
θάλασσα: οι κουκκίδες στον χάρτη είναι ~ ΣΥΝ. βραχονησίδα. 

νησιώτης (ο) [αρχ.] {νησιωτών}, νησιώτισσα (η) {νησιωτισσών} 
πρόσωπο που κατάγεται από νησί ή που κατοικεί σε νησί ΣΥΝ. θα-
λασσινός ΑΝΤ. στεριανός, βουνήσιος. — νησιωτόπουλο (το), νησιω-
τοπούλα (η). 

νησιωτικός, -ή, -ό [αρχ.] κ. νησιώτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται 
µε νησί ή µε νησιώτες: ~ κλίµα | κρασί | κουζίνα | τραγούδι | χορός 
ΑΝΤ. στεριανός 2. αυτός που αποτελείται από νησιά: ~ σύµπλεγµα | 
κράτος · 3. νησιώτικα (τα) τα παραδοσιακά τραγούδια των νησιών 
τού Αιγαίου ή όσα σύγχρονα τραγούδια γράφονται σε τέτοιους 
ρυθµούς: τραγούδησαν - και λαϊκά || δίσκος µε ~. 

νήσος (η) (λόγ.) 1. το νησί: τα προϊόντα | το κλίµα | οι κάτοικοι τής ~ 
Κρήτης || Ιόνιοι | Κανάριοι Νήσοι 2. ΑΝΑΤ. νήσος τού Ράιλ τµήµα τού 
φλοιού τού εγκεφάλου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ- νήσος, αβεβ. ετύµου. ∆εν είναι πειστική η ανάλυση *νή-
κιο-ς (> νήσος) και η σύνδεση µε το ρ. νή-χω «κολυµπώ» και µε το 
λατ. συνώνυµο nare. Εξίσου αναπόδεικτη είναι η συσχέτιση µε το 
λατ. näsus «µύτη», η οποία προϋποθέτει πολύπλοκη σηµασιολ. µετα-
βολή (µέσω σηµ. «ακρωτήριο»;). Η χρήση διαφορετικών λ. από τις I.E. 
γλώσσες για τη σηµ. «νήσος» οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η λ. απο-
τελεί µεσογ. δάνειο, όπως και το συναφές λατ. insula «νήσος»]. 

νήσσα (η) {νησσών} (λόγ.) η πάπια (βλ.λ.)· µόνο στη ΦΡ. ποιούµαι την 
νήσσαν προσποιούµαι ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα σε σχέση µε ένα 

θέµα: ποιείται την νήσσαν σε κάθε υπονοούµενο που τον αφορά ΣΥΝ. 
κάνω την πάπια | τον ψόφιο κοριό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νήσσα | νήττα < *νάτ-}α < I.E. *nat- «πάπια, πβ. λιθ. 
ântis, λατ. anas (> γαλλ. cane, canard), αρχ. γερµ. anut, γερµ. Ente κ.ά.]. 

νησσοτροφείο (το) [µτγν.] οι ειδικές εγκαταστάσεις όπου εκτρέφονται 
πάπιες: φουαγκρά γαλλικού νησσοτροφείου. 

νησσοτροφία (η) {χωρ. πληθ.} η συστηµατική επαγγελµατική ενα-
σχόληση µε την αναπαραγωγή, την εκτροφή και το εµπόριο πάπιας: 
ανεπτυγµένη | οικοτεχνική ~. — νησσοτρόφος (ο) [1894]. 

νηστεία (η) [αρχ.] {νηστειών} 1. εκούσια ή ακούσια αποχή από το 
φαγητό ΣΥΝ. ασιτία 2. (ειδικότ.) η εκούσια αποχή από ορισµένες κα-
τηγορίες τροφών (κρέας ζώων και πτηνών, τα γεννήµατα και τα πα-
ράγωγα τους, δηλαδή αβγά, γάλα, τυρί) µε σκοπό την υπακοή στην 
ασκητική σχέση τού πιστού µε τον κόσµο και τον καθαρµό τού σώ-
µατος και τής ψυχής για θρησκευτικούς λόγους: ενιαυσίες - (τής Μ. 
Τεσσαρακοστής, των Χριστουγέννων, των Αγίων Αποστόλων, τής Κοι-
µήσεως τής Θεοτόκου) || εβδοµαδιαίες - (τής Τετάρτης και τής Πα-
ρασκευής) || προαιρετική ~ (για την προσέλευση στη Θεία Κοινωνία) 
|| κάνω | αρχίζω | διακόπτω τη - 3. (κατ' επέκτ.) η εκούσια αποχή από 
κάθε είδους σαρκικές και υλικές απολαύσεις µε σκοπό τον καθαρµό 
για θρησκευτικούς λόγους: ~ και προσευχή (βλ. λ. προσευχή) ΣΥΝ. 
αποχή 4. (συνεκδ.) (α) το διάστηµα κατά το οποίο διαρκεί η αποχή 
από ορισµένες κατηγορίες φαγητών για θρησκευτικούς λόγους: η ~ 
τού Πάσχα || σήµερα είναι ~ (β) ΕΚΚΛΗΣ. Κυριακή των Νηστειών κα-
θεµιά από τις Κυριακές τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δηλ. τις πέντε 
Κυριακές πριν από την Κυριακή των Βαΐων, στις οποίες τελείται η 
Θεία Λειτουργία τού Μ. Βασιλείου. 

νηστευτής (ο) [µτγν.], νηστεύτρια (η) {νηστευτριών} 1. πρόσωπο που 
συνειδητά απέχει από ορισµένες κατηγορίες τροφών σε περιόδους ή 
ηµέρες καθορισµένες από την Εκκλησία µε σκοπό τον σωµατικό και 
ψυχικό καθαρµό: αυστηρός | συνειδητός ~ 2. προσωνυµία αγίων ή 
οσίων τής Εκκλησίας: Αϊ- Γιάννης ο ~. 

νηστεύω ρ. αµετβ. {νήστ-ευσα κ. (καθηµ.) -εψα} 1. απέχω εκούσια 
από ορισµένες κατηγορίες τροφών σε ηµέρες ή περιόδους καθορι-
σµένες από την Εκκλησία, για να επιτύχω τον καθαρµό τού σώµατος 
και τής ψυχής µου: δεν τρώω κρέας, γιατί ~ ΑΝΤ. αρταίνοµαν ΦΡ. νυ-
στεύααντες και µη νηστεύσαντες (φρ. τού Αγ. Ιωάννου τού Χρυσο-
στόµου, που ακούγεται µετά την Ανάσταση και καλεί όλους να χα-
ρούν µαζί για το Πάσχα) για να δηλωθεί ότι όλοι καλούνται να συµ-
µετάσχουν σε κάτι (καλό) είτε το αξίζουν είτε όχι 2. (κατ' επέκτ.) απέ-
χω από σαρκικές και υλικές απολαύσεις, ζω ενάρετο βίο ΑΝΤ. κολά-
ζοµαι 3. (γενικότ.) δεν σιτίζοµαι κανονικά, απέχω από το φαγητό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < νηστις «νηστικός» < *νή-εδ-τις < νη- στερητ. (βλ. κ. νή-
νεµος) + θ. -εδ- τού ρ. έδω «τρώγω» (βλ. κ. έδεσµα), οπότε η λ. θα σή-
µαινε «αυτός που δεν τρώει»]. 

νηστήσιµος, -η, -ο (σχολ. ορθ. νηστίσιµος) (για τροφές) αυτή που 
επιτρέπεται την περίοδο τής νηστείας: ~ γλυκά ΣΥΝ. σαρακοστιανός 
ΑΝΤ. αρτύσιµος. [ΕΤΥΜ. < νηστ(εύω) + παραγ. επίθηµα -ήσιµος]. 

νήστιδα (η) {νήστιδων} ΑΝΑΤ. το µεσαίο τµήµα τού λεπτού εντέρου. 
[ΕΤΥΜ < a-Pi- νήστις, -ιδος (βλ. λ. νηστεύω), επειδή διαρκώς είναι κε-
νό]. 

νηστικάδα (η) (λαϊκ.) η άσχηµη µυρωδιά τής αναπνοής κάποιου που 
δεν έχει φάει: ενοχλητική ~ ΣΥΝ. κακοσµία. 

νηστικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό αυτός που δεν έχει φάει: τα παιδιά δεν 
πρέπει να φεύγουν νηστικά για το σχολείο || µένω | κοιµάµαι ~ ΑΝΤ. 
φαγωµένος, χορτάτος· ΦΡ. (παροιµ.) νηστικό αρκούδι δεν χορεύει βλ. 
λ. αρκούδι. [ΕΤΥΜ; αρχ. < νήστις, βλ. κ. νηστεύω]. 

νηστίσιµος, -η, -ο → νηστήσιµος 
νηφάλιος, -α, -ο 1. αυτός που διατηρεί την ηρεµία και την αταραξία 

του: αντιµετώπισε ~ τους προπηλακισµούς τού πλήθους ΣΥΝ. ατάρα-
χος, ήρεµος, ψύχραιµος ΑΝΤ. εκτός εαυτού, συγχισµένος, αναστατω-
µένος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από πνευµατική δι-
αύγεια και ευθυκρισία: ~ δάσκαλος | υπολογισµός | εκτιµήσεις ΣΥΝ. 
διαυγής ΑΝΤ. συγχισµένος. — νηφάλια | νηφαλίως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < νήφω «είµαι νηφάλιος, εγκρατής - απέχω από οινοπο-
σία», που συνδ. µε αρµ. nawt'i «νηφάλιος» (< *näbh-t-). Παράγ. νήπ-
της, νηπτ-ικός, άνα-νήφω κ.ά.]. 

νηφαλιότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ηρεµία, η αταραξία: αντιµε-
τωπίζω το θέµα µε ~. 

νήφω ρ. αµετβ. {ένηψα} (αρχαιοπρ.) 1. είµαι νηφάλιος, δεν είµαι µε-
θυσµένος 2. (µτφ.) (α) έχω πνευµατική διαύγεια (β) είµαι ήρεµος. 
[ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. νηφάλιος]. 

νήψη (η) {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση πνευµατικής εγρή-
γορσης, που σχετίζεται µε τη νηφαλιότητα και τη σωφροσύνη · 2. η 
ανάκτηση των δυνάµεων µετά από ασθένεια ΣΥΝ. ανάρρωση. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. νήψις < αρχ. νήφω, βλ. λ. νηφάλιος]. 

νι (το) → νυ 
νια (η) (λαϊκ.) η νεαρή γυναίκα: βγήκαν οι νιες στη ρούγα ΣΥΝ. κοπέ-

λα, κορίτσι ΑΝΤ. γριά. [ΕΤΥΜ < νέα (µε καταβιβασµό τόνου και 
συνίζηση)]. 

Νιαγάρας (ο) ποταµός τής Β. Αµερικής, που αποτελεί φυσικό όριο 
µεταξύ τού Καναδά και των Η.Π.Α., πηγάζει από τη λίµνη Ίρι, εκβάλ-
λει στη λίµνη Οντάριο και είναι γνωστός για τους περίφηµους κα-
ταρράκτες του (οι καταρράκτες τού Νιαγάρα). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Niagara, πιθ. < ινδιάν. nee-agg-arah «καταιγιστικά νερά» ή από ινδιάν. 
λ. που σηµαίνει «γη χωρισµένη στα δύο»]. 

νιαν ιά (τα) (στη γλώσσα των νηπίων και ευρύτερα-οικ.) η λειωµένη 
τροφή: έκανε το κρέας | το ρύζι | τα µακαρόνια ~. 



νιάνιαρο 1183 νικολαίτισµός 
 

[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. 
νιάνιαρο (το) 1. το πολύ µικρό παιδί 2. (µειωτ.) για κάποιον που συ-

µπεριφέρεται σαν µικρό παιδί ή ως προσφώνηση από κάποιον µεγα-
λύτερο σε ηλικία προς κάποιον πολύ νεότερο, για να τονιστεί η δια-
φορά τής ηλικίας. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < νανάρισµα | νανούρισµα µε επίδρ. τού 
νιανιά «λειωµένη τροφή για µωρά» ή < βεν. gnagnara «ελαφρά παι-
δική νόσος» (πβ. ιταλ. gnagnera), εκφραστ. λ.]. 

νιάου (το) {άκλ.} η φωνή τής γάτας ΣΥΝ. νιαούρισµα-  ΦΡ. (τι) κάνει 
νιάου-νιάου στα κεραµίδια; για κάτι ολοφάνερο ή πολύ εύκολο να το 
βρει κανείς. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητική λ.]. 

νιαουρίζω ρ. αµετβ. {νιαούρισα} 1. βγάζω τη χαρακτηριστική φωνή 
τής γάτας: οι γάτες νιαουρίζουν, όταν θέλουν να τις ταΐσουµε 2. (µτφ.) 
(α) βγάζω ψιλή φωνή: νιαουρίζει κάθε φορά που θέλει να ζητήσει κάτι 
από τον άντρα της (β) κλαψουρίζω. — νιαούρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
Ονοµατοποιηµένη λ.]. 

νιάσιµο (το) {νιασίµ-ατος | -ατα, -άτων) (λαϊκ.) η πρώτη καλλιέργεια 
χέρσου χωραφιού. 
[ΕΤΥΜ. < *νεάσιµο < αρχ. νεώ (-άω) «οργώνω, καλλιεργώ» (βλ. λ. νέα-
ση)]. 

νιάτα (τα) 1. η νεαρή ηλικία κάθε ανθρώπου: στα ~ του ήταν λεβε-
ντάνθρωπος || «να 'σαν τα ~ δυο φορές, τα γηρατειά καµία» (δηµοτ. 
τραγ.) || πικρά ! µαύρα | ευτυχισµένα -1| «λειώνουν τα ~ µας στη βιο-
πάλη» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. νεότητα, νιότη ANT. γηρατειά, ωριµότητα- ΦΡ. 
(α) να χαρείς τα νιάτα σου (και την οµορφιά σου) (i) ευχή για κά-
ποιον που κάνει καλή πράξη ή δίνει ελεηµοσύνη ΣΥΝ. να σ' έχει καλά 
ο θεός, την ευχή µου να 'χεις (ii) παρακλητικά σε κάποιον να σταµα-
τήσει κάτι που µας ενοχλεί, µας πιέζει ή για να κάνει κάτι που θέ-
λουµε: ~, δώσε µου ένα ποτήρι νερό, γιατί δεν αισθάνοµαι καλά || ~, 
µη µε πιέζεις να σου απαντήσω· δεν ξέρω περισσότερα (β) κρίµα (σ)τα 
νιάτα (κάποιου) (i) για ανθρώπους που χαραµίζουν τη νεότητα τους 
σε πράξεις επιπόλαιες ή κακές, γι' αυτούς που κάνουν πράγµατα α-
νάρµοστα προς τη νεαρή τους ηλικία: Του έχει πάρει τα µυαλά η εύ-
κολη ζωή. ~ του! ΣΥΝ. αλίµονο του (ii) για ανθρώπους που τους τυ-
χαίνουν συµφορές ή πεθαίνουν σε νεαρή ηλικία: Να πάει έτσι στα εί-
κοσι του από τροχαίο! ~ του! (γ) να 'χα τα νιάτα σου µακαρισµός για 
τα νεαρά άτοµα, συνήθ. σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι νέοι στε-
νοχωρούνται χωρίς σοβαρό λόγο: ~ και τίποτε δεν θα µ' ένοιαζε! 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που βρίσκονται σε νεαρή ηλικία: ε-
παναστατηµένα | ατίθασα | οργισµένα | αθάνατα | εύθυµα | ευτυχι-
σµένα | ξέγνοιαστα | τρυφερά | ωραία ~ || τα ~ δεν έχουν τίποτε ανά-
γκη! ΣΥΝ. νεολαία ANT. (σκωπτ.) γερουσία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < νεάτα (µε συνίζηση) < νεότα (κατά το γεράµατα) < 
αρχ. νεότης (µε αλλαγή γένους)]. 

νίβω ρ. µετβ. {ένιψα, νίφτηκα} πλένω (το πρόσωπο και τα χέρια) µε 
νερό: ένιψες τα χέρια σου, προτού καθίσεις στο τραπέζι; || νίβεται 
κάθε πρωί ΣΥΝ. καθαρίζω· ΦΡ. (παροιµ.) το' να χέρι νίβει τ' άλλο και 
τα δυο το πρόσωπο στις περιπτώσεις που υπάρχουν αµοιβαία συµ-
φέροντα οι άνθρωποι συνεργάζονται, βοηθούν ο ένας τον άλλον. — 
νίψιµο (το). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. νίπτω (βλ.λ.) από τον αόρ. ένιψα, κατά το σχήµα 
σκάπτω - έσκαψα - σκάβω, θάπτω - έθαψα - θάβω]. Νίγηρας (ο) 
(γαλλ. République du Niger = ∆ηµοκρατία τού Νίγηρα) 1. κράτος τής 
∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Νιάµεϊ, επίσηµη γλώσσα τη Γαλλική και 
νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας 2. ποταµός 
τής ∆. Αφρικής που πηγάζει από τα υψίπεδα τής Γουινέας και 
εκβάλλει στον Κόλπο τής Γουινέας. — νιγηρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. Niger (από τον οµώνυµο ποταµό), o ποταµός φέρει 
την τοπική ονοµασία egeru n-igereuen «ποταµός των ποταµών» 
(γλώσσα Τουαρέγκ), τής οποίας το δεύτερο τµήµα (η-igereuen) 
αποτέλεσε την αφετηρία τού ονόµατος, πιθ. µε την παρετυ-µολ. επίδρ. 
τού λατ. niger «µαύρος»]. Νιγηρία (η) (αγγλ. Federal Republic of 
Nigeria = Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία τής Νιγηρίας) κράτος τής ∆. 
Αφρικής µε πρωτεύουσα την Αµπούτζα, επίσηµη γλώσσα την 
Αγγλική και νόµισµα το νάιρα. — Νιγηριανός (ο), Νιγηριανή (η). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Nigeria (οπτικό δάνειο), από τον ποταµό Νίγηρα που 
διασχίζει τη χώρα. Βλ. λ. Νίγηρας]. Νιγρίτα (η) πόλη τής Κ. 
Μακεδονίας στον νοµό Σερρών. [ΕΤΥΜ Ο οικισµός ιδρύθηκε, 
πιθανότατα, τον 16ο αι. και εικάζεται ότι έφερε αρχικώς την 
ονοµασία Νέοι Αγρότες, από όπου προήλθε και η σηµερινή ονοµασία, 
ίσως µε τη µεσολάβηση σλαβ. τύπου]. Ν.Ι.Ε.Ε. (το) Νοσηλευτικό 
Ίδρυµα Εκκλησίας Ελλάδος. Ν.Ι.Ε.Ν. (το) Νοσηλευτικό Ίδρυµα 
Εµπορικού Ναυτικού. Νίκαια (η) 1. πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας, 
πρωτεύουσα τού οµωνύµου βασιλείου που ίδρυσαν οι Βυζαντινοί µετά 
την κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 
(1204-1261)- εκεί πραγµατοποιήθηκαν δύο Οικουµενικές Σύνοδοι τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας (η Α' το 325 και η Ζ' το 787) 2. δήµος τής 
Αττικής 3. πόλη τής ΝΑ. Γαλλίας στην Κυανή Ακτή. 
[ΕΤΥΜ. Η µικρασιατική πόλη φέρει µτγν. τοπωνύµιο οφειλόµενο στον 
Λυσίµαχο (εκ των διαδόχων τού Μ. Αλεξάνδρου), τού οποίου η σύζυ-
γος ονοµαζόταν Νίκαια (< νίκη), o Λυσίµαχος ανοικοδόµησε και µε-
τονόµασε την πόλη µετά τη µάχη τής Ιψού (301 π.Χ.). Η σηµερινή 
τουρκ. ονοµασία Iznik ανάγεται στην Ελληνική (< εις Νίκαιαν). Η 
γαλλ. πόλη Nice ιδρύθηκε τον 3ο αι. π.Χ. από Έλληνες αποίκους, οι 
οποίοι την αφιέρωσαν στη θεά Νίκη]. Νίκανδρος (ο) {-ου κ. -
άνδρου} 1. αρχαίος Έλληνας επικός ποιητής και γραµµατικός (2ος αι. 
π.Χ.) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη- 

σίας. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < νίκη + άνήρ, ανδρός]. 

Νικαράγουα (η) (ισπ. Republica de Nicaragua = ∆ηµοκρατία τής Νι-
καράγουας) κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα τη Μανάγκουα, 
επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα τη χρυσή κόρδοβα. — 
Νικαραγουανός (ο), Νικαραγουανή (η), νικαραγουανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Nicaragua < ινδιάν. Nicarao, όνοµα τοπικού Ινδιάνου φυ-
λάρχου, τον οποίο συνάντησε το 1522 ο Ισπανός εξερευνητής Gil 
Gonzalez]. 

νίκελ (το) → νικέλιο 
νικελίνης (ο) {νικελινών} ΟΡΥΚΤ. αρσενικούχο ορυκτό τού νικελίου-

κόκκινος νικελιοπυρίτης. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. Nickelin]. 
νικέλιο (το) [1861] {νικελίου} ΧΗΜ. σκληρό αργυρόλευκο µεταλλικό 

στοιχείο (σύµβολο Ni) χρήσιµο στην επικάλυψη µεταλλικών αντικει-
µένων καθώς οξιδώνεται δύσκολα- χρησιµοποιείται ακόµη σε κράµα-
τα και σε καταλύτες (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). Επίσης νίκελ {άκλ.}. 
— νικέλινος, -η, -ο [1894] κ. νίκελ επίθ. {άκλ.}. [ΕΤΥΜ. < νίκελ < 
γερµ. Nickel, που αποσπάστηκε από το Kupfer-nickel «χαλκός τού 
Νίκελ» (επειδή το µέταλλο έµοιαζε µε χαλκό, αλλά δεν µπορούσε να 
αξιοποιηθεί) < Kupfer «χαλκός» + Nickel, ονοµασία γερµ. 
θεότητας]. 

νικελιοόχος, -ος, -ο αυτός που περιέχει νικέλιο: ~ µετάλλευµα. 
[ΕΤΥΜ. < νικέλιο -Ι- -ούχος (< έχω), απόδ. τού γαλλ. nickélifère]. 

νικελώνω ρ. µετβ. [1894] {νικέλω-σα, -θηκα, -µένος} επικαλύπτω µε-
ταλλικό σκεύος ή επιφάνεια µε στρώµα νικελίου, για -να προστατευ-
θεί από την οξίδωση ΣΥΝ. επινικελώνω ΑΝΤ. οξιδώνω. — νικέλωση (η) 
κ. νικέλωµα (το) [1898]. 

Νίκη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. η θεά που προσωποποιούσε την επικράτηση επί 
των αντιπάλων: το άγαλµα τής Απτέρου Νίκης 2. (συνεκδ.) το άγαλµα 
που αναπαριστά την παραπάνω θεά: η ~ τής ∆ήλου | τής Σαµοθράκης 
| τού Παιωνίου 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ουσ. 
νίκη (βλ.λ.)]. 

νίκη (η) {νικών} 1. η επικράτηση σε µάχη ή πολεµική σύγκρουση: τα 
στρατεύµατα µας επέτυχαν περίτρανη ~ εναντίον τού εχθρού || εθνική | 
ένδοξη | ηρωική | ιστορική | λαµπρή | µεγαλειώδης | σαρωτική | σίγουρη 
| ανέλπιστη ~ || κερδίζω | πετυχαίνω | αποβλέπω σε | επιθυµώ | χάνω τη 
- ΣΥΝ. κατίσχυση, υπερίσχυση ΑΝΤ. ήττα 2. (γενικότ.) η επικράτηση 
σε κάθε είδους αγώνα ή αντιπαράθεση: πολύτιµη βαθµολογικά ~ 
πέτυχε ο Απόλλων Πατρών στο πρωτάθληµα µπάσκετ || χάνω µέσα 
από τα χέρια µου σίγουρη ~ || εντυπωσιακή ~ στις εκλογές ΣΥΝ. 
επιτυχία, επιβολή, υπερίσχυση, κατίσχυση ΑΝΤ. ήττα- ΦΡ. (α) ΑΘΛ. 
νίκη στα σηµεία (i) για τις περιπτώσεις πυγµαχικού αγώνα που δεν 
λήγει µε νοκ-άουτ ή µε εγκατάλειψη ενός από τους δύο αντιπάλους, 
αλλά ο νικητής αναδεικνύεται από τους κριτές µε βάση την 
προσπάθεια των πυγµάχων κατά τη διάρκεια τού αγώνα και από 
τους βαθµούς που συγκέντρωσαν: πετυχαίνω - (ii) (µτφ.) για τις πε-
ριπτώσεις αντιπαραθέσεων, στις οποίες η επικράτηση τού ενός κρί-
θηκε στις λεπτοµέρειες (β) πύρρειος νίκη βλ. λ. πύρρειος (γ) καδµεία 
νίκη βλ. λ. καδµείος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθεί η σύνδεση µε το ουσ. νεϊκος 
«φιλονικία, έριδα», ενώ πολύπλοκη σηµασιολ. εξέλιξη προϋποθέτει ο 
συσχετισµός µε το λετ. nîcam «(πορεία) σύµφωνα µε το ρεύµα». Ήδη 
στον Όµηρο η λ. περιέγραφε κυρ. τον θρίαµβο που κατακτάται στο 
πεδίο τής µάχης ή στον αγωνιστικό χώρο, καλύπτοντας εν µέρει το 
σηµασιολ. πεδίο τής λ. κράτος]. Νικήτας (ο) 1. όνοµα αγίων, 
πατριαρχών, επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < αρχ. νίκη (βλ.λ.)]. 
νικητήριος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη νίκη: ~ σάλ-
πισµα | γκολ ΣΥΝ. επινίκιος 2. νικητήρια (τα) (νικητήριων) οι ύµνοι 
για τη νίκη ή τον νικητή: «τη υπερµάχω στρατηγώ τα ~» (Ακάθιστος 
Ύµνος) ΣΥΝ. παιάνας. νικητής (ο) [µτγν.], νικήτρια (η) [µτγν.] 
{νικητριών} πρόσωπο που υπερισχύει σε κάθε είδους αναµέτρηση, 
που επιτυγχάνει νίκη: ο ~ τής µάχης | τού πολέµου | των εκλογών | τής 
κούρσας | τής αθλητικής αναµέτρησης || βγήκε ~ στη µάχη του µε τον 
καρκίνο || βγαίνω | αναδεικνύοµαι ~ II οι ηττηµένοι είναι στο έλεος των 
~ ΣΥΝ. κερδισµένος ΑΝΤ. ηττηµένος, χαµένος- ΦΡ. ο µεγάλος νικητής 
αυτός που έχει επιτύχει τη µεγαλύτερη νίκη σε κάτι: «ο ~ των 
αµερικανικών εκλογών ήταν ο νυν πρόεδρος και λιγότερο το κόµµα 
του» (εφηµ.) || ο ~ τού σηµερινού παιχνιδιού. 
Νικηφόρος (ο) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας 2. όνοµα Βυζαντινών αυτοκρατόρων και αξιωµατού-
χων: Νικηφόρος Φωκάς 3. ανδρικό όνοµα. [ETYM^µτγν. κύρ. όν. < 
αρχ. επίθ. νικηφόρος (βλ.λ.)]. νικηφόρος, -ος/-α, -ο αυτός που οδηγεί σε 
νίκη: ~ εκστρατεία | πόλεµος | αποτέλεσµα. — νικηφόρα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νίκη + -φόρος < φέρω]. Νικίας (ο) 1. αρχαίος 
Αθηναίος πολιτικός και στρατηγός (470-413 π.Χ.), γνωστός από τη 
συνθήκη ειρήνης που συνήψε το 421 π.Χ. µε τη Σπάρτη (νικίειος 
ειρήνη) 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν· < νίκη + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. Άρχ-ίας, 
Ίππ-ίας, Καλλ-ίας]. Νικόδηµος (ο) {-ου κ. -ήµου} 1. όνοµα αγίων, 
πατριαρχών, επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ ο Αγιορείτης 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αρχική σηµ. «νίκη τού δήµου», 
< νίκη + δήµος. Πβ. κ. Νικόλαος]. νικολαϊτισµός (ο) ΘΡΗΣΚ. 
χριστιανική αίρεση τού Ιου αι., γνωστή για τα ελευθεριάζοντα ήθη 
των µελών της. — νικολαΐτης (ο). 
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[ΕΤΥΜ. < µτγν. Νικολαΐται, οπαδοί χριστιανικής αίρεσης Γνωστικών, που 
υποστήριζαν ότι έλκουν την προέλευση τους από τον «Νικόλαον προσήλυτον 
Άντιοχέα» (Κ.∆. Πράξ. 6, 5), ο οποίος είχε διοριστεί διάκονος από τους 
Αποστόλους]. 

Νικόλαος (ο) (Νικολάου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας: Άγιος ~ (προστάτης των ναυτικών και τού Πολεµικού 
Ναυτικού) 2. όνοµα ηγεµόνων και πριγκίπων: τσάρος | πρίγκιπας ~3. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Νίκος. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < νίκη + λαός]. 

Νικολέτα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. Nicolette, υποκορ. τού Nicole, 
θηλ. τού Nicola | Nicholas (< µτγν. Νικόλαος)]. 

Νικοµήδεια (η) πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας στην Προποντίδα, µε έντονο 
ελληνικό στοιχείο µέχρι το 1922. 
[ΕΤΥΜ. Η πόλη οφείλει το όνοµα της στον ιδρυτή της Νικοµήδη Α' (< νίκη + -
µήδης < µήδος «σκέψη, σχέδιο αποφάσεως», βλ. κ. Μήδεια), βασιλιά τής 
Βιθυνίας, ο οποίος την οικοδόµησε το 264 π.Χ. στη θέση τής αρχ. 'Ολβίας, 
αποικίας των Μεγαρέων. Η σηµερινή τουρκ. ονοµασία Izmit προέρχεται από 
παραφθορά τής ελλην. εις (Νικο)µήδειαν], 

νικοτίνη (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αλκαλοειδής οργανική ένωση που 
βρίσκεται στα φύλλα τού καπνού, είναι τοξική και επιδρά στο αναπνευστικό 
και κυκλοφορικό σύστηµα, προκαλώντας επίσης ζαλάδα και διαταραχές στην 
όραση και την ακοή, καθώς και µακροπρόθεσµες βλάβες· χρησιµοποιείται 
στην παρασκευή εντοµοκτόνων. — νικοτινικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. nicotine < νεολατ. (nerba) nicotiana, «το φυτό τού 
Nicot», από το όνοµα τού Γάλλου πρέσβεως J. Nicot (1530-1600), για τον 
οποίο λέγεται ότι εισήγαγε τον καπνό στη Γαλλία]. 

νικοτινίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η δηλητηρίαση που 
οφείλεται σε κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας νικοτίνης από τον 
οργανισµό. Επίσης νικοτινισµός (ο). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
nicotinisme]. 

νικοτινικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη νικοτίνη. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. nicotinique]. 

νικώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {νικάς... | νίκ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. υπερισχύω 
των αντιπάλων µου στη µάχη, αλλά και σε κάθε είδους αντιπαράθεση: ο 
εχθρός νίκησε τελικά τον στρατό µας || καµιά οµάδα δεν νίκησε: ήρθαν 
ισόπαλες || ο τραυµατίας νίκησε στη µάχη µε τον θάνατο (= επέζησε) ΣΥΝ. 
κερδίζω, επικρατώ, κατισχύω ANT. ητ-τώµαι, χάνω· ΦΡ. νικώ κατά κράτος 
επικρατώ ολοκληρωτικά, σε όλα τα επίπεδα ΑΝΤ. ηττώµαι κατά κράτος 2. 
ξεπερνώ τους άλλους, έχοντας καλύτερη απόδοση (σε κάτι): τον νίκησε στο 
σκάκι | στο τραγούδι | στο τρέξιµο ΑΝΤ. µένω πίσω, χάνω 3. θέτω υπό τον 
έλεγχο µου: µην αφήσεις τους πειρασµούς να σε νικήσουν! || προσπάθησε να 
νικήσεις τον φόβο για τα ύψη || τον νίκησε η αδυναµία του για το ποτό ΣΥΝ. 
καταβάλλω, καταστέλλω, επιβάλλοµαι ΑΝΤ. ηττώµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. νικώ (-
άω) < νίκη (βλ.λ.)]. 

Νίκων (ο) {Νίκων-ος, -α} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: όσιος ~ ο 
«Μετανοείτε» 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Νίκωνας. [ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. 
όν. < νίκη]. 

νίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ. κ. συνήθ. µειωτ.) ζηµιά, καταστροφή: η 
οµάδα έπαθε µεγάλη ~, χάνοντας µε µεγάλη διαφορά µέσα στην έδρα της ΣΥΝ. 
πανωλεθρία, συµφορά ΑΝΤ. θρίαµβος, επιτυχία. [ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
µεσν. *νίλα < µτγν. λατ. nila, ουδ. πληθ. τού nil | nihil «τίποτε, ουδέν»]. 

Ν.Ι.Μ .Τ.Σ. (το) Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού. 
V!vi (το) → νηνί 
νιόβγαλτος, -η, -ο (εκφραστ.-λογοτ.) πρόσωπο που τώρα ξεκινά, που δεν έχει 

πολλές εµπειρίες: στον έρωτα είναι ~ ΣΥΝ. άπειρος, πρωτόπειρος, αρχάριος 
ΑΝΤ. ξεβγαλµένος, έµπειρος. 

Νιόβη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Φρυγίας Ταντάλου, η οποία, αφού 
γέννησε επτά γυιους και επτά κόρες, ειρωνεύθηκε τη Λητώ, επειδή είχε µόνο 
δύο παιδιά, µε αποτέλεσµα ο Απόλλων και η Αρτεµις να σκοτώσουν τα παιδιά 
της (εκτός από δύο) 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αγν. ετύµου]. 

νιόβιο (το) [1887] {νιοβίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Nb) (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. niobium < αρχ. Νιόβη. Ονοµάστηκε έτσι επειδή 
είναι συγγενές (στο περιοδικό σύστηµα) µε το χηµικό στοιχείο ταντάλιο, όπως 
(στη µυθολογία) η Νιόβη ήταν κόρη τού Ταντάλου]. 

νιογάµπρια (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το ζευγάρι των νεόνυµφων. 
νιό γα µπρος (ο) (λαϊκ.) ο άντρας που έχει πρόσφατα νυµφευθεί: όσο ήταν ~, η 

πεθερά του τον περιποιόταν ΣΥΝ. νιόπαντρος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. νεόγαµπρος 
(µε συνίζηση) < νεο- + γαµπρός]. 

νιογέννητος, -η, -ο → νεογέννητος 
VIÓK! (το) {άκλ.} ζυµαρικό σε µικρά κοµµάτια, τού οποίου η ζύµη περιέχει 

και πατάτα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. gnocco | nocco, αβεβ. ετύµου, ίσως < λατ. *uni-occo, υποκ. τού 
unio «στρογγυλό αντικείµενο (π.χ. µαργαριτάρι)». Κατ' άλ-λους,η λ. είναι 
προρρωµαϊκής αρχής (ίσως λογγοβαρδική)]. 

νιονιό (το) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) το µυαλό: αν έχεις λίγο ~, θα κάνεις ό,τι σου 
λέω. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < διαλεκτ. ιταλ. gnogno «ανόητος, αδαής» (πβ. ισπ. nono)]. 

νιόνυφη (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) η γυναίκα που µόλις έχει παντρευτεί 
ΣΥΝ. νιόπαντρη. [ΕΤΥΜ < µεσν. νεόνυµφη (µε συνίζηση) < νεο- + νύµφη]. 

νιόπαντρος, -η, -ο 1. αυτός που µόλις ή πρόσφατα έχει παντρευτεί: ~ γυναίκα | 
ζευγάρι 2. νιόπαντροι (οι) το ζευγάρι που µόλις έχει πα- 

ντρευτεί ΣΥΝ. νεόνυµφοι. 
[ΕΤΥΜ. < νιο- (< νεο-) + -παντρος < ύπανδρος]. 

Νιος (η) (διαλεκτ.) η Ίος (βλ.λ.). — Νιώτης (ο), Νιώτισσα (η), νιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Από τη µεσν. συνεκφορά την Ίό (µε καταβιβασµό τόνου και 
συνίζηση) < αρχ. 7ος (βλ.λ.)]. 

νιος, -α, -ο (λαϊκ.) νέος (βλ.λ.)· ΦΡ. ήµουνα νιος και γέρασα για να δηλωθεί ότι 
έχει παρέλθει πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα από τότε που εξαγγέλθηκε ή 
άρχισε να ισχύει κάτι: «~ ακούγοντας για την καταπολέµηση τής 
γραφειοκρατίας» (εφηµ). [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. νέος (βλ.λ.), µε καταβιβασµό 
τόνου και συνίζηση]. 

νιοστός, -ή, -ό (καθηµ.) πολλοστός- για κάτι που λέγεται, γίνεται πολλές φορές, 
σε ΦΡ. όπως: στο λέω για ~ φορά (όπου δηλώνεται και η ενόχληση τού 
οµιλούντος) || είναι η ~ φορά που το κάνεις. [ΕΤΥΜ. Από τον αριθµό ν στα 
µαθηµατικά, όπου δηλώνει αυτόν που αναφέρεται στη νιοστή τάξη, πβ. γαλλ. 
ennième. Ίσως ανάγεται στο αρχικό γράµµα τού λατ. numerus «αριθµός», 
δηλώνοντας οποιονδήποτε αριθµό]. 

νιΟτη (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. η νεότητα (βλ.λ.): πέρασε ξέγνοιαστη - 
|| χιλιόχαρη | βασανισµένη ~ ΣΥΝ. νιάτα ΑΝΤ. ωριµότητα, γηρατειά 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που βρίσκονται στην παραπάνω ηλικία: 
παράτολµη | άδολη | άµυαλη | άστατη ~ ΣΥΝ. νιάτα, νεολαία ΑΝΤ. γερουσία. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. νιότη)ς) < αρχ. νεότης]. 

νιούτον (το) {άκλ.} ΦΥΣ. µονάδα µετρήσεως τής δύναµης (σύµβολο Nt ή Ν). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Newton, από το όνοµα τού διάσηµου Άγγλου µαθηµατικού 
και φυσικού Νεύτωνος (Sir Isaac Newton)]. 

νιούτσικος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που βρίσκεται σε νεαρή ηλικία. 
νιόφερτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει φθάσει πρόσφατα κάπου: ~ έθιµο | 

κάτοικος ΣΥΝ. νεοφερµένος ΑΝΤ. παλιός. 
νιπτήρας (ο) 1. σκεύος µε φαρδιά, υπερυψωµένα και ανοιχτά τοιχώµατα, ώστε 

να περικλείει νερό ή εντοιχισµένο έπιπλο µπάνιου µε ανάλογο σχήµα και 
σύνδεση µε τα συστήµατα υδροδότησης και αποχέτευσης, που χρησιµεύει 
στην καθαριότητα των χεριών και τού προσώπου: µαρµαρένιος | φορητός | 
χτιστός | σπασµένος | βρόµικος | αστραφτερός | απολυµασµένος ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
λαβοµάνο 2. ΕΚΚΛΗΣ. Ακολουθία τού Νιπτήρος ακολουθία που τελείται το 
βράδυ τής Μεγάλης Τετάρτης (όρθρος τής Μ. Πέµπτης) σε ανάµνηση τής 
σχετικής πράξης τού Χριστού (που έπλυνε τα πόδια των δώδεκα µαθητών 
του). [ΕΤΥΜ < µτγν. νιπτήρ, -ήρος < αρχ. νίπτω (βλ.λ.)]. 

νίπτω ρ. µετβ. {ένιψα} (λόγ.) νίβω- ΦΡ. (α) νίπτω τας χείρας µου για τους 
ανθρώπους που αποποιούνται κάθε ευθύνη, που προτιµούν να µην αναµιχθούν 
σε υπόθεση, στην οποία θα µπορούσαν να παρέµβουν (από την πράξη τού 
Πόντιου Πιλάτου, Κ.∆. Ματθ. 27, 24) (β) νί-ψον ανοµήµατα µη µόναν όψιν 
(καρκινική επιγραφή) να εξαγνιστείς από τις αµαρτίες σου και όχι µόνο να 
καθαρίσεις το πρόσωπο σου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νίζω (πβ. σκάπτω - σκάβω, 
θάπτω - θάβω) < *nigw-jo, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *neigw- «πλένω», πβ. 
σανσκρ. nénekti «πλένει», αρχ. ιρλ. nigim «πλένοµαι» κ.ά. Οµόρρ. νιπτ-ήρ. Το 
ρ. νίπτω | νίζω αναφερόταν στο πλύσιµο µεµονωµένων µερών τού σώµατος 
(χεριών, ποδιών), ενώ το ρ. λούω δήλωνε το πλύσιµο ολόκληρου τού σώµατος 
και το ρ. πλύνω χρησιµοποιήθηκε κυρ. σχετικά µε το πλύσιµο υφασµάτων και 
ρούχων]. 

νιρβάνα (η) [1867] {χωρ. πληθ.} 1. (στον βουδισµό) η κατάσταση µακα-
ριότητας, στην οποία καταργείται η συναίσθηση τού «εγώ» και το άτοµο 
απαλλάσσεται από κάθε επιθυµία ή πόνο και καταλήγει στην τελειότητα, την 
ένωση µε το θείο 2. (µτφ.) η κατάσταση απάθειας στην οποία βρίσκεται ένα 
άτοµο, όταν δεν τον συγκινεί τίποτε από όσα συµβαίνουν γύρω του: «µετά την 
αγανάκτηση, η ελληνική κοινωνία επανέρχεται στον κανονικό της ρυθµό, στη 
θανατηφόρο ~ της» (εφηµ.) 3. (µτφ.) η κατάσταση στην οποία κάποιος µοιάζει 
να µην έχει επαφή µε το περιβάλλον του, µένει ανέκφραστος και απαθής, 
χωρίς να αντιδρά σε εξωτερικά ερεθίσµατα (συχνά υπό την επίδραση τοξικών 
ουσιών). 
[ΕΤΥΜ. < σανσκρ. nirvana «εξάλειψη, σβήσιµο» < ni(s)- «έξω, εκτός» + vati 
«πνέει»]. 

νισάφι (το) {άκλ.} το έλεος, η ευσπλαχνία· (συνήθ. ως επιφών.) αρκετά: ~ πια! 
Σε βαρέθηκα! ΣΥΝ. αµάν, φθάνει! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. insaf, µε διαχωρισµό τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος]. 

νισεστές (ο) {νισεστέδες} αµυλάλευρο που χρησιµοποιείται στη µαγειρική και 
την παρασκευή κόλλας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. ni§asta < περσ. niSästa «άµυλο»]. 

νισουάζ (η/το) {άκλ.} 1. σάλτσα από ζωµό κρέατος Kat λαχανικών µε πουρέ 
ντοµάτας 2. σαλάτα που περιέχει ξερά φασόλια, πατάτες, ντοµάτα, ελιές και 
φιλέτα αντζούγιας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. (salade) niçoise, από την πόλη Nice (Νίκαια) τής Γαλλίας]. 

Νίς)σ)α (η) πόλη τής ΝΑ. Γιουγκοσλαβίας, η αρχαία Ναϊσσός, πατρίδα τού 
Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
[ΕΤΥΜ. < σλαβ. NiS < µτγν. Ναϊσσός, αγν. ετύµου. Ορισµένοι θεωρούν ότι 
και οι δύο ονοµασίες συνδέονται µε τον γειτονικό ποταµό NiSava (< αρχ. 
σλαβ. *niz «κατώτερος, χαµηλός»)]. 

Νίσυρος (η) {Νισύρου} νησί των ∆ωδεκανήσων Ν. τής Κω. [ΕΤΥΜ αρχ. 
τοπωνύµιο, αγν. ετύµου, πιθ. προελλην., αφού οι πρώτοι κάτοικοι τού νησιού 
ήταν Κάρες]. 

νιτερέσο (το) (λαϊκ.) η οικονοµική ωφέλεια, το συµφέρον: όλο το ~ σου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιαφέρω. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. interesse (µε διαχωρισµό τού 
συµφωνικού σύµπλεγµα- 
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τος) < ρ. interessare «ενδιαφέρω, αφορώ» < λατ. interesse, απρφ. ενεστ. τού p. 
intersum, τού απρόσωπου interest «διαφέρει, ενδιαφέρει, µέλει»]. 

νίτικο (το) ψάρι που διατηρείται παστό και καπνιστό: νόστιµο | πο-λυκαιρισµένο 
~. 
[ΕΤΥΜ. < *αινίτικο < Αίνος, όνοµα αρχ. πόλης τής Ανατολικής Θράκης]. 

νιτρικός, -ή, -ό [µτγν.] ΧΗΜ. αυτός που περιέχει τη νιτρική ρίζα (Νθ~): ~ οξύ | 
νάτριο. 

νίτρο (το) ΟΡΥΚΤ. κάθε νιτρικό άλας που υπάρχει στο έδαφος διαφόρων 
χωρών (π.χ. το νιτρικό νάτριο είναι το ~ τής Χιλής και το νιτρικό κάλιο είναι 
το ~ τής Ινδίας). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νίτρον, σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. netér, αραβ. natrun. Οι λ. αυτές 
προέρχονται πιθ. από το αιγυπτ. ntr]. 

νιτρογλυκερίνη (η) [1897] (χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. πάρα πολύ ισχυρή εκρηκτική 
ύλη, που παράγεται από την επίδραση νιτρικού και θειικού οξέος σε 
γλυκερίνη, έχει τη µορφή ελαιώδους υγρού και χρησιµοποιείται τόσο στην 
παρασκευή δυναµίτιδας και άλλων εκρηκτικών όσο και για θεραπευτικούς 
σκοπούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nitroglycérine]. 

νιτσεϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Νίτσε ή τη φιλοσοφία του: ~ 
µηδενισµός | κοσµοαντίληψη. 

νιτσεϊσµός (ο) το σύνολο των θεωριών τού Φρειδερίκου Νίτσε (1844-1900), 
που στηρίζονται στη βουλησιαρχία (βλ.λ.) και περιλαµβάνουν την αντίθεση 
προς τις αρχές τού χριστιανισµού, την κριτική τής ηθικολογίας, τη θεώρηση 
τού κόσµου σε σχέση µε την τάση για απόκτηση δύναµης κ.ά. — νιτσεϊστής 
(ο), νιτσεΐστρια (η). [ΕΤΥΜ Από το όνοµα τού Γερµανού φιλοσόφου 
Friedrich Nietsche]. 

νιτσεράδα (η) 1. πανωφόρι κατασκευασµένο από µουσαµά, το οποίο είναι 
αδιάβροχο και συνήθ. το φορούν για προστασία οι ναυτικοί ΣΥΝ. αδιάβροχο 2. 
(γενικότ.) κάθε είδους κάλυµµα κατασκευασµένο από µουσαµά. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. incerata (tela) «κηρωµένο ύφασµα» (µε διαχωρισµό 
τού συµφωνικού συµπλέγµατος) < ρ. incerare «κηρώνω, επαλείφω µε κερί» < 
λατ. incero < in- + cera < αρχ. κηρός\. 

νιφάδα (η) 1. καθένας από τους µικρούς κρυστάλλους µε τη µορφή των οποίων 
πέφτει το χιόνι στη γη: άσπρες | απαλές | κρυσταλλικές | ανάλαφρες ~2. (µτφ.) 
οτιδήποτε έχει περίπου κυκλικό σχήµα και µικρό βάρος και θυµίζει νιφάδα 
χιονιού (βλ. σηµ. 1): αφράτες ~ καλαµποκιού για το πρωινό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ, < αρχ. νιφάς, -άδος, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. νείφει 
«χιονίζει» < I.E. *sneigwh-, πβ. σανσκρ snihyati «είµαι υγρός», λατ. nix 
«χιόνι» (> γαλλ. neige, ισπ. nieve), γερµ. Schnee «χιόνι», αγγλ. snow κ.ά.]. 

νιφετός (ο) η πτώση πυκνού χιονιού: βαρύς | άγριος ~ ΣΥΝ. χιονοθύελλα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ρ. νείφει «χιονίζει», βλ. κ. νιφάδα]. 

νιχίλισµός (ο) ο µηδενισµός (βλ.λ.). — νιχιλιστής (ο), νιχιλίστρια (η), 
νιχιλιστικός, -ή, -ό, νιχιλιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. nihilisme 
(< λατ. nihil «µηδέν»)]. 

νίψιµο (το) → νίβω 
νίψις (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) το πλύσιµο µε νερό (τού προσώπου και 

των χεριών). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. νίπτω (βλ.λ.)]. 
νίψον ρ. → νίπτω 
νιώθω κ. (συνήθ. ορθ. νοιώθω) ρ. µετβ. {ένιωσα} 1. αντιλαµβάνοµαι µέσω των 

αισθήσεων µου· αισθάνοµαι: - έναν τροµερό πόνο στην πλάτη | ότι κάτι 
καίγεται στην κουζίνα | να µε χτυπά κάποιος στον ώµο || - τροµερή κούραση | 
καλά στην υγεία µου | το κρύο | να µε σπρώχνουν 2. δοκιµάζω ένα συναίσθηµα 
ή βρίσκοµαι σε µια ψυχική κατάσταση: ~ προδοµένος από τους φίλους µου | 
την καρδιά µου να χτυπά δυνατά | απογοητευµένος από τη ζωή | ευτυχισµένος | 
να ξανανιώνω | να µε πιάνει πανικός | ότι δεν είµαι ευπρόσδεκτος κάπου | οίκτο 
| τύψεις | τον πόνο τού άλλου ΣΥΝ. αισθάνοµαι, συναισθάνο-µαι 3. (α) (συνήθ. 
µε άρνηση δεν) αντιλαµβάνοµαι (µέσω τής λογικής ή/και των ψυχικών 
δυνάµεων)· έχω επίγνωση: δεν νιώθει τι τον περιµένει, αν αποκαλυφθεί το 
σκάνδαλο | ότι δεν µπορεί να τα βγάλει πέρα στην αναµέτρηση | τι λέει και τι 
κάνει | τη σοβαρότητα τής πράξης του | το µάταιο τής προσπάθειας του (β) 
συµπονώ, βιώνω τα ίδια συναισθήµατα: δεν µε νιώθεις καθόλου! || σε ~, κι 
εγώ έχω περάσει απ'αυτή την κατάσταση ΣΥΝ. καταλαβαίνω, κατανοώ, γνωρίζω, 
ξέρω (γ) έχω ειδικές γνώσεις σε ορισµένο τοµέα και είµαι σε θέση να εκτι-
µήσω (κάτι): ~ από τέχνη | µουσική | επιχειρήσεις ΣΥΝ. ξέρω, σκα-µπάζω ANT. 
είµαι ανίδεος · 4. έχω την προαίσθηση ότι κάτι θα συµβεί: ~ το τέλος να 
πλησιάζει | µια αόρατη απειλή | κάποιον να µε παρακολουθεί | πως ήταν η 
τελευταία µας συνάντηση ΣΥΝ. προαισθά-νοµαι, διαισθάνοµαι ΦΡ. δεν νιώθω 
πού (µου) πάνε τα τέσσερα βλ. λ. τέσσερεις. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε την επικρατέστερη άποψη, η λ. 
προέρχεται από το ρ. γνώθω (ίσως µε ουράνωση τού -ν-) < αρχ. γι-γνώσκω 
(από τον αόρ. έγνωσα, πβ. κλώθω - έκλωσα, πλάθω - έπλασα). Κατ' άλλη 
εκδοχή, η λ. έχει την αφετηρία της στον µεσν. αόρ. ένιωσα < αρχ. ένόησα τού 
ρ. νοώ (δύσκολη φωνητική εξέλιξη). Τέλος, έχει υποστηριχθεί ότι η λ. 
σχηµατίστηκε από ρ. *έννοιώ (αόρ. *έν-νοιωσα) < αρχ. έννοια και, συνεπώς, 
πρέπει να γράφεται µε -οι-(νοιώθω)]. 

νιώσµα (το) {νιώσµ-ατος | -ατα, -άτων} το αίνιγµα. [ΕΤΥΜ. < νιώνω (άλλος τ. 
τού νιώθω), από το θ. τού αόρ. έ-νιωσ-α]. 

νιώτικος, -η, -ο → Νιος 
v.u. συντοµ.· ναυτικό µίλι. 
νόβα (ο) )άκλ.} ο νεολαµπής (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < νεολατ. nova (ενν. stella), θηλ. τού λατ. novus «νέος»]. 
νοβοκαΐνη (η) {νοβοκαϊνών} ουσία που χρησιµοποιείται ως τοπικό 

αναισθητικό. 
[ΕΤΥΜ.  Μεταφορά τού γερµ. Novocain < λατ. nov(us) «νέος»  + (Co)cain(e) 
«κοκαΐνη»]. 

νοβοπάν (το) |άκλ.} πλάκα µε τη µορφή και το χρώµα ξύλου για δευτερεύουσες 
κατασκευές (λ.χ. χωρίσµατα) και η οποία κατασκευάζεται από άχρηστα µέρη 
ξύλου (όχι πριονίδια), καλάµι, αραβόσιτο, άχυρα ρυζιού κ.ά., αφού 
ανακατευτούν µε τεχνητή ρητίνη και πιεστούν ισχυρά µε πρέσες και 
ταυτόχρονη θέρµανση. 
[ΕΤΥΜ. Εµπορική ονοµασία, πιθ. < λατ. novus «νέος» (novo-, πρόθεµ.) + 
γαλλ. pan(neau) «φύλλο πόρτας»]. 

νογάω ρ. µετβ. (λαϊκ.) γνωρίζω, έχω επίγνωση και συναίσθηση: Άσ' τον αυτόν! 
∆εν νογάει τίποτα! ΣΥΝ. καταλαβαίνω, νιώθω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. νογώ (µε 
ευφωνικό -γ-) < αρχ. νοώ]. 

νοδάρος (ο) (παλαιότ.) ο συµβολαιογράφος ΣΥΝ. νοτάριος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. 
nodaro < λατ. notarius < ρ. noto «σηµειώνω»]. 
Ν.Ο.Ε. 1. (οι) Νοµικές και Οικονοµικές Επιστήµες 2. (ο) Ναυτικός Όµιλος 
Ελλάδος. 

νοεµβριανός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στον µήνα Νοέµβριο 2. 
Νοεµβριανά (τα) τα γεγονότα που αναφέρονται στην απόβαση δυνάµεων τής 
Αντάντ στην Αθήνα στις 17 Νοεµβρίου 1916 και στις επακόλουθες 
συγκρούσεις µε τις δυνάµεις τής κυβέρνησης των Αθηνών, που οδήγησαν 
στην αποποµπή τού βασιλιά Κωνσταντίνου. 

Νοέµβριος (ο) {Νοεµβρίου} ο ενδέκατος µήνας τού έτους, ο τρίτος τού 
φθινοπώρου (µαζί µε τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο), ο οποίος έχει 30 
ηµέρες. Επίσης Νοέµβρης [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας, Οκτώβριος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. November < novem «εννέα», επειδή ο Νοέµβριος ήταν 
ο ένατος µήνας τού ρωµαϊκού ηµερολογίου]. 

νοερός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που µπορεί να γίνει αντιληπτός µε τον νου: ~ 
υπολογισµός ΣΥΝ. νοητός ΑΝΤ. αισθητός 2. αυτός που δηµιουργείται από τον 
νου, τη φαντασία: ~ σύλληψη | ταξίδι στο παρελθόν ΣΥΝ. φανταστικός ΑΝΤ. 
πραγµατικός. — νοερ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

νόηµα (το) [νοήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το ουσιαστικό περιεχόµενο που δίνει 
λογική συνοχή σε λόγο ή πράξη· ο πυρήνας γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται 
ο λόγος ή στον οποίο στηρίζεται η πράξη: δεν µπορώ να συλλάβω το βαθύτερο 
~ αυτής τής ιστορίας || η στάση που τηρεί στο θέµα δεν έχει ~ || µια χειρονοµία 
µε βαθύ ~ || TO ~ µιας παρατήρησης | ενός επιχειρήµατος || συλλαµβάνω | χάνω 
το ~ ΣΥΝ. σηµασία 2. ΓΛΟΣΣ. η σηµασία µιας ολόκληρης πρότασης και 
γενικότερα ενός µεγαλύτερου συνόλου κατ' αντιδιαστολή προς τη σηµασία 
µιας µεµονωµένης λέξης· το νόηµα µιας πρότασης για να είναι αποδεκτό 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνθήκες αληθείας (να έχει λογικό 
περιεχόµενο) (βλ. κ. ΣΧΟΛΙΟ, λ. σηµασία): το ~ τής φράσης | τής πρότασης | τής 
παραγράφου | τού κειµένου || ενώ γνωρίζω τη σηµασία κάθε λέξης στην 
πρόταση, δεν καταλαβαίνω το ~ της || αινιγµατικό | αλληγορικό | διδακτικό | 
δυσνόητο | λογικό | µεταφορικό | µυστικό | πραγµατικό | σιβυλλικό | σκοτεινό | 
στρυφνό | συµβατικό | διφορούµενο ~· ΦΡ. βγάζω νόηµα καταλαβαίνω το 
περιεχόµενο των λόγων (κάποιου): βγάζεις νόηµα από αυτά που γράφει; || δεν 
βγάζεις νόηµα από τα λόγια του- µιλάει πολύ µπερδεµένα 3. ο σκοπός, ο λόγος 
ή η πρόθεση, για τα οποία λέγεται ή γίνεται (κάτι): τι ~ έχει αυτό που έκανες; || 
η ζωή µου δεν έχει (έχει χάσει κάθε) ~ || όλα αυτά είναι χωρίς - πια- ΦΡ. (α) 
µπαίνω στο νόηµα βλ. λ. µπαίνω (β) δεν έχει νόηµα να... δεν υπάρχει λόγος 
να (γίνει κάτι), δεν χρειάζεται ή δεν αξίζει: ~ προσπαθείς να του αλλάξεις 
ιδέες- είναι δογµατικός και φανατισµένος || ~ συνεχίσουµε τον αγώνα- έχουµε 
ήδη χάσει (γ) κοιτάζω (κάποιον) µε νόηµα κοιτάζω (κάποιον) µε τρόπο που να 
αφήνει ερωτικό ή άλλο υπονοούµενο ΣΥΝ. κοιτάζω µε σηµασία · 4. η κίνηση 
τού κεφαλιού, των µατιών ή των χεριών, µε την οποία εκφράζεται ή δίνεται 
έµφαση σε ιδέα, συναίσθηµα ή γενικότερη συµπεριφορά ΣΥΝ. νεύµα, γνέψιµο- 
στη ΦΡ. (µεσν.) κάνω νόηµα (σε κάποιον) νεύω: της έκανε νόηµα να µη µιλήσει 
| να προχωρήσει | ότι συµφωνεί. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διανόηµα, σκέψη», 
< νοώ. Η σηµ. «νεύµα» είναι µεσν.]. 

νοηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε το νόηµα: η ~ συνοχή τού 
κειµένου || διαπιστώνω ~ κενό σ' αυτό το σηµείο τού διηγήµατος || η ~ συνέχεια 
των στίχων || το ~ φορτίο των λέξεων ΦΡ. νοηµατική γλώσσα η γλώσσα των 
κωφαλάλων, η οποία βασίζεται σε νοήµατα. — νοηµατικά επίρρ. 

νοηµατοδοτώ ρ. µετβ. {νοηµατοδοτείς... | νοηµατοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) αποκτώ νόηµα από κάποιον/κάτι: «η λειτουργία επιµέρους κρατικών 
τοµέων πρέπει να νοηµατοδοτείται από συγκεκριµένο κοινωνικό στόχο» (εφηµ.). 
— νοηµατοδότηση (η). [ΕΤΥΜ. < νόηµα + -δοτώ < δότης]. νοηµοσύνη (η) 
[1856] {χωρ. πληθ.} 1. (α) ο βαθµός (επίπεδο) ανάπτυξης των νοητικών 
λειτουργιών, όπως εκφράζεται από µετρήσεις µε τα λεγόµενα τεστ νοηµοσύνης 
ή τις κλίµακες νοηµοσύνης και µε δεί-κτες νοηµοσύνης (το νοητικό πηλίκο και 
τη νοητική ηλικία)· χαρακτηρίζει τους ανθρώπους και αποδίδεται σε ορισµένα 
ανώτερα θηλαστικά (π.χ. τα δελφίνια) (β) γλωσσική νοηµοσύνη η ικανότητα 
λογικής επεξεργασίας γλωσσικών ερεθισµάτων (γ) πρακτική νοηµοσύνη η 
ικανότητα λογικής επεξεργασίας οπτικών ερεθισµάτων (δ) συναισθηµατική 
νοηµοσύνη βλ. λ. συναισθηµατικός (ε) τεχνητή νοηµοσύνη κλάδος τής 
πληροφορικής επιστήµης, που στοχεύει στην κατασκευή µηχανών (ροµπότ ή 
υπολογιστών), οι οποίες µπορούν να µιµηθούν τη συµπεριφορά τού ανθρώπου, 
τον τρόπο σκέψης, τη διαδικασία αντίληψης και απόκτησης γνώσης και γενικά 
την ανθρώπινη ευφυΐα (στ) δείκτης νοηµοσύνης βλ. λ. δείκτης 2. (καθηµ.) η 
εξυπνά- 



νοήµων 1186 νοικοκύρης 
 

δα που διαθέτει κανείς: και στοιχειώδη ~ να διαθέτεις, καταλαβαίνεις 
ότι είναι ανόητο αυτό που λέει ΣΥΝ. µυαλό ΑΝΤ. ανοησία 3. (κα- 
ταχρ.) (για ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά συστήµατα κ.λπ.) η 
δυνατότητα επιλογής λειτουργιών χωρίς την ανθρώπινη παρέµβαση. 
[ΕΤΥΜ. < νοήµων (βλ.λ.). o όρος τεχνητή νοηµοσύνη αποδίδει το 
αγγλ. artificial intelligence]. 

νοήµων, -ων, -ον {νοήµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} αυτός 
που έχει την ικανότητα να σκέφτεται: θεωρούν ότι υπάρχουν νοήµονα 
όντα και σε άλλους πλανήτες! || η προσπάθεια τού ανθρώπου να 
κατασκευάσει νοήµονες µηχανές || υποτιµά το νοήµον κοινό ΑΝΤ. 
ανόητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, έξυπνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νοώ + 
παραγ. επίθηµα -µων, πβ. κ. µνή-µων]. 

νόηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. έννοια ευρύτερη από τη σκέ-
ψη, την αντίληψη και τη νοηµοσύνη, η οποία αναφέρεται σε όλες τις 
λειτουργίες τού νου, στις λεγόµενες γνωστικές ή πνευµατικές λει-
τουργίες, όπως είναι η προσοχή, η αντίληψη (η πρόσληψη και ερµη-
νεία των ερεθισµάτων), η µνήµη, η κρίση, οι συλλογισµοί, η επίλυση 
προβληµάτων κ.τ.ό. (πβ. λ. σκέψη) 2. η ικανότητα να σχηµατίζει, να 
συσχετίζει και να διακρίνει κανείς έννοιες µεταξύ τους µε βάση αρ-
χές ή νόµους τής λογικής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. νόησις < νοώ]. 

νοησιαρχια (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η θεωρία σύµφωνα µε την οποία 
η νόηση είναι η πρωταρχική αιτία των ψυχικών εκδηλώσεων και η 
βάση για την προσέγγιση τής γνώσης και τής αλήθειας, τής ουσίας 
τής πραγµατικότητας και τής αρετής ΣΥΝ. νοησιοκρατία ΑΝΤ. εµπει-
ρισµός, βουλησιαρχία. — νοησιαρχικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
νεολατ. intellectualismus]. 

νοησιοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η νοησιαρχια (βλ.λ.). 
νοητικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τη νόηση: ~ διατα-

ραχές | τεστ | λειτουργίες. — νοητικ-ά | -ώς επίρρ. 
νοητικότητα (η) [1884] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο τρόπος µε τον οποίο εκ-

δηλώνεται η νόηση (βλ.λ.): η ~ στην παιδική | στην εφηβική ηλικία. 
νοητός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που µπορεί να νοηθεί, να γίνει καταλη-

πτός µε τον νου, ο προσιτός στην αντίληψη, τη διάνοια ΣΥΝ. κατα-
νοητός, καταληπτός, αντιληπτός ΑΝΤ. ακατανόητος, ακαταλαβίστικος 
2. (κατ' επέκτ.) αυτός που υπάρχει ή γεννιέται µόνο µέσα στον νου, 
που γίνεται αντιληπτός µόνο µε τη σκέψη και τη διάνοια, όχι µε τις 
αισθήσεις: ο ~ άξονας τής Γης || ~ καµπύλη | σχήµα | γραµµή || «τής 
δικαιοσύνης ήλιε νοητέ» (θδ. Ελύτης) ΣΥΝ. ιδεατός ΑΝΤ. αισθητός, 
υπαρκτός, πραγµατικός. — νοητ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< νοώ]. 

νοθεία (η) [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η αλλοίωση τής συστάσεως (λ.χ. 
ενός προϊόντος), που επιτυγχάνεται µε την προσθήκη σε αυτό ξένων 
ουσιών ή συστατικών και γίνεται για λόγους κερδοσκοπίας εις βά-
ρος τού καταναλωτή: ~ τροφίµων | ποτών | φαρµάκων || (µτφ.) ~ τής 
γλώσσας || κρούσµα | σκάνδαλο νοθείας ΣΥΝ. νόθευση, αλλοίωση 
ΑΝΤ. γνησιότητα, αγνότητα 2. (κατ' επέκτ.) η παραποίηση τής πραγ-
µατικότητας σε οποιονδήποτε τοµέα, που γίνεται είτε µε αλλοίωση 
των υπαρχόντων στοιχείων είτε µε προσθήκη ψευδών και έχει πάντοτε 
δόλιους και αθέµιτους σκοπούς: η ~ των εκλογικών αποτελεσµάτων || 
εκλογές βίας και νοθείας (ενν. εκλογικής) || το τελικό κείµενο έχει 
υποστεί ~, ώστε να παραπλανά ΣΥΝ. νόθευση. 

νοθεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {νόθευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 
αλλοιώνω τη σύσταση (λ.χ. ενός προϊόντος), προσθέτοντας ξένες ου-
σίες µε σκοπό την εξαπάτηση και την κερδοσκοπία: µεγάλες ποσό-
τητες νοθευµένων καλλυντικών κατασχέθηκαν από την αγορανοµία || 
~ τρόφιµα | φάρµακα | λάδι | βενζίνη | έγγραφο 2. (κατ' επέκτ.) αλ-
λοιώνω ή καταστρέφω την ουσία, την πραγµατική φύση (πράγµατος, 
ιδέας, κατάστασης κ.λπ.), προσθέτοντας ξένα ή ακατάλληλα στοι-
χεία: η συνεχής παράθεση αριθµών και στατιστικών νοθεύει την αρ-
χική εντύπωση || ~ την αλήθεια | τη γνησιότητα | το φρόνηµα | τη νίκη 
| τη µορφή | το νόηµα | τα ήθη | τα έθιµα | το αισθητήριο | µια ιδεολογία | 
το πολίτευµα | ένα ιδανικό | έναν θεσµό ΣΥΝ. παραποιώ. — 
νοθευτής)ο) [µτγν.], νόθευση (η) [µτγν.]. 

νοθογενής, -ής, -ές [µεσν.] {νοθογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) 
1. (για πρόσ.) αυτός που γεννήθηκε εκτός γάµου ή από µη νόµιµο γά-
µο: ~ τέκνο ΣΥΝ. νόθος, εξώγαµος ΑΝΤ. γνήσιος, νόµιµος 2. (για ζώα 
και για φυτά) αυτός που προέρχεται από διασταύρωση διαφορετικών 
αλλά συγγενικών ειδών ΣΥΝ. υβριδικός. — νοθονένεια [1863] κ. νο-
θογονία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

νόθος, -ος/-α, -ο 1. αυτός που γεννήθηκε εκτός γάµου, που δεν γεν-
νήθηκε από παντρεµένο ζευγάρι: ~ παιδί | γυιος ΣΥΝ. νοθογενής, εξώ-
γαµος, (υβριστ.) µούλος, µπάσταρδος ΑΝΤ. γνήσιος, νόµιµος 2. (για 
ζώα και φυτά) αυτός που προέρχεται από διασταύρωση διαφορετι-
κών αλλά συγγενικών ειδών ΣΥΝ. νοθογενής, υβριδικός, υβρίδιο 3. 
(µτφ.) αυτός που έχει παραποιηθεί ή αλλοιωθεί ως προς τη φύση και 
την ουσία του, που έχει χάσει τη γνησιότητα του: ~ βάρος | εκλογές 
ΣΥΝ. πλαστός, κίβδηλος, ψεύτικος, κάλπικος, νοθευµένος, αλλοιωµέ-
νος, παραποιηµένος ΑΝΤ. γνήσιος, πραγµατικός, αυθεντικός, ανόθευ-
τος, αγνός 4. (για λογοτεχνικό ή φιλολογικό έργο) αυτό που δεν ανή-
κει στον συγγραφέα, στον οποίο αποδίδεται: ~ λόγος τού ∆ηµοσθένη 
(που αποδίδεται εσφαλµένως στον ∆ηµοσθένη) ΑΝΤ. γνήσιος 5. ΜΑΘ. 
νόθο κλάσµα το κλάσµα τού οποίου ο αριθµητής είναι µεγαλύτερος 
από τον παρονοµαστή ΣΥΝ. καταχρηστικό κλάσµα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου]. 

νοιάζει, νοιάζουν ρ. τριτοπρόσ. {ένοιαξε, ένοιαξαν} ενδιαφέρει, 
προκαλεί φροντίδα ή έγνοια, κινεί το ενδιαφέρον: Ας κόψουν τον λαι-
µό τους! Τι µας ~ εµάς; || δεν µε ~ καθόλου τι θα πει ο κόσµος || (εµ-
φατ.) η υπόθεση σου µε ~ και µε κόφτει, αλλά δεν µπορώ να κάνω τί-
ποτα || µε - και µε παρανοιάζει || κάνε εσύ αυτό που θέλεις κι µη σε 

-· ΦΡ. (παροιµ.) από πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει | µέλει κι αν καεί; 
µη σε απασχολεί αν καταστραφεί κάτι από το οποίο δεν έχεις προ-
σωπικό όφελος ΣΥΝ. µέλει. νοιάζοµαι κ. (λαϊκ.) γνοιάζοµαι ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. αποθ. {νοιάστηκα} ♦ (µετβ.) 1. έχω έγνοια, εκδηλώνω 
ενδιαφέρον και φροντίδα για (κάποιον/κάτι): µόνο τον εαυτό τους 
νοιάζονται και κανέναν άλλον ΣΥΝ. ενδιαφέροµαι, φροντίζω, µεριµνώ, 
µε νοιάζει, µε µέλει ΑΝΤ αδιαφορώ 2. (ειδικότ.) φροντίζω (κυρ. 
κάποιον που έχει ανάγκη): αν αρρωστήσω, ποιος θα µε νοιαστεί; ♦ 
(αµετβ.) 3. έχω ανησυχίες ή έγνοιες, µε απασχολούν προβλήµατα: µη 
νοιάζεσαι- όλα θα πάνε καλά! ΣΥΝ. ανησυχώ, πονοκεφαλιάζω, 
σκοτίζοµαι 4. (+για) µε απασχολεί, µε ενδιαφέρει (κάτι): νοιάζεται 
µόνο για τα λεφτά του και όχι για τον ίδιο || είναι τύπος µποέµ- ζει 
µόνο για το σήµερα και δεν νοιάζεται καθόλου για το αύριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < εννοιάζοµαι < αρχ. έννοια]. νοικάρης 
(ο) {-ηδες κ. (λαϊκ.) -αίοι}, νοικάρισσα (η) {δύσχρ. νοικα-ρισσών} 
(καθηµ.) ο ενοικιαστής (βλ.λ.) ΑΝΤ. σπιτονοικοκύρης, ιδιοκτήτης. 
[ΕΤΥΜ. < νοίκι + παραγ. επίθηµα -άρης]. νοίκι (το) [µεσν.] {νοικιού | 
χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) το ενοίκιο (βλ.λ.): ο σπιτονοικοκύρης τού 
έκανε έξωση, γιατί χρωστούσε πέντε -1| υψηλό | χαµηλό - || πληρώνω | 
εισπράττω το ~ ΣΥΝ. µίσθωµα· ΦΡ. µένω στο νοίκι κατοικώ σε σπίτι 
για το οποίο πληρώνω ενοίκιο στον ιδιοκτήτη του (επειδή δεν έχω 
δικό µου σπίτι). νοικιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {νοίκιασ-α, -τηκα, -µένος} 
ενοικιάζω (βλ.λ.). 
— νοίκιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µισθώνω. νοικοκυρά (η) [µεσν.] 1. η 
κυρία τού σπιτιού και τής οικογένειας: µπορώ να µιλήσω µε τη ~ τού 
σπιτιού; ΣΥΝ. οικοδέσποινα, κυρία, κυρά 2. (κατ' επέκτ.) η γυναίκα 
που κάνει τις δουλειές τού σπιτιού και φροντίζει για τις πρακτικές 
ανάγκες τής οικογένειας (πλύσιµο, µαγείρεµα κ.λπ.): η κουζίνα είναι 
το βασίλειο τής ~ || οι σύγχρονες οικιακές συσκευές ξεκουράζουν τη ~ || 
χρυσοχέρα | προκοµµένη ~ | |« η  καλή ~ είναι δούλα και κυρά» 
(παροιµ.) 3. (ειδικότ.) η νοικοκυρά (σηµ. 2) που δεν έχει άλλη 
εργασιακή απασχόληση εκτός από τα οικιακά: -Τι δουλειά κάνει η 
µητέρα σου; -Είναι ~ 4. (κατ' επέκτ.) γυναίκα εξαιρετικά ικανή στις 
οικιακές εργασίες, που φροντίζει πολύ για την τάξη και την ευπρέπεια 
τού σπιτιού της: είναι ~ µε τα όλα της || θέλει να παντρευτεί µια 
γυναίκα όµορφη, έξυπνη και ~. Επίσης (λόγ.) οικοκυρά [µεσν.]. — 
(υποκ.) νοικοκυρούλα (η). νοικοκυρεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {νοικοκύρ-
εψα, -εύτηκα, -εµένος) 1. περιποιούµαι (έναν χώρο), τον καθαρίζω και 
βάζω σε τάξη τα αντικείµενα που υπάρχουν σε αυτόν: - την κουζίνα 
και το γραφείο ΣΥΝ. συγυρίζω, τακτοποιώ, συµµαζεύω 2. (µτφ.) βάζω 
σε τάξη, οργανώνω και διαχειρίζοµαι µε επιµέλεια (υπηρεσία κ.λπ.): 
τεχνοκράτες ανέλαβαν να νοικοκυρέψουν τη δηµόσια διοίκηση ΣΥΝ. 
τακτοποιώ· (το µεσο-παθ. νοικοκυρεύοµαι) 3. γίνοµαι συνετός στη 
διαχείριση των πόρων µου, σταµατώ τις σπατάλες στον οικονοµικό 
τοµέα: τα τελευταία χρόνια νοικοκυρεύτηκε, δεν κάνει περιττά έξοδα 
ΣΥΝ. µαζεύοµαι 4. ανοίγω σπίτι, δηµιουργώ δική µου οικογένεια: 
καιρός είναι να βρεις µια κοπέλα και να νοικοκυρευτείς κι εσύ ΣΥΝ. 
αποκαθίσταµαι 5. (σπάν.) κάνω (κάποιον) νοικοκύρη, του εξασφαλίζω 
οικονοµική άνεση και τακτοποιηµένη ζωή: αν και φτωχή η ίδια, 
κατάφερε να νοικοκυρέψει πολύ καλά τα παιδιά της ΣΥΝ. αποκαθιστώ 
6. (η µτχ. νοικοκυρεµένος, -η, -ο) αυτός που έχει συγυριστεί, που έχει 
τακτοποιηθεί όπως πρέπει· (γενικότ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
τάξη και φρόνηση: ~ σπίτι | γραφείο || ~ διαχείριση | πρόγραµµα | λόγια 
(φρόνιµα λόγια) ΣΥΝ. συγυρισµένος, τακτοποιηµένος, οργανωµένος, 
συνετός· ΦΡ. νοικοκυρεµένα πράµατα (στο τέλος των λόγων κάποιου) 
για να δηλωθεί η ικανοποίηση ή η απαίτηση (κάποιου) για 
τακτοποίηση και συστηµατικότητα: τώρα που µπήκαν όλα στη θέση 
τους, οµόρφυνε ο χώρος- ~! || δεν µου αρέσει η αταξία- θέλω σωστή 
οργάνωση και προγραµµατισµό- ~! — νοικοκύρεµα (το). νοικοκύρης 
(ο) {-ηδες κ. (λαϊκ.) -αίοι} 1. ο κύριος τού σπιτιού, ο αρχηγός τής 
οικογένειας: «κι ο ~ τού σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει» (κάλαντα) 
ΣΥΝ. οικοδεσπότης, κύριος· ΦΡ. (α) (παροιµ.) όσα ξέρει ο νοικοκύρης, 
δεν τα ξέρει ο κόσµος όλος ο άµεσα ενδιαφερόµενος γνωρίζει πάντοτε 
περισσότερα, εποµένως µπορεί να σκεφτεί και να κρίνει για τις 
υποθέσεις του καλύτερα απ' όλους τους άλλους (β) (παροιµ.) φωνάζει 
ο κλέφτης, να φοβηθεί ο νοικοκύρης βλ. λ. κλέφτης (γ) (παροιµ.) ο 
Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη κάποια µέρα, 
έστω και αργά, ο τίµιος και σωστός άνθρωπος ανταµείβεται (δ) (ειρων.) 
κάνω (κάποιον) νοικοκύρη κατακλέβω (κάποιον): µπήκαν κλέφτες στο 
σπίτι και µας έκαναν νοικοκυραίους 2. (ειδικότ.) ο σύζυγος τής 
νοικοκυράς τού σπιτιού, ο πατέρας τής οικογένειας: κάθε ~ οφείλει να 
καλύπτει τις ανάγκες τής οικογένειας του || καλός | φιλόξενος | συνετός ~ 
ΣΥΝ. οικογενειάρχης, σύζυγος, πάτερ φαµίλιας 3. ο ιδιοκτήτης ακινήτου 
που εκµισθώνεται (κατ' αντιδιαστολή προς τον ενοικιαστή): ο ~ µου 
ζήτησε πάλι αύξηση στο νοίκι ΣΥΝ. σπιτονοικοκύρης, ιδιοκτήτης ΑΝΤ. 
ενοικιαστής, νοικάρης 4. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που δεν εξαρτάται από 
κανέναν στη ζωή του, που έχει ανεξαρτησία, κύρος και ιδιοκτησία: 
καθένας στο σπίτι του είναι ~ || ~ είµαι στις δουλειές µου και τις 
κανονίζω όπως θέλω εγώ ΣΥΝ. αυτεξούσιος, κύριος, αφέντης 5. (ως 
χαρακτηρισµός) (α) πρόσωπο που διαχειρίζεται µε σύνεση και τάξη 
τις υποθέσεις τού σπιτιού του: ήταν τόσο ~, ώστε σε λίγα χρόνια 
κατόρθωσε από το τίποτα να φτειάξει περιουσία ΑΝΤ. ανοικοκύρευτος, 
άσωτος (β) πρόσωπο που τακτοποιεί τα πράγµατα του, φροντίζει το 
σπίτι κ.λπ. · 6. αστός ή αγρότης που διαθέτει οικονοµική άνεση, που 
κατέχει κινητή και ακίνητη περιουσία: ήταν ο πρώτος ~ τού χωριού 
µας. [ΕΤΥΜ. µεσν. < οικοκύρης (µε συνεκφορά τού τελικού -ν τής αιτ. 
ενι- 
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κού από το προτασσόµενο άρθρο: τόν οικοκύρη > νοικοκύρη· νοικοκύρης < 
οίκοκύριος < οίκο- + κύριος)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Μερικές λέξεις τής Ελληνικής έχουν µεταξύ τους ένα κοινό 
στοιχείο: ο αρχικός φθόγγος τής λέξης έχει αποσπασθεί (ν-οι-κοκύρης, ν-
ώµος) ή έχει µεταβληθεί (κ-ρηµνός > νκ-ρεµός, π-ιστι-κός > µπ-ιστικός, τ-
οµάτα > ντ-οµάτα) από την επίδραση τού -ν τής αιτ. ενικού των αρσ. | θηλ. 
άρθρων (τον | την) ή, ενίοτε, από τις αντίστοιχες αντωνυµίες (τον - την). 
Συγκεκριµένα, οι λέξεις αυτές έχουν προέλθει ως εξής: οικοκύρι)ο)ς > 
οικοκύρης > τον οικοκύρη 
> ο νοικοκύρης- ώµος > τον ώµο > ο νώµος- καµήλα > την καµήλα 
> η γκαµήλα πιστικός > τον πισπκό> ο µπιστικός-παλάσκα > την παλάσκα 
> η µπαλάσκα τελάλης > τον τελάλη > ο ντελάλης- το-µάτα> την τοµάτα > η 
ντοµάτα- τορβάς > τον τορβά > ο ντορβάς-τουφεκίζω > τον τουφεκίζω > 
ντουφεκίζω > ντουφέκι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως είναι 
φανερό, το ληκτικό -ντου άρθρου ηχηροποιεί το άηχο κλειστό σύµφωνο µε 
το οποίο αρχίζει η λέξη: -ν + π-> µπ-, -ν + κ-> γκ·, -ν + τ-> ντ-. 
Ας σηµειωθεί ότι σπανιότερα συµβαίνει και το αντίθετο: σίγηση τού ν- 
µιας λέξης από παρασύνδεσή του µε το -ν τού άρθρου (το φαινόµενο 
αποκαλείται «κακός χωρισµός», δηλ. σύγχυση των πραγµατικών ορίων 
µιας λέξης): τονΝαξιώτη> τον Αξιώτη> Αξιώ-της «Ναξιώτης, Νάξιος, 
κάτοικος τής Νάξου». 

νοικοκυριό (το) (καθηµ.) 1. το σύνολο των σκευών, των επίπλων και γενικά των 
πραγµάτων που είναι απαραίτητα σε κάθε σπίτι· ο οικιακός εξοπλισµός τής 
οικογένειας: πρέπει να δουλέψουµε ένα-δύο χρόνια ακόµα, για να φτειάξουµε 
το ~ µας || µε τις πληµύρες χάσαµε ολόκληρο το ~ µας || είδη νοικοκυριού ΣΥΝ. 
οικοσκευή 2. (συνεκδ.) το σπίτι ως έδρα τής οικογένειας, αλλά και ως 
οικονοµική µονάδα: µόνο µετά έναν χρόνο κατάφεραν να εγκατασταθούν στο 
καινούργιο ~ τους || ονειρευόταν την ηµέρα που θα έφτειαχνε και αυτή το ~ της 
|| ανοίγω ~ (βλ. λ. ανοίγω) || πλούσιο | φτωχό | αγροτικό | αστικό ~ ΣΥΝ. 
σπιτικό 3. (µτφ.) η φροντίδα για την τάξη και την ευπρέπεια τού σπιτιού, η 
διαχείριση όλων των υποθέσεων τού οίκου: η αδελφή του του κρατούσε το - || 
αυτό το κορίτσι δεν κάνει για ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπίτι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
νοικοκυρεύω]. 

νοικοκυρίστικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον νοικοκύρη ή τη 
νοικοκυρά και το νοικοκυριό 2. (µτφ.) αυτός που λέγεται ή γίνεται µε τρόπο 
που ταιριάζει σε νοικοκύρη, δηλ. µε τάξη, σοβαρότητα και επιµέλεια: ~ 
κουβέντες | δουλειές ΣΥΝ. νοικοκυρεµένος, φρόνιµος, συνετός, σοβαρός ANT. 
ανοικοκύρευτος. 

νοικοκυροκόριτσο (το) 1. κορίτσι που του αρέσουν οι δουλειές και η 
καθαριότητα τού σπιτιού, που ασχολείται µε το νοικοκυριό 2. από καλό σπίτι, 
από εύπορη και σωστή οικογένεια. 

νοικοκυρόπαιδο (το) 1. παιδί που προέρχεται από ευκατάστατο και 
νοικοκυρεµένο σπίτι: ήταν ντυµένο όπως ταιριάζει σε - τής επαρχίας ΣΥΝ. 
πλουσιόπαιδο 2. (κατ' επέκτ.) παιδί τακτικό και φρόνιµο, που συµπεριφέρεται 
µε σύνεση και σωφροσύνη. Επίσης νοικοκυρό-πουλο (το), νοικοκυροπούλα 
(η). 

νοικοκυρόσπιτο (το) 1. σπίτι νοικοκυραίων, ευκατάστατο και νοικοκυρεµένο 
σπιτικό: στην είσοδο τού χωριού ήταν χτισµένο ένα µεγάλο ~ ΣΥΝ. 
πλουσιόσπιτο 2. (συνεκδ.) οικονοµικώς εύρωστη οικογένεια: προέρχεται από - 
ΣΥΝ. πλουσιόσπιτο. 

νοικοκυροσύνη (η) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) το σύνολο των αρετών που 
χαρακτηρίζουν τη νοικοκυρά ή τον νοικοκύρη, δηλ. η τάξη και η επιµέλεια 
κατά την εκτέλεση των οικιακών εργασιών, η σύνεση και η σοβαρότητα στη 
διαχείριση όλων των υποθέσεων τής οικογένειας: οι γείτονες είχαν να λένε για 
την εργατικότητα και τη - της || τα κεντήµατα πάνω στα έπιπλα δίνουν µια 
ξεχωριστή νότα γούστου και νοικοκυροσύνης || διαχειριζόταν τα οικονοµικά τού 
σπιτιού µε πνεύµα σύνεσης και νοικοκυροσύνης ΣΥΝ. νοικοκυριό, ευταξία, 
ευπρέπεια, χρηστή διοίκηση ΑΝΤ. αταξία, ακαταστασία, ανακάτωµα. 

νοιώθω ρ. -+ νιώθω 
νοκ-άουτ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. 1. (στην πυγµαχία) η πτώση πυγµάχου στο έδαφος 

(καναβάτσο) µετά από χτύπηµα τού αντιπάλου του και η παραµονή του εκεί 
και µετά το µέτρηµα τού κανονισµένου χρόνου, οπότε και κρίνεται ηττηµένος: 
τον έβγαλε ~ µ'ένα δεξί ντιρέκτ 2. (µτφ.) για κάποιον που είναι εξαντληµένος, 
αυτός που δεν µπορεί να συνεχίσει: µετά την περιοδεία στην επαρχία είχε βγει - 
3. (ως επίθ.) για αγώνα που δεν έχει επανάληψη, που από το αποτέλεσµα του 
θα κριθεί η πρόκριση: αγώνας →■ όποιος χάσει αποκλείεται από τη συνέχεια 
τής διοργάνωσης. [ΕΤΥΜ < αγγλ. knock-out]. 

νοκ-ντάουν (το) {άκλ.} (στην πυγµαχία) το χτύπηµα µε το οποίο ρίχνει ο 
πυγµάχος τον αντίπαλο του κάτω (πβ. λ. νοκ-άουτ). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. knock-
down]. 

νοµάδας (ο) -> νοµάς 
νοµαδισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ο τρόπος ζωής λαών ή φυλών, που µετακινούνται 

από τόπο σε τόπο προς αναζήτηση των απαραιτήτων για τη ζωή (τροφής, 
νερού κ.λπ.), και συνήθ. για να βρουν βοσκή για τα κοπάδια τους. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nomadisme], νοµαρχείο (το) [1833] το 
κτήριο στο οποίο έχει την έδρα του ο νοµάρχης (βλ.λ.) και οι υπηρεσίες που 
αυτός διοικεί ΣΥΝ. νοµαρχία. 
νοµάρχης (ο/η) {(θηλ. νοµάρχου), κλητ. νοµάρχα | νοµαρχών} ο προϊστάµενος 

νοµού (βλ.λ.), ανώτατο περιφερειακό στέλεχος που εκλέγεται από τον λαό και 
έχει γενικές, διοικητικές και άλλες αρµοδιότητες εντός των ορίων τού νοµού. 
— νοµαρχικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης. 

[ΕΤΥΜ αρχ·, αρχική σηµ. «κυβερνήτης επαρχίας, νοµού», < νοµ(ο)-(< νοµός) + 
-άρχης < άρχω]. νοµαρχία (η) [µτγν.] {νοµαρχιών} 1. η διοικητική περιφέρεια, 
την οποία διοικεί ο νοµάρχης: ~ Ανατολικής Αττικής | Αθηνών | Πειραιώς | 
∆ωδεκανήσου· (συνεκδ.) 2. το αξίωµα τού νοµάρχη και όλα τα καθήκοντα που 
αυτό συνεπάγεται: ο υποψήφιος τού κόµµατος µας πήρε για δεύτερη φορά τη - 
Κυκλάδων 3. ο νοµάρχης ή οι υπηρεσίες τής νοµαρχίας ως φορείς εξουσίας: το 
θέµα διευθετήθηκε µετά από παρέµβαση τής - 4. το κτήριο στο οποίο έχει την 
έδρα του ο νοµάρχης ΣΥΝ. νοµαρχείο. νοµαρχιακός, -ή, -ό [1806] αυτός που 
σχετίζεται µε τη νοµαρχία ή και τον νοµάρχη: ~ εκλογές | σύµβουλος | επιτροπές 
|| ~ αυτοδιοίκηση. νοµαρχώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {νοµαρχείς...} (λόγ.) είµαι 
νοµάρχης (βλ.λ.) ή αναπληρώνω τον νοµάρχη, ασκώ τα καθήκοντα του σε 
περίπτωση πουαυτός απουσιάζει ή κωλύεται. νοµάς (ο/η) {νοµάδ-α, (θηλ. 
νοµάδος), -α | -ες} 1. αυτός που δεν έχει µόνιµη κατοικία, αλλά µετακινείται 
από τόπο σε τόπο, χωρίς να εγκαθίσταται πουθενά µόνιµα: πέρασε όλη τη ζωή 
του σαν ~, πηγαίνοντας από 'δω κι από 'κεί 2. νοµάδες (οι) λαός που δεν είναι 
εγκατεστηµένος κάπου µόνιµα, αλλά περιπλανάται από τόπο σε τόπο, κυρ. για 
να βρει βοσκή για τα κοπάδια: πολλοί τσιγγάνοι είναι ~ || οι Τουαρέγκ είναι ~ τής 
ερήµου. Επίσης (καθηµ.) νοµάδας. — νοµαδικός, -ή, -ό [αρχ.], νοµαδικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φυγάς. [ΕΤΥΜ < αρχ. νοµάς, -άδος < νοµός | νοµή 
(πβ. µόνος - µονάς, -άδος)]. νοµάτισµα (το) {νοµατίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 
(λαϊκ.) 1. η αναφορά (κάποιου) µε το όνοµα του ΣΥΝ. κατονοµασία, αναφορά 2. 
ΛΑΟΓΡ. εξορκισµός κατά τον οποίο αναφέρεται το όνοµα τού αρρώστου µαζί 
µε το όνοµα τού Χριστού, τής Παναγίας και αγίων. — νοµατίζω ρ. [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. νοµατίζω < µτγν. ονοµατίζω (βλ.λ.)]. νοµάτοί κ. νοµαταίοι 
(οι) {µόνο στον πληθ.} (λαϊκ.) άτοµα, πρόσωπα (χωρίς να καθορίζονται ή να 
προσδιορίζεται η ταυτότητα τους): τους καθισµένους τους λογάριαζε ίσαµε 
δέκα-δώδεκα νοµαταίους || το δωµάτιο είναι µικρό- πού θα τους βολέψω είκοσι 
νοµάτους; ΣΥΝ. άνθρωποι, ψυχές. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < όνοµάτοι, από τη γεν. πληθ. ονοµάτων τού αρχ. όνοµα (πβ. κ. 
ανθρώπων - άνθρωποι, δασκάλων - δάσκαλοι), κατά το σχήµα νοικοκύρης - 
νοικοκυραίοι, κατεργάρης - κατεργαραίοί]. νοµέας (ο) {νοµ-είς, -έων} 1. ΝΟΜ. 
το πρόσωπο το οποίο ασκεί φυσική εξουσία πάνω σε πράγµα «διάνοια κυρίου», 
µε τη θέληση δηλαδή να εξουσιάζει το πράγµα ως κύριος 2. (γενικότ.) αυτός 
που διαθέτει και εκµεταλλεύεται (κάτι): οι ~ τής εξουσίας 3. ο ποιµένας 4. 
ΝΑΥΤ. καθένα από τα σιδερένια δοκάρια που συνδέονται συµµετρικά µε την 
καρίνα και σχηµατίζουν τον σκελετό τού σκάφους. Επίσης (λόγ.) νοµεύς [αρχ.] 
{νοµέως}. [ΕΤΥΜ < αρχ. νοµεύς < νοµή]. νοµενκλατούρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1.(παλαιότ.) ο κατάλογος των ηγετικών θέσεων στα όργανα τού 
(κοµουνιστικού) κόµµατος και τού κράτους, στις οικονοµικές µονάδες και τις 
κοινωνικές οργανώσεις, καθώς επίσης και των προσώπων που είναι κατάλληλα 
να καταλάβουν τις θέσεις αυτές, όπως καθορίστηκε από το Σοβιετικό Κοµουνι-
στικό Κόµµα, αλλά και τα όµοια κόµµατα των άλλων λεγοµένων σο-
σιαλιστικών χωρών 2. (κακόσ.) η προνοµιούχος κοινωνική τάξη των κρατικών 
και οικονοµικών αξιωµατούχων στο πλαίσιο ολοκληρωτικού καθεστώτος, κυρ. 
κοµουνιστικού, αλλά και σε δηµοκρατικά καθεστώτα: η ~ τού κόµµατος (τα 
πρόσωπα που κατέχουν τις σηµαντικότερες θέσεις στον κοµµατικό µηχανισµό). 
[ΕΤΥΜ. < λατ. nomenclatura «κατάλογος ονοµάτων» < nomen-clator < nomen 
«όνοµα» + -clator < calo «καλώ, ονοµάζω», o nomenclator στην αρχαία Ρώµη 
ήταν ένας δούλος επιφορτισµένος µε την ευθύνη να συνοδεύει τον κύριο του 
κατά τη διάρκεια τής προεκλογικής του εκστρατείας, προκειµένου να του 
κατονοµάζει τα σπουδαία πρόσωπα που συναντούσε και να τηρεί ονοµαστικό 
αρχείο αυτών των προσώπων]. νοµεύς (ο) → νοµέας 
νοµευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον νοµέα (τον ποιµένα)· 
ποιµενικός: ~ είδη 2. αυτός που είναι κατάλληλος για βοσκή: ~ φυτά. νοµή (η) 
(λόγ.) 1. ο τόπος όπου υπάρχει τροφή (για τα ζώα): ορεινές | πεδινές ~ ΣΥΝ. 
βοσκή, βοσκότοπος, βοσκοτόπι · 2. (α) το να νέµεται κανείς κάτι: η ~ τής 
εξουσίας (β) ΝΟΜ. η φυσική εξουσίαση την οποία ένα πρόσωπο ασκεί πάνω σε 
συγκεκριµένο πράγµα «διάνοια κυρίου», µε τη θέληση δηλαδή να εξουσιάζει το 
πράγµα ως κύριος (βλ. κ. λ. κατοχή). 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < νέµω (βλ.λ.)]. -νοµία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν: 1. επιστήµη: δικο-νοµία, αστρο-νοµία, οικο-νοµία 2. 
υπηρεσία αρµόδια για κάτι: αστυ-νοµία, αγρο-νοµία 3. σχέση µε τους νόµους: 
ισο-νο-µία, ευ-νοµία, α-νοµία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. νόµος και έχει τη σηµ. «διευθέτηση, ρύθµιση» (λ.χ. αρχ. άγορα-νοµία, 
µτγν. γαστρονοµία), απαντά δε και σε ελληνογενείς ξέν._ όρους, λ.χ. γαλλ. agro-
nomie]. νοµίατρος (ο/η) {νοµιάτρ-ου | -ων, -ους} γιατρός που εποπτεύει ως 
δηµόσιος υπάλληλος την υγιεινή και την κατάσταση τής υγείας των κατοίκων 
νοµού. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. médecin de département]. νοµίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{νόµισ-α, -τηκα} ♦ (µετβ.) 1. έχω τη γνώµη ή την άποψη, χωρίς να είµαι και 
σίγουρος: ~ ότι κλείδωσα, θέλω όµως 
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να βεβαιωθώ || ~ ότι µε κοροϊδεύουν || τι νοµίζεις πως µε θέλει; || -Γον είδες να 
φεύγει; -Έτσι ~ || Απλώς νοµίζεις; Εγώ όµως θέλω σίγουρη απάντηση || (αρνητ. 
+να) δεν - να χρειάζεται τίποτε άλλο ΣΥΝ. µου φαίνεται, φαντάζοµαι, είµαι τής 
γνώµης, έχω την εντύπωση | την ιδέα' ΦΡ. δεν (το) νοµίζω δεν έχω τέτοια 
εντύπωση, δεν το θεωρώ πιθανό ή ορθό· ως αρνητική απάντηση σε ερώτηση 
για το αν κάτι είναι πιθανό ή ισχύει: -Λες να είναι άρρωστος; -~· αν ήταν 
άρρωστος, θα το είχα µάθει ΣΥΝ. δεν (το) πιστεύω 2. (γενικότ.) έχω την 
πεποίθηση, πιστεύω: πάντως εγώ ~ ότι δεν είναι έτσι τα πράγµατα || αν νοµίζετε 
κάτι τέτοιο, δεν µπορώ να κάνω τίποτε για να σας µεταπείσω || (µε αγανάκτηση 
σε κάποιον που φέρεται προκλητικά) ποιος νοµίζεις ότι είσαι; 3. υποθέτω: 
νόµιζα ότι θα είχε συναισθανθεί το σφάλµα του 4. (σε ευγενική διατύπωση, για 
να µετριαστεί το νόηµα ή το ύφος τής πρότασης): ~ ότι είναι ώρα να 
καθίσουµε στο τραπέζι (για να µετριαστεί το επιτακτικό ύφος) || δεν ~ ότι έχετε 
δίκιο (ηπιότερο τού «δεν έχετε δίκιο») 5. (συχνά +για) θεωρώ: τον νόµιζα για 
φίλο, αλλά είχα άδικο || κάνει εκείνο που νοµίζει σωστό || είναι πολύ πιο προσι-
τός απ' όσο νοµίζουν ♦ 6. (αµετβ.) (αργκό) νοµίζω; σωστά δεν µιλάω; καλά 
δεν τα λέω; (λέγεται συµπερασµατικά, αφού εκφράσει κάποιος µιαν άποψη): 
Αφού δεν γούσταρες την παρέα µας, ας µην ερχόσουν µαζί µας! ~; ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «έχω τη συνήθεια, δέχοµαι ως νόµιµο», < νόµος]. 

νοµίζω: συνώνυµα. Το νοµίζω χρησιµοποιείται από τον οµιλητή, για να 
δηλώσει τη γνώµη του επί ορισµένου θέµατος, γνώµη που προέρχεται από 
προσωπική, υποκειµενική εκτίµηση των δεδοµένων, χωρίς να διεκδικεί 
βεβαιότητα ή αντικειµενικότητα (Νοµίζω ότι έχουν άδικο - Όλοι νοµίζουν 
πως ακολουθεί εσφαλµένη τακτική). Η περίφραση έχω τη γνώµη και η, 
λιγότερο εύχρηστη, περίφραση είµαι τής γνώµης, µε έµφαση στη λ. γνώµη 
και οι δύο, δηλώνουν ό,τι το νοµίζω. Η προσωπική θέση τού οµιλούντος, η 
προσωπική άποψη για ένα θέµα δηλώνεται περισσότερο µε το πιστεύω 
(∆εν πιστεύω πως µπορεί να πετύχει ένα τέτοιο σύστηµα). Η χρήση τού 
κρίνω από τον οµιλητή δείχνει ότι η γνώµη που διατυπώνει είναι 
αποτέλεσµα λογικής επεξεργασίας και αποτελεί εκτίµηση που βρίσκεται 
πιο κοντά στη βεβαιότητα· το ίδιο και το εκτιµώ (Κρίνουµε ότι η κυβέρνηση 
διαπράττει ολέθριο σφάλµα µε τη στάση που τηρεί στο µεγάλο αυτό θέµα - Η 
αντιπολίτευση εκτιµά ότι τα νέα µέτρα για την οικονοµία θα προκαλέσουν 
πρωτοφανή κοινωνική αναταραχή). Τα φρονώ και πρεσβεύω δηλώνουν ότι 
ο οµιλητής έχει σχηµατίσει σταθερή άποψη για ένα θέµα και ότι τα 
λεγόµενα του αποτελούν θέση και όχι προσωρινή εκτίµηση (Φρονεί ότι η 
οικονοµική εξαθλίωση αυτής τής χώρας δεν είναι αναστρέψιµη στο εγγύς 
µέλλον - Οι Γάλλοι διανοούµενοι πρεσβεύουν ότι η φιλοσοφία στη Γαλλία 
µπορεί να αναταράξει τα λιµνάζοντα ύδατα τής πνευµατικής ραστώνης που 
επικρατεί τα τελευταία χρόνια). Πιο ασθενή προσωπική άποψη, µε 
περισσότερα στοιχεία αµφιβολίας, εκφράζει η χρήση των ρηµάτων βρίσκω, 
θαρρώ και µου φαίνεται (Βρίσκω πως είναι υπερβολική η αντίδραση τής 
αντιπολίτευσης σε αυτό το θέµα - Θαρρώ πως έχει δίκιο ότι µπορεί και να 
πετύχει το πείραµα - Μου φαίνεται ότι δεν λύνονται έτσι τα προβλήµατα). Τε-
λευταία, χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο µια µετριαστική έκφραση 
γνώµης, η περίφραση έχω την εντύπωση. Η χρήση της υποδηλώνει ότι ο 
οµιλητής δεν διεκδικεί ότι η γνώµη του είναι η σωστή, αλλά αντιθέτως ότι 
εκφέρει την προσωπική του αντίληψη για ένα θέµα (Εχω την εντύπωση π-
ως θέλουν να κλείσουν το θέµα µε το µικρότερο δυνατό κόστος). Σε µια τάση 
που παρατηρείται τελευταία για όλο και µεγαλύτερη χρήση ενός 
«µετριαστικού (µετριοπαθούς) λόγου» στην επικοινωνία, ίσως και από 
κάποια επίδραση τής Αγγλικής (guess, imagine), τα ρήµατα υποθέτω και 
φαντάζοµαι χρησιµοποιούνται συχνά στη θέση τού νοµίζω (Υποθέτω πως 
δεν θα θελήσει να εκτεθεί µιλώντας δηµόσια - ∆εν φαντάζοµαι να 
υποστηρίξει τέτοιες ακραίες απόψεις στη Γενική Συνέλευση). 

νοµική (η) [µτγν.] 1. η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο µελέτης το ∆ίκαιο και 
τους νόµους ΣΥΝ. νοµικά (τα) 2. Νοµική (η) η Νοµική Σχολή: η κατάληψη τής 
Νοµικής από τους φοιτητές. 

νοµικισµός (ο) {χωρ. πληθ.} (κακόσ.) η ερµηνεία των νόµων και τού ∆ικαίου 
µε τρόπο που να προσαρµόζεται κάθε φορά στις επιδιώξεις µας ΣΥΝ. 
δικολαβισµός. — νοµικίστικος, -η, -ο, νοµικίστικα επίρρ. 

νοµικός (ο/η) [µτγν.] 1. επιστήµονας που ασχολείται µε το ∆ίκαιο και τους 
νόµους: έγκριτος ~ 2. δικηγόρος ή δικαστικός. 

νοµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (γενικά) αυτός που σχετίζεται µε τους νόµους: ~ 
µελέτες | έρευνες | σπουδές | καθεστώς | υπόσταση | επιπλοκή | κώλυµα | 
υποχρέωση | προστασία | βάση | ισχύς | ευθύνη | συνέπεια | δέσµευση | έρεισµα 
2. αυτός που σχετίζεται µε τη νοµική επιστήµη ή/και τους νοµικούς: ~ 
λεξιλόγιο | πλαίσιο | διαδικασία | πρακτική | θεωρία | επιχειρηµατολογία | όρος 
| σφάλµα | κόσµος | επιτροπή | κύκλοι | κλάδος || από ~ απόψεως είναι σωστό 
3. (α) νοµικός σύµβουλος δικηγόρος που παρέχει νοµικές συµβουλές και γενι-
κότ. αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση όλων των σχετικών µε τους νόµους τού 
κράτους υποθέσεων εταιρείας, επιχείρησης, οργανισµού κ.λπ. (β) νοµικό 
πρόσωπο ίδρυµα ή οργανισµός, στον οποίο αναγνωρίζονται από τον νόµο 
δικαιώµατα ή υποχρεώσεις ανάλογες µε αυτές που έχουν φυσικά πρόσωπα (γ) 
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (συντοµ. Ν.Π.∆.∆.) το νοµικό πρόσωπο 
που αποσκοπεί στην εκπλήρωση σκοπών κρατικής αρµοδιότητας και τού 
οποίου τη σύσταση προβλέπει και ρυθµίζει ειδικός νόµος (δ) Νοµικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ι- 

καίου (συντοµ. Ν.Π.Ι∆.) το νοµικό πρόσωπο που συστήνεται από καθαρά 
ιδιωτική πρωτοβουλία στο πλαίσιο τής ελευθερίας τού συνε-ταιρίζεσθαι (λ.χ. 
σύλλογος, σωµατείο, ίδρυµα, εταιρεία, συνεταιρισµός κλπ.) (ε) Νοµικό 
Συµβούλιο τού Κράτους ένα από τα ανώτατα συλλογικά όργανα τής 
κεντρικής διοίκησης, που υπάγεται απευθείας στον υπουργό Οικονοµικών και 
λειτουργεί ως δικηγόρος, νοµικός παραστάτης και σύµβουλος τού κράτους 4. 
νοµικός (ο/η) βλ.λ. 5. νοµική (η) βλ.λ. 6. νοµικά (τα) (α) η νοµική επιστήµη 
(βλ. λ. νοµική) (β) (γενικότ.) όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τους νόµους 
και την ερµηνεία τους: ασχολούµαι µε τα ~. — νοµικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

νοµιµοποίηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διαδικασία και η 
πράξη µε την οποία κάτι γίνεται νόµιµο: η ~ αυθαίρετου κτίσµατος || η ~ µιας 
σχέσης µε τον γάµο || ~ των αµβλώσεων || ~ τού ψευδοκράτους. 

νοµιµοποιητικός, -ή, -ό αυτός µε τον οποίο γίνεται κάτι νόµιµο: ~ απόφαση. 
νοµιµοποίητος, -η, -ο [1840] (για εξώγαµο τέκνο) αυτός που νοµιµοποιήθηκε, 

που αναγνωρίστηκε δηλ. από τους γονείς του (και ιδ. από τον πατέρα) εκ των 
υστέρων. 

νοµιµοποιώ ρ. µετβ. [1826] {νοµιµοποιείς... | νοµιµοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} καθιστώ (κάτι) νόµιµο, στηρίζω ή κατοχυρώνω νοµικώς, προσδίδω 
εκ των υστέρων σε (κάτι) νόµιµο ή νοµιµοφανή χαρακτήρα: επιθυµεί να 
νοµιµοποιήσει τη σχέση του µαζί της (να την παντρευτεί) || δεν δικαιούται 
κανένας να δηµιουργεί παράνοµες καταστάσεις και έπειτα να αξιώνει από το 
κράτος να νοµιµοποιεί τις παρανοµίες του || (µτφ.) «είναι απαράδεκτο η 
οµοσπονδία των εκπαιδευτικών να προβάλλει απόψεις, οι οποίες νοµιµοποιούν 
τη λογική τής µικρότερης προσπάθειας» (εφηµ.). 

νόµιµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που υπάρχει ή γίνεται σύµφωνα µε τον νόµο 
(βλ.λ.) ή/και µε τα ήθη και τα έθιµα, που υπάρχει ή γίνεται σε συµφωνία µε 
τους θεσµούς, αυτός που δεν αντιτίθεται στο θετό και το εθιµικό ∆ίκαιο: ~ 
γάµος | επιδίωξη | απαίτηση | καθεστώς | πράξη | εξουσία | κυβέρνηση | αρχή | 
λειτουργία νυχτερινού κέντρου | πώληση ΣΥΝ. έννοµος, θεµιτός, σύννοµος, 
κανονικός ΑΝΤ. άνοµος, παράνοµος, έκνοµος, αθέµιτος, παράτυπος, 
αντικανονικός 2. (ειδι-κότ.) αυτός που καθορίζεται, που προσδιορίζεται από 
τους νόµους και το ∆ίκαιο: ~ δικαίωµα | διαδικασία | διευθέτηση | κοινοποίηση 
| κέρδος | κανονισµός | δικαιολογητικά | προσόντα | ηλικία (κατά την οποία ο 
νέος πολίτης αποκτά ορισµένα δικαιώµατα σύµφωνα µε τον νόµο) | άδεια | 
αµοιβή || χρησιµοποίησε ~ µέσα || υφίσταται τις ~ συνέπειες! κυρώσεις || έλαβε 
τη ~ αποζηµίωση ΑΝΤ. έκνοµος 3. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που αντλεί τη 
θέση και τα δικαιώµατα (ή και τις υποχρεώσεις του) από τον νόµο ή/και από 
αναγνωρισµένες νοµικώς διαδικασίες στο πλαίσιο δεδοµένης κοινωνίας: ~ 
διάδοχος! κληρονόµος | εκπρόσωπος εταιρείας | αντιπρόσωπος | πληρεξούσιος | 
σύζυγος | τέκνο (αυτό που γεννιέται µετά από έγκυρο γάµο) ΣΥΝ. γνήσιος, 
αναγνωρισµένος ΑΝΤ. παράνοµος, έκνοµος, (για παιδιά) νόθος, εξώγαµος· ΦΡ. 
νόµιµη άµυνα βλ. λ. άµυνα 4. (ειδικότ.) (α) νόµιµα (τα) οι διατάξεις και οι 
διατυπώσεις που περιλαµβάνονται στους νόµους και διαµορφώνουν τους 
κανόνες ζωής και δράσης στο πλαίσιο πολιτισµένης κοινωνίας· ΦΡ. διεθνή 
νόµιµα οι διατάξεις τού ∆ιεθνούς ∆ικαίου, µε τις οποίες οφείλουν να 
ευθυγραµµίζονται οι σχέσεις µεταξύ των κρατών (β) νόµιµο (το) το σύµφωνο 
µε τον νόµο, η νοµιµότητα: αµφισβητείται το νόµιµο τού διορισµού του 5. ΝΟΜ. 
νόµιµη µοίρα βλ. λ. µοίρα. — νόµιµα | νοµίµως [αρχ.] επίρρ. 

νοµιµότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η συµφωνία µε τους νόµους, µε τους 
κανόνες και τα θεσπίσµατα τού ∆ικαίου: από πολλές πλευρές αµφισβητείται η 
~ τής κυβέρνησης || οι πράξεις τής πολιτικής ηγεσίας τής γείτονος χώρας 
προσβάλλουν τη διεθνή - || νοµικοί κύκλοι διατυπώνουν αντιρρήσεις ως προς τη 
~ τής όλης διαδικασίας ΑΝΤ. ανοµία, παρανοµία 2. (ειδικότ.) η τήρηση των 
νόµων και των κανόνων τού ∆ικαίου: οι εκπρόσωποι των συνδικάτων θα 
διεκδικήσουν την εκπλήρωση των αιτηµάτων τους µέσα στο πλαίσιο τής ~ || 
τέτοιες πράξεις καταλύουν κάθε έννοια νοµιµότητας και αποτελούν πα-
ραδείγµατα προς αποφυγήν ΑΝΤ. ανοµία 3. το νόµιµο καθεστώς, οµαλή 
λειτουργία των θεσµών σύµφωνα µε τους δηµοκρατικούς κανόνες: µε την 
πτώση τής δικτατορίας αποκαταστάθηκε η ~ στη χώρα || παραβίαση τής ~. 

νοµψοτόκως επίρρ.· µε νόµιµο τόκο: «η εταιρεία θα καταβάλει, ~, δέκα εκατ. 
δολάρια» (εφηµ.). 

νοµιµοφανής, -ής, -ές [1892] {νοµιµοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· νοµιµο-
φανέστερος, -ατός} (λόγ.) αυτός που φαίνεται νόµιµος, αλλά δεν είναι, που 
συµφωνεί µε το γράµµα ή µε τον τύπο τού νόµου, αλλά παραβιάζει την ουσία 
του: ~ ενέργεια | ανάληψη υπηρεσίας | ανάθεση εκτελέσεως δηµόσιου έργου. — 
νοµιµοφανώς επίρρ. [1890], νοµιµοφάνεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < νόµιµος + -φανής < ρ. φαίνοµαι (παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην)]. 

νοµψοφροσύνη (η) [1887] [χωρ. πληθ.} η συµµόρφωση προς τους νόµους και 
τις επιταγές τού ∆ικαίου· η τήρηση τής νοµιµότητας. 

νοµιµόφρων, -ων, -ον [1856] (νοµιµόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
(λόγ.) (για ανθρώπους και ό,τι σχετίζεται µε αυτούς) αυτός που αγαπά τη 
νοµιµότητα (βλ.λ.), που σκέπτεται, πράττει και ενεργεί σύµφωνα µε τους 
νόµους, που συµµορφώνεται µε τις επιταγές τού ∆ικαίου: σε όλη του τη ζωή 
υπήρξε φιλήσυχος και ~ πολίτης || στην περίπτωση αυτή σκοπεύω να τηρήσω 
άκρως νοµιµόφρονα στάση || υπήρξε πάντα ~ στοιχείο ΣΥΝ. νοµοταγής, 
φιλόνοµος ΑΝΤ. παράνοµος. Επίσης (καθηµ.) νοµιµόφρονας (ο/η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. < νόµιµος + -φρων < φρήν, -ενός (βλ.λ.), 
απόδ. τού γαλλ. légitimiste]. 

νοµιναλισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφική αντίληψη που 
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αναπτύχθηκε κυρ. κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, σύµφωνα µε την οποία οι 
καθολικές έννοιες (δηλ. οι λέξεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
χαρακτηρίσουν ένα σύνολο οντοτήτων | πραγµάτων κ.λπ. ή κάτι γενικό) δεν 
έχουν πραγµατική ύπαρξη, αλλά είναι µόνο ονόµατα, δηλ. απλώς λεκτικά 
σύµβολα -και µάλιστα µεµονωµένων πραγµάτων-χωρίς υπόσταση ΣΥΝ. 
ονοµατοκρατία ΑΝΤ. ρεαλισµός, πραγµατισµός, πραγµατοκρατία · 2. ΟΙΚΟΝ. 
θεωρία κατά την οποία το χρήµα δεν πρέπει να έχει πραγµατική, εσωτερική 
αξία, αλλά µόνο την αντίστοιχη ονοµαστική, που δίδεται συµβατικά σε αυτό. — 
νοµιναλιστής (ο), νο-µιναλίστρια (η), νοµιναλιστικός, -ή, -ό, νοµιναλιστικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. nominalisme < nominal < µεσν. λατ. 
nominalis «ονοµαστικός» < λατ. nomen «όνοµα»]. νόµισµα (το) (νοµίσµ-ατος | 
-ατα, -άτων} 1. η βασική χρηµατική µονάδα κράτους, αυτή που χρησιµεύει για 
τον καθορισµό των αξιών το χρήµα που κυκλοφορεί και ισχύει σε 
συγκεκριµένη επικράτεια: το ~ της Ελλάδας είναι η δραχµή || το εθνικό ~ || ξένο | 
σταθερό | σκληρό | διολισθαίνον ~ || υποτίµηση | υπερτίµηση νοµίσµατος || το 
ενιαίο ευρωπαϊκό ~· ΦΡ. τρέχον νόµισµα ο οικείος, αυτός µε τού οποίου τη χρή-
ση είναι κανείς εξοικειωµέ\Ός: τέτοιοι γραµµατικοί όροι αποτελούν ~ για τους 
φιλολόγους 2. κοµµάτι από µέταλλο, συνήθ. στρογγυλό µε δύο επίπεδες πλευρές 
που φέρουν ανάγλυφες παραστάσεις, το οποίο κυκλοφορείται επισήµως από το 
κράτος, κυρ. ως χρηµατική µονάδα µικρής ανταλλακτικής αξίας: το τάλιρο, το 
δεκάρικο, το εικοσάρικο, το πενηντάρικο είναι ορισµένα ελληνικά ~ || το κράτος 
έκοψε καινούργιο ~ (το έθεσε σε κυκλοφορία) || θα κυκλοφορηθεί αναµνηστική 
σειρά αργυρών νοµισµάτων για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, που θα διατεθεί στους 
συλλέκτες (δεν θα χρησιµοποιηθεί ως χρηµατική µονάδα) || ρίχνω το ~ κορώνα-
γράµµατα (στρίβω το ~) || χρυσό | αρχαίο | κίβδηλο | κάλπικο ~ || συλλογή 
νοµισµάτων ΣΥΝ. (για χρήµατα) κέρµα (πβ. λ. χαρτονόµισµα)· ΦΡ. (µτφ.) (α) 
πληρώνω (κάποιον) µε το ίδιο νόµισµα ανταποδίδω (σε κάποιον) τα ίσα, κάνω 
σε (κάποιον) ό,τι µου έκανε (β) η άλλη όψη τού νοµίσµατος βλ. λ. άλλος. — 
(υποκ.) νοµι-σµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «καθιερωµένος θεσµός, συµφωνηθείσα ρύθµιση» 
και ειδικότ. «η χρηµατική µονάδα τής οποίας η αξία αναγνωρίζεται κοινώς ως 
µέσον συναλλαγής», < νοµίζω (βλ.λ.). Η φρ. πληρώνω µε το ίδιο νόµισµα 
αποδίδει το γαλλ. rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce. Οµοίως και η φρ. 
τρέχον νόµισµα (< γαλλ. monnaie courante)]. 

δεν δίνω δυάρα | δραχµή | φράγκο | δεκάρα - δεν αξίζει µια πεντάρα | 
δραχµή | φράγκο | δίφραγκο. Συχνή είναι η χρήση φράσεων µε αναφορά σε 
ευτελούς αξίας νοµίσµατα (δίλεπτο = δυάρα, δεκάλεπτο = δεκάρα, µία 
δραχµή = δραχµή ή φράγκο, δύο δραχµές = δίφραγκο κ.τ.ό.(, για να 
δειχθεί η παντελής αδιαφορία τού οµιλούντος προς κάτι ή η 
ευτελέστατη/µηδαµινή αξία τού αναφεροµένου (αντικειµένου, ανθρώπου 
κ.λπ.) στην εκτίµηση τού οµιλούντος. 

νοµισµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το νόµισµα: ~ κυκλοφορία | 
σταθερότητα | συλλογή | µουσείο | επιτροπή (που µελετά ό,τι σχετίζεται µε το 
εθνικό νόµισµα) | καθεστώς (αυτό που ισχύει για το νόµισµα) | νόµος | ισοτιµία 
| αστάθεια | κρίση | επίπτωση (λ.χ. στην ισοτιµία) | ισορροπία | µεταρρύθµιση | 
µονάδα (δηλ. το επίσηµο νόµισµα χώρας) | ε'νωση κρατών | πολιτική ΣΥΝ. 
χρηµατικός, συναλλαγµατικός 2. ΟΙΚΟΝ. (α) νοµισµατικά αποθέµατα η 
ποσότητα τού χρυσού (σε ράβδους, νοµίσµατα κ.λπ.) και τού συναλλάγµατος 
που κατέχει η κεντρική τράπεζα κάθε χώρας, µε βάση τα οποία ρυθµίζεται η 
αξία των νοµισµάτων που κυκλοφορούν (β) νοµισµατικό σύστηµα το σύνολο 
των κανόνων που αναφέρονται στον καθορισµό τής αξίας τού βασικού 
νοµίσµατος χώρας, στο σύστηµα εκδόσεως και κυκλοφορίας του, καθώς 
επίσης και στη µετατρεψιµότητα του (γ) νοµισµατική πολιτική τα µέτρα που 
λαµβάνει η κυβέρνηση, για να επηρεάσει την οικονοµική δραστηριότητα 
µέσω τού χειρισµού τής προσφοράς τού χρήµατος, τής πίστεως (βλ.λ.), των 
επιτοκίων κ.λπ., µε στόχο να επιτύχει συγκεκριµένους οικονοµικούς σκοπούς 
(λ.χ. τη σταθεροποίηση των τιµών, την οικονοµική ανάπτυξη κ.λπ.) (δ) νοµι-
σµατική ανάλυση η συστηµατική στατιστική παρακολούθηση των 
προβληµάτων που εµφανίζει η κυκλοφορία τού νοµίσµατος µιας χώρας και η 
αναζήτηση των αιτίων της, µε σκοπό την έγκαιρη αποτροπή πληθωριστικών 
πιέσεων στην οικονοµία (ε) νοµισµατική κρίση η διαταραχή τής ισορροπίας 
ανάµεσα στις ανάγκες σε νόµισµα µιας χώρας και στις δυνατότητες της για 
έκδοση του, πράγµα που συνεπάγεται διαταραχή τής εξωτερικής ισοτιµίας τού 
νοµίσµατος (στ) νοµισµατική ζώνη βλ. λ. ζώνη 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. (ειδικότ.) 
νοµισµατική (η) η νοµισµατολογία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ; Πολλοί οικονοµικοί όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. νοµισµατικό 
σύστηµα | µονάδα | κρίση | ζώνη | ανάλυση (< γαλλ. système | monnaie | crise | 
zone | analyse monétaire)]. 

νοµισµατοδέκτης (ο) {νοµισµατοδεκτών} ο κερµατοδέκτης (βλ.λ.). 
νοµισµατοθήκη (η) [1812] {νοµισµατοθηκών} ειδική θήκη όπου φυλάσσονται 

ή/και εκτίθενται νοµίσµατα και µετάλλια παλαιότερων εποχών µε 
αρχαιολογική και συλλεκτική αξία. 

νοµισµατοκοπείο (το) [1824] κρατικό εργοστάσιο, στο οποίο κόβονται τα 
µεταλλικά και εκτυπώνονται τα χάρτινα νοµίσµατα τής βασικής νοµισµατικής 
µονάδας τού κράτους. 

νοµισµατοκοπία (η) [1822] (χωρ. πληθ.} η τεχνική και η διαδικασία τής κοπής 
ή εκτύπωσης νοµισµάτων.    — νοµισµατοκόπος (ο/η) [1845], 
νοµισµατοκοπώ ρ. [1886]{-είς...}. [ΕΤΥΜ. < νοµισµατοκόπος < νόµισµα + -
κόπος < κόπτω]. 

νοµισµατολογία (η) [1856] (χωρ. πληθ.) κλάδος τής αρχαιολογίας που 
ασχολείται µε τη µελέτη νοµισµάτων και µεταλλίων προγενέστερων εποχών 
από άποψη ιστορική, γλωσσική, καλλιτεχνική, γεωγραφική κ.λπ., 
συµβάλλοντας σηµαντικά στην κατανόηση τής δοµής και τής λειτουργίας των 
αρχαίων κοινωνιών ΣΥΝ. νοµισµατική. — νοµισµατολόνος (ο/η) [1830], 
νοµισµατολογικός, -ή, -ό [1839], νοµι-σµατολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

νοµισµατοπώλης (ο) [µτγν.] (νοµισµατοπωλών), νοµισµατοπώ-λισσα (η) 
(δύσχρ. νοµισµατοπωλισσών} 1. πρόσωπο που πωλεί παλαιά (και ιδ. αρχαία) 
νοµίσµατα µε αρχαιολογική ή/και συλλεκτική αξία 2. (παλαιότ.-σπανιότ.) 
πρόσωπο που ανταλλάσσει νοµίσµατα ΣΥΝ. αργυραµοιβός. Επίσης (λόγ.) 
νοµισµατοπώλις (η) (νοµισµατο-πώλ-ιδος | -ίδων}. 

νοµισµατοσυλλέκτης (ο) (νοµισµατοσυλλεκτών), νοµισµατο-συλλέκτρια (η) 
{νοµισµατοσυλλεκτριών} συλλέκτης νοµισµάτων (συνήθ. παλαιών). 

νοµό'- κ. νοµό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε νόµο ή 
γίνεται σύµφωνα µε νόµο: νοµο-διδάσκαλος, νοµο-θε-σία, νοµο-σχέδιο, νοµό-
τυπος. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. νόµος 
(πβ. αρχ. νοµο-θεσία)]. 

νοµό2- κ. νοµ- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε 
νοµό: νοµο-µηχανικός, νοµο-κτηνίατρος, νοµ-άρχης. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. νοµός (πβ. νοµ-άρχης)]. 

νοµογράφηµα (το) {νοµογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΑΘ. ειδικός 
υπολογιστικός χάρτης µε κλίµακες που περιέχουν τιµές τριών ή περισσοτέρων 
µεταβλητών, ο οποίος χρησιµοποιείται στη µηχανική, τη βιοµηχανία και στις 
φυσικές επιστήµες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nomograph]. 

νοµογραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΜΑΘ. ειδική µέθοδος για την επίλυση 
(µαθηµατικών) προβληµάτων ή την παρουσίαση (µαθηµατικών) νόµων, που 
συνίσταται στην αντικατάσταση των αριθµητικών υπολογισµών από πίνακες 
ή γραφικές παραστάσεις, οι οποίες διαθέτουν γραµµές κατάλληλα 
σχεδιασµένες, ώστε τα σηµεία στα οποία τέµνονται µεταξύ τους να 
καθορίζουν τις λύσεις. 
[EJTYM Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. nomographic άσχετο προς το αρχ. 
νοµογραφία «θέσπιση νόµων»]. 

νοµοδιδάσκαλος (ο) [µτγν.] (νοµοδιδασκάλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. πρόσωπο 
που ασχολείται µε τη διδασκαλία των νόµων, ο καθηγητής τής νοµικής 2. 
(γενικότ.) ο βαθύς γνώστης των νόµων και τού ∆ικαίου, τού οποίου η γνώµη 
έχει µεγάλο κύρος: διάσηµος | φηµισµένος | εξαίρετος ~ ΣΥΝ. νοµοµαθής. 

νοµοθεσία (η) [αρχ.] (νοµοθεσιών} 1. η σύνταξη νόµων και η επιβολή τους από 
τις αρµόδιες αρχές ΣΥΝ. νοµοθέτηση, θεσµοθεσία, θεσµοθέτηση 2. (συνεκδ.) 
το σύνολο των νόµων που έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν σε δεδοµένη 
πολιτεία: η αµοιβή των υπερωριών καθορίζεται µε βάση την ισχύουσα ~ || 
κωδικοποίηση | εφαρµογή | ψήφιση | τροποποίηση νοµοθεσίας || δηµοκρατική | 
δρακόντειος | υφιστάµενη | κείµενη | παλαιά ~ || ελληνική | αγγλική | γαλλική | 
κοινοτική ~3. (ειδικότ.) το σύνολο των νόµων που ρυθµίζουν τις σχέσεις σε 
ορισµένο τοµέα τού ∆ικαίου: εκπαιδευτική | εργατική | στρατιωτική | 
τελωνειακή | φαρµακευτική | ποινική | φορολογική | κοινωνική ~ 4. (παλαιότ.) 
το σύνολο των νόµων που συνέταξε και επέβαλε ένας νοµοθέτης: η ~ τού 
∆ράκοντα | τού Λυκούργου | τού Σόλωνα. 

νοµοθέτηµα (το) [αρχ.] (νοµοθετήµ-ατος | -ατα, -άτων} ο κανόνας ∆ικαίου, 
κάθε κείµενο που έχει τον χαρακτήρα και την ισχύ νόµου: η Βουλή ψήφισε 
τρία ~, που θεωρούνται πολύ σηµαντικά για την οικονοµική πολιτική τής 
κυβέρνησης || ανελεύθερο | αντεργατικό ~ || κατάρτιση | θέσπιση | ψήφιση | 
καταψήφιση νοµοθετήµατος ΣΥΝ. νόµος· 

νοµοθέτης (ο) (νοµοθετών), νοµοθετις (η) [µτγν.] (νοµοθέτιδ-ος,-α | -ίδων} 1. 
πρόσωπο που νοµοθετεί, που θεσπίζει και επιβάλλει νόµους: ο Σόλων 
θεωρείται µέγας ~ και πολιτικός || ο αληθινός ~ πρέπει να βλέπει πάντοτε προς 
το µέλλον ΣΥΝ. θεσµοθέτης, θεσµοδότης 2. (συνεκδ.) το µέλος τού επίσηµου 
σώµατος ή το ίδιο το σώµα στο σύνολο του (Βουλή, Γερουσία κ.λπ.) που 
νοµοθετεί: στην περίπτωση αυτή ο ~ είναι σαφής και ορίζει την επιβολή 
κυρώσεων 3. πρόσωπο που θέτει τα θεµέλια, που επινοεί και επιβάλλει τους 
θεµελιώδεις νόµους και κανόνες επιστήµης, τέχνης κ.λπ.: ~ τής ποίησης | τής 
µπαλλά-ντας. [ΕΤΥΜ αρχ· < νοµό- + -θέτης < ρ. τίθηµι (βλ. λ. θέτω)]. 

νοµοθέτηση (η) → νοµοθετώ 
νοµοθετικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη νοµοθεσία ή/και τον 

νοµοθέτη: ~ έργο | ρύθµιση | µέτρο | διάταξη | εργασίες | πρόταση | λειτουργία | 
κατοχύρωση | καθεστώς | παρέµβαση | επιτροπή | δραστηριότητα | κείµενο | 
εµπόδιο | ρόλος | πλαίσιο | αρµοδιότητες | µεταρρύθµιση | ευεργέτηµα 2. (α) 
νοµοθετική εξουσία η πρώτη και βασική µορφή εξουσίας στο πλαίσιο τής 
συνταγµατικώς κατοχυρωµένης τριµερούς διάκρισης των εξουσιών (οι άλλες 
δύο είναι η εκτελεστική και η δικαστική), που συνίσταται στη θέσπιση κα-
νόνων ∆ικαίου, αποτελώντας έτσι τη σηµαντικότερη εκδήλωση τής 
πολιτειακής βούλησης, και ασκείται στα δηµοκρατικά πολιτεύµατα από το 
Κοινοβούλιο (β) νοµοθετικό σώµα σύνολο εκλεγµένων ή διορισµένων 
προσώπων, που έχουν την εξουσία και το καθήκον να θεσπίζουν και να 
τροποποιούν νόµους (γ) νοµοθετικό διάταγµα έγγραφη πράξη τού αρχηγού 
τού κράτους, που συνήθ. προσυπογράφεται από τον αρµόδιο υπουργό, το 
υπουργικό συµβούλιο ή/και τον πρωθυπουργό και έχει ισχύ τυπικού νόµου. — 
νοµοθετικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΟ ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΟ 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΟΝΑ∆Α 

Αγία Λουκία δολάριο Α. Καραϊβικής ECS 
Άγιος Βικέντιος και δολάριο 

Γρεναδίνες Α. Καραϊβικής EC$ 
Αγιος Θωµάς ντόµπρα Db 

και Πρίγκιπας 
Άγιος Μαρίνος λιρέτα Αγίου Μαρίνου Lit 
Άγιος Χριστόφορος δολάριο EC$ 

και Νέβις Α. Καραϊβικής 
Αζερµπαϊτζάν µανάτ 
Αίγυπτος αιγυπτιακή λίρα LE 
Αιθιοπία αιθιοπικό µπιρ Br 
Αϊτή γκουρντ G 
Ακτή Ελεφαντοστού φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Αλβανία λεκ L 
Αλγερία δηνάριο Αλγερίας DA 
Ανγκόλα κουάνζα ΝΚz 
Ανδόρρα γαλλ. φράγκο-ισπ. πεσέτα F - Pta 
Αντίγκουα και δολάριο EC$ 

Μπαρµπούντα Α. Καραϊβικής 
Αργεντινή πέσο 
Αρµενία ντραµ 
Αυστραλία δολάριο Αυστραλίας $Α 
Αυστρία αυστριακό σελίνι (2002: ευρώ)  S 
Αφγανιστάν αφγάνι AF 
Βανουάτου βατού VT 
Βατικανό λιρέτα Βατικανού VLit 
Βέλγιο βελγικό φράγκο (2002: ευρώ) BF 
Βενεζουέλα µπολιβάρ Bs 
Βιετνάµ νέο ντονγκ D 
Βολιβία µπολιβιάνο $Β 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη δηνάριο Din 
Βουλγαρία λεβ Lv 
Βραζιλία ριάλ R$ 
Γαλλία γαλλικό φράγκο (2002: ευρώ) F 
Γερµανία γερµανικό µάρκο (2002: ευρώ)        DM 
Γεωργία λάρι GEL 
Γιουγκοσλαβία δηνάριο Din 
Γκάµπια νταλάσι D 
Γκαµπόν φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Γκάνα νέο σέντι C 
Γουατεµάλα κετζάλ Q 
Γουιάνα δολάριο Γουιάνας G$ 
Γουινέα φράγκο Γουινέας FG 
Γουινέα-Μπισάου φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Γρενάδα δολάριο Α. Καραϊβικής EC$ 
∆ανία κορώνα ∆ανίας Dkr 
∆οµινικανή ∆ήµο- πέσο ∆οµινικανής ∆ηµοκρατίας      RD$ 

κρατία 
∆υτική Σαµόα τάλα WS$ 
Εκουαδόρ/Ισηµερινός σουκρ S/ 
Ελβετία ελβετικό φράγκο SFR 
Ελλάδα δραχµή (2002: ευρώ) Dr 
Ελ Σαλβαδόρ κολόν Σαλβαδόρ C 
Ερυθραία νάφκα NFE 
Εσθονία κορώνα Εσθονίας ΕΕΚ 
Ζαΐρ (Λαϊκή ∆ήµο- φράγκο Κονγκό CF 

κρατία τού Κονγκό) 
Ζάµπια κουάτσα Ζάµπιας ΖΚ 
Ζιµπάµπουε δολάριο Ζιµπάµπουε Ζ$ 
Ηνωµένα Αραβικά ντιράµ Εµιράτων Dh 

Εµιράτα  
 Ηνωµένες Πολιτείες 
τής Αµερικής δολάριο Η.Π.Α. US$ 
Ηνωµένο Βασίλειο λίρα Αγγλίας (στερλίνα) £ 
Ιαπωνία γεν ¥ 
Ινδία ρουπία Ινδίας Re 
Ινδονησία ρουπία Ινδονησίας Rp 
Ιορδανία δηνάριο Ιορδανίας JD 
Ιράκ δηνάριο Ιράκ ID 
Ιράν ριάλ IR 
Ιρλανδία λίρα Ιρλανδίας (2002: ευρώ) £Ir 
Ισηµερινή Γουινέα φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Ισλανδία κορώνα Ισλανδίας IKr 
Ισπανία πεσέτα (2002: ευρώ) Pta 
Ισραήλ νέο σεκέλΙσραήλ NIS 
Ιταλία ιταλική λιρέτα (2002: ευρώ) Lit 
Καζαχστάν τέγκε Καζαχσταν 
Καµερούν φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Καµπότζη νέο ριέλ CR 
Καναδάς δολάριο Καναδά Can$ 
Κατάρ ριάλ Κατάρ QR 
Κεντροαφρικανική φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 

∆ηµοκρατία 
Κένυα σελίνι Κένυας KSh 
Κίνα γιουάν Υ 

Κιργιζία σοµ Κιργιζίας KGS 
Κνριµπάτι δολάριο Αυστραλίας $Α 
Κολοµβία πέσο Κολοµβίας Col$ 
Κοµόρες φράγκο Κοµορών CF 
Κονγκό φράγκο Γαλλ. Αφρνκαν. Κοινότ.     CFAF 
Κορέα (1) Βόρεια γουόν Β. Κορέας Wn 

(2) Νότια γουόν Ν. Κορέας W 
Κόστα Ρίκα κολόν Κόστα Ρίκα C 
Κούβα πέσο Κούβας Cu$ 
Κουβέιτ δηνάριο Κουβέιτ KD 
Κροατία κούνα Κροατίας HRK 
Κύπρος κυπριακή λίρα CYP 
Λάος νέο κιπ ΝΚ 
Λεσόθο λότι L 
Λεττονία λατ Λεττονίας LVL 
Λευκορωσία λευκορωσικό ρούβλι BR 
Λίβανος λίρα Λιβάνου LL 
Λιβερία δολάριο Λιβερίας L$ 
Λιβύη δηνάριο Λιβύης LD 
Λιθουανία λίτας Λιθουανίας 
Λιχτενστάιν ελβετικό φράγκο SFR 
Λουξεµβούργο φράγκο Λουξεµβούργου 

(2002: ευρώ) LuxF 
Μαδαγασκάρη φράγκο Μαδαγασκάρης FMG 
Μαλαισία ρινγκίτ Μ$ 
Μαλάουι κουάτσα Μαλάουι ΜΚ 
Μαλδίβες ρουπία Rf 
Μαλί φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Μάλτα λίρα Μάλτας LM 
Μαρόκο ντιρχάµ DH 
Μάρσαλ Νησιά δολάριο Η.Π.Α. US$ 
Μαυρίκιος ρουπία Μαυρικίου MauR 
Μαυριτανία ουγκίγια UM 
Μεξικό νέο πέσο Μεξικού Mex$ 
Μογγολία τουγκρίκ Tug 
Μοζαµβίκη µετικάλ Mt 
Μολδαβία µολδαβικό λέι MLD 
Μονακό γαλλικό φράγκο F 
Μπανγκλαντές τάκα Τκ 
Μπαρµπάντος δολάριο Μπαρµπάντος BDs$ 
Μπαχάµες δολάριο Μπαχαµών BS 
Μπαχρέιν δηνάριο Μπαχρέιν BD 
Μπελίσε δολάριο Μπελίσε Βζ$ 
Μπενίν φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Μποτσουάνα πούλα Ρ 
Μπουρκίνα Φάσο φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Μπουρούντι φράγκο Μπουρούντι FBu 
Μπουτάν νγκουλτρούµ Nu 
Μπρουνέι δολάριο Μπρουνέι Β$ 
Μυανµάρ κιάτ Κ 
Ναµίµπια δολάριο Ναµίµπιας Ν$ 
Ναουρού δολάριο Αυστραλίας $Α 
Νέα Ζηλανδία δολάριο Νέας Ζηλανδίας ΝΖ$ 
Νεπάλ νεπαλική ρουπία NR 
Νήσοι Σολοµώντα           δολάριο Νήσων Σολοµώντα            SI$ 
Νίγηρας φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFA 
Νιγηρία νάιρα Ν 
Νικαράγουα χρυσή κόρδοβα C$ 
Νορβηγία νορβηγική κορώνα Nkr 
Νότια Αφρική ραντ R 
Ντοµίνικα δολάριο Α. Καραϊβικής EC$ 
Ολλανδία φιορίνι (2002: ευρώ) f 
Ολλανδικές Αντίλλες      φιορίνι NAf. 
Οµάν ριάλ τού Οµάν RO 
Ονδούρα λεµπίρα L 
Ουγγαρία φορίντ Ft 
Ουγκάντα σελίνι USh 
Ουζµπεκιστάν σοµ Ουζµπεκιστάν UKS 
Ουκρανία χρίβνα 
Ουρουγουάη πέσο Ουρουγουάης $Ur 
Πακιστάν ρουπία Πακιστάν PRe 
Παναµάς µπαλµπόα Β 
Παπούα-Νέα Γουινέα     κίνα Κ 
Παραγουάη γκουαρανί G 
Περού νέο σολ S/ 
Πολωνία ζλότι Zi 
Πορτογαλία εσκούδο Πορτογαλίας 

(2002: ευρώ) Esc 
Πράσινο Ακρωτήριο      εσκούδο Πράσ. Ακρωτηρίου            CVEsc 
Ρουάντα φράγκο Ρουάντας RF 
Ρουµανία λέι L 
Ρωσία ρούβλι R 
Σαουδική Αραβία ριάλ Σαουδικής Αραβίας SR 
Σενεγάλη φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ.      CFAF 
Σεϋχέλλες ρουπία Σεϋχέλλων SRe 
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
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ΜΟΝΑ∆Α ΜΟΝΑ∆Α 

Σιέρρα Λεόνε λεόνε Le 
Σινγκαπούρη δολάριο Σινγκαπούρης S$ 
Σκόπια [πρ. Γιουγκο-    δηνάριο D 
σλαβική ∆ηµοκρατία 

τής Μακεδονίας 
(FYROM)] 
Σλοβακία κορώνα Sk 
Σλοβενία τόλαρ SIT 
Σοµαλία σελίνι Σοµαλίας So.Sh 
Σουαζιλάνδη λιλανγκένι Ε 
Σουδάν δηνάριο Σουδάν ISD 
Σουηδία σουηδική κορώνα SKr 
Σουρινάµ φλορίνι Σουρινάµ SF 
Σρι Λάνκα ρουπία Σρι Λάνκα SLRe 
Συρία συριακή λίρα LS 
Ταϊβάν νέο δολάριο Ταϊβάν ΝΤ$ 
Ταϊλάνδη µπατ Β 
Τανζανία σελίνι Τανζανίας TSh 
Τατζικιστάν ρούβλι Τατζικιστάν TzR 

Τζαµάικα δολάριο Τζαµάικας J$ 
Τζιµπουτί φράγκο Τζιµπουτί DF 
Τόγκο φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ. CFAF 
Τόνγκα παάνγκα Τ$ 
Τουβαλοΰ δολάριο Αυστραλίας $Α 

ή Τουβαλού $Τ 
Τουρκία τουρκική λίρα TL 
Τουρκµενιστάν µανάτ Τουρκµενιστάν ΤΜΜ 
Τρινιντάντ κ. Τοµπάγκο δολάριο Τρινιντάντ ΤΤ$ 

κ.Τοµπάγκο 
Τσαντ φράγκο Γαλλ. Αφρικαν. Κοινότ. CFAF 
Τσεχία κορώνα Kc 
Τυνησία δηνάριο Τυνησίας TD 
Υεµένη ριάλ Υεµένης YER 

YDin 
Φιλιππίνες πέσο Φιλιππίνων Ρ 
Φινλανδία φινλανδικό µάρκο (2002: ευρώ) FMK 
Φίτζι δολάριο Φίτζι F$ 
Χιλή πέσο Χιλής Ch$ 

 

νοµοθετώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {νοµοθετείς... | νοµοθέτ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος) ♦ 1. (µετβ.) θεσπίζω κανόνες ∆ικαίου, συντάσσω 
και επιβάλλω νόµους: η κατάσταση τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη και η 
πολιτεία θα αναγκαστεί να νοµοθετήσει σειρά κατασταλτικών µέτρων ♦ 
2. (αµετβ.) ασκώ νοµοθετική εξουσία: η πολιτεία πάντοτε διατηρεί για 
τον εαυτό της το κυριαρχικό δικαίωµα να νοµοθετεί ΣΥΝ. θεσµοθετώ, 
θεσµοδοτώ. — νοµοθέτηση (η) [αρχ.]. νοµοκάνονας (ο) [µεσν.] (χωρ. 
πληθ.) ΕΚΚΛΗΣ. κώδικας νόµων που αφορούν στην Εκκλησία· η 
συλλογή όλων των νόµων και των κανόνων τής εκκλησιαστικής 
νοµοθεσίας, των πρακτικών των Ιερών Συνόδων, αλλά και των 
πολιτικών νόµων που αναφέρονται σε εκκλησιαστικά θέµατα. — 
νοµοκανονικός, -ή, -ό. νοµοκτηνίατρος (ο/η) (νοµοκτηνιάτρ-ου | -
ων] ο κτηνίατρος που ανήκει στην κτηνιατρική υπηρεσία ενός νοµού. 
— νοµοκτηνιατρι-κός, -ή, -ό. νοµολογία (η) [1847] (νοµολογιών] 
ΝΟΜ. 1. το σύνολο των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα 
δικαστήρια 2. (ειδικότ.) το σύνολο των αποφάσεων και των 
αντιλογιών τους, που έχουν εκδοθεί από τα δικαστήρια σχετικά µε 
ορισµένο νοµικό ζήτηµα. — νοµολόγος (ο/η) [1841], νοµολογικός, -ή, 
-ό [1863], νοµολογικ-ά | -ώς [1889] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. nomologie]. νοµοµαθής, -ής, -ές (νοµοµαθ-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)· νοµοµαθέστ-ερος, -ατός) (λόγ.) βαθύς γνώστης των νόµων 
και τού ∆ικαίου, αυτός που µελετά και ερµηνεύει τους νόµους και που 
η γνώµη του σχετικά µε νοµικά ζητήµατα διαθέτει µεγάλο κύρος: 
άρθρο διαπρεπούς νοµοµαθούς ΣΥΝ. νοµοδιδάσκαλος, νοµικός. — 
νοµοµάθεια (η) [µτγν.]. *~ ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ, µτγν. < νοµό- + -µαθής < µανθάνω (πβ. αόρ. β' ε-µαθ-ον)]. 
νοµοµηχανικός (ο/η) [1836] µηχανικός που επιβλέπει τα δηµόσια 
έργα σε νοµό. νοµοπαρασκευαστικός, -ή, -ό [1887] ΝΟΜ. αυτός που 
σχετίζεται µε την επεξεργασία νοµοθετηµάτων: ~ επιτροπή (επιτροπή 
από νοµικούς, που ασχολείται µε την επεξεργασία και τη διαµόρφωση 
των νοµοσχεδίων, προτού αυτά κατατεθούν στη Βουλή). νοµός (ο) 
διοικητικό και γεωγραφικό διαµέρισµα κράτους, στο οποίο 
προΐσταται αιρετός άρχοντας, ο νοµάρχης (βλ.λ.): ο ~ Ηµαθίας κηρύ-
χθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σφοδρής κακοκαιρίας || οι 
δήµαρχοι και οι κοινοτάρχες ενός ~ ΣΥΝ. νοµαρχιακή περιφέρεια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, τονισµός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νέµω (βλ.λ.). Το ζεύγος των τονικών παρωνύµων νόµος - 
νοµός διαφοροποιήθηκε σηµασιολογικώς, αφού ο µεν νόµος έλαβε τη 
σηµ. τής κανονιστικής αρχής, η οποία ορίζεται ως κανόνας για τους 
υπηκόους µιας εξουσίας, ο δε νοµός δήλωσε τη διοικητική διαίρεση, 
εντός τής οποίας ασκείται και έχει ισχύ η εν λόγω εξουσία]. νόµος (ο) 
1. γραπτός κανόνας ∆ικαίου, που αποτελεί ρητή και κατηγορηµατική 
έκφραση τής βούλησης των νοµοθετικών οργάνων τού κράτους και 
που ρυθµίζει τις σχέσεις των πολιτών µεταξύ τους και µε την πολιτεία: 
στον τοµέα αυτόν η κυβέρνηση θα εφαρµόσει αυστηρά τους ισχύοντες 
~|| ο ~ αυτός έχει καταργηθεί εδώ και µία δεκαετία || το Σύνταγµα είναι 
ο υπέρτατος ~ τού κράτους || τηρώ | εφαρµόζω | παραβαίνω | 
καταπατώ | σέβοµαι | υπακούω | περιφρονώ | αψηφώ | προσβάλλω τους 
- || τήρηση | παράβαση | το κύρος τού νόµου || αυστηρός | δρακόντειος 
(πολύ σκληρός, άτεγκτος) | ήπιος | δίκαιος | άδικος ~ || ~ περί Τύπου | 
ασέµνων | ευθύνης υπουργών || σύµφωνα µε τον ~ || ψήφιση | 
αναθεώρηση νόµου ΣΥΝ. νοµοθέτηµα, θέ-σπισµα ΑΝΤ. άγραφο ∆ίκαιο, 
έθος, έθιµο- ΦΡ. (α) θείος νόµος οι θεϊκές εντολές, ό,τι επιβάλλει η 
θρησκεία κατ' αντιδιαστολή προς τους νόµους τής πολιτείας ή τής 
κοινωνίας (β) Μωσαϊκός Νόµος οι δέκα εντολές που δόθηκαν στον 
Μωυσή από τον Θεό στο όρος Σινά (γ) άγραφος νόµος κανόνας που 
ισχύει µεταξύ των µελών µιας συντροφιάς, µιας οµάδας, µιας 
κοινωνίας σχετικά µε ορισµένη δραστηριότητα, χωρίς να έχει 
καταγραφεί τυπικά, και αντλεί το κύρος του από συµφωνία ή από το 
έθιµο, την παράδοση ή τη συνεχή χρήση: ήταν ~ 

τού µαγαζιού ο πελάτης που µεθάει να µη γίνεται δεκτός ξανά || η βε-
ντέτα είναι ~ στα ορεινά χωριά µας (δ) εκλογικός νόµος το σύνολο 
των νοµικών διατάξεων που καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο διε-
ξάγονται οι εκλογές και αναδεικνύεται η νέα κυβέρνηση (ε) οι νόµοι 
και οι προφήτες οι νοµικές διατάξεις που καθορίζουν (κάτι) ή τα 
πρόσωπα που θεωρούνται αυθεντία σε (κάτι): εδώ µέσα ο διευθυντής 
και οι εντολές του είναι οι ~! (στ) ερµηνεία τού νόµου ο τρόπος µε 
τον οποίο ο νόµος εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση (ζ) νόµω (νόµω) 
όπως καθορίζεται από το γραπτό ∆ίκαιο, τις ισχύουσες νοµικές δια-
τάξεις (και όχι σύµφωνα µε τη φύση ή το εθιµικό ∆ίκαιο): ο γάµος 
αυτός είναι νόµω άκυρος ΑΝΤ. φύσει (η) εκτός νόµου (ως χαρακτη-
ρισµός) παράνοµος, αυτός που διώκεται από τον νόµο και τους εκ-
προσώπους του: η δικτατορική κυβέρνηση κήρυξε ~ τα εργατικά συν-
δικάτα (θ) παρά τον νόµο αντίθετα µε ό,τι υπαγορεύει ο νόµος: ενήρ-
γησε ~ και γι'αυτό διώκεται (ι) διά νόµου µε ειδικό νόµο, νοµική διά-
ταξη: το ζήτηµα θα ρυθµιστεί ~ (ια) άγνοια νόµου το επιχείρηµα ότι η 
τέλεση συγκεκριµένου αδικήµατος οφείλεται σε άγνοια τού σχετικού 
νόµου, το οποίο δεν γίνεται δεκτό από το δικαστήριο: η ~ δεν 
συγχωρείται! (ιβ) (για νοµοσχέδιο) γίνεται νόµος τού κράτους δηµο-
σιεύεται στην εφηµερίδα τής κυβερνήσεως και αποκτά ισχύ νόµου: 
το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο θα γίνει σύντοµα νόµος τού κράτους 
(ιγ) σχέδιο νόµου το νοµοσχέδιο (βλ.λ.) (ιδ) πρόταση νόµου το νοµο-
σχέδιο (βλ.λ.) που κατατίθεται στη Βουλή από τον αρµόδιο υπουργό 
ή από οµάδα βουλευτών για υπερψήφιση ή τροποποίηση (ιε) το 
γράµµα τού νόµου βλ. λ. γράµµα (ιστ) το πνεύµα τού νόµου ό,τι ου-
σιαστικά υπαγορεύει ο νόµος, η φιλοσοφία και η παιδαγωγική ή σω-
φρονιστική διάσταση των νοµικών διατάξεων: οι δικαστικές αποφά-
σεις που υπαγορεύονται µόνο από το γράµµα και όχι από το ~, είναι 
ουσιαστικά άδικες (ιζ) (µτφ.) το χέρι τού νόµου η ισχύς τού νόµου, η 
δυνατότητα που έχει να τιµωρεί τον παραβάτη: το ~ είναι µακρύ και 
θα σε πιάσει, όσο κι αν προσπαθείς να ξεφύγεις (ιη) ο νόµος είναι 
νόµος ο νόµος ισχύει ανεξάρτητα από προσωπικές προτιµήσεις, 
συµφέροντα κ.λπ. (ιθ) σκληρός ο νόµος, αλλά νόµος (λατ. dura lex 
sed lex) ρωµαϊκό απόφθεγµα που δηλώνει την ανάγκη υποταγής στον 
νόµο (και πιστής εφαρµογής του), έστω και αν αυτός είναι πολύ αυ-
στηρός (κ) στρατιωτικός νόµος βλ. λ. στρατιωτικός (κα) αναγκαστι-
κός νόµος βλ. λ. αναγκαστικός (κβ) νόµος-πλαίσιο νόµος τού οποίου 
οι γενικές διατάξεις χρησιµοποιούνται ως πλαίσιο για επιµέρους 
εφαρµογές (που εξειδικεύονται συνήθ. µε προεδρικά διατάγµατα) 2. 
το σύνολο των κανόνων ∆ικαίου που ισχύουν σε µια χώρα ή/και ρυθ-
µίζουν τις σχέσεις σε έναν συγκεκριµένο χώρο κοινωνικής δραστη-
ριότητας: ο γαλλικός ~ τιµωρεί πολύ αυστηρά το παράπτωµα αυτό || η 
κλοπή απαγορεύεται από τον ποινικό ~ || εµπορικός | φορολογικός ~ 
ΣΥΝ. νοµοθεσία, ∆ίκαιο- ΦΡ. εν ονόµατι τού νόµου (εν ονόµατι τού 
νόµου) στο όνοµα τού νόµου, προκειµένου να εφαρµοστεί το ∆ίκαιο 
(ή µε πρόφαση την εφαρµογή του): ~ προβαίνει σε πράξεις βίας 3. το 
σύστηµα που ερµηνεύει και απονέµει το ∆ίκαιο: υπάρχει ~ τελικά σ' 
αυτή τη χώρα; || αυτή η πράξη είναι εντός | εκτός των πλαισίων τού ~ 
|| προσφεύγω | καταφεύγω στον - (στη δικαιοσύνη) || επικαλούµαι τον 
— || ο — προστατεύει τους ισχυρούς ΣΥΝ. ∆ίκαιο, δικαιοσύνη, νο-
µοθεσία 4. (µτφ.) η αστυνοµία και οι δικαστικοί, ως εκφραστές των 
κανόνων ∆ικαίου: οι άνθρωποι τού ~ || ο - παραµονεύει παντού || έχει 
δοσοληψίες µε τον ~|| ο κακοποιός έπεσε στην παγίδα τού ~ || οι αθω-
ώσεις εµπόρων ναρκωτικών έχουν κλονίσει την εµπιστοσύνη τού κό-
σµου στον ~· ΦΡ. (α) πάω µε τον νόµο φροντίζω να µην κάνω κάτι πα-
ράνοµο, αλλά και να γίνοµαι αρεστός στις αστυνοµικές ή δικαστικές 
αρχές: κάνει πως πάει µε τον νόµο, για να καλύπτει καλύτερα τις κο-
µπίνες του (β) έχω τον νόµο µε το µέρος µου έχω την υποστήριξη 
των αρχών (κυρ. αστυνοµικών ή δικαστικών): δεν µπορείς να τον πει-
ράξεις αυτόν, έχει τον νόµο µε το µέρος του! (γ) παίρνω τον νόµο στα 
χέρια µου αποκαθιστώ µια αδικία που νοµίζω ότι µου έγινε και την 
οποία ο νόµος δεν τιµώρησε, τιµωρώ κάποιον µε τον δικό µου τρόπο 
(λ.χ. µε φόνο), ενεργώντας όπως νοµίζω ότι θα έπρεπε να ενεργήσει η 
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δικαιοσύνη: µετά την απελευθέρωση τού δολοφόνου, οι γονείς φώναζαν ότι θα 
πάρουν τον νόµο στα χέρια τους ΣΥΝ. αυτοδικώ 5. κανόνας που ρυθµίζει την 
ανθρώπινη συµπεριφορά ή τις ανθρώπινες δραστηριότητες: είχε κάνει ~ της 
ζωής του την αγάπη προς τον πλησίον || ο επιχειρηµατίας οφείλει να κινείται 
όπως επιβάλλουν οι ~ της αγοράς || αυτός δεν έχει ούτε πίστη ούτε - (δεν έχει 
ηθικές αναστολές) || δεν γνωρίζω ~ (είµαι αδίστακτος) ΣΥΝ. αρχή, γνώµονας, 
κανόνας· ΦΡ. (α) νόµος τού νικητή το δίκαιο τού ισχυρότερου, ο νικητής 
τελικά επιβάλλει ως νόµο τη δική του θέληση (β) νόµος τού Λυντς η θανάτω-
ση ή κακοποίηση από το πλήθος προσώπου που κατηγορείται για εγκληµατική 
πράξη, χωρίς να προηγηθεί δίκη (βλ. λ. λιντσάρω) (γ) νόµος τής ζούγκλας βλ. 
λ. ζούγκλα (δ) νόµος τής νύχτας οι συνήθειες, οι πράξεις και η συµπεριφορά 
των ανθρώπων που σχετίζονται µε τα κυκλώµατα των κέντρων διασκεδάσεως, 
των χαρτοπαικτικών λεσχών κ.λπ., στο µέτρο που αυτές κρίνονται ποινικά 
κολάσιµες: δολοφόνησαν τον ιδιοκτήτη τού µπαρ, γιατί δεν υπάκουσε στον - και 
δεν δέχτηκε να πληρώνει για «προστασία» (ε) νόµος τής σιωπής (i) κώδικας 
µεταξύ των µελών κυρ. εγκληµατικών οργανώσεων, που περιλαµβάνει την 
υποχρέωση να µην απευθυνθεί ποτέ ένα µέλος τους για βοήθεια ή δικαιοσύνη 
στις νόµιµες αρχές, καθώς και την άρνηση του να δώσει πληροφορίες σε 
όσους δεν ανήκουν στην οργάνωση (κυρ. στην αστυνοµία) για τη διαλεύκανση 
των διαπραχθέντων εγκληµάτων η µη τήρηση τού παραπάνω κώδικα επιφέρει 
αντίποινα από την πλευρά των εγκληµατιών (ii) η κατάσταση κατά την οποία 
δεν αποκαλύπτονται παρανοµίες ή ανήθικες πράξεις από αυτούς που τις 
γνωρίζουν είτε από φόβο για τις συνεπείς που µπορεί να υποστούν είτε για 
λόγους συγκάλυψης: στο χωριό όλοι γνώριζαν τις δραστηριότητες του, αλλά 
κανείς δεν µιλούσε- επικρατούσε ο ~ 6. (µτφ.) καθετί που έχει απόλυτη ισχύ, 
που δεν µπορεί κανείς να το αµφισβητήσει: ο λόγος του είναι ~ 7. (στην 
επιστήµη) (α) βασικός κανόνας, σταθερό αξίωµα, µόνιµη και αµετάβλητη 
σχέση µεταξύ φαινοµένων (στοιχείων τής πραγµατικότητας) σε οποιονδήποτε 
τοµέα τού επιστητού: ~ τής φυσικής | τής χηµείας || επιστηµονικός | ψυχολο-
γικός | κοινωνικός ~||~ τής βαρύτητας | τής παγκόσµιας έλξης | τού Λαπλάς || 
νόµοι τής γλώσσας || φωνητικός | φωνολογικός ~ (β) φυσικός νόµος νόµος τής 
φύσης, σταθερή σχέση αιτίας - φαινοµένου: το ότι ένας ζωντανός οργανισµός 
πεθαίνει αν σταµατήσει να αναπνέει, είναι ~ (γ) ΟΙΚΟΝ. νόµος τής προσφοράς 
και τής ζήτησης βλ. λ. ζήτηση (δ) νόµος των πιθανοτήτων βλ. λ. πιθανότητα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, τονισµός, νοµοσχέδιο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < νέµω (βλ.λ.). Βλ. κ. νοµός. Αρκετοί όροι και φρ. είναι µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. το πνεύµα | γράµµα τού νόµου (< γαλλ. l'esprit | la lettre de la loi), 
σχέδιο νόµου (< γαλλ. projet de loi), νόµος-πλαίσιο (< γαλλ. loi-cadre), εν 
ονόµατι τού νόµου (< γαλλ. au nom de la loi), θέτω εκτός νόµου (< γαλλ. 
mettre hors la loi), παίρνω τον νόµο στα χέρια µου (< αγγλ. take the law into 
my hands)]. 

-νόµος β' συνθετικό που δηλώνει: 1. τον ειδικό ορισµένου επιστηµονικού 
κλάδου: αστρο-νόµος, βιβλιοθηκο-νόµος 2. τον υπάλληλο υπηρεσίας: αγρο-
νόµος, παιδο-νόµος 3. µηχάνηµα διανοµής: ήλεκτρο-νόµος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
νόµος (< νέµω), πβ. άγορα-νόµος, άστυ-νόµος]. 

νοµοσχέδιο (το) [1857] {νοµοσχεδί-ου | -ων} σχέδιο νόµου, το οποίο 
υποβάλλεται από ένα ή περισσότερα µέλη τής κυβέρνησης στο νοµοθετικό 
σώµα προς ψήφιση: το φορολογικό ~ θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. projet de loi]. 

νοµοσχέδιο - νόµος. Συχνά οι δύο λέξεις συγχέονται στην αντίληψη των 
οµιλητών µε αποτέλεσµα η λ. νοµοσχέδιο να χρησιµοποιείται µε τη 
σηµασία τού νόµος. Οι λέξεις όµως διαφέρουν κατά πολύ: νοµοσχέδιο, 
όπως το λέει και η λέξη, είναι σχέδιο νόµου το οποίο κατατίθεται στη 
Βουλή προς ψήφιση, είναι δηλ. στην ουσία πρόταση νόµου που συζητείται 
στη Βουλή, είναι όµως πιθανόν να µην εγκριθεί και να µη γίνει ποτέ νόµος· 
αντίθετα νόµος είναι ο γραπτός κανόνας ∆ικαίου που έχει εγκριθεί από τα 
νοµοθετικά όργανα τού κράτους και εφαρµόζεται ήδη. Εποµένως, σε 
προτάσεις όπως «Το νοµοσχέδιο που ισχύει εδώ και τρία χρόνια προ-
βλέπει...» ή «o υπουργός επικαλέστηκε νοµοσχέδιο που έχει ρυθµίσει τα 
θέµατα των συντάξεων» η λ. νοµοσχέδιο χρησιµοποιείται εσφαλµένως αντί 
τής λ. νόµος. 

νοµοταγής, -ής, -ές [1889] {νοµοταγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που δεν 
παραβαίνει τον νόµο, που συµµορφώνεται µε τους κανόνες και τις επιταγές 
τού ∆ικαίου: οι ~ πολίτες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από τους 
φορολογικούς ελέγχους ΣΥΝ. νοµιµόφρων 2. (κακόσ.) αυτός που 
συµµορφώνεται µε ορισµένους κανόνες και αρχές από φόβο ή/και 
συντηρητισµό ΣΥΝ. φιλήσυχος, δειλός, συντηρητικός ΑΝΤ. θαρραλέος, 
προοδευτικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < νοµό- + -ταγής < τάσσω 
(πβ. παθ. αόρ. β' έ-τάγ-ην)]. 

νοµοτέλεια (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ΦΙΛΟΣ, η απαρέγκλιτη υπαγωγή 
οποιουδήποτε στοιχείου τής πραγµατικότητας σε συγκεκριµένους, 
απαράβατους κανόνες: η φύση µέσα στην ~ της αφήνει χώρο και για την 
ελεύθερη κίνηση και δράση || τα δυσάρεστα γεγονότα που σηµειώνονται στην 
περιοχή µας, φέρουν τη σφραγίδα τής ιστορικής ~. — νοµοτελειακός, -ή, -ό, 
νοµοτελειακ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ < νοµό- + -τέλεια < -τελής < τέλος]. 

νοµοτελεστικός, -ή, -ό [1822] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εκτέλεση, την 
εφαρµογή τού νόµου: ~ διάταγµα (µε το οποίο συγκεκριµένος νόµος τίθεται 
σε εφαρµογή, ενώ παράλληλα καθορίζονται οι λε- 

πτοµέρειες του) 2. ΙΣΤ. Νοµοτελεστικό(ν) (το) η εκτελεστική εξουσία κατά τη 
διάρκεια τής Επανάστασης τού 1821, η οποία συγκροτήθηκε µε απόφαση τής 
Εθνοσυνέλευσης τής Επιδαύρου (1822) και είχε ως έργο την εκτέλεση των 
βουλευµάτων που ψήφιζε το Βουλευτικό. 

νοµοτεχνικός, -ή, -ό ΝΟΜ. αυτός που αναφέρεται στην τεχνική διατύπωση 
νόµου ή διάταξης, που πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή: οι ~ αδυναµίες 
ενός νόµου || η ~ αποσαφήνιση τής διάταξης. — νοµοτεχνικ-ά | -ώς επίρρ. 

νοµότυπος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που συµφωνεί τυπικά (και συνήθ. όχι 
ουσιαστικά) µε τους νόµους, που υπάρχει ή γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία: οι διευθύνοντες βρήκαν ~ τρόπο να καταµερίσουν τις ευθύνες τής 
καταστροφής µεταξύ θυτών και θυµάτων || (ως ουσ.) στην επερώτηση του 
εξέφρασε αµφιβολίες για το νοµότυπο των νέων φορολογικών τεκµηρίων. — 
νοµότυπα | νοµοτύπως [1892] επίρρ. 

νοµοφύλακας (ο) [αρχ.] {νοµοφυλάκων} αυτός που επιβλέπει την τήρηση των 
νόµων ΣΥΝ. θεσµοφύλακας. 

νόµπελ κ. (ορθότ.) νοµπέλ (το) {άκλ.} 1. ετήσιο διεθνές βραβείο µε πολύ 
υψηλό κύρος, που απονέµεται από τρεις σουηδικούς φορείς και έναν 
νορβηγικό µε επί κεφαλής τη Σουηδική Βασιλική Ακαδηµία Επιστηµών σε 
επιστήµονες από όλο τον κόσµο, οι οποίοι κατά το προηγούµενο έτος 
διέπρεψαν στους τοµείς τής φυσικής, τής χηµείας, τής φυσιολογίας και 
ιατρικής και των οικονοµικών επιστηµών, καθώς επίσης και σε λογοτέχνες για 
το έργο τους και σε πολιτικούς ή/και κοινωνικούς παράγοντες για την 
προσφορά τους στην προάσπιση τής παγκόσµιας ειρήνης: παίρνω το ~ || η 
απονοµή των βραβείων ~ || ο Γ. Σεφέρης και ο Ο. Ελύτης έχουν πάρει ~ 
λογοτεχνίας 2. (συνεκδ.) ο νοµπελίστας: η Ελλάδα έχει δύο ~ 3. (ειρων.-µειωτ.) 
για άτοµο κάθε άλλο παρά ικανό και αξιόλογο: εσΰ θα πάρεις το ~ βλακείας. 
[ΕΤΥΜ. < διεθν. nobel, από το όνοµα τού Σουηδού επιστήµονα και βιο-
µηχάνου Alfred Β. Nobel (1833-1896), ο οποίος θέσπισε το φερώνυµο 
βραβείο (πρώτη απονοµή το 1901, σύµφωνα µε όρο τής διαθήκης του)]. 

νοµπέλιο (το) {νοµπελίου} ΧΗΜ. τεχνητό ραδιενεργό στοιχείο (σύµβολο No) 
που παρασκευάζεται από βοµβαρδισµό ισοτόπου τού κιου-ρίου (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < nobelium, από το όνοµα τού Σουηδού επιστήµονα Α. Nobel, βλ. κ. 
λ. νόµπελ]. 

νοµπελίστας  (ο)  {νοµπελιστών}, νοµπελίστρια   (η)  {νοµπελι-στριών} ο 
κάτοχος βραβείου νοµπέλ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. αγγλ. 
nobelist < nobel]. 

νόνα (η) (διαλεκτ.) η γιαγιά ΣΥΝ. µάµµη, βάβω, νενέ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. 
nonna < µτγν. λατ. nonna «τροφός - µοναχή», λ. τής παιδικής γλώσσας], 

νοννός κ. (λαϊκ.) νουννός (ο) (σηµ. 1), νοννά κ. (λαϊκ.) νουννά (η) (σηµ. 1) 
(σχολ. ορθ. νονός, νονά) (καθηµ.) 1. αυτός που βαπτίζει άνθρωπο σύµφωνα µε 
τους τύπους τής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του δίδει το όνοµα· ο ανάδοχος · 
2. άνθρωπος τού υποκόσµου, στον χώρο τού οργανωµένου εγκλήµατος, που 
επιβάλλει, µε την απειλή βιαιοπραγίας ή δολοφονίας και έναντι αµοιβής, την 
«προστασία» του σε επιχειρηµατίες ή κακοποιούς κάθε είδους, υπόπτους, 
παρανόµους κ.λπ.: ~ τής νύχτας | τής Μαφίας ΣΥΝ. προστάτης, γκάνγκστερ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. νοννός < µτγν. νόννος < λατ. nonnus «τροφός - πατέρας», 
που συνδ. µε µτγν. νέννος «αδελφός τής µητέρας, θείος» (αργότερα και 
«αδελφός τού πατέρα»), λ. τής παιδικής γλώσσας, πβ. κ. σανσκρ. nana 
«µητέρα», περσ. nana, σερβοκρ. nana, ρωσ. njânja «τροφός» κ.ά.]. 

νον πέιπερ (το) {άκλ.} (στη διπλωµατική γλώσσα) κάθε ανεπίσηµο κείµενο 
(δήλωση ή έγγραφο που δεν έχει επίσηµη ισχύ) και δεν είναι ανακοινώσιµο 
(δεν κοινοποιείται σε τρίτους). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. non-paper]. 

νοολογία (η) [1848] {χωρ. πληθ.} (παλαιότ.-σπάν.) η συστηµατική µελέτη τής 
ανθρώπινης νόησης και των οργάνων που χρησιµοποιούνται κατά τη νοητική 
διαδικασία, η φιλοσοφία τού νου.  — νοολογικός, -ή,-ό [1861]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. noologie]. 

νοοτροπία (η) {νοοτροπιών} ο ιδιαίτερος τρόπος σκέψης ατόµου ή οµάδας, τα 
χαρακτηριστικά τής νόησης και τής αντίληψης (κάποιου): αστική | 
δονκιχωτική | ξεπερασµένη | δουλική | µοντέρνα | αυταρχική | κοσµοπολίτικη | 
απαράδεκτη | φασιστική ~. [ΕΤΥΜ. < νοο- (< νους) + -τροπία < τρόπος, απόδ. 
τού γαλλ. mentalité]. 

νοούµενο (το) {νοουµέν-ου | -ων} 1. ΦΙΛΟΣ, (α) αυτό που συλλαµβάνεται, που 
γίνεται αντιληπτό µόνο µε τον νου, το προσιτό µόνο µέσω τής νοητικής 
ικανότητας, χωρίς την παρεµβολή των αισθήσεων η καθαρή ουσία χωρίς 
πρόσµειξη στοιχείων τής εµπειρίας (β) (στον Καντ) νοούµενα (τα) τα 
πράγµατα καθ' εαυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα φαινόµενα ΣΥΝ. νοητό, 
υπεραισθητό, ιδέα ANT. αισθητό 2. ΓΛΩΣΣ. σχήµα κατά το νοούµενο 
γραµµατικό σχήµα, κατά το οποίο οι όροι τής πρότασης συµφωνούν µεταξύ 
τους όχι κατά τον γραµµατικό τους τύπο, αλλά σύµφωνα µε το νόηµα τής 
πρότασης: ο κόσµος χτίζουν εκκλησιές. [ΕΤΥΜ Ουδ. τής µτχ. νοούµενος, µέσ. 
ενεστ. τού αρχ. ρ. νοώ], 

Νορβηγία (η) (νορβ. Kongeriket Norge = Βασίλειο τής Νορβηγίας) κράτος τής 
Β. Ευρώπης στη Σκανδιναβική Χερσόνησο µε πρωτεύουσα το Όσλο, επίσηµη 
γλώσσα τη Νορβηγική και νόµισµα την νορβηγική κορώνα. — Νορβηγός (ο). 
Νορβηγή κ. Νορβηγίδα (η), νορβηγικός, -ή, -ό, Νορβηγικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Norvège < νορβ. Norge < αρχ. νορβ. Norrevegr 
«βόρεια οδός», όπως ονοµάστηκε από τους Βίκινγκς η περιοχή τής 
Σκανδιναβίας που βρεχόταν από τη Βόρειο θάλασσα]. 
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νόρµα (η) {σπάν. νορµών} (καθηµ.) 1. οτιδήποτε λειτουργεί ή χρησιµεύει ως 
µέτρο, κανόνας ή πρότυπο 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. το κοινώς αποδεκτό πλαίσιο 
συµπεριφοράς που επιβάλλει µια κοινωνία στα µέλη της, το οποίο συνδέεται 
άµεσα µε τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης τού ατόµου 3. ΟΙΚΟΝ. το 
καθορισµένο ελάχιστο όριο απόδοσης των εργαζοµένων στην παραγωγική 
διαδικασία και ιδ. στον τοµέα τής βιοµηχανίας 4. ΓΛΩΣΣ. η επίσηµη µορφή 
συγκεκριµένης γλώσσας, αυτή που διδάσκεται στο σχολείο και 
χρησιµοποιείται από τους κρατικούς φορείς: η ποίηση συχνά παραβιάζει τη 
γλωσσική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδιαιτερότητα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. norma < λατ. norma «γνώµων, στάθµη», από την 
αιτ. ενικού γνώµονα (τού αρχ. γνωµών) µε ετρουσκική επίδραση], 

νορµάλ επίθ. (άκλ.) 1. κανονικός, οµαλός: σε ~ συνθήκες αυτό δεν θα συνέβαινε 
ποτέ || (κ. µτφ. για πρόσ.) αυτός ο άνθρωπος δεν µου φαίνεται ~, δεν πρέπει να 
είναι στα καλά του ΣΥΝ. οµαλός, φυσιολογικός, κανονικός ΑΝΤ. ανώµαλος, 
αφύσικος · 2. (ως επίρρ.) οµαλά, φυσιολογικά: -Πώς τα πάς; -~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. normal < λατ. normalis «κανονικός» < norma. Βλ. κ. 
νόρµα]. 

Νορµανδία (η) ιστορική περιοχή τής Β∆. Γαλλίας στις ακτές τής Μάγχης, όπου 
πραγµατοποιήθηκε απόβαση των Συµµάχων κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. 
— Νορµανδός (ο), Νορµανδή (η), νορµανδικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Normandie, που έλαβε την ονοµασία αυτή τον 
10ο αι. από τους Νορµανδούς (Normans), οι οποίοι ήταν απόγονοι των 
Βίκινγκς. Το όνοµα Norman είναι γερµ. προελ. και σηµαίνει «άνθρωπος τού 
Βορρά»]. 

νοσηλεία (η) [αρχ.] {νοσηλειών} 1.η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ασθενούς 
στο σπίτι ή (συνηθέστ.) σε νοσοκοµείο 2. (συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα κατά 
το οποίο παρέχεται η παραπάνω περίθαλψη σε ασθενή: µετά τη ~ του στην 
κλινική φαινόταν άλλος άνθρωπος. 

νοσηλευτήριο (το) [1868] {νοσηλευτηρί-ου | -ων} δηµόσιο ή ιδιωτικό ίδρυµα 
ειδικά εξοπλισµένο και επανδρωµένο, ώστε να παρέχει ιατρική και 
νοσοκοµειακή περίθαλψη σε ασθενείς ΣΥΝ. νοσοκοµείο, θεραπευτήριο, 
αναρρωτήριο, νοσηλευτικό ίδρυµα. [ΕΤΥΜ < νοσηλεύω + παραγ. επίθηµα -
τήριο, πβ. κ. εκπαιδευ-τήριο]. 

νοσηλευτής (ο) [1893], νοσηλεύτρια (η) [1894] {νοσηλευτριών} το πρόσωπο 
που προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και γενικά την κατάλληλη 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε ασθενή σύµφωνα µε τις οδηγίες τού 
γιατρού ΣΥΝ. νοσοκόµος | νοσοκόµα. 

νοσηλευτικός, -ή, -ό [1893] 1. αυτός που σχετίζεται µε την περίθαλψη και τη 
θεραπεία των ασθενών, που είναι ικανός ή κατάλληλος γι' αυτήν. ~ ίδρυµα | 
προσωπικό | µονάδα | υλικό ΣΥΝ. θεραπευτικός 2. (ειδικότ.) νοσηλευτική (η) 
(α) το επάγγελµα τού νοσηλευτή (βλ.λ.), η τέχνη και η επιστήµη τής 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και περιποίησης ασθενών, ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες και γενικά αναξιοπαθούντων, σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
ειδικών ιατρών (β) (µε κεφ.) η ανώτερη και η ανώτατη σχολή, στην οποία 
διδάσκεται η τέχνη και η επιστήµη αυτή: πέρασα στη ~. 

νοσηλεύω ρ. µετβ. {νοσήλευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. παρέχω σε 
ασθενή την κατάλληλη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και τις ενδεδειγµένες 
περιποιήσεις για την ανάρρωση του ΣΥΝ. περιθάλπω 2. (συχνότ. στο 
µεσοπαθ. νοσηλεύοµαι) δέχοµαι ιατρική περίθαλψη και φροντίδα κατ' οίκον ή 
συχνότ. σε ειδικό θεραπευτικό ίδρυµα: οι τραυµατίες διακοµίστηκαν και 
νοσηλεύονται στο Ασκληπιείο Βούλας || στο παρελθόν νοσηλεύθηκε δύο φορές 
σε ψυχιατρική κλινική ΣΥΝ. περιθάλποµαι. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < νοσηλός «άρρωστος, ασθενής» < νόσος + παραγ. επίθηµα -
ηλός, πβ. κ. χαµ-ηλός]. 

νοσήλια (τα) {νοσηλίων} τα έξοδα τής θεραπείας, η χρηµατική δαπάνη που 
απαιτείται για τη χορήγηση ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και την 
περιποίηση ασθενούς σε νοσηλευτικό κατάστηµα. [ΕΤΥΜ Ουδ. πληθ. τού µτγν. 
επιθ. νοσήλιος (< αρχ. νοσηλός). Βλ. κ. νοσηλεύω]. 

νόσηµα (το) [αρχ.] {νοσήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) ΙΑΤΡ. πάθηση οργανική ή 
ψυχική, απώλεια τής υγείας τού οργανισµού: δερµατικό | καρδιαγγειακό | 
αλλεργικό | αφροδίσιο | ψυχικό | στοµαχικό | νεφρικό | ηπατικό | εντερικό ~ || 
ανίατο | σοβαρό | βαρύ | ελαφρό | µεταδοτικό ~ ΣΥΝ. (λόγ.) νόσος, ασθένεια, 
(καθηµ.) αρρώστια. 

νοσηρός, -ή (λόγ. -ά), -ό (λόγ.) 1. (κυριολ.) αυτός που προκαλεί ασθένεια, που 
θεωρείται επιβλαβής ή καταστρεπτικός για την υγεία και την ισορροπία 
οργανισµού: ~ κλίµα | αναθυµιάσεις | διαταραχή ΣΥΝ. νοσώδης, νοσογόνος, 
παθογόνος, ανθυγιεινός ΑΝΤ. υγιεινός 2. (κατ' επέκτ.-σπάν.) επιρρεπής στην 
ασθένεια, αυτός που έχει την τάση να αρρωσταίνει: ~ οργανισµός | 
προδιάθεση ΣΥΝ. ασθενικός, φιλάσθενος ΑΝΤ. υγιής, ρωµαλέος, δυνατός 3. 
(µτφ.) αυτός που δεν είναι υγιής ή φυσιολογικός, που αποκλίνει από την 
οµαλότητα ή από ό,τι θεωρείται ηθικώς και κοινωνικώς παραδεκτό: ~ 
φαντασία | ιδέα | κατάσταση | ατµόσφαιρα | φιλοδοξία | εκδήλωση | νοοτροπία | 
µανία | έξη | περιέργεια || η ελληνική οικονοµία δεν µπορεί να απαλλαγεί από 
ορισµένα ~ φαινόµενα || στην πολιτική ζωή τής χώρας επικρατεί ένα ~ κλίµα 
ΣΥΝ. αρρωστηµένος, ανώµαλος ΑΝΤ. (µτφ.) υγιής, φυσιολογικός. — νοσηρ-
ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νόσος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. οδυν-ηρός, πον-
ηρός]. 

νοσηρότητα (η) [1833] {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση ελλείψεως υγείας, ευεξίας 
και δύναµης στον οργανισµό ΑΝΤ. υγεία, ανοσία 2. (κατ' ε-πέκτ.) η ροπή προς 
την ασθένεια και την αδυναµία, η φιλάσθενη κράση: τα αίτια τής - τού παιδιού 
θα πρέπει να αναζητηθούν σε κληρονοµικούς παράγοντες ΑΝΤ. ευρωστία, 
ευεξία, ισχυρή κράση 3. (ειδι- 

κότ.) ΙΑΤΡ. η συχνότητα προσβολής πληθυσµιακής οµάδας από ασθένειες ή 
από συγκεκριµένο νόσηµα σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα: η ~ στην Ελλάδα 
διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα 4. το σύνολο των αιτιών που δηµιουργούν ή 
προδιαθέτουν για την εµφάνιση µιας ασθένειας: η ~ στην περιοχή οφείλεται 
στην ύπαρξη εκτεταµένων ελών 5. (µτφ.) µη φυσιολογική κατάσταση, που 
αποκλίνει από την οµαλότητα και το ηθικώς και κοινωνικώς παραδεκτό: 
πολιτική | κοινωνική | ηθική ~ || το άρθρο τού έγκριτου δηµοσιογράφου 
αποκαλύπτει τη ~ τής πολιτικής µας ζωής. 

νοσογόνος, -ος, -ο [1833] (λόγ.) αυτός που προκαλεί ασθένεια, που είναι ή 
θεωρείται επιβλαβής για τη σωµατική ή ψυχική υγεία: ~ µικρόβιο | ιός | εστία 
ΣΥΝ. νοσηρός, παθογόνος ΑΝΤ. υγιεινός, εξυγιαντικός. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. morbifique]. 

νοσογραφία (η) [1811] {χωρ. πληθ.) 1.η επιστηµονική περιγραφή και 
ταξινόµηση των νόσων 2. (συνεκδ.) σύγγραµµα που περιλαµβάνει την 
περιγραφή µιας ή περισσότερων νόσων.   — νοσογραφικός, -ή, -ό [1857]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνοχενής ξέν. όρ., < γαλλ. nosographie]. 

νοσοκοµειακός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε το νοσοκοµείο: ~ 
περίθαλψη | ίδρυµα | νοσηλεία | αεροπλάνο | ελικόπτερο | αυτοκίνητο | κρεβάτι 
| υλικό | προσωπικό | γιατρός (που απασχολείται αποκλειστικώς σε 
νοσοκοµείο) | ιατρική (που ασκείται στα νοσοκοµεία) | πλοίο (που έχει 
µετατραπεί σε νοσοκοµείο) 2. νοσοκοµειακό (το) ειδικά διαµορφωµένο 
αυτοκίνητο για την επείγουσα µεταφορά ασθενών σε νοσοκοµείο και την 
παροχή των πρώτων βοηθειών σε αυτούς ΣΥΝ. ασθενοφόρο. — 
νοσοκοµειακ-ά | -ώς επίρρ. 

νοσοκοµείο (το) [µτγν.] δηµόσιο ή ιδιωτικό ίδρυµα κοινωνικο-επι-στηµονικού 
χαρακτήρα, που παρέχει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και στοχεύει στην 
όσο το δυνατόν πληρέστερη θεραπεία και αποκατάσταση τής υγείας ασθενών 
και αναξιοπαθούντων και στη χορήγηση τής ενδεδειγµένης περιποίησης στις 
περιπτώσεις τοκετών και χρόνιων ή ανίατων ασθενειών: διανυκτερεύον | 
εφηµερεύον | κρατικό | δηµοτικό | λαϊκό | γενικό (που δέχεται όλα τα 
περιστατικά, παθολογικά και χειρουργικά, ειδικευόµενο κυρ. σε παθήσεις που 
απαιτούν βραχυχρόνια περίθαλψη) | ειδικό (που παρέχει νοσηλεία σε ασθενείς 
οι οποίοι πάσχουν από ορισµένες ασθένειες, κυρ. από λοιµώδεις, ογκολογικές, 
ψυχικές κ.λπ., νόσους ή νοσήµατα τού θώρακα) | στρατιωτικό (στο οποίο 
νοσηλεύονται κυρ. στρατευµένοι ή στρατιωτικοί και τα µέλη των οικογενειών 
τους) | πλωτό ~ || µεταφέροµαι | διακοµίζοµαι | νοσηλεύοµαι | παραµένω στο -1| 
εξέρχοµαι | βγαίνω | παίρνω εξιτήριο από το ~ ΣΥΝ. νοσηλευτήριο, 
θεραπευτήριο, αναρρωτήριο, νοσηλευτικό ίδρυµα, θεραπευτικό ίδρυµα (πβ. λ. 
κλινική κ. Κέντρο Υγείας, λ. κέντρο). 

νοσοκόµος (ο), νοσοκόµα (η) πρόσωπο που περιθάλπει και περιποιείται 
ασθενείς, που έχει ως επάγγελµα να νοσηλεύει αρρώστους ή αναξιοπαθούντες 
σε ειδικό ίδρυµα (νοσοκοµείο), σε ιατρεία ή και στο σπίτι ΣΥΝ. νοσηλευτής | 
νοσηλεύτρια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κόµη. [ΕΤΥΜ. µτγν. < νόσο- (< νόσος) + -κόµος < 
κοµώ «φροντίζω, περιποιούµαι». Βλ. κ. -κοµίά]. 

νοσολογία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο επιστηµονικός κλάδος που 
ασχολείται µε τη συστηµατική περιγραφή και ταξινόµηση των νόσων µε βάση 
ορισµένα κριτήρια.   — νοσολόγος (ο/η) [1871], νοσολογικός, -ή, -ό [1832], 
νοσολογικ-ά | -ώς [1847] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
nosologie]. 

νοσοµανία (η) [χωρ. πληθ.} ψυχοπαθολογική κατάσταση που εντάσσεται στην 
υποχονδρία (βλ.λ.), κατά την οποία το πρόσωπο καταλαµβάνεται από νοσηρό 
φόβο ότι πάσχει από όλες τις σοβαρές ασθένειες και γι' αυτό ασχολείται 
συνεχώς µε την υγεία του. — νοσοµα-νής, -ής, -ές. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. nosomania]. 

νόσος (η) (λόγ.) 1. κάθε διαταραχή, βλάβη και γενικά µη φυσιολογική 
κατάσταση που παρουσιάζεται στο σώµα οργανισµού ή και στον ψυχισµό 
ανθρώπου λόγω εξωτερικών ή εσωτερικών αιτίων και προσβάλλει ή 
αλλοιώνει τις λειτουργίες του: οξεία | χρονία | ανίατη | µολυσµατική | επώδυνη 
| βαριά | µυστηριώδης | µεταδοτική | θανατηφόρος | νευρική | ψυχική | εντερική 
~ || προσβάλλοµαι | θεραπεύοµαι από τη ~ || καταπολεµώ τη - || υποκύπτω στη 
~ ΣΥΝ. αρρώστια, ασθένεια, νόσηµα, πάθηση ΑΝΤ. υγεία, ευεξία, ευρωστία 
2. (α) επαγγελµατική νόσος χαρακτηρισµός ασθένειας που προσβάλλει όσους 
εργάζονται σε επαγγέλµατα µε επικίνδυνες ή µολυσµατικές συνθήκες 
εργασίας (β) ενδηµική νόσος κάθε ασθένεια που εµφανίζεται τακτικά ή 
περιοδικά σε έναν τόπο (γ) επιδηµική νόσος κάθε ασθένεια µε µεγάλη 
µεταδοτικότητα, δηλ. που προσβάλλει σηµαντικό τµήµα τού πληθυσµού σε 
µικρό χρονικό διάστηµα (δ) ιερά νόσος (µτγν. φρ.) η επιληψία (βλ.λ.) (ε) 
επάρατη νόσος ο καρκίνος (βλ.λ.) (στ) στερητική νόσος βλ. λ. στερητικός (ζ) 
στεφανιαία νόσος βλ. λ. στεφανιαίος (η) συστηµατική νόσος βλ. λ. 
συστηµατικός (θ) νόσος των δυτών κατάσταση στην οποία περιέρχονται οι 
δύτες, όταν αναδυθούν απότοµα από βάθος µεγαλύτερο των τριάντα µέτρων, 
η οποία οφείλεται στη διαφορά βαροµετρικής πιέσεως και την επίδραση τού 
αζώτου στον οργανισµό και εκδηλώνεται µε ζάλη ή δυσφορία (ι) νόσος των 
τρελών αγελάδων η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια (βλ. λ. σπογγώδης). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία. [ΕΤΥΜ < αρχ. νόσος | νοϋσος < *vóoFoc, αγν. ετύµου]. 

νοσοφοβία (η) [1894] {χωρ. πληθ.) είδος υποχονδρίας (βλ.λ.), ιδεολη-πτική 
κατάσταση φοβίας για τις νόσους, που εκδηλώνεται µε τη λήψη εκ µέρους τού 
ατόµου πολλαπλών προφυλάξεων για την αποφυγή ενδεχόµενων µολύνσεων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. nosophobia]. 



νοσταλγία 1194 νοτιάς 
 

νοσταλγία (η) {χωρ. πληθ.} 1. συναίσθηµα έντονου πόθου και λα-
χτάρας για επιστροφή στην πατρική γη, που συνοδεύεται συνήθ. από 
θλίψη και µελαγχολία, εφόσον η επιστροφή αυτή κρίνεται δύσκολη ή 
αδύνατη: η ~ τού ξενιτεµένου αποτελεί βασικό θέµα τής δηµοτικής 
ποίησης || όταν ζούσα στο εξωτερικό, ένιωθα έντονη - για την Ελλάδα 
ΣΥΝ. πεθυµιά, λαχτάρα 2. (κατ' επέκτ.) ψυχική κατάσταση που συ-
νοδεύει ενίοτε την αναπόληση τού παρελθόντος και χαρακτηρίζεται 
από συναισθήµατα θλίψης και µελαγχολίας κατά την ανάµνηση 
αγαπηµένων προσώπων, ευχάριστων γεγονότων, καταστάσεων κ.λπ., 
ενώ συνδυάζεται και µε επιθυµία για επάνοδο ή επιστροφή τους: µε ~ 
θυµούµαι την εποχή εκείνη τής χαράς και τής ξεγνοιασιάς || αγιά-τρευτη 
| δυνατή | ξαφνική | ακατανίκητη | απέραντη | τυραννική | γλυκιά ~ || 
κατέχοµαι | βασανίζοµαι από - || µε κυριεύει η ~. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. nostalgie < αρχ. νόστος + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 
νοσταλγικός, -ή, -ό [1891] αυτός που σχετίζεται µε τη νοσταλγία 
(βλ.λ.) ή αυτός που προκαλεί νοσταλγία: ~ τραγούδι | αναδροµή | πε-
ριγραφή | αναπόληση | διάθεση | περίπατος.  — νοσταλγικ-ά | -ως 
[1896] επίρρ. νοσταλγός (ο/η) [1894] πρόσωπο που αισθάνεται 
νοσταλγία, που αναπολεί µε ευχαρίστηση κάτι που ανήκει στο 
παρελθόν: ~ τής χαµένης νιότης· ΦΡ. νοσταλγοί τού παρελθόντος οι 
οπαδοί τής δικτατορίας. νοσταλγώ ρ. µετβ. {νοσταλγείς... | 
νοστάλγησα} αισθάνοµαι νοσταλγία (βλ.λ.) (για πρόσωπο, τόπο, 
εποχή, κατάσταση κ.λπ.): ~ τα φοιτητικά µου χρόνια || µετά από πολλά 
χρόνια στο εξωτερικό ο Νάσος νοστάλγησε την Ελλάδα. [ΕΤΥΜ, < 
νοσταλγία (υποχωρητ.), βλ.λ.]. νοστιµάδα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} 
(λαϊκ.) 1. (κυριολ.) η νοστιµιά (βλ.λ.) ANT. ανοστιά 2. (µτφ.) 
θελκτικότητα και χάρη: το είπες µε πολλή ~ || (παροιµ.) «ανάρια-ανάρια 
το φιλί, για να 'χει ~» || (παροιµ.) «έρωτας δίχως πείσµατα δεν έχει ~» 
ΣΥΝ. γοητεία, χάρη, γλύκα. νοστιµεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] 
{νοστίµ-εψα, -εύτηκα, -ευµένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (έδεσµα) νόστιµο 
(βλ.λ.), συνήθ. προσθέτοντας το κατάλληλο συστατικό: το 
αλατοπίπερο νοστιµεύει το φαγητό || βάζω µπαχαρικά, για να νοστιµέψω 
το φαγητό ΣΥΝ. αρτύνω, καρυκεύω ΑΝΤ. ανοσταίνω 2. (µτφ.) καθιστώ 
πρόσωπο ή πράγµα κοµψό και χαριτωµένο, το κάνω θελκτικό και 
γοητευτικό: στη θέση σου θα έβαζα και κόκκινη κλωστή, για να 
νοστιµέψω το σχέδιο τού κεντήµατος || πολύ τη νοστιµεύει το καινούργιο 
της φόρεµα ΣΥΝ. οµορφαίνω, κοµ-ψεύω, εξωραΐζω ΑΝΤ. ασχηµίζω ♦ 
(αµετβ.) 3. (για φαγώσιµο) αποκτώ ευχάριστη γεύση, γίνοµαι νόστιµος 
(βλ.λ.): το ρύζι θα νοστιµέψει, αν προσθέσεις λίγο κάρι ΑΝΤ. ανοσταίνω 
4. (µτφ.) γίνοµαι όµορφος, κοµψός και χαριτωµένος, αποκτώ γοητεία: 
τα κορίτσια νοστιµεύουν πολύ, όταν περάσουν την πρώτη εφηβική 
ηλικία ΣΥΝ. οµορφαίνω, εξωραΐζοµαι ΑΝΤ. ασχηµίζω, γίνοµαι άχαρος 
5. (µεσοπαθ. νοατιµεύοµαι) έχω έντονη επιθυµία, λαχτάρα ή πόθο για 
(κάτι/κάποιον), επιθυµώ να γευθώ (κάτι): µη νοστιµεύεσαι τα γλυκά- 
είπες ότι άρχισες δίαιτα! || νοστιµεύεται τη γειτονοπούλα εδώ και καιρό 
ΣΥΝ. λαχταρώ, ποθώ, ορέγοµαι, (λαϊκ.) λιµπίζοµαι, τραβά η ψυχή 
µου. Επίσης νοστιµίζω [µεσν.] (σηµ. 1-3). νοστιµιά (η) 1. η ευχάριστη 
γεύση τής τροφής, η ιδιότητα τού εύγευ-στου εδέσµατος: η ~ τού 
φαγητού εξαρτάται από την τέχνη τής µαγείρισσας ΣΥΝ. νοστιµάδα, 
γευστικότητα ΑΝΤ. ανοστιά 2. (µτφ.) κοµψότητα και χάρη, η ιδιότητα 
προσώπου/πράγµατος που ασκεί έντονη έλξη: τα αστεία και τα 
πειράγµατα του έχουν - ΣΥΝ. γούστο, γοητεία, χάρη, θελκτικότητα, 
γλύκα ΑΝΤ. ανοστιά 3. νοστιµιές (οι) εύγευστα εδέσµατα: στο τραπέζι 
παρουσίασε ένα σωρό ~. νοστιµίζω ρ. → νοστιµεύω νόστιµον ηµαρ 
→ήµαρ 
νόστιµος, -η, -ο 1. αυτός που διαθέτει ευχάριστη γεύση, που προκαλεί 
γευστική απόλαυση: ετοίµασα κάτι ~ || ~ κρέας | ψάρι | φαγητό ΣΥΝ. 
εύγευστος, γευστικός, απολαυστικός, (λόγ.) τερψιλαρύγγιος ΑΝΤ. 
άγευστος, άνοστος 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί καλή διάθεση και ευ-
χαρίστηση, που λέγεται ή γίνεται µε χάρη και κοµψότητα: συνήθως 
στις συντροφιές λέει ~ ανέκδοτα || - υπόθεση | ιστορία | επεισόδιο | 
περιστατικό | παράδειγµα | αστείο ΣΥΝ. όµορφος, χαριτωµένος, ευχά-
ριστος, κοµψός, γουστόζικος ΑΝΤ. άνοστος, άχαρος, κρύος, αναλατος 
3. (µτφ.) ευχάριστος στην όψη, αυτός που προκαλεί ευχάριστες εντυ-
πώσεις: ~ κοπέλα | κορίτσι | γυναίκα | άνδρας | νεαρός || - στόλισµα | 
ντύσιµο ΣΥΝ. χαριτωµένος ΑΝΤ. άχαρος. — νόστιµα επίρρ. [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ο αναφερόµενος στην επιστροφή στην πα-
τρίδα» και, κατ' επέκταση, «ο ευχάριστος, αυτός που προκαλεί ωραί-
ες αναµνήσεις (όπως ένα εύγευστο φαγητό)», < νόστος (βλ.λ.)]. 
νοστιµούλης, -α, -ικο {νοστιµούληδες} (υποκ.) 1. αυτός που είναι 
αρκετά νόστιµος: - φαγητό 2. (µτφ.) αρκετά όµορφος, αρκετά χαρι-
τωµένος: ~ κοπελιά ΣΥΝ. οµορφούλης, οµορφούλικος, οµορφούτσικος 
ΑΝΤ. ασχηµούλης, ασχηµούτσικος. Επίσης νοστιµούλικος, -η, -ο κ. νο-
στιµούτσικος. νόστος (ο) {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η επιστροφή 
ξενιτεµένου στην πατρίδα: κάθε µετανάστης ζει µε τον πόθο τού - 
ΣΥΝ. επάνοδος, παλιννόστηση, επαναπατρισµός ΑΝΤ. εκπατρισµός, 
αποδηµία, ξενιτεµός, (λαϊκ.) µισεµός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < νέοµαι «επιστρέφω, γυρίζω» (µε ετεροίωση) < *νε'σ-
οµαι, που συνδ. µε σανσκρ. nasate «πλησιάζω, ενώνοµαι», γοτθ. nasjan 
«σώζω», αρχ. γερµ. nerian «διασώζω, τρέφω» (> γερµ. nähren) κ.ά. 
Οµόρρ. ä-νοστος, νόστ-ιµος, Νέστ-ωρ (βλ.λ.) κ.ά.]. νοσφίζοµαι ρ. 
µετβ. αποθ. {νοσφίσθηκα} (λόγ.-σπάν.) γίνοµαι παράνοµα κάτοχος 
ξένου πράγµατος ή αντικειµένου, το κατακτώ και το κρατώ µε δόλιο 
τρόπο: ~ έδαφος | περιουσία ΣΥΝ. ιδιοποιούµαι, σφε- 

τερίζοµαι, οικειοποιούµαι. — νόσφιση (η) [1895], νοσφισµός (ο) 
[µτγν.], νοσφιστής (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. νοσφίζω, αρχική σηµ. «αποµακρύνω - αποστερώ», < επίρρ. νόσφι 
«µακριά από, παράµερα, κρυφά», αβεβ. ετύµου. Το επίθηµα -φι ίσως 
είναι υπόλειµµα οργανικής πτώσεως, αλλά δεν έχει προσδιοριστεί 
σαφώς το θέµα τής λ. Κατά µίαν άποψη, ίσως νόσφι < *νότ-σ-φι, που 
συνδ. µε λιθ. nuò «µακριά από», λετ. ηύο «από, εκ» και µε το αρχ. 
νώτον]. 

νοσώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {νοσείς... | νόσησα} (λόγ.) 1. προσβάλλοµαι ή 
έχω προσβληθεί από ασθένεια, υποφέρω από κάτι, είµαι άρρωστος 
σωµατικά ή ψυχικά: ο ασθενής νοσεί βαριά ΣΥΝ. ασθενώ, πάσχω ΑΝΤ. 
υγιαίνω 2. (µτφ.-συχνότ.) βρίσκοµαι σε πολύ κακή κατάσταση: η 
ανώτατη παιδεία µας νοσεί βαρύτατα και πρέπει να στρατευθούµε 
όλοι για τη θεραπεία της ΣΥΝ. πάσχω, υποφέρω, (οικ.) είµαι σε κακό 
χάλι ΑΝΤ. είµαι καλά, βρίσκοµαι σε άριστη κατάσταση. 

νοσώδης, -ης, -ες [αρχ.] {νοσώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
προξενεί ασθένεια, που είναι ή θεωρείται επιβλαβής για την υγεία 
και την ισορροπία τού οργανισµού: ~ κλίµα ΣΥΝ. νοσηρός, νοσογό-
νος, ανθυγιεινός ΑΝΤ. υγιεινός 2. ο επιρρεπής στις ασθένειες, αυτός 
που προσβάλλεται εύκολα και συχνά από αρρώστιες: ~ οργανισµός 
ΣΥΝ. ασθενικός, φιλάσθενος ΑΝΤ. υγιής, δυνατός, εύρωστος 3. (µτφ.-
σπάν.) αυτός που προκαλεί συµφορές και καταστροφές ΣΥΝ. ολέ-
θριος, καταστρεπτικός ΑΝΤ. ευνοϊκός 4. (ειδικότ.) νοσώδες (το) οµοι-
οπαθητικό φάρµακο που αποτελείται από παθολογικά προϊόντα τού 
οργανισµού σε µεγάλη αραίωση και χρησιµοποιείται για τη θερα-
πεία των αντίστοιχων νόσων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

νότα1 (η) {δύσχρ. νοτών} 1. ΜΟΥΣ. το σηµείο µε το οποίο παριστάνεται 
γραφικώς ο µουσικός φθόγγος· καθένα από τα επτά σηµεία/σύµβολα 
τής µουσικής κλίµακας: παίζει κιθάρα πρακτικά, χωρίς να ξέρει νότες 
ΣΥΝ. σηµείο, φθογγόσηµο 2. (κατ' επέκτ.) ο ήχος που ακούγεται και 
ειδικότ. η ιδιαίτερη χροιά του: υψηλή | χαµηλή | παράφωνη ~ ΣΥΝ. 
τόνος, απόχρωση 3. (µτφ.) η χροιά ή η απόχρωση οποιουδήποτε 
πράγµατος και γενικά οτιδήποτε επηρεάζει τη διάθεση και µετα-
βάλλει τη συναισθηµατική ισορροπία: το γέλιο των παιδιών έδωσε 
χαρούµενη ~ στη σκυθρωπή ατµόσφαιρα || η χθεσινή κακοκαιρία 
έδωσε µια χειµωνιάτικη - στην καρδιά τής άνοιξης || ευχάριστη | δυ-
σάρεστη | εύθυµη | γιορτινή | πένθιµη | τραγική | δραµατική | τρυφερή 
| ζωηρή | λαϊκή ~ || ~ ευθυµίας | χαράς | µελαγχολίας | αισιοδοξίας | 
δροσιάς | φρεσκάδας ΣΥΝ. τόνος. 
[ΕΤΥΜ < λατ. nota «σηµείο, σήµα» (< nosco «γνωρίζω, εξετάζω»). Τα 
ονόµατα των φθογγοσήµων προέρχονται ακροφωνικώς από συλλαβές 
µεσν. λατ. ύµνου προς τον Ιωάννη τον Βαπτιστή (βλ. τα πλάγια στοι-
χεία παρακάτω): Ut queant Iaxis resonare fibris. Mira gestorum famuli 
tuorum. Solve polluti labii reactum, Sancte lohannes («Για να µπορέ-
σουν οι υπηρέτες σου να τιµήσουν µε δυνατές φωνές τις θαυµαστές 
σου πράξεις, εξάλειψε την αµαρτία από τα ακάθαρτα χείλη τους, 
Αγιε Ιωάννη»). Αργότερα η πρώτη νότα «ut» µετονοµάστηκε σε «do»]. 

νότα2 (η) {δύσχρ. νοτών} ΝΟΜ. επίσηµο διπλωµατικό έγγραφο που 
ανταλλάσσεται µεταξύ τού Υπουργείου Εξωτερικών µιας χώρας και 
των διαφόρων διπλωµατικών αντιπροσωπιών που βρίσκονται στη χώ-
ρα αυτή ΣΥΝ. διακοίνωση, (λατ.) µεµοράντουµ. [ΕΤΥΜ < γαλλ. note 
(diplomatique) < λατ. nota «σηµείο, σήµα» (< ρ. nosco «γνωρίζω, 
εξετάζω»)]. 

νοτάριος (ο) {νοταρί-ου | -ων, -ους} ΙΣΤ. 1. (κατά τη Φραγκοκρατία 
και την Τουρκοκρατία και αργότερα στα Επτάνησα) ο συµβολαιο-
γράφος (βλ.λ.) 2. πολιτικό και εκκλησιαστικό αξίωµα στη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία, που αντιστοιχούσε κατά καιρούς στον σηµειογράφο, 
τον στενογράφο, τον γραµµατέα ή τον συµβολαιογράφο. — νοταρια-
νός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. notarius < nota «σηµείο, σήµα» < ρ. nosco «γνωρί-
ζω, εξετάζω»]. νοτερός, -ή, -ό γεµάτος υγρασία και βροχή: ~ κλίµα | 
πρωινό | βράδυ ΣΥΝ. υγρός, βροχερός ΑΝΤ. ξερός, ξηρός, στεγνός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νότος]. 
νοτιά (η) {χωρ. πληθ.) 1. ο νότος: βγήκε από το κάστρο και τράβηξε 

κατά τη ~ || το σπίτι βλέπει κατά τη ~ ΣΥΝ. νοτιάς, µεσηµβρία ΑΝΤ. 
βορράς 2. (συνεκδ.) ο άνεµος που πνέει από τον νότο και, καθώς περ-
νά από τη θάλασσα, φέρνει υγρασία: σήµερα φυσάει δυνατή ~ (βλ κ. 
λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. νοτιάς, όστρια ΑΝΤ. βοριάς, πουνέντες 3. (µτφ.) 
καιρός υγρός και βροχερός που προκαλείται από νότιο άνεµο: η -µού 
τρυπούσε τα κόκκαλα ΣΥΝ. υγρασία ΑΝΤ. ξηρασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. νοτία (ενν. αύρα, πνοή), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. νό-
τιος]. Νότια Αφρική ή ∆ηµοκρατία τής Νότιας Αφρικής (η) (αφρι-
κάανς Republiek van Suid Afrika, αγγλ. Republic of South Africa = ∆η-
µοκρατία τής Νότιας Αφρικής) κράτος στο νοτιότερο άκρο τής Αφρι-
κής µε πρωτεύουσες την Πρετόρια (για την εκτελεστική εξουσία) και 
το Κέιπ Τάουν (για τη νοµοθετική εξουσία), επίσηµες γλώσσες τα 
Αφρικάανς και την Αγγλική και νόµισµα το ραντ. Επίσης ΝότιΌς 
Αφρική — Νοτιοαφρικανός κ. (προφορ.) Νοτιοαφρικάνος (ο), Νο-
τιοαφρικανή κ. (προφορ.) Νοτιοαφρικάνα (η), νοτιοαφρικανικός, -ή, -
ό [1890] κ. νοτιοαφρικάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ Η χώρα έλαβε την ονοµασία της το 1910 µε την ένωση των 
προτεκτοράτων και αποικιών τής Αγγλίας στην περιοχή]. νοτιάς (ο) 
{νοτιάδες} 1. ο θερµός και υγρός άνεµος που πνέει από νότια 
διεύθυνση και φθάνει κάποτε σε πολύ µεγάλη ένταση (ώς εννέα 
µποφόρ στα ελληνικά πελάγη): σήµερα φυσάει ~ (βλ. κ. λ. άνεµος, 
ΠΓΝ.) ΣΥΝ. νοτιά, όστρια ANT. βοριάς 2. (κατ' επέκτ.) ο σχετικά θερµός 
και υγρός καιρός που επικρατεί όταν πνέει νότιος άνεµος: σήµερα 
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δεν κάνει κρύο, είναι - ΣΥΝ. νοτιά 3. (συνεκδ.) ο νότος: τράβηξε κατά τον ~ ΣΥΝ. 
µεσηµβρία, νοτιά ΑΝΤ. βορράς. — (υποκ.) νοτιαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < νοτιά, κατά 
το βοριάς]. Νότια Σινική Θάλασσα (η) τµήµα τής Σινικής Θάλασσας µεταξύ των 
Φιλιππίνων, τής νήσου Βόρνεο, τής Μαλαισίας, τού Βιετνάµ και των Ν. ακτών 
τής Κίνας· αλλιώς Θάλασσα (τής) Νότιας Κίνας. νοτίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {νότισ-
α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) καθιστώ (κάτι) υγρό και µαλακό, το ποτίζω 
ελαφρώς µε νερό ή άλλο υγρό: µην απλώσεις ε'ξω τα ρούχα, γιατί η υγρασία θα 
τα νοτίσει || το µωρό νότισε το στρώµα || νοτισµένο χώµα | έδαφος | ατµόσφαιρα 
ΣΥΝ. υγραίνω, βρέχω, διαβρέχω, µουσκεύω ΑΝΤ. ξηραίνω, στεγνώνω ♦ 2. 
(αµετβ.) γίνοµαι υγρός και µαλακός από απορρόφηση νερού ή άλλου υγρού: τα 
ρούχα νότισαν από την υγρασία || ο τοίχος νότισε ΣΥΝ. υγραίνοµαι, βρέχοµαι, 
διαβρέχοµαι ΑΝΤ. ξηραίνοµαι, στεγνώνω. — νότΊσµα (το) κ. νοτισµός (ο) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νότος}. Νοτιοαµερικανός κ. (προφορ.) 
Νοτιοαµερικάνος (ο), Νοτιοα-µερικανη κ. (προφορ.) Νοτιοαµερικάνα (η) 
πρόσωπο που κατάγεται από τη Ν. Αµερική ΣΥΝ. Λατινοαµερικάνος. — 
νοτιοαµερικανι-κός, -ή, -ό [1889] κ. (προφορ.) νοτιοαµερικάνικος, -η, -ο. 
νοτιοανατολικός, -ή, -ό [1812] (συντοµ. ΝΑ.) 1. αυτός που βρίσκεται ή είναι 
στραµµένος προς το σηµείο τού ορίζοντα ανάµεσα στον νότο και στην ανατολή: 
~ δωµάτιο | παράθυρο ΣΥΝ. ανατολικοµεσηµβρινός ΑΝΤ. βορειοδυτικός 2. 
(ειδικότ. για άνεµο) αυτός που έχει διεύθυνση ανάµεσα στον νότο και στην 
ανατολή, που πνέει από το ανάλογο σηµείο τού ορίζοντα (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) 
ΣΥΝ. (επίσ.) εύρος, (λαϊκ.) σιρόκος. — νοτιοανατολικ-ά | -ώς [1807] επίρρ. 
νοτιοαφρικανικός, -ή, -ό → Νότια Αφρική 
νοτιθδυτικός, -ή, -ό [1812] (συντοµ. Ν∆.) 1. αυτός που βρίσκεται ή είναι 
στραµµένος προς το σηµείο τού ορίζοντα ανάµεσα στον νότο και στη δύση: ~ 
δωµάτιο | παράθυρο ΣΥΝ. δυτικοµεσηµβρινός ΑΝΤ. βορειοανατολικός 2. 
(ειδικότ. για άνεµο) αυτός που έχει διεύθυνση ανάµεσα στον νότο και στη 
δύση, που πνέει από το ανάλογο σηµείο τού ορίζοντα (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) 
ΣΥΝ. (επίσ.) λίβας, (λαϊκ.) γαρµπής. — νοτιοδυτικ-ά | -ώς [1807] επίρρ. 
νοτιοελλαδικός, -ή, -ό κ. νοτιοελλαδίτικος, -η, -ο αυτός που 
σχετίζεται µε τη Ν. Ελλάδα. νοτιοευρωπαϊκός, -ή, -ό [1831] αυτός που 
σχετίζεται µε τη Ν. Ευρώπη. νότιος, -α, -ο [αρχ.] (συντοµ. Ν.) 1. αυτός που 
βρίσκεται ή είναι στραµµένος προς τον νότο (βλ.λ.): ~ πολιτεία | τοµέας | 
µέτωπο | δωµάτιο | παράθυρο | ηµισφαίριο ΣΥΝ. µεσηµβρινός ΑΝΤ. βόρειος 2. 
(ειδικότ. για στοιχεία τής φύσης) αυτός που προέρχεται από τον νότο ή 
κατευθύνεται προς αυτόν: ~ άνεµος | ρεύµα ΣΥΝ. µεσηµβρινός, (γεω-γρ.) 
ανταρκτικός ΑΝΤ. βόρειος, (γεωγρ.) αρκτικός 3. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που 
κατοικεί στα µέρη τής Γης, των ηπείρων, µιας χώρας κ.λπ. που βρίσκονται στον 
νότο: ~ λαοί || λόγω τής γεωγραφικής µας θέσεως είµαστε οι ~ τής Ευρώπης || 
στην Ιταλία υπάρχει έκδηλη αντιπαλότητα µεταξύ βορείων και νοτίων ΑΝΤ. 
βόρειος 4. (α) ΓΕΩΓΡ. ειδικός προσδιορισµός ή συµπλήρωµα τής ονοµασίας 
γεωγραφικής περιοχής, οικισµού κ.λπ., που δείχνει ότι η εν λόγω τοποθεσία 
βρίσκεται στον νότο και αντιδιαστέλλεται προς άλλη, οµώνυµη, η οποία 
βρίσκεται στον βορρά: ~ Αµερική | Βιετνάµ | Κορέα (β) (ειδικότ.) Νότιος (ο) ο 
στρατιώτης ή ο κάτοικος των νότιων πολιτειών των Η.Π.Α., κυρ. κατά τη 
διάρκεια τού εµφυλίου πολέµου τον 19ο αι.: στον πόλεµο νίκησαν οι Βόρειοι 
τους Νοτίους 5. ΑΣΤΡΟΝ. Νότιος σταυρός | σταυρός τού Νότου αστερισµός που 
γίνεται ορατός µόνο στο Ν. Ηµισφαίριο τής Γης· περιλαµβάνει πολύ λαµπρούς 
αστέρες και παλαιότ. χρησίµευε στον προσανατολισµό των ναυτικών. — νότια | 
νοτίως επίρρ. Νοτιοσλαυΐα (η) (παλαιότ. ορθ.) η Γκουγκοσλαβία (βλ.λ.). Νότιος 
Παγωµένος Ωκεανός (ο) ο ωκεανός που περιβάλλει την 
Ανταρκτική. Νότιος Πόλος (ο) το νοτιότερο σηµείο τής Γης, το προς Ν. σηµείο 
στο οποίο καταλήγει ο νοητός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η Γη 
ΑΝΤ. Βόρειος Πόλος. νότισµα (το) → νοτίζω νοτισµός (ο) → νοτίζω 
νότος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (κ. µε κεφ., συντοµ. Ν.) ένα από τα τέσσερα κύρια 

σηµεία τού ορίζοντα, το διαµετρικώς αντίθετο τού βορρά, προς τη διεύθυνση 
τού Νοτίου Πόλου: κατευθύνθηκαν προς νότο(ν) || στον | από τον ~ ΣΥΝ. 
µεσηµβρία, νοτιά ΑΝΤ. βορράς 2. το νότιο τµήµα νοµού, επαρχίας, χώρας, 
ηπείρου: κατοικεί στον ~ 3. (κατ' επέκτ.) Νότος (ο) το σύνολο των λιγότερο 
ανεπτυγµένων ή αναπτυσσόµενων οικονοµικά χωρών, που βρίσκονται στο Ν. 
τµήµα τής Ευρώπης και γενι-κότ. τού κόσµου, κατ' αντιδιαστολή προς τον 
πλούσιο και εξελιγµένο Βορρά 4. (επίσ.) η όστρια (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΓΝ.). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

[ETYM. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε λατ. nato «κολυµπώ», αρµ. nay 
«υγρός», που θα οδηγούσε σε I.E. *sna-t- «υγρός» (πβ. κ. νέω «κολυµπώ»), δεν 
ικανοποιεί µορφολογικώς και σηµασιολογικώς. Η υπόθεση ότι νότος < *sno-
to- δεν τεκµηριώνεται επιστηµονικώς. Παράγ. νοτ-ερός, νοτ-ίζω, νότ-ιος κ.ά.]. 
νοτουρνο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. µουσική σύνθεση για κρουστά ή έγχορδα ή πιάνο, 
που έχει συνήθ. αργό τέµπο και µελωδία γλυκιά και µελαγχολική ΣΥΝ. 
νυκτωδία. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. notturno «νυχτερινός» (πβ. γαλλ. nocturne) < λατ. nocturnus < 
nox, noctis «νύχτα»]. voua (το) {άκλ.} στρογγυλό κοµµάτι εκλεκτού άπαχου 
µοσχαρήσιου κρέατος από το µπούτι. [ΕΤΎΜ. < γαλλ. noix < λατ. mix, nucis 
«καρύδι»]. 

νουάρ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει µαύρο ή πολύ σκούρο χρώµα 2. ως 
χαρακτηρισµός κινηµατογραφικών έργων (φιλµ νουάρ), κυρ. αµερικανικών τής 
δεκαετίας τού '40, µε κύρια χαρακτηριστικά την ασπρόµαυρη φωτογραφία, τον 
χαµηλό φωτισµό, την αστυνοµική πλοκή, την παρουσία σκληρών χαρακτήρων, 
τη διαφθορά, τα αστικά τοπία, τον κυνισµό και την απαισιοδοξία 3. (γενικότ.) 
ως χαρακτηρισµός οποιουδήποτε έργου µε αστυνοµικό θέµα, αστικό 
περιβάλλον και απαισιόδοξη οπτική: ~ αφήγηµα | ιστορία | χαρακτήρας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. noir «µαύρος, σκοτεινός» < λατ. niger (πβ. κ. νέγρος). Τον 
γαλλ. όρο film noir (américain) πρωτοχρησιµοποίησαν Γάλλοι κριτικοί, για να 
προσδιορίσουν τις κινηµατογραφικές ταινίες τής σηµ. 2]. νουβέλα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} 1. λογοτεχνικό είδος, αφήγηση σε πεζό λόγο µε έκταση και πλοκή 
µεγαλύτερη και πιο σύνθετη από αυτήν τού διηγήµατος αλλά µικρότερη και 
απλούστερη από την αντίστοιχη τού µυθιστορήµατος: αισθηµατική | αστυνοµική 
~ 2. ΛΟΓΟΤ. (παλαιότ.) σύντοµη αφήγηση µε σφιχτοδεµένη πλοκή και 
ρεαλιστικό ή σατιρικό χαρακτήρα· γεννήθηκε τον Μεσαίωνα στην Ιταλία και 
εξαπλώθηκε τους επόµενους αιώνες σε ολόκληρη τη ∆. Ευρώπη (πβ. λ. 
µυθιστόρηµα, διήγηµα, αφήγηµα). 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. nouvelle < λατ. novellus, υποκ. τού επιθ. novus 
«νέος»]. νουβέλ βα.γκ (η/το) {άκλ.} ανανεωτική τάση στον χώρο τού γαλλικού 
κινηµατογράφου, γνωστή ως «κινηµατογράφος τού δηµιουργού» (γαλλ. cinéma 
d'auteur) και στην οποία ανήκουν σκηνοθέτες, όπως ο Γκοντάρ, ο Τρυφώ, ο 
Σαµπρόλ κ.ά. (βλ. κ. νέο κύµα, λ. νέος). [ΕΤΥΜ < γαλλ. nouvelle vague «νέο 
κύµα»]. νουγκατινα (η) πάστα µε πλούσια κρέµα, παντεσπάνι και κοµµάτια 
αµυγδάλου. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. nougatine < nougat < δηµώδ. λατ. nuca < λατ. nux, nucis 
«καρύδι»]. νουθεσία (η) [αρχ.] {νουθεσιών} η διατύπωση πρότασης µε 
συµβουλευτικό χαρακτήρα, κάθε παραίνεση (που συχνά εµπεριέχει και τόνο 
κριτικής) ΣΥΝ. νουθέτηση, νουθέτηµα, συµβουλή, δασκάλεµα. νουθετώ ρ. 
µετβ. {νουθετείς... | νουθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} δίνω συµβουλές, 
κάνω παραινέσεις σε πρόσωπο για βελτίωση συµπεριφοράς, διόρθωση 
σφάλµατος κ.λπ. ΣΥΝ. συµβουλεύω, ορµηνεύω, δασκαλεύω, κατηχώ. — 
νουθέτηση (η) [αρχ.] κ. νουθέτηµα (το) [αρχ·]· 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νουθετώ (-έω) < νου- (< νους) + -θετώ < τίθηµι, βλ. κ. θέτω]. 
νουκλεϊ(νι)κό οξύ (το) (νουκλεϊ(νι)κού οξέος} ΒΙΟΛ. µεγαλοµοριακή (βλ.λ.) 
οργανική ένωση που αποτελείται από µικρά µόρια (µονοµερή), τα νουκλεοτίδια 
(βλ.λ.) και υπάρχει σε δύο τύπους, το δεσοξυριβο-ζονουκλεϊκό οξύ (D.N.A.) 
(βλ.λ.) και το ριβοζονουκλεϊκό οξύ (R.N.A.) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. nucleic (acid) < λατ. nucleus «πυρήνας» (< 
nux, nucis «καρύδι, κέλυφος»)]. νουκλεϊ(νι)κός αριθµός (ο) ΦΥΣ. Ο συνολικός 
αριθµός των νου-κλεονίων (νετρονίων και πρωτονίων) τού ατοµικού πυρήνα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. nucléon number]. νουκλεόνιο (το) 
{νουκλεονί-ου | -ων} ΦΥΣ. το πρωτόνιο ή το νετρόνιο ως στοιχεία τού πυρήνα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. nucléon < λατ. nucleus «πυρήνας»]. 
νουκλεοπρωτεΐνη (η) {νουκλεοπρωτεϊνών} καθεµία από τις σπουδαιότατες 
ετεροπρωτεΐνες (ένωση από πρωτεΐνη µε µη πρωτεϊνική ένωση) που 
προέρχονται από τη σύνδεση βασικής πρωτεΐνης και νου-κλεϊ(νι)κού οξέος (τού 
D.N.A. ή τού R.N.A.), βρίσκονται στον πυρήνα των κυττάρων των ζωντανών 
οργανισµών και συµµετέχουν στις θεµελιώδεις βιολογικές και γενετικές 
διεργασίες. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. nucleoprotein (νόθο συνθ.)]. 
νουκλεοτίδιο (το) {νουκλεοτιδί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. καθένα από τα µόρια που 
συνδυάζονται, για να σχηµατίσουν ένα νουκλεϊ(νι)-κό οξύ (βλ.λ.) και που 
αποτελούνται από ένα σάκχαρο, µία οργανική βάση και φωσφορικό οξύ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. nucleotide < θ. nude- < λατ. nucleus «πυρήνας» 
(< nux, nucis «καρύδι, κέλυφος»)]. νούλα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.-οικ.) 1. ο 
αριθµός που δηλώνει το κενό, το µηδέν ΣΥΝ. µηδενικό, (καθηµ.) ζερό, τζίφος 
2. (µτφ.) κόπος που πήγε χαµένος, προσπάθεια που απέτυχε: πάλι δεν έγινε 
τίποτε, ~ ξανά! 3. (µτφ.-µειωτ.) πρόσωπο ή πράγµα που δεν αξίζει τίποτα: ως 
επιστήµονας είναι σκέτη-ΣΥΝ. µηδενικό, τιποτένιος, ανάξιος, τενεκές, κάλπικος 
παράς ΑΝΤ. σπουδαίος, σηµαντικός · 4. (στο σκάκι) λήξη τού παιχνιδιού χωρίς 
να αναδειχθεί νικητής ΣΥΝ. ισοπαλία. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. nulla < λατ. nulla, 
από το επίθ. nullus «ουδείς, κανείς» (< né ullus)]. nulla dies Sine linea λατ. 
(προφέρεται νούλα ντίες σίνε λίνεα) ελ-λην. καµία ηµέρα χωρίς γραµµή (από φρ. 
τού Πλίνιου προς τον διάσηµο ζωγράφο Απελλή, ο οποίος δεν περνούσε ούτε 
µέρα χωρίς να σχεδιάσει έστω µία γραµµή· σήµερα λέγεται κυρ. ως προτροπή 
σε συγγραφείς) να µην περνά ούτε µία ηµέρα, χωρίς να έχεις γράψει έστω και 
µία γραµµή. 

nullus crimen, nulla pœna sine lege λατ. (προφέρεται νούλους 
κρίµεν, νούλα πένα σίνε λέγκε) ελλην. κανένα έγκληµα, καµία ποινή χωρίς νόµο· 
δεν µπορεί να υπάρξει έγκληµα και να επιβληθεί ποινή αν δεν προβλέπονται 
από νόµο. νούµερο (το) 1. ο αριθµός (βλ.λ.): το ~ εκατό || τυχερό | γρουσούζικο 
~ || το ~ τού τηλεφώνου της 2. (για ενδύµατα και υποδήµατα) το µέγεθος: τι - 
παπούτσια φοράς; || φοράµε το ίδιο ~ παντελόνι · 3. καθεµία από τις αυτοτελείς 
σκηνές σε επιθεώρηση, θέατρο ποικιλιών, 
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βαριετέ κ.λπ. ή από τα αυτοτελή θεάµατα σε νυκτερινό κέντρο δια-
σκεδάσεως: χορευτικό | τραγουδιστικό | επικίνδυνο | σατιρικό | κύριο 
~ || το ~ σηµείωσε επιτυχία | αποτυχία || η ηθοποιός διέκοψε το ~ της 
και κατευθύνθηκε προς τα καµαρίνια ΣΥΝ. πράξη, σκηνή, ατραξιόν, 
µέρος, ρόλος· ΦΡ. (µτφ.) κάνω | αρχίζω (τα) νούµερα κάνω καπρίτσια, 
δηµιουργώ προβλήµατα: µου κάνει συνέχεια νούµερα και δεν µπο-
ρούµε να συνεννοηθούµε 4. (περιληπτ.) οι ηθοποιοί, οι χορευτές, οι 
διασκεδαστές κ.λπ. που εκτελούν αυτοτελή σκηνή σε θέατρο ή κέ-
ντρο διασκεδάσεως 5. (µειωτ.-για πρόσ.) άτοµο φαιδρό, άνθρωπος γε-
λοίος, που προκαλεί κοροϊδευτικά σχόλια εις βάρος του: αυτός δεν 
είναι σοβαρό πρόσωπο, είναι ~! || έγινε ~ στο µαγαζί µε τα καµώµατα 
του! ΣΥΝ. γελοίο υποκείµενο, καραγκιόζης, ψώνιο, ούφο ANT. σο-
βαρός, αξιοσέβαστος. — (υποκ.) νουµεράκι (το) (σηµ. 1-3) (πβ. κ. λ. 
αριθµός). [ETYM. < µεσν. νούµερον < ιταλ. numero < λατ. numerus 
«αριθµός»]. 

numerus clausus λατ. (προφέρεται νούµερους κλάουζους) ελλην. 
κλειστός, περιορισµένος αριθµός· συνήθ. για θέσεις που πρόκειται να 
καλυφθούν (σε σεµινάριο, µάθηµα, εισαγωγή φοιτητών σε πανεπι-
στήµιο κ.λπ.). 

νουµηνία (η) {νουµηνιών} 1. ΑΣΤΡΟΝ. η χρονική στιγµή, κατά την 
οποία η Σελήνη βρίσκεται σε σύνοδο, δηλ. ανάµεσα στη Γη και στον 
Ήλιο, και εισέρχεται σε νέα φάση τής περιφοράς της γύρω από τη 
Γη, µε αποτέλεσµα να είναι για τον λόγο αυτόν αόρατη 2. κάθε νέα 
αρχή των φάσεων τής Σελήνης και εποµένως τού σεληνιακού µήνα 
ΣΥΝ. νέα Σελήνη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < νεοµηνία (µε συναίρεση) < νεο- + -
µηνία < µήν]. 

Νουµιδία (η) αρχαίο βασίλειο στη Β∆. Αφρική. [ΕΤΥΜ. < λατ. 
Numidia < αρχ. Νοµαδία {< νοµάς, -άδος), εξαιτίας τού νοµαδικού 
χαρακτήρα των κατοίκων]. 

νουνεχής, -ής, -ές {νουνεχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· νουνεχέστ-ερος, -ατός) 
(λόγ. για πρόσ.) αυτός που διαθέτει νου και φρόνηση, που χρησιµο-
ποιεί σωστά τις διανοητικές και πνευµατικές του ικανότητες: ~ άν-
θρωπος | υπάλληλος ΣΥΝ. εχέφρων, συνετός, µυαλωµένος, σώφρων, 
φρόνιµος, γνωστικός ΑΝΤ. άφρων, άµυαλος, ασύνετος, απερίσκεπτος. 
— νουνεχώς επίρρ. [αρχ.], νουνέχεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες, έχω. [ΕΤΥΜ αρχ. συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. νουν έχει ή 
νουν έχων]. 

νουννός (ο) → νοννός 
νούντθ!θς (ο) ΕΚΚΛΗΣ. αξιωµατούχος τού κράτους τού Βατικανού, 

διαπιστευµένος ως διπλωµατικός αντιπρόσωπος τού Πάπα σε κυβέρ-
νηση κράτους, το οποίο διατηρεί επίσηµες διπλωµατικές σχέσεις µε 
την Αγία Έδρα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. nuncio < λατ. nuntius 
«απεσταλµένος»]. 

νους (ο) {νου κ. νοός | λόγ. πληθ. νόες} 1. το σύνολο των πνευµατικών 
δυνάµεων τού ανθρώπου, που του επιτρέπουν να συλλαµβάνει την 
πραγµατικότητα και να επεξεργάζεται τα δεδοµένα της 2. (ειδικότ.) η 
ικανότητα να σκέφτεται κανείς, να παράγει λογικές σκέψεις, να δη-
µιουργεί πνευµατικά· η διάνοια: δηµιουργικός | επινοητικός | εφευρε-
τικός | δαιµόνιος | µεγαλοφυής | γόνιµος ~ || (µτφ.) ακονίζω | οξύνω τον 
~ ΦΡ. (α) κοινός νους βλ. λ. κοινός (β) νους υγιής εν σώµατι υγιεί 
(νους υγιής εν σώµατι ύγιεϊ) η πνευµατική κατάσταση τού ανθρώπου 
δεν είναι άσχετη από τη σωµατική του κατάσταση, η σωµατική και η 
πνευµατική υγεία είναι αλληλένδετες (γ) έχω στον νου | κατά νουν 
(κάτι) {έχει κατά νουν, Σοφοκλ. Οίδ. επί Κολ. 1768) σκέπτοµαι να, 
έχω σκοπό να κάνω (κάτι): ~ να σας επισκεφθώ σύντοµα || θα σας 
εξηγήσω πώς θα δράσουµε- κάτι ~ (δ) βάζω στον νου (κάτι) (µεσν. φρ.) 
σκέφτοµαι (κάτι) (συνήθ. µε ανησυχία), υποθέτω: άργησαν και ~ µου 
πολλά (ε) το βάζει ο νους (κάποιου) βλ. λ. βάζω (στ) βάζω (κάτι) µε 
τον νου µου (µεσν. φρ.) κάνω σκέψεις, σχέδια, υπολογισµούς, υποθέ-
σεις σχετικά µε ένα θέµα: δεν µου έδωσε ξεκάθαρη απάντηση και άρ-
χισα να ~ διάφορα || βάλε µε τον νου σου ότι θα έρθουν εκατό άν-
θρωποι και θα καταλάβεις τι φασαρία θα γίνει (ζ) βγόλ' το απ' τον 
νου σου (µεσν. φρ.) σταµάτα να το σκέφτεσαι και να το συζητάς, δεν 
γίνεται: ~! ∆εν πρόκειται να γίνει ποτέ! ΣΥΝ. ξέχνα το!, ούτε να το σκέ-
φτεσαι! (η) φέρνω στον νου µου (κάποιον | κάτι) (µεσν. φρ.) ανακαλώ 
στη µνήµη µου, έρχεται (κάτι) στο µυαλό µου: ~ τις ωραίες στιγµές 
που περάσαµε ΣΥΝ. θυµούµαι, αναλογίζοµαι (θ) παίρνω τον νου 
(κάποιου) (µεσν. φρ.) τον κάνω να χάσει τα λογικά του, τον επηρεάζω 
στον τρόπο που σκέφτεται ή τον γοητεύω: µια οµορφούλα τού πήρε 
τον νου (ι) ψηλώνει ο νους µου (µεσν. φρ.) έχω µεγάλες φιλοδοξίες, 
στοχεύω πολύ ψηλά (ια) (παροιµ.) κοντά στον νου κι η γνώση για 
πράγµατα ευνόητα (ιβ) (κάτι) περνάει απ' τον νου | το µυαλό (κάποιου) 
(i) για ξαφνική, σύντοµη σκέψη, ιδέα: κάτι µού πέρασε απ'τον νου (ii) 
(γενικότ.) σκέφτοµαι ή φαντάζοµαι (κάτι): δεν µου πέρασε καν απ' τον 
νου ότι θα ερχόσουν τόσο νωρίς (ιγ) πού γυρίζει ο νους σου; τι 
σκέφτεσαι, τι σε απασχολεί; (ιδ) µου έρχεται στον νου (κάτι) {επί 
νοϋνέλθεϊν τινι, ∆ιονυσ. Αλικαρν. 3,15) (i) σκέφτοµαι (κάτι) ξαφνικά: 
µου ήρθε στον νου µια ιδέα! (ii) θυµούµαι ξαφνικά (γεγονός, περι-
στατικό κ.λπ.) (ιε) δεν το χωράει ο νους µου δεν µπορώ να το πιστέ-
ψω, µου είναι αδύνατον να δεχθώ ότι συµβαίνει ή συνέβη κάτι: ~ ότι 
µου φέρθηκε τόσο αχάριστα || ~ ότι έκανε τέτοιο έγκληµα- αυτός ήταν 
το καλύτερο παιδί (ιστ) ο νους µου τρέχει (σε κάτι) σκέφτοµαι ή θυ-
µούµαι (κάτι) µε νοσταλγία: τρέχει ο νους µου στα περασµένα || πού 
τρέχει ο νους σου; (ιζ) ο νους µου κατεβάζει σκέφτοµαι δηµιουργικά, 
παράγω ιδέες, βρίσκω λύσεις και απαντήσεις· συχνά ειρων. ή χαριτο-
λογώντας: ας µας πουν οι υπουργοί, που ο νους τους κατεβάζει, πώς 
µπορεί να ζήσει κανείς µε τόσο χαµηλή σύνταξη; || (σε λογοπαίγνιο, 
για τον έλεγχο τής εξυπνάδας κάποιου) «εσύ που ξέρεις τα πολλά κι ο 
νους σου κατεβάζει, ένα καντάρι σίδερο πόσες βελόνες βγάζει;» (ιη) 
νους ορά και νους ακούει {νους αρά και νους ακούει, Επίχαρµος, α- 

πόσπ. 12) ο νους βλέπει και ο νους ακούει- για να τονιστεί ο κεντρι-
κός ρόλος που παίζει ο νους στην αντίληψη και κατανόηση των πραγ-
µάτων 3. η ικανότητα να σκέφτεται και να κρίνει κανείς ανάλογα µε 
την περίσταση: χρειάζεται ~ και κρίση, για να επιτύχεις στη ζωή ΣΥΝ. 
εξυπνάδα, ευφυΐα, οξυδέρκεια, σωφροσύνη ΑΝΤ. ανοησία, βλακεία· 
ΦΡ. (κάποιος) έχει τετράγωνο νου κάποιος σκέπτεται µε απολύτως 
λογικό τρόπο, εξετάζει συστηµατικά και µε ακρίβεια όλα τα δεδοµένα 
4. (συνεκδ.) πρόσωπο µε ανεπτυγµένες διανοητικές ικανότητες, µε 
δύναµη και βάθος σκέψεως: ο Αριστοτέλης υπήρξε µέγας ~ ΣΥΝ. µυα-
λό, µεγαλοφυία, ιδιοφυΐα 5. το πρόσωπο που συλλαµβάνει, σχεδιάζει 
και κατευθύνει µια διαδικασία· ΦΡ. ιθύνων νους βλ. λ. ιθύνω 6. σε ΦΡ. 
που δηλώνουν προσοχή, επικέντρωση τής προσοχής σε κάτι, λ.χ. (α) έ-
χω τον νου µου (σε κάποιον | κάτι) (αρχ. φρ., λ.χ. πού τον νουν έχεις; 
Αριστοφ. Εκκλ^σ. 156), προσέχω, έχω στραµµένη την προσοχή µου (σε 
κάποιον/κάτι), µε απασχολεί µια υπόθεση: έχε τον νου σου στο µωρό 
όσο θα λείπω || τον νου του τον έχει πάντα στη δουλειά || Πού έχεις 
τον νου σου σήµερα; Όλο λάθη κάνεις! (β) (έχε) rov νου σου πρόσε-
χε, να είσαι σε ετοιµότητα, σε εγρήγορση: έχε ~ µήπως µε ζητήσει κα-
νείς || να έχετε τον νου σας, όταν οδηγείτε! || ~! Εδώ και ώρα κάποιος 
µας παρακολουθεί! 7. η φαντασία: αυτό που λες είναι γέννηµα τού -
σου, δεν συνέβη ποτέ || προϊόν | πλάσµα | κατασκεύασµα | δηµιούρ-
γηµα τού - 8. ΦΙΛΟΣ, η νόηση, η διάνοια 9. (σπάν. για κείµενα) το νόηµα, 
το περιεχόµενο: ποιος είναι ο ~ τού αποσπάσµατος; ΣΥΝ. σηµασία (πβ. 
λ. µυαλό). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. νους < νόος, αβεβ. ετύµου. Έχει υποτεθεί ότι η λ. ανά-
γεται σε θ. *voF- και, ως εκ τούτου, συνδ. µε γοτθ. snurts «έξυπνος, 
σώφρων», αλλά η απουσία τού δίγαµµα από µυκ. τ. (π.χ. wi-pi-no-o) 
καθιστά δυσχερή τη συσχέτιση. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, το αρχικό 
θ. είναι *noy- και οδηγεί σε σύνδεση µε σανσκρ. nâyati «οδηγώ», εκ-
δοχή εξίσου αβέβαιη. Κατ' άλλους, η λ. συνδ. µε γοτθ. nasjan «σώζω», 
αν θεωρηθεί έγκυρη η σηµασιολ. µεταβολή «διασώζω» → «παρατη-
ρώ». ∆εν είναι πειστικές οι συνδέσεις µε τα ρ. νευω «κουνώ (το κε-
φάλι)» και νέοµαι «επιστρέφω, γυρίζω»]. 

νούφαρο (το) BOT. φυτό ποώδες, πολυετές και υδροχαρές, που ζει 
κυρ. σε στάσιµα νερά, έχει µεγάλα, δερµατώδη φύλλα και όµορφα 
άνθη σε χρώµα λευκό ή κίτρινο, γι' αυτό και καλλιεργείται συχνά σε 
τεχνητές λίµνες ως καλλωπιστικό. [ΕΤΥΜ < µτγν. νοϋφαρ < αραβ. 
nufar]. 

Ν.Ο.Χ. (ο) Ναυτικός Όµιλος Χίου. 
νοώ ρ. µετβ. (νοείς..., λόγ. µτχ. αρσ. νοών | νό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 

(λόγ.) 1. συλλαµβάνω µε τον νου, αντιλαµβάνοµαι µε το µυαλό: δεν ~ 
το περιεχόµενο των λόγων του || (συχνότ. στο µεσοπαθ. τριτοπρόσ.) 
δεν νοείται πολιτισµένη κοινωνία χωρίς οργανωµένη παιδεία και πα-
ροχή ιατρικής περίθαλψης ΣΥΝ. καταλαβαίνω, κατανοώ· ΦΡ. ο νοών 
νοε'ιτω (ο νοών νοείτω) όποιος έχει µυαλό, ας καταλάβει: δεν χρειά-
ζεται να δώσω άλλες διευκρινίσεις- ~! 2. (ειδικότ.) χρησιµοποιώ τον 
νου για να κάνω λογικούς συλλογισµούς µε βάση τα εκάστοτε δεδο-
µένα ΣΥΝ. σκέπτοµαι, στοχάζοµαι, συλλογίζοµαι, διαλογίζοµαι 3. (ει-
δικότ.) νοούµενο (το) βλ.λ. Επίσης (λαϊκ.) νογάω [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. νοώ (-έω) < νους (βλ.λ.). Η φρ. ό νοών νοείτω αποτελεί 
παραλλαγή τής ρήσης τού Χριστού ο άναγινώσκων νοείτω (Κ.∆. 
Ματθ. 24, 15)]. 

Ν.Π.∆.∆. (το) Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (βλ. λ. νοµικός). 
Ν.Π.Ι.∆. (το) Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (βλ. λ. νοµικός). 
Ν.Σ.Κ. (το) Νοµικό Συµβούλιο τού Κράτους (βλ. λ. νοµικός). 
ντα (το) → νταντά2 
νταβάνι (το) → ταβάνι 
νταβανόπροκα (η) —> ταβανόπροκα 
ντάβανος (ο) → τάβανος 
νταβανοσανίδα (η) -> ταβανοσανίδα 
νταβανόσκουπα (η) → ταβανόσκουπα 
νταβαντούρι (το) {νταβαντουρ-ιού | -ιών) (λαϊκ.-οικ.) 1. µεγάλη φα-

σαρία και αταξία που προκαλείται από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι 
θορυβούν: στο δωµάτιο των παιδιών γίνεται µεγάλο ~ ΣΥΝ. θόρυβος, 
βοή, σαµατάς, ντόρος ΑΝΤ. ησυχία, γαλήνη, σιωπή 2. (κατ' επέκτ.) 
συµπλοκή οµάδων ανθρώπων: όταν συναντήθηκαν οι οπαδοί των 
αντίπαλων οµάδων άρχισε το ~ ΣΥΝ. καβγάς, επεισόδιο. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. tevatür «πλήθος µαρτύρων (στο δικαστήριο)» (µε αφοµοίωση)]. 

νταβανώνω ρ. -> ταβανώνω 
νταβάς1 κ. ταβάς (ο) {νταβάδες} (λαϊκ.) µαγειρικό σκεύος από µέ-

ταλλο ή πηλό, που έχει σχήµα στρογγυλό και πλατύ και είναι ελάχι-
στα βαθύ: «κάνω γιούργια (έφοδο) στον - µε τα κουλλούρια» ΣΥΝ. 
ταψί, σινί. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tava «τηγάνι» < περσ. täbä | täwa]. 

νταβάς2 (ο) {νταβάδες} ο νταβατζής (βλ.λ.). 
νταβατζιλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. οι ασχολίες τού νταβατζή 
(βλ.λ.), η προστασία και η εκµετάλλευση πορνών 2. (κατ' επέκτ.) το 
θράσος, οι παλληκαρισµοί και γενικά ό,τι συνθέτει τη συµπεριφορά 
τού νταβατζή (βλ.λ.) ΣΥΝ. νταϊλίκι. 

νταβατζής (ο) {νταβατζήδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που παίρνει µέρος 
των χρηµάτων που κερδίζει µια πόρνη µε αντάλλαγµα την προστα-
σία που της παρέχει ΣΥΝ. προαγωγός, προστάτης, αγαπητικός 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που εµφανίζεται ως προστάτης ενός χώρου, συστήµατος, 
επαγγελµατικής οµάδας κ.ά. αποκτώντας προσωπικά οφέλη από αυ-
τά: ορισµένα στελέχη χαρακτήρισαν τα µέλη τής ηγεσίας τους «ντα-
βατζήδες τού συνδικαλιστικού κινήµατος». Επίσης νταβάς. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < τουρκ. davaci «συνήγορος» < dava «δίκη»]. 

νταβούλι (το) → νταούλι 
νταβραντίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {νταβράντισ-α, -µένος) (λαϊκ.) ♦ 
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(αµετβ.) 1. είµαι γεµάτος ζωτικότητα και σφρίγος ΣΥΝ. σφύζω 2. (κατ' επέκτ.) 
βρίσκοµαι σε κατάσταση οργασµού 3. (συνήθ. η µτχ. νταβρα-ντισµένος, -η, -
ο) (α) αυτός που είναι γεµάτος υγεία, δύναµη και ζωτικότητα ΣΥΝ. υγιής, 
γερός, σφριγηλός, δυνατός ΑΝΤ. αδύναµος, καχεκτικός (β) (ειδικότ. για το 
πέος) που βρίσκεται σε στύση ♦ 4. (µετβ.) (για άµαξα ή υποζύγιο) τινάζω ή 
κουνώ δυνατά και µε έντονο ρυθµό ΣΥΝ. τραντάζω, εκτινάσσω, απωθώ. 
Επίσης νταβραντώ {-είς...}. — νταβράντισµα (το). 
[ΕΧΥΜ. < τουρκ. davrandim, αόρ. τού p. davranmak «κινούµαι, προσπαθώ»]. 

νταγιαντίζω ρ. µετβ. {νταγιάντ-ισα} (λαϊκ.-σπάν.) δέχοµαι αναγκαστικά 
δυσάρεστη κατάσταση, µαθαίνω να επιβιώνω µαζί της: «δεν νταγιαντούσαµε 
άλλο τη φτώχια!» (∆. Σωτηρίου) ΣΥΝ. υποµένω, ανέχοµαι, αντέχω, βαστώ, 
υποφέρω. Επίσης νταγιαντώ {-είς...}. — ντα-γιάντισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. dayandim, αόρ. τού p. dayanmak «στηρίζοµαι, υποµένω»]. 

νταγλαράς (ο) {νταγλαράδες} (λαϊκ.) ο ψηλός, ογκώδης (και συχνά άγριος) 
άνδρας ΣΥΝ. µαντράχαλος, µαγκλάρας. [ETYM. Μεγεθ. τού τουρκ. dagli 
«ορεσίβιος» (< dag «βουνό») ή απευθείας από τ. daglar, πληθ. τού dag]. 

νταής (ο) {νταήδες} (λαϊκ.-οικ.) 1. (αρχικά-σπάν.) ο γενναίος άνθρωπος, αυτός 
που κάνει θαρραλέες πράξεις ΣΥΝ. παλληκάρι 2. (ειρων.-µειωτ.) αυτός που 
υποκρίνεται τον γενναίο, που παριστάνει τον θαρραλέο και τον παλληκαρά, 
ενώ στην πραγµατικότητα δεν είναι: ήταν ο τύπος τού µάγκα και τού ~ ΣΥΝ. 
ψευτοπαλληκαράς, κουτσαβάκης, παλληκάρι τής φακής· ΦΡ. κάποιος κάνει 
τον νταή κάποιος συµπεριφέρεται µε επιθετικό και θρασύ τρόπο: Σ'αυτόν τον 
ανθρωπάκο βρήκε να κάνει τον νταή; Ας έρθει σ' εµένα και θα δει τι θα πάθει! 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. dayi «θείος (από τη µητέρα), προστάτης»]. 

νταϊλίκι (το) {χωρ. γεν.} η συµπεριφορά τού νταή· παλληκαρισµός ΣΥΝ. 
ζοριλίκι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dayilik < dayi]. 

νταϊφάς (ο) -> ταϊφάς 
ντα κάπο (το) {άκλ.} 1. ΜΟΥΣ. όρος που δηλώνει ότι η εκτέλεση τµήµατος ή τού 

συνόλου µουσικής σύνθεσης πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή 2. (ως 
επίρρ.) εκ νέου, από την αρχή ΣΥΝ. πάλι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. da capo «από την 
αρχή» (< capo «κεφάλι» < λατ. caput)]. 

ντακότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. παλιό δικινητήριο µεταγωγικό αεροπλάνο 2. 
(στην αργκό των στρατιωτών) ο στρατιώτης που έχει κριθεί βοηθητικός, ο µη 
µάχιµος. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Dakota, τύπος αµερικανικού δικινητήριου αεροπλάνου, που 
οφείλει την ονοµασία του στις δύο οµώνυµες πολιτείες των Η.Π.Α.]. 

ντάλα επίρρ. (εκφραστ.) ακριβώς· µόνο στη ΦΡ. ντάλα µεσηµέρι την ώρα τής 
ηµέρας που ο ήλιος καίει δυνατότερα, το καταµεσήµερο: ξεκίνησα ~ να πάω 
στην παραλία κι έπαθα ηλίαση ΣΥΝ. µεσηµεριάτικα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dal 
«ακριβώς»]. 

νταλαβέρι (το) → νταραβέρι 
νταλ(γ)καδιάζω ρ. αµετβ. (νταλ(γ)κάδιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) αισθάνοµαι 

νταλ(γ)κά, σφοδρό πάθος ή επιθυµία. 
νταλ(γ)καδιάρικος, -η/-ια, -ο αυτός που περιέχει νταλ(γ)κά (βλ.λ.): ~ τραγούδι | 

αµανές. 
νταλ(γ)κάς (ο) (νταλ(γ)κάδες} (λαϊκ.) σφοδρή επιθυµία, έντονος πόθος: «έχω 

σεβντά, έχω ~, έχω για σένα πόνο» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. πόθος, µεράκι, καηµός. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. dalga «κύµα»]. 

ντάλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ποώδες, πολυετές φυτό, µε σύνθετα φύλλα και 
µεγάλα, εντυπωσιακά άνθη σε διάφορους χρωµατισµούς, που καλλιεργείται 
σε πάµπολλες ποικιλίες ως καλλωπιστικό 2. (συνεκδ.) το άνθος τού παραπάνω 
φυτού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λουλούδι. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού νεολατ. dahlia, από το 
όνοµα τού Σουηδού βοτανολόγου Anders Dahl]. 

νταλιάνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. εµπροσθογεµές τουφέκι παλαιού τύπου, µε 
κοντή κάννη, που χρησιµοποιήθηκε τη χρονική περίοδο πριν και κατά την 
Επανάσταση τού 1821 · 2. κλειστός και ειδικά διαµορφωµένος 
παραθαλάσσιος χώρος για την εκτροφή και την αλιεία ιχθύων ΣΥΝ. 
ιχθυοτροφείο. 
[ΕΤΥΜ. Στη σηµ. 1 η λ. προέρχεται από το τουρκ. dalyan < talyan < italyan 
«ιταλικό», επειδή το συγκεκριµένο τουφέκι ήταν ιταλικής κατασκευής. Στη 
σηµ. 2 η λ. ανάγεται στο οµώνυµο τουρκ. dalyan, αβεβ. ετύµου, ίσως < talyan 
< *τ' άλιάνειον (όπου το άρθρο θεωρήθηκε µέρος τής λέξεως) < άλιάνειον 
«αλιευτικός τόπος» < µτγν. άλιανή (< αρχ. αλιεύω), οπότε πρόκειται για 
αντιδάν. (άποψη Η. & R. Kahane)]. 

νταλίκα (η) {δύσχρ. νταλικών} (λαϊκ.) 1. φορτηγό αυτοκίνητο πολύ µεγάλων 
διαστάσεων, που χρησιµοποιείται κυρ. για διεθνείς µεταφορές 2. κοινή 
ονοµασία µεγάλου, αρθρωτού λεωφορείου. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. talika «σκεπαστό 
όχηµα, κάρο»]. 

νταλικέρης (ο) {νταλικέρηδες}, νταλικέρισσα (η) {δύσχρ. νταλι-κερισσών} 
(λαϊκ.) επαγγελµατίας οδηγός νταλίκας: βρίζει σαν ~ (δηλ. πολύ άσχηµα). 

ντάµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (για πρόσ.) γυναίκα που συνοδεύεται από άνδρα 
σε χορό, έξοδο, περίπατο κλπ.: µου δίνεις τη ~ σου να χορέψουµε; || πείραξαν 
τη ~ τής συντροφιάς ΣΥΝ. παρτενέρ 2. γυναικεία φιγούρα σε χαρτί τής 
τράπουλας: έχω µόνο ρηγάδες και ντάµες 3. επιτραπέζιο παιχνίδι που παίζεται 
από δύο πρόσωπα πάνω σε τετράγωνο πίνακα, ο οποίος έχει διαιρεθεί σε 
εξήντα τέσσερα µικρά τετραγωνάκια (σκακιέρα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. dama (πβ. κ. γαλλ. dame) < λατ. domina «κυρία, 
δέσποινα». Η σηµ. τού παιχνιδιού ντάµα ανάγεται στη γαλλ. φρ. jeu de dames 
«παιχνίδι για κυρίες»]. 

νταµάρι (το) {νταµαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) τόπος όπου εξορύσσονται πέτρες, 
µάρµαρα και συναφή υλικά, τα οποία χρησιµοποιούνται κυρ. στις οικοδοµές 
ΣΥΝ. λατοµείο, (λαϊκότ.) λατόµι, πετροκοπιό. — ντα-µαρήσιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ 
< τουρκ. damar «φλέβα - ορυκτό πετρέλαιο ή µέταλλο»]. 

νταµαρτζής (ο) {νταµαρτζήδες} (λαϊκ.) ο εργάτης λατοµείου ΣΥΝ. (λόγ.) 
λατόµος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. damarci]. 

νταµιτζάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ογκώδες γυάλινο δοχείο για υγρά, κυρ. 
για λάδι ή κρασί, που έχει µεγάλη χωρητικότητα και προστατεύεται 
εξωτερικά µε ψάθινο ή πλαστικό πλέγµα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. damigiana, αβεβ. 
ετύµου, ίσως < προβηγκ. demeg «µισός» (< *dimedius < λατ. dimidius 
«µισός, µικτός» < dis «δια» + médius «µέσος») ή, κατ' άλλη εκδοχή, < αραβ. 
damagän < περσ. Damagän, περιοχή τής Περσίας]. 

ντάµπα-ντούµπα (το/τα) {άκλ.} (εκφραστ.) για να δηλωθεί ο εκκωφαντικός και 
ενοχλητικός ήχος, συνήθ. µουσικής: όλη νύχτα δεν σταµάτησαν τα ~ από τα 
κλαµπ τής παραλίας. 

ντάµπιγκ1 (το) {άκλ.} 1. ΟΙΚΟΝ. (στο διεθνές εµπόριο) η εξαγωγή και πώληση 
εµπορευµάτων σε τιµές χαµηλότερες από αυτές τής εγχώριας αγοράς ή από τις 
διεθνείς τιµές ή και κάτω τού κόστους, µε σκοπό την εξουδετέρωση των 
ανταγωνιστών · 2. ΙΑΤΡ. σύνδροµο ντάµπινγκ σύνολο συµπτωµάτων, µε 
κυριότερα τη ναυτία, το αίσθηµα αδυναµίας και τη διάρροια, που 
εµφανίζονται λίγο µετά το φαγητό σε άτοµα τα οποία έχουν υποβληθεί σε 
γαστρεκτοµή, οφείλεται δε στην απότοµη κένωση τού στοµάχου. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. dumping < p. dump «ρίχνω, πετώ (ξαφνικά)», πιθ. < ολλ. 
dompen «βυθίζω, κλονίζοµαι, γκρεµίζω | -οµαι»]. 

ντάµπιγκ2 (το) {άκλ.} η αντιγραφή κασέτας (ήχου/εικόνας) ή δίσκου. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. dubbing < p. dub, συντοµευµένος τ. τού double «διπλα-
σιάζω»]. 

νταµπλ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο, το µπάσκετ κ.α.) η κατάκτηση τού 
τίτλου τού πρωταθλήµατος και τού κυπέλλου την ίδια αγωνιστική περίοδο από 
την ίδια οµάδα: παίρνω το ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. double «διπλός» < λατ. duplus 
(< duo «δύο»)]. 

νταµπλάς (ο) → ταµπλάς 
νταµπλουχος (ο/η) οµάδα η οποία έχει κατακτήσει το νταµπλ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 

νταµπλ + -ούχος < έχω]. 
νταµωτός, -ή, -ό (κυρ. για ύφασµα) τού οποίου η επιφάνεια είναι διαιρεµένη σε 

µικρά, συνεχόµενα τετραγωνάκια, όπως αυτά που έχει ο πίνακας για το 
παιχνίδι τής ντάµας ΣΥΝ. καρό. 

ντάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. στοίβα από όµοια πράγµατα: έκανε τα τούβλα 
ντάνες 2. ΝΑΥΤ. παράταξη πλοίων, τα οποία έχουν ελλιµενιστεί κατά σειρά και 
µε τρόπο, ώστε το πλευρό τού ενός να βρίσκεται δίπλα στο πλευρό τού 
εποµένου. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. andana (µε αποβολή τού άτονου αρκτικού φωνήεντος) < 
δηµώδ. λατ. *andägo < λατ. indago, -inis «στοιχισµός, στοίβαγµα»]. 

ντανιάζω ρ. µετβ. {ντάνιασ-α, -τηκα, -µένος} σχηµατίζω ντάνα (βλ.λ., σηµ. 1): 
~ τούβλα | κουτιά || «βγάζω όλα τα βιβλία που έχω φέρει µαζί µου, τα ~ 
µπροστά µου και τα περιεργάζοµαι ένα-ένα» (εφηµ.). 

νταντά1 (η) {νταντάδες} (λαϊκ.) η γυναίκα που έχει αναλάβει τη φροντίδα και 
την περιποίηση βρέφους ή µικρού παιδιού έναντι µισθού: στα νιάτα της ήταν η 
~ όλων των παιδιών τής οικογένειας ΣΥΝ. τροφός, παραµάννα, γκουβερνάντα, 
νένα. 
[ΕΧΥΜ < τουρκ. dadi (µε προσαρµογή κατά τα θηλ.) < περσ. dädü «ηλι-
κιωµένος υπηρέτης, οικέτης από τη νηπιακή του ηλικία»]. 

νταντά2 κ. ντα (το) {άκλ.} (στη γλώσσα των νηπίων) το ξύλο, η χει-ροδικία· 
κυρ. στη ΦΡ. θα σε κάνω ντα | νταντά θα σε δείρω. [ΕΧΥΜ; Ηχοµιµητική λ.]. 

ντανταϊσµός (ο) {χωρ. πληθ.} καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό κίνηµα, 
προωθηµένη έκφραση τού υπερρεαλισµού, που εµφανίστηκε στη ∆. Ευρώπη 
και στις Ηνωµένες Πολιτείες τής Αµερικής κατά τις πρώτες δεκαετίες τού 
20ού αι. και είχε ως βασικές αρχές την απόρριψη των καθιερωµένων 
αισθητικών προτύπων και κάθε είδους καλλιτεχνικής συµβατικότητας, την 
καθιέρωση τού τυχαίου ως αξιώµατος και βασικής προϋπόθεσης τής 
δηµιουργίας, την ελεύθερη έκφραση τού ασυνειδήτου, την άρνηση 
οποιασδήποτε σχέσης ανάµεσα στο λογικό και την καλλιτεχνική έκφραση και 
το αποκλειστικό ενδιαφέρον για το παράδοξο, το παράλογο και το 
φανταστικό. — ντανταϊστής (ο), ντανταίστρια (η), ντανταίστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. dadaïsme < dada «αλογάκι», λ. τής παιδικής 
γλώσσας, που χρησιµοποιήθηκε ως σύµβολο τής άρνησης των παραδοσιακών 
αξιών τής τέχνης και τής προσκόλλησης στην απόλυτη εκφραστική 
ελευθερία]. 

νταντεύω ρ. µετβ. (ντάντ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (καθηµ.) 1. προσφέρω τις 
απαραίτητες περιποιήσεις και φροντίδες σε βρέφος ή µικρό παιδί, συχνά 
έναντι µισθού' είµαι η νταντά (βλ.λ.) παιδιού ή εκτελώ χρέη νταντάς: στα 
νιάτα της ντάντεψε όλα τα παιδιά τής οικογένειας ΣΥΝ. φροντίζω, περιποιούµαι 
2. (κατ' επέκτ.) περιποιούµαι κάποιον υπερβολικά, φροντίζω για την 
ικανοποίηση και των πιο ασήµαντων αναγκών του, σαν να ήταν µικρό παιδί: 
φτάνει, δεν είµαι πια παιδί και δεν ανέχοµαι άλλο να µε νταντεύεις! — 
ντάντεµα (το). 

νταούλι κ. (σπάν.) νταβούλι (το) {νταουλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΜΟΥΣ. 
παραδοσιακό, κρουστό µουσικό όργανο µε χαρακτηριστικό βροντερό ήχο, το 
οποίο µοιάζει µε τύµπανο και αποτελείται από έναν ξύλινο 
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κύλινδρο, στα πλάγια τού οποίου είναι τεντωµένες δύο δερµάτινες 
επιφάνειες, τις οποίες κρούει ο οργανοπαίκτης µε δύο διαφορετικού 
πάχους βέργες (νταουλόβεργες ή νταουλόξυλα): στην πλατεία τού 
χωριού παίζουν βιολιά και ~· ΦΡ. γίνοµαι νταούλι πρήζοµαι, αποκτώ 
οίδηµα ή διογκώνοµαι (βλ. λ. νταουλιάζω). — (υποκ.) νταουλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < υ,εσν. νταούλι | ταβρύλι < τουρκ. davul]. νταουλιάζω κ. 
νταβουλιάζω ρ. αµετβ. {νταούλιασα} (λαϊκ.) πρήζοµαι: ΤΟ πόδι µου 
νταούλιασε. νταουλιέρης (ο) {νταουλιέρηδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που 
παίζει νταούλι (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < νταούλι + παραγ. επίθηµα -ιέρης (βλ.λ.)]. νταουλόξυλο (το) 
(λαϊκ.) καθένα από τα δύο ραβδιά µε τα οποία 
κρούει ο οργανοπαίκτης τις δερµάτινες επιφάνειες τού νταουλιού. 
νταραβέρι κ. νταλαβέρι (το) {νταραβερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.-οικ.) 1. 
(κυριολ.) οποιαδήποτε εµπορική σχέση και συναλλαγή: στα σύνορα τα 
παράνοµα ~ δίνουν και παίρνουν ΣΥΝ. δοσοληψία, αγοραπωλησία, 
αλισβερίσι, πάρε-δώσε, (λόγ.) δούναι και λαβείν 2. (κατ' επέκτ.) οποι-
αδήποτε κοινωνική σχέση, σχέση οικειότητας ή και διαφοράς µεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων: εδώ και καιρό δεν έχω κανένα ~ µαζί 
της || (συχνότ. στον πληθ.) δεν θέλω να έχω νταραβέρια µε δαύτους || 
είναι ο µόνος πολιτικός που δεν έχει πολλά ~ µε τους δηµοσιογράφους 
ΣΥΝ. συναναστροφή, (µτφ.) πάρε-δώσε, (µτφ.) δοσοληψίες 3. (µτφ.) ο 
διαπληκτισµός ανάµεσα σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους και ο 
θόρυβος ή η αναστάτωση που προκαλείται σε τέτοια περίπτωση: δεν 
πληρώνει το νοίκι και θα έχουµε νταραβέρια || εγώ ανακίνησα το θέµα, 
για να προκαλέσω - γύρω από το όνοµα µου ΣΥΝ. κίνηση, φασαρία, 
καβγάς, τσακωµός. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. dare-avere «δούναι-λαβείν»]. 
νταραβερίζοµαι κ. νταλαβεριζοµαι ρ. αµετβ. {νταραβερίστηκα} 
(λαϊκ.-οικ.) 1. έχω εµπορικές δοσοληψίες µε κάποιον, προβαίνω σε οι-
κονοµικές συναλλαγές µαζί του: νταραβερίζεται µε όλο τον γνωστό 
επιχειρηµατικό κόσµο ΣΥΝ. συναλλάσσοµαι, έχω πάρε-δώσε | δούναι 
και λαβείν 2. (κατ' επέκτ.) διατηρώ συναισθηµατικές επαφές και κυρ. 
ερωτικές σχέσεις µε κάποιον: χρόνια νταραβερίζεται µαζί της, αλλά δεν 
λέει να την παντρευτεί ΣΥΝ. τα έχω, τα έχω φτιάξει. νταρί (το) {νταρ-
ιού | -ιών} (λαϊκ.) BOT. κοινή ονοµασία τού φυτού σόργο (βλ.λ.) και 
ιδ. τού καρπού του, ο οποίος χρησιµοποιείται ως τροφή οικιακών, 
ωδικών ή άλλων πτηνών: «µέσα στα χρυσά ~ κοιµούνται 
αγωροκόριτσα» (θ. Ελύτης). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dan < παλ. τουρκ. tang 
«σπορά»]. νταρντάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ. ως 
χαρακτηρισµός) ψηλή, εύσωµη και ωραία γυναίκα ΣΥΝ. λεβέντισσα, 
γυναικάρα. [ETYM. < ιταλ. tartana «µεγάλο πλοίο» < προβηγκ. tartana 
«γεράκι»]. νταρντανογυναίκα (η) {δύσχρ. νταρντανογυναικών} 
(καθηµ. ως 

χαρακτηρισµός) ψηλή και εύσωµη γυναίκα. ντάτσα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} ρωσική εξοχική κατοικία ή έπαυλη. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. dacha «κλήρος γης»]. νταχτιρντί (το) {άκλ.} στην 
αρχή τραγουδιστών φράσεων που λέει κάποιος σε µωρό ή µικρό 
παιδί, ενώ το κρατάει αγκαλιά και το κάνει να χορεύει: «~ τού λέγανε 
και µου το παντρεύανε». [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dahtin]. ντε µόριο (λαϊκ.-
οικ.) (µε προτρεπτική σηµ., και αρκετές συναισθηµατικές 
αποχρώσεις, συνάπτεται µετά από λέξη, συνήθ. προστ. ρήµατος, και 
επιτείνει τη σηµασία της): κάτσε ~, δεν τελείωσα ακόµα το συγύρισµα 
|| σιγά ~, µε το µαλακό! || Αµ πες το ~! Γεια στο στόµα σου! || -Ήθελα 
να 'ξέρα πού τα βρήκε τόσα λεφτά! -Έλα ~! ΦΡ. ντε και καλά | ντε και 
σώνει µε το ζόρι, οπωσδήποτε: ήθελε ~ να περάσει το δικό του! 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. de «επίσης - ούτε»]. de jure λατ. (προφέρεται ντε 
γιούρέ) ελλην. διά νόµου 1. πολιτικός και διπλωµατικός όρος που 
δηλώνει ότι πράξη, ενέργεια, κατάσταση, απαίτηση κ.λπ. είναι 
νόµιµη, συµφωνεί µε τις απαιτήσεις τής νοµιµότητας ΣΥΝ. δικαίω 
(δικαίω) ANT. ντε φάκτο 2. (ειδικότ.) όρος τού ∆ιεθνούς ∆ικαίου που 
αναγνωρίζει δεδοµένη πολιτική εξουσία ως τη µόνη νόµιµη εξουσία 
κράτους: το 1991 η Ελλάδα προχώρησε σε ~ αναγνώριση τού κράτους 
τού Ισραήλ ANT. ντε φάκτο. [ΕΤΥΜ. < λατ. de jure «διά νόµου, 
νοµίµως» (< jus, juris «νόµος»)]. de gustibus et coloribus non 
disputandum λατ. (προφέρεται ντε γκούστιµπους ετ κολόριµπους 
νον ντισπουτάντουµ) ελλην. περί γεύσεων και χρωµάτων δεν πρέπει να 
γίνεται συζήτηση· δεν πρέπει να συζητούνται οι ιδιαίτερες προτιµήσεις 
τού καθενός- ο καθένας µπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. ντεγκραντε 
επίθ. {άκλ.} 1. (για κόψιµο µαλλιών) αυτός που κόβεται κλιµακωτά 
(σε σκάλες), µε διαβαθµίσεις τού ύψους 2. η σταδιακή µείωση τής 
πυκνότητας | φωτεινότητας τού χρώµατος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. dégradé < 
dégrader «υποβαθµίζω, υποβιβάζω»]. ντεζαµπιγέ {άκλ.} 1. (ως ουσ. ή 
ως επίθ.) για είδος γυναικείας ρόµπας, ελαφριάς και καλής ποιότητας, 
που φοριέται µέσα στο σπίτι 2. (ως επίρρ.) για ελαφρύ και άνετο, 
αλλά κοµψό ντύσιµο. [ΕΤΥΜ < γαλλ. déshabillé < dés- (< λατ. dis-) + 
habillé (βλ. λ. αµπιγέ)}. desideratum κ. (πληθ.) desiderata λατ. 
(προφέρεται ντεζιντερά-τουµ) ελλην. το ποθούµενο, το επιθυµητό' αυτό 
που επιζητεί ή επιθυµεί κάποιος: τα ~ τής επιστήµης (τα ζητούµενα). 
[ΕΤΥΜ. < λατ. desideratum | -a, ουδ. τού desideratus, µτχ. τού ρ. desidero 
«επιθυµώ»]. ντεϊσµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφικό-
θρησκευτικό ρεύµα που αναπτύχθηκε στην Αγγλία και τη Γερµανία τον 
17ο και τον 18ο αι. και πρέσβευε ότι η πίστη στην ύπαρξη τού Θεού 
και ο σεβασµός στη θρησκεία είναι έµφυτα στον άνθρωπο ή µπορούν 
να αποκτηθούν µε χρήση τής λογικής και µε παρατήρηση τής φύσης, 
χωρίς οποιαδήπο- 

τε µεταφυσική αποκάλυψη ή εκκλησιαστική διδασκαλία· περαιτέρω 
θεώρησε ότι ο Θεός, αφού δηµιούργησε το σύµπαν και τον άνθρωπο, 
δεν επενέβη ξανά στις διαδικασίες τής φύσης ούτε στο ανθρώπινο 
γίγνεσθαι- ο ντεϊσµός, γενικά, θεωρήθηκε συγκεκαλυµµένη αθεΐα. — 
ντεϊστής (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. deism < γαλλ. déisme < λατ. 
deus «θεός»]. 

ντεκαπάζ (το) {άκλ.} 1. αποχρωµατισµός συνήθ. βαµµένων µαλλιών, 
για να ξαναβαφούν µε άλλο χρώµα · 2. ειδική αντιοξιδωτική κοτερ-
γασία µετάλλων · 3. ειδική διαδικασία για τον χρωµατισµό επίπλων 
ώστε να δίνουν την εντύπωση τής παλαιότητας. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
décapage < p. décaper «απογυµνώνω (µια επιφάνεια), αποχρωµατίζω» 
< dé- στερητ. (< λατ. dis-) + cape «κάπα» (βλ. λ. κάπα)]. 

ντεκλαρέ επίθ. {άκλ.} (καθηµ.) 1. αυτός που είναι ξεκάθαρος, ευθύς, 
ντόµπρος: είναι τύπος ~ 2. (ως επίρρ.) απερίφραστα, ξεκάθαρα, σα-
φώς, ευθέως: πες τα ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. declare, µτχ. τού p. declarer 
«δηλώνω, διακηρύσσω»]. 

ντεκοβίλ (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. µικρός σιδηροδροµικός συρµός που κι-
νείται σε γραµµή στενότερη από την κανονική· χρησιµοποιείται για 
τη µεταφορά φορτίων σε µικρές σχετικά αποστάσεις, λ.χ. στο εσωτε-
ρικό εργοταξίου δηµοσίων έργων, σε ανθρακωρυχείο, µεταλλείο κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. decauville, από το όνοµα τού Γάλλου βιοµηχάνου Paul 
Decauville (1846-1922), που κατασκεύαζε σιδηροδροµικές άµαξες]. 

ντεκολτέ επίθ. {άκλ.} 1. (για ενδύµατα) αυτός που αποκαλύπτει, που 
αφήνει να φαίνεται ο λαιµός, µέρος τού στήθους ή/και οι ώµοι: ~ φό-
ρεµα 2. (ειδικότ.) ντεκολτέ (το) το άνοιγµα γυναικείου ρούχου στο 
κάτω µέρος τού λαιµού και στην αρχή τού στήθους ή/και στους 
ώµους: φέτος είναι στη µόδα το τριγωνικό ~ || το αποκαλυπτικό ~ τού 
φορέµατος καλύπτεται µε τούλι και είναι γαρνιρισµένο µε χάντρες 
ΣΥΝ. άνοιγµα, καρέ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. décolleté «έξωµος» < p. décolleter «αποκαλύπτω τους 
ώµους» < de + collet «επωµίδα, γιακάς», υποκ. τού col (< λατ. collum 
«τράχηλος, λαιµός»)]. 

ντεκόρ (το) {άκλ.} ελλην. διάκοσµος 1. το σύνολο των διακοσµητι-
κών στοιχείων σε εσωτερικό χώρο: βγάλε από εκεί αυτή την καρέκλα, 
γιατί µου χαλάει το ~ ΣΥΝ. διακόσµηση 2. (ειδικότ. στο θέατρο) το 
σύνολο των στοιχείων που αποτελούν τον διάκοσµο τής θεατρικής 
σκηνής και διαµορφώνουν το κατάλληλο περιβάλλον, για να εκτυλι-
χθεί η υπόθεση τού έργου ΣΥΝ. σκηνικός διάκοσµος, σκηνικά 3. 
ΚΙΝΗΜ. (α) καθετί που χρησιµεύει ως φόντο ή πλαίσιο µέσα στο 
οποίο κινούνται οι ηθοποιοί µιας ταινίας: φυσικό | τεχνητό || το ~ 
απέδιδε λεπτοµέρειες εποχής ΣΥΝ. σκηνικό (β) (ειδικότ.) κάθε κατα-
σκευή που χρησιµοποιείται ως µέρος τού σκηνικού ταινίας: η πόρτα 
τού ~ ξεκόλλησε κι έµεινε στο χέρι τής ηθοποιού. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
décor < p. décorer «διακοσµώ» < λατ. decoro < λατ. decus, -oris 
«κόσµηµα, στολίδι» (< απρόσ. p. decet «κοσµεί, αρµόζει»)]. 

ντεκορατέρ (ο) {άκλ.}, ντεκορατρίς (η) {άκλ.} ο διακοσµητής | η 
διακοσµήτρια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. décorateur < décorer 
«διακοσµώ». Βλ. κ. ντεκόρ]. 

ντεκουπάρισµα (το) {ντεκουπαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΦΩΤΟΓΡ-
ΤΎΠΟΓΡ. η διαδικασία µε την οποία τµήµα ή και ολόκληρη η εικόνα 
αποχωρίζεται µε γραφικά µέσα από τον περίγυρο της, το φόντο της 
ΣΥΝ. ξεγύρισµα 2. ΚΙΝΗΜ. ο σχεδιασµός τής ταινίας, η διευθέτηση 
των σκηνών µε ορισµένη σειρά. Επίσης ντεκουπάζ {άκλ.}. — ντε-
κουπάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. découpage «τεµαχισµός» < p. découper «τεµαχίζω, 
αποκόπτω» < de + couper «κόβω»]. 

ντεκουπαριστός, -ή, -ό ΤΥΠΟΓΡ.-ΦΩΤΟΓΡ (για εικόνα ή τµήµα της) που 
έχει αποχωριστεί µε γραφικά µέσα από το φόντο: ~ φωτογραφία ΣΥΝ. 
ξεγυριστός. 

ντεκουπαρω ρ. → ντεκουπάρισµα 
ντελάλης κ. τελάλης (ο) {ντελάληδες} (λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) αυτός που 
είχε ως επάγγελµα να διαλαλεί, να κηρύσσει δηµοσίως πράγµατα που 
αφορούσαν σε όλο τον λαό: ο ~ βγήκε πριν από τον ήλιο, για να 
διαλαλήσει τα µαντάτα ΣΥΝ. κήρυκας, διαλαλητής, κράχτης· ΦΡ. 
βγάζω ντελάλη φωνάζω δυνατά ένα µυστικό ή το εµπιστεύοµαι εκεί 
όπου δεν πρέπει 2. (κατ' επέκτ.-µτφ.) άνθρωπος που δεν κρατά µυστι-
κά, που διαλαλεί ό,τι του εµπιστεύονται ΣΥΝ. ακριτόµυθος, µαρτυ-
ριάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. [ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. tellâl]. 
ντελαλίζω ρ. µετβ. {ντελάλισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) 
διακηρύσσω δηµοσίως, φωνάζω µε όλες µου τις δυνάµεις κάτι που 
αφορά στο κοινωνικό σύνολο: ο απεσταλµένος τού σουλτάνου ντε-
λάλισε το µαντάτο || θεώρησε χρέος του να βγει και να ντελαλίσει την 
καταστροφή ΣΥΝ. διαλαλώ 2. (µτφ.) διαδίδω µυστικό που µου 
εµπιστεύτηκαν: του είπα να το κρατήσει µεταξύ µας κι αυτός το ντε-
λάλισε ΣΥΝ. διαλαλώ ANT. κρατώ, τηρώ. Επίσης ντελαλώ {-άς...}. 
ντελαπάρω ρ. → ντεραπάρω 

ντελβές (ο) {ντελβέδες} (λαϊκ.) το κατακάθι τού καφέ, αυτό που απο-
µένει στο φλιτζάνι, αφού πιει κανείς τον καφέ. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
telve]. ντελικανής (ο) {ντελικανήδες} νέος παράτολµος, παλληκαράς. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. delikani], ντελικάτος, -η, -ο 1. ο λεπτός και 
ευαίσθητος ως προς την κατασκευή, αυτός που διαθέτει λεπτότητα, 
κοµψότητα ή/και ευπάθεια: ~ χέρι | αντικείµενο | κοµψοτέχνηµα | 
λουλούδι ΣΥΝ. λεπτοκαµωµένος, λεπτοφυής, κοµψός, ευαίσθητος, 
εύθραυστος, ευπαθής ANT. χοντρός, χοντροκοµµένος, 
χοντροκαµωµένος, γερός 2. (κατ' επέκτ. για πρόσ.) ο λεπτός στο σώµα, 
αλλά και στους τρόπους, στη συµπεριφορά: η οι- 
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κοδέσποινα έδειχνε τόσο αέρινη και τόσο ~ || µεγαλώνοντας έγινε ένας 
υπερβολικά κοµψός και - έφηβος ΣΥΝ. λεπτοκαµωµένος, κοµψός, 
λεπτεπίλεπτος, ευγενικός, ραφινάτος, καλλιεργηµένος, πολιτισµένος ANT. 
χοντροµπαλάς, χοντράνθρωπος, άξεστος 3. (µτφ. για έµψυχα) αυτός που έχει 
ευαίσθητη υγεία, ο επιρρεπής στις ασθένειες: είσαι πολύ ~ και δεν αντέχεις στο 
κρύο και στις βαριές δουλειές ΣΥΝ. φιλάσθενος, ασθενικός, ευπαθής, 
ευπρόσβλητος ANT. γερός, εύρωστος. — ντελικάτα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
ιταλ. delicato < λατ. delicatus «κοµψός, χαριτωµένος»]. 

ντελίριο (το) {χωρ. πληθ.} ψυχική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
έξαρση, πάθος και παράφορα: ~ ενθουσιασµού κατέλαβε τα πλήθη, µόλις 
εµφανίστηκε η σταρ ΣΥΝ. παραλήρηµα, µανία, φρενίτιδα ΑΝΤ. νηφαλιότητα. — 
(σπάν.) ντελιριακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. delirio < µτγν. λατ. delirium < 
λατ. delirus «παρά-φρων»]. 

ντελµπεντέρης (ο) -+ ντερµπεντέρης 
ντεµακιγιάζ (το) {άκλ.} η αφαίρεση τού µακιγιάζ (βλ.λ.) από το πρόσωπο και 

τον λαιµό µε τη χρησιµοποίηση ειδικών καλλυντικών προϊόντων. Επίσης 
ντεµακιγιάρισµα. — ντεµακιγιάρω ρ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. démaquillage. Βλ. κ. 
µακιγιάζ]. 

ντεµαραζ (το) {άκλ.} 1. το να τίθεται µηχάνηµα σε λειτουργία· (ειδι-κότ.) το 
ξεκίνηµα αυτοκινήτου: το µοντέλο αυτό έχει αργό ~ · 2. η αλλαγή τού ρυθµού, 
η επιτάχυνση αθλητή που τρέχει σε αγώνα δρόµου, συνήθ. καθώς πλησιάζει 
στο τέλος τής διαδροµής. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. démarrage < p. démarrer «κινώ, 
αρχίζω» < de- + amarrer «προσδένω» (< ολλ. maren «προσκολλώ»)]. 

ντεµί- ελλην. ηµι-' ά συνθετικό που σηµαίνει ότι κάτι είναι ανολοκλήρωτο, 
ηµιτελές ή δεν έχει πλήρως µια ιδιότητα: ρούχα ντεµί-σεζόν (βλ.λ.) || κρασί 
ντεµί-σεκ (ηµίξηρο). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. demi «µισός» < λατ. dimidius «µισός, µέσος» < dis «διά» + 
médius «µέσος»]. 

ντεµί-σεζόν (η) {άκλ.} 1. η εποχή τού έτους ανάµεσα στο καλοκαίρι και στον 
χειµώνα ή ανάµεσα στον χειµώνα και στο καλοκαίρι, δηλ. το φθινόπωρο και η 
άνοιξη αντιστοίχως, όσον αφορά στο ντύσιµο: τώρα έχουµε ~ και δεν ξέρεις τι 
να φορέσεις 2. (ως επίθ. για ενδύµατα) ο κατάλληλος να φορεθεί την άνοιξη 
και το φθινόπωρο, δηλ. αυτός που δεν είναι ούτε πολύ ζεστός ούτε πολύ 
δροσερός: αγόρασα ένα σακάκι κι ένα παντελόνι ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. demi-saison < demi «µισός» + saison «εποχή». Βλ. κ. 
σεζόν]. 

ντεµισέκ κ. ντεµί-σεκ επίθ. {άκλ.} ελλην. ηµίξηρος- (για οίνο) αυτός που 
βρίσκεται ανάµεσα στο ξηρό και το γλυκό, που ανήκει στον αντίστοιχο ειδικό 
τύπο: σαµπάνια ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. demi-sec < demi «µισός» -(- sec «ξηρός» 
(< λατ. siccus)]. 

demo (το/η) (προφέρεται ντέµό) {άκλ.} 1. η δηµόσια παρουσίαση στο κοινό 
δείγµατος καινούργιων προϊόντων ΣΥΝ. επίδειξη 2. δείγµα προϊόντος, που 
αποστέλλεται (κάπου) προς αξιολόγηση: έστειλε στη ~ δισκογραφική εταιρεία 
ένα - µε τα τελευταία τραγούδια του και περιµένει απάντηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
επίδειξη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. demo, συγκεκοµµ. τ. τού demonstration 
«επίδειξη»]. 

ντεµοντε επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που δεν είναι πια τής µόδας: ντύσιµο | φόρεµα | 
εµφάνιση ~ ΣΥΝ. παλιοµοδίτικος ΑΝΤ µοντέρνος, τής µόδας 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που είναι ή θεωρείται περασµένης εποχής, που έχει ξεπεραστεί από τα 
πράγµατα: ιδέες | αντιλήψεις | συµπεριφορά ~ ΣΥΝ. απαρχαιωµένος, 
ξεπερασµένος, πεπαλαιωµένος ANT. σύγχρονος, µοντέρνος 3. (ειδικότ. ως 
επίρρ.) κατά τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε τη µόδα: ντύνεται ~ ΑΝΤ. 
µοντέρνα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. démodé < p. démoder < de- + mode «µόδα, 
τρόπος»]. 

ντεµπιτάντ (η) {άκλ.} 1. (στο θέατρο ή στον κινηµατογράφο, κυρ. πα-λαιότ.) η 
πρωτοεµφανιζόµενη ηθοποιός 2. (γενικότ.) νεαρή κοπέλα που βγαίνει για 
πρώτη φορά στην υψηλή κοινωνία, που κάνει την πρώτη κοινωνική της 
εµφάνιση. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. débutante. Βλ. κ. ντεµπούτο]. 

ντεµπούτο (το) {χωρ. πληθ.} 1. η πρώτη εµφάνιση καλλιτέχνη (στο θέατρο, 
στον κινηµατογράφο, στην τηλεόραση, σε κέντρο διασκεδάσεως κ.λπ.): έκανε 
το ~ της και στο θέατρο στα δεκαοχτώ της χρόνια || µε την ταινία αυτή επιχειρεί 
το ~ του στη σκηνοθεσία ΣΥΝ. ξεκίνηµα, έναρξη 2. (γενικότ.) η αρχή τής 
σταδιοδροµίας κάποιου σε τοµέα δραστηριότητας: µόλις πέρυσι έκανε το ~ του 
ως δικηγόρος ΣΥΝ. ξεκίνηµα. Επίσης ντεµπουτάρισµσ — ντεµπουτάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. debutto < γαλλ. début < p. débuter «ξεκινώ, πρωτοεµφανίζοµαι» 
< µέσ. γαλλ. desbuter < de(s)- + -buter < but «σκοπός»]. ντεµπραγιαζ (το) 
{άκλ.} (στα αυτοκίνητα) 1. η αποσύµπλεξη (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) ο συµπλέκτης 
(βλ.λ.), όταν µε αυτόν γίνεται η αποσύµπλεξη (πβ. λ. αµπραγιάζ, σύµπλεξη). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. débrayage < p. débrayer «αποσυνδέω» < de(s)- + embrayer 
«συνδέω». Βλ. κ. αµπραγιάζ]. ντενεκές (ο) → τενεκές ντεντεκτιβ (ο/η) → 
ντετέκτιβ 
ντεπιές (το) {άκλ.} ένδυµα, γυναικείο σύνολο που αποτελείται από δύο 
κοµµάτια (φούστα-σακάκι ή παντελόνι-σακάκι), τα οποία είναι ραµµένα από το 
ίδιο ύφασµα και φοριούνται πάντα µαζί, σαν ένα. [ΕΤΎΜ; < γαλλ. deux-pièces 
«δύο κοµµάτια»]. ντεπό (το) {άκλ.} (λαϊκ.) 1. ποσότητα προϊόντος, 
εµπορεύµατος κ.λπ. που δεν διοχετεύεται στην αγορά, αλλά αποθηκεύεται ως 
πλεόνασµα ΣΥΝ. απόθεµα, στοκ 2. (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο 
αποθηκεύονται προϊόντα, εµπορεύµατα κ.λπ. ΣΥΝ. αποθήκη. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
dépôt < λατ. depositum. Βλ. κ. ντεπόζιτο]. ντεπόζιτο (το) δοχείο ή χώρος για 
εναποθήκευση νερού ή άλλου υγρού: η υδροφόρα θα µου γεµίσει το ~ || δεν 
µπορείτε να ταξιδέψετε 

µε τόση λίγη βενζίνη στο ~! ΣΥΝ. δεξαµενή, (για βενζίνη) ρεζερβουάρ. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ιταλ. deposito < λατ. depositum < p. depono «αποθηκεύω, 
καταθέτω»]. 

de profundis λατ. (προφέρεται ντε προφούντις) ελλην. εκ βαθέων από τα βάθη 
τής ψυχής: εξοµολόγηση ~. 

ντεραπάρω κ. ντελαπάρω ρ. αµετβ. {ντεραπάρισ-α, -µένος} (κα-θηµ.-συνήθ. 
για αυτοκίνητα) χάνω την ισορροπία µου και γυρίζω ανάποδα: δύο αυτοκίνητα 
ντεραπάρισαν στον γλιστερό δρόµο, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν θύµατα ΣΥΝ. 
αναποδογυρίζω. — ντεραπάρι-σµα κ. ντελαπάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. déraper «γλιστρώ» < de- + -râper < προβηγκ. rapar «αρπάζω, 
αποκτώ»]. 

ντερβεναγος (ο) → δερβέναγας 
ντερβένι (το) → δερβένι 
ντερβίσης (ο) → δερβίσης 
ντερβισοπαιδο (το) → δερβισόπαιδο 
ντερέκι (το {ντερεκ-ιού | -ιών) πολύ ψηλός και συνηθ. λεπτός άνθρωπος: µικρό 

παιδί ακόµα και έχει γίνει - ΣΥΝ. ψηλέας, κατέβα να φάµε, τηλεγραφόξυλο. 
[ΕΤΎΜ < τουρκ. direk «στύλος, δοκός - κατάρτι»]. 

ντερλικωνω ρ. αµετβ. {ντερλίκωσα} (λαϊκ.) τρώω λαίµαργα µεγάλη ποσότητα 
φαγητού. [ÈTYM. < τουρκ. dirlik «καλή και άνετη ζωή»]. 

ντερµπεντερης κ. ντελµπεντέρης (ο) {ντερµπεντέρηδες}, ντερµπεντέρισσα κ. 
ντελµπεντέρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που συµπεριφέρεται 
λεβέντικα, ανοιχτόκαρδα. — ντερ-µπεντέρικος, -η, -ο κ. ντελµπεντέρικος, 
ντερµπεντέρικα κ. ντελµπε-ντέρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < τουρκ. derbeder «αλήτης 
- τυχοδιώκτης»]. 

ντέρµπι (το) {άκλ.} ΑΘΛ. 1. (σε οµαδικά αθλήµατα, λ.χ. ποδόσφαιρο, 
καλαθοσφαίριση κ.λπ.) αθλητικός αγώνας µεγάλης σηµασίας, που διεξάγεται 
ανάµεσα σε οµάδες τής ίδιας περίπου δυναµικότητας και το αποτέλεσµα τού 
οποίου παίζει σηµαντικό ρόλο στην πορεία των οµάδων αυτών σε µια 
διοργάνωση 2. (γενικότ.) κάθε αγώνας µεταξύ οµάδων που διεκδικούν τίτλο ή 
µεταξύ οµάδων µε παραδοσιακή αντιπαλότητα, οι οποίες συνήθ. έχουν την 
έδρα τους στην ίδια πόλη: ο Άρης και ο Π.Α.Ο.Κ. συγκρούονται στο 
παραδοσιακό - τής Θεσσαλονίκης 3. (µτφ.) κάθε έντονη σύγκρουση αντίπαλων 
πλευρών µε αµφίρροπο αποτέλεσµα: «αν οι δύο πλευρές εµφανιστούν στο 
αυριανό συµβούλιο µε αυτές τις προθέσεις, θα έχουµε ~» (εφηµ.) · 4. µεγάλη, 
διεθνούς κύρους αγωνιστική ιπποδροµία που γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη 
Τετάρτη τού Ιουνίου στο Έπσοµ τής Αγγλίας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. derby, από την 
οµώνυµη περιοχή τής Αγγλίας, όπου ο κόµης Edward Stanley καθιέρωσε 
αγώνες ιπποδροµίας]. 

ντέρτι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) αυτό από το οποίο υποφέρει ψυχικά κανείς, ο 
πόνος, η στενοχώρια: τον έφαγε το ~ και ο καηµός || «µεγάλο µεράκι έχω, είπε, 
κρυφό ~ µού δαγκάνει το συκώτι» (Σ. Μυριβήλης) || η ξενιτειά έχει ~ || 
µαζευόµαστε και λέµε τα ~ µας µε κανένα τραγούδι ΣΥΝ. βάσανο, καηµός, 
λύπη, θλίψη, µεράκι, µαράζι, σαράκι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dert]. 

ντερτιλής (ο) {ντερτιλήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει ντέρτια, που βασανίζεται 
από καηµό, στενοχώρια ΣΥΝ. (λόγ.) λυπηµένος, περίλυπος, βαρύθυµος ANT. 
εύθυµος, χαρούµενος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. dertli < dert]. 

ντεσέν (το) {άκλ.} (στην ενδυµατολογία) το σχέδιο υφάσµατος. [ΕΤΎΜ < γαλλ. 
dessin «σχέδιο» < dessiner «σχεδιάζω» < λατ. designare «σηµειώνω, χαράζω» 
(< de- + signum «σηµείο»)]. 

ντεσιµπέλ (το) {άκλ.} ΦΥΣ. µονάδα µετρήσεως τής έντασης τού ήχου (σύµβολο 
dB). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. décibel (νόθο συνθ.) < dèci- (< λατ. decimus «δέκατος» < 
decern «δέκα») + -bel, από το επώνυµο τού Αµερικανού εφευρέτη Alexander 
G. Bell]. 

ντεσού (το) {άκλ.} 1. (στην ενδυµατολογία) γυναικείο εσώρουχο 2. (µτφ.) τα 
απόρρητα, τα µυστικά µιας υπόθεσης που δεν κοινολογούνται: τα ~ τής 
βαλκανικής κρίσης. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. dessous < de «από» + sous «κάτω»]. ντε-τέ 
[άκλ.} 1. ΜΑθ.-ΦΥΣ. ο µικρότερος χρόνος που είναι δυνατόν να υπάρξει, χωρίς 
να είναι µηδενικός 2. (κατ' επέκτ.) πολύ γρήγορα, ταχύτατα, σε κλάσµα 
δευτερολέπτου: τα τελειώνει όλα σε χρόνο ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. dt, από τα αρχικά 
τού όρου differential (of) time «διαφορικός χρόνος»]. ντετέκτιβ κ. (λαϊκ.) 
ντεντέκτιβ (ο/η) {άκλ.} ο ιδιωτικός αστυνοµικός, το πρόσωπο που 
προσλαµβάνεται από ιδιώτη για να ερευνήσει υπόθεση του έναντι αµοιβής: 
έβαλε ~ να παρακολουθεί τη γυναίκα του. — ντετεκτιβικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. detective < detect «εντοπίζω, ανακαλύπτω» < λατ. detectus, 
µτχ. τ. τού p. detego «αποκαλύπτω, απογυµνώνω»]. ντετερµινισµός (ο) {χωρ. 
πληθ.} ελλην. αιτιοκρατία ΦΙΑΟΣ. η θεωρία σύµφωνα µε την οποία τα ίδια αίτια 
οδηγούν στα ίδια αποτελέσµατα και, αντιστρόφως, τα ίδια αποτελέσµατα 
προέρχονται από τα ίδια αίτια. — ντετερµινιοτής (ο), ντετερµινίστρια (η), 
ντετερµινιστικός, -ή, -ό, ντετερµινιστικά επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γερµ. Determinismus < γαλλ. déterminer «προσ-
διορίζω, καθορίζω» < λατ. determino < de- + terminus «όρος, όριο»]. de facto 
λατ. (προφέρεται ντε φάκτο) ελλην. στην πράξη, εν τοις πράγ-µασι 1. πολιτικός 
και διπλωµατικός όρος που δηλώνει ότι πράξη, ενέργεια, κατάσταση κ.λπ. που 
προέκυψε από την εξέλιξη των γεγονότων, αναγνωρίζεται µε «υλικές πράξεις», 
δηλ. µε εµπορικές, οικονοµικές, πολιτιστικές κ.λπ. συµφωνίες, ανταλλαγές κ.ά. 
ως πραγµατική, παρόλο που η νοµιµότητα της αµφισβητείται ή δεν έχει ακόµη 



ντεφετισµός 1200 ντιν-νταν 
 

οριστικοποιηθεί: η ~ αναγνώριση τον ψευδοκράτους µετά από τριάντα χρόνια 
συνεχούς κατοχής τής περιοχής στην οποία βρίσκεται ΣΥΝ. εκ των πραγµάτων 
ΑΝΤ. ντε γιούρε 2. (γενικότ.) χαρακτηρισµός για οτιδήποτε γίνεται στην πράξη 
ή υφίσταται στην πραγµατικότητα, ανεξάρτητα από το αν είναι νόµιµο ή έχει 
αναγνωριστεί επίσηµα: ~ αρχηγός ΣΥΝ. εκ των πραγµάτων (πβ. λ. ντε γιούρε). 
[ΕΤΥΜ. < λατ. de facto «εκ των πραγµάτων» (< factum «γεγονός, πράξη» < 
p. facio «πράττω»)]. 

ντεφετισµός (ο) η ηττοπάθεια (βλ.λ.). — ντεφετιστής (ο). [ΕΤΥΜ- Μεταφορά 
τού γαλλ. défaitisme < défaite «ήττα» < défaire «διαλύω, σκορπίζω» (de- + 
faire)]. 

ντέφι (το) {ντεφ-ιού | -ιών} ΜΟΥΣ. µικρό κρουστό µουσικό όργανο, που 
αποτελείται από στενό ξύλινο στρογγυλό πλαίσιο, το οποίο φέρει εξωτερικά 
στην περιφέρεια του µικρά κύµβαλα και στη µία του πλευρά έχει στερεωµένη 
δερµάτινη ή πλαστική µεµβράνη η οποία κρούεται µε την παλάµη ή τα 
δάκτυλα· ΦΡ. γίνοµαι ντέφι χάνω τον έλεγχο µου, συνήθ. λόγω µέθης. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. tef]. 

ντεφιλέ (το) [άκλ.} επίδειξη µόδας, παρουσίαση προϊόντων τής υψηλής 
ραπτικής, που γίνεται µε επισηµότητα και λαµβάνει συχνά τον χαρακτήρα 
θεάµατος: το ~ τού οίκου Ντιόρ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. défilé «παρέλαση» < défiler «παρελαύνω» < de- + file 
«παράταξη» (< λατ. filum «νήµα, µίτος»)]. 

ντεφορµέ επίθ. {άκλ.} ΑΘΛ. αυτός που είναι εκτός φόρµας, που δεν έχει καλή 
απόδοση: ο παίκτης | ο άλτης | η οµάδα είναι ~.  — ντε-φορµάρω p., 
ντεφορµάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < γαλλ. déformé, µτχ. τού p. déformer < dé- + 
forme]. 

ντίβα (η) Ιχωρ. γεν. πληθ.} 1. (ως χαρακτηρισµός) διάσηµη καλλιτέχνιδα, ιδ. 
τραγουδίστρια: µια µεγάλη ~ τής όπερας ΣΥΝ. σταρ 2. (κατ' επέκτ.) όµορφη 
και εντυπωσιακή γυναίκα, που έχει τον αέρα µιας σταρ και φέρεται ανάλογα: 
είναι η ~ τής παρέας. [ΕΤΥΜ· < ιταλ. diva «θεά» < λατ. diva]. 

ντιβάνι (το) {ντιβαν-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) χαµηλό και στενό κρεβάτι που µοιάζει 
µε καναπέ, δεν έχει όµως στήριγµα για την πλάτη ΣΥΝ. σοφάς 2. ΙΣΤ. το 
διβάνι (βλ.λ.). — (υποκ.) ντιβανάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. divan < 
περσ. diwân «βιβλίο λογαριασµών»]. 

ντιβανοκασελα (η) {δύσχρ. ντιβανοκασελών} ντιβάνι τού οποίου το κάτω 
µέρος είναι κασέλα που προορίζεται για τη φύλαξη ρούχων, σκεπασµάτων 
κ.λπ. 

ντίβερτιµεντο (το) ΜΟΥΣ. µουσική φόρµα, συνηθισµένη ιδίως κατά τον 18ο αι.· 
αποτελεί διαδοχή κοµµατιών (σουίτα), µε ανάλαφρο και διασκεδαστικό 
χαρακτήρα, για µικρό αριθµό οργάνων. [ΕΤΥΜ < ιταλ. divertimento (επειδή 
πρόκειται για ελαφρά, εύθυµη µουσική σύνθεση) < divertire «ψυχαγωγώ, 
διασκεδάζω» < λατ. divertere (ρ. diverso) «διασκεδάζω», αρχική σηµ. 
«διασκορπίζω»]. 

ντιβίζι επίρρ. ΜΟΥΣ. ένδειξη τής παρτιτούρας, κατά την οποία µια οµάδα 
εγχόρδων τής ορχήστρας, λ.χ. τα βιολιά, διαιρούνται σε υποοµάδες 
προκειµένου να παίξουν ένα πολυφωνικό µέρος που τους έχει ανατεθεί. 
[ΕΤΥΜ; < ιταλ. divisi, πληθ. τού diviso «διηρηµένος, χωριστός» < λατ. 
divisus, µτχ. τού dividere «χωρίζω, διαιρώ»] 

ντιβιζιονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. τεχνοτροπία των εµπρε-σιονιστών 
ζωγράφων (βλ. λ. εµπρεσιονισµός), που επιδιώκει τη δηµιουργία των 
διαφόρων χρωµατικών τόνων και τής ανάλογης οπτικής εντύπωσης όχι µε 
ανάµειξη των χρωµάτων πάνω στην παλέτα (παραδοσιακή µέθοδος), αλλά µε 
την παράθεση µικρών κουκκίδων καθαρού χρώµατος ή µε την τοποθέτηση 
τού ενός χρώµατος στο άλλο πάνω στην επιφάνεια τού πίνακα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. divisionisme < division «διαίρεση» < λατ. 
divisio (< ρ. divido «διαιρώ, µερίζω»)]. 

divide et impera | divide ut règnes λατ. (προφέρεται ντίβιντε ετ ίµπερα | 
ντίβιντε ουτ ρέγκνες) ελλην. διαίρει και βασίλευε (πολιτικό αξίωµα τού 
Μακιαβέλλι)· βλ. λ. διαιρώ. 

ντι-βι-ντί (το) (γράφεται DVD) {άκλ.} ελλην. ψηφιακός βιντεοδίσκος 1. η 
εξέλιξη τού σιντί1 ψηφιακός δίσκος µε πολύ µεγάλη χωρητικότητα 2. η 
συσκευή που αναπαράγει τους παραπάνω δίσκους. [ΕΤΥΜ; Ακρωνύµιο τού 
αγγλ. Digital Video Disk «ψηφιακός βιντεοδί-σκος»]. 

ντιγκιντάγκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκό-µειωτ.) ο θηλυπρεπής άνδρας. 
[ΕΤΥΜ < ντιγκ-νταγκ, από το κούνηµα τής καµπάνας]. 

Ντι-Εν-Έι (το) (D.N.A.) ΒΙΟΛ. το δεσοξυριβοζονουκλεϊ(νι)κό οξύ· απαντά στα 
χρωµοσώµατα και είναι σύνθετη χηµική ένωση αποτελούµενη από δύο 
επιµήκη τµήµατα, τα οποία διατηρούνται το ένα δίπλα στο άλλο λόγω 
ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται µεταξύ διαφόρων 
τµηµάτων τους, των νουκλεοβάσεων, και τυλίγονται σε ελικοειδή µορφή 
(διπλή έλικα)· η αλληλουχία των νουκλεοβάσεων αντιπροσωπεύει τη γενετική 
πληροφορία, καθώς καθορίζει τα κληρονοµικά χαρακτηριστικά των ζωντανών 
οργανισµών. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Deoxyribonucleic) A(cid)]. 

dies irae λατ. (προφέρεται ντίες ίρε) ελλην. ηµέρα οργής (ενν. τού Θεού) 1. η 
ηµέρα τής κρίσεως, η ∆ευτέρα Παρουσία και η τελική κρίση και, συνεκδ., µια 
µεγάλη καταστροφή, θεοµηνία, νοούµενη κατά το πνεύµα τής Αποκάλυψης 
τού Ιωάννη 2. ΜΟΥΣ. µέρος τής λατινικής νεκρώσιµης λειτουργίας (ρέκβιεµ, 
βλ. λ.), που ξεκινά µε τις λέξεις dies irae dies ilia: «ηµέρα οργής, η ηµέρα 
εκείνη». 

ντίζα (η) {ντιζών} ΤΕΧΝΟΛ. καλώδιο που συνδέει εξαρτήµατα µηχανών: η ~ 
τού συµπλέκτη. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Düse < τσεχ. duSe «το εσωτερικό σωλήνα»]. 

ντί'ζάΐ'ν (το) (άκλ.) ΤΕΧΝΟΛ.-ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 1. ο επιστηµονικός και καλλι-
τεχνικός κλάδος που αποβλέπει στην αρµονική, όσο και ορθολογιστική 
διαµόρφωση τού ανθρώπινου περιβάλλοντος (χώρου κατοικίας, εργασίας, 
γραφείου, τµήµατος πόλεως ή ολόκληρης πόλεως κ.λπ.), σύµφωνα µε τον 
οποίο τα αντικείµενα και οι συνθέσεις έχουν χρηστικό, λειτουργικό, αλλά και 
αισθητικά µοντέρνο χαρακτήρα: βιοµηχανικό | γραφικό | αρχιτεκτονικό ~ 2. το 
σχέδιο κατασκευής ενός χρηστικού αντικειµένου: µοντέρνο | παραδοσιακό ~ 
3. (ως επίθ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί µε βάση τις παραπάνω αρχές: 
έπιπλο | καρέκλα | γραφείο | φωτιστικό ~. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. design «σχεδιάζω» < λατ. designare < de- + signâre < signum 
«σηµείο»]. 

ντίζελ (η/το) {άκλ.} "Ι.ΤΕΧΝΟΛ. µηχανή εσωτερικής καύσεως που λειτουργεί µε 
πετρέλαιο, η οποία επιτρέπει την αυτανάφλεξη τού καυσίµου µείγµατος· είναι 
ως κατασκευή ανθεκτικότερη και βαρύτερη από τον βενζινοκινητήρα και 
παράγει πάντα κάποια ποσότητα καπνού λόγω ατελούς καύσεως ΣΥΝ. 
πετρελαιοκινητήρας, ντιζελοκινη-τήρας 2. (συνεκδ. στο ουδ.) το βαρύ 
πετρέλαιο που χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη στους κινητήρες εσωτερικής 
καύσεως. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. diesel, από το όνοµα τού Γερµανού µηχανικού 
Rudolph Diesel (1858-1913), ο οποίος εφεύρε την πετρελαιοµηχανή]. 

ντιζελάδικο (το) (λαϊκ.) καράβι που µεταφέρει ντίζελ (βλ.λ.) ΣΥΝ. γκαζάδικο. 
[ΕΤΥΜ; < ντίζελ + παραγ. επίθηµα -άδικο (βλ.λ.)]. 

ντιζελάµαξα (η) {ντιζελαµαξών} η µηχανή σιδηροδρόµου (ελκυστή-ρας) που 
λειτουργεί µε κινητήρα ντίζελ. 

ντίζελονεννήτρια (η) {ντιζελογεννητριών} ΤΕΧΝΟΛ. γεννήτρια ηλεκτρικής 
ενέργειας στην οποία ένας ντιζελοκινητήρας περιστρέφει µια 
ηλεκτρογεννήτρια. 

ντιζελοκινητήρας (ο) ο κινητήρας ντίζελ (βλ.λ., σηµ. 1). 
ντιζελοκίνητος, -η, -ο αυτός που κινείται µε µηχανή ντίζελ (βλ.λ.): ~ 

αµαξοστοιχία. 
ντιζέρ (ο) {άκλ.}, ντιζέζ (η) {άκλ.} (παλαιότ.) 1. τραγουδιστής | τραγουδίστρια 

νυκτερινού κέντρου διασκεδάσεως · 2. πρόσωπο που λέει συχνά αστεία ή 
ευφυολογήµατα ΣΥΝ. ευφυολόγος. [ΕΤΥΜ· < γαλλ. diseur | diseuse < dire 
«λέγω» (< λατ. dicere)]. 

ντίλερ (ο/η) {άκλ.} ελλην. µεταπωλητής 1. ο πωλητής (πλασιέ) που προωθεί 
προϊόντα εταιρείας στην αγορά 2. (ειδικότ.) (α) διαπραγµατευτής 
συναλλάγµατος και οµολόγων: «κάποιοι ~ από το Λονδίνο διέ-σπειραν στην 
ελληνική τραπεζική και χρηµατιστηριακή αγορά τη φήµη ότι η δραχµή είναι 
ευάλωτη» (εφηµ.) (β) έµπορος ναρκωτικών. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. dealer < deal]. 

ντιλεταντισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ελλην. ερασιτεχνισµός-r\ αφοσίωση και η 
επίδοση σε δραστηριότητα µόνο για προσωπική ευχαρίστηση και όχι για 
βιοποριστικούς λόγους ΑΝΤ. επαγγελµατισµός. — ντιλε-τάντης (ο), 
νπλεταντικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. dilettantismo < dilettante «ερασιτέχνης» < ρ. dilettare 
«τέρπω, ευχαριστώ» < λατ. delecto, ίδια σηµ. (< delicia «τέρψη, ηδονή»)]. 

ντψινουέντο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. η βαθµιαία ελάττωση τής έντασης τού 
µουσικού ήχου 2. το σύµβολο τής µουσικής γραφής που δηλώνει βαθµιαία 
ελάττωση τής έντασης τού µουσικού ήχου 3. (συνεκδ.) το τµήµα ενός 
µουσικού έργου το οποίο χαρακτηρίζεται από βαθµιαία ελάττωση τής έντασης 
τής µουσικής: το κορύφωµα των χάλκινων ακολουθείται από ένα µακρύ ~ τής 
ορχήστρας. [ΕΤΥΜ; < ιταλ. diminuendo < λατ. deminuendum, γερούνδιο τού 
ρ. deminuo «ελαττώνω, εξασθενίζω»]. 

ντιµπέιτ (το) {άκλ.} διαλογική αντιπαράθεση µεταξύ πολιτικών στα 
ραδιοτηλεοπτικά µέσα, συνήθ. κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. debate < µέσ. γαλλ. debatre «µάχοµαι» (σύγχρ. débattre) < 
de- + batre < λατ. battuere «χτυπώ»]. 

ντιµπέιτ - δηµόσιος διάλογος - τηλεµαχία. Η λ. ντιµπέιιτ αποτελεί για τα 
Ελληνικά νεολογισµό τής δεκαετίας τού '90. Προέρχεται από το αγγλ. 
debate, δηλώνοντας τον δηµόσιο διάλογο, την τελική πολιτική αναµέτρηση 
των υποψηφίων Αµερικανών προέδρων στην τηλεόραση. Στην 
πραγµατικότητα, σηµαίνει «αντιπαράθεση επιχειρηµάτων», έχοντας ως 
αρχική τη σηµασία «ανταλλαγή χτυπηµάτων» (!), αφού ανάγεται στο λατ. 
battuo «χτυπώ, καταφέρω χτυπήµατα» (από αυτό το γαλλ. débattre τού 
15ου αι., από όπου το αγγλ. debate· πβ. για τη σηµασία και το ρήµα 
διαπληκτίζοµαι). Για τη λ. ντιµπέιτ θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε 
στα Ελληνικά τη λ. διάλογος, για την ακρίβεια δηµόσιος διάλογος, 
αξιοποιώντας έτσι µία από τις πιο βαρύνουσες λέξεις τού πολιτικού και 
φιλοσοφικού µας λόγου, τη λέξη που σφράγισε τους «πλατωνικούς διά-
λογους» και την πολιτική ρητορική. Η λ. διάλογος προέρχεται από το 
διαλέγοµαι, που σηµαίνει «συζητώ µε επιχειρήµατα και αντε-πιχειρήµατα» 
(και όχι µε «χτυπήµατα», και µάλιστα χτυπήµατα «κάτω από τη ζωνη») και 
συνδέεται µε την άλλη µεγάλη «φιλοσοφική και πολιτική λέξη», τη 
διαλεκτική, «τη δυναµική αλληλεπίδραση θέσεων και αντιθέσεων µε σκοπό 
τη σύνθεση, την ανεύρεση τής αλήθειας». Λόγος και αντίλογος, επιχείρηµα 
και αντεπιχεί-ρηµα συνιστούν τον πολιτικό δηµόσιο διάλογο, που είναι στα 
Ελληνικά το debate. Αν δεν µας πολυσυγκινεί η διαχρονική βαρύτητα τής 
λ. διάλογος και θέλουµε να µείνουµε στην τηλεοπτική αντιπαράθεση, θα 
µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τον νεολογισµό τηλεµαχία 

ντιν-νταν (το) {άκλ.} ο ήχος τής καµπάνας. Επίσης ντιγκ-νταγκ. 



ντιπ 1201 ντόµινο 
 

[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 
ντιπ επίρρ. (λαϊκ.) 1. σε απόλυτο βαθµό, ολότελα: αυτός είναι - φτωχός ΣΥΝ. 

εντελώς, παντελώς, ολωσδιόλου, ολότελα, τελείως, (λαϊκ.) µπιτ- ΦΡ. (εµφατ.) 
ντιπ καταντίπ | ντιπ για ντιπ: αυτός, παιδάκι µου, είναι τρελός ντιπ κατά ντιπ 
2. (ειδικότ. σε αποφατική πρόταση) ούτε κατ' ελάχιστο, ούτε µια σταλιά: ~ 
φιλότιµο δεν έχει επάνω του || δεν σκαµπάζεις ~ από µουσική ΣΥΝ. καθόλου. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. dip]. 

ντιρεκτίβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. κατευθυντήρια οδηγία-οτιδήποτε 
εκδίδεται από πολιτική συνήθ. αρχή και έχει τον χαρακτήρα οδηγίας ή 
εντολής: οι ~ τής Ε.Ε. για τα αγροτικά προϊόντα. ΣΥΝ. (µτφ.) γραµµή. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. directive < λατ. directus «ευθύς», µτχ. τ. τού ρ. 
dirigo «διευθύνω» (< di(s)- «διά» + rego «κυβερνώ, διοικώ»)]. 

ντίσκο (η) {άκλ.} (καθηµ.) 1. ΜΟΥΣ. (α) ελαφρά χορευτική αγγλο-αµε-
ρικανική µουσική που γνώρισε τεράστια επιτυχία και παγκόσµια εξάπλωση 
από τα τέλη τής δεκαετίας τού '70 ώς τα µέσα τής δεκαετίας τού '80 (β) ο 
χορός που χορεύεται µε την παραπάνω µουσική 2. (συνεκδ.) νυκτερινό κέντρο 
ψυχαγωγίας, στο οποίο ακούει κανείς όλα τα είδη τής σύγχρονης αγγλο-
αµερικανικής χορευτικής µουσικής από δίσκους και παράλληλα χορεύει. 
Επίσης ντισκοτέκ (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. disco, συντετµηµένος τ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. discothèque (< δίσκος + θήκη)]. 

VTIOK τζόκεϊ (ο/η) {άκλ.} (καθηµ.) το πρόσωπο που επιλέγει τους δίσκους σε 
χορευτικό κέντρο ή σε ιδιωτική χοροεσπερίδα, σε µουσική ραδιοφωνική 
εκποµπή κ.λπ. και µερικές φορές διασκεδάζει και το κοινό, µιλώντας ή 
λέγοντας αστεία ανάµεσα στα τραγούδια- αλλιώς ντι-τζέι. [ΕΤΥΜ; < αγγλ. 
disc jockey]. 

ντιστενγκέ επίθ. {άκλ.} 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει κοµψή ή χαριτωµένη 
εµφάνιση και ευγενικούς και πολιτισµένους τρόπους ΣΥΝ. κοµψός, 
χαριτωµένος, πολιτισµένος, καλλιεργηµένος ΑΝΤ. άκοµψος, άχαρος, άξεστος 
2. (ειρων.) ο επιτηδευµένος στην εµφάνιση και στους τρόπους, ο υπερβολικά 
κοµψός και µε επιδεικτικό τρόπο ευγενής ΣΥΝ. κοµψευόµενος. Επίσης 
(λαϊκότ.) νπστενΥκές (ντιστενγκέδες). — νπ-οτενγκέ επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. distingué «ξεχωριστός, διακεκριµένος» < p. distinguer < λατ. 
distinguo «διακρίνω, ξεχωρίζω»]. 

ντιστριµπιτέρ (το) {άκλ.} όργανο που διακόπτει ή επιτρέπει στην κατάλληλη 
χρονική στιγµή τη ροή συνεχούς ρεύµατος στο µπουζί τού κινητήρα- ο 
διανοµέας. [ΕΤΥΜ; < γαλλ. distributeur < distribuer «διανέµω» < λατ. 
distribuere]. 

ντι-τζέι (ο) {άκλ.} (συντοµ DJ) ο ντισκ τζόκεϊ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. Disc Jockey]. 

ντο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. η πρώτη από τις επτά βασικές νότες τής ευρωπαϊκής 
µουσικής κλίµακας (ντο, ρε, µι, φα, σολ, λα, σι). [ΕΤΥΜ- < διεθν. do, που 
αντικατέστησε την παλαιότερη ονοµασία ut (βλ. λ. νότα). Η προέλευση της 
είναι αβέβαιη, αν και από ορισµένους πιστεύεται ότι πρόκειται για την πρώτη 
συλλαβή τής φρ. Dominus Deus «Κύριος ο Θεός». Σύµφωνα µε άλλη άποψη, 
πρόκειται για την πρώτη συλλαβή τού ονόµατος τού Ιταλού µουσικού G. Β. 
Doni (1594-1647)]. 

ντοβλέτι κ. δοβλέτι (το) {ντοβλετ-ιού | -ιών) (λαϊκ. στην Τουρκοκρατία) ο 
κρατικός και κυβερνητικός µηχανισµός, το ∆ηµόσιο: «ας είν' καλά ο Οδυσσεύς 
κι ο καπετάν-Νικήτας | αυτοί θα κάψουν την Τουρκιά κι όλο σας το ~» (δηµοτ. 
τραγ.) ΣΥΝ. κράτος, κυβέρνηση, ∆ηµόσιο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. devlet]. 

ντογρου κ. ντουγρου επίρρ. (λαϊκ.) 1. (µε τοπική ή τροπική σηµ.) κατευθείαν, 
χωρίς λοξοδροµήσεις: προχώρα ~ και θα βρεις το µαγαζί ΣΥΝ. ίσια, ευθεία 2. 
(µε τροπ. σηµ.) κατευθείαν, χωρίς περιστροφές: µπήκε - στο θέµα ΣΥΝ. 
απερίφραστα, άµεσα ΑΝΤ. έµµεσα, υπαινικτικά- ΦΡ. στα ντογρου στην τύχη, 
χωρίς σχεδιασµό ή προγραµµατισµό ΣΥΝ. στα τυφλά, στα κουτουρού 3. (κατ' 
επέκτ., µε χρον. σηµ.) αµέσως, χωρίς καµία καθυστέρηση: µετά τη δουλειά, 
τράβηξε ~ για το καφενείο ΣΥΝ. γρήγορα, ευθύς, αµέσως. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
dogru]. 

ντοκ (το) (άκλ.} ελλην. νεωδόχος· το τµήµα εµπορικού λιµανιού που βρίσκεται 
ανάµεσα στο κεντρικό κρηπίδωµα και στις προβλήτες των πλοίων και 
χρησιµοποιείται για τη φόρτωση και την εκφόρτωση των προϊόντων. Επίσης 
ντόκος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. dock < µέσ. ολλ. docke, πιθ. < λατ. *ductio- < p. ducto «άγω, 
οδηγώ» (πβ. ductor «αγωγός»)]. 

ντοκιµαντέρ (το) {άκλ.} ταινία µικρού ή µεσαίου µήκους, που βασίζεται σε 
στοιχεία τής πραγµατικότητας, τα οποία παρουσιάζει ή/και ερµηνεύει, και έχει 
ως κύριο στόχο να ενηµερώσει, να ψυχαγωγήσει και να διδάξει τον θεατή ή να 
φέρει για πρώτη φορά στο φως ιστορικά, πολιτικά κ.λπ. ντοκουµέντα: ένα 
σπάνιο ~ για τον ελληνικό εµφύλιο µε αρχειακό υλικό από τις µυστικές 
υπηρεσίες των ξένων δυνάµεων || οικολογικό ~. — ντοκιµαντερίστας (ο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ορθογραφία (ξένων λέξεων). [ΕΤΥΜ < γαλλ. documentaire < 
document, βλ. κ. ντοκουµέντο]. 

ντοκουµεντάρω ρ. µετβ. {ντοκουµεντάρισ-α, -τηκα, -µένος} βασίζω τη γνώµη, 
την άποψη µου κ.λπ. σε τεκµήρια, τη στηρίζω µε αποδεικτικά στοιχεία, δεν 
ντοκουµεντάρισε σωστά τα επιχειρήµατα του ΣΥΝ. αποδεικνύω, τεκµηριώνω. 
— ντοκουµεντάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. documentare < documento, βλ. κ. 
ντοκουµε'ντο]. 

ντοκουµέντο (το) οτιδήποτε (ιδ. έγγραφο) το οποίο χρησιµεύει ως ιστορική 
πηγή, ως αποδεικτικό στοιχείο και γενικά για να δώσει έγκυρες και 
αναµφισβήτητες πληροφορίες σχετικά µε γεγονός ή 

ισχυρισµό κ.λπ.: οι τρεις ταινίες τής σειράς δεν αποτελούν µυθοπλασία, αλλά 
βασίζονται σε ιστορικά ~ || κοινωνικ:ό | φωτογραφικό | σπάνιο | αδιάσειστο | 
αποκαλυπτικό | επίσηµο | αυθεντικό ~ ΣΥΝ. τεκµήριο, απόδειξη, πειστήριο. 

[ΕΤΥΜ < ιταλ. documento < λατ. documentum «δείγµα, υπόδειγµα» (µτγν. σηµ. 
«επίσηµο έγγραφο») < doceo «διδάσκω, εκπαιδεύω»]. ντοκτορά (το) {άκλ.} η 
διδακτορική διατριβή και ο τίτλος τού διδάκτορα: κάνω το ~ µου στη Γαλλία || 
πήρε ~ στη γλωσσολογία ΣΥΝ. διδακτορικό. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. doctorat < µεσν. λατ. doctoratus < λατ. doctor «δάσκαλος»]. 
ντοκυµανταίρ (το) → ντοκιµαντέρ 
ντολέντο επίρρ. ΜΟΥΣ. εκφραστική ένδειξη που δηλώνει την εκτέλεση «µε 

πόνο», πονεµένα. 
[ΕΤΥΜ. <ιταλ. dolente «πονεµένος, λυπηµένος» < ρ. dolere «πονώ»]. ντολµάς 
(ο) {ντολµάδες} (καθηµ.) φαγητό που αποτελείται από µείγµα ρυζιού ή/και κιµά 
και διαφόρων καρυκευµάτων, το οποίο πλάθεται σε µικρές µπάλες και τυλίγεται 
µέσα σε κληµατόφυλλα ή λαχα-νόφυλλα. — (υποκ.) ντολµαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. dolma «γεµιστός»]. 
ντολµέν (το) {άκλ.} ΑΡΧΑΙΟΛ. µεγαλιθικό µνηµείο που αποτελείται από 

γιγαντιαίες ακατέργαστες λίθινες πλάκες τοποθετηµένες σε σχήµα Π οι οποίες 
σχηµατίζουν τους τείχους ενός ταφικού θαλάµου- συναντώνται στη Β. 
Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. [ΕΤΥΜ < γαλλ. dolmen < κελτ. taol | toi 
«τραπέζι» (< λατ. tabula) + men | maen «πέτρα, λίθος»]. 

ντόλτσε βίτα (η) {άκλ.} ελλην. γλυκιά ζωή- η ανέµελη και µε καταχρήσεις ζωή 
τής εύπορης αστικής τάξης- (κατ' επέκτ.) ζωή ευχάριστη, ανέµελη, πολυτελής, 
γεµάτη διασκεδάσεις: το 'ρίξε στη ~ και δεν µπόρεσε να ολοκληρώσει τις 
σπουδές του. 
[ΕΤΥΜ, < ιταλ. dolce vita, o όρος γενικεύθηκε µετά την προβολή τής 
οµώνυµης ταινίας τού F. Fellini (1959)]. 

ντόλτσο (το) (λαϊκ.) συνήθ. στον πληθ. ντόλτσα (τα) ποικιλία πορτοκαλιών που 
διακρίνονται για την πολύ γλυκιά γεύση τους. [ΕΤΥΜ: < ιταλ. dolce «γλυκός» 
< λατ. dulcis]. 

ντοµάτα κ. τοµάτα (η) {δύσχρ. ντοµατών} ο εδώδιµος καρπός τής ντοµατιάς 
που είναι σαρκώδης και µαλακός, έχει σχήµα σφαιρικό ή ωοειδές, 
χαρακτηριστικό κόκκινο χρώµα και τρώγεται ωµός σε σαλάτες ή 
µαγειρεµένος, ενώ χρησιµοποιείται ακόµη και στην κονσερβοποιία, συχνά σε 
µορφή πολτού (τοµατοπελτές), ως βασικό συστατικό σε ποικίλες σάλτσες ή 
πίνεται ως απεριτίφ σε µορφή χυµού (το-µατοχυµός | ντοµατόζουµο) κ.λπ.· 
ΦΡ. (µτφ.) παίρνω µε τις ντοµάτες (κάποιον) αποδοκιµάζω έντονα, 
ντροπιάζω (κάποιον). — (υποκ.) ντο-µατούλα κ. ντοµατίτσα (η) κ. ντοµατάκι 
(το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. tornata < tornati, γλώσσα Ναχουάτλ (των Αζτέκων). Στην 
Ελλάδα η ντοµάτα είναι γνωστή από το 1818]. 

ντοµατάκι (το) (χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) µικρή ντοµάτα 2. ο καρπός µικρού 
µεγέθους ειδικής ποικιλίας ντοµατιάς 3. γλυκό τού κουταλιού που 
παρασκευάζεται από τους καρπούς τής παραπάνω ποικιλίας. 

ντοµατιά κ. τοµατιά (η) φυτό ποώδες και υψηλό (φθάνει σε ύψος περίπου δύο 
µέτρων) µε ρίζα πασσαλώδη, βλαστό κυλινδρικό, πράσινο και πολύκλαδο, 
φύλλα σύνθετα και µεγάλα, άνθη κίτρινα και κρεµαστά, τα οποία 
αυτογονιµοποιούνται, και εδώδιµους καρπούς, για τους οποίους και 
καλλιεργείται. 

ντοµατόζουµο κ. τοµατόζουµο (το) το ζουµί, ο χυµός τής ντοµάτας (βλ.λ.), που 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική ή πίνεται ως απεριτίφ ΣΥΝ. ντοµατοχυµός. 

ντοµατοπελτές κ. τοµατοπελτές (ο) (ντοµατοπελτέδες} (καθηµ.) 
συµπυκνωµένος πολτός από λειωµένες ντοµάτες (βλ.λ.), που χρησιµοποιείται 
στη µαγειρική. Επίσης ντοµατοπολτός κ. τοµατοπολτός. 

ντοµατοσαλάτα κ. τοµατοσαλάτα (η) (δύσχρ. ντοµατοσαλατών} σαλάτα 
εποχής µε βασικό συστατικό τη ντοµάτα. 

ντοµατόσουπα κ. τοµατόσουπα (η) (δύσχρ. ντοµατοσουπών) σούπα µε κύριο 
συστατικό τη ντοµάτα (βλ.λ.). 

ντοµατοχυµός κ. τοµατοχυµός (ο) το ντοµατόζουµο (βλ.λ.). 
Ντοµίνικα (η) (άκλ.) (αγγλ. Commonwealth of Dominica = Κοινοπολιτεία τής 

Ντοµίνικα) νησιωτικό κράτος των Μικρών Αντιλλών στην Καραϊβική 
Θάλασσα µε πρωτεύουσα τη Ροσώ, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και 
νόµισµα το δολάριο Α. Καραϊβικής. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Dominica, που 
ανακαλύφθηκε από τον Χριστόφορο Κολόµβο στις 3 Νοεµβρίου 1493 και 
ονοµάστηκε αρχικώς Domingo (ισπ.) < λατ. dominica dies «Κυριακή, ηµέρα 
τού Κυρίου»]. 

ντόµινο (το) 1. µακρύ, ενιαίο ένδυµα µε κουκούλα, σε χρώµα συνήθ. µαύρο, 
που φοριέται τις Αποκριές ως µεταµφίεση: οι γυναίκες χόρευαν τολµηρά, 
προστατευµένες από την ανωνυµία τού - και τής προσωπίδας 2. (συνεκδ. για 
πρόσ.) ο µεταµφιεσµένος µε το παραπάνω ένδυµα: στην πίστα λικνίζονταν 
αργά ένας πιερότος µε ένα ~ 3. (αρχικά-σπάν.) χειµερινό ωµοφόριο που 
φορούσαν παλαιότ. οι ρωµαιοκαθολικοί κληρικοί · 4. επιτραπέζιο παιχνίδι που 
παίζεται από δύο ή τέσσερεις παίκτες µε είκοσι οκτώ µικρά, ορθογώνια 
πλακίδια 5. (α) θεωρία τού ντόµινο (domino theory) (i) θεωρία τής 
εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α. µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, σύµφωνα 
µε την οποία η πτώση µιας µη κοµουνιστικής κυβέρνησης στον κοµουνιστικό 
έλεγχο συντελεί στην πτώση των µη κοµουνιστικών κυβερνήσεων στις 
γειτονικές χώρες- η θεωρία αυτή χρησιµοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί η 
ανάµειξη των Η.Π.Α. στη ΝΑ. Ασία (ii) όρος που χρησιµοποιείται από 
ορισµένους σεισµολόγους για να δηλωθεί η επίδραση που µπορεί να ασκήσει 
ένας σεισµός στην εκδήλωση άλλων σεισµών σε διάφορα σηµεία τού πλανήτη 
(β) φαινόµενο (τού) ντόµινο για την 
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περίπτωση στην οποία η µεταβολή σε έναν παράγοντα ενός συνόλου οµοειδών 
στοιχείων συµπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα: στην πρόσφατη διεθνή 
χρηµατιστηριακή κρίση παρατηρήθηκε το ~: την αρχή έκανε η Wall Street και 
ακολούθησαν οι άλλες αγορές. [ΕΤΥΜ. < νταλ. domino (< λατ. dominus 
«κύριος»)]. 

ντόµπερµαν κ. (προφορ.) ντόπερµαν (το) {άκλ.} ΖΩΟΛ. σκύλος που 
χρησιµοποιείται ως φύλακας χώρων, σε αστυνοµικές επιχείρησες κ.λπ., µε 
κύρια χαρακτηριστικά το δυνατό και µυώδες σώµα, που ξεπερνά σε ύψος το 
ένα µέτρο, το κοντό σκούρο τρίχωµα, το λεπτό πρόσωπο, τα µικρά ορθωµένα 
αφτιά και ακόµη την εξυπνάδα, την υπακοή και την ταχύτητα ανταπόκρισης 
στις εντολές. [ΕΤΥΜ. < διεθν. dobermann < γερµ. φρ. Dobermann-pinscher < 
Dobermann (από το όνοµα τού Γερµανού κυνοτρόφου Ludwig Dobermann, 
19ος αι.) + pinscher, ράτσα κυνηγετικού σκύλου]. 

ντόµπρος, -α, -ο 1. αυτός που συµπεριφέρεται µε ευθύτητα και ει-λικρίνεια, που 
δεν µεταχειρίζεται δόλο ή υποκρισία: είναι ~ χαρακτήρας, µπορείς να τον 
εµπιστευθείς ΣΥΝ. ειλικρινής, απροσποίητος, ανυπόκριτος, ίσιος, ευθύς ANT. 
ανειλικρινής, ψεύτικος, προσποιητός, υποκριτής, δόλιος, διπρόσωπος, 
κρυψίνους, υστερόβουλος 2. (γενι-κότ.) λόγος, συµπεριφορά κ.λπ. που 
χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και κατηγορηµατικότητα, που δεν 
εµπεριέχουν διφορούµενα, παγίδες ή υπαινιγµούς: ~ λόγια | λογαριασµοί ΣΥΝ. 
σαφής, καθαρός, κατηγορηµατικός, ρητός, ευθύς ANT. ασαφής, σκοτεινός, 
έµµεσος, διφορούµενος. — ντόµπρα επίρρ., ντοµπροσύνη (η). [ΕΤΥΜ. < 
σλαβ. dobro «καλός»]. 

ντόνατ (το) {άκλ.} 1. γλυκό µε σχήµα συνήθ. στρογγυλό ή δακτυλίου από 
ψηµένη ζύµη 2. µαλακή ζύµη σε σχήµα τετράγωνο που χρησιµοποιείται για 
τοστ. 
[ΕΤΥΜ. < αµερ. donut < αγγλ. doughnut < dough «ζύµη» + nut «καρύδι»]. 

VTOVép (το) {άκλ.} 1. γύρος από κρέας αρνήσιο ή χοιρινό, που προσφέρεται 
συνήθ. µε πίτα και άλλα υλικά 2. (συνεκδ.) το σουβλάκι που περιέχει τέτοιο 
κρέας. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. doner «περιστροφή» < ρ. dönmek «περιστρέφω, γυρίζω»]. 

ντόπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκώ) 1. διεγερτική ουσία, αναβολικό για 
αθλητή 2. (µτφ.) οτιδήποτε προκαλεί διέγερση ή τυφλή αφοσίωση: για 
πολλούς νεαρούς το ποδόσφαιρο είναι ~. 

ντοπαρισµένος, -η, -ο 1. (για αθλητές) αυτός που χρησιµοποίησε διεγερτικές ή 
εργογόνες ουσίες ή απαγορευµένες µεθόδους πριν από τη συµµετοχή του σε 
αγώνα, για να αυξήσει την επίδοση του σε αυτόν: πολλοί δροµείς βρέθηκαν ~ 
ΣΥΝ. ντοπέ 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει εξαφθεί από κάτι, που αισθάνεται 
έξαρση και ενθουσιασµό: το κοινό ήταν ~ από τα τελευταία εµπρηστικά 
δηµοσιεύµατα τού Τύπου ΣΥΝ. ενθουσιασµέ\Ός ANT. χαλαρός, ήρεµος 3. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση παραφοράς και φανατισµού: 
~ πλήθος ΣΥΝ. φανατισµένος, αφιονισµένος, έξαλλος ANT. νηφάλιος. 

ντοπάρω ρ. µετβ. {ντοπάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. ΑΘΛ. χορηγώ εργογόνες ουσίες 
σε αθλητή, πριν από τη συµµετοχή του σε αγώνα, προκειµένου να επιτύχει 
καλύτερη επίδοση: ο προπονητής κατηγορήθηκε ότι ντοπάριζε συστηµατικά 
τους παίκτες, θέτοντας ακόµη και την υγεία τους σε κίνδυνο· (καθηµ.) 2. (κατ' 
επέκτ.) προκαλώ διέγερση, εξάπτω τα συναισθήµατα, τη φαντασία, τον 
ενθουσιασµό ΣΥΝ. διεγείρω, εξάπτω 3. (µτφ.) εµπνέω απόλυτη αφοσίωση σε 
κάτι ή προσανατολίζω πρόσωπο σε στάση και συµπεριφορά εχθρική προς 
τους αντιφρονούντες: οι λόγοι των δηµαγωγών είχαν ντοπάρει το πλήθος, που 
ήταν έτοιµο να επιτεθεί στους πολιτικούς αντιπάλους ΣΥΝ. φανατίζω. — 
ντοπάρισµα (το) (βλ. λ. ντόπινγκ). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. dope «δίνω ναρκωτικά, παρέχω διεγερτικές 
ουσίες» < ολλ. doop «χυµός, σάλτσα» < ρ. dopen «βυθίζω, βουτώ»]. 

ντοπέ επίθ. {άκλ.} (αργκό) ντοπαρισµένος: τον βρήκαν ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. dopé, 
µτχ. τού p. doper < αγγλ. dope, βλ. κ. ντοπάρω}. 

ντόπινγκ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. 1. η χορήγηση σε αθλητή εργογόνων ουσιών, πριν 
από τη συµµετοχή του σε αγώνα, ώστε να επιτύχει καλύτερη επίδοση 2. (α) 
ντόπινγκ κοντρόλ ο ιατρικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί αν 
αθλητής ή ζώο (λ.χ. άλογο σε ιππόδροµο) που συµµετέχει σε αγώνες έχει 
πάρει απαγορευµένες ουσίες (β) ντόπινγκ αίµατος βλ. λ. αίµα. Επίσης 
ντοπάρισµα 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. dopping, τού p. dope «δίνω ναρκωτικά, παρέχω διεγερτικές 
ουσίες». Βλ. κ. ντοπάρω]. 

ντοπιολαλιά (η) το γλωσσικό ιδίωµα ενός τόπου, η τοπική διάλεκτος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διάλεκτος. 

ντόπιος, -ια, -ιο 1. (για πρόσ.) αυτός που κατοικεί στον τόπο όπου γεννήθηκε 
ΣΥΝ. αυτόχθων, γηγενής, ιθαγενής ANT. ξένος, ξενόφερτος 2. (για πράγµ.) 
αυτός που καταναλώνεται στον τόπο όπου παράγεται ή παρασκευάζεται: ~ 
προϊόντα ΣΥΝ. εγχώριος. Επίσης (λόγ.) εντόπιος, -α, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ιθαγενής. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εντόπιος < εν- + -τόπιος < τόπος]. 

ντόπιος - επιτόπιος - τοπικός. Το µτγν. εντόπιος (< εν τόπω + κατάλ. -ιος) 
σώθηκε µέχρι σήµερα µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ε-(πβ. έντροπή > 
ντροπή, ενωρίς > νωρίς, ενδυ(ν)ω > ντύνω κ.τ.ό.). Ντόπιος σηµαίνει «ο 
εξαρχής κάτοικος µιας περιοχής, αυτός που κατάγεται και ζει στην ίδια 
περιοχή» (πβ. και το νεότ. εντοπιότη-τα), καθώς και ό,τι προέρχεται και 
παράγεται (προϊόντα, είδη κ.λπ.) σε µια περιοχή, χωρίς να εισάγεται από 
αλλού (µε την ίδια σηµασία και το εγχώριος, π.χ. εγχώρια παραγωγή, 
εγχώρια προϊόντα κ.ά.). Μιλώντας για κατοίκους και, γενικά, για 
προέλευση, συνώνυµα τού ντόπιος είναι τα γηγενής και ιθαγενής. Το 
επιτόπιος 

(< επί τόπου + κατάλ. -ιος) σηµαίνει, ως εκ τής προελεύσεως του, «τον 
διενεργούµενο σε συγκεκριµένο τόπο» (επιτόπια έρευνα, πβ. αγγλ. field 
work). Συνώνυµο τού επιτόπιος είναι το επίθ. επιχώριος Τοπικός είναι «ο 
τού τόπου, ο αναφερόµενος σε ορισµένο τόπο» (τοπική διάλεκτος, τοπικά 
έθιµα, τοπική φορεσιά). 

ντορβάς κ. τορβάς (ο) {ντορβάδες} 1. µικρός σάκος που κρεµιέται στον ώµο 
ΣΥΝ. ταγάρι 2. σακίδιο που κρεµιέται από τον λαιµό τού ζώου (συνήθ. 
υποζυγίου) και µέσα στο οποίο τοποθετείται η ζωοτροφή ΣΥΝ. τάγιστρο· ΦΡ. 
(λαϊκ.) (α) τον έβαλα στον ντορβά τον εξαπάτησα (β) βάζω το κεφάλι µου 
στον ντορβά θέτω τη ζωή µου σε κίνδυνο, παίζω τη ζωή µου κορώνα-
γράµµατα, διακινδυνεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. torba < 
περσ. tôbra (σηµ. 2) < χίντι tôbra «σάκκος»]. 

ντορής (ο) {ντορήδες} (λαϊκ.) ονοµασία για κοκκινότριχο άλογο. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. doru «κοκκινότριχο (άλογο)»]. 

ντορός κ. τορός (ο) 1. τα ίχνη τού θηράµατος κατά το κυνήγι- ΦΡ. βλέπει τον 
λύκο και ψάχνει τον ντορό για κάποιον που δεν θέλει να δει κατάµατα την 
πραγµατικότητα 2. (κατ' επέκτ.) ίχνη από πατηµασιές ανθρώπου ΦΡ. µπαίνω 
στον ντορό | πάω µε τον ντορό (ί) ακολουθώ την πεπατηµένη, ζω 
συνηθισµένα, τυποποιηµένα (ii) (γενικότ.) ακολουθώ µια ζωή σύµφωνη µε τα 
καθιερωµένα, τα ήθη, τα έθιµα και τις συνήθειες. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < αλβ. torua | -oi «ίχνος», µε ηχηροποίηση τού 
αρχικού συµφώνου]. 

ντόρος (ο) (οικ.) ο πολύς θόρυβος: γιατί όλος αυτός ο ~; ΣΥΝ. φασαρία, βοή, 
νταβαντούρι ANT. ησυχία, γαλήνη· ΦΡ. κάνω ντόρο κάνω εντύπωση, προκαλώ 
συζητήσεις: µια υπόθεση/ ένα κινηµατογραφικό έργο που προκάλεσε µεγάλο ~. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, έχει ωστόσο διατυπωθεί η άποψη ότι συνδ. µε το αρχ. 
επίθ. τορός «διαπεραστικός (ήχος)» (< τείρω «διαπερνώ, τρυπώ»)]. 

ντόρτια (τα) {χωρ. γεν.} (στο τάβλι) το να δείξουν και τα δύο ζάρια τον αριθµό 
τέσσερα: έριξε τα ζάρια κι έφερε ~ ΣΥΝ. τεσσάρες. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dort 
«τέσσερα»]. 

ντοσιέ (το) {άκλ.} φάκελος στον οποίο συγκεντρώνονται, ταξινοµούνται ή 
φυλάσσονται έγγραφα- συνήθ. µε σκληρό εξώφυλλο, ετικέτα στη ράχη και 
µηχανισµό µεταλλικό στο εσωτερικό, για να περνιούνται τα φύλλα, αφού 
τρυπηθούν κατάλληλα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. dossier «σύνολο εγγράφων µε ετικέτα στο πίσω µέρος» < 
dos «πλάτη, ράχη» (< λατ. dorsum | dorsus, ίδια σηµ.)]. 

ντου (το) {άκλ.} (αργκό) η ορµητική επίθεση, η έφοδος: µερικοί οπαδοί έκαναν 
~, παραβίασαν την κλειστή θύρα και µπήκαν στο γήπεδο. [ΕΤΥΜ. Αγν. 
ετύµου]. 

ντουβάρι (το) {ντουβαρ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) ο τοίχος: άδειασε το σπίτι και 
µείνανε µόνο τα ~ 2. (µτφ.) ο βλάκας, κυρ. αυτός που είναι ανεπίδεκτος 
µαθήσεως ΣΥΝ. στουρνάρι, τούβλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
duvar < περσ. dlvär «τοίχος»]. 

ντουνρού επίρρ. → ντογρού 
ντουέτο (το) {άκλ.} 1. σύνολο δύο µουσικών εκτελεστών, τραγουδιστών ή 

εκτελεστών µουσικών οργάνων 2. (α) η µουσική σύνθεση για δύο όργανα ή 
δύο φωνές: το ~ από τον Τριστάνο είναι το µακρύτερο ερωτικό ~ στη φιλολογία 
τής όπερας (β) η αποµόνωση δύο φωνητικών γραµµών στη διάρκεια µιας 
σύνθεσης και ο µεταξύ τους συνδυασµός: το φλάουτο κάνει ~ µε την σοπράνο 
3. (µτφ.) η συνδυασµένη εµφάνιση ή η ενέργεια κατόπιν συνεννοήσεως δύο 
καλλιτεχνών ή δύο προσώπων γενικότερα: το κωµικό - τού Χονδρού και τού 
Λιγνού || το ~ των δύο πολιτικών σχολιαστών ΣΥΝ. δίδυµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. duetto, υποκ. τού duo «δύο» (< λατ. duo)]. 

ντουζ (το) → ντους 
ντουζένι (το) (λαϊκ.) 1. ο τρόπος κουρδίσµατος έγχορδου µουσικού οργάνου 2. 

το κέφι, η έξαρση στη ΦΡ. είµαι στα ντουζένια µου είµαι στα κέφια µου ή σε 
έξαρση. [ΕΤΥΜ < τουρκ. duzen «αρµονία, τάξη»]. 

ντουζιέρα (η) → ντουσιέρα 
ντουζίνα (η) (καθηµ.) το σύνολο από δώδεκα όµοια αντικείµενα: µια ~ αβγά 

ΣΥΝ. δωδεκάδα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. ή διαλεκτ. ιταλ. dozzina < λατ. duodecimus «δωδέ-
κατος» (< duodecim «δώδεκα» < duo «δύο» + decern «δέκα»)]. 

ντουί (το) {άκλ.} η υποδοχή στην οποία βιδώνονται ή προσαρµόζονται οι 
ηλεκτρικοί λαµπτήρες. [ΕΤΥΜ < γαλλ. douille < φρανκον. *dulja]. 

ντούκου επίρρ.· επιπόλαια, επιδερµικά· στις ΦΡ. (α) περνώ (κάτι) στο ντούκου 
δεν δίνω σηµασία σε κάτι, το αντιµετωπίζω αδιάφορα ή χωρίς τη δέουσα 
προσοχή (β) πάω ντούκου (σε χαρτοπαίγνιο) παραχωρώ τη σειρά µου στον 
επόµενο παίκτη (γ) πληρώνω ντούκου πληρώνω τοις µετρητοίς ΣΥΝ. τα σκάω. 
[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 

ντουλάπα (η) {δύσχρ. ντουλαπών} 1. το ψηλό έπιπλο, το οποίο κλείνει µε 
πόρτα ή πορτόφυλλα και χρησιµοποιείται κυρ. για τη φύλαξη ρούχων: 
δίφυλλη | εντοιχισµένη ~ ΣΥΝ. ιµατιοθήκη 2. (µτφ.) η χοντρή και άχαρη 
γυναίκα. — (υποκ.) ντουλαπίτσα (η) (σηµ. 1). 

ντουλάπι (το) {ντουλαπ-ιού | -ιών} το ξύλινο ή µεταλλικό έπιπλο, το οποίο 
κλείνει µε πορτάκι και στο οποίο τοποθετούνται τρόφιµα, σκεύη κ.ά.: αφού 
σκουπίσει τα πιάτα, τα βάζει στο ~ || το βαµβάκι είναι στο ~ τού µπάνιου ΣΥΝ. 
ερµάριο. — (υποκ.) ντουλαπάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. dolap < περσ. dôlâb 
«τροχός - αποθήκη»]. 

Ντούµα (η) → ∆ούµα 
ντουµάνι (το) {ντουµαν-ιού | -ιών} ο πυκνός καπνός που οφείλεται σε πυρκαγιά 

ή το πυκνό σύννεφο από τον καπνό των τσιγάρων (σε 
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κλειστό χώρο). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. duman]. 

ντουµανιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ντουµάνιασ-α, -µένος} (για εσωτε-
ρικούς χώρους) γεµίζω µε καπνούς: έχει ντουµανιάσει εδώ µέσα! || 
(συνεκδ.) µας ντουµάνιασε µε τα τσιγάρα του ΣΥΝ. φλοµώνω. — 
ντουµάνιασµα (το). 

ντουµπλάρω ρ. µετβ. {ντουµπλάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. καλύπτω το 
εσωτερικό (ρούχου) µε ύφασµα ΣΥΝ. φοδράρω · 2. (α) αντικαθιστώ 
(ηθοποιό) σε επικίνδυνη ή ερωτική σκηνή ταινίας, εµφανίζοµαι ως 
αντικαταστάτης του (χωρίς όµως να γίνεται αντιληπτό αυτό στον θε-
ατή): στην πτώση του στο κενό τον ντουµπλάρισε ένας κασκαντέρ || 
τη διάσηµη ηθοποιό ντουµπλάρισε στις τολµηρές σκηνές τού έργου 
µια νεαρή στάρλετ (β) µεταγλωττίζω: ένα συνεργείο που ντουµπλάρει 
τους ηθοποιούς σε µια ξένη ταινία || η φωνή που ακούγεται στα τρα-
γούδια δεν είναι η δική του· τον ντουµπλάρισε γνωστός τραγουδιστής. 
— ντουµπλάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. doubler «διπλασιάζω» < double «διπλός» < λατ. duplus 
«διπλός, διπλάσιος» (< duo «δύο»)]. 

ντούµπλεξ κ. ντούπλεξ (το) {άκλ.} 1. κάθε διπλό σύστηµα: τηλέφωνο 
~ (το σύστηµα τηλεφωνικής εγκατάστασης µε διακόπτη, το οποίο 
εξυπηρετεί δύο συνδροµητές) 2. ρούχο (παλτό, µπουφάν, πουκάµισο 
κ.λπ.) που µπορεί να φορεθεί και από τις δύο πλευρές, τού οποίου η 
εσωτερική πλευρά µπορεί να φορεθεί και ως εξωτερική ΣΥΝ. 
ντουµπλφάς. 
[ΕΤΥΜ < λατ. duplex «διπλός» < duo «δύο» + -plex < plico «πλέκω, δι-
πλώνω»]. 

ντουµπλφάς κ. ντουµπλ-φας επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει σχέδιο και 
από τις δύο όψεις ή µπορεί να φορεθεί και από τις δύο όψεις του: 
ύφασµα | µπουφάν ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. double-face «διπλή όψη»]. 

dum spiro spero λατ. (προφέρεται ντουµ σπίρο σπέρο) ελλην. όσο ζω 
(κατά λέξη: όσο αναπνέω), ελπίζω. 

ντουνιάς (ο) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) 1. ο κόσµος, η ανθρωπότητα: «ψεύ-
τικος είναι ο ~ και ψεύτικη η ζωή µας» (λαϊκ. τραγ.) || «τρία καλά 'ναι 
στον ~ και στον απάνω κόσµο» (δηµοτ. τραγ.) 2. (συνεκδ.) πλήθος αν-
θρώπων: είχε µαζευτεί κόσµος και ~ και χάζευε το θέαµα. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. dünya «κόσµος»]. 

ντουντούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο τηλεβόας ΣΥΝ. χωνί. 
[ΕΤΥΜ. τουρκ. düdük «φλογέρα»]. 

ντούπλεξ (το) → ντούµπλεξ 
dura lex sed lex λατ. (προφέρεται ντούρα λεξ σεντ λεξ) ελλην. σκλη-

ρός ο νόµος αλλά νόµος· πρέπει να υπακούει κανείς στους νόµους 
όσο σκληροί κι αν είναι. 

ντουραλουµινιο (το) {ντουραλουµινίου} κράµα κυρ. αλουµινίου και 
χαλκού, καθώς και µαγνησίου και µαγγανίου σε πολύ µικρό πο-
σοστό, που έχει τη σκληρότητα τού χάλυβα και την ελαφρότητα τού 
αλουµινίου, µε ευρεία χρήση στη µεταλλουργία, στην κατασκευή αε-
ροπλάνων, εµβόλων µηχανών κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Duralumin < λατ. durus «σκληρός» + 
aluminum «αλουµίνιο» ή, κατ' άλλη άποψη, από το όνοµα τής πόλης 
Düren τής Γερµανίας, όπου αρχικώς κατασκευζόταν]. 

ντούρος, -α, -ο (λαϊκ.) 1. (για υλικά, µέταλλα κ.λπ.) αυτός που χα-
ρακτηρίζεται από σκληρότητα, από µεγάλη αντοχή ΣΥΝ. σκληρός ΑΝΤ. 
µαλακός 2. αυτός που δεν λυγίζει εύκολα ΣΥΝ. άκαµπτος, αλύγιστος 
ΑΝΤ. εύκαµπτος, ευλύγιστος 3. (µτφ.) αυτός που παραµένει ανυποχώ-
ρητος στις αρχές, στις απόψεις ή τις αποφάσεις του, που δεν κά-
µπτεται εύκολα ΣΥΝ. αταλάντευτος · 4. (για πρόσ.) αυτός που είναι 
όρθιος, στητός: περπατούσε ~ || ~ κορµοστασιά || ~ και κοτσονάτος. 
[ΕΤΥΜ < νταλ. duro < λατ. durus «σκληρός»]. 

ντους κ. ντουζ (το) {άκλ.} 1. µακρόστενος σωλήνας νερού που είναι 
τοποθετηµένος κατακόρυφα στο µπάνιο και εκτοξεύει το νερό µε πίε-
ση, κάτω από τον οποίο στέκεται κανείς για να πλυθεί: τοποθετώ το 
~ || επιδιορθώνω το ~ ΣΥΝ. ντουσιέρα 2. (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο 
είναι τοποθετηµένος ο παραπάνω σωλήνας: πάω στο ~ 3. (συνεκδ.) ο 
καθαρισµός τού σώµατος µε καταιονισµό νερού: κάνω ~ || πηγαίνω 
για ~. — (υποκ.) ντουσάκι κ. ντουζάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. douche < ιταλ. doccia «σωλήνας, υδρορροή», που απο-
σπάστηκε ως β' συνθ. από το δηµώδ. λατ. *aqui-ducium < µτγν. λατ. 
aquiductio «υδραγωγείο» < λατ. aquae-ductus «υδραγωγός» (< aqua 
«νερό»^ + -ductus < duco «άγω, οδηγώ»)]. 

ντουσές (το) {άκλ.} είδος συνθετικού υφάσµατος που είναι γυαλι-
στερό από τη µία του πλευρά και µοιάζει µε το σατέν. ντουσιέρα κ. 
ντουζιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} είδος υγιεινής µε µορφή αβαθούς 
λεκάνης (απλής ή περιφραγµένης), στην οποία κάνουµε ντους (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < ντους + παραγ. επίθηµα -ιερά]. ντούτσε (ο) {άκλ.} 
(προσωνύµιο τού Μπενίτο Μουσολίνι [1883-1945], αρχηγού τού 
φασιστικού ιταλικού κόµµατος) αρχηγός, οδηγός, ηγέτης: «βάζει ο- 
τη στολή του» (σατιρικό τραγ.) || ήταν υπαρχηγός τού 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. duce (πβ. κ. δούκας) < λατ. dux, ducis «ηγεµόνας, αρχη-
γός» ("^duco «άγω, οδηγώ»)]. 

ντουφέκι (το) → τουφέκι 
ντουφέκια (η) -· τουφεκιά 
ντουφεκίδι (το) → τουφεκίδι 
ντουφεκίζω ρ. → τουφεκίζω 
ντουφεξής (ο) →τουφεξής 
ντράβαλα κ. τράβαλα (τα) (λαϊκ.) φασαρίες· κυρ. στη ΦΡ. έχω ντράβαλα 

έχω µπλεξίµατα, αντιµετωπίζω σοβαρά προβλήµατα (µε κάποιον): έχει 
~ µε την αστυνοµία. 

}ΕΤΥΜ. < ιταλ. travaglio «µόχθος, πόνος» < ρ. travagliare (πβ. γαλλ. 
travailler) < δηµώδ. λατ. *tripäliäre < µτγν. λατ. tripälium «όργανο βα-
σανισµού» < λατ. trabalis (< trabs, -bis «δοκός, δοκάρι»)]. 

ντράγκα-ντρούγκα (το) {άκλ.} ο ήχος που παράγεται από θορυβώδες, 
βαρύ ή οξύ αντικείµενο κατά την κίνηση του: ~, ~ µας ζάλισες όλη 
µέρα µε τον µπαγλαµά σου || οι ρόδες τού κάρρου έκαναν ~ στο 
πλακόστρωτο. Επίσης ντράγκα-ντρουγκ κ. ντρίγκι-ντράγκα. [ΕΤΥΜ 
Ηχοµιµητ. λ.]. 

ντραϊβίν κ. ντράιβ-ιν (το) {άκλ.} κινηµατογράφος όπου οι θεατές 
παρακολουθούν την προβολή µέσα από τα αυτοκίνητα τους. 
[ΕΤΎΜ.< αγγλ. drive-in]. 

ντραλόν (το) {άκλ.} συνθετικό υλικό που χρησιµοποιείται στην υφα-
ντουργία. [ΕΤΥΜ < γερµ. Dralon]. 

ντράµερ (ο) {άκλ.} ο µουσικός που παίζει ντραµς (βλ.λ.). Επίσης 
ντραµίστας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. drummer < drums, βλ. κ. ντραµς]. 

ντραµς (τα) {άκλ.} σύγχρονο σύνθετο µουσικό όργανο, που αποτε-
λείται από διαφορετικού µεγέθους τύµπανα και πιατίνια (βλ.λ.), τα 
οποία χτυπάει µε µπαγκέτες ο ντράµερ κρατώντας τον ρυθµό σε µου-
σικά κοµµάτια. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. drums (πληθ.) < ολλ. trom, που αποσπάστηκε από παλ. 
κάτω γερµ. trommelslag «τυµπανοκρουσία» < trommel «τύµπανο» + 
slag «χτύπηµα»]. 

ντραπαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ύφασµα πιο βαρύ και διαφορετικού 
χρώµατος από τις κουρτίνες, που τοποθετείται εξωτερικά στο επάνω 
µέρος τους. [ΕΤΥΜ < γαλλ. draperie < drap «ύφασµα», βλ. λ. 
ντραπάρω]. 

ντραπάρω ρ. µετβ. {ντραπάρ-ισα, -ίστηκα, -ισµένος} ράβω και στε-
ρεώνω ένα ύφασµα µε τέτοιον τρόπο, ώστε να σχηµατίζει πλούσιες 
και καµπυλωτές πτυχές. — ντραπάρισµα (το). [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού γαλλ. draper < drap «ύφασµα» < µτγν. λατ. draçpus, κελτ. 
αρχής]. 

ντρέποµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {ντράπηκα} ♦ 1. (αµετβ.) αισθά-
νοµαι ντροπή (βλ.λ.): ~ για σένα | για λογαριασµό σου | για το φέρ-
σιµο σου || θα έπρεπε να ντρέπεσαι! ΦΡ. (α) δεν ντρέπεσαι να... για 
περιπτώσεις στις οποίες θέλουµε να δείξουµε σε κάποιον ότι θα 
έπρεπε να αισθάνεται ντροπή όταν κάνει κάτι άσχηµο ή όταν θέ-
λουµε να τον επιπλήξουµε για την έλλειψη ντροπής ή το θράσος του: 
~ µιλάς έτσι σε γέρον άνθρωπο; || ~ να κοιµάσαι την ώρα τού µαθή-
µατος; (β) σα(ν) δεν ντρέπεσαι! έκφραση αποδοκιµασίας, αυστηρής 
επίπληξης σε κάποιον, ο οποίος συµπεριφέρθηκε µε θράσος, αναίδεια, 
προσβλητικό τρόπο: ~, παλιόπαιδο! Τι σου φταίει η γριούλα και τη 
βρίζεις; ♦ (µετβ.) 2. διστάζω να πράξω κάτι λόγω σεµνότητας, συστο-
λής: ~ να της µιλήσω για τα αισθήµατα µου 3. (ειδικότ.) νιώθω σε-
βασµό για κάποιον που είτε είναι µεγαλύτερος σε ηλικία είτε κατέχει 
ανώτερο αξίωµα: ντρεπόταν τον πατέρα του | τον καθηγητή. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. έντρέπω | -οµαι (< εν- + τρέπω). Το µέσο έντρέ-
ποµαι είχε εξαρχής τη σηµ. «στρέφοµαι προς τα πίσω, διστάζω (από 
ενοχή ή συστολή)»]. 

ντρεσάρω ρ. µετβ. {ντρεσάρισ-α, -τηκα, -µένος} εξασκώ µε επιµονή, 
συστηµατικά και µε αυστηρότητα ζώο ή άνθρωπο για να εκτελούν 
ορισµένες εντολές ή να αποκτήσουν ορισµένη συµπεριφορά: είχε 
ντρεσάρει τον σκύλο του να επιτίθεται σε όποιον πήγαινε να µπει στο 
σπίτι. — ντρεσάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. dresser «στήνω, σηκώνω, σχεδιάζω» < δη-
µώδ. λατ. *directiare < λατ. directus «ευθύς, όρθιος»]. 

ντρέτος, -α, -ο κ. ντρίτος 1. ίσιος, ευθύς 2. (µτφ.) ειλικρινής. 
[ΕΤΥΜ < βεν. dreto (µεσν. επίρρ. ντρέτα), < λατ. directus «ευθύς»]. 
ντρίλι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.) (λαϊκ.) βαµβακερό ύφασµα ευτελούς 
αξίας. — ντρίλινος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. drill, συντετµ. τ. τού drilling < γερµ. Drillich < µέσ. 
γερµ. drilich «βαµβακερό ύφασµα µε τριπλή ύφανση» < λατ. trilix 
«τρίµιτος» < tri- «τρία» + -lix < licium «µίτος, νήµα»]. ντρίµπλα κ. 
ντρίπλα κ. τρίπλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (στο ποδόσφαιρο) η κίνηση 
παίκτη µε την οποία αποφεύγει αντίπαλο µε ελιγµό κρατώντας τη 
µπάλα στα πόδια του: πέρασε δύο αµυντικούς µε ντρί-µπλες και 
σούταρε για γκολ || έξυπνη | κοφτή ~. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. 
dribble]. ντριµπλαδόρος κ. ντριπλαδόρος κ. τριπλαδόρος (ο) ποδο-
σφαιριστής που κάνει συχνά ντρίµπλες. [ΕΤΥΜ. < ντρίµπλα + παραγ. 
επίθηµα -δόρος (βλ.λ.)]. ντριµπλάρω κ. ντριπλάρω κ. τριπλάρω ρ. 
µετβ. {ντρίµπλαρα} (για ποδοσφαιριστή) κάνω ντρίµπλα: ντρίπλαρε 
όποιον βρήκε µπροστά του και πέτυχε γκολ. ντριν (το) {άκλ.} ο ήχος 
τού κουδουνιού, τού τηλεφώνου κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. ντρόγκα (η) {χωρ. πληθ.} (αργκό) η 
ναρκωτική ουσία, το ναρκωτικό. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. droga < γαλλ. drogue, 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < ολλ. droog «ξηρός» (< παλ. κάτω γερµ. drooge, 
πβ. αγγλ. dry «στεγνός») ή, κατ' άλλη άποψη, < αραβ. dürawä 
«υπόλειµµα σιτηρών»]. ντροπαλός, -ή, -ό 1. αυτός που νιώθει εύκολα 
ντροπή, που τη συµπεριφορά του χαρακτηρίζει η συστολή ΣΥΝ. 
συνεσταλµένος ΑΝΤ. ξεδιάντροπος, αναιδής 2. αυτός που δεν είναι 
εκδηλωτικός και άνετος στις κοινωνικές συναναστροφές: ήταν πολύ -
■ δυσκολευόταν να της εξοµολογηθεί τον έρωτα του γι' αυτήν. Επίσης 
ντροπιάρης, -α, -ικο [µεσν.]. — ντροπαλά επίρρ., ντροπαλότητα κ. 
ντροπαλοσύνη (η).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντροπή. [ΕΤΥΜ µεσν. < έντροπαλός 
< αρχ. εντροπή (βλ. κ. ντροπή) + παραγ. 
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επίθηµα -αλός (πβ. ροδ-αλός, σιγ-αλός)]. ντροπή κ. (λόγ.) εντροπή (η) 1. το 
αίσθηµα τής ηθικής συστολής, η εκδήλωση υπερβολικής συγκράτησης ή 
έλλειψης θάρρους απέναντι σε πρόσωπα ή καταστάσεις λόγω ενοχής, ηθικών, 
θρησκευτικών ή άλλων αναστολών ή απουσίας εξοικειώσεως µε κάποιον ή κάτι: 
νιώθει ~ όταν βρίσκεται µπροστά στους µεγάλους || όταν την έπιασαν να κλέβει, 
δεν µπορούσε να κρύψει τη ~ της || κοκκίνισε το πρόσωπο του | χαµήλωσε το 
βλέµµα του από ~ ΣΥΝ. (λόγ.) αιδώς, όνειδος 2. (συνεκδ.) αυτό για το οποίο 
αισθάνεται ή θα έπρεπε να αισθάνεται κάποιος, ηθική συστολή, πράξη ηθικά 
και κοινωνικά απαράδεκτη: είναι ~ να µην τιµάς τον άνθρωπο που σε ευεργέτησε 
|| είναι µεγάλη - η υποχώρηση στα εθνικά θέµατα || οι συµφωνίες | τα κείµενα | οι 
δηλώσεις | η στάση της αποτελούν ~ (απαράδεκτα, επονείδιστα πράγµατα) || η 
δουλειά δεν έχει ~ (δεν έχει σηµασία ποια δουλειά κάνεις, αρκεί να εργάζεσαι) 
ΣΥΝ. (λόγ.) όνειδος, αίσχος· ΦΡ. (α) (εκφραστ.) ντροπή σου | σας! λέγεται στην 
αρχή ή στο τέλος τού λόγου για πράξη που πρέπει να προκαλεί ηθική συστολή: 
ξεπουληθήκατε στους ξένους· ~! ΑΝΤ. τιµή σας! (β) ντροπή! αποτρεπτική 
έκφραση συνήθ. γονέων προς παιδιά, η οποία αποσκοπεί στην επαναφορά στην 
ηθική τάξη: ~! Μη µιλάς έτσι! || µην καπνίζεις µπροστά στον θείο σου- ~! (γ) 
(λαϊκ.) ντροπής πράγµατα! για πράξεις, ενέργειες κ.λπ. που δεν δι-
καιολογούνται ηθικά και κοινωνικά, είναι ανεπίτρεπτες, απορριπτέες και 
αξιοκατάκριτες 3. το αίσθηµα τής προσβολής ή τής ταπείνωσης κάποιου, όταν 
πράττει κάτι άτοπο, ως αποτέλεσµα τής ηθικοπνευµα-τικής του καλλιέργειας: 
δεν έχει ίχνος ντροπής πάνω του ΣΥΝ. (λαϊκ.) τσίπα 4. η ταπείνωση, ο 
εξευτελισµός: όλοι οι Έλληνες τότε ένιωσαν ~ για τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. εντροπή < εντρέπω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

ντροπή: συνώνυµα. Η λ. ντροπή και τα συνώνυµα της κατανέµονται 
σηµασιολογικά σε δύο πόλους. ∆ηλώνουν: (α) Το δυσάρεστο συναίσθηµα 
(ενοχής, τύψεων, εξευτελισµού) για κάτι κακό που διέπραξε κανείς σε 
ηθικό ή κοινωνικό επίπεδο (β) Το συναίσθηµα φόβου και δειλίας από 
υπερβολική ταπεινοφροσύνη και ευγένεια ή και από υπερεκτίµηση των 
άλλων σε διάφορες µορφές κοινωνικής συµπεριφοράς. Στην πρώτη 
κατηγορία υπάγονται οι λ. ντρο-πή, αιδώς, όνειδος, αισχύνη, αίσχος, 
καταισχύνη (κακόσηµες λέξεις). Όλες χρησιµοποιούνται για πράξεις και 
µορφές συµπεριφοράς που ο οµιλητής θεωρεί, βάσει των παραδεδεγµένων 
κανόνων και αξιών, ως αρνητικές, ως πράξεις για τις οποίες πρέπει κανείς 
να αισθάνεται ενοχή: Είναι ντροπή να πεθαίνουν παιδιά από πείνα σε χώρες 
τού σύγχρονου κόσµου - Με τις πράξεις του κατάντησε το όνειδος τού 
χωριού, το οποίο κι αυτό διασύρθηκε πανελληνίως - Όταν δεν υπάρχει αιδώς 
για τέτοια κοινωνικά εγκλήµατα, όλα µπορούν να συµβούν - ∆ιαπράχθηκαν 
αίσχη στην Κατοχή, για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπεται η Γερµανία ακόµη 
και σήµερα - Η αισχύνη για τις πράξεις προδοσίας τους συνόδευε σε όλη τους 
τη ζωή - ∆εν αποτελεί απλώς ντροπή αλλά αιώνια καταισχύνη για την πόλη 
µας, να απεµπολήσει την ιστορική της ονοµασία. Στη δεύτερη κατηγορία 
ανήκουν οι λέξεις ντροπαλότητα, συστολή, ντροπή και αιδηµοσύνη 
(εύσηµες λέξεις): ∆εν χρειάζεται και τόση ντροπαλότητα, να κοκκινίζει όταν 
µιλάει σε κορίτσια! -Εκτιµούµε ιδιαίτερα τη συστολή και τη διακριτικότητα 
που έχει στη συµπεριφορά της προς όλους - Η αιδηµοσύνη, η διακριτική και 
λεπτή συµπεριφορά χαρακτήριζε τις Αρσακειάδες - Από ντροπή δεν ήθελε να 
χορέψει στο πάρτι. 
Όπως είναι φανερό, η λ. ντροπή χρησιµοποιείται και µε κακή σηµασία 
(πρώτη κατηγορία) και -λιγότερο συχνά- µε καλή (δεύτερη κατηγορία). 
Οι λέξεις ντροπή, αίσχος και αιδώς χρησιµοποιούνται πολύ συχνά σε 
ελλειπτικές φράσεις: Ντροπή σας! Αίσχος! Αιδώς (Αργείοι)! Η λ. τσίπα 
χρησιµοποιείται κυρίως σε φράσεις µε το ρ. έχω: ∆εν έχεις τσίπα επάνω σου; 
Πώς µιλάς έτσι σε γέρο άνθρωπο; 

ντροπιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ντρόπιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να 
αισθανθεί ντροπή, να αισθανθεί ένοχος ή ταπεινωµένος: τον ντρόπιασε 
µπροστά σε άλλους ΣΥΝ. εκθέτω, εξευτελίζω · 2. κάνω (κάποιον) να νιώσει 
ντροπή εξαιτίας των πράξεων µου: µε τα φερσίµατα σου ντρόπιασες το σόι 
µας! · 3. (µεσοπαθ. ντροπιάζοµαι) νιώθω ντροπή, αισθάνοµαι τόσο άσχηµα, 
που νοµίζω ότι κανείς δεν µε εκτιµά πλέον: ντροπιαστήκαµε στη γειτονιά και 
δεν είχαµε µούτρα να αντικρίσουµε τον κόσµο! — ντρόπιασµα (το), 
ντροπιασπκός, -ή, -ό. 

ντροπιάρης, -α, -ικο → ντροπαλός 
NTSC (το) (προφέρεται Εν-Γι-Ες-Σί) σύστηµα µεταδόσεως έγχρωµου 

τηλεοπτικού σήµατος, που χρησιµοποιείται κυρ. στις Η.Π.Α. (πβ. ΠΑΛ | PAL, 
ΣΕΚΑΜ | SECAM). 
[ΕΤΥΜ. Από τα αρχικά τού αγγλ. National Television System Committee 
«Εθνική Επιτροπή Τηλεοπτικού Συστήµατος»]. 

ντάµα (το) {ντύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κάλυµµα τού σώµατος ΣΥΝ. ρούχο, 
φόρεµα, ένδυµα 2. η επένδυση βιβλίου ή τετραδίου ΣΥΝ. εξώφυλλο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ντύνω (βλ.λ.)]. 

ντύνω ρ. µετβ. {έντυσα, ντύ-θηκα, -µένος} 1. φορώ σε (κάποιον) ρούχα: η 
µητέρα έντυσε τα παιδιά, για να πάνε στο σχολείο || τον έντυσαν φαντάρο | 
ναύτη ΑΝΤ. γδύνω 2. περιβάλλω (κάτι) µε προστατευτικό κάλυµµα, επενδύω: 
έντυσε την πολυθρόνα µε βελούδο | το βιβλίο µε µπλε αυτοκόλλητο || (µτφ.) ~ 
στίχους µε µουσική || φρόντισε να ντύσει τις απόψεις του µε ωραία λόγια 3. 
αγοράζω και εξασφαλίζω τα απαραίτητα ρούχα για (κάποιον): τόσα χρόνια σε 
~, σε ταΐζω και συ δεν αναγνωρίζεις τίποτα! ΦΡ. καλύτερα να τον ντύνεις παρά 

να τον ταΐζεις (σκωπτ.) για κάποιον που τρώει πάρα πολύ 4. κατασκευάζω και 
σχεδιάζω ρούχα (ορισµένου είδους και στυλ) για (κάποιον), επιµελούµαι την 
ένδυση (κάποιου): τη ντύνει ένας διάσηµος οίκος µόδας | ένας µετρ τής µόδας || 
τους τηλεπαρουσιαστές ντύνουν τα καταστήµατα µόδας... ■ (µεσοπαθ. 
ντύνοµαι) 5. φορώ, βάζω τα ρούχα µου: ντύθηκε τα καλά του (ενν. ρούχα) || ~ 
ωραία | µε γούστο (προσέχω την εµφάνιση µου) | προκλητικά || δεν είχε ντυθεί 
ακόµη για τον γάµο | για τη δεξίωση (δεν είχε ακόµη φορέσει τα ρούχα για...)· 
ΦΡ. (α) ντύνοµαι στα (+χρώµα) φοράω ρούχα στα οποία κυριαρχεί ένα χρώµα: 
ήρθε ντυµένη στα κόκκινα || - στα µαύρα (µτφ. πενθώ) || (µτφ.) χιόνισε κι η 
φύση ντύθηκε στα λευκά (β) ντύνοµαι στην τρίχα | στην πένα | στο καντίνι 
ντύνοµαι µε καλά ή επίσηµα ρούχα, προσέχοντας την εµφάνιση µου µέχρι την 
τελευταία λεπτοµέρεια: «ντύθηκες, κυρά µου, στην πένα, στο καντίνι» (λαϊκ. 
τραγ.) (γ) ντύνοµαι γαµπρός | νύφη παντρεύοµαι 6. αγοράζω ή παραγγέλλω 
τα ρούχα µου (από κάπου | σε κάποιον): - στη Σανέλ | στα ακριβότερα 
καταστήµατα 7. µεταµφιέζοµαι στις Αποκριές, φοράω αποκριάτικη στολή: τι 
θα ντυθείς φέτος; || πέρσι ντύθηκα Ινδιάνος ΣΥΝ. µασκαρεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενδυµασία, ντόπιος. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ενδύω (µε αποβολή τού άτονου αρχικού ε- και διατήρηση 
τής αρχ. προφοράς [nd] | [d] στο σύµπλεγµα -ντ-). Βλ. κ. ένδυση]. ντύσιµο (το) 
{ντυσίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κάλυψη τού σώµατος µε ρούχα ΣΥΝ. ένδυση 
ΑΝΤ. γδύσιµο 2. η επένδυση πράγµατος: ~ βιβλίου µε πλαστικό 3. ο τρόπος µε 
τον οποίο ντύνεται κανείς, το σύνολο των ρούχων που φοράει: απλό | απέριττο | 
καθηµερινό | συνηθισµένο | κοµψό | µοντέρνο | εξεζητηµένο ~ ΣΥΝ. περιβολή, 
αµφίεση. Ντύσσελντορφ (το) πόλη τής Γερµανίας. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Düsseldorf «χωριό τού (ποταµού) Dussel»]. vu κ. ν! (το) Ν, ν 
{άκλ.} το δέκατο τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου- ΦΡ. µε το vu και µε 
το σίγµα µε κάθε λεπτοµέρεια, διεξοδικά, χωρίς να παραλείψω τίποτε: πήγε και 
του είπε όλα όσα συζήτησαν ~ (βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ. < αρχ. νυ < εβρ. nun 
«ζάρι»]. Νυασαλάνδη (η) (παλαιότ.) το Μαλάουι (βλ.λ.). νύγµα (το) (νύγµ-ατος 
| -ατα, -άτων} 1. το κέντηµα ή το τσίµπηµα: ~ βελόνας | εντόµου ΣΥΝ. 
αγκυλωµατιά, σουβλιά 2. η µικρή πληγή που προκαλείται από κέντηµα ή 
τσίµπηµα. [ΕΤΥΜ, µτγν. < αρχ. νύσσω «κεντώ, τρυπώ», βλ. λ. νύξη]. νυγµός 
(ο) (λόγ.-λογοτ.) 1. κέντηµα ΣΥΝ. νύγµα 2. (µτφ.) ο υπαινιγµός ΣΥΝ. νύξη. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. νύσσω «κεντώ, τρυπώ», βλ. λ. νύξη]. 
νύκτα (η) → νύχτα 
νυκταλωπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η µείωση τής οπτικής ικανότητας στο φως 

τής µέρας ΑΝΤ. ηµεραλωπία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νυκτάλωψ, -ωπος. Η λ. παρουσιάζει δύο αντιφατικές -εξίσου 
αρχαίες- σηµασίες: (α) «αυτός που βλέπει κατά τη διάρκεια τής νύχτας» (β) 
«αυτός που δεν βλέπει κατά τη διάρκεια τής νύχτας» (και οι δύο σηµ. 
µαρτυρούνται στον Ιπποκράτη). Αν θεωρήσουµε αρχική την πρώτη σηµ., τότε η 
λ. αποτελεί συνθ. < νύξ «νύχτα» + ώψ, ώπός «όψη, βλέµµα» µε πρόσφυµα -αλ- 
(πβ. θυµ-άλ-ωψ, αίµ-άλ-ωψ). Αν, απεναντίας, αρχική θεωρηθεί η δεύτερη σηµ., 
τότε νυκτάλωψ < *νυκτ-άν-ωψ(µε ανοµοίωση), όπου το πρόσφυµα -αν- 
αποτελεί συνε-σταλµ. βαθµ. (*-η) του αρνητικού µορίου *ne-]. νυκτεγερσία (ή) 
[µτγν.] (λόγ.) 1. νυκτερινή έγερση 2. ΣΤΡΑΤ. νυκτερινός συναγερµός. 
νυκτερινός, -ή, -ό → νυχτερινός νυκτί → νυξ 
νυκτο- | νυχτο- κ. νυκτό- | νυχτό- κ. νυκτ- | νυχθ- α' συνθετικό για τον 

σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται µε τη νύχτα: νυχτοφύλακας, νυκτό-βιος, 
νυκτ-ωδία, νυχθ-ηµερόν. 

[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (ο τ. νυχτο- είναι µεσν.), που 
προέρχεται από το ουσ. νύξ, νυκτός (πβ. νυκτο-πορώ]. νιικτοβάτης (ο/η) [1863] 
{νυκτοβατών} ο υπνοβάτης. —νυκτοβασία (η), νυκτοβατώ ρ. [1894] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < νυκτο- + -βάτης < βαίνω (πβ. µτγν. νυκτι-βάτης), µετάφρ. δάνειο από 
γερµ. Nachtwandler]. νυκτόβιος, -α, -ο κ. νυχτόβιος 1. ΖΩΟΛ. (για πτηνό ή ζώο) 
αυτός που αναζητεί την τροφή του τη νύχτα (όπως π.χ. η κουκουβάγια) 2. (κυρ. 
στον τ. νυχτόβιος) αυτός που γυρίζει αργά τη νύχτα και διασκεδάζει. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. νυκτόβιος | νυκτίβιος < νυκτο- + βίος]. νυκτοπορω ρ. αµετβ. 
{νυκτοπορείς...} (λόγ.-κυρ. για µετακινήσεις στρατευµάτων) οδοιπορώ, 
ταξιδεύω κατά τις ώρες τής νύχτας. — νυ-κτοπορία (η) [µτγν.], νυκτοπόρος (ο) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νυκτοπορω (-έω) < νυκτο- (< νύξ, νυκτός) + -πορώ < πόρος 
«πέρασµα»]. νυκτός, -ή, -ό ΜΟΥΣ. (για έγχορδα µουσικά όργανα) αυτός που 
παίζεται µε τα δάχτυλα ή µε πένα (κιθάρα, µπουζούκι, κανονάκι, άρπα κ.λπ.). 

[ΕΤΥΜ < αρχ. νΰσσω «κεντώ, τρυπώ», βλ. λ. νύξη]. 
νυκτωδία (η) → νυχτωδία 
νύκτωρ επίρρ. (αρχαιοπρ.) κατά τη νύκτα: κατέφθασε ~. [ΕΤΥΜ αρχ. επίρρ. < 
νυξ, νυκτός + παραγ. επίθηµα -ωρ-, πβ. κ. λατ. noctur-nus «νυχτερινός»]. 
νυµφαία (η) [µτγν.] το νούφαρο (βλ.λ.). 
νυµφαίος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αναφέρεται στις Νύµφες 2. νυµφαίο (το) το 
ιερό, ο τόπος όπου λατρεύονταν οι Νύµφες. νυµφεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] 
{νυµφεύ-θηκα, -µένος} (για άνδρα) παίρνω νύφη, σύζυγο. — νύµφευση (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος, 
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αποθετικός. νύµφη (η) (νυµφών) 1. η νύφη (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) νύµφη ανύµφευτε 
βλ. λ. ανύµφευτος (β) νύµφη τού Θερµαϊκού (µτφ.) η Θεσσαλονίκη 2. ΖΩΟΛ. 
νεαρό έντοµο, το οποίο εξελίσσεται παρουσιάζοντας σταδιακές αλλαγές στο 
σχήµα τού σώµατος του, δεν έχει φτερά και δεν µπορεί να αναπαραχθεί ΣΥΝ. 
χρυσαλλίδα 3. Νύµφες (οι) κατώτερες θεότητες τής φύσης που σύχναζαν -
σύµφωνα µε τη µυθολογία και τη λαϊκή παράδοση- σε πηγές, δάση, δέντρα και 
σπηλιές. — νυµφικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Η σηµ. «νεόνυµφη γυναίκα» έχει οδηγήσει στην 
άποψη ότι η λ. συνδ. µε λατ. nubo «παντρεύοµαι» (για γυναίκες) και αρχ. σλαβ. 
snubiti «ζητώ σε γάµο», που θα προϋπέθετε I.E. *sneubh-. Ωστόσο, η εκδοχή 
αυτή προσκρούει στο γεγονός ότι το λατ. nubo είχε αρχικώς τη σηµ. «καλύπτω, 
σκεπάζω», αν και έχει υποτεθεί ότι η συνήθεια τής νύφης να καλύπτει το 
πρόσωπο της µε πέπλο θα µπορούσε να εξοµαλύνει τη σηµασιολογική διαφορά 
(αλλά τα γαµήλια έθιµα τέτοιων εποχών δεν είναι γνωστά). Το έρρινο ένθηµα -
µ-(νύ-µ-φη) παραµένει δυσερµήνευτο· ίσως είναι εκφραστικό]. νυµφίδιο (το) 
{νυµφιδί-ου | -ων) (µειωτ.) χαρακτηρισµός κοριτσιού που προκαλεί ερωτικά 
τους άνδρες ή έχει ελεύθερη σεξουαλική ζωή ΣΥΝ. λολίτα, πορνίδιο. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. νυµφίδιον, υποκ. τού αρχ. νύµφη, άσχετο προς το αρχ. επίθ. 
νυµφίδιος «σχετικός µε τη νύµφη». Η σηµερινή»σηµ. έχει δεχθεί την επίδραση 
τού γαλλ. nymphette). νυµφίος (ο) [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που λαµβάνει νύµφη 
ΣΥΝ. γαµπρός ANT. άγαµος 2. ΕΚΚΛΗΣ. (µτφ.) ο Χριστός ως ο «νυµφίος» τής 
πνευµατικής «νύµφης», τής Εκκλησίας: «Ίδοϋ ό - έρχεται, εν τφ µέσω της 
νυκτός...». νυµφόληπτος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που την ψυχή του έχουν κυρι-
εύσει οι νύµφες, ο νεραϊδοπαρµένος 2. (µτφ.) αυτός που έχει καταληφθεί από 
ιερό ζήλο, µανία για τις τέχνες και τα γράµµατα. [ΕΤΥΜ αρχ. < νύµφη + -
ληπτος < λαµβάνω]. νυµφοµανής (η) {νυµφοµανούς) γυναίκα που πάσχει από 
νυµφο-µανία (βλ.λ.) ΣΥΝ. (αργκό) µητροµάννα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. nymphomane). νυµφοµανία (η) [1871] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η παθολογική 
κατάσταση κατά την οποία µια γυναίκα δεν ικανοποιείται σεξουαλικά, γι' αυτό 
και επιθυµεί να κάνει συνεχώς έρωτα ΣΥΝ. µητροµανία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. nymphomanie. Στην υιοθέτηση τού όρου από ξέν. γλώσσες 
συνέβαλε το λατ. nympha «ερωµένη» (< ap3Ç. νύµφη)]. νυµφωνας (ο) (λόγ.) η 
κρεβατοκάµαρα των νεόνυµφων ΦΡ. (λόγ.) µένω εκτός νυµφώνος (έξω µενειν 
τού νυµφώνος, Ιωάνν. Χρυσόστ. Όµιλίαι 23, 3) µένω έξω από σηµαντική 
κατάσταση (λόγω ολιγωρίας ή αποκλεισµού µου). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. νυµφών, -ώνος < αρχ. νύµφη]. νυν επίρρ. (αρχαιοπρ.) τώρα, 
αυτή τη στιγµή: ο ~ υπουργός || ~ στέλεχος τού κόµµατος ΦΡ. (α) νυν υπέρ 
πάντων ο άγων (νυν υπέρ πάντων ό άγων, Αισχύλ. Πέρσαι 405) σε περιπτώσεις 
που πρέπει να επιστρατευθούν οι δυνάµεις όλων για την προάσπιση ανώτερου 
ιδανικού (β) στο νυν και αεί βλ. λ. αεί. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νυν< I.E. *nû- «τώρα» (πιθ. µηδενισµ. βαθµ. τού *new-«νέος», 
βλ. κ. νέος), πβ. σανσκρ. nü, nun-am, χεττ. nu (αθροιστ.), αρχ. σλαβ. nyné, λατ. 
nun-c, αρχ. γερµ. nu, γερµ. nun, αγγλ. now κ.ά.]. νυξ (η) {νυκτ-ός, -α | -ών) 
(αρχαιοπρ.) η νύχτα· ΦΡ. εν µια (και µόνη) νυκτί (έν µια [και µόνη] νυκτί) µέσα 
σε µια µόνο νύχτα, στο χρονικό διάστηµα που διαρκεί µια νύχτα (συνήθ. για 
ταχύτατες και συνοπτικές διαδικασίες): «όταν λείψει η έντονη ή οργανωτική 
προσωπικότητα, ιστορία ετών µπορεί να καταρρεύσει εν µια και µόνη νυκτί» 
(εφηµ.) || τα πάντα έγιναν ~|| ο νόµος ψηφίστηκε εν µια νυκτί. ✈  ΣΧΟΑΙΟ λ. -ι. 
[ρίΧΜ αρχ., βλ. λ. νύχτα]. νύξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων) [αρχ.] 1. η 
περιορισµένη αναφορά σε κάτι, που δεν προχωρεί σε λεπτοµέρειες, εις βάθος: 
µου έκανε κάποιες ~ µόνο, χωρίς να µου αναλύσει το όλο θέµα 2. η έµµεση 
αναφορά σε κάτι, ο υπαινιγµός, το υπονοούµενο: έκανε νύξεις για ατασθαλίες 
στην επιχείρηση ΣΥΝ. µπηχτή, καρφί 3. (κυριολ.) η ελαφρά αµυχή τού δέρµατος 
από αιχµηρό όργανο ή αντικείµενο ΣΥΝ. τσίµπηµα, κέντηµα, αγκύλωµα 4. η 
επιφανειακή λύση τής συνέχειας τού δέρµατος, τέτοια λ.χ. που προκύπτει µετά 
τον δαµαλισµό 5. (στην οπλοµαχία) το χτύπηµα που δίνεται µε την αιχµή ξίφους 
ή σπαθιού, κατ' αντιδιαστολή προς την καταφορά, που δίνεται µε την κόψη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. νύξις < αρχ. νύσσω «κεντώ, τρυπώ», αβεβ. ετύµου, καθώς δεν 
έχει βρεθεί επαρκής απόδειξη για συσχετισµούς µε άλλες I.E. γλώσσες. Οι 
προταθείσες συνδέσεις µε µέσ. κάτω γερµ. nucken «κουνώ το κεφάλι», αρχ. 
σλαβ. nukati «ενθαρρύνω, διεγείρω», που θα καθιστούσαν εύλογη την αναγωγή 
στο ρ. νευω (βλ.λ.), προκαλούν σηµασιολ. δυσκολίες]. 

νύξη: συνώνυµα. Το νύξη δηλώνει πολύ σύντοµη αναφορά σε ένα θέµα, η 
οποία γίνεται σκόπιµα ή επ' ευκαιρία: Του έκανες καµιά νύξη για το θέµα 
που µας απασχολεί; - Αν το φέρει η κουβέντα, κάν' του µια νύξη για το 
πρόβληµα τού σχολείου. Ως συνώνυµο τού νύξη χρησιµοποιείται το µνεία, 
συνήθως προσδιοριζόµενο από ανάλογο επίθετο (σύντοµη µνεία, απλή 
µνεία, σαφής µνεία κ.ά.). Εφόσον η νύξη έχει αρνητική χροιά, συνήθως 
χρησιµοποιείται το υπαινιγµός: Μου έκανε έναν υπαινιγµό για την απρεπή 
συµπεριφορά τού υπαλλήλου τής εταιρείας µας. Όµοια χρησιµοποιείται και η 
λ. υπονοούµενο (ή σε πληθ. υπονοούµενα): Άφησε ορισµένα υπονοούµενα 
για τον άκοµψο τρόπο, µε τον οποίο αντιµετωπίστηκε ένα τόσο λεπτό θέµα - 
Το υπονοούµενο του για την κα- 

τάσταση στην εταιρεία δεν µου άρεσε καθόλου. Τόσο η λ. υπαινιγµός όσο 
και η λ. υπονοούµενο και επίσης το µνεία συνδέονται µε το νύξη, 
δηλώνοντας από κοινού τη σύντοµη ή φευγαλέα αναφορά σε ένα θέµα µε 
ανάλογη χροιά. 

Νυρεµβέργη (η) µεγάλη πόλη τής Ν∆. Γερµανίας, όπου έγινε (1945-1946) η 
περίφηµη «∆ίκη τής Νυρεµβέργης» µε κατηγορουµένους για εγκλήµατα 
πολέµου και κατά τής ανθρωπότητας αξιωµατικούς των Ναζί. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Nuremberg < γερµ. Nürnberg (µεσν. λατ. 
Norimberga). Το β' συνθ. -berg προέρχεται από τη γερµ. λ. Berg «βουνό», 
αλλά είναι αβέβαιη η ταυτότητα και η σηµ. τού ά συνθ. Nürn-. Ίσως συνδ. µε 
το σκανδ. Norn, ονοµασία αρχ. νορβ. θεότητας τού πεπρωµένου]. 

Ν.Υ.Σ.∆.Ε. (το) Νοµαρχιακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. 
Ν.Υ.Σ.Μ.Ε. (το) Νοµαρχιακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μέσης Εκπαίδευσης. 
Νύσσα (η) {-ας κ. -ης) αρχαία πόλη τής ΝΑ. Μικράς Ασίας, όπου διετέλεσε 

επίσκοπος και κήρυξε ένας από τους Πατέρες τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο 
Γρηγόριος Νύσσης. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Νύσα, από το όν. τής συζύγου τού Αντιόχου Α', ο οποίος 
ίδρυσε την πόλη κατά το πρώτο ήµισυ τού 3ου αι. π.Χ. Το όν. είναι αγν. 
ετύµου]. 

νύστα (η) η τάση για ύπνο, η κατάσταση υπνηλίας: έχω µεγάλη ~ || κλείνουν τα 
µάτια µου από τη ~ || σκουντουφλάω | κουτουλάω | δεν βλέπω την τύφλα µου 
από τη ~ || αυτή η ταινία ήταν τόσο ανιαρή, που µου προκάλεσε ~ || δεν µπορώ 
να σταθώ όρθιος από τη ~· συνεχώς χασµουριέµαι. 

νυσταγµό (το) [µτγν.] το να νυστάζει κανείς, η νύστα. 
νυσταγµός (ο) [αρχ.] 1. η νύστα 2. ΙΑΤΡ. οι ακούσιες κινήσεις των οφθαλµικών 

βολβών σε οριζόντια ή κατακόρυφη διεύθυνση ή κατά περιστροφική έννοια, 
µε ρυθµικό ή απότοµο τρόπο που αποτελούν σύµπτωµα βλάβης στα µάτια ή το 
κεντρικό νευρικό σύστηµα. 

νυστάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {νύστα-ξα, -γµένος} ♦ 1. (αµετβ.) αισθάνοµαι 
νύστα, νιώθω την ανάγκη να κοιµηθώ: µόλις πάει δέκα η ώρα, ~! ΣΥΝ. 
γλαρώνω, κλείνουν τα µάτια µου ♦ 2. (µετβ.) προκαλώ νύστα σε (κάποιον), 
τον κουράζω, τον αποκοιµίζω: αυτή η µουσική µε νύσταξε! || ήταν τόσο βαρετό 
το έργο, που µε νύσταξε. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει προταθεί η αναγωγή 
στο ρ. νεύω µέσω τ. *νευ-(ς)τάζω, αλλά η µορφολ. εξέλιξη θεωρείται 
εξαιρετικά δυσχερής. Προτιµότερη η άποψη που οδηγεί σε I.E. *sneud(h)- | 
*snud(h)-και συνδ. µε λιθ. snûsti «κοιµούµαι ελαφρά», snuda «κοιµισµένος», 
snaudâlius «νυσταλέος» µε εκφραστ. επίθηµα -τάζω (πβ. βαστάζω)]. 

νυσταλέος, -α, -ο 1. αυτός που νυστάζει πολύ ΣΥΝ. υπναλέος 2. (µτφ.) αυτός 
που δεν κινείται δραστήρια ΣΥΝ. νωθρός, οκνός, νωχελικός ANT. 
ενεργητικός, ζωηρός, δραστήριος. 
[ΕΤΥΜ µτγν., παράλλ. τ. τού συνωνύµου νύσταλος < θ. νυστ- (< αρχ. νυστάζω, 
βλ.λ.) + επίθηµα -αλός (πβ. σιγ-αλός)]. 

νυστέρι (το) {νυστερ-ιού | -ιών} το χειρουργικό εργαλείο, µε το οποίο γίνονται 
τοµές στα σπλάχνα όσων υποβάλλονται σε εγχείρηση: κάνω τοµή µε ~ || 
απολυµαίνω το -· ΦΡ. (µτφ.) βάζω νυστέρι (σε κάτι) εξετάζω, διερευνώ σε 
βάθος µια υπόθεση, προκειµένου να εξαλείψω αρνητικά φαινόµενα ή 
αξιόποινες πράξεις: κανείς δεν τολµούσε να βάλει νυστέρι στα οικονοµικά τής 
εταιρείας. 
[ΕΤΥΜ < *νυσ-τήριον < θ. *νυσ- τού αρχ. ρ. νύσσω «κεντώ, τρυπώ» (βλ. λ. 
νύξη) + παραγ. επίθηµα -τήριον]. 

νυστεριά (η) η τοµή που γίνεται µε νυστέρι. 
νύφη (η) {νύφες κ. (λαϊκ.) νυφάδες, νυφών) 1. η γυναίκα που παντρεύεται, κυρ. 

κατά την ηµέρα τού γάµου της (στην εκκλησία ή στο δηµαρχείο): έφτασε η ~ 
µε αρκετή καθυστέρηση || ο γαµπρός περίµενε τη ~ στα σκαλιά τής εκκλησίας 
||η~ ήταν ντυµένη µε ένα κλασικό νυφικό || ντυµένη σαν ~ (στα λευκά) || πότε 
θα σε δούµε ~; (πότε θα παντρευτείς)· ΦΡ. (α) (παροιµ.) σαν Θέλει η νύφη κι ο 
γαµπρός τύφλα να 'χει ο πεθερός αρκεί να θέλουν κάτι οι άµεσα ενδιαφερό-
µενοι και αυτό θα γίνει, όσες αντιρρήσεις και αν υπάρχουν από τρίτους (β) 
πληρώνω τη νύφη βλ. λ. πληρώνω 2. η γυναίκα που πρόκειται σε 
καθορισµένο χρόνο να παντρευτεί: πήγε στο σπίτι τής ~ δυο µέρες πριν από τον 
γάµο || η ~ προβάρει το νυφικό αρκετό καιρό πριν από τον γάµο 3. (α) κάθε 
γυναίκα την οποία προξενεύουν (σε κάποιον): του 'φεραν προξενιά από πολλές 
~ (β) κάθε γυναίκα σε ηλικία γάµου, την οποία µπορεί να παντρευτεί κανείς: 
αυτό το χωριό έχει πολλές ~ || σου έχω µια ~ ό,τι πρέπει για σένα (κατάλληλη 
να την παντρευτείς, που σου ταιριάζει) 4. η έγγαµη γυναίκα ως προς τον πεθε-
ρό ή την πεθερά της: η πεθερά ήταν ενθουσιασµένη µε τη ~ της || ο πεθερός 
συζητούσε µε τη ~ του- ΦΡ. τα λέω στην πεθερά για να τ' ακούσει η νύφη για 
παράπονο ή υπόδειξη που δεν λέγεται απευθείας στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται, αλλά σε τρίτο πρόσωπο που έχει σχέσεις µαζί του και είναι 
βέβαιο ότι θα του τα µεταφέρει. — (υποκ.) νυφούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. νύµφη (βλ.λ.)]. 

νυφιάτικος, -η, -ο 1. ο νυφικός 2. νυφιάτικα (τα) (α) τα ρούχα που φοράει η νύφη 
κατά την τελετή τού γάµου (β) τα τραγούδια που λέγονται προς τιµήν των 
νεόνυµφων κατά την ηµέρα τού γάµου. νυφικός, -ή, -ό 1.αυτός που σχετίζεται 
µε τη νύφη: ~ ανθοδέσµη/ φόρεµα 2. νυφικό (το) το λευκό και µακρύ συνήθ. 
φόρεµα που φοράει η νύφη κατά την τελετή τού γάµου: ωραίο | νοικιασµένο - 
3. αυτός που αναφέρεται στο ζευγάρι που παντρεύεται: ~ στέφανα | κρεβάτι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. νυµφικός < νύµφη (βλ.λ.)]. νυφίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 
ΖΩΟΛ. µικρόσωµο θηλαστικό, συνήθ. 
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χρώµατος καστανού ή ερυθροκάστανου, που τρέφεται µε λαγούς, ποντίκια, 
ψάρια και βατράχια. [ΕΤΥΜ. < µεσν. νυ)µ(φίτσα, υποκ. τού αρχ. νύµφη (κατ' 
ευφηµισµόν)]. 

νυφοπάζαρο (το) (στην επαρχία) χώρος περιπάτου όπου συναντώνται οι νέοι 
µεταξύ τους και προσεγγίζουν το πρόσωπο µε το οποίο θα ήθελαν να 
συνάψουν σχέση. 

νυφοστολιζω ρ. µετβ. [µτγν.] {νυφοστόλισα} ντύνω και στολίζω τη νύφη πριν 
τελεστεί ο γάµος. 

νυφούλα (η) → νύφη 
νυχάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. το µικρό και λεπτό νύχι 2. είδος ζυµαρικού ή 

ρυζιού (πολύ λεπτό). 
νυχάτος, -η, -ο 1. (κυρ. για πτηνά) αυτός που έχει µακριά και γαµψά νύχια: 

πετεινός ~ ΣΥΝ. γαµψώνυχος 2. νυχάτο (το) είδος σταφυλιού. 
νυχθ- → νυκτο- 
νυχθηµερόν επίρρ. [1889] (αρχαιοπρ.) µέρα και νύχτα, ασταµάτητα: εργάζεται 

~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. νυχθήµερος < θ. νυκτ- (< αρχ. νύξ, νυκτός, µε δάσυνση τού 
συµπλέγµατος) + -ήµερος < ηµέρα, µε επιρρ. επίθηµα -όν]. 

νύχι (το) {νυχ-ιού | -ιών} 1. η κεράτινη πλάκα ωοειδούς σχήµατος, που 
καλύπτει το άκρο των δακτύλων των χεριών και των ποδιών: βάφει | 
περιποιείται τα ~ της || τρώει τα ~ του από αµηχανία || κόβει τα ~ του µε 
ψαλιδάκι | µε νυχοκόπτη || άφησε τα - της να µακρύνουν | να µεγαλώσουν || ~ 
σαν τής γάτας (κοφτερό και µυτερό) || «Τετάρτη και Παρασκευή τα νύχια σου 
µην κόψεις και Κυριακή να µην λουστείς αν θέλεις να προκόψεις» (παροιµ.)· 
ΦΡ. (α) στα νύχια (των ποδιών) µε τις άκρες των δαχτύλων των ποδιών, 
αθόρυβα: περπατούσε ~ των ποδιών, µην τυχόν και τον ακούσει κανείς ΣΥΝ. 
ακροπατώ (β) απ' την κορ(υ)φή ως τα νύχια βλ. λ. κορυφή (γ) στα νύχια 
(κάποιου) για τις παγίδες που χρησιµοποιεί κάποιος, τα µέσα για να 
εκµεταλλεύεται τους άλλους: έπεσε ~ κακοποιών/ εµπόρων ναρκωτικών || 
ξέφυγε απ' τα νύχια τους (δ) ξύνω τα νύχια µου για καβγά βλ. λ. ξύνω (ε) µε 
νύχια και µε δόντια βλ. λ. δόντι (στ) δεν τον φτάνει ούτε στο µικρό του το 
νυχάκι είναι πολύ κατώτερος του (ζ) µυρίζω τα νύχια µου προαι-σθάνοµαι τι 
πρόκειται να γίνει: ∆εν µπορούσα να φανταστώ ότι θα έφθαναν σε τέτοιο 
σηµείο θράσους! Τι έπρεπε να κάνω, να µυρίσω τα νύχια µου; (η) νύχι-κρέας 
για τον πολύ στενό δεσµό δύο ανθρώπων: «ο σκηνοθέτης και ο διευθυντής 
ορχήστρας πρέπει να είναι δεµένοι πάρα πολύ, όπως λένε ~» (εφηµ.) 2. η 
σκληρή κεράτινη πλάκα, γαµψή και κοφτερή στην προεξοχή της, που 
καλύπτει την άκρη των ποδιών ζώων και πουλιών: η γάτα δείχνει τα ~ της || 
άρπαξε µε τα ~ της το θήραµα της 3. (ειδικά) η οπλή των αλόγων. — (υποκ.) 
νυχάκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) νυχάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. όνύχιον, υποκ. τού αρχ. δνυξ, όνυχος < ό- προθεµ. + -
νυχ- < θ. *nugh- (πιθ. µε ανοµοίωση προς το προηγούµενο -ο-, πβ. κ. δνυµα - 
όνοµα) < I.E. *ongh- | *ηο£ΐι-«νύχι», πβ. σανσκρ. nakhâ-, λατ. u-ng-uis, γαλλ. 
ongle, ισπ. una, γερµ. Nagel, αγγλ. nail κ.ά.]. 

νυχιά (η) 1. αµυχή που προκαλείται από νύχι ΣΥΝ. γρατζουνιά, γρατζούνισµα 
2. (συνεκδ.) πολύ µικρή ποσότητα. 

νυχιάζω ρ. µετβ. 1. προκαλώ αµυχή µε το νύχι ΣΥΝ. γρατζουνίζω 2. χαράζω 
επιφάνεια µε το νύχι. 

νυχοκόπτης (ο) {νυχοκοπτών} µικρό εργαλείο από µέταλλο για το κόψιµο των 
νυχιών. [ΕΤΥΜ. < νύχι + κόπτης (< κόπτω), πβ. καφεκόπτης, χαρτοκόπτης]. 

νυχοπατώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {νυχοπατ-είς κ. -άς... | νυχοπάτησα} προχωρώ 
πατώντας στις άκρες των δακτύλων για να µην κάνω θόρυβο: έφυγα 
νυχοπατώντας για να µην τον ξυπνήσω ΣΥΝ. ακροπατώ. — νυ-χοπάτηµα (το). 

νυχοποδαρα (τα) (λαϊκ.) οι άκρες των ποδιών και τα νύχια. νύχτα κ. (λόγ.) 
νύκτα (η) {νυκτών} 1. το χρονικό διάστηµα που µεσολαβή ανάµεσα στη δύση 
και την ανατολή τού ηλίου, κατά το οποίο δεν φωτίζεται τίποτε από το φως τού 
ήλιου και συνήθ. καλύπτονται όλα από σκοτάδι: ταξίδι µέσα στη ~ || κατά τη 
διάρκεια τής ~ || πέφτει η ~ || ~ αξηµέρωτη ANT. (η)µέρα- ΦΡ. (α) η µέρα µε τη 
νύχτα βλ. λ. ηµέρα (β) κάνω τη νύχτα µέρα (i) δουλεύω νυχθηµερόν (ii) 
διασκεδάζω τη νύχτα και κοιµάµαι τη µέρα (γ) άγια νύχτα βλ. λ. άγιος (δ) 
(παροιµ.) τής νύχτας τα καµώµατα τα βλέπει η µέρα και γελά οι εργασίες που 
γίνονται τη νύχτα, δεν γίνονται σωστά, έχουν πολλά λάθη, τα οποία γίνονται 
αντιληπτά το πρωί (ε) η νύχτα τού Αγίου Βαρθολοµαίου βλ. λ. Βαρθολοµαίος 
(στ) έφυγε νύχτα (σαν κλέφτης) για κάποιον που εγκατέλειψε ξαφνικά και 
χωρίς εξηγήσεις έναν χώρο ή που απολύθηκε ή διώχτηκε από τη δουλειά του 
εντελώς ξαφνικά και µε άκοµψο τρόπο (ζ) (παροιµ.) όποιος νύχτα περπατεί 
λάσπες και σκατά πατεί όποιος κάνει δουλειές ακατάλληλες ώρες, κάνει λάθη 
2. (συνεκδ.) καθετί που κάνει κανείς κατά το διάστηµα αυτό (η διασκέδαση, οι 
απολαύσεις κ.λπ.) κατά τη διάρκεια τής νύχτας: «νύχτεςµαγικές, ονειρεµένες» 
(λαϊκ. τραγ.) || η πρώτη ~ τού γάµου 3. το διάστηµα στο οποίο συνήθ. κοιµούνται 
οι άνθρωποι: µείναµε άγρυπνοι χθες τη ~ || περάσαµε άσχηµη ~ χθες 4. οι 
εργασίες που γίνονται κατά τη διάρκεια τού χρονικού αυτού διαστήµατος και 
(συνεκδ.) το σύνολο τού επαγγελµατικού κόσµου και των κέντρων 
διασκεδάσεως που εργάζονται ή λειτουργούν αυτές τις ώρες: ο κόσµος τής ~ || 
έφαγε τα χρόνια του στη ~ || η ~ έχει κούραση, έχει όµως και τα ωραία της || 
δουλεύω δέκα χρόνια στη ~|| ο νόµος τής ~ (βλ. λ. νόµος) 5. (µτφ.) ιστορική 
περίοδος χωρίς άνθηση πολιτισµού, επο-χή πνευµατικού σκότους: η µακρά ~ τού 
Μεσαίωνα 6. (ως επίρρ.) (α) λίγο πριν ξηµερώσει, όσο υπάρχει ακόµη σκοτάδι, 
χαράµατα: όταν ξύπνησε, ήταν ~ ακόµη || ξεκινούσαν - για τη φάµπρικα (β) κατά 
τις νυχτερινές ώρες: ταξιδεύω | περπατώ | δουλεύω ~· ΦΡ. µέρα-νύχτα 
νυχθηµερόν, ασταµάτητα: εργάζεται | διαβάζει ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. νύξ, νυκτ-
ός < θ. νυκτ- < *nkw-t (µε αντιπροσώ- 

πευση σε -υ- αντί -ο-, ίσως υπό επίδραση λαρυγγικού φθόγγου), συ-νεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *nekw-t «νύχτα», πβ. σανσκρ. nâk, αρχ. σλαβ. noSti, λατ. nox, 
noctis (> γαλλ. nuit, ισπ. noche), γερµ. Nacht, αγγλ. night κ.ά.]. 

νυχτερεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {νυχτέρεψα} περνώ άγρυπνος τη νύχτα 
(ασχολούµενος µε κάτι). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. νυκτερευω < νύκτερος «νυχτερινός» < νύξ, νυκτός + παραγ. 
επίθηµα -ερος]. 

νυχτέρι (το) {νυχτερ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) η εργασία ή η δραστηριότητα που 
γίνεται κατά τη διάρκεια τής νύχτας 2. (συνεκδ.) η αγρυπνία κατά τη νύχτα 
ΣΥΝ. ξενύχτι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. νυκτέριον, ουδ. τού επιθ. νυκτέριος < αρχ. νύκτερος 
«νυκτερινός» < νύξ, νυκτός]. 

νυχτερίδα (η) 1. νυκτόβιο, ιπτάµενο θηλαστικό µε λεπτή, δερµάτινη µεµβράνη 
σε κάθε πλευρά τού σώµατος του, ευαίσθητο στην ακοή και την αφή, που 
τρέφεται µε έντοµα, γύρη, καρπούς, νέκταρ- ΦΡ. έχω το κοκκαλάκι τής 
νυχτερίδας βλ. λ. κοκκαλάκι 2. το πτηνό µιας κατηγορίας νυκτόβιων πτηνών, 
των βαµπίρων, που τρέφονται µε αίµα άλλων θηλαστικών και πτηνών. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. νυκτερίς, -ίδος < νύκτερος «νυχτερινός» < νύξ, νυκτός]. 

νυχτερινός, -ή, -ό κ. (λόγ.) νυκτερινός [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη 
νύχτα: ~ ώρες | ουρανός || το ~ τιµολόγιο τής ∆.E.H. | τού Ο.Τ.Ε. 2. αυτός που 
γίνεται κατά τη διάρκεια τής νύχτας: - µπάνιο | διασκέδαση | επίσκεψη | 
βάρδια || η ~ ζωή τής Αθήνας ANT. πρωινός 3. αυτός που λειτουργεί κατά τη 
διάρκεια τής νύχτας: ~ κέντρα διασκεδάσεως | σχολή | λύκειο 4. αυτός που 
εργάζεται τη νύχτα: ~ θυρωρός | νοσοκόµα 5. ΜΟΥΣ. νυκτερινό (το) η 
νυχτωδία (βλ.λ.). 

νυχτιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.-λογοτ.) η διάρκεια µιας νύχτας. 
νυχτιάτικα επίρρ.· µέσα στη νύχτα: ήρθε και µας ξύπνησε ~, να πάµε στο 

νοσοκοµείο || µας χτύπησε την πόρτα ~ και µας ανησύχησε. 
νυχτικιά (η) λεπτό γυναικείο ένδυµα, που φοριέται κατά τη νύχτα. Επίσης 

νυχτικό (το). 
νυχτο- → νυκτο- 
νυχτόβιος, -α, -ο κ. (λόγ.) νυκτόβιος 1. (για πρόσ.) αυτός που ξενυχτά, συνήθ. 

διασκεδάζοντας 2. (για ζώα) αυτός που αναζητεί και βρίσκει την τροφή του 
κατά τη διάρκεια τής νύχτας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. νυκτόβιος < νυκτό- (< νύξ, 
νυκτός) + βίος]. 

νυχτοήµερα επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.-λογότ.) νύχτα-µέρα, νυχθηµερόν. 
νυχτοκάµατο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} (ειρων.) η αµοιβή για νυχτερινή εργασία. 

[ΕΤΥΜ < νυχτο- + κάµατος, κατά το (η)µερο-κάµατό]. 
νυχτολούλουδο (το) BOT. καλλωπιστικό φυτό µε ποικιλόχρωµα άνθη, που 

αναδίδουν έντονο άρωµα και τα οποία ανοίγουν τη νύχτα και κλείνουν την 
ηµέρα. 

νυχτοπερπάτηµα (το) {νυχτοπερπατήµ-ατος | -ατα, -άτων} ο νυχτερινός 
περίπατος, κυρ. τις µεταµεσονύκτιες ώρες· (στον πληθ. κακόσ.) νυχτερινές 
διασκεδάσεις και ερωτοδουλειές: τα ~ δεν θα σου βγουν σε καλό || όλο 
νυχτοπερπατήµατα και τσιληµπουρδίσµατα είναι τώρα τελευταία! — 
νυχτοπερπατώ ρ. [µεσν.] {-άς κ. -είς...}. 

νυχτοπούλι (το) 1. ΖΩΟΛ. κάθε νυκτόβιο πτηνό 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που 
ξενυχτά. 

νυχτοφύλακας (ο) {νυχτοφυλάκων} 1. πρόσωπο που φυλάει έναν χώρο κατά τη 
διάρκεια τής νύχτας 2. ΣΤΡΑΤ. ο νοσοκόµος που φροντίζει τους ασθενείς 
στρατιώτες τη νύχτα. [ΕΤΥΜ < αρχ. νυκτοφύλαξ, -ακος < νυκτο- (< νΰξ, 
νυκτός) + φύλαξ]. 

νυχτοφυλακή (η) [µτγν.] 1. η νυχτερινή φρουρά 2. ΣΤΡΑΤ. το σύνολο των 
στρατιωτών που είναι νυχτερινοί σκοποί. 

νυχτωδία κ. (λόγ.) νυκτωδία (η) [1888] (νυχτωδιών) ΜΟΥΣ. κοµµάτι φωνητικής 
ή ενόργανης µουσικής, µε ελεύθερη µορφή, βραδύ, γλυκό και µελαγχολικό 
σκοπό, προορισµένο να εκτελείται τη νύχτα ή να αναφέρεται σε αυτή: «ποια ~ 
τον νου σου έχει πάρει» (Α. Αλκαίος) ΣΥΝ. νυκτερινό, νοτούρνο. [ΕΤΥΜ. < 
νύχτα + -ωδία < ωδή]. 

νυχτώνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {νύχτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. µε βρίσκει η νύχτα: 
µέχρι να βρούµε ταξί, νυχτώσαµε 2. (απρόσ. νυχτώνει) έρχεται, πέφτει η 
νύχτα: ~ νωρίς τον χειµώνα 3. (µεσοπαθ. νυχτώνοµαι) µε βρίσκει η νύχτα (να 
κάνω κάτι που έχω αρχίσει από νωρίς): άρχισε νωρίς το πρωί το διάβασµα, για 
να µη νυχτωθείς || νυχτωθήκαµε κι ακόµη να τελειώσουµε τη δουλειά 4. (η µτχ. 
νυχτωµένος, -η, -ο) για πρόσωπα που δεν σχετίζονται µε την πραγµατικότητα, 
που αγνοούν τελείως πώς έχουν τα πράγµατα: αν νοµίζεις ότι χωρίς προσπά-
θεια θα επιτύχεις, είσαι ~ || είναι βαθιά | µακριά ~, τίποτα δεν καταλαβαίνει απ' 
όσα γίνονται γύρω του. — νύχτωµα (το). 

νωδός, -ή, -όν (λόγ.) αυτός που δεν έχει δόντια ΣΥΝ. φαφούτης, ξεδο-ντιάρης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < νε- | νη- στερητ. (βλ. λ. νήνεµος) + -ωδός < οδών, οδόντος (µε 
έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει)]. Νώε (ο) {άκλ.} Π.∆. κεντρικό 
πρόσωπο στην αφήγηση τού κατακλυσµού, από τον οποίο σώθηκε µε θεία 
υπόδειξη αυτός και η οικογένεια του µέσα σε µια κιβωτό· ΦΡ. (α) κατακλυσµός 
τού Νώε βλ. λ. κατακλυσµός (β) απ' τον καιρό τού Νώε από πάρα πολύ παλιά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Νώε < εβρ. Nôâh, πιθ. «ανάπαυση, παρηγοριά»· πβ. Π.∆. 
Γένεσις 5, 29: και έπωνόµασεν το όνοµα αυτού Νώε λέγων, ούτος διαναπαύσει 
ηµάς από των έργων ηµών και από των λυπών τών χειρών ηµών...]. νωθρός, -ή, 
-ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από βραδύτητα στις κινήσεις του και οκνηρία 
ΣΥΝ. οκνός, ακαµάτης, χαλαρός ANT. εργατικός, φιλόπονος, προκοµµένος 2. 
(για τον τρόπο σκέψης) αργός ή χωρίς να παράγει σκέψη, που αποφεύγει τους 
δύσκολους συλλογι- 
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σµούς. — νωθρά επίρρ., νωθρότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ· < νωθής 
«οκνηρός, βραδυκίνητος». Πρόκειται για λ. τής οποίας το α' συνθ. είναι 
το στερητ. µόριο νε- | νη- (βλ. κ. νήνεµος). Ως προς το β' συνθ. έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι προέρχεται από το ρ. ωθώ (µε τη σηµ. 
«αυτός που δεν µετακινείται από τη θέση του») ή, κατ' άλλη εκδοχή, 
από το αρχ. δθοµαι «νοιάζοµαι, ανησυχώ» (µε τη σηµ. «αυτός που 
αδιαφορεί, που δεν νοιάζεται για τίποτε»)]. 

νωµατάρχης (ο) → ενωµοτάρχης 
νωµίτης (ο) → ωµίτης 
νώµος (ο) → ώµος 
νωπογραφία (η) [1896] {νωπογραφιών} 1.η τεχνική τής τοιχογρα-

φίας, που χαρακτηρίζεται από την τοποθέτηση χρωµάτων διαλυµέ-
νων σε νερό πάνω σε νωπό ασβεστοκονίαµα· αλλιώς φρέσκο (το) 2. 
(συνεκδ.) το έργο ζωγραφικής που έγινε µε αυτή την τεχνική. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ιταλ. fresco (βλ. κ. 
φρέσκος)]. 

νωπός, -ή, -ό 1. φρέσκος: ~ κρέας | ψάρια | φρούτα ΑΝΤ. κατεψυγµέ-
νος 2. αυτός που είναι πρόσφατος: ~ ειδήσεις | αναµνήσεις | ψυχικά 
τραύµατα ΑΝΤ. παρωχηµένος 3. (για λουλούδια και καρπούς) αυτός 
που κόπηκε µόλις πρόσφατα ΣΥΝ. φρεσκοκοµµένος ANT. ξερός, µαρα-
µένος 4. (για χώµα) αυτός που έχει πριν από λίγο σκαφτεί: το ~ χώµα 
ΣΥΝ. φρεσκοσκαµµένο χώµα 5. (συνεκδ.) αυτός που δεν έχει ακόµη 
στεγνώσει: ~ ρούχα ΣΥΝ. αστέγνωτος, υγρός ΑΝΤ. στεγνός. — νωπό-
τητα (η) [1889]. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < *νεωπός (µε συγκοπή) < νεο- + -ωπός < ώψ, ώπός 
«όψη, βλέµµα»]. 

νωρίς κ. ενωρίς επίρρ. {νωρίτερα} 1. κοντά στην αρχή χρονικού δια-
στήµατος: ~ το πρωί | το απόγευµα | το βράδυ | το µεσηµέρι ΑΝΤ. αργά 
2. σε χρονικό διάστηµα πριν από τον καθορισµένο, συνηθισµένο ή 
αναµενόµενο χρόνο: ξυπνάει ~ || πάει στη δουλειά του ~|| ο αγώνας 
τελείωσε ~ || έφτασα πιο ~ από σένα· ΦΡ. (α) από νωρίς πριν από τον 
κανονικό, τον συνηθισµένο ή τον αναµενόµενο χρόνο: πιάνω δουλειά 
~ || έµαθα ξένες γλώσσες ~, όταν ήµουν στο δηµοτικό (β) το νωρίτε- 

ρο | το πιο νωρίς το πιο κοντινό µελλοντικό χρονικό σηµείο: το νω-
ρίτερο που µπορείς να παραλάβεις το σακάκι είναι την επόµενη Τρίτη 
ΑΝΤ. το αργότερο (γ) (εµφατ.) νωρίς-νωρίς αρκετά πριν από καθο-
ρισµένο χρονικό σηµείο: ήρθες ~ σήµερα 3. στην αρχή κατάστασης, 
διαδικασίας, αφήγησης, έργου κ.λπ.: ο συγγραφέας µάς προϊδεάζει ~ 
για όσα θα ακολουθήσουν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντόπιος. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
ενωρίς < µτγν. ενωρος «έγκαιρος», συνθ. εκ συναρπα-γής από τη φρ. 
εν épq (κατά τα επιρρ. µέχρις, άχρις)]. 

νώτα (τα) 1. η ραχιαία επιφάνεια τού σώµατος τού ανθρώπου και των 
σπονδυλωτών ζώων ΣΥΝ. πλάτη· ΦΡ. στρέφω τα νώτα (σε κάποιον) 
(τά νώτα εντρέψαι, Ηροδ. 7, 211) (i) δείχνω αποστροφή ή περιφρόνη-
ση για (κάποιον) (ii) εγκαταλείπω τη µάχη, τρέποµαι σε φυγή 2. ΣΤΡΑΤ. 
τα στρατιωτικά τµήµατα που βρίσκονται πίσω από την πρώτη γραµ-
µή τού µετώπου: δέχοµαι επίθεση από τα - ΣΥΝ. µετόπισθεν. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < apX· νώτα (σπάν. εν. νώτον), αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε 
λατ. natis, nates (πληθ.) «γλουτός, -οί», αν και ικανοποιεί σηµασιολο-
γικώς, προϋποθέτει δυσερµήνευτη θεµατική εναλλαγή *na-ti | nö-to]. 

νωτιαίος, -α, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τη σπονδυλική στήλη 
ανθρώπων ή ζώων: ~ γάγγλια | νεύρα- ΦΡ. νωτιαίος µυελός βλ. λ. µυε-
λός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. νωτιαίος < νώτον, βλ. κ. νώτα]. 

νωχέλεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η βραδύτητα, η οκνηρία στο 
σώµα και στον νου ΣΥΝ. νωθρότητα, βραδυκινησία, χαύνωση ΑΝΤ. 
ενεργητικότητα, ζωτικότητα. 

νωχελικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε νωχέλεια: αργές, ~ κινήσεις || ~ 
περίπατος. Επίσης (λόγ.) νωχελής, -ής, -ές [αρχ.]. — νωχελικά 
επίρρ., νωχελικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. νωχελής, αγν. ετύµου. Φαίνεται ότι η λ. νω^ελής έχει 
παρόµοιο µορφολ. σχηµατισµό προς το επίθ. νωθής (βλ. λ. νωθρός), 
καθώς και ότι το ά συνθ. είναι το νε- | νη- στερητ. (βλ. λ. νήνεµος). 
Περαιτέρω, όµως, ανάλυση είναι αβέβαιη, καθώς η σύνδεση µε το θ. 
τού ρ. κέλλω «ελαύνω» δεν τεκµηριώνεται επιστηµονικώς]. 



Ξ 

Ξ, ξ: ξει ή ξι, το δέκατο τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Το γράµµα Ξ είναι µια καινοτοµία τού ελληνικού αλφαβήτου, όπου 
χρησιµοποιήθηκε ιδιαίτερο γράµµα (µονόγραµµα), για να δηλώσει δύο σύµφωνα ή, µάλλον, ένα συµφωνικό σύµπλεγµα, το [ks]. Το ίδιο έγινε 
στην Αρχαία και προκειµένου περί τού ψει (=ps) και τού ζήτα (=zd), καθώς και περί των δασέων συµφώνων (Θ=Λ, φ=ρη, χ=κ1ι). Η 
συχνότητα τής εµφάνισης των συµπλεγµάτων [ks] και [ps] στους χρόνους των ουρανικόληκτων και χειλικόληκτων ρηµάτων και πολλών 
ονοµατικών παραγώγων (διώκ-ω: διώξ-ω, έδίωξ-α - δίωξις - κήρυξ, καλύπ-τω: καλύψω, έκάλυψα - κάλυψις -λαΐλαψ) οδήγησε πιθανότατα στη 
δήλωση τους µε ιδιαίτερο γράµµα (µονόγραµµα), αφού προηγουµένως πέρασαν από διγράµµατες δηλώσεις ([ks] = ΚΣ ή ΧΣ, [ps] = ΠΣ ή 
ΦΣ). Σε αντίθεση µε τα λεγόµενα ανατολικά αλφάβητα (ή «κυανά» στον χάρτη των αλφαβήτων τής Ελληνικής τού Γερµανού Α. Kirchhoff: 
Studien zur Geschichte des Griechischen Alphabets, 1887), όπου το γράµµα Ξ δήλωσε το [ks] (ΞΑΝΘΟΣ) και το γράµµα Χ το δασύ [kh] 
(ΧΑΙΡΕΤΕ), στα δυτικά (ή «κόκκινα») αλφάβητα (Ευβοίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Λοκρίδας, Θεσσαλίας, ΝΑ. Πελοποννήσου, Κεφαλληνίας, 
Ιθάκης, Κ. Ιταλίας κ.ά.) το [ks] δηλώθηκε από το γράµµα Χ (πβ. τα λατ. Xenocrates, Xenophanes, Xenophon κ.λπ. και τα νεότ. αγγλ. 
xenophobia, xerography, xeropthalmia, xerophyte κ.λπ.). Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής ανάγουν την προέλευση τού ξει στο 
βορειοσηµιτικό γράµµα samekh, µε το οποίο συµπίπτουν µορφικά. Είτε ακροφωνικά (s[ame]kh > s-kh > kh-s > ks) είτε µε συµφυρµό των 
αρκτικών γραµµάτων των βορειοσηµιτικών συριστικών γραµµάτων samekh και sin: [säme]kh s[in] > khs > ks προήλθε το ξει τής Ελληνικής 
(το -ει κατά τα πει, φει, χει και ψει), το οποίο µε τον ιωτακισµό πήρε τη µορφή τού ξι όµοια µε τα πι, φι, χι και ψι, που όλα γράφτηκαν 
φωνητικά (µε -ι-). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Ξ, ξ ξει κ. ξι- το δέκατο τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. ξει, αριθµός). 

ξαγι (το) {ξαγ-ιού | -ιών} 1. το κόσκινο ή άλλο δοχείο όµοιας χωρητι-
κότητας, µε το οποίο µετριέται το ποσοστό αλέσµατος που κατακρα-
τεί ο µυλωνάς 2. (συνεκδ.) το ποσοστό αλέσµατος που κατακρατεί ο 
µυλωνάς 3. το ποσό µε το οποίο αµείβεται ο µυλωνάς ΣΥΝ. αλεστικά 
4. µονάδα χωρητικότητας των δηµητριακών 5. µέτρο πυρίτιδας και 
σφαιριδίων για τα κυνηγετικά όπλα 6. το µέτρο που χρησιµοποιείται 
για το ζύγισµα τού µεταξόσπορου και άλλων πολύτιµων αντικειµέ-
νων ισοδυναµεί προς το ένα έκτο τής ουγγιάς. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
έξάγιονκ λατ. exagium «ζυγός, στάθµιση»]. 

ξαγκιστρώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξαγκίστρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 
(αµετβ.) 1. αποσπώ (κάτι) από το αγκίστρι: ~ ψάρι ΣΥΝ. απαγκιστρώ-
νω ANT. αγκιστρώνω 2. ΝΑΥΤ. ξεγαντζώνω, σηκώνω την άγκυρα ♦ 3. 
(µετβ.) (µτφ.) αποδεσµεύω από δύσκολη κατάσταση. — ξανκίστρωµα 
(το). [ΕΤΥΜ. < ξ(ε)- + αγκιστρώνω]. 

ξάγναντα επίρρ. (λαϊκ.) απέναντι, αντίκρυ. 
ξαγνάντεµα (το) {ξαγναντέµ-ατος | -ατα, -άτων} η παρατήρηση ενός 

τόπου από ψηλά. 
ξαγναντεόω ρ. µετβ. {ξαγνάντεψα} παρατηρώ κάτι από ψηλά και σε 

µακρινή απόσταση: απ' το µπαλκόνι τού σπιτιού µου ~ τη θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < ξ(ε)- + αγναντεύω]. 

ξάγναντο (το) το σηµείο από το οποίο µπορεί να έχει κανείς πανο-
ραµική θέα ενός τοπίου. 

ξαγρύπνηµα (το) → ξαγρυπνώ 
ξαγρύπνια (η) η αγρύπνια (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
ξάγρυπνος, -η, -ο αυτός που ξαγρυπνά: έµεινε ~ όλη τη νύχτα από το 

άγχος του. 
ξαγρυπνώ ρ. αµετβ. {ξαγρυπνάς... | ξαγρύπν-ησα, -ηµένος κ. -ισµέ-

νος} µένω άγρυπνος, δεν κοιµάµαι τη νύχτα ΣΥΝ. ξενυχτώ.   — ξα-
γρύπνηµα κ. ξαγρύπνισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ξ(ε)- + αγρυπνώ]. 

ξαδέλφη κ. ξαδέρφη (η) η εξαδέλφη (βλ. λ. εξάδελφος). — (υποκ.) 
ξαδελφούλα κ. ξαδερφούλα (η). 

ξαδέλφι κ. ξαδέρφι (το) {ξαδελφ-ιού | -ιών} ο εξάδελφος. — (υποκ.) 
ξαδελφάκι κ. ξαδερφάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βράχος. 

ξάδελφος [µεσν.] κ. ξάδερφος (ο) ο εξάδελφος. — (υποκ.) ξαδελ-
φούλης κ. ξαδερφούλης (ο). 

ξαίνω ρ. µετβ. {έξανα, ξάσ-τηκα, -µέ\Ός} 1. καθαρίζω µαλλί ή λινάρι, 
ώστε να είναι κατάλληλο για κλώσιµο ΣΥΝ. λαναρίζω 2. χτενίζω τα 
µαλλιά έτσι, ώστε να έχουν µεγαλύτερο όγκο, να φουντώνουν. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που εµφανίζει το θ. ξ- (< *qs-) των ρ. ξέω και ξύνω 
(βλ.λ.) και σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς το ρ. υφαίνω]. 

ξακουσµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι γνωστός σε πολύ κόσµο: 
~ επιστήµονας ΣΥΝ. ονοµαστός, περίφηµος, ξακουστός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φηµισµένος. 

ξακουστός, -ή, -ό [µεσν.] ο ξακουσµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. 
ξακρίδι (το) {ξακριδ-ιού | -ιών} 1. το πρώτο και το τελευταίο σανίδι 

κορµού δέντρου, ο οποίος πριονίστηκε κατά µήκος 2. το κοµµάτι που 
αφαιρείται από τα άκρα µεγάλου τεµαχίου (φύλλου χαρτιού, υφά-
σµατος, δέρµατος κ.λπ.) 3. (µτφ.) το άχρηστο υπόλειµµα ΣΥΝ. απόρ-
ριµµα. [ΕΤΥΜ. < ξακρίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

ξακρίζω ρ. µετβ. {ξάκρισ-α, -µένος} 1. κόβω τις περιττές άκρες ενός 
αντικειµένου: ~ βιβλίο | ύφασµα ΣΥΝ. (λόγ.) ακροτοµώ· (σπάν.) 2. 
παίρνω (κάποιον) παράµερα, για να του µιλήσω ΣΥΝ. ξεµοναχιάζω 3. 

παραµερίζω (κάτι) ως περιττό. — ξάκρισµα (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < ξ(ε)- + ακρίζω < άκρο]. 

ξαλαφρώνω κ. ξελαφρωνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξαλάφρω-σα, -θηκα, -
µένος} ♦ (µετβ.) 1. απαλλάσσω (κάποιον) από ένα βάρος, κάνω ελα-
φρύτερο το φορτίο του: δώσε µου τη µία τσάντα, να σε ξαλαφρώσω 
2. (µτφ.-λαϊκ.) αφαιρώ από κάποιον κάτι πολύτιµο που έχει επάνω 
του (πορτοφόλι, χρήµατα, κόσµηµα κ.ά.): ένας πορτοφολάς που ξαλά-
φρωνε τις τσέπες των επιβατών τού λεωφορείου || διάφοροι επιτήδειοι 
προσπαθούν να σας ξαλαφρώσουν το πορτοφόλι ♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι 
ελαφρύτερος: έχασα µερικά κιλά και ξαλάφρωσα 4. απαλλάσσοµαι 
από ψυχικό βάρος: ξαλάφρωσε η ψυχή | ο νους απ' τις σκοτούρες | τα 
βάσανα || τα είπα και ξαλάφρωσα 5. ανακουφίζοµαι από σωµατικό 
πόνο: έκανα την ένεση και ξαλάφρωσα 6. (ειδικότ.) ανακουφίζοµαι 
κάνοντας τη σωµατική µου ανάγκη: πήγε στην τουαλέτα και 
ξαλάφρωσε. — ξαλάφρωµα κ. ξελάφρωµα (το), ξαλάφρωση (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξ(ε)- + άλαφρώνω < έλαφρώνω]. 

ξαλµυρίζω ρ. -> ξαρµυρίζω 
ξαµολώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ξαµολάς... | ξαµόλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµέ-

νος} (λαϊκ.) 1. αφήνω (κάποιον/κάτι) ελεύθερο να ορµήσει εναντίον 
άλλου: ξαµόλησε τα σκυλιά να τους κατασπαράξουν ANT. συγκρατώ, 
συµµαζεύω 2. (ειδικότ.) στέλνω (κάποιον) επειγόντως να κάνει (κάτι): 
ξαµόλησε τους εισπράκτορες να µαζέψουν όλες τις οφειλές 3. (µεσο-
παθ. ξαµολιέµαι) (α) ορµώ ακάθεκτος: ξαµολήθηκαν να βρουν τον κα-
ταζητούµενο || ξαµολήθηκαν τα λαγωνικά τής εφορίας στην αγορά (β) 
ξεκινώ βιαστικά. [ΕΤΥΜ. < ξ(ε)- + αµολώ]. 

ξαµώνω ρ. {ξάµωσα} (λαϊκ.) 1. (α) πλησιάζω κάποιον (συνήθ. απειλη-
τικά) (β) απειλώ κάποιον µε σηκωµένο το χέρι, ετοιµάζοµαι να χει-
ροδικήσω 2. ορµώ, επιτίθεµαι 3. σηµαδεύω 4. βάζω σκοπό, προσπαθώ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < εξαµονΙ άξαµον (< λατ. examen «εξέταση, στάθµιση») 
+ παραγ. επίθηµα -ώνω]. 

ξανά επίρρ.· πάλι, άλλη µια φορά, εκ νέου: να µην πας ~ σε αυτό το 
κατάστηµα || ρωτώ | µιλώ | τρώω - || (ως εντολή ή παράκληση για 
επανάληψη): ο γυµναστής τους είπε, αφού έκαναν την άσκηση: ~ ! || 
το κοινό φωνάζοντας απαιτούσε: ~! ΦΡ. (α) (εµφατ.) ξανά και ξανά ε-
πανειληµµένα, συνέχεια: δεν µπορώ να ακούω ~ τις ίδιες υποσχέσεις 
από τους πολιτικούς· βαρέθηκα πια! (β) ξανά-µανά για κάτι που επα-
ναλαµβάνεται συχνά και ενοχλητικά: «συνεντεύξεις στις εφηµερίδες 
και τα περιοδικά, ρεπορτάζ και δηλώσεις στην τηλεόραση και ~ συ-
νεντεύξεις, ρεπορτάζ και δηλώσεις...» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < προθ. εξ + άνά, κατ' απόσπαση από συνθ. λ. (µε σίγη-
ση τού αρχικού άτονου ε-), πβ. έξ-ανα-στρέφω - ξανα-στρέφω, όπου 
το ξανά- θεωρήθηκε αυτοτελές µόρφηµα]. 

ξανά- κ. ξανά- κ. ξαν- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. επανά-
ληψη: ξανα-γράφω, ξανα-κτυπώ, ξανα-βάφω, ξανα-σµίξιµο 2. επι-
στροφή σε προηγούµενη θέση, κατάσταση, χρονικό σηµείο κ.λπ.: ξα-
να-γυρνώ, ξαν-αρχίζω || γιατί ξανάρθες; [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μεσν. 
και Ν. Ελληνικής, για το οποίο βλ. λ. ξανά]. 

ξαναβγόζω ρ. µετβ. {ξανάβγαλα} 1. βγάζω και πάλι · 2. εκδίδω εκ 
νέου: ~ βιβλίο | περιοδικό ΣΥΝ. επανεκδίδω. 

ξαναβλέπω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξαναείδα κ. ξανάδα) 1. συναντώ (κά-
ποιον) πάλι: θα σε ξαναδώ µετά, γι' αυτό δεν σε χαιρετώ || αν µε ξα-
ναδεί, να µου γράψει! || φύγε και να µη σε ξαναδώ µπροστά µου! · 2. 
ξαναβρίσκω την όραση µου · 3. (µτφ.) σκέφτοµαι, εξετάζω ή µελετώ 
(κάτι) για δεύτερη φορά: ήθελε να ξαναδεί τα χειρόγραφα του, πριν 
τα δώσει στο τυπογραφείο. 



ξανάβω 1209 ξανθός 
 

ξανάβω ρ. αµετβ. {ξάν-αψα, -αµµένος} 1. παθαίνω έξαψη: ξάναψα απ' 
το τρέξιµο || γιατί είσαι έτσι ξαναµµένος; ΣΥΝ. αναψοκοκκινίζω 2. 
καταλαµβάνοµαι από οργή, εξοργίζοµαι. [ΕΤΥΜ. < ξ(ε)- + ανάβω]. 
ξαναγεννιέµαι ρ. αµετβ. {ξαναγεννή-θηκα, -µένος} 1. γεννιέµαι για 
δεύτερη φορά 2. (µτφ.) ξαναβρίσκω τις δυνάµεις, ανακτώ τη ζωντά-
νια µου: απολαµβάνοντας τη µαγεία τής φύσης ξαναγεννήθηκα ΣΥΝ. 
αναζωογονούµαι, αναγεννώµαι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ξαναγεννώ < µτγν. έξαναγεννώµαι < εξ- + àva- + 
γεννώ | -ώµαι]. ξαναγίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] {ξανάγινα κ. 
ξαναγίνηκα κ. ξα-ναγένηκα) 1. γίνοµαι πάλι, επαναλαµβάνοµαι: 
τέτοιο ειδεχθές έγκληµα δεν ξανάγινε ποτέ 2. δηµιουργούµαι ξανά, 
ξαναφτειάχνοµαι: πρόσεχε το, γιατί αν χαλάσει, δεν ξαναγίνεται ΣΥΝ. 
αναπλάθοµαι 3. επανέρχοµαι στην προηγούµενη µου κατάσταση: ~ 
επιµελής | οικονόµος 4. αναγεννιέµαι, αναζωογονούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. ξαναεπαναλαµβάνω ρ. µετβ. (καταχρ.-επιτατ.) λέω (κάτι) 
ξανά. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. επαναλαµβάνω. ξαναζωντανεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{ξαναζωντάνεψα} ♦ (µετβ.) 1. ξαναφέρνω (κάποιον/κάτι) στη ζωή ΣΥΝ. 
ανασταίνω 2. (µτφ.) ξαναφέρνω στον νου µου (κάτι): αυτές οι εικόνες 
ξαναζωντάνεψαν στη µνήµη µας τα γεγονότα τής επανάστασης ΣΥΝ. 
αναθυµούµαι ♦ (αµετβ.) 3. επανακτώ τη ζωντάνια µου ΣΥΝ. 
ανανεώνοµαι, αναζωογονούµαι 4. ξανάρχοµαι στη µνήµη ή 
επαναλαµβάνοµαι µε παρόµοιο τρόπο: µε τον νέο σεισµό 
ξαναζωντανεύουν σκηνές τρόµου.  — ξαναζωντάνε-µα (το). ξανακούω 
ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξανάκουσ-α, -τηκα} ♦ 1. (µετβ.) ακούω, 
πληροφορούµαι για δεύτερη φορά· ΦΡ. πού ξανακούστηκε; είναι πρω-
τάκουστο: - να κατηγορείται κάποιος, επειδή είναι τίµιος; ♦ 2. (αµετβ.) 
αποκτώ την ακοή µου. ξανά κτίζω ρ. -> ξαναχτίζω ξανά κτυπώ ρ. → 
ξαναχτυπώ 
ξαναλέ(γ)ω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξανάπα κ. ξαναείπα) λέω για δεύτερη ή 
πολλοστή φορά, επαναλαµβάνω·   ΦΡ. τα ξαναλέµε θα ξανασυζητή-
σουµε το θέµα (λέγεται και ως απλός αποχαιρετισµός). ξάναµµα (το) 
{ξανάµµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) η έξαψη (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < ξανάφτω < αρχ. εξανάπτω < εξ- + άνάπτω]. 
ξαναµµένος, -η, -ο → ξανάβω 
ξανανιώνω ρ. αµετβ. {ξανάνιω-σα, -µένος} 1. νιώθω πάλι νέος, αι-

σθάνοµαι ακµαίος ΣΥΝ. αναζωογονούµαι 2. ανανεώνοµαι ηθικά, ψυ-
χικά, πνευµατικά. — ξανάνιωµα (το). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < ξανανεώνω < µτγν. εξανανεουµαι, ίδια σηµ., < εξ- + 
άνανεοΰµαι (βλ. κ. ανανεώνω)]. ξανανταµώνω ρ. µετβ. {ξαναντάµω-
σα, -θηκα} ανταµώνω, συναντώ 
ξανά (κάποιον). ξαναπάω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξαναπήγα} ♦ (αµετβ.) 1. 
πηγαίνω πάλι (κάπου) ξαναπηγαίνω: δεν ~ σχολείο! ♦ (µετβ.) 2. 
επαναλαµβάνω (κάτι): ξαναπάµε το τραγούδι όλοι µαζί; ξαναπιάνω ρ. 
µετβ. [µεσν.] {ξανάπιασα} 1. πιάνω (κάτι) ξανά 2. (µτφ.) 
συλλαµβάνω εκ νέου (κάποιον): τον ξανάπιασε η αστυνοµία, αυτή τη 
φορά για κλοπή 3. αρχίζω να ασχολούµαι ξανά µε (κάτι που είχα 
αφήσει): ξανάπιασε την κηπουρική. ξαναρχίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
[µεσν.] {ξανάρχισα} ♦ 1. (µετβ.) ξεκινώ πάλι (κάτι από την αρχή): ~ 
τη δουλειά ♦ 2. (αµετβ.) αρχίζω πάλι: ξανάρχισαν οι φωνές και οι 
καβγάδες. ξαναρχινώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξαναρχινάς... | 
ξαναρχίνησα} 
(λαϊκ.) ξαναρχίζω. — ξαναρχίνισµα (το). ξανάρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. 
[µεσν.] {ξανάρθα κ. ξαναήρθα) έρχοµαι πάλι ΣΥΝ. επιστρέφω, 
επανέρχοµαι ΑΝΤ. ξαναφεύγω.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. ξανασαίνω 
ρ. αµετβ. {ξανάσανα} 1. ξαναπαίρνω αναπνοή, σταµατώ να ασθµαίνω 
2. ξεκουράζοµαι, βρίσκοµαι σε κατάσταση ανάπαυσης και ηρεµίας. 
— ξανάσασµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < ξ(ε)- + ανασαίνω]. ξανάστροφος, 
-η, -ο 1. ανάστροφος (βλ.λ.), αναποδογυρισµένος 2. ξανάστροφη (η) 
(α) η αντίθετη (από την παλάµη) πλευρά (τού χεριού): τον χτύπησε µε 
την ~ τού χεριού του (β) (συνεκδ.) το ράπισµα που δίνεται µε τη ράχη 
τής παλάµης: θα φας καµιά ~ και θα δεις τον ουρανό σφοντύλι ΣΥΝ. 
ανάποδη. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < έξανάστροφος < αρχ. έξαναστρέφω «αναποδογυρίζω» 
< εξ- + άνα- + στρέφω]. 

ξανατρέχω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξανάτρεξα} 1. αρχίζω να τρέχω ξανά 2. 
ΑΘΛ. ξαναπαίρνω µέρος σε αγώνα δρόµου, τρέχω πάλι και γενικότ. 
λαµβάνω πάλι µέρος σε αθλητικούς αγώνες: µετά τον τραυµατισµό 
του φοβήθηκε ότι δεν θα ξανατρέξει || στα 35 του χρόνια αποφάσισε 
να ξανατρέξει. 

ξαναφαίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] {ξαναφάνηκα} παρουσιάζοµαι, 
εµφανίζοµαι ξανά: «δεν χάνοµαι στα τάρταρα, µονάχα ξαποσταίνω | 
στη ζωή ~ και λαούς ανασταίνω» (Κ. Παλαµάς) || δεν ξανα-φάνηκε 
στο µαγαζί. 

ξανάφτω ρ. αµετβ. [µεσν.] ξανάβω (βλ.λ.). 
ξαναχτίζω κ. ξανακτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξανάχτισ-α, -τηκα, -µένος) 

1. χτίζω εκ νέου οικοδόµηµα, το οποίο γκρεµίστηκε ΣΥΝ. ανοικοδοµώ 
2. κάνω µια πόλη να ξαναβρεί την ακµή της. 

ξαναχτυπώ κ. ξανακτυπώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξαναχτυπάς... | 
ξαναχτύπ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (µετβ.) χτυπώ (κάποιον) 
ξανά ♦ (αµετβ.) 2. προβαίνω και πάλι σε (συνήθ. παράνοµη ή κατα-
κριτέα) πράξη, ενέργεια: οι ληστές ξαναχτύπησαν || ο υπουργός ξα-
ναχτύπησε µε νέες εµπρηστικές δηλώσεις 3. (για φυσικό φαινόµενο) 
συµβαίνω ξανά (µε σοβαρές επιπτώσεις): ο εγκέλαδος ξαναχτύπησε 
στην Καλαµάτα. 

ξανεµίζω ρ. → εξανεµίζω 
ξανθαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξάνθυνα} ♦ (µετβ.) 1. (α) βάφω 

κάτι ώστε να αποκτήσει ξανθό χρώµα: ξάνθυνε τα µαλλιά της (β) 
κάνω κάτι να αποκτήσει ανοιχτό χρώµα: τσιγαρίστε τα κρεµµύδια, 
ώσπου να ξανθύνουν ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι ξανθός: µικρός ήταν µε-
λαχρινός, τώρα που µεγάλωσε ξάνθυνε. 

Ξανθή (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ < επίθ. 
ξανθός, πβ. αρχ. Ξάνθη]. 

Ξάνθη (η) πόλη τής Θράκης, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νο-
µός Ξάνθης). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. πόλη, που φαίνεται να ταυτίζεται µε την αρχ. Ξάνθεια, 
αν και τίποτε δεν παραδίδεται για την ιστορία της µέχρι τον 14ο αι. 
Η αρχ. Ξάνθεια ήταν θρακική πόλη των Κικόνων, που ονοµάζονταν 
επίσης Ξάνθιοι. Βλ. λ. ξανθός]. 

ξανθίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ξάνθισ-α, -µένος} ξανθαίνω (βλ.λ.). 
— ξάνθισµα (το) [αρχ.]. 

Ξανθίππη (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., θηλ. τού Ξάνθιππος < ξανθός + ίππος]. 

ξανθογένης (ο) [µεσν.] {ξανθογένηδες} πρόσωπο που έχει ξανθά γέ-
νια. 

ξανθοκόκκινος, -η, -ο [1809] 1. αυτός που έχει χρώµα ανάµεσα στο 
ξανθό και το κόκκινο: ~ άλογο ΣΥΝ. πυρρός 2. αυτός που έχει µαλλιά 
ξανθά και δέρµα κοκκινωπό. 

ξανθοκυανωπία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η πάθηση τής όρασης που χα-
ρακτηρίζεται από αδυναµία διακρίσεως τού κίτρινου και τού γαλά-
ζιου χρώµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. xanthocyanopia]. 

ξανθοµάλλης, -α, -ικο {ξανθοµάλληδες} αυτός που έχει ξανθά µαλ-
λιά. Επίσης ξανθόµαλλος, -η, -ο. 

ξανθόµαλλου (η) {ξανθοµαλλούδες} (λαϊκ.) η γυναίκα που έχει ξαν-
θά µαλλιά. Επίσης ξανθοµαλλούσα [µεσν.] 

ξανθοµούστακος, -η, -ο αυτός που έχει ξανθό µουστάκι. 
ξανθοπώγων (ο) {ξανθοπώγ-ωνος, -ωνα | -ωνες, -ώνων} (λόγ.) αυτός 
που έχει ξανθά γένια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ξανθός + πώγων «γενειάδα» 
(βλ.λ.)]. 

ξανθός, -ή/-ιά, -ό 1. (για µαλλιά και τρίχες) αυτός που έχει χρώµα 
ανοιχτό κίτρινο ή ωχρό σαν το χρώµα τού χρυσού ή των σταχυών: ~ 
γε'νια | µαλλιά | ανταύγειες || «πάνω στην άµµο την ξανθή γράψαµε 
τ'όνοµα της» (Γ. Σεφέρης) ΣΥΝ. χρυσαφής, κιτρινωπός, (λαϊκ.) ρούσος 
2. (συνεκδ.) αυτός που έχει ξανθά µαλλιά: «τις άλλες τα 'µπλεξα κι 
εγώ µε µια ξανθιά µικρούλα» (λαϊκ. τραγ.) || (ως ουσ.) ανέκδοτα για 
ξανθές || εντυπωσιακή ξανθιά || ξανθιές και µελαχρινές || οι άντρες 
προτιµούν τις -■ ΦΡ. ξανθό γένος οι Ρώσοι: θα µας σώσει, λέγανε, το 
~ τού Βορρά 3. (για πράγµατα) αυτός που έχει χρυσοκίτρινο χρώµα: 
~ µέλι | µπίρα | σταφίδα 4. ξανθό (το) το ίδιο το χρυσοκίτρινο (ξαν-
θό) χρώµα. — ξανθότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ·> αγν· ετύµου. Η σύνδ. µε το λατ. cânus «λευκός, υπόλευ-
κος» παρουσιάζει µορφολ. και σηµασιολ. δυσχέρειες, ενώ εξίσου 
αναπόδεικτη παραµένει και η συσχέτιση µε το ετρουσκ. zamOic «χρυ-
σωπός, χρυσίζων» (πβ. κ. την ονοµασία Ξάνθος τού ποταµού τής 
Τροίας Σκαµάνδρου, που υποτίθεται ότι χρύσιζε τα µαλλιά των λου- 

 

ξανα- α συνθετικό 

ξανα-ανεβαίνω ρ. 
ξανα-ανοίγω ρ. ξαν-
αποκτώ ρ. ξανα-βάζω 
ρ. ξανα-βάφω ρ. ξανα-
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ξανα-νιώθω ρ. ξανα-παθαίνω 
ρ. ξανα-παίρνω ρ. ξανα-
παντρεµένος, -η, -ο ξανα-
παντρεύοµαι ρ. ξανα-
παρακαλώ ρ. ξανα-πατώ ρ. 
ξανα-πειράζω ρ. ξανα-περνώ 
ρ. ξανα-πέφτω ρ. ξανα-
πηγαίνω ρ. 

ξανα-πίνω ρ. ξανα-
πληρώνω ρ. ξανα-
πολεµώ ρ. ξανα-
πουλώ ρ. ξανα-
προβάλλω ρ. ξανα-
προσπαθώ ρ. ξανα-
ρίχνω ρ. ξανα-ρωτώ 
ρ. ξανα-σηκώνοµαι ρ. 
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ξανα-φορώ ρ. ξανα-
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φτειάχνω ρ. ξανα-
φυσώ ρ. ξανα-
φυτεύω ρ. ξανα-
χορεύω ρ. ξανα-
χτίζω ρ. ξανα-χύνω 
ρ. ξανα-ψηφίζω ρ. 
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οµένων σε αυτόν). ∆εν αποκλείεται να πρόκειται για προελληνική λ. 
πελασγικής προελ.]. 

ξανθότριχος, -η, -ο αυτός που έχει ξανθές τρίχες ΣΥΝ. ξανθόµαλλος. 
Επίσης ξανθοτρίχης, -α, -ικο. 

ξανθούλης (ο) {ξανθούληδες), ξανθούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (συ-
νήθ. χαϊδευτ.) πρόσωπο µε ξανθά µαλλιά. — ξανθούλικος, -η | -ια, -
ικο, ξανθούλι (το). 

ξανθοφύλλη (η) [1888] {χωρ. πληθ.} κίτρινη ή πορτοκαλόχρωµη χρω-
στική ουσία, συγγενής προς τη χλωροφύλλη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. xanthophylle]. 

ξανθοψία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση τής όρασης, 
κατά την οποία τα αντικείµενα φαίνονται κίτρινα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. xanthopsie]. 

ξάνθωµα (το) (ξανθώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. το καλοήθες ογκίδιο 
χρυσοκίτρινου χρώµατος, που παρουσιάζεται κυρ. στους αγκώνες, 
στα γόνατα, στο τριχωτό τής κεφαλής και στους τένοντες, ως αποτέ-
λεσµα τοπικής διαταραχής τού µεταβολισµού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. xanthoma]. 

ξανθωπός, -ή, -ό αυτός που είναι κάπως ξανθός. [ΕΤΥΜ; 
µτγν. < ξανθός + παραγ. επίθηµα -ωπός (βλ.λ.)]. 

ξανοίγω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξάνοι-ξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
ανοίγω διάπλατα: ~ πόρτες | παράθυρα 2. (για χρώµα) κάνω πιο ανοι-
χτό: ξάνοιξε το κόκκινο µε λίγο άσπρο ♦ 3. (αµετβ.) γίνοµαι αίθριος 
και διαυγής: ξάνοιξε ο ουρανός σήµερα ΣΥΝ. καθαρίζω, ξαστερώνω 
ANT. θολώνω, συννεφιάζω 4. (µεσοπαθ. ξανοίγοµαι) (α) εξωτερικεύω 
σε κάποιον µύχιες σκέψεις και συναισθήµατα: µην ξανοίγεσαι σε 
αγνώστους ΣΥΝ. εκµυστηρεύοµαι (β) (µτφ.) επεκτείνω τη δραστηριό-
τητα µου σε τοµείς που υπερβαίνουν τις αντικειµενικές µου δυνατό-
τητες: ξανοίχτηκε πολύ στην επιχείρηση και χρεωκόπησε (γ) ξοδεύω 
περισσότερα από όσα µου επιτρέπουν οι οικονοµικές µου δυνατότη-
τες: µην ξανοίγεσαι τόσο, γιατί θα µείνεις άφραγκος! (δ) βγαίνω στα 
ανοιχτά, αποµακρύνοµαι από την ακτή: ξανοίχτηκαν στο πέλαγος || 
ξανοίχτηκε στη θάλασσα και παραλίγο να πνιγεί. — ξάνοιγµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έξανοίγω (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ε-) < εξ-
+ ανοίγω]. 

ξάνσις (η) -+ ξάσιµο 
ξαντήρΐΌ (το) {ξαντηρί-ου | -ων} το εργοστάσιο στο οποίο ξαίνεται 

µαλλί ή λινάρι. [ΕΤΥΜ. < ξαίνω + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. υφαν-
τήριο]. 

ξάντης (ο) {ξαντών}, ξάντρια (η) (σηµ. 1) {δύσχρ. ξαντριών) 1. εργάτης 
που ξαίνει 2. το εργαλείο µε το οποίο ξαίνουν ΣΥΝ. λανάρα. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < ξαίνω (βλ.λ.)]. 

ξαντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στο λανά-
ρισµα ή στον ξάντη: ~ µηχανή 2. ξαντική (η) η τέχνη τού λαναρίσµα-
τος 3. ξαντικά (τα) η αµοιβή τού ξάντη. 

ξαντός, -ή, -ό 1. αυτός που τον έχουν ξάνει ΣΥΝ. λαναρισµένος 2. ξα-
ντό (το) (α) κοµµάτι από παλιό λινό ύφασµα, που χρησιµοποιείται 
για την επίδεση τραυµάτων ή πληγών αντί για γάζα (β) κουρέλι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ξαίνω]. 

ξάπλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) 1. η αναπαυτική και νωχελική κα-
τάκλιση 2. η ροπή ή η συνήθεια για ανάπαυση: παιδιά τής ~ και τής 
µάσας ΣΥΝ. ραχάτι, χουζούρν ΦΡ. ρίχνω ξάπλες (ί) αναπαύοµαι, ξε-
κουράζοµαι (ii) τεµπελιάζω 3. (ως επίρρ.) σε κατάκλιση: βάλ'το ~ για 
να µην πέσει ΣΥΝ. ξαπλωτά, πλαγιαστά. [ΕΤΥΜ; < ξαπλώνω 
(υποχωρητ.)]. 

ξαπλάρω ρ. αµετβ. {ξάπλαρα} (λαϊκ.) ξαπλώνω (για ύπνο ή ξεκούρα-
ση). 

ξαπλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξάπλω-σα, -θηκα, -µένος) ♦ (αµετβ.) 1. πέ-
φτω στο κρεβάτι για ύπνο ή ξεκούραση: τι ώρα ξαπλώνεις το βράδυ; || 
πάµε να ξαπλώσουµε 2. βρίσκοµαι σε πλαγιαστή θέση ή πέφτω σε 
θέση ανάσκελα ή ελαφρώς ανασηκωµένος: ~ στην άµµο | στο γκαζόν 
| στον καναπέ | στο χαλί ♦ (µετβ.) 3. απλώνω (κάποιον/κάτι) σε µήκος 
και πλάτος: ξάπλωσε το µωρό στην κούνια || τον ξάπλωσαν στο φο-
ρείο · 4. πυροβολώ ή χτυπώ (κάποιον) και τον ρίχνω στο έδαφος: µε 
τρεις ντουφεκιές τον ξάπλωσε στο χώµα || του 'ρίξε µια µπουνιά και τον 
ξάπλωσε χάµω. — ξάπλωµα (το) [µεσν.] κ. ξαπλωσιά (η). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. έξαπλώ (-όω) (βλ. κ. εξαπλώνω)]. ξαπλώστρα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} το κάθισµα, η πολυθρόνα, όπου κάθεται κάποιος 
αναπαυτικά ΣΥΝ. σεζλόνγκ. 
[ΕΤΥΜ < ξαπλώνω (αόρ. ξάπλωσα) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. σκο-
τώσ-τρα]. ξαπλωτός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που είναι ξαπλωµένος, που 
έχει πλαγιάσει. — ξαπλωτά επίρρ. ξαποσταίνω ρ. αµετβ. {ξαπόστα-
σα, -µένος} βρίσκοµαι σε κατάσταση ανάπαυσης, ξεκούρασης: κάνε 
ένα διάλειµµα, να ξαποστάσεις || «η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει | δεν τη 
σκιάζει φοβέρα καµιά ! µόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει | και ξανά προς τη 
δόξα τραβά» (εµβατήριο) ΣΥΝ. ξεκουράζοµαι. — ξαπόσταµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξ(ε)- + άποσταίνω (βλ.λ.)]. ξαποστελνω ρ. µετβ. 
{ξαπόστ-ειλα, -αλµένος} 1. (κυριολ.) στέλνω (κάποιον/κάτι) µακριά 
2. (κακόσ.) διώχνω, αποπέµπω (κάποιον): κοίταξε να ξαποστείλεις 
αυτό τον ενοχλητικό τύπο, όταν έρθει || τον ξαπόστειλα, µην ανησυχείς. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ξαποστέλλω < µτγν. έξαποστέλλω < εξ + αποστέλλω]. 
ξαραχνιαζω ρ. µετβ. {ξαράχνιασ-α, -τηκα, -µένος} βγάζω τους ιστούς 
τής αράχνης από διάφορες επιφάνειες: - τοίχους | γωνίες | ταβάνια. — 
ξαράχνιασµα (το). ξαρµατώνω ρ. µετβ. {ξαρµάτω-σα, -θηκα, -µένος) 
1. αφαιρώ τον οπλισµό (κάποιου) ΣΥΝ. παροπλίζω, αφοπλίζω 2. (για 
πλοίο) αφαιρώ τα πανιά και τα άρµενα. — ξαρµάτωµα (το). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξ(ε)- + αρµατώνω]. 
ξαρµάτωτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν έχει ή δεν φέρει οπλισµό 

ΣΥΝ. άοπλος, παροπλισµένος 2. (για πλοίο) αυτός που δεν είναι κα-
τάλληλα εξοπλισµένος 3. (µτφ.) αυτός που δεν µπορεί να υπερασπι-
στεί τον εαυτό του σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του ΣΥΝ. ανυπε-
ράσπιστος. 

ξαρµυρίζω κ. ξαλµυρίζω ρ. µετβ. {ξαρµύρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) 
αφαιρώ την άρµη: - τυρί | µπακαλιάρο ΣΥΝ. αφαλατώνω. — ξαρµύ-
ρισµα κ. ξαλµύρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < *εξ-αλµυρ-ίζω (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ε- και αφο-
µοίωση τού -λ- προς το -ρ-) < εξ- + αλµυρός, πβ. µτγν. εξαλµίζω < εξ-
+ -αλµίζω < άλµη]. 

ξαρραβωνιάζω ρ. µετβ. {ξαρραβώνιασ-α, -τηκα, -µένος} χαλάω, δια-
λύω αρραβώνα. 

ξάρτι (το) {ξαρτ-ιού | -ιών) 1. (συνήθ. στον πληθ.) ΝΑΥΤ. (α) τα σχοινιά 
που είναι δεµένα σε σταθερά σηµεία και στηρίζουν τα πανιά και τα 
κατάρτια ιστιοφόρου (β) τα σχοινιά ή τα συρµατόσχοινα που δένο-
νται από τον ιστό στις πλευρές τού πλοίου για να τον στηρίζουν ΣΥΝ. 
επίτονοι 2. τα σκοινιά που συνδέουν τις ακτίνες τού ανεµόµυλου µε 
το κέντρο τού άξονα. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. εξάρτιον< εξαρτώ (·άω) «κρεµώ, στηρίζω» (αρχ. 
έξαρτώµαι)]. 

ξάσιµο (το) {ξασίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το να ξαίνει (κανείς) (κάτι): 
το ~ τού µαλλιού ΣΥΝ. λανάρισµα 2. η αύξηση τού όγκου τού χτενί-
σµατος ή µιας τούφας µαλλιών ΣΥΝ. κρεπάρισµα. Επίσης (λόγ.) ξάν-
σ«ς (η) [µτγν.] {ξάνσεως} (σηµ. 1). 

ξάσµα (το) {ξάσµ-ατος | -ατα, -άτων) (λαϊκ.) το µαλλί που το έχουν 
ξάνει, που έχει λαναριστεί. [ΕΤΥΜ αρχ. < ξαίνω (βλ.λ.)]. 

ξασπρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξάσπρισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) δίνω σε 
(κάτι) λευκό χρώµα: ~ λερωµένα ρούχα ΣΥΝ. λευκαίνω ♦ 2. (αµετβ.) 
ξεθωριάζω: τα ρούχα ξάσπρισαν από τον ήλιο. — ξάσπρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ξ(ε)- + ασπρίζω]. 

ξασπρουλιάρης (ο) {ξασπρουλιάρηδες}, ξασπρουλιάρα (η) αυτός 
που έχει έντονο άσπρο χρώµα, που έχει ξεθωριάσει ΣΥΝ. ξεθωρια-
σµένος, ξασπρισµένος. Επίσης ξαοπρουλιάρικος, -η, -ο. 

ξάστερα επίρρ. [µεσν.] 1. µε σαφήνεια, καθαρά: δεν µιλάει ~, τρώει 
συλλαβές 2. χωρίς υποκριτικές περιστροφές, χωρίς υπεκφυγές: µίλα 
καθαρά και ~ ΣΥΝ. ειλικρινά, ανυπόκριτα, σταράτα. 

ξαστεριά (η) [µεσν.] 1. η κατάσταση τού έναστρου και ασυννέφια-
στου ουρανού: «πότε θα κάµει ~, πότε θα φλεβαρίσει» (ριζίτικο τραγ.) 
2. (συνεκδ.) η διαυγής και ανέφελη νύχτα ΣΥΝ. αστροφεγγιά. 

ξάστερος, -η, -ο 1. (για τον ουρανό) αυτός που δεν έχει σύννεφα, αυ-
τός που είναι καθαρός και φαίνονται τα αστέρια ΣΥΝ. έναστρος, ανέ-
φελος, ασυννέφιαστος, αίθριος 2. (συνεκδ.) αυτός που χαρακτηρίζε-
ται από διαύγεια και καθαρότητα: το νερό τής πηγής είναι ~3. (µτφ.) 
αυτός που είναι σαφής και ειλικρινής: ~ λόγια ΣΥΝ. ανυπόκριτος, 
απροσποίητος ANT. υποκριτικός, υστερόβουλος, ανειλικρινής. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξ(ε)- + -αστέρος < αστέρι]. 

ξαστερώνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξαστέρω-σα, -µένος} 1. (για τον ουρανό 
ή για καιρό) γίνοµαι ξάστερος ΣΥΝ. καθαρίζω, ξανοίγω ANT. θολώνω, 
συννεφιάζω 2. (µτφ.) γίνοµαι διαυγής: ξαστέρωσε το µυαλό µου 
ΣΥΝ. ξεθολώνω. — ξαστέρωµα (το). 

ξαστοχώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξαστοχ-άς κ. -είς... | ξαστόχησα} ♦ 1. 
(αµετβ.) πέφτω έξω από τον στόχο· (συνήθ. µτφ.) πέφτω έξω σε σχέση 
µε αυτό που αποτελεί πραγµατικότητα, αλήθεια ή επιδίωξη: «ήµουν 
κι εγώ στον πόλεµο τοξότης- το ριζικό µου, ενός ανθρώπου που ξα-
στόχησε» (Γ. Σεφέρης) ΣΥΝ. σφάλλω, αστοχώ ♦ 2. (µετβ.) (λογοτ.) λη-
σµονώ: «τρέµ' η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό της» (∆. Σολω-
µός). — ξαστόχηµα (το) κ. ξαστοχιά (η). [ΕΤΥΜ; < µεσν. ξαστοχώ < 
ξ(ε)- + αστοχώ]. 

ξαφνιάζω ρ. µετβ. {ξάφνιασ-α, -τηκα, -µένος) 1. προξενώ (σε κάποιον) 
αµηχανία, φόβο ή έκπληξη ενεργώντας µε απροσδόκητο τρόπο: µε 
ξάφνιασε η νυχτερινή του επίσκεψη || η απόφαση σου να εγκαταλεί-
ψεις τις σπουδές σου, µας ξάφνιασε όλους || ξαφνιάστηκα από την 
απροσδόκητη εξέλιξη || µας ξάφνιασε ευχάριστα το νέο του µυθιστό-
ρηµα 2. προκαλώ πόνο από απότοµη κίνηση τού σώµατος. — ξάφ-
νιασµα κ. ξάφνισµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ξαφνίζω < έξαφνίζω (µε σίγηση τού αρχικού άτονου 
έ-) < έξαφνα (βλ.λ.)]. 

ξάφνιασµα (το) → ξαφνιάζω 
ξαφνικός, -ή, -ό 1. αυτός που συµβαίνει χωρίς να το περιµένει κανείς: 

~ βροχή | φωτιά | θάνατος | µπόρα | αναστάτωση ΣΥΝ. απροσδόκητος, 
αιφνίδιος ANT. αναµενόµενος, προσδοκώµενος 2. ξαφνικό (το) το µη 
αναµενόµενο και συχνά δυσάρεστο συµβάν. — ξαφνικά επίρρ. 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < έξαφνικός (µε σίγηση τού αρχικού άτονου έ-) < έξαφ-
να (βλ.λ.)]. 

ξάφνου επίρρ.· ξαφνικά, δίχως να αναµένεται (κάτι): εκεί που είχε 
καλοκαιρία, άρχισε ~ ο ουρανός να σκοτεινιάζει ΣΥΝ. αίφνης, απροσ-
δόκητα, αναπάντεχα. [ΕΤΥΜ; µεσν. < έξάφνου < αρχ. εξαίφνης 
(βλ.λ.)]. 

ξαφρίζω ρ. µετβ. [ξάφρισ-α, -µένος) 1. αφαιρώ τον αφρό από κάποιο 
υγρό που βράζει: ~ γάλα | βούτυρο · 2. (λαϊκ.) αφαιρώ δολίως ξένα 
πράγµατα, κλέβω: ~ την τσέπη | το πορτοφόλι κάποιου || της ξάφρι-
σαν τα κοσµήµατα || τον ξάφρισαν στα χαρτιά. — ξάφρισµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλέβω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έξαφρίζω < εξ- + αφρίζω]. 

ξε- προθεµατικό στοιχείο: 1. ρηµάτων και ουσιαστικών µε σηµασία: 
(α) στερητική: ξε-βάφω, ξε-βασκαίνω, ξε-σπιτώνω (β) επιτατική: ξε- 
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δοντιάζω, ξε-κουφαίνω, ξε-ζούµισµα 2. ρηµάτων µε τη σηµ. «περνώ 
χρονικό διάστηµα»: ξε-χειµωνιάζω, ξε-νυχτώ ♦ ως πρόθεµα που το-
ποθετείται πριν από ουσιαστικό, για να δηλωθεί: 1. ιδιότητα που 
έπαψε να υπάρχει: παππάς - ξε-παππάς 2. (κυρ. σε διάλογο) ανα-
γκαστική συγκατάθεση, αδιαφορία ή οργή: -Μα αυτός είναι βλάκας! 
-Βλάκας, ξε-βλάκας, αυτόν θέλει η κόρη µου || δεν έχει µα και ξε-µά 
(βλ. λ. µα) | θα και ξε-θά! 
[ΕΤΥΜ. Προθεµατικό στοιχείο τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προ-
έρχεται από την αρχ. πρόθ. εκ | εξ, µέσω παρατατικών και αορίστων 
τής Αρχ. Ελληνικής µε εσφαλµ. µορφολ. χωρισµό (π.χ. εκφεύγω, εξ-
έφευγον > ξε-φεύγω) ή µε απευθείας σίγηση τού αρχικού άτονου ε-
(π.χ. έξ-ανοίγω - ξανοίγω). Εµφανίζεται ως ξε- προ συµφώνου (πβ. ξε-
δίνω, ξε-πέφτω) και ως ξ- προ φωνήεντος (πβ. ξ-ακουστός, ξ-οδεύω)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Πρόκειται για ένα πολύ εύχρηστο παραγωγικό στοιχείο 
(πρόθηµα) τής Ελληνικής, που σε αρκετές περιπτώσεις έχει πάρει 
τη θέση τού αρχαίου προθήµατος εκ- σε σύνθετες λέξεις. Η χρήση 
τού ξε- δηλώνει: (α) επιτατική | εµφατική χρήση, αντίστοιχη τού 
εκ- από όπου και προήλθε: π.χ. ξε-θαρρεύω (< εξ-εθάρρησα < αρχ. 
εκ-θαρρώ), ξε-κινώ (< έξ-εκίνησα < έκ-κινώ), ξε-κόβω (< έξ-έκοψα 
< έκ-κόπτω), ξε-πέφτω (< έξ-έπεσα < έκ-πίπτω), ξε-ριζώνω (< εξ-ερ-
ρίζωσα < έκ-ριζώ)· η χρήση αυτή, εν συνεχεία, επεκτάθηκε και 
εκτός των συνθέτων τού εκ-, σε νέα σύνθετα: µακραίνω - ξεµα-
κραίνω, σκίζω - ξεσκίζω, παστρεύω - ξεπαστρεύω, βγάζω - ξε-
βγάζω κ.ά. (β) στερητική χρήση (αφαίρεση, αντίθεση κ.λπ.): π.χ. 
καρφώνω - ξεκαρφώνω, λέω - ξελέω, κουράζω - ξεκουράζω, 
µπερδεύω - ξεµπερδεύω, βιδώνω - ξεβιδώνω, βάφω - ξεβάφω 
κ.τ.ό. Σε αυτή τη χρήση εµφανίζεται και σε ονόµατα, σε επ' ευκαι-
ρία αντιθετικές λέξεις: τι καλός και ξεκαλός - ∆άσκαλος-ξεδά-
σκαλος, δεν έχει ιδέα - Τι πλούσιος και ξεπλούσιος, αυτός δεν έχει 
τίποτε (γ) χρονική σηµασία (το πέρασµα τού χρόνου): π.χ. ξενυχτώ, 
ξεκαλοκαιριάζω, ξεχειµωνιάζω, ξηµεροβραδιάζοµαι κ.ά. 

ξέβαθος, -η, -ο άβαθος, ρηχός. — ξέβαθα επίρρ. 
ξεβασκαίνω ρ. µετβ. (ξεβάσκα-να, -µένος} προσπαθώ να απαλλάξω 

(κάποιον) από τη βασκανία µε προσευχές ή άλλους τρόπους ΣΥΝ. ξε-
µατιάζω. — ξεβάσκαµα (το). 

ξεβάφω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξέβα-ψα, -φτηκα, -µµένος} ♦ 1. (αµετβ.) 
χάνω το χρώµα µου: τα ρούχα ξέβαψαν στο πλύσιµο ΣΥΝ. ξεθωριάζω 
♦ (µετβ.) 2. αφαιρώ το χρώµα από (κάτι) ΣΥΝ. αποχρωµατίζω 3. (ειδι-
κότ. για µέταλλα) αφαιρώ τη βαφή µε πύρωση. — ξέβαµµα (το). 

ξέβγο (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) η έξοδος: «στο έµπα του µπήκε 
σαν αϊτός, στο ~ του πετρίτης» (δηµοτ. τραγ.) ΑΝΤ. έµπα. 

ξεβγάζω ρ. µετβ. {ξέβγαλ-α, -µένος} 1. κάνω το τελευταίο πλύσιµο µε 
νερό (σε ρούχα) αφαιρώντας τις σαπουνάδες: αφού έπλυνε τα ρούχα, 
τα ξέβγαλε µε νερό τής βρύσης ΣΥΝ. ξεπλένω 2. (µτφ.) παρασύρω (κά-
ποιον) στη διαφθορά: ήταν σεµνή κοπέλα, αλλά την ξέβγαλε η ξα-
δέλφη της 3. (η µτχ. ξεβγαλµένος, -η, -ο) (κακόσ.) αυτός που έχει 
αποκτήσει εµπειρίες, κυρ. ερωτικές. — ξέβγολµα (το). 

ξεβγα.νω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεβγήκα} 1. βγαίνω έξω από έναν χώρο 
2. (µτφ.) αποκτώ αυτονοµία, χειραφετούµαι 3. (σπάν.) παίρνω τον 
δρόµο τής διαφθοράς: της ξεβγήκε η κόρη ΣΥΝ. εκπορνεύοµαι. 

ξεβιδώνω ρ. µετβ. {ξεβίδω-σα, -θηκα, -µένος} 1. βγάζω ή χαλαρώνω 
βίδα 2. βγάζω (κάτι) από το σηµείο στο οποίο είχε τοποθετηθεί ή το 
διαλύω στα επιµέρους κοµµάτια του, αφαιρώντας τις βίδες που το 
συγκρατούσαν: ~ το ράφι από τον τοίχο 3. (µτφ.-οικ.) προκαλώ σω-
µατική κόπωση: µε ξεβίδωσε στις ασκήσεις γυµναστικής || ξεβιδώ-
θηκα στον χορό χτες το βράδυ ΣΥΝ. ξεπατώνω 4. (η µτχ. ξεβιδωµένος, 
-η, -ο) αυτός που κινείται ασυντόνιστα, σαν να λύθηκαν οι αρµοί των 
αρθρώσεων του. — ξεβίδωµα (το). 

ξεβλάσταρο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} βλαστάρι φυτού. 
ξεβλασταρώνω ρ. αµετβ. {ξεβλαστάρω-σα, -µένος} (για φυτά) βγά-

ζω, ξεπετάω βλαστάρια: το δέντρο ξεβλαστάρωσε ΣΥΝ. ξεφυτρώνω. 
— ξεβλαστάρωµα (το). 

ξεβοτανίζω ρ. µετβ. {ξεβοτάνισ-α, -µένος) ξεριζώνω τα άγρια χόρτα 
που φυτρώνουν σε γεωργική έκταση: ~ χωράφι ΣΥΝ. ξεχορταριάζω. 
— ξεβοτάνισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. έκβοτανίζω < εκ- (βλ. λ. ξε-) + βοτανίζω]. 

ξεβουλλώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεβούλλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αφαι-
ρώ το βούλλωµα, το πώµα: ~ µπουκάλι | βαρέλι ΣΥΝ. (λόγ.) εκπωµατί-
ζω ΑΝΤ. βουλλώνω, (λαϊκ.) ταπώνω 2. (για σωλήνες) αποκαθιστώ την 
οµαλή ροή, αφαιρώντας ό,τι είχε συσσωρευθεί και την εµπόδιζε: ~ 
νεροχύτη | τη λεκάνη ΣΥΝ. (λόγ.) αποφράσσω. — ξεβούλλωµα (το). 

ξεβουλλωτος, -η, -ο αυτός που δεν έχει πώµα. 
ξεβράζω ρ. µετβ. {ξέβρασ-α, -τηκα} (κυρ. για θάλασσα, ποταµό κ.λπ.) 

ωθώ προς τα έξω µε την άνωση, µε υπόγεια ρεύµατα ή παλίρροια, 
βγάζω στην ξηρά: η θάλασα ξέβρασε τα αποµεινάρια τού ναυαγίου. 
Επίσης (λόγ.) εκβράζω [αρχ.]. — ξέβρασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εκβράζω < εκ- (βλ. λ. ξε-) + βράζω]. 

ξεβρακώνω ρ. µετβ. {ξεβράκω-σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.-εκφραστ.) 
1. βγάζω το βρακί ή το παντελόνι (κάποιου) 2. (µτφ.) (α) αποκαλύπτω 
τι κρύβεται πίσω από την καλή εικόνα ή τα ωραία λόγια (κάποιου) 
διασύροντας τον, εκθέτω (κάποιον) φανερώνοντας τις αδυναµίες του: 
στη συζήτηση για τις προσλήψεις οι δηµοσιογράφοι µε τις αποκαλύ-
ψεις τους ξεβράκωσαν τους αρµοδίους ΣΥΝ. γελοιοποιώ (β) (µεσο-
παθ.) δείχνω τον άσχηµο πραγµατικό εαυτό µου, αποκαλύπτοµαι, 
εξευτελίζοµαι. — ξεβράκωµα (το). 

ξεβράκωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν φοράει βρακί ΑΝΤ. βρακωµένος 2. 
(µτφ.) αυτός που είναι τόσο φτωχός, ώστε δεν έχει ούτε βρακί να φορέ-
σει- αυτός που δεν διαθέτει καθόλου βιοτικούς πόρους ΣΥΝ. πάµφτω- 

χος, ρακένδυτος, κουρελής 3. (για άγαµη γυναίκα) αυτή που δεν διαθέτει 
προίκα: παντρεύτηκε µια ~ 4. (ως χαρακτηρισµός) προκλητική και 
ντυµένη πολύ αποκαλυπτικά γυναίκα. ξέβρασµα (το) → ξεβράζω 
ξεβροµιζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεβρόµισα} ♦ (µετβ.) 1. αφαιρώ τη βρο-
µιά, τις ακαθαρσίες από (κάποιον/κάτι) ΣΥΝ. καθαρίζω 2. (µτφ.) προ-
χωρώ σε κάθαρση εκεί όπου παρατηρούνται φαινόµενα καταχρήσεων 
και διαφθοράς: ~ τον δηµόσιο βίο από οικονοµικές ατασθαλίες και 
πολιτικά σκάνδαλα ♦ 3. (αµετβ.) γίνοµαι καθαρός: έκανα ένα µπάνιο, 
για να ξεβροµίσω. — ξεβρόµισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρόµα. 
ξεγαντζών)ι) ρ. µετβ. {ξεγάντζω-σα, -θηκα, -µένος} 1. βγάζω (κάτι) 
από τον γάντζο 2. (µτφ.) κατεβάζω (κάτι) από το σηµείο που έχει 
αναρτηθεί: ξεγάντζωσε το παλτό της από την κρεµάστρα 3. ΝΑΥΤ. 
αποσπώ την άγκυρα από το σηµείο όπου έχει γαντζωθεί ΣΥΝ. ξεκο-
τσάρω 4. βοηθώ (κάποιον) να ξεφύγει από την εξάρτηση ή την επιρ-
ροή (κάποιου): οι γονείς του µε επίµονες προσπάθειες κατάφεραν να 
τον ξεγαντζώσουν από τις κακές παρέες ΣΥΝ. γλυτώνω, αποσπώ. — 
ξεγόντζωµα (το). ξεγάνωτος, -η, -ο αυτός τού οποίου έχει χαλάσει το 
γάνωµα- ΦΡ. τε- 
νεκές ξενάνωτος βλ. λ. τενεκές. ξε γδέρνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξέγδαρ-α, 
-θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ το δέρµα: ~ ζώο 2. σχίζω το δέρµα 
επιφανειακά, προκαλώ αµυχές: ξέγδαρε τα πόδια του µέσα σε 
συρµατόπλεγµα ΣΥΝ. γρατσουνίζω. — ξέ-Υδαρµα (το). ξεγελώ (κ. -
άω) ρ. µετβ. {ξεγελάς... | ξεγέλασ-α, -τηκα, -µένος} εξαπατώ 
(κάποιον) λέγοντας ψέµατα ή ακολουθώντας υποκριτική τακτική, 
κάνω (κάποιον) να µε πιστέψει ή να µε εµπιστευθεί (προκειµένου να 
τον κοροϊδέψω ή να τον εκµεταλλευθώ): οι πολιτικοί συχνά ξεγελούν 
τους ψηφοφόρους µε ψεύτικες υποσχέσεις || τους ξεγέλασε και τους 
πήρε όλα τους τα λεφτά || την ξεγέλασε µε τους καλούς του τρόπους και 
της έφαγε την περιουσία ΣΥΝ. κοροϊδεύω, εµπαίζω, παραπλανώ, 
εξαπατώ· ΦΡ. (α) ξεγελώ την πείνα µου τρώω κάτι πρόχειρο ή ό,τι 
βρίσκω µπροστά µου, ώστε να µην αισθάνοµαι, προσωρινά, το 
αίσθηµα τής πείνας: προσπαθούσε µε τα ψίχουλα και τ' αποφάγια να 
ξεγελάσει την πείνα του (β) δεν µε ξεγελάς! ως προειδοποίηση σε 
κάποιον που προσπαθεί να µας παραπλανήσει: Άσ' τα αυτά, ~! Σε κα-
τάλαβα πού το πας! || Τις πονηριές σου αλλού! - εµένα! — ξεγέλα-σµα 
(το), ξεγελαστής (ο). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έκγελώ «γελώ δυνατά (εις βάρος κάποιου)» < εκ- (βλ. κ. 
ξε-) + γελώ)]. ξεγενν)ί) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεγέννησα) ♦ 1. (µετβ.) (για 
µαίες) βοηθώ έγκυο γυναίκα να γεννήσει: την ξεγέννησε η µαµµή τού 
χωριού ΣΥΝ. λευτερώνω ♦ 2. (αµετβ.) (για επίτοκο γυναίκα) γεννώ: 
ξεγέννησε στο πλοίο που τη µετέφερε. — ξεγέννηµο (το). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. εκγεννώ (-άω) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + γεννώ]. ξεγίνοµαι ρ. αµετβ. 
αποθ. {ξέγινα} σταµατώ να είµαι ό,τι ήµουν προηγουµένως- ΦΡ. 
(παροιµ.) ό,τι έγινε δεν ξεγίνεται για πράξεις που δεν µπορούµε ούτε 
να τροποποιήσουµε ούτε να επανορθώσουµε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έκγίγνοµαι < εκ- (βλ. κ. ξε-) + γίγνοµαι]. 
ξεγλιστρώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεγλιστράς... | ξεγλίστρησα} καταφέρνω 
να ξεφύγω από µια δυσάρεστη, δύσκολη ή µη συµφέρουσα για µένα 
κατάσταση: όποτε του µιλώ για ένα θέµα που τον καίει, βρίσκει τρόπο 
να ξεγλιστρήσει || ο ληστής ξεγλίστρησε µέσ' από τα χέρια των 
αστυνοµικών ΣΥΝ. ξεφεύγω, υπεκφεύγω, διαφεύγω-   ΦΡ. ξεγλιστρώ 
σαν χέλι ξεφεύγω εύκολα από κάτι κάνοντας ελιγµούς, είµαι ευέλι-
κτος και διαφεύγω τη σύλληψη ή από µια δύσκολη κατάσταση: ήταν 
βέβαιοι ότι τον είχαν τού χεριού τους, αλλά εκείνος ξεγλίστρησε µέσα 
στο πλήθος σαν χέλι || όταν πάω να του µιλήσω, ξεγλιστράει σαν χέλι. 
— ξεγλίοτρηµα (το). ξεγνοιάζω ρ. → ξενοιάζω ξεγνοιασιά (η) → 
ξενοιασιά ξεγνοιασµα (το) → ξενοιάζω ξέγνοιαστος, -η, -ο → 
ξένοιαστος 
ξεγοφιάζω ρ. µετβ. {ξεγόφιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βγάζω τον γο-
φό (κάποιου)· (συνήθ. το µεσοπαθ. ξεγοφιάζοµαι) κουράζοµαι πάρα 
πολύ, ταλαιπωρούµαι, καταπονούµαι σωµατικά: ξεγοφιάστηκα στο 
περπάτηµα | στον χορό. — ξεγόφιασµα (το). ξεγράφω ρ. µετβ. {ξέγρα-
ψα, -µµένος} 1. σβήνω, διαγράφω: ~ λέξεις | χρέος | λογαριασµό | απ' τα 
κατάστιχα- ΦΡ. (παροιµ.) ό,τι γράφει δεν ξεγράφει βλ. λ. γράφω 2. 
παύω να υπολογίζω, να εκτιµώ κάποιον: οι φίλοι του τον ξέγραψαν 
ΣΥΝ. αγνοώ, παραµερίζω 3. (µτφ.) δίνω ελάχιστες ελπίδες ζωής σε 
κάποιον, τον θεωρώ πεθαµένο: οι γιατροί τον ξέγραψαν (η µτχ. 
ξεγραµµένος, -η, -ο) αυτός τού οποίου ο θάνατος θεωρείται βέβαιος: 
τον είχαν ~, αλλά εκείνος επέζησε 4. (µτφ.) σβήνω από τη µνήµη µου: 
ξέγραψε τα αυτά που ήξερες! ΣΥΝ. ξεχνώ, λησµονώ 5. (για κασέτες 
ήχου | εικόνας) σβήνω την εγγραφή µε τεχνικό τρόπο ή κάνω 
καινούργια εγγραφή πάνω στην παλιά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εκγράφω 
«αντιγράφω» (η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
γράφω]. ξεγυµνώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεγύµνωσ-α, -θηκα, -µένος} 1. 
αφαιρώ τα ρούχα (κάποιου), γδύνω (κάποιον) τελείως ΣΥΝ. 
απεκδύοµαι, (εκφραστή τσιτσιδώνω 2. (µτφ.) καταληστεύω: ~ σπίτι | 
µουσείο | τράπεζα | εκκλησία ΣΥΝ. γδύνω 3. (µτφ.) αποκαλύπτω 
πλήρως ελαττώµατα ή κατακριτέες πράξεις (κάποιου) ΣΥΝ. 
ξεσκεπάζω, ξεβρακώνω. — ξεγύµνωµα (το). ξεγύµνωτος, -η, -ο αυτός 
που έχει ξεγυµνωθεί, ξεγυµνωµένος. ξεγυρίζω ρ. µετβ. και αµετβ. 
[µεσν.] {ξεγύρισ-α, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) (για ρούχο) γυρίζω από την 
ανάποδη όψη: ~ παντελόνι | κουστούµι • 2. κάνω ντεκουπάρισµα 
(βλ.λ.) ♦ 3. (αµετβ.) (για άρρωστο) επανα- 
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κτώ την υγεία µου, αρχίζω να αναρρώνω 4. (η µτχ. ξεγυρισµένος, -η, -ο) ο 
δυνατός, µεγάλος ή πολύς: χαστούκι | γλέντι ~ || ~ απάντηση (κατάλληλη και 
αποστοµωτική) || έφερε µια - κούπα κρασί. — ξενύ-ρισµα (το). 

ξεγυριστός, -ή, -ό ντεκουπαριστός (βλ.λ.). 
ξεδιακρίνω ρ. µετβ. (ξεδιάκρινα) ξεχωρίζω (κάποιον/κάτι) από µακριά, 

διακρίνω. 
ξεδιαλένω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεδιάλε-ξα, -γµένος} ξεχωρίζω, επιλέγω το πιο 

καλό ή κατάλληλο από ένα σύνολο: ξεδιάλεξαν τα καλύτερα φρούτα για τους 
καλεσµένους. — ξεδιάλεγµα (το). 

ξεδιαλύνω ρ. µετβ. {ξεδιάλυ-να, -θηκα, -µένος} καθιστώ κάτι κατανοητό, του 
αφαιρώ τα στοιχεία που το καθιστούσαν δυσνόητο, µυστηριώδες, αινιγµατικό: 
- αίνιγµα | µυστήριο | περίπλοκη υπόθεση ΣΥΝ. αποκαλύπτω, λύνω, 
ξεκαθαρίζω, διασαφηνίζω, αποσαφηνίζω, διευκρινίζω ANT. συσκοτίζω, 
µπερδεύω. — ξεδιάλυµα (το). [ETYM. µεσν. < ξε- επιτατ. + διαλύνω < 
διαλύω]. 

ξεδιάντροπος, -η, -ο αυτός που δεν έχει ηθικές αναστολές και συµπεριφέρεται 
απρεπώς, που δεν αισθάνεται καθόλου ντροπή ΣΥΝ. αναίσχυντος, αισχρός, 
(λαϊκ.) ξετσίπωτος ANT. σεµνός, διακριτικός. 
— ξεδιάντροπα επίρρ., ξεδιαντροπιά (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξε- επιτατ. Η- αδιάντροπος (βλ.λ.)]. 

ξεδίνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξέδωσα) διασκεδάζω έντονα, εκτονώνοµαι µετά από 
κάτι κοπιαστικό ή δυσάρεστο: όταν τελείωσε µε τις εξετάσεις, βγήκε να 
ξεδώσει || πάµε στο πάρτι να ξεδώσουµε ΣΥΝ. ξεσκάω, το ρίχνω έξω. — 
ξέδοµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διασκεδάζω, δίνω. 

ξεδιπλώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεδίπλω-σα, -θηκα, -µένος) 1. ανοίγω, απλώνω 
κάτι διπλωµένο: ~ πετσέτα | κουβέρτα | σεντόνι ΣΥΝ. ξετυλίγω 2. εµφανίζω σε 
όλη την έκταση, σε όλες τις πτυχές: ξεδίπλωσε µπροστά τους τις αρετές τού 
λόγου του || άρχισε να ξεδιπλώνει µέρα µε τη µέρα το πολύπλευρο ταλέντο της 
ΣΥΝ. αναπτύσσω, φανερώνω. 
— ξεδίπλωµα (το). 

ξεδίπλωτος, -η, -ο αυτός που έχει ξεδιπλωθεί ΣΥΝ. απλωµένος, ξετυλιγµένος 
ANT. διπλωµένος, συνεπτυγµένος. 

ξεδιψώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεδιψάς... | ξεδίψασ-α, -µένος} σβήνω τη δίψα 
(κάποιου): (µετβ.) πιες αυτό το ποτό και θα σε ξεδιψάσει || (αµετβ.) ~ στην 
πηγή | στη βρύση || ήπια νερό και ξεδίψασα. — ξε-δίψασµα (το). [ΕΤΥΜ < 
µεσν. ξεδιψώ < µτγν. εκδιψώ < εκ- (βλ. κ. ξε-) + διψώ]. 

ξέδοµα ρ. → ξεδίνω 
ξεδοντιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεδόντιασ-α, -τηκα, -µένος) 1. βγάζω ή σπάζω τα 

δόντια (κάποιου): του έριξε µια γροθιά στο στόµα και τον ξεδόντιασε 2. 
(µεσοπαθ. ξεδοντιάζοµαι) µου πέφτουν τα δόντια µου, γίνοµαι φαφούτης. — 
ξεδόντιασµα (το). 

ξεδοντιαρης, -α, -ικο αυτός που δεν έχει δόντια: ~ γέρος ΣΥΝ. φαφούτης. 
[ΕΤΥΜ. < ξεδοντιάζω + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. ξεµαλλ-ιάρης]. 

ξεδόντιασµα (το) → ξεδοντιάζω 
ξεζαλίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεζάλισ-α, -τηκα, -µένος) 1. διώχνω τη ζάλη από 

(κάποιον) ΣΥΝ. συνεφέρω 2. (µεσοπαθ. ξεζαλίζοµαι) µου φεύγει η ζάλη, 
ξεκαθαρίζει το µυαλό µου: βγήκε έξω, να ξεζαλιστεί ΣΥΝ. ξεθολωνω. 

ξεζεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξέζε-ψα, -µένος) αφαιρώ τον ζυγό από ζώα: ~ άλογο. 
— ξέζεµα κ. ξεζέψιµο (το). 

ξεζουµίζω ρ. µετβ. {ξεζούµισ-α, -τηκα, -µένος) 1. βγάζω το ζουµί, τον χυµό 
(από κάτι): ~ πορτοκάλι ΣΥΝ. στείβω · 2. (µτφ.) εκµεταλλεύοµαι (κάποιον) 
οικονοµικώς, µε απόσπαση χρηµάτων ή µε εκµετάλλευση τής εργασίας του 
κ.λπ.: έµπλεξε µ' έναν απατεώνα και τον έχει ξεζουµίσει · 3. εξαντλώ (κάποιον) 
σωµατικά, προκειµένου να ικανοποιήσω τις σεξουαλικές ορµές µου · 4. (για 
λαχανικά και όσπρια) αλλάζω το νερό. — ξεζούµισµα (το). 

ξεζώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξέζω-σα, -στηκα, -σµένος) 1. βγάζω τη ζώνη ή ό,τι 
φορώ στη µέση 2. (µεσοπαθ. ξεζώνοµαι) αφαιρώ (κάτι) που έχω δέσει ή 
τοποθετήσει γύρω από τη µέση µου: ~ τ' άρµατα | τα όπλα. 
— ξέζωµα (το), ξέζωστος, -η, -ο. 

ξεθάβω ρ. µετβ. {ξέθα-ψα, -φτηκα, -µµένος) 1. βγάζω (κάποιον/ κάτι) από 
τάφο, κάνω εκταφή: ~ νεκρό | κτερίσµατα 2. (µτφ.) φέρνω στην επιφάνεια 
(κάτι κρυµµένο ή λησµονηµένο): - αρχαίο αγγείο | παλιό σκάνδαλο | χαµένο 
χειρόγραφο ΣΥΝ. ανακαλύπτω. — ξεθάψιµο (το). [ΕΤΥΜ, < µτγν. εκθάπτω < 
έκ- (βλ. κ. ξε-) + θάπτω]. 

ξεθαρρεύω ρ. αµετβ. {ξεθάρρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. παίρνω θάρρος: 
ξεθάρρεψε όταν έµαθε την επιτυχία της στις εξετάσεις ΣΥΝ. ανα-θαρρεύω ANT. 
δειλιάζω 2. αποκτώ υπερβολικό θάρρος, γίνοµαι αυθάδης: πολύ ξεθάρρεψαν 
οι µαθητές σου. — ξεθάρρεµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. έκθαρρώ (-έω) (πβ. 
αόρ. εξ-ε-θάρρησα, κατά τα ρ. σε -εύω) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + θαρρώ]. 

ξέθαρρος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει πάρει θάρρος ΣΥΝ. ξεθαρρε-µένος. — 
ξέθαρρα επίρρ. 

ξεθάψιµο (το) → ξεθάβω 
ξεθεµελιώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεθεµελίωσ-α, -θηκα, -µένος) 1. (για κτήρια) 

γκρεµίζω εκ θεµελίων, κατεδαφίζω 2. (µτφ.) προξενώ ολοκληρωτική 
καταστροφή: - πόλη ΣΥΝ. αφανίζω, καταστρέφω. — ξε-θεµέλιωµα (το), 
ξεθεµελιωτής (ο). 

ξεθεώνω ρ. µετβ. {ξεθέω-σα, -θηκα, -µένος} προκαλώ (σε κάποιον) 
υπερβολική κούραση, του «βγάζω την πίστη»: µας ξεθέωσαν στη δουλειά | στο 
τρέξιµο | στο κουβάληµα ΣΥΝ. εξαντλώ, καταπονώ. — ξε-θέωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ξε- + -θεώνω < θεός, άσχετο από το µτγν. έκθεώ (-όω) «αποθεώνω, 
αφιερώνω»]. 

ξεθεωτικός, -ή, -ό αυτός που είναι υπερβολικά κουραστικός: ~ δουλειά | 
διάβασµα ΣΥΝ. εξοντωτικός. 

ξεθηκαρώνω ρ. µετβ. [µεσν.] (ξεθηκάρωσα) βγάζω, τραβώ από το θηκάρι: -
µαχαίρι | σπαθί. 

ξεθηλυκώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεθηλύκω-σα, -θηκα, -µένος) βγάζω κουµπί από 
τη θηλιά του ΣΥΝ. ξεκουµπώνω. — ξεθηλύκωµα (το), ξε-θηλύκωτος, -η, -ο. 

ξεθολωνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεθόλω-σα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) αφαιρώ τη 
θολότητα από (κάτι), καθιστώ (κάτι) διαυγές: ~ νερό ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι 
διαυγής: ξεθόλωσε το κρασί 3. συνέρχοµαι από ζάλη, ξεκαθαρίζει ο νους µου: 
πήγε να πάρει λίγο καθαρό αέρα, για να ξεθολώ-σει. — ξεθόλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ξε- στερητ. + θολώνω, άσχετο από το µτγν. εκθολώ (-όω) 
«θολώνω»]. 

ξεθυµαίνω ρ. αµετβ. {ξεθύµα-να, -σµένος) 1. (για αιθέρια έλαια) µεταβάλλοµαι 
σε αέριο: άφησες ανοιχτό το µπουκάλι και το άρωµα ξε-θύµανε · 2. (για δοχεία 
ή σωλήνες που περιέχουν πτητικά αέρια) διαρρέει στην ατµόσφαιρα το 
περιεχόµενο µου: ξεθύµανε η φιάλη τού γκαζιού · 3. (για υγρά και στερεά που 
περιέχουν πτητικές ουσίες) χάνω τη δύναµη ή τη σπιρτάδα µου: το κρασί | η 
µπίρα | η κολόνια ξεθύµανε ΣΥΝ. ατονώ 4. χάνω την αρχική µου ένταση: 
ξεθύµανε ο καιρός | η θύελλα | η βροχή | ένας έρωτας | µια αγάπη | µια αντί-
δραση | η οργή · 5. εκτονώνω τον θυµό µου: ξεθυµαίνει διαρκώς πάνω µου 
ΣΥΝ. βγάζω το άχτι µου. — ξεθύµασµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. 
έκθυµαίνω < έκ- + -θυµαίνω < θυµός]. 

ξεθυµώνω ρ. αµετβ. {ξεθύµω-σα, -µένος) σταµατώ να είµαι θυµωµένος, µου 
περνάει η οργή ΣΥΝ. ξεκακιώνω. 

ξεθωριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεθώριασ-α, -τηκα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) 
αλλοιώνω το χρώµα ενός πράγµατος, το κάνω πιο άτονο ΣΥΝ. αποχρωµατίζω, 
ξεβάφω, ξασπρίζω ♦ (αµετβ.) 2. αλλοιώνεται ή ατονεί το χρώµα µου: το 
παντελόνι µου ξεθώριασε στον ήλιο 3. (µτφ.) χάνω την αρχική αίγλη µου: «η 
φιλοσοφία και οι αρχές που οδήγησαν τις προσπάθειες µας µε τον καιρό 
ξεθώριασαν» (εφηµ.) 4. (η µτχ. ξεθωριασµένος, -η, -ο) αυτός τού οποίου το 
χρώµα έχει αλλοιωθεί; ~ µπλούζα | φωτογραφία. — ξεθώριασµα (το). [ΕΤΥΜ 
< ξέθωρος]. 

ξέθωρος, -η, -ο (λαϊκ.-λογοτ.) αυτός που έχει χάσει το αρχικό ή το ζωηρό του 
χρώµα, ξεθωριασµένος: οι -µορφές των παιδικών χρόνων. [ΕΤΥΜ, < ξε- + -
θωρος < θωρώ]. 

ξει κ. ξι (το) {άκλ.) Ξ, ξ· το δέκατο τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. αριθµός). 
[ΕΤΥΜ < αρχ· ξεί< σηµιτ. sâmékh (µε ακροφωνικό φωνητικό συνδυασµό τού 
πρώτου και τού τελευταίου γράµµατος)]. 

ξεϊδρώνω ρ. αµετβ. {ξεΐδρω-σα, -µένος) παύω να είµαι ιδρωµένος: κάτσε λίγο 
να ξεϊδρώσεις και να ξεκουραστείς. — ξεΐδρωµα (το). 

ξείπα ρ. αόρ. τού ξελέω· στη ΦΡ. είπα-ξείπα βλ. λ. ξελέω. 
ξεκαβαλικεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] (ξεκαβαλίκεψα) κατεβαίνω από το άλογο ΣΥΝ. 

ξεπεζεύω, αφιππεύω ΑΝΤ. ιππεύω, καβαλικεύω. — ξεκα-βαλίκεµα (το). 
ξεκαθαρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξεκαθάρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) (α) 

καθαρίζω εντελώς: ξεκαθάρισε ο ουρανός (β) (µτφ.) αποσαφηνίζοµαι: 
ξεκαθάρισε η κατάσταση ♦ (µετβ.) 2. ξεχωρίζω τα χρήσιµα από τα περιττά, 
κάνω εκκαθάριση: ~ τις εφηµερίδες που έχω µαζέψει | τα χαρτιά µου | τα 
πράγµατα µου 3. (µτφ.) καθιστώ (κάτι) κατανοητό, σαφές: ~ τις προθέσεις | τις 
απόψεις µου | τη θέση µου σε ένα θέµα ΣΥΝ. αποσαφηνίζω, διευκρινίζω ΑΝΤ. 
µπερδεύω, περιπλέκω· ΦΡ. (α) ξεκαθαρίζω (κάτι) στον νου µου καταλαβαίνω 
σωστά (κάτι): ακόµη δεν ξεκαθάρισε στον νου του πώς γράφεται µια καλή 
έκθεση ιδεών (β) ξεκαθαρίζω το τοπίο διαλύω την αβεβαιότητα, την ασάφεια 
γύρω από ένα θέµα: µε τις δηλώσεις του προσπάθησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο 
σχετικά µε τη φηµολογούµενη κάθοδο του στις εκλογές 4. τακτοποιώ (κάτι 
περίπλοκο): ~ θέµα | υπόθεση | ένα ζήτηµα | µια εκκρεµότητα ΣΥΝ. διευθετώ, 
ρυθµίζω· ΦΡ. ξεκαθαρίζω λογαριασµούς κανονίζω, τακτοποιώ τις σχέσεις 
µου (µε κάποιον): αποφάσισαν να ξεκαθαρίσουν βίαια τους λογαριασµούς τους 
· 5. απαλλάσσω έναν τοµέα από τα στοιχεία που προκαλούν κακή λειτουργία ή 
διαφθορά: ~ την οικονοµική ζωή από τα κυκλώµατα παραοικονοµίας || ~ την 
πόλη από τους κακοποιούς || ξεκαθάρισε την πολιτική από τους λαϊκιστές. — 
ξεκαθάρισµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. εκκαθαρίζω < έκ- (βλ. κ. ξε-
) + καθαρίζω. Το µτγν. εκκαθαρίζω έχει επανέλθει στη χρήση, αλλά µε άλλη 
σηµ. (βλ. λ. εκκαθαρίζω)]. 

ξεκάθαρος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και ειλικρίνεια, που 
δεν αφήνει αµφιβολία ή ερωτηµατικά για το περιεχόµενο του: ~ αλήθεια | 
λόγια | κουβέντες' ΦΡ. είναι ξεκάθαρο είναι εµφανές, είναι ολοφάνερο: - ότι 
πηγαίνουµε σε εκλογές || - ότι η οικονοµία έχει σοβαρότατο πρόβληµα ΣΥΝ. 
είναι σαφές | προφανές. — ξεκάθαρα επίρρ. [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
ξεκαθαρίζω (υποχωρητ.)]. 

ξεκακιώνω ρ. αµετβ. {ξεκάκιω-σα, -µένος} 1. (για πρόσ.) παύω να δείχνω 
κακία ή θυµό ΣΥΝ. ξεθυµώνω 2. (µτφ. για τον καιρό) γίνοµαι ήπιος. — 
ξεκάκιωµα (το). 

ξεκαλοκαιριάζω ρ. αµετβ. {ξεκαλοκαίριασα} 1. περνώ το καλοκαίρι: φέτος 
ξεκαλοκαιριάσαµε στον Πόρο 2. (συνεκδ.) περνώ το καλοκαίρι µου κοντά στη 
θάλασσα ή την εξοχή ΣΥΝ. παραθερίζω 3. (ως απρόσ. ξεκαλοκαιριάζει) 
τελειώνει, φεύγει το καλοκαίρι: ξεκαλοκαί-ριασε και οι µαθητές επιστρέφουν 
στα θρανία τους. — ξεκαλοκαί-ριασµα (το). 

ξεκαλουπώνω ρ. µετβ. {ξεκαλούπω-σα, -θηκα, -µένος) αφαιρώ τα 
καλούπια: ~ οικοδοµή — ξεκαλούπωµα (το). 

ξεκαλτσώνω ρ. µετβ. {ξεκάλτσω-σα, -θηκα, -µένος) βγάζω τις κάλτσες 
(κάποιου). — ξεκάλτσωµα (το). 
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ξεκάλτσωτος, -η, -ο αυτός που δεν φοράει κάλτσες. 
ξεκαµπίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεκάµπισα} (λαϊκ.) φεύγω από στενή 

περιοχή και βγαίνω σε κάµπο. — ξεκάµπισµα (το). 
ξεκάνω ρ. µετβ. {ξέκα-να κ. -µα, -µωµένος} 1. βγάζω (κάποιον) από τη 

µέση, τον σκοτώνω: τον ξέκαναν για να µην τους µαρτυρήσει ΣΥΝ. 
φονεύω, εξοντώνω, ξεπαστρεύω 2. (µτφ.) ταλαιπωρώ, κουράζω πολύ 
(κάποιον): µας ξέκανε στη δουλειά ΣΥΝ. ξεθεώνω · 3. ξεπουλώ: ξέ-
κανε όλα τα κτήµατα τού πατέρα του ΣΥΝ. εκποιώ. — ξεκάµωµα κ. 
ξέκαµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ξεκάµνω < αρχ. εκκάµνω «αποκάµνω, κουράζοµαι από 
κάτι» < εκ- (βλ. κ. ξε-) + κάµνω]. 

ξεκαπακωνω ρ. µετβ. {ξεκαπάκω-σα, -θηκα, -µένος} (για δοχεία ή 
σκεύη) βγάζω το καπάκι: ~ κατσαρόλα | χύτρα. — ξεκαπάκωµα (το), 
ξεκαπάκωτος, -η, -ο. 

ξεκαπελώνω ρ. µετβ. {ξεκαπέλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ το κα-
πέλο (κάποιου) 2. ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) βγάζω τους κάβους (τα χοντρά σχοι-
νιά των πλοίων) από τις δέστρες τού λιµανιού. — ξεκαπέλωµα (το), 
ξεκαπέλωτος, -η, -ο. 

ξεκαπιστρώνω ρ. µετβ. {ξεκαπίστρω-σα, -θηκα, -µένος) αφαιρώ το 
καπίστρι τού υποζυγίου: ~ γάιδαρο | µουλάρι | άλογο. — ξεκαπί-
στρωµα (το). 

ξεκαπίστρωτος, -η, -ο (για ζώο) αυτός που δεν έχει καπίστρι· συνήθ. 
στη ΦΡ. γαϊδούρι ξεκαπίστρωτο ως υβριστ. χαρακτηρισµός για πρό-
σωπο πολύ αγενές. 

ξεκαπνίζω ρ. µετβ. (ξεκάπνισ-α, -τηκα, -µένος} καθαρίζω καπνοδόχο 
ή θερµάστρα από την κάπνα. — ξεκάπνισµα (το). 

ξεκαρδίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξεκαρδίσ-τηκα, -µένος} λύνοµαι στα 
γέλια, γελώ µε την καρδιά µου: ~ στα γέλια. — ξεκάρδισµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ETYM. < ξε- + -καρδίζοµαι < καρδιά]. 

ξεκαρδιστικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί πολύ γέλιο: ~ αστείο | 
ανέκδοτο/ κωµωδία. 

ξεκαρφώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεκάρφω-σα, -θηκα, -µένος} αφαιρώ τα 
καρφιά (από κάτι): ~ κάδρο. — ξεκάρφωµα (το). 

ξεκάρφωτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει ξεκαρφωθεί 2. (µτφ.) αυτός που 
δεν έχει νοηµατική συνοχή, που δεν έχει καµία σχέση µε όσα λέγονται 
ή γίνονται: ~ λόγια | κουβέντες | επιχειρήµατα ΣΥΝ. ασύνδετος, 
ασυνάρτητος 3. αυτός που είναι µόνος ανάµεσα σε άλλους ή που δεν 
έχει σχέση µε τους υπόλοιπους ή µοιάζει να µην ταιριάζει µαζί τους: 
~ στο πάρτι | στον χορό || θα εµφανιστούµε µπροστά τους έτσι 
ξεκάρφωτοι; — ξεκάρφωτα επίρρ. 

ξεκατινιάζω ρ. µετβ. {ξεκατίνιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. προκαλώ σε 
κάποιον υπερβολική κόπωση, εξαντλώ (κάποιον) σωµατικά · 2. (οικ.-
κυρ. µεσοπάθ.) φέροµαι κατινίστικα (βλ. λ. κατινιά). — ξεκατίνια-
σµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ξε- επιτατ. + -κατινιάζω < κατίνα < ιταλ. catena «στήλη, αλυ-
σίδα» (δηλ. «σπονδυλική στήλη») < λατ. catena, πιθ. ετρουσκ. προελ. 
Για τη σηµ. 2 βλ. λ. κατινιά]. 

ξεκίνηµα (το) {ξεκινήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η αναχώρηση: ~ για το 
σπίτι | για τη δουλειά 2. η αρχή, η έναρξη: «πάλης ~, νέοι αγώνες» 
(τραγ.) || βρήκε πολλές δυσκολίες στο ~ τής σταδιοδροµίας του. 

ξεκινώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. (ξεκινάς... | ξεκίνησα} ♦ (αµετβ.) 1. 
αναχωρώ από έναν τόπο: ξεκίνησε απ' το χωριό του, για να φθάσει 
στην πόλη || πρέπει να ξεκινήσεις πρωί, αν θέλεις να είσαι στην ώρα 
σου || ξεκινάµε; (φεύγουµε; πηγαίνουµε;) || γυρίζω εκεί όπου ξεκίνη-
σα (επανέρχοµαι στην αφετηρία µου) ΣΥΝ. (λαϊκ.) κινώ 2. αρχίζω να 
κινούµαι: το τρένο ξεκίνησε έπειτα από πολλή ώρα 3. έχω την αρχή 
µου σε ορισµένο σηµείο (χρονικό | τοπικό) ή αιτία: από πού ξεκινάει 
ο δρόµος; || η ελληνιστική εποχή ξεκινά από... || το µάθηµα ξεκινά 
στις τρεις || ξεκίνησε ως δηµοσιογράφος (άρχισε την καριέρα του ως 
δηµοσιογράφος) || όλα ξεκίνησαν από την ατυχή δήλωση τού προέ-
δρου || ποιος ξεκίνησε τον καβγά; || ~ από την αρχή (ξαναρχίζω) || ~ 
από το µηδέν (χωρίς καµία βοήθεια και υποστήριξη, µε µόνες τις δι-
κές µου προσπάθειες ή χωρίς περιουσία ή άλλη οικονοµική βάση) ♦ 
4. (µετβ.) αρχίζω (κάτι): ~ τη διάλεξη µου µε ένα ανέκδοτο || ~ τη 
δουλειά | την καριέρα µου | µαθήµατα Γαλλικών || (+να) ξεκίνησε να 
γράφει διηγήµατα από τότε που πήγαινε στο γυµνάσιο. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. ξεκινώ < αρχ. εκκινώ (-έω) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + κινώ]. 

ξεκλέβω ρ. µετβ. (ξέκλεψα) (για χρόνο, ώρα) εξοικονοµώ, βρίσκω λίγο 
χρόνο ανάµεσα στις ασχολίες µου: θα ξεκλέψω λίγη ώρα, να πεταχτώ 
να σε δω. [ΕΤΥΜ < αρχ. έκκλέπτω < εκ- (βλ. κ. ξε-) + κλέπτω (βλ. κ. 
κλέβω]. 

ξεκλειδώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεκλείδω-σα, -θηκα, -µένος} ανοίγω µε 
κλειδί (κάτι κλειδωµένο): ~ συρτάρι | ντουλάπι ΑΝΤ. κλειδώνω. — ξε-
κλείδωµα (το). 

ξεκλείδωτος, -η, -ο αυτός που έχει ξεκλειδωθεί: βρήκα την πόρτα 
ξεκλείδωτη ΑΝΤ. κλειδωµένος. 

ξεκληρίζω ρ. µετβ. (ξεκλήρισ-α, -τηκα, -µένος) 1. εξολοθρεύω µια γε-
νιά ή ολόκληρη οικογένεια 2. (µεσοπαθ. ξεκληρίζοµαι) καταστρέφο-
µαι, αφανίζοµαι: πενταµελής οικογένεια ξεκληρίστηκε σε αυτοκινη-
τικό δυστύχηµα.^ — ξεκλήρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *έκκληρίζω «στερώ από κάποιον την κληρονοµιά του, 
την περιουσία του» < µτγν. εκκληρος < εκ- (βλ. κ. ξε-) + κλήρος]. 

ξεκλωσσώ ρ. αµετβ. {ξεκλωσσάς... | ξεκλώσσησα) (για πουλιά) τε-
λειώνω το κλώσσηµα, την επώαση. — ξεκλώσσηµα (το). 

ξεκόβω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (ξέκο-ψα, -πηκα. -µµένος) ♦ 1. (µετβ.) απο-
µακρύνω (κάποιον) από (συναναστροφή ή δραστηριότητα): οι γονείς 
του τον ξέκοψαν απ' τις κακές παρέες του- ΦΡ. το ξέκοψα είπα κάτι 
µε αποφασιστικό τρόπο, ξεκαθαρίζοντας τη θέση µου: µας το ξέκοψε, 
να µην ανακατευτούµε ξανά στα προσωπικά του || τους το ξέκοψα 

ότι θα πάω στο εξωτερικό είτε το θέλουν είτε όχι ♦ (αµετβ.) 2. απο-
µακρύνοµαι (από παρέα ή δραστηριότητα), παύω να έχω επαφή: τε-
λευταία έχει ξεκόψει από τους φίλους του || ~ από τα ναρκωτικά 3. 
(ειδικότ.) παίρνω άλλο δρόµο, φεύγω από εκεί όπου ανήκα: δυο µικρά 
ζώα ξέκοψαν απ' το κοπάδι || ξέκοψε απ'την εκκλησία και το σχολείο 
και µπλέχτηκε µε παλιοπαρέες ΣΥΝ. παραστρατώ. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. έκκόπτω < εκ- (βλ. κ. ξε-) + κόπτω]. 

ξεκοιλιάζω ρ. µετβ. (ξεκοίλιασ-α, -τηκα, -µένος) 1. (για ζώα) ανοίγω 
την κοιλιά και βγάζω τα εντόσθια 2. (α) (για πρόσ.) τραυµατίζω θα-
νάσιµα στην κοιλιακή χώρα µε µαχαίρι ή αιχµηρό αντικείµενο (β) 
(για πράγµ.) σχίζω, ώστε να φανεί το εσωτερικό: ξεκοιλιασµένος κα-
ναπές | µαξιλάρια 3. (µεσοπαθ. ξεκοιλιάζοµαι) τρώω πολύ, φθάνω 
στον κορεσµό από το πολύ φαγητό: ξεκοιλιάστηκα στην ταβέρνα! — 
ξεκοίλιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. εκκοιλίζω (ίδια σηµ.) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + -κοιλί-
ζω < κοιλιά]. 

ξεκοκκαλίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεκοκκάλισ-α, -µένος) 1. αφαιρώ τα 
κόκκαλα από το κρέας ΑΝΤ. ξεψαχνίζω 2. (συνεκδ.) τρώω το κρέας, 
µέχρι να µείνουν µόνο τα κόκκαλα: ~ τα παϊδάκια 3. (µτφ.) σπαταλώ 
χωρίς φειδώ, αλόγιστα: ξεκοκκάλισε την πατρική περιουσία ΣΥΝ. κα-
τασπαταλώ 4. (µτφ.) διαβάζω κάτι ώς την τελευταία του λεπτοµέ-
ρεια: ~ βιβλίο | εφηµερίδα. — ξεκοκκάλισµα κ. ξεκοκκάλιασµα (το). 

ξεκόλληµα (το) → ξεκολλώ 
ξεκολληµός (ο) [µεσν.] η αποµάκρυνση από πρόσωπο ή δραστηριό-

τητα µε τα οποία ασχολείται κανείς συνεχώς: τα παιδιά ~ δεν έχουν 
απ' την τηλεόραση. 

ξεκόλλητος, -η, -ο αυτός που δεν είναι κολληµένος ή που έχει ξε-
κολληθεί. 

ξεκολλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεκολλάς... | ξεκόλλ-ησα, 
-ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος) ♦ (µετβ.) 1. αποχωρίζω, αποσπώ (κάτι) από το 
αντικείµενο ή το σηµείο στο οποίο είναι κολληµένο: ~ γραµµατόση-
µα | ετικέτες ΣΥΝ. αποκολλώ 2. (µτφ.) (α) (συνήθ. αρνητ.) αποµακρύ-
νω: δεν ξεκολλούσε τα µάτια του από πάνω της (β) αποµακρύνω (κά-
ποιον) από έναν χώρο στον οποίο ανήκει και από τον οποίο επηρεά-
ζεται: προσπαθούσε να τον ξεκολλήσει από τις κακές παρέες ΣΥΝ. ξε-
κόβω, αποτραβώ ♦ (αµετβ.) 3. αποχωρίζοµαι, αποσπώµαι: το χερούλι 
τής πόρτας ξεκόλλησε και έπεσε 4. (µτφ.-συνήθ. αρνητ.) αποµακρύ-
νοµαι: δεν ξεκολλούσε από τα βιβλία | από το διάβασµα | από το σπίτι 
του || δεν µπορεί να ξεκολλήσει απ' το µυαλό µου αυτή η ιδέα 5. 
(ειρων.) απαλλάσσω από την παρουσία µου, φεύγω, αναχωρώ: έφθα-
σαν µεσάνυχτα κι ακόµα να ξεκολλήσει 6. (αργκό στην προστ. ξε-
κόλλα!) (α) σταµάτα να ασχολείσαι µόνο µε ένα ζήτηµα! (β) πάψε να 
έχεις συνεχώς την ίδια άποψη ή στάση, άλλαξε οπτική γωνία. — ξε-
κόλληµα (το). 

ξεκοµµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει αποµακρυνθεί από ένα 
σύνολο: ~ απ' τους άλλους || µια ερµηνεία ~ απ' την πραγµατικότητα 
ΣΥΝ. αποµονωµένος, αποσπασµένος 2. αυτός που έχει καθοριστεί 
αµετάκλητα: - τιµή ΣΥΝ. σταθερός, αµετάτρεπτος. — ξεκοµµένα 
επίρρ. 

ξεκουκουλώνω ρ. µετβ. (ξεκουκούλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) 
αφαιρώ, τραβώ την κουκούλα, το κάλυµµα 2. (µτφ.) ξεσκεπάζω κά-
ποιον/κάτι, φανερώνω ΣΥΝ. αποκαλύπτω ΑΝΤ. καλύπτω, συγκαλύπτω, 
σκεπάζω. — ξεκουκουλωµα (το). 

ξεκουκούλωτος, -η, -ο αυτός που δεν φοράει κουκούλα, που δεν είναι 
κουκουλωµένος. 

ξεκουµπίδια (τα) το ξεκούµπισµα· στη ΦΡ. (οτα) ξεκουµπίδια! υβρι-
στ. προς κάποιον τον οποίο θέλουµε να διώξουµε οριστικά. 

ξεκουµπίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (ξεκουµπίσ-τηκα, -µένος} (κακόσ.) 
φεύγω, απαλλάσσω (κάποιον) από την παρουσία µου (η οποία είναι 
ενοχλητική): προσποιήθηκαν ότι ήταν καλεσµένοι κάπου, για να κά-
νουν τον επισκέπτη να ξεκουµπιστεί ΣΥΝ. ξεκολλώ, αδειάζω τη γω-
νιά. — ξεκούµπισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ µεσν., 
πιθ. < αρχ. έκκοµίζω «διώχνω, αποµακρύνω» < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
κοµίζω, ίσως µε παρετυµολ. σύνδεση προς τη λ. κουµπί]. 

ξεκουµπώνω ρ. µετβ. (ξεκούµπω-σα, -θηκα, -µένος} ανοίγω (κάτι) 
βγάζοντας το κουµπί από την κουµπότρυπα: ~ το παλτό | το φόρεµα 
ΣΥΝ. ξεθηλυκώνω. — ξεκούµπωµα (το). 

ξεκούµπωτος, -η, -ο αυτός που δεν είναι κουµπωµένος: ~ παντελόνι | 
φούστα ΣΥΝ. ξεθηλυκωµένος, (καθηµ.) ανοιχτός. 

ξεκουνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεκουνάς... | ξεκούνη-σα, 
-θηκα) ♦ 1. (µετβ.) µετακινώ, ταρακουνώ (κάτι/κάποιον) ♦ 2. (αµετβ.) 
κουνιέµαι· (συνήθ. στην προστ. ξεκούνα - οικ.) κουνήσου, προχώρη-
σε: ~ επιτέλους κι αργήσαµε'. 

ξεκουράζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεκούρασ-α, -τηκα, -µένος) 1. (α) απαλ-
λάσσω (κάποιον/κάτι) από την κούραση: ξάπλωσα, να ξεκουράσω τα 
πόδια µου || το πράσινο χρώµα ξεκουράζει τα µάτια || η ελαφρά µου-
σική µε ξεκουράζει || - το µυαλό µου ΣΥΝ. αναπαύω ΑΝΤ. κουράζω (β) 
βοηθώ κάποιον αναλαµβάνοντας ορισµένα βάρη ή υποχρεώσεις του: 
η γυναίκα του τον ξεκούραζε βοηθώντας τον, όταν έφερνε δουλειά 
στο σπίτι 2. (µεσοπαθ. ξεκουράζοµαι) χαλαρώνω σωµατικά και ψυ-
χικά: σταµατήσαµε σ' ένα καφενείο, να ξεκουραστούµε || το καλοκαίρι 
θα ξεκουραστείς στο νησί. 

ξεκούραση (η) [µεσν.] (χωρ. πληθ.) η απαλλαγή από την κούραση 
(σωµατική ή/και ψυχική(: ηµέρα ξεκούρασης || η ζωή δεν είναι µόνο 
δουλειά- είναι και ~ || αρκετά αγωνίστηκες- σου χρειάζεται λίγη - || 
καλή ~! — ξεκουραστικός, -ή, -ό. 

ξεκούραστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν κουράστηκε: ~ άνθρωπος- δεν 
πάλεψε ποτέ στη ζωή του ΣΥΝ. άνετος ΑΝΤ. κουρασµένος · 2. αυτός 
που ξεκουράστηκε: τώρα είναι ~ και µπορεί να σε βοηθήσει · 3. αυ-
τός που δεν προκαλεί κούραση: ~ δουλειά | απασχόληση ΣΥΝ. ελα- 



ξεκουρδίζω 1214 ξεµεσιάζω 
 

φρύς ANT. επίπονος, βαρύς. 
ξεκουρδίζω κ. ξεκουρντιζω ρ. µετβ. {ξεκούρδισ-α, -τηκα, -µένος} 1. 

χαλαρώνω τις χορδές έγχορδου µουσικού οργάνου: - πιάνο ΑΝΤ. 
κουρδίζω 2. χαλαρώνω το ελατήριο ρολογιού ή παιχνιδιού ΑΝΤ. κουρ-
δίζω 3. (µεσοπαθ. ξεκουρδίζοµαι) (α) µένω ακούρδιστος (β) κουράζο-
µαι πολύ από τον χορό ή από το παιχνίδι. — ξεκούρδισµα (το). 

ξεκούρδιστος, -η, -ο κ. ξεκούρντιστος αυτός που έχει ξεκουρδι-στεί: 
~ ρολόι | πιάνο ΑΝΤ. κουρδισµένος. 

ξεκούτης, -α, -ικο {ξεκούτηδες} (κυρ. για γέρους) αυτός που έχει χά-
σει τα λογικά του ΣΥΝ. ανόητος, µωρός. Επίσης ξεκουτιάρης. [ΕΤΥΜ. 
< ξεκουτιαίνω (υποχωρητ.)]. 

ξεκουτιαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεκούτια-να, -θηκα, -σµένος} ♦ 1. 
(µετβ.) κάνω (κάποιον) ανόητο, κουτό ΣΥΝ. αποβλακώνω, ανοηταίνω 
♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι ανόητος, χάνω το µυαλό µου: ξεκούτιανε µεγα-
λώνοντας 3. (µεσοπαθ. ξεκουτιαίνοµαι) (α) χάνω τα λογικά µου, µω-
ραίνοµαι: ξεκουτιάθηκε από τα γηρατειά ΣΥΝ. αποβλακώνοµαι, χα-
ζεύω (β) αποχαυνώνοµαι από τις καταχρήσεις. — ξεκούτιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ξε- επιτατ. + -κουτιαίνω < κουτός]. 

ξεκουτιάρης, -α, -ικο → ξεκούτης 
ξεκουφαινω ρ. µετβ. [µεσν,] {ξεκούφα-να, -θηκα} κάνω (κάποιον) 

εντελώς κουφό· (συνήθ. µτφ.) προκαλώ πόνο στα αφτιά (κάποιου) πα-
ράγοντας δυνατό θόρυβο: µας ξεκούφανε το κοµπρεσέρ || έβαλε τη 
µουσική στο τέρµα και µας ξεκούφανε. 

ξεκρέµαστος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι κρεµασµένος (κάπου): ~ 
παλτό | σακάκι ΑΝΤ. κρεµασµένος 2. αυτός που δεν έχει λογικό ειρµό, 
που δεν στηρίζεται (κάπου): ~ ιδέες ΣΥΝ. ασυνάρτητος 3. (µτφ. για 
πρόσ.) (α) αυτός που δεν διαθέτει οικονοµική υποστήριξη: ήταν πα-
ντελώς ~· πώς να τα βγάλει πέρα; (β) αυτός που δεν έχει (πολιτικά, 
ηθικά κ.λπ.) στηρίγµατα, που είναι µόνος χωρίς ενίσχυση: είχε µείνει 
ξεκρέµαστη συναισθηµατικά. 

ξεκρεµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεκρεµάς... | ξεκρέµασ-α, -τηκα, -
µένος} κατεβάζω (κάτι) που είναι κρεµασµένο: ξεκρέµασε το σακάκι 
του από τη ντουλάπα. — ξεκρέµασµα (το). 

ξεκρίνω ρ. µετβ. {ξέκρι-να, -θηκα} ξεχωρίζω (κάτι) που βρίσκεται σε 
µεγάλη απόσταση και δεν φαίνεται καθαρά ΣΥΝ. διακρίνω. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. εκκρίνω «ξεχωρίζω, διακρίνω» < εκ- (βλ. κ. ξε-) + κρίνω]. 

ξεκωλιάρης, -α, -ικο (λαϊκ.-αποφεύγεται σε τυπική µορφή επικοινω-
νίας) 1. ο υπερβολικά τυχερός, κυρ. σε τυχερά παιγνίδια 2. (υβριστ.) 
(α) άτιµος, παλιάνθρωπος (β) (για γυναίκα) αυτή που έχει πολύ έντο-
νη σεξουαλική ζωή. [ΕΤΥΜ. < ξε- + -κώλος + παραγ. επίθηµα -ιάρης, 
πβ. κ. αλαν-ιάρης]. 

ξέκωλος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (συνήθ. για γυναίκα) που φοράει πολύ προ-
κλητικά ρούχα, κυρ. πολύ κοντή, αποκαλυπτική φούστα' συχνά στο 
ουδ. ξέκωλο (το): στο µπαρ αυτό συχνάζουν ξέκωλα 2. (µτφ.) αυτός 
που δεν έχει πυθµένα, πάτο: ~ πιθάρι. 
[ΕΤΥΜ. < ξε- + κώλος, πβ. κ. µεσν. ξεκωλωµένη «ηθικώς διεφθαρµέ-
νη»]. 

ξεκωλώνω ρ. µετβ. {ξεκώλω-σα, -θηκα, -µένος} (!-λαϊκ„ αποφεύγεται 
σε τυπική µορφή επικοινωνίας) 1. κάνω βίαιο πρωκτικό σεξ (σε κά-
ποιον) ΣΥΝ. ξεπατώνω 2. (µτφ.-αργκό) κουράζω υπερβολικά (κάποιον): 
ο προϊστάµενος τους ξεκώλωσε στη δουλειά ΣΥΝ. εξαντλώ, ξεπατώνω. 
— ξεκώλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ξε- επιτατ. + κωλώνω < κώλος]. 

ξελαναρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξελαγάρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) κάνω (κάτι) λαγαρό: ~ νερό ΣΥΝ. ξεκαθαρίζω ♦ 2. (αµετβ.) γί-
νοµαι καθαρός, αποκτώ διαύγεια. 

ξελαιµιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] {ξελαιµιάσ-τηκα, -µένος} κα-
ταπονώ τους µυς τού λαιµού µου, στρέφοντας συνέχεια το κεφάλι 
µου σε ορισµένη κατεύθυνση. — ξελαίµιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
θετικός. 

ξελακκώνω ρ. αµετβ. {ξελάκκωσα} σκάβω γύρω από τη ρίζα δέντρου 
ή φυτού για πότισµα ή για λίπανση. — ξελάκκωµα (το). 

ξελαµπικάρω ρ. αµετβ. {ξελαµπικάρισα} καθαρίζει το µυαλό µου, 
ξεζαλίζοµαι: περπάτησε στον καθαρό αέρα για να ξελαµπικάρει. 
[ΕΤΥΜ. < ξε-_ + λαµπικάρω < λαµπίκος, βλ.λ.]. 

ξελαρυγγιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξελαρυγγιάστηκα) κουράζω το 
λαρύγγι µου, φωνάζοντας δυνατά και συνεχώς: πήγε στο γήπεδο κι 
απ' τις φωνές ξελαρυγγιάστηκε. — ξελαρύγγι)α)σµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

ξελασκάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξελασκάρισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) χα-
λαρώνω, ξεσφίγγω: ~ βίδα | σκοινί | χορδή ♦ 2. (αµετβ.) βρίσκω ελεύ-
θερο χρόνο, σταµατώ για λίγο τις απαιτητικές µου ασχολίες: από αύ-
ριο ~ κάπως και µπορούµε να πάµε για κανένα µπάνιο στη θάλασσα. 
— ξελασκάρισµα (το). 

ξελασπώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξελάσπωσα} ♦ (µετβ.) 1. βγάζω τις λά-
σπες από (κάποιον/κάτι), καθαρίζω από τις λάσπες: ~ τα σκαλοπάτια 
2. (µτφ.) βοηθώ (κάποιον), προκειµένου να αντιµετωπίσει µια δύσκο-
λη οικονοµική κατάσταση: µας ξελάσπωσε ένας συγγενής βοηθώντας 
µας οικονοµικά ♦ (αµετβ.) 3. απαλλάσσοµαι από τις λάσπες ή βγαίνω 
από λασπώδη περιοχή 4. (µτφ.) ξεπερνώ οικονοµικό αδιέξοδο, 
πληρώνω τα χρέη µου: µετά από τόσες δυσκολίες κατάφερε επιτέλους 
να ξελασπώσει. — ξελάσπωµα (το). 

ξελαφρωµα (το) -> ξαλαφρώνω 
ξελαφρώνω ρ. → ξαλαφρώνω 
ξελειτουργω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξελειτουργάς... | ξελειτούργ-ησα, -ιέ-

µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (µετβ.) (για ιερέα) τελειώνω τη Θεία Λει-
τουργία ♦ 2. (αµετβ.) βγαίνω από την εκκλησία ύστερα από την πε-
ράτωση τής Θείας Λειτουργίας. 

ξελεκιάζω ρ. µετβ. {ξελέκιασ-α, -τηκα, -µένος} βγάζω, αφαιρώ τους 

λεκέδες. — ξελέκιασµα (το). ξελεπίζω κ. ξελεπιαζω ρ. µετβ. {ξελέπισα} 
αφαιρώ, βγάζω τα λέπια 
από το ψάρι. — ξελέπισµα κ. ξελέπιασµα (το). ξελέω ρ. αµετβ. {ξεείπα 
κ. ξείπα} αναιρώ όσα έχω πει, παίρνω τον λόγο µου πίσω· ΦΡ. λέω και 
ξελέω (κ. σε αόρ. είπα-ξείπα) αλλάζω συνεχώς απόψεις ή δεν τηρώ 
υπόσχεση µου, δεν διακρίνοµαι από συνέπεια. ξελιγώνω ρ. µετβ. 
[µεσν.] {ξελίγω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προκαλώ σε (κάποιον) λιγούρα, 
πείνα: αυτές οι µυρωδιές από την κουζίνα µε ξε-λίγωσαν 2. κουράζω 
υπερβολικά (κάποιον)· (µεσοπαθ. ξελιγώνοµαι) 3. µε πιάνει λιγούρα: 
όταν βλέπω αυτές τις τούρτες, - 4. αισθάνοµαι έντονη ερωτική επιθυµία 
ή απόλαυση: ξελιγώνεται µαζί του || τον κοιτούσε ξελιγωµένη 5. κάνω ή 
αισθάνοµαι κάτι στον υπέρτατο βαθµό- κυρ. στις ΦΡ. (α) ξελιγώνοµαι 
στα γέλια γελάω πάρα πολύ (β) είµαι ξεΛινωµένσς στην πείνα νιώθω 
µεγάλη λιγούρα από την πείνα, πεινάω πάρα πολύ. — ξελ·γωµα (το). 
ξελογιάζω ρ. µετβ. {ξελόγιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω κάποιον να 
χάσει τα λογικά του, τον παρασύρω (κυρ. ερωτικά): τον έχει ξελογιάσει 
µια χορεύτρια τού καµπαρέ || είναι ξελογιασµένη από τη µεγάλη ζωή και 
τα πλούτη ΣΥΝ. ξεµυαλίζω 2. εξωθώ (κάποιον) στη διαφθορά: κάποιοι 
επιτήδειοι ξελόγιασαν την κόρη της ΣΥΝ. αποπλανώ, εκµαυλίζω. — 
ξελόγιασµα (το), ξελογιαστής (ο), ξελογιάστρα (η). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
ξε- στερητ. + λογιάζω (βλ.λ.)]. ξεµά στη ΦΡ. δεν έχει µα και ξεµά βλ. 
λ. µα. 
ξεµαγαρίζω ρ. µετβ. {ξεµαγάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. αφαιρώ τη βρο-
µιά 2. (µτφ.) απαλλάσσω από την ηθική σήψη ΣΥΝ. αποκαθαίρω. — 
ξεµαγάρισµα (το). ξεµαθαίνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξέµαθα} 1. λησµονώ 
ό,τι έχω µάθει: ξέµαθα τα Αγγλικά που ήξερα στο λύκειο 2. παραµελώ 
µια συνήθεια ΣΥΝ. ξεσυνηθίζω. ξεµακιγιαρω ρ. µετβ. {ξεµακιγιάρισ-α, 
-µένος} αφαιρώ το µακιγιάζ. ξεµακραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] 
{ξεµάκρυ-να, -σµένος} ♦ 1. (µετβ.) αποµακρύνω (κάποιον) από 
(κάτι): πρέπει να τον ξεµακρύνουµε από τις ύποπτες παρέες ♦ (αµετβ.) 
2. αποµακρύνοµαι από κάπου βαθµιαία: ο κίνδυνος πολέµου δείχνει να 
ξεµακραίνει || ξεµάκρυνε απ' το θέµα 3. σταµατώ να έχω 
συναναστροφές (µε κάποιον): ~ απ' τους φίλους | τους συγγενείς µου | 
την οικογένεια µου ΣΥΝ. αποξενώνοµαι. — ξεµάκρεµα (το) [µεσν.]. 
ξέµακρος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται µακριά: ~ σπίτι | τοποθεσία 
ΣΥΝ. αποµακρυσµένος. — ξέµακρα επίρρ. ξεµαλλιάζω ρ. µετβ. 
[µεσν.] {ξεµάλλιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. τραβώ δυνατά, ξεριζώνω τα 
µαλλιά (κάποιου): άµα σε πετύχω πουθενά, θα σε ξεµαλλιάσω 2. 
(συνεκδ.) ανακατώνω τα µαλλιά (κάποιου) ΣΥΝ. αναµαλλιάζω. — 
ξεµάλλιασµα (το). ξεµαλλιάρης, -α, -ικο {ξεµαλλιάρηδες} (λαϊκ.) 
αυτός που έχει ανακατεµένα, ακατάστατα τα µαλλιά του ΣΥΝ. 
αναµαλλιάρης. ξεµάλλιασµα (το) → ξεµαλλιάζω ξεµαλλιασµένος, -η, 
-ο αυτός που έχει ανακατωµένα τα µαλλιά 
του ΣΥΝ. αναµαλλιασµένος, ξεχτένιστος. ξεµανίκωτος, -η, -ο 1. αυτός 
που δεν έχει µανίκια: ~ µπλούζα- (για πρόσ.) 2. αυτός που φοράει 
ρούχα χωρίς µανίκια 3. αυτός που έχει ανασηκωµένα τα µανίκια του 
ΣΥΝ. ανασκουµπωµένος. ξεµανταλώνω ρ. µετβ. [µεσν.] [ξεµαντάλω-
σα, -θηκα, -µένος} αφαιρώ ή σέρνω προς τα πίσω το µάνταλο, για να 
ανοίξω την πόρτα. — ξεµαντάλωµα (το). ξεµαρκάρω ρ. µετβ. 
{ξεµαρκάρ-ισα, -ίστηκα, -ισµένος} ΑΘΛ. (σε οµαδικά παιχνίδια) 
ελευθερώνω παίκτη από το µαρκάρισµα αντιπάλου· (συνήθ. µεσοπαθ. 
ξεµαρκαρίζοµαι): ο παίκτης ξεµαρκαρίστηκε από τον αµυντικό. — 
ξεµαρκάρισµα (το). ξεµασκαλίδι (το) {ξεµασκαλιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 
παραφυάδα φυτού, 
που χρησιµοποιείται για µεταφύτευση ΣΥΝ. µόσχευµα. ξεµασκαλίζω 
ρ. µετβ. {ξεµασκάλισ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. αποσπώ βλαστό 
φυτού µε σκοπό τη µεταφύτευση του 2. (γενικά) αποσπώ µε το χέρι 
κλαδί δέντρου 3. (µτφ. για πρόσ.) τραβώ από τη µασχάλη, προκαλώ 
εξάρθρωση σε (κάποιον). — ξεµασκάλισµα (το). [ΕΤΥΜ < ξε- + -
µασκαλίζω < µασχάλη]. ξεµατιάζω ρ. µετβ. {ξεµάτιασ-α, -τηκα, -
µένος} 1. απαλλάσσω κάποιον από τη βασκανία: ~ µε λάδι | µε 
προσευχές ΑΝΤ. µατιάζω · 2. (για κουκκιά) αφαιρώ την άκρη τού 
φλοιού. — ξεµάτιασµα (το). ξεµατιάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
γυναίκα που ξεµατιάζει, απαλλάσσει από τη βασκανία. 
[ΕΤΥΜ < θ. ξεµατιασ- (ρ. ξεµατιάζω) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. ξε-
λογιάσ-τρα). ξεµέθυστος, -η, -ο αυτός που δεν έχει µεθύσει ή έχει 
ξεµεθύσει, νηφάλιος. ξεµεθώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] 
{ξεµεθάς... | ξεµέθυσ-α, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) (σπάν.) βοηθώ (κάποιον) 
να συνέλθει από το µεθύσι ♦ 2. (αµετβ.) συνέρχοµαι από τη µέθη, 
ανακτώ τις αισθήσεις µου, γίνοµαι νηφάλιος. ξεµέλλει ρ.· στη ΦΡ. ό,τι 
µέλλει δεν ξεµέλλει βλ. λ. µέλλω. ξεµένω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξέµεινα} 1. 
µένω µόνος κάπου, χωρίς να έχω αυτή την πρόθεση: ξέµεινα σε µια 
ξένη πόλη || ξεµείναµε στον δρόµο ΣΥΝ. αποµένω 2. µένω πίσω από 
τους άλλους τής παρέας στον δρόµο 3. µένω χωρίς (κάτι), µου 
τελειώνει εντελώς (κάτι που είχα): ξέµεινα από λεφτά | τσιγάρα | 
καύσιµα | προµήθειες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. ξεµεσηµεριαζω ρ. αµετβ. 
{ξεµεσηµέριασα} περνώ το µεσηµέρι µου 
(κάπου i\ µε κάποιον τρόπο). — ξεµεσηµέριασµα (το). ξεµεσιάζω ρ. 
µετβ. {ξεµέσιασ-α, -τηκα, -µένος} κάνω (κάποιον) να κουραστεί 
υπερβολικά, ώστε να του πονέσει η µέση του: από το κου-βάληµα 
ξεµεσιάστηκα ΣΥΝ. κοψοµεσιάζω. 
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ξεµοναχιαζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεµονάχιασ-α, -µένος} αποµονώνω, 
παίρνω (κάποιον) µακριά από τους άλλους: την ξεµονάχιασε, για να 
συζητήσουν προσωπικά τους θέµατα || τον ξεµονάχιασαν και τον σά-
πισαν στο ξύλο. — ξεµονάχιασµα (το). 

ξεµοντάρω ρ. µετβ. {ξεµοντάρισ-α, -µένος) αποσυναρµολογώ, δια-
λύω (κάτι) στα κοµµάτια που το απαρτίζουν. — ξεµοντάρισµα (το). 

ξεµουδιάζω ρ. αµετβ. {ξεµούδιασα} 1. παύω να νιώθω µούδιασµα: 
περπάτησα λίγο στον κήπο, για να ξεµουδιάσω ANT. µουδιάζω, µυρ-
µηγκιάζω 2. (για αθλητές) εκτελώ κατάλληλες γυµναστικές ασκή-
σεις, ώστε να είµαι έτοιµος για αγώνα ΣΥΝ. προθερµαίνοµαι. — ξε-
µούδιασµα (το). 

ξεµουχλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεµούχλιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
αφαιρώ (από κάτι) τη µούχλα ♦ (αµετβό 2. παύω να είµαι µουχλια-
σµένος ANT. µουχλιάζω, πανιάζω 3. (µτφ.) ξαναβρίσκω τη ζωντάνια 
µου µετά από παραµονή σε κλειστό χώρο για πολύ χρόνο: βγήκα να 
πάρω καθαρό αέρα, για να ξεµουχλιάσω ΣΥΝ. αναζωογονούµαι. — 
ξεµούχλιασµα (το). 

ξέµπαρκα ρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεµπάρκ-αρα κ. -άρισα} ♦ 1. 
(µετβ.) (για πλοίο) αποβιβάζω (επιβάτες ή εµπορεύµατα): το πλοίο ξε-
µπάρκαρε µεγάλη ποσότητα τυριών ♦ (αµετβ.) 2. αποβιβάζοµαι από 
το πλοίο και βγαίνω στη στεριά: ξεµπαρκάραµε στη Σύρο 3. (για ναυ-
τικούς) εγκαταλείπω προσωρινά ή µόνιµα την εργασία σε πλοίο ANT. 
µπαρκάρω. — ξεµπαρκάρισµα (το). 

ξέµπαρκος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (για ναυτικούς) αυτός που δεν έχει 
µπαρκάρει, που είναι άνεργος 2. (µτφ.) αυτός που αποµένει µόνος: 
πώς και είσαι έτσι ~; 

ξεµπερδεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεµπέρδ-εψα, -εύτηκα, -εµέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. ξεχωρίζω πράγµατα που έχουν µπλεχτεί µεταξύ τους: 
~ το κουβάρι | τα µαλλιά µου 2. (µτφ.) διευκρινίζω κάτι ασαφές και 
αόριστο: ~ πρόβληµα | υπόθεση ΣΥΝ. διασαφηνίζω, διαλευκαίνω, ξε-
καθαρίζω, ξεδιαλύνω 3. (µτφ.) διευθετώ τις διαφορές µου µε (κάποι-
ον): ξεµπερδέψαµε τα κληρονοµικά προβλήµατα ♦ (αµετβ.) 4. (µτφ.) 
τελειώνω µε περίπλοκη, χρονοβόρα ή ενοχλητική υπόθεση: ξεµπέρδε-
ψα µε τους ηλεκτρολόγους και τους υδραυλικούς || ~ µε το µαγείρεµα | 
µε τη δουλειά ΣΥΝ. νετάρω 5. (µτφ.) βγάζω (κάποιον) από τη µέση: 
αποφάσισαν να ξεµπερδέψουν µια για πάντα µε τον άνθρωπο που 
τους χαλούσε τα σχέδια ΣΥΝ. ξεκάνω, ξεπαστρεύω, θανατώνω, 
αφανίζω. — ξεµπέρδεµα (το). 

ξέµπλεκος, -η, -ο αυτός που δεν είναι µπλεγµένος: ~ κουβάρι || ~ 
µαλλιά ΑΝΤ. µπλεγµένος. 

ξεµπλέκω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξέµπλε-ξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
απαλλάσσω κάτι από µπλέξιµο, από µπέρδεµα ΑΝΤ. µπερδεύω, ανα-
κατεύω 2. (µτφ.) διευθετώ περίπλοκη υπόθεση: ανέλαβε αυτός να ξε-
µπλέξει το ζήτηµα ΣΥΝ. τακτοποιώ, ρυθµίζω ♦ 3. (αµετβ.) απαλλάσ-
σοµαι από δύσκολη ή δυσάρεστη κατάσταση: ξέµπλεξε απ' τα ναρ-
κωτικά. — ξέµπλεγµ~ (το). 

ξεµπλοκάρω ρ. µετβ. {ξεµπλόκ-αρα κ. -άρισα, -αρίστηκα, -αρισµέ-
νος} (καθηµ.) 1. απελευθερώνω δίοδο ή µηχανισµό από εµπλοκή: ~ 
δρόµο | λεωφόρο | κλειδαριά ΣΥΝ. ανοίγω 2. παύω να δεσµεύω: ~ τρα-
πεζικούς λογαριασµούς. — ξεµπλοκάρισµα (το). 

ξεµπουκάρω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεµπούκ-αρα κ. -άρισα} (λαϊκ.) 1. 
(για υγρά και αέρια) βγαίνω ορµητικά από οπή ή στόµιο: ξεµπουκά-
ρισαν τα νερά τής στέρνας και πληµύρισαν την αυλή ANT. µπουκάρω 
2. (για πρόσ.) παρουσιάζοµαι αιφνιδίως: αστυνοµικοί ξεµπουκάρισαν 
από τη διπλανή πολυκατοικία. — ξεµπουκάρισµα (το). 

ξεµπουκώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [ξεµπούκω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) κάνω κάτι το οποίο έχει βουλλώσει να επανέλθει στη φυσιο-
λογική του κατάσταση: ~ την εξάτµιση || πάτα γκάζι για να ξεµπου-
κώσεις τη µηχανή ♦ 2. (αµετβ.) επανέρχοµαι στη φυσιολογική µου κα-
τάσταση µετά από απόφραξη διόδου: εισπνοές για να ξεµπουκώσει η 
µύτη από το συνάχι || ξεµπούκωσε η αντλία. 

ξεµπρατσώνοµαι ρ. αµετβ. {ξεµπρατσώ-θηκα, -µένος} 1. αποκαλύ-
πτω τα µπράτσα µου, ανασηκώνοντας τα µανίκια µου 2. (µτφ.) επι-
χειρώ, αναλαµβάνω κάτι µε αποφασιστικότητα ΣΥΝ. ανασκουµπώνο-
µαι. — ξεµπράτσωµα (το). 

ξεµπράτσωτος, -η, -ο αυτός που έχει τα µπράτσα του γυµνά ΣΥΝ. 
ξεµανίκωτος, ανασκουµπωµένος. 

ξεµπροστιαζω ρ. µετβ. (ξεµπρόστιασα} 1. αποκαλύπτω τα σφάλµατα 
ή την υποκρισία (κάποιου) ενώπιον τρίτων ΣΥΝ. ξεσκεπάζω, ξεµα-
σκαρεύω ANT. συγκαλύπτω 2. αποδοκιµάζω ή επιτιµώ δηµοσίως κά-
ποιον: τον ξεµπρόστιασε µπροστά στους δηµοσιογράφους. — ξε-
µπρόστιασµα (το). 

[ΕΤΥΜ < ξε- επιτατ. + -µπροστιάζω (< µπροστά) + -ιάζω]. ξεµυαλίζω 
ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεµυάλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω κάποιον να 
σκέφτεται και να ενεργεί αλόγιστα, π.χ. να έχει παράλογες 
απαιτήσεις, ανάρµοστη συµπεριφορά κ.λπ.: τον ξεµυάλισαν κάτι 
πλουσιόπαιδα και ζητάει πολυτέλειες και λούσα || (κ. µεσοπαθ.) ξε-
µυαλίστηκε από τη ζωή τής µεγαλούπολης και παράτησε τις σπουδές 
του ΣΥΝ. ξελογιάζω, παρασύρω 2. κάνω (κάποιον) να µε ερωτευθεί 
τόσο, ώστε να µην ενεργεί πλέον λογικά: ξεµυάλισε τη γυναίκα τού 
φίλου του 3. (η µτχ. ξεµυαλισµένος, -η, -ο) βλ.λ. — ξεµυάλΐΌµα (το), 
ξεµυαλιστής (ο), ξεµυαλίστρα (η). ξεµυαλισµένος, -η, -ο [µεσν.] 
αυτός που σκέφτεται και ενεργεί αλόγιστα, επιπόλαια: πού πας, βρε 
ξεµυαλισµένε; || αυτή είναι ξεµυαλισµένη, δεν µπορείς να της έχεις 
εµπιστοσύνη ΣΥΝ. άµυαλος, απερίσκεπτος. ξεµυτίζω ρ. αµετβ. 
(ξεµύτισ-α, -µένος} ξεπροβάλλω, εµφανίζοµαι προσεκτικά, 
διστακτικά: όταν έχει πολύ κρύο, κανείς δεν ξεµυτίζει απ' το σπίτι του 
|| τα φυτά αρχίζουν να ξεµυτίζουν απ' το χώµα. Επίσης ξεµυτώ {-
άς...}. — ξεµύτισµα (το). 

ξεµωραινοµαι ρ. αµετβ. {ξεµωρά-θηκα, -µένος} (συνήθ. για άτοµα 
γεροντικής ηλικίας) παύω να ελέγχω λογικά τις πράξεις µου, γίνοµαι 
εντελώς ανόητος: τώρα στα γεράµατα ξεµωράθηκε κι άρχισε να τρέ-
χει στα κλαµπ και στις ντίσκο ΣΥΝ. ξεκουτιαίνω. — ξεµώραµα (το). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. εκµωραίνω < εκ- (βλ. κ. ξε-) + µωραίνω]. 

ξένα (τα) (λαϊκ.) η χώρα ή ο τόπος στον οποίο κανείς ξενιτεύεται, για 
τον οποίο αναχωρεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα: πέρασε πολλά 
χρόνια στα ~ || φεύγω για τα ~ ΣΥΝ. αλλοδαπή, ξενιτειά, εξωτερικό 
ΑΝΤ. πατρίδα, γενέτειρα. Επίσης (λόγ.) ξένη (η). [ΕΤΥΜ. Ουδ. πληθ. 
τού αρχ. επιθ. ξένος (βλ.λ.). Η παρούσα χρήση ήδη µεσν.]. 

ξενάγηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (κυριολ. κ. µτφ.) 
η παρουσίαση σε ξένους των αξιοθέατων ενός τόπου: ο υπεύθυνος 
των ανασκαφών έκανε ~ στους τουρίστες στον αρχαιολογικό χώρο 
τού Ακρωτηρίου Θήρας || το βιβλίο κάνει µια ~ στους ναούς τής ελ-
ληνικής αρχαιότητας. 

ξεναγός (ο/η) 1. ο επαγγελµατίας που παρουσιάζει και σχολιάζει σε 
ξένους τα αξιοθέατα ενός τόπου 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που ορίζεται 
από επίσηµο φορέα, προκειµένου να καθοδηγήσει και να εξυπηρετή-
σει επίσηµο ξένο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ξεν)ο)- + -αγός < άγω, πβ. λοχ-αγός, 
στρατ-ηγός κ.τ.ό.]. 

ξεναγώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ξεναγείς... | ξενάγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 1. δεί-
χνω τα αξιοθέατα ενός τόπου σε ξένους επισκέπτες, κατατοπίζοντας 
τους ταυτόχρονα για την ιστορία του, κάνω ξενάγηση 2. (µτφ.) κατα-
τοπίζω, βοηθώ κάποιον να µάθει άγνωστα γι' αυτόν πράγµατα: αυτές 
οι ηχογραφήσεις ξεναγούν τον ακροατή στη σχετικά άγνωστη µουσική 
ζωή αυτού τού νησιού. 

ξενερίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξενέρισα} ♦ (µετβ.) 1. αλλάζω το νερό, µέ-
σα στο οποίο έχω τοποθετήσει κάτι: ~ µπακαλιάρο | ελιές ♦ (αµετβ.) 
2. (για ψάρια) χάνω τα νερά µου 3. (µτφ. για πρόσ.) αλλάζω τις συ-
νήθειες µου · 4. (για ψάρια, υφάλους, τµήµατα τού πλοίου που βρί-
σκονται µέσα στη θάλασσα) αναδύοµαι στην επιφάνεια τής θάλασ-
σας: λόγω τής κακοκαιρίας ξενέριζε η προπέλα · 5. (για µεθυσµένο) 
συνέρχοµαι από το µεθύσι, ξαναβρίσκω την πνευµατική µου διαύ-
γεια · 6. (ευφηµ.) ουρώ. — ξενέρισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ξε- 
στερητ. + -νερίζω < νερό]. 

ξενερώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {ξενέρω-σα, -θηκα, -µένος} 
♦ (αµετβ.) 1. βγαίνω από την κατάσταση τής µέθης ΣΥΝ. ξεµεθώ ♦ 2. 
(µετβ.) (αργκό) κάνω κάποιον να βγει από µια ευχάριστη κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται, τον προσγειώνω στην πραγµατικότητα. — ξε- 
νέρωµα (το). 

ξενέρωτος, -η, -ο 1. αυτός που δεν είναι πια µεθυσµένος, αυτός που 
έχει ανακτήσει τη νηφαλιότητα του ΣΥΝ. ξεµέθυστος, νηφάλιος 2. 
(µτφ.-αργκό) αυτός που προκαλεί στους άλλους πλήξη ΣΥΝ. βαρετός, 
ανιαρός. 

Ξένη (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυ-
ναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ξένια. 
[ΕΤΥΜ Κύρ. όν. που προέρχεται από τις λ. ξένος ή ξενία (µε τη σηµ. 
τής εκδήλωσης φιλοξενίας) ή αποτελεί συντοµευµένο τ. τού ονόµα-
τος Πολυξένη]. 

ξένη (η) → ξένα [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξένη (ενν. γη), θηλ. τού επιθ. 
ξένος (βλ.λ.)]. 

ξενηλασία (η) [αρχ.] {ξενηλασιών} η εκδίωξη των ξένων από µία χώ-
ρα- ΦΡ. (µτφ.) γλωσσική ξενηλασία η απόρριψη ξένων λέξεων από τη 
γλώσσα ενός λαού: «Ξενηλασία ή Ισοτέλεια;» (τίτλος βιβλίου τού Μ. 
Τριανταφυλλίδη). — ξενηλατώ ρ. [αρχ.] {-είς...}, ξενηλάτης (ο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ξενηλατώ (-έω) < ξεν)ο)- + -ηλατώ < -ηλατος < ελαύνω 
(µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει), πβ. κ. λε-ηλατώ, ιχν-
ηλατώ κ.ά.]. 

ξενηστικωµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι τελείως νηστικός, που 
δεν έχει φάει απολύτως τίποτε ΣΥΝ. θεονήστικος. 

ξενία (η) (λόγ.) η υποδοχή και περιποίηση ξένου ΣΥΝ. φιλοξενία. 
[ΕΤΥΜ.. αρχ. < ξένος (βλ.λ.)]. 

ξενίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξένισ-α, -τηκα, -µένος} προκαλώ σε κάποιον 
έκπληξη ή απορία: µε ξένισαν τα λόγια του ΣΥΝ. παραξενεύω. 
[ΕΤΥΜ αρχ·. αρχική σηµ. «υποδέχοµαι ξένους, φιλοξενώ», < ξένος. 
Ήδη µτγν. η σηµ. «θεωρώ κάτι ξένο, παράξενο, εκπλήσσοµαι από αυ-
τό»]. 

ξενικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους ξένους: ~ συ-
νήθειες | ήθη και έθιµα 2. αυτός που προέρχεται από ξένους, από ξένη 
χώρα: ~ επίδραση | κατοχή | προϊόν ΣΥΝ. αλλότριος 3. αυτός που 
προέρχεται από άλλη γλώσσα και χρησιµοποιείται στην Ελληνική: ~ 
λέξεις | φράσεις || ~ ύφος. 

ξενικούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (κακόσ.) ξένη λέξη που χρησιµοποι-
είται αυτούσια στον καθηµερινό λόγο (συχνά επιδεικτικά) παραλ-
λαγµένη, ώστε να µοιάζει ελληνική: το «κουλάρω» από το αγγλικό 
«cool» είναι µια ~ αντί τού «ηρεµώ» || χρησιµοποιεί πολλές ~ όταν µι-
λάει, γιατί νοµίζει ότι έτσι µπορεί να µας εντυπωσιάσει. [ΕΤΥΜ. < 
ξενικός + καταλ. τέρµα -ούρα (πβ. κ. ελληνικ-ούρα)]. 

ξένιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που αναφέρεται στους ξένους ή 
στη φιλοξενία 2. προσαγόρευση τού ∆ία, ως προστάτη τής φιλοξε-
νίας: ~ Ζευς. 

ξενισµός (ο) [αρχ.] 1. η µίµηση ξένων προτύπων (τρόπων, συµπερι-
φοράς, συνηθειών κ.λπ.) ΣΥΝ. ξενοµανία 2. (ειδικότ.) η χρησιµοποίηση 
ξένων λέξεων και συντάξεων αντί των αντιστοίχων τής µητρικής 
γλώσσας και συνεκδ. οι ίδιες ξένες λέξεις και συντάξεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δραστικός. 

ξενιστής (ο) 1. ΒΙΟΛ. οργανισµός (φυτικός ή ζωικός) που φιλοξενεί 
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κάποιο παράσιτο µε το οποίο ζει και αναπτύσσεται µαζί 2. πειραµατόζωο, ιδ. 
στο εµβρυακό στάδιο, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ένα µόσχευµα. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. ξενίζω]. ξενιτειά (η) (σχολ. ορθ. ξενιτιά) {χωρ. πληθ.} 1. 
(συνεκδ.) η ξένη χώρα: λείπει χρόνια στην ~ || ζει | εργάζεται στην ~ ΣΥΝ. 
αλλοδαπή, τα ξένα 2. η παραµονή σε ξένη χώρα: είναι πικρή η ~ || τραγούδια τής 
~ ΣΥΝ. αποδηµία. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. ξενιτειά (µε καταβιβασµό τού τόνου και συνίζηση) < µτγν. 
ξενιτεύω | αρχ. ξενιτεύοµαι (βλ.λ.)]. 

ξενιτειά ή ξενιτιά; Η λέξη είναι αρχαία (µεταγενέστερη) και απαντά ως 
ξενιτεία (αρχαίες | µεταγενέστερες είναι και οι λ. ξενιτεύω και ξενιτευτής). 
Άρα, από το ξενιτεία (µε συνίζηση) τής κατάλ. έχουµε το ξενιτειά. που 
είναι προτιµότερο να γράφεται µε -ει-, πβ. δουλεία > δουλειά, υγεία > γεια, 
εσοδεία > σοδειά, θεία > θεια, γητειά > γητειά κ.ά. 

ξενιτεµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που ζει σε ξένη χώρα, µακριά από την πατρίδα 
του: ~ ναυτικός | επιστήµονας || (ως ουσ.) ο γυρισµός τού ~. 

ξενιτεµός (ο) η αποµάκρυνση από την πατρίδα και η εγκατάσταση σε ξένη 
χώρα ΣΥΝ. αποδηµία ANT. επαναπατρισµός. 

ξενιτεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξενιτ-εύτηκα, -εµένος} φεύγω από την πατρίδα 
µου και πηγαίνω να ζήσω σε µια ξένη χώρα, πηγαίνω στην ξενιτειά ΣΥΝ. 
µεταναστεύω, αποδηµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ < µτγν. ξενιτεύω 
| αρχ. ξενιτεύοµαι, αρχική σηµ. (τού µεσο-παθ. τ.) «υπηρετώ ως µισθοφόρος 
σε ξένη χώρα», < ξένος, πιθ. κατ' αναλογίαν προς το ρ. πολιτεύοµαι]. 

ξένο- κ. ξενό- ά συνθετικό λέξεων, που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι αναφέρεται 
σε: 1. ξένο, αλλοδαπό: ξενο-δοχείο, ξενο-φοβία, ξενόγλωσσος 2. άλλον 
άνθρωπο, κατ' αντιδιαστολή προς τον οικείο, τον δικό µας (συγγενή, φίλο): 
ξενο-δουλεύω, ξενο-κοιµάµαι. [ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(λ.χ. αρχ. ξενο-δόχος), που προέρχεται από το επίθ. ξένος (βλ.λ.) και απαντά 
επίσης σε ελληνο-γενείς ξέν. όρους, λ.χ. αγγλ. xenophobia]. 

ξενογαµάω ρ. αµετβ. {ξενογαµάς... | ξενογάµησα} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε 
τυπικές µορφές επικοινωνίας) διαπράττω µοιχεία. 

ξενογαµια (η) [1803] {χωρ. πληθ.} BOT. η γονιµοποίηση ενός άνθους από άλλο 
τού ίδιου είδους, το οποίο φύεται σε άλλο φυτό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. xenogamy]. 

ξενογλωσσίο (η) {χωρ. πληθ.} 1. το να µιλάει κανείς ξένες γλώσσες • 2. το 
παραψυχολογικό φαινόµενο κατά το οποίο ένα άτοµο, όταν βρίσκεται σε 
ύπνωση, µιλά υπαρκτή ξένη γλώσσα, την οποία ωστόσο δεν γνωρίζει 
συνειδητά, δεν κατέχει. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. xenoglossia]. 

ξενόγλωσσος, -η, -ο [1888] 1. αυτός που χρησιµοποιεί ξένη γλώσσα, 
διαφορετική από τη δική µας: ~ πληθυσµός || ~ τµήµατα πανεπιστηµίου ΣΥΝ. 
αλλόγλωσσος, ετερόγλωσσος ANT. οµόγλωσσος 2. (για κείµενα) αυτός που 
έχει συνταχθεί, που έχει γραφεί σε ξένη γλώσσα: ~ επιγραφή. 

ξενοδουλεύω ρ. αµετβ. {ξενοδούλεψα} (λαϊκ.) 1. εργάζοµαι (ως υπάλληλος, 
εργάτης, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.) στην υπηρεσία ξένων εργοδοτών 
δουλεύω σε δουλειά, κτήµα, µαγαζί κ.λπ. άλλου, συ-νήθ. περιστασιακά, και 
πληρώνοµαι µε το µεροκάµατο: κάθε φθινόπωρο έρχονταν οικογένειες από το 
πέρα χωριό και ξενοδούλευαν στα κτήµατα µας 2. εκτελώ οικιακές εργασίες σε 
ξένο σπίτι µε ηµεροµίσθιο, ασκώ το επάγγελµα τής οικιακής βοηθού: χρόνια 
ολόκληρα ξενοδούλευε, για να σπουδάσει τα παιδιά της ΣΥΝ. παραδουλεύω. — 
ξενοδουλευτής (ο), ξενοδουλεύτρα (η), ξενοδούλι (το). 

ξενόδουλος, -η, -ο (λόγ.-κακόσ.) 1. αυτός που µε τη δράση του εξυπηρετεί µε 
δουλικό τρόπο τα συµφέροντα των ξένων: ~ πολιτική | υπουργός | κυβέρνηση 
ΑΝΤ. ανεξάρτητος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που µιµείται δουλικά τους ξένους: ~ 
συµπεριφορά. 

ξενοδοχειακός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε ξενοδοχείο: ~ 
εγκαταστάσεις | εξοπλισµός | αλυσίδα | µονάδα | υποδοµή || ~ επιχειρήσεις (που 
ασχολούνται µε την εκµετάλλευση ξενοδοχείων, µοτέλ, πανσιόν κ.λπ.). 

ξενοδοχείο (το) [µτγν.] 1. κτήριο ή κτηριακό συγκρότηµα ειδικά κα-
τασκευασµένο ή διαµορφωµένο για την παροχή καταλύµατος (ή και 
διατροφής) στο κοινό έναντι αµοιβής, το οποίο είναι οργανωµένο σε 
επιχειρηµατική βάση και κατατάσσεται σε κατηγορίες, ανάλογα µε την 
ποιότητα τής κατασκευής, τις ανέσεις και τις δευτερεύουσες υπηρεσίες που 
προσφέρει (αίθουσες συνεδρίων, αθλητικές εγκαταστάσεις, νυκτερινή 
διασκέδαση, καταστήµατα κ.λπ.): µικρό | µεγάλο | άνετο | άθλιο ~||~ α', β', γ', 
δ' κατηγορίας | τριών, τεσσάρων αστέρων || ~ πολυτελείας | λουξ || αλυσίδα 
ξενοδοχείων (σειρά τέτοιων επιχειρήσεων σε µία ή περισσότερες χώρες, που 
ανήκουν στην ίδια εταιρεία και διευθύνονται από αυτήν) 2. (µτφ.-µειωτ.) ο 
χώρος στον οποίο κανείς πηγαινοέρχεται ή παραµένει προσωρινά και µε τον 
οποίο δεν συνδέεται ιδιαίτερα: ~ το 'χεις κάνει το σπίτι, όποτε θέλεις έρχεσαι, 
όποτε θέλεις φεύγεις. 

ξενοδόχος (ο/η) ιδιοκτήτης ή διευθυντής ξενοδοχείου: προγραµµατίζεται γενική 
συνέλευση τού επαγγελµατικού συλλόγου ξενοδόχων Β. Ελλάδος- ΦΡ. 
λογαριάζω χωρίς τον ξενοδόχο βλ. λ. λογαριάζω. Επίσης (λαϊκ.) ξενοδόχα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξενοδόχος | ξενοδόκος < ξένο- + -δόχος < 
δέχοµαι]. 

ξενοδοχοϋπάλληλος (ο/η) {ξενοδοχούπαλλήλ-ου | -ων,-ους} υπάλληλος 
ξενοδοχείου, υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία, τη σωστή παροχή 
υπηρεσιών, την εσωτερική τάξη κ.λπ. των χώρων ξενοδο- 

χείου. 
ξενοιάζω κ. ξεγνοιάζω ρ. αµετβ. {ξένοιασ-α, -µένος} 1. απαλλάσσοµαι από 

φροντίδες, γλυτώνω από έγνοιες και µέριµνες: σε λίγο θα τελειώσει το σχολείο 
και θα ξενοιάσουµε από τα µαθήµατα ΣΥΝ. ησυχάζω, ηρεµώ ANT. νοιάζοµαι, 
µεριµνώ, φροντίζω 2. (κατ' επέκτ.) απαλλάσσοµαι από στενοχώρια, παύω να 
έχω ανησυχία για (κάποιον/κάτι): µόλις έµαθα ότι έφτασαν καλά, ξένοιασα 
ΣΥΝ. ησυχάζω, ηρεµώ ΑΝΤ. ανησυχώ. [ΕΤΥΜ µεσν. < ξε- στερητ. + 
νοιάζω]. 

ξενοιασιά κ. ξεγνοιασιά (η) {χωρ. πληθ.} το να ζει κάποιος χωρίς έγνοιες και 
σκοτούρες, να είναι ήρεµος και αµέριµνος: νοσταλγεί συχνά την ~ των 
παιδικών του χρόνων || η ~ των διακοπών ΣΥΝ. ανεµελιά, (λόγ.) αµεριµνησία 
ΑΝΤ. έγνοια, φροντίδα, σκοτούρα. Επίσης ξένοιασµα κ. ξέγνοιασµα (το). 

ξένοιαστος, -η, -ο κ. ξέγνθ!αστος [µεσν.] (καθηµ.) αυτός που είναι 
απαλλαγµένος από φροντίδες, έγνοιες και µέριµνες, που δεν έχει ανησυχία ή 
άγχος για τα πράγµατα: κέρδισε το λαχείο κι έζησε ~ τα υπόλοιπα χρόνια τής 
ζωής του || τα ~ παιδικά | φοιτητικά χρόνια ΣΥΝ. ήσυχος, αµέριµνος, 
απερίσπαστος (λόγ.) άφροντις ΑΝΤ. ανήσυχος, αγχωµένος. — ξένοιαστα 
επίρρ. [µεσν.]. 

ξενοικιάζω ρ. µετβ. {ξενοίκιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. εγκαταλείπω το σπίτι, το 
κατάστηµα ή οτιδήποτε άλλο είχα νοικιάσει, το ελευθερώνω: θα 
ξενοικιάσουµε το σπίτι και θα πιάσουµε ένα µεγαλύτερο ΑΝΤ. νοικιάζω 2. (για 
ιδιοκτήτη) διακόπτω τη µίσθωση ακινήτου που µου ανήκει: ξενοίκιασαν το 
σπίτι, γιατί το ήθελαν για ιδιοκατοίκηση. — ξενοίκιασµα (το). 

ξενοίκιαστος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που δεν έχει νοικιαστεί, που παραµένει 
ελεύθερος: αφήνω το σπίτι | το κατάστηµα ~ ΣΥΝ. ανοίκια-στος, αµίσθωτος, 
ελεύθερος ΑΝΤ. νοικιασµένος, µισθωµένος, (µτφ.) πιασµένος. 

ξενοκίνητος, -η, -ο αυτός που υποκινείται από ξένα κέντρα αποφάσεων, που 
κατευθύνεται από πρόσωπα, οµάδες, µυστικές υπηρεσίες, φορείς εξουσίας 
κ.λπ. ξένου κράτους: ~ πραξικόπηµα | δικτατορία | χούντα. 

ξενοκοιµάµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξενοκοιµάσαι... | ξενοκοιµήθηκα} (καθηµ.-
κακόσ.) κοιµάµαι σε ξένο σπίτι και ιδιαίτ. στο σπίτι εραστή | ερωµένης· 
διαπράττω µοιχεία ΣΥΝ. µοιχεύω, κάνω απιστία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ξενοκοιτάζω ρ. µετβ. {ξενοκοίταξα} κοιτάζω ξένες γυναίκες/άνδρες, επιδιώκω 
τη σύναψη εξωσυζυγικών ερωτικών δεσµών. Επίσης ξενο-κοιτώ (κ. -άω). 

ξενοκουµπο (το) {σπάν. γεν. πληθ. ξενόκουµπων} το κουµπί που δεν είναι 
ραµµένο στο ένδυµα, το µανικετόκουµπο. 

ξενοκρατία (η) [1831] {χωρ. πληθ.} η ξενική κυριαρχία και διοίκηση, το να 
υποτάσσεται η πολιτική, πολιτιστική, οικονοµική κ.λπ. ζωή µιας χώρας σε 
ξένους παράγοντες και συµφέροντα: οι αποικίες εξεγέρθηκαν και αποτίναξαν 
την -1| η ~ στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. — ξενοκρατικός, -ή, -ό. 

ξενοκρατούµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {ξενοκρατείσαι... | ξενοκρα-τήθηκα} 
(για χώρα, περιοχή, έθνος) κατέχοµαι και κυβερνώµαι ή διοικούµαι από 
ξένους, είµαι υποδουλωµένος σε ξένα συµφέροντα: µετά τον πόλεµο η χώρα 
ξενοκρατήθηκε για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ξενολατρία (η) [1892] {χωρ. πληθ.} η υπερβολική αγάπη και εκτίµηση προς 
τους ξένους και προς ό,τι σχετίζεται µε αυτούς ΣΥΝ. ξενοµανία ANT. 
ξενοφοβία, µισοξενία. — ξενολάτρης (ο) [1831], ξενολά-τρισσα κ. (λόγ.) 
ξενολάτρις (η) {-ιδος | -ιδες, -ίδων}. 

ξενοµανία (η) {χωρ. πληθ.} (κακόσ.) ο άκριτος θαυµασµός προς τους ξένους, η 
απόλυτη προσήλωση και µίµηση ξένων προτύπων (ζωής, συµπεριφοράς, 
έκφρασης κ.λπ.) ΣΥΝ. ξενολατρία, ξενοφιλία ΑΝΤ. ξενοφοβία, µισοξενία. — 
ξενοµανής, -ής, -ές [µτγν.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < ξενοµανής < ξένο- + -µανής < 
µαίνοµαι (πβ. αόρ. β' έ-µάν-ην)]. 

ξενοµερίτης (ο) {ξενοµεριτών}, ξενοµερίτισσα (η) {δύσχρ. ξενο-µεριτισσών} 
(λαϊκ.) πρόσωπο που κατάγεται από ξένο τόπο: ήταν -, δεν ήξερε τις δικές µας 
συνήθειες ΣΥΝ. ξένος, αλλοδαπός ANT. ντόπιος, γηγενής. — ξενοµερίτικος, -
η, -ο. 

ξένο(ν) (το) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αµέταλλο στοιχείο (σύµβολο Xe), εξαιρετικά 
σπάνιο στη φύση, που ανήκει στην οµάδα των ευγενών αερίων (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < νεολατ. xenon < αρχ. ξένος, επειδή το εν λόγω στοιχείο 
είναι εξαιρετικά σπάνιο]. 

ξενοπλένω κ. (σπανιότ.) ξενοπλύνω ρ. αµετβ. {ξενόπλυνα} (συνήθ. για 
γυναίκες) πλένω ξένα ρούχα επί πληρωµή, πηγαίνω σε σπίτια άλλων, για να 
πλύνω µε ηµεροµίσθιο: ξενόπλενε για να τα φέρει βόλτα. 

ξενοπρεπής, -ής, -ές {ξενοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ξενοπρεπέστ-ερος, -ατός) 
(λόγ.) 1. αυτός που αρµόζει, που ταιριάζει σε ξένους: -συνήθεια | έθιµο | 
συµπεριφορά ΣΥΝ. ξενότροπος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει παραξενιές, 
που δεν είναι κοινός ή συνηθισµένος: ~ πράξη | ενέργεια | συνήθεια ΣΥΝ. 
αλλόκοτος, ασυνήθιστος ΑΝΤ. συνηθισµένος. — ξενοπρεπώς επίρρ. [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < ξένο- + -πρεπής < πρέπω). 

ξενορεξία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. ψυχοπαθολογική κατάσταση, κατά την 
οποία εκδηλώνει κανείς την επιθυµία να τρέφεται µε ουσίες, οι οποίες 
κανονικά δεν τρώγονται (λ.χ. σαπούνι, χώµα κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. xenorexia]. 

ξένος, -η, -ο 1. αυτός που είναι κτήµα άλλου, που ανήκει ή αναφέρεται σε 
άλλον (και όχι σε εµάς): καταδικάστηκε για φθορά ~ περιουσίας || µην 
ανακατεύεσαι σε ~ υποθέσεις || ~ δουλειά | µέρος | γη | ιδέα | σπίτι | νόµισµα | 
επιρροή | δύναµη | αµαρτία | δικαίωµα | χώ- 
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pa | συµβουλή | ιδιοκτησία | έγνοια ΣΥΝ. (λόγ.) αλλότριος ANT. προσωπικός, 
ατοµικός, οικείος· ΦΡ. (α) (λαϊκ.) τα ξένα χέρια οι θετοί γονείς, κηδεµόνες ή οι 
εργοδότες: µεγάλωσε στα ~ || από µικρός γνώρισε την πίκρα τής δουλειάς στα - 
(β) (παροιµ.) δυο γάιδαροι µαλώ-νανε σε ξένον αχυρώνα βλ. λ. γάιδαρος (γ) 
(παροιµ.) το ξένο (ενν. πράγµα) είναι πιο γλυκό ό,τι δεν µας ανήκει είναι πιο 
επιθυµητό 2. (ειδικότ.) αυτός που κατάγεται ή προέρχεται από χώρα 
διαφορετική από τη δική µας, που προέρχεται από άλλον τόπο: - στρατός | επι-
σκέπτης | αντιπροσωπία | συνθέτης | εµπειρογνώµων | παρατηρητής | 
ανταποκριτής | δηµοσιογράφος | πράκτορας | παίκτης | ηγέτης | προϊόν | 
διπλωµατία | γλώσσα | λέξη | εταιρεία | κεφάλαιο | συµφέρον | δάκτυλος | 
προπαγάνδα | επέµβαση | επίδραση | τραγούδι | ταινία ΣΥΝ. αλλοεθνής, 
αλλοδαπός ΑΝΤ. ιθαγενής, (καθηµ.) ντόπιος, (λόγ.) εγχώριος, εντόπιος 3. 
(ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε τους αλλοδαπούς: ~ ήθη | έθιµα | συνήθεια 
ΣΥΝ. ξενικός 4. (+προς) αυτός που δεν γνωρίζει, δεν σχετίζεται, δεν ταιριάζει 
µε κάτι, που δεν έχει εξοικειωθεί µε πρόσωπο, πράγµα, γεγονός: αυτοί οι τρεις 
φαίνονται ~ προς την υπόθεση || οι απόψεις του είναι τελείως ~ προς τη νοοτρο-
πία τού µεγάλου κοινού || το δηµοσίευµα είναι τελείως ~ προς την αλήθεια || η 
µπαµπού καρέκλα ήταν ~ προς τον υπόλοιπο κλασικό διάκοσµο ΣΥΝ. άσχετος, 
αταίριαστος ΑΝΤ. σχετικός, συναφής, ταιριαστός 5. (κατ' επέκτ.) αυτός που δεν 
εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσωπο ή πράγµα, που δείχνει αδιαφορία και 
ψυχρότητα προς αυτό: πάντα υπήρξαν ξένοι προς τα προβλήµατα µου ΣΥΝ. 
αδιάφορος, ουδέτερος, αµέτοχος ΑΝΤ. συµµέτοχος, κοινωνός, 
ενδιαφερόµενος· ξένος (ο), ξένη (η) 6. πρόσωπο µε το οποίο δεν υπάρχει 
συγγενική, φιλική ή άλλη προσωπική σχέση: κάλλιο να σ' τα τρώνε (τα λεφτά) 
οι δικοί σου, παρά οι - || µετά από τόσα χρόνια είχε γίνει ~ γι' αυτήν || αι-
σθανόµουν ~ σ' εκείνο το περιβάλλον ΣΥΝ. άγνωστος ΑΝΤ. συγγενής, οικείος· 
ΦΡ. ξένο σώµα βλ. λ. σώµα 7. αυτός που κατάγεται από άλλη χώρα ή ζει σε 
αυτή: γεύµα προς τιµήν τού υψηλού ~|| η Ελλάδα, χώρα ιστορική, συγκινεί 
πάντα τους ~ || επισηµαίνεται συχνά η αδυναµία των ~ να κατανοήσουν τις 
θέσεις µας || η Λεγεώνα των Ξένων (βλ. κ. λ. λεγεώνα) ΣΥΝ. (λόγ.) ετερόχθων 
ΑΝΤ. (λόγ.) γηγενής, αυτόχθων 8. αυτός που έχει προσκληθεί ή/και 
φιλοξενείται στο σπίτι άλλου: όλη την επόµενη εβδοµάδα θα έχουµε ξένους στο 
σπίτι || στη διάθεση των ~ µας θα είναι το καινούργιο ξενοδοχείο || αίθουσα | 
διαµέρισµα | δωµάτιο ξένων ΣΥΝ. καλεσµένος, φιλοξενούµενος, µουσαφίρης 9. 
(ειδικότ.) ο αλλοδαπός εργάτης, ο µετανάστης: ο ακροδεξιός υποψήφιος 
προτείνει να διώξουµε όλους τους -10. (ειδικότ.) ξένα (τα) και ξένη (η) βλ. λ. 
ξένα 11. ΜΟΥΣ. ξένος φθόγγος στην αρµονία τής µουσικής, ο φθόγγος ο οποίος 
δεν ανήκει στη συγχορδία (βλ.λ.) µε την οποία συνακούεται, αλλά σχετίζεται 
µε τους φθόγγους τής συγχορδίας αυτής, τής επόµενης ή τής προηγούµενης, µε 
βάση ορισµένες αποδεκτές στο µουσικό στυλ σχέσεις· τα κυριότερα είδη 
αποδεκτών στην παραδοσιακή αρµονία ξένων φθόγγων είναι ο διαβατικός, ο 
ποικιλµατικός ή ποίκιλµα, η προήγηση, η καθυστέρηση, η επέρειση ή 
αποτζιατούρα, η διαφυγή και ο ισοκράτης (βλ. αντίστοιχα λ.). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ξένος | ξεϊνος < *ξένΐος, αβεβ. ετύµου. Συνώνυµες λ. άλλων I.E. 
γλωσσών, πβ. λατ. hostis «ξένος, εχθρός» (> γαλλ. hôte), γοτθ. gasts 
«φιλοξενούµενος», γερµ. Gast, αγγλ. guest, αρχ. σλαβ. gosti κ.ά. οδηγούν σε 
I.E. *ghost-is, πράγµα που προκαλεί µορφολ. δυσκολίες στη συσχέτιση µε το 
αρχ. ξένος. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ξένος < *ξ-εν-Εος < *ghs-en-jö-, που 
παρουσιάζει τη µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. θ. και έρρινο επίθηµα' εκδοχή αβέβαιη. 
Η λ. ξένος δήλωνε αρχικώς τον φιλοξενούµενο, κυρίως δε εκείνον µε τον οποίο 
έχει συναφθεί ιερή συνθήκη φιλοξενίας µε θυσίες και ανταλλαγή δώρων]. 
ξενότροπος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που µιµείται τους ξένους, που γίνεται, 
συντελείται κατά τον τρόπο των ξένων (για πρόσ.) αυτός που υιοθετεί ξένα ήθη, 
έθιµα, παραδόσεις κ.λπ. και συµπεριφέρεται αναλόγως: ~ συµπεριφορά | 
συνήθεια || ~ κατασκευή | κτήριο | στυλ ζωής ΣΥΝ. ξενοπρεπής, ξενοµανής 2. 
(µτφ.) αυτός που είναι παράξενος, που διαθέτει χαρακτηριστικά άγνωστα ή 
ασυνήθιστα: ~ έκφραση | κατάσταση ΣΥΝ. ανοίκειος, αλλόκοτος ΑΝΤ. 
γνωστός, οικείος. — ξενότροπα | ξενοτρόπως [µτγν.] επίρρ., ξενοτροπία (η). 
ξενοφανής, -ής, -ές {ξενοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
παράξενα χαρακτηριστικά, που δεν συµφωνεί µε ό,τι θεωρείται γνωστό και 
συνηθισµένο: ~ πράξη | συµπεριφορά ΣΥΝ. ξενότροπος, παράδοξος, αλλόκοτος, 
ασυνήθιστος ΑΝΤ. γνωστός, οικείος, συνηθισµένος. — ξενοφανώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. _[ΕΤΥΜ: µεσν. < ξένο- + -φανής < φαίνοµαι (πβ. παθ. 
αόρ. β' έ-φάν-ην)]. -ενοφάνης (ο) {-η κ. -ους} αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από 
την Κολοφώνα (6ος αι. π.Χ.)· ιδρυτής τής Ελεατικής Σχολής, πίστευε στην 
ύπαρξη ενός υπέρτατου Όντος. 
[ΕΤΥΜ. ,αΡΧ- < ξένος + -φάνης < ρ. φαίνω | -οµαι, πβ. κ. Θεο-φάνης]. 
ξενοφερνω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (συνήθ. ειρων.) µιµούµαι 
ξένα στοιχεία (συνήθειες, ήθη κ.λπ.): η γειτόνισσα ξενοφέρ-νεν ντύνεται σαν 
Αγγλίδα 2. µοιάζω µε ξένο: µε τα γαλανά του µάτια και το ανοιχτόχρωµο δέρµα 
ξενοφέρνεν τον περνάνε για Βορειοευ-ρωπαίο. ξενόφερτος, -η, -ο αυτός που έχει 
ξενική προέλευση, που κατάγεται ή προέρχεται από το εξωτερικό: ~ ήθη | έθιµα 
| συνήθειες ΣΥΝ. ξενικός ΑΝΤ. ντόπιος, εγχώριος. Επίσης ξενοφερµένος 
ξενοφιλία (η) {χωρ. πληθ.} η φιλική διάθεση απέναντι στους ξένους και σε ό,τι 
τους αφορά (ήθη. έθιµα κ.λπ.) ΣΥΝ. ξενολατρία ΑΝΤ. ξενοφοβία. — ξενόφιλος, -
η, -ο. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. xenophilia]. ξενοφοβία (η) [1887] 
{χωρ. πληθ.} το αίσθηµα φόβου (ή και αντιπάθειας και αποστροφής) προς τους 
ξένους: η ~ έχει την πηγή της στην 

άγνοια και στις προκαταλήψεις ΣΥΝ. µισοξενία ΑΝΤ. ξενοφιλία, ξενολατρία. — 
ξενόφοβος, -η, -ο. ξενοφοβικός, -ή, -ό. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
xenophobia]. 

Ξενοφών (ο) {Ξενοφώντ-ος, -α} 1. αρχαίος Αθηναίος ιστορικός, πολιτικός και 
στρατηγός (431/430-350 π.Χ. περίπου) 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) 
Ξενοφώντας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ξενοφών, -ώντος < ξένο- + -φών | φάων < φως | φάος (πβ. κ. 
Άνπ-φών, Τηλε-φών κ.ά.). Αβέβ. σηµ. Ορισµένοι το συνδ. µε τη σηµ. 
«λαµπρός, ευδιάκριτος» (φίλος από φιλοξενία), ενώ η άποψη ότι συνδ. µε το 
αρχ. φως, φωτός «άνδρας, άνθρωπος» (αν υποτεθεί ότι ανάγεται στην ίδια 
ρίζα µε το φώς) δεν έχει ισχυρή βάση]. 

ξενόφωνος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που οµιλεί ξένη γλώσσα και όχι αυτή που 
µιλούµε εµείς: ~ πληθυσµός ΣΥΝ. ξενόγλωσσος ΑΝΤ. οµό-γλωσσος 2. αυτός 
που οµιλεί µε ξενική προφορά. 

ξεντερίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεντέρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ανοίγω την 
κοιλιά µε µαχαίρι και αφαιρώ τα έντερα: ~ την κότα ΣΥΝ. ξεκοιλιάζω. — 
ξεντέρισµα (το). 

ξεντροπιάζω ρ. µετβ. (ξεντρόπιασ-α, -τηκα, -µένος} αποκαθιστώ το καλό 
όνοµα (κάποιου) µε µια πράξη που αντισταθµίζει κάτι ντρο-πιαστικό. 

ξεντύνω ρ. µετβ. {ξέντυ-σα, -θηκα, -µένος} 1. βγάζω τα ρούχα (κάποιου), τον 
γδύνω: ξεντυσε το µωρό και βάλ'το στο µπάνιο ΣΥΝ. γδύνω, γυµνώνω ΑΝΤ. 
ντύνω 2. (µεσοπαθ. ξεντύνοµαι) βγάζω ο ίδιος τα ενδύµατα µου, γδύνοµαι: σε 
λίγο θα ξεντυθώ και θα πάω για ύπνο. — ξέντυµα (το). 

ξέντυτος, -η, -ο (καθηµ. για πρόσ.) αυτός που έχει ξεντυθεί, που δεν φοράει 
ρούχα ΣΥΝ. άντυτος, γυµνός, γδυτός ΑΝΤ. ντυµένος. 

ξενυστάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξενύστα-ξα, -γµένος} ♦ 1. (αµετβ.) (καθηµ.) 
παύω να νυστάζω: θα πιω έναν καφέ να ξενυστάξω ΑΝΤ. νυστάζω ♦ 2. (µετβ.) 
κάνω (κάποιον) να µη νυστάζει πια: τον ξενύστα-ξε ο δροσερός αέρας. — 
ξενύοταγµα (το). 

ξενυχιάζω ρ. µετβ. {ξενύχιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) βγάζω τα νύχια 
(κάποιου), τα ξεριζώνω 2. (µτφ.) πατώ (κάποιον) µε δύναµη στα νύχια των 
ποδιών: πρόσεχε πού πατάς, µε ξενύχιασες! — ξενύχια-σµα (το). 

ξενυχτάδικο (το) (λαϊκ.) νυχτερινό κέντρο διασκεδάσεως, τού οποίου η 
λειτουργία παρατείνεται σχεδόν µέχρι το πρωί: κάθε βράδυ γλεντάει στα ~! 

ξενύχτης (ο) {ξενύχτηδες}, ξενύχτησα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που 
έχει ξενυχτήσει: διάβαζε όλη νύχτα, στο τέλος πήγε ~ κι έδωσε εξετάσεις ΣΥΝ. 
ξενυχτισµένος 2. πρόσωπο που δεν κοιµάται τη νύχτα ή που κοιµάται πολύ 
αργά το βράδυ, που µένει ξάγρυπνος, συνήθ. διασκεδάζοντας: τέτοια ώρα 
µόνο οι ~ κυκλοφορούν ΣΥΝ. νυχτόβιος. 

ξενύχτι (το) {ξενυχτ-ιού | -ιών} το να µένει κανείς άγρυπνος όλη τη νύχτα ή να 
κοιµάται πολύ αργά, κοντά στα ξηµερώµατα (λόγω διασκέδασης, εργασίας 
κ.λπ.): δεν αντέχω το ~|| τα ~ και οι καταχρήσεις έφθειραν την υγεία του ΣΥΝ. 
νυχτέρι, ξενύχτισµα. 

ξενυχτισµένος, -η, -ο αυτός που έχει ξενυχτήσει: είµαι ~ και δεν αισθάνοµαι 
καλά σήµερα. 

ξενυχτώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] [ξενυχτάς... | ξενύχτ-ησα, -ισµένος} 
♦ (αµετβ.) 1. περνώ ολόκληρη τη νύχτα ή τις περισσότερες ώρες τής νύχτας 
άγρυπνος, µένω ξύπνιος: δεν είµαι συνηθισµένος να ~· πέφτω για ύπνο νωρίς || 
~ πάνω στα βιβλία µελετώντας || για σένα ~ κάθε βραδιά ΣΥΝ. αγρυπνώ ΑΝΤ. 
κοιµάµαι 2. (ειδικότ.) µένω ξάγρυπνος διασκεδάζοντας µέχρι τις 
µεταµεσονύκτιες ώρες, µέχρι το πρωί: σήµερα που γιορτάζεις θα το 
ξενυχτήσουµε! ♦ (µετβ.) 3. κρατώ (κάποιον) άγρυπνο: πάλι µας ξενύχτησε µε τη 
φλυαρία του! 4. περνώ τη νύχτα στο πλευρό βαριά αρρώστου, ετοιµοθάνατου 
ή δίπλα στη σορό νεκρού: θα τον ξενυχτήσουµε σήµερα και αύριο θα γίνει η 
κηδεία ΣΥΝ. παραστέκω, παρακάθοµαι. Επίσης ξενυχτίζω (σηµ. 4). — 
ξενύχτισµα (το). 

ξενώνας (ο) 1. δωµάτιο, διαµέρισµα (οικίας, ιδρύµατος, µονής κ.λπ.) ή και 
ολόκληρο κτήριο, που προορίζεται για την υποδοχή, περιποίηση και διαµονή 
ξένων: εξήντα παιδιά από τη Βοσνία θα φιλοξενηθούν στον ~ τού ιδρύµατος 2. 
(ειδικότ.) ξενώνας νεότητας πανδοχείο ειδικά οργανωµένο για να προσφέρει 
προσωρινή διαµονή (συνήθ. και τροφή) σε άτοµα νεαρής ηλικίας, έναντι 
µικρού αντιτίµου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξενών, -ώνος < ξένος]. 

ξεπαγιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [ξεπάγιασ-α, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) αισθάνοµαι να 
παγώνω εντελώς, τρέµω και µελανιάζω από το κρύο: χωρίς θέρµανση και 
κατάλληλο ρουχισµό είχαν ξεπαγιάσει ΑΝΤ. ζεσταίνοµαι ♦ 2. (µετβ.) κάνω 
(κάποιον) να παγώσει εντελώς, να µελανιάσει από το κρύο: κλείσε το 
παράθυρο, µας ξεπάγιασες! || το χιόνι µού ξεπάγιασε τα δάχτυλα ΑΝΤ. 
θερµαίνω, καίω. — ξεπάγιασµα (το). 

ξεπαγώνΐϋ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεπάγω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) λειώνω τον 
πάγο, ξαναφέρνω (κάτι) στην κανονική θερµοκρασία τού περιβάλλοντος: ~ το 
φαγητό ♦ 2. (αµετβ.) αποψύχοµαι: το κρέας ξεπάγω-σε και είναι έτοιµο για 
µαγείρεµα. — ξεπάγωµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. 

ξεπαραδιάζω ρ. µετβ. (ξεπαράδιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) αφήνω (κάποιον) 
απένταρο, του παίρνω όλα του τα χρήµατα ή τον αναγκάζω να κάνει 
υπερβολικά έξοδα: µε την τύχη που είχε στα ζάρια, τους ξεπαράδιασε όλους || 
τώρα στις γιορτές θα ξεπαραδιαστούµε· έχουµε να κάνουµε ένα σωρό δώρα! 
ΣΥΝ. αφήνω πανί µε πανί. — ξεπαρά-διασµα (το). [ΕΤΥΜ. < ξε- στερητ. + 
παράς, -άδες + -ιάζω]. 

ξεπαρθενεύω ρ. µετβ. [µεσν.] (ξεπαρθέν-εψα. -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) σπάω 
τον παρθενικό υµένα γυναίκας κατά τη διάρκεια τής, πρώτης γι' αυτήν, 
σεξουαλικής πράξης ΣΥΝ. διακορεύω. — ξεπαρθέ- 



ξεπαστρεύω 1218 ξεπληρώνω 
 

νεµα (το). 
ξεπαστρεύω ρ. µετβ. {ξεπάστρεψα} 1. (λαϊκ.) καταστρέφω ολοκλη-

ρωτικά (κάποιον/κάτι), εξοντώνω, σκοτώνω µε βίαιο τρόπο: οι εχθροί 
ξεπάστρευαν όσους έπεφταν στα χέρια τους ΣΥΝ. αφανίζω 2. (ειδι-
κότ. για ζώα) εξολοθρεύω: η επιδηµία ξεπάστρεψε το µισό κοπάδι 3. 
(µτφ. για πράγµατα) εξαφανίζω: το ξεπάστρεψαν το γλυκό στο λεπτό! 
(το έφαγαν όλο). — ξεπάστρεµα (το). [ΕΤΥΜ < ξε- + παστρεύω 
(βλ.λ.)]. 

ξεπατικώνω ρ. µετβ. {ξεπατίκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. αντιγρά-
φω πιστά σχέδιο ή εικόνα τοποθετώντας ένα λεπτό και διαφανές χαρτί 
από πάνω και πατώντας µε το µολύβι τα περιγράµµατα, ώστε να 
αποτυπωθεί το σχήµα: ~ χάρτη | ζωγραφιά | κέντηµα | εργόχειρο ΣΥΝ. 
αντιγράφω, κοπιάρω 2. (γενικότ.) δηµιουργώ πιστό αντίγραφο (σχεδί-
ου): (µτφ.) έχουν ξεπατικώσει την ιδέα από ξένα προϊόντα. — ξεπα-
τίκωµα (το). [ΕΤΥΜ < ξε- + πατικώνω (βλ.λ.)]. 

ξεπατικωτός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που έχει ξεπατικωθεί, που έχει 
αντιγραφεί µε λεπτό και διαφανές χαρτί: ~ σχέδιο | ζωγραφιά | κέ-
ντηµα ΣΥΝ. αντιγραµµένος ΑΝΤ. πρωτότυπος. 

ξεπατικωτούρα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) το σχήµα ή η εικόνα που έχει 
αποτυπωθεί σε λεπτό και διαφανές χαρτί µε ξεπατίκωµα: έκανα τον 
χάρτη ~ (τον ξεπατίκωσα) || (µτφ.) είναι ένα σχέδιο - αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών (αποµίµηση). 

ξεπατωνω ρ. µετβ. {ξεπάτω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) 
φθείρω ή αφαιρώ τον πάτο δοχείου ή άλλου αντικειµένου: ~ το βα-
ρέλι | τον κουβά 2. (κατ' επέκτ.) αφαιρώ το πάτωµα χώρου, το ξύλινο 
δάπεδο: για να φτειάξουν τη σκάλα, έπρεπε να ξεπατώσουν όλο το 
σαλόνι ΑΝΤ. πατώνω 3. ξεριζώνω, φροντίζω ώστε να µη µπορεί να ξα-
ναφυτρώσει φυτό: ~ την τριανταφυλλιά | τ' αγριόχορτα 4. (µτφ.-οικ.) 
κουράζω (κάποιον) πολύ, τον εξαντλώ σωµατικά ή/και πνευµατικά: 
µε ξεπάτωσε στη δουλειά και δεν πλήρωσε κι από πάνω! || τους ξε-
πάτωσε στο τρέξιµο! ΣΥΝ. κατακουράζω, ξεθεώνω ΑΝΤ. ξεκουράζω. 
— ξεπάτωµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < ξε- + πατώνω < πάτος]. 

ξεπεζεύω ρ. αµετβ. {ξεπέζε-ψα, -µένος} (λαϊκ.) κατεβαίνω από υπο-
ζύγιο, κυρ. από άλογο ΣΥΝ. ξεκαβαλικεύω, (λόγ.) αφιππεύω ΑΝΤ. κα-
βαλικεύω, ιππεύω. — ξεπέζεµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ξε- + πεζεύω < 
πεζός]. 

ξεπέρασµα (το) -> ξεπερνώ 
ξεπερασµένος, -η, -ο αυτός που δεν συµβαδίζει µε την εποχή του, 

που δεν ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις: ~ ιδέα | 
αντίληψη | γούστο | µόδα | άποψη ΣΥΝ. απαρχαιωµένος, αναχρονι-
στικός, (λόγ.) παρωχηµένος, (καθηµ.) ντεµοντέ ΑΝΤ. σύγχρονος, µο-
ντέρνος.^ 

ξεπερνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ξεπερνάς... | ξεπέρ-ασα, -νιέµαι, -άστηκα, -
ασµένος} 1. πηγαίνω µπροστά (από κάποιον ή κάτι), τον αφήνω πί-
σω, κατορθώνω να προηγηθώ: ξεπέρασε τους αντιπάλους του και 
αναδείχθηκε νικητής ΣΥΝ. προσπερνώ, προηγούµαι ΑΝΤ- µένω πίσω 2. 
(κατ' επέκτ.) υπερβαίνω (όριο), ενεργώ πέρα από ό,τι θεωρείται επι-
τρεπτό, αποδεκτό ή συνηθισµένο: το ποσοστό τής ανεργίας ξεπερνά 
το 10% || η αυθάδειά του ξεπερνά κάθε προηγούµενο || η φήµη του 
ξεπέρασε τα σύνορα τής πατρίδας του || η επιτυχία σας ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία ΣΥΝ. υπερβαίνω 3. (ως προς | σε κάτι) αναδεικνύοµαι 
καλύτερος, ανώτερος από άλλον: ο µαθητής ξεπέρασε τον δάσκαλο 
του || στο διαγώνισµα ήρθε πρώτος, ξεπέρασε όλους τους συµµαθητές 
του || αυτή τη φορά ξεπέρασες τον εαυτό σου στη µαγειρική ΣΥΝ. 
υπερτερώ, υπερβάλλω ANT. υστερώ 4. αντιµετωπίζω (κάτι) µε επιτυ-
χία (εµπόδιο, δυσκολία, ψυχολογικό πρόβληµα, κίνδυνο) ξεφεύγοντας 
(από αυτό), ώστε να µη µε επηρεάζει πλέον αρνητικά: έπρεπε να ξε-
περάσω πολλά εµπόδια και δυσκολίες, για να φθάσω εδώ || πώς θα 
ξεπεράσει η οικονοµία µας την κρίση; || ποτέ δεν ξεπέρασε τον χωρι-
σµό τους || ~ ένα σοκ ΣΥΝ. υπερνικώ, εξουδετερώνω, υπερπηδώ ANT. 
καταβάλλοµαι, νικώµαι 5. βγάζω κάτι που ήταν περασµένο από κά-
που: ~ τον κρίκο από το κρεµαστάρι 6. (µεσοπαθ. ξεπερνιέµαι) µένω 
πίσω, δεν συµβαδίζω µε τις τρέχουσες εξελίξεις, απαρχαιώνοµαι: αυ-
τό το µοντέλο υπολογιστή έχει ξεπεραστεί από τη νέα τεχνολογία 7. (η 
µτχ. ξεπερασµένος, -η, -ο) βλ.λ. — ξεπέρασµα (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
ξεπερνώ < αρχ. εκπερώ (-άω) < έκ- (βλ. κ. ξε-) + περώ (βλ. κ. περνώ)]. 

ξεπεσµένος, -η, -ο → ξεπέφτω 
ξεπεσµός (ο) [µεσν.] 1. η απώλεια ή ο υποβιβασµός τής αξίας, τής 
σπουδαιότητας, τού κοινωνικού γοήτρου ή τού τίτλου που κατείχε 
κανείς: ο ~ τής παλιάς αριστοκρατικής οικογένειας ΣΥΝ. κατάντια 
ΑΝΤ. άνοδος (κοινωνική) 2. (ειδικότ.) η οικονοµική, ηθική ή πνευµατι-
κή παρακµή: ο ~ τής πολιτικής και κοινωνικής µας ζωής || ο~ τού δη-
µόσιου βίου ! τής κοινοβουλευτικής ζωής ΣΥΝ. έκπτωση, κατάπτωση, 
παρακµή, κατήφορος, κατάντια, κατρακύλα ΑΝΤ. ακµή, ανύψωση. 
(Πβ. λ. ξεπέφτω). Επίσης ξέπεσµα (το) {ξεπέσµατος}. ξεπέτα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.) (αργκό) ερωτική πράξη που γίνεται βιαστικά, πολύ 
γρήγορα. 
[ΕΤΥΜ < ξεπετώ (υποχωρητ.), πβ. κ. µασώ - µάσα]. ξεπέταγµα (το) 
(ξεπετάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ολοκλήρωση τής ανάπτυξης: το ~ 
τού παιδιού 2. (µτφ.) η γρήγορη διεκπεραίωση, επίλυση: το ~ τής 
άσκησης | µιας εργασίας 3. (µτφ.) η γρήγορη, εντυπωσιακή ώθηση: ο 
ρόλος αυτός της έδωσε το ~ που περίµενε στην καριέρα της. 
ξεπεταγµένος, -η, -ο → ξεπετώ 

ξεπεταλώνω ρ. µετβ. [ξεπετάλω-σα, -ώθηκα, -ωµένος} αφαιρώ τα πέταλα 
από ζώο. — ξεπετάλωµα (το). ξεπετάρούδι (το) {χωρ. γεν.} 1. νεοσσός 
πτηνού, που µόλις αρχίζει 

να πετάει: ενός αϊτού το ~ 2. (µτφ.) το παιδί που αρχίζει πια να µε-
γαλώνει: οκτώ χρονών ~. Επίσης ξεπεταρόνι 

[ΕΤΥΜ < ξεπετώ + υποκ. επίθηµα -αρούδι (λ.χ. σχολει-αρούδι, µαθητ-
αρούδι)]. ξεπετώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεπετάς... | ξεπέτ-αξα, -
άγοµαι κ. -ιέµαι, -άχτηκα, -αγµένος) ♦ 1. (µετβ.) ολοκληρώνω (κάτι) 
πολύ σύντοµα και µε µεγάλη ευκολία: σε δύο λεπτά είχε ξεπετάξει την 
άσκηση ολόσωστη ΣΥΝ. αποτελειώνω ♦ 2. (αµετβ.) ανασκιρτώ: 
ξεπέταξε η καρδιά του, σαν την αντίκρισε- (µεσοπαθ. ξεπετάγοµαι κ. 
ξεπετιέµαι) 3. εµφανίζοµαι ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση: από πού 
ξεπετάχτηκες εσύ; || δεν πρόλαβε να δει για πότε ξεπετάχτηκε το αυτο-
κίνητο από το στενό || (µτφ.) όλο και ξεπετάγονται καινούργια ταλέντα || 
(µτφ.) µέσα από τα σκοτάδια ξεπετάχτηκε µια φλόγα ΣΥΝ. ξεπροβάλλω, 
ξεπηδώ 4. (κατ' επέκτ.) αναπτύσσοµαι (σωµατικά ή/και πνευµατικά) 
πολύ γρήγορα, µεγαλώνω απότοµα: για πότε ξεπετάχτηκε αυτό το 
µικρό, πώς µεγάλωσε; || (κυρ. η µτχ. ξεπεταγµένος, -η, -ο) ήταν µόλις 
13 χρονών αλλά ξεπεταγµένη ΣΥΝ. µεγαλώνω, ωριµάζω. [ΕΤΥΜ, < 
µεσν. ξεπετώ < αρχ. έκπετάννυµι < έκ- (βλ. κ. ξε-) + πετάν-νυµι (βλ. κ. 
πετώ)]. ξεπέφτω ρ. αµετβ. {ξέπεσ-α, -µένος) 1. πέφτω σε χαµηλό 
επίπεδο, υποβαθµίζοµαι: µε αυτό που έκανε, ξέπεσε πολύ στα µάτια 
µου || στην εποχή µας έχουν όλα ξεπέσει, ήθη, αξίες, σχέσεις ΣΥΝ. 
υποτι-µώµαι ΑΝΤ. υψώνοµαι, τιµώµαι, υπερτιµώµαι 2. (ειδικότ.) 
συµπεριφέροµαι µε αναξιοπρεπή τρόπο, ενεργώ µε τρόπο που 
προσβάλλει την ηθική µου υπόσταση ή το κοινωνικό µου γόητρο: δεν 
αντέχω να βλέπω ανθρώπους να ξεπέφτουν τόσο χαµηλά, για να 
εξασφαλίσουν µια θέση στο ∆ηµόσιο ΣΥΝ. ταπεινώνοµαι, µειώνοµαι, 
(λόγ.) εξαθλιώνοµαι, εξαχρειώνοµαι 3. (ειδικότ.) πέφτω σε οικονοµική 
και κοινωνική εξαθλίωση: καταγόταν από πλούσια οικογένεια, που 
τώρα όµως είχε ξεπέσει || ξεπεσµένος καλλιτέχνης | αριστοκράτης | 
πολιτικός ΣΥΝ. καταντώ, παρακµάζω, εξαθλιώνοµαι ΑΝΤ. ακµάζω, 
ευηµερώ 4. καταλήγω (κάπου) κατά τύχη, µετά από περιπλάνηση: πώς 
ξέπεσες ολοµόναχος στον τόπο µας; ΣΥΝ. ξεµένω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εκπίπτω (που έχει επανέλθει στη χρήση µε δια-
φορετική σηµ.) < έκ- (βλ. κ. ξε-) + πίπτω (βλ. κ. πέφτω)]. ξεπηδώ (κ. -
άω) ρ. αµετβ. {ξεπηδάς... | ξεπήδησα} 1. τινάζοµαι µε δύναµη και ορµή 
προς τα πάνω: από την πηγή ξεπηδούσε άφθονο νερό ΣΥΝ. (λόγ.) 
εκπηδώ, αναβλύζω 2. (µτφ.) εµφανίζοµαι ή παρουσιάζοµαι ξαφνικά, 
µπαίνω στη µέση απότοµα: ξεπήδησε απ' το σκοτάδι, πριν προλάβει ο 
οδηγός V αντιδράσει ΣΥΝ. ξεπροβάλλω, ξεπετάγοµαι, ξεπετιέµαι. — 
ξεπήδηµα (το). 
[ΕΤΥΜ: < µεσν. ξεπηδώ < αρχ. εκπηδώ < έκ- (βλ. κ. ξε-) + πηδώ]. 
ξεπιάνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξεπιάστηκα} (καθηµ.) 1. ξεµουδιάζω: 
περπάτησα λίγο να ξεπιαστώ ΑΝΤ. µουδιάζω, πιάνοµαι 2. ξεφεύγω 
από το σηµείο, όπου ήµουν στερεωµένος: έχει ξεπιαστεί η καρφίτσα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. ξεπικρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεπίκρισ-α, -
τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) αφαιρώ από κάτι την πικρίλα του, κυρ. 
βυθίζοντας το για ώρα στο νερό: ~ τις ελιές | το νερατζάκι ♦ 2. (αµετβ.) 
χάνω την πικρίλα µου: τα γκρέιπ-φρουτ ωρίµασαν και ξεπίκρισαν. 
Επίσης ξεπικραίνω. [ΕΤΥΜ. < ξε- στερητ. + πικρίζω. Τα αρχ. έκ-πικρ-
άζοµαι | -όοµαι είχαν εντελώς αντίθετη σηµ.]. ξεπίτηδες επίρρ. →♦ 
επίτηδες ξεπιτούτου επίρρ. → εξεπιτούτου 
ξεπλανεόω ρ. µετβ. {ξεπλάν-εψα, -εύτηκα, -εµέ\Ός} (καθηµ.) 1. εξα-
πατώ, παραπλανώ (κάποιον) ΣΥΝ. ξεγελώ, κοροϊδεύω 2. (µτφ.) απο-
πλανώ ΣΥΝ. ξελογιάζω, ξεµυαλίζω. Επίσης ξεπλανώ [µεσν.] {-άς...}. 
— ξεπλάνεµα (το). ξέπλεκος, -η, -ο [µεσν.] κ. ξέπλεχτος (καθηµ.) 
αυτός που δεν έχει πλεχτεί, που είναι λυµένος: ~ µαλλιά | κουβάρι ΣΥΝ. 
λυτός ΑΝΤ. πλεγµένος. ξεπλεκω ρ. µετβ. {ξέπλε-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. 
λύνω κάτι πλεγµένο 2. (για µαλλιά) τα αφήνω κάτω ελεύθερα 
λύνοντας την κοτσίδα. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. έκπλέκω (αόρ. έξ-έπλεξα, 
βλ. λ. ξε-) < έκ·- + πλέκω]. t ξεπλένω ρ. µετβ. (ξέπλυ-να, -θηκα, -µένος} 
1. αποτελειώνω το πλύσιµο, πλένω (κάτι) µε καθαρό νερό, για να 
αφαιρέσω τη σαπουνάδα: να ξεπλύνεις τ' ασπρόρουχα µε άφθονο νερό! 
|| - καλά τα µαλλιά, όταν λούζοµαι ΣΥΝ. ξεβγάζω, αποπλένω 2. πλένω 
(κάτι) πρόχειρα, συνήθ. µόνο µε νερό: θα ξεπλύνω τα φλιτζάνια τού 
καφέ 3. (µτφ.) απαλλάσσοµαι από το ηθικό βάρος προσβολής, 
ντροπής: τέτοια προσβολή δεν ξεπλένεται παρά µόνο µε αίµα 4. 
νοµιµοποιώ κέρδη που αποκτήθηκαν µε παράνοµο τρόπο (λ.χ. 
εµπόριο όπλων | ναρκωτικών), κυρ. µέσω επενδύσεων, καταθέσεων 
σε τράπεζες κ.λπ.: ~ βρόµικο χρήµα || (µεσοπαθ.) «τα ποσά που 
ξεπλένονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. φτάνουν τα 85 δις 
δολάρια Η.Π.Α.» (εφηµ.) 5. (µεσοπαθ. ξεπλένοµαι) βγάζω από πάνω 
µου τη σαπουνάδα µε νερό: ~ µε κρύο νερό β. (η µτχ. ξεπλυµένος, -η, -
ο) βλ.λ. Επίσης ξεπλύνω [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ξεπλύνω < αρχ. 
έΥπλύνω < έκ- (βλ. κ. ξε-) + πλύνω (βλ. κ. πλένω)]. ξέπλεχτος, -η, -ο → 
ξέπλεκος 
ξεπληρώνω ρ. µετβ. {ξεπλήρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. εξοφλώ χρέος, 

επιστρέφω όλα όσα χρωστάω: µόλις ξεπληρώσαµε τις δόσεις τού στε-
γαστικού δανείου ΣΥΝ. αποπληρώνω, ξεχρεώνω 2. (µτφ.) (α) ανταπο-
δίδω υλική ή ηθική υποχρέωση: δεν ξέρω πώς να ξεπληρώσω την κα-
λοσύνη του! || φρόντισε να ξεπληρώσεις τις ευεργεσίες που δέχθηκες || 
ο θεός να σου το ξεπληρώσει το καλό που µας έκανες! (β) (κακόσ.) 
ανταποδίδω µε τον ίδιο τρόπο κακό που µου έγινε, παίρνω εκδίκηση: 
αργά ή γρήγορα θα ξεπληρώσει την προσβολή ΣΥΝ. εκδικούµαι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εκπληρώ (-όω) (το οποίο έχει επανέλθει στη χρή- 
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ση µε την αρχ. σηµ.) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + πληρώ]. 
ξεπλύθηκα ρ. → ξεπλένω 
ξέπλυµα (το) {ξεπλύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πλύσιµο µε καθαρό νε-
ρό, για να φύγει η σαπουνάδα: το ~ των ρούχων ΣΥΝ. ξέβγαλµα 2. το 
πρόχειρο πλύσιµο· το πλύσιµο µόνο µε νερό, χωρίς σαπούνι ή απορ-
ρυπαντικό: κάνω πρόχειρο ~ στα πιάτα πριν τα βάλω στο πλυντήριο 3. 
(µτφ.-κακόσ.) η νοµιµοποίηση παράνοµων κερδών µε διαφόρους 
τρόπους (λ.χ. επενδύσεις, αγορές, καταθέσεις): το ~ κεφαλαίων που 
αποκτήθηκαν από εµπόριο ναρκωτικών µέσω εικονικών εταιρειών || 
ορισµένοι πιστεύουν ότι πίσω από το ασυνήθιστα υψηλό κόστος τής 
µεταγραφής τού ποδοσφαιριστή κρύβεται ~ βρόµικου χρήµατος 4. 
(µτφ.) το άνοστο, νερόβραστο φαγητό ή το άγευστο ποτό. ξεπλυµένος, 
-η, -ο 1. αυτός που έχει ξεπλυθεί: είναι - τα πιάτα 2. (µτφ.) αυτός που 
το χρώµα του έχει ανοίξει, ξεθωριάσει: πώς το φοράς αυτό το ρούχο, 
σαν ~ φαίνεται 3. (µειωτ.) αυτός που έχει ανοιχτόχρωµα µαλλιά και 
µάτια. ξέπλυνα ρ. → ξεπλένω 
ξέπνοος, -η, -ο αυτός που δεν έχει πνοή- (για πρόσ.) αυτός που ανα-
σαίνει µε δυσκολία από την κούραση, τη συγκίνηση κ.λπ.: έφτασε -απ' 
το τρέξιµο ΣΥΝ. ξεψυχισµένος. — ξέπνοα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
εκπνοος < εκ (βλ. κ. ξε-) + -πνοος < πνοή]. ξεποδαριάζω ρ. µετβ. 
{ξεποδάριασ-α, -τηκα, -µένος} κουράζω (κάποιον) από το πολύ 
περπάτηµα, τον κάνω να περπατήσει πολύ: µε ξεποδάριασε απ'το πρωί 
µε τα ψώνια! || ξεποδαριάστηκα να τρέχω από γραφείο σε γραφείο όλο 
το πρωί. — ξεποδάριασµα (το). ξεπορτίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] 
{ξεπόρτισα} (λαϊκ.) βγαίνω από το σπίτι µου, συνήθ. κρυφά και µε 
πονηρό σκοπό: «πριν ακόµα σβήσουν τ' άστρα εξεπόρτισα...» (λαϊκ. 
τραγ.) || άφηνε τα παιδιά του να ξεπορτί-ζουν χωρίς έλεγχο ΣΥΝ. 
φεύγω, (µτφ.) γυρίζω. — ξεπόρτισµα (το). ξεπουλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. {ξεπουλάς... | ξεπούλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (λαϊκ.) ♦ 
(µετβ.) 1. πουλώ εξ ολοκλήρου και αναγκαστικά κινητή ή/και ακίνητη 
περιουσία (κτήµατα, τιµαλφή, εµπορεύµατα κ.λπ.(: µετά τηχρεωκοπία 
ξεπούλησε ό,τι του είχε αποµείνει και έφυγε για το νησί του ΣΥΝ. (λόγ.) 
εκποιώ 2. (µτφ.-κακόσ.) προδίδω (πρόσωπο, αξία, ιδέα κ.λπ.) µε υλικά 
ή ηθικά ανταλλάγµατα: ξεπούλησε τα ιδανικά του, για να ανέλθει 
κοινωνικά ΣΥΝ. (λόγ.) απεµπολώ ♦ 3. (ειδικότ. για εµπόρους, συχνά 
αµετβ.) (α) πουλώ όλο µου το εµπόρευµα: µόλις ξεπουλήσουν οι 
πλανόδιοι, µαζεύονται στο καφενεδάκι τής γωνίας (β) πουλώ ορισµένα 
είδη σε πολύ χαµηλές τιµές, ακόµη και κάτω τού κόστους, για να µη 
µείνουν στην αποθήκη: το µαγαζί ξεπουλά λόγω ανακαινίσεως ΣΥΝ. 
(λόγ.) εκποιώ. — ξεπούληµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ξεπουλώ < µτγν. εκπωλώ < εκ- (βλ. κ. ξε-) + πωλώ]. 
ξεπουπουλιάζω κ. ξεπουπουλίζω ρ. µετβ. {ξεπουπούλιασα, -τηκα, -
µένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) αφαιρώ τα φτερά (πτηνού), του βγάζω τα 
πούπουλα: ~ την κότα ΣΥΝ. µαδώ 2. (µτφ.) υποβάλλω (κάποιον) σε 
µεγάλα έξοδα, τον κάνω να χάσει πολλά λεφτά: ξεπουπουλιάστηκα 
στις εκπτώσεις· αγόρασα ένα σωρό πράγµατα! || έµπλεξε µε απατεώνες 
και τον ξεπουπούλιασαν δεν του άφησαν δραχµή! ΣΥΝ. ξεπαρα-διάζω, 
(µτφ.) µαδώ. — ξεπουπούλιασµα κ. ξεπουπούλισµα (το). ξεπρηζοµαι 
ρ. αµετβ. {ξεπρήσ-τηκα, -µένος} υποχωρεί το πρήξιµο που είχα σε 
κάποιο σηµείο τού σώµατος µου ANT. πρήζοµαι. — ξε-πρήξιµο)το). 
ξεπροβάλλω ρ. αµετβ. {ξεπρόβαλα} παρουσιάζοµαι ξαφνικά ή κάνω 
την εµφάνιση µου σιγά-σιγά: µέσα από τα σύννεφα ξεπρόβαλε ο ήλιος 
|| ένα ελάφι ξεπρόβαλε µέσα από τους θάµνους || από πού ξεπρόβαλες 
πάλι εσύ; ΣΥΝ. προβάλλω, εµφανίζοµαι, ξεπηδώ. [ΕΤΥΜ. < ξε- + 
προβάλλω, άσχετο προς το µτγν. έκπροβάλλω «αποβάλλω (βρέφος)»]. 
ξεπροβοδίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεπροβόδισα} (λαϊκ.) συνοδεύω µέχρι 
την έξοδο ή και λίγο πιο πέρα (κάποιον που φεύγει): τον ξεπροβόδισε 
µέχρι το αυτοκίνητο || ήρθαν όλοι οι συγγενείς να ξεπροβοδίσουν τον 
νεκρό στην τελευταία του κατοικία ΣΥΝ. (λόγ.) κατευοδώνω, (λαϊκ.) 
ξεβγάζω. Επίσης ξεπροβοδώνω κ. ξεπροβοδώ [µεσν.] {-άς...}. — ξε-
προβόδισµα (το). ξερά επίρρ. → ξερός 
ξέρα (η) {ξερών} 1. θαλάσσιος βράχος που βρίσκεται κοντά στην επι-
φάνεια τής θάλασσας ή υψώνεται λίγο πάνω από αυτήν και είναι πο-
λύ επικίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα: το πλοίο έπεσε σε ~ 2. (σπάν.) η 
ξηρασία: «αχνίζει το βουνό απ' την ~» (Γ. ∆ροσίνης) ΣΥΝ. ξεραΐλα 
ANT. υγρασία, βροχή 3. (συνεκδ.) τόπος στον οποίο υπάρχει ξηρασία: 
έχει να βρέξει µήνες και όλα τα χωράφια έγιναν - ΣΥΝ. ξερότοπος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξερά (µε αναβιβασµό τού τόνου), θηλ. τού επιθ. ξερός]. 
ξεράδι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) ξερό κλαδί δέντρου ή άλ-
λου φυτού ΣΥΝ. ξερόκλαδο· (µτφ.-σκωπτ.) 2. (οικ.) άκρο τού ανθρώπι-
νου σώµατος, το πόδι ή το χέρι: κάτω το ~ σου, µη µ' αγγίζεις! || µά-
ζεψε τα - σου, δεν µπορώ να περάσω ΣΥΝ. ξερό, κουλλό 3. (απορρι-
πτικά-υποτιµητικά σε απάντηση) ξεράδια! τίποτε, καθόλου (ενν. δεν 
ξέρεις), για την έντονη αµφισβήτηση όσων ισχυρίζεται κάποιος ότι 
ξέρει: -Τα ξέρω όλα! — ξέρεις! 
[ΕΤΥΜ. < ξερός + παραγ. επίθηµα -άδι, πβ. ασπρ-άδι, µοιρ-άδι]. 
ξεραΐλα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η έντονη ξηρασία, η έλλειψη νερών 
και υγρασίας ΣΥΝ. (λόγ.) ανοµβρία, (λαϊκότ.) ξέρα, αβροχιά, αναβρο-
χιά ΑΝΤ. υγρασία, βροχή 2. (συνεκδ.) ο ξερός τόπος, στον οποίο δεν 
υπάρχει καθόλου βλάστηση: Παντού γύρω µας ~! Ούτε ένας θάµνος 
3. (µτφ.) η παντελής έλλειψη κίνησης, δραστηριότητας: ~ στην αγο-
ρά, κανείς δεν αγοράζει || στη θεατρική ζωή έχει πέσει ~. [ΕΤΥΜ. < 
ξέρα + παραγ. επίθηµα -ίλα (βλ.λ.)]. ξεραίνω ρ. µετβ. {ξέρα-να, -
θηκα, -µµένος} 1. αφαιρώ το νερό, την υγρασία ή τους χυµούς από 
(κάτι), το κάνω ξερό (βλ. κ. λ. ξηραίνω): 

ο παγετός ξέρανε τα δέντρα || άφησε τα λουλούδια στον ήλιο, για να 
τα ξεράνει (να τα αποξηράνει) || τα πηγάδια ξεράθηκαν από την 
ανοµβρία || ξεράθηκε το λαρύγγι µου απ' τη δίψα 2. (µτφ.-σκωπτ.) 
προκαλώ δυνατό πόνο σε µέλος τού σώµατος: µου πάτησε κατά λά-
θος το πόδι και µου το ξέρανε! 3. (µεσοπαθ. ξεραίνοµαι) (α) πέφτω σε 
βαθύ ύπνο και µένω ακίνητος: ήµουν τόσο κουρασµένος, που έπεσα 
και ξεράθηκα µέχρι το µεσηµέρι (β) (µτφ.) µένω άφωνος και ακίνητος 
από κατάπληξη ή απορία: ξεράθηκα µόλις το άκουσα- δεν πίστευα 
στ'αφτιά µου ΣΥΝ. (λόγ.) αποσβολώνοµαι, εκπλήσσοµαι, (οικ.) πέφτω 
ξερός· ΦΡ. ξεραίνοµαι στα γέλια γελώ πολύ, ξεσπώ σε ασυγκράτητα 
γέλια: το κοινό ξεράθηκε στα γέλια µε αυτό το νούµερο (βλ. κ. λ. ξη-
ραίνω). — ξέραµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ξηραίνω]. 

ξερακιανός, -ή, -ό (λαϊκ. για πρόσ.) αυτός που είναι πολύ αδύνατος 
και µε σκληρά, στεγνά χαρακτηριστικά. 
[ΕΤΥΜ. < ξέρακας (µεγεθ. τού ξερός) + παραγ. επίθηµα -ιανός, πβ. κ. 
παρακατ-ιανός, µεσ-ιανός]. 

ξέρασµα (το) {ξεράσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λαϊκ.) ο εµετός 2. (µτφ.) 
αυτός που ενοχλεί, που προκαλεί αηδία µε τις πράξεις και τη συµπε-
ριφορά του: τι ήθελε πάλι το ~; ΣΥΝ. αηδιαστικός, έκτρωµα· ΦΡ. αη-
δίες και ξεράσµατα βλ. λ. αηδία. [ΕΤΥΜ.µεσν. < ξερνώ (βλ.λ.)]. 

ξερατό (το) (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) ο εµετός 2. (µτφ.) οτιδήποτε (φαγητό, 
κουβέντα, συµπεριφορά κ.λπ.) προκαλεί έντονη ενόχληση και αηδία. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ξερνώ (βλ.λ.)]. 

ξερή (η) {χωρ. πληθ.} 1. χαρτοπαίγνιο που παίζεται µε πενήντα δύο 
χαρτιά και είναι παραλλαγή τής κολτσίνας (βλ.λ.) 2. (µτφ.-λαϊκ.) το 
ανδρικό γεννητικό όργανο, πέος. 

ξερίζωµα (το) → ξεριζώνω 
ξεριζωµένος, -η, -ο → ξεριζώνω 
ξεριζωµός (ο) η βίαιη εκδίωξη, η αναγκαστική και οριστική αποµά-

κρυνση από τη γενέτειρα: ο ~ τού µικρασιατικού Ελληνισµού || ο ~ 
ενός λαού απ' τις προγονικές εστίες του ΣΥΝ. (λόγ.) εκπατρισµός, ξε-
ρίζωµα. 

ξεριζώνω ρ. µετβ. {ξερίζω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) αποσπώ βί-
αια (φυτό) από το χώµα µαζί µε τις ρίζες (του): ο άνεµος ξερίζωσε 
πολλά δέντρα ΣΥΝ. (λόγ.) εκριζώνω ΑΝΤ. φυτεύω 2. (κατ' επέκτ.) απο-
σπώ (κάτι) βίαια, το βγάζω εντελώς από τη θέση του: (ως απειλή) αν 
ξαναµιλήσεις, θα σου ξεριζώσω τ' αφτιά || (µτφ.) ξερίζωσε αυτό το 
πάθος απ' την ψυχή σου 3. (µτφ.) εξαλείφω, αφανίζω (κάτι) ολοκλη-
ρωτικά: προκαταλήψεις ετών δεν ξεριζώνονται από τη µία µέρα στην 
άλλη ΣΥΝ. καταστρέφω 4. διώχνω βίαια και οριστικά ανθρώπους από 
τον τόπο κατοικίας και καταγωγής τους, από την πατρίδα τους: οι 
Τούρκοι ξερίζωσαν τους Έλληνες από τη Μικρά Ασία ΣΥΝ. εκπατρί-
ζω. — ξερίζωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
έκριζώ (-όω) < έκ- (βλ. κ. ξε-) + -ριζώ < ρίζα]. 

ξερικός, -ή, -ό 1. (για γεωργικές εκτάσεις) αυτός που δεν αρδεύεται, 
που δεν ποτίζεται από νερά πηγής ή ποταµού: ~ αγρός | χωράφι ΣΥΝ. 
ξερός, στεγνός 2. (για φυτά και γεωργικά προϊόντα) αυτός που ανα-
πτύσσεται χωρίς νερό: ~ καλλιέργεια | φασόλια | σταφύλια | πατάτες 
ΑΝΤ. ποτιστικός. 

ξερνοβολώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {ξερνοβολάς... | ξερνοβόλησα} (λαϊκ.) 
κάνω συνεχώς εµετό ΣΥΝ. ξερνώ. — ξερνοβόληµα (το). [ΕΤΥΜ < 
ξερνώ + λεξικό επίθηµα -βολώ < βάλλω]. 

ξερνώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξερνάς... | ξέρασ-α, -µένος} (οικ.) 
♦ 1. (αµετβ.) κάνω εµετό ♦ (µετβ.) 2. βγάζω (κάτι) ως εµετό: ξέρασε 
όλο το φαγητό | το φάρµακο 3. (µτφ.) βγάζω µε δύναµη από µέσα µου, 
τινάζω (κάτι) µε δύναµη προς τα έξω: τα αυτόµατα άρχισαν να ξερ 
νούν φωτιά (να πυροβολούν) || η µηχανή ξερνούσε µαύρο καπνό || το 
ηφαίστειο ξερνούσε λάβα 4. (για θάλασσα, λίµνη ή µεγάλο ποτάµι) 
βγάζω στην παραλία, ρίχνω στην ξηρά: τα αποµεινάρια τού πλοίου 
τα ξέρασε η θάλασσα || µετά από µέρες τον ξέρασε το κύµα πνιγµέ 
νο ΣΥΝ. ξεβράζω 5. αποκαλύπτω µυστικό, φανερώνω (συνήθ. µετά από 
άσκηση βίας): στην ανάκριση τον έκαναν και τα ξέρασε όλα ΣΥΝ. 
οµολογώ 6. (µτφ.-σπάν.) υφίσταµαι τις συνέπειες κακής ή άδικης 
πράξης που έκανα: αργά ή γρήγορα θα τα ξεράσεις όλα όσα µου έκα 
νες ΣΥΝ. πληρώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ξερνώ < αρχ. εξερώ (-έω) «αδειάζω, εξεµώ» (από τον 
αόρ. εξ-ήρασα, πβ. κ. έγήρασα - γερνώ, επέρασα - περνώ), αβεβ. ετύ-
µου, ίσως < εξ- + ερα, αρχαιότατο ουσ. που συνήθως ερµηνεύεται ως 
«γη, έδαφος», οπότε το ρ. εξερώ θα είχε τη σηµ. «εξεµώ στο έδαφος». 
Το ουσ. ερα συνδ. µε αρχ. γερµ. ero «γη», erda (> γερµ. Erde), ουαλ. 
erw «πεδιάδα» κ.ά.]. 

ξερό (το) → ξερός 
ξερό- κ. ξερό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. ότι κάτι είναι ξε-

ρό: ξερο-πήγαδο, ξερο-πόταµος, ξερό-χορτο, ξερο-κόµµατο 2. (κυρ. 
προκειµένου για κινήσεις ή λειτουργίες τού ανθρώπινου σώµατος) 
ξηρότητα, απουσία σωµατικών υγρών (λ.χ. σάλιου): ξερο-καταπίνω, 
ξερο-βήχω, ξερο-γλείφοµαι 3. (κυρ. για φαγητά και γλυκά) ότι κάτι 
έχει ψηθεί, τηγανιστεί κ.λπ. µε ελάχιστο λάδι, βούτυρο, νερό κ.λπ. ή 
αποξηρανθεί, ώστε να είναι τραγανό: ξερο-ψηµένος, ξερο-τηγανισµέ-
νος 4. ότι κάτι δεν έχει βλάστηση, είναι άγονο: ξερο-νήσι, ξερο-βού-
νι, ξερό-καµπος 5. ότι κάποιος χαρακτηρίζεται από έλλειψη ευελι-
ξίας και εξυπνάδας, από κουτό πείσµα: ξερο-κέφαλος 6. ότι κάτι δεν 
συνοδεύεται από τίποτα, σκέτο: ξερο-σφύρι 7. στατικότητα, απουσία 
κινήσεων: ξερο-σταλιάζω. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. ξερός]. 

ξερόβηχας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο ξερός βήχας: µε πιάνει ~ 2. ο 



ξεροβήχω 1220 ξέρω 
 

ψεύτικος βήχας (λ.χ. ως έκφραση αµηχανίας, ως προειδοποίηση). [ΕΤΥΜ- < 
µτγν. ξηρόβηξ, -ήχος < ξηρός + βήξ «βήχας»]. 

ξεροβήχω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξερόβηξα} 1. βήχω, χωρίς να έχω σάλιο ή 
φλέµατα: όλη την ηµέρα χθες ξερόβηχε || ξερόβηξε για να καθαρίσει τη φωνή 
του, πριν αρχίσει να µιλάει 2. (κατ' επέκτ.) βήχω επίτηδες, για να γίνω 
ακουστός, να προκαλέσω την προσοχή άλλου, να επισηµάνω κάτι κ.λπ.: πήρε 
σοβαρό ύφος και ξερόβηξε δύο φορές, για να τον ακούσουν όλοι || «από την 
πόρτα σου περνώ, βήχω και ~» (δηµοτ. τραγ.). 

ξεροβόρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ψυχρός άνεµος που πνέει κατά τους 
χειµερινούς µήνες από τον βορρά και δεν φέρνει βροχή: τα δέντρα παράδερναν 
στο ~ ΣΥΝ. βοριάς ΑΝΤ. νοτιάς. [ΕΤΥΜ < ξερό- + -βόρι < βοριάς]. 

ξεροβούνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) µικρό βουνό χωρίς βλάστηση, εντε-
λώςάδεντρο ΣΥΝ. πετροβούνι, βραχοβούνι. 

ξερόβρυση (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) βρύση ή πηγή που ξεράθηκε, που το 
νερό της στέρεψε. 

ξερό γλείφοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξερογλείφτηκα} (λαϊκ.) 1. (για έµψυχα) 
γλείφω τα χείλη ή το στόµα µου από σφοδρή επιθυµία να γευτώ, να δοκιµάσω 
κάτι: κοίταζε τους µεζέδες και ξερογλειφόταν 2. (µτφ. για πρόσ.) επιθυµώ 
σφοδρά πρόσωπο ή πράγµα: την έβλεπε και ξερογλειφόταν ΣΥΝ. λαχταρώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ξερόκαµπος (ο) (λαϊκ.) ξερός κάµπος, άγονη και άφορη πεδιάδα. 
ξεροκαταπίνω ρ. αµετβ. {ξεροκατάπια} (λαϊκ.) κάνω την κίνηση τής 

κατάποσης χωρίς σάλιο: ξερόβηξε και ξεροκατάπιε, για να καθαρίσει τη φωνή 
του- (µτφ.) ως ένδειξη αµηχανίας, ταραχής κ.λπ.: ξεροκατάπιε και δεν είπε 
λέξη ΣΥΝ. κοµπιάζω. 

ξεροκέφαλος, -η, -ο αυτός που δεν πείθεται εύκολα ούτε αλλάζει γνώµη, που 
έχει µεγάλο πείσµα και ισχυρογνωµοσύνη: µα την αλήθεια, δεν µπορεί να 
µιλήσει κανείς µαζί σου, είσαι πολύ ~! || δέξου αυτά που σου λέω, µην είσαι ~! 
ΣΥΝ. πεισµατάρης, (λόγ.) ισχυρογνώµων, επίµονος, αµετάπειστος, (καθηµ.) 
αγύριστο κεφάλι ΑΝΤ. υποχωρητικός, δεκτικός, διαλλακτικός. — ξεροκεφαλιά 
(η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ξηροκέφαλος < ξηρός + -κέφαλος < κεφαλή]. 

ξερόκλαδο (το) το ξερό κλαδί, το κλαδί δέντρου ή θάµνου που έχει ξεραθεί. 
ξεροκόκκαλο (το) κόκκαλο χωρίς καθόλου κρέας, που προέρχεται από 

µαγειρεµένο σφάγιο. 
ξεροκόµµατο (το) (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) κοµµάτι ξερού ψωµιού και κατ' επέκτ. το 

µικρό, φτωχό γεύµα: µην ανησυχείτε γι'αυτόν, βολεύεται και µ' ένα ~! 2. (µτφ.) 
πολύ χαµηλή αµοιβή εργασίας: δουλεύει για ένα ~ ΣΥΝ. ψίχουλα. 

ξερόλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, ξερόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (κακόσ.) πρόσωπο 
που παρουσιάζεται ως παντογνώστης, που νοµίζει πως τα ξέρει όλα και έχει 
άποψη για όλα. [ΕΤΥΜ. Από τη φρ. (τα) ξέρει όλα]. 

ξερολιθιά (η) (λαϊκ.) λιθοδοµή που κατασκευάζεται µόνο από πέτρες, χωρίς 
συνδετικό κονίαµα ούτε λάσπη· συνηθίζεται κυρ. στα νησιά και 
χρησιµοποιείται για την αντιστήριξη καλλιεργήσιµων εδαφών, τον 
διαχωρισµό των αγροτικών ιδιοκτησιών µεταξύ τους, καθώς επίσης και στο 
χτίσιµο πρόχειρων καταλυµάτων για τον αγρότη και τα ζώα του, αποθηκών 
κ.λπ. Επίσης ξερολίθι (το). [ΕΤΥΜ < µτγν. ξηρόλιθος < ξηρός + λίθος]. 

ξερονήσι (το) {ξερονησ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) νησί ξερό, χωρίς νερό και 
βλάστηση, που συνήθ. δεν κατοικείται ΣΥΝ. ερηµονήσι. 

ξεροπήγαδο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) πηγάδι που έχει στερέψει, που δεν έχει νερό. 
ξεροποταµος (ο) [µεσν.] ποτάµι που στερεύει κατά τη θερινή περίοδο, γενικότ. 

όταν δεν τροφοδοτείται από τα νερά τής βροχής. Επίσης ξεροπόταµο (το). 
ξερός, -ή, -ό κ. ξηρός (βλ.λ.) 1. αυτός που δεν περιέχει νερό ή υγρασία, που έχει 

στεγνώσει: ~ ποτάµι | πηγάδι | κλίµα | καιρός | χείλη | στόµα ΣΥΝ. στεγνός, 
άνυδρος ΑΝΤ. υγρός- ΦΡ. ξερός βήχας ο ξερόβηχας (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) αυτός 
που έχει µαραθεί, που έχει χάσει τους χυµούς του, που έχει πάψει να είναι 
µαλακός ή στιλπνός και έχει γίνει σκληρός και εύθραυστος: ~ φυτό | χορτάρι | 
φύλλο | φρύγανο | ψωµί || ~ σύκο (αποξηραµµένο) ΣΥΝ. µαραµένος ΑΝΤ. 
χλωρός· ΦΡ. (α) (εµφατ.) και ξερό ψωµί για να δείξουµε ότι θέλουµε ή 
υποστηρίζουµε κάτι φανατικά, αυτό και µόνο αυτό, τίποτε άλλο: Ολυµπιακός 
(αθλητικό σωµατείο) ~! (β) (παροιµ.) κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά 
για περιπτώσεις που µαζί µε τους ενόχους µιας υπόθεσης υφίστανται τις 
αρνητικές συνέπειες και οι αθώοι, η καταστροφή τους παρασύρει όλους χωρίς 
διάκριση 3. (έδαφος) χωρίς βλάστηση, που δεν έχει πράσινο: ~ γη | τόπος | 
χώρα | πεδιάδα | βουνό ΣΥΝ. αποψιλωµένος, (µτφ.) γυµνός ΑΝΤ. χλοερός, 
κατάφυτος 4. (α) αυτός που δεν έχει κανένα συµπλήρωµα, σκέτος: τι να σου 
κάνει ένας ~ µισθός; || ξερό θα το φάω το µπιφτέκι; || ~ γνώσεις, χωρίς κριτική 
επεξεργασία (αναφοµοίωτες, αναξιοποίητες) (β) αυτός που είναι µόνος του, 
έρηµος στη ζωή: ~ κορµί (γ) απότοµος, σύντοµος και οξύς ή σκληρός, χωρίς 
ιδιαίτερο χρώµα και διάρκεια: ~ ήχος | κρότος | πυροβολισµός | φωνή (δ) αυτός 
που µένει αυστηρά µέσα στα τυπικά πλαίσια, που χαρακτηρίζεται από 
λακωνικότητα, αυστηρότητα: - άρνηση | ερώτηση | απάντηση || είπε ένα - αντίο 
και έφυγε αµίλητος (ε) αυτός που δεν έχει ποικιλία, ζωντάνια και χάρη, που 
προκαλεί ανία: ΓΟ ύφος του ήταν ~ και πληκτικό ΣΥΝ. άχαρος, ανιαρός, 
µονότονος, βαρετός, πληκτικός, πεζός ΑΝΤ. ποικίλος, ευχάριστος 5. (µτφ.) 
αυτός που δεν µιλάει και δεν κινείται, που έχει πέσει σε βαθύ λήθαργο ή έχει 
χάσει τις αισθήσεις του: ήπιε πολύ κι έπεσε κάτω ~ || κουρασµένος καθώς 
ήµουν, έπεσα ~ στο κρεβάτι ΣΥΝ. άκαµπτος, ακίνητος, αναίσθητος· ΦΡ. (α) 
πέφτω | µένω ξερός (µεσν. φρ.) (ί) µένω ακίνητος ή αναίσθη- 

τος από µεγάλη έκπληξη ή άλλο έντονο συναίσθηµα: από τη συγκίνηση του 
έµεινε ξερός ΣΥΝ. έκπληκτος, κατάπληκτος, (λόγ.) ενεός (ii) χάνω τη ζωή µου, 
πεθαίνω: έπεσε, χτύπησε κι έµεινε ξερός (βλ. κ. σηµ. 6) (β) ξερό κεφάλι (i) 
πρόσωπο που δεν αλλάζει γνώµη εύκολα, που διαθέτει µεγάλο πείσµα και 
επιµονή, ο ισχυρογνώµων: άδικα χάνεις τα λόγια σου, αυτός είναι ~ ΣΥΝ. 
πεισµατάρης, επίµονος, ξεροκέφαλος, κεφάλι αγύριστο ΑΝΤ. υποχωρητικός, 
διαλλακτικός (ii) το µυαλό κάποιου, ο τρόπος σκέψεως που χαρακτηρίζεται από 
πείσµα ή αδιαλλαξία: το ξερό του το κεφάλι φταίει για ό,τι έπαθε (βλ. λ. κεφάλι) 
(γ) εξ και ξερός (οικ.) (που δηλώνει αγανάκτηση) σε κάποιον, που από 
αµηχανία ή άγνοια επαναλαµβάνει συνεχώς τον φθόγγο «ε» 6. αυτός που έχει 
χάσει τη ζωή του, που έχει πεθάνει, ιδ. αιφνίδια: τον χτύπησε και τον άφησε ~ 
στον τόπο 7. (ειδικότ.) ξερή (η) βλ.λ. 8. (ειρων.) ξερό (το) (α) το κεφάλι τού 
ανθρώπου: να βάλεις το ~ σου κάτω και να σκεφτείς || λέει ό,τι κατεβάσει το ~ 
του || δεν κόβει το ~ του! (δεν είναι έξυπνος, εύστροφος) (β) (σκωπτ.) κάθε 
άκρο τού ανθρώπινου σώµατος, το χέρι ή το πόδι: κάτω τα ~ σου, µη µ' αγγίζεις! 
|| µάζεψε τα - σου ΣΥΝ. ξεράδι. — ξερά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ξηρός (πβ. σίδηρος - σίδερο, κηρίον - κερί), αβεβ. ετύµου. 
Η σύνδεση µε λατ. serënus «διαυγής, καθαρός» (αρχική σηµ. «ξερός»), serescö 
«ξεραίνοµαι», προσκρούει στο µακρό -η- τού επιθ. ξηρός. ∆εν θεωρείται πιθ. η 
ετυµολογική σύνδεση µε το σανσκρ. ksârâ- «φλέγων» ούτε µε το επίθ. χέρσος]. 
ξεροσταλιαζω ρ. αµετβ. {ξεροστάλιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) στέκοµαι όρθιος και 
ακίνητος, στο ίδιο µέρος συνέχεια, για µεγάλο χρονικό διάστηµα (λ.χ. 
περιµένοντας κάποιον): «ξεροστάλιασα στ' αγιάζι, ώρες να σε καρτερώ» (λαϊκ. 
τραγ.). — ξεροστάλιασµα (το). [ΕΤΥΜ. < ξερό- + σταλιάζω «παραµένω όρθιος 
και ακίνητος επί αρκετή ώρα» < σταλίζω «οδηγώ κοπάδι ζώων στο 
ποιµνιοστάσιο - αναπαύοµαι» < µτγν. στάλη «ποιµνιοστάσιο», αγν. ετύµου. Η 
σηµ. «υποφέρω από έλλειψη νερού» (τού ρ. ξεροσταλιαζω) οφείλεται σε παρε-
τυµολ. προς τη λ. σταλιά]. ξεροσφύρι (λαϊκ.) επίρρ.· η κατανάλωση 
οινοπνευµατώδους ποτού 
χωρίς τη συνοδία φαγητού ή µεζέ: ήπιε το ούζο του ~ κι έφυγε. ξεροτηγανίδι (το) 
{ξεροτηγανιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ό,τι µένει στο τηγάνι µετά το τηγάνισµα ΣΥΝ. 
αποτηγανίδι. ξεροτηγανίζω ρ. µετβ. {ξεροτηγάνισ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. 
(κυριολ.) τηγανίζω (κάτι) µε ελάχιστο λάδι ή βούτυρο 2. (κατ' επέκτ.) κάνω 
(κάτι) ξερό από το πολύ τηγάνισµα, το τηγανίζω τόσο, ώστε να σχηµατίσει ξερή 
κρούστα στην επιφάνεια του, να γίνει τραγανό: ξε-ροτηγανισµένοι κεφτέδες 3. 
(µτφ.) τυραννώ, βασανίζω (κάποιον): µια ζωή τον ξεροτηγανίζει η γυναίκα του. 
— ξεροτηγάνισµα (το). ξεροτήγανο (το) παραδοσιακό γλύκυσµα, που 
παρασκευάζεται από 
αλεύρι, µέλι (µερικές φορές και γάλα, αβγά) κ.ά. υλικά στο τηγάνι. ξερότοπος 
(ο) (λαϊκ.) τόπος ξερός, χωρίς νερό και βλάστηση. ξεροφαγιά κ. ξηροφαγία κ. 
ξηροφαγία (η) {χωρ. πληθ.} 1. πρόχειρο γεύµα ή κολατσιό, που δεν 
περιλαµβάνει µαγειρεµένη τροφή 2. (ειδικότ.) διαιτητική αγωγή µε χορήγηση 
ξερών τροφών, συνήθ. σε περιπτώσεις που απαιτείται µείωση των υγρών τού 
σώµατος. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. ξηροφαγία < ξηρός + -φαγία]. ξερόφυλλο (το) 
(λαϊκ.) το ξερό φύλλο, το φύλλο που έχει ξεραθεί. ξερόχορτο (το) (λαϊκ.) το 
ξερό χορτάρι, το χόρτο που έχει ξεραθεί. 
Επίσης ξεροχόρταρο. ξεροψήνω ρ. µετβ. {ξερόψη-σα, -θηκα, -µένος} 1.ψήνω 
(κάτι) ώσπου να γίνει από έξω ξερό, τραγανό, το ψήνω αρκετά και σιγά-σιγά: 
ξεροψηµένο κοτόπουλο || ξεροψηµένες πίτες || (µτφ.) µε ξερόψησε ο ήλιος από το 
πρωί ΣΥΝ. καβουρντίζω 2. (µτφ.) τυραννώ, βασανίζω κάποιον ΣΥΝ. 
ξεροτηγανίζω. — ξεροψήσιµο (το). ξερόψωµο (το) (λαϊκ.) 1. το µπαγιάτικο 
ψωµί 2. ψωµί που τρώγεται 
σκέτο, χωρίς συνοδευτικό ή προσφάγι. ξέρω κ. (παλαιότ.-διαλεκτ.) ξεόρω ρ. 
µετβ. (ήξερα) 1. γνωρίζω (κάτι), µου είναι γνωστό: ~ τι θέλω στη ζωη µου || άσ' 
τον, δεν ξέρει τι λέει || ρώτησε την, ξέρει καλά από τέτοια πράγµατα || νοµίζεις ότι 
τα ξέρεις όλα, αλλά δεν ξέρεις τίποτε ΑΝΤ. αγνοώ- ΦΡ. (α) άσε αυτά που ξέρεις | 
αυτά που ξέρεις (ή που ήξερες) να τα ξεχάσεις! (µε αυστηρότητα) ως 
απάντηση σε πρόσωπο που επιµένει σε κάτι, το οποίο ο οµιλητής θεωρεί 
απαράδεκτο: αυτά που ήξερες µε τους άλλους, µ' εµένα να τα ξεχάσεις! (β) ένας 
Θεός ξέρει για κάτι που είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς: ~ πού θα µας βγάλει 
αυτή η ιστορία! || ~ αν θα γίνω καλά! (γ) ποιος ξέρει; βλ. λ. ποιος (δ) αυτό το 
ξέρει κι η γάτα! για κάτι πολύ εύκολο ή αυτονόητο: -∆ύο και δύο κάνουν τέσσε-
ρα! —! (ε) ό,τι ξέρεις, ξέρω δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο από εσένα: 
γι'αυτό το ζήτηµα ~! (στ) (παροιµ.) όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο 
κόσµος όλος βλ. λ. νοικοκύρης (ζ) (παροιµ.) κάλλιο να ξέρεις παρά να έχεις η 
γνώση και η µάθηση είναι πιο πολύτιµη από τον πλούτο (η) δεν ξέρω | νιώθω 
πού (µου) πάν' τα τέσσερα βλ. λ. τέσσερεις (θ) (εµφατ.) ξέρω 'γώ | πού θες να 
ξέρω 'γώ για τη δήλωση πλήρους άγνοιας για κάτι: ξέρω 'γώ τι θέλει αυτός; || 
Πού θες να ξέρω 'γώ τι σκέφτεται αυτός; Στο µυαλό του είµαι; (ι) ξέρεις (τώρα) 
εσύ (ι) για περιπτώσεις στις οποίες δεν θέλουµε να υπεισέλθουµε σε 
λεπτοµέρειες ή να επαναλάβουµε πράγµατα ήδη γνωστά στον άλλον: -Τι να του 
πάρω για τη γιορτή του; —! || Μην κάνεις τον ανήξερο,-! (ii) συνθηµατικά ως 
απάντηση σε ερώτηση, όταν δεν επιθυµούµε να µας ακούσουν ή να µας 
καταλάβουν τρίτοι: θα συναντηθούµε στο γνωστό µέρος, ~! (ια) (νύφη) όχι όπως 
ήξερες, αλλά όπως βρήκες ο νεότερος ή ο καινούργιος πρέπει να ακολουθεί 
αυτά που ήδη ισχύουν κάπου και να µην προσπαθεί να επιβάλει δικούς του 
κανόνες, ιδέες κ.λπ. (ιβ) (κάποιος) δεν ξέρει τι έχει (κάποιος) έχει πάρα πολλά 
χρήµατα, περιουσιακά στοιχεία 2. (α) γνωρίζω (κάτι) πολύ καλά, το έχω 
µελετήσει πολύ ή έχω εξασκηθεί σε αυτό: για να επιβιώσεις 
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στην αγορά, πρέπει να ξέρεις τους κανόνες τού παιχνιδιού || το να 
πάρεις το δίπλωµα δεν σηµαίνει ότι ξέρεις και να οδηγείς! || - να επι-
σκευάζω τηλεοράσεις || χάθηκα στους δρόµους, γιατί δεν την ξέρω 
καλά την περιοχή || σήµερα ήξερα το µάθηµα απ'έξω κι ανακατωτά || ~ 
(κάτι) νερό | νεράκι (πολύ καλά) ΣΥΝ. κατέχω ΑΝΤ. αγνοώ (β) έχω 
πλήρη επίγνωση ενός πράγµατος: µη φοβάσαι, ~ τι κάνω· ΦΡ. ξέρω 
(κάποιον | κάτι) απ' την καλή κι απ' την ανάποδη βλ. λ. ανάποδος 3. 
(ειδικότ. για γλώσσα) µιλώ, χειρίζοµαι καλά: -Ξέρεις και Γαλλικά; -
Όχι, µόνο Αγγλικά ξέρω 4. (για πρόσ.) έχω γνωριµία (µε κάποιον), 
µου είναι γνωστός, έχω τουλάχιστον συστηθεί µαζί του: τον ξέρω 
από τα σχολικά µου χρόνια || δεν θέλω πια να σε ξέρω (επιθυµώ να 
διακόψουµε κάθε σχέση) ΣΥΝ. γνωρίζω 5. (κατ' επέκτ.) γνωρίζω τον 
χαρακτήρα κάποιου, µπορώ να προβλέψω τη συµπεριφορά του: τον 
ξέρεις τον Στέφανο, όλο τέτοια κάνει! || µε ξέρεις τώρα εµένα πόσο 
ευάλωτος είµαι σ' αυτά! ΦΡ. (α) ξέρω (κάποιον) για... έχω συγκεκρι-
µένη άποψη για (κάποιον): σε ήξερα για άνθρωπο ειλικρινή, αλλά να 
που αποδείχθηκε ότι έκανα λάθος || Με εκπλήσσεις! ∆εν σε ξέρω για 
τέτοιον! (β) ξέρεις... (i) στην αρχή φράσεως ως ένδειξη αµηχανίας ή 
σκέψης, δισταγµού κ.λπ.: ξέρεις..., δεν ήθελα να σου το κρύψω, 
απλώς δεν το έφερε η κουβέντα να σου το πω || ~, όλα αυτά πρώτη 
φορά τα ακούω (ii) µέσα σε φράση, παρενθετικά, για να δηλωθεί δι-
σταγµός, φόβος, αδυναµία έκφρασης ή προσπάθεια δικαιολόγησης 
όσων έχουν ειπωθεί προηγουµένως: δεν αισθάνοµαι άνετα, ~, σε τέ-
τοιες εκδηλώσεις || δεν µπορώ, ~, να θυµηθώ χρονολογίες· πάντα τις 
µπερδεύω 6. ξέρω ως µονολεκτική απάντηση που δηλώνει έντονη 
συµφωνία (συχνά επαναλαµβανόµενο): -Ξέρεις τώρα τι δύσκολος 
άνθρωπος είναι ο Κώστας. -Ξέρω, ξέρω... ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνωρίζω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξεύρω | εξεύρω, από τον αόρ. β' εξεϋρον τού αρχ. εξευ-
ρίσκω «ανακαλύπτω, αναζητώ». Το ρ. προήλθε από την υποτ. τού 
αορ. β' (εξεύρω, -ης...), η οποία αποσπάστηκε µορφολογικά και θεω-
ρήθηκε αυτόνοµο ρήµα µε τη σηµ. «γνωρίζω, κατέχω». Η µεταβολή 
ξεύρω > ξέρω οφείλεται σε αναλογικό σχηµατισµό προς τα ρ. σε -ερω 
(πβ. φέρω, χαίρω), καθώς και στο γεγονός ότι ο τ. ξεύρω θεωρήθηκε 
λόγιος. ∆εν ικανοποιεί σηµασιολογικώς η αναγωγή στο αρχ. ρ. εξαί-
ρω «σηκώνω, ξεχωρίζω», η οποία εξάλλου δεν θα εξηγούσε και τον 
σχηµατισµό τού αορίστου (ήξερα - εξήρα)]. 

ξεσαβουρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεσαβούρω-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
αφαιρώ τη σαβούρα, το έρµα από το πλοίο 2. καθαρίζω (κάτι) από 
καθετί άχρηστο, περιττό ♦ 3. (αµετβ.) απαλλάσσοµαι από περιττό 
φορτίο ή βάρος. — ξεσαβούρωµα (το). 

ξεσαβούρωτος, -η, -ο 1. (συνήθ. για πλοίο) αυτός που του έχει 
αφαιρεθεί η σαβούρα, το έρµα 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει αξιόλογο 
ηθικό έρµα. 

ξεσαλώνω ρ. αµετβ. {ξεσάλω-σα, -µένος} (οικ.) υπερβάλλω στη δια-
σκέδαση, ξεφαντώνω: ξεσαλώσαµε χθες στα µπουζούκια. — ξεσά-
λωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < ξε- + µτγν· σάλος «άψητος, ηλίθιος» 
(«γλώσσα» τού Ησυχίου), ίσως συνδ. µε τη λ. σάλος (βλ.λ.)]. 

ξεσαµαρωνω ρ. µετβ. {ξεσαµάρω-σα, -θηκα, -µένος) αφαιρώ το σα-
µάρι από ζώο: ~ τον γάιδαρο | το άλογο ΑΝΤ. σαµαρώνω. — ξεσαµά-
ρωµα (το). 

ξεσαµάρωτος, -η, -ο (λαϊκ.-κυριολ.) αυτός που δεν έχει σαµάρι, που 
δεν τον έχουν σαµαρώσει: ~ µουλάρι ΣΥΝ. ασαµάρωτος ΑΝΤ. σαµα-
ρωµένος· ΦΡ. (µτφ. για πρόσ.) γαϊδούρι ξεσαµάρωτο άνθρωπος χωρίς 
ηθικούς φραγµούς, που συµπεριφέρεται µε αναίδεια και αδιαντρο-
πιά ΣΥΝ. αναίσχυντος, αδιάντροπος, ξετσίπωτος, παλιάνθρωπος, 
αναιδής. 

ξεσβερκιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξεσβερκ-ιάστηκα, -ιασµένος} αι-
σθάνοµαι έντονο πόνο στον σβέρκο από άβολη στάση τού λαιµού ή 
από κούραση. Επίσης ξεσβερκώνοµαι {ξεσβερκ-ώθηκα, -ωµένος}. — 
ξεσβέρκιασµα κ. ξεσβέρκωµα (το). 

ξεσελώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεσέλω-σα, -θηκα, -µένος} βγάζω τη σέλα 
από το άλογο. — ξεσέλωµα (το). 

ξεσέλωτος, -η, -ο (για άλογο) αυτός που δεν έχει σέλα. 
ξεσηκωµός (ο) 1. η βίαιη και γρήγορη αναχώρηση, συνήθ. υπό συν-

θήκες πίεσης ΣΥΝ. ξεσήκωµα, µετακίνηση, µετατόπιση, αποµάκρυνση 
2. (µτφ.) οργανωµένη εξέγερση, επανάσταση: ο ~ του 1821 || λαϊκός | 
καθολικός ~ ΣΥΝ. σηκωµός, εξέγερση, επανάσταση. 

ξεσηκώνω ρ. µετβ. {ξεσήκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. παρακινώ (κάποι-
ον) µε τρόπο έντονο (να κάνει κάτι): (+να) µερικοί εργολάβοι τους ξε-
σήκωσαν να πουλήσουν τα σπίτια τους || δύο φίλοι µάς ξεσήκωσαν να 
πάµε στο θέατρο || Μην τον ξεσηκώνεις συνέχεια! Πρέπει, επιτέλους, 
να διαβάσει! ΣΥΝ. ωθώ, παροτρύνω, προτρέπω ΑΝΤ. αποτρέπω· ΦΡ. 
ξεσηκώνω τα µυαλά (κάποιου) παρασύρω κάποιον σε παράλογες ή 
αθέµιτες πράξεις και ενέργειες ΣΥΝ. ξεµυαλίζω, παίρνω τα µυαλά 2. 
προκαλώ αντίδραση, επιφέρω ορισµένο αποτέλεσµα: η άφιξη τού συ-
γκροτήµατος ξεσήκωσε θύελλα ενθουσιασµού || η απόφαση τής κυ-
βέρνησης ξεσήκωσε νέες διαµαρτυρίες 3. βγάζω πράγµατα από τη 
θέση τους- κυρ. σε ΦΡ. όπως ξεσηκώνω το σπίτι συγυρίζω το σπίτι 
καλά κάνοντας γενική καθαριότητα- (κ. µεσοπαθ.): Πού να ξεσηκω-
θούµε τώρα να µετακοµίσουµε! Καλά είµαστε και σ' αυτό το σπίτι! 4. 
(µτφ.) προκαλώ αναστάτωση, αναταραχή, διαταράσσω τη γαλήνη και 
την ηρεµία: οι κραυγές τους ξεσήκωσαν τη γειτονιά || ξεσήκωσαν το 
χωριό µε τους καβγάδες τους 5. προκαλώ κίνηση εναντίον εξουσίας, 
ωθώ σε ανταρσία, σε στάση κ.λπ.: η αγανάκτηση για την αδικία 
ξεσήκωσε τις λαϊκές µάζες || γύριζε από χωριό σε χωριό και ξεσήκωνε 
τους υπόδουλους Έλληνες ΣΥΝ. εξεγείρω 6. παρακινώ ή πιέζω 
κάποιον να φύγει βιαστικά από τον τόπο όπου βρίσκεται, εξανα-
γκάζω προς αποµάκρυνση: τους ξεσήκωσαν άρον-άρον και τους 
στρύµωξαν σε µεγάλα καµιόνια 7. αντιγράφω πιστά σχέδιο ή εικόνα 

(π.χ. χρησιµοποιώντας ηµιδιαφανές χαρτί): ~ το σχέδιο για το πλεχτό 
| µια ζωγραφιά ΣΥΝ. αντιγράφω, ξεπατικώνω 8. (κατ' επέκτ.) υιοθετώ 
άκριτα ύφος, τρόπους, συµπεριφορά κ.λπ. άλλων: κουβεντιάζοντας 
ξεσήκωνε γνώµες, καµώµατα και εκφράσεις από τους άλλους ΣΥΝ. 
αντιγράφω, µιµούµαι. — ξεσήκωµα (το). 

ξέσις (η) {ξέσ-εως | -εις, -εων} (λόγ.) το ξύσιµο (βλ.λ., σηµ. 1-2). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ξέσις < αρχ. ξέω (βλ.λ.)]. 

ξεσκάζω ρ. → ξεσκάω 
ξεσκαλίζω ρ. µετβ. {ξεσκάλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) σκαλίζω 

το χώµα γύρω από τη ρίζα φυτού: ~ τα δέντρα | τις τριανταφυλλιές 2. 
(µτφ.) ψάχνω µε επιµονή, ανακατεύω ή µετακινώ διάφορα αντικείµε-
να στην προσπάθεια µου να βρω κάτι: τι θες και ξεσκαλίζεις τα συρ-
τάρια; ΣΥΝ. σκαλίζω 3. (µτφ.) αναµοχλεύω, ερευνώ παλιά και συνήθ. 
ξεχασµένη υπόθεση για εύρεση νέων στοιχείων: µε τα νέα στοιχεία ο 
ανακριτής ξεσκαλίζει πάλι αυτή την παλιά δολοφονία τής δηµοσιο-
γράφου [| ~ το παρελθόν κάποιου. — ξεσκάλισµα (το). 

ξεσκαλωνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεσκάλωσα} ♦ 1. (µετβ.) α-
πελευθερώνω, απεµπλέκω κάτι που έχει µπερδευτεί ή σκαλώσει ♦ 
(αµετβ.) 2. απελευθερώνοµαι, γλυτώνω από κάποιο µπέρδεµα 3. 
(µτφ.) αποφεύγω την εµπλοκή σε µια δύσκολη ή δυσάρεστη κατά-
σταση, απεγκλωβίζοµαι, ξεµπερδεύω: ο µετροπόντικας επιτέλους ξε-
σκάλωσε από τα εµπόδια που έφεραν οι αρχαιολόγοι και συνεχίζει την 
πορεία του. — ξεσκάλωµα (το). 

ξεσκαρτάρω ρ. µετβ. {ξεσκάρτ-αρα κ. -άρισα, -αρίστηκα, -αρισµέ-
νος} (λαϊκ.) κάνω ξεκαθάρισµα, καθαρίζω σύνολο πραγµάτων από τα 
άχρηστα ή τα περιττά µέρη του, αφαιρώ τα σκάρτα, τα ελαττωµατι-
κά: ~ το εµπόρευµα | τα υφάσµατα | τα φρούτα ΣΥΝ. ξεδιαλέγω, ξε-
καθαρίζω. — ξεσκαρτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ξε- + σκαρτάρω < 
σκάρτος (βλ.λ.)]. 

ξεσκατίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεσκάτισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) απαλ-
λάσσω από τις ακαθαρσίες (κυρ. τα περιττώµατα) βρέφος, άρρωστο 
ή ηλικιωµένο- καθαρίζω. Επίσης ξεσκατώνω. — ξεσκάτισµα κ. ξε-
σκάτωµα (το). 

ξεσκάω ρ. αµετβ. {ξεσκάς... | ξέσκασα} (λαϊκ.) εκτονώνοµαι από φόρ-
τιση, ένταση, συνήθ. διασκεδάζοντας, παίζοντας, αθλούµενος κ.λπ.: ο 
κόσµος έρχεται για να ξεσκάσει || θα βγω µια βόλτα να ξεσκάσω ΣΥΝ. 
(καθηµ.) ξεδίνω, ξενοιάζω ΑΝΤ. σκάω, πλήττω. Επίσης ξεσκάζω. — 
ξέσκασµα (το). 

ξεσκεπάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεσκέπασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) 
αφαιρώ τη σκεπή, το σκέπασµα ή το κάλυµµα: τράβηξες όλο το σε-
ντόνι και µε ξεσκέπασες || ~ λίγο την κατσαρόλα, για να βγει ο ατµός || 
ξεσκεπάστηκα τη νύχτα και κρύωσα || πρόσεχε το µωρό µην ξεσκε-
παστεί ΑΝΤ. σκεπάζω 2. (µτφ.) κάνω (κάτι µυστικό ή κρυµµένο) φα-
νερό, το φέρνω στο φως: αποφάσισαν να ξεσκεπάσουν τις παρανο-
µίες τού διοικητή τους || µετά την κατάθεση τού µάρτυρα ξεσκεπά-
στηκε επιτέλους και όλοι έµαθαν ποιος ήταν || ξεσκεπάστηκαν οι πα-
ρανοµίες του ΣΥΝ. φανερώνω, αποκαλύπτω ΑΝΤ. σκεπάζω, καλύπτω, 
κρύβω. — ξεσκέπασµα (το), ξεσκέπαστος, -η, -ο. 

ξέσκεπος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που δεν έχει στέγη, σκέπασµα ή 
κάλυµµα- ξεσκέπαστος: ~ σπίτι | δοχείο | κεφάλι | κατσαρόλα ΣΥΝ. 
ακάλυπτος, ανοιχτός, (λόγ.) ασκεπής ΑΝΤ. σκεπασµένος- ΦΡ. γεννή-
θηκα σε σπίτι ξέσκεπο είµαι ντόµπρος, εκφράζοµαι ανοιχτά και µε 
ειλικρίνεια. — ξέσκεπα επίρρ. 

ξεσκίζω κ. ξεσχίζω ρ. µετβ. {ξέσκισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. σχί-
ζω (κάτι) εντελώς, το κάνω κοµµάτια: η γάτα ξέσκισε το ύφασµα µε 
τα νύχια της || (µτφ.) ο πόνος σαν µαχαιριά ξέσκισε την καρδιά της 
ΣΥΝ. (για υφάσµατα) κουρελιάζω, κοµµατιάζω 2. (ειδικότ. για ζώα) 
κόβω και ανοίγω τις σάρκες µε τα νύχια και τα δόντια µου: οι ύαινες 
είχαν ξεσκίσει την αντιλόπη ΣΥΝ. κατασπαράζω 3. (ειδικότ.) κάνω 
γρατζουνιές, προκαλώ εκδορές: θρηνούσε γοερά και ξέσκιζε µε τα 
νύχια τα µάγουλα της 4. (µτφ.-οικ.) νικώ κατά κράτος, επιβάλλοµαι 
σε αντίπαλο µε τρόπο ταπεινωτικό γι' αυτόν: θα τους ξεσκίσουµε στο 
ντέρµπι τής Κυριακής ΣΥΝ. κατανικώ, κατατροπώνω 5. (!) εκτελώ τη 
σεξουαλική πράξη (σε γυναίκα ή άνδρα) µε ιδιαίτερα έντονο και επι-
θετικό τρόπο, συχνά βίαιο 6. (ειδικότ. µεσοπαθ. ξεσκίζοµαι +σε) κά-
νω (κάτι) µε τρόπο εντατικό, ή κουράζοµαι υπερβολικά (κάνοντας 
κάτι): ~ στο διάβασµα | στη δουλειά | στον χορό | στο ποτό 7. (η µτχ. 
ξεσκισµένος, -η, -ο) βλ.λ. — ξέσκισµα κ. ξέσχισµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. 
< αρχ. έκσχίζω < εκ- (βλ. κ. ξε-) + σχίζω (βλ.λ.)]. 

ξεσκισµένος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) αυτός που έχει σκι-
στεί, που έχει γίνει κοµµάτια: ~ φόρεµα | ρούχο ΣΥΝ. σκισµένος, κοµ-
µατιασµένος 2. (υβριστ.) πρόσωπο, κυρ. γυναίκα, που είχε πάρα πολ-
λές σεξουαλικές επαφές. 

ξεσκλαβώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεσκλάβω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. 
απελευθερώνω, απαλλάσσω (κάποιον) από την υποδούλωση, τη 
σκλαβιά: ξεσκλαβώσαµε την πατρίδα από τον κατακτητή ΣΥΝ. απε-
λευθερώνω, ελευθερώνω ΑΝΤ. σκλαβώνω 2. (µτφ.) απαλλάσσω (κά-
ποιον) από αρνητική συνήθεια ή κατάσταση: ξεσκλαβώνοµαι από τις 
προλήψεις ΣΥΝ. απελευθερώνω. — ξεσκλάβωµα (το). 

ξεσκλίδι (το) {ξεσκλιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) κοµµατάκι από µυτερό ξύλο, 
που µένει µετά το κόψιµο από τσεκούρι ή σκεπάρνι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
ξεσκλίζω (πβ. ροκανίζω - ροκανίδι, στολίζω - στολίδι) < ξεσκελίζω (µε 
συγκοπή) < ξε- + σκελίζω (< σκ-ελίς, -ίδος, βλ.λ.)]. ξεσκολίζω ρ. 
αµετβ. {ξεσκόλισ-α, -µένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) ολοκληρώνω τη 
φοίτηση µου στο σχολείο, τελειώνω (ή αφήνω) το σχολείο: 
παντρεύτηκε µόλις ξεσκάλισε ΣΥΝ. αποφοιτώ 2. (µτφ.) αποκτώ γνώ-
σεις και πείρα σε κάτι, µαθαίνω όλα τα σχετικά µε αυτό 3. (η µτχ. ξε-
σκολισµένος, -η, -ο) βλ.λ. — ξεσκόλισµα (το). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < *ξέσκολος «περατωµένος, τελειωµένος» < ξε- + -σκο-
λος < σχολή ή, κατ' άλλη άποψη, < ξε- + σκολ(ειό) + -ίζω]. 
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ξεσκολισµένος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που έχει καταρτισθεί 
πλήρως σε κάτι, γενικότ. αυτός που ξέρει πολλά, που έχει µεγάλη 
εµπειρία, συνήθ. σε κόλπα και τεχνάσµατα: ~ στις κοµπίνες ΣΥΝ. µπα-
σµένος (σε κάτι). 

ξεσκονίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεσκόνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. αφαιρώ τη 
σκόνη: ~ τα ράφια ! τα βιβλία | τα παπούτσια | το δωµάτιο ΣΥΝ. κα-
θαρίζω ΑΝΤ. σκονίζω 2. (µτφ.) εξετάζω (κάτι) λεπτοµερώς, ερευνώ 
(κάτι) σε βάθος: έχει ξεσκονίσει την υπόθεση || το 'χει ξεσκονίσει το 
βιβλίο των µαθηµατικών δεν έχει αφήσει ούτε µία άσκηση άλυτη 3. 
(µτφ.) αποκτώ πάλι επαφή µε κάτι που είχα εγκαταλείψει για καιρό, 
επαναφέρω στον νου µου ξεχασµένες γνώσεις: για την καινούργια 
µου δουλειά θα χρειαστεί να ξεσκονίσω τ'Αγγλικά µου ΣΥΝ. ξαναθυ-
µάµαι. — ξεσκόνισµα (το). 

ξεοκονιστήρι (το) {ξεσκονιστηρ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. δέσµη φτερών 
που προσαρµόζεται στο άκρο στελέχους και χρησιµοποιείται στο ξε-
σκόνισµα επίπλων και άλλων αντικειµένων ΣΥΝ. φτερό 2. (γενικότ.) 
ό,τι χρησιµοποιείται για το ξεσκόνισµα. [ΕΙΧΜ < ξεσκονίζω + παραγ. 
επίθηµα -τήρι, πβ. κ. κουρδισ-τήρι]. 

ξεσκονίστρα (η) {ξεσκονιστρών} (λαϊκ.) σκούπα στερεωµένη σε µα-
κρύ κοντάρι, που χρησιµοποιείται για το ξεσκόνισµα των τοίχων και 
τού ταβανιού ΣΥΝ. ταβανόσκουπα. [ΕΤΥΜ. < ξεσκονίζω + παραγ. 
επίθηµα -τρα, πβ. κ. χωρίσ-τρα]. 

ξεσκονόπανο (το) (λαϊκ.) κοµµάτι υφάσµατος που χρησιµοποιείται 
για το ξεσκόνισµα των επίπλων και των αντικειµένων τού σπιτιού. 

ξεσκοτιζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξεσκότισ-α, -τηκα, -µένος} απαλάσσω 
(κάποιον) από τις σκοτούρες, από ό,τι απασχολεί το µυαλό του ΑΝΤ. 
σκοτίζω. — ξεσκότισµα (το). 

ξεσκουντώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ξεσκουντάς... | ξεσκούντ-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) σπρώχνω, σκουντώ ξανά µε το 
χέρι ή µε το σώµα (κάποιον), για να τον αναγκάσω να αλλάξει θέση, 
να µετακινηθεί: τον σκουντάω, τον ~, αλλά αυτός ακίνητος 2. (κατ' 
επέκτ.) δίνω σπρωξιά σε κάποιον, για να ξυπνήσει, να συνέλθει ή 
προειδοποιητικά για να προσέξει, να αντιληφθεί κάτι κ.λπ,: ξεσκού-
ντα τον να σηκωθεί απ' το κρεβάτι! 3. (κατ' επέκτ.-µτφ.) παρακινώ 
(κάποιον) να κάνει (κάτι): αν δεν τον ξεσκουντήσεις, δεν κάνει τίπο-
τε! ΣΥΝ. προτρέπω, παροτρύνω, κεντρίζω. — ξεσκούντηµα (το). 

ξεσκουριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεσκούριασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) καθαρίζω την επιφάνεια µεταλλικού αντικειµένου από τη 
σκουριά ΑΝΤ. σκουριάζω, (λόγ.) οξιδώνω ♦ (αµετβ.) 2. (για µεταλλικά 
αντικείµενα) απαλλάσσοµαι από τη σκουριά, καθαρίζοµαι: έτριψα τα 
κάγκελα, να ξεσκουριάσουν! ΑΝΤ. σκουριάζω 3. (µτφ.) παύω να είµαι 
αδρανής ή στάσιµος, δραστηριοποιούµαι: πάµε πάλι λίγο να τρέ-
ξουµε, να ξεσκουριάσουµε. — ξεσκούριασµα (το). 

ξεσκούφωτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που δεν φοράει σκούφο (βλ.λ.) ή 
καπέλο: περπατούσε ~ µέσα στο κρύο και τη βροχή. — ξεσκουφώνω 
ρ., ξεσκούφωµα (το). 

ξέσµα (το) {ξέσµ-ατος | -ατα, -άτων} το ξύσµα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ξέω (βλ.λ.)]. 

ξεσπάζω ρ. → ξεσπώ 
ξεσπαθώνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεσπάθω-σα, -µένος} 1. (κυριολ.) βγά-

ζω ή τραβώ το σπαθί από τη θήκη του 2. (µτφ.) (α) εκδηλώνοµαι, συ-
νήθ. εναντίον κάποιου, εγκαταλείποντας παλαιότερη διστακτικότητα 
ή επιφυλακτικότητα µου: οι βουλευτές ξεσπάθωσαν εναντίον τού αρ-
χηγού τού κόµµατος (β) παίρνω ξαφνικά πολύ θάρρος, ξεθαρρεύω: 
κοίτα τον πώς ξεσπάθωσε ο µικρός! — ξεσπάθωµα (το) [µεσν.]. 

ξέσπασµα (το) → ξεσπώ 
ξεσπιτωνω ρ. µετβ. {ξεσπίτω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. διώχνω 

(κάποιον) (συνήθ. µε βίαιο τρόπο), τον αναγκάζω να αφήσει το σπίτι 
του ή να µείνει χωρίς σπίτι: τους ξεσπίτωσε ο ιδιοκτήτης, γιατί δεν 
είχαν να πληρώσουν το νοίκι 2. (µεσοπαθ. ξεσπιτώνοµαι) εγκαταλεί-
πω το σπίτι µου ή την προγονική µου εστία, την πατρίδα µου: πολλοί 
ξεσπιτώθηκαν εξαιτίας τού σεισµού || ξεσπιτώθηκαν στη Μικρασια-
τική Καταστροφή. — ξεσπίτωµα (το). 

ξεσποριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεσπόριασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 
1. (µετβ.) βγάζω τους σπόρους από καρπό, αφαιρώ τα κουκούτσια: ~ 
τα σταφύλια, για να τα κάνω γλυκό ♦ 2. (αµετβ.) (για καρπούς) σχη-
µατίζω σπόρους, κουκούτσια: οι ντοµάτες άρχισαν να ξεσποριάζουν 
ΣΥΝ. σποριάζω. — ξεσπόριασµα (το). 

ξεσπυρίζω ρ. µετβ. {ξεσπύρισ-α, -τηκα, -µένος} αφαιρώ τους σπό-
ρους,κυρ. σιτηρών. — ξεσπύρισµα (το). 

ξεσπώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {ξεσπάς... | ξέσπασα} 1. συµβαίνω ξαφνικά, 
εκδηλώνοµαι απότοµα και µε βιαιότητα: η φθινοπωρινή µπόρα ξέ-
σπασε ορµητική και έπνιξε την πολιτεία || ξέσπασε επανάσταση | πό-
λεµος | κρίση | σύγκρουση || όταν ξέσπασε το οικογενειακό σκάνδαλο, 
έφυγε στο εξωτερικό 2. εξωτερικεύω τη διάθεση και τα συναι-
σθήµατα µου ξαφνικά, απότοµα ή ορµητικά: ~ σε κλάµατα | σε λυγ-
µούς || ο κόσµος ξέσπασε σε ζητωκραυγές || όλοι ξέσπασαν σε γέλια 3. 
(+σε) εκτονώνω την οργή µου (σε κάποιον/κάτι), αφήνω να εκδη-
λωθεί ο θυµός, η ένταση µου εναντίον κάποιου (που µπορεί να µην 
ευθύνεται για την κατάσταση µου): φύγε, µην ξεσπάσω σε σένα! || ξέ-
σπασε στο ποτό || ξέσπασε πάνω στα βάζα και τα έκανε κοµµάτια! 
ΣΥΝ. ξεθυµαίνω. Επίσης ξεσπάζω [µεσν.]. — ξέσπασµα (το). [ETYM. 
< µεσν. ξεσπώ < αρχ. εκσπώ «τραβώ, µετακινώ» < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
σπω (βλ. κ. σπάζω)]. 

ξεσταχυάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεστάχυασ-α, -µένος} βγάζω στάχυα, 
πετάω καρπό: το καλαµπόκι ξεστάχυασε ΣΥΝ. σταχυάζω. — ξεστά-
χυασµα (το). 

ξεστηθος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει γυµνό το στήθος του: οι ερ-
γάτες δούλευαν ξέστηθοι ΣΥΝ. γυµνόστηθος. 

ξεστηθώνω ρ. µετβ. {ξεστήθω-σα, -θηκα, -µένος) γυµνώνω τα στήθη· 

(κυρ. το µεσοπαθ. ξεστηθώ νοµαι για γυναίκες) βγάζω το στήθος έξω 
από τα ρούχα, λ.χ. για να θηλάσω. — ξεστήθωµα (το). ξεστοµίζω ρ. 
µετβ. {ξεστόµισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) λέγω κάτι το οποίο δεν 
πρέπει να πω, συνήθ. χωρίς ντροπή ή περίσκεψη: πώς τολµάς να 
ξεστοµίζεις τέτοια πράγµατα; || πάνω στο θυµό του ξεστόµισε φρικτές 
κουβέντες. ξέστρα (η) {ξεστρών} (λόγ.) ΤΕΧΝΟΛ. λίµα µε χοντρά 
δόντια, που χρησιµοποιείται στην κατεργασία µαλακών υλών (ξύλου, 
αλουµινίου κ.λπ.) για τη γρήγορη αφαίρεση τού υλικού που 
περισσεύει. [ΕΤΎΜ. < ξέω (πβ. ρηµατικό επίθ. ξεστός) + παραγ. 
επίθηµα -τρα, πβ. κ. ξύστρα, πλύστρα]. ξεστραβώνω ρ. µετβ. 
{ξεστράβω-σα, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. κάνω (κάτι) ίσιο, ώστε να 
µην είναι πια στραβό: πίεσε το λίγο, για να ξεστραβώσει ΣΥΝ. ισιώνω, 
(λαϊκ.) ισιάζω ΑΝΤ. στραβώνω · 2. θεραπεύω την τυφλότητα (κάποιου), 
τον κάνω να ξαναβρεί το φως του ΑΝΤ. στραβώνω, τυφλώνω 3. (µτφ.) 
παρέχω σε (κάποιον) τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να µορφωθεί σε 
συγκεκριµένο τοµέα ή γενικότ. να αποκτήσει γνώσεις: καλά που ήλθε 
αυτός ο καθηγητής και τους ξεστράβωσε στη φυσική || διάβασε κανένα 
βιβλίο να ξεστραβωθείς! ΣΥΝ. µορφώνω 4. (µτφ.) απαλλάσσω 
(κάποιον) από την πλάνη στην οποία βρίσκεται, τον βοηθώ να 
αντιληφθεί και να κρίνει τα πράγµατα σωστά: αν δεν βρισκόταν αυτός 
να τον ξεστραβώσει, ακόµα δεν θα είχε καταλάβει τι γινόταν πίσω από 
την πλάτη του. — ξεστράβωµα (το). ξεστρατίζω ρ. αµετβ. {ξεστράτισ-
α, -µένος) 1. (κυριολ.) βγαίνω από τον δρόµο µου, ακολουθώ άλλον 
δρόµο από τον κανονικό: ξεστράτισε και χάθηκε ΣΥΝ. παρεκκλίνω 2. 
(µτφ.) φεύγω από τον σωστό δρόµο, παρεκκλίνω ηθικά: έµπλεξε µε 
κακές παρέες και ξεστράτισε ΣΥΝ. παρασύροµαι. — ξεστράτισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξε- + στράτα + -ίζω]. ξέστρο (το) (λόγ.) 1. (σπάν.) 
εργαλείο ποικίλης µορφής, που διαθέτει σκληρή, ακονισµένη λεπίδα 
και χρησιµοποιείται για το ξύσιµο διαφόρων υλικών ΣΥΝ. (καθηµ.) 
ξύστρα, ξυστήρι 2. ΙΑΤΡ. χειρουργικό εργαλείο, µε το οποίο λαµβάνεται 
για εξέταση ή αποµακρύνεται βιολογικό υλικό από την εσωτερική 
επιφάνεια κοίλου οργάνου τού σώµατος, λ.χ. από τη µήτρα (απόξεση). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ξέστρον < αρχ. ξέω (πβ. αόρ. ε-ξεσ-α) + παραγ. επίθη-
µα -τρον]. ξεστρώνω ρ. µετβ. {ξέστρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. αφαιρώ 
το στρώµα ή το κάλυµµα από κρεβάτι, έπιπλο ή άλλο αντικείµενο: ~ 
τον καναπέ | το κρεβάτι | το τραπέζι ΑΝΤ. στρώνω, (λόγ.) επιστρώνω· 
ΦΡ. ξεστρώνω το σπίτι µαζεύω τα χαλιά από το πάτωµα 2. (ειδικότ.) 
µαζεύω τα υπολείµµατα και τα σκεύη τού γεύµατος, παίρνω από το 
τραπέζι ό,τι χρησιµοποιήθηκε στο γεύµα ΣΥΝ. σηκώνω (το τραπέζι) 
ΑΝΤ. στρώνω. — ξέστρωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εκστρώννυµι < εκ- (βλ. κ. ξε-) + στρώννυµι (βλ. κ. 
στρώνω)]. ξέστρωτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που δεν είναι 
στρωµένος, που δεν έχει στρώµα ή κάλυµµα: ~ τραπέζι | κρεβάτι | 
πάτωµα (λ.χ. χωρίς πλακάκια, ξύλινη επένδυση, χαλιά) ΣΥΝ. άστρωτος 
ΑΝΤ. στρωµένος, καλυµµένος 2. (ειδικότ. για υποζύγια) αυτός που δεν 
έχει σαµάρι, που του έχουν βγάλει ή δεν του έχουν φορέσει σέλα: ~ 
µουλάρι | άλογο || (υβριστ.) ~ γαϊδούρι ΣΥΝ. ξεσαµάρωτος ΑΝΤ. 
σαµαρωµένος. ξεσυνερίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ξεσυνερίστηκα} (λαϊκ.) 
1. εκνευρίζοµαι ή θυµώνω µε αυτά που λέει ή κάνει (κάποιος): µην 
τον ξεσυνερί-ζεσαι, είναι παιδί και δεν καταλαβαίνει 2. συναγωνίζοµαι 
ή ανταγωνίζοµαι κάποιον (συνήθ. για τον τρόπο που συµπεριφέρονται 
τα µικρά παιδιά µεταξύ τους): ξεσυνερίζονταν ποιος θα τελειώσει 
πρώτος το φαγητό του. — ξεσυνέριση (η) κ. ξεσυνέρισµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < ξε- + συνερίζοµαι (βλ.λ.)]. ξεσυνηθίζω ρ. µετβ. 
{ξεσυνήθισ-α, -µένος} παύω να έχω (κάποια συνήθεια): µε τις 

διακοπές χαλάρωσα και ξεσυνήθισα τους ρυθµούς τής δουλειάς ΣΥΝ. 
ξεµαθαίνω ΑΝΤ. συνηθίζω. — ξεσυνήθισµα (το). ξεσυννεφιαζω ρ. 
αµετβ. {ξεσυννέφιασα) (για τον ουρανό) απαλλάσσοµαι από τα 

σύννεφα, γίνοµαι αίθριος. ξεσφίννω ρ. µετβ. {ξέσφι-ξα, -χθηκα, -
γµένος) χαλαρώνω, λασκάρω 

κάτι σφιχτό: ~ τη ζώνη µου γιατί µε πιέζει. — ξέσφιγµα (το). 
ξεσχίζω ρ. → ξεσκίζω ξέσχισµα (το) → ξεσκίζω 

ξετελεύω ρ. µετβ. {ξετέλε-ψα, -µένος) (διαλεκτ.) ολοκληρώνω έργο ή 
καθήκον, τελειώνω τη δουλειά µου: άντε πιο γρήγορα, να ξετελέψου-
µε µια ώρα νωρίτερα ΣΥΝ. αποτελειώνω, (λόγ.) αποπερατώνω ΑΝΤ. ξε-
κινώ, αρχίζω. Επίσης ξετελειώνω (µεσν.). [1ÎYM µεσν. < ξε- + 
τελεύω < τέλος]. ξετεντώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξετέντω-σα, -θηκα, -
µένος} (λαϊκ.) χαλαρώνω (κάτι τεντωµένο), το κάνω να λυθεί, να 
λασκάρει: ξετέντωσε λίγο το σκοινί, γιατί θα σπάσει ΣΥΝ. λασκάρω, 
ξελασκάρω ΑΝΤ. τεντώνω. — ξετέντωµα (το). ξετινάζω ρ. µετβ. 
{ξετίνα-ξα, -χτηκα, -γµένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) τινάζω µε δύναµη 
(κάτι), (το) κουνώ βίαια (π.χ για να φύγει από πάνω του η σκόνη): ~ 
τις κουβέρτες | το χαλί 2. (µτφ.) αφαιρώ (από κάποιον) όλα του τα 
χρήµατα, (τον) αφήνω απένταρο, (τον) καταστρέφω οικονοµικά: έπαιξε 
χαρτιά µε επαγγελµατίες και τον ξετίναξαν! || πήγε στο καζίνο και 
ξετίναξε τη µπάνκα 3. (µτφ.) απογυµνώνω (κάποιον) από τα 
επιχειρήµατα του, αποδεικνύω ότι αυτά που λέει ή πιστεύει δεν 
ισχύουν: σχολίασε µία προς µία τις θέσεις του και τον ξετίναξε! 4. 
(οικ.) (α) κουράζω ή ταλαιπωρώ (κάποιον) πάρα πολύ: Μας ξετίναξε! 
Έβαλε να κουβαλήσουµε όλα τα βιβλία στο ρετιρέ! (β) εξετάζω 
(κάποιον) λεπτοµερώς, εξαντλητικά: Μας ξετίναξε στο διαγώνισµα! 
Έβαλε ερωτήσεις για τα πάντα! — ξετίνανµα (το). 



ξετρελαίνω 1223 ξεφουσκώνω 
 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. εκτινάσσω (βλ.λ.)]. 
ξετρελαίνω ρ. µετβ. {ξετρέλα-να, -θηκα, -µένος} 1. (µτφ.) γοητεύω 

(κάποιον) σε µεγάλο βαθµό, εµπνέω ενθουσιασµό: ο καινούργιος χο-
ρός ξετρελαίνει µικρούς και µεγάλους || (κ. µεσοπαθ.) έχει ξετρελαθεί 
µε την καινούργια του δουλειά ΣΥΝ. ενθουσιάζω, µαγεύω, ξεµυαλίζω 
ΑΝΤ. απογοητεύω, (λόγ.) απωθώ 2. (ειδικότ.) εµπνέω (σε κάποιον) πα-
ράφορο έρωτα, (τον) κάνω να χάσει τα λογικά του από πόθο: έχει ξε-
τρελαθεί από την οµορφιά της || όλοι είναι ξετρελαµένοι µαζί της 
ΣΥΝ. ξεµυαλίζω. 

ξετρυπώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξετρύπω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
βγάζω (κάποιον/κάτι) από την τρύπα, τη φωλιά ή το κρησφύγετο του: 
ξαµόλησε τα λαγωνικά του να ξετρυπώσουν τον λαγό 2. (µτφ.) φέρνω 
στο φως (πρόσωπο ή πράγµα) καλά κρυµµένο· ανακαλύπτω (κάτι 
άγνωστο): όπου κι αν έχει κρυφτεί, θα τον ξετρυπώσουµε || πού ξε-
τρύπωσες το παλιό µου σηµειωµατάριο; ΣΥΝ. βρίσκω, ανακαλύπτω 
ΑΝΤ. τρυπώνω, κρύβω 3. (ειδικότ.) µαθαίνω για την ύπαρξη πράγµα-
τος ή µέρους που αγνοούσα: πού την ξετρύπωσες αυτή την ωραία 
ταβέρνα; 4. (ειδικότ. για ενδύµατα) ξηλώνω το τρύπωµα (βλ.λ.), αφαι-
ρώ τις κλωστές τού τρυπώµατος ANT. τρυπώνω ♦ (αµετβ.) 5. (για ζώο) 
βγαίνω από τη φωλιά, την κρύπτη ή το κρησφύγετο µου: η γάτα πε-
ρίµενε µόλις ξετρυπώσει το ποντίκι, να το πιάσει ΑΝΤ. τρυπώνω 6. 
(µτφ. για πρόσ.) κάνω την εµφάνιση µου, όταν δεν µε περιµένουν, πα-
ρουσιάζοµαι ξαφνικά και απρόοπτα: εσυ από πού ξετρύπωσες; ΣΥΝ. 
προβάλλω, ξεφυτρώνω. — ξετρύπωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξετρυπώ < αρχ. εκτρυπώ (-άω) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
τρυπώ]. 

ξετσίπωµα (το) {ξετσιπώµ-ατος | -ατα, -άτων} η ξετσιπωσιά. 
ξετσίπώνοµαι ρ. αµετβ. απόθ. {ξετσιπώ-θηκα, -µένος} (λαϊκ.) γίνοµαι 

αδιάντροπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ξε- στερητ. + 
-τσιπώνω < τσίπα (βλ.λ.)]. 

ξετσιπωσιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πράξη, λόγος ή συµπεριφορά 
που φανερώνει έλλειψη ντροπής και µεγάλο θράσος: σνµµαζέψου 
και σταµάτα αυτές τις - ΣΥΝ. αναίδεια, αναισχυντία, αδιαντροπιά. 

ξετσίπωτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που είναι υπερβολικά θρασύς, που 
ενεργεί χωρίς ντροπή, ο αναιδής: ~ κουβέντα/ τραγούδι | ψέµα || - γυ-
ναίκα | συµπεριφορά ΣΥΝ αδιάντροπος, ξεδιάντροπος ΑΝΤ. σεµνός. 

ξετυλινάδι (το) {δύσχρ. ξετυλιγαδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) νήµα µαλλιού ή 
βαµβακιού, που προέρχεται από ξήλωµα πλεκτού. [ΕΤΥΜ. < 
ξετυλίγω + επίθηµα -άδι (πβ. κ. υφ-άδι, γλυκ-άδι, µοιρ-άδι)]. 

ξετυλίγω ρ. µετβ. {ξετύλι-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. (κυριολ.) απλώνω 
τυλιγµένη κλωστή και γενικά ανοίγω οτιδήποτε τυλιγµένο ή διπλω-
µένο: ~ το νήµα | το κουβάρν ΦΡ. (µτφ.) ξετυλίγω το κουβάρι (i) αφη-
γούµαι: άρχισε να ξετυλίγει παραστατικά το κουβάρι των περιπετειών 
του (ii) (για κάτι περίπλοκο) παρουσιάζω στοιχεία που ξεκαθαρίζουν 
µια υπόθεση: µε τις καταθέσεις τους ξετυλίγουν το κουβάρι τής 
περίεργης αυτής ιστορίας ΣΥΝ. ξεδιπλώνω ΑΝΤ. τυλίγω 2. αφαιρώ το 
περιτύλιγµα, ανοίγω (κάτι συσκευασµένο ή δεµένο): δεν σου κάνει 
καρδιά να ξετυλίξεις τόσο ωραία πακέτα ΣΥΝ. ξεπακετάρω ANT. τυ-
λίγω, πακετάρω, συσκευάζω 3. (µεσοπαθ. ξετυλίγοµαι) (α) απλώνο-
µαι σε όλες µου τις διαστάσεις, εκτείνοµαι: απολάµβανε το υπέροχο 
τοπίο που ξετυλιγόταν µπροστά της || (µτφ.) µπροστά στα µάτια µας 
ξετυλίχτηκε ένα ανθρώπινο δράµα ΣΥΝ. ξεδιπλώνοµαι, εκτυλίσσοµαι 
(β) (για γεγονότα ή διήγησης) λαµβάνω έκταση και ανάπτυξη, εξε-
λίσσοµαι διαδοχικά: όλα ξετυλίχτηκαν µε κινηµατογραφική ταχύτητα 
|| η υπόθεση τού έργου ξετυλίγεται ένα καλοκαίρι στην εξοχή ΣΥΝ. 
εκτυλίσσοµαι. — ξετύλιγµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ξετυλίσσω < µτγν. 
εκτυλίσσω (βλ.λ.)]. 

ξεόρω ρ. → ξέρω 
ξευτελίζω ρ. → εξευτελίζω 
ξευτίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο εξευτελισµός: αυτό που πάθαµε εί-

ναι µεγάλη ~ 2. (συνεκδ.) η εξευτελιστική κατάσταση: αυτή δεν είναι 
δουλειά, είναι - ΣΥΝ. (λόγ.) ταπείνωση, εξευτελισµός ΑΝΤ. τιµή 3. 
(υβριστ. για πρόσ.) αυτός που έχει εξευτελιστεί, που έχει χάσει την 
αξιοπρέπεια και το κύρος του· ο ξευτίλας (βλ.λ.): (και ως επίθ.) τι -
οµάδα! [ΕΤΥΜ. < ξευτιλίζω (υποχωρητ.)]. 

ξευτίλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (υβριστ.) πρόσωπο που έχει εξευτελι-
στεί, που έχει χάσει την υπόληψη ή την αξιοπρέπεια του: φύγε από 
'δώ, ρε~! ΣΥΝ. (λόγ.) εξευτελισµένος ANT. σπουδαίος. 

ξευτιλίζω κ. (εσφαλµ.) ξεφτιλίζω ρ. µετβ. {ξευτίλισ-α, -τηκα, -µένος} 
µειώνω (κάποιον) ηθικά, του µειώνω την υπόληψη και το κύρος (βλ. 
κ. λ. εξευτελίζω): τον ξευτίλισε µπροστά σ'όλη την παρέα! || η συ-
µπεριφορά σου ήταν απαράδεκτη και µας ξευτίλισες στους καλε-
σµένους µας || µας ξευτίλισαν σε διπλωµατικό επίπεδο || µια άσηµη 
οµάδα ξευτίλισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης! ΣΥΝ. ταπεινώνω ΑΝΤ. 
τιµώ, εξυψώνω. — ξευτίλισµα (το) κ. ξευτιλισµός (ο). [ΕΤΥΜ < µτγν. 
εξευτελίζω (βλ.λ.) µε σίγηση τού αρχικού φωνήεντος και αφοµοίωση 
τού -ε- προς το επόµενο -ι-]. 

ξευτιλίζω ή ξεφτιλίζω; Στην Αρχαία πλάστηκε ρ. εξ-ευτελίζω (< εκ 
+ ευτελής «ασήµαντος, µικρής αξίας»), απ' όπου και το σηµερινό 
εξευτελίζω. Από το ίδιο ρ. εξευτελίζω (µε σίγηση τού αρκτικού εκ 
και τροπή τού ε σε ι) παρήχθη και το ξευτιλίζω, το οποίο είναι 
προτιµότερο -λόγω τής ετυµολογικής του προέλευσης- να γράφε-
ται κανονικά µε ευ και όχι µε -φ-. Η γραφή µε -φ- εξηγείται από 
διαφορετική ετυµολόγηση τής λέξης και σύνδεση µε τη λ. φιτίλι (-
εφ(ι)τιλίζω τη λάµπα), πράγµα που δεν ερµηνεύεται σηµασιολο-
γικούς. 

ξεφαντώνω ρ. αµετβ. {ξεφάντωσα} (λαϊκ. για πρόσ.) διασκεδάζω, 

χαίροµαι σε µεγάλο βαθµό, παίρνω µέρος σε τρικούβερτο γλέντι, συ-
νήθ. µε χορούς και τραγούδια: απόψε θα πιούµε και θα ξεφαντώσου-
µε! ΣΥΝ. γλεντώ. — ξεφάντωµα (το) [µεσν.] κ. ξεφάντωση (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *έκφαντώ < µτγν. έκφαντος «φανερός, αποκαλυµµέ-
νος» < αρχ. εκφαίνω «αποκαλύπτω, φανερώνω» < έκ- + φαίνω | -οµαι 
(βλ.λ.)]. 

ξεφαντωτής (ο) [µεσν.] (σπάν.) πρόσωπο που ξεφαντώνει ΣΥΝ. γλε-
ντζές, χαροκόπος. 

ξεφεύγω ρ. αµετβ. {ξέφυγα} 1. κατορθώνω να αποµακρυνθώ (από κά-
ποιον/κάτι), γλυτώνω: ~ από ενέδρα | παγίδα | δύσκολη θέση || (µτφ.) 
~ από την καθηµερινότητα || (στη βαθµολογία αθλητικών αγώνων) «η 
Μάντσεστερ ξέφυγε επτά βαθµούς από τη δεύτερη Άρσεναλ» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. (λόγ.) διαφεύγω 2. αποκλίνω από την πορεία, τους στόχους, το 
θέµα µου κ.λπ., παρεκκλίνω ή διαφοροποιούµαι από τον κανόνα, το 
κανονικό: οι νέοι είναι πιο εύκολο να ξεφύγουν από τον ίσιο δρόµο || 
αυτό που µου λες ξεφεύγει από τα συνηθισµένα || έχει ξεφύγει από 
κάθε όριο και κάνει ό,τι του 'ρθει στο µυαλό! || µια ηθογραφική κω-
µωδία που ξεφεύγει από τα στερεότυπα 3. (ειδικότ.) βγαίνω από το 
θέµα µου, κάνω παρεκβάσεις: η συζήτηση πάει να ξεφύγει, πρέπει να 
µείνουµε στο θέµα ΣΥΝ. παρεκκλίνω, παρεκβαίνω 4. περνώ απα-
ρατήρητος, δεν γίνοµαι αντιληπτός, δεν επισηµαίνοµαι: έχουν ξεφύ-
γει πολλά τυπογραφικά λάθη 5. (µτφ.) βγαίνω από δύσκολη θέση στο 
πλαίσιο συζητήσεως αλλάζοντας θέµα µε επιτήδειο τρόπο: µόλις είδε 
τα σκούρα, ξέφυγε µ'ένα έξυπνο ανέκδοτο ΣΥΝ. υπεκφεύγω · ΦΡ. (α) 
(κάτι) µου ξεφεύγει (i) δεν επωφελούµαι (από αυτό): ήταν µοναδική 
ευκαιρία, αλλά του ξέφυγε µες απ' τα χέρια || πώς και σου ξέφυγε ένα 
τόσο σηµαντικό συµβόλαιο; (ii) κάνω (κάτι) χωρίς να (το) θέλω, 
χωρίς να (το) ελέγχω: δεν το ήθελα µου ξέφυγε! || του ξέφυγε µια 
βρισιά (iii) λέω πράγµατα που δεν πρέπει να πω: πρόσεχε µη σου 
ξεφύγει τίποτε απ' όσα είπαµε! (να µην πεις τίποτα) (iv) φεύγει (κάτι) 
από τον έλεγχο των κινήσεων µου (ν) (καταχρ.) µου διαφεύγει κάτι, 
δεν το θυµάµαι: µου ξεφεύγει τ' όνοµα του αυτή τη στιγµή, αλλά το 
ξέρω σίγουρα (β) (κάτι) ξεφεύγει από τον έλεγχο (κάποιου) (κάτι) 
παύει να ελέγχεται από κάποιον (χωρίς αυτός να το θέλει): «µερικές 
φορές, καταστάσεις που ξεφεύγουν από τον έλεγχο τής εταιρείας 
µπορούν να τινάξουν στον αέρα και το καλύτερα οργανωµένο σχέδιο 
µάρκετινγκ» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έκφεύγω < έκ- (βλ. κ. ξε-) + 
φεύγω]. 

ξεφλουδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεφλούδισ-α, -τηκα, -µένος} 
(λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) βγάζω τη φλούδα, αφαιρώ τον φλοιό (από κάτι): ~ 
τα φρούτα | την πατάτα | τα αβγά | τις µπανάνες ΣΥΝ. (λόγ.) απο-
φλοιώνω ♦ (αµετβ.) 2. αποκολλώνται (συνήθ. επειδή κάηκε το δέρµα 
µου από τον ήλιο) κοµµάτια από την επιδερµίδα µου: έµεινα πολλή 
ώρα στον ήλιο και ξεφλούδισα || έχει ξεφλουδίσει όλη η πλάτη σου 3. 
βγαίνουν κοµµάτια τής επιφάνειας µου, τής επίστρωσης µου: ο τοίχος 
ξεφλούδισε από την υγρασία. — ξεφλούδισµα (το) [µεσν.]. 

ξεφορµάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεφόρµ-αρα κ. -άρισα, -αρίστηκα, -
αρισµένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) βγάζω (κάτι) από τη φόρµα, από το 
καλούπι του: να ξεφορµάρεις το κέικ, αφού κρυώσει ΣΥΝ. ξεκαλου-
πώνω ΑΝΤ. φορµάρω, καλουπώνω 2. (µτφ.) χαλώ τη φόρµα, το σχήµα 
ενός πράγµατος: (αµετβ.) µε τη βροχή θα ξεφορµάρουν τα µαλλιά της 
ΣΥΝ. καταστρέφω, χαλώ ΑΝΤ. φτειάχνω. — ξεφορµάρισµα (το). 

ξεφορτώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεφόρτω-σα, -θηκα, -µένος} 
♦ 1. (µετβ.) αφαιρώ το φορτίο, απαλλάσσω (κάποιον/κάτι) από οτιδή-
ποτε έχει φορτωθεί: δώσε µου τα ψώνια, να σε ξεφορτώσω || ~ τα υλι-
κά από το φορτηγό || ~ τα ζώα ΣΥΝ. (λόγ.) εκφορτώνω ΑΝΤ. φορτώνω 
♦ 2. (αµετβ.) απαλλάσσοµαι από το φορτίο µου, µου αφαιρούν το 
φορτίο: το καράβι ξεφόρτωσε στα γρήγορα και σαλπάρισε ANT. φορ-
τώνω 3. (µεσοπαθ. ξεφορτώνοµαι) (α) (κυριολ.) µου αφαιρούν το φορ-
τίο, απαλλάσσοµαι από ό,τι έχω φορτωθεί: ξεφορτώθηκε τις βαλίτσες 
και πήγε να ξεκουραστεί ANT. φορτώνοµαι (β) (µτφ.) απαλλάσσοµαι 
από περιττά βάρη, δυσάρεστες καταστάσεις, ενοχλητικά πρόσωπα, 
πράγµατα κ.λπ.: σκέψου µε ποιον τρόπο θα τον ξεφορτωθούµε! || ευ-
τυχώς που µου ζήτησε τις παλιές εφηµερίδες και τις ξεφορτώθηκα! 
ΣΥΝ. γλυτώνω· ΦΡ. ξεφορτώσου µε | δεν µας ξεφορτώνεσαι; άφησε 
µε ήσυχο, απάλλαξε µε από την παρουσία σου. — ξεφόρτωµα (το). 

ξεφουρνίζω ρ. µετβ. {ξεφούρνι-σα, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. βγάζω 
(κάτι) από τον φούρνο: ~ το φαγητό ANT. φουρνίζω 2. (µτφ.) παρου-
σιάζω ή λέω (κάτι) ξαφνικά, χωρίς κανείς να το περιµένει: τι είναι 
αυτό που ξεφούρνισες πάλι; || µετά µας ξεφούρνισε κι άλλο ψέµα 
ΣΥΝ. ξεστοµίζω 3. (ειδικότ. για παράδοξα ή απίθανα πράγµατα) φα-
ντάζοµαι και λέω: δεν κάνει άλλη δουλειά παρά να ξεφουρνίζει ιστο-
ρίες. — ξεφούρνισµα (το). 

ξεφουσκώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξεφούσκω-σα, -θηκα, -µένος} 
♦ 1. (µετβ.) αφαιρώ τον αέρα από κάτι φουσκωµένο, του ελαττώνω 
τον όγκο: ~ το µπαλόνι | τη σαµπρέλα | το σωσίβιο ANT. φουσκώνω, 
διογκώνω ♦ (αµετβ.) 2. (κυριολ.) παύω να είµαι φουσκωµένος, χάνω 
τον αέρα που περιέχω και ελαττώνοµαι σε όγκο: το λάστιχο τού αυ 
τοκινήτου του ξεφούσκωσε ANT. φουσκώνω 3. (µτφ.) απαλλάσσοµαι 
από φούσκωµα τού στοµάχου, νιώθω ανακούφιση µετά από στοµα 
χική διαταραχή: πάρε µια σόδα για να ξεφουσκώσεις ΣΥΝ. ανακου 
φίζοµαι, ξελαφρώνω 4. (µτφ.) (α) εκτονώνοµαι, γίνοµαι λιγότερο έντο 
νος: το όλο θέµα ξεφούσκωσε πολύ γρήγορα, τώρα πια κανείς δεν 
ασχολείται µε αυτό ΣΥΝ. ξεθυµαίνω (β) εγκαταλείπω την αλαζονική 
συµπεριφορά µου, γίνοµαι ταπεινός και καταδεκτικός: για ξεφού 
σκωσε λίγο και µην καυχιέσαι τόσο! (γ) εµφανίζω σηµάδια αδυνα 
µίας, φθοράς, παρακµής, (αρχίζω να) αποδεικνύοµαι κατώτερος τού 
αναµενόµενου, ότι δεν είµαι τόσο σπουδαίος όσο αρχικά είχα θεω 
ρηθεί: µετά τις πρώτες επιτυχίες η οµάδα ξεφούσκωσε και κατρακύ 
λησε στη βαθµολογία. — ξεφούσκωµα (το). 



ξεφούσκωτος 1224 ξεχερσώνω 
 

ξεφούσκωτος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που ξεφούσκωσε ή που δεν τον 
φούσκωσαν ακόµη: ~ λάστιχο | µπαλόνι ΣΥΝ. ξεφουσκωµένος, αφού-
σκωτος ΑΝΤ. φουσκωµένος. 

ξέφραγµα (το) → ξεφράζω 
ξέφραγος, -η, -ο αυτός που δεν διαθέτει φράχτη, που του αφαιρέθηκε 

η περίφραξη: ~ χωράφι | οικόπεδο ΣΥΝ. άφρακτος, ξεφραγµέ-•νος 
ΑΝΤ. φραγµένος, περίφρακτος· ΦΡ. ξέφραγο αµπέλι βλ. λ. αµπέλι. 
[ΕΤΥΜ µεσεν. < ξε- στερητ. + -φραγος < φράζω). 

ξεφράζω ρ. µετβ. {ξέφρα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. (κυριολ.) αφαιρώ τον 
φράχτη, βγάζω την περίφραξη ANT. φράζω 2. (κατ' επέκτ.) ελευθερώ-
νω (κάτι που έχει φράξει), αφαιρώ τα εµπόδια από (κάτι): ήλθε ο τε-
χνικός, για να ξεφράξει την αποχέτευση ΣΥΝ. αποφράζω ΑΝΤ. φράζω. 
— ξέφραγµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. εκφράσσω < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
φράσσω (βλ. κ. φράζω). 

ξεφρενιασµένος, -η, -ο αυτός που είναι εκτός εαυτού ΣΥΝ. ξέφρενος. 
ξέφρενος, -η, -ο 1. αυτός που έχει χάσει την ψυχραιµία του ή τα λο-

γικά του, που είναι έξω φρενών: ~ πλήθος ΣΥΝ. (λόγ.) παράφρων, εκτός 
εαυτού, (καθηµ.) τρελός ANT. λογικός, ήρεµος, νηφάλιος 2. αυτός που 
έχει ξεπεράσει τους συνήθεις φραγµούς, που βρίσκεται έξω από τα 
όρια τής λογικής και τής σύνεσης: - χορός | ρυθµός | γλέντι | πάθος | 
ενθουσιασµός | χαρά | ζωή ΣΥΝ. έξαλλος ΑΝΤ. ήρεµος, νηφάλιος 3. 
(κατ' επέκτ.) ασύλληπτα και επικίνδυνα γρήγορος: ~ κούρσα | αγώνας 
| ρυθµός ΣΥΝ. ιλιγγιώδης, (λόγ.) φρενήρης ΑΝΤ. κανονικός, αργός. — 
ξέφρενα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. έκφρων < εκ- (βλ. κ. ξε-) + -φρων < 
φρήν, φρενός]. 

ξεφτέρι (το) {ξεφτερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) µικρόσωµο γεράκι 
που απαντά σε ολόκληρη την Ευρώπη και το χρησιµοποιούσαν 
παλαιότ. στο κυνήγι ΣΥΝ. κιρκινέζι 2. (µτφ.) αυτός που διαθέτει µεγάλη 
ευστροφία και εξαιρετική ικανότητα για κάτι (ιδ. µάθηση, επάγγελµα, 
τέχνη): είναι ~, πουθενά δεν µπορείς να την πιάσεις! || σε έναν µήνα θα 
τον έχω κάνει ~ στη δουλειά || είναι ~ στα µαθηµατικά ΣΥΝ. εύστροφος, 
ευφυής, πανέξυπνος, τετραπέρατος ΑΝΤ. χαζός, βλάκας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξυφτέρι < έξυπτέριον < µτγν. όξυπτέριον, υποκ. τού 
επιθ. όξύπτερος «αυτός που πετά γρήγορα, που κινεί γρήγορα τα φτε-
ρά του» (< οξύς + -πτερος < πτερόν). Λιγότερο πιθ. η αναγωγή στο 
λατ. accipiter «γεράκι»]. 

ξέφτι (το) {ξεφτ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) καθένα από τα νήµατα που κρέµο-
νται από τα άκρα φθαρµένου υφάσµατος: η παλιά κουβέρτα έκανε 
ξέφτια απ' όλες τις πλευρές. Επίσης ξεφτίδι [ETYM < ξεφτυζω | 
ξεφτώ (υποχωρητ.(]. 

ξεφτίζω ρ. → ξεφτυζω 
ξεφτίλα (η) → ξευτίλα 
ξεφτίλας (ο) → ξευτίλας 
ξεφτιλίζω ρ. → ξευτιλίζω 
ξεφτυζω κ. (εσφαλµ.) ξεφτίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξέφτυσ-α, -µένος} 

(λαϊκ.) ♦ (αµετβ.) 1. (κυριολ. για υφάσµατα, ενδύµατα κ.λπ.) γεµίζω 
ξέφτια από την πολλή χρήση, ξηλώνεται σιγά-σνγά η ύφανση µου 
ΣΥΝ. φθείροµαι 2. (κατ' επέκτ. για αντικείµενα) χαλά η µορφή µου, 
φθείροµαι από την πολλή χρήση και την παραµέληση: οι σοβάδες 
τού σπιτιού έχουν ξεφτύσει || ξεφτυσµένος τοίχος | πόρτα | παράθυρο 
3. (µτφ.) χάνω την αξία ή τη σηµασία µου, παρακµάζω: το δικό του 
όνειρο είχε κιόλας αρχίσει να ξεφτύζει || όταν ένας µύθος ξε-φτύζει, η 
εποχή προσπαθεί να τον αντικαταστήσει µε έναν άλλο || ξεφτύζει ο 
διάλογος | µια φιλία | µια συµµαχία | µια φιλοδοξία || οι ηθικές αξίες 
έχουν ξεφτύσει ΣΥΝ. ξεπέφτω ΑΝΤ. ακµάζω ♦ 4. (µετβ.) χαλώ την 
ύφανση στην άκρη υφάσµατος, το ξηλώνω, ώσπου να σχηµατιστούν 
ξέφτια. Επίσης ξεφτώ (-ας...). — ξέφτυσµα (το). [ΕΤΥΜ < µτγν. 
έκπτύσσω < αρχ. εκπτύω «φτύνω» < εκ- (βλ. κ. ξε-) + πτύω (βλ. κ. 
φτύνω)]. 

ξεφυλλίζω ρ. µετβ. {ξεφύλλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (για φυτό ή άνθος) 
αφαιρώ τα φύλλα ή τα πέταλα: ~ µία µαργαρίτα | ένα αµπέλι (το 
αραιώνω κόβοντας περιττά φύλλα και βλαστούς) 2. γυρίζω τα φύλλα 
εντύπου γρήγορα, ρίχνοντας µια πρόχειρη µατιά: ~ βιβλίο | άλµπουµ 
| εγκυκλοπαίδεια || πέρασα το βράδυ µου ξεφυλλίζοντας το οικογε-
νειακό άλµπουµ ΣΥΝ. φυλλοµετρώ. — ξεφύλλισµα (το). ΓΒΓΥΜ. < 
µεσν. εκφυλλίζω < εκ- + -φυλλίζω < φύλλον]. 

ξέφυλλος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που δεν έχει φύλλα, που έχασε τα 
φύλλα του. 

ξεφυσώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {ξεφυσάς... | ξεφύση-σα κ. -ξα} (λαϊκ.) 1. εκ-
πνέω δυνατά, φυσώ δυνατά 2. (µτφ.) παίρνω βιαστικές και κοφτές 
ανάσες, συνήθ. ύστερα από τρέξιµο, βαριά σωµατική καταπόνηση ή 
εξαιτίας έντονου τρόµου, πανικού κ.λπ.: µε µεγάλο κόπο κατόρθωσε 
ξεφυσώντας να φτάσει στην κορυφή τού βουνού || ανέβαινε τις σκάλες 
και ξεφυσούσε ΣΥΝ. (λόγ.) ασθµαίνω, (καθηµ.) λαχανιάζω, αγκοµαχώ 
3. (ειδικότ.) βγάζω αναστεναγµό, εισπνέω και εκπνέω µε θόρυβο 
λόγω συγκινησιακής φόρτισης: Τι έχεις και ξεφυσάς; Έχει συµβεί 
κάτι; ΣΥΝ. αναστενάζω- ΦΡ. φυσώ και ξεφυσώ για άνθρωπο που δυ-
σφορεί πολύ έντονα: όλο φυσούσε και ξεφυσούσε· έχει αγχωθεί πάρα 
πολύ µε αυτή τη δουλειά. — ξεφύσηµα (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. ξεφυσώ < 
αρχ. έκφυσώ < εκ- (βλ. κ. ξε-) + φυσώ]. ξεφυτρώνω ρ. αµετβ. [µεσν.] 
{ξεφύτρωσα} 1. (για φυτά) βγαίνω από τη γη, βλασταίνω: µε τις 
πρώτες βροχές τού φθινοπώρου ξεφύτρωσε χορτάρι ΣΥΝ. φυτρώνω 2. 
(µτφ.) παρουσιάζοµαι ξαφνικά, κάνω την εµφάνιση µου απροσδόκητα, 
χωρίς να µε περιµένουν: µπα, από πού ξεφύτρωσες πάλι εσύ; || οι βίλες 
ξεφύτρωναν η µία µετά την άλλη στις καµένες περιοχές ΣΥΝ. 
ξεπετάγοµαι. — ξεφύτρωµα (το). ξεφωνητό (το) 1. δυνατή και 
διαπεραστική φωνή, ο θόρυβος που προκαλείται από κραυγές: τα - 
των παιδιών δεν µ' άφηναν να ησυ- 

χάσω || το ~ των φιλάθλων | των διαδηλωτών ΣΥΝ. κραυγή 2. δυνατή 
σπαρακτική κραυγή (για την έκφραση πόνου, θρήνου ή τρόµου): ~ πό-
νου ΣΥΝ. θρήνος, (λόγ.) γόος, οιµωγή. 

ξεφωνίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {ξεφώνισα} ♦ 1. (αµετβ.) φωνάζω 
µε όλη τη δύναµη τής φωνής µου: οι φίλαθλοι ξεφώνιζαν κάθε φορά 
που η οµάδα τους πετύχαινε καλάθι || ~ από τα νεύρα µου | από τη 
χαρά µου ΣΥΝ. κραυγάζω, (εκφραστ.) τσυρίζω, ουρλιάζω ΑΝΤ. ψιθυρί-
ζω ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.-οικ.) εκφράζω έντονη δηµόσια αποδοκιµασία εις 
βάρος (προσώπου ή κατάστασης): αν βγει να τα πει αυτά δηµοσίως, 
θα τον ξεφωνίσουν όλοι! ΣΥΝ. (οικ.) γιουχάρω. 

ξεφωνώ ρ. µετβ. {ξεφωνείς... | ξεφώνη-σα, -µένος) 1. αποδοκιµάζω 
(κάποιον) δηµόσια, κοροϊδεύω: δεν βγαίνω έξω µε αυτά τα µαλλιά' 
θα µε ξεφωνήσουν! 2. (η µτχ. ξεφωνηµένος, -η, -ο) υβριστ. για άνδρα 
οµοφυλόφιλο ή πόρνη οι οποίοι είναι πασίγνωστοι για την ιδιότητα 
τους αυτή. [ΕΤΥΜ < µεσν. ξεφωνώ < µτγν. εκφωνώ (-έω) (βλ. κ. ξε-)]. 

ξέφωτο (το) έκταση ανοικτή, χωρίς δέντρα και µε πολύ φως, που βρί-
σκεται στο εσωτερικό δάσους. 

ξέφωτος, -η, -ο (τόπος) που είναι γεµάτος από το φως τού ήλιου ΣΥΝ. 
ηλιόλουστος, ολοφώτεινος. [ΕΤΥΜ; < ξεφωτίζω (υποχωρητ.) < µτγν. 
έκφωτίζω < εκ- + φωτίζω]. 

ξεχάνω ρ. → ξεχνώ 
ξεχαρβαλώνω ρ. µετβ. (ξεχαρβάλω-σα, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. δια-

λύω (κάτι) στα κοµµάτια από τα οποία αποτελείται, µε τρόπο αδέξιο 
και ακατάστατο, ώστε να µην είναι δυνατή η επανατοποθέτηση ή η 
επανασυγκόλλησή τους: ο µικρός ξεχαρβάλωσε το αυτοκινητάκι || 
πήγε να φτειάξει το µηχάνηµα και το ξεχαρβάλωσε 2. (µεσοπαθ. ξε-
χαρβαλώνοµαι, συνήθ. για αντικείµενα που είναι ήδη παλιά ή χαλα-
σµένα) φθείροµαι εντελώς: ξεχαρβαλώθηκε η καρέκλα | ο καναπές | 
το αυτοκίνητο | η µηχανή ΣΥΝ. σαραβαλιάζοµαι 3. (µτφ.) απορρυθµί-
ζω πλήρως (υπηρεσία ή οργανισµό), διαλύω την οργάνωση ενός συ-
στήµατος: η υπηρεσία είναι ξεχαρβαλωµένη- τίποτε δεν λειτουργεί 
σωστά ΣΥΝ. αποδιοργανώνω, αποσυνθέτω. — ξεχαρβάλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ξε- επιτατ. + χαρβαλώνω < χάρβαλον «χάλασµα, ερεί-
πιο, σαράβαλο», πιθ. < *χάλαβρον (µε αντιµετάθεση) < αρχ. χαλαρός 
ή, κατ' άλλη άποψη, από συµφυρµό των λ. χαλαρός και άρβηλος «µι-
κρό µαχαίρι, φαλτσέτα»]. 

ξεχαρβαλωµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει ξεχαρβαλωθεί, που 
έχει αποδιοργανωθεί εντελώς: ~ λεωφορείο | κράτος || ~ οικογένεια 
(διαλυµένη ή χωρίς στενές σχέσεις των µελών της) ΣΥΝ. διαλυµένος, 
αποδιοργανωµένος. Επίσης ξεχαρβάλωτος. 

ξεχαρµανιάζω ρ. αµετβ. {ξεχαρµάνιασα} απολαµβάνω κάτι (ιδ. τσι-
γάρο, καπνό) µετά από στέρηση αρκετού χρόνου. 

ξέχασα ρ. → ξεχνώ 
ξεχασιά (η) (λαϊκ.) η αδύνατη µνήµη ΣΥΝ. λησµοσύνη. 
ξεχασιάρής, -α, -ικο {ξεχασιάρηδες} αυτός που ξεχνάει εύκολα. 

[ΕΤΥΜ < ξεχνώ (πβ. αόρ. ξέχασα) + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. 
κλαψ-ιάρης]. 

ξεχασµένος, -η, -ο → ξεχνώ 
ξεχέζω ρ. µετβ. {ξέχεσ-α, -τηκα, -µένος} (!) βρίζω (κάποιον) µε πολύ 

βαρείς χαρακτηρισµούς (αποδοκιµάζοντας τον για απαράδεκτη πράξη 
του). [ΕΤΥΜ < µτγν. εκχέζω (µε κυριολ. σηµ.) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
χέζω]. 

ξεχειλίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {ξεχείλισ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
(για υγρά ή περιεχόµενο δοχείου) ξεπερνώ τα χείλη, το στόµιο δοχεί-
ου ώστε να χύνοµαι έξω απ' αυτό: το ντεπόζιτο | η µπανιέρα | το νερό 
ξεχείλισε ΣΥΝ. (λόγ.) υπερχειλίζω- ΦΡ. (µτφ.) ξεχείλισε το ποτήρι σε 
περιπτώσεις που εξαντλήθηκαν τα περιθώρια υποµονής (κάποιου): Ώς 
εδώ σε ανέχτηκα. Τώρα όµως ~! 2. (ειδικότ. για ποτάµια, λίµνες) 
ξεπερνώ το κανονικό ύψος τής στάθµης τού νερού: το ποτάµι ξεχείλισε 
από τις διαρκείς βροχοπτώσεις ΣΥΝ. πληµυρίζω 3. (µτφ.) ξεπερνώ το 
επιτρεπόµενο ή ανεκτό όριο: «οι φυλακές πλέον έχουν ξεχειλίσει, οι 
κρατούµενοι δεν χωρούν» (εφηµ.) || (για συναισθήµατα) ξεχείλισε ο 
πόνος | ο καηµός | η χαρά | ο θυµός 4. (µτφ. για πρόσ.) έχω (κάτι) στον 
υπέρτατο βαθµό: - από ζωή | χαρά | ευτυχία | αγάπη | νιάτα | κέφι | 
ζωντάνια ♦ 5. (µετβ.) γεµίζω (δοχείο, ποτήρι κ.λπ.) µέχρι τα χείλη του, 
ώστε το περιεχόµενο του να µπορεί να χυθεί µε την παραµικρή 
κίνηση: µην ξεχειλίζεις το ποτήρι. Επίσης ξεχειλώ {-άς...). — ξε-
χείλισµα (το). ξέχειλος, -η, -ο (δοχείο) που έχει γεµίσει ώς τα χείλη, 
ώστε το περιεχόµενο του να χύνεται έξω: ~ ποτήρι | ντεπόζιτο ΣΥΝ. 
υπερπλήρης. — ξέχειλα επίρρ. ξεχειλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ξεχείλω-
σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) (για είδη ενδύσεως) παύω 
να είµαι εφαρµοστός, χάνω την ελαστικότητα µου και αποκτώ µόνιµη 
χαλάρωση, ανοίγω στις άκρες: ξεχείλωσε η µπλούζα ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
σακουλιάζω, (για παντελόνια) κάνω γόνατα ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάτι) 
πολύ φαρδύ ή µακρύ, ώστε να χάσει τη φόρµα του, να µην είναι πια 
εφαρµοστό: τράβα-τράβα την ξεχείλωσες τη µπλούζα! — ξεχείλωµα 
(το). ξεχειµαδιό (το) (λαϊκ.) το χειµαδιό. 
ξεχειµάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] (ξεχείµασα) (λαϊκ.) ξεχειµωνιάζω. 
ξεχειµωνιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξεχειµώνιασα κ. ξεχειµωνιάστηκα} 
περνάω τον χειµώνα µου σε όσο το δυνατόν πιο ήπια κλίµατα και 
περιοχές ΣΥΝ. ξεχειµάζω, διαχειµάζω ΑΝΤ. ξεκαλοκαιριάζω. — ξεχει-
µώνιασµα (το). ξεχεριάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξεχεριάστηκα} (οικ.) 
µου πονούν τα χέρια από βαριά χειρωνακτική εργασία ή µεταφορά 
βάρους: ξεχεριάστηκα να κρατώ αυτές τις τσάντες.   — ξεχέριασµα 
(το).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. ξεχερσώνω ρ. µετβ. {ξεχέρσω-σα, -
θηκα, -µένος) (λαϊκ.) εκχερσώνω 
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(βλ.λ.). — ξεχέρσωµα (το). ξεχνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{ξεχνάς... | ξέχασ-α, -τηκα, -µένος} 

♦ (µετβ.) 1. παύω να θυµούµαι (κάτι), αδυνατώ να ανακαλέσω στη 
µνήµη µου (κάτι): ~ το όνοµα του || ξέχασα και τα Αγγλικά που ήξε 
ρα || ξέχασες ότι εσύ φταις; ΣΥΝ. λησµονώ ΑΝΤ. θυµάµαι- ΦΡ. (κάποι 
ον) τον ξέχασε ο Θεός | ο Χάρος για πρόσωπο που ζει ακόµη, αν και 
έχει φτάσει σε ασυνήθιστα µεγάλη ηλικία 2. παραλείπω ή παραµελώ 
να κάνω (κάτι) χωρίς να το θέλω: ξέχασα να τον πάρω τηλέφωνο | να 
τον καλέσω 3. δεν θυµάµαι να πάρω (κάτι) µαζί µου: ξέχασα τα κλει 
διά | την απόδειξη | την ταυτότητα µου 4. (συνήθ. στην προστ. ξέχνα 
/ ξεχάστε) σταµατώ να σκέφτοµαι, παύει να µε απασχολεί (κάτι): ξε 
χάστε το µαγείρεµα- θα φάµε έξω απόψε || ξεχάστε τις έγνοιες | τα µί 
ση | τις σκοτούρες | την έχθρα ♦ 5. (αµετβ.) δεν θυµάµαι εύκολα: όλο 
~ τον τελευταίο καιρό' άρχισα να γερνάω φαίνεται! 6. (µεσοπαθ. ξε 
χνιέµαι) χάνω την αίσθηση τού χώρου ή τού χρόνου απορροφηµένος 
από κάτι: ξεχάστηκα στα µαγαζιά και δεν κατάλαβα πως είχε περά 
σει η ώρα ΣΥΝ. αφαιρούµαι 7. (µτφ. η µτχ. ξεχασµένος, -η, -ο) αυτός 
για τον οποίο κανείς δεν ενδιαφέρεται, στον οποίο δεν δίνεται καµία 
προσοχή: ζούµε σ' αυτό τον άγριο τόπο, ξεχασµένοι από Θεό κι αν 
θρώπους- ΦΡ. περασµένα ξεχασµένα βλ. λ. περασµένος. Επίσης 
(λαϊκ.) ξεχάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπάζω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ξεχνώ < ξεχάνω (< ξε- επιτατ. + χάνω), από τον αόρ. 
έξέχασα κατά το σχήµα εγέρασα - γερνώ, επέρασα - περνώ, εξέρα- 
σα - ξερνώ]. ξεχολιαζω ρ. αµετβ. {ξεχόλιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) 

αποβάλλω τον θυµό 
µου, σταµατώ να έχω µέσα µου κακία, µίσος (για κάποιον) ΣΥΝ. ξε- 
θυµώνω. — ξεχόλιασµα (το)7"~ ξεχορταριάζω ρ. µετβ. 

{ξεχορτάριασ-α, -µένος} ξεριζώνω τα αγριό- 
χορτα από καλλιεργούµενη έκταση: ~ τον κήπο | το χωράφι ΣΥΝ. 
(ξε)βοτανίζω. — ξεχορτάριασµα (το). ξεχρεώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 

[µεσν.]  {ξεχρέω-σα, -θηκα, -µένος) 
♦ (µετβ.) 1. απαλλάσσω (κάποιον) από χρέος: ό,τι κέρδιζε από τη δου 
λειά του, τα έδινε για να ξεχρεώσει την οικογένεια του ΑΝΤ. χρεώνω 
2. διαγράφω χρέος που έχω απέναντι σε κάποιον, εξαλείφω κάθε 
οφειλή: ~ το σπίτι | το αυτοκίνητο || (µτφ.) πως θα σε ξεχρεώσω για 
το καλό που µου έκανες; ♦ 3. (αµετβ.) παύω να έχω χρέος: µε τόσα 
που δανείζεται, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσει! — ξεχρέωση (η) κ. 
ξεχρέωµα (το). 

ξεχτενίζω ρ. µετβ. {ξεχτένισ-α, -τηκα, -µένος} χαλώ το χτένισµα (κά-
ποιου): µην πειράζεις τα µαλλιά µου, γιατί θα µε ξεχτενίσεις. 

ξεχτένιστος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν είναι χτενισµένος: 
είναι πάντα τόσο ατηµέλητος- τις περισσότερες φορές είναι ~! ΣΥΝ. 
αχτένιστος, αναµαλλιασµένος ΑΝΤ. χτενισµένος 2. (µαλλιά) που δεν 
είναι καλοχτενισµένα ή χτενισµένα ΣΥΝ. αχτένιστος, αναµαλλιασµέ-
νος ΑΝΤ. χτενισµένος. 

ξεχύνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξεχύθηκα} 1. πετάγοµαι έξω ορµητικά: 
µετά το άγγελµα τής νίκης ο κόσµος ξεχύθηκε στους δρόµους να πα-
νηγυρίσει ΣΥΝ. ορµώ, ξεπηδώ 2. (ειδικότ.) επιτίθεµαι µε ορµή, εφορµώ: 
ξεχύθηκε στη µάχη σαν αϊτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. εκχύνω < εκ- (βλ. κ. ξε-) + χύνω. Βλ. κ. εκχέω]. 

ξεχωνιάζω ρ. µετβ. {ξεχώνιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. βρίσκω (κάτι που 
ήταν κρυµµένο ή τοποθετηµένο σε µέρος άγνωστο ή δυσπρόσιτο): 
πού τις ξεχώνιασες αυτές τις φωτογραφίες τού παππού σου; ΣΥΝ. ξε-
χώνω, ξεθάβω ΑΝΤ. καταχωνιάζω 2. (µτφ.) αποκαλύπτω (κάτι κρυφό, 
που είχε σκόπιµα αφεθεί να ξεχαστεί): πού την ξεχώνιασε αυτή την 
ιστορία; — ξεχώνιασµα (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. ξεχώνω, βλ. κ. κατα-
χωνιάζω]. 

ξεχώνω ρ. µετβ. {ξέχω-σα, -θηκα (καθηµ. -στηκα), -µένος} (λαϊκ.) 1. 
φέρνω στην επιφάνεια (κάτι χωµένο βαθιά µέσα στο έδαφος): ~ ένα 
κόκκαλο | ένα άγαλµα | νεκρό ΣΥΝ. (λόγ.) ανασύρω, (καθηµ.) ξεθάβω 
2. (κατ' επέκτ.) αποκαλύπτω (κάτι επιµελώς κρυµµένο), βρίσκω (κάτι) 
µε µεγάλη δυσκολία: πού πήγες και το ξέχωσες αυτό το βιβλίο; ΣΥΝ. 
ξεθάβω, ξεχωνιάζω. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. εκχώννυµι < εκ- (βλ. κ. ξε-) + χώννυµι (βλ. κ. χώ-
νω)]. 

ξέχωρα επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) 1. χωριστά, όχι µαζί, κατά µέρος: θα 
εξετάσουµε το πρόβληµα σας - || ήρθε ο καθένας ~ ΣΥΝ. ξεχωριστά 2. 
εκτός από, επιπλέον. ~ από το σπίτι, του άφησε και το αυτοκίνητο 
ΣΥΝ. χώρια. 

ξεχωρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξεχώρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. βά-
ζω κάτι χωριστά από τα άλλα, τοποθετώ σε διαφορετική σειρά ή θέ-
ση: ~ τα καθαρά από τα βρόµικα | τα φρέσκα από τα µπαγιάτικα || ~ 
τους αµνούς από τα ερίφια | την ήρα από το στάρι (µτφ., τους καλούς 
από τους κακούς) ΣΥΝ. διαχωρίζω 2. (α) κάνω (κάποιον/κάτι) να δια-
φέρει από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πράγµα: η οµιλία ξεχωρίζει 
τον άνθρωπο από τα ζώα ΣΥΝ. διαφοροποιώ (β) αναγνωρίζω (κά-
ποιον/κάτι) ως διαφορετικό, διακρίνω: θα τον ξεχώριζα από την ιτα-
λική προφορά του | από το χιούµορ του || ~ το πραγµατικό από το 
ψεύτικο · 3. δείχνω εύνοια προς κάποιον, κάνω διακρίσεις: είναι µε-
γάλο σφάλµα να ξεχωρίζετε τα παιδιά σας 4. διακρίνω µε το βλέµµα 
µου (κάτι που βρίσκεται µακριά) ή προσπαθώ να αντιληφθώ (µια 
σκέψη ή ιδέα όχι άµεσα προσεγγίσιµη): µου ήταν δύσκολο να ξεχω-
ρίσω τη φιγούρα του µέσα στο σκοτάδι | µέσα στο πλήθος || δεν µπο-
ρώ να ξεχωρίσω ποια είναι η αλήθεια µέσα σε όλα αυτά ΣΥΝ. αντι-
λαµβάνοµαι, αναγνωρίζω ♦ (αµετβ.) 5. φαίνοµαι, µπορεί να µε δια-
κρίνει κανείς: το πλοίο µόλις που ξεχώριζε στην άκρη τού κάβου ΣΥΝ. 
διακρίνοµαι 6. διακρίνοµαι ανάµεσα στους οµοίους µου για κάποια 
ιδιότητα µου, για τα προσόντα µου: ξεχώριζε για την ταχύτητα του | 
για την πονηριά του | για το κοφτερό του µυαλό και την αγάπη του για 
τα γράµµατα || ξεχώρισε ως πολεµικός ανταποκριτής ΣΥΝ. υπερέ- 

χω. — ξεχώρισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφέρω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. έκχωρίζω (αρχ. έκχωρίζοµαί) < εκ- (βλ. κ. ξε-) + 
χωρίζω]. 

ξεχωριστός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (εύσηµο) αυτός που έχει κάτι ιδιαίτερο, 
που διαφέρει: είναι ~ τιµή γι ' αυτόν η βράβευση του από την Ακαδη-
µία Αθηνών || η µαύρη µπίρα έχει µια ~ γεύση ΣΥΝ. ιδιαίτερος 2. (για 
πρόσ.) αυτός που παρουσιάζει εξαιρετικά προσόντα και χαρίσµατα: ~ 
γιατρός | επιστήµονας | άνθρωπος | προσωπικότητα ΣΥΝ. διακεκριµέ-
νος, εξαιρετικός, εκλεκτός ΑΝΤ. κοινός, συνηθισµένος 3. αυτός που 
βρίσκεται σε διαφορετική θέση από τους οµοίους του, που χωρίζεται 
από αυτούς: ~ δωµάτια | σπίτια || δίκλινο µε ~ κρεβάτια (όχι διπλό) 
ΣΥΝ. χωριστός, διαφορετικός. — ξεχωριστά επίρρ. [µεσν.] (σηµ. 3). 

ξέχωρος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. ξεχωριστός, χωριστός: έµεναν σε ~ δωµάτια 
ΣΥΝ. διαφορετικός 2. ιδιαίτερος: είναι ~ χαρά γι' αυτόν να βλέπει τα 
παιδιά του να προχωρούν. — ξέχωρα επίρρ. [ΕΤΥΜ- µεσν. < 
ξεχωρίζω (υποχωρητ.)]. 

ξεψαρωνω ρ. αµετβ. {ξεψάρω-σα, -µένος} (αργκό) ξεπερνώ τους αρ-
χικούς φόβους µου και αποκτώ αυτοπεποίθηση, παίρνω θάρρος: στην 
αρχή ήταν µαζεµένος και αµίλητος, αλλά µετά ξεψάρωσε κι άρχισε να 
µη λογαριάζει κανέναν ΣΥΝ. ξεθαρρεύω. — ξεψάρωµα (το), ξεψά-
ρωτος, -η, -ο. 

ξεψαχνίζω ρ. µετβ. {ξεψάχνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. διαλέγω από το 
κρέας το ψαχνό, αφαιρώ το ψαχνό αφήνοντας στην άκρη τα κόκκα-
λα και τα λίπη: ~ το κοτόπουλο 2. (µτφ.) εξετάζω εξονυχιστικά, µε 
κάθε προσοχή και λεπτοµέρεια, δεν αφήνω τίποτε χωρίς να το µελε-
τήσω σε βάθος: - µια υπόθεση | τα στοιχεία | τις πληροφορίες 3. προ-
σπαθώ να καταλάβω τις προθέσεις (κάποιου) ή να του αποσπάσω 
πληροφορίες µε πλάγια µέσα και µε κατάλληλες ερωτήσεις: πήγε να 
τον ξεψαχνίσει, να µάθουµε τι ξέρει ΣΥΝ. ψαρεύω 4. εκµεταλλεύοµαι 
(κάποιον), αποσπώντας (του) µεγάλα χρηµατικά ποσά: έχει βρει έναν 
πλούσιο γέρο και τον ξεψαχνίζει ΣΥΝ. (λαϊκ.-εκφραστ.) ξεζουµίζω, 
αρµέγω, (λόγ.) αποµυζώ. — ξεψάχνισµα (το). 

ξεψειριάζω ρ. µετβ. {ξεψείριασ-α, -τηκα, -µένος} απαλλάσσω (κά-
ποιον} από τις ψείρες. Επίσης ξεψειρίζω — ξεψείριασµα κ. ξεψείρι-
σµα (το). 

ξεψόχισµα (το) (ξεψυχίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η στιγµή που κάποιος 
αφήνει την τελευταία του πνοή, η στιγµή που πεθαίνει. — ξεψυχι-
σµός (ο) [µεσν.]. 

ξεψυχώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. (ξεψυχάς... | ξεψύχ-ησα, -ισµένος} 
♦ (αµετβ.) 1. αφήνω την τελευταία µου πνοή, πεθαίνω: ξεψύχησε 
στην αγκαλιά τού αγαπηµένου της 2. (µτφ.) χάνω τη δύναµη, τη λάµ-
ψη ή τη ζωντάνια µου: ξεψύχησα από τη δουλειά σήµερα! ΣΥΝ. (µτφ.) 
πεθαίνω, σβήνω, χάνοµαι ♦ 3. (µετβ.) (µτφ.) βασανίζω (κάποιον) υπερ-
βολικά, τον κάνω να τραβήξει τα πάνδεινα: µε ξεψύχησε, µέχρι να 
µου πει τι ήθελε ΣΥΝ. (οικ.) ψήνω το ψάρι στα χείλη, χορεύω στο τα-
ψί, αλλάζω την πίστη 4. (η µτχ. ξεψυχισµένος, -η, -ο) αυτός που εί-
ναι υποτονικός, χωρίς καθόλου νεύρο ή ένταση: ~ φωνή | απαγγελία 
| χορός | τραγούδι ΣΥΝ. (αργκό) ψόφιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. ξεψυχώ < αρχ. εκψύχω «λιποθυµώ, πεθαίνω», κατά µε-ταπλασµό 
προς τα συνηρηµένα, < εκ- (βλ. κ. ξε-) + -ψύχω < ψυχή]. 

ξέω ρ. µετβ. (αρχαιοπρ.) ξύνω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < *qs-es-ô, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *qes- «γδέρνω, χαράσσω», πβ. αρχ. σλαβ. 
Cesati (ίδια σηµ.). Οµόρρ. ξαίνω, ξύω, ξό-ανο(ν) κ.ά.]; 

ξηγιέµαι ρ. αµετβ. [µεσν.] {ξηγή-θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. λέω όσα εί-
χα να πω, ξεκαθαρίζω τη θέση µου: βλέπεις, σου ~ εντάξει || του ξη-
γήθηκε σπαθί (του συµπεριφέρθηκε τίµια) 2. (η µτχ. ξηγηµένος, -η, -
ο) άνθρωπος που συµπεριφέρεται ξεκάθαρα και τίµια: πολύ ~ άτοµο 
ο φίλος σου ΣΥΝ. ευθύς, ντόµπρος· ΦΡ. µιληµένα ξηγηµένα σε περι-
πτώσεις στις οποίες διαλύεται µια παρεξήγηση µε αµοιβαίες εξηγή-
σεις (πβ. κ. µιληµένος). — ξηγηµένα επίρρ. 

ξηγώ ρ. → εξηγώ 
ξηλώνω ρ. µετβ. {ξήλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (α) καταστρέφω τις ρα-

φές ενδύµατος: - µια µπλούζα | τα γαζιά || (κ. µεσοπαθ.) µου ξηλώ-
θηκε το παντελόνι | η ζακέτα- ΦΡ. ράβε, ξήλωνε, δουλειά να µη σου 
λείπει βλ. λ. ράβω (β) αποσπώ κάτι που έχει ραφτεί σε ένδυµα: του 
ξήλωσαν τις επωµίδες και τα γαλόνια από τη στολή 2. αποσυναρµο-
λογώ (κάτι): ~ µια µηχανή | τη σκαλωσιά | το πάτωµα 3. (γενικότ.) 
αποσπώ βίαια (κάτι) από τη θέση στην οποία βρίσκεται: ο αέρας ξή-
λωσε τα κεραµίδια | τη σκεπή || ~ πόρτες και παράθυρα 4. (µτφ.-για 
πρόσ.) διώχνω (κάποιον) από τη θέση εργασίας του: ο καινούργιος 
διευθυντής ξήλωσε όλα τα µέλη τού προηγούµενου συµβουλίου ΣΥΝ. 
απολύω 5. (µτφ., µεσοπαθ. ξηλώνοµαι) πληρώνω συνήθ. πολλά λεφτά: 
για ξηλωθείτε, ήρθε ο λογαριασµός || για να αγοράσει δώρα σε όλους, 
ξηλώθηκε για τα καλά ΣΥΝ. πληρώνω, ξοδεύοµαι. — ξήλωµα (το) 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήλος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. έξηλώ (-όω) «ξεκαρφώνω» < εξ- + -ηλώ < ήλος 
«καρφί»]. 

ξηλώνω ή ξυλώνω; Παλαιότερα η λέξη γράφτηκε µε -υ- σαν να 
προερχόταν από τη λ. ξύλο. Ωστόσο, η ετυµολογία τής λ. (που κα-
θορίζει και την ορθογραφία της) είναι από το εξ-ηλώνω (< ο ήλος 
«καρφί») µε αρχική σηµ. «αφαιρώ τα καρφιά». Από το ήλος (αρχ. 
ήλος) παράγονται και το καθ- ηλώνω (< κατά + ηλώνω) | απο- κα-
θηλώνω, καθήλωση - αποκαθήλωση και προσ-ηλώνω (το βλέµµα 
µου = καρφώνω το βλέµµα µου), προσήλωση. 

ξηµεροβραδιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ξηµεροβραδιάστηκα} περνώ 
τον καιρό µου από το πρωί ώς το βράδυ (είτε τεµπελιάζοντας είτε 
αφοσιωµένος σε σοβαρή ασχολία): ~ στα µπαρ και στα καφενεία Ι 
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µπροστά στην τηλεόραση | στο εργαστήριο κάνοντας πειράµατα | 
πάνω στα βιβλία. — ξηµεροβράδιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

ξηµέρωµα (το) [µεσν.] (ξηµερώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το χρονικό ση-
µείο τής ηµέρας, όταν ανατέλλει ο ήλιος και αρχίζει η καινούργια 
µέρα ΣΥΝ. αυγή, χάραµα ΑΝΤ. βράδιασµα· ΦΡ. καλό ξηµέρωµα! ως ευ-
χή ή αποχαιρετισµός αντί τού «καληνύχτα»: γεια σας και ~ 2. (συ-
νήθ. στον πληθ. ως χρον. επίρρ.) µε την αυγή, µόλις αρχίζει να χαρά-
ζει: γύρισε σπίτι ξηµερώµατα ΣΥΝ. χαράµατα. 

ξηµερώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξηµέρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
επιφυλάσσω (κάτι για κάποιον), φέρνω µε το φως τής ηµέρας: ποιος 
ξέρει τι θα µας ξηµερώσει αύριο ο Θεός! ♦ 2. (αµετβ.) µένω ξύπνιος 
µέχρι το ξηµέρωµα: ξηµερώσαµε γλεντώντας ΣΥΝ. ξηµερώνοµαι 3. 
(απρόσ. ξηµερώνει) βγαίνει το πρώτο φως τής ηµέρας, γίνεται µέρα: 
τον χειµώνα - πιο αργά από το καλοκαίρι || είχε ξηµερώσει για τα κα-
λά, όταν έπεσε πια για ύπνο ΣΥΝ. φωτίζει, χαράζει ΑΝΤ. βραδιάζει· 
ΦΡ. όπου λαλούν πολλά κοκόρια | πολλοί κοκόροι, αργεί να ξηµερώσει 
βλ. λ. κόκορας 4. (µεσοπαθ. ξηµερώνοµαι) (α) µε βρίσκει (καλά) η 
αυγή τής καινούργιας µέρας: άσε πρώτα να ξηµερωθούµε και µετά 
συζητάµε ό,τι θες (β) µένω άγρυπνος µέχρι την αυγή τής επόµενης 
µέρας: ξηµερώθηκε διαβάζοντας (γ) σε όρκο ή κατάρα: να µην ξηµε-
ρωθώ, αν σου λέω ψέµατα! || να µην ξηµερωθείς, παλιάνθρωπε! 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ξ(ε)- + -ηµερώνω < ηµέρα). 

ξηρά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η στεριά, το κοµµάτι τής γης που αντιδια-
στέλλεται προς τη θάλασσα: µετά από πολλές µέρες ταξιδιού αντί-
κρισαν ξηρά || πηγαίνω διά ξηράς || στρατός ξηράς || επίθεση από ξη-
ράς και αέρος ΣΥΝ. στεριά, γη. [ΕΤΥΜ, < αρχ. ξηρά (γη), 
ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. ξηρός]. 

ξηραίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {ξήρανα, ξηραµµένος} κάνω (κάτι) ξηρό, 
αφαιρώ τη φυσική (του) υγρασία: η πολύωρη έκθεση στον ήλιο ξη-
ραίνει το δέρµα | τα µαλλιά || - γεωργικά προϊόντα. (Βλ. κ. λ. ξεραί-
νω, αποξηραίνω). 

ξήρανση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. το να γίνε-
ται κάτι ξηρό: ~ τού δέρµατος | τού εδάφους | τού αέρα 2. ΤΕΧΝΟΛ. κα-
τεργασία που αποβλέπει στη µερική ή ολική αφαίρεση τής περιεχό-
µενης σε ένα σώµα υγρασίας µε µηχανικές, φυσικές ή χηµικές µεθό-
δους: - γεωργικών προϊόντων. 

ξηραντηρας (ο) [1870] ΧΗΜ. συσκευή σε χηµικό εργαστήριο που χρη-
σιµοποιείται για την ξήρανση διαφόρων χηµικών ουσιών. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. séchoir]. 

ξηραντήριο (το) [1887] {ξηραντηρί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. εγκατάσταση ή 
συσκευή που χρησιµοποιείται για την ξήρανση διάφορων υλικών: ~ 
ξυλείας | αγροτικών προϊόντων. [ΕΤΥΜ: Απόδ. τού γαλλ. sécherie]. 

ξηραντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει την ιδιότητα να ξηραίνει: ~ 
ουσίες ΣΥΝ. στεγνωτικός, αποξηραντικός ΑΝΤ. υγραντικός 2. ΧΗΜ. 
ξηραντικό (το) ουσία που προστίθεται σε διάφορα προϊόντα µε σκο-
πό τη µείωση τής υγρασίας τους. 

ξηρασία (η) {ξηρασιών} ατµοσφαιρική κατάσταση που χαρακτηρίζε-
ται από έλλειψη επαρκών βροχοπτώσεων για παρατεταµένη χρονική 
περίοδο, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση µεγάλων κατα-
στροφών στις καλλιέργειες και τη βλάστηση και την εξάντληση των 
υγρών αποθεµάτων τής περιοχής ΣΥΝ. ανοµβρία ΑΝΤ. υγρασία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ.< ξηραίνω< ξηρός]. 

ξηρογραφία (η) {ξηρογραφιών} 1.η παραγωγή αντιτύπου από πρω-
τότυπο µε µέθοδο που δεν περιλαµβάνει τη χρήση χηµικών διαλυµά-
των, αρνητικών (φιλµ), ούτε την εµφάνιση σε σκοτεινό θάλαµο ΣΥΝ. 
ξηρά αποτύπωση 2. ΙΑΤΡ. ηλεκτροστατική µέθοδος απεικονίσεως µε 
ακτίνες Χ µιας εικόνας σε ειδική πλάκα και µεταφοράς της σε χαρτί 
για την απεικόνιση κυρ. των µαστών και των αγγειογραφιών των 
άκρων. — ξηρογραφικός, -ή, -ό [1896]. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. xérographie]. 

ξηροδερµία (η) {ξηροδερµιών} ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση που χα-
ρακτηρίζεται από έλλειψη επαρκούς υγρασίας στο δέρµα, µε αποτέ-
λεσµα αυτό να γίνεται ξηρό, σκληρό και να απολεπίζεται, οφείλεται 
δε σε έλλειψη βιταµινών. — ξηρόδερµος (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Xerodermie]. 

ξηροκαλλιέργεια (η) {ξηροκαλλιεργειών} ΙΕΩΠ. σύστηµα καλ-
λιέργειας, το οποίο εφαρµόζεται σε ξηρά, άνυδρα εδάφη ώστε να δια-
τηρείται η υγρασία που δηµιουργείται κατά την περίοδο των βροχο-
πτώσεων, ακόµη και κατά τη διάρκεια τής ανοµβρίας. 

ξηροκαµπία (η) ο ξηρός, άγονος κάµπος. 
ξηροκλιβανος (ο) {ξηροκλιβάν-ου | -ων, -ους} ειδικός κλίβανος 

(βλ.λ.) που χρησιµοποιείται για την αποστείρωση µεταλλικών και 
γυάλινων σκευών. 

ξηρολίθοδοµή (η) [1897] κατασκευή τοίχου, χωρίς να τοποθετείται 
µεταξύ των δοµικών υλικών λάσπη ή άλλο συνδετικό υλικό (λ.χ. τσι-
µέντο) ΣΥΝ. ξερολιθιά. 

ξηρόπισσα (η) {ξηροπισσών} το στερεό υπόλειµµα από την απόστα-
ξη τής πίσσας των λιθανθράκων ΑΝΤ. υγρόπισσα. 

ξηρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. (α) αυτός που δεν περιέχει νερό ή υγρασία: ~ 
αέρια µάζα || η ~ θερµότητα στη σάουνα || έχει ~ δέρµα, γι' αυτό 
χρησιµοποιεί ενυδατικές κρέµες ΣΥΝ. άνυδρος, στεγνός ΑΝΤ. υγρός 
(β) ξηρό κλίµα | ξηρή ζώνη το κλίµα ή η περιοχή στην οποία ο µέσος 
ετήσιος ρυθµός βροχοπτώσεων είναι µικρότερος από τον µέσο ετήσιο 
ρυθµό εξάτµισης τού νερού, όπως λ.χ. στην έρηµο (γ) ξηρά τροφή 
τροφή χωρίς υγρασία που διατηρείται αναλλοίωτη για µεγάλο χρο-
νικό διάστηµα· η τροφή που δεν περιλαµβάνει υγρά, νωπούς καρπούς 
και λαχανικά: οι στρατιώτες είχαν µαζί τους - (δ) ξηροί καρποί (καρ-
πός ξηρός, Πλάτ. Κριτίας 1156) καρποί από τους οποίους έχουν αφαι-
ρεθεί µε φυσικό ή τεχνητό τρόπο (ξήρανση) η υγρασία και οι χυµοί 

τους και διατηρούνται αναλλοίωτοι για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
(λ.χ. τα φιστίκια, τα σύκα, τα στραγάλια κ.ά.) 2. (για τόπο) αυτός που 
δεν έχει βλάστηση, γυµνός: το τοπίο, ξηρό και άνυδρο... ΣΥΝ. αποψι-
λωµένος ΑΝΤ. χλοερός, κατάφυτος 3. ΤΥΠΟΓΡ. ξηρά αποτύπωση η ξη-
ρογραφία (βλ.λ.) 4. ΤΕΧΝΟΛ. ξηρό | ηλεκτρικό στοιχείο ηλεκτρική 
µπαταρία που περιέχει χηµικά τα οποία δεν βρίσκονται σε υγρή µορ-
φή 5. (µτφ.) µονότονος, ανιαρός, χωρίς γλαφυρότητα: το ~ ύφος ενός 
πεζογραφήµατος ΣΥΝ. βαρύς ΑΝΤ. χαριτωµένος, κοµψός, ευχάριστος 
• ΦΡ. οίνος ξηρός κρασί µε µικρή ή ελάχιστη περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα: ~ ερυθρός. Επίσης ξερός (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ αρχ;. βλ. λ. ξερός]. 

ξηροστοµία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η υπερβολική ξηρότητα τού στό-
µατος, που οφείλεται στην αναστολή τής έκκρισης σάλιου από τους 
σιελογόνους αδένες τού στόµατος- αποτελεί σύµπτωµα νοσήµατος ή 
αποτέλεσµα τής λήψης ορισµένων φαρµάκων. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. xérostomie, άσχετο προς το µτγν. 
ξηροστοµία «ξηρή, µονότονη εκφώνηση ή απαγγελία»]. 

ξηρότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η έλλειψη υγρασίας: ~ δέρµατος 
|| ατµοσφαιρική - ΣΥΝ. στεγνότητα 2. (για ύφος, λόγο) η έλλειψη γλα-
φυρότητας, η µονότονη επανάληψη τετριµµένων εκφράσεων. 

ξηροφαγία κ. ξηροφαγιά (η) → ξεροφαγία 
ξηροφθαλµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. πάθηση τού οφθαλµού 

κατά την οποία παρατηρείται ξήρανση τού επιπεφυκότος και τού κε-
ρατοειδούς χιτώΥα και η οποία συνήθως οφείλεται σε τράχωµα, από-
φραξη των δακρυϊκών πόρων ή αβιταµίνωση Α 2. ξηρότητα των 
οφθαλµών που συνοδεύεται από ερυθρότητα και κνησµό. 

ξηρόφιλος, -η, -ο ΒΙΟΛ. (οργανισµός) που αναπτύσσεται καλύτερα υπό 
συνθήκες ξηρασίας: ~ φυτά ΑΝΤ. υγρόφιλος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. xerophilous]. 

ξηρόφυτο (το) {ξηροφύτ-ου | -ων} φυτό που ευδοκιµεί σε ξηρό, άνυ-
δρο περιβάλλον µε συνθήκες παρατεταµένης ξηρασίας ΑΝΤ. υδροχα-
ρές. — ξηροφυτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
xerophyte]. 

ξι (το) → ξει 
ξίγγι (το) (σχολ. ορθ. ξίγκι) {ξιγγ-ιού | -ιών} το πάχος, το λίπος που βρί-

σκεται κάτω από το δέρµα· ΦΡ. βγάζω κι από τη µύγα ξίγγι (για φι-
λάργυρους) προσπαθώ να βγάλω κέρδος ακόµα και από καταστάσεις 
που ελάχιστα µπορούν να αποφέρουν. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. άξούγγιον, υποκ. τού ουσ. άξουγγία < λατ. axungia «λί-
πος^ ξίγγι»]. 

ξιδατος, -η, -ο [µεσν.] (για φαγώσιµο) που έχει παρασκευαστεί µε ξί-
δι ή διατηρείται σε αυτό: χταπόδι | ελιές ~. 

ξίδι (το) (παλαιότ. ορθ. ξύδι) {ξιδ-ιού | -ιών} 1. υγρό µε ξινή ή υπόξινη 
γεύση και καφετί χρώµα, που παρασκευάζεται µε την οξική ζύµωση 
ποικιλίας αλκοολούχων διαλυµάτων και συνήθ. τού κρασιού και χρη-
σιµοποιείται για να δίνει γεύση στο φαγητό ή ως συντηρητικό καρ-
πών ή λαχανικών ■ ΦΡ. (α) να πιει ξίδι (να του περάσει | να ξεθυµώ-
αει) (µεσν. φρ.) λέγεται περιφρονητικά για ανθρώπους που θυµώνουν 
εύκολα, που ο θυµός τους είναι αδιάφορος στους άλλους (β) τρεις το 
λάδι, τρεις το ξίδι, έξι το λαδόξιδο βλ. λ. τρεις 2. (µτφ.) κάθε κρασί µε 
υπόξινη γεύση 3. (αργκό) αλκοολούχο ποτό κακής ποιότητας ή αλ-
λοιωµένης σύστασης ΣΥΝ. µπόµπα 4. (συνεκδ.) καθετί που έχει ξινή 
γεύση ή περιέχει µεγάλη ποσότητα ξιδιού: έκανες τη σαλάτα ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. όξίδιον, υποκ. τού αρχ. δξος (βλ.λ.). Η γρ. µε -υ-
(ξύδι) είναι εσφαλµένη και οφείλεται σε παρετυµολ. σύνδεση προς το 
οξύ). 

ξίδι ή ξύδι; οξίδιο ή οξείδιο; ξινός ή ξυνός; Από το όξ-ος παράγεται 
το όξ-ίδιον, απ' όπου το (ό)ξίδι)ον) (σίγηση τού αρκτικού προ-
τονικού φωνήεντος, βλ. λ. συγκοπή). Αρα γραφή µε -υ- (ξύδι) δεν 
δικαιολογείται (η λ. δεν σχηµατίζεται από το οξύς\). Το ίδιο και 
όξ-ινος > ξινός (γραφή ξυνός δεν δικαιολογείται). Τέλος, από το 
οξ-ύ παράγεται κανονικά το όξ-ίδιον, από όπου δι-οξίδιο, µονοξί-
διο, τριοξίδιο, υδροξίδιο, υπεροξίδιο και όχι: οξύ, οξέ-ος, οξε-ίδιον, 
όπως δεν γράφουµε λέξη (λέξις) - λέξεως - λεξείδιο αλλά λεξ-ίδιο. 
όχι τάξη (τάξις) - τάξεως - ταξείδιο αλλά ταξίδι, όχι όφις - όφε-ως 
- οφείδιο - φείδι αλλά φίδι, όχι γονεύς - γονέως - γονείδιο αλλά 
γον-ίδιο, όχι όρχις - όρχεως - ορχείδιο αλλά ορχίδιο (από όπου 
αρχίδι < τα ορχίδια), όχι στάση (στάσις) - στάσεως - στασείδι)ο) 
αλλά στασίδι κ.τ.ό. 

ξιδιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξίδιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) παρασκευάζω 
κάτι µε ξίδι ή βάζω κάτι για πολλή ώρα στο ξίδι ♦ 2. (αµετβ.) (για 
κρασί) αλλοιώνοµαι στη γεύση, γίνοµαι ξίδι, ξινίζω. 

ξιδοβάρελο (το) µικρό βαρέλι, στο οποίο φυλάγεται το ξίδι. 
ξίκι (το) (λαϊκ.) όχι σωστό, λειψό· µόνο στη ΦΡ. ξίκι να γίνει! για κάτι 

που δεν λαµβάνεται σοβαρά υπ' όψιν. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. eksik (βλ. κ. 
ξίκικος)]. 

ξίκικος, -η, -ο (λαϊκ.) λιποβαρής, λειψός στο βάρος. — ξίκικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. eksik + -ικος]. 

ξικισµός (ο) διαταραχή τής οµιλίας µε φυσική ανωµαλία στην προ-
φορά τού «ξ», που προφέρεται παχύτερα από το κανονικό. 

ξιναδα (η) {χωρ. πληθ.} η ξινή γεύση ΣΥΝ. ξινίλα. 
[ΕΤΥΜ. < ξινός + παραγ. επίθηµα -άδα (βλ.λ.)]. 

ξινάρι (το) {ξιναρ-ιού | -ιών) µικρό σκαπτικό εργαλείο, που χρησιµο-
ποιείται κυρ. στην κηπευτική, η µικρή αξίνα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
άξινάριον, υποκ. τού αρχ. άξίνη (βλ.λ.)]. 

ξινήθρα (η) {ξινηθρών} (λαϊκ.) το λάπαθο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < ξινός + παραγ. επίθηµα -ήθρα]. 

ξινίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {ξίνισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 
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(αµετβ.) (για φαγώσιµα) αποκτώ ξινή γεύση λόγω αλλοιώσεως τής φυσικής 
µου σύστασης: ξίνισε το κρασί/ το γάλα έξω από το ψυγείο | το φαγητό ύστερα 
από τόσες µέρες ΣΥΝ. (για κρασί) ξιδιάζω ♦ (µετβ.) 2, (για φαγώσιµα) κάνω 
(κάτι) ξινό, του προσδίδω ξινή γεύση ως αποτέλεσµα αλλοιώσεως ή 
προσθήκης όξινοι ουσιών: η ζέστη ξίνισε τα φαγητά || µη βάζεις τόσο λεµόνι 
στο ψητό, γιατί θα το ξινίσεις 3. (µτφ. για πρόσ.) δυσαρεστούµαι (για κάτι) και 
κάνω εµφανή τη δυσαρέσκεια µου µε µορφασµούς τού προσώπου µου, 
φαίνοµαι κακοκαρδισµένος: ~ τα µούτρα µου || δεν µου αρέσουν τα ξινισµένα 
τους µούτρα ΣΥΝ. µουτρώνω, στραβοµουτσουνιάζω, κατεβάζω τα µούτρα 
µου· ΦΡ. ΓΟ ένα του | της βροµάει, το άλλο του | της ξινίζει για πρόσωπο που 
εµφανίζεται πολύ δύστροπο και ιδιότροπο στις επιλογές του. — ξίνισµα (το) 
(σηµ. 1, 2). 

ξινίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ξινή γεύση, η αίσθηση τού ξινού, που 
προέρχεται από διάφορες ουσίες µε όξινα συστατικά 2. η δυσάρεστη ξινή 
γεύση τού στόµατος ή τού φάρυγγα, όταν κανείς ρεύεται (λόγω δυσπεψίας). 

ξινό (το) 1. το κιτρικό οξύ- χρησιµοποιείται στη µαγειρική και τη ζα-
χαροπλαστική 2. ξινά (τα) οι καρποί των εσπεριδοειδών   ΦΡ. µου αρέσουν τα 
ξινά επιθυµώ και επιδιώκω τη δηµιουργία επιπόλαιων ερωτικών σχέσεων. 
[ΕΤΎΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. ξινός]. 

ξινόγαλο (το) γάλα µε υπόξινη γεύση, που αποµένει κατά την πήξη τού τυριού 
ως αποτέλεσµα τής σχετικής ζύµωσης ΣΥΝ. οξύγαλα. Επίσης ξινόγαλο 
[µεσν.]. 

ξινό γλυκός, -η, -ο αυτός που έχει τη γεύση ή δηµιουργεί την αίσθηση τού 
γλυκού και τού ξινού µαζί ΣΥΝ. γλυκόξινος. 

ξινοκέρασο (το) το βύσσινο (βλ.λ.). 
ξινοµηλια (η) µηλιά που παράγει πράσινα ή κίτρινα µήλα µε ξινή γεύση. — 

ξινόµηλο (το). 
ξινός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει γεύση όξινη ανάλογη µε αυτή τού ξιδι-ού ή τού 

χυµού από λεµόνι, κατ' αντιδιαστολή προς τον πικρό, τον αλµυρό ή τον γλυκό 
2. (για φαγώσιµα) αυτός που έχει υποστεί αλλοίωση στη σύνθεση και τη 
γεύση του: ~ φαγητό | γάλα 3. (για φρούτα) αυτός που δεν είναι ακόµα ώριµος 
να φαγωθεί: ~ σταφύλια ΣΥΝ. άγουρος, στυφός· ΦΡ. (α) µου βγαίνει ξινό για 
περιπτώσεις στις οποίες, ενώ κάτι αρχίζει ευχάριστα, καταλήγει σε µια πολύ 
δυσάρεστη εµπειρία, όταν επέρχεται το αντίθετο συναίσθηµα ή αποτέλεσµα: 
τα γέλια | η παντρειά | τα λεφτά µού βγήκαν ξινά (β) περσινά ξινά σταφύλια | 
παλιά ξινά κρασιά για καταστάσεις που έχουν περάσει και κανείς πια δεν 
επιδιώκει να τις θυµάται, για πράγµατα ανάξια λόγου που ανασύρονται από τη 
λήθη και επανέρχονται στο προσκήνιο, γίνονται θέµα συζήτησης 4. (σκωπτ.-
ως χαρακτηρισµός) άνθρωπος δύστροπος και στριµµένος, που προκαλεί 
αντιπάθειες 5. ξινό (το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. όξινος (µε καταβιβασµό τού τόνου στη λήγουσα και 
σίγηση τού αρχικού άτονου ό-) < αρχ. ό'ξος (βλ.λ.)]. 

ξινοστάφυλο (το) (λαϊκ.) η αγουρίδα (βλ.λ.). 
ξίνοτύρι (το) {ξννοτυρ-ιού | -ιών) τυρί µε υπόξινη γεύση, που φτειά-χνεται από 

αποβουτυρωµένο γάλα. Επίσης ξινότυρο 
ξινούτσικος, -η/-ια, -ο (οικ.) αυτός που είναι λίγο ξινός, που έχει κάπως ξινή 

γεύση ΣΥΝ. υπόξινος. 
ξιπάζω ρ. ~» ξυπάζω 
ξιπασιά (η) → ξυπασιά 
ξίπασµα (το) → ξύπασµα 
ξιπολησιά (η) → ξυπολυσιά 
ξιπόλητος, -η, -ο → ξυπόλυτος 
ξιπολιέµαι ρ. → ξυπολιέµαι 
ξιφασκία (η) [1872] {χωρ. πληθ.} άθληµα που παίζεται µεταξύ δύο ξιφοµάχων 

σε ειδική µακρόστενη πίστα- οι ξιφοµάχοι φορούν µάσκα, λευκή στολή και 
ειδικά γάντια και προσπαθούν να αγγίξουν µε το ξίφος τους το σώµα τού 
αντιπάλου. [ΕΤΎΜ. < ξίφος + -ασκία < ασκώ]. 

ξιφήρης, -ης, -ες {ξιφήρ-ους | -εις (ουδ. -η)} 1. (λόγ.) αυτός που φέρει ξίφος και 
είναι έτοιµος για επίθεση 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από επιθετική 
διάθεση: ~ επικριτές. ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ξίφος + παραγ. 
επίθηµα -ήρης (βλ.λ.), πβ. κ. φρεν-ήρης, ποδ-ήρης]. 

ξιφίας (ο) {ξιφιών} µεγάλου µήκους ψάρι, ατρακτοειδούς σχήµατος, κόκκινο ή 
µπλε στη ράχη και ασηµόχρωµο στην κοιλιά, χωρίς λέπια, δόντια ή κοιλιακά 
πτερύγια και µε επιµηκυσµένη την άνω σιαγόνα σε σχήµα ξίφους (µήκους ώς 2 
µέτρα), το οποίο απαντά σε θερµές και εύκρατες θάλασσες και ωκεανούς, 
αλιεύεται δε για το κοκκινωπό, τρυφερό και εύγευστο κρέας του: σουβλάκι ~ || 
φέτες ξιφία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ξίφος]. ξιφίδιο (το) [αρχ.] {ξιφιδί-ου | -ων} (λόγ.) 
το µικρών διαστάσεων ξίφος. ξιφισµός (ο) [µτγν.] το χτύπηµα µε ξίφος. 
ξιφοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ξιφοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει σχήµα 
ξίφους 2. ΑΝΑΤ. ξιφοειδής απόφυση το κάτω µέρος τού οστού τού στέρνου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ξιφοθήκη (η) [µτγν.] {ξιφοθηκών} (λόγ.) η θήκη τού 
ξίφους, ο κολεός 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) θηκάρι, φηκάρι. ξιφολόγχη (η) [1870] {ξιφολογχών} λόγχη που 
προσαρµόζεται στο άκρο τής κάννης τουφεκιού ΣΥΝ. µπαγιονέτα. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. των γαλλ. sabre-bayonette, épée-bayonette]. ξιφοµαχία (η) [1836] 
{ξιφοµαχιών} η µάχη µεταξύ δύο ή περισσοτέρων αντιπάλων, που διεξάγεται 
µε την αποκλειστική χρήση ξίφους. ξιφοµάχος (ο) [1871] 1. αθλητής ή 
δάσκαλος τής ξιφασκίας 2. µαχητής που µάχεται µε ξίφος. 

ξιφοµαχώ ρ. αµετβ. {ξιφοµαχείς... | ξιφοµάχησα} 1. µάχοµαι µε ξίφος, 
συµµετέχω σε αγώνα µε ξίφη 2. ασκούµαι στην ξιφοµαχία. 

ξιφοποιος (ο) [µτγν.] (λόγ.) πρόσωπο που κατασκευάζει ξίφη ΣΥΝ. ξι-φουργός. 
ξίφος (το) {ξίφ-ους | -η, -ών} φορητό όπλο για µάχες σώµα µε σώµα, που 

αποτελείται από µακριά µεταλλική λεπίδα, η οποία στη βάση της έχει 
χειρολαβή: ~ ξιφοµαχίας (ατσάλινο και µε τριγωνική τοµή) ΣΥΝ. σπαθί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. qi-si-pe-e, δυϊκ.), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε οσσετ. 
äxsirf «δρεπάνι», το οποίο ανάγεται σε I.E. *qsibhro. H υπόθεση ότι πρόκειται 
για δάνειο από το συνώνυµο αιγυπτ. sêfet (πβ. αραβ. saifun) δεν ερµηνεύει το 
αρχικό χειλοϋπερωικό q- τής Μυκηναϊκής, εκτός αν υποτεθεί ότι ο χειλικός 
χαρακτήρας τού αρχικού αυτού συµφώνου χάθηκε λόγω ανοµοιώσεως προς 
το επόµενο (επίσης χει-λικό) -φ-]; 

ξιφουλκώ ρ. αµετβ. {ξιφουλκείς... | ξιφούλκησα} 1. τραβώ το ξίφος από τη θήκη 
του ΣΥΝ. ξεσπαθώνω 2. (µτφ.) κάνω έντονο διάλογο µε κάποιον: ξιφούλκησαν 
οι δύο βουλευτές χτες στη Βουλή µε αφορµή το επίµαχο νοµοσχέδιο. — 
ξιφούλκηση (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξιφουλκός < ξίφος + -ουλκός < έλκω]. 

ξιφουργός (ο) (λόγ.) ξιφοποιός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ.αρχ. < ξίφος + -ουργός (< έργον)]. 

ξίφοφόρος, -ος, -ο αυτός που φέρει ξίφος: ~ στρατιώτης. [ΕΤΥΜ. < ξίφος + -
φόρος < φέρω, πβ. αρχ. ξιφη-φόρος (µε µακρό συνδετικό φωνήεν για την 
αποφυγή των αλλεπάλληλων βραχειών συλλαβών)]. 

ξόανο (το) {ξοάν-ου | -ων) 1. ξύλινο λατρευτικό άγαλµα, οµοίωµα θεού, όχι 
περίτεχνα κατασκευασµένο, που συχνά διατηρεί το σχήµα τού κορµού τού 
δέντρου από το οποίο έχει κατασκευαστεί: το ~ τής Ταυρίδος Αρτέµιδος 2. 
(µτφ. ως χαρακτηρισµός) (α) πολύ δύσµορφος, άσχηµος άνθρωπος (β) 
ανόητος άνθρωπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξόανον < ξο- 
(ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. ξέω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ανον (πβ. κ. δόκ-ανον)]. 

ξόβεργα (η) {δύσχρ. ξοβεργών) βέργα αλειµµένη µε κολλώδη ουσία, που 
χρησιµοποιείται για την παγίδευση πουλιών: στήνω ξόβεργες. Επίσης ξόβεργο 
(το). 
[ΕΤΥΜ < ιξόβεργα (ήδη µεσν. ξόβεργον < ΐξόβεργον) < ΐξός (βλ.λ.) + βέργα, 
µε σίγηση τού αρχικού άτονου ι-]. 

ξόβεργα ή ξώβεργα; Η ετυµολογία τής λέξης καθορίζει και στην 
περίπτωση αυτή την ορθογραφία της. Το ξόβεργα προέρχεται από τη 
σύνθεση των αρχ. ίξός «παρασιτικό φυτό πάνω στη δρυ, αχλαδιά κ.ά.» + 
βέργα - και όχι από τα (έ)ξω + βέργα (το (ε)ξω, ωστόσο, έχει δώσει στην 
Ελληνική αρκετά άλλα σύνθετα: ξώ-πορτα, ξώ-θυρα, ξώ-φυλλο, ξώ-πετσα, 
ξώ-φαλτσα (< ξώ-φαρ(τ)σα) κ.ά.). 

ξοδευτής (ο), ξοδεύτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που κάνει 
πολλά έξοδα, που χαλάει πολλά λεφτά ΣΥΝ. σπάταλος 2. (γενικά) πρόσωπο 
που καταναλώνει ΣΥΝ. καταναλωτής. 

ξοδεύω ρ. µετβ. {ξόδ-εψα, -εύτηκα, -ε)υ)µένος) 1. καταναλώνω (αγαθό για την 
ικανοποίηση ανάγκης µου): ~ ηλεκτρικό ρεύµα | πετρέλαιο ΣΥΝ. (για καύσιµα) 
καίω 2. (για χρήµατα) καταβάλλω ως αντίτιµο (αγοράζοντας κάτι): ξόδεψε µια 
περιουσία γι ' αυτό το αυτοκίνητο || τον φιλοξένησαν κι έκανε διακοπές χωρίς να 
ξοδέψει δεκάρα || ~ πολλά για το ντύσιµο µου ΣΥΝ. πληρώνω, δαπανώ 3. 
(γενικά) χρησιµοποιώ (τον χρόνο, τις δυνάµεις ή τις σκέψεις µου) για την 
κάλυψη αναγκών ή την επίτευξη στόχων: ~ χρόνο και προσπάθεια || ~ τις 
δυνάµεις µου χωρίς αντίκρισµα || ~ φαιά ουσία ΣΥΝ. (λόγ.) αναλώνω 4. 
(µεσοπαθ. ξοδεύοµαι) κάνω έξοδα: δεν ήταν ανάγκη να ξοδευτείς για να µου 
πάρεις δώρο. Επίσης (λαϊκ.) ξοδιάζω [µεσν.]. — ξόδεµα (το) κ. (λαϊκ.) 
ξόδεψη (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δαπανώ, οδός. [ΕΤΥΜ, µεσν. < µτγν. εξοδεύω, 
αρχική σηµ. «αναχωρώ - πεθαίνω» (πβ. Π.∆., Κριταί 5, 27: ... έκεϊ επεσεν 
έξοδευθείς), < αρχ. έξοδος (η σηµ. «πληρωµή, έξοδα» είναι µτγν.)]. 

ξοδεύω - ξοδιάζω, σοδεύω - σοδιάζω, έξοδα - έσοδα. Η σηµ. «δαπανώ 
χρήµατα» στο ξοδεύω είναι νεότερη. Το αρχ. έξ-οδεύω σήµαινε 
«εξέρχοµαι, βγαίνω - φεύγω - πεθαίνω» (για τη σηµ. «πεθαίνω» που 
πρωτοαπαντά στην Π.∆. πβ. και έξόδιον [άσµα] «ύµνος κατά την εκφορά 
τού νεκρού» και ξόδι «κηδεία»). Τη σηµ. «δαπανώ χρήµατα» δήλωνε το 
αρχ. έξ-οδιάζω, σηµερινό ξοδιάζω. Αντιστοίχως, το µτγν. είσοδεύω 
σήµαινε «εισέρχοµαι, µπαίνω», ενώ το είσ-οδιάζω «εισπράττω χρήµατα, 
έχω έσοδα». Σήµερα τα σοδεύω και σοδιάζω (< εσοδιάζω < εισοδιάζω) 
σηµαίνουν «µαζεύω χρήµατα ή πράγµατα». Επίσης, από το εισ-οδεύω 
πλάστηκε το εισόδηµα (κατά τα παράγωγα τού τ. γέννηµα) και η εισοδεία 
(µεσν.), από όπου τα εσοδεία (λόγιο) και σοδειά (< εσοδεία). Από το έξο-
δος µε επίδραση τού χρήµατα σχηµατίστηκε το έξοδα και κατ' αυτό το 
έσοδα από το είσοδος (πβ. εισοδεία - εσοδεία | σοδειά). Στα ξοδεύω | 
ξοδιάζω αντί εξοδεύω | εξοδιάζω και σοδεύω | σοδιάζω αντί εσοδεύω | 
εσοδιάζω έχουµε τη σίγηση τού άτονου αρκτικού φωνήεντος, τού ε-· πβ. 
εντροπή > ντροπή, επάνω > πάνω, ερωτώ > ρωτώ κ.λπ. 

ξόδι (το) (ξοδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1.η κηδεία 2. (συνεκδ.) θρήνος για τον θάνατο 
αγαπηµένου προσώπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξοδεύω. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. έξόδιον 
«εκφορά νεκρού (κατά το τέλος µιας παράστασης τραγωδίας)», ουδ. τού επιθ. 
εξόδιος < αρχ. έξοδος]. 

ξοδιάζω ρ. µετβ. {ξόδιασα} ξοδεύω: «τόση ώρα που περίµενε ξόδιασε τ'άλλα σε 
καφέδες και κονιάκ» (Κ. Καβάφης). 



ξόδιασµα 1228 ξυλο- 
 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. εξοδιάζω < αρχ. έξοδος (βλ. κ. ξοδεύω)]. 
ξόδιασµα (το) {ξοδιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} το ξόδεµα. ξοµολόγηση 
(η) → εξοµολόγηση ξοµολογητής (ο) → εξοµολογητής ξοµολόγος (ο) 
→ εξοµολόγος ξοµολογώ ρ. → εξοµολογώ 
ξόµπλι (το) {ξοµπλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. σχέδιο που χρησιµεύει ως πρότυπο για 

τη διακόσµηση υφασµάτων ή κεντηµάτων 2. (συνεκδ.) η κεντητή διακόσµηση 
ΣΥΝ. κέντηµα 3. (µτφ.) κακόβουλο σχόλιο εις βάρος κάποιου, που δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα ΣΥΝ. κακολογία, κουτσοµπολιό, 
γλωσσοφαγιά 4. (συνεκδ.-µειωτ.) ο άνθρωπος που κουτσοµπολεύει και 
ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις. [ΕΤΎΜ. µεσν. < έξόµπλιον, υποκ. τού µτγν. 
εξοµπλον < λατ. exemplum «παράδειγµα». Η λ. συγκέντρωσε εξαρχής τις 
σηµ. «δείγµα, παράδειγµα προς µίµηση», άρα και «αντικείµενο άξιο 
προσοχής, στολίδι»]. 

ξοµπλιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξόµπλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. στολίζω 
(κάτι) µε κεντητά σχέδια, διακοσµώ 2. (µτφ.) διατυπώνω επικριτικά και 
κακόβουλα σχόλια εις βάρος άλλων ΣΥΝ. κακολογώ, συκοφαντώ. — 
ξόµπλιασµα (το) [µεσν.]. 

ξοµπλιαστός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει διακοσµηθεί µε κεντητά 
στολίδια 2. (µτφ.) αυτός που έχει κακολογηθεί. 

ξοµπλιάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. γυναίκα που κάνει ωραία κεντητά 
σχέδια 2. (µτφ.) η κουτσοµπόλα. [ΕΤΥΜ. < ξοµπλιάζω (πβ. αόρ. ξόµπλιασα) + 
παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. ξελογιάσ-τρα]. 

ξοπίσω επίρρ. (λαϊκ.) 1. (τοπικά) από πίσω: έτρεχε ~ του κλαίγοντας ΣΥΝ. στο 
κατόπι 2. (χρονικά) το ένα µετά το άλλο, σε διαδοχική σειρά: «τρία 
αστροπελέκια επέσανε, ένα ~ στ' άλλο» (∆. Σολωµός) ΣΥΝ. διαδοχικά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. έξοπίσω (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ε-) < εξ-+ 
οπίσω]. 

ξόρκι (το) [µεσν.] {ξορκ-ιού | -ιών) µαγικά λόγια που, σύµφωνα µε λαϊκές 
δοξασίες, έχουν τη δύναµη να αποµακρύνουν τα κακά πνεύµατα, να 
θεραπεύουν αρρώστους κ.λπ. ΣΥΝ. (λόγ.) επωδή. 

ξορκίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ξόρκισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. εξορκίζω· λέω 
ξόρκια: ~ το κακό ΣΥΝ. εξορκίζω- ΦΡ. ξορκίζω (κάποιον) µε τον απήγανο βλ. 
λ. απήγανος 2. (µτφ.) εκλιπαρώ, ικευτεύω κάποιον: σε ~, µην ΤΟ κάνεις αυτό! 
— ξόρκισµα (το) (σηµ. 1). 

ξορκισµένος (ο) (λαϊκ.) ο Σατανάς ΣΥΝ. εξαποδώ(ς). 
ξορκιστής (ο), ξορκίστρα (η) {δύσχρ. ξορκιστρών} (λαϊκ.) ο εξορκιστής (βλ.λ.). 
ξου κ. ξουτ επιφών. (λαϊκ.) χρησιµοποιείται για να διώξουµε έντοµο, σκύλο 

κ.λπ., γενικότ. οτιδήποτε ή οποιονδήποτε ενοχλητικό ΣΥΝ. ουστ, φύγε, 
ξεκουµπίσου. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 

ξούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το ξύρισµα: τραβάω µια ~ (ξυρίζοµαι). 
[ΕΤΥΜ. < ξουρίζω (υποχωρητ.)]. 

ξούρα ς (ο) (ειρων. συνήθ. για γέροντες) άνθρωπος ξεµωραµένος, που τα έχει 
εντελώς χαµένα ή που προσπαθεί να φαίνεται νέος ΣΥΝ. (λαϊκ.) γεροξούρας, 
ξεκούτης, κουτεντές. 
[ΕΤΥΜ- < αρχ. εξωρος «άκαιρος, ακατάλληλος, εκτός εποχής» (µε τροπή τού 
-ω- σε -ου-, καταβιβασµό τού τόνου και σίγηση τού αρχικού έ-) < εξ + -ωρος 
< ώρα]. 

ξουράφι (το) → ξυράφι 
ξουράφια (η) → ξυραφιά 
ξουρίζω ρ. ~» ξυρίζω 
ξόφληση (η) → εξόφληση 
ξοφλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ξοφλάς... | ξόφλη-σα, -θηκα, -µένος} 

(λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) εξοφλώ (βλ.λ.) ♦ 2. (αµετβ.) δεν έχω τίποτα πια να 
προσφέρω ή να περιµένω, δεν έχω πλέον κανένα µέλλον (στη ζωή ή σε 
κάποιον τοµέα δραστηριότητας): έχει ξοφλήσει πια στον πολιτικό στίβο 3. (η 
µτχ. ξοφληµένος, -η, -ο) (α) αυτός που δεν έχει µέλλον σε έναν χώρο 
(εργασίας, δράσης κ.λπ.): είναι πια ~, δεν πρόκειται να τον κρατήσουν στην 
εταιρεία ΣΥΝ. τελειωµένος (β) αυτός που δεν έχει περιθώρια ζωής, που 
πρόκειται να πεθάνει: απ' τη στιγµή που ο καρκίνος έκανε µετάσταση, είναι 
πλέον ~. — ξόφληµα (το). 

ξύγγι (το) → ξίγγι 
ξύγκι (το) → ξίγγι 
ξύδι (το) → ξίδι 
ξυλαγγουρια (η) BOT. αγγουριά που παράγει καρπούς µικρότερους και πιο 

τραγανούς (ξυλώδεις) από τα κοινά αγγούρια (κατάλληλους και για τη 
διατροφή των διαβητικών). 

ξυλάγγουρο (το) 1. ο καρπός τής ξυλαγγουριάς 2. το άγουρο πεπόνι 3. (µτφ.-
σκωπτ. για πρόσ.) (α) άνθρωπος ψηλός χωρίς χάρη (β) άνθρωπος χωρίς 
µόρφωση, σκέτο κούτσουρο. 

ξυλάδικο (το) 1. το ξυλουργείο 2. κατάστηµα στο οποίο πωλείται ξυλεία ΣΥΝ. 
ξυλεµπορικό 3. κατάστηµα στο οποίο πωλούνται ξύλα ή κάρβουνα για καύση. 

ξυλάλευρο (το) λεπτότατη σκόνη ξύλου παραγόµενη µε ειδική κατεργασία από 
την άλεση ή τη συντριβή των απορριµµάτων ξυλείας (ροκανίδια), που 
χρησιµοποιείται συνήθ. για την κατασκευή χαρτιού. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. farine de bois]. 

ξυλάνθρακας (ο) [1847] {ξυλανθράκων} τεχνητός άνθρακας χρη-
σιµοποιούµενος ως καύσιµη ύλη, που προκύπτει µε απανθράκωση των ξύλων, 
όταν αυτή γίνεται χωρίς αέρα ΣΥΝ. ξυλοκάρβουνο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
charbon de bois]. 

ξυλαποθήκη (η) [1835] {ξυλαποθηκών} αποθήκη στην οποία φυλάσσονται 
ξύλα. 

ξυλάρµενος, -η, -ο (πλοίο) που πλέει µε µαζεµένα τα ιστία του σε περίπτωση 
καταιγίδας ΑΝΤ. (λόγ.) πλησίστιος. — ξυλάρµενα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ξύλο + 
άρµενο]. 

ξυλαρµογή (η) η σύνδεση κοµµατιών ξύλου µεταξύ τους. [ΕΤΥΜ < 
ξύλο + αρµογή < αρχ. άρµόσσω | -ττω]. 

ξυλάς (ο) {ξυλάδεςί (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που πωλεί ξυλεία ΣΥΝ. ξυλέ-µπορος 2. 
(ειδικότ.) ο πωλητής καύσιµης ξυλείας. 

ξυλεία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των ξύλων που προέρχονται από την 
υλοτοµία των δασών και χρησιµοποιούνται µε κατάλληλη επεξεργασία για 
την κάλυψη διαφόρων αναγκών: καύσιµη | κατεργασµένη | ακατέργαστη | 
οικοδοµική -. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. 

ξυλεµπορικός, -ή, -ό [1835] 1. αυτός που σχετίζεται µε το εµπόριο ξυλείας ή µε 
τα πρόσωπα που το διεξάγουν 2. ξυλεµπορικό (το) κατάστηµα στο οποίο 
γίνεται εµπόριο ξυλείας ΣΥΝ. ξυλάδικο. 

ξυλεµπόριο (το) {ξυλεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο ξυλείας. 
ξυλέµπορος (ο/η) [µτγν.] {ξυλεµπόρ-ου | -ων, -ους} έµπορος ξυλείας. Επίσης 

(λαϊκ.) ξυλέµπορας (ο). 
ξυλένιος, -ια, -ιο [µεσν.] ο ξύλινος (βλ.λ.). 
ξυλεύοµαι ρ. αµετβ. {ξυλεύτηκα} κόβω ξύλα, προµηθεύοµαι ξύλα· συνήθ. στη 

ΦΡ. δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλευεται βλ. λ. δρυς. [ΕΤΥΜ. αρχ. (µτγν. 
ξυλευω) < ξύλον]. 

ξύλευση (η) [1887] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η κοπή και η 
συγκέντρωση ξύλων ΣΥΝ. (λόγ.) υλοτοµία. 

ξύληµα (το) {ξυλήµατος | χωρ. πληθ.} το σύνολο των στοιχείων από τα οποία 
αποτελείται το ξύλο των φυτών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. xylem]. 

ξυλιά (η) [µεσν.] 1. το χτύπηµα µε ξύλο (βίτσα, βέργα κ.λπ.) 2. (ειδικότ.) το 
χτύπηµα µε το χέρι ως µέσο σωφρονισµού: δίνω | ρίχνω | τρώω ξυλιές. 

ξυλιάζω ρ. αµετβ. {ξύλιασ-α, -µένος} γίνοµαι σκληρός και άκαµπτος σαν ξύλο 
(συνήθ. από το κρύο): τα χέρια µου | τα πόδια µου έχουν ξυλιάσει. — 
ξύλιασµα (το). 

ξυλίζω ρ. µετβ. {ξύλισ-α, -τηκα, -µένος} ρίχνω ξυλιές, δέρνω (κάποιον) µε 
ραβδί ή µε το χέρι ΣΥΝ. ξυλοφορτώνω, ραβδίζω, χτυπάω. — ξύλι-σµα (το). 
{ΕΤΥΜ, µεσν. < αρχ. ξύλον, άσχετο προς το αρχ. ξυλίζοµαι «συγκεντρώνω 
ξύλα»]. 

ξυλική (η) {χωρ. πληθ.} η ξυλεία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
οικοδοµικών εργασιών. [ΕΤΥΜ. Θηλ. τού αρχ. επιθ. ξυλικός < ξύλον]. 

ξυλίκι (το) {ξυλικιού | χωρ. πληθ.} 1. µικρό κοµµάτι ξύλου 2. παιδικό παιχνίδι 
που παίζεται µε δύο ξύλα 3. τα (συνήθ. ελαφρά) χτυπήµατα που δέχεται 
(κάποιος) για µια αταξία του: θα πέσει ~ || τρώω ~. 

ξύλινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αποτελείται ή έχει κατασκευαστεί από ξύλο: 
~ σπαθί | παιχνίδι | φράχτης | τείχη ΣΥΝ. ξυλένιος 2. (µτφ.) αυτός που είναι 
άκαµπτος, που δεν παρουσιάζει διακυµάνσεις: η ~ φωνή ενός τραγουδιστή' 
ΦΡ. ξύλινη γλώσσα η γλώσσα που είναι τυποποιηµένη, χωρίς φυσικότητα, 
στερεότυπη και ως εκ τούτου αναµενόµενη και προβλέψιµη: η ~ γλώσσα των 
πολιτικών. 

ξύλο (το) 1. η σκληρή, ινώδης ύλη που βρίσκεται µέσα από τον εξωτερικό φλοιό 
δέντρων ή θάµνων, από την οποία αποτελούνται κατά κύριο λόγο οι ρίζες 
τους, ο κορµός και τα κλαδιά τους' ΦΡ. (α) τίµιο ξύλο (µεσν. φρ.) µικρό 
κοµµάτι από τον σταυρό στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός, το οποίο 
χρησιµοποιείται ως φυλακτό (β) (παροιµ.) άνθρωπος αγράµµατος ξύλο 
απελέκητο βλ. λ. απελέκητος (γ) χτύπα ξύλο! βλ. λ. κτυπώ (δ) επί ξύλου 
κρεµάµενος (Έπί ξύλου βλέπουσα κρεµάµενον, Χριστέ, Ακολουθία τής Μ. 
Πέµπτης) κρεµασµένος πάνω σε ξύλο (ενν. στον σταυρό) για τον Χριστό που 
κρεµόταν σταυρωµένος στον σταυρό τού µαρτυρίου· (µτφ.) µόνος, αβοήθητος, 
πάµφτωχος: έχασε όλες του τις οικονοµίες στο Χρηµατιστήριο και τώρα έχει 
µείνει ~ 2. (συνεκδ.) κοµµάτι από κορµό ή κλαδιά δέντρου, που µε την 
κατάλληλη επεξεργασία χρησιµοποιείται για διάφορες κατασκευαστικές 
ανάγκες: σκάλα | κουφώµατα | πόρτα από - || σουηδικό ~ || σαράκι | σκληρότητα 
| ελαστικότητα | πετσικάρισµα ξύλου 3. (συνήθ. στον πληθ.) η καύσιµη ύλη, που 
χρησιµοποιείται για θέρµανση ή για παραγωγή ενέργειας: βάζω | ρίχνω ξύλα 
στη φωτιά ΣΥΝ. καυσόξυλο 4. (µτφ.) καθετί σκληρό και δύσκαµπτο: τα χέρια 
µου έχουν γίνει ~ από το κρύο · 5. τα χτυπήµατα που δέχεται ή δίνει (κάποιος) 
µε το χέρι ή µε κάποιο όργανο, λ.χ. ραβδί· ΦΡ. (α) ρίχνω | δίνω ξύλο (σε 
κάποιον) δέρνω (κάποιον) (β) (εµφατ.) σαπίζω | τσακίζω | µαυρίζω | 
σκοτώνω | σπάω (κάποιον) στο ξύλο δέρνω (κάποιον) ανελέητα (γ) τρώω 
ξύλο µε δέρνουν (δ) (εµφατ.) τρώω το ξύλο τής χρονιάς µου | µε κάνουν 
µαύρο | τόπι στο ξύλο µε δέρνουν ανελέητα (ε) πέφτει ξύλο γίνεται συµπλοκή 
µε ξυλοδαρµό (στ) το ξύλο βγήκε απ' τον Παράδεισο ο ξυλοδαρµός ως µέσο 
σωφρονισµού έχει θετικά αποτελέσµατα (ζ) (κάποιος) θέλει ξύλο (κάποιος) 
χρειάζεται να τον δείρουν για να συνετιστεί: ~ για να µάθει να συµπεριφέρεται 
σωστά! — (υποκ.) ξυλάκι κ. ξυλαράκι (το) (σηµ. 1-3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. ξύλον < I.E. *ksulo-, πβ. ρωσ. siilo «πάσσαλος», αρχ. γερµ. sul 
«κολόνα, πάσσαλος» (> γερµ. Säule), σανσκρ. sülj «κορµός, κούτσουρο» κ.ά. 
Παρετυµολ. θεωρείται η σύνδεση µε το ρ. ξύω. Εκτός από το ίδιο το υλικό, η 
λ. ξύλον δήλωσε (κυρίως στη βιβλική γλώσσα) και τις σηµ. «δέντρο» (λ.χ. 
Π.∆. Γένεσις 2, 9: «ξύλον τής ζωής», «ξύλον τού είδέναι γνωστόν καλού και 
πονηρού»), ενώ χρησιµοποιήθηκε και ως συνώνυµο τής λ. σταυρός (λ.χ. Κ.∆. 
Πράξ. 13, 29: καθελό-ντες άπα τού ξύλου)]. 

ξύλο- κ. ξυλό- α' συνθετικό λέξεων, που δηλώνει ότι αυτό που σηµαίνει το β' 
συνθετικό: 1. είναι κατασκευασµένο από ξύλο: ξυλο-κρέ-βατο, ξυλό-δροµος 2. 
σχετίζεται µε το ξύλο: ξυλο-βιοµηχανία, ξυλογραφία. 



ξυλόβιδα 1229 ξύνω 
 

[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής που προέρχεται από το ουσ. 
ξύλον και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους, λ.χ. γαλλ. xylo-phone]. 

ξυλόβιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η βίδα που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση 
ξύλου µε άλλα υλικά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Holzschraube]. 

ξυλοβιοµηχανία (η) {ξύλοβιοµηχανιών} 1. ο κλάδος τής βιοµηχανίας που 
ασχολείται µε την κατεργασία τού ξύλου 2. βιοµηχανική µονάδα κατεργασίας 
ξυλείας. 

ξυλογλυπτική (η) [1895] η τέχνη και η τεχνική τής επεξεργασίας ξύλινων 
επιφανειών για τη χάραξη ανάγλυφων µορφών ή διακοσµητικών σχεδίων πάνω 
σε αυτές ΣΥΝ. ξυλογλυφία.  — ξυλόγλυπτης (ο), ξυλογλύπτρια (η), 
ξυλογλυπτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sculpture en bois]. 

ξυλόγλυπτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει σκαλιστεί πάνω σε ξύλο: ~ εικόνα 
2. ξύλινο αντικείµενο σκαλισµένο, το οποίο έχει ανάγλυφα σχέδια: ~ τέµπλο. 

ξυλογλυφία (η) [1893] {χωρ. πληθ.} η ξυλογλυπτική (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ξυλόγλυφος < ξύλο- + -γλυφός < γλύφω (βλ.λ.)]. 

ξυλογνωσία (η) [1890] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής δασολογίας που εξετάζει την 
ανατοµική διάρθρωση των διαφόρων ειδών ξύλου. 

ξυλογράφηµα (το) [1853] (ξυλογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} εικόνα που 
παράγεται µε τη µέθοδο τής ξυλογραφίας ΣΥΝ. στάµπα. 

ξυλογραφία (η) [1853] {ξυλογραφιών} 1.η τέχνη τής χάραξης παραστάσεων 
πάνω σε επίπεδες ξύλινες επιφάνειες, που στη συνέχεια εκτυπώνονται σε άλλες 
2. (συνεκδ.) το ξυλογράφηµα (βλ.λ.).  — ξυλογραφίας, -ή, -ό [1856]. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. xylographie]. 

ξυλογράφος (ο/η) [1856] τεχνίτης ή καλλιτέχνης που ασχολείται µε την 
ξυλογραφία. [ΕΤΥΜ. Ε^ληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. xylographe]. 

ξυλογραφώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ξυλογραφείς... | ξυλογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. ασχολούµαι µε την ξυλογραφία 2. διακοσµώ (χώρο) µε 
ξυλογραφίες. 

ξυλοδαρµός (ο) χτυπήµατα ή άσκηση σωµατικής βίας (εναντίον κάποιου): οι ~ 
µεταξύ διαδηλωτών και Αστυνοµίας συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια τής 
νύχτας || άγριος | ανηλεής - ΣΥΝ. ξυλοκό-πηµα, ξυλοφόρτωµα. [ΕΤΥΜ. < ξύλο- 
+ -δαρµός < δέρω (βλ. κ. δέρνω)]. 

ξυλόδεµα (το) [1833] (ξυλοδέµ-ατος | -ατα, -άτων} η ξυλοδεσιά (βλ.λ.). 
ξυλοδεσιά (η) ξύλινος σκελετός οικοδοµής, που αποτελείται από δοκάρια και 

υποστυλώµατα κατάλληλα συνδεδεµένα µεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται 
η πληρέστερη αντοχή και συνοχή τής κατασκευής ΣΥΝ. ξυλόδεµα. 

ξυλόδεσµος (ο) [1858] {ξυλοδέσµ-ου | -ων, -ους} η συναρµογή ξύλων. 
ξυλόδροµος (ο) [1889] {ξυλοδρόµ-ου | -ων, -ους} επικλινής τροχιά, πρόχειρα 

κατασκευασµένη από συνδεδεµένους µεταξύ τους κορµούς δέντρων, που 
χρησιµεύει για τη µεταφορά τής δασικής ξυλείας. 

ξυλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ξυλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
ξύλο ΣΥΝ. ξυλώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ξυλοθραύστης (ο) [1896] {ξυλοθραυστών} αυτός που σπάζει ξύλα. 
ξυλοκάρβουνο (το) ο ξυλάνθρακας (βλ.λ.). 
ξυλόκαρφο (το) καρφί από ξύλο. Επίσης ξυλοκάρφι. [ΕΤΥΜ. 

Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Holznagel]. 
ξυλοκατασκευή (η) κατασκευή από ξύλο, κυρ. σε οικοδοµές: το υπόστεγο είναι 

~. 
ξυλοκερατιά (η) (λαϊκ.) η χαρουπιά (βλ.λ.). 
ξυλοκέρατο (το) [µτγν.] το χαρούπι (βλ.λ.). 
ξυλοκολλα (η) [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.} η κόλλα που χρησιµοποιείται για τη 

συγκόλληση ξύλων. 
ξυλοκόπηµα (το) → ξυλοκοπώ 
ξυλοκόπος (ο) πρόσωπο που κόβει ξύλα από το δάσος ΣΥΝ. (λόγ.) υλοτόµος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ξύλο- + -κόπος < κόπτω]. 
ξυλοκοπτική (η) {χωρ. πληθ.} η κατασκευή µικρών αντικειµένων από 

κοντραπλακέ- περιλαµβάνει τον σχεδιασµό των µερών τής κατασκευής πάνω 
στο κοντραπλακέ, το κόψιµο τους µε πριονάκι, τη σύνδεση τους µε κόλληµα 
και κάρφωµα και, τέλος, το τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και το λουστράρισµα. 

ξυλοκοπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. [µτγν.] {ξυλοκοπείς... | ξυλοκόπ-ησα, -ούµαι κ. -
ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} δέρνω (κάποιον) µε δύναµη ΣΥΝ. ξυλοφορτώνω, 
µαυρίζω στο ξύλο. — ξυλοκόπηµα (το) [1811]. 

ξυλόκοτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. η µπεκάτσα (βλ.λ.) 2. (σκωπτ.) γυναίκα που 
έχει ψηλά και αδύνατα πόδια, που στερείται χάρης ή θηλυκότητας. 

ξυλοκρέβατο (το) [µεσν.] 1. ξύλινο κρεβάτι 2. (ειδικότ.) η ξύλινη κάσα τού 
νεκρού, το φέρετρο. ξυλοµετρία (η) (χωρ. πληθ.} ΓΕΩΠ. ο κλάδος που 
ασχολείται µε τη µέτρηση και τον καθορισµό τού όγκου των ξύλων. Επίσης 
ξυλοµε-τρική. 
ξυλοµετρο (το) {ξυλοµέτρ-ου | -ων} όργανο χρησιµοποιούµενο για τη µέτρηση 

τού όγκου των ξύλων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. xylometer]. 
ξυλοπαπουτσο (το) παπούτσι µε χοντρό ξύλινο τακούνι, που κατά 
το περπάτηµα παράγει ενοχλητικό θόρυβο ΣΥΝ. σαµπό. ξυλοπέδιλο (το) 
[1856] υπόδηµα που αποτελείται από χοντρό ξύλινο πέλµα και πλατιές 
δερµάτινες ταινίες, που συγκρατούνται στο πέλµα, το τσόκαρο. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού γαλλ. sabot]. ξυλόπισσα (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. πυκνόρρευστο υγρό που 
παράγεται 

από την ξηρά απόσταξη των ξύλων. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Holzteer]. 

ξυλόπνευµα (το) [1840] {ξυλοπνεύµ-ατος | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. η απλούστερη 
ένωση τής οικογένειας των αλκοολών, η οποία παρήχθη για πρώτη φορά από 
την ξηρά απόσταξη ξύλων ΣΥΝ. µεθανόλη. 

ξυλοπόδαρο (το) 1. καθένα από τα δύο µικρά ξύλινα κοντάρια που στο κάτω 
µέρος τους έχουν πεπλατυσµένη επιφάνεια (σαν πόδι), πάνω στα οποία µπορεί 
να ισορροπεί κανείς περπατώντας (λ.χ. οι κλόουν στο τσίρκο) 2. (παλαιότ.) 
ξύλινο οµοίωµα ποδιού, που στερεωνόταν ως τεχνητό άκρο, αντικαθιστώντας 
το ακρωτηριασµένο πόδι: το ~ τού πειρατή 3. (ειδικότ.) το καλαπόδι (βλ.λ.). 

ξυλοπόδαρος, -η, -ο 1. ξύλινο οµοίωµα ανθρώπου που ισορροπεί πάνω σε 
ξυλοπόδαρο: ο ~ τής Αποκριάς 2. (σκωπτ.) άνθρωπος µε λεπτά και µακριά 
πόδια. 

ξυλοποικιλτική (η) {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής χάραξης διακοσµητικών σχεδίων 
πάνω σε ξύλινη επιφάνεια. 

ξυλόπορτα (η) [µεσν.] {δύσχρ. ξυλοπορτών} η πόρτα που είναι κα-
τασκευασµένη από ξύλο. 

ξυλόπροκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ξύλινη καρφοβελόνα που χρησιµοποιείται 
συχνά στη βιοµηχανία υποδηµάτων. 

ξυλοσκέπαστος, -η, -ο αυτός που έχει σκεπαστεί µε ξύλα. 
ξυλοσκεπή (η) η στέγη από ξύλο. 
ξυλοσκίστης (ο) → ξυλοσχίστης 
ξυλόσοµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σόµπα που λειτουργεί µε το κάψιµο ξύλων. 
ξυλοσοφία (η) [µεσν.] {ξυλοσοφιών} η επίδειξη πνεύµατος χωρίς ουσιαστικό 

περιεχόµενο ΣΥΝ. µωροσοφία. — ξυλόσοφος, -η, -ο [1889]. 
ξυλόσπιτο (το) [µεσν.] 1. σπίτι που είναι κατασκευασµένο, συνήθ. πρόχειρα, 

από ξύλο 2. (ειδικότ.) ξύλινη παράγκα ή παράπηγµα. 
ξυλοστάτης (ο) {ξυλοστατών} ξύλινο δοκάρι που χρησιµοποιείται για τη 

στήριξη διαφόρων κατασκευών, κυρ. στις οικοδοµές. [ΕΤΥΜ. < ξύλο- + -
στάτης< ίσταµαι]. 

ξυλόστρωση (η) [1888] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επένδυση τοίχου ή 
δαπέδου µε ξύλο. 

ξυλοστρωτος, -η, -ο [1812] 1. αυτός που έχει στρωθεί µε ξύλο 2. ξυ-λόστρωτο 
(το) δάπεδο στρωµένο µε ξύλα. 

ξυλόσφυρα (η) {ξυλοσφυρών} (παλαιότ.) η ξύλινη σφύρα, ο κόπανος, που 
χρησιµοποιούσαν για το χτύπηµα των ρούχων κατά το πλύσιµο. 

ξυλοσχίστης [µτγν.] κ. ξυλοσκίστης (ο) {ξυλοσχιστών} 1. πρόσωπο που κόβει 
(αδέξια) ξύλα, ο αδέξιος ξυλοκόπος 2. (µτφ.) τεχνίτης αµαθής και αδέξιος, 
ικανός µόνο για δουλειές που δεν απαιτούν λεπτούς χειρισµούς ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
σκιτζής. 

ξυλότοιχος (ο) τοίχος κατασκευασµένος από ξύλα, που αποτελείται από ξύλινο 
σκελετό ενισχυµένο µε πρόσθετα υλικά και επιχρισµένος µε σοβά. 

ξυλοτρύπανο (το) ΓΕΩΠ. είδος τρυπάνου που χρησιµοποιείται για τον 
καθορισµό τής ηλικίας των δέντρων. 

ξυλότυπος (ο) ξύλινο καλούπι δοµικών έργων. 
ξυλουργείο (το) [1886] εργαστήριο για την κατεργασία τού ξύλου ΣΥΝ. (λαϊκ.) 

µαραγκούδικο. 
ξυλουργία (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατεργασίας τού ξύλου ΣΥΝ. 

ξυλουργική. 
ξυλουργικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ξυλουργό ή την 

ξυλουργία: ~ εργαλεία | εργαστήριο 2. ξυλουργική (η) η ξυλουργία (βλ.λ.). 
ξυλουργός (ο) τεχνίτης ειδικός στην κατεργασία τού ξύλου, κυρ. για την 

κατασκευή ξύλινων επενδύσεων ή κατασκευών (λ.χ. κουφωµάτων) σε 
οικοδοµές (βλ. λ. επιπλοποιός) ΣΥΝ. (λαϊκ.) µαραγκός.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, 
χειρουργός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ξύλο- + -ουργός (µε συναίρεση) < έργον]. 

ξυλουργό) ρ. αµετβ. [αρχ.] {ξυλουργείς...· µόνο στον ενεστ.} εργάζοµαι ως 
ξυλουργός, ασχολούµαι µε τα ξυλουργικά. 

ξυλοφάγος, -ος, -ο [µτγν.] 1. (έντοµο) που τρέφεται µε ξύλα (λ.χ. το σαράκι) 2. 
(λαϊκ.) ξυλοφάγος (ο) η λίµα από χάλυβα, που χρησιµοποιούν οι ξυλουργοί 
για την κατεργασία και τη λείανση των ξύλων. 

ξυλοφορτώνω ρ. µετβ. {ξυλοφόρτω-σα, -θηκα, -µένος} δέρνω (κάποιον) πολύ, 
µε δύναµη, τον χτυπώ ασταµάτητα ΣΥΝ. ξυλοκοπώ, σπάω στο ξύλο. — 
ξυλοφόρτωµα (το). 

ξυλόφωνο (το) {ξυλοφών-ου | -ων} κρουστό µουσικό όργανο, που αποτελείται 
από µία σειρά ξύλινων πλακών διαφορετικού µήκους, τις οποίες ο 
οργανοπαίκτης χτυπά µε δύο µικρές και λεπτές ξύλινες ράβδους µε κεφαλές 
από µαλακό ή σκληρότερο υλικό, το οποίο επηρεάζει τη χροιά τού ήχου τού 
οργάνου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. xylophone]. 

ξυλοχρωστικός, -ή, -ό αυτός που χρωµατίζει το ξύλο: ~ ουσίες. 
ξυλώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ξυλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} 1. αυτός που 

αποτελείται από ξύλο: ~ ιστός | φυτό (τού οποίου ο κορµός και τα κλαδιά 
αποτελούνται από ξύλο) 2. αυτός που µοιάζει µε ξύλο, ο σκληρός και τραχύς 
σαν ξύλο: ~ υφή ΣΥΝ. ξυλοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες- 

ξυλωνω ρ. → ξηλώνω 
ξύλωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο ξύλινος σκελετός 

οικοδοµής 2. ξύλινη επένδυση σε πηγάδι ή στοά ορυχείου, που συγκρατεί τα 
τοιχώµατα ή την οροφή του 3. ΝΑΥΤ. το σύνολο των ξύλων που 
συµπληρώνουν ή στερεώνουν τον σκελετό τού πλοίου. 

ξυνός, -ή, -ό → ξινός 
ξύνω ρ. µετβ. {έξυσα, ξύθηκα κ. ξύστηκα, ξυσµένος} 1. τρίβω µε διαδοχικές 

κινήσεις τις άκρες των νυχιών πάνω στην επιφάνεια τού δέρµατος (συνήθ. 
εξαιτίας κνησµού): ~ την πλάτη | το χέρι | τον ώµο- ΦΡ. 
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(α) ξύνω το κεφάλι µου σε περιπτώσεις που κάποιος βρίσκεται σε 
µεγάλη αµηχανία και επαναλαµβάνει µηχανικά τις ίδιες κινήσεις: 
ξύνει ΤΟ κεφάλι του, µπας και θυµηθεί τίποτα (β) ξύνω τα νύχια µου 
για καβγά είµαι έτοιµος κάθε στιγµή να προκαλέσω προβλήµατα και 
να µαλώσω, προσπαθώ να βρω αφορµή που θα οδηγήσει σε τσακωµό 
(γ) (!-λαϊκ.) τα | ro ξύνω (για άνθρωπο που δεν κάνει τίποτα σηµαντι-
κό ή δηµιουργικό) κάθοµαι και τεµπελιάζω: δεν κάνει τίποτα, κάθε-
ται όλη µέρα και τα ξύνει ΣΥΝ. (!) κωλοβαράω (δ) ξύνω παλιές πληγές 
υπενθυµίζω παλιές καταστάσεις, γεγονότα που προκαλούν ψυχικό 
πόνο (ε) άι ξύσου! προς κάποιον από τού οποίου τη φορτική πα-
ρουσία θέλουµε να απαλλαγούµε ΣΥΝ. άι κουρέψου, άι χάσου 2. (γε-
νικότ.) τρίβω (µε διαδοχικές κινήσεις) µε τα άκρα των νυχιών, µε ει-
δικό αντικείµενο ή εργαλείο (µια επιφάνεια, το περίβληµα ενός αντι-
κειµένου, τον φλοιό ενός καρπού ή τα λέπια ενός ψαριού): ~ το πά-
τωµα | τη σκουριά || - µια ξύλινη επιφάνεια µε γυαλόχαρτο || ~ τα κα-
ρώτα | το ψάρι ΣΥΝ. αποξέω, απολεπίζω (για τα ψάρια) 3. (ειδικότ.) 
κάνω (ένα αντικείµενο) να καταλήγει σε αιχµηρή µύτη: ~ ένα µολύβι 
4. περνάω πολύ κοντά από (κάποιον/κάτι) αφήνοντας πάνω του ίχνη: 
η σφαίρα τον έξυσε στον ώµο (δηλ. τον γρατζούνισε µόνο) || ένα µη-
χανάκι πέρασε δίπλα από το αυτοκίνητο και του έξυσε την πόρτα 5. 
(το µεσοπαθ. ξύνοµαι) (µτφ.) (ί) ψάχνω αφορµή για να καβγαδίσω (ϋ) 
δεν εργάζοµαι, τεµπελιάζω. — ξύση (η) [αρχ.] κ. ξύσιµο (το). 
[ETYM. µεσν. < αρχ. ξύω (από τον αόρ. έξυσα κατά το σχήµα πτύω -
έπτυσα - φτΟνω, λύω - έλυσα - λύνω), αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε 
σανσκρ. ksnâuti «τρίβω, ξύνω», αβεστ. hu-xsnuta «καλοξυσµένος, αιχ-
µηρός», λιθ. sku-t-ù «ξυρίζω, γκρεµίζω» κ.ά. Η λ. συνδέεται µορφολο-
γικώς και σηµασιολογικώς µε τα ρ. ξαίνω και ξέω (βλ.λ.). Παράγ. ξύ-
σµα, ξύ-στρα, ξυ-στός, ξυρ-άφι[ον] κ.ά.]. 

ξυνωρίδα (η) → συνωρίδα 
ξυπάζω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. ξιπάζω) (ξύπασ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω 
(κάποιον) να συµπεριφέρεται αλαζονικά, να χάσει την αίσθηση τού 
µέτρου: τα πλούτη τους έχουν ξυπάσει 2. (το µεσοπαθ. ξυπάξοµαι) 
έχω πολύ µεγάλη ιδέα για τον εαυτό µου, συµπεριφέροµαι υπεροπτι-
κά προς τους άλλους: ξυπασµένος πολιτικός/ καλλιτέχνης ΣΥΝ. (λόγ.) 
επαίροµαι, κοµπάζω, υπερηφανεύοµαι ANT. είµαι µετριοπαθής | τα-
πεινόφρων. — ξύπασµα (το). 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < εξυπάζω < εκσυσπάζω (µε ανοµοιωτική αποβολή τού 
-σ-) < εκ· + συσπάζω | συσπώ. Η γρ. µε -ι- (ξιπ(π)άζω) δεν έχει επι-
στηµονική βάση, διότι στηρίζεται σε εσφαλµένη ετυµολογία από το 
µτγν. εξιππάζοµαι «αναχωρώ έφιππος»]. 

ξυπασιά (η) (σχολ. ορθ. ξιπασιά) {χωρ. πληθ.} η αλαζονική συµπερι-
φορά, η µεγαλοµανία ΣΥΝ. κοµπασµός, έπαρση, µεγαλαυχία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. 

ξύπνηµα (το) {ξυπνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η στιγµή που κάποιος 
ανοίγει τα µάτια του και παύει να βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου: το 
πρωινό ~ 2. (µτφ.) η έξοδος από µια κατάσταση αδράνειας, λήθαργου, 
νάρκης, το ζωντάνεµα: το ~ τού έρωτα | τής σκέψης | των αισθήσεων | 
των ενστίκτων ΣΥΝ. αφύπνιση ANT. νάρκη, λήθαργος. Επίσης (λαϊκ.) 
ξυπνηµός (ο) (σηµ. 1). 

ξυπνητήρι (το) {ξυπνητηρ-ιού | -ιών} ρολόι ή µηχανισµός ρολογιού, 
που µε κατάλληλη ρύθµιση παράγει χαρακτηριστικό ήχο σε συγκε-
κριµένη ώρα για αφύπνιση. [ΕΤΥΜ. < ξυπνώ + παραγ. επίθηµα -τήρι, 
πβ. κ. τρυπη-τήρι]. 

ξυπνητός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που δεν κοιµάται, που βρίσκεται σε 
εγρήγορση ΣΥΝ. άγρυπνος, ξύπνιος ANT. κοιµισµένος. 

ξυπνητούρια (τα) το ξύπνηµα ΦΡ. καλά ξυπνητούρια (i) για κάποιον 
που µόλις ξύπνησε ή ξύπνησε αργότερα από την καθορισµένη ώρα (ii) 
(σκωπτ.) για κάποιον που αντιλαµβάνεται µε µεγάλη καθυστέρηση 
ό,τι συµβαίνει γύρω του: Τώρα πήρες είδηση τι έγινε; ~! [ΕΤΥΜ. < 
*εξυπνητήρια (< µτγν. έξυπνώ), κατ' αναλογίαν προς τη λ. 
γεννητούρια]. 

ξύπνιος (ο) {χωρ. πληθ.} ο χρόνος στον οποίο κάποιος δεν κοιµάται ή 
δεν ονειρεύεται, το διάστηµα στο οποίο είναι κανείς ξυπνητός: τόσα 
πλούτη δεν τα είδε ούτε στον ύπνο ούτε στον ~ του. 

ξύπνιος, -ια, -ιο 1. αυτός που δεν κοιµάται: τέτοια ώρα δεν πρέπει να 
είναι -, γιατί συνήθως κοιµάται νωρίς || έµεινε ~ µέχρι αργά, για να 
τους περιµένει να γυρίσουν ΣΥΝ. ξυπνητός ANT. κοιµισµένος 2. (µτφ.) 
αυτός που έχει οξεία αντίληψη· έξυπνος: - παιδί- τα παίρνει τα γράµ-
µατα ΣΥΝ. ευφυής, (µτφ.) ξυράφι 3. (ειρων.) αυτός που προσποιείται 
τον έξυπνο: πολύ ~ είσαι και θα την πάθεις τη ζηµιά || µίλησε κι ο ~! 
ΣΥΝ. εξυπνάκιας. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ξυπνός (< µτγν. έξυπνος) κατά το σχήµα ορθός - όρ-
θιος]. 

ξυπνοπούλι κ. εξυπνοπούλι (το) {ξυπνοπουλ-ιού | -ιών} αυτός που 
είναι ή θέλει να κάνει τον έξυπνο ANT. χαζοπούλι. 

ξυπνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξυπνάς... | ξύπνησα} ♦ (µετβ.) 1. κά-
νω (κάποιον) να βγει από την κατάσταση τού ύπνου: να µε ξυπνήσεις 
στις επτά ΣΥΝ. αφυπνίζω 2. (µτφ.) βγάζω (κάποιον) από µια κατάσταση 
αδράνειας, λήθαργου, νάρκης: η πραγµατικότητα τον ξύπνησε από το 
όνειρο | από τη µακαριότητα του 3. φέρνω στην επιφάνεια κα-
ταστάσεις ή συναισθήµατα που βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατά-
σταση, χωρίς να έχουν συνειδητοποιηθεί: ~ αναµνήσεις | τις υποψίες 
| το ενδιαφέρον | τον παλιό µου εαυτό | το µητρικό φίλτρο || ξυπνάς 
µέσα µου το ζώο (τα ζωώδη µου ένστικτα) ♦ (αµετβ.) 4. βγαίνω από 
την κατάσταση τού ύπνου και ανοίγω τα µάτια µου: ξύπνησα αργά | 
νωρίς | χωρίς ξυπνητήρι ΣΥΝ. (λόγ.) αφυπνίζοµαι 5. παύω να βλέπω 
την πραγµατικότητα ιδανική ή µε αφέλεια, αποκτώ πλήρη επίγνωση 
των καταστάσεων που µε αφορούν: είναι καιρός να ξυπνήσεις και να 
πάψεις να βλέπεις τον κόσµο ροµαντικά κι αθώα || όταν ξύπνησε και 
είδε τι πραγµατικά γινόταν πίσω απ' την πλάτη του, ήταν πια αργά 

ΑΝΤ (µτφ.) κοιµάµαι, έχω µαύρα µεσάνυχτα (για κάτι) 6. βγαίνω από 
µια κατάσταση αδράνειας, παθητικότητας, ενεργοποιούµαι δυναµικά: 
«στο πρώτο µέρος ήµαστε υποτονικοί στο δεύτερο όµως ξυπνήσαµε και 
αλλάξαµε την κατάσταση» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ < µεσν. ξυπνώ < µτγν. 
εξυπνώ (-όω) < εξ- + -υπνώ < ϋπνος]. ξυπόλητος, -η, -ο → ξυπόλυτος 
ξυπολιέµαι ρ. αµετβ. αποθ. (ξυπολύ-θηκα, -µένος} βγάζω τα παπού-
τσια µου ANT. ποδένοµαι. — ξυπολυσιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. έξυπολύοµαι, βλ. λ. ξυπόλυτος]. ξυπόλυτος, -η, -ο 
(εσφαλµ. ξυπόλητος) 1. αυτός που δεν φοράει παπούτσια: 
περπατούσαν ξυπόλυτοι στην αµµουδιά ΣΥΝ. ανυπόδητος· ΦΡ. 
(πηγαίνω) ξυπόλυτος στ' αγκάθια βλ. λ. αγκάθι 2. (µτφ.) αυτός που 
δεν έχει στον ήλιο µοίρα, πάµπτωχος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < έξυπόλυτος < µτγν. εξυπολύω < εξ- + ύπο- + λύω. Η 
γρ. ξυπόλητος δεν έχει ετυµολ. βάση], ξυραφάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. 
(υποκ.) µικρού µεγέθους ξυράφι (βλ.λ.) που χρησιµοποιείται σε 
µηχανές ξυρίσµατος: αλλάζω ξυραφάκια στη µηχανή ξυρίσµατος || 
µηχανή ξυρίσµατος µε δύο ξυραφάκια ΣΥΝ. λεπίδα 2. (καταχρ.) η ίδια η 
µηχανή ξυρίσµατος. ξυράφι κ. (λαϊκ.) ξουράφι (το) (ξυραφ-ιού | -ιών} 
1. πολύ λεπτό µεταλλικό έλασµα παραλληλόγραµµου σχήµατος, 
κοφτερό στις δύο µεγάλες πλευρές του, που χρησιµοποιείται για 
ξύρισµα· ΦΡ. στην κόψη τού ξυραφιού στο κρίσιµο, στο οριακό 
σηµείο µιας κατάστασης ή ενέργειας: η διεθνής ειρήνη είναι - και ο 
κίνδυνος πολέµου µεγαλύτερος από ποτέ ΣΥΝ. επί ξυρού ακµής, σε 
τεντωµένο σκοινί 2. (συνεκδ.) η συσκευή που περιέχει αυτή τη 
µεταλλική λεπίδα, η ξυριστική µηχανή 3. (µτφ. για πρόσ.) ο πολύ 
έξυπνος άνθρωπος, που το µυαλό του «κόβει»: έχει µυαλό ~ || αυτός 
είναι σκέτο ~ ΣΥΝ. (λόγ.) ευφυής, τετραπέρατος, (λαϊκ.) σπίρτο, 
τζιµάνι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ξυράφιον, υποκ. τού αρχ. ξυρόν (βλ.λ.)]. 
ξυραφιά κ. (λαϊκ.) ξουράφια (η) κόψιµο µε ξυράφι. ξυραφίζω κ. 
(λαϊκ.) ξουραφίζω ρ. µετβ. (ξυράφισ-α, -τηκα, -µένος} 1. ξυρίζω 
(βλ.λ.) 2. (για µάλλινα υφάσµατα, η µτχ. ξυραφισµένος, -η, -ο) αυτός 
που δεν έχει καθόλου χνούδι, που του αφαιρέθηκε κατά την 
κατεργασία του και έχει µείνει εντελώς λεία η επιφάνεια του ΣΥΝ. 
αχνούδωτος. — ξυράφισµα κ. (λαϊκ.) ξουράφισµα (το). ξυρίζω κ. 
(λαϊκ.) ξουρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ξύρισ-α, -τηκα, -µένος) ♦ 1. 
(µετβ.) κόβω τις τρίχες µε ξυράφι από διάφορα σηµεία τού σώµατος 
και πολύ κοντά στη ρίζα τους, ώστε να µη φαίνονται: (για άνδρες) ~ το 
πρόσωπο µου | το µουστάκι µου || (για γυναίκες) ~ τις γάµπες µου- ΦΡ. 
(παροιµ.) στο τέλος ξυρίζουν το γαµπρό συµβουλή για να µη βιάζεται 
κανείς να βγάζει συµπεράσµατα για την έκβαση µιας κατάστασης ♦ 2. 
(αµετβ.) (για πολύ παγωµένο αέρα) φυσώ µε ψυχρές ριπές, τρυπώ µέχρι 
το κόκκαλο από το ψύχος: ο βοριάς ξυρίζει. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. ξυρόν 
«ξυράφι» (βλ.λ.)]_ ξύρισµα [µεσν.] κ. (λαϊκ.) ξουρισµα (το) {ξυρίσµ-
ατος | -ατα, -άτων} 1. (στους άντρες) η αφαίρεση των γενιών | των 
τριχών από το πρόσωπο, το πιγούνι, τον λαιµό κ.λπ. µε ξυριστική 
λεπίδα: βαθύ ~ || ~ κόντρα (µε τη λεπίδα αντίθετα προς την κατεύθυνση 
των τριχών, για βαθύ ξύρισµα) || αφρός ξυρίσµατος (αφρός που 
απλώνεται στην περιοχή των γενιών για διευκόλυνση τού ξυρίσµατος) || 
(οικ.) ρίχνω | τραβάω ένα - 2. (γενικότ.) η αφαίρεση τριχών από µέλος 
τού σώµατος µε ξυράφι: το - τού κεφαλιού στους πανκ || το ~ των 
ποδιών στις γυναίκες. Επίσης (λαϊκ.) ξούρα (η) (σηµ. 1). — (υποκ.) 
ξυρισµατάκι (το). ξυριστικός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι κατάλληλος για 
την αφαίρεση τριχών ΦΡ. ξυριστική µηχανή (i) µικρή συσκευή για 
ξύρισµα µε αφρό ξυρίσµατος ή σαπουνάδα, που αποτελείται από 
µικρή λαβή και κεφαλή στην οποία τοποθετούνται (ή είναι 
ενσωµατωµένα) ξυραφάκνα (ii) ηλεκτρική συσκευή µε ενσωµατωµένες 
λεπίδες για ξύρισµα χωρίς αφρό 2. ξυριστικά (τα) (α) (παλαιότ.) τα 
χρήµατα που παίρνει ο κουρέας για το ξύρισµα (β) τα είδη ξυρίσµατος 
(βουρτσάκι | πινέλο, αφρός ή σαπούνι, ξυριστική µηχανή κ.λπ.). ξυρόν 
(το) (αρχαιοπρ.) το ξυράφι· στη ΦΡ. επί ξυρού ακµής βλ. λ. ακµή. 
Επίσης ξυρός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ξύω (βλ. λ. ξΰνω), πβ. σανσκρ. ksurâ-. ∆εν έχει διευκρι-
νιστεί αν η αρχική σηµ. είναι «ξυράφι» ή «µαχαίρι»]. ξυσιά (η) (λαϊκ.) 
ίχνος που µένει πάνω σε αντικείµενο, αφού το ξύσει 
κανείς. Επίσης ξυσιµατιά. ξύσιµο (το) {ξυσίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. 
το να γίνεται κάτι λείο µε ξυστική συσκευή: ~ επιφάνειας | επίπλου || 
~ µε σµυριδόπανο | γυαλόχαρτο ΣΥΝ. λείανση 2. η αφαίρεση 
στρώµατος που επικαλύπτει την επιφάνεια πράγµατος µε αιχµηρό 
όργανο: ~ τοίχου 3. το σηµάδι που αφήνει αιχµηρό αντικείµενο ή 
όργανο όταν ξύνει κάποια επιφάνεια: έµειναν ξυσίµατα στο µηχανάκι 
ΣΥΝ. ξυσιµατιά 4. το ελαφρό τρίψιµο µε το νύχι τµήµατος τής 
επιφάνειας τού δέρµατος: ~ τής κεφαλής | τής πλάτης 5. το να γίνεται 
(κάτι) µυτερό µε ξύστρα: ~ µολυβιού 6. η φαγούρα: µ'έχει πιάσει - 
ΣΥΝ. ξυσµάρα, (λόγ.) κνησµός. ξύσµα (το) {ξύσµ-ατος | -ατα, -άτων) 
1. ό,τι βγαίνει από το ξύσιµο µιας επιφάνειας και την αφαίρεση τού 
εξωτερικού της περιβλήµατος: ~ λεµονιού | µπογιάς | χρώµατος ΣΥΝ. 
(λόγ.) απόξεσµα, (για µέταλλα) ρίνισµα 2. (ειδικότ. για ξύλο) το 
ροκανίδι 3. σβήσιµο λέξεων από έγγραφο µε ξύσιµο τής επιφάνειας 
µε αιχµηρό αντικείµενο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξύσµα < ξύω (βλ.λ.)]. 
ξυσµάρα (η) (λαϊκ.) η έντονη διάθεση κνησµού, η φαγούρα. 
[ΕΤΥΜ. < ξύνω (αόρ. έ-ξυσ-α) + -µάρα, πβ. κ. χαζο-µάρα]. ξυστά επί pp. 
■ σε πολύ µικρή απόσταση, µε ελάχιστη επαφή των δύο επιφανειών: η 
σφαίρα πέρασε ~ πάνω από τον ώµο του || το λεωφορείο πέρασε - από 
τους πεζούς ΣΥΝ. ξώπετσα, ξώφαλτσα. ξυστήρι (το) {ξυστηρ-ιού | -
ιών} εργαλείο για ξύσιµο, η ξύστρα. Επίσης ξυστήρα (η) κ. ξύστης 
(ο). 
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[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού αρχ. ξυστήρ, -ήρος < ξύω]. 
ξυστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που χρησιµοποιείται για ξύσιµο. 
ξυστός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει ξυστεί, για να γίνει λείος 2. ξυ-

στό (το) λαχείο το οποίο ο παίκτης πρέπει να το ξύσει σε συγκεκρι-
µένο σηµείο, για να δει αν τα καλυµµένα στοιχεία, που αναγράφο-
νται στο σηµείο που έξυσε, σηµαίνουν ότι κερδίζει κάποιο ποσό. — 
ξυστά επίρρ. (βλ.λ.). 

ξύστρα (η) {ξύστρων} 1. το ξύλινο, πλαστικό ή µεταλλικό εργαλείο 
για το ξύσιµο µολυβιών, µε λεπίδα κατάλληλα στερεωµένη στο πλάι 
µιας χωνοειδούς υποδοχής, µέσα στην οποία βάζουµε το µολύβι, 
ώστε γυρίζοντας το να γίνεται πιο µυτερή η άκρη (µύτη) του · 2. ερ-
γαλείο για το ξύσιµο και τη λείανση ξύλινων επιφανειών. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ξύω (αόρ. εξυσ-α) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. κρε-µάσ-τρα]. 

ξυστρί (το) {ξυστρ-ιού | -ιών} εργαλείο µε µεταλλικά δόντια που χρη-
σιµοποιείται για το ξύσιµο και τον καθαρισµό τού δέρµατος των 
υποζυγίων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ξυστρίον, υποκ. τού αρχ. ξύστρα (βλ.λ.)]. 

ξυστρίζω ρ. µετβ. {ξύστρισα} ξύνω και καθαρίζω το τρίχωµα ζώων 
µε ξυστρί. — ξύστρισµα (το). 

ξω- κ. ξω- λεξικό πρόθηµα πολλών λέξεων για να δηλώσει τη σηµα-
σία τού «έξω»: ξώ-φαλτσα, ξώ-φτερνο, ξω-κκλήσι. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
πρόθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. 
επίρρ. έξω (µε καταβιβασµό τού τόνου στη σύνθεση και σίγηση τού 
αρχικού άτονου ε-)]. 

ξώβεργο (η) → ξόβεργα 
ξώβυζο (το) (λαϊκ.-οικ.) γυναικείο ρούχο µε πολύ µεγάλο ντεκολτέ. 
ξωδερµα επίρρ.· σχεδόν πάνω στην επιφάνεια τού δέρµατος ΣΥΝ. επι-

φανειακά, ξώπετσα. 
ξωθιά (η) (λαϊκότ.) η νεράιδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < εξωτικιά, θηλ. τού 

µτγν. επιθ. εξωτικός, µε την εξής φωνητική εξέλιξη: εξωτικιά > ξωτικιά 
> ξωτ'κιά > ξωτ'χιά > ξωθιά]. 

ξώθυρα (η) → εξώθυρα ' 
ξωκκλήσι (το) (σχολ. ορθ. ξωκλήσι) {ξωκκλησ-ιού | -ιών) µικρός, µη 

ενοριακός ναός έξω από πόλη ή χωριό, ο οποίος υπάγεται στον ενο-
ριακό ναό τού χωριού ή τής πόλης. Επίσης εξωκκλήσι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ξωκκλήσι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. έξωκκλήσιον < έξω + εκκλησία]. 

ξωκκλήσι ή ξωκλήσι; Με ένα ή µε δύο -κ-; Όπως το παρεκκλήσι)ο) 
από µεσν. παρεκκλήσιον (< πάρα + έκκλήσιον) γράφεται µε δύο -
κ-, έτσι και το εξω-κκλήσι (< νεότ. εξωκκλήσιο) πρέπει να γράφε-
ται µε δύο -κ- (σηµειωτέον ότι δεν λέµε (ε)ξω-εκκλήσι, γιατί το 
φωνήεν [ο] εκκρούει, οδηγεί σε σίγηση το φωνήεν [e]· πβ. το έδωσε 
> ΤΟ 'δώσε, µε όρισαν > µ' όρισαν). 

ξωµάχος (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που δουλεύει στα χωράφια, στην ύπαι-
θρο. [ΕΤΥΜ.< ξω- + -µάχος < µάχοµαι]. 

ξωµερίτης κ. εξωµερίτης (ο) {ξωµεριτών} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που 
µένει στην εξοχή και δουλεύει ως αγρότης ΣΥΝ. ξωµάχος 2. πρόσωπο 
που κατάγεται από ξένο µέρος ΣΥΝ. ξενοµερίτης, αλλοδαπός. — ξω-
µερίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < ξω- + -µερίτης < µέρος], 

ξώπετσα επίρρ. (λαϊκ.) 1. πάνω στην επιφάνεια τού δέρµατος, όχι σε 
βάθος: κόπηκε | τραυµατίστηκε - ΣΥΝ. επιφανειακά, (λαϊκ.) ξωδερµα 
2. (µτφ.-σπάν.) χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία ή βάθος σε κάποια 
ενέργεια ή κατάσταση: το πήρε ~ αυτό που του 'πε ΣΥΝ. επιπόλαια. 

ξώπετσος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) επιφανειακός: ~ τραύµα. 
ξώπορτα (η) → εξώπορτα 
ξωτικιά (η) η νεράιδα (βλ.λ.). 
ξωτικό (το) [µεσν.] πλάσµα υπερφυσικό, καλό ή κακό πνεύµα, που 

σύµφωνα µε διάφορες λαϊκές δοξασίες στοιχειώνει σπίτια εγκαταλε-
λειµµένα ή έρηµες τοποθεσίες: έβλεπε στον ύπνο του ξωτικά και νε-
ράιδες ΣΥΝ. δαιµονικό, στοιχειό. 

ξωτικός, -ή, -ό → εξωτικός 
ξώφαλτσα επίρρ. (λαϊκ.) επιφανειακά, µόλις στην επιφάνεια τού δέρ-

µατος: το µαχαίρι τον πήρε ~. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ξώφαλσα, βλ. λ. 
ξώφαλτσος]. 

ξώφαλτσος, -η, -ο κ. ξώφαρ(τ)σος (χτύπηµα) που γίνεται επιφα-
νειακά, µόλις αγγίζοντας το δέρµα: ~ σφαίρα (βολή που πέρασε ξυ-
στά). [ΕΤΥΜ < µεσν. ξώφαλσος < ξω- + φάλσος | φάλτσος (βλ.λ.)]. 

ξώφτερνος, -η, -ο κ. εξώφτερνος (για υπόδηµα) αυτός που δεν κλείνει 
από πίσω και αφήνει τη φτέρνα ελεύθερη. [ΕΤΥΜ. < εξώφτερνος < 
εξω- + -φτερνος < φτέρνα]. 

ξώφυλλο (το) → εξώφυλλο 



ο 

Ο, ο: όµικρον, το δέκατο πέµπτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Κατά τους ιστορικούς τής ελληνικής γραφής το γράµµα όµι-κρον 
προήλθε από το βορειοσηµιτικό γράµµα 'ayin, που σήµαινε «το µάτι». Από το γράµµα αυτό, που δήλωνε στη βορειοσηµιτική ένα ηχηρό 
διαρκές λαρυγγικό σύµφωνο, οι Έλληνες δηµιούργησαν το φωνήεν ο (όπως από το κλειστό λαρυγγικό σύµφωνο 'âleph έπλασαν το φωνήεν α 
και από το άηχο διαρκές λαρυγγικό σύµφωνο hê' έπλασαν το φωνήεν ε). Αυτό έγινε είτε ακροφωνικώς µέσω ενός διαλεκτικού τύπου oyin (o-
yin) είτε µε αλλαγή τής χρήσης τού 'ayin, που «περίσσευε» στην Ελληνική. Μάλιστα, επειδή το γράµµα δήλωσε στο προευκλείδειο αλφάβητο 
και τη νόθο δίφθογγο [ο], που πρώιµα εξελίχθηκε φωνητικά σε ου [u], το γράµµα Ο στο αρχαίο ελληνικό αλφάβητο ονοµάστηκε ou (όπως και 
το Ε για τον ίδιο λόγο ονοµάστηκε στην αρχαία ει, επειδή δήλωνε τη νόθο δίφθογγο [e], που στο ευκλείδειο αλφάβητο γράφτηκε ως ει). Μετά 
τη δηµιουργία τής ονοµασίας ε ψιλόν (που προήλθε από την αντίθεση Ε και Η) το Ο ονοµάστηκε ö µικρόν αντιτιθέµενο προς το ώ µέγα, που 
προήλθε µορφικά µε τη διάσπαση τού κύκλου τού γράµµατος Ο στο κάτω µέρος και διάνοιξη των άκρων που προέκυψαν από τη διάσπαση 
(Ω). Το γράµµα Ο µέχρι το 403 π.Χ. δήλωνε το βραχύ ο (ο: ΛΟΓΟΣ), το µακρό ανοιχτό [ο], δηλ. το ω (ΑΙΟΝΟΝ) και το µακρό κλειστό ο 
[9], τη νόθο δίφθογγο που προέκυψε από συναίρεση ή αντέκταση (ο: ΠΟΝΟ = πόνου, ∆ΕΛΟΤΕ = δηλοΰτε). Στο ευκλείδειο αλφάβητο (µετά 
το 403 π.Χ.) διαφοροποιήθηκε το ο από το ω και το ου (ΛΟΓΟΣ - ΑΙΩΝΩΝ - ΠΟΝΟΥ, ∆ΗΛΟΥΤΕ), πράγµα που συνεχίζεται µέχρι σήµερα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Ο, Ο όµικρον το δέκατο πέµπτο γράµµα τού ελληνικού αλφάβητου 
(βλ. κ. λ. όµικρον, αριθµός). 

ο αντων. αναφορική → ος, η, ο 
ο, η, το το οριστικό άρθρο 

ενικός αριθµός πληθυντικός αριθµός 
Ονοµ.    ο, η, το Ονοµ.     οι, οι, τα 
Γεν.      τού, τής, τού Γεν.        των, των, των 
Αιτ.      τον, τη(ν), το Αιτ.        τους, τις, τα 
Τοποθετείται πριν από ονόµατα, ουσιαστικά ή επίθετα, ή πριν από λέ-
ξη ή φράση που χρησιµοποιείται ως ουσιαστικό' ειδικότερα: 1. προ-
τάσσεται σε προσηγορικά ουσιαστικά, καθιστώντας τα συγκεκριµέ-
να, ορίζοντας τα (µπορεί να παρεµβάλλεται επίθετο ή µετοχή): δώσε 
µου τον αναπτήρα σου (κατ' αντιδιαστολή προς το δώσε µου έναν 
αναπτήρα, όπου δεν καθορίζουµε ποιον συγκεκριµένο αναπτήρα εν-
νοούµε) || -Ποια γραβάτα σου αρέσει; -Η γραβάτα µε τις µπλε ρίγες || -
Για ποια γυναίκα µού µιλάς; -Για την ψηλή γυναίκα µε το καπέλο || ο 
γυιος τού γείτονα || ο εγωισµός είναι ελάττωµα || συναντηθήκαµε στο 
(σε + το) σπίτι µου 2. (οικ.-προφέρεται τονισµένο) δηλώνει ότι κάτι 
είναι µοναδικό, το καλύτερο: Αν µου άρεσε; Ήταν το τραγούδι! || είναι 
και η οµάδα! || έχει τη φωνή! 3. ορίζει σύνολο οµοειδών: το αηδόνι έχει 
ωραία φωνή (όλα τα αηδόνια) || ο έµπορος ενδιαφέρεται για το κέρδος 
4. προτάσσεται σε κύρια ονόµατα: ο Νίκος || η Ελένη || τα βουνά τής 
Ελλάδας || οι όχθες τού Έβρου || ο Έλληνας αγαπά την καλοπέραση 
(οι Έλληνες γενικά) 5. προτάσσεται σε παράθεση, που προσδίδει στο 
ουσιαστικό µια ιδιότητα: Φίλιππος ο ∆εύτερος (Φίλιππος Β') || Αίας ο 
Τελαµώνιος || Άγιος ∆ηµήτριος ο Μυροβλήτης || καστανέα η εδώδιµος 
(επιστηµ. η καστανιά) 6. έχει επιµεριστική λειτουργία: πληρώνοµαι 
200.000 δρχ. τον µήνα || δύο φορές την ηµέρα || 20.000 δρχ. ο (κάθε) 
εργάτης 7. (σε αιτ.) προτάσσεται σε ουσιαστικά που δηλώνουν χρόνο: 
θα σας δω την Τρίτη | την άλλη εβδοµάδα || τα καλοκαίρια ταξιδεύω 
πολύ 8. προτάσσεται σε αριθµητικά δηλώνοντας (α) το ενιαίο 
σύνολο: θα δω τους τρεις σας αργότερα || (+και) και τα δύο δώρα µού 
αρέσουν πολύ (β) µέρος ευρύτερου συνόλου: ο ένας από σας || οι δύο 
από τους | στους πέντε (γ) (µετά το σε) ώρα ή ηµεροµηνία: θα έρθω 
στις τρεις και δέκα || στις 31 Μαρτίου τελειώνουµε 9. ουσιαστικοποιεί 
άλλα µέρη τού λόγου (επίθετα, αντωνυµίες, µετοχές κ.λπ.) στα οποία 
προτάσσεται: -Ποιες γυναίκες σού αρέσουν; -Οι µελαχρινές || -Ποιο 
είναι το αυτοκίνητο σου; -Το κόκκινο || το καλό || και εσύ και ο άλλος 
|| κανείς δεν ξέρει το γιατί (την αιτία) || το να κάνει κανείς το καλό... || 
το ότι θέλεις δεν σηµαίνει και ότι µπορείς... 10. σχηµατίζει τον 
υπερθετικό βαθµό, προτασσόµενο επιθέτων συγκριτικού βαθµού: ο 
καλύτερος απ'όλους || το πιο ωραίο δώρο 11. προτάσσεται σε 
επιρρήµατα (α) επιθετικοποιώντας τα: ο κάτω κόσµος (β) (ουδ. πληθ. 
τα) πλεοναστικά: ώς τα σήµερα || έλα προς τα κάτω (αντί έλα κάτω) 
12. προτάσσεται σε προτάσεις ουσιαστικο-ποιώντας τες: µε το να 
θυµώνεις δεν κερδίζεις τίποτε (αντί µε τον θυµό) || το ότι είναι 
σπουδαίος γιατρός δεν αµφισβητείται από κανέναν || το τι θέλεις εσύ 
δεν µ'ενδιαφέρει καθόλου 13. (το ουδ. στον εν.) προτάσσεται σε λέξη 
ή φράση (α) που εξετάζεται ως λέξη ή φράση (µεταγλωσσική 
λειτουργία): το «άδικος» είναι επίθετο || το «η Μαρία» είναι το 
υποκείµενο τού «έδωσε» στην πρόταση «η Μαρία έδωσε το βιβλίο 
στον Γιώργο» (β) που αποτελεί τίτλο έργου: η τηλεόραση είχε χθες το 
«Αντίο, παλλακίδα µου» || το αγαπηµένο της τραγούδι είναι το «Τα 
δάκρυα µου είναι καυτά». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρθρο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ό < I.E. 
*so-, πβ. σανσκρ. sa, γοτθ. sa, τοχ. se, αρχ. λατ. sa-psa «η ίδια» (από όπου 
το p. sum «είµαι») κ.ά. Βλ. κ. ή, τό]. 

-θ- | -ό- ΓΛΩΣΣ. συνδετικό φωνήεν το οποίο παρεµβάλλεται µεταξύ 
δύο συνθετικών µιας σύνθετης λέξης: ζάχαρ(η) + -ο- + πλάστης > ζα-
χαροπλάστης, γυναίκ(α) + -ό- + παιδα > γυναικόπαιδα, παιδ(ί) + -ο- 

+ τόπος > παιδότοπος, γουδ(ί) + -ο- + χέρι > γουδοχέρι. [ΕΤΥΜ 
Συνδετικό φωνήεν τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής µε αφετηρία 
συνθετικά που έληγαν σε -ο- (λ.χ. αρχ. άριστο-κρατία, λεπτο-λογώ, 
θεό-µορφος), ενώ αργότερα επεκτάθηκε σε συνθετικά µε διαφορετικό 
τελικό φωνήεν (λ.χ. αρχ. ζωο-γονώ, µτγν. κωµό-πολις κ.ά.]. 

O.A. (η) Ολυµπιακή Αεροπορία. 
O.A.Α. (ο) Όµιλος Αντισφαίρισης Αθήνας. 
Ο.Α.Α.Α. (ο) Οργανισµός Απασχόλησης και Ασφάλισης Ανέργων. 
Ο.Α.Ε. (ο) Οργανισµός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. 
Ο.Α.Ε.∆. (ο) Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού. 
Ο.Α.Θ. (ο) Οργανισµός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. 
Ο.Α.Κ.Α. (το) Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (Ολυµπιακό Στά-
διο Καλογρέζας). 

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. (η) Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση τού Κοµουνιστι-
κού Κόµµατος Ελλάδας. 

Ο.Α.Ν. (ο) Οργανισµός Ανέλκυσης Ναυαγίων. 
Ο.Α.Π. 1. (η) Οργάνωση για την Απελευθέρωση τής Παλαιστίνης 2. 

(ο) Οργανισµός Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. 
Ο.Α.Σ. (ο) Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών. 
Ο.Α.Σ.Α. (ο) Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. 
Ο.Α.Σ.Ε. (ο) Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη· περιλαµβάνει 55 κράτη-µέλη, συµπεριλαµβανοµένων των 
Η.Π.Α., τού Καναδά, τής Ρωσίας και των πρώην Σοβιετικών ∆ηµο-
κρατιών τής Κεντρικής Ασίας- ιδρύθηκε το 1994 µε στόχο τη διαφύ-
λαξη τής ευρωπαϊκής ασφάλειας και σταθερότητας· σήµερα, οι ευ-
θύνες του εστιάζονται στην αποφυγή συγκρούσεων, στη διαχείριση 
κρίσεων και στην αντιµετώπιση των συνεπειών συγκρούσεων. 

όαοη (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. έκταση γης µέσα σε έρη-
µο, στην οποία υπάρχει νερό και βλάστηση 2. (µτφ.) (συνήθ. +γεν.) 
χώρος, περιστάσεις, µέσα στις οποίες επικρατεί κάτι ευχάριστο, µέ-
ρος ή δραστηριότητα που προσφέρει τα στοιχεία εκείνα που αναζη-
τεί κανείς και τα οποία λείπουν από το περιβάλλον του, τη ζωή του 
κ.λπ.: οι ώρες που περνώ στον κήπο µου, είναι µια ~ ηρεµίας µέσα 
στην έντονη ζωή που κάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. 
δασις < αιγυπτ. wh't «κοίλωµα, λάκκος»]. 

Ο.Α.Σ.Θ. (ο) Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 
Ο.Α.Σ.Π. (ο) Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας. 
Ο.Β. (η) Οργάνωση Βάσης. 
Ο.Β.Α. (ο) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης. 
οβάλ επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει το σχήµα τού αβγού: ~ πρόσωπο | 

τραπέζι ΣΥΝ. ωοειδής· ΦΡ. οβάλ γραφείο η προεδρία των Η.Π.Α. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. ovale < λατ. ovum «αβγό»]. 

οβελιαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει το σχήµα οβελού 2. ΑΝΑΤ. 
(α) αυτός που έχει διεύθυνση από εµπρός προς τα πίσω ή από την 
κοιλιά προς τη ράχη και αντιστρόφως (β) οβελιαία ραφή η ραφή µε 
την οποία συνδέονται τα δύο βρεγµατικά οστά τού κρανίου (γ) οβε-
λιαίος κόλπος κάθε φλεβώδης κόλπος τής σκληρής µήνιγγας, που 
αποµακρύνει το αίµα από τον εγκέφαλο (δ) οβελιαία σχισµή η σχι-
σµή που χωρίζει τα δύο ηµισφαίρια τού εγκεφάλου (ε) οβελιαίος 
άξονας ο άξονας που ενώνει σηµείο τής κοιλιακής επιφάνειας τού 
σώµατος µε τη ράχη. 

οβελίας (ο) {οβελιών} (λόγ.) το αρνί που ψήνεται στη σούβλα, κυρ. 
κατά την ηµέρα τού Πάσχα. [ΕΤΥΜ αρχ. < όβελός «σούβλα - 
οριζόντια γραµµή» (βλ.λ.)]. 

οβελίζω ρ. µετβ. {οβέλισα} 1. (λόγ.-σπάν.) περνώ από οβελό (κάτι), για 
να το ψήσω ΣΥΝ. σουβλίζω · 2. (στην έκδοση κειµένου που παραδί-
δεται από χειρόγραφα) περικλείω ανάµεσα σε οβελούς (λέξεις ή φρά-
σεις χωρίου, που δεν είναι γνήσιες) ΣΥΝ. εξοβελίζω. — οβελισµός (ο) 
[µτγν.], οβελιστής (ο). 
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[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. όβελός «σούβλα - οριζόντια γραµµή» (βλ.λ.)]. οβελίσκος 
(ο) 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. ο κωνικός, τετράεδρος, µονόλιθος και υψηλός στύλος που 
απολήγει σε µικρή πυραµίδα και τον οποίο συνήθ. τοποθετούσαν κατά ζεύγη 
στην είσοδο αρχαίων αιγυπτιακών ναών 2. (γενικότ.) κάθε µνηµείο που έχει 
τέτοια µορφή · 3. η µικρή σούβλα • 4. το τµήµα τού φάρου στο οποίο 
προσαρµόζεται φωτιστικό σύστηµα (συνήθ. αυτόµατης λειτουργίας). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., υποκ. τού ουσ. όβελός «σούβλα - οριζόντια γραµµή» (βλ.λ.)]. 
οβελισµός (ο) → οβελίζω οβελιστήριο (το) {οβελιστηρί-ου | -ων} (επίσ.) το 
ψητοπωλείο, όπου 
µπορεί να φάει κανείς ψητό σούβλας. οβελός (ο) 1. (λόγ.) η σιδερένια και 
επιµήκης ράβδος, στην οποία περνιούνται κοµµάτια κρέατος ή ολόκληρο 
σφάγιο για ψήσιµο ΣΥΝ. σούβλα · 2. η µεταλλική ράβδος που χρησιµοποιείται 
για τον καθαρισµό τού εσωτερικού τής κάννης όπλου ΣΥΝ. βέργα · 3. ΦΙΛΟΛ. 
οριζόντια γραµµή (-) που χρησίµευε για να δηλώνει συµβολικά ότι το 
αντίστοιχο χωρίο τού αρχαίου κειµένου ήταν νόθο- χρησιµοποιήθηκε πρώτα 
από τον Ζηνόδοτο τον Εφέσιο (3ος αι. µ.Χ.) ή τον Αρίσταρχο· αργότερα 
χρησιµοποιήθηκε και ο οβελός περιστιγµένος, δηλ. µε µία τελεία πάνω και µία 
κάτω, για να δηλωθούν τα περιττά χωρία. [ΕΤΥΜ < αρχ. όβελός | όδελός 
«σούβλα - οριζόντια γραµµή», αβεβ. ετύµου, χωρίς αποδεδειγµένες αντιστοιχίες 
σε άλλες γλώσσες. Το αρχικό ό- είναι προθεµατικό, ενώ η εναλλαγή -β- | -δ- 
οδηγεί στην εκδοχή ότι πρόκειται για αντιπροσώπευση τού χειλοϋπερωικού 
*gw- (θ. *gwel-), ίσως υπό την επίδρ. των λ. βέλ-ος, βελ-όνη. Οµόρρ. ό-βολ-ός 
,(βλ.λ.)]. 
όβερ (το) {άκλ.} (σε συνοµιλία µέσω ασυρµάτου) για να δηλωθεί το τέλος 

φράσης: ελήφθη (ενν. το σήµα), ~! 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. over, στη σηµ. «τέλος (τής συνοµιλίας ή τής σύνδεσης)».]. 
οβίδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το βλήµα πυροβόλου που είναι συνήθ. κυλινδρικό 
µε κωνική απόληξη, γεµάτο εκρηκτικές ύλες και εκρήγνυται στο έδαφος ή στον 
αέρα: έκρηξη οβίδας || εγκαιροφλεγής ~|| ~ µέσου | µεγάλου διαµετρήµατος. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. obus (καθ. οβίς, -ίδος) < γερµ. Houbitze 
«οβιδοβόλο» < τσεχ. haufnice «καταπέλτης»]. οβιδοβόλο (το) [1847] πυροβόλο 
όπλο µέσου βεληνεκούς, µε σχετικά κοντή κάννη, το οποίο εκτοξεύει οβίδες, 
προσβάλλοντας επιτυχέστερα στόχους σε λοφώδεις ή ορεινές περιοχές. 
[ΕΤΥΜ < οβίδα + -βόλο < βάλλω, απόδ. τού γαλλ. obusier (βλ. λ. οβίδα)]. 
οβιδουλκός (ο) ΣΤΡΑΤ. το µικρό κοχλιωτό και σιδερένιο εργαλείο σχήµατος Τ, 
το οποίο χρησίµευε παλαιότερα για την εξαγωγή τού επικρουστήρα των οβίδων. 
[ΕΤΥΜ < οβίδα + -ουλκός < έλκω]. όβολο (το) 1.ο οβολός (βλ.λ.) 2. (ειρων.) 
άβολα (τα) τα χρήµατα. [ΕΤΥΜ. < οβολός (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους κατά τις 
ονοµασίες των περισσοτέρων νοµισµάτων, λ.χ. δεκάρικο, χιλιάρικο κ.τ.ό.]. 
οβολός (ο) 1. αρχαίο αττικό νόµισµα, που ισοδυναµούσε προς το 1/6 τής 
αττικής δραχµής 2. (παλαιότ.) το νεοελληνικό χάλκινο κέρµα, που είχε αξία 
πέντε λεπτών ΣΥΝ. πεντάλεπτο, πεντάρα 3. (µτφ.) µικρό χρηµατικό ποσό, 
µικρή χρηµατική συνεισφορά: καλείστε να προσφέρετε κι εσείς τον ~ σας για 
έναν κοινωφελή σκοπό- ΦΡ. (µτφ.) οβολός τής χήρας βλ. λ. χήρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όβελός (βλ.λ.), µε αφοµοίωση κατά τα όµοια φωνήεντα που 
περιβάλλουν τη µεσαία συλλαβή]. Οβριός (ο) [µεσν.], Οβριά (η) (λαϊκ.) ο 
Εβραίος | η Εβραία. — οβρια- 

κός, -ή, -ό. Ο.Β.Σ.Α. (η) Οµοσπονδία Βιοτεχνικών Σωµατείων 
Ελλάδος. Ο/Γ Οχηµαταγωγό (ενν. πλοίο). Ο.Γ.Α. (ο) Οργανισµός 
Γεωργικών Ασφαλίσεων. ογδόη (η) → όγδοος ογδοηκοντα (το) → 
ογδόντα 
ογδοηκοντα- κ. ογδοηκοντα- κ. ογδοηκοντ- [αρχ.] (λόγ.) ά συνθετικό που 
δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό ογδόντα (80): 
ογδοηκοντα-ετής, ογδοηκοντ-άκις 2. είναι ογδόντα φορές πιο µεγάλος ή πιο 
πολύς από το µέτρο σύγκρισης: ογδοηκοντα-πλάσιος. ογδοηκονταετηρίδα (η) → 
ογδοηκοντα-, -ετηρίδα ογδοηκονταετης, -ής, -ές → ογδοηκοντα-, -ετής 
ογδοηκονταετία (η) → ογδοηκοντα-, -ετία ογδοηκοντάκις επίρρ. → 
ογδοηκοντα-, -άκις ογδοηκονταπλάσιος, -α, -ο → ογδοηκοντα-, -πλάσιος 
ογδοηκοντούτης (ο) [αρχ.] {ογδοηκοντουτών}, ογδοήκοντούτις (η) 
{ογδοηκοντούτιδος | ογδοηκοντουτίδων} (λόγ.) πρόσωπο ηλικίας ογδόντα ετών 
ΣΥΝ. ογδοηκονταετής, ογδονταχρονος. ογδοηκοστός, -ή, -ό (επίσης γράφεται 
80ός στην αραβική αρίθµηση, Π' ή π' στην ελληνική και LXXX στη λατινική) 
αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό ογδόντα (80) (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < ογδοηκοντα]. ογδόντα (το) {άκλ.} 1. εβδοµήντα εννέα 
συν ένα, αριθµός ίσος µε οχτώ δεκάδες, ο αριθµός 80 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. 
(ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 80. Επίσης (λόγ.) 
ογδοηκοντα [αρχ·]· 
[ΕΤΥΜ µεσν. < όγδοηντα < αρχ. ογδοηκοντα]. ογδόντα - κ. ογδόντα- κ. 
ογδοντ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε 
τον αριθµό ογδόντα (80): ογδοντά-χρονος, ογδοντα-ετία, ογδοντ-άδα 2. είναι 
ογδόντα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: ογδοντα-
πλάσιος. 

ογδοντάδα (η) [µεσν.] σύνολο ογδόντα προσώπων ή όµοιων πραγµάτων: µια ~ 
νέων | µολυβιών. 

ογδοντάρης (ο) {ογδοντάρηδες}, ογδοντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο 
ηλικίας ογδόντα ετών ή περίπου ογδόντα ΣΥΝ. ογδοηκονταετής, 
ογδοντάχρονος (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < ογδόντα + παραγ. επίθηµα -
άρης]. 

ογδονταριά (η) {χωρ. πληθ.} ογδόντα· στη ΦΡ. καµιά ονδονταριά περίπου 
ογδόντα: στη συγκέντρωση µαζεύτηκαν ~ (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 
ογδόντα + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

ογδοντάχρονος, -η, -ο αυτός που έχει ηλικία ή διάρκεια ογδόντα ετών: ~ άνδρας 
| ειρήνη. 

όγδοος, -η (λόγ. ογδόη), -ο (επίσης γράφεται 8ος στην αραβική αρίθµηση, Η' ή 
η' στην ελληνική και VIII στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό οκτώ (8)· ΦΡ. όγδοο θαύµα για κάτι πολύ σηµαντικό που µπορεί 
να προστεθεί στα επτά θαύµατα τού κόσµου 2. όγδοος (ο) (α) {ογδόου} ο 
όγδοος όροφος πολυκατοικίας (β) ο όγδοος µήνας τού έτους, ο Αύγουστος: 
στις 15/8 (δεκαπέντε ογδόου) είµαστε συνήθως στην Τήνο 3. όγδοη (η) (α) η 
όγδοη ηµέρα κάθε µήνα: η 8/3 (ογδόη Μαρτίου) είναι η ηµέρα τής γυναίκας (β) 
ΜΟΥΣ. η όγδοη βαθµίδα στις επτάφθογγες κλίµακες ΣΥΝ. οκτάβα 4. όγδοο 
(το) {ογδό-ου | -ων} (α) καθένα από τα οκτώ ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται 
ένα σύνολο: η σύζυγος τού αποθανόντος δικαιούται τα 2/8 (δύο όγδοα) τής 
κληρονοµιάς (β) σχήµα βιβλίου, τού οποίου η σελίδα έχει µέγεθος ίσο µε το 
ένα όγδοο (1/8) τής κλασικής τυπογραφικής σελίδας (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρ^· < *δγδο)Ρ)ος (πβ. λατ. octàvus, γοτθ. ahtuda, αρχ. γερµ. ahtow-i) 
< οκτώ (βλ.λ.), πιθ. κατ' αναλογίαν προς το σχήµα έπτά-εβδο-µος (βλ.λ.)]. 

Ο.Γ.Ε. (η) Οµοσπονδία Γυναικών Ελλάδος. 
ο γέγονε γέγονε (ο γέγονε γέγονε) (αρχαιοπρ.) ό,τι έγινε έγινε· για να δηλωθεί 

ότι δεν µπορεί να αλλάξει πια αυτό που έχει ήδη γίνει: ~· ας δούµε από 'δώ και 
µπρος πώς θα αποφύγουµε ανάλογα σφάλµατα. 

ογκανίζω ρ. αµετβ. {ογκάνισα} (για γάιδαρο) γκαρίζω. — ογκάνισµα (το) κ. 
ογκανισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όγκώµαι (-άο-(, κατά το µουκανίζω. Το αρχ. όγκώµαι, 
εκφραστ. σχηµατισµός σε -άω (πβ. βοάω, βρυχάοµαι, γοάω, µυκάοµαι κ.ά.), < 
I.E. *enq- | *onq- «βογγώ, µουγκρίζω», πβ. λατ. uncâre «µουγκρίζω» (για 
αρκούδα), αλβ. nëkonj «µουγκρίζω», ρωσ. jacu]. 

ογκηθµός (ο) (λόγ.) η φωνή τού γαϊδάρου ΣΥΝ. γκάρισµα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. όγκώµαι (βλ.λ.)]. 

ογκίδιο (ο) -+ όγκος 
ογκογονίδιο (το) {ογκογονιδί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. µεταλλαγµένο γονίδιο, που 

προκαλεί ανεξέλεγκτη διαίρεση των κυττάρων, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη 
όγκου. 

ογκογόνος, -ος, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που προκαλεί όγκους. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oncogene]. 

ογκόλιθος (ο) [1884] {-ου κ. -ίθου | -ων κ. -ίθων, -ους κ. -ίθους} 1. η 
ακατέργαστη πέτρα µεγάλων διαστάσεων, η οποία χρησιµοποιείται και ως 
δοµικό υλικό, κυρ. στα λιµενικά έργα 2. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός για 
κάποιον/κάτι πολύ µεγάλης αξίας. 

ογκολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο θεωρητικός και πειραµατικός κλάδος τής 
ιατρικής, που ασχολείται µε τη διάγνωση, τη µελέτη και την αντιµετώπιση 
των όγκων που σχηµατίζονται στο ανθρώπινο σώµα. 
— ογκολόγος (ο/η), ογκολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oncologie]. 

ογκοµετρία (η) {ογκοµετριών} η µέτρηση τού όγκου σωµάτων. Επίσης 
ογκοµετρική. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. volumetrie (νόθο συνθ.)]. 

ογκοµετρικός, -ή, -ό [1870] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µέτρηση τού όγκου 
ρευστών: ~ αντλία | συµπιεστής 2. ογκοµετρική (η) η ογκοµετρία (βλ.λ.) 3. 
ΧΗΜ. ονκοµετρική ανάλυση µέθοδος χηµικής ανάλυσης κατά την οποία ο 
ποσοτικός προσδιορισµός µιας ουσίας πραγµατοποιείται µε µέτρηση τού 
όγκου διαλύµατος αντιδραστηρίου που απαιτείται για την πλήρη αντίδραση 
τής ουσίας που προσδιορίζεται. 
— ογκοµετρικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. volumétrique (νόθο συνθ.)]. 

ογκόµετρο (το) [1886] {ογκοµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. όργανο που χρησιµεύει στη 
µέτρηση τού όγκου ενός σώµατος χωρίς τη βύθιση του σε υγρό· συνήθ. 
χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό τής πυκνότητας και τού ειδικού βάρους 
στερεών σωµάτων που είναι πορώδη ή έχουν µορφή σκόνης. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. volumètre (νόθο συνθ.)]. 

ογκόπαγος (ο) [1894] {ογκοπάγ-ου | -ων, -ους} όγκος πάγου µεγάλων 
διαστάσεων, που επιπλέει στις αρκτικές και ανταρκτικές θάλασσες ΣΥΝ. 
παγόβουνο. 

όγκος (ο) 1. η έκταση στον τρισδιάστατο χώρο· ο χώρος που καταλαµβάνει 
στερεό σώµα ή ρευστή µάζα, βασική µονάδα µετρήσεως τού οποίου είναι το 
κυβικό µέτρο (m3) ή το λίτρο· (συνεκδ.) 2. οι διαστάσεις, το µέγεθος σώµατος 
3. σώµα θεωρούµενο ως µάζα: ο κύριος 
— τής διαδήλωσης έχει ήδη περάσει την Πλατεία Συντάγµατος || (µτφ.) 
«πλακωµένη από όγκους σιωπής» (Λ. Ζωγράφου) 4. (ειδικότ.) η έντα 
ση και το µέγεθος ήχου ή φωνής, η ιδιότητα ήχου ή φωνής να δηµι 
ουργεί την εντύπωση ότι έχει υλική υπόσταση, ότι γεµίζει τον χώρο 
5. µεγάλο πλήθος οµοειδών αντικειµένων: ~ επιστολών τον περίµενε 
στο γραφείο του ΣΥΝ. σωρός, πλήθος 6. η µεγάλη ποσότητα, το µεγά 
λο µέγεθος: το αν θα είµαι εύκαιρος εξαρτάται από τον ~ εργασίας 
που µε περιµένει || ο ~ των συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο 7. (µτφ.( 
η ιδιαίτερη βαρύτητα, η σπουδαιότητα: ο ~ τής πνευµατικής του προ 
σφοράς · 8. ΙΑΤΡ. (α) µάζα κυτταρικού ιστού που εµφανίζεται χωρίς 
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εµφανή αιτία σε µέρος τού σώµατος και χωρίς να συµβάλλει σε κά-
ποια από τις φυσιολογικές λειτουργίες τού οργανισµού- αναπτύσσε-
ται ανεξέλεγκτα και ανεξάρτητα από τους ιστούς που την περιβάλ-
λουν (β) καλοήθης όγκος όγκος σαφούς περιγράµµατος, που δεν ει-
σβάλλει σε άλλους ιστούς και δεν κάνει µεταστάσεις, π.χ. το λίπωµα, 
το νευρίνωµα κ.ά. (γ) κακοήθης όγκος όγκος που αναπτύσσεται πα-
θολογικά, εισβάλλοντας στους γύρω ιστούς και καταστρέφοντας όρ-
γανα (πβ. κ. λ. καρκίνος) ΣΥΝ. καρκίνωµα. — (υποκ.) ογκίδιο (το) 
[1891] (σηµ. 8). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 

[ΕΤΥΜ αρχ·, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. -εγκ- τού απρφ. έν-εγκ-εϊν, το 
οποίο χρησιµοποιήθηκε ως αόρ. β' τού ρ. φέρω. Το έν-εγκ-εϊν (< *en-
k-) αποτελεί αναδιπλασιασµένη µορφή τού θ. *sn-ek- (> ενεκ-, πβ. δι-
ηνεκ-ής), που συνδ. µε σανσκρ. an-âm£a «έφθασα», λιθ. nea-ù «φέρ-
νω», αρχ. σλαβ. nes-o, λατ. nanciscor «λαµβάνω» κ.ά. Στην ιατρ. σηµ. 
η λ. αποδίδει το γαλλ. tumeur]. ογκούµαι ρ. → ογκώνοµαι 
ογκρατέν (το) (παλαιότ. ορθ. ωγκρατέν κ. ω γκρατέν) {άκλ.} 1. τρό-

πος παρασκευής φαγητών, συνήθ. στον φούρνο, µε άσπρη σάλτσα 
(µπεσαµέλ) και αβγά 2. (ως επίθ.) (φαγητό) που έχει µαγειρευτεί µε 
τον παραπάνω τρόπο: µακαρόνια ~. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. au gratin < gratin «υπόλειµµα φαγητού, κρούστα» < 
gratter «αποξέω» (< φρανκον. *kratton)]. ογκώδης, -ης, -ες [αρχ.] 
{ογκώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών ογκωδέστερος, -ατός} 1. αυτός που 
έχει µεγάλο όγκο, που καταλαµβάνει πολύ χώρο: ~ τόµος | 
βιβλιογραφία | έπιπλο | δέµα ΣΥΝ. ευµεγέθης ΑΝΤ. ισχνός 2. (µτφ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη λεπτότητας και κοµψότητας 
ΣΥΝ. χοντροκοµµένος, άκοµψος, άχαρος ΑΝΤ. λεπτός, αβρός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. όγκωµα (το) [µτγν.] {ογκώµ-ατος | -ατα, -
άτων) ΑΝΑΤ. παθολογική 
προεξοχή ιστού: αυχενικό | ινιακό | µετωπιαίο | βρεγµατικό ~. 
ογκώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ογκώ-θηκα, -µένος} αυξάνω σε όγκο ΣΥΝ. 
µεγαλώνω, µεγεθύνοµαι, εκτείνοµαι ΑΝΤ. µικραίνω, περιορίζοµαι, συ-
στέλλοµαι, συρρικνώνοµαι. Επίσης (λογιότ.) ογκούµαι [αρχ.] {-ού-
σαι...}. —όγκωση (η) [αρχ.], ογκωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός, πληρώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όγκοΰµαι (-όο-) < όγκος]. -ογλου κ. -ογλου κατάληξη 
νεοελληνικών επωνύµων µικρασιατικής, κατά κανόνα, προέλευσης: 
Παπάζ-ογλου, Εφραίµ-ογλου.    ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταγωγή. 
[ΕΤΥΜ. Επίθηµα κυρίων ονοµάτων, που προέρχεται από το τουρκ. -
oglu (< ogul «γυιος»), το οποίο φέρουν Έλληνες κυρ. µικρασιατικής 
καταγωγής και απαντά τόσο σε τουρκικής όσο και σε άλλης αρχής 
επώνυµα (λ.χ. Τερζ-όγλου < τουρκ. terzi «ράφτης», Μουράτ-ογλου < 
τουρκ. murât «επιθυµία», αλλά και Κώστ-ογλου, Ιορδάν-ογλου). Μετά 
το προσφυγικό κύµα των αρχών τού 20ού αι. αρκετοί Έλληνες αντι-
κατέστησαν το επίθηµα -ογλου µε το (λατ. αρχής) -(ό)πουλος ή το 
(λόγ.) -ίδης, λ.χ. Τερζόγλου → Τερζ-όπουλος, Ψάλτογλου → Ψαλτ-ίδης 
κΑ.]. οδαλίσκη (η) {σπάν. οδαλίσκων) (λόγ.) η σκλάβα στο χαρέµι 
Οθωµανού ηγεµόνα. 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού γαλλ. odalisque < τουρκ. odalik «η θαλαµηπό-
λος» < oda «δωµάτιο» (> οντάς, ο)]. Ο.∆.∆.Ε.Π. (ο) Οργανισµός 
∆ιοικήσεως και ∆ιαχειρίσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας. Ο.∆.∆.Υ. 
(ο) Οργανισµός ∆ιαχειρίσεως ∆ηµοσίου Υλικού. όδευµα (το) [µτγν.] 
{οδεύµ-ατος | -ατα, -άτων} (α) ΣΤΡΑΤ. (σε οχυρωµατικά έργα) η 
σήραγγα ή η τάφρος που χρησιµοποιούν οι στρατιώτες ως δίοδο (β) 
(γενικότ.) διόδοι διαφυγής σε µεγάλες εγκαταστάσεις. όδευση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. (λόγ.) η πορεία προς 
συγκεκριµένο τόπο 2. ΣΤΡΑΤ. (α) η πορεία στρατιωτικών δυνάµεων 
µέσω οδευµάτων (β) η διάνοιξη οδευµάτων σε περίπτωση πολιορκίας 
3. δίοδος διαφυγής σε µεγάλες εγκαταστάσεις, π.χ. αεροδρόµια 4. 
ΤΟΠΟΓΡ. η µέθοδος προσδιορισµού των γεωγραφικών συντεταγµένων 
διαδοχικών σηµείων τής επιφάνειας τής Γης. οδεύω ρ. αµετβ. 
{όδευσα} (λόγ.) 1. (α) βαδίζω προς συγκεκριµένο τόπο ΣΥΝ. 
πορεύοµαι (β) (για διαδικασία που βρίσκεται στον δρόµο για την 
ολοκλήρωση της) κατευθύνοµαι: το ζήτηµα οδεύει προς την οριστική 
λύση του || τα πράγµατα οδεύουν προς µια νέα κατάσταση 2. ΦΥΣ. 
οδεύον κύµα κύµα που µεταδίδεται στον χώρο ΣΥΝ. τρέχον. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ < αρχ. οδεύω < οδός]. οδήγηση (η) [µτγν.] {-
ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να οδηγεί κανείς (κάτι/κάποιον) 2. 
(συνήθ. ειδικότ.) το να οδηγεί κανείς αυτοκίνητο, όχηµα: άδεια 
οδηγήσεως αυτοκινήτου | µοτοποδηλάτου || προσεκτική | γρήγορη | 
επιθετική ~. Επίσης οδήγηµα (το). οδηγητής (ο) αυτός που καθοδηγεί, 
που κατευθύνει προς την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου σκοπού: 
πολιτικός ~ ΣΥΝ. καθοδηγητής, ινστρούχτορας. 

[ΕΤΥΜ < µτϊν- όδηγητήρ, -ήρος < αρχ. οδηγώ]. οδηγητικός, -ή, -ό 
[µτγν.] αυτός που είναι ικανός ή κατάλληλος να 
οδηγεί ΣΥΝ. καθοδηγητικός. οδηγήτρια (η) [µτγν.] (οδηγητριών) 1. 
γυναίκα που οδηγεί κάποιους προς ορισµένη κατεύθυνση 2. (µε κεφ.) 
(α) ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τής Παναγίας: Παναγία η - (β) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
αγιογραφική παράσταση τής Θεοτόκου, η οποία µε το αριστερό της 
χέρι κρατά τον Χριστό βρέφος και τον δείχνει µε το δεξί, οδηγώντας 
τους πιστούς προς Αυτόν · 3. η επιφάνεια πάνω στην οποία ολισθαίνει 
µηχανικό εξάρτηµα ΣΥΝ. ολκός. Επίσης (λαϊκ.) οδηγήτρα (σηµ. 1, 2). 
οδηγία (η) (οδηγιών) (συνήθ. στον πληθ.) 1. η υπόδειξη που απευθύ- 

νεται σε κάποιον για το πώς πρέπει να ενεργήσει: του έδωσα οδηγίες 
πώς να συναρµολογήσει το µηχάνηµα || οδηγίες προς ναυτιλλοµέ-νους 
|| ταξιδιωτική οδηγία (βλ. λ. ταξιδιωτικός)· ΦΡ. οδηγίες χρήσεως οι 
γραπτές πληροφορίες που περιγράφουν πώς πρέπει να χρησι-
µοποιηθεί συγκεκριµένο αντικείµενο: ~ φαρµάκου | µηχανήµατος 2. 
η δεσµευτική υπόδειξη ανωτέρου προς κατώτερο: οι ~ που έχω από 
τον διευθυντή µου είναι να µην αφήσω κανέναν να τον δει ΣΥΝ. εντολή 
3. ΝΟΜ. (κοινοτική) οδηγία πράξη τού Συµβουλίου ή τής Επιτροπής τής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την οποία ζητείται από το κράτος-µέλος 
προς το οποίο απευθύνεται να θεσπίσει ή να τροποποιήσει εθνική νο-
µοθεσία εντός τακτής προθεσµίας για την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται σε αυτήν, χωρίς να το δεσµεύει ως προς τα µέσα µε τα 
οποία θα την πραγµατοποιήσει· αποτελεί πηγή τού παράγωγου κοι-
νοτικού δικαίου ΣΥΝ. ντιρεκτίβα. [ΕΤΥΜ < µτγν. οδηγία < οδηγός], 

οδηγισµός (ο) διεθνής οργάνωση νεότητας, παλαιότ. µόνο κοριτσιών, 
που αποσκοπεί στην ανάπτυξη τής προσωπικότητας και τη δη-
µιουργική αξιοποίηση τού ελεύθερου χρόνου µέσα από αυτοδιοικού-
µενες οµάδες. 

οδηγός (ο/η) 1. αυτός που οδηγεί όχηµα: προσεκτικός | έµπειρος ~ || ~ 
IX. αυτοκινήτου | ταξί | λεωφορείου | άµαξας || σχολή οδηγών || εξέταση 
των υποψηφίων ~ ΣΥΝ. (γαλλ.) σοφέρ · 2. αυτός που προπορεύεται, 
δείχνοντας τον δρόµο στους άλλους: για να φτάσεις στην κορυφή τού 
βουνού, χρειάζεσαι ~ 3. αυτός που δείχνει σε άλλους πώς πρέπει να 
πράξουν: αυτός υπήρξε ο ~ µας στον αγώνα µας 4. το πρόσωπο που 
συνοδεύει εκδροµείς (εκ µέρους ταξιδιωτικού γραφείου), για να τους 
δείξει τα αξιοθέατα και γενικότ. για να τους προσφέρει βοήθεια σε 
ό,τι χρειαστούν: ο ~ ενός τουριστικού γκρουπ ΣΥΝ. ξεναγός 5. ΣΤΡΑΤ. 
αυτός που τοποθετείται πρώτος σε γυµναστική ή στρατιωτική 
παράταξη 6. ΝΑΥΤ. το πλοίο που τίθεται επί κεφαλής ναυτικού 
σχηµατισµού 7. (γενικότ.) οτιδήποτε µπορεί να καθοδηγήσει, να 
κατευθύνει: η γνώση είναι χρήσιµος ~ τού ανθρώπου 8. (α) βιβλίο που 
περιέχει χρήσιµες πληροφορίες: ~ µαγειρικής | υπηρεσιών τού ∆ηµο-
σίου | νυχτερινής διασκέδασης || πολυσέλιδος ~ αγορών (µε κατα-
στήµατα και προϊόντα) (β) χρηστικό έντυπο ή φυλλάδιο, στο οποίο 
περιγράφεται ένας χώρος ή µία χώρα και το οποίο απευθύνεται σε 
ταξιδιώτες: τουριστικός ~|| ~ τής αρχαίας Αγοράς | τού Βυζαντινού 
Μουσείου 9. ΠΛΗΡΟΦ. συσκευή ενσωµατωµένη στον υπολογιστή, η 
οποία εκτελεί ανάγνωση από και εγγραφή σε µαγνητικούς οπτικούς 
δίσκους, µαγνητικές ταινίες κ.λπ. · 10. (α) µέλος κλάδου τού οδηγι-
σµού ο οποίος περιλαµβάνει παιδιά ηλικίας 11 έως 14 ετών (β) Με-
γάλος Οδηγός µέλος κλάδου τού οδηγισµού ο οποίος περιλαµβάνει 
παιδιά ηλικίας 15 έως 17 ετών (βλ. λ. οδηγισµός) · 11. µεταλλική, ξύ-
λινη ή πλαστική επιµήκης κατασκευή, συχνά µε εσωτερική αύλακα, 
η οποία επιτρέπει να σύρεται παράθυρο, κουρτίνα κατά µήκος τής 
πόρτας κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οδηγός < αρχ. οδηγώ (υποχωρητ.). Στη σηµ. τού χειρι-
στή οχήµατος η λ. αποδίδει το γαλλ. conducteur, ενώ η σηµ. «ξενα-
γός» αποδίδει το γαλλ. guide. Στην πληροφορική ο όρος αποδίδει το 
αγγλ. (disk) drive]. 

οδηγώ ρ. µετβ. (οδηγείς... | οδήγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. χει-
ρίζοµαι και κινώ (όχηµα): ~ αυτοκίνητο | λεωφορείο | µοτοσυκλέτα | 
άµαξα || απαγορεύεται να οδηγείς µεθυσµένος 2. δείχνω τον δρόµο σε 
(κάποιον), κατευθύνω προς ορισµένη κατεύθυνση: τους οδήγησε µέ-
σα από ένα άγνωστο µονοπάτι στην κρυψώνα || συνελήφθη και οδη-
γήθηκε στον εισαγγελέα || (µτφ.) αυτές οι επιλογές µάς οδηγούν σε 
εκλογική ήττα || (κ. µεσοπαθ.) η επιχείρηση οδηγείται σε χρεωκοπία 3. 
υποδεικνύω σε (κάποιον) τρόπο δράσεως και συµπεριφοράς: ο σοφός 
δάσκαλος οδηγούσε τους νέους µε το παράδειγµα του στην αρετή 
ΣΥΝ. καθοδηγώ 4. χρησιµεύω (ως ίχνος, ένδειξη κ.λπ.) για να βρει 
κάποιος κάτι: τα αποτυπώµατα θα µας οδηγήσουν στον δράστη 5. 
ωθώ, κάνω κάποιον να ενεργεί µε ορισµένο τρόπο: τι τον οδήγησε στο 
έγκληµα; || (κ. µεσοπαθ.) δρουν οδηγούµενοι από την επιθυµία τής 
προβολής 6. (+σε) (α) καταλήγω κάπου: πού οδηγεί αυτός ο δρόµος; 
ΦΡ. όλοι οι δρόµοι οδηγούν στη Ρώµη βλ. λ. Ρώµη (β) έχω ως αποτέ-
λεσµα: η έλλειψη µέτρου οδηγεί στη δυστυχία || οι ιδεολογικές δια-
φορές τους οδήγησαν στη ρήξη. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. οδηγώ (-έω) < οδός + -ηγώ < άγω (µε έκταση τού αρχι-
κού φωνήεντος εν συνθέσει). Η σηµ. «χειρίζοµαι όχηµα» αποδίδει το 
γαλλ. conduir]. 

Οδησσός (η) πόλη τής Ουκρανίας και σηµαντικό λιµάνι τού Εύξεινου 
Πόντου, µε σηµαντική ελληνική παρουσία στο παρελθόν.   — 
Οδεσσίτης (ο), Οδεσσίτισσα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, 
προελλην. τοπωνύµιο]. 

Ο.∆.Ι.Ε. (ο) Οργανισµός ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος. 
Οδικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις οδούς, τους δρό-
µους, καθώς και µε την κίνηση σε αυτούς: ~ συγκοινωνίες | κόµβος | 
συµπεριφορά | αρτηρία | ατύχηµα- ΦΡ. (α) Κώδικας Οδικής Κυκλο-
φορίας (Κ.Ο.Κ.) βλ. λ. κυκλοφορία (β) οδικό δίκτυο το σύνολο των 
δρόµων πόλης ή χώρας: τοπικό | επαρχιακό | εθνικό - (γ) οδική ασφά-
λεια η ασφάλεια κατά τη µετακίνηση µε όχηµα σε δρόµους (δ) οδική 
απόσταση η χερσαία απόσταση ενός τόπου από άλλον µε βάση το 
µήκος τού δρόµου που τους συνδέει (ε) οδικός δείκτης βλ. λ. δείκτης 
2. ΤΕΧΝΟΛ. οδικός επιλογέας ειδική συσκευή που χρησιµοποιείται στα 
αυτόµατα τηλεφωνικά κέντρα και λειτουργεί µε την επενέργεια 
ηλεκτρικών παλµών µε εξερεύνηση επιλέγει την αντίστοιχη οµάδα 
γραµµών, δηµιουργώντας ταυτόχρονα επαφή µε το κύκλωµα που είναι 
ελεύθερο. — οδικώς επίρρ. οδογέφυρα (η) [1888] {οδογεφυρών} η 
γέφυρα που είναι κατασκευασµένη πάνω από εδαφικό κοίλωµα και η 
οποία εξασφαλίζει την κί- 
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νηση πεζών και οχηµάτων. 
οδογράφος (ο) το οδόµετρο (βλ.λ., σηµ.1). [ΕΤΥΜ 

Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. odograph]. 
οδοδείκτης (ο) [µεσν.] {οδοδεικτών} η πινακίδα που βρίσκεται το-

ποθετηµένη σε δρόµους και δείχνει τις κατευθύνσεις και τις χιλιοµε-
τρικές αποστάσεις προς τις κοντινότερες ή σηµαντικότερες τοποθε-
σίες (πόλεις και χωριά) ΣΥΝ. οδόσηµο. ✈  ΣΧΟΑΙΟ λ. οδός, παροιµία; 

οδοιπορία (η) → οδοιπορώ 
οδοιπορικό (το) [µτγν] 1. η λεπτοµερής και συνήθ. λογοτεχνική πε-

ριγραφή οδοιπορίας ή ταξιδιού 2. (µτφ.) η περιοδεία σε έναν τόπο, 
που έγινε για τη συγκέντρωση και τη µελέτη υλικού: µουσικό ~ στη 
Μακεδονία και την Ήπειρο (µε µουσική και τραγούδια αυτών των 
περιοχών) 3. η χαρτογραφική απεικόνιση τής πορείας που διανύθηκε 
από τοπογράφο ή εξερευνητή · 4. οδοιπορικά (τα) το ποσό που ανα-
γνωρίζεται σε κάποιον (συνήθ. καταβάλλεται ως αποζηµίωση) ως δα-
πάνη µετακινήσεως του (π.χ. για αθλητές, στρατιώτες, υπαλλήλους 
σε αποστολή κ.λπ.). 

οδοιπορικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την οδοιπορία ή 
τον οδοιπόρο. 

οδοιπορικώς επίρρ. [µτγν.] µε οδοιπορία, όπως περπατά κανείς στον 
δρόµο· ΦΡ. ΣΤΡΑΤ. οδοιπορικώς, µαρς! ως στρατιωτικό παράγγελµα, 
µε το οποίο διατάσσεται στρατιωτική φάλαγγα να βαδίσει µε χαλα-
ρό, µη στρατιωτικό βηµατισµό. 

οδοιπόρος (ο) ο άνθρωπος που διανύει µεγάλη απόσταση πεζός, που 
ταξιδεύει χωρίς όχηµα- ΦΡ. ασθενής και οδοιπόρος αµαρτίαν ουκ 
έχει βλ. λ. αµαρτία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός, αεροπορία. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
οδοιπόρος < οδοί (αρχαιότατη τοπική πτώση τού ουσ. οδός ) + πόρος. 
Η τοπική πτώση χρησιµοποιείται για µετρικούς λόγους αντί τού 
αναµενόµενου *οδο-πόρος, προκειµένου να αποφευχθούν οι 
αλλεπάλληλες βραχείες συλλαβές], 

οδοιπορώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {οδοιπορείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
βαδίζω δρόµο µακρύ και ενδεχοµένως κουραστικό, ταξιδεύω χωρίς 
όχηµα. — οδοιπορία (η) [αρχ.]. 

οδοκαθαριστής (ο) [1892], οδοκαθαρίστρια (η) {οδοκαθαρι-στριών} 
υπάλληλος δήµου ή κοινότητας ο οποίος εργάζεται στην υπηρεσία 
καθαριότητας των δρόµων. 

οδοµαχία (η) [1890] {οδοµαχιών} η ένοπλη σύγκρουση που λαµβάνει 
ώρα σε κατοικηµένες περιοχές ανάµεσα σε αντιµαχόµενες οµάδες. 
ίοµετρία (η) {οδοµετριών} ο υπολογισµός µε οδόµετρο των απο-
στάσεων που διανύονται από όχηµα ή πεζό στην ξηρά.  — οδοµε-
τρικός,-ή, -ό [1852]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
odométrie]. 

οδόµετρο (το) [µτγν.] (οδοµέτρ-ου | -ων} 1. το όργανο µε το οποίο 
υπολογίζονται οι αποστάσεις που διανύονται από όχηµα ή πεζό στην 
ξηρά 2. το όργανο που χρησίµευα στη µέτρηση των στροφών τροχού 
ή άξονα µεταδόσεως τής κίνησης σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα. 

οδονοµία (η) [1898] {οδονοµιών} η µέριµνα για την καθαριότητα των 
δρόµων και τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. 

οδοντάγρα (η) ΙΑΤΡ. οδοντιατρικό εργαλείο σε σχήµα πένσας, το 
οποίο χρησιµεύει στην εξαγωγή δοντιών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όδοντ(ο)- + άγρα «κυνήγι, σύλληψη», πβ. κ. αρχ. πυρ-
άγρα, ποδ-άγρα, κρε-άγρα κ.ά.]. 

οδονταλγία (η) {οδονταλγιών} (λόγ.) ο πόνος των δοντιών ΣΥΝ. πο-
νόδοντος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < όδοντ(ο)- + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 

οδοντιατρείο (το) [1894] το ιατρείο τού οδοντιάτρου. 
οδοντιατρική (η) [1891] η επιστήµη που ασχολείται µε την πρόληψη 

και τη θεραπεία των νόσων των δοντιών και των ιστών στους οποί-
ους αυτά στηρίζονται. 

οδοντιατρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την οδοντιατρική ή τον 
οδοντίατρο: ~ σύλλογος | εργαλεία | σχολή. 

οδοντίατρος (ο/η) {οδοντιάτρ-ου | -ων, -ους} ο/η γιατρός που είναι 
ειδικευµένος στην υγιεινή και τη θεραπευτική των παθήσεων των δο-
ντιών και τού στόµατος. Επίσης (καθηµ.) οδοντογιατρός. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. dentiste]. 

οδοντίατρος - οδοντογιατρός. Όταν οι ξένοι (οι Γάλλοι αρχικά) 
έπλασαν τον όρο dentiste, ήδη από το 1735, για να δηλώσουν αρχι-
κά τον πρακτικό οδοντογιατρό (κουρέα συνήθ., που έκανε και εξα-
γωγές δοντιών!) και, εν συνεχεία, τον επιστήµονα οδοντίατρο, οι 
Έλληνες αποδώσαµε (το 1833) τον όρο µε τη λ. οδοντιστής, η 
οποία δεν επικράτησε, o Κοραής, γιατρός ο ίδιος, προέτεινε (το 
1816) τη λ. οδοντοϊατρός, για το οποίο παρατηρεί ο Στ. Κουµα-
νούδης (Συναγωγή Νέων Λέξεων...): «τούτο το όν. έπεκράτησεν 
αντί του ξενικώς ήχοϋντος όδοντιστής». Αργότερα πλάστηκε και ο 
τ. οδοντίατρος, ορθότερος και κατά το ότι παρέκαµπτε τη χα-
σµωδία -οϊ- και ότι ως σύνθετο αναβίβαζε κανονικά τον τόνο (πβ. 
αρχ. κτηνίατρος, φιλίατρος, αρχίατρος κ.ά.). Η λ. εντάχθηκε και 
συναποτέλεσε το σύστηµα των συνθέτων τού ιατρός: παιδίατρος, 
οφθαλµίατρος, ψυχίατρος, κτηνίατρος, σχο-λίατρος, νοµίατρος, 
αρχίατρος, αστίατρος, επίατρος, υπίατρος, αν-θυπίατρος κ.ά. Με 
εξαίρεση το οδοντογιατρός (που είναι, όπως είπαµε, των χρόνων 
τού Κοραή), τα σύνθετα µε τη λ. γιατρός σχηµατίστηκαν ως 
«χαλαρά σύνθετα» (χωρίς αναβιβασµό τού τόνου) µε σκωπτική ή 
µειωτική σηµασία: τρελογιατρός, ψευτογιατρός, χαζογιατρός, 
φτωχογιατρός, µικρογιατρός κ.τ.ό. 

οδοντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα δόντια: ~ νεύ-
ρα | αναισθησία | ανωµαλίες 2. ΙΑΤΡ. οδοντική πλάκα βλ. λ. πλάκα 3. 
ΓΛΩΣΣ. οδοντικό σύµφωνο το καθένα από τα σύµφωνα τ, δ, o και ντ, 

τα οποία προφέρονται µε την επαφή τού πρόσθιου µέρους τής γλώσ-
σας µε τα άκρα των πρόσθιων δοντιών. 

οδοντίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. η κύρια συστατική ουσία των δο-
ντιών, πλούσια σε άλατα ασβεστίου, η οποία παρουσιάζει σκληρό-
τητα µεγαλύτερη των οστών αλλά µικρότερη τής αδαµαντίνης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dentine], 

οδοντο- κ. οδοντο- κ. οδοντ- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι 
σχετίζεται µε το δόντι: οδοντο-λογία, οδοντο-τεχνίτης, οδοντ-ιατρείο, 
οδοντό-βουρτσα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οδούς | οδών, -όντος, εκ των οποίων ο τ. οδών θεωρεί-
ται αρχικός, ενώ ο τ. οδούς σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς µετο-
χές τού τ. δι-δούς. Για τον τ. οδών, όδόντ-ος έχουν προταθεί οι εξής 
δύο ετυµολογίες: (α) ό-δών < ό- προθεµ. + θ. δόν-τ-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *dent- «δόντι», πβ. σανσκρ. dan (αιτ. dântam), λατ. dens, dentis, 
γαλλ. dent, ισπ. diente, ουαλ. dant, αρχ. γερµ. zand (> γερµ. Zahn), 
αγγλ. tooth κ.ά. (β) όδ-ών, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικοπ. 
µτχ. τού ρ. έδω «τρώγω» (για το οποίο βλ. λ. έδεσµα) µε αντιπροσώ-
πευση όδ- είτε λόγω ετεροιώσεως είτε λόγω αφοµοιώσεως (όδ-όντ-
ες)]. 

οδοντόβουρτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρή βούρτσα, η οποία είναι 
ειδικά κατασκευασµένη για τον καθαρισµό των δοντιών. 

οδοντογιατρός (ο/η) → οδοντίατρος 
οδοντογλυφίδα (η) 1. λεπτό στέλεχος (συνήθ. ξύλινο), που είναι 

αιχµηρό στις άκρες του και χρησιµεύει στον καθαρισµό των µεσοδο-
ντίων διαστηµάτων από τα υπολείµµατα των τροφών 2. (µτφ.-σκωπτ. 
ως χαρακτηρισµός για πρόσ.) ο υπερβολικά λεπτός, αδύνατος. 
[ΕΤΥΜ < οδοντο- + γλυφίς (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Zahnstocher]. 

οδοντογονία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. οδοντοφυΐα (βλ.λ.). Επίσης οδο-
ντογένεση 
[ΕΤΥΜ. < οδοντο- + -γονία < γόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
odontogeny], 

θδοντογραµµα (το) {οδοντογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} η αναπαρά-
σταση σε χαρτί των δοντιών κάποιου µε όλα τους τα προβλήµατα· 
χρησιµεύει ιδιαίτ. στην ιατροδικαστική για ταυτοποίηση θυµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. odontogramme]. 

οδοντογραφία (η) {οδοντογραφιών} η περιγραφή των δοντιών βάσει 
επιστηµονικών δεδοµένων. — οδοντογραφικός, -ή, -ό. [EÎYM 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. odontography]. 

οδοντοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {οδοντοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
αυτός που έχει τη µορφή δοντιού, που θυµίζει δόντι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
-ης. -ες- 

οδοντοθεραπεια (η) [1889] {οδοντοθεραπειών} (λόγ.) η θεραπεία των 
χαλασµένων δοντιών. — οδοντοθεραπευτικός, -ή, -ό [1891]. 

οδοντόκρεµα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} η οδοντόπαστα (βλ.λ.). 
οδοντολαβιδα (η) το οδοντιατρικό εργαλείο που χρησιµοποείται σε 

διάφορες οδοντικές εργασίες κατά τη θεραπεία των δοντιών και ιδ. 
στην απόθεση φαρµάκου µέσα στην κοιλότητα χαλασµένου δοντιού. 

οδοντοπαθεια (η) {οδοντοπαθειών} κάθε νόσος που προσβάλλει τα 
δόντια. 
[ΕΤΥΜ < οδοντο- + -πάθεια < πάσχω (πβ. αρχ. παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. odontopathy]. 

οδοντόπαστα (η) [1898] {χωρ. γεν. πληθ.) ηµίρρευστο φαρµακευτικό 
παρασκεύασµα (πάστα), που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό και 
την υγιεινή των δοντιών και τού στόµατος ΣΥΝ. οδοντόκρεµα. 

οδοντόπονος (ο) → πονόδοντος 
οδοντοπροοθετικη (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής οδοντιατρικής που έχει ως 

αντικείµενο την εφαρµογή τεχνητών υποκατάστατων στη θέση 
δοντιών και ιστών που λείπουν. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. prosthodontics (µε αντιµετάθεση 
των δύο συνθετικών)]. 

οδοντοπρόφερτος, -η, -ο [1852] αυτός που προφέρεται, αρθρώνεται 
µε τη βοήθεια των δοντιών: - σύµφωνα ΣΥΝ. οδοντόφωνος, οδο-
ντικός. 

οδοντοστοιχία (η) [1891] {οδοντοστοιχιών} η σειρά των δοντιών, 
όπως είναι διατεταγµένα στην άνω και κάτω γνάθο ΣΥΝ. µασέλα- ΦΡ. 
τεχνητή οδοντοστοιχία το σύνολο των τεχνητών δοντιών, τα οποία 
κατασκευάζονται από ειδικό υλικό, στερεώνονται σε κατάλληλη βά-
ση και αντικαθιστούν τα φυσικά δόντια ΣΥΝ. µασέλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
στοίχος. [ΕΤΥΜ. < οδοντο- + -στοιχία < στοίχος «σειρά, γραµµή» 
(βλ.λ.)]. 

οδοντοστοµατολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής οδοντια-
τρικής που µελετά τη φυσιολογία και την παθολογία τού στόµατος 
και των δοντιών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
odontostomatologie]. 

οδοντοτεχνικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την οδοντοτε-χνία 
2. οδοντοτεχνική (η) το σύνολο των µεθόδων κατασκευής τεχνητών 
δοντιών και οδοντοστοιχιών. 

οδοντοτεχνίτης  (ο)  {οδοντοτεχνιτών}, οδοντοτεχνίτρια  (η) 
{οδοντοτεχνιτριών} πρόσωπο ειδικευµένο στην κατασκευή τεχνητών 
δοντιών ή οδοντοστοιχιών. — οδοντοτεχνία (η). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Zahntechniker]. 

οδοντοφατνιακός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τα φατνία των 
δοντιών: ~ λοίµωξη | κοκκίωµα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
dentoalveolar]. 

οδοντοφόρος, -α, -ο 1. αυτός που έχει δόντια 2. ΖΩΟΛ. οδοντοφόρο 
(το) η µικρή προεξοχή που βρίσκεται στο στόµα των µαλακίων και 
φέρει µικροσκοπικά δόντια. [ΕΤΥΜ. < οδοντο- + -φόρος < φέρω]. 

οδοντοφυΐα (η) {σπάν. οδοντοφυϊών} η βαθµιαία εµφάνιση των δο- 

ί 
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ντιών στις φατνιακές αποφύσεις των γνάθων, η οποία συντελείται στη 
βρεφική και την πρώτη παιδική ηλικία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ- < όδοντοφυώ (-έω) < όδοντο- + -φυώ < -φυής < φύω | -οµαι 
(βλ.λ.)]. 

οδοντοφωνος, -η, -ο [1874] ο οδοντοπρόφερτος (βλ.λ.). 
οδόντωµα (το) [1870] {οδοντώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τµήµα οδοντωτού 

τροχού που προεξέχει ανάµεσα σε δύο εντοµές ΣΥΝ. δόντι 2. προεξέχον 
τµήµα ξύλινων, µαρµάρινων ή µεταλλικών εξαρτηµάτων, που επιτρέπει τη 
µεταξύ τους σύνδεση 3. η προεξοχή τοίχου που βρίσκεται κάτω από το 
πάτωµα και η οποία στηρίζει τα δοκάρια που το υποβαστάζουν 4. ΙΑΤΡ. 
καλοήθης όγκος που αποτελείται από ιστό και αναπτύσσεται είτε στη θέση 
τού δοντιού κατά την αρχική του έκφυ-ση είτε στα ούλα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. odontome, dentome]. 

οδόντωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις κ. ώσεων} 1. η εµφάνιση των πρώτων 
δοντιών στον άνθρωπο ΣΥΝ. οδοντοφυΐα 2. ΒΙΟΛ. το σύνολο των δοντιών που 
υπάρχουν στο στόµα ανθρώπου ή ζώου σε δεδοµένη στιγµή · 3. (α) το σύνολο 
των εντοµών και των προεξοχών, µε τις οποίες γίνεται δυνατή η σύνδεση 
µεταλλικών ή άλλων αντικειµένων (β) ΤΕΧΝΟΛ. το σύνολο των διαδοχικών 
εγκοπών και των προεξοχών µεταλλικού τροχού ΣΥΝ. γρανάζια 4. οδόντωση 
ακτής το σύνολο των διαδοχικών προεξοχών προς τη θάλασσα, που εµφανίζει 
µια ακτή 5. οδόντωση γραµµατοσήµου το σύνολο των µικρών προεξοχών που 
µοιάζουν µε δοντάκια και καλύπτουν την περιφέρεια τού γραµµατοσήµου. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dentition]. 

οδοντωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που εµφανίζει εγκοπές, ανάµεσα στις οποίες 
προβάλλουν οδοντοειδείς προεξοχές: - τροχός | ταινία' ΦΡ. οδοντωτός 
(σιδηρόδροµος) ο σιδηρόδροµος που κινείται µε τη βοήθεια τρίτης, οδοντωτής 
τροχιάς. 

οδοποιία (η) [αρχ.] {σπάν. οδοποιιών} 1. η κατασκευή δρόµων 2. (συνεκδ.) ο 
επιστηµονικός τεχνολογικός κλάδος που ασχολείται µε τη µελέτη και την 
εκτέλεση έργων κατασκευής δρόµων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 

οδοποιός (ο) [αρχ.] ο µηχανικός που έχει ειδικευτεί στη χάραξη και την 
κατασκευή δρόµων. 

οδός (η) 1. (λόγ.-επίσ.) η λωρίδα εδάφους µε κατάλληλο υπόστρωµα και 
σήµανση, που επιτρέπει τη χερσαία επικοινωνία, τη µετακίνηση οχηµάτων, 
πεζών και εµπορευµάτων: αγροτική | εθνική | επαρχιακή ~ || η ~ Σταδίου || ~ 
ταχείας κυκλοφορίας ΣΥΝ. δρόµος (πβ. λ. δρόµος, λεωφόρος, σοκάκι, στενό)· 
ΦΡ. (λόγ.) (α) καθ' οδόν (καθ' όδόν, Πλάτ. Πολιτεία 435α) κατά τη διάρκεια 
πορείας ή ταξιδιού ή (µτφ.) κατά την πορεία προς την επίτευξη στόχου: θα τα 
συζητήσουµε ~ || (µτφ.) «η χώρα βρίσκεται ~ προς την πολυπόθητη ΟΝΕ» 
(εφηµ.) (β) εν µέση οδώ (εν µέση όδώ) καταµεσής τού δρόµου και κατ' επέκτ. 
µπροστά στα µάτια των περαστικών, όλου τού κόσµου: συνεπλάκησαν ~ 2. ο 
τρόπος επικοινωνίας: εµπορική | ναυτιλιακή ~ 3. (µτφ.) ο τρόπος, η µέθοδος 
που χρησιµοποιεί κανείς, προκειµένου να ενεργήσει: ακολουθεί τη σωστή | 
λανθασµένη ~ ΣΥΝ. µέσον, σύστηµα- ΦΡ. (α) µέση οδός βλ. λ. µέσος (β) οδός 
τής αρετής | τού Κυρίου (Κ.∆., λ.χ. τήν όδόν του Κυρίου, Πράξ. 18, 25) ο 
τρόπος ζωής που είναι σύµφωνος µε τις επιταγές τής ηθικής (γ) (αρχαιοπρ.) 
οδός τής απώλειας (οδός της απώλειας, Ιωάνν. Χρυσοστ. Όµιλ. 44, 3) ο 
τρόπος ζωής που χαρακτηρίζεται από ανηθικότητα, ο έκλυτος βίος (δ) διό τής 
πλαγίας | τεθλασµένης οδού χρησιµοποιώντας µέσον, ακολουθώντας µη 
νόµιµη διαδικασία 4. ΑΝΑΤ. αναπνευστική οδός βλ. λ. αναπνευστικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παροιµία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οδός, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *sed- «πηγαίνω» (που πρέπει 
να διαχωριστεί από τη ρίζα *sed- «κάθοµαι», πβ. εδ-ρα), πβ. σαν-öKp.a-sad- 
«προχωρώ, πλησιάζω», αβεστ. apa-had- «αποµακρύνοµαι, αποσύροµαι», αρχ. 
σλαβ. chodü «βάδισµα, περπάτηµα», ρωσ. chód κ.ά. Παράγ. όδ-ηγώ, όδοι-
πόρος, όδ-εύω, µέθ-οδος, εϊσ-οδος, πρό-οδος, φρούδος (βλ.λ.) κ.ά.]. 

οδός: παράγωγα - σύνθετα. Από τις πιο παραγωγικές λέξεις τής Ελληνικής 
σε όλη τη διαδροµή της είναι η λ. οδός, από τη p. *sed-(έδ-) «πηγαίνω», 
διάφορη τής *sed- (έδ-) «κάθοµαι» (πβ. εδ-ρα, καθ-ίζω < *si-sd-o, έδ-ώλιο, 
εδ-αφος). Ως ά συνθετικό το οδός έδωσε τα: οδοι-πόρος (οδοί-, αρχ. τύπος 
τοπικής πτώσεως), οδ-ηγός (οδός + άγω), οδο-ποιία, οδό-στρωµα | οδό-
στρωση | οδο-στρωτή-ρας, οδό-φραγµα, οδό-σηµο, οδο-δείκτης κ.ά. Ως β' 
συνθετικό το οδός εµφανίζεται στα σύνθετα: άν-οδος, επ-άν-οδος, κάθ-
οδος, είσοδος, έξ-οδος, δι-έξ-οδος (α-διέξοδος), δί-οδος, µέθ-οδος, πρόσ-
οδος, περί-οδος, σύν-οδος, πρό-οδος, πάρ-οδος, έφ-οδος (αντ-έφοδος). Από 
παράγωγα τού οδός ως β' συνθετικού έχουµε τα: πλανόδιος, Εισόδια, 
εφόδια (πολεµοφόδια), διόδια. Το οδός παρήγαγε και το οδεύω («βαδίζω 
προς, πηγαίνω»), από όπου τα µεθ-οδεύω, (ε)ξ-οδεύω, προ-οδεύω, περι-
οδεύω, συν-οδεύω, (ε)σ-οδεύω, εφ-οδεύω, αφ-οδεύω. 

οδοσήµανση (η) {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} η τοποθέτηση οδοδεικτών 
στο οδικό δίκτυο. 

οδόσηµο (το) {οδοσήµ-ου | -ων} ο οδοδείκτης (βλ.λ.).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. signpost]. 

οδόστρωµα (το) [1887] [οδοστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} η ασφαλτοστρωµένη 
επιφάνεια δρόµου, πάνω στην οποία κυκλοφορούν τα οχήµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οδός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Straßenbelag]. 

οδοστρωση (η) [1889] j-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η κάλυψη τής 

επιφάνειας δρόµου µε τα κατάλληλα ανθεκτικά υλικά, η κατασκευή 
οδοστρώµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. οδοστρωτήρας (ο) [1833] 1. το 

αυτοκινούµενο συνήθ. µηχάνηµα, 
που διαθέτει έναν ή περισσότερους µεταλλικούς κυλίνδρους µεγάλης 
διαµέτρου και χρησιµοποιείται στην οδοποιία για την ισοπέδωση 
τού εδάφους- (µτφ. για πρόσ.) 2. αυτός που εξισώνει, ισοπεδώνει τα 
πάντα,  παραγνωρίζοντας  ιδιαιτερότητες,  διακρίσεις  ή  διαφορές 
3. αυτός που ενεργεί µε υπερβολικό δυναµισµό, χωρίς προσοχή και 
λεπτούς χειρισµούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. οδούς (ο) → δόντι οδόφραγµα (το) 

[1863] {οδοφράγµ-ατος | -ατα, -άτων} το πρόχειρο 
και προσωρινό οχυρωµατικό έργο. το οποίο κατασκευάζεται από ετερόκλιτα 
συνήθ. υλικά και τοποθετείται καθέτως σε δρόµο, µε στόχο 

να εµποδιστεί η κυκλοφορία και η διάβαση: οι διαδηλωτές έστησαν πολλά ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. Ο.∆.Π.Ε. (η) Οµοσπονδία ∆ιαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας. 
οδύνη (η) [οδυνών} (λόγ.) 1. ισχυρός ψυχικός πόνος, µεγάλη θλίψη: 
συµµετέχουµε στην ~ τής οικογένειας τού εκλιπόντος ΣΥΝ. λύπη 
2. ΝΟΜ. ψυχική οδύνη µορφή ηθικής βλάβης, συνιστάµενη στον ψυχικό πόνο 
που αισθάνεται το πρόσωπο, όταν προσβληθεί ένα έννοµο αγαθό είτε δικό του 
είτε και τρίτου προσώπου προς το οποίο όµως συνδέεται στενά' για την ψυχική 
οδύνη το δικαστήριο µπορεί, κατά τους όρους τού νόµου, να επιδικάσει 
χρηµατική ικανοποίηση (βλ. κ. ηθική βλάβη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανώδυνος, 
σύνθετος, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ; αρχ. < θ. όδ- (+ επίθηµα -υν-), ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *ed-«τρώγω» (για το οποίο βλ. λ. έδεσµα). Η σηµασιολ. εξέλιξη από 
την αρχική σηµ. «τρώγω» µπορεί να ερµηνευθεί µεταφορικά ως αποτέλεσµα 
τού ότι ο βαθύς πόνος κατατρώγει εσωτερικά τον άνθρωπο και τον φθείρει. 
Παρόµοιου περιεχοµένου είναι λ.χ. η λατ. φρ. τού Οράτιου curae edaces 
«φροντίδες πολυφάγες», καθώς και τα λιθ. édiiótis «βασανίζω», edzióti 
«τρώγω, δαγκώνω». Βλ. κ. οδύροµαι]. οδυνηρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που 
προκαλεί σωµατικό ή ψυχικό πόνο: ~ χειρουργική επέµβαση || ~ χωρισµός | 
µνήµες ΣΥΝ. επώδυνος ANT. ανώδυνος 2. (µτφ.) για κάτι ιδιαίτερα αρνητικό 
για κάποιον: το κόµµα του υπέστη ~ ήττα στις εκλογές || τα αποτελέσµατα τού 
διαγωνισµού τού επεφύλασσαν µια ~ έκπληξη || οι συνέπειες τής επιβολής 
εµπάργκο υπήρξαν οδυνηρές για τον λαό τής χώρας αυτής. — οδυνηρ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜΛ αρχ· < οδύνη + παραγ. επίθηµα -ηρός]. 
οδυρµός (ο) [αρχ.] (λόγ.) το γοερό κλάµα, ο θρήνος- κυρ. στη ΦΡ. κλαυθµός 

και οδυρµός (κλαυθµός και οδυρµός, Κ.∆. Ματθ. 2,18) για πολύ µεγάλο 
θρήνο. 

οδύροµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} κλαίω βγάζοντας δυνατές 
θρηνητικές κραυγές ΣΥΝ. θρηνώ, ολοφύροµαν ΦΡ. (µτφ.) κλαίω και 
οδύροµαι βλ. λ. κλαίω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. όδ- (+ 
επίθηµα -up-), ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ed-«τρώγω» (βλ. λ. έδεσµα). Η λ. 
παρουσιάζει παρόµοιο σχηµατισµό και σηµασιολ. µεταβολή µε τη λ. οδύνη 
(βλ.λ.)]. 

Οδυσσέας (ο) 1. ο οµηρικός βασιλιάς τής Ιθάκης, ήρωας τής Ιλιάδας και 
κεντρικός ήρωας τής Οδύσσειας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης Οδυσσεύς {-έως, -
α}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Οδυσσεύς | Όλυττεύς | Όλισεύς, αγν. ετύµου, προελληνικό 
όνοµα, πιθ. δάνειο ανατολικής (πβ. χεττ. Ul(l)uS) ή µεσογ. προ-ελ., όπως και 
το αντίστοιχο λατ. Ulixes. Στην Οδύσσεια το όνοµα συνδ. παρετυµολογικά µε 
το ρ. όδύσσοµαι «οργίζοµαι, µισώ», όπου ο 'Οδυσσεύς χαρακτηρίζεται ως 
αντικείµενο οργής και µίσους. ∆εν θεωρείται πιθ. η σύνδεση µε το λυδικό 
όνοµα Αίξος, ακόµη δε λιγότερο µε το όνοµα Αυτόλυκος τού παππού του από 
τη µητέρα του]. 

Οδύσσεια (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} 1. οµηρικό έπος, το οποίο αφηγείται τις 
περιπέτειες τού Οδυσσέα από την αναχώρηση του από την Τροία µέχρι την 
άφιξη του στην Ιθάκη και τη µνηστηροφονία 2. (µετωνυµ.) η σειρά 
ταλαιπωριών, περιπετειών και περιπλανήσεων: το ρεπορτάζ αναφέρεται στην ~ 
µιας οµάδας Ασιατών λαθροµεταναστών, από τη στιγµή που έφυγαν από την 
πατρίδα τους ώς την παράνοµη είσοδο τους στη χώρα και τη σύλληψη τους. — 
οδυσσειακός, -ή, -ό [µτγν.]. 

οδωνύµιο (το) (οδωνυµί-ου | -ων) το όνοµα οδού, π.χ. η οδός Σόλωνος. 
[ΕΤΥΜ < οδός + -ωνύµιο < αρχ. ονυµα (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει), αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα, πβ. κ. τοπ-ωνύµιο]. 

O.E. (η) Οµόρρυθµη Εταιρεία (βλ. λ. οµόρρυθµος). 
Ο.Ε.Α.Σ. (ο) Οργανισµός Ελέγχου Αυτοκινητικών Συγκοινωνιών. 
Ο.Ε.Β.Α. (η) Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Αθήνας. 
Ο.Ε.∆.Β. (ο) Οργανισµός Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων (πρώην Ο.Ε.Σ.Β.: 

Οργανισµός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων). 
Ο.Ε.Ε. (ο) Οργανισµός Εργατικής Εστίας. 
Ο.Ε.Κ. (ο) Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας. 
Ο.Ε.Ο.Σ. (ο) Οργανισµός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας. 
Ο.Ε.Σ.Ε. (η) Οµοσπονδία Εκδροµικών Σωµατείων Ελλάδος. 
Ο.Ε.Σ.Φ.Σ. (η) Οικονοµική Εφορία Συγκέντρωσης Φορολογικών Στοιχείων. 
Ο.Ε.Τ.Ο. (η) Οµοσπονδιακή Επιτροπή Τραπεζικών Οργανώσεων. 
Ο.Ε.Τ.Υ. (η) Οµοσπονδιακή Επιτροπή Τραπεζικών Υπαλλήλων. 
Ο.Ε.Φ.Α. (ο) Οργανισµός Ελέγχου Φορτηγών Αυτοκινήτων. 
όζαινα (η) [χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. χρόνια µορφή ρινίτιδας, η οποία προκαλεί έντονη 

δυσοσµία στον βλεννογόνο τής µύτης και συνοδεύεται από µείωση ή απώλεια 
τής όσφρησης. [ΕΤΥΜ µ,τγν. < αρχ. όζω (βλ.λ.)]. 

οζαινικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την όζαινα 2. (για πρόσ.) 
αυτός που πάσχει από όζαινα. 

οζαινώδης, -ης, -ες {οζαινώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που απο- 
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πνέει κακοσµία παρόµοια µε αυτήν που προκαλεί η όζαινα: ~ πλευρίτιδα ΣΥΝ. 
δύσοσµος. 

οζίδιο (το) {οζιδί-ου | -ων} ο µικρός όζος. 
όζον (το) {όζοντος | χωρ. πληθ.} 1. ΧΗΜ. αλλοτροπική µορφή τού οξυγόνου µε 

τρία άτοµα σε κάθε µόριο (χηµικός τύπος: θ3), που απαντά στα ανώτερα 
στρώµατα τής γήινης ατµόσφαιρας (οζοντοσφαιρα) ως αέριο µε κυανό χρώµα 
και δριµεία, διαπεραστική οσµή, έχει δε την ιδιότητα να απορροφά τις 
σκληρές υπεριώδεις ακτινοβολίες, εµποδίζοντας τες να φθάσουν στο έδαφος, 
πράγµα που το καθιστά σηµαντικό για τη διατήρηση τής ζωής στη Γη- 
χρησιµοποιείται για την απολύµανση τού νερού ή τού αέρα, τη σύνθεση 
πολλών οργανικών ενώσεων λόγω των οξιδωτικών του ιδιοτήτων και σε άλλες 
βιοµηχανικές δραστηριότητες 2. ΟΙΚΟΛ. τρύπα τού όζοντος η περιοχή τής 
οζοντόσφαιρας, όπου το όζον έχει καταστραφεί, πράγµα που θέτει σε κίνδυνο 
τη θερµική ισορροπία στη Γη. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γερµ. Ozon < αρχ. όζον, ουδ. µτχ. τού ρ. όζω «βροµώ, 
αναδίδω δυσοσµία» (βλ.λ.)]. 

όζον - ιόν: οζοντοσφαιρα ή οζονοσφαιρα; ιοντόσφαιρα ή ιονό-
σφαιρα; οζοντίζω ή οζονίζω; ιοντίζω ή ιονίζω; Τα όζον και ιόν, ως 
ουσιαστικοποιηµένες µετοχές και τα δύο (το όζον < µτχ. ενεστ. ό όζων, ή 
δζουσα, το όζον τού ρ. όζω· το ιόν < µτχ. ενεστ. ό ίων, ή ίούσα, το ιόν τού 
αρχ. εϊµι), κλίνονται αντιστοίχως το όζον, τού όζοντος και το ιόν, τού 
ιόντος, πράγµα που δηλώνει ότι το θέµα τους (από όπου σχηµατίζονται 
κανονικώς τα παράγωγα και τα σύνθετα) είναι οζοντ- και ιοντ-. Άρα οι 
σωστά σχηµατισµένοι τύποι είναι τα: οζοντ-ό-σφαιρα, οζοντ-ίζω, οζοντ-
ικός, οζοντ-ο-µε-τρικός, που είναι προτιµότερα από τα οζον-ό-σφαιρα, 
οζον-ίζω, οζον-ικός, οζον-ο-µετρικός Οµοίως, όπως έχει από παλιά διδα-
χθεί, τα ιοντ-ό-σφαιρα, ιοντ-ίζω, ιοντ-ικός, ιοντ-ο-µετρικός είναι 
προτιµότερα -ως σωστά σχηµατισµέ\Όΐ τύποι- στη χρήση αντί των ιον-ό-
σφαιρα, ιον-ίζω, ιον-ικός, ιον-ο-µετρικός. Τα οζονοσφαιρα, οζονίζω, 
ιονόσφαιρα, ιονίζω κ.τ.ό. έχουν σχηµατιστεί -σε ξένες γλώσσες- απευθείας 
από το θέµα τής ονοµαστικής. 

οζοντίζω [1876] κ. οζονίζω ρ. µετβ. {οζόντισ-α, -θηκα, -µένος} αποστειρώνω 
(σώµα), διαποτίζοντας µε όζον.   — οζοντισµός κ. οζονι-σµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. όζον. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. osoniser (< osone). Βλ. κ. όζον]. 

οζοντογόνος, -ος, -ο κ. οζονογόνος αυτός που παράγει όζον. -συσκευή. [ΕΤΥΜ. 
< όζον, -ντος + -γόνος (βλ. κ. γόνος)]. 

οζοντοµετρια κ. οζονοµετρια (η) ΧΗΜ. ο ποσοτικός προσδιορισµός τής 
περιεκτικότητας τού αέρα ή τού οξυγόνου σε όζον. — οζο-ντοµετρικός [1887] 
κ. οζονοµετρικός -ή, -ό, οζοντοµετρικά κ. οζονο-µετρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ozonométrie]. 

οζοντόµετρο κ. οζονόµετρο (το) {οζοντοµέτρ-ου | -ων} ΧΗΜ. η συσκευή που 
χρησιµοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισµό τού όζο-Υτος που περιέχεται 
στην ατµόσφαιρα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν όρ., < γαλλ. ozonomètre]. 

οζοντοσφαιρα κ. οζονοσφαιρα (η) περιοχή στα ανώτερα στρώµατα τής γήινης 
ατµόσφαιρας, στην οποία είναι συγκεντρωµένες οι µεγαλύτερες ποσότητες 
όζοντος τού πλανήτη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όζον. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. ozonosphère]. 

όζος (ο) 1. εξογκωµένο τµήµα στελέχους φυτού, από το οποίο φύεται φύλλο ή 
κλαδί 2. το οίδηµα που σχηµατίζουν πάνω σε φυτό έντοµα, µέσα στο οποίο 
εναποθέτουν τα αβγά τους 3. το άγονο µάτι φυτού • 4. το σκληρό όγκωµα που 
σχηµατίζεται στην επιφάνεια παλάµης ή πέλµατος ΣΥΝ. ρόζος, κάλος 5. ΙΑΤΡ. 
σκληρό, ενίοτε ψηλαφητό στρογ-γυλόσχηµο όγκωµα, που είναι δυνατόν να 
εµφανιστεί στο χόριο ή στον υποδόριο ιστό. — (υποκ.) οζίδιο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ó-sd-os < ό- αθροιστ. + -sd-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sed- 
«κάθοµαι» (πβ. εζ-οµαι, βλ. κ. εδ-ρα). Η λ. συνδ. επίσης µε αρµ. ost, γοτθ. 
asts, αρχ. γερµ. ast, καθώς και µε λατ. nidus «φωλιά» (< *ni-zd-us), γαλλ. 
nid]. 

-όζος, -όζα, -όζο κ. -όζικο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων 
και ουσιαστικών που αποδίδουν ξένες λέξεις και που δηλώνουν ιδιότητα: 
φουρι-όζος, βιρτου-όζος, σκερτσ-όζικο. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το ιταλ. -oso (< λατ. -osus) και έχει την 
αφετηρία του σε λ. ιταλ. προελ. ,(λ.χ. φουριόζος < ιταλ. furioso, µαφιόζος < 
ιταλ. mafioso)]. 
οζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µόνο σε ενεστ.} ♦ 1. (αµετβ.) (αρχαιοπρ.) µυρίζω, 

αναδίδω ορισµένη οσµή· (συνήθ.) αποπνέω δυσοσµία ♦ 2. (µετβ.) (+γεν.) 
(µτφ.) αφήνω να διαφανεί, προδίδω: τα γραπτά του όζουν δογµατισµού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όζον. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όζω | όσδω (δωρ.) < *δδ-jω < I.E. *od- «µυρίζω, αναδίδω 
οσµή», πβ. λατ. odor «οσµή» (> γαλλ. odeur), αλβ. amë «δυσοσµία» κ.ά. 
Οµόρρ. ό'ζ-ον, όσ-µή | όδ-µή, -ώδης (βλ.λ.) κ.ά. Βλ. κ. οσφραίνο-µαι]. 

οζώδης , -ης, -ες [µτγν.] {οζώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. (για φυτά) αυτός 
που έχει στην επιφάνεια του όζους: ~ βλαστός 2. ΙΑΤΡ. (για νόσους) αυτός που 
εµφανίζει όζους ή οζίδια: ~ βρογχοκήλη. 

οζώδης , -ης, -ες αυτός που µυρίζει άσχηµα, που αποπνέει δυσοσµία. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < όζω]. 

Ο.Η.Ε. (ο) Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών. 
όθε επίρρ. (λαϊκ.) 1. όπου 2. από όπου. [ΕΤΥΜ. 

µεσν. < αρχ. όθεν]. 
Οθέλλος (ο) (µετωνυµ.) παθολογικά ζηλιάρης εραστής. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 

Othello, ήρωας τής οµώνυµης τραγωδίας τού Σαίξπηρ 

(1604). Το όνοµα πλάστηκε από τον ίδιο τον συγγραφέα, ο οποίος προσέθεσε 
το ιταλ. επίθηµα -elio στο θ. τής λ. Othoman «Οθωµανοί» < αραβ. Uthmän | 
Usman]. 

όθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. από όπου: ο αττικός τύπος τού «λαός» ήταν «λεώς», ~ 
και τα «λεωφόρος» και «λεωφορείο» ΣΥΝ. εξού 2. εποµένως, συνεπώς, κατά 
συνέπεια: σε κάθε κοινωνία προωθείται ένα πρότυπο συµπεριφοράς προς 
µίµηση- ~ το πρότυπο τού σοφού, τού ήρωα, τού αγίου κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
όθεν < δ (ουδ. τής αντων. ό'ς, ή , ό) + -θεν (βλ.λ.)]. 

οθνείος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που ανήκει σε ξένο έθνος: ~ έθιµα | 
παραδόσεις ΣΥΝ. ξένος, αλλοεθνής, αλλότριος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όθνεϊος < 
*δθνος (κατ' αντιδιαστολή προς το επίθ. οικείος), ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. τής λ. 
έθ-νος (βλ.λ.)]. 

οθόνη (η) {οθονών} 1. η λευκή επιφάνεια, πάνω στην οποία προβάλλονται 
εικόνες κινηµατογραφικές ή φωτογραφικές· ΦΡ. (α) µεγάλη οθόνη (ι) η οθόνη 
τού κινηµατογράφου (ii) (συνεκδ.) ο κινηµατογράφος (β) µικρή οθόνη (i) η 
οθόνη τής τηλεόρασης (ii) (συνεκδ.) η τηλεόραση (γ) οθόνη ελένχοιι ο 
καθοδικός σωλήνας παραγωγής εικόνας, που χρησιµοποιείται στους 
τηλεοπτικούς ποµπούς για τον ποιοτικό έλεγχο τής εικόνας (δ) οθόνη 
φθορίζουσα το φθορίζον διάφραγµα, στο οποίο προσπίπτει η ακτινοβολία Χ 
κατά τις ακτινοσκοπήσεις 2. (α) η επιφάνεια τηλεοπτικής συσκευής, πάνω 
στην οποία σχηµατίζεται εικόνα, που δηµιουργείται από καθοδικούς σωλήνες: 
τετράγωνη | επίπεδη | µονοχρωµατική | έγχρωµη ~ || ~ υψηλής ευκρίνειας (β) 
ΠΛΗΡΟΦ. περιφερειακή συσκευή τού Η/Υ, στην οποία εµφανίζονται δεδοµένα 
και επιδεικνύονται οι διάφορες επιλογές 3. (γενικότ.) το µόνιτορ 4. ΝΑΥΤ. το 
ύφασµα µε το οποίο κατασκευάζονται τα ιστία ΣΥΝ. µουσαµάς. 
[ΕΤΥΜ αρλ·; αρχική σηµ. «λεπτό λινό ύφασµα», δάνειο σηµιτ. προελ., πβ. 
εβρ. 'ëtun «αιγυπτιακό λινό», αιγυπτ. idmj «πορφυρό λινό ύφασµα». Μετάφρ. 
δάνεια αποτελούν οι όροι µικρή | µεγάλη οθόνη (< γαλλ. petit | grand écran)]. 

Οθωµανική Αυτοκρατορία (η) ΙΣΤ. τουρκική αυτοκρατορία που ιδρύθηκε υπό 
τη σουλτανική δυναστεία των Οσµάν µε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη· 
περιελάµβανε στα χρόνια τής ακµής της τη σηµερινή Τουρκία, τη Μέση 
Ανατολή, τα Βαλκάνια, µέρος τής Β. Αφρικής, τής σηµερινής Ρωσίας και τής 
Ουγγαρίας· το 1918 κατέρρευσε και ακολούθησε το 1923 η ανακήρυξη τής 
Τουρκικής ∆ηµοκρατίας (βλ. κ. λ. Οθωµανός). 

οθωµανικός, -ή, -ό [1831] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Οθωµανούς ή/και 
την Οθωµανική Αυτοκρατορία: ~ ζυγός | σπουδές | ∆ίκαιο 
2. οθωµανικό (το) (σκωπτ.-οικ.) το πρωκτικό σεξ. 

οθωµανισµός (ο) [1822] η πολιτική πρακτική που υιοθετήθηκε από 
πολλούς πολιτικούς τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και απέβλεπε στη 
συνένωση των διαφόρων λαών της σε µία οθωµανική εθνότητα υπό το 
σκήπτρο τού σουλτάνου. 

Οθωµανός (ο), Οθωµανή (η) 1. Τούρκος που ανήκει στη σουλτανική δυναστεία, 
την οποία ίδρυσε ο Οσµάν ή Οθµάν ΣΥΝ. Οσµανλής 2. (κατ' επέκτ.) κάθε 
Τούρκος κυρ. τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 'Οθωµανός | 
Ότ(ο)µανός < αραβ. Uthmän | Usman, όνοµα τού ιδρυτή τού οθωµανικού 
κράτους Οσµάν (1259-1326)]. 

Όθων (ο) [Όθων-ος, -α} 1. όνοµα Γερµανών ηγεµόνων: ~ ο Μεγαλοπρεπής ή 
Επιφανής 2. βασιλιάς τής Ελλάδος από το 1832 ώς το 1862 
3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Όθωνας. 
[ΕΤΥΜ. Εξελληνισµένη µορφή τού γερµ. ονόµατος Otto < αρχ. γερµ. ot 
«πλούτη, περιουσία». Είναι αξιοσηµείωτο ότι η ίδια ρίζα (ot) αντιστοιχεί 
ετυµολογικά στην αρχ. αγγλ-ead, η οποία αποτελεί και το ά συνθ. τού αγγλ. 
ονόµατος Edward (Εδουάρδος) < ead «πλούτη» + weard «φρουρός, 
φύλακας»]. 

οθωνικός, -ή, -ό [1863] αυτός που σχετίζεται µε τον πρώτο βασιλιά τής 
Ελλάδος Όθωνα (1832-62). Επίσης οθώνειος, -α, -ο [1837]. 

Οθωνοί (οι) νησί των Επτανήσων Β∆. τής Κέρκυρας. [ΕΤΥΜ Η 
ονοµασία οφείλεται στον βασιλιά Όθωνα]. 

οι οριστικό άρθρο —> ο, η, το 
όι επιφών.· για την έκφραση σωµατικού και ψυχικού πόνου: ~! Τι κακό ήταν 

αυτό που πάθαµε! 
-οια [αρχ.] κατάληξη θηλ. ουσιαστικών. 

-ora: ουσιαστικά σε -οια. Παράγωγα ουσιαστικά σε /ia/, προπαροξύτονα 
(τονιζόµενα στην τρίτη συλλαβή), προερχόµενα από θέµατα που περιείχαν 
-ο-, γράφονται µε -Ο!- (-οια) Π.χ. από το θέµα ρο-τού ρέω (πβ. ρό-ος > 
ρους) σχηµατίζονται ουσ. σε -ροια (διάρροια)- από το θ. πλο- τού πλε'ω 
(πβ. πλόος > πλους) σχηµατίζονται ουσ. σε -πλοία (ά-πλοια)- από το θ. νο- 
τού νοώ (πβ. νόος > νους) σχηµατίζονται ουσ. σε -vora (διά-νοια). Τέτοια 
ουσιαστικά σε -οια είναι: -νοια· ά-νοια, αγχί-νοια, αµβλύ-νοια, βραδύ-νοια, 
βαθύ-νοια, διά-νοια, διχό-νοια, έν-νοια, επί-νοια, εύ-νοια, ευρύ-νοια, κρυψί-
νοια, κουφό-νοια, µετά-νοια, µικρό-νοια, οµό-νοια, οξΟ-νοια, περί-νοια, 
πρό-νοια, παρά-νοια, ταχύ-νοια, υπό-νοια- -ροια- αµηνόρροια, εµµηνόρ-
ροια, λογοδιάρ-ροια, λευκόρ-ροια, µηνόρ-ροια, πα-λίρ-ροια, πυόρ-ροια, 
ρινόρ-ροια, σπερµατόρ-ροια, απόρ-ροια, βλεν-νόρ-ροια, γονόρ-ροια, διάρ-
ροια, δακρυόρ-ροια, σιαλόρ-ροια, φυλ-λόρ-pow -πνοια· ά-πνοια, από-πνοια, 
βραδύ-πνοια, δύσ-πνοια, εύ-πνοια, επί-πνοια, ταχύ-πνοια, σύµ-πνοια- -
πλοία- â-πλοια, εύ-πλοια- επίσης το άγνοια (< αγνοώ) και τα κύρια ονόµατα 
Εύβοια και Βέροια. 

οιακοστρόφιο (το) [1858] (οιακοστροφί-ου | -ων} (λόγ.) η ρόδα τού 
τιµονιού τού πλοίου. — οιακοστρόφος (ο). οίαξ (ο) (οίακ-ος | -ες, -άκων) 

(αρχαιοπρ.) 1. η λαβή τού πηδαλίου ΣΥΝ. 
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δοιάκι 2. (αρχαιοπρ.-συνεκδ.) το πηδάλιο · 3. ΑΝΑΤ. εµβρυϊκός σχηµατισµός 
που κατευθύνει τον όρχι κατά την κάθοδο του στο όσχεο 
και που κατά τη µετεµβρυϊκή ζωή διατηρείται µε τη µορφή τού οσχε- 

ϊκού συνδέσµου. — (υποκ.) οιάκιον (το) (σηµ. 1, 2). [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. 
δοιάκι]. οίδα ρ. µετβ. (αρχαιοπρ.) γνωρίζω, ξέρω- µόνο στις ΦΡ. (α) τις οίδε; (τις 
οίδε;) ποιος γνωρίζει; (ενν. είναι άγνωστο): ~ πότε θα αποπερατωθεί το έργο! (β) 
Κύριος οίδε (Κύριος οϊδε) µόνον ο Θεός γνωρίζει, είναι άγνωστο: - πόσα 
µαρτύρια υπέστη (γ) ου γαρ οίδασι τι ποιούσι (ού γαρ οϊδασι τι ποιούσι, Κ.∆. 
Λουκ. 23, 34) για ανθρώπους που δεν έχουν επίγνωση των πράξεων τους (δ) εν 
οίδα ότι ουδέν οίδα (εν οιδα ότι ουδέν οίδα, ρήση τού Σωκράτη) ένα γνωρίζω, 
ότι δεν ξέρω τίποτε (ε) ουκ οίδα τον άνθρωπο [ούκ οιδα τον ανθρωπον, Κ.∆. 
Μάρκ. 14, 71) όταν απαρνείται κανείς (κάποιον) προσποιούµενος ότι δεν τον 
γνωρίζει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνωρίζω, δίγαµµα. [ΕΤΥΜ < °ΨΧ- οιδα, παρακ. (µε 
ενεστ. χρήση) τού ρ. είδω «βλέπω, παρατηρώ», < *FoïÔ-a < *woid-, ετεροιωµ. 
βαθµ. τού I.E. *weid- «βλέπω - γνωρίζω», πβ. σανσκρ. veda (παρακ.) 
«γνωρίζω», λατ. video «βλέπω», γαλλ. voir, ισπ. ver, γοτθ. wait «γνωρίζω», 
γερµ. wissen, αγγλ. wise «σοφός, γνώστης», αρχ. σλαβ. vëdë «έχω δει» κ.ά. 
Οµόρρ. αρχ. εΐδ-ον (< *ë-Fiô-ov), ίδ-έα, ειδ-ος, εϊδ-ησις, είδ-ήµων, εϊδ-ωλο(ν), 
ίσ-τορ-ία (< *Fiô-wp-) κ.ά. Το ρ. οιδα αναφερόταν κυρ. στη θεωρητική γνώση, 
κάλυπτε δε το σηµασιολ. πεδίο τής γνώσης µε τρόπο γενικότερο από τα 
συνώνυµα έπίσταµαι και γιγνώσκω], 
οιδαλέος, -α, -ον (λόγ.) αυτός που έχει πρηστεί ΣΥΝ. εξογκωµένος, πρησµένος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < οίδώ (-έω) «πρήζοµαι, είµαι πρησµένος» (βλ. λ. οίδηµα) + 
παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ.)]. 

οίδηµα (το) {οιδήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λόγ.) η µη φυσιολογική διόγκωση 
µέρους τού σώµατος ΣΥΝ. πρήξιµο 2. ΙΑΤΡ. η µη φυσιολογική συγκέντρωση 
υγρού στους µεσοκυττάριους χώρους τού συνδετικού ιστού. — οιδηµατικός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < οίδώ (-έω) «πρήζοµαι, είµαι πρησµένος» < I.E. *oid- | *aid- 
«φουσκώνω, πρήζοµαι», πβ. αρµ. aytumn, αρχ. γερµ. eiz «πύον, απόστηµα», 
eittar «πύον» (> γερµ. Eiter), αρχ. ισλ. eitr κ.ά. Βλ. κ. Οιδίπους]. 

οιδηµατώδης, -ης, -ες [µτγν.] {οιδηµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που έχει µορφή οιδήµατος 2. αυτός που εµφανίζει οίδηµα ΣΥΝ. πρησµένος. 

οιδιπόδειος, -α, -ο 1. ΜΥΘΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον Οιδίποδα 2. ΨΥΧΟΛ. 
οιδιπόδειο σύµπλεγµα το σύνολο σεξουαλικών επιθυµιών που, σύµφωνα µε 
την ψυχανάλυση, αναπτύσσεται στο παιδί (συνήθ. στο αγώρι) προς τον γονέα 
τού αντιθέτου φύλου και συνοδεύεται από ζηλότυπη εχθρότητα προς τον άλλο 
γονέα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. Οιδίπους (βλ.λ.). o όρ. οιδιπόδειο σύµπλεγµα (γερµ. 
Odipus Komplex) οφείλεται στον αρχ. µύθο, σύµφωνα µε τον οποίο ο 
Οιδίπους σκότωσε τον πατέρα του και νυµφεύθηκε τη µητέρα του, χωρίς να 
το γνωρίζει]. 

Οιδίπους (ο) {Οιδίποδ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού βασιλιά τής Θήβας Λάιου και 
τής Ιοκάστης· έλυσε το αίνιγµα τής Σφίγγας και εν αγνοία του σκότωσε τον 
πατέρα του και νυµφεύθηκε τη µητέρα του. Επίσης Οιδίποδας 
[ΕΤΥΜ αρχ. < οίδι- (< οίδώ «πρήζοµαι») + πους «πόδι», οπότε αρχική σηµ. 
«αυτός που έχει πρησµένα πόδια». Αυτή άλλωστε ήταν και η εκδοχή τού αρχ. 
µύθου, κατά την οποία ο Οιδίπους, όταν ήταν µωρό, τρυπήθηκε στα πόδια 
από τους γονείς του και αφέθηκε στο δάσος να πεθάνω]. 

Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. (η) Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος. 
οιηµατίας (ο) {οιηµατιών} (λόγ.) πρόσωπο που υπερεκτιµά τον εαυτό του και 

συµπεριφέρεται αλαζονικά ΣΥΝ. αλαζόνας, καυχησιάρης, υπερόπτης ANT. 
µετριόφρων, ταπεινόφρων. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. οϊηµα (βλ. λ. οίηση) + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. 
εγκληµατ-ίας]. 

οίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η µεγάλη ιδέα που έχει κανείς 
για τον εαυτό του ΣΥΝ. αλαζονεία, έπαρση ANT. µετριοφροσύνη, 
ταπεινοφροσύνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οϊησις, αρχική 
σηµ. «γνώµη, άποψη», < οϊοµαι «νοµίζω, έχω τη γνώµη» < *ο)Ε)/οµαι < 
*ό(Ε)ίοµαι < *ό(Ε)ίσ->οµαι, αβεβ. ετύ-µου. Αµφίβολες ετυµολογικές 
συνδέσεις: (α) µε τ. *ο-ίσ-ίο-µαι (ό- προ-θεµ. + θ. -(ε)ισ-, πβ. σανσκρ. isyati 
«θέτω σε κίνηση») (β) µε τις λ. οιωνός, αίετός «αετός» (πβ. λατ. avis «πουλί») 
και (γ) µε σανσκρ. ävih «σαφώς, ευκρινώς» (µε την υπόθεση ότι οϊω | -οµαι < 
*ω)Ε)ί/ω)]. 

οίκαδε επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. προς το σπίτι: ~ επιστροφή 2. προς την πατρίδα: ~ 
επιστροφή των στρατιωτών (από εκστρατεία). [ΕΤΥΜ αρχ· < οίκα- (< οίκος, 
ίσως από αιτ. αµάρτυρου *Εοίξ ή από τον πληθ. περιληπτικού ουδ.) + -δε]. 

οικειοθελής, -ής, -ές {οικειοθελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που γίνεται µε 
ελεύθερη βούληση ΣΥΝ. εκούσιος, εθελούσιος, αυτόβουλος ΑΝΤ. 
υποχρεωτικός, αναγκαστικός, καταναγκαστικός.   — οικειοθελώς επίρρ. 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ µεσν. < οικείος + -θελής < θέλω]. 

οικειοποιούµαι ρ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {οικειοποιείσαι... | οικειοποιήθηκα} κάνω 
δικό µου (κάτι που ανήκει σε άλλον): άνθρωποι µε αντιδηµοκρατικό παρελθόν 
οικειοποιήθηκαν αργότερα τον τίτλο τού προοδευτικού ΣΥΝ. ιδιοποιούµαι, 
σφετερίζοµαι. — οικειοποίηση (η) [1835]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, κλέβω. 

οικείος, -α, -ο 1. (α) αυτός που είναι γνώριµος και φιλικός: ~ ατµόσφαιρα | 
κλίµα ! περιβάλλον (β) γνώριµος και συνηθισµένος: ~ καταστάσεις 2. (α) 
αυτός που σχετίζεται µε εµάς τους ίδιους, µε υπο- 

θέσεις που µας αφορούν: η παράσταση θύµισε στους θεατές ~ κακά-ΦΡ. (λόγ.) 
οικεία | ιδία βουλήσει (οικεία | ίδίο: βουλήσει) αυτοβούλως, µε τη δική µου 
θέληση, οικειοθελώς: προσήλθε ~ ΣΥΝ. εκουσίως (β) οικείοι (οι) οι συγγενείς· 
ΦΡ. εξ οικείων τα βέλη για περιπτώσεις στις οποίες η επίθεση εκδηλώνεται από 
πρόσωπα τού περιβάλλοντος αυτού που τη δέχεται: ο πρωθυπουργός 
επικρίθηκε από κυβερνητικά στελέχη- δηλαδή ~! 3. αντίστοιχος, σχετικός: οι 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις - διατάξεις τού νόµου 4. αυτός που 
ταιριάζει, που αναλογεί σε κάτι: το τοποθέτησα στην ~ θέση (στην πρέπουσα). 
— οικεία | -ως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόλογος. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. οικείος < οϊκος. Η λ. αναφερόταν εξαρχής σε πρόσωπα και 
πράγµατα που ανήκαν στον ίδιο οίκο, χρησιµοποιήθηκε δε και ως συνώνυµο τού 
'ίδιος. Η σηµ. «αρµόζων, ταιριαστός» είναι αρχ.]. οικειότητα (η) [αρχ.] 
{οικειοτήτων} 1. η σχέση που πηγάζει από τη στενή γνωριµία: δεν έχω τόση ~ 
µαζί του, ώστε να του µιλώ στον ενικό 2. (συνεκδ.) η συµπεριφορά που φανερώνει 
στενή γνωριµία: του µιλά µε ~, χωρίς τυπικότητες και πολλές ευγένειες 3. 
οικειότητες (οι) οι φιλικοί τρόποι που ξεπερνούν το επιτρεπτό µέτρο και 
καταλήγουν σε συµπεριφορά ανάρµοστη και απρεπή: όχι πολλές ~ µε την κόρη 
µου! || να λείπουν οι πολλές ~! οικειούµαι [αρχ.] κ. οικειωνοµαι ρ. µετβ. 
{οικειούσαι... | οικειώ-θη-κα, -µένος} 1. οικειοποιούµαι (βλ.λ.) 2. εξοικειώνοµαι 
µε (κάτι). — οι-κείωση (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. οίκηµα (το) [αρχ.] 
{οικήµ-ατος | -ατα, -άτων} ο στεγασµένος χώρος που 
χρησιµοποιείται ως κατοικία κάποιου ΣΥΝ. εστία, σπίτι. οίκηση (η) [αρχ.] {-ης 
κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η χρήση στεγασµένου χώρου ως κατοικίας ΣΥΝ. 
κατοίκηση 2. ΝΟΜ. προσωπική δουλεία (βλ.λ.) η οποία παρέχει στον δικαιούχο 
το αποκλειστικό δικαιώµατα χρησιµοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδοµή ή 
διαµέρισµα της. οικήσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι κατάλληλος για 
κατοικία 
ΣΥΝ. κατοικήσιµος. οικία (η) (λόγ.-επίσ.) το κτήριο στο οποίο κατοικεί 
(κάποιος): ~ Αναγνωστοπούλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπίτι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < οίκος (βλ.λ.). Η λ. οικία δήλωνε κυρ. το κτίσµα, το σπίτι, τον 
στεγασµένο χώρο τής κατοικίας, ενώ η λ. οϊκος, ευρύτερη σηµασιολογικά, 
αναφερόταν επίσης στην οικογένεια, στην περιουσία τού οικοδεσπότη, καθώς 
και σε άλλα είδη οικηµάτων (λ.χ. ναούς, αίθουσες κ.τ.ό)]. οικιακός, -ή, -ό 
[µτγν.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το σπίτι, την κατοικία: ~ χρήση | είδη | 
σκεύη | συσκευές | έξοδα | εξοπλισµός | θέρµανση- ΦΡ. οικιακός | οικιακή βοηθός 
πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα να κάνει τις δουλειές τού σπιτιού (β) οικιακή 
οικονοµία (i) το σύνολο γνώσεων σε συστηµατική µορφή, τις οποίες πρέπει να 
διαθέτει κανείς για την επιτυχηµένη διαχείριση των υποθέσεων που έχουν 
σχέση µε το σπίτι, την οικογένεια ή γενικότ. µε τις ανάγκες τού καθηµερινού 
βίου (π.χ. ενδυµασία, υγιεινή διατροφή κ.λπ.) (ii) (συνεκδ.) το σχολικό µάθηµα 
που διδάσκει τη σωστή διαχείριση των υποθέσεων που έχουν σχέση µε το σπίτι 
(iii) η εξεύρεση πόρων για την κάλυψη των οικογενειακών αναγκών 2. αυτός 
που γίνεται µέσα στην οικία: ~ βιοτεχνία 3. (επίσ.) οικιακά (τα) (δηλώνεται ως 
επαγγελµατική απασχόληση) οι δουλειές και η όλη οικονοµία τού σπιτιού. 
οικίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {οίκισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) αποικίζω. — οί- 
κιση (η) [αρχ.], οικίσκος (ο) [αρχ.] (λόγ.-υποκ.) 1. το µικρό σπίτι: κατασκευή 
οικίσκων για τη στέγαση των σεισµοπαθών 2. ΑΡΧΙΤ. κάθε µικρό κτίσµα σε 
σχήµα σπιτιού. οικισµός (ο) [αρχ.] 1. το σύνολο περιορισµένων σε αριθµό ή 
πρόχειρων στην κατασκευή κατοικιών σε ορισµένη περιοχή: κατά τη µυκηναϊκή 
εποχή υπήρχαν ~ στις παρυφές τής Ακρόπολης || αγροτικός | παραδοσιακός | 
πρωτόγονος | µικρός ~ 2. η µικρότερη σε αριθµό κατοίκων οικιστική περιοχή- 
µικρή περιοχή που έχει µικρό αριθµό κατοικιών 3. (γενικότ.) το οικοδοµικό 
σύνολο, κάθε είδους κατοικηµένη περιοχή µε οικοδοµήµατα (χωριό, πόλη 
κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πόλη. οικιστής (ο) [αρχ.] 1. το πρόσωπο που ιδρύει αποικία, 
που εγκαθιστά 
εποίκους σε συγκεκριµένο τόπο 2. (σπάν.) ο κάτοικος οικισµού. οικιστικός, -ή, 
-ό [µτγν.] 1. σχετικός µε την κατασκευή οικισµών ή γενικότ. οικοδοµικών 
συνόλων: ~ σχέδιο | σχεδιασµός! νόµος 2. αυτός που αποτελείται από κατοικίες: 
~ σύνολο | κέντρο | περιοχή | προάστιο 3. οικιστική (η) η σύγχρονη επιστήµη 
που αποτελεί κλάδο τής πολεοδοµίας και τής αρχιτεκτονικής και ασχολείται µε 
το πρόβληµα τής βιωσιµότητας των οικοδοµικών συνόλων. — οικιστικά επίρρ. 
οίκο- κ. οικό- 1. (λόγ.) α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται: (α) µε το 
σπίτι, την κατοικία: οικό-σιτος (β) µε την οικογένεια: οικό-σηµο 2. λεξικό 
πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται: (α) µε τον χώρο µέσα στον οποίο ζει 
ένα σύνολο οργανισµών: οικο-σύστηµα (β) µε την οικολογία: οίκο-τουρισµός. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. οϊκος, 
χρησιµοποιήθηκε δε και ως α' συνθ. ελληνογενών επι-στηµ. όρων, λ.χ. αγγλ. 
eco-logy, γαλλ. éco-nomie κ.ά.]. οικογένεια (η) {οικογενειών} 1. οµάδα ατόµων 
που συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς αίµατος, γάµου ή υιοθεσίας και 
διαµένουν κάτω από την ίδια στέγη: µια ~ αποτελείται συνήθως από τον πατέρα, 
τη µητέρα και τα παιδιά || ~ Ζερβού || από καλή ~ || πατριαρχική | ολιγοµελής | 
πολυµελής | πολύτεκνη | άπορη ~ || ο θεσµός τής - || αισθάνοµαι µέλος τής ~ || 
δηµιουργώ | αποκτώ | κάνω → ΦΡ. (α) πυρηνική οικογένεια βλ. λ. πυρηνικός (β) 
διευρυµένη οικογένεια (κατ' αντιδιαστολή προς την πυρηνική οικογένεια) 
οικογένεια που αριθµεί µεγάλο αριθµό µελών, συχνά υπό την ίδια στέγη, µε 
πολύπλοκες συγγενικές σχέσεις και πολλές φορές πανίσχυρη εξουσία· τυπική 
οικο-γένεια τού ευρωπαϊκού Μεσαίωνα και τής Αναγέννησης (λ.χ. οι Μέ- 
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δικοί, οι Βοργίες κ.λπ.) 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. (η οικογένεια ως θεσµός) θεµελιακός, 
πολυλειτουργικός θεσµός τής κοινωνίας, τον οποίο µελετά η κοινωνιολογία 
(κοινωνιολογία τής οικογένειας) σε συσχετισµό και µε τη συγγένεια την οποία 
εξετάζει η κοινωνική ανθρωπολογία: ~ αναπαραγωγής | προσανατολισµού | 
µητριαρχική | µονογαµική | πο-λυγαµική | µονογονεϊκή 3. σύνολο ατόµων που 
έχουν κοινή καταγωγή, το σύνολο των συγγενών: αρχοντική ~ ΣΥΝ. πατριά, 
οίκος, γένος, (λαϊκ.) φαµελιά, (µειωτ.) φάρα 4. (συνεκδ.) η καταγωγή από 
υψηλή κοινωνική τάξη, η αριστοκρατική και ευυπόληπτη καταγωγή: είναι | 
κρατάει | βαστάει από - ΣΥΝ. τζάκι, σόι, σπίτι 5. (µτφ.-εκφραστ.) οµάδα 
ανθρώπων µε κοινούς στόχους, κοινή ενασχόληση: η δηµοσιογραφική ~ έχασε 
ένα από τα εκλεκτότερα µέλη της (για τον θάνατο δηµοσιογράφου) || µία ~ 
είµαστε (δεν έχουµε τίποτε να µοιράσουµε, συνεργαζόµαστε για κοινό σκοπό ή 
αντιµετωπίζουµε κοινά προβλήµατα κ.λπ.) 6. ΒΙΟΛ. κατηγορία για την 
ταξινόµηση των οργανισµών (ζώων, φυτών κ.λπ.), η οποία αποτελείται από 
όµοια ή συγγενικά µεταξύ τους γένη: συγγενικές µεταξύ τους ~ αποτελούν µία 
τάξη 7. σύνολο πραγµάτων που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, που 
εµφανίζουν συγγένεια: η ~ των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών || ~ πετρωµάτων | 
τυπογραφικών στοιχείων. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ., «πιστοποιητικό τού οικογενούς», < αρχ. 
οΐκογενής «γεννηµένος στο σπίτι» (για δούλους και ζώα) < οίκο- + -γενής < 
γένος]. 

οικογένεια - φαµίλια - φαµελιά. Η λ. οικογένεια είναι από αυτές που 
χρησιµοποιήθηκαν σε νεότερους χρόνους (19ος αι.), για να 
αντικαταστήσουν αντίστοιχες ξένες λέξεις. Μέχρι τον 19ο αι. χρη-
σιµοποιούσαν το φαµίλια, ήδη µεσαιωνικό, από το λατ. familia «οι-
κογένεια», µε τη µεσολάβηση ενός εξελληνισµένου τ. φαµίλια (σε -ία, 
όπως φιλία, οµιλία κ.τ.ό.). Το ελληνικό οικογένεια είναι µεταγενέστερη λ. 
(τού 2ου µ.Χ. αι.) και σήµαινε τη βεβαίωση ότι κάποιος είναι «οικογενής», 
γεννηµένος σε ορισµένο οίκο, µε το καθεστώς και τα δικαιώµατα που 
απορρέουν από αυτή την ιδιότητα (το ίδιο το οικογενής σήµαινε και 
«σπιτικός, σπιτήσιος»). o Στέφ. Κουµανούδης (Συναγωγή νέων λέξεων...) 
αναφέρει για τη λέξη: »'Αγνοώ, πόσον παλαιοτέρα, ώς υποθέτω, εϊναι ή 
λέξις [ενν. το οικογένεια]· παρατηρώ µόνον, δτι ό Εύγ. Βούλγαρις εν τή 
Φιλοθέω άδολεσχία του (τω 1801) έγραψε συχνά φαµιλίαν». Μετά την επι-
κράτηση τής λ. οικογένεια, που είχε το πλεονέκτηµα ότι επέτρεπε τον 
σχηµατισµό παραγώγων και συνθέτων (οικογενειακός, οικογενειάρχης), η 
λ. φαµίλια καθώς και ο µεταπλασµένος τύπος φαµελιά (< φαµελιά < 
φαµιλιά) χρησιµοποιήθηκαν περισσότερο στον απλούστερο προφορικό 
λόγο και στη λογοτεχνία, υποδηλώνοντας συχνά την πολυµελή και φτωχή 
οικογένεια (∆εν έχει να ζήσει τη φαµίλια του), πβ. και φαµελίτης, 
φαµελιάρης (= οικογενειάρχης συνήθ. µε µικρό εισόδηµα). 

οικογενειακά επίρρ. → οικογενειακώς 
οικογενειακός, -ή, -ό [1816] 1. αυτός που σχετίζεται µε την οικογένεια: ~ εστία | 

τάφος | συµβούλιο | ζωή | καβγάδες | βίος | ατµόσφαιρα | γαλήνη | θαλπωρή | 
επίδοµα | περιβάλλον | περιουσία | υπόθεση | επιχείρηση | έξοδα | παράδοση | 
λογαριασµός τράπεζας | διαβατήριο | προϋπολογισµός | φωτογραφία || ο γάµος 
έγινε σε στενό ~ περιβάλλον ΦΡ. (α) οικογενειακά βάρη οι επιβαρύνσεις (κυρ. 
οικονοµικές) που αναλαµβάνει αυτός που συντηρεί µια οικογένεια (β) οικο-
γενειακός γιατρός ο γιατρός που παρακολουθεί την υγεία των µελών µιας 
οικογένειας (γ) οικογενειακή κατάσταση (i) η κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται µια οικογένεια (ii) (ειδικότ.) η επίσηµη δήλωση, στην οποία 
περιγράφει κάποιος το βιοτικό επίπεδο τής οικογένειας του ή/και δίνει βασικές 
πληροφορίες σχετικά µε αυτήν (π.χ. αν είναι έγγαµος ή όχι, από πόσα µέλη 
αποτελείται η οικογένεια του κ.λπ.) (δ) οικογενειακός προγραµµατισµός ο 
προγραµµατισµός (από κάθε ζευ-γάρι) τού µεγέθους τής οικογένειας και τού 
χρόνου γέννησης των παιδιών µε τη χρήση αντισυλληπτικών µέσων (πβ. 
έλεγχος γεννήσεων, λ. έλεγχος) (ε) οικογενειακό άσυλο βλ. λ. άσυλο (στ) ΝΟΜ. 
Οικογενειακό ∆ίκαιο το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν την οικογε-
νειακή σχέση καθ' εαυτήν (συζύγων, γονέων - τέκνων, συγγένεια, διατροφή, 
υιοθεσία), καθώς και ζητήµατα που προκύπτουν από αυτήν (λ.χ. επιτροπείες 
ανηλίκων) (ζ) οικογενειακό δέντρο το γενεαλογικό δέντρο (βλ. λ. 
γενεαλογικός) 2. (ειδικότ.) αυτός που αφορά µόνο σε συγκεκριµένη οικογένεια 
(και σε κανέναν άλλον): ~ υπόθεση 3. οικογενειακά (τα) (+γεν. κτητικής 
αντων.) τα ζητήµατα, οι υποθέσεις τής οικογένειας: δεν συζητούσε ποτέ τα ~ 
του µε άλλους. 

οικογενειακώς επίρρ. [1835] 1. ως ολόκληρη οικογένεια, όλη µαζί η οικογένεια 
(και όχι µε ορισµένα µέλη της ή µόνος): µέχρι τώρα ταξιδεύαµε ~, αυτή τη 
φορά όµως θα φύγω µόνος µου || τους φιλοξένησα ~ 2. µαζί µε την οικογένεια: 
θα περάσω τα Χριστούγεννα ~. Επίσης οικογενειακά (κυρ. σηµ. 2). 

οικογενειάρχης (0) [1833] {οικογενειαρχών} 1. ο αρχηγός τής οικογένειας, ο 
πατέρας 2. πρόσωπο που συντηρεί οικογένεια: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
φαµελιάρης. 

οικογενείοκρατια (η) {χωρ. πληθ.} η πρακτική να τοποθετούνται από αυτούς 
που έχουν εξουσία συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα σε ανώτερες θέσεις και 
σε ανώτερα αξιώµατα: κατηγορήθηκε για ~ στη συγκρότηση τής κυβέρνησης 
του || σε αυτή την επιχείρηση επικρατεί ~· ο πατέρας είναι πρόεδρος και ο γυιος 
διευθυντής ΣΥΝ. νεποτισµός. [ΕΤΥΜ. < οικογένεια + -κρατία < κρατώ, πβ. κ. 
ανδρο-κρατία, γερο-ντο-κρατία]. 

οικοδέσποινα (η) [µτγν.] {δύσχρ. οικοδεσποινών} η κυρία τού σπιτιού, ιδ. σε 
σχέση µε τους φιλοξενουµένους ή τους επισκέπτες της: η 

~ περιποιείται τους καλεσµένους της || ο πρώτος χορός ανήκει στην ~ || ευγενική 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 

οικοδεσπότης (ο) [µτγν.] {οικοδεσποτών} ο κύριος τού σπιτιού, ιδ. σε σχέση µε 
τους φιλοξενουµένους ή τους επισκέπτες του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος, κύριος. 

οικοδίαιτος, -η, -ο (για ζώα) αυτός που ζει στο σπίτι ΣΥΝ. κατοικίδιος, οικόσιτος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < οίκο- + δίαιτος < δίαιτα]. 

οικοδιδάσκαλος (ο) [1818] {οικοδιδασκάλ-ου | -ων, -ους}, οικοδι-δασκάλισσα 
(η) [1889] {οικοδιδασκαλισσών} (σπάν.) ο δάσκαλος που διδάσκει µαθητή 
κατ' οίκον. 

οικοδοµή (η) [µτγν.] 1. (λόγ.) η οικοδόµηση, το χτίσιµο οικήµατος: εργολάβος 
οικοδοµών 2. (συνεκδ.) το υπό ανέγερση κτήριο: δουλεύει στις ~ 3. το 
οικοδόµηµα, το κτήριο. 

οικοδόµηµα (το) [αρχ.] {οικοδοµήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κτήριο, το κτίσµα 
2. (µτφ.) οποιοδήποτε σύστηµα χαρακτηρίζεται από εσωτερική συγκρότηση: 
κρατικό | κοινωνικό | ευρωπαϊκό ~ || τριγµοί στο ~ των κοινωνικών 
ασφαλίσεων. 

οικοδόµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ανέγερση 
οικοδοµής, το χτίσιµο (κτηρίου): ~ νοσοκοµείου | σχολείου | πολυκατοικίας 
ΑΝΤ. κατεδάφιση 2. (µτφ.) η δηµιουργία και η εδραίωση µιας κατάστασης: 
αγωνίζονται για την ~ ενός καλύτερου κόσµου || σταδιακή - µέτρων αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο χωρών. 

οικοδοµήσιµος, -η, -ο [1849] αυτός που είναι κατάλληλος για την ανέγερση 
οικοδοµής: ~ έδαφος | περιοχή | υλικά. 

οικοδοµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις οικοδοµές, τις 
οικοδοµήσεις ή τους οικοδόµους: ~ άδεια | σχεδιασµός | οργασµός | 
επιχειρήσεις | συνεταιρισµοί | έργα | υλικά- ΦΡ. (α) οικοδοµική γραµµή το 
όριο τού οικοδοµικού τετραγώνου, που ορίζεται από το ρυµοτοµικό σχέδιο 
προς την πλευρά τού κοινόχρηστου χώρου, µέχρι το οποίο επιτρέπεται η 
δόµηση (β) οικοδοµικό σύστηµα το σύστηµα µε βάση το οποίο 
κατασκευάζονται οι οικοδοµές σε πόλη ή οικισµό (γ) Γενικός Οικοδοµικός 
Κανονισµός (αρχικά Γ.Ο.Κ.) το σύνολο των διατάξεων που αναφέρονται στις 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση κατασκευής (οικοδοµής) εντός ή εκτός 
σχεδίου πόλεως ή οικισµού 2. (α) αυτός που αποτελείται από οικοδοµές: -
χώρος)β) οικοδοµικό τετράγωνο βλ. λ. τετράγωνο 3. (α) οικοδοµική (η) το 
σύνολο των τεχνικών και των εργασιών σχεδίασης και κατασκευής οικοδοµών 
(β) οικοδοµικά (τα) τα έξοδα που απαιτεί η ανέγερση οικοδοµής. — οικο-
δοµικώς επίρρ. [µτγν.]. 

οικοδόµος (ο) ο εργάτης που δουλεύει στην ανέγερση οικοδοµής: συνδικάτο 
οικοδόµων ΣΥΝ. χτίστης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < οίκο + -δόµος < δέµω «χτίζω - κατασκευάζω» (βλ. κ. 
δόµος)]. 

οικοδοµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {οικοδοµείς... | οικοδόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. κατασκευάζω, ανεγείρω (οικοδοµή) ΣΥΝ. χτίζω ΑΝΤ. γκρεµίζω 2. 
(µτφ.) δηµιουργώ (κάτι που έχει χαρακτήρα σταθερό ή/και συστηµατικό): 
στόχος τους είναι να οικοδοµήσουν µια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης 
ΣΥΝ. εδραιώνω, θεµελιώνω. 

οίκοθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. από το σπίτι 2. από την πατρίδα 3. αυ-
τοπροαίρετα, αυτεπαγγέλτως: το δικαστήριο επελήφθη ~ τής υποθέσεως· ΦΡ. 
νοείται οίκοθεν (νοείται οίκοθεν) είναι αυτονόητο, γίνεται κατανοητό αφ' 
εαυτού: ~ ότι οι υπογράψαντες τη σύµβαση οφείλουν να τηρούν τους όρους 
αυτής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < οίκο- + παραγ. επίθηµα -θεν 
(βλ.λ.)]. 

οίκοι επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. στο σπίτι, κατ' οίκον: ~ διαµονή | περιορισµός | 
νοσηλεία 2. στην πατρίδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τονισµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ., 
προερχόµενο από αρχαιότατη τοπική πτώση τού ουσ. οϊκος). 

οικοκυρά (η) → νοικοκυρά 
οικοκυρικός, -ή, -ό [1897] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τις ασχολίες τού 

σπιτιού, τού νοικοκυριού 2. οικοκυρικά (τα) το σχολικό µάθηµα τής οικιακής 
οικονοµίας (βλ. λ. οικιακτός). 

οικοκυροσύνη (η) -> νοικοκυροσύνη 
οικόλεκτος (η) {οικολέκτ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. η γλώσσα που µιλιέται στο 

περιβάλλον µιας οικογένειας από τα µέλη της. [ΕΤΥΜ. < οίκος + -λεκτος < 
λέγω, κατά τα διάλεκτος, ιδιόλεκτος κ.τ.ό.]. 

οικολογία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο κλάδος των βιολογικών επιστηµών που ερευνά 
τις σχέσεις των ζωντανών οργανισµών µε το περιβάλλον τους 2. το σύνολο των 
σχέσεων αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους ζωντανούς οργανισµούς και στο 
περιβάλλον τους, η ισορροπία στις σχέσεις αυτές 3. η ιδεολογία που έχει ως 
στόχο της την καλύτερη ισορροπία ανάµεσα στον άνθρωπο και στο φυσικό 
περιβάλλον, καθώς και την προστασία τού περιβάλλοντος αυτού. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γερµ. Ökologie]. οικολογικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που 
σχετίζεται µε την οικολογία: ~ σπουδές | οργάνωση | πρωτοβουλία (β) ΠΟΛΙΤ. 
οικολογικό κίνηµα το πολιτικό και/ή κοινωνικό κίνηµα που έχει ως πρωταρχικό 
στόχο την προστασία τής φύσης από την ανεξέλεγκτη χρήση τής τεχνολογίας 
και των φυσικών πόρων από την αλόγιστη εκµετάλλευση (γ) οικολογική 
ανθρωπολογία βλ. λ. ανθρωπολογία 2. αυτός που δεν βλάπτει το περιβάλλον: ~ 
συσκευασία | βαφή 3. αυτός που σχετίζεται µε το περιβάλλον (την κατάσταση, 
την προστασία του κ.λπ.): ~ καταστροφή | ισορροπία | ανησυχίες | συνείδηση. — 
οικολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. écologique]. 
οικολόγος (ο/η) 1. ο/η επιστήµονας που ασχολείται µε την οικολογία 2. ΠΟΛΙΤ. 
ο/η οπαδός τού οικολογικού κινήµατος ΣΥΝ. πράσινος 3. (γε-νικότ.) πρόσωπο 
που έχει οικολογική συνείδηση, που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την 
προστασία τού περιβάλλοντος. 



οικονόµα 1240 οικονοµώ 
 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. écologue]. 
οικονόµα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η γυναίκα που φροντίζει να µην 

κάνει πολλά έξοδα ή και να εξοικονοµεί, να αποταµιεύει χρήµατα. 
οικονοµετρία (η) {οικονοµετριών} ΟΙΚΟΝ. κλάδος τής οικονοµικής 

επιστήµης που εφαρµόζει στατιστικές µεθόδους για τον έλεγχο των 
οικονοµικών θεωριών, την εµπειρική ανάλυση των οικονοµικών σχέ-
σεων και την πρόβλεψη των οικονοµικών µεγεθών. — οικονοµετρι-
κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. econometrie]. 

οικονοµία (η) {οικονοµιών} 1. (α) διαχείριση εσόδων και εξόδων, υλι-
κών αγαθών και πόρων (β) οικιακή οικονοµία βλ. λ. οικιακός 2. (α) το 
σύνολο των δραστηριοτήτων, των θεσµών και των µέσων, που σχετί-
ζονται µε την παραγωγή και την κατανάλωση υλικών αγαθών, την 
ικανοποίηση των υλικών αναγκών στο πλαίσιο µιας κοινωνίας: δη-
µόσια | παγκόσµια | υγιής | εύρωστη | ισχυρή | ανταγωνιστική | στά-
σιµη ~ || η πορεία τής ~ φαίνεται ανησυχητική (β) εθνική οικονοµία 
βλ. λ. εθνικός (γ) ανοικτή οικονοµία η οικονοµία που έχει συναλλα-
κτικές σχέσεις µε άλλες οικονοµίες (δ) κλειστή οικονοµία η οικονο-
µία που περιορίζει τις δραστηριότητες της στα εθνικά όρια (ε) οικο-
νοµία τής (ελεύθερης) αγοράς το οικονοµικό σύστηµα, στο οποίο ο 
µηχανισµός τής αγοράς καθορίζει την παραγωγή, την κατανοµή και 
την κατανάλωση αγαθών, µε αντίστοιχο περιορισµό τής παρέµβασης 
τής κεντρικής εξουσίας· στην πράξη ταυτίζεται µε την ελεύθερη οι-
κονοµία (βλ. παρακάτω) ΣΥΝ. καπιταλισµός (στ) ελεύθερη οικονοµία 
το οικονοµικό σύστηµα, στο οποίο επικρατούν η ελεύθερη δράση τής 
ιδιωτικής επιχείρησης, ο ανταγωνισµός και η ελεύθερη αγορά, τα 
οποία καθορίζουν την παραγωγή, την κατανοµή και την κατανάλωση 
αγαθών, κατ' αντιδιαστολή προς την οικονοµία όπου επικρατεί ο κε-
ντρικός σχεδιασµός· στην πράξη ταυτίζεται µε την οικονοµία τής 
(ελεύθερης) αγοράς (βλ. ε) (ζ) µικτή οικονοµία το οικονοµικό σύστη-
µα στο οποίο συνυπάρχουν ιδιωτικές και κρατικοποιηµένες επιχει-
ρήσεις (η) ναυτιλιακή οικονοµία βλ. λ. ναυτιλιακός (θ) στατική οικο-
νοµία βλ. λ. στατικός (ι) συναλλακτική οικονοµία βλ. λ. συναλλακτι-
κός (ια) οικονοµία αγροτική ο τοµέας τής οικονοµικής δραστηριότη-
τας που σχετίζεται µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη δασοκοµία, 
την αλιεία και το κυνήγι (ιβ) οικονοµία ανεπτυγµένη οικονοµία που 
χαρακτηρίζεται από υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα των πολιτών, µι-
κρό ποσοστό ανεργίας, παραγωγικότητα, σηµαντική εκµετάλλευση 
των πλουτοπαραγωγικών πηγών κ.λπ. (ιγ) οικονοµία αναπτυσσόµενη | 
(µειωτ.) υπανάπτυκτη η µη ανεπτυγµένη οικονοµία (ιδ) οικονοµία 
διευθυνόµενη | ελεγχόµενη οικονοµικό καθεστώς που συνδυάζει την 
ελεύθερη οικονοµική δραστηριότητα των ατόµων µε τον ρυθµιστικό 
ρόλο τού κράτους προς την κατεύθυνση τής εξυπηρέτησης των 
συµφερόντων τού κοινωνικού συνόλου (ιε) οικονοµία ιδιωτική η οι-
κονοµία τής οποίας φορέας είναι οι ιδιώτες (ιστ) οικονοµία παγκό-
σµια η οικονοµία ως ολότητα µε παγκόσµιες διαστάσεις (παραγωγή, 
κατανάλωση κ.λπ.) (ιζ) σχεδιασµένη κεντρικά οικονοµία η οικονο-
µία στην οποία η παραγωγή, η διανοµή και η χρήση των συντελε-
στών παραγωγής προγραµµατίζεται κεντρικά από έναν κρατικό φο-
ρέα προγραµµατισµού· αλλιώς κεντρικός σχεδιασµός 3. (α) η οικονο-
µική επιστήµη (βλ. λ. οικονοµικός): σπουδάζω ~ ΣΥΝ. οικονοµικά, οι-
κονοµολογία (β) πολιτική οικονοµία βλ. λ. πολιτικός 4. η αποφυγή πε-
ριττών δαπανών: κάνει ~, για να τα βγάλει πέρα 5. οικονοµίες (οι) τα 
χρήµατα που αποταµιεύει κανείς: ~ µιας ζωής 6. η µετρηµένη χρήση, 
η επιδίωξη και η πρακτική τού να επιτυγχάνει κανείς όσο το δυνατόν 
περισσότερα, χρησιµοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα: ~ χρόνου | 
δυνάµεων || η ~ τής γλώσσας ΑΝΤ. σπατάλη 7. (α) ΦΙΛΟΛ. ο τρόπος µε 
τον οποίο σχεδιάζει και διατάσσει ο συγγραφέας τα επιµέρους στοι-
χεία που συγκροτούν την πλοκή ενός έργου, ώστε να οδηγούν λογικά 
και αβίαστα στη λύση: η ~ τού µυθιστορήµατος (β) (γενικότ.) (στον 
κινηµατογράφο, στο θέατρο κ.α.) ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιεί 
κανείς τα µέσα που διαθέτει, ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους που 
έχει θέσει: η ~ τού σεναρίου || η σκηνική ~ τού δράµατος 8. (α) 0ΕΟΛ. 
θεία οικονοµία το σχέδιο τού Θεού για τη σωτηρία τού κόσµου µε την 
ενανθρώπηση τού Χριστού (β) κατ' οικονοµίαν (i) µε 
προγραµµατισµό: δεδοµένης τής αδυναµίας τού ανθρώπου να ικανο-
ποιήσει όλες τις επιθυµίες του, πρέπει να ρυθµίζουµε τη ζωή µας - µε 
τις κατάλληλες επιλογές (ii) ΕΚΚΛΗΣ. άσκηση φιλανθρωπίας από την 
Εκκλησία µε βάση την αρχή τής επιείκειας για την εξυπηρέτηση τής 
πνευµατικής ζωής τού πιστού, όχι σε θέµατα πίστεως αλλά µόνο ποι-
µαντικού χαρακτήρα: κατ' οικονοµίαν δεν επιβλήθηκαν αυστηρές 
ποινές. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < οικονόµος. Η λ. απαντά (ως δάνειο) σε πολλές γλώσσες, 
λ.χ. αγγλ. economy, γαλλ. économie, γερµ. Ökonomie κ.ά. Πολλές φρ. 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ελεύθερη | µικτή | ελεγχόµενη οικο-
νοµία (< αγγλ. free | mixed | state-controlled economy), ανεπτυγµένη | 
ιδιωτική | παγκόσµια οικονοµία (< αγγλ. static | developed | private | 
global economy) κ.ά.] οικονοµικά (τα) 1. η οικονοµική κατάσταση 
(κοινωνίας ή ατόµου): τα ~ τού κράτους βαδίζουν από το κακό στο 
χειρότερο || τα ~ µου δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση | δεν πάνε 
καλά | είναι περιορισµένα 2. η οικονοµική επιστήµη: σπουδάζει ~ στην 
Αγγλία. οικονοµικίστικος, -η, -ο κ. οικονοµίστικος (µειωτ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από εµµονή στη θεωρητική οικονοµία, σε δυσνόητες 
περιγραφές οικονοµικών µεγεθών και τη χρήση αριθµών (µε αποτέ-
λεσµα να αγνοεί την πραγµατικότητα και να µην έχει ενδιαφέρον). — 
οικονοµικίστικα κ. οικονοµίστικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακαταλαβί-
στικος. 

[ΕΤΥΜ < οικονοµικός + παραγ. επίθηµα -ίστικος, πβ. κ. δηµοτικ-ίστι-
κοςΐ 

οικονοµικοπολιΤΙΚΟς, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε την οι-
κονοµία και την πολιτική: η ~ θέση τής Ελλάδας στην Ε.Ε. 

οικονοµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την οικο-
νοµία: ~ πολιτική | εξέλιξη | κρίση | υπηρεσία | σκάνδαλο | θυσίες | 

δοµές | συνέπειες | σταθεροποίηση | σύγκλιση | σπουδές | σύµβουλος 
Ι βοήθεια | επιτελείο | συνεργασία | πρόοδος | πόλεµος | εξαθλίωση | 
θεωρία | άποψη | διεκδικήσεις | εξυγίανση | δείκτης | ανάλυση | ανα-
λυτής | ανεξαρτησία | χάος | ατασθαλίες | εφηµερίδα | ανάπτυξη | 
αυτάρκεια | ένωση | ύφεση | µαρασµός | µεταρρύθµιση | εκκρεµότητα | 
δραστηριότητα || Υπουργείο Οικονοµικών (β) οικονοµική επιστήµη η 
επιστήµη που µελετά τα οικονοµικά φαινόµενα και τους νόµους που 
διέπουν την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών 
και υπηρεσιών (γ) οικονοµική ζώνη η περιοχή στην οποία µια 
επιχείρηση ασκεί την οικονοµική της δραστηριότητα (δ) Οικονοµικό 
∆ίκαιο το σύνολο των νοµικών διατάξεων που ρυθµίζουν τις οικονο-
µικές σχέσεις στο πλαίσιο δεδοµένης έννοµης τάξης (ε) οικονοµικό 
έτος βλ. λ. έτος (στ) οικονοµικό έγκληµα το έγκληµα που διαπράττε-
ται στο πλαίσιο επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (π.χ. κατάχρηση, 
φοροδιαφυγή, αθέµιτος ανταγωνισµός, συκοφαντική δυσφήµηση 
κ.λπ.) (ζ) οικονοµικός άνθρωπος (λατ. homo oeconomicus) ο τύπος 
ανθρώπου, τού οποίου η συµπεριφορά καθορίζεται, σύµφωνα µε την 
κλασική σχολή οικονοµικής σκέψης (Α. Σµιθ, Τ.Ρ. Μάλθους κ.ά.), από 
τις οικονοµικές του επιδιώξεις (π.χ. ενός επιχειρηµατία από την επι-
δίωξη του να αυξήσει τα κέρδη του) (η) οικονοµικός συνασπισµός 
βλ. λ. συνασπισµός (θ) οικονοµικό αγαθό κάθε αγαθό που καλύπτει 
ανθρώπινη ανάγκη και για να το αποκτήσει ο άνθρωπος πρέπει να το 
παραγάγει ο ίδιος ή να το αγοράσει (ι) οικονοµικό σύστηµα η µορφή 
τής οικονοµίας στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου κοινωνικού συστή-
µατος, λ.χ. το κοµουνιστικό, το φιλελεύθερο κ.ά. (ια) οικονοµικός θε-
σµός ο θεσµός που σχετίζεται µε την παραγωγική διαδικασία (λ.χ. η 
βιοµηχανία, η διανοµή των αγαθών, οι ανταλλαγές κ.λπ.) (ιβ) οικονο-
µικός | κεντρικός σχεδιασµός το σύστηµα τής σχεδιασµένης κε-
ντρικά οικονοµίας (βλ. λ. οικονοµία) (ιγ) οικονοµικό µέγεθος (i) πο-
σό, αριθµός που χρησιµοποιείται σε οικονοµικές µελέτες: σύγκριση 
οικονοµικών µεγεθών || παρατηρώ τα οικονοµικά µεγέθη (ii) (κ. οικο-
νοµική συσκευασία) (για προϊόντα) συσκευασία η οποία παρέχει µε-
γαλύτερη ποσότητα και στοιχίζει λιγότερο: απορρυπαντικό σε - 2. 
αυτός που σχετίζεται µε την απόκτηση χρηµάτων και γενικότ. υλικών 
αγαθών: ~ βοήθεια | κίνητρα | προβλήµατα- ΦΡ. (α) οικονοµικός πα-
ράγοντας (i) το πρόσωπο που διαθέτει σηµαντική θέση στον επιχει-
ρηµατικό κόσµο (µεγαλοβιοµήχανος, τραπεζίτης κ.λπ.): σηµαντικός ~ 
προσφέρθηκε να στηρίξει οικονοµικά την προσπάθεια τού συλλόγου 
µας (ii) οτιδήποτε επιδρά στη διαµόρφωση µιας κατάστασης στην οι-
κονοµία (β) οικονοµικός πρόσφυγας | µετανάστης το πρόσωπο που 
εγκαταλείπει τη χώρα του αναζητώντας καλύτερο βιοτικό επίπεδο 
και όχι για πολιτικούς ή άλλους λόγους 3. (για πρόσ.) αυτός που προ-
βαίνει σε λελογισµένες δαπάνες ΣΥΝ. λιτοδίαιτος, φειδωλός, ολιγοδά-
πανος ΑΝΤ. σπάταλος 4. (για πράγµατα) (α) αυτός που δεν κοστίζει 
πολύ, αυτός που έχει συµφέρουσα τιµή (β) αυτός που δεν υποβάλλει 
τον ιδιοκτήτη του σε µεγάλα έξοδα (π.χ. δεν καταναλώνει πολλά 
καύσιµα): - αυτοκίνητο 5. (γενικότ.) αυτός που µε όσο το δυνατόν λι-
γότερα µέσα επιτυγχάνει όσο το δυνατόν περισσότερα ΑΝΤ. αντιοι-
κονοµικός 6. οικονοµικό (το) οτιδήποτε σχετίζεται µε δαπάνη, κόστος 
ή τις δυνατότητες εξόδων: για όσους το ~ δεν αποτελεί πρόβληµα, 
προτείνουµε διακοπές σε µέρη εξωτικά || αφού είδαµε τις εργασιακές 
υποχρεώσεις σας, ας συζητήσουµε και το - (αµοιβή, µισθό). — οι-
κονοµικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
οικονοµικότητα (η) ο βαθµός στον οποίο επιτυγχάνεται το µέγιστο 

δυνατό αποτέλεσµα µε τα ελάχιστα δυνατά µέσα. 
οικονοµισµός (ο) [1895] OIKON.-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. το δόγµα που υπερτονί-

ζει τη σηµασία των οικονοµικών παραγόντων κατά την παρατήρηση 
και ερµηνεία τής κοινωνικής εξέλιξης. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. économisme]. 

οικονοµίστικος, -η, -ο → οικονοµικίστικος 
οικονοµολογία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} η οικονοµική επιστήµη. —οι-

κονοµολογικός, -ή, -ό [1865]. 
οικονοµολόγος (ο/η) [1839] 1. ο/η επιστήµονας που ασχολείται µε 

την οικονοµολογία · 2. (σπάν.-καταχρ.) πρόσωπο που φροντίζει να 
έχει περιορισµένα έξοδα ΣΥΝ. φειδωλός, ολιγοδάπανος ΑΝΤ. σπάταλος 

οικονόµος (ο/η) 1. πρόσωπο που περιορίζει τις δαπάνες του, αυτός 
που καταφέρνει ή φροντίζει να µην ξοδεύει πολλά ΣΥΝ. φειδωλός, λι-
τός, ΑΝΤ. σπάταλος 2. το πρόσωπο που έχει αναλάβει τη διαχείριση 
των οικονοµικών πλούσιας οικογένειας, µονής, οικοτροφείου ή άλλου 
ιδρύµατος 3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) ο κληρικός που αναλαµβάνει τη διαχείριση 
τής περιουσίας τής επισκοπής ή τής µητρόπολης (β) (ως τιµητικός 
τίτλος) ιερέας που έχει προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες στην 
Εκκλησία. 
[ΕΤΥΜ αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. οίκον νέµεινΙ νέµεσθαι, 
αρχική σηµ. «αυτός που διαχειρίζεται και διοικεί τα τού οίκου»]. 

οικονοµοτεχνικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε συγκεκριµένο 
αντικείµενο από οικονοµικής και τεχνικής απόψεως: - µελέτη || « ~ 
προϋπολογισµός έργων αποκατάστασης πληγεισών περιοχών» 
(εφηµ.). — οικονοµοτεχνικ-ά | -ώς επίρρ. 

οικονοµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. [αρχ.] {οικονοµ-είς κ. (λαϊκ.) -άς... | οικο-
νόµ-ησα, -ούµαι κ. (λαϊκ.) -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. βάζω στην άκρη, 
φροντίζω να µην ξοδεύω (για να έχω περίσσευµα): ~ χρήµατα ΣΥΝ. 
αποταµιεύω 2. προµηθεύοµαι, εξευρίσκω, εξοικονοµώ µε κάποιον (συ-
νήθ. επιτήδειο) τρόπο- ΦΡ. τα (οι)κονοµάω κερδίζω αρκετά λεφτά 3. 
χειρίζοµαι µε τρόπο οικονοµικό, αποτελεσµατικό 4. (µεσοπαθ. οικο-
νοµούµαι) (α) (+από) εξασφαλίζω (κάτι δυσεύρετο ή δύσκολα απο- 
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κτώµενο): οικονοµήθηκε από ρούχα για φέτος (β) (+µε) βολεύοµαι 5. (η µτχ. 
(οι)κονοµηµένος, -η, -ο) οικονοµικά ευκατάστατος. 

οικόπεδο (το) {οικοπέδ-ου | -ων} 1. η έκταση γης που προορίζεται για την 
οικοδόµηση κτηρίου: αγόρασε ένα - σε παραθαλάσσια περιοχή || ~ εντός | 
εκτός σχεδίου 2. (µτφ.) ο τοµέας δικαιοδοσίας ή αρµοδιότητας: µη µπαίνεις | 
ανακατεύεσαι σε ξένα ~ ΣΥΝ. υπόθεση, ζήτηµα. — (υποκ.) οικοπεδάκι (το), 
(µεγεθ.) οικοπεδάρα (η), οικοπεδΊ-κός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. οΐκόπεδον< οίκο- + πεδον «έδαφος» (βλ. κ. πεδίο). Στη 
Μετάφραση των Εβδοµήκοντα απαντά και η σηµ. «ερηµικό µέρος, σπίτι» (πβ. 
Π.∆. Ψαλµ. 102, 7: έγενήθην ώσεί νυκτικόραξ εν οίκο-πέδφ)]. 

οικοπεδοποιώ ρ. µετβ. {οικοπεδοποιείς... | οικοπεδοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} µετατρέπω έκταση γης σε οικόπεδα. — οικοπεδοποίηση (η). 

οικοπεδούχος (ο/η) [1886] ιδιοκτήτης οικοπέδου. [ΕΤΥΜ < 
οικόπεδο + -ούχος < έχω]. 

οικοπεδοφάγος (ο) [1886] (εκφραστ.) αυτός που καταπατεί, που σφετερίζεται 
οικόπεδα τα οποία ανήκουν σε άλλους ή δηµόσια γη, προκειµένου να τα 
ιδιοποιηθεί. 

οίκος (ο) 1. (αρχαιοπρ.) το σπίτι, ο τόπος κατοικίας· ΦΡ. (α) ΕΚΚΛΗΣ. οίκος (τού) 
Θεού η Εκκλησία, ο ναός (β) (επίσ.) οίκος ευγηρίας το γηροκοµείο (γ) οίκος 
τυφλών το άσυλο τυφλών (δ) οίκος, ανοχής βλ. λ. ανοχή (ε) (παροιµ.) τα εν 
οίκω µη εν δήµω (τα εν οίκω µή εν δήµω) οι οικογενειακές υποθέσεις δεν 
πρέπει να κοινολογούνται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (στ) κατ' 
οίκον (κατ'οικον, Σοφοκλ. Ηλέκτρα 929) στο σπίτι: ~ έρευνα | διδασκαλία | 
περιορισµός || διανοµή (έτοιµου φαγητού) ~ (ζ) φροντίζω τα τού οίκου µου 
µεριµνώ για τις υποθέσεις µου (οικογενειακές ή προσωπικές) (η) Οίκος 
Ναύτου βλ. λ. ναύτης 2. η οικογένεια (προκειµένου για οικογένειες από τις 
οποίες προήλθαν βασιλικές δυναστείες): ο ~ των Κοµνηνών | των Παλαιολό-
γων · 3. η επιχείρηση: ~ µόδας | πλειστηριασµών || εκδοτικός ~ · 4. ΕΚΚΛΗΣ. 
καθεµιά από τις επιµέρους στροφές κοντακίου · 5. το σύνολο των πολιτικών 
και στρατιωτικών προσώπων που βρίσκονται στην υπηρεσία ανώτατου 
άρχοντα 6. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η µεγάλη φεουδαρχική ιδιοκτησία κατά τον 
ευρωπαϊκό Μεσαίωνα (καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κατοικία, υποστατικά κ.λπ.). 
— (υποκ.) οικίσκος (ο) [αρχ.] (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπίτι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οίκος < FOÏK-OÇ (κυπρ.) < *woik-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*weik- «σπίτι, κατοικία», πβ. σανσκρ. vésa-, λατ. vicus, vicinus «πλησίον, 
κοντινός» (> γαλλ. voisin), villa «έπαυλη» (> γαλλ. ville), αρχ. σλαβ. visi 
«χωριό», γοτθ. weihs κ.ά. Παράγ. οίκ-ία (βλ.λ.), οίκ-έτης, οίκ-εϊος, οίκ-ώ, οϊκ-
ηµα, οίκ-ίζω κ.ά. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ευρέως ως α' συνθ. (πβ. οίκο-γένεια, 
οίκο-νοµία) και ως β' συνθ. (πβ. ένοικος, κάτ-οικος, µέτ-οικος κ.ά.)]. 

οικόσηµο (το) [1851] {οικοσήµ-ου | -ων} το διακριτικό σήµα αριστοκρατικών 
οικογενειών, το οποίο φέρει παραστάσεις ζώων, φυτών, αφηρηµένων 
σχηµάτων ή άλλων αντικειµένων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Hauswappen]. 

οικοσηµολογία (η) [οικοσηµολογιών} η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο της 
τη µελέτη των οικοσήµων ΣΥΝ. εραλδική. 

οικόσιτος, -η, -ο [µτγν.] 1. (ζώο) που ζει και σιτίζεται στο σπίτι ΣΥΝ. 
κατοικίδιος 2. αυτός που ζει και τρέφεται σε ξένο σπίτι µε την καταβολή 
χρηµατικού ποσού ΣΥΝ. οικότροφος. — οικοσιτώ ρ. {-είς...}. 

οικοσκευή (η) [µτγν.] το σύνολο των (φορητών) οικιακών σκευών και 
επίπλων, ο εξοπλισµός τού σπιτιού ΣΥΝ. νοικοκυριό. οικοστολή (η) [1871] η 
διακριτική και επίσηµη ενδυµασία που φορούν οι υπηρέτες ανακτόρων, 
πρεσβειών, πολυτελών ξενοδοχείων, µεγάρων, πύργων κ.λπ. ΣΥΝ. λιβρέα. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. livrèe (βλ. λ. λιβρέα)]. οικοσύστηµα (το) {οικοσυστήµ-
ατος | -ατα, -άτων} ΟΙΚΟΛ. η φυσική ή οικολογική ενότητα που συγκροτείται 
από τα είδη οργανισµών που ζουν σε ορισµένη περιοχή και από το περιβάλλον 
στο οποίο ζουν. — οικοσυστηµατικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. écosystème]. οικοτεχνία (η) 
{οικοτεχνιών} η οικιακή βιοτεχνία. — οικοτεχνικός, 
-ή, -ό. οικοτουρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο τουρισµός που σέβεται το περι-
βάλλον 2. ο τουρισµός που συνδυάζει τις διακοπές και τις οικολογικές 
δραστηριότητες. οικοτουρίστας (ο) {οικοτουριστών}, οικοτουρίστρια (η) 
{οικο-τουριστριών} πρόσωπο που κάνει οικοτουρισµό (βλ.λ., σηµ. 2). — οι-
κοτουριστικός, -ή, -ό, οικοτουριστικά επίρρ. οικοτροφείο (το) [1847] 1. το 
ίδρυµα στο οποίο παρέχεται διαµονή και τροφή επί πληρωµή 2. (ειδικότ.) το 
οίκηµα σχολείου, στο οποίο κατοικούν και σιτίζονται οι µαθητές του µε την 
καταβολή χρηµατικού ποσού. οικοτροφος (ο/η) [µτγν.] {οικοτρόφ-ου | -ων, -
ους} 1. πρόσωπο που µένει σε οικοτροφείο 2. πρόσωπο που ζει και σιτίζεται σε 
ξένο σπίτι επίπληρωµή. οικότυπος (ο) {οικοτύπ-ου | -ων) ΒΙΟΛ. πληθυσµός 
φυτών ή ζώων, που είναι προσαρµοσµένος σε συγκεκριµένο φυσικό ή 
βιολογικό περιβάλλον έπειτα από παρατεταµένη φυσική επιλογή. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. ecotype]. οικουµένη (η) {χωρ. πληθ.} το σύνολο 
των λαών και των χωρών τής Γης- η υφήλιος, ο κόσµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οικουµενικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. θηλ. τής µτχ. ενεστ. οίκούµενος τού 
οικώ | -οϋµαι]. οικουµενικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την οικουµένη 
(και όχι µε µεµονωµένες χώρες ή οµάδες ανθρώπων): ~ προβλήµατα Ι 

αξίες | συνείδηση | θεώρηση | αντιµετώπιση | κίνδυνος ΣΥΝ. παγκόσµιος, 
πανανθρώπινος 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) Οικουµενική Σύνοδος το ανώτατο 
συλλογικό όργανο τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συγκαλείται σε περίπτωση 
σοβαρού δογµατικού ή γενικότερου θρησκευτικού ζητήµατος και στο οποίο 
συµµετέχουν αντιπρόσωποι όλων των Πατριαρχείων και των αυτοκέφαλων 
Εκκλησιών τής Ορθοδόξου Εκκλησίας (β) Οικουµενικός Πατριάρχης βλ. λ. 
πατριάρχης (γ) Οικουµενικό Πατριαρχείο βλ. λ. πατριαρχείο (δ) οικουµενική 
κίνηση η κίνηση που αποσκοπεί στην εξοµάλυνση των διαφορών µεταξύ των 
χριστιανικών Εκκλησιών, ώστε να είναι δυνατή η µεταξύ τους ένωση 3. 
ΠΟΛΙΤ. οικουµενική κυβέρνηση η κυβέρνηση που συγκροτείται µε τη 
συναίνεση ή συµµετοχή τού συνόλου των πολιτικών κοµµάτων και µερίδων 
τού Κοινοβουλίου και σχηµατίζεται προκειµένου να αντιµετωπιστούν 
εκτάκτως κρίσιµα προβλήµατα µιας χώρας. — οικουµε-νικ-ά /-ώς [1847] 
επίρρ., οικουµενικότητα (η) [1889]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. οικουµένη (βλ.λ.). 
Ως νεότερος επιστηµ. όρος αποτελεί απόδ. τού νεολατ. universalis]. 

οικουµενικός: συνώνυµα. Το κοινό «γνώρισµα» ανάµεσα στο οι-
κουµενικός και στα συνώνυµα του είναι το σηµασιολογικό χαρακτηριστικό 
τής γενικότητας, τού γενικού χαρακτήρα (µιας ιδιότητας, κατάστασης, 
ενέργειας κ.λπ.) σε ένα οµοιογενές σύνολο (λαών, εθνών, χωρών, κόσµων, 
ανθρώπων κ.τ.ό.). Το οικουµενικός (< οικουµένη [ενν. γη]) είναι ένας 
εµφατικός όρος που χρησιµοποιείται για να αναφερθεί κανείς στον 
ευρύτερα γνωστό κόσµο µιας εποχής, σε όλες τις κατοικούµενες χώρες, 
ιδίως µέσα από την εξάπλωση τού χριστιανισµού και των Εκκλησιών του. 
Έτσι γίνεται λόγος για Οικουµενικές Συνόδους, Οικουµενικό Πατριαρχείο, 
Οικουµενική Εκκλησία, οικουµενική κίνηση των Εκκλησιών. Καταχρηστικά, 
για την απόδοση ξένου όρου χρησιµοποιήθηκε η λ. και µε πολιτικό 
περιεχόµενο (οικουµενική κυβέρνηση). Στην ίδια αντίληψη, τού συνολικού 
µέσα στον κόσµο, µέσα στα έθνη, µέσα στους ανθρώπους, πλάστηκαν τα 
παγκόσµιος, διεθνής και πανανθρώπινος. Πρόκειται για κοσµικές, 
πολιτικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές αναφορές. Μιλάµε για παγκόσµια 
αρµονία ή παγκόσµια έλξη, αναφερόµενοι στο σύµπαν, αλλά και για παγκό-
σµιο πόλεµο, παγκόσµια αναταραχή ή παγκόσµια ειρήνη, αναφερόµενοι σε 
όλο τον κόσµο, σε όλες τις χώρες και τους λαούς τής Γης. Ιδιαίτερη 
αναφορά στον άνθρωπο και στα ανθρώπινα οδηγεί στο παναλίθρώπινος 
(αξίες, ιδανικά, αντίληψη), ενώ η έµφαση στις σχέσεις των χωρών µεταξύ 
τους και στο σύνολο τους οδηγεί στο διεθνής (συνεργασία, κατανόηση, 
οικονοµία, ταµείο, οργανισµός, συνέδριο, αγώνες, συγκρούσεις). Έντονη -και 
ετυµολογικώς διαφανή- δίνει την έννοια τού όλου, τού συνόλου και τού 
καθόλου το καθολικός. Μιλάµε για καθολική συµφωνία, καταστροφή, 
αγανάκτηση, χαρακτηριστικά, σχήµα κ.λπ. Στη γλώσσα, µάλιστα, πιστεύουν 
οι γλωσσολόγοι -και οι φιλόσοφοι- ότι υπάρχουν τα λεγόµενα καθολικά 
(universalia ελέχθησαν λατινιστί), δηλ. δοµές και χαρακτηριστικά που 
απαντούν καθολικά, σε όλες τις ανθρώπινες γλώσσες, αποτελώντας 
βιολογικό γνώρισµα τού ανθρώπου (π.χ. η δοµή «υποκείµενο - ρήµα - 
αντικείµενο» ως λογική δοµή -«δράστης - ενέργεια - αποδέκτης τής 
ενέργειας»- είναι καθολικό σχήµα τής γλώσσας). 

οικουµενισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΕΚΚΛΗΣ. το σύνολο των νεότερων τάσεων 
στον χώρο των χριστιανικών Εκκλησιών και οµολογιών, οι οποίες 
αποσκοπούν στην υπέρβαση τής Εκκλησιαστικής διάσπασης τού χριστιανικού 
κόσµου και στη συνεργασία των Εκκλησιών µεταξύ τους µέσω τού 
οικουµενικού διαλόγου· θεσµικός φορέας τού οικουµενικού αυτού διαλόγου 
είναι το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών, που ιδρύθηκε το 1948 στη Γενεύη 
· 2. πολιτική θεωρία που υποστηρίζει την ένωση τού κόσµου υπό κοινή 
πολιτική ηγεσία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ecumenism]. 

οικουρώ ρ. αµετβ. {οικουρείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) µένω 
στο σπίτι, δεν βγαίνω έξω (συνήθ. για λόγους ασθενείας): όταν ζητήσαµε τον 
διευθυντή, η γραµµατεύς του µας πληροφόρησε ότι οι-κουρεί. — οικουρία (η) 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· οικουρώ (-έω) < οίκουρός < οίκο- + -Fopoç < ορώ «βλέπω, 
παρατηρώ»]. 

οικτίρµων, -ων, -ον {οικτίρµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} αυτός που 
αισθάνεται οίκτο· κυρ. ως χαρακτηρισµός τού Θεού (γνωστός και από 
ψαλµούς, π.χ. «~ και ελεήµων ο Κύριος...») ΣΥΝ. ελεήµων ΑΝΤ. ανοικτίρµων, 
άσπλαχνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ αρχ. < οικτίρω (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -µων]. 

οικτίρω ρ. µετβ. {οίκτιρα} 1. (σπάν.) συµµερίζοµαι τον πόνο, τη δυστυχία 
(κάποιου) ΣΥΝ. συµπονώ, ευσπλαχνίζοµαι 2. (κακόσ.) καταφρονώ: είναι να 
τον ~ κανείς εκεί που έφτασε ΣΥΝ. ελεεινολογώ ΑΝΤ. εκτιµώ, υπολήπτοµαι. — 
οικτιρµός (ο) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λυπάµαι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *οίκτ-ίρ-}ω < 
*οίκτρ-(ω (µε ανάπτυξη φωνήεντος -ι-) < οικτρός (βλ.λ.)]. 

οίκτος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. το αίσθηµα τής συµπάθειας προς κάποιον που 
πάσχει ή βρίσκεται γενικότ. σε δυσάρεστη κατάσταση ΣΥΝ. λύπηση, 
συµπόνια ΑΝΤ. ασπλαχνία 2. (κακόσ.) η περιφρόνηση, η καταφρόνια ΑΝΤ. 
εκτίµηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οίκτος, που συνδ. µε το ρ. οϊζω «θρηνώ, οιµώζω», καθώς και 
µε το επιφώνηµα οϊµοι (βλ.λ.). Οι εν λόγω εκφραστ. λ. διαθέτουν το αρχ. 
ριζικό θρηνητικό επιφώνηµα οι, το οποίο δήλωνε τον βαθύ πόνο, την οδύνη, 
την οιµωγή. Η λ. χρησιµοποιήθηκε κυρ. στην τραγωδία µε τη σηµ. «θρήνος», 
από την οποία προέκυψε η σηµερινή σηµ. τής συµπόνιας, τής ευσπλαχνίας]. 
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οικτρός, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που κινεί τον οίκτο, που προκαλεί λύπηση και 
συµπόνια 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που προκαλεί θλίψη µε την αθλιότητα του: η 
~ τύχη των αιχµαλώτων || - θέαµα | κατάληξη | µετάφραση || είχε ~ τέλος ΣΥΝ. 
ελεεινός, τρισάθλιος, θλιβερός ΑΝΤ. εξαίσιος, υπέροχος, ωραίος. — οικτρ-ά | -
ως [αρχ.] επίρρ., οικτρότη-τα (η) [µτγν.]. [ETYM. αρχ. < οίκτος (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -ρός]. 

οικώ ρ. αµετβ. (οικείς... | οίκ-ησα, -ούµαι} (αρχαιοπρ.) διαµένω (σε συ-
γκεκριµένο τόπο) ΣΥΝ. κατοικώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οίκω (-
έω) < οίκος (βλ.λ.)]. 

οϊµέ κ. οϊµένα κ. ωιµέ κ. ωιµένα επιφών. (λογοτ.) για την έκφραση δυστυχίας, 
πόνου (κυρ. ψυχικού) ΣΥΝ. αλίµονο. [EJYM µεσν., αβεβ. ετύµου. Έχουν 
διατυπωθεί οι ακόλουθες απόψεις: (α) < αρχ. επιφών. οι + αιτ. µέ(να) τής 
προσ. αντων. εγώ (β) < επιφών. ώ + αιτ. 'µε'(να)τής προσ. αντων. εγώ, οπότε 
η ορθότ. γρ. είναι ωιµέ(να). o τ. οϊµένα είναι επίσης µεσν.]. 

οίµοι επιφών. (αρχαιοπρ.) για την έκφραση δυστυχίας, πόνου ΣΥΝ. αλίµονο, 
οϊµέ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ο'ί (θρηνητικό επιφών.) + µοι, δοτ. εν. τής προσ. αντων. εγώ. 
Βλ κ. οίκτος, οΐµώζω]. 

οιµώζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. και παρατ.} (αρχαιοπρ.) κλαίω γοε-ρώς, 
θρηνώ σπαρακτικά ΣΥΝ. (λόγ.) οδύροµαι, ολοφύροµαι, (αρχαιο-πρ.) ολολύζω, 
(οικ.) σκούζω. — οιµωγή (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επιφών. οίµοι (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -ώζω (πβ. αρχ. alai- αίάζω)]. 

οιναγορά (η) (λόγ.) 1. το εµπόριο κρασιού ΣΥΝ. οινεµπόριο 2. (συνεκδ.) ο 
τόπος όπου διεξάγεται το εµπόριο τού κρασιού. 

οιναποθήκη (η) [1888] {οιναποθηκών} (λόγ.) η αποθήκη κρασιού ΣΥΝ. κάβα. 
οινεµπόριο (το) {οινεµπορίου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το εµπόριο κρασιού ΣΥΝ. 

οιναγορά. — οινέµπορος (ο/η) [µτγν.]. 
οινικός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τον οίνο: ~ πολιτική. 
οίνο- κ. οινό- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε τον οίνο: 

οινο-παραγωγός, οινο-ποσία. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
οίνος). 

οινοβαρελο (το) [1892] (λόγ.) βαρέλι για την αποθήκευση κρασιού ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) κρασοβάρελο. 

οινοβαρής, -ής, -ές [αρχ.] {οινοβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που 
έχει πιει πολύ κρασί, που βρίσκεται σε κατάσταση µέθης ΣΥΝ. µεθυσµένος, 
πιωµένος, (λαϊκότ.) σουρωµένος ΑΝΤ. ξεµέθυστος, νηφάλιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

οινοβαρόµετρο (το) {οινοβαροµέτρ-ου | -ων} όργανο που χρησιµοποιείται κατά 
την ανάλυση τού οίνου για τον προσδιορισµό των στερεών ουσιών τού 
εκχυλίσµατος του. 

οινοβαφής, -ής, -ές [µτγν.] {οινοβαφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) αυτός που 
έχει το χρώµα τού κρασιού ΣΥΝ. (λαϊκ.) κρασάτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

οινοβίοµηχανια (η) [1888] {οινοβιοµηχανιών} η βιοµηχανία παρασκευής και 
εµφιαλώσεως κρασιών. 

οινογεύθτης (ο) {οινογευστών} 1. ειδικός δειγµατοληπτικός σωλήνας για τη 
λήψη µικρής ποσότητας οίνου από βαρέλι ή δεξαµενή 2. πρόσωπο που 
δοκιµάζει την ποιότητα τής γεύσης ενός κρασιού. — οινογευστία (η), 
οινογευστικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < οίνο- + γεύστης < γεύω | -οµαι}. 

οινογνώστης (ο) [1888] {οινογνωστών} αυτός που διακρίνεται για τις γνώσεις 
του σχετικά µε τα κρασιά. 

οινονραφια (η) {χωρ. πληθ.} επιστηµονικός κλάδος τής οινολογίας, ο οποίος 
ασχολείται µε τη συστηµατική και λεπτοµερή περιγραφή των οίνων που 
παράγονται κατά τόπους. 

οινοδοχείο (το) [µτγν.] (λόγ.) δοχείο για τη φύλαξη ή και για το σερβίρισµα τού 
κρασιού ΣΥΝ. κρασοκανάτα. 

οινοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {οινοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) όµοιος µε 
κρασί, αυτός που µοιάζει µε κρασί (στο χρώµα, στη σύσταση, τη γεύση): ~ 
παρασκεύασµα | υγρό. 

οινολασπη (η) το ίζηµα που παραµένει στον πυθµένα των βαρελιών ή των 
δεξαµενών µετά το τέλος τής ζύµωσης τού µούστου και τη µετάγγιση τού 
κρασιού, το κατακάθι. 

οινολογία (η) [1842] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. επιστηµονικός κλάδος που υπάγεται 
στη χηµεία των τροφίµων και µελετά τους τρόπους παρασκευής, 
επεξεργασίας, διατηρήσεως και παλαιώσεως τού κρασιού, ενώ παράλληλα το 
αξιολογεί και το κατατάσσει σε είδη και κατηγορίες. — οινολόγος (ο/η) 
[1871], οινολογικός, -ή, -ό [1887], οινολογικά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. œnologie, άσχετο προς το µτγν. 
οινολογία «είδος φόρου για οίνο»]. 

οινοµαγειρείο (το) (λόγ.) λαϊκό εστιατόριο, στο οποίο σερβίρεται και πωλείται 
κρασί ΣΥΝ. καπηλειό. — οινοµάγειρος κ. οινοµάγειρας (ο), οινοµαγείρισσα 
(η). 

οίνοµανής, -ής, -ές {οινοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που αγαπά 
υπερβολικά την οινοποσία, που πίνει εµµανώς κρασί και µεθά ΣΥΝ. (λόγ.) 
οινοπότης, (λαϊκ.) µπεκρής, κρασοπατέρας, µέθυσος, µεθύστακας. — 
οινοµανία (η). 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < οίνο- + -µανής < ρ. µαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 
οινοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} η µέτρηση τής περιεκτικότητας τού κρασιού σε 
οινόπνευµα, που γίνεται µε ειδικό όργανο ΣΥΝ. οινοπνευµα-τοµετρία. — 
οινοµετρικός. -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oenométrie]. 

οινόµετρο (το) [1833] {οινοµέτρ-ου | -ων} το οινοπνευµατόµετρο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cenomètre]. οινοπαραγωγή (η) [1888] 
{χωρ. πληθ.] 1. η παραγωγή κρασιού (συ-νήθ. για συγκεκριµένη χρονιά) 2. 
(συνεκδ.) η βιοµηχανία παραγωγής και εµφιάλωσης κρασιών. οινοπαραγωγός, 
-ός, -ό [1886] (λόγ.) 1. (για τόπο) αυτός που διαθέτει αξιόλογη παραγωγή 
κρασιού, που παράγει κρασί σε µεγάλες ποσότητες και το διαθέτει στην αγορά: 
ο νοµός µας είναι η µεγαλύτερη ~ περιοχή τής χώρας ΣΥΝ. (λόγ.) οινοφόρος 2. 
οινοπαραγωγός (ο/η) ο ιδιοκτήτης αµπελώνων και εγκαταστάσεων παραγωγής 
οίνου, αυτός που έχει ως επάγγελµα την παραγωγή και πώληση κρασιού. 
οινόπνευµα (το) [1831] {οινοπνεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. άχρωµο, πτητικό και 

εύφλεκτο υγρό, που περιέχεται σε όλα τα αλκοολούχα ποτά (κρασί, ούζο 
κ.λπ.) και χρησιµοποιείται ως αντισηπτικό, ως διαλυτικό, ως συστατικό 
φαρµάκων κ.λπ.: η περιεκτικότητα τής βότκας σε ~ είναι συνήθως 40% || 
καθαρό ~ || εντριβές µε - ΣΥΝ. (επιστηµ.) αιθυλική αλκοόλη 2. (συνεκδ.) κάθε 
αλκοολούχο ποτό: η ανάσα του βροµούσε - || υπό την επήρεια οινοπνεύµατος || 
η οδήγηση είναι επικίνδυνη µετά την κατανάλωση οινοπνεύµατος ΣΥΝ. αλκοόλ. 
— οινοπνευµατικός, -ή, -ό [1870]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. esprit de vin]. 

οινοπνευµατοµέτρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ο προσδιορισµός τής 
περιεκτικότητας σε οινόπνευµα των αλκοολούχων ποτών, που γίνεται µε ειδικό 
όργανο (οινοπνευµατόµετρο) ΣΥΝ. οινοµετρία, αλκοολοµετρία. Επίσης 
οινοπνευµατοµετρία [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. alcoométrie (νόθο 
συνθ.)]. 

οινοπνευµατόµετρο (το) [1844] {οινοπνευµατοµέτρ-ου | -ων} ειδικό 
αραιόµετρο, µε το οποίο µετριέται η περιεκτικότητα των αλκοολούχων ποτών 
σε οινόπνευµα και υπολογίζεται ο αλκοολικός βαθµός τους ΣΥΝ. 
αλκοολόµετρο, οινόµετρο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. alcoomètre 
(νόθο συνθ.)]. 

οινοπνευµατοποιείο (το) [1883] το εργοστάσιο παραγωγής και εµφιαλώσεως 
οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών. 

οινοπνευµατοποιηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων] ΧΗΜ. η χηµική 
διαδικασία (ζύµωση) µε την οποία µια ουσία µετατρέπεται σε οινόπνευµα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. alcoolisation]. 

οινοπνευµατοποιήσιµος, -η, -ο (για διάφορες ουσίες) αυτός που είναι δυνατόν 
να µετατραπεί µε ζύµωση σε οινόπνευµα, αυτός από τον οποίο µπορεί να 
εξαχθεί οινόπνευµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. alcoolisable]. 

οινοπνευµατοποιία (η) [1886] [χωρ. πληθ.} 1. η βιοµηχανία παραγωγής 
οινοπνεύµατος και οινοπνευµατωδών ποτών 2. (συνεκδ.) η µέθοδος 
παραγωγής οινοπνεύµατος ή οινοπνευµατωδών ποτών. — οι-
νοπνευµατοποιός (ο/η) [1889], 

οινοπνευµατοπωλείο (το) [1888] το κατάστηµα στο οποίο πωλείται οινόπνευµα 
ή οινοπνευµατώδη ποτά. — οινοπνευµατοπώλης (ο). 

οινοπνευµατουχος, -ος, -ο [1847] αυτός που περιέχει οινόπνευµα, που στα 
συστατικά του περιλαµβάνεται και το οινόπνευµα: ~ παρασκεύασµα | µείγµα 
ΣΥΝ. οινοπνευµατώδης, αλκοολούχος. [ΕΤΥΜ < οινόπνευµα + -ούχος < 
έχω]. 

οινοπνευµατώδης, -ης, -ες [1842] {οινοπνευµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 
αυτός που περιέχει οινόπνευµα, που στα συστατικά του περιλαµβάνεται και 
οινόπνευµα ΣΥΝ. οινοπνευµατούχος, αλκοολούχος-ΦΡ. οινοπνευµατώδες 
(ποτό) οποιοδήποτε ποτό περιλαµβάνει στη σύσταση του οινόπνευµα 
(αλκοόλ) και έχει την ιδιότητα να προκαλεί µέθη (π.χ. το κρασί, η µπίρα, τα 
ποτά που παρασκευάζονται µε απόσταξη, όπως ουίσκι, ρούµι κ.ά.): 
κατανάλωση | κατάχρηση | απαγόρευση οινοπνευµατωδών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. alcoolique]. 

οινοποιείο (το) [1889] το εργοστάσιο παραγωγής οίνου ΣΥΝ. οινοποιία. 
οινοποίηση (η) [1881] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων] το σύνολο των χηµικών 

διαδικασιών και των τεχνικών µεθόδων, µε τις οποίες ο χυµός των σταφυλιών 
µετατρέπεται σε κρασί. — οινοποιητικός, -ή, -ό [1889]. 

οινοποιία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των διεργασιών και των 
τεχνικών µέσω των οποίων γίνεται η παρασκευή και η συντήρηση τού 
κρασιού- (συνεκδ.) 2. η βιοτεχνία ή βιοµηχανία παραγωγής κρασιού και οι 
σχετικές εγκαταστάσεις 3. η τέχνη τής παρασκευής κρασιού και ο αντίστοιχος 
κλάδος τής βιοµηχανικής παραγωγής. — οινοποιός (ο/η) [µτγν.]. 

οινοποσία (η) [αρχ.] {οινοποσιών} (λόγ.) η (συνήθ. περισσότερο από το 
κανονικό) πόση οίνου ΣΥΝ. (εκφραστ.) κρασοκατάνυξη, κρασοπότι. — 
οινοπότης (ο) [αρχ.], οινοπότις (η) [αρχ.] {οινοπότιδος}. 

οίνοπωλείο (το) [µτγν.] (λόγ.) κατάστηµα στο οποίο πωλείται κρασί ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) κρασοπουλειό. — οινοπώλης (ο) [αρχ.], οινοπώλισσα (η). 

οίνος (ο) (λόγ.) 1. το κρασί: ρητινίτης ~ (η ρετσίνα) || άκρατος ~ (ανέρωτος) || 
καµπανίτης ~ (η σαµπάνια)· ΦΡ. (λόγ.) οίνος ευφραίνει καρ-δίαν ανθρώπου 
(οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου, Π.∆. Ψαλµ. 103, 15) (συνήθ. µεταξύ 
συµποτών) το κρασί κάνει τον άνθρωπο πιο ευδιάθετο, κάνει πιο ευχάριστη τη 
διάθεση 2. (κατ' επέκτ.) το οινοπνευµατώδες ποτό που παράγεται από τη 
ζύµωση τού χυµού διαφόρων καρπών: µηλίτης ~ 3. ΕΚΚΛΗΣ. το ένα από τα 
δύο υλικά στοιχεία (το άλλο είναι ο άρτος) τού µυστηρίου τής Θείας 
Ευχαριστίας, το οποίο, µε την επίκληση τού Αγίου Πνεύµατος και κατά τον 
καθαγιασµό των Τιµίων ∆ώρων, µεταβάλλεται σε αίµα Χριστού. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. οίνος | Foïvoç, αβεβ. ετύµου, ευρύτατα διαδεδοµένη λ. που απαντά στις 
περισσότερες I.E. γλώσσες, χωρίς ωστόσο να έχει I.E. προέλευση. Πιστεύεται 
γενικά ότι η καλλιέργεια τού αµπελιού αναπτύχθηκε στη Μεσόγειο, στον 
Εύξεινο Πόντο ή στα νότια τού 
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Καυκάσου, ενώ απαντά και στις σηµιτ. γλώσσες (πβ. εβρ. jajin, αραβ. 
wain, ασσυρ. Imi). Οι I.E. γλώσσες εµφανίζουν τη λ., χωρίς όµως να 
µπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς αν οι τ. είναι ανεξάρτητοι ή απο-
τελούν δάνεια (και χωρίς να είναι γνωστή η γλώσσα προελεύσεως), πβ. 
λατ. vinum (> γαλλ. vin, ισπ. vino), αρµ. gini, αλβ. vene, χεττ. wiyana, 
γοτθ. wein (γερµ. Wein, αγγλ. wine) κ.ά. Βλ. κ. κρασί]. Οινούσες (οι) 
{Οινουσών} νησί τού Αιγαίου Πελάγους µεταξύ τής Χίου και των 
µικρασιατικών παραλίων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Οινούς)σ)αι, παράγ. τού ουσ. 
οίνος], οινοφλυξ (ο/η) {οινόφλ-υγος, -υγα | -ύγων} (αρχαιοπρ.) 
πρόσωπο που έχει µεθύσει από υπέρµετρη κατανάλωση κρασιού ή που 
συνηθίζει να πίνει υπερβολικά ΣΥΝ. οινοπότης, µέθυσος, πότης. — 
οινοφλυγία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < οίνο- + -φλυξ < φλύω «αναβράζω, κυµατίζω, ξεχειλίζω» 
(για το οποίο βλ. λ. φλύκταινα)]. οινοφόρος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. 
(για σκεύη, αγγεία) αυτός που περιέχει κρασί ή χρησιµοποιείται για τη 
διατήρηση και τη µεταφορά τού κρασιού: ~ κύλικας | δοχείο 2. (για 
τόπους) αυτός που παράγει κρασί: ~ περιοχή ΣΥΝ. οινοπαραγωγός. 
οινοχόη (η) {σπάν. οινοχόων} ΑΡΧΑΙΟΛ. αγγείο µικρού µεγέθους µε 
λαβή για την άντληση κρασιού από τον κρατήρα (βλ.λ.) και το σερ-
βίρισµα του στα κύπελλα των συµποσιαστών. [ΕΤΥΜ. αρχ. < οίνο- + 
-χόη < χέω, πβ. ύδρο-χόη]. οινοχόος (ο) 1. (στην αρχαία Ελλάδα) ο 
υπηρέτης που κατά τα συµπόσια ήταν επιφορτισµένος µε το 
σερβίρισµα τού κρασιού στους συνδαιτυµόνες ΣΥΝ. κεραστής 2. ο 
σερβιτόρος που φροντίζει για το σερβίρισµα κρασιού σε εστιατόριο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < οίνο- + -χόος < χέω, πβ. χρυσο-χόος]. οινώδης, -ης, -ες 
[αρχ.] {οινώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός που µοιάζει µε 
κρασί κατά τη σύσταση, τη γεύση, το χρώµα κ.λπ.: ~ µείγµα | υγρό 
ΣΥΝ. οινοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. οιονεί επίρρ. κ. σύνδ. (λόγ.) 
1. σαν, κάτι σαν: µια ~ εικονογραφική γραφή || φαινόταν - να υιοθετεί τις 
απόψεις τους || η ρητορική ερώτηση είναι µια ~ ερώτηση· δεν πρόκειται 
δηλ. για πραγµατική 2. (κατ' επέ-κτ.) δήθεν: αυτοί οι ~ προστάτες τής 
δηµοκρατίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < οίον (ουδ. τής αντων. οϊος, -α, -ον, βλ.λ.) + 
υποθ. σύνδ. εί. Η λ. είναι το αντίστοιχο τού λατ. quasi], οίος, -α, -ον 
αντων. (αρχαιοπρ.) 1. τέτοιος που, ίδιος όπως: η έκβαση των 
διαπραγµατεύσεων δεν υπήρξε ~ ανεµένετο || ~ η µορφή, τοιάδε και η 
ψυχή 2. (το ουδ. στον εν. κ. πληθ. ως επίρρ. ο/ο ν | οία) λόγου χάρη, επί 
παραδείγµατι ΣΥΝ. παραδείγµατος χάριν, φερ' ειπείν, (καθηµ.) που λέει 
ο λόγος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οίος < *jo-ojoç < *jo- (εξού και η αντων. δς, ή, δ, βλ. λ. 
ό'στις) + επίθηµα -ojoç | -οίος, πιθ. µε εκφραστ. διπλασιασµό τού -/»]. 
οιοσδήποτε, οιαδήποτε, οιονδήποτε (λόγ.) οποιοσδήποτε, όποιος κι αν 
είναι: ο υπουργός απέφυγε να προβεί σε ~ δήλωση || ~ άλλος στη θέση 
του το ίδιο θα έπραττε. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < οίος (βλ.λ.) + δήποτε, πβ. κ. όπωσ-δήποτε]. οισοφαγικός, 
-ή, -ό [1884] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον οισοφάγο: ~ στένωση 
(µε δυσκολία κατάποσης) || ~ εκκόλπωµα (θύλακος στο επιθήλιο τού 
οισοφάγου) || ~ κιρσοί | σπασµοί. Επίσης (λόγ.) Ο!-σοφάγειος, -ος, -ο 
[1879], οισοφαγιτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού βλεννογόνου τού 
οισοφάγου, η οποία προκαλείται από λοίµωξη, ερεθισµό ή αναγωγή 
γαστρικού υγρού από το στοµάχι: οξεία | χρονία ~. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. œsophagite]. οισοφάγος (ο) ΑΝΑΤ. το 
µυώδες, σωληνοειδές όργανο, που εκτείνεται κάτω από τον φάρυγγα 
και ωθεί την τροφή στο στοµάχι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < οίσο- (< οίσω, µέλλ. 
τού ρ. φέρω, αγν. ετύµου) + -φάγος. Σύµφωνα µε την ετυµ., η λ. θα 
προσδιόριζε το όργανο που µεταφέρει το φαγητό στο στοµάχι, 
πλάστηκε δε µάλλον από γιατρό (άλλωστε απαντά αρχικώς στον 
Ιπποκράτη). Παρόµοια σηµ. εµφανίζει και το ακκαδ. sêrittu «αυτός 
που οδηγεί προς τα κάτω», που χρησιµοποιήθηκε µε τη σηµ. 
«οισοφάγος»]. οισοφαγοσκοπηση (η) [1895] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} η ενδοσκοπική εξέταση τού οισοφάγου µε ειδικό όργανο. — 
οισοφαγο-σκόπιο (το). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. œsophagoscopie]. οιστρηλασια 
(η) [µτγν.] (λόγ.) 1. το έντονο πάθος που αγγίζει τα όρια τής µανίας 
ΣΥΝ. λύσσα, παράφορα 2. ο ζωηρός και παράφορος ενθουσιασµός 
ΣΥΝ. έξαψη, παράφορα. — οΐΌτρήλατος, -ος/-η, -ο [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
έκταση συνθέτων, λ. σύνθετος. οιστρηλατώ ρ. µετβ {οιστρηλατείς... | 
οιστρηλάτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -µένος) (λόγ.) 1. µεταδίδω 
ενθουσιασµό σε (κάποιον), δίνω έµπνευση, προκαλώ ψυχική ή 
πνευµατική διέγερση: ο καλός προπονητής ξέρει να οιστρηλατεί την 
οµάδα του και να την οδηγεί σε νίκη ΣΥΝ. (λόγ.) εµπνέω, ενθουσιάζω, 
εξάπτω, διεγείρω ANT. κατευνάζω 2. (µεσοπαθ. οιστρηλατούµαι) 
κυριεύοµαι από οίστρο, νιώθω έξαψη, καταλαµβάνοµαι από πάθος, 
µανία, ενθουσιασµό κ.λπ. ΣΥΝ. εξάπτοµαι, ενθουσιάζοµαι, 
διεγείροµαι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οιστρηλατώ (-έω) < αρχ. οίστρήλατος < οίστρ(ο)-(< 
οίστρος) + -ήλατος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) 
< ελαύνω]. οιστρογόνο (το) ΒΙΟΛ. ορµόνη που εκκρίνεται κυρ. από τις 
ωοθήκες και τα επινεφρίδια (βλ.λ.) και είναι βασική για την 
ανάπτυξη, την ωρίµαση και τη λειτουργία των γεννητικών οργάνων 
τής γυναίκας, καθώς επίσης και την εµφάνιση των δευτερευόντων 
χαρακτηριστικών τού γυναικείου φύλου. 

[ΕΤΥΜ. < οίστρος + γόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. oestro-gen]. 
οιστρογονοθεραπεία   (η)   {οιστρογονοθεραπειών}   θεραπευτική 

αγωγή (κυρίως κατά την εµµηνόπαυση) µε οιστρογόνα. οίστρος (ο) 
(λόγ.) 1. η κατάσταση ψυχικής και πνευµατικής εξάρσε-ως και 
εµπνεύσεως, ο παράφορος δηµιουργικός ενθουσιασµός: ο ποιητής 
κατέχεται από καλλιτεχνικό ~ || ποιητικός | θρησκευτικός - · 2. δίπτερο 
έντοµο που µοιάζει µε µεγάλη µύγα και χαρακτηριστικό του είναι ότι 
οι προνύµφες του εισδύουν κυρ. στις ρινικές ή και τις οστέι-νες 
κοιλότητες (π.χ. τού βουβαλιού ή τής καµήλας), προκαλώντας µυ-
ϊάσεις (βλ.λ.) ή και έναν χαρακτηριστικό ίλιγγο (ίλιγγο τού οίστρου), 
που ερεθίζει και εξαγριώνει τα ζώα µέχρι τρέλας ΣΥΝ. (λαϊκ.) αλογό-
µυγα, βοϊδόµυγα · 3. ΒΙΟΛ. το σύνολο των φαινοµένων (βιολογικών 
και τρόπου συµπεριφοράς) που προηγούνται, συνοδεύουν και έπονται 
τής ωορρηξίας (βλ.λ.) στις γυναίκες και στα θηλυκά των θηλαστικών 
ζώων και τα οποία ρυθµίζουν τη σεξουαλική δραστηριότητα τής 
περιόδου αυτής. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· οίστρος, που συνδ. ετυµολογικά µε το αρχ. οϊµα (< *οϊσ-
µα) «εφόρµηση, επίθεση» και µε λιθ. aistrà «βίαιο πάθος», πιθ. και µε 
το λατ. ira «οργή» (< *eis-a). ∆εν είναι σαφές αν η λ. οίστρος δήλωνε 
αρχικά το έντοµο που προκαλεί ίλιγγο και παραφροσύνη ή την ίδια 
την κατάσταση που προέκυπτε]. Οίτη (η) όρος τής Α. Στερεάς 
Ελλάδας, που εκτείνεται στους νοµούς Φθιώτιδας και Φωκίδας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *οίτης «βοσκός προβάτων» < δις | οΐς «πρόβατο» + πα-
ραγ. επίθηµα -της. Το αρχ. δις < *ΟΕις < I.E. *owi, πβ. σανσκρ. âvi-, 
λατ. ovis (> ισπ. oveja), αρχ. γερµ. ouwi, αγγλ. ewe «αµνάδα» κ.ά.]. 
οιωνίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) 1. (στην 
αρχαιότητα) µαντεύω το µέλλον παρατηρώντας τον τρόπο πτήσεως 
των πτηνών και ακούγοντας τις κραυγές τους 2. (κατ' επέκτ.) προλέγω 
(πράγµατα που πρόκειται να συµβούν): ~ συµφορές ΣΥΝ. προβλέπω, 
προφητεύω, µαντεύω (πβ. λ. προοιωνίζοµαι). — σιωνισµός (ο) [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, προοιωνίζοµαι. οιωνός (ο) (λόγ.) 1. (στην 
αρχαιότητα) (α) µαντικό πουλί, δηλ. κάθε πτηνό, από τού οποίου το 
πέταγµα, τους κρωγµούς κ.λπ. ο µάντης (οι-ωνοσκόπος) προφήτευε το 
µέλλον (β) (κατ' επέκτ.) κάθε φυσικό φαινόµενο (λ.χ. οι αστραπές, οι 
κεραυνοί, το θρόισµα των φύλλων, οι κινήσεις και οι στάσεις 
ορισµένων ζώων ή ερπετών), στού οποίου την παρατήρηση βασιζόταν 
η πρόγνωση τού µέλλοντος: παλαιότερα η εµφάνιση ενός κοµήτη 
εθεωρείτο κακός ~ ΣΥΝ. σηµάδι 2. (συνήθ. µτφ.) οτιδήποτε θεωρείται 
σηµάδι για όσα πρόκειται να συµβούν ή επιτρέπει να γίνουν 
προβλέψεις για το µέλλον: οι συγκρούσεις οπαδών των δύο οµάδων το 
Σάββατο είναι κακός ~ για όσα πρόκειται να συµβούν στο γήπεδο την 
Κυριακή ΣΥΝ. προµήνυµα· ΦΡ. εις οιωνός άριστος, αµύνεσθαι περί 
πάτρης (Οµήρ. ίλ. Μ 243: είς οιωνός άριστος, άµύνεσθαι περί πάτρης: 
ένα µόνο είναι το καλύτερο σηµάδι, το να υπερασπίζεσαι την 
πατρίδα) στον πόλεµο δεν πρέπει να δίδεται προσοχή στις διάφορες 
προλήψεις ή στα προµηνύµατα, αλλά εκείνο που έχει αξία είναι µόνο 
η απόφαση για τον υπέρ τής πατρίδας αγώνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εναίσιµος, 
προοιωνίζοµαι. 
[ΕΤΥΜ· αρχ. < *όΕι-ωνος, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. *awi-, το οποίο απα-
ντά στη λ. αετός | αίετός (< *αίΡ-ετός, βλ. λ. αετός). Το επίθηµα -ωνός 
διαθέτει µάλλον αυξητική σηµασία (πβ. κ. χελ-ώνη, κορ-ώνη). Σύµ-
φωνα µε την αναγωγή αυτή, η λ. συνδ. µε λατ. avis «πτηνό», σανσκρ. 
vâyah (πληθ.), αρµ. h-aw κ.ά. Αρχική σηµ. τής λ. είναι «αρπακτικό που-
λί», το οποίο από τη θέση του ως προς τον παρατηρητή (αν πετούσε 
από δεξιά ή αριστερά) και από το κρώξιµο και τις κινήσεις του χα-
ρακτηριζόταν (στην οιωνοσκοπία) ως καλό ή κακό προµήνυµα]. 
οιωνοσκοπία (η) {οιωνοσκοπιών} η παρατήρηση και η ερµηνεία των 
οιωνών (βλ.λ.) για την πρόβλεψη τού µέλλοντος. — οιωνοσκόπος (ο) 
[αρχ.], οιωνοσκοπικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. οίωνοσκόπος < οιωνός + -σκόπος < σκοπώ «πα-
ρατηρώ προσεκτικά»]. O.K. επίρρ. (προφέρεται κ. γράφεται οκέι) 
(προφορ.) 1. εντάξει, σύµφωνοι 2. (ως ουσ.) η έγκριση: πήρα το οκέι 
από το αφεντικό για την άδεια που ήθελα || ποιος θα µου δώσει το ~ 
για να εκταµιεύσω αυτό το ποσό; 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, αν και έχουν διατυπωθεί ποικίλες υποθέσεις. 
Σύµφωνα µε τις ασφαλέστερες ενδείξεις, ο αµερικανισµός O.K. (okay) 
(στην καθ' αυτήν Αγγλική προτιµάται η φρ. all right) πρωτοεµφανίζε-
ται στη δεκαετία τού 1830 στη Βοστώνη και τη Νέα Υόρκη από την 
ανορθόγραφη φρ. oll korrekt (αντί τού ορθού all correct «όλα σω-
στά»), εξαιτίας µιας τάσεως για σχηµατισµό εντυπωσιακών (ενίοτε 
κωµικών) συντοµογραφιών. Η διάδοση των αρχικών O.K. οφείλεται 
µάλλον στους οπαδούς τού υποψηφίου των ∆ηµοκρατικών το 1840 
Martin Van Buren, που ήταν γνωστός µε την προσωνυµία Old 
Kinderhook, µε αποτέλεσµα τα αρχικά του (µε τα οποία τον προ-
σφωνούσαν) να συµπίπτουν µε τη φρ. oll korrekt]. οκά (η) {οκάδες} 
(παλαιότ.) 1. µονάδα βάρους στερεών και υγρών προϊόντων, που 
υποδιαιρείται σε 400 δράµια και ισοδυναµεί µε 1.282 γραµµάρια- στην 
Ελλάδα ίσχυσε µέχρι την 31η Μαρτίου 1959, οπότε αντικαταστάθηκε 
από το κιλό· ΦΡ. τής οκάς για πράγµα πολύ µικρής αξίας ή χαµηλής 
ποιότητας 2. (συνεκδ.) η ποσότητα που ισοδυναµεί µε την παραπάνω 
µονάδα βάρους: µια ~ φασόλια | κρασί. — (λαϊκ.) οκαδιάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. okka]. οκαζιόν επίρρ. (λαϊκ.) πολύ φθηνά, σε 
τιµή ευκαιρίας: αυτό το αγοράσαµε ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. occasion < λατ. occasio «καιρός, ευκαιρία» < occasum, 
σουπίνο τού p. occido «πέφτω» (< ob + cado)]. Ο.ΚΑ.ΝΑ. (ο) 
Οργανισµός Καταπολέµησης Ναρκωτικών. οκάπι (το) {άκλ.} 
θηλαστικό που ζει στην Αφρική, συγγενές µε την καµηλοπάρδαλη, µε 
πιο κοντά πόδια και λαιµό, λεία, ερυθροκάστα- 
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νη γούνα µε µαύρες και λευκές ραβδώσεις στους γοφούς και τους γλουτούς· το 
αρσενικό φέρει και κέρατα. Επίσης οκαπία (η). [ΕΤΥΜ < αγγλ. okapi, λ. 
αφρικανικής γλώσσας τού ΒΑ. Ζαΐρ]. 

οκαρίνα (η) [1894] {οκαρινών} ΜΟΥΣ. µικρό φλάουτο µε ψιλό ήχο που 
αποτελεί εξέλιξη τής παραδοσιακής ιταλικής πήλινης σφυρίχτρας των 
καρναβαλιών. 
[ETYM. < ιταλ. ocarina, υποκ. τού oca «χήνα» < µτγν. λατ. auca < aucella 
(υποχωρητ.), υποκ. τού λατ. avis «πουλί»]. 

Ο.Κ.Ε. (η) 1. Οµοσπονδία Κλωστοϋφαντουργών Ελλάδας 2. Οµάδα 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. 

οκέι επίρρ. → O.K. 
όκιο (το) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) ο οφθαλµός· κυκλική οπή στο πλαϊνό µέρος τής πλώρης 

πλοίου, από την οποία διέρχεται η αλυσίδα τής άγκυρας. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
occhio «οφθαλµός» < λατ. oculus (βλ. κ. οφθαλµός)]. 

occasione data λατ. (προφέρεται οκαζιόνε ντάτα) ελλην. ευκαιρίας δοθείσης 
όταν | εάν δοθεί η ευκαιρία ή αφού δόθηκε η ευκαιρία. 

οκλαδόν επίρρ. (λόγ.) 1. καθιστός και µε λυγισµένα τα γόνατα, ώστε τα πόδια 
να είναι προς τα µέσα σταυρωτά: συχνά ο Βούδας παρουσιάζεται σε γλυπτά 
καθισµένος ~ 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. πρόσταγµα να λάβει ο γυµναζόµενος την 
παραπάνω θέση. 
[ΕΤΥΜ µτγν. επίρρ. < αρχ. όκλάζω «γονατίζω», αβεβ. ετύµου, πιθ. όκλάς, -
άδος, «οπίσθια (τού ανθρώπου όταν γονατίζει)» (που όµως µαρτυρείται ως 
µτγν.) < ό- προθεµ. + *κλαδ- (> κλάδος, βλ.λ.). Κατ' άλλη άποψη, όκλάζω < 
*ό-κλάω < ό- προθεµ. 4- κλάω | -ώ «σπάζω». Αξιοπαρατήρητες είναι οι 
«γλώσσες» τού Ησυχίου κλωκυδά («το καθήσθαι έπ' άµφοτέροις ποσίν») και 
όκκϋλαι («το όκλάσαι και επί τών πτερνών καθήσθαι»)]. 

οκνεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {όκνεψα} είµαι ή γίνοµαι οκνηρός, τεµπέλης ΣΥΝ. 
τευ,πελιάζω. Επίσης οκνεύοµαι. 

οκνηρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που αποφεύγει την εργασία και τη 
δραστηριότητα, που τεµπελιάζει: ~ όπως ήταν, ποτέ του δεν το αποφάσιζε να 
δουλέψει ΣΥΝ. τεµπέλης ΑΝΤ. εργατικός, φιλόπονος, δραστήριος 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από νωθρότητα, νωχελικότητα: ~ κινήσεις 
ΣΥΝ. νωθρός, αργός, βραδύς, νωχελικός ΑΝΤ. ευκίνητος, γρήγορος. Επίσης 
οκνός [µεσν.]. — οκνηρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., οκνηρία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όκνώ (-έω) + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. κ. πον-ηρός. Το αρχ. 
όκνώ < οκνος (ό) «δισταγµός, νωθρότητα», αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε χεττ. 
ikniyant - «παράλυτος»]. 

οκρίβαντας (ο) {οκριβάντων} (λόγ.) τρίποδο υποστήριγµα, πάνω στο οποίο 
τοποθετούν οι ζωγράφοι τους πίνακες τους όσο τους δουλεύουν ΣΥΝ. 
(καθηµ.) καβαλέτο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όκρίβας, -αντος < όκρι- (< οκρις «γωνία, προεξοχή») + -βας < 
βαίνω (πβ. κ. κιλλί-βας), οπότε η λ. θα σήµαινε «αυτός που στηρίζεται στις 
προεξοχές, δηλ. στα πόδια». Το αρχ. όκ-ρις εµφανίζει την ετεροιωµ. βαθµ. 
*ok- τού I.E. *ak- «οξύς, αιχµηρός» (βλ. π.χ. άκρος), πβ. λατ. ocris 
«απόκρηµνο βουνό», αρχ. ιρλ. ochair «γωνία, άκρο» κ.ά.]. 

Ο.Κ.Σ. (το) Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο. 
οκτα- | οχτα- κ. οκτά- | οχτά- ά συνθετικό που σηµαίνει αυτό που δηλώνει το β' 

συνθετικό: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό οκτώ (8): οκτα-ήµερος, οκτά-
τοµος, οχτά-γωνο, οχτα-σύλλαβος, οκτά-ωρος 2. είναι οκτώ φορές πιο µεγάλος 
ή πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: οκτα-πλάσιος. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. όκτά-εδρον, οκτα-
πλάσιος), που προέρχεται από το αριθµητ. οκτώ (βλ.λ.) κατ' αναλογίαν προς 
τα έπτα-, έννεα-]. 

οκτάβα κ. (σπάν., λογοτ.) οχτάβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. (α) µουσικό 
διάστηµα (βλ.λ.) δύο φθόγγων, µε λόγο συχνοτήτων 2/1 (β) το διάστηµα 
ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς όµοιους φθόγγους τής επτά-φθογγης κλίµακας, 
λ.χ. ανάµεσα σε δύο διαδοχικά ντο, σε δύο διαδοχικά ρε, κ.τ.λ.- η ονοµασία 
τού διαστήµατος οφείλεται στο ότι ο υψηλότερος φθόγγος του είναι ο 8ος, 
µετρώντας από τον χαµηλότερο κατά µήκος τής κλίµακας · 2. ΜΕΤΡ. 
οκτάστιχη στροφή ποιήµατος, που περιλαµβάνει τρεις οµοιοκαταληξίες, οι 
οποίες συµπλέκονται αυστηρά µεταξύ τους. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. octava, θηλ. 
τού octavus «όγδοος» < octo «οκτώ»]. 

οκταγωνικός κ. οχταγωνικός, -η, -ο → οκτα-, -γωνικός 
οκτάγωνος κ. οχτάγωνος, -η, -ο → οκτα-, -γωνος 
οκτάδα κ. (καθηµ.) οχτάδα (η) σύνολο που αποτελείται από οκτώ µονάδες: 

παράταξη στρατιωτών κατά οκτάδες. [ΕΤΥΜ < αρχ. οκτάς, -άδος < οκτώ 
(βλ.λ.)]. 

οκτάεδρος κ. οχτάεδρος, -η, -ο → οκτα-, -εδρος 
οκταετής κ. οχταετής, -ης, -ές → οκτα-, -ετής 
οκταετία κ. οχταετία (η) → οκτα-, -ετία 
οκταήµερος, -η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) οχταήµερος 1. αυτός που έχει διάρκεια 

οκτώ ηµερών: ~ προθεσµία 2. αυτός που συντελείται κατά την όγδοη ηµέρα: - 
περιτοµή 3. ΕΚΚΛΗΣ. οκταήµερα (τα) η όγδοη ηµέρα µετά από σηµαντική 
εορτή: τα ~ τού Χριστού. 

οκταθέσιος κ. οχταθέσιος, -α, -ο → οκτα-, -θέσιος 
οκτάκιλος κ. οχτάκιλος, -η, -ο → οκτα-, -κιλος 
οκτάκις επίρρ. → οκτα-, -άκις 
οκτακοοαριά (η) οκτακόσια, σύνολο οκτακοσίων προσώπων | πραγµάτων στη 

ΦΡ. καµιά οκτακοοαριά περίπου οχτακόσια ή οχτακόσιοι: είχαν µαζευτεί στην 
οµιλία - άνθρωποι! 
[ΕΤΥΜ. < οκτακός)ια) + παραγ. επίθηµα -αριά, πβ. κ. δεκ-αριά, δια-κοσ-
αριά]. 

οκτακόσΐΌ κ. (καθηµ.) οχτακόσ!α (το) {άκλ.} επτακόσια ενενήντα εννέα συν 
ένα, ο αριθµός οκτακόσια (80θ) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

οκτακόσιοι, -ες, -α κ. (καθηµ.) οχτακόσιοι 1. αυτοί που ανέρχο- 

νται ποσοτικά στον αριθµό οκτακόσια (800) 2. οκτακόσια (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < οκτα- (< οκτώ) + -κόσιοι, για το οποίο βλ. λ. δια-κό-σιοι]. 
οκτακοσιοστός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (καθηµ.) οχτακοσίΌστός (επίσης γράφεται 
800ός στην αραβική αρίθµηση, Ω' ή ω' στην ελληνική και DCCC στη λατινική) 
αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό οκτακόσια (800) (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). οκτάκωπος, -η, -ο → οκτα-, -κωπος οκταµελής κ. οχταµελής, -ής, -ές ~» 
οκτα-, -µελής οκταµηνία (η) → οκτα-, -µηνία οκτάµηνος κ. οχτάµηνος, -η, -ο ~» 
οκτα-, -µηνός οκτάνιο (το) {οκτανί-ου | -ων} ΧΗΜ. 1. συνοπτική ονοµασία 
δεκαοκτώ άκυκλων οργανικών ενώσεων που είναι κορεσµένοι υδρογονάνθρακες 
και έχουν στο µόριο τους οκτώ άτοµα άνθρακα 2. αριθµός οκτανίου 
παράµετρος που καθορίζει την ποιότητα τής βενζίνης· όσο µεγαλύτερος είναι ο 
αριθµός οκτανίου, τόσο καλύτερη είναι η βενζίνη ΣΥΝ. (καθηµ.) οκτάνια (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. octane (νόθο συνθ.) < oct(a)- (< αρχ. οκτώ) + -
ane]. οκταπλάσιος κ. οχταπλάσιος, -α, -ο → οκτα-, -πλάσιος οκταπλασιάζω κ. 
οχταπλασιαζω ρ. → οκτα-, -πλασιάζω οκτάπλευρος κ. οχτάπλευρος, -η, -ο → 
οκτα-, -πλευρος οκταπλός κ. οχταπλός, -ή, -ό → οκτα-, -πλός οκτάπους (ο) 
{οκτάποδ-ος, -α | -όδων) (λόγ.) το χταπόδι (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. επίθ. < όκτα- (< οκτώ) + πους «πόδι»]. 
οκτάς (η) → οκτάδα 
οκτάστηλος κ. οχτάστηλος, -η, -ο -· οκτα-, -στηλος οκτάστιχος κ. οχτάστιχος, -
η, -ο → οκτα-, -στίχος οκτασύλλαβος κ. οχτασύλλαβος, -η, -ο → οκτα-, -
σύλλαβος οκτατάξιος, -α, -ο αυτός που έχει οκτώ τάξεις: ~ γυµνάσιο (παλαιότ. 
το γυµνάσιο που είχε έξι τάξεις, άρχιζε από την τρίτη και κατέληγε στην ογδόη). 
οκτάτευχος, -ος/-η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποτελείται από οκτώ τεύχη: - τόµος 
2. ΕΚΚΛΗΣ. όκτστευχος (η) {Οκτατεύχου} τόµος που περιλαµβάνει τα οκτώ 
πρώτα βιβλία τής Π.∆. (πβ. λ. πεντάτευχος). οκτάτοµος κ. οχτάτοµος, -η, -ο → 
οκτα-, -τόµος οκτάφυλλος κ. οχτάφυλλος, -η, -ο → οκτα-, -φυλλος οκτάχρονος 
κ. οχτάχρονος, -η, -ο → οκτα-, -χρόνος οκταψήφιος κ. οχταψήφιος, -α, -ο → 
οκτα-, -ψήφιος οκτάωρος, -η, -ο [1890] κ. (καθηµ.) οχτάωρος 1. αυτός που 
διαρκεί οκτώ ώρες 2. οκτάωρο (το) {οκταώρου} το χρονικό διάστηµα οκτώ 
ωρών, το οποίο έχει καθιερωθεί επισήµως ως ανώτατο όριο ωρών εργασίας ανά 
εργάσιµη ηµέρα, κυρ. όσον αφορά στα επαγγέλµατα των εργατών και των 
υπαλλήλων. οκταώροφος κ. οχταώροφος, -η, -ο → οκτα-, -ώροφος οκτέτο (το) 
ΜΟΥΣ. 1. µουσικό σύνολο, που αποτελείται από οκτώ εκτελεστές (όργανα ή 
φωνές): µουσική για - εγχόρδων οργάνων 2. (συνεκδ.) µουσικό έργο γραµµένο 
για οκτώ όργανα ή οκτώ φωνές (ενδεχοµένως, µε συνοδία ορχήστρας): το ~ για 
τέσσερα έγχορδα και τέσσερα ξύλινα πνευστά τού Σκαλκώτα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ottetto (µε την επίδρ. τού οκτώ) < otto < λατ. octo «οκτώ»]. 
οκτώ κ. (καθηµ.) οχτώ (το) {άκλ.} 1. επτά συν ένα, ο αριθµός 8 2. (ως επίθ.) 
αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 8: ~ στρατιώτες | µήλα 3. ΠΟΛίτ. 
Οµάδα των Οκτώ βλ. λ. οµάδα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *oktö(u)-, πβ. σανσκρ. astä(u), λατ. octô (> γαλλ. huit, ιταλ. 
otto, ισπ. ocho κ.ά.), ιρλ. ocht, γερµ. acht, αγγλ. eight κ.ά. Οµόρρ. όγδοος 
(βλ.λ.). o τ. οχτώ είναι µεσν.]. οκτωβριανός, -ή, -ό [1863] κ. οχτωβριανός 1. 
(γενικά) αυτός που σχετίζεται µε τον µήνα Οκτώβριο: ~ φρούτα 2. ΙΣΤ. (α) 
Οκτωβριανή Επανάσταση η επανάσταση των Μπολσεβίκων στη Ρωσία το 
1917 (β) Οκτωβριανά (τα) οι συγκρούσεις µεταξύ των γαλλικών αποβατικών 
αγηµάτων και µονάδων τού ελληνικού στρατού τον Οκτώβριο τού 1916 στην 
Αθήνα. Επίσης (λαϊκ.) οχτωβριάτικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Απριλιανός. 
Οκτώβριος (ο) {Οκτωβρίου} ο δέκατος µήνας τού έτους και δεύτερος µήνας 
τού φθινοπώρου (µαζί µε τον Σεπτέµβριο και τον Νοέµβριο), ο οποίος έχει 31 
ηµέρες. Επίσης (λαϊκ.) Οκτώβρης [µεσν.] κ. Οχτώβρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. October (mensis) «όγδοος (µήνας)» (σύµφωνα µε το 
πρώιµο ρωµαϊκό ηµερολόγιο, που ξεκινούσε από τον Μάρτιο) < octo 
«οκτώ»]. 

Οκτώβριος: ο µήνας χωρίς -µ-! Όπως εξηγούµε αλλού (βλ. λ. µήνας), η 
ονοµασία αυτού τού µηνός, προερχόµενη από το λατ. October (= όγδοος), 
είναι Οκτώβριος (χωρίς -µ-). Αυτό συµβαίνει σε αντίθεση προς τους 
άλλους «αριθµητικούς» επίσης µήνες, οι οποίοι από την προέλευση τους 
εκφέρονται µε -µ-: Σεπτέµβριος (< λατ. September = έβδοµος), Νοέµβριος 
(< λατ. November = ένατος) και ∆εκέµβριος (< λατ. December = δέκατος). 
Από τα ονόµατα των µηνών αυτών (µε -µ-) επηρεάζονται ορισµένοι 
οµιλητές, προφέροντας και τον Οκτώβριο µε -µ- (Οκτώµβριος!). 

Οκτώηχος (η) [µεσν.] {Οκτωήχου} ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό βιβλίο τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, που περιλαµβάνει οκτώ πλήρεις αναστάσιµες ακολουθίες, 
καθεµιά σε διαφορετικό από τις άλλες ήχο, µε την υµνο-γραφία που ψάλλεται 
κατά τις Κυριακές σύµφωνα µε το µοναχικό τυπικό. Επίσης (λαϊκ.) Οκτωήχι 
κ. Οχτωήχι κ. Χτωήχι (το). 

ολάκερος, -η, -ο (λαϊκ.) ολόκληρος: δεκαπέντε - χρόνια τον περίµενε να 
ξαναγυρίσει ΣΥΝ. όλος, ακέραιος ANT. λειψός, ελλιπής. 
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[ΕΤΥΜ. < µεσν. ολάκερος < όλ(ο)- + -άκερος < ακέραιος (µε συνίζηση 
ακέριος και επίδρ. τού σχήµατος καθάρειος - ολοκάθαρος, όρθιος -
ολόρθος). Απίθανη η αναγωγή στο επίθ. ολόκληρος µε ανοµοιωτική 
αποβολή τού -λ-]. ολάνθιστος, -η, -ο αυτός που είναι γεµάτος άνθη, ο 
κατάφορτος µε 
άνθη: ~ περιβόλι | βάζο. ολάνοικτος, -η, -ο [µεσν.] κ. (καθηµ.) 
ολάνοιχτος (εκφραστ.) αυτός που έχει τελείως ανοίξει, ο διάπλατα 
ανοικτός: ~ πόρτα | παράθυρο | µάτια | στόµα ΣΥΝ. ορθάνοιχτος, 
διάπλατος ΑΝΤ. κατάκλειστος, θεόκλειστος. ολάρφανος, -η, -ο 
(εκφραστ.) εντελώς ορφανός, ορφανός και από 
τους δύο γονείς: ~ παιδί ΣΥΝ. πεντάρφανος. όλβιος, -ία, -ιο [αρχ.] 
(λόγ.) αυτός που ζει µε γαλήνη και ευδαιµονία, που δοκιµάζει και 
απολαµβάνει την ευτυχία ΣΥΝ. (λόγ.) µακάριος, ευδαίµων, (καθηµ.) 
ευτυχισµένος, καλότυχος ΑΝΤ. δύσµοιρος, δυστυχής, κακοδαίµων. — 
ολβίως επίρρ. [αρχ.], ολβιότητα (η). όλβος (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-
σπάν.) 1. η υλική ευδαιµονία, η κατοχή και χρήση άφθονων υλικών 
αγαθών ΣΥΝ. (λόγ.) ευµάρεια, ευζωία, ευηµερία ΑΝΤ. φτώχια, (λόγ.) 
ένδεια, πενία, ανέχεια 2. (κατ' επέκτ.) η ψυχική ευδαιµονία, η 
κατάσταση πνευµατικής ευφορίας και γαλήνης ΣΥΝ. ευτυχία, 
µακαριότητα, (λόγ.) ολβιότητα ΑΝΤ. δυστυχία, κακοδαιµονία. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου. Η λ. συγκέντρωνε τις σηµ. τόσο τής υλικής 
ευηµερίας όσο και τής ευτυχίας που δωρίζεται από τους θεούς, εν 
αντιθέσει µε τις αρχ. λ. πλούτος και αφενός, οι οποίες αναφέρονταν 
µόνο στον υλικό πλούτο, και µε τη λ. ευδαιµονία, η οποία προσδιόρι-
ζε την ευτυχία ως αποτέλεσµα θεϊκής εύνοιας]. Ολγα (η) 1. 
βασίλισσα τής Ρωσίας και αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα 
ηγεµονίδων 3. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Olga < γερµ. Helga, από αρχ. σκανδ. ρίζα που σηµαίνει 
«υγιής, ιερός»]. ολέθριος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που προξενεί 
ολοκληρωτική καταστροφή, που επιφέρει αφανισµό: οι ~ συνέπειες 
τού καπνίσµατος || ~ παραστράτηµα | τακτική | σφάλµα | ρόλος | 
επίπτωση ΣΥΝ. καταστρεπτικός, αφανιστικός, εξοντωτικός ΑΝΤ. 
ευεργετικός, σωτήριος, λυτρωτικός. — ολέθρια | ολεθρίως [µτγν.] 
επίρρ. όλεθρος (ο) {ολέθρου | χωρ. πληθ.} 1. ολοκληρωτική 
καταστροφή, κατάσταση κατά την οποία αφανίζονται τα πάντα: οι 
κατακτητές έσπειραν τον ~ σε ολόκληρη τη χώρα ΣΥΝ. καταστροφή, 
αφανισµός ΑΝΤ. λύτρωση, σωτηρία, γλυτωµός 2. η απώλεια τής ζωής, 
ο θάνατος. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. όλ- | όλε- τού ρ. ολλυµι «αφανίζω, 
καταστρέφω». Η εναλλαγή όλ- | όλε- δεν ερµηνεύεται εύκολα, αν και 
παρουσιάζεται επίσης στο ρ. στόρνυµι «στρώνω, καλύπτω» (αόρ. 
στορέ-σαί). Το ρ. ολλυµι < *ολ-νυ-µι είναι αγν. ετύµου]. ολετηρας (ο), 
ολέτειρα (η) [αρχ.] {ολετειρών} (λόγ.-σπάν.) αυτός που καταστρέφει, 
που σπέρνει τον όλεθρο ΣΥΝ. καταστροφέας, αφα-νιστής, 
εξολοθρευτής. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. όλετήρ, -ήρος < θ. όλε- τού ρ. ολλυµι «αφανίζω, κατα-
στρέφω» (βλ. λ. όλεθρος)]. ολεφίνη (η) ΧΗΜ. είδος οργανικής χηµικής 
ένωσης που έχει ένα διπλό δεσµό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. olefine < γαλλ. φρ. (gaz) oléfiant «αιθυ-
λένιο» (< λατ. oleum «έλαιο»)]. -όλη ΧΗΜ. παραγωγικό επίθηµα 
ουσιαστικών που δηλώνουν οργανικές ενώσεις, που σηµαίνει την 
παρουσία µιας ή περισσότερων οµάδων αλκαλικού υδροξιδίου: αιθαν-
όλη, αλκο-όλη. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που 
ανάγεται στο αγγλ. | γαλλ. -οΐ, το οποίο αποσπάστηκε από τη λ. alcool 
(πβ. κ. αλκο-όλη). Βλ. λ. αλκοόλ]. οληµερίς επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) 1. 
καθ' όλη τη διάρκεια τής ηµέρας, από το πρωί µέχρι το βράδυ: «~ το 
χτίζανε, το βράδυ γκρεµιζόταν» (δηµοτ. τραγ.) ANT. ολονυχτίς 2. κάθε 
ηµέρα, χωρίς διακοπή: γυρίζουν ~ από σπίτι σε σπίτι και ζητιανεύουν || 
οι φούρνοι του καίνε ~ κι ολονυχτίς ΣΥΝ. καθηµερινά, συνεχώς, 
συνέχεια. Επίσης οληµέρα [µεσν.]. Ο.Λ.Θ. (ο) Οργανισµός Λιµένος 
Θεσσαλονίκης. θλιγαιµία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1.η έλλειψη 
αίµατος ΑΝΤ. υπεραιµία 2. ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση που 
προκαλείται από ελάττωση τής συνολικής ποσότητας τού αίµατος στις 
φλέβες και τις αρτηρίες και όχι από ποιοτική αλλοίωση του (µεταβολή 
τού αριθµού των αιµοσφαιρίων). — ολίναιµος, -η, -ο [αρχ.] κ. 
ολινόαιµος [µτγν.]. ολιγάκις επίρρ. (αρχαιοπρ.) λίγες φορές ΣΥΝ. 
σπάνια ΑΝΤ. συχνά, επανειληµµένως, πλειστάκις, πολλάκις. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< όλιγ(ο)- + -άκις (βλ. λ. πολλ-άκις)]. ολιγανδρια (η) [µτγν.] {χωρ. 
πληθ.} (λόγ.) η έλλειψη ικανού αριθµού ανδρών, η παρουσία λίγων 
µόνο ανδρών: µετά από πολέµους συνήθως παρατηρείται ~ ΣΥΝ. 
λειψανδρία ΑΝΤ. πολυανδρία. ολιγανθρωπος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. 
(χώρα, περιοχή) που κατοικείται από λίγους ανθρώπους, που έχει 
µικρό πληθυσµό: ~ πόλη | χωριό ΑΝΤ. πολυάνθρωπος 2. αυτός που 
αποτελείται από µικρό αριθµό ανθρώπων, που περιλαµβάνει λίγους: ~ 
σύναξη | συντροφιά ΣΥΝ. ολιγάριθµος, ευάριθµος ΑΝΤ. πολυπληθής. — 
ολιγανθρωπία (η) [αρχ.]. ολιγάριθµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι 
µικρός σε αριθµό, που περιλαµβάνει λίγους: ~ στράτευµα | 
συγκέντρωση | κοινό | σµήνος ΣΥΝ. ευάριθµος ΑΝΤ. πολυάριθµος, 
πολυπληθής. ολιγάρκεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} το να αρκείται 
κανείς σε λίγα (αγαθά), η ιδιότητα τού ολιγαρκούς ΣΥΝ. λιτότητα ΑΝΤ. 
πλεονεξία, απληστία. ολιγαρκής, -ής, -ές {ολιγαρκ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· 
ολιγαρκέστ-ερος, -ατός} αυτός που αρκείται στα λίγα, που δεν 
επιζητεί τα πολλά, δεν εκδηλώνει πλεονεξία: µπορούσα να ζητήσω 
περισσότερα λεφτά, αλ- 

λά είµαι - ΣΥΝ. λιτός, εγκρατής, µετρηµένος ΑΝΤ. άπληστος, απαιτη-
τικός, πλεονέκτης. — ολιγαρκώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < όλιγ(ο) + -αρκής < αρκώ]. 

ολιγαρχία (η) {ολιγαρχιών} 1. σύστηµα διακυβέρνησης τής πολιτεί-
ας, κατά το οποίο η εξουσία ασκείται από λίγα µόνο πρόσωπα ή από 
µία κυρίαρχη (κοινωνική) τάξη ΣΥΝ. αριστοκρατία· (κακόσ.) 2. (κατ' 
επέκτ.) η καταχρηστική άσκηση τής εξουσίας εκ µέρους µιας µικρής 
οµάδας ατόµων, τα οποία αποβλέπουν κυρ. στο προσωπικό τους συµ-
φέρον και όχι στο κοινό όφελος 3. (συνεκδ.) ο κλειστός κύκλος των 
οικονοµικώς, πολιτικώς κ.λπ. ισχυρών, τα ολιγάριθµα πρόσωπα που 
κρατούν στα χέρια τους την εξουσία και την ασκούν αυθαίρετα: το 
νοµοσχέδιο αυτό εξυπηρετεί τα συµφέροντα τής ~|| ~ τού πλούτου || η 
οικονοµική | πολιτική ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όλιγ(ο)- + -αρχία < άρχω, κατά το αρχαιότερο µοναρ-
χία]. 

ολιγαρχικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ολιγαρχία: ~ 
πολίτευµα | διακυβέρνηση | σύστηµα | τάσεις ΣΥΝ. αριστοκρατικός 2. 
ολιγαρχικός (ο), ολιγαρχική (η) οπαδός τής ολιγαρχίας. — ολι-
γαρχικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

θλίγιστος, -η, -ο (λόγ. υπερθ. τού ολίγος, βλ.λ.) πάρα πολύ λίγος: ~ 
ποσότητα ΣΥΝ. ελάχιστος ΑΝΤ. µέγιστος. [ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. τού 
επιθ. ολίγος (βλ.λ.)]. 

ολίγο- κ. ολιγό- κ. ολιγ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι: 1. αφορά 
σε µικρή ποσότητα, σε µικρό αριθµό (προσώπων, πραγµάτων ή γε-
γονότων): ολιγ-αρκής, ολιγο-µελής, ολιγο-δάπανος, ολιγο-λογία, ολιγο-
γράφος, ολιγ-αρχικός 2. χαρακτηρίζεται από σύντοµη διάρκεια: ολιγό-
ζωος 3. (µτφ.) χαρακτηρίζεται από µικρή δύναµη, ένταση: ολιγό-πι-
στος 4. εµφανίζεται ελλιπές σε σύγκριση µε το κανονικό ή το επιθυ-
µητό: ολιγο-φαγία, ολιγο-βαρής. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. ολίγος]. 

θλιγοβαρής, -ής, -ές [µτγν.] {ολιγοβαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυ-
τός που έχει µικρό βάρος (σε σύγκριση µε το κανονικό ή το συνηθι-
σµένο), που δεν ζυγίζει πολύ: ~ φορτίο ΣΥΝ. ελλιποβαρής, ελαφρός, 
ανάλαφρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ολιγογράµµατος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που αποτελείται από 
λίγα γράµµατα: ~ επιγραφή 2. (συνήθ. για πρόσ.) αυτός που δεν έχει 
µορφωθεί πολύ 3. (µειωτ. για επιστήµονες, λογίους κ.λπ.) ανεπαρκής, 
ηµιµαθής: άνθρωπος ~ που προσποιείται τον µορφωµένο ΣΥΝ. (λόγ.) 
ολιγοµαθής. 

θλιγογράφος, -ος,-ο [1896] (συγγραφέας) που έχει µικρή παραγωγή 
συγγραφικού έργου. 

θλιγοδακτυλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εκ γενετής έλλειψη ενός ή 
περισσότερων δακτύλων από τα άνω ή κάτω άκρα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. oligodactyly]. 

θλιγοδύναµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που διαθέτει µικρή 
δύναµη και αντοχή: ~ γέροντας ΣΥΝ. αδύναµος, άτονος, ασθενικός 
ΑΝΤ. δυνατός, ρωµαλέος, γερός. 

θλιγοέξθδος, -η, -ο [1855] (λόγ.) αυτός που κάνει λίγα έξοδα, που δεν 
προβαίνει σε µεγάλες δαπάνες ΣΥΝ. ολιγοδάπανος, φειδωλός, οι-
κονόµος ΑΝΤ. πολυέξοδος, σπάταλος. 

ολιγοετής, -ής, -ές [µτγν.] {ολιγοετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός 
που διαρκεί ή ισχύει λίγα χρόνια, που έχει χρονικό ορίζοντα λίγων 
ετών: ~ απασχόληση | δραστηριότητα ΣΥΝ. βραχυχρόνιος, (λαϊκ.) λι-
γόχρονος ΑΝΤ. πολυετής, πολύχρονος, µακροχρόνιος 2. αυτός που άρ-
χισε να ισχύει πριν από λίγα µόνο έτη, σχετικά πρόσφατος: ~ θεσµός 
| κανονισµός ΑΝΤ. παλαιός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

θλιγόζωος, -η, -ο [µεσν.] (λόγ.) αυτός που έχει µικρή διάρκεια ζωής, 
που έζησε, ζει ή πρόκειται να ζήσει λίγο χρόνο: ~ οργανισµός | θεσµός 
ΣΥΝ. βραχύβιος, ολιγόβιος, (λαϊκ.) λιγόζωος ΑΝΤ. µακρόβιος, πολύχρο-
νος. — ολιγοζωία (η) [µεσν.]. 

ολιγοήµερος, -η, -ο [αρχ.] κ. (καθηµ.) λιγοήµερος 1. αυτός που 
διήρκεσε, διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει λίγες µόνο ηµέρες: ~ ανά-
παυση | εκδροµή | άδεια | επίσκεψη | κράτηση | παραµονή | ανακωχή 
ΣΥΝ. σύντοµος ΑΝΤ. πολυήµερος 2. (ειδικότ. για έµψυχα) αυτός 
στον οποίο αποµένει λίγη ζωή, που πρόκειται να ζήσει λίγες µόνο 
ηµέρες ΣΥΝ. ολιγόζωος ΑΝΤ. πολύχρονος. 

θλιγόθερµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.-σπάν.) (συνήθ. για ζώα) αυτός που 
έχει χαµηλή θερµοκρασία, που το αίµα του είναι ή θεωρείται ψυχρό: 
τα ερπετά ανήκουν στα ~ ζώα ΣΥΝ. ψυχρόαιµος. 

Ολιγόκαινο (το) [1890] {Ολιγοκαίνου} ΓΕΩΛ. γεωλογική περίοδος που 
θεωρείται ότι άρχισε πριν από 38 εκατοµµύρια χρόνια και διήρκεσε 
περίπου 12 εκατοµµύρια χρόνια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. oligocene]. 

θλιγόκαρδος, -η, -ο [1889] (λόγ.) κ. (καθηµ.) λιγόκαρδος αυτός που 
στερείται ευψυχίας και θάρρους ΣΥΝ. δειλός ΑΝΤ. µεγαλόκαρδος, 
γενναίος. 

θλιγόκαρπος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ. για φυτά) αυτός που έχει ή παράγει 
λίγους καρπούς: ~ δέντρο ΑΝΤ. πολύκαρπος. — ολιγοκαρπία (η) 
[1888]. 

ολιγόλεπτος, -η, -ο [1887] κ. (καθηµ.) λιγόλεπτος (λόγ.) αυτός που 
διαρκεί λίγα λεπτά τής ώρας: ~ παραµονή | συνοµιλία | επίσκεψη | 
συνάντηση | αναµονή | σιωπή | διάλειµµα ΑΝΤ. πολύωρος, παρατετα-
µένος. ολιγόλογος, -η, -ο [µεσν.] κ. (καθηµ.) λιγόλογος (λόγ.) 1. (για 
πρόσ.) αυτός που λέει λίγα, που είναι σύντοµος στην οµιλία του, που 
αποφεύγει τις φλυαρίες: υπήρξε ~ στις δηλώσεις του ΣΥΝ. σύντοµος, 
βραχύλογος ΑΝΤ. φλύαρος, οµιλητικός 2. αυτός που δεν περιλαµβάνει 
πολλά λόγια, που διατυπώνεται µε συντοµία: ~ απάντηση | ανακοί-
νωση | έκθεση ΣΥΝ. σύντοµος, λακωνικός ΑΝΤ. φλύαρος, (λόγ.) σχοι- 
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νοτενής, εκτεταµένος. — ολιγολογία (η) [µεσν.]. ολιγοµαθής, -ής, -ές 
[µεσν.] {ολιγοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έµαθε λίγα, που 
δεν απέκτησε πολλές γνώσεις ΑΝΤ. πολυµα- 
θής, ευρυµαθής. — ολιγοµάθεια (η) [1832]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
ολιγοµελής, -ής, -ές [1831] {ολιγοµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που απαρτίζεται από λίγα µέλη, που δεν διαθέτει πολλά µέλη: ~ οι-
κογένεια | επιτροπή | οµάδα | τµήµατα ΑΝΤ. πολυµελής. — ολιγοµελές 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. ολιγοµερής, -ής, -ές {ολιγοµερ-ούς | -
είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που αποτελείται από λίγα µέρη: ~ σύνθεση 
ΑΝΤ. πολυµερής 2. ΧΗΜ. ολι-γοµερές (το) χηµική ένωση, το µόριο 
τής οποίας αποτελείται από µικρό αριθµό µονάδων µονοµερούς. — 
ολιγοµέρεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ„ < γαλλ. oligomère]. 
ολίγοµηνορροια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ελάττωση τής συχνότητας 

στην εµφάνιση τής εµµήνου ρύσεως, αλλά και τής αντίστοιχης πο-
σότητας αίµατος, λόγω ορµονικών, ανατοµικών ή ψυχολογικών αι-
τιών. 
[ΕΤΥΜ. < ολίγο- + -µηνο- + -ρροια (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέ-
σει) < ρέω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oligoménorhée]. 

ολίγον επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) για λίγο (ενν. χρόνο): να σας απασχολήσω 
δι'~; || παρέτειναν επ'~ τις διακοπές τους. 

ολιγόπιστος, -η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) λιγόπιστος (λόγ.) αυτός που 
δεν διαθέτει ισχυρή πίστη, που η πίστη του κλονίζεται εύκολα. — 
ολιγοπιστώ ρ. [µτγν.] {-είς...}, ολιγοπιστία (η) [µτγν.]. 

ολιγοπώλιο (το) {ολνγοπωλί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. η οργάνωση τής αγοράς 
µε τρόπο που µόνο ένας µικρός αριθµός παραγωγών ή πωλητών να 
προσφέρει κάποιο αγαθό (πβ. λ. ολιγοψώνιο). — ολιγοπωλιακός, -ή, 
-ό. 
[ΕΤΥΜ < ολίγο- + -πώλιο < πωλώ, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oligo-
pole, πβ. κ. µονο-πωλιο]. 

ολίγος, -η, -ο 1. (λόγ.) λίγος (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) ολίγον κατ' ολίγον {κατ' 
ολίγον, ©ουκ. 1,69) βαθµιαία, σιγά-σιγά' κατά µικρές ποσότητες ή µι-
κρά χρονικά διαστήµατα ΣΥΝ. λίγο-λίγο (β) εντός ολίγου σύντοµα, 
σε µικρό χρονικό διάστηµα ΣΥΝ. σε λίγο, (λογιότ.) οσονούπω (γ) προ 
ολίγου πριν από µικρό χρονικό διάστηµα, µόλις τώρα (δ) παρ' ολί-
γο(ν) (παρ' ολίγον, Ευριπ. Ίφιγ. εν Ταύροις 870) λίγο έλειψε να..., σχε-
δόν ΣΥΝ. παραλίγο (ε) εν ολίγοις | δι' ολίγων (δι' ολίγων, Πλάτ. Φί-
ληβος 3Id) µε συντοµία, χωρίς πολλά λόγια ΣΥΝ. σύντοµα, λακωνι-
κώς ΑΝΤ. σχοινοτενώς (στ) ουκ ολίγα πολλά: κέρδισε ~ από το Χρη-
µατιστήριο (ζ) ολίγον τι κάτι λίγο, κάπως: ήταν ~ άκοµψο αυτό που 
είπες (η) µε ολίγη (ενν. ζάχαρη) καφές που προσφέρεται µε λίγη ζά-
χαρη, λίγο γλυκός 2. ΜΟΥΣ. ολίγον (το) ένα από τα δέκα φθογγόσηµα 
τής βυζαντινής µουσικής, µε τα οποία σηµαίνεται η µελωδική κίνη-
ση από φθόγγο σε φθόγγο. — ολίγον επίρρ. (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το αρχ. οµηρικό ουσ. λοιγός «θάνατος, 
καταστροφή, απώλεια». Σε αυτή την περίπτωση, ολίγος < ό- προθεµ. 
+ -λιγ-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. λοιγ- (τής λ. λοιγός), οπότε η λ. θα 
συνδ. επίσης µε λιθ. ligà «αρρώστια, λοιµός», αρµ. aik'at «φτωχός» (µε 
α- προθεµ.), αλβ. lig «κακός, ισχνός», αρχ. ιρλ. lîach «δυστυχής, 
ταλαίπωρος»]. 

ολιγοσέλιδος, -η, -ο [1861] αυτός που έχει λίγες σελίδες: ~ βιβλίο 
ANT. πολυσέλιδος. 

ολιγοσπερµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ελάττωση τού αριθµού των 
σπερµατοζωαρίων κατά την εκσπερµάτιση, συνήθ. λόγω προχωρηµέ-
νης ηλικίας, συχνών εκσπερµατίσεων κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. oligospermia]. 

ολιγόσπερµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που έχει ή παράγει λίγα 
σπέρµατα: ~ φυτό ΑΝτ. πολύσπερµος 2. BOT. ολιγόσπερµο (το) κάθε 
φυτό που παράγει ή περικλείει λίγα σπέρµατα. 

ολιγοσταυρία (η) {χωρ. πληθ.} σύστηµα εκλογής στο οποίο ο εκλο-
γέας έχει τη δυνατότητα να σηµειώσει λίγους σταυρούς προτίµησης 
σε σχέση µε το σύνολο των υποψηφίων ANT. πολυσταυρία. 

ολιγοστιχος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) ποίηµα που αποτελείται από λίγους 
στίχους ANT. πολύστιχος. 

ολιγοστοιχεία (τα) ΒΙΟΛ. αµέταλλα και µεταλλικά στοιχεία που βρί-
σκονται σε ελάχιστη αναλογία στους ζωντανούς οργανισµούς. 

θλιγοσύλλαβος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελείται από λίγες συλ-
λαβές: ~ ρήµα | στίχος ΑΝΤ. πολυσύλλαβος. 

ολΐγοτόκος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.-για έµψυχα) αυτός που γεννά λίγα 
τέκνα ή που δεν έχει συχνούς τοκετούς: ~ ζώο ΑΝΤ. πολύτοκος. — 
ολιγοτοκία (η) [αρχ.]. 

θλΐγουρία (η) [1876] ΙΑΤΡ. κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την 
παραγωγή µικρής ποσότητας ούρων εξαιτίας έλλειψης υγρών, πτώ-
σης τής πίεσης ή βλάβης των νεφρών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. oliguria]. 

θλιγοφρενία (η) (χωρ. πληθ.} 1. η περιορισµένη διανοητική ικανότη-
τα, η διανοητική ανεπάρκεια ΣΥΝ. ολιγόνοια ANT. εξυπνάδα, ευστρο-
φία 2. (ειδικότ.) ΙΑΤΡ. η οιουδήποτε βαθµού συγγενής ή επίκτητη δια-
νοητική ανεπάρκεια, που είναι δυνατόν να εµφανιστεί λίγο µετά τη 
γέννηση και που µπορεί να οφείλεται σε διαταραχές τού µεταβολι-
σµού, λοιµώδεις ή εκφυλιστικές νόσους κ.ά. — ολιγοφρενής, -ής, -
ές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ολίγο- + -φρενία < φρήν, 
φρενός (βλ.λ.)]. 

ολιγόχρονος, -η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) λιγόχρονος (λόγ.) αυτός που 
έχει περιορισµένη διάρκεια, που διαρκεί λίγο χρόνο: ~ παραµονή 
ΣΥΝ. βραχυχρόνιος, σύντοµος ΑΝΤ µακροχρόνιος, πολυχρόνιος. 
Επίσης ολιγοχρόνιος, -α, -ο [αρχ.]. 

ολιγοψυχία [αρχ.] κ. (καθηµ.) λιγοψυχία κ. (λαϊκ.) λιγοψυχιά (η) 
{χωρ. πληθ.} (λόγ.) η έλλειψη θάρρους, η εκδήλωση δειλίας, κυρ. 

µπροστά σε επερχόµενο κίνδυνο ή απειλή: έδειξε ~ την ώρα τής µά-
χης. — ολιγόψυχος, -η, -ο [µτγν.] κ. (καθηµ.) λιγόψυχος 

ολιγοψυχώ [αρχ.] κ. (καθηµ.) λιγοψυχώ ρ. αµετβ. {ολιγοψυχείς... | 
ολιγοψύχησα} (λόγ.) 1. δείχνω δειλία, υποχωρώ λόγω έλλειψης θάρ-
ρους (µπροστά σε κίνδυνο ή απειλή) 2. λιποθυµώ. 

ολιγοψώνιο (το) {ολιγοψωνί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. η κατάσταση τής αγο-
ράς κατά την οποία µικρός αριθµός µεγάλων αγοραστών, οι οποίοι 
παρεµβαίνουν στη διαµόρφωση των τιµών των αγαθών, αντιµετωπί-
ζει µεγάλο αριθµό µικροπροµηθευτών κατ' αντιδιαστολή προς το ολι-
γοπώλιο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oligopsone]. 

Ολιγόωρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διαρκεί λίγες ώρες: ~ παραµονή | 
επίσκεψη | ξενάγηση ΑΝΤ. πολύωρος, µακροχρόνιος. 

ολιγωρία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η απουσία τής απαιτούµενης προ-
σοχής, φροντίδας κ.λπ.: η νέα καταστροφή από πληµύρες οφείλεται 
στην ~ των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών ΣΥΝ. αµέλεια, παραµέλη-
ση ΑΝΤ. ενδιαφέρον, επιµέλεια, φροντίδα. 

ολιγωρώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ολιγωρείς... | ολιγώρησα} ♦ 1. (αµετβ.) µέ-
νω αδιάφορος (σε καθήκον, υποχρέωση), δεν σπεύδω: οι δυνάµεις τη-
ρήσεως τής τάξης δεν ολιγώρησαν ούτε στιγµή και έτσι τα έκτροπα 
αποφεύχθηκαν ΣΥΝ. αδιαφορώ ♦ 2. (µετβ.) (+να) δεν φροντίζω, αµε-
λώ: ~ να επέµβω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ολιγωρώ (-έω) < όλίγωρος «αµελής, αδιάφορος» < 
όλίγ(ο)- + -ωρος < ώρα «φροντίδα» (< *Ρώρά < ορώ, βλ.λ.)]. 

ολικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε το όλον, που περι-
λαµβάνει το σύνολο (και όχι τµήµα): ~ αµνησία | καταστροφή | δα-
πάνη | βάρος | έκλειψη ΣΥΝ. καθολικός, πλήρης ΑΝΤ. µερικός. — ολικά 
| -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ολισθαίνω ρ. αµετβ. {ολίσθησα} (λόγ.) 1. γλιστρώ (βλ.λ.)· (συνήθ. 
µτφ.) 2. µεταπίπτω σε όλο και χειρότερη κατάσταση: η χώρα ολι-
σθαίνει προς την καταστροφή ΣΥΝ. κυλώ 3. (ειδικότ.) υποπίπτω (σε 
ολίσθηµα): η αντιπολίτευση ολισθαίνει στη δηµαγωγία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-αίνω, λάθος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όλισθάνω | -αίνω < θ. όλισθ- (υποχωρητ. από τον αόρ. β' 
ώλι-σθ-ον, όπου το -σθ- αποτελεί παρέκταση *dhdh-) < ό- προθεµ. + -
λισθ- < I.E. *(s)lei-dh- «γλιστρώ», πβ. µέσ. γερµ. sliten, αρχ. αγγλ. slldan 
(> αγγλ. slide), αρχ. σλαβ. sledü «ίχνος», πιθ. κ. σανσκρ. srédhati «γλι-
στρώ, παραπατώ» κ.ά.]. 

ολίσθηµα (το) {ολισθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ανεπίτρεπτο σφάλµα: 
γλωσσικό ~ || µε την πράξη του αυτή υπέπεσε σε σοβαρό ~ || αυτή η 
απερίσκεπτη υπουργική δήλωση συνιστά πολιτικό - ΣΥΝ. παράπτωµα, 
ατόπηµα, αστόχηµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όλισθάνω | -αίνω (βλ.λ.)]. 

ολισθηρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός πάνω στον οποίο γλιστρά κανείς εύ-
κολα, χάνει την ισορροπία του: λόγω των χιονοπτώσεων ο δρόµος είναι 
~ || ~ επιφάνεια | έδαφος ΣΥΝ. γλιστερός· (µτφ.) 2. αυτός που οδηγεί σε 
δυσάρεστες καταστάσεις, που εγκυµονεί κινδύνους ΣΥΝ. επικίνδυνος 
3. (ειδικότ.) αυτός που οδηγεί σε ηθική κατάπτωση, που περιλαµβάνει 
ή προϋποθέτει ανήθικα µέσα: η εφηµερίδα ακολουθεί τον ~ δρόµο 
τής συκοφαντίας. — ολισθηρώς επίρρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
όλισθάνω | -αίνω (βλ.λ.)]. 

ολισθηρότητα (η) [1786] {χωρ. πληθ.} το να είναι (κάτι) ολισθηρό: η 
~ τού οδοστρώµατος. 

ολίσθηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. η κίνηση 
κάποιου που ολισθαίνει ΣΥΝ. ολίσθηµα, γλίστρηµα 2. ΜΗΧΑΝ. η µετά-
θεση δύο εφαπτόµενων επιφανειών µε τέτοιον τρόπο, ώστε ένα ση-
µείο επαφής τής µιας να βρίσκεται σε σχετική κίνηση ως προς τα ση-
µεία τής άλλης 3. ΓΕΩΛ. η µετατόπιση γήινων επιφανειών ή στρωµά-
των. — ολισθητικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

ολισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, θεωρία που πρωτοεµφανίστηκε στις 
αρχές τού 20ού αι. µε κυριότερους εκπροσώπους τον Γ.Κ. Σµατς, τον 
Α. Μάγερ και τον Ε. Ντακ και επιχείρησε να επιλύσει φιλοσοφικά το 
πρόβληµα τής σχέσης µέρους-όλου απολυτοποιώντας το όλον βασι-
ζόµενη σε πορίσµατα επιστηµών όπως η βιολογία, η χηµεία και η ψυ-
χολογία, υποστήριξε ότι η δοµικότητα και η ολότητα αποτελούν θε-
µελιώδεις µορφές υπάρξεως τής ύλης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γερµ. Holismus]. 

ολιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στη φιλοσοφική θεωρία 
τού ολισµού (βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που σχετίζεται µε την 
έννοια τής ολότητας: ~ ερµηνευτικό µοντέλο (που εξετάζει και 
ερµηνεύει τα πράγµατα µέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο) | θεώρηση | 
προσέγγιση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν όρ., < γερµ. holistisch]. 

ολκή (η) {χωρ. πληθ.} 1. (αρχαιοπρ.) η έλξη, το τράβηγµα 2. το βάρος 
τής σφαίρας παλαιού πυροβόλου όπλου 3. (ειδικότ.) η διάµετρος τού 
σωλή-να σε πυροβόλο όπλο ΣΥΝ. διαµέτρηµα · 4. (η γεν. ολκής ως χα-
ρακτηρισµός) µεγάλης αξίας ή σπουδαιότητας: επίτευγµα ~ θεωρεί-
ται η αποστολή τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων στο διάστηµα || επι-
στήµονας | προσωπικότητα | απατεώνας ~ || επιχείρηση | σκάνδαλο ~ 
5. ΤΕΧΝΟΛ. µηχανική κατεργασία των µετάλλων, µε την οποία µετα-
τρέπονται σε σύρµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελκύω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ολκή < έλκω (µε ετεροίωση), βλ.λ. Παρόµοιο σχηµατι-
σµό παρουσιάζει το λατ. sulcus «αυλάκι, τάφρος»]. 

όλκιµος, -η, -ο (λόγ.) (µέταλλο) που µπορεί να µετατραπεί σε ράβδο, 
έλασµα, σύρµα ή λεπτό νήµα ΣΥΝ. ελατός, ευήλατος ΑΝΤ. δυσήλατος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όλκιµος < ολκή (βλ.λ.)]. 

ολκιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. η φυσική ιδιότητα των µετάλλων 
και των κραµάτων να διαµορφώνονται σε σύρµατα και να επιµηκύ-
νονται ή να υφίστανται µε ευχέρεια κάθε είδους πλαστική παρα-
µόρφωση υπό ορισµένες συνθήκες πιέσεως, θερµοκρασίας και ταχύ- 
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τητας κατεργασίας ΣΥΝ. ελατότητα. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
ductilité]. ολκός (ο) (λόγ.-σπάν.) 1. η έλκυση, το τράβηγµα προς µία κατεύθυν-
ση ΣΥΝ. έλξη, σύρσιµο 2. (συνεκδ.) η εντοµή που σχηµατίζεται πάνω σε 
επιφάνεια από τη χρήση κινούµενου αιχµηρού και σκληρού οργάνου: - αρότρου 
! ξύλου | µετάλλου || (κ. µτφ.) ~ ύδατος (νεροσυρµή) ΣΥΝ. χαρακιά, αυλακιά, 
συρµή 3. ΤΕΧΝΟΛ. εξάρτηµα µηχανής συρµα-τοποιήσεως από σκληρό χάλυβα, 
το οποίο φέρει οπές µε όλο και µικρότερη διάµετρο, από όπου περνούν 
µεταλλικές ράβδοι και µετατρέπονται σε σύρµατα µε το επιθυµητό πάχος 4. 
ΝΑΥΤ. (α) καθεµία από τις δύο δοκούς µε λεία επιφάνεια, που τοποθετούνται 
πάνω στη ναυπηγική κλίνη και χρησιµεύουν για την ανέλκυση στην εσχάρα ή 
την καθέλκυση στη θάλασσα τού ναυπηγούµενου ή επισκευαζόµενου πλοίου 
(β) καθένα από τα βοηθητικά σχοινιά, τα οποία χρησιµοποιούνται για τη 
στροφή των ιστίων προς την επιθυµητή θέση (γ) σύ-σπαστο που χρησιµεύει για 
το στρίψιµο τού φορτωτήρα (µπίγα) δεξιά και αριστερά. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. ολκός < έλκω (µε ετεροίωση), βλ. κ. ολκή]. Ολλανδία (η) (ολλ. 
Koninkrijk der Nederlanden = Βασίλειο των Κάτω Χωρών) κράτος τής Β∆. 
Ευρώπης µε πρωτεύουσα το Αµστερνταµ (αλλά έδρα τής κυβέρνησης τη Χάγη), 
επίσηµη γλώσσα την Ολλανδική και νόµισµα το ολλανδικό φιορίνι (2002: ευρώ)· 
αλλιώς Κάτω Χώρες (οι).  — Ολλανδός κ. (καθηµ.) Ολλανδέζος (ο), Ολλανδή κ. 
(καθηµ.) Ολλανδέζα (η), ολλανδικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) ολλανδέζικος, -η, -ο, 
Ολλανδικά κ. (καθηµ.) Ολλανδέζικα (τα). [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Hollande < µεσν. ολλ. Holland, αβεβ. ετύ-µου, πιθ. < αρχ. ολλ. Holtland 
«δασώδης χώρα» ή < Holland «βαθουλή χώρα»]. Ολλανδικές    Αντίλλες    (οι)    
{Ολλανδικών   Αντιλλών}    (ολλ. Nederlandze Antillen) αυτόνοµο τµήµα τής 
Ολλανδίας, που αποτελείται από δύο οµάδες νησιών τής Καραϊβικής Θάλασσας, 
µε πρωτεύουσα το Βίλεµσταντ. O.A.Μ.Ε. (η) Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης 
Εκπαιδεύσεως. όλµιο (το) {ολµίου} ΧΗΜ. µεταλλικό χηµικό στοιχείο (σύµβολο 
Ho) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού νεολατ. holmium < Holm, β' συνθ. τού τοπωνυµίου 
Stock-holm «Στοκχόλµη» (βλ.λ.), όπου γεννήθηκε ο Σουηδός χηµικός Per 
Teodor Cleve, ο οποίος το ανακάλυψε]. ολµοβόλο (το) [1853] βαρύ φορητό 
όπλο τού πεζικού, µικρού ή µεγάλου διαµετρήµατος, που χρησιµοποιείται 
συνήθ. για την υποστήριξη τού πεζικού ή τον βοµβαρδισµό οχυρώσεων και 
χαρακτηρίζεται από την καµπύλη τροχιά των βληµάτων του. [ΕΤΥΜ. < όλµος + 
-βόλο < βάλλω]. όλµος (ο) 1. η οβίδα που εκτοξεύεται από το ολµοβόλο 2. 
(συνεκδ.) το ολµοβόλο. — (υποκ.) ολµίσκος (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όλµος, αρχική σηµ. «στρογγυλή πέτρα - κυλινδρικό 
αντικείµενο» < *Εόλ-µος, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *wel- «στρέφω, κυλίω» (για 
το οποίο βλ. λ. έλικας)]. ολµοσταοιο (το) [1847] {ολµοστασί-ου | -ων) ΣΤΡΑΤ. το 
πυροβολείο τού Πεζικού που έχει εξοπλιστεί µε όλµους. [ΕΤΥΜ < όλµος + -
στάσιο (< ί-στα-µαι)]. ολµοστοιχια (η) [1847] {ολµοστοιχιών} ΣΤΡΑΤ. µονάδα 
Πεζικού που ως βασικό της όπλο έχει τους όλµους. [ΕΤΥΜ. < όλµος + -στοιχία 
< στοίχος]. όλο επίρρ. 1. συνέχεια, χωρίς διακοπή: ~ τα ίδια και τα ίδια µου λες || 
από το πρωί ~ γκρινιάζει ΣΥΝ. συνεχώς, αδιάκοπα ANT. σπάνια, ποτέ 2. (ως 
επίθ.) (α) σε όλη του την έκταση, ολόκληρο: ρούχο ~ δαντέλα || το νησί ήταν ~ 
όµορφες παραλίες και γραφικά σπιτάκια (β) στο σύνολο, χωρίς εξαίρεση: στο 
πάρτι τής αδελφής µου ήταν ~ γιατροί (γ) αποκλειστικά, χωρίς προσθήκες, 
προσµείξεις: η τραπεζαρία της ήταν - καρυδιά || (µτφ.) λόγια ~ αγάπη || ζωή ~ 
χαρές (δ) (+και) ολοένα και περισσότερο: όσο τα σκεφτόταν, ~ και νευρίαζε || 
µιλούσε ~ και γρηγορότερα! ΦΡ. όλο και κάτι σίγουρα κάτι...: ~ θα βρω ν' αγο-
ράσω || ~ θα κερδίσεις, αν προσπαθήσεις. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. όλον, ουδ. τού επιθ. δλος (βλ.λ.), που ήδη στην Αρχ. χρη-
σιµοποιήθηκε επιρρηµατικώς]. ολο- κ. ολο- κ. ολ- ά συνθετικό που: 1. 
προσδίδει σε κάτι τη σηµασία τού ολόκληρου: ολό-σωµος, ολό-ψυχος, ολο-
νυκτία, ολο-ήµερος 2. επιτείνει τη σηµασία ενός πράγµατος: ολό-ασπρος, ολο-
κάθαρος, ολο-φάνερος, ολο-µόναχος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επιθ. 
όλος]. ολόασπρος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που είναι εντελώς λευκός ή έχει 
µόνο άσπρο χρώµα: ~ φόρεµα | ύφασµα | (λογοτ.) δέρµα ΣΥΝ. ολόλευκος, 
κάτασπρος, κατάλευκος ANT. κατάµαυρος. Επίσης ολάσπρος ολοβάπτισµα (το) 
{ολοβαπτίσµατος} ΕΚΚΛΗΣ. το βάπτισµα που γίνεται µε πλήρη κατάδυση τού 
βαπτιζοµένου στο νερό, όπως είναι το τυπικό τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, κατ' 
αντιδιαστολή προς το βάπτισµα διά ραντίσµατος που τελεί η Ρωµαιοκαθολική 
Εκκλησία. θλόγεµος, -η, -ο → ολόγιοµος 
ολόγέρος, -η, -ο [µεσν.] 1. (για πράγµ.) εντελώς γερός, αυτός που βρίσκεται σε 
απολύτως καλή κατάσταση, που δεν έχει υποστεί καµία βλάβη ή φθορά: ~ 
ποτήρι | καρέκλα ANT. φθαρµένος 2. (για πρόσ.) αυτός που είναι τελείως καλά 
στην υγεία του, που δεν υποφέρει από καµία απολύτως ασθένεια ούτε έχει 
υποστεί τραυµατισµό: είναι νέος και - σαν ταύρος. ολόγιοµος, -η, -ο κ. 
ολόγεµος (λαϊκ.) εντελώς γεµάτος: - κανάτα | φεγγάρι (η πανσέληνος, η σελήνη 
που φαίνεται ολοστρόγγυλη και φωτίζει πολύ) ΣΥΝ. (λόγ.) υπερπλήρης. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ολόγεµος (πβ. γεµίζω-γιοµίζω) < όλο- + -γεµος < γεµί- 

ζω). ολόγλυκος, -ια, -ο [µεσν.] (εκφραστ.) πάρα πολύ γλυκός: ~ φρούτο || 
(µτφ.) ~ µατιά | χαµόγελο | πρόσωπο | χείλη. — ολόγλυκα επίρρ. ολόγλυφος, -η, -
ο (λόγ.-για έργα γλυπτικής) σκαλισµένος σε όλα του τα σηµεία και σε όλες του 
τις διαστάσεις, γλυπτός σε όλες τις πλευρές του, κατ' αντιδιαστολή προς τον 
ανάγλυφο (βλ.λ.): ~ σαρκοφάγος | στήλη. 
[ΕΤΥΜ < ολο- + -γλυφός < γλύφω «σκαλίζω» (βλ.λ.)]. ολόγραµµα (το) 
{ολογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΦΩΤΟΓΡ. η φωτογραφία που λαµβάνεται µε τη 
µέθοδο τής ολογραφίας 2. (τηλεοπτικό ~) εικόνα τριών διαστάσεων που 
επιτυγχάνεται µε τον συνδυασµό τηλεφωνίας, υπολογιστών και τηλεόρασης. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hologram]. ολογραφία (η) {χωρ. πληθ.) 
ΤΕΧΝΟΛ. µέθοδος φωτογράφισης µε τη βοήθεια ακτινών λέιζερ, από την οποία 
προκύπτει ένα και µοναδικό φωτογραφικό είδωλο, που αναπαριστά το 
πρωτότυπο αντικείµενο τρισδιάστατα. — ολογραφικός, -ή, -ό, ολογραφικώς 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. holographie, άσχετο προς το µτγν. 
ολογραφία «ιδιόχειρη διαθήκη»]. θλόγραφος, -η, -ο [µτγν.] (λέξη) που έχει 
γραφεί µε όλα τα γράµµατα, χωρίς συντοµογραφίες ή αρχικά. ολογράφως επίρρ. 
[µτγν.] µε όλα τα γράµµατα που περιλαµβάνει η λέξη ή µε όλες τις λέξεις που 
περιλαµβάνει η φράση, όχι συντετµηµένα, δηλ. µε αρχικά, µονογραφή ή 
αριθµούς: υπογράψτε ~! (γράφοντας κανονικά το ονοµατεπώνυµο σας) || γράφω 
το 125 ~ (γράφω: «εκατόν είκοσι πέντε»). ολόγυµνος, -η, -ο [µτγν.] (εκφραστ.) 
εντελώς γυµνός, αυτός που δεν φορά απολύτως κανένα ρούχο: κυκλοφορούσε ~ 
ΣΥΝ. θεόγυµνος, ολο-τσίτσιδος. ολόγυρα επίρρ. [µεσν.] (καθηµ.) γύρω-γύρω, 
από όλα τα µέρη και σε µεγάλη ακτίνα: έριξε µια µατιά ~ || ο καπνός πλανιόταν ~ 
και µας τύλιγε όλους ΣΥΝ. (λαϊκ.) ολούθε. ολόγυρος, -η, -ο [µτγν.] (λαϊκ.) αυτός 
που έχει σχήµα κύκλου, που απλώνεται το ίδιο σε όλες τις πλευρές ΣΥΝ. 
κυκλικός, κυκλοτερής, στρογγυλός. ολοδικός, -ή, -ό (µε προσωπ. αντων. σε γεν.) 
αποκλειστικά δικός µου, σου κ.λπ.: το σπίτι το θέλει ~ του χωρίς συνιδιοκτήτες || 
το δώρο είναι ~ µου! ΣΥΝ. κατάδικος. ολόδροσος, -η, -ο [1883] (λαϊκ.) 1. πολύ 
δροσερός, γεµάτος δροσιά: ~ λουλούδι ΑΝΤ κατάξερος 2. (µτφ.) γεµάτος χάρη, 
αυτός που πληµυρί-ζει από τη δροσιά τής νιότης: ~ κορίτσι ΣΥΝ. (λόγ.) 
χαριτόβρυτος. ολοένα επίρρ. [µεσν.] (καθηµ.) (συχνά +και) χωρίς διακοπή, σε 
διαρκώς αυξανόµενο βαθµό· ακολουθεί επίθετο σε συγκρ. βαθµό ή ακο-
λουθεί/προηγείται λέξη που δηλώνει εξέλιξη: το ενδιαφέρον τού κοινού για την 
παράσταση γίνεται ~ και ζωηρότερο || ξαναρχίζει η οικονοµική συνεργασία µεταξύ 
των δύο χωρών σε - αυξανόµενη κλίµακα || τα σύννεφα στον ουρανό ~ αλλάζουν 
σχήµατα ΣΥΝ. συνεχώς, διαρκώς (βλ. κ. λ. ολονέν). ολοζώντανος, -η, -ο [µεσν.] 
(εκφραστ.) 1. αυτός που βρίσκεται στη ζωή (σε αντίθεση µε αυτό που πίστευε ή 
περίµενε κανείς): Είναι ζωντανός; —! 2. (µτφ.) γεµάτος ζωντάνια, ζωτικότητα: 
άνθρωπος ~ και εργατικός, δεν αναπαυόταν ούτε στιγµή από το χάραµα ώς τα 
βαθιά µεσάνυχτα ΣΥΝ. ζωηρός, ζωντανός, ενεργητικός, δραστήριος ΑΝΤ. νω-
χελικός, αδρανής 3. (µτφ.) αυτός που δίνει πολύ έντονα την εντύπωση ότι είναι 
πραγµατικά ορατός ή αισθητός: µε τις καινούργιες τεχνικές οι ηθοποιοί στις 
ταινίες µοιάζουν να κινούνται ολοζώντανοι µπροστά στα µάτια µας || ~ ανάµνηση 
4. πολύ έντονος: φωτογραφία µε ~ χρώµατα 5. (για ψάρι) αυτός που είναι τόσο 
φρέσκος, ώστε δίνει την εντύπωση τού ζωντανού: ~ τσιππούρες ΣΥΝ. 
φρεσκότατος.   — ολοζώντανα επίρρ. ολοήµερος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που 
διαρκεί ολόκληρη την ηµέρα: ~ 
πορεία | εκδροµή | σχολείο ANT. ολονύκτιος. — ολοήµερα επίρρ. ολοθερµος, -η, 
-ο [1883] γεµάτος θέρµη και εγκαρδιότητα: ~ ευχή | πίστη | συγχαρητήρια | 
πόθος | υποδοχή | ευχαριστίες ΣΥΝ. ολόψυχος ANT. παγερός. — ολόθερµα επίρρ. 
ολόθυµος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που προέρχεται από τα βάθη τής 
ψυχής: ~ ενδιαφέρον ΣΥΝ. ολόψυχος. — ολοθύµως επίρρ. [µτγν.]. ολόιδιος, -
ια, -ιο (καθηµ.) εντελώς όµοιος, αυτός που δεν παρουσιάζει διαφορές (από 
κάποιον/κάτι άλλο): είναι ~ ο πατέρας του || ~ περίπτωση | κατάσταση ΣΥΝ. 
πανοµοιότυπος, ίδιος κι απαράλλακτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµοιος. ολόισια κ. (λαϊκ.) 
ολόισα επίρρ.· κατευθείαν, χωρίς παρεκκλίσεις: το 

µονοπάτι αυτό βγάζει ~ στο χωριό || µε κοίταξε ~ στα µάτια. ολόισιος, -ια, -ιο 
κ. (λαϊκ.) ολόισος εντελώς ίσιος: ~ κορµός | κορ- 
µοστασιά | χωρίστρα ANT. θεόστραβος. ολοκάθαρος, -η, -ο [µεσν.] 1. εντελώς 
καθαρός, αυτός που λάµπει από καθαριότητα: ~ ρούχα | πρόσωπο | χέρια ΣΥΝ. 
πεντακάθαρος ANT. παµβρόµικος, βροµερός 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από 
απόλυτη διαύγεια και καθαρότητα, που δεν περιλαµβάνει καθόλου ξένα σώµα-
τα, προσµείξεις: ~ νερό | χρώµα | χρυσάφι ΣΥΝ. διαυγέστατος 3. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από απόλυτη σαφήνεια, που δεν περιέχει ούτε στο ελάχιστο 
σκοτεινά ή αµφιλεγόµενα σηµεία: Μα γιατί να υπάρχουν παρεξηγήσεις; Αφού το 
νόηµα είναι ~! ΣΥΝ. σαφέστατος 4. εντελώς αγνός και αθώος, αυτός που 
χαρακτηρίζεται από απόλυτη τιµιότητα και ειλικρίνεια: ~ µατιά ΣΥΝ. πάναγνος, 
αθωότατος. — ολοκάθαρα επίρρ. Ολόκαινο (το) {Ολοκαίνου} ΓΕΩΛ. η πιο 
πρόσφατη περίοδος τής γεωλογικής ιστορίας τής Γης, που ακολούθησε την 
τελευταία παγετώδη περίοδο τού Πλειστοκαίνου (βλ.λ.), πριν από 10.000 
περίπου χρόνια-χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλές θερµοκρασίες και 
θεωρείται ότι 
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διαρκεί ακόµη. Επίσης Ολόκαινος Εποχή. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. holocene]. 

ολοκαίνουργιος, -ια, -ιο κ. (λαϊκ.) ολοκαίνουργος, -η, -ο εντελώς καινούργιος, 
αυτός που δεν τον έχουν µεταχειριστεί καθόλου: ~ φόρεµα | κοστούµι ΣΥΝ. 
κατακαίνουργιος, αµεταχείριστος, άθικτος ΑΝΤ. παµπάλαιος. 

ολόκαρδος, -η, -ο [µεσν.] (εκφραστ.) αυτός που δίδεται µε όλη την καρδιά, που 
χαρακτηρίζεται από βαθιά εγκαρδιότητα: ~ ευχές ΣΥΝ. ολόθερµος, ολόθυµος, 
εγκάρδιος ΑΝΤ. παγερός. — ολόκαρδα επίρρ. 

ολοκαύτωµα (το) {ολοκαυτώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οποιοσδήποτε | οτιδήποτε 
καίγεται ολοκληρωτικά: τόνοι χαρτιού έγιναν ~ κατά την πυρκαγιά στις 
αποθήκες 2. (συνεκδ.) ολοκληρωτική θυσία: το ~ τού Αρκαδίου || προσέφερε 
τον εαυτό του ~ στον βωµό τής πατρίδας 3. η µαζική και βάρβαρη θανάτωση, ο 
αφανισµός µεγάλου αριθµού ανθρώπων: το - των Εβραίων από τους ναζί. 
[ΕΤΥΜ.< µτγν. ολοκαύτωµα < αρχ. όλοκαυτώ (-όω) < όλόκαυτος < όλο- + -
καυτός (< καίω). Η λ. απαντά για πρώτη φορά στη Μετάφραση των 
Εβδοµήκοντα (τής Π.∆.) µε τη σηµ. τού θύµατος (ζώου) που προσφέρεται να 
καεί ολοκληρωτικά στο θυσιαστήριο, αποδίδοντας την εβρ. λ. 'oläh (κατά 
γράµµα «αυτό που πηγαίνει προς τα επάνω»), o όρος χρησιµοποιήθηκε επίσης 
για να χαρακτηρίσει τη µαζική δολοφονία εκατοµµυρίων Εβραίων από τους 
ναζιστές, αντιστοιχώντας έτσι στο εβρ. So'äh «ερήµωση, ερείπωση»]. 

ολόκλειστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει κλειστεί εντελώς, ο ερµητικά 
κλεισµένος: ~ σπίτι | πόρτα ΣΥΝ. κατάκλειστος. 

ολοκληρία (η) [µτγν.] (λόγ.) το σύνολο, το όλο· στη ΦΡ. καθ' ολοκληρίαν 
εντελώς, εξ ολοκλήρου: το έργο του βασίζεται ~ στην πλατωνική φιλοσοφία 
ΣΥΝ. πλήρως, ολοσχερώς, παντελώς ΑΝΤ. εν µέρει. 

ολόκληρος, -η, -ο 1. αυτός που παρουσιάζεται πλήρης, που δεν του λείπει 
τίποτε, που έχει ακέραια όλα τα µέρη ή τα µέλη του: το έργο δεν σώζεται ~· 
λείπει το τελευταίο του µέρος || η υπηρεσία διαθέτει ~ δίκτυο πρακτόρων στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ΣΥΝ. ακέραιος, άρτιος, πλήρης, συνολικός 
ΑΝΤ. µερικός, τµηµατικός 2. (-(-άρθρο) αυτός που βρίσκεται, που υπάρχει 
στο σύνολο του: έκανε δωρεά ~ τη συλλογή του στο µουσείο µας || ~ η χώρα 
µιλά για τα κατορθώµατα του || µετά τον σεισµό οι κάτοικοι παρέµειναν ~ τη 
νύχτα στο ύπαιθρο ΣΥΝ. όλος ΑΝΤ. µερικός, τµηµατικός 3. (εκφραστ.) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από µεγάλο µέγεθος και σπουδαιότητα, που δεν είναι 
ευκαταφρόνητος: η υπόθεση σέρνεται επί έναν ~ χρόνο || η νοσηλεία και η 
εγχείρηση στο εξωτερικό µάς στοίχισαν ~ περιουσία || καταπάτησε το οικόπεδο 
και έχτισε ~ σπιταρώνα- ΦΡ. εξ ολοκλήρου | εξολοκλήρου τελείως, εντελώς: η 
τελευταία ταινία του είναι - αφιερωµένη στον αγώνα τής Ανεξαρτησίας ΣΥΝ. 
καθ' ολοκληρίαν 4. ΜΟΥΣ. ολόκληρο (το) η µεγαλύτερη χρονική αξία στη 
σύγχρονη ευρωπαϊκή µουσική γραφή, η οποία ισούται µε τέσσερα τέταρτα 
(4/4) ή δύο ηµίσεα (2/2). Επίσης (λαϊκ.) ολάκερος [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ολόκληρος > όλο- + -κλήρος, οπότε το επίθ. θα σήµαινε 
αρχικώς αυτόν που κατέχει όλα τα κοµµάτια (τους κλήρους) και που, coç εκ 
τούτου, είναι πλήρης]. 

ολοκλήρωµα (το) [1896] {ολοκληρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.η ολοκλήρωση 
(βλ.λ.): το ~ τής δουλειάς | τού βιβλίου | τού έργου ΣΥΝ. (απο)τελείωµα 2. 
(ειδικότ.) ΜΑΘ. (α) βασική έννοια τού κλάδου των µαθηµατικών που λέγεται 
«ολοκληρωτικός λογισµός» και η οποία συνδέεται µε τη συνάρτηση, το 
εµβαδόν και τον όγκο (β) αόριστο ολοκλήρωµα συναρτήσεως η συνάρτηση 
την οποία, αν παραγωγί-σουµε, βρίσκουµε την αρχική (γ) ορισµένο 
ολοκλήρωµα εκφράζει το άθροισµα µικρών ποσοτήτων (π.χ. εµβαδών, όγκων 
κ.λπ.). — ολο-κληρωµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. o µαθ. όρ. αποδίδει το γαλλ. 
intégral]. 

ολοκληρωµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τελειώσει, που έχει αποκτήσει την 
οριστική του µορφή, που παρουσιάζει πληρότητα: ~ εικόνα | πρόγραµµα | 
σχέδιο | άποψη ΣΥΝ. πλήρης, ακέραιος, άρτιος, τελειωµένος ΑΝΤ. 
ανολοκλήρωτος, ελλιπής 2. (µτφ.-για πρόσ.) αυτός που έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά ή έχει περάσει από όλα τα στάδια που θεωρούνται 
απαραίτητα: ~ προσωπικότητα είναι ο άνθρωπος που έχει φθάσει σε ηλικιακή 
και πνευµατική ωριµότητα, έχει σηµαντικές εµπειρίες, τις οποίες είναι σε θέση 
να αξιοποιήσει, είναι ισορροπηµένος κ.λπ. || - επιστήµονας 3. ΗΛΕΚΤΡ. 
ολοκληρωµένο κύκλωµα συνδυασµός ηλεκτρονικών στοιχείων (λ.χ. 
τρανζίστορ, αντιστάσεων) που συνδέονται µεταξύ τους και τα οποία είναι 
κατασκευασµένα πάνω στο ίδιο µονοκρυσταλλικό υλικό µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να δηµιουργείται µεγάλος αριθµός ηλεκτρονικών διατάξεων 4. ΠΛΗΡΟΦ. 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα µία συλλογή ή αλληλουχία προγραµµάτων που 
εκτελούνται κάτω από τη γενική κάλυψη ενός προγράµµατος. — 
ολοκληρωµένα επίρρ. 

ολοκληρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] (ολοκλήρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 
1. φέρω εις πέρας (κάτι), ώστε να γίνει ολόκληρο, πλήρες: η επιτροπή θα 
ολοκληρώσει σύντοµα το έργο της ΣΥΝ. (απο)τελειώνω 2, (καταχρ.) φθάνω 
(κάτι) στο τέλος, τελειώνω: δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη φράση του και το 
κοινό ξέσπασε σε αποδοκιµασίες ♦ 3. (αµετβ.) τελειώνω τον λόγο µου: 
ολοκληρώστε, παρακαλώ, γιατί ο χρόνος πιέζει! 4. (η µτχ. ολοκληρωµένος, -η, 
-ο) βλ.λ. 

ολοκληρώνω - συµπληρώνω - τελειώνω. Το ολοκληρώνω σηµαίνει 
«συµπληρώνω ή φέρω εις πέρας κάτι (σηµαντικό, απαιτητικό, δυσχερές) 
έτσι, ώστε να είναι πλήρες»: Με µόχθο ετών ολοκλήρωσε το έργο του, στο 
οποίο αναφέρονται σήµερα όλοι οι ιστορικοί. Η έννοια τής «πληρότητας» 
δηλ. είναι βασική στη χρήση τού ολοκληρώνω και είναι εκείνη που το 
διαχωρίζει από τη σηµ. τού απλού συµπληρώνω ή τού τελειώνω. Ως εκ 
τούτου, είναι κατα- 

χρηστική και θα έπρεπε να αποφεύγεται η υπερβολική χρήση τού 
ολοκληρώνω, όπως συχνά συµβαίνει, µε τη σηµ. τού συµπληρώνω ή τού 
τελειώνω (π.χ. «θέλω να ολοκληρώσω τη φράση µου» αντί «να 
συµπληρώσω τη φράση µου» ή «δεν ολοκλήρωσα ακόµη» αντί τού «δεν 
τελείωσα ακόµη»). 

ολοκλήρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η διαδικασία µε 
την οποία ολοκληρώνεται κάτι: η κυβέρνηση προχωρεί µε σταθερά βήµατα 
προς την ~ τού εκπαιδευτικού της προγράµµατος || ~ των εργασιών συνεδρίου | 
τής προσωπικότητας· ΦΡ. ευρωπαϊκή ολοκλήρωση η ενοποίηση τής Ευρώπης 
σε όλα τα επίπεδα (οικονοµικό, πολιτικό, στρατιωτικό κ.λπ.) 2. ΜΑΘ. η 
διαδικασία και το σύνολο των µαθηµατικών πράξεων, µε τις οποίες βρίσκουµε 
το ολοκλήρωµα (βλ.λ.) συναρτήσεως ή λύνουµε διαφορική εξίσωση. 

ολοκληρώσιµος, -η, -ο (σπάν.) 1. αυτός που είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί: ~ 
έργο | προσπάθεια 2. ΜΑΘ. ολοκληρώσιµη συνάρτηση η συνάρτηση τής 
οποίας είναι δυνατόν να βρεθεί το ολοκλήρωµα (βλ.λ.). 

ολοκληρωτικός, -ή, -ό [1799] 1. αυτός που συντελεί στην ολοκλήρωση 
πράγµατος, κατάστασης, γεγονότος κ.λπ., που επιφέρει ή επιτυγχάνει τη 
συµπλήρωση ενός όλου ΣΥΝ. συµπληρωµατικός 2. (α) (συ-νήθ.) αυτός που 
συµβαίνει σε πλήρη, απόλυτο βαθµό: ~ καταστροφή | εξόντωση | νίκη | ήττα | 
θρίαµβος | συντριβή ΣΥΝ. πλήρης, συνολικός, ολοσχερής ΑΝΤ. µερικός, 
τµηµατικός (β) ολοκληρωτικός πόλεµος ο επιθετικός πόλεµος που αποσκοπεί 
τόσο στη συντριβή των ενόπλων δυνάµεων τού εχθρού όσο και στην 
καθυπόταξη τού άµαχου πληθυσµού τής χώρας, καθώς και στον έλεγχο τής 
οικονοµίας της-εφαρµόστηκε από τους Ναζί στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο 3. 
ΜΑΘ. αυτός που σχετίζεται µε το µαθηµατικό ολοκλήρωµα (βλ.λ.) ή ο κλάδος 
τής µαθηµατικής ανάλυσης που µελετά το ολοκλήρωµα ΣΥΝ. ολο-
κληρωµατικός 4. αυτός που σχετίζεται µε τον ολοκληρωτισµό: ~ καθεστώς | 
πολιτική | εξουσία | σύστηµα | ιδεολογία. — ολοκληρωτικά | -ώς επίρρ. 

ολοκληρωτισµός (ο) σύστηµα διακυβέρνησης που δεν αφήνει κανένα 
περιθώριο για ατοµική ελευθερία και δράση και επιδιώκει να ελέγξει όλες τις 
πλευρές τής κοινωνικής ή/και τής προσωπικής ζωής τού πολίτη και να τις 
καθυποτάξει στην κρατική εξουσία (λ.χ. η δικτατορία, ο φασισµός, η 
θεοκρατία κ.α.) ΣΥΝ. απολυταρχία ΑΝΤ. δηµοκρατία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. totalitarianism], 

ολοκόκκινος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει βαθύ ή έντονο κόκκινο χρώµα: ~ 
ήλιος (κατά το ηλιοβασίλεµα) ΣΥΝ. άλικος. 

ολόκορµος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρο το κορµί, που 
απλώνεται σε ολόκληρο το σώµα: ~ ρίγος | τρέµουλο || έτρεµα ~ από τον φόβο 
ΣΥΝ. σύγκορµος, ολόσωµος. 

ολοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ. 1. µεταφυσική θεωρία, που εκλαµβάνει την 
πραγµατικότητα ως όλον, εντός τού οποίου αποκλείεται η αυθυπαρξία 
οποιουδήποτε όντος, ενώ παράλληλα δίνει έµφαση στην οικουµενικότητα τού 
Θεού και στην τελική σωτηρία όλων των ψυχών 2. ηθική θεωρία, σύµφωνα µε 
την οποία το αντικείµενο τής ανθρώπινης ηθικής ενέργειας δεν µπορεί να 
είναι το µεµονωµένο άτοµο, αλλά προϋπάρχουσες φυσικώς οµάδες 
ανθρώπων, όπως η οικογένεια, το έθνος, η φυλή και η ανθρωπότητα. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. universalisme]. 

ολόλαµπρος, -η, -ο [µτγν.] (εκφραστ.) αυτός που λάµπει πάρα πολύ, που 
εκπέµπει έντονη λάµψη ή που λούζεται στο φως: ~ µέρα | παλάτι ΣΥΝ. 
κατάφωτος ΑΝΤ. κατασκότεινος. 

ολολεξία (η) [1863] ΓΛΩΣΣ. το να αποφεύγεται στην προφορική και ιδίως στη 
γραπτή οµιλία η έκθλιψη ή η αφαίρεση, γενικότερα η έκ-κρουση (βλ.λ.) 
φωνηέντων και να προτιµάται να εκφωνείται ή να γράφεται ολόκληρη η λέξη. 

ολόλευκος, -η, -ο [αρχ.] ο εντελώς λευκός, αυτός που έχει τελείως άσπρο 
χρώµα: - περιστέρι ΣΥΝ. κατάλευκος, πάλλευκος, ολόασπρος, κάτασπρος 
ΑΝΤ. κατάµαυρος. 

ολολύζω ρ. αµετβ. {ολόλυξα} (αρχαιοπρ.) βγάζω θρηνητικές κραυγές, θρηνώ 
γοερώς ΣΥΝ. οδύροµαι, θρηνολογώ, ολοφύροµαι, οιµώζω, (λαϊκ.) σκούζω. — 
ολολυγµός (ο) [αρχ.] κ. σλολυγή (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. εκφραστ. λ. µε ονοµατοποιηµένη ρίζα και αναδιπλασια-σµό, < 
*ολ-υλ-ύζω (µε ανοµοίωση) < I.E. *ul- «ουρλιάζω, κραυγάζω», πβ. λατ. 
ululare «ολολύζω», σανσκρ. uluti- κ.ά. Οµόρρ. αρχ. ύλ-άω (βλ. λ. ύλακή, 
ύλακτώ). Το ρ. περιέγραφε αρχικώς τις κραυγές χαράς κατά τη διάρκεια 
θρησκευτικών τελετουργιών, ενώ αργότερα περιορίστηκε στη θρηνητική σηµ. 
Αναφερόταν κυρ. στις γυναίκες κατ' αντιδιαστολή προς το ρ. αλαλάζω (το 
οποίο χαρακτήριζε τη θριαµβευτική ανδρική κραυγή σε πόλεµο)]. 

ολόµαλλος, -η, -ο [1888] αυτός που έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από ίνες 
µαλλιού: ~ ζακέτα. 

ολόµαυρος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι εντελώς µαύρος: «στων Ψαρών την ~ 
ράχη | περπατώντας η Λόξα µονάχη...» (∆. Σολωµός). 

ολοµέλεια (η) {ολοµελειών} 1. το σύνολο των µελών σώµατος ή οργάνου που 
συνεδριάζει: η ~ τής Βουλής | τού Αρείου Πάγου || η πρόταση εγκρίθηκε από 
την ~ τού συµβουλίου || οι εισηγήσεις των επιτροπών θα κριθούν από την - ΑΝΤ. 
τµήµα, µέρος 2. (κατ' επέκτ.) η σύνοδος οποιουδήποτε διευθύνοντος οργάνου, 
στην οποία παρίστανται όλα τα µέλη του: συνήλθε χθες η ~ τού διοικητικού 
συµβουλίου τού σωµατείου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ολοµέλεια «αρτιµέλεια» < όλοµελής. Στη σηµερινή σηµ. η λ. 
αποδίδει την αγγλ. περίφραση plenary session]. 

ολοµελής, -ής, -ές {ολοµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) (για σώµα που 
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συνεδριάζει) αυτός τού οποίου όλα τα µέλη είναι παρόντα: ~ συµβούλιο. — 
ολοµελώς επίρρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
όλοµελής «αρτιµελής» < όλο- + -µελής < µέλος. Βλ. λ. ολοµέλεια]. 

ολοµερής, -ής, -ές [µτγν.] {ολοµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που 
συµπεριλαµβάνει όλα του τα µέρη, που παρουσιάζεται άρτιος ΣΥΝ. ολοµελής 
ΑΝΤ. µονοµερής, µερικός, ελλιπής. — ολοµέρεια (η) [µεσν.]. 

ολοµέταξος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από 
µετάξι: - φόρεµα. 

ολοµέτωπος, -η, -ο αυτός που εκτείνεται ή λαµβάνει χώρα σε όλα τα µέτωπα, 
λ.χ. σε όλα τα πεδία στρατιωτικών επιχειρήσεων ή (γενι-κότ.) συγκρούσεων: 
εξαπολύω ~ επίθεση. 

ολοµόναχος, -η, -ο [µεσν.] εντελώς µόνος: έφυγε κι αυτός και µε παράτησε - || 
µετά τον θάνατο των γονιών της έµεινε ~ ΣΥΝ. κατάµο-νος, (εκφραστ.) σαν την 
καλαµιά στον κάµπο. 

όλον (το) → όλος 
ολονέν κ. ολονένα επίρρ. ολοένα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. όλονέν)α), συνθ. εκ 

συναρπαγής από τη φρ. όλον εν)α). Πβ. κ. ολοένα]. 
ολονυχτία κ. (λόγ.) ολονυκτία (η) [µεσν.] {ολονυχτιών} 1. το να µείνει κανείς 

άγρυπνος όλη τη νύχτα: έκανε ~ δίπλα στο κρεβάτι τού ετοιµοθάνατου ΣΥΝ. 
αγρυπνία 2. ΕΚΚΛΗΣ. ιερή ακολουθία, που λαµβάνει χώρα κατά την παραµονή 
των µεγάλων εορτών και διαρκεί ολόκληρη τη νύχτα ΣΥΝ. αγρυπνία. 

ολονύχτιος, -α, -ο κ. (λόγ.) ολονύκτιος [µτγν.] αυτός που διαρκεί ολόκληρη τη 
νύχτα, που φθάνει µέχρι το πρωί: ~ γλέντι | χαρτοπαιξία ANT. ολοήµερος. — 
ολονυκτίως επίρρ. 

ολονυχτίς επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) καθ' όλη τη διάρκεια τής νύχτας, όλη τη νύχτα 
ΣΥΝ. ολονυκτίως ΑΝΤ. οληµερίς. 

ολόξανθος, -η, -ο [µεσν.] εντελώς ξανθός: ~ µαλλιά ΣΥΝ. κατάξανθος. 
ολοπαθής, -ής, -ές {ολοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από 

γενική ασθένεια, η οποία προσβάλλει ολόκληρο το σώµα. — ολοπάθεια (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < ολο- + -παθής, πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον τού ρ. 
πάσχω]. 

ολόπλευρος, -η, -ο [1858] 1. αυτός που συµβαίνει ή παρέχεται σε όλες ή από 
όλες τις πλευρές και όχι µερικώς: ~ ενίσχυση | υποστήριξη | επίθεση ΑΝΤ. 
µονόπλευρος 2. (σπάν.-κυριολ.) αυτός που βρίσκεται ή συµβαίνει σε όλη την 
έκταση µιας πλευράς: ~ πυρ (η ταυτόχρονη πυροδότηση όλων των πυροβόλων 
τής µιας πλευράς πολεµικού πλοί-ου). — ολόπλευρα επίρρ. 

ολοπρόθυµος, -η, -ο [µεσν.] (λαϊκ.) πάρα πολύ πρόθυµος: ~ δουλευτής ΣΥΝ. 
προθυµότατος ΑΝΤ. απρόθυµος. 

Ολόρθος, -η, -ο [µεσν.] 1. εντελώς όρθιος, απόλυτα ευθυτενής: «για ι-δές κορµί 
ψηλό, λιγνό κι ~ σαν τη λεύκα» (Κ. Κρυστάλλης) ΣΥΝ. (λαϊκ.) ντούρος 2. (για 
πράγµατα, κυρ. κτίσµατα) αυτός που δεν κατέπεσε, που στέκει απόλυτα 
κάθετος προς το έδαφος: ~ κολόνα | τοίχος | στύλος 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός 
που δεν έχει καµφθεί ψυχικά, που δεν έχει καταπέσει καθόλου το ηθικό του: 
πέθανε ~ στις επάλξεις τού αγώνα ΣΥΝ. ακλόνητος. 

όλος, -η, -ο κ. (λαϊκ.-διαλεκτ.) ούλος 1. αυτός που υπάρχει στο σύνολο του, στο 
συνολικό του πλήθος ή ποσότητα, χωρίς να του λείπει τίποτε ή κανείς (όταν 
προσδιορίζει ουσιαστικό, µετά το όλος ακολουθεί απαραιτήτως άρθρο, εκτός 
αν το ουσιαστικό είναι το µέρα ή το νύχτα): ~ (τη) νύχτα µείναµε άγρυπνοι στο 
προσκέφαλο τού αρρώστου || µη διαµαρτύρεσαι, γιατί το φταίξιµο είναι ~ δικό 
σου || πάρ'τα όλα δικά σου || είχε ~ τον καιρό να φύγει, αλλά δεν το έκανε || 
θέλω ~ την αλήθεια || έχει βάλει ~ του την ψυχή σ' αυτό το µεγάλο έργο || σας 
ευχαριστούµε µε ~ µας την καρδιά (εγκάρδια, θερµότατα) || µε ~ τον σεβασµό 
που σας έχω ||~ο κόσµος ΣΥΝ. ολόκληρος, άπας, σύµπας, ακέραιος, πλήρης 
ΑΝΤ. λειψός, ελλιπής 2. (+άναρθρη αιτ.) γεµάτος: πού κυλιόσουν και είσαι όλος 
λάσπες; || ήταν όλος χαρά || (µτφ.) είµαι όλη αφτιά (ακούω προσεκτικά)· ΦΡ. 
αυτό είν' όλο τίποτε περισσότερο από αυτό, µόνο αυτό: το µόνο που πρέπει να 
κάνεις, είναι να προσέχεις το σπίτν ~! || —; -Γιατί; Λίγο είναι; 3. (στον πληθ.) 
καθένας ανεξαιρέτως (από πλήθος προσώπων ή πραγµάτων): όλες οι απόψεις 
είναι σεβαστές || δεν είµαστε όλοι ίδιοι || θα δώσω ~ µου τα λεφτά, για να γίνει 
καλά || παιδί για ~ τις δουλειές- ΦΡ. (α) όλοι µαζί (µεσν. φρ.) όλοι ως οµάδα, 
όλοι συγχρόνως, συνολικά: µη µιλάτε ~, γιατί δεν ακούγεται κανείς σας || 
έχουµε και λέµε: τυρί, ντοµάτες και µήλα' όλα µαζί µάς κάνουν 2.000 (β) (µε 
επανάληψη) όλος-όλος | όλος κι όλος για να τονιστεί ότι δεν υπάρχει τίποτε 
άλλο, τόσος µόνο: όλοι-όλοι φθάνουν τους πεντακόσιους (και όχι 
περισσότερους) || όλος (κι) όλος ο µισθός µου είναι 120.000- πώς να πληρώσω 
το νοίκι; || να σκεφτείς, στα εννιά χρόνια που είµαι στην Αθήνα, ο πατέρας µου 
κατέβηκε από τη Λάρισα δυο φορές όλες κι όλες 4. όλα (τα) τα πάντα, χωρίς να 
εξαιρείται τίποτε: Μην ανησυχείς! ~ θα πάνε καλά || Πρόσεχε τον'. Είναι 
ικανός για ~ || πάνω απ'~ να κοιτάς την υγεία σου! || πρώτα απ'~ || ή ~ η τίποτα- 
ΦΡ. (α) όλα κι όλα για να τονιστεί ότι τίποτα περισσότερο δεν θα γίνει ανεκτό, 
ότι η υποµονή έφθασε στα όρια της: α, ~· δέχτηκα να βάζει τη µουσική του 
δυνατά, αλλά όχι και την ώρα που κοιµάµαι! (β) καθ' όλα βλ. λ. καθ'όλα 5. 
(όταν προηγείται άρθρο) αυτός που εξετάζεται, που εκλαµβάνεται στο σύνολο 
του, χωρίς απουσία µέλους ή µέρους του: µόνο η ανάκριση θα ρίξει φως στην ~ 
υπόθεση || η ~ περιουσία του δεν ξεπερνά τα 10.000.000 δρχ. ΣΥΝ. ολικός, 
συνολικός 6. όλο(ν) (το) το σύνολο ως αφηρηµένη έννοια ή ως ιδιότητα: το 
πρόβληµα αυτό πρέπει να εξεταστεί ως ~ και όχι στις επιµέρους πλευρές του || 
πρέπει να ανιχνεύσουµε το ~ τής φιλοσοφικής του σκέψης ΣΥΝ. ολότητα- ΦΡ. 
(λόγ.) εν άλω (εν ό'λω) συνολικά: «πωλού- 

νται µερικώς ή ~ η Εµπορική Τράπεζα, η Ολυµπιακή Αεροπορία, η Ε.Ρ.Τ. κ.ά.» 
(εφηµ.) ΑΝΤ. εν µέρει, µερικώς 7. (λόγ. ως επίρρ.) το όλο(ν) σε σύνολο, καθ' 
ολοκληρίαν: αν προσθέσουµε και τα έξοδα κινήσεως, µας κάνει ~ 200.000 δρχ. 
ΣΥΝ. συνολικά 8. (ως επίρρ.) όλο βλ.λ. 9. στον τ. όλα για να δηλωθεί το 
ισόπαλο αποτέλεσµα: -Πόσο είναι το σκορ; -75 όλα (δηλ. 75-75) · ΦΡ. (α) 
(εµφατ.) παρ' όλον, -η, -ο για να δηλωθεί αντίθεση ή εναντίωση προς 
(κάποιον/κάτι): παρ'όλη την προθυµία του, δεν µας φάνηκε χρήσιµος (β) µ' 
όλον ότι µολονότι (βλ.λ.) (γ) µ' όλον τούτο | µολοντούτο µολαταύτα (βλ.λ.) 
(δ) µ' όλα ταύτα µολαταύτα (βλ.λ.) (δ) µε τα όλα (µου) (χωρίς να µου) λείπει 
τίποτε, µε όλα τα χαρακτηριστικά (µου) σε µεγάλο βαθµό: είναι γυναίκα - της 
|| είναι άντρας ~ του (ε) µέσα ο' όλα | µες στα όλα βλ. λ. µέσα. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
δλος < *ολ-Εος (µε απλοποίηση τού -λΕ- χωρίς αντέ-κταση) < I.E. *sol- 
«όλος, ολόκληρος», πβ. σανσκρ. sârva- «ολόκληρος, ακέραιος», λατ. sollus (< 
*sol-wos), sol-idus «στερεός, ολόκληρος» (> γαλλ. solide) κ.ά.]. 

ολοσέλιδος, -η, -ο [1848] αυτός που καταλαµβάνει ολόκληρη σελίδα, που 
εκτείνεται σε ολόκληρη σελίδα: ~ φωτογραφία | καταχώριση | διαφήµιση. 

ολοσηρικός, -ή, -ό (λόγ.-σπάν.) ολοµέταξος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. όλοσηρικός < 
όλο- + σηρικός «µεταξωτός» < Σήρες, ονοµασία λαών τής Άπω Ανατολής, 
πιθ. των Κινέζων, οι οποίοι εισήγαγαν την καλλιέργεια και επεξεργασία τού 
µεταξιού. Το όνοµα Σήρες (Σήρ, -ρός) είναι αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται στην 
κινεζ. λ. se «µετάξι»]. 

ολοσκέπαστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει σκεπαστεί ή στεγαστεί από όλες 
τις πλευρές, ο εντελώς καλυµµένος: ~ βεράντα | αυλή | δεξαµενή ΑΝΤ. 
ξέσκεπος, ξεσκέπαστος, ακάλυπτος. Επίσης ολόσκεπος. 

ολοσκότεινος, -η, -ο (εκφραστ.) εντελώς σκοτεινός, αυτός που δεν έχει 
καθόλου φως: ~ δωµάτιο | γωνιά ΣΥΝ. κατασκότεινος, θεοσκότει-νος ΑΝΤ. 
ολόφωτος, κατάφωτος. — ολοσκότεΐ'να επίρρ. 

ολοστεγνος, -η, -ο εντελώς στεγνός, αυτός που δεν έχει καθόλου υγρασία ή δεν 
έχει καθόλου βραχεί: ~ ρούχα | µαλλιά ΣΥΝ. κατάστε-γνος ΑΝΤ. µούσκεµα. 

ολοστόλΐΌτος, -η, -ο [µεσν.] (εκφραστ.) γεµάτος στολίδια: - γυναίκα ΣΥΝ. 
καταστόλιστος ΑΝΤ. αστόλιστος, απέριττος. 

ολοστρόγγυλος, -η, -ο [µτγν.] εντελώς στρογγυλός, αυτός που έχει τελείως 
στρογγυλό σχήµα: ~ φεγγάρι | πρόσωπο. 

ολόστρωτος, -η, -ο [1823] (λαϊκ.) καλά στρωµένος ή στρωµένος σε όλη του την 
έκταση ΑΝΤ. άστρωτος. 

ολοσχερής, -ής, -ές {ολοσχερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (συνήθ. κακόσ.) αυτός που 
εµφανίζεται, που συµβαίνει σε πλήρη, απόλυτο βαθµό: - καταστροφή | 
ερήµωση | διάλυση ΣΥΝ. ολοκληρωτικός. — ολοσχερώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ολοσχερής < όλο- + -σχερής < *σχερός | *σχερόν «συνέχεια, 
ακολουθία» < θ. σχ- τού ρ. έχω (πβ. αόρ. β' ε-σχ-ον, βλ. κ. σχετικός) + -ερός]. 

ολόσωµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει ή περιλαµβάνει ολόκληρο το σώµα: 
~ εικόνα | πίνακας | γλυπτό 2. (ένδυµα) που καλύπτει ολόκληρο το σώµα, από 
τους ώµους ώς τα πόδια: ~ φόρµα | µαγιό (που καλύπτει τον κορµό) · 3. ΖΩΟΛ. 
ολόσωµα (τα) οµάδα µικροοργανισµών, των οποίων το σώµα δεν φέρει 
υποδιαιρέσεις ούτε σχηµατίζει κανένα ειδικό όργανο. 

ολοταχώς επίρρ. [1858] (λόγ.) 1. µε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα, πάρα πολύ 
γρήγορα: µόλις έµαθε τα νέα, τράβηξε ~ για το χωριό του || ο δροµέας έτρεχε ~ 
προς το τέρµα ΣΥΝ. ταχύτατα ΑΝΤ. αργά 2. ΝΑΥΤ. παράγγελµα τού κυβερνήτη 
στον µηχανικό να δώσει στο πλοίο τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα: πρόσω ~! 
[ΕΤΥΜ. < ολοταχής < ολο- + -ταχής < τάχος, απόδ. τού γαλλ. à toute vitesse]. 

ολότελα επίρρ. (λαϊκ.) σε απόλυτο βαθµό: η γνώµη σου µε αφήνει ~ αδιάφορο || 
είσαι ~ τρελός! || έχασε ~ τον έλεγχο τού αυτοκινήτου ΣΥΝ. τελείως, εντελώς, 
ολωσδιόλου, πλήρως, παντελώς ΑΝΤ. ελλιπώς, µερικώς· ΦΡ. (παροιµ.) απ' το 
(ντιπ κι) ολότελα, καλή ('ν') κι η Πανα-νιώταινα όταν δεν µπορείς να 
επιτύχεις το τέλειο ή το επιθυµητό, αρ-κέσου στο εφικτό: Τι να κάνουµε; 
Προκειµένου να µείνω άφραγκος, θα δουλέψω σερβιτόρος- ~! 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ολότελα < µτγν. όλοτελώς, επίρρ. τού επιθ. όλοτελής < όλο- + -
τελής < τέλος]. 

ολότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η έννοια τού όλου, όλα µαζί τα µέρη 
πράγµατος ΣΥΝ. σύνολο, όλον ΑΝΤ. τµήµα, µέρος 2. ΦΙΛΟΣ, η ιδιότητα 
πραγµάτων, συστηµάτων κ.λπ., που αποτελούνται από διαφορετικά µέρη, να 
εµφανίζουν συµπεριφορά διάφορη από την αντίστοιχη των µερών τους. 

ολοτρόγυρα επίρρ. [µεσν.] (διαλεκτ.) παντού τριγύρω, ολόγυρα ΣΥΝ. ολούθε. 
ολούθε επίρρ.· από όλα τα µέρη, από παντού: τα νερά τον είχαν ζώσει - ΣΥΝ. 

ολόγυρα, ολοτρόγυρα, (αρχαιοπρ.) πανταχόθεν. [ΕΤΥΜ. < µεσν. όλοΰθεν < 
όλος (µε -ου κατά τα τοπικά επιρρ. παντού, πού κ.τ.ό.) + -θεν (βλ.λ.)]. 

ολοφάνερος, -η, -ο αυτός που φαίνεται ολοκάθαρα, που δεν αποκρύπτεται 
καθόλου: ∆εν χρειάζονται δικαιολογίες! Είναι ολοφάνερο ότι δεν θέλεις να 
βοηθήσεις || ~ απροθυµία | αµηχανία | δυσαρέσκεια | συγκίνηση | ψέµα ΣΥΝ. 
προφανής, καταφανής, πασίδηλος. Επίσης (λόγ.) ολοφανής, -ής, -ές. — 
ολοφάνερα επίρρ. [µεσν.]. ολόφρεσκος, -η, -ο (για τρόφιµα) εντελώς φρέσκος: 
~ φρούτο | λαχανικά | γλυκό ΑΝΤ. µπαγιάτικος, χαλασµένος. ολοφύροµαι ρ. 
αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) κλαίω γοερώς, εκδηλώνω τη 
θλίψη µου µε θρήνους και στεναγµούς, λυγµούς και αναφιλητά ΣΥΝ. θρηνώ, 
οδύροµαι, οιµώζω, ολολύζω. — ολοφυρ- 
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µας (ο) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. p., σχηµατισµένο κατά τα ρ. οδύροµαι, µύροµαι, µινύρο-
µαι, τού οποίου το θ. όλοφ- συνδ. µε αρµ. olb «κλάµα», λιθ. ulbuoti 
«τραγουδώ, φωνάζω» κ.ά. Οι ελλην. λ. παρουσιάζουν θ. σε ό- πιθ. λό-
γω τής επίδρασης τού ρ. ολολύζω]. 

ολόφωτος, -η, -ο [µεσν.] 1. (εκφραστ.) γεµάτος φως, αυτός που φω-
τίζεται άπλετα, που φέγγει ολόκληρος από το φως: ~ δωµάτιο | ουρα-
νός ΣΥΝ. κατάφωτος, πάµφωτος, φωτόλουστος ΑΝΤ. κατασκότεινος, 
θεοσκότεινος 2. ΟΠΤ. ολόφωτο (το) φωτιστική συσκευή, τής οποίας 
όλο το φως συλλέγεται µε φακούς και κατευθύνεται µε ανακλαστή-
ρες προς ορισµένη διεύθυνση. 

ολοχαρος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι γεµάτος χαρά: ~ παιδί | κο-
πέλα ΣΥΝ. καταχαρούµενος, πασίχαρος, περιχαρής ΑΝΤ. περίλυπος. — 
ολόχαρα επίρρ. [µεσν.]. 

ολοχρονίς επίρρ. (λαϊκ.) καθ' όλη τη διάρκεια τού έτους, όλο τον 
χρόνο: ~ δούλευαν στα κτήµατα του για ένα ξεροκόµµατο. 

ολόχρυσος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί εξ ολο-
κλήρου από χρυσάφι: - θρόνος | βραχιόλι | στολή 2. (λογοτ.) αυτός 
που έχει το λαµπρό χρώµα τού χρυσού: ~ µαλλιά. 

ολόχρωµος, -η, -ο (σπάν.) αυτός που έχει ολόκληρος το ίδιο χρώµα: ~ 
ύφασµα ΣΥΝ. µονόχρωµος ΑΝΤ. πολύχρωµος. 

ολόψυχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που γίνεται µε πάθος, µε όλη την ψυχή 
αυτού που ενεργεί: ~ συµπαράσταση | συµµετοχή | υποστήριξη ΣΥΝ. 
ολόκαρδος, (λόγ.) ολόθυµος. — ολόψυχα | ολοψύχως [µτγν.] επίρρ. 

Ο.Λ.Π. (ο) Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς. 
Ολυµπία (η) 1. περιοχή τής ∆, Πελοποννήσου, µικρή κοιλάδα τού πο-
ταµού Αλφειού στον νοµό Ηλείας, όπου στην αρχαιότητα βρισκόταν 
το περίφηµο ιερό τού ∆ιός και τελούνταν οι Ολυµπιακοί Αγώνες 
2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < "Ολυµπος (βλ.λ.)]. 

Ολύµπια (τα) {Ολυµπίων} οι Ολυµπιακοί Αγώνες τής αρχαιότητας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. 'Ολύµπια (ιερά), επειδή οι αγώνες γίνονταν προς τιµήν 
τού 'Ολυµπίου ∆ιός]. 

Ολυµπιάδα (η) 1. οι Ολυµπιακοί Αγώνες: η πρώτη σύγχρονη ~ έγινε το 
1896 στην Αθήνα 2. (στην αρχαία Ελλάδα) η χρονική περίοδος των 
τεσσάρων ετών που µεσολαβούσε µεταξύ δύο διαδοχικών Ολυµπια-
κών Αγώνων και αποτελούσε τη βασική χρονολογική µονάδα, µε αφε-
τηρία την πρώτη επίσηµη διοργάνωση των αγώνων το 776 π.Χ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. 'Ολυµπιάς, -άδος < 'Ολυµπία]. 

ολυµπιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ολυµπία 2. Ολυ-
µπιακοί Αγώνες (α) (στην αρχαιότητα) οι σηµαντικότεροι πανελλή-
νιοι αθλητικοί αγώνες, οι οποίοι ήταν αφιερωµένοι στον ∆ία και τε-
λούνταν κάθε τέσσερα χρόνια στην Ολυµπία, είχαν δε τόσο µεγάλη 
αίγλη, ώστε κατά τη διάρκεια τους διακόπτονταν οι πολεµικές επι-
χειρήσεις (εκεχειρία) ΣΥΝ. Ολυµπιάδα, Ολύµπια (β) η µεγαλύτερη 
σύγχρονη διεθνής αθλητική διοργάνωση, η οποία πραγµατοποιείται 
κάθε τέσσερα χρόνια σε διαφορετική χώρα µε συµµετοχή αθλητών 
από ολόκληρο τον κόσµο και περιλαµβάνει πολλά αγωνίσµατα (γ) 
Χειµερινοί Ολυµπιακοί Αγώνες οι αγώνες που διεξάγονται τον χει-
µώνα τής χρονιάς των Ολυµπιακών Αγώνων και περιλαµβάνουν χιο-
νοδροµικά αγωνίσµατα 3. αυτός που σχετίζεται µε τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες: ~ στάδιο | χωριό (ο οικισµός όπου διαµένουν οι αθλητές που 
συµµετέχουν σε Ολυµπιάδα) | ύµνος | µετάλλιο | ρεκόρ | σηµαία | επι-
τροπή | πνεύµα- ΦΡ. ολυµπιακή φλόγα η φλόγα-σύµβολο των σύγ-
χρονων Ολυµπιακών Αγώνων, που µένει αναµµένη καθ' όλη τη διάρ-
κεια τους και τής οποίας η αφή γίνεται στο ιερό τής Ολυµπίας λίγο 
πριν από την έναρξη τους · 4. Ολυµπιακός (Σύνδεσµος Φιλάθλων 
Πειραιώς) (ο) αθλητικό σωµατείο τού Πειραιά, που ιδρύθηκε το 1925 
5. (συνεκδ.) ο οπαδός τού παραπάνω σωµατείου: είναι ~ από µικρό 
παιδί. [ΕΤΥΜ αρχ. < 'Ολυµπία (βλ.λ.)]. 

Ολυµπιάς (η) {Ολυµπιάδ-ος, -α} 1. βασίλισσα τής αρχαίας Μακεδο-
νίας, µητέρα τού Μ. Αλεξάνδρου 2. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
3. γυναικείο όνοµα. Επίσης Ολυµπιάδα 
[ΕΤΥΜ. µτχν. κύρ. όν. < αρχ. 'Ολύµπιος (Ζευς)]. 

ολυµπιονίκης (ο/η) {(θηλ. ολυµπιονίκου) | ολυµπιονικών} ο νικητής | 
η νικήτρια σε Ολυµπιακούς Αγώνες: χρυσός | αργυρός | χάλκινος ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < 'Ολυµπία + -νίκης < νίκη]. 

ολύµπιος, -α (λόγ. -ία), -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τονΌλυ-
µπο: ~ θεοί 2. αυτός που σχετίζεται µε τους αρχαίους θεούς τού Ολύ-
µπου: ~ µεγαλείο 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγαλείο, 
επιβλητικότητα ή και γαλήνη, που ταιριάζει σε θεό: ~ φυσιογνωµία | 
αταραξία | ηρεµία || οι Αθηναίοι αποκαλούσαν τον Περικλή «Ολύ-
µπιο». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 

ολυµπισµός (ο) {χωρ. πληθ.) οι αρχές που συνθέτουν το ολυµπιακό 
πνεύµα µε κυριότερη το ιδεώδες τής έντιµης προσπάθειας και τής 
ευγενούς άµιλλας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
olympisme], 

Όλυµπος (ο) {-ου κ. -ύµπου} 1. το ψηλότερο βουνό τής Ελλάδας, που 
εκτείνεται στη Β. Θεσσαλία και τη Ν∆. Μακεδονία (νοµοί Λάρισας 
και Πιερίας)· κατά τη µυθολογία αποτελούσε κατοικία των δώδεκα 
θεών 2. όνοµα βουνών τής κυρίως Ελλάδας, τής Μ. Ασίας, τής Κύ-
πρου και των νησιών τού Αιγαίου Πελάγους. — ολύµπιος, -α, -ο 
[αρχ.] (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ.. <*γν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, τού οποίου η αρχική 
σηµ. θα πρέπει να ήταν απλώς «βουνό». Έχουν διατυπωθεί επίσης 
υποθέσεις περί πελασγικών επιδράσεων]. 

Όλυνθος (η) {Ολύνθου} αρχαία πόλη τής Χαλκιδικής. — ολυνθια-
κός, -ή, -ό [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ αρλ·. αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, το οποίο από µερι-
κούς ταυτίζεται µε τη µτγν. λ. δλυνθος «αγριόσυκο»]. 

όλως επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) εξ ολοκλήρου, καθ' ολοκληρίαν: ~ τυ-
χαίως || η αντίδραση σας έχει ~ ιδιαίτερη σηµασία για µας ΣΥΝ. εντε-
λώς, τελείως ΑΝΤ. µερικώς. 

όλως διόλου επίρρ.· καθ' ολοκληρίαν, ολότελα: κατέφθασε - ανα-
πάντεχα || - περιττός | απίθανος ΣΥΝ. εντελώς, τελείως, εξ ολοκλήρου 
ΑΝΤ. µερικώς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εντελώς. [ΕΤΥΜ < µεσν. ολωσδιόλου < 
όλως + διόλου]. 

ο µ (co) → ωµ 
οµάδα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ος} 1. σύνολο προσώπων ή (σπάν.) πραγµά-

των, τα οποία συνδέει κάτι κοινό και εκλαµβάνονται ως ενιαίο σύ-
νολο: ~ νεαρών προκάλεσε καταστροφές στα αυτοκίνητα των περιοί-
κων || επαγγελµατική ~ || ~ µαθητών | εργατών | διαδηλωτών | κακο-
ποιών || σχηµατίζω ~ ΣΥΝ. σύνολο ΑΝΤ. µονάδα, µέλος, µέρος· ΦΡ. (α) 
κοινωνική οµάδα σύνολο ατόµων, στοιχειωδώς οργανωµένο, µε συνο-
χή, κοινώς αποδεκτή συµπεριφορά, που συνήθως αποδύονται σε συλ-
λογική δράση για την από κοινού επίτευξη επιδιωκόµενου σκοπού 
(β) οµάδα αναφοράς κοινωνική οµάδα προς την οποία τείνει ή προ-
σβλέπει ένα άτοµο, χωρίς να είναι µέλος της (γ) πρωτογενής οµάδα 
θεµελιώδης κοινωνική οµάδα µιας κοινωνίας, όπως η οικογένεια (δ) 
οµάδα υψηλού κινδύνου κατηγορία ατόµων που λόγω τού τρόπου 
ζωής τους κινδυνεύουν περισσότερο από άλλους να προσβληθούν 
από κάποια ασθένεια (λ.χ. από έιτζ, όπως οι οµοφυλόφιλοι, οι πολυ-
µεταγγιζόµενοι, οι ναρκοµανείς κ.ά.) 2. (ειδικότ.) (α) σύνολο προσώ-
πων που ενώνουν τη δράση και τις προσπάθειες τους για την επίτευ-
ξη κοινού έργου ή σκοπού: κοινοβουλευτική | ερευνητική | θεατρική | 
ψυχοθεραπευτική | τροµοκρατική | ληστρική | ναυαγοσωστική ~ || ~ 
κρουσεως | διασώσεως | δράσης | συντονισµού | δασοπυρόσβεσης | 
επιστηµόνων | εργασίας | έρευνας ΣΥΝ. όµιλος, γκρουπ (β) ΠΟΛΙΤ. 
οµάδα πίεσης οµάδα ατόµων, εντός τού κοινωνικού συνόλου, που 
έχει τη δυνατότητα να ασκεί πιέσεις (πολιτικές, οικονοµικές), ώστε 
να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα της· σηµαντικό στοιχείο των σύγ-
χρονων ανεπτυγµένων κοινωνιών (βλ. κ. λ. λόµπι) (γ) (παλαιότ.) 
ΠΟΛΙΤ. Οµάδα των Επτά (Group of Seven ή G7) η οµάδα των επτά πιο 
ανεπτυγµένων βιοµηχανικά και πλουσιότερων χωρών τού κόσµου 
(Η.Π.Α., Ιαπωνίας, Αγγλίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Ιταλίας, Καναδά)· 
σήµερα, µε την προσθήκη τής Ρωσίας ονοµάζεται Οµάδα των Οκτώ 
(Group of Eight ή G8) 3. ΑΘΛ. σύνολο αθλητών που συνεργάζονται κατά 
τη διεξαγωγή οµαδικού αθλήµατος, έχοντας ως αντίπαλο άλλο 
οµοειδές σύνολο αθλητών, από το οποίο και διακρίνονται µε το κα-
θιερωµένο χρώµα και έµβληµα που φέρουν στη στολή τους: ποδο-
σφαιρική ~ || ~ βόλεϊ || ελληνική | ξένη | εθνική | τοπική ~ || φορµαρι-
σµένη | καλή - || φίλος | οπαδός οµάδας || τι ~ είσαι; (ποια οµάδα 
υποστηρίζεις;) 4. ΙΑΤΡ. οµάδα αίµατος βλ. λ. αίµα 5. ΣΤΡΑΤ. οµάδα µά-
χης βασική πολεµική µονάδα τού πεζικού, που αποτελεί υποδιαίρεση 
τής διµοιρίας και υποδιαιρείται µε τη σειρά της σε δύο υποοµάδες 6. 
ΟΙΚΟΝ. (α) οµάδα µειοψηφίας το σύνολο των ατόµων που διαθέτουν 
τη µειοψηφία των µετοχών ανώνυµης εταιρείας και, ως εκ τούτου, 
δεν µετέχουν στη διοίκηση τής εταιρείας, αλλά µπορούν να ασκούν 
έλεγχο σε αυτή για την προστασία των συµφερόντων τους (β) οµάδα 
πλειοψηφίας το σύνολο των ατόµων που διαθέτουν την πλειοψηφία 
των µετοχών ανώνυµης εταιρείας και µε την ψήφο τους ελέγχουν την 
εταιρεία 7. ΧΗΜ. (α) το σύνολο των χηµικών στοιχείων που περιλαµ-
βάνονται στην ίδια κατακόρυφη στήλη τού περιοδικού συστήµατος 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) (β) χαρακτηριστική οµάδα συνδυασµός 
ατόµων που αποτελεί τµήµα τού µορίου χηµικής ένωσης και συµµε-
τέχει σε χαρακτηριστικές χηµικές αντιδράσεις καθορίζοντας τη χη-
µική συµπεριφορά τού µορίου. — (υποκ.) οµαδούλα κ. οµαδίτσα (η) 
(σηµ. 1-2), (µεγεθ.) οµαδάρα (η) (σηµ. 3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, συµβού-
λιο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οµάς, -άδος < επίρρ. οµού (βλ.λ.) + -άς, -άδος. Αρκετές 
σύγχρονες φρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. οµάδα αίµατος (< αγ-
γλ. blood group), οµάδα πιέσεως (< αγγλ. pressure group), οµάδα δια-
σώσεως (< αγγλ. rescue squad(, οµάδα πλειοψηφίας | µειοψηφίας (< 
αγγλ. majority | minority group), οµάδα κρούσεως (< αγγλ. hit team) 
K.à.].w 

οµαδάρχης (ο) {οµαδαρχών}, οµαδάρχισσα (η) {δύσχρ. οµαδαρ-
χισσών} 1. ο επί κεφαλής οµάδας: ~ προσκόπων || (καταχρ.) κανείς 
από τους ~ στο κόµµα τής αντιπολίτευσης δεν δέχεται για αρχηγό τον 
σηµερινό πρόεδρο τού κόµµατος 2. ΣΤΡΑΤ. ο αρχηγός στρατιωτικής 
οµάδας τού πεζικού. 

[ΕΤΥΜ < οµάδα + -άρχης < άρχω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. chef 
d'équipe]. οµάδι επίρρ. (λαϊκ.-διαλεκτ.) από κοινού, µαζί: «µιαν κόρη 
κι έναν άγουρο, που µπερδεύτηκα ~ » (Ερωτόκριτας) ΣΥΝ. (λόγ.) 
οµαδόν, οµού, (λαϊκότ.) αντάµα ΑΝΤ. χώρια, χωριστά. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. οµάδι < όµάδιον, υποκ. τού µτγν. οµάς, -άδος]. 
οµαδικός, -ή, -ό [1897] 1. αυτός που σχετίζεται µε οµάδα, που χαρα-
κτηρίζει σύνολο ανθρώπων: ~ πνεύµα 2. αυτός που σχετίζεται µε σύ-
νολο ανθρώπων, µε πολλούς ανθρώπους µαζί, κατ' αντιδιαστολή προς 
αυτόν που σχετίζεται µε έναν µόνο άνθρωπο: ~ ενέργεια | έξοδος ! 
αποχώρηση | άθληµα | αγώνισµα | αυτοκτονία | παραίτηση | αντίδραση 
| προσπάθεια | φυγή | επίθεση | µετακίνηση | έκθεση (καλλιτεχνών) || η 
περίπολος δέχτηκε ~ πυρά ΣΥΝ. συλλογικός ΑΝΤ. µεµονωµένος, 
ατοµικός· ΦΡ. οµαδικός τάφος τάφος στον οποίο έχουν ενταφιαστεί 
περισσότερα από δύο σώµατα νεκρών 3. ΨΥΧΟΛ. (α) οµαδική υστερία 
µορφή συλλογικής συµπεριφοράς οµάδας πληθυσµού, η οποία 
θεωρείται ότι αποκλίνει από το γενικώς παραδεκτό και εκφράζεται µε 
υπερβολές | ακρότητες (β) οµαδική ψύχωση παθολογική 
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κατάσταση, κατά την οποία παρατηρούνται ψυχωτικές εκδηλώσεις σε µεγάλη 
µερίδα πληθυσµού (γ) οµαδική θεραπεία η θεραπεία ψυχικών διαταραχών µε 
τη χρήση τής συζήτησης και άλλων δραστηριοτήτων κατά οµάδες (δ) 
οµαδική ψυχολογία κλάδος τής ψυχολογίας, ο οποίος έχει ως αντικείµενο τη 
µελέτη και ερµηνεία τής συµπεριφοράς διαφόρων οµάδων προσώπων ή 
µορφών κοινωνίας. — οµαδικ-ά | -ώς επίρρ., οµαδικότητα (η). 

οµαδόν επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε οµαδικό τρόπο, όλοι ή όλα µαζί: οι λα-
θροµετανάστες µεταφέρθηκαν ~ και πεζή στο πλησιέστερο στρατόπεδο ΣΥΝ. 
οµαδικά, συλλογικώς, αθρόως, από κοινού, εν σώµατι ΑΝΤ. µεµονωµένα, 
ατοµικά, (λαϊκ.) χωριστά, χώρια· ΦΡ. ΣΤΡΑΤ. πυρ | πυρά οµαδόν βολές που 
εκτελούνται από όλους συγχρόνως τους άνδρες στρατιωτικής µονάδας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οµαδόν < οµάς, -άδος. Η φρ. πυρ οµαδόν αποδίδει το γερµ. 
Massenfeuer]. 

οµαδοποιώ ρ. µετβ. {οµαδοποιείς... | οµαδοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
κατατάσσω ή ταξινοµώ σε οµάδες: οµαδοποίησα τα ερωτήµατα που µου θέσατε, 
για να µπορέσω να απαντήσω καλύτερα.  — οµαδοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. grouper]. 

όµαιµος, -η, -ο (λόγ.) συγγενής εξ αίµατος: ~ εξάδελφος ΑΝΤ. συγγενής εξ 
αγχιστείας, µακρινός συγγενής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όµαιµος < 
δµ(ο)- + -αιµος < αίµα]. 

οµαλίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {οµάλισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) κάνω (κάτι) οµαλό, 
εξοµαλύνω. — οµαλιαµός (ο) [µτγν.]. 

οµαλοποιώ ρ. µετβ. {οµαλοποιείς... | οµαλοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
καθιστώ (κάτι) οµαλό· εξοµαλύνω. — οµαλοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. normalise]. 

οµαλός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν παρουσιάζει εξωτερικές ανωµαλίες ή 
ανοµοιοµορφίες, που δεν έχει εσοχές, διογκώσεις κ.λπ., ώστε να είναι βατός: ~ 
δρόµος | γήπεδο ΣΥΝ. επίπεδος, ισόπεδος ΑΝΤ. ανώµαλος 2. (µτφ.) αυτός που 
δεν αποκλίνει από το φυσιολογικό και το αναµενόµενο, που χαρακτηρίζεται 
από κανονικότητα και ευρυθµία: η αναπνοή του είναι ~ || ~ βελτίωση | ρυθµός 
ΣΥΝ. κανονικός, φυσιολογικός ANT. ανώµαλος 3. αυτός που δεν παρουσιάζει 
δυσάρεστες ή επικίνδυνες περιπλοκές, ο απαλλαγµένος από περιπέτειες και 
αναταραχές: ο σεβασµός στους θεσµούς διασφαλίζει τον ~ πολιτικό βίο || ~ συν-
θήκες | λειτουργία | πορεία | σχέση | συµβίωση | διαδοχή | περίοδος | 
κυκλοφορία ΣΥΝ. ήρεµος, αρµονικός ΑΝΤ. ανώµαλος, ταραγµένος 4. 
(ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που συµβαδίζει, όσον αφορά στις σεξουαλικές του 
προτιµήσεις, µε ό,τι θεωρείται κανονικό και φυσιολογικό ΣΥΝ. φυσιολογικός, 
κανονικός ΑΝΤ. ανώµαλος 5. ΓΛΩΣΣ. αυτός που συµφωνεί µε τους γενικούς 
κανόνες τής γλώσσας: το «γράφω» είναι ~ ρήµα- αντίθετα, το «βλέπω» δεν 
είναι ~ ρήµα, γιατί ο αόριστος του «είδα» δεν ανήκει σε κανέναν από τους 
γενικούς τύπους σχηµατισµού αορίστου || ~ ουσιαστικό | κλίση ΑΝΤ. ανώµαλος 
6. ΦΥΣ. αυτός που γίνεται κατά τρόπο οµοιόµορφο, που παρουσιάζει 
συµµετρία: ~ ταλάντωση | κίνηση (µε µηδενική επιτάχυνση). — οµαλ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ., οµαλότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
οµαλός < οµός (βλ. λ. όµοϋ) + επίθηµα -αλός]. 

οµαλάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {οµάλυ-να, -νθηκα, -µένος} 1. (κυριολ.-κυρ. για 
επιφάνειες) καθιστώ (κάτι) οµαλό ΣΥΝ. ισιώνω, ισοπεδώνω 2. (µτφ.) καθιστώ 
(κατάσταση) οµαλή, αρµονική, χωρίς δυσάρεστες ή επικίνδυνες επιπλοκές: ~ 
τις σχέσεις µου | µια κατάσταση ΣΥΝ. εξοµαλύνω. — οµάλυνση (η). 

Οµάν (το) {άκλ.} (αραβ. Saltanât Uman = Σουλτανάτο τού Οµάν) κράτος τής 
Ασίας, στις ΝΑ. ακτές τής Αραβικής Χερσονήσου, µε πρω-τεύσουσα το 
Μασκάτ, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το ριάλ Οµάν. 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. Uman, πιθ. από το όνοµα τού Oman ben Ibrahim al-khalil, ο 
οποίος φέρεται ως ιδρυτής τού κράτους. Η χώρα µαρτυρείται στον Πλίνιο µε 
την ονοµασία Omana (1ος αι. µ.Χ.)]. 

όµβριος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τη βροχή· (συ-νήθ.) αυτός 
που προέρχεται από τη βροχή: ~ ύδατα ΣΥΝ. βρόχινος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 

όµβρος (ο) (αρχαιοπρ.) η ραγδαία βροχή ΣΥΝ. νεροποντή, µπόρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βροχή. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ombh-ro-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *embh- «βροχή, νερό τής 
βροχής», πβ. σανσκρ. âmbhas- «νερό (βρόχινο)», âmbu- «νερό», abhra- 
«νέφος», λατ. imber «βροχή» κ.ά. Ανοικτό παραµένει το ερώτηµα τής 
σύνδεσης τού ουσ. όµβρος µε τις λ. νέφος, νεφέλη, µε εναλλαγή θέµατος *enbh- 
> *embh και αντιµετάθεση. Η παλαιά, εξάλλου, συσχέτιση µε τη λ. αφρός δεν 
ευσταθεί για σηµασιολ. λόγους. Οµόρρ. αν-οµβρία]. οµελέτα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} το φαγητό που παρασκευάζεται από χτυπητά αβγά και άλλα υλικά κατά 
βούλησιν, τα οποία τηγανίζονται σε λάδι ή βούτυρο· ΦΡ. (παροιµ.) δεν γίνεται 
οµελέτα, αν δεν σπάσεις αβγά όλα τα επιτεύγµατα συνεπάγονται και µερικές 
απώλειες, κάθε πράγµα έχει το τίµηµα του. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. omelette, παράλλ. τ. (πιθ. υπό την επίδρ. τής λ. œuf «αβγό») 
τού amelette < παλ. γαλλ. alemelle «λάµα (µαχαιριού, όπλου κ.τ.ό.)» > λατ. 
lamella «ελασµάτιο, µικρή λάµα», υποκ. τού λατ. lamina | lamma «έλασµα, 
λεπίδα». Οι Ρωµαίοι χρησιµοποιούσαν τη λ. lamella µε τη σηµ. «µικρό 
µεταλλικό πιάτο», αργότερα δε στην παλαιά Γαλλική η λ. alemelle έλαβε και τη 
σηµερινή σηµ., αφού η οµελέτα µοιάζει µε λεπτό πιάτο]. ο µη γένοιτο -> ος 
οµήγυρη (η) {-ης κ. -ύρεως | -ύρεις, -ύρεων} (λόγ.) ολιγάριθµο σύνολο 

προσώπων, που έχουν συγκεντρωθεί κυρ. για να ακούσουν οµιλία ή για να 
συζητήσουν: θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την άποψη µου 

ενώπιον τής εκλεκτής ~ || (οικ.) χαιρετώ την ~! (αντί χαιρετισµού) 
ΣΥΝ. συνάθροιση, όµιλος, συντροφιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ έκταση συνθέτων, λ. 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όµήγυρις < όµ(ο)- + -ήγυρις (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < άγείρω «συνάγω, συγκεντρώνω» (βλ. λ. 
αγορά)]. 

οµήλικος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει την ίδια ηλικία µε άλλον (βλ. κ. λ. 
συνοµήλικος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανήλικος. [ΕΤΥΜ < µτγν. οµήλικος < αρχ. όµήλιξ, 
-ικος < όµ(ο)- + ήλιξ «συνοµήλικος» (βλ. λ. ηλικία)]. 

οµηρεία (η) {οµηρειών} 1. η κατάσταση τού οµήρου 2. (µτφ.) η κατάσταση 
κατά την οποία πρόσωπο, οµάδα ή χώρα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 
άλλους, χωρίς να µπορεί να ενεργήσει αυτόνοµα: «η σοσιαλδηµοκρατική 
κυβέρνηση τελεί πλέον υπό ~, αφού οι συνεχείς ήττες της σε τοπικό επίπεδο 
χάρισαν στους χριστιανοδηµοκράτες τον έλεγχο τής Άνω Βουλής» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όµηρεία < όµηρεύω «είµαι όµηρος - συλλαµβάνω και κρατώ 
κάποιον ως όµηρο» < όµηρος (βλ.λ.)]. 

οµήρειος, -ος (καθηµ. -α), -ο [αρχ.] (λόγ.) οµηρικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος, 
γιγάντειος. 

οµηρικός, -ή, -ό [αρχ.] ΦΙΛΟΛ. 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον ποιητή Όµηρο 
(βλ.λ.): ~ έπη | στίχοι (β) οµηρικός ύµνος βλ. λ. ύµνος (γ) οµηρικό ζήτηµα 
φιλολογικό πρόβληµα σχετικά µε την πατρότητα των οµηρικών επών, αν 
όντως δηλ. αποτελούν έργα τού Οµήρου ή συντέθηκαν από έναν ή 
περισσότερους άλλους επικούς ποιητές, καθώς και σχετικά µε τον τρόπο 
συνθέσεως τους, αν δηλ. αποτελούν αυτοτελή έργα ή συρραφή 
προγενέστερων, µικρών επών 2. αυτός που απαντά στην ποίηση τού Οµήρου, 
που είναι χαρακτηριστικός τού Οµήρου: ~ ήρωας | τύπος (γραµµατικός)- ΦΡ. 
οµηρικός καβγάς βλ. λ. καβγάς. 

οµηριστής (ο) [µτγν.], οµηρίστρια (η) {οµηριστριών} φιλόλογος που έχει 
ειδικευθεί στη µελέτη των οµηρικών επών. 

Όµηρος (ο) {-ου κ. -ήρου} 1. ο µεγαλύτερος και γνωστότερος αρχαίος 
Έλληνας επικός ποιητής (πιθ. 8ος αι. π.Χ.), στον οποίο αποδόθηκαν τα 
µεγάλα ηρωικά έπη Ιλιάδα και Οδύσσεια 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. "Οµηρος, 
αβεβ. ετύµου. Για την ετυµολογία τού ονόµατος έχουν διατυπωθεί πολλές 
υποθέσεις και είχαν διαµορφωθεί στην αρχαιότητα αρκετοί µύθοι, αλλά η 
πιθανότερη εξήγηση είναι η αναγωγή στο ουσ. όµηρος (βλ.λ.)]. 

όµηρος (ο/η) {οµήρ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που κρατείται εκβιαστικά ως 
εγγύηση για την εκτέλεση υποσχέσεως, συµφωνίας κ.λπ.: οι Ρωµαίοι 
συνήθιζαν να κρατούν συγγενείς ξένων ηγεµόνων ως οµήρους, ώστε να 
εξασφαλίζουν τη φιλία και την υποταγή τους 2. (κατ' επέκτ.) το πρόσωπο που 
κρατείται ως εγγύηση και τού οποίου η απελευθέρωση εξαρτάται από την 
ικανοποίηση συγκεκριµένων αιτηµάτων: οι αεροπειρατές αρνούνται να 
παραδώσουν τους επιβάτες που κρατούν ως οµήρους || συλλαµβάνοµαι | 
κρατούµαι ως ~ || η επιχείρηση διασώσεως των ~. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όµηρος. Η αρχική σηµ. τού ουσ. πρέπει να ήταν «αυτός που 
συνοδεύει, που εξαναγκάζεται να ακολουθήσει» (πβ. τη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου όµηρεϊ- εγγυάται, ακολουθεί), οπότε η λ. µπορεί να ετυµολογηθεί: < 
όµ(ο)- + -ηρος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < θ. αρ- τού 
ρ. άραρίσκω «συναρµόζω» (βλ. λ. αριθµός). Παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη 
εµφανίζει και το λατ. obses «όµηρος» < ob- + sedeo «κάθοµαι» (οπότε η λ. θα 
είχε αρχικώς τη σηµ. «αυτός που εξαναγκάζεται να καθίσει»)], 

όµικρον (το) {άκλ.} θ, ο· το δέκατο πέµπτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ό' µικρόν, κατ' αντιδιαστολή προς το ώ 
µέγα]. 

οµιλητής (ο) [αρχ.], οµιλήτρια (η) [µτγν.] {οµιλητριών} 1. το πρόσωπο που 
µιλά, που παράγει οµιλία: ο επιτονισµός, οι χειρονοµίες, οι εκφράσεις τού 
προσώπου είναι µέσα µε τα οποία ο ~ προσπαθεί να καταστήσει σαφέστερα τα 
λεγόµενα του 2. (συνήθ. ειδικότ.) το πρόσωπο που µιλά για συγκεκριµένο 
θέµα, που εκφωνεί λόγο ενώπιον ακροατηρίου: ο ~ καταχειροκροτήθηκε από 
το ακροατήριο || σπουδαίος | γλαφυρός | ευχάριστος | επιδέξιος | πρώτος | 
δεύτερος ~ ΣΥΝ. αγορητής, ρήτορας ANT. ακροατής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγώ. 

οµιλητική (η) ΘΕΟΛ. ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο µελέτης τη θεωρία, τη 
διδασκαλία και την πρακτική µέθοδο τής εκκλησιαστικής ρητορικής (τού 
κηρύγµατος). 

οµιλητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν µένει σιωπηλός στις 
συναναστροφές του, που δεν αποφεύγει να εξωτερικεύει τις σκέψεις και τα 
συναισθήµατα του µε την οµιλία: απόψε δεν είσαι και πολύ ~, σου συµβαίνει 
τίποτε; || πρόσχαρος και ~ ΑΝΤ. λιγοµίλητος, λακωνικός, αµίλητος, σιωπηλός 
2. ΘΕΟΛ. οµιλητική (η) βλ.λ. — οµι-λητικ-ά /-ώς επίρρ., οµιλητικότητα (η) 
[1887]. 

οµιλία (η) {οµιλιών} 1. ο λόγος που εκφωνείται σε δηµόσια συγκέντρωση, 
ενώπιον ακροατηρίου, µε συγκεκριµένο θέµα: ο καθηγητής έκλεισε την ~ του 
µε ένα αρχαίο απόφθεγµα || µνηµειώδης | προεκλογική | τηλεοπτική | σύντοµη | 
µακροσκελής ~· ΦΡ. η επί τού όρους οµιλία (Κ.∆. Ματθ. κεφ. 5-7) ο λόγος τού 
Ιησού προς τα πλήθη που τον ακολουθούσαν, στον οποίο περιλαµβάνονται οι 
µακαρισµοί, η Κυριακή Προσευχή, παραβολές και παραινέσεις · 2. η λαλιά, 
ό,τι ακούγεται, όταν κάποιος µιλάει: κάποιος ήρθε στο σπίτι- ακούω οµιλίες3. 
(ειδικότ.) η ιδιαίτερη ακουστική εντύπωση από τον λόγο (κάποιου): από την ~ 
του κατάλαβε ότι είναι Κρητικός 4. ΓΛΩΣΣ. η πραγµάτωση τού λόγου από 
συγκεκριµένο άτοµο, η πρακτική εφαρµογή τής ικανότητας τού ανθρώπου να 
χρησιµοποιεί τη γλώσσα προφορικά ή γραπτά, κατ' αντιδιαστολή προς την 
εσωτερική, συστηµατική πλευρά τής γλώσσας, δηλ. τον (ενδιάθετο) λόγο 5. 
ΕΚΚΛΗΣ. το κήρυγµα που βασί- 
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ζεται σε κείµενο (περικοπή) τής Αγίας Γραφής 6. ΦΙΑΟΛ. λαϊκό θεα-
τρικό έργο που παριστανόταν υπαίθρια κατά την περίοδο τής Απο-
κριάς σε διάφορα µέρη τής Ελλάδας (κυρ. στα Επτάνησα) τον 18ο 
και 19ο αι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδιάθετος, συνίζηση, συνοµιλία. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. οµιλία, αρχική σηµ. «συναναστροφή - σεξουαλική επαφή», < 
όµιλος (βλ.λ.). Η σηµ. «δηµόσια διάλεξη» είναι µτγν., ενώ η γλωσσ. 
σηµ. αποδίδει το γαλλ. parole]. 

οµιλία - λόγος - γλώσσα. Στο ξεκίνηµα ήδη τής σύγχρονης επι-
στήµης τής γλωσσολογίας (αρχές 20ού αι.) έγινε από τον ιδρυτή 
τής νεότερης γλωσσολογίας, τον Ελβετό καθηγητή Ferdinand de 
Saussure (1857-1913), η θεµελιώδης έκτοτε διάκριση τής γλώσσας 
σε λόγο και οµιλία, o Saussure δηλ. δίδαξε ότι ο όρος γλώσσα 
(γαλλ. langage) είναι πολύ σύνθετος και γενικός, γι' αυτό χρειάζε-
ται να εξειδικεύεται η χρήση του και η µελέτη του ανάµεσα στη 
γνώση που έχουµε για τη µητρική µας γλώσσα (στη γνώση ενός 
συστήµατος από στοιχεία και κανόνες, στη γνώση τού µηχανισµού 
τής γλώσσας) και στην πρακτική χρήση, στην εφαρµογή και αξιο-
ποίηση που κάνει ο καθένας αυτής τής γνώσης. Η γνώση τής 
γλώσσας συνιστά τον λόγο (γαλλ. langue), ενώ η πρακτική και 
εξειδικευµένη κατ' άτοµο χρήση τής γλώσσας αποτελεί την οµιλία 
(γαλλ. parole). Και τα δύο µαζί αποτελούν τη γλώσσα (γαλλ. 
langage). 
προφορική - γραπτή οµιλία. Ας σηµειωθεί, επ' ευκαιρία, για να 
διασαφηθούν οι έννοιες, πως ό,τι ονοµάζουµε προφορικό και γρα-
πτό λόγο στην πραγµατικότητα είναι προφορική και γραπτή οµι-
λία, αφού η πρακτική εφαρµογή τού λόγου, η οµιλία, είναι αυτή 
που µπορεί να λάβει προφορική ή γραπτή µορφή (και όχι η γνώση 
τής γλώσσας!). 
Τη διάκριση σε λόγο και οµιλία υιοθέτησε, µε άλλη θεωρητική βά-
ση, ο διάσηµος Αµερικανός γλωσσολόγος Noam Chomsky (γενν. 
1928), ο οποίος τη χαρακτήρισε ως διαφορά γλωσσικής ικανότητας 
(linguistic competence, το αντίστοιχο τού λόγου) και γλωσσικής 
εφαρµογής | πλήρωσης (linguistic performance, το αντίστοιχο τής 
οµιλίας). Ας σηµειωθεί, τέλος, ότι η γλωσσική επιστήµη µόλις τα 
τελευταία 20 χρόνια άρχισε να ασχολείται συστηµατικά µε τη µε-
λέτη τής οµιλίας (τού προφορικού κειµένου), ενώ παλαιότερα και 
εξαρχής εστίασε την ανάλυση τής γλώσσας µόνο στον λόγο. 

όµιλος (ο) {οµίλ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) σύνολο προσώπων, οµάδα συ-
γκεντρωµένων ανθρώπων ΣΥΝ. παρέα, συντροφιά 2. (συνήθ. ειδικότ.) 
οµάδα προσώπων που έχουν συνεταιριστεί ή συνασπιστεί επίσηµα 
και σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο νόµος, για την επίτευξη κοινών 
στόχων: αθλητικός | ψυχαγωγικός | ναυτικός | ιππικός | ροταριανός | 
περιηγητικός | µουσικός ~ ΣΥΝ. σύλλογος, σωµατείο 3. ΟΙΚΟΝ. σύνολο 
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε έναν ή περισσότερους 
κλάδους και ελέγχονται τελικά, µέσω τής διαδοχικής συµµετοχής 
στο µετοχικό κεφάλαιο αυτών, από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο: ~ 
εταιρειών | τραπεζών 4. σύνολο οµάδων που κληρώνονται να παίξουν 
µεταξύ τους στο πλαίσιο διοργάνωσης: οι 32 οµάδες τής πρώτης φά-
σης θα ενταχθούν σε οχτώ οµίλους των τεσσάρων οµάδων. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. όµιλος < όµ(ο)- + σπάν. παραγ. επίθηµα -ιλος (πβ. στρόβ-ιλος, 
πέδ-ιλον). Η λ. συνδ. µε σανσκρ. samlkâ - «µάχη» (µε διαφορετικό 
επίθηµα), όχι όµως και µε λατ. miles «στρατιώτης» (θα προϋπέθετε 
µηδενισµ. βαθµ. *sm-ilo-). Η ετυµολόγηση όµιλος < όµ(ο)- + ϊλη 
(βλ.λ.) δεν φαίνεται πιθ., αφενός επειδή η λ. ίλη φέρει αρχικό Ε-, 
αφετέρου επειδή η λ. ίλη περιγράφει µια ευρεία οµάδα ανθρώπων, 
οπότε το συνθ. όµιλος θα ήταν πλεοναστικό]. 

οµιλούµενη (η) η γλώσσα τού σύγχρονου καθηµερινού λόγου ΣΥΝ. 
καθοµιλουµένη. [ΕΤΥΜ. Θηλ. µτχ. µεσοπαθ. ενεστ. τού αρχ. οµιλώ]. 

οµιλώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {οµιλείς..., µτχ. οµιλών, -ούσα, -ούν | οµίλ-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα} (λόγ.) 1. µιλώ (βλ.λ.): (αµετβ.) ~ από καθέδρας 
(εκφράζοµαι δογµατικά, µε το κύρος που µου προσδίδει η θέση, το 
αξίωµα µου) || µην οµιλείτε στον οδηγό! || η Αγγλική είναι µια γλώσ-
σα που οµιλείται διεθνώς || (µετβ.) Οµιλείτε Ελληνικά; || ο βωβός και 
ο οµιλών κινηµατογράφος 2. οµιλούµενη (η) βλ.λ. [ΕΤΥΜ: < αρχ. 
οµιλώ (-έω), αρχική σηµ. «συναναστρέφοµαι», < όµιλος. Η σηµ. 
«συζητώ» είναι µτγν.]. 

οµίχλη (η) {οµιχλών} 1. (α) το καιρικό φαινόµενο που προκαλείται, 
όταν τα υδροσταγονίδια τής ατµόσφαιρας συµπυκνώνονται µε τη 
µορφή νέφους σε µικρή απόσταση από το έδαφος, περιορίζοντας την 
ορατότητα: πυκνή | ξηρά ~ || έπεσε ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) καταχνιά, πούσι (β) 
ΝΑΥΤ. σήµα οµίχλης καθένα από τα ειδικά ηχητικά ή φωτεινά σήµα-
τα, τα οποία εκπέµπονται από φάρους, πλοία κ.λπ., όταν επικρατούν 
στον ορίζοντα συνθήκες περιορισµένης ορατότητας 2. (µτφ.) η κατά-
σταση κατά την οποία είναι όλα συγκεχυµένα, ασαφή, σκοτεινά, 
σκυθρωπά: η επιστροφή στους αρχαίους κλασικούς έβγαλε την αν-
θρώπινη σκέψη από την ~ τού Μεσαίωνα (πβ. λ. νεφέλωµα). [ΕΤΥΜ 
αρχ. < *o-migh-lä < ό- προθεµ. + *migh-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*meigh- «σύννεφο, οµίχλη», πβ. σανσκρ. min- «οµίχλη», αρχ. σλαβ. 
migla, αρµ. mëg κ.ά.]. 

οµιχλιασµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει καλυφθεί από οµίχλη, ο 
σκεπασµένος από καταχνιά: ~ βουνό | τοπίο ΣΥΝ. καταχνιασµένος, 
οµιχλώδης. 

οµιχλώδης, -ης, -ες [µτγν.] {οµιχλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. 
αυτός που έχει καλυφθεί από οµίχλη, ο γεµάτος καταχνιά: ~ ατµό-
σφαιρα | ορίζοντας | πρωινό ANT. αίθριος 2. ΓΕΩΛ. οµιχλώδης έρηµος 
η περιοχή τής ξηράς που καλύπτεται από οµίχλη σχεδόν καθ' όλη τη 
διάρκεια τού έτους, αλλά δέχεται ελάχιστες ή και καθόλου βροχο- 

πτώσεις 3. (µτφ.) αυτός που στερείται σαφήνειας, διαύγειας: ~ δια-
τύπωση | πολιτική πρόταση || στην εξωτερική πολιτική τής Ε.Ε. το το-
πίο είναι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Ο.Μ.Μ.Α. (ο) Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 
όµµα (το) {όµµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) το µάτι- κυρ. στις ΦΡ. 
(α) ιδίοις οµµασιν (ιδίοις οµµασιν) µε τα ίδια (µου) τα µάτια: ο 
υπουργός µετέβη στις σεισµόπληκτες περιοχές, για να αποκτήσει ~ µια 
εικόνα τής πραγµατικότητας (β) υπό τα όµµατα µπροστά στα µάτια, 
υπό το βλέµµα: πολιτικοί που διαπληκτίζονται υπό τα όµµατα των 
τηλεθεατών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οφθαλµός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *οπ-µα (µε αφοµοίωση) < θ. όπ- τού αρχ. δπ-ωπ-α (που 
χρησίµευε ως παρακ. τού ρ. ορώ), για το οποίο βλ. λ. όπ-ή, ό'-ψις (-η). 
Από το υποκ. τού όµµα προήλθε το νεοελλ. µάτι (βλ.λ.). Η φρ. υπό τα 
όµµατα αποδίδει τη γαλλ. sous les yeux]. 

οµµάτιον (το) {οµµατίων} (αρχαιοπρ.) το µάτι- µόνο στις ΦΡ. (α) φως 
των οµµατίων µου (µεσν. φρ.) ως φιλοφρονητική και τρυφερή προ-
σφώνηση ΣΥΝ. φως µου, αγάπη µου, µωρό µου (β) παίρνω των οµµα-
τίων µου φεύγω απελπισµένος, αναχωρώ προς άγνωστη κατεύθυνση. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οφθαλµός. [ΕΤΥΜ αρΧ·, υποκ. τού όµµα (βλ.λ.)]. 

οµνύω ρ. µετβ. {ώµοσα} (λόγ.) δίνω όρκο, παρέχω ένορκη διαβεβαίω-
ση, παίρνω όρκο: ~ πίστιν εις το Σύνταγµα || «οµνύει κάθε τόσο ν' αρ-
χίσει πιο καλή ζωή» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. ορκίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκί-
ζω, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < δµ-νυ-µι (µε µεταπλασµό κατά τα ρ. σε -ω, πβ. κ. δεί-
κνυµι ~ δεικνύω), αβεβ. ετόµου, πιθ. συνδ. µε σανσκρ. amiti «πιάνω, 
αρπάζω» (πβ. φρ. rtam ämlt «ορκίζεται στον Rta»), µε την έννοια ότι 
πιάνει ή αγγίζει κανείς το ιερό αντικείµενο στο οποίο ορκίζεται (πβ. 
αρχ. φρ. ορκον όµνύναι). Ως προς το αρχικό θ. τής λ., φαίνεται πως 
αυτό µαρτυρείται στον αόρ. όµό-(σ)σαι και στον µέλλ. όµοϋµαι (πιθ. 
< *όµό-οµαι)]. 

οµο- κ. οµό- κ. οµ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει: 1. πράξη που γίνε-
ται ταυτόχρονα ή από κοινού µε άλλη: οµο-βροντία 2. ίδια ταυτότη-
τα ή προέλευση: οµο-γενής, οµό-γλωσσος, οµό-γνωµος, οµό-δοξος, 
οµο-εθνής, οµό-τεχνος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το επίθ. όµός (βλ. λ. όµοϋ) και εµφανίζεται επίσης σε ελληνογε-
νείς ξέν. όρους, λ.χ. αγγλ. homo-gamy]. 

οµοαξονικός, -ή, -ό αυτός που διαθέτει τον ίδιο άξονα µε άλλον: ~ 
κύλινδροι | έλικες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. co-axial]. 

οµοβροντία (η) [1897] {οµοβροντιών} 1. η ταυτόχρονη βολή από πε-
ρισσότερα τού ενός πυροβόλα όπλα, που ρίχνουν εναντίον τού ίδιου 
στόχου: τα πολεµικά στο λιµάνι άρχισαν τις πανηγυρικές ~ ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) µπαταρία 2. (µτφ.) οµαδική επίθεση εναντίον συγκεκριµένου 
στόχου: η δήλωση τού κυβερνητικού εκπροσώπου προκάλεσε ~ δια-
µαρτυριών. 

οµογάλακτος, -η, -ο [µτγν.] (για πρόσ.) αυτός που θήλασε το ίδιο 
γάλα µε άλλον, χωρίς απαραιτήτως να έχει γεννηθεί από την ίδια µη-
τέρα: ~ αδελφός. 

οµογαµία (η) {οµογαµιών} 1. η σύζευξη µεταξύ οµοίων ή η σύζευξη 
µέσα στο πλαίσιο κλειστής κοινωνίας, µε αποτέλεσµα τη διατήρηση 
των ίδιων βασικών γενετικών χαρακτηριστικών 2. BOT. η κατάσταση 
κατά την οποία τα αρσενικά και θηλυκά τµήµατα τού ίδιου άνθους 
ωριµάζουν ταυτόχρονα και γονιµοποιούνται αµοιβαία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. homogamy]. 

οµογάστριος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που βγήκε από την ίδια κοιλιά, που 
γεννήθηκε από την ίδια µητέρα (µε άλλον): ~ αδελφός ΣΥΝ. οµοµή-
τριος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όµογάστριος < όµο- + -γάστριος < γαστήρ, -
στρός]. 

οµογένεια (η) [µτγν.] {οµογενειών} 1. η καταγωγή από το ίδιο γένος, 
η κοινή προέλευση ΣΥΝ. οµοεθνία, οµοφυλία ΑΝΤ. αλλοεθνία, αλλο-
φυλία 2. (περιληπτ.) το σύνολο οµοεθνών (ειδικότ. των Ελλήνων) που 
έχουν εγκατασταθεί από χρόνια ή έχουν γεννηθεί σε χώρα τού εξω-
τερικού: η ~ τής Αµερικής | τής Αυστραλίας | τής Γερµανίας · 3. η 
σύσταση από όµοια στοιχεία ή συστατικά ΣΥΝ. οµοιογένεια ΑΝΤ. ετε-
ρογένεια. 

οµογενειακός, -ή, -ό αυτός που ανήκει ή σχετίζεται µε την οµογένεια: 
~ εφηµερίδα | ραδιοτηλεοπτικός σταθµός | ζωή. 

οµογενής, -ής, -ές {οµογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που 
κατάγεται από το ίδιο γένος, την ίδια φυλή (µε άλλον | άλλους), που 
ανήκει στην ίδια εθνότητα: µετεγγραφές οµογενών φοιτητών σε ελ-
ληνικά πανεπιστήµια || κάθε ελληνική οµάδα δικαιούται να έχει στη 
σύνθεση της και ~ παίκτες ΣΥΝ. οµοεθνής, οµόφυλος ANT. αλλογενής, 
αλλοεθνής, αλλόφυλος, ετερογενής 2. οµογενής (ο/η) πρόσωπο ελλη-
νικής καταγωγής, που έχει εγκατασταθεί οριστικά και µακροχρόνια 
ή έχει γεννηθεί σε χώρα τού εξωτερικού: οι ~ τής Αµερικής εκφρά-
ζουν τη συµπαράσταση τους προς τους σεισµόπληκτους τής Πάτρας 3. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που έχει την ίδια προέλευση (µε άλλον): ~ στοιχείο 
ΑΝΤ. ανοµοιογενής, ανοµοιόµορφος, διαφορετικός 4. ΦΥΣ. (µα-
γνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο) τού οποίου η ένταση έχει παντού την ίδια 
τιµή 5. ΦΥΣ.-XHM. (µείγµα) που σε όλα τα σηµεία του έχει τις ίδιες φυ-
σικές και χηµικές ιδιότητες και την ίδια σύσταση, ώστε να µην είναι 
δυνατόν να διακριθούν τα συστατικά του µε γυµνό µάτι ή µε κοινό 
µικροσκόπιο, π.χ. τα διαλύµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. οµογενής < όµο- + -χενής < γένος]. 

οµογενοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η ειδική επεξερ-
γασία, κατά την οποία διαλύονται τα λίπη και οι θρόµβοι στο γάλα, 
ώστε να γίνει οµογενές (χωρίς πέτσες, κρούστα κ.λπ.) 2. (µτφ.) η δια-
δικασία εξάλειψης των διαφορών και επιβολής οµοιοµορφίας.   — 
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οµογενοποιώ ρ. {-εις...}. 
[ΕΤΎΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. homogénéisation]. οµογλωσσία (η) 
[1854] {χωρ. πληθ.} 1. το να µιλούν δύο ή περισσότερα πρόσωπα την ίδια 
γλώσσα ΑΝΤ. ετερογλωσσία, αλλογλωσσία 2. σύνολο γλωσσών µε κοινή 
καταγωγή, που εξελίχθηκαν από την ίδια αρχική γλώσσα: η Ιταλική και η 
Ισπανική ανήκουν στη λατινική ~. οµογλωσσος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που οµιλεί 
την ίδια γλώσσα (µε άλλον/άλλους): οι Σέρβοι και οι Μουσουλµάνοι τής Βοσνίας 
είναι ~, γιατί µιλούν Σερβικά ΑΝΤ. αλλόγλωσσος, ετερόγλωσσος, ξενόγλωσσος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. οµόγνωµος, -η, -ο [µτγν·] αυτός που έχει την ίδια γνώµη (µε 
άλλον | άλλους) ή που χαρακτηρίζεται από συµφωνία απόψεων ΣΥΝ. σύµφωνος, 
οµόφρων ΑΝΤ. ασύµφωνος, αντίθετος, ενάντιος.  — οµογνω-µοσύνη (η) [µτγν.]. 
οµογνωµώ ρ. αµετβ. [1750] {οµογνωµείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 
(συνήθ. στον πληθ.) είµαι τής ίδιας γνώµης (µε άλλον), συµµερίζοµαι την άποψη 
του: οι πατέρες τού έθνους δεν οµογνωµούν στο κρίσιµο αυτό ζήτηµα ΣΥΝ. 
οµοφρονώ, συµφωνώ ΑΝΤ. διαφωνώ. οµογραφία (η) ΜΑΘ. σηµειακός 
µετασχηµατισµός, κατά τον οποίο κάθε ευθεία έχει ως εικόνα της άλλη ευθεία. 
— οµογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. homographie]. 
οµόγραφος, -η, -ο αυτός που έχει γραφεί µε τρόπο όµοιο προς κάποιον άλλο: ~ 
λέξη (αυτή που έχει την ίδια ορθογραφία µε άλλη, αλλά διαφορετική σηµασία, 
λ.χ. µόσχος «µοσχάρι» και µόσχος «ευωδιά, αρωµατική ουσία». 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οµόγραφος < όµο- + -γράφος < γράφω. o επιστ. όρ. αποτελεί 
αντιδάν. από γαλλ. homographe]. οµόδειπνος, -η, -ο αυτός που δειπνεί µαζί µε 
κάποιον άλλο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. όµόδειπνος < όµο- (βλ.λ.) + -δείπνος < δεΐπνον]. οµοδικία (η) 
[1833] {οµοδικιών} ΝΟΜ. η περίπτωση κατά την οποία περισσότερα τού ενός 
πρόσωπα ασκούν αγωγή ή ενάγονται από κοινού, π.χ. σε περίπτωση 
αυτοκινητικού ατυχήµατος, όπου ο ζηµιωθείς στρέφεται κατά τού οδηγού, τού 
ιδιοκτήτη τού αυτοκινήτου και τής ασφαλιστικής εταιρείας: αναγκαστική ~. — 
οµόδικος, -η, -ο [1833]. οµόδοξος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που ακολουθεί το ίδιο 
θρησκευτικό δόγµα (µε άλλον): οι Σέρβοι και οι Έλληνες είναι ~, διότι είναι 
χριστιανοί ορθόδοξοι (πβ. λ. οµόθρησκος) ΑΝΤ. αλλόδοξος, ετερόδο-ξος 2. 
(λόγ.) (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει την ίδια γνώµη µε άλλον σε βασικά 
ζητήµατα ΣΥΝ. οµόφρων. — οµοδοξία (η) [αρχ.]. οµοδοξω ρ. αµετβ. 
{οµοδοξείς..., µτχ. οµόδοξων, -ούσα, -ούν µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (συνήθ. 
στον πληθ.) έχω την ίδια θρησκεία, ακολουθώ το ίδιο δόγµα (µε άλλον): 
οµοδοξούντες λαοί 2. (κατ' επέκτ.) έχω την ίδια γνώµη (µε άλλον) σε βασικό 
ζήτηµα ΣΥΝ. οµογνωµονώ, οµοφρονώ ΑΝΤ. διαφωνώ, αντιφρονώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όµοδοξώ (-έω) < όµο- + -δοξώ < δόξα «γνώµη, άποψη» 
(βλ.λ.)]. οµοεθνής, -ής, -ές [αρχ.] {οµοεθν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
ανήκει στο ίδιο έθνος, στην ίδια φυλή (µε άλλον/άλλους) ΣΥΝ. οµογενής, 
οµόφυλος ΑΝΤ. αλλοεθνής, αλλογενής, αλλόφυλος.    ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
οµοεθνία (η) [αρχ.] {οµοεθνιών} σύνολο ανθρώπων, εθνών, εθνοτήτων, 
γλωσσών µε κοινή εθνική καταγωγή. οµοειδής, -ής, -ές {οµοειδ-ούς | -είς (ουδ. 
-ή)} (λόγ.) αυτός που ανήκει στο ίδιο είδος, που έχει τα ίδια ή ανάλογα 
χαρακτηριστικά µε άλλον/άλλους: συγκρίσεις γίνονται µόνο µεταξύ ~ πραγµάτων 
|| η πρόσθεση 3 ποτήρια + 2 µπουκάλια δεν µπορεί να γίνει, διότι τα αντικείµενα 
δεν είναι ~ ΣΥΝ. παρόµοιος, οµοιόµορφος ΑΝΤ. ετεροειδής. — οµοειδώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οµοειδής < όµο- + -ειδής < 
είδος]. οµοεπίπεδος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε κάποιον 
άλλο. οµόζυγος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. (για υποζύγια) αυτός που βρίσκεται υπό 
τον ίδιο ζυγό (µε άλλον) 2. ΒΙΟΛ. οµόζυγος (ο) {οµοζύγ-ου | -ων} ο οµοζυγώτης 
(βλ.λ.). — οµοζυγία (η) [µτγν.]. οµοζυγώτης (ο) {οµοζυγωτών} ΒΙΟΛ. 
οργανισµός ή κύτταρο, που φέρει ίδια γονίδια σε µία ή περισσότερες θέσεις σε 
ζεύγος χρωµοσωµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. homozygote], οµόηχος, -η, -ο [µτγν.] 
ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που ταυτίζεται µε άλλη ηχητικά, όχι όµως στην ορθογραφία και 
τη σηµασία, π.χ. οι λέξεις τα λίπη, λείπει και λύπη (προφέρονται το ίδιο). — 
οµοηχία (η) [1812]. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ οµόηχων λέξεων στη σελ. 1254). οµόθεµος, -
η, -ο αυτός που έχει ίδιο θέµα, περιεχόµενο µε κάποιον άλλον: δύο ~ βιβλία | 
θεατρικά έργα. [ΕΤΥΜ < οµο- (βλ.λ.) + -θεµος < θέµα]. οµόθρησκος, -η, -ο 
[µτγν.] αυτός που έχει την ίδια θρησκεία (µε άλλον/άλλους): οι Άραβες και οι 
Τούρκοι είναι - || οι ορθόδοξοι και οι καθολικοί είναι ~, αλλά όχι οµόδοξοι ΑΝΤ. 
αλλόθρησκος, αλλόπιστος. οµοθυµαδόν επίρρ. (λόγ.) µε το ίδιο φρόνηµα, µε 
οµοφροσύνη και οµοψυχία: αποδέχθηκαν την κατάργηση τού µέτρου ~ και µε 
µεγάλη ανακούφιση ΣΥΝ. οµόθυµα, οµοψύχως, οµοφρόνως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
οµοθυµαδόν < όµοθυµώ (-έω) «οµονοώ, οµοφρονώ» < όµο- + -θυµώ < θυµός 
(όχι < επίθ. οµόθυµος, που είναι µτγν.)]. οµόθυµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός 
που γίνεται µε κοινή διάθεση, που υπάρχει ή συντελείται µε τη θέληση και τη 
γνώµη όλων: η πρόταση του έτυχε ~ επιδοκιµασίας || ~ συµπαράσταση | 
συµµετοχή ΣΥΝ. οµόψυχος, οµόφωνος. — οµόθυµα | οµοθύµως επίρρ., 
οµοθυµία (η). όµοια επίρρ.· µε όµοιο τρόπο· ΦΡ. (εµφατ.) δεν είµαστε /σα κι 
όµοια εγώ είµαι σαφώς καλύτερος, ανώτερος: φυσικό είναι να έχω καλύτερη 
µεταχείριση- ~! (πβ. λ. οµοίως). 

[ΕΤΥΜ < αρχ. όµοια, πληθ. ουδ. τού επιθ. όµοιος (βλ.λ.). Η επιρρ. χρήση ήδη 
αρχ.]. 

οµοιάζω ρ. → µοιάζω 
οµοιόβαθµος, -η, -ο [1833] (σε ιεραρχία) αυτός που έχει τον ίδιο βαθµό µε 

κάποιον άλλον. 
οµοϊδεάτης (ο) [1893] {οµοϊδεατών}, οµοϊδεάτισσα (η) {δύσχρ. 

οµοϊδεατισσών) πρόσωπο που έχει τις ίδιες πολιτικές, κοινωνικές κ.λπ. ιδέες 
(µε άλλον) ΣΥΝ. οµόφρων ΑΝΤ. αντίθετος. [ΕΤΥΜ. < οµο- + -ιδεατής < ιδέα]. 

Οµοιο- κ. οµοιό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι είναι όµοιο ή υπάρχει, 
γίνεται, τίθεται κ.λπ. µε τρόπο όµοιο προς κάτι άλλο: οµοιογενής, οµοιο-
κατάληκτος, οµοιο-τέλευτος, οµοιό-τροπος. [ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. όµοιος (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρους, λ.χ. γαλλ. homéothérmie]. 

οµοιογενής, -ής, -ές {οµοιογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που αποτελείται 
από όµοια στοιχεία, από µέλη που δεν διαφέρουν µεταξύ τους, ώστε να έχει 
ενιαίο χαρακτήρα: η εκλογική βάση των µεγάλων κοµµάτων δεν είναι ~, αφού 
αποτελείται από ανθρώπους διαφόρων κοινωνικών στρωµάτων || ~ ύφος ενός 
έργου ΣΥΝ. οµοιόµορφος ΑΝΤ. ανοµοιογενής, ανοµοιόµορφος, ετερογενής 2. 
(σπάν.) αυτός που έχει όµοια προέλευση (µε άλλον). — οµοιογενώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οµοιογενής < όµοιο- + -γενής 
< γένος (βλ.λ.)]. 

οµοιογένεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ύπαρξη ενιαίας µορφής, σύστασης, 
χαρακτήρα κ.λπ. σε ένα σύνολο ή σύνθεση: πληθυσµιακή | κοινωνική | 
γλωσσική ~||~ ύφος ||η~ των παικτών µιας οµάδας 2. ΒΙΟΛ. ταξινοµική 
βαθµίδα των ζωικών οργανισµών, ενδιάµεση τής οικογένειας και τού γένους. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < οµοιογενής, o βιολ. όρ. αποδίδει το λατ. tribus (στη νέα σηµ.)]. 

οµοιόθερµος, -η, -ο [µεσν.] ΒΙΟΛ. (για οργανισµό) αυτός που είναι ικανός να 
διατηρεί τη θερµοκρασία τού σώµατος του σταθερή, µέσα σε ορισµένα 
πλαίσια, ανεξάρτητα από τις µεταβολές τής θερµοκρασίας τού περιβάλλοντος 
(π.χ. τα θηλαστικά και τα πτηνά) ΣΥΝ. (κα-ταχρ.) θερµόαιµος ΑΝΤ. 
ποικιλόθερµος. — οµοιοθερµία (η). [ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
homéotherme]. 

οµοιοκατάληκτος, -η, -ο [µτγν.] (για λέξη ή στίχο) αυτός που έχει όµοια 
κατάληξη µε άλλον, που παρουσιάζει οµοιοκαταληξία: ~ στίχος ΣΥΝ. 
οµοιοτέλευτος ΑΝΤ. ανοµοιοκατάληκτος. 

οµοιοκαταληξία (η) [µεσν.] {οµοιοκαταληξιών} 1. η οµοιότητα στην κατάληξη 
2. ΜΕΤΡ. η επανάληψη τής ίδιας κατάληξης στις τονιζόµε-νες και γενικότ. 
στις συλλαβές των τελευταίων λέξεων δύο ή περισσότερων στίχων έµµετρου 
κειµένου έτσι, ώστε να δηµιουργείται ηχητική ανταπόκριση: το ποίηµα έχει | 
παρουσιάζει ~ || οξύτονη | παροξύτονη | προπαροξύτονη | ζευγαρωτή (ανάµεσα 
στους στίχους α και β, γ και δ) | πλεκτή (ανάµεσα στους στίχους α και γ, β και 
δ) | σταυρωτή (ανάµεσα στους στίχους α και δ, β και γ) ~ ΣΥΝ. ρίµα. — οµο!-
οκαταληκτώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

οµοιοµερής, -ής, -ές [αρχ.] {οµοιοµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός τού 
οποίου τα µέρη είναι όµοια µεταξύ τους ή όµοια προς το σύνολο, στο οποίο 
ανήκουν: ~ σύνολο. — οµοιοµερώς επίρρ., οµοιοµέ-ρεια (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

οµοιοµορφία (η) [1812] {οµοιοµορφιών} 1. η οµοιότητα στη µορφή µεταξύ 
στοιχείων, µελών τού ίδιου συνόλου: η στολή συµβάλλει στην ~ || ανιαρή | 
απόλυτη ~ ΑΝΤ. ανοµοιοµορφία, ετεροµορφία 2. ΒΙΟΛ. (α) η ταυτότητα στη 
µορφή, τη δοµή και στο µέγεθος ανάµεσα σε δύο οντότητες τού έµβιου 
κόσµου, λ.χ. ανάµεσα στην προνύµφη και στο ενήλικο άτοµο των αµετάβολων 
εντόµων (β) το φαινόµενο κατά το οποίο άτοµα που ανήκουν στο ίδιο ζωικό 
είδος εµφανίζονται υπό µία και µόνο µορφή. 

οµοιοµορφισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (γενικότ.) η τάση για οµοιοµορφία 2. 
ΧΗΜ. ο ισοµορφισµός (βλ.λ.) 3. ΓΕΩΛ. η θεωρία σύµφωνα µε την οποία οι 
φυσικές, χηµικές, βαρυτικές και γεωλογικές διεργασίες είναι ανεξάρτητες από 
τον χρόνο, δηλ. άρχισαν κατά το παρελθόν και συνεχίζουν να λαµβάνουν 
χώρα και στη σύγχρονη εποχή και θα συνεχίσουν και στο µέλλον. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. homéomorphisme]. 

οµοιόµορφος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει την ίδια µορφή, ο όµοιος κατά τη 
µορφή: η κόµµωση των στρατιωτών πρέπει να είναι ~ ΑΝΤ. ανοµοιόµορφος, 
ανόµοιος 2. αυτός που αποτελείται από µέλη που δεν διαφέρουν µεταξύ τους, 
ώστε να αποκτά ενιαίο χαρακτήρα: ~ σώµα | σύνολο | µάζα 3. ΦΥΣ. 
(κρύσταλλο) που παρουσιάζει οµοιότητες µε άλλο όσον αφορά στο 
κρυσταλλικό πλέγµα και στη µορφή, είναι όµως διαφορετικό κατά τη φύση. 
— οµοιόµορφα | οµοιοµόρ-φως [1840] επίρρ. 

οµοιοπαθής, -ής, -ές {οµοιοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που πάσχει ή 
έπαθε τα ίδια (µε άλλον/άλλους): Κι εσάς σας λήστεψαν; Είµαστε λοιπόν ~! — 
οµοιοπαθώς επίρρ., οµοιοπάθεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όµοιοπαθής < όµοιο- + -παθής < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. 
αόρ. β' ε-παθ-ον)]. 

οµοιοπαθητικός, -ή, -ό [1831] 1. αυτός που σχετίζεται µε την οµοιοπαθητική: ~ 
ουσίες | γιατρός 2. οµοιοπαθητική (η) θεραπευτική πρακτική, κατά την οποία 
οι παθολογικές καταστάσεις αντιµετωπίζονται µε τη σταδιακή χορήγηση στον 
ασθενή ουσιών, που σε υγιή άτοµα θα προκαλούσαν συµπτώµατα όµοια µε 
εκείνα τής αντίστοιχης ασθένειας 3. οµοιοπαθητικός (ο/η) γιατρός που έχει 
ειδικευθεί στην οµοιοπαθητική. — οµοιοπαθητικ-ά | -ώς [1889] επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. homéopathique]. 



οµοιοπολικός 1254 όµοιος 

Οµόηχα (ή οµόηχες) είναι οι λέξεις που προφέρονται το ίδιο, ενώ διαφέρουν στην ορθογραφία, την ετυµολογία και τη σηµασία τους. 
Τα οµόηχα προκαλούν συχνά δυσκολίες στη χρήση τους (οι οµιλητές συγχέουν τις λέξεις ορθογραφικά). Τα κυριότερα οµόηχα τής σύγ-
χρονης Ελληνικής είναι: 
ακόλλητος (< κολλώ) 
άλλος («διαφορετικός») 
άρµατα («στρατιωτικά οχήµατα») 
άφιλος (< φίλος) 
γάλος (ο) («γαλοπούλα») 
γλείφω (πβ. γλειφιτζούρι) 
δανεικός (πβ. δανείζω) 
δείγµα (πβ. δείχνω) 
διάλειµµα («διακοπή») 
δίκωπος (< κώπη) 
δίνει (δίνω) 
έγγειος («σχετικός µε τη γη») 
εγχείρηση («χειρούργηση») 
έκκληση (~ σε βοήθεια) 
εναίσιµος (~ επί διδακτορία διατριβή) 
εξάρτηση (< εξαρτώµαι) 
ετοιµολογία (πβ. ετοιµόλογος) 
ευφορία («γονιµότητα») 
ήρα (η) (~ τού σταριού) 
ήτοι («δηλαδή») 
ήττα (~ στη µάχη) 
θαλάµη (~ όπλου) 
θύρα («πόρτα») 
ίλη (~ ιππικού) 
ιός (~ τής γρίπης) 
ιωνικός («σχετικός µε τους Ίωνες») 
καινός («καινούργιος», Καινή ∆ιαθήκη) 
κάλλος («οµορφιά») 
κάππα (το) («γράµµα») 
κήτος (θαλάσσιο ~) 
κίρρωση (~ τού ήπατος) 
κλείνω (~ την πόρτα) 
κλήµα («αµπέλι») 
κλήση (τηλεφωνική ~) 
κόλληµα (< κολλώ) 
κόµη («µαλλιά») 

κόµµα (πολιτικό ~) 
Κρητικός (< Κρήτη) 
λεπτά (ώρας) 
λήµµα (~ λεξικού) 
λιµός («πείνα») 
λίρα (νόµισµα) 
λιτός («απλός, απέριττος») 
µέλλει («πρόκειται») 
Μήλος (η) (νησί) 
µήτρα (η ~ τής γυναίκας) 
µοιχός («άπιστος σύζυγος») 
ξηρός («ξερός») 
όµως («ωστόσο») 
οράριο («άµφιο διακόνου») 
όρος (το) («βουνό») 
ότι (ειδικό, «πως») 
πάλη (πβ. παλεύω) 
παραµάννα («τροφός») 
πείνα (πβ. πεινώ) 
πολυέλαιος («πολύφωτο») 
ρήµα (µέρος τού λόγου) 
ρήση («απόφθεγµα») 
σατιρικός (< σάτιρα) 
σκίνος (θάµνος) 
σορός (η) (η ~ τού νεκρού) 
σττυρωτός (ρύζι ~) 
στείρα (η) (~ γυναίκα) 
σύγκληση (< συγκαλώ) 
σύγχιση (< συγχίζω) 
στίχος (~ ποιήµατος) 
Σύρος (ο) («από τη Συρία») 
τείχος (~ φρουρίου) 
τόνος (λ.χ. η οξεία, η περισπωµένη) 
τύχη (η) (καλή ~) 
φύλλο (~ δέντρου) 
χήρος (πβ. χήρα) 
χρηστός («έντιµος», ~ πολίτης) 
χορικός (πβ. χορός) 
ψηλός (~ βουνά) 

 

— ακώλυτος («ανεµπόδιστος», < κωλύω) 
— άλλως («αλλιώτικα, διαφορετικά») 
— άρµατα («όπλα») 
— άφυλλος (< φύλλο) 
— Γάλλος (< Γαλλία) 
— γλύφω (πβ. γλύπτης) 
— δανικός (< ∆ανία) 
— δήγµα («δάγκωµα») 
— διάλυµα (< διαλύω) 
— δίκοπος (< κόπτω) 
— δίνη («στρόβιλος») 
— έγκυος (~ γυναίκα) 
— εγχείριση (< εγχειρίζω) 
— έκλυση (~ ηθών) 
— αινέσιµος (< αινώ) 
 

— εξάρτιση (~ πλοίου) 
— ετυµολογία («προέλευση των λέξεων») 
— εφορία (πβ. φόρος) 
— Ήρα (αρχαιοελληνική θεά) 
— Οίτη (βουνό) 
— ήτα (το) (γράµµα) 
— θαλάµι («φωλιά χταποδιών») 
— Θήρα (νησί) 
— ύλη («ουσία») 
— υιός («γυιος») 
— ιονικός (πβ. Ιόνιοι νήσοι) 
— κενός («άδειος») 
— κάλος (ο ~ στο δάχτυλο) 
— κάπα (η) («πανωφόρι») 
— κύτος («αµπάρι») 
— κύρωση («επικύρωση») 
— κλίνω (~ ένα ρήµα) 
— κλίµα («καιρικές συνθήκες») 
— κλίση (~ ονοµάτων) 
— κώλυµα (< κωλύω) 
— κώµη («κωµόπολη») 

— κώµα («λήθαργος») 
— κριτικός (< κρίνω) 
— λεπτά (νοµίσµατος) 
— λύµα («απόβλητο») 
— λοιµός («πανώλης») 
— λύρα (µουσικό όργανο) 
— λυτός (πβ. λύνω) 
— µέλει («ενδιαφέρει») 
— µύλος (ο) (ο ~ αλέθει) 
— µίτρα (η δεσποτική ~) 
— µυχός (~ κόλπου) 
— ξυρός («ξυράφι», επί ξυρού ακµής) 
— ώµος (ο) (πβ. ωµοπλάτη) 
— ωράριο (πβ. ώρα, πλήρες ~) 
— όρος (ο) (επιστηµονικός ~) 
— ό,τι (αοριστολογικό, «οτιδήποτε») 
—πάλι («ξανά») 
— παραµάνα («καρφίτσα») 
—πίνα (όστρακο) 
—πολύ έλεος (~ 0εός) 
— ρίµα («οµοιοκαταληξία») 
— ρύση (έµµηνη ~) 
— σατυρικός (< Σάτυρος) 
— σκοίνος («βούρλο») 
— σωρός (ο) (ο ~ ξύλων) 
— σπειρωτός (< σπείρα) 
— Στύρα (τα) (~ Ευβοίας) 
— σύγκλιση (< συγκλίνω) 
— σύγχυση (< συγχέω) 
— στοίχος («σειρά») 
— Σύρος (η) (νησί) 
— τοίχος (~ σπιτιού) 
—τόννος (ψάρι) 
—τείχη (τα) (τα - τού κάστρου) 
— φύλο («φυλή») 
— χοίρος («γουρούνι») 
— Χριστός (< χρίω, «ο Ιησούς») 
— χωρικός (πβ. χωριό) 
— ψιλός (~ φωνή) 

-άλως (η) («φωτοστέφανο») 

άφυλος (< φύλο) 

ενέσιµος (~ φάρµακο) - 
εξάρτυση (~ στρατιώτη) 

-θήρα («κυνήγι») 

-κόµµι («κολλώδης ουσία των 
δέντρων») - κόµµα (σηµείο 
στίξης) 

λεπτά («χρήµατα») -
λίµα (πβ. λιµάρω) 

— µέλι (το) (γλυκό σαν ~) 

— σύγκλειση (~ δοντιών) 

— τόνος («1.000 κιλά») 
— τοίχοι (οι) (οι - τού σπιτιού) 

 

οµοιοπολικός, -ή, -ό ΧΗΜ. (για δεσµό) αυτός που σχηµατίζεται µε 
την αµοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων από δύο άτοµα και τη δηµι-
ουργία κοινού ζεύγους ηλεκτρονίων ANT. ετεροπολικός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. homo(e)opolar < homoeo- (< αρχ. όµοιος) 
+ polar (< νεολατ. polaris < λατ. polus < αρχ. πόλος)]. 

οµοιόπτωτος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. (όρος τής πρότασης) που τίθεται 

στην ίδια πτώση (µε άλλον): το επίθετο είναι ~ προσδιορισµός (έχει 
την ίδια πτώση µε το προσδιοριζόµενο όνοµα) ANT. ετερόπτωτος. — 
οµοιόπτωτα | οµοιοπτώτως [µτγν.] επίρρ. όµοιος, -α, -ο 1. αυτός που 
έχει τα ίδια ή περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (λ.χ. 
σχήµα, διαστάσεις, µορφή, υφή, ποιότητα, χαρακτήρα κ.λπ.) µε 
άλλον, που δεν διαφέρει καθόλου ή διαφέρει ελά- 
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χιστα από άλλον: τα δίδυµα αδέλφια είναι συνήθως - µεταξύ τους || η 
περίπτωση σου είναι - µε τη δικιά µου· κι εγώ είµαι άνεργος µε οι-
κογένεια ΣΥΝ. ίδιος, παρόµοιος, παρεµφερής ANT. ανόµοιος, διαφορε-
τικός 2. (κατ' επέκτ.) ίσος ως προς την ισχύ ή/και την αξία, αυτός που 
αποτιµάται το ίδιο: τον δέχθηκα σαν όµοιος προς όµοιο || στο ψέµα 
δεν υπάρχει όµοιος του ΣΥΝ. ισάξιος, ισοδύναµος ANT. κατώτερος, 
διαφορετικός- ΦΡ. (α) ανταποδίδω τα όµοια εκδικούµαι βλάπτοντας 
στον ίδιο βαθµό ή/και µε τον ίδιο τρόπο (β) (λόγ.-παροιµ.) όµοιος ο-
µοίω αείπελάζει βλ. λ. πελάζω (γ) όµοιος τον όµοιο κι η κοπριά τα λά-
χανα | όµοιος στον όµοιο κι η κοπριά στα λάχανα βλ. λ. λάχανο 3. 
ΓΕΩΜ. (σχήµα) που έχει τις πλευρές του ανάλογες και τις γωνίες του 
ίσες (µε άλλο): ~ τρίγωνα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όµοιος < όµο- (< όµός, βλ. κ. 
όµοϋ) + -ιος]. 

όµοιος - ίδιος - ο αυτός. Η έννοια τής οµοιότητας µεταξύ προσώ-
πων και πραγµάτων δηλώνεται κυρ. µε το επίθ. όµοιος, που αντι-
τίθεται στο διαφορετικός. Η δήλωση τής οµοιότητας τονίζεται µε 
τα επίθ. πανόµοιος, απαράλλακτος, φτυστός, µειώνεται δε µε τα 
επίθ. παρόµοιος, παραπλήσιος και παρεµφερής. Εφόσον η οµοιό-
τητα είναι πλήρης και οδηγεί σε ταυτότητα, χρησιµοποιείται το 
αντωνυµικό επίθ. αυτός (ο αυτός άνθρωπος - Τα αυτά εγκλήµατα 
διέπραξαν και άλλοι - Την αυτή µέθοδο χρησιµοποίησε και ο διά-
δοχος του). Τέλος, το αντωνυµικό επίθ. ίδιος δηλώνει είτε οµοιότη-
τα (Είναι ίδιος ο αδελφός του) είτε ταυτότητα (Ο ίδιος άνθρωπος 
προξένησε και πάλι προβλήµατα µε τη στάση του). Στην πρώτη 
χρήση του το ίδιος τονίζεται µε το επίθ. ολόιδιος 

οµοιόσταση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. η διαδικασία αυ-
τορρυθµίσεως, µε την οποία κάθε οργανισµός τείνει να διατηρήσει 
σταθερές ορισµένες βιολογικές παραµέτρους του (λ.χ. τη θερµοκρα-
σία, τη σύνθεση τού αίµατος κλπ.), προκειµένου να αντισταθµίσει τις 
µεταβολές τού περιβάλλοντος 2. ΟΙΚΟΛ. το χαρακτηριστικό οικο-
συστήµατος να ανθίσταται στις αιφνίδιες µεταβολές, διατηρώντας την 
ισορροπία του 3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η ισοστάθµιση µεταξύ κοινωνικών 
φαινοµένων που σχετίζονται µεταξύ τους 4. ΨΥΧΟΛ. η έµφυτη τάση 
προς τη διαµόρφωση συµπεριφοράς, που συµβάλλει στη διατήρηση 
τής ψυχολογικής σταθερότητας. Επίσης οµοιοστασία [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. homoeostasis]. οµοιόσχηµος, -η, -ο 
[µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει το ίδιο σχήµα (µε 
άλλον): ~ αντικείµενο ΣΥΝ. όµοιος. οµοιοτέλευτος, -η, -ο 1. 
οµοιοκατάληκτος (βλ.λ.): ~ στίχοι | προτάσεις ΑΝΤ. 
ανοµοιοκατάληκτος 2. ΦΙΛΟΛ. οµοιοτέλευτο(ν) (το) σχήµα λόγου, κατά 
το οποίο δύο ή τρεις διαδοχικές φράσεις, προτάσεις ή περίοδοι πεζού 
κειµένου τελειώνουν µε τις ίδιες ή µε οµόηχες λέξεις. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
όµοιοτέλευτος < όµοιο- + -τέλευτος < τελευτή]. οµοιότητα (η) [αρχ.] 
{οµοιοτήτων} 1. η ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών µεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων (προσώπων, πραγµάτων): παρ'όλη τους την -, µπορώ να 
τους ξεχωρίσω || η ~ µεταξύ των δύο κτηρίων || εξωτερική | εσωτερική | 
ψυχική - ΑΝΤ. ανοµοιότητα 2. (συνεκδ.) οποιοδήποτε στοιχείο, 
χαρακτηριστικό υπάρχει από κοινού: ανάµεσα στα δύο συστήµατα 
υπάρχουν πολλές - ΑΝΤ. διαφορά 3. ΓΕΩΜ. (α) µελέτη των όµοιων 
σχηµάτων (β) γεωµετρικός µετασχηµατισµός (απεικόνιση) όπου σε ένα 
σχήµα αντιστοιχεί ένα όµοιο µέσω ενός κέντρου, µιας γωνίας και ενός 
θετικού αριθµού. οµοιοτροπία (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} 1. το να 
επιτελείται κάτι οµοίως µε άλλο 2. ΟΡΥΚΤ. η ιδιότητα των άµορφων 
σωµάτων και µερικών κρυσταλλικών υλικών να παρουσιάζουν 
οµοιότητα ως προς την εσωτερική τους κατασκευή ΣΥΝ. ισοτροπία. 
οµοιότροπος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. (σπάν.) αυτός που συντελείται, 
που επιτελείται µε όµοιο τρόπο προς άλλον 2. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. αυτός που 
παρουσιάζει φυσική ή χηµική συγγένεια (µε άλλον): ~ διάλυµα. — 
οµοιότροπα | οµοιοτρόπως [αρχ.] επίρρ. οµοιότυπος, -η, -ο [µτγν.] 1. 
αυτός που είναι παρόµοιου τύπου (µε άλλον/άλλους), που έχει την 
ίδια ή περίπου την ίδια µορφή: ~ αντικείµενο | έργο 2. (ειδικότ.) αυτός 
που γίνεται ή δηµιουργείται κατά τον ίδιο τύπο, που αποτελεί ακριβές 
αντίγραφο τού αρχικού: ~ πίνακας | γλυπτό ΣΥΝ. πανοµοιότυπος ΑΝΤ. 
πρωτότυπος 3. (ειδικότ.) οµοιότυπο (το) {-ου κ. -ύπου | -ων κ. -ύπων} 
αντίγραφο κειµένου, που έχει τυπωθεί, χαραχθεί ή λιθογραφηθεί κ.λπ. 
όµοια µε το αρχικό ΣΥΝ. αντίτυπο ΑΝΤ. πρωτότυπο. — οµοιότυπα | 
οµοιοτύπως επίρρ. [1867], οµοιοτυπία (η). οµοιόχρονος, -η, -ο [µτγν.] 
1. (σπάν.) αυτός που διαρκεί το ίδιο, που έχει ίση διάρκεια (µε 
άλλον/άλλους) ΣΥΝ. ισόχρονος ΑΝΤ. ανισόχρο-νος 2. ΜΕΤΡ. (στην 
προσωδία) αυτός που προφέρεται το ίδιο, που έχει ίσο χρόνο προφοράς 
µε άλλον: τα «η» και «ω» τής Αρχαίας Ελληνικής ήταν ~ (ήταν και τα 
δύο µακρά). οµοιοχρωµία (η) ΒΙΟΛ. το φαινόµενο κατά το οποίο το 
χρώµα ορισµένων ζώων εναρµονίζεται µόνιµα (π.χ. το λιοντάρι) ή 
παροδικά (π.χ. χαµαιλέοντας) µε τους βασικούς χρωµατισµούς τού 
εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε τα ζώα αυτά να καθίστανται 
δυσδιάκριτα και να προστατεύονται από τους εχθρούς τους ή να 
θηρεύουν αποτελεσµατικά: παθητική | ενεργητική-. — οµοιόχρωµος, -
η, -ο [1889]. οµοίωµα (το) [αρχ.] {οµοιώµ-ατος | -ατα, -άτων} 
οτιδήποτε κατασκευάζεται σύµφωνα µε συγκεκριµένο πρότυπο και µε 
στόχο να παρουσιάζει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη οµοιότητα µε αυτό: 
σε πολλά χωριά καίνε το Πάσχα ένα - τού Ιούδα || - ζώου | θεότητας || 
µουσείο κέρινων - ΣΥΝ. είδωλο. 

οµοίωµα: συνώνυµα. Οµοίωµα είναι κάτι φτειαγµένο έτσι ώστε να 
µοιάζει πιστά σε κάποιον ή κάτι που χρησιµοποιείται ως πρότυ- 

πο: Η αίθουσα ήταν γεµάτη από κέρινα οµοιώµατα γνωστών πολι-
τικών. Σε περίπτωση απόλυτης οµοιότητας γίνεται λόγος για πα-
νοµοιότυπο. Ό,τι πλάσσεται καθ' οµοίωσιν άλλου συλλαµβάνεται 
και ως µια µορφή απεικόνισης του, εξού και τα είδωλο και εικό-
να. Αντίθετα προς το είδωλο, που θεωρήθηκε ψευδής απεικόνιση 
τού θεού και εσφαλµένη λατρευτική σύλληψη και κατάντησε κα-
κόσηµη λέξη (πβ. ειδωλολάτρης), η εικόνα εξαγιάστηκε στη λα-
τρευτική εκκλησιαστική παράδοση τής χριστιανικής θρησκείας 
και λειτούργησε ως εύσηµη λέξη. Από κοντά και η λ. ίνδαλµα, που 
δήλωσε την ιδεατή και ιδεώδη ή εξιδανικευµένη εικόνα την οποία 
πλάσσει κανείς στο µυαλό του για κάποιον ή κάτι. Οµοιώµατα που 
χρησιµεύουν ως πρότυπα για την κατασκευή εικαστικών, γλυπτι-
κών ή απλών καθηµερινών έργων, είναι το πρόπλασµα (για έργα 
πλαστικής), το εκµαγείο και η µήτρα (για αρνητικά αποτυπώµατα 
µορφής και σχηµάτων), καθώς και η µακέτα (οµοίωµα κυρίως αρ-
χιτεκτονήµατος) και (για υποδήµατα) το καλαπόδι (αρχ. καλόπους 
< κάλον «ξύλο» + πους «πόδι»). Η καθηµερινή λέξη που δηλώνει 
γενικά τα παραπάνω είναι το καλούπι. Για πλαστικά οµοιώµατα 
στη µεν τέχνη χρησιµοποιείται το άγαλµα, στη δε εφαρµοσµένη 
τέχνη η πλαγγόνα και η κούκλα (κυρίως για την παρουσίαση ει-
δών ενδυµασίας). 

οµοιωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που δηλώνει ή εκφράζει οµοι-
ότητα προς (κάποιον/κάτι): ~ σύνδεσµος (π.χ. όπως) | αντωνυµία (π.χ. 
τέτοιος) 2. ΓΛΩΣΣ. οµοιωµατικά (τα) σηµεία γραφής (») που τίθενται 
κάτω από λέξη, φράση ή αριθµό και δηλώνουν ότι επαναλαµβάνεται 
η παραπάνω λέξη, φράση ή αριθµός. 

οµοιώνω ρ. → εξοµοιώνω 
οµοίως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. µε όµοιο ή ανάλογο τρόπο: όταν οι 

πλευρές ενός τριγώνου είναι άνισες, τότε και οι γωνίες του είναι -
άνισες (απέναντι από τη µεγαλύτερη πλευρά βρίσκεται η µεγαλύτε-
ρη γωνία και αντίστροφα) 2. επίσης: -Λυπάµαι πολύ! -Κι εγώ ~! ΣΥΝ. 
παροµοίως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. 

οµοίωση (η) [αρχ.] η εξοµοίωση· ΦΡ. κατ' εικόνα και (καθ') οµοίωσιν 
(κατ' εικόνα και καθ' οµοίωσιν, Π.∆. Γένεσις 1,26) (i) για να δηλωθεί 
ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό κατ' εικόνα Του, έχοντας λο-
γικό και ελεύθερη βούληση, και καθ' οµοίωσιν, δηλαδή τείνει να µοι-
άσει στον δηµιουργό Του και να ενωθεί µε αυτόν (θέωση) (ii) για πο-
λύ µεγάλη οµοιότητα: ο γυιος τους είναι - τού πατέρα του! 

οµοκεντρικός, -ή, -ό [1892] οπτ. οµοκεντρική | ισογενής φωτεινή 
δέσµη φωτεινή δέσµη τής οποίας όλες οι ακτίνες διέρχονται από το 
ίδιο σηµείο. — οµοκεντρικ-ά | -ώς επίρρ., οµοκεντρικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. homocentrique]. 

οµόκεντρος, -η, -ο [µτγν.] 1. ΓΕΩΜ. αυτός που έχει το ίδιο κέντρο (µε 
άλλον): ~ κύκλοι ΣΥΝ. οµοκεντρικός 2. οµόκεντρο (το) το κοινό κέ-
ντρο δύο ή περισσοτέρων κύκλων ή σφαιρών. — οµοκεντρία (η). 

οµολονητής (ο) [µτγν.], οµολονήτρια (η) {οµολογητριών} ΕΚΚΛΗΣ. 
χριστιανός που οµολόγησε µε παρρησία την πίστη του στον Χριστό 
και υπέστη εξαιτίας αυτού διώξεις και βασανιστήρια, χωρίς να βρει 
µαρτυρικό θάνατο. — οµολογητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

οµολογία (η) {οµολογιών} 1. η προφορική ή γραπτή παραδοχή λόγων 
ή πράξεων, που θεωρούνται συνήθ. αξιοκατάκριτες, η επιβεβαίωση 
από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο όσων του αποδίδονται: έµµεση | σα-
φής | γενναία | κυνική - || τα λόγια του αποτελούν - ήττας ΣΥΝ. πα-
ραδοχή, αναγνώριση- ΦΡ. κατά γενική | κοινή οµολογία όπως παρα-
δέχονται όλοι, χωρίς αµφιβολία: ~ είναι ο καλύτερος χορευτής ΣΥΝ. 
αναµφισβήτητα 2. ΝΟΜ. η παραδοχή από τον διάδικο είτε στο δικα-
στήριο (δικαστική οµολογία) είτε εκτός δικαστηρίου (εξώδικη οµο-
λογία) τής συνδροµής ενός πραγµατικού περιστατικού, τού οποίου το 
βάρος τής απόδειξης, σύµφωνα µε τους δικονοµικούς κανόνες, έχει ο 
αντίδικος του: ~ ενοχής || αποσπώ - 3. ΘΡΗΣΚ. οµολογία (πίστεως) (α) 
η επίσηµη και δηµόσια διακήρυξη τής παραδοχής θρησκευτικού δόγ-
µατος (β) διακήρυξη τής χριστιανικής πίστης, η οποία γίνεται από 
τους επισκόπους αµέσως πριν από τη χειροτονία τους και από το σύ-
νολο των πιστών κατά τη Θεία Λειτουργία µε την απαγγελία τού 
Συµβόλου τής Πίστεως · 4. ΟΙΚΟΝ. ανώνυµος τίτλος δανείου που εκ-
δίδεται από αυτόν που το συνάπτει (συνήθ. από το κράτος ή από 
εταιρεία) και παραδίδεται στον δανειστή ως απόδειξη τής υποχρέω-
σης τού οφειλέτη, αντιπροσωπεύει δε ποσοστό τού δανείου και η τιµή 
του διαµορφώνεται στο χρηµατιστήριο: ~ ∆ηµοσίου ΣΥΝ. οµόλογο • 
5. ΒΙΟΛ. η αντιστοιχία στη θέση, τη βασική δοµή και την εµβρυϊκή 
ανάπτυξη οργάνων ή τµηµάτων τού σώµατος ζώων ή φυτών, έστω και 
αν τα όργανα αυτά επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες (π.χ. τα πτε-
ρύγια των ψαριών, οι φτερούγες των πουλιών, τα χέρια των ανθρώ-
πων)· η οµολογία είναι ένδειξη φυλογενετικής συγγένειας των οργα-
νισµών αυτών ΑΝΤ. αναλογία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. οµολογία, αρχική σηµ. «συµφωνία, κοινή παραδοχή, 
συνθήκη», < οµολογώ (βλ.λ.). Οι σηµ. «ευχή, υπόσχεση πίστεως» εί-
ναι µτγν., καθώς και ο νοµ. όρος]. 

οµολογιακός, -ή, -ό (σπάν.) 1. αυτός που σχετίζεται µε οµολογία 2. 
ΘΡΗΣΚ. αυτός που σχετίζεται µε επίσηµη και δηµόσια διακήρυξη τής 
παραδοχής θρησκευτικού δόγµατος: για -λόγους δεν µπορούν να δε-
χθούν αυτή τη ρύθµιση 3. ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε οµολογίες 
(ανώνυµο τίτλο δανείου): ~ δάνειο | κεφάλαιο. 

οµολογιούχος, -ος, -ο [1889] ΟΙΚΟΝ. αυτός που κατέχει οµολογίες 
δανείου. 

[ΕΤΥΜ. < οµολογία + -ούχος (< έχω)]. οµόλογος, -η, -ο 1. (γενικά) 
αυτός που έχει τις ίδιες αναλογίες µε (κάποιον/κάτι άλλο): ~ πλευρές 
|| - σηµεία | σχήµατα (αυτά που αντιστοιχούν ακριβώς το ένα προς το 
άλλο στο πλαίσιο οµόγραφης σχέ- 
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σης) ΣΥΝ. ανάλογος, αντίστοιχος, σύστοιχος, σύµµετρος 2. (για δηµό-
σια πρόσωπα µε προκαθορισµένη αρµοδιότητα) αυτός που κατέχει 
αξίωµα ή έχει αρµοδιότητα που αντιστοιχεί µε αξίωµα ή αρµοδιότητα 
δηµοσίου προσώπου άλλης χώρας: ο υπουργός Παιδείας θα συνα-
ντηθεί µε τον Γάλλο οµόλογο του (µε τον υπουργό Παιδείας τής Γαλ-
λίας) 3. οµόλονο (το) {οµολόγ-ου | -ων} (α) έγγραφο µε το οποίο ανα-
γνωρίζεται χρέος, απόδειξη χρέους ΣΥΝ. γραµµάτιο (β) ανώνυµος τίτ-
λος δανείου, που εκδίδεται από επιχείρηση ή από το κράτος, όταν κα-
ταφεύγει στη λαϊκή αποταµίευση, προκειµένου να εξασφαλίσει κε-
φάλαια για επενδύσεις: κρατικά ~ ή οµόλογα ∆ηµοσίου || αφορολό-
γητα αποταµιευτικά ~ || ~ σταθερού επιτοκίου ΣΥΝ. οµολογία · 4. 
ΒΙΟΛ. (για όργανα διαφορετικών ειδών οργανισµών) αυτός που πα-
ρουσιάζει δοµική οµοιότητα, η οποία θεωρείται ότι οφείλεται σε φυ-
λογενετικά κοινούς προγόνους (βλ. κ. λ. οµολογία, σηµ. 5): ~ όργανα | 
χρωµατοσώµατα | γονίδια. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. οµόλογος, αρχική σηµ. «σύµφωνος, παραδεκτός», < 
όµο- + λόγος. Ήδη αρχ. η σηµ. εκεί\>ου που έχει τοποθετηθεί σε αντί-
στοιχη θέση. o βιολ. όρος είναι ελληνογενής, < γαλλ. homologue]. 

οµόλονος - αντίστοιχος - οικείος - οµότεχνος. Και οι τέσσερεις 
λέξεις χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν αναφορά σε πρόσωπα 
ή πράγµατα που εµφανίζουν αµοιβαία σχέση: Κατά την επίσκεψη 
τους στην Ουάσιγκτον, οι Έλληνες υπουργοί Εξωτερικών και Οι-
κονοµικών θα συναντηθούν µε τους Αµερικανούς οµολόγους τους 
για θέµατα κοινού ενδιαφέροντος - Οι φιλόλογοι, οι γιατροί, οι φι-
λόσοφοι κ.ο.κ. θα επιµεληθούν κείµενα τής Αρχαίας αντίστοιχα µε 
την ειδικότητα τους - Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, γενικά πληροφο-
ριακά έργα βρίσκονται στην οικεία θέση τής Βιβλιοθήκης. Το οµό-
λογος χρησιµοποιείται ειδικότερα για την αναφορά σε δηµόσια 
πρόσωπα µε προκαθορισµένες αρµοδιότητες (υπουργούς, πρέσβεις, 
επίσηµους εκπροσώπους κ.λπ.). Το οικείος είναι λογιότερης χρή-
σεως και δηλώνει αναφορά σε συνάφεια µε τα λεγόµενα: Τα λόγια 
τού Φαιδρού περιέχονται στα οικεία χωρία τού οµώνυµου διαλόγου 
τού Πλάτωνος - Μιλώντας για το θέµα αυτό, πρέπει να αναφέρουµε 
δύο πολύ σηµαντικά έργα από την οικεία βιβλιογραφία. Ας 
σηµειωθεί ότι το οµότεχνος διαφέρει ουσιωδώς τού οµόλογος και 
δεν πρέπει να συγχέεται µε αυτό. Το οµότεχνος δηλώνει το 
πρόσωπο που ασκεί το ίδιο επάγγελµα -όχι τις ίδιες αρµοδιότητες 
ή καθήκοντα- µε αναφερόµενο πρόσωπο: Τόσο ο ίδιος ο διάσηµος 
χειρουργός όσο και οι Αµερικανοί οµότεχνοι του διαφωνούν ριζικά 
µε την προτεινόµενη µέθοδο. 

οµολογουµένως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) όπως πρέπει να παραδεχθεί, να 
οµολογήσει κανείς: η µέθοδος τού διαρρήκτη ήταν ~ πρωτότυπη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως, επίρρηµα. 

οµολογώ κ. (λαϊκ.) µολογώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {οµολογ-είς κ. 
(λαϊκ.) µολογ-άς... | οµολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
αναγνωρίζω (λόγο, πράξη, πρόθεση κ.λπ.) που θεωρούνται αξιοκατά-
κριτα, αναλαµβάνω τη σχετική ευθύνη: είµαι υποχρεωµένος να οµο-
λογήσω την αδυναµία µου || δεν ήθελε να οµολογήσει ούτε στον εαυτό 
της ότι ζήλευε || ο κατηγορούµενος οµολόγησε την ενοχή του ΣΥΝ. 
παραδέχοµαι ΑΝΤ. αρνούµαι 2. δέχοµαι (κάτι που αρνιόµουν ή θα 
προτιµούσα να αρνηθώ): οφείλω να οµολογήσω ότι τον είχα αδικήσει 
|| δεν πρόκειται να οµολογήσει ποτέ τον έρωτα της γι' αυτόν || «τι 
τραβάµε και δεν το µολογάµε!» ΑΝΤ. αρνούµαι 3. δέχοµαι (κάτι που 
µου προκαλεί έκπληξη): ~ ότι δεν έχω ξαναφάει καλύτερο φαγητό 
ΣΥΝ. παραδέχοµαι 4. ΕΚΚΛΗΣ. διακηρύσσω δηµόσια και µε παρρησία 
(την πίστη µου) · 5. (ο τ. µολονσω) λέω: τι µολογάς τόση ώρα; 6. (µε-
σοπαθ. τριτοπρόσ. οµολογείται) αναγνωρίζεται, θεωρείται γενικά 
αποδεκτό ΑΝΤ. αµφισβητείται ♦ 7. (αµετβ.) δέχοµαι (όσα µου προσά-
πτουν ή µε πιέζουν να παραδεχθώ): ο αιχµάλωτος µετά από βασανι-
στήρια οµολόγησε || Οµολόγησε! Εσύ δεν ήσουν που έβαλες τη βόµβα; 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οµολογώ (-έω), αρχική σηµ. «συµφωνώ - αντιστοιχώ», 
< οµόλογος (βλ.λ.). Ήδη αρχ. η σηµ. «υπόσχοµαι επίσηµα (µε θρησκ. 
έννοια)», ενώ ο νοµ. όρ. είναι µτγν.]. 

οµόµετρο (το) → ωµόµετρο 
οµοµήτριος, -α, -ο αυτός που έχει γεννηθεί από την ίδια µητέρα µε 

άλλον ή που έχει την ίδια µητέρα, αλλά διαφορετικό πατέρα: ~ αδελ-
φός ΣΥΝ. οµογάστριος ΑΝΤ. οµοπάτριος, οµογάλακτος. [ΕΤΥΜ < αρχ· 
όµοµήτριος < όµο- + -µητριός < µήτηρ, µητρός]. 

οµόνοια (η) {χωρ. πληθ.} η αρµονική συµβίωση που προκύπτει από 
ταυτότητα σκέψεων, αντιλήψεων και συναισθηµάτων: οι δύο λαοί 
ζούσαν πάντα µαζί µε ~ και αλληλοσεβασµό || (παροιµ.) «η ~ φτειά-
χνει σπίτια και η διχόνοια τα χαλάει» ΣΥΝ. οµοψυχία, σύµπνοια, 
συµφωνία ΑΝΤ. διχόνοια, διαφορά, διαµάχη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγνοια. 
[ΕΤΥΜ < αρχ- οµόνοια < όµόνους < όµο- + νους]. 

οµονοώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {οµονοείς... | οµονόησα} (λόγ.) 1. έχω τα ίδια 
φρονήµατα και συναισθήµατα (µε άλλον), βρίσκοµαι σε συµφωνία 
µαζί του ΣΥΝ. συµφωνώ ΑΝΤ. διαφωνώ, διχογνωµώ 2. βρίσκοµαι ή έρ-
χοµαι σε σύµπνοια, σε συµφιλίωση (µε κάποιον), διατηρώ αρµονικές 
σχέσεις: ο λαός πρέπει να οµονοήσει ενώπιον των εθνικών κινδύνων. 

οµόνω κ. αµονω ρ. µετβ. {όµοσα} (λαϊκ.) ορκίζοµαι: «τον µέγαν 
Όρκο οµώστε» (Α. Σικελιανός). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θ. όµο- τού αρχ. απρφ. αορ. όµό-(σ)σαι (οριστ. ώµο-σά) 
τού ρ. οµνύω | δµνυµι (βλ.λ.) + -νω, επειδή συνέπιπτε µε τα ρ. σε -
ώνω]. 

οµοούσιος, -α (λόγ. -ος), -ο ΕΚΚΛΗΣ. 1. αυτός που αποτελείται από 
την ίδια ουσία- χρησιµοποιείται σε φράσεις σχετικές µε το δόγµα τής 
Αγίας Τριάδας, π.χ. οµοούσιος τώ πατρί (προκειµένου για τον Χρι- 

στό) || οµνύω εις το όνοµα τής αγίας και οµοουσίου και αδιαιρέτου 
Τριάδος Ζ. οµοούσιο(ν) (το) {οµοουσίου} η ταυτότητα τής ουσίας των 
τριών προσώπων τής Αγίας Τριάδας, τού Πατρός, τού Υιού και τού 
Αγίου Πνεύµατος, όπως επίσης και η ταυτότητα τής ανθρώπινης φύ-
σης τού Χριστού µε την ανθρώπινη φύση τής Θεοτόκου και όλων των 
ανθρώπων (όρος τής ∆' Οικουµενικής Συνόδου [451]). — οµοουσίως 
επίρρ. [µτγν.], οµοουσιότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. οµοούσιος 
< όµο- + -ούσιος < ουσία]. 

οµοπάτριος, -α, -ο αυτός που έχει γεννηθεί από τον ίδιο πατέρα µε 
άλλον ή που έχει τον ίδιο πατέρα, αλλά όχι την ίδια µητέρα (µε άλ-
λον): ~ αδελφός ΑΝΤ. οµοµήτριος, οµογάστριος. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
όµοπάτριος < όµο- + πάτριος < πατήρ, πατρός], 

όµορος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει κοινά σύνορα (µε άλλον): ~ κράτη 
| περιοχές || (συνεκδ.) ~ λαοί ΣΥΝ. γειτονικός. [ΕΤΥΜ < apX· 
όµορος < όµ(ο)- + -όρος < όρος, ό]. 

οµόρριζος, -η, -ο [1874] 1. (για φυτό) αυτός που βλαστάνει από την 
ίδια ρίζα µε άλλον · 2. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που έχει την ίδια ρίζα (βλ.λ., 
σηµ. 10) µε άλλον: ~ λέξεις | τύποι || οι λέξεις «µαθητής» και «µάθη-
ση» είναι οµόρριζες (β) οµόρριζα (τα) (κυρ. σε πληθ.) οι οµόρριζες 
λέξεις: είναι καλό να µαθαίνεις τα παράγωγα και τα ~ κάθε λέξης. 

οµορροπος, -η, -ο [µτγν.] ΜΑΘ.-ΦΥΣ. αυτός που έχει την ίδια διεύ-
θυνση και την ίδια φορά· αναφέρεται συνήθ. στα διανύσµατα, π.χ. 
ένα διάνυσµα λέγεται οµόρροπο ενός άλλου, όταν έχουν την ίδια δι-
εύθυνση και την ίδια φορά. 

οµόρρυθµος, -η, -ο [αρχ.] 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που έχει τον ίδιο ρυθµό, 
την ίδια µορφή (µε άλλον/άλλους): ~ ναοί 2. ΟΙΚΟΝ. οµόρρυθµη εται-
ρεία εταιρεία στην οποία ο κάθε εταίρος ευθύνεται αλληλέγγυα και 
απεριόριστα, δηλ. µε όλη την περιουσία του, για όλες τις υποχρεώ-
σεις που έχει αναλάβει η εταιρεία. — οµορρυθµία (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 

όµορφα επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) 1. µε όµορφο τρόπο: διαµέρισµα ~ επι-
πλωµένο || η ζωή τους κυλούσε ~ || ήξερε να µιλάει ~ ΣΥΝ. ωραία ΑΝΤ. 
άσχηµα 2. όπως πρέπει, όπως επιβάλλεται, µε σύνεση: κάτσε ~ στη 
γωνιά σου και µη µιλάς ΣΥΝ. φρόνιµα, καλά, ήσυχα· ΦΡ. (µε επανά-
ληψη) όµορφα-όµορφα χωρίς προβλήµατα: καθόµαστε ~ στο νησί 
µας, µέχρι που µας βρήκε ο πόλεµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 

οµορφάδα (η) → οµορφιά 
οµορφαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {οµόρφυνα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω 

(κάποιον/κάτι) όµορφο ή οµορφότερο: αυτό το φόρεµα σε οµορφαίνει 
|| ο έρωτας οµορφαίνει τη ζωή ΑΝΤ. ασχηµαίνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι 
όµορφος ή οµορφότερος: βάψαµε το σπίτι και οµόρφυνε || όσο µεγα-
λώνεις οµορφαίνεις ΑΝΤ. ασχηµαίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

οµορφαίνω - καλλωπίζω - εξωραΐζω. Το οµορφαίνω δηλώνει τη γε-
νική σηµασία «κάνω κάτι όµορφο, προσδίδω οµορφιά» (µετβ.) ή 
και «γίνοµαι όµορφος» (αµετβ.) εσωτερικά ή εξωτερικά: Η αγάπη 
και η καλοσύνη οµορφαίνουν τη ζωή µας. Το καλλωπίζω σηµαίνει 
«φροντίζω να κάνω κάτι όµορφο, περιποιούµαι για οµορφιά» και 
αναφέρεται περισσότερο στην εξωτερική εµφάνιση: Ο περίβολος 
γύρω από την εκκλησία θα καλλωπιστεί µε φυτά και γλυπτά, για να 
αναδειχθεί όλος ο χώρος - Όταν πηγαίνει σε κοινωνικές εκδη-
λώσεις, καλλωπίζεται προσεκτικά και ντύνεται µε ακριβά φορέ-
µατα. ∆εν καλλωπίζουµε την ψυχή ή τη ζωή ή το εσωτερικό εν γέ-
νει τού ανθρώπου! Το εξωραΐζω σηµαίνει επίσης «προσδίδω οµορ-
φιά» (µε καλή ή κακή σηµασία, πραγµατική ή επίπλαστη οµορφιά): 
Ó σύλλογος µας έχει κύριο σκοπό να εξωραΐσει το χωριό µας, φρο-
ντίζοντας για το φυσικό περιβάλλον και τα παραδοσιακά κτίσµατα - 
Οι πολιτικοί συχνά εξωραΐζουν την πραγµατικότητα, για να 
γίνονται αρεστοί στον κόσµο. 

οµορφάνθρωπος (ο) {χωρ. γεν.} (εκφραστ.) ο, συνήθ. ώριµης ηλικίας, 
όµορφος άνδρας ΣΥΝ. οµορφάντρας ΑΝΤ. ασχηµάνθρωπος. 

οµορφάντρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ο ωραίος άνδρας ΣΥΝ. οµορφάν-
θρωπος ΑΝΤ. ασχηµάντρας, ασχηµάνθρωπος. 

οµορφιά κ. (σπανιότ.) (λαϊκ.-λογοτ.) εµορφιά (η) [µεσν.] 1.το κάλλος 
και η ελκυστικότητα τής µορφής, η ευειδής εξωτερική εµφάνιση 
προσώπου, ζώου ή πράγµατος: µόλις την είδε, µαγεύτηκε από την ~ 
της || διαγωνισµός οµορφιάς || «η ~ θα σώσει τον κόσµο» (Φ. Ντοστο-
γέφσκι) || η Αφροδίτη ήταν η θεά τής ~ || εκτυφλωτική | εξωτική | εκ-
θαµβωτική | άγρια | κλασική | παράξενη ~ || (κ. µτφ.) εσωτερική ~ 
ΣΥΝ. ωραιότητα, (λογιότ.) ευµορφία ΑΝΤ. ασχήµια 2. (συνεκδ.) οτιδή-
ποτε διαθέτει κάλλος: το νησί µας διαθέτει σπάνιες φυσικές ~ 3. 
οµορφιές (οι) η περιποιηµένη εµφάνιση (στο ντύσιµο, στο χτένισµα 
κ.λπ.): απόψε είσαι στις ~ σου || τι ~ είν' αυτές; (τι ωραία εµφάνιση 
που έχεις!). Επίσης (λαϊκότ.-λογοτ.) οµορφάδα κ. εµορφάδα [µεσν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 

οµορφογυναίκα (η) {δύσχρ. οµορφογυναικών} η όµορφη γυναίκα. 
οµορφονιός κ. µορφονιος (ο) (οικ.) 1. ο όµορφος νέος άνδρας, ο 
ωραίος νεαρός ΣΥΝ. οµορφόπαιδο, παλληκάρι, λεβέντης, λεβεντόπαι-
δο 2. (συνήθ. ειρων.) ο νεαρός που καλλωπίζεται υπερβολικά και αυ-
τοθαυµάζεται, που θεωρεί τον εαυτό του όµορφο και συµπεριφέρεται 
ανάλογα ΣΥΝ. κοµψευόµενος. — οµορφονιά κ. µορφονιά (η). 

οµορφόπαιδο (το) (οικ.) το όµορφο παλληκάρι, ο ωραίος νεαρός άν-
δρας ΣΥΝ. οµορφονιός, λεβέντης, λεβεντόπαιδο. 

όµορφος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) έµορφος 1. αυτός που είναι ελκυστικός 
λόγω τής ωραιότητας τής µορφής του: ~ άνδρας ! γυναίκα ! παιδί | 
νησί | µάτια | σπίτι | πόλη ΣΥΝ. ωραίος, (λόγ.) ευειδής ΑΝΤ. άσχηµος, 
κακόµορφος ΦΡ. όµορφος κόσµος ηθικός, αγγελικά πλασµένος (∆. 
Σολωµός) (συνήθ. ειρων.) για περιπτώσεις στις οποίες µια δυσάρεστη 
πραγµατικότητα παρουσιάζεται εξωραϊσµένη, γενικότ. για περιπτώ- 
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σεις στις οποίες αναδεικνύονται οι κακές πλευρές τής κοινωνίας, τού κράτους 
κ.λπ. 2. αυτός που συνδέεται µε ευχάριστα γεγονότα, που βιώνεται µε 
ευχαρίστηση: τα ~ χρόνια τής νιότης || ~ εποχή | στιγµές | αναµνήσεις 3. αυτός 
που προκαλεί ευχαρίστηση: ~ λόγια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < έµορφος (από φρ. ο 
έµορφος µε υπερίσχυση τού -ο-) < αρχ. εϋµορφος (µε απλοποίηση τού 
συµπλέγµατος)]. 

όµορφος: συνώνυµα - αντώνυµα. Έννοιες όπως µορφή, σχήµα, είδος κ.ά., 
αναφερόµενες στην εµφάνιση τού ανθρώπου, έδωσαν στην Ελληνική τις 
λέξεις που δηλώνουν την οµορφιά και την ασχήµια. Τα όµορφος και 
δύσµορφος («άσχηµος») συνδέονται µε το µορφή: εύ-µορφος (> έ-µορφος 
> ο έµορφος), όµορφος, δύσµορφος («κακής µορφής, άσχηµος»). Το σχήµα 
έδωσε τα ευ-σχή-µων και α-σχήµων. Το ευ-σχήµων υποχώρησε στη χρήση, 
αφήνοντας µόνο τον µεταπλασµένο τ. εύσχηµος («Βρήκε έναν εύσχηµο 
λόγο να αποχωρήσει»· εύσχηµος = ευλογοφανής, που µπορεί να γίνει 
πιστευτός). Το α-σχήµων µεταπλάστηκε στο άσχηµος (άσχηµων > ουδ. 
άσχηµον > άσχηµος), που απαντά (επιτατικά) και ως κακάσχηµος «πολύ 
άσχηµος». Το είδος (µε την αρχική σηµ. «µορφή») έδωσε τα (αρχαία ήδη) 
ευ-ειδής «όµορφος» και δυσ-ειδής «άσχηµος», που χρησιµοποιούνται και 
σήµερα σε λογιότερο ύφος. Τα γραµµή και παρουσία «παρουσιαστικό» 
έδωσαν τα νεότερα (λόγια) καλλίγραµµος (για γυναίκες, 1890), 
ευπαρουσίαστος (1886). και το εµφάνιση το εµφανίσιµος. Τα 
καλοφτιαγµένος και κακοφτειαγµένος έχουν επίσης σχέση µε τη δοµή, τον 
σχηµατισµό τού σώµατος. Το τουρκ. üslup «µορφή, σχήµα» δάνεισε στην 
Ελληνική το σουλούπι, από όπου τα σουλουπωµένος «περιποιηµένος» και 
α-σουλούπωτος «άσχηµος, κακοφτειαγµένος». Το βενετσιάνικο musona 
δάνεισε το µεσν. µουτσούνα «πρόσωπο» (αργότερα και «προσωπείο, 
προσωπίδα»), από όπου το κακοµούτσουνος «άσχηµος», όπως και το λατ. 
cuculia «καλύπτρα τού προσώπου, κουκούλα» έδωσε το κούκλα, που 
µεταφορικά δήλωσε την «όµορφη γυναίκα», από όπου και αρσ. κούκλος. 
Το αρχ. καλός «όµορφος, ωραίος» έδωσε το κάλλος «οµορφιά», από όπου 
η καλλονή «οµορφιά» και η νεότερη χρήση «όµορφη γυναίκα», από όπου 
υποχωρητικά χρησιµοποιείται ενίοτε στον προφορικό λόγο και αρσε\Ίκό 
καλλονός. Η έννοια τού χρόνου έδωσε το ωρα-ίος (ώρα + -ιος), αυτός που 
είναι στην ώρα του, στον κατάλληλο χρόνο. Ήδη αρχαίο είναι το επίθ. 
κοµψός (πιθ. από *κοµ-σός, οπότε συνδέεται µε το κόµη «µαλλιά»), που 
δίνει έµφαση στη «λεπτότητα των τρόπων» και την όλη εµφάνιση. 

οµόσηµος, -η, -ο 1. αυτός που έχει την ίδια σηµασία µε κάποιον άλλο ΣΥΝ. 
ταυτόσηµος 2. ΜΑθ. (για αριθµό) αυτός που έχει το ίδιο πρόσηµο ΑΝΤ. 
ετερόσηµος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. οµόσηµος < οµο- + -σηµος < σήµα]. 

οµόσιτος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που σιτίζεται, που τρώει µαζί (µε 
άλλον) στο ίδιο τραπέζι ΣΥΝ. οµοτράπεζος. 

οµοσπονδία (η) [1836] {οµοσπονδιών} 1. ένωση περισσότερων τού ενός 
ανεξάρτητων και αυτόνοµων κρατών, ώστε να αποτελέσουν µία και µοναδική 
κρατική υπόσταση, διεθνή προσωπικότητα και να διαθέτουν κοινό Σύνταγµα 
και εσωτερικό ∆ίκαιο: ελβετική ~ || οι Η.Π.Α. αποτελούν ~ ανεξάρτητων 
πολιτειών 2. η συνένωση και συµπαράταξη επιµέρους οργανώσεων, 
συλλόγων, σωµατείων, συνεταιρισµών κ.λπ. µε κοινούς σκοπούς, υπό ενιαία 
διεύθυνση και διοίκηση: ~ αρτεργατών | εργατών µετάλλου | πολυτέκνων || 
διδασκαλική ~ 3. δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση που περιλαµβάνει 
όλες τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις ή σωµατεία τού ίδιου κλάδου και αποτελεί 
την κεντρική διοίκηση αυτών: ~ Λειτουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως (συντοµ. 
Ο.Λ.Μ.Ε.) || ~ Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (συντοµ. 
Ο.Τ.Ο.Ε.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. fédération]. 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία τής Γερµανίας (η) (συντοµογρ.: Ο.∆.Γ.) η επίσηµη 
ονοµασία τού γερµανικού κράτους (βλ. λ. Γερµανία). Επίσης Γ.Ο.∆. 
(Γερµανική Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία). 

οµοσπονδιακός, -ή, -ό [1889] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε οµοσπονδία 
κρατών: ~ Σύνταγµα | φόρος | τράπεζα | στρατός | διοίκηση | κυβέρνηση | 
δικαστήριο | αστυνοµικός | υπηρεσία | αρχές (β) αυτός που σχετίζεται µε 
οµοσπονδία (συλλόγων, σωµατείων κ.λπ.(: ~ προπονητής 2. αυτός που έχει 
οργανωθεί κατά οµοσπονδίες, που αποτελείται από οµόσπονδα µέλη: ~ κράτος 
| οργανισµός | δηµοκρατία. — οµοσπονδιακ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. fédéral]. 

οµοσπονδιοποίήση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η δηµιουργία 
οµοσπονδίας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. fédéralisation]. 

οµόσπονδος, -η, -ο αυτός που έχει ενωθεί ή οργανωθεί µε οµοσπονδία, που 
αποτελεί µέλος οµοσπονδίας: η Καλιφόρνια είναι ~ πολιτεία των Η.Π.Α. || ~ 
κρατίδιο. 
[ΕΤΥΜ· < αρχ. οµόσπονδος, αρχική σηµ. «αυτός µε τον οποίο έχει συναφθεί 
σπονδή», < οµο- + -σπονδος < σπονδή. Στη σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το 
γαλλ. fédéral]. 

οµοταγής, -ής, -ές {οµοταγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που βρίσκεται 
στην ίδια µε άλλους σειρά, τάξη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. όµοταγής < οµο- (βλ.λ.) + -ταγής < αρχ. τάσσω | -οµαι (πβ. 
παθ. αόρ. β' έ-τάγ-ην)]. 

οµοταξία (η) [1849] (οµοταξιών} 1. (γενικά) η κατάταξη ή υπαγωγή στην ίδια 
τάξη, στην ίδια σειρά 2. ΒΙΟΛ. βαθµίδα στο ιεραρχικό σύστηµα κατατάξεως 
των ζώων και των φυτών, η οποία βρίσκεται ανάµεσα στο φύλο (στα ζώα) ή 
στη διαίρεση (στα φυτά) και στην τάξη 

και περιλαµβάνει πολλές κατηγορίες οργανισµών µε κοινά χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα (λ.χ. τα πτηνά) 3. ΕΚΚΛΗΣ. σύστηµα οµοταξίας το σύστηµα των 
συµβατικών σχέσεων µεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, κατά το οποίο η 
Πολιτεία αναγνωρίζει το αυτοδιοίκητο τής Εκκλησίας και δεν ασκεί καµία 
εποπτεία επ' αυτής, η δε Εκκλησία δεν οφείλει υποταγή στην Πολιτεία. 
οµότεχνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που ασχολείται µε την ίδια τέχνη (µε 
άλλον/άλλους): ένας πρωτοποριακός καλλιτέχνης έρχεται συχνά σε σύγκρουση µε 
τους ~ του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόλογος. οµοτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τον όρκο 2. ΓΛΩΣΣ. (παλαιότ.) οµοτικό µόριο µόριο που 
χρησιµοποιείται στον λόγο, όταν ορκίζεται κανείς, λ.χ. το µα: µα τον Θεό || µα 
την αλήθεια. οµότιµος, -η, -ο 1. αυτός στον οποίο αποδίδονται οι ίδιες τιµές, που 
δικαιούται τις ίδιες τιµές (µε άλλον): ~ αξιωµατούχος ΣΥΝ. ισότιµος, ισάξιος 2. 
οµότιµος καθηγητής τιµητικός τίτλος που αποδίδεται σε καθηγητές 
πανεπιστηµίου µετά την αποχώρηση τους από την ενεργό υπηρεσία (στην 
Ελλάδα, από τη δεκαετία τού '80, ο τίτλος απονέµεται σε ορισµένους µόνο 
αποχωρούντες καθηγητές κατόπιν ειδικής αποφάσεως τής Γ.Σ. τού τµήµατος 
όπου υπηρετούσε ο καθηγητής). — οµοτιµία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πανεπιστηµιακός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οµότιµος < οµο- + -τιµος < τιµή. o οµότιµος 
καθηγητής αποδίδει το γερµ. Emeritus Professor]. οµότιτλος, -η, -ο αυτός που 
έχει τον ίδιο τίτλο (µε άλλον/άλλους): ~ 
άρθρο | µυθιστόρηµα. οµότοιχος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. (για οικοδοµές) αυτός 
που έχει κοινό τοίχο µε άλλον, που χωρίζεται από άλλον µε µεσοτοιχία: ~ διαµέ-
ρισµα 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που βρίσκεται παραπλεύρως, που αποτελεί τη 
συνέχεια άλλου: ~ κτήριο · 3. ΝΑΥΤ. (ναύτης) που ανήκει στην ίδια τοιχαρχία 
(βλ.λ.) (µε άλλον). οµότονος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει συντονιστεί στον 
ίδιο τόνο, που έχει την ίδια ένταση (µε άλλον): ~ ηχεία | (ερτζιανά) κύµατα ANT. 
ασυντόνιστος 2. ΜΟΥΣ. αυτός που έχει συντονιστεί στον ίδιο µουσικό τόνο, 
που έχει τον ίδιο ήχο: ~ σύνθεση 3. ΙΑΤΡ. (για πυρετό, φλεγµονή κ.λπ.) αυτός 
που µένει σταθερός, που δεν παρουσιάζει διακυµάνσεις ή αυξοµειώσεις. — 
οµοτόνως επίρρ. [αρχ.], οµοτονία (η) [µεσν.]. οµοτράπεζος, -η, -ο [αρχ.] αυτός 
που κάθεται και τρώει στο ίδιο 

τραπέζι (µε άλλον/άλλους) ΣΥΝ. οµόσιτος, συνδαιτυµόνας. οµότροπος, -η, -ο 
[αρχ.] (σπάν.) αυτός που συντελείται κατά τον 
ίδιο τρόπο. — οµότροπα επίρρ. οµοτυπία (η) [µτγν.] {οµοτυπιών} η οµοιότητα 
στον τύπο, στη µορφή. οµότυπος, -η, -ο [µτγν.] 1. (γενικά) αυτός που έχει τον 
ίδιο τύπο (µε άλλον/άλλους) 2. ΒΙΟΛ. (όργανο τού σώµατος) µε δοµή και µορφή 
ανάλογη (προς άλλο όργανο που βρίσκεται µακριά): τα οστά τού πήχυ και τής 
κνήµης είναι ~. οµού επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. ταυτοχρόνως ΣΥΝ. παράλληλα, εκ 
παραλλήλου, µαζί 2. από κοινού, µαζί ΣΥΝ. (λαϊκ.) αντάµα, συνάµα. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. όµοϋ < όµός «κοινός, ενωµένος» + επιρρ. επίθηµα -οϋ (πβ. άλλαχ-οϋ, 
πολλαχ-οϋ). Το επίθ. όµός < *somo-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *sem- «ένας, ο 
ίδιος, κοινός», πβ. σανσκρ. samâ- «ένας, ο ίδιος», γοτθ. sama, αγγλ. same, γερµ. 
zu-sammen «µαζί», λατ. similis «όµοιος» (< *sem-ilis(, ισπ. simil κ.ά. Οµόρρ. 
είς (< *sem-s), άµ-α (< *sm-), ε-τερος, ήµι- (α' συνθ.) κ.ά. Παράγ. όµ-αλός, δµ-
ιλος, όµο-ιος, όµ-άς (-άδα), όµιλ-ία κ.ά.]. οµοφρονώ ρ. αµετβ. [αρχ.] 
{οµοφρονείς... | οµοφρόνησα} (λόγ.) έχω τα ίδια φρονήµατα (µε άλλον), 
συµµερίζοµαι τις απόψεις του, µοιράζοµαι τις αρχές, τις διαθέσεις του κ.λπ.: τα 
βασικά στελέχη δεν οµο-φρονούσαν και το κόµµα διαλύθηκε ΣΥΝ. οµοφωνώ, 
οµονοώ ΑΝΤ. διαφωνώ, αντιφρονώ, διίσταµαι. οµόφρων, -ων, -ον {οµόφρ-ονος, 
-ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) αυτός που έχει τα ίδια φρονήµατα, τις 
ίδιες ιδέες (µε άλλον/άλλους): αναµένεται ότι θα συγκεντρώσει τους ~ και θα 
σχηµατίσει µέτωπο κατά τής κοµµατικής ηγεσίας ΣΥΝ. οµόγνωµος ANT. αντίθετος, 
ενάντιος. Επίσης οµόφρονας (ο/η).   — οµοφρόνως επίρρ. [µτγν.], οµο-φροσύνη 
(η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ. <αρχ. όµόφρων < οµο- + -φρων 
< φρήν, φρενός (βλ.λ.)]. οµοφυλία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ταυτότητα ή 
οµοιότητα φυλής, γένους ΣΥΝ. συγγένεια ΑΝΤ. ετεροφυλία 2. (συνεκδ.) οµάδα 
φυλών ή εθνών, που έχουν κοινή καταγωγή και συγγενεύουν µεταξύ τους: 
αραβική ~ ΣΥΝ. οµοεθνία 3. (κατ' επέκτ.) τάξη οµοειδών πραγµάτων, που έχουν 
κοινή καταγωγή, προέλευση: ροµανική γλωσσική ~ (το σύνολο των νεότερων 
γλωσσών που προήλθαν από τη Λατινική, λ.χ. η Ιταλική, η Γαλλική, η 
Ρουµανική, η Ισπανική κ.ά.). οµόφυλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε 
το ίδιο φύλο (ανδρικό ή γυναικείο) ΑΝΤ. ετερόφυλος 2. αυτός που σχετίζεται µε 
την ίδια φυλή, το ίδιο έθνος: ~ πληθυσµοί ΣΥΝ. οµογενής, οµοεθνής ΑΝΤ. 
αλλόφυλος, αλλογενής, αλλοεθνής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλο. οµοφυλοφιλία (η) {χωρ. 
πληθ.} η σεξουαλική προτίµηση κάποιου σε πρόσωπα τού ιδίου φύλου µε το 
δικό του ΑΝΤ. ετεροφυλοφιλία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. homosexuality (νόθο 
σύνθ.(]. οµοφυλόφιλος, -η, -ο αυτός που έχει σεξουαλικές σχέσεις µόνο µε 
πρόσωπα τού δικού του φύλου ΣΥΝ. (για άνδρα) κίναιδος, (µειωτ.) αδελφή, 
συκιά, (!) πούστης, (για γυναίκα) λεσβία ΑΝΤ. ετεροφυλόφιλος. — 
οµοφυλοφιλικός, -ή, -ό, οµοφυλοφιλικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλο. 
[ΕΤΥΜ. < οµο- + φύλο + φίλος, απόδ. τού αγγλ. homosexual (νόθο συνθ.)]. 
οµοφωνία (η) [αρχ.] {οµοφωνιών} 1. η ταυτότητα φρονηµάτων, η σύµπτωση 
απόψεων: σε όλα τα θέµατα που συζητήθηκαν επικράτησε πλήρης ~ || απόλυτη ~ 
ANT. διάσταση, διαφωνία, διχογνωµία- ΦΡ. αρχή τής οµοφωνίας η αρχή 
σύµφωνα µε την οποία οι αποφάσεις συλλο- 
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γικού οργάνου λαµβάνονται µε τη σύµφωνη γνώµη όλων ανεξαιρέτως των 
µελών του και όχι κατά πλειοψηφία 2. ΜΟΥΣ. (α) η τέχνη τής οργάνωσης τής 
µουσικής σε πολλές φωνές, οι οποίες, σε αντίθεση µε την πολυφωνία (βλ.λ.) 
δεν κινούνται ανεξάρτητα µεταξύ τους, ούτε είναι ισότιµες, αλλά, όσον αφορά 
στη συνήχηση τους, αφοµοιώνονται σε συγχορδιακούς σχηµατισµούς· όσον 
αφορά στην ιεραρχία τους υποτάσσονται σε µία από αυτές, τη µελωδία, σε 
σχέση µε την οποία οι άλλες συνιστούν τη συνοδία· η ανάπτυξη της στο 
πλαίσιο τής δυτικοευρωπαϊκής µουσικής είναι µεταγενέστερη τής πολυφωνίας 
και συνδέεται µε την τέχνη τής αρµονίας (βλ.λ.) (β) η ταυτοφω-νία (βλ.λ.). — 
οµοφωνώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. οµόφωνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που προκύπτει µε 
τη σύµφωνη γνώµη όλων: ~ απόφαση | αντίδραση | αποδοχή | διαπίστωση | 
απάντηση 2. ΜΟΥΣ. ο όµοιος κατά τη φωνή, αυτός που βρίσκεται στον ίδιο 
µουσικό τόνο µε άλλον. — οµόφωνα | οµοφώνως [µτγν.] επίρρ. οµοχειρία (η) 
[1858] {οµοχειριών} ΝΑΥΤ. οµάδα ανδρών που χειρίζονται πυροβόλο όπλο 
πολεµικού πλοίου και διοικούνται συνήθ. από υπαξιωµατικό. 
[ΕΤΥΜ < οµο- + -χειρία < χειρ, χειρός]. οµόχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που 
γίνεται κατά τον ίδιο χρόνο (µε άλλον/άλλους): ~ έργο | προσπάθεια ΣΥΝ. 
ταυτόχρονος, σύγχρονος ΑΝΤ. ετερόχρονος 2. ίσης χρονικής διάρκειας, αυτός 
που διαρκεί το ίδιο (µε άλλον/άλλους): ~ συζήτηση | εκδήλωση ΣΥΝ. ισόχρονος. 
— οµόχρονα | οµοχρόνως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύγχρονος. οµόχρωµος, -
η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει το ίδιο χρώµα (µε άλλον/άλλους): ~ στολές ΑΝΤ. 
ετερόχρωµος. — οµοχρωµία (η). οµοχώριος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που κατάγεται 
από το ίδιο χωριό (µε 

άλλον), συγχωριανός. οµοψηφία (η) {χωρ. πληθ.} η οµόφωνη απόφαση, η 
παµψηφία.   — 
οµόψηφος, -η, -ο [αρχ.], οµοψηφώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. οµοψυχία (η) [µτγν.) 
{χωρ. πληθ.} ταύτιση συναισθηµάτων, σκέψεων και αντιλήψεων, διάθεση για 
σύµπνοια και συστράτευση: όταν υπάρχει εξωτερική απειλή, είναι απαραίτητη η 
εθνική ~ ΣΥΝ οµόνοια, οµοφροσύνη ΑΝΤ. διχόνοια. οµόψυχος, -η, -ο [µτγν.] 
(για σύνολα ανθρώπων) αυτός τού οποίου τα µέλη έχουν τα ίδια συναισθήµατα, 
την ίδια γνώµη και αντίληψη: ~ λαός ΣΥΝ. οµόθυµος, οµόφρων ΑΝΤ. 
διχασµένος. — οµόψυχα | οµο-ψύχως [µτγν.] επίρρ. όµποε (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 
πνευστό µουσικό όργανο, που αποτελείται από σωλήνα σε σχήµα κώνου και έχει 
διπλό γλωσσίδι, είναι δε κατεξοχήν ορχηστρικό όργανο, αλλά διαθέτει και 
αξιόλογο σόλο ρεπερτόριο ΣΥΝ. (λόγ.) οξύαυλος. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. oboe < γαλλ. hautbois < haut «υψηλός» (< λατ. alius) + bois 
«ξύλο» (< µεσν. λατ. boscus < αρχ. γερµ. *bosk, πβ. αγγλ. bush «θάµνος»)]. 
οµπρέλα (η) {οµπρελών} 1. (α) φορητό µέσο ατοµικής προστασίας από τον 
ήλιο και τη βροχή, που αποτελείται από σκελετό µε λαβή και αδιάβροχο 
υφασµάτινο περικάλυµµα, το οποίο αναπτύσσεται και συµπτύσσεται µε 
µηχανισµό ελασµάτων (µπαλαίνες, ακτίνες): ανοίγω | κλείνω την ~ || ανδρική | 
γυναικεία ~ ΣΥΝ. (λόγ.) αλεξιβρόχιο (για τη βροχή), (λόγ.) αλεξήλιο (για τον 
ήλιο) (β) παρόµοιο µε το παραπάνω µέσο προστασίας από τον ήλιο µε ψηλό 
στέλεχος το οποίο στερεώνεται στο έδαφος και µε µεγάλη διάµετρο ανοίγµατος, 
κάτω από το οποίο κάθονται οι λουόµενοι στην παραλία: ~ θαλάσσης || στην πα-
ραλία ενοικιάζονται ξαπλώστρες και οµπρέλες 2. (µτφ.) (α) κάθε σχηµατισµός 
που παρέχει προστασία από απειλή, κίνδυνο: υπό την αµυντική ~ τού NATO || 
αντιαεροπορική ~· ΦΡ. ΣΤΡΑΤ. πυρηνική οµπρέλα η στρατηγική προστασία που 
παρέχει µεγάλη δύναµη-κάτοχος πυρηνικού οπλοστασίου σε µικρότερη φίλη 
χώρα στο πλαίσιο συµµαχίας (β) καθετί που αποτελεί ένα ευρύτερο πλαίσιο και 
περιλαµβάνει επιµέρους τοµείς: «ο "Σωκράτης" είναι ένα ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα-οµπρέλα, που περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό υποπρογραµµάτων» 
(εφηµ.). — (υποκ.) οµπρελίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
ombrella < µτγν. λατ. umbrella, υποκ. τού umbra «σκιά»]. οµπρελάδικο (το) 
(καθηµ.) το κατάστηµα στο οποίο κατασκευάζονται, επισκευάζονται ή και 
πωλούνται οµπρέλες. οµπρελάς (ο) {οµπρελάδες} (καθηµ.) πρόσωπο που 
κατασκευάζει, 
επισκευάζει ή και πωλεί οµπρέλες. οµπρελίνο (το) (παλαιότ.) µικρή υφασµάτινη 
γυναικεία οµπρέλα για τον ήλιο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. ombrellino, υποκ. τού ombrella]. οµπρελοθήκη (η) 
{οµπρελοθηκών} 1. η ειδική θήκη όπου τοποθετούνται οµπρέλες 2. (ειδικότ.) 
µικρό έπιπλο όπου φυλάσσονται οι οµπρέλες ή τοποθετούνται προσωρινά για 
να στεγνώσουν. οµπρός επίρρ. → εµπρός 
όµφακες εισί (είναι αγουρίδες) (λόγ.) για κάτι το οποίο προσποιείται κανείς ότι 

περιφρονεί, προκειµένου να µην παραδεχθεί ότι δεν µπορεί να το κατακτήσει, 
να το επιτύχει ΣΥΝ. (παροιµ.) όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει 
κρεµαστάρια. 

[ΕΤΥΜ. < φρ. δµφακές εισι (< αρχ. όµφαξ), από µύθο τού Αισώπου, σύµφωνα 
µε τον οποίο µια αλεπού, αφού δεν µπόρεσε να φτάσει µερικά τσαµπιά 
σταφύλια από ψηλή κληµαταριά, αποµακρύνθηκε λέγοντας δµφακές είσι «είναι 
αγουρίδες». Η αρχ. λ. όµφαξ, ή (απαντά ως αρσ. σε µτγν. κείµενα) είναι αβεβ. 
ετύµου, πιθ. δάνειο. Έχει προταθεί η σύνδ. µε το ουσ. οµφαλός µέσω τ. *όµφών 
(πβ. λατ. umbo «ο οµφαλός τής ασπίδας, το κέντρο της»), ο οποίος θα δήλωνε 
το σχήµα τού οµφαλού]. οµφαλεπίδεσµος (ο) [1896] {οµφαλεπιδέσµ-ου | -ων, -
ους) ΙΑΤΡ. 1.ο επίδεσµος που τοποθετείται στο κολόβωµα τού οµφαλού νεογνού 
µέ- 

χρι την απόπτωση αυτού και την επούλωση τού κολοβώµατος 2. ο ειδικός 
κηλεπίδεσµος που τοποθετείται για να συγκρατεί στη θέση τους τα κοιλιακά 
σπλάχνα όσων πάσχουν από οµφαλοκήλη (βλ.λ.). οµφαλικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. 
ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τον οµφαλό: ~ αγγεία | θηλή | χώρα | ιµάντας 
ΣΥΝ. (λόγ.) οµφάλιος 2. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται στο κέντρο σώµατος ή 
επιφάνειας: ~ σηµείο. οµφάλιος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε 
τον οµφαλό: 
- λώρος ΣΥΝ. οµφαλικός. οµφαλοειδής, -ής, -ές [µεσν.] {οµφαλοειδ-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που θυµίζει οµφαλό (βλ.λ.) κατά τη µορφή, αυτός που 
είναι στρογγυλός όπως ο οµφαλός: - εσοχή. Επίσης οµφαλώδης [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. οµφαλοκήλη (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η κήλη στην 
περιοχή τού οµφαλού (βλ.λ.)· αλλιώς (λαϊκ.) αφαλοκήλη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. omphalocele]. οµφαλοµαντεία (η) {οµφαλοµαντειών} η 
εξέταση τού οµφάλιου λώρου νεογέννητου βρέφους, προκειµένου να 
προβλεφθεί, σύµφωνα µε λαϊκές δοξασίες, ο συνολικός αριθµός των παιδιών που 
θα γεννήσει η µητέρα. θµφαλορραγία (η) {οµφαλορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία 
τού οµφαλού νεογέννητου. 
[ΕΤΥΜ < οµφαλός + -ρραγία (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει) < θ. -ραγ-, 
πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην τού αρχ. ρ. ρήγνυµι, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
omphalorrhagia]. οµφαλόρροια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εκροή πύου ή άλλων 
φλεγµονωδών υγρών από τον οµφαλό. 
[ΕΤΥΜ. < οµφαλός + -ρροια (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει) < ρέω, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. omphalorrhoea]. οµφαλός (ο) 1. ΑΝΑΤ. το τµήµα 
τής κοιλιάς τού εµβρύου, από το οποίο διέρχονται τα όργανα που το συνδέουν 
µε τη µητέρα µέσω τού πλακούντα και από το οποίο σχηµατίζεται ο οµφάλιος 
λώρος ΣΥΝ. (καθηµ.) αφαλός 2. (συνεκδ.) το χαρακτηριστικό κοίλωµα στη 
µέση τής κοιλιάς, το οποίο αποµένει µετά την απόπτωση τού οµφάλιου λώρου 
ΣΥΝ. (καθηµ.) αφαλός · 3. (µτφ.) το κεντρικό σηµείο σώµατος ή επιφάνειας 
ΣΥΝ. κέντρο, καρδιά- ΦΡ. οµφαλός τής Γης (γης οµφαλός, Πινδάρ. Παιάν 
4,75) οι ∆ελφοί, όπου, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των αρχαίων, βρισκόταν το 
κέντρο τής Γης. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *ombh-aló-s, που συνδ. µε σανσκρ. nâbhih «οµφαλός», λατ. u-
mb-ilicus (> γαλλ. ombilic), αρχ. γερµ. nabalo, γερµ. Nabel, αγγλ. navel κ.ά. Η 
ποικιλία των εµφανιζοµένων θεµάτων (*embh-, *mbh-, *ombh-, *nebh- κ.ά.) 
είναι δικαιολογηµένη από τον δηµώδη χαρακτήρα τής λ. Κατ' άλλη άποψη, 
οµφαλός < ό-νοφ-αλός (µε συγκοπή) < ό-προθεµ. + θ. *nobh-, ετεροιωµ. βαθµ. 
θέµατος που απαντά στις ανωτέρω παρατιθέµενες λ. τής σανσκρ. και γερµ. 
οικογένειας]. οµφαλοσκοπια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η προσπάθεια να φθάσει κανείς 
σε έκσταση µε τη συγκέντρωση τής προσοχής του στον οµφαλό του 2. (µτφ.) η 
µοιρολατρία, η αδράνεια: η ~ σε πολιτικό επίπεδο εµποδίζει την πρόοδο τού 
τόπου. Επίσης οµφαλοσκόπηση. οµφαλοσκόπος (ο) [1861] 1. πρόσωπο που 
προσπαθεί να περιέλθει σε έκσταση συγκεντρώνοντας την προσοχή του στον 
οµφαλό του 2. (µτφ.-µειωτ.) πρόσωπο που δεν δραστηριοποιείται και δέχεται 
µοιρολατρικά τα πράγµατα ως έχουν, αρκούµενο στο να τα ατενίζει.  — 
οµφαλοσκοπώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < οµφαλός + σκοπός (βλ.λ.)]. οµφαλώδης, -
ης, -ες → οµφαλοειδής 
οµφαλωτός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που έχει σχήµα οµφαλού: ~ ασπίδα. όµφαξ (ο) 
→ όµφακες εισί 
οµωνυµία (η) [αρχ.] {οµωνυµιών} ΓΛΩΣΣ. σηµασιολογική σχέση κατά την 
οποία δύο ή περισσότερες λέξεις συµπίπτουν στη σηµασία τους (λ.χ. πετεινός - 
κόκορας, άνθος - λουλούδι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. οµώνυµος, -η, -ο 1. αυτός 
που έχει την ίδια ονοµασία µε κάτι άλλο: η όπερα τού Βέρντι «Οθέλλος» είναι 
βασισµένη στο ~ δράµα τού Ουίλ. Σαίξπηρ ΣΥΝ. ταυτώνυµος 2. (α) ΓΛΩΣΣ. 
οµώνυµες Λέξεις οι λέξεις που συµπίπτουν στη σηµασία, π.χ. πετεινός - 
κόκορας - αλέκτορας (β) ΜΑΘ. οµώνυµα κλάσµατα τα κλάσµατα που έχουν τον 
ίδιο παρονοµαστή ΑΝΤ. ετερώνυµος. — οµώνυµα | οµωνύµως [αρχ.] επίρρ. 
(πβ. λ. συνώνυµος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος, όνοµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οµώνυµος 
< όµ(ο)- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυµα, 
αιολ. τ. τής λ. δνοµα. o µαθ. όρ. αποδίδει το γαλλ. (fraction) dénominateuse]. 
όµως σύνδ. 1. (συνδέει αντιθετικά φράσεις ή και ολόκληρες προτάσεις) µα, 
αλλά, ωστόσο, εντούτοις: σε περίµενα όλο το απόγευµα, ~ δεν ήρθες- ΦΡ. και 
όµως για εµφατική δήλωση αντίθεσης: είχε πετύχει πολλά ήδη, ~ δεν 
επαναπαύθηκε || (ως αρνητ. απάντηση) -Νοµίζω, δεν υπάρχει ελπίδα. -~! 
(βεβαίως και υπάρχει) 2. (για τη σύνδεση αντιθετικών εννοιών): έξυπνος, ~ 
αυθάδης αυτός ο νέος || έχει σπουδαίες γνώσεις, ~ δεν τις αξιοποιεί 3. (σε 
αποφατική σύνδεση πριν από τον σύνδ. και): δεν συµφωνούσε ούτε ~ και 
διαφωνούσε πλήρως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όµως < όµως (µε αναβιβασµό τού τόνου), αρχική σηµ. 
«οµοίως, εξίσου», επιρρ. τ. τού επιθ. όµός (βλ, λ. οµού). Παρόµοια ση-µασιολ. 
εξέλιξη εµφανίζεται και σε φρ. όπως αγγλ. all the same, γαλλ. tout de même 
κ.α.]. ov (το) {όντ-ος | -α, -ων} 1. αυτό που υπάρχει, που έχει υπόσταση: ο 
άνθρωπος είναι έλλογο ~ || έµβιο | ενόργανο ~ ΣΥΝ. ύπαρξη, πλάσµα· ΦΡ. εκ 
τού µη όντος (εκ τού µη αντος) από το τίποτα· κυρ. σε φρ. για τη δήλωση τής 
σχέσης αιτίου-αποτελέσµατος: σίγουρα κάποιο πρόβληµα υπήρχε µεταξύ τους- 
δεν µπορεί να προέκυψε τέτοια παρεξήγηση ~! 2. ΦΙΛΟΣ, οτιδήποτε υπάρχει καθ' 
εαυτό και συλλαµβάνεται αφαιρετικά από την ανθρώπινη διάνοια: το όντως ~· 
ΦΡ. (α) υπέρτα- 
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το ον ο Θεός (β) ανθρώπινο ον ο άνθρωπος (γ) τωόντι | τω όντι βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. ουδ. τής µτχ. ών - ούσα - ον, τού ρ. ειµί (βλ. λ. 
είµαι)]. 

όναγρος (ο) {ονάγρ-ου | -ων, -ους} είδος ζώου που ζει σε άγρια κατάσταση και 
που µοιάζει µε γάιδαρο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < δνος + αγρός]. 

όναρ (το) (µόνο σε ονοµαστ. κ. αιτ.) (αρχαιοπρ.) το όνειρο, κυρ. στη ΦΡ. (α) 
κατ' όναρ (κατ' όναρ, Κ.∆. Ματθ. 1, 20) στον ύπνο, σε όνειρο: παρουσιάστηκε 
στον Ιωσήφ ~ άγγελος Κυρίου (β) σκιάς όναρ άνθρωπος (σκιάς δναρ 
άνθρωπος, Πινδάρου Πύθια 8.136) όνειρο σκιάς (είναι) ο άνθρωπος· για να 
δηλωθεί ότι ο άνθρωπος είναι µιδαµινός, η ζωή του είναι ένα τίποτα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όραµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που συνδ. µε άλλα I.E. συνώνυµα, πβ. αρµ. 
anurj (< *onör-jo-), αλβ. âdërrë | ëndërrë (< *onr-jo-). Βλ. κ. όνειρο]. 

Ονδούρα (η) [1867] (ισπ. Republica de Honduras = ∆ηµοκρατία τής Ον-
δούρας) κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα την Τεγκουσιγκάλπα, 
επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα τη λεµπίρα. [ΕΤΥΜ < ισπ. 
Honduras (που θεωρήθηκε πληθ.) < hondo «βυθός, πυθµένας». Έτσι 
ονοµάστηκε η περιοχή το 1524 από τον Χριστόφορο Κολόµβο λόγω τού 
βάθους τής θάλασσας που την περιβάλλει]. 

Ο.Ν.Ε. (η) Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση. 
ονειδίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ονείδισ-α, -τηκα} (αρχαιοπρ.) 1. (λόγ.) απευθύνω 

κατηγορία ή µοµφή (εναντίον κάποιου) ΣΥΝ. µέµφοµαι, ψέγω, κατηγορώ, 
(επιτατ.) εξονειδίζω ΑΝΤ. επαινώ, εγκωµιάζω 2. χλευάζω, περιπαίζω 3. 
ντροπιάζω, ρεζιλεύω, ταπεινώνω. — ονειδισµός (ο) [µτγν.], ονειδιστικός, -ή, -
ό [µτγν.]. 

όνειδος (το) (ονείδους | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) 1. η ντροπή, η καταισχύνη 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε επιφέρει ντροπή: ήταν το ~ τής οικογένειας ΣΥΝ. ντροπή 
ANT. καύχηµα- ΦΡ. (ρητό) έργον δ' ουδέν όνειδος, αεργίη δε τ' όνειδος 
(έργον δ' ουδέν όνειδος, άεργίη δέ τ' όνειδος, Ησιόδ. "Εργα και Ήµέραι, 311) η 
εργασία δεν είναι ντροπή· ντροπή είναι η τεµπελιά, η αδράνεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ντροπή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ό- προθεµ. + I.E. *(a)neid- «µέµφοµαι, κατηγορώ», 
πβ. σανσκρ. nindati «κατηγορώ, γρονθοκοπώ», αβεστ. näismi «υβρίζω, λοι-
δορώ», λιθ. niedéti «µισώ», γοτθ. ga-naitjan «υβρίζω, λοιδορώ», αρµ. a-nic-
anem κ.ά.]. 

ονείρεµα (το) → όνειρο 
ονειρεµένος, -η, -ο 1. αυτός που µοιάζει µε όνειρο, αυτός που µοιάζει να µην 

ανήκει στον κόσµο τούτο: ~ ζωή | κέρδη ΣΥΝ. παραµυθένιος, ονειρώδης 2. 
εξαιρετικά ωραίος: ~ ακρογιαλιές | πλάσµα ΣΥΝ. θεσπέσιος, υπέροχος, 
µαγευτικός. 

ονειρεύοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] (ονειρεύτηκα} ♦ (µετβ.) 1. βλέπω 
(κάποιον/κάτι) σε όνειρο: ονειρεύτηκα τον αδελφό µου | ότι ήρθε ο αδελφός 
µου' ΦΡ. (παροιµ.) ο πεινασµένος καρβέλια ονειρεύεται ο καθένας επιθυµεί 
αυτό που στερείται 2. (µτφ.) δηµιουργώ (κάτι) µε τη φαντασία µου: έχουν 
συµβεί αυτά ή τα ονειρεύτηκες; ΣΥΝ. φαντασιοκοπώ 3. (µτφ.) (+να) επιθυµώ 
έντονα: ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός || ~ πλούτη και δόξα ΣΥΝ. λαχταρώ, 
ποθώ ♦ (αµετβ.) 4. βλέπω όνειρο: κοιµάµαι κι ~ 5. χάνω το αίσθηµα τής 
πραγµατικότητας: πού τα είδες αυτά- ονειρεύεσαι µου φαίνεται! || σταµάτα να 
ονειρεύεσαι και δες την πραγµατικότητα, πριν να είναι αργά ΣΥΝ. 
φαντασιοκοπώ, ονειροπολώ 6. αφήνοµαι σε σκέψεις, σε ελεύθερες 
περιπλανήσεις τού νου: «να ονειρεύοµαι, απ' το παράθυρο να ταξιδεύω...» 
(τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ονειρευτής (ο) [µεσν.] (λογοτ.) ο ονειροπόλος. 
ονειρευτός, -ή, -ό [1894] ονειρεµένος (βλ.λ.). 
ονειριαζοµαι [µεσν.] κ. (λαϊκότ.) νειριαζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ονει-ριάστηκα} 

(λαϊκ.) 1. βλέπω όνειρα 2. έχω ονείρωξη (βλ.λ.). — ονεί-ριασµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

ονειρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τα όνειρα: ~ ψευδαισθήσεις | 
παραλήρηµα | κατάσταση (όταν βλέπει κανείς όνειρα) 2. (µτφ.) αυτός που 
θυµίζει όνειρο, που είναι τόσο ωραίος, ώστε να νοµίζει κανείς ότι δεν είναι 
πραγµατικός: ~ ζωή | τοπίο ΣΥΝ. ονειρεµένος. — ονειρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. onirique]. 

ονειρίσµός (ο) ΙΑΤΡ οξύ παραλήρηµα, που συνοδεύεται από έντονες 
παραισθήσεις και βιώνεται έντονα από τον πάσχοντα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. onirisme]. 

όνειρο (το) {ονείρ-ου | (λογοτ. πληθ. -ατα) -ων} 1. η ακολουθία σκέψεων, 
εικόνων και αισθηµάτων, που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια τού ύπνου και 
οφείλονται σε µερική και αυτόµατη λειτουργία τού εγκεφάλου: είδα τον 
πατέρα µου στο - µου || πιστεύω στα - (πιστεύω ότι τα όνειρα προλέγουν το 
µέλλον) || βασανιζόταν από εφιαλτικά ~ || βλέπω ένα ~ || σηµαδιακό | 
προφητικό | παράξενο ~ || ας πούµε ότι όλα ήταν ένα κακό ~ (ότι δεν συνέβη 
ποτέ) || εξηγώ το ~ κάποιου· ΦΡ. (α) (ευχετ.) όνειρα γλυκά! σε κάποιον που 
πηγαίνει για ύπνο (συχνά σκωπτ. όνειρα γλυκά και ασκανδάλιστα | 
απονήρευτα) ΣΥΝ. καληνύχτα, καλόν ύπνο (β) βγαίνει το όνειρο συµβαίνει 
στην πραγµατικότητα κάτι που είδε (κάποιος) στο όνειρο του (γ) στ' όνειρο 
σου το είδες; για κάτι που αποκλείεται να συνέβη (δ) σαν όνειρο µου φαίνε-
ται (για κάτι πολύ ευχάριστο) δεν µπορώ να πιστέψω ότι είναι αλήθεια, ότι 
συµβαίνει πραγµατικά (ε) αλλού το όνειρο κι αλλού το θαύµα βλ. λ. αλλού 2. 
διακαής πόθος, έντονη επιθυµία: το ~ τής ζωής του ήταν να γίνει δικηγόρος || 
τα ~ µου πραγµατοποιήθηκαν || κάνω τα πιο τρελά µου ~ πραγµατικότητα || 
πλάθω όνειρα- ΦΡ. (α) των ονείρων µου (ως χαρακτηρισµός) αυτό που 
επιθυµώ πάρα πολύ: το αυτοκίνητο | το δωµάτιο | ο άντρας ~ (β) αµερικάνικο 
όνειρο η ελπίδα τής γρήγορης απόκτησης πλούτου και κοινωνικής 
καταξίωσης, για τα οποία έδινε τη δυνατότητα η ζωή στις Η.Π.Α.· αποτέλεσε 
κίνητρο για µετανάστευση χιλιάδων ανθρώπων από όλο τον κόσµο προς τις 

Η.Π.Α. 3. απραγµατοποίητη ελπίδα, ανεκπλήρωτος πόθος: όσα σχεδιάσαµε θα 
µείνουν ένα ~ ΣΥΝ. χίµαιρα, ευσεβής πόθος, ονείροποληµα- ΦΡ. όνειρο 
θερινής νυκτός (αγγλ. A Midsummer Night's Dream) 
οτιδήποτε απραγµατοποίητο, ανέφικτο, ουτοπικό (από το οµώνυµο 
έργο τού Ουίλ. Σαίξπηρ) 4. (ως χαρακτηρισµός) οτιδήποτε ονειρωδώς ωραίο, 
έξοχο: περάσαµε διακοπές ~|| ο µήνας τού µέλιτος ήταν ~ || «Μάγεµα η φύσις κι 
~ στην οµορφιά και χάρη» (∆. Σολωµός). Επίσης (λαϊκ.-λογοτ.) ονείρεµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟΥ, όραµα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. δνειρον | δνειρος, ό (ο αρσ. τ. είναι αρχαιότερος) < *δνερ-]θ- 
(µε αντέκταση), µεταπτωτ. βαθµ. θ. που απαντά στο ουσ. δναρ (βλ.λ.)]. 

ονείροβατώ ρ. αµετβ. {ονειροβατείς...} χάνω την επαφή µου µε την 
πραγµατικότητα, τρέφω ψευδαισθήσεις ΣΥΝ. αεροβατώ, αιθεροβατώ, 
φαντασιοκοπώ, πετώ στα σύννεφα. [ΕΤΥΜ. < όνειρο + -βατώ < -βάτης < 
βαίνω]. 

ονεΐρογέννητος, -η, -ο (λαϊκ.-λογοτ.) αυτός που είναι γέννηµα, δηµιούργηµα 
ονείρου ΣΥΝ. φανταστικός. 

ονειροδραµα (το) {ονειροδράµ-ατος | -ατα, -άτων) δραµατικό έργο, τού οποίου 
η πλοκή και η δράση είναι υποτυπώδεις και τοποθετούνται σε χώρο 
φανταστικό και εξωπραγµατικό, σε ατµόσφαιρα ονειρικής φαντασίας. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. stage dream]. 

ονειροκρίτης (ο) [µτγν.] {ονειροκριτών} 1. αυτός που εξηγεί, που ερµηνεύει τα 
όνειρα ΣΥΝ. ονειροµάντης 2. (συνήθ.) το βιβλίο στο οποίο περιέχονται µε 
αλφαβητική σειρά πράγµατα που µπορεί να δει κανείς στο όνειρο του και η 
αντίστοιχη συµβολική ερµηνεία τους. — ονειροκρισία (η) [µτγν.], 
ονειροκριτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ονειροκριτική (η) [µτγν.] η τέχνη τής προφητείας τού µέλλοντος µέσω 
ερµηνείας των ονείρων. 

ονειρολόγος (ο/η) ΨΥΧΟΛ. Ο ειδικός επιστήµονας που ερευνά τη φύση και την 
προέλευση των ονείρων. — ονειρολογία (η) [µτγν.]. 

ονειροµαντεία (η) [µεσν.] (ονειροµαντειών) η πρόγνωση τού µέλλοντος, η 
οποία στηρίζεται στην ερµηνεία των ονείρων. Επίσης ονει-ροµαντική [1895]. 
— ονειροµάντης (ο) [αρχ.], ονειροµαντικός, -ή, -ό. 

ονειροπαρµένος, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που βρίσκεται µακριά από την 
πραγµατικότητα, που ζει µε φαντασιοπληξίες ΣΥΝ. ονειροπόλος, 
φαντασιοκόπος. [ΕΤΥΜ < όνειρο + παρµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. 
παίρνω]. 

ονειρόπλαστος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που αποτελεί προϊόν τής φαντασίας 2. 
αυτός που είναι πολύ ωραίος, για να είναι αληθινός ΣΥΝ. εξωπραγµατικός. 
Επίσης ονειροπλασµένος. 

ονείροποληµα (το) [µτγν.] {ονειροπολήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η νοερή 
περιπλάνηση σε φανταστικούς κόσµους ΣΥΝ. ονειροφαντασία 2. ο 
απραγµατοποίητος πόθος ΣΥΝ. χίµαιρα, ουτοπία. 

ονειροπόληση (η) → ονειροπολώ 
ονειροπόλος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που ονειροπολεί ΑΝΤ. πραγµατιστής, 

προσγειωµένος 2. (µτφ.) αυτός που ποθεί ή επιδιώκει πράγµατα ακατόρθωτα, 
που δεν λαµβάνει υπ' όψιν του την πραγµατικότητα και δεν δεσµεύεται από 
αυτήν: είναι από τους ~ τής πολιτικής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όνειρο- + -πόλος < 
πέλω | -οµαι «µετακινούµαι, περιφέροµαι» (βλ. κ. πόλος), πβ. κ. άνα-πολώ, 
θαλαµη-πόλος κ.ά.]. 

ονειροπολώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ονειροπολείς... | ονειροπόλησα} 1. πε-ριπλανώµαι 
νοερά σε κόσµους που δηµιουργώ µε τη φαντασία µου 2. κάνω όνειρα για το 
µέλλον 3. διακατέχοµαι από χιµαιρικούς πόθους, απραγµατοποίητες επιθυµίες 
ΣΥΝ. φαντασιοκοπώ. — ονειροπόληση (η) [µτγν.]^ 

ονειροσκόπος (ο/η) (λόγ.-σπάν.) ο ερµηνευτής ονείρων ΣΥΝ. ονειρο-µάντης. — 
ονειροσκοπία (η), ονειροσκοπικός, -ή, -ό [µτγν]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < όνειρο- + -
σκόπος < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά»]. 

ονειροφαντασία [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.} κ. (λαϊκότ.) ονειροφαντασία (η) 
(χωρ. γεν. πληθ.) 1. η οπτασία που παρουσιάζεται στον ύπνο ή σε κατάσταση 
εγρήγορσης ΣΥΝ. όνειρο, ονειροφάντασµα 2. η ευχάριστη φαντασίωση ΣΥΝ. 
ονείροποληµα. 

ονειροφάντασµα (το) [µεσν.] {ονειροφαντάσµ-ατος | -ατα, -άτων} η 
ονειροφαντασία (βλ.λ.). 

ονειρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ονειρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που έχει 
τον χαρακτήρα ονείρου ΣΥΝ. φανταστικός, εξωπραγµατικός 2. (µτφ.) 
εξαιρετικά ωραίος: ~ µορφή | οµορφιά ΣΥΝ. ονειρεµένος, θεσπέσιος. — 
ονειρωδώς επίρρ. [1895]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ονείρωξη (η) {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} ΙΑΤΡ. η εκσπερµάτιση που 
γίνεται κατά τη διάρκεια τού ύπνου και συνδέεται συνήθ. µε ερωτικά όνειρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όνείρωξις < όνειρώσσω | -ώττω «ονειρεύοµαι» (η σηµερινή 
σηµ. ήδη στον Ιπποκράτη) < όνειρος | δνειρον (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
ώττω]. 

Ο.Ν.Ε.Κ. (η) Οργάνωση Νέων Ένωσης Κέντρου. 
-όνη ΧΗΜ. παραγωγικό επίθηµα οργανικών ενώσεων που ανήκουν στις 

κετόνες: ακετ-όνη, οιστρ-όνη. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα χηµ. όρων τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
διεθν. -one (λ.χ. γαλλ. acetone, αγγλ. oestr-one), το οποίο πιθ. ανάγεται στο 
αρχ. επίθηµα -όνη (λ.χ. άγχ-όνη, βελ-όνη)]. 

ονηγός (ο) (λόγ.) ο οδηγός γαϊδάρου ΣΥΝ. ονηλάτης, (λαϊκ.) γαϊδου-ρολάτης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δνος + -ηγός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < άγω]. 

ονηλάτης (ο) (ονηλατών) ο ονηγός (βλ.λ.) ΣΥΝ. γαϊδουρολάτης. — ονηλασία 
(η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < δνος + -ηλάτης (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < ελαύνω]. 

ονίσκος (ο) (λόγ.) 1. (σπάν.) ο µικρός όνος ΣΥΝ. γαϊδουράκι · 2. ο 
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µπακαλιάρος · 3. χερσαίο καρκινοειδές µε γκρίζο ωοειδές σώµα, που 
µπορεί να µαζεύεται σε µπάλα, όταν διαισθανθεί κίνδυνο · 4. ΝΑΥΤ. 
βαρούλκο που χρησιµοποιείται σε µικρά εµπορικά σκάφη για την έλξη 
ή την ανύψωση βαρέων αντικειµένων. [ΕΤΥΜ. αρχ., υποκ. τού ουσ. 
όνος (βλ.λ.)). 

ον-λάιν επίθ. {άκλ.} ελλην. έγγραµµος- (για υπολογιστές, δίκτυα κ.λπ.) 
αυτός που συνδέεται απευθείας ή ελέγχεται από κεντρική µονάδα: ~ 
συνοµιλία (για απευθείας συζήτηση µέσω ∆ιαδικτύου) | σύνδεση | 
πωλήσεις || (κ. ως επίρρ.) είµαι ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. on-line]. 

Ο. Ν. Ν Ε.∆. (η) Οργάνωση Νέων Νέας ∆ηµοκρατίας. — οννεδίτης (ο), 
οννεδίτισσα (η), οννεδίτικος, -η, -ο. 

όνοµα (το) {ονόµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η λέξη µε την οποία δηλώνεται 
ένα πράγµα, ζώο ή πρόσωπο, ώστε να ξεχωρίζει από τα οµοειδή του: οι 
άνθρωποι έδωσαν στα πράγµατα ονόµατα, για να µπορούν να µιλούν 
γι'αυτά || η Αλεξάνδρεια πήρε το ~ της από τον | οφείλει το ~ της στον 
Μ. Αλέξανδρο || το ~ τής χώρας | τού ποταµού | τής εταιρείας· ΦΡ. λέω 
τα πράγµατα µε τ' όνοµα τους µιλώ ανοιχτά, χωρίς ενδοιασµούς και 
υπεκφυγές 2. η λέξη µε την οποία είναι γνωστός ένας άνθωπος· (συ-
νήθ. ειδικότ.) το µικρό όνοµα, το βαπτιστικό: -Πώς | Ποιο είναι το ~ 
σου; (πώς λέγεσαι;) -Γιάννης (Παππάς) || το κανονικό µου ~ είναι Πα-
ναγιώτης, αλλά οι φίλοι µου µε φωνάζουν Πάνο || -Τι ~ θα δώσετε στο 
παιδί; -Μαρία || πατρικό ~|| ο κατάλογος µε τα ~ των υπόπτων (ονο-
µατεπώνυµα) || υπογράφω µε ψεύτικο ~ || απέκρυψε το αληθινό του ~ 
|| φέρει το ~ τού ένδοξου παππού του || µε τα πρώτα αποτελέσµατα θα 
ξέρουµε το ~ τού αυριανού πρωθυπουργού || στη διαθήκη του τα έ-
γραψε όλα στο ~ σου (τα άφησε όλα σε σένα) || το ~ του έγινε θρύλος | 
προκαλεί τρόµο | συνδέθηκε µε φοβερά εγκλήµατα· ΦΡ. (α) κατ' ό-
νοµα | (λόγ.) ψιλώ ονόµατι µόνο ονοµαστικά, µόνο σύµφωνα µε ό,τι 
δείχνει το όνοµα, µε ό,τι φαίνεται και όχι στην πραγµατικότητα: εσύ 
ήσουν κατ'όνοµα µόνο πατέρας- εγώ ήµουν που φρόντισα το παιδί όλ' 
αυτά τα χρόνια || ήταν ψιλώ ονόµατι διευθυντής τής εταιρείας ΑΝΤ. 
κατ' ουσίαν (β) γνωρίζω (κάποιον) κατ' όνοµα έχω ακούσει µόνο το ό-
νοµα (κάποιου), δεν τον γνωρίζω προσωπικά, δεν τον έχω δει (γ) (ε-
πίσ.) εξ ονόµατος (+γεν.) για λογαριασµό ή εκ µέρους ή κατ' εντολήν 
(κάποιου): ενεργώ ~ τής εταιρείας µου (δ) εν ονόµατι (+γεν.) (εν ονό-
µατι, µτγν. επιγραφές) µε την εξουσία που δίνει (κάποιος): σε συλ-
λαµβάνω ~ τού νόµου (βλ.λ.) (ε) επ' ονόµατι (+γεν.) στο όνοµα (κά-
ποιου) (συνήθ. για τίτλους ιδιοκτησίας, επίσηµα έγγραφα): ο λογα-
ριασµός εκδόθηκε ~ τής συζύγου σας (στ) στο όνοµα (κάποιου) (ί) χά-
ριν (κάποιου πράγµατος), προκειµένου να εξυπηρετηθεί κάποιος σκο-
πός, µια ιδέα, µια θρησκεία κ.λπ.: «στο όνοµα τής οικονοµικής σύ-
γκλισης, ο Γάλλος πρόεδρος δεσµεύθηκε να εφαρµόσει µια σκληρή 
περιοριστική πολιτική» (εφηµ.) || στο όνοµα τής προόδου θυσιάζεται 
συχνά η οικολογική ισορροπία (ii) οµωτικά, για να πείσουµε κάποιον 
για κάτι: στο όνοµα τού Θεού και τής φιλίας που µας συνδέει, µην 
προχωρήσετε σε αυτή την απόφαση (ζ) για όνοµα τού Θεού | τής Πα-
ναγίας για να εκφραστεί κάτι έντονα (άρνηση, αποτροπή | προτροπή 
| διαµαρτυρία κ.λπ.): ~, πρόσεχε λιγάκι || ~, δεν µπορείτε να δείξετε λίγη 
κατανόηση; (η) όνοµα και µη χωριό για πρόσωπο που είναι προτι-
µότερο να µην αναφερθεί ονοµαστικά (αλλά εύκολα καταλαβαίνει 
κανείς ποιο είναι) (θ) όνοµα και πρά(γ)µα για όνοµα που θυµίζει ι-
διότητα, την οποία συµπτωµατικά φέρει αυτός που το έχει: ο γιατρός 
του λέγεται Χασάπης- ελπίζω να µην είναι ~ (ι) µε τ' όνοµα (εµφατ., 
αφού αναφερθεί το όνοµα προσώπου) ο φηµισµένος, ο ξακουστός: ο 
κυρ-Μιχάλης ~ (ια) (µεγάλα) ονόµατα πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έ-
χουν ιδιαίτερη φήµη, που είναι εξέχοντα: τα ~ τής σύγχρονης τέχνης | 
τής πληροφορικής | τής τηλεόρασης (ιβ) ακούω στο όνοµα βλ. λ. ακούω 
(ιγ) ονόµατα δεν λέµε, υπολήψεις | οικογένειες δεν θίγουµε για 
περιπτώσεις που κάποιος, ενώ είναι σαφές ότι αναφέρεται σε ένα 
πρόσωπο, κάνοντας αρνητικά συνήθ. σχόλια, αποφεύγει, συνήθ. χαρι-
τολογώντας, να πει το όνοµα του: είναι κάποιες εδώ που δεν ξέρουν 
ούτε ένα αβγό να βράσουν ~! (ιδ) ΠΛΗΡΟΦ. όνοµα χρήστη βλ. λ. χρή-
στης 3. (η αρχ. δοτ. ονόµατι ως επίρρ.): υπήρξε ένας γιατρός στο χω-
ριό σας ~ Βλάχος; 4. η φήµη, η υπόληψη: έχω καλό | κακό ~ || σπίλωσε 
το καλό - τής οικογένειας- ΦΡ. (α) βγάζω όνοµα (µεσν. φρ.) αποκτώ 
φήµη: έβγαλε όνοµα στην Αγγλία ως πλαστικός χειρουργός (β) βγάζω 
(σε κάποιον) το όνοµα βλ. λ. βγάζω (γ) κάλλιο να σου βγει το µάτι πα-
ρά τ' όνοµα για το πόσο σηµαντικό είναι να µην αποκτήσει κανείς 
κακή φήµη (δ) κάνω όνοµα γίνοµαι διάσηµος: στην Αµερική έκανε ό-
νοµα µε τις επιχειρήσεις του (ε) (παροιµ.) άλλος έχει τ' όνοµα κι άλ-
λος (έχει) τη χάρη άλλος έχει τη φήµη και άλλος την πραγµατική α-
ξία (στ) ο λύκος έχει τ' όνοµα κι η αλεπού τη χάρη βλ. λ. αλεπού · 5. 
ΓΛΩΣΣ. κάθε λέξη που δηλώνει πρόσωπο, ζώο, πράγµα ή αφηρηµένη 
έννοια (ουσιαστικό) ή προσδιορίζει άλλη ανάλογη λέξη αποδίδοντας 
της ιδιότητα (επίθετο): κύριο | προσηγορικό ~||~ επίθετο | ουσιαστικό. 
— (υποκ.) ονοµατάκι (το), ονοµατάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ουσιαστικός, 
σύνθετος, υποχωρητικός, φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *o-nomn- < ο- προθεµ. + I.E. *momn- «όνοµα», πβ. σαν-
σκρ. nâma, λατ. nomen (> γαλλ. nom, ισπ. nombre), αρµ. a-nun, ουαλ. 
enw, γερµ. Name, αγγλ. name κ.ά. o αιολ. τ. δνυµα, που απαντά σε 
πολλά συνθ. τής Ν. Ελληνικής (λ.χ. έπ-ώνυµος, οµ-ώνυµος, συν-ώνυ-
µος), οφείλεται είτε σε προχωρητική ανοµοίωση είτε σε συνεσταλµ. 
βαθµ. τού θέµατος. Ήδη αρχ. είναι η γλωσσ. σηµ. τής λ. (κατ' αντιδια-
στολή προς το ρήµα), ενώ στους γραµµατικούς τής ελληνιστικής πε-
ριόδου απαντούν επίσης οι όροι κύριον | προσηγορικόν όνοµα]. 

όνοµα: παράγωγα - σύνθετα. Από την (αρχαία ήδη) λ. όνοµα πα-
ράγονται τα ονοµατ-ικός (πβ. και ονοµατική εορτή, ορθότ. αντί ο-
νοµαστική εορτή) και ονόµατι (επιρρ. χρήση τής αρχ. δοτικής πτώ- 

σης τού ουσιαστικού όνοµα). Επίσης το ρ. ονοµάζω (επονοµάζω, 
κατονοµάζω, µετονοµάζω, προσονοµάζω, παρονοµάζω) µε τα ονο-
µασία (επονοµασία, µετονοµασία, αυτονοµασία), ονοµαστικός, ο-
νοµαστός, ονοµαστί και παρονοµαστής. Η λ. όνοµα απαντά επί-
σης ως ά και ως β' συνθετικό. Ως ά συνθετικό: ονοµατο-λογία (ο-
νοµατολόγος), ονοµατο-θεσία (ονοµατοθέτης, ονοµατοθετώ), ονο-
µατο-ποίηση. Ως β' συνθετικό εµφανίζεται µε τον τύπο όνυµα (αρχ. 
αιολικός τύπος αντί τού όνοµα, µε κώφωση τού ο σε υ) και λόγω 
τού αρχαίου «νόµου τής εκτάσεως εν συνθέσει» γράφεται µε ω α-
ντί ο: ανώνυµος, επώνυµος, συνώνυµος, περιώνυµος, ψευδώνυµος, 
ιδιώνυµος, ποικιλώνυµος, οµώνυµος, χριστεπώνυµος, ετερώνυµος, 
φερώνυµος, ταυτώνυµος, ευώνυµος, πολυώνυµος, αντώνυµος. Επί-
σης: τοπωνύµιο, κυριωνύµιο, ανθρωπωνύµιο, ανδρωνύµιο, οδωνύ-
µιο, αγιωνύµιο, παρωνύµιο, προσωνύµιο, ακρωνύµιο και ανωνυµία, 
επωνυµία, ανθρωπωνυµία, συνωνυµία, οµωνυµία, τοπωνυµία, α-
ντωνυµία, παρωνυµία, προσωνυµία, µετωνυµία, καθώς και τοπω-
νυµικός, ανδρωνυµικός, αγιωνυµικός, συνωνυµικός, πατρωνυµικός, 
µετωνυµικός, αντωνυµικός και επώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, 
ψευδώνυµο, διώνυµο, τριώνυµο, πολυώνυµο, οµώνυµο, ετερώνυµο, 
ιδιώνυµο, ονοµατεπώνυµο, παρώνυµο. 

ονοµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ονόµασ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω όνοµα (σε 
κάποιον/κάτι): το µωρό τους το ονόµασαν Κωστή || τη γάτα τους την 
ονόµασαν Ριρίκα 2. αναφέρω ονοµαστικώς: αρνήθηκε να ονοµάσει 
τους συνενόχους του ΣΥΝ. κατονοµάζω, ονοµατίζω 3. αποδίδω σε 
(κάποιον/κάτι) συγκεκριµένη ονοµασία ή χαρακτηρισµό: ονόµασαν 
την αποικία «Βυζάντιο» από το όνοµα τού Βύζαντα, τού αρχηγού των 
αποίκων · 4. απονέµω συγκεκριµένο τίτλο ή διορίζω σε συγκεκριµένο 
αξίωµα: τον ονόµασε διάδοχο του στον θρόνο 5. (µεσοπαθ. ονοµά-
ζοµαι) φέρω συγκεκριµένο όνοµα, λέγοµαι: - Ανδρέου, Γιάννης 
Ανδρέου || -Πώς ονοµάζεστε; -Βασίλης ∆ηµητριάδης || ο αριθµός κά-
τω από την κλασµατική γραµµή ονοµάζεται παρονοµαστής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 

ονοµασία (η) [αρχ.] {ονοµασιών} 1. η λέξη µε την οποία δηλώνεται 
κάτι: η ~ τού ζώου | τής πόλης | τής νόσου | τού φαινοµένου ΣΥΝ. όνο-
µα· ΦΡ. ονοµασία (ανωτέρας) προελεύσεως ως χαρακτηρισµός κρα-
σιού µε τυπική γεύση, που παράγεται σύµφωνα µε προδιαγραφές οι 
οποίες ορίζονται απο τον νόµο και περιλαµβάνουν τη γεωγραφική ζώ-
νη παραγωγής, τα σταφύλια που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν, την 
τεχνική τής οινοποίησης και τον ελάχιστο χρόνο παλαίωσης · 2. η 
απονοµή ονόµατος σε (κάποιον/κάτι): στη σύσκεψη θα συζητηθεί το 
θέµα τής ~ τού νέου προϊόντος 3. η απονοµή τίτλου ή ο διορισµός σε 
αξίωµα: ~ κάποιου ως διαδόχου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 

ονοµαστί επίρρ. (αρχαιοπρ.) ονοµαστικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί, όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ονοµαστός + επιρρ. επίθηµα -ί, πβ. άπνευστ-ί, άσυζη-
τητ-ί, ανεπιστρεπτί']. 

ονοµαστικά επίρρ.· µε το όνοµα: εγκωµίασε ~ όλα τα µέλη τού προ-
εδρείου τού συλλόγου. Επίσης (λόγ.) ονοµαστικώς [µτγν.]. 

ονοµαστική (η) ΓΛΩΣΣ. η κατεξοχήν πτώση που χρησιµοποιείται για 
την αναφορά σε πρόσωπα και πράγµατα· βασική λειτουργία της εί-
ναι η δήλωση τού γραµµατικού υποκειµένου τού ρήµατος και τού 
κατηγορουµένου του- είναι η πτώση στην οποία καταχωρίζονται συµ-
βατικά στο λεξικό τής Ελληνικής και άλλων γλωσσών όλα τα ονο-
µατικά στοιχεία (ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυµίες, άρθρα, µετοχές). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ονοµαστική (ενν. πτώσις) < αρχ. ονοµαστός (< ονοµά-
ζω). Μετάφρ. δάνειο από την Ελληνική αποτελεί το λατ. nominativus 
(casus), από όπου και αγγλ. nominative, γαλλ. nominatif, γερµ. 
Nominativ κ.τ.ό.]. 

ονοµαστικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΟΙΚΟΝ. το να 
καθίστανται χρηµατικοί τίτλοι (µετοχές, δικαιόγραφα κ.λπ.) ονοµα-
στικοί µε την αναγραφή των προσωπικών στοιχείων ταυτότητας τού 
δικαιούχου. — ονοµαστικοποιώ ρ. {-είς...}. 

ονοµαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το όνοµα- ΦΡ. (α) 
ονοµαστική εορτή (ορθότ. ονοµατική εορτή) η ηµέρα στην οποία 
γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνοµα τού τιµώµενου από την Εκκλησία 
αγίου ή γεγονότος: η ονοµαστική εορτή τού Νίκου είναι στις 6 ∆ε-
κεµβρίου, τού Αγίου Νικολάου (β) ονοµαστική ψηφοφορία η ψηφο-
φορία κατά την οποία κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωµα ψήφου 
ακούει το όνοµα του να διαβάζεται από σχετικό κατάλογο και αµέ-
σως µετά δηλώνει φανερά την τοποθέτηση του µε ένα «ναι» ή ένα 
«όχι»: διεξήχθη χθες στη Βουλή ονοµαστική ψηφοφορία για τον κρα-
τικό προϋπολογισµό 2. αυτός που περιλαµβάνει ονόµατα: ~ κατά-
σταση | κατάλογος 3. αυτός που ισχύει στο όνοµα (επ' ονόµατι) ενός 
προσώπου: ~ τίτλος | µετοχή 4. ΟΙΚΟΝ. (α) αυτός που ισχύει επίσηµα, 
κατ' αντιδιαστολή προς το τι ισχύει στην πραγµατικότητα: «το κα-
θαρό επιτόκιο τού δανείου, δηλ. το επιτόκιο που προκύπτει από τη 
διαφορά τού ~ επιτοκίου και τού πληθωρισµού, είναι τοκογλυφικό» 
(εφηµ.) (β) ονοµαστική αξία το ποσό που αναγράφεται πάνω σε νόµι-
σµα, συναλλαγµατική, συµβόλαιο κ.λπ.: η ~ αξία ενός χαρτονοµί-
σµατος είναι αυτή που αναγράφεται πάνω στο χαρτονόµισµα, ενώ η 
αγοραστική του αξία είναι τα αγαθά που µπορεί να αγοράσει κανείς µε 
αυτό 5. ΦΙΛΟΣ, ονοµαστικοί (οι) οι νοµιναλιστές φιλόσοφοι τού Με-
σαίωνα, οι οποίοι θεωρούσαν ότι οι γενικές ή καθολικές έννοιες εί-
ναι δηµιουργήµατα τής ανθρώπινης διάνοιας και δεν υφίστανται 
αντικειµενικά (πβ. λ. νοµιναλισµός, ονοµατοκρατία) 6. ΓΛΩΣΣ. ονοµα-
στική (η) βλ.λ. — ονοµαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρώνυµο, όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ονοµαστός < ονοµάζω. Ορισµένοι νοµικοί και οικον. 
όροι είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική: ονοµαστική αξία (< valeur 
nominale), ονοµαστική µετοχή | κατάσταση (< action nominative | état 
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nominatif), ονοµαστικός τίτλος (< titre nominatif) κ.ά.]. 
ονοµαστός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που έχει αποκτήσει φήµη, αυτός τού οποίου το 

όνοµα είναι ευρύτατα γνωστό: ~ γιατρός | καθηγητής || η Ισλανδία είναι ~ για 
την οµορφιά τού ηφαιστειακού της τοπίου ΣΥΝ. ξακουστός, περίφηµος, 
διάσηµος, περιώνυµος ANT. άσηµος, άγνωστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. 

ονοµατεπώνυµο (το) [1896] {ονοµατεπωνύµ-ου | -ων} το µικρό όνοµα και το 
επώνυµο (κάποιου): το ~ του είναι Ανδρέας Παυλίδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 

ονόµατι → όνοµα 
ονοµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {ονοµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω όνοµα σε 

(κάποιον/κάτι) ΣΥΝ. ονοµάζω, ονοµατοθετώ 2. αναφέρω ονοµαστικά, 
κατονοµάζω: ~ τους υπόπτους για τον φόνο. — ονοµάτισµα (το). 

ονοµατικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το όνοµα, που έχει 
τα χαρακτηριστικά ονόµατος: ~ προσδιορισµός (κάθε προσδιορισµός µε 
χαρακτηριστικά ονόµατος, δηλ. πτώσεις, αριθµούς, γένη, π.χ. το επίθετο) 2. 
(α) αυτός που χρησιµοποιείται συντακτικά όπως ένα όνοµα: ~ προτάσεις (β) 
ονοµατικό σύνολο | ονοµατική φράση η φράση που αποτελείται από ένα ή 
περισσότερα ονόµατα και ενδεχοµένως τα άρθρα τους ή/και τους 
προσδιορισµούς τους, π.χ. η φράση η ψηλή κυρία µε το καπέλο στην πρόταση 
η ψηλή κυρία µε το καπέλο κοιτάει γύρω της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, όνοµα. 

ονοµατοδοσία (η) [1888] {ονοµατοδοσιών} το να δίνεται σε (κάποιον/κάτι) 
όνοµα. — ονοµατοδοτώ ρ. {-είς...}. 

ονοµατοθεσία (η) [µεσν.] {ονοµατοθεσιών} 1. η απόδοση ονόµατος, ονοµασίας 
ΣΥΝ. ονοµάτισµα 2. η καθιέρωση και χρήση τεχνικών ή επιστηµονικών όρων 
· 3. ΕΚΚΛΗΣ. η µικρή Ιερή Ακολουθία που περιλαµβάνεται στο Μέγα 
Ευχολόγιον τής Εκκλησίας και τελείται την πρώτη µέρα στο σπίτι, όπου 
βρίσκεται το βρέφος, µετά την ευχή τής γεννήσεως ή και στον ναό την 40ή 
µέρα από τη γέννηση τού παιδιού ή συνηθέστερα πριν από την τέλεση τού 
µυστηρίου τής Βαπτί-σεως µετά την ακολουθία τής κατηχήσεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
όνοµα. 

ονοµατοθέτης (ο) {ονοµατοθετών} 1. πρόσωπο που δίνει όνοµα σε 
(κάποιον/κάτι) 2. πρόσωπο που ασχολείται µε την καθιέρωση και τη χρήση 
επιστηµονικών ή τεχνικών όρων.  — ονοµατοθετώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όνοµατο- (< όνοµα) + -θέτης < τίθηµι (βλ. κ. 
θέτω)]. 

ονοµατοκρατία (η) [1894] {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΣ, η φιλοσοφική θεωρία, σύµφωνα 
µε την οποία οι γενικές έννοιες είναι µόνον ονόµατα, δεν αποτελούν 
ανεξάρτητη πραγµατικότητα εντός ή εκτός τής ανθρώπινης διάνοιας ΣΥΝ. 
νοµιναλισµός. — ονοµατοκρατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
nominalisme]. 

ονοµατολογία (η) {ονοµατολογιών} 1. η επιστήµη που µελετά τα ονόµατα και 
τις ονοµασίες σε όλες τις χρήσεις τους 2. ο καθορισµός και η εξήγηση των 
ονοµασιών που σχετίζονται µε συγκεκριµένο αντικείµενο 3. ΧΗΜ. (α) ο 
κλάδος που ασχολείται µε την ονοµασία των χηµικών ενώσεων (β) (καταχρ.) 
ο τρόπος ονοµασίας των χηµικών ενώσεων. — ονοµατολόγος (ο/η), 
ονοµατολογικός, -ή, -ό [1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 
ίΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «κατάλογος ονοµάτων», < όνοµατο- (< όνοµα) + -
λογία < λέγω. o επιστηµ. όρ. είναι αντιδάν. από γαλλ. onoma-tologie]. 

ονοµατολόγιο (το) [1858] {ονοµατολογί-ου | -ων) το σύνολο ή ο κατάλογος 
των ονοµασιών που σχετίζονται µε συγκεκριµένο αντικείµενο: ναυτικό ~. 

ονοµατοποίηση (η) → ονοµατοποιία 
ονοµατοποίητος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που έχει σχηµατιστεί, για να δηλώσει 

πράγµα σύµφωνα µε ήχους, οι οποίοι συνδέονται µε αυτό (βλ. κ. λ. 
ονοµατοποιία) ΣΥΝ. ηχοποίητος. 

ονοµατοποιία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. 1. το φαινόµενο, κατά το οποίο η 
ονοµασία πράγµατος ή ενέργειας γίνεται µε φωνητική µίµηση τού ήχου που 
συνδέεται µε αυτά, π.χ. κακαρίζω, µουρµουρίζω, µπουρµπουλήθρα ΣΥΝ. 
ηχοµιµητική 2. η χρήση λέξεων, των οποίων ο ήχος δηλώνει τη σηµασία τους. 
Επίσης ονοµατοποίηση [µεσν.]. 

ονοµατοποιώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ονοµατοποιείς... | ονοµατοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. δηµιουργώ, πλάθω (ονόµατα ή λέξεις) 2. σχηµατίζω 
(λέξεις) κατ' αποµίµηση φυσικών ήχων. 

ονόρε (το) {άκλ.} το κύρος· ΦΡ. για το ονόρε για το κύρος: διατηρεί τη θέση τού 
καθηγητή µόνο και µόνο ~. JETYM < ιταλ. onore < λατ. honos, -oris]. 

όνος (ο/η) (λόγ.) ο γάιδαρος· ΦΡ. (µτφ.-λόγ.) περί όνου σκιάς (περί όνου σκιάς, 
Αριστοφ. Σφήκες 191) για θέµα ανάξιο λόγου: συζητήσεις ~. — όνειος, -α, -ο 
[αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γάιδαρος. [ΕΤΥΜ αρχ. (ήδη µυκ. ο-ηο), αβεβ. ετύµου, 
αφού δεν υπάρχει I.E. όρ. για το ζώο, καθότι είναι ανατολικής-µεσογειακής 
προελ. (βλ. εξάλλου κ. γάιδαρος). Είναι πιθ. ότι τόσο η λ. όνος όσο και η 
συνώνυµη λατ. asinus ανάγονται στο σουµερ. ansu (ίσως *osonos > *ohonos 
> *hoonos > ό όνος), ενώ στην ίδια σουµερ. λ. ανάγεται και το αρµ. eä, γεν. 
i5-oy]. 

Ονούφριος (ο) j-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: Όσιος 
~ ο Αιγύπτιος 2. (µετωνυµ.) άνθρωπος ασκητικός, αδύνατος: έγινε σαν τον 
Αγιο Ονούφριο. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν., αιγυπτ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

Ο.Ν.Π.∆.∆. (η) Οµοσπονδία Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
οντάριο (το) [1888] {ονταρί-ου | -ων} (µειωτ.) άτοµο µηδαµινής αξίας ΑΝΤ. 

ανθρωπάριο, ανθρωπάκι. [ΕΤΥΜ Υποκ. τής λ. ο ν, όντος]. 
οντάς (ο) {οντάδες} (λαϊκ.) το δωµάτιο. 

[ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. oda]. 
όντας1 σύνδ. (λαϊκ.) όταν: «~ βυθίσει ο ήλιος και το σούρουπο ακλουθήσει» (Λ. 

Μαβίλης). 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. οντα)ς) < όταν (µε ανάπτυξη ερρίνου και κατάλ. -ς, κατά τα 
επιρρ. σε -ς, νωρίς, χτεςκ.ά.)- λιγότερο πιθ. < αρχ. όντας, αιτ. πληθ. τού αρσ. 
ων (µτχ. τού ρ. ειµί)]. 

όντας2 µτχ. (λόγ.) επειδή είµαι ή ήµουν ή θα είµαι: ~ σε δεινή θέση, 
αναγκάστηκα να το διακινδυνεύσω || ~ ο µεγαλύτερος στην οικογένεια, έπρεπε 
να φροντίζω και για τα παιδιά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. δντας, αιτ. πληθ. τού αρσ. ών (µτχ. τού ρ. ειµί, βλ. λ. 
είµαι], 

οντισιόν (η) {άκλ.} δοκιµαστική ακρόαση ή παράσταση τραγουδιστή, 
ηθοποιού, µουσικού κ.λπ. ως µέρος τής διαδικασίας επιλογής προσώπων για 
επαγγελµατική συνεργασία. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. audition «ακρόαση» < λατ. auditio, -ônis < p. audio 
«ακούω»]. 

οντογένεση (η) [1893] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. το σύνολο των 
διαδικασιών και των σταδίων αναπτύξεως ενός οργανισµού από τη στιγµή τής 
γονιµοποίησης ή τής µονογονικής αναπαραγωγής µέχρι τέλους τής ζωής του 
(πβ. λ. φυλογένεση) ΣΥΝ. οντογονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ontogenèse]. 

οντογονία (η) [1882] {οντογονιών} 1. η οντογένεση (βλ.λ.) 2. οποιαδήποτε 
θεωρία αναφέρεται στην εµφάνιση των οργανικών όντων στη Γη. — 
οντογονικός, -ή, -ό [1887]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ontogenèse]. 

οντολογία (η) [1786] {οντολογιών} 1. (στην κλασική φιλοσοφία) η επιστήµη 
που εξετάζει το ον καθ' εαυτό, το ον «ή ον» (Αριστ.) (όρος ισοδύναµος µε τον 
όρο µεταφυσική) 2. (στη σύγχρονη φιλοσοφία) η µελέτη τής ύπαρξης γενικά, 
όπως τη συλλαµβάνουν οι διάφορες παραλλαγές τής υπαρξιακής | 
υπαρξιστικής σκέψης. — οντολόγος (ο/η) [1853], οντολογίας, -ή, -ό [1786], 
οντολογικ-ά /-ώς [1889] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ontologie]. 

οντολογισµός (ο) [1889] ΦΙΛΟΣ, η µεταφυσική θεωρία, κατά την οποία η άµεση 
γνώση τού Θεού είναι φυσική στον άνθρωπο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. ontologisme]. 

οντότητα (η) [µτγν.] {οντοτήτων} 1. η ύπαρξη: άφθαρτη | αναλλοίωτη ~ 2. τα 
στοιχεία που συνιστούν την ύπαρξη, η ουσία 3. οτιδήποτε υπάρχει αυτοτελώς, 
έχει διακεκριµένα χαρακτηριστικά που το ορίζουν ως αυτοτελή ύπαρξη: 
ιδιαίτερη ~ || κρατική | οικονοµική ~ 4. (καθηµ.) ο ιδιαίτερος χαρακτήρας ενός 
ανθρώπου, η δύναµη τής προσωπικότητας του: είναι άνθρωπος χωρίς ~ ΣΥΝ. 
προσωπικότητα. 

οντουλασιόν (η) {άκλ.} τεχνητό κατσάρωµα µαλλιών. [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. ondulation, βλ. λ. οντουλέ]. 

οντουλέ επίθ. {άκλ.} κυµατοειδής, κατσαρωτός: ~ χτένισµα | µαλλί | χαρτί. — 
οντουλέ επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. ondulé (οπτικό δάνειο) < p. onduler «κυµατίζω» < µτγν. λατ. 
*undulare < λατ. unda «κύµα» (> γαλλ. onde)]. 

όντως επίρρ. (λόγ.) πράγµατι: συνέβησαν ~ έτσι τα πράγµατα; || είναι ~ καλός 
γιατρός- είχες δίκιο που µου τον συνέστησες || (βεβαιωτικά) είχες ~ δίκιο- ΦΡ. 
ΦΙΛΟΣ, όντως ον (το) η ουσία των όντων. [ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ. < ών, οντος, µτχ. 
ενεστ. τού ρ. ειµί]. 

ονυχαίος, -α, -ο → ονυχιαίος 
όνυχας1 (ο) {ονύχων}1. (αρχαιοπρ.) το νύχι (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) εξόνυχος τον λέοντα 

(εξ ονυχος λέοντα, Αλκαίος 113) από µια µικρή και ασήµαντη λεπτοµέρεια 
µπορεί να συναχθεί γενικό συµπέρασµα: από λίγες µόνο σελίδες καταλαβαίνει 
κανείς την αξία αυτού τού βιβλίου- ~ (β) εξ απαλών ονύχων (εξ απαλών 
ονύχων, λατ. de tenero ungui) από πολύ µικρή ηλικία· (γενικότ.) από πολύ 
νωρίς: οι βάσεις για τη συγκρότηση µιας υγιούς προσωπικότητας τίθενται ~ 2. η 
οπλή 3. η εσωτερική ακραία στεφάνη των τροχών σιδηροδροµικών οχηµάτων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δνυξ, βλ. λ. νύχι]. 

όνυχας2 (ο) [ονύχων} ΟΡΥΚΤ. ηµιπολύτιµος λίθος, ποικιλία τού πυριτικού 
ορυκτού «αχάτης», ο οποίος χαρακτηρίζεται από εναλλαγή ζωνών 
διαφορετικών χρωµάτων, συνήθ. λευκού και µαύρου ή λευκού και καστανού 
(σαρδώνυχας). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δνυξ, που µάλλον ταυτίζεται µε το αρχ. δνυξ «νύχι» (βλ.λ.) 
λόγω των λαµπρών φωτεινών ζωνών, οι οποίες εµφανίζονται στην επιφάνεια 
τής πέτρας και της δίνουν την όψη πολλών επάλληλων νυχιών]. 

ονυχιαιος, -α, -ο κ. ονυχαίος [µεσν.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το νύχι. 
ονυχογρύπωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η υπερτροφική 

παραµόρφωση τού νυχιού τού ποδιού, το οποίο γίνεται πολύ µεγάλο και 
σκληρό, αλλάζει διεύθυνση και κυρτώνεται σαν κέρατο. [ΕΤΥΜ < ονυχο- (< 
δνυξ, -χος) + γρύπωση (βλ. κ. γρυπός), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
Onychogryposis]. 

ονυχοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ονυχοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το 
σχήµα νυχιού, αυτός που µοιάζει µε νύχι.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης. -ες. 

ονυχοκοµία (η) {χωρ. πληθ.} το µανικιούρ (βλ.λ.).   — ονυχοκόµος (ο/η). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. manucure]. 

ονυχοµαντεία (η) [1815] {ονυχοµαντειών} η µαντεία που βασίζεται στην 
εξέταση των νυχιών (σχήµα, κηλίδες πάνω σε αυτά κ.λπ.). 

ονυχοπάθεια (η) {ονυχοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε πάθηση των νυχιών. 
[ΕΤΥΜ. < ονυχο- (< δνυξ, -χος) + -πάθεια < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. παθ. 
αόρ. β' ε-παθ-ον), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Onychopathie]. 

ονυχοτιλλοµανία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η νευρωσική ασθένεια που 
εκδηλώνεται µε την επίµονη απόσπαση κοµµατιών από τα νύχια. [ΕΤΥΜ. < 
ονυχο- (< δνυξ, -χος) + τιλλο- (< τίλλω «µαδώ», βλ.λ.) + µανία]. 

ονυχοφαγία (η) [1894] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η συνήθεια να δαγκώνει κα- 
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νείς τις άκρες των νυχιών του. — ονυχοφάγος (ο/η) [1896]. [ΕΤΧΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Onychophagie]. ονυχοφόρος, -ος, -ο [µτγν.] 1. 
(επιστηµ.) (α) αυτός που φέρει, που έχει νύχια (β) ΑΝΑΤ. ονυχοφόρος φάλαγγα η 
περιφερειακή φάλαγγα των δακτύλων, που φέρει το νύχι 2. ΖΩΟΛ. (θηλαστικό) 
που φέρει νύχια ή γαµψώνυχες (και όχι οπλές). ονυχοφυΐα (η) {χωρ. πληθ.) 
ΦΥΣΙΟΛ. η διαδικασία τής εκφύσεως των νυχιών. 
[ΕΤΥΜ. < ονυχο- (< όνυξ, -χος) + -φυία < φύω | -οµαι]. ονύχωση (η) {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε πάθηση ή δυσπλασία των νυχιών 
ΣΥΝ. ονυχοπάθεια. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. onychose]. οξαλίδα 
(η) ποώδες, πολυετές και καλλωπιστικό φυτό, το οποίο χρησιµοποιείται στη 
λαϊκή ιατρική κατά τής δυσπεψίας, τού ίκτερου, των νεφρικών πόνων και 
ασθενειών τού ήπατος. [ΕΤΥΜ < µτγν. όξαλίς, -ίδος < αρχ. όξος + επίθηµα -
αλίς]. οξαλικός, -ή, -ό [1802] 1. ΧΗΜ. αυτός που σχετίζεται µε το οξύ τής 
οξαλίδας: ~ ένωση 2. (α) ΙΑΤΡ. οξαλική διάθεση η κατάσταση οργανισµού που 
χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα οξαλικού οξέος στο αίµα και στα ούρα και 
από σχηµατισµό κρυστάλλων ή λίθων στους νεφρούς λόγω οξαλικών αλάτων (β) 
ΧΗΜ. οξαλικό οξύ οργανικό οξύ που απαντά στη φύση κυρ. µε τη µορφή των 
αλάτων του (στο σπανάκι, το σέλινο κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oxalique]. οξάλµη (η) {χωρ. πληθ.} 
µείγµα από άλµη και ξίδι, που χρησιµοποιείται ως συντηρητικό τροφίµων ή 
λαχανικών. [ΕΤΥΜ αρχ. < οξος + άλµη]. οξαποδος (ο) (λαϊκ.) ο ∆ιάβολος, ο 
Σατανάς. Επίσης οξαποδώ {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ < ο εξαποδός (µε έκκρουση) < εξαποδώ < φρ. έξω από εδώ]. οξεία (η) 
(οξειών) ΓΛΩΣΣ. (α) (στη Νέα Ελληνική) το τονικό σηµάδι που δηλώνει το 
φωνήεν, το οποίο προφέρεται πιο έντονα συγκριτικά µε τα φωνήεντα των άλλων 
συλλαβών (β) (στην Αρχαία Ελληνική) το τονικό σηµάδι που δηλώνει το 
φωνήεν, το οποίο προφέρεται σε µεγαλύτερο µουσικό ύψος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τονισµός, τόνος. [ΕΤΥΜ < αρχ· οξεία (στη µτγν. φρ. όξεΐα προσωδία), θηλ. τού 
επιθ. οξύς (βλ.λ.)]. οξείδιο (το) -+ οξίδιο οξειδοαναγωγή (η) → οξιδοαναγωγή 
οξειδώνω ρ. → οξιδώνω οξείδωση (η) -> οξίδωση οξειδώσιµος, -η, -ο → 
οξιδώσιµος οξειδωτής (ο) → οξιδωτής 
οξέινος, -η, -ο αυτός που έχει κατασκευαστεί από ξύλο οξιάς. Επίσης (καθηµ.) 
οξένιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < οξέα + παραγ. επίθηµα -ινος]. οξέλαιο (το) 
[µτγν.] {οξελαί-ου | -ων} (λόγ.) το λαδόξιδο. οξέωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -
ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. το µη φυσιολογικό επίπεδο οξύτητας ή αλκαλικότητας των 
υγρών τού οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένου και τού αίµατος, η οποία 
παρουσιάζεται σε περιπτώσεις ανεξέλεγκτου σακχαρώδους διαβήτη, σοβαρής 
νεφρικής πάθησης και µερικών ασθενειών των πνευµόνων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. acidosis], οξιά (η) φυλλοβόλο δέντρο µε ύψος µέχρι 30 µέτρα, 
έχει λεπτό πράσινο φύλλωµα µε µυτερά και ωοειδή φύλλα, λείο και γκρίζο 
φλοιό και τριγωνικούς καρπούς, που περικλείονται από ακανθώδες, ξυλώδες 
κύπελλο- το κοκκινωπό ξύλο της χρησιµοποιείται για την κατασκευή επίπλων, 
εργαλείων, πατωµάτων, ξυλάνθρακα κ.λπ. [ΕΤΥΜ < µτγν. οξέα < αρχ. όξύα < 
I.E. *ös-k- «µελία» (η ελλην. λ. έχει παρετυµολογηθεί προς το επίθ. οξύς), πβ. 
αλβ. ah «οξιά» (< *ask- | *osk-), αρµ. had «µελία», λατ. ornus (< *os-en-os) κ.ά. 
o µτγν. τ. οξέα (> οξιά, µε συνίζηση) σχηµατίστηκε κατά τα ονόµατα δέντρων, 
πβ. ίτέα, µηλέα κ.ά.]. 

οξιά ή οξυά; Η λέξη γράφεται κανονικά µε -ι- (οξιά), αφού ήδη στην 
Αρχαία (µεταγενέστερη) υπάρχει τ. οξέα, απ' όπου µε συνίζηση προήλθε τ. 
οξιά (πβ. µηλέα > µηλιά, νέα > νια, ελαία > ελιά, παλαιός > παλιός κ.τ.ό.). 
o τ. οξιά συµφωνεί µε τα πολλά ονόµατα δέντρων, φυτών κ.λπ. που λήγουν 
σε -ιά και είναι γι' αυτό προτιµότερος, χωρίς να είναι λανθασµένος ο τ. 
οξυά, που θα µπορούσε να έχει προέλθει επίσης µε συνίζηση από τον αρχ. 
τ. όξύα. 

οξίδιο (το) (σχολ. ορθ. οξείδιο) {οξιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. σώµα που σχηµατίζεται 
κατά την αντίδραση µεταλλικών συνήθ. στοιχείων µε το οξυγόνο: βασικά | 
όξινα | ουδέτερα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. oxide < αρχ. 
οξύς]. 

οξιδοαναγωγή (η) (σχολ. ορθ. οξειδοαναγωγή) ΧΗΜ. χηµική αντίδραση κατά 
την οποία πραγµατοποιείται µεταφορά ηλεκτρονίων από µία χηµική ένωση σε 
άλλη. — οξιδοαναγωγικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. oxidation - 
reduction]. 

οξιδώνω ρ. µετβ. [1812] (σχολ. ορθ. οξειδώνω) {οξίδω-σα, -θηκα, -µένος} 1. 
ΧΗΜ. αποσπώ µε χηµικό ή φυσικοχηµικό τρόπο ηλεκτρόνια από ένα στοιχείο 
(είτε είναι ελεύθερο είτε ενωµένο σε κάποια χηµική ένωση) 2. (ειδικότ.) κάνω 
ένα µέταλλο να σκουριάσει (ενώνω µε οξυγόνο): το µέταλλο που εκτίθεται σε 
υγρασία, σταδιακά οξιδώνε-ται. — οξιδωτικός,-ή,-ό [1876]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. 
[ΕΤ^Μ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oxider]. 

οξίδωση (η) [1812] (σχολ. ορθ. οξείδωση) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 
ΧΗΜ. 1. χηµική αντίδραση κατά την οποία αποσπώνται ηλεκτρόνια από 
κάποιο στοιχείο 2. το σκούριασµα: η επάλειψη µε αυτό το υ- 

λικό προφυλάσσει το µέταλλο από την ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. oxidation]. οξιδώσιµος, -η, -ο [1840] (σχολ. ορθ. οξειδώσιµος) 
ΧΗΜ. αυτός που 
επιδέχεται οξίδωση. οξιδωτής (ο) (σχολ. ορθ. οξειδωτής) ΧΗΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. κάθε 
σώµα που προκαλεί οξίδωση. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oxidant]. 
οξιδωτικός, -ή, -ό → οξιδώνω οξιζενέ (το) → οξυζενέ 
οξικός, -ή, -ό [1799] ΧΗΜ. 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το όξος, το ξίδι (β) 

οξική ζύµωση η ζύµωση που προκαλείται από τα οξικά βακτήρια και από την 
οποία παράγεται το ξίδι (γ) οξικό οξύ οργανικό οξύ, διαβρωτικό και µε έντονη 
οσµή, που παράγεται κατά την οξική ζύµωση και στο οποίο οφείλει τη γεύση 
του το ξίδι 2. αυτός που σχετίζεται µε τα παράγωγα τού οξικού οξέος: ~ άλας | 
εστέρας | κυτταρίνη | αιθυλεστέρας. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. acétique]. όξινος, -η, -ο 1. (λόγ.) αυτός που 
έχει τη γεύση τού ξιδιού 2. ΧΗΜ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τα οξέα: ~ 
αντίδραση | διάλυµα (β) όξινος χαρακτήρας το σύνολο των κοινών ιδιοτήτων 
που έχουν τα διαλύµατα των οξέων και οι οποίες οφείλονται στο κατιόν 
υδρογόνου, όπως η ξινή γεύση, η αλλαγή τού χρώµατος των δεικτών, η 
ικανότητα να αντιδρούν µε βασικά οξίδια, µέταλλα κ.λπ. (γ) όξινη βροχή η 
βροχόπτωση που περιέχει υψηλά ποσοστά θειικού και νιτρικού οξέος και 
αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες µολύνσεως τού 
περιβάλλοντος (δ) όξινο έδαφος το έντονα διαβρωµένο έδαφος των υγρών 
τροπικών και υποτροπικών περιοχών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. 
οξος (βλ.λ.). Οι χηµ. όροι είναι µετάφρ. δάνεια: όξινη βροχή (< αγγλ. acid rain), 
όξινο έδαφος (< αγγλ. oxisol), όξινο ύδωρ (< αγγλ. acid water) κ.ά.]. οξοναιµία 
(η) {οξοναιµιών} ΙΑΤΡ. η εµφάνιση οξόνης στο αίµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. acétonémie (νόθο συνθ.). Βλ. κ. ακετόνη]. οξοποίηση (η) {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΧΗΜ. η µετατροπή σε 
οξικό οξύ, σε ξίδι. οξοποιία (η) [1885] {χωρ. πληθ.} η βιοµηχανική παραγωγή 
ξιδιού. όξος (το) {όξους | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το ξίδι· ΦΡ. όξος αρωµατικό το 
αρωµατικό υγρό που παράγεται από αραιό οξικό οξύ, οινόπνευµα και αιθέρια 
έλαια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < οξύς (βλ.λ.)]. οξύ (το) {οξέ-ος | -α, -
ων} ΧΗΜ. κάθε χηµική ένωση που κατά τις αντιδράσεις της παρουσιάζει την 
τάση να προσλαµβάνει ένα τουλάχιστον ζεύγος ηλεκτρονίων προς σχηµατισµό 
χηµικού δεσµού' τέτοιες είναι ενώσεις που παρέχουν κατιόντα υδρογόνου: 
υδροχλωρικό | θειικό | φωσφορικό | νιτρικό ~ || οργανικό ~. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. οξύς (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. acide]. οξυ- κ. οξύ- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. αιχµηρότητα: οξύ-
ρρυγχος, οξύ-γναθος 2. διαπεραστικότητα: οξύ-τονος, οξύ-φωνος 3. ένταση: 
οξύ-θυµος 4. ταχύτητα: οξύ-νοια 5. όξινη ιδιότητα: οξύ-γαλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ξίδι. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. οξύς 
(βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους, λ.χ. αγγλ. oxygen]. οξυά 
(η) → οξιά οξύαυλος (ο) [1861] {οξυαύλ-ου | -ων, -ους} ΜΟΥΣ. το όµποε 
(βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ Απόδ. τού ιταλ. oboe (βλ. λ. όµποε)]. 
οξυβόας (ο) {οξυβοών} ο οξύαυλος (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ < αρχ. όξυβόας < οξυ- + -βόας < βοώ]. οξύ γάλα (το) [µτγν.] 
{οξυγάλακτος | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το ξινόγαλο 
2. (κατ' επέκτ.) το γιαούρτι. οξυγναθισµός (ο) το γνώρισµα ορισµένων 
ανθρώπων να έχουν µυτερό σαγόνι. οξυ γνάθος, -η, -ο 1. (λόγ.) αυτός που έχει 
µυτερό σαγόνι 2. (για ζώα) αυτός που έχει οξύ ρύγχος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. oxygnathous]. οξυγόνο (το) [1802] 1. 
ΧΗΜ. (α) αέριο στοιχείο (σύµβολο θ), άχρωµο, άοσµο και άγευστο, κύριο 
συστατικό τού ατµοσφαιρικού αέρα και τού νερού, απαραίτητο για τη 
λειτουργία τής αναπνοής και την ύπαρξη ζωής (β) φιάλη οξυγόνου η µεταλλική 
φιάλη που περιέχει καθαρό οξυγόνο, το οποίο χρησιµοποιείται για ιατρικούς 
σκοπούς, σε καταδύσεις, οξυγονοκολλήσεις κ.α. 2. ΒΙΟΛ. κύκλος τού οξυγόνου 
η κυκλική διακίνηση τού οξυγόνου στη φύση από την κατανάλωση του από ζώα 
και φυτά για την αναπνοή µέχρι την εκ νέου απόδοση του στη φύση από τα 
πράσινα φυτά 3. (καθηµ.) ο υγιεινός αέρας που αναπνέει κανείς, ο καθαρός 
αέρας: θα πάµε στο χωριό, ν' αναπνεύσουµε λίγο ~ (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). — 
οξυγονικός, -ή, -ό [1802], [ΕΤΥΜ < οξυ- + -γόνο < γόνος (βλ.λ.), ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. oxygène]. οξυγονοθεραπεία (η) [1894] {οξυγονοθεραπειών} 
ΙΑΤΡ. η χρήση οξυγόνου για θεραπευτικούς σκοπούς, σε περιπτώσεις λ.χ. σοκ, 
ασφυξίας, οξείας ή χρονίας αναπνευστικής ανεπάρκειας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. oxygénothérapie]. οξυγονοκόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, 
-ήσεων} η συγκόλληση µεταλλικών τµηµάτων µε τη χρήση φλόγας οξυγόνου, η 
οποία παράγεται από ειδική συσκευή ή καµινέτο. — οξυγονοκολλητής (ο), οξυ-
γονοκολλήτρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. oxywelding (νόθο συνθ.)]. οξυγονούχος, -
ος, -ο [1840] 1. αυτός που περιέχει οξυγόνο 2. ΦΑΡΜ. οξυνονούχο ύδωρ το 
οξυζενέ (βλ.λ.). 
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[ΕΤΥΜ. < οξυγόνο + -ούχος < έχω]. οξυγονώνω ρ. µετβ. [1802] {οξυγόνω-σα, -
θηκα, -µένος} αυξάνω την ποσότητα οξυγόνου, εµπλουτίζω σε οξυγόνο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oxygéner]. οξυγόνωση (η) [1873] {-ης κ. 
-ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η αύξηση τής 

ποσότητας οξυγόνου σε κάποιο σύστηµα: ~ του νερού ενυδρείου. οξυγώνιος, -
α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχηµατίζει οξεία γωνία 
2. ΓΕΩΜ. (τρίγωνο) που έχει όλες τις γωνίες του οξείες. οξυδερκής, -ής, -ές 
{οξυδερκ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· οξυδερκέστ-ερος, -ατός) αυτός που έχει οξεία 
κρίση και αντίληψη, που αντιλαµβάνεται σωστά και γρήγορα τα πράγµατα: ένας 
- άνθρωπος καταλαβαίνει τα κίνητρα ή τις προθέσεις των άλλων || στα βιβλία του 
βρίσκουµε πολλές ~ παρατηρήσεις για την εποχή του || ~ αναλυτής ΣΥΝ. 
ενορατικός. — οξυδέρκεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
όξυ- + -δερκής < δέρκοµαι «βλέπω καλά, έχω οξεία όραση» < I.E. *derk- 
«βλέπω», πβ. σανσκρ. da-dârsa «έχω δει», αρχ. ιρλ. ad-con-darc, αρχ. γερµ. 
zoraht «ευδιάκριτος, εµφανής», αλβ. dritë «φως» κ.ά. Οµόρρ. δρά-κων)< *drk-, 
βλ.λ.)]. οξυζενέ (το) {άκλ.} ελλην. οξυγονούχο ύδωρ- διάλυµα υπεροξιδίου τού 
υδρογόνου σε νερό' χρησιµοποιείται ως αντισηπτικό για τον καθαρισµό 
τραυµάτων ή ως σταθεροποιητικό προϊόν µαζί µε τις βαφές µαλλιών, για να 
ανοίγει το χρώµα τους. Επίσης (λαϊκ.) οξυζενές (ο). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. (eau) 
oxygéné «οξυγονούχο ύδωρ». Βλ. κ. οξυγόνο]. οξυήκοος, -η, -ο αυτός που 
διαθέτει οξύτητα ακοής, που ακούει ακόµη και τους πιο ανεπαίσθητους ήχους 
ΣΥΝ. ευήκοος ΑΝΤ. βαρήκοος. — οξυηκοΐα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < όξυ- + -ήκοος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
ακούω]. οξύηχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει διαπεραστικό ήχο ΑΝΤ. βα- 

ρύηχος, βαρύφωνος. οξύθυµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που οργίζεται εύκολα ΣΥΝ. 
ευέξαπτος, 

ευερέθιστος ΑΝΤ. πράος, µακρόθυµος. — οξυθυµία (η) [αρχ.]. οξυκέρασος (η) 
[1876] {οξυκεράσ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) η βυσσινιά 
(βλ.λ.). οξυκέφαλος, -η, -ο [µτγν.] ΑΝΘΡΩΠΟΛ. αυτός τού οποίου το κρανίο 
σχηµατίζει οξεία γωνία στην κορυφή λόγω πρόωρης συνάρθρωσης των οστών. 
— οξυκεφαλία (η). οξυκόρυφος, -η, -ο αυτός τού οποίου η κορυφή είναι οξεία 
ΑΝΤ. αµ- 
βλυκόρυφος. οξύληκτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που απολήγει σε αιχµηρό άκρο 
ΣΥΝ. µυτερός, σουβλερός. [ΕΤΥΜ. < οξυ- + -ληκτος < λήγω]. οξυµετρία (η) 
[1893] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. τεχνική ογκοµετρικής χηµικής ανάλυσης, που 
επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισµό των οξέων τα οποία περιέχονται µέσα σε 
διάλυµα. — οξυµετρικός, -ή, -ό [1812]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
acidimétrie (νόθο συνθ.)]. οξύµετρο (το) {οξυµέτρ-ου | -ων} συσκευή 
προσδιορισµού τής οξύτητας διαλυµάτων και υγρών τροφίµων, όπως λ.χ. τού 
λαδιού, τού γάλακτος, τού κρασιού κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. acidimètre (νόθο συνθ.)]. οξύµωρος, -η, -ο 
[µτγν.] 1. αυτός που εµπεριέχει λογική αντίφαση· (γενικότ.) παράλογος 2. 
ΡΗΤΟΡ. οξύµωρο (σχήµα) σχήµα λόγου, στο οποίο συνάπτονται έννοιες 
αντιφατικές µεταξύ τους, που εκφράζουν ωστόσο στο βάθος ένα λογικό νόηµα, 
π.χ. σπεύδε βραδέως. οξύνοια (η) {χωρ. πληθ.} η οξεία και γρήγορη αντίληψη 
ΣΥΝ. ευστροφία, ταχύνοια ΑΝΤ. αµβλύνοια, βραδύνοια. οξύνους, -ους, -ουν 
[µτγν.] {οξύν-οος (κ. -ου) | -οες (ουδ. -οα), -όων} αυτός που έχει οξεία και 
γρήγορη αντίληψη ΣΥΝ. εύστροφος, ταχύ-νους ΑΝΤ. αµβλύνους, βραδύνους. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. όξυνση (η) [1802] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. 
το να φθάνει µια κατάσταση σε κρίσιµο σηµείο, η επιδείνωση: ~ των µετεγχειρη-
τικών επιπλοκών || ~ των ενδοοικογενειακων | διακρατικών σχέσεων ΣΥΝ. 
χειροτέρευση, εκτράχυνση ΑΝΤ. άµβλυνση, εξοµάλυνση, ^τόνωση 2. η αύξηση 
τής έντασης (ενός κακού), η έξαψη (πάθους): ~ ρατσισµού | ξενοφοβίας ΑΝΤ. 
ύφεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. οξυντικός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να 
κάνει (κάτι) αιχµηρό 2. (µτφ.) αυτός που καθιστά (κάτι) οξύ ΣΥΝ. ακονιστικός 
3. (ειδικότ.) αυτός που επιτείνει την κρισιµότητα ή οδηγεί στην επιδείνωση 
καταστάσεων ΣΥΝ. επιτατικός, εκτραχυντικός. — οξυντιΚ-ά | -ώς επίρρ. οξύνω 
ρ. µετβ. {όξυ-να | -νθηκα, -µµένος} 1. κάνω (κάτι) οξύ ΣΥΝ. ακονίζω ΑΝΤ. 
λειαίνω 2. (µτφ.) βελτιώνω την αντιληπτική ικανότητα: ~ το µυαλό ΑΝΤ. 
αµβλύνω 3. οδηγώ (κάτι) σε κρίσιµο σηµείο ή επιδείνωση: οι εδαφικές 
διεκδικήσεις όξυναν τις σχέσεις των δύο χωρών || οξύνεται ο ανταγωνισµός των 
δύο εταιρειών ΑΝΤ. αµβλύνω 4. αυξάνω την ένταση: ~ τον πόνο || οξύνθηκαν 
τα πνεύµατα και επακολούθησε συµπλοκή 5. (µεσοπαθ. οξύνοµαι) ΓΛΩΣΣ. (για 
λέξη ή συλλαβή στο πολυτονικό σύστηµα) δέχοµαι οξεία ως τόνο: η βραχεία 
συλλαβή πάντα οξύνεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µεγέθυνση. [ΕΤΥΜ αρχ. < οξύς (βλ.λ.)]. 
οξυουρίαση (η) {.ης κ, -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η µόλυνση τού εντερικού 
σωλήνα από οξυούρους, που προκαλεί κοιλιακές ενοχλήσεις. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. oxyuriasis], οξυουρος (ο) [1856] 
{οξυούρ-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. καθένα από τα µικροσκοπικά λευκά σκουλήκια 
που µπορεί να µολύνουν το έντερο. [ΕΤΥΜ < οξυ- + -ουρος < ουρά, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oxyure]. θξυρρυγχος, -η, -ο 1. αυτός που έχει 
µυτερό ρύγχος 2. (ειδικότ.) εδώδιµο ψάρι µεγάλου µήκους, που ζει στον 
Εύξεινο Πόντο, στην Αζοφική Θάλασσα και σε ποταµούς κυρ. τής Ρωσίας, 
φέρει χαρακτηριστικά µακρύ ρύγχος και από τα αβγά του εξάγεται το µαύρο 
χαβιάρι. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < όξυ- + -ρρυγχος (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- εν συνθέσει) < 
ρύγχος], οξύς, -εία, -ύ {οξ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων οξύτ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. 
αυτός που απολήγει σε αιχµηρό άκρο: ~ εργαλείο | µαχαίρι ΣΥΝ. οξύληκτος, 
µυτερός, σουβλερός ΑΝΤ. αµβλύς 2. (για αιχµή ή κόψη και συνεκδ. για όργανα 
που φέρουν αιχµή ή κόψη) αυτός που κόβει ή τρυπά καλά: ~ άκρο | ακµή || 
σύµφωνα µε την ιατροδικαστική έκθεση, το θύµα χτυπήθηκε από ~ όργανο, το 
οποίο διαπέρασε την κοιλιακή του χώρα ΣΥΝ. µυτερός, κοφτερός ΑΝΤ. αµβλύς 
3. ΓΕΩΜ. (γωνία) τής οποίας το µέτρο είναι µικρότερο από 90° 4. (µτφ.) αυτός 
που εµφανίζεται ή γίνεται σε µη ήπια µορφή, που χαρακτηρίζεται από 
σφοδρότητα: ~ κριτική | απάντηση | συναγωνισµός | διένεξη | λογοµαχία | 
πρόβληµα | πυρετός ΣΥΝ. έντονος, δυνατός, ζωηρός, δριµύς 5. αυτός που χαρα-
κτηρίζεται από µεγάλη ισχύ και διεισδύει στο βάθος των πραγµάτων: διαθέτει ~ 
αντίληψη των γεγονότων 6. αυτός που γίνεται έντονα αντιληπτός, ο 
διαπεραστικός: ~ ήχος (ήχος που «τρυπά» το αφτί) || -βλέµµα 7. (για αισθήσεις 
και πνευµατικές λειτουργίες) αυτός που χαρακτηρίζεται από λεπτότητα, από 
µεγάλη αντιληπτική ικανότητα: ~ ακοή | όσφρηση | νους ΣΥΝ. δυνατός 8. ΙΑΤΡ. 
(ασθένεια) που εµφανίζεται ξαφνικά και εξελίσσεται ταχέως: ~ βρογχίτιδα · 9. 
ΧΗΜ. οξύ (το) βλ.λ. · 10. ΓΛΩΣΣ. οξεία (η) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *όκ-σ-ύς (µε παρέκταση -σ-), ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ak- 
«οξύς, αιχµηρός», για το οποίο βλ. λ. ακ-ρος]. οξύστοµος, -η, -ο [αρχ.] (για 
όργανα κοπής) αυτός που είναι πολύ αιχµηρός ή κοφτερός, που έχει οξύ στόµιο 
ΑΝΤ. αµβλύς, αµβλύστοµος. οξύτητα (η) [αρχ.] {οξυτήτων} 1. το να είναι κάτι 
αιχµηρό και κοφτερό: η ~ άκρου | κόψης σπαθιού | βέλους 2. (µτφ.) η ένταση, η 
δριµύτητα: η ~ τής διένεξης | τής διαµάχης | τής συνοµιλίας | τής κριτικής | των 
λόγων ΑΝΤ. ηπιότητα 3. (συνεκδ.) οποιαδήποτε πράξη είναι χαρακτηριστική 
οξυµµένης καταστάσεως, οξυµµένων παθών: οι δύο παρατάξεις καλούνται να 
αποφύγουν τις ~ και να διεξαγάγουν τον αγώνα τους πολιτισµένα 4. το να είναι 
µια ιδιότητα σε υψηλό βαθµό: η ~ τής σκέψης | τής όσφρησης | τής όρασης · 5. 
ΧΗΜ. η ύπαρξη οξέος σε υγρό: η ~ τού λαδιού. οξύτονος, -η, -ο [αρχ.] 1. 
ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που παίρνει οξεία στη λήγουσα, π.χ. σοφός, πηγή 2. ΜΕΤΡ. 
(στίχος) που τελειώνει σε λέξη τονι-ζόµενη στη λήγουσα. οξυφυλλος, -η, -ο 
[µτγν.] BOT. αυτός που έχει φύλλα, τα οποία απολήγουν σε µυτερά άκρα. 
οξόφωνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει διαπεραστική φωνή ΣΥΝ. διάτορος 2. 
ΜΟΥΣ. οξύφωνος (ο) ο τενόρος (πβ. λ. υψίφωνος). — οξυ-φωνία (η) [αρχ.]. 
Οξφόρδη (η) πόλη τής Αγγλίας στον Τάµεση, στην οποία βρίσκεται το πιο 
παλαιό, παγκοσµίως φηµισµένο αγγλικό πανεπιστήµιο. — οξ-φορδιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Oxford «πέρασµα βοδιών» (το οποίο υπήρχε 
πράγµατι στον Άνω Τάµεση) < οχ «βόδι» + ford «πέρασµα, διάβαση»]. όξω 
επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) έξω. 
Ο.Ο.Σ.Α. (ο) Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως. on κ. 
όπα επιφών. 1. λέγεται όταν κάνει κανείς µια σύντοµη και απότοµη κίνηση 2. 
σε λαϊκούς χορούς και διασκεδάσεις, εκφράζοντας ικανοποίηση, ψυχική 
ευφορία, κέφι 3. (επιτακτικά) ως προσταγή σε κάποιον να σταµατήσει (π.χ. σε 
οδηγό, όταν κινείται αργά κάνοντας µανούβρα) 4. εκφράζει έκπληξη: ~! Τι 'ναι 
πάλι αυτό; Επίσης (εµφατ.) όπαλα κ. οπαλάκια. 
[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ., πβ. τουρκ. hop!, αγγλ. hop! Οι τ. όπαλα, οπαλάκια 
παρουσιάζουν  εκφραστ.  παρέκταση  κατά  το  αντίστοιχο  τουρκ. hoppala]. 
ó.n. όπου παραπάνω- ως παραποµπή σε προηγούµενη σηµείωση. οπαδός (ο/η) 
1. αυτός που υποστηρίζει πρόσωπα, ιδέες, θεσµούς ή οµάδες σε πολιτικό, 
ιδεολογικό, κοινωνικό, θρησκευτικό ή άλλο επίπεδο: ~ πολιτικού κόµµατος | 
ποδοσφαιρικής οµάδας | τού νεοφιλελευθερισµού | φιλοσοφικών απόψεων | 
µετριοπαθέστερων λύσεων || ένθερµος | ενθουσιώδης | φανατικός | αµετανόητος 
~ ΣΥΝ. υποστηρικτής, υπέρµαχος, θιασώτης ΑΝΤ. αντιφρονών, αντίθετος, 
εχθρός 2. (κακόσ.) πρόσωπο που υποστηρίζει µε φανατισµό (κάποιον/κάτι), που 
το πάθος του υπερβαίνει τη λογική: άλλο φίλαθλος και άλλο ~· ο πρώτος 
χειροκροτεί τον αντίπαλο όταν είναι καλύτερος, ενώ ο δεύτερος είναι 
φανατισµένος, εµπαθής || όταν το επίπεδο τής πολιτικής αντιπαράθεσης είναι 
χαµηλό, το εκλογικό σώµα δεν αποτελείται από σκεπτόµενους πολίτες αλλ'από ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακόλουθος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όπηδός /οπαδός (δωρ.) < όπάζω 
«ακολουθώ, καταδιώκω» (υποχωρητ.) < *οπα «ακολουθία, συνέχεια» (τα 
παράγωγα εµφανίζουν επική ψίλωση), ετεροιωµ. βαθµ. θέµατος τού ρ. έποµαι 
(βλ.λ.). Το µακρό -α- τής λ. οπαδός οφείλεται µάλλον σε αναλογία προς το 
επίσης αρχ. όπάων «ακόλουθος, σύντροφος»]. οπαίο (το) 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. η οπή τής 
στέγης αρχαίων οικιών, από την οποία έµπαινε το φως και έβγαινε ο καπνός 2. 
οπή στο κλείστρο πυροβόλου όπλου, από την οποία µεταδίδεται η φωτιά στη 
γόµωση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. όπαϊον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. όπαϊος < αρχ. 
οπή (βλ.λ.) + -ιος, πβ. κ. αρχή - αρχαίος]. οπαλίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
αδιαφανές γυαλί ή κρύσταλλο   µε αποχρώσεις οπαλλίου, από το οποίο 
κατασκευάζονται διάφορα διακοσµητικά αντικείµενα · 2. λεπτοΰφαντο ύφασµα 
µε ιριδισµούς. [ΕΤΥΜ < γαλλ. opaline < λατ. opalus, βλ. λ. οπάλλιο]. οπάλλιο 
(το) {οπαλλί-ου | -ων} ορυκτό από πυριτικά οξέα, το οποίο χρησιµοποιείται 
στην κοσµηµατοποιία ως πολύτιµος λίθος ηµιδια-φανής ώς διαφανής, κυρ. λόγω 
τού γαλακτώδους µεταβαλλόµενου ιριδισµού του. 
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[ΕΤΥΜ < µτγν. όπάλλιος (ό) < σανσκρ. upalah «πέτρα», από όπου και το λατ. 
opalus (η ελλην. και η λατ. λ. φαίνεται να αποτελούν ανεξάρτητα παράλληλα 
δάνεια)]. 

οπαλλιοειδής, -ής, -ές {οπαλλιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
οπάλλιο στο χρώµα ή στους ιριδισµούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Ο.Π.Α.Π. (ο) Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου. 
on αρτ (η) {άκλ.} τεχνοτροπία που εφαρµόζεται κυρ. στη ζωγραφική και 

βασίζεται στη χρήση γραµµών ή γεωµετρικών σχηµάτων που δίνουν την 
αίσθηση τής κίνησης και τής προοπτικής. [ΕΤΥΜ < αγγλ. op art, 
συντετµηµένος τ. τού όρου optical art «οπτική τέχνη»]. 

Ο.Π.Ε. 1. (οι) Οικονοµικές και Πολιτικές Επιστήµες 2. (ο) Οργανισµός 
Προώθησης Εξαγωγών. 

ΟΠΕΚ | Ο.P.E.C, (ο) Οργανισµός Χωρών που εξάγουν πετρέλαιο (αγγλ. 
Organisation of Petrol Exporting Countries)· συχνά λέγεται και Οργανισµός 
Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών. 

όπερ (αρχαιοπρ.) αυτό ακριβώς· µόνο στις ΦΡ. (α) όπερ (σηµαίνει) δηλαδή (β) 
όπερ έδει δείξαι (όπερ έδει δεϊξαι, Ευκλείδ. 1, 4) αυτό που έπρεπε να 
αποδειχθεί, αποδείχθηκε (γ) όπερ και εγένετο (όπερ και έγένετο) πράγµα που 
(τελικώς) έγινε: είχε πολλάκις αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραιτηθεί, ~. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όπερ, ουδ. τής αναφορικής αντωνυµίας δσπερ - ήπερ ~ δπερ, η 
οποία έχει σχηµατιστεί µε την προσθήκη τού βεβαιωτ. µορίου -περ στην 
αναφορική αντωνυµία ό'ς - ή - δ (βλ. λ. όσος). Το µόριο -περ χρησιµοποιείται 
πάντοτε ως εγκλιτικό και προέρχεται πιθ. από την πρόθ. περί (βλ.λ.), 
συνδέεται δε µε το επίσης εγκλιτικό λατ. -per, πβ. nüper «προσφάτως», 
paulisper «λίγο, σύντοµα» κ.ά.]. 

όπερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. ιδιαίτερο µουσικό σκηνικό είδος που 
αναπτύχθηκε στην Ευρώπη από το τέλος τού 16ου αι. και µετά· στηρίχθηκε 
στο κοσµικού χαρακτήρα θέατρο, από τη µελοποίηση τού οποίου προκύπτει 
ένα αυθύπαρκτο µουσικό έργο (αντίθετα από ό,τι στην υπόκρουση τού 
θεατρικού έργου, όπου ο σκηνικός χαρακτήρας κυριαρχεί)· το κείµενο, 
γραµµένο συχνά σε στίχους από κάποιον ποιητή, ονοµάζεται λιµπρέτο (βλ.λ.), 
ενώ κύριος δηµιουργός της θεωρείται ο συνθέτης τής µουσικής· στην όπερα 
συνδυάζονται αυτόνοµα ορχηστρικά µέρη (εισαγωγές, ιντερµέτζα κλπ.), µέρη 
τραγουδισµένα, µε συνοδία ορχήστρας, από σολίστες (άριες, ντουέτα κ.λπ.) ή 
από την χορωδία (κόρα, χορωδιακά), µουσικά ή φωνητικά µέρη που χορεύο-
νται (µπαλλέτο), µέρη που απαγγέλλονται εµµελώς µε συνοδία τής ορχήστρας 
ή ενός οργάνου, λ.χ. τσέµπαλου (ρετσιτατίβα), και µέρη µη µελοποιηµένων 
διαλόγων ο Βάγκνερ αντιπαρέθεσε τον όρο «µουσικό δράµα» στον ιταλικό 
όρο «όπερα» θέλοντας να κρατήσει αποστάσεις από την ιταλική παράδοση 
τού είδους ΣΥΝ. µελόδραµα 2. (συνεκδ.) το θέατρο στο οποίο παίζονται έργα 
όπερας: την Κυριακή θα πάµε στην ~. — οπερατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. opera (από τη φρ. opera in musica «έργο σε µουσική») < λατ. 
opera «εργασία, έργο» < opus «έργο»]. 

οπερατέρ (ο) {άκλ.} ελλην. εικονολήπτης- ο τεχνικός τού κινηµατογράφου και 
τής τηλεόρασης, που είναι υπεύθυνος για τη λήψη των εικόνων ενός φιλµ. 
[ΕΤΥΜ; < γαλλ. opérateur < opérer < λατ. operar «εργάζοµαι, ασχολούµαι µε 
κάτι» < opera (βλ. κ. όπερα)}. 

οπερέτα (η) (δύσχρ. οπερέτων} 1. ανάλαφρη παραλλαγή τής όπερας, που 
αναπτύχθηκε ιδίως κατά τον 19ο και τον 20ό αι., βασισµένη σε κωµικό, κατά 
κανόνα, λιµπρέτο, µε ανάλαφρους χορούς και τραγούδια 2. (µειωτ.) µη 
σοβαρός, γελοίος" γεγονός µε φαινοµενικά µόνο σοβαρό χαρακτήρα: κράτος 
~ (πολύ γνωστός χαρακτηρισµός από τον στρατηγό Χατζηανέστη) || 
πραξικόπηµα ~ (που αποτυγχάνει παταγωδώς). — οπερετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ.. 
< ιταλ. operetta, υποκ. τού opera, βλ. κ. όπερα]. 

οπή (η) (λόγ.) 1. µικρό άνοιγµα ή κοίλη εσοχή στερεού σώµατος ΣΥΝ. τρύπα 2. 
ΑΣΤΡΟΝ. µαύρη | µελανή οπή η µαύρη τρύπα (βλ. λ. µαύρος). [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «όραση», < I.E. *okw- «βλέπω - µάτι» πβ. σανσκρ. îksate 
«βλέπει», âksi «µάτι», αρµ. akn, λατ. oc-ulus, γαλλ. œil, ισπ. ojo, γερµ. Auge, 
αγγλ. eye κ.ά. Οµόρρ. δµ-µα (< *δπ-µα), αύτ-όπ-της, δψις (< *δπ-σις), 
οφθαλµός (βλ.λ.), -ωπός (β' συνθ.), έν-ώπ-ιος κ.ά.]. 

όπιο (το) {οπίου | χωρ. πληθ.} 1. (α) ναρκωτική ουσία, που παράγεται από τους 
άγουρους καρπούς τής µήκωνος τής υπνοφόρου (αφιονιού) (β) ΙΣΤ. Πόλεµοι 
τού Οπίου δύο πόλεµοι στα µέσα τού 19ου αι. µεταξύ Κίνας και Μ. Βρετανίας 
(αργότερα και Γαλλίας), που οδήγησαν στον εξαναγκασµό τής πρώτης να 
επιτρέψει το εµπόριο οπίου στο έδαφος της και να παραχωρήσει εµπορικά 
προνόµια σε δυτικά κράτη 2. (µτφ.) µέσο που οδηγεί στην παθητικότητα και 
την αδράνεια: «η θρησκεία είναι το ~ τού λαού» (Κ. Μαρξ) || το ποδόσφαιρο έχει 
κατηγορηθεί ως το ~ των µαζών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
δπιον, υποκ. τού αρχ. οπός «χυµός» (κυρ. ο γαλακτώ-δης χυµός των φυτών), 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < *όπός (µε ιων. ψίλωση) < I.E. *sokw-os «χυµός», πβ. λιθ. 
sakal (πληθ.), αρχ. σλαβ. sokü, λατ. sûcus (> γαλλ. suc) κ.ά.]. οπιοµανής (ο/η) 
[1893] {οπιοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ο τοξικοµανής που είναι εξαρτηµένος από 
όπιο. — οπιοµανία (η) [1893]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
opiomane]. οπίοποτείο (το) (παλαιότ.) κατάστηµα στο οποίο οι πελάτες µπο-
ρούν να καπνίσουν όπιο. — οπιοποσία (η) [1886]. οπιούχος, -ος, -ο [1889] 
αυτός που περιέχει όπιο: ~ ουσία | παρασκεύασµα | διάλυµα. [ΕΤΥΜ. < όπιο + -
ούχος < έχω]. οπισθάνκωνα κ. (λαϊκότ.) πιστάγκωνα επίρρ.· µε τους αγκώνες 
δε- 

µένους πίσω στην πλάτη: τον έδεσαν ~ και τον φίµωσαν. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < όπισθ(ο)- + -άγκωνα < άγκών]. 

οπισθαρίθµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} σειρά προκαταρκτικών 
ενεργειών και επαληθεύσεων, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε κατάλογο και 
αριθµούνται προς τα πίσω ανά λεπτό και, στο τέλος, ανά δευτερόλεπτο, µέχρι 
το µηδέν, οπότε πυροδοτείται το σύστηµα για την εκτόξευση τού πυραύλου 
(πβ. αντίστροφη µέτρηση, λ. αντίστροφος). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
countdown]. 

οπισθέλκουσα (η) {οπισθελκουσών} ΜΗΧΑΝ. η δύναµη που αντιτίθεται στην 
κίνηση ενός σώµατος µέσα σε ρευστό και την οποία προσπαθούν να 
περιορίσουν οι αεροναυπηγοί, δίνοντας αεροδυναµικό σχήµα στις ιπτάµενες 
συσκευές. [ΕΤΥΜ. < οπισθ(ο)- + έλκουσα, µτχ. ενεστ. τού ρ. έλκω]. 

όπισθεν επίρρ. 1. (αρχαιοπρ.) στο πίσω µέρος, πίσω από: στην οδό Αλωπεκής 
18, ~ τού νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» ANT. έµπροσθεν 2. όπισθεν (η) ο 
µηχανισµός µηχανοκίνητου οχήµατος, µε τον οποίο πραγµατοποιείται η 
κίνηση του προς τα πίσω: βάζω την ~ 3. ΝΑΥΤ. όπισθεν! (ως παράγγελµα) 
για την κίνηση τού πλοίου προς τα πίσω, µε την πρύµνη ΣΥΝ. ανάποδα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όπι- (ετεροιωµ. βαθµ. τής πρόθ. επί, που 
µαρτυρείται στο µυκ. o-pi) + επίθηµα -θεν (βλ.λ.), ενώ το παρεµβαλλόµενο -
σ-οφείλεται σε αναλογία προς το αντώνυµο πρόσθεν]. 

οπίσθιος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται πίσω ΣΥΝ. πισινός ΑΝΤ µπροστινός 
2. οπίσθια (τα) τα νώτα, τα πισινά: µας γύρισε τα ~ || ξυ-λιά στα ~. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < όπισθεν]. 

οπισθο- κ. οπισθό- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι: 1. βρίσκεται πίσω, 
λ.χ. οπισθό-δροµος, οπισθ-αύλιο 2. κατευθύνεται προς τα πίσω, λ.χ. οπισθο-
χωρώ, οπισθό-πλους. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίρρ. όπισθεν (βλ.λ.)]. 

οπισθοβασία (η) {οπισθοβασιών} (κυρ. στους νευροπαθείς) το βάδισµα προς τα 
πίσω.  — οπισθοβατικός, -ή, -ό [µτγν.], οπισθοβατώ ρ. [1861] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. όπισθοβάτης < οπισθο- + -βάτης < βαίνω]. 

οπίσθόβουλος, -η, -ο [1887] (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που ενεργεί κρυφά, µε 
ύπουλη πρόθεση ΣΥΝ. υστερόβουλος, ύπουλος, πονηρός 2. (για ενέργειες) 
αυτός που ενέχει, που κρύβει υστερόβουλη πρόθεση.   — οπισθοβουλία (η) 
[1889]. [ΕΤΥΜ < οπισθο- + -βουλος < βουλή]. 

θπισθογεµής, -ής, -ές [1858] [οπισθογεµ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (όπλο) που γεµίζει 
από το πίσω µέρος ΑΝΤ εµπροσθογεµής. [ΕΤΥΜ < οπισθο- + -γεµής < γέµω, 
µετάφρ. δάνειο από γερµ. Hinterlader]. 

οπισθογράφηση (η) [1833] [-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. ιδιαίτερος 
τρόπος µεταβιβάσεως των αξιόγραφων εις διαταγήν, ο οποίος συνίσταται σε 
σηµείωση πάνω στον τίτλο και παράδοση του: -επιταγής. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. endossement]. 

θΠΐσθόγραφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι γραµµένος στην πίσω σελίδα 
πιστωτικού τίτλου. 

οΠισθοΥραφώ ρ. µετβ. [1840] {οπισθογραφείς... | οπισθογράφ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) παραχωρώ τίτλο ή δίνω εντολή εισπράξεως του 
υπογράφοντας στο πίσω µέρος τού εγγράφου κυριότητας. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. endosser]. 

οπισθογωνία (η) {οπισθογωνιών} (στην οδήγηση οχήµατος) η στροφή σε γωνία 
οδηγώντας µε την όπισθεν. [ΕΤΥΜ < όπισθ(εν) + γωνία]. 

οπισθόδοµος (ο) [αρχ.] [οπισθοδόµ-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΑΙΟΛ. το πίσω τµήµα τού 
σηκού των αρχαίων ελληνικών ναών σε αντιδιαστολή προς τον πρόδοµο. 

οπισθοδρόµηση (η) [1815] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η κίνηση προς τα 
πίσω 2. (µτφ.) η προσήλωση ή επιστροφή σε παλαιές και ξεπερασµένες 
αντιλήψεις και κοινωνικές πρακτικές ΣΥΝ. αναχρονισµός, καθυστέρηση ΑΝΤ 
πρόοδος, εκσυγχρονισµός 3. ΣΤΡΑΤ. η κίνηση τού σωλήνα τού πυροβόλου 
προς τα πίσω, η οποία οφείλεται στην πίεση των αερίων που παράγονται κατά 
την εκπυρσοκρότηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πισωγυρίζω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
rétrogradation). 

οπισθοδροµικός, -ή, -ό [1866] αυτός που είναι προσηλωµένος σε 
απαρχαιωµένες αντιλήψεις και συνήθειες: ~ αντιλήψεις | άνθρωποι ΣΥΝ. 
αναχρονιστικός ΑΝΤ. προοδευτικός, εκσυγχρονιστικός.   — οπι-
σθοδροµικότητα (η) [1874]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. rétrograde]. 

οπισθοδροµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {οπισθοδροµείς..., µτχ. οπισθοδρο-µών, -ούσα, 
-ούν | οπισθοδρόµησα} 1. βαδίζω προς τα πίσω ΣΥΝ. οπισθοχωρώ, υποχωρώ, 
πισωδροµώ ΑΝΤ προχωρώ, προελαύνω 2. (µτφ.) ενεργώ αναχρονιστικά, 
βαδίζω αντίθετα προς την εξέλιξη και την πρόοδο τής εποχής µου: η 
οπισθοδροµούσα πολιτική τής νέας κυβέρνησης προκαλεί έντονες αντιδράσεις 
ΑΝΤ προοδεύω, εκσυγχρονίζοµαι. — οπισθοδρόµηση (η) [1815]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πισωγυρίζω. 

οπισθοπρόσθιος, -α, -ο ΙΑΤΡ. τρόπος λήψεως ακτινογραφίας θώρακος από την 
πρόσθια και οπίσθια πλευρά. 

οπισθοφύλακας (ο) [αρχ.] {οπισθοφυλάκων} "Ι.ΣΤΡΑΤ. ο στρατιώτης που 
προστατεύει τα νώτα προπορευόµενης στρατιωτικής φάλαγγας 2. ΑΘΛ. ο 
ποδοσφαιριστής που παίζει ρόλο αµυντικού παίκτη µπροστά από το τέρµα τής 
οµάδας του ΣΥΝ. µπακ. 

οπισθοφυλακή (η) [1856] ΣΤΡΑΤ. το στρατιωτικό τµήµα που ακολουθεί 
προπορευόµενη στρατιωτική φάλαγγα και έχει ως αποστολή να 
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προστατεύσει τα νώτα της από αιφνιδιαστική επίθεση τού εχθρού. 
οπισθόφυλλο (το) (οπισθοφύλλ-ου | -ων} η οπίσθια εξωτερική σελίδα 
τού εξωφύλλου ενός εντύπου. οπισθόχωµα (το) {οπισθοχώµ-ατος | -
ατα, -άτων) ΣΤΡΑΤ. το χώµα που προέρχεται από τη διάνοιξη 
χαρακωµάτων και συγκεντρώνεται στο πίσω µέρος τους, για να 
προστατευθούν οι στρατιώτες από τα εχθρικά πυρά που τους 
προσβάλλουν από τα νώτα. οπισθοχώρηση (η) [1840] {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} 1. ΣΤΡΑΤ. η αναστροφή προς τα πίσω τής πορείας 
στρατιωτικής µονάδας λόγω πιέσεως ή επικρατήσεως τής εχθρικής 
δύναµης ΣΥΝ. υποχώρηση ANT. προέλαση 2. (µτφ.) η υποχωρητική 
πορεία σε σχέση µε τον στόχο που είχε αρχικώς τεθεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πισωγυρίζω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. retrogression]. 
οπισθοχωρητικος, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε πορεία προς 
τα πίσω 2. ΓΛΩΣΣ. οπισθοχωρητική αφοµοίωση η προληπτική 
αφοµοίωση (βλ. λ. προληπτικός) ΑΝΤ. προχωρητική αφοµοίωση. 
οπισθοχωρώ ρ. αµετβ. [1812] {οπισθοχωρείς... | οπισθοχώρησα} 1. κι-
νούµαι, βαδίζω προς τα πίσω: µπροστά στο αποτρόπαιο θέαµα οπι-
σθοχώρησε µε φρίκη 2. ΣΤΡΑΤ. εκτελώ οπισθοχώρηση ANT. προελαύνω 3. 
(µτφ.) υποχωρώ σε σχέση µε στόχο που είχα αρχικώς θέσει.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω. οπίσω επίρρ. → πίσω 
οπιώδης, -ης, -ες [1841] (οπιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που πε-
ριέχει όπιο: ~ φάρµακο. Ο.Π.Λ.Α. (η) Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών 
Αγωνιστών οργάνωση που συγκροτήθηκε το 1944 από ανεξάρτητα 
ένοπλα τµήµατα πολιτών προερχόµενα από το Κ.Κ.Ε. και τον εφεδρικό 
Ε.Λ.Α.Σ. (των πόλεων). οπλαρχηγός (ο) [1825] αρχηγός ένοπλης 
οµάδας, η οποία δεν ανήκει σε τακτικό στρατό (κυρ. προκειµένου για 
την Επανάσταση τού 1821) ΣΥΝ. καπετάνιος. οπλασκία (η) [1833] 
{χωρ. πληθ.} ΣΤΡΑΤ. η συστηµατική εκπαίδευση των ανδρών των 
Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας στους τρόπους 
χειρισµού φορητός όπλων (πιστολιών, τουφεκιών, οπλοπολυβόλων 
κ.λπ.). [ΕΤΥΜ < οπλ(ο)- + -ασκία < ασκώ). οπλή (η) 1. ΖΩΟΛ. η 
κεράτινη απόφυση µονώνυχων ζώων, η οποία καλύπτει τα άκρα των 
δακτύλων τους: ~ αλόγου ΣΥΝ. (λαϊκ.) νύχι 2. (συνεκδ.) προστατευτικό 
κάλυµµα, µε το οποίο περιβάλλεται το πληγωµένο νύχι αλόγου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ- οπλή, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. δπλον, αν θεω-
ρηθεί η οπλή εφόδιο ή εξοπλισµός των πελµάτων των ζώων. Κατ' άλ-
λη άποψη, οπλή < απλή (ενν. χηλή), επειδή το άλογο έχει µόνο µία 
οπλή (αξίζει να ληφθεί υπ' όψιν ότι η λ. αρχικώς αναφερόταν µόνο 
στα άλογα και µεθοµηρικώς επεκτάθηκε σε άλλα ζώα). Ωστόσο, η 
υπόθεση αυτή δεν εξηγεί ικανοποιητικά το αρχικό ό- (αντί τού ά-), το 
οποίο θεωρείται σπάνια αντιπροσώπευση τού I.E. *sm-]. οπληφόρο 
(το) ΖΩΟΛ. κάθε τετράποδο χορτοφάγο θηλαστικό που φέρει οπλές. 
[ΕΤΥΜ < οπλή + -φόρο < φέρω}. οπλίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {όπλισ-α, -
τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. εφοδιάζω (µε όπλο/όπλα): οπλισµένος σαν 
αστακός (βλ. λ. αστακός) ΣΥΝ. εξοπλίζω, (λαϊκ.) αρµατώνω ΑΝΤ. 
αφοπλίζω 2. (µτφ.) (α) ενισχύω ψυχολογικά: τον όπλισε µε θάρρος 
ΣΥΝ. ενδυναµώνω, τονώνω, κραταιώ-νω (β) εξωθώ κάποιον να 
χρησιµοποιήσει όπλο (για την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος): το 
µίσος που διαιωνιζόταν ανάµεσα στις δύο οικογένειες όπλισε το χέρι 
τού νεαρού δολοφόνου οδηγώντας τον στο έγκληµα 3. ΣΤΡΑΤ. 
τοποθετώ φυσίγγιο στη θαλάµη (τουφεκιού) ή τραβώ τον µοχλό τού 
κλείστρου (αυτοµάτου όπλου), ώστε µε την πίεση τής σκανδάλης να 
εκπυρσοκροτήσει: ~ το όπλο || (κ. αµετβ.) οπλίστε, σκοπεύστε, πυρ! 4. 
ΦΩΤΟΓΡ. (~ µηχανή) τραβώ τον µοχλό (φωτογραφικής µηχανής), ώστε 
να γυρίσει το φιλµ στο επόµενο κάδρο και να είναι έτοιµος ο 
φωτοφράκτης να αποτυπώσει τη νέα φωτογραφία 5. ενισχύω µε 
σίδερο· (συνήθ. η µτχ. οπλισµένος, -η, -ο) αυτός που είναι ενισχυµένος 
µε σιδερένιο σκελετό, ώστε να είναι πιο ανθεκτικός: ~ σκυρόδεµα 
(µπετόν αρµέ) ΑΝΤ. άοπλος. — όπλιση (η) [αρχ.]. οπλικός, -ή, -ό 
[µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τα όπλα ή µε τον 
οπλισµό: σύγχρονα ~ συστήµατα || ~ πρόγραµµα | φορτίο. οπλισµός (ο) 
[αρχ.] 1. ο εφοδιασµός µε όπλα ΣΥΝ. εξοπλισµός 2. (πε-ριληπτ.) το 
σύνολο όπλων και πολεµοφοδίων: ελαφρύς | βαρύς | σύγχρονος ~ ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) αρµατωσιά 3. (µτφ.-περιληπτ.) το σύνολο των εφοδίων που 
διαθέτει (κάποιος), τα µέσα που χρησιµοποιεί για την επιτυχία: η 
πλούσια παιδεία που έλαβε του εξασφάλισε ισχυρό θεωρητικό ~ · 4. 
ΜΗΧΑΝ. το σύνολο των µεταλλικών εξαρτηµάτων µηχανής 5. ΗΛΕΚΤΡ. 
οπλισµός πυκνωτή καθένας από τους δύο µεταλλικούς αγωγούς τού 
πυκνωτή 6. ΤΕΧΝΟΛ. οπλισµός σκυροδέµατος ο σιδερένιος σκελετός 
που συγκρατεί το σκυρόδεµα · 7. ΜΟΥΣ. το σύνολο των συµβόλων 
(κλειδί, µέτρο, σηµεία αλλοιώσεως) που τίθενται στην αρχή τού 
µουσικού κειµένου. οπλιταγωγό (το) ΣΤΡΑΤ. πλοίο τού Πολεµικού 
Ναυτικού, που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά οπλιτών και τού 
φορητού οπλισµού τους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όπλιταγωγοί (νήες) < οπλίτης 
+ -αγωγός < άγω]. οπλίτης (ο) {οπλιτών} [αρχ.] ΣΤΡΑΤ. καθένας από 
τους υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις (εθελοντής ή µόνιµος) 
µέχρι και τον βαθµό τού αρχιλοχία. — οπλιτικός, -ή, -ό [αρχ.]. όπλο 
(το) 1. (α) οποιοδήποτε µέσο (όργανο ή µηχανή) χρησιµοποιείται στην 
άµυνα, στην επίθεση ή στο κυνήγι (β) (ειδικότ.) όργανο πυρός που 
χρησιµοποιείται στον πόλεµο: οι αστυνοµικοί έψαξαν τον ύποπτο, για 
να δουν αν είχε - επάνω του || φονικό | αµυντικό | επιθετικό | αγχέµαχο 
| πυροβόλο | φορητό | µικρού διαµετρήµατος | κυνηγετικό - || 
στρατηγικά | τακτικά | χηµικά | πυρηνικά | συµβατικά | βιολογι- 

κά ~ || όπλα µαζικής καταστροφής || βιοµηχανία | εµπόριο | λαθρε-
µπόριο όπλων || συνηθισµένα ~ κατά την αρχαιότητα ήταν το σπαθί, 
το δόρυ, το τόξο κ.ά. || ποτέ δεν θα στρέψουµε τα ~ εναντίον των 
αδελφών µας! ΦΡ. (α) καλώ στα όπλα δίνω το σύνθηµα για την έναρ-
ξη ένοπλου αγώνα, εξέγερσης: ~ τον λαό (β) καλούµαι υπό τα όπλα 
καλούµαι να υπηρετήσω τη στρατιωτική µου θητεία (γ) καταθέτω τα 
όπλα βλ. λ. καταθέτω (δ) ρίχνω τα όπλα (όπλα ρίπτειν, Ευριπ. Ήλεκτρα 
820) διακόπτω την πολεµική αναµέτρηση και τρέποµαι σε φυγή (ε) 
καταφεύγω στα όπλα επιλέγω την ένοπλη αναµέτρηση ως τρόπο 
επιλύσεως των διαφορών µου (στ) παίρνω τα όπλα (για λαούς, οµά-
δες) αρχίζω τον ένοπλο αγώνα, επαναστατώ (ζ) στα όπλα! στρατιωτι-
κό παράγγελµα συναγερµού (η) εφ' όπλου λόγχη! βλ. λ. λόγχη (θ) 
σκοπός των όπλων ο στρατιώτης που καλεί στα όπλα τη φρουρά σε 
περίπτωση συναγερµού (ι) για την τιµή των όπλων βλ. λ. τιµή (ια) 
έξυπνο όπλο βλ. λ. έξυπνος (ια) παρουσιάζω όπλα βλ. λ. παρουσιάζω 
(σηµ.2) · 2. ΣΤΡΑΤ. στοιχείο τού Στρατού Ξηράς τού οποίου κύρια 
αποστολή είναι η διεξαγωγή τής µάχης ή η άµεση συµµετοχή σε αυ-
τή- αυτά τα στοιχεία είναι: το Πεζικό, το Πυροβολικό, τα Τεθωρακι-
σµένα, το Μηχανικό και οι ∆ιαβιβάσεις (βλ. κ. λ. σώµα) 3. (µτφ.) ισχυ-
ρό µέσο για την επίτευξη ενός στόχου: δηµοσιεύοντας τις ηττοπαθείς 
απόψεις τους, δίνουν όπλα στους αντιπάλους || αυτό το επιχείρηµα 
είναι το ισχυρότερο ~ µας || µε ~ το θάρρος του | την αποφασιστικό-
τητα του || αποτελεσµατικό ~· ΦΡ. (µτφ.) δίνω όπλα στους εχθρούς 
µου δίνω στους εχθρούς µου επιχειρήµατα, που µπορούν να χρησι-
µοποιήσουν εναντίον µου. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. δπλον < θ. όπ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. επω «ασχολούµαι, 
φροντίζω κάτι» < I.E. *sep- «ασχολούµαι - τιµώ», πβ. σανσκρ. sâpati 
«φροντίζω, περιθάλπω», αβεστ. hap-ti «κρατώ στο χέρι», λατ. sepelio 
«θάβω», σανσκρ. saparyati «τιµώ» κ.ά. Οµόρρ. δί-οπος. Βλ. κ. οπλή. 
Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική: παίρνω τα όπλα 
(< prendre les armes), είµαι υπό τα όπλα (< être sous les armes), πα-
ρουσιάζω όπλα (< présenter les armes), δίνω όπλα στους εχθρούς (< 
fournir des armes aux ennemis), στα όπλα! (< aux armes!) κ.ά.]. 
οπλοβαστός (ο) ΣΤΡΑΤ. σύστηµα υποδοχών στις οποίες τοποθετούν οι 
στρατιώτες τα όπλα τους όρθια ανά δύο αντικριστά. [ΕΤΥΜ < όπλο- 
+ βαστώ}. οπλοβοµβίδα (η) ΣΤΡΑΤ. ελαφρό εκρηκτικό βλήµα που 
ρίχνεται από τουφέκι στο οποίο έχει προσαρµοστεί κατάλληλο 
εξάρτηµα ή από ειδικό εκτοξευτήρα. 
[ΕΤΥΜ < όπλο + -βοµβίδα, υποκορ. τού βόµβα, πβ. κ. χειρο-βοµβίδα]. 
οπλοδόκη (η) [1858] {χωρ. πληθ.} ΝΑΥΤ. ξύλινο κατασκεύασµα στους 
θαλάµους των ναυτών τού Πολεµικού Ναυτικού, στο οποίο τοποθε-
τούνται όρθια τα όπλα. [ΕΤΥΜ. < όπλο- + -δόκη < δέχοµαι]. 
οπλοθήκη (η) [µτγν.] {οπλοθηκών} 1. ο χώρος στον οποίο τοποθε-
τούνται και φυλάσσονται όπλα 2. η θήκη στην οποία τοποθετούνται 
τα τµήµατα λυµένου όπλου, ιδ. κυνηγετικού 3. η προθήκη στην οποία 
τοποθετούνται όπλα διακοσµητικά ή ιστορικής αξίας. οπλοκατοχή (η) 
η κατοχή όπλου: χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται 
η ~ || κατηγορείται για παράνοµη οπλοφορία, οπλοχρησία και ~. 
οπλοµαχητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την οπλο-
µαχία 2. οπλοµαχητική (η) η τέχνη τού χειρισµού των αγχέµαχων 
όπλων. οπλοµαχία (η) [αρχ.] {οπλοµαχιών} 1. ΣΤΡΑΤ. η χρήση των 
όπλων σε µάχη που γίνεται σώµα µε σώµα, εκ τού συστάδην 2. η 
εξάσκηση στην επιτυχηµένη χρήση αγχέµαχων όπλων. οπλοµάχος (ο) 
[αρχ.] 1. αυτός που πολεµάει µε αγχέµαχα όπλα 
2. αυτός που έχει ασκηθεί στην οπλοµαχία και τη διδάσκει. οπλοµαχώ 
ρ. αµετβ. [αρχ.] {οπλοµαχείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. µάχοµαι 
µε αγχέµαχα όπλα 2. εξασκούµαι στη χρήση αγχέµαχων όπλων. 
οπλονόµος (ο) [1858] ΣΤΡΑΤ. Ο υπαξιωµατικός τού Πολεµικού Ναυ-
τικού που είναι επιφορτισµένος µε τη διοίκηση των κατώτερων υπα-
ξιωµατικών ενός πλοίου, µε την τήρηση τού ηµερήσιου προγράµµα-
τος και τη συντήρηση των φορητών όπλων. οπλοποιείο (το) [µεσν.] το 
εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζονται 

ή επισκευάζονται όπλα. οπλοποιός (ο) [µτγν.] αυτός που 
κατασκευάζει όπλα, κυρ. φορητά 
(τουφέκια, περίστροφα κ.λπ.). — οπλοποιία (η) [µτγν.]. 
οπλοπολυβολητής (ο) ΣΤΡΑΤ. Ο χειριστής οπλοπολυβόλου. 
οπλοπολυβόλο (το) ΣΤΡΑΤ. αυτόµατο ή ηµιαυτόµατο ελαφρό φορη-
τό όπλο, που φέρεται στο χέρι και το χειρίζεται ένα µόνο άτοµο (σε 
αντιδιαστολή προς το πολυβόλο, το οποίο χειρίζονται δύο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -βόλος. οπλοπωλείο (το) [1812] το κατάστηµα στο οποίο 
πωλούνται όπλα. οπλοπώλης (ο) {οπλοπωλών} ιδιοκτήτης ή 
υπάλληλος οπλοπωλείου, 
αυτός που εµπορεύεται όπλα. οπλοστάσιο (το) [1831] {οπλοστασί-ου | 
-ων} 1.το σύνολο των διαθέσιµων όπλων ή οπλικών συστηµάτων 
(µιας χώρας, µιας συµµαχίας κ.λπ.): καταβάλλονται προσπάθειες για 
τη µείωση τού πυρηνικού ~ των υπερδυνάµεων 2. (µτφ.) το σύνολο των 
διαθέσιµων µέσων για την επίτευξη σκοπού: ~ επιχειρηµάτων σε 
διπλωµατικό επίπεδο- ΣΤΡΑΤ. 3. ο χώρος στρατιωτικής µονάδας, στον 
οποίο φυλάσσονται τα φορητά όπλα 4. η οπλοδόκη (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < όπλο + -στάσιο < -στάτης < αρχ. Γστηµι | Γ-στα-µαι]. 
οπλοιιργείο (το) [1840] εργαστήριο επισκευής ή συντήρησης κυρ. 
φορητών όπλων. θΠλουργός (ο) ΣΤΡΑΤ. στρατιωτικός που 
ειδικεύεται στην επισκευή διαφόρων τύπων όπλων. — οπλουργία (η) 
[µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χειρουργός. 
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[ΕΤΥΜ. < µτγν. όπλουργός < δπλον + -ουργός < έργον]. 
οπλοφορώ ρ. αµετβ. {οπλοφορείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} φέρω 

όπλο, είµαι οπλισµένος: οπλοφορούσε χωρίς τη σχετική άδεια || κατά 
τη σωµατική έρευνα διαπίστωσαν ότι οπλοφορούσε. — οπλοφορία (η) 
[µεσν.], οπλοφόρος, -ος, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρ .̂ οπλοφορώ (-έω) < 
οπλοφόρος < δπλον + -φόρος < φέρω]. 

οπλοχρησία (η) {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. η χρήση όπλου: παράνοµη ~. 
Ο.Π.Ο.∆.∆. (η) Οµοσπονδία Προσωπικού Οργανισµών ∆ηµοσίου ∆ι-

καίου. 
οπόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από όπου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οπόθεν < ό- (< θ. 

*yo-, τής αναφορικής αντων. ός - ή -δ, βλ. λ. δσος) + επίρρ. πόθεν]. 
οποθενδήποτε επίρρ. (αρχαιοπρ.) από οπουδήποτε: θα αποκρούσουµε 

την επίθεση, ~ κι αν προέλθει. [ΕΤΥΜ. < µτγν. οποθενδήποτε < οπόθεν 
+ δήποτε, βλ. κ. οπωσδήποτε]. 

οποθεραπεία (η) [1898] {οποθεραπειών} µέθοδος θεραπείας που 
χρησιµοποιεί όπους (σηµ. 1). — οποθεραπευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Opotherapie]. 

οποίος, -α, -ο αντων. 1. (µε άρθρο ως αναφορική) δηλώνει σε ποια 
λέξη τής προηγούµενης πρότασης αναφέρεται η δευτερεύουσα πρό-
ταση που εισάγει: δεν είναι σωστό να διαβάζεις γράµµα, το οποίο δεν 
απευθύνεται σε σένα || η τηλεόραση είναι ένα µέσο µε άπειρες 
δυνατότητες, το οποίο όµως µπορεί και να αποδειχθεί επικίνδυνο || το 
τηλεσκόπιο είναι ένα όργανο, µε το - βλέπουµε µακρινά αντικείµενα! || 
(κ. µε επανάληψη τής λέξης, στην οποία αναφέρεται) η κριτική µου 
απευθυνόταν µόνο στους υπευθύνους τού σκανδάλου και όχι στον κ. 
Αντωνίου' ο ~ κ. Αντωνίου είναι ένας εντιµότατος άνθρωπος 2. (χωρίς 
άρθρο, σε αναφωνήσεις) πόσο µεγάλος: ~ έκπληξη! || - αναισχυντία! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όποιος < ό- (< θ. *yo-, τής αναφορικής αντων. δς - ή -δ, 
βλ. λ. δσος) + αντων. ποίος. Η χρήση τής αντων. µαζί µε το άρθρο (ο 
οποίος κ.τ.ό.) είναι ήδη µεσν.]. 

όποιος, -οια, -οιο αντων. 1. αυτός που: ~ δεν ξέρει, να µη µιλάει! 2. για 
περιπτώσεις στις οποίες δεν ενδιαφέρει ή είναι άγνωστο ποιος ακρι-
βώς είναι αυτός για τον οποίο γίνεται λόγος: δεν κρατούµε σειρά προ-
τεραιότητας- εδώ είναι ~ προλάβει || εγώ δεν τα εξηγώ δεύτερη φορά' 
~ κατάλαβε, κατάλαβε! 3. (+κι αν) οποιοσδήποτε, όποιος τύχει να: ~ 
κι αν είναι υπεύθυνος, πρέπει να λογοδοτήσει· ΦΡ. (ως χαρακτηρι-
σµός) όποιος κι όποιος τυχαίος, άσηµος: αυτά δεν τα λέει ~, αλλά έ-
νας από τους σπουδαιότερους γιατρούς µας · 4. (µε άρθρο να προη-
γείται) έστω και αυτός- για κάτι που είναι συζητήσιµο αναφορικά µε 
το κατά πόσον όντως υπάρχει ή σε ποιον βαθµό υπάρχει: µε την ~ πεί-
ρα έχω µέχρι τώρα (µε αυτή τη λίγη πείρα που έχω), θα µπορούσα να 
πω ότι η επιλογή αυτή είναι εσφαλµένη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. όποιος < αρχ. ποίος, µε την προσθήκη τού ο- προθεµ., 
κατ' αναλογίαν προς άλλες αναφορικές και αοριστολογικές αντων. 
(πβ. ό-πως, ό-πότε, ό-πόσος κ.ά.)]. 

οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε, οποιοδήποτε αντων. {αιτ. εν. αρσ. οποι-
ονδήποτε} όποιος τυχόν, όποιος και αν, καθένας που: ~ τολµήσει να 
παραβεί τον νόµο, θα τιµωρηθεί ΣΥΝ. οιοσδήποτε. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
οποιοσδήποτε < όποιος + αοριστολ. µόριο δήποτε (< δή + ποτέ)]. 

οπορτουνισµός (ο) 1. ο τρόπος ενέργειας και συµπεριφοράς (ατόµων 
ή κοινωνικών οµάδων), που απορρέει από την επιδίωξη συµφε-
ροντολογικής εκµετάλλευσης των περιστάσεων και όχι από την 
εφαρµογή πάγιων γενικών αρχών και άξιων ΣΥΝ. καιροσκοπισµός 2. 
(ειδικότ.) η αξιοποίηση των εκάστοτε πολιτικών συγκυριών για µι-
κροκοµµατικά και ευκαιριακά πολιτικά οφέλη, η οποία αντίκειται 
στην ιδεολογική συνέπεια, την ηθική δεοντολογία και τη µόνιµη υπη-
ρέτηση των εθνικών συµφερόντων που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα 
πολιτικά κόµµατα και τους πολιτικούς 3. (στη µαρξιστική ορολογία) 
η πολιτική τάση που υποστηρίζει τη συµµόρφωση τής πολιτικής τα-
κτικής και των σκοπών τού σοσιαλιστικού κινήµατος στην αστική 
νοµιµότητα και κατά συνέπεια την εγκατάλειψη των επαναστατικών 
αρχών, µεθόδων και οραµάτων µε πρόσχηµα την προσαρµογή στις 
νέες συγκυρίες. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. opportunisme < opportun «πρόσφορος, 
ευνοϊκός» < λατ. opportünus < ob- + -portûnus < portus «λιµάνι», πιθ. 
από φρ. όπως opportünus tempus «κατάλληλος καιρός, που οδηγεί στο 
λιµάνι»]. 

οπορτουνιστής (ο), οπορτουνίστρια (η) {οπορτουνιστριών} ο 
καιροσκόπος. — οπορτουνιοτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. opportuniste. Βλ. κ. οπορτουνισµός]. 

οπός (ο) 1. το γαλακτώδες υγρό που εκρέει από φυτό ή καρπό ύστερα 
από εγκοπή ή χάραγµα του 2. το υγρό που σχηµατίζεται κατά την 
πέψη των τροφών. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. δπιον]. 

οποσάκις επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) όσες φορές, οσάκις. 
οπόσος, -η, -ον αντων. (λόγ.) 1. όσος 2. πόσο µεγάλος: ~ ενθουσια-

σµός κατείχε τα πλήθη! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όπόσος < ό- (< θ. *yo-, τής αναφ. αντων. δς - ή - δ, βλ. 
λ. δσος) + πόσος]. οπόσουµ (το) {άκλ.} µικρόσωµο µαρσιπποφόρο 
δενδρόβιο θηλαστικό τής Αµερικής, τα νεογνά τού οποίου, αφού 
εγκαταλείψουν τον µάρ-σιππο, παραµένουν 8-9 εβδοµάδες 
προσκολληµένα στη ράχη τής µητέρας τους. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. opossum < äpasüm (σε ινδιάν. γλώσσα τής Β. Αµερι-
κής), αρχική σηµ. «λευκός σκύλος»]. οπόταν σύνδ. (αρχαιοπρ.) κάθε 
φορά που, όταν συµβεί να (δηλώνει κάτι ξαφνικό): ήµασταν στον 
κήπο αγκαλιασµένοι, ~ νάσου η µαµµά της! 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. οπόταν < οπότε + αν]. οπότε σύνδ.· και τότε· εισάγει 
δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση: θα δεις τι προσφέρεται, - θα 
επιλέξεις. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οπότε < ό- (< θ. *yo-, τής αντων. δς - ή - δ, βλ. λ. όσος) + 
πότε)]. όποτε σύνδ. 1. όταν, τη στιγµή που: έλα να µε βρεις, ~ 
τελειώσεις τις δουλειές σου 2. όσες φορές, κάθε φορά που: ~ µε έβλεπε 
στενοχωρηµένο, µε παρηγορούσε. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. οπότε (βλ.λ.), µε αναβιβασµό τού τόνου κατά τον 
σύνδεσµο όταν]. οποτεδήποτε επίρρ. κ. σύνδ. 1. (ως επίρρ.) σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή: -Πότε µπορώ να σου τηλεφωνήσω; — 2. 
(ως σύνδ.) όποτε και αν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή: τηλεφώνησε 
µου ~ µπορείς. [ΕΤΥΜ. < όποτε + -δήποτε (< δή + ποτέ), πβ. κ. 
οπουδήποτε], 
όπου επίρρ. 1. ως αναφορικό (α) εισάγει δευτερεύουσα αναφορική 

πρόταση, το περιεχόµενο τής οποίας αφορά σε τόπο που δηλώνεται 
προηγουµένως: είναι η πόλη ~ µεγάλωσα- ΦΡ. όπου κι αν οπουδήπο-
τε, σε οποιονδήποτε τόπο: θα τον βρούµε ~ κρύφτηκε (β) εισάγει δευ-
τερεύουσα αναφορική πρόταση, η οποία λειτουργεί ως προσδιορι-
σµός τού τόπου· σε όποιο µέρος, εκεί που: τοποθέτησε το ~ το βρήκες! 
|| απ' ~ πέρασε, σκόρπισε την καταστροφή- ΦΡ. (α) όπου µε βγάλει η 
άκρη βλ. λ. άκρη (β) (αρχαιοπρ.) όπου δει (όπου δεϊ, Αισχύλ. Χοηφό-
ροι 582) όπου πρέπει 2. εισάγει δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, η 
οποία αναφέρεται σε χρόνο που δηλώθηκε προηγουµένως: πρόκειται 
για µια περίοδο ~ συνέβησαν φοβερά πράγµατα (κατά την οποία)· ΦΡ. 
(χρον.) όπου να 'ναι σε λίγο, σύντοµα: θα επιστρέψει ~ 3. (α) εισάγει 
δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, το περιεχόµενο τής οποίας αφορά 
σε κατάσταση ή περίπτωση που δηλώνεται προηγουµένως: πρόκειται 
για περιπτώσεις ~ δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι (β) εισάγει 
δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, η οποία λειτουργεί ως 
προσδιορισµός τής κατάστασης ή τής περίπτωσης στην οποία συµ-
βαίνει κάτι- σε όποια περίπτωση: ~ χ= ψ, χ+1 είναι µεγαλύτερο τού ψ 
• ΦΡ. όπου φύγει φύγει για βιαστική φυγή: µόλις τον είδε, ~. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. δπου < ό- (< θ. *yo-, τής αναφορικής αντων. δς - ή - δ, βλ. λ. 
δσος) + ερωτηµ. αντων. πού]. 

Ο.Π.Ο.Υ. (η) Οµοσπονδία Περιφερειακών Οικονοµικών Υπαλλήλων. 
οπουδήποτε επίρρ. (συχνά +κι αν) σε οποιοδήποτε σηµείο, σε κάθε 

πιθανό σηµείο· για να τονιστεί το απροσδιόριστο τού τόπου: µπο-
ρούµε να συναντηθούµε -, αρκεί να το ξέρω εγκαίρως || δεν υποχω-
ρούµε σε πιέσεις, απ' ~ κι αν προέρχονταν (ως αναφορικό επίρρ.): θα 
πάµε διακοπές ~ θελήσεις ΣΥΝ όπου κι αν. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οπουδήποτε < δπου + αοριστολ. µόριο δήποτε (< δή + 
ποτέ)]. 

-όπουλος κατάληξη επωνύµων πελοποννησιακής, κατά κανόνα, προ-
έλευσης: Πετρ-όπουλος, Παναγιωτακ-όπουλος, ∆ηµητρ-όπουλος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. καταγωγή. 
[ΕΤΥΜ µεσν. επίθηµα κυρίων ονοµάτων (πβ. µεσν. Θεοφιλό-πουλος, 
Ίατρό-πουλος, Στρατηγό-πουλος), που προέρχεται από το ουσ. 
ποϋλ(λ)ος < λατ. pullus «νεοσσός» (µε υποκοριστική σηµ., πβ. κ. -
άκης). Ορισµένα επώνυµα σε -(ό)πουλος προέρχονται από εξελληνι-
σµό (µερικό ή ολικό) επωνύµων σε -όγλου (βλ.λ.)]. 

όπους (το) {άκλ.} ελλην. έργο- ΜΟΥΣ. (συντοµ.: op., ακολουθεί αριθ-
µός) το συγκεκριµένο έργο συνθέτη σε αριθµηµένο χρονολογικό κα-
τάλογο των έργων του: η συµφωνία αριθ. 6 σε Φα Μείζονα, ~ 68 (Ποι-
µενική) τού Μπετόβεν. [ΕΤΥΜ. < λατ. opus, -eris «έργο» (βλ. κ. 
όπερα)]. 

Ο.Π.Π.Ε. (η) Οργάνωση Παλαιών Πολεµιστών Ελλάδος. 
Ο.Π.Σ.Ε. (η) Οµοσπονδία Προσφυγικών Σωµατείων Ελλάδος. 
οπτάνθρακας (ο) [1885] το κοκ (βλ.λ., σηµ. 2). 

[ΕΓΥΜ,< οπτός (βλ.λ.) + άνθρακας]. 
οπτασία (η) [οπτασιών} µη πραγµατική µορφή που βλέπει κανείς (µε 

τη φαντασία του, ευρισκόµενος σε έκσταση κ.λπ.) ΣΥΝ. όραµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < όπτάζοµαι «γίνοµαι ορατός» < όπτός «ορατός» < θ. όπ-
(βλ. λ. οπή)]. 

οπτασιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1896] (οπτασιάσ-τηκα, -µένος} (λόγ.-
σπάν.) έχω οπτικές παραισθήσεις, βλέπω οπτασίες ΣΥΝ. οραµατίζο-
µαι. — οπτασιασµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

οπτασιαστής (ο) [1887] πρόσωπο που βλέπει οπτασίες ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
αλαφροήσκιωτος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. visionnaire]. 

οπτήρας (ο) ΝΑΥΤ. ναύτης που εκτελεί σε πλοίο καθήκοντα σκοπού, 
εποπτεύοντας από το κατάρτι τον ορίζοντα και τη θάλασσα, ώστε να 
εντοπίζει εγκαίρως ενδεχόµενους κινδύνους. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όπτήρ, -ήρος < θ. όπ- (πβ. αρχ. δπ-ωπ-α, βλ. λ. όπή) + πα-
ραγ. επίθηµα -τήρ]. 

όπτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το ψήσιµο στη φωτιά 
2. η καµίνευση πήλινων αγγείων. [ΕΤΥΜ < αρχ. δπτησις < όπτώ (-
άω) «ψήνω» (βλ. λ. οπτός)]. 

οπτική (η) [αρχ.] 1. ΦΥΣ. ο κλάδος που µελετά τις ιδιότητες τού φω-
τός 2. ΙΑΤΡ. κλάδος τής φυσιολογίας, που ασχολείται µε τις λειτουρ-
γίες τής όρασης 3. (µτφ.) ο συγκεκριµένος τρόπος µε τον οποίο αντι-
µετωπίζει κανείς τα πράγµατα, η άποψη, θεωρία κ.λπ. µε την οποία 
αξιολογεί τις καταστάσεις: απ'αυτή την ~, η ερµηνεία τού έργου αλ-
λάζει ριζικά || ας δούµε το πρόβληµα από µια άλλη ~ || παρακολου-
θούµε τα γεγονότα µέσα από την - τού αφηγητή. 

οπτικοακουστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται ταυτοχρόνως µε την 
εικόνα και τον ήχο: - µέσα διδασκαλίας | υλικό | µηχάνηµα. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. audiovisual]. 

οπτικοµετρία κ. (εσφαλµ.) οπτοµετρία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το 
σύνολο των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό 
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των ικανοτήτων τού µατιού ή για τη διάγνωση οπτικών ανωµαλιών. Επίσης 
οπτικοµετρική. — οπτικοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. optometry]. οπτικόµετρο (το) {οπτικοµέτρ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. το όργανο που 
προσδιορίζει και καταµετρεί τις οπτικές ανωµαλίες, ώστε να επιλεγούν τα 
κατάλληλα γυαλιά (ή φακοί επαφής). [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
optometer]. οπτικοποιώ ρ. µετβ. {οπτικοποιείς... | οπτικοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} (συνήθ. κατά τη διδασκαλία) χρησιµοποιώ οπτικά µέσα, για να 
καταστήσω πιο κατανοητό ένα θέµα- συνήθ. η µτχ. οπτικοποιη-µένος, -η, -ο: ~ 
µάθηµα | παρουσίαση. — οπτικοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. visualise]. 
οπτικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την όραση: ~ σήµα | έλεγχος τού 
χώρου | νεύρο | αισθητήριο (το µάτι) (β) (µτφ.) οπτική γωνία ο συγκεκριµένος 
τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζει κανείς τα πράγµατα (γ) οπτική απάτη βλ. λ. 
απάτη (δ) οπτικός τηλέγραφος το σύστηµα µεταδόσεως και λήψεως µηνυµάτων, 
το οποίο βασίζεται σε κώδικα αποτελούµενο από φωτεινά σήµατα (ε) οπτική 
ίνα καθεµιά από τις γυάλινες ή πλαστικές ίνες που χρησιµοποιούνται συγκε-
ντρωµένες σε δέσµες ως αγωγοί ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, αποτελούνται 
από πυρήνα και περίβληµα και χρησιµοποιούνται για τη µεταβίβαση φωτός µε 
πολύ µικρή διαρροή κατεξοχήν στις τηλεπικοινωνίες και µεταξύ άλλων σε 
ιατρικά όργανα, µε τα οποία εξετάζονται εσωτερικές κοιλότητες τού σώµατος 
(λ.χ. στο ενδοσκόπιο) (στ) οπτική αναγνώριση χαρακτήρων πρόγραµµα που 
µετατρέπει τους ει-κονοποιηµένους χαρακτήρες, που έχουν ψηφιοποιηθεί από 
σαρωτή, σε καλΌνικούς χαρακτήρες που µπορεί να τους αναγνώσει και να τους 
επεξεργαστεί ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου (ζ) οπτικός δίσκος 
πληροφοριών το σιντιρόµ (CD-ROM) (βλ.λ.) (η) οπτικός δίσκος δίσκος στον 
οποίο η ανάγνωση και αντιγραφή των αρχείων γίνεται µε δέσµη φωτός (εν 
αντιθέσει µε τον µαγνητικό δίσκο, όπου γίνεται µε µαγνητικές κεφαλές) (θ) 
οπτικό ίνδαλµα η εικόνα που έχει κανείς για τον τρόπο µε τον οποίο γράφεται 
µια λέξη: συχνά οι ορθογραφικές απλουστεύσεις καταστρέφουν το ~ των λέξεων 
(ι) οπτική επαφή το να µπορεί κάποιος να βλέπει κάποιον/κάτι, το να βρίσκεται 
κάποιος/κάτι στο οπτικό του πεδίο: ο πιλότος δεν είχε ~ µε το εχθρικό 
αεροσκάφος || αποµακρύνθηκε πολύ και έχασα την ~ µαζί του (ια) οπτικό πεδίο 
βλ. λ. πεδίο (ιβ) ΓΛΩΣΣ. οπτικό δάνειο λεξικό δάνειο που εισέρχεται στην 
αποδέκτρια γλώσσα µέσω τού γραπτού λόγου, µε αποτέλεσµα να µην αποδίδει 
την προφορά τής ξένης λέξης, λ.χ. βου-λεβάρτο < γαλλ. boulevard, τού οποίου η 
προφορά είναι [bulvâr], πατίνι < γαλλ. patin, προφορά [paté] 2. οπτικός (ο/η) 
ειδικός που κατασκευάζει ή/και πουλά όργανα κατάλληλα για την προστασία ή 
την ενίσχυση τής όρασης (π.χ. µατογυάλια) 3. οπτική (η) βλ.λ. 4. οπτικό (το) 
εξάρτηµα φάρου ή προβολέα, που ανακλά τις φωτεινές ακτίνες προς ορισµένη 
διεύθυνση. — οπτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < οπτός «ορατός» (που 
µαρτυρείται ως µτγν.) < όπ- (πβ. αρχ. δπ-ωπ-α), βλ. λ. οπή. Οι σύγχρονοι 
τεχνολογικοί όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. οπτικός δίσκος (< αγγλ. optical 
disk), οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (< αγγλ. optical character recognition, 
OCR), οπτικό σήµα (< αγγλ. visual sign), οπτική ίνα (< αγγλ. optical fibre), 
καθώς και φρ. όπως οπτική απάτη (< γαλλ. illusion d'optique), οπτική γωνία (< 
γαλλ. angle optique), οπτικό πεδίο (< γαλλ. champ visuel)]. οπτιµισµός (ο) 1. 
ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που υποστηρίζει ότι ο κόσµος και όσα σχετίζονται µε αυτόν 
βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ANT. πεσιµισµός 2. ΨΥΧΟΛ. 
στάση ζωής που βασίζεται στην πίστη για καλή εξέλιξη των πραγµάτων ή 
πηγάζει από την τάση να βλέπει κανείς πάντοτε τη θετική πλευρά των 
πραγµάτων ΣΥΝ. αισιοδοξία ΑΝΤ. πεσιµισµός, απαισιοδοξία. — οπτιµιοτής (ο), 
οπτιµίστρια (η), οπτιµιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. optimisme < λατ. optimum, βλ. κ. όπτι-µουµ]. 
όπτιµουµ (το) {άκλ.} 1. το καλύτερο δυνατό 2. ΟΙΚΟΝ. όπτψουµ (σηµείο) το 
σηµείο ισορροπίας τής οικονοµίας, που εξασφαλίζει τη µέγιστη οικονοµική και 
κοινωνική ευηµερία. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. optimum, ουδ. τού επιθ. optimus «βέλτιστος, άριστος» 
(χρησιµοποιήθηκε ως υπερθ. τού επιθ. bonus «καλός»)]. οπτοµετρία (η) → 
οπτικοµετρία 
οπτοπλινθοδοµή (η) [1894] 1. το χτίσιµο µε πλίνθους 2. τοίχος χτισµένος από 
πλίνθους (τούβλα). οπτόπλινθος (η) [1883] {οπτοπλίνθ-ου | -ων, -ους} η 
πλίνθος (βλ.λ., 
σηµ. 1). οπτός, -ή, -ό (λόγ.) 1. ψηµένος 2. οπτή νη η τερακότα (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. 
αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *o-pkw-to, µε ό- προθεµ. και τη µηδε-νισµ. βαθµ. τού 
θ. *pekw- «χωνεύω-ψήνω» (> αρχ. πέσσω, βλ. λ. πέ-¥V)l οπωρα (η) {οπωρών} 
(αρχαιοπρ.) ο ωµός εδώδιµος καρπός δέντρου ΣΥΝ. φρούτο. Επίσης οπωρικό 
(το). — οπωρικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τέλος τού 
καλοκαιριού» (κυρ. από το τέλος Ιουλίου µέχρι τα µέσα Σεπτεµβρίου). Η λ. 
αποτελεί σύνθετο ουσ., τού οποίου το α' συνθ. είναι η πρόθ. όπι- (βλ. λ. 
όπισθεν). Ως προς το β' συνθ. (-ώρα), οι προσπάθειες αναγωγής στη λ. ώρα δεν 
ικανοποιούν λόγω δασύτητας. Επικρατέστερη φαίνεται η υπόθεση αµάρτυρου -
ώρα < *-ό[σ]αρα < *δ[σ]αρ «θέρος», που συνδ. µε αρχ. πρωσ. assanis 
«φθινόπωρο», ρωσ. óseni, γοτθ. asans «καλοκαίρι», αρχ. γερµ. aran κ.ά.]. 
οπωροκαλλιέργεια (η) {οπωροκαλλιεργειών} η καλλιέργεια οπωρών. 
οπωροκηπευτικά (τα) ΓΕΩΠ. η κάθε είδους φυτική παραγωγή (οπωροφόρα, 
κηπευτικά, ανθοκοµικά κ.λπ. φυτά) εκτός των φυτών ευρεί- 

ας καλλιέργειας (π.χ. σιτάρι)· φρούτα και λαχανικά.  — οπωροκη-πευτικός, -
ή, -ό. 

οττωροκοµία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΠ. κλάδος που ασχολείται µε την 
καλλιέργεια των οπωροφόρων δέντρων. [ΕΤΥΜ. < οπώρα + -κοµία (βλ.λ.)]. 

οπωρολαχανικά (τα) φρούτα και λαχανικά. 
οπωροπωλείο (το) [1871] κατάστηµα όπου πωλούνται φρούτα, λαχανικά και 

χορταρικά ΣΥΝ. µανάβικο. 
οπωροπώλης (ο) [µτγν.] {οπωροπωλών}, οπωροπώλισσα (η), 

{οπωροπωλισσών} ο ιδιοκτήτης οπωροπωλείου, ο µανάβης. 
οπωροσάκχαρο (το) [1887] {οπωροσακχάρ-ου | -ων) το σάκχαρο που περιέχουν 

πολλά φρούτα ΣΥΝ. (επιστηµ.) φρουκτόζη. 
οπωροφαγια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η διατροφή µε φρούτα ΣΥΝ. 

φρουτοφαγία. — οπωροφάγος, -ος, -ο. 
οπωροφόρος, -α, -ο (δέντρο) που παράγει φρούτα. [ΕΤΥΜ. 

µτγν. < όπωρο- (< όπώρα) + -φόρος < φέρω]. 
οπωρώνας (ο) έκταση µε οπωροφόρα δέντρα. 
όπως1 επίρρ. 1. (ως αναφορικό επίρρ.) µε τον τρόπο που- εισάγει δευτερεύουσα 

αναφορική πρόταση, που δηλώνει τρόπο: όλα ήρθαν ~ τα περίµενα || αυτή η 
λέξη γράφεται ~ ακούγεται (δεν παρουσιάζει ορθογραφικές δυσκολίες) || ~ τα 
βρήκα, έτσι τα άφησα· δεν πείραξα τίποτε· ΦΡ. (α) όπως κι αν/και να µε 
οποιονδήποτε τρόπο, ανεξαρτήτως τού πώς: ~ του µιλήσω, αγριεύει (β) όπως 
και να 'χει το πράγµα | όπως και να το κάνουµε σε κάθε περίπτωση, ούτως ή 
άλλως, πάντως: ~, εσύ δεν έπρεπε να του µιλήσεις έτσι (ακόµη και αν είχες 
δίκιο) (γ) όπως και να το πάρει κανείς από όποια πλευρά και αν το εξετάσει 
κανείς, αναµφισβήτητα (δ) όπως-όπως µε τρόπο τυχαίο, πρόχειρο, χωρίς 
ιδιαίτερη φροντίδα: βιαζόταν κι έκανε τη δουλειά ~ 2. (ειδικότ.) (α) εισάγει 
δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, που δηλώνει παραλληλισµό: οι Γερµανοί 
τρώνε πατάτες περίπου ~ εµείς τρώµε ψωµί (β) σύµφωνα µε όσα, από ό,τι: ~ 
καταλαβαίνεις, τα πράγµατα είναι δύσκολα || ~ ξέρω | πληροφορούµαι... 3. 
(γενικά) για τη δήλωση παραλληλισµού, παραβολής: είναι ψηλός - ο πατέρας 
του || σε χώρες ~ η Ελλάδα το κλίµα είναι θερµότερο 4. για την αναφορά 
παραδείγµατος (που δηλώνει αναλογία µε κάτι που αναφέρθηκε ήδη) ή για 
απαρίθµηση οµοειδών πραγµάτων, που διευκρινίζουν κάτι που αναφέρθηκε: 
χώρες ~ η Γερµανία, οι Η.Π.Α., η Ιαπωνία έχουν ισχυρή βιοµηχανία 5. για 
τόπο/σηµείο: -µπαίνεις στο δωµάτιο, θα το δεις µπροστά σου || το πρατήριο θα 
το βρεις ~ πας στα διακόσια µέτρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όπως < ό- (< θ. *yo-, τής 
αναφορικής αντων. ό'ς - ή - δ (βλ. λ. όσος) + ερωτηµατικό επίρρ. πώς]. 

όπως2 σύνδ. 1. (χρονικώς) ενώ, καθώς: ~ γύριζε απ' τη δουλειά του, συνάντησε 
έναν παλιό φίλο 2. (χαρακτηρισµός +όπως) επειδή: άρρωστος ~ ήµουν, δεν 
µπορούσα να βγω µέσα στη βροχή 3. (λόγ.) (µετά από προτροπή) εισάγει 
πρόταση που δηλώνει το αντικείµενο τής προτροπής: παρακαλείσθε ~ 
εκκενώσετε την αίθουσα ΣΥΝ. να. [ΕΤΥΜ. Βλ. προηγούµενο λ.]. 

οπωσδήποτε επίρρ. 1. µε οποιονδήποτε τρόπο, µε κάθε µέσο: πρέπει να βρούµε 
χρήµατα ~ ΣΥΝ. δίχως άλλο 2. ούτως ή άλλως, σε κάθε περίπτωση: δεν είναι 
άψογος, αλλά ~ είναι καλύτερος από τους άλλους ΣΥΝ. όπως και να έχει το 
πράγµα 3. για να εκφραστεί έντονη κατάφαση: -Θα συνεργαστείτε µαζί µου; —
■ δεν θα µπορούσα να σας αρνηθώ! ΣΥΝ. βέβαια, φυσικά, σίγουρα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. οπωσδήποτε < δπως + αοριστολογικό 
µόριο δήποτε (< δή + ποτέ)]. 

οπωσούν επίρρ. (αρχαιοπρ.) κατά κάποιον τρόπο, κάπως. [ΕΤΥΜ, < 
αρχ. όπωσοϋν < δπως + ούν (βλ.λ.)]. 

Οράγγης (ο) ποταµός τής Ν. Αφρικής που εκβάλλει στον Ατλαντικό Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Orange, ονοµασία που δόθηκε στον ποταµό το 
1777 από τον Ολλανδό εξερευνητή R.J. Gordon προς τιµήν τού οµώνυµου 
βασιλικού οίκου τής Ολλανδίας]. 

όραµα (το) {οράµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. οτιδήποτε βλέπει κανείς σε κατάσταση 
έκστασης: είδε σε ~ την Παναγία 2. η προσδοκία µιας ποθητής ιδανικής 
κατάστασης, που αναφέρεται στο απώτερο µέλλον: το ~ τής παγκόσµιας 
ειρήνης || πολιτικό | κοινωνικό ~. — οραµατι-κός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. δράµα < δρω (βλ.λ.). Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το αγγλ. 
vision]. 

όραµα - όνειρο. Οι δύο λέξεις διαφέρουν σηµασιολογικά. Στην κυ-
ριολεκτική του σηµασία το όνειρο προϋποθέτει την κατάσταση τού ύπνου, 
ενώ το όραµα την κατάσταση τής έκστασης. Επίσης το όνειρο είναι άχρονο 
ή αναφέρεται και στο παρελθόν, ενώ το όραµα αποκλειστικά στο µέλλον. 
Η µεταφορική χρήση τής λ. όραµα, ως απόδοση τού αγγλ. vision, εισήχθη 
στον πολιτικό λόγο τη δεκαετία τού 1980 από πολιτικούς τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

οραµατίζοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {οραµατίσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} ♦ 
1. (αµετβ.) βλέπω οράµατα ΣΥΝ. οπτασιάζοµαι ♦ 2. (µετβ.) επιθυµώ µε πάθος 
(ιδανική κατάσταση που ελπίζω να πραγµατοποιηθεί στο µέλλον): ~ έναν 
κόσµο απαλλαγµένο από το µίσος και την κακία ΣΥΝ. ονειρεύοµαι. — 
οραµατισµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

οραµατιστής (ο) [µτγν.], οραµατίστρια (η) {οραµατιστριών} πρόσωπο που 
ονειρεύεται ένα καλύτερο αύριο, που αγωνίζεται ολόψυχα γι'αυτό. 

οράριο (το) {οραρί-ου | -ων) ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό άµφιο των διακόνων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. όράριον< λατ. orarium < os, oris 
«στόµα», επειδή το έν- 
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δυµα αυτό συνήθιζαν αρχικώς να το θέτουν κάτω από το στόµα εκεί-νων που 
µεταλάµβαναν]. 

όραση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) µία από τις πέντε αισθήσεις, η οποία 
δίνει στον άνθρωπο και στα ζώα τη δυνατότητα να αντιλαµβάνονται τη µορφή 
των αντικειµένων, την εναλλαγή των κινήσεων και αποστάσεων, καθώς και τη 
διαφοροποίηση των χρωµάτων η ικανότητα να αντιλαµβάνεται κανείς κάτι µε 
τα µάτια του: βελτιωµένη | αµβλυµµένη | οξεία ~ || (καθηµ.) τα καρώτα κάνουν 
καλό στην ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. δρασις < ορώ (βλ.λ.)]. 

ορατόριο (το) {ορατορί-ου | -ων} ΜΟΥΣ. µελοποίηση δραµατικού κειµένου, 
κατά κανόνα θρησκευτικού περιεχοµένου, η οποία δεν προορίζεται για 
λειτουργική χρήση· είδος θρησκευτικής όπερας, η οποία κατά κανόνα 
παίζεται σε συναυλιακή µορφή, χωρίς σκηνικά και κοστούµια· χρησιµοποιεί 
τις δυνάµεις τής όπερας: χορωδία, σολίστες, ορχήστρα· στις απαρχές τού 
είδους, στον 16ο αι., παιζόταν στα προ-σευχητήρια (oratoria), µικρές αίθουσες 
προσευχής δίπλα στις ρωµαιοκαθολικές εκκλησίες. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. < µτγν. λατ. Oratorium, όπως ονοµάζονταν τον 16ο αι. οι 
µικρές αίθουσες προσευχής δίπλα στις ρωµαιοκαθολικές εκκλησίες, < λατ. 
oro «προσεύχοµαι»]. 

ορατός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να γίνει αντιληπτός µε την αίσθηση τής 
όρασης, που µπορεί κανείς να τον δει: το δηµαρχείο δεν είναι ~ από αυτό το 
σηµείο || (µτφ.) είναι ~ πλέον ο κίνδυνος µιας ένοπλης σύγκρουσης ΣΥΝ. 
θεατός, αντιληπτός ΑΝΤ. αόρατος, αθέατος. — ορα-τώς επίρρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ορατός < ορώ (βλ.λ.)]. 

ορατότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού ορατού (βλ.λ.) 2. ΜΕΤΕΩΡ. ο 
βαθµός διαφάνειας τού ατµοσφαιρικού αέρα: περιορισµένη | µειωµένη ~ λόγω 
οµίχλης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. visibilité]. 

όργανα κι (το) {χωρ. γεν.) 1. (υποκ.) το µικρό όργανο (βλ.λ.) 2. (ειδι-κότ.) το 
οργανέτο (βλ.λ.). 

οργανέτο (το) ΜΟΥΣ. λαϊκό µουσικό όργανο µε αυτόµατο µηχανισµό, η 
λατέρνα. 
[ΕΤΎ_Μ Αντιδάν., < ιταλ. organetto, υποκ. τού organo < λατ. Organum < 
αρχ. όργανον]. 

οργανίδιο (το) [1897] {οργανιδί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. σχηµατισµός των κυττάρων µε 
χαρακτηριστική δοµή, που επιτελεί ορισµένη λειτουργία (π.χ. ο πυρήνας, τα 
µιτοχόνδρια κ.ά.). 

οργανικισµός (ο) 1. ΦΙΛΟΣ, θεωρία που εξετάζει την κοινωνία ως βιολογικό 
οργανισµό, ο οποίος γεννιέται, αναπτύσσεται και ωριµάζει µε φυσικό τρόπο 2. 
ΙΑΤΡ. θεωρία που αποδίδει κάθε νόσο σε βλάβη τού αντίστοιχου οργάνου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. organicismi. 

οργανικός, -ή, -ό 1. ΙΑΤΡ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον οργανισµό: ~ 
διαταραχές | παθήσεις || το πρόβληµα σας δεν οφείλεται σε ~ αίτια, αλλά σε 
ψυχολογικά (β) αυτός που σχετίζεται µε κάποιο από τα όργανα τού σώµατος · 
2. ΒΙΟΛ. αυτός που προέρχεται από ζωντανό οργανισµό, ο ενόργανος: ~ ουσίες 
3. ΧΗΜ. (α) (ένωση) που περιέχει άνθρακα ΑΝΤ. ανόργανος (β) οργανική 
χηµεία βλ. λ. χηµεία 4. (µτφ.) (α) αυτός που αποτελεί µέλος συνόλου, που 
συνδέεται µε κάτι άλλο σε ένα σύνολο: ένα ~ κοµµάτι τής παράταξης µας 
δυσλειτουργεί || αποτελεί ~ τµήµα τής επιχείρησης || υπάρχει ~ σύνδεση µεταξύ 
στίχου και µουσικής στο έργο του ΣΥΝ. δοµικός, θεµελιακός (β) οργανικός 
νόµος αυτός που ρυθµίζει την οργάνωση µιας υπηρεσίας (γ) οργανική θέση η 
θέση υπαλλήλου που προβλέπεται από το ∆ηµόσιο ή από το καταστατικό 
εταιρείας, οργανισµού κλπ.: επειδή φέτος δεν θα καλυφθούν οι - στα σχολεία, 
θα προσληφθούν αναπληρωτές καθηγητές 5. (α) (ως ουσ.) ο (δηµόσιος) 
υπάλληλος που κατέχει οργανική θέση: η υπηρεσία διαθέτει τρεις οργανικούς 
και δύο αναπληρωτές (β) αυτός που σχετίζεται µε τους υπαλλήλους που 
κατέχουν οργανική θέση: αύξηση τής ~ δύναµης τού Λιµενικού Σώµατος 6. 
ΜΟΥΣ. (µουσική σύνθεση) γραµµένη µόνο για όργανα: θα ακούσουµε ένα 
παραδοσιακό ~ κοµµάτι || - σύνθεση | µελωδία. — οργανικ-ά | -ώς [αρχ.] 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < όργανον (βλ.λ.). Οι χηµ. και βιολ. όροι αποδίδουν το γαλλ. 
organique, ενώ στη σηµ. 6 αποδίδεται το γαλλ. instrumental]. 

οργανισµός (ο) [1799] 1. ΒΙΟΛ. κάθε ον που εµφανίζει τα χαρακτηριστικά τής 
ζωής (λ.χ. αναπνοή, διατροφή, αύξηση, αναπαραγωγή κ.ά.) και το οποίο 
µπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα στοιχεία (λ.χ. κύτταρα), που 
επιτελούν συγκεκριµένη λειτουργία και επιδρούν το ένα στο άλλο: 
µονοκύτταροι | πολυκύτταροι ~ || απλοί | πολύπλοκοι - || τα βακτήρια είναι οι 
απλούστεροι ~ 2. (ειδικότ.) το σύνολο των οργάνων τού ανθρώπινου σώµατος 
(που αλληλεπιδρούν για το φαινόµενο τής ζωής) και συνεκδ. η ποιότητα (η 
κράση) αυτού τού συνόλου: έχει γερό ~ || ο ~ του αντεπεξήλθε σε µια πολύ 
δύσκολη εγχείρηση || ασθενής | υγιής ~ 3. (µτφ.) κάθε σύνολο στοιχείων 
(µερών) που αλληλεπιδρούν και επιτελούν συγκεκριµένη λειτουργία: κατά µία 
κοινωνιολογική θεώρηση η ανθρώπινη κοινωνία είναι ένας ~ · 4. το σύνολο 
των κανόνων που ρυθµίζουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία 
ενός φορέα, µιας υπηρεσίας κ.λπ.: ~ δικαστηρίων 5. Οργανισµός (ο) (α) κάθε 
υπηρεσία που λειτουργεί µε βάση ορισµένο κανονισµό για την επιτέλεση ενός 
σκοπού: ~ Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) || ~ κοινωνικής ασφάλισης | 
συγκοινωνιών | τουρισµού (β) Μη Κυβερνητικός Οργανισµός (αγγλ. Non 
Governmental Organisation-N.G.Ò.) πολιτικός, θρησκευτικός, οικολογικός, 
ειρηνιστικός κ.λπ. οργανισµός που δεν δηµιουργείται από ένα κράτος αλλά 
από ιδιώτες µε σκοπό την υλοποίηση κοινών στόχων µέσω τής ενηµέρωσης 
και τής ευαισθητοποίησης των πολιτών, τής άσκησης πιέσεως προς την 
κυβέρνηση κ.λπ. 6. σύνολο προσώπων που συνερ- 

γάζονται για συγκεκριµένο σκοπό µε τη µορφή λ.χ. εταιρείας: εκπαιδευτικός ~ 
|| συγκροτώ έναν ~ για χρηµατιστηριακές δραστηριότητες 7. (διεθνής) 
οργανισµός µηχανισµός που έχει θεσµοθετηθεί από σύνολο κρατών, τα οποία 
συνεργάζονται για συγκεκριµένο σκοπό (οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, 
στρατιωτικό κ.ά.): Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) || Οργανισµός 
Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (Ο.ΠΕ.Κ.) || το NATO είναι ένας διεθνής ~. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. organisme]. 

οργανίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ο µουσικός που παίζει εκκλησιαστικό όργανο. 
Επίσης οργαγιατής (ο). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. organista < organo < αρχ. 
όργανον]. 

όργανο (το) {οργάν-ου | -ων} 1. καθένα από τα µέρη τού σώµατος, που έχει 
συγκεκριµένο σκοπό ή λειτουργία: η καρδιά, το συκώτι, οι πνεύµονες είναι 
όργανα τού ανθρώπινου σώµατος || τα γεννητικά | αναπνευστικά | πεπτικά ~ || 
µεταµόσχευση οργάνου || ζωτικό - || µερική | ολική αχρήστευση οργάνου || 
δωρητής οργάνου· ΦΡ. (α) εµπόριο οργάνων η (παράνοµη συνήθ.) διακίνηση 
οργάνων τού ανθρώπινου σώµατος, που προορίζονται για µεταµόσχευση: οι 
συχνές εξαφανίσεις παιδιών στον Τρίτο Κόσµο σχετίζονται µε το - για µεταµό-
σχευση (β) ανάλογα όργανα βλ. λ. ανάλογος 2. (ευφηµ.) το πέος (συχνά και οι 
όρχεις) 3. (α) κάθε εργαλείο ή αντικείµενο µε το οποίο εκτελούµε ένα έργο: ο 
χάρακας είναι γεωµετρικό ~ || το τηλεσκόπιο είναι ένα ~ για την παρατήρηση τού 
ουρανού || για τις µετρήσεις στη φυσική χρησιµοποιούνται - ακριβείας || 
ηλεκτρονικά ~ αναπαραγωγής ήχου || όργανα βασανιστηρίων (β) ΓΥΜΝΑΣΤ. 
κάθε αντικείµενο που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση γυµναστικών 
ασκήσεων 4. (µτφ.) κάθε πρόσωπο ή πράγµα που χρησιµοποιείται για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών (κάποιου): η εφηµερίδα αυτή υπήρξε επί δεκαετίες το 
επίσηµο ~ τού κόµµατος || (συχνά κακόσ.) χωρίς να το γνωρίζει, έγινε ~ για τα 
σχέδια των κακοποιών || οι δηµαγωγοί παραπλανούν τον λαό και τον 
µετατρέπουν σε άβουλο ~ τους 5. (ειδικότ.) σύνολο ανθρώπων (ή και 
µεµονωµένα πρόσωπα) που έχουν συγκεκριµένες αρµοδιότητες στο πλαίσιο 
ευρύτερου συνόλου (λ.χ. η κεντρική επιτροπή, το εκτελεστικό γραφείο ενός 
κόµµατος): οι απόψεις για την προεκλογική στρατηγική θα συζητηθούν πρώτα 
στα ~ τού κόµµατος || η πειθαρχική επιτροπή αποτελεί το αρµόδιο ~ για την 
επιβολή κυρώσεων || συλλογικό | κρατικό - || γνωστοποιήθηκε η σύνθεση τού 
ανώτατου οργάνου τού Οργανισµού || τα ~ τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης' ΦΡ. 
όργανο τής τάξεως ο αστυνοµικός 6. (αργκό) ο µη βαθµοφόρος αστυνόµος · 
7. αντικείµενο ειδικής κατασκευής, ώστε να παράγει µουσικούς ήχους· 
χρησιµοποιείται στην εκτέλεση µουσικών συνθέσεων 8. ΜΟΥΣ. (α) µουσικό 
όργανο, ειδική κατασκευή που παράγει µουσικούς ήχους (β) (ειδικότ.) το 
εκκλησιαστικό όργανο: φούγκες τού Μπαχ για ~. — (υποκ.) οργανάκι (το) 
βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όργανον < θ. όργ- (ετεροιωµ. βαθµ. θ. που απαντά στη λ. 
εργ-ον, βλ.λ.) + επίθηµα -ανον (πβ. ξό-ανον). Μέσω τού λατ. Organum η λ. 
πέρασε σε αρκετές γλώσσες, πβ. αγγλ. organ, γαλλ. organe, γερµ. Organ κ.ά.]. 

ΣΧ0ΛΙ0 Τα όργανα τού σώµατος από πλευράς γραµµατικής, κατα-
τάσσονται και στα τρία γένη. Πολλά όργανα είναι γένους αρσενικού, όπως 
ο οφθαλµός, ο κόγχος, ο εγκέφαλος, ο λάρυγγας, ο φάρυγγας, ο οισοφάγος, ο 
πνεύµονας, ο στόµαχος, ο σπλήνας, ο νεφρός, ο όρχις κ.ά. Άλλα όργανα 
είναι γένους θηλυκού, όπως η καρδιά, η ωοθήκη, η σάλπιγγα, η µήτρα, και 
άλλα γένους ουδετέρου, όπως το ήπαρ, το πάγκρεας, το έντερο κ.λπ. Συχνή 
είναι η διάσταση τού γένους ανάµεσα στην επίσηµη ιατρική ορολογία και 
την καθηµερινή γλώσσα, o σπλήνας, λ.χ., γίνεται η σπλήνα, ενώ ο νεφρός 
γίνεται το νεφρό. Άλλα όργανα εκφράζονται στην καθηµερινή γλώσσα µε 
διαφορετικές από τις λέξεις τής ορολογίας, λ.χ. το ήπαρ γίνεται συκώτι, που 
όµως είναι απολύτως αδόκιµο εάν χρησιµοποιηθεί στην ιατρική. 

οργανογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. κύρια φάση τής 
εµβρυογένεσης, κατά την οποία τα κύτταρα τού αναπτυσσόµενου εµβρύου 
µετατρέπονται σε πλήρη -δοµικώς και λειτουργικώς- όργανα. — 
οργανογενετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
organogenesis]. 

οργανογενής, -ής, -ές {οργανογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΟΡΥΚΤ. πέτρωµα που 
προέρχεται από απολιθώµατα ή υπολείµµατα οργανικών όντων, δηλ. ζώων και 
φυτών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
organogenous]. 

οργανογόνος, -ος, -ο ΧΗΜ. αυτός που παράγει οργανικές ενώσεις. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. organogen]. 

οργανόγραµµα (το) {οργανογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} γραφική παράσταση 
τής σύνθετης δοµής και λειτουργίας επιχείρησης, ιδρύµατος, οργανισµού 
κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. organogram (συνηθέστερος ο όρ. 
organisation chart)]. 

οργανοληπτικός, -ή, -ό [1892] ΧΗΜ. (για τις ιδιότητες των τροφίµων) αυτός 
που γίνεται αντιληπτός από τα αισθητήρια όργανα: -χαρακτηριστικά των 
τροφίµων είναι το χρώµα, η οσµή, η γεύση και η υφή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. organoleptique]. 

οργανολογία (η) [1844] {χωρ. πληθ.} ΜΟΥΣ. κλάδος τής µουσικής, που 
ασχολείται µε τη µελέτη των µουσικών οργάνων. — οργανολογίας,-ή,-ό 
[1861]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. organologie]. 

οργανοµεταλλικός, -ή, -ό ΧΗΜ. (χηµική ένωση) τα µόρια τής οποίας περιέχουν 
άτοµα άνθρακα απευθείας ενωµένα µε άτοµα µετάλ- 
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λων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. organometallic]. οργανοπαίκτης [1887] 
κ. (καθηµ.) οργανοπαίχτης (ο) {οργανοπαικτών} ο επαγγελµατίας µουσικός που 
παίζει συνήθ. λαϊκό µουσικό όργανο. — οργανοπαιξία (η). οργανοποιείο (το) 
[1889] εργαστήριο κατασκευής ή/και επισκευής 
µουσικών οργάνων. οργανοποιία (η) [µτγν.] 1. η τέχνη τής κατασκευής 
µουσικών οργάνων 2. βιοµηχανία παραγωγής και επισκευής µουσικών οργάνων. 
— οργανοποιός (ο/η) [µτγν.], οργανοποιητικός, -ή, -ό. οργαντίνα κ. οργκαντίνα 
(η) {χωρ. πληθ.} βαµβακερό ή µεταξωτό ύφασµα, λεπτό και διαφανές, συνήθ. 
κολαρισµένο στις άκρες, που χρησιµοποιείται για γυναικεία ρούχα και 
τραπεζοµάντηλα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. organdi, αβεβ. ετύµου, πιθ. < organsin «είδος 
µεταξωτού  υφάσµατος,  οργκάντσα»  <  αραβ.  ή  περσ.  Urganj   (σήµερα 
Urgench), όνοµα πόλης τού Ουζµπεκιστάν, γνωστής για την παραγωγή αυτού 
τού υφάσµατος]. οργανωµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει σαφώς καθορισµένη 
εσωτερική δοµή και στόχους: ~ εταιρεία | κράτος | στρατός | πανεπιστήµιο || 
έπεσε θύµα τού ~ εγκλήµατος || τα ~ οικονοµικά συµφέροντα εµποδίζουν το 
µεταρρυθµιστικό έργο 2. αυτός που γίνεται µε σύστηµα και τάξη, που έχει 
µελετηθεί λεπτοµερώς σε κάθε του στάδιο: ενεργεί βάσει ~ σχεδίου || ~ 
εκστρατεία | διαδηλώσεις || οι αντιδράσεις στην πολιτική αυτή εκδηλώθηκαν µε 
καλά ~ κινήσεις | ενέργειες ΑΝΤ. ανοργάνωτος 3. (ειδικότ. για πρόσ.) (α) αυτός 
που τον χαρακτηρίζει η προετοιµασία, η τάξη και η συστηµατικότητα: είναι ~ 
άνθρωπος, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη || ήρθε ~ στη συνέλευση µε όλα τα 
στοιχεία που θα χρειάζονταν (β) αυτός που έχει ενταχθεί σε οργάνωση (βλ.λ., 
σηµ. 4): είναι ~ στο Κ.Κ.Ε. || ~ οπαδός οµάδας ΑΝΤ. ανένταχτος. — ορ-
Υανωµένα επίρρ. οργανώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {οργάνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. 
καθορίζω τη διάταξη των µερών ενός όλου ή τον τρόπο ενεργειών των µελών 
ενός συνόλου, ώστε να λειτουργεί κανονικά και αποδοτικά: ~ το αρχείο | το 
πρόγραµµα | τα δεδοµένα σε καρτέλες | τις δραστηριότητες κάποιου | τη διοίκηση 
τής εταιρείας || ~ µια οµάδα εργαζοµένων 2. σχεδιάζω και θέτω σε λειτουργία 
(δραστηριότητες, θεσµό, οργανισµό(: ~ επιχείρηση | εκδήλωση | συζήτηση | 
συναυλία | ανθρωπιστική σταυροφορία | συνωµοσία 3. (µεσοπαθ. οργανώνοµαι) 
(για πρόσ.) (α) εντάσσοµαι σε οµάδα ανθρώπων, που τους συνδέουν κοινές 
αρχές και επιδιώξεις, γίνοµαι µέλος µιας οργάνωσης: ~ στη νεολαία τού 
κόµµατος | στο σωµατείο (β) θέτω πρόγραµµα (στις δραστηριότητες µου, σε 
συγκεκριµένη εργασία µου, στη ζωή µου): πρέπει να οργανωθώ λίγο, γιατί 
αλλιώς δεν θα τα βγάλω πέρα µε όλα αυτά που έχω αναλάβει. οργάνωση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να σχεδιάζει και να θέτει κανείς 
(κάτι) σε λειτουργία: αναλαµβάνω την ~ εράνου ΣΥΝ. διοργάνωση 2. η 
αρµονική συγκρότηση µερών συνόλου, µε σκοπό την εύρυθµη και αποδοτική 
λειτουργία του: η ~ τής εταιρείας πάσχει | έχει κενά || άψογη ~||~ γραφείου 3. η 
ιδιότητα συνόλου να λειτουργεί µε τρόπο που χαρακτηρίζεται από την παραπάνω 
συγκρότηση: µια εταιρεία µε υποδειγµατική ~ 4. η επισήµως συγκροτηµένη 
οµάδα ατόµων, που συνδέονται µε κοινές πεποιθήσεις και αγωνίζονται για την 
πραγµάτωση των ίδιων στόχων: ~ για την προστασία των δικαιωµάτων τού πολίτη 
| προστασίας τού καταναλωτή || εντάσσοµαι σε - || µέλος οργάνωσης || κοµµατική | 
παρεκκλη-σιαστική | παραστρατιωτική | τροµοκρατική | οικολογική | ειρηνιστική | 
κοινωνική ~. — οργανωσιακός, -ή, -ό. οργανώσιµος, -η, -ο [1849] αυτός που 
είναι δυνατόν να οργανωθεί. οργανωτής (ο) [1888], οργανώτρίΌ (η) [1892] 
{οργανωτριών} πρόσωπο υπεύθυνο για την οργάνωση ενός έργου, µιας 
εκδήλωσης κ.λπ. οργανωτικός, -ή, -ό [1884] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
οργάνωση: ~ προβλήµατα | πνεύµα | αλλαγή | σχήµα || «η Καβάλα και η Θεσ-
σαλονίκη λειτουργούσαν ως ~ κέντρα τής καπνοπαραγωγής στη Μακεδονία» 
(εφηµ.) || η ~ επιτροπή τού συνεδρίου | των αγώνων 2. (ειδικότ.) αυτός που είναι 
κατάλληλος ή ικανός να οργανώσει (κάτι): ~ νους | τύπος | προσωπικότητα || (ως 
ουσ.) η Γραµµατεία Οργανωτικού τού κόµµατος. — οργανωτικ-ά | -ώς επίρρ. 
οργασµός (ο) 1. ΙΑΤΡ. η κορύφωση τής σεξουαλικής διέγερσης και 
ικανοποίησης: φθάνω σε ~ 2. (µτφ.) η ανάπτυξη έντονης δραστηριότητας: 
οικοδοµικός ~3. (για τη φύση) η άνοιξη: «Άνοιξη'. Η νεότης τού χρόνου! Τι ~!» 
(Γρ. Ξενόπουλος). — οργασµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. οργώ (-άω) «έχω 
έντονη επιθυµία (κυρ. για συνουσία)» < οργή (βλ.λ.)]. °ΡΥή (η) (χωρ. πληθ.} η 
έντονη ψυχική κατάσταση που προκαλείται από αδικία, προσβολή ή γενικότ. 
κάτι που δυσαρεστεί και εκδηλώνεται µε επιθετική συµπεριφορά και επιθυµία 
για εκδίκηση, ο έντονος θυµός: στιγµή | ξέσπασµα οργής- ΦΡ. (α) οργή Θεού 
µεγάλες συµφορές και δοκιµασίες: ~ έπεσε σ' αυτό το σπίτι ΣΥΝ. θεοµηνία (β) 
φωνή λαού, οργή Θεού βλ. λ. φωνή (γ) δίνω τόπο στην οργή (δότε τόπον τή 
οργή, Κ.∆. Ρωµ. 12, 19) συγκρατώ τον θυµό µου (δ) να πάρει η οργή! έκφραση 
αγανάκτησης ή µεγάλου εκνευρισµού: ~! Τώρα βρήκε να µου χαλάσει το 
αυτοκίνητο! (ε) άι στην οργή! για την έκφραση αγανάκτησης, που µπορεί να 
στρέφεται σε συγκεκριµένο πρόσωπο ή πράγµα. Επίσης (λαϊκ.) άργητα [µεσν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµώνω. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «χαρακτήρας, έντονη 
ιδιοσυγκρασία», αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε σανσκρ. ürjä «τροφή, σθένος», 
πράγµα που οδηγεί σε I.E. *werg- | *worg- «φουσκώνω (από οργή, δύναµη)». Η 
ση-µασιολ. εξέλιξη «χαρακτήρας» → «θυµός» µαρτυρείται επίσης στο αρχ. ιρλ. 
fere «θυµός». Λιγότερο πιθ. η άποψη ότι οργή < *όρ(ο)γά (µε συγκοπή) < όρέγω 
«απλώνω» - «επιθυµώ έντονα». Η λ. οργή (η οποία 

δεν εµφανίζεται στον Όµηρο) αναφέρεται κυρ. στην εκδήλωση τής 
αγανάκτησης µε βίαιη συµπεριφορά, η οποία όµως δεν περιλαµβάνει και τη 
µνησικακία (όπως η λ. χόλος), καλύπτει δε στενότερο σηµα-σιολ. πεδίο από 
τη λ. θυµός (βλ.λ.)]. 

οργιά (η) → οργυια 
όργια (τα) → όργιο 
οργιάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {οργίασα} 1. (κυριολ.) συµµετέχω σε όργια (βλ.λ.) 2. 

(συνήθ. µτφ.) χαρακτηρίζοµαι από µεγάλη ένταση, από έξαρση των στοιχείων 
µου: οργιάζουν οι φήµες για πραξικόπηµα || κοντά στον ποταµό η βλάστηση 
οργιάζει || Η φαντασία σου οργιάζει! ∆εν έκανα τίποτε από αυτά που 
ισχυρίζεσαι! 3. ενεργώ µε τρόπο αυθαίρετο, ασύδοτο: τα µέλη παρακρατικών 
οργανώσεων οργιάζουν στο παρασκήνιο των εκλογών 4. κάνω απίστευτα, 
καταπληκτικά πράγµατα: οργίασε χθες ο επιθετικός τής Λίβερπουλ- έκανε ό,τι 
ήθελε τους αντιπάλους. — οργιαστής (ο) [µτγν.] (σηµ. 1). 

οργιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε όργια: ~ χορός | τελετή 2. 
(µτφ. για τη βλάστηση) πολύ πυκνός και ανεπτυγµένος (βλ.κ. λ. οργιώδης). — 
οργιαστικά επίρρ. 

οργίζω ρ. [αρχ.] {όργισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. προκαλώ την οργή 
και τον θυµό σε (κάποιον), εξαγριώνω ΣΥΝ. εξοργίζω, θυµώνω 2. (µεσοπαθ. 
οργίζοµαι) καταλαµβάνοµαι από θυµό και αγανάκτηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θυµώνω. 

οργίλος, -η, -ο 1. πολύ θυµωµένος, οργισµένος: ~ ύφος | δήλωση ΣΥΝ. 
εξοργισµένος 2. αυτός που οργίζεται εύκολα ΣΥΝ. ευέξαπτος, οξύθυµος. — 
οργίλως επίρρ. [αρχ.], οργιλότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < οργή + παραγ. 
επίθηµα -ίλος]. 

όργιο (το) {οργί-ου | -ων} 1. (συνήθ. στον πληθ.) κάθε ακόλαστη πράξη που 
οφείλεται σε αχαλίνωτα σαρκικά πάθη: ρωµαϊκά - || επιδίδοµαι σε ~ 2. 
(εκφραστ.) σειρά παράνοµων ή αθέµιτων πράξεων: ~ φηµών για καταστροφικό 
σεισµό || ~ προσλήψεων στο ∆ηµόσιο 3. (αργκό, ως χαρακτηρισµός προσώπου 
µε απαράδεκτη συµπεριφορά και νοοτροπία ή ανίκανου να χειριστεί σωστά 
κάτι): είναι ~ ο άνθρωπος-δεν µπορεί να κάνει τίποτα σωστά! · 4. όργια (τα) 
(στην αρχαιότητα) µυστηριακές τελετές προς τιµήν κάποιου θεού: διονυσιακά 
~. — οργιαστικός, -ή, -ό [αρχ.], οργιαστικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ·, αρχική 
σηµ. «µυστηριακές πράξεις (κυρ. προς τιµήν τού ∆ιονύσου και τής 
∆ήµητρας)», ετεροιωµ. βαθµ. θ. που απαντά στη λ. έργον (βλ.λ.), πιθ. µέσω 
αµάρτυρου ουσ. *Ροργά. Στην εξέλιξη προς τη σηµ. «ακόλαστες, ανήθικες 
πράξεις» συνέβαλε τόσο η παρετυµολ. σύνδεση µε τη λ. οργή (βλ. λ. 
οργασµός) όσο και η δυσµενής θεώρηση τού περιεχοµένου των µυστηριακών 
οργίων κατά τη χριστιανική εποχή]. 

οργιστικός, -ή, -ό [µεσν.] εξοργιστικός. 
οργιώδης, -ης, -ες [1887] {οργιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 

σχετίζεται µε όργια, οργιαστικός· ΦΡ. (µτφ.) οργιώδης | οργιαστική 
βλάστηση η υπερβολικά ανεπτυγµένη βλάστηση.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 

οργκαναιζερ (το) {άκλ.} 1. σηµειωµατάριο δερµατόδετο ή µε πλαστικό 
κάλυµµα, που ανοίγει σαν βιβλίο, διαθέτει ηµερολόγιο για να σηµειώνει 
κανείς τα καθηµερινά ραντεβού και τις υποχρεώσεις του, µικρή ατζέντα για 
τηλέφωνα και διευθύνσεις κ.λπ. (πβ. λ. ατζέντα) 2. ηλεκτρονική ατζέντα 
τσέπης. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. organiser < organise < organ (< αρχ. όργανον)]. 

οργουελικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Άγγλο συγγραφέα Τζωρτζ 
Όργουελ (1903-1950) 2. αυτός που περιγράφει το µέλλον τής ανθρωπότητος 
προβλέποντας συνθήκες ελευθερίας, κυβερνητικής παρεµβάσεως στην 
προσωπική ζωή των πολιτών κ.λπ. (όπως περιγράφονται στο βιβλίο τού Τζ. 
Όργουελ « 1984»). — οργουελικά επίρρ. 

οργυια (η) (σχολ. ορθ. οργιά) 1. µονάδα µήκους ίση µε την απόσταση των 
χεριών τεντωµένων στα πλάγια 2. ΝΑΥΤ. αγγλική µονάδα µήκους ίση µε δύο 
γιάρδες, δηλ. 1,83 µέτρα (χρησιµοποιείται κυρίως για τη µέτρηση τού βάθους 
τής θάλασσας). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. οργυια, πιθ. < *όρογυΐα (µε συγκοπή), παρακ. χωρίς 
αναδιπλασιασµό και χρονική αύξηση (µαρτυρείται άλλωστε το δευτερογενές 
αρχ. όρόγυια) < ρ. όρέγω «απλώνω, εκτείνω - επιθυµώ» (βλ. λ. ορέγοµαι). 
Κατ' άλλη άποψη, οργυια < *ώργυια (βραχυντικός νόµος τού Osthoff) < 
*ώρογυία (µε συγκοπή), µτχ. τού παρακ. ώρογα (ρ. όρέγω)]. 

οργώ ρ. αµετβ. {οργάς...· µόνο στον ενεστ.} (για πρόσ. κ. ζώα) βρίσκοµαι σε 
οργασµό. [ΕΤΥΜ < αρχ. οργώ (-άω) < οργή (βλ.λ.)]. 

όργωµα (το) [µεσν.] {οργώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.το σκάψιµο τής γης µε 
αλέτρι ή τρακτέρ 2. η εδαφική έκταση που έχει οργωθεί. Επίσης όργωση (η). 

οργώνω ρ. µετβ. {όργω-σα, -θηκα, -µένος} 1. σκάβω τη γη µε αλέτρι ή τρακτέρ 
ΣΥΝ. αροτριώ 2. (µτφ.) διασχίζω (έκταση, εκτεταµένη περιοχή) για ορισµένο 
σκοπό: η αστυνοµία έχει οργώσει όλο το νησί, ψάχνοντας για τον δολοφόνο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. οργώ (-άω) (µε µεταπλασµό κατά τα ρ. σε -ώνω), 
αρχική σηµ. «αρδεύοµαι» (πβ. οργάς «εύφορη γη, ποτισµένη, έτοιµη προς 
καλλιέργεια») < οργή (βλ.λ.). Για την άλλη σηµ. τού ρ. οργώ «έχω έντονη 
επιθυµία για συνουσία» βλ. λ. οργασµός]. 

οργωτής (ο) (διαλεκτ.-λόγ.) αυτός που οργώνει τη γη ΣΥΝ. ζευγολά-της., 
ορδή (η) [1875] άτακτο πλήθος πολεµιστών, που βιαιοπραγεί, λεηλατεί και 

καταστρέφει τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται: οι ~ τού Αττίλα | των 
Τατάρων | των βαρβάρων | των εχθρών ΣΥΝ. στίφος. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γαλλ. horde < ταταρ. (h)orda «στρατόπεδο», πβ. 



ορεβουάρ 1270 ορθογραφικός 
 

κ. τουρκ. ordu]. 
ορεβουάρ επιφ. εις το επανιδείν. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. au 

revoir «εις το επανιδείν»]. 
ορέγοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ορέχτηκα} (λαϊκ.) κατέχοµαι από έντονη επιθυµία για 

(κάτι), λαχταρώ: ~ πλούτη και τιµές | ένα ποτό ΣΥΝ. ποθώ, επιθυµώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρέγω «απλώνω, εκτείνω» (και µτφ. «επιθυµώ πολύ») < ό- 
προθεµ. + I.E. *reg- «διευθύνω, κατευθύνω, τεντώνω», πβ. σανσκρ. r-fi-jâti 
«εκτείνοµαι», λατ. rego «ευθύνω, κυβερνώ», rex «βασιλιάς», γαλλ. roi, droit 
«δικαίωµα, δίκαιο», ισπ. derecho (< λατ. de-rectus), γερµ. recht, αγγλ. right 
κ.ά. Οµόρρ. δργυια (βλ. λ. οργυιά). Παράγ. δρε-ξις (-η), όρεκτ-ικός κ.ά.]. 

ορειβασία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ανάβαση στα βουνά 2. (ειδι-κότ. ως 
άθληµα) ανάβαση σε βουνά µε κατάλληλο εξοπλισµό ή γενι-κότ. η διάβαση 
δύσβατων περιοχών, η πεζοπορία στη φύση ΣΥΝ. αλ-πινισµός. 

ορειβάτης (ο) {ορειβατών}, ορειβάτισσα (η) {ορειβατισσών} πρόσωπο που 
επιδίδεται στην ορειβασία ως άθληµα ΣΥΝ. αλπινιστής. — ορειβατώ ρ. {-
είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όρει- (< ορός) + -βάτης < βαίνω]. 

ορειβατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την ορειβασία και τους 
ορειβάτες: ~ σύλλογος | καταφύγιο | εξοπλισµός. 

ορεινός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τα όρη: ~ κλίµα | αέρας | µονοπάτι | 
πληθυσµός- ΦΡ. ορεινός όγκος µεγάλο βουνό ή σύνολο βουνών που 
καταλαµβάνουν µεγάλη έκταση: ο ~ τής Πεντέλης | τής Πάρνηθας ΣΥΝ. 
βουνήσιος 2. (για τόπο) γεµάτος βουνά: ~ χώρα 3. ορεινά (τα) οι περιοχές που 
έχουν πολλά βουνά: στα ~ τού νησιού το κλίµα είναι πιο ψυχρό 4. ΙΣΤ. Ορεινοί 
(οι) (γαλλ. Les Montagnards) οµάδα ριζοσπαστών βουλευτών, ot οποίοι στη 
γαλλική Συµβατική Συνέλευση µετά την Επανάσταση τού 1789 κατείχαν τα 
άνω έδρανα και ήταν αντίπαλοι των Γιρονδίνων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *όρεσ-νός (µε απλοποίηση τού συµφωνικού συµπλέγµατος -
σν- και αντέκταση) < δρος, δρους (< *δρεσ-ος)]. 

ορειχάλκινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από ορείχαλκο: 
~ άγαλµα ΣΥΝ. µπρούτζινος 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. ορειχάλκινη εποχή δεύτερη 
προϊστορική περίοδος τής εποχής των µετάλλων, που χαρακτηρίζεται από την 
ανακάλυψη και χρήση τού ορειχάλκου. 

ορείχαλκος (ο) {ορειχάλκου | χωρ. πληθ.} µεταλλικό κράµα χαλκού και 
ψευδαργύρου, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή αντικειµένων και στη 
διακοσµητική ΣΥΝ. µπρούντζος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όρει- (< δρος) + χαλκός]. 

ορειχαλκουργία (η) [1888] {χωρ. πληθ.} 1. η τεχνική τής κατεργασίας τού 
ορειχάλκου 2. η βιοµηχανία παραγωγής τού ορειχάλκου. 

ορειχαλκουργός (ο) [1840] τεχνίτης που κατεργάζεται τον ορείχαλκο και 
κατασκευάζει ορειχάλκινα αντικείµενα. [ΕΤΥΜ. < ορείχαλκος + -ουργός < 
έργο]. 

ορειχαλκωνω ρ. µετβ. {ορειχάλκω-σα, -θηκα, -µένος} επικαλύπτω (επιφάνεια) 
µε ορείχαλκο. — ορειχάλκωση (η). 

ορεκτικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) ορεχτικός 1. (για φαγητά ή ποτά) αυτός που λόγω 
τής γεύσης ή τής οσµής του διεγείρει την όρεξη για φαγητό: ~ µεζέδες | 
µυρωδιές' ΦΡ. ορεκτικό ποτό το απεριτίφ (βλ.λ.) 2. ορεκτικό (το) έδεσµα ή 
ποτό που καταναλώνεται προ τού κυρίως φαγητού για να ανοίξει την όρεξη: 
τους έβγαλα τζατζίκι για ~ ΣΥΝ. ορντέβρ, µεζές. [ΕΤΥΜ. αρχ. < όρεκτός < 
όρέγω (βλ. λ. ορέγοµαι)]. 

ορεξάτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει καλή και ευχάριστη διάθεση: πολύ ~ 
µάς ήρθες σήµερα ΣΥΝ κεφάτος, ευδιάθετος 2. αυτός που έχει έντονη διάθεση 
για κάτι: µας ήρθε ~ για καβγά. 

όρεξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} 1. η επιθυµία για φαγητό: µου ανοίγει 
| κόβεται η ~ (αποκτώ/χάνω την επιθυµία µου για φαγητό) ΑΝΤ. ανορεξία· ΦΡ. 
(α) (παροιµ.) τρώγοντας έρχεται | ανοίγει η όρεξη όσο περισσότερα αποκτά ή 
απολαµβάνει κανείς τόσο περισσότερα επιθυµεί (β) περί ορέξεως ουδείς 
λόγος για να δηλωθεί ότι οι προτιµήσεις ποικίλλουν από άτοµο σε άτοµο (γ) 
καλή όρεξη! (i) ως χαιρετισµός πριν από το γεύµα (ii) ευχετ. προς κάποιον 
που πρόκειται να φάει · 2. (κατ' επέκτ.) επιθυµία ή διάθεση για µια ενέργεια: 
τελευταίως δεν έχω ~ για δουλειά || έχεις ~ για καβγά; ΣΥΝ. κέφι, προθυµία- 
ΦΡ. (α) (επιτιµητικά) όρεξη έχεις; άφησε µε ήσυχο: Ήρθες να µου πεις τέτοια 
πράγµατα βραδιάτικα; ~; (β) άλλη όρεξη δεν είχα! δεν έχω καµία διάθεση 
να...: ~ να κάθοµαι τέτοια ώρα να ακούω αυτές τις ανοησίες! (γ) ανοίγω την 
όρεξη (κάποιου) βλ. λ. ανοίγω (δ) η όρεξη µου τραβάει (κάτι) επιθυµώ 
(κάτι): τι τραβάει η όρεξη σου; || να κάνεις ό,τι τραβάει η όρεξη σου 3. ορέξεις 
(οι) ενστικτώδεις επιθυµίες, συνήθ. σεξουαλικές: ικανοποιώ τις -µου. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. δρεξις < όρέγω (βλ. λ. ορέγοµαι). Ήδη µεσν. είναι οι φρ. έχω όρεξη 
να..., µου κάνει όρεξη να..., ενώ µετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. ανοίγω την 
όρεξη (< γαλλ. ouvrir l'appétit), καλή όρεξη! (< γαλλ. bon appétit!), περί 
ορέξεως ουδείς λόγος (< γαλλ. des goûts on ne parle pas) κ.ά.]. 

ορεογονια (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. 1. η διαδικασία σχηµατισµού των βουνών 2. 
ο κλάδος που µελετά τον τρόπο σχηµατισµού των βουνών. Επίσης 
ορεογένεση. 
[ΕΤΥΜ. < ορεο- (< όρος) + γονία < γόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
orogénie]. 

ορεογραφία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής γεωγραφίας, που µελετά τη 
µορφολογία των βουνών και τα αναπαριστά ανάγλυφα σε χάρτες. — 
ορεογραφικός, -ή, -ό [1854]. 
[ΕΤΥΜ, < ορεο- (< όρος) + -γραφία < γράφω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
orographie]. 

ορεοδοµή (η) 1. η µορφολογία των βουνών 2. η µορφολογία και η τε- 

κτονική διαµόρφωση µιας χώρας. 
[ΕΤΥΜ < ορεο- (< όρος) + δοµή]. 

ορεοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ανάγλυφη παράσταση σε χάρτη τής µορφολογίας 
τού εδάφους µε καµπύλες, σκιάσεις και χρώµατα. [ΕΤΥΜ < ορεο- (< όρος) + -
µετρία < µέτρο, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orometry]. 

ορεσίβιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που κατοικεί στα βουνά, σε ορεινές περιοχές: οι - 
(κάτοικοι) τής Πίνδου ΣΥΝ. ορεινός, βουνήσιος ΑΝΤ πεδινός, καµπήσιος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < όρεσι- (δοτ. πληθ. τού ουσ. δρος) + βίος]. 

ορεσιπάθεια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αδιαθεσία που παρατηρείται σε ορισµένα 
άτοµα κατά την ανάβαση τους σε µεγάλα υψόµετρα λόγω τού µειωµένου 
οξυγόνου στον ατµοσφαιρικό αέρα. [ΕΤΥΜ < ορεσι- (δοτ. πληθ. τού αρχ. ουσ. 
δρος) + -πάθεια < παθής < πάσχω, πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον, ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. orésipathie]. 

Ορεστειακά (τα) τα αιµατηρά επεισόδια που σηµειώθηκαν στην Αθήνα το 
1903 µε αφορµή τη µετάφραση τής Ορέστειας τού Αισχύλου από τον Γ. 
Σωτηριάδη (από την αρχαία σε απλούστερη γλώσσα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ευαγγελικός. 

Ορέστης (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. ο γυιος τού Αγαµέµνονα και τής Κλυταιµνήστρας, την 
οποία σκότωσε εκδικούµενος τον φόνο τού πατέρα του 
2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. (ήδη µυκ. O-re-ta) «ορεινός, κάτοικος των βου 
νών» < δρος, δρους (< *δρεσ-ος)]. 

Ορεστιάδα1 (η) ακριτική πόλη τής Θράκης στον νοµό Έβρου. [ΕΤΥΜ < αρχ· 
Όρεστιάς, -άδος, επειδή, σύµφωνα µε τη µυθολογία, ο Ορέστης, αφού σκότωσε 
τη µητέρα του, ταξίδεψε στη Θράκη κατα-διωκόµενος από τις Ερινύες και 
ίδρυσε την οµώνυµη πόλη]. 

Ορεστιάδα2 (η) η λίµνη τής Καστοριάς (βλ. λ. Καστοριά, σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. Από 
αρχ. λαό (Όρέσται, µε µυθική καταγωγή από τον Ορέστη, υιό τού 
Αγαµέµνονα), ο οποίος κατοικούσε κοντά στον ποταµό Αώο. Σε αυτόν τον λαό 
οφείλει την ονοµασία του και το "Αργός Όρεστι-κόν, πόλη τού νοµού 
Καστοριάς]. 

ορεχτικός, -ή, -ό → ορεκτικός 
ορθά επίρρ. [µεσν.] σωστά, κατάλληλα για την περίσταση: ~ µιλάς ΣΥΝ. 

σωστά ΑΝΤ. εσφαλµένα- ΦΡ. ορθά-κοφτά ξεκάθαρα και απόλυτα, χωρίς 
επιφυλάξεις και χωρίς να αποκρύψω τίποτα: του µίλησα ~. Επίσης (λόγ.) 
ορθώς [αρχ.]. 

ορθάδικο (το) (λαϊκ.) κέντρο διασκέδασης στο οποίο οι θαµώνες ακούν 
µουσική και πίνουν το ποτό τους κατά κανόνα όρθιοι. [ΕΤΥΜ. < όρθ(ιος) + 
παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. σκυλ-άδικο, ξενυχτ-άδικο]. 

ορθάνοιχτος, -η, -ο [µεσν.] (εκφραστ.) τελείως ανοιχτός, διάπλατος: ~ µάτια | 
στόµα | παλάµη | πόρτα ΣΥΝ. ολάνοιχτος ΑΝΤ. κατάκλειστος. — ορθάνοιχτα 
επίρρ. 

όρθιος, -α, -ο 1. αυτός που έχει κατακόρυφη διεύθυνση: κράτα ~ το κορµί σου! 
(ευθυτενές) ΣΥΝ. στητός ΑΝΤ. κεκλιµένος, οριζόντιος, ξα-πλωτός 2. (ειδικότ.) 
(για πρόσ.) αυτός που στέκει στα πόδια του, εν αντιθέσει προς αυτόν που 
κάθεται ή είναι ξαπλωµένος: δεν βρήκε θέση στο τρένο και ταξίδεψε ~ || µόλις 
που στέκοµαι ~ (από κούραση) || κάθοµαι ~ (στέκοµαι στα πόδια µου)· ΦΡ. (α) 
(σκωπτ.) κοιµάµαι όρθιος (ι) νυστάζω πάρα πολύ, δεν µπορώ να σταθώ στα 
πόδια µου: σήµερα ~ (ii) (συνήθ. µτφ.) είµαι αργόστροφος, βλάκας, δεν ξέρω 
τι µου γίνεται, δεν βρίσκοµαι σε εγρήγορση: βάλε κάποιον πιο ξύπνιο σ' αυτή 
τη δουλειά- αυτός κοιµάται όρθιος! (β) στα όρθια (ως επίρρ.) χωρίς να κάθεται 
(κάποιος), στεκόµενος: ήπιε έναν καφέ ~ 3. (για πράγµ.) αυτός που στέκεται 
στη στενή του βάση: βάζω τα βιβλία ~ στο ράφι (και όχι ξαπλωτά)' ΦΡ. όρθιο 
πιάνο πιάνο τού οποίου οι χορδές είναι κάθετες στα πλήκτρα (πβ. πιάνο µε 
ουρά, λ. ουρά) 4. (για επικλινή επίπεδα) αυτός που παρουσιάζει έντονη κλίση· 
(για δρόµο) απότοµα ανηφορικός: ~ στέγη | κλίµακα. — όρθια | ορθίως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < ορθός (βλ.λ.)]. 

ορθίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού ορθού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. rectite]. 

ορθό- κ. ορθό- κ. ορθ- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. ότι κάποιος/κά-τι είναι 
όρθιος, κάθετος (κυρ. σε επιστηµ. όρους): ορθό-πτερο, ορθό-τριχος 2. το ορθό, 
το σωστό: ορθό-δοξος, ορθο-φωνία, ορθο-γραφία 
3. ΙΑΤΡ. τη σχέση τού ορθού (τµήµατος τού εντέρου) µε άλλο όργανο: 
ορθο-κολπικός, ορθο-κυστικός, ορθο-µητρικός κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. ορθός 
(βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους, λ.χ. γαλλ. orthopédie, 
orthoscopie. Βλ. κ. ορθόν]. 

ορθόβουλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που σκέπτεται και αποφασίζει σωστά ΣΥΝ. 
συνετός, γνωστικός, νουνεχής, φρόνιµος ΑΝΤ. άµυαλος. — ορθοβουλία (η) 
[µτγν.]. 

ορθογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. χαρακτηριστικό τής εξέλιξης 
των έµβιων όντων, κατά το οποίο τείνουν να εξελίσσονται κατά τρόπο 
σταθερό και προς συγκεκριµένη κατεύθυνση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. orthogenèse]. 

ορθογραφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η σωστή γραφή των λέξεων, σύµφωνα 
µε την ετυµολογία τής λέξης και τους κανόνες τής γραµµατικής ΑΝΤ. 
ανορθογραφία 2. (συνεκδ.) το σχολικό µάθηµα κατά το οποίο οι µαθητές 
διδάσκονται τη σωστή γραφή των λέξεων 3. το σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο 
γράφονται οι λέξεις, το σύνολο των ορθογραφικών κανόνων: η ~ τής Ν. 
Ελληνικής είναι ιστορική (βλ. λ. ιστορικός) || φωνητική ~ (βλ. λ. φωνητικός). 

ορθογραφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σωστή γραφή των 
λέξεων: ~ κανόνας || έκανα ένα ~ λάθος- έγραψα το «θάλασσα» µε ένα «σ» 2. 
αυτός που σχετίζεται µε την ορθογραφία ως σύστηµα γραφής των λέξεων: ~ 
µεταρρύθµιση. 
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ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Η ορθή γραφή, δηλ. η ορθογραφία µιας λέξης, σε γλώσσες µε ιστορική ορθογραφία όπως η Ελληνική, συνδέεται άµεσα µε την ετυµολογική προέλευση τής 
λέξης, µε την ιστορική της διαδροµή και µε τους καθιερωµένους κανόνες παραγωγής των λέξεων. Έτσι λ.χ. η ορθή γραφή τής λ. κτήριο είναι µε -η- (< 
ευκτήριον οίκηµα) και όχι µε -ι- (το κτίζω δεν µπορεί να δώσει παράγωγα σε -ριοΐ). Τα ωά > ταουά > τα-γουά > ταουγά > ταβγά > τ' αβγό δείχνουν ότι η 
ορθή γραφή (το δίδαξε ο ιδρυτής τής γλωσσολογίας στην Ελλάδα, ο Γ. Χατζιδάκις) είναι µε -β-, αυτό που προκύπτει από τη φωνολογική εξέλιξη τής λέξης (η 
λ. ωό δεν µπορούσε να δώσει δίφθογγο -αυ-!). Η ορθή γραφή των αναν-δρία, πρωτοπορία, ανεξιθρησκία είναι µε -ι- και όχι µε -ει-, αφού οι λέξεις 
προέρχονται από τα σύνθετα άνανδρος - ανανδρία, πρωτοπόρος - πρωτοπορία, ανεξίθρησκος - ανεξιθρησκία και όχι απευθείας από τα ανδρεία, πορεία και 
θρησκεία. Με τη συντοµογραφία σχολ. ορθ. (= σχολική ορθογραφία) σηµειώνεται η ορθογραφία µικρού αριθµού λέξεων, όπως δίδεται στη Σχολική 
Γραµµατική (Τριανταφυλλίδη). Η ορθογραφία αυτή είτε έχει καθιερωθεί παλαιότερα είτε στηρίζεται σε παλαιότερες ή και διαφορετικές απόψεις για την 
ετυµολογία των σχετικών λέξεων που καθορίζει και την ορθογραφία τους. Η χρήση έχει επίσης συνδεθεί µε µορφές ορθογραφίας ορισµένων λέξεων, στις 
οποίες έχει συνηθίσει ο µέσος αναγνώστης και οι οποίες απαντούν κατά κανόνα στα σχολικά βιβλία, µολονότι δεν καταχωρίζονται (όπως συµβαίνει µε 
άλλες) στο ορθογραφικό τµήµα τής σχολικής γραµµατικής (γι' αυτό και δεν φέρουν την ένδειξη σχολ. ορθ.). Η ορθή γραφή (σύµφωνα µε την επιστηµονική 
ετυµολογία) τέτοιων λέξεων ενδέχεται να ξενίσει τον αναγνώστη, αλλά η αιτιολόγηση τους βρίσκεται στο οικείο λήµµα (είτε στο ετυµολογικό τµήµα είτε σε 
Σχόλιο), o επιστήµονας λεξικογράφος δεν δεσµεύεται, βεβαίως, από τη σχολική ορθογραφία, ακολουθώντας τα νεότερα διδάγµατα για την ετυµολογία και 
ορθογραφία των λέξεων τής Ελληνικής (η ίδια άλλωστε η Σχολική Γραµµατική έχει αναθεωρήσει αρκετές παλαιότερες καθιερωµένες ορθογραφήσεις 
λέξεων). Πρέπει, τέλος, να σηµειωθεί ότι η ορθογραφία των λέξεων, όπως άλλωστε και συνολικά η γλώσσα, έχει δυναµικό χαρακτήρα, που επιβάλλει να 
αναθεωρούνται ορθογραφικές επιλογές, όπου και όταν υπαγορεύεται από τα διδάγµατα τής επιστήµης. Ακολουθούν οι κυριότερες λέξεις τής Ελληνικής που 
εµφανίζουν προβλήµατα ορθογραφίας: 

 

A 
αβγό αντ 
αγιορείτης » 
αγώρι » 
-αΐνω (βαθαίνω) » 
αίολος » 
αϊτός » 
αλίµονο » 
αλλήθωρος » 
αλλιώς » 
αλλκότικος » 
αµνηστία » 
αναµειγνύω » 
ανάµειξη » 
ανάµικτος » 
ανανδρία » 
αναστήλωση » 
αναφιλητό » 
ανελλιπώς » 
ανεξιθρησκία » 
ανιψιός » 
αντικρίζω » 
αντικρινός » 
αντιπροσωπία » 
απάγκεω » 
απολαβή » 
-αρειό (πλυσταρειό) » 
αρµατολός » 
αρρώστια » 
ατόφυος » 
αφήνω » 
αφτί » 
(α)χηβάδα » 
αχρηστία » 

Β 
βαλλάντιο | βαλλαντώνω     » 

βαρόνος » 
βαρυγγωµώ » 
βεβαρηµένος » 
βερίκοκο » 
βιοτικός » 
βλίτο » 
βογγώ » 
βορεινός » 
βούλλα » 
βουλλώνω » 
βραδιά » 
βραδίάζει » 
Βρετανία » 
βρικόλακας » 
βρόµα » 
βρόµη » 
βροµιά » 
βρόµικος » 
βροµώ » 
βώλος | βωλοδέρνω » 

Γ 
γαβγίζω 
γαρύφαλλο 
γειρτός 
γέλιο 
γκάµµα 

αυγό (σχολ. ορθ.) 
αγιορίτης 
αγόρι (σχολ. ορθ.) 
-ένω 
έωλος (συνήθης ορθ.) 
αητός (παλαιότ.) 
αλλοίµονο (παλαιότ.) 
αλλοίθωρος (παλαιότ.) 
αλλοιώς (παλαιότ.) 
αλλοιώτικος (παλαιότ.) 
αµνηστεία 
αναµιγνύω 
ανάµιξη 
ανάµεικτος (σχολ. ορθ.) 
ανανδρεία 
αναστύλωση 
αναφιλυτό (παλαιότ.) 
ανελλειπώς 
ανεξιθρησκεία 
ανηψιός (παλαιότ.) 
αντικρύζω (παλαιότ.) 
αντικρυνός (παλαιότ.) 
αντιπροσωπεία (σχολ. ορθ.) 
απάγκιο (σχολ. ορθ.) 
απολαυή (παλαιότ.) 
-αριό (σχολ. ορθ.) 
αρµατωλός (παλαιότ.) 
αρρώστεια (παλαιότ.( 
ατόφιος (σχολ. ορθ.) 
αφίνω (παλαιότ.) 
αυτί (σχολ. ορθ.) 
(α)χιβάδα 
αχρηστεία (συνήθης ορθ.) 

βαλάντιο | βαλαντώνω 
(συνήθης ορθ.) βαρώνος 

(παλαιότ.) βαρυγκωµώ 
βεβαρυµένος (παλαιότ.) 
βερύκοκκο (παλαιότ.) βιωτικός 
βλήτο (συνήθης ορθ.) 
βογκώ 
βορινός (σχολ. ορθ.) βούλα 
(σχολ. ορθ.) βουλώνω (σχολ. 
ορθ.) βραδυά (παλαιότ.) 
βραδυάζει (παλαιότ.) 
Βρετ(τ)αννία (παλαιότ.) 
βρυκόλακας (συνήθης ορθ.) 
βρώµα (συνήθης ορθ.) βρώµη 
(συνήθης ορθ.) βρωµιά 
(συνήθης ορθ.) βρώµικος 
(συνήθης ορθ.) βρωµώ 
(συνήθης ορθ.) βόλος | 
βολοδέρνω 
(σχολ. ορθ.) 

γλείφω αντί 
γλίνα » 
γλιστρώ » 
γλύκυσµα » 
γλυτώνω » 
γόµµα » 
γραίγος » 
γρασσίδι » 
γρθικώ » 
γυιος » 
γώπα » 

∆ 
διαφήµΐΌη » 
δίκΐΌ » 
δικλίδα » 
διοξίδιο » 
διωρία » 
διώροφος » 
δυόµισι1 » 
δυόσµος » 
δυσφήµηση » 
δωσίλογος » 

Ε 
εγχείρηση » 
-ειδερός » 
ειδωλολατρία » 

είνα! » 
-ειύ (πλυσταρειό) » 
ελιά » 
ελιξήριο » 
έλκηθρο » 
ελλίπής » 
ενάµισης » 
ενάµισι1 » 
ενανθρώπηση » 
έξι 
επιµιξία » 
επί τούτω » 
εταιρεία » 
ετερόκλιτος » 
εφορία » 

Ζ 
ζήλια » 
ζηλιάρης 

Η 
-ήσιος (βουνήσιος) » 

ήσκιος » 

Θ 
Θεοφάνια (τα) » 

Κ 
καβγάς » 
καήλα » 
καηµένος » 
καηµός » 
κάθίσα » 
καθοίκι » 
καινούργιος » 
κακκάβι » 

γλύφω (παλαιότ.) 
γλήνα 
γλυστρώ (παλαιότ.) 
γλύκισµα (συνήθης ορθ.) 
γλιτώνω 
γόµα (σχολ. ορθ.) 
γρέγος (συνήθης ορθ.) 
γρασίδι (σχολ. ορθ.) 
γρικώ (παλαιότ.( 
γιος (σχολ. ορθ.) 
γόπα (συνήθης ορθ.) 

διαφήµηση δίκηο (παλαιότ.) 
δικλείδα (συνήθης ορθ.) 
διοξείδιο (συνήθης ορθ.) διορία 
(συνήθης ορθ.) δυόροφος 
δυόµισυ (παλαιότ.) διόσµος 
(συνήθης ορθ.) δυσφήµιση 
(συνήθης ορθ.) δοσίλογος 
(συνήθης ορθ.) 

εγχείριση (συνήθης ορθ.) -
ιδερός (σχολ. ορθ.) 
ειδωλολατρεία (συνήθης ορθ.) 
είνε (παλαιότ.) -ιό (σχολ. ορθ.) 
εληά (παλαιότ.) ελιξίριο 
(συνήθης ορθ.) έλκυθρο 
(παλαιότ.) ελλειπής 
ενάµισυς (παλαιότ.) ενάµισυ 
(παλαιότ.) ενανθρώπιση 
(συνήθης ορθ.) έξη (παλαιότ.) 
επιµειξία επί τούτο εταιρία 
ετερόκλητος (συνήθης ορθ.) 
εφορεία (σχολ. ορθ.) 

ζήλεια (συνήθης ορθ.) 
ζηλειάρης 

-ίσιος (βουνίσιος) 
(σχολ. ορθ.) ίσκιος 
(σχολ. ορθ.) 

Θεοφάνεια (συνήθης ορθ.) 

καυγάς (συνήθης ορθ.) 
καΐλα (σχολ. ορθ.) 
καϋµένος (παλαιότ.) 
καϋµός (παλαιότ.) κάθησα 
(συνήθης ορθ.) καθίκι 
(συνήθης ορθ.) καινούριος 
(σχολ. ορθ.) κακάβι (σχολ. 
ορθ.) 

» γαυγίζω (παλαιότ.) 
» γαρίφαλο (σχολ. ορθ.) 
» γυρτός (συνήθης ορθ.) 
» γέλοιο (παλαιότ.) 
» γκάµα (συνήθης ορθ.) 
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κακκαβιά αντί 
καλειά » 
καλοιακούδα » 
καλοσύνη » 
καλύτερος » 
καµία » 
κανίβαλος » 
καννάτα | καννάτι » 
/ καννατάς » 
Καννέλα » 
κάννη » 
καννόνι » 
καννονιά » 
καννονιέρης » 
καννονιοβολητής » 
καννονιοβολισµός » 
κανονιοφόρος » 
κάννουλα » 
καντήλι » 
κάππα » 
κάππαρη » 
καριοφίλι (τουφέκι) » 
καρώτο » 
κατασκοπία » 
κατευοδώνω » 
καψώνι » 
κείτοµαι » 
κελαηδώ » 
ΚΙ » 
κιάλια » 
κλασικός » 
κλήδονας » 
κλοτσώ » 
κολάζω » 
κόκκαλο » 
κοκκύτης » 
κολλήγας » 
κολλητσίδα » 
κολθ!ός » 
κοµουνισµός » 

κορώνα » 
κουκκί » 
κουλλός » 
κουλλούρι » 
κόχη » 
κρεβάτι » 
κροκόδιλος » 
κρωντήρι » 
κτήριο » 
κωβιός » 

Λ 
λαβράκι » 
λα)γ)ήνι » 

λάκησα » 
λειανικός » 
λειανός » 
λειχούδης » 
λειώνω » 

ληµέρι » 
λιβάδι 
λόξυγγας » 

λυθρίνι » 

Μ 
µαγγώνο » 
µαγκάνιο » 
µαγκούρα » 
µαζί » 
µακριά » 
µαµµά » 
µαµµή » 
µαµµόθρεφτος » 
µάννα (η) » 
µάννα (το) » 
µαντήλι » 
µαυρειδερός » 
µείγµα | µείξη » 
µετόπη » 
µητρυιά /µητρυιός » 
µικτός » 
µιτάτο » 
µοιρολόι » 
µόλος » 
µονοιάζω » 

κακαβιά (σχολ. ορθ.) 
καλιά 
καλιακούδα (σχολ. ορθ.) 
καλωσύνη (παλαιότ.) 
καλλίτερος (παλαιότ.) καµµία 
(παλαιότ.) καννίβαλος 
(παλαιότ.) κανάτα | κανάτι | 
κανατάς 

(συνήθης ορθ.) 
κανέλα (σχολ. ορθ.) 
κάνη 
κανόνι (σχολ. ορθ.) 
κανονιά 
κανονιέρης (σχολ. ορθ.) 
κανονιοβολητής (σχολ. ορθ.) 
κανονιοβολισµός 
κανονιοφόρος (σχολ. ορθ.) 
κάνουλα (σχολ. ορθ.) καντίλι 
κάπα (συνήθης ορθ.) κάπαρη 
(συνήθης ορθ.) καρυοφύλλι 
(παλαιότ.) καρότο (σχολ. 
ορθ.) κατασκοπεία (σχολ. 
ορθ.) κατεβοδώνω (σχολ. 
ορθ.) καψόνι κοίτοµαι 
κελαϊδώ (παλαιότ.) κι' | 
κ' (παλαιότ.) κυάλια 
(παλαιότ.) κλασσικός 
(παλαιότ.) κλύδωνας 
κλωτσώ 
κυττάζω (παλαιότ.) 
κόκαλο (σχολ. ορθ.) 
κοκίτης (σχολ. ορθ.) 
κολίγας (σχολ. ορθ.) 
κολλιτσίδα (σχολ. ορθ.) 
κολιός (συνήθης ορθ.) 
κοµµουνισµός (συνήθης 
ορθ.) 

κορόνα (σχολ. ορθ.) 
κουκί (σχολ. ορθ.) 
κουλός (σχολ. ορθ.) 
κουλούρι (σχολ. ορθ.) 
κώχη 
κρεββάτι (παλαιότ.) 
κροκόδειλος κροντήρι 
(συνήθης ορθ.) κτίριο (σχολ. 
ορθ.) κοβιός (συνήθης ορθ.) 

λαυράκι (παλαιότ.) λαγύνι 
(παλαιότ.) | λαΐνι 
(συνήθης ορθ.) 
λάκισα 
λιανικός (σχολ. ορθ.) λιανός 
(σχολ. ορθ.) λιχούδης λιώνω 
(σχολ. ορθ.) / 
λυώνω (παλαιότ.) λιµέρι 
(παλαιότ.) λειβάδι)παλαιότ.) 
λώξυγγας (παλαιότ.) / 
λόξιγκας (σχολ. ορθ.) λιθρίνι 

µαγκώνω 
µαγγάνιο (σχολ. ορθ.) 
µαγγούρα (παλαιότ.) 
µαζύ | µαζή (παλαιότ.) 
µακρυά (παλαιότ.) 
µαµά (συνήθης ορθ.) 
µαµή (σχολ. ορθ.) 
µαµόθρεφτος (συνήθης ορθ.) 
µάνα (σχολ. ορθ.) 
µάνα 
µαντίλι 
µαυριδερός (σχολ. ορθ.) 
µίγµα | µίξη 
µετώπη 
µητριά /µητριός (σχολ. ορθ.) 
µεικτός (σχολ. ορθ.) 
µητάτο (παλαιότ.) 
µυρολόι (παλαιότ.) 
µώλος (συνήθης ορθ.) 
µονιάζω (συνήθης ορθ.) 

µοτοσυκλέτα µουλλωχτός 
µπαλλώνω | µπάλλωµα / 

µπαλλωµατής 
µυζήθρα 

Ν 
νεωτερίζω, -σµός, -στης 
νηνί 
νηστήσιµος 
νιώθω 
νοννός 

ξ 
ξενιτειά 
ξέρω 
ξευτιλίζω 
ξεφτύζω 
ξηλώνω 
ξίγγι 

ξίδι 

ξινός 
ξόβεργα 
ξυπάζω | ξυπασιά 

ξυπασµένος 
ξυπόλυτος 
ξωκκλήσι 

Ο 
οξιά 
οξίδιο 
οξιδώνω, -ωση 
οργυιά 
ορθοπαιδικός 
οχ 
οχαδερφισµός 

Π 
παλληκάρι 
παππάς 
παραγυιός 
πασσαλείφω 
πατρυιός περηφά\Ία 
(αλλά 

υπερηφάνεια) 
πηγαιµός πηλάλα 
πιγούνι πίνα πιππίζω 
πιρούνι πίτα 

πιτσυλώ, -ίζω 

πλατειάζω 
πληµύρα 
πληµυρίδα 
πλιγούρι 
ποπό! 
πουγκί 
πρίγκιπας 
προάστιο 
προεδρία 
πράµα 
πρωτύτερα 

πώρωση 

Ρ 
ρεβίθι 
ρέβω 
ρέΥκα 
ρίγα, -ώνω 
ροµανικός 
ροµαντικός 
ρύζι 
ρωδάκινο 
Ρώσος 

Σ 
σάκος, -ί, -ούλα 

σβήνω 

µοτοσικλέτα (σχολ. ορθ.) 
µουλωχτός (συνήθης ορθ.) 
µπαλώνω | µπάλωµα | 
µπαλωµατής (συνήθης ορθ.) 
µιζίθρα 

νεοτερίζω, -σµός, -στης νινί 
(συνήθης ορθ.) νηστίσιµος 
(σχολ. ορθ.) νοιώθω 
(συνήθης ορθ.) νονός (σχολ. 
ορθ.) 

ξενιτιά (σχολ. ορθ.) ξαίρω 
(παλαιότ.) ξεφτιλίζω 
(συνήθης ορθ.) ξεφτίζω 
(συνήθης ορθ.) ξυλώνω 
(παλαιότ.) ξύγκι (συνήθης 
ορθ.) / 
ξίγκι (σχολ. ορθ.) ξύδι 
(συνήθης ορθ.) / 
ξείδι (παλαιότ.) ξυνός 
(συνήθης ορθ.) ξώβεργα 
ξιπάζω | ξιπασιά (σχολ. 
ορθ.) 

ξιπασµένος (σχολ. ορθ.) 
ξυπόλητος (συνήθης ορθ.) 
ξωκλήσι (σχολ. ορθ.) 

οξυά (παλαιότ.) 
οξείδιο (σχολ. ορθ.) 
οξειδώνω, -ωση (σχολ. ορθ.) 
οργιά (σχολ. ορθ.) 
ορθοπεδικός 
ωχ (συνήθης ορθ.) 
ωχαδερφισµός (συνήθης ορθ.) 

παλικάρι (σχολ. ορθ.) παπάς 
(σχολ. ορθ.) παραγιός 
πασαλείφω (σχολ. ορθ.) 
πατριός (σχολ. ορθ.) 

περηφάνεια (παλαιότ.) 
πηγεµός (σχολ. ορθ.) πιλάλα 
(συνήθης ορθ.) πηγούνι 
(παλαιότ.) πίννα (παλαιότ.) 
πιπίζω 
πηρούνι (παλαιότ.) πήτα 
(παλαιότ.) | πίττα (συνήθης ορθ.) 
πιτσιλώ, -ίζω (συνήθης ορθ.) 
πλατυάζω (παλαιότ.) πληµµύρα 
(σχολ. ορθ.) πληµµυρίδα (σχολ. 
ορθ.) πληγούρι (συνήθης ορθ.) 
πωπώ! (συνήθης ορθ.) πουγγί 
(παλαιότ.) πρίγκηπας (παλαιότ.) 
προάστειο (συνήθης ορθ.) 
προεδρεία πρίµα πρωτήτερα 
(παλαιότ.) / 

προτύτερα (παλαιότ.) πόρωση 
(αλλά οστεοπόρωση) 

ρεβύθι (συνήθης ορθ.) 
ρεύω (συνήθης ορθ.) 
ρέγγα (συνήθης ορθ.) 
ρήγα, -ώνω (παλαιότ.) 
ρωµανικός (παλαιότ.) 
ρωµαντικός (παλαιότ.) 
ρίζι 
ροδάκινο (σχολ. ορθ.) 
Ρώσσος (παλαιότ.) 

σάκκος, -ί, -ούλα 
(παλαιότ.) σβύνω 
(παλαιότ.) 
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αντί 
σήτα αντί 
σινάφι » 
σιντριβάνι » 
σιρίτι » 
σιφώνι » 
σιχαίνοµαι » 
σκευρώνω, -ός » 
σκυρόδεµα » 
σπάγκος » 
στείβω » 
στειλιάρι » 
στιβάδα » 
στοίβα » 
στρυµώ(χ)νω » 
στυφάδο » 
συγχίζω » 
συκώτι » 
συναγρίδα » 
συνοδία » 
σύφιλη » 

Τ 
τάλιρο » 
τανυέµαι » 
τανύζω » 
ταξίδι » 
τέσσερεις » 
τζιτζυφιά » 
τζυριτζάντζουλα » 
τιττυβίζω » 
τόννος (ψάρι) » 
τοπίο » 
τρελός | τρέλα » 
τσαγκάρης » 
τσαννάκα » 
τσαννακογλείφτης » 
τσευδός » 
τσηρώτο » 

σίτα (παλαιότ.) 
συνάφι (παλαιότ.) 
συντριβάνι (συνήθης ορθ.) 
σειρίτι (συνήθης ορθ.) 
σιφόνι (συνήθης ορθ.) 
συχαίνοµαι (παλαιότ.) 
σκεβρώνω, -ός (συνήθης ορθ.) 
σκιρόδεµα (παλαιότ.) 
σπάγγος (παλαιότ.) 
στύβω (σχολ. ορθ.) 
στυλιάρι 
στοιβάδα 
στίβα 
στριµώ(χ)νω (σχολ. ορθ.) 
στιφάδο (συνήθης ορθ.) 
συγχύζω (συνήθης ορθ.) 
σηκώτι (παλαιότ.) 
σιναγρίδα 
συνοδεία (σχολ. ορθ.) 
σίφιλη 

τάλληρο (παλαιότ.) 
τανιέµαι (συνήθης ορθ.) 
τανίζω (συνήθης ορθ.) 
ταξείδι (παλαιότ.) 
τέσσερις (σχολ. ορθ.) 
τζιτζιφιά (συνήθης ορθ.) 
τζιριτζάντζουλα (συνήθης ορθ.) 
τιτιβίζω (σχολ. ορθ.) 
τόνος (σχολ. ορθ.) 
τοπείο 
τρελλός | τρέλλα (παλαιότ.) 
τσαγγάρης (συνήθης ορθ.) 
τσανάκα (συνήθης ορθ.) 
τσανακογλείφτης (συνήθης ορθ.) 
τσεβδός 
τσιρότο (σχολ. ορθ.) 

τσήτα, -ώνω αντί 
τσιγγούνης » 
τσίνορο » 
τσιππούρα » 
τσυγκλώ » 
τσύµα » 
τσυρίζω » 
τσυτσυρίζω » 

Υ 
υνί » 
υπερηφάνεια 
(αλλά περηφάνια) » 

υπόχρεος » 

Φ 
φάκελος » 
φηλί-κλειδί » 
φίδι » 
φιλαίνάδα » 
<ριλονικώ, -ία » 

φιρί-φιρί » 
φΐΌτίκι » 
φτειάχνω » 
φτώχια » 
φυντάνι » 
φυσαλλίδα » 
φύσκα » 

Χ 
χάννος » 
χινόπωρο » 

χλοµός » 
χνότο » 
χυµίζω | -ώ » 

τσίτα, -ώνω 
τσιγκούνης (συνήθης ορθ.) 
τσύνορο (παλαιότ.) τσιπούρα 
(συνήθης ορθ.) τσιγκλώ 
(συνήθης ορθ.) τσίµα 
(συνήθης ορθ.) τσιρίζω 
(συνήθης ορθ.) τσιτσιρίζω 
(συνήθης ορθ.) 

υννί (παλαιότ.) 

υπερηφάνια υπόχρεως 
(παλαιότ.) 

φάκελλος (παλαιότ.) φιλί-
κλειδί (συνήθης ορθ.) φείδι 
(παλαιότ.) φιλενάδα 
(συνήθης ορθ.) φιλονεικώ, -ία 
(παλαιότ.) 
φυρί-φυρί (συνήθης ορθ.) 
φυστίκι (παλαιότ.) φτιά(χ)νω 
(σχολ. ορθ.) φτώχεια (σχολ. 
ορθ.) φιντάνι (συνήθης ορθ.) 
φυσαλίδα (σχολ. ορθ.) φίσκα 
(συνήθης ορθ.) 

χάνος (συνήθης ορθ.) 
χυνόπωρο | χεινόπωρο 
(παλαιότ.) χλωµός (σχολ. 
ορθ.) χνώτο (παλαιότ.) χιµίζω 
| -ώ (σχολ. ορθ.) 

  

βόλεϊ (< αγγλ. volley [ball]) αντί 

βοξίτης (< γαλλ. bauxite) » 

γιοτ (< αγγλ. yacht) » 
γκολ (< αγγλ. goal) » 
γουόκµαν (< αγγλ. walkman) » 

εκλέρ (< γαλλ. éclair) » 

ερκοντίσιον (< αγγλ. air condition) » 

καρµπφατέρ (< γαλλ. carburateur) » 

καρό (< γαλλ. carreau) » 
κιλότα (< γαλλ. culotte) » 
κλίρινγκ (< αγγλ. clearing) » 

κολγκέρλ (< αγγλ. cali girl) » 
κολόνια (< γαλλ. [eau de] cologne) » 
κοµπινεζόν (< γαλλ. combinaison) » 

κοπιράιτ (< αγγλ. copyright) » 

λέδη (< αγγλ. lady) » 
λιντσάρω (< αγγλ. lynch) » 

µαγιό (< γαλλ. maillot [de bain]) » 
µι>λέδη (< αγγλ. my lady) » 

µιλόρδος (< αγγλ. my lord) » 

µπίρα (< ιταλ. birra) » 

µποϊκοτάζ (< γαλλ. boycottage) » 

βόλλεϋ (συνήθης 
ορθ.) 
βωξίτης 
(συνήθης ορθ.) 

γιωτ (συνήθης ορθ.) 
γκωλ (παλαιότ.) 
γουώκµαν (παλαιότ.) 

εκλαίρ 
(συνήθης ορθ.) αιρ 
κοντίσιον 
(συνήθης ορθ.) 

καρµπυρατέρ 
(συνήθης ορθ.) καρρώ 
(παλαιότ.) κυλόττα 
(παλαιότ.) κλή ρινγκ 
(συνήθης ορθ.) 
κωλγκέρλ (παλαιότ.) 
κολώνια (παλαιότ.) 
κοµπιναιζόν 
(συνήθης ορθ.) 
κοπυράιτ 
(συνήθης ορθ.) 

λαίδη (συνήθης ορθ.) 
λυντσάρω (συνήθης 
ορθ.) 

µαγιώ (παλαιότ.) 
µυλαίδη 
(συνήθης ορθ.) 
µυλόρδος 
(συνήθης ορθ.) 
µπύρα 
(συνήθης ορθ.) 
µποϋκοτάζ 
(συνήθης ορθ.) 

ντοκιµαντέρ (< γαλλ. documantaire)          αντί 

οτοστόπ (< γαλλ. auto-stop) » 

πέναλτι1 (< αγγλ. penalty) » 

πΛοτή (< γαλλ. pilotis) » 

πι)τ)ζάµα (< αγγλ. pyjama) » 

πλεϊµπόϊ (< αγγλ. play boy) » 

πορτρέτο (< γαλλ. portrait) » 

ρεστοράν (< γαλλ. restaurant) » 

ροσµπίφ (< γαλλ. rosbif » 
< αγγλ. roast beef) » 

σαντιγί (< γαλλ. chantilly) » 

σεζλόνγκ (< γαλλ. chaise longue) » 

σεζόν (< γαλλ. saison) » 

σοβινισµός (< γαλλ. chauvinisme) » 

σοτέ (< γαλλ. sauté) » 
σοφέρ (< γαλλ. chauffeur) » 

στριπτίζ (< αγγλ. strip tease) » 

ταµπλό (< γαλλ. tableau) » 

τερέν (< γαλλ. terrain) » 

τζόκεϊ (< αγγλ. jockey) » 

ντοκυµανταίρ 
(συνήθης ορθ.) 

ωτοστόπ 
(συνήθης ορθ.) 

πέναλτυ (παλαιότ.) 
πυλωτή 
(συνήθης ορθ.) 
πυ)τ)ζάµα 
(συνήθης ορθ.) 
πλέυ µπόυ 
(παλαιότ.) 
πορτραίτο 
(συνήθης ορθ.) 

ρεστωράν 
(συνήθης ορθ.) 
ροσµπήφ 
(συνήθης ορθ.) 
σαντιγύ 
(συνήθης ορθ.) 

σαιζλόνγκ 
(συνήθης ορθ.) 
σαιζόν 
(συνήθης ορθ.) 
σωβινισµός (συνήθης 
ορθ.) σωτέ (συνήθης 
ορθ.) σωφέρ 
(συνήθης ορθ.) 
στριπτήζ 
(συνήθης ορθ.) 

ταµπλώ 
(συνήθης ορθ.) 
τερραίν 
(συνήθης ορθ.) 
τζόκεϋ 
(συνήθης ορθ.) 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 
Οι λέξεις αυτές -όπως είχε από παλιά προταθεί στη Γραµµατική τού Μ. Τριανταφυλλίδη (Νεοελληνική Γραµµατική, Αθήνα 1941)- απλο-γραφούνται. 
Συγκεκριµένα, κάθε /i/ γράφεται µε | (όχι µε η ή υ)· κάθε /ο/ µε ο (όχι µε ω)· κάθε /e/ µε ε (όχι µε ai)· τα διπλά σύµφωνα /11/, /nn/ κ.λπ. απλογραφούνται µε λ, 
ν κ.τ.ό.· το /g/ γράφεται µε ΥΚ (όχι µε γγ). Παραδείγµατα: 



ορθογράφος 1274 ορθοπαιδικός 

τρένο (< ιταλ. treno < γαλλ. train) »      τραίνο φουτµπόλ (< αγγλ. foot ball) »      φουτµπώλ 
(συνήθης ορθ.) (παλαιότ.) 

τρικ (< γαλλ. truc) »      τρυκ (συνήθης ορθ.) 
τρόλεϊ (< αγγλ. trolley [bus]) »      τρόλλεϋ χίπι (< αγγλ. hippy) »      χίππυ (παλαιότ.) 

(συνήθης ορθ.) χολ (< αγγλ. hall) »      χωλ (παλαιότ.) 

φεριµπότ (< αγγλ. ferry boat) »      φέρρυ-µπωτ 
(συνήθης ορθ.) 

Σε σχέση µε την ορθογραφία των ξένης προελεύσεως (δανείων) ελληνικών λέξεων, πρέπει να προσεχθούν τα εξής: (α) ∆άνειες λέξεις που 
ανάγονται σε κύρια ονόµατα, απλογραφούνται και αυτές (µολονότι η απόδοση των κυρίων ονοµάτων διατηρεί, κατά κανόνα, την αρχική 
µορφή τού ξένου κύριου ονόµατος βάσει τής αρχής τής αντιστρεψιµότητας, π.χ. Βολταίρος (Voltaire(, Ρουσσώ (Rousseau), Γκαίτε 
(Göthe/Goethe)), διότι η σχέση τους µε τα κύρια ονόµατα είναι έµµεση: προέρχονται από ξένα ουσιαστικά ή ρήµατα, που ετυµολογούνται 
από κύρια ονόµατα· π.χ. βοξίτης (όχι βωξίτης) από το γαλλ. bauxite, που ετυµολογείται από το τοπωνύµιο Baux-de-Provence- κολόνια (όχι κο-
λόνια) από το γαλλ. eau de Cologne· µποϊκοτάζ (όχι µποϋκοτάζ) από το γαλλ. boycottage, το οποίο από αγγλ. boycott, που προέρχεται από το 
όνοµα τού Ιρλανδού κτηµατία James Boycott- σοβινισµός (όχι σωβινισµός) από το γαλλ. chauvinisme, που προήλθε από τον Γάλλο πατριώτη 
Ν. Chauvin- σαντιγί (όχι σαντιγυ) από το γαλλ. crème chantilly, το οποίο ανάγεται στο µεσαιωνικό ανάκτορο και τοπωνύµιο Chantilly λι-
ντσάρω (όχι λυντσάρω) από το αγγλ. lynch, που ανάγεται στο όνοµα ενός Αµερικανού δικαστή ή λοχαγού, τού Ch. Lynch· γκάλοπ (όχι γκάλ-
λοπ) από το αµερ. gallup που προήλθε από τον Αµερικανό στατιστικολόγο George Gallup (β) ∆άνειες λέξεις που ανάγονται σε ελληνικές λέ-
ξεις, που είναι δηλ. ό,τι ονοµάζουµε αντιδάνεια, γράφονται στην Ελληνική µε την ελληνική ορθογραφία τους· π.χ. γλυκερίνη (όχι γλικερίνη) 
από το γαλλ. glycerine, το οποίο ανάγεται στο ελλην. γλυκ-ός | γλυκ-ερός δυναµό (όχι διναµό) από το γαλλ. [machine] dynamoélectrique], 
που προέρχεται από το ελλην. δύναµη· καννελόνια (όχι κανελόνια) από το ιταλ. cannelloni που ανάγεται στο ελλην. κάννη µπαλλάντα, µπαλ-
λαρίνα, µπαλλέτο, µπάλλος τα οποία ανάγονται στο ελλην. βαλλίζωοξυζενέ (όχι οξιζενέ) από το γαλλ. oxygéné, που ανάγεται στα ελλ. οξύς 
+ ·γενής (γίγνοµαι· πβ. οξυγόνο)· πυρέξ (όχι πφέξ) από το γαλλ. pyrex, το οποίο συνδέεται ετυµολογικά µε το ελλην. πυρ' σπειράλ (όχι σπι-
ράλ), το οποίο ανάγεται στο ελλην. σπείρα- στρυχνίνη (όχι στριχνίνη) από το γαλλ. strychnine, το οποίο ανάγεται στο ελλ. στρύχνος στυλ 
(όχι στιλ) από το γαλλ. style, το οποίο προήλθε από το λατ. stilus (ή stylus) που ίσως ανάγεται στο ελλην. στύλος (άρα και στυλίστας, οτυλά-
κι)· στυλό (όχι στιλό) από το γαλλ. stylo(graphe), το οποίο προήλθε από το ελλην. στύλος· σύφιλη (όχι σίφιλη) από το γαλλ. syphilie, που πλά-
στηκε από το ελληνικό Σύφιλος, όνοµα βοσκού στον Οβίδιο- τζύρος (όχι τζίρος) από το ιταλ. giro, που προέρχεται από το ελλην. γύρος' φυλ-
λοξήρα (όχι φιλοξίρα) από το γαλλ. phyloxéra, που σχηµατίστηκε από τα ελλην. φύλλο και ξηρός- χλώριο, χλωροφύλλη, χλωροφόρµιο κ.τ.ό. 
γράφονται χλωρό- (και όχι χλορο-), γιατί η ξένη λ. chloro- προέρχεται από το ελλην. χλωρός (το χλωροφύλλη < γαλλ. chlorophylle < χλωρός 
+ φύλλο)· χρώµιο, χρωµο- γράφονται χρωµο- (όχι χροµο-), γιατί ανάγονται στο ελλην. χρώµα. 

ορθογράφος (ο/η) [µτγν.] αυτός που γράφει σωστά, σύµφωνα µε τους 
γραµµατικούς κανόνες ANT. ανορθόγραφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυ-
γράφος. 

ορθογραφώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ορθογραφείς... | ορθογράφ-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} γράφω ακολουθώντας τους γραµµατικούς κανόνες, 
χωρίς ορθογραφικά λάθη. — ορθογράφηση (η). 

ορθογωνίζω ρ. µετβ. {ορθογώνισ-α,-τηκα,-µένος} µετατρέπω κάποιο 
σχήµα σε ορθογώνιο, για να υπολογιστεί πιο εύκολο το εµβαδόν του. 

ορθογώνιος, -α, -ο [µτγν.] ΓΕΩΜ. 1. αυτός που έχει ορθές γωνίες 2. (α) 
ορθογώνιο τρίγωνο το τρίγωνο που έχει τη µία γωνία του ορθή ΑΝΤ. 
αµβλυγώνιο, οξυγώνιο (β) ορθογώνιο παραλληλόγραµµο το παραλ-
ληλόγραµµο τού οποίου οι γωνίες είναι ορθές (γ) ορθογώνιο παραλ-
ληλεπίπεδο παραλληλεπίπεδο τού οποίου όλες οι έδρες είναι ορθο-
γώνια παραλληλόγραµµα. — ορθογώνια | ορθογωνίως επίρρ., ορθο-
γώνιση (η), ορθογωνισµός (ο). 

ορθοδοντία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ορθή θέση των δοντιών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. orthodontie]. 

ορθοδοντική (η) ΙΑΤΡ. κλάδος τής οδοντιατρικής, που έχει ως αντι-
κείµενο την πρόληψη και αντιµετώπιση ανωµαλιών τής οδοντοστοι-
χίας (π.χ. προβληµατικής σύγκλεισης δοντιών κ.ά.). 

ορθοδοντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ορθοδοντική: ~ 
θεραπεία | µηχάνηµα 2. ορθοδοντικός (ο/η) οδοντίατρος που έχει ει-
δικευθεί στην ορθοδοντική. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
orthodontique]. 

ορθοδοξία (η) [µτγν.] {ορθοδοξιών} 1. η ορθή γνώµη και πρακτική, η 
σύµφωνη µε ορισµένες αρχές: κοµµατική | πολιτική | οικονοµική - 2. 
(α) Ορθοδοξία (η) η ορθή θρησκευτική πίστη, σε αντιδιαστολή προς 
τις αιρετικές δοξασίες, η διδασκαλία και το δόγµα τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας ΑΝΤ. ετεροδοξία, κακοδοξία (β) ΕΚΚΛΗΣ. Κυριακή τής 
Ορθοδοξίας (µεσν. φρ.) η πρώτη Κυριακή τής Μεγάλης Σαρακοστής, 
κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την αναστήλωση 
των εικόνων (ήττα των εικονοµάχων) και τη νίκη της επί όλων των αι-
ρέσεων (843) 3. (συνεκδ.) το σύνολο των πιστών που αποτελούν µέλη 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

ορθόδοξος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την Ορθόδοξη Εκκλη-
σία: ~ διδασκαλία | παράδοση | έθνος 2. Ορθόδοξη (λόγ. -ος) Εκκλησία 
η Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία, η οποία προέκυψε από το 
σχίσµα µε τη Ρωµαιοκαθολική το 1054, αναγνωρίζει ως αυθεντίες την 
Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση και αποτελείται από διάφορες 
αυτοκέφαλες και αυτόνοµες Εκκλησίες (π.χ. την Ελληνική, τη Ρωσι-
κή, τη Σερβική κ.ά.)· βασίζεται στο ορθόδοξο δόγµα (Αγ. Τριάδα, εκ-
πόρευση τού Αγ. Πνεύµατος µόνο από τον Πατέρα κ.ά., βλ. κ. λ. πι-
στεύω) 3. ορθόδοξος (ο), ορθόδοξη (η) χριστιανός που πρεσβεύει τα 
δόγµατα τής Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας, σε αντιδιαστολή 
προς τους οπαδούς των άλλων χριστιανικών δογµάτων (π.χ. ρωµαιο-
καθολικούς, προτεστάντες) · 4. αυτός που συµφωνεί µε την ορθή 
θρησκευτική πίστη, το ορθό δόγµα 5. (κατ' επέκτ.) αυτός που ακο-
λουθεί µε συνέπεια και χωρίς παρεκκλίσεις τις αρχές µιας ιδεολο-
γίας ή θεωρίας: ~ µαρξιστής | δηµοτικιστής · 6. αυτός που συµφωνεί 
µε τα καθιερωµένα, µε τα παραδεκτά: ~ πρακτική | µέθοδος ΑΝΤ. 
ανορθόδοξος. — ορθόδοξα κ. (λόγ.) ορθοδόξως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < όρθο- + -δοξος < δόξα, αρχική σηµ. «γνώµη, άποψη»]. 

ορθοδροµία (η) {ορθοδροµιών} ΝΑΥΤ. (για πλοίο) ο συντοµότερος 
πλους, που γίνεται πάνω σε τόξο τού µέγιστου κύκλου τής Γης ΑΝΤ. 
λοξοδροµία. — ορθοδροµικός, -ή, -ό, ορθοδροµώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. orthodromic < αρχ. ορθοδροµώ < ορθός + 

-δροµώ < δρόµος]. ορθοέπεία (η) {χωρ. πληθ.} η σωστή γλωσσική 
διατύπωση, ο σωστός χειρισµός τού λόγου. — ορθοεπής, -ής, -ές 
[µτγν.], ορθοεπώς επίρρ. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. συνέπεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όρθο- + -έπεια < -επής < έπος, πβ. άµετρο-έπεια, 
καλ-λι-έπεια]. 

ορθοκεντρο (το) {ορθοκέντρ-ου | -ων} ΓΕΩΜ. το σηµείο στο οποίο τέ-
µνονται µεταξύ τους τα τρία ύψη κάθε τριγώνου. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. orthocentre]. 

ορθοκέρατος, -η, -ο [µτγν.] (ζώο) που έχει όρθια, στητά κέρατα. 
ορθολογικός, -ή, -ό [1893] αυτός που συµφωνεί µε τον ορθό λόγο, 
λογικός: ~ εξήγηση | βάση | κατανοµή πόρων | λειτουργία υπηρεσίας | 
νόηµα ΣΥΝ. ορθολογιστικός, ρασιοναλιστικός ΑΝΤ. ανορθολογικός, 
ιρασιοναλιστικός. — ορθολογικ-ά | -ώς επίρρ., ορθολογικότητα (η). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. λογικός. 

ορθολογισµός (ο) [1852] 1.η σκέψη ή η κρίση σύµφωνα µε τους κα-
νόνες τής λογικής 2. ΦΙΛΟΣ, θεωρία που υποστηρίζει ότι ο ορθός λό-
γος (δηλ. η λογική) αποτελεί την κύρια και ασφαλέστερη πηγή γνώ-
σεως, σε αντιδιαστολή προς τον εµπειρισµό, τη θεοκρατία τού Με-
σαίωνα ή την αναγωγή τής παράδοσης σε αυθεντία: κριτικός | ηθικός 
| θρησκευτικός - ΣΥΝ. ρασιοναλισµός ΑΝΤ. ανορθολογισµός, ιρασιο-
ναλισµός. — ορθολογιστής (ο) [1852], ορθολογίστρια (η). [ΕΤΥΜ. 
Συνθ. εκ συνεκφοράς από τη φρ. ορθός λόγος, απόδ. τού γερµ. 
Rationalismus]. 

ορθολογιστικός, -ή, -ό [1868] αυτός που σχετίζεται µε τον ορθολο-
γισµό- ΦΡ. ορθολογιστική οργάνωση η αναδιοργάνωση επιχείρησης 
έτσι ώστε να αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι δυ-
νατότητες της. — ορθολογιστικά επίρρ. 

ορθοµαρµάρωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η κά-
λυψη τής επιφάνειας τοίχου µε µαρµάρινες πλάκες. 

ορθοµετρικός, -ή, -ό (κρύσταλλο) τού οποίου οι άξονες τέµνονται 
κάθετα και σχηµατίζουν ορθές γωνίες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. orthometric], 

ορθοµετωπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κανονικός, φυσιολογικός σχη-
µατισµός τού µετώπου. 

ορθό(ν) (το) [αρχ.] 1. αυτό που είναι σωστό, πρέπον · 2. ΑΝΑΤ. το κα-
τώτατο τµήµα τού παχέος εντέρου, το οποίο καταλήγει στον πρωκτό 
ΣΥΝ.ευθύ, απευθυσµένο. 

ορθοπαιδική κ. (συχνή ορθ.) ορθοπεδική (η) ΙΑΤΡ. ο επιστηµονικός 
κλάδος, που ασχολείται µε την παθολογία και τη θεραπεία των 
βλαβών (µορφολογικών και λειτουργικών) τού οστεοµυϊκού κινητι-
κού συστήµατος τού ανθρώπινου σώµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. orthopédie]. 

ορθοπαιδικός, -ή, -ό [1898] κ. (συχνή ορθ.) ορθοπεδικός 1. αυτός που 
σχετίζεται µε την ορθοπαιδική: ~ κλινική | πάθηση | παπούτσια | 
στρώµα 2. ορθοπαιδικός (ο/η) γιατρός που έχει ειδικευθεί στην ορ-
θοπαιδική. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. orthopédique]. 

ορθοπαιδική ή ορθοπεδική; Τον όρο ορθοπαιδική έπλασε το 1741 
ο Γάλλος γιατρός Nicolas Andry (1658-1742), καθηγητής στο Πανε-
πιστήµιο των Παρισίων, στο έργο του Traité d'orthopédie ou l'art 
de prévenir et corriger dans les enfants les difformités du corps 
(Πραγµατεία περί ορθοπαιδίας ή προλήψεως και θεραπείας των 
σωµατικών δυσπλασιών στα παιδιά). Ας σηµειωθεί ότι το γαλλ. é 
αποδίδει το ελλην. αν. pédagogie = παιδαγωγική, pédiatrique = 
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παιδιατρική, pederastie = παιδεραστία κ.ά. Το 1771 πλάστηκαν και 
οι όροι orthopédique (ορθοπαιδικός) και orthopédiste (ορθοπαι-
δικός γιατρός). Όπως είναι φανερό, ο όρος πλάστηκε από τον 
Andry, για να δηλώσει τη διόρθωση σωµατικών δυσπλασιών τού 
παιδιού: orthopédie < ορθό- + παιδ- + -ία. Όλο το έργο, άλλωστε;, 
τού Andry περιείχε γενικές οδηγίες και γνώσεις για «τροφούς» και 
«παιδαγωγούς». Κατ' επέκτασιν, ο όρος χρησιµοποιήθηκε εν συνε-
χεία και για ενηλίκους. Η ετυµολογία αυτή είναι ευρύτερα αποδε-
κτή, γι' αυτό και στην Αγγλική ο όρος orthopaedics (από το 
orthopédie) τείνει να επικρατήσει. Πώς, όµως, προήλθε ο όρος ορ-
θοπεδική µε -ε-; o όρος αυτός οφείλεται σε παρετυµολογική σύν-
δεση τής λέξης είτε µε το pes, pedis «πόδι» τής Λατινικής είτε µε 
το ελλην. πέδη (πβ. χειρο-πέδη, τροχο-πέδη), οπότε ορθοπεδική εί-
ναι το «να ορθώνεις (τα οστά) µε πέδες» (µε δεσµά | επίδεση | επι-
δέσµους κ.τ.ό.). Αρα η ετυµολογικά (σύµφωνα µε την προέλευση 
τής λέξης) ορθή γραφή είναι το ορθοπαιδική, όσο και αν η ορθο-
παιδική δεν είναι µόνο για παιδιά. Σε αυτήν προσκρούει η γραφή 
που εσφαλµένα επικράτησε, το ορθοπεδική. Ορθότερος και από 
τους δύο όρους θα ήταν το παιδορθωτική ή, έστω, το πεδορθωτι-
κή. Όπως και ο σωστός όρος θα ήταν οδοντορθωτική και όχι ορ-
θοδοντική! 
Ως προς τον όρο λογοπεδική, που άρχισε να χρησιµοποιείται τε-
λευταία αντί τού λογοθεραπεία, πρόκειται περί τερατογενέσεως, 
αφού σηµαίνει «χρησιµοποιώ πέδες ("δεσµά"), για να θεραπεύσω 
τον λόγο»! 

ορθοπεταλιά (η) ποδηλασία κατά την οποία ο ποδηλάτης δεν κάθεται 
στη σέλα, αλλά πατάει τα πετάλια όρθιος. ορθόπλωρος, -η, -ο [µεσν.] 
(πλοίο) που κινείται µε την πλώρη.  — 
ορθοπλωρίζω ρ. ορθοποδώ ρ. αµετβ. {ορθοποδείς... | ορθοπόδησα} 
(συνήθ. στον οικονοµικό τοµέα) αναλαµβάνω τις χαµένες µου 
δυνάµεις: χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος από την κρίση, για να 
µπορέσει η επιχείρηση να ορθοποδήσει ΣΥΝ. αποκαθίσταµαι. Επίσης 
ορθοποδίζω [ΕΤΥΜ. < µτγν. ορθοποδώ (-έω) < όρθο- + -ποδώ < -πόδης < 
πους, ποδός]. ορθοπραξια (η) {χωρ. πληθ.} η ορθή πράξη, το να 
πράττει κανείς ορθά: η ορθοδοξία είναι και ~. 
[ΕΤΥΜ. < ορθό- + -πραξία < πράξη, πβ. κ. µτγν. όρθοπραγία]. 
ορθοπτερο (το) {ορθοπτέρ-ου | -ων} ΖΩΟΛ. καθένα από τα έντοµα 
που ανήκουν στην ίδια τάξη µε την ακρίδα και τον γρύλο, των οποίων 
το µέγεθος ποικίλλει από λίγα χιλιοστά µέχρι αρκετά εκατοστά και 
φέρουν εξωτερικά ανεπτυγµένες πτέρυγες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. Orthopteron]. ορθοπτικός, -ή, -ό αυτός που συντελεί στη 
θεραπεία των παθήσεων, όπως ο στραβισµός, η ανεπάρκεια 
συγκλίσεως κ.λπ.: ~ ασκήσεις (για την ορθή επικέντρωση των 
οφθαλµικών αξόνων). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
orthoptique]. ορθός, -ή, -ό 1. (αυτός που βρίσκεται) σε όρθια στάση 
(µε έµφαση και στο παράστηµα): στεκόταν ~ και µας µιλούσε ΣΥΝ. 
όρθιος · 2. (µτφ.) αυτός που είναι κατάλληλος για την περίσταση· 
σωστός: η απόφαση του ήταν ~|| ~ σκέψη | άποψη | ενέργεια | γραφή 
ANT. λανθασµένος, εσφαλµένος, ακατάλληλος·  ΦΡ. (α) ορθός λόγος 
ο ορθολογισµός (βλ.λ.) (β) πολιτικά ορθός αυτός που ενεργεί 
σύµφωνα µε τις αρχές τής πολιτικής ορθότητας (βλ. λ. πολιτικός) 3. 
ορθό(ν) (το) βλ.λ. 4. ΜΑΘ. ορθή γωνία γωνία ενενήντα µοιρών.   — 
ορθ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *Fop0-Fóc (µε ανοµοιωτική αποβολή τού -Ε- ) ετεροιωµ. 
βαθµ. τού I.E. *werdh- «µεγαλώνω, αυξάνω», πβ. σανσκρ. urdhwâ-
«ίσιος, ψηλός», vârdhati «υψώνω, σηκώνω», κ.ά. Η απουσία τού αρ-
χικού δίγαµµα από τη µυκ. γεν. o-to-wo-we-o (πιθ. *όρθΡώΡεος «αυτός 
που έχει τα αφτιά τεντωµένα [όρθια]»), έχει οδηγήσει στην εναλλα-
κτική υπόθεση ότι η λ. συνδ. µε το ρ. öp-νυ-µι «εγείρω, ορµώ» (βλ. λ. 
ορµή), αν και η ανοµοιωτική αποβολή τού -Ε- αποτελεί ικανή εξήγη-
ση. Βλ. κ. όρθρος. Η φρ. πολιτικά ορθός αποδίδει την αγγλ. politically 
correct]. ορθοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. 1. 
εξέταση τού µατιού µε ορθοσκοπικό φακό · 2. η εξέταση τού ορθού 
µε ορθο-σκόπιο. Επίσης ορθοσκοπία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. orthoscopy]. ορθοσκοπικός, -ή, -ό 1. (οπτικό όργανο) που 
έχει επίπεδο οπτικό πεδίο, ώστε να µην παραµορφώνει αναλογίες τού 
αντικειµένου που εικονίζεται σε αυτό: ~ φακός 2. αυτός που 
σχετίζεται µε την ορθοσκόπηση. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orthoscopic]. ορθοσκόπιο (το) 
{ορθοσκοπί-ου | -ων) 1. ειδικό όργανο για την εξέταση τής 
εσωτερικής επιφάνειας τού ορθού 2. οπτικό όργανο για την εξέταση 
τού µατιού. 
[ΕΤΎΜ. < ορθό- + -σκόπιο < σκοπώ «εξετάζω, παρατηρώ προσεκτικά», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orthoscope]. ορθοστασία (η) {χωρ. 
πληθ.} το να στέκεται κανείς όρθιος: πιάστηκαν τα πόδια µου από την 
πολλή ~. [ΕΤΥΜ. <ορθο- + -στασία < στάση]. ορθοστάτης (ο) 
{ορθοστατών} 1. κατακόρυφο στήριγµα, µε το οποίο συγκρατείται 
κάτι όρθιο: ~ βιβλίων 2. ΑΡΧΙΤ. (α) επιµεληµένος λίθος µεγαλύτερου 
ύψους από τους λίθους των λοιπών στρώσεων, που αποτελούν τη 
βάση των τοίχων αρχαίου κτηρίου (β) ξύλινη ή µεταλλική δοκός που 
τοποθετείται κατακόρυφα για στήριξη κατασκευών, π.χ. γεφυρών. 

[ΕΤΎΜ. αρχ. <όρθο- + -στάτης < θ. στα-, πβ. κ. Γστα-µαι]. 
ορθοστατικός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε την ορθοστα- 

σία: ~ υπόταση (βλ.λ.) | σύνδροµο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orthostatic]. 

ορθόστηθος, -η, -ο (λογότ.) αυτός που έχει στητό στήθος: ~ κορίτσι. 
ορθοστοιχία (η) {ορθοστοιχιών} (συνήθ. για φυτά) η τοποθέτηση, 
διάταξη σε ευθεία σειρά. — ορθόστοιχος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orthostichy]. 

ορθότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} το να είναι (κάτι) ορθό, σωστό· ΦΡ. 
πολιτική ορθότητα βλ. λ. πολιτικός. 

ορθοτοµία (η) [µτγν.] {ορθοτοµιών} 1. η τοµή σε ευθεία γραµµή 2. 
ΙΑΤΡ. η χειρουργική τοµή τού ορθού. 

ορθοτοµώ ρ. µετβ. {ορθοτοµείς... | ορθοτόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. τέµνω κάτι σε ευθεία γραµµή, ευθυγραµµίζω 2. ερµηνεύω ή 
διδάσκω σωστά: η Εκκλησία ορθοτοµεί τον λόγο τής αληθείας (πβ. 
όρθοτοµοϋντες τον λόγον τής αληθείας, Κ.∆. Β' Τιµόθ. 2, 15). [ΕΤΥΜ 
< µτγν. ορθοτοµώ (-έω) < όρθο- + -τοµώ < τοµή]. 

ορθοτονώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {ορθοτόνη-σα, -θηκα, -µένος) 
ΓΡΑΜΜ. τονίζω σωστά. — ορθοτόνηση (η) [µτγν.]. 

ορθοτροπίσµός (ο) BOT. η ανάπτυξη των φυτών µε κατακόρυφη δι-
εύθυνση. Επίσης ορθοτροπία (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. orthotropisme]. 

ορθόφρων (ο/η) {ορθόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων) (λόγ.-
σπάν.) αυτός που σκέπτεται λογικά, µε σύνεση ΣΥΝ. συνετός, σώ-
φρων, νουνεχής ANT. άφρων, άµυαλος. — ορθοφροσύνη (η), ορθο-
φρονώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, λογικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όρθο- + -φρων < φρην, φρενός (βλ.λ.), πβ. υψηλόφρων, 
σώ-φρων, ταπεινό-φρων]. 

ορθοφωνία (η) [1830] {χωρ. πληθ.} 1. η ορθή και ευκρινής άρθρωση 
και εκφορά τού λόγου 2. µέθοδος µε την οποία (α) διδάσκεται η ορ-
θή άρθρωση και εκφορά τού λόγου (β) ελαττώνονται ή θεραπεύονται 
οι φωνητικές παθήσεις (τραυλισµός κ.ά.). Επίσης ορθοφωνητική. — 
ορθοφωνητικός, -ή, -ό κ. ορθοφωνικός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. orthophonie]. 

ορθρινός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (λόγ.) αυτός που συµβαίνει νωρίς το πρωί 
ΣΥΝ. εωθινός ΑΝΤ. εσπερινός, βραδινός 2. ΣΤΡΑΤ. ορθρινό (το) εγερτή-
ριο σάλπισµα· (ειδικότ.) το σάλπισµα που ακούγεται στους στρατώ-
νες, για να ξυπνήσουν οι στρατιώτες. 

όρθρος (ο) ΕΚΚΛΗΣ. η ακολουθία που ψάλλεται στους ναούς κατά 
την ανατολή τού ηλίου και προηγείται τής Θείας Λειτουργίας ΣΥΝ. 
εωθινός· ΦΡ. όρθρου βαθέως (όρθρου βαθέως, Κ.∆. Λουκ. 24, 1) ενώ 
ήταν ακόµη βαθιά χαράµατα ΑΝΤ. εσπερινός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < *Ρόρθ-ρος < ορθός (βλ.λ.), οπότε η λ. θα σήµαινε την 
έναρξη τής ηµέρας κατά την αυγή (δηλ. όταν η µέρα αρχίζει να 
µεγαλώνει και ο ήλιος να υψώνεται), πβ. αρχ. σλαβ. ranü «την αυγή» 
(< *wrödh-no-), σανσκρ. vârdhati «υψώνω, σηκώνω». Ωστόσο, η 
απουσία τ. µε αρχικό δίγαµµα καθιστά αξιοπρόσεκτη (όπως και στο 
επίθ. ορθός) την παλαιότερη άποψη περί αναγωγής στο ρ. δρ-νυ-µι 
«εγείρω, ορµώ» (βλ. λ. ορµή), πβ. λατ. orior «ανατέλλω, σηκώνοµαι», 
ortus «ανατολή»]. 

ορθώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {όρθω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στήνω, κτίζω 
(κυρ. κάτι που έχει µεγάλο ύψος): όρθωσαν ψηλά τείχη και πύργους 
|| (κ. µτφ.) η παρεξήγηση αυτή όρθωσε ένα τείχος ανάµεσα µας 2. 
στήνω (κάτι) όρθιο, το φέρνω σε όρθια θέση: ~ µνηµείο | οδόφραγµα 
ΣΥΝ. υψώνω· ΦΡ. ορθώνω το ανάστηµα µου υιοθετώ θαρραλέα συ-
µπεριφορά, επιδεικνύω τόλµη: στις κρίσιµες ώρες όρθωσε το ανά-
στηµα του απέναντι στους τυράννους 3. (µεσοπαθ. ορθώνοµαι) (α) 
στέκοµαι όρθιος: µπροστά µας ορθώνονταν οι ουρανοξύστες τής πό-
λης (β) (µτφ.) επαναστατώ, ανθίσταµαι: ~ κατά τής τυραννίας. — όρ-
θωση (η) [αρχ.], ορθωτικός, -ή, -ό [1809]. 

οριακός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται στο όριο: ~ πλειοψηφία (πλει-
οψηφία εξαιρετικά εύθραυστη και ασθενής µε πολύ λίγες ψήφους 
πάνω από το όριο που προβλέπεται κάθε φορά) || ~ αύξηση των πο-
σοστών | των κερδών || - σηµείο || «εξαιτίας τής ~ διαθεσιµότητας 
ιπτάµενου προσωπικού, η αεροπορική εταιρεία µαταίωσε την επόµενη 
πτήση» (εφηµ.) 2. (µτφ.) κρίσιµος: η οικονοµία τής χώρας | η υγεία του 
βρίσκεται σε - κατάσταση. — οριακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. marginal]. οριγανέλαιο (το) {οριγανελαί-ου | -ων} ΧΗΜ. το 
αιθέριο έλαιο που παράγεται από τη ρίγανη ΣΥΝ. ριγανόλαδο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. origanum oil]. ορίγανο (το) (λόγ.) 
η ρίγανη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. όρίγανον | όρίγανος, ή, αγν. ετύµου, 
πιθ. δάνειο βορει-οαφρικανικής προελ., όπως και το φερώνυµο φυτό. Η 
λ. παρετυµολο-γήθηκε προς τα ουσ. δρος και γάνος «στολίδι, λάµψη» 
(βλ. κ. γανώνω)]. οριενταλισµός (ο) 1. (στη ζωγραφική) είδος που 
απεικονίζει τοπία, πρόσωπα ή σκηνές από την καθηµερινή ζωή τής 
Μέσης Ανατολής και τής Β. Αφρικής 2. η µελέτη τής ιστορίας και τού 
πολιτισµού των λαών τής Ανατολής, ειδικότ. τού ισλαµικού αραβικού 
κόσµου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. orientalisme < oriental 
«ανατολικός» < λατ. orientalis]. ορίζοντας (ο) {οριζόντων} 1. η νοητή 
γραµµή που φαίνεται να αποτελεί το όριο ανάµεσα στον ουρανό και 
στο έδαφος ή στην επιφάνεια τής θάλασσας: ένα πλοίο φάνηκε στον ~ 
|| στα βάθη των ~ (βλ. λ. βάθος) 2. (γενικότ.) οπτικό πεδίο, ό,τι µπορεί 
κανείς να αντικρίσει µε τα µάτια του: όλος του ο ~ ήταν µια απέραντη 
κοιλάδα· (µτφ., συνήθ. στον πληθ.) 3. τα όρια γνώσεων, 
ενδιαφερόντων, πνευµατικών ενασχολήσεων (κάποιου): διευρύνω 
τους ~ µου 4. ο βαθµός στον οποίο έχει κανείς ανοιχτό µυαλό: ευρείς 
~ 5. τα όρια των προοπτικών, οι δυνατότητες· ΦΡ. ανοίγω (νέους) 
ορίζοντες βλ. λ. ανοίγω 6. το σύνολο στοιχείων ή παραγόντων που 
συνθέτουν µια κατάσταση: οι 
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εξελίξεις διαγράφονται δυσοίωνες στον πολιτικό ~ || «δεν φαίνεται 
στον ~ υπαρκτή απειλή για την κυβέρνηση» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ορίζων (ενν. κύκλος), ουσιαστικοπ. µτχ. ενεστ. τού ρ. ορίζω. Η λ. 
πέρασε ως δάνειο σε πολλές γλώσσες, πβ. αγγλ. κ. γαλλ. horizon, 
γερµ. Horizont κ.ά.]. 

οριζόντιος, -α, -ο [1766] 1. παράλληλος προς το έδαφος, αυτός που 
βρίσκεται σε επίπεδο παράλληλο προς τον ορίζοντα: τα µπουκάλια 
τού κρασιού τοποθετούνται στην κάβα σε ~ θέση (ξαπλωτά) || στο 
µονόζυγο ο αθλητής κρατιέται από την ~ δοκό 2. ΝΟΜ. οριζόντια ίδιο· 
κτησία ιδιαίτερη µορφή κυριότητας σε ακίνητο, η οποία αποτελείται 
από δύο στοιχεία: την αποκλειστική κυριότητα σε όροφο οικοδοµής 
ή σε διαµέρισµα του και την αναγκαστική συγκυριότητα στα κοινά 
µέρη τού όλου ακινήτου (οικόπεδο, θεµέλια, εξωτερικοί χώροι, κλι-
µακοστάσιο κ.λπ.) ΣΥΝ. οριζόντια συνιδιοκτησία, ιδιοκτησία κατ' 
ορόφους, οροφοκτησία 3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. αυτός που αναφέρεται στη σχέ-
ση µεταξύ ανθρώπων που ανήκουν στα ίδια επίπεδα διαφορετικών 
ιεραρχικών κλιµάκων 4. αυτός που αναφέρεται στον ορίζοντα. — 
οριζόντια | οριζοντίως [1799] επίρρ., οριζοντιότητα (η) [1845]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. horizontal]. 

οριζοντιώνω ρ. µετβ. [1894] {οριζοντίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. τοποθε-
τώ σε οριζόντια θέση 2. (µεσοπαθ. οριζοντιώνοµαι) (µτφ.) πλαγιάζω, 
γέρνω ώστε να βρεθώ σε οριζόντια θέση: οριζοντιώθηκα µια βδοµάδα 
µε γρίπη || ο παίκτης οριζοντιώθηκε προς το έδαφος προσπαθώντας 
ν'αποκρούσει τη χαµηλή µπαλιά. — οριζοντίωση (η) [1887]. 

ορίζουσα (η) ΜΑΘ. αλγεβρικό άθροισµα που αποτελείται από ν2 αριθ-
µούς, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι σε ν οριζόντιες γραµµές και ν 
κάθετες- χρησιµοποιείται για τη λύση συστηµάτων µε γραµµικές εξι-
σώσεις. 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. θηλ. τής µτχ. ενεστ. τού ρ. ορίζω (ως απόδ. τού 
γαλλ. déterminant), που µεταφέρθηκε ως θηλ. κατ' επίδρ. τής λ. γραµ-
µή και για να αποφευχθεί 'η συσχέτιση µε τον (αρσ.) ορίζοντα (φαι-
νόµενο προφύλαξης)]. 

ορίζω ρ. µετβ. {όρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. αποφασίζω (τον 
χρόνο ή τον τόπο) στον οποίο θα γίνει (κάτι): ~ την ηµεροµηνία τού 
γάµου || ~ τον τόπο τελέσεως τού συνεδρίου || πρέπει να ορίσουµε τη 
µέρα και την ώρα τής συνάντησης ΣΥΝ. καθορίζω 2. θέτω τα όρια σε 
(κάτι): δύο ευθείες ορίζουν ένα επίπεδο || τα σύνορα τής επαρχίας ορί-
ζονται από τρεις οροσειρές || το κτήµα δυτικά ορίζεται από δηµόσιο 
δρόµο ΣΥΝ. προσδιορίζω 3. δίνω σε κάποιον (συγκεκριµένη ιδιότητα, 
σύµφωνα µε την οποία θα ενεργήσει, θα επιτελέσει ρόλο, θα εκτελέ-
σει καθήκοντα): τον όρισε εκπρόσωπο του στο συνέδριο || ορίστηκαν 
τα µέλη τής επιτροπής 4. αποφασίζω ή επιλέγω: ορίστηκαν οι διαιτη-
τές των αγώνων || ορίστηκε η ύλη των εξετάσεων || ορίστηκαν τα τεκ-
µήρια διαβίωσης · 5. επισηµαίνω τα βασικά χαρακτηριστικά (προ-
σώπου ή πράγµατος), δίνω τον ορισµό του: πώς θα ορίσουµε τον άν-
θρωπο; || ~ µια έννοια || τι ορίζεται ως «παιδεία»; 6. διατυπώνω µε σα-
φήνεια, καθορίζω: ο νόµος ορίζει ρητώς ότι... || οι ποινές που ορίζει ο 
νόµος · 7. (λαϊκ.) δίνω διαταγή, εκφράζω µε απόλυτο τρόπο µια επι-
θυµία: «όρισε ο κύρης της να παντρευτεί» || όπως ορίζετε θα γίνει! || 
τι ορίζει η αφεντιά σου; 8. έχω υπό την εξουσία µου: ο ληστής όριζε 
πενήντα νοµαταίους || τα παλιά χρόνια η οικογένεια του όριζε όλο τον 
κάµπο ΣΥΝ. εξουσιάζω, κυβερνώ · 9. φθάνω, έρχοµαι (σε προσφω-
νήσεις υποδοχής επισκέπτη, ταξιδιώτη κ.λπ.): καλώς όρισες! || καλώς 
ορίσατε! || καλώς να ορίσετε στο σπιτικό µας! 10. (η προστ. ορίστε) 
βλ.λ. 11. (η µτχ. ορισµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ορίζω < ορός (βλ.λ.). Η λ. σήµαινε αρχικώς «προσδιορί-
ζω µε ακρίβεια την έκταση ενός χώρου, τα σύνορα του», άρα και 
«εντοπίζω το σηµασιολογικό πεδίο µιας λέξεως, ξεχωρίζοντας την 
από άλλες». Ήδη αρχ. η σηµ. «καθορίζω τις ενέργειες κάποιου, δια-
τάσσω»]. 

Ορινόκος (ο) ποταµός τού Β. τµήµατος τής Ν. Αµερικής που εκβάλ-
λει στον Ατλαντικό Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Orinoco < γλ. Γκουαρανί ori-noco «χώρος κωπηλα-
σίας»]. 

όριο (το) {ορί-ου | -ων} 1. το σηµείο πέρα από το οποίο δεν µπορεί να 
εκτείνεται ή να υπάρξει (κάτι), η µεγαλύτερη δυνατή έκταση, ο ανώ-
τατος δυνατός βαθµός: κατοικεί στα ~ τού δήµου Αθηναίων || δεν 
αντέχω άλλο, έχω φτάσει στα ~ µου! || έχει και η υποµονή τα ~ της! || 
το θράσος του δεν είχε ~ || σε όλα τα πράγµατα υπάρχει και ένα ~ || οι 
νόµοι καθορίζουν τα ~ τής δράσης µας σε κοινωνικό επίπεδο || «~ τού 
κόσµου µου είναι τα ~ τής γλώσσας µου» (Λ. Βιτγκενστάιν) || ξε-
πέρασες κάθε- || τα ανώτατα επιτρεπτά ~ ρύπανσης- ΦΡ. (α) εντός | 
εκτός των ορίων (+γεν.) κ. µέσα στα όρια (+γεν.) µέσα σε καθορι-
σµένο χώρο, µε προσδιορισµένα όρια: εντός των ορίων µιας χώρας | 
τής λογικής | τού εφικτού || µέσα στα όρια τού κόσµου µας (β) θέτω | 
βάζω ένα όριο (αε κάτι) βάζω φραγµό, καθορίζω ένα σηµείο, πέρα 
από το οποίο καθετί θεωρείται αυθαίρετο, ασύδοτο, παράνοµο κ.λπ.: 
πρέπει να θέσουµε ένα ~ στην ανεξέλεγκτη προβολή διαφηµίσεων || 
ποιος θα βάλει όρια στην ελευθερία τής έκφρασης; (γ) όριο ηλικίας 
βλ. λ. ηλικία (δ) µέχρις ενός ορίου (για την αξία τού µέτρου σε κάθε 
δραστηριότητα): επιτρέπονται τα πάντα, αλλά ~ (ε) το έσχατο όριο 
το τελευταίο επιτρεπτό ή ανεκτό σηµείο: έφτασε στο ~ τής υποµονής 
του- (ειδικότ.) (στ) βγαίνω από τα όρια βλ. λ. βγαίνω 2. το διαχωρι-
στικό σηµείο: το ~ µεταξύ µεγαλοφυίας και τρέλας || το ~ ανάµεσα σε 
δύο έννοιες || τα ~ µεταξύ Μεσαίωνα και Αναγέννησης είναι ασαφή 3. 
το σηµείο πέρα από το οποίο αρχίζει κάτι άλλο: έφτασε στα ~ τής 
τρέλας || το ανώτατο | κατώτατο ~ των µισθών || το πάθος του για 
εκείνη αγγίζει τα ~ τής µανίας 4. το σηµείο πέρα από το οποίο απο-
κτά κανείς συγκεκριµένο δικαίωµα: ο αθλητής ξεπέρασε το ~ για 
τους Ολυµπιακούς Αγώνες || έπιασα το ~ για τη συµµετοχή στην κλή- 

ρωση 5. (ειδικότ.) το σηµείο που θεωρείται φραγµός, κάτι αξεπέρα-
στο: ο άλτης τού επί κοντώ ξεπέρασε το ~ των έξι µέτρων || ξέρω τα ~ 
µου, γι ' αυτό δεν κάνω υπερβολές 6. όρια (τα) οι φραγµοί (ηθικοί, κοι-
νωνικοί): αυτός ο άνθρωπος δεν έχει όρια! (για ενοχλητικό ή θρασύ 
άνθρωπο χωρίς αναστολές) 7. το σύνορο: ο Έβρος ποταµός αποτελεί 
ένα φυσικό ~ τής Ελλάδας προς τα ανατολικά || χαράζω τα ~ ενός οι-
κοπέδου 8. το ανώτατο επιτρεπτό σηµείο, µέγεθος κ.λπ.: το ~ ταχύτη-
τας σε αυτό τον δρόµο είναι τα εκατό χιλιόµετρα || παραβίασε το ~ 
ασφαλείας. — οριακός, -ή, -ό (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. δριον, υποκ. τού ουσ. ορός (βλ.λ.), χωρίς σµικρυντική 
σηµ.].     _ οριοθετώ ρ. µετβ. {οριοθετείς... | οριοθέτ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµέ-νος} προσδιορίζω σε κάτι τα όρια του: ~ πρόβληµα | 
επιστηµονικό πεδίο | την υφαλοκρηπίδα ΣΥΝ. καθορίζω. — οριοθέτηση 
(η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. οριοθετώ (-έω) < δριον + -θετώ, βλ. κ. θέτω]. 

οριοθετώ ή οροθετώ; Σήµερα έχει επικρατήσει στη χρήση ο τ. 
οριοθετώ (και οριοθέτηση), που µαρτυρείται ήδη από τον 2ο αι. 
µ.Χ. Παλαιότερα χρησιµοποιήθηκε περισσότερο η λ. ορο-θετώ 
(από τη λ. δρος, ό «όριο»), που είναι ήδη αρχαία (Ιου αι. µ.Χ.), ενώ 
η λ. ορο-θεσία, επίσης αρχαία, είναι ακόµη παλαιότερη (2ου αι. 
π.Χ.). Αρα και οι δύο λέξεις είναι σωστές (οριοθετώ και οροθετώ, 
οριοθέτηση και οροθέτηση), σηµαίνουν το ίδιο και δεν ευσταθεί 
ότι ορθότερο είναι το οροθετώ. Και οι δύο λέξεις όρος (ο) και 
όριο (το) χρησιµοποιήθηκαν στην Αρχαία µε την ίδια σηµασία, 
σήµερα δε το σύνθετο µε τη λ. όριο- (οριοθετώ) είναι ετυµολογικά 
και σηµασιολογικά περισσότερο διαφανές και κατανοητό από τον 
οµιλητή (η λ. όρος, ο είναι γνωστή σήµερα µε τη σηµ. «προϋπόθε-
ση»). 

όρισµα (το) {ορίσµ-ατος, | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. γενικός όρος στη σύ-
νταξη που χρησιµοποιείται για να δηλώσει τόσο το υποκείµενο όσο 
και τα συµπληρώµατα (αντικείµενα) τού ρήµατος· π.χ. στην πρόταση 
«ο Γιάννης έστειλε γράµµα τού αδελφού του» έχουµε τρία ορίσµατα, 
το υποκείµενο και δύο αντικείµενα· τα ορίσµατα προσδιορίζουν το 
σθένος (βλ.λ.) τού ρήµατος. 

ορισµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει οριστεί, που έχει αποφασιστεί µε 
ακρίβεια η λειτουργία του, η θέση, ο χρόνος τελέσεως κ.λπ.: οι όροι 
τού συµβολαίου είναι σαφώς ~ και απόλυτα δεσµευτικοί ΣΥΝ. καθο-
ρισµένος, διατυπωµένος 2. (εµφατ.) συγκεκριµένος: ένας ~ αριθµός 
ανθρώπων φώναζε 3. (στον πληθ. ορισµένοι, -ες, -α σε χρήση αόρι-
στης αντωνυµίας) κάποιοι, µερικοί: ~ φορές αισθάνοµαι σαν να βρί-
σκοµαι σε άλλη χώρα || ~ τραγούδια έχουν διασωθεί || ~ άνθρωποι δεν 
καταλαβαίνουν τι τους λες! || έχω ~ αµφιβολίες για την αξία του. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ώρισµένος, ουσιαστικοπ. µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. ορί-
ζω]. 

ορισµένως επίρρ. (λόγ.-σπάν.) σίγουρα, χωρίς αµφιβολία ΣΥΝ. ασφα-
λώς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως. 

ορισµός (ο) 1. (α) η ακριβής και σαφής περιγραφή τής σηµασίας ή 
των σηµασιών µιας λέξης, όπως συνάγονται από τη χρήση | τις χρή-
σεις τής λέξης- ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων 
τής σηµασίας µιας λέξης, έτσι ώστε να διακρίνεται από κάθε άλλη: 
σαφής | καλός | επιτυχηµένος | ανακριβής | πρόχειρος ~ || ο ~ µιας δύ-
σκολης έννοιας- ΦΡ. εξ ορισµού για κάτι που είναι αυτονόητο, που 
προκύπτει από το ίδιο το περιεχόµενο µιας έννοιας: ο Θεός είναι ~ 
αγαθός (β) (ειδικότ.) το τµήµα λεξικογραφικού λήµµατος, στο οποίο 
δίνεται η σηµασία τής αντίστοιχης λέξης ΣΥΝ. ερµήνευµα 2. ΦΙΛΟΣ, η 
διατύπωση που αποσκοπεί στο να αποδώσει την ουσία µιας έννοιας, 
βασιζόµενη στο προσεχές γένος στο οποίο αυτή υπάγεται και στην 
ειδοποιό (βλ.λ.) διαφορά της από άλλες έννοιες που υπάγονται στο 
ίδιο γένος, π.χ. ο ορισµός τού ανθρώπου: «ζωον λόγον έχον» περι-
λαµβάνει το γένος («ζωον») και την ειδοποιό διαφορά από τα άλλα 
ζώα («λόγον έχον») ✈  3. (λαϊκ.) η επιθυµία ή διαταγή (κάποιου, συ-
νήθ. ανώτερου κοινωνικά(: Στους ~ σας! Ό,τι ζητήσετε, θα το έχετε! || 
«αν είν'ο - σας, Χριστού τη θεία γέννηση να πω στ'αρχοντικό σας» 
(χριστουγεννιάτικα κάλαντα). [ΕΤΥΜ αρχ. < ορίζω (βλ.λ.)]. 

ορίστε προστ. τού ορίζω Λ. ως τυπική έκφραση, όταν απευθυνόµαστε 
σε κάποιον δίνοντας του κάτι: ~ τα ρέστα σας || ~ παρακαλώ, το ποτό 
που ζητήσατε || ~ το ψητό, ~ κι η σαλάτα 2. ως απάντηση, όταν µας 
απευθύνει τον λόγο κάποιος, κυρ. κάποιος στον οποίο οφείλουµε σε-
βασµό: -Κύριε Γιάννη! —! || -Γκαρσόν! —! ΣΥΝ. µάλιστα, παρακαλώ 
3. για περιπτώσεις στις οποίες απευθυνόµαστε σε κάποιον, ζητώντας 
του να κάνει ή να πει κάτι: ~, καθίστε! || ~, τι θέλετε; || ~, σας ακούω 
4. ως στερεότυπη έκφραση, µόλις σηκώσουµε το ακουστικό τού τη-
λεφώνου: ~, ποιος είναι; 5. σε ερώτηση, όταν δεν ακούσαµε κάτι κα-
λά: ~, δεν σας ακούω καλά 6. (για έντονη απορία, έκπληξη): ~; Άκου-
σα καλά ή µε γελούν τ' αφτιά µου; || ~; Συµβαίνουν τέτοια πράγµατα; 
7. να, ιδού (κυρ. µε αποδοκιµαστική διάθεση, ειρωνεία, έκπληξη): ~ 
κατάσταση! Τι άλλο θα δούµε ακόµη! || ~ πώς σε κατάντησε ο εγω-
ισµός σου! || (εµφατ.) ~ µας! Εσύ θα µου πεις τι θα κάνω; 

οριστική (η) ΓΛΩΣΣ. η έγκλιση που εκφράζει τη δέσµευση τού οµιλη-
τή ότι αυτό που λέει είναι αληθινό, πραγµατικό, βέβαιο (η οριστική 
µε ορισµένους δείκτες θα, να, ας µπορεί να δηλώνει και τροπικότητα· 
βλ. λ. τροπικότητα): η κόρη του διορίστηκε στο ∆ηµόσιο || ο ουρανός 
είναι γαλανός || κατά τη γνώµη µου, ο υποψήφιος αδικήθηκε από την 
επιτροπή (διατύπωση µειωµένης βεβαιότητας τού οµιλητή) || κλίνω 
ένα ρήµα στην ~ τού ενεστώτα || η ~ αορίστου τού «βρίσκω» είναι 
«βρήκα» και η υποτακτική «να βρω» || δυνητική ~ (βλ. λ. δυνητικός). 

οριστικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η τελική διευθέτηση 
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ή ολοκλήρωση: η ~ τής συµφωνίας ειρήνευσης | τής ηµεροµηνίας τού 
γάµου | τής συνεργασίας δύο εταιρειών. — οριστικοποιώ ρ. [ΕΤΥΜ, 
Απόδ. τού αγγλ. finalisation]. 

οριστικός, -ή, -ό 1. τελικός, αυτός στον οποίο έχει καταλήξει κανείς 
µε απόλυτη βεβαιότητα, που δεν πρόκειται να αλλάξει: η ~ µου από-
φαση είναι αυτή || η θε'ση µου είναι ~ και αµετάκλητη || ελήφθησαν ~ 
µέτρα για τα αυθαίρετα κτίσµατα || ~ διακοπή τής συνεργασίας τους 
µε την εταιρεία 2. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που προσδιορίζει πρόσωπο ή 
πράγµα κατά τρόπο τέτοιον, ώστε να το ξεχωρίζει από άλλα οµοειδή: 
~ άρθρο (το άρθρο ο, η, το) || ~ αντωνυµία (η αντωνυµία αυτός, -ή, -ό) 
|| ~ σύνθετο (βλ. λ. σύνθετος) (β) οριστική (η) βλ.λ. — οριστικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ., οριστικότητα (η) [1845]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οριστικός < όριστός < ορίζω (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. εί-
ναι µτγν.]. 

όρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} φάλαινα χρώµατος µαύρου µε µεγάλες λευκές 
κηλίδες στην κάτω επιφάνεια τού σώµατος της, που ζει από τον 
Αρκτικό Ωκεανό µέχρι την Ανταρκτική. Επίσης όρκη. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. orque < λατ. orca «είδος κήτους»]. 

ορκίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {όρκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. κάνω 
(κάποιον) να δώσει όρκο: τον όρκισε στην Παναγία να µην αποκαλύ-
ψει το µυστικό 2. (για προϊστάµενο υπηρεσίας, αξιωµατούχο κ.λπ.) 
απαγγέλλω τον όρκο σε κάποιους που συγκατατίθενται ή/και τον 
επαναλαµβάνουν κατά την τελετή τής επίσηµης ανάληψης των κα-
θηκόντων τους: ο αρχιεπίσκοπος ορκίζει τη νέα κυβέρνηση || ο πρύ-
τανης όρκισε τους πτυχιούχους τής Σχολής · 3. ζητώ από (κάποιον) 
παρακαλώντας θερµά, µε µεγάλη συναισθηµατική φόρτιση: σε ορκί-
ζω σε ό,τι έχεις ιερό, µην πεις σε icavévav τίποτε! ΣΥΝ. ικετεύω· (µε-
σοπαθ. ορκίζοµαι) 4. διαβεβαιώνω µε όρκο: ~ ότι τον είδα στον τόπο 
τού εγκλήµατος || - να πω την αλήθεια και µόνο την αλήθεια, χωρίς 
φόβο και πάθος || της ορκίστηκε αιώνια πίστη || ~ στο Ευαγγέλιο | 
στην ψυχή τής µάννας µου | στα παιδιά µου | σε ό,τι αγαπάω πιο πολύ 
| σε ό,τι έχω ιερό || -∆εν σε πιστεύω ό,τι κι αν λες! -Σε τι θες να σου 
ορκιστώ; || σου ~ στον Θεό και σ'όλους τους αγίους ότι σου λέω την 
αλήθεια! || νοµίζω ότι ήταν αυτός· αλλά δεν ~ κιόλας! || (κ. στην 
προστ.) -∆εν το έκανα εγώ. -Ορκίσου! ΣΥΝ. δίνω/παίρνω όρκο· ΦΡ. 
σου Τ' ορκίζοµαι ως έκφραση διαβεβαίωσης: αλήθεια λέω, ~! 5. δίνω 
όρκο σε επίσηµη τελετή ότι θα είµαι πιστός στα καθήκοντα που ανα-
λαµβάνω: αύριο ορκίζονται οι απόφοιτοι τής Σχολής Ευελπίδων 6. (η 
µτχ. ορκισµένος, -η, -ο) φανατικός, άσπονδος: είναι ~ εχθρός του 
στην πολιτική. — όρκιση (η). 

ορκίζοµαι - οµνύω. Και τα δύο είναι αρχαίες λέξεις και σηµαίνουν 
«παίρνω | δίνω όρκο». Στην Αρχαία χρησιµοποιούσαν κυρ. τη φρ. 
οµνύω (οµνυµι) ορκον, ενώ το ορκίζω το χρησιµοποιούσαν ως 
µεταβιβαστικό «βάζω/κάνω κάποιον να δώσει όρκο». Σε νεότερους 
χρόνους το ορκίζοµαι ήλθε να αποτελέσει το κύριο p., που δηλώ-
νει τη σηµ. «παίρνω, δίνω όρκο». Σήµερα το οµνύω είναι γνωστό 
κυρ. από το οµώνυµο ποίηµα τού Καβάφη και από τα λόγια τού 
Χριστού στο Ευαγγέλιο «Εγώ δέ λέγω ΰµϊν µη όµόσαι όλως- µήτε 
εν τω ούρανω, δτι θρόνος εστίν τού θεού, µήτε εν τη γη, ότι ύπο-
πόδιόν εστίν των ποδών αυτού- µήτε είς 'Ιεροσόλυµα, δτι πόλις 
εστίν τού µεγάλου βασιλέως- µήτε εν τη κεφαλή σου όµόσης, ότι ου 
δύνασαι µίαν τρίχα λευκήν ποιήσαι ή µέλαιναν» (Κ.∆. Ματθ. 5, 34-
36). Το οµνύω είναι γνωστό και από τα σύνθετα που σχηµα-
τίστηκαν µε αυτό (µε έκταση µάλιστα τού -ο- σε -ω-): ορκ-ωµοσία, 
συν-ωµότης (συν-ωµοτώ, συν-ωµοσία), εξ-ωµότης, αν-ωµοτί («χω-
ρίς όρκο»). Από το όρκος | ορκίζοµαι πλάστηκαν και χρησιµοποι-
ούνται τα: έν-ορκος (αρχική σηµ. «ορκισµένος, µε όρκο»), επί-ορ-
κος, ψευδ-ορκία, ευ-όρκως)«µε σεβασµό στον όρκο µου»), εξ-ορκί-
ζω (εξ-ορκιστής, εξ-ορκισµός), ορκωτός, ορκο-δοσία, ορκ-ωµοσία, 
ορκο-πάτης. 

ορκοδοσία (η) [1834] {ορκοδοσιών} το να δίνει κανείς όρκο, η ορκω-
µοσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. [ΕΤΥΜ. < όρκος + -δοσία < δότης]. 

ορκοδοτω ρ. αµετβ. {ορκοδοτείς... | ορκοδότησα} (επίσ.) δίνω ένορκη 
διαβεβαίωση, συνήθ. ενώπιον δικαστηρίου ή αρχής. [ΕΤΥΜ. < 
όρκος + -δοτώ < δότης]. 

ορκοληψια (η) [1833] {ορκοληψιών} (επίσ.) η όρκιση προσώπου ενώ-
πιον δικαστού ή άλλης αρµόδιας αρχής κατά την ανάληψη των κα-
θηκόντων του ως δηµόσιου λειτουργού. 

όρκος (ο) η διαβεβαίωση που δίνει κανείς για την αλήθεια ισχυρι-
σµού ή ότι θα κάνει αυτό που λέει, συχνά επικαλούµενος τον Θεό ή 
άγιο πρόσωπο ή γενικότ. κάτι απολύτως σεβαστό: δίνω | κάνω | παίρ-
νω - (ορκίζοµαι) || έδωσε ~ ενώπιον Θεού και ανθρώπων || τηρώ | πα-
τάω | καταπατώ τον ~ µου || δεν κρατάει τον ~ του || έδωσε ~ στη ζωή 
τής µάννας του || ~ συζυγικής πίστης | σιωπής | αγνείας | αιώνιας φι-
λίας- ΦΡ. (α) όρκος τού Ιπποκράτη βλ. λ. Ιπποκράτης (β) όρκος αίµα-
τος βλ. λ. αίµα (γ) ακαδηµαϊκός όρκος βλ. λ. ακαδηµαϊκός (δ) ΝΟΜ. 
δικαστικός όρκος ο όρκος που επιβάλλεται στον διάδικο µε πρωτο-
βουλία τού δικαστηρίου και όχι τού αντιδίκου του (επακτός όρκος). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 
[ΕΤΥΜ < αρΧ; όρκος, αβεβ. ετύµου. Η παλαιότερη εκδοχή συνδ. τη λ. 
µε το ουσ. ερκος «εµπόδιο, φραγµός» µε τη σηµ. τής ισχυρής δέ-
σµευσης (πβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου «ορκον δεσµοί, σφραγίδες»)-
ορισµένοι µελετητές µάλιστα ταύτισαν τη λ. µε τη µυθική Στύγα, στα 
νερά τής οποίας ορκίζονταν (και δεσµεύονταν) ακόµη και θεοί. Σύµ-
φωνα µε άλλη εκδοχή, αν η φρ. όµνύναι ορκον σηµαίνει «πιάνω τον 
όρκο» (βλ. λ. οµνύω), τότε η λ. ίσως δήλωνε το ιερό αντικείµενο που 
κρατούσε κανείς, προκειµένου να προσδώσει επισηµότητα στον όρκο 

του. Ωστόσο, η αναγωγή σε αµάρτυρο λατ. *sorcus «κλάδος» (πβ. 
υποκ. surculus) δεν είναι ευρύτερα αποδεκτή, αφού υποστηρίζεται 
συνήθ. ότι surculus < surus «κλάδος»]. 

ορκωµοσία (η) {ορκωµοσιών} το να δίνει κανείς επισήµως όρκο και 
συνεκδ. η επίσηµη τελετή στην οποία δίδεται όρκος (κατά την ανά-
ληψη καθηκόντων, την ολοκλήρωση σπουδών και την απονοµή τίτ-
λου κ.ά.): η ~ των πτυχιούχων τής Νοµικής | των νεοσύλλεκτων | τής 
νέας κυβέρνησης || η τελετή τής ~ || στην ~ παρέστησαν πολλοί επί-
σηµοι || η ~ θα µεταδοθεί τηλεοπτικώς. — ορκωµοτώ ρ. [αρχ.] {-
είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. ορκωµοσία < αρχ. ορκωµότης, συνθ. εκ συναρπαγής 
από τη φρ. ορκον όµόσαι (απρφ. αορ. τού ρ. οµνυµι, βλ. κ. οµνύω) µε 
επίθηµα -της και έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει (πβ. 
συν-ωµότης)]. 

ορκωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει δώσει όρκο 2. (α) ΝΟΜ. ορ-
κωτό δικαστήριο δικαστήριο που αποτελείται από ενόρκους (βλ.λ.) 
και τακτικούς δικαστές: µικτό ~ (β) ορκωτός λογιστής επαγγελµα-
τίας λογιστής αναγνωρισµένος από την πολιτεία και τις λογιστικές 
ενώσεις, ώστε να ασκεί αντικειµενικό έλεγχο σε επιχειρήσεις. — ορ-
κωτικός, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

Ορλεάνη (η) πόλη τής Κ. Γαλλίας στις όχθες τού Λίγηρα. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. Orléans < λατ. Aurelianum. H πόλη ονοµάστηκε 
έτσι προς τιµήν τού Ρωµαίου αυτοκράτορα Μάρκου Αυρηλίου (λατ. 
Marcus Aurelius), όταν ξαναχτίστηκε τον 3ο αι. µ.Χ.]. 

ορλόν (το) {άκλ.} συνθετική ύλη για ύφανση, η οποία χαρακτηρίζε-
ται από µεγάλη αντοχή και χρησιµοποιείται αναµεµιγµένη µε µαλλί 
ή άλλες υφάνσιµες ύλες (βλ. λ. ακρυλικός). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. orlon (κατά το nylon) < orle < δηµώδ. λατ. orula < λατ. 
ora «περιθώριο»]. 

ορµαθος (ο) (λόγ.) 1. σύνολο όµοιων πραγµάτων περασµένων σε 
σύρµα, σκοινί, µεταλλικό κρίκο κ.λπ.: - κλειδιών ΣΥΝ. (λαϊκ.) αρµαθιά 
2. (µτφ.) πλήθος όµοιων πραγµάτων: «η πρώην πρωθυπουργός κατη-
γορείται για ~ καταχρήσεων» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όρµαθός < όρµος «αλυσίδα, χορδή» + παραγ. επίθηµα -
αθος, πβ. κάλαθος. Το όρµος (ίσως άσχετο προς το επίσης αρχ. όρµος 
«αραξοβόλι, φυσικός λιµενίσκος», βλ.λ.), εµφανίζει την ετεροιωµ. 
βαθµ. τού ρ. εϊρω «συνδέω» (< *serjo, µε ψίλωση, βλ. λ. είρ-µός, έρ-
µα)]. 

ορµέµφυτος, -η, -ο αυτός που προέρχεται από ένστικτο και όχι από 
λογική επεξεργασία- κυρ. το ουδ. ορµέµφυτο (το) [1805] ένστικτο. — 
ορµεµφύτως επίρρ. [1858]. [ΕΤΥΜ < ορµή + έµφυτος, απόδ. τού 
γαλλ. instinct (βλ. κ. ένστικτο)]. 

ορµή (η) 1. κίνηση προς τα εµπρός, που χαρακτηρίζεται από δύναµη, 
σφοδρότητα: έπεσε µε ~ πάνω του και τον τραυµάτισε || ρίχνω µια πέ-
τρα µε ~ || πετάγοµαι µε ~ || οι αθλητές ξεκίνησαν µε ~ || οι στρατιώτες 
ρίχτηκαν µε - εναντίον των εχθρών 2. (για φυσικά φαινόµενα) η 
σφοδρότητα, η ένταση: ο αέρας χτυπούσε µε - τα παντζούρια || τα 
κύµατα έσπαγαν µε ~ στην προβλήτα || η χιονοστιβάδα έπεσε µε ~ 
πάνω στην κατασκήνωση των εκδροµέων 3. ΦΥΣ. το φυσικό µέγεθος 
που ορίζεται ως το γινόµενο τής µάζας ενός αντικειµένου επί την τα-
χύτητα του 4. ΨΥΧΟΛ. σωµατική και ψυχική προδιάθεση τού ανθρώ-
που, που τον οδηγεί στην ικανοποίηση έντονων βιολογικών αναγκών: 
η σεξουαλική | γενετήσια ~ || η ~ προς ικανοποίηση τού αισθήµατος 
τής πείνας || ο έλεγχος των βιολογικών ~ είναι δυνατός για τον άν-
θρωπο 5. (ειδικότ.) ορµές (οι) η επιθυµία για σεξουαλική συνεύρεση: 
είναι όλο ορµές σ' αυτή την ηλικία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ορµή < *όρ-σµά (µε πρόληψη τής δασύτητας) < ό'ρ-νυ-
µι «εγείρω, παροτρύνω» < I.E. *er- «θέτω σε κίνηση, ξεσηκώνω», πβ. 
σανσκρ. mòti, χεττ. armimi, ίσως και λατ. orior «ανατέλλω». ∆υσερ-
µήνευτος" παραµένει ο φωνηεντισµός σε όρ- ίσως, κατά µία άποψη, 
παρουσιάζεται ενεστωτική βράχυνση *ώρ-νυ-µι > öp-νυ-µι (πβ. 
*στώρ-νυ-µι > στόρ-νυ-µι, στρω-τός). Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, το όρ-
εµφανίζει τη συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *er-, κάτι που όµως συνηθί-
ζεται µόνο σε αιολ. τύπους. Οµόρρ. Λα-έρ-της, ερ-εθ-ίζω (βλ.λ.)]. 

ορµήνεια (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) η καθοδήγηση, οι συµβουλές σε 
κάποιον για το πώς πρέπει να συµπεριφερθεί σε συγκεκριµένη περί-
σταση. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ορµηνεύω (βλ.λ.)]. 

ορµηνεύω ρ. µετβ. {ορµήν-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) καθοδηγώ 
(κάποιον), συµβουλεύω (κάποιον) τι πρέπει να πει ή να κάνει σε συ-
γκεκριµένη περίσταση ΣΥΝ. νουθετώ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ορµηνεύω < αρχ. ερµηνεύω, από τη συνεκφορά τής 
αντων. σου µε το ρ. ερµηνεύω: σου ερµηνεύω > σόρµηνεύω > ορµη-
νεύω]. 

ορµητήριο (το) [αρχ.] {ορµητηρί-ου | -ων} ο τόπος από τον οποίο ορ-
µά κανείς, από τον οποίο ξεκινά τις δραστηριότητες του· συνήθ. για 
παράνοµη δράση (πειρατών, ληστών κ.λπ.): η Μήλος υπήρξε ~ πειρα-
τών || (γενικότ.-µτφ.) το εξοχικό του σπίτι είναι το ~ για τις καλοκαι-
ρινές του εξορµήσεις. 

ορµητικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που διαθέτει ορµή, που εκδηλώνεται µε 
ένταση και σφοδρότητα: τα ~ νερά τού χειµάρρου. — ορµητικ-ά /-ώς 
[αρχ.] επίρρ., ορµητικότητα (η) [1874]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

ορµιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το σκοινί στο οποίο δένουν το αγκί-
στρι. Επίσης ορµίδι κ. αρµίδι κ. αρµίθι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρµιά < όρµος «αλυσίδα, χορδή» (για το οποίο βλ. λ. 
όρµαθός)]. 

ορµίζω ρ. µετβ. [αρχ.} {όρµισ-α, -τηκα, -µένος} οδηγώ πλοίο σε όρµο, 
για να αγκυροβολήσει. — όρµιση (η) [µτγν.]. 

ορµίσκος (ο) [µτγν.] µικρός όρµος (βλ.λ.). 
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ορµόνη (η) {ορµονών} 1. ΒΙΟΛ. ουσία που παράγεται από ενδοκρινή αδένα ή 
από ειδικό νευρικό κύτταρο τού οργανισµού και που εκκρίνεται σε πολύ µικρές 
ποσότητες στην κυκλοφορία τού αίµατος ή διαχέεται µέσω των κυτταρικών 
µεµβρανών, ρυθµίζοντας τις φυσιολογικές λειτουργίες τού οργανισµού (λ.χ. τον 
µεταβολισµό ή την ανάπτυξη): αυξητική | ζωική | φυτική | γεννητική ~|| η 
ινσουλίνη, η θυροξίνη, η αδρεναλίνη είναι γνωστές ~ τού οργανισµού 2. ουσία 
που χρησιµοποιείται στην κτηνοτροφία και στις καλλιέργειες για την τεχνητή 
αύξηση τού όγκου των ζώων ή των καρπών, καθώς και την ταχύτερη ωρίµαση 
των φυτών: κρέατα µε ορµόνες 3. ΦΥΣΙΟΛ. σωµατότροπος ορµόνη ορµόνη που 
εκκρίνεται από την υπόφυση και ρυθµίζει την ανάπτυξη τού σώµατος ΣΥΝ. 
σωµατοτροπίνη, αυξητική ορµόνη. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. hormone < αρχ. 
όρµων, µτχ. ενεστ. τού ρ. ορµώ]. ορµονικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις 
ορµόνες: ~ διαταραχές | ανωµαλία. — ορµονικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρος, < αγγλ. hormonic]. ορµονοθεραπεία (η) 
{ορµονοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η χρήση φυσικών ή συνθετικών ορµονών για 
θεραπευτικούς σκοπούς (λ.χ. η χορήγηση ινσουλίνης στον σακχαρώδη διαβήτη, 
θυροξίνης στην ανεπάρκεια τού θυρεοειδούς, αλλά και σε κακοήθη 
νεοπλάσµατα µαστού κλπ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hormonotherapy]. όρµος (ο) κοίλωµα στη γραµµή τής ακτής, όπου η θάλασσα 
εισχωρεί στην ξηρά και είναι δυνατό το αγκυροβόληµα (πβ. λ. κόλπος). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρµος, τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου. Ανεπαρκής η αναγωγή στο ουσ. 
ορµή, αφού οι προτεινόµενες σηµ. «σηµείο αναχωρήσεως πλοίου», «τόπος όπου 
το πλοίο ταλαντεύεται στο κύµα, ενώ έχει αγκυροβολήσει» (πβ. σανσκρ. sârma- 
«κύµα») και «τόπος κατάλληλος για αγκυροβόληµα» δεν παρέχουν 
ικανοποιητική εξήγηση. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, το ουσ. όρµος ανάγεται στο 
ρ. εϊρω «συνδέω» (βλ. λ. ειρµός), οπότε αποτελεί µετωνυµία τού αρχ. όρµος 
«αλυσίδα, χορδή» (βλ. λ. όρµαθός) µε τη σηµ. «αλυσίδα τής άγκυρας». Τέλος, 
έχει προταθεί η σύνδεση µε τη λ. έρµα (βλ.λ.), µε την προϋπόθεση ότι έρµα 
«πέτρα», οπότε το ουσ. όρµος θα δήλωνε τον πετρώδη τόπο, στον οποίο µπορεί 
να προσδεθεί το πλοίο]. ορµώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {ορµάς... | όρµ-ησα, -ώµαι, -
άται..., -ήθηκα, -ηµένος} 1. κινούµαι προς τα εµπρός µε ορµή: όρµησε µπροστά 
ασυγκράτητος || (µτφ.) το καΐκι όρµησε άφοβα µες στα αφρισµένα κύµατα 2. 
(καθηµ.) κινούµαι εναντίον (κάποιου) µε ορµή, επιτίθεµαι: ορµούν καταπάνω 
τους και τους τρέπουν σε φυγή || του όρµηξε και τον χτύπησε µε γροθιές || ένα 
σκυλί τού όρµηξε στον δρόµο- (µεσοπαθ. ορµώµαι) 3. ξεκινώ από κάτι (π.χ. ένα 
στοιχείο) ή παρακινούµαι από κάτι: από πού ορµήθηκες και έφθασες σ' αυτό το 
συµπέρασµα; 4. (λόγ.) κατάγοµαι: εκ Βόλου ορµηθείσα | ορµώµενη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πληροφορική. 

[ETYM. < αρχ. ορµώ (-άω) < ορµή (βλ.λ.)]. 
όρνεο (το) → όρνιο 
ορνεοσκοπια (η) {ορνεοσκοπιών} παρατήρηση τού πετάγµατος και των 

κραυγών των πτηνών για την πρόβλεψη τού µέλλοντος. — ορ-νεοσκόπος 
(ο/η) [µτγν.]. 

[ETYM. < µτγν. όρνεοσκόπος < ορνεον + -σκόπος < σκοπώ «παρατηρώ 
προσεκτικά, εξετάζω»]. όρνιθα (η) {ορνίθων} {αρχαιοπρ.} η κότα (βλ.λ.). 
Επίσης (λογιότ.) όρ-νις (η) [αρχ.]. 
[ΕΓΥΜ. < αρχ. όρνις, -ιθος (ό | ή)< θ. όρν-ι- (µε παρέκταση -θ- για τις ανάγκες 
τής κλίσεως) < I.E. *or-n- «αετός, µεγάλο πουλί», πβ. χετ.^Γ-aä, γότθ. ara, αρχ. 
γερµ. aro | aru, αρχ. αγγλ. earn, αρχ. σλαβ. orilü κ.ά. Οµόρρ. αρχ. öpv-εον. Η λ. 
όρνις αναφερόταν αρχικά σε κάθε είδους πτηνό, ενώ η λ. ορνεον περιοριζόταν 
στα αρπακτικά και η λ. οιωνός σε εκείνα που χρησίµευαν ως δείκτες τού 
µέλλοντος, ως προµηνύµατα. Αργότερα, η λ. Ορνις περιορίστηκε στα 
κατοικίδια πτηνά και, τελικά, δήλωσε αποκλειστικά την κότα]. ορνίθι (το) 
{ορνιθ-ιού | -ιών} το κοτόπουλο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όρνίθιον, υποκ. τού όρνις]. ορνιθόγαλο (το) ποώδες φυτό µε 
βολβό και λευκά, κίτρινα ή πράσινα άνθη. ορνιθοειδές (το) [µτγν.] κάθε πτηνό 
που ανήκει στην ειδική κατηγορία πτηνών που περιλαµβάνει την κότα, τον 
φασιανό, το παγώνι κ.ά. ΣΥΝ. ορνιθόµορφα. ορνιθοκλεπτης (ο) [µτγν.] 
{ορνιθοκλεπτών} (λόγ.) αυτός που κλέβει 

όρνιθες ΣΥΝ. (καθηµ.) κλεφτοκοτάς. ορνιθοκοµείο (το) [µεσν.] το 
ορνιθοτροφείο (βλ.λ.). ορνίθοκοµία (η) [1896] {χωρ. πληθ.} η ορνιθοτροφία 
(βλ.λ.). — ορνι- 
θοκοµικός, -ή, -ό. ορνιθοκόµος (ο/η) ο ορνιθοτρόφος. [ΕΤΥΜ µτγν. < όρνιθο- 
+ -κόµος < κοµώ «φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. κ. -κοµία)]. ορνιθολογια (η) 
[1809] {χωρ. πληθ.) ΖΩΟΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
µελέτης τα πτηνά.   — ορνιθολόγος (ο/η), ορνιθολογικός, -ή, -ό [1871]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ornithologie]. ορνιθόµορφος, -η, -ο 1. 
αυτός που έχει τη µορφή πτηνού 2. ΖΩΟΛ. ορνιθόµορφο (το) κάθε πτηνό που 
ανήκει στην ίδια τάξη, η οποία περιλαµβάνει είδη όπως η όρνιθα, ο φασιανός, η 
πέρδικα, το παγώνι, η γαλοπούλα κ.ά., τα οποία έχουν ως χαρακτηριστικά τους 
το βαρύ σώµα, τις κοντές στρογγυλεµένες φτερούγες, τα ισχυρά πόδια και το 
κοντό µε ελαφρά κάµψη προς τα κάτω ράµφος ΣΥΝ. ορνιθοειδές. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. Galliformes (νόθο συνθ.)]. ορνιθόµυαλος, -η, -ο 
(λόγ.) αυτός που έχει µυαλό όρνιθας, άµυαλος ή ελαφρόµυαλος ΣΥΝ. (καθηµ.) 
κοκορόµυαλος. 

ορνιθοπωλείο (το) [µτγν.] (λόγ.) το κατάστηµα όπου πωλούνται όρνιθες και 
γενικότ. πουλερικά ΣΥΝ. (καθηµ.) κοτοπουλάδικο. 

ορνιθοπώλης (ο) [µτγν.] {ορνιθοπωλών} (λόγ.) ο πωλητής ορνίθων, γενικότ. 
πουλερικών. 

ορνιθόρρυγχος (ο) [1848] αµφίβιο και ωοτόκο θηλαστικό µε πλατιά ουρά και 
στόµα που µοιάζει µε ράµφος: ο ~ τής Αυστραλίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. ornithorynque]. 

ορνιθοσκαλίσµατα (τα) {ορνιθοσκαλισµάτων} τα πολύ άσχηµα γράµµατα, οι 
κακογραφίες. 

ορνιθοτροφείο (το) [µτγν.] η ειδική εγκατάσταση για την εκτροφή πουλερικών 
ΣΥΝ. ορνιθοκοµείο. 

ορνιθοτροφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η εκτροφή πουλερικών σε ειδικές 
εγκαταστάσεις ΣΥΝ. ορνίθοκοµία. — ορνιθοτρόφος (ο/η) [µτγν.], 
ορνιθοτροφικός, -ή, -ό [1896]. 

ορνιθώνας (ο) [µτγν.] 1. το ορνιθοτροφείο 2. το κοτέτσι. 
όρνιο (το) 1. αρπακτικό πτηνό που µοιάζει µε γεράκι, ο γύπας 2. (υβριστ.) 

πρόσωπο ανόητο ή ανίδεο ΣΥΝ. βλάκας, αστοιχείωτος ANT. ξεφτέρι, σαΐνι. 
Επίσης (λόγ.) όρνεο [αρχ.], ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. όρνιον < 
αρχ. ορνεον, βλ. λ. όρνιθα]. 

όρνις (ο/η) → όρνιθα 
ορντέβρ (το) (παλαιότ. ορθ. ορ ντ'εβρ) {άκλ.} έδεσµα που σερβίρεται πριν από 

το κυρίως φαγητό, για να ανοίγει την όρεξη ΣΥΝ. ορεκτικό. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
hors-d œuvre «εκτός κυρίου γεύµατος» < hors «εκτός» + œuvre «έργο» (< 
λατ. opera)]. 

ορντινάντσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. ο στρατιώτης που έχει αποσπαστεί 
στην προσωπική υπηρεσία αξιωµατικού 2. (γενικότ.) ο υποτακτικός, αυτός 
που εκτελεί εντολές. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ordinanza «εντολή, διαταγή» (από τη φρ. compagnia 
d'ordinanza «υπασπιστής») < ordinare «διατάσσω, τακτοποιώ» < λατ. ordino 
< ordo «τάξη, ευταξία»]. 

ορο- κ. ορεο- κ. ορεό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σχετίζονται µε το βουνό: ορο-πέδιο, ορο-σειρά, ορεο-γραφία, ορογένεση. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. όρο-πέδιον, όρεο-
βάτης, όρεο-φύλαξ), που προέρχεται από το αρχ. όρος και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρους, λ.χ. γαλλ. orogenèse]. 

ορο- κ. ορό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν το σύνορο, 
το όριο: ορο-θετώ, ορο-σήµανση, ορό-σηµο. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. αρχ. όρο-ποτώ), που προέρχεται από το ουσ. ορός (βλ.λ.) και 
απαντά επίσης σε µετάφρ. δάνεια, λ.χ. αγγλ. sero-positive «ορο-θετικός»]. 

οροαιµατώδης, -ης, -ες [1891] {οροαιµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΙΑΤΡ. 
αυτός που αποτελείται από ορό, ο οποίος περιέχει αιµοσφαίρια: ~ υγρό | όγκος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sérosanguin]. 

οροαντίδραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. 1. βιολογική 
αντίδραση στον ορό τού αίµατος πάσχοντος ατόµου (π.χ. συγκόλληση, 
καθίζηση κ.ά.) 2. η ανίχνευση ουσιών στον ορό τού αίµατος για τη διάγνωση 
νοσηµάτων, καθώς και για τον προσδιορισµό τής οµάδας αίµατος. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. séroréaction]. 

ορόγαλα (το) {ορογάλ-ατος | -ατα, -άτων} το υδαρές υπόλειµµα τού γάλακτος 
από την εξαγωγή τού βουτύρου και τού τυριού. [ΕΤΥΜ. < ορός + γάλα]. 

ορογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΓΕΩΛ. το σύνολο των κινήσεων 
τού φλοιού τής Γης που συντελούν στη δηµιουργία των οροσειρών. Επίσης 
ορογένεια. — ορογενετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
orogenèse]. 

οροδιαγνωστική (η) [1896] ΙΑΤΡ. µέθοδος διαγνώσεως λοιµωδών και άλλων 
νοσηµάτων. Επίσης οροδιάννωση [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
sérodiagnostic (νόθο συνθ.)]. 

οροδιαγνωστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διάγνωση διαφόρων 
ασθενειών µε οροαντιδράσεις. 

οροθεραπεία (η) [1894] {οροθεραπειών} ΙΑΤΡ µέθοδος θεραπείας ή προλήψεως 
λοιµώξεων και δηλητηριάσεων, που στηρίζεται στη χρήση ανθρώπινων ή 
ζωικών ορών τού αίµατος ΣΥΝ. οροθεραπευτική. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. sérothérapie (νόθο συνθ.)]. 

ορο θεραπευτικός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που αναφέρεται στην οροθεραπεία 2. 
οροθεραπευτική (η) η οροθεραπεία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
sérothérapique (νόθο συνθ.)]. 

οροθεσία (η) [µτγν.] {οροθεσιών} (λόγ.) ο προσδιορισµός των ορίων ΣΥΝ. 
οροθέτηση, οροσήµανση. 

οροθέσιο (το) [µτγν.] {οροθεσί-ου | -ων} οτιδήποτε χρησιµεύει ως δηλωτικό 
συνόρων (λ.χ. πέτρες, πάσσαλοι κ.λπ.) ΣΥΝ. ορόσηµο, όριο. 

οροθετικός1, -ή, -ό [1833] αυτός που σχετίζεται µε την οροθεσία-ΦΡ. 
οροθετική γραµµή η εδαφική γραµµή που αποτελεί σύνορο µεταξύ γειτονικών 
χώρων. οροθετικός2, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που στον ορό τού αίµατος του έχουν 
εντοπιστεί αντισώµατα έναντι συγκεκριµένων ιών: ~ για το A.I.D.S. ΣΥΝ. 
φορέας. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. seropositive]. οροθετώ ρ. µετβ. 
{οροθετείς... | οροθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. προσδιορίζω και 
χαράζω σύνορα (µεταξύ εδαφικών τµηµάτων, περιοχών, χωρών) 2. καθορίζω 
τα όρια που πλαισιώνουν (κάτι). — οροθέτηση (η) [1855]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οριοθετώ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οροθετώ (-έω) < όρος + -θετώ, βλ. λ. θέτω, τίθεµαι]. ορολογία 
(η) [1846] {ορολογιών} το σύνολο των ειδικών όρων που χρησιµοποιούνται σε 
συγκεκριµένο γνωστικό ή επαγγελµατικό χώρο: ιατρική | τεχνική | νοµική | 
ναυτική ~. — ορολογιακός, -ή, -ό κ. ορολογικός. 
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[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. terminologie (νόθο συνθ.)]. 

ορολογιακός - ορολογικός - ωρολογιακός. Από τύπους σε -ία | -
εία, καθώς και από τύπους σε: -ιος | -ιο, σχηµατίζονται παράγωγα 
σε -ιακός (αντί -ιικός): επαρχ-ία - επαρχ-ιακός, µανία -µανιακός, 
εργασία - εργασιακός, περιουσία - περιουσιακός, συγκοινωνία - 
συγκοινωνιακός, ναυτιλία - ναυτιλιακός, κοιλία -κοιλιακός, 
περιφέρεια - περιφερειακός, οικογένεια - οικογενειακός, πολιτεία - 
πολιτειακός, επιφάνεια - επιφανειακός, ήλιος -ηλιακός, προνόµιο - 
προνοµιακός, κρανίο - κρανιακός, ηµερολόγιο - ηµερολογιακός 
κ.τ.ό. Αρα από το ορολογία θα σχηµατιστεί επίθ. ορολογιακός, 
όπως και από το ωρολόγιο θα σχηµατιστεί επίθ. ωρολογιακός. Ως 
εκ τούτου, ο τ. ορολογιακός είναι κανονικός. Ωστόσο, για λόγους 
προφύλαξης, επειδή το ορολογιακός συµπίπτει µε το ωρολογιακός, 
σχηµατίστηκε τ. ορολογικός που χρησιµοποιείται περισσότερο. 

ορονοσία (η) {ορονοσιών} ΙΑΤΡ. η νόσος που προέρχεται από ενέσεις 
ορού αίµατος για θεραπευτικούς σκοπούς και εκδηλώνεται µε δερ-
µατικό εξάνθηµα, οίδηµα τού προσώπου και των άκρων, πυρετό, πο-
νόκοιλο και ναυτία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. maladie du sérum]. 

οροπέδιο (το) {οροπεδί-ου | -ων} η πεδινή έκταση σε ορεινό σχηµα-
τισµό (βουνό ή λόφο). [ΕΤΥΜ. < µτγν. όροπέδιον < όρος + πεδίον]. 

ορός κ. (εσφαλµ.) ορρός (ο) 1. ΒΙΟΛ. το κίτρινο υδατώδες υγρό που 
αποµένει ύστερα από την πήξη τού αίµατος και έχει µεγάλη περιε-
κτικότητα σε λευκώµατα 2. ΙΑΤΡ. (Θεραπευτικός) ορός (α) ο ορός 
(σηµ. ΐ) ανθρώπου ή ζώου που έχει ανοσοποιηθεί κατά µικροβίων 
διαφόρων λοιµωδών νοσηµάτων, ο οποίος χρησιµοποιείται θεραπευ-
τικά, προκειµένου να εισαχθούν στον οργανισµό τα αντισώµατα που 
περιέχει: αντιλυσσικός | αντιχετανικός | αντιδιφθεριτικός ~ (β) διά-
λυµα µεταλλικών αλάτων που χορηγείται ενδοφλεβίως για την αντι-
µετώπιση αιµορραγιών, αφυδατώσεως, δηλητηριάσεων κ.ά. (γ) (συ-
νεκδ.) το δοχείο που περιέχει το παραπάνω διάλυµα µαζί µε τα εξαρ-
τήµατα του: καθώς τον βγάζουν έξω για περίπατο, µια νοσοκόµα τού 
κρατάει τον -1| έσπασε ο - · 3. ορός τής αλήθειας φάρµακο που χο-
ρηγείται ενδοφλεβίως (πεντοθάλη) προκαλώντας ελαφρά νάρκωση, 
ώστε αυτός που βρίσκεται υπό την επήρεια του να µην ψεύδεται και 
να µην αποκρύπτει πράγµατα που δεν θα ήθελε να αποκαλύψει (πβ. 
ανιχνευτής ψεύδους, λ. ανιχνευτής) · 4. (λόγ.) το υδαρές υπόλειµµα 
γάλακτος που αποµένει ύστερα από την αφαίρεση τού βουτύρου και 
τής τυρίνης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τυρόγαλο, υπόλειµµα γάλακτος µετά την 
πήξη του», ετεροιωµ. βαθµ. (µε ιων. ψίλωση) τού I.E. *ser- «ρέω, κυ-
λώ», πβ. σανσκρ. sarà- «ρέων», λατ. serum «ορός» κ.ά. Βλ. κ. έρπω, 
ρέω. Η γρ. ορρός, αν και απαντά ήδη σε βυζαντινά χειρόγραφα, οφεί-
λεται µάλλον σε εσφαλµ. ανάγνωση]. 

όρος (ο) 1. η προϋπόθεση µε δεσµευτικό περιεχόµενο: θέτω | υπαγο-
ρεύω τους ~ µου || απαράβατος | ρητός | πρωτεύων ~ || διατύπωση | 
επιβολή όρων || δυσβάστακτοι | σκληροί | ταπεινωτικοί ~ || παραβαί-
νω | τηρώ | παραβιάζω | πληρώ τους ~ τής συµφωνίας || «µε αυτούς 
τους ~, η σύγκρουση θα λάβει τη µορφή ενός νέου Ψυχρού Πολέµου» 
(εφηµ.)· ΦΡ. (α) υπό όρους µε προϋποθέσεις: τον άφησαν ελεύθερο ~ 
(β) υπό έναν όρο | υπό τον όρο (+ότι) υπό µία | την προϋπόθεση: θα 
σου δανείσω το αµάξι µου, υπό τον όρο ότι θα µου το φέρεις πίσω µέ-
χρι το βράδυ (γ) άνευ όρων βλ. λ. άνευ · 2. όροι (οι) η κατάσταση 
πραγµάτων, οι συνθήκες, τα δεδοµένα: οι ~ διαβίωσης | εργασίας | 
απασχόλησης | ασφαλείας ΦΡ. επί ίσοις όροις βλ. λ. ίσος 3. η λέξη ή 
φράση µε ειδικό περιεχόµενο, η οποία δηλώνει έννοια από συγκεκρι-
µένο χώρο (επιστήµες, καλές τέχνες, επαγγέλµατα κ.λπ.): η έκφραση 
«το κατά κεφαλήν εισόδηµα» είναι - τής οικονοµίας || ιατρικοί | νο-
µικοί | φιλολογικοί ~ · ΦΡ. (α) εφ' όρου ζωής βλ. λ. ζωή (β) µέσος 
όρος βλ. λ. µέσος · 4. (σε συντακτικές, µαθηµατικές ή λογικές δοµές) 
δοµικό, συστατικό στοιχείο: οι - τής πρότασης | αναλογίας | πολυω-
νύµου | συλλογισµού || ο δεύτερος - συγκρίσεως στη Ν. Ελληνική εκ-
φέρεται µε την πρόθεση «από» (βλ. λ. σύγκριση) ΦΡ. όροι (του) κλά-
σµατος ο αριθµητής και ο παρονοµαστής κλάσµατος: οι ~ του 315 εί-
ναι οι αριθµοί 3 και 5 · 5. ΑΡΧΑΙΟΛ. το ορόσηµο, µικρή στήλη που δη-
λώνει όριο: ~ τής αθηναϊκής αγοράς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παρώνυ-
µο, σύνθετος. — ορικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ; < αρχ. όρος (ήδη µυκ. wo-wo) < *Fóp-Foc, που συνδ. µε λατ. 
urvus «αυλάκι.» (< *wr-wos), p. urvo «διανοίγω αυλάκι», πιθ. και µε το 
αρχ. ρ. έρύω «τραβώ, σύρω» (< *Εερύω). Φαίνεται πως η αρχική σηµ. 
τής λ. ήταν επίσης «αυλάκι», από όπου προήλθε η σηµ. «χαραγµένο 
όριο, σύνορο». Η φρ. υπό όρους αποδίδει το γαλλ. sous conditions]. 
όρος (το) {όρ-ους | -η, -έων} (λόγ.) το φυσικό ύψωµα που ξεπερνά κα-
τά προσέγγιση τα 500 µέτρα: το ~ Όλυµπος || το θεοβάδιστον ~ Σινά || 
το Αγιον ~ (ο Αθως) ΣΥΝ. βουνό' ΦΡ. (α) (εκφραστ.) στα όρη, στ' άγρια 
βουνά (ι) σε αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές (ii) ως τυπι-
κή φράση σε ξόρκι: να φύγει (ενν. το κακό) ~! (β) ΑΝΑΤ. όρος τής Α-
φροδίτης το εφηβαίο των γυναικών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., πιθ. ρηµατικό ουσ. τού δρ-νυ-µι «εγείρω, παροτρύνω» 
(βλ. κ. ορµή), που συνδ. µε σανσκρ. rsva- «ψηλός». Η λ. εµφανίζει αρ-
χικό ό- αντί τού αναµενόµενου έ- (*ερος, πβ. γένος, τέλος κ.ά.) προ-
φανώς κατ' αναλογίαν προς το ρ. δρνυµι, όρέσθαι (αόρ.). Στη Ν. Ελλη-
νικής η λ. απαντά a>ç α' συνθ. µε τις εξής µορφές: (α) όρο- (ήδη αρχ., 
πβ. όρο-πέδιον) (β) ορει-, από τη δοτ. ενικού ορει (ήδη αρχ., πβ. ορεί-
χαλκος) (γ) όρεσι-, από^ τη δοτ. πληθ. δρεσι (ήδη αρχ., πβ. όρεσί-βιος) 
(δ) όρεο-, από το επίθ. δρε)ι)ος < όρος (ήδη µτγν., πβ. όρεο-φύλαξ)]. 

οροσειρά (η) [1886] σειρά ορέων που συνιστούν µία συνεχή ενότητα: 
η ~ τής Πίνδου | των Ανδεων. 

οροσηµανση (η) [1879] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} η τοπο-
θέτηση ορόσηµων για τον προσδιορισµό εκτάσεως ΣΥΝ. οροθέτηση. 

ορόσηµο (το) [1833] {οροσήµ-ου | -ων} 1. το σηµάδι που τοποθετείται, 
προκειµένου να προσδιορίσει τα όρια εκτάσεως στην ξηρά ή στη θά-
λασσα ΣΥΝ. οροθέσιο, σύνορο 2. (συνήθ. µτφ.) το χρονικό σηµείο ή το 
καθοριστικής σηµασίας γεγονός, που σηµατοδοτεί την έναρξη µιας 
νέας περιόδου: η Επανάσταση τού 1821 αποτελεί το πιο σηµαντικό ~ 
τής νεότερης ελληνικής ιστορίας ΣΥΝ. σταθµός. [ΕΤΥΜ. < όρος, ο + -
σηµο < σήµα, απόδ. τού γερµ. Markzeichen]. 

οροφή (η) 1. το εσωτερικό επιστέγασµα δωµατίου ΣΥΝ. ταβάνι 2. (συ-
νεκδ.) η σκεπή κτηρίου ΣΥΝ στέγη 3. το πάνω µέρος οχήµατος που 
σκεπάζει, καλύπτει το σαλόνι, τον χώρο όπου κάθονται ο οδηγός και 
οι επιβάτες: η ~ τού αυτοκινήτου 4. (µτφ.) το ανώτατο όριο, ο αριθµός 
που δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί: η διαµορφωµένη ~ των µισθών 
αµφισβητείται από την Α.∆.Ε.Α.Υ. ΣΥΝ. πλαφόν · 5. το ανώτατο ύψος 
στο οποίο µπορεί να πετάξει αεροπλάνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ερέφω «καλύπτω, σκεπάζω (για στέγες σπιτιών)», που 
συνδ. µε αρχ. γερµ. hirni-reba «κρανίο», πιθ. κ. αρχ. γερµ. rippa «πλευ-
ρά, µεριά», αρχ. αγγλ. ribb. Στη σηµ. «ανώτατο όριο» η λ. αποδίδε το 
γαλλ. plafond (βλ. κ. πλαφόν)]. 

οροφοδιαµερισµα (το) {οροφοδιαµερίσµ-ατος | -ατα,-άτων} το δια-
µέρισµα πολυκατοικίας που καταλαµβάνε ολόκληρο όροφο. 

όροφος (ο) {ορόφ-ου | -ων, -ους} 1.ο χώρος που περιλαµβάνεται ανά-
µεσα σε δύο διαδοχικά δάπεδα ενός οικοδοµήµατος και αποτελείται 
από ένα ή περισσότερα διαµερίσµατα: µένω στον δεύτερο -· ΦΡ. κα-
τά όροφο πολυκατοικία η πολυκατοικία, κάθε διαµέρισµα τής οποίας 
καταλαµβάνει ολόκληρο τον χώρο ανάµεσα σε δύο διαδοχικά δάπεδα 
2. (ειδικότ.) (α) κάθε όροφος (σηµ. 1) πάνω από το ισόγειο και τον 
ηµιώροφο, εφόσον υπάρχει: ανεβαίνω από το ισόγειο στον πρώτο -■ 
(β) ιδιοκτησία κατ' όροφο η οριζόντια ιδιοκτησία 3. καθένα από τα 
επίπεδα στα οποία χωρίζεται ένα πράγµα, µια κατασκευή: οι ~ γα-
µήλιας τούρτας · 4. το τµήµα που συγκροτεί το κύριο σώµα ενός πυ-
ραύλου και περιέχει το προωθητικό υλικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ερέφω «καλύπτω, σκεπάζω (για στέγες σπιτιών)». Βλ. λ. 
οροφή]. 

ορρός (ο) →ορός 
ορρωδώ ρ. αµετβ. (ορρωδείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) χάνω 
το θάρρος µου, λιποψυχώ ή διστάζω: δεν ~ προ ουδενός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. 
-ρρ~- 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ορρωδώ (-έω) | άρρωδώ (ιων.), αβεβ. ετύµου. o Ησύχιος 
και άλλοι αρχαίοι λεξικογράφοι εξηγούσαν το ρ. ορρωδώ ως «ιδρώ-
νω από τον φόβο µου» και το συσχέτιζαν µε τις λ. ορρός «οπίσθια, 
γλουτοί», δέος, ίδίω «ιδρώνω» (πβ. ορρός- οί γαρ δεδοικότες ίδίουσι 
τόν δρρον, δ εστίν ίδροΰσιν), άποψη παρετυµολογική. Σύµφωνα µε 
διαφορετική εκδοχή, το ρ. ανάγεται σε επίθ. *ορρώδης «δειλός» (< 
ορρός), αλλά η σύνδεση δεν ερµηνεύει τον ιων. τ. άρρωδώ, ο οποίος 
µάλλον είναι αρχικός (οπότε ορρωδώ < άρρωδώ, µε προληπτική 
αφοµοίωση)]. 

όρσε επιφών. (λαϊκ.) να· όταν µουντζώνουµε κάποιον: ~ πέντε (µού-
ντζωµα µε τη µία παλάµη ανοιχτή) | δέκα (µε τις δύο παλάµες)- ΦΡ. 
όρσε γαµπρέ κουφέτα! κοροϊδευτικά ή επιτιµιτικά για κάποιον που 
δεν κατάφερε να κάνει κάτι από ανικανότητα ή κακή εκτίµηση. 
[ΕΤΥΜ. < όρισε (µε συγκοπή), προστ. τού ρ. ορίζω]. 

Ορτανσία (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. Hortensie < λατ. 
Hortensia, θηλ. τού ρωµαϊκού Horten-sius (ονοµασία πάτριας), πιθ. < 
λατ. hortus «κήπος»]. 

ορτανσία (η) {ορτανσιών} καλλωπιστικό φυτό µε µεγάλα φύλλα σε 
σχήµα καρδιάς, σφαιρικές ταξιανθίες και πολλά λευκά, ροζ, κόκκι-
να, µοβ ή µπλε άνθη. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. hortensia, όνοµα που δόθηκε τον 18ο αι. προς τιµήν 
τής Hortense Lepaute, στην οποία αφιερώθηκε το άνθος]. 

όρτσα επιφών. ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) στρέψε προς τον άνεµο: ~ τα πανιά! ΣΥΝ. 
(λόγ.) προσάγε! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. orza, αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται στο ολλ. lurts 
«προς τα αριστερά»]. 

ορτσάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {όρτσ-αρα κ. -άρισα, -αρισµένος} ΝΑΥΤ. 
(λαϊκ.) στρέφω το πλοίο προς τον άνεµο ΣΥΝ. προσάγοµαι ANT. ποδί-
ζω, επιδίδω. — ορτσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. orzare < orza (βλ. 
λ. όρτσα)]. 

ορτύκι (το) {ορτυκ-ιού | -ιών) ορνιθόµορφο µικρόσωµο πουλί που ζει 
σε ψηλή ποώδη βλάστηση, σε ακαλλιέργητα βοσκοτόπια, αγρούς, λι-
βάδια και χέρσα εδάφη, τρέφεται δε µε σπόρους, προνύµφες εντόµων 
και σαλιγκάρια. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού αρχ. δρτυξ, -υγος < *Ρόρτ-υξ (πβ. κόκκ-υξ, µε το ίδιο 
επίθηµα -υξ), που πιθ. συνδ. µε I.E. λ. για το ίδιο πτηνό, λ.χ. σανσκρ. 
vartaka-, βεδ. vartikä- (µε επιθήµατα -aka-, -ikä-)]. 

όρυγµα (το) {ορύγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. µέρος τού εδάφους σκαµ-
µένο βαθιά ΣΥΝ. τάφρος, χαντάκι 2. ο βόθρος · 3. ΣΤΡΑΤ. η τάφρος που 
σκάφτηκε για οχυρωµατικό σκοπό, την προστασία δηλ. από τα εχθρι-
κά πυρά ΣΥΝ. χαράκωµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ορύσσω (βλ.λ.)]. 

όρυζα (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το ρύζι- ΦΡ. (σκωπτ.) βράσε όρυζα | ρύζι 
σε περιπτώσεις που αντιµετωπίζει κανείς δύσκολη κατάσταση χωρίς 
δυνατότητα βελτίωσης: αν έρθει κι άλλος λογαριασµός τώρα που 
ξέµεινα από λεφτά, ~! ΣΥΝ. άσ' τα να πάνε, καήκαµε. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
δάνειο από την Α. Περσία, πβ. πάστο vrizê (πληθ.), σανσκρ. vrlhi. Βλ. 
κ. ρύζι]. 



ορυζάλευρο 1280 ορώδης 
 

ορυζάλευρο (το) {ορυζαλεύρ-ου | -ων} (λόγ.) το αλεύρι που προέρχεται από 
επεξεργασία αποφλοιωµένων σπερµάτων ρυζιού ΣΥΝ. ρυ-ζάλευρο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. rice flour]. 

ορυζάµυλο (το) {ορυζαµύλ-ου | -ων} το άµυλο που προκύπτει από την 
κατεργασία τού ρυζιού και χρησιµοποιείται ως βασικό υλικό κατασκευής 
καλλυντικών (πούδρας κ.ά.). 

ορυζοκαλλιέργεια (η) {ορυζοκαλλιεργειών} 1. η καλλιέργεια ρυζιού 2. η 
έκταση όπου γίνεται η καλλιέργεια ρυζιού. 

ορυζόµυλος (ο) (λόγ.) {ορυζοµύλων} 1. το µηχάνηµα ή το σύνολο των 
µηχανηµάτων που χρησιµεύουν για την επεξεργασία τού ρυζιού 2. (συνεκδ.) 
το κτήριο στο οποίο λειτουργούν τα παραπάνω µηχανήµατα. 

ορυζώνας (ο) [µεσν.] έκταση γης σπαρµένη µε ρύζι, φυτεία ρυζιού. 
ορυκτέλαιο (το) {ορυκτελαί-ου | -ων} λιπαντικό έλαιο που αποτελεί συνήθ. 

προϊόν τής κλασµατικής απόσταξης τού αργού πετρελαίου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. mineral oil]. 

ορυκτό (το) φυσικό, συνήθ. στερεό, σώµα µε ορισµένη χηµική σύσταση και 
εσωτερική κρυσταλλική δοµή, που βρίσκεται στην επιφάνεια τής Γης ή στο 
υπέδαφος: ο σίδηρος, ο άργιλος, ο ασβεστόλιθος είναι ορυκτά || πολύτιµα ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρυκτόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. ορυκτός (βλ.λ.)]. 

ορυκτογεωλογία (η) {χωρ. πληθ.) ΓΕΩΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που 
ασχολείται µε τη µελέτη των ορυκτών.  — ορυκτογεωλογικός, -ή, -ό [1841]. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. minéralogie géologique]. 

ορυκτογραφια (η) [1809] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που 
ασχολείται µε τα είδη και τις παραλλαγές των ορυκτών. — ορυ-κτογραφικός, 
-ή, -ό. 

ορυκτολογία (η) [1766] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. η επιστήµη που µελετά τα ορυκτά 
από πλευράς φυσικών ιδιοτήτων, χηµικής σύστασης, εσωτερικής δοµής, 
προέλευσης, εµφάνισης και κατανοµής τους στη φύση. — ορυκτολόγος (ο/η) 
[1802], ορυκτολογικός, -ή, -ό [1867]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
oryctologie]. 

ορυκτός, -ή, -ό 1. αυτός που εξορύσσεται από τη γη·  ΦΡ. ορυκτός πλούτος το 
σύνολο των ορυκτών που περιέχει το υπέδαφος µιας χώρας 2. ορυκτό (το) 
βλ.λ. 3. αυτός που έχει απολιθωθεί και διατηρείται στα πετρώµατα τού φλοιού 
τής Γης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ορύσσω (βλ.λ.)]. 

ορυκτοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής αναζήτησης και τής κατεργασίας 
ορυκτών. — ορυκτοτεχνικός, -ή, -ό. 

ορυµαγδός (ο) (λόγ.) 1. δυνατός θόρυβος από πολλούς διαφορετικούς ήχους, 
γενικευµένη αναστάτωση ΣΥΝ. πανδαιµόνιο, σαµατάς 2. (µτφ.) πλήθος 
(έντονων αντιδράσεων, εκδηλώσεων): ~ δηλώσεων | διαµαρτυριών | απειλών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. εκφραστ. λ. (µε επίθηµα -δος, χαρακτηριστικό λέξεων που 
έχουν τη σηµ. «θόρυβος», λ.χ. κέλαδος, άραδος). Η «γλώσσα» τού Ησυχίου 
όρυγµάδες θόρυβοι ενισχύει την υπόθεση ότι ορυµαγδός < *όρυγ-αδ-µός (µε 
αντιµετάθεση) < όρυγάζω, που συνδ. µε τα συνώνυµα έρεύγ-οµαι «ρεύοµαι» 
και ώρύοµαι (βλ.λ.). Η «γλώσσα» όρυγµάδες αποτελεί µάλλον παρεκτεταµένο 
τ. τού αµάρτυρου *όρυγµός < θ. *όρυγ-]. 

ορύσσω κ. ορύττω ρ. αµετβ. {όρυ-ξα, -χθηκα, -γµένος} (αρχαιοπρ.) ανοίγω 
όρυγµα. — όρυξη [αρχ.] κ. ορυχή (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *όρύχ-ίω < ό- προθεµ. + *rukh- (µε εκφραστ. δασύ), µη-
δενισµ. βαθµ. τού I.E. *reu-k- «σκάβω, γδέρνω», πβ. σανσκρ. luncati «µαδώ, 
γδέρνω», λατ. runco «σκαλίζω» (> ιταλ. roncare), ιρλ. rucht «χοίρος», γοτθ. 
raupjan «µαδώ, γδέρνω» κ.ά. Παράγ. δρυγ-µα, ορυκτός, δρυξις (-η), όρυχ-εϊο 
κ.ά.]. 

ορυχείο (το) [1867] ο τόπος στον οποίο γίνεται συστηµατική εξαγωγή ορυκτών 
από το υπέδαφος: το Λαύριο ήταν γνωστό στην αρχαιότητα για τα - αργύρου του 
(πβ. λ. µεταλλείο). 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. που αποσπάστηκε από αρχ. σύνθετα, λ.χ. χρυσ-ωρυ-χεϊον, 
άργυρ-ωρυχεϊον. o σχηµατισµός κατά το µτγν. όρυχή < αρχ. ορύσσω (βλ.λ.)]. 

ορφανεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {ορφάνε-ψα, -µένος) (καθηµ.) µένω ορφανός, χάνω 
τους γονείς µου: ορφάνεψε από µικρός || (µτφ.) ορφάνεψε η χώρα µε τον χαµό 
τού µεγάλου ηγέτη. — ορφάνεµα (το) κ. (εκφραστ.) ορφάνια (η). 

ορφανίζω ρ. µετβ. [αρχ.] απορφανίζω (βλ.λ.). 
ορφανικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον ορφανό ή την ορφάνια. 
ορφανισµός (ο) [µεσν.] απορφανισµός (βλ.λ.). 
ορφανός, -ή, -ό αυτός που έχει χάσει τον έναν ή και τους δύο γονείς: ~ από 

µάννα || µένω ~|| τα~ τού πολέµου. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < *όρφος (+ παραγ. επίθηµα -ανός) < I.E. *orbho- «ορφανός», πβ. 
λατ. orbus «στερηµένος από κάτι, ορφανός» (αργότερα «τυφλός»), αρµ. orb 
«ορφανός», γοτθ. arbi «κληρονόµος», γερµ. erben «κληρονοµώ» κ.ά. Η λ. 
ορφανός δήλωνε αρχικώς τόσο τον στερούµενο γονέων όσο και εκείνον που 
δεν είχε παιδιά, περιορίστηκε όµως γρήγορα στην πρώτη σηµ.]. ορφανοτροφείο 
(το) [µτγν.] το ίδρυµα στο οποίο τρέφονται και κατοικούν ορφανά παιδιά. 
Ορφέας (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. αοιδός, µουσικός και ποιητής, ιδρυτής µυστηριακών 
τελετών και ιερέας 2. ανδρικό όνοµα. 

[ETYM. < αρχ. Όρφεύς, -έως, πιθ. προελλην. κύρ. όν. ή, σύµφωνα µε 
άλλη εκδοχή, συνδ. µε το I.E. *orbho- «ορφανός» (βλ. κ. ορφανός), αν 
ληφθεί υπ' όψιν ότι ο Ορφέας είχε στερηθεί τη σύζυγο του Ευρυδίκη]. 
ορφικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Ορφέα ή τον ορ- 

φισµό: ~ ύµνος || ~ µυστήρια 2. Ορφικά (τα) σύνολο ποιηµάτων που 
αποδίδονται στον Ορφέα 3. Ορφικοί (οι) (α) οι οπαδοί θρησκευτικής κίνησης 
που εµφανίστηκε κατά τον 6ο αι. π.Χ. και διαδόθηκε σε όλο τον ελληνικό 
κόσµο (β) οι ορφικοί ποιητές · 4. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. αυτός που σχετίζεται µε τη 
ζωγραφική τάση τού ορφισµού. 

ορφισµός (ο) [1812] 1. µυστηριακή θρησκεία τού 6ου αι. π.Χ., που διαδόθηκε 
σε όλο τον τότε ελληνικό κόσµο και επιδίωκε τον εν ζωή εξαγνισµό τής ψυχής 
τού ανθρώπου, ώστε αυτή να επιστρέψει στην πηγή της, δηλ. στον Θεό · 2. 
ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. τάση τής κυβιστικής ζωγραφικής, που έδινε προβάδισµα στη 
διάταξη των χρωµάτων. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. orphisme]. 

ορχεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση τού ενός ή και των δύο όρχεων. 
Επίσης ορχεκτοµία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orchectomy]. 

ορχεοεπιδιδυµίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή των όρχεων και των επιδιδυµίδων 
από βακτηρίδια ή άλλους µικροοργανισµούς. 

όρχηοη (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (αρχαιοπρ.) ο χορός. — ορχηστικός, 
-ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. δρχησις < όρχοϋµαι (βλ.λ.)]. 

ορχηστής (ο) [αρχ.], ορχηστρίδα (η) [αρχ.] {ορχηστρίδων} (αρχαιοπρ.) ο 
επαγγελµατίας χορευτής. 

ορχήστρα (η) {ορχηστρών} 1. η σχετικά µεγάλη οµάδα µουσικών οργάνων και 
εκτελεστών που συµµετέχουν στην εκτέλεση µουσικών έργων: φιλαρµονική | 
συµφωνική (βλ.λ.) ~ || ~ δωµατίου | εγχόρδων | τζαζ || την Ορχήστρα των 
Χρωµάτων διηύθυνε ο Μ. Χατζιδάκις 2. ο χώρος τού θεάτρου στον οποίο 
παίζουν οι µουσικοί και βρίσκεται ανάµεσα στη σκηνή και την πλατεία · 3. ο 
κυκλικός χώρος που βρισκόταν µπροστά από τη σκηνή τού αρχαιοελληνικού 
θεάτρου και στον οποίο εκινείτο και χόρευε ο δραµατικός χορός. — 
ορχηστρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «χώρος (πλατεία) τού αρχαίου θεάτρου, προ-
ορισµένος για χορό», < όρχοϋµαι (πβ. απρφ. αορ. όρχήσ-θαι), βλ.λ. Στη σηµ. 1 
η λ. αποτελεί αντιδάν. από γαλλ. orchestre]. 

ορχιαλγία (η) {ορχιαλγιών} ΙΑΤΡ. η νευραλγία των όρχεων, που οφείλεται σε 
ορχίτιδα. 
[ΕΤΥΜ. < όρχις + -αλγία < άλγος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. orchialgia]. 

ορχιδέα (η) (δύσχρ. ορχιδέων} αγγειόσπερµο φυτό των θερµών κλιµάτων, τού 
οποίου τα άνθη αποτελούνται απο τρία σέπαλα και τρία πέταλα, εκ των 
οποίων το µεγαλύτερο έχει τρεις λοβούς- διακρίνεται για την πρωτοτυπία τού 
σχήµατος και την ποικιλία των χρωµάτων και των αποχρώσεων του. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. orchidea < λατ. orchis «φυτό τού οποίου οι ρίζες 
έχουν σχήµα όρχεων» < αρχ. δρχις (βλ.λ.)]. 

όρχις (ο) {όρχ-εως, -ι | -εις, -εων} ΑΝΑΤ. καθένας από τους δύο γεννητικούς 
αδένες τού άνδρα και των αρσενικών ζώων, ο οποίος παράγει σπερµατοζωάρια 
ΣΥΝ. (!) αρχίδι. — ορχικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *orghi- | *rghi- 
«όρχις», πβ. αλβ. herdhë, µέσ. ιρλ. uirgge, αρµ. orji-k', λιθ. erzilas 
«επιβήτορας» κ.ά.]. 

ορχίτιδα (η) [1896] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού όρχεως. — 
ορχιτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. orchite]. 

Ορχοµενός (ο) κωµόπολη τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Βοιωτίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < 'Ερχόµενος (µε αφοµοίωση), αβεβ. ετύµου. Στη Μυκηναϊκή 
µαρτυρούνται και οι δύο τύποι: e-ko-me-no και o-ko-me-no. Ως προς την 
ετυµ., η προφανής σύνδ. µε το ρ. έρχοµαι οδηγεί σε σηµα-σιολ. αδιέξοδο, ενώ 
η αναγωγή στο ουσ. ορχος «κήπος, σειρά φυτών, δενδροστοιχία» προκαλεί 
µορφολ. προβλήµατα, καθώς δεν αιτιολογεί το αρχικό ε- στον τ. Ερχόµενος]. 

άρχος (ο) ΣΤΡΑΤ. 1. στρατιωτικός σχηµατισµός που έχει ως αποστολή τον 
εφοδιασµό στρατιωτικής µονάδας µε τα κατάλληλα υλικά σε καιρό πολέµου 
2. ο χώρος στον οποίο φυλάσσονται και συντηρούνται τα οχήµατα, τα άρµατα 
ή τα πυροβόλα στρατιωτικής µονάδας: ~ οχηµάτων | αρµάτων | πυροβόλων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν ως αρχική θεωρηθεί η σηµ. «φράχτης, 
περίβολος», τότε πιθ. η λ. συνδ. µε το ρ. εϊργω «περιφράσσω, εµποδίζω» (βλ. 
λ. είρκτή) και ανάγεται στην ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *wer-g(h) «περιορίζω, 
περικλείω», πβ. αρχ. σκανδ. virgin «χορδή», µέσ. γερµ. erwergen, γερµ. 
erwürgen «πνίγω, στραγγαλίζω», πιθ. κ. αλβ. varg «αλυσίδα, στέµµα»]. 

ορχούµαι ρ. αµετβ. αποθ. (ορχείσαι...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) 
χορεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρχοϋµαι (-έο-), αβεβ. ετύµου. Η υπόθεση ότι το ρ. αποτελεί 
επιτατικό τ. τού έρχοµαι δεν ικανοποιεί µορφολογικώς και ση-µασιολογικώς. 
Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. συνδ. µε σανσκρ. rghäyäti «τρέµω, µαίνοµαι» 
και ανάγεται σε I.E. *ergh- «τρέµω, σείω». Το ρ. όρχοϋµαι σήµαινε «χορεύω» 
κατ' αντιδιαστολή προς το ίδιο το ρ. χορεύω «σχηµατίζω χορό» και προς το ρ. 
σκιρτώ «πηδώ»]. 

ορω ρ. αµετβ. (οράς...· µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) βλέπω· (παλαιότ. στην 
προστ. όρα) βλέπε- ως υπόδειξη σε βιβλίο για παραποµπή: όρα σελ. 25. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ορώ (-άω) < *Ρορ-άω < θ. *(s)wor-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*wer- «παρατηρώ, προσέχω, φρουρώ», πβ. αρχ. γερµ. wara «προσοχή» (αγγλ. 
be-ware «προσέχω»), λατ. vereor «ευλαβούµαι, φοβούµαι» κ.ά. Παράγ. ορα-
σις (-η), όρα-τός, öpa-µα, -ωρός (β' συνθ., π.χ. θυρ-ωρός), -ουρός (β' συνθ., 
πβ. κηπ-ουρός) κ.ά.]. 

ορώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ορώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που µοιάζει µε 
ορό 2. ΙΑΤΡ. αυτός που περιέχει ορό: ~ εξίδρωµα | µηνιγγίτιδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 
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ος, η, ο αναφορική αντων. (αρχαιοπρ.) αυτός που, ο οποίος· στις ΦΡ. (α) εκ των 
ων ουκ άνευ βλ. λ. άνευ (β) ο περί ου ο λόγος (ό περί ου ό λόχος) αυτός για 
τον οποίο µιλούµε (γ) καθ' ο (καθ' ο) (ϊ) λόγω τού ότι (ii) ακριβώς όπως, 
σύµφωνα µε αυτό που (δ) δι' ο (δι' δ) για αυτό: ~ και εγένετο (ε) εξ ου | εξού 
(εξ ου) από το οποίο- κυρ. για να δηλωθεί η συνέπεια, αυτό που προέρχεται 
από κάτι: από µικρός αγαπούσε τη θάλασσα, ~ και η µανία του για οτιδήποτε 
έχει σχέση µε αυτήν (στ) ο µη γένοιτο (ο µή γένοιτο, ∆ηµοσθ. 381) πράγµα που 
µακάρι να µη συµβεί (λέγεται σε υπόθεση που διατυπώνει κανείς, ευχόµενος 
να µη συµβεί το περιεχόµενο της): αν, ~, µαθαίνατε ότι ο γυιος σας παίρνει 
ναρκωτικά, τι θα κάνατε; (ζ) ους ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος µη χωριζέτω 
βλ. λ. συζευγνύω. 

ίΕΤΥΜ. < αρχ. δς, ή, δ < I.E. *yos, *yâ, *yod, πβ. σανσκρ. yah, yä, yad, αρχ. 
σλαβ. ize, jaze, αβεστ. yö, yä, yat κ.ά. Παράγ. οίος, όσος, οποίος (βλ.λ.) κ.ά. Από 
την αντων. ός, ή, ο παράγονται και τα ενώ (έν-φ), αφού (από + ου)]. οσάκις 
επίρρ. (λόγ.) κάθε φορά που, όσες φορές: ~ του µιλάω για την πρώην γυναίκα 
του, αλλάζει θέµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οσάκις < όσος + παραγ. επίθηµα -άκις]. 
Ο.Σ.Ε. (ο) Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος. Οσετία (η) αυτόνοµη 
δηµοκρατία τής Ν∆. Ρωσίας στα σύνορα µε τη 
Γεωργία. οσετικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Οσέτους ή την Οσετία 
2. οσετική γλώσσα | Οσετική γλώσσα που ανήκει στην ιρανική οικογένεια 
γλωσσών, οµιλείται στην περιοχή τού Καυκάσου και διακρίνεται σε Ανατολική 
και σε ∆υτική Οσετική. Οσέτοι (οι) λαός τού Καυκάσου που κατοικεί στην 
περιοχή τής Γεωργίας και µιλά την οσετική γλώσσα. Επίσης Οσέτιοι. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Ossetes, αγν. ετύµου]. οσηµέραι επίρρ. (αρχαιοπρ.) από 
µέρα σε µέρα, µε τον καιρό: παρά την επανεκλογή του στη θέση τού προέδρου, η 
αµφισβήτηση του εντείνεται ~ και περισσότερο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οσηµέραι, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. δσαι ήµέ-ραι]. 
Οσιολονίότατος (ο) ως προσφώνηση λογίων ιεροµόναχων και µοναχών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. οσιοµάρτυρας (ο/η) {οσιοµαρτύρων} ΕΚΚΛΗΣ. όσιος που 
µαρτύρησε για τη χριστιανική πίστη. Επίσης (λόγ.) οσιοµάρτυς [µεσν.] {οσιο-
µάρτυρος}. όσιος, -ία, -ο 1. (σπάν.) αφοσιωµένος στο θείο, ιερός· ΦΡ. δεν έχω 
ούτε ιερό ούτε όσιο βλ. λ. ιερός 2. ΕΚΚΛΗΣ. (ως προσωνυµία) ο µοναχός τού 
οποίου η µνήµη τιµάται από την Εκκλησία: ~ Λουκάς· ΦΡ. κάνω την οσ'ια 
(Μαρία) υποκρίνοµαι τον ευσεβή, τον σεµνό.  — οσιότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όσιος, αγν. ετύµου. ∆εν είναι επιτυχηµένη η αναγωγή σε 
αµάρτυρο τ. *άτιος (πβ. σανσκρ. satyâ- «αληθής») < I.E. *snt-ijo-, η οποία 
παρουσιάζει µορφολ. δυσχέρειες. Στην Ελληνική υπήρχε σαφής διάκριση 
µεταξύ των επιθ. όσιος, δίκαιος και ιερός. Ως όσιος χαρακτηριζόταν αυτός που 
υποτάσσεται στους θεϊκούς νόµους, που προσκολλάται πιστά στις θεϊκές 
απαιτήσεις, ενώ η λ. δίκαιος αναφέρεται κυρ. στους ανθρώπινους νόµους και 
δεν είχε αρχικώς θρησκ. χρήση, η δε λ. ιερός περιγράφει πράγµατα και χώρους 
που αρµόζουν στους θεούς]. Οσιότατος (ο) ως προσφώνηση ιεροµόναχων και 
µοναχών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. κληρικός. Όσιρις (ο) {Οσίρ-ιος κ. -εος κ. -ιδος) θεός τής αρχαίας Αιγύπτου, 
αδελφός και σύζυγος τής θεάς Ίσιδος· συµβολίζει την αιώνια αναγέννηση τής 
φύσης. Επίσης Όσιρης. 
[ΕΙΧΜ αρχ. < αιγυπτ. Usir, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. woser 
«ισχυρός»]. Ο.Σ.Κ. (ο) Οργανισµός Σχολικών Κτηρίων. 
όσκαρ (το) {άκλ.} ΚΙΝΗΜ. βραβείο τής Ακαδηµίας Τέχνης και Επιστηµών τού 
Κινηµατογράφου των Η.Π.Α., το οποίο απονέµεται στους παραγωγούς και τους 
συντελεστές κινηµατογραφικών ταινιών που κρίνονται επιτυχηµένες: ~ ξένης 
ταινίας | σκηνοθεσίας! α'ανδρικού ρόλου | β' γυναικείου ρόλου | σεναρίου || (κ. 
σκωπτ.) ~ βλακείας. [ΕΤΥΜ Από δηµοφιλές ανέκδοτο, σύµφωνα µε το οποίο το 
αγαλµατίδιο που προσφέρεται ως βραβείο έµοιαζε µε τον Oscar Pierce, κηπου-
ρό και συγγενή µέλους τής Ακαδηµίας που απονέµει τα βραβεία], Όσλο (το) η 
πρωτεύουσα τής Νορβηγίας. [ΕΤΥΜ. < νορβ. Oslo < αρχ. νορβ. os «εκβολή 
ποταµού» (πβ. λατ. os «στόµα»). Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. παράγεται από 
το όνοµα As µιας σκανδ. θεότητας και το όνοµα τού ποταµού Lo, ενώ η µεσν. 
λατ. ονοµασία ήταν Ansloga. H πόλη ονοµαζόταν Christiana | Kristiania από το 
1624 έως το 1924 προς τιµήν τού βασιλιά Χριστιανού ∆']. οσµανικός, -ή, -ό 
οθωµανικός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < Οσµάν, βλ. λ. οθωµανός]. Οσµανλής (ο) {Οσµανλήδες} ο 
Οθωµανός (βλ.λ.). — οσµανλήδικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. osmanli, βλ. λ. Οθωµανός]. οσµή (η) 1. οτιδήποτε διεγείρει 
το αισθητήριο τής όσφρησης, η µυρωδιά: ιδιάζουσα | βαριά | διαπεραστική | 
δυσάρεστη | ανυπόφορη ~ || ΤΟ αποσµητικό χώρου αναδίδει µια ευχάριστη ~ 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. φίλτρο οσµών συσκευή που χρησιµοποιείται για τον κλιµατισµό 
εσωτερικών χώρων και την απορρόφηση των διαφόρων οσµών. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*όδ-σµά (µε αφοµοίωση τού -δ- και απλοποίηση τού συµπλέγµατος) < όζω 
(βλ.λ.) < *όδ-]ώ]. 

οσµή: συνώνυµα. Η ρίζα *od- έδωσε την κύρια λέξη για όλη τη ση-
µασιολογική οικογένεια, τη λ. *οδ-µή > οσµή (πβ. λατ. od-or, από 

όπου γαλλ. odeur, αγγλ. odor) και το αρχ. ρ. ό'ζω. Η οσµή δηλώνει τόσο την 
ευχάριστη όσο και τη δυσάρεστη µυρωδιά. Από την ίδια ρίζα οδ- προήλθε 
το παραγωγικό επίθηµα -ώδης, από σύνθετα όπως το ευ-ώδης (< *ευ-όδης, 
µε τροπή τού -ο- σε -ω- λόγω τής συνθέσεως· βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος). Το -
ώδης σήµαινε αρχικά «αυτός που µυρίζει», αργότερα δε έγινε απλό 
παραγωγικό επίθηµα επιθέτων (δηλητηρι-ώδης, στοιχει-ώδης κ.τ.ό.· πβ. 
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ώδης). Από το -ώδης παράγονται τρία σύνθετα: το ευ-ώδης 
«αυτός που µυρίζει ωραία (ευ)», δυσ-ώδης «αυτός που µυρίζει άσχηµα 
(δυσ-(» και το αρχ. µυρ-ώδης (< µύρον + -ώδης) «αυτός που µυρίζει σαν 
το µύρο, που έχει ωραίο άρωµα», από όπου το µυρωδιά (< µυρωδιά) «η 
ευχάριστη ή δυσάρεστη οσµή» (από το αρχ. µύρον και το ρ. µυρ-ίζω, ήδη 
αρχαίο). Από την ίδια ρίζα ως παράγωγα αντίστοιχων επιθέτων (των κάκ-
οσµος και εύ-οσµος) προήλθαν τα κακοσµία «άσχηµη µυρωδιά» και 
ευοσµία «ωραία µυρωδιά». Ουδέτερη σηµασία (καλή και κακή) έχει το 
άπνοια «καλή και κακή µυρωδιά». Αντιθέτως, µόνο για κακή µυρωδιά 
χρησιµοποιούνται τα αποφορά, βρόµα και µπόχα (< *απόχα < αποχύνω- 
πβ. απόνερα) και για καλή η µοσχοβολιά | µοσχοβόληµα. 

οσµηρός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που αναδίδει συγκεκριµένη οσµή 
ΣΥΝ. οσµογόνος. — οσµηρότητα (η). 

οσµιδρωσια (η) {οσµιδρωσιών} ΙΑΤΡ. η έκκριση ιδρώτα που αποπνέει 
δυσάρεστη οσµή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osmidrosis], 

οσµίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {οσµίστηκα} 1. µυρίζω, οσφραίνοµαι: η αστυνοµία 
χρησιµοποίησε λαγωνικά ειδικά εξασκηµένα στο να οσµί-ζονται ναρκωτικές 
ουσίες 2. (µτφ.) αντιλαµβάνοµαι εγκαίρως (συ-νήθ. κάτι αρνητικό): «έχει 
καταφέρει να βγει αλώβητος από περιπέτειες χάρις στο εξαιρετικό του προσόν 
να οσµίζεται τις κακοτοπιές» (εφηµ) ΣΥΝ. παίρνω µυρουδιά, µυρίζοµαι. 

όσµιο (το) [1812] (οσµίου) ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Os) (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). — οσµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osmium. Το στοιχείο οφείλει την 
ονοµασία του στη δυσάρεστη οσµή ορισµένων από τις χηµικές ενώσεις του]. 

οσµογόνος, -ος, -ο (λόγ.-σπάν.) οσµηρός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< οσµή + γόνος (βλ.λ.)]. 

οσµολογία (η) {χωρ. πληθ.} η σπουδή των διαφόρων οσµών και οσµη-ρών 
ουσιών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osmology]. 

οσµοµέτρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο προσδιορισµός τής 
οξύτητας τής όσφρησης. Επίσης οσµοµετρία. — οσµοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osmometry]. 

οσµόµετρο (το) {οσµοµέτρ-ου | -ων} το όργανο µετρήσεως τής οξύτητας τού 
αισθητηρίου τής όσφρησης. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
osmometer]. 

όσµωση (η) → ώσµωση 
όσο επίρρ. 1. σε όποια ποσότητα, χρόνο, ένταση κ.λπ., στον βαθµό που: πιες ~ 

θέλεις || προσπάθησε ~ µπορείς || δες, ~ γίνεται, τι µπορείς να αλλάξεις || θα 
αντέξω ~ µπορώ περισσότερο || (ως απόδοση στο τόσο) θα δουλέψω τόσο, ~ 
µου επιτρέπουν οι δυνάµεις µου· ΦΡ. (α) (µε απόδοση το τόσο) όσο... τόσο 
(µεσν.) στην ίδια ποσότητα, ένταση κ.λπ., όσο και κάτι άλλο: ~ πιο πολύ 
καταπιέζονταν τόσο περισσότερο αντιδρούσαν (β) όσον αφορά σε σε σχέση µε: 
δεν έχω να προσθέσω τίποτε ~ αυτό το θέµα (γ) όσο για σε ό,τι αφορά, σε 
σχέση µε· χρησιµοποιείται συνήθ. προκειµένου να αναφερθεί στα 
προηγούµενα: οι άλλοι έχουν εξασφαλίσει το µέλλον τους, ~ µένα, ένας Θεός 
ξέρει τι θα γίνει || (µε επιθετική διάθεση) ~ σένα, θα δεις τι έχεις να πάθεις! (δ) 
όσο να 'ναι (i) οπωσδήποτε, όπως και να το κάνουµε: -Σκέφτοµαι να τον 
επισκεφτώ αυτές τις µέρες. -Καλά θα κάνεις γιατί ~, µόνος του ζει, γέρος είναι, 
έχει ανάγκη από παρέα (ii) ως µετριαστική καταφατική απάντηση (αντί τού 
σαφούς «ναι»): -Λες να τον πειράξει που δεν θα έρθω στη γιορτή; -Ε, ~! (iii) 
όσο κι αν κοστίζει: θα το αγοράσω ~ (ε) όσο-όσο σε εξαιρετικά χαµηλή τιµή: 
τα πουλάει ~, γιατί έχει ανάγκη από χρήµατα (στ) όσο κι αν | και να (µεσν. 
σύνδ.) µολονότι: θα παντρευτούν, ~ δεν θέλουν οι γονείς τους 2. (ως χρον. 
σύνδ.) (α) µέχρι, έως ότου: ~ να φας το φαγητό σου, προλαβαίνω να ψωνίσω 
(β) κατά τον χρόνο που: ~ εσύ διαβάζεις, εγώ παίζω. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τής αρχ. αντων. όσος (βλ.λ.), τού οποίου η επιρρ. χρήση είναι 
ήδη αρχ. Η φρ. όσον αφορά σε... αποτελεί απόδ. τού γαλλ. en ce qui 
concerne...]. 

οσονούπω επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε λίγο, όπου να 'ναι: αναµένεται ~ η άφιξη τού 
πρωθυπουργού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όσον οϋπω < όσον (ουδ. τού επιθ. δσος) + οΰπω «όχι ακόµα, 
όχι µέχρι τώρα»]. 

όσος, -η, -ο αντων. 1. (για την εισαγωγή αναφορικών προτάσεων που δηλώνουν 
παραβολή) τόσος σε µέγεθος, ποσότητα, ένταση κ.λπ., όπως και κάποιος 
άλλος | κάτι άλλο: έχω τόσες γνώσεις όσες κι εσύ || θα πάρεις ακριβώς όσα 
ζήτησες || ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση τού έργου- 
ΦΡ. όσος... τόσος ίδιος στην ποσότητα, ένταση κ.λπ. µε κάποιον/κάτι άλλο: 
όσο ενθουσιασµό είχε στην αρχή, τόση η απογοήτευση του στο τέλος 2. (ως 
επιθετικός προσδιορισµός) καθένας, οποιοσδήποτε: ~ άνθρωποι ήταν 
παρόντες, µπορούν να σου το επιβεβαιώσουν 3. (+και να | κι αν) ανεξαρτήτως 
τού πόσος: θα του δώσουµε όσα και να ζητήσει || ~ φορές κι αν µε στενοχώ-
ρησε, εγώ πάντα τον συγχωρούσα 4. (στον πληθ.) όλοι: του έκλεψαν όσα είχε 
και δεν είχε 5. όσα (τα) το πλήθος αυτών που: (τα) ~ τράβηξα δεν λέγονται- 
ΦΡ. (α) όσα-όσα όσο-όσο (βλ. λ. όσο) (β) (παροιµ.) 



οσοσδήποτε 1282 οστέωση 
 

όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσµος όλος γνωρίζει περισ-
σότερα αυτός που είναι πιο κοντά σε ένα ζήτηµα (γ) όαα πάνε κι όσα 
έρθουν για να εκφραστεί ανεµελιά, αδιαφορία (δ) όσα φέρνει η ώρα, 
δεν τα φέρνει ο χρόνος (όλος) ένα σοβαρό συµβάν (συνήθ. αρνητικό) 
µπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγµή (ε) µύρια όσα βλ. λ. µύριοι. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. όσος < *öa-jog < αντων. δς, ή, ö (βλ.λ.) + επίθηµα -jo-
(βλ. λ. τόσος)]. 

οσοσδήποτε, οσηδήποτε, οσοδήποτε αντων. 1. τόσος όσος: µπορεί να 
πας σε οσαδήποτε καταστήµατα θέλεις· πουθενά δεν θα το βρεις 
φθηνότερα ΣΥΝ. όσος 2. (+κι αν) ανεξαρτήτως τού πόσος: οσηδήπο-
τε δύναµη κι αν βάλεις, δεν θα µπορέσεις να το ανοίξεις 3. οσοδή-
ποτε (ως επίρρ.) σε οποιαδήποτε ποσότητα, χρόνο, ένταση κ.λπ.: µπο-
ρείς να πάρεις ~ θέλεις. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οσοσδήποτε < δσος + αοριστολ. µόριο δήποτε «κάποτε» 
< δή + ποτέ], 

Ο.Σ.Π.Α. (η) Οµοσπονδία Σωµατείων Πολιτικής Αεροπορίας. 
οσποδάρος (ο) ΙΣΤ. τίτλος αρχόντων, κυρ. τής Βλαχίας και τής Μολ-

δαβίας, που ήταν υποτελείς στον σουλτάνο τής Οθωµανικής Αυτο-
κρατορίας. 
[ΕΤΥΜ. < ρουµ. hospodar < ουκραν. hospod' «κύριος, αφέντης» < αρχ. 
σλαβ. gospod]. 

όσπριο (το) {οσπρί-ου | -ων} (συνήθ. στον πληθ.) ο ξηρός, πλούσιος σε 
άµυλο, εδώδιµος καρπός φυτών µε σηµαντική θρεπτική αξία, όπως 
τα φασόλια, η φακή, τα ρεβίθια, ο αρακάς κ.ά. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
οσπριον, αγν. ετύµου. Οι συνδέσεις µε το ουσ. σπεΐρον «ένδυµα, 
κάλυµµα» ή µε το ρ. σπείρω οε\ ικανοποιούν µορφολογικούς, αφού 
δεν ερµηνεύουν το αρχικό ô-. H υπόθεση ότι πρόκειται για δάνειο 
παραµένει εξίσου µετέωρη]. 

οσπριοειδής, -ής, -ές {οσπριοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} όµοιος µε 
όσπριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

οσπριοφάνος, -ος, -ο [1845] αυτός που τρώει ή προτιµά να τρώει 
όσπρια. — οσπριοφαγία (η) [1897]. 

Όσσα (η) όρος τής Θεσσαλίας που χωρίζεται από τονΌλυµπο µε την 
κοιλάδα των Τεµπών αλλιώς Κίσσαβος (ο). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, 
προελλην. τοπωνύµιο]. 

Οστάνδη (η) πόλη τού Ν∆. Βελγίου στη Βόρεια Θάλασσα. [ΕΤΥΜ; 
Μεταφορά τού γαλλ. Ostend < ολλ. Oostende «ανατολικό άκρο», 
καθώς η πόλη βρίσκεται στο ανατολικό άκρο µιας µεγάλης 
παραλιακής περιοχής, στην απόληξη τής διώρυγας Γάνδης - Μπρυζ]. 

οστάριο (το) {οσταρί-ου | -ων) (λόγ.) 1. το µικρό οστό ΣΥΝ. κοκκαλά-
κι 2. ΑΝΑΤ. ακουστικά οστάρια βλ. λ. ακουστικός. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
όστάρισν, υποκ. τού αρχ. όστέον | όστοΰν]. 

οστεαλγια (η) {οστεαλγιών} ΙΑΤΡ. κάθε πόνος των οστών. [ΕΤΥΜ. < 
οστε)ο)- + -αλγία < άλγος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ostéalgie]. 

οστεαλευρο (το) {οστεαλεύρ-ου | -ων} λεπτή σκόνη που προκύπτει 
από άλεση οστών και χρησιµοποιείται στη διατροφή των ζώων, ως 
λίπασµα κ.λπ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. bone meal]. 

οστεΐνη (η) [1896] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. αζωτούχος οργανική ένωση που 
αποτελεί την κύρια ουσία τού οστίτη ιστού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. ostein]. 

οστέινος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) κατασκευασµένος από οστά ΣΥΝ. ΚΟΚ-
κάλινος. 

οστεΐτιδα (η) →οστίτιδα 
οστεο- κ. οστεό- κ. οστε- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 

που δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται µε τα οστά: 1. τού ανθρώπινου σώ-
µατος: οστεο-πόρωση, οστεο-πλαστική 2. των νεκρών: οστεο-φυλάκιο, 
οστεο-θήκη. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. όστεο-γενής, 
όστεο-λογία), που προέρχεται από το ουσ. όστοΰν | όστέον (βλ. λ. 
οστό) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. ostéo-
myélite, ostéo-phyte)]. 

οστεοαρθρικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τις αρθρώσεις 
των οστών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ostéoarthrique]. 

οστεοαρθρίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η οξεία ή χρονία φλεγµονώδης 
ή εκφυλιστική πάθηση µιας άρθρωσης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. ostéoarthrite]. 

οστεοβλαστη (η) {οστεοβλαστών} ΒΙΟΛ. µεγάλο κυβικό κύτταρο που 
παράγει οστεΐνη και είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση των νέων οστών, 
τόσο κατά την αρχική τους δηµιουργία όσο και κατά τον µετασχη-
µατισµό τους. 
[ΕΤΥΜ < οστεο- + -βλάστη < βλαστάνω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ostéoblaste]. 

οστεογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) ΦΥΣΙΟΛ. Ο σχηµατι-
σµός οστού. Επίσης οστεογονία [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. Osteogenese]. 

οστεογενής, -ής, -ές {οστεογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΦΥΣΙΟΛ. αυτός που 
έγινε ή διαπλάστηκε από οστό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < όστεο- + -γενής < γένος]. οστεογονία (η) → οστεογένεση 
οστεογόνος, -ος, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που συντελεί στην παραγωγή και 
διάπλαση οστών: ~ κύτταρο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
osteogene]. οστεοειδής, -ής, -ές {οστεοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που µοιάζει µε οστό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. osteoide]. οστεοθήκη (η) [µτγν.] {οστεοθηκών} το 
ξύλινο ή µετάλλινο κιβώτιο, µέσα στο οποίο αποτίθενται τα οστά των 
νεκρών, κυρ. µετά την εκτα- 

φή ΣΥΝ. λειψανοθήκη. οστεοκλασία (η) {οστεοκλασιών} ΙΑΤΡ. η 
χειρουργική επέµβαση, κατά την οποία θραύονται ορισµένα οστά για 
τη θεραπεία δυσµορφίας ή τη διόρθωση βλάβης µέλους τού σώµατος. 
[ΕΤΥΜ < οστεο- + -κλασία < αρχ. κλώ «σπάζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. ostéoclasie]. οστεόλιθος (ο) {οστεολίθ-ου | -ων, -ους} 1. το 
απολιθωµένο οστό 2. ΧΗΜ. ορυκτό φωσφορικό άλας τού ασβεστίου. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osteolite]. οστεόλιπος (το) 
{οστεολίπ-ους | -η. -ών} ΧΗΜ. η λιπαρή µάζα που λαµβάνεται από τα 
οστά µε τις διαδικασίες τού βρασµού, τής εκχύλισης ή τής 
κατεργασίας µε υδρατµούς υπό πίεση και χρησιµοποιείται στη 
σαπωνοποιία. οστεολογία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής 
ανατοµίας 
που µελετά τα οστά. — οοτεολογικός, -ή, -ό. οστεόλυση (η) {-ης κ. -
ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) ΙΑΤΡ. η καταστροφή οστού µε εξαφάνιση τού 
πρωτεϊνικού στοιχείου και των αλάτων τού ασβεστίου από τον οστίτη 
ιστό, συχνότερα από µεταστάσεις νεοπλάσµατος: η ακτινογραφία 
έδειξε πολλαπλές ~ στη λεκάνη. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
Osteolyse]. οστεοµαλακία (η) [1849] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. νόσος που 
χαρακτηρίζεται από αφαλάτωση των οστών µε παράλληλη ελάττωση 
τού επιπέδου τού ασβεστίου και τού φωσφόρου στο αίµα. Επίσης 
οστεοµαλα-κυνσία κ. οστεοµαλάκυνση. 
[ΕΤΥΜ < οστεο- + -µαλακία < µαλακός, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
osteomalacic]. οστεοµετρία (η) {οστεοµετριών} η µέτρηση των 
διαστάσεων των οστών που σχηµατίζουν τον ανθρώπινο σκελετό. — 
οστεοµετρικός -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osteometry]. 
οστεόµορφος, -η, -ο αυτός που έχει τη µορφή οστού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ossiform]. οστεοµυελίτιδα (η) 
[1881] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή των οστών και τού οστικού 
µυελού. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ostéomyélite]. οστεοπάθεια (η) 
{οστεοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε πάθηση των οστών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ostéopathie]. οστεοπλασία (η) 
{οστεοπλασιών} ο σχηµατισµός, η διάπλαση των οστών ΣΥΝ. 
οστέωση. — οστεοπλαστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < οστεο- + -πλασία < 
πλάσσω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osteoplasty]. οστεοπλαστική 
(η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική επέµβαση που αποσκοπεί στην αποκατάσταση 
κατεστραµµένου οστού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ostéoplastique]. οστεοποίηση (η) [1856] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} η οστέωση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ossification]. οστεοπόρωση (η) 
[1857] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. νόσος που χαρακτηρίζεται 
από ανεπαρκή παραγωγή τού βασικού υλικού από το οποίο 
αναπτύσσεται ένα οστό ή από σηµαντική ελάττωση τής περιε-
κτικότητας του σε ασβέστιο· είναι συνήθης κυρίως στις γυναίκες µετά 
την εµµηνόπαυση ή την αφαίρεση των ωοθηκών και επιφέρει κίνδυνο 
καταγµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. osteoporosis]. οστεορραφία (η) [1895] {οστεορραφιών} ΙΑΤΡ. η 
επανασύνδεση τµηµάτων θραυσµένου οστού µε µεταλλικό σύρµα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ostéorraphie]. οστεοσάρκωµα 
(το) [1857] {οστεοσαρκώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κακοήθης όγκος 
που προέρχεται από κύτταρα τού οστίτη ιστού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. ostéosarcome]. οστεοσκλήρυνση (η) [1889] {-ης κ. -
ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων) ΙΑΤΡ. η παθολογική πύκνωση τού οστίτη 
ιστού. Επίσης οστεοσκλήρωση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
osteoscleroses οστεοτρύπανο (το) {οστεοτρυπάν-ου | -ων} ΙΑΤΡ. 
χειρουργικό εργαλείο που χρησιµοποιείται στην οστεορραφία και την 
ανάτρηση οστών (λ.χ. κρανιοανάρτηση). οστεοφυλάκιο (το) [1889] 
(οστεοφυλακί-ου | -ων} ο χώρος νεκροταφείου στον οποίο 
φυλάσσονται οι λειψανοθήκες των νεκρών. οστεόφυτο (το) [1839] 
{οστεοφύτ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ανώµαλο οστέινο µόρφωµα που αποτελεί 
καλοήθη υπερπλασία, χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις εκφυλιστικών 
αρθροπαθειών και συνήθ. έχει τη µορφή ράµφους, κέρατος, αγκαθιού 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. osteophyte]. 
οστεοψαθύρωση (η) [1861] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. 
κληρονοµική νόσος τής νηπιακής ηλικίας, που καθιστά τα οστά εύ-
θραυστα και εύθρυπτα. 
[ΕΤΥΜ < οστεο- + ψαθύρωση < ψαθυρός (βλ.λ.) «εύθρυπτος», ελλη-
νογενής ξέν. όρ., < γαλλ. osteopsathyroses οστεώδης, -ης, -ες [µτγν.] 
{οστεώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που µοιάζει µε οστό, που 
έχει τη µορφή οστού ΣΥΝ. οστεοειδής 2. αυτός που έχει ισχνή 
σωµατική διάπλαση ΣΥΝ. κοκκαλιάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
οστεωµα (το) [1891] {οστεώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καλοήθης 
όγκος, αποτελούµενος από οστίτη ιστό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. Osteome]. οστέων → οστό οστεώνω ρ. µετβ. 1. 
µεταβάλλω σε οστό 2. (µεσοπαθ. οστεώνοµαι) 

(για χόνδρο) µεταβάλλοµαι σε οστό. οστέωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΦΥΣΙΟΛ. το σύ- 



όστια 1283 ο tempora ο mores 
 

νολο των φαινοµένων που συντελούν στην παραγωγή οστίτη ιστού. 
όστια (η) {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. Ο καθαγιασµένος άζυµος άρτος, ο οποίος 

προσφέρεται ως θεία κοινωνία στους πιστούς κατά τη ρωµαιοκαθολική 
λειτουργία (βλ. κ. λ. άζυµος). 
[ETYM. µεσν. < λατ. hostia «σφάγιο, θυσία» (< p. hostio «πλήττω, χτυπώ»), 
που οφείλεται στη διδασκαλία (τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλη-σίας) περί τής 
Θείας Ευχαριστίας ως θυσίας]. 

οστινάτο (το) ΜΟΥΣ. µουσικό θέµα ή ρυθµικό σχήµα που επαναλαµβάνεται 
επίµονα στη διάρκεια ενός µουσικού κοµµατιού ή περάσµατος και εµφανίζεται 
συνήθ. στα συνοδευτικά µέρη. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. ostinato «πείσµων, επίµονος» < 
ρ. ostinarsi «επιµένω, πεισµώνω» < λατ. obstinare]. 

όστις, ήτις, ό,τι αναφορική αντωνυµία τής Αρχαίας· εν χρήσει µόνο το ουδ. ό,τι 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όστις, ήτις, δ,τι, συνθ. από την αναφ. αντων. δς, ή, ο και το 
αοριστολ. τίς, που κλίνονται συγχρόνως σε όλες τις πτώσεις]. 

οστίτης (ο) [µτγν.] {οστιτών} ΒΙΟΛ. (ως επίθ.) 1, αυτός που αναφέρεται, ανήκει 
ή εµπεριέχεται στα οστά: ~ µυελός 2. οστίτης ιστός ο ερειστικός ιστός από 
τον οποίο σχηµατίζεται το οστό. 

οστίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης πάθηση τού οστίτη ιστού, που προκαλείται από 
µικροβιακά, παρασιτικά ή χηµικά αίτια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. ostite], 

οστό (το) (λόγ.) καθένα από τα σκληρά τµήµατα τού σώµατος που αποτελούν 
τον σκελετό τού ανθρώπου και κάθε σπονδυλοζώου: εντοπίστηκε καρκίνος 
στα ~ ΣΥΝ. κόκκαλο· ΦΡ. (α) ιερό οστό | οστούν βλ. λ. ιερός (µτφ.) (β) παίρνω | 
λαµβάνω σάρκα και οστά γίνοµαι πραγµατικότητα, υλοποιούµαι: το όνειρο 
του πήρε σάρκα και οστά || η ιδέα για τη δηµιουργία χώρων πρασίνου παίρνει 
σάρκα και οστά µε την κατασκευή πάρκων ΣΥΝ. πραγµατοποιούµαι (γ) 
(εµφατ.) µε σάρκα και οστά (σάρκα και όστεα, Κ.∆. Λουκ. 24, 39) ο ίδιος 
αυτοπροσώπως (δ) (λόγ.) µέχρι µυελού οστέων (µέχρι µυελού όστέων, µεσν. 
φρ.) µέχρι το µεδούλι στο εσωτερικό τού κοκκάλου, εντελώς, στο έπακρο: 
είναι Α.Ε.Κ. ~. Επίσης (λόγ.) οστού ν {οστέων}. — οστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. όστεον | όστοϋν < I.E. *ost(h)- «κόκκαλο», πβ. σανσκρ. âsthi, αβεστ. ast-, 
xeri.haStai, ενώ το λατ. os, ossis, εµφανίζει ερµηνευτικές δυσκολίες. Οµόρρ. 
όστα-κός (> αστακός, βλ.λ.), δστ-ρ-ακο(ν), άστρά-γ-αλος κ.ά.]. 

Οστράβα (η) πόλη τής Α. Τσεχίας κοντά στα σύνορα µε την Πολωνία. [ΕΤΥΜ. 
< τσεχ. Ostrava, από τον ποταµό Ostravice (< ostrov «νησί»), καθώς η πόλη 
κείται στη συµβολή του µε τον Όντερ]. 

οστρακιά (η) ΙΑΤΡ. λοιµώδης παιδική ασθένεια, που χαρακτηρίζεται από 
εξάνθηµα στο δέρµα και ενάνθηµα στο στόµα και στον φάρυγγα και, κατά την 
αποδροµή της, από απολέπιση τής επιδερµίδας ΣΥΝ. σκαρλατίνα. 

οστρακίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {οστράκισ-α, -θηκα, -µένος) εξοστρακίζω 
(βλ.λ.). — οστρακισµός (ο) [αρχ.]. 

όστρακο (το) {οστράκ-ου | -ων} 1. το σκληρό οστεώδες περίβληµα 
ασπόνδυλων ζώων (λ.χ. χελώνας, αστακού, κοχυλιών) ΣΥΝ. κέλυφος, καυκί, 
καύκαλο, καβούκι 2. (συνεκδ.) η ύλη που λαµβάνεται από οστεώδη 
περιβλήµατα όπως τα παραπάνω για την κατασκευή διαφόρων αντικειµένων · 
3. ΑΡΧΑΙΟΛ. θραύσµα πήλινου αντικειµένου (αγγείου ή κεραµιδιού)· (ειδικότ.) 
µικρή πήλινη πινακίδα ή θραύσµα πήλινου αγγείου, στο οποίο χάρασσε ο 
Αθηναίος πολίτης το όνοµα προσώπου που έκρινε ότι έπρεπε να 
εξοστρακιστεί. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οστρακον < θ. όστ- (τού ουσ. όστοϋν, βλ.λ.) µε 
παρέκταση -ρ- και παρόµοιο µορφολ. σχηµατισµό µε το ουσ. όστα-κός]. 

οστρακόδερµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει περίβληµα από όστρακο 2. 
ΖΩΟΛ. οστρακόδερµο (το) {οστρακοδέρµ-ου | -ων} κάθε υδρόβιο ζώο, το 
σώµα τού οποίου περιβάλλεται από όστρακο, π.χ. τα µαλάκια, τα καρκινοειδή 
κ.ά. ΣΥΝ. οστρακοειδές, οστρακώδες. 

οστρακοειδής, -ής, -ές [1896] {οστρακοειδ-ούς | -είς (ουδ -ή)} 1. αυτός που 
έχει τη µορφή οστράκου 2. ΖΩΟΛ. οστρακοειδές (το) το οστρακόδερµο 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

οστρακολογία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} 1. ΖΩΟΛ. κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης τα όστρακα · 2. ΦΙΛΟΛ. κλάδος τής παπυρολογίας που 
ασχολείται επιστηµονικά µε τα γραπτά κείµενα, τα οποία διασώζονται 
χαραγµένα πάνω σε όστρακα (θραύσµατα πήλινων αγγείων). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ostracologie]. οστρακοφόρος, -ος, -ο 

[1891] ΖΩΟΛ. αυτός που καλύπτεται από 
οστρακώδες περίβληµα. οστρακώδης, -ης, -ες [αρχ.] {οστρακώδ-ους | -εις 
(ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που µοιάζει µε όστρακο ή έχει τα γνωρίσµατα τού 
οστράκου 2. ΖΩΟΛ. οστρακώδες (το) το οστρακόδερµο (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. οστρεοκαλλιέργεια (η) {οστρεοκαλλιεργειών} η οστρεοτροφία 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ostréiculture (νόθο συνθ.)]. οστρεοκοµία 
(η) [1894] {χωρ. πληθ.} η οστρεοτροφία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < οστρεο- (< αρχ. 
δστρε)ι)ον «στρείδι») + -κοµία < αρχ. κοµώ «φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. κ. -
κοµία)]. όστρεο(ν) (το) {οστρέ-ου | -ων} (λόγ.)το στρείδι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. όστρεονΙ οστρειον<&. όστ-ρ- τού ουσ. όστεον | όστοϋν (βλ. λ. οστό) µε 
παρέκταση -ρ-. Βλ κ. στρείδι]. οστρεοτροφείο (το) [1885] χώρος στον οποίο 
εκτρέφονται στρείδια. οστρεοτροφία (η) [1885] {χωρ. πληθ.} η 
οστρεοκαλλιέργεια (βλ.λ.). — οστρεοτρόφος (ο) [1894]. [ΕΤΥΜ. < οστρεο- (< 
αρχ. όστρε)ι)ον «στρείδι», βλ.λ.) + -τροφία < τρο- 
,φήΐ 

όστρια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο νότιος άνεµος (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) 

ΣΥΝ. (επίσ.) νότος και (καθηµ.) νοτιάς. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ostro «νότος, νοτιάς» < λατ. auster]. 

οστριογάρµπης (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µεταξύ 
νότιου και νοτιοδυτικού ανέµου (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) λι- 
βόνοτος. 
[ΕΤΥΜ < όστρια + γαρµπής]. 

οστριοσιρόκος (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µεταξύ νότιου και 
νοτιοανατολικού ανέµου (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) ευ-ρόνοτος. 
[ΕΤΥΜ. < όστρια + σιρόκος]. 

-οσύνη παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αφηρηµένων θηλυκών 
ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. ιδιότητα: ντροπαλ-οσύνη, αγνωµ-οσύνη, 
µετριοφρ-οσύνη 2. (περιληπτ.) σύνολο προσώπων που χαρακτηρίζονται από 
ορισµένη ιδιότητα: ρωµι-οσύνη, χριστιαν-οσύνη. [ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τ. -συνα (< I.E. *-tunä) και 
απαντά αρχικώς σε παράγωγα επιθέτων ή ουσ. σε -ων ή -ος (λ.χ. σώφρων - 
σωφροσύνη, άγνώµων - άγνω-µοσύνη, άγιος - άγιωσύνη), από όπου 
επεκτάθηκε ως αυτοτελές µόρφηµα (λ.χ. αρχ. κλεπτ-οσύνη, µαντ-οσύνη)]. 

Ο.Σ.Υ.Π.Α. (η) Οµοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 
Ο.Σ.Φ.Π. (ο) Ολυµπιακός Σύνδεσµος Φιλάθλων Πειραιώς. 
οσφραίνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {οσφράνθηκα} (λόγ.) 1. αισθάνοµαι µε την 

όσφρηση µου ΣΥΝ. µυρίζω, οσµίζοµαι 2. (µτφ.) υποψιάζοµαι, διαισθάνοµαι ή 
προαισθάνοµαι: ~ παρατυπίες στη διανοµή των κερδών || ~ τον κίνδυνο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < *όδ-σ-φραίνοµαι < *όδ- (< I.E. *od- 
«µυρίζω, αναδίδω οσµή», για το οποίο βλ. λ. ό'ζω) + -φραίνοµαι < φρην, 
φρενός (βλ.λ.), πβ. κ. ευ-φραίνοµαι, εϋ-φρων]. 

οσφραντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την όσφρηση 2. αυτός 
που έχει ιδιαίτερα ανεπτυγµένη την αίσθηση τής όσφρησης. — 
οσφραντικότητα (η). 

όσφρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µία από τις πέντε αισθήσεις, µε 
την οποία αντιλαµβανόµαστε τις οσµές: οξεία | δυνατή ~ 2. (µτφ.) η ικανότητα 
να διαισθάνεται ή να προβλέπει κανείς. [ΕΤΥΜ. < αοχ. όσφρησις < 
οσφραίνοµαι (βλ.λ.)]. 

οσφρητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την όσφρηση: ~ όργανο. — 
οσφρητικότητα (η). 

οσφυαλγία (η) {οσφυαλγιών} ΙΑΤΡ. Ο πόνος που εµφανίζεται στη µέση (στο 
κάτω µέρος τής ράχης και πάνω από τους γλουτούς), οφείλεται σε 
τραυµατισµό ή ερεθισµό των ιστών γύρω από τη σπονδυλική στήλη κυρ. 
ύστερα από κόπωση, απότοµη κίνηση, ανύψωση βάρους ή τοπική ψύξη. — 
οσφυαλγίας, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ apX· < όσφυ)ο)- + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 

οσφυϊκός, -ή, -ό [1847] αυτός που σχετίζεται µε την οσφύ: ~ χώρα | σπόνδυλοι | 
παρακέντηση. 

οσφυοκάµπτης (ο) {οσφυοκαµπτών} (λόγ.-εκφραστ.) ο δουλοπρε-πής. — 
οσφυοκαµψία (η). [ΕΤΥΜ, < οσφύς, -ύος + -κάµπτης < κάµπτω]. 

οσφύς (η) {οσφύ-ος | -ες} ΑΝΑΤ. η οπίσθια χώρα των κοιλιακών τοιχωµάτων 
δεξιά και αριστερά τής σπονδυλικής στήλης, κάτω από τη βάση τού θώρακα 
και πάνω από τις λαγόνες ΣΥΝ. µέση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όσφΰς, -ύος, αγν. 
ετύµου. Η άποψη ότι πρόκειται για σύνθετη λ. από το θ. τής λ. όστοϋν και το 
θ. φυ- τού ρ. φύοµαι, δεν ευσταθεί µορφολογικώς. Οµοίως, παραµένει 
µετέωρη η ερµηνεία όσφΰς, όσφύος < *όσχ-Εος, που συνδ. µε αβεστ. ascu-]. 

όσχεο (το) {οσχέ-ου | -ων} ΑΝΑΤ. 1. Ο σακοειδής θύλακος που περιέχει τους 
όρχεις 2. αναρτήρας οσχέοι/ βλ. λ. αναρτήρας. — οσχεϊκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. δσχεον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. ό'σχεος, πα-ράλλ. τ. 
τού ουσ. δσχη, αβεβ. ετύµου, πιθ. < ό- προθεµ. + -σχη < θ. σχ-τού ρ. έχω (πβ. 
αόρ. β' ε-σχ-ον). Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. συνδ. µε µεσν. περσ. azg 
«κλάδος» (> σύγχρ. περσ. azay)]. 

οσχεοπλασία (η) {οσχεοπλασιών} ΙΑΤΡ. η πλαστική χειρουργική επέµβαση 
στον χώρο τού οσχέου. 
[ΕΤΥΜ. < όσχεο + -πλασία < πλάσσω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
oschéoplastie]. 

Ο.Τ.Α. (ο) Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
όταν σύνδ. 1. εισάγει χρονική πρόταση: ~ το αποφασίσω, θα σου το 

ανακοινώσω (αφού | µόλις το αποφασίσω) || ~ έφθασα στο σπίτι, δεν βρήκα 
κανέναν (τη στιγµή που) || - τρώνε, δεν µιλάνε (κατά τη διάρκεια, ενώ) 2. 
εισάγει χρονικοϋποθετική πρόταση: ~ πιστέψεις στις ικανότητες σου, θα 
επιτύχεις- (ειδικότ.) 3. (α) (για επανάληψη πράξης στο παρελθόν) κάθε φορά 
που: ~ µε έβλεπε, άλλαζε δρόµο (β) (για αόριστη επανάληψη πράξης στο 
παρόν και στο µέλλον) κάθε φορά που (θα), οσάκις: ~ κουράζεται, καταφεύγει 
στη µαγεία τής µουσικής 4. (απλώς χρονικός) τότε που, κατά τον χρόνο που, τη 
στιγµή που: ~ έµαθα την επιτυχία του στο πανεπιστήµιο, χάρηκα 5. (εκφραστ.) 
εισάγει πρόταση που δηλώνει αντίθεση ανάµεσα σε πράξεις που συµβαίνουν 
συγχρόνως: ~ εγώ σκοτωνόµουν στη δουλειά, αυτός καθόταν. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
όταν < δτε (χρον. σύνδ.) + αν. Το δτε (ήδη µυκ. o-te) προέρχεται από το ουδ. δ 
(τής αντων. δς, η, δ) και το συνδ. µόριο τε (βλ.λ.)]. 

οτέ επίρρ. (αρχαιοπρ.) κάποτε· µόνο σε φρ. τού τ. οτέ µεν..., οτέ δε... άλλοτε 
µεν..., άλλοτε δε... 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ατέ (το σχήµα ότέ µεν... ότέ δε απαντά στον Αριστοτέλη) < 
ότε, µε καταβιβασµό τόνου (βλ. λ. όταν)]. 

Ο.Τ.Ε. (ο) Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. 
o tempora Ο mores! λατ. (φρ. τού Κικέρωνος· προφέρεται ο τέµ-πο-ρα ο 

µόρες) ελλην. ω καιροί! ω ήθη! ως αρνητικός σχολιασµός των 



-ότητα 1284 ουγκαριτικός 
 

σύγχρονων καιρών και ηθών. 
-ότητα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αφηρηµένων θηλυ-

κών ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. ιδιότητα ή κατάσταση: εγκαρδι-
ότητα, δουλικ-ότητα, σφριγηλ-ότητα 2. (περιληπτ.) σύνολο προσώπων 
που χαρακτηρίζονται από ορισµένη ιδιότητα: ανθρωπ-ότητα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. -ότης, -ότητος, παραγ. επίθηµα που ανάγεται σε τ. -
τοτ- (< I.E. *-tät-) και απαντά κυρίως σε παράγ. επιθέτων σε -ος, -υς 
(λχ. νέος - νεότης, ταχύς - ταχύτης), από όπου αυτονοµήθηκε στη 
συνέχεια (λ.χ. έν-ότης, ποι-ότης)]. 

ότι σύνδ.· εισάγει ειδική πρόταση: µου είπε ~ µε πήρες τηλέφωνο ΣΥΝ. 
πως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ETYM. < αρχ. ότι, ουδ. τής αναφ. αντων. ό'στις (βλ.λ.), που χρησιµο-
ποιήθηκε ως ειδικός και αιτιολογικός σύνδ.]. 

ό,τι αντων. {µόνο σε εν. ονοµ. κ. αιτ.} 1. κάθε πράγµα που, αυτό που, 
όποιο πράγµα: δεν µπορείς να κάνεις ~ θέλεις || θα έχεις ~ ζητήσεις || 
ας το ξεχάσουµε- - έγινε, έγινε· ΦΡ. (α) ό,τι (κι) ό,τι για κάτι που δεν 
έχει υψηλή ποιότητα, δεν είναι προσεγµένο: εµείς πουλάµε υφάσµα-
τα πολυτελείας, όχι ~! (β) ...κι ό,τι να 'ναι για να δηλώσουµε ότι δεν 
έχουµε ιδιαίτερες απαιτήσεις, ότι µας είναι ευπρόσδεκτο οτιδήποτε 
από αυτά που χρειαζόµαστε: Στην κατάσταση που βρεθήκαµε από 
τους σεισµούς ποιος νοιάζεται για πολυτέλειες; Ρούχα να 'ναι ~! || το 
θέµα είναι να έχεις να τρως· φαΐ να 'ναι ~! 2. (+ κι αν | και να) ανε-
ξαρτήτως τού ποιος, πόσος, ανεξαρτήτως τού είδους: ~ δρόµο και να 
πάρεις, θα φθάσεις || ~ βιβλίο κι αν του δώσεις, θα το διαβάσει 3. (ως 
επίθ.) όποιος, οποιοσδήποτε, όσος: δεν µπορώ ν'ακούω ~ ανοησία έρ-
θει στον καθένα || αύριο θα βάλω πλυντήριο- δώσε µου ~ άπλυτα έχεις 
|| ~ απορίες έχεις, θα τις συζητήσουµε µετά · 4. ό,τι (που) ακριβώς τη 
στιγµή που· λέγεται συνήθ. για (κάποιον/κάτι) που εµφανίζεται 
ακριβώς τη στιγµή που γίνεται λόγος για αυτό(ν): Καλώς τον Γιάννη! 
~ σε σκεφτόµουνα | λέγαµε για σένα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ό,τι, ουδ. τής αναφ. αντων. όστις (βλ.λ.)]. 

ÓT! - ό,τι - οτιδήποτε. Το αοριστολογικό ό,τι (Ο,τι και να πεις, 
έχεις δίκιο) διακρίνεται κανονικά στη γραφή από τον ειδικό σύν-
δεσµο ÓT! (Είπε ότι συµφωνεί) µε τη χρήση τού κόµµατος µετά το 
ο- (ό,τι) ή -στον έντυπο λόγο παλαιότερα- µε τη µεσολάβηση ενός 
κενού διαστήµατος ανάµεσα στο ο- και το -τι (ό τι). Το αοριστο-
λογικό οτιδήποτε δεν χρειάζεται κόµµα, γιατί ως σύνθετο (µε το 
σηµασιολογικό -δήποτε) διακρίνεται αυτοµάτως από το ειδικό ότι. 

οτιδήποτε αντων. 1. οποιοδήποτε πράγµα, ό,τι κι αν: µπορείς να πε-
τύχεις ~, αρκεί να προσπαθήσεις || ~ (κι αν) του πω, θα φέρει αντιρ-
ρήσεις || ~ θέλεις, ζήτα το από µένα 2. (καταχρ. ως επίθ.) οποιοσδή-
ποτε: ~ πρόβληµα (κι αν) έχεις, µη διστάσεις να µου το πεις || ~ απο-
ρίες έχετε, θα τις λύσουµε µετά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. οτιδήποτε < ό,τι (βλ.λ.) + αοριστολ. µόριο δήποτε (< δή 
+ πότε)]. 

Ο.Τ.Ο.Ε. (η) Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλά-
δος. 

οτοµοτρίς (το) {άκλ.} η αυτοκινητάµαξα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. automotrice, 
θηλ. τού automoteur < auto- «αυτόµατος» + moteur «µηχανή, 
κινητήρας»]. 

οτοστόπ (το) {άκλ.} το \α σταµατά πεζοπόρος διερχόµενο όχηµα, συ-
νήθ. µε τη διεθνώς καθιερωµένη χειρονοµία προτεταµένου αντίχειρα 
µε τα δάχτυλα κλεισµένα σε γροθιά και να ζητεί από τον οδηγό του 
να τον µεταφέρει, χωρίς να πληρώσει κόµιστρο. [ETYM. < γαλλ. 
auto-stop]. 

ότου στους τύπους µέχρις ότου, αφότου, έως ότου, που λειτουργούν 
ως σύνδεσµοι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ότου, αρχαϊκή γεν. τής αντων. Οστις 
(βλ.λ.)]. 

οτρηρός, -ά, -ό (αρχαιοπρ.) εργατικός, φιλόπονος, ακάµατος, δρα-
στήριος: ~ θεράπων τής επιστήµης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. ότρ- (που απαντά και στο ρ. ότρύνω «ωθώ, προτρέ-
πω», βλ. λ. παροτρύνω) + παραγ. επίθηµα -ηρός (πβ. πον-ηρός, µοχθ-
ηρός). Το θ. ότρ- ανάγεται σε ό- προθεµ. + µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*twer- «ωθώ, προτρέπω», πβ. σανσκρ. tvârate «επείγοµαι, βιάζοµαι», 
αρχ. γερµ. dweran «γυρίζω ορµητικά, ταχέως» κ.ά.]. 

Οττάβα (η) η πρωτεύουσα τού Καναδά. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Ottawa, από 
τον οµώνυµο ποταµό που διαρρέει την πόλη, < αλγκον. adawe «µεγάλος 
ποταµός» ή «έµπορος» (αβεβ. σηµ.). Η πόλη έλαβε αυτή την ονοµασία 
το 1854, ενώ µέχρι τότε ονοµαζόταν Bytown, από το όνοµα τού 
Βρετανού συνταγµατάρχη John By]. 

Ο.Τ.Υ. (η) Οµοσπονδία Ταχυδροµικών Υπαλλήλων. 
ou1 επιφών. (συνήθ. παρατεταµένο: ουουου) εκφράζει: 1. αποδοκιµα-

σία· και στη ΦΡ. OU να µου χαθείς! άντε χάσου! 2. θαυµασµό: ~! Τι 
ωραίο σπίτι! 3. επιβεβαίωση (αντί τού «βέβαια», «σίγουρα»): -Έφυ-
γε το καράβι; —, τώρα! || -Σου άρεσε το γλυκό; —, να 'χα κι άλλο! 
[ΕΤΥΜ. < Ηχοµιµητ. λ., πβ. µτγν. επιφών. ούαί, αρχ. αρνητ. µόριο ού(κ)]. 

OU^KTOUK (µπροστά από φωνήεν) µόρ. (αρχαιοπρ.) 1. µην για τον 
σκωπτικό σχηµατισµό γνωµικών κατ' αναλογίαν προς τις ∆έκα Εντο-
λές )... ου µοιχεύσεις, ού κλέψεις, ου φονεύσεις..., βλ. λ. εντολή, ΠΙΝ.) 
µε τα οποία εκφράζεται αποτροπή: ~ µπλέξεις! 2. όχι· κυρ. στις ΦΡ. 
(α) ναι ή ou; ναι ή όχι; (β) ου γαρ έρχεται µόνον (ού γαρ έρχεται µό-
νον) δεν έρχεται µόνο του (ενν. το γήρας)· για τα δεινά που συνοδεύ-
ουν τη γεροντική ηλικία π.χ. άνοια, βαρηκοΐα κ.λπ. (γ) ουκ ολίγοι, -
ες, -α πολλοί, -ές, -ά: για την αγορά ενός ακινήτου πρέπει να συ-
γκεντρωθούν ουκ ολίγα έγγραφα, ώστε να υπογραφεί το συµβόλαιο 
αγοραπωλησίας || ακούστηκαν ουκ ολίγες µεγαλοστοµίες στην εκδή-
λωση (δ) ουκ εν τω πολλώ το ευ (ουκ εν τφ πολλφ το ευ) το καλό, το 
αξιόλογο δεν βρίσκεται στην ποσότητα αλλά στην ποιότητα (ε) ουκ 

αν λάβοις παρά τού µη έχοντος βλ. λ. λαµβάνω (στ) ου παντός πλειν 
ες Κόρινθον βλ. λ. Κόρινθος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. αρνητ. µόριο, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. ud, 
γοτθ. Dt «εκτός - εξ ολοκλήρου», αρµ. oç «δεν», αρχ. σλαβ. u- (πβ. u-
bogü «φτωχός») κ.ά. Το µόριο ού εµφανίζεται ως ουκ προ φωνήεντος 
και ως ούχ προ δασέος φωνήεντος. Κατ' αντιδιαστολή προς το µόριο 
µή (βλ.λ.), το οποίο εξέφραζε υποκειµενική άρνηση, το ου δήλωσε την 
αντικειµενική και απόλυτη απόρριψη]. 

-ού παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που δηλώνουν: 1. επάγγελµα: µυλων-ού, ψαρ-ού, αβγουλ-ού 2. ιδιότη-
τα (µεγεθ.): γλωσσ-ού, χειλ-ού 3. ανδρωνυµικό: Μιχαλ-ού, Νικολ-ού. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, το οποίο οφείλε-
ται σε µεταπλασµό θηλ. ονοµάτων σε -ώ µε βάση την αιτ. -οϋν (λ.χ. 
αρχ. Ίώ, - Ίοϋν, άλωπώ - άλωποϋν → άλωποϋ | αλεπού), από όπου 
αυτονοµήθηκε στη συνέχεια]. 

ουά επιφών.· δηλώνει το κλάµα τού µωρού. 
[ΕΓΥΜ µτγν. επιφών., πβ. λατ. van]. 

ουαί επιφών. (αρχαιοπρ.) αλίµονο- ΦΡ. (α) ουαί και αλίµονο για κάτι 
οριακό, ακραίο ή απαράδεκτο, το οποίο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις, 
αν συµβεί (εποµένως, πρέπει να αποτραπεί): ~ αν τα παιδιά δεν εµπι-
στεύονται τους γονείς τους (β) ουαί κι αλίµονο σου (ως απειλή): ~ αν 
δεν έχεις ετοιµάσει τα µαθήµατα σου εγκαίρως! (γ) ουαί τοις ηττη-
µένοις (ούαί τοις ήττηµένοις, λατ. vae victis) αλίµονο σε αυτούς που 
έχουν ηττηθεί, κυρ. επειδή είναι έρµαια τής βούλησης των νικητών 
τους (δ) ουαί υµ'ιν (Γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί) (ούαί ύµίν, 
Γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριταί, Κ.∆. Ματθ. 23, 15) ως έντονη 
αποδοκιµασία προς πρόσωπα συνήθ. µε υψηλή κοινωνική θέση και 
υποκριτική συµπεριφορά. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., που συνδ. µε τα συνώνυµα λατ. vae, αρµ. vay, γοτθ. wai, 
λετ. wai κ.ά. Το ρητό ούαί τοις ήττηµένοις αποτελεί λόγ. µετάφραση 
τού λατ. vae victis, που µαρτυρείται στον ιστορικό Τίτο Λίβιο]. 

Ουαλία (η) γεωγραφική και πολιτική διαίρεση και πριγκιπάτο τού 
Ηνωµένου Βασιλείου, που καταλαµβάνει το ∆. τµήµα τού νησιού τής 
Μ. Βρετανίας, µε πρωτεύουσα το Κάρντιφ, όπου ένα ποσοστό των κα-
τοίκων µιλά την Ουαλική. — Ουαλός (ο), Ουαλή (η), ουαλικός, -ή, -
ό, Ουαλικά (τα). 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού αγγλ. Wales < αρχ. αγγλ. wain «ξένος», ονοµασία 
που δόθηκε στους ντόπιους Ουαλούς (Κέλτες) από τους Αγγλο-
σάξονες (γερµανογενείς) εποίκους λόγω τής διαφοράς τους στη 
γλώσσα και στον πολιτισµό. Το ουαλ. Cymru προέρχεται από τη λ. 
cymry «συµπατριώτες»]. 

Ουάσινγκτον (η) {άκλ.} η πρωτεύουσα των Η.Π.Α. [ETYM. H 
αµερικανική πρωτεύουσα οφείλει το όνοµα της στον πρώτο πρόεδρο των 
Η.Π.Α. George Washington (1732-1799). Το ίδιο το επώνυµο προέρχεται 
από την ονοµασία µιας µικρής πόλης και ερµηνεύεται ως 
«καταυλισµός των Wassa» (Wassa < αρχ. αγγλ. wäth «κυνηγώ» + sige 
«νίκη»)]. 

ουβερτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. 1. αυτοτελές εισαγωγικό 
κοµµάτι σε ευρύτερη µουσική σύνθεση, σουίτα, µπαλλέτο, όπερα 
κ.λπ. ΣΥΝ. εισαγωγή, πρελούδιο 2. (συνεκδ.) συµφωνικό ποίηµα, σύν-
θεση για ορχήστρα στην οποία αποδίδεται µουσικά ένα δραµατικό 
περιεχόµενο: συµφωνική - «1812» τού Τσαϊκόφσκι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
ouverture «άνοιγµα, εισαγωγή» < ouvrir «ανοίγω» < δηµώδ. λατ. 
*operire < λατ. aperire «ανοίγω»]. 

ούγαινα (η) {ουγαινών} είδος ψαριού µε µυτερό ρύγχος, που µοιάζει 
µε σαργό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύαινα (βλ.λ.), µε ανάπτυξη ευφωνικού -γ- και προφορά 
τού ύ- ως [u] µέσω ορισµένων διαλέκτων (λ.χ. πβ. κυπρ. µούγια < αρχ. 
µυία, ποντ. κούνα < αρχ. κύων). Η σηµ. ψάρι (τού ύαινα) ήδη µτγν.]. 

ou γαρ έρχεται µόνον → ου2 
Ουγγαρία (η) (ουγγρ. Magyar Koztârsasâg = ∆ηµοκρατία τής Ουγγα-

ρίας) κράτος τής Κ. Ευρώπης µε πρωτεύουσα τη Βουδαπέστη, επίση-
µη γλώσσα την Ουγγρική και νόµισµα το φορίντ (φιορίνι). — Ούγ-
γρος κ. (καθηµ.) Ουγγαρέζος (ο), Ουγγαρέζα (η), Ουγγρικά κ. (λαϊκ.) 
Ουγγαρέζικα (τα), ουγγρικός, -ή, -ό [µεσν.] κ. (λαϊκ.) ουγγαρέζικος, 
-η/-ια, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Hungaria, πιθ. από τον ρωσ. ποταµό Urga, Ν∆. τής Μό-
σχας, αν και ορισµένοι το συνδέουν µε τη λ. Hun, τίτλο των Μογγό-
λων αυτοκρατόρων (βλ. λ. χαν). Το ουγγρ. Magyar προέρχεται από το 
αρχ. ουγγρ. όνοµα Magy «άνθρωποι, λαοί»]. 

Ουγενότοι (οι) Γάλλοι διαµαρτυρόµενοι µε ιδιαίτερη πολιτικοστρα-
τιωτική οργάνωση, οι οποίοι ήρθαν σε σύγκρουση µε τους ρωµαιο-
καθολικούς σε θρησκευτικούς πολέµους. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Huguenot < γερµ. (ελβετ.) eidgenot < γερµ. 
Eidgenossen «οµόσπονδοι», ενώ η σηµερινή γαλλ. γρ. οφείλεται στην 
επίδραση τού ονόµατος τού Ελβετού πολιτικού Bezanson Hugues, o 
οποίος ηγήθηκε κινήσεως για παροχή ανεξιθρησκίας µετά τις εκτε-
ταµένες σφαγές των Ουγενότων από τους ρωµαιοκαθολικούς]. 

θύγια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} καθένα από τα κατά µήκος άκρα υφάσµα-
τος, όπου αποτυπώνεται συνήθ. η προέλευση και η σύσταση του. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. οϋια < µτγν. ούα < αρχ. δα | ώα | ώα «πρόβεια, περι-
θώριο» (βλ. λ. ώα)]. 

Ουγκάντα (η) (αγγλ. Republic of Uganda = ∆ηµοκρατία τής Ουγκά-
ντας) κράτος τής Α. Αφρικής µε πρωτεύουσα την Καµπάλα, επίσηµη 
γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το σελίνι. — θυγκαντέζος (ο), Ου-
Υκαντέζα (η), ουγκαντέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Uganda < σουαχίλι Uganda «χώρα των Γκάντα» < u 
«χώρα, γη» + Ganda, ονοµασία ιθαγενών λαών, αγν. ετύµου]. 

ουγκαριτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη σφηνοειδή γραφή 
που ανακαλύφθηκε σε επιγραφές τής αρχαίας πόλης Ουγκαρίτ, στην 
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περιοχή τής σηµερινής Β. Συρίας. 
[ETYM. < αγγλ. Ugaritic < Ugarit, αρχαία πόλη τής Β. Συρίας, < σουµερ. 
ugäru «πεδιάδα»]. 

ουγκιά (η) µονάδα βάρους σε διάφορες χώρες, η οποία ισοδυναµεί µε 28,34 
γραµµάρια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ούγγία | ούγκία < λατ. uncia «δωδεκατηµόριο» < unus «ένας», 
πβ. γοτθ. unkja, αρχ. αγγλ. ynce, ιρλ. unga]. 

-ουδακι υποκοριστικό επίθηµα ουδέτερων ουσιαστικών: (σταυρός) σταυρ-
ονδάκι, (λαιµός) λαιµ-ουδάκι, (µωρό) µωρ-ουδάκι. [ΕΤΧΜ Υποκορ. επίθηµα 
τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τα επιθήµατα -ούδι + -άκι]. 

ουδαµόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από κανένα µέρος, από πουθενά: ~ συνάγεται ότι 
ο κατηγορούµενος διέπραξε το έγκληµα ANT. πανταχόθεν, ολούθε, από παντού. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν-. [ETYM. αρχ. < ούδαµός «κανείς» + -θεν (βλ.λ.)]. 

ουδαµου επίρρ. (αρχαιοπρ.) πουθενά: ~ τής Γης φέρονται οι κυβερνώντες 
κατ'αυτόν τον τρόπο ΑΝΤ. πανταχού. 
[ETYM. < αρχ. ούδαµοϋ < ούδαµός «κανείς» (µόνο πληθ.) < ουδέ + *άµός 
«κάποιος». Το αοριστολ. *άµός, που µαρτυρείται µόνο στα συνθ. και σε 
επιρρ. εκφράσεις (λ.χ. άµώς, άµή), ανάγεται σε τ. *sm-os (βλ. λ. άµα) και 
συνδ. µε σανσκρ. sama-] 

ουδαµώς επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε κανέναν τρόπο: ~ αποδεικνύεται ότι έχει δίκιο 
ΣΥΝ. καθόλου, διόλου, ποσώς, ούτε κατ' ελάχιστον. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ουδαµώς, 
βλ. λ. ούδαµοϋ] 

ουδέ σύνδ. (αρχαιοπρ.-διαλεκτ.) ούτε και ΣΥΝ. µηδέ. [ETYM. 
αρχ. < ου (βλ.λ.) + δε]. 

ουδείς, ουδεµία, ουδέν αντων. {ουδενός, ουδεµιάς | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) 
ούτε ένας, κανένας ΑΝΤ. όλοι, πάντες· ΦΡ. (α) επ' ουδενί µε κανέναν τρόπο, σε 
καµιά περίπτωση (β) κατ' ουδένα τρόπο καθόλου, ουδόλως (γ) ουδείς 
αναντικατάστατος βλ. λ. αναντικατάστατος (δ) ουδείς εκών κακός κανείς δεν 
είναι κακός µε τη θέληση του (ε) ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν 
(ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύει ν, Κ.∆. Ματθ. 6, 24) κανείς δεν µπορεί 
να υπηρετεί δύο κυρίους (στ) ουδέν µονιµότερον τού προσωρινού τίποτε πιο 
µόνιµο από το προσωρινό, κάτι που ξεκινά ως προσωρινό καταλήγει να 
διατηρείται επ' αόριστον (ζ) ουδέν σχόλιον ως απάντηση που δείχνει ότι κά-
ποιος δεν επιθυµεί να δηλώσει ή να σχολιάσει κάτι: στην ερώτηση των 
δηµοσιογράφων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «~ !». [ETYM. αρχ. < 
ουδέ + εις, µία, εν. Από το ουδ. ουδέν (< ουδέ + εν) έχει προέλθει το αρνητ. 
µόριο δέν (βλ.λ.)]. 

ουδέποτε επίρρ. [αρχ.] ούτε µία φορά, ποτέ ΑΝΤ. πάντοτε. 
ουδετερόδυνος, -η, -ο ΤΕΧΝΟΛ. (για ηλεκτρονικό ενισχυτή ή ασύρµατο δέκτη) ο 

απαλλαγµένος από κυµάνσεις που µπορούν να παραχθούν δευτερογενώς µέσα 
στις ηλεκτρονικές λυχνίες τής ενίσχυσης. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
neutrodyne (νόθο συνθ.) < neutro-(< λατ. neuter) + -dyne < αρχ. δύναµις]. 

ουδετερόνιο (το) {ουδετερονί-ου | -ων} το νετρόνιο (βλ.λ.). [ETYM. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. neutron]. 

ουδετεροποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αναγνώριση καθεστώτος 
ουδετερότητας, η οποία συνεπάγεται την εξαίρεση από την πολεµική δράση 
υπηρεσιών, οργανισµών, περιοχών, πόλεων ή µνηµείων. —ουδετεροποιώ ρ. {-
είς...}. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. neutralisation]. 

ουδέτερος, -η, -ο 1. αυτός που δεν παίρνει το µέρος ούτε τού ενός ούτε τού 
άλλου: έµεινε ~ στη διαφωνία µας 2. (συνεκδ.) αυτός που µένει αδρανής, που 
δεν συµµετέχει στη συλλογική δράση 3. αυτός που µεταξύ δύο εµπόλεµων 
πλευρών δεν παίρνει το µέρος καµιάς: η Σουηδία κράτησε ~ στάση στους δύο 
παγκόσµιους πολέµους || ~ χώρα- ΦΡ. ουδέτερη ζώνη (i) η λωρίδα εδάφους που 
περιλαµβάνεται µεταξύ των συνοριακών γραµµών δύο χωρών, χωρίς να 
ανήκει σε καµιά από τις δύο (ii) η εδαφική έκταση στην οποία απαγορεύονται 
στρατιωτικές επιχειρήσεις ύστερα από συµφωνία των εµπόλεµων δυνάµεων 4. 
(εκφραστ.-συνήθ. µειωτ.) αυτός που δεν έχει κανένα ισχυρό χαρακτηριστικό 
γνώρισµα: οι σχέσεις τους δεν ήταν ούτε καλές ούτε κακές: ήταν ουδέτερες 5. 
ΧΗΜ. αυτός που δεν ανήκει ούτε στα οξέα ούτε στα αλκάλια: ~ ένωση | άλας · 
6. ΓΛΩΣΣ. (α) ουδέτερο γένος το γραµµατικό γένος στο οποίο κατατάσσονται 
τα ονόµατα που δεν είναι ούτε αρσενικού ούτε θηλυκού γένους (β) ουδέτερο 
(όνοµα) όνοµα ουδετέρου γένους: τα ονόµατα που έχουν άρθρο «το» (π.χ. τρα-
πέζι, πιάτο, σπίτι) είναι ~ (γ) ουδέτερη διάθεση η διάθεση στην οποία ανήκουν 
τα ρήµατα, σύµφωνα µε τη σηµασία των οποίων το υποκείµενο ούτε ενεργεί 
ούτε δέχεται ενέργεια από άλλον, αλλά βρίσκεται σε µια κατάσταση (π.χ. 
κοιµάµαι, ζω, πεινώ κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < ουδέ + έτερος, πβ. µηδ-έτερος]. 

ουδετερότητα (η) [1824] {χωρ. πληθ.} το να είναι κανείς ουδέτερος, να µη 
συµµετέχει σε διενέξεις: τηρώ στάση ουδετερότητας. Γ ETYM. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. neutralité]. 

ουδετερόφιλος, -η, -ο αυτός που προτιµά να µένει ουδέτερος. — ουδετεροφιλία 
(η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. neutrophil (νόθο συνθ.)]. 

ουδετερώνω ρ. µετβ. [1837] {ουδετέρ-ωσα, -ώθηκα, -ωµένος} ΦΥΣ.-ΧΗΜ. 
κάνω κάτι ουδέτερο: ~ χηµική ένωση | ηλεκτρικό αγωγό. — ου-δετέρωση (η) 
[1836]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. neutraliser]. 

-ούδι παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό υποκοριστικών: νε-αρ-ούδι, 
αγγελ-ούδι, µαθητ-ούδι. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
µτγν. υποκ. επίθηµα -ούδιον, συνηρηµένων ουσιαστικών σε -ους, λ.χ. φλοϋς - 
φλούδιον, χνοϋς - χνούδιον]. 

ουδόλως επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε κανέναν τρόπο, καθόλου, διόλου ΣΥΝ. 

ούτε κατ' ελάχιστον. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ουδέ + όλως < όλος]. 

ουδός (ο) ΦΥΣΙΟΛ. 1. η ελάχιστη τιµή τής ισχύος ενός ερεθίσµατος, που αρκεί 
για να προκαλέσει διέγερση ή συγκεκριµένο αίσθηµα (π.χ. η ελάχιστη ένταση 
ακουστικού ερεθίσµατος, που µπορεί να γίνει αντιληπτό από το αφτί) 2. το 
ποσό ουσίας που µπορεί να επαναρρο-φηθεί από τον νεφρό, πέρα από το 
οποίο η ουσία αποβάλλεται στα ούρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ουδός | οδός < *όδΕός, αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθεί η σύνδεση 
µε το αρχ. ουδας «έδαφος, δάπεδο» (το ου- φαίνεται ριζικό και όχι 
αποτέλεσµα συναιρέσεως *à-Foô-1 *ό-Εεδ-), ενώ ούτε η αναγωγή στις λ. 
οδός και έδαφος ικανοποιεί]. 

Ο.Υ.Ε.Τ. (η) Οµοσπονδία Υπαλλήλων Ελληνικών Τραπεζών. 
ΟΥΕΦΑ (η) (U.E.F.A. = αγγλ. Union of European Football Associations) 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ποδοσφαιρικών Οµοσπονδιών. 
ουζάδικο (το) το κατάστηµα στο οποίο σερβίρονται ούζο και ουζο-µεζέδες ΣΥΝ. 

ουζερί. 
ουζερί (το) {άκλ.} το ουζάδικο (βλ.λ.). ίΕΤΎΜ. < ούζο + -ερί, κατά 

τα γαλλ. pâtisserie, confissene]. 
Ουζµπεκιστάν (το) {άκλ.} (ουζµπεκ. Ozbekiston Respublikasi = ∆ηµοκρατία 

τού Ουζµπεκιστάν) κράτος τής Κ. Ασίας, πρώην ∆ηµοκρατία τής Ε.Σ.Σ.∆., µε 
πρωτεύουσα την Τασκένδη, επίσηµη γλώσσα την Ουζµπεκική και νόµισµα το 
σοµ Ουζµπεκιστάν. — Ουζµπέκος (ο), Ουζµπέκα (η), ουζµπεκικός, -ή, -ό, 
Ουζµπεκικά (τα). {ETYM. < ουζµπεκ. Ozbekiston «χώρα των Ουζµπέκων» 
(περσ. ostân «χώρα»). Οι Ουζµπέκοι οφείλουν το όνοµα τους στον Μογγόλο 
χαν Uzbek | Öz Beh (1282-1341)]. 

ούζο (το) 1. οινοπνευµατώδες ποτό ελληνικής κατασκευής, το οποίο 
παρασκευάζεται µε απλή ανάµειξη καθαρής αλκοόλης, νερού και µικρών 
ποσοτήτων αιθέριων ελαίων (αντί για γλυκάνισο και µάραθο που 
χρησιµοποιούνταν παλαιότερα) και συνήθ. πίνεται αραιωµένο µε νερό 2. (ως 
επιφών.) χλευασµός απευθυνόµενος σε µεθυσµένο. — (υποκ.) ουζάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. από την ιταλ. φρ. uso Massalia, η οποία δήλωνε 
το ελληνικής παραγωγής ποτό, που προοριζόταν «για χρήση (εµπορική) τής 
Μασσαλίας». Κατ' άλλη άποψη, < τουρκ. üzüm «σταφύλι»]. 

ουζοµεζές (ο) {ουζοµεζέδες} οτιδήποτε προσφέρεται ως µεζές συνοδευτικά 
µαζί µε ούζο, κυρ. θαλασσινά. 

ουζοπότης (ο) [1896] {ουζοποτών}, ουζοπότισσα (η) {δύσχρ. ουζο-ποτισσών} 
πρόσωπο που πίνει συχνά ούζο. — ουζοποσία (η). 

ουζοπωλείο (το) (λόγ.) το ουζάδικο (βλ.λ.). 
ουζοπώλης (ο) {ουζοπωλών} (λόγ.) ο ιδιοκτήτης ουζοπωλείου. 
Ο.Υ.Θ. (ο) Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης. 
ουίσκι (το) {άκλ.· σπάν. πληθ. -ια} οινοπνευµατώδες ποτό εξ αποστά-ξεως, που 

παράγεται από διάφορα σιτηρά. — (υποκ.) ουισκάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
whisky < ιρλ. uisce beatha ή < κελτ. (Σκωτίας) uisge beatha «νερό τής ζωής» 
(πβ. λατ. aqua vitae)]. 

ουκ jióp. → ου2 
ουκετι επίρρ. (αρχαιοπρ.) όχι πια, όχι στο εξής ΣΥΝ. µηκέτι. [ΕΤΥΜ. 

αρχ. < ουκ (βλ. λ. ού) + έτι «ακόµη» (βλ.λ.)]. 
-ούκλα µεγεθυντικό παραγωγικό επίθηµα θηλυκών ουσιαστικών: χερούκλα, 

ψαρ-ούκλα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µεσν. πανούκλα), 
που προέρχεται από το µτγν. λατ. -ucla, συγκεκοµµ. τ. τού υποκορ. λατ. -
(u)cula]. 

Ουκρανία (η) (ουκρ. Ukraïna) κράτος τής Α. Ευρώπης, πρώην ∆ηµοκρατία τής 
Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα το Κίεβο, επίσηµη γλώσσα την Ουκρανική και 
νόµισµα τη χρίβνα. — Ουκρανός (ο), Ουκρανή (η), ουκρανικός, -ή, -ό, 
Ουκρανικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ρωσ. Ukraina < αρχ. ρωσ. Oukraine «συνοριακή 
χώρα» < ou «δίπλα, προς» + kray «περιοχή», που ονοµάστηκε έτσι επειδή 
αποτελούσε τη συνοριακή γη τής µεσν. Ρωσίας κατά την επιδροµή των 
Τατάρων (13ος αι.)]. 

-ούλα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό υποκοριστικών θηλυκού 
γένους: καρδ-ούλα, γατ-ούλα, µικρ-ούλα, γυναικ-ούλα (βλ.λ.), παιδ-ούλα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προήλθε από το λατ. -ullai. 

-ουλάκι υποκοριστικό επίθηµα για τον σχηµατισµό κυρ. ουδέτερων 
ουσιαστικών: αβγ-ουλάκι, γατ-ουλάκι || (επίρρ.) λιγ-ουλάκι || (κ. επίθ.) µικρ-
ουλάκι. [ΕΤΥΜ. < -ούλι + -άκι (υποκ. επιθήµατα)]. 

ουλαµαγός (ο) [1841] ΣΤΡΑΤ. διοικητής ουλαµού (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
ουλαµός + -αγός (< άγω), πβ. λοχαγός]. 

ουλαµός (ο) ΣΤΡΑΤ. τµήµα Όπλου ή Σώµατος τού Στρατού Ξηράς, αριθµητικώς 
µεγαλύτερο από τη διµοιρία, αλλά µικρότερο από τον λόχο: ~ παρελάσεως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *Ρολαµός (το αρχικό ού- οφείλεται σε µετρική έκταση) < θ. 
*FoÌ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. *Εελ- τού ρ. είλέω «συγκεντρώνω, 
συναθροίζω» (< *Εελ-ν-έω), για το οποίο βλ. λ. ίλη]. 

ουλάνος (ο) (παλαιότ.) ο λογχοφόρος ιππέας τού γερµανικού, αυστριακού, 
πολωνικού ή ρωσικού στρατού. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. uhlan < πολ. ulan < τουρκ. oglan «αγώρι, 
υπηρέτης»]. 

ουλεµάς (ο) {ουλεµάδες} µουσουλµάνος θεολόγος και ερµηνευτής των νόµων 
ΣΥΝ. ιεροδίκης. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. ulema < αραβ. 'ulama, πληθ. τού 'alim «σοφός, γνώστης»]. 

Ούλεν (η) {άκλ.} (παλαιότ.) η εταιρεία παροχής πόσιµου νερού στο 
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λεκανοπέδιο Αττικής· (συνεκδ.) η παροχή πόσιµου νερού. [ΕΤΥΜ. Από την 
επωνυµία τής αµερικανικής εταιρείας Γιουλεν και Σία (µε επί κεφαλής τον Ερρ. 
Γιούλεν), η οποία το 1931 κατασκεύασε την τεχνητή λίµνη τού Μαραθώνα και 
το δίκτυο υδρεύσεως τού λεκανοπεδίου Αττικής], 

ουλή (η) το σηµάδι που αφήνει στο δέρµα τραύµα ή έλκος που θεραπεύτηκε: 
έχει µια βαθιά ~ στο πόδι του από µαχαιριά. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *Ρολ-σά ή *Εολ-
νά, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. volnus «τραύµα», ουαλ. gweli, αρχ. ιρλ. 
fuil «αίµα» (µέσ. ιρλ. fuili «αιµατηρά τραύµατα») κ.ά., αν και όλες οι 
συνδέσεις προσκρούουν σε µορφολογικές δυσχέρειες. Βλ. κ. άλίσκοµαι]. 

-ούλης παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό υποκοριστικών αρσενικού 
γένους: µικρ-ούλης, χαζ-ούλης, εαυτ-ούλης. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. -Ούλΐ]. 

-ούλι παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό υποκοριστικών ουδετέρου 
γένους: σακ-ούλι, µικρ-ούλι. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µεσν. -ούλλιν < αρχ. -Ολλιον (λ.χ. δενδρ-ύλ-
λιον), ή, κατ' άλλη άποψη, < θηλ. -ούλα (βλ.λ.). Από το ουδ. σχηµατίστηκε το 
αρσ. -ούλης]. 

-ούλιακας (µειωτ.) παραγωγικό επίθηµα που δίνει µεγαλύτερη έµφαση, 
προσδίδει µειωτική, υβριστική διάθεση στην αρνητική ιδιότητα που δηλώνει το 
θέµα: χαζ-ούλιακας, µπεκρ-ούλιακας, στραβ-ού-λιακας. [ΕΤΥΜ. < -ούλι | -
ούλης + επίθηµα -άκος (βλ.λ.)]. 

ουλίτιδα (η) [1884] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία ή χρονία φλεγµονή των ούλων. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. gingivite]. 

ούλο (το) το σαρκώδες τµήµα τού σαγονιού, που περιβάλλει τις φατ-νιακές 
αποφύσεις των γνάθων και την οστέινη ουσία των δοντιών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ούλον (κυρ. πληθ. ούλα), αβεβ. ετύµου. Η λ. συνήθ. αναλύεται ως *Ρόλ-σονή 
*Εόλ-νον, αλλά, εν τοιαύτη περιπτώσει, δεν ικανοποιεί ούτε η σύνδεση µε το 
ρ. είλώ «συγκεντρώνω, πιέζω» (βλ. λ. ίλη) µε τη σηµ. τής συµπαγούς µάζας 
των ούλων ούτε η αναγωγή στο ρ. είλώ | ίλλω «κυλώ, περιστρέφω» (βλ. λ. 
ίλιγγος) µε αναφορά στο γεγονός ότι τα ούλα περικαλύπτουν τα δόντια]. 

ουλορραγία (η) {ουλορραγιών} ΙΑΤΡ. η τοπική αιµορραγία των ούλων, που 
οφείλεται κυρ. σε ουλίτιδα. 
[ΕΤΥΜ. < ούλο + -ρραγία (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- εν συνθέσει) < 
αρχ. ρήγνυµι, πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην]. 

ούλος, -η, -ο (λαϊκότ.) όλος: σπίτι µε τα ~ του (δεν του λείπει τίποτα) || γυναίκ:α 
µε τα ~ της (έχει όλα τα χαρίσµατα). [ΕΤΥΜ. < µεσν. ούλος < αρχ. δλος 
(βλ.λ.)]. 

-ουλός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων, που δηλώνουν 
αυτόν που µοιάζει µε κάποιον/κάτι, που πλησιάζει στο χαρακτηριστικό το 
οποίο δηλώνει το θέµα: παχ-ουλός, µακρ-ουλός. [ΕΤΥΜ Υποκ. επίθηµα τής 
Μεσν. και Ν. Ελληνικής, το οποίο ανάγεται στο ουδ. -ούλι < αρχ. -ύλλιον, βλ. 
κ. -ύλλιο]. 

ουλτιµάτουµ (το) {άκλ.} (παλαιότ.) το τελεσίγραφο. [ΕΤΥΜ. < λατ. ultimatum 
«έσχατη ειδοποίηση» < λατ. ultimus «έσχατος, τελευταίος»]. 

ουλτραµαρίν (το) {άκλ.} το έντονο µπλε χρώµα· (κ. ως επίθ.): η ~ µπλούζα µου 
θέλει πλύσιµο. Επίσης ουλτραµαρίνα (η). 

. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. ultramarin (λ.χ. une blouse ultramarine) < ultra «πλέον, 
επιπλέον» + marin «θαλάσσιος, αυτός που έχει το γαλάζιο χρώµα τής 
θάλασσας»]. 

ουλώδης, -ης, -ες {ουλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που θυµίζει ουλή 2. 
γεµάτος ουλές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ουµανισµός (ο) 1. ΙΣΤ. πνευµατική κίνηση που εµφανίστηκε στη ∆. Ευρώπη 
κατά την Αναγέννηση και χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια να εξυψωθεί 
το ανθρώπινο πνεύµα στην κριτική και ορθολογική του διάσταση µε 
επιστροφή στις κλασικές πηγές τής ελληνορρωµαϊ-κής αρχαιότητας 2. ΦΙΛΟΣ, 
θεωρία και στάση ζωής που τοποθετεί τον άνθρωπο υπεράνω όλων των άλλων 
αξιών, που πιστεύει κυρ. στον πολιτισµένο, µορφωµένο άνθρωπο ως αξία: «Η 
θρησκεία τού µέλλοντος θα είναι ο καθαρός ~, δηλαδή η λατρεία όλων αυτών 
που προέρχονται από τον άνθρωπο» (Ε. Ρενάν). — ουµανιστής (ο), 
ουµανίστρια (η), ουµανιστικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. humanismus < humanus «ανθρώπινος» (< 
homo «άνθρωπος»)]. Ουµβρία (η) περιοχή τής Κ. Ιταλίας στα ΑπέννιναΌρη. 
Επίσης Ούµ-βρια. — ουµβρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. | λατ. Umbria < Umbro, όν. ποταµού, που πιθ. συνδ. µε το αρχ. 
δµβρος (βλ.λ.)]. -ούµενος, -η (κ. -ένη), -ο παραγωγικό επίθηµα για τον 
σχηµατισµό µετοχής µεσοπαθητικού ενεστώτα: φοβ-ούµενος, απαιτ-ούµενος, 
(κ. ως ουσ.) φορολογ-ούµένος. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα µτχ. µέσου ενεστώτα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
αρχικώς απαντά σε συνηρηµένα ρ. τύπου -έ"ω | -όω (λ.χ. κατηγορώ - 
κατηγορούµενος, δικαιώ - δικαιούµενος), αργότερα δε γνώρισε -στη λαϊκή 
γλώσσα- περιορισµένη επέκταση και σε άλλα ρ. (λ.χ. µέλλω - µελλ-ούµενος, 
χρειάζοµαι - χρειαζ-ούµενος)]. U.N.E.S.C.O. (η) {άκλ.} (προφέρεται Ουνέσκο) 
(αγγλ. United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation) 
οργάνωση τού Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, που αποσκοπεί, µέσω ποικίλων 
διακρατικών προγραµµάτων, στη συνεργασία των κρατών-µελών στους τοµείς 
τής εκπαίδευσης, τής επιστήµης και τού πολιτισµού. Ουνία (η) {χωρ. πληθ.} 
ΘΡΗΣΚ. το σύνολο των µελών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας ή και των αρχαίων 
ανατολικών Εκκλησιών (Αρµενικής, Κοπτικής, Συριακής κ.ά.) που 
αναγκάστηκαν να υπαχθούν στη δικαιοδοσία τού Πάπα, ιδιαίτερα στην Α. 
Πολωνία, ∆. Ουκρανία, Τραν- 

συλβανία, Σλοβακία, Συρία κ.λπ. υπό την πίεση των πολιτικών αρχών όσοι 
δέχθηκαν την υποταγή στη δικαιοσία τού Πάπα ονοµάστηκαν Ουνίτες ή 
Ουνιάτες, ενώ η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία τους 
απέδωσε την ονοµασία «Ελληνόρρυθµοι Καθολικοί». Επίσης ουνιτι- 
σµός (ο) [1882]. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. unia «ένωση» < λατ. unus «ένας»]. 

ουνιβερσαλισµός (ο) 1. ΘΡΗΣΚ. θρησκευτική κίνηση που πρωτοεµφανίστηκε 
στα µέσα τού 18ου αι. στην Ευρώπη και αναπτύχθηκε στην Αµερική και η 
οποία υποστήριζε το δόγµα τής σωτηρίας των ψυχών όλων των ανθρώπων 
ύστερα από ορισµένη περίοδο εξαγνισµού κατά τη µεταθανάτια ζωή 2. ΦΙΛΟΣ, 
η θεωρία που υποστηρίζει την προτεραιότητα τού συνολικού έναντι τού 
µερικού καλού. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. universalisme < universel < 
λατ. universalis «καθολικός, γενικός» (< universus)]. 

ουνισόνο κ. ουνίσονο (το) ΜΟΥΣ. η ταυτοφωνία (βλ.λ.): οι δύο µπάσοι 
τραγουδούν ~ || έξι µελωδίες για πιάνο σε ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. unisono 
«ταυτόφωνος, οµόφωνος»]. 

ουνίτης (ο) [1830] {ουνιτών} το µέλος τής Ουνίας (βλ.λ.). — OUVITI-κός, -ή, -
ό. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. Uniti (πληθ.) «ενωµένοι, ενωτικοί» < λατ. unitus < ρ. unio 
«ενώνω» (< unus «ένας»)]. 

Ούννος (ο) 1. ΙΣΤ. το µέλος νοµαδικού ασιατικού λαού, που κατά τον 5ο αι. 
µ.Χ., µε αρχηγό τον Αττίλα, εξαπλώθηκε µε εκτεταµένες επιδροµές σε µεγάλο 
µέρος τής Κ. και Α. Ευρώπης και απείλησε να κατακτήσει τη Ρώµη 2. (µτφ.-
µειωτ.) Ούννοι (οι) πλήθος που προκαλεί καταστροφές, στίφη βαρβάρων 
(συνήθ. για τα πλήθη των τουριστών ή για τα γερµανικά στρατεύµατα 
κατοχής). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. [ΕΤΎΜ < µεσν. Ούννοι < µτγν. λατ. 
Hunni, λ. µογγολ. προελ. που σηµαίνει απλώς «άνθρωπος, άνδρας»]. 

unus testis nullUS testis λατ. (προφέρεται ούνους τέστις νούλους τέ-στις) 
ελλην. ένας µάρτυς, κανένας µάρτυς- (κυρ. στα νοµικά) για να αποδειχθεί κάτι 
πρέπει να υπάρχει µαρτυρία περισσοτέρων τού ενός ατόµων. 

ούπα (το) {άκλ.} πλαστικό βύσµα που µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε 
υλικό (τούβλο, ξύλο κ.λπ.) για την ασφαλέστερη στήριξη κάθε είδους βίδας. 

Ο.Υ.Π.Α.Ε. (η) Οµοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων 
Ελλάδος. 

Ουπανισάδες (οι) ΘΡΗΣΚ. ινδουιστικά κείµενα που περιέχουν παραλλαγές των 
Βεδών (βλ. λ. Βέδες) σε στίχους ή σε πεζό λόγο. Επίσης Ουπανισάντ {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ < σανσκρ. Upanisad, κυριολ. «το να κάθεται κανείς δίπλα σε κάτι» < 
upa «πλησίον» + ni «κάτω» + sîdati «κάθεται»]. 

ουρά (η) 1. (στα ζώα) η συνήθ. επιµήκης και ευκίνητη προέκταση τής 
σπονδυλικής στήλης πέρα από τον κορµό τού σώµατος ή οποιαδήποτε λεπτή 
σωµατική προέκταση ζώου, που µοιάζει µε τη δοµή αυτή: γάτα µε φουντωτή ~ 
|| η ~ τού αλόγου || η ~ τού πετεινού (τα φτερά) || η ~ τού παγωνιού | τού 
ψαριού' ΦΡ. (α) (ειρων.) µη στάξει η ουρά τού γαϊδάρου για κάτι που δεν είναι 
τόσο σηµαντικό όσο παρουσιάζεται (β) φάγαµε το βόδι | τον γάιδαρο, στην 
ουρά θα σταµατήσουµε | θα δυσκολευτούµε | θα κολλήσουµε; προκειµένου 
να προτρέψουµε κάποιον να ολοκληρώσει µια προσπάθεια τής οποίας το µε-
γαλύτερο ή δυσκολότερο µέρος έχει ήδη αντιµετωπίσει (γ) γάτα µε τις εννιά 
ουρές µαστίγιο που αποτελείται από εννέα σχοινιά ή λουριά συνδεδεµένα µε 
λαβή 2. (στον άνθρωπο) οι τελευταίοι σπόνδυλοι στο κάτω µέρος τής 
σπονδυλικής στήλης ΣΥΝ. κόκκυγας· ΦΡ. (α) χώνω παντού την ουρά µου 
αναµειγνύοµαι σε πολλά ζητήµατα, ανακατεύοµαι παντού (β) κουνάω την 
ουρά µου βλ. λ. κουνώ (γ) βάζω την ουρά στα σκέλια (κρύπτω την ουρά εις τα 
σκέλη, µεσν. φρ.) βλ. λ. σκέλια (δ) βγάζω την ουρά µου έξω 
αποστασιοποιούµαι από υπόθεση, αποποιούµαι ενδεχόµενες ευθύνες (ε) βάζει 
ο διάβολος την ουρά του βλ. λ. διάβολος (στ) βάζω | χώνω την ουρά µου 
(κάπου) αναµειγνύοµαι σε µια υπόθεση: όπου βάζει αυτός την ουρά του προκύ-
πτει πρόβληµα · 3. BOT. ο µίσχος καρπού ή φύλλου ΣΥΝ. κοτσάνι 4. (α) το πίσω 
άκρο πράγµατος ή σειράς: η - τής πορείας | τής διαδήλωσης | τής παράταξης | 
αεροπλάνου | κοµήτη | νυφικού (β) επίµηκες τµήµα που θυµίζει στο σχήµα 
ουρά (σηµ. 1): οι ~ στα µαλλιά (γ) ΜΟΥΣ. πιάνο µε ουρά το πιάνο που 
χρησιµοποιείται σε συναυλίες, οι χορδές τού οποίου είναι παράλληλες µε τα 
πλήκτρα σε αντίθεση µε το όρθιο πιάνο (πβ. όρθιο πιάνο, λ. πιάνο) 5. σειρά 
ατόµων που περιµένουν κάτι: περιµένω | µπαίνω στην ~ || φεύγω από την ~ || 
κάνω (σχηµατίζω) | πηδώ την ~ || µπροστά στα ταµεία σχηµατίζονται µεγάλες - 
6. ΣΤΡΑΤ. το σύνολο των στρατιωτών που ακολουθούν το κύριο σώµα 
στρατιωτικής φάλαγγας ΣΥΝ. οπισθοφυλακή ΑΝΤ. εµπροσθοφυλακή · ΦΡ. 
(α) µε (την) ουρά σε µεγάλη ποσότητα, αφθόνως: ψέµατα | λεφτά ~ (β) 
(παροιµ.) πίσω έχει η αχλάδα την ουρά βλ. λ. αχλάδα. — (υποκ.) ουρίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *όρσ-(ά, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ersä «ουρά», πβ. αρχ. 
γερµ. ars «οπίσθια», χεττ. arra§, αρµ. or κ.ά.]. 

ούρα (τα) (λόγ.) υγρό τού σώµατος που αποτελεί διάλυµα των άχρηστων 
προϊόντων τού µεταβολισµού και ορισµένων άλλων ουσιών, σχηµατίζεται στα 
νεφρά, καθώς οι ουσίες αυτές αποβάλλονται από το αίµα, αποθηκεύεται στην 
ουροδόχο κύστη και τελικά απεκκρίνεται από τον οργανισµό διά µέσου τής 
ουρήθρας: ανάλυση | εξέταση | έκκριση | απέκκριση | στάση | ακράτεια ούρων 
ΣΥΝ. (οικ.) κάτουρο, κατρουλιό, τσίσα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ούρον (κυρ. πληθ.) < 
ουρώ (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

-ούρα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών: 1. 
αφηρηµένων, που δηλώνουν ενέργεια ή αποτέλεσµα ενέργειας: ανακατωσ-
ούρα, χαιρετ-ούρα, φαγ-ούρα, χασ-ούρα 2. µεγεθυντι- 
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κών, συνήθ. µε µειωτική σηµασία: λαϊκ-ούρα, µαλλ-ούρα. [ΕΤΎΜ. 
Παραγ. επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. σαβ-ού-ρα, µεσν. 
σκοτ-ούρα), που απαντά αρχικώς σε λατινογενείς λ. (λ.χ. µτγν. 
σαβούρα < λατ. saburra, µεσν. κλεισούρα < λατ. clausura), αργότερα δε 
επεκτάθηκε και σε ελληνικά θέµατα µε τη συµβολή και τού µεγεθ. 
επιθήµατος -ούρι (λ.χ. λασπ-ούρα, θολ-ούρα, χασ-ούρα, αγια-στ-ούρα 
κ.ά.)]. 

ουραγκοτάγκος κ. ουρακοτάγκος (ο) 1. µεγαλόσωµος ανθρωποειδής 
πίθηκος µε ιδιαίτερα µακριά χέρια και πυκνό, ακατάστατο, κα-
στανέρυθρο τρίχωµα, ο οποίος ζει αποκλειστικά στα δάση τού Βόρ-
νεο και τής Σουµάτρας (Ινδονησία) 2. (µτφ.-σκωπτ.) άσχηµος άνθρω-
πος µε άγριο παρουσιαστικό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. ourangutan(g) < µαλαϊκ. orang hutan < 
orang «άνθρωπος» + hutan «δάσος»]. 

ουραγός (ο/η) 1. τελευταίος σε βαθµολογία, κατάταξη ή κλίµακα 
αξιολόγησης: στη βαθµολογία ο Πανσερραϊκός είναι ~ και απειλείται 
µε υποβιβασµό || η χώρα αυτή είναι - στην παγκόσµια κατάταξη των 
χωρών µε βάση το κατά κεφαλήν εισόδηµα των κατοίκων τους 2. 
ΣΤΡΑΤ. ο υπαξιωµατικός που τοποθετείται τελευταίος σε τµήµα που 
εκτελεί πορεία 3. ΝΑΥΤ. το πλοίο που βρίσκεται στο τέλος νηοποµπής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ουρά + -αγός < άγω]. 

ουραιµία (η) [1864] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η συγκέντρωση στο αίµα µεγά-
λης ποσότητας ουρίας και άλλων ουσιών τού µεταβολισµού ως έν-
δειξη βαριάς νεφρικής ανεπάρκειας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. urémie]. 

ουραίος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την ουρά 2. αυτός που 
βρίσκεται στην ουρά: το ~ πτερύγιο των ψαριών 3. ΣΤΡΑΤ. ουραίο (το) 
το κινητό µέρος οπισθογεµούς τουφεκιού, που είναι προσαρµοσµένο 
στην ουρά τής κάννης και αποτελεί τµήµα τού κλείστρου. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ουραίος < ουρά]. 

Ουράλης (ο) ποταµός τής Α. Ευρώπης και τής ∆. Ασίας, που πηγάζει 
από τα Ουράλια Όρη και εκβάλλει στην Κασπία Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού ρωσ. Ural, βλ. λ. Ουράλια]. 

Ουράλια (τα) {Ουραλίων} οροσειρά τής Β. Ρωσίας, η οποία αποτελεί 
φυσικό όριο µεταξύ τού ευρωπαϊκού και τού ασιατικού της τµήµα-
τος. — ουραλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Oural, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε ταταρ. 
ural «σύνορο», ενώ, κατ' άλλη άποψη, από λ. τοπικών γλωσσών ur 
«βουνό» και ala «κορυφή, στέγη»]. 

ουραλοαλταϊκός, -ή, -ό [1894] 1. ΓΛΩΣΣ. ουραλοαλταϊκή γλώσσα 
καθεµιά από τις γλώσσες, οι οποίες ανήκουν στη µεγάλη γλωσσική 
οµάδα, που περιλαµβάνει τις φιννοουγγρικές γλώσσες (Φινλανδική, 
Ουγγρική κ.ά.), γλώσσες ορισµένων λαών τής Σιβηρίας, καθώς και 
τις αλταϊκές γλώσσες (Τουρκική, Μογγολική κ.λπ.) 2. αυτός που σχε-
τίζεται µε τα έθνη που µιλούν ουραλοαλταϊκές γλώσσες. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Ural-Altaic < Ural (βλ. λ. Ουράλια) + Altaic < 
Altai «Αλτάια όρη». Η ονοµασία Altai είναι αβεβ. ετύµου, έχει δε 
συνδεθεί από ορισµένους µε µογγολ. alt «χρυσός»]. 

ουρανής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ουρανού ΣΥΝ. γαλά-
ζιος, θαλασσής 2. ουρανί (το) το ίδιο το χρώµα τού ουρανού ΣΥΝ. γα-
λάζιο, θαλασσί. 

Ουρανία (η) 1. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από τις εννέα 
Μούσες, προστάτιδα τής αστρονοµίας 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ apX· κύρ. όν. < ουρανός 
(βλ.λ.)]. 

ουράνια (τα) [µτγν.] {ουρανίων} (λογοτ.) ο ουρανός- ΦΡ. (µτφ.) στα 
ουράνια σε κατάσταση υπέρτατης ευτυχίας: πετάω ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βράχος. 

ουρανικος, -ή, -ό [1881] ΓΛΩΣΣ. (φθογγική παραλλαγή συµφώνου) 
που προφέρεται, καθώς η επιφάνεια τής γλώσσας αγγίζει τον ουρα-
νίσκο, π.χ. το κ στο κήπος, το γ στο γέρος, το χ στο χέρι, το γκ στο 
έγκυρος (πβ. λ. υπερωικός). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
palatal]. 

ουράνιο (το) [1861] {ουρανίου} ΧΗΜ. το βαρύτερο ραδιενεργό στοι-
χείο (σύµβολο U), που περιέχεται στον στερεό φλοιό τής Γης και τού 
οποίου τα µεταλλεύµατα αποτελούν πηγές πυρηνικών καυσίµων (βλ. 
κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ.,< νεολατ. uranium (από το όνοµα τού 
πλανήτη Ουρανού, που είχε ανακαλυφθεί λίγο πριν από το χηµικό 
στοιχείο)]. 

ουράνιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ουρανό, αυτός 
που βρίσκεται στον ουρανό ή προέρχεται από αυτόν: ~ σώµατα | φαι-
νόµενα- ΦΡ. (α) ουράνιο τόξο σειρά οµόκεντρων έγχρωµων φωτεινών 
τόξων στον ουρανό ως αποτέλεσµα τής διάθλασης και αντανάκλα-
σης των ηλιακών ακτινών από σταγονίδια νερού στην ατµόσφαιρα 
(συνήθ. µετά από βροχή) (βλ. κ. λ. ίριδα) (β) ουράνια σφαίρα η φα-
νταστική σφαίρα στην εσωτερική επιφάνεια τής οποίας έχουµε την 
ψευδαίσθηση ότι βρίσκονται τα ουράνια σώµατα· έχει ακαθόριστη 
ακτίνα και το κέντρο της ταυτίζεται µε το κέντρο τής Γης (γ) ουρά-
νιος χάρτης ο χάρτης ενός τµήµατος ή ολόκληρου τού ουρανού 2. 
ΑΣΤΡΟΝ. ουράνια µηχανική ο κλάδος που ερευνά την κίνηση των ου-
ρανίων σωµάτων τού κοσµικού διαστήµατος 3. (µτφ.) αυτός που σχε-
τίζεται µε το θείο, γενικότ. αυτός που λόγω τής εξαιρετικότητάς του 
ξεπερνά τα ανθρώπινα: ~ οµορφιά | λάµψη | Πατέρας (ο Θεός) ΣΥΝ. 
θείος. 

ουρανίσκος (ο) ΑΝΑΤ. το άνω τοίχωµα τής στοµατικής κοιλότητας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., υποκ. τού αρχ. ουρανός (βλ.λ.)]. 

ουρανισκόφωνος, -η, -ο [1836] ουρανικός (βλ.λ.). 
ουρανισµός (ο) ΙΑΤΡ. η ανδρική παθητική οµοφυλοφιλία. — ουρα-
νιστής (ο). 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. uranism < γερµ. Uranismus < αρχ. Ουρανία 
(επίθ. τής θεάς Αφροδίτης)]. 

ουρανοβάµων, -ων, -ον {ουρανοβάµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -
όνων} (σπάν.) αυτός που βρίσκεται εκτός πραγµατικότητας, στον δικό 
του φανταστικό κόσµο ΣΥΝ. αιθεροβάµων, φαντασιοκόπος ANT. ρε-
αλιστής. — ουρανοβατώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ουρανό- + -βάµων< βαίνω (πβ. αιθερο-βάµων)]. 

ουρανοβάτης (ο) {ουρανοβατών} ο ουρανοβάµων. 
[ΕΤΥΜ. < ουρανός + -βάτης < βαίνω, πβ. υπνο-βάτης]. 

ουρανογνωσία (η) [1891] {χωρ. πληθ.) η γνώση και η έρευνα τού ου-
ρανού και των ουρανίων σωµάτων. 

ουρανογραφία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η µελέτη των σχετικών θέ-
σεων των αστέρων και τής αναγνώρισης τους στον ουρανό µε τη 
βοήθεια αστρονοµικών χαρτών 2. το σύνολο των βιβλίων και χαρτών 
που βοηθούν στην αναγνώριση των ουρανίων σωµάτων. 

ουρανογραφικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ου-
ρανογραφία 2. ΑΣΤΡΟΝ. (α) ουρανογραφική σφαίρα η απεικόνιση τής 
ουράνιας σφαίρας (β) ουρανογραφικές συντεταγµένες σύστηµα 
σφαιρικών συντεταγµένων, αντίστοιχο µε το σύστηµα γεωγραφικών 
συντεταγµένων. 

ουρανοθέµελα (τα) {χωρ. γεν.} (λογοτ.) τα θεµέλια τού ουρανού: 
σείστηκαν τα ~. 

ουρανοκατέβατος, -η, -ο 1. αυτός που έχει σταλεί' από τον Θεό ή 
θεωρείται ότι έχει καθοριστεί από τη µοίρα ΣΥΝ. θεόπεµπτος, θεό-
σταλτος 2. αυτός που παρουσιάζεται αιφνιδίως, χωρίς να αναµένε-
ται: ~ τύχη | βοήθεια || ήρθε ~ ΣΥΝ. απρόοπτος, ανέλπιστος, ξαφνικός. 
— ουρανοκατέβατα επίρρ. 

ουρανόλιθος (ο) [1847] {ουρανολίθ-ου | -ων, -ους} η πέτρα που έπεσε 
από τον ουρανό, ο αερόλιθος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. uranolithe]. 

ουρανολογια (η) [1799] {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική περιγραφή των 
αστερισµών, των ουρανίων σωµάτων και γενικά των ουρανίων φαι-
νοµένων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. uranologie]. 

ουρανοµήκης, -ης, -όµηκες [αρχ.] {ουρανοµήκ-ους | -εις (ουδ. -η)} 
αυτός που εκτείνεται σε τόσο µεγάλο µήκος ή ύψος, ώστε να δίνει 
την εντύπωση ότι φθάνει µέχρι τον ουρανό: ~ φλόγες | κραυγές. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ουρανοξύστης (ο) {ουρανοξυστών} το πολύ ψηλό, πολυώροφο κτή-
ριο: οι - τής Ν. Υόρκης. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
skyscraper]. 

ουρανόπεµπτος, -η, -ο (σπάν.) 1. αυτός που έχει σταλεί από τον Θεό 
ΣΥΝ. θεόσταλτος, θεόπεµπτος 2. (συνεκδ.) ανέλπιστος: ~ ευκαιρία ΣΥΝ. 
θεόσταλτος, θεόπεµπτος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ούρανο- + -πέµπτος < 
πέµπω]. 

Ουρανός (ο) [αρχ.] 1. ΜΥΘΟΛ. Ο πατέρας τού Κρόνου και τής Ρέας 
και σύζυγος τής Γαίας 2. ΑΣΤΡΟΝ. ο τρίτος σε µέγεθος πλανήτης τού 
ηλιακού µας συστήµατος, µε χηµική σύσταση αντίστοιχη τού ∆ία 
και τού Κρόνου. 

ουρανός (ο) 1. ο ατµοσφαιρικός αέρας και το διάστηµα πέρα από 
αυτόν, όπως φαίνονται από τη Γη, µε τη µορφή ηµισφαιρικού θόλου 
που έχει ως βάση τον ορίζοντα: όταν η µέρα είναι καλή, ο ~ είναι γα-
λανός || µεταξύ ουρανού και γης || καθαρός | συννεφιασµένος | σκο-
τεινός | νεφοσκεπής | έναστρος ~ || (κ. σε πληθ.) άνοιξαν οι ~ (βρέχει 
καταρρακτωδώς) ΣΥΝ. στερέωµα, ουράνιος θόλος, ουράνια· ΦΡ. (α) 
(εκφραστ.) στον έβδοµο ουρανό σε κατάσταση υπέρτατης ευτυχίας 
(β) (παροιµ.) καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται βλ. λ. αστρα-
πή (γ) κινώ γη και ουρανό χρησιµοποιώ όλα τα διαθέσιµα µέσα, προ-
κειµένου να πετύχω κάτι (δ) στον ουρανό σε γύρευα και στη γη σε 
βρήκα βλ. λ. γη 2. ΕΚΚΛΗΣ. (συνήθ. στον πληθ.) η κατοικία τού Θεού, 
των αγγέλων, των αγίων και των ουρανίων δυνάµεων, καθώς και ο 
τόπος στον οποίο πηγαίνουν οι ψυχές των νεκρών, ο παράδεισος: η 
βασιλεία των ~ || οι πύλες τού | των ~ || φωνή από τους ~ 3. το θολο-
ειδές επιστέγασµα: ~ κρεβατιού | θρόνου. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η παλαιότ. σύναψη τού θεωνυµίου Ουρα-
νός µε το αντίστοιχο σανσκρ. Vârunah, µε υποθ. τ. *ô-(F)opavoç (µε ό-
προθεµ.) δεν ευσταθεί φωνητικώς (το *òFo- παρουσιάζεται συνηρη-
µένο χωρίς ίχνος από δίγαµµα). Σύµφωνα µε την πιο πιθανή εκδοχή, 
ουρανός < *¥ορσ-ανός (για το επίθηµα, πβ. όρφ-ανός, ξό-α-νον κ.ά.), 
που συνδ. µε σανσκρ. varsâ- «βροχή» και ίσως µε το ρ. ουρώ (βλ.λ.), 
οπότε η λ. θα προσδιόριζε τον τόπο από τον οποίο προέρχεται η βροχή. 
Ορισµένοι προεκτείνουν αυτή την άποψη, προτείνοντας επίσης 
συνδέσεις µε λιθ. vir§ùs «υψηλότερη κορυφή» και µε σανσκρ. 
varsman- «ύψος». Τέλος, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για 
δάνειο αγν. ετύµου. Στο βιβλικό λεξιλόγιο ο ουρανός περιγράφεται 
συχνά ως η κατοικία τού Θεού, τού Χριστού και των αγγέλων (λ.χ. 
Κ.∆. Ιωάνν. 6,51: εγώ είµι ό άρτος ό ζών ό εκ τού ουρανού καταβάς). 
Η χρήση τής λ. στην αστρονοµία αποτελεί αντιδάν. από νεολατ. 
Uranus < αρχ. Ουρανός, θεωνύµιο]. ουρανόσταλτος, -η, -ο [1896] 
ουρανόπεµπτος (βλ.λ.). ουρανώνω ρ. µετβ. {ουράνω-σα, -θηκα, -
µένος} ΓΛΩΣΣ. προκαλώ ου-ράνωση. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. palataliser]. ουράνωση 
(η) ΓΛΩΣΣ. η µετατροπή συµφώνου σε ουρανικό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. palatalisation]. -ουργός 
παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών, τα οποία 
δηλώνουν αυτόν που ασκεί συγκεκριµένο έργο: πυροτεχν-ουρ-γός, 
αµπελ-ουργός, σιδηρ-ουργός, µελισσ-ουργός.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χει-
ρουργός. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται 
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από σύνθετα µε συνδετικό φωνήεν -ο- και επίθηµα -εργός (< έργον), λ.χ. 
άµπελ-ο-εργός > αµπελουργός]. 

ΣΧΟΛΙΟ Τα σύνθετα µε β' συνθετικό το -εργός από το έργο ήδη 
στην Αρχαία σχηµατίστηκαν σε -ουργός, µε συναίρεση τού συνδε 
τικού φωνήεντος -ο- και τού -ε)ργός) σε -ου)ργός). Κατ' άλλη άπο 
ψη, το β' συνθετικό ήταν -οργός από το έρδω «ενεργώ, πράττω», 
οπότε -ο + -οργός > -ουργός. Στην πραγµατικότητα φαίνεται, όπως 
δείχνουν τα αρχαία αγαθοεργός (Ηρόδοτος) και γεωργός (< γη- 
οργός < γα-Έοργός) ή το µυκ. τοξοΡοργός, ότι και οι δύο πηγές 
(-εργός και -οργός) χρησιµοποιήθηκαν για τον σχηµατισµό των 
συνθέτων αυτών. Όπως είναι βέβαιο ότι τονίστηκαν όλα στη λή 
γουσα, µε εξαίρεση τα (αρχαία ήδη) κακούργος και πανούργος 
(ίσως το κακούργος, που ήταν αρχικά κακοεργός, να µεταπλάστη 
κε αναλογικά προς το πανούργος, µε το οποίο συνέπιπτε σηµασιο 
λογικά). Γι' αυτό και το χειρουργός (αρχαία ήδη λ.) και όχι το χει 
ρούργος είναι το σωστό (βλ. λ. χειρουργός). Παραδείγµατα: υπουρ 
γός, δηµιουργός, αµπελουργός, µεταλλουργός, ξυλουργός, ταχυδα 
κτυλουργός, µηχανουργός, πυροτεχνουργός, σιδηρουργός, µελισ 
σουργός, µουσουργός, δραµατουργός, θαυµατουργός, ταπητουργός, 
λειτουργός, υφαντουργός, πλαστουργός, αυτουργός, στιχουργός, 
θερµουργός, γενεσιουργός κ.ά. -+ χειρουργός 

ουρήθρα (η) {ουρηθρών} ο πόρος που εκτείνεται από την ουροδόχο κύστη ώς το 
έξω ουρηθρικό στόµιο και χρησιµεύει στην αποβολή των ούρων, στον άνδρα 
δε και στην έξοδο τού σπέρµατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ούρ(ο)- + παραγ. επίθηµα -
ήθρα, πβ. κολυµβ-ήθρα, κηρήθρα κ.ά.]. 

ουρηθραλγία (η) [1889] {ουρηθραλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος στην ουρήθρα. [ΕΤΥΜ. 
< ουρήθρα + -αλγία < άλγος «πόνος», ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. 
uréthralgie]. 

ουρηθρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ουρήθρα: ~ στόµιο. Επίσης 
ουριθραίος, -α, -ο [1897]. 

ουρηθρίτιδα (η) [1895] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. βακτηριακή µόλυνση και 
φλεγµονή τής ουρήθρας: γονοκοκκική ~ (η βλενόρροια ή γονόρ-ροια) || 
σαπροφυτική ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν όρ., < γαλλ. uréthrite]. 

ουρηθρορραγία (η) [1889] ΙΑΤΡ. η αιµορραγία από τραυµατισµό ή βλάβη τής 
ουρήθρας. 
[ΕΤΥΜ. < ουρήθρα + -ρραγία (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
urethrorrhagia]. 

ουρηθροσκοπία (η) {ουρηθροσκοπιών} η ενδοσκοπική εξέταση τής ουρήθρας 
µε ειδικό όργανο. Επίσης ουρηθροσκόπηση [1895]. — ου-ρηθροσκοπικός, -ή, 
-ό. 
[ΕΤΥΜ. < ουρήθρα + -σκοπία < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», ελληνογενής 
ξέν1. όρ., < γαλλ. uréthroscopie]. 

ουρηθροσκόπιο (το) [1898] {ουρηθροσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. το ιατρικό όργανο 
µε το οποίο γίνεται εξέταση τού εσωτερικού τής ουρήθρας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. urethroscope]. 

ούρηµα (το) [αρχ.] {ουρήµ-ατος | -ατα, -άτων) ΦΥΣΙΟΛ. το προϊόν τής 
ούρησης, τα ούρα. 

ούρηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η διαδικασία 
αποβολής των ούρων από την ουροδόχο κύστη ΣΥΝ. κατούρηµα. 

ουρητήρας (ο) [αρχ.] ΑΝΑΤ. ο πόρος που οδηγεί τα ούρα από κάθε νεφρό στην 
ουροδόχο κύστη. 

ουρητήριο (το) [1864] {ουρητηρί-ου | -ων} χώρος για ούρηση: δηµόσια ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τουαλέτα. 

ουρητηριτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού ουρητήρα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ureteritis]. 

ουρητικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τα ούρα ή την ούρηση. 
ουρί (το) [1851] {άκλ.} καθεµιά από τις ωραίες γυναίκες που, σύµφωνα µε τη 

µουσουλµανική θρησκεία, προορίζεται για την τέρψη των καλών 
µουσουλµάνων στον Παράδεισο- ΦΡ. ουρί (τού Παραδείσου) ως 
χαρακτηρισµός για πάρα πολύ όµορφη (συνήθ. νεαρή) γυναίκα. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. houri < περσ. hûri < apaß.hür, πληθ. τού haurä «(γυναίκα) µε µάτια 
αντιλόπης»]. 

ουρία (η) [1849] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αζωτούχος ανθρακική ένωση που 
εµφανίζεται στα ούρα, στο γάλα, στη χολή, στο αίµα και στον ιδρώτα- είναι η 
πρώτη οργανική ένωση που συντέθηκε σε χηµικό εργαστήριο. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. urée < urine < λατ. urina. Βλ. κ. ουρώ]. 

-ουριά παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών: 1. 
µεγεθυντικών µε µειωτική σηµασία: λασπ-ουριά 2. (περιληπτ.) που δηλώνουν 
σύνολο προσώπων µε κοινή ιδιότητα: κλεφτ-ουριά. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα 
τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τα επιθήµατα -ούρα και -ιά]. 

ουρικός, -ή, -ό [1802] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα ούρα 2. ΦΥΣΙΟΛ. (α) ουρικό 
οξύ το τελικό προϊόν τού µεταβολισµού ορισµένων πρωτεϊνών, το οποίο 
αποβάλλεται εν µέρει µε τα ούρα και εν µέρει µε τη χολή στο έντερο (β) 
ουρική αρθρίτιδα πάθηση που προκαλείται από παθολογικά αυξηµένο ουρικό 
οξύ ΣΥΝ. ποδάγρα (γ) ουρική διάθεση η οργανική τάση προς εκδήλωση 
νόσων που οφείλονται σε διαταραχές µεταβολισµού τού ουρικού οξέος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. urinaire]. 

ουριοδροµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ουριοδροµείς..." µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} 
ΝΑΥΤ. (για πλοίο) πλέω µε ούριο άνεµο, αρµενίζω πρίµα. — ου-ριοδροµία (η) 
[1872]. 

ούριος, -α, -ο (για άνεµο) αυτός που είναι ευνοϊκός για τα πλοία, πνέει δηλαδή 
µε κατεύθυνση από την πρύµνη προς την πλώρη ΣΥΝ. 

πρίµος ΑΝΤ. ενάντιος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ούρος «ευνοϊκός άνεµος», πιθ. < *opFoç, που συνδ. µε 
τα ρ. ορνυµαι «ορµώ, ξεκινώ», όρούω (βλ. λ. ορµή)]. 

ουρλιάζω ρ. αµετβ. {ούρλιαξα} 1. (για σκυλιά και άγρια ζώα) βγάζω άγρια και 
µακρόσυρτη κραυγή, χαρακτηριστική τού είδους µου: οι λύκοι | τα τσακάλια 
ουρλιάζουν τη νύχτα ΣΥΝ. σκούζω 2. (εκφραστ. για πρόσ.) βγάζω 
µακρόσυρτη, άγρια κραυγή: ~ από τους πόνους | από φρίκη ΣΥΝ. κραυγάζω, 
ωρύοµαι, σκούζω 3. (µτφ.-για στοιχεία τής φύσης) προκαλώ βοή, θόρυβο, που 
θυµίζει κραυγή: έξω ο άνεµος ούρλιαζε δαιµονισµένα ΣΥΝ. βουίζω. — 
ουρλιαχτό κ. (σπανιότ.) ούρλιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ούριάζω < αρχ. ωρύοµαι (βλ.λ.), κατά τα ρ. σε -ιάζω. Το -λ- 
τού τ. ουρλιάζω οφείλεται στην επίδρ. τού συνωνύµου ιταλ. urlare]. 

ουρλιαχτό (το)1. (για σκυλιά και άγρια ζώα) η άγρια και µακρόσυρτη κραυγή: 
το ~ τού λύκου 2. (εκφραστ. για πρόσ.) (συνήθ. στον πληθ.) η άγρια και 
µακρόσυρτη κραυγή, στριγγλιά: τα ~ από τους θαλάµους βασανιστηρίων 3. 
(µτφ. για στοιχεία τής φύσης) η βοή, ο θόρυβος που θυµίζει κραυγή: το ~ τού 
ανέµου. 
[ΕΤΥΜ. < ουρλιάζω (θ. ουρλιακ-, πβ. αόρ. *ούρλιακ-σα > ούρλιαξα) + παραγ. 
επίθηµα -το]. 

ουρµπανίσµός (ο) 1. η αστυφιλία 2. η πολεοδοµία. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γαλλ. urbanisme (< λατ. urbs «πόλη»)]. 

urbi et orbi λατ. (προφέρεται ούρµπι ετ όρµπι) ελλην. στην πόλη και στην 
οικουµένη, δηλ. παντού. 

Ουρντού (η/τα) γλώσσα ινδικής προελεύσεως, η οποία αποτελεί την επίσηµη 
γλώσσα τού Πακιστάν. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Urdu < χίντι (zabän) urdü «(γλώσσα) 
των σκηνών»]. 

ουρογεννητικός, -ή, -ό [1816] ΦΥΣΙΟΛ. 1. αυτός που παράγει ούρα: ~ αύλακα 
ΣΥΝ. ουροποιητικός 2. αυτός που σχετίζεται µε το σύστηµα τής ούρησης και 
τής αναπαραγωγής: ~ όργανα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
urogenital]. 

ουρογραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ακτινολογική εξέταση τού ου-
ροποιητικού συστήµατος, που γίνεται για διαγνωστικούς σκοπούς, κατά την 
οποία το σύστηµα σκιαγραφείται µε την ενδοφλέβια ένεση προϊόντος 
διαλυτού στο νερό, αλλά αδιαπέραστου από τις ακτίνες Χ, το οποίο τελικά 
απεκκρίνεται από τους νεφρούς ΣΥΝ. ενδοφλέβια πυε-λογραφία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. urographie]. 

ουροδοχείο (το) [µτγν.] (λόγ.) δοχείο για ούρα ΣΥΝ. (οικ.) καθοίκι, γιογιό. 
Επίσης (σπανιότ.) ουροδόχη (η) [µτγν.]. 

ουροδόχος, -ος, -ο 1. ΑΝΑΤ. αυτός που δέχεται τα ούρα, που περιέχει ούρα 2. 
ουροδόχος κύστη όργανο τού σώµατος, που βρίσκεται στο κατώτερο τµήµα 
τής κοιλιακής χώρας και στο οποίο συγκεντρώνονται τα ούρα κατά την 
κάθοδο τους από τα νεφρά και πριν αποβληθούν από την ουρήθρα. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < ούρο- + -δόχος < δέχοµαι]. 

ουρολαγνία (η) η πρόκληση σεξουαλικής διέγερσης µε τα ούρα ή την ούρηση. 
— ουρολάγνος (ο). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. urolagnia]. 

ουρολιθίαση (η) [1890] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο σχηµατισµός λίθων 
στις απαγωγούς ουροφόρους οδούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
urolithiasis]. 

ουρόλιθος (ο) [1839] {ουρολίθ-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. σχηµατισµός από άλατα σε 
µορφή µικρού λίθου, που συσσωρεύονται στις ουροφόρους οδούς ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) πέτρα (νεφρού). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. urolithe]. 

ουρολογία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κλάδος τής χειρουργικής που έχει ως 
αντικείµενο τις παθήσεις τού ουροποιητικού συστήµατος και στα δύο φύλα 
και επιπλέον τού γεννητικού συστήµατος στον άνδρα. — ουρολογικός, -ή, -ό 
[1893], ουρολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
urologie]. 

ουρολόγος (ο/η) γιατρός που έχει ειδικευθεί στην ουρολογία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. urologue]. 

ουρολοίµωξη (η) {-ης κ. -ώξεως | -ώξεις, -ώξεων} ΙΑΤΡ. η λοίµωξη τού 
ουροποιητικού συστήµατος. 

ουροποίηση (η) {-ης | χωρ. πληθ.} η διαδικασία σχηµατισµού των ούρων. 
ουροποιητικός, -ή, -ό [1836] ΦΥΣΙΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 

σχηµατισµό ούρων: ~ όργανα ΣΥΝ. ουρογεννητικός 2. ουροποιητικό σύστηµα 
το σύστηµα των οργάνων που συνεργάζονται για τον σχηµατισµό των ούρων 
και την ακόλουθη αποβολή τους από τον οργανισµό, δηλ. οι δύο νεφροί, οι 
νεφρικοί κάλυκες, η νεφρική πύελος, οι ουρητήρες, η ουροδόχος κύστη και η 
ουρήθρα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. uropoiétique]. 

ουροποιογεννητικός, -ή, -ό [1891] ΦΥΣΙΟΛ. σχετικός µε τα ουροποιητικά και τα 
γεννητικά όργανα: ~ σύστηµα ΣΥΝ. ουρογεννητικός. 

ουροσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η οπτική εξέταση, η επισκόπηση των ούρων 
για διαγνωστικούς σκοπούς. — ουροσκοπικός, -ή, -ό, ου-ροσκοπικώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; < ουρο- + -σκοπία < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. uroscopy]. 

Ουρουγουάη (η) (ισπ. Republica Oriental del Uruguay = Ανατολική 
∆ηµοκρατία τής Ουρουγουάης) κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα το 
Μοντεβίδεο, επίσηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το πέσο 
Ουρουγουάης. — Ουρουγουανός (ο), θυρουγουανή (η), ου-ρουγουανός, -ή, -
ό. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Uruguay (από τον οµώνυµο ποταµό, που σχηµατίζει τα δυτικά 
φυσικά σύνορα τής χώρας) < ινδιάν. uru «πουλί» + guay «ουρά»]. 
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ουροφόρος, -ος, -ο ΦΥΣΙΟΛ. αυτός που διοχετεύει ή µεταφέρει τα ούρα: 
~ σωληνάριο | οδοί (το σύστηµα που αποµακρύνε τα ούρα από τους 
νεφρούς). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. urinifère]. 

Ουρσουλίνα (η) [1895] {Ουρσουλινών} 1. µέλος γυναικείου µοναχι-
κού τάγµατος τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας που είναι αφιερωµέ-
νο στην Αγία Ούρσουλα 2. (στον πληθ.) σχολείο που διευθύνεται από 
µέλη τού παραπάνω µοναχικού τάγµατος και όπου διδάσκεται ως κύ-
ρια γλώσσα η Γαλλική. 

ουρώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ουρείς... | ούρησα} (λόγ.) ♦ 1. (αµετβ.) απο-
βάλλω τα ούρα διά τής φυσικής οδού ΣΥΝ. (οικ.) κατουρώ, (ευφηµ.) 
κάνω το νερό µου ♦ 2. (µετβ.) αποβάλλω µαζί µε τα ούρα: ~ αίµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ουρώ (-έω) < *Fopa-éco, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *wers-
« βρέχω - δροσιά», πβ. σανσκρ. vârsati «βρέχει», ιρλ. frass «βροχή». 
Οµόρρ. έρσ-η «δροσιά» (βλ. κύρ. όν. Έρση), πιθ. ουρανός (< *Fopo-
ανός). Το ρ. ουρώ χρησιµοποιήθηκε ως ευφηµιστικό υποκατάστατο 
τού ρ. όµείχω «κατουρώ» (βλ. λ. µοιχός)]. 

ους (το) {ωτ-ός | ώτ-α, -ων} (αρχαιοπρ.) το αφτί (βλ.λ.): µιλώ | απευ-
θύνοµαι | διαµαρτύροµαι εις ώτα µη ακουόντων (δηλ. προς ανθρώ-
πους που δεν έχουν διάθεση να µε προσέξουν, να µε λάβουν υπ' 
όψιν)· ΦΡ. (α) τείνω το ους προσπαθώ να ακούσω, στρέφω την προ-
σοχή µου, για να ακούσω (β) τείνω ευήκοον ους ακούω µε ευνοϊκή 
διάθεση, είµαι πρόθυµος να ακούσω και να εισακούσω (γ) ο έχων 
ώτα ακουειν ακουέτω (ο έχων ώτα άκούειν άκουέτω, Κ.∆. Ματθ. 11, 
15, Λουκ. 14, 35) αυτός που είναι ικανός να αντιληφθεί κάτι, ας το 
αντιληφθεί: εγώ ό,τι είχα να πω το είπα· ~! ΣΥΝ. ο νοών νοείτω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ούς | ώς < *ο)Ε)ος < *ούσ-ος (µε σίγηση τού ενδοφωνη-
εντικού -σ- και συµφωνική αντιπροσώπευση τού -Ε- προ φωνήεντος). 
Η παρουσία φωνηεντισµού ο- στην αρχή τής λ., καθότι δεν µαρτυ-
ρείται σε άλλες συνώνυµες λ. των I.E. γλωσσών, ερµηνεύεται ως προϊ-
όν αναλογίας προς τις λ. όµµα, οφθαλµός, ό'ψις κ.τ.ό. Η λ. ανάγεται 
σε I.E. *aus-os «αφτί», πβ. αρχ. σλαβ. uxo, λατ. auris (< *aus-is), γαλλ. 
oreille, ισπ. oreja (< λατ. auricula, υποκ. τού auris), γοτθ. auso, γερµ. 
Ohr, αγγλ. ear κ.ά. Οµόρρ. αισθάνοµαι (βλ.λ.). Βλ. κ. παρειά, αφτί]. 

-ούσα παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστι-
κών που δηλώνουν: 1. ενέργεια: χαµηλοβλεπ-ούσα 2. ιδιότητα: σαρα-
νταποδαρούσα, ξανθοµαλλ-ούσα. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από θηλ. µτχ. ενεστώτα συνηρηµένων ρ. (βλ. λ. -ων, -ούσα, -ούν), και 
επεκτάθηκε σε µη συνηρηµένα ρ. και σε άλλα παράγωγα (λ.χ. λαλώ - 
λαλούσα, ελεώ - ελεούσα, οπότε και βροµ-ούσα, λεχ-ούσα, ξανθο-
µαλλ-ούσα) µε πιθανή επίδρ. τού αρχ. επιθήµατος -ούσσα | -όεσσα 
(θηλ. τού -όεις) διαφόρων τοπωνυµίων (λ.χ. Φαρµακ-ούσσα, ∆ρυµ-
οϋσσα), που προέρχεται από τ. *ο-Εεντ-ς (< I.E. *-went-)]. 

ουσάρος (ο) (παλαιότ.) ο στρατιωτικός που ανήκε σε σώµα ελαφρού 
ιππικού, αρχικά στην Ουγγαρία και αργότερα στη Γαλλία, την Πο-
λωνία και σε άλλες χώρες. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ουγγρ. huszar, αβεβ. ετύµου, ίσως < husz «είκο-
σι», επειδή σε κάθε είκοσι στρατευσίµους αναλογούσε ένας που προ-
οριζόταν για το ιππικό. Κατ' άλλη άποψη, η οποία σήµερα τείνει να 
γίνει περισσότερο αποδεκτή, huszar < σερβοκρ. husär «πειρατής» < 
µεσν. λατ. cursarius (βλ. κ. κουρσάρος)]. 

ουσία (η) {ουσιών} 1. (α) υλικό στοιχείο, φυσικό σώµα, συνήθ. σε ρευ-
στή κατάσταση: βλαβερές | λιπαρές | χρωστικές | θρεπτικές | δηλητη-
ριώδεις | χηµικές | ναρκωτικές ~ ΣΥΝ. ύλη (β) ΑΝΑΤ. φαιά ουσία βλ. λ. 
φαιός 2. η πραγµατική υπόσταση ενός πράγµατος, το είναι του, το σύ-
νολο των βασικών στοιχείων από τα οποία αποτελείται 3. (κατ' επέκτ.) 
το βάθος, ο πυρήνας, το κεντρικό σηµείο: οι συνοµιλίες δεν εισήλθαν 
| έφθασαν ακόµη στην ~ τού θέµατος | τού προβλήµατος ΣΥΝ. επίκε-
ντρο, καρδιά 4. (γενικότ.) το πραγµατικό περιεχόµενο ή το σηµαντι-
κότερο στοιχείο, ό,τι έχει πραγµατική σηµασία, σπουδαιότητα: ο 
ανταποκριτής δεν απέδωσε πιστά την ~ τής συζήτησης || κρατούν µόνο 
τους τύπους και αδιαφορούν για την ~ || αντιλαµβάνοµαι | ανα-
καλύπτω την ~ των πραγµάτων | τής ζωής | των ανθρώπινων σχέσεων 
|| προσέξτε µε, γιατί αυτό που λέω έχει ~ || λόγια µε ~ ΣΥΝ. νόηµα, βά-
θος- ΦΡ. (α) κατ' ουσίαν | στην ουσία στην πραγµατικότητα, κατά βά-
θος: το πρόβληµα έχει - λυθεί- αποµένει να ρυθµιστούν µερικές λε-
πτοµέρειες ΣΥΝ. τυπικά (β) επί τής ουσίας όσον αφορά στο περιεχό-
µενο, το νόηµα, όχι στον τύπο: συζήτηση ~ (γ) η ουσία είναι... το βα-
σικότερο πράγµα είναι... : ~ να µπει ένα τέλος στην αυθαιρεσία 5. δι-
καστήριο τής ουσίας κάθε δικαστήριο που κρίνει την ουσία τής υπο-
θέσεως, όλες τις αποδείξεις - όχι τους τύπους, τις προθεσµίες κ.λπ. 6. 
(ειδικότ.-µτφ.) το θρεπτικότερο µέρος τής τροφής: χωρίς λάδι και αλά-
τι το φαγητό δεν έχει -1| στον ζωµό βρίσκεται όλη η ~ τού κρέατος 7. 
ΦΙΛΟΣ, (α) το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τη σταθερή φύση 
των πραγµάτων, ανεξαρτήτως των αλλαγών που µπορεί να υφίστα-
νται ή τής πολλαπλότητας των µορφών µε τις οποίες µπορεί να εµ-
φανίζονται (β) (στην αριστοτελική φιλοσοφία) η σπουδαιότερη από 
τις δέκα κατηγορίες, που διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες εννέα, οι 
οποίες εκφράζουν απλώς «συµβεβηκότα»· ΦΡ. ουσίες δεύτερες ποιό-
τητες δεύτερες, βλ. λ. ποιότητα. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < ούσα, θηλ. µτχ. ενεστ. τού ρ. ειµί (ών, οντος), θ. οντ- + 
επίθηµα -ya > *ôvrya > *όνσα > ούσα + -ία > ουσία. Η λ. είχε αρχι-
κώς τη σηµ. «περιουσία» (που διατηρήθηκε ώς τον Μεσαίωνα), χρη-
σιµοποιήθηκε δε αµέσως στη φιλοσοφία εναλλασσόµενη µε τη λ. φύ-
σις στη σηµ. «σταθερή, αµετάβλητη πραγµατικότητα». Η σηµερινή 
βασική σηµ. πρωτοαπαντά στον Αριστοτέλη]. ουσιαστικά επίρρ. 1. 
κατ' ουσίαν, στην πραγµατικότητα: δεν µου το είπε ακριβώς έτσι, αλλά 
~ αυτό εννοούσε || ~ αυτή είναι ο αρχηγός τής οικογένειας! ΣΥΝ. 
πραγµατικά 2. µε ουσιαστικό τρόπο: θέλω να 

συνεργαστούµε ~ οι δυό µας. Επίσης (λόγ.) ουσιαστικώς [1805]. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. substantiellement]. 

ουσιαστικά - ουσιωδώς. Οι δύο λέξεις συγχέονται στη χρήση, ενώ 
διαφέρουν σηµασιολογικά µεταξύ τους. Το ουσιαστικά σηµαίνει 
(α) «κατ' ουσίαν, στην πραγµατικότητα», λειτουργώντας ως προ-
τασιακό επίρρηµα (Ουσιαστικά, τα δύο κράτη έχουν συµφωνήσει 
και µένει να υπογραφεί η σχετική συµφωνία) και (β) «µε ουσια-
στικό τρόπο, σε βάθος, όχι τυπικά ή επιφανειακά» (Πρέπει να κα-
τανοηθούν ουσιαστικά τα προβλήµατα που χωρίζουν τους δύο λα-
ούς, για να αντιµετωπιστούν και σωστά). Το ουσιωδώς σηµαίνει 
«κατά πολύ, σε σηµαντικό βαθµό» (Οι δύο προτάσεις που υπέβαλε 
η εταιρεία, διαφέρουν ουσιωδώς µεταξύ τους· ουσιαστικά, είναι 
αντίθετες). 

ουσιαστικοποιώ ρ. µετβ. [1889] {ουσιαστικοποιείς... | ουσιαστικο-ποί-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ΓΛΩΣΣ. χρησιµοποιώ (λέξη) ως ου-
σιαστικό· εύχρ. η µτχ. ουσιαστικοποιηµένος, -η, -ο: η λέξη «φυσική» 
είναι ~ επίθετο. — ουσιαστικοποίηση (η) [I860]. [ΕΤΥΜ. < 
ουσιαστικοποίηση, απόδ. τού γερµ. Substantivierung]. 

ουσιαστικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που αναφέρεται στην ουσία των 
πραγµάτων, στο κύριο περιεχόµενο (πβ. κ. λ. ουσιώδης): θα συµµετά-
σχω µόνο σε συνοµιλίες µε ~ χαρακτήρα και όχι σε εθιµοτυπικές συ-
ναντήσεις || ~ εγγυήσεις | ανάγκες | βοήθεια | µέτρο | έλεγχος | συζή-
τηση | διαφορά | µεταβολή | επίδραση | υποχώρηση ΑΝΤ. ανούσιος, 
κενός 2. ΓΛΩΣΣ. ουσιαστικό (το) [1796] κάθε όνοµα που ανήκει σε µέ-
ρος τού λόγου, το οποίο δηλώνω πρόσωπο, ζώο, πράγµα ή αφηρηµέ-
νη έννοια- στην Ελληνική έχει δικό του γένος, αριθµό και πτώση, δηλ. 
συνήθ. κλίνεται και (µέσα στην πρόταση) µπορεί να συνοδεύεται από 
άρθρο, π.χ. (ο) άνδρας, (το) παιδί, (η) γάτα, (η) αγάπη, (η) ειρήνη, (η) 
φωνή, (η) οµόνοια, (η) ευσυνειδησία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ουσιώδης. 
[ΕΤΥΜ. < ουσία (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. substantiel. H λ. αποτελεί απόδ. 
τού γαλλ. substantif στη σηµ. 2. Σε µτγν. κείµενο απαντά «άπαξ» το 
επίθ. ουσιαστικός, αλλά η σηµ. του είναι άγνωστη]. 

ουσιαστικό - υπόσταση - όνοµα - επίθετο. Έχει ιδιαίτερο γλωσ-
σικό ενδιαφέρον η προέλευση και εµφάνιση τού επιθ. ουσιαστικός 
και τού ονόµατος ουσιαστικό ως γραµµατικού όρου σε σχέση και 
µε τους συναφείς γραµµατικούς όρους (όνοµα και επίθετο). Στην 
Αρχαία Ελληνική χρησιµοποιήθηκε σε ευρεία έκταση η λ. ουσία 
τόσο στη φιλοσοφία, την επιστήµη και στα γράµµατα όσο (µε τη 
σηµ. «περιουσία») και στην καθηµερινή γλώσσα. Η λ. ουσία χρη-
σιµοποιήθηκε επίσης από τη φιλοσοφία στη γραµµατική, για να 
δηλώσει τα όντα (πρόσωπα, ζώα ή πράγµατα} στα οποία αναφέρο-
νται τα ονόµατα. Η λ. ουσιαστικός και ο όρος ουσιαστικό είναι 
άγνωστα στους αρχαίους (το ουσιαστικός απαντά άπαξ σε κείµενο 
τής µεταγενέστερης Ελληνικής µε αµφίβολη σηµασία), o «ιδρυτής» 
τής Γραµµατικής, ο ∆ιονύσιος ο Θραξ (1ος αι. π.Χ.), χρησιµοποιεί 
(και καθιερώνει) τον όρο όνοµα τόσο για τα µετέπειτα 
αποκληθέντα ουσιαστικά όσο και γι' αυτά που «τίθενται επ' αυ-
τών», τα επίθετα (όνοµα = 1. ουσιαστικό 2. επίθετο). Έως τον 18ο 
αιώνα τόσο το επίθ. ουσιαστικός όσο και ο γραµµατικός όρος ου-
σιαστικό δεν είναι γνωστά. Το 1796 ο Κοραής (στη Γραµµατική τής 
κοινής ελληνικής γλώσσης) χρησιµοποιεί τη λ. ουσιαστικό ως 
γραµµατικό όρο, για να αποδώσει το ξένο (γαλλ.) substantif, ενώ το 
ουσιαστικός εµφανίζεται από το 1890 ως απόδοση τού γαλλ. 
substantiel. 
Όπως µαρτυρεί ο συνεχιστής τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας του 
Ευσεβίου, ο Σωκράτης (380-440 µ.Χ.), «οί νεώτεροι των φιλοσόφων 
αντί τής ουσίας τή λέξει τής υποστάσεως εχρήσαντο» (Σωκρ., 
Εκκλησ. Ιστ. 3.7). Στους µεταγενέστερους δηλ. χρόνους η λ. υπό-
σταση (< υφ-ίσταµαι) «ό,τι υπόκειται, η υποδοµή, η ύλη για να 
υπάρξει κάτι», άρα «η ουσία, η ύπαρξη» χρησιµοποιήθηκε αντί 
τού γενικότερου όρου ουσία. Το υπόστασις µεταφράστηκε από 
τους Ρωµαίους ως substantia, από όπου το substantivum και το 
substantialis, καθώς και τα νεότ. (substance) substantif και sub-
stantiel. Αυτά µεταφράστηκαν αργότερα στην Ελληνική ως ουσια-
στικό και ουσιαστικός. 
Είναι εξόχως χαρακτηριστικά όσα γράφει ο Στέφ. Κουµανούδης 
(Συναγωγή Νέων Λέξεων...) για τη λ. ουσιαστικό: «θαύµα µ' έσχε 
µέγα, ότι άναζητήσας τή 21 Ίαν. 1888 εν τοις Λεξικοϊς τού Άνθ. 
Γαζή, τού Riemer και τού Άθ. Σακελλαρίου δέν ευρον ταύτην την 
λέξιν, την τόσον κατατετριµµένην παρ' ηµών παίδων όντων. ∆εν 
τήν έχει δε, ώς είδα ύστερον, ούτε à Θησαυρός τού Έρ. Στεφάνου. 
Πότε δ' εγεννήθη ή ευλογηµένη;» o ίδιος παραδίδει ότι ο µέγας 
φιλόλογος Κωνσταντίνος κόντος ψέγει τη χρήση τής λ., παρατη-
ρώντας συγχρόνως «άλλα κατέστη ούτω σύνηθες τοις νέοις γραµ-
µατικοϊς, ώστε ουδαµώς εγώ άξιώ να επιτίµηση τις τφ Ίω. Πα-
νταζίδη, ποιησαµένω αυτού [ενν. τής λ. ουσιαστικόν] χρήσιν». 

ουσιοεξάρτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η εξάρτηση από νό-
µιµες ή παράνοµες ουσίες. 

ουσιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {ουσιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών ουσιωδέ-
στ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. αυτός που έχει βαρύνουσα σηµασία, σηµα-
ντικός (πβ. λ. ουσιαστικός): δεν υπάρχει - διαφορά από χθες στην 
κατάσταση τού αρρώστου || ~ διαφορά | ρόλος | θέµα | παράγοντας | 
παράλειψη | βήµα | ερώτηµα ΣΥΝ. βασικός, κεφαλαιώδης, θεµελιώ-
δης ΑΝΤ. επουσιώδης, ασήµαντος 2. ουσιώδες (το) το πιο σηµαντικό 
στοιχείο: το - αυτής τής υπόθεσης είναι ότι εξασφάλισες µόνιµη 
απασχόληση. — ουσιωδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ουσιαστικά, 
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-ης, -ης, -ες. 

ουσιώδης - ουσιαστικός. Παρότι οι δύο λέξεις εναλλάσσονται στον 
καθηµερινό λόγο αδιακρίτως, ο προοπτικός οµιλητής χρησιµοποιεί το 
ουσιαστικός όταν αναφέρεται σε κάτι επί τής ουσίας (το ουσιαστικό 
περιεχόµενο µιας δήλωσης, η ουσιαστική διαφορά δύο θεωριών), ενώ το 
ουσιώδης όταν µιλά για κάτι σηµαντικό, που έχει βαρύτητα (πρόκειται για 
ουσιώδες λάθος στον χειρισµό του θέµατος, η συµβολή του στην επίλυση τού 
προβλήµατος υπήρξε ουσιώδης). 

usus norma loquendi λατ. (προφέρεται ούζους νόρµα λοκβέντι) η χρήση 
είναι ο κανόνας τού λόγου (η χρήση καθιερώνει το σωστό και το λάθος 
στην οµιλία). 

ουστ επιφών. (λαϊκ.) χρησιµοποιείται για να διώξουµε σκύλο και κατ' επέκτ. 
ενοχλητικό ή δυσάρεστο άνθρωπο: ~! ∆ρόµο από 'δώ! ΣΥΝ. ξουτ, φύγε, 
ξεκουµπίσου. [ΕΤΥΜ < τουρκ. u§t]. 

ούτε σύνδ. 1. (ως συµπλεκτικός σύνδ.) συνδέει παρατακτικώς αρνητικές 
προτάσεις ή δύο αρνητικά σκέλη προτάσεων: δεν ξέρω ~ θέλω να µάθω || 
(εµφατ.) άνθρωπος σαν κι αυτόν δεν βρέθηκε και ~ πρόκειται να βρεθεί ποτέ || 
δεν ήλθε ~ ο ένας ~ ο άλλος ΣΥΝ. µήτε, ουδέ, µηδέ 2. (επαναλαµβανόµενος, 
δύο ή περισσότερες φορές) συνδέει παρατακτικώς προτάσεις, φράσεις ή λέξεις 
και δηλώνει άρνηση για καθεµιά από αυτές: ~ µπορώ ~ θέλω να σε 
εξυπηρετήσω || ~ σπίτι του πήγα ~ του τηλεφώνησα || ~ εγώ ~ εσύ τραγουδάµε 
σωστά - δεν τραγουδάµε σωστά ~ εγώ - εσύ ΣΥΝ. µήτε, ουδέ, µηδέ- ΦΡ. (α) 
ούτε λίγο ούτε πολύ βλ. λ. λίγο (β) ούτε φωνή ούτε ακρόαση βλ. λ. φωνή (γ) 
ούτε γάτα ούτε ζηµιά βλ. λ. γάτα (δ) ούτε κρύο ούτε ζέστη βλ. λ. ζέστη 3. (ως 
µόριο, συχνά + καν) δηλώνει έντονη, εµφατική άρνηση σε αυτό που 
ακολουθεί, αποκλείοντας το παρά τα αναµενόµενα: ~ λέξη για όλα αυτά στην 
αδελφή σου! || µη χάσεις το παιδί - στιγµή από τα µάτια σου || δεν έµεινε ~ 
ψίχουλο στο τραπέζι || στην κηδεία του δεν πήγε ~ καν η αδελφή του || απ' τον 
φόβο του δεν µπορούσε ~ να µιλήσει || ούτε τού παππάί (ενν. να µην το πεις, 
δηλ. να κρατηθεί τελείως µυστικό)· ΦΡ. (α) ούτε συζήτηση δεν υπάρχει 
αµφιβολία, δεν το συζητούµε καν: Πιστεύεις ότι λέει αλήθεια; —! Ξέρω πόσο 
τίµιος είναι (β) ούτε κατά διάνοια(ν) σε καµία περίπτωση, πέρα από κάθε 
σκέψη (γ) ούτε ψύλλος στον κόρφο σου βλ. λ. ψύλλος (δ) και ούτε 
(ελλειπτικά) για να δηλωθεί ότι δεν ισχύει καν αυτό που έχει µόλις ειπωθεί: 
στο πάρτι ήταν είκοσι άτοµα ~ (λιγότερα από είκοσι άτοµα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άρνηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. συµπλεκτικός σύνδ. (συνδέει αρνητικές έννοιες, εν αντιθέσει µε 
το τε, που συνδέει θετικές) < ου (βλ.λ.) αρνητ. µόριο + τε. Το εγκλιτικό µόριο 
τε (ήδη µυκ. qe) ανάγεται σε I.E. *kwe, πβ. σανσκρ. -ca, λατ. -que (λ.χ. ne-que 
«ούτε»), γοτθ. -h (λ.χ. ni-h «ούτε») κ.ά. Απαντά συχνά ως β' συνθ. σε µόρια 
και συνδέσµους, λ.χ. µή-τε, εϊ-τε]. 

ούτι (το) (χωρ. γεν.} λαϊκό έγχορδο µουσικό όργανο, που µοιάζει µε λαούτο και 
παίζεται µε πένα· έχει µεγάλο ηχείο σε σχήµα αχλαδιού και φαρδύ µπράτσο 
χωρίς τάστα µε κεφαλή που σχηµατίζει ορθή γωνία· φέρει πέντε ζεύγη χορδών 
καθώς και µία µονή χορδή. [ΕΤΥΜ < τουρκ. ut < αραβ. al ud, βλ. κ. λαούτο]. 

ουτιδανός, -ή, -ό (αρχαιοπρ.) ανάξιος λόγου, αυτός που δεν διαθέτει κύρος ή 
σπουδαιότητα ΣΥΝ. τιποτένιος, µηδαµινός, ποταπός. — ου-τιδανότητα (η) 
[1782]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ούτις (< ου, αρνητ. µόριο + τίς) + παραγ. επίθηµα -ανός. Το 
παρεµβαλλόµενο -δ- (ού-τιδ-ανός) ίσως οφείλεται στο ουδ. *τίδ τής 
αντωνυµίας τίς (πβ. λατ. qui-d), όπου το -δ- δεν διατηρήθηκε ως τελικό 
σύµφωνο (*τίδ > τί, πβ. κ. άλλοδ-απός)]. 

ουτοπία (η) [1874] {ουτοπιών} 1. κάθε ιδέα, θεωρία ή επιδίωξη που βρίσκεται 
τελείως εκτός πραγµατικότητας, που δεν µπορεί να υπάρξει παρά µόνο στη 
φαντασία: η ~ µιας ανθρωπότητας ευτυχισµένης, χωρίς πολέµους και µίση || 
έχασε τη ζωή του κυνηγώντας µιαν ~ ΣΥΝ. χίµαιρα, φαντασιοκοπία 2. (ειδικότ.) 
η συγκεκριµένη και λεπτοµερειακή περιγραφή ιδανικής κοινωνίας ή 
κοινότητας ανθρώπων, συ-νήθ. σε συγκεκριµένο λογοτεχνικό έργο (π.χ. στην 
Πολιτεία τού Πλάτωνος, στο οµώνυµο έργο τού Τόµας Mop κλπ.). [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < µεσν. λατ. Utopia < αρνητ. µόριο ου- + -τοπία < τόπος. Η λ. 
πλάστηκε από τον Αγγλο φιλόσοφο Sir Thomas More το 1516, ο οποίος 
τιτλοφόρησε ένα έργο του ως De insula Utopia}. 

ουτοπικός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που έχει τον χαρακτήρα και τις ιδιότητες τής 
ουτοπίας, που δεν πραγµατοποιήθηκε ούτε µπορεί να πραγµατοποιηθεί ποτέ: 
~ όραµα | σχέδιο | πολιτική ΣΥΝ. χιµαιρικός, απραγµατοποίητος, 
ανεφάρµοστος ΑΝΤ. ρεαλιστικός, πραγµατιστικός, πραγµατοποιήσιµος, 
εφαρµόσιµος, εφικτός, κατορθωτός 2. ουτοπικός σοσιαλισµός ο οραµατισµός 
για µια δίκαιη και ευτυχισµένη κοινωνία και γενικότ. για τη βελτίωση τού 
ανθρώπου βάσει των αρχών τού σοσιαλισµού, όπως αναπτύχθηκε στις αρχές 
τού 19ου αι. από τους Φουριέ, Σαιν-Σιµόν, Όουεν κ.ά.· σε αντιδιαστολή προς 
τον επιστηµονικό σοσιαλισµό των Μαρξ-'Ενγκελς. — ουτοπικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. utopie]. 

ουτοπισµός (ο) [1892] κάθε ιδέα ή θεωρία που αποτελεί ουτοπία, που δεν 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. utoçism]. 

ουτοπιστής (ο) [1893], ουτοπίστρια (η) {ουτοπιστριών} πρόσωπο τού οποίου 
οι ιδέες ή οι επιδιώξεις βρίσκονται εκτός πραγµατικότη-ας και δεν µπορούν 
να υπάρξουν παρά µόνο στη φαντασία ΑΝΤ. ρεαλιστής. — ουτοπιστικός, -ή, -
ό, ουτοπιοτικ-ά | -ώς επίρρ. 

ούτος, αύτη, τούτο αντων. {τούτου (θηλ. ταύτης) | ούτοι (θηλ. αύται, ουδ. 
ταύτα), τούτων} (αρχαιοπρ.) αυτός, τούτος· στις ΦΡ. (α) διά ταύ- 

τα (δια ταύτα, αρχ. φρ.) γι' αυτό τον λόγο, εξαιτίας αυτού | αυτών: ~ φρονώ 
ότι... ΣΥΝ. όθεν (β) (ως ουσ.) διά ταύτα (το) το συµπέρασµα: σωστές οι 
διαπιστώσεις, αλλά προχωρήστε και στο ~ (γ) µετά ταύτα (µετά ταύτα, αρχ. 
φρ.) µετά από αυτά, κατόπιν ΣΥΝ. έπειτα (δ) κατά ταύτα (κατά τούτο, αρχ. 
φρ.) σύµφωνα µε αυτά, όπως ελέχθη προηγουµένως (ε) προς τούτο (προς 
τούτο, αρχ. φρ.) γι' αυτό τον λόγο, µε αυτό τον σκοπό (στ) επί τούτω (επί 
τούτοις, αρχ. φρ.) µε πρόθεση, επίτηδες (βλ. κ. ad hoc) (ζ) προς τούτοις (προς 
τούτοις, αρχ. φρ.) εκτός από αυτά, ακόµη, επιπλέον ΣΥΝ. προσέτι, συν τοις 
άλλοις (η) ως εκ τούτου κατά συνέπεια, εποµένως (θ) εντούτοις ωστόσο, 
όµως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ούτος, αύτη, τούτο. Η αντωνυµία περιλαµβάνει ως α' 
συνθ. το θ. τού άρθρου ο, ή (α), τό µε παρέκταση -υ | -F (οπότε ου-, αύ-, του-). 
Το β' συνθ. -το | -τα προέρχεται από I.E. *to- | *ta- (για το οποίο βλ. λ. 
τόσος)]. 

Ουτρέχτη (η) ιστορική πόλη και περιοχή τής Κ. Ολλανδίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού ολλ. Utrecht, που προέρχεται από την ονοµασία τού ρωµαϊκού οικισµού 
Trajectum ad Rhenum «πέρασµα στον Ρήνο» µε συνεπίδραση τού αρχ. γερµ. 
µορίου ût «έξω»]. 

-ούτσικος, -η/-ια, -ο υποκοριστικό επίθηµα επιθέτων: µεγαλ-ούτσι-κος, αλµυρ-
ούτσικος. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µεσν. καλ-ού-
τσικος, µικρ-ούτσικος), που ανάγεται στο µεσν. επίθηµα -ούτσης (< ιταλ. -
uccio, λ.χ. µεσν. άδελφ-ούτσης) + -ικός]. 

ούτω κ. ούτως (προ φωνήεντος) επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) κατ' αυτό τον τρόπο, 
έτσι ΑΝΤ. άλλως· στις ΦΡ. (α) ούτως ή άλλως βλ. λ. άλλως (β) ούτως εχόντων 
των πραγµάτων (ούτως εχόντων των πραγµάτων, αρχ. φρ.) όπως έχουν τα 
πράγµατα, µε αυτά τα δεδοµένα, υπό αυτές τις συνθήκες ΣΥΝ. εν τοιαύτη 
περιπτώσει (γ) ούτως ειπείν (ούτως ειπείν, αρχ. φρ.) σαν να λέµε, κατά 
κάποιον τρόπο, που λέει ο λόγος ΣΥΝ. τρόπον τινά (δ) και ούτω καθεξής βλ. 
λ. καθεξής. 

ουφ επιφών. 1. εκφράζει δυσαρέσκεια, δυσφορία: ~, µε σκότισες πρωί-πρωίΐ 2. 
εκφράζει ανυποµονησία: ~, µ ' έσκασες πια! 3. εκφράζει ανακούφιση: ~, 
τελείωσα επιτέλους! 4. αποδίδει γραπτώς (π.χ. σε κόµικς) το λαχάνιασµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ουφ | οφ, ονοµατοποιηµένη λ. από τον ήχο τού ανα-
στεναγµού]. 

ουφάδικο (το) (λαϊκ.) µαγαζί µε ηλεκτρονικά παιχνίδια («ούφο», βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
< ούφο + παραγ. επίθηµα -άδικο (βλ.λ.)]. 

ούφο (το) (οικ.) 1. το άγνωστης ταυτότητας ιπτάµενο αντικείµενο (Α.Τ.Ι.Α.), 
π.χ. ένας ιπτάµενος δίσκος, το οποίο πιστεύουν πολλοί ότι προέρχεται από 
εξωγήινο πολιτισµό 2. (σκωπτ. για πρόσ.) αυτός που δεν έχει επαφή µε την 
πραγµατικότητα ή που η εµφάνιση, η συµπεριφορά του κ.λπ. είναι αλλόκοτη, 
περίεργη ή γενικότ. προσφέρεται για διακωµώδηση ΣΥΝ. άσχετος, χαζός · 3. 
το ηλεκτρονικό παιγνίδι. [ΕΤΥΜ Οπτικό δάνειο από τα αρχικά U.F.O. τής 
αγγλ. φρ. Unidentified Flying Object «άγνωστης ταυτότητας ιπτάµενο 
αντικείµενο»]. 

ουφολόγος (ο) (ειρων.) πρόσωπο που ασχολείται µε την ύπαρξη των ούφο. 
[ΕΤΥΜ < ούφο + -λόγος (βλ.λ.)]. 

ουχ ήττον -> ήσσων 
-ουχος, -ος, -ο (λόγ.) λεξικό επίθηµα το οποίο δηλώνει ότι κάποιος κατέχει ή 

περιέχει κάτι: τροπαι-ούχος, ανθρακ-ούχος. [ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. έχω, αρχικώς έπειτα από 
συναίρεση, λ.χ. ραβδ-οϋχος, τα-λαντ-οϋχος κ.ά.]. 

Ουψάλα (η) πόλη τής Α. Σουηδίας, παγκοσµίως γνωστή για το γεω-δυναµικό 
της ινστιτούτο. 
[ΕΤΥΜ < σουηδ. Uppsala «άνω Sala» < upp «άνω» + Sala, χωριό που υπήρχε 
στην περιοχή]. 

οφ επιφών.· δηλώνει δυσφορία, λύπη, στενοχώρια: ~, τι έπαθα! || (επι-τατ.) «~ 
αµάν, γίνηκα µπεκρής» (λαϊκ. τραγ.). [ΕΤΥΜ <ουφ, ηχοµιµητ. λ.]. 

οφ-δι-ρέκορντ χωρίς να καταγραφεί (κάτι), ανεπισήµως: σε ~ συνοµιλία, ο 
υπουργός φέρεται να έχει πει ότι οδεύουµε προς εκλογές. [ΕΤΥΜ < αγγλ. off 
the record]. 

οφειλέτης (ο) [αρχ.] {οφειλετών}, οφειλέτρια (η) {οφειλετριών} 1. το 
πρόσωπο που οφείλει, που χρωστά σε άλλον χρήµατα ή άλλη παροχή: 
κακόπιστος ~ ΣΥΝ. χρεώστης, χρεωφειλέτης 2. ΝΟΜ. το πρόσωπο το οποίο 
υποχρεούται απέναντι σε κάποιον άλλον (δανειστή) σε ορισµένη παροχή 
(πράξη ή παράλειψη). Επίσης (λόγ.) οφειλέτις (η) [αρχ.] {οφειλέτιδος}. 

οφειλή (η) [αρχ.] 1. οτιδήποτε χρωστά κανείς, κυρ. προκειµένου για υλικό 
αγαθό (χρήµατα ή άλλο σχετικό): παλαιές ~ προς το ∆ηµόσιο || η ∆.Ε.Η. 
προτίθεται να διακόψει την παροχή ρεύµατος στους δήµους που δεν θα 
καταβάλουν αµέσως τις ~ τους προς αυτήν ΣΥΝ. χρέος 2. (κατ' επέκτ.) 
οτιδήποτε ισχύει ως υποχρέωση: γαµήλια ~ ΣΥΝ. καθήκον 3. (ειδικότ.) ΝΟΜ. 
η υποχρέωση για παροχή. 

οφείλω ρ. µετβ. {όφειλα} 1. είµαι υποχρεωµένος να δώσω, συνήθ. να 
ανταποδώσω (σε κάποιον κάτι): του ~ τις 100.000 που µου δάνεισε συν τους 
τόκους || οφείλει µεγάλα ποσά στο ∆ηµόσιο ΣΥΝ. χρωστώ 2. (κατ' επέκτ.) 
αναγνωρίζω (ηθική οφειλή): του οφείλω αιώνια ευγνωµοσύνη για το καλό που 
µου έκανε ΣΥΝ. χρωστώ 3. (+να) είµαι ή αισθάνοµαι υποχρεωµένος, έχω 
καθήκον: τα παιδιά οφείλουν να σέβονται τους γονείς τους || η αντιπολίτευση 
οφείλει να λάβει θέση επί τού ζητήµατος · 4. (µεσοπαθ. οφείλοµαι) έχω την 
αιτία µου, πρέπει να αποδοθώ σε (κάτι): η καθυστέρηση οφείλεται σε ατύχηµα || 
οι εσωκοµµατικές συγκρούσεις οφείλονται στις προσωπικές φιλοδοξίες 
ορισµένων στελεχών 5. (η µτχ. οφειλόµενος, -η, -ο) (α) αυτός τον οποίο 
χρωστά κανείς: το ~ ποσόν || ο ~ σεβασµός || η ~ ευγνωµοσύνη 
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ΣΥΝ. χρ(ε)ωστούµενος (β) οφειλόµενο (το) το χρέος ΣΥΝ. οφειλή · ΦΡ. (λόγ.) 
ως µη ώφειλε | ως µη ώφελε (ώς µη ώφελε) που δεν θα έπρεπε-για κάτι που θα 
έπρεπε να µην είχε γίνει: διατύπωσε κρίσεις, ~, για υποθέσεις που αγνοούσε. ·✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όφελος, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. οφείλω | όφέλλω (ήδη µυκ. o-
pe-ro-te: όφείλοντες) < *όφέλ-νω | *όφέλ-ω, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ρ. 
όφέλλω «αυξάνω, µεγαλώνω» (βλ. λ. όφελος)]. όφελος (το) (οφέλ-ους | -η, -ων} 
(λόγ.) οτιδήποτε έχει τον χαρακτήρα υλικής ή ηθικής απολαβής: το επάγγελµα 
µας είναι λειτούργηµα και η άσκηση του δεν αποβλέπει µόνο σε υλικά ~ ΣΥΝ. 
ωφέλεια, κέρδος ΑΝΤ. ζηµία· ΦΡ. (α) προς όφελος (κάποιου) για το καλό, υπέρ 
(+γεν.): οι επιστηµονικές ανακαλύψεις πρέπει να χρησιµοποιούνται ~ τής 
προστασίας τού περιβάλλοντος (β) ποιο το όφελος; | τι το όφελος; για ποιον 
ουσιαστικά λόγο, τι καλό πρόκειται να αποφέρει (π.χ. µια ενέργεια);: Κι αν 
δείξω κατανόηση, ~; Αυτός δεν πρόκειται ν'αλλάξει µυαλά! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < όφέλλω «αυξάνω, µεγαλώνω» < *όφέλ-jω < I.E. *obhel-
«αυξάνω», πβ. αρµ. awel-i «περισσότερο», y-awel-um «αυξάνω, προσθέτω» 
κ.ά. Αν η σύνδεση µε το µυκ. o-pe-ro «χρέος, έλλειµµα» είναι έγκυρη, τότε η 
λ. ò-φείλω εντάσσεται στην ίδια λεξιλογική οικογένεια. Βλ. κ. ωφελώ]. 

όφελος - ωφέλεια, οφείλω - ωφελώ. Οι λέξεις συνδέονται ετυµολογικά. 
Από το αρχ. όφέλλω «αυξάνω, µεγαλώνω» προήλθε το όφελος 
«πλεονέκτηµα, κέρδος, ωφέλεια» (πληθ. οφέλη). Ως σύνθετο το όφελος 
έδωσε τα αν-ωφελής, επ-ωφελής κ.ά. (το -ω- λόγω τής συνθέσεως· βλ. λ. 
σύνθετος), από όπου τα ωφελώ, ωφέλεια. Εποµένως, τα όφελος - ωφέλεια, 
µολονότι οµόρριζα και συνώνυµα, διαφέρουν ορθογραφικώς. Οµοίως, το 
αρχ. οφείλω, παράλληλος τύπος τού αρχ. όφέλλω, γράφεται µε ο-, ενώ το 
ωφελώ µε ω- (από τα σύνθετα αν-ωφελής κ.τ.ό.). Ήτοι: όφέλλω > όφελος > 
αν-ωφελής > ωφελώ | ωφέλεια. 
• οφειλέτης (όχι οφελέτης), οφειλήµατα (όχι οφελήµατα). Στην Κυριακή 
Προσευχή (Πάτερ ηµών, ...), συχνά στη φρ. «και αφες ήµϊν τα οφειλήµατα 
ηµών, ώς και ηµείς άφίεµεν τοις όφειλέταις ηµών», αντί τού οφειλήµατα 
(οφειλώ > οφείληµα «οφειλή») και τού οφειλέταις (οφείλω > οφειλέτης) 
ακούγονται εσφαλµένως (από παρασύνδεση µε τα ωφελώ, όφελος) οι τ. 
«οφελήµατα» και «οφε-λέταις». 
• ως µη ώφελε/ώφελον σηµαίνει «που δεν θα έπρεπε» (Παρά την 
αντίδραση τού κόσµου επιχείρησε, ως µη ώφελε, να καλύψει το σκάνδαλο µε 
νοµοθετική ρύθµιση). Η φρ. είναι αρχαία (το ώφελον είναι αόριστος β' τού 
οφείλω | όφέλλω) και τη χρησιµοποιούσαν θετικά για κάτι που εύχονταν να 
γίνει και αρνητικά για κάτι που απεύχονταν. Χρησιµοποιείται επίσης και 
στον παρατατικό (ως µη ώφελλε | ώφελλον) και στον α' αόριστο (ως µη 
ώφειλε | ώφειλαν). 
• εξοφλώ. Οµόρριζο τού οφείλω (θ. οφελ-, µηδένισα, βαθµίδα τού θέµατος 
οφλ-) είναι το αρχ. όφλώ (από τον αόρ. β' ωφλον τού αρχ. όφλισκάνω 
«οφείλω, χρωστώ»), που ως σύνθετο εξ-οφλώ χρησιµοποιείται και σήµερα 
µε τη σηµ. «αποπληρώνω, ξεπληρώνω» (χρέος, οφειλή κ.λπ.). 

οφθαλµαλγία (η) [1847] (οφθαλµαλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος τού µατιού ΣΥΝ. 
(καθηµ.) πονόµατος. 
[ΕΤΥΜ. < οφθαλµ(ο)- + -αλγία < άλγος «πόνος», ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. ophthalmalgia]. 

οφθαλµαπάτη (η) [1887] [οφθαλµαπατών] 1.η κατάσταση κατά την οποία 
νοµίζει κανείς ότι βλέπει πράγµατα ανύπαρκτα ΣΥΝ. ψευδαίσθηση 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε νοµίζει κανείς ότι βλέπει, χωρίς να υπάρχει πραγµατικά: 
οι ταξιδιώτες στην έρηµο έχουν συχνά οφθαλµαπάτες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. optical illusion]. 

οφθαλµία (η) [αρχ.] [οφθαλµιών] ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε φλεγµονώδης πάθηση τού 
µατιού ΣΥΝ. οφθαλµοπάθεια. 

οφθαλµιατρείο (το) [1853] το δηµόσιο ή ιδιωτικό ιατρείο ή θεραπευτήριο για 
τη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων των οφθαλµών. 

οφθαλµιατρικός, -ή, -ό [1880] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ιατρική των 
µατιών: ~ κλινική ΣΥΝ. οφθαλµολογικός 2. (ειδικότ.) οφθαλµιατρική (η) 
κλάδος τής ιατρικής που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη τής λειτουργίας τού 
µατιού και τη θεραπεία των παθήσεων του ΣΥΝ. οφθαλµολογία. 

οφθαλµίατρος (ο/η) [1889] (οφθαλµιάτρ-ου | -ων, -ους} γιατρός ειδικευµένος 
στη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων των µατιών ΣΥΝ. οφθαλµολόγος. 
«·- ΣΧΟΛΙΟ λ. οδοντίατρος. 

οφθαλµικός, -ή, -ό [µτγν.] (επιστηµ.) 1. ο σχετικός µε το µάτι: ~ αρτηρία | 
φλέβα | νεύρο | βολβός || ~ νόσηµα | πάθηση 2. ΑΝΑΤ. οφθαλµικός κόγχος η 
κοιλότητα τού κρανίου, µέσα στην οποία βρίσκεται ο βολβός τού οφθαλµού. 

οφθαλµολογία (η) [1871] [χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος που 
ασχολείται µε τη µελέτη τής ανατοµίας, τής φυσιολογίας και των παθήσεων 
τού µατιού και των σχετικών οργάνων, δηλ. των βλεφάρων, των δακρυϊκών 
αδένων και των δακρυϊκών οδών ΣΥΝ. οφθαλµιατρική. — οφθαλµολόγος (ο/η) 
[1867], οφθαλµολογικός, -ή, -ό, οφθαλµολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Ophthalmologie]. 

οφθαλµοπάθεια (η) [1884] (οφθαλµοπαθειών} ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε πάθηση τού 
οφθαλµού και των προσαρτηµάτων του (βλεφάρων, δακρυϊκών αδένων κ.ά.) 
ΣΥΝ. οφθαλµία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ophthalmopathies 

οφθαλµοπορνεία (η) (χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ερωτική ικανοποίηση που αντλείται 
από την παρατήρηση τού ερωτικού αντικειµένου ΣΥΝ. ηδονοβλεψία, (λαϊκ.) 
µπανιστήρι, µάτι. — οφθαλµοπόρνος (ο) [1892], οφθαλµοπόρνη (η). 

οφθαλµός (ο) (λόγ.) 1. (επιστηµ.) το αισθητήριο όργανο τής όρασης, το µάτι 
ΣΥΝ. (λόγ.-σπάν.) όµµα· ΦΡ. (α) διό γυµνού οφθαλµού | µε γυµνό οφθαλµό µόνο 
µε το µάτι, χωρίς τη βοήθεια οπτικών οργάνων: αστέρας ορατός ~ ΣΥΝ. µε 
γυµνό µάτι (β) ως κόρην οφθαλµού ως κάτι εξαιρετικά πολύτιµο και ευπαθές, 
για κάτι που προσέχω πολύ και φροντίζω (γ) χάρµα οφθαλµών (ως 
χαρακτηρισµός) για κάτι ωραίο, κοµψό, γοητευτικό: ο κήπος αυτή την εποχή 
είναι ~ (δ) αποστρέφω τους οφθαλµούς αποµακρύνω το βλέµµα (από πρόσωπο 
ή πράγµα) (ε) (µτφ.) εν ριπή οφθαλµού (εν ριπή οφθαλµού, Κ.∆. Α' Κορινθ. 
15,52) πάρα πολύ γρήγορα, στη στιγµή, ακαριαία ΣΥΝ. αµέσως, πάραυτα (στ) 
οφθαλµόν αντί οφθαλµού και οδόντα αντί οδόντος (όφθαλµόν αντί οφθαλµού 
και οδόντα αντί οδόντος, Π.∆. Έξοδ. 21, 24) (ως δόγµα) για να εκφραστεί η 
επιθυµία τής αντεκδικήσεως, τής ανταποδό-σεως των ίσων στην αντίληψη 
αυτή αντιτίθεται η χριστιανική περί συγχωρήσεως των εχθρών ή όσων µας 
αδικούν (ζ) έστιν ∆ίκης οφθαλµός (ος τα πάνθ' ορά) (εστίν ∆ίκης οφθαλµός ος 
τα πάνθ' όρά, Μενάνδρου Μονόστιχοι 179) (υπάρχει το µάτι τής ∆ικαιοσύνης, 
το οποίο βλέπει τα πάντα) καµία αδικία δεν µένει για πάντα ατιµώρητη 2. BOT. 
όργανο τού φυτού σε σχήµα µικρού εξογκώµατος πάνω στον βλαστό, από το 
οποίο εκφύεται νέος βλαστός ή άνθος ΣΥΝ. µάτι • 3. ΤΥΠΟΓΡ. η άνω 
επιφάνεια τού τυπογραφικού στοιχείου, που µελανώνεται και τυπώνει στο 
χαρτί · 4. ΝΑΥΤ. καθεµία από τις δύο οπές στις πλευρές τής πλώρης πλοίου, 
µέσα από τις οποίες διέρχεται η αλυσίδα τής άγκυρας ΣΥΝ. (λαϊκ.) όκιο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *όφθ-άλ-jοµαι (πβ. ίνδάλλοµαι - 'ίνδαλµα) < *όφθ-, µε 
εκφραστ. δασέα σύµφωνα αντί των αναµενόµενων *όπτ- (πβ. οπτικός) και 
επίθηµα -αλ-. Το θ. *όφθ- < *όπτ- ανάγεται σε I.E. *okw-(οπ-), για το οποίο 
βλ. λ. όµµα, δψις (-η). Η φρ. διά γυµνού οφθαλµού αποδίδει τη γαλλ. à œil nu]. 

οφθαλµός: οµόρριζα. Από τη ρίζα *οπ- (I.E. *okw-, πβ. λατ. oculus «µάτι» -
από όπου γαλλ. œil «µάτι», ιταλ. occhio, ισπ. ojo-, αγγλ. eye, γερµ. Auge) 
παρήχθησαν τόσο το αρχ. όµµα (< *οπ-µα), από όπου το οµµάτ-ιον > µάτι, 
όσο και το οφθαλµός (< *οπ-θαλ-µός). Από το οφθαλµός (που σήµερα 
χρησιµοποιείται µόνο ως ιατρικός όρος) έχουµε τα επίθ. οφθαλµο-φανής 
και εξ-όφθαλµος (όχι εξώ-φθαλµοςί ∆εν συνδέεται µε το εξω-, αλλά µε το 
εξ + οφθαλµός). Και τα δύο σηµαίνουν «ολοφάνερος», αλλά το εξ-
όφθαλµος χρησιµοποιείται συχνά και µε τη σηµασιολ. απόχρωση τού 
«βγάζει µάτι», άρα τού «φανερός», που λέγεται από τον οµιλητή µε υπο-
νοούµενη επίπληξη («δεν το βλέπεις...»): εξόφθαλµη αδικία, εξόφθαλµη 
παρανοµία, εξόφθαλµο πέναλτι κ.λπ. Επίσης από το οφθαλµός προέρχεται 
το εν-οφθαλµίζω «µπολιάζω» (για φυτά) και το επ-οφθαλµιώ «έχω τα 
µάτια µου καρφωµένα σε κάτι, επιζητώ, επιδιώκω». 

οφθαλµοσκόπηση (η) [1895] (-ης κ. -ήσεως | -ήσενς, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η 
εξέταση τού βυθού τού οφθαλµού µε ειδικό όργανο (οφθαλµοσκόπιο) 
για τη διάγνωση πιθανών παθήσεων. Επίσης οφθαλµοσκόπια [1891]. 
— οφθαλµοσκοπικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
ophthalmoscopic]. 

οφθαλµοσκόπιο (το) [1891] (οφθαλµοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. η ειδική 
συσκευή που χρησιµοποιείται κατά την οφθαλµοσκόπηση και απο-
τελείται από κοίλο κάτοπτρο, το οποίο διοχετεύει το φως λυχνίας 
στον βυθό τού οφθαλµού τού εξεταζοµένου και φέρει στο κέντρο του 
οπή, για να παρατηρεί µέσα από αυτήν ο εξεταστής ιατρός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ophthalmoscope]. 

οφθαλµοφανής, -ής, -ές {οφθαλµοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· οφθαλµο-
φανέστ-ερος, -ατός) (λόγ.) αυτός που διακρίνεται πολύ εύκολα, που 
γίνεται αµέσως αντιληπτός, που δεν µπορεί να κρυφτεί: είναι ~ ότι 
οδηγούµαστε σε πρόωρες εκλογές || ~ αδικία | λάθος ΣΥΝ. εξόφθαλ-
µος, καταφανής, ολοφάνερος, πασιφανής, προφανής, πασίδηλος ΑΝΤ. 
αφανής, αδιόρατος. — οφθαλµοφανώς επίρρ. [µτγν.]. *- ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < οφθαλµό- + -φανής < φαίνοµαι, πβ. παθ. αόρ. β' έ-φάν-
ην\. 

οφικιάλιος (ο) [οφικιαλί-ου | -ων, -ους} ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) αξιωµα-
τούχος τού κράτους ή τής Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. officialis < officium «υπηρεσία, έργο» < officio 
«υπηρετώ, υπουργώ» (< ob- + facio «κάνω, πράττω»)]. 

οφίκιο κ. οφίτσιο (το) [οφικί-ου | -ων} 1. το κρατικό ή εκκλησιαστι-
κό αξίωµα: πατριαρχικό ~ 2. η ανώτερη θέση που καταλαµβάνει κα-
νείς, κυρ. στη διοίκηση: πολλοί είναι οι πολιτικοί που αγωνίζονται 
για τα ~ και όχι για το κοινό καλό ΣΥΝ. αξίωµα, τίτλος. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. όφ(φ)ίκιον < λατ. officium «υπηρεσία, έργο» < officio «υπηρετώ, 
υπουργώ» (< ob- + facio «κάνω, πράττω»)]. 

οφικλείδα (η) χάλκινο πνευστό µουσικό όργανο. [ΕΤΥΜ. < όφις + 
κλείδα, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. ophicléide]. 

οφιοειδής, -ής, -ές [µτγν.] (οφιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
τού οποίου το σχήµα ελίσσεται σχηµατίζοντας κύµατα: ~ δρόµος | 
ποταµός ΣΥΝ. φιδωτός, ελικοειδής, κυµατοειδής ΑΝΤ. ευθύγραµµος, 
ευθύς. — οφιοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

οφιολατρία (η) [1879] (χωρ. πληθ.} η λατρεία τού φιδιού, το να απο-
δίδονται στα φίδια ή γενικότ. στα ερπετά θεϊκές τιµές. — οφιολά-
τρης (ο), οφιολάτρις (η) {-ιδος}. 

οφιούχος (ο) ευµεγέθης αστερισµός που εκτείνεται προς τις δύο 
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πλευρές τού ουράνιου Ισηµερινού και περιβάλλεται από τους αστε-
ρισµούς τού Ηρακλή, τού Όφεως, τού Ζυγού, τού Σκορπιού, τού Τοξότη 
και τής Ασπίδας· µερικοί τον θεωρούν ως το δέκατο τρίτο ζώδιο. 
{ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. Ophiuchus]. 

οφίς (το) {άκλ.} µακρόστενος χώρος | διάδροµος για πρόσβαση στα 
δωµάτια διαµερίσµατος ή χώρων υπηρεσίας στα ξενοδοχεία ή κτή-
ρια επιχειρήσεων, υπηρεσιών κ.λπ. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. office (κατά τη σηµασιολ. πορεία τού αγγλ. office), αρ-
χική σηµ. «αξίωµα, λειτούργηµα», < λατ. officium]. 

όφις (ο) {όφ-εως, -ιν | -εις, -εων} 1. (αρχαιοπρ.) το φίδι- ΦΡ. (α) γίνεσθε 
φρόνιµοι ως όφεις (γίνεσθε φρόνιµοι ώς όφεις, Κ.∆. Ματθ. 10, 16) 
(προτροπή να είναι κανείς συνετός, αλλά και γρήγορος στις αντι-
δράσεις του, όπως το φίδι) (β) ο όφις µε ηπάτησε (ό όφις ηπάτησέ µε, 
Π.∆. Γένεσις 3, 13) (συχνά ειρων.) λέγεται όταν θέλουµε να ρίξουµε 
αλλού τις ευθύνες µας 2. σύµβολο ή ενσάρκωση δαίµονα, συνήθ. 
αγαθού, σε διάφορες θρησκείες 3. (στην Αγία Γραφή) ο µεταµορφω-
µένος σε φίδι Σατανάς, που παραπλάνησε τους Πρωτοπλάστους. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *ogwhi- «ερπετό, φίδι», πβ. σανσκρ. ahi-, αβεστ. 
azi-, αρµ. iz. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ονόµατα εντόµων και ερπετών 
συχνά αποτελούσαν γλωσσικά «ταµπού» και έτσι ερµηνεύεται η ποι-
κίλη αντιπροσώπευση τού I.E. θ. ∆εν είναι δυνατόν να αποκλειστεί η 
σύνδεση τής λ. µε το ουσ. εχις (ίδια σηµ.), για το οποίο βλ. λ. έχιδνα]. 

οφίτσιο (το) → οφίκιο 
όφου επιφών.· δηλώνει δυσφορία, λύπη, αγανάκτηση, στενοχώρια: ~, 

τι πάθαµε! || ~ ! ∆εν µπορώ να σε ακούω πια. [ΕΤΥΜ. < οχ (βλ.λ.) µε 
την επίδρ. τού ουφ]. 

οφρύς (η) {οφρύ-ος | -ες, -ων} 1. (αρχαιοπρ.) το φρύδι 2. ΤΟΠΟΓΡ. η χα-
ρακτηριστική γραµµή υψώµατος, που χωρίζει την ανώτερη επιφάνεια 
του (την κορυφή) από τον κορµό 3. ΣΤΡΑΤ. Ο γεωµετρικός τόπος που 
αποτελείται από σηµεία των πλαγιών υψώµατος, από τα οποία απο-
καλύπτεται στα µάτια τού παρατηρητή όλο το έδαφος µπροστά, µέ-
χρι τις υπώρειες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. όφρϋς, -ύος, βλ. λ. φρύδι]. 

οφσάιντ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) 1. η αντικανονική θέση 
παίκτη (που δεχόµενος τη µπάλα δεν καλύπτεται από αντίπαλο αµυ-
ντικό), από την οποία οποιαδήποτε ενέργεια του θεωρείται άκυρη: το 
γκολ ακυρώθηκε, γιατί ο επιθετικός ήταν (σε θέση) ~ 2. (συνεκδ.) η 
ενέργεια παίκτη που γίνεται από θέση την οποία δεν επιτρέπουν οι 
κανονισµοί: το γκολ ακυρώθηκε ως ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. offside «έξω από την προκαθορισµένη | επιτρεπόµενη 
γραµµή ή περιοχή»]. 

όφσετ (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. σύγχρονη µηχανική µέθοδος εκτυπώσεως 
που βασίζεται στην αλληλαπώθηση νερού και λίπους και αντικατέ-
στησε την παλαιότερη λιθογραφία, εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα 
εκτυπώσεως, κυρίως πολύχρωµων φωτογραφιών. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
offset]. 

οφφίκιο (το) → οφίκιο 
οχ επιφών.· δηλώνει πόνο (σωµατικό και ψυχικό), δυσφορία, στενοχώ-

ρια, έκπληξη κ.ά.: ~, µε πόνεσες! || ~, εσύ είσαι; ∆εν σε γνώρισα! || 
(επιτατ.) ~ αµάν! || ~, θεέ µου! Τι συµφορά! [ΕΤΥΜ µεσν., ηχοµιµητ. 
λ., από τον ήχο τού αναστεναγµού]. 

οχαδερφισµός (ο) (εκφραστ.) το να αποφεύγει κανείς να αναλάβει τις 
ευθύνες του, να κάνει το καθήκον του, η παθητική στάση. — οχα-
δερφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. οχ αδερφέ, που δηλώνει αδια-
φορία και αναλγησία ως προς τα γενικότερα προβλήµατα, + παραγ. 
επίθηµα -ισµός]. 

οχεία (η) → οχεύω 
όχεντρα (η) {οχεντρών} (λαϊκ.) 1. η οχιά ΣΥΝ. (λόγ.) έχιδνα 2. (µτφ.) η 

γυναίκα που συµπεριφέρεται µε κακία, που είναι γεµάτη κακοβουλία 
και µοχθηρία ΣΥΝ. στρίγγλα, µέγαιρα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < εχεντρα (το αρχικό ό- υπό την επίδρ. τού όφις) < αρχ. 
έχιδνα, πιθ. υπό την επίδρ. τού ουσ. σκολόπ-εντρα]. 

οχετός (ο) 1. αυλάκι ή υπόγεια σήραγγα, µε την οποία διοχετεύεται το 
νερό στο επιθυµητό σηµείο: µεταγωγή υδάτων µε ~ || σωλήνας οχετού 
ΣΥΝ. ρείθρο 2. (ειδικότ.) υπόγειος αγωγός ή σήραγγα, που δέχεται τα 
νερά τής βροχής, καθώς επίσης και τις ακαθαρσίες, τα απόβλητα 
των οικηµάτων και τα διοχετεύει στη θάλασσα ή στις εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισµού ΣΥΝ. υπόνοµος 3. µεγάλος κτιστός λάκκος, 
σκαµµένος στο υπέδαφος οικήµατος, στον οποίο διοχετεύονται οι 
ακαθαρσίες και τα απόβλητα των ενοίκων ΣΥΝ. βόθρος 4. (µτφ.) 
οτιδήποτε χαρακτηρίζεται από απρέπειες: το στόµα του είναι ~ (χρη-
σιµοποιεί συνέχεια απρεπείς λέξεις). 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < οχώ (-έω) «κρατώ, βαστάζω - φέρω» (πβ. µεσοπαθ. 
όχοϋµαι «µεταφέροµαι µε όχηµα»), ετεροιωµ. βαθµ. τού σπάνιου ρ. 
έχω «µεταφέρω», για το οποίο βλ. λ. όχηµα]. 

οχεύω ρ. µετβ. {όχευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ. για αρσενικά ζώα) έρ-
χοµαι σε συνουσία µε (το θηλυκό) ΣΥΝ. (λαϊκ.) βατεύω, µαρκαλίζω. 
— οχευτής (ο) [µτγν.], οχεία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. ∆εν ικανοποιεί µορφολογικώς και σηµα-
σιολογικούς η παλαιότ. σύνδεση µε το ρ. όχοϋµαι «µεταφέροµαι µε 
όχηµα». Ίσως η λ. συνδ. µε το ρ. έχω µε τη σηµ. «υποτάσσω, εξου-
σιάζω», ενώ, κατ' άλλους, ετυµολογικά συγγενής είναι η «γλώσσα» 
τού Ησυχίου όχώµαν πηδώ (βλ. λ. όχηµα). Τέλος, έχει διατυπωθεί η 
υποθ. ότι το ρ. όχευω ανάγεται στο αρχ. ουσ. όχεύς «µοχλός που 
εφαρµόζει σε τρύπα τού κασώµατος τής πόρτας (συρτής) ή που "θη-
λυκώνει" τη ζώνη» (< έχω) µε µεταφορική σηµασιολ. εξέλιξη]. 

όχηµα (το) {οχήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. οποιαδήποτε µηχανική 
κατασκευή φέρει τροχούς και χρησιµοποιείται ως µεταφορικό µέσο, 
π.χ. η άµαξα, το αυτοκίνητο, η µοτοσυκλέτα, το βαγόνι τού σιδηρο- 

δρόµου κ.ά.: δεν επιτρέπεται η διέλευση οχηµάτων || πυρκαγιά εκδη-
λώθηκε στο πρώτο ~ τής ταχείας || επιβατηγό | φορτηγό | ρυµουλκό | 
σιδηροδροµικό | πυροσβεστικό | τεθωρακισµένο | ιππήλατο | δίτροχο | 
αµφίβιο ~ 2. (µτφ.) το µέσο διά τού οποίου γίνεται κάτι: «η εταιρεία 
αυτή αποτελεί το αποκλειστικό ~ των Βρετανών για την ανάπτυξη 
πολλαπλών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στη χώρα µας» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όχώ (-έω) «κρατώ, βαστάζω - φέρω» (πβ. µεσοπαθ. 
όχοϋµαι «µεταφέροµαι µε όχηµα»), ετεροιωµ. βαθµ. τού σπάνιου ρ. 
έχω «µεταφέρω» < I.E. *wegh- «κινώ, µεταφέρω», πβ. σανσκρ. vâhati, 
λατ. veho, vehiculum «όχηµα» (> γαλλ. véhicule, ισπ. vehiculo), γερµ. 
Weg «οδός», αγγλ. way κ.ά. Παράγ. όχε-τός, πιθ. κ. όχ-λος (βλ.λ.)]. 

οχηµαταγωγό (το) (επίσ.) 1. το πλοίο που µεταφέρει οχήµατα (φορ-
τηγά και επιβατηγά) ΣΥΝ. (αγγλ.) φεριµπότ 2. ΣΤΡΑΤ. πολεµικό πλοίο 
που είναι σε θέση να µεταφέρει αυτοκίνητα, άρµατα µάχης και στρα-
τεύµατα και αποτελεί αποβατική µονάδα τού στόλου. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. car ferry]. 

όχθη (η) {σπάν. οχθών} 1. η ζώνη τής ξηράς που βρίσκεται πολύ κο-
ντά στην επιφάνεια τού νερού λίµνης ή ποταµού: η γέφυρα ενώνει 
τις δύο ~ τού ποταµού || πέρασε στην αντίπερα ~ τού ποταµού ΣΥΝ. 
όχθος, ακροποταµιά, ακρολιµνιά 2. (κατ' επέκτ.) πλευρά, παράταξη: 
αποστάτησε από το κόµµα και πέρασε στην αντίπερα ~ (στην άλλη 
παράταξη). 
[ΕΤΥΜ °φχ·> αγν· ετύµου. Η λ. φέρει επίθηµα -θη, που απαντά σε λ. 
Οπως µόχ-θος, βρόχ-θος, ρόχ-θος κ.ά. Ως προς την ετυµ., η αναγωγή 
στην ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. εχω δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς]. 

όχι επίρρ. 1. ως αρνητική απάντηση, για την απόρριψη πρότασης, αι-
τήµατος κ.λπ. ή για την έκφραση διαφωνίας: Θέλεις καφέ; —, ευχα-
ριστώ! || -Είσαι έτοιµος; -~ ακόµα! || Νοµίζω τη «Ρωµιοσύνη» την 
έγραψε ο Ελύτης. -~, την έγραψε ο Ρίτσος! ANT. ναι 2. όχι (το) (α) η 
άρνηση, η αρνητική απάντηση (β) (µε κεφ.) η ιστορική άρνηση τής 
Ελλάδας να επιτρέψει τη διέλευση ιταλικών στρατευµάτων από το 
έδαφος της κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο (28 Οκτωβρίου 1940), 
πράγµα που σήµανε την κήρυξη πολέµου εναντίον της από την Ιτα-
λία: η επέτειος τού ~ 3. (γενικότ.) δηλώνει άρνηση τού περιεχοµένου 
τής φράσης που ακολουθεί: εµείς, και ~ αυτός, φταίµε για ό,τι συνέβη 
|| στους µεγάλους πρέπει να λες «εσείς» και ~ «εσύ» || Αυτή είναι 
τυρόπιτα! ~ σαν την άλλη, που φάγαµε χτες! || τον χτύπησα, ~ για να 
τον πονέσω, αλλά για να τον φοβίσω || (σε συνθήµατα) ~ στον πόλε-
µο! 4. για άρνηση τής σηµασίας επιθέτου ή επιρρήµατος, χωρίς όµως 
να ισχύει το αντίθετο: -Πώς περάσατε χθες; - ~ άσχηµα (δεν περά-
σαµε άσχηµα, αλλά ούτε και πολύ ωραία) || (+ότι) η κατάσταση που 
επικρατούσε στην εταιρεία προ πενταετίας ήταν απελπιστική· ~ ότι 
τώρα είναι όλα ρόδινα 5. (α) για την κλιµάκωση τής άρνησης: αν σε 
ξαναδώ µπροστά µου, ~ ο πατέρας σου, ~ η αστυνοµία, ούτε ο Θεός ο 
ίδιος δεν σε σώζει! (β) στην έναρξη ή σε κατακλείδα αποφατικής 
πρότασης, για να εξάρει την αρνητική της χροιά: ~, δεν θα σ'αφήσω 
να το κάνεις αυτό 6. δηλώνει απαγόρευση: ~, µην πας εκεί, είναι επι-
κίνδυνο! 7. (ελλειπτικά) δηλώνει άρνηση στη θέση πλήρους αρνητι-
κής πρότασης: -Πιστεύεις ότι ο Στάθης είναι πλούσιος; -Νοµίζω πως 
~ 8. (+να) αντί: καιρός να βρεις µια δική σου δουλειά, ~ να ζητάς απ' 
τον πατέρα σου λεφτά κάθε λίγο και λιγάκι! 9. πολύ περισσότερο | λι-
γότερο: εδώ δεν µπορούσα να το σηκώσω, όταν ήµουν νέος, ~ τώρα 
που έχω γεράσει! 10. (ως επιφών.) εκφράζει απογοήτευση, δυσάρεστη 
έκπληξη, ξαφνική και έντονη δυσαρέσκεια: -Άκουσα ότι ο ∆ηµήτρης 
έχασε τη δουλειά του —! Είναι τροµερό! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άρνηση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ουχί, επιτατ. τ. τού αρνητ. επιρρ. ουκ | ούχ (βλ. λ. ού). Το 
αρχικό ό- τού τ. όχι οφείλεται σε έκκρουση των φωνηέντων στη φρ. 
εγώ ουχί > έγώχι > έγ' όχι, όπου το ισχυρότερο φωνήεν [ο] θεωρήθηκε 
αρχικό]. 

οχιά (η) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. ερπετό) 1. δηλητηριώ-
δες φίδι που ζει στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Εγγύς Ανα-
τολή, µε τριγωνικό κεφάλι και χρώµα γκρίζο, καφέ ή κοκκινωπό και 
µε χαρακτηριστική σκούρα, τεθλασµένη ταινία στη ράχη ΣΥΝ. όχε-
ντρα, (λόγ.) έχιδνα 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που ενεργεί µε κακία και 
δολιότητα, κυρ. η γεµάτη κακοβουλία και µοχθηρία γυναίκα ΣΥΝ. φί-
δι ANT. άγγελος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. εχις «ερπετό, φίδι» (βλ. λ. έχιδνα), µε την επίδρ. τού 
ουσ. όφις]. 

οχλαβοή (η) -> οχλοβοή 
οχλαγωγία (η) {οχλαγωγιών} ο θόρυβος που προέρχεται από πλήθος 

ανθρώπων, από πολλές, δυνατές φωνές, που µπερδεύονται µεταξύ 
τους: δεν µπορούσα να τον ακούσω µέσα στην ~ ΣΥΝ. οχλοβοή, χλα-
λωή. — οχλαγωγικός, -ή, -ό [µτγν.], οχλαγωγώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ }ΐτγν. < όχλαγωγός < όχλος + αγωγός < άγω]. 

οχληρος, -ή/-ά, -ό (λόγ.) αυτός που προκαλεί ενόχληση ή δυσαρέ-
σκεια: - υπόθεση | ζήτηµα | εργασία || ~ επισκέπτης ΣΥΝ. ενοχλητικός, 
φορτικός ΑΝΤ. ευχάριστος. — οχληρ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., οχληρό-
τητα (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < όχλώ (-έω) «ενοχλώ, αναστατώνω» (αρχική σηµ. «θέτω 
σε κίνηση, ανακατεύω») < όχλος (βλ.λ.)]. 

όχληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. η πρόκληση δυ-
σαρέσκειας, η ενόχληση 2. ΝΟΜ. η πρόσκληση τού δανειστή προς τον 
οφειλέτη να εκπληρώσει την παροχή. [ΕΤΥΜ < αρχ. δχλησις < όχλώ 
(-έω) < όχλος]. οχλοβοή κ. (λαϊκότ.) οχλαβοή (η) (λόγ.) η βοή που 
προέρχεται από πολλούς ανθρώπους συγκεντρωµένους, ο θόρυβος τού 
πλήθους, τού όχλου ΣΥΝ. οχλαγωγία. 
[ΕΤΥΜ. < όχλος + βοή. Ο τ. οχλαβοή οφείλεται στην επίδρ. τού συνω-
νύµου οχλαγωγία]. οχλοκρατία (η) [µτγν.] {οχλοκρατιών} 1. η 
πολιτική κατάσταση κα- 



οχλοκρατουµαι 1293 όψιµος 
 

τά την οποία επικρατεί ο όχλος, η κυριαρχία τού πλήθους ως παρεκτροπή ή 
εκφυλισµός τής δηµοκρατίας 2. (κατ' επέκτ.) η απουσία κυβέρνησης ή 
διοίκησης σε οργανωµένη κοινωνία, η αναρχία. — οχλο-κρατικός, -ή, -ό 
[1843], οχλοκρατικ-ά | -ώς επίρρ. 

οχλοκρατουµαι ρ. αµετβ. αποθ. {οχλοκρατείσαι...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(λόγ.) κυβερνώµαι από τον όχλο, άγοµαι και φέροµαι από το πλήθος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

όχλος (ο) (µειωτ.) 1. το άτακτο και ανεξέλεγκτο πλήθος, που εµφανίζει συχνά 
τάσεις αναταραχής, πρόκλησης καταστροφών κ.λπ. 2. ΠΟΛΙΤ. το σύνολο 
ατόµων που συσπειρώνονται και δρουν υπό την επίδραση συναισθηµατικών 
παρορµήσεων, χωρίς πολιτική ωριµότητα και αυτοέλεγχο ΣΥΝ. µάζα 3. ο 
πολύς λαός, τα κοινωνικά στρώµατα που θωρούνται κατώτερα ή χυδαία ΣΥΝ. 
συρφετός. [ΕΤΥΜ. αρχ. λ., τής οποίας η αρχική σηµ. είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί. Αν θεωρηθεί ότι ανήκει σε λεξιλογική οικογένεια που δηλώνει 
«κίνηση, αναταραχή», τότε πιθ. όχλος < *Έόχ-λος, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*wegh- «κινώ, µεταφέρω», πβ. σανσκρ. vahas- «όχηµα», λατ. vexo «σείω, 
ταράζω» (> γαλλ. vexer), αρχ. γερµ. wagon «όχηµα», γερµ. Wagen, αγγλ. 
wagon κ.ά. Οµόρρ. πιθ. όχη-µα (βλ.λ.). Παράγ. όχ-λώ, όχλ-ηρός, όχλ-εύς κ.ά.]. 

Ο.Χ.Ο.Α. (ο) Οργανισµός Χρηµατοδότησης Οικονοµικής Ανάπτυξης. 
όχου επιφών.· δηλώνει δυσφορία, λύπη, στενοχώρια, αγανάκτηση: ~! Τι κακό 

µας βρήκε! || ~! ∆εν µπορώ να σε αντέξω άλλο! (βλ. κ. λ. όφου). [ΕΤΥΜ. < οχ, 
κατά το όφου]. 

Οχρίδα (η) η Αχρίδα (βλ.λ.). 
οχτάβα (η) → οκτάβα 
οχταγωνικός, -ή, -ό → οκταγωνικός 
οχτάγωνος, -η, -ο → οκτάγωνος 
οχτάδα (η) → οκτάδα 
οχτάεδρος, -η, -ο → οκτάεδρος 
οχταετία (η) → οκταετία 
οχτακοσαριά κ. οκτακοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά οχτα-κοσαριά 

περίπου οχτακόσιοι, -ιες, -ια (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ETYM. < οχτακόσια + 
παραγ. επίθηµα -αριά]. 

οχτακόσια (το) → οκτακόσια 
οχτακόσιοι, -ιες, -ια → οκτακόσιοι 
οχτακοσιοστός, -ή, -ό → οκτακοσιοστός 
οχταπλάσιος, -α, -ο → οκταπλάσιος 
οχτάπλευρος, -η, -ο → οκτάπλευρος 
οχτάστηλος, -η, -ο → οκτάστηλος 
οχτάστιχος, -η, -ο → οκτάστιχος 
οχτάωρος, -η, -ο → οκτάωρος 
όχτρητα (η) → έχθρητα 
οχτρός (ο) -> εχθρός 
οχτώ (το) → οκτώ 
Οχτώβρης (ο) → Οκτώβριος 
οχτωβριανός, -ή, -ό → οκτωβριανός 
οχυρό (το) 1. η αµυντική τοποθεσία (συνήθ. σε φυσικό ύψωµα) που έχει 

ενισχυθεί µε κατάλληλα έργα, ώστε να διασφαλίζεται η περιφρούρηση τής 
γύρω περιοχής, η απόκρουση εχθρικών επιθέσεων: κυριεύω | καταλαµβάνω ~ 
|| απόρθητο - 2. (µτφ.) (α) ο χώρος στον οποίο µια εξουσία, παράταξη κ.λπ. 
έχει πολύ µεγάλη ισχύ: η πολιτεία τού Τέξας αποτελεί ~ των Ρεπουµπλικάνων 
ΣΥΝ. κάστρο, προµαχώνας, προπύργιο (β) σύνολο ανθρώπων που υποστηρίζει 
µια ιδέα, κίνηση κ.λπ.· ΦΡ. τελευταίο οχυρό οι τελευταίοι άνθρωποι που 
υποστηρίζουν κάτι, η περιοχή όπου διατηρείται ακόµη κάτι το οποίο έχει 
εκλείψει παντού: η Νότια Αφρική ήταν µέχρι πρόσφατα το τελευταίο ~ των 
φυλετικών διακρίσεων. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. οχυρός]. 

οχυρός, -ή, -ό 1. (για χώρους ή τοποθεσίες) αυτός που βρίσκεται σε ασφαλές 
σηµείο, που αποτελεί ισχυρή αµυντική θέση και δεν µπορεί να κυριευθεί 
εύκολα από τον εχθρό: ~ θέση | πόλη | φρούριο ΣΥΝ. δυ-σπρόσβλητος ANT. 
ανοχύρωτος 2. (ειδικότ.) οχυρό (το) βλ.λ. — οχυ-ρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού επιθ. εχυρός «σταθερός, ισχυρός», τού οποίου το 
θ. έχ- ανάγεται σε I.E. *segh-, από όπου και το ρ. έχω (βλ.λ.). Το επίθ. εχυρός 
συνδ. επίσης µε σανσκρ. sâhuri «ισχυρός, νικηφόρος», sâhas- «ισχύς, νίκη», 
πιθ. κ. αρχ. γερµ. sigu- «νίκη»]. 

οχυρωµα (το) [αρχ.] {οχυρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η θέση που διαθέτει 
φυσική ή/και τεχνητή οχύρωση και καταλαµβάνεται δύσκολα ΣΥΝ. οχυρό, 
φρούριο 2. (κατ' επέκτ.) οποιοδήποτε τεχνικό έργο έχει ως σκοπό να 
αναχαιτίζει και συγχρόνως να προφυλάσσει: κατασκεύασαν µε χώµα ένα 
πρόχειρο ~, για να προφυλαχθούν από τα νερά. 

οχυρωµατικός, -ή, -ό [1845] ΣΤΡΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε την οχύρωση, µε 
τα οχυρώµατα, που αποσκοπεί στην οχύρωση: ~ έργα. 

οχυρώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {οχύρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. καθιστώ (θέση, 
τοποθεσία κ.λπ.) οχυρή, ενισχύω µε αµυντικά έργα, την κάνω δυ-σπρόσβλητη 
από τον εχθρό: ο νέος ηγεµόνας ανήγειρε τείχη, για να οχυρώσει την πόλη 
ΣΥΝ. ταµπουρώνω 2. (µεσοπαθ. οχυρώνοµαι) (α) (κυριολ.) καταλαµβάνω ή 
δηµιουργώ οχυρή θέση, για να προφυλαχθώ από επίθεση: οι στρατιώτες 
οχυρώθηκαν µέσα στο χωριό, απ' όπου απέκρουαν τις επιθέσεις τού εχθρού (β) 
(µτφ. ~ πίσω από κάτι) καταφεύγω σε (κάτι): οχυρώνεται πίσω από τους 
τύπους και αποφεύγει να απαντήσει επί τής ουσίας ΣΥΝ. προφασίζοµαι. 

οχύρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να οχυρώνεται 
θέση, τοποθεσία, περιοχή κ.λπ. 2. (συνεκδ.) το σύνολο των εκ-σκαφικών, 
οικοδοµικών ή άλλων έργων, που εκτελούνται µε σκοπό την αµυντική 
ενίσχυση θέσης, τοποθεσίας, περιοχής. 

οχυρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ο σχετικός µε την οχύρωση ΣΥΝ. οχυ- 

ρωµατικός 2. ΣΤΡΑΤ. οχυρωτική (η) ο κλάδος τής στρατιωτικής τέχνης και 
επιστήµης, που µελετά και εφαρµόζει τρόπους ενισχύσεως τής αµυντικής 
ικανότητας στρατιωτικών θέσεων έτσι, ώστε να ανθίστανται σε εχθρικές 
επιθέσεις. 

οψέποτε επίρρ. (λόγ.-σπάν.) κάποτε ή οποτεδήποτε στο µέλλον: ~µε χρειαστείς, 
θα είµαι στη διάθεση σου || ~ γίνει, θα επιφέρει πολλές δυσκολίες. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < µτγν. φρ. όψέ ποτέ | όψέ (βλ. λ. όψιµος) + ποτέ]. 

όψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το πώς φαίνεται (κάποιος/κάτι), η εξωτερική 
εµφάνιση: µε το βάψιµο το σπίτι άλλαξε ~|| η νυχτερινή ~ τού λιµανιού || (κ. 
µτφ.) ο έρωτας δίνει στη ζωή άλλη ~ 2. το εξωτερικό µέρος πράγµατος, αυτό 
που κατεξοχήν φαίνεται: θέλω να δω την ~ τού υφάσµατος (την επιφάνεια που 
φαίνεται, όχι την ανάποδη) || (µτφ.) η άλλη - τού προβλήµατος ΦΡ. (µτφ.) η 
άλλη όψη τού νοµίσµατος βλ. λ. νόµισµα 3. (ειδικότ.-για πρόσ.) το πρόσωπο 
και το ύφος, η έκφραση: είχε ~ σοβαρή και µετρηµένη || από την ~ του 
κατάλαβα ότι ήταν κουρασµένος || γελαστή | καλοκάγαθη ~ ΣΥΝ. θωριά, φυσιο-
γνωµία· ΦΡ. εξ όψεως | κατ' όψιν από πλευράς µορφής, αναγνωρίζοντας µόνο 
τη µορφή, χωρίς προσωπική γνωριµία: τον γνωρίζω µόνο κατ' όψιν δεν ξέρω τι 
είδους άνθρωπος είναι || εξ όψεως δεν µπορείς να βγάζεις συµπεράσµατα για 
έναν άνθρωπο 4. (σπάν.) το βλέµµα: «Σε γνωρίζω από την ~ | που µε βια 
µετράει τη γη» (∆. Σολωµός) ΣΥΝ. µατιά· ΦΡ. (λόγ.) εκ πρώτης όψεως µε την 
πρώτη εντύπωση, χωρίς ουσιαστικότερη εξέταση: -µου φάνηκε καλός 
άνθρωπος 5. (µτφ.) η οπτική γωνία, η θεωρητική σκοπιά: όταν ήµουν νέος, 
έβλεπα τα πράγµατα από την ευχάριστη ~ τους ΣΥΝ. άποψη, πλευρά- ΦΡ. (α) 
υπ' όψιν | υπόψη (i) (ως υπόµνηση, για να τονιστεί κάτι) να µην ξεχάσεις | 
ξεχάσετε: ~ ότι αύριο δεν θα κυκλοφορούν τα µονά αυτοκίνητα || δεν πρόκειται 
να ξανασχοληθώ εγώ µ'αυτά, ~! (ii) ως σηµείωση σε φάκελο, φαξ, επιστολή, 
που δηλώνει ποιος θα ασχοληθεί µε αυτό: «τα δικαιολογητικά πρέπει να 
κατατεθούν σε φάκελο στη Γραµµατεία τής Σχολής (~ κυρίας Παπαδοπούλου)» 
(εφηµ.) (β) λαµβάνω υπ' όψιν (µου) υπολογίζω, δεν ξεχνώ: πριν αποφασίσεις, 
πρέπει να λάβεις υπ' όψιν όλα τα δεδοµένα (γ) έχω υπ' όψιν (µου) έχω στον νου 
µου: ήταν φυσικό ότι, όταν µιλούσε για άνθρωπο εργατικό και ικανό, είχε εσένα 
υπ' όψιν του || ~ τη δυσκολία αυτού που ζητώ, δεν υπάρχει όµως άλλη λύση (δ) 
στα υπ' όψιν σε αυτά που πρέπει να έχει κανείς στον νου του, που δεν πρέπει 
να ξεχαστούν: δεν προλαβαίνουµε να επιλύσουµε τώρα αυτό το πρόβληµα- 
σηµείωσε το ~ (ε) εν όψει | ενόψει (+γεν.) (i) για κάτι που γίνεται επειδή 
επίκειται κάτι άλλο να συµβεί: αναµένονται πολιτικές εξελίξεις - τής εκλογής 
νέου προέδρου ∆ηµοκρατίας (ii) πριν, έχοντας χρονικά µπροστά µας ένα 
γεγονός: βρισκόµαστε ~ εκλογών (iii) µπροστά στα µάτια µου, για κάτι που έχει 
ήδη φανεί: εχθρός ~! 6. ΟΙΚΟΝ. λογαριασµός όψεως λογαριασµός για τη 
διεκπεραίωση χρηµατικών συναλλαγών µε επιταγές και εµβάσµατα. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. όψις < *όπ-σις < θ. *όπ-, για το οποίο βλ. λ. οπή. Ορισµένες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική, λ.χ. εξ όψεως (< de vue), εν όψει (< en vue 
de...), εκ πρώτης όψεως (< à première vue) κ.ά.]. 

un' όψιν - υπόψη, εν όψει | ενόψει. Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται η 
φράση λαµβάνω | έχω υπ' όψιν µε την εµπρόθετη παγιωµένη έκφραση υπ' 
όψιν αντί τού υπόψη (λαµβάνω υπόψη), το οποίο παροδηγεί (µπορεί να 
εκληφθεί σαν η υπόψη, τής υπόψης...). Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ότι η 
επιρρ. φράση ενόψει (ή εν όψει) χρησιµοποιείται για µελλοντικά γεγονότα, 
για κάτι που πρόκειται να γίνει: Ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν 
µετά από 14 µήνες, οι πολιτικοί αµιλλώνται σε υποσχέσεις και παροχές. ∆εν 
είναι σωστό να πούµε: Ενόψει τού τραγικού δυστυχήµατος που έλαβε χώρα 
στην εθνική οδό, ο υπουργός συνεκάλεσε σε σύσκεψη τον αρχηγό και 
ανώτατους αξιωµατικούς τής Τροχαίας (!). 

οψιανός (ο) → οψιδιανός 
οψιγενής, -ής, -ές {οψιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που γεννήθηκε µετά τον 

θάνατο τού πατέρα του 2. αυτός που γίνεται ή εκδηλώνεται καθυστερηµένα 
και παράκαιρα: ~ ενδιαφέρον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < όψι- (βλ. λ. οψέ) + -γενής (< γίγνοµαι), πβ. αόρ. β' έ-γεν-
όµην]. 

οψιδιανός κ. οψιανός (ο) OPYKT. σκληρό ηφαιστειογενές πέτρωµα µε υαλώδη 
µορφή και στιλπνό, µαύρο χρώµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού λατ. obsidianus (lapis), εσφαλµ. τ. τού obsianus (> 
µτγν. όψιανός), από το όνοµα τού Obsius, ο οποίος (σύµφωνα µε τον Πλίνιο) 
ανακάλυψε το εν λόγω πέτρωµα στην Αιθιοπία]. 

οψιµαθής, -ής, -ές {οψιµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) αυτός που έµαθε 
κάτι αργά. — οψιµαθώς επίρρ. [µτγν.], οψιµάθεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όψι- (< όψέ, βλ.λ.) + -µαθής (< µαθαίνω), πβ. αόρ. β' έ-µαθ-
ον]. 

όψιµος, -η, -ο 1. αυτός που γίνεται αργά, µετά το κατάλληλο ή αναµενόµενο 
χρονικό διάστηµα: ~ βροχή | οµολογία | καταγγελία || ~ άνοιξη | χειµώνας 
ΣΥΝ. καθυστερηµένος ΑΝΤ. πρώιµος, πρόωρος 2. αυτός που εκδηλώνεται 
καθυστερηµένα: ~ ενδιαφέρον | ζήλος | πάθος ΑΝΤ. πρόωρος 3. (συνήθ. 
µειωτ. για πρόσ. ή φαινόµενα) αυτός που εµφανίζεται, ενεργεί ή 
δραστηριοποιείται µε καθυστέρηση: το κόµµα πρέπει να στηριχθεί στα παλιά 
και δοκιµασµένα του στελέχη και όχι σε ~ υποστηρικτές || ~ µιµητής | ζηλωτής || 
~ άνοιξη | χειµώνας ΑΝΤ. πρώιµος 4. (για γεωργικά προϊόντα) αυτός που 
αναπτύσσεται ή ωριµάζει αργότερα από το κανονικό: τα καρπούζια που 
εµφανίζονται στην αγορά τον χειµώνα είναι ~ || ~ σοδιά | καρπός ΑΝΤ πρώιµος 
5. όψιµα (τα) οι τελευταίοι καρποί και γενικότ. τα φυτά των οποίων η 
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σπορά και συγκοµιδή γίνεται αργά. — όψιµα | οψίµως [µτγν.] επίρρ., 
οψιµότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όψέ, πβ. κ. πρώ-ιµος. Το αρχ. επίρρ. όψέ έχει τελικό -ε 
δυσερµήνευτο, ενώ ο αιολ. τ. οψι έχει µάλλον αποσπαστεί από τα 
συνθ. (πβ. όψι-µαθής, όψι-γενής). Το θ. όψ- (< όπ-σ-) συνδ. µε τις λατ. 
προθ. ορ, ob, καθώς και µε το ελλην. όπι- (ετεροιωµ. βαθµ. τού επί, βλ. 
λ. δπι-σθεν)]. 

οψιόν (η) {άκλ.} 1. ΟΙΚΟΝ. η παραχώρηση τού δικαιώµατος να αποδε-
χθεί ή όχι κάποιος µια συναλλαγή στο πλαίσιο των όρων που του 
προτείνονται ΣΥΝ. προαίρεση 2. (στο χρηµατιστήριο) συµφωνία αγο-
ράς ή πώλησης µετοχών σε καθορισµένη τιµή για συγκεκριµένη προ-
θεσµία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. option < λατ. optio, -onis]. 

οψιφανής, -ής, -ές {οψιφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που φάνηκε 

αργά, µε καθυστέρηση. — οψιφανώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < όψι- (βλ. λ. όψε) + -φανής (< φαίνοµαι), πβ. παθητ. αορ. 
β' έ-φάν-ην]. όψοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (αρχαιοπρ.) θα δω· στις ΦΡ. (α) 
οψόµεθα (ες Φιλίππους) (οψόµεθα ές Φιλίππους, Πλουτ. Βρούτος 36) 
(i) θα δούµε (ενν. τι µας επιφυλάσσει το µέλλον, ποιες θα είναι οι 
εξελίξεις): Ποιος ξέρει πού θα οδηγηθούµε µε αυτή την πολιτική; ~ (ii) 
θα έρθει η ώρα τού ξεκαθαρίσµατος των λογαριασµών (β) ας όψεται 
(+ουσ.) (υµείς οψεσθε, Κ.∆. Ματθ. 27, 24) για κάποιον που θεωρείται 
ο φταίχτης, ο υπαίτιος για δυσάρεστη κατάσταση: το νησί µας είναι 
παρατηµένο στη µοίρα του- ας όψονται οι βουλευτές µας, που µας 
θυµούνται µόνο στις εκλογές! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
µέλλ. τού ρ. ορώ «βλέπω», που προέρχεται από το ίδιο θ. µε το ουσ. 
όψις (βλ.λ.)]. 



 

Π, π: πει ή πι, το δέκατο έκτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Το γράµµα αυτό τόσο στην Αρχαία όσο και στη Ν. Ελληνική αποδίδει το 
κλειστό άηχο χειλικό σύµφωνο [ρ]. Αρχικά, η δεξιά κεραία τού γράµµατος ήταν πολύ µικρή, πράγµα που οδήγησε στη µορφή τού κλειστού 
στο επάνω άκρο του πει (Ρ), µορφή που ξεκίνησε στο δυτικό ελληνικό αλφάβητο, για να επεκταθεί αργότερα στο (ελληνικής προελεύσεως) 
λατινικό αλφάβητο. Βαθµηδόν, η δεξιά κεραία τού γράµµατος, σύµφωνα µε την αρχή τής συµµετρίας που ίσχυσε στη µορφή των γραµµάτων, 
προεκτάθηκε προς τα κάτω και εξισώθηκε προς την αριστερή κεραία (Π). Στα συλλαβογραφικά αλφάβητα το ίδιο συλλαβόγραµµα, 
συµβατικά το Π, χρησιµοποιήθηκε για να δηλώσει και τα τρία είδη χειλικών συµφώνων (το συλλαβόγραµµα πα δήλωσε και τα βα - φα, το πε 
και τα βε - φε, το πο και τα βο - φο κ.ο.κ.). Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής ανάγουν τη µορφή και την ονοµασία τού γράµµατος πει στο 
βορειοσηµιτικό γράµµα pë, που σήµαινε «το στόµα». Από αυτό προήλθε ακροφωνικώς (p-ë) το γράµµα π, το οποίο αποδόθηκε στην 
Ελληνική ως πεϊ, επηρεάζοντας και τη µορφή των γραµµάτων ξεϊ, φεϊ, χεΤ και ψεΤ. Αργότερα στην Αρχαία Ελληνική µε τον ιωτακισµό, το 
πει κατέληξε σε πϊ (οµοίως και φι, χι, ψΐ και ξι), από όπου η σηµερινή ορθογραφία τού γράµµατος πι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Π, π πει κ. πι· το δέκατο έκτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. 
κ. λ. πει, αριθµός). Π ΜΑΘ. διεθνές σύµβολο τού πραγµατικού 
αριθµού (βλ. λ. πραγµατικός, σηµ. 3), που εκφράζει τη σχέση µεταξύ 
µιας περιφέρειας και τής διαµέτρου της· ο αριθµός αυτός είναι 
υπερβατικός (µία κατά προσέγγιση τιµή του είναι 3,14). [ΕΤΥΜ. Από 
το πρώτο γράµµα τής λ. περιφέρεια]. Π. συντοµ. για ιερέα, πατήρ: ο π. 
Ιωάννης. 
πα1 επιφών: επαναλαµβανόµενο πα πα πα δηλώνει: 1. άρνηση: α ~, 

δεν πρόκειται να πάω! 2. έκπληξη, κυρ. δυσάρεστη: ~, τι ανυπόµονος 
άνθρωπος! 

[ΕΤΥΜ. Ονοµατοποιηµένη λ.]. πα2 (το) {άκλ.} φθόγγος τής 
βυζαντινής µουσικής κλίµακας, που αντιστοιχεί στο ρε τής 
ευρωπαϊκής. 
[ΕΤΥΜ. Οι νότες τής βυζαντινής µουσικής ονοµάστηκαν µε βάση τα 
πρώτα επτά γράµµατα τού αλφαβήτου, στα οποία προστέθηκαν κατά 
περίπτωση σύµφωνα ή φωνήεντα για τη διευκόλυνση τής ανάγνωσης: 
π Α, Βου, Γα, ∆ε, κΕ, Ζω, vH\. Πα' ρ. → πηγαίνω 
Π.Α. 1. (η) Πολεµική Αεροπορία 2. (το) Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
παγαίνω ρ. → πηγαίνω 
παγάκι (το) {χωρ. γεν.} κυβοειδές µικρό κοµµάτι πάγου, που σχηµατί-
ζεται µέσα σε ειδικές παγοθήκες και χρησιµοποιείται συνήθ. για να 
διατηρηθεί κάτι παγωµένο ή να αραιωθεί µε κρύο νερό (συνήθ. στον 
πληθ.(: πίνω το ουίσκι µου σκέτο, χωρίς παγάκια || φτειάχνω παγάκια 
στην κατάψυξη. παγόνια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η καταδίωξη, η 
ανίχνευση και η σύλληψη (ζώου ή ανθρώπου)- κυρ. στη ΦΡ. βγαίνω 
παγανιά αρχίζω να ψάχνω, να καταδιώκω (κάποιον): «ο Χάρος βγήκε 
παγανιά, µες στη δική µου γειτονιά» (λαϊκ. τραγ.). Επίσης παγάνα 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µεσν. παγανέα | παγάνα < παγανεύω (υποχωρητ.) < 
λατ. paganus «χωρικός, κάτοικος αγροτικής περιοχής» (< pagus «κώµη, 
χωριό»). ∆εν ευσταθεί η σύνδεση µε το σλαβ. pogonja]. παγανισµός (ο) 
η ειδωλολατρία, ο πολυθεϊσµός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
paganisme < pagan < λατ. paganus (> µτγν. παγανός) «ειδωλολάτρης» 
(αρχική σηµ. «χωρικός»), επειδή στα χωριά διατηρήθηκαν 
περισσότερο τα ειδωλολατρικά έθιµα, < λατ. pagus «χωριό»]. 
παγανιστής (ο), παγανίστρια (η) {παγανιστριών} ο ειδωλολάτρης ή 
πολυθεϊστής. — παγανιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
paganiste. Βλ. λ. παγανισµός}. παγανός (ο) (λαϊκ.) καλικάντζαρος, 
ξωτικό. Επίσης παγάνα (το). [ETYM. µτγν., αρχική σηµ. «χωρικός, 
κάτοικος αγροτικής περιοχής» (επειδή εκεί διατηρήθηκαν περισσότερο 
τα ειδωλολατρικά έθιµα), < λατ. paganus (για το οποίο βλ. λ. 
παγανισµός)]. Παγασιτικός (Κόλπος) (ο) κόλπος τής Α. Θεσσαλίας 
στον νοµό Μαγνησίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Παγασίτης (κόλπος) < Παγασαί, λιµάνι των Φερών, από 
το οποίο ξεκίνησε η Αργοναυτική Εκστρατεία]. Παγγαια (η) ΓΕΩΛ. η 
υποθετική πρωτοήπειρος που κάλυπτε τη µισή περίπου Γη και 
περιβαλλόταν από έναν παγκόσµιο ωκεανό και από την οποία, 
σύµφωνα µε τη θεωρία τής µετατόπισης των ηπείρων, προήλθαν οι 
σηµερινές ήπειροι. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., πβ. αγγλ. Pangaea < παγ- (< παν-) + γαία (βλ. λ. γη)]. 
Παγγαίο (το) όρος τής Α. Μακεδονίας στον νοµό Καβάλας. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Παγγαϊον (όρος) < *Πάγ-γαιον (µε καταβιβασµό τόνου κατά τις 
πλάγιες πτώσεις) < παγ- (< παν) + -γαιον < γαία | γή]. παγ γένεση (η) 
{-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. θεωρία η οποία διατυπώθηκε το 
1868 από τον Κ. ∆αρβίνο, σύµφωνα µε την οποία κάθε κύτταρο τού 
οργανισµού αντιπροσωπεύεται από ένα µικρό εκβλά-στηµα, το 
γεµµύλιο (παγγόνο κατά τον ντε Βρις), το οποίο συσσω- 

ρεύεται µαζί µε όλα τα όµοια του στα ωάρια και στα σπερµατοζωά-
ρια και µεταβιβάζει τους ιδιαίτερους χαρακτήρες τού προγόνου στον 
µεταγενέστερο οργανισµό. Επίσης παγγενεοία [ΕΤΥΜ. < παγ- (< παν-
) + γένεση, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pangenesis]. 

παγγερµανΐσµός (ο) [1879] πολιτική ιδεολογία και εθνικιστική κί-
νηση, που επεδίωκε τη συνένωση όλων των λαών γερµανικής κατα-
γωγής και την υπαγωγή τους σε ενιαία πολιτική εξουσία (πβ. παν-
σλαβισµός)· αναπτύχθηκε κατά τον 19ο αι. και επηρέασε σε µεγάλο 
βαθµό τον εθνικοσοσιαλισµό (βλ.λ.) τού Α. Χίτλερ. — παγγερµανι-
στής (ο) [1898], παγγερµανίστρια (η), παγγερµανιστικός, -ή, -ό [1890]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pangermanisme]. 

παγγνωσία (η) [1890] {χωρ. πληθ.) ΘΕΟΛ. η ιδιότητα τού Θεού να γνω-
ρίζει τα πάντα ΣΥΝ. παντογνωσία. [ΕΤΥΜ. < παγ- (< παν-) + -
γνωσία < γνώση]. 

παγγόνο (το) ΒΙΟΛ. µικρό εκβλάστηµα που αντιστοιχεί σε κάθε κύτ-
ταρο τού οργανισµού κατά τη θεωρία τής παγγένεσης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < παγ- (< παν-) + -γόνο < γόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pançene]. 

πογεα (η) {παγεών} κουπί που έχει σχήµα φτυαριού και βυθίζεται 
κάθετα στο νερό· χρησιµοποιείται στις πιρόγες και στα κανό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pagaie < µαλαϊκ. pengajoeh]. 

παγερός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι ψυχρός σαν πάγος, πάρα πολύ 
κρύος: ~ άνεµος | νύχτα || (µτφ.) η ~ ησυχία τού νεκροταφείου | τού 
ερηµόσπιτου ΣΥΝ. παγωµένος ANT. καυτός 2. (µτφ.) αυτός που δεν εκ-
δηλώνει θέρµη και εγκαρδιότητα, που χαρακτηρίζεται από ψυχρότη-
τα και αυστηρότητα, σχεδόν εχθρικός: ~ υποδοχή | συµπεριφορά | 
τρόπος ΣΥΝ. ψυχρός ANT. ζεστός, θερµός, εγκάρδιος, ένθερµος 3. αυ-
τός που δεν εκδηλώνεται µε προθυµία, που γίνεται ή εκδηλώνεται για 
τους τύπους: ~ χειροκρότηµα | ενδιαφέρον ΣΥΝ. τυπικός ΑΝΤ. πρόθυ-
µος, θερµός. — παγερ-ά | -ώς επίρρ., παγερότητα (η) [1883]. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < πάγος (βλ.λ.) + -ερός, πβ. κ. φοβ-ερός]. 

πογέτες (οι) {δύσχρ. παγετών} αστραφτερά µικρά και λεπτά φύλλα 
πλαστικού, µετάλλου, γυαλιού κ.λπ., που ράβονται πάνω σε κοστού-
µια καλλιτεχνών ή σε βραδινά φορέµατα. 
[ΕΤΥΜ.< γαλλ. pailletés, πληθ. τού paillette, υποκορ. τού paille «άχυρο, 
καλαµάκι» < λατ. palea]. 

παγετός (ο) ΜΕΤΕΩΡ. 1. το καιρικό φαινόµενο, κατά το οποίο επικρα-
τούν στην ατµόσφαιρα θερµοκρασίες χαµηλότερες από το σηµείο πή-
ξεως τού νερού (0CC), οπότε κάθε υγρό τού φυσικού περιβάλλοντος 
µετατρέπεται σε πάγο και συχνά στερεοποιούνται οι χυµοί των φυ-
τών, µε συνέπεια µεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες ΑΝΤ. καύ-
σωνας, κάψα, λάβρα 2. η απευθείας κρυστάλλωση τής ατµοσφαιρι-
κής υγρασίας (χωρίς δηλ. να µεταβληθεί προηγουµένως σε βροχή) 
και η απόθεση της στο έδαφος ΣΥΝ. πάχνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. παγ- (τού ρ. πήγ-νυ-µι, βλ. λ. πάγος) + παραγ. επίθηµα 
-ετός, πβ. όχ-ετός, σκελ-ετός]. 

παγετώδης, -ης, -ες [αρχ.] {παγετώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. 
(α) αυτός που είναι ψυχρός σαν πάγος, που έχει ή προκαλεί χαµηλή 
θερµοκρασία: ~ αέρας (β) ΓΕΩΛ. παγετώδης εποχή καθεµιά από τις 
γεωλογικές περιόδους κατά τις οποίες τεράστιοι παγετώνες κάλυ-
πταν µεγάλες εκτάσεις 2. ΙΑΤΡ. παγετώδης κατάσταση η παθολογική 
κατάσταση που παρατηρείται σε βαριές µορφές λοιµωδών νοσηµά-
των και χαρακτηρίζεται από ψύξη των άκρων, αίσθηµα έντονου ψύ-
χους και τάση προς κατάρρευση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Παγετώνας (ο) [1879] ΓΕΩΛ. 1. µεγάλη µάζα πάγου, η οποία σχηµατί-
ζεται από τη συνεχή ανακρυστάλλωση τού χιονιού στις περιοχές 
όπου οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την τήξη του κατά τη 
διάρκεια τού καλοκαιριού (δηλ. στους πόλους και στις πολύ υψηλές 
ορεινές περιοχές) και η οποία επεκτείνεται ή κινείται αργά προς τα 
κάτω 2. περίοδοι των παγετώνων χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες 

Π 
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µεγάλες εκτάσεις τής Γης (και όχι µόνο οι πολικές περιοχές), καλύπτονταν από 
πάγο. — παγετωνικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < παγετός + -ών, -ώνος, απόδ. τού γαλλ. 
glacier]. 

παγιασόν (το) {άκλ.} ψάθινο καπέλο µε µικρό γύρο, ψαθάκι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
paillasson < paillasse «σάκκος» < paille «άχυρο, καλαµάκι» < λατ. palea]. 

παγίδα (η) 1. κάθε όργανο ή κατασκευή (π.χ. δόκανο, λάκκος, ξόβερ-γες), που 
χρησιµεύει στη σύλληψη θηράµατος ή στην εξόντωση ζώου: ο λαγός πιάστηκε 
στην ~ || στήνω ~· (µτφ.) 2. κάθε φυσικό εµπόδιο ή κατασκευή που µπορεί να 
προκαλέσει ατύχηµα, να βλάψει: οι ανοιχτές λακκούβες στους δρόµους 
αποτελούν ~ για τους πεζούς και για τα διερχόµενα οχήµατα 3. (α) το τέχνασµα 
που αποσκοπεί στο να ξεγελάσει ή να παρασύρει (κάποιον): έπεσε ο ίδιος στην 
~ που έστησε για τους άλλους || κάθε ερώτηση τού ανακριτή έκρυβε και µία ~ || 
αποφεύγω την ~ ΣΥΝ. ενέδρα, δόλος, απάτη, τέχνασµα (β) οτιδήποτε µπορεί 
να παροδηγήσει: τέτοιου είδους ειδήσεις αποτελούν ~ παραπληροφόρησης για 
το κοινό 4. (ειδικότ. σε εξετάσεις) το ζήτηµα που είναι έτσι διατυπωµένο, 
ώστε να µπορεί να παραπλανήσει τον εξεταζόµενο· παραπειστική ερώτηση | 
θέµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παγίς, -ίδος < πάγη «παγίδα, θηρευτικό δίχτυ» < θ. παγ-τού ρ. 
πήγ-νυ-µι, πβ. παθ. αόρ. β' έ-πάγ-ην (βλ. λ. πήζω)]. 

παγιδεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {παγίδευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. 
συλλαµβάνω χρησιµοποιώντας παγίδα: οι κυνηγοί άνοιξαν λάκκο, για να 
παγιδεύσουν το αγρίµι (µτφ.) 2. ακινητοποιώ, αποκλείω (κάποιον/κάτι) 
στερώντας κάθε δυνατότητα διαφυγής: τα υποστηρίγµατα τής στοάς 
κατέρρευσαν και παγίδευσαν τον άτυχο µεταλλωρύχο || η χιονοθύελλα παγίδευσε 
χιλιάδες τροχοφόρα στην εθνική οδό || τουλάχιστον άλλα είκοσι άτοµα 
βρίσκονται παγιδευµένα κάτω από τα ερείπια ΑΝΤ. ελευθερώνω 3. (α) φέρνω 
σε δυσχερή θέση χρησιµοποιώντας τέχνασµα: ο ανακριτής παγίδευσε τον 
ύποπτο µε τις ερωτήσεις του, αναγκάζοντας τον να πέσει σε αντιφάσεις (β) (για 
το τηλέφωνο κάποιου) τοποθετώ στο τηλέφωνο (κάποιου) µηχανισµό πα-
ρακολούθησης των συνδιαλέξεων (γ) (για το αυτοκίνητο κάποιου) τοποθετώ 
εκρηκτικό µηχανισµό στο αυτοκίνητο κάποιου 4. (ειδικότ. το µεσοπαθ. 
παγιδεύοµαι) καταλήγω σε δυσάρεστη ή επιβλαβή κατάσταση από την οποία 
αδυνατώ να ξεφύγω: «ολοένα και περισσότεροι νέοι παγιδεύονται στον 
ερεβώδη κόσµο των ναρκωτικών» (εφηµ.). — παγίδευση (η), παγιδευτικός, -ή, 
-ό [µεσν.]. 

παγιοποιώ ρ. µετβ. {παγιοποιείς... | παγιοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
καθιστώ (κάτι) µόνιµο, σταθερό, παγιώνω (µια κατάσταση). — παγιοποίηση 
(η) [1890]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. consolider]. 

πάγιος, -α, -ο 1. αυτός που δεν υπόκειται σε µεταβολές, που δεν αλλάζει 
εύκολα φύση, θέση, κατάσταση κλπ., που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα 
και µονιµότητα: ~ αποδοχές | δαπάνη | θέση | αρχή | κατάσταση | αίτηµα | 
τακτική || τα ~ περιουσιακά στοιχεία µιας εταιρείας ΣΥΝ. σταθερός, µόνιµος, 
αµετακίνητος, αµετάβλητος ANT. µεταβαλλόµενος 2. πάγιο (το) {παγί-ου | -
ων} το ποσό που προστίθεται σταθερά σε λογαριασµό (π.χ. τής ∆.Ε.Η., τής 
Ε.Υ∆Α.Π. ή τού Ο.Τ.Ε. ή κινητής τηλεφωνίας) ανεξαρτήτως τής 
καταναλώσεως ή των τηλεφωνικών µονάδων που χρεώνονται στον 
συνδροµητή. — πάγια | παγίως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. παγ- τού ρ. πήγ-νυ-µι, πβ. παθ. αόρ. β' έ-πάγ-ην, βλ. λ. 
πάγος, πήζω]. 

παγιώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {παγίω-σα, -θηκα, -µένος) καθιστώ (κάτι) πάγιο, 
µόνιµο: οι τιµές θα παγιωθούν στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι || παγιώνεται η 
αντίληψη αυτή στην κοινή γνώµη ΣΥΝ. παγιοποιώ, σταθεροποιώ, µονιµοποιώ 
ΑΝΤ. µεταβάλλω, αλλάζω. — παγίωση (η) [µτγν.]. 

παγκάκι (το) {χωρ. γεν.} το συνήθ. ξύλινο σταθερό κάθισµα για τρία ή 
περισσότερα άτοµα σε ανοικτούς, δηµόσιους χώρους (κατά µήκος των 
πεζοδροµίων, σε στάσεις, πάρκα, πλατείες κλπ.). [ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. 
πάγκος (βλ.λ.)]. 

πάγκακιστος, -η, -ο 1. εντελώς κακός, γεµάτος κακία ΣΥΝ. σατανικός, 
πανούργος 2. παγκάκιστος (ο) ο ∆ιάβολος, ως έκφραση τού απόλυτου κακού. 
[ΕΓΥΜ µεσν. < παγ- (< παν-) + κάκιστος]. 

πάγκακος, -η, -ο πάρα πολύ κακός, γεµάτος κακία. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< παγ- (< παν-) + κακός]. 

πάγκαλος, -η, -ο (σπάν.-λόγ.) αυτός που έχει κάθε οµορφιά, πάρα πολύ 
όµορφος ΣΥΝ πανέµορφος, ωραιότατος. —παγκόλως επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < παγ- (< παν-) + καλός]. 

παγκάρι (το) {παγκαρ-ιού | -ιών} εκκλησιαστικό έπιπλο που στήνεται (συνήθ. 
δεξιά από τη δυτική είσοδο τού ναού) για την πώληση κεριών στους πιστούς. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παγκάριον, υποκ. τού ουσ. πάγκος (βλ.λ.)]. 

πάγκοινος, -η, -ο αυτός που είναι κοινός σε όλους, που είναι κτήµα όλων (κατ' 
επέκτ.) αυτός που αναφέρεται σε όλους: η πολιτικολογία είναι ~ 
χαρακτηριστικό των Ελλήνων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παγ- (< παν-) + κοινός]. 

παγκοίνως επίρρ. [µτγν.] κυρ. στη ΦΡ. είναι παγκοίνως γνωστό ότι... είναι 
γνωστό σε όλους ότι... 

παγκορασίδες (οι) η κατώτερη ηλικιακή οµάδα κοριτσιών για αγώνες στίβου: 
χειµερινοί αγώνες εφήβων, νεανίδων [...], παγκορασίδων. [ΕΤΥΜ < παν- (βλ.λ.) 
+ κορασίδες, κατ" αναλογίαν προς το αντίστοιχο παµπαίδες]. 

πάγκος κ. (λαϊκ.) µπάγκος (ο) 1. (α) επιµήκης ξύλινη κατασκευή, 
αποτελούµενη από µακριά σανίδα και υποστηρίγµατα σε καθεµιά από τις δύο 
άκρες της, που χρησιµοποιείται ως πρόχειρο κάθισµα πολλών ατόµων: οι 
θεατές τής υπαίθριας παράστασης κάθονταν σε 

πάγκους || ο ~ των αναπληρωµατικών παικτών µιας οµάδας στο γήπεδο (β) 
(ειδικότ.) ο χώρος για τον προπονητή και τους αναπληρωµατικούς παίκτες 
µιας οµάδας: τα σφυρίγµατα τού διαιτητή προκάλεσαν ένταση στους ~ των δύο 
οµάδων || όλη την προηγούµενη σεζόν γυάλιζε τον ~ τής οµάδας του (ήταν 
αναπληρωµατικός) || µετά τον τραυµατισµό του κάθισε στον ~ για το υπόλοιπο 
τού αγώνα (βγήκε από το παιχνίδι) 2. ξύλινη κατασκευή σε µορφή 
µακρόστενου τραπεζιού, που χρησιµοποιείται σε εργαστήρια για την 
τοποθέτηση εργαλείων, συσκευών κ.ά. κατά τη διάρκεια εργασίας: ο ~ του 
ξυλουργού | τού τσαγκάρη 3. (α) (σε καταστήµατα) το επίµηκες έπιπλο ή κατα-
σκευή, πίσω από την οποία βρίσκεται ο πωλητής ή (προκειµένου για µπαρ) ο 
σερβιτόρος (β) η κατασκευή που χρησιµοποιούν οι µικροπωλητές για να 
τοποθετούν το εµπόρευµα τους: ~ τού εφηµεριδοπώλη | τού ανθοπώλη 4. η 
σανίδα πάνω στην οποία κάθονται οι κωπηλάτες· ΦΡ. κάθε κατεργάρης στον 
πάγκο του βλ. λ. κατεργάρης · 5. (λαϊκ.) µεγάλης εκτάσεως αµµώδης ή 
βραχώδης προεξοχή τού βυθού λίγο κάτω από την επιφάνεια τού νερού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < µεσν. (µ)πάγκος < ιταλ. banco (µε την επίδρ. τού 
συνωνύµου panca) < γερµ. Bank | διαλεκτ. Pank (ίδια σηµ.)]. 

παγκοσµιοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η δηµιουργία µιας 
παγκόσµιας οικονοµικής ζώνης, µιας παγκόσµιας αγοράς, όπου τα προϊόντα 
θα κινούνται ελεύθερα· η µετατροπή τής οικουµένης σε µια ενιαία 
οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική επικράτεια 2. (κατ' επέκτ.) η 
οικουµενική διεύρυνση κατάστασης, θεσµού, ιδέας κ.τ.ό.: η ~ τής εκπαίδευσης 
| τής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ΣΥΝ. διεθνοποίηση, 
οικουµενικότητα. [ΕΓΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. globalisation]. 

παγκοσµιοποιώ ρ. µετβ. {παγκοσµιοποιείς... | παγκοσµιοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} κάνω κάτι παγκόσµιο, να ισχύει | σε παγκόσµια κλίµακα, ιδ. 
στο πλαίσιο τής διαδικασίας παγκοσµιοποίησης τής αγοράς: (συνήθ. 
µεσοπαθ.) η πληροφόρηση έχει παγκοσµιο-ποιηθεί || το αµερικανικό πρότυπο 
αγοράς παγκοσµιοποιείται || (κυρ. η µτχ. παγκοσµιοποιηµένος, -η, -ο): ~ 
αγορά | κοινωνία | πλανήτης | κουλτούρα || «στους διεθνείς οργανισµούς 
παίζεται η τύχη τής πα-γκοσµιοποιηµένης πλέον οικονοµίας και η τύχη 
ολόκληρων λαών» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. globalise]. 

παγκόσµιος, -α, -ο 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρο τον κόσµο, µε κάθε 
έθνος, µε κάθε κράτος τής Γης: ~ ασφάλεια | ειρήνη | σύρραξη | ενδιαφέρον | 
ακτινοβολία | αποδοχή | πρόβληµα | αγορά | εξελίξεις | ύφεση ΣΥΝ. διεθνής, 
οικουµενικός (β) παγκόσµιος πόλεµος ο πόλεµος στον οποίο εµπλέκονται όλα 
ή σχεδόν όλα τα ισχυρά κράτη τού κόσµου- (ειδικότ.) καθένας από τους δύο 
µεγάλους πολέµους τού 20ού αι.: πρώτος ~ (1914-18) || δεύτερος ~ (1939-45) 
(γ) ΑΘΛ. παγκόσµιο ρεκόρ επίδοση αθλητή η οποία ξεπερνά κάθε 
προηγούµενη καταγεγραµµένη επίδοση στον κόσµο: κάνω ~ || σπάω το ~ (δ) 
παγκόσµιο χωριό ο κόσµος, όπως εξελίχθηκε στο τέλος τού 20ού αι. χάρη 
στην τεχνολογία, κυρ. στις τηλεπικοινωνίες και στη µεταφορά πληροφοριών 
µέσω δικτύων έτσι, ώστε να δίνει την εντύπωση ενός «χωριού», όπου οι 
αποστάσεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, γνώση, εικόνες, 
αλλά και προϊόντα και παροχή υπηρεσιών, θα έχουν εκµηδενιστεί 2. ΦΥΣ. 
παγκόσµια έλξη η ιδιότητα των ουράνιων σωµάτων (πλανητών) να 
αναπτύσσουν αµοιβαία έλξη µεταξύ τους 3. ΠΛΗΡΟΦ. Παγκόσµιος Ιστός 
(συντοµ. www) το σύνολο των (ηλεκτρονικών) ιστοσελίδων που είναι 
τοποθετηµένες στο ∆ιαδίκτυο και προσπελάζονται µέσω των φυλλοµετρητών. 
— παγκόσµια | παγκοσµίως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οικουµενικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < παγ- (< παν- ) + -κόσµιος < κόσµος, o όρος παγκόσµιο χωριό 
(αγγλ. world village) πλάστηκε από τον Αµερικανό επικοινω-νιολόγο 
Marshall McLuhan (1960). o όρ. παγκόσµιος ιστός αποδίδει τον αγγλ. 
Worldwide Web]. 

παγκοσµιότητα (η) [1869] (χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού παγκοσµίου, το να είναι 
κάτι παγκόσµιο: η ~ τής χριστιανικής διδασκαλίας ΣΥΝ. οικουµενικότητα. 

παγκρατιστής (ο) [αρχ.] αθλητής τού παγκρατίου (βλ.λ.). 
παγκράτιο (το) {παγκρατίου} µικτό αρχαιοελληνικό αγώνισµα, που συνδύαζε 

πάλη και πυγµαχία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παγκράτιον < παγκρατής «πανίσχυρος, κυρίαρχος» < παγ- (< 
παν-) + -κρατής< κρατώ]. 

πάγκρεας (το) {παγκρέατος | χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. µεγάλος, σύνθετος αδένας που 
βρίσκεται πίσω από το στοµάχι και εκκρίνει ένζυµα στο έντερο και ινσουλίνη 
στο αίµα. — παγκρεατικός, -ή, -ό [1843]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παγ- (< παν-) + 
κρέας]. 

παγκρεατίνη (η) [1886] {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. προϊόν που λαµβάνεται από το 
νωπό πάγκρεας ζώων (κυρ. χοίρου) και χορηγείται για φαρµακευτική χρήση 
σε περιπτώσεις λοιµώξεων και παθήσεων λόγω των υδρολυτικών ενζύµων 
που περιέχει. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pancreatine]. 

παγκρεατίτιδα (η) [1861] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. χρονία ή οξεία φλεγµονή τού 
παγκρέατος. [ΕΤΎΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pancreatite]. 

παγκρήτιος, -α (λόγ. -ος), -ο [1896] αυτός που αναφέρεται σε όλη την Κρήτη ή 
σε όλους τους Κρήτες. [ΕΤΥΜ. < παγ- (βλ. λ. παν-) + -κρήτιος < Κρήτη]. 

παγκύπριος, -α, -ο [1886] αυτός που σχετίζεται µε όλη την Κύπρο ή όλους τους 
Κυπρίους: Παγκύπριο Γυµνάσιο. [ΕΤΥΜ. < παγ- (< παν-) + κύπριος]. 

παγκυτοπενία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική ελάττωση των ερυθρών και 
λευκών αιµοσφαιρίων και των αιµοπεταλίων τού αίµατος. Επίσης 
παγκυτταροπενία. 



παγόβουνο 1297 παγωνιέρα 
 

[ΕΤΥΜ. < παγ- (< παν-) + κυτο- (< κύτος- για τη σύγχυση µεταξύ των λ. 
κύτταρο και κύτος βλ. λ. κύτταρο-, α' συνθ.) + πενία, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. pancytopenia]. 

παγόβουνο (το) [1897] 1. τεράστια, πλωτή µάζα πάγου, η οποία έχει αποκοπεί 
από το άκρο παγετώνα και επιπλέει στις ανοικτές θάλασσες, κυρ. τής 
Ανταρκτικής και τής Γροιλανδίας: ο Τιτανικός βυθίστηκε ύστερα από τη 
σύγκρουση του µε ~· ΦΡ. η κορυφή του παγόβουνου (i) το τµήµα τού 
παγόβουνου που εξέχει από την επιφάνεια τής θάλασσας και αντιστοιχεί στο 
ένα δέκατο τού συνολικού του ύψους (ii) (µτφ.) κάθε στοιχείο µιας σοβαρής 
υπόθεσης, το οποίο έρχεται στην επιφάνεια, σε σχέση µε τα υπόλοιπα, που 
είναι σοβαρότερα και τα οποία δεν είναι φανερά ή γνωστά: οι µέχρι τώρα 
αποκαλύψεις για το σκάνδαλο δεν είναι παρά µόνο ~ 2. (µτφ.) ο ψυχρός 
άνθρωπος, που δεν εκδηλώνει τα συναισθήµατα του ΣΥΝ. παγοκολονα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. iceberg (πβ. φρ. the tip of the iceberg «η 
κορυφή τού παγόβουνου»)]. 

παγόδα (η) [1866] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ναός ή ιερό κτήριο τής Απω Ανατολής, 
συνήθ. πυργοειδούς κατασκευής µε πολλούς ορόφους, των οποίων οι στέγες 
έχουν προεξοχές µε χαρακτηριστικά γυρίσµατα προς τα πάνω 2. (συνεκδ.) 
µικρό µεταλλικό ή πορσελάνινο ειδώλιο, που λατρεύεται στους βουδιστικούς 
ναούς · 3. χρυσό ινδικό νόµισµα · 4. ξύλινο γυναικείο πέδιλο 5. µανίκι 
γυναικείας ρόµπας, που φαρδαίνει από το ύψος τού αγκώνα και κάτω. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. pagoda < χίντι pagoda < πρακριτ. bhagodî < σανσκρ. 
bhagavatï «ιερός, ευλογηµένος, άγιος»]. 

παγοδροµία (η) [1871] {παγοδροµιών} 1.η κίνηση, η ολίσθηση πάνω σε πάγο 
µε παγοπέδιλα ΣΥΝ. πατινάζ 2. αγώνας µε παγοπέδιλα: νίκησε στις ~ ΣΥΝ. 
πατινάζ. — παγοδροµικός. -ή, -ό [1892]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Eislaufen]. 

παγοδρόµιο (το) [1887] {παγοδροµί-ου | -ων} 1. αθλητική εγκατάσταση µε 
ειδικά διαµορφωµένη και συντηρούµενη πίστα, που έχει λεία παγωµένη 
επιφάνεια για παγοδροµίες 2. φυσικός χώρος κατάλληλος για παγοδροµίες 
(στις βόρειες χώρες, η παγωµένη, λεία επιφάνεια αβαθούς λίµνης). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Eisbahn]. 

παγοδρόµος (ο/η) [1887] αθλητής που µετέχει σε παγοδροµίες ΣΥΝ. πατινέρ. 
—παγοδροµώ ρ. [1864] {-είς...}. 

παγοθήκη (η) [1862] {παγοθηκών} θήκη µέσα στην οποία βάζει κανείς νερό, 
για να γίνει πάγος (κυρ. για να σχηµατιστούν παγάκια). 

παγοθραύστης (ο) {παγοθραυστών} 1. όργανο που τοποθετείται στην πλώρη 
παγοθραυστικού για τη θραύση των πάγων και τη διάνοιξη οδών ναυσιπλοΐας 
στις παγωµένες θάλασσες 2. (συνεκδ.) το παγοθραυστικό. 

παγοθραυστικός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που χρησιµοποιείται για τη θραύση των 
πάγων, που σπάει τους πάγους: ~ εξοπλισµός/ µηχανή 2. παγοθραυστικό (το) 
πλοίο κατασκευασµένο ειδικά για τον θρυµµατισµό των πάγων στις βόρειες 
θάλασσες και τη διάνοιξη και συντήρηση περασµάτων για τη ναυσιπλοΐα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ice-breaker]. 

παγοκολονα (η) {παγοκολονών} 1. τεµάχιο πάγου ορθογώνιου πα-
ραλληλεπίπεδου σχήµατος (κυρ. για τη συντήρηση τροφίµων κατ' οίκον πριν 
από τη διάδοση των ηλεκτρικών ψυγείων) 2. (µτφ.) πρόσωπο που 
συµπεριφέρεται ψυχρά, χωρίς να εκδηλώνει συναισθήµατα ΣΥΝ. παγόβουνο. 

παγοκόφτης κ. (λόγ.) παγοκόπτης (ο) {παγοκοφτών} εργαλείο ή µηχάνηµα για 
τον τεµαχισµό τού πάγου σε µικρά κοµµάτια. 

παγοκρύσταλλος (ο) {παγοκρυστάλλ-ου | -ων, -ους} 1. κρύσταλλος που έχει 
σχηµατιστεί κατά την πήξη τού νερού 2. κάθε κρυσταλλική µικροσκοπικών 
διαστάσεων µορφή πάγου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ice crystal]. 

παγοκύστη (η) {-ης κ. -ύστεως | -ύστεις, -ύστεων} 1. ο ελαστικός σάκος που 
γεµίζει µε πάγο και χρησιµοποιείται σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, 
λ.χ. κεφαλαλγίες, περιπτώσεις διάσεισης κ.λπ., για να ελαττώσει την αίσθηση 
τού πόνου, τής ζάλης κ.λπ. 2. η παγοθήκη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. ice bag]. 

παγοκυψέλη (η) (παγοκυψελών} καθεµία από τις κυψέλες στις οποίες είναι 
χωρισµένη µια µικρή σακούλα µιας χρήσεως, οι οποίες επικοινωνούν µεταξύ 
τους, γεµίζουν µε νερό από στενό στόµιο, το οποίο δένεται κόµπο σφιχτά, και 
στη συνέχεια καταψύχονται, ώστε να σχηµατιστούν παγάκια. 

παγόνι (το) → παγώνι 
παγοπέδιλο (το) [1871] {παγοπεδίλ-ου | -ων} υπόδηµα ειδικού τύπου, 

εφοδιασµένο µε µεταλλική λεπίδα, µε την οποία γλιστρά στον πάγο, 
κατάλληλο για παγοδροµίες. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. patin à glace]. 

παγόπληκτος, -η, -ο [1897] αυτός που έχει δεχτεί την καταστροφική επίδραση 
τού παγετού, (γενικότ.) τής επικράτησης χαµηλών θερµοκρασιών: -
καλλιέργειες. 

παγοπληξία (η) {χωρ. πληθ.} η εκδήλωση νοσηρών οργανικών συµπτωµάτων 
λόγω τού ψύχους ή τής εκτεταµένης έκθεσης στον πάγο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
πάγος + -πληξία < πλήττω]. 

παγόπλοιο (το) {παγοπλοί-ου | -ων} έλκηθρο µε πανιά, που κινείται µε τη 
δύναµη τού ανέµου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. iceboat]. 

παγοποιία (η) [1898] {παγοποιιων} 1. η βιοµηχανική παραγωγή τεχνητού 
πάγου 2. η βιοµηχανία παραγωγής πάγου µε τεχνικά µέσα. — παγοποιείο (το) 
[1833], παγοποιός (ο) [1880], παγοποιητικός, -ή, -ό. παγοποιώ ρ. {-είς...}. 

παγοπωλείo (το) [1896] (παλαιότ.) το κατάστηµα πώλησης πάγου. 

παγοπώλης (ο) {παγοπωλών} (παλαιότ.) ο έµπορος ή πωλητής πάγου 
(συνήθ. για τα ψυγεία που λειτουργούσαν µε παγοκολόνες). πάγος (ο) 1. η 
στερεά µορφή τού νερού ύστερα από την ψύξη του (σε θερµοκρασίες κάτω των 
0° Κελσίου): το ψυγείο χρειάζεται απόψυξη, γιατί µαζεύει ~ || ξηρός ~ (ψυκτικό 
µέσο) || τράπεζα πάγου (τεράστια, επιπλέουσα µάζα πάγου προσκολληµένη στην 
ξηρά, προέκταση παγετώνα) 2. η παγωµένη επιφάνεια υδάτινου όγκου: ο 
πατινέρ γλιστρούσε µε χάρη στον ~ || χορός στον ~ (αγώνισµα καλλιτεχνικού πα-
τινάζ) 3. µάζα πάγου: βάζω το κρέας στον ~, για να διατηρηθεί || ουίσκι µε ~· ΦΡ. 
(µτφ.) (α) σπάω τον πάγο ξεπερνώ την αρχική αµηχανία ή τυπικότητα, 
δηµιουργώ ατµόσφαιρα άνεσης και οικειότητας: στην αρχή είπε δυο-τρία αστεία, 
για να σπάσει τον πάγο (β) βάζω (κάποιον) στον πάγο αφήνω σκόπιµα σε 
αχρηστία, στερώ από (κάποιον) τη δυνατότητα δράσεως: το νέο καθεστώς έβαλε 
τους αντιπάλους του στον πάγο (γ) (αργκό) βάζω (σε κάποιον) πάγο επιπλήττω: 
ο προϊστάµενος του βαλε πάγο, γιατί έρχεται συνεχώς στη δουλειά 
καθυστερηµένος 4. (µτφ.) οτιδήποτε γίνεται αισθητό ως εξαιρετικά κρύο ή 
προκαλεί ψύξη: η θάλασσα είναι ~, µη διανοηθείς να βουτήξεις! ΣΥΝ. (για νερό) 
µπούζι 5. ο παγετός, η επικράτηση χαµηλών θερµοκρασιών, το έντονο ψύχος: ο 
~ κατέστρεψε τη σοδειά ΣΥΝ. παγωνιά 6. (µτφ. για πρόσ.) ο ψυχρός άνθρωπος, 
ο τυπικά ή ελάχιστα εγκάρδιος, φιλικός: ~ σκέτος αυτή η γυναίκα, ούτε ίχνος 
αυθορµητισµού δεν έχει! ΣΥΝ. παγόβουνο, παγοκολονα · 7. Αρειος Πάνος βλ.λ. 
— (υποκ.) παγάκι (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «καθετί στερεωµένο, σκληρό, βράχος» (πβ. κ. "Αρειος Πάγος), συνεσταλµ. 
βαθµ. τού θ. παγ- (ρ. πήγ-νυ-µι) < I.E. *pâg- | *pâk- «σταθεροποιώ, στερεώνω», 
πβ. λατ. pan-g-o «πήζω, στερεώνω», pag-ina «σελίδα» (> ισπ. pàgina), pactum 
«συνθήκη» (δηλ. «εδραιωµένη συµφωνία»), pax «ειρήνη» (> γαλλ. paix, ισπ. 
paz), αρχ. γερµ. fâhan «παγιδεύω, συλλαµβάνω» (< *fa-n-h-an), γερµ. fangen 
κ.ά. Οµόρρ. παγ-ίς (-ίδα), παγ-ερός, παγ-ετός, πάσσαλος (< *πάκ-)άλος), πηκ-
τός, πάχνη (< *pâk-snâ), ä-παξ (βλ.λ.), πάγ-ιος κ.ά. Μετάφρ. δάνειο αποτελεί η 
φρ. σπάω τον πάγο (< γαλλ. briser la glace)]. 
παγούρι (το) (παγουρ-ιού | -ιών) φορητό δοχείο νερού, κυρ. για εκδροµείς, 

στρατιώτες, πεζοπόρους κ.λπ. ΣΥΝ. φλασκί. — (υποκ.) πα-γουράκι (το), 
(µεγεθ.) παγούρα (η). 
[ΕΤΥΜ; < µεσν. παγούριον, υποκ. τού αρχ. πάγουρος «κάβουρας» (< πάγος + 
ουρά, δηλ. «αυτός που έχει σκληρή ουρά»), πιθ. από το αρχικό σχήµα τού 
δοχείου]. 

πάγουρος (ο) 1. (λαϊκ.) ο κάβουρας 2. ΖΩΟΛ. είδος δεκάποδων καρκινοειδών 
τής θάλασσας, που εγκαθίστανται και ζουν µέσα σε άδεια όστρακα µαλακίων. 
Επίσης πάγουρας. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. παγούρι]. 

παγχρονία (η) (χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η συνδυαστική εξέταση των γλωσσικών 
φαινοµένων τόσο σε διαχρονική όσο και σε συγχρονική διάσταση. — 
παγχρονικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχρονικός. [ΕΤΥΜ_. < παγ- (< παν-) + -
χρονία < χρόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. panchronie]. 

πάγω κ. πάω ρ. —> πηγαίνω 
πάγωµα (το) [µεσν.] {παγώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η στερεοποίηση υγρού ή 

ρευστού σε θερµοκρασίες κάτω των 0°C: το ~ τού νερού ΑΝΤ. ξεπάγωµα 2. η 
µείωση τής θερµοκρασίας ενός σώµατος πέρα από τα φυσιολογικά επίπεδα, η 
ψύξη του: το ~ τού κρέατος στο ψυγείο για τη συντήρηση του || το ~ των άκρων 
µπορεί να έχει παθολογικά αίτια ANT. ζέσταµα, θέρµανση 3. (για κινούµενη 
εικόνα) η ακινητοποίηση: το καινούργιο βίντεο έχει τέλειο ~ τής εικόνας ΣΥΝ. 
παύση-(µτφ.) 4. η πρόκληση ψυχρότητας ή εντονότατης αµηχανίας µεταξύ 
ανθρώπων: το - τής κοινής γνώµης από τις αποκαλύψεις 5. (µτφ.) η προσωρινή 
διακοπή, η αναστολή διαδικασίας, προδιαγεγραµµένης εξέλιξης: το ~ των 
διαπραγµατεύσεων | των προσλήψεων | τής έρευνας || οι δύο χώρες 
συµφώνησαν το ~ των εξοπλισµών ΑΝΤ. επιτάχυνση 6. η σταθεροποίηση, η 
καθήλωση σε συγκεκριµένα επίπεδα χωρίς µεταβολές: ~ των ηµεροµισθίων | 
των πιστώσεων | των δανείων | των τιµών | των ενοικίων | των δαπανών ANT. 
αύξηση 7. η δέσµευση (τραπεζικών καταθέσεων). 

π~γωµάρα (η) [χωρ. πληθ.} η αίσθηση έντονης αµηχανίας που προκαλείται από 
ένα απροσδόκητα δυσάρεστο γεγονός: τα πρώτα εκλογικά αποτελέσµατα 
προκάλεσαν - στους οπαδούς τού κόµµατος. [ΕΤΥΜ < πάγωµα + παραγ. 
επίθηµα -άρα, πβ. κ. τροµ-άρα]. 

παγωµένος, -η, -ο → παγώνω 
Παγώνα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ, 

< παγώνι]. 
παγώνι (το) {παγων-ιού | -ιών} ορνιθόµορφο πτηνό, το αρσενικό τού οποίου 

φηµίζεται για τη µεγάλη, φανταχτερή ουρά του, που τα φτερά της έχουν 
πλούσιο ιριδίζοντα χρωµατισµό, κυκλικά µοτίβα (µάτια) και ανοίγουν σαν 
βεντάλια προς εντυπωσιασµό τού θηλυκού ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) ταώς· ΦΡ. 
φουσκώνω σαν (το) παγώνι περπατώ ή στήνοµαι µε έπαρση: µια καλή 
κουβέντα να του πεις κι αµέσως φουσκώνει σαν το παγώνι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < παώνιον (µε ανάπτυξη ενδοφωνηεντικού -γ- χάριν ευ-φωνίας), 
υποκ. τού µτγν. πάων < λατ. pavo, βλ. κ. ταώς]. 

παγωνιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο κρύος καιρός: το βράδυ έχει ~, ντύσου χοντρά! 
|| η ~ κατέστρεψε τις καλλιέργειες ΣΥΝ. κρύο, ψύχος. 

παγωνιέρα (η) (δύσχρ. παγωνιερών} 1. µικρών διαστάσεων ψυγείο πάγου, 
είδος µονωµένου κιβωτίου µε ειδικό τµήµα για την τοποθέτηση πάγου, που 
χρησιµοποιείται για τη συντήρηση ή την ψύξη ποτών και τροφίµων 2. ειδικά 
διαµορφωµένη θήκη για την ψύξη τού νερού σε οµοιόµορφα, ξεχωριστά 
κοµµάτια· θήκη για τα παγάκια. [ΕΤΥΜ < παγώνω + παραγ. επίθηµα -ιέρα 
(βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. glacière]. 



παγώνω 1298 -παθής 
 

παγώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πάγω-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. στερεοποιώ 
(υγρό ή ρευστό) εκθέτοντας το σε θερµοκρασίες κάτω των 0° Κελσί-
ου ΣΥΝ. καταψύχω 2. προκαλώ την κατακόρυφη πτώση τής θερµο-
κρασίας (κάποιου): ο βοριάς πάγωνε τα πάντα στο πέρασµα του || να 
παγώσετε τη σαµπάνια πριν από το σερβίρισµα || τα τζάµια ήταν πα-
γωµένα από τον πρωινό παγετό· (µτφ.) 3. προκαλώ (σε κάποιον) έντονη 
αµηχανία ή δυσάρεστο συναίσθηµα (φόβο, δυσαρέσκεια κ.λπ.), 
ώστε να µη µπορεί να αντιδράσει: το σκοτεινό του βλέµµα σε πάγωνε 
αµέσως 4. σταµατώ ή αναστέλλω (την εξέλιξη διαδικασίας): η κυ-
βέρνηση αποφάσισε να παγώσει τους διορισµούς µέχρι τις εκλογές || 
έχουν παγώσει όλες τις διαπραγµατεύσεις 5. καθηλώνω, διατηρώ σε 
σταθερά επίπεδα, εµποδίζοντας µεταβολές, αυξήσεις: λόγω τής λιτό-
τητας έχουν παγώσει τους µισθούς και τις συντάξεις || δάνεια µε πα-
γωµένες πιστώσεις 6. δεσµεύω (τραπεζικές καταθέσεις για καθορι-
σµένο χρονικό διάστηµα): µε τα οµόλογα παγώνεις τα λεφτά σου για 
έναν χρόνο τουλάχιστον ♦ (αµετβ.) 7. (για υγρά ή ρευστά) στερεο-
ποιούµαι (σε θερµοκρασίες κάτω των 0° Κελσίου): το νερό παγώνει 
στους 0° Κελσίου || η τούρτα πρέπει πρώτα να παγώσει και µετά να 
κοπεί || η λίµνη πάγωσε από το κρύο || Βόρειος Παγωµένος Ωκεανός 8. 
γίνοµαι κρύος, κρυώνω: πάγωσαν τα χέρια µου από το κρύο || πίνει 
πάντα παγωµένη τη µπίρα του 9. αισθάνοµαι έντονο κρύο: θα παγώ-
σεις, αν κάνεις µπάνιο µε τόσο κρύο νερό || (µτφ.) παγώσαµε! (ειρω-
νικά για αστείο που κρίνεται «κρύο»)· (µτφ.) 10. αδυνατώ να αντι-
δράσω από αµηχανία ή έντονη αρνητική φόρτιση (φόβο, απογοήτευ-
ση κ.λπ.): πάγωσε µπροστά στο φρικτό θέαµα || είχε παγώσει το αίµα 
του (είχε τροµοκρατηθεί) || το χαµόγελο πάγωσε στα χείλη του ΣΥΝ. 
παραλύω, µουδιάζω 11. καθηλώνοµαι, σταθεροποιούµαι σε συγκε-
κριµένα επίπεδα: οι µισθοί παγώνουν επί δύο τουλάχιστον έτη στο 
πλαίσιο τού σταθεροποιητικού προγράµµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότη-
τα, εργαστικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. παγώ (-όω) < αρχ. πάγος]. παγα>τατζής (ο) 

{παγωτατζήδες} ο υπαίθριος πωλητής παγωτών. 
[ΕΤΥΜ. < παγωτό + παραγ. επίθηµα -ατζής, πβ. κ. χωρατ-ατζής]. 
παγωτιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} συσκευή για την παρασκευή παγω-
τού. * 
[ΕΤΥΜ. < παγωτό + παραγ. επίθηµα -ιέρα (βλ.λ.)]. παγωτό (το) 
παγωµένο γλύκυσµα που παρασκευάζεται από κρέµα ή γάλα, ζάχαρη, 
αρωµατικές ουσίες, χηµικά πρόσθετα (όπως ζελατίνη, που βελτιώνουν 
την υφή τού προϊόντος) και (συχνά) αβγά: ~ βανίλια | σοκολάτα | 
φράουλα | ανάµικτο (µε περισσότερες από µία γεύσεις) || ~ ξυλάκι | 
οικογενειακό (σε οικογενειακή, µεγάλη συσκευασία) | πύραυλος | 
χωνάκι. — (υποκ.) παγωτάκι (το), παγωτίνι (το). [ΕΤΥΜ. < πάγος + 
παραγ. επίθηµα -ωτό, πβ. ζαχαρ-ωτό, αµυγδαλ-ωτό, µετάφρ. δάνειο από 
ιταλ. gelato], Πάδοβα (η) πόλη τής ΒΑ. Ιταλίας. Επίσης (παλαιότ.) 
Πάδουα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Padova | Padua < λατ. Patavium < κελτ. padi 
«πεύκα», καθώς περιβαλλόταν από πλούσια πευκοδάση]. Πάδος (ο) 
ποταµός τής Β. Ιταλίας που πηγάζει από τις Αλπεις και εκβάλλει στην 
Αδριατική Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Padus (> ιταλ. Po) < κελτ. padi «πεύκα», καθώς περιβαλ-
λόταν από πλούσια πευκοδάση]. Π.Α.Ε. (η) 1. Πανελλήνια Αθλητική 
Ένωση 2. Ποδοσφαιρική Ανώνυµος Εταιρεία. παέλια (η) (προφέρεται 
κ. παέγια) ρύζι µαγειρεµένο συνήθ. µε θαλασσινά και αρωµατισµένο 
µε σαφράν. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. paella < λατ'. patella «πιατάκι, λεκανάκι», υποκ. τού 
patera «πιάτο, φιάλη»]. παζάρεµα (το) {παζαρέµ-ατος | -ατα, -άτων} 
(καθηµ.) 1. το να παζαρεύει κανείς (κάτι) 2. (µτφ.-µειωτ.) οι (συνήθ. 
παρασκηνιακές) διαπραγµατεύσεις: άρχισαν τα ~ µεταξύ των 
κοµµάτων για τη συµφωνία σε υποψήφιο κοινής αποδοχής || (και για 
αθέµιτη συναλλαγή): άρχισαν το ~ για εθνικές υποχωρήσεις. 
παζαρευτής (ο) (λαϊκ.) αυτός που θέλει να παζαρεύει στις αγορές· 
που είναι καλός στο παζάρεµα. παζαρεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] 
{παζάρεψα} (καθηµ.) ♦ (µετβ.) 1. διαπραγµατεύοµαι (κατά την αγορά 
αντικειµένου) µε σκοπό όσο το δυνατόν ευνοϊκότερη τιµή: το 
παζάρευε καιρό το διαµέρισµα, αλλά τελικά δεν τα βρήκε µε τον 
ιδιοκτήτη ΣΥΝ. διαπραγµατεύοµαι 2. (µτφ.-µειωτ.) προβαίνω σε 
ηθικά απαράδεκτη συναλλαγή, διαπραγµατεύοµαι κάτι µη 
διαπραγµατεύσιµο: δεν επιτρέπεται µια κυβέρνηση να παζαρεύει τα 
εθνικά µας δίκαια ♦ 3. (αµετβ.) κάνω παζάρι, διαπραγµατεύοµαι µε 
παζάρεµα: δεν ξέρει να παζαρεύει και θα τον πιάσουν κορόιδο. 
παζαρήσιος, -ια, -ιο αυτός που πωλείται στο παζάρι, στη λαϊκή αγο-
ρά- (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει ευτελή ποιότητα ΣΥΝ. πανηγυριώτι-
κος. Επίσης παζαριάτικος, -η, -ο. παζάρι (το) {παζαρ-ιού | -ιών} 1. η 
δηµόσια συγκέντρωση εµπόρων, κυρ. µικροπωλητών, σε συγκεκριµένο 
χώρο για την πώληση των προϊόντων τους (κυρ. σε χώρες τής 
Ανατολής): στο - βρίσκεις πολλές ευκαιρίες ΣΥΝ. λαϊκή αγορά 2. η 
αγορά που οργανώνεται κατά τη διάρκεια τοπικού εορτασµού, 
πανηγυριού: στο ~ έρχονται να ψωνίσουν απ' όλα τα γύρω χωριά 3. 
(συνεκδ.) ο καθιερωµένος δηµόσιος χώρος για αγοραπωλησίες όπως 
οι παραπάνω, η δηµόσια αγορά: πέρασε κι απ' το ~, να χαζέψει τον 
κόσµο' ΦΡ. (α) (παροιµ.) τι θέλει | γυρεύει η αλεπού στο παζάρι βλ. λ. 
αλεπού (β) κίνησε ο Εβραίος να πάει στο παζάρι κι ήταν)ε) (ηµέρα) 
Σάββατο βλ. λ. Σάββατο 4. το παζάρεµα: είναι έµπειρος στις πωλήσεις 
και δεν τον πιάνεις στο ~ || (κ. στον πληθ.) άρχισε τα ~ γι'αυτό το παλιό 
γραφείο, αλλά ο παλαιοπώλης δεν ήθελε να το πουλήσει || δεν κάνω 
παζάρια (δεν παζαρεύω) || (κ. µτφ.) παζάρια µε τη συνείδηση µου εγώ 
δεν κάνω (δεν κάνω υποχωρήσεις και 

συµβιβασµούς). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. παζάριον < τουρκ. pazar < περσ. bäzär «αγορά»]. 

παζαριώτης [µεσν.] κ. παζαρίτης (ο) {παζαριωτών} 1. µικροπωλητής 
που µετέχει σε παζάρι ΣΥΝ. έµπορος 2. (µε κεφ.) (επί Τουρκοκρατίας) 
ο κάτοικος τής Αθήνας. 

παζλ (το) {άκλ.} 1. παιχνίδι που αποτελείται από χάρτινα ή ξύλινα 
κοµµάτια, τα οποία πρέπει να συνδυαστούν µεταξύ τους, ώστε να 
σχηµατίσουν µια εικόνα- (µτφ.) 2. σύνολο στοιχείων τα οποία συν-
δυαζόµενα οδηγούν σε συµπεράσµατα και ολοκληρώνουν την εικόνα 
που έχουµε για µια κατάσταση κ.λπ.: τώρα που τα κοµµάτια τού παζλ 
µπαίνουν σιγά-σιγά στη θέση τους, αρχίζω να καταλαβαίνω τι 
πραγµατικά συνέβη 3. οτιδήποτε φαίνεται δυσερµήνευτο, αλλά προ-
σπαθούµε να το αναπαραστήσουµε συνολικά µε τη σύνθεση των λε-
πτοµερειών του: η αστυνοµία συνθέτει τώρα τα κοµµάτια τού παζλ 
αυτής τής υπόθεσης. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. puzzle, αγν. ετύµου]. 

παθαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπαθα} ♦ (µετβ.) 1. υφίσταµαι, µου συµ-
βαίνει (βλάβη, αρνητική εξέλιξη κ.λπ.): ~ ατύχηµα | ζηµιά | κατα-
στροφή | σοκ | µεγάλο κάζο | συµφορά | κακό || βγήκαν όλοι σώοι, χωρίς 
να πάθουν το παραµικρό || από λίγο κρασάκι δεν έπαθε κανείς τίποτα 
|| αυτά παθαίνει κανείς, όταν δεν προσέχει. || (και για τρόφιµα, 
µηχανές κ.λπ.) το τυρί δεν παθαίνει τίποτε, αν το βάλεις στο ψυγείο 
(δεν χαλάει) || το αυτοκίνητο έπαθε βλάβη || κάτι παθαίνει ώρες-ώρες 
η τηλεόραση και χάνεται η εικόνα- ΦΡ. (α) καλά να (τα) πάθεις! (µεσν. 
φρ.) (ως χαιρέκακο σχόλιο) για την έκφραση τής ικανοποίησης από 
κάτι δυσάρεστο που συνέβη σε κάποιον, επειδή έτσι τιµωρείται: σου 
'λεγα να φορέσεις κάτι ζεστό να µην κρυώσεις και δεν µ' άκουσες· 
τώρα αρρώστησες, ~! (β) τι έπαθες);) τι σου συµβαίνει, τι σε απασχο-
λεί: ~ και είσαι στενοχωρηµένος; || ~ και γελάς; ΣΥΝ. τι τρέχει; (γ) την 
παθαίνω (µεσν. φρ.) υφίσταµαι ατυχία, πέφτω θύµα απάτης, δόλου 
κ.λπ.: πρόσεχε µην την ξαναπάθεις! || την πάθαµε όλοι µε τις ψεύτικες 
υποσχέσεις του για µεγάλα κέρδη || την πάθαµε σαν αγράµµατοι (µας 
κορόιδεψαν) ΣΥΝ. την πατάω (δ) θα δεις τι θα πάθεις! ως απειλή ότι 
κάποιος θα τιµωρηθεί γι' αυτά που κάνει: όταν έρθει ο πατέρας σου, 
~! || αν ξαναπείς βροµόλογα, ~! (ε) βρε τι πάθαµε! | βρε τι έχουµε πάθει 
ως σχόλιο που δηλώνει ήπια ενόχληση ή αγανάκτηση από κατα-
στάσεις που µας φαίνονται παράλογες, ευτράπελες, περίεργες ή στις 
οποίες δοκιµάζονται τα νεύρα µας: Βρε τι έχουµε πάθει µ' αυτό τον 
άνθρωπο! ∆εν τολµάς να του πεις ένα αστείο κι αµέσως αρπάζεται! || 
Βρε τι πάθαµε! Θα σταµατήσεις επιτέλους να κλαις και να µου πεις τι 
σου συνέβη; (στ) παθαίνω πλάκα βλ. λ. πλάκα ♦ (αµετβ.) 2. υφίσταµαι 
κάτι αρνητικό: αν δεν πάθεις, δεν θα µάθεις! 3. αποκτώ πρόβληµα 
(κυρ. υγείας): θα πάθουν τα µάτια σου µ ' αυτό το φως || έπαθε η υγεία 
του σ'αυτό το υπόγειο- ΦΡ. είδα κι έπαθα κατέβαλα πολύ µεγάλη προ-
σπάθεια, απηύδησα: ~ να φτάσω στη δουλειά µ ' αυτό το µποτιλιάρι-
σµα || ~ να λύσω την άσκηση | να καταλάβω τις ασυναρτησίες του 4. 
βιώνω έντονο πάθος: ~ για σένα! || ~ όταν ακούω αυτό το τραγούδι 
ΣΥΝ. αναστατώνοµαι 5. (αργκό) εκπλήσσοµαι, χάνω τα λογικά µου: 
Έπαθα! ∆εν περίµενα ν' ακούσω τέτοιο πράγµα! || µόλις άνοιξε την 
πόρτα και µε είδε εκεί, έπαθε! ΣΥΝ. τρελαίνοµαι, (οικ.) µένω 6. (µεσο-
παθ. παθαίνοµαι) (οικ.) απορροφώµαι πλήρως, κυριεύοµαι από πά-
θος: παθαίνεται µε τα ποδοσφαιρικά κι όλο τσακώνεται || παθαίνεται 
µε οτιδήποτε καταπιάνεται ΣΥΝ. παθιάζοµαι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., από τον αόρ. β' επαθον τού αρχ. πάσχω (βλ.λ.), κατά το 
σχήµα εµαθον - µανθάνω - µαθαίνω, ετυχον - τυγχάνω - τυχαίνω. 
∆ιαφορετικό το µτγν. παθαίνω «εµποτίζω µε πάθος» (< πάθος)]. 

-πάθεΐα λεξικό επίθηµα ουσιαστικών που δηλώνει: 1. πάθηση: νεφρο-
πάθεια, καρδιο-πάθεια 2. πάθος ή έντονη τάση για κάτι: ωραιο-πά-
θεια, µυστικο-πάθεια, ηττο-πάθεια 3. την ορισµένου είδους στάση 
των άλλων απέναντι σε κάτι/κάποιον: συµ-πάθεια, αντι-πάθεια 4. τον 
βαθµό τής ψυχικής διάθεσης κάποιου απέναντι σε κάτι/κάποιον: µε-
τριο-πάθεια, εµ-πάθεια 5. τον βαθµό στον οποίο είναι δυνατόν κάποιος 
να υποστεί βλάβη: ευ-πάθεια. 

[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον) και αρχικώς 
προσδιόριζε τον βαθµό και το είδος τού πάθους, τής ψυχικής ορµής 
(λ.χ. άντι-πάθεια, µετριο-πάθεια, ήδυ-πάθεια). Μέσω νεολατ. όρων 
(καθώς και άλλων ευρωπ. γλωσσών) το β' συνθ. -pathia | -pathie | -
pathy επανήλθε στην Ελληνική, δηλώνοντας είδη χρονιών ασθενειών 
(λ.χ. γαλλ. cardio-pathie, αγγλ. osteo-pathy κ.ά.)]. πάθηµα (το) [αρχ.] 
{παθήµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε δυσάρεστο συµβαίνει σε 
(κάποιον), η αρνητική εµπειρία: τα ~ τής Ελλάδας από τον Εµφύλιο || 
το τελευταίο τους - φαίνεται πως τους συνέτισε λίγο-ΦΡ. (παροιµ.) το 
πάθηµα (γίνεται) µάθηµα βλ. λ. µάθηµα. — (υποκ.) παθηµατάκι (το). -
παθής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνει: 1. ότι κάποιος 
έχει πληγεί από κάτι: σεισµο-παθής, πληµυρο-παθής 2. τον βαθµό 
στον οποίο κάποιος µπορεί να υποστεί βλάβη: ευ-παθής 3. ότι κάποιος 
έχει ορισµένη πάθηση: καρδιο-παθής, νεφρο-παθής, ψυχο-πα-θής 4. 
ότι κάποιος έχει πάθος µε κάτι ή έντονη τάση για κάτι: ωραιο-παθής, 
εγω-παθής, µυστικο-παθής, ηττο-παθής 5. ότι κάποιος προκαλεί 
ορισµένου είδους στάση των άλλων απέναντι του: συµ-παθής, αντι-
παθής 6. ότι κάποιος έχει ορισµένου βαθµού ψυχική διάθεση απέναντι 
σε κάτι/κάποιον: µετριο-παθής, εµ-παθής, περι-παθής. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το θ. παθ- τού 
ρ. πάσχω (παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον) και αρχικώς προσδιόριζε τον βαθµό 
και το είδος τού πάθους, τής ψυχικής ορµής που χαρακτηρίζουν 
κάποιον (λ.χ. άντι-παθής, µετριο-παθής, ήδυ-παθής). Μέσω νεολατ. 
όρων (καθώς και άλλων ευρωπ. γλωσσών) το β' συνθ. -pathe επανήλθε 
στην Ελληνική δηλώνοντας είδη χρονιών ασθενειών 
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(λ.χ. cardio-pathe, osteo-pathe κ.ά.)]. 
πάθηση (η) [αρχ.] {-η κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µη φυσιολογική η 

προσωρινά διαταραγµένη κατάσταση τού οργανισµού ή οργάνου του: ~ των 
νεφρών | τής καρδιάς | τού εγκεφάλου | των µατιών || χρόνια | οξεία - ΣΥΝ. 
νόσος, ασθένεια, αρρώστια. 

παθητικό (το) 1. ο λογαριασµός που εµφανίζει έλλειµµα ή είναι ζηµιογόνος: το 
~ τής επιχείρησης ανέρχεται σε 5 δις || η επιχείρηση εµφανίζει - ANT. 
ενεργητικό 2. το σύνολο των οικονοµικών υποχρεώσεων εταιρείας ή 
µεµονωµένου ατόµου: ~ βραχυπρόθεσµο (υποχρεώσεις που λήγουν σε 
λιγότερο από έναν χρόνο) || ~ µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο (που λήγουν 
µετά από έναν χρόνο) || ~ εικονικ:ό (για ανύπαρκτες υποχρεώσεις) || ~ 
ληξιπρόθεσµο (υποχρεώσεις απαιτητές από τους δικαιούχους) || - πραγµατικό 
(υποχρεώσεις προς τρίτους) ΑΝΤ. ενεργητικό 3. (µτφ.) οτιδήποτε υπάρχει εις 
βάρος κάποιου: η οµάδα έχει µέχρι στιγµής 15 γκολ στο ~ της || ως υπουργός 
έχει στο ~ του δύο αποτυχηµένες µεταρρυθµίσεις. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. passif]. 

παθητικός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από απουσία ενεργητικότητας, 
που δεν ανταποκρίνεται, δεν αντιδρά: η δηµοκρατία δεν πραγµατώνεται µε την 
~ υποταγή στην εξουσία, αλλά µε τον συνεχή έλεγχο της || ~ στάση ! 
συµπεριφορά | αποδοχή || ο τηλεθεατής είναι ~ δέκτης µηνυµάτων ANT. 
ενεργητικός· ΦΡ. (α) παθητική αντίσταση | διαµαρτυρία η αντίθεση (π.χ. σε 
κυβέρνηση, κυβερνητική απόφαση ή νόµο) που εκδηλώνεται µε την άρνηση 
συµµορφώσεως και συνεργασίας ή µε άλλες ειρηνικές µεθόδους, χωρίς τη 
χρήση βίας: η καθιστική διαµαρτυρία και η απεργία πείνας αποτελούν µορφές 
παθητικής αντίστασης (β) παθητικό κάπνισµα (συνήθ. σε κλειστό χώρο) η 
εισπνοή από κάποιον που δεν καπνίζει τού καπνού από τσιγάρο, πούρο ή πίπα 
άλλου (παθητικός καπνιστής) (γ) παθητική ασφάλεια η ασφάλεια στην 
οδήγηση αυτοκινήτου, που εξασφαλίζεται από την ενισχυµένη κατασκευή του 
για τη µείωση των συνεπειών σε περίπτωση σύγκρουσης ΑΝΤ. ενεργητική 
ασφάλεια (δ) παθητικός οµοφυλόφιλος ο οµοφυλόφιλος άνδρας που κατά τη 
σεξουαλική πράξη αναλαµβάνει τον ρόλο τού θηλυκού (ε) παθητικό 
αδυνάτισµα το αδυνάτισµα που επιτυγχάνεται µε ειδικές θεραπείες και 
δίαιτες, χωρίς σωµατική άσκηση (στ) παθητική απεργία η λευκή απεργία (βλ. 
λ. λευκός) (ζ) παθητική τετραδιευθυνση η ταυτόχρονη στροφή και των 
τεσσάρων τροχών, ώστε να γίνεται πιο εύκολο το παρκάρισµα 2. αυτός που 
εκφράζει έντονα συναισθήµατα, κυρ. ερωτικά, που χαρακτηρίζεται από 
µεγάλη συναισθηµατική φόρτιση: ~ µατιά | µουσική | φωνή | τραγούδι | 
αγκάλιασµα || (µε κεφ.) η ~ Συµφωνία τού Τσαϊκόφσκι ΣΥΝ. παθιάρικος, 
παθιασµένος 3. παθητικό (το) βλ.λ. · 4. ΓΛΩΣΣ. (α) παθητική φωνή η 
κατηγορία ρηµατικών τύπων που έχουν στο πρώτο ενικό πρόσωπο οριστικής 
ενεστώτα την κατάληξη -µαι, π.χ. εργάζοµαι, κοιµάµαι, χτυπιέµαι (β) παθητική 
διάθεση η κατηγορία ρηµάτων που δηλώνουν ενέργεια την οποία δέχεται το 
υποκείµενο, κανονικά µε µεταβατικά ρήµατα ενεργητικής διάθεσης, π.χ. ο τύ-
πος «ταχυδροµήθηκε» στην πρόταση «το γράµµα ταχυδροµήθηκε από την 
υπάλληλο» (πβ. λ. ενεργητική διάθεση, λ. ενεργητικός - µέση διάθεση, λ. µέσος - 
ουδέτερη διάθεση, λ. ουδέτεροςΥ η παθητική διάθεση χρησιµοποιείται, κατά 
κανόνα, από τον οµιλητή, όταν ενδιαφέρεται να εξειδικεύσει ή να προβάλει 
στον λόγο του τον αποδέκτη (το αντικείµενο) και όχι τον δράστη (το 
υποκείµενο) τής ενέργειας τού ρήµατος (γ) αυτός που σχετίζεται µε: (i) την 
παθητική φωνή: ~ κλίση (ii) την παθητική διάθεση: ~ σύνταξη | ρήµα. — 
παθητικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., παθητικότητα (η) [1821]. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. < παθητός < πάθος, κατά τα ρηµατικά επίθ. σε -τός. Αρχική 
σηµ. τής λ. ήταν «γεµάτος πάθος, συναισθηµατική ορµή», µε αποτέλεσµα να 
δηλώσει (στον Αριστοτέλη) και αυτόν που δεν ανθίστα-ται στα πάθη, ως εκ 
τούτου τον µη ενεργητικό, τον αδρανή, o γραµµ. όρ. είναι µτγν., ενώ η σηµ. 3 
είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. passif, καθώς και ορισµένες φρ., λ.χ. παθητική 
αντίσταση (< αγγλ. passive resistance), παθητικό κάπνισµα (< αγγλ. passive 
smoking) κ.ά.]. 

παθιάζω ρ. µετβ. {παθιάσ-τηκα, -µένος} κάνω κάποιον να ενεργεί µε πάθος, µε 
µεγάλο ζήλο και ορµή: θέλουν να παθιάσουν τους οπαδούς τους εν όψει των 
εκλογών ΣΥΝ. φανατίζω ■ (κυρ. µεσοπαθ. παθιάζοµαι) δίνοµαι, αφοσιώνοµαι 
σε κάτι µε πάθος, ψυχή τε και σώµατι: παθιάζεται µε ό,τι καταπιαστεί || είναι 
παθιασµένος µε την επιστήµη του. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πάθος]. παθιάρης, -α, -
ικο {παθιάρηδες} (εκφραστ.) αυτός που είναι παθιασµένος, που αποπνέει ή 
διακατέχεται από πάθος: ~ γυναίκα | φωνή ΣΥΝ. λάγνος, παθιάρικος. 
[ΕΤΥΜ. < πάθος + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. αγαθ-ιάρης]. παθιάρικος, -η, -
ο (εκφραστ.) γεµάτος πάθος: ~ αγκάλιασµα | τραγούδι | /ορός | χάδι ΣΥΝ. 
παθιασµένος, λάγνος. — παθιάρικα επίρρ. παθογένεια (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. η µελέτη των αιτίων και των µηχανισµών τής πρόκλησης και ανάπτυξης 
των διαφόρων νοσηµάτων. Επίσης παθογένεση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pathogénie]. παθογενής, -ής, -ές [1891] 
{παθογεν-ούς | -είς (ουδ.-ή)} παθογόνος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < πάθος + -γενής, θ. γεν- τού αρχ. ρ. γίγνοµαι (αόρ. β' ε-γεν-όµην, πβ κ. 
γένος). Η λ. αποτελεί ελληνογενή ξέν. όρο, < γαλλ. pathogène]. παθογόνος, -ος, 
-ο [1885] ΙΑΤΡ. αυτός που µπορεί να προκαλέσει πάθηση, που συµβάλλει στην 
πρόκληση νόσου: ~ αίτιο | µικροοργανισµός | παράγοντας | δράση. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pathogène]. παθολογία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. 
Ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο µελέτης τα αίτια, τη φύση και 
τα στάδια εξελίξεως 

των νόσων, κυρ. των εσωτερικών οργάνων, σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης 
και θεραπείας: γενική | κυτταρική | συγκριτική (µεταξύ νόσων ανθρώπων και 
ζώων) | πειραµατική (µε σκόπιµη πρόκληση νόσου χάριν τής επιστηµονικής 
έρευνας) ~ 2. τα συµπτώµατα και τα στάδια εξελίξεως µιας νόσου: η ~ τού 
καρκίνου 3. το σύνολο των προβληµατικών στοιχείων σε συγκεκριµένο χώρο 
ή σύστηµα: η ~ τού δηµοκρατικού πολιτεύµατος || κοινωνική ~ (βία, 
ναρκωτικά, συγκρούσεις κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pathologie, άσχετο προς το µτγν. 
παθολογία «υ,ελέτη των παθών»]. 

παθολογικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παθολογία ή τον 
παθολόγο: ~ ανατοµία (παθολογοανατοµία) || ~ εξέταση | όροι 2. αυτός που 
σχετίζεται µε την πάθηση, τα συµπτώµατα και τα στάδια εξελίξεως της: ~ 
κατάσταση | όγκος | ανάπτυξη ΑΝΤ. φυσιολογικός · 3. (κ. για πρόσ.) αυτός που 
υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια, που φθάνει στο πάθος, στην εµµονή: ~ 
ψεύτης | καπνιστής | ζήλια || η ~ αγάπη της προς το παιδί της. — παθολογικ-ά | 
-ώς επίρρ. 

παθολογοανατοµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που µελετά τις µεταβολές 
νοσούντων ιστών και οργάνων. Επίσης παθολογική ανατοµία. — 
παθολογοανατοµικός, -ή, -ό. 

παθολογοανατόµος (ο/η) γιατρός µε ειδίκευση στην παθολογοανατοµία. 
παθολόγος (ο/η) γιατρός που έχει ειδικευθεί στην παθολογία· ειδι-κότ. γιατρός 

που κάνει διάγνωση ασθενειών και ενδεχοµένως παραπέµπει τον ασθενή σε 
γιατρό µε σχετική ειδίκευση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pathologiste]. 

παθός (ο) {εύχρ. κυρ. στην ονοµ. εν.} (λαϊκ.) αυτός που έχει εµπειρία από 
δυσάρεστη κατάσταση, που έχει βιώσει τα επακόλουθα της: είµαι κι εγώ ~ και 
σε καταλαβαίνω ΣΥΝ. παθών ΦΡ. (παροιµ.) (α) ο πα-θός (γίνεται) µαθός 
αυτός που έχει πάθει, έχει µάθει· για κάποιον που του έγινε µάθηµα το 
πάθηµα (β) ο παθός γιατρός για να δηλωθεί ότι ο πιο κατάλληλος για να 
συναισθανθεί τον πόνο κάποιου και να του συµπαρασταθεί, είναι αυτός που 
έχει πάθει κάτι ανάλογο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παθών (µτχ. αορ. β' τού ρ. πάσχω), 
κατά το σχήµα µαθών - µαθός, δράκων - δράκος κ.ά.]. 

πάθος (το) {πάθ-ους | -η, -ών} 1. η µεγάλη και διαρκής ένταση των συ-
ναισθηµάτων, σε βαθµό που να µην ελέγχει η κρίση τη συµπεριφορά τού 
ατόµου: αγαπά και µισεί µε ~ || τον έχει κυριεύσει το ~ || οι µεσογειακοί λαοί 
φηµίζονται για το - τους || έγκληµα πάθους 2. (α) η εντονότατη επιθυµία για 
κάτι, που επιζητεί συνεχή ικανοποίηση και επιφέρει εξάρτηση από το 
αντικείµενο τής επιθυµίας: το ~ τού ποτού | τής χαρτοπαιξίας | τής εξουσίας | 
τού χρήµατος || τον κατέστρεψε το ~ του για τον ιππόδροµο (β) το να αρέσει σε 
κάποιον πάρα πολύ κάτι, η συστηµατική και ολόψυχη ενασχόληση µε κάτι: 
έχει - µε τον χορό | τη µουσική | την ποίηση 3. (α) ο ενθουσιώδης ζήλος, η 
ολόψυχη συµµετοχή: αγωνίζεται µε - για τη νίκη | για τη δηµοκρατία (β) η γε-
µάτη συναισθηµατική φόρτιση έκφραση, εκδήλωση: χορεύει | φιλά µε ~ || 
αυτός ο ηθοποιός έχει πολύ ~ στο παίξιµο του || µέγα πλήθος, µέγα ~ 
χαρακτήριζε την προεκλογική συγκέντρωση 4. η κορύφωση τής ερωτικής 
επιθυµίας: ήταν η εποχή τού µεγάλου τους - || τον τύφλωσε το ~ του για εκείνη 
5. (κ. στον πληθ.) η εµπάθεια, το µίσος: ας πάψουν επιτέλους τα πολιτικά ~ || 
αναµοχλεύω | καλλιεργώ | κατασι-γάζω τα εµφυλιοπολεµικά ~ τού λαού 6. 
(συνεκδ.) το αντικείµενο που εµπνέει ή προς το οποίο διοχετεύεται η έντονη 
επιθυµία, ο ενθουσιώδης ζήλος: το µεγάλο του ~ ήταν αυτή η γυναίκα || το ~ 
του είναι το ποδόσφαιρο | η τζαζ · 7. πάθη (τα) (α) οι ταλαιπωρίες, κυρ. ψυχι-
κές, που έχει κανείς υποστεί, ό,τι τον έχει κάνει να υποφέρει: διηγείται τα - των 
προσφύγων (β) (ειδικότ. µε κεφ.) τα µαρτύρια που υπέστη ο Χριστός µέχρι τον 
θάνατο του στον σταυρό· ΦΡ. (α) ΕΚΚΛΗΣ. Εβδοµάδα των Παθών η 
Μεγάλη Εβδοµάδα (βλ. λ. µεγάλος, εβδοµάδα) (β) (τραβάω) τα πάθη του 
λιναριού | τού Χριστού ή (τραβάω) των παθών µου τον τάραχο (υφίσταµαι) 
κάθε είδους ψυχική ή σωµατική ταλαιπωρία: τού λιναριού τα πάθη τράβηξε ο 
χριστιανός, µέχρι να του δώσουν το επίδοµα πολυτέκνων · 8. ΓΛΩΣΣ. µεταβολή 
θεµατικού ή καταληκτικού φθόγγου λέξεως κατά την εκφορά σε συνεχή λόγο: 
ένα από τα ~ των φωνηέντων είναι η έκθλιψη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίσθηµα, αγάπη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πάσχω (βλ.λ.) < *πάθ-σκω]. 

πάθω (να/θα) ρ. → παθαίνω 
παθών (ο) {παθ-όντος, -όντα | -όντες, -όντων}, παθούσα (η) {παθ-ού-σης | -

ουσών} το πρόσωπο που έχει υποστεί τις αρνητικές επιπτώσεις πράξης (κυρ. 
αξιόποινης) ή κατάστασης που έχει προκαλέσει άλλος: κατέβαλε στον 
παθόντα αποζηµίωση 3.000.000 δρχ. ΣΥΝ. θύµα. Επίσης παθόντας (ο). 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. αορ. β' (ε-παθ-ον) τού αρχ. ρ. πάσχω]. 

παιάνας (ο) 1. (κατά την ελληνική αρχαιότητα) (α) θρησκευτικό, χορικό άσµα, 
ωδή ή ύµνος προς τον Απόλλωνα (ή την Αρτέµιδα) ως ευχαριστήρια έκφραση 
για την αποσόβηση κακού, τη λύτρωση από συµφορά (β) πολεµικό άσµα 
(εµβατήριο) που τραγουδούσαν οι στρατιώτες πριν και κατά τη διάρκεια τής 
µάχης (γ) είδος µέτρου (µε τρεις βραχείες και µία µακρά συλλαβή) 2. 
επινίκιος ύµνος ή άσµα θριαµβικού, δοξαστικού χαρακτήρα 3. (κατ' επέκτ.) 
έντονη θριαµβολογία, επινίκιος πανηγυρισµός: οι ηττηµένοι θα πρέπει να 
συνηθίσουν τους εχθρικούς ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παιάν, -άνος < *παιάΡων (πβ. µυκ. δοτ. pa-ja-vvo-ne), αβεβ. 
ετύµου. Έχει προταθεί η σύνδεση µε το ρ. παίω «χτυπώ» µέσω αµάρτυρου 
ουσ. *παΡιά «χτύπηµα», υποθέτοντας ότι ο Απόλλων (τού οποίου η λ. Παιάν | 
Παιήων αποτελούσε τίτλο) θεράπευε τις ασθένειες µε ένα «θεϊκό» χτύπηµα. 
Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. συνδ. µε το ρ. παύω, ενώ δεν µπορεί να 
αποκλειστεί η αναγωγή σε λ. τού προ- 



παιανίζω 1300 παιδί 
 

ελλην. υποστρώµατος ή να πρόκειται για δάνειο]. 
παιανίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {παιάνισα} (κυρ. για ορχήστρες, µπάντες) 

εκτελώ (µουσική σύνθεση, κυρ. θριαµβικού χαρακτήρα, π.χ. ύµνους, 
εµβατήρια κ.λπ.): η µπάντα τού δήµου παιάνιζε εορταστικά εµβατή-
ρια σε όλη τη διάρκεια τής παρέλασης. 

παιγµένος, -η, -ο (αργκό) αυτός που βρίσκεται σε πολύ άσχηµη ψυ-
χολογική κατάσταση ή δείχνει πολύ κουρασµένος ή συµπεριφέρεται 
µε περίεργο τρόπο. 

παιγνίδι (το) → παιχνίδι 
παίγνιο κ. (λαϊκ.) µπαίγνιο (το) (σηµ. 2) {παιγνί-ου | -ων} 1. (λόγ.) το 

παιχνίδι· κυρ. στις ΦΡ. (α) τυχερά παίγνια η χαρτοπαιξία (βλ. κ. τυχε-
ρά παιχνίδια, λ. τυχερός) (β) ΣΤΡΑΤ. πολεµικό παίγνιο άσκηση τακτι-
κής επί χάρτου για τους αξιωµατικούς των Ενόπλου ∆υνάµεων 2. 
πρόσωπο ή πράγµα που βρίσκεται στην απόλυτη διάθεση (κάποιου): 
~ στα χέρια των ισχυρών ΣΥΝ. άθυρµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παίγνιον | παίχνιον (ιων.) < *παίδ-ν-ιον < θ. παιδ- (τού 
ρ. παίζω, βλ.λ.) + υποκ. επίθηµα -(ν)ιον. Το δασύ -χ- στον ιων. τ. παί-
χνιον οφείλεται σε εκφραστ. λόγους]. 

παιγνιόχαρτο (το) [1833] {παιγνιοχάρτ-ου | -ων} (λόγ.) το τραπουλό-
χαρτο (βλ.λ.). 

παιγνιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {παιγνιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
αυτός που λειτουργεί ως αστείο, που έχει τον φαιδρό χαρακτήρα παι-
χνιδιού: ~ φύση | χαρακτήρας | σχόλιο | ύφος | διάθεση ΣΥΝ. παιχνι-
διάρικος, (αρχαιοπρ.) φιλοπαίγµων. — παιγνιωδώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

παιδαγώγηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (σπάν.) η δια-
παιδαγώγηση ΣΥΝ. εκπαίδευση, παιδαγωγία. 

παιδαγωγία (η) [αρχ.] {παιδαγωγιών} (σπάν.) η διαπαιδαγώγηση, η 
παροχή γνώσεων και αρχών σε παιδί µέσω τής διδασκαλίας ΣΥΝ. 
παιδαγώγηση, εκπαίδευση. 

παιδαγωγικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την παι-
δαγωγική, τον παιδαγωγό ή το εκπαιδευτικό σύστηµα: ~ τµήµα | έρ-
γο | προσφορά || ένα άρτιο από - πλευράς βιβλίο ΣΥΝ. εκπαιδευτικός 
(β) παιδαγωγική (επιστήµη) η επιστήµη που εξετάζει τη διδασκαλία, 
την εκπαιδευτική διαδικασία σε επίπεδο τόσο θεωρητικών αρχών 
όσο και εκπαιδευτικών µεθόδων (γ) Παιδαγωγική Σχολή | (παλαιότ.) 
Ακαδηµία η ανώτατη σχολή από την οποία αποφοιτούν όσοι πρόκει-
ται να εργαστούν ως δάσκαλοι στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (δ) 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δηµόσια υπηρεσία που έχει ως αντικείµενο 
την επιστηµονική έρευνα των εκπαιδευτικών ζητηµάτων, την επιµόρ-
φωση τού προσωπικού τής δηµόσιας εκπαίδευσης και την εποπτεία 
τής λειτουργίας των σχολείων όλων των τύπων · 2. αυτός που συµ-
βάλλει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία ΑΝΤ. αντιπαιδαγωγικός. 
— παιδαγωγικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

παιδαγωγός (ο/η) 1. το πρόσωπο που αναλαµβάνει υπεύθυνα τη δια-
παιδαγώγηση παιδιού ή παιδιών: στην αρχαία Ρώµη οι ~ ήταν συχνά 
Έλληνες αιχµάλωτοι, που ασκούσαν και χρέη ελληνοδιδασκάλου || οι 
νηπιαγωγοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές στα σχολεία και στα πα-
νεπιστήµια είναι ~ 2. πρόσωπο που µε την προσφορά του ασκεί ση-
µαντική επίδραση στο σύνολο, διαµορφώνοντας αντιλήψεις και 
εµπνέοντας τους άλλους αποτελώντας γι' αυτούς πρότυπο: ο Όµηρος 
υπήρξε ~ όλων των Ελλήνων τής αρχαιότητας · 3. επιστήµονας ειδι-
κευµένος στην παιδαγωγική. [ΕΤΥΜ αρχ. < παιδ(ο)- + αγωγός < 
άγω]. 

παιδαγωγό) ρ. µετβ. [αρχ.] {παιδαγωγείς... | παιδαγώγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} (σπάν.) διαπαιδαγωγώ (βλ.λ.). 

παιδάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το µικρό παιδί: πέντε χρονών ~ || 
ωραίο ~ η Στέλλα || (ως οικ. προσφώνηση) Τι λες, ~ µου; Είσαι καλά; 
2. (µειωτ.) ο πολύ αφελής, εύπιστος και άπειρος άνθρωπος: τι να ξέ-
ρει το ~ από οικονοµικά! [ΕΤΥΜ; < µτγν. παιδάκιον, υποκ. τού αρχ. 
παιδίον (βλ. λ. παιδί)]. 

παϊδάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό πλευρό ζώου, κυρ. σφαγίου 2. παϊδά-
κια (τα) ψηµένα παίδια, κυρ. από αρνί ή κατσίκι. [ΕΤΥΜ Υποκ. τού 
ουσ. παίδι (βλ.λ.)]. 

παίδαρος (ο) → παίδαρος 
παιδαρέλλι (το) {χωρ. γεν.} (µειωτ.) το µικρό παιδί ή ο χωρίς κρίση 

και ωριµότητα νέος ΣΥΝ. παιδάριο. [ΕΤΥΜ. < παιδάριο + υποκ. 
επίθηµα -έλλι, πβ. κ. κρικ-έλλι]. 

παιδάριο (το) {παιδαρί-ου | -ων} (λόγ.) 1. το µικρό παιδί ΣΥΝ. παιδάκι, 
παιδαρέλλι 2. (µειωτ.) άνθρωπος χωρίς ανεπτυγµένη κρίση, ο 
ανόητος νέος. [ΕΤΥΜ. < οφχ. παίδαρων, υποκ. τού παις, παιδός]. 

παιδαριώδης, -ης, -ες [αρχ.] {παιδαριώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (κα-
κόσ.) αυτός που ταιριάζει ή δικαιολογείται µόνο σε µικρό παιδί (ως 
δείγµα αφέλειας, ανωριµότητας, επιπολαιότητας): ~ ερωτήµατα | συ-
µπεριφορά | αντίδραση ΣΥΝ. παιδιάστικος. — παιδαριωδώς επίρρ. 
[µτγν.], παιδαριωδία (η) [1845]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, ανόητος. 

παίδαρος (ο) (εκφραστ.) 1. (α) το ανεπτυγµένο, γερό παιδί (β) το εύ-
ρωστο βρέφος, µωρό: γέννησε έναν ~ τεσσεράµισι κιλά! 2. ο ωραίος 
γεροδεµένος νέος µε αρρενωπή εµφάνιση: όταν µεγαλώσει αυτός, θα 
γίνει ένας ~! ΣΥΝ. κούκλος, παλληκάρι, (εκφραστ.) µαννάρι. Επίσης 
(λαϊκ.) παιδαράς (σηµ. 2). 

παιδεία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η συστηµατική παροχή γνώσεων, η διαδι-
κασία αγωγής που στοχεύει στην άνοδο τού πνευµατικού επιπέδου 
(κάποιου): η ~ των νε'ων είναι σοβαρή υπόθεση || µε ποιοτικές εκπο-
µπές η κρατική τηλεόραση επιδιώκει να γίνει φορέας παιδείας || δω-
ρεάν | υποχρεωτική ~ ΣΥΝ. εκπαίδευση, µόρφωση- ΦΡ. ανθρωπιστική 
παιδεία βλ. λ. ανθρωπιστικός 2. ό,τι έχει αποκοµίσει κανείς ως απο-
τέλεσµα µάθησης, οι ποικίλες πνευµατικές επιδράσεις που έχει δε-
χθεί: άνθρωπος µε µουσική | γαλλική | κλασική ~ ΣΥΝ. µόρφωση, καλ- 

λιέργεια, κουλτούρα 3. (γενικότ.) η ποιότητα τής ανατροφής (κά-
ποιου), η πνευµατική και ηθική του αγωγή: ακόµη και το πώς τρώει 
κανείς είναι ζήτηµα παιδείας 4. το συνήθ. δηµόσιο σύστηµα µαζικής 
ισότιµης παροχής γνώσεων στα µέλη ενός συνόλου, το κρατικό εκ-
παιδευτικό σύστηµα: µικρότερο από κάθε άλλη φορά το ποσοστό τού 
προϋπολογισµού για την ~ || οι απεργοί καθηγητές ζητούν την ανα-
βάθµιση τής κρατικής ~ για την αντιµετώπιση τής παραπαιδείας || (µε 
κεφ.) Υπουργείο Εθνικής ~ και Θρησκευµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκυ-
κλοπαίδεια, παρώνυµο. 
fjîTYM αρχ. < παιδεύω (βλ.λ.). Η λ. δήλωνε εξαρχής την εκπαιδευτική 
διαδικασία ανατροφής ενός παιδιού, τη διανοητική του καλλιέργεια, 
όπως παρέχεται από ένα ίδρυµα]. 

παιδεία: συνώνυµα. Η καλλιέργεια των νοητικών, των ψυχικών και 
των σωµατικών δυνάµεων των νέων µέσα από ένα γενικό και προ-
καθορισµένο από κάθε χώρα σύστηµα αποτελεί το εκπαιδευτικό 
(σχολικό) σύστηµα µιας χώρας. Σκοπός ενός τέτοιου συστήµατος 
είναι να παράσχει παιδεία. Η λ. παιδεία στην Αρχαία σήµαινε ό,τι 
περίπου η σηµερινή λ. κουλτούρα, δηλ. τη γενικότερη πνευµατική 
και ψυχική καλλιέργεια τού ανθρώπου και µαζί τον πολιτισµό. Σή-
µερα µε τη σηµασιολογική αντίθεση τεχνικού | υλικού πολιτισµού 
(civilisation) και καλλιέργειας | κουλτούρας (culture), το παιδεία 
δηλώνει µόνο την καλλιέργεια, κυρ. µέσα από τη σχολική εκπαί-
δευση, αλλά και εκτός αυτής µε γενικότερη έννοια. Η λ. εκπαί-
δευση αναφέρεται κυρ. στην παιδεία που παρέχει το σχολικό σύ-
στηµα (προσχολική - πρωτοβάθµια | στοιχειώδης - δευτεροβάθµια 
| µέση - τριτοβάθµια | ανώτατη εκπαίδευση), στο ίδιο το σύστηµα 
(εκπαιδευτικό σύστηµα) και στους λειτουργούς του (εκπαιδευτι-
κούς). Ωστόσο, το σχολείο και η εκπαίδευση γενικότερα αποβλέ-
πουν όχι µόνο στην παροχή γνώσεων και στην καλλιέργεια τής 
νόησης των µαθητών, αλλά και στη µόρφωση, τη διαµόρφωση τής 
προσωπικότητας, στη διάπλαση τού χαρακτήρα τους και στην εν 
γένει διαπαιδαγώγηση τους. Η ανάπτυξη τού ψυχικού κόσµου τού 
µαθητή, τού ήθους, των µορφών συµπεριφοράς του και γενικότ. η 
ανάπτυξη και άσκηση όλων των πλευρών τής προσωπικότητας τού 
µαθητή που δεν έχουν σχέση µε τη γνώση, συνιστούν ό,τι αποκα-
λούµε αγωγή. 

παιδεµός (ο) Ιµεσν.] (λαϊκ.) η ταλαιπωρία: τέρµα δεν έχει ο ~ του! 
ΣΥΝ. παίδεψη. Επίσης παίδεµα (το) [µεσν.] κ. παίδεψη (η) [µεσν.]. 

παιδεραστής (ο) [αρχ.], παιδεράστρια (η) [µτγν.] {παιδερα-στριών} 
το ενήλικο άτοµο που αναπτύσσει σεξουαλική σχέση µε ανήλικο 
άτοµο (παιδί ή έφηβο) ΣΥΝ. παιδόφιλος. 

παιδεραστία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ερωτική σχέση που αναπτύσ-
σω ενήλικος µε ανήλικο ΣΥΝ. παιδοφιλία. — παιδεραστικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. 

παίδευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µέθοδος, το σύ-
στηµα διαπαιδαγώγησης, µεταβίβασης γνώσεων: η ~ των πολιτών στη 
δηµοκρατία πρέπει να ξεκινά από το σχολείο ΣΥΝ. παιδεία, αγωγή 2. 
η µόρφωση (κάποιου), το σύνολο των γνώσεων, η συνολική καλ-
λιέργεια που έχει αποκτήσει. 

παιδευτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την παίδευση, τη 
διαπαιδαγώγηση: η τιµωρία που του επέβαλε ο δάσκαλος έχει - χα-
ρακτήρα || ~ διαδικασία | αξία | ρόλος ΣΥΝ. εκπαιδευτικός, µορφωτι-
κός. — παιδευτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

παιδεύω ρ. µετβ. {παίδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος (λόγ. πεπαιδευµένος)} 1. 
υποβάλλω σε ταλαιπωρία: αυτό το παιδί είναι άτακτο και µε παιδεύει 
όλη µέρα || (κ. µεσοπαθ.) ο καηµένος παιδεύτηκε στα τελευταία του 
απ'αυτή την αρρώστια ΣΥΝ. ταλαιπωρώ, βασανίζω, τυραννώ- ΦΡ. (α) 
ον αγαπά Κύριος παιδεύει (δν αγαπά Κύριος παιδεύει, Π.∆. Πα-ροιµ. 
3,12) για τα οφέλη που µπορεί τελικά να αποκοµίζει κανείς µετά από 
συνεχείς δοκιµασίες, ταλαιπωρίες (β) αµαρτίαι γονέων παι-δεύουσι 
τέκνα βλ. λ. αµαρτία (γ) άκουε γέρου συµβουλή και παιδε-µένου 
γνώµη βλ. λ. γέρος 2. καταβάλλω πολύ κόπο και προσπάθεια για τη 
διερεύνηση θέµατος, ζητήµατος, προβλήµατος ή την επισκευή 
µηχανήµατος: µην το παιδεύεις άλλο το µηχάνηµα, θα το δώσουµε 
στον µάστορα · 3. (λόγ.-σπάν.) παιδαγωγό», διαµορφώνω την πνευµα-
τική και ηθική ανάπτυξη (κάποιου): σ'αυτές τις χώρες ο λαός δεν είχε 
παιδευθεί στη δηµοκρατία, καθώς βρισκόταν διαρκώς υπό απολυ-
ταρχικά καθεστώτα ΣΥΝ. εκπαιδεύω, µορφώνω 4. (µεσοπαθ. παιδεύο-
µαι) ταλαιπωρούµαι, βασανίζοµαι προσπαθώντας να επιτύχω κάτι: 
παιδεύτηκα µ' αυτή την άσκηση || µην παιδεύεσαι άλλο, βρήκα τι θα 
κάνουµε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «εκπαιδεύω, ανατρέφω», < παις, παιδός. 
Αργότερα η λ. προσέλαβε και τη σηµ. «διορθώνω, επιβάλλω ποινή», 
εξαιτίας των πειθαρχικών τιµωριών που συνόδευαν την ανατροφή 
των παιδιών]. 

παίδεψη (η) -+ παιδεµός 
παιδί (το) {παιδ-ιού | -ιών} 1. το µικρής ηλικίας άτοµο, κυρ. το άτοµο 

που βρίσκεται µεταξύ βρεφικής και εφηβικής ηλικίας: σε όλα τα ~ 
αρέσουν τα παραµύθια, τα παιχνίδια, τα γλυκά || δεν είσαι πια ~, σε 
λίγο κλείνεις τα 15! || τώρα είσαι µεγάλο ~· δεν κάνει να κλαις! || ~ 
ακόµα, πήγαινα στο χωράφι και βοηθούσα τον πατέρα µου στις δου-
λειές || καλό | κακό | άτακτο | ζωηρό | κακοµαθηµένο | κακοαναθρεµ-
µένο | ανάγωγο | ατίθασο | υπάκουο | χαριτωµένο ~ || παιδιά µε ειδι-
κές ανάγκες 2. (γενικότ.) το µικρής ηλικίας άτοµο, τού οποίου η σω-
µατική και πνευµατική ανάπτυξη δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί: τα ~ 
τού Γυµνασίου και τού Λυκείου || δεν είσαι πια ~· είσαι άντρας µε ευ-
θύνες || «µικρό ~ σαν ήµουνα και πήγαινα σχολείο» (τραγ.)· ΦΡ. παι-
δί πράµα βλ. λ. πράγµα 3. (ειδικότ.) το άτοµο που δεν έχει φθάσει 
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ακόµη στο ορισµένο από τον νόµο όριο τής ενηλικίωσης ή γενικότ. στην 
απαιτούµενη ωριµότητα, το νεαρό άτοµο: είναι ανεπίτρεπτο να βλέπουν τα ~ 
σκηνές βίας στην τηλεόραση || είναι απαγορευµένο να πωλούνται αλκοολούχα 
ποτά σε παιδιά- ΦΡ. (α) από παιδί από την παιδική ηλικία: τον ξέρω ~· µαζί 
µεγαλώσαµε || ~ µπήκα στη βιοπάλη ΣΥΝ. εξ απαλών ονύχων (β) παιδί-θαύµα 
το µικρής ηλικίας άτοµο που είναι προικισµένο µε εξαιρετικό ταλέντο, µε 
ικανότητες εξαιρετικά ασυνήθιστες για την ηλικία του: ο Μότσαρτ υπήρξε ~· 
σε ηλικία 5 ετών έγραφε µενουέτα και σε ηλικία 13 ετών συνέθετε όπερες (γ) το 
τροµερό παιδί το συνήθ. νεαρής ηλικίας άτοµο που ξεχωρίζει στον χώρο του 
για το έντονα δηµιουργικό, ανανεωτικό πνεύµα του: »7 Φρ. Σαγκάν 
χαρακτηρίστηκε ~ τής γαλλικής λογοτεχνίας (δ) (σκωπτ.) η ώρα του παιδιού η 
δραστηριότητα που δεν παίρνει κανείς στα σοβαρά, η κατάσταση στην οποία 
κυριαρχεί η παιγνιώδης διάθεση: (κυρ. στο σχολείο) όταν ο καθηγητής δεν 
επιβάλλεται στην τάξη, το µάθηµα γίνεται ~ (ε) παιδί τού δρόµου το αλητάκι 
(στ) παιδιά των φαναριών νεαρής ηλικίας άτοµα που επαιτούν από οδηγούς 
οχηµάτων γύρω από τα φανάρια των δρόµων 4. νεαρό άτοµο, ως προς το πόσο 
εµφανίσιµο και ερωτικά ελκυστικό είναι: ωραίο ~ ο Στέλιος | η Άννα 5. ο 
γόνος, ο γυιος ή η κόρη (κάποιου): η περιουσία του θα µείνει στα ~ του || το ~ 
µου είναι δικηγόρος || κάνω παιδιά (τεκνοποιώ, αποκτώ απογόνους) || περιµένω 
- (είµαι έγκυος) || ρίχνω το παιδί βλ. λ. ρίχνω || µεγαλώνω ! ανατρέφω τα ~ µου 
|| νόθο ~ ΣΥΝ. τέκνο· ΦΡ. (α) παιδί του πατέρα | τής µητέρας αυτό που µοιάζει 
στον πατέρα | στη µητέρα του ως προς την εµφάνιση ή τη συµπεριφορά, που 
ακολουθεί έντονα, πιστά το πρότυπο ενός γονέα (β) (µειωτ.) παιδί τής µαµµάς 
το µαµµόθρεφτο, αυτό που έχει προσκολληθεί στη µητρική προστασία (γ) 
(παροιµ.) τού παιδιού µου το παιδί είναι δυο φορές παιδί µου για την 
αδυναµία που δείχνουν ο παππούς και η γιαγιά στα εγγόνια τους (δ) (εκφραστ.) 
παιδί του λαού το διακεκριµένο πρόσωπο που έχει λαϊκή καταγωγή, κυρ. αυτό 
που εκφράζει τον λαό µέσα από το έργο του (π.χ. λαϊκός τραγουδιστής, 
ηθοποιός που έχει ερµηνεύσει ρόλους, οι οποίοι συγκινούν τον απλό λαό 
κ.λπ.): «ταινία µε το ~, τον Ν. Ξανθό-πουλο» (εφηµ.) (ε) χάνει η µάννα το 
παιδί και το παιδί τη µάννα για περιστάσεις, συνθήκες µεγάλης αναστάτωσης, 
σύγχυσης (στ) κάνε παιδί να δεις καλό! σχόλιο γονέα ο οποίος δυσαρεστήθηκε 
από τη συµπεριφορά τού παιδιού του απέναντι του 6. (για ζώα) το νεογνό, ο νε-
οσσός, το µικρό ενός ζώου: η γάτα θηλάζει τα ~ της 7. (παλαιότ.-λαϊκ.) το 
αγώρι, σε αντιδιαστολή προς το κορίτσι: απ' την πρώτη του γυναίκα είχε δύο ~ 
κι ένα κορίτσι ΣΥΝ. αγώρι 8. ο απόγονος: πόσο αισθάνονται οι σηµερινοί 
Έλληνες ~ τού Πλάτωνα και τού Περικλή; 9. (µτφ.) (+γεν.) (ως χαρακτηρισµός) 
το πρόσωπο που έχει διαµορφωθεί υπό την καθηµερινή επίδραση 
συγκεκριµένων παραγόντων, γέννηµα θρέµµα (συγκεκριµένης κατάστασης, 
εποχής): ~ τής Κατοχής | τού Εµφυλίου | τής εποχής του | τού ∆ιαφωτισµού· ΦΡ. 
παιδιά των λουλουδιών βλ. λ. λουλούδι 10. (α) υπάλληλος µικρής ηλικίας, κυρ. 
για βοηθητικές, δευτερεύουσες εργασίες: στείλε το - στο περίπτερο, να κάνει 
ψιλά (β) (ειδικότ.) ο µικρής ηλικίας σερβιτόρος: ~! Φέρε τον λογαριασµό' 
(µτφ.) 11. (α) (συχνά µειωτ.) ο άνθρωπος που παρουσιάζει δείγµατα 
ανωριµότητας, συµπεριφοράς που δεν ταιριάζουν σε ενήλικο: Μη γίνεσαι ~! 
Άσε τα πείσµατα και σκέψου λογικά! (β) (χαϊδευτ.) ο ενήλικος που παρουσιάζει 
χαριτωµένα χαρακτηριστικά τής παιδικής ηλικίας (π.χ. αθωότητα, ζωντάνια, 
χάρη κ.λπ.): κατά βάθος είναι ένα µεγάλο ~· ΦΡ. ξαναγίνοµαι παιδί ξαναγυρίζω 
στην παιδική µου ηλικία ή συµπεριφέροµαι σαν παιδί ή χαίροµαι µε παιδικά 
πράγµατα: «τα καταστήµατα παιδικών και νεανικών ειδών είναι τόσο πλούσια 
σε είδη, σχέδια και φαντασία, που πολύ ενήλικοι θέλουν να ξαναγίνουν παιδιά ή 
να αποκτήσουν παιδιά για να τους τα αγοράσουν» (εφηµ.) || όταν παρακολουθεί 
ποδόσφαιρο ξαναγίνεται παιδί 12. (κλητ. παιδιά) (α) (ως οικεία προσφώνηση 
σε παρέα, σε οµάδα προσώπων): ~, σας φέρνω νέα! || βρε, καλώς τα ~! (β) (για 
να αναφερθεί κανείς σε οµάδα οικείων προσώπων): -Είχες καθόλου νέα απ' τα 
~; (π.χ. τον Χρίστο και την Ελένη)· -Ναι, συνεχίζουν το γαµήλιο ταξίδι τους || 
χαιρετισµούς στα ~! · ΦΡ. παιδί µου | παιδάκι µου (ως οικεία προσφώνηση): τι 
σου συµβαίνει, ~, και είσαι έτσι; || κάτσε, βρε ~, να τα συζητήσουµε! || αµάν, βρε 
παιδάκι µου, ούτε ένα αστείο δεν µπορούµε να κάνουµε; — (υποκ.) παιδάκι (το) 
[µεσν.] (βλ.λ.), (µεγεθ.) παίδαρος (βλ.λ.) κ. παιδαράς (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρέφος, 
ανόητος, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παιδίον, υποκ. τού ουσ. παις (δ/ή) < *παΕ-ί-δ-ς < θ. *παΡ- < 
*pau-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *pew- | *pow- «µικρός, λίγος», πβ. σανσκρ. 
putrâ- «γυιος», λατ. puer «γυιος, αγώρι», pau-per «φτωχός», γοτθ. fula 
«πουλάρι», αγγλ. foal κ.ά. Παράγ. παιδ-εΰω, παίζω (βλ.λ.), παίγ-νιο(ν), παίκ-της 
κ.ά.]. παΐδι (το) {παϊδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το πλευρό ανθρώπου ή ζώου (το οστό 
και οι σάρκες): τον κλότσησε και του 'σπάσε τα ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. παγίδιον (µε 
σίγηση τού ενδοφωνητικού -γ-), υποκ. τού αρχ. παγίς]. παίδια (η) {παιδι-ών} 
(αρχαιοπρ.) 1. παιχνίδι για οµάδα παιδιών: αθλητική ~ (αθλοπαιδιά) 2. το 
ανάλαφρο, περιπαικτικό αστείο, ο χα-ριεντισµός- κυρ. στις ΦΡ. (α) χάριν 
παιδιάς για κάτι που λέγεται ως αστείο, προκειµένου να προκαλέσει γέλιο, να 
φαιδρύνει την ατµόσφαιρα: ελέχθη ~ και το εξής... (β) εντός | εκτός παιδιάς 
εντός | εκτός παιχνιδιού (κυρ. στα οµαδικά αθλήµατα) κατά τη διάρκεια | πέραν 
τής καθορισµένης διάρκειας ή τού επίσηµου χρόνου τού κανονικού παιχνιδιού. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ, αρχ. < παίζω (βλ.λ.)]. παιδιακησια επίρρ. → 
παιδιάστικος παιδιακησιος, -ια, -ιο → παιδιάστικος παιδιακίζω ρ. αµετβ. 
{µόνο σε ενεστ.} κάνω σαν παιδί, συµπεριφέρο- 

µαι µε παιδιάστικο τρόπο ΣΥΝ. παιδιαρίζω. 
[ETYM. < παιδιακήσιος < παιδί + -άκι (υποκ.) + -ίζω, ίσως κατά το 
παιδιαρίζω]. 

παιδιακίστικα επίρρ. → παιδιάστικος 
παιδιακίστικος, -η, -ο → παιδιάστικος 
παιδιαρίζω ρ. αµετβ. (παιδιάρισα} (για ενηλίκους) υιοθετώ συνήθειες, 

συµπεριφορά παιδιού, έχω παιδιάστικες εκδηλώσεις αταίριαστες µε την ηλικία 
µου ΣΥΝ. παιδιακίζω. [ΕΤΥΜ < παιδί + -(αρ)ίζω, πβ. σαχλαµαρίζω, 
σαλιαρίζω]. 

παιδιαρίσµατα (τα) {παιδιαρισµάτων} εκδηλώσεις που ταιριάζουν ή 
δικαιολογούνται µόνο σε παιδί, παιδαριώδεις πράξεις: άσε τα ~ και 
σοβαρέψου! 

παιδιάστικος, -η, -ο αυτός που δεν ταιριάζει στη συµπεριφορά ώριµου 
ενηλίκου, που δικαιολογείται µόνο σε παιδί: ~ καµώµατα | φόβοι | 
δικαιολογίες ΣΥΝ. παιδικός. Επίσης παιδιακήσιος, -ια, -ιο κ. παιδια-κίστικος, -
η, -ο. — παιδιάστικα κ. παιδιακησια κ. παιδιακίστικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
παιδίστικος, κατά τα ρ. σε -ιάζω]. 

παιδιατρική (η) [1888] ΙΑΤΡ. ο ιατρικός κλάδος που ασχολείται µε την 
ανάπτυξη, τη φροντίδα και τις ασθένειες (διάγνωση, πρόληψη, θεραπεία) 
βρεφών και παιδιών (ώς το 14ο έτος τής ηλικίας τους). — παιδιατρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pédiatrie]. 

παιδίατρος (ο/η) [1886] {παιδιάτρ-ου | -ων, -ους} γιατρός ειδικευµένος στην 
παιδιατρική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδοντίατρος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pédiatre]. 

παιδικάτα (τα) (καθηµ.) η παιδική ηλικία (κάποιου): στα ~ του έτρεχε στις 
αλάνες κι έπαιζε µπάλα. [ΕΤΥΜ; < παιδικός, πβ. κ. µικράτα, νιάτα]. 

παιδικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το παιδί: ~ ηλικία/ ανάπτυξη | 
συνήθεια | θέατρο | γιορτή | λογοτεχνία | τροφή | εργασία | βιβλίο | ταινία 
/παιχνίδι | ρούχο | φίλος || ~ αρρώστια (που εµφανίζεται συνήθ. από την 
εµβρυϊκή ώς την εφηβική ηλικία) || θυµήθηκε τα ~ µας χρόνια, πόσο ανέµελα 
ήταν! || στο βιβλίο του ξαναγυρίζει στην εποχή τής - αθωότητας || ~ δικαστήρια 
(για την εκδίκαση υποθέσεων ανηλίκων)· ΦΡ. (α) παιδικός σταθµός δηµόσιο ή 
ιδιωτικό ίδρυµα που αναλαµβάνει µε ειδικευµένο προσωπικό την καθηµερινή 
διατροφή, διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία µικρών παιδιών (βρεφών και νηπίων) 
(β) παιδική χαρά (i) ειδικά διαµορφωµένη περιοχή για το υπαίθριο παιχνίδι 
των παιδιών µε ανάλογο εξοπλισµό, π.χ. κούνιες, τσουλήθρες κ.λπ. (ii) (µτφ.) 
ο χώρος από τον οποίο απουσιάζει η τάξη, όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει: 
κατάντησαν το γραφείο ~! 2. (µτφ.) εξαιρετικά απλός, εύκολος: είχε ~ απορίες 
|| δείχνει - αφέλεια ώρες-ώρες ΣΥΝ. απλοϊκός, παιδιάστικος. — παιδικά επίρρ. 

παιδικότητα (η) [1868] {χωρ. πληθ.} σύνολο χαρακτηριστικών που ταιριάζουν 
σε παιδί, κυρ. η αθωότητα: το πρόσωπο της είχε µια -, που δεν συµβάδιζε µε 
την ηλικία της. 

παιδιόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από την παιδική ηλικία, από µικρό παιδί ήδη: 
επέδειξε ~ έντονη κλίση στις τέχνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. µτγν. < παιδίον 
+ -θεν (βλ.λ.)]. 

παιδίσκη (η) [αρχ.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.) η νεαρής ηλικίας γυναίκα, το 
µικρό κορίτσι: αθώα ~ ΣΥΝ. κορασίδα, παιδούλα. 

παιδισµός (ο) η παθολογική διατήρηση σε ενήλικα άτοµα ψυχοσωµατικών 
χαρακτηριστικών τής παιδικής ηλικίας µε αντίστοιχη απουσία των 
χαρακτηριστικών ενηλίκου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. infantilisme]. 

παιδο- κ. παιδό- κ. παιδ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κά-τι 
σχετίζεται µε παιδί: παιδο-κόµος, παιδό-τοπος, παιδο-χειρουργός, παιδ-
αγωγός. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το θ. τού 
αρχ. ουσ. παις, παιδ-ός (λ.χ. παιδο-κτόνος, παιδο-νόµος, παιδό-φι-λος, παιδ-
αγωγός), ενώ εµφανίζεται και σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. péd-
iatre)]. 

παιδοβούβαλος (ο) ως χαρακτηρισµός για πολύ χοντρό παιδί ή χοντρό και 
µαλθακό άντρα. Επίσης παιδοβούβαλο (το). 

παιδόγγονα (τα) [µεσν.] (λαϊκ.) παιδιά και εγγόνια µαζί. 
παιδογένεση (η) [1889] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. η αναπαραγωγή 
από ζώα που βρίσκονται σε στάδιο προνύµφης ή γενικά σε πολύ πρώιµο στάδιο 
ανάπτυξης ΣΥΝ. παιδογονία (βλ. κ. λ. νεοτενία). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. pédogenèse]. παιδογονία (η) [χωρ. πληθ.} 1. η γέννηση παιδιών 2. 
η παιδογένεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < παιδο- + -γονία < γόνος]. 
παιδοδοντίατρος (ο/η) (-ου κ. -άτρου | -ων κ. -άτρων, -ους κ. -άτρους} 

οδοντίατρος ειδικευµένος στην πρόληψη και αντιµετώπιση των 
οδοντιατρικών προβληµάτων των παιδιών. — παιδοδοντιατρι-κός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paedodontist]. παιδοκοµία (η) (χωρ. 
πληθ.} η ανατροφή και η περιποίηση µικρών παιδιών. — παιδοκοµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ; µτγν. < παιδο- + -κοµία < κοµώ «περιποιούµαι, φροντίζω» (βλ. λ. -
κοµία)]. παιδοκόµος (ο/η) [µτγν.] το πρόσωπο που ασχολείται µε την παιδο-
κοµία. παιδοκοµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {παιδοκοµείς... | παιδοκόµησα} ασχολούµαι 
µε την ανατροφή και την περιποίηση µικρών παιδιών. παιδοκτονία (η) [µτγν.] 
{παιδοκτονιών} 1. ο φόνος παιδιού από τον γονέα του 2. ΝΟΜ. έγκληµα το 
οποίο διαπράττει η µητέρα µόνον (ιδιαίτερο έγκληµα) που µε πρόθεση 
σκοτώνει το παιδί της κατά τον τοκετό ή και µετά τον τοκετό, αλλά ενώ 
εξακολουθούσε η διατάραξη τού οργανισµού της από τον τοκετό, και το οποίο 
ο νόµος τιµωρεί 
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ηπιότερα από την απλή ανθρωποκτονία. 
παιδοκτόνος (ο/η) το πρόσωπο που έχει διαπράξει παιδοκτονια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -

κτόνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παιδο- + -κτόνος < κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτονία)]. 
παιδολογια (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής παιδαγωγικής που µελετά την 

ψυχοσωµατική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών. — παθολόγος (ο/η) [1886], 
παιδολογικός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pédologie]. 

παιδολόι κ. παιδολογι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-περιληπτ.) πλήθος παιδιών: το ~ 
τής γειτονιάς ΣΥΝ. παιδοµάνι, µαρίδα. [ΕΤΥΜ. < παιδο- + -λό(γ)ι < λέγω, µε 
τη σηµ. «συλλέγω, συγκεντρώνω»].' 

παιδοµάζωµα (το) [µεσν.] {παιδοµαζώµ-ατος | -ατα, -άτων) (κατά την 
Τουρκοκρατία) η αρπαγή παιδιών χριστιανικών οικογενειών, µε σκοπό τον 
εξισλαµισµό τους και την κατάταξη τους µετά την ενηλικίωση στα τάγµατα 
γενιτσάρων. 

παιδοµάνι (το) {χωρ. γεν.} πλήθος παιδιών ΣΥΝ. παιδολόι. [ΕΤΥΜ < 
παιδο- + -µάνι (βλ.λ.)]. 

παιδοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής πειραµατικής παιδαγωγικής, που 
έχει ως αντικείµενο µελέτης τη µέτρηση των σωµατικών οργάνων και των 
ψυχοσωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων των παιδιών (σωµατοµετρία κ. 
ψυχοµετρία αντίστοιχα). — παιδοµετρι-κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. pédométrie]. 

παιδοµορφισµός (ο) µορφή σωµατικής δυσπλασίας ενηλίκου, η οποία 
συνίσταται στη µη φυσιολογική διατήρηση παιδικών σωµατικών γνωρισµάτων 
ΣΥΝ. παιδισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paedomorphism]. 

παιδονόµος (ο/η) [αρχ.] (παλαιότ.) το πρόσωπο που φροντίζει για την τήρηση 
τής τάξης και την ορθή συµπεριφορά των παιδιών στο σχολείο και έξω από 
αυτό. — παιδονοµία (η) [αρχ.], παιδονοµικός, -ή,-ό [1890]. 

παιδόπουλο (το) (λαϊκ.) το µικρό παιδί. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
παιδόπουλον< παιδο- + -πουλον (βλ.λ.)]. 

παιδότοπος (ο) {-ου κ. -όπου | -ων κ. -όπων, -ους κ. -όπους} υπαίθριος χώρος 
ειδικά διαµορφωµένος, ώστε να µπορούν να παίξουν και να ψυχαγωγηθούν 
παιδιά ΣΥΝ. παιδική χαρά. 

παΐδοτρφης (ο) {κλητ. παιδοτρίβα | παιδοτριβών} (στην αρχαία Ελλάδα) 
εκπαιδευτής που δίδασκε στα παιδιά πάλη και άλλες γυµναστικές ασκήσεις. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παις, παιδός + -τρίβης < τρίβω}. 

παιδούλα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) το µικρό κορίτσι ΣΥΝ. 
κοριτσόπουλο, (λόγ.) παιδίσκη. 

παιδοφιλία  (η) {χωρ. πληθ.} η παιδεραστία.    — παιδόφιλος (ο) [µτγν.], 
παιδοφιλικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paedophilia]. 

παιδοχειρουργική (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής χειρουργικής που έχει ως αντικείµενο 
τις επεµβάσεις σε παιδιά. — παιδοχειρουργός (ο/η), παιδοχειρουργικός, -ή, -ό. 

παιδοψυχιατρική (η) ο κλάδος τής ψυχιατρικής που έχει ως αντι-κ8ίµενο τις 
ψυχικές ασθενείς των παιδιών.   — παιδοψυχίατρος (ο/η), παιδοψυχιατρικός, 
-ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pédopsychiatrie]. 

παιδοψυχολογία (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής ψυχολογίας που έχει ως 
αντικείµενο τα ψυχικά φαινόµενα τής παιδικής ηλικίας. — παιδοψυχολόγος 
(ο/η), παιδοψυχολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pédopsychologie]. 

παιζογελώ ρ. αµετβ. {παιζογελάς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (λαϊκ.) παίζω 
και γελώ συγχρόνως 2. κάνω πειράγµατα σε κάποιον. 

παίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπαιξα, παίχ-θηκα (καθηµ. -τηκα), παιγµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. ασχολούµαι µε (συγκεκριµένο παιχνίδι): ~ σκάκι | τάβλι | κυνηγητό || 
τα παιδιά παίζουν κλέφτες και αστυνόµους || το παιδί παίζει τη σβούρα του (αντί 
παίζει µε τη σβούρα) || (µεσοπαθ.) πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι; ΦΡ. (α) παίζω 
το παιχνίδι (κάποιου) εξυπηρετώ µε τις ενέργειες µου τα συµφέροντα 
(κάποιου): όποιος δεν εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξη του στην κυβέρνηση, 
παίζει το παιχνίδι τής αντιπολίτευσης (β) παίζω άσχηµο παιχνίδι (σε κάποιον) 
(i) εξαπατώ (κάποιον) παραπλανώντας ή παγιδεύοντας τον: του έπαιξαν 
άσχηµο παιχνίδι και του έφαγαν όλη την περιουσία (ii) οδηγώ (κάποιον) στην 
καταστροφή: η µοίρα τής έπαιξε άσχηµο παιχνίδι και µέσα σε µία νύχτα έχασε 
όλα όσα απέκτησε µε κόπους τόσα χρόνια (γ) παίζω (σκοτεινά, βρόµικα, 
ύποπτα κ.τ.ό.) παιχνίδια (στην πλάτη | εις βάρος κάποιου) δολοπλοκώ, 
µηχανορραφώ, ενεργώ κρυφά µαζί µε άλλους εις βάρος κάποιου: µερικοί 
ασυνείδητοι παραγωγοί παίζουν βρόµικα παιχνίδια στην πλάτη των ανύποπτων 
καταναλωτών || κάποιοι έπαιξαν σκοτεινά παιχνίδια εις βάρος τού εθνικού µας 
νοµίσµατος (δ) παίζω (κάτι | κάποιον) στα δάχτυλα γνωρίζω (κάτι/κάποιον) 
πάρα πολύ καλά, χειρίζοµαι (κάτι) µε άνεση ή έχω (κάποιον) τού χεριού µου, 
τον κάνω ό,τι θέλω : τον κώδικα Μορς τον ~ || τη φυσική την ~ (ε) παίζω ξύλο 
| µπουνιές | σφαλιάρες κ.λπ. µε (κάποιον) (i) δέρνοµαι, έρχοµαι σε συµπλοκή: 
µπορεί να είµαστε φίλοι, αλλά παίζουµε ξύλο πολλές φορές (ii) (µτφ.-οικ.) έχω 
µεγάλη οικειότητα µε (κάποιον): είναι φιλαράκι µου, παίζουµε σφαλιάρες µαζί 
(στ) τις παίζω (σε κάποιον) δέρνω, ξυλοκοπώ (κάποιον): δεν καθόταν 
φρόνιµα, του τις έπαιξε, λοιπόν, η µάννα του και ησύχασε (ζ) (!-λαϊκ.) παίζω το 
πουλί µου | την παίζω (i) αυνανίζοµαι (ii) χάνω τον χρόνο µου, χρονοτριβώ 
(η) παίζουµε τις κουµπάρες βλ. λ. κουµπάρα (θ) παίζουµε την κολοκυθιά βλ. 
λ. κολοκυθιά 2. (κυρ. στη γλώσσα των παιδιών, ~ κάποιον) δέχοµαι (κάποιον) 
στο παιχνίδι ως συµπαίκτη: τα άλλα παιδιά δεν τον παίζουν, γιατί είναι 
ζαβολιάρης 3. ασχολούµαι µε (συ- 

γκεκριµένο αγώνισµα, άθληµα): ~ ποδόσφαιρο | τένις | µπάσκετ 4. (α) 
ασχολούµαι µε, συµµετέχω σε (τυχερό παιχνίδι): ~ χαρτιά | πρέφα | πόκερ | 
ΠΡΟ-ΠΟ (β) βάζω (συγκεκριµένο ποσό ή αντικείµενο που κατέχω) ως 
στοίχηµα συµµετέχοντας σε τυχερό παιχνίδι: κάθε µέρα παίζονται µεγάλα ποσά 
στο καζίνο || (µτφ.) ~ τη ζωή µου | το κεφάλι µου κορώνα-γράµµατα (ρισκάρω)· 
ΦΡ. (µτφ.) τα παίζω όλα για όλα ριψοκινδυνεύω τα πάντα (γ) χρησιµοποιώ 
(τραπουλόχαρτο που έχω) κατά τη διάρκεια τού παιχνιδιού: δεν έπρεπε να 
παίξεις τώρα τον ρήγα σου' ΦΡ. (α) (µτφ.) παίζω το τελευταίο µου χαρτί βλ. λ. 
χαρτί (β) παίζω µε ανοιχτά χαρτιά βλ. λ. ανοιχτός (γ) παίζω διπλό παιχνίδι ή 
παίζω σε δύο | διπλό ταµπλό (i) µεταξύ δύο πλευρών, αντιπάλων ή µε αντίθετα 
συµφέροντα, υποστηρίζω (ή προσποιούµαι ότι υποστηρίζω) πότε τον έναν και 
πότε τον άλλον και συνήθ. τους το κρύβω (ii) έχω συγχρόνως δύο ερωτικούς 
συντρόφους, συχνά χωρίς να το γνωρίζουν ΣΥΝ. το έχω δίπορτο · 5. ερµηνεύω 
(συγκεκριµένο ρόλο): πολλοί µεγάλοι ηθοποιοί έχουν παίξει τον ρόλο τού 
Οιδίποδα | τον Οιδίποδα || στον κινηµατογράφο έπαιζε συνήθως τον κακό· ΦΡ. 
(α) παίζω ρόλο (i) (σε κάτι) επιδρώ, συµβάλλω (σε κάτι): το µορφωτικό 
επίπεδο των γονέων παίζει σπουδαίο ρόλο στην ανατροφή των παιδιών || σ'αυτή 
την υπόθεση, απ' ό,τι ξέρω, έπαιξες κι εσύ κάποιον ρόλο (ii) (τριτοπρόσ.) έχει 
σηµασία: στις επαγγελµατικές σχέσεις παίζει ρόλο το πώς θα µιλήσεις, πώς θα 
ντυθείς... || δεν παίζει ρόλο το τι λες, αλλά πώς το λες (β) (µτφ.) παίζω θέατρο 
βλ. λ. θέατρο 6. παριστάνω, υποκρίνοµαι, προσποιούµαι: µας παίζει τον ωραίο 
ΣΥΝ. καµώνοµαι·   ΦΡ. (αργκό) το παίζω συµπεριφέροµαι σαν, παριστάνω: ~ 
διανοούµενος | γκόµενος | λεφτάς || (µε έκφραση ενόχλησης ή ειρων.) δηλαδή, 
εσύ τώρα πώς µας το παίζεις; (τι µας παριστάνεις;) 7. (α) (για τηλεόραση, 
κινηµατογράφο) προβάλλω: οι κινηµατογράφοι παίζουν το «Αντεργκράουντ» τού 
Κουστουρίτσα || τι παίζει σήµερα η τηλεόραση; (β) (καταχρ. για θέατρο) 
φιλοξενώ (συγκεκριµένο έργο) στη σκηνή µου: το Εθνικό Θέατρο παίζει συχνά 
ελληνικά έργα ΣΥΝ. ανεβάζω 8. (α) ερµηνεύω, εκτελώ (µουσική σύνθεση): ~ τον 
εθνικό ύµνο || η ορχήστρα µας θα παίξει κοµµάτια ελαφράς µουσικής || ~ ένα 
τραγούδι στο πιάνο (β) (συνεκδ.) ερµηνεύω, εκτελώ µουσική σύνθεση 
(συγκεκριµένου µουσικού είδους ή συνθέτη): αυτή η ορχήστρα παίζει µόνο 
κλασική µουσική || ~ Μπετόβεν | Λιστ 9. χειρίζοµαι (µουσικό όργανο), ώστε να 
παράγεται µουσικός ήχος: ~ βιολί | πιάνο | ούτι- ΦΡ. (µτφ.) η κοιλιά µου παίζει 
ταµπούρλο πεινάω πάρα πολύ ♦ (αµετβ.) 10. ενεργώ χωρίς συγκεκριµένο 
σκοπό, αλλά µε σκοπό την ευχαρίστηση, τη διασκέδαση: τα παιδιά παίζουν 
στον κήπο || - µε τις κούκλες µου || ~ µε τους φίλους µου- ΦΡ. (α) δεν παίζω! (i) 
λέγεται από παιδιά, όταν διαµαρτύρονται, επειδή αισθάνονται ότι αδικούνται 
στο παιχνίδι: Α, ~! Είπαµε να µην κάνουµε ζαβολιές! (ii) (σκωπτ.) για να 
δηλωθεί δυσαρέσκεια, για να εκφραστεί διαµαρτυρία µε παιγνιώδη διάθεση: ~! 
Αλλιώς τα συµφωνήσαµε, αλλιώς µου τα λες τώρα! (iii) (προειδοποιητικά) δεν 
αστειεύοµαι: Για πρόσεξε πώς µου µιλάς! Εγώ ~! 11. (~ µε κάτι) χρησιµοποιώ 
(κάτι) σαν παιχνίδι, χρησιµοποιώ (κάτι) µε σκοπό άλλον από αυτόν για τον 
οποίο προορίζεται: ~ αµήχανα µε τα κουµπιά τού σακακιού µου- ΦΡ. (α) παίζω 
µε τις λέξεις αξιοποιώ τις οµοιότητες ή τις διαφορές (υπαρκτές ή ανύπαρκτες) 
µεταξύ λέξεων: (i) για υφολογικούς ή χιουµοριστικούς σκοπούς (ii) (επίσης 
παίζω µε τα λόγια) για να αποφύγω να µιλήσω ξεκάθαρα ή να δυσκολέψω τον 
συνοµιλητή µου: Με τις λέξεις θα παίζουµε τώρα; Αφού καταλαβαίνεις πολύ 
καλά τι θέλω να πω (β) παίζω (µε κάποιον) όπως η γάτα µε το ποντίκι επιφέρω 
µικρά πλήγµατα εις βάρος (κάποιου) από θέση ισχύος, χωρίς να του δίνω το 
τελειωτικό χτύπηµα, για να παρατείνω την αγωνία του (γ) παίζω µε τα νεύρα 
(κάποιου) διασκεδάζω εκνευρίζοντας (κάποιον) (δ) παίζω µε τον πόνο 
(κάποιου) λέω κάτι που ενοχλεί κάποιον άλλον, θίγω το αδύνατο σηµείο του 
είτε εσκεµµένα είτε χωρίς να το θέλω: µην παίζεις µε τον πόνο του µιλώντας 
γι'αυτήν, αφού ξέρεις ότι την αγαπάει ακόµα (ε) παίζω µε τη φωτιά ριψο-
κινδυνεύω, ενεργώ χωρίς να λαµβάνω υπ' όψιν συγκεκριµένο κίνδυνο: όποιος 
αναµειγνύεται σε αυτά τα πράγµατα παίζει µε τη φωτιά (στ) παίζω εν ου 
παικτοίς (παίζω εν ου παικτοϊς, Ιωάνν. Χρυσ. Όµι-λίαι 31,5) (αρχαιοπρ.) παίζω 
µε πράγµατα µε τα οποία δεν µπορεί να παίζει κανείς, αντιµετωπίζω µε 
επιπολαιότητα ή χωρίς την πρέπουσα σοβαρότητα κάτι που απαιτεί σοβαρή 
αντιµετώπιση- (καταχρ.) εν ου παικτοίς (ως χαρακτηρισµός) αυτός µε τον 
οποίο δεν πρέπει να παίζει κανείς: «αν οι πολιτικές ηγεσίες συµφωνήσουν ότι η 
εξωτερική πολιτική είναι ~ και την εξαιρέσουν από το γήπεδο των κοµµατικών, 
προσωπικών ανταγωνισµών...» (εφηµ.) (ζ) παίζω µε τα αισθήµατα (κάποιου) 
βλ. λ. αίσθηµα 12. φέροµαι επιπόλαια, χωρίς σοβαρότητα: µην παίζεις µαζί 
µου! || Τι (νοµίζεις); Παίζουµε; Εδώ κάνουµε επαγγελµατική δουλειά! ΦΡ. (α) 
όχι, παίζουµε! (θριαµβευτικά) για να εκφραστεί η ικανοποίηση κάποιου για 
επίδοση, επιτυχία του κ.λπ.: -Λοιπόν, είσαι καταπληκτικός! ∆εν περίµενα να το 
φτειάξεις τόσο γρήγορα! —! (β) παίξε-γέλασε (ως χαρακτηρισµός) για κάτι που 
δεν χρειάζεται να το παίρνει κανείς στα σοβαρά' συνήθ. αρνητ.: αυτή η σχολή 
δεν είναι ~· πρέπει να διαβάζεις πολύ! || εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι ~ (γ) τα 
παιδία παίζει (τα παιδιά παίζουν στερεότυπο παράδειγµα των σχολικών 
βιβλίων για την αττική σύνταξη) (ειρων.) για κάποιον/κάποιους που δεν 
φέρονται σοβαρά, όπως αρµόζει στην ηλικία τους: -Γι κάνουν οι φίλοι σου; -
Λεν εννοούν να σοβαρευτούν ~ 13. (α) αγωνίζοµαι σε αθλητικό παιχνίδι: την 
Κυριακή ο Ο.Φ.Η. παίζει εκτός έδρας µε τον Πανιώνιο (β) αγωνίζοµαι: έπαιξαν 
µε µυαλό και πάθος και νίκησαν || ο παίκτης αυτός θα παίζει από φέτος στο 
καλύτερο πρωτάθληµα τής Ευρώπης  14. λαµβάνω µέρος σε τυχερά παιχνίδια: ~ 
στον ιππόδροµο || κάθε άνθρωπος µε τις αδυναµίες του-άλλος πίνει, άλλος 
καπνίζει, άλλος παίζει...- ΦΡ. παίζω στο χρηµατιστήριο αγοράζω και πουλώ 
συστηµατικά µετοχές 15. (α) (µτφ.-οικ. 
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τριτοπρόσ. παίζει, παίζουν) (κάποιος/κάτι) βρίσκεται στο προσκήνιο, 
στην επικαιρότητα, (κάποιοι) µιλούν για (κάποιον/κάτι): το όνοµα 
του παίζει πολύ τον τελευταίο καιρό στα σενάρια για τη διαδοχή τού 
αρχηγού τού κόµµατος (ακούγεται ως πιθανή λύση) (β) έχω σοβαρές 
πιθανότητες για κάτι: «ως τόπος διεξαγωγής τής προετοιµασίας των 
κωπηλατών, εκτός από τα Γιάννενα, παίζει και η λίµνη Καϊάφα στην 
Ηλεία» (εφηµ.) 16. κινούµαι ή δίνω την οπτική εντύπωση ότι κινού-
µαι ακανόνιστα και µε συνεχείς εναλλαγές: η φλόγα τού κεριού παίζει 
(τρεµοπαίζει)- ΦΡ. παίζει το µάτι µου (i) τρεµοπαίζει το βλέφαρο µου 
από νευρική σύσπαση (βλ. κ. λ. µάτι) (ii) κοιτάζω γύρω µου τους 
άλλους µε ερωτικό ενδιαφέρον: αν και παντρεµένος, παίζει το µάτι 
του 17. (µτφ.) αυξοµειώνοµαι, παρουσιάζω διακυµάνσεις: οι τιµές 
των µετοχών παίζουν στο χρηµατιστήριο · 18 (για µηχανήµατα που 
παράγουν ήχο ή εικόνα) λειτουργώ: τι έπαθε το κασετόφωνο | η τη-
λεόραση και δεν παίζει; · ΦΡ. (αργκό) (α) τα παίζω (ι) τροµοκρατού-
µαι: τα παιξαν, όταν είδαν τους αστυνοµικούς να έρχονται προς το 
µέρος τους (ii) εξαντλούµαι: τα 'χω παίξει· δεν αντέχω άλλο (iii) (για 
µηχάνηµα) χαλώ, παύω να λειτουργώ: ο εκτυπωτής λειτουργούσε 
αδιάκοπα για πολλές ώρες, ώσπου στο τέλος τα 'παίξε (β) δεν παί-
ζοµαι είµαι ασυναγώνιστος, δεν µπορεί να µε νικήσει κανείς: δεν 
παίζεται στο µπιλιάρδο· (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. παίζεται) 19. κρίνεται η 
τύχη (κάποιου): στις εξετάσεις αυτές - το επαγγελµατικό τους µέλλον 
ΣΥΝ. διακυβεύεται 20. δεν είναι σίγουρο: δεν ξέρω αν θα φύγουµε 
αύριο- ~ ακόµα 21. (κάτι) συµβαίνει, (κάτι) γίνεται: κάτι ~ εδώ και 
έναν µήνα µε την πώληση αυτής τής επιχείρησης, αλλά κανείς δεν 
µπορεί να καταλάβει τι! 
[ETYM. αρχ. < *παίδ-)ω < παις, παιδός (βλ. κ. παιδί). Εκτός τής σηµε-
ρινής βασικής σηµ. (που,είναι και η αρχική), η λ. σήµαινε επίσης «χο-
ρεύω» (πβ. επιγραφή ∆ίπυλου: δς νυν ορχηστών άταλότατα παίζει), 
όπως απαντά και στη Μετάφραση των Εβδοµήκοντα (Π.∆. "Εξοδος 32, 
6: εκάθισεν ό λαός φαγεϊν και πιεϊν και άνέστησαν παίζειν)]. 

παίκτης [µτγν.] κ. (καθηµ.) παίχτης (ο) {παικτών}, παίκτρια κ. (κα-
θηµ.) παιχτρια (η) {παικτριών} 1. το πρόσωπο που συµµετέχει σε 
παιχνίδι (αθλητικό, τυχερό ή ψυχαγωγικό): ο καλύτερος ~ τής οµάδας 
|| αµυντικός | επιθετικός ~ || αναπληρωµατικός ~ || (σε χαρτοπαίγνιο) 
µοιράζουµε 6 φύλλα σε κάθε ~ 2. το πρόσωπο που παίζεν συστηµατι-
κώς τυχερά παιχνίδια: επαγγελµατίας ~ ρουλέτας ΣΥΝ. τζογαδόρος 
3. (σπάν.-γενικότ.) οργανοπαίκτης: ~ µουσικού οργάνου. — (υποκ.) 
παιχτάκι (το), (µεγεθ.) παιχταράς (ο). 

παικτός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να γίνει αντικείµενο παιγνιδιού· µόνο 
στη ΦΡ. παίζω εν ου παικτοίς βλ. λ. παίζω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. παικ-τός 
(ρηµατ. επίθ.) < αρχ. παίζω]. 

παινάδι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το γνώρισµα, η ιδιότητα που αξίζει να 
επαινεθεί ΣΥΝ. αρετή, προτέρηµα, χάρισµα ANT. ψεγάδι. [ΕΤΥΜ. < 
παινώ + παραγ. επίθηµα -άδι, πβ. µοιρ-άδι, ψεγ-άδι]. 

παινεσιάρης, -α, -ικο {παινεσιάρηδες} (λαϊκ.) αυτός που παινεύει 
συχνά τον εαυτό του, που περιαυτολογεί ΣΥΝ. καυχησιάρης. [ΕΤΥΜ. 
< παινεσιά + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. καυχησ-ιάρης]. 

παινεύω ρ. µετβ. {παίνεσα κ. -εψα, -εύτηκα, -εµένος} (καθηµ.) 1. 
επαινώ 2. (µεσοπαθ. παινεύοµαι) περιαυτολογώ: να µην | δεν θέλω να 
το παινευτώ, αλλά είµαι ο καλύτερος στο είδος µου 3. (η µτχ. παινε-
µένος, -η, -ο) αυτός που επαινείται συχνά, που έχει φήµη ΣΥΝ. φηµι-
σµένος. — παίνεµα (το) [µεσν.] κ. παινεσιά (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. παινώ (< αρχ. επαινώ), κατά τα ρ. σε -εύω]. 

παινώ ρ. µετβ. → επαινώ 
παίξιµο (το) [µεσν.] {παιξίµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) 1. το να παί-

ζει κανείς (κάτι)· (συνήθ.-ειδικότ.) 2. ο τρόπος µε τον οποίο παίζει κα-
νείς: από το ~ κατάλαβα πως ήταν ο Χιώτης (από τον τρόπο που έπαι-
ζε µπουζούκι) 3. (ειδικότ.) ο τρόπος µε τον οποίο ερµηνεύει ένας ηθο-
ποιός τον ρόλο του: Τι ~! Είναι πραγµατικά µεγάλη ηθοποιός · 4. το 
να κινείται (κάτι) πέρα-δώθε: το ~ τού µατιού της. 

παίρνω ρ. µετβ. {πήρα (να | θα πάρω), πάρθηκα, παρµένος} 1. πιάνω 
και φέρνω κοντά µου: πήρε το βιβλίο από το τραπέζι και άρχισε να το 
διαβάζει || πάρε το ξεσκονόπανο και ξεσκόνισε λίγο! || ~ το µωρό 
στην αγκαλιά µου 2. κάνω (κάτι/κάποιον) να φύγει από τη θέση του 
και να βρεθεί κοντά µου: δεν δουλεύει πια σε αυτή την υπηρεσία-τον 
πήρε ο πρόεδρος στο γραφείο του- ΦΡ. (σκωπτ.) (α) πάρ' τον στον 
γάµο σου, να σου πει «και τού χρόνου» για κάποιον που είπε λόγο 
ακατάλληλο προς την περίσταση (β) (µτφ.) πάρ' τον έναν και χτύπα 
τον άλλο βλ. λ. άλλος 3. λαµβάνω και µεταφέρω (µαζί µου), καλώ 
(κάποιον) να µε ακολουθήσει: πήρε τον φάκελο µαζί του || θα πάρει 
µαζί του στην Πάτρα και τον ανιψιό του || θα πάρω εγώ τις βαλίτσες 
σου- ΦΡ. (εκφραστ.) (α) παίρνω τα µπογαλάκια µου | των οµµατίων 
µου | τα µάτια µου (µεσν. φρ.) φεύγω, εγκαταλείπω (έναν τόπο στον 
οποίο ήµουν για καιρό) (β) (µτφ.) παίρνω (κάποιον | κάτι) αµπάριζα 
βλ. λ. αµπάριζα (γ) παίρνω (κάποιον) φαλάγγι βλ. λ. φαλάγγι 4. συ-
ναντώ και συνοδεύω ή µεταφέρω (κάποιον κάπου): θα µε πάρει από 
το αεροδρόµιο η γυναίκα µου µε το αυτοκίνητο 5. οδηγώ, κάνω (κά-
ποιον) να έρθει µαζί µου, καλώ (κάποιον) να µε ακολουθήσει: τον πήρε 
στο γραφείο του | παράµερα, για να συζητήσουν ιδιαιτέρως- ΦΡ. (α) 
τον πήραν µέσα τον έβαλαν φυλακή (β) (µτφ.) µε παίρνει ο διά-
βολος καταστρέφοµαι: από τότε που έµπλεξε µε το καζίνο, τον πήρε ο 
διάβολος (γ) να σε πάρει (ο διάβολος | η οργή) (διάολ' επαρέ τον, 
µεσν. φρ.) υβριστ. σε κάποιον (δ) να πάρει (ο διάβολος | η οργή) για 
να εκφραστεί αγανάκτηση ή απογοήτευση: ~! Ξέχασα τα κλειδιά τού 
σπιτιού στο γραφείο 6. αποσπώ (κάτι) από τη θέση του και το φέρνω 
κοντά µου, ώστε να το έχω εγώ: µου πήρε το µολύβι και τώρα δεν 
έχω να γράψω- ΦΡ. παίρνω τα µυαλά (κάποιου) βλ. λ. µυαλό 7. (µτφ.) 
αποσπώ από κάποιον (κάτι που µε ενδιαφέρει να µάθω): ~ πληροφο-
ρίες | αποτυπώµατα (βλ.λ.) || κρατά το στόµα του κλειστό- δεν του 

παίρνεις κουβέντα- ΦΡ. (α) παίρνω λόγια (από κάποιον) εκµαιεύω, 
αποσπώ µε πλάγιο τρόπο πληροφορίες (από κάποιον) (β) παίρνω το 
αίµα µου πίσω βλ. λ. αίµα 8. (γενικότ.) αποσπώ, οικειοποιούµαι, κάνω 
δικό µου (κάτι που δεν µου ανήκε): το κράτος τους πήρε τα κτήµατα, 
χωρίς να τους αποζηµιώσει- ΦΡ. παίρνω ιδέες υιοθετώ πράγµατα που 
δεν είχα σκεφτεί ο ίδιος βλέποντας τα αλλού: η υποψήφια τού συν-
δυασµού είδε την ταινία και πήρε ιδέες για τη δική της προεκλογική 
εκστρατεία 9. κλέβω, αρπάζω: µου πήραν το πορτοφόλι 10. (α) κυ-
ριεύω: πήραν την Πόλη οι Τούρκοι (β) (οικ.) νικώ, κερδίζω σε παιχνίδι: 
µας πήρε όλους στο τάβλι 11. (α) αποκτώ: το πρόσωπο του πήρε ένα 
περίεργο χρώµα- ΦΡ. (µτφ.) (α) παίρνω δύναµη | δυνάµεις δυναµώνω, 
ενθαρρύνοµαι (β) παίρνω µορφή διαµορφώνοµαι, αποκτώ ορισµένο 
σχήµα, ορισµένη µορφή (γ) παίρνω σάρκα και οστά βλ. λ. σάρκα (δ) 
παίρνω κιλά παχαίνω (ε) παίρνω χρώµα βλ. λ. χρώµα-(β) κλη-
ρονοµώ: το κτήµα θα το πάρει ο µεγάλος γυιος και το σπίτι ο µικρός 
12. αγοράζω ή ενοικιάζω: ~ καινούργιο αυτοκίνητο || πόσα έδωσες 
για να το πάρεις; || ~ διαµέρισµα || τι δώρο πήρες τής γυναίκας σου; 
13. µου δίνουν: τι δώρα πήρες απ' τους γονείς σου; || ~ βραβείο | άδεια | 
µισθό | υποτροφία | δίπλωµα ΣΥΝ. δέχοµαι- ΦΡ. (α) παίρνω άφεση 
συγχωρούµαι (β) πάρε-δώσε (το) οι δοσοληψίες· (γενικότ.) οι σχέσεις: 
αποφεύγω να έχω πολλά ~ µε τέτοιους ανθρώπους 14. λαµβάνω ως 
αµοιβή, εισπράττω: ~ πολλά λεφτά απ' τη δουλειά µου || πύσα παίρνει 
την ώρα; 15. τρώω ή πίνω (κάτι που µου προσφέρουν): θα πάρετε ένα 
γλυκό | ένα λικέρ; 16. δέχοµαι (κάτι που µου στέλνουν), παρα-
λαµβάνω: ~ ένα γράµµα | ένα δέµα | µια είδηση 17. προσλαµβάνω: ~ 
καινούργιο υπάλληλο 18. παντρεύοµαι: ο άντρας που θα πάρω, θέλω 
να είναι µορφωµένος || ποιος θα βρεθεί να την πάρει, τώρα που γέ-
ρασε; 19. µετακινώ, αποµακρύνω: πάρε τα παιχνίδια σου απ' το πά-
τωµα || πάρ' τον από µπροστά µου, να µην τον βλέπω! 20. παρασύρω, 
αποµακρύνω βίαια (κάτι) από τη θέση του: τον πήρε το ρεύµα || το 
πήραν τα κύµατα || ο δυνατός αέρας πήρε τα κεραµίδια από τις στέγες- 
ΦΡ. (α) µε πήρε και µε σήκωσε βασανίστηκα, ταλαιπωρήθηκα πολύ 
(β) να το πάρει το ποτάµι; να πω τη λύση; (λέγεται από κάποιον που 
έχει πει ένα αίνιγµα, όταν ο ερωτώµενος δεν καταφέρνει να το λύσει) 
21. χτυπώ, πετυχαίνω, βρίσκω: τα σκάγια τον πήραν στο πόδι 22. 
προλαβαίνω: µας πήρε η νύχτα 23. ακολουθώ (δρόµο, πορεία κ.λπ.): - 
τον δρόµο για το χωριό || (µτφ.) ~ στραβό δρόµο || «Με τι καρδιά, µε τι 
πνοή [...] πήραµε τη ζωή µας- λάθος. Κι αλλάξαµε ζωή» (Γ. Σεφέρης)· 
ΦΡ. (α) παίρνω δρόµο βλ. λ. δρόµος (β) δρόµο παίρνω, δρόµο αφήνω 
(στερεότυπη φράση στα παραµύθια) ξεκινώ για µεγάλη διαδροµή ή 
για να πάω γρήγορα κάπου (γ) παίρνω σβάρνα βλ. λ. σβάρνα (δ) 
παίρνω τον ανήφορο βλ. λ. ανήφορος (ε) παίρνω αποστάσεις 
αποµακρύνοµαι, αποφεύγω να συµφωνήσω ή διαφοροποιούµαι: ο 
υπουργός πήρε αποστάσεις από τις θέσεις που εξέφρασε ο πρωθυ-
πουργός 24. σε φράσεις που δηλώνουν αναχώρηση και περιπλάνηση 
κάπου: ~ τους δρόµους || - τα βουνά || πήρα τις γειτονιές να ρωτάω γι' 
αυτόν 25. εκλαµβάνω, θεωρώ: µε πήραν για ηλίθιο || δεν ξέρω πώς θα 
το πάρει- είναι πολύ εύθικτος || µην το πάρεις προσωπικά αυτό που θα 
πω, µιλάω γενικά- ΦΡ. (α) παίρνω (κάτι) βαριά | κατάκαρδα | επί πόνου 
στενοχωριέµαι πολύ για (κάτι), στο οποίο αποδίδω πολύ µεγάλη 
σηµασία (β) παίρνω (κάτι) από την ανάποδη | ανάποδα | στραβά 
καταλαβαίνω κάτι µε διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ισχύει, πα-
ρεξηγώ: το πήρε ανάποδα αυτό που του είπα και τώρα µου κρατάει 
µούτρα || να σου πω κάτι προσωπικό, αλλά µην το πάρεις στραβά 26. 
αντιλαµβάνοµαι, καταλαβαίνω: ~ κάτι κατά γράµµα | τοις µετρητοίς || 
τον πήρε το µάτι µου να ανεβαίνει τη σκάλα || δεν πήρε τίποτε το αφτί 
µου- ΦΡ. παίρνω είδηση | χαµπάρι | µυρωδιά | πρέφα αντιλαµβάνοµαι, 
αισθάνοµαι: εδώ έχει βουίξει ο τόπος, αλλά αυτός δεν έχει πάρει 
είδηση 27. εξετάζω: ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή || ας 
πάρουµε τώρα την άλλη περίπτωση || ~ (κάτι) ως παράδειγµα 28. έχω 
την ικανότητα να µαθαίνω· κυρ. στη ΦΡ. δεν (τα) παίρνει τα 
γράµµατα 29. χωρώ: η αίθουσα είναι µεγάλη- παίρνει πολύ κόσµο 30. 
διαρκώ: θα µας πάρει όλη τη νύχτα- καλύτερα ν'αρχίσουµε αύριο το 
πρωί 31. φθάνω, επαρκώ, είµαι σε θέση, έχω τη δυνατότητα, την ικα-
νότητα ή την άνεση: πρόσεχε- δεν σε παίρνει να αντιµιλάς στον δι-
ευθυντή σου! || δεν µας παίρνει ο καιρός να τα πούµε- ΦΡ. όσο δεν 
παίρνει | ως εκεί που δεν παίρνει όσο είναι δυνατόν, όσο γίνεται: εί-
µαι ανεκτικός - · 32. αναλαµβάνω: πήρε αυτός τα βάρη τής οικογέ-
νειας, όταν πέθανε ο πατέρας του- ΦΡ. (α) παίρνω (κάτι) πάνω µου βλ. 
λ. επάνω (β) παίρνω στα χέρια µου (κάτι) αναλαµβάνω την ευθύνη 
(για κάτι): νέοι άνθρωποι πήραν στα χέρια τους τις τύχες τού δήµου • 
33 (+να) αρχίζω, ξεκινώ: πήρε να βραδιάζει... ΣΥΝ. πιάνω 34. σε 
φράσεις που δηλώνουν ότι αρχίζει κανείς να έχει συγκεκριµένη στά-
ση ή έκφραση: ~ πόζα | στάση | ύφος | έκφραση 35. (αρχίζω να) τρα-
γουδώ µε συγκεκριµένο τρόπο (ένα τραγούδι): δεν πήραµε το τρα-
γούδι σωστά- ΦΡ. παίρνω ψηλά τον αµανέ βλ. λ. αµανές 36. σε φρά-
σεις µε ουσιαστικό, όπου το «παίρνω» λειτουργεί ως απολεξικοποιη-
µένο (βλ.λ.) ρήµα: ~ στροφή (αντί στρίβω) || ~ ανάσα (αντί ανασαίνω) 
|| ~ βράση (αντί βράζω) || ~ κρύωµα (αντί κρυολογώ) || ~ απόφαση 
(αντί αποφασίζω) || ~ τέλος (αντί τελειώνω) 37. (για µηχανή λήψεως) 
κινηµατογραφώ ή εγγράφω σε βίντεο: µας παίρνει η κάµερα 38. µε-
τρώ (µε ειδικό όργανο): ~ την πίεση τού πατέρα µου 39. επιδέχοµαι: 
αυτή η αρρώστια δεν παίρνει γιατρειά- ΦΡ. παίρνω από επιδέχοµαι: 
δεν παίρνει από λόγια | συµβουλές 40. εισάγω στον οργανισµό µου: 
πήρες το χάπι σου; || ~ ναρκωτικά 41. υφίσταµαι (κάτι δυσάρεστο και 
ξαφνικό): πήρα την πρώτη κρυάδα | το πρώτο σοκ || πήρα µια τροµά-
ρα! 42. χρησιµοποιώ (µεταφορικό µέσο) σε συγκεκριµένη στιγµή: ~ 
λεωφορείο | ταξί || όταν έχει πολλή κίνηση, δεν ~ το αυτοκίνητο · 43. 
καταλαµβάνω, πιάνω: µε πήρε ο ύπνος (αποκοιµήθηκα) || µε πήραν τα 
δάκρυα || µε πήρε το παράπονο · 44. τηλεφωνώ (σε κάποιον): θα 
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σε πάρω, όταν γυρίσω σπίτι- ΦΡ. παίρνω (κάποιον) στο τηλέφωνο τη-
λεφωνώ σε κάποιον · ΦΡ. (α) παίρνω θέση βλ. λ. θέση (β) παίρνω σει-
ρά (i) αποκτώ συγκεκριµένη θέση σε σειρά: οι πτυχιούχοι των καθη-
γητικών σχολών παίρνουν σειρά για διορισµό (ii) (µτφ.) ετοιµάζοµαι 
να ακολουθήσω: ο πρώτος και ο δεύτερος ξεκίνησαν ήδη και παίρ-
νουν σειρά ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέµπτος (γ) παίρνω µέρος (+σε) 
συµµετέχω: στον διαγωνισµό παίρνουν µέρος 40 υποψήφιοι (δ) 
παίρνω το µέρος (κάποιου) υποστηρίζω (κάποιον) (ε) παίρνω µπρος 
βλ. λ. εµπρός (στ) παίρνω (κάποιον) από κοντά | από δίπλα (ι) παρα-
κολουθώ, κατασκοπεύω (κάποιον) (ii) φροντίζω να είµαι συνεχώς κο-
ντά σε (κάποιον) (ζ) παίρνω (κάποιον) από πίσω ακολουθώ (κάποιον) 
κατά πόδας, τον παρακολουθώ: την πήρε από πίσω για να δει πού θα 
πάει || ένας αδέσποτος σκύλος µας είχε πάρει από πίσω µέχρι το σπίτι 
(η) (οικ.) παίρνω τα πάνω µου βλ. λ. επάνω (θ) παίρνω φωτιά βλ. λ. 
φωτιά (ι) παίρνω αέρα βλ. λ. αέρας (ια) παίρνω (κάποιον) στο ψιλό | 
στον µεζέ κοροϊδεύω, περιγελώ (κάποιον) (ιβ) (αργκό) τα παίρνω (στο 
κρανίο) εκνευρίζοµαι, αναστατώνοµαι: τα 'χω πάρει (στο κρανίο) µ' 
αυτή την κατάσταση || τα πήρα κι εγώ µόλις µου µίλησε έτσι και τον 
κατσάδιασα (ιγ) (οικ.) τα παίρνω χρηµατίζοµαι, δωροδοκούµαι: λέγε-
ται ότι οι υπάλληλοι σ'αυτή την υπηρεσία τα παίρνουν! (ιδ) τα παίρνω 
χοντρά (i) (εµφατ.) χρηµατίζοµαι (ii) (~ από κάποιον) εκµεταλ-
λεύοµαι την άγνοια, την ευπιστία ή την καλοσύνη κάποιου και του 
αποσπώ µεγάλα χρηµατικά ποσά: «πέντε µεγαλοδικηγόροι παραµυ-
θιάζουν φυλακισµένους ότι θα τους στήσουν ευνοϊκές δίκες και τους 
τα παίρνουν χοντρά!» (εφηµ.) (ιε) τα παίρνω κάτω από το τραπέζι 
χρηµατίζοµαι, παίρνω κρυφά χρήµατα (για αθέµιτο σκοπό), ενώ φαι-
νοµενικά όλα έχουν γίνει νόµιµα (ιστ) πάρ' τα! λέγεται όταν µου-
ντζώνει κανείς (κάποιον) ΣΥΝ. να, όρσε! (ιζ) (λαϊκ.) τον παίρνω (i) (!-
για γυναίκα) έρχοµαι σε συνουσία, κάνω έρωτα ΣΥΝ. (!) πηδιέµαι (ii) 
(!-για άνδρα) κάνω παθητικό οµοφυλοφιλικό σεξ ΣΥΝ. (!) πηδιέµαι (iii) 
αποκοιµιέµαι: ξάπλωσε και τον πήρα για λίγο (ιη) παίρνω ανάποδες 
βλ. λ. ανάποδος (ιθ) πάρ' τον κάτω για την πτώση κάποιου µετά από 
χτύπηµα ή ξαφνική αδιαθεσία: του δίνει µια και ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απολεξικοποιηµένα ρήµατα, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. < έπαίρνω < αρχ. έπαίρω «σηκώνω, υψώνω - παίρνω, 
αποσπώ» (βλ.λ.) < επ(ι)- + αϊρω]. 

παις (ο/η) {παιδ-ός, -α | -ες, -ων} 1. (αρχαιοπρ.) το παιδί- σε τυποποιη-
µένες ή παλαιότ. χρήσεις: Νοσοκοµείο Παίδων || ΑΘΛ. εθνική οµάδα 
παίδων και εθνική οµάδα εφήβων || «Η ∆ιάπλασις των Παίδων» (νε-
ανικό λογοτεχνικό περιοδικό τού πρώτου µισού τού 20ού αι.)· ΦΡ. ίτε 
παίδες Ελλήνων (ϊτε, παίδες 'Ελλήνων, πβ. Αισχύλ. Πέρσαι 402: ω 
παίδες Ελλήνων, ϊτε) εµπρός, παιδιά των Ελλήνων, εµπρός Έλληνες 
2. (οικ. ο τ. παίδες) ως προσφώνηση σε φίλους σε παρέα ατόµων: -, 
ώρα να φύγουµε! [ΕΤΥΜ. < αρχ. παις, παιδός, βλ. λ. παιδί]. 

Παίσιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα 
πατριαρχών, επισκόπων, µοναχών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αιγυπτ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

παϊτόνι κ. παετόνι (το) {παϊτον-ιού | -ιών} (παλαιότ.) είδος επιβατικής 
άµαξας µε τέσσερεις τροχούς και ένα άλογο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
τουρκ. payton | fayton < γαλλ. phaéton < αρχ. Φαέθων (µυθικό 
πρόσωπο), γυιός τού Ηλίου, που χάθηκε οδηγώντας το άρµα τού 
πατέρα του]. 

παιχνίδι κ. (σπάν.) παιγνίδι το {παιχνιδ-ιού | -ιών} 1. οποιαδήποτε 
ενέργεια δεν έχει συγκεκριµένο πρακτικό σκοπό, αλλά προσφέρει ευ-
χαρίστηση, επειδή είναι διασκεδαστική: ~ µε τις κούκλες | µε στρα-
τιωτάκια | µε τη µπάλα- ΦΡ. (α) θεατρικό παιχνίδι θεατρική δραστη-
ριότητα µε παιδαγωγικό σκοπό (β) παιχνίδια µε τις λέξεις τρόπος 
υπεκφυγής, λέγοντας ότι δεν εννοεί κάποιος αυτό που οι άλλοι κα-
ταλαβαίνουν: δεν θα κάνουµε τώρα ~: το εννοούσες αυτό ή όχι; (γ) 
ερωτικό παιχνίδι κάθε πράξη µεταξύ εραστών, η οποία διεγείρει τον 
ερωτικό πόθο (δ) (µτφ.) το παιχνίδι τής γάτας µε το ποντίκι η σειρά 
από µικρά πλήγµατα που επιφέρει κανείς από θέση ισχύος εις βάρος 
αντιπάλου, παρατείνοντας την αγωνία του, χωρίς να φθάνει στο τε-
λειωτικό, όπως όταν η γάτα παίζει µε το θήραµα της, πριν το κατα-
σπαράξει 2. (α) (ειδικότ.) οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγµατοποι-
είται σύµφωνα µε ορισµένους κανόνες (και ενδεχοµένως µε συγκε-
κριµένα αντικείµενα), αποσκοπώντας είτε στη διασκέδαση είτε στην 
απόκτηση χρηµάτων: γνωστά παιδικά ~ είναι το κρυφτό, το κυνηγητό, 
η αµπάριζα κ.ά. || το σκάκι είναι δύσκολο | απαιτητικό -1| βγαίνω απ' 
το ~ || ατοµικό | οµαδικό | αθλητικό - || τυχερά ~ (βλ. λ. τυχερός) (β) 
µία από τις διαδοχικές φάσεις παιχνιδιού, που η καθεµιά τους 
υπολογίζεται για το τελικό αποτέλεσµα· παρτίδα: µου πήρε τρία ~ 
στο τάβλι | στο κουµκάν3. (συνεκδ.) το αντικείµενο µε το οποίο παί-
ζει κανείς (π.χ. σβούρα, στρατιωτάκια κ.ά.): ακριβό | επιτραπέζιο | 
µουσικό ~ || κατάστηµα παιχνιδιών 4. (ειδικά) ο αθλητικός αγώνας, η 
αναµέτρηση: το ~ θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο ΣΥΝ. αγώνας, 
µατς· ΦΡ. χάνω το παιχνίδι αποτυγχάνω: αν περιµένουµε να αλλάξουν 
αυτοί τακτική για να ενεργήσουµε, το χάσαµε το παιχνίδι! 5. (συνεκδ.) 
ο τρόπος µε τον οποίο παίζει κανείς σε αθλητικό αγώνα: αποβλήθηκε 
για αντιαθλητικό ~ || σκληρό ~ || το ~ είναι στηµένο | σικέ- ΦΡ. (λαϊκ.-
οικ.) κάνω παιχνίδι παίρνω την πρωτοβουλία για ενέργειες: άσε τους 
άλλους και κάνε παιχνίδι µόνος σου 6. (µτφ.) η αναµέτρηση 7. 
(µειωτ.) οποιαδήποτε µη σοβαρή ενέργεια: Πρόσεχε, γιατί εγώ δεν 
κάνω παιχνίδια! Όταν λέω κάτι, το εννοώ! 8. ως χαρακτηρισµός για 
έργο που δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο, η εύκολη υπόθεση: για έναν 
πεπειραµένο αυτή η δουλειά είναι ~ || (κ. το υποκ.) για µένα τέτοιες 
ασκήσεις είναι παιχνιδάκι 9. το σύνολο ποικίλων ενεργειών και 
χειρισµών, συνήθ. µε χαρακτήρα πονηρό: ύποπτα ~ συµφερόντων 
παίζονται πίσω απ' τις πλάτες τού λαού || το ~ τής διαδοχής || του 

έπαιξε βρόµικο ~ || οι φαρµακοβιοµήχανοι παίζουν χοντρό - µε τα 
φάρµακα || το ~ τής επικράτησης µεταξύ των δύο αντιπάλων παίζεται 
στις πλάτες τού λαού 10. σειρά ενεργειών που δεν φαίνεται να οδη-
γούν πουθενά: µε κούρασε αυτό το ~ σχετικά µε το ποιος έχει δίκιο 
και ποιος άδικο 11. ανταγωνιστική διαδικασία στην οποία συµµετέ-
χουν πολλοί, οι εξελίξεις σε συγκεκριµένο ζήτηµα: θέτοντας η Μ. 
Βρετανία θέµα τουρκικής µειονότητας στην Κύπρο το 1955, έβαλε και 
την Τουρκία στο ~ (στις εξελίξεις για το Κυπριακό)· ΦΡ. παιχνίδι νεύ-
ρων ανταγωνιστική διαδικασία στην οποία ο καθένας προσπαθεί να 
πλήξει τον αντίπαλο ψυχολογικά, ώστε να κάνει εσφαλµένη ενέργεια 
12. το να παιχνιδίζει κάτι: το ~ των χρωµάτων στους πίνακες ενός 
ζωγράφου. — (υποκ.) παιχνιδάκι (το) (κυρ. σηµ. 3, 8). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
παιγνίδιον, υποκ. τού παίγνιον | παίχνιον (βλ. λ. παίγνιο)]. 

παιχνιδιάρης, -α, -ικο {παιχνιδιάρηδες} 1. αυτός που του αρέσει να 
παίζει, που αγαπά τα παιχνίδια και γενικότ. δεν έχει σοβαρή συµπε-
ριφορά 2. (συνήθ. γυναίκα) που αγαπά τα ερωτικά παιχνίδια, τις ερω-
τοτροπίες. — παιχνιδιάρικος, -η/-ια, -ο, παιχνιδιάρικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παιγνιδιάρης < παιγνίδι + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. 
κ. ξεχασι-άρης]. 

παιχνιδίζω ρ. αµετβ. {παιχνίδισα} 1. συµπεριφέροµαι µε παιγνιώδη 
διάθεση: «η νίκη, αφού παιχνίδισε και µε τους δύο, δεν διάλεξε κα-
νέναν» (εφηµ.) 2. κινούµαι σε διάφορες κατευθύνσεις χωρίς συγκε-
κριµένο σκοπό: το φως παιχνίδιζε στο νερό. — παιχνίδισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παιγνιδίζω < παιγνίδι]. 

παιχνιδότοπος (ο) χώρος µε πολλά παιχνίδια, για να παίζουν τα 
παιδιά: σε πολλά σούπερ-µάρκετ υπάρχουν παιχνιδότοποι για τα 
παιδιά των πελατών. 

παίχτης (ο) → παίκτης 
παιωνία (η) {παιωνιών} καλλωπιστικό φυτό µε µεγάλα λουλούδια σε 

χρώµα άσπρο, ροξ ή φούξια. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παιών, -ώνος, παράλλ. τ. τού παιάν, -άνος (βλ.λ.) 
στη σηµ. «θεραπευτής, γιατρός», αφού Παιάν | ΠαιάΡων ήταν αρχι-
κώς το όνοµα ενός θεού προς τον οποίο απευθύνονταν µε δυνατές 
κραυγές για σωτηρία. Το φυτό ονοµάστηκε έτσι εξαιτίας των θερα-
πευτικών ιδιοτήτων των ριζών του]. 

Π.Α.Κ. (το) Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνηµα' αντιδικτατορική 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 1968 στο εξωτερικό από τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου. 

πακετάρω ρ. µετβ. {πακετάρισ-α, -τηκα, -µένος} συσκευάζω (κάτι) 
σε πακέτο. — πακετάρισµα (το). 

πακέτο (το) 1. (α) δέµα που περιλαµβάνει τακτοποιηµένα αντικείµενα 
(β) χάρτινο κουτί στο οποίο έχουν τοποθετηθεί, τακτοποιηθεί λίγα ή 
πολλά πράγµατα, συνήθ. οµοειδή ΣΥΝ. πάκο, κούτα 2. (ειδικότ.) το 
µικρό κουτί τσιγάρων: πόσα πακέτα καπνίζεις την ηµέρα; 3. η δέσµη 
(προτάσεων, απόψεων, όρων, µέτρων) σχετικά µε συγκεκριµένο ζήτη-
µα, που θεωρείται ως ενιαίο σύνολο, ή το σύνολο πραγµάτων που 
προσφέρονται όλα µαζί και όχι το καθένα χωριστά: ~ νέων µέτρων 
για την αντιµετώπιση τού νέφους || η τιµή τού ~ λογισµικού που προ-
σφέρεται για γραµµατειακή υποστήριξη είναι συµφέρουσα || τα φρο-
ντιστήρια ξένων γλωσσών προσφέρουν πακέτα προετοιµασίας υπο-
ψηφίων για όλα τα επίσηµα διπλώµατα || η εταιρεία µας προσφέρει 
υψηλό ~ αποδοχών, εκπαίδευση, ευκαιρίες εξέλιξης || ~ παρεχοµένων 
υπηρεσιών | αµυντικών συστηµάτων | αντιαεροπορικού εξοπλισµού | 
διακοπών || (ειδικότ. για το συµφωνηµένο σύνολο οικονοµικών παρο-
χών από την Ε.Ε. προς τις χώρες-µέλη, ακολουθούµενο από το όνοµα 
τού εκάστοτε προέδρου της): το ~ Ντελόρ | Σαντέρ- ΦΡ. (οικ.-λαϊκ.) 
πάω πακέτο (µε κάποιον) συνδέοµαι τόσο στενά µε κάποιον, ώστε 
δεν µπορεί να νοηθεί ο ένας χωρίς τον άλλον: αυτοί οι δύο πάνε πα-
κέτο- αν καλέσεις τον έναν, πρέπει να καλέσεις και τον άλλον 4. ως β' 
όρος σε φραστικές λέξεις, όπως λύση-πακέτο, προσφορά-πακέτο κ.ά.· 
(ειδικότ.) ΦΡ. συµφωνία-πακέτο (i) συµφωνία στην οποία ο αγο-
ραστής πληρώνει µία καθορισµένη τιµή για ένα σύνολο προϊόντων ή 
υπηρεσιών (ii) συµφωνία ή σχέδιο στο οποίο η έγκριση ενός µέρους 
προϋποθέτει και την έγκριση των άλλων µερών · 5. (αργκό των νέων) 
απογοήτευση, δυσάρεστη εξέλιξη, πάθηµα: µεγάλο ~ η σηµερινή µέ-
ρα- όλα µου πήγαν στραβά- κυρ. στη ΦΡ. τρώω πακέτο: έφαγα πακέ-
το µε τις εξετάσεις στο σχολείο || «την είχε ερωτευθεί κι όταν τα χά-
λασαν, έφαγε πακέτο» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. pacchetto < γαλλ. paquet < µέσ. ολλ. pak «δέσµη». Η φρ. 
συµφωνία-πακέτο αποδίδει το αγγλ. package-deal]. 

Πακιστάν (το) {άκλ.} (ουρντού Jamhûryat Islamî Pakistan = Ισλαµική 
∆ηµοκρατία τού Πακιστάν) κράτος τής Ν. Ασίας µε πρωτεύουσα το 
Ισλαµαµπάντ, επίσηµη γλώσσα την Ουρντού και νόµισµα τη ρουπία 
Πακιστάν. — Πακιστανός (ο), Πακιστανή (η), πακιστανικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < ουρντού Pakistan. Τα τρία πρώτα γράµµατα τής ονοµασίας 
προέρχονται από τα αρχικά των ονοµάτων Punjab, Afghanistan και 
Kashmir, τρεις περιοχές που περιβάλλουν ή περικλείονται στη χώρα, 
και το β' συνθ. -stan «χώρα». Είναι χαρακτηριστικό ότι το α' συνθ. 
Pak- συµπίπτει µε την περσ. λ. pak «αγνός, γνήσιος», οπότε το όνοµα 
Pakistan συχνά ερµηνεύεται παρετυµολογικά ως «χώρα των αγνών 
ανθρώπων»]. 

πάκο (το) 1. το πακέτο (βλ.λ., σηµ. 1) 2. η στοίβα. Επίσης πάκος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pacco < µεσ. ολλ. pak «δέσµη»]. pacta sunt 
servanda λατ. (προφέρεται πάκτα σουντ σερβάντα) ελ-λην. οι 
συµφωνίες πρέπει να τηρούνται· αρχή τού δικαίου, κατά την οποία 
οισυµφωνίες των συµβαλλοµένων είναι δεσµευτικές. 
πακτωλός (ο) πλούσιο απόθεµα, τεράστια ποσότητα (αγαθών): ~ 

χρηµάτων | κερδών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ.. 
ποταµός τής Λυδίας, γνωστός για τα ψήγµατα χρυσού 
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που περιείχαν τα νερά του, αγν. ετύµου]. 
πάκτωνας (ο) {πακτώνων} η µικρή τετράγωνη βάρκα χωρίς καρίνα, που 

χρησιµεύει για τον καθαρισµό και τη βαφή τού πλοίου. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
πάκτων, -ωνος < αρχ. πακτώ (-όω) «στερεώνω» < πα-κ-τός | πηκτός (βλ.λ.)]. 

πακτώνω ρ. µετβ. {πάκτωσα} ενοικιάζω, εκµισθώνω (αγροτικό κτήµα). — 
πάκτωση [µεσν.] κ. πάχτωση (η), πάκτωµα κ. πάχτωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. πάκτον < λατ. pactum «σύµβαση, συνθήκη» (< ρ. paciscor «συνάπτω 
συµφωνία, διοµολογούµαι», πβ. µτχ. pactus)]. 

ΠΑΛ | PAL (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. σύστηµα µεταδόσεως έγχρωµου τηλεοπτικού 
σήµατος γερµανικής προελεύσεως, που χρησιµοποιείται κυρ. στην Ευρώπη, 
την Αυστραλία και σε χώρες τής Αφρικής (πβ. ΣΕΚΑΜ | SECAM, NTSC). 
[ΕΤΥΜ Αρκτικόλεξο από το αγγλ. Phase Alternating Line «µεταβολή φάσεως 
ανά γραµµή»]. 

παλ επίθ. {άκλ.} (χρώµα) που είναι άτονο, όχι έντονο: τοίχοι βαµµένοι σε ~ 
αποχρώσεις ANT. έντονος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pâle < λατ. pallidus «ωχρός» < ρ. pallere «ωχριώ, χλο-
µιάζω»]. 

πάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πλατύ και κυρτό, δρεπανοειδές σπαθί ανατολικής 
προελεύσεως: «που 'χουν τ'ασήµια τα πολλά, τις ασηµένιες ~» (δηµοτ. τραγ.) 
ΣΥΝ. γιαταγάνι · 2. (παλαιότ.) το πλατύ τµήµα τού κουπιού. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pala «φτυάρι» < λατ. pala < *pag-slâ, από το θ. τού p. pa-n-g-
ere «πήγνυµι». Όµοια προέλευση έχει το τουρκ. pala]. 

παλαβιάρης, -α, -ικο αυτός που κάνει απερίσκεπτες ή παράτολµες πράξεις, που 
συµπεριφέρεται µε παράλογο τρόπο· ο παλαβός. [ΕΤΥΜ < παλαβός + παραγ. 
επίθηµα -ιάρης (βλ.λ.)]. 

παλαβός, -ή, -ό (εκφραστ.) 1. τρελός ΣΥΝ. ανισόρροπος, µουρλός- ΦΡ. κάνω 
την παλαβή | το 'χω ρίξει στην παλαβή παριστάνω τον ανήξερο, 
προσποιούµαι ότι δεν καταλαβαίνω: «δεν ντρέπονται, σοβαροί άνθρωποι που 
κάνουν την παλαβή ή µήπως τους έχει εξουδετερώσει κι αυτούς ο φόβος;» 
(εφηµ.) 2. αυτός που ενεργεί παράτολµα, που είναι ριψοκίνδυνος 3. (+µε | 
+για) αυτός που είναι σφοδρά ερωτευµένος: ήταν παλαβός για τη Ντίνα ΣΥΝ. 
παλαβιάρης. — παλαβιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *παλαλός (µε ανοµοίωση) < αρχ. 
άπολωλός, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. άπόλλυµι «καταστρέφω, χάνω». Κατ' άλλη 
άποψη, λιγότερο πιθανή, παλαβός < *παλαβιός < *παλάβια < παλάβρα 
(βλ.λ.). Τέλος, έχει προταθεί και η αναγωγή στον αρχ. αι-ολ. τ. πάλαος (µε 
αΥάπτυξη ευφωνικού -β-), διαλεκτ. τ. τού επιθ. παλαιός (βλ.λ.)]. 

παλάβρα (η) {χωρ. γεν πληθ.} (εκφραστ.) 1. λόγος στοµφώδης, που εκφράζει 
αλαζο\Ίκή περιαυτολογία 2. η παλαβοµάρα (βλ.λ.). — πα-λάβρας (ο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, τρελός. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν„ < ισπανοεβρ. (λαντίνο) palavra (ισπ. palabra «λέξη, λόγος») 
< λατ. parabola < αρχ. παραβολή]. 

παλαβωµάρα (η) (εκφραστ.) 1. η έλλειψη διανοητικής ισορροπίας και σύνεσης 
ΣΥΝ. µούρλα, τρέλα 2. (συνεκδ.) λόγος ή πράξη που χαρακτηρίζεται από 
µεγάλη απερισκεψία ΣΥΝ. µούρλα, τρέλα. [ΕΤΥΜ < *παλάβωµα (< 
παλαβώνω) + παραγ. επίθηµα -άρα,  πβ. κ. φαγωµ-άρα, στραβωµ-άρα]. 

παλαβώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παλάβωσα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον) παλαβό, 
τρελό ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι παλαβός ΣΥΝ. τρελαίνοµαι. — παλάβωµα (το). 

παλάγκο (το) ΝΑΥΤ. σύστηµα τροχαλιών για τη φόρτωση και εκφόρτωση 
πλοίων ΣΥΝ. πολύσπαστο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. palanco < λατ. 
phalangae < αρχ. φάλαγξ]. 

πάλαι επίρρ. (αρχαιοπρ.) προ πολλού, τον παλιό καιρό' ΦΡ. πάλαι ποτέ 
(Αριστοφ. Πλούτος 1002) κάποτε, σε παλαιότερη εποχή: η ~ Βρετανική 
Αυτοκρατορία. 
[ΕΤΥΜ αρχ. επίρρ., τού οποίου η κατάλ. -αι παραµένει δυσερµήνευτη (πβ. 
χαµ-αί, παρ-αί, κατ-αί). Ως προς το θ. παλ-, επικρατέστερη φαίνεται η εκδοχή 
σύµφωνα µε την οποία ανάγεται σε τ. *kwl-, συνε-σταλµ. βαθµ. τού I.E. *kwel- 
«µακριά» (τοπική και χρονική σηµ.), και συνδ. µε το αρχ. επίρρ. τηλε 
«µακριά» (βλ. λ. τηλε-), καθώς και µε σανσκρ. caramâ- «τελευταίος, 
έσχατος». ∆εν αποκλείεται η ρίζα *kwel- να εµφανίζεται και στις λ. τέλος, 
πέλοµαι έπειτα από ιδιαίτερη σηµασιολ. εξέλιξη. Βλ. κ. παλαιός]. 

παλαιικός, -ή, -ό [µεσν.] (λόγ.) αυτός που αναφέρεται στην παλαιά εποχή: ~ 
ρούχα | παιχνίδια ΣΥΝ. αρχαιότροπος ANT. νεωτεριστικός, µοντέρνος. — 
παλαιικότητα (η). 

παλαίµαχος, -η, -ο [1895] 1. αυτός που έχει µακρά πολεµική πείρα ΣΥΝ. 
βετεράνος ANT. απόλεµος 2. (µτφ.) αυτός που έχει µακρά πείρα σε 
συγκεκριµένο χώρο: ~ δηµοσιογράφος ! αστυνοµικός | ποδοσφαιριστής ΑΝΤ. 
αρχάριος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόµαχος. [ΕΤΥΜ < πάλαι + -µαχος < µάχοµαι]. 

παλαιό- κ. παλαιό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι είναι: 1. αρχαίος: 
παλαιο-χριστιανικός 2. παλαιός: παλαιο-βιβλιοπωλείο 3. οπισθοδροµικός: 
παλαιο-κοµµατισµός (πβ. λ. παλιό-). [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. παλαιός (βλ.λ.) και εµφανίζεται 
επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους, λ.χ. αγγλ. palaeo-graphy. Βλ. κ. παλιό-]. 

παλαιοανθρωπολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής παλαιοντολογίας και τής 
φυσικής ανθρωπολογίας, ο οποίος µελετά την προέλευση και εξέλιξη τού 
ανθρώπινου είδους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
palaeanthropology]. 

παλαιοβιβλιοπωλείο (το) το βιβλιοπωλείο όπου πωλούνται παλιά και 
µεταχειρισµένα βιβλία. — παλαιοβιβλιοπώλης (ο) [1862], παλαι-
οβιβλιοπώλες, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. bouqinerie]. παλαιθβιολογία (η) {χωρ. πληθ.} 
κλάδος τής βιολογίας που µελετά 

τις οργανικές µορφές οι οποίες έζησαν στην επιφάνεια τής Γης σε 
παλαιότερες γεωλογικές περιόδους. — παλαιοβιολογικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paleobiology]. παλαιοβοτανική (η) 
κλάδος τής παλαιοντολογίας που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των 
απολιθωµένων φυτών και των λειψάνων τους. 

— παλαιοβοτανικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paleobotany]. παλαιογεωγραφία (η) 
{χωρ. πληθ.} η γεωγραφία επιλεγµένων τµηµάτων τής επιφάνειας τής Γης σε 
συγκεκριµένες παλαιότερες περιόδους τού γεωλογικού χρόνου. — 
παλαιογεωγραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
palaeogeography]. 
παλαιογραφία (η) [1811] {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΛ. Ο κλάδος που έχει ως 

αντικείµενο την ανάγνωση, τη χρονολόγηση και τον προσδιορισµό τής 
προελεύσεως των γραπτών κειµένων παλαιότερων εποχών, τα οποία σώζονται 
σε παπύρους, περγαµηνές ή χαρτί. — παλαιογρά-φος (ο/η) [1865], 
παλαιογραφικός, -ή, -ό [1837]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
paléographie]. 

παλαιοεθνολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής εθνολογίας που έχει ως 
αντικείµενο τα προϊστορικά έθνη. — παλαιοεθνολόγος (ο/η), πα-
λαιοεθνολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
palaeoethnology]. 

παλαιοελλαδιτης [1886] κ. παλιοελλαδίτης (ο) {παλαιοελλαδι-
τών).παλαιοελλαδίτισσα κ. παλιοελλαδίτισσα (η) {δύσχρ. πα-
λαιοελλαδιτισσών} πρόσωπο που κατάγεται από τη Στερεά Ελλάδα ή την 
Πελοπόννησο, τις πρώτες περιοχές που εντάχθηκαν στο ανεξάρτητο ελληνικό 
κράτος: «ο πατέρας µου ήταν ζόρικος ~ που διορίστηκε τηλεγραφητής στις 
"Νέες Χώρες" (έτσι λέγανε προπολεµικά τη Μακεδονία και τη Θράκη)» (εφηµ.). 
— παλαιοελλαδίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ; < παλαιό- + ελλαδίτης + -ικος (βλ. λ. -
ικός)]. 

παλαιοζωικός, -ή, -ό [1867] ΓΕΩΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γεωλογική 
περίοδο κατά την οποία παρατηρούνται τα παλαιότερα ίχνη ζωής 2. 
Παλαιοζωικός Αιώνας ένας από τους αιώνες τού γεωλογικού χρόνου· 
αποτελείται από τις περιόδους Κάµβριο, Ορδοβίσιο, Σιλού-ριο, ∆εβόνιο, 
Λιθανθρακοφόρο, Πέρµιο και πιστεύεται ότι συνδέεται µε την εµφάνιση ζωής 
στον πλανήτη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. palaeozoic]. 

παλαιοζωολογία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής παλαιοντολογίας, ο 
οποίος ερευνά και ταξινοµεί τα απολιθώµατα των ζωικών οργανισµών. — 
παλαιοζωολόγος (ο/η), παλαιοζωολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. palaeozoology]. 

παλαιοηµερολογίτης κ. (λαΐκ.) παλιοηµερολογίτης (ο) {παλαιοηµερολογιτών}, 
παλαιοηµερολογίτισσα κ. (λαϊκ.) παλιοη-µερολογίτισσα (η) {δύσχρ. 
παλαιοηµερολογιτισσών} ο χριστιανός ορθόδοξος υποστηρικτής τής 
διατήρησης τού παλαιού Ιουλιανού ηµερολογίου -χωρίς τη διόρθωση των 13 
ηµερών, η οποία καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 1923- και τής τέλεσης όλων 
των εκκλησιαστικών εορτών σύµφωνα µε το ηµερολόγιο αυτό. — 
παλαιοηµερολογι-τισµός (ο), παλαιοηµερολογίτικος, -η, -ο. 

παλαιόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από παλιά ΣΥΝ. έκπαλαι. [ΕΤΥΜ, 
µεσν. < παλαιό- + -θεν (βλ.λ.)]. 

παλαιοκαθολικός, -ή, -ό [1874] το µέλος εκκλησιαστικής κίνησης, η οποία 
δέχεται τα βασικά δόγµατα τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά 
απορρίπτει ως καινοτοµίες το αλάθητο τού Πάπα, την άσπιλη σύλληψη τής 
Θεοτόκου κ.ά. — παλαιοκαθολικισµός (ο) [1888]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. altkatholisch]. 

παλαιόκαινος, -η, -ο [1884] ΓΕΩΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το Πα-λαιόκαινο 
2. Παλαιόκαινο (το) {Παλαιοκαίνου} γεωλογική περίοδος που ξεκίνησε πριν 
από 65 εκατοµµύρια χρόνια και διήρκεσε περίπου 11 εκατοµµύρια χρόνια, 
πρώτη από τις τρεις υποδιαιρέσεις τής τριτογενούς περιόδου. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξ^έν. όρ., < αγγλ. palaeocene]. 

παλαιοκλιµατολογια (η) {χωρ. πληθ.) ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τις 
κλιµατικές συνθήκες που επικράτησαν στη Γη κατά τις διάφορες γεωλογικές 
περιόδους και εποχές. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
palaeoclimatology]. 

παλαιοκοµµατικός, -ή, -ό ΠΟΛΙΤ. αυτός που σχετίζεται µε το οπισθοδροµικό 
πολιτικό κατεστηµένο, που ενεργεί καιροσκοπικά και αντίκειται σε κάθε 
µορφή εκσυγχρονισµού: ~ πρακτική. 

παλαιοκοµµατισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. η πολιτική νοοτροπία και πρακτική που 
αντιτίθεται σε κάθε µορφή εκσυγχρονισµού· χαρακτηριστικά της είναι η 
δηµαγωγία, το ρουσφέτι, οι µικροκοµµατικές επιδιώξεις κ.λπ. 

παλαιολιθικός, -ή, -ό [1866] 1. αυτός που σχετίζεται µε την Παλαιολιθική 
Εποχή 2. Παλαιολιθική Εποχή η παλαιότερη περίοδος τού ανθρώπινου 
πολιτισµού, κατά την οποία ο άνθρωπος κατασκεύαζε εργαλεία και όπλα από 
ακατέργαστη πέτρα και ζούσε συλλέγοντας την τροφή του 3. (µτφ.-µειωτ.) 
πεπαλαιωµένος, ξεπερασµένος: ~ αντιλήψεις | τακτική. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. paléolithique]. 

παλαιοµοδίτικος, -η, -ο κ. παλιοµοδίτικος 1. αυτός που ακολουθεί την 
παλαιότερη µόδα: ~ ρούχα 2. σύµφωνος µε ξεπερασµένα πρότυπα: ~ 
αντιλήψεις | συνήθειες. 

παλαιοντολογία (η) [1851] (χωρ. πληθ.} η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο 
µελέτης τους οργανισµούς που έζησαν στη Γη κατά τη διάρκεια των 
παλαιότερων γεωλογικών εποχών. — παλαιοντολογικός, -ή, -ό [1859]. 
[ΕΤΥΜ. < παλαι)ο)- + οντο- (< ον) + -λογία (< λέγω), ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. paléontologie]. 
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παλαιοντολόγος (ο/η) [1889] επιστήµονας που ασχολείται µε την επιστήµη τής 
παλαιοντολογίας. 

[ΕΤΥΜ. < παλαι)ο)- + οντο- (< ον) + -λόγος (< λέγω), ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. paléontologue]. παλαιοπωλείο (το) [1871] το κατάστηµα στο οποίο 
πωλούνται παλιά και µεταχειρισµένα αντικείµενα (βιβλία, έργα τέχνης κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Althandel]. παλαιοπώλης (ο) 
{παλαιοπωλών}, παλαιοπώλισσα (η) {παλαιο-πωλισσών} έµπορος παλαιών και 
µεταχειρισµένων αντικειµένων. — παλαιοπωλικός, -ή, -ό. παλαιός, -ά, -ό (λόγ.) 
1. παλιός (βλ.λ.): επάνοδος στο ~ καθεστώς 2. παλαιός αιγιαλός η ζώνη ξηράς 
που προέκυψε από τη µετακίνηση τής ακτογραµµής προς τη θάλασσα, 
οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις, τεχνικά έργα ή άλλες αιτίες και οριοθετείται 
από τη νέα γραµµή παραλίας και τη γραµµή τού παλαιού αιγιαλού 3. ΘΡΗΣΚ. 
Παλαιά ∆ιαθήκη (συντοµ. Π.∆.) (στον χριστιανισµό) συλλογή βιβλίων που 
αποτελούν το πρώτο µέρος τής Αγίας Γραφής και περιέχουν όσα αποκάλυψε ο 
Θεός στους ανθρώπους µέσω τού Μωυσή και των προφητών στον λαό Ισραήλ, 
σε αντιδιαστολή προς την Καινή ∆ιαθήκη (βλ. λ. καινός), όπου η αλήθεια 
αποκαλύπτεται µέσω τού Ιησού Χριστού και των Αποστόλων (βλ. κ. Αγία 
Γραφή, λ. γραφή)- είναι γνωστά κυρ. στην ελληνική τους µετάφραση από τους 
Εβδοµήκοντα (θ'), περιλαµβάνονται δε σε αυτά ο «Νόµος», οι «Προφήτες» και 
τα «Αγιό-γραφα» (τα ιστορικά βιβλία τού εβραϊκού κανόνα) 4. παλαιοί (οι) αυ-
τοί που έζησαν παλιά, οι πρόγονοι: οι ~ ήξεραν τον καιρό παρατηρώντας τον 
ουρανό. — παλαιά επίρρ., παλαιότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίκιο. 

[ΕΤΥΜ- αρχ. < *παλαι-¥ός < πάλαι (βλ.λ.). Αν, εντούτοις, θεωρηθεί ότι το 
µυκ. pa-ra-jo ταυτίζεται µε το επίθ. παλαιός, τότε παλαιός < *πα-λα-)ός < 
πάλαι]. 

παλαιοχριστιανικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους πρώτους 
χριστιανικούς χρόνους: ~ κοινότητες 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την 
περίοδο τής βυζαντινής αρχαιολογίας µεταξύ τής εµφανίσεως τού 
χριστιανισµού ως θρησκείας και τού πρώτου µισού τού 7ου αι.: ~ βασιλική | 
κατακόµβες | ανάγλυφα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
paléochrétien]. 

πάλαι ποτέ → πάλαι 
παλαιστής (ο), παλαίστρια (η) {παλαιστριών} πρόσωπο που ασχολείται 

συστηµατικά µε το αγώνισµα τής πάλης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παλαίω (βλ.λ.)]. 
παλαιστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον παλαιστή ή µε το 

αγώνισµα τής πάλης 2. παλαιστική (η) η τέχνη τού παλαιστή. 
Παλαιστίνη (η) 1. περιοχή τής Μέσης Ανατολής, που εκτείνεται από τα 

παράλια τής Μεσογείου Θαλάσσης ώς τον ποταµό Ιορδάνη και από τα 
σηµερινά σύνορα τού Ισραήλ µε τον Λίβανο ώς την περιοχή τής Γάζας 2. 
κράτος που ιδρύθηκε στα πρώην κατεχόµενα από το Ισραήλ εδάφη τής 
∆υτικής Όχθης τού Ιορδάνη και προορίζεται να γίνει η εθνική εστία των 
Αράβων τής παραπάνω περιοχής (σηµ. 1), οι οποίοι εκδιώχθηκαν µε την 
ίδρυση τού κράτους τού Ισραήλ. — Παλαιστίνιος (ο) [1891], Παλαιστίνια (η), 
παλαιστινιακός, -ή, -ό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < εβρ. Pleséth «χώρα των 
Φιλισταίων». βλ. λ. Φιλισταίοι}. 

παλαιστινιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την Παλαιστίνη και τους 
Παλαιστινίους 2. Παλαιστινιακό (το) το πρόβληµα που δηµιούργησε η 
µετοίκηση Εβραίων από όλο τον κόσµο στην περιοχή τής Παλαιστίνης από το 
1882 παρά τις αντιδράσεις των Αράβων κατοίκων τής περιοχής, καθώς και η 
δηµιουργία τού κράτους τού Ισραήλ το 1948· οι συγκρούσεις µε τα αραβικά 
κράτη τής περιοχής είχαν ως αποτέλεσµα 600.000 Παλαιστίνιοι να γίνουν 
πρόσφυγες και να καταληφθούν από το Ισραήλ οι κατοικούµενες 
αποκλειστικά από Παλαιστινίους περιοχές τής Λωρίδας τής Γάζας και τής 
∆υτικής Όχθης τού Ιορδάνη, οι οποίες εποικίσθηκαν µε Ισραηλινούς. 

παλαίστρα (η) {παλαίστρων} 1.ο υπερυψωµένος και περιφραγµένος χώρος 
µέσα στον οποίο διεξάγεται το αγώνισµα τής πάλης 2. (µτφ.) το πεδίο 
αναµέτρησης (πολιτικής, πνευµατικής κ.λπ.) ΣΥΝ. στίβος, κονίστρα, αρένα, 
στάδιο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παλαίω (βλ.λ.)]. 

παλαίω ρ. αµετβ. (αρχαιοπρ.-σπάν.) παλεύω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. τεχν. όρ., µε 
επίθηµα *-jo, αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθεί ούτε µορφολογικώς ούτε 
σηµασιολογικώς η σύνδεση µε το ρ. πάλλω. Βλ. κ. πάλη]. 

παλαιώνω [αρχ.] κ. (καθηµ.) παλιώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παλαίωσα, -θηκα, -
µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) παλαιό· (ειδικότ.) 2. (για οινοπνευµατώδες 
ποτό) βελτιώνω τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ποτού, διατηρώντας το για 
πολύ χρόνο σε ξύλινο βαρέλι 3. κάνω (έπιπλο) να δείχνει παλαιό, ενώ δεν 
είναι ♦ 4. (αµετβ.) γίνοµαι παλαιός, φθείροµαι από το πέρασµα τού χρόνου. 

παλαίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (λόγ.) το να γίνεται κάτι 
παλαιό, η φθορά από τον χρόνο· (ειδικότ.) 2. η διαδικασία βελτίωσης των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών οινοπνευµατώδους ποτού (κρασιού, 
ουίσκι) µέσω τής επί µακρόν παραµονής του σε ξύλινα βαρέλια 3. η τεχνική 
µε την οποία ένα έπιπλο δείχνει παλαιό, ενώ δεν είναι. 

παλαµάκια (τα) {χωρ. γεν.} τα επανειληµµένα χτυπήµατα τής µιας παλάµης 
πάνω στην άλλη ως έκφραση επιδοκιµασίας ΣΥΝ. χειροκροτήµατα. [ΕΤΥΜ. < 
παλάµη + υποκ. επίθηµα -άκι]. 

παλαµάρι (το) {παλαµαρ-ιού | -ιών} το χοντρό σχοινί για την πρόσδεση τού 
πλοίου στην προβλήτα τού λιµανιού ΣΥΝ. καραβόσκοινο, (λόγ.) κάλως. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < τουρκ. palamar < ιταλ. palamara < µεσν. λατ. palama- 

rius, αβεβ. ετύµου, πιθ. ανάγεται στο αρχ. παλάµη, οπότε ίσως πρόκειται για 
αντιδάν. Έχει υποστηριχθεί ότι και η τουρκ. λ. ανάγεται στην Ελληνική]. 

παλάµη (η) {παλαµών} 1. η έσω επιφάνεια τού άκρου χεριού µεταξύ καρπού 
και ρίζας των δακτύλων ΦΡ. εν τη παλάµη και ούτω βοήσο-µεν (εν τη παλάµη 
και οϋτω βοήσοµεν) για να πραγµατοποιηθεί κάτι, πρέπει πρώτα να δοθούν τα 
ανάλογα ανταλλάγµατα, να καταβληθεί το αντίτιµο του · 2. µονάδα µήκους 
που ισοδυναµεί µε το 1/10 τού µέτρου. Επίσης (λαϊκότ.) απαλάµη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *pla-, συνεσταλµ. βαθµ. τού δισύλλ. I.E. *pel~- «ευρύς, 
επίπεδος», πβ. λατ. palma (> γαλλ. paume), planus «οµαλός, επίπεδος», αρχ. 
ιρλ. läm «χέρι», αρχ. γερµ. folma «παλάµη», αρχ. αγγλ. folm κ.ά. Οµόρρ. πέλ-
αγος (βλ.λ.), πλάγ-ιος (βλ.λ.), πλάξ (-κα), πιθ. κ. πλάσσω, πλανώ κ.ά. Η φρ. εν 
τη παλάµη και οϋτω βοήσοµεν οφείλεται στη συνήθεια των κληρικών να 
πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους]. 

παλαµιαίος, -α, -ο [1843] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε την παλάµη 2. 
αυτός που έχει τις διαστάσεις µιας παλάµης ΣΥΝ. σπιθαµιαί-ος. 

παλαµίδα (η) ψάρι, είδος τόννου, µε µακρουλό σώµα, µικρό ρύγχος, ραβδωτή 
µπλε ραχιαία επιφάνεια και ασηµόχρωµη κοιλιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λακέρδα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παλαµίς, -ίδος < αρχ. πηλαµύς, -ύδος (µε προληπτ. αφο-
µοίωση, ίσως υπό την επίδρ. τού ουσ. παλάµη), αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο ή 
προελλην. λ. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, πηλαµύς < πηλός + άµύς «είδος 
λιµναίας χελώνας», άλλος τύπος τού αρχ. εµΰς, πιθ. < εµώ}. 

πα λα µ ίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {παλάµισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. (σπάν.) 
πιάνω (κάτι) µε την παλάµη 2. (σπάν.) χτυπώ µε την παλάµη µου · 3. ΝΑΥΤ. 
επαλείφω µε την παλάµη εξωτερικό µέρος καραβιού µε µείγµα από πίσσα, 
θειάφι και λίπος. — παλάµισµα (το). 

παλαµικός1, -ή, -ό [1836] ΑΝΑΤ. σχετικός µε την παλάµη. 
παλαµικός2, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ποιητή Κ. Παλαµά και το έργο 

του: ~ παράδοση | σχολή | ποίηση. 
παλάµισµα (το) → παλαµίζω 
παλαµοειδής, -ής, -ές [1896] {παλαµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 

σχήµα παλάµης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
παλαµοσχιδής, -ής, -ές {παλαµοσχιδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} BOT. (φύλλο) που έχει 

σχήµα ανοικτής παλάµης και είναι χωρισµένο σε οξείς λοβούς σαν δάχτυλα. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < παλάµη + -σχιδής < σχίζω]. 

παλάντζα κ. µπαλαντζα (η) {παλαντζών} (λαϊκ.) φορητή ζυγαριά παλαιού 
τύπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < βεν. balanza < *palanga < λατ. phalanx < αρχ. φά-λαγξ. 
Κατ' άλλη άποψη, το βεν. balanza ανάγεται σε δηµώδ. λατ. *bilancia < λατ. 
bilanx «ζυγαριά µε δύο δίσκους»]. 

παλαντζάρω κ. µπαλαντζάρω ρ. αµετβ. {παλαντζάρισα} (λαϊκ.) 1. γέρνω πότε 
προς τη µία, πότε προς την άλλη µεριά 2. (µτφ.) (α) δεν είµαι σταθερός στις 
πεποιθήσεις και στη γνώµη µου, υποστηρίζω διαφορετικές απόψεις ανάλογα 
µε τις περιστάσεις (β) αµφνταλαντεύο-µαι, κλίνω πότε προς τη µία και πότε 
προς την άλλη επιλογή. — πα-λαντζάρισµα κ. µπαλαντζάρισµα (το). 

παλάντζας κ. µπαλάντζας (ο) (λαϊκ.-ειρων.) πρόσωπο που αλλάζει εύκολα, και 
ανάλογα µε τις περιστάσεις, γνώµη ΣΥΝ. ανεµοδούρας. 

Π α λάου (το) (αγγλ. Republic of Palau = ∆ηµοκρατία τού Παλάου) νησιωτικό 
κράτος στον Ειρηνικό Ωκεανό Α. των Φιλιππίνων µε πρωτεύουσα την Όρεορ, 
επίσηµες γλώσσες την Παλαϊκή και την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο 
Η.Π.Α. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Palau < τοπική γλ. Belau «πύλη τής µάχης»]. 

παλάσκα κ. µπαλάσκα (η) {παλάσκων} θήκη φυσιγγίων ΣΥΝ. φυ-σιγγιοθήκη. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. [ΕΤΥΜ < τουρκ. palaska < αρχ. γερµ. fiasca (πβ. 
γερµ. Flasche)]. 

παλάτι (το) {παλατ-ιού | -ιών} 1. το ανάκτορο βασιλιά ή ηγεµόνα ΣΥΝ. 
ανάκτορο 2. (συνεκδ.) ο βασιλιάς και ο κύκλος του ως φορέας πολιτικής 
εξουσίας: το ~ εξανάγκασε τον πρωθυπουργό σε παραίτηση ΣΥΝ. ανάκτορα 
(τα), στέµµα 3. (µτφ.-εκφραστ.) µεγαλοπρεπές οικοδόµηµα, πολυτελής οικία. 
— (υποκ.) παλατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανάκτορο, κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. παλάπον < λατ. palatium, από τον ρωµαϊκό Παλατινό λόφο 
(λατ. Palatinus Collis), όπου βρισκόταν το ανάκτορο τού Ρωµαίου 
αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου]. 

παλατιανός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το παλάτι ΣΥΝ. 
ανακτορικός, βασιλικός 2. παλατιανός (ο) ο άνθρωπος των ανακτόρων ΣΥΝ. 
αυλικός. 

πάλε επίρρ. [µεσν.] (διαλεκτ.) πάλι. 
πάλεµα (το) → παλεύω 
Παλέρµο (το) πόλη τής Β. Σικελίας. [ΕΤΥΜ < ιταλ. Palermo < λατ. Panormus 

< αρχ. Πάνορµος (< παν- + όρµος), µε τη σηµ. «ασφαλής όρµος», ελληνική 
ονοµασία φοινικικής αποικίας]. 

παλέτα (η) {παλετών} 1. η επίπεδη, ξύλινη ή µεταλλική, πλάκα, πάνω στην 
οποία αναµειγνύει τα χρώµατα ο ζωγράφος· (κ. µτφ.): «τα εκφραστικά µέσα 
που διαθέτει στην ~ του ένας κινηµατογραφιστής» (εφηµ.) 2. (συνεκδ.) η 
χρωµατική κλίµακα που µεταχειρίζεται ο καλλιτέχνης 3. ξύλινη βάση, πάνω 
στην οποία στοιβάζονται και µεταφέρονται αντικείµενα (π.χ. περιοδικά, 
εφηµερίδες κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. paletta, υποκ. τού pala «φτυάρι» (βλ. κ. 
πάλα)]. 

παλεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πάλεψα} ♦ (αµετβ.) 1. συµµετέχω σε αγώνα πάλης 
2. (+µε) συµπλέκοµαι (µε κάποιον), προσπαθώντας να τον νικήσω µε τη 
σωµατική µου δύναµη 3. (µτφ.) (+µε | εναντίον) αγωνίζοµαι (εναντίον 
κάποιου) προσπαθώντας να τον νικήσω: ~ ρε ισχυρά 
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συµφέροντα 4. αγωνίζοµαι, προσπαθώ σκληρά: πάλεψε σκληρά, για να 
σπουδάσει ♦ 5. (µετβ.) αγωνίζοµαι επιµένοντας σε κάτι, δεν εγκα-ταλείπω την 
προσπάθεια: «το πάλεψε µέχρι τέλους το µατς, αλλά δεν κατάφερε να ισοφαρίσει» 
(εφηµ.)' κυρ. στη ΦΡ. το παλεύω: έχουµε λίγες ελπίδες, αλλά θα το παλέψουµε κι 
ό,τι γίνει || δεν τα πολυκατα-φέρνει αλλά, τουλάχιστον, το παλεύει. — πάλεµα 
(το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < πάλη (βλ.λ.)]. πάλη (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΑΘΛ. το 
αγώνισµα κατά το οποίο οι αθλητές µάχονται σώµα µε σώµα, προσπαθώντας να 
ρίξουν κάτω ο ένας τον άλλον: ελληνορρωµαϊκή | ελεύθερη ~ 2. (γενικότ.) η 
σωµατική συµπλοκή 3. (µτφ.) η προσπάθεια για επικράτηση, η αναµέτρηση, ο 
αγώνας: ~ των τάξεων | των ιδεών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
παλαίω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. Πάλι κ. (διαλεκτ.) πάλε [µεσν.] επίρρ. (για την 
έκφραση επανάληψης) 1. για µία ακόµη φορά, εκ νέου, ξανά: πήρα τώρα τα 
µισά, θα έρθω -αύριο να πάρω τα υπόλοιπα || όχι ~! || ~ τα ίδια; 2. για τη 
δήλωση τής αποκατάστασης, τής επαναφοράς, τής επιστροφής: τον έδιωξε η 
χούντα και γύρισε πάλι στη δουλειά του µερικά χρόνια αργότερα µε τη 
µεταπολίτευση ΣΥΝ. πίσω 3. από την άλλη πλευρά, εξάλλου: ο Ανδρέας είναι 
πιο εργατικός, ο Χρίστος ~ είναι πιο ευφυής · ΦΡ. (α) και πάλι για την έκφραση 
αντίθεσης, παρ' όλα αυτά, έστω και έτσι: λένε ότι είχε θυµώσει-, µια καληµέρα 
έπρεπε να µου την πει! (β) πάλι καλά για να δηλωθεί ότι τα πράγµατα θα 
µπορούσαν να είναι και χειρότερα: Μας έκλεψαν το βίντεο. ~· θα µπορούσαν να 
µας είχαν πάρει πολύ περισσότερα! || δηλαδή ~ που δεν µας σκότωσαν κιόλας! 
Επίσης (αρχαιοπρ.) πάλιν   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πάλιν, αρχική σηµ. «προς τα πίσω», πιθ. αιτ. ενικού αµάρτυρου 
ουσ. *πάλις «επιστροφή, γύρισµα» < *kwl-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *kwel- (> 
αρχ. πέλοµαι), για το οποίο βλ. λ. πόλος. Οι φρ. πάλιν ίέναι, βαίνειν συνετέλεσαν 
στη σηµερινή σηµ., καθώς και στη χρήση τής αιτ. ως επιρρήµατος]. παλιά επίρρ. 
1. τον παλιό καιρό: ~ οι άνθρωποι χρησιµοποιούσαν ζώα για τις µετακινήσεις 
τους 2. πριν από πολύ καιρό: είναι φίλος µου από ~ 3. άλλοτε, στο παρελθόν: δεν 
είµαι τόσο υποµονετικός όσο ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. παλιάλογο (το) 
(καθηµ.) το γέρικο ή δύστροπο άλογο. παλιάµπελο (το) στη ΦΡ. ας πάει και το 
παλιάµπελο βλ. λ. πηγαίνω. παλιανθρωπιά (η) 1. το να είναι κάποιος 
παλιάνθρωπος ΣΥΝ. αχρει-ότητα, φαυλότητα 2. (συνεκδ.) η πράξη που ταιριάζει 
σε παλιάνθρω-πο. παλιάνθρωπος (ο) {παλιανθρώπ-ου | -ων, -ους} (υβριστ.) ο 
κακοήθης 

άνθρωπος, ο αχρείος. παλίατζήδίκο (το) το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται 
παλιά και 
ιδίως µεταχειρισµένα αντικείµενα ΣΥΝ. παλαιοπωλείο. παλιατζής (ο) 
{παλιατζήδες} ο µικρέµπορος που αγοράζει ή µεταπωλεί παλιά και 
µεταχειρισµένα αντικείµενα ΣΥΝ. παλαιοπώλης. [ΕΤΥΜ. < παλιά (ουδ. τού 
επιθ. παλιός) + -τζης (βλ.λ.)]. παλιατζούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κάθε παλιό, 
φθαρµένο ή πολυχρη-σιµοποιηµένο αντικείµενο ΣΥΝ. παλιατσαρία. [ΕΤΥΜ. < 
παλιατζής + παραγ. επίθηµα -ούρα]. παλιατσαρία κ. παλιατζαρία (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (µειωτ.) 1. σύνολο παλαιών, φθαρµένων ή και άχρηστων αντικειµένων 2. 
οτιδήποτε παλαιό, φθαρµένο ή και άχρηστο. παλιάτσος (ο) 1. κωµικό πρόσωπο 
λαϊκών θεαµάτων (µτφ.-µειωτ.) 2. ο γελοίος άνθρωπος 3. άνθρωπος µε γελοία 
εµφάνιση ΣΥΝ. καραγκιόζης· 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pagliaccio < paglia «άχυρο» < λατ. palea]. παλιγγενεσία (η) 
{χωρ. πληθ.} 1. το ξαναζωντάνεµα, η αναζωογόνηση 2. η γέννηση για δεύτερη 
φορά, η αναγέννηση- ΦΡ. (µτφ.) εθνική παλιγγενεσία η απελευθέρωση των 
Ελλήνων από τους Τούρκους µετά την Επανάσταση τού 1821. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πάλιν- (µε αφοµοίωση τού -ν- προς το επόµενο αρχικό 
σύµφωνο) + -γενεσία < γένεσις]. παλικαράς (ο) → παλληκαράς παλικαρήσιος, -
ια, -ιο → παλληκαρήσιος παλικάρι (το) → παλληκάρι παλικαριά (η) → 
παλληκαριά παλικαροσύνη (η) → παλληκαροσύνη 
παλικίνησία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η συνεχής επανάληψη τής ίδιας κίνησης, 
όπως συµβαίνει στις ψυχοκινητικές κρίσεις. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. palikinésie]. παλιλλογία (η) [αρχ.] {παλιλλογιών} 1.η επανάληψη των 
ίδιων λέξεων ή φράσεων 2. η αναδίπλωση (βλ.λ., σηµ. 3). παλίλλογος, -ος, -ο 
[αρχ.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που επαναλαµβάνει, 
που αναµασά τα ίδια λόγια ΣΥΝ. ταυτολόγος. παλιλλογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] 
{παλιλλογείς...· µόνο στον ενεστ.) (λόγ.-σπάν.) επαναλαµβάνω, αναµασώ µε 
τρόπο ανιαρό τα ίδια λόγια ΣΥΝ. ταυτολογώ. παλιµπαιδισµός (ο) "Ι.ΨΥΧΟΛ. η 
εµφάνιση συµπεριφοράς παιδιού σε άτοµο προχωρηµένης ηλικίας 2. (συνεκδ.) 
οποιαδήποτε πράξη ενηλίκου, η οποία ταιριάζει σε παιδί. — παλιµπαιδίζω ρ. 
παλίµπαις (ο) {παλίµπαιδ-ος, -α | -ες, παλιµπαίδων} (αρχαιοπρ.) ο µεγάλης 
ηλικίας άνθρωπος, που εµφανίζει συµπεριφορά παιδιού ΣΥΝ. γεροξεκούτης, 
ξεµωραµένος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πάλιν- (µε αφοµοίωση τού -ν- προς το επόµενο αρχικό 
σύµφωνο) + παις, παιδός]. παλίµψηστος, -η, -ο 1. (για παπύρους, περγαµηνές, 
κώδικες κ.λπ.) αυτός τού οποίου το αρχικό κείµενο έχει αποξεσθεί, 
προκειµένου να γραφτεί νέο κείµενο 2. παλίµψηστο (το) {παλιµψήστ-ου | -ων} 
το χειρόγραφο παπύρου ή περγαµηνής, τού οποίου η πρώτη γραφή έχει 

αποξεσθεί, για να γραφτεί νέο κείµενο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ξαναξυσµένος», < πάλιν- (µε αφοµοίωση τού -ν- 
προς το επόµενο αρχικό σύµφωνο) + ψηστός < *ψήω «ξύνω, αποξέω» (βλ. λ. 
ψήνω)]. πάλιν επίρρ. → πάλι 
πάλιν- κ. παλίν- α' συνθετικό που δηλώνει την επανάληψη: παλιλ-λο-γώ, παλίν-

δροµος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίρρ. 
πάλιν (βλ. κ. πάλι) και εµφανίζεται: (α) ως πάλιν- προ φωνήεντος και προ των 
συµφώνων δ, ζ, θ, ν, σ, τ (λ.χ. παλιν-όρθωση, παλίνδροµος) (β) ως παλιγ- προ των 
συµφώνων γ, κ, ξ, χ (λ.χ. παλιγ-γενεσία, παλίγ-κτιστος) (γ) ως παλιµ- προ των 
συµφώνων µ, β, π, φ, ψ (λ.χ. πα-λίµ-βουλος, παλίµ-ψηστος) και (δ) ως παλιλ-1 
παλιρ- προ των συµφώνων -λ- και -ρ- αντίστοιχα (λ.χ. παλιλ-λογία, παλίρ-ροια)]. 
παλινδρόµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} [µεσν.] 1. η κίνηση εναλλάξ 
προς τα εµπρός και προς τα πίσω 2. η υπαναχώρηση από θέση, άποψη 3. η 
επαναφορά τής µήτρας στο φυσιολογικό επίπεδο µετά τον τοκετό. Επίσης 
παλινδροµία (η) [αρχ.]. παλινδροµικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που παρουσιάζει 
διαδοχική ή και ισόχρονη φορά προς τα εµπρός και προς τα πίσω: ~ κίνηση. Επί-
σης παλίνδροµος, -η, -ο [µτγν.]. — παλινδροµικ-ά | -ώς [1868] επίρρ. 
παλινδροµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {παλινδροµείς... | παλινδρόµησα} 1. κινούµαι 
εναλλάξ προς τα εµπρός και προς τα πίσω 2. (µτφ.) µεταβάλλω συνεχώς γνώµη, 
δέχοµαι πότε τη µία και πότε την άλλη, συχνά και την αντίθετη, άποψη. 
παλιννοστώ ρ. αµετβ. {παλιννοστείς... | παλιννόστησα} (λόγ.) επιστρέφω στην 
πατρίδα ΣΥΝ. επαναπατρίζοµαι· συχνά η µτχ. παλιννοστούντες (οι) οι 
επαναπατριζόµενοι. — παλιννόστηση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. παλι(ν)νοστώ 
(-έω) < παλί(ν)νοστος < πάλι(ν) + νόστος]. παλινόρθωση (η) [1855] {-ης κ. -
ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η επανε-γκατάσταση στην εξουσία (κυρ. βασιλέων): 
~ των Βουρβώνων | τής δυναστείας | τής µοναρχίας 2. (συνήθ. ειδικότ.) η 
επαναφορά µοναρχικού καθεστώτος ΣΥΝ. επαναφορά, επανεγκατασταση ΑΝΤ. 
πτώση, εκθρόνιση. — παλινορθώνω ρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. restauration]. 
παλίντροπος, -ος, -ο στη ΦΡ. παλίντροπος αρµονία η αρµονία τού κόσµου 
σύµφωνα µε τη θεωρία τού Ηρακλείτου, η οποία επέρχεται από την ισορρόπηση 
αντίρροπων τάσεων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παλίνδροµος, αυτός που επιστρέφει - ευ-
µετάβλητος», < πάλιν + τρόπος]. παλινωδία (η) {παλινωδιών} ·1. η ανάκληση 
όσων ειπώθηκαν προηγουµένως 2. η συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από 
ανακολουθίες και αντιφάσεις (συχνά στον πληθ.(: οι - στην εξωτερική πολιτική 
προκαλούν αναξιοπιστία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παλινωδία < παλινωδώ (βλ.λ.). Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς 
αναφορικά µε µια ωδή τού Στησιχόρου, στην οποία ο ποιητής ανακαλούσε όσα 
υβριστικά είχε πει προηγουµένως εις βάρος τής Ελένης]. Παλινωδώ ρ. αµετβ. 
{παλινωδείς...· µόνο στον ενεστ.} (λόγ.) ανακαλώ όσα υποστήριξα 
προηγουµένως ΣΥΝ. (καθηµ.) λέω και ξελέω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παλινφδώ (-έω) < 
πάλιν- + -ωδώ < ωδή]. παλιό- κ. παλιό- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. 
παλαιότητα, φθορά: παλιό-ρουχα, παλιο-πάπουτσο 2. το παλαιό, κατ' 
αντιδιαστολή προς το νέο, το σηµερινό (αντί τού λόγ. παλαιό-): παλιο-ελλαδίτης, 
παλιο-ηµερολογίτης 3. (υβριστ.) κακή ποιότητα ή κατάσταση: παλιο-χαρα-
κτήρας, παλιό-γερος, παλιο-δουλειά. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
παλιός (βλ.λ.). Βλ. κ. παλαιό-]. παλιοβρόµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} υβριστ. για 
γυναίκα. παλιόγερος (ο), παλιόγρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} υβριστ. για ηλι-
κιωµένο πρόσωπο ΣΥΝ. βροµόγερος, (!) κωλόγερος. παλιογυναίκα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} 1. υβριστ. για γυναίκα 2. (ειδικότ.) η ανήθικη γυναίκα, η πόρνη. 
Επίσης παλιογύναικο (το). παλιοδουλειά (η) 1. η κουραστική, επικίνδυνη κ.λπ. 
δουλειά 2. η 

άχαρη δουλειά ή η δουλειά που δεν αποφέρει πολλά. παλιόδροµος (ο) ο 
δρόµος που βρίσκεται σε άσχηµη κατάσταση και 

είναι δύσβατος. παλιοελλαδίτης (ο) → 
παλαιοελλαδίτης 
παλιοζωή (η) (εκφραστ.) η ζωή που είναι γεµάτη στενοχώριες, ώστε να µην 
αξίζει να τη ζει κανείς: «~, παλιόκοσµε και παλιοκοινωνία» (τραγ.) 
παλιοθήλυκο (το) υβριστ. για κορίτσι ή γυναίκα ΣΥΝ. βροµοθήλυκο, 

παλιογύναικο, τσουλί. παλιόκαιρος (ο) ο άστατος 
καιρός. παλιοκοινωνία (η) υβριστ. για την κοινωνία. 
παλιοκόριτσο (το) υβριστ. για κορίτσι. 

παλιόκοσµος (ο) υβριστ. για την κοινωνία, το σύνολο των ανθρώπων. 
παλιοκουβέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) λόγος µε χυδαίο περιεχόµενο 
ΣΥΝ. αισχρολογία, βροµόλογο, βωµολοχία. παλιοµοδίτικος, -η, -ο → 
παλαιοµοδίτικος 

παλιόµουτρο (το) (υβριστ.) άνθρωπος φαύλος, κακοήθης ΣΥΝ. (αργκό) 
µπαγάσας, µασκαράς, παλιοτόµαρο. παλιόπαιδο (το) υβριστ. για παιδί ΣΥΝ. 
βροµόπαιδο, (!) κωλόπαιδο. παλιοπάπουτσο (το) [µεσν.] το παπούτσι που έχει 
φθαρεί µε την 
πάροδο τού χρόνου ή/και τη συνεχή χρήση. παλιοπαρέα (η) (παλιοπαρέων) 1. 
(κακόσ.) η παρέα που απαρτίζεται από κακής ποιότητας ανθρώπους: έµπλεξε µε 
παλιοπαρέες · 2. (εύ-σηµο-χαϊδευτ.) η συντροφιά ατόµων που συνδέονται 
µεταξύ τους µε 
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µακροχρόνιους φιλικούς δεσµούς: η ~ του στρατού. 
παλιόπραµα (το) {χωρ. γεν.} 1. αντικείµενο µε ευτελή αξία 2. παλιό, φθαρµένο 

αντικείµενο. 
παλιόρουχο (το) [µεσν.] ρούχο φθαρµένο ή από ευτελές ύφασµα. 
παλιός, -ιά, -ιό 1. αυτός που υπάρχει ή έχει γίνει από παλιά: τα έπιπλα είναι -1| 

µε το χτύπηµα άνοιξε η ~ του πληγή || το πρόβληµα είναι ~' δεν εµφανίστηκε 
τώρα || η αξία ενός γραµµατοσήµου εξαρτάται και από το πόσο ~ είναι || ~ 
κρασί || ~ και ένδοξη οικογένεια || ~ σχολείο | δρόµος | πίνακας ΑΝΤ. νέος, 
καινούργιος, πρόσφατος· ΦΡ. (εκφραστ.) (α) γράφω (κάποιον/κάτι) στα παλιά 
µου τα παπούτσια βλ. λ. παπούτσι (β) παλιό τ' αµπέλι, λίγο το κρασί βλ. λ. 
αµπέλι (γ) παλιό ηµερολόγιο το ιουλιανό ηµερολόγιο (βλ. λ. Ιουλιανός) 2. 
αυτός που υπήρχε πιο πριν (από άλλον): µερικά βιβλία τα έχω αφήσει στο ~ 
µου σπίτι || στη συναυλία τραγούδησαν και µερικές ~ τους επιτυχίες ΑΝΤ. 
τωρινός, καινούργιος 3. (για πόλεις, οικισµούς, αντί τού λόγ. παλαιός) αυτός 
που προϋπήρξε άλλου οµωνύµου ή συγχρόνου: ~ Κόρινθος | Φάληρο 4. αυτός 
που ανήκει στο παρελθόν, σε προηγούµενη περίοδο: κοιτώντας την Πλάκα 
παίρνεις µια ιδέα τού πώς ήταν η ~ Αθήνα-ΦΡ. (καθηµ.) (α) στα παλιά τα 
χρόνια στο παρελθόν: ~ οι άνθρωποι είχαν φιλότιµο (β) τα παλιά το παρελθόν 
και όσα συνέβησαν σε αυτό: βρήκα κάτι φίλους απ' τον στρατό και πήγαµε σε 
µια ταβέρνα να θυµηθούµε ~ (γ) παλιοί (οι) οι προγενέστεροι, οι πρόγονοι: οι ~ 
είχαν άλλες αντιλήψεις 5. αυτός που αναφέρεται στο µακρινό παρελθόν: ~ 
αναµνήσεις 6. αυτός που προέρχεται από εποχή τού παρελθόντος: ~ τραγούδια 
| θρύλοι | έθιµα | συνήθειες 7. αυτός που ανήκει στο παρελθόν και δεν έχει 
θέση στη σύγχρονη πραγµατικότητα: ιδέες ~ και ξεπερασµένες || Αυτά είναι ~ 
ιστορίες. Τι θέλεις τώρα και τις ξανα-σκαλίζεις; 8. αυτός που είναι γνωστός από 
καιρό, που δεν είναι πρωτότυπος και γι' αυτό δεν έχει επιτυχία: ~ το κόλπο ν' 
αλλάζουµε θέµα κάθε φορά που η κουβέντα µάς δυσκολεύει 9. (για πρόσ.) (α) 
αυτός που ανήκει από πολύ καιρό σε συγκεκριµένο χώρο, που ασχολείται από 
πολύ καιρό µε συγκεκριµένο αντικείµενο: είναι ~ στην πιάτσα και ξέρει || ~ 
ναυτικός | δικηγόρος | βασιλόφρων | κεντρώος (β) παλιός (ο) ο στρατιώτης που 
υπηρετεί ήδη πολλούς µήνες ΣΥΝ. πα-λιοσειρά ΑΝΤ. νέος· ΦΡ. Ο παλιός ε/ν' 
αλλιώς (i) (στρατιωτική αργκό) σε πληρέστερη φρ. «ο νέος είν' ωραίος, αλλά 
ο παλιός είν' αλλιώς»· για να δηλωθεί ότι ο στρατιώτης που υπηρετεί ήδη 
πολλούς µήνες έχει προνοµιακή µεταχείριση έναντι τού νεοσύλλεκτου ή ότι 
γνωρίζει να αντιµετωπίζει καλύτερα τις καταστάσεις (ii) ως σχόλιο για την 
ικανότητα προσώπου µε πολλά χρόνια πείρας σε έναν τοµέα δραστηριότητας 
να επιλύει καλύτερα τα προβλήµατα 10. αυτός που είχε στο παρελθόν 
συγκεκριµένη ιδιότητα, αυτός που δεν είναι πλέον εν ενεργεία, ο πρώην: ~ 
βουλευτής | δήµαρχος | καθηγητής 11. αυτός µε τον οποίο στο παρελθόν 
υπήρχε ορισµένου είδους σχέση: ~ φίλος απ' τον στρατό || συνάντηση παλιών 
συµµαθητών ΦΡ. παλιά αµαρτία βλ. λ. αµαρτία. Επίσης (λόγ.) παλαιός, -ά, -ό 
(βλ.λ.). — (υποκ.) παλιούτσικος, -η/-ια, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίκιο, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. παλαιός (µε συνίζηση), βλ.λ.]. 

παλιοσειρά (η) (στρατιωτική αργκό) ο στρατιώτης που υπηρετεί ήδη πολλούς 
µήνες, ο παλιός. Επίσης παλιοσείρι (το). 

παλιοσιδερο (το) 1. άχρηστο ή σκουριασµένο σίδερο 2. παλιοσίδερα (τα) τα 
σιδερένια τµήµατα παλαιών πλοίων, οχηµάτων, συσκευών κ.λπ., τα οποία 
πωλούνται ως υλικό σιδήρου. 

παλιοσκρόφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!) παλιογουρούνα· υβριστ. για γυναίκα. 
παλιόσκυλο (το) 1. (α) αδέσποτο σκυλί, κοπρόσκυλο (β) επιθετικός ή 

ενοχλητικός σκύλος 2. (υβριστ. για πρόσ.) κακός άνθρωπος. 
παλιόσπιτο (το) 1. σπίτι σε κακή κατάσταση 2. (ευφηµ.) οίκος ανοχής· 
παλιοτόµαρο (το) υβριστ. για αχρείο και κακοήθη άνθρωπο. 
παλιούρι (το) (δύσχρ. παλιουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) θάµνος µε αγκάθια στα 

κλαδιά του, τα οποία χρησιµοποιούνται σε περιφράξεις. [ΕΤΥΜ. < 
*παλιούριον, υποκορ. τού αρχ. παλίουρος, αβεβ. ετύµου. Ενώ το α' συνθ. πάλι- 
προέρχεται αναµφίβολα από το επίρρ. πάλιν, η αναγωγή τού β' συνθ. -ουρος 
στη λ. ουρά δεν ικανοποιεί σηµασιολογικούς. Ίσως ισχύει η αναγωγή στο αρχ. 
ούρον | ούρα, αφού το φυτό εθεωρείτο διουρητικό]. 

παλιοφανο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} το κακής ποιότητας φαγητό. 
παλιόφιλος (ο) 1. ο φίλος από τα παλιά χρόνια 2. (χαϊδευτ.) ο καλός φίλος, το 

φιλαράκι. 

παλιοφυλλάδα (η) (κακόσ.) έντυπο, κυρ. εφηµερίδα, µε συκοφαντικό, 
προπαγανδιστικό ή ακόµη και αισχρολογικό περιεχόµενο (βλ. κ. λ. φυλλάδα). 

παλιόχαρτο (το) 1. κοµµάτι χαρτιού σε κακή κατάσταση, τσαλακωµένο, 
φθαρµένο κ.λπ. 2. (µτφ.) τίτλος σπουδών ή χαρτονόµισµα χωρίς πραγµατικό 
αντίκρισµα: πολλά πτυχία έχουν καταντήσει ~ ΣΥΝ. (i) κωλόχαρτο. 

παλίρροια (η) (παλιρροιών) το φαινόµενο τής περιοδικής ανύψωσης και 
υποχώρησης τής στάθµης τής θάλασσας λόγω τής έλξεως που ασκούν στην 
υδρόσφαιρα η Σελήνη και ο Ήλιος (βλ. ειδικότ. λ. άµπω-τις, πληµυρίδα). — 
παλιρροϊκός, -ή, -ό κ. παλιρροιακός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγνοια, -ρρ-. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < παλίρρους < παλιρ- (< πάλιν-) + ρους < ρέω]. 

παλιρροιογράφος (ο) [1894] το όργανο που καταγράφει τις µεταβολές τής 
στάθµης τής θάλασσας λόγω τής παλίρροιας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
marégraphe (νόθο συνθ.)]. 

παλιρροιόµετρο (το) [1896] {παλιρροιοµέτρ-ου | -ων} ο παλιρροιο-γράφος 
(βλ.λ.). 

παλίσάνδρο κ παλίσαντρο (το) [1889] [παλισάνδρ-ου | -ων} ξύλο ποιότητας 
από τη Βραζιλία και την Ινδία, καφεκίτρινο, σκληρό και µυρωδάτο, που 
χρησιµοποιείται για την κατασκευή επίπλων και µπιµπελό. Επίσης 
παλισάνδρη (η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. palissandre < ολλ. palissander, από τοπική 
διάλεκτο τού Σουρινάµ]. 

παλιώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [πάλιω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ). παλαιώνω 
(βλ.λ.) ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι παλιός: αφήνουν το κρασί σε δρύινα βαρέλια για 
πολύ καιρό, ώστε να παλιώσει || πάλιωσε πια αυτό το αστείο || (στον στρατό) 
έχει παλιώσει πια, είναι δώδεκα µήνες σ' αυτή τη µονάδα 3. φθείροµαι από την 
πολλή χρήση: πάλιωσαν τα ρούχα | τα παπούτσια του | τα µηχανήµατα. — 
πάλιωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. παλαίω (-όω) < παλαιός]. 

πάλκο (το) η εξέδρα, το βάθρο· το υπερυψωµένο τµήµα κέντρου διασκέδασης, 
πάνω στο οποίο ανεβαίνουν και παίζουν οι οργανοπαίκτες και τραγουδούν οι 
τραγουδιστές: κινείται µε άνεση στο ~ || αστέρι τού λαϊκού ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
palco «εξέδρα» < παλ. γαλλ. baue < φρανκον. *balk]. 

παλκοσένικο (το) 1. το σανίδωµα τής σκηνής θεάτρου 2. (συνεκδ.) το θέατρο: 
βγήκε στο ~ (έγινε ηθοποιός). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. palcoscenico (νόθο συνθ.) < palco «εξέδρα, πάλκο» + 
scenico (< µτγν. σκηνικός)]. 

Παλλάδα (η) προσωνυµία τής θεάς Αθηνάς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Παλλάς, -άδος < θ. 
παλλ- τής λ. παλλακή (βλ.λ.). Η λ. χρησιµοποιήθηκε ως επίθ. τής θεάς Αθηνάς 
µε τη σηµ. «παρθένος»]. 

παλλάδιο (το) {παλλαδί-ου | -ων} 1. ειδώλιο τής Παλλάδας Αθηνάς, το οποίο 
πιστευόταν ότι προστάτευε την πόλη των Αθηνών 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
λειτουργεί ως προστατευτικό µέσο: οι συνταγµατικές ελευθερίες συνιστούν το ~ 
τής δηµοκρατίας · 3. ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Pd), το πιο εύτηκτο 
στοιχείο τής οικογένειας τού λευκόχρυσου (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παλλάδιον, υποκ. τού Παλλάς, -άδος (βλ.λ.). Στη σηµ. τού 
χηµικού στοιχείου η λ. χρησιµοποιήθηκε το 1803 από τον Άγγλο χηµικό W. 
Wollaston, ο οποίος το ονόµασε µε βάση τον αστεροειδή Παλλάς, που είχε 
ανακαλυφθεί τον προηγούµενο χρόνο]. 

παλλαϊκός, -ή, -ό αυτός που πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη και τη 
συµµετοχή ολόκληρου τού λαού: ~ συγκέντρωση | άµυνα. [ΕΤΥΜ. < παλ- (< 
παν-) + λαϊκός]. 

παλλαισθησία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η αίσθηση παλµικών κινήσεων ιστού ή 
οστού τού σώµατος, όταν αυτό έρχεται σε επαφή µε µια διαπασών που 
δονείται. 
[ΕΤΥΜ. < πάλλω + -αισθησία < αίσθηση, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pallesthesia]. 

παλλακεία (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. η συµβίωση γυναίκας µε άνδρα, χωρίς 
να έχει προηγηθεί γάµος. 

παλλακίδα (η) 1. (στην αρχαιότητα) γυναίκα που συµβίωνε µε έγγαµο άνδρα, 
χωρίς να είναι η νόµιµη σύζυγος του 2. (µειωτ.) η γυναίκα που συµβιώνει µε 
άνδρα ως ερωµένη του. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· παλλακίς, -ίδος < παλλακή, αγν. ετύµου. ∆εν γίνεται αποδεκτή η 
υπόθεση περί σηµιτ. δανείου (πβ. εβρ. pïlegéa, αραµ. pïlagtâ), ενώ δεν 
ικανοποιούν σηµασιολογικώς οι αναγωγές στο αβε-στ. pairikä «είδος θηλυκής 
θεότητας που αποπλανά µε µάγια» ή στο 

 

παλιό- α' συνθετικό (µειωτικό) 
παλι-αλεπού (η) παλι-άλογο 
(το) παλι-άµπελο (το) παλιο-
αέρας (ο) παλιο-αλήτης (ο) 
παλιο-απατεώνας (ο) τταλιο-
αράπης (ο) παλιο-αστεία (τα) 
παλιο-βάπορο (το) παλιό-
βουνο (το) παλιό-βουρτοα 
(η) ιταλιο-βρισιές (οι) παλιο-
βροχή (η) παλιό-γατα (η) 
παλιό-γιδα (η) παλιο-γλυκό 
(το) παλιο-γούρουνο (το) 
πσλιο-γραβάτα (η) παλιο-
γυναικάς (ο) 

παλιό-δεντρο (το) 
παλιο-ζαγάρι (το) 
παλιο-ζητιάνος (ο) 
παλιο-θεατρίνος (ο) 
παλιο-κάραβο (το) 
παλιό-καστρο (το) 
παλιο-κερατάς (ο) 
παλιο-κέφαλο (το) 
παλιο-κλέφτης (ο) 
παλιο-κουβάς (ο) 
παλιο-κουβέντες (οι) 
παλιό-κρασο (το) 
παλιο-κρέας (το) 
παλιο-κρέβατο (το) 
τταλιο-κυράτσα (η) 
παλιό-λαδο (το) 
παλιό-λογα (τα) 
παλιο-λούλουδα (τα) 
παλιο-λωποδύτης (ο) 

παλιο-µάγαζο (το) 
παλιο-µακάρονα (παλιο- 

µακαρόνια) (τα) 
παλιό-µαλλο (το) 
παλιο-µήνας (ο) παλιο-
µπαµπέσης (ο) παλιο-
µπεκρής (ο) παλιο-
µπελάς (ο) παλιό-νερα 
(τα) παλιο-ντίβανο (το) 
παλιο-ντουνιάς (ο) 
παλιο-ντούφεκο (το) 
παλιο-ντύσιµο (το) 
παλιό-ξυλα (τα) παλιό-
πανο (το) παλιο-
παντελόνι (παλιό- 

παντέλονο) (το) 
παλιο-πίοτολο (το) 
παλιο-πλύσιµο (το) 

παλιο-πόδαρα (τα) 
παλιο-πούλι (το) 
παλιο-πούστης (ο) 
παλιο-πουτάνα (η) 
παλιο-ράψιµο (το) 
παλιο-ρολόι (το) 
παλιο-ροχαλητό (το) 
παλιο-σάπουνο (το) 
παλιο-σέντονα (παλιό- 

σεντόνια) (τα) 
παλιο-σιδέρωµα (το) 
παλιο-στάφυλα (τα) 
παλιό-τουρκος (ο) 
παλιο-τράγουδο (το) 
παλιο-τράπεζο (το) 
παλιο-τσάρουχα (τα) 
παλιό-τυρο (το) 
παλιο-υποκριτής (ο) 
παλιο-φαντόρος (ο) 

παλιο-φάρα (η) 
παλιο-φέρσιµο (το) 
παλιο-φόρεµα (το) 
παλιο-φωνάρες (οι) 
παλιο-φωνές (οι) 
παλιο-χαραµοφάης (ο) 
παλιό-χορτα (τα) 
παλιο-χτένισµα (το) 
παλιο-χώραφο (το) 
παλιο-χώρι (το) 
παλιο-χωριάτης (ο) 
παλιό-ψαθα (η) 
παλιό-ψαρα (τα) 
παλιο-ψεύτης (ο) 
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περσ. pari «µάγισσα». Το λατ. paelex είναι µάλλον δάνειο από την Ελληνική. 
Η λ. δήλωνε κυρίως την «οµόκλινη σύντροφο», η οποία (στην αρχ. Αθήνα) 
κατείχε θέση κατώτερη από τη νόµιµη σύζυγο, εθεωρείτο απλώς καθηµερινή 
συµβία, αλλά ανώτερη από την εταίρα και την πόρνη. Βλ. κ. Παλλάδα, 
παλληκάρι]. 

πάλλευκος, -η, -ο 1. τελείως λευκός ΣΥΝ. ολόλευκος, κάτασπρος ΑΝΤ. 
κατάµαυρος 2. (µτφ.) ηθικά ανεπίληπτος ΣΥΝ. πάναγνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παλ- 
(< παν-) + λευκός]. 

παλληκαράς (ο) (σχολ. ορθ. παλικαράς) {παλληκαράδες} (εκφραστ.) 1.0 
γενναίος, θαρραλέος άνδρας 2. (ειρων.) ο άνδρας που παριστάνει τον γενναίο, 
τον ζόρικο ΣΥΝ. νταής. 

παλληκαρήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. παλικαρίσιος) αυτός που ταιριάζει σε 
παλληκάρι: ~ φέρσιµο | στάση | περπάτηµα ΣΥΝ. αντρίκει-ος, λεβέντικος. 
Επίσης παλληκαρίστικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

παλληκάρι (το) (σχολ. ορθ. παλικάρι) {παλληκαρ-ιού | -ιών} (εκφραστ.) 1. 
άνδρας νεαρής ηλικίας: Μεγάλο κρίµα! 25 χρονών ~ και να µείνει ανάπηρος! 2. 
ο άνδρας που φέρει όλες τις αρετές που συνδέονται µε τη νεότητα (οµορφιά, 
σφρίγος, ζωντάνια, θάρρος, αρρενωπό-τητα κ.λπ.) ΣΥΝ. λεβέντης 3. ως 
προσφώνηση σε νέο άνδρα: δώσ'µου λίγη βοήθεια, ~ µου! — (υποκ.) 
παλληκαράκι (το) [µεσν.]. [ΕΤΎΜ. µεσν. < παλληκάριον, υποκ. τού αρχ. 
πάλληξ | πάλλαξ «παιδί (που δεν έχει εισέλθει στην εφηβεία)» < παλλακή 
(υποχωρητ.), βλ. λ. παλλακίδα. Η ετυµολογία τής λ. δεν δικαιολογεί 
ορθογραφία παλικάρι (µε -ι- και ένα -λ-(]. 

παλληκαριά (η) [µεσν.] (σχολ. ορθ. παλικαριά) 1. η ιδιότητα τού να είναι κανείς 
παλληκάρι (βλ.λ.) 2. η ηρωική πράξη, το γενναίο κατόρθωµα ΣΥΝ. 
ανδραγάθηµα, ανδραγαθία 3. (οικ.) πράξη δύσκολη, κοπιαστική ή η 
εξυπηρέτηση: θα κάνεις την ~ να κατεβάσεις µερικές κούτες από το πατάρι; || 
κάνεις µια ~, να πας να µου φέρεις την εφηµερίδα απ' το γραφείο µου; Επίσης 
παλληκαροσύνη [µεσν.] (σηµ. 1). 

παλληκαρισµος (ο) (σχολ. ορθ. παλικαρισµός) (µειωτ.) η επίδειξη ανύπαρκτης 
γενναιότητας ΣΥΝ. νταϊλίκι, λεονταρισµός. 

παλληκαρίστίκος, -η, -ο → παλληκαρήσιος 
παλληκαροσύνη (η) → παλληκαριά 
πάλλω ρ. µετβ. {συνήθ. σε ενεστ. κ. παρατ.· αόρ. έπαλα) 1. θέτω σε παλµική 

κίνηση: ~ τη χορδή ΣΥΝ. δονώ, κραδαίνω ΑΝΤ. σταθεροποιώ, στερεώνω· 
(µεσοπαθ. πάλλοµαι) 2. βρίσκοµαι σε παλµική κίνηση: η χορδή πάλλεται || η 
καρδιά πάλλεται (χτυπά) 3. (µτφ.-για πλήθος) αισθάνοµαι ζωηρή συγκίνηση: 
τα πλήθη πάλλονται από ενθουσιασµό 4. ΑΣΤΡΟΝ. παλλόµενος αστέρας 
αστέρας που µεταβάλλει την ακτίνα του 5. παλλόµενο φανάρι φωτεινός 
σηµατοδότης τής οδικής κυκλοφορίας πορτοκαλί χρώµατος που αναβοσβήνει. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *παλ-jω < *ρί- συνεσταλµ. βαθµ. τού θ. τής λ. πέλας (βλ. λ. 
πελά-της, πλησίον). Η λ. συνδ. επίσης µε το λατ. pello «σπρώχνω, θέτω σε 
κίνηση» (> pulsus «παλµός»)]. 

παλµαρέ (το) {άκλ.} κατάλογος νικητών ή επιτυχιών σε αγώνα, διαγωνισµό 
κ.λπ.: «στο µπάσκετ, το ~ τού Άρη είναι µοναδικό» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
palmarès < λατ. palmaris «αυτός που αξίζει να λάβει τον κλάδο τού φοίνικος 
(ως σύµβολο νίκης)» < palma «παλάµη - φοίνικας (µτφ. βραβείο, έπαθλο)»]. 

παλµικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον παλµό 2. αυτός που 
γίνεται µε παλµούς: ~ κίνηση | ραντάρ || κινητά τηλέφωνα που ειδοποιούν µε - 
δόνηση. — παλµικ-ά | -ώς [1836] επίρρ. 

παλµογράφος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή για την οπτική απεικόνιση, γραφική 
αναπαράσταση και µέτρηση των µεταβολών ενός µεγέθους σε συνάρτηση µε 
τον χρόνο. — παλµογράφηµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. oscillographe (νόθο συνθ.)]. 

παλµός (ο) 1. παλινδροµική κίνηση µικρής διάρκειας και εύρους ΣΥΝ. 
κραδασµός, δόνηση 2. (ειδικότ.) η ρυθµική συστολή και διαστολή τής 
καρδιάς: αυξάνονται | µειώνονται οι ~ τής καρδιάς || (µτφ.) ο - τής υφηλίου 
χτυπάει δυνατά στην πόλη όπου διεξάγονται οι ειρηνευτικές συνοµιλίες 3. η 
ένταση, ο ρυθµός, ο ενθουσιασµός που πάλλει: η διαδήλωση είχε όγκο και ~ · 
4. ΑΘΛ. το σύνολο των προπαρασκευαστικών κινήσεων που εκτελεί αθλητής 
κατά τη ρίψη σφαίρας ή ακοντίου ή (ειδικότ.) άλτης πριν από το άλµα του · 5. 
ΦΥΣ. η απότοµη και για µικρό διάστηµα µεταβολή φυσικού µεγέθους. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < πάλλω (βλ.λ.)]. 

Παλµύρα (η) αρχαία πόλη τής Κ. Συρίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. τοπωνύµιο < αρχ. 
Πάλµυς (οµηρικό ανθρωπωνύµιο) < ουσ. πάλµυς, -υδος «βασιλιάς» < λυδ. 
'almlus. Στην Π.∆. η Παλµύρα ονοµόιζεται Tadmor (Β'Χρονικών 8, 4)]. 

παλµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {παλµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που 
µοιάζει µε παλµό 2. αυτός που έχει παλµό. 

παλούκι (το) {παλουκ-ιού | -ιών} 1. (καθηµ.) µυτερός πάσσαλος που µπήγεται 
στο χώµα ΦΡ. (α) (εκφραστ.) του σκοινιού και τού παλου-κιού (ως 
χαρακτηρισµός) για κάποιον που είναι εντελώς διεφθαρµένος και γι' αυτό 
ανήκει στο κοινωνικό περιθώριο: µάζεψε γύρω του ανθρώπους ~ και έφτειαξε 
συµµορία ΣΥΝ. (λόγ.) εξώλης και προώλης (β) πηδάω πολλά παλούκια κάνω 
πολλές παράτολµες ή παράνοµες ενέργειες (πράγµα που σηµαίνει ότι για 
κάποια απ' όλες θα υποστώ τις συνέπειες): (παροιµ.) «όποιος πηδάει πολλά 
παλούκια κάποιο του µπαίνει στον κώλο» 2. (µτφ.-οικ.) ανυπέρβλητα δύσκολο 
έργο, εµπόδιο: αυτό το µάθηµα είναι πολύ ~. — (υποκ.) παλουκάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παλούκιον, υποκ. τού λατ. paluceus < palus «πάσσαλος» (> 
µτγν. πάλος)]. 

παλούκια (η) [µεσν.] χτύπηµα µε παλούκι. 
παλουκοκαύτης (ο) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. (παροιµ.) Μάρτης γδάρτης και 

κακός παλουκοκαύτης για τα απροσδόκητα κρύα τού Μαρτίου, που 
αναγκάζουν τους ανθρώπους να καίνε ακόµη και τα παλούκια 

για να ζεσταθούν, εξαντλώντας τα αποθέµατα τής οικογένειας σε καύσιµη 
ύλη. 

παλουκώνω ρ. µετβ. [µεσν.] [παλούκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. διαπερνώ µε 
παλούκι το σώµα κάποιου (προκειµένου να τον θανατώσω): όσους συνέλαβαν 
οι Τούρκοι τους παλούκωσαν ΣΥΝ. (λόγ.) ανασκο-λοπίζω 2. (µεσοπαθ. 
παλουκώνοµαι) (µτφ.-οικ.) µένω ακίνητος στη θέση όπου κάθοµαι: 
παλουκώσου στην καρέκλα σου και µην κουνηθείς από 'κεί! — παλούκωµα 
(το). 

πάλσαρ (το) {άκλ.} ελλην. παλλόµενος αστέρας ΑΣΤΡΟΝ. περιστρεφόµενος 
αστέρας νετρονίων, που εκπέµπει σε κανονικά χρονικά διαστήµατα 
ραδιοκύµατα µε τη µορφή παλµών, δηµιουργώντας ισχυρό µαγνητικό πεδίο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pulsar (µε επίθηµα -ar κατά το quasar) < pulse «παλµός» (< 
λατ. pulsus)]. 

παλτό (το) πανωφόρι από χοντρό, συνήθ. µάλλινο ύφασµα, που το µάκρος του 
µπορεί να φθάνει µέχρι τα γόνατα ή τους αστραγάλους και κλείνει µε 
κουµπιά: βαρύ | γούνινο | καλό | µε επένδυση | κλασικό | µαύρο | παλιό ~. — 
(υποκ.) παλτουδάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. paltò < 
γαλλ. paletot < µέσ. αγγλ. paltok «σακάκι, κάπα», αγν. ετύµου]. 

παλτουδιά (η) (λαϊκ.) καλής ποιότητας παλτό, που το καµαρώνει κανείς. 
[ΕΤΥΜ. < παλτό + παραγ. επίθηµα -ουδιά < -ούδι (βλ.λ.)]. 

παµ- → παν- 
Παµβώτις (η) {Παµβώτιδ-ος, -α} η λίµνη των Ιωαννίνων (βλ. λ. Ιωάννινα, 

σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Παµβώτις, -ώτιδος < παν- + -βώτις < θ. βω-, εκτεταµ. βαθµ. 
τού θ. που απαντά στο ρ. βόσκω (βλ.λ.). Η ονοµασία περιγράφει τον ζωτικό 
ρόλο τής λίµνης στην τροφοδοσία τής περιοχής]. 

Πάµισος (ο) 1. παραπόταµος τού Πηνειού τής Θεσσαλίας, που πηγάζει από τη 
Ν. Πίνδο 2. ποταµός τής Ν∆. Πελοποννήσου, που διαρρέει τον νοµό 
Μεσσηνίας και εκβάλλει στον Μεσσηνιακό Κόλπο. [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. 
ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο πελασγ. αρχής, όπως συµβαίνει και µε άλλα 
που εµφανίζουν επίθηµα -(ι)σος (λ.χ. Κηφισός, Ίλισσός, 'Αµνισός κ.ά.)]. 

παµβαλκανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε όλα τα κράτη τής Βαλκανικής: 
~ διάσκεψη. 

παµµακάριστος (η) [µτγν.] {παµµακάριστου} ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τής 
Παναγίας. 

παµµακεδονικός, -ή, -ό [1895] που έχει σχέση µε όλη τη Μακεδονία ή τους 
Μακεδόνες: ~ συνέλευση | συγκέντρωση. 

παµµέγιστος, -ίστη, -ιστό [µτγν.] πάρα πολύ σπουδαίος. 
παµµικρασιατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε όλη τη Μ. Ασία ή όλους τους 

Μικρασιάτες. [ΕΤΥΜ. < παν- (βλ.λ.) + µικρασιατικός]. 
παµπ (η) {άκλ.} µπαρ αγγλικής προελεύσεως. [ΕΤΥΜ < αγγλ. pub, 

συντοµογραφία τού public (house) «δηµόσιο (σπίτι)», στο οποίο τα 
αλκοολούχα ποτά διατίθενται ελεύθερα στους θαµώνες]. 

πάµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλη πεδιάδα τής Ν. Αµερικής, κατάλληλη για 
βοσκή ζώων ή τελείως άγονη: οι ~ τής Αργεντινής. [ΕΤΥΜ. < ισπ. pampa, από 
λ. τής γλ. Κετσούα (ινδιάνικη γλ. τής Ν. Αµερικής)]. 

παµπαίδες (οι) η µικρότερη ηλικιακή οµάδα αγωριών που λαµβάνουν µέρος σε 
αθλητικούς αγώνες. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πάµπαιδες «η κατώτερη ηλικιακή οµάδα (για αγώνες στίβου)» 
< παν- (βλ.λ.) + παίδες]. 

παµπάλαιος, -η, -ο [αρχ.] πάρα πολύ παλιός ΣΥΝ. παλαιότατος. 
παµπελοποννησιακός, -ή, -ό [1896] αυτός που αναφέρεται σε όλη την 

Πελοπόννησο ή σε όλους τους Πελοποννησίους. 
παµπληθής, -ής, -ές [αρχ.] {παµπληθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (σπάν.) αυτός που 

αποτελείται από µεγάλο πλήθος: ~ συγκέντρωση | διαδήλωση ΣΥΝ. αθρόος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πάµπλουτος, -η, -ο [αρχ.] πάρα πολύ πλούσιος ΣΥΝ. (εκφραστ.) ζά-µπλουτος, 
βαθύπλουτος ΑΝΤ. πάµφτωχος, θεόφτωχος. 

πάµπολλοι, -ες, -α [αρχ.] πάρα πολλοί. 
παµπόνηρος, -η, -ο [αρχ.] πάρα πολύ πονηρός ΣΥΝ. τετραπέρατος, πανούργος. 
παµφάγος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που τρέφεται µε κάθε είδους τροφή-(ειδικότ.) 

αυτός που είναι και χορτοφάγος και σαρκοφάγος: ο άνθρωπος είναι ~ ζώο 2. 
(µτφ.) αυτός που καταστρέφει τα πάντα: ~ πυρ. — παµ<ραγία (η) [1892]. 

πάµφθηνος, -η, -ο [1883] αυτός που έχει εξαιρετικά φθηνή τιµή ΑΝΤ. 
πανάκριβος, απλησίαστος, (εκφραστ.) φωτιά και λάβρα. — πάµφθηνα επίρρ. 

Παµφιλία (η) γυναικείο όνοµα. 
Πάµφιλος (ο) {-ου κ. -ίλου} όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΎΜ. 

αρχ. κύρ. όν. < πάµ- (< παν-) + φίλος]. 
πάµφτωχος, -η, -ο κ. πάµπτωχος [µεσν.] πάρα πολύ φτωχός ΣΥΝ. θεόφτωχος, 

επί ξύλου κρεµάµενος ΑΝΤ. βαθύπλουτος, ζάµπλουτος. 
πάµφωτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που καταυγάζεται από φως, γεµάτος φως ΣΥΝ. 

κατάφωτος, ολόφωτος ΑΝΤ. ολοσκότεινος. 
παµψηφεί επίρρ. (λόγ.) µε όλες τις ψήφους, οµόφωνα: εξελέγη ~ πρόεδρος τού 

συλλόγου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παµψηφεί < παµ- (< παν- ) + ψήφος + επιρρ. επίθηµα -εΟ. 

παµψηφία (η) [1870] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των ψήφων. 
παµψυχισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, η θεωρία, σύµφωνα µε την οποία κάθε υλικό σώµα δεν 

είναι µόνο ζώσα ύλη, αλλά έχει και ψυχική ουσία. — παµψυχιστής (ο), 
παµψυχίστρια (η). 
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[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. panpsychisme]. Παν (ο) {Παν-ός, -
α} ΜΥΘΟΛ. θεότητα που συνήθ. παριστανόταν µε πόδια, κέρατα και γένια 
τράγου και ενσάρκωνε τη γενετήσια δύναµη 

τής ζωής. Επίσης (καθηµ.) Πάνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. θεωνύµιο, αρκαδικής προελ., αγν. ετύµου. Η αρχαιότατη 
δοτ. Πώονι δείχνε ότι το µακρό -α- (Πάν) είναι πιθανώς προϊόν συ- 

ναιρέσεως. Έχει διατυπωθεί η υποθ. ότι το όνοµα ανάγεται σε τ. 
*Παύσων και συνδ. µε σανσκρ. Püsan-, θεότητα που προστάτευε τα 
ποίµνια (πβ. σανσκρ. pus-yati «προοδεύω, επιτυγχάνω»), µε εναλλαγή 
των θ. *päus- | *püs-. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, πρόκειται για προελ-
λην. θεωνύµιο, που ίσως συνδ. µε το όνοµα *Παιάων | Παιήων (βλ. λ. 
παιάνας). Η υπόθεση, τέλος, ότι το όνοµα συνδ. µε το ιλλυρ. pä-ne-u 
«φουσκώνω, διογκώνω», δεν θεωρείται πιθ.]. παν (το) {παντ-ός | -ων} 
1. το όλον, το σύνολο: η αρχή είναι το ήµισυ τού - 2. το σύµπαν, ο 
κόσµος, η οικουµένη 3. (µτφ.) το σηµαντικότερο στοιχείο: το - στη 
ζωή τού ανθρώπου είναι η υγεία 4. το καθετί- ΦΡ. (α) πάντα εν σοφία 
εποίησας (πάντα εν σοφία έποίησας, Π.∆. Ψαλµ. 103, 24) όλα µε 
σοφία τα δηµιούργησες (Κύριε) (β) εν παντί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση (γ) πάντα ρει {πάντα ρεί, Ηράκλειτος, βλ. Πλάτ. Θεαίτητος 
182c) όλα αλλάζουν, όλα µεταβάλλονται (βλ. κ. λ. πας). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πάν, ουδ. τού επιθ. πάς (βλ.λ.)]. 
παν- κ. πα µ- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. ότι κάτι υπάρχει ή γίνεται 

σε πολύ µεγάλο, στον υπέρτατο βαθµό: πάµ-πλουτος, παν-έξυπνος 2. 
ένα σύνολο: παν-ελλήνιος, παγ-κρήτιος. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουδ. πάν (βλ.λ.) και εµφανίζεται: (α) ως παν- προ φωνήεντος και προ 
των συµφώνων δ, ζ, θ, ν, σ, τ (λ.χ. παν-άγαθος, παν-δοχεϊον) (β) ως 
παµ- προ των συµφώνων β, µ, π, φ, ψ (λ.χ. πάµ-πολλοι, παµ-ψηφεί) (γ) 
ως nay- προ των συµφώνων γ, κ, ξ, χ (λ.χ. πάγ-κοινος, παγ-χρησία) (δ) 
ως παλ- και παρ- προ των συµφώνων λ και ρ αντίστοιχα (λ.χ. πάλ-
λευκυς, παρ-ρησία)]. 

πάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (α) τεµάχιο λευκού υφάσµατος, µε το ο-
ποίο περιτυλίγουν τα βρέφη ΣΥΝ. σπάργανο (β) κοµµάτι από απορρο-
φητικό υλικό µε το οποίο τυλίγουν τα µωρά ή τους το φορούν σαν 
βρακάκι (πάνα-βρακάκι), για να διατηρούνται στεγνά και να απο-
φεύγονται οι ερεθισµοί: ~ βρακάκι 2. πανί που χρησιµοποιείται για 
τον καθαρισµό τού φούρνου 3. η µούχλα που εµφανίζεται στην επι-
φάνεια τροφίµων. 
[ΕΤΥΜ. < πανί (βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. «κρούστα, µεµβράνη» οδήγησε επί-
σης στη σηµ. «µούχλα (τροφίµων)» (πβ. ιταλ. panno «πανί, ύφασµα -
κρούστα, πέτσα»)]. 

πανάγαθος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που διαθέτει καλοσύνη σε υπέρτατο 
βαθµό- συνήθ. προσωνυµία τού Θεού. 

Παναγία κ. (λαϊκ.) Παναγιά (η) 1.ιερό πρόσωπο τού χριστιανισµού, 
η µητέρα τού Ιησού Χριστού, η Θεοτόκος (βλ.λ.)· είναι γνωστή µε πά-
ρα πολλά προσωνύµια ανάλογα µε τις ιδιότητες που της αποδίδο-
νται, τις αγιογραφικές της παραστάσεις ή τον τόπο όπου βρίσκονται 
οι ναοί της, όπως Γρηγορούσα, Ευαγγελίστρια, Οδηγήτρια, Ελεούσα, 
Ζωοδόχος Πηγή, Γοργοεπήκοος, Βρεφοκρατούσα, Μυρτιδιώτισσα, 
Γιάτρισσα, Ρόδον το Αµάραντον, Άξιον Εστί κ.ά. · ΦΡ. (α) Παναγία)-ιά) 
µου! (i) για την έκφραση έκπληξης: ~! Τι µεγάλο ψάρι! (ii) για την έκ-
φραση τρόµου: ~! Μήπως έπαθε κάτι σοβαρό; (β) Έλα, Παναγία µου! 
| o Χριστός κι η Παναγία! για την έκφραση µεγάλης έκπληξης ή και 
φόβου: ~! 'Εγιναν τέτοια πράµατα; 2. (µτφ.-συχνά ειρων. ως χαρακτη-
ρισµός) αυτός που εµφανίζεται εντελώς αθώος και φρόνιµος, εξαιρε-
τικά σεµνός: από τότε που ο καθηγητής τους απείλησε ότι δεν θα πάνε 
εκδροµή, είναι όλοι τους Παναγίες στο µάθηµα· ΦΡ. αλογάκι τής 
Παναγιάς βλ. λ. αλογάκι. — (υποκ.) Παναγίτσα (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού µτγν. επιθ. πανάγιος. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ως 
προσωνυµία τής µητέρας τού Ιησού Χριστού από τον 4ο αι. µ.Χ.· 
ονοµάστηκε δε Παναγία για την άκρα παρθενία και αγιότητα της, 
που έγινε αιτία να καταστεί µητέρα τού Θεού (χωρίς, ωστόσο, κατά 
τη διδασκαλία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, να είναι απαλλαγµένη από 
το προπατορικό αµάρτηµα, όπως πρεσβεύουν οι Ρωµαιοκαθολικοί)]. 

πανάγιος, -ία, -ιο [µτγν.] 1. αυτός που φέρει την ιδιότητα τού αγίου 
σε υπέρτατο βαθµό 2. ΕΚΚΛΗΣ. Πανάγιος | Άγιος Τάφος ο τάφος τού 
Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυµα, καθώς και ο τόπος και ο ναός όπου 
βρίσκεται ο τάφος. 

ΠαναγιΟτατος (ο) [µεσν.] {Παναγιότατου} ως τιµητική προσφώνηση 
τού Οικουµενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κληρικός. 

Παναγιοτητα (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού παναγίου ή 
προσφώνηση τού Οικουµενικού Πατριάρχη. 

Παναγιώτα (η) γυναικείο όνοµα. 
Παναγιώτης (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ· µεσν. κύρ. όν., που 

προέρχεται από το όψιµο µτγν. Παναγία (βλ.λ.)]. 
παναγνος, -η, -ο [µτγν.] αγνός σε υπέρτατο βαθµό ΣΥΝ. πανάµωµος, 

πανάχραντος ANT. παµµίαρος, πανάθλιος. 
παναγροτικός, -ή, -ό αυτός στον οποίο παίρνουν µέρος, συµµετέχουν 

όλοι οι αγρότες: ~ συλλαλητήριο. 
πανάδα (η) 1. πρόχειρο φαγητό που αποτελείται από βρασµένο ψωµί 

και λάδι ή γάλα · 2. (συνήθ. στον πληθ.) υποκίτρινη κηλίδα τού αν-
θρώπινου δέρµατος, κυρ. στο πρόσωπο. 
[ΕΤΥΜ. < πάνα «µούχλα (σε τρόφιµα)» (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άδα, 
πιθ. κατά το ραγάδα]. 

πανάθεµα (π' ανάθεµα) επιφών. —> ανάθεµα 
Παναθήναια (τα) [αρχ.] {Παναθηναίων} η σηµαντικότερη εορτή 

στην Αθήνα τής κλασικής αρχαιότητας, η οποία γινόταν κάθε τέσ- 

σερα χρόνια προς τιµήν τής πολιούχου θεάς Αθηνάς. 
παναθηναϊκός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε όλους τους 

Αθηναίους ή ολόκληρη την πόλη τής Αθήνας: Παναθηναϊκό Στάδιο 2. 
Παναθηναϊκός (ο) (Παναθηναϊκός Αθλητικός Όµιλος, συντοµ. Π.Α.Ο.) 
αθλητικό σωµατείο τής Αθήνας που ιδρύθηκε το 1908 3. (συνεκδ.) 
οπαδός τού παραπάνω σωµατείου. 

πανάθλιος, -α, -ο [αρχ.] 1. εξαιρετικά κακοήθης, εντελώς φαύλος 2. ο 
πολύ δυστυχισµένος και αξιολύπητος 3. εντελώς άθλιος, χείριστης 
ποιότητας: «κουνήµατα, τσαχπινιές, σάχλες, σκερτσάκια πληµύρισαν 
το ~ σκηνικό» (εφηµ.) || ζούσε σε ένα ~ διαµέρισµα. 

Παναιτωλικό (το) όρος τής ∆. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Αιτωλοα-
καρνανίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Παναιτωλικόν, αρχική σηµ. «γενική συνέλευση των Αι-
τωλών», < παν- + αίτωλικόν. Μνηµονεύεται επίσης το µτγν. όνοµα 
Παναιτώλιον]. 

πανάκεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. φάρµακο που θεωρείται ότι θεραπεύει 
κάθε ασθένεια 2. (µτφ.) το µέσο επιλύσεως οποιουδήποτε προβλήµα-
τος: πολλοί θεωρούσαν την ένταξη τής χώρας στην Ε.Ο.Κ. ως ~ για 
όλα τα προβλήµατα τού κράτους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πανακής «αυτός που θεραπεύει τα πάντα» < παν- + -
ακής < άκος «θεραπεία» < *ακ-ος (όπως µαρτυρεί η δάσυνση των 
συµφώνων στα σύνθετα µε άφ- και εφ-) < I.E. *yek- | *y~k- «επισκευ-
άζω, διορθώνω», πβ. ιρλ. hïcc «θεραπεία». Το ρ. άκέοµαι «θεραπεύω» 
διακρινόταν από το ρ. ίώµαι, διότι δεν αναφερόταν στον γιατρό που 
πραγµατοποιούσε τη θεραπεία, αλλά στο ίδιο το φάρµακο ή την 
ασθένεια. Βλ. κ. άν-ήκεσ-τος]. 

Πανάκριβος, -η, -ο [1887] πάρα πολύ ακριβός ΑΝΤ. πάµφθηνος. — 
πανάκριβα επίρρ. 

Παναµάς (ο) (ισπ. Republica de Panama = ∆ηµοκρατία τού Παναµά) 
κράτος τής Κ. Αµερικής µε πρωτεύουσα την πόλη τού Παναµά, επί-
σηµη γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το µπαλµπόα. — Παναµέ-
ζος (ο), Παναµέζα (η), παναµαϊκός, -ή, -ό [1893] κ. (καθηµ.) παναµέζι-
κος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Panama, ινδιάν. λ. (των Γκουαρανί), άγν. σηµ., ίσως «τό-
πος πολλών ψαριών»]. 

Παναµάς (ο) {παναµάδες} µαλακό ψάθινο καπέλο από φύλλα θάµνου 
τής Κ. Αµερικής. — (υποκ.) παναµαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
panama, από την οµώνυµη χώρα τής Κ. Αµερικής]. 

παναµερικανικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρη 
την αµερικανική ήπειρο 2. αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρη τη 
χώρα των Η.Π.Α. και τους κατοίκους της. [ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού 
αγγλ. Pan-American (νόθο συνθ.)]. 

παναµερικανισµός (ο) [1898] κίνηµα αλληλεγγύης των χωρών τής 
Αµερικής, που χρονολογείται από το 1822 και έθεσε ως στόχο την 
ανάπτυξη όσο το δυνατόν στενότερων σχέσεων µεταξύ των αµερικα-
νικών κρατών. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. panamericanism (νόθο 
συνθ.)]. 

παναµώµητος (η) [µτγν.] {παναµωµήτου} ΕΚΚΛΗΣ. πάναγνη (ως προ-
σωνυµία τής Θεοτόκου). 

πανάµωµος, -η, -ο [αρχ.] πάναγνος. 
Πανανθρώπινος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε όλους τους ανθρώ-

πους: - είναι η επιθυµία για ειρήνη || ~ συναδέλφωση | αλληλεγγύη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οικουµενικός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
panhuman (νόθο συνθ.)]. 

πανάξιος, -α, -ο [µτγν.] απολύτως άξιος. — πανάξια επίρρ. 
πά' να πει σύνδ. (λαϊκ.) δηλαδή. 
παναραβικόο,, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε όλους τους Αραβες. 
παναραβισµος (ο) {χωρ. πληθ.} πολιτικό κίνηµα που αποσκοπεί στη 

συνένωση των αραβόφωνων χωρών σε µία κοινότητα ή σε ένα ενιαίο 
κράτος.  — παναραβιστής (ο), παναραβίστρια (η), παναραβιστικός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. panarabisme (νόθο συνθ.)]. 

πανάρετος, -η, -ο [µτγν.] απολύτως ενάρετος. 
πανάρχαιος, -α (καθηµ. -η), -ο [µτγν.] αυτός που προέρχεται από τα 

βάθη τής αρχαιότητας, εξαιρετικά αρχαίος: ~ παράδοση | θεσµός | 
πολιτισµός | έθιµο. 

πανάσχηµος, -η, -ο [µεσν.] πάρα πολύ άσχηµος ΣΥΝ. κακάσχηµος, 
αποκρουστικός ΑΝΤ. πανέµορφος, πεντάµορφος. 

παναφρικανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την Αφρική εξ ολο-
κλήρου ή ειδικότ. µε τα αφρικανικά κράτη στο σύνολο τους: ~ διά-
σκεψη. 

παναφρικανισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. πολιτική αντίληψη που εµφανίστηκε 
στην Αφρική την εποχή των αντιαποικιακών εθνικοαπελευθερωτικών 
κινηµάτων και υποστηρίζει την πολιτική ενότητα τού αφρικανικού 
χώρου και την αλληλεγγύη µεταξύ των αφρικανικών εθνών. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. panafricanisme (νόθο συνθ.)]. 

Παναχαϊκό (το) όρος τής Β∆. Πελοποννήσου στον νοµό Αχαΐας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Παναχαϊκόνκ παν- + άχαϊκόνκ Αχαΐα]. 

πανάχραντος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός που δεν φέρει ηθικό 
στίγµα ΣΥΝ. πάναγνος, πάλλευκος 2. ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τής Θε-
οτόκου. 

πανδαιµόνιο (το) [1824] {χωρ. πληθ.} η κατάσταση κατά την οποία 
επικρατούν εκκωφαντικοί θόρυβοι, κυρ. από φωνές, κραυγές και κρό-
τους, σε συνδυασµό µε πλήρη σύγχυση και αταξία: προκαλείται | ξε-
σπά | (επ)ακολουθεί ~ ΣΥΝ. πανζουρλισµός, χαµός ANT. τάξη, ησυχία, 
ηρεµία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pandaemonium, λ. που χρησιµο-
ποίησε ο Αγγλος ποιητής John Milton στο έργο του Χαµένος Παρά-
δεισος (Paradise Lost, 1667), ονοµάζοντας έτσι την «υψηλή πρωτεύου-
σα τού Σατανά και των οµοίων του» (the high capital of Satan and his 
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peers)]. πανδαισία (η) {σπάν. πανδαισιών (λόγ.) 1. πλούσιο και µεγαλοπρεπές 
συµπόσιο, στο οποίο παρατίθεται µεγάλη ποικιλία εδεσµάτων 

και ποτών ΣΥΝ. λουκούλειο γεύµα, ευωχία, φαγοπότι 2. η απόλαυση 
που πηγάζει από αφθονία και ποικιλία αισθητικών ή πνευµατικών 
ερεθισµάτων: µουσική | θεατρική | καλλιτεχνική | οπτική ~ || - χρωµάτων ΣΥΝ. 
πλούτος. [ΕΤΎΜ. αρχ. < παν- + -δαισία < -δαίτης < δαίοµαι «χωρίζω, 
µοιράζω», 
τού οποίου το παράγ. δαί-νυ-µι απέκτησε την εξειδικευµένη σηµ. «παραθέτω 
δείπνο, στο οποίο ο καθένας έχει προκαθορισµένη θέση». Για την ετυµ. βλ. λ. 
δαίµων, συν-δαιτυµών]. 

πανδαµάτωρ (ο) {πανδαµάτ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων}, πανδαµά-τειρα (η) 
{πανδαµατειρών} (αρχαιοπρ.) αυτός που δαµάζω, που υποτάσσω ή εξαφανίζει 
τα πάντα- κυρ. στη ΦΡ. πανδαµάτωρ χρόνος (Σιµωνίδης 4, 5) ο χρόνος όλα τα 
νικά, όλα τα δαµάζει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παν- + -δαµάτωρ < θ. δαµα- τού ρ. 
δάµνηµι «δαµάζω» (βλ. λ. δαµάζω)]. 

πάνδεινα (τα) {χωρ. γεν.} µεγάλα δεινά ή ταλαιπωρίες: οι λαοί τής Μικρός 
Ασίας υπέστησαν τα ~ από τους Τούρκους || τράβηξα τα ~, µέχρι να 
ξεµπερδέψω από τη γραφειοκρατία. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πάνδεινα (ως ουσ. στον πληθ.) < αρχ. επίθ. πάνδεινος < παν- 
+ δεινός]. 

πανδέκτης (ο) [µτγν.] {πανδεκτών} 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός που δέχεται µέσα του 
τα πάντα: η οµάδα αίµατος AB είναι ~ (όποιος ανήκει σε αυτή την οµάδα 
µπορεί να δεχθεί µετάγγιση από οποιαδήποτε άλλη οµάδα) ANT. πανδότης 2. 
το βιβλίο που αποτελεί συλλογή (αποφθεγµάτων, διαφόρων πληροφοριών 
κ.λπ.) 3. ΝΟΜ. συλλογή νόµων ή νοµικών κειµένων, όπως η συλλογή τής 
νοµοθεσίας τού Ιουστινιανού Α (527-565) 4. ΕΚΚΛΗΣ. Πανδέκτης (ο) 
λειτουργικό βιβλίο τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

πανδηµία (η) {πανδηµιών} ΙΑΤΡ. η επιδηµία που εξαπλώνεται πολύ γρήγορα 
και προσβάλλει ολόκληρο τον πληθυσµό συγκεκριµένης περιοχής. — 
πανδηµικός, -ή, -ό [1892]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. pandemia, κατά το επιδηµία (νεολατ. 
epidemia), < παν- + -δηµία < δήµος]. 

πάνδηµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που γίνεται ή εκδηλώνεται µε τη συναίνεση 
και τη συµµετοχή ολόκληρου τού λαού: ~ πένθος | εορτασµός | συλλαλητήριο | 
υποδοχή | θρήνος ΣΥΝ. παλλαϊκός, γενικός, καθολικός. ) — πανδήµως επίρρ. 
[µτγν.]. 

πανδοχέας (ο) {πανδοχείς} ο ιδιοκτήτης πανδοχείου. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πανδοχεύς 
| αρχ. πανδοκεύς < παν- + -δοχεύς | -δο-κεύς < δέχοµαι | δέκοµαι]. 

πανδοχείο (το) (παλαιότ.) οίκηµα, συνήθ. κτισµένο κοντά σε δρόµο ή πέρασµα, 
το οποίο προσφέρει κατάλυµα, τροφή, ενδεχοµένως και ψυχαγωγία σε 
ταξιδιώτες ΣΥΝ. χάνι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πανδοχεϊον/ αρχ. πανδοκεϊονκ παν- + -δοχεϊονΙ -δο-κεΐον < 
δέχοµαι | δέκοµαι]. 
Πανδώρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. η πρώτη θνητή γυναίκα, την οποία έπλασε ο 
Ήφαιστος και στην οποία δόθηκε: από τους θεούς ως γαµήλιο δώρο ένα πιθάρι 
(το κουτί τής Πανδώρας) που περιείχε όλα τα δεινά, το οποίο άνοιξε παρά τη 
διαταγή τού ∆ία, µε αποτέλεσµα να ξεχυθούν τα δεινά αυτά. στον κόσµο- ΦΡ. 
(ανοίγω) το κουτί τής Πανδώρας ενεργώ έτσι, ώστε να προκύψει µια σειρά 
από δεινά: «η συλλογή πληροφοριών για τα γονίδια συγκεκριµένων ατόµων 
ανοίγει το κουτί τής Πανδώρας σε ό,τι αφορά ηθικά ζητήµατα, αφού υπάρχει 
σπάνια ο κίνδυνος η πληροφορία να χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο µη χρηστό» 
(εφηµ.) 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ- κύρ. όν. < παν- + -δώρα < δώρον]. 

πανέ επίρρ. κ. επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει τηγανιστώ, αφού τυλιχθεί σε µείγµα 
αβγού και τριµµένης φρυγανιάς: κοτόπουλο ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. pané, µτχ. τ. 
τού p. paner < λατ. panis «ψωµί»]. 

πανεθνικός, -ή, -ό [1895] αυτός που γίνεται ή εκδηλώνεται µε τη συµµετοχή 
ολόκληρου τού έθνους: ~ προσπάθεια | συναγερµός | εορτασµός. 

πανεκπαιδευτικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται σε όλους όσοι σχετίζονται µε 
την εκπαίδευση: «µαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί προετοιµάζονται για το 
πανελλήνιο - συλλαλητήριο...» (εφηµ.). 

πάνελ (το) {άκλ.} 1. οµάδα ανθρώπων (κυρ. ειδικών σε συγκεκριµένο 
αντικείµενο), η οποία έχει κληθεί να συζητήσω ορισµένο θέµα (π.χ. 
τηλεοπτική συζήτηση, συζήτηση σε συνέδριο κ.ά.): το ~ αποτελούσαν ειδικοί 
σε θέµατα τής ευρωπαϊκής οικονοµίας || στο συνέδριο θα οργανωθούν τρία 
σηµαντικά ~ για αντίστοιχους τοµείς τής επιστήµης 2. (συνεκδ.) η συζήτηση 
που διεξάγεται από το πάνελ ΣΥΝ. συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. panel < µέσ. γαλλ. panel «κοµµάτι ρούχου, υφάσµατος» < 
δηµώδ. λατ. *pannelus, υποκ. τού λατ. pannus «ύφασµα, ταινία»]. 

πανελλαδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρη την Ελλάδα, που 
καλύπτει ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο: ~ απεργία | συνέδριο | διάσκεψη | 
εξετάσεις (οι εισαγωγικές εξετάσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση- 
παλαιότερη ονοµασία των Γενικών Εξετάσεων) ΣΥΝ. πανελλήνιος. — 
πανελλαδικ-ά | -ως επίρρ. 

Πανέλληνες (οι) [αρχ.] {Πανελλήνων} το σύνολο των Ελλήνων, όλοι γενικά οι 
Έλληνες, ανεξάρτητα από τον τόπο γεννήσεως ή διαµονής. 

πανελληνιονίκης (ο) {πανελλη-νιονικών} ο αθλητής που νίκησε σε 
πανελλήνιους αγώνες: αναδείχθηκε ~. 

πανελλήνιος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε όλους τους Έλληνες ή/και µε 
ολόκληρη την Ελλάδα, που γίνεται, εκδηλώνεται µε τη συµµετοχή όλων των 
Ελλήνων: ~ έρανος | αγώνες | ευχή | εκστρατεία | πένθος | αίτηµα | 
διαγωνισµός | συνέδριο | ρεκόρ | έρευνα 2. (ειδι- 

κότ.) πανελλήνιο(ν) (το) {πανελληνίου} το σύνολο των Ελλήνων: το σκάνδαλο 
συγκλόνισε το ~ || το έργο τού διαπρεπούς επιστήµονα είναι γνωστό στο ~. — 
πανελλήνια | πανελληνίως [1890] επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. επίθ. < Πανελλήνιον 
«ναός τού ∆ία στην Αίγινα, όπου συνεδρίαζε το σώµα των Πανελλήνων»]. 

πανελλήνιο (το) → πανελλήνιος 
πανέµορφος, -η, -ο εξαιρετικά όµορφος: ~ κοπέλα | αγώρι | γυναίκα | νησί | φύση 

ΣΥΝ. πεντάµορφος, ωραιότατος ΑΝΤ. πανάσχηµος, κακάσχηµος. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < παν- + έµορφος (βλ. κ. όµορφος)]. 

πανένδοξος, -η, -ο [µτγν.] πάρα πολύ ένδοξος. 
πανένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει γίνει από πανί, πάνινος. 
πανέντιµος, -η, -ο [µεσν.] πάρα πολύ έντιµος. 
πανέξυπνος, -η, -ο εξαιρετικά έξυπνος: ~ παιδί | σκυλί | κόλπο | τέχνασµα ΣΥΝ. 

(λογιότ.) ευφυέστατος, (µτφ. για πρόσ.) σπίθα, σπίρτο ΑΝΤ. πανηλίθιος. 
πανεπιστηµιακός, -ή, -ό [1858] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πανεπιστήµιο 

(βλ.λ.) ή τους καθηγητές, τους φοιτητές, τους θεσµούς τού πανεπιστηµίου: ~ 
παράδοση | µόρφωση | µάθηµα | κοινότητα | ίδρυµα | τίτλος | πτυχίο | έτος | 
έδρα | σχολή | κλινική | σπουδές | άσυλο | παιδεία | σύγγραµµα | εργαστήριο 2. 
πανεπιστηµιακός (ο/η) κάθε µέλος τού διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού 
ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. — πανεπιστηµιακώς επίρρ. [1867]. 

πανεπιστηµιακός: πανεπιστηµιακή ιεραρχία. Η ισχύουσα σήµερα ιεραρχία 
στους διδάσκοντες στα πανεπιστήµια, στην ανωτάτη ή τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση, είναι (από την ανώτερη προς την κατώτερη βαθµίδα) η εξής: 
καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής, επίκουρος καθηγητής, λέκτορας. 
Προϋπόθεση και για τις τέσσερεις βαθµίδες τού ∆ιδακτικού Επιστηµονικού 
Προσωπικού (∆.Ε.Π.) είναι το διδακτορικό δίπλωµα (η επί διδακτορία 
διατριβή). Όταν δεν χρειάζεται -ή δεν θέλει κανείς- να δηλωθεί η βαθµίδα 
στην κλίµακα τής πανεπιστηµιακής ιεραρχίας, χρησιµοποιείται η γενικής 
σηµασίας λέξη πανεπιστηµιακός, που δηλώνει ότι κάποιος ανήκει στα µέλη 
∆.Ε.Π. ενός πανεπιστηµίου, είτε αυτό είναι Α.Ε.Ι. (Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
'ίδρυµα, δηλ. πανεπιστήµιο ή πολυτεχνείο) είτε είναι Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα), Μέχρι το 1982, οπότε έγινε η τελευταία 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η πανεπιστηµιακή 
ιεραρχία ήταν διαµορφωµένη (από την ανώτερη προς την κατώτερη 
βαθµίδα) ως εξής: τακτικός καθηγητής, έκτακτος καθηγητής (µόνιµος ή επί 
θητεία), υφηγητής (εντεταλµένος να διδάσκει ή άµισθος), επιµελητής, 
βοηθός. Προϋπόθεση για τις βαθµίδες τού επιµελητή και άνω ήταν το 
διδακτορικό δίπλωµα. Με τον πανεπιστηµιακό νόµο τού 1982 οι 
εντεταλµένοι υφηγητές έγιναν επίκουροι καθηγητές, οι δε άµισθοι 
υφηγητές έγιναν άµισθοι επίκουροι καθηγητές. Οµότιµος καθηγητής 
καθίστατο αυτοµάτως µέχρι το 1982 κάθε συνταξιοδοτούµενος καθηγητής, 
ενώ µετά το 1982 ο τίτλος αυτός χορηγείται κατόπιν αποφάσεως τού 
οικείου Τµήµατος τού Α.Ε.Ι. Επίτιµος διδάκτωρ είναι τίτλος που χορηγείται 
από ένα Τµήµα τού πανεπιστηµίου σε εξέχουσες επιστηµονικές 
προσωπικότητες άλλων πανεπιστηµίων, καθηγητές ή, σπανιότερα, 
συγγραφείς, πολιτικούς κ.ά. Επίτιµος καθηγητής είναι ο ανώτερος 
πανεπιστηµιακός τίτλος, που απονέµεται σπανιότερα σε εξέχουσες 
φυσιογνωµίες πανεπιστηµιακών καθηγητών τού ιδίου πανεπιστηµίου µε 
πρόταση τού Τµήµατος και απόφαση τής Συγκλήτου τού πανεπιστηµίου. 

πανεπιστήµιο (το) [1810] {πανεπιστηµί-ου | -ων} 1. εκπαιδευτικό ίδρυµα που 
παρέχει ανώτατη εκπαίδευση στις θεωρητικές και θετικές (φυσικές) επιστήµες 
και στους διαφόρους επιµέρους κλάδους και τοµείς τους και έχει την εξουσία 
να απονέµει στους φοιτητές του βαθµούς και τίτλους πτυχιακών και 
µεταπτυχιακών σπουδών, ενώ παράλληλα παράγει ερευνητικό έργο σε 
καθέναν από τους παραπάνω γνωστικούς χώρους: µπαίνω | φοιτώ στο ~ || 
αποφοιτώ από το ~ || 

∆ΟΜΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. 
Πανεπιστήµια | 
Πολυτεχνεία 
Σχολές 

Τµήµατα 
Κλασικής     
Μεσαιωνικής -    

Γλωσσολογίας       Κατευθύνσεις Φιλολογίας     Νεοελληνικής 
Φιλολογίας 

Τοµείς 

Θεσσαλονίκης      Αθηνών        Ιωαννίνων 
Θεολογική       Φιλοσοφική      Νοµική 
Ιστορικό-                               Φιλοσοφίας-     .... 

Αρχαιολογικό                         Παιδαγωγικής - Φιλολογίας 
Ψυχολογίας 

 

 Νεοελληνικής      Βυζαντινής 
Φιλολογίας      Φιλολογίας -
Λαογραφίας 
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βγάζω το ~· ΦΡ. ανοιχτό πανεπιστήµιο βλ. λ. ανοιχτός-(συνεκδ.) 2. το σύνολο 
των διδασκόντων και διδασκοµένων κάθε πανεπιστηµίου (σηµ. 1), οι 
καθηγητές και οι φοιτητές του: το - είναι ανάστατο µετά την ανακοίνωση των 
τελευταίων υπουργικών αποφάσεων ΣΥΝ. πανεπιστηµιακή κοινότητα 3. το 
συγκρότηµα των κτηρίων ή κάθε µεµονωµένο κτήριο, όπου στεγάζονται οι 
αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τα γραφεία και γενικά το σύνολο των 
υπηρεσιών τού πανεπιστηµίου (σηµ. 1): ο τελευταίος σεισµός προκάλεσε µικρές 
ζηµιές στην οροφή τού ~ || οι φοιτητές έκαναν κατάληψη στο ~ 4. (µτφ.) 
οποιοσδήποτε χώρος ή κατάσταση, µέσα στην οποία αποκτά κανείς πολύτιµες 
εµπειρίες και γνώσεις: το µεγάλο ~ της ζωής || η δουλειά στα καράβια ήταν για 
µένα ~ (πβ. λ. σχολείο). 
[ΕΤΥΜ. < παν- + -επιστήµιο < επιστήµη, µετάφρ. δάνειο από µεσν. λατ. 
universitas]. 

ΣΧΟΛΙΟ Τη λ. πανεπιστήµιο έπλασε ο Αδαµάντιος Κοραής το 1810, 
πιθανόν ως ουσιαστικοποιηµένο ουδέτερο τού επιθέτου πανεπι-οτήµιος: 
πανεπιστήµιο (ενν. ίδρυµα ή διδακτήριο), o Ανθιµος Γα-ζής στον Λόγιο 
Ερµή (1812) θεωρεί ορθότερο τον όρο πανεπιστη-µόνιο (από τη λ. 
πανεπιστήµων). ενώ τον ίδιο καιρό (1816) ο ιατροφιλόσοφος Πέτρος 
Ηπίτης εισάγει τον όρο πανεπιστηµείο (σε -είο κατά το σχολ-είο), ήδη δε 
από το 1800 έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται ευρύτερα η ονοµασία 
πανδιδακτήριο. Όλα αυτά στην προσπάθεια να αποδοθεί στα Ελληνικά ο 
αντίστοιχος ξένος όρος, το λατ. universitas (ιταλ. università, γαλλ. 
université, αγγλ. university, γερµ. Universität), που δήλωνε την 
καθολικότητα τής γνώσης, το σύνολο των επιστηµών. Όπως εξηγεί δε στον 
εναρκτήριο λόγο του ο νοµικός, καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής και 
πρώτος πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Σχινάς 
(1801-1857), προτού φτάσει το πανεπιστήµιο να είναι universitas literarum, 
ήτοι πανδιδακτήριο των επιστηµών, ονοµάστηκε universitas «ώς εκ τής 
συµµορίας, ή µάλλον συντεχνίας διδασκόντων και διδασκοµένων, λατινιστί 
Universitas, ήτοι Universitas magistrorum et scholarium». Και η ίδρυση 
τού πανεπιστηµίου (µέχρι να εγκαινιαστεί στις 3 Μαΐου τού 1837) και η 
ονοµασία του (ξεκίνησε ως «Οθώνειο», για να µετονοµαστεί αργότερα σε 
«Εθνικό και Καποδιστριακό») και η λειτουργία του προκάλεσαν πολλές 
συζητήσεις. Παντοειδείς πικρίες και αφορµές γέννησαν νωρίς πικρόχολα 
σχόλια και ειρωνικές παραφθορές τής ονοµασίας «πανεπιστήµιο», που 
διασώζει ο καθηγητής Στέφανος Κουµανούδης στο Λεξικό του (Συναγωγή 
νέων λέξεων..., έκδ. 1900), συνοδεύοντας τες µε χαριτωµένα και 
αποκαλυπτικά σχόλια. Έτσι ο Αλέξ. Θεµ. Φιλαδελφεύς (που γράφει στην 
εφηµ. Ακρόπολις µε το ψευδώνυµο «Γορίλλας») το βαφτίζει πανεπιζήµιο 
(1895)! ΓΪανλυ-µαντήριο το ειρωνεύεται η Ακρόπολις (1893) και 
Πανσκοτιστήριο το αποκαλεί ο Γερ. Ζωχιός, για να προκαλέσει το σχόλιο 
τού Κου-µανούδη «Γερ. Ζωχιός εγραψεν ούτω πριν γίνη εν αύτω καθηγητής 
ο υιός του Ιωάννης». Τέλος, όταν ο ∆ηµήτριος Ν. Βερναρδάκης 
χαρακτηρίζει το πανεπιστήµιο ως κηφηνοτροφείο, ο Κουµανούδης 
επισηµειώνει «∆.Ν Βερναρδάκης, όταν αυτός ήτο εκτός αύτοϋ (ενν. τού 
πανεπιστηµίου)»! 

πανεπιστηµιούπολη [1894] κ. (ορθότ.) πανεπιστηµιοπολη (η) {-ης κ. -πόλεως | 
-πόλεις, -πόλεων} (α) οικοδοµικό συγκρότηµα που ανήκει σε πανεπιστήµιο 
και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, 
βιβλιοθήκες, εστίες, χώρους άθλησης και αναψυχής των φοιτητών κ.ά. (β) η 
έκταση την οποία καταλαµβάνει το παραπάνω συγκρότηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
Αδριανούπολη. 

πανεπιστηµιούπολη ή πανεπιστηµιοπολη, µεγαλούπολη ή µεγα-λόπολη 
κ.τ.ό.; Οι περισσότεροι οµιλητές λένε -και γράφουν- τους τύπους µε -ου- 
(πανεπιστηµιούπολη, µεγαλούπολη) αναλογικά προς τα Αλεξανδρούπολη, 
Αδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη κ.τ.ό. Ωστόσο, ενώ τα τοπωνύµια 
Αλεξανδρούπολη (< Αλεξάνδρου πόλη), Αδριανούπολη (< Αδριανού πόλη), 
Κωνσταντινούπολη (< Κωνσταντίνου πόλη) έχουν σχηµατιστεί κανονικά µε 
το α' συνθετικό σε γενική πτώση, τα πανεπιστηµιούπολη και µεγαλούπολη 
έγιναν από τα πανεπιστήµιο + πόλη και µεγάλη + πόλη και θα έπρεπε, όπως 
όλα τα σύνθετα, να συνδέονται µε το συνδετικό φωνήεν -ο- (πβ. παιδί + 
κόσµος > παιδ-ό-κόσµος, λίµνη + θάλασσα > λιµν-σ-θάλασσα, µεγάλος + 
βιοµήχανος > µεγαλ-ο-βιοµήχανος κ.ο.κ.). Αρα προτιµότεροι για τον 
προσεκτικό οµιλητή είναι οι τύποι πανεπιστηµιοπολη και µεγαλόπολη, 
όµοια όπως λέµε και κωµ-ό-πολη, αγροτ-ό-πολη, µητρ-ό-πολη, ακρ-ό-πολη, 
νεκρ-ό-πολη, λου-τρ-ό-πολη, κοσµ-ό-πολη (κοσµοπολίτικος) κ.ά. Το ίδιο 
ισχύει και για τύπους όπως εργατούπολη, παιδούπολη, κηπούπολη, που 
ακούγονται ενίοτε αντί των εργατόπολη, παιδόπολη, κηπόπολη κ.τ.ό. 

πανεπιστήµων (ο/η) {πανεπιστήµ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (λόγ.) 1. αυτός που 
κατέχει πολλές επιστήµες, που γνωρίζει διάφορους τοµείς τού επιστητού 2. 
αυτός που γνωρίζει τα πάντα, ο κάτοχος όλων των ανθρώπινων γνώσεων ΣΥΝ. 
παντογνώστης. — πανεπιστηµοσύνη (η) [1867]. [ΕΤΎΜ. µτγν. < παν- + 
επιστήµων (βλ.λ.)]. 

πανερακι (το) → πανέρι 
Πανεράς (ο) {πανεράδες} πρόσωπο που κατασκευάζει και πουλά πανέρια. 
πανεργατικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται από όλους τους εργάτες, που 

περιλαµβάνει το σύνολο των εργατών: ~ απεργία | συγκέντρωση | συνέδριο. 

πανέρηµος, -η, -ο [µτγν.] κ. (λαϊκότ.) πανέρµος 1. (για τοποθεσίες, χώρες, 
κτίσµατα κ.λπ.) εντελώς έρηµος από ανθρώπους: ~ πόλη | σπίτι | δρόµος 2. 
(για πρόσ.) αυτός που έχει µείνει τελείως µόνος, χωρίς συντρόφους, που έχει 
εγκαταλειφθεί στην τύχη του ΣΥΝ. ολοµόναχος, κατάµονος, µόνος κι έρηµος. 

πανέρι (το) {πανερ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. δοχείο από πλεχτές φυτικές ίνες, που 
έχει σχήµα πλατιού και ρηχού καλαθιού και χρησιµοποιείται κυρ. για τη 
µεταφορά τροφίµων σε σχετικά µεγάλες ποσότητες: έβγαζε τα καρβέλια από 
τον φούρνο και τα µάζευε σε ένα ~ || µετέφερε την πραµάτεια του σε πανέρια 
ΣΥΝ. κοφίνι, (λόγ.) κάνιστρο 2. (συνεκδ.) η ποσότητα τροφίµων ή άλλων 
υλικών που χωρούν σε πανέρι (σηµ. 1): έφερε πεσκέσι δύο ~ φρούτα ΣΥΝ. 
πανέρια. — (υποκ.) πανερακι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µεσν. λατ. panerium < λατ. panarium «αρτοφόριο, καλάθι 
για ψωµί» < panis «ψωµί»]. 

πανέρια (η) (λαϊκ.) η ποσότητα που µπορεί να χωρέσει ένα πανέρι: µια ~ ψωµί. 
πανέρµος, -η, -ο → πανέρηµος 
πανέτοιµος, -η, -ο [1889] εντελώς έτοιµος, αυτός που έχει προετοιµαστεί από 

κάθε άποψη και για οτιδήποτε: το κόµµα µας είναι ~ να αναλάβει τη 
διακυβέρνηση τής χώρας ΣΥΝ. ετοιµότατος. 

πανεύκολος, -η, -ο πάρα πολύ εύκολος, που δεν έχει την παραµικρή δυσκολία. 
— πανεύκολα επίρρ. 

πανευρωπαϊκός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρη την Ευρώπη 
και µε όλους τους Ευρωπαίους: ~ διάσκεψη | αγώνες | ρεκόρ. 

Πανευρώπη (η) η ενωµένη σε µία πολιτική και οικονοµική οµοσπονδία 
Ευρώπη, σύµφωνα µε το όραµα διανοουµένων και πολιτικών µετά τον Α 
Παγκόσµιο Πόλεµο. 

πανευτυχής, -ής, -ες [µεσν.] {πανευτυχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} εξαιρετικά ευτυχής: 
είµαι ~ που σας γνώρισα ΣΥΝ. τρισευτυχισµένος, ευτυχέστατος ANT. 
δυστυχέστατος, πανάθλιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πανζουρλισµός (ο) [1896] {χωρ. πληθ.} 1. η µεγάλη αναστάτωση που 
προκαλείται από τις αντιδράσεις πολλών ανθρώπων (είτε από χαρά είτε από 
ανησυχία ή φόβο): µόλις µαθεύτηκαν τα ευχάριστα νέα, έγινε - στην αίθουσα 
ΣΥΝ. πανδαιµόνιο, κοσµοχαλασιά, χαµός 2. (συνεκδ.) ο οµαδικός 
ενθουσιασµός. [ΕΤΥΜ. < παν- + ζούρλα + παραγ. επίθηµα -ισµός]. 

πανζωοτία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. (στην κτηνιατρική) επιδηµική ασθένεια που 
προσβάλλει όλα τα ζώα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. panzootic]. 

πανηγύρι (το) {πανηγυρ-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. ο οµαδικός εορτασµός τής 
µνήµης αγίου ή άλλης θρησκευτικής επετείου, που τελείται µε τη συµµετοχή 
των κατοίκων περιοχής και περιλαµβάνει θρησκευτικές εκδηλώσεις 
(λειτουργία, λιτανεία κ.λπ.), αλλά και σύσταση προσωρινής υπαίθριας αγοράς, 
χορό κ.λπ.: στο ~ τού Προφήτη Ηλία µαζεύεται κόσµος απ' όλο το νησί 2. (κατ' 
επέκτ.) οµαδική και θορυβώδης διασκέδαση, κυρ. σε χωριό (µε δηµοτικούς 
χορούς, όργανα κ.λπ.): το ~ τού γάµου || στήνω τρελό | µεγάλο ~ ΣΥΝ. γλέντι, 
ξεφάντωµα· ΦΡ. (µτφ.) (α) για τα πανηγύρια (ως χαρακτηρισµός) (i) για 
κάποιον που στερείται σοβαρότητας ΣΥΝ. για γέλια (ii) (αντικείµενο) κακής 
ποιότητας, αυτό που δεν έχει καµία αξία (β) χαρές και πανηγύρια µεγάλη 
χαρά, ενθουσιασµός: η κόρη τους µπήκε στο πανεπιστήµιο και τώρα έχουν ~ 3. 
πανηγύρια (τα) εκδηλώσεις ενθουσιασµού (συνήθ. µαζικές): οι φίλαθλοι είχαν 
αρχίσει κιόλας τα ~ πριν από τη λήξη τού αγώνα 4. (συνεκδ.) µεγάλη, υπαίθρια 
αγορά που λειτουργεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και στην οποία 
πωλούνται κυρ. αγροτικά, οικοτεχνικά και βιοτεχνικά προϊόντα: λαϊκό | 
αγροτικό ~ ΣΥΝ. εµποροπανήγυρη, παζάρι 5. (µτφ.) φασαρία µε 
διαπληκτισµούς, τσακωµούς: κάθε φορά που γυρίζω πολύ αργά στο σπίτι, 
έχουµε ~ (τσακωµό µε τους γονείς). Επίσης (λόγ.) πανήγυρις (η) 
(πανηγύρεως} (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πανηγύριον, υποκ. τού αρχ. πανήγυρις < παν- + αγυ-ρις 
«συνάθροιση πλήθους, αγορά» (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει), αιολ. τ. τής λ. αγορά (βλ.λ.), πβ. κ. οµήγυρις]. 

πανηγυρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {πανηγύρισ-α,-τηκα} εκδηλώνω µε 
έντονο τρόπο τον ενθουσιασµό και την υπερβολική χαρά µου για κάτι: 
(αµετβ.) οι φίλαθλοι πανηγυρίζουν για την πρόκριση τής οµάδας τους || (µετβ.) 
ο λαός πανηγυρίζει έξαλλα στους δρόµους τη µεγάλη νίκη. 

πανηγυρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από την ενθουσιώδη 
ατµόσφαιρα πανηγυριού, γενικότ. από εορταστική ατµόσφαιρα: ~ έναρξη 
λειτουργίας τού ραδιοσταθµού || ~ εκδηλώσεις || -τόνος | ατµόσφαιρα | 
χαρακτήρας εκδήλωσης ΣΥΝ. εορταστικός 2. αυτός που πραγµατοποιείται στο 
πλαίσιο επετειακού εορτασµού ή επίσηµης τελετής: ~ οµιλία για την επέτειο 
τού «Όχι» 3. (µτφ.) αυτός που έχει καθολικό χαρακτήρα ή/και είναι εξαιρετικά 
εµφανής και, ως εκ τούτου, αδιαµφισβήτητος: ~ αναγνώριση | διάψευση | 
αθώωση ΣΥΝ. ολοφάνερος 4. πανηγυρικός (λόγος) (α) ο λόγος που 
εκφωνείται επί τη ευκαιρία επετειακού εορτασµού ή επίσηµης τελετής: ο 
λυκειάρχης θα εκφωνήσει τον ~ τής ηµέρας (β) (µτφ.) ο ιδιαίτερα θερµός 
έπαινος, το υπερβολικό εγκώµιο: (κ. ειρων.) ακούω τον ~ µου (ακούω σφοδρές 
επικρίσεις, µε επιπλήττουν έντονα) 5. ΕΚΚΛΗΣ. πανηγυρικό (το) λειτουργικό 
βιβλίο τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που περιέχει αναγνώσµατα για κάθε γιορτή 
ξεχωριστά. — πανηγυρικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

πανηγυρισµός (ο) κάθε εκδήλωση που φανερώνει ενθουσιασµό και µεγάλη 
χαρά για κάτι (συνήθ. επιτυχία): (συνήθ. στον πληθ.): άρχισαν οι - µε 
βεγγαλικά και κορναρίσµατα || οι ~ των οπαδών ενός κόµµατος για την 
εκλογική του νίκη || οι - των φιλάθλων κράτησαν ώς το 
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πρωί. 
πανηγυριστής (ο) [µτγν.] αυτός που λαµβάνει µέρος σε πανηγύρι (βλ.λ.). 

Επίσης (λαϊκ.) πανηγυριώτης [1888] κ. πα\ιηγυρτζής, (θηλ.) 
πανηγυριώτισσα κ. (λαϊκ.) πανηγυρτζού (η). 

πανηγυριώτιΚος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε το πανηγύρι (βλ.λ.) 
ή/και µε τον πανηγυριστή (βλ.λ.) 2. αυτός που ταιριάζει σε πανηγύρι, που έχει 
τον χαρακτήρα πανηγυριού: ~ ατµόσφαιρα | διάθεση ΣΥΝ. πανηγυρικός, 
γιορτινός, χαρµόσυνος ANT. πένθιµος, θλιβερός. — πανηγυριώτικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < πανηγυριώτης < πανηγύρι + παραγ. επίθηµα -ώτης]. 

πα.νηγυρτζήδικός, -η, -ο (συνήθ. µειωτ.) αυτός που ταιριάζει σε πανηγύρι ή σε 
πανηγυριστή (κυρ. χαµηλής αισθητικής και θορυβώδης): «η ~ πανελλήνια 
πρεµιέρα τής ταινίας» (εφηµ.). 

πανηπειρωτικός, -ή, -ό [1889] αυτός που αναφέρεται σε όλη την Ήπειρο ή σε 
όλους τους Ηπειρώτες: ~ συνέδριο. 

πανθεϊσµός (ο) [1766] {χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, µεταφυσική κοσµοθεωρία, κατά 
την οποία η δηµιουργός δύναµη, δηλ. ο Θεός, ταυτίζεται µε τις δυνάµεις και 
τους νόµους τής φύσης 2. ΘΡΗΣΚ. η λατρεία όλων αδιακρίτως των θεών όλων 
των θρησκειών. Επίσης πανθεία (η) [1812], — πανθείστής (ο) [1858], 
πανθείστρια (η), πανθεϊστικός, -ή, -ό [1852], πανθεϊστικ-ά | -ώς 11870] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. panthéisme]. 

πάνθεο(ν) (το) [αρχ.} {πανθέου | χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των θεοτήτων 
θρησκείας: το ρωµαϊκό | το ελληνικό ~ 2. (συνεκδ.) ναός ή τόπος αφιερωµένος 
σε όλους τους θεούς θρησκείας 3. (κατ' επέκτ. σε ορισµένες χώρες) λαµπρό 
και µεγαλοπρεπές οικοδόµηµα, που αποτελεί χώρο ταφής µεγάλων ανδρών ή 
γενικότ. που είναι αφιερωµένο στη µνήµη µεγάλων ανδρών 4. (µτφ. +γεν.) το 
σύνολο µεγάλων φυσιογνωµιών: η Ελλάδα κατέταξε τον εκλιπόντα στο ~ των 
ηρώων της || πέρασε στο ~ τής ιστορίας. 

πανθεσσαλικός, -ή, -ό [1896] αυτός που αναφέρεται σε όλη τη Θεσσαλία ή σε 
όλους τους Θεσσαλούς: ~ απεργία. 

πανθεσσαλονίκειος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που αναφέρεται σε όλη τη 
Θεσσαλονίκη ή σε όλους τους Θεσσαλονικείς: Πανθεσσαλονίκει-ος Αθλητικός 
Όµιλος Κωνσταντινουπολιτών (Π.Α.Ο.Κ.). 

πάνθηρας (ο) {πανθήρων} αρπακτικό σαρκοφάγο θηλαστικό τής οικογένειας 
των αιλουροειδών, που ζει σε ολόκληρη σχεδόν την Ασία και την Αφρική και 
έχει χρώµα καστανοκίτρινο µε µαύρες κηλίδες που σχηµατίζουν κύκλους (βλ. 
κ. λ. λεοπάρδαλη) ή χρώµα εντελώς µαύρο (µαύρος - ). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πάνθηρ, -ηρος, δάνειο από την Άπω Ανατολή, ίσως συνδ. µε 
σανσκρ. pundarîka- «τίγρη». Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. ανάγεται σε 
αµάρτυρο *πάρθηρ, η δε εξέλιξη *πάρθηρ > πάνθηρ οφείλεται σε παρετυµολ. 
ανάλυση τού ονόµατος στις λ. πάν και θηρώ «κυνηγώ» (πβ. κ. θηρίο)]. 

πανθοµολογούµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1870] 1. (τριτοπρόσ. πανθοµο-λογείται) 
οµολογείται από όλους, είναι γενικώς παραδεκτό: ~ ότι βαδίζουµε προς 
εκλογές 2. (η µτχ. πανθοµολογούµενος, -η, -ο) αυτός που είναι κοινώς 
παραδεκτός, ως προς τον οποίο συµφωνούν όλοι: η ανικανότητα τού υπουργού 
είναι ~· του λείπει και η αποφασιστικότητα και η ευφυΐα ΣΥΝ. αναµφισβήτητος, 
αναντίρρητος ΑΝΤ. αµφισβητήσιµος, αµφίβολος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < πανθ- (< παντ(ο)-) + οµολογούµαι]. 

πανθρακικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται σε όλη τη Θράκη ή σε όλους τους 
Θράκες: - συνέδριο. 

πανί (το) {παν-ιού | -ιών} 1. κοµµάτι υφάσµατος (κυρ. για καθάρισµα): πάρε το 
- και ξεσκόνισε/ καθάρισε το τζάµι | γυάλισε τα παπούτσια || η σηµαία, για 
όποιον δεν τη βλέπει ως ιερό σύµβολο, είναι απλώς ένα ~ 2. (σπάν.-ειδικότ.) 
λεπτό ύφασµα από λινάρι ή βαµβάκι, συνήθ. λευκού χρώµατος· ΦΡ. (α) γίνοµαι 
πανί | γίνοµαι άσπρος σαν το πανί χάνω το χρώµα µου, γίνοµαι κατάχλοµος 
ΣΥΝ. χλοµιάζω (β) µένω παν/ µε πανί µένω εντελώς απένταρος, χωρίς καθόλου 
χρήµατα, µε άδεια τσέπη 3. (παλαιότ.) µικρό κοµµάτι από µαλακό ύφασµα, 
που χρησίµευε για την περιτύλιξη βρέφους: αλλάζω τα ~ τού µωρού ΣΥΝ. 
πάνα, σπάργανο · 4. το ιστίο (βλ.λ.) πλοίου: το καράβι άνοιξε τα ~ του και 
χάθηκε στον ορίζοντα || τα καΐκια αρµένιζαν µε τα ~ φουσκωµένα || σηκώνω 
πανιά ΣΥΝ. άρµενο· ΦΡ. (α) κάνω πανιά (µεσν. φρ.) (i) (για πλοία) έχω 
απλωµένα τα ιστία και ετοιµάζοµαι να αποπλεύσω (ii) (µτφ. για πρόσ.) φεύγω: 
παράτησε όλες τις δουλειές του στη µέση κι έκανε πανιά για την Ελβετία | για 
νέες περιπέτειες (β) ώρα καλή στην πρύµνη σου κι αγέρα στα πανιά σου βλ. 
λ. αέρας (γ) ανοι-νω πανιά βλ. λ. ανοίγω 5. (α) η οθόνη τού κινηµατογράφου 
(β) (συνεκδ.) ο κινηµατογράφος. — (υποκ.) πανάκι (το). [ΕΤΥΜ, < µτγν. 
παν(ν)ίον, υποκ. τού πάν(ν)ος (ό) < λατ. pannus «κοµ-µάτιυφάσµατος, 
ταινία»]. 

πανιάζω ρ. αµετβ. {πάνιασ-α, -µένος} (καθηµ.) 1. (εκφραστ.) χάνω το χρώµα 
µου, γίνοµαι κατάχλοµος: όταν ακούσαµε τους καβαλάρηδες να πλησιάζουν, 
πανιάσαµε από την τροµάρα µας || πανιασµένα χείλη ΣΥΝ. χλοµιάζω, κερώνω, 
κιτρινίζω, ωχριώ 2. (για τρόφιµα) χάνω τη φρεσκάδα µου, αλλοιώνεται η 
σύσταση µου ΣΥΝ. χαλάω, µπαγια-τεύω. — πάνιασµα (το). [ΕΤΥΜ < πάνα 
(βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άζω]. 

πανίδα (η) {χωρ. πληθ.} ΖΩΟΛ. το σύνολο των ζωικών ειδών στη στεριά ή τη 
θάλασσα: ασιατική | µεσογειακή | θαλάσσια ~|| ~ των σπηλαίων | των ορέων || 
η πανίδα και η χλωρίδα µιας χώρας (τα ζώα και τα φυτά της). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κύριος. 
[ΕΤΥΜ Η λ. προέρχεται από το θεωνύµιο Πάν και αποτελεί απόδ. τού νεολατ. 
fauna < λατ. Faunus «Φαύνος», ρωµαϊκή θεότητα αντίστοιχη τού Πανός]. 

πανιδρωσία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση που χαρα- 

κτηρίζεται από έντονη εφίδρωση ολόκληρου τού σώµατος. πανιερος, -η, -ο 
[µτγν.] ιερός στον απόλυτο βαθµό· συνήθ. στον 
υπερθ. πανιερότατος, βλ. λ. κληρικός, ΣΧΟΛΙΟ. πανιερότατος, -η, -ο [µεσν.] 
ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που είναι πολύ ιερός· (µε κεφ.) παλαιότ. ως τιµητική 
προσφώνηση µητροπολίτη τιτουλάρι-ου τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. κληρικός. πανιερότητα (η) {χωρ. πληθ.} η απόλυτη ιερότητα· προσφώνηση 
µητροπολίτη τιτουλάριου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. πανικά (τα) (λαϊκ.) τα λεπτά 
και συνήθ. λευκά βαµβακερά υφάσµατα: γυρίζει στα χωριά και πουλάει - και 
ασπρόρουχα. πανικοβάλλω ρ. µετβ. {πανικό-βαλα, -βλήθηκα, -βληµένος} 1. προ-
καλώ πανικό σε (κάποιον): η ήττα των δηµοτικών εκλογών έχει πανικοβάλει την 
κυβέρνηση ΑΝΤ. ενθαρρύνω 2. (µεσοπαθ. πανικοβάλλοµαι) καταλαµβάνοµαι από 
πανικό: µε την είδηση τής κήρυξης πολέµου ο κόσµος πανικοβλήθηκε || Μην 
πανικοβάλλεσαι! Προσπάθησε να δεις το θέµα ψύχραιµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς γαλλ. paniquer]. 
πανικόβλητος, -η, -ο αυτός που έχει κυριευθεί από πανικό: οι ένοικοι βγήκαν 

πανικόβλητοι απ' το φλεγόµενο σπίτι ΣΥΝ. πανικοβληµένος, τροµοκρατηµένος 
ΑΝΤ. ψύχραιµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
paniqué]. 

πανικός (ο) [χωρ. πληθ.} ο έντονος φόβος που παραλύει τη λογική σκέψη και 
οδηγεί κάποιον σε κατάσταση εκτός ελέγχου, ενδεχοµένως και σε παράλογες 
αντιδράσεις (π .χ. άτακτη φυγή, υστερικές κραυγές κ.λπ.): ο σεισµός έσπειρε 
τον - στους κατοίκους || η πυρκαγιά στον µικρό κινηµατογράφο προκάλεσε - 
στους θεατές || καταλαµβάνοµαι | κυριεύοµαι | κατέχοµαι από - || ~ στο 
χρηµατιστήριο από τη ραγδαία υποτίµηση των αξιών || δηµιουργείται | επικρατεί 
| µε πιάνει ~ ΑΝΤ. ψυχραιµία. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. επίθ. πανικός (θόρυβος, τάραχος κ.ά.) < αρχ. θεωνύµιο Πάν, 
λόγω τού φόβου και τού θορύβου µε τον οποίο συνδεόταν η παρουσία τού 
θεού. Η φρ. σπέρνω τον πανικό αποδίδει τη γαλλ. semer la panique]. 

πάνινος, -η, -ο κατασκευασµένος από πανί, δηλ. βαµβακερό ή λινό: ~ κάλυµµα | 
παπούτσι. 

πανισλαµισµός (ο) {1888] (χωρ. πληθ.} πολιτικοθρησκευτικό κίνηµα που 
επιδιώκει τη γενική διάδοση τού ισλαµισµού και τη συνένωση όλων των 
µουσουλµανικών εθνών υπό µία κοινή αρχή.  — πανισλα-µιστής (ο), 
πανισλαµίστρια (η), πανισλαµιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
panislamisme (νόθο συνθ.)]. 

πανίσχυρος, -η, -ο [µτγν.] πάρα πολύ ισχυρός, αυτός που διαθέτει τεράστια ισχύ 
(πολιτική, κοινωνική, οικονοµική): ~ αντίπαλος | συµµορία | χώρα | στόλος | 
στρατός | κυβέρνηση ΣΥΝ. ισχυρότατος, παντοδύναµος ΑΝΤ. ανίσχυρος, 
αδύναµος. 

πανιώνιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε ολόκληρη την Ιωνία και µε 
όλους όσοι κατάγονται από αυτήν: Πανιώνιος Γυµναστικός Σύλλογος. 

πανκ (η/το) {άκλ.} 1. ΜΟΥΣ. ροκ µουσική µε δυναµικό, έντονο ρυθµό και 
γρήγορο τέµπο, που αποτελεί την έκφραση τού οµώνυµου κινήµατος: µου 
αρέσει η ~|| ακούω ~ 2. κίνηµα διαµαρτυρίας κατά των κατεστηµένων µορφών 
ενδύσεως και συµπεριφοράς, που εκδηλώθηκε κυρ. στη Μ. Βρετανία και στις 
Η.Π.Α. στα τέλη τής δεκαετίας τού 1970 µε την υιοθέτηση άκρως 
αντισυµβατικής συµπεριφοράς και εµφάνισης (λ.χ. σκισµένα ρούχα, 
µεταλλικές αλυσίδες, προκλητικά ασυνήθιστη κόµµωση, βάψιµο των µαλλιών 
σε αφύσικα έντονα χρώµατα κ.ά.) 3. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται µε το 
κίνηµα τής πανκ και τους οπαδούς του: ~ δίσκος | ντύσιµο | κούρεµα 4. πανκ 
(ο/η) οπαδός τού κινήµατος πανκ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. punk, αρχική σηµ. «πόρνος, 
ανήθικος», αγν. ετύµου]. 

πανκιό (το) (χωρ. γεν.} (αργκό) νεαρός πανκ (πβ. λ. φρικιό). 
παννυχίδα (η) 1. (λόγ.) ολονύκτια διασκέδαση 2. ΕΚΚΛΗΣ. ολονύκτια 

ακολουθία που τελείται κατά ορισµένο λειτουργικό τυπικό στις µονές και 
στους ενοριακούς ναούς την παραµονή εορτής ή έπειτα από θεοµηνία ΣΥΝ. 
ολονυκτία, αγρυπνία. Επίσης (αρχαιοπρ.) παννυχίς Ιπαννυχίδος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παννυχίς, -ίδος < παν- + -νυχίς < νύξ, νυκτός «νύχτα». Η 
παρουσία τού δασέος -χ- στον τ. παννυχίς, καθώς και σε παρόµοια άλλα 
σύνθετα, είναι δυσεξήγητη, ίσως οφείλεται στην επίδρ. τού -U-L 

πανό (το) {άκλ.} µακρόστενο τεµάχιο από ύφασµα, πλαστικό ή χαρτί, στο οποίο 
αναγράφονται πολιτικά συνθήµατα, διαφηµίσεις και το οποίο µεταφέρεται 
τεντωµένο σε δύο ξύλα ή κρεµιέται σε τοίχο. [ΕΤΥΜ- < γαλλ. panneau < pan 
«κοµµάτι υφάσµατος» < λατ. pannus]. 

πανόδετος, -η, -ο [1892] (βιβλίο) δεµένο µε πανί, που έχει εξώφυλλο 
επικαλυµµένο µε ειδικό ύφασµα: ~ σύγγραµµα | τόµος. [ΕΤΥΜ. < πανί + δετός 
< δένω, απόδ. τού αγγλ. cloth-bound]. 

πανοικεί επίρρ. (αρχαιοπρ.) µαζί µε όλη την οικογένεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παν- + οίκος + επιρρ. επίθηµα -εί], 

πανόµοιος, -α, -ο [µτγν.] εντελώς όµοιος ΣΥΝ. ολόιδιος, ίδιος και απα-
ράλλακτος, φτυστός ΑΝΤ. ανόµοιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµοιος. 

πανοµοιότυπος, -η, -ο [1823] 1. (για σχέδιο, εικόνα, υπογραφή κ.λπ.) αυτός που 
µοιάζει απόλυτα (µε άλλον ή άλλους), που αποτελεί ακριβές αντίγραφο ΑΝΤ. 
ανόµοιος 2. πανοµοιότυπο (το) (α) ακριβές αντίγραφο πρωτοτύπου, η 
απόλυτα πιστή αναπαράσταση του: ~ εικόνας ΣΥΝ. αντίγραφο, αντίτυπο, κόπια 
(β) αυτός που µοιάζει καταπληκτικά (µε άλλον) στην εµφάνιση ή στον 
χαρακτήρα κ.λπ.: είναι το ~ τού παππού του! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. 

πανοπλία (η) {πανοπλιών} 1. το σύνολο των αµυντικών και επιθετικών όπλων, 
που έφεραν επάνω τους οι πολεµιστές παλαιότερων επο- 
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χών και στα οποία περιλαµβάνονταν συνήθ. η περικεφαλαία, ο θώρακας, οι 
περικνηµίδες, το ξίφος, η ασπίδα, το δόρυ κ.ά. ΣΥΝ. οπλισµός, αρµατωσιά 2. 
πολεµική ένδυση από ανθεκτικό υλικό (κυρ. µέταλλο), ώστε να αντιστέκεται 
σε πλήγµατα από βέλη, δόρατα, λόγχες, ξίφη κλπ.: αρχαία | µεσαιωνική ~3. 
(µτφ.) οτιδήποτε προσφέρει κάλυψη και προστασία. [ETYM αρχ. < 
πάνοπλος}. 

πάνοπλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που φέρει όλο τον απαραίτητο οπλισµό: - 
πολεµιστής | φρουρός ANT. άοπλος, αφοπλισµένος, ξαρµάτωτος 2. (µτφ.) αυτός 
που έχει εφοδιαστεί µε όλα τα απαραίτητα (για την αντιµετώπιση µιας 
κατάστασης): η οµάδα µας θα κατέβει ~, χωρίς απώλειες ή προβλήµατα, στον 
αγώνα || ήρθε ~ στις εξετάσεις. 

πανόραµα (το) [1831] {πανοράµατος | χωρ. πληθ.} 1. η συνολική άποψη από 
ψηλά (εκτεταµένου τοπίου): από την κορυφή του λόφου απολαµβάνεις το ~ τής 
πόλης · 2. έργο ζωγραφικής µεγάλων διαστάσεων, που εικονίζει τοπίο ή 
αφηγηµατικές σκηνές και καταλαµβάνει ολόκληρη την επιφάνεια επίπεδου ή 
συνηθέστερα καµπύλου τοίχου, φωτίζεται δε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα 
παριστώµενα να µοιάζουν πραγµατικά, σαν να βρίσκονται στον ανοιχτό 
ορίζοντα · 3. συσκευή σε σχήµα κιβωτίου, εφοδιασµένη µε φακό στη µία 
πλευρά, µέσα από τον οποίο βλέπει κανείς σε µεγέθυνση εναλλασσόµενες 
εικόνες ανθρώπων, τοπίων κ.λπ. {ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
panorama]. 

πανοραµικός, -ή, -ό κ. πανοραµατικός [1869] 1. αυτός που προσφέρει 
συνολική άποψη από ψηλά: από αυτή την κορυφή έχει κανείς - θέα τής πόλης 
2. ΚΙΝΗΜ. (α) πανοραµική λήψη (i) η ειδική λήψη που πραγµατοποιείται 
χωρίς µετακίνηση τής κινηµατογραφικής µηχανής, αλλά µε απλή και αργή 
περιστροφή της (ii) λήψη κατά την οποία οι αναλογίες των διαστάσεων τού 
κάδρου (η σχέση ύψους και πλάτους τού πλαισίου µέσα στο οποίο 
αποτυπώνεται στο φιλµ η εικόνα) είναι µεγαλύτερες από τον συνήθη τύπο και 
στην οποία περιλαµβάνονται επιµέρους κατηγορίες, όπως το σινεµασκόπ (β) 
πανοραµική οθόνη οθόνη µεγαλύτερων διαστάσεων από την κανονική, ειδική 
για την προβολή ταινιών που έχουν γυριστεί µε πανοραµική λήψη 3. (στην 
οδοντιατρική) πανοραµική ακτινογραφία ακτινογραφία ολόκληρης τής 
οδοντοστοιχίας. — πανοραµικ-ά | -ώς κ. πανοραµατικ-ά | -ώς [1860] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. panoramic]. 

πανορθόδοξος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε όλους τους Ορθοδόξους, που 
περιλαµβάνει όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες: ~ διάσκεψη | σύνοδος. 

πάνορµος, -ος, -ο 1. (λιµάνι ή όρµος) όπου είναι δυνατή η ασφαλής 
αγκυροβολιά πλοίων 2. πάνορµος (ο) {πανόρµ-ου | -ων, -ους} φυσικό λιµάνι, 
όρµος όπου µπορούν να αγκυροβολήσουν πλοία µε ασφάλεια. [ΕΤΥΜ. αΡΧ> 
αρχική σηµ. «τόπος κατάλληλος για ελλιµενισµό» (επίσης ονοµασία αρχ. 
πόλεων, που διέθεταν λιµένα), < παν- + όρµος]. 

πανοσιολογιότατος, -η, -ο [1801] ΕΚΚΛΗΣ. όσιος και λόγιος στον υπέρτατο 
βαθµό' (µε κεφ.) ως προσφώνηση προς λόγιους (µε πανεπιστηµιακή 
µόρφωση) αρχιµανδρίτες (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

πανόσιος, -α, -ο [µτγν.] όσιος στον απόλυτο βαθµό. 
πανοσιότατος, -η, -ο [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. όσιος σε απόλυτο βαθµό- (µε κεφ.) ως 

προσφώνηση άγαµου κληρικού και ιεροµόναχου τής Ορθό-ξοδης Εκκλησίας. 
— πανοσιότητα κ. (λόγ.) πανοσιότης (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

πανούκλα (η) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) 1.η πανώλης (βλ.λ.): τον Μεσαίωνα η ~ 
θέριζε την Ευρώπη- ΦΡ. (εκφραστ.) απ' έξω κούκλα κι από µέσα πανούκλα 
για γυναίκα που έχει ωραία εξωτερική εµφάνιση, αλλά εξαιρετικά κακό 
χαρακτήρα 2. (µτφ.) γυναίκα εξαιρετικά δύ-σµορφη και µοχθηρή ΣΥΝ. 
στρίγγλα, λάµια, καρακάξα ANT. κούκλα, καλλονή. — πανουκλιάζω ρ. 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µεσν. λατ. panucula, υποκ. τού panus «οίδηµα, πρήξιµο»]. 

πανουκλιάρης, -α, -ικο {πανουκλιάρηδες} (καθηµ.) αυτός που έχει προσβληθεί 
από πανούκλα (βλ.λ.) ΣΥΝ. πανουκλιασµένος, (λόγ.) πα-νωλόβλητος. 

πανουργία (η) [αρχ.] {πανουργιών} 1. η ιδιότητα τού πανούργου: ο Αίας 
φηµιζόταν για τη λεβεντιά του και ο Οδυσσέας για την ~ του ANT. αγαθότητα 
2. (συνεκδ.) το δόλιο τέχνασµα: κατάφερε µε ~ να πετύχει τον σκοπό του. 

πανούργος, -α, -ο 1. (κακόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να 
µηχανεύεται κάθε είδους δόλιο τέχνασµα, για να επιτύχει τους σκοπούς του: ~ 
σχέδιο | τέχνασµα || - συνωµότης | µάγος ΣΥΝ. δόλιος, κατεργάρης, επίβουλος 
ΑΝΤ. αγαθός, απονήρευτος 2. (γε-νικότ.) εξαιρετικά πονηρός ΣΥΝ. 
παµπόνηρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πανούργος, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. παν έργον {ποιών 
| τελών κ.τ.ό.), πβ. κ. κακούργος. Η λ. εξελίχθηκε σηµασιολογικούς «επί 
κακώ», δηλώνοντας όχι µόνον αυτόν που εκτελεί τα πάντα, αλλά και εκείνον 
που είναι σε θέση να µετέλθει οτιδήποτε, για να επιτύχει τον σκοπό του]. 

πανσεβασµιος, -α, -ο [µτγν.] πάρα πολύ σεβαστός ή σεβαστός από όλους: 
Πάσχα ~. 

πανσέληνος (η) [αρχ.] {πανσελήν-ου | -ων, -ους} το ολόγιοµο φεγγάρι, η φάση 
τής σελήνης κατά την οποία το ορατό στη γη ηµισφαίριο της φωτίζεται 
ολόκληρο από τον ήλιο και φαίνεται σαν ένας τέλειος φωτεινός δίσκος: απόψε 
έχει ~|| η αυγουστιάτικη ~ είναι η ωραιότερη τού χρόνου. 

πάνσεπτος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που αξίζει τον απόλυτο σεβασµό όλων, 
σεβαστός και ιερός στον υπέρτατο βαθµό: - εικόνα | πάθη (τα πάθη τού Ιησού 
Χριστού). 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < παν- + σεπτός (βλ.λ.)]. πανσές (ο) {πανσέδες} 1. φυτό µε 
χαµηλό ύψος, πλούσιο φύλλωµα και µεγάλα, πολύχρωµα άνθη, το οποίο 
καλλιεργείται ως καλλωπιστικό 2. (συνεκδ.) το άνθος τού παραπάνω φυτού, 
που αποτελείται από πέντε πέταλα µε βελούδινη υφή και ο χρωµατισµός του 
είναι συνδυασµός τριών βασικών αποχρώσεων, συνήθ. τού µπλε ή τού µοβ, τού 
κίτρινου και τού λευκού. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pensée «σκέψη» (< p. penser «σκέπτοµαι»), επειδή το 
συγκεκριµένο άνθος έχει συνδεθεί µε τις ευχάριστες σκέψεις και αναµνήσεις]. 
πανσέτα (η) ~· παντσέτα 
πανσιόν (η) {άκλ.} µικρό ξενοδοχείο χωρίς ιδιαίτερες πολυτέλειες, για διαµονή 

και διατροφή ΣΥΝ. ξενώνας· ΦΡ. πανσιόν ηλικιωµένων το γηροκοµείο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. pension, αρχική σηµ. «περιοδική καταβολή τακτικού 
µισθώµατος», < λατ. pensio «µίσθωµα, πληρωµή» < ρ. pendo «ζυγίζω, 
πληρώνω»]. 

πανσλαβικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε όλους τους Σλάβους. 
πανσλαβισµός (ο) [1855] ιδεολογία και πολιτική κίνηση που αναπτύχθηκε κυρ. 

στη Ρωσία τον 19ο και κατά τις αρχές τού 20ού αι. και αποσκοπούσε στην 
πολιτική συνένωση των σλαβικών λαών σε ενιαίο κράτος υπό ρωσικό έλεγχο 
(πβ. λ. παγγερµανισµός). — παν-σλαβιστής (ο) [1861], πανσλαβίστρια (η), 
πανσλαβιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ- Μεταφορά τού γαλλ. pan-slavisme (νόθο 
συνθ.)]. 

πάνσοφος, -η, -ο [αρχ.] απόλυτα σοφός, αυτός που γνωρίζει τα πάντα, που 
κατέχει κάθε τοµέα τού επιστητού: ο ~ Θεός ΑΝΤ. αδαής, αµαθέστατος, 
αγράµµατος. — πανσοφία (η) [µτγν.], πάνσοφα | παν-σόφως [αρχ.] επίρρ. 

πανσπερµια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. (α) (κυριολ.) η ανάµειξη κάθε είδους 
σπερµάτων, µείγµα που αποτελείται από διαφορετικά στη µορφή και την 
προέλευση σπέρµατα (β) (µτφ.) ανάµειξη κάθε είδους στοιχείων, 
συνονθύλευµα από διάφορα ανόµοια πράγµατα 2. (ειδι-κότ. µτφ.) (+γεν.) 
πλήθος ανθρώπων διαφορετικής προελεύσεως και κατηγορίας: στην πρώην 
Ε.Σ.Σ.∆. υπήρχε - λαών και εθνοτήτων · 3. ΒΙΟΛ. θεωρία τού 19ου αιώνα για 
την προέλευση τής ζωής στη Γη, η οποία δέχεται ότι η ζωή µπορεί να 
µεταφερθεί από τον έναν πλανήτη στον άλλον και κατά συνέπεια η ζωή στη 
Γη προήλθε από σπέρµατα που µεταφέρθηκαν πάνω στους µετεωρίτες ή µαζί 
µε την κοσµική σκόνη από τις εκρήξεις των ηφαιστείων τής σελήνης. Επίσης 
πανσπερµισµός (ο) (σηµ. 3). — πανσπερµικός, -ή, -ό [1895]. 

πανσπερµιστης (ο) [1863], πανσπερµίστρια (η) {πανσπερµι-στριών} ο οπαδός 
τής βιολογικής θεωρίας τής πανσπερµίας (βλ.λ.). 

πανσπουδαστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε όλους τους σπουδαστές, που 
περιλαµβάνει όλους τους σπουδαστές: ~ διάσκεψη | συνέδριο | συγκέντρωση. 

πανστρατιά (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1.η κινητοποίηση όλων των διαθέσιµων 
στρατιωτικών δυνάµεων για την αντιµετώπιση κινδύνου 2. (µτφ.) η συνέγερση 
όλου τού ανθρώπινου δυναµικού µιας περιοχής, χοόρας κ.λπ. για την επίτευξη 
επιδιωκόµενου υψηλού στόχου: η κυβέρνηση κήρυξε - για την εξάλειψη τού 
αναλφαβητισµού στη χώρα. 

πάντα επίρρ. 1. σε κάθε χρονικό διάστηµα, σε κάθε στιγµή: δεν ήταν ~ έτσι 
σκληρός- κάποτε ήταν πολύ ευαίσθητος || παντού και ~ ΣΥΝ. πάντοτε, 
(αρχαιοπρ.) αεί, αείποτε ΑΝΤ. ποτέ, ουδέποτε· ΦΡ. (α) για πάντα για όλο τον 
υπόλοιπο χρόνο, στο διηνεκές: έφυγε ~" δεν θα τον ξαναδείς ποτέ πια || θα 
µείνει ~ στη µνήµη µας ΣΥΝ. διά παντός (β) µια για πάντα για µία φορά, χωρίς 
να χρειαστεί να υπάρξει δεύτερη: θα λύσω το πρόβληµα ~ (δεν πρόκειται να 
ξαναεµφανιστεί το πρόβληµα) || σου το λέω ~ (δεν πρόκειται να σου το 
ξαναπώ): µείνε µακριά απ' την κόρη µου! ΣΥΝ. (λόγ.) άπαξ διά παντός (γ) 
πάντα άξιος βλ. λ. άξιος 2. επανειληµµένως, συνεχώς: ~ έρχεται πρώτος στους 
αγώνες ταχύτητας 3. σε κάθε περίπτωση, χωρίς εξαίρεση: το φαγητό είναι -
άνοστο, όταν δεν έχει αλάτι ΣΥΝ. πάντοτε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αεί. [ΕΤΥΜ µεσν. 
επίρρ., από την αιτ. τής αρχ. αντωνυµίας πάς (βλ.λ.), όπως απαντά στη φρ. 
(τόν) πάντα (χρόνον)]. 

πάντα αντων. → πας 
πάντα (το) {άκλ.} σπάνιο θηλαστικό τής Α. Ασίας, που ζει σήµερα µόνο στα 

δάση τού Σετσουάν (Κίνα) και σε αιχµαλωσία, µοιάζει πολύ µε αρκούδα και 
έχει γούνα χρώµατος λευκού µε µαύρους ώµους και πόδια και µαύρες κηλίδες 
στα αφτιά και γύρω από τα µάτια. [ΕΤΥΜ < γαλλ. panda, λ. τής νεπαλικής 
γλώσσας]. 

Πανταζής (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. Από 
την ευχή πάντα (να) ζει]. 

πανταλόνι (το) → παντελόνι 
παντάναξ (ο) {παντάν-ακτος, -ακτα | -ακτές, -άκτων} (αρχαιοπρ.) (κυρ. για τον 

Θεό) ο βασιλέας των πάντων, ο άρχοντας τού κόσµου, τού σύµπαντος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < παντ(ο> + άναξ]. 

παντάνασσα (η) (πανταν-άσσης | -ασσών} ΕΚΚΛΗΣ. η βασίλισσα των πάντων, 
τού κόσµου, τού σύµπαντος· προσωνυµία τής Θεοτόκου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
παντ(ο)- + άνασσά]. 

πανταντίφ κ. παντατίφ (το) {άκλ.} κόσµηµα που κρεµιέται συνήθ. µε λεπτή 
αλυσίδα από τον λαιµό ΣΥΝ. µενταγιόν, fΕΤΥΜ. < γαλλ. pendentif 
«κρεµαστό (κόσµηµα)» < *pendentivus < λατ. pendens, µτχ. τού p. pendeo 
«κρέµοµαι»]. 

παντάπασι(ν) επίρρ. (αρχαιοπρ.) εξ ολοκλήρου, ολοκληρωτικά, τελείως: 
«αδιαφόρησαν ~ στην Σπάρτη για την επιγραφή αυτή» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. 
πλήρως, παντελώς, ολωσδιόλου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πάντα- (< πάς) + πάσιν, δοτ. πληθ. τής αντωνυµίας πάς]. 

παντατίφ (το) → πανταντίφ 
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πανταχόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από κάθε µέρος, από όλες τις πλευρές: 
η κυβερνητική πρόταση δέχεται καταιγιστικά πυρά - ΣΥΝ. από παντού, 
ολούθε ΑΝΤ. ουδαµόθεν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παντ- (< 
πάς, παντός) + ουρανικό πρόσφυµα -αχ- + -θεν (βλ.λ.)]. 

πανταχού επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε κάθε τόπο, σε όλα τα µέρη: «ο Θεός 
είναι ~ παρών» ΑΝΤ. ουδαµού· ΦΡ. πανταχού της Γης σε όλα τα µέρη 
τού κόσµου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πανταχού < παντ- (< πάς, παντός) + ουρανικό πρόσφυ-
µα -αχ- + επιρρ. επίθηµα -ου]. 

πανταχούσα (η) → απανταχούσα 
Πάντειος (η) {Παντείου} (πλήρης ονοµασία: Πάντειος Ανώτατη Σχο-

λή Πολιτικών Επιστηµών) ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα τής Αθήνας 
που λειτουργεί από το 1932 και παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές 
σχετικές µε διάφορα επιστηµονικά αντικείµενα (πολιτικές επιστήµες, 
κοινωνιολογία, ιστορία-φιλοσοφία, δηµοσιογραφία, ψυχολογία κ.ά.). 
Επίσης Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού εθνικού ευεργέτη Αλεξ. Πόντου, πολιτευτή από 
τον Βόλο, ο οποίος διέθεσε όλη του την περιουσία για να ιδρυθεί η 
σχολή. Αυτό συνέβη το 1932 µε εκτελεστή τής διαθήκης τον τότε πρω-
θυπουργό Ελ. Βενιζέλο]. 

Παντελεήµων (ο) {Παντελεήµον-ος, -α} 1. όνοµα αγίων και επισκό-
πων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Πα-
ντελής. [ΕΤΥΜ. µεσν. < παντ(ο)- + ελεήµων]. 

Παντελής (ο) (καθηµ.) Παντελεήµων (βλ.λ.)· ΦΡ. τα ίδια Παντελάκη 
µου, τα ίδια Παντελή µου για κάτι που επαναλαµβάνεται µονότονα 
ΣΥΝ. όλο τα ίδια και τα ίδια. [ΕΤΥΜ. Συγκεκοµµένος τ. τού ονόµατος 
Παντελεήµων (βλ.λ.)]. 

παντελής, -ής, -ές {παντελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) ολοσχερής, πλή-
ρης, ολικός: ~ έλλειψη τροφίµων στην αγορά || ~ άγνοια ΑΝΤ. µερικός. 
— παντελώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
παν- + -τελής < τέλος]. 

Παντελία (η) γυναικείο όνοµα. 
παντελόνι κ. (παλαιότ.) πανταλόνι (το) {παντελον-ιού | -ιών} (κα-

θηµ.) κυρ. ανδρικό, αλλά και γυναικείο ένδυµα, που περιβάλλει κα-
θένα από τα σκέλη χωριστά και το κάτω µέρος τού κορµού µέχρι τη 
µέση: είσαι µεγάλος πια, για να κυκλοφορείς συνέχεια µε κοντό ~ || 
µακρύ | κοτλέ | τζιν | µάλλινο | στενό | φαρδύ ~ || το µπατζάκι | ο κα-
βάλος | οι τσέπες τού ~ || ~ µε ζώνη | µε τιράντες ΣΥΝ. (λόγ.-σπάν.) πε-
ρισκελίδα. — (υποκ.) παντελονάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία, 
εσώρουχο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pantaloni (πληθ.) < κυρ. όν. Pantalone, όνοµα ήρωα τής 
ιταλ. commedia dell'arte (17ος αι.), ο οποίος φορούσε µακριές και 
φαρδιές περισκελίδες. Το ιταλ. όν. ανάγεται σε παλαιότ. Pantaleone < 
αρχ. κύρ. όν. Πανταλέων)< πάς, παντός + λέων)]. 

πα-ντε-ντέ (το) ελλην. βήµατα των δύο, βήµατα για δύο- µέρος µπαλ-
λέτου που εκτελείται από δύο χορευτές, χορευτικό ντουέτο. [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. pas de deux]. 

παντεπόπτης (ο) {παντεποπτών} 1. αυτός που τα βλέπει, τα παρατηρεί 
όλα 2. (µε κεφ.) (ο) ως προσωνυµία τού Θεού· ΦΡ. παντεπόπτης 
οφθαλµός ο οφθαλµός τού Θεού που απεικονίζεται στην αγιογραφία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < παντ(ο)- (βλ.λ.) + επόπτης]. 

παντέρηµος, -η, -ο [µεσν.] κ. παντέρµος 1. (για άψυχα) εντελώς 
έρηµος από ανθρώπους: ~ πόλη | σπίτι ΣΥΝ. πανέρηµος 2. (για έµψυ-
χα) αυτός που ζει τελείως µόνος, χωρίς συντρόφους: έµεινε ~ στη ζωή 
ΣΥΝ. ολοµόναχος, κατάµονος, µόνος κι έρηµος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
παντ(ο)- + έρηµος]. 

πάντες → πας 
παντεσπάνι (το) {χωρ. γεν.} γλύκυσµα σε µορφή πίτας, που παρα-

σκευάζεται µε αλεύρι, ζάχαρη και αβγά. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. pandispanya < ιταλ. pan di Spagna «ψωµί τής Ισπα-
νίας»]. 

παντζάρι (το) {παντζαρ-ιού | -ιών} τεύτλο (βλ.λ.) µε βολβό κόκκινου 
χρώµατος, ο οποίος τρώγεται ωµός ή βρασµένος ως σαλατικό ή γαρ-
νιτούρα άλλου φαγητού ΣΥΝ. κοκκινογούλν ΦΡ. γίνοµαι κόκκινος | 
κοκκινίζω σαν το παντζάρι κοκκινίζει το πρόσωπο µου (από ντροπή, 
υπερένταση κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. pancar < αρµ. banjar 
«λαχανικά»]. 

παντζούρι (το) {παντζουρ-ιού | -ιών} (καθηµ.) το εξωτερικό κάλυµµα 
παραθύρου, ξύλινο ή αλουµινένιο, που έχει τοποθετηθεί έτσι, ώστε 
να ανοίγει προς τα έξω ΣΥΝ. παραθυρόφυλλο. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. pancur < γαλλ. abat-jour (βλ. λ. αµπαζούρ), που είχε 
αρχικώς τη σηµ. «παραθυρόφυλλο»]. 

παντζουρόβεργα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ειδική ράβδος µε κυκλική 
διατοµή και αρθρωτή λαβή, που τοποθετείται πάνω στο ένα από τα 
δύο παντζούρια, καταλήγει στις άκρες της σε δύο γάντζους, µε τους 
οποίους στρέφεται και µαγγώνει σε δύο εξαρτήµατα στην κάσα κα-
τά το κλείσιµο των παντζουριών. 

παντί → πας 
παντιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η σηµαία, κυρ. η ναυτική ΣΥΝ. 

φλάµπουρο, µπαϊράκι· ΦΡ. (µτφ.) σηκώνω παντιέρα εξεγείροµαι, επα-
ναστατώ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. bandiera < προβηγκ. ban(d)iera < banda «στράτευ-
µα» < γοτθ. bandwa]. 

παντ(ο)- κ. παντ- κ. πανθ- λεξικό πρόθηµα που προσδίδει σε κάτι τη 
σηµασία τού καθολικού, τού συνολικού, τού απολύτου, καθώς και 
αυτού που αναφέρεται σε όλους ή σε όλα: πα ντο-γνώστης, παντο-
κράτωρ, παντο-πωλείο, παντ-έρµος. 

[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το επίθ. πάς, παντός (βλ.λ.) και απαντά ως πανθ- πριν από δασυ-
νόµενο φωνήεν (πβ. πανθ-οµολογοϋµαι)]. 

Πάντοβα (η) → Πάδοβα 
παντογνώστης (ο) [1897] {σπάν. παντογνωστών}, παντογνώστρια (η) 

{παντογνωστριών} πρόσωπο που γνωρίζει τα πάντα, που έχει πά-
µπολλες γνώσεις: κάνει τον - και δεν δέχεται συµβουλές από κανέναν || 
ο Θεός είναι ~. — παντογνωσία (η) [1897]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. omniscient]. 

παντογράφος (ο) [1847] ΤΕΧΝΟΛ. ειδική συσκευή µε την οποία επι-
τυγχάνεται η ακριβής µηχανική αντιγραφή σχεδίου ή εικόνας, ακόµη 
και τρισδιάστατων µορφών, στην ίδια ή σε διαφορετική κλίµακα από 
την αρχική. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pantographe]. 

παντοδότης (ο) {παντοδοτών} 1. αυτός που δίνει, παρέχει τα πάντα 2. 
(µε κεφ.) (ο) ως προσωνυµία τού Θεού. [ΕΤΥΜ. µτγν. <παντ(ο)- 
(βλ.λ.) + δότης]. 

παντοδυναµία (η) {χωρ. πληθ.} το να έχει κάποιος απόλυτη δύναµη, 
να είναι πανίσχυρος: κανείς δεν µπορούσε να τον αµφισβητήσει στο 
κόµµα την περίοδο τής ~ του || ονειρεύεται την ~ τής αυτοκρατορίας 
που κατέρρευσε. 

παντοδύναµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να πράξει ή να 
επιτύχει τα πάντα, που διαθέτει απεριόριστη ισχύ: ~ δικτάτορας/ επι-
χειρηµατίας | σπείρα | εχθρός | άρχοντας || (κατ' επέκτ.) ο ~ έρωτας || 
~ ένστικτο | όπλο ΣΥΝ. πανίσχυρος ΑΝΤ αδύναµος, ανίσχυρος 2. (µε 
κεφ.) (ο) ως προσωνυµία τού Θεού. 

παντοειδής, -ής, -ές [µεσν.] {παντοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) κάθε 
είδους: το κόµµα αντιµετώπισε στο παρελθόν ~ διώξεις (βίαιες, 
ποινικές, πολιτικές κ.λπ.) || ~ ενίσχυση | στερήσεις | σχόλια ΣΥΝ. ποι-
κίλος, ποικιλόµορφος. — παντοειδώς επίρρ. [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
-Tff. -ες. 

παντοίος, -α, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που είναι κάθε είδους ή κάθε γέ-
νους, ποικίλος σε µορφή (κυρ. στον πληθ.): µετήλθε παντοία µέσα για 
την πολιτική του επικράτηση (πβ. κ. «εκ παντοίων µε κινδύνων έλευ-
θέρωσον» από τον Ακάθιστο Ύµνο) ΣΥΝ. παντοειδής, ποικίλος. — πα-
ντοίως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. παντοίος < θ. παντ- (< πάς, παντός) + επίθηµα -οίος, πβ. 
άλλοΓος, ποίος κ.ά.]. 

παντοιοτρόπως επίρρ. [µτγν.] (αρχαιοπρ.) µε κάθε τρόπο, µε όλα τα 
µέσα: τα µέλη τού συλλόγου µας βοηθούν ~ τις άπορες οικογένειες 
ΣΥΝ. ποικιλοτρόπως. 

παντοκράτορας (ο) {παντοκρατόρων}, παντοκράτειρα (η) [µτγν.] 
{παντοκρατειρών} 1. αυτός που εξουσιάζει, που κυβερνά τα πάντα 
ΣΥΝ. παντοδύναµος, πανίσχυρος ΑΝΤ αδύναµος, ανίσχυρος 2. 
Παντοκράτορας (ο) (α) προσωνυµία τού Θεού (β) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. (µε 
κεφ.) ο Ιησούς Χριστός σε συγκεκριµένο τύπο εικονογραφικής παρά-
στασης (στον τρούλο εκκλησίας ή σε φορητές εικόνες) ως εξουσια-
στής των πάντων, να ευλογεί µε το δεξί χέρι, κρατώντας το Ευαγγέ-
λιο µε το αριστερό. Επίσης (λόγ.) παντοκράτωρ [µτγν.] {παντοκράτο-
ρος}. — παντοκρατορία (η) [µτγν], παντοκρατορίας, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. παντοκράτωρ, -ορός < παντ(ο)- + -κράτωρ < κρατώ]. 

παντοµίµα (η) [1889] (χωρ. πληθ.} 1. θεατρικό είδος στο οποίο η δρά-
ση εκφράζεται όχι µε τον λόγο, αλλά µε ειδικές µιµητικές κινήσεις 
τού σώµατος, χειρονοµίες και εκφράσεις τού προσώπου των ηθοποι-
ών, καθώς επίσης και µε την όρχηση ΣΥΝ. µιµόδραµα 2. η γλώσσα των 
µιµητικών χειρονοµιών και εκφράσεων, η µιµόγλωσσα. — παντοµι-
µικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. pantomime < λατ. pantomimus < µτγν. παντό-
µιµος < παντ(ο)- + µίµος]. 

παντοπωλείο (το) (επίσ.) κατάστηµα στο οποίο πωλούνται κάθε εί-
δους αγαθά πρώτης ανάγκης, κυρ. τρόφιµα ΣΥΝ. µπακάλικο. — πα-
ντοπώλης (ο) [µτγν.], παιιτοπώλισσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παντοπωλείον < αρχ. παντοπώλιον (πβ. κ. µτγν. παντο-
πώλης, παντοπωλέω, παντοπωλία) < παντ(ο)- + -πώλιον < πωλώ. Οι λ. 
χρησιµοποιήθηκαν για να αντικαταστήσουν τα τουρκ. µπακάλικο, 
µπακάλης]. 

παντός → πας 
πάντοτε επίρρ. (εµφατ.) πάντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αείποτε, αεί. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < πάς, παντός + -τε (πβ. πό-τε, τό-τε κ.ά.)]. 
παντοτινός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που υπάρχει πάντοτε, που υφίσταται 

συνεχώς ή διαρκεί για πάντα: ~ οµορφιά | χαρά | ευτυχία | ευ-
γνωµοσύνη | πίστη ΣΥΝ. διαρκής, αιώνιος, αδιάκοπος ΑΝΤ προσωρι-
νός, πρόσκαιρος, εφήµερος. — παντοτιν-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

παντού επίρρ.· σε κάθε τόπο, σε όλα τα µέρη: είναι από αυτούς που 
χώνουν τη µύτη τους ~ || έψαξα ~, αλλά δεν το βρήκα || σύντοµα τα 
νέα διαδόθηκαν -1| άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από ~, για να δουν το 
θέαµα || µετά το χτύπηµα πονούσα ~ (σε όλο µου το σώµα) ΣΥΝ. (λόγ.) 
πανταχού, απανταχού, (λαϊκ.) ολούθε ΑΝΤ πουθενά, (αρχαιοπρ.) ου-
δαµού- ΦΡ. παντού τα πάντα σε όλο τον κόσµο συµβαίνουν τα ίδια 
πράγµατα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παντού < πάντα + επιρρ. κατάλ. -οϋ (πβ. κ. άλλος - αλ-
λού)]. 

παντουρανισµός (ο) {χωρ. πληθ.} εθνικιστικό κίνηµα των λαών 
τουρανικής καταγωγής, δηλ. Τούρκων, Τουρκµενίων, Ουζµπέκων, Κα-
ζάχων κ.ά. (από το όνοµα Γουράν, ιρανική ονοµασία τού Τουρκµενι-
στάν, που θεωρήθηκε κοιτίδα των παραπάνω λαών), το οποίο ανα-
πτύχθηκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία τον 19ο αι. ως αντίδραση των 
µουσουλµανικών λαών στην πίεση τής Ρωσίας για τον βίαιο εκχρι-
στιανισµό τους. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Pan-Turanism (νόθο 
συνθ.)]. 
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παντουρκισµός (ο) {χωρ. πληθ.} πολιτική κίνηση που πρωτοεµφανίστηκε στα 
τέλη τού 19ου και στις αρχές τού 20ού αι., θέτοντας ως στόχο την πολιτική 
ένωση όλων των τουρκόφωνων λαών εντός και εκτός τής Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Pan-Turkism (νόθο συνθ.)]. 

παντούφλα (η) → παντόφλα 
παντουφλάδικο (το) → παντόφλας 
παντόφλα κ. (λαϊκ.) παντούφλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόχειρο υπόδηµα, 

µαλακό και αναπαυτικό, που φοριέται µέσα στο σπίτι. — (υποκ.) παντοφλίτσα 
(η) κ. παντοφλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. pantofola < µεσν. *παντό-φελλος «(υπόδηµα) εξ 
ολοκλήρου από φελλό» < παντ(ο)- + φελλός, o τ. παντούφλα προέρχεται από 
γαλλ. pantoufle < ιταλ. pantofola]. 

παντόφλας κ. (λαϊκότ.) παντούφλας (ο) {παντοφλάδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που 
κατασκευάζει ή/και πουλά παντόφλες. — παντοφλά-δικσ κ. (λαϊκότ.) 
παντουφλάδικο (το). 

παντοφλέ επίθ. {άκλ.) (υπόδηµα) χωρίς κορδόνια και µε χαµηλό τακούνι. 
[ΕΤΥΜ. < παντόφλα + -έ (βλ.λ.)]. 

παντοχή (η) → απαντοχή 
παντρειά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) ο γάµος: είσαι ακόµη πολύ νέα για ~ || δεν 

κάνει για ~· ΦΡ. (α) τής παντρειάς (ως χαρακτηρισµός) σε ηλικία γάµου, 
ώριµος για γάµο: κορίτσι ~ (β) (µτφ.-σκωπτ.) µε το ζόρι παντρειά για 
οτιδήποτε δεν είναι αποτέλεσµα επιλογής, αλλά επιβάλλεται πιεστικά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ύπανδρειά < ύπανδρεύω (βλ. κ. παντρεύω)]. 

πάντρεµα (το) {παντρέµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. ο γάµος, η παντρειά 2. 
(συνήθ. µτφ.) η σύνθεση, η σύζευξη διαφορετικών στοιχείων: το ~ στοιχείων 
από διαφορετικούς πολιτισµούς. 

παντρεµένος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει παντρευτεί, που έχει σύζυγο: ~ 
άνδρας/ γυναίκα || είναι παντρεµένοι εδώ και δύο χρόνια || (κ. ως ουσ.) έχει 
δεσµό µε έναν ~ ΣΥΝ. έγγαµος ΑΝΤ. ανύπαντρος, ελεύθερος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άγαµος. 

παντρεύω ρ. µετβ. {πάντρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. (συνήθ. για γονείς ή άλλα 
µέλη µιας οικογένειας) δίνω σε γάµο (το παιδί µου, το πρόσωπο τού οποίου 
είµαι κηδεµόνας): θέλουν να την παντρέψουν µε το ζόρι 2. (~ κάποιον) 
εξασφαλίζω σε (κάποιον) τις υλικές προϋποθέσεις, για να µπορέσει να κάνει 
οικογένεια, να παντρευτεί: δούλευαν σκληρά, για να παντρέψουν τις αδελφές 
τους ΣΥΝ. αποκαθιστώ 3. (για κληρικούς ή δηµοτικούς | κοινοτικούς 
άρχοντες) τελώ τους γάµους (κάποιου), ενώνω µε τα δεσµά τού γάµου: 
συνάντησα τον παππά που µας πάντρεψε ΣΥΝ. νυµφεύω, στεφανώνω 4. (για 
κουµπάρο) αλλάζω σε (κάποιους) τα στέφανα κατά την τελετή τού γάµου: θα 
µας παντρέψει ένας παιδικός µου φίλος ΣΥΝ. στεφανώνω · 5. (µτφ.-εκφραστ.) 
συνδυάζω, συνταιριάζω: «παντρέψαµε τη σύγχρονη τεχνολογία µε την 
παράδοση» (από διαφήµιση) ΣΥΝ. ενώνω, συνδυάζω· (µεσοπαθ. παντρεύοµαι) 
6. λαµβάνω (γυναίκα ή άνδρα) ως σύζυγο: θέλω να την παντρευτώ || αυτό τον 
χρόνο θα παντρευτούµε ΣΥΝ. (λόγ.) (για άνδρες) νυµφεύοµαι, (για γυναίκες) 
υπανδρεύοµαι, (κα-θηµ.) στεφανώνοµαι, ανοίγω σπίτι ΑΝΤ. χωρίζω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΥΜ µεσν. < ύπανδρεύω < µτγν. ϋπανδρος (βλ.λ.)]. 

παντρολόγηµα (το) {παντρολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) (κυρ. στον 
πληθ.) οι διάφορες συζητήσεις και διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη γάµου, 
που διεξάγονται ανάµεσα στις οικογένειες των υποψηφίων συζύγων ΣΥΝ. 
προξενέµατα, προξενιά. 

παντρολογίστρα κ. (σπάν.) παντρολογήτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) η 
γυναίκα που κάνει συνοικέσιο, που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο οικογένειες 
για την επίτευξη συµφωνίας για γάµο των παιδιών τους ΣΥΝ. προξενήτρα. 
[ΕΤΥΜ. < παντρολογώ (από το θ. τού αορ. παντρολόγησ-α) + παραγ. επίθηµα 
-τρα (πβ. προξενή-τρα, µοιρολογή-τρά). o τ. παντρολογίστρα κατά τα παράγωγα 
σε -ίστρα από ρ. σε -ίζω (γυρ-ίζω - γυρ-ίστρα, χωρ-ίζω - χωρ-ίστρα)]. 

παντρολογώ ρ. µετβ. {παντρολογ-είς κ. (λαϊκότ.) -άς... | παντρολόγ-ησα, -ιέµαι, 
-ήθηκα) (λαϊκ.) 1. κάνω συζητήσεις για τη σύναψη γάµου (για λογαριασµό 
κάποιου), επιδιώκω να παντρέψω: την ανεψιά της την παντρολογούσε µε τον 
γυιο τού παππά 2. (µεσοπαθ. παντρο-λογιέµαι) επιδιώκω να παντρευτώ, 
βρίσκοµαι σε συζητήσεις µε σκοπό τον γάµο: παντρολογιόταν µε κάποιον 
δικηγόρο, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα. 

παντσέτα κ. πανσέτα (η) {χωρ. πληθ.) κοµµάτι χοιρινού κρέατος από την 
περιοχή τής κοιλιάς τού ζώου. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pancetta «κοιλίτσα - κρέας από κοιλιά χοιρινού», υπο-κορ. 
τού pancia «κοιλιά» < παλ. γαλλ. pance < λατ. pantex (κυρ. πληθ. pantices 
«έντερα»)]. 

πάντων → παν, πας 
πάντως επίρρ. [αρχ.] 1. (για την έκφραση αντίθεσης προς όσα έχουν λεχθεί) 
παρ' όλα αυτά, ωστόσο, όµως, εντούτοις: κάνει βέβαια λάθη, έχει ~ την τόλµη να 
το παραδεχθεί- (ειδικότ.) 2. σε κάθε περίπτωση, όπως και αν έχουν τα 
πράγµατα: ας το έχετε ~ υπ'όψιν σας (έστω και αν δεν το χρειαστείτε) || το 
ενδεχόµενο τής αυτοκτονίας ~ αποκλείεται (τα υπόλοιπα ενδεχόµενα είναι 
πιθανά) ΣΥΝ. µια φορά, εν πάση περιπτώσει ΑΝΤ. ενδεχοµένως, αναλόγως 3. 
διαχωρίζοντας κάτι από όσα έχουν λεχθεί (µέχρι δεδοµένης στιγµής): δεν ξέρω 
τι κάνουν οι άλλοι, εγώ ~ δεν πρόκειται να δεχθώ. πάνυ επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε 
πολύ µεγάλη ποσότητα ή βαθµό, πάρα πολύ ΣΥΝ. (λόγ.) λίαν, άγαν, σφόδρα 
ΑΝΤ. λίγο, ελάχιστα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πάν, ουδ. τού επιθ. πάς (βλ.λ.). Το 
καταληκτικό -υ δεν έχει µέχρι τώρα ερµηνευθεί ικανοποιητικά, αν και, 
σύµφωνα µε µια άποψη, είναι παράλληλο προς εκείνο τής αντων. ούτος (βλ.λ.)]. 

πανύψηλος, -η, -ο εξαιρετικά ψηλός: ~ γυναίκα | παλληκάρι | κτήριο | τοίχος 
ΣΥΝ. θεόρατος. [ΕΤΥΜ, µεσν. < παν- + υψηλός]. 

πανψυχισµός (ο) → παµψυχισµός 
πάνω επίρρ. → επάνω 
πανωκάπουλα επίρρ. (λαϊκ.) καβάλα στα καπούλια ζώου. 
πανωλεθρία (η) {σπάν. πανωλεθριών) 1. η βαρύτατη ήττα, η ολοκληρωτική 

καταστροφή: το κόµµα υπέστη - στις εκλογές || η εκστρατεία κατά τής Ε.Σ.Σ.∆. 
κατέληξε σε ~ τού χιτλερικού στρατού 2. (κατ' επέκτ.) η πλήρης αποτυχία: - 
στις εξετάσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ETYM; αρχ. < πανώλεθρος «εξ ολοκλήρου κατεστραµµένος» < παν- + 
ώλεθρος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όλεθρος (βλ.λ.)]. 

πανώλης (η) {πανώλους | χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. βαρύτατη λοιµώδης νόσος, αιτία 
θανατηφόρων επιδηµιών κατά την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, που 
οφείλεται στον βάκιλο τού Γερσέν και προσβάλλει τους λεµφαδένες 
(βουβωνική ~) ή το αναπνευστικό σύστηµα (πνευµονική ~), προκαλώντας 
υψηλό πυρετό, δύσπνοια, αιµοπτύσεις, θόλωση τής διάνοιας, παραλήρηµα κ.ά. 
ΣΥΝ. πανούκλα 2. (λόγ.) κοινή ονοµασία διαφόρων θανατηφόρων επιδηµικών 
νόσων 3. κοινή ονοµασία διαφόρων λοιµωδών νόσων, που προσβάλλουν 
κατοικίδια ζώα: ~ των βοοειδών | των χοίρων. Επίσης (καθηµ.) πανώλη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ETYM. αρχ. < παν- + -ώλης < θ. ολ- (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ρ. όλλυµι, πβ. κ. έξ-ώλης, προ-ώλης. Βλ. κ. 
Ολεθρος]. 

πανωπροίκι κ. απανωπροίκι (το) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η πρόσθετη προίκα (βλ.λ.), 
το ποσό τής προίκας που συµπληρώνει αυτή που είχε συµφωνηθεί αρχικά. 

Πανωραία (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ; < µεσν. Πανωραία | 
Πανώρια < παν- + ωραία]. 

πανώριος, -ια, -ιο (λαϊκ.) πάρα πολύ όµορφος: ~ κόρη | µορφή ΣΥΝ. 
πανέµορφος, ωραιότατος ΑΝΤ. κακάσχηµος, αποκρουστικός, τερατόµορφος. — 
πανώρια επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίκιο. [ΕΤΥΜ µεσν. < πανώραιος (µε συνίζηση) 
< παν- + ωραίος]. 

πανωσάγονο (το) (λαϊκ.) η άνω γνάθος ΑΝΤ. κατωσάγονο. 
πανωσέντονο (το) (καθηµ.) το επάνω σεντόνι τού κρεβατιού, αυτό µε το οποίο 

σκεπάζεται κανείς, σε αντιδιαστολή προς το κάτω (κα-τωσέντονο), που 
χρησιµεύει για να καλύπτει το στρώµα. 

πανωσήκωµα (το) {πανωσηκώµατος} νέο κτίσµα που κατασκευάζεται επάνω 
από υπάρχουσα οικοδοµή ΣΥΝ. υπερκατασκευή. 

πανωτόκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-κακόσ.) (συνήθ. στον πληθ.) ο τόκος που 
επιβάλλεται επί των τόκων καθυστερούµενων οφειλών σε τράπεζα και 
πιστωτικό οργανισµό- ανατοκισµός: «οι τράπεζες επέβαλλαν πανωτόκια χωρίς 
προηγούµενη συµφωνία µε τον οφειλέτη» (εφηµ.) || «οι δικαστές καλούνται να 
αποφασίσουν αµετάκλητα αν ο ανατοκισµός από τις τράπεζες, τα περίφηµα 
πανωτόκια, είναι παράνοµος» (εφηµ.). Επίσης (λόγ.) επανωτόκιο. 

πανωφόρι κ. επανωφόρι (το) {πανοφωρ-ιού | -ιών) µακρύ συνήθ. χειµερινό 
ένδυµα µε µανίκια, ανδρικό ή γυναικείο, που φοριέται επάνω από τα άλλα 
ρούχα (π.χ. το παλτό, η καµπαρντίνα κ.ά.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. έπανωφόριον < 
επάνω + -φόριον < φέρω]. 

παξιµάδι (το) {παξιµαδ-ιού | -ιών) 1. κοµµάτι ψωµιού που έχει ψηθεί και 
δεύτερη φορά, ώστε να αποβάλει όλη του την υγρασία και να σκληρύνει πολύ, 
για να µπορεί να διατηρηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα: βουτώ το - στο τσάι 
|| στα µνηµόσυνα προσφέρουν καφέ µε ~ || κριθαρένιο | σταρένιο -· ΦΡ. 
(εκφραστ.-!) κάνω ro σκατό µου παξιµάδι αξιοποιώ και τα πιο άχρηστα 
πράγµατα, προσπαθώντας να κάνω οικονοµία · 2. το κινητό εξάρτηµα που 
βιδώνει γύρω από ακίνητο κοχλία (βίδα) και χρησιµεύει στη σύνδεση 
αντικειµένων µεταξύ τους ΣΥΝ. (λόγ.) περικόχλιο. — (υποκ.) παξιµαδάκι 
(το), (µεγεθ.) παξιµαδάρα κ. παξιµάδα (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παξιµάδιον < µτγν. παξαµάδιον (µε ανοµοίωση), υποκ. τού 
ουσ. παξαµάς «φρυγανισµένο ψωµί, παξιµάδι», από το όνοµα τού Παξάµου, 
αρτοποιού και µαγείρου τού Ιου αι. µ.Χ.]. 

παξιµαδιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παξιµάδιασ-α, -τηκα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. 
κάνω (το ψωµί) παξιµάδι ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι σκληρός σαν παξιµάδι, 
σκληραίνω στην αφή όπως το παξιµάδι 3. (µτφ.-για πρόσ.) χάνω βάρος, 
συρρικνώνοµαι ΣΥΝ. αδυνατίζω. — παξιµάδιασµα (το). 

Παξοί (οι) νησί των Επτανήσων Ν. τής Κέρκυρας. [ΕΤΥΜ µτγν. 
τοπωνύµιο, πληθ. τού Παξός, αγν. ετύµου]. 

Π. Α.Ο. (ο) Παναθηναϊκός Αθλητικός Όµιλος. 
Π.Α.Ο.Κ. (ο) Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όµιλος Κωνσταντινου-πολιτών. 

— παοκτσής (κ. -τζής) (ο), παοκτσήδικος, -η, -ο (κ. -τζήδι-κος). 
παπά (τα) (άκλ.) (στη γλώσσα των νηπίων) τα παπούτσια. [ΕΤΥΜ. Λ. 

τής παιδικής γλώσσας]. 
παπαγαλάκι (το) {χωρ. γεν.) 1. µικρός παπαγάλος 2. (ως χαρακτηρισµός) 

πρόσωπο το οποίο διασπείρει συνήθ. ανυπόστατες φήµες: τα ~ τού 
Χρηµατιστηρίου προεξοφλούσαν άνοδο τού δείκτη τιµών γι'αυτή την εβδοµάδα. 

παπαγαλία (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (καθηµ.) 1. η µηχανική και χωρίς κατανόηση 
αποµνηµόνευση κειµένου: το σχολείο θα έπρεπε να αποτρέπει τους µαθητές 
από τη στείρα ~ ΣΥΝ. παπαγαλισµός, αποµνηµόνευση 2. (ως επίρρ.) µε άκριτη 
αποστήθιση: ξέρει το µάθηµα ~ ΣΥΝ. πα-παγαλιστί. 

παπαγαλίζω ρ. µετβ. (παπαγάλισα) 1. επαναλαµβάνω µηχανικά και άκριτα 
(λόγια άλλου): το µόνο που ξέρει είναι να παπαγαλίζει τις δηλώσεις τού 
αρχηγού του || στο βιβλίο του, αντιγράφοντας µια γνωστή µελέτη, παπαγαλίζει 
τα ίδια πράγµατα 2. αναπαράγω αυτολεςεί (κεί- 
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µενο που έχω αποµνηµονεύσει), χωρίς να κατανοώ το περιεχόµενο του: οι 
µαθητές συχνά παπαγαλίζουν την ιστορία και τα θρησκευτικά. — παπαγάλισµα 
(το) κ. παπαγαλισµός (ο). 

παπαγαλιστί επίρρ. [1890] (λόγ.) µε στείρα αποµνηµόνευση, χωρίς πρωτοτυπία 
ή/και κατανόηση τού περιεχοµένου ΣΥΝ. παπαγαλία, πα-παγαλίστικα. 

παπαγαλίστικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη στείρα επανάληψη ή 
αποµνηµόνευση, χωρίς κατανόηση τού περιεχοµένου: ~ µάθηση. — 
παπαγαλίστικα επίρρ. 

παπαγάλος (ο) (κοινό όν. και για το αρσ. και για το θηλ. πτηνό) 1. τροπικό 
πτηνό µε λαµπερό, πολύχρωµο φτέρωµα και ισχυρό, έντονα γαµψό ράµφος, 
που ζει και σε αιχµαλωσία ως κατοικίδιο- ορισµένα είδη του έχουν την 
ικανότητα να µιµούνται την ανθρώπινη οµιλία ΣΥΝ. (λόγ.) ψιττακός 2. (µτφ. 
για πρόσ.) αυτός που επαναλαµβάνει µηχανικά τα λόγια άλλων ή που 
αποµνηµονεύει αυτολεξεί κείµενα, χωρίς να κατανοεί το περιεχόµενο τους: 
πολλοί µαθητές είναι ~· αποστηθίζουν µηχανικά το µάθηµα τής ηµέρας · 3. 
ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο (πένσα) µε το οποίο σφίγγει κανείς µεταλλικά αντικείµενα 
ορισµένου πάχους· αποτελείται από δύο σκέλη, που συνδέονται µε βίδα στο 
µέσον και απολήγουν σε λαβή που πιάνει το αντικείµενο, η οποία έχει σχήµα 
ράµφους. — (υποκ.) παπαγαλάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. 
pappagallo (µε την επίδρ. τού gallo «πετεινός» < λατ. gallus) < αραβ. 
bab(ba)gä (> µεσν. παπαγάς)]. 

παπάγια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} BOT. εδώδιµος καρπός τροπικού δέντρου, ο 
οποίος έχει ελαφρώς γλυκιά γεύση και ευχάριστο άρωµα και χρησιµοποιείται 
στη ζαχαροπλαστική. [ΕΤΥΜ < ισπ. papaya, από διάλεκτο τής Καραϊβικής]. 

παπαδάκι (το) → παππαδάκι 
παπαδαρειό (το) → παππαδαρειό 
παπαδιά (η) → παππαδιά 
παπαδικός, -ή, -ό → παππαδικός 
παπαδίστικος, -η, -ο → παππαδίστικος 
παπαδοκόρη (η) → παππαδοκόρη 
παπαδοκρατία (η) -> παππαδοκρατία 
παπαδοκρατούµαι ρ. → παππαδοκρατούµαι 
παπαδολόι (το) → παππαδολόι 
παπαδοπαίδι (το) → παππαδοπαίδι 
παπαδοπούλα (η) → παππαδοπούλα 
Παπαδόπουλο (το) → παππαδόπουλο 
παπάζι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το πλέγµα που συνδέει τη φούντα µε το φέσι 

(βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) η φούντα τού φεσιού 3. ΝΑΥΤ. το στου-πί που 
χρησιµοποιείται για το σφουγγάρισµα τού καταστρώµατος πλοίου µετά το 
πλύσιµο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. papazi]. 

παπάκης (ο) (διαλεκτ.-χαϊδευτ.) πατέρας ΣΥΝ. πατερούλης, µπαµπάς, 
µπαµπάκας. [ΕΤΥΜ. Ονοµατοπ. λ. τής παιδικής γλώσσας]. 

παπάκι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) 1. ο νεοσσός τής πάπιας (βλ.λ.), το µικρό σε 
µέγεθος παπί · 2. δίτροχο µηχανοκίνητο όχηµα µικρού κυβισµού ΣΥΝ. παπί · 3. 
(στην αργκό τής ΠΛΗΡΟΦ.) το σύµβολο @ που χρησιµοποιείται στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις τού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, π.χ. 
lexicon@otenet.gr 

παπαλα επιφών.· τέλος, τελείωσε: ~, τα φάγαµε όλα τα λεφτά' τώρα δεν έχουµε 
µία! || τελειώσαµε, ~, δεν έχουµε να πούµε τίποτα! [ΕΤΥΜ. Λ. τής παιδικής 
γλώσσας]. 

παπαλίνα (η) εδώδιµο µικρό ψάρι που µοιάζει µε σαρδέλλα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
papalina, αρχική σηµ. «είδος σκούφου», θηλ. τού επιθ. papalino «παπικός» (< 
papa «Πάπας»)]. 

παπανδρείσµός (ο) η πολιτική πρακτική και ιδεολογία τού Α. Παπανδρέου 
(1919-1996). 

παπάρα (η) (οικ.) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. ψωµί µουσκεµένο (σε νερό, γάλα, λάδι 
σαλάτας κ.λπ.) 2. φαγητό από µικρά κοµµάτια ψωµιού σε ζωµό: κάνω τη 
σούπα µου ~ 3. (µτφ. στον πληθ.) ανόητα λόγια. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. papara < 
σλαβ. popara < popariam «ζεµατίζω»]. 

παπάρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (υβριστ.) ανόητο πρόσωπο. 
παπαράτσι (ο) {άκλ.} φωτοδηµοσιογράφος που επιδιώκει συστηµατικά και 

συχνά µε ριψοκίνδυνο τρόπο ιδίως τη λήψη τολµηρών φωτογραφιών ή 
ιδιωτικών στιγµών διάσηµων προσώπων. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. paparazzo, από το 
όνοµα που χρησιµοποίησε ο Ιταλός σκηνοθέτης F. Fellini για τον 
φιλοχρήµατο φωτορεπόρτερ τής ταινίας του La Dolce Vita (1959)]. 

παπαρδέλα (η) 1. (οικ.-συνήθ. στον πληθ.) φλύαρα λόγια χωρίς νόηµα και 
σοβαρότητα, κουβέντα τού αέρα, αερολογία: εσύ κοίτα τη δουλειά σου και µην 
ακούς τις ~ τους ΣΥΝ. ανοησία, µωρολογία, µπούρδα, αρλούµπα, (λόγ.) 
φληνάφηµα 2. (µειωτ.) γυναίκα που συνηθίζει να λέει ανοησίες. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pappardelle (πληθ.) «λαζάνια - µακρύ, σχοινοτενές κείµενο ή 
λόγος» < προβηγκ. papard < p. pa(p)pare «τρώω» < λατ. pappa, νηπιακή λ. µε 
τη σηµ. «τροφή»]. 

παπαρδέλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που συνηθίζει να µιλάει συνέχεια, 
ασταµάτητα και να λέει ανοησίες. 

παπάρι (το) {παπαρ-ιού | -ιών} (!-λαϊκ, αποφεύγεται σε τυπική µορφή 
επικοινωνίας) το ανδρικό γεννητικό όργανο- (στον πληθ.) οι όρχεις: στα ~ µου 
(δεν µε νοιάζει). [ΕΤΥΜ < παπάρα (βλ.λ.)]. 

παπαριά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-!) (συνήθ. στον πληθ.) ανοησίες, 
ψέµατα: άσε ης - και λες µου τι έγινε! παπαρούνα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
ποώδες φυτό µε κατακόκκινο άνθος, οδοντωτά φύλλα και λεπτούς βλαστούς, 
που περιέχουν γαλακτικό χυµό- είναι από τα πιο γνωστά ανοιξιάτικα 
αγριολούλουδα ΣΥΝ. 

(λόγ.) µήκων ΦΡ. (µτφ. για πρόσ.) γίνοµαι (σαν) παπαρούνα κοκκινίζω από 
ντροπή, έξαψη κ.λπ. 2. (λαϊκ.) το όπιο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < διαλεκτ. ιταλ. paparina 
ή ρουµ. paparoanä < λατ. 
papaverj. παπάς (ο) → 

παππάς 
πάπας (ο) {παπών} 1. ΘΡΗΣΚ. Ο αρχιεπίσκοπος Ρώµης, αρχηγός τής 

Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας και, από το 1929, κοσµικός αρχηγός τού 
κράτους τού Βατικανού: το αλάθητο (βλ.λ.) | το πρωτείο τού ~ ΣΥΝ. (Μέγας) 
Ποντίφικας, Άγιος Πατέρας- ΦΡ. (µτφ.) κρατάω τον πάπα από Τ' αρχίδια 
επαίροµαι χωρίς να έχω πραγµατική αξία, υπερεκτιµώ τις δυνατότητες µου 2. 
(µτφ.) πρόσωπο µε πολύ µεγάλο κύρος στον χώρο του, η αυθεντία: ο - τής 
οµοιοπαθητικής | τής θεατρικής κριτικής ΣΥΝ. γκουρού 3. ΕΚΚΛΗΣ. (ως 
τιµητικός τίτλος) ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παππάς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πάππας, εκφραστ. λ. τής παιδικής γλώσσας, 
η οποία προέρχεται από την κλητ. πάππα µε αναδιπλασιασµό τού θ. πα- τής λ. 
πα-τήρ (πβ. κ. µάµµη). Παρόµοιοι εκφραστ. σχηµατισµοί εµφανίζονται και σε 
άλλες γλώσσες, πβ. λατ. pappa, γαλλ. pappa, γερµ. Papa κ.ά. Η λ. στην 
ελληνορρωµαϊκή εποχή χρησιµοποιήθηκε επίσης ως προσφώνηση προς 
επισκόπους και ανώτερους κληρικούς, ειδικότ. δε προς τον επίσκοπο Ρώµης 
και ηγέτη τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας (πβ. ιταλ. Papa). Βλ. κ. πάππος, 
παππούς]. 

παπατζής (ο) → παππατζής 
παπατρεχας (ο) → παππατρέχας 
παπαφίγκος (ο) ΝΑΥΤ. τετράγωνο ιστίο που τοποθετείται στα υψηλότερα σηµεία 

τού κεντρικού καταρτιού ιστιοφόρου πλοίου. [ΕΤΥΜ. < βεν. papafigo (ιταλ. 
pappafico), αρχική σηµ. «ο συκοφάγος, είδος πτηνού που τρώει σύκα», < papa- 
(< λατ. pappare «τρώγω») + figo < λατ. ficus «σύκο»]. 

παπήσιος, -α, -ο -> πάπια 
παπί (το) {παπ-ιού | -ιών} 1. η µικρή πάπια (βλ.λ.) ΣΥΝ. παπάκι- ΦΡ. (µτφ.) 

γίνοµαι παπί γίνοµαι µούσκεµα: τα παιδιά παίζουν µπάλα όλη µέρα και 
γίνονται παπί στον ιδρώτα · 2. δίτροχο µηχανοκίνητο όχηµα µικρού κυβισµού 
ΣΥΝ. παπάκι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. παπ(π)ίον, υποκ. τού µτγν. πάππος «είδος πουλιού». Βλ. κ. 
πάπια]. 

πάπια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. υδρόβιο πτηνό µε φαρδύ ράµφος και κοντό 
λαιµό, το οποίο εκτρέφεται κυρ. για το κρέας του ΣΥΝ. (λόγ.) νήσσα (βλ.λ.)- 
ΦΡ. (µτφ.) (α) κάνω την πάπια προσποιούµαι ότι δεν γνωρίζω ή ότι δεν 
καταλαβαίνω (κάτι), κάνω τον κουτό: όταν ρώτησε ο προϊστάµενος ποιος είχε 
γράψει το λανθασµένο ποσό στον λογαριασµό, εκείνος έκανε την πάπια (για να 
αποφύγει να αποκαλυφθεί) (β) περπατώ σαν πάπια περπατώ γέρνοντας 
έντονα σε κάθε βήµα µου µία προς τα δεξιά και µία προς τα αριστερά (γ) σαν 
πάπια έξω απ' το νερό για κάποιον εντελώς αδέξιο στις κινήσεις του · 2. 
πλατύ δοχείο, το σχήµα τού οποίου θυµίζει πάπια (σηµ. 1), που χρησιµοποιεί-
ται για τη συλλογή των απεκκρίσεων -κυρ. των ούρων- των ασθενών, οι 
οποίοι δεν µπορούν να σηκωθούν από το κρεβάτι. — παπή-σιος, -α, -ο (σηµ. 
1). 
[ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. < µτγν. πάππος «είδος πουλιού» < αρχ. πάππος «παππούς». 
Σύµφωνα µε άλλη άποψη, πρόκειται για ηχοµιµητική λ. από τον ήχο τής 
φωνής τού πουλιού]. 

παπιγιόν κ. namóv (το) {άκλ.} λαιµοδέτης που δένει µπροστά, στη βάση τού 
λαιµού, σε σχήµα φιόγκου. — (υποκ.) παπιονάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
papillon «πεταλούδα» < λατ. papilio, -onis]. 

παπιγιονάκιας κ. παπιονάκιας (ο) {παπιγιονάκηδες} (µειωτ.-σκω-πτ.) πρόσωπο 
που φορά παπιγιόν και γενικότ. έχει εξεζητηµένα κοµψή εµφάνιση και 
συµπεριφορά ΣΥΝ. κοµψευόµενος, δανδής. 

παπικός, -ή, -ό [1828] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πάπα: ~ εξουσία | θρόνος 
| έδρα | πρωτείο- ΦΡ. Παπική Εκκλησία η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία 2. 
παπικός (ο) (µειωτ.) ο καθολικός. 

παπισµός (ο) [1785] {χωρ. πληθ.} 1. το δόγµα τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, ότι ο πάπας είναι εκπρόσωπος τού Θεού επί τής Γης και διάδοχος 
τού Αποστόλου Πέτρου και ως εκ τούτου έχει το αλάθητο σε θέµατα πίστεως 
σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση τής Α Βατικα-νής Συνόδου (1870) ΣΥΝ. 
ρωµαιοκαθολικισµός 2. η κοσµική εξουσία τού πάπα, το κράτος τού 
Βατικανού. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. papismo]. 

πάπισσα (η) [1788] {παπισσών} γυναίκα που έγινε πάπας- από την ηρωίδα τού 
µυθιστορήµατος τού Ε. Ροΐδη Η Πάπισσα Ιωάννα. 

πάπλωµα (το) (παπλώµ-ατος | -ατα, -άτων} υφασµάτινο κλινοσκέπα-σµα, που 
είναι παραγεµισµένο µε βαµβάκι, µαλλί, πούπουλα ή άλλη µαλακή ύλη και 
χρησιµεύει για την προστασία από το δυνατό κρύο ΣΥΝ. (λόγ.) εφάπλωµα- 
ΦΡ. (µτφ.) (ο) καβγάς (είναι) για το πάπλωµα για σύγκρουση στην οποία 
προβάλλονται επιφανειακά αίτια και αποκρύπτεται η πραγµατική αιτία, που 
είναι το συµφέρον. [ΕΤΥΜ. µεσν. < έπάπλωµα | εφάπλωµα < µτγν. εφαπλώ (-
όω) < εφ-(επι-) + άπλώ]. 

παπλωµατάς (ο) [µεσν.] {παπλωµατάδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που κατασκευάζει ή 
επιδιορθώνει παπλώµατα (βλ.λ.). — παπλωµατάδικο (το). 

παπόρι (το) -> βαπόρι 
παποσύνη (η) [1881] {χωρ. πληθ.} το αξίωµα και η εξουσία τού πάπα (βλ.λ.). 
Παπούα-Νέα Γουινέα (η) (αγγλ. Independent State of Papua New Guinea = 

Ανεξάρτητο Κράτος τής Παπούα-Νέας Γουινέας) νησιωτικό κράτος στον Ν∆. 
Ειρηνικό Ωκεανό Β. τής Αυστραλίας µε πρωτεύουσα το Πορτ Μόουρσµπι, 
επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και τη Μοτού και νόµισµα το κίνα. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. Papua, από το όνοµα των ιθαγενών τής περιοχής, που 



παπουτσάκι 1318 παππουδίστικος 
 

προέρχεται από το µαλαϊκό pua-pua «σγουρός, κατσαρός» και ανα-
φέρεται στα µαλλιά τους. Για το όνοµα Γουινέα βλ.λ.]. 

παπουτσακι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό παπούτσι · 2. παπουτσάκια 
(τα) φαγητό από µελιτζάνες µε µπεσαµέλ και κιµά που ψήνονται 
στον φούρνο. 

παπουτσής (ο) [µεσν.] {παπουτσήδες} (καθηµ.) 1. πρόσωπο που κα-
τασκευάζει ή/και πουλά παπούτσια ΣΥΝ. (λόγ.) υποδηµατοποιός 2. 
πρόσωπο που επιδιορθώνω παπούτσια (βλ.λ.), που ασχολείται επαγ-
γελµατικά µε: την επισκευή υποδηµάτων ΣΥΝ. τσαγκάρης. Επίσης πα-
πουτσάς {παπουτσάδες}. — παπουτσήδικο κ. παπουτσάδικο (το). 

παπούτσι (το) {παπουτσ-ιού | -ιών} (καθηµ.) περικάλυµµα τού κάτω 
µέρους τού ποδιού, κατασκευασµένο από δέρµα, ύφασµα ή συνθετι-
κή ύλη, που φέρει σόλα στο σηµείο που έρχεται σε επαφή µε το έδα-
φος και φοριέται για την ένδυση των ποδιών: βάζω | γυαλίζω | ξε-
σκονίζω τα ~ µου || τα κορδόνια τού ~ || ένα ζευγάρι παπούτσια || µε 
στενεύουν τα ~ µου || µαύρο | καφέ | άνετο | στενό | ανδρικό | γυναι-
κείο | παιδικό | ψηλοτάκουνο | αθλητικό ~|| ~ περιπάτου ΣΥΝ. (λόγ.) 
υπόδηµα- ΦΡ. (µτφ.) (α) γράφω (κάποιον | κάτι) στα παλιά µου τα πα-
πούτσια δεν δίνω καµιά σηµασία (σε κάποιον/κάτι) ΣΥΝ. περιφρονώ 
ANT. λογαριάζω, υπολογίζω (β) δίνω (σε κάποιον) τα παπούτσια στο 
χέρι διώχνω (κάποιον): η γυναίκα του του έδωσε τα παπούτσια στο 
χέρι και τον έστειλε πίσω στη µάννα του (γ) βάζω (σε κάποιον) τα 
δυο πόδια σε ένα παπούτσι βλ. λ. βάζω (δ) βγάζω γλώσσα παπούτσι 
µιλάω πολύ και προσβλητικά, αυθαδιάζω (ε) (παροιµ.) παπούτσι από 
τον τόπο σου κι ας ε/ν' και µπαλλωµένο είναι προτιµότερο να πα-
ντρεύεται κανείς άνθρωπο από τον τόπο του (και όχι ξένο) παρά τα 
όποια µειονεκτήµατα του. — (υποκ.) παπουτσάκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) 
παπουτσάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παπούτσινκ τουρκ. pabuç < περσ. päpuS «κάλυµµα τού 
ποδιού» < t>ä «πόδι» + püSi-dan «σκεπάζω, καλύπτω»]. 

παπουτσώνω ρ. µετβ. {παπούτσω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) εφοδιά-
ζω µε παπούτσια: «Ο παπουτσωµένος γάτος» (τίτλος γνωστού παρα-
µυθιού) ΣΥΝ. ποδένω. — παπούτσωµα (το). 

παππα- (για ιερείς) λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων: ο παππα-Γιώρ-
γης, ο παππα-Θανασης, ο παππα-Χρίστος. [ΕΤΥΜ. Το ουσ. παππάς 
(βλ.λ.) ως λεξικό πρόθηµα]. 

παππαδάκι (το) (σχολ. ορθ. παπαδάκι) (χωρ. γεν.} 1. παππάς που έχει 
χειροτονηθεί πρόσφατα, νεαρός στην ηλικία παππάς 2. µικρό αγώρι 
ντυµένο µε άµφια, που βοηθεί τον ιερέα κατά την τέλεση των ιερών 
ακολουθιών. 

παππαδαρειό (το) (σχολ. ορθ. παπαδαριό) {χωρ. πληθ.} 1. (περιληπτ.-
µειωτ.) πλήθος ιερέων ΣΥΝ. παππαδολόι, παππαδοµάνι 2. το σύνολο 
των ιερωµένων, ο κλήρος. 
[ΕΤΥΜ. < θ. παππαδ(ο)- (< παππάδες, πληθ. τού παππάς) + παραγ. επί-
θηµα -αρειό (πβ. σκουπιδ-αρειό, αλητ-αρειό)]. 

παππαδιά (η) (σχολ. ορθ. παπαδιά) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. η σύζυγος τού 
παππά (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λόγ.) πρεσβυτέρα 2. (µτφ.-ειρων.) γυναίκα υπερ-
βολικά ντροπαλή και σεµνότυφη. 

παππαδικός, -ή, -ό [µεσν] (σχολ. ορθ. παπαδικός) (λαϊκ.) 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τους παππάδες: ~ ρούχο | συµπεριφορά ΣΥΝ. παπ-
παδίστικος 2. παππαδική (η) το έργο και το αξίωµα τού παππά, το να 
είναι κανείς παππάς, το λειτούργηµα τού παππά ΣΥΝ. ιεροσύνη 3. 
παππαδικά (τα) τα ράσα που φοράει ο παππάς, τα ιερά άµφια ΣΥΝ. 
παππαδίστικα 4. παππαδικά µέλος (στη βυζαντινή µουσική) κατηγο-
ρία βυζαντινών µελών µε εκτενή µορφή (χερουβικά, κοινωνικά κ.λπ.)' 
ονοµάζεται έτσι, γιατί τα µέλη αυτά ψάλλονται ενόσω ο ιερέας (παπ-
πάς) ιερουργεί (βλ. κ. ειρµολογικό µέλος, στιχηραρικό µέλος). 

παππαδίστικος, -η, -ο (σχολ. ορθ. παπαδίστικος) (λαϊκ.-οικ.) 1. (συ-
χνά µειωτ.) αυτός που σχετίζεται µε τον παππά: ~ λόγια ΣΥΝ. παπ-
παδικός, (λόγ.) ιερατικός 2. παππαδίστικα (τα) τα ράσα που φορά ο 
παππάς, η ιερατική περιβολή ΣΥΝ. παππαδικά, άµφια 3. (πουκάµισο) 
χωρίς γιακά, όπως των ιερέων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 

παππαδοκόρη (η) (σχολ. ορθ. παπαδοκόρη) {χωρ. γεν. πληθ.} η κόρη 
τού παππά. 

παππαδοκρατία (η) (σχολ. ορθ. παπαδοκρατία) {χωρ. πληθ.} (κα-
κόσ.) κυριαρχία τού κλήρου στην πολιτική, κοινωνική κ.λπ. ζωή ΣΥΝ. 
(λογιότ.) κληρικοκρατία. 

παππαδοκρατούµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1880] {παππαδοκρατείσαι...· 
µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} βρίσκοµαι υπό την απόλυτη κυριαρχία τού 
κλήρου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

παππαδολόι (το) (σχολ. ορθ. παπαδολόι) {χωρ. γεν.} (οικ.) 1. (πε-
ριληπτ.) πλήθος παππάδων, πολλοί ιερείς µαζί ΣΥΝ. παππαδαρειό 2. 
(συνήθ. µειωτ.) το σύνολο των παππάδων, ο κλήρος ΣΥΝ. παππαδα-
ρειό. 
[ΕΤΥΜ < θ. παππαδ(ο)- (< παππάδες, πληθ. τού ουσ. παππάς) + λεξι-
κό επίθηµα -λό(γ)ι < λέγω]. 

παππαδοµάνι (το) (σχολ. ορθ. παπαδοµάνι) (περιληπτ.-συχνά µειωτ.) 
το παππαδολόι. 
[ΕΤΥΜ < θ. παππαδο- (< παππάδες, πληθ. τού ουσ. παππάς) + λεξικό 
επίθηµα -µάνι (βλ.λ.)]. 

παππαδοπαίδι (το) (σχολ. ορθ. παπαδοπαίδι) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) 1. το 
παιδί τού παππά ΣΥΝ. παππαδόπουλο 2. το παππαδάκι (βλ.λ., σηµ. 2). 

παππαδοπουλα (η) (σχολ. ορθ. παπαδοπούλα) η παππαδοκόρη 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θ. παππαδο- (< παππάδες, πληθ. τού ουσ. παππάς) + -
πούλα (βλ. λ. -πουλο)]. 

παππαδόπουλο (το) (σχολ. ορθ. παπαδόπουλο) (λαϊκ.) ο γυιος τού 
παππά ΣΥΝ. παππαδοπαίδι. 

παππάς (ο) (σχολ. ορθ. παπάς) {παππάδες} (καθηµ.) 1. ο ιερέας (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. κληρικός, ιερωµένος, ρασοφόρος ANT. λαϊκός, κοσµικός- ΦΡ. (α) 

ούτε τού nanna (να µην το πεις) βλ. λ. λέγω (β) (παροιµ.) ή παππάς 
παππάς ή ζευγάς ζευγάς βλ. λ. ζευγάς (γ) (παροιµ.) ο παπττάς πρώτα 
τα γένια του βλογάει βλ. λ. γένι (δ) αλλού ο παππάς, αλλού τα ράσα 
του βλ. λ. αλλού (ε) (κάτι) είναι αλλουνού παππά ευαγγέλιο βλ. λ. 
άλλος (στ) (παροιµ.) τα ράσα δεν κάνουν τον παππά βλ. λ. ράσο (ζ) 
τρελός παππάς σε βάφτισε βλ. λ. βαπτίζω (η) (παροιµ.) (αν είσαι) και 
παππάς, µε την αράδα σου θα πας όποια και αν είναι η ιδιότητα σου 
ή η κοινωνική σου θέση, πρέπει να τηρείται η σειρά προτεραιότητας-
για κάτι που πρέπει να τηρηθεί χωρίς διακρίσεις (θ) τώρα που βρή-
καµε παππά | παππάδες, ας θάψουµε πέντ' έξι | να θάψουµε και ζω-
ντανούς για περιπτώσεις στις οποίες, όταν βρίσκεται κάποιος εύ-
καιρος ή πρόθυµος για κάτι, του ζητούν να κάνει επιπλέον πράγµατα 
2. µία από τις φιγούρες τής τράπουλας, ο ρήγας 3. (συνεκδ.) πα-
ράνοµο παραπλανητικό παιχνίδι, που οργανώνεται σε πολυσύχνα-
στους χώρους (κυρ. στον δρόµο) και κατά το οποίο ένας επιτήδειος (ο 
παππατζής) τοποθετεί ανάποδα τρία τραπουλόχαρτα, από τα οποία 
το ένα είναι ρήγας («παππάς»), και τα εναλλάσσει γρήγορα, παρακι-
νώντας τους περαστικούς (µε τη χαρακτηριστική φράση «εδώ ο παπ-
πάς, εκεί ο παππάς, πού είν' ο παππάς;») να ποντάρουν χρήµατα στο 
κλειστό φύλλο, το οποίο υποθέτουν ότι είναι ο ρήγας. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. παππάς < αρχ. πάππας (βλ. λ. πάπας). Η σηµ. 3 µαρτυ-ρείται από 
το 1890]. 

παππάς ή παπάς; µε ένα ή µε δύο -π-; Ήδη στον Όµηρο (Οδ. ζ 57) 
απαντά η λ. πάππας µε τη σηµ. «µπαµπάς». Η Ναυσικά µιλώντας 
στον πατέρα της Αλκίνοο τον αποκαλεί «πάππα φίλε» (πατερούλη 
µου). Πρόκειται για λ. τής παιδικής γλώσσας που σχηµατίστηκε 
µε «διπλό διπλασιασµό»: διπλασιασµό τής ρίζας (το πα- τού πα-
τήρ διπλασιάζεται σε rró-ιτας) και διπλασιασµό τού συµφώνου -π-
(πάππας), που είναι γνωστός ως «εκφραστικός διπλασιασµός» και 
είναι συνήθης στην παιδική και, εν γένει, στη συναισθηµατική 
γλώσσα (πβ. και µάµµη από το µά-τηρ· από το µάµµηΐµάµµα 
προήλθε το µάννα, που γι' αυτό γράφεται µε δύο -ν-· βλ.λ.). Από το 
πάππας σχηµατίστηκαν στην Αρχ. Ελληνική παράγωγα, όπως παπ-
πίας και παππίδιον (υποκοριστικά και τα δύο τού πατέρας· πβ. νε-
ότ. πατερούλης, µπαµπάκας κ.τ.ό.) και τα ρήµατα παππάζω και 
παππίζω («φωνάζω µπαµπά») κ.ά. Οµοίως, από εδώ παράγεται και 
το αρχ. πάππος (πβ. τη σηµερ. φράση «πάππου προς πάππου»), από 
όπου το µεσν. παππούς. Στην Αρχαία σχηµατίστηκαν από το πάπ-
πος και τα σύνθετα προπάππος, επίπαππος και παππεπίπαππος (για 
να δηλωθούν οι προπαππούδες). Από αυτά προκύπτει ότι η λ. 
παππάς (µαζί µε τα σύνθετα και τα παράγωγα της) πρέπει να γρά-
φεται µε δύο -π-, αφού προήλθε στους µεσαιωνικούς χρόνους από 
την οµηρική ήδη λ. πάππας µε καταβιβασµό τού τόνου {πάππας > 
παππάς, κατά τον τονισµό των πολλών εκφραστικών µεταγενεστέ-
ρων λ. σε -άς, όπως τα Αγαθός, Άριστάς, ∆ήµας, ∆ωράς, Μικάς, 
φαγάς, άβ(β)άς, µαχαιράς, παξαµάς, χειλάς, χαλκωµατάς, έµβα-
δάς, κορυζάς, άργάς, µαρικάς κ.ά., που δήλωναν υποκοριστικά και 
επαγγελµατικά ονόµατα, καθώς και ονόµατα πουλιών). Η χρήση 
τού παππάς µε τη σηµ. «ιερέας» προφανώς εξελίχθηκε στην ίδια 
πορεία µε τη λ. πατήρ, που χρησιµοποιήθηκε µε τη σηµ. τού 
«ιερέας» (ο πατήρ Βασίλειος | πάτερ Βασίλειε). Το ότι εµφα-
νίζονται απλογραφηµένοι (µε ένα -π-) τύποι τής λ. πάππας στους 
πρωτοχριστιανικούς κυρίως χρόνους και ότι η λ. παππάς απαντά 
και απλογραφηµένη (µε ένα -π-) στους µεσαιωνικούς χρόνους, δεν 
ανατρέπει την ιστορική ορθογραφία τής λ., που είναι, όπως είδαµε, 
µε δύο -π-. ∆εν µπορούµε να γράφουµε αλλιώς τους αρχαίους και 
αλλιώς τους νεότερους χρονολογικά τύπους τής ίδιας λέξης! Ούτε 
µπορούµε να γράφουµε παππούς µε δύο -π- και να γράφουµε µε 
ένα -π- το παππάς, από όπου προήλθε το παππούς\ Λόγοι ορθογρα-
φικής συνέπειας µάλιστα θα µας υποχρέωναν να γράψουµε και 
πάππας (µε δύο -π-) τον τίτλο τού αρχηγού τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, αν η µακραίωνη χρήση δεν είχε επιβάλει µαζί µε το 
σχίσµα και µια ορθογραφική και τονική διαφοροποίηση τής λ. πά-
πας. 

παππατζής (ο) (σχολ. ορθ. παπατζής) {παππατζήδες} (οικ.) 1. ο επι-
τήδειος που παίζει το τυχερό παιχνίδι «παππάς» (βλ.λ., σηµ. 3) 2. 
(µτφ.) αυτός που µεταχειρίζεται τεχνάσµατα, για να εξαπατήσει τους 
άλλους ΣΥΝ. απατεώνας, αγύρτης. — παππατζήδικος, -ια, -ο, παπα-
τζήδικα επίρρ. 

παππατρέχας (ο) (σχολ. ορθ. παπατρέχας) {χωρ. πληθ.} (σκωπτ.) 1. ο 
ιερέας που διαβάζει πολύ γρήγορα τα κείµενα των ιερών ακολουθιών 
2. (κατ' επέκτ.) αυτός που διαβάζει πολύ γρήγορα, γενικότ. που πράτ-
τει και ενεργεί µε µεγάλη βιασύνη, χωρίς τη δέουσα προσοχή. 
[ΕΤΥΜ < παππάς + -τρέχας < τρέχω, από οµώνυµο διήγηµα τού Α. Κο-
ραή]. 

πάππος (ο) 1. (λόγ.) ο παππούς ΦΡ. (α) πάππου προς πάππου από 
παππού σε παππού- από πολύ παλαιά παράδοση, κατά πατροπαρά-
δοτο τρόπο: «από ~, από γενιά σε γενιά, έχουν δουλέψει όλοι τους σ' 
αυτό το εργοστάσιο» (εφηµ.) (β) πατέρας προς πάππου από τον πα-
τέρα στον γυιο κ.ο.κ. («οικογενειακή υπόθεση»): «Οι Μεντεσέν είχαν 
τη δηµαρχία φέουδο ~» (εφηµ.) 2. BOT. λοφίο ή στεφάνη από χνούδι 
και σπανιότ. από λέπια ή οδόντες, που σχηµατίζεται στον καρπό ορι-
σµένων φυτών και βοηθεί στη διασπορά των σπερµάτων από τον άνε-
µο, εποµένως και στον πολλαπλασιασµό τού είδους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παππάς. [ΕΤΥΜ; αρχ., παράλλ. τ. τού ουσ. πάππας (βλ. λ. πάπας)]. 

παππουδιστικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που ταιριάζει σε παππού: ~ 
φερσίµατα | φυσιογνωµία ΑΝΤ. µωρουδίστικος. 



παππούλης 1319 πάρα 
 

παππούλης (ο) {παππούληδες} 1. (χαϊδευτ.) ο παππούς 2. ο γέροντας 
ΣΥΝ. γεροντάκος, γεροντάκι 3. ο γέροντας ιερέας ή µοναχός. 

πάππους (ο) {παππούδες} (καθηµ.) 1. ο πατέρας τού πατέρα ή τής 
µητέρας, ο γονέας τού γονέα: ο ~ παίζει µε τα εγγονάκια του ΣΥΝ. 
(λόγ.) πάππος ΦΡ. (εκφραστ.) έλα, παππού µου, να σου δείξω τ' 
αµπελοχώραφά σου βλ. λ. αµπελοχώραφα 2. (κατ' επέκτ.) (α) κάθε 
άνδρας προχωρηµένης ηλικίας ΣΥΝ. γέροντας, ηλικιωµένος, (αργκό) 
πουρό(ς) (β) µεγάλος σε ηλικία σε σχέση µε τους υπόλοιπους, πρό-
σωπο που βρίσκεται στο τέλος τής καριέρας του (ασχέτως ηλικίας): 
«απ' ό,τι δείχνει η απόδοση τους οι παππούδες τής οµάδας περνούν 
δεύτερη νιότη» (εφηµ.) 3. παππούδες (οι) (α) ο παππούς και η γιαγιά: 
πήγαµε στο χωριό να δούµε τους παππούδες µας (β) οι πρόγονοι: το 
µυστικό αυτό το κρατούµε από τον καιρό των ~ µας || «ο Όµηρος, ο ~ 
των Ελλήνων» (Ι. Κακριδής). — (υποκ.) παππούλης (ο) (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παππάς. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. παππούς | πάππους < παππούας < αρχ. παππίας, υποκ. 
τού πάππας (βλ. λ. πάπας)]. 

πάπρίκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κόκκινη πιπεριά 2. (συνεκδ.) το 
κόκκινο πιπέρι µε την έντονα καυτερή γεύση, που παρασκευάζεται 
από τους καρπούς της και χρησιµοποιείται ως µπαχαρικό ΣΥΝ. κοκ-
κινοπίπερο. 
[ETYM. Πιθ. αντιδάν., < σερβοκρ. paprika < papar «πιπέρι» < αρχ. πέ-
περι (βλ. λ. πιπέρι) ή < λατ. piper]. 

Παπ-τεστ (το) → τεστ 
παπυρικός, -ή, -ό → πάπυρος 
παπύρινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από πάπυρο: 

~ αντικείµενο | χειρόγραφο. 
παπυρογραφία (η) [1893] {χωρ. πληθ.} η τεχνική τής γραφής σε πά-

πυρο. — παπυρογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. papyrographie]. 

παπυρολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΛ. ο αρχαιογνωστικός κλάδος 
που ασχολείται µε την ανάγνωση, τη µελέτη και τη συντήρηση των 
αρχαίων κειµένων που έχουν σωθεί σε πάπυρο, σχετίζεται δε στενά 
µε την παλαιογραφία και την κλασική φιλολογία. — παπυρολόγος 
(ο/η), παπυρολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
papyrology]. 

πάπυρος (ο) {παπύρ-ου | -ων, -ους} 1. υδρόβιο φυτό που φύεται κυρ. 
στην Αίγυπτο (στις όχθες τού Νείλου) και από τις λωρίδες τού στε-
λέχους του κατασκεύαζαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γραφική ύλη, ευρύ-
τατα διαδεδοµένη στον αρχαίο κόσµο· (συνεκδ.) 2. η γραφική ύλη από 
το παραπάνω φυτό 3. κείµενο γραµµένο στην παραπάνω γραφική ύλη 
(κυρ. προκειµένου για κείµενα που σώζονται από την αρχαιότητα): οι 
- τής Οξυρρύγχου 4. οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί µε πρώτη ύλη τον 
πάπυρο (σηµ. 1). — παπυρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο αιγυπτ. προελ. µε επικρατέστε-
ρη την αναγωγή στο αιγυπτ. pa-p-ouro «αυτός που ανήκει (αποκλει-
στικά) στον βασιλιά», επειδή ο πάπυρος και η διακίνηση του αποτε-
λούσε βασιλικό µονοπώλιο στην Αίγυπτο]. 

παρά κ. παρ' (πριν από φωνήεν) πρόθ.· δηλώνει: 1. αντίθεση, ενα-
ντίωση, παράβαση ή υπέρβαση (+αιτ.): το έκανα ~ τη θέληση µου || 
ενήργησε ~ τη συµφωνία- ΦΡ. (α) παρά (πάσαν) προσδοκίαν αντίθε-
τα µε ό,τι αναµενόταν, χωρίς να το περιµένει κανείς (β) παρ' αξίαν 
(παρά την άξίαν, Θουκ. 7, 77) χωρίς να αξίζει: κατέχει αυτή τη θέση 
~ (γ) παρ' ελπίδα αντίθετα προς ό,τι ελπίζει κανείς: αν ~ δεν πάνε καλά 
τα πράγµατα, θα εφαρµόσουµε το εναλλακτικό σχέδιο (δ) παρά φύσιν 
αντίθετα προς ό,τι θεωρείται φυσικό: ~ ασέλγεια (ε) παρά ταύτα 
αντίθετα προς αυτά (που έχουν αναφερθεί), εντούτοις: ∆εν µελετά 
καθόλου στο σπίτι. ~ παίρνει καλούς βαθµούς στα µαθήµατα (στ) 
παρ' όλα αυτά εντούτοις: Είπε ότι θα βοηθήσει οικονοµικά. ~, όταν 
του ζητήθηκε η βοήθεια, έκανε τον ανήξερο (ζ) παρ' όλον, -η, -ο βλ. 
λ. όλος 2. αφαίρεση, ελάττωση, υστέρηση (+ αιτ., + αριθµητ.): απέτυχε 
να εκλεγεί - µία ψήφο || ~ 10 εκατοστά θα έπαιρνε το πρώτο βραβείο || 
η ώρα είναι δώδεκα ~ τέταρτο- ΦΡ. (α) παρά τρίχα (να) µε ελάχιστη 
διαφορά, λίγο έλειψε να...: το άλλο αυτοκίνητο ήρθε κι έπεσε µε 
δύναµη στο µπροστινό µου- τη γλύτωσα ~! || ~ σώθηκε, τραυµατί-
στηκε σοβαρά και γλύτωσε τον θάνατο (β) παρά λίγο | παρ' ολίγον 

για λίγο, λίγο έλειψε να...: ~ να προκαλέσει σοβαρό ατύχηµα || έπαι-
ξαν καλά και ~ να µας κερδίσουν || σε µια στροφή σταµάτησε απότοµα 
και ~ να τρακάρει µε τον από πίσω της (γ) παρά µία τέσσαρα-κοντά 
(λόγ.) (φρ. από τον Απόστολο Παύλο, κυριολ. σηµαίνει «τρια-
νταεννέα χτυπήµατα»)· (γενικότ.) πολύ ξύλο, πολλά χτυπήµατα: τσα-
κώθηκε µε έναν οδηγό στον δρόµο και, εκτός από το ότι βρίστηκαν 
άσχηµα, έφαγε ~ (δ) στο παρά πέντε λίγο πριν να είναι πολύ αργά για 
κάτι: έφτασε στο αεροδρόµιο ~, ενώ ήδη γινόταν η τελευταία αναγ-
γελία τής πτήσης του 3. εξαίρεση ή περιορισµό (+αιτ.): δε ζητώ τίποτε 
άλλο ~ τη φιλία σου || δε θα φάω ~ µόνο φρούτο 4. εναλλαγή (+αιτ.): 
µέρα ~ µέρα (κάθε δεύτερη µέρα), || σκαλί - σκαλί (κάθε δεύτερο 
σκαλί) 5. (λόγ.) τόπος: θέση ή κίνηση κοντά | παράλληλα | δίπλα σε 
(+αιτ.): έπλεαν ~ την ακτή- ΦΡ. (α) πάρα θίν' αλός (παρά θϊν' αλός, 
Οµήρ. Ιλ. Α 326) στην ακρογιαλιά (β) ΣΤΡΑΤ. παρά πόδα! ως πα-
ράγγελµα µε το οποίο οι οπλίτες διατάζονται να σταθούν σε στάση 
προσοχής µε το όπλο στηριγµένο στο έδαφος, δίπλα στο δεξί τους πόδι 
(γ) παρά το πλευρόν κάποιου δίπλα σε κάποιον ως συνεργάτης | 
σύµµαχος ή άµεσος βοηθός: είµαστε όλοι ~ τού δοκιµαζόµενου γει-
τονικού λαού 6. (αρχαιοπρ.) προέλευση (+γεν.): πληροφορήθηκαν ~ 
τών αρµοδίων ότι επίκειται άφιξη πολλών ξένων επισήµων 7. σε αρ-
χαιοπρ. παγιωµένες εκφράσεις (+δοτ.) που δηλώνουν εγγύτητα ή τον 
χώρο στον οποίο βρίσκεται ή κινείται κανείς: είναι δικηγόρος παρ' 
Αρείω Πάγω || υπουργός ~ τω πρωθυπουργώ 8. για αναφορά στο έργο 
κάποιου συγγραφέα αντί τής πρόθ. σε, π.χ. η λέξη απαντά παρ' Οµή-
ρω · ΦΡ. παρά ποτέ περισσότερο από κάθε άλλη φορά, όσο ποτέ άλ-
λοτε: τώρα - είναι η στιγµή να δράσω. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. pa-ro, µε κατάλ. -ο, πβ. άπ-ό, πρ-ό), αρχική σηµ. 
«παραπλεύρως, δίπλα», < *pr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *per-, µόριο 
δηλωτικό κατευθύνσεως, πβ. χεττ. peran, λατ. peren-dië «µεθαύριο», 
per «διά» (> ισπ. por), prae «προ», γοτθ. fra-, αγγλ. for- (λ.χ. for-give 
«συγχωρώ»), γερµ. ver- (λ.χ. ver-lieren «χάνω») κ.ά. Οµόρρ. περ-ί, πέρ-
α, πρ-ό, πρό-ς, πρ-ίν κ.ά.]. 

πα ρά σύνδ. 1. δηλώνει παραβολή ή σύγκριση· εισάγει τον β' όρο συ-
γκρίσεως: µε αυτό που έκανες περισσότερο έβλαψες παρά ωφέλησες 
την υπόθεση µας || (παροιµ.) «κάλλιο αργά ~ ποτέ» 2. εκφράζει αντί-
θεση (αντί τού αλλά): δεν φτάνει που έχει άδικο, ~ επιµένει κιόλας 3. 
(ειδικότ.) δηλώνει εξαίρεση µετά από άρνηση: στον έρηµο δρόµο δεν 
ακουγόταν τίποτε άλλο ~ ο θόρυβος των βηµάτων του ΣΥΝ. µόνο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. παρά (πρόθ.)]. 

πάρα επιρρηµατικός τ., µόνο στη ΦΡ. πάρα πολύς | πολύ (για τη δή-
λωση ακόµη µεγαλύτερης ποσότητας από αυτήν που εκφράζει το πο-
λύς | πολύ): έχω πάρα πολλή δουλειά- δεν µπορώ να την κάνω όλη µό-
νος µου || περάσαµε πάρα πολύ ωραία. 
[ΕΤΥΜ Επιτατ. τ. (µε αναβιβασµό τόνου, ήδη µεσν.) τής πρόθ. παρά 
(βλ.λ.)]. 

πάρα- κ. παρά- κ. παρ- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. κοντά, δίπλα, 
πλησίον: παρα-θαλάσσιος, παρα-κάθηµαι, παρα-φυάδα, παρα-πλέω 
2. παράλληλα 3. δραστηριότητα που αναπτύσσεται εκτός των νοµί-
µων ορίων: παρα-παιδεία, παρα-οικονοµία, παρα-κράτος, παρ-εκκλη-
σιαστικός 4. την απόκλιση από το κανονικό, το συνηθισµένο: παρα-
τυπία, παρά-νοµος 5. σφάλµα, απόκλιση από το ορθό: παρ-ακούω, πα-
ρά-νοια, παρ-αίσθηση 6. παραβολή, σύγκριση τής σχετικής οµοιότη-
τας ή συναγωνισµό: παρα-βάλλω, παρα-θέτω, παρα-βγαίνω, παρ-
όµοιος, παρα-πλήσιος 7. αντικατάσταση ή υποκατάσταση: παρα-µάν-
να, παρα-κόρη, παρα-πόρτι, παρα-νόµι 8. µεταβολή ή αλλοίωση σε µι-
κρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό: παρ-αλλάσσω, παρ-οδηγώ, παρα-πείθω 
9. αφαίρεση, στέρηση, αποµάκρυνση ή αποφυγή: παρ-αιτούµαι, πα-
ρα-κάµπτω 10. υπερβολή: παρα-λέω, παρα-κάνω, παρα-τρώω, παρα-
γίνοµαι, παρα-δουλεύω, παρα-φορτώνω, παρα-είµαι 11. (συχνά εµ-
φατ.) σε φρ. τού τύπου έχει και παραέχει σηµασία, µε νοιάζει και µε 
παρανοιάζει, προκειµένου να δηλωθεί ότι κάτι ισχύει | συµβαίνει 
και µε το παραπάνω (οι τ. µε το πάρα- που δηλώνουν υπερβολή δια-
τηρούν το τελικό -α τού πάρα- και συχνά την εσωτερική αύξηση, 
όταν υπάρχει ο ίδιος ρηµατικός τ. µε άλλη σηµ., π.χ. παραέδωσα (ενώ 
παρέδωσα < παραδίδω), παραέµεινα (ενώ παρέµεινα < παραµένω) 
αλλά παραέφαγα κ. παράφαγά). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. 

 

παρα-ακριβαίνω (ρ.) 
παρα-αλευρώνω (ρ.) 
παρα-αντιπαθύ (ρ.) 
παρα-αργώ (ρ.) 
παρα-αρκώ (ρ.) 
ιταρα-ασχηµαίνω (ρ.) 
παρα-βάζω (ρ.) 
παρα-βαραίνω (ρ.) 
παρα-βαρω (ρ.) 
παρα-βγάζω (ρ.) 
παρα-βοηθώ (ρ.) 
παρα-βράζω (ρ.) 
τταρα-βρέχει (ρ.) 
παρα-βροµίζω (ρ.) 
παρα-βροµώ (ρ.) 
παρα-γελώ (ρ.) 
παρα-γεµίζω (ρ.) 
παρα-γεράζω (ρ.) 
παρα-γερνώ (ρ.) 
παρα-γκρινιάζω (ρ.) 
παρα-γλεντώ (ρ.) 
παρα-γλιστρώ (ρ.) 
παρα-γλυκαίνω (ρ.) 

παρα-διαβάζω (ρ.) 
παρα-διασκεδάζω (ρ.) 
παρα-διψάω (ρ.) 
παρα-δουλεύω (ρ.) 
παρα-δυσκολεύω (ρ.) 
παρα-έρχοµαι (ρ.) 
παρα-ζαρώνω (ρ.) 
παρα-ζεσταίνω (ρ.) 
παρα-ηρεµώ (ρ.) 
παρα-ησυχάζω (ρ.) 
παρα-θαυµάζω (ρ.) 
παρα-θέλω (ρ.) 
παρα-θρααύνοµαι (ρ.) 
παρα-θρηνώ (ρ.) 
παρα-ΐκανοποιώ (ρ.) 
παρα-ϊσιώνω (ρ.) 
παρα-κάθοµαι (ρ.) 
παρα-καίω (ρ.) παρα-
καπνίζω (ρ.) 
παρα·κλαδεύω (ρ.) 
παρα-κλαίω (ρ.) 
παρα-κοιτάζω (ρ.) 
τταρα-κοκκινίζω (ρ.) 

παρα-κολλώ (ρ.) 
τταρα-κονταίνω (ρ.) 
παρα-κουβαλώ (ρ.) 
παρα-κουβεντιάζω (ρ.) 
παρα-κουνώ (ρ.) 
παρα-κουράζοµαι (ρ.) 
παρα-κουράζω (ρ.) 
παρα-κουρεύω (ρ.) 
παρα-κρυώνω (ρ.) 
παρα-κυκλοφορώ (ρ.) 
παρα-λειτουργώ (ρ.) 
παρα-µαδώ (ρ.) 
παρα-µαζεύω (ρ.) 
ιταρα-µακραίνω (ρ.) 
παρα-µαλώνω (ρ.) 
παρα-µασώ (ρ.) 
παρα-µεθώ (ρ.) παρα-
µοιάζω (ρ.) παρα-
µοχθώ (ρ.) παρα-
µπαίνω (ρ.) παρα-
µπορώ (ρ.) παρα-
µυρίζω (ρ.) παρα-
νευριάζω (ρ.) 

πάρα-νυστάζω (ρ.) 
παρα-ξαπλώνω (ρ.) 
παρα-ξενυχτώ (ρ.) 
παρα-ξοδεύω (ρ.) 
παρα-οµορφαίνω (ρ.) 
παρα-παίζω (ρ.) 
παρα-τταινεύω (ρ.) 
παρα-παίρνω (ρ.) 
παρα-παχαίνω (ρ.) 
παρα-πεινάω (ρ.) 
παρα-περνάω (ρ.) 
παρα-περπατώ (ρ.) 
παρα-πηδώ (ρ.) 
παρα-πιέζω (ρ.) 
παρα-πικραίνω (ρ.) 
παρα-πίνω (ρ.) παρα-
πιστεύω (ρ.) παρα-
πληθαίνω (ρ.) παρα-
πονάω (ρ.) παρα-
πονηρεύω (ρ.) παρα-
πρασινίζω (ρ.) παρα-
προσέχω (ρ.) παρα-
προχωρώ (ρ.) 

παρα-ράβω (ρ.) παρα-
σαλεύω (ρ.) παρα-
σκεπάζω (ρ.) παρα-
σκοτεινιάζω (ρ.) παρα-
σπαταλώ (ρ.) παρα-
στολίζω (ρ.) παρα-
συµπαθώ (ρ.) παρα-
συννεφιάζω (ρ.) παρα-
σφίγγω (ρ.) παρα-
ταιριάζω (ρ.) παρα-
τεντώνω (ρ.) παρα-
τηγανίζω (ρ.) παρα-
τιµώ (ρ.) παρα-τραβώ 
(ρ.) παρα-τραγουδώ 
(ρ.) παρα-τρίβω (ρ.) 
παρα-τρίζω (ρ.) παρα-
τροµάζω (ρ.) παρα-
τσαλακώνω (ρ.) παρα-
ϋπάρχω (ρ.) παρα-
ϋποφέρω (ρ.) παρα-
ϋφαίνω (ρ.) παρα-
φλυαρώ (ρ.) 

παρα-φορτώνω (ρ.) 
παρα-φορώ (ρ.) 
παρα-φουσκώνω (ρ.) 
παρα-φτάνω (ρ.) 
παρα-φυσώ (ρ.) 
παρα-φωνάζω (ρ.) 
παρα-χαζεύω (ρ.) 
παρα-χορεύω (ρ.) 
παρα-χοροπηδώ (ρ.) 
παρα-χορταίνω (ρ.) 
παρα-χρηοιµοττοιώ (ρ.) 
παρα-χτυπάω (ρ.) 
παρα-ψήνω (ρ.) 

πάρα- α' συνθετικό (δηλώνει υπερβολή) 



παραακουω 1320 παραγγελία 
 

[ΕΤΥΜ; Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την αρχ. 
πρόθ.παρά (βλ.λ.)]. 

παραακουω ρ. µετβ. {παραάκουσα} 1. ακούω πολύ καλά: -Ακουσες τι σου 
είπα; -Άκουσα και παραάκουσα 2. ακούω συχνά, πολλές φορές: 
παρα)α)κούγεται τώρα τελευταία το θέµα τής εµπλοκής τής χώρας µας στην 
κρίση των Βαλκανίων (πβ. κ. λ. παρακούω). 

παραβαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέβην, -ης, -η... (κ. πληθ. παραβήκαµε, 
παραβήκατε), να/θα παραβώ} ενεργώ αντίθετα προς (περιορισµό, κανόνα), 
δεν τηρώ: ο δικαστής παρέβη τον όρκο του || ~ νόµο | καθήκον | υπόσχεση | 
εντολή | κανονισµό | υποχρέωση | όρια | συµφωνία ΣΥΝ. παραβιάζω, 
καταπατώ, αθετώ, αναιρώ. 

παραβάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέβαλα | παρα-βλήθηκα, -βεβληµένος} 
παραθέτω (δύο ή περισσότερα πράγµατα, δεδοµένα, καταστάσεις), για να 
επισηµάνω τα κοινά σηµεία και τις διαφορές τους: καλείσθε να παραβάλετε τα 
δύο κείµενα, για να διαπιστώσετε αν είναι τού ιδίου συγγραφέα ή όχι || τα 
πρόσωπα τού Σαίξπηρ µπορούν να παραβληθούν προς αυτά τού Ευριπίδη ΣΥΝ. 
συγκρίνω, παραλληλίζω, αντιπαραβάλλω. 

παραβάν (το) (άκλ.} κάλυµµα που τοποθετείται έτσι, ώστε να αποµονώνεται 
χώρος, αντικείµενο κ.λπ. και να µην εκτίθεται σε κοινή θέα: πήγε πίσω από το 
~, για να αλλάξει | για να βάλει το ψηφοδέλτιο στον φάκελο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. paravent < para- (< ρ. parer «προφυλάσσοµαι» < λατ. paro) 
+ vent «άνεµος» (< λατ. ventus)]. 

παράβαση (η) [1832] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (α) η µη τήρηση (των 
ισχυόντων ή συµφωνηθέντων): η παραµικρή ~ του νόµου θα επισύρει άµεσες 
κυρώσεις || τροχαία ~||~ τού καταστατικού ΣΥΝ. αθέτηση, καταπάτηση ΑΝΤ. 
τήρηση (β) παράβαση καθήκοντος αξιόποινη πράξη την οποία τελεί 
υπάλληλος ο οποίος µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα τής υπηρεσίας του 
µε σκοπό είτε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο όφελος 
είτε να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον (γ) παράβαση στρατιωτικής 
εντολής στρατιωτικό αδίκηµα που συνίσταται σε συνειδητή ενέργεια 
στρατιωτικού αντίθετη µε τις εντολές που του είχαν δοθεί (δ) κατά παράβαση 
(+γεν.) παραβαίνοντας, µη τηρώντας: ενήργησαν ~ διεθνών και εθνικών 
κανόνων || «η επιλεκτική χρηµατοδότηση τής εκλογικής πελατείας - τής 
συνταγµατικώς κατοχυρωµένης αρχής τής ισότητας των πολιτών» (εφηµ.) · 2. 
ΦΙΛΟΛ. το κύριο χορικό µέρος τής παλαιάς αττικής κωµωδίας, στο οποίο ο 
χορός αλλάζει θέση, στρέφεται προς τους θεατές και, εκπροσωπώντας τον 
ποιητή, δίνει συµβουλές, εκθέτει τη γνώµη τού ποιητή σχετικά µε τα δρώµενα 
στη σκηνή, σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα, λέγει σκώµµατα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· παράβασις < παραβαίνω]. 

παραβάτης (ο) {παραβατών}, παραβάτιδα (η) [µτγν.] {παραβατί-δων} το 
πρόσωπο που παραβαίνει (νόµο, κανόνα, όρκο): οι ~ οδηγοί || οι ~ 
τιµωρούνται || (µε κεφ.) Ιουλιανός ο - (ο Βυζαντινός αυτοκράτορας που 
προσπάθησε να αναβιώσει την αρχαία ελληνική θρησκεία). Επίσης 
τταραβάτισσα (η) [µεσν.]. — παραβατικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
παραβαίνω]. 

παραβατικότητα (η) (χωρ. πληθ.} (στην εγκληµατολογία) η παράνοµη 
συµπεριφορά, που χαρακτηρίζεται από παραβάσεις νοµικών και κοινωνικών 
κανόνων: εφηβική ~. 

παραβγαίνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {παραβγήκα} 1. αγωνίζοµαι (παράλληλα µε 
άλλον), για να συγκριθούν οι επιδόσεις µας: παραβγαίνουµε στο κολύµπι; || µε 
προκάλεσε να παραβγούµε στη σκοποβολή ΣΥΝ. αναµετρούµαι, 
συναγωνίζοµαι 2. (συνεκδ. µε άρνηση δεν) νικώ: κανένας δεν του παραβγαίνει 
στο τρέξιµο · 3. βγαίνω έξω από το σπίτι (για διασκέδαση) περισσότερο από 
όσο πρέπει. 

παραβιάζω ρ. µετβ. {παραβίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. παραβαίνω, 
δεν τηρώ: και οι δύο πλευρές των αντιµαχοµένων παραβίασαν τη συµφωνία 
εκεχειρίας || η απόφαση αυτή παραβιάζει το Σύνταγµα || ~ κρατικό | υπηρεσιακό 
απόρρητο || ~ συνθήκη | διάταξη | πρωτόκολλο | τα ανθρώπινα δικαιώµατα | 
άσυλο ΣΥΝ. αναιρώ ΑΝΤ. κρατώ, τηρώ, σέβοµαι 2. ανοίγω (συνήθ. πόρτα, 
χρηµατοκιβώτιο κ.λπ.) χρησιµοποιώντας βίαια µέσα: ο κακοποιός παραβίασε 
την εξωτερική πόρτα | την κλειδαριά ασφαλείας τού σπιτιού- ΦΡ. παραβιάζω 
ανοικτές θύρες | πόρτες | πύλες επιτυγχάνω κάτι χωρίς την αναµενόµενη 
δυσκολία ή ανακαλύπτω κάτι χωρίς σηµασία ή προφανές, που το βλέπουν ή 
το γνωρίζουν όλοι 3. εισέρχοµαι παράνοµα, εισέρχοµαι σε (χώρο όπου 
απαγορεύεται η είσοδος µου): τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εθνικό 
εναέριο χώρο. 

[ΕΤΥΜ; µτγν. (συνήθ. τ. παραβιάζοµαι) < πάρα- + βιάζω | -οµαι. Η φρ. 
παραβιάζω ανοικτές θύρες αποτελεί απόδ. τής αγγλ. force an open door]. 
παραβίαση (η) [1832] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1.ενέργεια που γίνεται 
αντίθετα προς ό,τι έχει θεσπιστεί ή συµφωνηθεί επίσηµα: ~ κανόνων ∆ιεθνούς 
∆ικαίου | συµφωνίας | νόµου | συνθήκης | ανθρωπίνων δικαιωµάτων | τής 
ισχύουσας νοµοθεσίας | τού απορρήτου των συνδιαλέξεων | τής οικογενειακής 
γαλήνης | εθνικού εναερίου χώρου 2. η απασφάλιση µε παράνοµο τρόπο: ~ τής 
κλειδαριάς τού σπιτιού | τής πόρτας τού χρηµατοκιβωτίου από διαρρήκτες 3. η 
παράνοµη είσοδος από κάποιον σε χώρο όπου απαγορεύεται να εισέλθει: ~ των 
συνόρων | τού εναέριου χώρου | τού πανεπιστηµιακού ασύλου. παραβίωση (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. η ανατοµική ένωση δύο οργανισµών 
(όπως συµβαίνει στα σιαµαία αδέλφια) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να έχουν από 
κοινού όργανα τού σώµατος, σωµατικές λειτουργίες κ.λπ. 2. ΖΩΟΛ. το 
φαινόµενο κατά το οποίο διαφορετικά είδη κοινωνικών εντόµων, κυρ. 
µυρµηγκιών, χρησιµοποιούν την ίδια φωλιά, αλλά διατηρούν προνύµφες τους 
σε ιδιαίτερους χώρους. — παραβιωτικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. parabiosis]. παραβλάπτω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{παρέβλαψα, παραβλάφθηκα} (λόγ.) προκαλώ ζηµιά σε (κάτι): η συµφωνία αυτή 
παραβλάπτει τα συµφέροντα τού λαού ΣΥΝ. βλάπτω, ζηµιώνω ΑΝΤ. ωφελώ. 
παραβλαστάνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {παραβλάστησα} (λόγ.) 1. βλαστά-νω δίπλα σε 
κάτι άλλο 2. βγάζω παρακλάδια, παραφυάδες 3. (µτφ.) εµφανίζοµαι κοντά ή µαζί 
µε κάτι άλλο. παραβλάσταρο (το) η παραφυάδα (βλ.λ.). 
παραβλάστη (η) [µτγν.] {παραβλαστών} 1. BOT. βλαστός που φυτρώνει κοντά 
στο µητρικό φυτό, κυρ. από τις ρίζες ή τον υπόγειο κορµό του, και µπορεί να 
µεταφυτευθεί ως ανεξάρτητο φυτό (βλ. κ. λ. παραφυάδα) ΣΥΝ. παραβλάσταρο 
2. ΑΝΑΤ. Ο εµβρυϊκός ιστός αµέσως µετά τον πρώτο σχηµατισµό τού εµβρύου. 
Επίσης παραβλάστηµα (το) [µτγν.]. παραβλέπω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέβλεψα 
(παραείδα στις σηµ. 3, 4)} 1. αφήνω απαρατήρητο: µην παραβλέπετε τους 
κινδύνους και τις δυσχέρειες τού ταξιδιού ΣΥΝ. αγνοώ ΑΝΤ. παρατηρώ, προσέχω 
2. αφήνω συνειδητά απαρατήρητο: οι αστυνοµικοί συχνά παραβλέπουν κάποιες 
µικροπαραβάσεις || θα το παραβλέψω αυτή τη φορά, την επόµενη όµως θα είµαι 
αυστηρός · 3. βλέπω (κάποιον/κάτι) πολύ συχνά 4. βλέπω πολύ καλά, συνήθ. 
στη ΦΡ. βλέπω και παραβλέπω. — παράβλεψη (η) [µτγν.]. παραβλήθηκα ρ. → 
παραβάλλω 
παράβληµα (το) (παραβλήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΝΑΥΤ. στρογγυλό κα-
τασκεύασµα από πλέγµα σχοινιών, δέρµα, πλαστικό κ.ά., που κρέµεται στα 
πλευρά σκάφους και το προστατεύει από σύγκρουση ή τριβή µε την προβλήτα 
ή µε άλλο σκάφος, όταν προσπαθεί να αγκυροβολήσει ΣΥΝ. στρωµάτσο, 
µπαλόνι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παραβάλλω (βλ. κ. βλήµα)]. παραβλητός, -ή, -ό αυτός 
που µπορεί να παραβληθεί, να συγκριθεί µε κάποιον άλλο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παραβάλλω (βλ. κ. βλή-µα)]. Παραβολή (η) 1. (κυριολ.) η 
παράθεση (δύο ή περισσοτέρων πραγµάτων), µε σκοπό να ανευρεθούν 
οµοιότητες και διαφορές µεταξύ τους: ~ χειρογράφων ΣΥΝ. σύγκριση, 
αντιπαραβολή, παραλληλισµός • 2. αλληγορική αφήγηση που περιέχει κάποιο 
δίδαγµα-κυρ. προκειµένου για τις διδακτικές αφηγήσεις τού Ιησού: η ~ τού 
Ασώτου · 3. ΓΕΩΜ. είδος ανοιχτής επίπεδης καµπύλης γραµµής 4. το ακραίο 
τµήµα αγρού που δεν µπορεί να οργωθεί ή και ολόκληρος αγρός, που απο-
τελείται από µικρή και στενή λωρίδα γης και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν 
να οργωθεί · 5. ΝΑΥΤ. το σύνολο των χειρισµών προσπέλασης και πρόσδεσης 
πλοίου κατά µήκος τής προκυµαίας ή άλλου πλοίου ΣΥΝ. πλεύρισµα. [ΕΤΥΜ 
αρχ- < παραβάλλω]. παραβολικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
παραβολή (βλ.λ.), αυτός που έχει χαρακτήρα αλληγορίας: ~ λόγος | διήγηση 2. 
αυτός που έχει τη µορφή παραβολής, είδους καµπύλης γραµµής: ~ κάτοπτρο | 
σπείρωµα. παράβολο (το) {παραβόλ-ου | -ων} 1. η προκαταβολή χρηµατικού 
ποσού ως παρακαταθήκης σε δικαστικές υποθέσεις -κυρ. σε περιπτώσεις 
εφέσεων-, ώστε να χρησιµεύει ως ενέχυρο ή εγγύηση για την πληρωµή 
προστίµου 2. παραστατικό έγγραφο τής καταβολής σε δηµόσια αρχή ορισµένου 
χρηµατικού ποσού. 

[ΕΤΥΜ; < αρχ· παράβολον, ουδ. τού επιθ. παράβολος < παραβάλλω], 
παραβρίσκοµαι ρ. —> παρευρίσκοµαι 
παράβυστος, -η, -ο στη ΦΡ. εν κρύπτω (και παραβυστω) (εν κρύπτω και 

παραβυστω) κρυφά και µυστικά. 
[ΕΤΥΜ οφΧ· < παραβύω «φράζω, µπήγω, αποκλείω» < πάρα- + βύω (βλ. λ. 
βύσµα). Η φρ. εν παραβυστω απαντά στον ∆ηµοσθένη και στον Αριστοτέλη]. 
παραβώ (να/θα) ρ. → παραβαίνω 
πάρα γάγγλιο (το) {παραγαγγλί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. 1. άθροισµα κυττάρων που 

αποτελούν τµήµα τού επινεφριδιακού συστήµατος 2. παρα-γάγγλια (τα) 
µεµονωµένες καστανοκίτρινες σφαιρικές µάζες ιστού, που συνδέονται µε 
διάφορα όργανα, λ.χ. την καρδιά, την κοιλιακή αορτή κ.ά. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. Paraganglion]. 

παραγάγω (να/θα) ρ. → παράγω 
παραγάδι (το) {παραγαδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) αλιευτικό όργανο σε σχήµα µακρού 

νήµατος (µέχρι 200 µέτρα), από το οποίο κρέµονται σε σταθερές αποστάσεις 
άλλα µικρότερα νήµατα µε δολωµένα αγκίστρια στο άκρο τους, ενώ το όλο 
σύστηµα βυθίζεται στο νερό και συγκρατείται στον βυθό µε βαρίδια. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. παραγαύδιον, υποκ. τού παραγαύδης «είδος φορέµατος µε 
κρόσσια» < λατ. paragauda, πιθ. περσ. δάνειο]. ποραγγελέας (ο) {παραγγελείς} 
ΝΟΜ. Ο συµβαλλόµενος στη σύµβαση παραγγελίας για λογαριασµό τού οποίου 
συµβάλλεται ο παραγγελιοδόχος ενεργώντας στο όνοµα του. 
[ΕΤΥΜ- < µτγν. παραγγελεύς «κατήγορος» < αρχ. παραγγέλλω]. παραγγελία 
(η) [αρχ.] (παραγγελιών) 1. (α) µήνυµα διά µέσου τού οποίου ζητεί κανείς να 
πραγµατοποιηθεί επιθυµία ή εντολή του: φέρνω | πηγαίνω ~ (σε κάποιον) || µου 
έδωσε ~ η µάννα µου, όταν πάω στη Λαµία, να περάσω από τη θεία µου || εκτελώ 
~ (β) (συνεκδ.) αυτό που έχει ζητηθεί: -Μου έφερες την ~ µου; -Όχι, δεν 
µπόρεσα να βρω πουθενά αυτά που µου ζήτησες- ΦΡ. κατά παραγγελία 
σύµφωνα µε ό,τι έχει παραγγείλει, έχει ζητήσει από κάποιον κάποιος: πολλοί 
ζωγράφοι δηµιούργησαν αριστουργήµατα ~ πλούσιων πελατών τους-(ειδικότ.) 2. 
η εντολή σε δηµιουργό (καλλιτέχνη ή τεχνίτη) για συγκεκριµένη εργασία: 
δέχτηκε πολλές ~ από πλούσιους Αθηναίους να ζωγραφίσει το πορτρέτο τους || 
είναι πνιγµένος στις ~ 3. (στο εµπόριο) 
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(α) εντολή για την προµήθεια ή την κατασκευή ορισµένου εµπορικού ή 
βιοµηχανικού είδους: η χώρα µας προέβη σε - νέων λεωφορείων από 
γερµανική εταιρεία- ΦΡ. επί παραγγελία | κατόπιν παραγγελίας µε παραγγελία 
(σηµ. 3): κατασκευάζουµε κοστούµια - (β) (συνεκδ.) το εµπόρευµα ή το 
προϊόν, για την προµήθεια ή την κατασκευή τού οποίου δίνεται εντολή: οι ~ 
στρατιωτικού υλικού δεν παραδόθηκαν ακόµη || τα παπούτσια νούµερο 47 είναι 
ειδική ~ 4. (σε εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, καφενείο κ.λπ.) (α) το να πει ο 
πελάτης στον σερβιτόρο τι θέλει να φάει ή να πιει: ο σερβιτόρος παίρνει (τις) ~ 
(β) (συνεκδ.) ό,τι ζητεί ο πελάτης να φάει ή να πιει · 5. (ο τ. παραγγελιά) το να 
ζητήσει πελάτης νυχτερινού κέντρου από την ορχήστρα να του παίξει 
συγκεκριµένο τραγούδι· (συνεκδ.) το τραγούδι που έχει ζητήσει · 6. ΝΟΜ. 
σύµβαση µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλοµένους (ο παραγγελιοδόχος) 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνάπτει συµβάσεις µε τρίτα πρόσωπα στο 
όνοµα του αλλά για λογαριασµό τού άλλου συµβαλλοµέ\Όυ (τού 
παραγγελέα). Επίσης (λαϊκ.-οικ.) παραγγελιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγγέλλω. 

παραγγελιοδότης (ο) [1871] {παραγγελιοδοτών} ο παραγγελέας (βλ.λ.). 
παραγγελιθδοχικΟς, -ή, -ό [1897] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 

παραγγελιοδόχο (βλ.λ.): - γραφείο 2. ΟΙΚΟΝ. (ειδικότ.) παραγγελιοδο-χική 
λογιστική κλάδος τής λογιστικής που ασχολείται µε τις εγγραφές, οι οποίες 
απεικονίζουν τις συναλλαγές τού παραγγελιοδόχου. 

παραγγελιοδόχος (ο/η) [1833] ΝΟΜ. ο συµβαλλόµενος στη σύµβαση 
παραγγελίας ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνάπτει συµβάσεις µε 
τρίτα πρόσωπα στο όνοµα του αλλά για λογαριασµό τού αντισυµβαλλοµένου 
του (ο οποίος ονοµάζεται παραγγελέας) (πβ. λ. παραγγελιοδότης). [ΕΤΥΜ. < 
παραγγελία + -δόχος < δέχοµαι]. 

παραγγέλλω [αρχ.] κ. παραγγέλνω [µεσν.] ρ. µετβ. (παράγγειλα (λόγ. 
παρήγγειλα), παραγγέλθηκα, παραγγελµένος (λόγ. παρηγγελµέ-νος)} 1. 
στέλνω µήνυµα (σε κάποιον) µέσω τρίτου προσώπου: του παράγγειλε µε 
κάποιον φίλο του να µη µπλεχτεί στην ιστορία | να έρθει αµέσως ΣΥΝ. 
διαµηνύω, µηνώ, διαβιβάζω 2. (ειδικότ. για αρχές, αξιωµατούχους κ.λπ.) ζητώ 
µε διαταγή: ο υπουργός Εθνικής Άµυνας παρήγγειλε ετοιµότητα των Ενόπλων 
∆υνάµεων τής χώρας ΣΥΝ. προστάζω, διατάζω 3. (στο εµπόριο) δίνω εντολή 
απευθείας ή µέσω παραγγελιοδόχου για προµήθεια ή κατασκευή προϊόντος, 
βιοµηχανικού είδους κ.λπ.: δεν µπορούσε να βρει το βιβλίο στην Ελλάδα και το 
παρήγγειλε από το εξωτερικό || ~ δύο καινούργια κοστούµια στον ράφτη µου || 
«κοιµήσου και παρήγγειλα στην Πόλη τα προικιά σου...» (νανούρισµα) 4. (σε 
εστιατόριο, καφενείο, ζαχαροπλαστείο κ.λπ.) λέω στον σερβιτόρο τι θέλω να 
φάω ή να πιω: ~ µία σαλάτα | έναν καφέ || έχετε παραγγείλει; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αγγέλλω, -γκ-. 

παράγγελµα (το) [αρχ.] (παραγγέλµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (γενικά) εντολή για 
την εκτέλεση συγκεκριµένης κίνησης, αυτό που παραγγέλλεται ή διατάσσεται: 
ο γυµναστής έδινε τα ~ και τα παιδιά εκτελούσαν ΣΥΝ. εντολή 2. (εκφραστ.) 
αυτό που υπαγορεύεται (από την ηθική, τη συνείδηση, το δίκαιο κ.λπ.): να 
ακολουθείς πάντα τα - τής συνειδήσεως σου ΣΥΝ. επιταγή. 

παραγγελµατικός, -ή, -ό → παραγγελτικός 
παραγγέλνω ρ. -+ παραγγέλλω 
παραγγελτικος, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που έχει τον χαρακτήρα παραγγελίας ή 

παραγγέλµατος: ~ σήµα | γράµµα | σηµείωµα. Επίσης παραγγελµατικός. 
παραγίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (παράγιν-α (κ. παραέγινα), -ωµένος} 1. ξεπερνώ 

τα όρια, φθάνω στην υπερβολή, στα άκρα: παράγινε το κακοί (η κατάσταση 
έγινε ανυπόφορη) ΣΥΝ. απογίνοµαι 2. (+κατηγο-ρούµενο) αποκτώ ιδιότητα 
πέρα από το κανονικό ή το ανεκτό όριο: παράγινες γκρινιάρης τον τελευταίο 
καιρό! 3. (ειδικότ. για καρπούς) γίνοµαι πολύ ώριµος, αρχίζω να χαλάω: τα 
σύκα παράγιναν και πέφτουν || παραγινωµένες ντοµάτες ΣΥΝ. υπερωριµάζω, 
παραωριµάζω. — παραγίνωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < πάρα- + γίνοµαι, άσχετο από το αρχ. παραγίγνοµαι «βρίσκοµαι 
παραπλεύρως, έρχοµαι ως βοηθός»]. 

πα ραγιάς (ο) → παραγυιός 
παράγκα (η) (παραγκών} µικρό πρόχειρο οίκηµα, κατασκευασµένο από κάθε 

διαθέσιµο υλικό (σανίδες, λαµαρίνες κ.λπ.): δίπλα στα λατοµεία ήταν οι ~, 
όπου ζούσαν οι εργάτες || στήνω µία ~ προσφύγων | Τσιγγάνων | αστέγων ΣΥΝ. 
παράπηγµα. — (υποκ.) παραγκούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. µπαράκα (µε µετάθεση τής ηχηρότητας ή µέσω τού τουρκ. 
paranga) < ιταλ. baracca < ισπ. barraca «καλύβα από λάσπη» < ιβηρ. *barro- 
«λάσπη»]. 

παραγκουπολη (η) {παραγκουπόλ-εις, -εων} πόλη ή οικισµός που αποτελείται 
από παράγκες. 

παραγκωνίζω ρ. µετβ. (παραγκώνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. θέτω στο 
περιθώριο (κάποιον που αποτελεί εµπόδιο): το κλίµα στην εταιρεία είναι πολύ 
ανταγωνιστικό· ο ένας προσπαθεί να παραγκωνίσει τον άλλον, για να φθάσει 
στην κορυφή ΣΥΝ. υποσκελίζω, παραµερίζω ANT. προωθώ, ενισχύω 2. (σπάν.) 
απωθώ µε τον αγκώνα. [ΕΤΥΜ µτγν. < παρ(α)- + -αγκωνίζω < άγκών]. 

παραγκωνισµός (ο) [1897] (µτφ.) ο εκτοπισµός (κάποιου) στο περιθώριο, ο 
παραµερισµός του, ώστε να έχει µειωµένη αξία, δυνατότητα παρέµβασης, 
προβολής κ.λπ.: ο ~ του ήταν σκόπιµος, ώστε να µη διεκδικήσει µετέπειτα την 
προεδρία ΣΥΝ. υποσκελισµός. Επίσης παραγκώνιση (η) [1889]. 

παραγλώσσα (η) (παραγλωσσών) ΓΛΩΣΣ. το σύνολο των επικοινωνιακών 
στοιχείων που, χωρίς να ανήκουν στη γλώσσα, υποβοηθούν τη γλωσσική 
επικοινωνία µε το να διευκρινίζουν και να συµπληρώ- 

νουν τα γλωσσικά µηνύµατα (π.χ. εκφράσεις τού προσώπου, χειρονοµίες κ.τ.ό.) 
ΣΥΝ. µιµόγλωσσα. — παραγλωσσικός, -ή. -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. paralanguage (νόθο συνθ.)]. 

παραγλωσσολογία (η) (χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής γλωσσολογίας που έχει ως 
αντικείµενο µελέτης την παραγλώσσα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
paralinguistics (νόθο συνθ.)]. 

παραγναθιδα (η) (λόγ.) η φαβορίτα. — παραγναθίδιος, -α, -ο [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραγναθίς, -ίδος «το τµήµα τής περικεφαλαίας που 
προστάτευε τα µάγουλα» < πάρα- + -γναθίς < γνάθος. Η λ. µε τη σηµ. 
«φαβορίτα» µαρτυρείται από το 1896]. 

παραγνωρίζω ρ. µετβ. [µεσν.] (παραγνώρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
υποτιµώ τη σηµασία (στοιχείου, γεγονότος κ.λπ.): παραγνωρίζεις τη 
σπουδαιότητα αυτής τής εφεύρεσης 2. δεν αξιολογώ (κάτι/κάποιον) τόσο όσο 
πραγµατικά αξίζει: στην πατρίδα του παραγνώρισαν την αξία του και πήγε στο 
εξωτερικό, όπου θριάµβευσε· (συχνά στη µεσοπαθ. µτχ. παραγνωρισµένος, -η, 
-ο): πέθανε παραγνωρισµένος· πέρασαν πολλά χρόνια, µέχρι να δικαιωθεί το 
έργο του ΣΥΝ. υποτιµώ ΑΝΤ. αναγνωρίζω, εκτιµώ · 3. αναγνωρίζω λανθασµέ-
να, δεν αντιλαµβάνοµαι ορθά την ταυτότητα κάποιου προσώπου: πα-
ραγνώρισα τον γυιο σου και τον πέρασα για υπάλληλο · 4. γνωρίζω 
(κάτι/κάποιον) πάρα πολύ καλά, σε ΦΡ. τού τύπου τον γνωρίζω και τον 
παραγνωρίζω τον κύριο 5. (µεσοπαθ. παραγνωρίζοµαι) αποκτώ (µε κάποιον) 
υπερβολική οικειότητα, που οδηγεί σε παρεξήγηση: παραγνωριστήκαµε, µου 
φαίνεται, και δεν θα τα πάµε καλά. — παραγνώριση (η) [1852] (σηµ. 1), 
παραγνώρισµα (το) (σηµ. 2). 

παράγοντας (ο) (παραγόντων} 1. οτιδήποτε προϋποτίθεται ως απαραίτητο 
στοιχείο ή συντελεί ώστε να γίνει ή να προκύψει κάτι, οτιδήποτε συµβάλλει 
στην παραγωγή αποτελέσµατος: η τόλµη υπήρξε καθοριστικός ~ τής επιτυχίας 
µας || η ανάπτυξη τής οικονοµίας είναι βασικός | ουσιαστικός ~ για την ευηµερία 
τής χώρας || η απόφαση ελήφθη υπό την επίδραση ποικίλων ~||η ολοκλήρωση 
τού έργου αποτελεί συνάρτηση πολλών ~|| η χώρα µας αποτελεί 
σταθεροποιητικό - στην ευρύτερη περιοχή || οργανικοί, ψυχολογικοί και 
κοινωνικοί παράγοντες συνέβαλαν στην ανάπτυξη τής ασθένειας ΣΥΝ. συντελε-
στής- ΦΡ. ανθρώπινος παράγοντας βλ. λ. ανθρώπινος 2. πρόσωπο που 
διαθέτει κύρος και επιρροή και, ως εκ τούτου, πρωτοστατεί σε συγκεκριµένο 
τοµέα: το έργο θα ολοκληρωθεί µε τη συνδροµή των οικονοµικών - τής 
περιοχής || πολιτικός | κοµµατικός ~ || σηµαντικός ~ τής κοινωνικής ζωής τού 
τόπου ΣΥΝ. προσωπικότητα · 3. ΜΑΘ. καθένας από τους αριθµούς (ή τις 
παραστάσεις) από τους οποίους παράγεται γινόµενο µε πολλαπλασιασµό: στον 
πολλαπλασιασµό 3 επί 5, παράγοντες είναι το 3 και το 5 || στο γινόµενο (χ + 1) 
(3χ + 2) παράγοντες είναι η χ + 1 και η 3χ + 2 ΣΥΝ. πολλαπλασιαστέος, πολλα-
πλασιαστής. Επίσης (λόγ.) παράγων (παράγοντος}. —παραγοντικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παράγων, -οντος, µτχ. ενεστ. τού ρ. παράγω. Η λ. επα-
ναφέρθηκε σε χρήση χάρις στις σηµ. τού αρχ. παράγω «οδηγώ, κατευθύνω - 
τροποποιώ», µε τις οποίες καλύπτεται το εύρος χρήσεων τής λ. σήµερα]. 

παραγοντίζω ρ. αµετβ. (µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (µειωτ.) συµπεριφέροµαι ως 
σηµαντική προσωπικότητα σε έναν χώρο: µόλις εκλέχθηκε στο δηµοτικό 
συµβούλιο, άρχισε να παραγοντίζει και δηµιούργησε αντιπάθειες. 

παραγοντίσκος (ο) (µειωτ. για πρόσ.) µικρός και ασήµαντος παράγοντας (βλ.λ., 
σηµ. 2), που δεν διαθέτει αξιόλογη επιρροή. 

παραγοντισµός (ο) (κακόσ.) η επικράτηση (συνήθ. µε παράτυπες ή 
αντικανονικές παρεµβάσεις, λ.χ. στην πολιτική, αθλητική κ.λπ. ζωή) 
προσώπων που διαθέτουν επιρροή και που ελέγχουν τους µηχανισµούς 
(παράγοντες), εις βάρος των αρχών που διέπουν τη λειτουργία των 
µηχανισµών αυτών: το συνδικαλιστικό κίνηµα κινδυνεύει να διαβρωθεί από τον 
~ και την παλαιοκοµµατική νοοτροπία. — παραγο-ντίστικος, -η, -ο. 

παραγοντοποίηση (η) (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΜΑΘ. (για αλγεβρικές 
παραστάσεις) η µετατροπή σε γινόµενο απλούστερων παραγόντων: ~ αριθµού | 
πολυωνύµου. — παραγοντοποιώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
factorisation]. Παραγουάη (η) (ισπ. Republica del Paraguay = ∆ηµοκρατία τής 
Παραγουάης) κράτος τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα την Ασουνσιόν, επίσηµη 
γλώσσα την Ισπανική και νόµισµα το γκουαρανί. — Παραγουανός (ο), 
Παραγουανή (η), παραγουανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ισπ. Paraguay, από τον 
οµώνυµο ποταµό τής χώρας, τού οποίου το όνοµα ανάγεται στις ινδιάν. λ. (τής 
γλώσσας Γκουαρανί) para «νερό, ποταµός» και guay «γεννηµένος»]. 
παραγραµµατισµός (ο) [µεσν.] η αλλοίωση λέξεως µε αλλαγή ή εσφαλµένη 
τοποθέτηση γράµµατος ΣΥΝ. αναγραµµατισµός. — παρα-Υραµµατίζω ρ. 
[µτγν.]. παραγραφή (η) [αρχ.] ΝΟΜ. 1. θεσµός τού ουσιαστικού δικαίου, σύµ-
φωνα µε τον οποίον µία αξίωση παύει να είναι δικαστικά επιδιώξιµη εάν ο 
δικαιούχος της παραλείψει να την ασκήσει µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα το οποίο ορίζεται στον νόµο (βλ. αποσβεστική προθεσµία) 2. η 
κατάργηση των νόµιµων συνεπειών αδικήµατος λόγω τής παρέλευσης 
ορισµένου χρόνου από την τέλεση του: ~ τού αξιοποίνου (η άρση τού 
δικαιώµατος τής πολιτείας να επιβάλει ποινή) || ~ ποινής (η άρση τού 
δικαιώµατος τής πολιτείας να επιβάλει την έκτιση ποινής που έχει ήδη οριστεί). 
παράγραφος (η) [µτγν.] (παραγράφ-ου | -ων, -ους} 1. τµήµα γραπτού κειµένου, 
που αποτελείται συνήθ. από περισσότερες τής µιας περιόδους, διαθέτει 
νοηµατική αυτοτέλεια και αλληλουχία σε σχέση µε το υπόλοιπο κείµενο και 
έχει ως εξωτερικό γνώρισµα ότι ξεκινά από 
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νέα αράδα: ο χωρισµός ενός κειµένου σε παραγράφους || αλλάζω ~ 2. 
ΤΥΠΟΓΡ. (α) το σύµβολο (§), που χρησιµοποιείται για να δηλώσει την αρχή 
τού παραπάνω τµήµατος πεζού κειµένου (β) η προκαθορισµένου µεγέθους 
εσοχή στην αρχή τού πρώτου στίχου των κειµένων που στοιχειοθετούνται 3. 
ΝΟΜ. η επιµέρους διάταξη νόµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή. 

παραγράφω ρ. µετβ. {παρ-έγραψα, -αγράφηκα κ. (καθηµ.) -αγράφτη-κα (λόγ. -
εγράφην, -ης, -η..., µτχ. παραγραφείς, -είσα, -έν), -αγεγραµ-µένος} 1. ΝΟΜ. 
ακυρώνω τη δυνατότητα δικαιώµατος (αγωγής, µήνυσης) ή τις νοµικές 
συνέπειες από τη διάπραξη αδικήµατος λόγω παρελεύσεως τής καθορισµένης 
από τον νόµο προθεσµίας: παραγε-γραµµένο αδίκηµα · 2. γράφω για πολλή 
ώρα, περισσότερη από όσο χρειάζεται. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «γράφω παραπλεύρως, παρεµβάλλω στο κείµενο», 
< πάρα- + γράφω. Η σηµ. «ζητώ αναβολή τής δίκης» είναι µτγν.]. 

παραγυιός (ο) (σχολ. ορθ. παραγιός) (λαϊκ.) 1. νεαρός µαθητευόµενος τεχνίτης, 
που βοηθεί τον µάστορα στη δουλειά ΣΥΝ. (λαϊκ.) τσιράκι, κάλφας 2. 
(σπανιότ.) ο θετός γυιος, το υιοθετηµένο παιδί ΣΥΝ. ψυχοπαίδι 3. (παλαιότ.) 
νεαρός στην ηλικία υπηρέτης: δούλευε ~ || τον έχω ~ για τα θελήµατα. 

παράγω ρ. µετβ. {παρατ. παρήγα, παρή-γαγα (να/θα παραγάγω), -χθην, -ης, -η... 
(µτχ. παραχθείς, -είσα, -έν), -γµένος} 1. δηµιουργώ (προϊόν), κυρ. σε µεγάλες 
ποσότητες: το εργοστάσιο µας παράγει υφάσµατα || ~ ενέγεια | πρώτες ύλες ΣΥΝ. 
φτειάχνω, βγάζω, κατασκευάζω 2. (για τη γη) δίνω ως καρπό: ο τόπος µας 
παράγει λάδι, βαµβάκι και λίγα κηπευτικά 3. (ειδικότ.) κάνω (κάτι) να υπάρξει: 
οι σιελογόνοι αδένες παράγουν σάλιο || οι παλµικές κινήσεις παράγουν ήχο || η 
ανεργία παράγει βία 4. δηµιουργώ, αποδίδω- ΦΡ. παράγω έργο είµαι 
αποδοτικός στην εργασία µου, είµαι δηµιουργικός: πολλοί εργάζονται στο 
∆ηµόσιο, χωρίς να παράγουν καθόλου έργο· (µεσο-παθ. παράγοµαι) 5. 
δηµιουργούµαι, προκύπτω: λόγω βιασύνης παράγονται πρόχειρα κείµενα || 
αυτά τα κοινωνικά φαινόµενα παράγονται από την πολιτική αστάθεια 6. 
ΓΛΩΣΣ. σχηµατίζοµαι (από άλλη λέξη): η λέξη «λόγος» παράγεται από το 
ρήµα «λέγω» 7. ΦΙΛΟΣ, οδηγούµαι σε συµπέρασµα ακολουθώντας κατά τον 
συλλογισµό παραγωγική πορεία, δηλαδή από το γενικό προς το µερικό 
(παραγωγικός συλλογισµός). — παραγωγιµότητα (η), παραγώγιµος, -η, -ο 
[1865]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οδηγώ παραπλεύρως, δίπλα ή κοντά σε τόπο», < 
παρ(α)- + άγω. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν. και οδήγησε στον σχηµατισµό 
τού λατ. ρήµατος pro-duco. Στην Κ.∆. απαντά επίσης η σηµ. «προσπερνώ 
περπατώντας, παρέρχοµαι» (πβ. Ματθ. 20, 30: δύο τυφλοί καθήµενοι παρά την 
οδό ν άκούσαντες, ότι 'Ιησούς παράγει-ΑΊωάνν. 2, 17: και ό κόσµος παράγεται 
και ή επιθυµία αυτού)]. 

παραγωγή (η) [αρχ.] 1. (γενικά) η δηµιουργία, ο σχηµατισµός (πράγµατος που 
πριν δεν υπήρχε): η - χλωροφύλλης µε τη φωτοσύνθεση || η ~ ηλεκτρικής 
ενέργειας || (για προϊόντα τής διανοίας) η ~ κειµένων | έργων τέχνης | 
λογοτεχνίας | επιστηµονικών διατριβών || η ~ νοµοθετικού έργου 2. το σύνολο 
των διαδικασιών που αποσκοπούν στη δηµιουργία προϊόντος, κυρ. σε µεγάλες 
ποσότητες: µαζική | εξατοµικευµένη - || πρωτογενής - (προκειµένου για πρώτες 
ύλες) || δευτερογενής ~ (η βιοτεχνία και η βιοµηχανία, δηλ. η αξιοποίηση των 
πρώτων υλών για την τελική δηµιουργία προϊόντος) || τριτογενής ~ (ο τοµέας 
τής παροχής υπηρεσιών, µε τις οποίες επιτυγχάνεται η διοχέτευση προϊόντων 
στην αγορά και διευκολύνονται οι συναλλαγές) || κόστος παραγωγής || γεωργική 
| βιοµηχανική ~||~ χαρτιού | πετρελαίου | χάλυβα | αυτοκινήτων || από την ~ στην 
κατανάλωση || οι τιµές των προϊόντων µένουν σταθερές στους τόπους παραγωγής 
3. (συνεκδ.) το σύνολο των προϊόντων σε συγκεκριµένο τοµέα: η φετινή - 
µαλλιού είναι η µεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων || η εθνική - (το σύνολο των 
αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από την εθνική οικονοµία στη διάρκεια 
ενός έτους) || (µτφ.) πνευµατική ~ (όλα τα πνευµατικά προϊόντα, π.χ. 
συγγράµµατα, µελέτες, λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά έργα) || η - δίσκων ποιοτικής 
µουσικής µειώνεται διαρκώς 4. (α) χρηµατοδότηση καλλιτεχνικού έργου, κυρ. 
κινηµατογραφικής ταινίας ή τηλεοπτικής εκποµπής: ταινία αµερικανικής - 
(ταινία που χρηµατοδοτήθηκε µε αµερικανικά κεφάλαια) (β) η συντονισµένη 
ενεργοποίηση µέσων και παραγόντων (οικονοµικών, καλλιτεχνικών, 
τεχνολογικών, διευθυντικών κ.λπ.) για την πραγµατοποίηση τηλεοπτικής ή 
ραδιοφωνικής εκποµπής, κινηµατογραφικής ταινίας (γ) (συ-νεκδ.) η ίδια η 
τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκποµπή, κινηµατογραφική ταινία κ.λπ.: ελληνική | 
ευρωπαϊκή | ανεξάρτητη ~ 5. ΓΛΩΣΣ. (α) η δηµιουργία µιας νέας λέξης από ήδη 
υπάρχουσα: η ~ ρηµατικών επιθέτων µε τη βοήθεια τού επιθήµατος -τος (π.χ. 
ζηλεύω > ζηλευ-τός, πλουµίζω > πλουµισ-τός κ.λπ.) (β) η διαδικασία και το 
αποτέλεσµα τής σύνταξης (προφορικής ή γραπτής) ενός κειµένου ΣΥΝ. 
δηµιουργία, εκπόνηση ANT. πρόσληψη 6. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) λογικός συλλο-
γισµός, κατά τον οποίο από µια γενική πρόταση συνάγεται άλλη λιγότερο 
γενική ή µερική στο περιεχόµενο της (από το όλον το µέρος, βλ. κ. 
παραγωγικός συλλογισµός, λ. παραγωγικός) ANT. επαγωγή · 7. ΣΤΡΑΤ. 
σχηµατισµός στρατιωτών, κατά τον οποίο τα διάφορα τµήµατα στέκονται ή 
πορεύονται σε φάλαγγα µε µικρό µέτωπο, δηλ. κατά δυάδες ή τριάδες, και µε 
µεγάλο βάθος ΣΥΝ. ουλαµός 8. ΝΑΥΤ. γραµµή παραγωγής πλεύση πλοίων, 
συνήθ. πολεµικών, το ένα πίσω από το άλλο. -παραγωγή β' συνθετικό που 
δηλώνει την καλλιέργεια ή εκτροφή και παραγωγή ενός πράγµατος: κρεατο-
παραγωγή, οινο-παραγωγή, βιβλιο-παραγωγή. παραγωγικός, -ή, -ό [1836] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε την παραγω- 

γή ή τον παραγωγό: ~ διαδικασίες | τοµέας | µέσα | δυνάµεις | δοµές | µονάδα | 
σχέσεις || είναι από τους πιο - συγγραφείς γράφει δύο µυθιστορήµατα τον χρόνο 
2. ΟΙΚΟΝ. (α) παραγωγική δυναµικότητα η µέγιστη ικανότητα κλάδου ή τοµέα 
να παραγάγει σε ορισµένο χρονικό διάστηµα ορισµένη ποσότητα προϊόντων 
(β) παραγωγικοί συντελεστές η γη, η εργασία και το κεφάλαιο είτε ως σύνολο 
είτε χωριστά, όπως υπολογίζονται στη διαδικασία τής παραγωγής (γ) 
παραγωγική αξία η αξία τού κόστους ενός προϊόντος, κατ' αντιδιαστολή προς 
την αξία τής κατανάλωσης του (δ) παραγωγικός συνεταιρισµός συνε-
ταιρισµός παραγωγών προϊόντος 3. αυτός που προάγει την παραγωγή: ~ 
επένδυση | έξοδα 4. αυτός που αποδίδει παραγωγή, που αποδίδει έργο: ~ 
εργασία | επιχείρηση || (για πρόσ.) ~ υπάλληλος || (για χωράφια, ζώα κ.λπ.) ~ 
αγρός | κατσίκα ΣΥΝ. αποδοτικός 5. ΦΙΛΟΣ, (α) παραγωγικός συλλογισµός 
συλλογισµός που προχωρεί από γενικές κρίσεις σε µερικές, π.χ. «Οι Λάκωνες 
είναι ολιγόλογοι, άρα και ο Βρασίδας, που είναι Λάκων, είναι ολιγόλογος» ΑΝΤ. 
επαγωγικός συλλογισµός (β) παραγωγική µέθοδος η αποδεικτική µέθοδος που 
βασίζεται σε συλλογισµούς τού παραπάνω τύπου ΑΝΤ. επαγωγική µέθοδος 6. 
ΓΛΩΣΣ. αυτός που χρησιµοποιείται για την παραγωγή νέων λέξεων: ~ κατά-
ληξη/ επίθηµα/ πρόθηµα || το ~ επίθηµα -άκι χρησιµοποιείται για την παραγωγή 
υποκοριστικών ουδετέρων. — παραγωγικ-ά | -ώς [1880] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γόνιµος. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. productif. Στη γλωσσ. σηµ. η λ. αποδίδει το 
αγγλ. derivational]. παραγωγικότητα (η) [1868] (χωρ. πληθ.} 1. η απόδοση τής 
παραγωγής, η ικανότητα ή η δυνατότητα για παραγωγή: υπάλληλος µε µεγάλη ~ 
2. ΟΙΚΟΝ. (α) η αποτελεσµατική χρήση των πόρων και των µέσων παραγωγής, 
ώστε να λαµβάνεται η µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα αγαθών και η ανώτερη 
δυνατή ποιότητα υπηρεσιών µε το χαµηλότερο κόστος: πρέπει να αυξηθεί η - 
των δηµοσίων υπηρεσιών ΣΥΝ. αποδοτικότητα, απόδοση (β) η σχέση ανάµεσα 
στον όγκο τής παραγωγής που πραγµατοποιήθηκε και στα µέσα που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτόν: ~ εργασίας | κεφαλαίου. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. productivité]. παραγωγός (ο/η) 1. αυτός που παράγει 
(καλλιεργεί ή κατασκευάζει) προϊόν κατ' αντιδιαστολή προς τον έµπορο: 
αγόρασε γάλα και τυρί κατευθείαν από τον ~ 2. αυτός που παράγει, που 
ασχολείται επαγγελµατικά µε την παραγωγή προϊόντος, κυρ. γεωργικού, κατ' 
αντιδιαστολή προς τον καταναλωτή: ~ σιταριού | λαδιού | οπωροκηπευτικών || 
προτιµάτε να αγοράζετε προϊόντα απευθείας από τους ~; (πβ. λ. µεσάζων) 3. ο 
επιχειρηµατίας ή φορέας που χρηµατοδοτεί τη δηµιουργία κινηµατογραφικού (ή 
τηλεοπτικού, θεατρικού) έργου: ο σκηνοθέτης έπεισε τον - τής ταινίας να 
αυξήσει το κεφάλαιο τής παραγωγής 4. το πρόσωπο ή ο φορέας που αναλαµβάνει 
την παραγωγή τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής εκποµπής: στον ραδιοφωνικό 
ενηµερωτικό µαραθώνιο κατά τού έιτζ µετέχουν όλοι οι γνωστοί - των µουσικών 
προγραµµάτων τού σταθµού 5. αυτός που δηµιουργεί ή προξενεί κάτι: οι 
υδρατµοί είναι ~ βροχής. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «απατηλός, παροδηγητικός», < αρχ. παράγω. Η 
σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. producteur]. παραγωγός, -ός, -ό [µτγν.] 
αυτός που παράγει (κάτι): ~ χώρα. παράγωγος, -η (λόγ. -ος), -ο (λόγ.) 1. (α) 
αυτός που παράγεται από άλλον: ~ προϊόν φ) ΓΛΩΣΣ. παράγωγοι χρόνοι βλ. 
ιστορικοί/ παράγωγοι χρόνοι, λ. ιστορικός 2. παράγωγο (το) {παραγώγ-ου | -ων} 
(α) ό,τι παράγεται δευτερευόντως από άλλο προϊόν: η βενζίνη είναι - τού πε-
τρελαίου (β) ΓΛΩΣΣ. (i) (λέξη) που σχηµατίστηκε όχι απευθείας από ρίζα, αλλά 
από το θέµα άλλης λέξης (ονόµατος, ρήµατος κ.λπ.) µε προσθήκη σε αυτό 
κατάληξης ή/και προσφύµατος, λ.χ.: το υποκοριστικό ουσιαστικό «παιδάκι» είναι 
παράγωγο τού «παιδί» || το ρήµα «φιλοσοφώ» είναι παράγωγο τού ουσιαστικού 
«φιλόσοφος» || το ρήµα «παραδειγµατίζω» είναι ~ τού ουσιαστικού 
«παράδειγµα» (γ) ΟΙΚΟΝ. παράγωγα (τα) (ή χρηµατο-οικονοµικά παράγωγα 
προϊόντα) (αγγλ. Derivatives) µία από τις πλέον σύγχρονες µεθόδους κάλυψης 
κινδύνων από εµπορικές, επενδυτικές ή κερδοσκοπικές πράξεις, είναι δηλαδή τα 
χρηµατο-οικονοµικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνων συναλλάγµατος και 
κινδύνων επιτοκίου· ονοµάζονται έτσι διότι δεν αποτελούν χωριστή κατηγορία 
προϊόντων, αλλά «παράγονται» ως αποτέλεσµα συγκεκριµένων συναλλαγών, 
των οποίων το υποκείµενο µέσο (δηλαδή το αντικείµενο που µπορεί να 
αγοραστεί ή πωληθεί) µπορεί να είναι µετοχή, οµολογία, εµπόρευµα, πολύτιµα 
µέταλλα, συνάλλαγµα, τραπεζικό δάνειο ή µόνο ο τόκος του, προθεσµιακό συµ-
βόλαιο ή ακόµη και ένας χρηµατιστηριακός δείκτης: η Αγορά Παραγώγων τού 
Χρηµατιστηρίου Αξιών 3. ΧΗΜ. παράγωγος (η) {παραγώγου | -ων, -ους) κάθε 
χηµική ένωση που προέρχεται από άλλη µε αντικατάσταση υδρογόνου ή οµάδας 
ατόµων από άλλα άτοµα ή ρίζες. [ΕΤΥΜ αρχ·, αρχική σηµ. «ευκίνητος», < 
παράγω. Η γλωσσ. σηµ. είναι µτγν.]. -παραγωγός β' συνθετικό που δηλώνει: 1. 
το πρόσωπο που παράγει επαγγελµατικά κάτι: σιτο-παραγωγός 2. (σε επίθ.) 
σηµαντική παραγωγή ενός προϊόντος: πετρελαιο-παραγωγός (χώρα), ελαιο-
παραγωγός (περιοχή). παράγων (ο) → παράγοντας 
παραγώνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1.ο χώρος κοντά στο τζάκι ΣΥΝ. γωνιά, 
παραστιά 2. (συνεκδ.) το τζάκι τού σπιτιού. [ΕΤΥΜ. < µτγν. επίθ. παραγώνιος 
< πάρα- + -γώνιος < γωνία]. παράγωνος, -η, -ο χώρος που δεν έχει σχήµα 
κανονικού ορθογωνίου, που δεν είναι όλες οι γωνίες του ορθές: - οικόπεδο | 
δωµάτιο. [ΕΤΥΜ < πάρα- + γωνία (πβ. κ. µεσν. παραγώνια)]. παραδάκι (το) 
{χωρ. γεν.} (οικ.) 1. χρήµα, λεφτά: αν δεν δουλέψεις, πώς θα βγει το ~; 2. 
(ειδικότ.) πολύ χρήµα: το φυσάει το - (είναι πλου- 
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σιος). 
[ΕΤΎΜ. Υποκ. τού ουσ. παράς (βλ.λ.), πληθ. παράδες]. 

παραδαρµενος, -η, -ο → παραδέρνω 
παραδαρµός (ο) → παραδέρνω 
παραδεδεγµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι ευρείας αποδοχής για την αξία, 

την ορθότητα, τη σπουδαιότητα του: ~ απόψεις | αρχές | διδασκαλίες || (κ. ως 
ουσ.) αµφισβητεί τα παραδεδεγµένα. [ΕΤΎΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
παραδέχοµαι]. 

παραδεδοµένος, -η, -ο → παραδίδω 
παράδειγµα (το) {παραδείγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συγκεκριµένη περίπτωση 

που µπορεί να χρησιµοποιείται για να καταστήσει σαφέ-στερο κάτι πιο γενικό, 
πιο αφηρηµένο ή για να υποστηρίξει έναν ισχυρισµό: ο ναός αυτός αποτελεί 
τυπικό ~ γοτθικής αρχιτεκτονικής || ένα ~ για τη λέξη «άγριος» είναι «ο λύκος 
είναι άγριο ζώο» || πάρε (ως) - τα τελευταία γεγονότα και θα δεις ότι έχω δίκιο 
|| δώσε µου ένα ~, για να καταλάβω τι εννοείς! || καλό | εύστοχο | διδακτικό | 
διαφωτιστικό ~· ΦΡ. για παράδειγµα | παραδείγµατος χάριν (συντοµ. π.χ.) | 
(λόγ.) επί παραδείγµατι (λατ. exempli gratia) για την αναφορά περίπτωσης µε 
την οποία αποδεικνύεται ή γίνεται σαφέστερο κάτι που λέγεται: πολλά ζώα µε 
φτερά δεν µπορούν να πετάξουν, ~ οι κότες, οι πάπιες, οι πιγκουίνοι κ.ά. 2. 
οτιδήποτε λειτουργεί ως θετικό ή αρνητικό πρότυπο, οτιδήποτε δείχνει πώς 
πρέπει ή δεν πρέπει να ενεργεί κανείς: ακολουθώ το ~ κάποιου || το φωτεινό - 
τού αστυνόµου που έπεσε κατά την εκτέλεση τού καθήκοντος || το ~ των προη-
γουµένων πρέπει να σε συνετίσει || για το κατάντηµα κάθε σπάταλου να έχεις για 
~ τον εξάδελφο σου- ΦΡ. (α) δίνω το καλό παράδειγµα γίνοµαι πρότυπο προς 
µίµηση: οι µεγάλοι πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγµα στα παιδιά (β) 
παράδειγµα προς αποφυγήν | προς µί-µησιν οτιδήποτε πρέπει να έχει κανείς 
υπ' όψιν του, για να το αποφεύγει ή για να το µιµηθεί (γ) ζωντανό παράδειγµα 
για πρόσωπο που αποδεικνύει εµπράκτως ότι κάτι ισχύει ή µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί: αυτός ο άνθρωπος αποτελεί ~ αυτοθυσίας · 3. ΓΛΩΣΣ. το σύ-
νολο γλωσσικών στοιχείων που επιτελούν συναφή λειτουργία, συνδέονται 
µνηµονικά µε βάση ένα κοινό τους χαρακτηριστικό και µπορούν να 
εµφανίζονται το ένα αντί τού άλλου σε συγκεκριµένη θέση τής πρότασης: το 
µορφολογικό ~ τού ενεστώτα τού ρήµατος «γράφω» αποτελούν οι τύποι: γράφω, 
γράφεις, γράφει, γράφουµε, γράφετε, γράφουν (βλ. παραδειγµατικός άξονας, 
παραδειγµατικές σχέσεις, λ. παραδειγµατικός). — (υποκ.) παραδειγµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παραδείκνυµι «παραβάλλω, παρουσιάζω µέσω συγκρίσεως» < 
πάρα- + δείκνυµι «δείχνω», βλ. κ. δείγµα]. 

παραδειγµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {παραδειγµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θη-κα), -
µένος} 1. δίνω παράδειγµα σε (κάποιον) (για το πώς πρέπει να ενεργεί στο 
εξής): ελπίζω η αποτυχηµένη σου προσπάθεια να σε πα-ραδειγµατίσει 2. 
σωφρονίζω µε το παράδειγµα (κυρ. µε τιµωρία): ο δάσκαλος τον τιµώρησε, για 
να παραδειγµατίσει τους άλλους 3. (µε-σοπαθ. παραδειγµατίζοµαι) διδάσκοµαι 
(από το καλό ή κακό παράδειγµα, το πάθηµα, την τιµωρία άλλου): µακάρι να 
παραδειγµατι-στείτε από αυτόν και να συνεχίσετε το έργο του! 

παραδειγµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελεί παράδειγµα προς σωφρονισµό: ~ 
τιµωρία 2. αυτός που αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση: ~ πειθαρχία | τάξη | 
εργασία ΣΥΝ. υποδειγµατικός, πρότυπος • 3. (α) παραδειγµατικός άξονας (i) 
ΜΑΘ. Ο ένας από τους δύο κάθετα τεµνόµενους άξονες, που συνιστούν το 
καρτεσιανό σύστηµα αναφοράς, κατ' αντιδιαστολή προς τον συνταγµατικό 
(οριζόντιο) άξονα (ii) ΓΛΩΣΣ. κατηγοριοποίηση των γλωσσικών στοιχείων από 
τον γλωσσολόγο Φ. ντε Σωσσύρ, έτσι όπως συνδέονται τα στοιχεία αυτά στο 
µυαλό µας, στην εσωτερικευµένη γνώση που έχουµε τής µητρικής µας 
γλώσσας, κατά οµάδες («παραδείγµατα», π.χ. το παράδειγµα τού ουσιαστικού, 
τού ρήµατος, τα διάφορα παραδείγµατα κλίσεως ουσιαστικών, ρηµάτων 
κ.ο.κ., το παράδειγµα των συνωνύµων, των οµορ-ρίζων), ώστε η χρήση τού 
ενός να ανακαλεί στη µνήµη άλλα που ανήκουν στο ίδιο παράδειγµα (βλ.λ.) 
(β) ΓΛΩΣΣ. παραδειγµατικές σχέσεις οι συνειρµικές ή µνηµονικές σχέσεις 
µεταξύ των γλωσσικών στοιχείων, οι οποίες βασίζονται στην 
υποκαταστασιµότητα, δηλ. στη δυνατότητα καθενός όρου να αντικαταστήσει 
άλλον, που δεν εµφανίζεται µέσα στην πρόταση και που ανήκει στο ίδιο 
γλωσσικό παράδειγµα, π.χ. στην πρόταση ο µαθητής έλυσε το πρόβληµα, το 
άρθρο ο ως προσδιορισµός µπορεί να αντικατασταθεί από τα επίσης προσ-
διοριστικά ένας, κάποιος κ.ά., το µαθητής από τα σπουδαστής, φοιτητής κ.ά., 
που ανήκουν στο ίδιο παράδειγµα συνωνύµων. — παρα-δειγµατικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παράδειγµα. Οι γλωσσ. σηµ. ανάγονται στο γαλλ. αντιδάν. 
paradigmatique (λ.χ. axe paradigmatique «παραδειγµατικός άξονας»)]. 

παραδειγµατισµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η προβολή παραδείγµατος (κυρ. 
ποινής που επιβάλλεται σε κάποιον) για σωφρονισµό και συνεκδ. ο 

σωφρονισµός που επιτυγχάνεται µε τον τρόπο αυτόν: ο δάσκαλος τον τιµώρησε 
για | προς ~. παραδεισένιος, -ια, -ιο αυτός που φαίνεται σαν να ανήκει στον πα-

ράδεισο λόγω τής εξαιρετικής του ωραιότητας: ~ οµορφιά | τοπίο ΣΥΝ. 
παραδείσιος. παραδεισιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. παραδεισένιος: ~ συνθήκες 2. αυ-

τός που σχετίζεται µε τον παράδεισο. παραδείσιος, -α, -ο [1854] 1. αυτός που 
ταιριάζει στον παράδεισο, που διαθέτει εξαιρετική ωραιότητα: ~ τοπίο ΣΥΝ. 

παραδεισένιος, παραδεισιακός, θεσπέσιος, ονειρικός, παραµυθένιος 2. (σπάν.) 
αυτός που σχετίζεται µε τον παράδεισο (βλ.λ.): ~ αθωότητα 3. παραδείσιο 

πτηνό στρουθιόµορφο πτηνό που ζει κυρ. στη Νέα Γουινέα, στις Μο-λούκες 
Νήσους και στη Β. Αυστραλία και ξεχωρίζει για το πολύχρω- 

µο φτέρωµα και τους θεαµατικούς χρωµατισµούς τού αρσενικού. 
παράδεισος (ο) {παραδείσ-ου | -ων, -ους} 1. Π.∆. ο κήπος στον οποίο ο Θεός 

εγκατέστησε τους Πρωτοπλάστους Αδάµ και Εύα και από τον οποίο 
εκδιώχθηκαν ύστερα από την πτώση, το προπατορικό αµάρτηµα ΣΥΝ. κήπος 
τής Εδέµ 2. ΘΕΟΛ. (α) ο περίλαµπρος νοητός ουράνιος χώρος στον οποίο, 
κατά τη χριστιανική παράδοση, εγκαθίστανται οι ψυχές των δικαίων µετά 
θάνατον ΑΝΤ. κόλαση (β) η κατάσταση τής ουράνιας ευτυχίας και 
µακαριότητας των δικαίων, οι οποίοι µετά τη µέλλουσα κρίση θα 
κληρονοµήσουν τη βασιλεία τού Θεού 3. (γενι-κότ.) τόπος µεταθανάτιας 
ευδαιµονίας, κατά το δόγµα διαφόρων µονοθεϊστικών θρησκειών (λ.χ. τού 
χριστιανισµού, τού ισλαµισµού, τού ιουδαϊσµού) και κατά τις πεποιθήσεις 
όσων λαών πίστευαν στην αθανασία τής ψυχής (λ.χ. των αρχαίων Περσών, 
Σκανδιναβών κ.ά.)· ΦΡ. (παροιµ.) το ξύλο βγήκε απ' τον παράδεισο ο 
ξυλοδαρµός αποτελεί άριστο µέσο σωφρονισµού 4. τόπος πανέµορφος και 
ειδυλλιακός: τα εξωτικά νησιά είναι επίγειοι ~ ΑΝΤ. κόλαση 5. (µτφ.) (α) 
κατάσταση που προσφέρει τη µέγιστη ικανοποίηση (σε κάποιον): ο χώρος των 
υπολογιστών είναι ο - του! (β) τόπος που θεωρείται ιδανικός για κάτι/κάποιον: 
η χώρα αυτή είναι φορολογικός ~ || το Παρίσι είναι ο ~ των καλλιτεχνών και 
των ποιητών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος, πάρκο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < µέσ. περσ. *pardëz 
(> σύγχρ. περσ. pälez «κήπος»), πβ. κ. αβεστ. pairi-daëza «περίκλειστος 
(κήπος)». Η αντίστοιχη εβρ. λ. είναι pardés «κήπος», η οποία θεωρείται επίσης 
περσ. δάνειο. Βλ. λ. Εδέµ]. 

παραδεκτός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (καθηµ.) παραδεχτός αυτός που έγινε ή µπορεί να 
γίνει αποδεκτός, που αναγνωρίζεται ως σωστός ή θεµιτός: ~ επιχείρηµα | 
στάση ΣΥΝ. αποδεκτός ΑΝΤ. απαράδεκτος, απορριπτέος. 

παραδέρνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {παράδ-ειρα (παραέδειρα στη σηµ. 4), -αρµένος} 
♦ (αµετβ.) 1. (κυρ. για πλοία) χτυπιέµαι και κλυδωνίζοµαι από τα κύµατα: η 
βαρκούλα παράδερνε ώρες µες στη φουρτούνα 2. (µτφ.-για πρόσ.) παλεύω µε 
αντίξοες καταστάσεις, υποφέρω δεινά και ταλαιπωρίες, χωρίς να ησυχάζω: 
χρόνια παράδερνε στην Αφρική, αλλά δεν κατόρθωσε να πλουτίσει ΣΥΝ. 
βωλοδέρνω 3. (η µτχ. παραδαρµένος, -η, -ό) αυτός που έχει υποστεί πολλές 
δοκιµασίες, που έχει περάσει βάσανα και ταλαιπωρίες ΣΥΝ. τυραννισµένος, 
πολύπαθης ΑΝΤ. ευτυχής ♦ (µετβ.) 4. δέρνω κάποιον πολύ. — παραδαρµός (ο) 
[µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. παραδέρω «γδέρνω» < πάρα- + δέρω (βλ. κ. δέρνω). Η 
σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

παραδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {παραδέ-χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -δεγµένος} 
1. δέχοµαι (κάτι) ως ορθό και δίκαιο, συµφωνώ (µε κάτι): ~ ότι αυτή είναι η 
καλύτερη λύση || ~ κάτι εµµέσως || δεν παραδέχεται ότι υπάρχει ζωή σε άλλους 
πλανήτες || πολεµάει αλύπητα όσους δεν παραδέχονται τις απόψεις του ΣΥΝ. 
δέχοµαι, αποδέχοµαι, εγκρίνω, επιδοκιµάζω ΑΝΤ. αρνούµαι, απορρίπτω, 
αµφισβητώ 2. επιβεβαιώνω (κάτι) ως αληθινό, προβαίνοντας σε οµολογία: ~ 
τα λάθη µου | τα ελαττώµατα µου | ότι έχω άδικο | την ήττα µου || - ότι φοβάµαι 
τα αεροπλάνα | τα φίδια ΣΥΝ. αναγνωρίζω, οµολογώ ΑΝΤ. αρνούµαι 3. (για 
πρόσ.) κρίνω (κάποιον) άξιο: στη µαγειρική τον ~· είναι αξεπέραστος ΣΥΝ. 
αναγνωρίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, µετοχή. 

παραδίδω κ. (καθηµ.) παραδίνω ρ. µετβ. {παρέδωσα (παραέδωσα στη σηµ. 14), 
παραδόθηκα, παραδοµένος (λόγ. παραδεδοµένος)} 1. (~ κάτι σε κάποιον) (α) 
δίνω (κάτι) στα χέρια (κάποιου): του ~ δέµα | γράµµα | εµπορεύµατα | ένα 
µήνυµα || αν βρεις πολύτιµα αντικείµενα, πρέπει να τα παραδώσεις στην 
αστυνοµία || οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να παραδώσουν τις κόλλες τους ώς τις 
12.00 ΣΥΝ. δίνω ΑΝΤ. παραλαµβάνω· ΦΡ. (α) (µτφ.) παραδίδω τα όπλα 
(παραδίδωµι δπλα, Ξενοφ. Κΰρου Άνάβασις 5, 1, 28) οµολογώ ότι νικήθηκα, 
υποκύπτω ΣΥΝ. καταθέτω τα όπλα, συνθηκολογώ (β) παραδίδω το πνεύµα | 
την ψυχή | την ύστατη πνοή (παρέδωκεν το πνεύµα, Κ.∆. Ιωάνν. 19, 30) 
πεθαίνω ΣΥΝ. ξεψυχώ, εκπνέω (β) δίνω για χρήση: το υπουργείο θα 
παραδώσει το έργο στην κυκλοφορία σε έναν µήνα || οι νέες εγκαταστάσεις θα 
παραδοθούν για λειτουργία από την κατασκευάστρια εταιρεία σύντοµα- 
(ειδικότ.) 2. εκχωρώ ή µεταβιβάζω την κυριότητα ή τη χρήση πράγµατος: δεν 
θα παραδώσουµε ούτε σπιθαµή ελληνικού εδάφους! || οι πολιορκηµένοι είναι 
αποφασισµένοι να µην παραδώσουν το φρούριο 3. µεταβιβάζω (αρχή, αξίωµα, 
υπηρεσία κ.λπ.) σε αντικαταστάτη: - τη διεύθυνση | τη διοίκηση | το ταµείο | 
την προεδρία || ~ τα ηνία τής εξουσίας σε κάποιον ΣΥΝ. παραχωρώ ΑΝΤ. πα-
ραλαµβάνω, αναλαµβάνω 4. εµπιστεύοµαι (πρόσωπο ή πράγµα) στη φροντίδα 
(κάποιου): σου ~ το παιδί, να το φροντίσεις όσο θα λείπω || θα φυλάξουµε για 
πάντα τις πολύτιµες υποθήκες που µας παραδώσατε ΣΥΝ. αφήνω, αναθέτω 5. 
αφήνω (κάποιον/κάτι) στην εξουσία ή στο έλεος (κάποιου): παραδόθηκε στις 
φλόγες (στην καταστρεπτική δύναµη τής φωτιάς) || τον παρέδωσε στην κοινή 
χλεύη 6. (για πρόσ.) θέτω (κάποιον) στην εξουσία άλλου: η Ιταλία παρέδωσε 
τον καταχραστή στις ελληνικές αρχές (εξέδωσε) || ο Ιούδας παρέδωσε τον Χρι-
στό στους σταυρωτές του (κατέδωσε, πρόδωσε) || οι Αυστριακοί παρέδωσαν τον 
Ρήγα στους Τούρκους 7. µεταδίδω γνώσεις (υπό µορφή µαθήµατος)· ΦΡ. 
παραδίδω µαθήµατα (i) κάνω µαθήµατα ως ειδικευµένος στη διδασκαλία 
συγκεκριµένου µαθήµατος: ζει παραδίδοντας µαθήµατα ξένων γλωσσών (ii) 
ενεργώ διδακτικά (προς τρίτους), υποδεικνύω πώς πρέπει να ενεργεί κανείς ή 
λειτουργώ ως υπόδειγµα: στη χθεσινή οµιλία του στη Βουλή ο υπουργός 
παρέδωσε µαθήµατα πολιτικής ρητορικής- (µεσοπαθ. παραδίδοµαι | 
παραδίνοµαι) 8. παύω κάθε αντίσταση και θέτω τον εαυτό µου στη διάθεση 
τού αντιπάλου: ο καταζητούµενος παραδόθηκε στην αστυνοµία || ~ άνευ όρων 
ΣΥΝ. καταθέτω τα όπλα 9. (µτφ.) αφιερώνω όλη µου την ενέργεια, τις σκέψεις 
ή και τα αισθήµατα µου, προσηλώνοµαι: - σε διαλογισµούς/ σε ονειροπολήσεις 
|| «και παρεδίδετο εις σκέψεις φιλοσοφικός και εις 
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ποιητικάς εικόνας» (Α. Παπαδιαµάντης) ΣΥΝ. αφοσιώνοµαι, αφιερώνοµαι, 
επιδίδοµαι 10. (µτφ.-κακόσ.) υποδουλώνοµαι απόλυτα (σε πάθος, συνήθεια 
κλπ.): έχει παραδοθεί στην ακολασία | στις ηδονές || µην παραδίνεσαι τόσο 
εύκολα στην απελπισία ΣΥΝ. αφήνοµαι, ενδίδω ΑΝΤ. αντιστέκοµαι 11. 
αφήνοµαι (σε καταστροφή): η πόλη παραδόθηκε στη λεηλασία 12. (τριτοπρόσ. 
παραδίδεται) λέγεται, αναφέρεται από την παράδοση: συγκέντρωσε και 
δηµοσίευσε ό,τι ~ σχετικά µε την Άλωση τής Πόλης ΣΥΝ. θρυλείται, 
µαρτυρείται 13. (λόγ.) παραδεδοµένα (τα) όσα προέρχονται από την 
παράδοση (τα ήθη, τα έθιµα κ.λπ.) · 14. (µόνο στον τ. παραδίνω) δίνω σε πολύ 
µεγάλη ποσότητα, περισσότερο από όσο πρέπει: µην του παραδίνεις θάρρος, 
γιατί θα αρχίσει να αυθαιρετεί || το λάθος µου είναι ότι σου παραέ-δωσα 
σηµασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, πεθαίνω. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. παραδίδωµι < 
πάρα- + δίδωµι «δίνω»]. 

παραδίπλα επίρρ. 1. πιο δίπλα, παραπλεύρως: στεκόταν εδώ ~ 2. (ως επίθ.) 
αµέσως διπλανός: η - πόρτα. 

παραδιπλανός, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται παραπλεύρως, µετά τον διπλανό. 
παραδοµένος, -η, -ο → παραδίδω 
παραδοξογράφος (ο/η) [µεσν.] (λόγ.) 1. ΦΙΛΟΛ. καθένας από τους συγγραφείς 

τής ελληνιστικής και µεταγενέστερης εποχής, που τα έργα τους περιγράφουν 
φαινόµενα, επιτεύγµατα ή γεγονότα, τα οποία θεωρούνται παράδοξα, δηλ. 
ξεφεύγουν από την καθιερωµένη λογική τάξη και την κοινή εµπειρία και 
προκαλούν την έκπληξη και τον θαυµασµό των αναγνωστών 2. (γενικότ.) 
συγγραφέας παράδοξων ιστοριών. 

παραδοξολογία (η) [αρχ.] {παραδοξολογιών} 1.η περιγραφή ή διήγηση 
θαυµαστών και απίθανων πραγµάτων 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε ακούγεται 
παράξενα, σαν να µην ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, ό,τι δεν είναι 
αληθοφανές ΣΥΝ. τερατολογία. Επίσης παραδο-ξολόγηµα (το) [µτγν.]. 

παραδοξολόγος (ο/η) [µτγν.] (λόγ.) πρόσωπο που διηγείται πράγµατα 
παράδοξα, ακατανόητα, που δεν συµβιβάζονται µε τη λογική ΣΥΝ. 
τερατολόγος, παράλογος. —παραδοξολόγο) ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

παράδοξος, -η, -ο 1. (γενικά) αυτός που βρίσκεται τελείως έξω από τα 
συνηθισµένα, που παραβιάζει τη φυσική τάξη των πραγµάτων και γι' αυτό δεν 
γίνεται εύκολα πιστευτός: διηγείται ~ ιστορίες || έλυσε το πρόβληµα µε πολύ - 
τρόπο || χθες µου συνέβη ένα πολύ ~ περιστατικό ΣΥΝ. αλλόκοτος ANT. 
συνήθης, κανονικός, φυσιολογικός 2. παρά-δοξο(ν) (το) (παραδόξ-ου | -ων} 
(α) οτιδήποτε φαίνεται άτοπο (ως αντίθετο προς τις παραδεκτές αντιλήψεις, τα 
συνηθισµένα ή τα λογικώς αναµενόµενα): το ~ τής υπόθεσης βρίσκεται στην 
αντίδραση των ενδιαφεροµένων κανείς δεν µπορεί να την εξηγήσει (β) ΦΥΣ. κά-
θε φυσικό φαινόµενο που φαίνεται να περιέχει αντιφάσεις και να αντιβαίνει 
στους κανόνες τής κοινής λογικής: υδροστατικό ~ 3. ΙΑΤΡ. (παθολογικό 
φαινόµενο) που φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση µε τα άλλα συµπτώµατα 
τής ασθένειας: ~ σφυγµός (αραιός σφυγµός που παρατηρείται σε περίπτωση 
υψηλού πυρετού). — παραδοξότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αΡλ- < πάρα- + -δοξος 
< δόξα «γνώµη, άποψη» (βλ.λ.)]. 

παραδόξως επίρρ. [αρχ.] κατά παράξενο, ανεξήγητο τρόπο (ως σχόλιο σε 
γεγονός που αναφέρεται): ~, δεν ασχολήθηκε καθόλου µε αυτό το ζήτηµα (είναι 
παράξενο που δεν ασχολήθηκε). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. 

παραδόπιστος, -η, -ο (λαϊκ.) υπερβολικά φιλοχρήµατος, πρόσωπο που θεωρεί το 
χρήµα ως υπέρτατη αξία ΣΥΝ. φιλάργυρος, τσιγγούνης ΑΝΤ. αφιλοκερδής, 
γενναιόδωρος. — παραδοπιστία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ. < παράς 
(πληθ. παράδες) + πιστός]. 

παράδοση (η) j-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων} 1. το δόσιµο, το να παραδίδει 
κανείς κάτι σε κάποιον: η εταιρεία µας εγγυάται την άµεση ~ τού προϊόντος στο 
σπίτι τού πελάτη || ~ δεµάτων | εµπορευµάτων | αποσκευών || πληρωτέος κατά 
την ~ || δελτίο παραδόσεως ΣΥΝ. επίδοση ΑΝΤ. παραλαβή, λήψη· (ειδικότ.) 2. 
η µεταβίβαση εξουσίας, υπηρεσίας, αξιώµατος κ.λπ. στον διάδοχο ή τον 
αντικαταστάτη: η ~ του θρόνου στον διάδοχο 3. (α) το να τίθεται 
(κάποιος/κάτι) υπό την εξουσία, την κυριαρχία άλλου: η ~ τού εγκληµατία στις 
αρχές (β) η παραδοχή ήττας και η υποταγή στις αξιώσεις τού εχθρού ή τού 
αντιπάλου: η ~ των πολιορκουµένων || ο στρατηγός αξίωσε την άνευ όρων ~ 
τής πόλης · 4. η διδασκαλία µαθήµατος, η διαδικασία µεταδόσεως γνώσεων: 
µετά την εξέταση στο µάθηµα τής ηµέρας αρχίζει η ~ τού επόµενου κεφαλαίου || 
οι ~ τού καθηγητή θα αρχίσουν την επόµενη εβδοµάδα || ~ µαθηµάτων Αγγλικής 
ΣΥΝ. διδαχή, µάθηµα · 5. το σύνολο αλλά και το καθένα χωριστά από τα 
στοιχεία τού παρελθόντος ενός πολιτισµού, που διασώζονται προφορικά και 
µεταδίδονται από στόµα σε στόµα και από γενιά σε γενιά: το έθιµο αυτό 
προέρχεται εκ παραδόσεως || η επέτειος εορτάστηκε σύµφωνα µε την ~ || 
υπέρµαχος | λάτρης τής ~ || κρατώ την ~· ΦΡ. (α) λαϊκή παράδοση η παράδοση 
που περιλαµβάνει το σύνολο των έργων ή των δραστηριοτήτων που 
εκφράζουν τον λαό και χαρακτηρίζεται από ανωνυµία, τυποποίηση, 
συλλογικότητα κ.ά. ANT. λόγια παράδοση (β) λόγια παράδοση η παράδοση 
που περιλαµβάνει τα έργα των λογίων και που χαρακτηρίζεται από προσωπικό 
ύφος, πρωτοτυπία, επεξεργασία κ.ά. ΑΝΤ. λαϊκή παράδοση 6. παραδόσεις (οι) 
(α) τα ήθη και τα έθιµα, οι καθιερωµένες αρχές και συνήθειες, ηθικές 
αντιλήψεις κ.λπ., που µεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά: πρέπει να τηρούµε 
τις ~ || λαϊκές | πανάρχαιες ~ ΣΥΝ. τα παραδεδοµένα, τα πατροπαράδοτα (β) 
µυθικές διηγήσεις που πλάθονται από τον λαό: σύµφωνα µε τις ~, τη σπηλιά 
φρουρούσε ένας δράκος ΣΥΝ. µύθοι, θρύλοι 7. η συνήθεια, το να γίνεται κάτι 
σε σταθερή βάση µε προσήλωση στην τήρηση των τύπων: είναι 

~ στην οικογένεια µας να δίνουµε δύο ονόµατα στο πρώτο παιδί- ΦΡ. 
κατά παράδοση σύµφωνα µε ορισµένη συνήθεια: τον χορό ανοίγει ~ το 
τιµώµενο πρόσωπο 8. ΘΕΟΛ. Ιερά Παράδοση η µία από τις πηγές 
τής ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας, µαζί µε την Αγία Γραφή, η 
οποία περιλαµβάνει τις διδασκαλίες των Πατέρων τής Εκκλησίας 
και όσα έχουν διατυπωθεί στις εκκλησιαστικές συνόδους 9. ΦΙΛΟΛ. 
(α) άµεση παράδοση το σύνολο των χειρογράφων ενός έργου που 
έχουν διασωθεί (β) έµµεση παράδοση τα παραθέµατα ενός κειµένου 

που παραδίδονται από άλλους συγγραφείς και, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι 
µεταφράσεις σε άλλες γλώσσες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, έθνος. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
παράδοσις < παραδίδωµι (βλ. λ. παραδίδω)]. παραδοσιακά επίρρ. 1. σύµφωνα 
µε την παράδοση: σκέφτοµαι | ντύνοµαι | µαγειρεύω | ζω ~ · 2. (καταχρ.) 
σύµφωνα µε τον παγιωµένο, συνηθισµένο τρόπο: ~ τις Κυριακές όλη η 
οικογένεια πηγαίναµε για φαγητό σε µια ψαροταβέρνα ΣΥΝ. κατά παράδοση. 
παραδοσιακός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται όπως απαιτεί η παράδοση, που 
συµφωνεί µε τα πρότυπα που καθιερώθηκαν από την παράδοση: οι τουρίστες 
προτιµούν τις ταβέρνες µε ~ ατµόσφαιρα || ~ τρόπος ζωής | τέχνη | ποίηση | 
µουσική | ενδυµασία | αρχιτεκτονική | οικισµός | χορός | µέθοδος | επάγγελµα | 
οργανοπαίκτης | ελληνική κουζίνα | φαγητό ΑΝΤ. νεωτεριστικός, µοντέρνος· ΦΡ. 
(α) παραδοσιακοί ρόλοι οι ρόλοι που αντιστοιχούν στην παραδοσιακή κοινωνία 
(β) παραδοσιακή κοινωνία η κοινωνία πριν από τη βιοµηχανική εποχή, η οποία 
χαρακτηριζόταν κυρίως από τον αγροτικό προσανατολισµό της, την 
περιορισµένη χρήση τεχνολογίας, τη σταθερότητα των εθίµων, την 
αυστηρότητα των ηθών κ.ά. 2. ΓΛΩΣΣ. παραδοσιακή | σχολική γραµµατική η 
γραµµατική που αποσκοπεί στην εκµάθηση τής µητρικής γλώσσας για 
χρηστικούς σκοπούς, κυρίως µέσα στο σχολείο, µέσω εµπειρικής προσέγγισης 
τής δοµής της και όχι σύµφωνα µε συγκεκριµένο θεωρητικό υπόβαθρο 
(µολονότι δεν στερείται παντελώς θεωρητικής βάσεως)· διαρθρώνεται σε 
φθογγολογικό, τυπολογικό και ετυµολογικό µέρος, στηρίζεται στην 
κατηγοριοποίηση στα γνωστά «µέρη τού λόγου», επιµένει στους πίνακες 
παραδειγµάτων των γραµµατικών τύπων (ονόµατος, ρήµατος κ.λπ.) και έχει, 
κατά κανόνα, ρυθµιστικό χαρακτήρα 3. αυτός που έχει διαµορφωθεί από παλιά 
και έχει συγκεκριµένα αναγνωρίσιµα χαρακτηριστικά: οι ~ ψηφοφόροι τού 
κόµµατος προτιµούν άλλον τύπο αρχηγού || η ~ δοµή τού υπουργείου αίφνης 
ανατρέπεται. — παραδοσιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
traditionnel]. 
παραδοσιοκρατία (η) (χωρ. πληθ.) η αντίληψη σύµφωνα µε την οποία πρέπει να 

διατηρείται οτιδήποτε έχει σχέση µε την παράδοση ή προέρχεται από αυτήν. 
Επίσης παραδοσιαρχία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. traditionalisme]. 

παραδοτέος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που πρέπει να παραδοθεί στον δικαιούχο: ΤΟ 
εµπόρευµα είναι ~ στις δύο τού µηνός ΑΝΤ. παραληπτέος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παραδίδωµι (βλ. λ. παραδίδω)]. 

παραδότης (ο) (παραδοτών) αυτός που παραδίδει (κάτι): ο ~ τού εµπορεύµατος 
ΑΝΤ. παραλήπτης. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. παραδίδωµι (βλ. λ. παραδίδω)]. 

παραδουλεύτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) η γυναίκα που βοη-θεί στις 
δουλειές τού σπιτιού επ' αµοιβή: παίρνω ~ τρεις φορές τον µήνα ΣΥΝ. οικιακή 
βοηθός. 

παραδουνάβιος, -α, -ο [1853] αυτός που βρίσκεται κοντά στον ποταµό 
∆ούναβη: ~ ηγεµονίες (η Μολδαβία και η Βλαχία κατά την περίοδο τής 
Τουρκοκρατίας) ΣΥΝ. παρίστριος. 

παραδοχή (η) 1. η αναγνώριση τής ορθότητας (γνώµης ή πράγµατος): οι 
επισηµάνσεις του έτυχαν γενικής ~|| ~ τής ενοχής | τής αποτυχίας | των 
ελαττωµάτων µου || ~ τής ανωτερότητας κάποιου ΣΥΝ. αποδοχή, οµολογία, 
αναγνώριση ΑΝΤ. άρνηση, απόρριψη 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε γίνεται δεκτό ως 
αληθινό ή έγκυρο για τις ανάγκες συλλογισµού, επιχειρήµατος κ.λπ.: οι 
ισχυρισµοί του βασίζονται σε λανθασµένες ~. [ΕΤΥΜ; αρχ. < παραδέχοµαι]. 

παραδροµή (η) (λόγ.) η έλλειψη προσοχής, η απροσεξία: λάθος εκ παραδροµής 
ΣΥΝ. απροσεξία, αβλεψία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πάρα- + -
δροµή < απρφ. δραµεϊν (που χρησιµοποιήθηκε ως απρφ. αορ. β' τού ρ. τρέχω), 
βλ. λ. δρόµος]. 

παραδώ [µεσν.] κ. (λαϊκ.) παραδώθε επίρρ. (καθηµ.) (για κίνηση) πιο εδώ, πιο 
κοντά: έλα λιγάκι ~! ΑΝΤ. παρακεί. 

παραδώσω (να/θα) ρ. → παραδίδω 
παραείµαι ρ. συνδετ. (παραήµουν) (καθηµ.) είµαι περισσότερο από όσο πρέπει, 

έχω (ιδιότητα) σε υπερβολικό βαθµό: παραείναι παχύς, πρέπει να κάνει δίαιτα 
|| παραείσαι σπάταλος- κάνε λίγη οικονοµία! 

παραεκκλησιαστικός, -ή, -ό → παρεκκλησιαστικός 
παραεµπόριο κ. παρεµπόριο (το) {παραεµπορίου | χωρ. πληθ.} η άσκηση 

εµπορίου µε παράνοµο τρόπο. 
παραεξουσία (η) {παραεξουσιών} (κακόσ.) οµάδα προσώπων που 

οργανώνονται συνήθ. µε την ανοχή ή την κάλυψη τής επίσηµης εξουσίας και 
δρουν παρασκηνιακά, κατά τρόπον ώστε να επηρεάζουν τους φορείς της ή 
γενικά να επεµβαίνουν στο έργο της. — παραε-ξουσιαστικός, -ή, -ό. 

παραέξω επίρρ. (καθηµ.) περισσότερο προς τα έξω, πιο έξω: έλα ~! ΑΝΤ. 
παραµέσα. 

παραέχω ρ. µετβ. {παραείχα} (καθηµ.) έχω σε υπερβολικό βαθµό (κάτι): 
Παραέχεις θάρρος! Να είσαι πιο προσεκτικός! || (κ. ως βοηθητικό ρήµα) 
παραέχεις πάρει θάρρος τώρα τελευταία! (αντί έχεις παραπά-ρει...) 
{[παραέχουνµεγαλώσει τα χόρτα τού κήπου. 

παραζάλη (η) {χωρ. πληθ.) 1. δυνατή ζάλη και σύγχυση: µέσα στην -του δεν 
ήξερε τι έκανε 2. (κατ' επέκτ.) µεγάλος θόρυβος και ταραχή: 
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κατόρθωσε να το σκάσει µέσα στην ~ ΣΥΝ. αναστάτωση, αναταραχή, 
ανακατωσούρα. 

παραζαλίζω ρ. µετβ. [µεσν.] (παραζάλισ-α | -τηκα, -µένος} 1. προκαλώ ζαλάδα, 
πονοκέφαλο σε κάποιον µε τις ενοχλήσεις µου 2. ενοχλώ πολύ κάποιον. — 
παραζάλισµα (το). 

παραθαλάσσιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα: ~ 
περιοχή | θέρετρο | χωριό | οικόπεδο ΣΥΝ. παράλιος, παράκτιος ΑΝΤ. 
µεσόγειος. 

παραθαρρεύω ρ. αµετβ. {παραθάρρεψα) (καθηµ.) παίρνω υπερβολικό θάρρος: 
πες του να µην παραθαρρεύει µαζί µου. 

παραθείο (το) {χωρ. πληθ.} φωσφορούχος οργανική ένωση, που χρη-
σιµοποιείται ευρύτατα στη γεωργία ως εντοµοκτόνο φάρµακο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. parathion]. 

παράθεµα (το) [µτγν.] (παραθέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.ΦΙΛΟΛ. το απόσπασµα 
από συγγραφικό έργο, που παρατίθεται αυτούσιο σε κείµενο ή σπανιότ. στον 
προφορικό λόγο: το βιβλίο του βρίθει παραθεµάτων αρχαίων φιλοσόφων 2. 
ΜΟΥΣ. η σύνθεση που συνδυάζει έναν αριθµό γνωστών µελωδιών, είτε 
ταυτόχρονα είτε σπανιότ. διαδοχικά, για τη δηµιουργία ιλαρής εντύπωσης. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ρητό. 

παραθερίζω ρ. αµετβ. [ 1887] {παραθέρισα} περνώ το καλοκαίρι µου: Πού θα 
παραθερίσετε φέτος; -Στο εξοχικό µας στο Πόρτο Ράφτη ΣΥΝ. καλοκαιριάζω 
ΑΝΤ. ξεχειµωνιάζω. 
[ΕΤΥΜ. < πάρα- + -θερίζω < θέρος (κατά το αρχ. παρα-χειµάζώ), άσχετο από 
το µτγν. παραθερίζω «θερίζω παράνοµα (σε γειτονικό χωράφι)»]. 

παραθερισµός (ο) [1887] η διαµονή κατά το καλοκαίρι σε τόπο εξοχικό: φέτος 
πήγαµε στη Σάµο για ~. 

παραθεριστής (ο), παραθερίστρια (η) {παραθεριστριών} το πρόσωπο που 
παραθερίζει, που διαµένει στην εξοχή κατά το καλοκαίρι: οι ~ µένουν στο 
χωριό µας από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέµβριο. 

παραθεριστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον παραθερισµό ή τους 
παραθεριστές: ~ περιοχή | κέντρο | οικισµός. 

παραθερµαινω ρ. µετβ. [αρχ.] (παραθέρµα-να, -νθηκα, -σµένος} θερµαίνω 
υπερβολικά ΣΥΝ. παραζεσταίνω. 

παράθεση (η) [αρχ.] 1-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. (κυριολ.-σπάν.) η 
τοποθέτηση ενός αντικειµένου κοντά σε άλλο ΣΥΝ. παράταξη 2. η εξέταση 
δύο ή περισσότερων πραγµάτων για την επισήµανση οµοιοτήτων, διαφορών, 
αναλογιών ΣΥΝ. παραβολή, αντιπαραβολή, σύγκριση, παραλληλισµός, 
αντιβολή 3. (επίσ.) αναφορά στον γραπτό ή προφορικό λόγο: ~ επιχειρηµάτων 
| χωρίων αρχαίων συγγραφέων | αποσπασµάτων από τη Βίβλο | ερωτηµάτων 
ΣΥΝ. παρουσίαση, µνηµόνευση 4. (κατ' επέκτ.) η παρουσίαση πραγµάτων που 
ενισχύουν ισχυρισµό, συλλογισµό κ.λπ.: ~ εγγράφων 5. (επίσ.) η προσφορά 
(φαγητού): ~ γεύµατος · 6. ΓΛΩΣΣ. ουσιαστικό ή αντωνυµία που λειτουργεί ως 
οµοιόπτωτος προσδιορισµός συνήθ. σε ουσιαστικό, εντάσσοντας το σε 
γενικότερη κατηγορία- ισοδυναµεί µε αναφορική πρόταση, λ.χ. η Αγια Σοφιά, 
το µέγα µοναστήρι (αντί η Αγια Σοφιά, που είναι µέγα µοναστήρι). 

παραθετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παράθεση 2. 
ΓΛΩΣΣ. παραθετικά (τα) οι τύποι τού συγκριτικού και υπερθετικού βαθµού 
επιθέτων και επιρρηµάτων: τα ~ του «ευγενής» είναι «ευγενέστερος, 
ευγενέστατος». 

παραθέτω ρ. µετβ. {παρέθεσα, παρατίθεµαι, παρατέθ-ηκα (λόγ. πα-ρετέθην, -
ης, -η..., µτχ. παρατεθείς, -είσα, -έν), -ειµένος) 1. (σπάν.) θέτω (πράγµατα) το 
ένα κοντά στο άλλο ΣΥΝ. παρατάσσω 2. (επίσ.) (λόγ.) εξετάζω (δύο ή 
περισσότερα πράγµατα), για να εντοπίσω πιθανές οµοιότητες, διαφορές, 
αναλογίες κ.λπ. µεταξύ τους: ~ κείµενα | αντικείµενα ΣΥΝ. αντιπαραθέτω, 
παραβάλλω, αντιπαραβάλλω, συγκρίνω, παραλληλίζω 3. αναφέρω (σειρά 
πραγµάτων): πριν καταλήξει η επιτροπή σε απόφαση, οι δύο πλευρές θα 
παραθέσουν τα επιχειρήµατα τους || - παραδείγµατα | συµπεράσµατα | χωρία 
αρχαίων συγγραφέων ΣΥΝ. (καθηµ.) αραδιάζω 4. (κατ' επέκτ.) εµφανίζω (κάτι 
που ενισχύει ισχυρισµό, συλλογισµό κ.λπ.): ~ έγγραφα | αποδεικτικά στοιχεία | 
την επίµαχη επιστολή ΣΥΝ. προσκοµίζω 5. (επίσ.) προσφέρω (φαγητό): ο 
πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας θα παραθέσει επίσηµο δείπνο προς τιµήν τού ξένου 
πρωθυπουργού. [ΕΤΥΜ. µεσν.< αρχ. παρατίθηµι < πάρα- + τίθηµι (βλ. λ. 
θέτω)]. 

παραθεωρώ ρ. µετβ. {παραθεωρείς... | παραθεώρ-ησα, -ήθηκα, -ηµέ-νος} (λόγ.) 
εξετάζω κάτι επιπόλαια, παραµελώ ή παραβλέπω κάτι: δεν πρέπει να 
παραθεωρήσουµε ότι, παρά τα σηµερινά της προβλήµατα, η Ρωσία παραµένει 
µια υπολογίσιµη δύναµη στον παγκόσµιο χάρτη. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. παραθεωρώ (-έω), αρχική σηµ. «εξετάζω κάτι παραλλήλως 
προς κάτι άλλο, συγκρίνω», < πάρα- + θεωρώ. Η σηµ. «παραβλέπω» είναι 
µτγν.]. 

παραθηµα (το) {παραθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. γλωσσικό στοιχείο που 
τίθεται στην αρχή, στο µέσον ή στο τέλος λέξεως (πρόθηµα, ένθηµα, επίθηµα) 
για τον σχηµατισµό ή την κλίση της· µε την ίδια έννοια χρησιµοποιείται 
περισσότερο ο όρος πρόσφυµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < πάρα- + -θηµα (< αρχ. 
τίθηµι), κατ' αναλογίαν προς τους όρους έν-θηµα, επί-θηµα, πρό-θηµα. πβ. κ. 
µτγν. παραθήµατα «κοσµήµατα, παράσηµα»]. 

παράθλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} οπτ. το φαινόµενο κατά το 
οποίο µια δέσµη φωτός δεν έχει ευθύγραµµη διάδοση, όταν διέρχεται από 
µικρή οπή και πέφτει πάνω σε ειδικό διάγραµµα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
diffraction]. 

παραθρησκευτικός, -ή, -ό αυτός που δραστηριοποιείται στον χώρο µιας 
θρησκείας έξω από τα όρια των επίσηµων θρησκευτικών φορέων: ~ 
οργάνωση. 

παραθυµώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {παραθύµω-σα, -µένος} (καθηµ.) ♦ 1. 

(αµετβ.) θυµώνω υπερβολικά ♦ 2. (µετβ.) θυµώνω, εξοργίζω υπερβολικά. 
παραθυράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό σε µέγεθος παράθυρο- (µτφ.) 2. (καθηµ.) 

η δυνατότητα να παρακαµφθεί ένας νόµος ή κανόνας· κυρ. η ασάφεια στη 
διατύπωση ενός νόµου, η οποία διευκολύνει κάποιον να τον παρακάµψει ή να 
αποφύγει τις κυρώσεις που επιβάλλει: βρήκε ένα ~ στη διάταξη | στον νόµο 3. 
(γενικότ.) η δυνατότητα να γίνει κάτι διαφορετικά από ό,τι έχει προβλεφθεί, 
από ό,τι έχει προκαθοριστεί: η ανακοίνωση φαίνεται λιγότερο αδιάλλακτη, 
καθώς αφήνει ~ για συµβιβασµό. 

παραθυρεοειδής, -ής, -ές [1892] {παραθυρεοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΑΝΑΤ. 
παραθυρεοειδής αδένας καθένας από τους τέσσερεις µικρούς ενδοκρινείς 
αδένες που βρίσκονται κοντά στον θυρεοειδή και µε τις ουσίες που εκκρίνουν 
συµβάλλουν αποφασιστικά στον έλεγχο τού επιπέδου τού ασβεστίου στο 
αίµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
parathyroïde]. 

παραθύρι (το)  {παραθυρ-ιού | -ιών}  (λαϊκ.-λογοτ.) το παράθυρο (βλ.λ.): «το ~ 
σου άνοιξε | ρίξε µου µια γλυκιά µατιά» (λαϊκ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
παραθύριον, υποκ. τού ουσ. παράθυρα «πλάγια πόρτα» < πάρα- + θύρα]. 

παράθυρο (το) {παραθύρ-ου | -ων} 1. άνοιγµα σε τοίχο ή τείχωµα κλειστού 
χώρου (κτηρίου ή µεταφορικού µέσου), το οποίο χρησιµεύει για αερισµό και 
φωτισµό τού εσωτερικού του: ανοικτό | κλειστό ~ || κοίταζε από το ~ στον 
δρόµο || στην καινούργια πολυκατοικία κάνουν µεγάλα ~|| το ~ τού αυτοκινήτου 
| τού βαγονιού 2. (ειδικότ.) το τζάµι µε το οποίο καλύπτεται κάθε τέτοιο 
άνοιγµα: καθαρίζω τα ~ τού σπιτιού || τα ηλεκτρικά ~ ενός οχήµατος 3. 
(συνεκδ.) το κούφωµα, (ξύλινο, αλουµινένιο, µεταλλικό κ.λπ.) πλαίσιο στο 
οποίο στερεώνεται το τζάµι, µε το οποίο καλύπτεται το παραπάνω άνοιγµα: 
δεν βάλαµε ακόµη τα ~ στην οικοδοµή 4. το παραθυρόφυλλο (σηµ. 1): ανοίγω 
διάπλατα τα ~ τού σπιτιού, να µπει καθαρός αέρας · 5. (σε τηλεοπτικές 
συζητήσεις) το µέρος τής τηλεοπτικής εικόνας στο οποίο εµφανίζεται (συνήθ. 
µέσα σε πλαίσιο) πρόσωπο που δεν βρίσκεται στο στούντιο, αλλά συµµετέχει 
για ορισµένο χρόνο στη συζήτηση εµφανιζόµενο έτσι στην οθόνη µαζί µε τους 
υπόλοιπους συνοµιλητές: ο πολιτικός αυτός είναι τακτικός θαµώνας των ~ των 
δελτίων ειδήσεων 6. ΠΛΗΡΟΦ. ο ορθογώνιος χώρος στην οθόνη, στον οποίο 
εµφανίζεται µέρος αρχείου ή εικόνας ή γενικότερα πληροφορίες που αφορούν 
σε δραστηριότητα τού Η/Υ· είναι δυνατόν να υπάρχουν στην οθόνη συγχρόνως 
περισσότερα παράθυρα και ο χρήστης να τα χρησιµοποιεί εκ περιτροπής · 7. 
(µτφ.) (α) (κακόσ.) η χρησιµοποίηση πλαγίων µέσων για την επίτευξη σκοπού: 
σ' αυτή τη θέση µπήκε από το ~ (δηλ. διορίστηκε όχι µε τον καθιερωµένο και 
νόµιµο τρόπο) (β) οτιδήποτε διευκολύνει την πρόσβαση ή την επικοινωνία µε 
κάτι άλλο: τα βιβλία ανοίγουν ένα ~ στον κόσµο (προσφέρουν δηλ. τη 
δυνατότητα να γνωρίσει κανείς εν µέρει τον κόσµο) || ~ στο όνειρο | στη ζωή 
(γ) καθετί που διευκολύνει µελλοντική εξέλιξη: η διατύπωση αυτή αφήνει ένα ~ 
για πρόσθετες αυξήσεις 8. (για νόµο) η ασάφεια στη διατύπωση νόµου, η οποία 
διευκολύνει κάποιον να τον παρακάµψει ή να αποφύγει τις κυρώσεις που 
επιβάλλει· το παραθυράκι (σηµ. 2) · 9. (στον ιππό-δροµο) τα τελευταία 400 µ. 
τού στίβου τού ιπποδρόµου. — (υποκ.) παραθυράκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. παράθυρος (ενν. θύρα), µε αλλαγή γένους, < παράθυρα 
«πλάγια πόρτα» < πάρα- + θύρα. Στην πληροφ. η λ. αποδίδει το αγγλ. 
window]. 

παραθυρόφυλλο (το) [1889] 1. καθένα από τα ξύλινα, µεταλλικά κ.λπ. πλαίσια, 
µε τα οποία κλείνονται εξωτερικά τα παράθυρα, για να προστατεύεται το τζάµι 
και να εµποδίζεται η είσοδος τού φωτός στο κτήριο ΣΥΝ. παντζούρι 2. καθένα 
από τα τζαµωτά πλαίσια, µε τα οποία φράσσονται τα ανοίγµατα των 
παραθύρων, ώστε να µπαίνει φως, αλλά να εµποδίζεται η είσοδος τού κρύου και 
τού αέρα µέσα στο κτήριο. παραϊατρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε 
επαγγελµατική ενασχόληση βοηθητική τού έργου των γιατρών (λ.χ. στη 
διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών): ~ επαγγέλµατα (λ.χ. οι οδοντοτεχνίτες, οι 
οπτικοί, οι µαίες, τα νοσηλευτικά επαγγέλµατα). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. paramedical (νόθο συνθ.)]. παραίνεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -
έσεων} 1. ο συµβουλευτικός λόγος, η προσπάθεια επηρεασµού (κάποιου) προς 
το θεωρούµενο ως σωστό ή ενδεδειγµένο: χάρη στις ~ των δικών του συνέχισε 
τις σπουδές του ΣΥΝ. συµβουλή, νουθεσία   2. ο προτρεπτικός λόγος: ύστερα 
από τις έντονες ~ τού πλήθους πήρε τον λόγο ΣΥΝ. προτροπή. — παραινετικός, -
ή, -ό [µτγν.], παραινετικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. 
παραινώ ρ. µετβ. {παραινείς... | παρήνεσα} (λόγ.) 1. προτρέπω (κάποιον) να 
κάνει (κάτι), παρακινώ 2. απευθύνοµαι συµβουλευτικά προς (κάποιον), τον ωθώ 
προς αυτό που θεωρώ σωστό ή ενδεδειγµένο: τον ~ προς το καλό ΣΥΝ. 
συµβουλεύω, νουθετώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παραινώ (-έω) < παρ(α)- + αινώ < 
αϊνος]. παραίσθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. αισθητη-
ριακή εµπειρία που δεν προκαλείται από πραγµατικά ερεθίσµατα, αλλά από 
διάφορες σωµατικές και πνευµατικές δυσλειτουργίες ή από αντίδραση σε 
συγκεκριµένες τοξικές ουσίες: οπτικές | ακουστικές ~ 2. (συνεκδ.) η αίσθηση 
που προκαλείται από τέτοια εµπειρία, καθώς και το αντικείµενο ή η σκηνή που 
οπτικοποιείται: έντονη ~ || η µόνιµη - του ήταν ότι χτυπούσε µια καµπάνα || 
βλέπω | έχω παραισθήσεις. — παραισθητικός, -ή, -ό [1862], παραισθητικά 
επίρρ. παραισθησία (η) [1892] {παραισθησιών} µη φυσιολογική αίσθηση λόγω 
διαταραχής τής αισθητικότητας τού δέρµατος, π.χ. το µυρµήγκιασµα, το 
µούδιασµα, το γαργαλητό κ.λπ. — παραισθησιακός, -ή, 
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-ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. paresthésie]. 

παραισθησιογόνος, -ος, -ο (για φάρµακα, ουσίες) αυτός που προκαλεί 
παραισθήσεις. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. hallucinogène (νόθο 
συνθ.)]. 

παραίτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ηθεληµένη 
εγκατάλειψη συγκεκριµένης θέσης, αξιώµατος ή δικαιώµατος: ~ από 
την προεδρία || δίνω | υποβάλλω την ~ µου || εξαναγκάζοµαι σε ~ || δή-
λωση παραιτήσεως || ζητώ την ~ κάποιου || δέχοµαι την ~ σου 2. (συ-
νεκδ.) έγγραφο µε το οποίο δηλώνει κανείς επισήµως στην αρµόδια 
αρχή ότι εγκαταλείπει θέση, αξίωµα ή δικαίωµα του: έχω την ~ του 
στο γραφείο µου || σκίζω την ~ κάποιου || ~ από κληρονοµικό δικαίω-
µα 3. (µτφ.) η εγκατάλειψη (προσπάθειας, αγώνα, διεκδίκησης), συ-
νήθ. από απογοήτευση ή ηττοπάθεια: η ~ απ' τη ζωή || στα λόγια του 
διέκρινε µια - και βαθιά απογοήτευση. 

παραίτιος, -α, -ο(ν) (αρχαιοπρ.) αυτός που ευθύνεται για κάτι (µερικώς 
ή εξ ολοκλήρου). [ΕΤΎΜ. αρχ. < παρ(α)- + αίτιος]. 

παραιτούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {παραιτείσαι... | παραιτή-θηκα, -µένος) 
(+από) 1. υποβάλλω την παραίτηση µου, εγκαταλείπω εκουσίως θέ-
ση, αξίωµα ή δικαίωµα που έχω: ~ από την αρχηγία | από τη θέση του 
διευθυντή | από την εταιρεία | από βουλευτής | από τη διαδοχή στον 
θρόνο υπέρ κάποιου | από κάθε αξίωση || (λόγ. + γεν.) δήλωσε ότι πα-
ραιτείται παντός δικαιώµατος του | τού αξιώµατος του 2. χάνω το εν-
διαφέρον µου, τη διάθεση για συµµετοχή και δραστηριοποίηση σε 
κάτι, αποδέχοµαι µια κατάσταση µε ηττοπάθεια: ~ απ' τη ζωή || (απο-
λύτως) µετά τον θάνατο τής κόρης του έχει παραιτηθεί εντελώς 3. (η 
µτχ. παραιτηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει εγκαταλείψει κάθε διεκδί-
κηση, αγώνα ή προσπάθεια, που αποδέχεται παθητικά ή µοιρολατρι-
κά µια κατάσταση: προκαλεί θλίψη να βλέπεις παλιούς αγωνιστές 
παραιτηµένους ή συµβιβασµένους να σιωπούν µπροστά στα σύγχρονα 
προβλήµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραιτούµαι (-έο-), αρχική σηµ. «ζητώ χάρη, ικετεύω» 
(κατ' επέκτ. «ζητώ να απαλλαγώ από καθήκον ή υποχρέωση») < 
παρ(α)-+ αιτούµαι]. 

παραιτώ ρ. µετβ. {παραιτείς... | παραίτησα} καταχρ. σχηµατισµός 
ενεργ. τύπου µόνο για ειρων. χρήση, προκειµένου να υποδηλώσουµε 
ότι κάποιος που ισχυρίστηκε ότι παραιτήθηκε µε δική του θέληση, 
στην πραγµατικότητα εξαναγκάστηκε σε παραίτηση: τον παραίτη-
σαν από υπουργό (πβ. λ. αυτοκτονώ). 

παρακάθηµαι ρ. αµετβ. αποθ. {παρακάθ-ησαι, -ηται, -ήµεθα, -ησθε, -
ηνταν εύχρ. στον ενεστ. κ. στη µτχ. παρακαθήµενος, -η, -ο) (λόγ.) 
1. κάθοµαι δίπλα (σε κάποιον), κυρ. µε βάση συγκεκριµένη ιεραρχία 
2. µετέχω (σε συγκέντρωση µε επίσηµο χαρακτήρα): ~ σε συνέδριο | 
συµπόσιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥ}Μ. αρχ. < πάρα- + κάθηµαι (βλ. λ, κάθοµαι)]. 

παράκαιρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που συµβαίνει σε ακατάλληλο χρόνο, 
που δεν γίνεται την πρέπουσα χρονική στιγµή ή περίοδο: µη βιαστείς· 
θα είναι ~ κάτι τέτοιο αυτή την εποχή || η αντίδραση του ήταν ~ και 
ετεροχρονισµένη ΣΥΝ. άκαιρος, ανεπίκαιρος ANT. επίκαιρος, 
έγκαιρος. — παράκαιρα | παρακαίρως [αρχ.] επίρρ. 

Παρακάλεση (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκότ.) η παράκληση (βλ.λ.). 
παρακάλεσµα (το) {παρακαλέσµ-ατος | -ατα, -άτων} η παράκληση 

(βλ.λ.). 
παρακαλεστής (ο) (λαϊκ.) 1. αυτός που παρακαλεί για κάτι 2. (πα-

λαιότ.) αυτός πον µεσολαβεί για ένα προξενιό ΣΥΝ. προξενητής. 
παρακαλεστικός, -ή, -ό αυτός που εκφράζει ή χαρακτηρίζει µια πα-

ράκληση: ~ τόνος | φωνή ΣΥΝ. παρακλητικός, ικετευτικός. — παρα-
καλεστικά επίρρ. 

παρακαλεστος, -ή, -ό κ. παρακαλετός (λαϊκ.) αυτός που γίνεται 
κατόπιν παρακλήσεως ή (για πρόσ.) αυτός που κάνει κάτι, επειδή τον 
παρακάλεσαν: αν είναι να 'ρθει παρακαλεστός για να βοηθήσει, να 
µην έρθει καθόλου || και το φιλί που δίνει, κι αυτό ~! — παρακαλε-
στά κ. παρακαλετά επίρρ. 

παρακαλετό (το) (λαϊκ.) η παρ'άκληση (βλ.λ.). 
[ETYM. < παρακαλώ + -ετό, πβ. κ. µπορ-ετό]. 

παρακάλια (τα) (καθηµ.) οι παρακλήσεις (βλ.λ.): πότε µε ~, πότε ρε 
φοβέρες, προσπαθούσε να της αλλάξει γνώµη. [ΕΤΥΜ. < παρακαλώ 
(υποχωρητ.)]. 

παρακαλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παρακαλ-είς κ. -άς... | παρακ-
άλεσα, -αλούµαι, -λήθηκα, -αλεσµένος} ♦ (µετβ.) 1. ζητώ (από κά-
ποιον) (κάτι που θέλω) ως χάρη, µε ικετευτικό ή ευγενικό τρόπο: τον 
παρακάλεσε να τη βοηθήσει | να κάνει ησυχία | να φύγει | να µετα-
φέρει κάτι | να µην πει τίποτα σε κανέναν || έπεσε στα πόδια της να 
την παρακαλέσει || µέσα µου ~ να µην έρθει (εύχοµαι) || µία φορά θα 
σε παρακαλέσω, µετά θ'αλλάξω τακτική! 2. εκφράζω (κάτι) ως δέη-
ση, ικεσία ή προσευχή: ~ τον θεό να τους έχει καλά! ΣΥΝ. δέοµαι, 
προσεύχοµαι 3. ως τυπική έκφραση ευγενείας, η οποία αναλόγως τού 
επιτονισµού χρησιµοποιείται: (α) ως επιφών. ή ρήµα, για να ζητήσει 
κανείς την άδεια για κάτι: Σας ~, µου δίνετε ένα ποτήρι νερό; || ~, 
µπορώ να περάσω; (β) για να απαντήσει κανείς σε ευχαριστία: -Ευ-
χαριστώ! —, δεν κάνει τίποτα! (γ) για να δηλώσει κανείς ότι είναι 
διαθέσιµος ή πρόθυµος να εξυπηρετήσει, όπως λ.χ. ο υπάλληλος κα-
ταστήµατος απευθυνόµενος σε πελάτη ή κάποιος που απαντά στο τη-
λέφωνο: ~, τι θα πάρετε; (δ) για να εκφράσει κανείς προειδοποίηση ή 
επισήµανση, συνήθ. µε αυστηρότητα: ~ κύριε! Γίνεστε ενοχλητικός! || 
~! Καθίστε στις θέσεις σας! (ε) αντί για κατάφαση (ναι!) σε ερώτηση: 
-Μπορώ να περάσω; — (στ) σε απάντηση σε τηλεφωνική κλήση: ποι-
ος τηλεφωνεί, ~; || λέγετε, ~! || (κ. απολύτως) ~! (= λέγετε, οµιλείτε!) ♦ 
4. (αµετβ.) ζητώ κάτι που επιθυµώ πάρα πολύ: πολλοί παρακαλούν 

για µια θέση στο ∆ηµόσιο 5. (στον τ. παρακαλάω) χρησιµοποιώ πα-
ρακλήσεις: εγώ δεν κάθοµαι να ~· όταν θέλω κάτι, το παίρνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παρακαλώ (-έω), αρχική σηµ. «καλώ σε βοήθεια - εν-
θαρρύνω», < πάρα- + καλώ. Η χρήση τής λ. σε εκφράσεις ευγενείας 
είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. je vous prie «σας παρακαλώ», vous 
êtes prié de «παρακαλείσθε να...» κ.ά.]. 

παρακαλώ: συνώνυµα. Οι αρχαίοι χρησιµοποιούσαν κυρ. µε τη 
σηµ. τού «παρακαλώ» το δέοµαι, από όπου, µέσω τής εκκλησια-
στικής γλώσσας, παρέµεινε µέχρι σήµερα το ουσ. δέηση «η παρά-
κληση, κυρ. προς τον Θεό». Ήδη στους χρόνους τής Κοινής, ο γραµ-
µατικός Ερµογένης ψέγει τη χρήση τού παρακαλώ και τού ερωτώ 
στη θέση τού δέοµαι. Από τότε επιδίδει η χρήση τού παρακαλώ, 
που επικράτησε πλήρως στους µετέπειτα χρόνους µέχρι και σήµε-
ρα, ενώ το ερωτώ, που στην Α.Γ. χρησιµοποιείται κανονικά µε τη 
σηµ. τού «παρακαλώ», βαθµηδόν περνά στη σηµ. τού «θέτω ερώ-
τηση, ζητώ να µάθω», την οποία έχει και σήµερα. Το αρχ. ικετεύω, 
από το ικέτης, σήµαινε αρχικά «ζητώ άσυλο ως ξένος ή εξόρι-
στος». Από τη σηµ. αυτή µετέπεσε στη σηµ. «θερµοπαρακαλώ, πα-
ρακαλώ µε όλη µου την ψυχή», ακόµη και «παρακαλώ (γονατι-
στός) για πολύ σοβαρό θέµα». Το εκλιπαρώ έχει και αυτό επιτατι-
κή σηµ., σηµαίνει «παρακαλώ επίµονα, πιεστικά, θερµά». Σύστοι-
χες σηµασίες προς τα ρήµατα από τα οποία προέρχονται, έχουν 
και τα αντίστοιχα παράγωγα ουσιαστικά: παράκληση, ικεσία, 
εκλιπάρηση. Τα παράκληση και ικεσία µαζί µε το δέηση χρησιµο-
ποιούνται πολύ και στην εκκλησιαστική υµνογραφία. 

παρακαµπτήριος (η) (ενν. οδός) [1892] (παρακαµπτηρί-ου | -ων, -
ους} ο, δευτερεύων συνήθ., δρόµος που παρέχει στους οδηγούς τη 
δυνατότητα να αποφύγουν τη διέλευση µέσα από µια πόλη ή από άλ-
λο σηµείο µεγάλης κυκλοφορίας ή να παρακάµψουν ένα εµπόδιο. — 
παρακαµπτήριος, -α, -ο. 

παρακάµπτω ρ. µετβ. [µτγν.] (παρέκαµψα, παρακάµφθηκα} 1. κινού-
µαι γύρω (από κάτι), ώστε να το αποφύγω, ξεπερνώντας το: µας συµ-
φέρει να παρακάµψουµε το κέντρο κινούµενοι περιφερειακώς, για να 
µην πέσουµε σε κίνηση || (για πλοία) ~ το ακρωτήριο (παραπλέω)· 
(µτφ.) 2. αποφεύγω (εµπόδιο), ξεπερνώ (αντιξοότητα): παρέκαµψε 
όλες τις απαγορευτικές ρυθµίσεις µε επιδέξιους νοµικούς ελιγµούς || 
«στις προθέσεις τού κοινοτικού επιτρόπου είναι να παρακάµψει το 
ελληνικό βέτο για τη χρηµατοδότηση τής Τουρκίας» (εφηµ.) 3. αφήνω 
(κάτι) χωρίς να του δώσω σηµασία, χωρίς να σταθώ σε αυτό: ~ το 
σχόλιο σου και προχωρώ στο ζητούµενο || µπορούµε να συµφωνή-
σουµε αρχικώς, παρακάµπτοντας κάποιες µικροδιαφορές µας ΣΥΝ. 
αντιπαρέρχοµαι. 

παράκαµψη (η) [1876] {-ης κ. -άµψεως | -άµψεις, -άµψεων} 1. το να 
παρακάµπτει κανείς (κάτι): κάνω ~ || η ~ ενός εµποδίου | µιας πόλης 
|| ~ από την πορεία 2. (συνεκδ.) ο δρόµος τον οποίο χρησιµοποιεί κα-
νείς για να παρακάµψει κάτι, η παρακαµπτήριος: η τροχαία θα δια-
θέσει στην κυκλοφορία µία νέα ~, ειδικά για τη µέρα τής επιστροφής 
3. (µτφ.) η αποφυγή ή υπέρβαση (εµποδίου, αντιξοότητας): η ~ µιας 
χρονοβόρας διαδικασίας | τού βέτο που µπορεί να ασκήσει µια χώρα. 
— (υποκ.) παρακαµψούλα (η) (σηµ. 1). 

παρακάνω ρ. µετβ. {παράκανα} κάνω (κάτι) σε υπερβολικό βαθµό: ~ 
υποχωρήσεις και οι άλλοι το εκµεταλλεύονταν ΦΡ. το παρακάνω 
υπερβάλλω (σε κάτι): το παρακάνει µε τη δουλειά, θα πάθει υπερκό-
πωση! || το παράκανε µε τις φιλοφρονήσεις πια! 

παρακατάθεση (η) {1892} {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η κατά-
θεση σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χρηµάτων ή κινητών αντικειµένων 
για φύλαξη ή παραλαβή από δανειστή, ο οποίος αρνείται να παρα-
λάβει αυτά που του οφείλονται 2. ΝΟΜ. η κατάθεση χρηµάτων, αντι-
κειµένων, εγγράφων ή τίτλων αξιών στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων από τον οφειλέτη ως απόσβεση τής υποχρέωσης του. 

παρακαταθέτης (ο) [1833] {παρακαταθετών} πρόσωπο που καταθέ-
τει χρήµατα ή περιουσιακά κινητά στοιχεία σε πρόσωπο ή οργανι-
σµό, υπογράφοντας σύµβαση παρακαταθήκης. 

παρακαταθετω ρ. µετβ. {παρακατ-έθεσα, -ατίθεµαι, -ατέθηκα, -ατε-
θειµένος} καταθέτω (χρήµατα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία) σε 
τρίτο (φυσικό ή νοµικό) πρόσωπο για φύλαξη ή απόσβεση τής οφει-
λής µου προς υπερήµερο δανειστή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. παρακατατίθηµι < πάρα- + κατά- + τίθηµι (βλ. κ. θέ-
τω)]. 

παρακαταθήκη (η) [αρχ.] {παρακαταθηκών} 1.η κατάθεση (χρηµά-
των ή κινητών περιουσιακών στοιχείων) σε τρίτο (φυσικό ή νοµικό) 
πρόσωπο για φύλαξη ή για την απόσβεση οφειλής προς υπερήµερο 
δανειστή: Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Νοµικό Πρόσωπο 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, υπαγόµενο στο Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο 
λειτουργεί ως πιστωτικός οργανισµός για τη φύλαξη παρακαταθη-
κών και την παροχή δανείων) 2. (συνεκδ.) ό,τι παρακατατίθεται (συ-
νήθ. χρηµατικό ποσό ή κινητά περιουσιακά στοιχεία) 3. το σύνολο 
των προϊόντων που χρησιµοποιούνται ως απόθεµα για έκτακτες πε-
ριστάσεις 4. (µτφ.) οτιδήποτε διαφυλάσσεται ως πολύτιµη κληρονο-
µιά, που επιβάλλει την απόλυτη συµµόρφωση προς αυτήν, συνήθ. τα 
λόγια, η σκέψη, το έργο σηµαντικού προσώπου: το έργο που άφησε 
πίσω του αποτελεί πολύτιµη ~ || η ~ που µας άφησαν οι αρχαίοι προ-
γονοί µας || ιερή ~. 

παρακατιανός, -ή, -ό (καθηµ.-µειωτ.) 1. αυτός που είναι κατώτερης 
ποιότητας ή αξίας: ~ ρούχο | γιατρός (µε αµφίβολη κατάρτιση) || «οι 
διαφηµίσεις και τα βιντεοκλίπ αντιµετωπίζονται ως ~ είδος στην τέ-
χνη» (εφηµ.) 2. (για πρόσ.) αυτός που ανήκει σε χαµηλότερο κοινω-
νικό στρώµα. 
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[ΕΤΥΜ. < παρακάτω + παραγ. επίθηµα -ι)α)νός, πβ. µεσ-ιανός]. 
παρακάτω επίρρ. [µτγν.] 1. (τοπικά) λίγο πιο κάτω: µένω εδώ ~, στο 
επόµενο στενό ΑΝΤ. παραπάνω 2. (χρονικά) στη συνέχεια, στην εξέλιξη 
(ιστορίας, υπόθεσης κ.λπ.), περαιτέρω: τι γίνεται ~ στην ταινία; || ~ θα 
δούµε µία-µία τις υποπεριπτώσειςτοῦθέµατος ΣΥΝ. έπειτα, µετά 3. σε 
κατώτερο σηµείο, χαµηλότερο επίπεδο (από πλευράς αρνητικής 
εξέλιξης): εδώ που φθάσαµε, δεν έχει ~ 4. (για ποσό) σε µικρότερη 
τιµή: δεν το πουλάω το σπίτι ~ 5. (α) (ως επίθ.) αυτοί που ακολουθούν 
(σε κατάλογο): στην Ε.Ε. ανήκουν οι - χώρες: Μ. Βρετανία, Γαλλία, 
Γερµανία... ΣΥΝ. εξής (β) ο αµέσως κατώτερος στην ιεραρχία: ο -
απ'αυτόν, ο τµηµατάρχης. παρακαυκάσιος, -α, -ο [1854] αυτός που 
βρίσκεται σε περιοχή κοντά στον Καύκασο: η ~ ρωσική δηµοκρατία 
του Νταγκεστάν. παρακεί επίρρ. (καθηµ.) πιο πέρα, πιο εκεί: µη 
στέκεσαι τόσο κοντά µου· πήγαινε λίγο ~ ΣΥΝ. παραδίπλα ANT. παραδώ 
(βλ. κ. λ. παρέκει). παράκειµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {παράκει-σαι, -
ται, -µέθα, -σθε, -νταν µόνο σε ενεστ.) (λόγ.) βρίσκοµαι, στέκοµαι 
κοντά σε (κάποιον), δίπλα (βλ. κ. λ. παρακείµενος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. παρακείµενος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται δίπλα 
σε (κάποιον/κάτι) 2. ΓΛΩΣΣ. χρόνος τού ρήµατος που δηλώνει το 
παρελθόν (γι' αυτό συχνά µπορεί στη Ν. Ελληνική να αντικατασταθεί 
από τον αόριστο) και µπορεί να συνδέει τη χρονική βαθµίδα τού 
παρελθόντος µε το παρόν δηλώνοντας ότι η ενέργεια | κατάσταση τού 
ρήµατος έχει συντελεστεί, έχει τελειώσει, αλλά το αποτέλεσµα της 
διατηρείται και ενδιαφέρει το παρόν σχηµατίζεται στην ενεργητική 
φωνή µε το βοηθητικό ρ. εχω + άκλ. ρηµατικό τ. τέλειου ποιου 
ενεργείας (π.χ. λυσ-ει, λυθ-εί) που συνήθως χαρακτηρίζεται ως 
απαρέµφατο (π.χ. έχω λύσ-ει, έχω λυθ-εί) και στη µεσοπαθητική φωνή 
σχηµατίζεται σπανιότερα και µε το βοηθητικό ρ. είµαι και τη µεσοπαθ. 
µτχ. (π.χ. είµαι λυµένος): ο Μάνος έχει µετακοµίσει σε άλλη περιοχή || 
το γάλα έχει ακριβύνει || δεν έχω ταξιδέψει ποτέ στην Κίνα || έχω 
επισκεφθεί πολλές φορές το σπίτι τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. παρακείµενος (ενν. χρόνος), ουσιαστικοπ. αρσ. τής µτχ. τού αρχ. 
παράκειµαι {< πάρα- + κείµαι)]. παρακελευοµατικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. 
αυτός που εκφράζει προτροπή, που έχει υποκινητικό χαρακτήρα ΣΥΝ. 
προτρεπτικός, παραινετικός ΑΝΤ. αποτρεπτικός 2. ΓΛΩΣΣ. (α) 
παρακελευσµατική πρόταση (στην Αρχαία Ελληνική) η πρόταση που 
εκφράζει προτροπή και εκφέρεται σε υποτακτική, π.χ. τού Κυρίου 
δεηθώµεν! (β) παρακελευ-σµατικό µόριο καθένα από τα µόρια µε τα 
οποία εκφράζεται προτροπή, π.χ. να, ας, µη, να µη, άιντε να, για, για 
να κ.λπ. — παρακε-λευσµατικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. παρακεντές (ο) 
{παρακεντέδες} (λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) εργάτης για έκτακτες ή 
βοηθητικές εργασίες, που είναι στην υπηρεσία κτηµατία 2. (συνεκδ.) 
αυτός που ζει παρασιτικά εις βάρος κάποιου ΣΥΝ. παράσιτος 3. ο 
τιποτένιος άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς αξία. [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
perakende]. παρακέντηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 
ΙΑΤΡ. η διάτρηση µε αιχµηρό εργαλείο σωµατικής κοιλότητας ή 
οργάνου και η διείσδυση στο εσωτερικό, κυρ. για την εκκένωση τού 
υγρού που περιέχει ή για διαγνωστικούς λόγους (βιοψία). 
παρακεντρικός, -ή, -ό [1879] αυτός που σχετίζεται µε το παράκεντρο 
(βλ.λ.), που είναι παράκεντρος. [ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
paracentrique]. παράκεντρο (το) {παρακέντρ-ου | -ων} 1. ΓΕΩΜ. (σε 
τρίγωνο) το σηµείο από το οποίο διέρχονται η εσωτερική διχοτόµος 
µιας γωνίας και οι εξωτερικές διχοτόµοι των άλλων δύο γωνιών του 2. 
η περιοχή δίπλα, κοντά στο κέντρο ΑΝΤ. απόκεντρο. [ΕΤΥΜ; 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. paracentre], παράκεντρος, -η, -ο 1. 
αυτός που βρίσκεται δίπλα στο κέντρο ANT. 
απόκεντρος 2. παράκεντρο (το) βλ.λ. παρακεντώ ρ. µετβ. [µτγν.] 
{παρακεντείς... | παρακέντησα} ΙΑΤΡ. κάνω παρακέντηση (Βλ.λ.). 
παρακινδυνευµένος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
κάθε επιφύλαξης, υπερβολικά τολµηρός: ~ ενέργεια/ πρωτοβουλία | 
εκτίµηση | πρόβλεψη || ήταν πολύ παρακινδυνευµένο ένα τέτοιο βήµα 
τόσο νωρίς ΣΥΝ. ριψοκίνδυνος ANT. ασφαλής, επιφυλακτικός. — 
παρακινδυνευµένα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. παρακεκινδυνευµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. παρα-
κινδυνεύω]. παρακινδύνευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.) 
η εξαιρετικά τολµηρή και επικίνδυνη ενέργεια ΣΥΝ. τόλµηµα, 
αποκοτιά. παρακίνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η 
ώθηση (κάποιου) προς δράση, η παρότρυνση: µε την ~ των φίλων του 
ασχολήθηκε µε το θέατρο ΣΥΝ. προτροπή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. 
παρακινητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που παρακινεί, που προτρέπει σε 
δράση: ~ λόγια ΣΥΝ. προτρεπτικός. — παρακινητικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. παρακινώ ρ. µετβ. [αρχ.] {παρακινείς... | παρακίν-ησα, -ούµαι, 
-ήθη-κα, -ηµένος} προτρέπω, ωθώ σε συγκεκριµένη ενέργεια: τον 
παρακίνησε το παράδειγµα τού αδελφού του! || ~ κάποιον να 
προσπαθήσει | να δουλέψει | να πει ό,τι ξέρει || (κ. µεσοπαθ.) στις 
πράξεις τους αυτές παρακινούνται από την επιθυµία τους για 
ανθρωπιστική προσφορά ΣΥΝ. ενθαρρύνω, παροτρύνω, παραινώ ANT. 
αποτρέπω. — παρακινητής (ο). παρακλάδι (το) [µεσν.] {παρακλαδ-ιού 
| -ιών} 1. κλαδί που φυτρώνει από τις µασχάλες των φύλλων δέντρου 
ή θάµνου: κόβει τα ~, για να πάρει ύψος το δεντράκι 2. (µτφ.) το 
ξεχωριστό κοµµάτι ενός συνόλου, µιας ενότητας, που διαφοροποιείται 
και αναπτύσεται αυτοτελώς, παραµένοντας ωστόσο µέρος αυτού τού 
συνόλου: επιχείρηση µε παρα- 

κλάδια σε πολλές χώρες || τα - επιστήµης | µιας οικογένειας || η τρο-
µοκρατική οργάνωση έχει παρακλάδια σε διάφορες χώρες ΣΥΝ. πα-
ράρτηµα, κλάδος. παρακλαδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε 
εκπροσώπους ή ενέργειες οργανώσεων, οι οποίες δρουν πέρα από τις 
νόµιµα αναγνωρισµένες ή εκλεγµένες οργανώσεις κλάδου 
εργαζοµένων: ~ αιτήµατα | διεκδικήσεις. παράκληση (η) [αρχ.] {-ης κ. 
-ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η έκφραση προς κάποιον ενός ζητήµατος, 
το να ζητεί κανείς από κάποιον κάτι ως χάρη µε ευγενικό ή ικετευτικό 
τρόπο: απευθύνω ~ σε κάποιον || θερµή | ευγενική ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
παρακαλετό, (λόγ.) έκκληση 2. (συνεκδ.) το αίτηµα, ό,τι ζητεί κανείς 
από κάποιον ως χάρη: του µίλησε ανοιχτά, µε την - να µην πει τίποτα 
σε κανέναν ΣΥΝ. (λόγ.) έκκληση 3. ΕΚΚΛΗΣ. παρακλήσεις (οι) οι 
εσπερινές ακολουθίες ικεσίας προς την Παναγία κατά το πρώτο 
δεκαπενθήµερο τού Αυγούστου, κατά τις οποίες ψάλλεται ο 
παρακλητικός κανόνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρακαλώ. παρακλητικός, -ή, -ό 
[αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παράκληση, που χαρακτηρίζει 
την παράκληση: ~ τόνος | φωνή | ύφος ΣΥΝ. δεητικός, ικετευτικός, 
παρακαλεστικός 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) Παρακλητική (η) | Παρακλητικόν (το) 
το λειτουργικό βιβλίο τής Ορθόδοξης Εκκλησίας µε κανόνες και 
τροπάρια όλων των ηµερών τής εβδοµάδας και στους οκτώ ήχους τής 
βυζαντινής µουσικής ΣΥΝ. Μεγάλη Οκτώηχος (β) παρακλητικός 
κανόνας το σύνολο των θρηνητικών ύµνων που ακολουθούν το τυπικό 
των υµνογραφικών κανόνων και ψάλλονται κατά τη διάρκεια µικρών 
ικετηρίων ακολουθιών. — παρακλητικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 
Παράκλητος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που καλείται ως βοηθός, τον οποίο 
καλεί κάποιος που χρειάζεται συµπαράσταση ή καθοδήγηση 2. Κ.∆. 
(µε κεφ.) (ό δε παράκλητος, το πνεύµα το αγιον, Κ.∆. Ιωάνν. 14, 26) το 
Άγιο Πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «νοµικός βοηθός, συνήγορος», < παρακαλώ 
(-έω)]. παρακµάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {παρήκµασ-α, -µένος} πέφτω σε 
παρακµή, καταπίπτω από απόψεως δύναµης, αξίας, ζωτικότητας: µετά 
τον Περικλή άρχισε να παρακµάζει η αθηναϊκή δηµοκρατία || (η µτχ. 
πα-ρηκµασµένος, -η, -ο) ~ κοινωνία | τέχνη | κίνηµα ΣΥΝ. ξεπέφτω, φθί-
νω, (µτφ.) πέφτω, µαραίνοµαι ΑΝΤ. ακµάζω. παρακµή (η) [µτγν.] 1. 
η σταδιακή απώλεια δύναµης, ζωτικότητας ή αξίας: η ~ τής κοινωνίας 
| µιας χώρας || η ~ τού φοιτητικού κινήµατος | τού κράτους πρόνοιας 2. 
(συνεκδ.) η χρονική περίοδος που ακολουθεί µια περίοδο ακµής και 
χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή απώλεια δύναµης, ζωτικότητας: 
έζησε στην ~ τής ελληνικής αρχαιότητας || ένας από τους εκπροσώπους 
τής ~ τής αττικής κωµωδίας 3. (ει-δικότ.) ο (ηθικός) ξεπεσµός: ηθική ~ 
τής νεολαίας ΣΥΝ. (µτφ.) σήψη. παρακµιακός, -ή, -ό 1. αυτός που 
ανήκει σε περίοδο παρακµής, που σχετίζεται µε την παρακµή: 
βρισκόµαστε σε ένα ~ αδιέξοδο 2. αυτός που φέρει χαρακτηριστικά 
που θυµίζουν παρακµή, µαρασµό, συνήθ. κατά νοσηρό τρόπο: ο 
υπερρεαλισµός χαρακτηρίστηκε από το ναζιστικό καθεστώς ~ τέχνη. 
παρακόβω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παραέκοψα, παρακοµµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
κόβω (κάτι) περισσότερο από όσο χρειάζεται ή είναι ωραίο: µην τα 
παρακόψεις τα µαλλιά σου! 2. (για αιχµηρά αντικείµενα, εργαλεία 
κοπής) είµαι πάρα πολύ κοφτερός: παρακόβει αυτό το µαχαίρι ♦ 3. 
(αµετβ.) χάνω την ένταση ή τη δύναµη µου: παραέκοψε το χρώµα τού 
ρούχου µε το πλύσιµο. παρακοή (η) [αρχ.] η άρνηση υπακοής ή 
συµµόρφωσης ΣΥΝ. ανυπακοή, απείθεια ANT. υπακοή. 
παρακοιµούµαι κ. παρακοιµάµαι ρ. αµετβ. αποθ. {παρακοιµήθη-κα} 
κοιµάµαι πάρα πολλή ώρα, παραπάνω από όσο πρέπει: παρακοι-
µήθηκε κι έχασε την πτήση! || Παρακοιµήθηκες! Μεσηµέριασε πια! ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παρακοιµώµαι (-άο-), αρχική σηµ. «κοιµάµαι (ως 
φρουρός) δίπλα σε κάποιον µε εξουσία», < πάρα- + κοιµώµαι (βλ. κ. 
κοιµούµαι)]. παρακοιµώµενος (ο) [µτγν.] (παρακοιµωµέν-ου | -ων, -
ους} 1. ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) ανώτατος αξιωµατούχος τής αυλής, επί 
κεφαλής των θαλαµηπόλων, που κοιµόταν στον προθάλαµο τού 
κοιτώνα τού αυτοκράτορα 2. (µτφ.-µειωτ.) ο έµπιστος ισχυρού συνήθ. 
προσώπου, άνθρωπος τής απολύτου εµπιστοσύνης κάποιου: είναι από 
τους ~ τού πρωθυπουργούς παρακοινοβούλιο (το) {παρακοινοβουλί-
ου | -ων) (σκωπτ.) οµάδα πολιτικών παραγόντων που δρουν 
παρασκηνιακά κατά των εκλεγµένων βουλευτών, υπονοµεύοντας το 
κοινοβουλευτικό έργο. παρακολούθηµα (το) [µτγν.] {παρακολουθήµ-
ατος | -ατα, -άτων) 1. ό,τι επακολουθεί αµέσως µετά από ένα γεγονός, 
τα άµεσα επακόλουθα του: η διάσπαση ήταν ~ τής εκλογικής τους 
ήττας ΣΥΝ. επακόλουθο 2. (~ ακινήτου) οτιδήποτε συνδέεται µε το 
κυρίως ακίνητο ή έχει στενή σχέση µε αυτό, π.χ. κήπος, αυλή κ.ά. 
παρακολούθηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (σπάν.) 
το να ακολουθεί κανείς (κάποιον/κάτι) από κοντά, ώστε να µη χάνει τα 
ίχνη του 2. η παρουσία (σε δηµόσια εκδήλωση) µε την ιδιότητα τού 
θεατή: η ~ τής παρέλασης || η ~ τού τελικού από χιλιάδες οπαδούς των 
δύο οµάδων 3. η συµµετοχή σε (εκπαιδευτική, µορφωτική διαδικασία) 
µε την ιδιότητα τού διδασκοµένου: η ~ µαθηµάτων Αγγλικής | χορού | 
πληροφορικής || η ~ ενός σεµιναρίου || η ~ τού ανώτερου κύκλου 
µαθηµάτων προϋποθέτει υψηλό επίπεδο γνώσεων 4. (α) η θέαση ή 
ακρόαση (τηλεοπτικού | ραδιοφωνικού προγράµµατος): ~ εκποµπής | 
σειράς | ψυχαγωγικού προγράµµατος (β) η αυτοπρόσωπη µαρτυρία 
(γεγονότος): η ~ τού ατυχήµατος || η ~ τού τσακωµού των γονιών από 
τα µικρά παιδιά δεν τα ωφελεί 5. ο έλεγχος τής πορείας 
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(διαδικασίας) ή τής συνέχειας µιας πορείας: τα παιδιά χρειάζονται συνεχή ~ 
από τους γονείς τους (λ.χ. για το αν αναπτύσσονται φυσιολογικά, αν 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα, αν και γιατί αλλάζει η συµπεριφορά τους, τι 
αντιδράσεις έχουν σε διάφορα ερεθίσµατα, αν διαβάζουν, αν έχουν φίλους 
κ.λπ.) || η ~ ενός ασθενούς από τον γιατρό του || η ~ των πολιτικών διεργασιών 
σε µια χώρα 6. ο έλεγχος και η καταγραφή µε κρυφά, συνήθ. παράνοµα, µέσα 
των ενεργειών (κάποιου): η ~ κάποιου από ντετέκτιβ || η ~ τού τηλεφώνου µε 
κοριούς. 

παρακολουθώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {παρακολουθείς... | παρακο-λούθ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. ακολουθώ (κάποιον) από κοντά, ώστε να 
µη χάνω τα ίχνη του: ο µυστικός αστυνοµικός τον παρακολουθούσε 2. 
παρευρίσκοµαι (σε δηµόσια εκδήλωση, λ.χ. αθλητική, κοσµική, καλλιτεχνική 
κ.λπ.) ως θεατής: ~ τον τελικό τού µπάσκετ στο γήπεδο || ~ επίδειξη µόδας | την 
παρέλαση | απονοµή βραβείων Ζ. µετέχω (σε εκπαιδευτική, µορφωτική 
διαδικασία) µε την ιδιότητα τού διδασκοµένου: ~ ένα σεµινάριο | τα µαθήµατα 
στο σχολείο | τις παραδόσεις ενός καθηγητή | µαθήµατα υποκριτικής | χορού | 
πληροφορικής 4. είµαι θεατής ή ακροατής (εκπεµπόµενου µηνύµατος ή 
γεγονότος): ~ εκποµπή | µουσικό αφιέρωµα || ~ άθελα µου έναν καβγά | ένα 
δυστύχηµα | ένα έγκληµα 5. δίνω προσοχή (σε κάτι): µε παρακολουθείς; || δεν 
παρακολουθεί καθόλου τον καθηγητή, όλο αφαιρείται 6. κατανοώ, βγάζω νόηµα 
(από κάτι): δεν µπορώ να τον παρακολουθήσω έτσι όπως τα λέει µπερδεµένα 
ΣΥΝ. αντιλαµβάνοµαι 7. (µτφ.) έχω συνεχή ενηµέρωση (για τα στάδια, τη 
δυναµική, τη συνέχεια µιας εξέλιξης, για τη ζωή και τη δράση κάποιου): ~ την 
καριέρα ενός καλλιτέχνη | τις πολιτικές διεργασίες | τις διακυµάνσεις ενός 
φαινοµένου | την ανάρρωση τού ασθενούς | τη συµπεριφορά τού ζώου || ο 
πατέρας του τον παρακολουθεί σε κάθε του βήµα στον επαγγελµατικό στίβο || «ο 
ειδικός απεσταλµένος για το Κόσοβο παρακολουθεί µε ενδιαφέρον και από 
απόσταση την ανταλλαγή δηλώσεων και επιστολών» (εφηµ.) 8. ενηµερώνοµαι 
κρυφά και συνήθ. µε παράνοµο τρόπο (για τις ενέργειες κάποιου): έβαλε 
ντετέκτιβ, για να τον παρακολουθεί || ~ κάποιον µε κοριούς || ~ το τηλέφωνο 
κάποιου ΣΥΝ. κατασκοπεύω, (για τηλέφωνα) υποκλέπτω ♦ (αµετβ.) 9. συµµε-
τέχω σε διαδικασία µε την ιδιότητα τού διδασκοµένου: έναν χρόνο δεν 
παρακολουθούσε, πώς θα περάσει στις εξετάσεις; 10. έχω την προσοχή µου σε 
(κάτι): τι ρωτήσατε, δεν παρακολουθούσα! || αν δεν παρακολουθεί, δεν θα έχει 
απορίες! 11. ανταποκρίνοµαι επαρκώς σε κάτι, καταλαβαίνω: αν το επίπεδο 
είναι πολύ υψηλό, δεν θα µπορεί να παρακολουθήσει || πώς να παρακολουθήσω, 
αφού δεν ξέρω λέξη Ιταλικά; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω. 

παρακορη (η) {παρακορών} (λαϊκ.) 1. η υιοθετηµένη κόρη, ψυχοκόρη 2. νεαρή 
κοπέλα που εργάζεται και µένει σε ένα σπίτι, αναλαµβάνοντας τις δουλειές 
τού νοικοκυριού ΣΥΝ. υπηρέτρια. 

παρακουος, -η, -ο αυτός που συµπεριφέρεται µε ανυπακοή ΣΥΝ. απείθαρχος, 
ανυπάκουος, απειθής ΑΝΤ. υπάκουος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < παρ(α)- + -ήκοος (µε 
έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ακούω (πβ. ύπ-ήκοος)]. 

παρακουσία (η) (παρακουσιων) αλλοίωση τής αισθήσεως τής ακοής, κατά την 
οποία κανείς αντιλαµβάνεται λανθασµένα τους ήχους. Επίσης παράκουση 
[µτγν.]. 

παράκουσµα (το) [αρχ.] {παρακούσµ-ατος | -ατα, -άτων} το εσφαλµένο 
άκουσµα, η παραπλανητική ακουστική αντίληψη. 

παρακούω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {παράκουσα κ. (λόγ.) παρήκουσα} 
♦ 1. (αµετβ.) ακούω λανθασµένα, αντιλαµβάνοµαι κάτι άλλο από αυτό που 
έχει λεχθεί: δεν µπορεί να είπε κάτι τέτοιο- θα παράκουσες 
♦ 2. (µετβ.) δείχνω απείθεια, δεν υπακούω: παράκουσε τους γονείς του και 
πήγε εκεί όπου του είχαν απαγορεύσει να πάει ΣΥΝ. απειθώ. 

παρακράτηµα (το) [1896] {παρακρατήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.το µέρος 
παραγωγής που δεν διατίθεται στην αγορά, προκειµένου οι τιµές να 
συγκρατηθούν σε ορισµένο ύψος 2. (κατά την εκµετάλλευση των δασών) το 
δέντρο που διατηρείται, προκειµένου να δώσει σκληρότερη ποιότητα ξύλου. 

παρακράτηση (η) [1888] )-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η αφαίρεση 
(µέρους από το χρηµατικό ποσό που πρέπει να αποδοθεί σε κάποιον): ~ 
προϊόντος | φόρου | εισφοράς για το ταµείο συντάξεως 2. (συνεκδ.) το 
χρηµατικό ποσό που παρακρατείται: έχει παρακρατήσεις δέκα χιλιάδων. 

παρακρατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το παρακράτος: ~ οργάνωση | 
δράση | κύκλοι | κέντρα 2. παρακρατικός (ο) κάθε άτοµο που µετέχει στο 
παρακράτος ή εξυπηρετεί τις επιδιώξεις του: για τα έκτροπα ευθύνονται οι ~. 
— παρακρατικ-ά | -ώς επίρρ. 

παρακράτος (το) {παρακράτους | χωρ. πληθ.} εξουσιαστικός µηχανισµός 
πολιτικοστρατιωτικού χαρακτήρα µε ισχυρές διασυνδέσεις και πρόσβαση 
στους µηχανισµούς τής επίσηµης κρατικής εξουσίας, παράλληλα προς τους 
οποίους αναπτύσσει αυθαίρετη, µυστική και παράνοµη δράση είτε 
συµπληρωµατικά προς αυτούς, κυρ. ως προς την καταστολή αντιφρονούντων 
προσώπων και κοµµάτων, είτε εµποδίζοντας την εφαρµογή τής επίσηµης 
πολιτικής (π.χ. σε ασταθή και νεοεγκαθιδρυθέντα δηµοκρατικά καθεστώτα): 
το ~ έδρασε στα επεισόδια τής χθεσινής συγκέντρωσης || για τη δολοφονία του 
ευθύνεται το ~ που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα κατά τη µετεµφυλιακή περίοδο. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. parastate]. 

παρακρατώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {παρακρατείς... | παρακράτησα, -ούµαι, -
ήθηκα (λόγ. µτχ. παρακρατηθείς, -είσα, -έν), -ηµένος} 
♦ (µετβ.) 1. αφήνω αδιάθετο ένα τµήµα τής παραγωγής ως απόθεµα ή 
για να συγκρατήσω σε συγκεκριµένο ύψος την τιµή του στην αγορά 
2. κρατώ (µέρος από το χρηµατικό ποσό που πρέπει να αποδώσω σε 
κάποιον): από τον µισθό σου παρακρατούνται τα χρήµατα για την 

ασφάλιση σου || παρακρατηθείς φόρος ♦ 3. (αµετβ.) έχω διάρκεια µεγαλύτερη 
από την κανονική ή επιθυµητή: παρακράτησε αυτή η κατάσταση, πρέπει ν' 
αλλάξετε κάτι || παρακράτησε η πλάκα | το αστείο, δεν νοµίζεις; ΣΥΝ. 
παρατραβάω. 

παράκρουση (η) j-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων} 1. κρούση µουσικού 
οργάνου σε λανθασµένο τόνο ΣΥΝ. παραφωνία 2. ακουστική παραίσθηση 
που ως ψυχικό και συνήθ. παθολογικό φαινόµενο συνίσταται στην εσφαλµένη 
αντίληψη εξωτερικού ερεθίσµατος· ΦΡ. (µτφ.) παθαίνω παράκρουση 
αναστατώνοµαι ιδιαιτέρως έντονα, χάνω τον αυτοέλεγχο µου. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. παράκρουσις < παρακρούω «εξαπατώ, παραλογίζω» < πάρα- 
+ κρούω]. 

παράκτιος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται κοντά σε ακτή: ~ περιοχή || ~ 
οργανισµοί (που επηρεάζονται από την παλίρροια) || αύξηση τής αξίας των 
κατοικιών στην ~ ζώνη 2. ΑΘΛ. παράκτια πετοσφαίριση η πετοσφαίριση 
(βόλεϊ) στην αµµουδιά, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο (ιδ. την καλοκαιρινή 
περίοδο)· αλλιώς µπιτς-βόλεϊ (το). — παράκτια /παρακτίως [1889] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + -άκτιος < ακτή. Η φρ. παράκτια πετοσφαίριση 
αποτελεί απόδ. τού αγγλ. beach volley]. 

παρακυβέρνηση (η) [1894] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} οµάδα προσώπων 
που δρα κατ' αυθαίρετο τρόπο παράλληλα προς την κυβέρνηση, 
παρεµβαίνοντας στο έργο της. 

παρακΰηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εξωµήτρια κύηση. [ΕΤΥΜ; 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paracyesis]. 

παράκυκλος (ο) [µτγν.] {παρακύκλ-ου | -ων, -ους} 1. η επιφάνεια που 
περιλαµβάνεται µεταξύ των περιφερειών, περιγραµµάτων δύο οµόκεντρων 
κύκλων 2. µικρός και λεπτός δακτύλιος από διάφορα υλικά, ο οποίος 
περνιέται γύρω από το παξιµάδι µιας βίδας, ώστε αυτό να εφαρµόζει 
καλύτερα ΣΥΝ. ροδέλα. 

παρακώλυση (η) [1886] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} η εµπόδιση (ενέργειας) 
µε την πρόκληση προβληµάτων, κωλυµάτων (ώστε να µην ολοκληρωθεί): η ~ 
τής κυκλοφορίας των οχηµάτων || συστηµατική ~ κατά την άσκηση των 
καθηκόντων κάποιου. Επίσης (σπάν.) παρακώ-λυµα (το) [1886]. 

παρακωλύω ρ. µετβ. {παρακώλυ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) εµποδίζω (ενέργεια) 
παρεµβάλλοντας εµπόδια, δυσκολίες, κωλύµατα: παρακωλύει συστηµατικά τη 
διαδικασία τής ψηφοφορίας αρνούµενος να προσέλθει || ~ το έργο κάποιου 
ΣΥΝ. παρεµποδίζω. 

παραλαβαινω ρ. → παραλαµβάνω 
παραλαβή (η) 1. η λήψη από παραλήπτη πράγµατος που του έχει αποσταλεί: η 

~ ενός δέµατος από το ταχυδροµείο || ~ νέου εµπορεύµατος || κάνω ~ 
(παραλαµβάνω) || φορτώθηκαν εις παραλαβήν σας (για προϊόντα που 
στέλνονται µε φορτωτική στο όνοµα κάποιου) ΑΝΤ. παράδοση 2. (συνεκδ.) 
ό,τι παραλαµβάνει κανείς: αυτά τα ρούχα είναι νέα ~ 3. (συνεκδ.) (α) το τµήµα 
υπηρεσίας ή καταστήµατος, από το οποίο κανείς παραλαµβάνει ένα έγγραφο, 
το προϊόν που έχει αγοράσει κ.λπ.: δουλεύει | είναι στην ~ || θα πάτε στην - να 
σας εξυπηρετήσουν (β) ο χώρος υπηρεσίας ή καταστήµατος, στον οποίο βρί-
σκεται το παραπάνω τµήµα: η ~ είναι µετά το ταµείο 4. η επίσηµη ανάληψη 
τής διοίκησης ενός οργανισµού, φορέα, η ανάληψη αξιώµατος, θέσης: µετά 
την ορκωµοσία τής κυβέρνησης θα γίνει η - των υπουργείων 5. η ανάληψη 
ευθύνης για τη συνοδία και µεταφορά (κάποιου) από ένα µέρος σε άλλο: ~ τής 
οµάδας από το πούλµαν, για να οδηγηθεί στο γήπεδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. < παραλαµβάνω, πβ. κ. λαµβάνω - λαβή]. 

παραλαλητό (το) (λαϊκ.) το παραµιλητό (βλ.λ.). 
παραλαλία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} γλωσσική διαταραχή κατά την οποία ο 

ήχος που παράγεται κατά την οµιλία δεν είναι ο επιθυµητός, αφού στη θέση 
ενός φθόγγου εκφωνείται άλλος. — παραλαλικός, -ή, -ό. 

παραλαλώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {παραλαλείς... | παραλάλησα} παραµιλώ (βλ.λ.). 
παραλαµβάνω [αρχ.] κ. (λαϊκ.) παραλαβαίνω ρ. µετβ. {παρέλαβα, 

παραλήφθηκα (λόγ. παρελήφθην, -ης, -η..., µτχ. παραληφθείς, -είσα, -έν)} 1. 
παίρνω ως παραλήπτης κάτι που µου έχει αποσταλεί: παρέλαβα µια επιστολή | 
ένα δέµα || ~ εµπορεύµατα 2. αναλαµβάνω τη διαχείριση µιας κατάστασης, 
όπως είχε διαµορφωθεί από τον προκάτοχο µου: η νέα κυβέρνηση ισχυρίζεται 
ότι παρέλαβε χάος από την προηγούµενη || παραλάβατε µια υγιή επιχείρηση και 
την καταστήσατε προβληµατική! 3. (ειδικότ.) αναλαµβάνω τη συνοδία ή τη 
µεταφορά (κάποιου) από ένα µέρος, υποδέχοµαι: θα παραλάβει το γκρουπ από 
το αεροδρόµιο και θα τους πάει στο ξενοδοχείο || αύριο θα πάµε να 
παραλάβουµε τον αδελφό µου απ' το λιµάνι 4. αναλαµβάνω επίσηµα τα 
καθήκοντα µου (σε θέση, αξίωµα): ~ ένα υπουργείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

παραλειπόµενα (τα) [αρχ.] {παραλειποµένων} 1.όλα όσα παραλείπονται (ως 
περιττά ή ευκόλως εννοούµενα) ή αποσιωπώνται: τα ~ συζήτησης | συνεδρίου 
| συνάντησης 2. Παραλειποµένων Βίβλος ιστορικό βιβλίο τής Π.∆., στο οποίο 
έχουν περιληφθεί όσα είχαν παραλειφθεί από προγενέστερα ιστορικά βιβλία 
της· αλλιώς Χρονικών (Α, Β'). 

παραλείπω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρ-έλειψα, -αλείφθηκα (λόγ. παρελεί-φθην, -ης, -
η..., µτχ. παραλειφθείς, -είσα, -έν)} 1. αποκλείω, δεν περιλαµβάνω 
(κάποιον/κάτι) σε σύνολο, αφήνω έξω από σειρά, κατάσταση ή κατάταξη: 
παρέλειψαν το όνοµα του από τον κατάλογο των υποψηφίων || αυτό το σηµείο 
δεν έχει ενδιαφέρον, ας το παραλείψουµε || δεν πρέπει να παραλείψουµε, τέλος, 
και µια άλλη σηµαντική µορφή τής σύγχρονης µουσικής... ΦΡ. τα ευκόλως 
εννοούµενα παραλείπονται βλ. λ. εννοώ 2. ξεχνώ, αµελώ: µην παραλείψεις να 
τηλεφωνήσεις, αν αλλάξει κάτι! || έχει παραλείψει ουσιώδη στοιχεία τού 
κεφαλαίου, 



παράλειψη 1329 παραλληλογράφος 
 

γι' αυτό πήρε χαµηλό βαθµό 3. αποσιωπώ, δεν αναφέρω σκοπίµως: συνήθως 
παραλείπει αυτά που δεν τον συµφέρει να µαθευτούν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

παράλειψη (η) [αρχ.] {-ης κ. -είψεως | -είψεις, -είψεων} 1. το να παραλείπει 
κανείς (κάτι), ώστε να µην περιλαµβάνεται σε σύνολο, σειρά, κατάσταση ή 
κατάταξη: η ~ δύο λέξεων κατά την αντιγραφή ενός κειµένου || η ~ τού 
ονόµατος του από τον κατάλογο των επιτυχόντων λίγο έλειψε να προκαλέσει 
επεισόδιο- ΦΡ. κατά παράλειψιν | παράλειψη παραλείποντας, µη 
αναφέροντας: το ουσιαστικό «αρουραίος» προέκυψε ~ τού «µυς», το οποίο 
προσδιόριζε ως επίθετο στην Αρχαία 2. η παράβλεψη, το να ξεχάσει, να 
αγνοήσει ή να αµελήσει κανείς (κάτι): ήταν ~ να µην τους καλέσετε στην 
εκδήλωση 3. η αποφυγή τής αναφοράς σε (κάτι), η αποσιώπηση του: η 
σκόπιµη ~ των νεότερων στοιχείων για την υπόθεση αποσκοπούσε στην 
παραπλάνηση τού κοινού ΣΥΝ. παρασιώπηση 4. (συνεκδ.) ό,τι παραλείπεται: 
διαπιστωµένες παραλείψεις στην εκτέλεση ενός έργου || θα ήταν σηµαντική ~ να 
µην αναφέρουµε και αυτό τον σπουδαίο δηµιουργό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποσιωπητικά, ελλιπής, λαµβάνω. 

παραλεω ρ. µετβ. {παραείπα} λέω περισσότερα (πράγµατα)· στη ΦΡ. τα 
παραλεω µιλώ µε υπερβολικό τρόπο, υπερβάλλω σε αυτά που λέω: τα παραλές· 
δεν έκανα παρά µόνο το καθήκον µου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παραλέγω (ήδη στον 
Ιπποκράτη µαρτυρείται η σηµ. «απεραντολογώ, µιλώ εκτός θέµατος») < πάρα- 
+ λέγω]. 

παραλήγουσα (η) [µτγν.] {σπάν. παραληγούσων} η συλλαβή πριν από τη 
λήγουσα, η προτελευταία συλλαβή µιας λέξεως: η ~ τής λε'ξης «ποταµός» 
είναι το «-τα→. 

παραληπτέος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που πρέπει να παραληφθεί ANT. 
παραδοτέος. 

παραλήπτης (ο) [µτγν.] {παραληπτών}, παραλήπτρια (η) (παρα-ληπτριών} 1. 
πρόσωπο που παραλαµβάνει, που δέχεται (κάτι): έγινε ~ πολλών διαµαρτυριών 
ΣΥΝ. δέκτης, αποδέκτης ΑΝΤ. παραδότης 2. (ει-δικότ.) πρόσωπο προς το οποίο 
αποστέλλεται µια επιστολή: ποιος είναι ο ~ τού γράµµατος; ΑΝΤ. αποστολέας 
3. (συνεκδ.) το όνοµα τού προσώπου προς το οποίο αποστέλλεται κάτι, όπως 
αναγράφεται στον φάκελο επιστολής: ο - είναι στο κάτω και δεξιό µέρος τού 
φακέλου || αυτό το γράµµα δεν έχει ~! || µην ξεχάσεις να βάλεις ~! 

παραλήρηµα (το) [µτγν.] {παραληρήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ακατάσχετη και 
ασυνάρτητη οµιλία ΣΥΝ. παραµιλητό 2. (µτφ.-κακόσ.) ο λόγος που 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη ειρµού και τυφλό πάθος, κυρ. φανατισµό: 
εθνικιστικό ~ || ένα ~ µίσους και οργής 3. ΙΑΤΡ. (α) οξεία αλλά αναστρέψιµη 
ψυχική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από απώλεια τού προσανατολισµού, 
αδυναµία αντιλήψεως τού περιβάλλοντος, ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις και 
βίαιη συµπεριφορά τού ασθενούς ΣΥΝ. ντελίριο (β) λονορροϊκό παραλήρηµα 
(λατ. delirium verborum) παραληρηµατική κατάσταση στην οποία ο ασθενής 
είναι υπερβολικά οµιλητικός (γ) τροµώδες παραλήρηµα (λατ. delirium 
tremens) σύνδροµο που εµφανίζεται σε άτοµα που έχουν αναπτύξει εξάρτηση 
από το αλκοόλ και χαρακτηρίζεται κυρ. από τρέµουλο, οπτικές παραισθήσεις 
και αστάθεια (δ) συστηµατικό παραλήρηµα βλ. λ. συστηµατικός 4. (µτφ.) η 
κατάσταση βίαιου ενθουσιασµού ή έντονης ψυχικής έξαρσης, υστερίας: ~ τού 
πλήθους σε ροκ συναυλία ΣΥΝ. αµόκ. 

παραληρηµατικός, -ή, -ό 1. ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε το παραλήρηµα 2. 
(µτφ.) αυτός που θυµίζει παραλήρηµα: ~ λογύδριο. — πα-ραληρηµατικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

παραληρώ ρ. αµετβ. {παραληρείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. έχω 
παραλήρηµα: παραληρεί από τον πυρετό 2. (µτφ.) λέω πράγµατα που δεν 
έχουν νόηµα, µιλώ φλύαρα και ασυνάρτητα ΣΥΝ. φλυαρώ 3. (µτφ.) 
παραφέροµαι από ενθουσιασµό, κατέχοµαι από ξέφρενη και ασυγκράτητη 
έξαρση: το πλήθος παραληρούσε στο άκουσµα τής φωνής του. — 
παραληρητικός, -ή, -ό [1891]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραληρώ < πάρα- + ληρώ (-έω) «λέω ανοησίες» < λήρος 
«ανόητα λόγια άνευ αξίας», αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *la- «φωνάζω», 
ονοµατοποιηµένη ρίζα, πβ. λιθ. ló-ti «φωνάζω, κραυγάζω», αρχ. σλαβ. la-jo, 
αρµ. lam «κλαίω», ίσως και λατ. lämentum «θρήνος» κ.ά. Οµόρρ. πιθ. λά-σκω 
«κραυγάζω, φωνάζω». Βλ. κ. λαλώ]. 

παραλής (ο) {παραλήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει πολλά λεφτά, ο πλούσιος 
ΣΥΝ. λεφτάς ΑΝΤ. φτωχός. [ΕΤΥΜ < τουρκ. parali]. 

παραλήφθηκα ρ. -· παραλαµβάνω 
παράληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} η παραλαβή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

< αρχ. παράληψις < παραλαµβάνω]. 
παραλία (η) (παράλιων} 1. (α) (γενικά) η χερσαία ζώνη κατά µήκος τής 

γραµµής µεταξύ στεριάς και θάλασσας: οι τουρίστες προτιµούν τις ~ µε άµµο || 
- λουοµένων ΣΥΝ. ακτή, γιαλός, ακρογιαλιά, ακροθαλασσιά, περιγιάλι (β) 
(ειδικότ.) η συνεχόµενη τού αιγιαλού ζώνη ξηράς, που καθορίζεται από την 
πολιτεία σε πλάτος µέχρι και 50 µέτρων από τη γραµµή που ορίζει τον 
αιγιαλό, η οποία απαιτείται για την επικοινωνία τής ξηράς µε τη θάλασσα, 
καθώς και για την εξυπηρέτηση εθνικών, κοινωφελών, αναπτυξιακών και 
περιβαλλοντικών σκοπών: νοµοθετική ρύθµιση για τα κτίσµατα στον αιγιαλό 
και στην ~ 2. (καθηµ.-συνεκδ.) η περιοχή κατά µήκος τής παραλίας και τα κέ-
ντρα διασκεδάσεως που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή: η - µαζεύει κόσµο 
τώρα το καλοκαίρι || τα µεγάλα ονόµατα που τραγουδούν στην ~ ΣΥΝ. (τα) 
παραλιακά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακτή, θάλασσα, πληροφορική. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραλία (ενν. γη | χώρα), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. παράλιος 
(βλ.λ.)]. παράλια (τα) [µτγν.] {παραλίων} οι παράκτιες εκτάσεις, οι ακτές µιας 
χώρας ΑΝΤ. ηπειρωτικά. 

παραλιακός, -ή, -ό [1847] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παραλία, που είναι 
κτισµένος ή βρίσκεται στην παραλία: ~ κέντρο | ξενοδοχείο | πόλη | κτήµα 
ΣΥΝ. παράλιος, παραθαλάσσιος ΑΝΤ. ηπειρωτικός, µεσόγειος 2. αυτός που 
βρίσκεται κατά µήκος ακτής: - δρόµος | ζώνη 3. παραλιακά (τα) (α) η περιοχή 
τής παραλίας, καθώς και οι παράκτιες περιοχές: καλοκαίριασε και ο κόσµος 
συνηθίζει τις βόλτες προς τα -(β) (συνεκδ.) τα κέντρα διασκέδασης που 
λειτουργούν στις παραθαλάσσιες περιοχές: τα ~ µαζεύουν πολύ κόσµο. — 
παραλιακ-ά | -ώς [1889] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

παραλίγο επίρρ. (καθηµ.) λίγο ακόµα και, λίγο έλειψε να: ~ να τρακάρουµε, 
πρόσεχε! || στη συζήτηση προέκυψε ότι - να βγούµε συγγενείς! || α, ~ να το 
ξεχάσω! ΣΥΝ. (εκφραστ.) παρά τρίχα, στο τσακ. Επίσης (λόγ.) παρ' ολίγο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. παρ' ολίγον]. 

παραλίµνιος, -α, -ο [1894] αυτός που βρίσκεται κοντά σε λίµνη: ~ περιοχή | 
οικισµός. 

παράλιος, -α, -ο παραλιακός (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. [ΕΤΥΜ; αρχ. < 
παρ(α)- + -άλιος < άλς, αλός «θάλασσα» (βλ. λ. αλάτι)]. 

παραλλαγή (η) 1. η επέµβαση σε κάτι, η τροποποίηση του, ώστε να 
παραλλάσσει ΣΥΝ. διαφοροποίηση, µεταβολή 2. (α) καθεµιά από τις µορφές 
ενός πράγµατος, η ποικιλία: η ~ σχήµατος | σχεδίου (β) καθένας από τους 
δυνατούς συνδυασµούς (προβλέψεις) σχετικά µε το αποτέλεσµα αγώνα που 
έχει τη δυνατότητα να παίξει ο παίκτης τού ΠΡΟΠΟ: διπλή ~ (π.χ. IX, Χ2 
κ.λπ.) || τριπλή ~ (1X2) 3. ΜΟΥΣ. ο µετασχηµατισµός µελωδίας ή µουσικού 
θέµατος µε αλλαγές ή αναπτύξεις στην αρµονία, στον ρυθµό και στη µελωδία 
χωρίς αλλοίωση τού αρχικού θέµατος: «Παραλλαγές αίνιγµα» (σύνθεση τού 
'Ε. Έλγκαρ) 4. ΒΙΟΛ. απόκλιση στη δοµή ή τον χαρακτήρα ενός κυττάρου, 
ατόµου ή οµάδας ατόµων από άλλο τού ίδιου είδους 5. ΖΩΟΛ. το σύνολο των 
χαρακτήρων που επιτρέπουν σε ένα ζώο να εντάσσεται στο περιβάλλον του, 
χωρίς να ξεχωρίζει εύκολα η µορφή του (µιµητισµός, οµοιο-χρωµία) 6. ΣΤΡΑΤ. 
(α) η µερική κωδικοποίηση µηνύµατος µε αντικατάσταση των καίριων λέξεων 
µε άλλες συνθηµατικές ή µε οµάδες γραµµάτων ή αριθµών (β) το καµουφλάζ 
(βλ.λ.): στολή παραλλαγής 7. ΝΑΥΤ. η γωνία µεταξύ βορρά και βορρά 
πυξίδας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παραλλάσσω. Στη µουσ. σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. 
variation]. 

παρόλλαγµα (το) [αρχ.] {παραλλάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.η παραλλαγή (βλ.λ.) 
2. (λαϊκ.) οποιαδήποτε απόκλιση από το κανονικό, κυρ. η δυσµορφία κάποιου 
(είτε λόγω αρρώστιας είτε λόγω ατυχήµατος). 

παραλλάζω ρ. → παραλλάσσω 
παραλλακτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την παράλλαξη: ~ 

µέτρηση αποστάσεως. — παραλλακτικ-ά | -ώς επίρρ. 
παράλλαξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. ΝΑΥΤ. (για πλοία) η 

διόπτευση ενός σηµείου 90 µοίρες δεξιά ή αριστερά τής πορείας τού πλοίου 2. 
ΑΣΤΡΟΝ. η γωνιακή µετατόπιση τής φαινόµενης θέσης ενός ουράνιου 
αντικειµένου πάνω στην ουράνια σφαίρα, όταν παρατηρείται από δύο σηµεία 
που απέχουν πολύ µεταξύ τους 3. ΤΟΠΟΓΡ. η διαφορά που φαίνεται να έχει η 
κατεύθυνση ή η θέση ενός σώµατος, όταν µετατοπίζεται η θέση τού 
παρατηρητή: σφάλµα παραλλάξεως οργάνου µετρήσεως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παράλλαξις, αρχική σηµ. «µεταβολή θέσεως», < πα-
ραλλάσσω]. 

παραλλάσσω [αρχ.] κ. παραλλάζω ρ. αµετβ. {παρήλλα-ξα, -γµέ-νος} 1. 
διαφοροποιούµαι ελαφρώς ως προς κάτι, παρουσιάζω µικρές διαφορές: συχνά 
οι τιµές παραλλάσσουν αναλόγως τού καταστήµατος || οι δύο φούστες 
παραλλάζουν µόνο στην ποιότητα ΣΥΝ. ποικίλλω 2. ΝΑΥΤ. διοπτεύω ένα 
σηµείο 90 µοίρες δεξιά ή αριστερά από την πλώρη πλοίου. 

παραλληλεπίπεδο (το) [µτγν.] [παραλληλεπιπέδ-ου | -ων} ΓΕΩΜ. πρίσµα µε έξι 
βάσεις, που όλες τους είναι παραλληλόγραµµα. 

παραλληλεπίπεδος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για στερεά) αυτός που έχει επιφάνειες 
επίπεδες και παράλληλες µεταξύ τους, που ορίζεται, περιλαµβάνεται µεταξύ 
δύο παράλληλων επιπέδων 2. ΓΕΩΜ. παραλληλεπίπεδο (το) βλ.λ. 

παραλληλία (η) {παραλληλιών} 1. η ιδιότητα τού παραλλήλου ΣΥΝ. 
παραλληλότητα 2. η τοποθέτηση δύο πραγµάτων σε παράλληλη θέση· ΦΡ. (α) 
παραλληλία µαθηµάτων η συνάφεια διδασκοµένων αντικειµένων (β) αξίωµα 
παραλληλίας (στην ευκλείδειο γεωµετρία) αξίωµα κατά το οποίο από ένα 
σηµείο Α διέρχεται µόνο µία παράλληλος προς δεδοµένη ευθεία ε. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. op., < γαλλ. parallélisation]. 

παραλληλίζω ρ. µετβ. {παραλλήλισ-α, -θηκα, -µένος} 1. (λόγ.-σπάν.) τοποθετώ 
σε παράλληλη θέση 2. (µτφ.) παραβάλλω (κάτι µε κάτι άλλο), το συγκρίνω: 
παραλλήλισε τα πρόσφατα γεγονότα µε την εξέγερση τού Μάη τού '68 ΣΥΝ. 
συγκρίνω. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. paralléliser]. 

παραλληλισµός (ο) 1. η τοποθέτηση σε παράλληλη θέση 2. η παραβολή, η 
συγκριτική αντιστοίχιση: ο ~ του µε τον Μ. Αλέξανδρο ήταν υπερβολικός ΣΥΝ. 
αντιπαραβολή, σύγκριση 3. η επανάληψη ίδιων συντακτικών δοµών για την 
απόδοση διαφορετικού περιεχοµένου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
parallélisme]. 

παραλληλόγραµµο (το) [µτγν.] [παραλληλογράµµ-ου | -ων} ΓΕΩΜ. 
τετράπλευρο σχήµα, καθεµιά από τις πλευρές τού οποίου είναι παράλληλη µε 
την απέναντι της: ορθογώνιο ~. 

παραλληλόγραµµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει παράλληλες γραµµές 2. 
ΓΕΩΜ. παραλληλόγραµµο (το) βλ.λ. — παραλληλογράµµους επίρρ. [µτγν.]. 

παραλληλογράφος (ο) γεωµετρικό όργανο για τη χάραξη παράλληλων 
γραµµών. 
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παράλληλος, -η (λόγ. -ος), -ο 1. (για γραµµές, ευθείες, σειρές κ.λπ.) 
(α) αυτός που όλα τα σηµεία του απέχουν εξίσου από άλλον, χωρίς 
να τέµνεται µε αυτόν όσο και αν προεκταθούν: ~ δρόµοι | διάδροµοι 
Ι σειρές καθισµάτων | ευθύγραµµα τµήµατα (β) παράλληλη (ευθεία) 
ευθεία που, όσο και αν προεκταθεί, δεν τέµνει άλλη ευθεία ή επίπεδο 
(γ) ΗΛΕΚΤΡ. παράλληλη σύνδεση διάταξη ηλεκτρικού κυκλώµατος, 
στην οποία όλα τα στοιχεία και τα εξαρτήµατα του βρίσκονται υπό 
κοινή τάση, όπου όλοι οι θετικοί πόλοι είναι συνδεδεµένοι µε το ένα 
άκρο και όλοι οι αρνητικοί µε το άλλο 2. αυτός που απαιτεί ή συνί-
σταται στη δηµιουργία γραµµών ή σειρών όπως οι παραπάνω: ~ στοί-
χιση | παράταξη 3. (για επίπεδα) αυτό που έχει την ίδια κάθετο µε 
κάποιο άλλο, που τέµνονται καθέτως από την ίδια ευθεία 4. παράλ-
ληλος (ο/η) {-ου κ. -ήλου | -ων κ. -ήλων, -ους κ. -ήλους}, παράλληλη 
(η) (α) καθεµιά από τις νοητές γραµµές που είναι παράλληλη προς 
τον ισηµερινό και δείχνει το γεωγραφικό πλάτος µιας περιοχής (β) 
ΝΑΥΤ. το σηµείο τής γήινης επιφάνειας, στο οποίο την τέµνει επίπεδο 
κάθετο στον άξονα τής γήινης σφαίρας (γ) δρόµος παράλληλος προς 
κάποιον άλλο: στην πρώτη ~ θα στρίψετε δεξιά 5. (µτφ.) αυτός που 
παρουσιάζει πολλές αντιστοιχίες, αναλογίες ή και οµοιότητες µε κά-
ποιον άλλο: στη ζωή τους ακολούθησαν - πορεία· ΦΡ. βίοι παράλλη-
λοι βλ. λ. βίος 6. (α) αυτός που συµπίπτει χρονικά, που υπάρχει ή 
συµβαίνει συγχρόνως µε κάτι άλλο: ~ τηλεοπτική σύνδεση µε δύο 
στούντιο || ~ δράση || είχε ~ σχέση και εκτός γάµου || ~ συνοµιλίες για 
διευθέτηση τής κρίσης ΣΥΝ. ταυτόχρονος- ΦΡ. εκ παραλλήλου (i) ταυ-
τοχρόνως: απασχολείται ~ σε δύο εργασίες (ii) ταυτόχρονη θετική 
και αρνητική διατύπωση τού ίδιου νοήµατος ως ρητορικό | συντα-
κτικό σχήµα (β) ΤΕΧΝΟΛ.-ΠΛΗΡΟΦ. αυτός που σχετίζεται µε την ταυ-
τόχρονη εκτέλεση δύο ή περισσότερων εργασιών ή την ταυτόχρονη 
λειτουργία δύο ή περισσότερων συνδεδεµένων συσκευών, τµηµάτων 
Η/Υ κ.λπ.: ~ επεξεργασία | διασύνδεση | µεταφορά δεδοµένων ΑΝΤ. 
σειραϊκός. — παράλληλα | παραλλήλως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. παρ' αλλήλους (πβ. κ. κατάλληλος). 
Βλ. κ. αλλήλων]. 

παραλληλότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού παραλλήλου 
ΣΥΝ. παραλληλία. 

παραλογή (η) δηµοτικό τραγούδι µε αφηγηµατικό χαρακτήρα και 
φανταστικό περιεχόµενο: η ~ «τού νεκρού αδελφού» || η ~ «τού γε-
φυριού τής Άρτας». 
[ΕΤΥΜ Πιθ. < αρχ. παρακαταλογή «είδος αφηγηµατικού ρυθµού (στη 
µουσική) µε µελοδραµατική παρουσίαση» (µε απλολογία) < πάρα- + 
καταλογή < καταλέγω «αφηγούµαι λεπτοµερώς» (κατά- + λέγω)]. 

παραλογητό (το) (λαϊκ.) ο παραλογισµός (βλ.λ.). 
παραλογιαζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {παραλόγιασ-α, -τηκα, -µένος} 

(λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) τρελαίνοµαι, παύω να σκέφτοµαι και να συµπε-
ριφέροµαι λογικά ΣΥΝ. τα χάνω ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να τρε-
λαθεί. — παραλόγιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραλογίζοµαι (βλ.λ.), κατά τα ρ. σε -ιάζω (πβ. κ. ζυγί-
ζω - ζυγιάζω, λογίζω - λογιάζω κ.ά.]. 

παραλογίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {παραλογίσ-τηκα, -µένος} ενεργώ ή 
µιλώ κατά παράλογο τρόπο: Καταλαβαίνεις ότι παραλογίζεσαι; Τι εί-
ναι αυτά που λες; ΣΥΝ. παραφρονώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < παράλογος]. 

παραλογισµός (ο) [αρχ.] 1. ο λαθεµένος, παράλογος τρόπος σκέψε-
ως: αυτή η απόφαση είναι προϊόν παραλογισµού, είναι σκέτη τρέλα 2. 
(συνεκδ.) κάθε λόγος ή πράξη που αντιβαίνει στη λογική: αυτό που λες 
είναι σκέτος ~! || πάψε τους ~ κι έλα στα συγκαλά σου! ΣΥΝ. ανοησία, 
τρέλα, παραλογητό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

παραλογιοτικός, -ή, -ό Ιαρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πα-
ραλογισµό: ~ σκέψη | πράξη ΣΥΝ. παράλογος, παραλογικός 2. (για 
πρόσ.) αυτός που κάνει σκοπίµως ή από ανικανότητα λαθεµένους 
συλλογισµούς. — παραλογιοτικά επίρρ. 

παράλογο (το) [µτγν.] {παραλόγ-ου | -ων} 1. (α) η κατάσταση κατά 
την οποία ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζει σκοπό ή λογική στην ύπαρξη 
του, αποδεχόµενος το άσκοπο και παράλογο τής ανθρώπινης 
ύπαρξης (β) καθετί που δεν ερµηνεύεται µε την κοινή λογική: το ~ 
µιας απόφασης || το - στην υπόθεση αυτή είναι ότι µου ζητήθηκε να 
πληρώσω, ενώ ζητούσα αποζηµίωση· ΦΡ. ιστορία τού παραλόγου για 
κάθε κατάσταση που έχει παράλογα στοιχεία: «η ~ στη δοµή των 
υπουργικών συµβουλίων αποτελεί µόνιµο χαρακτηριστικό όλων των 
κυβερνήσεων από συστάσεως τού ελληνικού κράτους» (εφηµ.) 2. το 
φιλοσοφικό και λογοτεχνικό δόγµα, κατά το οποίο οι άνθρωποι ζουν 
αποµονωµένοι σε έναν µάταιο και παράλογο κόσµο: ο Καµύ είναι 
από τους κύριους εκφραστές τής τέχνης τού ~ 3. θέατρο τού παρα-
λόγου (γαλλ. théâtre de l'absurde) (α) πρωτοποριακό θεατρικό ρεύµα 
που κυριάρχησε στη δεκαετία τού '50, κατά το οποίο καταλύεται ο 
δεσµός ανάµεσα στις λέξεις και τις πράξεις, αφού τον θεατρικό λόγο 
χαρακτηρίζει η γλωσσική ασυναρτησία και η παρωδία των κα-
θιερωµένων αξιών πρόκειται για πνευµατικό καρπό τού Β' Παγκο-
σµίου Πολέµου, σε µια εποχή όπου κάθε όραµα κλονιζόταν κι ο άν-
θρωπος αποξενωνόταν από τη φύση του: ο ίονέσκο είναι από τους 
θεµελιωτές τού θεάτρου τού παραλόγου (β) (καθηµ.) κάθε κατάσταση 
παραλογισµού: η κυβερνητική πολιτική µε τις συνεχείς αντιφάσεις 
της είναι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λογικός. 

παράλογος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αντιβαίνει στους νόµους τής 
λογικής, που υπάρχει, συµβαίνει ή προκύπτει κατά τρόπο που δεν εί-
ναι λογικός: ~ ενέργεια | σκέψη | φόβος | βία || είναι παράλογο να πι-
στεύεις ότι φταις για κάτι που ούτε έκανες ούτε προκάλεσες! ΣΥΝ. 
άλογος ΑΝΤ. λογικός, (λόγ.) έλλογος 2. (καθηµ.-γενικότ.) αυτός που 
δεν δικαιολογείται σύµφωνα µε ό,τι ισχύει: είναι ~ οι οικονοµικές 
απαιτήσεις του για µια τέτοια δουλειά ΣΥΝ. αδικαιολόγητος, εξω- 

φρενικός ΑΝΤ. εύλογος, δικαιολογηµένος 3. (για πρόσ.) αυτός που 
ενεργεί ή µιλά µε τρόπο που δεν ταιριάζει σε λογικό άνθρωπο: Μη γί-
νεσαι ~! ∆ες τα πράγµατα ψύχραιµα !4. παράλογο (το) βλ.λ. — πα-
ράλογα | παραλόγως [αρχ.] επίρρ. 

παράλογος: συνώνυµα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συλλάβει 
κανείς και να δηλώσει γλωσσικά ό,τι δεν είναι λογικό. Μπορεί να 
το θεωρήσει ότι παραβιάζει τη λογική ή ότι στερείται λογικής ή 
ότι δεν στηρίζεται πουθενά ή ότι βρίσκεται έξω από τη λογική 
και, ενίοτε, ότι την υπερβαίνει. Ό,τι παραβιάζει τη λογική είναι 
παράλογο (παρά τον λόγον, «κατά παράβαση τής λογικής»). Ό,τι 
στερείται λογικής είναι άλογο (∆εν είναι η λογική που διέπει τις 
πράξεις του, αλλά άλογα συναισθήµατα και ανεξέλεγκτες παρορ-
µήσεις). Ό,τι δεν στηρίζεται πουθενά, ό,τι είναι εκτός τόπου (και 
χρόνου) είναι άτοπο (Είναι άτοπο να δέχεσαι ότι η µόρφωση επι-
τυγχάνεται ερήµην τής γνώσης- η µόρφωση προϋποθέτει συνειδητή 
γνώση αιτίων και αιτιατών πραγµάτων, γεγονότων και κατα-
στάσεων). Ό,τι δεν µπορεί να συλλάβει ή να κρίνει κανείς µε τη 
λογική, γιατί βρίσκεται έξω από τα όρια τής λογικής, είναι εξω-
λογικό ή, εφόσον την υπερβαίνει, είναι υπερλογικό (Η έννοια τού 
Θεού είναι απρόσιτη στον ανθρώπινο νου, γιατί είναι από τη φύση 
της εξωλογική και υπερλογική). Ό,τι παραβιάζει τους κανόνες τής 
λογικής φθάνοντας στα όρια τής παραφροσύνης, είναι εξωφρενι-
κό (Τα λόγια και οι πράξεις του είναι εξωφρενικές- οδηγείται στα-
θερά στην παράνοια). Αντίστοιχη προς την κατάσταση αυτή είναι 
η φράση έξω φρενών (Η στάση του στο θέµα και η όλη συµπερι-
φορά του µας έκανε έξω φρενών), ενώ µε την ίδια σηµασία και µε 
περισσότερη έµφαση χρησιµοποιείται και η φράση άνω ποταµών 
(∆ενµπορώ να κάνω µ'αυτό τον άνθρωπο· είναι άνω ποταµών). Ας 
σηµειωθεί ότι η α' φράση αφορά τόσο στον οµιλητή όσο και σε 
άλλα πρόσωπα (είµαι έξω φρενών - κάνω κάποιον έξω φρενών), 
ενώ η φρ. άνω ποταµών χρησιµοποιείται από τον οµιλητή για άλ-
λα πρόσωπα (είναι πλέον άνω ποταµών). Ηπιότερες για την έκ-
φραση τού παραλόγου είναι οι φράσεις εκτός τόπου και χρόνου 
και έξω από κάθε λογική. 

παραλογοτεχνία (η) {παραλογοτεχνιών} το σύνολο των λογοτεχνι-
κών έργων που δεν συγκαταλέγονται στις κοινώς αποδεκτές κατηγο-
ρίες τού έντεχνου λόγου: πολλά έργα επιστηµονικής φαντασίας, 
αστυνοµικά ή αισθηµατικά ροµάντζα θεωρούνται ότι ανήκουν στην ~ 
(πβ. κ. λ. παραφιλολογία). — παραλογοτεχνίας, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ- 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. paralittérature (νόθο συνθ.)]. 

παραλυµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει παραλύσει: ~ χέρι | σώµα 
ΣΥΝ. παράλυτος· (µτφ.) 2. αυτός που έχει αποδιοργανωθεί, αποσυντο-
νιστεί: παρέλαβε ένα ~ ∆ηµόσιο χωρίς κατάλληλο δίκτυο παροχής 
υπηρεσιών 3. (για πρόσ.) άτοµο διεφθαρµένο ΣΥΝ. (λόγ.) ακόλαστος, 
έκλυτος ΑΝΤ. χρηστός, εγκρατής, ηθικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
παραλελυµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. παραλύω]. 

παράλυση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. ΙΑΤΡ. η απώ-
λεια (ολική ή µερική) τής κινητικής ικανότητας των µυών, η οποία 
προκαλείται από τραυµατισµό ή πάθηση (ανατοµική αλλοίωση) τού 
νευρικού συστήµατος, τού εγκεφάλου ή τού νωτιαίου µυελού: παιδι-
κή ~ (παλαιότ. η πολιοµυελίτιδα) || περιοδική | γενική | προϊούσα | µαι-
ευτική ~ (τού παιδιού κατά τον τοκετό) || χιαστή - (ηµιπληγία) || ~ τού 
χεριού 2. (ειδικότ.) η δυσκολία ενάρξεως ή ολοκληρώσεως τής κίνη-
σης, λόγω µουδιάσµατος, πιασίµατος κ.λπ. 3. (µτφ.) κατάσταση προ-
σωρινής νάρκης, αδράνειας: ~ τοι3 νου 4. ο αποσυντονισµός, η απο-
διοργάνωση: η ~ των διοικητικών υπηρεσιών | τής κρατικής µηχανής 
| τής κυκλοφορίας ΣΥΝ. διάλυση, (λαϊκ.) ξεχαρβάλωµα. 

παραλυσία (η) [1834] {παραλυσιών} 1. ΙΑΤΡ. η παράλυση (βλ.λ.) 2. 
(µτφ.) η ζωή που έχει ολοκληρωτικά παραδοθεί σε ακολασίες και 
κραιπάλες, η έκλυτη ζωή: βουτηγµένος στην ~ και τη διαφθορά. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. paralysie]. 

παραλυτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παράλυ-
ση: ~ συµπτώµατα | φαινόµενα | βάδισµα 2. αυτός που επιφέρει πα-
ράλυση: η ~ ενέργεια των αναισθητικών φαρµάκωνα, αυτός που έχει 
πάθει παράλυση: ~ χέρι | σώµα | άκρο ΣΥΝ. παράλυτος 4. παραλυτι-
κός (ο), παραλυτική (η) πρόσωπο που πάσχει από παράλυση, που εί-
ναι παράλυτο. 

παράλυτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει πάθει παράλυση: -χέρι | 
άκρο | σώµα || έµεινε παράλυτος ύστερα από σοβαρό αυτοκινητικό 
δυστύχηµα 2. παράλυτος (ο) {παραλύτ-ου | -ων, -ους}, παράλυτη (η) 
άτοµο που πάσχει από µερική ή γενική παράλυση: χρειάζεται ειδική 
µέριµνα για τους ~. 

παραλύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {παρ-έλυσα, -αλυµένος) ♦ (µετβ.) 1. 
προκαλώ παράλυση (σε µέλος τού σώµατος): η αρρώστια τού είχε πα-
ραλύσει τα πόδια 2. επιφέρω σωµατική εξάντληση, αδυναµία κινή-
σεως ή αντιδράσεως: τον είχε παραλύσει το βλέµµα της || τα είχε πα-
ραλύσει η παγωνιά και η πείνα ΣΥΝ. εξασθενίζω 3. (µτφ.) δυσχεραί-
νω ή καθιστώ αδύνατη την εύρυθµη λειτουργία: η ξαφνική νεροπο-
ντή παρέλυσε το κέντρο τής Αθήνας || χάλασε το φανάρι κι έχει πα-
ραλύσει την κυκλοφορία || η απεργία παρέλυσε όλες τις δηµόσιες 
υπηρεσίες ΣΥΝ. αποσυντονίζω ♦ (αµετβ.) 4. πάσχω από παράλυση (γε-
νική ή µερική), µένω παράλυτος: µετά το εγκεφαλικό παρέλυσε όλη η 
δεξιά πλευρά του 5. αδυνατώ να κινηθώ, να αντιδράσω, χάνω τις δυ-
νάµεις µου λόγω ψυχικής ή σωµατικής εξάντλησης, µεγάλης έντα-
σης: παρέλυσε στο άγγιγµα της || είχε παραλύσει ολόκληρη από τον 
τρόµο | το σοκ | την κούραση | το κρύο | την αγωνία ΣΥΝ. µένω άφωνος, 
καταρρέω, (αργκό) µένω 6. (µτφ.) αποσυντονίζοµαι, δυσχεραίνεται η 
εύρυθµη λειτουργία µου: έχει παραλύσει η οικονοµία τής χώ- 
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ρας || παρέλυσε ο δηµόσιος τοµέας | η κυκλοφορία κατά µήκος τής 
οδού Κηφισίας | η εµπορική δραστηριότητα στο νησί ΣΥΝ. αποδιορ-
γανώνοµαι, απορρυθµίζοµαι, νεκρώνω. 

πάρα µάγειρος (ο) ο βοηθός τού µάγειρα. Επίσης (λαϊκότ.) παραµά-
γειρας 

πάρα µαγνητισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα που εµφανίζουν ορι-
σµένα υλικά, τα οποία έλκονται, όταν βρεθούν στο µαγνητικό πεδίο 
µαγνήτη: πυρηνικός - (λόγω πυρηνικών µαγνητικών ροπών). — πα-
ραµαγνητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
paramagnetism]. 

παραµάζωµα (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) η φόρα: παίρνω - || πη-
δώ µε | χωρίς ~ ΦΡ. παίρνω (κάποιον | κάτι) παραµάζωµα (i) παρα-
σύρω καθώς περνώ (ii) κατατροπώνω (κάποιον) (iii) κατσαδιάζω (κά-
ποιον). 

παραµαλλο (το) (λαϊκ.) 1. το νήµα τής πετονιάς που καταλήγει στο 
αγκρίστρι 2. καθένα από τα λεπτά και κοντά νήµατα, από τα οποία 
κρέµονται τα αγκίστρια τού παραγαδιού. 

παραµάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλη καρφίτσα, η οποία λυγίζει 
σχηµατίζοντας ελατήριο, κλείνει µε ασφάλεια που καλύπτει την 
άκρη (µύτη) της και συγκρατεί µαζί δύο υφάσµατα ή άκρες υφά-
σµατος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. paramano (απόδ. τού γαλλ. parement) < ρ. parare «κο-
σµώ, στολίζω» (< λατ. paro)]. 

παραµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η γυναίκα που αναλαµβάνει επί 
πληρωµή τον θηλασµό ξένου βρέφους: της κόπηκε το γάλα και πήραν 
~ ΣΥΝ. θηλάστρια, (λαϊκ.) βυζάστρα, βυζάχτρα 2. γυναίκα που ως οι-
κότροφος αναλαµβάνει την ανατροφή, το µεγάλωµα παιδιού: όπου κι 
αν πάει, την ακολουθεί η ~ της || τα πρώτα του γράµµατα τα έµαθε 
από την ~ του ΣΥΝ. νταντά, γκουβερνάντα, βάγια. 

παραµάσχαλα κ. (λαϊκ.) παραµασκαλα επίρρ.· κάτω από τη µα-
σχάλη, στο άνοιγµα τής µασχάλης: προχωρούσε µε την οµπρέλα ~ 
ΣΥΝ. (λόγ.) υπό µάλης. 

παραµεθόριος (η) [1888] {παραµεθορί-ου | -ων, -ους) 1. η περιοχή 
που βρίσκεται κοντά στα σύνορα 2. (γενικότ.-περιληπτ.) το σύνολο 
των αποµακρυσµένων, ακριτικών περιοχών τής χώρας (πβ. λ. µεθό-
ριος). 

παραµεθόριος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που βρίσκεται κοντά στα 
σύνορα: ~ περιοχή | οικισµός | φυλάκιο | χωριό ΣΥΝ. συνοριακός, µε-
θοριακός 2. παραµεθόριος (η) βλ.λ. Επίσης παραµεθοριακός, -ή, -ό 
[1896]. — παραµεθόρια επίρρ. 

παραµέληση (η) [1851] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αµέλεια 
στην εκπλήρωση των καθηκόντων, η µη εκδήλωση τού απαιτούµενου 
ενδιαφέροντος: η ~ των σπουδών του υπονοµεύει το µέλλον του || η ~ 
τής υγιεινής | τής καθαριότητας | τής εµφάνισης του ΣΥΝ. εγκατά-
λειψη. Επίσης παραµέληµα (το). 

παραµελώ ρ. µετβ. {παραµελείς... | παραµέλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) δεν δείχνω το απαιτούµενο ενδιαφέρον, την απαραίτητη 
φροντίδα για (κάτι/κάποιον): έχει παραµελήσει εντελώς τον εαυτό 
της λόγω τού πένθους || ~ τις υποχρεώσεις | τα παιδιά | τις σπουδές | 
το σπίτι | την εργασία µου ΣΥΝ. εγκαταλείπω, (µτφ.) αφήνω. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. παραµελώ (-έω) < παρ(α)- + αµελώ]. 

παραµένω ρ. αµετβ. [αρχ.] {παρέµεινα (παραέµεινα στη σηµ. 4)} 1. 
εξακολουθώ να βρίσκοµαι σε έναν τόπο: πολύς κόσµος παρέµεινε 
στην πλατεία και µετά το τέλος τής συναυλίας || οι µαθητές θα πα-
ραµείνουν στο µουσείο για ειδική ξενάγηση || οι στρατιώτες παρέ-
µειναν στις θέσεις τους 2. µένω σε έναν τόπο ή χώρο προσωρινά (ή 
µόνιµα από τον χρόνο εγκαταστάσεως και µετά): θα παραµείνουν 
στην Τρίπολη για όλο το τριήµερο || παρέµεινε στο Παρίσι πέντε χρό-
νια για σπουδές || παρέµεινε στο νοσοκοµείο µερικές µέρες || παρέ-
µειναν στη νέα τους πατρίδα ώς το τέλος τής ζωής τους 3. εξακο-
λουθώ να έχω µια ιδιότητα, να βρίσκοµαι σε συγκεκριµένη κατά-
σταση, θέση ή διάθεση: παρέµεινε πολλή ώρα σιωπηλός | φοβισµένος 
| όρθιος | µόνος || ~ γοητευτικός | τεµπέλης | φανατικός εργένης | πι-
στός φίλος || η κατάσταση πρέπει να παραµείνει ως έχει || (το) γεγονός 
παραµένει ότι τα αρχικά προβλήµατα, που προκάλεσαν την επέµβαση, 
δεν έχουν λυθεί || ~ στην υπηρεσία | στην εξουσία | σε άγνοια | στις 
αρχές µου | στις επιφυλάξεις µου | σε επιφυλακή || άγνωστο παραµένει 
πότε θα αποκατασταθούν οι ζηµιές από τον σεισµό · 4. µένω κάπου 
πιο πολύ από όσο πρέπει ή επιτρέπεται: παραέµεινε στην κατάψυξη 
και θα θέλει ώρα να ξεπαγώσει || παραέµεινα στον ήλιο και έπαθα 
εγκαύµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 

παράµερα επίρρ. 1. πιο πέρα, κατά µέρος: την πήρε ~, για να µην 
ακούσουν οι υπόλοιποι ΣΥΝ. στη µπάντα, στην άκρη, παραπέρα 2. σε 
αποµακρυσµένο µέρος, απόµερα: πήγαν κάπου ~, να βρουν την ησυ-
χία τους ΣΥΝ. µακριά. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. παραµερέα < πάρα- + -µερέα < µερέα (> µεριά) < µέ-
ρος]. παραµερίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] (παραµέρισ-α, -τηκα, -
µένος} ♦ (µετβ.) 1. βάζω (κάτι) παράµερα, στην άκρη: παραµέρισε 
λίγο τα βιβλία σου, ν' ακουµπήσω τον δίσκο || παραµέρισε τους 
περίεργους που είχαν συγκεντρωθεί, για να περάσει 2. (µτφ.) (α) κάνω 
(κάποιον) πέρα, παραγκωνίζω, προσπερνώ ή ξεπερνώ µε ύπουλα, 
αθέµιτα µέσα: παραµέρισαν πολλούς ικανότερους, για να δώσουν τη 
θέση σ'αυτόν που είχε το µέσον ΣΥΝ. (λόγ.) υποσκελίζω (β) ξεπερνώ 
κάτι που µε εµποδίζει, δεν το αφήνω να µε επηρεάζει: ας 
παραµερίσουµε τις διαφορές µας και ας δώσουµε τα χέρια || χρειάστηκε 
να παραµερίσει πολλές προκαταλήψεις | φόβους | δισταγµούς | 
ανασφάλειες || παραµέρισε την υπερηφάνεια του και ζήτησε βοήθεια || 
~ κάθε εµπόδιο | το συγκεκριµένο ζήτηµα | την τυπική διαδικασία ♦ 3. 
(αµετβ.) πηγαίνω στην άκρη, κάνω τόπο, φεύγω από τη µέση: τους 
φώναζε να 

παραµερίσουν, για να περάσει το ασθενοφόρο || παραµέρισε ιπποτικά, 
για να προηγηθούν οι κυρίες ΣΥΝ. υποχωρώ, τραβιέµαι. — παρα-
µέρισµα (το). 

παραµερισµός (ο) [1889] το παραµέρισµα, ο παραγκωνισµός. 
παράµερος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται σε κάπως αποµακρυσµένο, 

αποκοµµένο µέρος: ~ τοποθεσία | λιµανάκι ΣΥΝ. αποµονωµένος, από-
µερος, απόκεντρος ANT. κεντρικός. [ΕΤΥΜ. < επίρρ. παράµερα 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

παραµέσα επίρρ. (καθηµ.) πιο µέσα ακόµα, πιο πολύ προς το εσωτε-
ρικό: αν προχωρήσεις ~, θα βρεις κι άλλα πράγµατα, που δεν φαίνο-
νται απέξω ANT. παραέξω. 

παραµεσηµβρινός, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται κοντά, που είναι δίπλα 
στον µεσηµβρινό. 

παραµεσόγειος, -α, -ο [1801] αυτός που συνορεύει µε µεσογειακές 
χώρες, που βρίσκεται κοντά στη Μεσόγειο Θάλασσα ή βρέχεται από 
αυτή ΣΥΝ. µεσογειακός. 

παρά µέσος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται κοντά στο κέντρο, 
στη µέση 2. πσράµεσος (ο) [µτγν.] το δάχτυλο που βρίσκεται ανάµε-
σα στον µέσο και τον µικρό ΣΥΝ. (λόγ.) δακτυλίτης. 

παραµετρικός, -ή, -ό ΜΑΘ. αυτός που περιέχει ή σχετίζεται µε πα-
ράµετρο ή παραµέτρους: ~ παράσταση καµπύλης (εκφράζει τις συ-
ντεταγµένες ενός σηµείου τής καµπύλης σε συνάρτηση µε µία παρά-
µετρο). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής, ξέν. όρ., < αγγλ. parametric]. 

παράµετρος (η) [1786] {παραµέτρ-ου | -ων, -ους} 1. η ποσότητα που 
χρησιµοποιείται ως µονάδα µετρήσεως άλλων ποσοτήτων 2. ΜΑΘ. µε-
ταβλητή προβλήµατος η οποία όµως συµπεριφέρεται ως σταθερά 3. 
(στη στατιστική) µεταβλητή που εισάγεται στον µαθηµατικό τύπο 
κάθε στατιστικής κατανοµής, ώστε οι πιθανές τιµές της να ανταπο-
κρίνονται σε διαφορετικές κατανοµές 4. ΟΙΚΟΝ. ο όρος µιας εξίσω-
σης, που καθορίζει τη σχέση µεταξύ των µεταβλητών ο συντελεστής 
5. (µτφ.) κάθε πλευρά, διάσταση ενός θέµατος: το πρόβληµα πρέπει 
να εξεταστεί σ' όλες του τις -1| µια χρήσιµη | νέα | κρυφή | σηµαντική 
-1| καθοριστική ~ τής οικογενειακής ευτυχίας είναι η επικοινωνία 
ΣΥΝ. συνιστώσα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ, < γαλλ. paramètre]. 

παραµητρικός, -ή, -ό [1879] ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται κοντά στη 
µήτρα ΣΥΝ. παραµήτριος. 

παραµήτριος, -α, -ο 1. ΑΝΑΤ. Ο παραµητρικός (βλ.λ.) 2. παραµήτριο 
(το) {παραµητρί-ου | -ων} συνδετικός ιστός των πλαγίων τής µήτρας 
κάτω από το περιτόναιο: φλεγµονή τού παραµητρίου. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. parametrium (σηµ. 2)]. 

παραµικρός, -ή, -ό Τάχιστος, ο πιο ασήµαντος: µε την ~ δυσκολία 
απογοητεύεται! || άνετα, χωρίς το ~ άγχος || δεν έχω την ~ ιδέα γι'αυτά 
που µου λες! || σε µια τέτοια εγχείρηση το ~ λάθος είναι µοιραίο· ΦΡ. 
µε το παραµικρό χωρίς λόγο, µε το τίποτα: έχουν σπάσει τα νεύρα του 
και ~ βάζει τις φωνές || είναι άβγαλτος στη δουλειά και τα χάνει ~! || 
~ που θ' ακουστεί, ξυπνάει. 

παραµιλάω ρ. αµετβ. {παραµίλησα} µιλώ παραπάνω από το κανονι-
κό, λέω περισσότερα από όσα πρέπει ή χρειάζεται: Κλείνω τώρα. Πα-
ραµιλήσαµε κι έχω και δουλειές! ΣΥΝ. πολυµιλώ. 

παραµίληµα (το) {παραµιλήµ-ατος | -ατα, -άτων} το παραµιλητό, το 
παραλήρηµα από πυρετό, αρρώστια ή κατά τη διάρκεια τού ύπνου 
ΣΥΝ. ντελίριο. 

παραµιλητό (το) 1. λόγος χωρίς ειρµό, έντονα διαταραγµένος, απο-
σπασµατικός και ακατανόητος, που οφείλεται σε οργανική ή ψυχική 
διαταραχή, το παραλήρηµα: το ~ από τον πυρετό κράτησε όλη νύχτα 
ΣΥΝ. ντελίριο 2. (µτφ.) ο συνεχής, ακατάσχετος λόγος: ενθουσιώδες/ 
ερωτικό ~. 

παραµιλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {παραµιλάς... | παραµίλησα} 1. παραλη-
ρώ (από οργανική, ψυχική διαταραχή ή στον ύπνο µου): παραµιλού-
σε όλη νύχτα από τον πυρετό 2. µονολογώ, µιλώ µόνος µου, χωρίς να 
µε ακούει ή να µε καταλαβαίνει κανείς: παραµιλά όλη την ώρα, σαν 
να ζει στον κόσµο του || περπατάει και παραµιλάει || (µτφ.) όλη η 
Ελλάδα παραµιλά από θαυµασµό και συγκίνηση γι ' αυτή τη διάκριση 
|| µας έκανε πάλι να παραµιλάµε µε τις εµπνεύσεις του · 3. (µόνο στον 
τ. παραµιλάω) µιλάω περισσότερο απ' όσο χρειάζεται. 

παραµονεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παραµόνεψα} ♦ 1. (µετβ.) στήνω ενέ-
δρα σε κάποιον, περιµένω (κάποιον) να εµφανιστεί παραφυλάγοντας: 
τον παραµόνεψαν στα παλιά του ληµέρια και τον έπιασαν στα πρά-σα 
ΣΥΝ. παραφυλάω, στήνω καρτέρι ♦ 2. (αµετβ.) περιµένω έχοντας 
στήσει ενέδρα: ο εχθρός παραµονεύει στα γύρω υψώµατα || (µτφ.) 
αγνοούν τους κινδύνους που παραµονεύουν || ο θάνατος παραµόνευε 
παντού ΣΥΝ. (λόγ.) ελλοχεύω, καραδοκώ, ενεδρεύω. — παραµόνεµα 
(το). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < παραµονή, στη σηµ. «ενέδρα»]. παραµονή (η) {χωρ. 
πληθ. (σηµ. 1-4)} 1. το να µένει κάποιος κάπου για ορισµένο χρόνο: η 
~ τους στην πόλη µας συνοδεύτηκε από επεισόδια || ο χρόνος 
παραµονής στο κτήµα ήταν πολύ µικρός || όσοι αλλοδαποί έχουν 
νόµιµα δικαιολογητικά παίρνουν άδεια παραµονής στη χώρα µας 2. το 
να εξακολουθεί κάποιος να βρίσκεται σε ένα µέρος ή σε µια 
κατάσταση: η - στον χώρο µετά τη λήξη τού επισκεπτηρίου 
απαγορεύεται || η ~ οµάδας νεαρών στον χώρο τής συγκέντρωσης και 
µετά το τέλος της ανησύχησε την αστυνοµία 3. το χρονικό διάστηµα 
κατά το οποίο κάποιος παραµένει σε ένα µέρος ή σε µια κατάσταση: 
κατά την ~ του στην Αθήνα, επισκέφθηκε την Ακρόπολη || πολύχρονη - 
στο εξωτερικό για σπουδές 4. η διατήρηση ιδιότητας, θέσεως κ.λπ.: η 
~ του στο υπουργείο κρίνεται στον επόµενο ανασχηµατισµό || συζητείται 
η ~ του στον θίασο | στην τεχνική ηγεσία | στην παράταξη || η ~ τής 
χώρας στο NATO · 5. η µέρα που προηγείται 
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γιορτής, επετείου ή γεγονότος: την ~ των εκλογών απαγορεύεται η κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών || η ~ του Πάσχα είναι το Μ. Σάββατο || την ~ των 
Χριστουγέννων όλα τα κέντρα είναι κλεισµένα για ρεβεγιόν 6. παραµονές (οι) οι 
τελευταίες µέρες πριν από ένα γεγονός: οι ~ τού γάµου τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µε'νω. [ΕΤΥΜ_; µτγν. < αρχ. παραµένω]. παραµονιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που 
είναι µόνιµος και σταθερός (ανεξάρτητα από το αν ισχύουν ακόµα τα αίτια, που 
τον προκάλεσαν αρχικώς): - µαγνητισµός (για ηλεκτροµαγνήτη που ο 
µαγνητισµός του εξακολουθεί και αφού διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος). παραµορφώνω ρ. µετβ. {παραµόρφω-σα. -θηκα, -µένος} 1. 
(κακόσ.) αλλοιώνω (προς το χειρότερο) τα χαρακτηριστικά, αλλάζω την εµ-
φάνιση σε (κάτι/κάποιον): ο καθρέφτης αυτός έχει την ιδιότητα να 
παραµορφώνει τη µορφή όποιου στέκεται µπροστά του 2. (µτφ.) παρουσιάζω 
(κάτι) µε τρόπο που αλλοιώνει την πραγµατική του υπόσταση: ο τρόπος µε τον 
οποίο µεταδόθηκε η είδηση παραµορφώνει τα γεγονότα ΣΥΝ. διαστρεβλώνω, 
παραποιώ · 3. (ειδικότ. το µεσοπαθ. παραµορφώνοµαι - ειρων.) αποκτώ 
µόρφωση υπερβολικά εξειδικευµένη ή εξεζητηµένη, µορφώνοµαι υπερβολικά: 
εσύ δεν µορφώθηκες, παραµορφώθηκες. — παραµόρφωµα (το) (σηµ. 1) [1814]. 
[ΒΤΥΜ. < µτγν. παραµορφώ (-όω) < πάρα- + -µορφώ < µορφή]. 
παραµόρφωση (η) [1837] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η αλλαγή (προς 

το χειρότερο) τής µορφής, τού σχήµατος ή και των διαστάσεων: το σώµα του 
είχε υποστεί φρικτή ~ από τα βασανιστήρια || ~ δοµικών κατασκευών (λ.χ. λόγω 
σεισµού) || ελαστική ~ (που διαρκεί όσο επενεργεί η δύναµη που την 
προκάλεσε) || πλαστική ~ (που µένει και όταν δεν επενεργεί η δύναµη που την 
προκάλεσε) 2. (µτφ.) η σκόπιµη αλλοίωση: η ~ τής αλήθειας || µεθοδευµένη ~ 
των γεγονότων ΣΥΝ. παραποίηση, διαστρέβλωση 3. (στη ραδιοηλεκτρολογία) 
κάθε διαφοροποίηση τού (οπτικού ή ηχητικού) σήµατος, που εκπέµπεται από 
µια πηγή, καθώς αυτό διέρχεται από άλλο µέσο (λ.χ. ενισχυτή ήχου), 
επηρεάζοντας την ποιότητα τού εκπεµπόµενου σήµατος: ~ συ-χνότητος 
(ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, µηνύµατος από παρεµβολές). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. déformation], 

Παραµορφωτής (ο) ΜΟΥΣ. ηλεκτρική συσκευή, εξάρτηµα τής ηλεκτρικής 
κιθάρας, µε την οποία συνδέεται µε καλώδιο και προκαλεί την παραµόρφωση 
τού ήχου της, χρησιµοποιείται δε κυρ. στη ροκ µουσική. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. distorter]. 

Παραµορφωτικός, -ή, -ό [1895] 1. (κυριολ.) αυτός που προκαλεί πα-
ραµόρφωση: ~ αρθρίτιδα 2. (µτφ.) που προκαλεί αλλοίωση τής πραγ-
µατικότητας, τής αληθινής ή ορθής πλευράς των πραγµάτων: «~ φαινόµενα, 
όπως η ταύτιση τού υπουργείου µε τον υπουργό...» (εφηµ.)· ΦΡ. 
παραµορφωτικός φακός | καθρέφτης (i) (κυριολ.) φακός ή καθρέφτης που 
προκαλεί την οπτική παραµόρφωση ειδώλου, µεγεθύνοντας το σε διαφορετικό 
βαθµό στα επιµέρους τµήµατα του (ii) (µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιλαµβάνεται κανείς τα πράγµατα διαστρεβλωµένα, διαφορετικά απ' ό,τι 
είναι στην πραγµατικότητα αλλά σύµφωνα µε τον δικό του τρόπο σκέψης: «οι 
αναλυτές αυτοί βλέπουν τα γεγονότα µε καθαρά συναισθηµατικό τρόπο και 
προφανώς µέσα από τους παραµορφωτικούς φακούς τής ψυχροπολεµικής 
περιόδου» (εφηµ.). — παραµορφωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

παραµπρός επίρρ. [µεσν.] (λαϊκ.) 1. (τοπ.) λίγο πιο µπρος: κάνε ένα βήµα -, 
γιατί µου κρύβεις τη θέα ANT. παραπίσω · 2. (χρον.) λίγο πιο πριν, νωρίτερα: 
δεν πάει πολύς καιρός, δύο µέρες - ήταν! ANT. µετά, αργότερα. 

παραµυθάς (ο) {παραµυθάδες}, παραµυθού (η) {παραµυθούδες} 1. πρόσωπο 
που διηγείται παραµύθια µε παραστατικότητα, που ξέρει να διηγείται ωραία 
ιστορίες: οι παλιοί ~ τού χωριού µιλούσαν µε την ψυχή τους 2. πρόσωπο που 
επαγγελµατικά ασχολείται µε τη συγγραφή παραµυθιών: ο Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν είναι από τους πιο µεγάλους ~ 3. πρόσωπο που λέει ψέµατα 
συστηµατικά και πειστικά: µην τον ακούς τι κάθεται και λέει, είναι µεγάλος ~ 
ΣΥΝ. ψεύτης, ψευδο-λόγος, ψευταράς. Επίσης παραµυθατζής (ο) 
{παραµυθατζήδες}, πα-ραµυθατζού (η) {παραµυθατζούδες}. 

παραµυθένιος, -ια, -to αυτός που έχει µια ιδιότητα σε τέτοιον βαθµό, ώστε µόνο 
σε παραµύθι ή στη σφαίρα τής φαντασίας µπορεί να τη βρει κανείς: ~ οµορφιά 
| πλούτη | γάµος | τοπίο || δεν µπορώ να το πιστέψω, είναι όλα ωραία, ~. 

παραµυθητικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που προσφέρει παραµυθία, 
παρηγοριά: ~ λόγος ΣΥΝ. παρηγορητικός, συµπονετικός. — παραµυθητικά 
επίρρ. 

παραµύθι (το) {παραµυθ-ιού | -ιών} 1. φανταστική ιστορία, κυρ. για παιδιά, µε 
έντονα τα στοιχεία τού εξωπραγµατικού και τού παραλόγου, τού υπερφυσικού 
και τού µαγικού, µε συνήθ. ψυχαγωγικό και συχνά διδακτικό χαρακτήρα: 
λαϊκά ~ (αυτά που διαδίδονται από γενιά σε γενιά ως σηµαντικό τµήµα τής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς ενός λαού) || το ~ τής Σταχτοπούτας | τής 
Κοκκινοσκουφίτσας || τα ~ τής γιαγιάς || µία φορά κι έναν καιρό, όπως λένε στα 
~ || «κόκκινη κλωστή δεµένη στην ανέµη τυλιγµένη, δώσ' της κλότσο να γυρίσει, 
- ν' αρχινήσει» (τυπική αρχή λαϊκού παραµυθιού) || «~, ~ το κουκκί και το 
ρεβίθι» ΣΥΝ. µύθος- ΦΡ. (α) ...τού παραµυθιού για πρόσωπα ή καταστάσεις 
που χρησιµοποιούνται σταθερά σε τέτοιου είδους ιστορίες ως µοτίβα: η 
νεράιδα | η πριγκίπισσα | η βασίλισσα | το δάσος | η ωραία | το κάστρο | ο 
νάνος | ο δράκος | η κακιά µάγισσα τού παραµυθιού (β) (ειδικότ.) ο πρίγκιπας | 
το πριγκιπόπουλο | το βασιλόπουλο τού παραµυθιού ο ιδανικός άνδρας (όπως 
στα παραµύθια), τον οποίο ορισµένες ροµαντικές γυναίκες ονειρεύονται ότι 
κάποτε θα συναντήσουν και θα τις ερωτευθεί (και γι' αυτό συχνά δεν δηµι-
ουργούν σχέσεις ή δεν παντρεύονται): ο ένας σου βροµάει, ο άλλος 

σου ξινίζει, κάτσε και περίµενε το πριγκιπόπουλο τού παραµυθιού 2. 
(µτφ.) η ψεύτικη ιστορία, το µεγάλο ψέµα: βρε, άσε το - και πες τι έγινε 
πραγµατικά! || πάει να µας πουλήσει -, ποιος τα πιστεύει αυτά; || πουλώ | χάφτω 
το - ΣΥΝ. ψέµα- ΦΡ. (α) τέλος | τέλειωσαν τα παραµύθια! ως προειδοποίηση 
| απειλή να σταµατήσει κάποιος να ψεύδεται ή να ζει µε ψευδαισθήσεις: Από 
σήµερα ~! Να δούµε την αλήθεια κατάµατα και να στρωθούµε στη δουλειά! (β) 
παραµύθια τής Χαλι-µάς βλ. λ. Χαλιµά 3. (συνεκδ.) βιβλίο που περιλαµβάνει 
ιστορίες τού παραπάνω είδους: άφησε το - πάνω στο τραπέζι ΣΥΝ. 
παραµυθολό-γιο. — (υποκ.) παραµυθάκι (το). 
[ΕΤΥΜ; µεσν. < αρχ. παραµύθιον«παρηγοριά, ανακούφιση, ενθάρρυνση» (η 
λ. αργότερα έλαβε και τη σηµ. τής φανταστικής, πλαστής ιστορίας, η οποία 
αποσκοπούσε να παρηγορήσει και να τέρψει τον ακροατή) < παραµυθοϋµαι (-
όο-) «παρηγορώ, ανακουφίζω» < παρα-+ -µυθούµαι < µύθος. Σύµφωνα µε 
άλλη άποψη, η λ. παραµύθι προέρχεται (µε απευθείας σύνθεση) από πάρα- + -
µύθος + κατάλ. -ι και, ως εκ τούτου, δεν συνδέεται µε το αρχ. παραµύθιον]. 

παραµυθία (η) {παραµυθιών} (λόγ.) κάθε πράξη ή λόγος που στοχεύει στην 
παρηγοριά, στην ψυχική ανακούφιση (κάποιου): λόγοι παραµυθίας || «στη 
µουσική ζητούν ~ | και στ' αυθόρµητα δάκρυα πού και πού» (Γ. Αθάνας) ΣΥΝ. 
παρηγοριά, υποστήριξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < παραµυθοϋµαι (-όο-) «παρηγορώ, ανακουφίζω» < παρα-+ 
µυθούµαι < µύθος]. 

παραµυθιάζω ρ. µετβ. {παραµύθιασ-α, -τηκα, -µένος) (καθηµ.-οικ.) 1. λέω σε 
(κάποιον) παραµύθια, ψέµατα: παραµυθιάζει όλο τον κόσµο για τις δήθεν 
σπουδές που έχει κάνει, τις επιχειρήσεις του στο εξωτερικό, τις υψηλές 
γνωριµίες του και άλλα παρόµοια· (µεσοπαθ. πα-ραµυθιάζοµαι) 2. πιστεύω 
στα ψέµατα που ακούω: οι νέοι σήµερα δεν παραµυθιάζονται από τη διαφήµιση 
|| πολλοί παραµυθιάστηκαν από τον ψευτο-χρηµατιστή για µεγάλο και γρήγορο 
κέρδος και του εµπιστεύθηκαν τα χρήµατα τους 3. δηµιουργώ στον εαυτό µου 
προσδοκίες για κάτι το οποίο στην πραγµατικότητα είναι απίθανο να συµβεί: 
της αρέσει να παραµυθιάζεται ότι µια µέρα θα γυρίσει κοντά της. — 
παραµύθιασµα (το). 

παραµυθολόγιο (το) {παραµυθολογί-ου | -ων} βιβλίο µε παραµύθια 
(εικονογραφηµένο ή µη), συλλογή παραµυθιών. 

παραµυθολόγιο ρ. αµετβ. {παραµυθολογείς... | παραµυθολόγησα} 1. λέω 
παραµύθια, εξιστορώ φανταστικές ιστορίες 2. (µτφ.) λέω ψέµατα, έχω την 
τάση να πλάθω ψεύτικες ιστορίες ΣΥΝ. ψευδολογώ, ψεύδοµαι. — 
παραµυθολόγος (ο/η) [1889]. 

παρανάγνώση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} σφάλµα στην ανάγνωση, 
συνήθ. χειρογράφου, λόγω σύγχυσης τού αναγνώστη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από νεολατ. lectio falsa]. 

παρανάλωµα (το) {παραναλώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) αυτό που 
καταστρέφεται, φθείρεται- συνήθ. στη ΦΡ. γίνοµαι παρανάλωµα (τού πυρός | 
τής φωτιάς) καίγοµαι, καταστρέφοµαι ολοκληρωτικά: µέσα σε λίγα λεπτά είδε 
την περιουσία του να γίνεται παρανάλωµα τού πυρός παρά τις γενναίες 
προσπάθειες των πυροσβεστών. [ΕΤΥΜ; µτγν. < αρχ. παραναλώ (-όω) | 
παραναλίσκω < παρ(α)- + αναλίσκω (βλ.λ.)]ν 

παρανεφρικός, -ή, -ό (για ανατοµικά όργανα) αυτός που βρίσκεται κοντά στα 
νεφρά. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. paranephric]. 

παράνθίος, -α, -ο [1851] (για τµήµατα φυτών) αυτός που φυτρώνει κοντά στο 
άνθος: ~ φύλλο. 

παρανοειδής, -ής, -ές {παρανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
χαρακτήρα παράνοιας, που θυµίζει ή µοιάζει µε σύµπτωµα ή εκδήλωση 
παράνοιας: γεροντική άνοια παρανοειδούς τύπου ΣΥΝ. παρανοϊκός. — 
παρανοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. paranoid]. 

παρανόηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η λανθασµένη 
κατανόηση, η εσφαλµένη ερµηνεία: η έλλειψη προσοχής κατά την εκφώνηση 
των θεµάτων οδηγεί συχνά σε παρανοήσεις ΣΥΝ. παρερµηνεία. 

παράνοια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η πνευµατική διαταραχή, κατά την οποία το 
άτοµο σχηµατίζει εσφαλµένες πεποιθήσεις, καταλογίζοντας συνήθ. κατά 
λογικοφανή τρόπο εχθρικές προθέσεις σε άλλα πρόσωπα (τα οποία θεωρεί 
διώκτες του, συνωµότες, σκευωρούς κ.λπ.), εµφανίζει αδυναµία κοινωνικής 
προσαρµογής και έντονη επιθετικότητα 2. (µτφ.) κάθε είδους παραλογισµός, 
κατάσταση στην οποία απουσιάζει η λογική τεκµηρίωση και συνέπεια: 
οµαδική | γραφειοκρατική ~ || η ~ τής καθηµερινής ζωής στην πόλη. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < παρανοώ (βλ.λ.)]. 

παρανοϊκός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την παράνοια: ~ ιδέα | εκδήλωση 
| αντίδραση | εµµονή | προσωπικότητα | φύση | χαρακτήρας 2. (µτφ.) αυτός που 
είναι εντελώς παράλογος, που στερείται λογικής βάσεως: λέει ~ πράγµατα 
ANT. λογικός, φυσιολογικός 3. παρανοϊκός (ο), παρανοϊκή (η) αυτός που 
πάσχει από παράνοια: ξανάρθε εκείνος ο ~ || έµπλεξε µε παρανοϊκό! — 
παρανοϊκ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. paranoïque]. 

παρανόµι (το) {δύσχρ. παρανοµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το επίθετο, επώνυµο 2. το 
παρατσούκλι (βλ.λ.) ΣΥΝ. παρωνύµιο. [ΕΤΥΜ µεσν. < πάρα- + (δ)νοµα (µε 
έκκρουση)]. 

παρανοµία (η) [αρχ.] {παρανοµιών} 1. κάθε πράξη αντίθετη προς τους 
γραπτούς ή άγραφους νόµους: φέρνουµε στο φως τις - τής διοίκησης τής 
εταιρείας ΣΥΝ. ανοµία 2. (περιληπτ.) το σύνολο τής µη νόµιµης 
δραστηριότητας: η ~ είναι πολύ συχνό φαινόµενο || ζει µέσα | βουτηγµένος 
στην ~   ΦΡ βγαίνω | περνώ στην παρανοµία γίνοµαι 
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παράνοµος, αναπτύσσω παράνοµη δράση: µε την αλλαγή τον καθεστώτος η 
οργάνωση πέρασε στην παρανοµία ΣΥΝ. παρανοµώ. 

παρανοµιάζω κ. παρανοµάζω ρ. µετβ. (παρανόµ(ι)ασα} (λαϊκ.) βγάζω 
παρανόµι σε (κάποιον). 

παράνοµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που γίνεται µε τρόπο που παραβιάζει τους 
νόµους: ~ στάθµευση | αγοραπωλησία | είσοδος | κατοχή όπλων | απόλυση | 
κράτηση | απόφαση | σύλληψη | στοίχηµα | Τύπος | κυνήγι || (καταχρ.) ~ σχέση 
(εξωσυζυγική) ΣΥΝ. (λόγ.) αθέµιτος, έκνο-µος ANT. νόµιµος, σύννοµος 2. 
παράνοµος (ο) {παρανόµ-ου | -ων, -ους}, παράνοµη (η) αυτός που 
παραβαίνει τους νόµους: το κυνήγι των παρανόµων || ένα γουέστερν µε 
σερίφηδες και παρανόµους. — παράνοµα | παρανόµως [αρχ.] επίρρ. 

παρανοµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {παρανοµείς... | παρανόµησα} ενεργώ κατά 
παράνοµο τρόπο, παραβαίνω την κείµενη νοµοθεσία: - εις βάρος τού κράτους 
φοροδιαφεύγοντας. 

παρανοώ ρ. µετβ. {παρανοείς... | παρανό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος) 
καταλαβαίνω (κάτι) µε εσφαλµένο τρόπο, δίνω σε (κάτι) λανθασµένη 
ερµηνεία: παρανόησε τα λεγόµενα | τις προθέσεις | το νόηµα τής χειρονοµίας 
µου και έγινε παρεξήγηση ΣΥΝ. παρεξηγώ, παρερµηνεύω. [ETYM. < αρχ. 
παρανοώ (-έω) < πάρα- + νοώ < νους]. 

παρανυφακι (το) {χωρ. γεν.} παιδί που συνοδεύει τη νύφη στην εκκλησία, 
κρατώντας την άκρη τού φορέµατος της ή τις λαµπάδες. 

παράνυφος κ. (λόγ.) παράνυµφος (ο/η) [αρχ.] {παρανύµφ-ου | -ων, -ους} 1. 
πρόσωπο νεαρής ηλικίας, συνήθ. κοπέλα, που συνοδεύει τη νύφη (ή και τον 
γαµπρό) στην εκκλησία και στέκεται κοντά τους κατά την τέλεση τού 
µυστηρίου 2. (λόγ.) ο κουµπάρος, το πρόσωπο που αλλάζει τα νυφικά 
στέφανα κατά την τελετή τού γάµου. 

παρανυχίδα (η) → παρωνυχίδα 
παραξενεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παραξέν-εψα, -εύτηκα, -εµένος} ♦ 1. (µετβ.) 

δηµιουργώ (σε κάποιον) απορίες, υποψίες, έκπληξη, τον προβληµατίζω: 
πραγµατικά µε παραξένεψε η αντίδραση του- οµολογώ ότι δεν την περίµενα || τα 
λόγια του µε παραξένεψαν και µε έβαλαν σε υποψίες || µη σε παραξενεύει που 
είναι τόσο σκληρός· τα βάσανα τής ζωής τον έκαναν έτσι ΣΥΝ. ξενίζω ♦ 2. 
(αµετβ.) γίνοµαι παράξενος, αποκτώ ιδιοτροπίες, παραξενιές: όσο γερνά, τόσο 
παραξενεύει! ΣΥΝ. παραξενιάζω 3. (µεσοπαθ. παραξενεύοµαι) απορώ, µου 
φαίνεται κάτι παράξενο: µόλις τον είδα να φεύγει τρέχοντας παραξενεύτηκα· 
µετά κατάλαβα ότι ήταν ο πορτοφολάς || µην παραξενευτείς αν δεις τα µαγαζιά 
ανοιχτά τόσο αργά- εδώ ισχύει άλλο ωράριο. 

παραξενιά (η) η ιδιοτροπία,, προσωπική εκδήλωση ή συµπεριφορά που 
αποκλίνει από το αναµενόµενο ή το συνηθισµένο: µε τα χρόνια όλοι 
αποκτούµε τις - µας. — παραξενιάζω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιδιαιτερότητα. 

παραξενοδοχία (η) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των δωµατίων, κατοικιών κ.λπ. 
που ενοικιάζονται ως τουριστικά καταλύµατα χωρίς να είναι επίσηµα 
δηλωµένα και χωρίς να πληρούν όλους τους κανόνες καλής λειτουργίας. 
[ETYM. < πάρα- + αρχ. ξενοδοχία «περιποίηση τού ξένου» (< ξενοδόχος))- 

παράξενος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που αποκλίνει από τα αναµενόµενα και 
συνηθισµένα δηµιουργώντας απορία, έκπληξη, προβληµατισµό ή υποψίες: ~ 
χρώµα | σχήµα | ιδέες | αντιδράσεις || αυτά είναι ~ πράγµατα, δεν τα 
καταλαβαίνω || είχε ένα βλέµµα πολύ -, δεν ξέρω τι ήθελε! ΣΥΝ. αλλόκοτος, 
ασυνήθιστος ΑΝΤ. κανονικός, συνηθισµένος 2. αυτός που συµπεριφέρεται 
περίεργα ή ιδιότροπα: έγινε πολύ ~ κι όλο γκρινιάζει || ~ κορίτσι, δεν µοιάζει 
καθόλου στ' άλλα παιδιά! || γερο-παράξενε! 3. παράξενα (τα) τα µυστήρια, 
καθετί το αφύσικο, το ανεξήγητο: πάντα τον γοήτευαν τα - τής ζωής || όλα τα ~ 
εδώ µέσα συµβαίνουν! — παράξενα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. 

παραξηλώνω ρ. µετβ. {παραξήλω-σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) ξηλώνω (ρούχο 
ή ύφασµα) πιο πολύ από όσο χρειάζεται: παραξηλώθηκε η φούστα, θέλει 
ράψιµο όλο το στρίφωµα! ΦΡ. (µτφ.) το παραξηλώνω φθάνω στα άκρα, 
ξεπερνώ τα όρια: το 'χεις παραξηλώσει τον τελευταίο καιρό µε τα ψώνια και τις 
διασκεδάσεις· κοίτα να µαζευτείς λιγάκι! ΣΥΝ. το παρατραβώ. 

παραξόνιος, -α, -ο 1. αυτός που είναι τοποθετηµένος κοντά στον άξονα 2. 
παραξόνιο (το) {παραξονί-ου | -ων} (παλαιότ.) σιδερένιο καρφί που 
τοποθετείται στο άκρο τού άξονα µιας άµαξας για λόγους ασφαλείας, 
προκειµένου να µη φεύγει ο τροχός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + -αξόνιος < 
άξων]. παραοικονοµία (η) {χωρ. πληθ.} το κύκλωµα παράνοµης οικονοµίας, οι 
οικονοµικές δραστηριότητες που δεν καταγράφονται από τις επίσηµες κρατικές 
υπηρεσίες (και κατά συνέπεια δεν υφίστανται ούτε έλεγχο ούτε φορολόγηση): 
στην Ελλάδα ανθεί η ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. parallel economy]. 
Παραολυµπιάδα (η) η Ολυµπιάδα στην οποία διαγωνίζονται πρόσωπα µε 
ειδικές ανάγκες. — παραολυµπιακός, -ή, -ό. παραπάει ρ; → παραπηγαίνω 
παραπαιδεία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η παιδεία που παρέχεται εκτός τής επίσηµα 
αναγνωρισµένης δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (κυρ. τα επί πληρωµή 
ιδιαίτερα ή οµαδικά µαθήµατα): το καινούργιο νοµοσχέδιο αποσκοπεί και στον 
περιορισµό τής ~ 2. (καταχρ.) η φροντιστηριακή εκπαίδευση. παραπαίδι (το) 
{παραπαιδιού} (λαϊκ.) 1. το υιοθετηµένο παιδί ΣΥΝ. 
θετό παιδί 2. νεαρός υπηρέτης. παραπαίω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(λόγ.) 1. περπατώ χωρίς σταθερότητα, τρεκλίζοντας: ~ απ' τη ζάλη 2. (µτφ.) 
είµαι αποδυναµωµένος, ασταθής, χωρίς σταθερό προσανατολισµό: η 
παραπαίουσα κυβέρνηση κατέφυγε σε σπασµωδικούς χειρισµούς || η οικονοµία 

τής χώρας παρέπαιε υπό το βάρος των ελλειµµάτων. [ΕΤΥΜ αρλ· < πάρα- + 
παίω «χτυπώ, πλήττω». Το ρ. παίω είναι αβεβ. ετύµου, ίσως < *παΕίω, που 
συνδ. µε λατ. pavio «χτυπώ», o τ. παίσω (µέλλ.) θεωρείται υστερογενής. 
Σύµφωνα µε άλλη άποψη, αρχικός θεωρείται ο τ. *παίσω, που συνδ. µε λατ. 
pinso «κόβω», πράγµα που δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς. Εξακολουθούν να 
υπάρχουν ερωτήµατα ως προς το αν η λ. παιάν ή και το ρ. πταίω θα 
µπορούσαν να ενταχθούν στην ίδια λεξιλογική οικογένεια]. 

παραπανήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. παραπανίσιος) αυτός που ξεπερνά τα 
κανονικά ή επιθυµητά όρια, ο επιπλέον: έχει ~ αλάτι το φαγητό || προσπαθεί να 
χάσει τα ~ κιλά || είχα µερικά κουπόνια ~ και του τα έδωσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ήσιος. 

παραπάνω επίρρ. [µεσν.] 1. σε ψηλότερο σηµείο, πιο πάνω (από κάτι/κάποιον): 
µη σταµατήσεις στον δεύτερο όροφο, ανέβα ~ ΑΝΤ. παρακάτω 2. πιο πέρα: 
έστριψε σ' ένα στενό ~ ΣΥΝ. παραπέρα, παρακεί 3. πιο πολύ, περισσότερο: 
έχει µερικά κιλά ~ από το κανονικό || µείναµε λίγο ~, µέχρι που νύχτωσε || δεν 
είναι ~ από είκοσι! || Μπα! Είναι πολύ ~! || (σε σύγκριση) αυτόν τον αγαπούσε 
~ κι απ' τον αδελφό του || τα πράγµατα είναι κάτι ~ από δύσκολα ΣΥΝ. 
επιπλέον ΦΡ. (α) (και) µε το παραπάνω κατά τρόπο που δεν αφήνει 
περιθώρια για αµφισβήτηση, κατά τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο, καλύτερα 
ή περισσότερο από το αναµενόµενο: ό,τι πει το κάνει και ~ || το ευχαριστή-
θηκα και ~ (β) ένα παραπάνω που... για τον πρόσθετο λόγο ότι...: πρέπει να 
προσέχεις τα λόγια σου µαζί της- ~ ξέρεις ότι παρεξηγεί εύκολα ΣΥΝ. 
επιπροσθέτως 4. σε προηγούµενο σηµείο: αυτό δεν αναφέρεται ~ ΣΥΝ. (λόγ.) 
ανωτέρω 5. (ως επίθ.) αυτός που βρίσκεται σε ψηλότερο σηµείο από κάποιον 
άλλο ή λίγο πιο µακριά: ανέβα στο ~ σκαλοπάτι || ο ~ όροφος έχει καλύτερη 
θέα || να σχολιαστεί το ~ κείµενο || εδώ κοντά µένει, στην ~ γειτονιά 6. (ως 
ουσ.) αυτός που αναφέρεται ή αναφέρθηκε πριν, σε προηγούµενο σηµείο 
κειµένου: όλα τα ~ είναι αληθή και τεκµηριωµένα || σχετικά µε τους ~, 
πρόκειται για εξαίρετους επιστήµονες. 

παραπάτηµα (το) {παραπατήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το µπέρδεµα στο 
περπάτηµα, το στραβό βήµα (λ.χ. από γλίστρηµα) ΣΥΝ. στραβοπάτηµα, 
(λόγ.) ολίσθηµα 2. (µτφ.) το παροδικό και όχι καθοριστικό σφάλµα στο οποίο 
υποπίπτει κάποιος, η µικρή αποτυχία σε µια προσπάθεια: άλλο ένα τέτοιο ~ 
και τελειώνει η πολιτική του καριέρα! || ένα απλό ~ ήταν, ας το παραβλέψουµε! 
|| ~ τής πρωτοπόρου τού πρωταθλήµατος (ήττα ή ισοπαλία) ΣΥΝ. 
παραστράτηµα, αποτυχία. 

παραπατώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {παραπατ-είς κ. -άς... | παραπάτησα} 1. µπερδεύω 
το βήµα µου: ~ στο σκαλοπάτι και πέφτω από τις σκάλες ΣΥΝ. στραβοπατώ 2. 
(µτφ.) υποπίπτω σε (ελαφρό) παράπτωµα ΣΥΝ. παρεκτρέποµαι, παραστρατώ 
3. περπατώ χωρίς σταθερότητα, ταλα-ντευόµενος συνεχώς: παραπατούσε 
µεθυσµένος, ώσπου σωριάστηκε κάτω ΣΥΝ. τρεκλίζω. 

παραπείθω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέπεισα} (λόγ.) παραπλανώ (κάποιον): 
παρέπεισε τον πελάτη µε ψεύτικες εγγυήσεις ΣΥΝ. ξεγελώ, εξαπατώ. 

παραπειστικός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει την ικανότητα ή την 
πρόθεση να παραπείσει, να παραπλανήσει: ~ επιχείρηµα | µέθοδος | ερώτηση 
(που µπορεί να παγιδεύσει είτε ως διφορούµενη είτε επειδή υποβάλλει 
στοιχεία που δεν έχουν οµολογηθεί ή αναφερθεί). — παραπειστικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

παραπεµπτικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός µέσω τού οποίου γίνεται η παραποµπή 
(σε δίκη, ιατρική εξέταση κ.λπ.): ~ βούλευµα | σηµείωµα | διαδικασία || ~ 
λήµµα (που παραπέµπει για ερµηνεία σε άλλο λήµµα) 2. παραπεµπτικό (το) 
το ειδικό έντυπο µε το οποίο ο γιατρός στέλνει πελάτη του για εξετάσεις. — 
παραπεµπτικ-ά | -ώς [1892] επίρρ. 

παραπέµπω ρ. µετβ. {παρέπεµψα, παραπέµφθηκα} 1. (για υποθέσεις, έγγραφα 
κ.λπ.) αναθέτω σε αρµόδιο όργανο ή πρόσωπο, υπάγω στην αρµοδιότητα, 
στον τοµέα ευθύνης του: παρέπεµψε την υπόθεση στον εισαγγελέα || 
παρέπεµψαν το θέµα στο συµβούλιο | στο συνέδριο | στον Ο.Η.Ε. || (µεσοπαθ.) 
η διαφορά παραπέµφθηκε σε διαιτησία || η υπόθεση παραπέµφθηκε στις 
(ελληνικές) καλένδες 2. (για πρόσ.) στέλνω κάποιον να αποταθεί περαιτέρω σε 
άλλο πρόσωπο, κυρ. στο πλαίσιο τυπικής διαδικασίας: αν δεν θέλουν να σε 
εξυπηρετήσουν, θα σε παραπέµπουν από το ένα γραφείο στο άλλο 3. (ειδικότ.) 
οδηγώ σε δίκη, καθιστώ (κάποιον) υπόδικο: η Βουλή τον παρέπεµψε στο Ει-
δικό ∆ικαστήριο για τα σκάνδαλα 4. παραθέτω πλήρως και µε ακρίβεια 
πληροφορίες για την πηγή, από την οποία άντλησα στοιχεία: στο σηµείο αυτό 
~ σε προηγούµενη εργασία µου για το θέµα || πολλοί νέοι µελετητές 
παραπέµπουν στα συγγράµµατα του ΣΥΝ. κάνω παραποµπή 5. (γενικότ.) 
στέλνω (κάποιον) να συµβουλευθεί συγκεκριµένη πηγή: παρέπεµψε τους 
δηµοσιογράφους στις χθεσινές του δηλώσεις 6. (µτφ.) θυµίζω, φέρνω στον νου, 
επιτρέπω τη σύνδεση µε (κάτι): τέτοια επεισόδια | ιδεολογήµατα παραπέµπουν 
σε νοοτροπίες άλλων εποχών || η τεχνική του παραπέµπει πολύ συχνά στους 
αρχαίους τραγικούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή. 
[ΕΤΥΜ- αρχ., αρχική σηµ. «οδηγώ διά µέσου - συνοδεύω», < πάρα- + 
πέµπω. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

παραπέρα επίρρ. 1. (τοπικό) πιο πέρα, σε ένα µέρος λίγο πιο µακριά: εδώ ~ 
µένω, στο πιο πάνω στενό || κάνε λίγο - να βλέπω καλύτερα! ΑΝΤ. παραδώθε 2. 
(χρονικό) περαιτέρω, στο µέλλον: να δούµε τι θα κάνει ~ στη ζωή του ΣΥΝ. 
µελλοντικά, µετά. 

παραπέτασµα (το) {παραπετάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κρεµαστό χώρισµα 
από βαρύ κυρ. ύφασµα, που κρύβει ή αποµονώνει έναν χώρο ΣΥΝ. 
προκάλυµµα, κουρτίνα 2. (µτφ.) οτιδήποτε προτάσσεται, για να καλύψει, να 
κρατήσει κάτι χωριστό, µυστικό: υπάρχει ένα ~ πυκνού µυστηρίου γύρω από τα 
µελλοντικά της σχέδια || ~ µυστικοπάθειας ΣΥΝ. πέπλο· ΦΡ. (σιδηρούν) 
παραπέτασµα η Σοβιετική Ένωση 
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και οι χώρες επιρροής της, όπως χαρακτηρίζονταν κυρ. από τις χώρες 
τής Βορειοατλαντικής Συµµαχίας (τού NATO) κατά τα χρόνια τού 
Ψυχρού Πολέµου, λόγω των αυστηρών περιορισµών στη διακίνηση 
ανθρώπων και ιδεών που ίσχυε στις χώρες αυτές. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πάρα- + -πέτασµα < πετάννυµι (βλ. λ. πετώ). Η φρ. σιδηρούν 
παραπέτασµα αποδίδει την αγγλ. Iron Curtain, την οποία 
πρωτοχρησιµοποίησε ο Ου. Τσώρτσιλ σε επιστολή του προς τον πρό-
εδρο Τρούµαν στις 12 Μαΐου 1945]. 

παραπέτο (το) 1. χαµηλή, προστατευτική χτιστή κατασκευή κατά 
µήκος δρόµου, γέφυρας κ.λπ. ΣΥΝ. στηθαίο 2. ΝΑΥΤ. η κουπαστή. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. parapeto < para- (< parar «προστατεύω, καλύπτω») + 
peto «στήθος» (ιταλ. petto) < λατ. pectus «στήθος, στέρνο»]. 

παραπετώ ρ. µετβ. {παραπετάς... | παραπέτ-αξα, -ιέµαι, -άχτηκα, -
α)γ)µένος) εγκαταλείπω παραπέρα, αφήνω παράµερα (κάτι) ως 
άχρηστο ή λόγω απροσεξίας: το είχαν παραπετάξει γι' άχρηστο, αλλά 
τους το ζήτησαν ως αντίκα αξίας || (κυρ. η µτχ. παραπεταµένος, -η, -
ο) ΤΟ έγγραφο ήταν - κάπου στο γραφείο µέσα σε άλλα χαρτιά || (για 
πρόσ.) τόσα χρόνια τον είχαν παραπεταµένο- τώρα ανακάλυψαν ότι 
αξίζει! — παραπέταµα (το). 

παραπεφτω ρ. αµετβ. {παράπεσα κ. παραέπεσα (σηµ. 1)} 1. πέφτω 
περισσότερο ή πιο συχνά από το κανονικό ή το επιθυµητό: του πα-
ραπέφτουν τα µαλλιά, χρειάζεται ειδική θεραπεία || παραέπεσε η 
ακροαµατικότητα τού σταθµού || παραπέφτει κοντό αυτό το φόρεµα || 
παράπεσε αλάτι στο φαγητό 2. ρίχνοµαι ή αφήνοµαι παράµερα από 
απροσεξία ή ως άχρηστος: κάπου θα παράπεσε το σηµείωµα, ψάξε να 
το βρεις. 

παραπηναίνω ρ. αµετβ. {παραπήγα (να/θα παραπάει)} πηγαίνω συ-
χνότερα από το κανονικό (κάπου): τώρα τελευταία παραπηγαίνει 
στον γιατρό, συµβαίνει τίποτα; || (µτφ.) παραπήγε άσχηµα στις εξε-
τάσεις- ΦΡ. αυτό παραπάει! για κάτι απαράδεκτο, που ξεπερνά τα 
όρια, που είναι η τελευταία σταγόνα στο ποτήρι: είπαµε να ανε-
χθούµε τις ιδιοτροπίες του, αλλά ~. Επίσης παραπάω 

παράπηγµα (το) {παραπήγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. πρόχειρη, κυρ. ξύ-
λινη κατασκευή για τη στέγαση ανθρώπων, η παράγκα ΣΥΝ. καλύβα 
2. παραπήγµατα (τα) (α) τα εξαρτήµατα τού καταστρώµατος και των 
τοιχωµάτων πλοίου (β) πρόχειρος, κυρ. εκτός σχεδίου, οικισµός στα 
περίχωρα αστικού κέντρου (γ) στρατιωτική κατασκήνωση. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < παραπήγνυµι «εµπήγω κάτι κοντά σε άλλο, εµφυτεύω» < πάρα- + 
πήγνυµι (βλ. λ. πήζω)]. 

παραπίσω επίρρ. 1. (τοπ.) ακόµη πιο πίσω: µπροστά πήγαινε ο αρχη-
γός και ~ οι υπόλοιποι ΑΝΤ. παραµπρός 2. (ως ουσ.) αυτός που βρί-
σκεται πίσω από άλλον: ο ~ κάτι θέλει (χρον.) 3. σε κατοπινό χρόνο, 
µετέπειτα: µ'αυτό που έτυχε, όλες οι προετοιµασίες πήγαν ~ ΣΥΝ. αρ-
γότερα 4. πιο πριν: για θυµήσου δέκα χρόνια ~ πώς ήταν τα πράγµατα 
ΣΥΝ. νωρίτερα. 

παραπλανητικός, -ή, -ό [1833] αυτός που παραπλανά: ~ απάντηση | 
υπόσχεση | διαφήµιση | δεδοµένα | εικόνες τής τηλεόρασης | τέχνασµα 
| χαµόγελο ΣΥΝ. παραπειστικός. — παραπλανητικ-ά | -ώς επίρρ. 

παραπλανώ ρ. µετβ. [µτγν.] {παραπλανάς... | παραπλάν-ησα, -ώµαι, -
άσαι..., -ήθηκα, -ηµέ\Ός} προξενώ πλάνη (σε κάποιον), ενεργώ έτσι, 
ώστε κάποιος να οδηγηθεί σε εσφαλµένο συµπέρασµα το οποίο µε 
ευνοεί: ο στρατηγός παραπλάνησε τους εχθρούς µε ένα ευφυές τέ-
χνασµα || προσπάθησε να παραπλανήσει τους ξένους δηµοσιογράφους 
παρουσιάζοντας µια εξωραϊσµένη εικόνα των φυλακών || η µε-
λοδραµατική αντίδραση ήταν για να παραπλανήσει το δικαστήριο || 
παραπλάνησε τους ψηφοφόρους µε ψεύτικες υποσχέσεις ΣΥΝ. παρα-
πείθω, ξεγελώ, παρασύρω, κοροϊδεύω, εξαπατώ. — παραπλάνηση (η) 
[1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. 

παράπλευρος, -η, -ο 1. αυτός που συνορεύει άµεσα µε κάτι, που 
εφάπτεται κατά µήκος µιας πλευράς του: ~ οικόπεδο | κήπος | δωµά-
τιο | διαµέρισµα ΣΥΝ. προσκείµενος 2. αυτός που γίνεται, κινείται κατά 
µήκος µιας πλευράς, γραµµής: ~ κυκλοφορία οχηµάτων 3. αυτός που 
προκαλείται εξαιτίας άλλου, έµµεσος- κυρ. σε ευφηµ. φρ.: οι βοµ-
βαρδισµοί στρατιωτικών στόχων είχαν και - απώλειες (δηλ. ανθρώ-
πινες). — παράπλευρα | παραπλεύρως [1852] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. latéral. Στη σηµ. «έµµεσος» η λ. αποδίδει ανάλογη χρήση τού 
αγγλ. side και collateral, λ.χ. παράπλευρες ζηµίες | απώλειες < αγγλ. 
collateral damages]. 

παραπλέω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέπλευσα} πλέω κοντά σε (κάτι): - το 
ακρωτήριο τού Σουνίου | τα µικρασιατικά παράλια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλέω. 

παραπληγία (η) {παραπληγιών} παράλυση των κάτω άκρων τού σώ-
µατος λόγω κακώσεως ή νόσου τού νωτιαίου µυελού. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. παραπληγία | -πληξία, αρχική σηµ. «ηµιπληγία», < πα-ραπλήξ, -
ήγος_< πάρα- + -πλήξ < πλήττω]. 

Παραπληγικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παρα-
πληγία 2. παραπληγικός (ο), παραπληγική (η) πρόσωπο που πάσχει 
από παραπληγία. Επίσης παράπληκτος, -η, -ο [αρχ.]. 

παραπληροφόρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η σκόπιµα κακή 
πληροφόρηση, που χαρακτηρίζεται από τη µετάδοση ανακριβών, 
µονόπλευρα διογκωµένων ή επινοηµένων (ψευδών) πληροφοριών 
ή/και την απόκρυψη άλλων: η ~ των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. misinformation]. 

Παραπληροφορώ ρ. µετβ. {παραπληροφορείς... | παραπληροφόρησα, 
-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} επεµβαίνω στον τρόπο µετάδοσης πλη-
ροφοριών, παραποιώντας την αλήθεια (αποκρύπτοντας, υπερτονίζο-
ντας, τροποποιώντας ή κατασκευάζοντας ψευδείς ειδήσεις): κατηγό-
ρησε τα Μ.Μ.Ε. ότι παραπληροφορούν την κοινή γνώµη. [ΕΤΥΜ; 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. misinform]. 

παραπλήρωµα (το) [µτγν.] {παραπληρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτι- 

δήποτε προστίθεται, για να συµπληρώσει ή να ολοκληρώσει κάτι 
ΣΥΝ. συµπλήρωµα 2. ΓΕΩΜ. (~ µιας γωνίας) η γωνία η οποία µε τη δε-
δοµένη έχουν άθροισµα 180°. 

παραπληρωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το 
παραπλήρωµα: ~ χαρακτήρας | λειτουργία | στοιχείο ΣΥΝ. συµπληρω-
µατικός 2. ΓΕΩΜ. παραπληρωµατικές γωνίες δύο γωνίες, που το 
άθροισµα τους είναι 180°. — παραπληρωµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

παραπλήσιος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, 
δίπλα σε (κάποιον/κάτι): σε ~ χώρο | κτήριο | οίκηµα ΣΥΝ. παράπλευ-
ρος 2. αυτός που διαφοροποιείται ελάχιστα από (κάποιον/κάτι), που 
είναι περίπου ίδιος: προτίµησε ένα ~ σχέδιο || µια ~ άποψη ΣΥΝ. πα-
ρεµφερής, παρόµοιος. — παραπλήσια/παραπλησίως [αρχ.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος, όµοιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πάρα- + -πλήσιος < πλησίος «κοντινός» (βλ. λ. πλη-
σίον)]. 

παράπλους (ο) [αρχ.] {παράπλου | χωρ. πληθ.} η πλεύση σε κοντινή 
απόσταση, κατά µήκος ή παράλληλα (κυρ. προς ακτή): ο ~ ακρωτη-
ρίου | ακτών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

παραποίηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εσκεµµένη 
αλλοίωση πράγµατος µε σκοπό την εξαπάτηση: ~ εγγράφου | τής 
αλήθειας. 

παραποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {παραποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
αλλοιώνω εσκεµµένα την αληθινή φύση ή τον γνήσιο χαρακτήρα 
πράγµατος, ώστε να δίνει παραπλανητική εντύπωση, να εξαπατά: ~ 
τα γεγονότα | τα στοιχεία | τα έγγραφα | τα αποτελέσµατα εξετάσεων || 
µετέδωσαν παραποιηµένες ορισµένες φράσεις, διαστρεβλώνοντας το 
νόηµα των δηλώσεων του. — παραποιητής (ο) [1854]. 

παραπολιτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το πα-ρασκήνιο τής 
επίσηµης πολιτικής: - στήλη εφηµερίδας || ~ σχόλιο | επικαιρότητα | 
είδηση | ενδιαφέρον 2. (α) παραπολιτικά (τα) οι στήλες των εφη-
µερίδων που αναφέρονται στο πολιτικό παρασκήνιο (β) παραπολιτι-
κή (η) η ενασχόληση µε το πολιτικό παρασκήνιο: να ξεφύγουµε από 
την παγίδα τής ~ και ν' ασχοληθούµε µε τα προβλήµατα τού λαού. — 
παραπολιτικ-ά | -ώς επίρρ. 

παραποµπή (η) 1. η µεταβίβαση ή ανάθεση τής διευθέτησης ενός 
θέµατος στο αρµόδιο όργανο ή πρόσωπο: η ~ των επιχειρήσεων στην 
Επιτροπή Ανταγωνισµού για ολιγοπωλιακές πρακτικές || ~ των διαφο-
ρών των δύο χωρών ενώπιον τού ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου τής Χάγης 2. 
η κατά τον νόµο απόδοση κατηγορίας σε κάποιον και η εκκίνηση δι-
καστικής διαδικασίας εναντίον του: η Βουλή αποφάσισε την - τριών 
υπουργών στο Ειδικό ∆ικαστήριο 3. ΦΙΛΟΛ. η επεξηγηµατική σηµείω-
ση ή υποσηµείωση σε κείµενο (µε σχετική ένδειξη, αρίθµηση κ.λπ.), 
στην οποία αναφέρεται η πηγή από την οποία έχουν ληφθεί στοιχεία 
ή αποσπάσµατα και µπορεί ο αναγνώστης να ανατρέξει για την εξα-
κρίβωση τους, την παραβολή τους µε άλλα ή για περισσότερες πλη-
ροφορίες: η ακρίβεια των ~ χαρακτηρίζει τις καλές επιστηµονικές ερ-
γασίες 4. (κατ' επέκτ.) η αναφορά σε άλλα στοιχεία (σχετικά µε το 
θέµα), η σύνδεση, συσχέτιση µε δεδοµένα: οι συνεχείς ~ του σε κα-
ταστάσεις και γεγονότα τού παρελθόντος κούρασαν το ακροατήριο. 
[ΕΤΥΜ, αρχ., αρχική σηµ. «µεταφορά - συνοδία (εφοδίων και προϊό-
ντων)», < παραπέµπω. Η φιλολ. σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. renvoi]. 

παραποµπή σε κείµενα. Τα κείµενα, λόγω τής έκτασης τους, υπο-
διαιρούνται σε µικρότερες ενότητες (ανάλογες µε το είδος τού κει-
µένου), ώστε να µπορεί κανείς να παραπέµψει σε αυτά. Προκειµέ-
νου για φιλολογικά (λογοτεχνικά κ.ά.) κείµενα, παραπέµπουµε σε 
χωρία τού κειµένου, αναφέροντας µαζί και τον αριθµό τού στίχου 
(προκειµένου για αρχαία κείµενα), ενδεχοµένως και τον αριθµό 
τού βιβλίου, στο οποίο περιέχεται το χωρίο. Π.χ. Θουκ. 4, 37, 5 (τέ-
ταρτο βιβλίο, χωρίο 37, στίχος 5)· Οµήρου 1λ. 3, 54 ή Γ 54 (τρίτο βι-
βλίο | ραψωδία, στίχος 54). Όταν παραπέµπουµε σε νοµικά κείµε-
να, η παραποµπή γίνεται σε άρθρα τού νόµου, σε παραγράφους 
(αριθµηµένες υποδιαιρέσεις των άρθρων) και σε εδάφια (αριθµη-
µένες υποδιαιρέσεις των παραγράφων), π.χ. ν. 1780/58 αρθ.(ρ.) 30, 
παρ. 5, εδ.(άφ.) 4. Η παραποµπή σε χωρία τού Ευαγγελίου γίνεται 
µε βάση το ανάλογο Ευαγγέλιο (Ιωάνν., Μάρκ., Ματθ., Λουκ.), το 
κεφάλαιο και το εδάφιο. Π.χ. Λουκ. 4,12 (κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 
κεφάλαιο 4, εδάφιο 12). Βεβαίως, ο απλούστερος και συνηθέστερος 
τρόπος είναι η παραποµπή σε σελιδαρίθµηση, σε αριθµό σελίδας 
ενός βιβλίου· π.χ. Ν. Καζαντζάκη, Ταξιδεύοντας στην Αγγλία, σ. 25 
(η ΧΡήση σσ· ως πληθυντικού είναι ξενισµός -πβ. αγγλ. pp.- και 
πρέπει να αποφεύγεται: όχι ∆. Σολωµού, Άπαντα, σσ. 17-34, αλλά ∆. 
Σολωµού, Άπαντα, α. 17-34). 

παραπόνεµα (το) {παραπονέµ-ατος | -ατα, -άτων} το παράπονο 
(βλ.λ.). Επίσης παραπόνεση (η). 

παραπονεµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει παράπονο για κάτι: 
τον είδα ~ και τον λυπήθηκα || πολλοί έµειναν παραπονεµένοι από τη 
λύση που δόθηκε 2. αυτός που εκφράζει ή περιέχει παράπονο: τα ~ 
λόγια τού τραγουδιού | τής µάννας του. — παραπονεµένα επίρρ. 

παραπονετικός, -ή, -ό αυτός που εξωτερικεύει, που εκφράζει πα-
ράπονο: ~ λόγια. — παραπονετικά επίρρ. 

παραπονιάρης (ο) {παραπονιάρηδεςί,παραπονιάρα (η) πρόσωπο 
που αρέσκεται ή καταφεύγει συχνά (και χωρίς σοβαρό λόγο) στην 
έκφραση παραπόνων ΣΥΝ. κλαψιάρης.   — παραπονιάρικος, -η, -ο, 
επίρρ. παραπονιάρικα. [ΕΤΥΜ. < παράπονο + παραγ. επίθηµα -ιάρης, 
πβ. κ. αγαθ-ιάρης]. 

παραπονιέµαι ρ. → παραπονούµαι 
παράπονο (το) {παραπόν-ου | -ων} 1. η δυσαρέσκεια από τη διάψευ-

ση των δικαιολογηµένων προσδοκιών (κάποιου) ή από την παραγνώ- 
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ριση τής προσφοράς ή τής αξίας του: είχε µεγάλο ~ για την τόση 
αχαριστία των παιδιών της || δεν είχε ~, η ζωή στάθηκε γενναιόδωρη 
µαζί του || το είπε και του έφυγε το ~ || έχω παράπονα από σένα- έφυ-
γες και µε ξέχασες! ΦΡ. (α) το 'χω παράπονο (i) έχω κάτι ως βαθύτε-
ρη επιθυµία: παράπονο το 'χω να σε δω µια φορά καλά ντυµένη (ii) 
πικραίνοµαι, έχω πληγωθεί από κάτι: ~ που δεν µου είπαν ούτε ένα 
ευχαριστώ! (β) µε παίρνει | πιάνει το παράπονο θλίβοµαι εξαιτίας 
µιας δυσάρεστης ή άδικης κατάστασης: σαν θυµόταν τη ζωή στη 
Σµύρνη πριν από την καταστροφή τού '22, την έπιανε το παράπονο || 
τον πήρε το παράπονο κι άρχισε να κλαίει (γ) δεν έχω κανένα πα-
ράπονο δεν υπάρχει τίποτε για το οποίο θα µπορούσα να εκφράσω 
δυσαρέσκεια: Από σένα ~. Με φρόντισες και µε το παραπάνω. Από 
τους άλλους, όµως... 2. η εξωτερίκευση διαµαρτυρίας σχετικά µε µια 
κατάσταση που είναι άδικη ή θίγει ένα πρόσωπο ή σύνολο: συνεχί-
ζονται τα ~ των εµπόρων για τα αντικειµενικά κριτήρια || η σύµβαση 
έγινε αποδεκτή χωρίς παράπονα από τη µία ή την άλλη πλευρά || όταν 
αρχίζει τα ~, δεν την αντέχω! ΦΡ. (α) κάνω | υποβάλλω παράπονα 
εκφράζω την αντίθεση µου, διαµαρτύροµαι ως θιγόµενος (προσωπικά 
ή συλλογικά): του έκανε παράπονα για τα ειρωνικά σχόλια του! || 
υποβολή παραπόνων στην αρµόδια υπηρεσία (β) τα παράπονα σου 
στον δήµαρχο | στον Ο.Η.Ε. για διαµαρτυρία που πρέπει να έχει 
άλλον αποδέκτη, για την οποία άλλος είναι υπεύθυνος: Τι τα λες σε 
µένα αυτά; ~! (γ) κουτί παραπόνων βλ. λ. κουτί 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
κάνει κάποιον να αισθανθεί ότι αδικείται ή παραγνωρίζεται: το ~ του 
είναι ότι δεν του έδωσαν καν σηµασία, ενώ είχε χρήσιµα στοιχεία να 
τους παρουσιάσει. — (υποκ.) παραπονάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
παράπονον < παραπονούµαι (υποχωρητ.)]. 

παραπονούµαι κ. παραπονιέµαι ρ. αµετβ. {παραπονείσαι... | πα-
ραπονέ-θηκα, -µένος) 1. εκφράζω παράπονο: συνέχεια παραπονιέται 
για τη φτώχια του || φυσικό είναι να σου παραπονιέται, έτσι που του 
µιλάς 2. εκφράζω τη δυσαρέσκεια µου για (κάτι), διαµαρτύροµαι 
(χωρίς βίαιες αντιδράσεις): οι εργαζόµενοι παραπονούνται για την 
αύξηση τής φορολογίας ΣΥΝ. δυσανασχετώ 3. (ειδικότ. η µτχ. παρα-
πονουµενος, -η, -ο) (συνήθ. το αρσ. ως ουσ.) ο στρατιώτης ο οποίος 
εµφανίζεται στην αναφορά τής µονάδας του αναφέροντας άδικη µε-
ταχείριση εις βάρος του: αν συνεχίσει ο λοχίας να µου φέρεται έτσι, 
θα βγω ~. [ΕΤΥΜ. < µεσν. παραπονούµαι < πάρα- + πονώ | -οϋµαι], 

παραπόρτι (το) [µεσν.] {παραπορτ-ιού | -ιών} πόρτα µικρών δια-
στάσεων δίπλα στη µεγάλη εξώπορτα, στα πλάγια ή στην πίσω πλευ-
ρά κτηρίου. 

παραποτάµιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που βρίσκεται ή αναπτύσσεται 
κοντά στις όχθες ποταµού: ~ πληθυσµός | πολιτισµός | οικισµός | φυ-
τά. — παραποταµίως επίρρ. 

παραπόταµος (ο) [1859] {παραποτάµ-ου | -ων, -ους} ποταµός που 
συµβάλλει σε άλλον µεγαλύτερο ποταµό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Nebenfluß]. 

παραπούλι (το) Ιχωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. κηπευτικό φυτό, λαχανικό- κυρ. 
στη ΦΡ. (παροιµ.) καιρός φέρνει | σπέρνει | βγάζει τα λάχανα, καιρός 
τα παραπούλια καθετί στον καιρό του· για να πετύχει κάτι, πρέπει να 
γίνει τη σωστή στιγµή 2. το νέο βλαστάρι, η παραφυάδα, κυρ. αυτή 
που φυτρώνει µετά το κόψιµο τού κύριου άνθους. 

παραπροίκι (το) {παραπροικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το σύνολο των χρη-
µάτων και των περιουσιακών στοιχείων που δίνονται ως επιπλέον 
προίκα ΣΥΝ. πανωπροίκι, εξώπροικο. 

παραπροϊόν (το) (παραπροϊόντ-ος | -ων} 1. προϊόν που προκύπτει 
δευτερευόντως ή τυχαία κατά τη διαδικασία παραγωγής άλλου προϊ-
όντος 2. (µτφ.) το αποτέλεσµα µιας ενέργειας που προκύπτει χωρίς 
πρόθεση ή πρόβλεψη, κυρ. το κατώτερης σηµασίας πνευµατικό ή 
καλλιτεχνικό δηµιούργηµα: τα εικαστικά ~ τής διαφήµισης ΣΥΝ. υπο-
προϊόν. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. by-product]. 

παράπτωµα (το) (παραπτώµ-ατος | -ατα, -άτων} το χωρίς µεγάλη ση-
µασία λάθος, το σφάλµα: πειθαρχικό | ηθικό | λεκτικό ~ || δεν θα του 
πάρουµε το κεφάλι για ένα ~! ΣΥΝ. παρατυπία, ολίσθηµα. — (υποκ.) 
παραπτωµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παραπίπτω «πέφτω, 
σφάλλω» (βλ. κ. πτώµα)]. 

παραρρήνιος, -α, -ο [1854] αυτός που βρίσκεται κοντά ή δίπλα στον 
ποταµό Ρήνο: τα ~ κρατίδια τής Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. < πάρα- + -
ρρήνιος < Ρήνος]. 

παράρριζο (το) BOT. κάθε διακλάδωση τού κύριου κορµού µιας ρί-
ζας·, 

παράρτηµα (το) (παραρτήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθένα από τα 
επιµέρους αυτόνοµα τµήµατα ευρύτερου συνόλου ή δικτύου, το 
οποίο διατηρεί την αυτοτέλεια του έχοντας ξεχωριστή λειτουργική 
αξία από τα υπόλοιπα τµήµατα αυτού τού συνόλου, συγχρόνως όµως 
είναι οργανικά συνδεδεµένο µε αυτά, όπως λ.χ. τα διαφορετικά κα-
ταστήµατα µιας τράπεζας, οι διαφορετικοί τοµείς µιας σχολής, το 
τµήµα ενός βιβλίου που ακολουθεί το κυρίως κείµενο του κλπ.: ~ 
τραπέζης | βιβλιοθήκης | λεξικού | τηλεφωνικού καταλόγου | κτηρίου 
2. (ειδικότ.) ειδική έκδοση εφηµερίδας για την κάλυψη τής έκτακτης 
επικαιρότητας: έκτακτο ~! ΦΡ. βγάζω παράρτηµα (i) εκδίδω έκτακτο 
φύλλο εφηµερίδας λόγω σηµαντικής ειδησεογραφίας: όλες οι εφηµε-
ρίδες έβγαλαν παράρτηµα ύστερα από τη νέα τροµοκρατική επίθεση 
(ii) (µτφ.) κοινοποιώ νέο σε όλους χωρίς εξαίρεση: της το είπε για µυ-
στικό κι αυτή το 'βγάλε παράρτηµα ΣΥΝ. διαλαλώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αί-
ρω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < παραρτώ (-άω) «κρεµώ στο πλάι ή πάνω σε κάτι» < 
παρ(α)- + άρτώ «κρεµώ» (βλ. κ. αναρτώ)]. 

παράς (ο) (παράδες) 1. η κατώτατη λογιστική υποδιαίρεση τής τουρ- 

κικής λίρας (1/40 τού γροσιού)· ΦΡ. (α) δεν δίνω έναν παρά (για κάτι 
| κάποιον) απαξιώ να ενδιαφερθώ, να ασχοληθώ: ~ ό,τι κι αν λες! ΣΥΝ. 
δεν δίνω δεκάρα | µία (β) δεν αξίζει | κάνει | πιάνει | µετράει έναν παρά 
δεν αξίζει τίποτε: τι να πουλήσει · όλα τα έπιπλα του µαζί δεν κάνουν 
έναν παρά (γ) δέκα στον παρά (για πρόσωπα ή πράγµατα) µη-
δαµινής αξίας, εντελώς ευτελή: τέτοιους βρίσκεις ~ (δ) (λαϊκ.) µπιρ 
παρά (i) (ως χαρακτηρισµός) για πρόσωπο ευτελές, χωρίς αξία (ii) 
χωρίς λεφτά ή πάρα πολύ φτηνά, σχεδόν τσάµπα: πήρε το κτήµα ~ 2. 
(περιληπτ. συνήθ. στον πληθ.) το χρήµα, τα λεφτά: βγάζει πολλούς ~ 
µ ' αυτή τη δουλειά! || δεν έχει παράδες ο φτωχός || νΰφη µε ~ (µε προί-
κα) || ~ µε ουρά! || κάποτε είχε πολλούς ~, αλλά τα έχασε όλα στα 
χαρτιά- ΦΡ. (α) τον έχω τον παρά έχω οικονοµική άνεση, κερδίζω 
πολλά: για να ξοδεύει τόσα, τον έχει τον παρά (β) λυπάµαι τον παρά 
είµαι τσιγγούνης: δεν βάζει το χέρι στην τσέπη, τον λυπάται τον παρά 
(γ) (παροιµ.) Έχεις παράδες; Σου κάνουν τεµενάδες! το χρήµα 
κατεξοχήν αποτελεί µέσον κοινωνικής προβολής και καταξίωσης, το 
χρήµα «µετράει» (δ) (παροιµ.) για τον παρά κολάζεσαι, µε τον παρά 
κι αγιάζεις ο άνθρωπος καταφεύγει συχνά σε αθέµιτα µέσα για την 
απόκτηση χρηµάτων, εντούτοις η κατάλληλη αξιοποίηση τους µπορεί 
να κάνει µεγάλο καλό, να προσφέρει πολλά (ε) (παροιµ.) µε τον παρά 
µου και την κυρά µου µε τα χρήµατα γίνονται τα πάντα (στ) η 
φτήνια τρώει τον παρά βλ. λ. φτήνια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. para < περσ. para «κοµµάτι, τµήµα - νόµισµα»]. 

παρασάγγης (ο) {παρασαγγών} αρχαίο µέτρο µήκους των Περσών, 
ίσο περίπου µε 5.243 µέτρα- µόνο στη ΦΡ. απέχω παρασάγγας έχω τε-
ράστια διαφορά, βρίσκοµαι πολύ µακριά: ως επίδοση και διαγωγή 
απέχει παρασάγγας από τους συµµαθητές του || η συνεργασία τους 
υπήρξε επιτυχής, παρότι οι απόψεις τους απέχουν παρασάγγας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αρχ. περσ. farsang]. 

παρασάνταλος, -η, -ο (λαϊκ.-εκφραστ.) αυτός που είναι ανακόλουθος, 
που του λείπει η συγκρότηση και η τάξη· (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός 
που δεν µετρά τις πράξεις και τα λόγια του: ~ γυναίκα ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
ατσούµπαλος, άτσαλος, (λόγ.) ατάσθαλος, (καθηµ.) ακατάστατος. 
[ΕΤΥΜ. < πάρα- + -σάνταλος < σαντάλι | σανδάλι]. 

παράσείον (το) {παρασεί-ου | -ων} (επίσ.) µικρή χρωµατιστή σηµαία, 
που η άκρη της χωρίζεται στα δύο και χρησιµοποιείται για σηµαιο-
στολισµό ή για την επικοινωνία µέσω σηµάτων (στο ναυτικό ή στον 
στρατό) ΣΥΝ. σηµαιάκι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. παράσείον < πάρα- + -
σειονκ σείω]. 

παρασελήνη (η) [1799] Ιχωρ. πληθ.} οι φωτεινοί δακτύλιοι που εµ-
φανίζονται γύρω από τη σελήνη ΣΥΝ. (λαϊκ.) αλώνι τού φεγγαριού. 
Επίσης παρασελήνιο (το). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
paraselene]. 

παρασελίδιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που είναι γραµµένος ή σηµειωµέ-
νος στο περιθώριο τής σελίδας: ~ σηµείωση | διόρθωση. 

παρασέρνω ρ. → παρασύρω 
παρασήµανση (η) {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων) 1. η χρήση ση-

µείων ή συµβόλων για την εκποµπή µηνυµάτων, µε στόχο τη συνεν-
νόηση ή την επικοινωνία ΣΥΝ. κρυπτογραφία, σηµειογραφία 2. η δη-
µιουργία νόθων αντιγράφων, η παραχάραξη ΣΥΝ. παραποίηση. — πα-
ρασηµαίνω ρ. [αρχ.]. 

παρασηµαντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πα-
ρασήµανση 2. παρασηµαντική (η) [µτγν.] (κυρ. στην αρχαιοελληνική 
και βυζαντινή µουσική) η χρησιµοποίηση γραπτών συµβόλων για την 
παράσταση µουσικών φθόγγων, ώστε να είναι δυνατή η µουσική 
ανάγνωση ενός κειµένου- αλλιώς µουσική σηµειογραφία. 

παρασηµείωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η σηµεί-
ωση στο περιθώριο (κειµένου, σελίδας). — παρασηµειώνω ρ. [µτγν.]. 

παράσηµο (το) {παρασήµ-ου | -ων} 1. διακριτικό µετάλλιο ή έµβλη-
µα, που απονέµεται από αρµόδιους, επίσηµους φορείς ως ένδειξη 
αναγνωρίσεως και τιµής σε πρόσωπα για εξαίρετες πράξεις ή για την 
προσφορά τους στον πολεµικό, επιστηµονικό, πνευµατικό ή καλ-
λιτεχνικό τοµέα: το ~ τής Λεγεώνας τής Τιµής || ~ ανδρείας | εξαίρε-
των πράξεων ΦΡ. (α) (σκωπτ.-λαϊκ.) (πήρε | κέρδισε) το παράσηµο 
τής ανοιχτής παλάµης (δηλ. µια µούντζα) για ανθρώπους που η προ-
σφορά τους δεν αναγνωρίζεται, αντιµετωπίζεται µε αδιαφορία, υπο-
τιµάται ή και λοιδορείται από τους άλλους, χωρίς καµία προοπτική 
ανταπόδοσης ή επαίνου: τι θέλει και κοπιάζει τόσο, αφού στο τέλος 
θα πάρει κι αυτός το ~! (β) αντιποίηση παρασήµου βλ. λ. αντιποίηση 
2. (ευφηµ.-λαϊκ.) το αφροδίσιο νόσηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παράσηµον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. παράσηµος < 
πάρα- + -σηµος < σήµα]. 

παρασηµοφορία (η) [1853] η απονοµή και η αποδοχή παρασήµου: 
τελετή παρασηµοφορίας. Επίσης παρασηµοφόρηση. 

παρασηµοφορώ ρ. µετβ. [1886] {παρασηµοφορείς... | παρασηµοφόρ-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} απονέµω παράσηµο (σε κάποιον). 
[ΕΤΥΜ. < παράσηµο + -φορώ < φέρω (βλ. κ. φορώ)]. 

παρασιτία (η) [µτγν.] (παρασιτιών) η ιδιότητα τού παρασίτου. 
παρασιτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα παράσιτα: ~ 

οργανισµός | ανάπτυξη 2. αυτός που προκαλείται από παράσιτα, που 
οφείλεται σε αυτά: ~ νόσος | ασθένεια ΣΥΝ. παρασιτογενής 
3. (µτφ.) αυτός που σχετίζεται µε τον παρασιτισµό: ~ ζωή | συνήθεια. 
— παρασιτικ-ά | -ώς [1885] επίρρ. 

παρασιτισµός (ο) [1888] 1. η σχέση µεταξύ οργανισµών, κατά την 
οποία ο ένας ζει ως παράσιτο εις βάρος τού άλλου 2. (µτφ.) η ανά-
πτυξη εις βάρος άλλων, το να εξαρτάται κανείς πλήρως από άλλους 
αποµυζώντας τους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
parasitisme]. 

παράσιτο (το) [παρασίτ-ου | -ων} 1. ΒΙΟΛ. (κυριολ.) οργανισµός που 
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ζει µέσα ή πάνω σε φυτό ή ζώο άλλου είδους (ξενιστή) εις βάρος του, 
αντλώντας από αυτό τα συστατικά που χρειάζονται για τη διατροφή και την 
ανάπτυξη του 2. (µτφ.) πρόσωπο που εξασφαλίζει υποστήριξη ή 
πλεονεκτήµατα, επιβαρύνοντας και αποµυζώντας άλλους και κατά κανόνα 
χρησιµοποιώντας ευτελή µέσα (π.χ. κολακείες), χωρίς να προσφέρει ο ίδιος σε 
ανταπόδοση κάτι χρήσιµο ή ωφέλιµο ΣΥΝ. (λαϊκ.) παρακεντές, χαραµοφάης 3. 
παράσιτα (τα) (στο ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, στην τηλεόραση και την 
τηλεγραφία) θόρυβοι ή παραµορφώσεις σήµατος που παρεµβάλλονται κατά 
τη λήψη ραδιοηλεκτρικών κυµάτων, αλλοιώνοντας το εκπεµπόµενο σήµα: 
κάνω ~ (παρεµβολές) ΣΥΝ. (για την τηλεόραση) χιονάκι, χιόνια. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. παράσιτος. Στη σηµ. 1 αποτελεί αντιδάνειο 
από γαλλ. parasite, ενώ στη σηµ. των ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών 
αποδίδει το αγγλ. jamming]. 

παρασιτογενής, -ής, -ές {παρασιτογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυτός που 
προκαλείται από παράσιτα: ~ νόσος ΣΥΝ. παρασιτικός.   — παρασιτογενώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < παράσιτο + -γενής < ρ. γίγνοµαι, 
πβ. κ. γέν-ος]. 

παρασιτοκτόνος, -ος, -ο [1876] (ουσία, φάρµακο) που εξοντώνει τα παράσιτα. 
[ΕΤΥΜ. < παράσιτο + -κτόνος < αρχ. κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτονία), 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. parasiticide (νόθο συνθ.)]. 

παρασιτολογία (η) [1891] 1. ΒΙΟΛ. ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε 
τη συστηµατική µελέτη των παρασίτων (συνήθ. των ζώων) και τού 
παρασιτισµού, µε την περιγραφή τής µορφολογίας των παρασίτων και τη 
συστηµατική ταξινόµηση τους 2. ΙΑΤΡ. ο κλάδος τής νοσολογίας, ο οποίος 
εξετάζει την επίδραση των παρασίτων στον ανθρώπινο οργανισµό και ιδ. τις 
παθολογικές αλλοιώσεις ή διαταραχές που προκαλούν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. parasitologic]. 

παράσιτος, -η, -ο 1. αυτός που τρέφεται και αναπτύσσεται εις βάρος άλλων 
αποµυζώντας τους: ~ οργανισµός 2. παράσιτο (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «αυτός που τρώει στο τραπέζι άλλου και προσπαθεί να ανταποδώσει µε 
κολακείες και υπερβολικούς επαίνους», < πάρα- + σίτος]. 

παρασιτώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {παρασιτείς... | παρασίτησα} 1. ζω ως παράσιτο 2. 
(µτφ.) ζω αποµυζώντας και επιβαρύνοντας άλλους. 

παρασίτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία παρασίτων στο δέρµα ή το σώµα ανθρώπων 
ή ζώων (π.χ. φθειρίαση, σκώληκες τού εντέρου) 2. πάθηση που προκαλείται 
από παράσιτα (π.χ. εχινόκοκκος). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
parasitosis]. 

παρασιώπηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η σκόπιµη 
παράλειψη, αποφυγή σχολιασµού ή περαιτέρω αναφοράς (ενός πράγµατος), η 
απόκρυψη, συγκάλυψη ή υποβάθµιση του: η ~ γεγονότος | πληροφοριών | 
καταγγελιών! στοιχείων || ~ εγκλήµατος (η παράλειψη τής έγκαιρης 
ειδοποίησης για σχεδιαζόµενο ή συντελούµενο έγκληµα) ΣΥΝ. αποσιώπηση. 

παρασιωπώ ρ. µετβ. [αρχ.] [παρασιωπάς... | παρασιώπ-ησα, -ώµαι, -άται..., -
ήθηκα, -ηµένος) αποφεύγω να αναφέρω (κάτι) σκοπίµως, παραλείπω να 
σχολιάσω, να θίξω (κάτι): παρασιωπούν την αλήθεια, για να µην ξεσπάσει 
σκάνδαλο || παρασιωπούν εντελώς ότι πρόκειται για µια ιστορία αιώνων ΣΥΝ. 
αποκρύπτω (βλ. κ. λ. αποσιωπώ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σιωπώ. 

παρασκευάζω ρ. µετβ. {παρασκεύασ-α, -τηκα, -µένος} φτειάχνω (κάτι) ύστερα 
από προετοιµασία, αφού συγκεντρώσω τα απαραίτητα: ~ φάρµακο | γεύµα | 
εδέσµατα | γλυκά | µείγµα ΣΥΝ. ετοιµάζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πάρα- + -σκευάζω 
< σκεύος | σκευή]. 

Παρασκευάς (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. κύρ. όν. < Παρασκευή (βλ.λ.)]. 

παρασκεύασµα (το) [αρχ.] (παρασκευάσµ-ατος | -ατα,-άτων} 1. αυτό που 
παρασκευάζει κανείς: αναµειγνύετε τα υλικά και αφήνετε το ~ στο ψυγείο για 
20'2. (ειδικότ.) µείγµα φαρµακευτικών ουσιών: φαρµακευτικό ~ 3. κάθε 
βιολογικό δείγµα, κυρ. τµήµα ανθρώπινου σώµατος, που έχει διατηρηθεί και 
προετοιµαστεί κατάλληλα για µικροσκοπική εξέταση. 

παρασκευαστήριο (το) [1858] [παρασκευαστηρί-ου | -ων} 1. χώρος 
εξοπλισµένος ειδικά για τις ανάγκες παρασκευαστικής διαδικασίας 2. ΝΑΥΤ. 
χώρος σε ναύσταθµο, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή εξαρτηµάτων 
πλοίου. 

παρασκευαστής (ο) [αρχ.], παρασκευάστρια (η) (παρασκευα-στριών} 1. 
πρόσωπο που παρασκευάζει (κάτι), που αναλαµβάνει ή εποπτεύει την 
παρασκευή ουσίας, µείγµατος, φαρµάκου κ.λπ. 2. (ειδικότ.) µέλος τού 
βοηθητικού προσωπικού πανεπιστηµίου ή σχολείου επιφορτισµένο µε την 
προετοιµασία των υλών και των οργάνων των εργαστηριακών ασκήσεων και 
πειραµάτων. 

παρασκευαστικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την παρασκευή, που 
µπορεί να παρασκευάσει, να προετοιµάσει κάτι: ~ διαδικασία. — 
παρασκευαστικ-ά | -ώς επίρρ. 

Παρασκευή (η) 1. η έκτη ηµέρα τής εβδοµάδας (πρώτη η Κυριακή), η 
τελευταία καθηµερινή πριν από το Σαββατοκύριακο· ΦΡ. Μεγάλη Παρασκευή 
(i) η αντίστοιχη ηµέρα τής Μεγάλης Εβδοµάδας, κατά την οποία γίνεται η 
αποκαθήλωση και ψάλλεται η ακολουθία τού επιταφίου θρήνου, η κατεξοχήν 
ηµέρα πένθους τής χριστιανοσύνης (ii) (καθηµ.-εκφραστ.) το βαρύ πένθος, 
κάθε κατάσταση ή έκφραση µεγάλης λύπης και συνεκδ. το άτοµο που 
βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση: έφτασε σαν τη ~, συννεφιασµένος και άκεφος 
2. οσιοµάρτυς τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ Η 
χρήση τής αρχ. λ. παρασκευή «προετοιµασία» (βλ.λ.) ως 

ονοµασίας τής έκτης ηµέρας τής εβδοµάδας είναι µτγν. και αρχικώς δήλωνε την 
ηµέρα προετοιµασίας πριν από το Σάββατο τού Ιουδαϊκού Πάσχα (πβ. Κ.∆. 
Μάρκ. 15, 42: και ήδη όψίας γενοµένης, έπεί ην παρασκευή δ έστιν 
προσάββατον). Η έκτη ηµέρα τής εβδοµάδας στις λατινογενείς γλώσσες έχει ως 
αφετηρία τη λατ. dies Veneris «ηµέρα τής Αφροδίτης» (από όπου γαλλ. 
vendredi, ισπ. viernes, ρουµ. vineri κ.ά.), τού οποίου µετάφραση αποτέλεσε το 
αρχ. γερµ. friatag (< Frigg, αρχαία γερµ. θεότητα τού έρωτα), από όπου γερµ. 
Freitag, αγγλ. Friday κ.ά. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ως κύριο όν. (ήδη µτγν.) µε 
αφορµή τη θρησκευτική χρήση της]. παρασκευή (η) {χωρ. πληθ.} η διαδικασία 
δηµιουργίας κατόπιν προετοιµασίας: η ~ τροφίµων | γλυκού | φαρµάκου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πάρα- + -σκευή < σκτευη «εξοπλισµός, εφόδια» (βλ.λ.), πβ. 
άπο-σκευή, συ-σκευή, δια-σκευή κ.ά.]. παρασκηνιακός, -ή, -ό [1892] 1. αυτός 
που σχετίζεται µε τα παρασκήνια (θεάτρου): ~ χώρος | εξοπλισµός 2. (µτφ.) 
αυτός που γίνεται στο παρασκήνιο, που χαρακτηρίζεται από µυστικότητα, που 
έχει κρυφό και ανεπίσηµο χαρακτήρα: ~ διεργασίες | συνεννοήσεις | κινήσεις | 
διαβουλεύσεις | ζυµώσεις ΣΥΝ. υπόγειος, µυστικός, κρυφός. — παρασκηνιακ-ά | 
-ώς [1896] επίρρ. παρασκήνιο (το) (παρασκηνί-ου | -ων} 1. (εύχρ. κυρ. στον 
πληθ.) ο χώρος τής θεατρικής σκηνής πίσω και δίπλα από τα σκηνικά, που µένει 
αθέατος στο κοινό και εξυπηρετεί την είσοδο των ηθοποιών στην κυρίως σκηνή 
και τη µετακίνηση τους πίσω από αυτήν 2. (µτφ.) η κρυφή και ανεπίσηµη 
δραστηριότητα που επηρεάζει άµεσα τις εξελίξεις: τα ~ τής πολιτικής | τής 
διπλωµατίας | τής διάσκεψης | των καλλιστείων || µάθετε τα πάντα για τα ~ τής 
κρίσιµης εκλογής || άνθρωπος τού ~ || έντονο υπήρξε το ~ που προηγήθηκε τής 
προεδρικής εκλογής ΣΥΝ. καµαρίλα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παρασκήνιον (κυρ. πληθ.) < πάρα- + -σκήνιον< σκηνή]. 
παρασκιά (η) [1812] η µερική ή ατελής σκιά που σχηµατίζεται γύρω από τη 
σκιά αδιαφανούς σώµατος (λ.χ. ενός πλανήτη) στον χώρο όπου το φως που 
εκπέµπει η φωτεινή πηγή φθάνει µερικώς µόνο, χωρίς να εµποδίζεται εντελώς. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. pénombre < νεολατ. penumbra < λατ. paene «σχεδόν, 
περίπου» + umbra «σκιά»]. παρασόκακο (το) (λαϊκ.) µικρό και στενό δροµάκι. 
παρασολι (το) (χωρ. γεν.} φορητή οµπρέλα για προφύλαξη από τις ηλιακές 
ακτίνες ΣΥΝ. (λόγ.) αλεξήλιο. Επίσης παρασόλ [άκλ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. parasole < 
para- (< parare «καλύπτω, προστατεύω» < λατ. paro) + sole «ήλιος» (< λατ. 
sol)]. παρασούσουµος, -η, -ο (λαϊκ.-εκφραστ.) αυτός τού οποίου τα χα-
ρακτηριστικά τού προσώπου µοιάζουν παραµορφωµένα, πολύ δύ-σµορφος, 
κακάσχηµος ΣΥΝ. (λαϊκ.) ασχηµοµούρης, κακοµούτσουνος. [ΕΤΥΜ. < πάρα- + -
σούσουµος < σουσούµι «διακριτικό γνώρισµα» (βλ.λ.)]. παρασπάδα (η) 
παραφυάδα που βγαίνει κατευθείαν από τη ρίζα δέντρου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παρασπάς, -άδος «παραφυάδα» < αρχ. παρασπω «σύρω βιαίως 
προς τα πλάγια» < πάρα- + σπώ (βλ. κ. σπάζω)]. παρασπαδίας (ο) 
(παρασπαδιών} ΑΝΑΤ. ανωµαλία στη διάπλαση τού πέους, κατά την οποία το 
στόµιο τής ουρήθρας εκβάλλει πλάγια. [ΕΤΥΜ < παρασπώ, ελληνογενής ξέν. όρ., 
< νεολατ. paraspadia]. παράσπιτο (το) (καθηµ.) το µικρό (συνήθ. πρόχειρο) 
οίκηµα δίπλα 
στο κυρίως κτίσµα, που χρησιµοποιείται ως βοηθητικός χώρος. παρασπονδία 
(η) [1893] (παρασπονδιών} (λόγ.) η πράξη που παραβιάζει υποσχέσεις ή 
συµφωνίες, που συνιστά αθέτηση των συµφωνηµένων: µετά τη διαπιστωµένη ~ 
τής γείτονος χώρας, η συµφωνία για µορατόριουµ άρχισε να κλονίζεται ΣΥΝ. 
απιστία. Επίσης παρα-σπόνδηση [µτγν.]. — παραοπονδώ ρ. [αρχ.] (-είς...}. 
παράσπονδος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που γίνεται µε παραβίαση ή αθέτηση των 
συµφωνηµένων: ~ ενέργεια | πράξη | απόπειρα 2. (για πρόσ.) αυτός που κάνει 
παρασπονδίες, παραβιάζει συµφωνίες ή συνθήκες ΣΥΝ. επίορκος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < πάρα- + -σπονδος < σπονδή]. παρασπονδυλικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. 
αυτός που βρίσκεται κοντά στη σπονδυλική στήλη: ~ γάγγλια. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. juxtaspinal]. παρασπόρι (το) (παρασπορ-ιού | -ιών} το µέρος τού 
τσιφλικιού που ο µισθωτής καλλιεργεί, κρατώντας όλη τη σοδειά για τον εαυτό 
του, χωρίς να αποδίδει κάτι στον εκµισθωτή-ιδιοκτήτη. παραστάδα (η) η 
τετράγωνη κολόνα ή δοκός που προσαρµόζεται στο τελείωµα πόρτας ή 
παραθύρου ή στην άκρη τού τοίχου τής προσόψεως κτηρίου, κυρ. για 
διακοσµητικούς λόγους ή για την ενίσχυση τής αντοχής, τής ανθεκτικότητας 
µιας οικοδοµής ΣΥΝ. παραστάτης. Επίσης (λόγ.) παραστάς {παραστάδος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραστάς, -άδος < παρίσταµαι (πβ. κ. συ-στώ-δ-ην) < παρ(α)- + 
ϊσταµαι (βλ.λ.)]. παραστάθηκα ρ. → παραστέκοµαι παρασταίνω ρ. → 
παριστάνω 
παράσταση (η) (-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η παρουσίαση θεατρικού 

έργου σε ακροατήριο, η εκτέλεση θεατρικής παραγωγής στη σκηνή: εντυπ-
ωσιακή ~ µε ακριβά σκηνικά και κοστούµια, µεγάλη ορχήστρα και πολυµελή 
θίασο || άρτια τεχνικώς | ολοκληρωµένη | διασκεδαστική | µοντέρνα | 
ευρηµατική | συναρπαστική ~· ΦΡ. (µτφ.) (α) δίνω παράσταση (ι) ανεβάζω, 
παρουσιάζω θεατρικό έργο: το Εθνικό Θέατρο πρόκειται να δώσει δύο 
παραστάσεις τής τραγωδίας «Μήδεια» στο Ηρώδειο (ii) κάνω επίδειξη, δίνω 
µαθήµατα τεχνικής σε κάτι: έδωσε παράσταση δεξιοτεχνίας | υποκριτικής (β) 
κλέβω την παράσταση βλ. λ. κλέβω · 2. η απόδοση µε συγκεκριµένο τρόπο 
(κυρ. 
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αφηρηµένων) πραγµάτων, ώστε να γίνονται αισθητά, απτά: η ~ µουσικών ήχων 
µε νότες 3. (συνεκδ.) καθετί που αποδίδεται µε συγκεκριµένο τρόπο 4. (ειδικότ.) 
η εικαστική αποτύπωση (συγκεκριµένων ή αφηρηµένων) εικόνων από τον 
εξωτερικό ή τον εσωτερικό κόσµο: σύνθετες | γραµµικές | έγχρωµες | 
δισδιάστατες - || οι ανάγλυφες ~ του Παρθενώνα || τα αρχαία αγγεία φέρουν συχνά 
παραστάσεις από γνωστούς µύθους || ~ θρησκευτικές | µε σκηνές µαχών | τελετών 
| από την καθηµερινή ζωή 5. (α) ΦΙΛΟΣ, η αναπαράσταση στη συνείδηση µε 
αφηρηµένο τρόπο εικόνων που έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτήν, χωρίς την 
επενέργεια εξωτερικού ερεθίσµατος (β) ΨΥΧΟΛ. η εντύπωση, η εικόνα που 
καταγράφεται µέσω των αισθήσεων και διατηρείται στη συνείδηση, ακόµα και 
όταν πάψουν να επενεργούν τα ερεθίσµατα που την προκάλεσαν: ακριβείς και 
έντονες ~ (εποπτείες) σχηµατίζουν τα ειδητικά άτοµα || ~ συγκεχυµένη | σαφής | 
οπτική | ακουστική | γευστική | οσφραντική | αφής || ανάπλαση | συνειρµός 
παραστάσεων || προσλαµβάνουσα ~ || είναι παιδί της πόλης και δεν έχει παραστά-
σεις από την αγροτική ζωή- ΦΡ. αλλάζω παραστάσεις αλλάζω περιβάλλον, ώστε 
να µην βλέπω και να ακούω τα ίδια: πήγε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, για να 
αλλάξει παραστάσεις 6. ΜΑΘ. (α) αλγεβρική παράσταση σύνολο ή συνδυασµός 
αριθµών και γραµµάτων που συνδέονται µεταξύ τους µε τα σύµβολα των 
τεσσάρων πράξεων (ή και δυνάµεων, ριζών κ.λπ.): ακέραια ~ || ρητή ~ || άρρητη 
~ (β) γραφική παράσταση (ί) σειρά διακριτών ή συνεχόµενων σηµείων (π.χ. 
σχεδίου, σχεδιαγράµµατος, ευθείας, καµπύλης κ.λπ.), καθένα από τα οποία α-
ντιπροσωπεύει την τιµή συγκεκριµένης παραµέτρου (ii) (γενικότ.) οποιοδήποτε 
σχέδιο προκύπτει από τη σύνδεση σηµείων µε ευθείες γραµµές · 7. η κοινωνική 
ή επαγγελµατική εµφάνιση που επιβάλλεται να κάνει κανείς λόγω τής ιδιότητας 
του σε συγκεκριµένες εκδηλώσεις: ως βουλευτής έχει πολλές ~ σε εκδηλώσεις 
φορέων, γιορτές, εγκαίνια κ.λπ: ΦΡ. έξοδα παραστάσεως επίδοµα που 
δικαιολογείται σε βουλευτή, αξιωµατούχο, υπάλληλο κ.λπ. για την κάλυψη των 
εξόδων που έχει λόγω επαγγέλµατος: δικαιολογεί 100.000 δρχ. µηνιαίως ως ~ 8. 
(ειδικότ.) η κατά τον νόµο απαιτούµενη παρουσία δικηγόρου ή πληρεξουσίου σε 
δικαστήριο ή αρµόδια αρχή · 9. διπλωµατική διαµαρτυρία επίσηµου 
αντιπροσώπου εκ µέρους τού κράτους του: «κλήθηκαν οι πρέσβεις και τους έγινε 
έντονη - για τις τουρκικές απειλές» (εφηµ.). — παραστασούλα (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παράστασις, αρχική σηµ. «τοποθέτηση στο πλάι - απο-
µάκρυνση», < παρίστηµι < παρ(α)- + ΐστηµι, βλ. κ. παριστάνω. Ήδη µτγν. είναι 
η σηµ. «παρουσίαση, έκθεση» (ειδικώς ενώπιον δικαστηρίου), ενώ ως όρος τής 
ψυχολογίας αποδίδει το γαλλ. perception. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν επίσης οι 
φρ. έξοδα παραστάσεως (< γαλλ. frais de representation), γραφική παράσταση (< 
γαλλ. plan graphique), αλγεβρική παράσταση (< γαλλ. notation algébrique)]. 
παραστάτης (ο) {παραστατών}, παραστάτισσα (η) {παραστατισ-σών} 1. 
πρόσωπο που στέκεται δίπλα σε (κάποιον) ενισχύοντας τον, στηρίζοντας τον, 
που παραστέκεται σε (κάποιον): άγγελος ~! ΣΥΝ. (λόγ.) συνεπίκουρος, (καθηµ.) 
βοηθός, συµπαραστάτης 2. (κυρ. σε σχολικές ή στρατιωτικές παρελάσεις κ.λπ.) 
πρόσωπο που βρίσκεται στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά τού σηµαιοφόρου ή 
πίσω από αυτόν: αριστερός ~ είναι ο µαθητής τής Β' τάξης µε την υψηλότερη βαθ-
µολογία την προηγούµενη χρονιά 3. (κυρ. σε στρατιωτικές παρατάξεις) ο 
στρατιώτης που είναι δίπλα σε άλλον στρατιώτη (είτε από τη δεξιά είτε από την 
αριστερή του πλευρά) 4. η παραστάδα (βλ.λ.). Επίσης παραστάτιδα (η) [αρχ.] 
{παραστατίδων}. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που στέκεται δίπλα ή 
κοντά», < πα-ρίσταµαι < παρ(α)- + ϊσταµαι (βλ.λ.)]. παραστατικός, -ή, -ό 
[µτγν.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε παράσταση, µε εικόνες ή σχήµατα που 
παριστάνουν (κάτι): ~ διδασκαλία || ~ γεωµετρία (µε µελέτη των ιδιοτήτων τής 
παραστάσεως ενός σχήµατος σε ένα ή περισσότερα επίπεδα) (β) αυτός που 
αποδίδει κάτι µε συγκεκριµένο τρόπο: ο ζωγράφος αυτός είναι εκπρόσωπος τής 
~ ζωγραφικής 2. αυτός που εκφράζει κάτι µε παραστατικότητα: ~ αφήγηση | 
απόδοση | περιγραφή ΣΥΝ. ζωντανός 3. παραστατικό (το) (α) το δικαιολογητικό 
δαπάνης που υποβάλλει κανείς σε αρµόδια υπηρεσία (β) (στον πληθ.) η 
πληρωµή δικηγόρου για την παράσταση του σε δίκη. — παραστατικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. παραστατικότητα (η) [1885] {χωρ. πληθ.) η πιστότητα και η 
ζωντάνια µε την οποία εκφράζεται κανείς ή παρουσιάζει (κάτι): η ~ τής 
αφήγησης του συνεπήρε τους πάντες. παραστέγαοµα (το) [1835] {παραστεγάσµ-
ατος | -ατα, -άτων} υπόστεγο ή στέγη µε κλίση. παραστέκοµαι ρ. αµετβ. αποθ. 
{παραστάθηκα} 1. προσφέρω βοήθεια, συµπαραστέκοµαι (σε κάποιον): παρά 
τις διαφορές τους της παραστάθηκαν πάντα, όταν χρειάστηκε βοήθεια || η 
οικογένεια πάντα παραστέκεται στα µέλη της 2. (η µτχ. παραστεκάµενος, -η, -ο 
κ. παραστέκουµενος) (α) ο παραστάτης, ο υπασπιστής, το µέλος επίσηµης 
συνοδίας: έφθασε ο βασιλιάς µε εκατό ~! (β) (µτφ.) ο βοηθός, αυτός που 
προσφέρει υποστήριξη (σε κάποιον): δεν χρειάζεται πα-ραστεκάµενους, τα 
καταφέρνει µόνος του µια χαρά (γ) (µειωτ.) αυτός που δουλοπρεπώς προσφέρει 
τις υπηρεσίες του (σε κάποιον): έγινε κι αυτός - τού υπουργού. Επίσης 
παραστέκω [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. παραστήλιο (το) [1858] 
{παραστηλί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. µικρός ιστός µερικών τύπων ιστιοφόρων στο πίσω 
µέρος τού σκάφους, κοντά στην πρύµνη. 
[ΕΤΥΜ. < πάρα- + στήλιο < στήλη]. παράστηµα (το) {παραστήµ-ατος | -ατα, -
άτων} 1. η εµφάνιση (κάποιου), η εντύπωση που δηµιουργείται από τον τρόπο 
µε τον οποίο κινείται και περπατά: περήφανο | λαµπρό | αγέρωχο ~ ΣΥΝ. 
κορµοστα- 

σιά 2. (ειδικότ.) η ευθυτενής στάση τού σώµατος: ο εύζωνος πρέπει να έχει ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «άγαλµα τοποθετηµένο δίπλα σε άλλο», < αρχ. 
παρίσταµαι < παρ(α)- + ϊσταµαι. Στη σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. 
prestance]. 

παραστήσω (να/θα) ρ. → παριστάνω 
παραστιά (η) (λαϊκ.) η εστία σπιτιού, το τζάκι ΣΥΝ. στια, γωνιά, παραγώνι. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. παρέστιος < παρ(α)- + εστιος < εστία ή, κατ' άλλη άποψη, < 
µτγν. πυρεστία < πϋρ + εστία, µε παρετυµολ. επίδρ. τής πρόθ. παρά]. 

παραστράτηµα (το) {παραστρατήµ-ατος | -ατα, -ατών} 1. η παρέκκλιση από 
τους προσωπικούς ή τους κοινούς ηθικούς κανόνες: ήταν ένα ~, αλλά 
ξαναµπήκε στον σωστό δρόµο ΣΥΝ. (λόγ.) παράπτωµα, παρεκτροπή, ολίσθηµα, 
(καθηµ.) ξεστράτισµα 2. (ειδικότ.) η παράνοµη ερωτική σχέση: µόλις 
παντρεύτηκε κι άρχισε τα ~! ΣΥΝ. περιπετει-ούλα, (λαϊκ.) τσιληµπούρδισµα. 
— (υποκ.) παραστρατηµατάκι (το). 

παραστρατίζω ρ. → παραστρατώ 
παραστράτισµα (το) {παραστρατίσµ-ατος | -ατα, -άτων} το παραστράτηµα 

(βλ.λ.). 
παραστρατιωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε οργανώσεις (ανεπίσηµες ή 

παράνοµες) στρατιωτικής δοµής και χαρακτήρα, οι οποίες αναπτύσσουν 
στρατιωτική δράση (µε ανορθόδοξο ή παράνοµο τρόπο), σε περιπτώσεις στις 
οποίες κατά τη γνώµη τους έπρεπε να επεµβαίνει ο τακτικός στρατός: ~ 
οµάδες || τα µέλη ρατσιστικής παραστρατιωτικής οργάνωσης επιτέθηκαν µε 
αυτόµατα όπλα εναντίον καταυλισµού λαθροµεταναστών. — παραστρατιωτικ-
ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. paramilitary (νόθο συνθ.)]. 

παραστρατώ ρ. αµετβ. {παραστρατείς... | παραστράτη-σα, -µένος} υποπίπτω σε 
ηθικό παράπτωµα, εκτρέποµαι, ακολουθώ ανήθικη ζωή: µε τέτοιες παρέες πώς 
να µην παραστρατήσει; || είχε παραστρατήσει, αλλά ξαναγύρισε στον σωστό 
δρόµο || παραστρατηµένη γυναίκα. Επίσης παραστρατίζω [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. παραστρατώ < πάρα- + -στρατώ < στράτα]. 

παραστώ (να/θα) ρ. → παρίσταµαι 
παρασυµπαθητικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το παρασυµπαθητικό 

σύστηµα 2. ΑΝΑΤ. παρασυµπαθητικό σύστηµα τµήµα τού αυτόνοµου 
νευρικού συστήµατος, που λειτουργεί κατά τρόπο ρυθµιστικό και 
ανταγωνιστικό προς το συµπαθητικό σύστηµα, π.χ. µειώνοντας τους ρυθµούς 
τής καρδιάς ή συστέλλοντας την κόρη τού µατιού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ, < αγγλ. parasympathetic]. 

παρασυναγωγή (η) [µτγν.] 1. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η παράνοµη ή µυστική συγκέντρωση 
για την τέλεση ιερουργίας αντίθετα προς τις διατάξεις ή την έγκριση των 
καταστατικών οργάνων τής Εκκλησίας (β) συνέλευση σχισµατικών ή 
αιρετικών κληρικών ή/και λαϊκών χωρίς την έγκριση τής Εκκλησίας 2. (µτφ.) 
συγκέντρωση προσώπων µε κοινές αντιλήψεις ή επιδιώξεις, που γίνεται κατά 
τρόπο µυστικό ή παράνοµο: εν όψει των εσωκοµµατικών εκλογών οι φράξιες 
άρχισαν ήδη τις -. 

παρασύνθεση (η) [µτγν.] (-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΓΛΩΣΣ. ο σχηµατισµός 
λέξεως από άλλη σύνθετη λέξη, π.χ. τηλεφωνώ (< τηλέφωνο). 

παρασύνθετος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λέξη) που παράγεται: (α) από σύνθετη λέξη: το 
ρ. «παρασιτώ» είναι - από τη σύνθετη λέξη «παράσιτος» (β) από συνεκφορά 
δύο ή περισσότερων λέξεων, όπως η λέξη Αρεοπαγίτης από τις λέξεις Άρειος 
Πάγος 2. παρασύνθετα (τα) οι παραπάνω λέξεις. 

παρασυνθηµα (το) [µτγν.] {παρασυνθήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η δεύτερη από 
τις προκαθορισµένες λέξεις ή σύντοµες φράσεις, µε την οποία ολοκληρώνεται 
το αναγνωριστικό σύνθηµα από αξιωµατικό ή υπαξιωµατικό, που ενεργεί 
έφοδο ελέγχου σε φυλάκιο: µόλις ο εφο-δεύων αξιωµατικός είπε το σύνθηµα, ο 
σκοπός τού φώναξε: προχωρεί στο ~ (πες το ~ ) 2. (µτφ.-καθηµ.) κάθε στοιχείο 
µε το οποίο επιχειρείται η συνθηµατική αναγνώριση ανθρώπων τού ίδιου 
χώρου (πολιτικού, κοινωνικού, ιδεολογικού κ.λπ.): πιάνω το - (το 
καταλαβαίνω). 

παρασύρω ρ. µετβ. [αρχ.] [παρ-έσυρα, παρα-σύρθηκα, -συρµένος} 1. σέρνω 
(κάτι/κάποιον) προς το µέρος µου, εξουδετερώνοντας κάθε αντίσταση του, 
αποσπώ και τραβώ βίαια προς ορισµένη κατεύθυνση: η θάλασσα παρέσυρε τη 
βάρκα στ'ανοιχτά || ο ποταµός παρέσυρε τα πάντα στο πέρασµα του || τον 
παρέσυρε το πλήθος ΣΥΝ. συµπαρασύρω 2. (µτφ.) συνεπαίρνω (κάποιον), τον 
αναστατώνω αίροντας τις αναστολές και τις αντιστάσεις του: τον παρέσυρε ο 
θυµός | η οργή | το πάθος του || τους παρέσυρε ο παλµός των λόγων του | τής 
φωνής του || τους παρέσυρε ο ωραίος καιρός και βγήκαν στη λιακάδα ΣΥΝ. 
(εκφραστ.) ξεµυαλίζω 3. (µτφ.) ξεγελώ (κάποιον), παρέχω παραπλανητικά 
δεδοµένα (σε κάποιον) και τον οδηγώ όπου θέλω εγώ: είχε παρασύρει πολλούς 
να επενδύσουν µε ψεύτικες υποσχέσεις και εγγυήσεις || τον παρέσυρε στον κακό 
δρόµο! || ο ικανός δηµοσιογράφος τον παρέσυρε σε συνεχείς αντιφάσεις! 4. 
βγάζω (κάποιον) από την πορεία του (µε αρνητικές συνέπειες): άγνωστο όχηµα 
παρέσυρε και τραυµάτισε θανάσιµα νεαρό ποδηλάτη 5. (ειδικότ.) αποπλανώ 
κυρ. ανήλικο άτοµο: παρέσυρε το κορίτσι µε τα γλυκόλογα και τα χάδια του! 
ΣΥΝ. ξελογιάζω, πλανεύω. Επίσης (λαϊκ.) παρασέρνω. 

παρασύρω - παραπλανώ - πλανεύω - δελεάζω - γοητεύω - σαγηνεύω. Σε 
όλη τη σειρά των συνωνύµων υπόκειται η έννοια τού «εξαπατώ», τής 
«απάτης». Η δήλωση αυτή είναι σχετικώς ουδέτερη στα παρασύρω και 
παραπλανώ, όπου το προρρηµατικό παρά εκφράζει τη χρήση τρόπων που 
παρεκκλίνουν, αποκλίνουν από το ορθό και λειτουργούν παραπειστικά. Το 
στοιχείο τής εξαπάτησης 
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συνδεδεµένο µε ελκυστικούς τρόπους, µε τη χρήση µέσων που θέλ-
γουν και παρασύρουν, δηλώνεται από τα λοιπά ρήµατα. Στο πλα-
νεύω (< αρχ. πλανώ' πβ. πλάνη, πλάνος, αποπλανώ) η εξαπάτηση 
υπέχει το ερωτικό στοιχείο (Τον πλάνεψαν τα µάτια της). Στο δε-
λεάζω (< δέλεαρ) η εξαπάτηση επιτυγχάνεται µέσα από θέλγητρα, 
από προσφορές αρεστές στο υποψήφιο θύµα. Η γοητεία είναι το 
µέσο επηρεασµού και εξαπάτησης στο γοητεύω, το οποίο µπορεί 
να έχει και καλή σηµασία (Μας γοήτευσε η µουσική του). Το γοη-
τεύω (από το γόης) διατηρεί το στοιχείο τής µαγείας, τού µυστη-
ριώδους, που είναι εγγενές στη λέξη (γόης, από το γοώ «θρηνώ, 
κραυγάζω δυνατά», ξεκίνησε να είναι ο µάγος που µε κραυγές και 
επικλήσεις σε υπέρτερες δυνάµεις προσπαθεί να εντυπωσιάσει και 
να παραπλανήσει όσους καταφεύγουν σε αυτόν). Τέλος, το σα-
γηνεύω (από το σαγήνη «δίχτυ για ψάρεµα») σηµαίνει ότι χρησι-
µοποιώ σαγήνες, θέλγητρα, για να οδηγήσω κάποιον εκεί όπου θέ-
λω παραπλανώντας τον. Ωστόσο, το σαγηνεύω, όπως και το γοη-
τεύω, έχει αναπτύξει και καλή σηµασία (Με την τέχνη του σαγή-
νευε τα πλήθη), αφού το σαγήνη από «δίχτυ» εξελίχθηκε σε «θέλ-
γητρο». 

παρασυστολή (η) ΙΑΤΡ. η µη φυσιολογική παράταση τού χρόνου µε-
ταξύ συστολής και διαστολής τής καρδιάς. [ΕΤΎΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. parasystole]. 

παρασχέθηκα ρ. → παρέχω 
παρασχηµατισµός (ο) [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. Ο σχηµατισµός λέξεως από 

άλλη µε αλλαγή τής κατάληξης της. 
παρασχίδα (η) (λόγ.) κάθε µικρό κοµµάτι ξύλου που έχει αποσχιστεί 

από µεγαλύτερο ΣΥΝ. σχίζα, πελεκούδι. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. παρασχίδες (µόνο πληθ.) < παρασχίζω «σχίζω κατά µή-
κος» < πάρα- + σχίζω]. 

Παράσχος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. Από την εκκλ. φρ. παράσχου 
Κύριε (βλ.λ.), όπου απαντά η προ-στ. αορ. β' τού αρχ. παρέχω]. 

παράσχου Κύριε ΕΚΚΛΗΣ. (δέηση κατά την ακολουθία τής Θείας 
Λειτουργίας) στείλε, δώσε, Κύριε, Θεέ µου. 

παράσχω (να/θα) ρ. → παρέχω 
παράτα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η παρέλαση εορταστικού, πα-

νηγυρικού χαρακτήρα 2. (µειωτ.-ειρων.) εντυπωσιακή και θορυβώ-
δης εκδήλωση που γίνεται δηµοσίως. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. parata < ρ. parare (µέσ. σηµ.) «παρουσιάζοµαι, εµφανί-
ζοµαι» < λατ. paro «προετοιµάζω»]. 

παράτα2 (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η παράταση: δεν είχε να πληρώσει 
τη δόση τού δανείου και ζήτησε ~|| ο αγώνας µπάσκετ πάει στην ~. 

παρατάθηκα ρ. → παρατείνω 
παράταιρος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από δυσαρµονία, που 

δεν είναι ταιριαστός: το σχέδιο του βγήκε ~, θέλει σουλούπωµα || -
ανδρόγυνο | ντύσιµο ΣΥΝ. αταίριαστος ANT. ταιριαστός, αρµονικός. 
— παράταιρα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < πάρα- + -ταιρος < ταίρι]. 

παρατακτικός, -ή, -ό [1898] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παράταξη 
2. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε την κατά παράταξη σύνδεση (βλ. 
λ. παράταξη): ~ σύνδεσµοι (οι συµπλεκτικοί, οι αντιθετικοί, οι 
διαζευκτικοί, οι διαχωριστικοί, οι συµπερασµατικοί). — παρατακτικ-
ά | -ώς επίρρ. 

παράταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η τοποθέτηση σε συ-
γκεκριµένες θέσεις, κατά δεδοµένο τρόπο: η ~ τού στρατεύµατος 
στην πεδιάδα || η λανθασµένη ~ των παικτών άφηνε ακάλυπτη την 
άµυνα στις επιθέσεις των αντιπάλων 2. (ειδικότ.) η τοποθέτηση πραγ-
µάτων ή προσώπων σε συνεχόµενη διάταξη, ώστε να βρίσκονται δί-
πλα-δίπλα ή να σχηµατίζουν ευθύγραµµους στοίχους και ζυγούς: πυ-
κνή | αραιή | αµυντική | κυκλική ~ || ~ των δυνάµεων κατά µήκος των 
συνόρων || ~ εργαλείων || ~ σε βάθος | κατά µέτωπο || οι µαθητές πα-
ρήλασαν σε άψογη - ΣΥΝ. τάξη, σειρά, γραµµή 3. τµήµα στρατιωτι-
κής ή ναυτικής δύναµης παρατεταγµένο σε θέση µάχης ή τιµητικά σε 
επίσηµη εκδήλωση: επιθεώρησε την - των στρατιωτών ΦΡ. (α) εν πο-
µπή (και παρατάξει) (ι) µε µεγάλη επισηµότητα, µε όλες τις τιµές: 
ακολούθησε - η κατάθεση στεφάνων (ii) (ειρων.) µε κωµική µεγαλο-
πρέπεια, ποµπώδη υπερβολή, ο ένας µετά τον άλλον σύµφωνα µε τυ-
πικό που καταντά γελοίο: κατέφθασαν αµέσως όλοι οι υπουργοί, ~ να 
«συµπαρασταθούν» στους πληγέντες (β) µάχη εκ παρατάξεως µε 
τους αντιµαχόµενους παρατεταγµένους τον έναν απέναντι στον άλλο 
ANT. κλεφτοπόλεµος 4. σύνολο τού οποίου τα µέλη συνδέονται µε 
κοινές αντιλήψεις, επιδιώξεις ή συµφέροντα: η µεγάλη ~ των δηµο-
κρατικών κοµµάτων || συνδικαλιστική | πολιτική | φοιτητική ~ 5. (ει-
δικότ.) το πολιτικό κόµµα: µέλη τής ίδιας ~ 6. ΓΛΩΣΣ. κατά παράταξη 
σύνδεση η σύνδεση όµοιων όρων ή προτάσεων (κύρια πρόταση µε 
κύρια, δευτερεύουσα πρόταση µε δευτερεύουσα, υποκείµενο µε υπο-
κείµενο κ.λπ.), κατ' αντιδιαστολή προς την καθ' υπόταξη σύνδεση. — 
παραταξιακός, -ή, -ό (σηµ. 4, 5), παραταξιακ-ά | -ώς επίρρ. [EJYM < 
αρχ. παράταξις, αρχική σηµ. «η πρώτη γραµµή τής µάχης (όπου οι 
στρατιώτες είναι τοποθετηµένοι δίπλα-δίπλα)», < παρατάσσω. Η σηµ. 
«πολιτικό κόµµα» είναι ήδη αρχ.]. 

παράταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επέκταση τού χρο-
νικού πλαισίου, µέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί (κάτι): ανα-
κοινώθηκε νέα ~ τής προθεσµίας για την υποβολή των δηλώσεων || 
παρά τις συνεχείς ~, αδιέξοδες παραµένουν οι συνοµιλίες || ~ τής 
αβεβαιότητας | κρίσης || η συνέλευση αποφάσισε - τής απεργίας για 
µία εβδοµάδα || µε την εγχείρηση κερδίζει ~ ζωής δύο χρόνων 2. (ει-
δικότ. σε αγώνες αθληµάτων µε καθορισµένο χρόνο) (α) ο πρόσθετος 
χρόνος τού αγώνα, που δίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό σε περί- 

πτωση ισόπαλου αποτελέσµατος στην κανονική διάρκεια, ώστε να 
αναδειχθεί νικητής: εφόσον και η - λήξει ισόπαλη, το αποτέλεσµα θα 
κριθεί στα πέναλτι (β) (συνεκδ.) ο αγώνας που διεξάγεται κατά το 
πρόσθετο αυτό χρονικό διάστηµα: νίκησε στην - || όλα θα κριθούν 
στην ~. — (υποκ.) παρατασούλα (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. παράτασις < 
παρατείνω (βλ. κ. τάση)]. 

παρατάσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέταξα, παρα-τάχθηκα, -(τε)-ταγµέ-
νος} 1. (για πρόσ. και πράγµατα) τοποθετώ σε συνεχόµενη διάταξη, 
δίπλα-δίπλα, βάζω στη σειρά ή στοιχίζω σε ζυγούς: οι µαθητές πα-
ρατάχθηκαν για προσευχή || τραπεζάκια παραταγµένα κατά µήκος τής 
προκυµαίας || τα Μ.Α.Τ. είχαν παραταχθεί γύρω από τον χώρο τής 
συγκέντρωσης ΣΥΝ. τοποθετώ, παραθέτω, αραδιάζω 2. (για επιχειρή-
µατα, απόψεις κ.λπ.) εκθέτω διαδοχικά, διατυπώνω µε σειρά: παρέ-
ταξε σειρά επιχειρηµάτων, τεκµηριώνοντας τη θέση του ΣΥΝ. διατυ-
πώνω. 

παρατατικός (ο) ΓΛΩΣΣ. παρελθοντικός χρόνος τού ρήµατος, ο οποίος 
τοποθετεί µια ενέργεια ή κατάσταση σε χρονικό σηµείο ή διάστηµα 
το οποίο προηγείται χρονικά τής στιγµής που λέγεται κάτι από τον 
οµιλητή' ειδικότ. δηλώνει: (α) διάρκεια στο παρελθόν: χθες όλο το 
µεσηµέρι έβλεπε τηλεόραση (β) συνήθεια ή επανάληψη στο παρελθόν 
(επαναληπτικός): κάθε Σάββατο βράδυ πηγαίναµε στον κινηµατο-
γράφο (γ) ότι µια πράξη εξελισσόταν στο παρελθόν, όταν διακόπηκε 
από µια άλλη: µιλούσα στη µητέρα µου, όταν χτύπησε το τηλέφωνο. 
[ΕΤΥΜ, < µτγν. παρατατικός (ενν. χρόνος) < αρχ. παρατείνω]. 

παρατεθειµένος, -η, -ο→ παραθέτω 
παρατέθηκα ρ. → παραθέτω 
παρατείνω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρέτεινα, παρα-τάθηκα, -τεταµένος) 1. 

επεκτείνω τα χρονικά πλαίσια, όρια (γεγονότος ή καταστάσεως), δί-
νω διάρκεια σε (κάτι): ~ την παραµονή µου | συνάντηση | προθεσµία 
| τις διακοπές µου || ~ την απόλαυση | την αγωνία | το µαρτύριο κά-
ποιου ΣΥΝ. επιµηκύνω ΑΝΤ. συντοµεύω 2. (η µτχ. παρατεταµένος, -η, 
-ο) αυτός που διαρκεί πέρα από το κανονικό ή το συνηθισµένο, που 
συνεχίζεται επί πολύ: ~ χειροκροτήµατα ακολούθησαν την οµιλία του 
|| ~ σφυρίγµατα || ~ περίοδος ξηρασίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

παρατειχίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {παρατείχισ-α, -τηκα, -µένος} περιβάλ-
λω (κάτι) µε τείχος, κτίζω τείχος κοντά και παράλληλα προς άλλο. 

παρατεταµένος, -η, -ο → παρατείνω 
παράτηµα (το) → παρατώ 
παρατηρηµα (το) [µτγν.] {παρατηρήµ-ατος | -ατα, -άτων} αυτό που 

παρατηρεί κανείς· κυρ. στη ΦΡ. κακό παρατηρηµα κακός οιωνός, κα-
κό σηµάδι. 

παρατήρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το κοίταγµα, η 
ενατένιση: η ~ τής φύσης | τής βροχής | τού κόσµου που περνούσε 2. 
η προσεκτική και συστηµατική παρακολούθηση και εξέταση ή κα-
ταγραφή εξέλιξης, κατάστασης, γεγονότος ή φαινοµένου: η ~ τής 
ιστορικής αλληλουχίας | των φυσικών φαινοµένων | των καιρικών µε-
ταβολών | των διακυµάνσεων των τιµών 3. (ειδικότ.-επιστηµ.) γνω-
στική µέθοδος που διακρίνεται από το πείραµα, κατά την οποία ο 
ερευνητής (παρατηρητής) µελετά απευθείας (εµπειρικά) ένα αυστη-
ρώς καθορισµένο αντικείµενο (φαινόµενο, οµάδα ανθρώπων κ.λπ.) 
και καταγράφει µε συγκεκριµένο τρόπο δεδοµένα, για να εξεταστούν 
στη συνέχεια στατιστικά, συγκριτικά και να διατυπωθούν αναλόγως 
ως συµπέρασµα: η -µιας φυλής στον Αµαζόνιο 4. (συνεκδ.) προφορι-
κή ή γραπτή διατύπωση που περιέχει το συµπέρασµα στο οποίο κα-
ταλήγει κάποιος ύστερα από εξέταση ενός πράγµατος ή την ενασχό-
ληση µε αυτό: όλοι έκαναν την ίδια ~ || οι ~ κάποιου για τη ζωή στις 
πόλεις | τα άγρια ζώα | τη γλώσσα των νέων || παρατηρήσεις επί τού 
νοµοσχεδίου || εύστοχες | ουσιαστικές | τεκµηριωµένες | εποικοδοµη-
τικές - || οι γενικές και προκαταρκτικές ~ τού οµιλητή ΣΥΝ. σχόλιο, 
επισήµανση 5. (ειδικότ.) ο αρνητικός σχολιασµός, η επίπληξη ή επί-
κριση για (κάτι): ο δάσκαλος της έκανε ~, επειδή µιλούσε || του έγινε 
- για το ακατάλληλο ντύσιµο και την αγενή συµπεριφορά του || τον 
ενόχλησε η άδικη ~ τής µητέρας του ΣΥΝ. σύσταση, επίκριση 6. το θέµα 
γραπτής εξέτασης, η άσκηση: η πρώτη - ήταν πολύ δύσκολη και δεν 
την απάντησε κανείς ΣΥΝ. ζητούµενο, ερώτηση, θέµα. — (υποκ.) 
παρατηρησούλα (η) (σηµ. 5-6). 
[ETYM. < µτγν. παρατήρησις < αρχ. παρατηρώ (βλ.λ.). Η λ. δήλωσε 
εξαρχής τη στενή και συστηµατική παρακολούθηση, καθώς και τη 
διατύπωση της]. 

παρατηρήσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός τον οποίο µπορεί να παρατη-
ρήσει κανείς. 

παρατηρητήριο (το) [1878] {παρατηρητηρί-ου | -ων} φυσική ή ειδικά 
διαµορφωµένη θέση, από την οποία γίνεται η παρατήρηση µε ειδικά 
όργανα (κιάλια, τηλεσκόπια κ.λπ.): πολεµικό ~ || από το ~ παρα-
τηρούσε τη συµπεριφορά των πουλιών. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. observatoir]. 

παρατηρητής (ο) [µτγν.], παρατηρήτρια (η) {παρατηρητριών} 1. 
πρόσωπο που παρατηρεί, που κάνει παρατηρήσεις 2. (ειδικότ.) επι-
στήµονας (ανθρωπολόγος, κοινωνιολόγος κ.λπ.) που καταγράφει δε-
δοµένα σχετικά µε συγκεκριµένο αντικείµενο παρατήρησης (οµάδα, 
φαινόµενο κ.λπ.) και που (στην έρευνα κοινωνικών οµάδων) συµµε-
τέχει ο ίδιος στις δραστηριότητες των προσώπων που παρατηρεί 3. 
(µειωτ.) πρόσωπο που αρκείται να βλέπει, χωρίς να συµµετέχει: ενερ-
γοποιήσου, πάψε να είσαι απλός ~ των εξελίξεων 4. πρόσωπο που πα-
ρακολουθεί χωρίς επίσηµη ιδιότητα ή δικαίωµα πλήρους συµµετοχής: 
παρακολούθησε το συνέδριο ως ~ 5. ΣΤΡΑΤ. πρόσωπο που κατοπτεύει 
εχθρικές κινήσεις (από παρατηρητήριο ή άλλη θέση): οι ~ µάς επεσή-
µαναν µετακινήσεις στρατευµάτων στα σύνορα 6. (α) εντεταλµένος 
αντιπρόσωπος (χώρας ή οργανισµού), που ως µέλος ειδικού σώµατος 
συµµετέχει σε συζητήσεις χωρίς δικαίωµα ψήφου ή επικύρωσης απο- 
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φάσεων, ψηφισµάτων (β) (στον πληθ.) οι αντιπρόσωποι διεθνούς ορ-
γανισµού, µε ειδική απόφαση τού οποίου (αποδεκτή από τα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη) µεταβαίνουν σε περιοχή µε ειδικά προβλήµατα (πόλεµο, 
ταραχές), για να ενηµερωθούν για τα προβλήµατα της πιστοποιώντας 
ή εγγυώµενοι την εγκυρότητα διαδικασιών, π.χ. εκλογών, ειρηνευτι-
κών συνοµιλιών κλπ.: αποστολή παρατηρητών τού Ο.Η.Ε. στην Κύ-
προ (γ) ΑΘΛ. πρόσωπο που ορίζεται από εθνική ή διεθνή οµοσπονδία 
να παρακολουθήσει τη διεξαγωγή αγώνα και να καταγράψει όσα 
σχετίζονται µε την ορθή διεξαγωγή του: στην έκθεση του ο - τού 
αγώνα σηµειώνει όλα τα έκτροπα και επιρρίπτει τις ευθύνες στην 
αδράνεια τής διοίκησης των γηπεδούχων. 

παρατηρητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει ανε-
πτυγµένη την ικανότητα τής προσεκτικής και λεπτοµερούς παρατή-
ρησης, που συγκρατεί και εντοπίζει στο σύνολο και στις λεπτοµέρει-
ες της µια εικόνα ή κατάσταση: είναι πολύ ~, δεν του ξεφεύγει τίπο-
τα! ΣΥΝ. (λόγ.) οξυδερκής 2. αυτός που έχει αποδοκιµαστικό ή επιτι-
µητικό χαρακτήρα: την ενόχλησε ο έντονα - τόνος τής φωνής του 
ΣΥΝ. επικριτικός, αποδοκιµαστικός. — παρατηρητικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. 

παρατηρητικότητα (η) [1885] {χωρ. πληθ.} η ικανότητα τής λεπτο-
µερούς και προσεκτικής παρατήρησης, εντοπισµού και καταγραφής 
των εντυπώσεων στη µνήµη: µεγάλη | οξεία - || έχει µεγάλη ~: αµέσως 
πρόσεξε την αλλαγή στη θέση των επίπλων στο σαλόνι. 

παρατηρώ ρ. µετβ. {παρατηρείς... | παρατήρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) 1. βλέπω µε προσοχή (κάτι) εξετάζοντας το ή καταγράφο-
ντας στοιχεία για αυτό: παρατηρώντας τα παιδιά να παίζουν, κατα-
λαβαίνεις τον χαρακτήρα τους || ~ την κίνηση τής αγοράς | τα ζώα τής 
ζούγκλας | κάτι στο µικροσκόπιο | τις κινήσεις κάποιου ΣΥΝ. κοιτάζω, 
βλέπω, παρακολουθώ, εξετάζω 2. εντοπίζω (κάτι), το διακρίνω: 
παρατήρησα µια σηµαντική αλλαγή στη συµπεριφορά του || παρατή-
ρησε το βλέµµα | το τρέµουλο | το σχόλιο κάποιου || (κ. µεσοπαθ. τρι-
τοπρόσ.) παρατηρείται αύξηση τής εµπορικής κίνησης τις ηµέρες των 
εορτών || παρατηρήθηκαν κρούσµατα αισχροκέρδειας ΣΥΝ. αντιλαµ-
βάνοµαι, διακρίνω 3. παρακολουθώ συνεχώς (κάποιον), ελέγχοντας 
τις κινήσεις του: σε ~ από την ώρα που µπήκες και είσαι συνεχώς 
αφηρηµένος 4. διατυπώνω (προφορικά ή γραπτά κάτι) ως σχόλιο, επι-
σηµαίνω (κάτι): θα ήθελα σύντοµα να παρατηρήσω ότι... || ~ πως 
αντιφάσκεις || «κάνει κρύο», παρατήρησε ΣΥΝ. σηµειώνω 5. αναφέ-
ροµαι επικριτικά σε (κάποιον), του κάνω παρατήρηση: τον παρατη-
ρούσε συχνά για την αµέλεια του || τον παρατήρησε τρεις φορές, 
επειδή µιλούσε στην τάξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω. [ΙΙΧΜ < αρχ. 
παρατηρώ (-έω) < πάρα- + τηρώ (βλ.λ.). Βλ. κ. παρατήρηση]. 

παρατίθεµαι ρ. → παραθέτω 
παρατιµονια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. ο λανθασµένος χειρι-

σµός τού τιµονιού κατά την οδήγηση: ήπιε κι άρχισε τις ~ ΣΥΝ. στρα-
βοτιµονιά 2. (µτφ.) λαθεµένη επιλογή, άστοχη κίνηση, επικίνδυνος ή 
άστοχος χειρισµός: σε τέτοιες στιγµές και η παραµικρή ~ είναι µοι-
ραία. Επίσης παρατιµόνιασµα (το). — παρατιµονιάζω ρ. 

παράτιΤλος (ο) {παρατίτλ-ου | -ων, -ους} τίτλος (εφηµερίδας ή πε-
ριοδικού) που τίθεται δίπλα ή κάτω από τον κύριο τίτλο, διευκρινι-
στικά ή συµπληρωµατικά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Nebentitel]. 

παράτολµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που η τόλµη του ξεπερνά τα λογικά 
ή ασφαλή όρια: ~ σκέψη | σχέδιο | υπόθεση | πράξη | οδήγηση | 
ακροβατική φιγούρα ΣΥΝ. ριψοκίνδυνος, τολµηρός. — παράτολµα | 
παρατόλµως [µτγν.] επίρρ., παρατολµώ ρ. [µτγν.] {-άς...}. 

παρατονία (η) [1896] {παρατονιών} ο λανθασµένος µουσικός τόνος, 
το φάλτσο. 

παρατονίζω ρ. µετβ. [1830] {παρατόνισ-α, -τηκα, -µένος} τονίζω λα-
θεµένα, βάζω τον τόνο σε άλλη συλλαβή από αυτήν που πρέπει: πολ-
λά παιδιά παρατονίζουν τις λέξεις ή δεν τις τονίζουν καθόλου. — 
παρατονισµός (ο) [1830]. 

παράτονος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει εσφαλµένο µουσικό το-
νισµό, ο φάλτσος: ~ τραγούδι | φωνή ΣΥΝ. παράφωνος 2. ΓΛΩΣΣ. (λέξη, 
συλλαβή) που έχει τονιστεί λανθασµένα κατά την οµιλία, την ανά-
γνωση ή στο γραπτό κείµενο 3. [1858] ΝΑΥΤ. το σχοινί ή το συρµατό-
σχοινο που δένεται από τον ιστό στην πρύµνη τού πλοίου για τη στή-
ριξη τού ιστού ΣΥΝ. παταράτσο ANT. πρότονος, στράλι. — παράτονα 
επίρρ. 

παρατραβηγµένος, -η, -ο 1. υπερβολικός, απίθανος, εκτός πραγµα-
τικότητας: αυτή η επιστηµονική θεωρία είναι τόσο παρατραβηγµένη, 
που θυµίζει σενάριο επιστηµονικής φαντασίας 2. αυτός που ξεπερνά 
τα επιτρεπτά | ανεκτά όρια, ακραίος: η συµπεριφορά του ήταν ~ και 
άφησε τις χειρότερες εντυπώσεις. 

παρατραβώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. (παρατράβ-ηξα, -ιέµαι, -ήχτη-
κα, -ηγµένος} ♦ (µετβ.) 1. τραβώ, τεντώνω (κάτι) υπερβολικά: µην πα-
ρατραβάς το λαστιχάκι, θα σπάσει- ΦΡ. (α) παρατραβάω το σκοινί 
ενεργώ µε τρόπο που οδηγεί σε υπέρβαση των ανεκτών ορίων, συ-
µπεριφέροµαι µε ακραίο τρόπο: το έχει παρατραβήξει το σκοινί αυτός 
ο µαθητής- αν ξανακάνει τα ίδια, θα αποβληθεί από το σχολείο! ΣΥΝ. 
το παρακάνω (β) το παρατραβάω ξεπερνώ τα ανεκτά όρια, µε 
αποτέλεσµα να γίνοµαι ενοχλητικός ή δυσάρεστος: είπαµε να της µι-
λήσει σκληρά για να τη συνετίσει, αλλά αυτός το παρατράβηξε και την 
έκανε να κλαίει || τα κανάλια το έχουν παρατραβήξει µ' αυτή την 
υπόθεση- έναν µήνα τώρα όλο µε τον παιδοκτόνο ασχολούνται! ΣΥΝ. 
το παρακάνω 2. επιµηκύνω χρονικά κάτι πάρα πολύ, ώστε καταντά 
κουραστικό: την παρατράβηξε την οµιλία του και νυστάξαµε όλοι ♦ 
(αµετβ.) 3. διαρκώ περισσότερο από το κανονικό ή το ανεκτό: 
Παρατράβηξε αυτή η ιστορία µε το πτυχίο σου! Θα πιεστείς επιτέ- 

λους να το πάρεις; 
παρατράγουδο (το) επεισόδιο που συνιστά εκτροπή από τους γενικώς 

παραδεκτούς κανόνες (κοινωνικής αρµονίας και ευπρέπειας) 
(συνήθ. στον πληθ.): στο ποδοσφαιρικό ντέρµπι δεν υπήρξε κανένα ~ 
|| σ' αυτή την τηλεοπτική συζήτηση είχαµε πολλά ~: συνεχείς διακοπές 
και βαριές ύβρεις ανταλλάσσονταν µεταξύ συνοµιλητών. 

παρατράπεζα (η) {παρατραπεζών} η ανάπτυξη παράνοµων και 
αδιαφανών οικονοµικών δραστηριοτήτων από άτοµα που αποσκο-
πούν µέσω τής εξαπάτησης και τής οικονοµικής εκµετάλλευσης των 
συναλλασσοµένων στην τοκογλυφία και την παράνοµη διακίνηση 
χρηµάτων. — παρατραπεζικός, -ή, -ό. 

παρατραπεζιο (το) [µεσν.] {παρατραπεζί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το µικρό 
τραπέζι που βρίσκεται αριστερά από την Αγία Τράπεζα, στο οποίο 
τοποθετούνται τα Τίµια ∆ώρα κατά την προσκοµιδή και συµβολίζει 
τη φάτνη τής Βηθλεέµ. 

παρατρεχάµενος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που κάνει θελήµατα ή βοη-
θητικές εργασίες, υπηρετώντας ένα πρόσωπο 2. αυτός που ακολουθεί 
ισχυρά πρόσωπα, προσπαθώντας να κερδίσει ή να διατηρήσει την 
εύνοια τους: µερικοί πολιτικοί κοιτάζουν πώς να τακτοποιήσουν τους 
- τους και λησµονούν το γενικότερο συµφέρον. [ΕΤΥΜ. < παρατρέχω 
+ -άµενος, πβ. λεγ-άµενος]. 

παρατρέχω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {παρέτρεξα κ. παραέτρεξα (σηµ. 
2)} ♦ 1. (µετβ.) (για πράγµ.) προσπερνώ (κάτι) χωρίς να του δίνω τη 
σηµασία που πρέπει: παρέτρεξε σηµαντικά χωρία τού κειµένου ΣΥΝ. 
παραλείπω, παραβλέπω ♦ 2. (αµετβ.) τρέχω πάρα πολύ, κάνω πάρα 
πολλούς δρόµους: παρατρέξαµε σήµερα, ώρα να ξεκουραστούµε. 

παράτριµµα (το) [µτγν.] {παρατρίµµατος | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µικρο-
βιακή φλεγµονή τής επιδερµίδας και τού χορίου τού δέρµατος, που 
συνοδεύεται από κοκκινίλα και εµφανίζεται πάνω σε δύο εφαπτόµε-
νες δερµατικές επιφάνειες εξαιτίας τής προστριβής µεταξύ τους, από 
υπερίδρωση τού δέρµατος ή από άλλες εκκρίσεις ΣΥΝ. σύγκαµα. 

παρατρώω κ. πα.ρατρώγω ρ. αµετβ. (παράφαγα κ. παραέφαγα} 
τρώω περισσότερο από το κανονικό, υπερβολικά ΣΥΝ. ντερλικώνω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρευρίσκοµαι. 

παρατσούκλι (το) {παρατσουκλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) όνοµα που δίνεται 
σε πρόσωπο µε βάση χαρακτηριστική του ιδιότητα: το κανονικό του 
όνοµα ήταν ∆ηµ. Γκόγκος, αλλά όλοι τον ξέρουν µε το ~ «Μπαγια-
ντέρας» ΣΥΝ. παρωνύµιο. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < *παρατίτλιον (µε τσιτακισµό), υποκ. τού µτγν. παράτιτ-
λον < πάρα- + -τιτλον < τίτλος], 

παρατυπία (η) [1849] {παρατυπιών} η παράβαση των τύπων, των 
ισχυόντων νόµων (συνεκδ.) η πράξη που συνιστά παράβαση αυτών 
που ισχύουν: διαπιστώθηκε σειρά παρατυπιών στην εκτέλεση τού 
έργου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λάθος. 

παράτυπος, -η, -ο αυτός που γίνεται κατά παράβαση των τύπων, των 
ισχυόντων νόµων: η διαδικασία εκλογής του στη συγκεκριµένη θέση 
ήταν εντελώς ~ ΣΥΝ. αντικανονικός ANT. νοµότυπος. — παράτυπα | 
παρατύπως [1871] επίρρ. [ETYM. µτγν., αρχική σηµ. «πλαστός», < 
πάρα- + -τύπος]. 

παρατυπω ρ. αµετβ. {παρατυπείς... | παρατύπησα} ενεργώ έξω από το 
πλαίσιο των τυπικών διαδικασιών και των νοµικών διατάξεων, κάνω 
παράτυπες ενέργειες. 

παρατυπωνω ρ. µετβ. {παρατύπω-σα, -θηκα, -µένος} ΤΥΠΟΓΡ. τυπώνω 
(κάτι) κακώς ή εσφαλµένα. — παρατύπωµα (το). [ΕΤΥΜ < µτγν. 
παρατυποϋµαι (-όο-), αρχική σηµ. «πλαστογραφώ», < πάρα- + -
τυποϋµαι < τύπος]. 

παράτυφος (ο) {παρατύφ-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. λοιµώδες νόσηµα που 
εµφανίζει συµπτώµατα παρόµοια µε τον τυφοειδή πυρετό και προ-
καλείται από διάφορα είδη σαλµονέλας πλην εκείνης τού τύφου. — 
παρατυφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
paratyphoid (fever)]. 

παρατώ (κ. -άω) {παρατάς... | παράτ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
αφήνω, εγκαταλείπω (κάποιον/κάτι) οριστικά ή στην τύχη: παράτησε 
τις σπουδές του || παράτησε τη γυναίκα του και τα παιδιά του και 
εξαφανίστηκε || βρέθηκε το αυτοκίνητο του παρατηµένο σε έναν 
επαρχιακό δρόµο- ΦΡ. (α) (οικ.) δεν µε παρατάς! | παράτα µε! άφησε 
µε ήσυχο, µη µε ενοχλείς (β) τα παρατάω εγκαταλείπω την προσπά-
θεια: πολλές φορές σκέφτηκε να τα παρατήσει- πάντοτε όµως, έµενε κι 
αγωνιζόταν ώς το τέλος. — παράτηµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. παραιτώ, 
µε αποκατάσταση τής προθ. πάρα- στη σύνθεση (βλ. κ. παραιτούµαι)]. 

παραΰστερα επίρρ. (λαϊκ.) πιο ύστερα, πιο µετά, αργότερα. 
πάραυτα επίρρ. (αρχαιοπρ.) αµέσως, στη στιγµή: διετάχθη να εµφα-

νιστεί ~ ενώπιον τού διοικητή ΣΥΝ. χωρίς καθυστέρηση, ευθύς αµέ-
σως. [ΕΤΥΜ. αρχ_. < φρ. παρ' αυτά (ενν. τά πράγµατα)]. 

παραφασαδα (η) (σε ύφασµα) το ελάττωµα στην ύφανση. [ΕΤΥΜ. < 
πάρα- + -φασάδα < φασά «τρόπος ύφανσης» < *φασιά < µτγν. 
ύφασία (µε καταβιβασµό τού τόνου και σίγηση τού άτονου αρχικού 
ύ-) < αρχ. υφαίνω]. 

παραφασία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή τού προφορικού λόγου, 
κατά την οποία ο ασθενής υποκαθιστά λέξεις ή µορφήµατα µε άλλα, 
µε αποτέλεσµα ο λόγος να γίνεται ακατανόητος. [ΕΤΥΜ. < παρ(α)- 
+ αφασία (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Paraphasie]. 

παράφερνα (τα) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) τα αγαθά που δίνονται στη νύφη 
ως επιπλέον προίκα ΣΥΝ. εξωπροικα, πανωπροίκια. [ΕΤΥΜ, µτγν. 
(χωρίς ενικό) < πάρα- + -φερνα < αρχ. φερνή «προίκα» < ✈  bher-nâ (< 
I.E. *bher- «φέρνω»), συνδ. µε αρµ. bern «φορτίο», αλβ. barre κ.ά. Η 
λ. φερνή δήλωνε την υποχρεωτική προσφορά θρησκ. χα- 
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ρακτήρα σε τελετές και στον γάµο, όπου όµως γρήγορα αντικαταστάθηκε (ως 
νοµικός όρ.) από τη λ. προίξ (βλ.λ.)]. 

παραφερνάλια (τα) {παραφερναλίων} τα παρεπόµενα, οι διάφορες συνέπειες ή 
εκφάνσεις ενός φαινοµένου ή ενέργειας: πολλοί γοητεύονται από τα υλικά και 
κοινωνικά ~ τής ζωής των διασήµων. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. paraphernalia 
< µεσν. λατ. paraphernalia < µτγν. παράφερνα (βλ.λ.)]. 

παραφέρνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ) + γεν.) µοιάζω υπερβολικά, 
περισσότερο από όσο θα περίµενε κανείς µε κάποιον: παραφέρνει τής µάννας 
του, δεν νοµίζεις; 

παραφεροµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {παραφέρθηκα} ξεπερνώ τα όρια τής 
ευπρέπειας, εκφράζοµαι µε λόγια ή πράξεις ανάρµοστες: ήπιαµε πολύ και 
χάσαµε τον αυτοέλεγχο µας, γι' αυτό παραφερθή-καµε || µην παραφέρεστε, 
κύριε, βρίσκεστε σε δηµόσιο χώρο! ΣΥΝ. παρεκτρέποµαι, εκτραχηλίζοµαι ΑΝΤ. 
συγκρατούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

παραφθείρω ρ. µετβ. [µτγν.] {παρέφθειρα, παρεφθάρην, -ης, -η..., πα-
Ρε<ρθαρµένος} αλλοιώνω (κάτι) εν µέρει ή προς το χειρότερο: ~ το νόηµα 
ενός κειµένου || ~ τη γλώσσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

παραφθορά (η) [µτγν.] η αλλοίωση (εν µέρει ή προς το χειρότερο): η ~ ενός 
κειµένου | τής γλώσσας. 

παραφθορά λεκτική. Στην Ελληνική, όπως και στις άλλες γλώσσες, 
χρησιµοποιήθηκε συχνά προς διακωµώδηση ο µηχανισµός τής παραφθοράς 
µιας λέξης (ή φράσης) µε εναλλαγή ενός ή περισσότερων φθόγγων, έτσι 
ώστε η παρεφθαρµένη λ. να θυµίζει ετυµολογικά και σηµασιολογικά άλλη 
λέξη, αντίθετης ή «κακής» σηµασίας και να σατιρίζει µε αυτό τον τρόπο 
πρόσωπα και πράγµατα. Τέτοιες παραφθορές λέξεων υπήρξαν και είναι και 
σήµερα συχνές στην Ελληνική: µεταφράσεις αντί µεταφράσεις, φέρετρο αντί 
θέρετρο, αχρειεπίσκοπος αντί αρχιεπίσκοπος, ουλή αντί βουλή, πα-
νεπιζήµιο αντί πανεπιστήµιο. 

παραφιλολογία (η) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των έργων τού γραπτού λόγου, που 
δεν θεωρούνται ότι ανήκουν στον χώρο τής λογοτεχνίας, καθώς δεν πληρούν 
τις αναγκαίες αισθητικές προϋποθέσεις και υποτάσσονται στο καταναλωτικό 
πνεύµα (π.χ. φθηνά ερωτικά, αστυνοµικά µυθιστορήµατα, περιπέτειες, 
σινεροµάντσα κ.λπ.) (πβ. κ. λ. παραλογοτεχνία). [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. paralittérature (νόθο συνθ.)]. 

παραφινέλαιο (το) ΧΗΜ. µείγµα ελαιώδες και διαφανές, χρώµατος σκούρου 
κίτρινου προς το καφέ, που παράγεται από την παραφίνη (βλ.λ.) και 
χρησιµοποιείται για επαλείψεις επιφανειών, καθώς και στη φαρµακευτική, 
συνήθ. ως καθαρτικό. Επίσης (λαϊκ.) παραφινόλαδο [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
αγγλ. paraffin oil]. 

παραφίνη (η) [1867] {παραφινών} ΧΗΜ. άχρωµη ή λευκή λιπαρή ουσία που 
αποτελείται από µείγµα στερεών υδρογονανθράκων, παράγεται από το 
πετρέλαιο και χρησιµοποιείται για την παραγωγή κεριών, καλλυντικών κ.ά. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. paraffine < par- (< λατ. parum «λίγο») + -affine 
(< λατ. affinis «οικείος, συγγενικός»), ονοµασία που δόθηκε στη 
συγκεκριµένη οµάδα ουσιών, επειδή είναι δύσκολο να εντοπιστούν 
συγγένειες της µε άλλες ουσίες]. 

παραφίνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΤΕΧΝΟΛ, επίχριση ή 
εµποτισµός χαρτιών ή χαρτονιών µε παραφίνη, για να γίνουν αδιάβροχα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. paraffinage]. 

παράφορα (η) (χωρ. πληθ.} η σφοδρότητα ή η ένταση µε την οποία 
εκδηλώνεται ένα συναίσθηµα: πάνω στην ~ τής ζήλιας του την κακοποίησε. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παραφέρω | -οµαι]. 

παράφορος, -η, -ο (για συναίσθηµα) που εκδηλώνεται µε σφοδρότητα: ~ 
έρωτας | αγάπη ΣΥΝ. σφοδρός, ορµητικός, θυελλώδης. — παράφορα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παραφέρω]. 

παραφορτώνω ρ. µετβ. {παραφόρτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. επιβαρύνω 
(κάποιον) µε πρόσθετο φορτίο, φορτώνω υπερβολικά: ~ µουλάρι | γάιδαρο || 
γύρισε παραφορτωµένη µε ψώνια 2. (µτφ.) επιφορτίζω (κάποιον) µε πάρα 
πολλές εργασίες: συνηθίζει να παραφορτώνει τους µαθητές του µε ασκήσεις · 3. 
(µεσοπαθ. παραφορτώνοµαι) γίνοµαι φορτικός σε κάποιον: αισθάνοµαι πως 
σου ~ ζητώντας σου τόσες χάρες ΣΥΝ. γίνοµαι φόρτωµα σε κάποιον. — 
παραφόρτωµα (το). 

παραφουσκώνω ρ. µετβ. {παραφούσκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. φουσκώνω (κάτι) 
υπερβολικά, υπέρµετρα 2. (µτφ.) µεγεθύνω (κάτι) πέρα από το κανονικό, 
εµφανίζω (κάτι) µεγαλύτερο από ό,τι είναι (για ιδιοτελείς σκοπούς): ~ τον 
λογαριασµό τού πελάτη || η υπόθεση βγήκε προς τα έξω από τα Μ.Μ.Ε. 
παραφουσκωµένη- ΦΡ. τα παραφουσκώνω παρουσιάζω τα πράγµατα µε τρόπο 
υπερβολικό, µεγαλοποιώ µια κατάσταση, τα παραλέω: ασφαλώς έγιναν 
σηµαντικά λάθη απ' τη µεριά του, αλλά οι καλοθελητές τα παραφούσκωσαν. 

παραφράζω ρ. µετβ. {παρέφρασα, παραφράστηκα, παρεφρασµένος} αποδίδω 
ελεύθερα το νόηµα (λόγων, κειµένου), το εκφράζω µε άλλες λέξεις: ~ 
πρόταση || παραφράζοντας τα λόγια τού ποιητή, έκανε ένα επίκαιρο 
λογοπαίγνιο. — παραφραστής (ο) [µτγν.], παραφραστικός -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πάρα- + φράζω «δηλώνω, εξηγώ» (βλ. λ. φράση)]. 

παράφραση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η απόδοση τού 
νοήµατος (λόγων, κειµένου) µε διαφορετικά λόγια: ασκήσεις πα-ραφράσεως 2. 
(συνεκδ.) το κείµενο που αποτελεί απόδοση µε διαφορετικά λόγια άλλου 
κειµένου ή των λόγων (κάποιου): επιτυχηµένη Ι 

κακή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετάφραση. 
παραφρενία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. χρόνια παραληρηµατική ψύχωση, που 

χαρακτηρίζεται από φαντασιώσεις, από ανάµειξη τού πραγµατικού και τού 
φανταστικού κόσµου και από µανία καταδίωξης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. paraphrenic]. 

παραφρονώ ρ. αµετβ. {παραφρονείς... | παραφρόνησα} (λόγ.) χάνω τη 
διανοητική µου ισορροπία, χάνω τα λογικά µου ΣΥΝ. τρελαίνοµαι. [ΕΤΥΜ < 
αΡ5)· παραφρονώ (-έω) < παράφρων (βλ.λ.)]. 

Παραφροσύνη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1.η απώλεια τής διανοητικής 
ισορροπίας, η τρέλα: έχει φθάσει στα όρια τής ~ || «το γαρ πολύ τού έρωτος 
γεννά ~» (τραγ.) ΣΥΝ. φρενοβλάβεια 2. (συνεκδ.) η κατάσταση στην οποία 
συµβαίνουν πράγµατα παράλογα, που δεν τα χωρά ο νους τού ανθρώπου: η ~ 
τού πολέµου || ζει µέσα στην ~ τής ζωής στη µεγαλούπολη. 

παράφρων, -ων, -ον {παράφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} αυτός που 
έχει χάσει τη διανοητική του ισορροπία, τα λογικά του ΣΥΝ. τρελός ANT. 
σώφρων, εχέφρων. Επίσης (καθηµ.) παράφρονας (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λογικός, 
-ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ αρΧ· < πάρα- + -φρων < φρήν, φρενός (βλ.λ.)]. 

παραφυάδα (η) 1. BOT. ο νέος βλαστός που βγαίνει στη ρίζα φυτού ΣΥΝ. 
παραβλάσταρο, παραβλάστηµα, αποφυάδα, παραπούλι 2. παραφυάδες (οι) 
µέθοδος αναπαραγωγής των φυτών, κατά την οποία θάβεται ένας µίσχος στο 
έδαφος, ενώ είναι προσκολληµένος στο φυτό, ώστε να βγάλει ρίζες και να 
σχηµατίσει νέο φυτό 3. (µτφ.) το παρακλάδι: είναι δύσκολο να εξαρθρωθεί 
πλήρως η τροµοκρατία λόγω των πολλών ~ της || ~ εγκληµατικής οργάνωσης 
ΣΥΝ. διακλάδωση. [ΕΤΥΜ < αρχ. παραφυάς, -άδος < παραφύοµαι (το ενεργ. 
παραφύω είναι µτγν.) < πάρα- + φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

παραφυλάω ρ. µετβ. {παραφύλαξα} παρακολουθώ κρυφά (κάποιον), παρατηρώ 
κρυφά τις κινήσεις του και τον περιµένω να εµφανιστεί (κάπου): τον 
παραφύλαξαν στη γωνία και τον µαύρισαν στο ξύλο ΣΥΝ. παραµονεύω, στήνω 
ενέδρα/καρτέρι, (λόγ.) ελλοχεύω. — παρα-φύλαξη (η) [µτγν.] κ. 
παραφύλανµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αΡχ· παραφυλάσσω «επιτηρώ, φρουρώ» 
< πάρα- + φυλάσσω]^ 

παράφυλλο (το) [1852] {παραφύλλ-ου | -ων} BOT. καθεµιά από τις δύο 
φυλλοειδείς αποφύσεις που βρίσκονται στη βάση τού φύλλου και 
προστατεύουν τους οφθαλµούς. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού λατ. stipula]. 

παραφυσικός,  -ή,  -ό  (για  φαινόµενο)  αυτός  που  δεν  εξηγείται µε τους 
γνωστούς φυσικούς νόµους, που αποδίδεται σε δυνάµεις που δεν ερµηνεύονται 
από την επιστήµη (πβ. λ. υπερφυσικός). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. paranormal 
(νόθο συνθ.)]. 

παραφωνία (η) {παραφωνιών} 1.ΜΟΥΣ. ένας ή περισσότεροι φθόγγοι ή 
µουσικό σηµείο ή µέρος που ακούγονται αντιαισθητικά, εξέρχονται εµφανώς 
των κανόνων τού µουσικού στυλ, είναι γραµµένοι, παίζονται ή ακούγονται 
«λάθος»: αυτό το κοµµάτι έχει όλο παραφωνίες ΣΥΝ. λάθος, φάλτσο, 
δυσαρµονία 2. (µτφ.) οποιοδήποτε στοιχείο έρχεται σε δυσαρµονία µε άλλα 
στοιχεία τού συνόλου: µοναδική ~ µέσα στο κλίµα τού γενικού ενθουσιασµού 
και τής συναίνεσης υπήρξε η µικρόψυξη κριτική ενός συνέδρου. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. paraphonie, άσχετο από το µτγν. 
παραφωνία «αρµονία»]. 

παράφωνος, -η, -ο 1. ΜΟΥΣ. (για µουσικό φθόγγο) ο φθόγγος που δηµιουργεί 
παραφωνία (βλ.λ.) ΣΥΝ. φάλτσο, παράτονος, παράχορδος, δυ-σαρµονικός 2. 
(για πρόσ.) κακόφωνος, φάλτσος: δεν τραγουδάει καλά, είναι ~ 3. αυτός που 
δεν ταιριάζει στο περιβάλλον του, σε ένα σύνολο. 
[ΕΤΥΜ; µτγν., αρχική σηµ. «ο ακουόµενος παράλληλα ή συνοδευτικά», < 
πάρα- + -φωνος < φωνή]. 

παραφωτίς (η) [1858] {παραφωτίδος} (λόγ.) ΝΑΥΤ. το φινιστρίνι (βλ.λ.). 
παραφωτισµός (ο) [µτγν.] ο ατελής, ο αµυδρός φωτισµός. 
παραχαϊδεύω ρ. µετβ. {παρα-χάιδεψα, -χαϊδεµένος} 1. χαϊδεύω κάποιον πολύ, 

για πολλή ώρα 2. κάνω όλα τα χατίρια σε κάποιον ΣΥΝ. κακοµαθαίνω. — 
παραχάιδεµα (το). 

παραχαράκτης (ο) [µτγν.] {παραχαρακτών}, παραχαρακτρια (η) [1887] 
{παραχαρακτριών} πρόσωπο που παραχαράσσει (νοµίσµατα): η αστυνοµία 
εξάρθρωσε σπείρα παραχαρακτών. 

παραχάραξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. αξιόποινη πράξη την 
οποία τελεί όποιος παραποιεί ή νοθεύει ελληνικό ή ξένο µεταλλικό νόµισµα ή 
χαρτονόµισµα µε σκοπό να το θέσει σε κυκλοφορία σαν γνήσιο, καθώς και 
όποιος προµηθεύεται τέτοιο νόµισµα για τον ίδιο σκοπό 2. (γενικότ.) η 
διαστρέβλωση, η αλλοίωση τού περιεχοµένου (προς όφελος κάποιου): η ~ τής 
ιστορίας τής Μακεδονίας ΣΥΝ. πλαστογράφηση, νόθευση, χάλκευση. 

παραχαράσσω [µτγν.] κ. παραχαράζω ρ. µετβ. {παραχάρα-ξα, -χθη-κα, -
γµένος) 1. παραποιώ (νόµισµα), κατασκευάζω πλαστό αντίγραφο του 2. (µτφ.) 
διαστρέφω, παρουσιάζω (κάτι) ως αληθινό χρησιµοποιώντας πλαστά 
στοιχεία: ~ την αλήθεια | την ιστορία ΣΥΝ. νοθεύω, πλαστογραφώ, χαλκεύω. 

παραχειµάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {παραχείµασα} (λόγ.) περνώ τον χειµώνα κάπου 
ΣΥΝ. διαχειµάζω, ξεχειµωνιάζω. — παραχείµαση (η). 

παραχθώ (να/θα) ρ. → παράγω 
παραχοντραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παραχόντρυνα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάποιον) 

υπερβολικά παχύ: θα παραχοντρύνεις το παιδί µε τόσα που το ταΐζεις 2. (µτφ.) 
δίνω υπερβολικές διαστάσεις σε (κάτι): µην πα-ραχοντραίνεις τα γεγονότα- δεν 
έγιναν έτσι ακριβώς ΣΥΝ. παραφουσκώνω ♦ (αµετβ.) 3. παχαίνω υπερβολικά: 
παραχόντρυνα τον χειµώνα, πρέπει ν' αρχίσω δίαιτα · 4. για κάτι που αποκτά 
µεγαλύτερες διαστάσεις, αποκτά µεγαλύτερη σοβαρότητα: παραχόντρυνε το 
παιχνίδι- 
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άρχισαν να ποντάρουν πολύ µεγάλα ποσά. παράχορδος, -η, -ο [µεσν.] (για ήχους 
ή έγχορδα όργανα) αυτός που ηχεί παράφωνα, επειδή δεν κρούεται η κατάλληλη 
χορδή ΣΥΝ. παράτονος ANT. αρµονικός. παραχρήµα επίρρ. (αρχαιοπρ.) αµέσως, 
πάραυτα, την ίδια στιγµή· συνήθ. στη ΦΡ. αυθωρεί και παραχρήµα βλ. λ. 
αυθωρεί. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παραχρήµα, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. παρά (το) 
χρήµα (< χρώµαι «χρειάζοµαι, έχω ανάγκη - χρησιµοποιώ»), µε τη σηµ. ότι κάτι 
πρέπει να γίνει αµέσως µόλις παρουσιαστεί ανάγκη γι' αυτό. Βλ. κ. αυτόχρηµα]. 
παράχρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (σπάν.) η κακή χ_ρήση, 
η κατάχρηση. 
παραχωµα (το) [µτγν.] {παραχώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. πρόχωµα που 

κατασκευάζεται στα πλάγια διώρυγας ή τάφρου · 2. ο σωρός χώµατος που 
τοποθετείται γύρω από τη ρίζα φυτού ή µοσχεύµατος, µε σκοπό τη διατήρηση 
τής υγρασίας τού εδάφους 3. (συνεκδ.) η κάλυψη µε χ^όµα · 4. (ειρων.) ο 
ενταφιασµός. 

παραχώνω ρ. µετβ. {παράχω-σα, -θηκα, -µένος} 1. σκεπάζω µε χώµα 2. χώνω 
πολύ βαθιά µέσα στη γη 3. (µτφ.) (α) θάβω, ενταφιάζω (β) κρύβω κάτι µέσα ή 
πίσω από πολλά άλλα πράγµατα: είχε παραχώσει τις φωτογραφίες στη γωνιά 
µιας παλιάς βιβλιοθήκης. — παράχωση (η) [1891] κ. παραχώσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παραχώννυµι < πάρα- + χώνννµι (βλ. κ. χώνω)]. 

παραχώρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) η εκούσια 
µεταβίβαση πράγµατος ή δικαιώµατος (σε κάποιον): ~ γης | περιουσίας | 
οικοπέδου (β) η εκχώρηση τµήµατος χώρας ή δικαιωµάτων σε άλλο κράτος, 
µε συνθήκη ή µε καταναγκασµό: εδαφικές ~ || η ~ αυτονοµίας σε µια περιοχή 
τής αυτοκρατορίας 2. το να αποσύρεται κανείς εκούσια από κάτι που 
δικαιούται ή του ανήκει, το να επιτρέπει σε (κάποιον) να κάνει (κάτι, τού 
οποίου η πραγµατοποίηση εξαρτάται από τη δική του συγκατάθεση): η 
κυβέρνηση δεν προτίθεται να κάνει παραχωρήσεις στα εθνικά θέµατα || η ~ 
χώρου στον αντίπαλο- ΦΡ. (α) θεία παραχώρηση η ανοχή τής ανθρώπινης 
αµαρτίας από τον Θεό για λόγους παιδευτικούς και σωτηριολογικούς: αυτό 
συνέβη | έγινε κατά ~ (β) κατά παραχώρηση αποσυρόµενος από δικαίωµα που 
έχω: τους µείωσε το ενοίκιο ~. 

παραχωρητήριο (το) [1833] {παραχωρητηρί-ου | -ων} το έγγραφο µε το οποίο 
γίνεται παραχώρηση ενός πράγµατος. 

παραχωρητής (ο) [1838], παραχωρήτρια (η) {παραχωρητριών} πρόσωπο που 
παραχωρεί (κάτι σε κάποιον). 

παραχωρητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που εκφράζει παραχώρηση· 2. ΓΛΩΣΣ. 
(α) παραχωρητική πρόταση η δευτερεύουσα πρόταση που εκφράζει κάτι το 
οποίο συµβαίνει κατά παραχώρηση και σε αντίθεση προς αυτό που δηλώνει το 
ρήµα τής πρότασης από την οποία εξαρτάται, π.χ. θα βγω έξω, ακόµη κι αν 
βρέχει ΣΥΝ. ενδοτική πρόταση (πβ. εναντιωµατική πρόταση, λ. 
εναντιωµατικός) (β) παραχωρητικός σύνδεσµος καθένας από τους 
συνδέσµους που εισάγουν παραχωρητικές προτάσεις (π.χ. και ας, ακόµη και 
αν, και να). 

παραχωρώ ρ. µετβ. (παραχωρείς... | παραχώρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
επιτρέπω σε (κάποιον) να χρησιµοποιήσει (κάτι που κατέχω ή δικαιούµαι): 
σας ~ τη θέση µου στο θέατρο | στο λεωφορείο || ~ τη σειρά µου σε έναν 
ηλικιωµένο ΣΥΝ. προσφέρω 2. µεταβιβάζω, εκχωρώ (σε κάποιον πράγµα ή 
δικαίωµα): ~ τα δικαιώµατα εκδόσεως ενός βιβλίου || «έκανε διακανονισµό µε 
τους κληρονόµους τού γαιοκτήµονα, οι οποίοι παραχώρησαν την έκταση αυτή 
µε σύµβαση "χρη-σιδανείου"» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω. [ETYM < 
αρχ. παραχωρώ (-έω), αρχική σηµ. «δίνω χώρο ή θέση σε κάποιον», < πάρα- 
+ -χωρώ < χώρα | χώρος). 

παράχωση (η) -· παραχώνω 
παραχώσιµο (το) → παραχώνω 
παραψυχολογία (η) {χωρ. πληθ.} ο γνωστικός χώρος που έχει ως αντικείµενο 

µελέτης τα παραφυσικά (βλ.λ.) φαινόµενα (λ.χ. την τη-λεκίνηση, την 
τηλεπάθεια κ.ά.)   — παραψυχολόγος (ο/η), παραψυχολογίας, -ή, -ό, 
παραψυχολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
parapsychology]. 

παράωρα κ. πάρωρα επίρρ.· πολύ αργά, σε πολύ προχωρηµένη ώρα. 
παραωριµάζω ρ. αµετβ. {παραωρίµασ-α, -µένος} 1. (για καρπούς) ωριµάζω 

περισσότερο από όσο πρέπει ΣΥΝ. παραγίνοµαι 2. (µτφ. για πρόσ.) (α) έχω 
γεράσει αρκετά (β) (σπάν.) έχω περάσει την ηλικία που είναι κατάλληλη για 
γάµο. 

πάρδαλις (η) {παρδάλ-εως | -εις, -εων} (λόγ.) σαρκοβόρο αιλουροειδές, που 
µοιάζει µε τον ιαγουάρο (βλ.λ.) και έχει χρώµα ωχρό µε σκούρες κηλίδες και 
γραµµές· κυρ. η λεοπάρδαλη. [ΕΤΥΜ. αρχ. λ. µε επίθηµα -αλις (πβ. δάµ-αλις), 
το οποίο δεν έχει ερµηνευθεί ικανοποιητικώς. Η λ. αποτελεί δάνειο ανατολ. 
προελ., πβ. περσ. palang (το σανσκρ. prdâku- θεωρείται δάνειο από την 
Περσική). Τα λατ. pardus, pardalis είναι δάνεια από την Ελληνική. Βλ. κ. 
παρδαλός}. 

παρδαλός, -ή, -ό 1. (για ζώα) αυτός που έχει κηλίδες, στίγµατα στο δέρµα του 
ΦΡ. (µτφ.) θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι βλ. λ. κατσίκι 2. (συχνά µειωτ.) 
αυτός που έχει ποικίλο χρωµατισµό, πολλά χρώµατα: ~ ρούχα ΣΥΝ. 
πολύχρωµος ΑΝΤ. µονόχρωµος 3. παρδαλή (η) η γυναίκα ελευθερίων ηθών. — 
παρδαλά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πάρδαλις (βλ.λ.), λόγω των ποικίλων 
χρωµατικών διατάξεων που εµφανίζονται στο δέρµα ορισµένων αιλουροειδών 
και ει-δικότ. τής λεοπάρδαλης]. 

πάρδος (ο) η αρσενική πάρδαλις (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µτγν. < λατ. pardus 
| pardalis < αρχ. πάρδαλις (βλ.λ.)]. 

παρέα (η) {παρεών} 1. η συντροφιά, η συναναστροφή: κάναµε πολλή - στον 
στρατό || έρχεσαι µαζί µας για ~; || δεν κάνει καλή ~, είναι 

εκνευριστικός || του κρατάω ~ όσο λείπει η γυναίκα του 2. (συνεκδ.) το 
πρόσωπο που µας κρατάει συντροφιά, µε το οποίο βρισκόµαστε µαζί: πάρε 
και την - σου και καθίστε µαζί µας || δεν µπορώ να σου 
µιλήσω τώρα, είµαι µε ~ || πού να βρεις - σ' αυτή την ερηµιά; || (συνεκδ. κ. για 
πράγµατα) το βιβλίο είναι η καλύτερη ~ 3. (γενικότ.) οι φίλοι, τα πρόσωπα µε 
τα οποία επικοινωνεί κανείς και περνά αρκετό χρόνο µαζί τους: δεν έχει καλές 
~ || τον κατέστρεψαν οι κακές ~ 4. (ει-δικότ.) σύνολο προσώπων που 
βρίσκονται µαζί: τη φασαρία ξεκίνησε µια ~ στρατιωτών || δίπλα µας κάθονταν 
δύο ~ ηλικιωµένων ΣΥΝ. συντροφιά. — (υποκ.) παρεΐτσα κ. παρεούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ισπανοεβρ. parea < ισπ. pareja «ανδρόγυνο» < επίθ. parejo 
«όµοιος» (πβ. γαλλ. pareil) < λατ. par (ίδια σηµ.)]. 

παρέβην ρ. → παραβαίνω 
παρέβλεψα ρ. -+ παραβλέπω 
παρεγκεφαλίδα (η) ΑΝΑΤ. το τµήµα τού εγκεφάλου που βρίσκεται στο οπίσθιο 

µέρος τής κρανιακής κοιλότητας κάτω από τον εγκεφαλικό φλοιό και δίπλα 
στον προµήκη µυελό και το οποίο έχει ως σκοπό την ισορροπία των µυών και 
τον συντονισµό των στοιχειωδών κινήσεων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. παρεγκεφαλίς, -ίδος < παρ(α)- + -εγκεφαλίς < εγκέφαλος]. 

παρεγκεφαλίτιδα (η) ΙΑΤΡ. νόσος που προσβάλλει την παρεγκεφαλίδα και 
παρατηρείται κυρ. ως επιπλοκή των λοιµωδών νοσηµάτων τής παιδικής 
ηλικίας. — παρεγκεφαλιδικός, -ή. -ό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. cerebellitis]. 

παρέγχυµα (το) {παρεγχύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΑΝΑΤ. Ο σπογγώδης ιστός 
από τον οποίο αποτελούνται τα συµπαγή σπλάχνα τού σώµατος, το συκώτι, ο 
σπλήνας, οι πνεύµονες και οι νεφροί 2. BOT. µόνιµος απλός φυτικός ιστός. — 
παρεγχυµατικός, -ή, -ό [1885], [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παρεγχέω < παρ(α)- + 
εγ- (< εν-) + -χέω (βλ. κ. χύνω)]. 

παρεγχυµατώ5ης, -ης, -ες [1836] {παρεγχυµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που αποτελείται από παρέγχυµα 2. αυτός που µοιάζει µε παρέγχυµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

παρεδρεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] (παρήδρευσα} είµαι πάρεδρος, ασκώ τα καθήκοντα 
τού παρέδρου. 

πάρεδρος (ο/η) [παρέδρ-ου | -ων, -ους} 1. (κυριολ.) αυτός που κάθεται δίπλα 
στην έδρα 2. (γενικά) αυτός που αναπληρώνει ανώτερο υπάλληλο ή υπουργό: 
~ τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 3. ΝΟΜ. (α) τακτικός δικαστής (β) πάρεδρος 
πρωτοδικών ο τακτικός δικαστής που έχει τον πρώτο βαθµό στην ιεραρχία (γ) 
πάρεδρος Συµβουλίου Επικρατείας µέλος τού Συµβουλίου Επικρατείας, που 
µετέχει στις συνεδρίες και ως εισηγητής µε γνώµη αλλά χωρίς ψήφο (δ) πάρε-
δρος Ελεγκτικού Συνεδρίου λειτουργός που ασκεί τον προληπτικό έλεγχο τού 
λογιστικού τµήµατος διαφόρων επιχειρήσεων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + -
εδρος < έδρα. Η λ. περιέγραφε αρχικώς τον βοηθό τού δικαστή, εκείνον που 
καθόταν δίπλα στη δικαστική έδρα. Αποδόθηκε ως τίτλος στη Θέµιδα (∆ιός 
πάρεδρος), στους συµβούλους τού Ξέρξη, στους εφόρους τής αρχ. Σπάρτης 
και στους βοηθούς των αρχόντων στην αρχ. Αθήνα. Στη σηµερινή σηµ. 
αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. assesseur]. 

παρέδωσα ρ. → παραδίδω 
πάρε-δώοε (το) (άκλ.} 1. οι οικονοµικές σχέσεις, οι συναλλαγές: έχω ~ µε την 

εφορία ΣΥΝ. (λαϊκ.) αλισβερίσι, νταραβέρν πβ. λ. δούναι και λαβείν 2. οι 
διαπροσωπικές σχέσεις: έχει πολλά ~ τελευταία µε τους γείτονες || µην έχεις 
πολλά ~ µαζί του, θα µπλέξεις ΣΥΝ. συναναστροφή. 

παρέθεσα ρ. → παραθέτω 
παρειά (η) (λόγ.) 1. το µάγουλο (βλ.λ.) 2. (µτφ.) πλευρά αγγείου ή πλοίου. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. παρειά | παραύα (αιολ.) < *παράΈά (πβ. µυκ. δυϊκ. pa-ra-wa-jo 
«µέρη τού κράνους που κάλυπταν τα µάγουλα») < *παρ-αυσ-α < παρ(α)- + 
*αυσ- < I.E. *aus- «αφτί» (βλ. λ. ους)]. 

παρεΐσάγω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρεισήγαγα (να/θα παρεισαγάγω), πα-ρεισήχθην, -
ης, -η..., παρεισηγµένος} (λόγ.-σπάν.) εισάγω εµµέσως, επιτηδείως ή κρυφά: ο 
εισηγητής τής πλειοψηφίας παρεισήγαγε στο νοµοσχέδιο ύποπτες ρυθµίσεις. — 
παρεισαγωγή (η) [µτγν.]. 

παρείσακτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που µπήκε αντικανονικά ή κρυφά (κάπου), 
χωρίς να το δικαιούται: στην αίθουσα συνεδριάσεων υπήρχαν κάποιοι ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παρεισάγω < παρ(α)- + εισάγω]. 

παρεισδύω ρ. αµετβ. [αρχ.] [παρεισέδυσα} (λόγ.) εισέρχοµαι κρυφά ή 
επιτηδείως ΣΥΝ. παρεισφρέο), παρεισέρχοµαι, εµφιλοχωρώ. — πα-ρείσδυση 
(η) [µτγν.]. 

παρεϊστικος, -η, -ο αυτός που ανήκει ή ταιριάζει σε παρέα ή έχει τον 
χαρακτήρα παρέας: - κλίµα | ατµόσφαιρα | αστείο | περιβάλλον | συζήτηση | 
παιχνίδι. — παρεΐστικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < παρέα + παραγ. επίθηµα -ίστικος 
(βλ.λ.)]. 

παρεισφρέω ρ. αµετβ. (εσφαλµ. παρεισφρύω) {παρατ. παρεισέφρεα, αόρ. 
παρεισέφρησα} (λόγ.) παρεισδύω (βλ.λ.): στη συγκέντρωση είχαν 
παρεισφρήσει ύποπτα άτοµα || στα Οµηρικά Έπη παρεισέφρησαν αιολικά 
γλωσσικά στοιχεία. — παρείσφρηση (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < παρ(α)- + αρχ. 
είσφρέω «εισδύω, εισέρχοµαι» < είσ- + -φρέω < θ. φρ-, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. 
φέρω (βλ.λ.)]. 

παρεισφρέω ή παρεισφρύω; Συχνά λέµε ή γράφουµε παρεισφρύω (µε -υ-) 
αντί τού παρεισφρέω (µε -ε'-). Στη χρήση τού παρεισφρύω παρασυρόµαστε 
από το συνώνυµο παρεισδύω (µε -ύ-), επειδή ο αόριστος παρεισέφρησα 
συµπίπτει ακουστικά µε τον αόριστο παρεισέδυσα. Ήτοι, επειδή 
παρεισέφρησα = παρεισέδυσα, λέµε και 
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παρεισφρύω όπως το παρεισδύω. Ωστόσο, το σωστό είναι παρει-
σφρέω - παρεισέφρησα: Στο κείµενο του παρεισφρέουν συνήθως 
λάθη, γιατί δεν έχει χρόνο να το ελέγξει καλά - Στις πορείες δια-
µαρτυρίας συχνά παρεισφρέουν ύποπτα άτοµα. 

παρεισφρύω ρ. → παρεισφρέω 
παρεκβαίνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.} πραγµατοποιώ παρέ-

κβαση (βλ.λ.) σε (κάτι). 
παρέκβαση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) η αποµάκρυν-

ση, η λοξοδρόµηση (οµιλητή ή συγγραφέα) από το θέµα του: µεγάλη 
-1| κάνει πολλές ~ και δεν µπορώ να παρακολουθήσω τη σκέψη του· 
ΦΡ. κατά παρέκβαση ξεφεύγοντας, εγκαταλείποντας προσωρινά το θέ-
µα: αναφέρθηκε ~ και στα έθιµα των γειτονικών λαών. — παρεκβα-
τικός, -ή, -ό [µτγν.], παρεκβατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρέµβαση. 

παρέκει [µεσν.] κ. παρακεί επίρρ.· πιο πέρα, µακρύτερα· ΦΡ. ώς εδώ 
και µη παρέκει! φτάνει πια, αρκετά ώς εδώ, τα όρια τής ανοχής εξα-
ντλήθηκαν: αρκετά σε ανεχτήκαµε' ~! 

παρεκκλήσι (το) (παρεκκλησ-ιού | -ιών} µικρή εκκλησία ή τµήµα µε-
γαλύτερης εκκλησίας µε δική του Αγία Τράπεζα: η λειτουργία τελέ-
στηκε στο - τού ναού. Επίσης (λόγ.) παρεκκλήσιο [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ξωκκλήσι. 

παρεκκλησιαστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε δραστηριότητες, 
οι οποίες έχουν εκκλησιαστικό ή θρησκευτικό γενικότ. περιεχόµενο, 
αλλά οργανώνονται από µη εκκλησιαστικούς φορείς: ~ οργανώσεις | 
σωµατεία || επεισόδια προκάλεσαν τα µέλη ~ οργανώσεων έξω από 
κινηµατογράφο || (κ. ως ουσ.) η δράση των ~ απασχόλησε την 
Ιεραρχία τής Εκκλησίας. 

παρεκκλίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {παρεξέκλινα} ♦ 1. (µετβ.) (λόγ.) 
(+γεν.) παρουσιάζω παρέκκλιση από (την κανονική πορεία κ.λπ.): το 
πλοίο παρεξέκλινε τής πορείας του || έχουµε παρεκκλίνει αισθητά των 
προβλέψεων τού προϋπολογισµού | τού αρχικού σχεδιασµού ΣΥΝ. 
λοξοδροµώ ♦ 2. (αµετβ.) (+από) (µτφ.) παύω να ακολουθώ την αρχι-
κή ή την αναµενόµενη τακτική ή αυτήν που είχα υποσχεθεί, ξεφεύ-
γω από τις αρχικές ιδεολογικές, πολιτικές ή ηθικές µου αρχές: όσο 
περνά ο καιρός, είναι προφανές ότι το κόµµα παρεκκλίνει από τις 
διακηρυγµένες αρχές του || η στάση του δηλώνει ότι έχει παρεκκλίνει 
από τις ιδεολογικές του αρχές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 

παρέκκλιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η αποµά-
κρυνση από την αρχική, την ορθή ή τη διακηρυγµένη πορεία: ιδεο-
λογική | κοµµατική ~ || στο ταξίδι κάναµε µια ~, για να επισκεφθούµε 
τα γύρω χωριά ΣΥΝ. λοξοδρόµηση 2. (ειδικότ.) η αποµάκρυνση από 
τους ηθικούς κανόνες: στη ζωή του έκανε αρκετές ηθικές ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω, σύγκλιση. 

παρέκταση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η αύξηση τής 
έκτασης· (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. η επαύξηση τού αριθµού των συλλαβών 
µιας λέξης µε προσθήκη ή επένθεση (βλ.λ.)· λ.χ. εφάνη → εφάνηκε. 

παρεκτείνω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρεξέτεινα, παρεκτάθηκα, παρεκτετα-
µένος} (λόγ.-σπάν.) 1. δίνω µεγαλύτερη έκταση σε (κάτι) ΣΥΝ. επε-
κτείνω, επιµηκύνω ΑΝΤ. βραχύνω 2. ΓΛΩΣΣ. παρεκτεταµένη ρίζα η ρί-
ζα που περιλαµβάνει και πρόσφυµα, π.χ. η ρίζα δεικνυ- τού αρχαίου 
ρήµατος δείκνυµι, η οποία περιλαµβάνει την αρχική ρίζα δείκ- και το 
πρόσφυµα -vu-. 

παρ εκτός επίρρ. [µτγν.] εκτός εάν, εξόν. 
παρεκτρέποµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {παρεκτράπηκα κ. (λόγ.) πα-

ρεξετράπην, -ης, -η... (µτχ. παρεκτραπείς, -είσα, -έν)} 1. αποµακρύνο-
µαι από την κανονική µου θέση ή πορεία: το αυτοκίνητο παρεκτρά-
πηκε στο αντίθετο ρεύµα τής κυκλοφο-ρίας ΣΥΝ. ξεστρατίζω, παρεκ-
κλίνω 2. (µτφ.) (α) ξεφεύγω από την αποδεκτή συµπεριφορά, συµπε-
ριφέροµαι απρεπώς: ήπιε πολύ χτες και παρεκτράπηκε, δεν ήξερε τι 
έλεγε και τι έκανε! || «να προσέξεις µην τυχόν παρεκτραπείς, γιατί να 
ξέρεις πως θα παρεξηγηθείς» (λαϊκ. τραγ.) (β) παραφέροµαι, γίνοµαι 
έξω φρενών ΑΝΤ. αυτοκυριαρχούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

παρεκτροπή (η) [µτγν.] 1. η αποµάκρυνση από την κανονική πορεία ή 
θέση: η ~ τής µαγνητικής βελόνας τής πυξίδας από τη θέση τού 
µαγνητικού βορρά || στις βολές πυροβολικού υπολογίζονται η ~ και το 
βεληνεκές 2. (µτφ.) η απόκλιση από το επιτρεπτό, η συµπεριφορά που 
προκαλεί προβλήµατα, που διαταράσσει το ήπιο κλίµα: ηθική | 
κοινωνική ~ ΣΥΝ. εκτροπή, παρέκκλιση. 

παρέλαβα ρ. —> παραλαµβάνω 
παρέλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επίσηµα οργανω-

µένη διέλευση σε σχηµατισµούς οµάδων στρατού, µαθητών, σωµα-
τείων κ.ά. από τους κεντρικούς δρόµους µιας πόλης και ενώπιον επι-
σήµων, λόγω επετείου, γιορτής ή άλλου κοινωνικού γεγονότος: η ~ 
των επιλεγµένων σωµάτων τού Στρατού Ξηράς ολοκληρώνεται σε λί-
γο || η ~ των καρναβαλιστών αρχίζει 2. (συνεκδ.) η όλη εκδήλωση που 
περιλαµβάνει ως κεντρικό της στοιχείο τη διέλευση διατεταγµένων 
οµάδων (στρατού, µαθητών, σωµατείων κ.ά.): πήγα στην ~ 3. (µτφ.-ει-
ρων.) (α) το επιδεικτικό πέρασµα προσώπων από χώρους στους οποί-
ους συχνάζουν ή κάθονται πολλοί άνθρωποι: κάθε βράδυ στο κλαµπ 
έχουµε ~ από νεαρές που ονειρεύονται να γίνουν µοντέλα (β) η διέ-
λευση πολλών προσώπων (συνήθ. µε κοινά γνωρίσµατα) µπροστά από 
συγκεκριµένο σηµείο: τα απογεύµατα µπροστά από το σπίτι µας έ-
χουµε - από τους µαθητές που σχόλασαν απ' το διπλανό σχολείο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παρέλασις < αρχ. παρελαύνω]. 

Παρελαύνω ρ. αµετβ. {παρήλασα} 1. βαδίζω µαζί µε άλλους σε δια-
τεταγµένους σχηµατισµούς µπροστά από επίσηµα πρόσωπα, περνώ-
ντας από τους κεντρικούς δρόµους µιας πόλης, κατά τον εορτασµό 
επετείων ή κατά τη διάρκεια τελετής: στρατιωτικά τµήµατα παρή-
λασαν κατά τον εορτασµό για την επέτειο τής εθνεγερσίας || τώρα 

παρελαύνει η µαθητιώσα νεολαία 2. (µτφ.) συνήθ. για γεγονότα, ει-
κόνες, µνήµες κ.λπ. που περνούν διαδοχικά, το ένα πίσω από το άλ-
λο: µέσα από το φιλµ παρήλασαν τα γεγονότα µιας ολόκληρης ζωής 3. 
περνώ, συνήθ. επιδεικτικά, µπροστά από πρόσωπα, προσπαθώντας να 
ελκύσω την προσοχή τους: πολλοί οµιλητές παρήλασαν από το βήµα 
|| (ειρων.) κάθε βράδυ στην πίστα τού µαγαζιού παρελαύνουν όλα τα 
«ψώνια» τής νυχτερινής Αθήνας. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «προσπερνώ οδηγώντας άρµα», < παρ(α)- + 
ελαύνω (βλ.λ.)]. 

παρέλευση (η) [µεσν.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.) (λόγ. για χρόνο) 
το πέρασµα, η πάροδος: µετά την ~ µικρού χρονικού διαστήµατος 
έλαβε µια επιστολή. 

παρελήφθην ρ. → παραλαµβάνω 
παρελθόν (το) {παρελθόντος | χωρ. πληθ.} 1. ο χρόνος που πέρασε, το 

χρονικό διάστηµα που προηγείται τού παρόντος: κατά το ~ υπήρξε 
σπουδαίο πρόσωπο || δεν ζούµε πια στο ·»■ τα πράγµατα έχουν αλλά-
ξει || µε την εµπειρία τού ~ οδεύουµε προς ένα καλύτερο µέλλον || η 
υπόθεση τού έργου µάς µεταφέρει στο µακρινό ~ ΣΥΝ. τα παλιά ΑΝΤ. 
παρόν, µέλλον 2. (συνεκδ.) το σύνολο των γεγονότων που προηγήθη-
καν σχετικά µε πρόσωπα, λαούς, κράτη κ.λπ., η ιστορία ατόµων, οµά-
δων ή λαών: το ένδοξο | ηρωικό ~ τού ελληνικού έθνους || άτοµο µε 
σκοτεινό | ύποπτο - || το σύνθηµα του ήταν: λήθη στο ~! 3. (ειδικότ.) η 
έντονη ζωή που έχει ζήσει κανείς, το χρονικό διάστηµα που πέρασε 
και που είναι γεµάτο εµπειρίες από διάφορες καταστάσεις τής ζωής: 
αποκαλύφθηκε το ~ τής γυναίκας του || είναι ένας άνθρωπος χωρίς ~. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τής αρχ. µτχ. παρελθών, που χρησιµποποι-
ήθηκε ως µτχ. αορ. β' τού ρ. παρέρχοµαι]. 

παρελθόν - παρόν - µέλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα τρία 
αυτά ουσιαστικά που δηλώνουν τις τρεις βασικές βαθµίδες τού 
χρόνου, προέρχονται από µετοχές: το παρελθόν είναι µτχ. αορ. τού 
παρέρχοµαι (παρέρχοµαι - παρήλθον > παρελθών - παρελθούσα - 
παρελθόν)· το παρόν είναι µτχ. ενεστ. τού πάρειµι (πάρει-µι > 
παρών - παρούσα - παρόν)- το µέλλον είναι µτχ. ενεστ. τού µέλλω 
(µέλλω > µέλλων - µέλλουσα - µέλλον). Τα τρία ονόµατα 
διατηρούν την κλίση τής µετοχής: παρελθόν - παρελθόντος - πα-
ρελθόντα - παρελθόντων παρόν - παρόντος - παρόντα - παρόντων 
µέλλον - µέλλοντος - µέλλοντα - µελλόντων. 

παρελθοντικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το παρελθόν, που 
αναφέρεται σε αυτό (κατ' αντιδιαστολή προς τον παροντικό και τον 
µελλοντικό): ~ χρόνοι (λ.χ. ο αόριστος) | κατάσταση ΣΥΝ. περασµένος, 
παλιός. — παρελθοντικ-ά | -ώς επίρρ. 

παρελθοντολογια (η) [1893] {παρελθοντολογιών} η αναφορά στο 
παρελθόν, το να µιλά κανείς για το παρελθόν: ας αφήσουµε τις ~ και 
ας ασχοληθούµε µε το παρόν! — παρελθοντολονώ ρ. {-εις...}, πα-
ρελθοντολόγος (ο/η), παρελθοντολογικός, -ή, -ό. 

παρελθών, -ούσα, -όν {παρελθ-όντος (θηλ. -ούσης), -όντα | -όντες 
(ουδ. -όντα), -όντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) 1. αυτός που ανήκει στο πα-
ρελθόν, που έχει παρέλθει, ο περασµένος: τα παρελθόντα έτη σηµει-
ώθηκε µικρή άνοδος τού πληθωρισµού 2. (ειδικότ.) ο αµέσως προη-
γούµενος, αυτός που µόλις τελείωσε: το κυβερνητικό έργο κατά την 
παρελθούσα τετραετία 3. παρελθόν (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. β' 
τού αρχ. ρ. παρέρχοµαι]. 

παρέλκει, παρέλκουν ρ. τριτοπρόσ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.) είναι 
περιττό ή µη ενδεδειγµένο: κάθε αναφορά στο ζήτηµα αυτό παρέλκει. 

παρελκόµενο (το) (παρελκοµέν-ου | -ων) 1. εξάρτηµα που συµπλη-
ρώνει ή βελτιώνει (κάτι) (ως προς την επίδοση, την αισθητική κ.λπ.) 
(συνήθ. στον πληθ.): τα µαχητικά αεροσκάφη F-16 µπορούν να δε-
χθούν µια τεράστια ποικιλία όπλων, αισθητήρων και παρελκοµένων || 
η τσάντα, τα κοσµήµατα, η ζώνη είναι απαραίτητα ~ µια κοµψής 
εµφάνισης || τα προσκέφαλα, οι αερόσακοι, ο κλιµατισµός είναι πα-
ρελκοµενα ενός αυτοκινήτου ΣΥΝ. αξεσουάρ 2. (µτφ.) παρελκοµενα 
(τα) οι ξηροί καρποί ή τα φρούτα που συνοδεύουν φιάλη οινοπνευ-
µατώδους ποτού σε νυκτερινό κέντρο διασκέδασης: η φιάλη ουίσκι 
κοστίζει 30.000 δρχ. χωρίς τα ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «προσθήκη», µτχ. ενεστ. τού αρχ. παρέλκω | 
-οµαί]. 

παρέλκυση (η) → παρελκύω 
παρελκυστικός, -ή, -ό [1831] αυτός που σχετίζεται µε την αναβολή 

εκτελέσεως ενός έργου: ~ τακτική | πολιτική | µέθοδος. — παρελκυ-
στικά επίρρ. 

παρελκύω ρ. µετβ. [µτγν.] {παρείλκυσα, παρελκύσθηκα} κάνω (κάτι) 
να διαρκέσει περισσότερο από όσο πρέπει, να αργοπορήσει, το επι-
βραδύνω ΣΥΝ. (καθηµ.) τρενάρω. —παρέλκυση (η) [µτγν.]. 

παρεµβαίνω ρ. αµετβ. {λόγ. αόρ. παρενέβην, -ης, -η...} 1. παρεµβάλ-
λοµαι, µπαίνω ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα (σε συζήτη-
ση, καβγά, πρόβληµα) ή πράγµατα, διακόπτω εκφράζοντας δική µου 
στάση ή άποψη: άφησε µας µόνους και µην παρεµβαίνεις! || στον διά-
λογο τους παρενέβη ένας από τους παριστάµενους ΣΥΝ. αναµειγνύο-
µαι, ανακατεύοµαι 2. (ειδικότ.) µεσολαβώ συµβιβαστικά ανάµεσα σε 
αντιτιθέµενα µέρη: ο Ο.Η.Ε. παρενέβη στη διαµάχη µεταξύ των δύο 
χωρών 3. (κακόσ.) επεµβαίνω ρυθµιστικά, προσπαθώ να καθορίσω τις 
εξελίξεις: κατά τη φιλελεύθερη αντίληψη, το κράτος δεν πρέπει να 
παρεµβαίνει στην οικονοµική ζωή || ~ στα εσωτερικά άλλων χωρών. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρέµβαση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ταιριάζω - µπαίνω ανάµεσα», < παρ(α)- + 
έµβαίνω. Η σηµ. «µεσολαβώ» είναι απόδ. τού γαλλ. intervenir]. 

παρεµβάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρενέβαλα, (λόγ.) παρενεβλήθην, -ης, 
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-η... (µτχ. παρεµβληθείς, -είσα, -έν) κ. παρεµβλήθηκα, παρεµβεβληµέ-νος} 1. 
τοποθετώ κάτι µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πραγµάτων: στον λόγο του 
παρενέβαλε αποσπάσµατα από διάφορους συγγραφείς || (µεσοπαθ.) στο φιλµ 
παρεµβάλλονται σκηνές από άλλες ταινίες ΣΥΝ. παρενθέτω 2. δηµιουργώ 
εµπόδια (παράσιτα) στη µετάδοση σήµατος ραδιοηλεκτρικής συσκευής: 
κάποιος παρεµβάλλει σήµατα στη συχνότητα µας και εµποδίζει τη λήψη τού δικού 
µας σήµατος || (κ. µεσοπαθ.) πειρατικοί ραδιοσταθµοί παρεµβάλλονται στη 
συχνότητα τής κρατικής ραδιοφωνίας 3. (µεσοπαθ. παρεµβάλλοµαι) µπαίνω ως 
τρίτος στη γραµµή επικοινωνίας άλλων: την ώρα που µιλούσαµε στο τηλέφωνο, 
παρενεβλήθη κάποιος και µας σχολίαζε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρέµβαση. παρέµβαση 
(η) [1840] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επέµβαση, η ανάµειξη κάποιου 
σε υπόθεση άλλων: η ~ τρίτων | ξένων στα εσωτερικά προβλήµατα µιας χώρας || 
τα αιτήµατα των απεργών ικανοποιήθηκαν ύστερα από ~ τού αρµόδιου υπουργού 
|| το όλο θέµα διευθετήθηκε έπειτα από κυβερνητική ~ || καλοπροαίρετη | σκόπιµη 
| ανεπιθύµητη ~ || η θεραπεία αποδόθηκε σε θεϊκή ~ 2. (συνεκδ.) ό,τι πα-
ρεµβάλλεται: παρεµβάσεις µεταγενέστερων συγγραφέων σε κείµενο ΣΥΝ. 
παρεµβολή 3. η κατάθεση απόψεων για ένα θέµα κατά τη διάρκεια συζητήσεως: 
τηλεοπτική ~ || βουλευτές φώτισαν το όλο θέµα µε τις διαφορετικές και ποικίλες ~ 
τους · 4. ΝΟΜ. (α) η συµµετοχή τόσο στην έννοµη σχέση όσο και στη 
διαδικασία τής δίκης τρίτου προσώπου µε την ιδιότητα κυρίου ή βοηθητικού 
διαδίκου (β) κύρια παρέµβαση η συµµετοχή στη δίκη τρίτου προσώπου το 
οποίο αντιποιείται το επίδικο δικαίωµα και υπό την έννοια αυτή γίνεται κύριος 
διάδικος υποβάλλοντας αυτοτελές αίτηµα δικαστικής προστασίας (γ) πρόσθετη 
παρέµβαση η συµµετοχή στη δίκη τρίτου προσώπου το οποίο δεν υποβάλλει 
νέο αίτηµα δικαστικής προστασίας, αλλά απλώς υποστηρίζει το αίτηµα 
δικαστικής προστασίας που ήδη εκκρεµεί, εάν παρεµβαίνει υπέρ τού ενάγοντος, 
ή ζητεί την απόρριψη του, εάν παρεµβαίνει υπέρ τού εναγοµένου. [ΕΤΥΜ. < 
παρεµβαίνω (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. intervention]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το παρέµβαση είναι το ουσ. τού παρεµβαίνω και έχει αµετβ. 
χρήση, σε αντίθεση µε το παρεµβολή, το ουσ. τού παρεµβάλλω, που έχει 
περισσότερο µετβ. χρήση: Απαγορεύεται η παρέµβαση µιας χώρας στα 
εσωτερικά άλλης - Η παρεµβολή παρασίτων από ανταγωνιστές εµποδίζει τον 
ραδιοφωνικό σταθµό να ακούγεται ευκρινώς - Η παρέµβαση τής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέµα τής Κύπρου µπορεί να λειτουργήσει ως 
καταλύτης. Το παρέµβαση έχει, κατά κανόνα, καλή σηµασία (εύσηµο), ενώ 
το παρεµβολή έχει τις περισσότερες φορές αρνητική σηµασία (κακόσηµο): 
Η παρεµβολή αδαών µεσολαβητών θα βλάψει τελικά την υπόθεση, που άρ-
χισε να προχωρεί σωστά µε την παρέµβαση των ενδιαφεροµένων, οι οποίοι 
γνωρίζουν το πρόβληµα. Το επέµβαση υποδηλώνει δυναµική 
(εξουσιαστική, πολεµική κ.λπ.) ανάµειξη και είναι ισχυρότερο τού 
παρέµβαση. Τέλος, το παρέκβαση είναι το αντίθετο τού παρέµβαση, 
δηλώνοντας την απόκλιση, την προσωρινή αποµάκρυνση από ένα θέµα. Σε 
σχέση µε το παρένθεση, το παρέκβαση δηλώνει το να βγει κανείς έξω από 
κάτι (συνήθ. από το θέµα για το οποίο µιλάει), προσθέτοντας πληροφορίες 
που είτε δεν σχετίζονται άµεσα µε το θέµα ή και θα µπορούσαν να λείπουν, 
ενώ το παρένθεση δηλώνει προσθήκη ήσσονος σηµασίας πληροφοριών, 
συνδεοµένων µε το θέµα, αλλά που ο οµιλητής δεν κρίνει σκόπιµο να 
προβάλει. 

παρεµβατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την παρέµβαση ή τον 
παρεµβατισµό: ~ οικονοµία | πρωτοβουλία | προσπάθεια | αποστολή | τακτική. 
— παρεµβατικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. interventionniste]. 

παρεµβατισµός (ο) η ρυθµιστική παρέµβαση τού κράτους στην οικονοµική (ή 
και κοινωνική) ζωή, µε σκοπό τη δικαιότερη κατανοµή τού εισοδήµατος, την 
προστασία των δηµοσίων αγαθών, τη διόρθωση των ατελειών τής οικονοµίας 
και γενικότ. την προαγωγή τής κοινωνικής ευηµερίας. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. interventionnisme]. 

παρέµβληµα (το) [1805] {παρεµβλήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) καθετί που 
παρεµβάλλεται (κάπου) ΣΥΝ. παρεµβολή, παρενθήκη. 

παρέµβλητος, -η, -ο [1840] αυτός που παρεµβάλλεται: ~ σκηνές σε ένα έργο 
ΣΥΝ. εµβόλιµος. [ΕΓΥΜ < παρεµβάλλω | -οµαι, πβ. κ. αποβάλλω - 
απόβλητος]. 

παρεµβολή (η) 1. η τοποθέτηση (κάποιου) ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα 
πράγµατα: στην ιστορία τού Ηροδότου είναι συχνή η ~ µυθολογικών 
αφηγήσεων ΣΥΝ. παρέµβαση 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε παρεµβάλλεται: ~ 
µεταγενέστερων διορθωτών στο αρχικό κείµενο 3. (α) η ύπαρξη φυσικού ή 
τεχνητού εµποδίου (παρασίτων) κατά τη µετάδοση σήµατος ραδιοηλεκτρικών 
συσκευών: ένας πειρατικός σταθµός έκανε παρεµβολές στη συχνότητα τού 
σταθµού και δεν µπορούσα να δω τίποτα στην οθόνη || λόγω τής κακοκαιρίας 
υπήρχαν παρεµβολές στον ασύρµατο (β) (ειδικότ.) η ηχητική µεσολάβηση 
(τρίτου ή τρίτων που συνοµιλούν) σε τηλεφωνική επικοινωνία: υπήρξε κάποια 
~ καθώς µιλούσαµε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρέµβαση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παρεµβάλλω]. 

παρέµβυσµα (το) [1897] {παρεµβύσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) ΤΕΧΝΟΛ. 
ελαστικό βύσµα σε σχήµα δακτυλίου που παρεµβάλλεται στις συνδέσεις 
διαφόρων µεταλλικών κοµµατιών (αγωγών, σωλήνων κ.λπ.), για να 
εξασφαλίζει τη στεγανότητα τής σύνδεσης ή την αποφυγή τριβών ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) φλάντζα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παρεµβύω «παρενείρω, παρενθέτω» < παρ(α)- + έµβύω < έν- 
+ βύω «κλείνω, αποφράσσω» (βλ. λ. βύσµα)]. 

παρεµπιπτόντως επίρρ. [1833] (λόγ.) κατά παρέµβαση, παρενθετικά· (εισάγει 
κάτι που λέγεται επ' ευκαιρία και παρεκκλίνοντας από το κύριο θέµα για το 
οποίο γίνεται λόγος): ο Αλέξανδρος απέκτησε την προσωνυµία «µέγας»· ~, 
ποιος άλλος ηγέτης ονοµάστηκε «µέγας»; ΣΥΝ. επ' ευκαιρία. 
[ΕΤΥΜ. Επιρρ. τ. τής µτχ. παρεµπίπτων τού αρχ. παρεµπίπτω (στη µτγν. σηµ. 
«συµβαίνω κατά τύχη, συµπτωµατικά»), απόδ. τού γαλλ. incidemment]. 

παρεµπιπτόντως: µε ή χωρίς -µ- (παρεπιπτόντως); Το συνηθισµένο 
επίρρηµα παρεµπιπτόντως (από τη µετοχή παρεµπίπτων, που λειτουργεί ως 
επίθετο) ανάγεται στο ρ. παρ-εµ-πίπτω, δηλ. στο ρ. πίπτω σύνθετο µε τις 
προθέσεις παρά και εν (εµ-). Ως εκ τούτου, η λ. έχει το -µ-: παρ-εµ-πίπτω > 
παρ-εµ-πίπτων (-οντος) > παρ-εµ-πι-πτόντως. Σε σχέση µε τη σηµασία τής 
λ., χρησιµοποιείται από τον οµιλητή, για να περάσει σε άλλο συναφές θέµα 
ή σε άλλες πληροφορίες, µε την ευκαιρία που του δίδεται από κάτι που ο 
ίδιος ή ο συνοµιλητής του ανέφερε: ∆ιάβασα στην εφηµερίδα ότι θα αλλάξει 
το σύστηµα των εισαγωγικών εξετάσεων παρεµπιπτόντως, έχεις να µου 
συστήσεις κανένα καλό φροντιστήριο για τα παιδιά; Το παρεµπιπτόντως δηλ. 
συνιστά παρέκβαση από τα λεγόµενα και συνειρµική µετάβαση σε άλλο 
θέµα, επ' ευκαιρία των αµέσως προ-λεχθέντων. 

παρεµπίπτω ρ. αµετβ. [αρχ.] {παρατ. παρενέπιπτα) (λόγ.) παρεµβάλλοµαι, 
µεσολαβώ µεταξύ δύο ή περισσότερων πραγµάτων. 

παρεµποδίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {παρεµπόδισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
αποτελώ εµπόδιο ή παρεµβάλλω εµπόδια σε (κάποιον/κάτι): ~ την κυκλοφορία 
οχηµάτων | τις προσπάθειες κάποιου ANT. διευκολύνω, υποβοηθώ. — 
παρεµπόδιση (η) [1833], παρεµποδιστικός, -ή, -ό. 

παρεµπόριο (το) -+ παραεµπόριο 
παρεµφαίνω ρ. µετβ. {παρατ. παρενέφαινα} (λόγ.) δηλώνω εµµέσως ΣΥΝ. 

υποδηλώνω, υποσηµαίνω. — παρέµφαση (η) [µτγν.]. [ETYM. αρχ. < παρ(α)- 
+ εµφαίνω < εµ- (< εν-) + φαίνω | -οµαι (βλ.λ.). Πβ. κ. απαρέµφατο]. 

παρεµφατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που παρεµφαίνει, που υποδηλώνει κάτι 2. 
ΓΛΩΣΣ. παρεµφατικές εγκλίσεις η οριστική, η υποτακτική, η ευκτική και η 
προστακτική, οι οποίες δηλώνουν το πρόσωπο και τον αριθµό, κατ' 
αντιδιαστολή προς το απαρέµφατο, που δεν τα δηλώνει. 

παρεµφερής, -ής, -ές {παρεµφερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες προς κάποιον άλλον: ~ ζήτηµα | λύση | 
περίπτωση | διαπίστωση ΣΥΝ. παρόµοιος, παραπλήσιος, συναφής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες, όµοιος. 
[ETYM. αρχ. < παρ(α)- + εµφερής «παρόµοιος» < εµ- (< έν-) + -φερής < 
φέρω]. 

παρενδύοµαι ρ. αµετβ. [1860] {αόρ. παρενεδύθην, -ης, -η...} (λόγ.) ντύνοµαι 
µε ρούχα τού αντίθετου φύλου. 
[ΕΤΥΜ. < παρ(α)- + ενδύοµαι, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. travestir, άσχειο µε 
το µτγν. παρενδύοµαι «διεισδύω κρυφά»]. 

παρενδυσία (η) {χωρ. πληθ.} σεξουαλική απόκλιση, κατά την οποία ένας 
άνδρας ερεθίζεται σεξουαλικά φορώντας γυναικεία ρούχα, λ.χ. οι τραβεστί. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. transvestisme]. 

παρενδυσίας (ο) {παρενδυσιών} άνδρας που, κατά σεξουαλική απόκλιση, 
ντύνεται γυναικεία ΣΥΝ. τραβεστί. [ETYM Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
travesti]. 

παρενέργεια (η) {παρενεργειών} 1. η ανεπιθύµητη επίδραση φαρµάκου ή 
ουσίας στον ανθρώπινο οργανισµό: το καινούργιο εµβόλιο δεν έχει καµία 
απολύτως ~ || πριν πάρεις το φάρµακο διάβασε τις ~ (δηλ. τις ανεπιθύµητες 
ενέργειες) στις οδηγίες χρήσεως 2. (µτφ.) οι αρνητικές συνέπειες ενός 
φαινοµένου, γεγονότος, ενέργειας κ.λπ.: τα οικογενειακά προβλήµατα 
επιφέρουν σοβαρές ~ στην οµαλή κοινωνικοποίηση τού ατόµου || η αξιοποίηση 
τής πρότασης αυτής θα συµβάλει στην πρόληψη δυσάρεστων παρενεργειών στον 
κοινοβουλευτικό βίο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Nebenwirkung], 

παρένθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. (κυριολ.) η παρεµβολή µεταξύ 
δύο ή περισσότερων πραγµάτων ΣΥΝ. επένθεση 2. (συνεκδ.) η προσωρινή 
αποµάκρυνση από το θέµα στον γραπτό ή τον προφορικό λόγο: θα µου 
επιτρέψετε να ανοίξω µια - και να πω ότι... || κλείνει η ~ και ξαναγυρίζω στο 
αρχικό µας θέµα ΣΥΝ. παρέκβαση 3. ΓΛΩΣΣ. το σηµείο στίξεως που 
χρησιµοποιείται, για να δηλώσει ότι κάτι παρεµβάλλεται στον λόγο, 
προκειµένου να επεξηγήσει, να συµπληρώσει ή να διαφωτίσει καλύτερα κάτι 
που έχει λεχθεί ή γραφεί' σύµβολο «) )»: ανοίγω | κλείνω ~· ΦΡ. εντός 
παρενθέσεως | (µέσα) σε παρένθεση για το τµήµα τού λόγου που 
τοποθετείται µέσα στο παραπάνω σύµβολο 4. (µτφ.) διάλειµµα, το χρονικό 
διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο καταστάσεις: το ταξίδι αυτό 
αποτέλεσε ευχάριστη ~ σε µια δύσκολη περίοδο τής ζωής του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρέµβαση. 
[ETYM. < µτγν. παρένθεσις < παρεντίθηµι < παρ(α)- + έν- + τίθηµι (βλ. λ. 
θέτω, τίθεµαι)]. 

παρενθετικός, -ή, -ό [1874] αυτός που βρίσκεται µέσα σε παρένθεση ή 
παρεµβάλλεται στον λόγο, για να επεξηγήσει, να συµπληρώσει κ.λπ.: ~ 
πρόταση | κείµενο. — παρενθετικ-ά | -ώς [1874] επίρρ. παρένθετος, -η, -ο 1. 
αυτός που παρεµβάλλεται, που παρεντίθεται κάπου 2. ΓΛΩΣΣ. (για τµήµα 
γραπτού λόγου) αυτός που βρίσκεται µέσα σε παρένθεση: ~ πρόταση | νόηµα 
ΣΥΝ. παρενθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < παρεντίθηµι < παρ(α)- + έν- + τίθηµι (βλ. 
λ. θέτω, τί- 
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θεµαι)]. 
παρενθέτω ρ. µετβ. [1889] {παρενέθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. παρεντίθ-εµαι, -εσαι, 

-εται, -έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. παρενετιθ-έµην, -εσο, -ετο, -
έµεθα, -εσθε, -εντο, αόρ. παρενετέθην, -ης, -η..., µτχ. παρακ. 
παρεντεθειµένος} (λόγ.) τοποθετώ (κάτι) µεταξύ δύο ή περισσότερων 
πραγµάτων ΣΥΝ. παρεµβάλλω. [ΕΤΥΜ. < παρ(α)- + εν- + θέτω]. 

παρενθήκη (η) [αρχ.] (παρενθηκών) το παρέµβληµα (βλ.λ.). 
παρεννοώ ρ. → παρανοώ 
παρενόχληση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. η διατάραξη 

τής ησυχίας (κάποιου), το να προκαλεί κανείς προβλήµατα σε (κάποιον): 
υφίσταται συνεχείς ~ από ανταγωνιστές του || εχθρικές οµάδες προκαλούσαν 
παρενοχλήσεις στο στράτευµα κατά τη µετακίνηση του 2. (ειδικότ.) η 
προσβλητική ενόχληση, το να ενοχλεί κανείς κάποιον θίγοντας την 
αξιοπρέπεια του· ΦΡ. σεξουαλική παρενόχληση βλ. λ. σεξουαλικός. —
παρενοχλώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

παρεντερικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. (για τροφές υγρές ή φαρµακευτικές ουσίες) αυτή που 
χορηγείται από άλλη οδό και όχι από τον εντερικό σωλήνα (λ.χ. υποδορίως, 
ενδοφλεβίως κ.ά.): - θρέψη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
parenteral]. 

παρεντίθεµαι ρ. → παρενθέτω 
πάρεξ επίρρ.· εκτός, παρεκτός: «µήγαρις έχω τίποτες άλλο στον νου µου ~ 

ελευθερία και γλώσσα;» (∆. Σολωµός). [ΕΤΥΜ. < αρχ. παρέκ | παρέξ < παρ(α)- 
+ εκ | εξ (βλ.λ.)]. 

παρεξήγηση (η) [µτγν.] [-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εσφαλµένη 
ερµηνεία φαινοµένου ή κατάστασης: θα πρόκειται ασφαλώς για -■ εγώ δεν 
είπα τίποτα τέτοιο || και για να µην υπάρξει καµιά ~, σας ξεκαθαρίζω από την 
αρχή τη θέση µου || το πρόβληµα οφείλεται σε ~! ΣΥΝ. παρανόηση 2. (συνεκδ.) 
η δυσαρέσκεια που οφείλεται στην παρανόηση των πραγµατικών προθέσεων 
(κάποιου): δηµιουργήθηκε µια ~ µεταξύ τους, που κατέληξε σε ψύχρανση των 
σχέσεων τους. 

παρεξηγησιάρης, -α, -ικο (παρεξηγησιάρηδες} (λαϊκ.) αυτός που παρεξηγεί τις 
προθέσεις των άλλων, εύθικτος. Επίσης παρεξηγιάρης. [ETYM. < παρεξήγηση 
+ παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. καυχησ-ιάρης]. 

παρεξηγήσψος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να παρεξηγηθεί: ~ συµπεριφορά 
| θέση. 

παρεξηγώ ρ. µετβ. [µτγν.] {παρεξηγείς... | παρεξήγ-ησα,-ούµαι κ. (κα-θηµ.) -
ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. ερµηνεύω µε εσφαλµένο τρόπο το περιεχόµενο 
(δήλωσης, φράσης, στάσης, ενέργειας κ.ά.): µε παρεξηγήσατε· δεν ήθελα να 
σας θίξω µε αυτό που είπα || µη µε παρεξηγείς που δεν µπορώ να παρευρεθώ 
στον γάµο σου ΣΥΝ. παρερµηνεύω, παρανοώ 2. (µεσοπαθ. παρεξηγούµαι) 
θίγοµαι από τη συµπεριφορά (κάποιου): παρεξηγήθηκε, επειδή του έκανα 
ορισµένες υποδείξεις ΣΥΝ. δυσαρεστούµαι, προσβάλλοµαι 3. (η µτχ. 
παρεξηγηµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει θεωρήσει ενέργεια, λόγο, στάση 
κ.λπ. άλλου ως προσβλητική για τον ίδιο, µε αποτέλεσµα την ψύχρανση ή 
διακοπή των σχέσεων του µαζί του: είµαστε παρεξηγηµένοι· δεν µιλιόµαστε (β) 
αυτός που δεν τον έχουν κατανοήσει σωστά οι άλλοι, που δεν έχουν 
αντιληφθεί τις ικανότητες του, την αξία του κ.λπ.: υπήρξε ~ προσωπικότητα 
των ελληνικών γραµµάτων και µόλις πρόσφατα αναγνωρίστηκε η αξία του. 

παρεό (το) {άκλ.} µακρόστενο ή τετράγωνο κοµµάτι από λεπτό ύφασµα, που 
τυλίγουν οι γυναίκες γύρω από το σώµα τους· συνήθ. φοριέται στην παραλία 
πάνω από το µαγιό. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. paréo, λ. τής Ταϊτής]. 

παρεπιδηµώ ρ. αµετβ. [παρεπιδηµείς...· εύχρ. κυρ. στη µτχ. ενεστ. 
παρεπίδηµων, -ούσα, -ούν} (λόγ.) διαµένω πρόσκαιρα σε ξένο τόπο. — 
παρεπιδηµία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία. [ΕΤΥΜ < µτγν. παρεπιδηµώ (-
έω) < παρεπίδηµος < παρ(α)- + αρχ. έπί-δηµος «αυτός που διαµένει 
προσωρινά σε άλλον τόπο» (< επι- + δήµος)). 

παρεπίτροπος (ο) [1851] [παρεπιτρόπ-ου | -ων, -ους) ΝΟΜ. Ο δεύτερος 
επίτροπος ανηλίκου, που επιτηρεί τις πράξεις τού επιτρόπου και τον 
αναπληρώνει. 

παρεπόµενο (το) (παρεποµέν-ου | -ων} (λόγ.) (συνήθ. στον πληθ.) 1. η 
συνέπεια, το αποτέλεσµα φαινοµένου ή ενέργειας: οι δυσλειτουργίες τού 
εκπαιδευτικού µας συστήµατος και τα ~ τους 2. ΓΛΩΣΣ. παρεπόµενα (τα) 
υποκατηγορίες των ονοµάτων ή των ρηµάτων µε τις οποίες εξειδικεύεται η 
έννοια τους, όπως είναι το γένος, ο αριθµός, η πτώση για τα ονόµατα, η φωνή, 
η διάθεση, η συζυγία, ο χρόνος, η έγκλιση, ο αριθµός και το πρόσωπο για τα 
ρήµατα. [ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. παρέποµαι «συνοδεύω, ακολουθώ, 
προκύπτω ως συνεπαγόµενο» < παρ(α)- + έποµαι (βλ.λ.)]. 

πάρεργο (το) [αρχ.] (παρέργ-ου | -ων} κάθε δευτερεύουσα απασχόληση: για 
µερικούς µαθητές η µελέτη έχει καταντήσει ~ || δούλευε σε εργοστάσιο και την 
ξυλουργική την είχε ως ~. 

πορέργως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. µε αµέλεια, χωρίς τη δέουσα προσοχή 2. 
παρεµπιπτόντως. 

παρερµηνεία (η) {παρερµηνειών} η εσφαλµένη ερµηνεία που οδηγεί σε 
παρανόηση: η αρνητική του στάση οφείλεται προφανώς σε - των προθέσεων 
µου ΣΥΝ. παρεξήγηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
misinterpretation]. 

παρερµηνεύω ρ. µετβ. [µτγν.] [παρερµήνευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τη-κα), -µένος} 
ερµηνεύω λανθασµένα: ~ τα λόγια | τις προθέσεις κάποιου ΣΥΝ. παρανοώ, 
παρεξηγώ. — παρερµήνευση (η) [1782], παρερµηνευτής (ο) [µεσν.]. 

παρέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] [παρήλθα} παύω να υπάρχω ή να ισχύω, 
περνώ και φεύγω: παρέρχονται οι ώρες | οι µήνες | τα χρόνια | οι αιώνες || 
παρήλθε ανεπιστρεπτί η εποχή τής παντοδυναµίας του || παρήλθε ο κίνδυνος | η 
προθεσµία- ΦΡ. έρχοµαι και παρέρχοµαι για 

περιπτώσεις στις οποίες θέλουµε να δείξουµε ότι κάτι είναι εφήµερο, δεν 
διαρκεί για πάντα, συνήθ. όταν αντιδιαστέλλουµε κάτι µε καθορισµένη ή 
περιορισµένη διάρκεια προς κάτι που έχει διαχρονική αξία ή µόνιµα 
αποτελέσµατα: οι διοικήσεις των δηµοσίων οργανισµών έρχονται και 
παρέρχονται το θέµα είναι τι έργο αφήνουν πίσω τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρελθόν, αποθετικός. 

πάρεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η χαλάρωση 2. ΙΑΤΡ. η 
ελαφρά παράλυση, η οποία εκδηλώνεται µε ελάττωση τής µυϊκής ισχύος τού 
προσβληθέντος µυός. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. πάρεσις < παρίηµι «αφήνω να πέσει, χαλαρώνω» < παρ(α)- + 
ϊηµι (για το οποίο βλ. λ. αφήνω)]. 

παρέστην ρ. → παρίσταµαι 
παρέστησα ρ. → παριστάνω 
παρεστιγµένος, -η, -ο ΜΟΥΣ. (φθόγγος) 1. που είναι αυξηµένος κατά το ήµισυ 

τής αξίας του και που παριστάνεται στο πεντάγραµµο µε µία τελεία δεξιά από 
το φθογγόσηµό του 2. παρεστιγµένο φθογ-γόσηµο (στη µουσική γραφή) το 
φθογγόσηµό που φέρει στη δεξιά του πλευρά µια στιγµή, τελεία ()· δηλώνει 
την επαύξηση τής χρονικής διάρκειας («αξίας», βλ.λ.) τού φθογγοσήµου κατά 
το ήµισυ τής αρχικής· (η δεύτερη στιγµή, δις παρεστιγµένο φθογγόσηµό, 
επαυξάνει τη χρονική διάρκεια τού φθογγοσήµου κατά το εν τέταρτο κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < παρ(α)- + αρχ. έστιγµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. στίζω (βλ.λ.)]. 

παρέστιος, -α/-ος, -ον (λόγ.) αυτός που βρίσκεται κοντά στο τζάκι. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < παρ(α)- + έστιος < εστία]. 

παρεστως, -ώσα, -ώς [παρεστ-ώτος (θηλ. -ώσης) | -ώτες (ουδ. -ώτα), -ώτων 
(θηλ. -ωσών)} (λόγ.) αυτός που παρίσταται, που παρευρίσκεται κάπου: ο 
επίσκοπος κήρυξε τον θείο λόγο προ τού πλήθους τού πα-ρεστώτος λαού. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παρακ. τού αρχ. ρ. παρίσταµαι]. 

παρέσχον ρ. → παρέχω 
παρετυµολογία (η) [1874] (παρετυµολογιών} η εσφαλµένη ετυµολογία λέξεως 

ή φράσεως, η εξήγηση τής προέλευσης της µε αντι-επιστηµονικό τρόπο, 
σύµφωνα µε την προσωπική αντίληψη κάποιου (λ.χ. επειδή δύο λέξεις είναι 
οµόηχες, τις συνδέει κανείς και ετυµολογικά, χωρίς όµως να προκύπτει κάτι 
τέτοιο επιστηµονικά): µια συνηθισµένη ~ είναι η αναγωγή τής λέξης 
«µπριζόλα» σε φράση «εν πυρί ζέει όλα»! ΣΥΝ. λαϊκή ετυµολογία. — 
παρετυµολογώ ρ. {-είς...}, παρετυµολογικός, -ή, -ό [1898], παρετυµολογικ-ά | 
-ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Volksetymologie, άσχετο µε το 
µτγν. παρετυµολογία «αναφορά σε ετυµολογία»]. 

παρευθύς επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) ευθύς αµέσως, πάραυτα. 
παρευξείνιος, -α, -ο αυτός που βρίσκεται σε περιοχή γύρω ή κοντά στον 

Εύξεινο Πόντο: συνεργασία των ~ χωρών. 
παρευρίσκοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] (παρευρέθηκα (λόγ. παρευρέ-θην, -ης, -

η...)} (λόγ.) είµαι παρών (κάπου): - σε διάλεξη | σε επίσηµη εκδήλωση. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, βρίσκω. 

παρευρίσκοµαι ή παραβρίσκοµαι; Από τύπο αορίστου παραβρέθηκα, που 
χρησιµοποιείται µερικές φορές αντί τού κανονικού παρευρέθηκα, 
σχηµατίστηκε και τ. ενεστώτα παραβρίσκοµαι αντί τού παρευρίσκοµαι. 
Επειδή η όλη χρήση τής λ. είναι τυπική και λόγια, είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιείται ο τ. παρευρίσκοµαι, ώστε να είναι σαφέστερη και η σηµ. 
τής πρόθεσης πάρα- ως «εκεί, πλησίον, κοντά», έναντι τού παρα-
βρίσκοµαι, όπου η πάρα- µπορεί να εκληφθεί και µε τη σηµ. «υπερβολικά, 
πάρα πολύ» (πβ. παρα-τρώω, παρα-δουλεύω). 

παρεφθαρµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει υποστεί φθορά, αλλοίωση: ~ 
χωρίο ενός κειµένου 2. ΓΛΩΣ. παρεφθαρµένη γλώσσα η γλώσσα πίτζιν 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού µτγν. παραφθείρω (ίδια σηµ.) < πάρα- + 
φθείρω]. 

παρέχω ρ. µετβ. [αρχ.] [παρείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως αόρ.), αόρ. 
παρέσχον, -ες, -ε... (να/θα παράσχω), παρασχέθηκα, (σπάν.) παρεσχηµένος} 
(λόγ.) 1. προσφέρω (σε κάποιον κάτι): -βοήθειαΙ υλικά και µορφωτικά εφόδια | 
οικονοµική υποστήριξη | διαβεβαίωση | προστασία | τα εχέγγυα | εγγυήσεις | 
συµβουλές | οδηγίες | χρήσιµες διευκρινίσεις | ασφάλεια | άδεια || (µεσοπαθ.) 
µας παρέχεται η δυνατότητα να αξιοποιήσουµε τις γνώσεις µας || στους 
τραυµατίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες || (µεσοπαθ. µτχ. ενεστ.) η 
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών τής εταιρείας µας βελτιώνεται συνεχώς 
ΣΥΝ. δίνω, χορηγώ · 2. προκαλώ, προξενώ: αυτό το κείµενο µάς παρέχει 
δυσκολίες || ελπίζω να µη µας παράσχει εµπόδια κατά την έρευνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έχω, απέχω. 

ΣΧΟΛΙΟ Η χρήση τού παρέχω σε µερικούς χρόνους και τύπους γεννά 
δυσκολίες. Έτσι ακούγονται ενίοτε χρήσεις όπως «του παράσχει τις 
δυνατότητες να πετύχει» ή «τους παρέσχουν όλες τις δυνατές διευκολύνσεις» 
κ.ά. Οι χρήσεις αυτές είναι εσφαλµένες (το παράσχει αντί τού παρέχει, το 
παρέσχουν αντί τού παρέχουν κ.ο.κ.). Το πρόβληµα προκαλείται από τον 
αρχαιοπρεπή αόριστο (β') τής οριστικής παρέσχον (παρέσχες, παρέσχε, 
παρέσχοµεν, πα-ρέσχετε, παρέσχον), ιδ. σε ορισµένα πρόσωπα: Του 
παρέσχον την ευκαιρία - Παρέσχοµεν πολλές δυνατότητες (το γ' πρόσ. του 
παρέσχε την ευκαιρία δεν γεννά πρόβληµα). Για να αντιµετωπιστεί το 
πρόβληµα, στην οριστική τού αορίστου χρησιµοποιούνται οι εξής 
διατυπώσεις: (α) Χρήση τού παρατ. παρείχα, -ες, -ε... αντί τού αορίστου 
(µειονέκτηµα: δεν γίνεται διάκριση παρατατικού και αορίστου, διάρκειας | 
επανάληψης και στιγµιαίας | συνοπτικής ενέρ- 



παρήγα 1345 Παρθενώνας 
 

γειας) (β) Χρήση φτειαχτού τύπου παρείξα, -ες, -ε... αναλογικά προς έναν 
νεότερο τ. παρέξω αντί τού παράσχω: Τους παρείξε ό,τι χρειάστηκαν 
(µειονέκτηµα: πρόκειται για φτειαχτό, ανύπαρκτο τύπο, που ωστόσο κάνει 
διάκριση µεταξύ αορίστου και παρατατικού) (γ) Χρήση αορίστου από 
συνώνυµα ρήµατα κατά το φαινόµενο τού «συµπληρωµατισµού» σε 
ορισµένες χρήσεις: Τους έδωσε τη δυνατότητα (αντί παρέσχε τη δυνατότητα) 
- προσέφερε τις υπηρεσίες του (αντί παρέσχε τις υπηρεσίες του). Από τις 
τρεις προσεγγίσεις προτιµότερες είναι η γ' και, λιγότερο, η α' (όταν δεν 
προκαλείται σύγχυση). Εξάλλου, η υποτακτική αορίστου και ο µέλλοντας 
να παράσχω, -εις, -ει... | θα παράσχω, -εις, -ει... µπορούν να 
χρησιµοποιούνται ασχέτως τού τι γίνεται στην οριστική. Η χρήση νέου 
ενεστώτα παράσχω (από τον µέλλοντα και την υποτακτική) αντί τού 
παρέχω είναι και εσφαλµένη και περιττή, το ίδιο και τού τ. παρέσχω. Αρα 
το παρέχω σχηµατίζεται και χρησιµοποιείται ως εξής: παρέχω - παρείχα - 
θα παρέχω - θα παράσχω - παρείχα | παρέσχον - έχω παράσχει παρέχοµαι - 
παρεχόµουν - θα παρέχοµαι - θα παρασχεθώ - παρασχέθηκα - έχω 
παρασχεθεί. 

παρήγα ρ. -> παράγω 
παρήγαγα ρ. → παράγω 
παρήγγειλα ρ. → παραγγέλλω 
παρηγόρηση (η) → παρηγορώ 
παρηγορητής (ο) [1898], παρηγορήτρια (η) (παρηγορητριών) πρόσωπο που 

παρηγορεί, που προσφέρει παρηγοριά. Επίσης (λαϊκ.) πα-ρηγορήτρα (η). 
παρηγορητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που συµβάλλει στο να παρηγορηθεί 

κάποιος: ~ λόγια ΣΥΝ. (λόγ.) παραµυθητικός. — παρηγορητικά επίρρ. 
παρηγοριά (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ανακούφιση ή ο µετριασµός τού ψυχικού 

πόνου µε ενθαρρυντικά λόγια ή πράξεις: αναζητούσε στήριγµα και ~ ΣΥΝ. 
(λόγ.) παραµυθία 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε µπορεί να µαλακώσει τον ψυχικό 
πόνο: τα λόγια σου ήταν η ~ µου στη δύσκολη ώρα || ο γυιος της ήταν η ~ της 
στη δυστυχία- ΦΡ. (α) (παροιµ.) παρηγοριά στον άρρωστο, ώσπου να βγει η 
ψυχή του για απατηλές υποσχέσεις ή µάταιες ελπίδες, τις οποίες προσπαθούµε 
να δώσουµε σε κάποιον, προκειµένου να του απαλύνουµε τον πόνο, µέχρι να 
συµβεί η αναπόφευκτη αρνητική εξέλιξη: το να του λες ότι έχει ακόµα κάποιες 
ελπίδες να νικήσει, είναι ~! (β) (ειρων.) µαύρη παρηγοριά (ως χαρακτηρισµός) 
για κάτι που, ενώ γίνεται για ανακούφιση, αποδεικνύεται ότι δεν µετριάζει το 
πρόβληµα ή, αντιθέτως, το οξύνει: είπε να µας κρατήσει συντροφιά, για να µας 
βοηθήσει ψυχολογικά- ~! Άρχισε να µας λέει τα δικά του βάσανα και γίναµε 
χειρότερα! · 3. το δείπνο µετά την κηδεία, η µακαριά' ΦΡ. Ο καφές τής 
παρηγοριάς (ί) ο καφές που σερβίρεται µετά από κηδεία ή µνηµόσυνο (ϋ) 
(ειρων.-σκωπτ.) ως σχόλιο για τον καφέ που πίνει κάποιος µετά από κάτι δυ-
σάρεστο που του συνέβη: -Καλά, µην κλαις! Να σου φτειάξω έναν καφέ; -Ναι, 
τον καφέ τής παρηγοριάς! Επίσης (λαϊκ.) παρηγοριά κ. (λόγ.) παρηγοριά 
[αρχ.}. 

παρηγορικός, -ή, -ό [αρχ.] ΙΑΤΡ. (για θεραπευτική µέθοδο) που αποσκοπεί στην 
ανακούφιση τού ασθενούς από τα συµπτώµατα ασθένειας, η οποία δεν 
επιδέχεται ουσιαστική θεραπεία ΣΥΝ. παρηγορητικός.^ 

παρήγορος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δίνει παρηγοριά, κουράγιο: ~ φαινόµενο | 
µηνύµατα ΣΥΝ. ενθαρρυντικός, ανακουφιστικός ΑΝΤ. αποθαρρυντικός· ΦΡ. ΤΟ 
παρήγορο είναι... αυτό που ανακουφίζει, που µετριάζει ένα αρνητικό 
συναίσθηµα είναι...: η ήττα ήταν βαριά ~ ότι οι νέοι παίκτες έδειξαν πως έχουν 
µέλλον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + -ήγορος (µε έκταση 
τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορά, µε τη σηµασιολ. επίδρ. τού ρ. 
αγορεύω]. 

παρηγορώ ρ. µετβ. [αρχ.] {παρηγορείς... | παρηγόρ-ησα, -ούµαι κ. (κα-θηµ.) -
ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} περιορίζω τη θλίψη, τον ψυχικό πόνο (κάποιου) µε 
λόγια ή πράξεις που του δίνουν θάρρος ή του δηµιουργούν αίσθηµα 
ασφαλείας, ευχάριστη διάθεση ή αισιοδοξία: την παρηγορούσε η σκέψη πως 
γρήγορα θα επέστρεφε στην πατρίδα || µε τα αστεία και τα καµώµατα του 
προσπαθούσε να παρηγορήσει τους αρρώστους || τα τραγούδια του µας 
παρηγορούσαν στην εξορία ΣΥΝ. καταπραΰνω, ανακουφίζω. — παρηγόρηση 
(η) [µτγν.}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 

παρηκµασµένος, -η, -ο → παρακµάζω 
παρηκοος, -ος, -ον → παράκουος 
παρηλασα ρ. → παρελαύνω 
παρήλθα ρ. → παρέρχοµαι 
παρηλικος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται σε προχωρηµένη ηλικία ΣΥΝ. 

ηλικιωµένος. 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. παρήλιξ< παρ(α)- + ήλιξ, -1 κος «συνοµήλικος» (βλ. λ. 
ηλικία)]. 

παρήλιο (το) (παρηλί-ου | -ων} ΜΕΤΕΩΡ. το φάσµα τού Ηλίου, που 
αντανακλάται στα σύννεφα και εµφανίζεται µε τη µορφή οµόκεντρων 
κυκλικών κηλίδων γύρω από τον Ήλιο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. παρήλιον, παράλλ. τ. τού αρχ. παρήλιος < παρ(α)- + ήλιος]. 

παρήλιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που βρίσκεται κοντά στον Ήλιο. 
παρήµερος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που συµβαίνει κάθε δεύτερη µέρα, αυτός που 

συµβαίνει µέρα παρά µέρα. 
Πάρης (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. ήρωας τού Τρωικού κύκλου, δευτερότοκος γυιος τού 

βασιλιά τής Τροίας Πριάµου και τής Εκάβης, ο οποίος µε την αρπαγή τής 
ωραίας Ελένης προκάλεσε τον Τρωικό Πόλεµο 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης 
Πάρις {Πάριδος}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Πάρις, αγν. ετύµου, πιθ. ιλλυρικό δάνειο]. 

παρήχηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΓΛΩΣΣ. η επα- 

νάληψη τού ίδιου φθόγγου σε συνεχόµενες συλλαβές ή λέξεις είτε στον 
γραπτό είτε στον προφορικό λόγο 2. το σχήµα λόγου που δηµιουργείται, όταν 
επαναλαµβάνονται λέξεις οµόηχες ή η ίδια συλλαβή, ο ίδιος φθόγγος, µε 
σκοπό τη δηµιουργία ακουστικών εντυπώσεων (λ.χ. «τραγούδι τραγουδήστε 
µου, χιλιοτραγουδισµένο»). — παρηχώ ρ. [µτγν.] {-εις...}. 

παρηχητικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που δηλώνει ή επιφέρει παρήχηση: ~ διάταξη 
φθόγγων. — παραχητικ-ά | -ώς επίρρ. 

παρήχθην ρ. → παράγω 
Παρθένα (η) γυναικείο όνοµα. 
παρθένα (η) 1. η γυναίκα που δεν έχει έλθει σε σεξουαλική επαφή µε άνδρα και 

διατηρεί ανέπαφο τον παρθενικό υµένα της-  ΦΡ. µωρές παρθένες βλ. λ. µωρός 
2. (µε κεφ.) προσωνύµιο τής Παναγίας: Παναγιά ~, βοήθα µας! Επίσης (λόγ.) 
παρθένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παρθένος (βλ.λ.)]. 

παρθεναγωγείο (το) [1849] (παλαιότ.) το εκπαιδευτήριο στο οποίο φοιτούσαν 
µόνο κορίτσια, πριν καθιερωθεί η µικτή εκπαίδευση. [ΕΤΥΜ. < παρθένος + -
αγωγείο < αγωγός]. 

παρθενιά κ. (λόγ.) παρθενία (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση γυναίκας 
που δεν έχει έλθει σε σεξουαλική επαφή µε άνδρα 2. (συνεκδ.) ο παρθενικός 
υµένας: έχασε την ~ της σε µικρή ηλικία- ΦΡ. παίρνω την παρθενιά (για 
άνδρα) διαρρηγνύω τον παρθενικό υµένα γυναίκας ερχόµενος σε ερωτική 
επαφή µαζί της 3. (µτφ.-µόνο στον τ. παρθενία) η αγνότητα, η κατάσταση 
καθαρότητας, που προκύπτει από την αποχή κάποιου από πονηρές πράξεις ή 
επιθυµίες: η παρθενία τής ψυχής του αποτυπωνόταν και στο πρόσωπο του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. 

Παρθενία (η) [αρχ.] γυναικείο όνοµα. 
παρθενικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παρθένα και την 

παρθενία: ~ υµένας (η µεµβράνη που κλείνει την είσοδο τού κόλπου στις 
παρθένες) 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ηθική αγνότητα: ~ ψυχή 3. 
(µτφ.) αυτός που συµβαίνει για πρώτη φορά: ~ ταξίδι πλοίου || η ~ του 
εµφάνιση σε τελικό διοργάνωσης | στην τηλεόραση. — παρθενικότητα (η) 
[1885]. 

παρθένιο (το) [αρχ.] (παρθενί-ου | -ων} λυρικό χορικό άσµα που τραγουδιόταν 
κατά τήν ελληνική αρχαιότητα από παρθένες σε διάφορες γιορτές. 

Παρθένιος (ο) {-ου κ. -ίου} όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. παρθένος (µε τη σηµ. που προσέλαβε η λ. κατά 
τους πρώτους αιώνες µ.Χ.)]. 

παρθενογένεση (η) (-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. ΒΙΟΛ. η αναπαραγωγή 
οργανισµού χωρίς γονιµοποίηση, δηλ. µε τη συµµετοχή µόνο τού ενός φύλου 
(τού θηλυκού) 2. (γενικότ.) η παραγωγή έργου, φαινοµένου κ.λπ. εκ τού 
µηδενός, από το τίποτα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι που να λειτούργησε ως 
αρχική πηγή, πρόγονος, επίδραση κ.λπ.: ~ στην τέχνη. Επίσης παρθενογονία 
[1893]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. parthénogenèse]. 

παρθενοκαρπία (η) (χωρ. πληθ.) BOT. Ο σχηµατισµός και η ανάπτυξη καρπού, 
χωρίς να έχει προηγηθεί γονιµοποίηση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
parthenocarpy]. 

Παρθενόπη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις Σειρήνες 2. ΜΥΘΟΛ. µητέρα τού 
Λυκοµήδη, βασιλιά τής Σκύρου 3. γυναικείο όνοµα 4. (µετωνυµ.) ως 
χαρακτηρισµός για γυναίκα πολύ συντηρητική και αυστηρή στις ηθικές 
απόψεις και την εµφάνιση της. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παρθένος + -οπη, θηλ. τού παραγ. επιθήµατος -οψ, που 
ανάγεται στο θ. απ- τού παρακειµένου οπ-ωπ-α (βλ. κ. όψ-η, οπ-ή)]. 

παρθενορραφή (η) η ραφή για αποκατάσταση µε ιατρική επέµβαση παρθενικού 
υµένα, ο οποίος έχει διαρραγεί ΣΥΝ. υµενοπλαστική. 

παρθένος, -ος (καθηµ. -α), -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει έλθει σε 
σεξουαλική επαφή µε το αντίθετο φύλο: ~ νέος 2. (µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ηθική αγνότητα και ψυχική καθαρότητα: ~ ήθη ΣΥΝ. 
άσπιλος, αδιάφθορος ΑΝΤ. ανήθικος 3. (µτφ.) αυτός που είναι ακόµη στη 
φυσική του κατάσταση, που δεν έχει υποστεί εξωτερική επέµβαση ή 
αλλοίωση: η ~ βλάστηση || η ~ φύση τής Ν. Αµερικής || ~ δάσος || αγνό ~ µαλλί 
ΣΥΝ. φυσικός, ανεκµετάλλευτος· ΦΡ. παρθένο έδαφος χώρος, αντικείµενο 
έρευνας µε το οποίο δεν έχει ασχοληθεί ακόµη κανείς σε ικανοποιητικό 
βαθµό: αυτή η περίοδος τής ελληνικής ιστορίας είναι παρθένο έδαφος για τον 
µελετητή- Παρθένος (η) 4. [µτγν.] ως προσωνύµιο τής Παναγίας: η ~ Μαρία || 
«η Παρθένος σήµερον, τον Υπερούσιον τίκτει» · 5. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής 
αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου 6. ΑΣΤΡΟΛ. το έκτο ζώδιο τού ζωδιακού 
κύκλου, που θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο 23/8-22/9 7. (συνεκδ.) το 
πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπάνω περιόδου. 
[ΕΤΥΜ αΡλ·> αγν· ετύµου, όπως και το αντίστοιχο λατ. virgo. ∆εν είναι γνωστή 
η I.E. λ. για τη σηµ. «παρθένος», ενώ καµία από τις διατυπωθείσες υποθέσεις 
δεν ευσταθεί (πβ. τις ανεπιτυχείς συνδέσεις µε το ρ. εύθενέω, µε τη λ. πτόρθος 
«κλαδί, βλαστός», µε το ρ. θήσθαι «θηλάζω», µε αρχ. ιρλ. ainder «νέα 
γυναίκα», και µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σκυρθάλιος νεανίσκος). 
Αναπόδεικτη είναι η εικασία περί αναγωγής σε πελασγ. δάνειο. Μετάφρ. 
δάνεια αποτελούν οι φρ. παρθένο δάσος | έδαφος | µαλλί (< γαλλ. forêt | terre | 
laine vierge). Ως απόδ. τού λατ. Virgo η λ. χρησιµοποιείται για τον 
προσδιορισµό τού φερώνυµου αστερισµού]. 

παρθενοφθορία (η) [µεσν.] {παρθενοφθοριών} η ρήξη τού παρθενικού υµένα 
ΣΥΝ. διακόρευση. 

Παρθενώνας (ο) (-α κ. -ώνος} ο ναός τής Αθηνάς Παρθένου στην Ακρόπολη 
των Αθηνών, στον οποίο υπήρχε λατρευτικό χρυσελεφάντινο άγαλµα τής 
θεάς· αρχιτέκτονες ήταν ο Ικτίνος και ο Καλλικρά- 
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της και γλύπτης ο Φειδίας- αποτελεί ένα από τα τελειότερα έργα τής 
παγκόσµιας τέχνης, δείγµα τής κλασικής αρχιτεκτονικής τού 5ου αι. π.Χ.- 
κατά την πρώτη δεκαετία τού 19ου αι. γλυπτά τού ναού (µάρµαρα τού 
Παρθενώνα) εκλάπησαν από τον Βρετανό λόρδο Έλγιν και µεταφέρθηκαν στο 
Λονδίνο, όπου και βρίσκονται µέχρι σήµερα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελγίνεια. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. Παρθενών, -ώνος < παρθένος, αφού ο ναός οικοδοµήθηκε 
προς τιµίων τής Αθηνάς Παρθένου]. 

παρθενωπός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει όψη παρθένου 2. (µτφ.) αυτός που έχει 
θηλυπρεπείς τρόπους. [ΕΤΥΜ «ΡΧ- < παρθένος + παραγ. επίθηµα -ωπός 
(βλ.λ.)]. 

πάρθηκα ρ. → παίρνω 
Παρθία (η) ΙΣΤ. αρχαία χώρα τής Ν∆. Ασίας, που καταλάµβανε το Α. τµήµα 

τού ιρανικού οροπεδίου στα σύνορα τού σηµερινού Τουρκµε-νιστάν και τού 
Αφγανιστάν. 

πάρθιος, -α, -ο(ν) αυτός που σχετίζεται µε τους Πάρθους, αρχαίο λαό, ο οποίος 
κατοικούσε στην Παρθία· κυρ. στη ΦΡ. πάρθιον βέλος απροσδόκητο, ύπουλο 
χτύπηµα. Επίσης παρθικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. Πάρθοι, αγν. 
ετύµου. Η φρ. πάρθιον βέλος (πβ. αγγλ. Parthian arrow) οφείλεται στην 
τακτική των Πάρθων ιππέων να τοξεύουν απροσδόκητα γυρίζοντας το σώµα 
τους, ενώ οπισθοχωρούσαν]. 

παριανός, -ή, -ό → Πάρος 
παρίας (ο) [1868] {παριών} πρόσωπο που µειονεκτεί από απόψεως πολιτικών 

και κοινωνικών δικαιωµάτων, που ζει στο κοινωνικό περιθώριο: οι ~ των 
αστικών κέντρων || (µτφ.) η Καµπότζη, αναγνωρισµένη από ελάχιστες χώρες, 
έγινε ο ~ τής διεθνούς κοινότητας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προλετάριος. 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. pariah < paraiyan (γλ. Ταµίλ), λ. που προσδιόριζε µέλη 
κατώτερης ινδικής κάστας, αρχική σηµ. «τυµπανιστής» (από το κληρονοµικό 
καθήκον των µελών τής κάστας να χρησιµεύουν ως τυµπανιστές στις γιορτές), 
< parai «τύµπανο»]. 

πάριος, -α, -ο → Πάρος 
παρίσθµιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται κοντά σε ισθµό 2. ΑΝΑΤ. 

παρίσθµια (τα) {παρισθµίων} τα πλάγια µέλη τής σαρκώδους υπερώας τού 
στόµατος. 

Παρίσι (το) {Παρισιού | λόγ. πληθ. Παρίσιοι (οι) κ. Παρίσια (τα), -ίων} 1. η 
πρωτεύουσα τής Γαλλίας 2. οι τ. Παρίσιοι κ. Παρίσια σε διάφορες φρ., ενίοτε 
ειρων., όπως: πολιτευτής εκ Παρισίων || συµβαίνουν και εις Παρισίους τέτοια 
περιστατικά (δηλ. και στα πλέον πολιτισµένα µέρη) || «Η Παναγία των 
Παρισίων» (γαλλ. Notre-Dame de Paris, µυθιστόρηµα τού Β. Ουγκώ). — 
Παριζιάνος (ο), Παριζιάνα (η), παρισινός, -ή, -ό [1869] κ. (καθηµ.) 
παριζιάνικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. ονόµατος, πβ. γαλλ. Paris < λατ. 
Parisii, ονοµασία κελτ. φύλου, που είχε την πρωτεύουσα του σε νησίδα τού 
ποταµού Σηκουάνα (η οποία έφερε το λατ. όνοµα Lutetia «(κατοικία) στη 
λάσπη» < lutum «πηλός, λάσπη»). Ως προς την ετυµ. τού ονόµατος Parisii, 
έχουν προταθεί διάφορες απόψεις, περισσότερο ή λιγότερο πιθανές, όπως: 1) 
από τις κελτ. λ. par «βάρκα» και gwys «άνθρωποι, άνδρες», 2) < αρχ. βάρις 
«βάρκα» (απίθανη εκδοχή) και 3) < λατ. Bar Isis «γυιος τής Ίσιδος» (η λ. bar 
«γυιος» είναι αραµ.), άποψη χωρίς θεµελιωµένη σηµασιολ. στήριξη]. 

παρίσταµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {παρίστα-µαι, -σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται, µτχ. 
παριστάµενος | (παρατ.) παριστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο | 
(αόρ.) παρέστην, -ης, -η... (να/θα παραστώ)} (λόγ.) 1. είµαι παρών, 
παρευρίσκοµαι (κάπου): στην τελετή παρέστη και ο πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας 
|| στον εορτασµό θα παραστεί ο πρωθυπουργός || (κ. η µτχ. παριστάµενος, -η, -
ο) απευθυνόµενος στους παριστάµενους ο πρωθυπουργός επισήµανε τις 
προτεραιότητες τής κυβέρνησης · 2. ΝΟΜ. (α) είµαι παρών σε δίκη ως 
συνήγορος (δικηγόρος υπεράσπισης) (κάποιου) (β) παρίσταται διό έκφραση 
την οποία χρησιµοποιεί ο δικηγόρος στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση τής 
υποθέσεως, για να δηλώσει ότι ο πελάτης του και διάδικος στη δίκη δεν πα-
ρίσταται αυτοπροσώπως αλλά διά τού δικηγόρου του (γ) παρίσταται µετά 
έκφραση την οποία χρησιµοποιεί ο δικηγόρος στο ακροατήριο κατά την 
εκφώνηση τής υποθέσεως για να δηλώσει ότι ο πελάτης του και διάδικος στη 
δίκη παρίσταται µαζί µε εκείνον (τον δικηγόρο του). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παριστάνω. 

παριστάνω ρ. µετβ. {παρέστησα, παραστάθηκα} 1. αποδίδω (κάτι) µε εικόνα, 
σχέδιο, γλυπτό κλπ., απεικονίζω: οι πίνακες αυτοί παριστάνουν νεκρές φύσεις 
|| τι παριστάνει αυτό το γλυπτό; 2. (για ηθοποιούς) υποδύοµαι θεατρικό ρόλο: 
στο έργο ~ έναν αλήτη στο Μπρονξ ΣΥΝ. παίζω 3. (µτφ.) υποκρίνοµαι ότι είµαι 
κάτι, εµφανίζοµαι ως κάτι που δεν είµαι: ~ τον άγιο || µη µας παριστάνεις την 
αθώα περιστερά! 4. εκδηλώνω ορισµένη συµπεριφορά (µε τρόπο επιδεικτικό 
και ενοχλητικό για τους άλλους), επιδιώκω να φαίνοµαι ως κάτι: ~ τον έξυπνο 
| τον σπουδαίο | τον ωραίο ΣΥΝ. εµφανίζοµαι ως, (οικ.) το παίζω. Επίσης 
(λαϊκ.) παρασταίνω κ. (λόγ.) παριστώ [µτγν.] {-άς...}. [ΕΤΎΜ·. µτγν. < αρχ. 
παρίστηµι (κατά τα ρ. σε -άνω) < παρ(α)- + ϊστη-µι (βλ. κ. στήνω, ίσταµαι). 
Οµοίως και ο τ. παριστώ (µτγν.), που σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς τα 
συνηρηµένα σε -άω (πβ. κ. συνί-στηµι - συνιστώ, έφίστηµι - εφιστώ)]. 

παριστάνω - παριστώ - παρίσταµαι. Τα παριστάνω και παριστώ διαφέρουν 
σηµασιολογικά από το παρίσταµαι. Παρίσταµαι σηµαίνει «είµαι παρών, 
παρευρίσκοµαι»: Στην τελετή θα παρίστανται όλοι οι παλαιοί πολεµιστές - 
Στη δεξίωση παρέστησαν και πολλοί καλλιτέχνες. Το παριστάνω σηµαίνει 
«παρουσιάζω, εµφανίζω, αληθινά ή ψεύτικα, κάποιον ή κάτι»: Η εικόνα 
που βλέπουµε παριστάνει την Παναγία βρεφοκρατούσα, εικόνα τού 14ου 
αιώνα! - 

Ο Μινωτής παρέστησε και πάλι τον Οιδίποδα στην τραγωδία που ανέβηκε 
στο Εθνικό Θέατρο - Μας παριστάνει τον έξυπνο και τον ικανό, αλλά 
ελάχιστα προσφέρει στην εταιρεία. ∆ηµοτικότερος τ. τού παριστάνω είναι το 
παρασταίνω και λογιότερος το παριστώ, που χρησιµοποιούνται παράλληλα 
µε την ίδια σηµασία. Το παριστάνω ανήκει στις «µέσες λέξεις», δηλ. αυτές 
που έχουν εύσηµη και κακόσηµη µαζί σηµασία (βλ. λ. κακόσηµος). Συχνά 
χρησιµοποιείται και το σύνθετο τού παριστάνω µε την πρόθ. ανά, το ανα-
παριστάνω, που επίσης εµφανίζει τύπους αναπαριστώ και αναπα-ραοταίνω. 

παρίστριος, -α (λόγ. -ία), -ο [1816] (παλαιότ.) αυτός που βρίσκεται κοντά στον 
ποταµό Ίστρο (∆ούναβη): ~ ηγεµονίες ΣΥΝ. παραδουνάβιος. [ΕΤΥΜ. < 
παρ(α)- + -ίστριος < Ίστρος]. 

παρκαδόρος (ο) (καθηµ.) πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα να παρκάρει και να 
ξεπαρκάρει αυτοκίνητα σε οργανωµένο πάρκινγκ: δουλεύει τα βράδια ως ~ σε 
νυχτερινό κέντρο. [ΕΤΥΜ. < παρκ(άρω) + -δόρος (βλ.λ.)]. 

παρκάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παρκάρισ-α (κ. πάρκαρα), -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
σταθµεύω (αυτοκίνητο ή άλλο όχηµα), αφήνω το όχηµα µου (κάπου) (για 
όσον χρόνο δεν το χρησιµοποιώ(: ~ το αυτοκίνητο | µηχανάκι | φορτηγό ♦ 2. 
(αµετβ.) σταθµεύω: ~ αντικανονικά || δεν βρίσκεις πια χώρο να παρκάρεις! || 
πάρκαρα παράνοµα και πήρα κλήση. Επίσης (λαϊκ.) παρκέρνω. — παρκάρισµα 
(το). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. parquer < parc (βλ. κ. πάρκο)]. 

παρκέ (το) {άκλ.} ελλην. σανίδωµατο λείο δάπεδο αιθουσών και δωµατίων ή 
γηπέδων (λ.χ. µπάσκετ), που αποτελείται από µικρές και λεπτές σανίδες 
εκλεκτού ξύλου ταιριασµένες µεταξύ τους: καθαρίζω | γυαλίζω το ~ || περνάω 
το ~ µε λούστρο· ΦΡ. κάνω παρκέ καθαρίζω και γυαλίζω το ξύλινο δάπεδο 
ΣΥΝ. παρκετάρω. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. parquet, υποκ. τού parc «πάρκο» (βλ. κ. 
πάρκο)]. 

παρκέτα (η) {δύσχρ. παρκετών} ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) το δροµόµετρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. barchetta, υποκ. τού barca «βάρκα» (βλ. λ. βάρκα)]. 

παρκετάρω ρ. µετβ. {παρκετάρισ-α, -µένος} γυαλίζω το παρκέ µε παρκετίνη. — 
παρκετάρισµα (το). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. parqueter < parquet (βλ. κ. 
παρκέ)]. 

παρκετέζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η ηλεκτρική µηχανή που χρησιµοποιείται στο 
γυάλισµα τού παρκέ. [ΕΤΥΜ: < γαλλ. parqueteuse < p. parqueter (βλ. κ. 
παρκετάρω)]. 

παρκετίνη (η) {χωρ. πληθ.} αλοιφή ή υγρό που χρησιµοποιείται στο γυάλισµα 
τής επιφάνειας τού παρκέ. [ΕΤΥΜ. < παρκέτο (βλ.λ.)]. 

παρκέτο (το) 1. καθεµιά από τις ξύλινες σανίδες εκλεκτού ξύλου, από τις οποίες 
αποτελείται το παρκέ: όρθιο | λοξό | καρφωτό | κολλητό ~ 2. το παρκέ (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ·. < ιταλ. parchetto < γαλλ. parquet (βλ. λ. παρκέ)]. 

πάρκινγκ (το) {άκλ.} ελλην. χώρος στάθµευσης 1. ο χώρος στον οποίο αφήνει 
κανείς το αυτοκίνητο του ή άλλο όχηµα για όσον χρόνο δεν το χρησιµοποιεί: 
βρήκα ~ στο παρακάτω στενό || βρίσκω | ψάχνω για - 2. (ειδικότ.) ο ειδικά 
διαµορφωµένος χώρος για τη στάθµευση αυτοκινήτων ή άλλων οχηµάτων: 
υπαίθριο | στεγασµένο | πολυώροφο | υπόγειο ~ || αφήνω το αυτοκίνητο στο ~ 
ΣΥΝ. γκαράζ 3. η στάθµευση αυτοκινήτου ή άλλου οχήµατος σε τυχαίο ή 
ειδικό χώρο για στάθµευση: το ~ είναι δύσκολο || πληρώνω αρκετά κάθε µήνα 
για ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. parking, γερούνδιο τού ρ. park < park «πάρκο» (βλ. κ. 
πάρκο)]. 

πάρκινσον (το) {άκλ.} ΙΑΤΡ. πάθηση τού κεντρικού νευρικού συστήµατος, που 
εκδηλώνεται σε µεγάλη συνήθ. ηλικία και χαρακτηρίζεται από τρέµουλο των 
χεριών, κάµψη τού σώµατος προς τα εµπρός, αδυναµία κ.ά.- αλλιώς τροµώδης 
παράλυση (η). — παρκινσονικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Αγγλου χειρουργού J. Parkinson (1755-1824), ο 
οποίος την περιέγραψε το 1817]. 

πάρκο (το) 1. µεγάλη έκταση γης µε γρασσίδι, φυτά, δέντρα, µερικές φορές 
τεχνητές λίµνες ή ποταµάκια, συνήθ. µέσα σε µεγάλες πόλεις, που 
προορίζεται για αναψυχή των κατοίκων: όταν έχει λιακάδα, ο κόσµος 
ξεχύνεται στα - (πβ. λ. κήπος)- ΦΡ. (α) ζωολογικό πάρκο βλ. λ. ζωολογικός (β) 
πάρκο (ψυχαγωγίας | παιχνιδιών) µεγάλη έκταση πρωτότυπα διαµορφωµένη 
που προσφέρει δυνατότητα ψυχαγωγίας µε διάφορους δηµιουργικούς και 
επιµορφωτικούς τρόπους (π.χ. ξεναγήσεις στο διάστηµα σε ειδικές αίθουσες 
προβολών) ή µε συµµετοχή σε παιχνίδια παρόµοια µε εκείνα τού λούνα-παρκ 
(π.χ. τρενάκια µεγάλων ταχυτήτων, λαβύρινθους κ.λπ.): το πάρκο τής Ντίσνεϊ-
λαντ είναι πολύ διασκεδαστικό για µικρά παιδιά 2. µεγάλη έκταση γης, η οποία 
διατηρείται στη φυσική της κατάσταση ως προς τον φυτικό και ζωικό της 
κόσµο: το εθνικό ~ τής Κένυας || οικολογικό ~ · 3. κατασκευή από ξύλο ή άλλο 
υλικό σε τετράγωνο ή κυκλικό σχήµα, που περιβάλλεται από πλέγµα, µέσα 
στο οποίο αφήνει κανείς βρέφη, για να παίξουν, να κινούνται µε ασφάλεια, να 
µάθουν να στέκονται κ.λπ. 4. αιολικό πάρκο βλ.λ. αιολικός. — (υποκ.) 
παρκάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. 
[ETYM. < ιταλ. parco < µτγν. λατ. parricum, πιθ. < µέσ. γερµ. *parruk 
«περίφραξη, περίκλειστος χώρος»]. 

πάρκο -παράδεισος. Οι δύο λέξεις έχουν µακρινή σηµασιολογική σχέση, 
καθώς ξεκινούν από τη σηµ. «περιφραγµένος χώρος»: το πάρκο από ιταλ. 
parco, που ανάγεται στο όψιµο λατ. parricum και αυτό στο µέσ. γερµ. 
parruk «περιφραγµένος χώρος, περίφραξη»· το αρχ. παράδεισος είναι 
δάνειο από την αρχ. περσική (πβ. αβεστ. 
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pairi-daëza = *περί-τοιχος) µέσω τού ιραν. pardez «κήπος» (αρχική σηµ. 
«περιφραγµένος χώρος µε δέντρα»). 

παρκοκρέβατο (το) πάρκο για µωρά το οποίο χρησιµοποιείται και για ύπ\Ό. 
παρκόµετρο (το) {παρκοµέτρ-ου | -ων} το µηχάνηµα µε το οποίο προσδιορίζεται 

και ελέγχεται ο χρόνος στάθµισης των αυτοκινήτων σε δηµόσιους δρόµους ή 
πλατείες· τοποθετείται συνήθ. στα πεζοδρόµια και λειτουργεί µε κέρµατα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. parcomètre (νόθο συνθ.)]. 

πάρλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η ακατάσχετη και ανούσια κατά κανόνα 
φλυαρία: άρχισε πάλι την ~ ΦΡ. πιάνω την πάρλα αρχίζω να µιλώ (σε κάποιον) 
χωρίς σταµατηµό. [ΕΤΥΜ. <παρλάρω (βλ.λ.), υποχωρητ.]. 

παρλαπίπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) οι ανόητες κουβέντες, οι χαζοµάρες: 
άφησε τις ~ και σοβαρέψου! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αερολογίες. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < γερµ. 
Paperlapapp «φλυαρία», µε την επίδρ. τού ουσ. πάρλα]. 

παρλαπίπας (ο) πρόσωπο που µιλά πολύ και λέει ανοησίες ΣΥΝ. φα-φλατάς. 
παρλάρω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) µιλώ ακατάσχετα, 

φλυαρώ. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. parlare «µιλώ, φλυαρώ» < µεσν. λατ. para-bolare < 
λατ. parabola < αρχ. παραβολή, στη µτγν. σηµ. «παραβολή τού Χριστού»]. 

παρλατα (η) {δύσχρ. παρλατών) σατιρικός - κωµικός µονόλογος ηθοποιού, 
συχνά µε συνοδία µουσικής, σε θεατρική παράσταση (κυρ. επιθεωρησιακής 
µορφής). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. parlata «φλυαρία, πολυλογία» < parlare < µεσν. 
λατ. parabolare < parabola < αρχ. παραβολή (βλ.λ.)]. 

παρλιακός, -ή, -ό αυτός που λέει ανοησίες. [ΕΤΥΜ; < 
πάρλα + παραγ. επίθηµα -ιακός]. 

παρµεζάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κίτρινο σκληρό ιταλικό τυρί, που πα-
ρασκευάζεται από γάλα αγελάδας και χρησιµοποιείται συνήθ. τριµµένο στα 
ζυµαρικά: του αρέσει να τρώει τα µακαρόνια µε τριµµένη ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. parmesan, από το όνοµα τής ιταλ. πόλης Parma]. 

Παρµενίδης (ο) {-η κ. -ου} αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Ελέα τής 
Κάτω Ιταλίας (β' µισό τού 6ου αι. - α' µισό τού 5ου αι. π.Χ.)· ανέπτυξε σε ένα 
εκτενές ποίηµα τη θεωρία περί τού όντος και των φαινοµένων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., εκτεταµ. τ. των ον. Παρµένων | Παρµενίων, < πρόθ. 
παρ(α)- + µεν- (< ρ. µένω)]. 

Παρµενίων (ο) {Παρµενίων-ος, -α} 1. στρατηγός τού Μ. Αλεξάνδρου 2. 
µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης Παρµενίωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., βλ. λ. Παρµενίδης]. 

παρµένος, -η, -ο -· παίρνω 
παρµπρίζ κ. µπαρµπρίζ (το) {άκλ.} ελλην. αλεξήνεµον, αλεξιανέ-µιον η 

διαφανής επιφάνεια (από γυαλί) στο µπροστινό µέρος αυτοκινήτου (τζάµι) 
αλλά και µοτοσυκλέτας, βενζινακάτου κ.λπ., που προστατεύει από τον άνεµο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pare-brise < pare- (< ρ. parer «καλύπτω, προφυλάσσω» < 
λατ. paro) + brise «άνεµος», αβεβ. ετύµου, πιθ. < bise «ψυχρός βόρειος 
άνεµος», µε την επίδρ. τής λ. gris «γκρι»]. 

παρνασσικος, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Παρνασσό · 2. αυτός 
που είναι οπαδός τής ποιητικής σχολής τού παρνασσι-σµού (βλ.λ.). 

παρνασσισµός (ο) ΦΙΛΟΛ. ποιητικό ρεύµα που εµφανίστηκε στη Γαλλία κατά τη 
δεκαετία τού 1860 και κυριάρχησε ώς το τέλος τού 19ου αι., αναζητούσε την 
ποιητική έµπνευση στον αρχαίο ελληνικό και ρωµαϊκό πολιτισµό και επιδίωκε 
την αυστηρή τήρηση των στιχουργικών κανόνων και την άψογη µορφική 
επεξεργασία τού στίχου. — παρνασσιστής (ο), παρνασσιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. parnassisme. Ως προσδιοριστική 
ονοµασία τής φερώνυµης ποιητικής σχολής, η λ. ανάγεται στον τίτλο τού 
γαλλ. περιοδικού Le Parnasse contemporain «o σύγχρονος Παρνασσός» 
(1866), που ανθολογούσε ποιητές τής εποχής]. 

Παρνασσός (ο) όρος τής Α. Στερεάς Ελλάδας, που εκτείνεται στους νοµούς 
Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Παρνας)σ)ός, αβεβ. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο. Ως προς 
τον προσδιορισµό τής ετυµ., είναι αξιοσηµείωτο ότι τα ανατολικά τοπωνύµια 
σε -sso | -ssa θεωρούνται λουβιακά, αν ληφθεί υπ' όψιν ότι η ρίζα parna- 
«σπίτι» είναι κοινή στη Χεττιτική και τη Λου-βιακή. Σύµφωνα µε άλλη 
εκδοχή, το τοπωνύµιο πρέπει να είχε αρχικώς τη µορφή *Λαρνασσός µε ασιατ. 
πρόθεµα *Λα-. Οµόρρ. Πόρνης (-ηθα), Πάρνων]. 

Πάρνηθα (η) το µεγαλύτερο σε ύψος και έκταση βουνό τής Αττικής, στο Β. 
τµήµα της. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πάρνης, -ήθος, τοπωνύµιο που παρουσιάζει πιθ. την ίδια ρίζα 
parna- τού τοπωνυµίου Παρνας)σ)ός (βλ.λ.)]. 

παρντεσού (το) {άκλ.} το ελαφρό πανωφόρι. [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. par-dessus «από πάνω»]. 

παρντόν (το) (άκλ.) (σπάν.) 1. συγγνώµη, µε συγχωρείτε: ~, µπορώ να περάσω; 
2. (σε ερώτηση, για να δείξουµε ότι δεν ακούσαµε ή δεν καταλάβαµε καλά): 
~, πώς είπατε; || ~! Άκουσα καλά ή µε γελούν τ' αφτιά µου; 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pardon < p. pardonner «συγχωρώ» < µτγν. λατ. perdonare 
«προσφέρω µετά χαράς» < λατ. πρόθεµα per- (επιτατ.) + donare «δίνω»]. 

Πάρνων (ο) (Πάρνων-ος, -α} οροσειρά τής ΝΑ. Πελοποννήσου, η οποία 
διαγράφει µέχρι το µέσον της περίπου τα όρια των νοµών Αρκαδίας και 
Λακωνίας και τής οποίας η νοτιότερη προέκταση φθάνει ώς το ακρωτήριο 
Μαλέας. Επίσης Πάρνωνας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Πάρνων, τοπωνύµιο που 
παρουσιάζει πιθ. την ίδια ρίζα parna- τού τοπωνυµίου Παρνας)σ)ός (βλ.λ.)]. 

παροδικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που δεν διαρκεί, που περνά γρήγορα: ~ 
φαινόµενο | κρίση | ίωση | συννεφιά ΣΥΝ. πρόσκαιρος, προσωρινός ANT. 
µόνιµος. — παροδικ-ά | -ώς επίρρ., παροδικότητα (η) [1892]. 

παρόδιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που βρίσκεται ή κατοικεί κοντά σε δρόµο. 
παροδίτης (ο) [αρχ.] {παροδιτών} (λόγ.) αυτός που περνά από κάποιον δρόµο, 

ο διαβάτης, ο οδοιπόρος. 
παροδοντίτιδα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία φλεγµονή των ιστών που 

στηρίζουν κάθε δόντι. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. parodontics]. 
πάροδος (η) [αρχ.] {παρόδ-ου | -ων, -ους} 1. ο µικρότερος και δευτερεύων 

δρόµος που οδηγεί σε άλλον µεγαλύτερο: το σπίτι του ήταν σε µια ~ τής 
λεωφόρου Κηφισίας· ΦΡ. εν παρόδω βλ. λ. ειρήσθω εν πάροδο) · 2. το 
πέρασµα, η παρέλευση: η ~ τού χρόνου || µετά την ~ ενός έτους | µιας περιόδου 
· 3. καθεµιά από τις δύο πλάγιες εισόδους στην ορχήστρα τού αρχαίου 
θεάτρου 4. (συνεκδ.) το πρώτο χορικό που ψάλλεται από τον χορό τού 
αρχαίου δράµατος κατά την είσοδο του στην ορχήστρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 

παροικία (η) [µτγν.] {παροικιών} το σύνολο και η οργάνωση (η κοινότητα) των 
οµοεθνών που κατοικούν σε ξένη πόλη ή χώρα: ελληνική ~ τής Αυστραλίας | 
τής Αµερικής. 

παροικιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την παροικία ή τους πάροικους: ο 
~ ελληνισµός. 

παροικίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {παροίκισ-α, -θηκα, -µένος} εγκαθιστώ πάροικους, 
ιδρύω παροικία· πβ. λ. αποικίζω, εποικίζω. 

πάροικος (ο) [αρχ.] {παροίκ-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που κατοικεί κοντά σε 
κάποιον ΣΥΝ. γείτονας · 2. αυτός που κατοικεί σε ξένη χώρα και δεν έχει 
πολιτικά δικαιώµατα. 

παροικώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {παροικείς...· εύχρ. κυρ. στη µτχ. ενεστ. παροικών, -
ούσα, -ούν} είµαι πάροικος· ΦΡ. ΟΙ παροικουντες την Ιερουσαλήµ (Κ.∆. 
Λουκ. 24, 18: σύ µόνος παροικείς 'Ιερουσαλήµ και ουκ εγνως τα γενόµενα...;) 
για πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων και γνωρίζουν 
από προσωπική αντίληψη τα γεγονότα: ~ γνωρίζουν καλά τι συνέβη µε την 
υπουργική παρέµβαση. — παροίκηση (η) [αρχ.]. 

παροιµία (η) {παροιµιών} 1. σύντοµο λαϊκό απόφθεγµα (έµµετρο ή πεζό), που 
εκφράζει αλληγορικά ή σκωπτικά µια αλήθεια, που αποτελεί προϊόν 
µακρόχρονης πείρας και λέγεται για να παραδειγµατί-σει, να διδάξει ή για να 
σχολιάσει µια κατάσταση: ο γυιος ακολούθησε το επάγγελµα τού πατέρα του- 
βλέπεις, «το µήλο κάτω από τη µηλιά θα πέσει» || όσο λιγότεροι θα 
συζητήσουµε, τόσο καλύτερα-«όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να 
ξηµερώσει» 2. Παροιµίαι (αι) βιβλίο τής Π.∆., που περιλαµβάνει κυρ. 
συλλογές παροιµιών τού Σο-λοµώντος κ.ά. — παροιµιακός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ρητό. [ΕΤΥΜ; αρχ. < παρ(α)- + -οιµία < οϊµη «άσµα, ποίηµα, 
ποιητικός λόγος» (για το οποίο βλ. λ. προοίµιο). o Ησύχιος καταγράφει τις 
«γλώσσες»: «παροιµίαι- παραινέσεις, νουθεσίαι ηθών εχουσαι και παθών 
έπανόρθωσιν» και «παροιµία- βιωφελής λόγος παρά τήν όδον λεγόµενος, οίον 
παρόδια, οΐµος γαρ ή οδός» (όπου συνδέει τη λ. παρετυ-µολογικά µε τη λ. 
οΓµος «οδός»). Το βιβλίο Παροιµίαι τής Π.∆. ονοµάστηκε έτσι ως απόδ. τού 
εβρ. τίτλου Misléh (ίδια σηµ.). Στην Κ.∆. η λ. απαντά ελάχιστες φορές και 
έχει τη σηµ. «παραβολή (τού Χριστού)» (Ιωάνν. 16, 25: ταύτα εν παροιµίαις 
λελάληκα ύµίν)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. παροιµία έχει ετυµολογηθεί από τις λ. παρά + οίµος «οδός», 
από τα ρητά που γράφονταν πάνω στους οδοδείκτες (Ερµαί: στήλες µε 
κεφαλή Ερµού, που δήλωναν τις αποστάσεις ή την κατεύθυνση) στην 
αρχαία Αττική, για να διαβάζονται από τους οδοιπόρους, o λεξικογράφος 
Ησύχιος (5ος αι. µ.Χ.) παραδίδει: «παροιµία- βιωφελής λόγος παρά τήν 
όδόν λεγόµενος, οίον παρόδια, οΐµος γαρ ή οδός». Η σύγχρονη 
επιστηµονική ετυµολογία παράγει τη λ. παροιµία από παρά + οϊµη 
«τραγούδι, ποίηµα, ποιητική απαγγελία», συνδέοντας την µε τη λ. προοίµιο 
(από τη φράση «προ οϊµης» ή «προ οϊµου»), που σήµαινε αρχικά «αυτό που 
βρίσκεται προ τού κυρίου ποιήµατος, το πρελούδιο». Πιθανόν η ίδια η λ. 
οϊµ η να παρήχθη (στο λεξιλόγιο των αοιδών) από το οϊµος, ξεκινώντας 
από φράσεις όπως «οιµος άοιδής», «λύρης οϊµος», «επέ-ων οιµος» κ.τ.ό. 

παροιµιογράφος (ο/η) [µτγν.] 1. αυτός που γράφει, συλλέγει ή και ερµηνεύει 
παροιµίες 2. παροιµιονράφοι (οι) συλλογείς, σχολιαστές και ερµηνευτές 
παροιµιών, οι οποίες µας παραδόθηκαν σε κείµενα τής ελληνικής, κυρ. 
κλασικής, λογοτεχνίας. 

παροιµιόµυθος (ο) {παροιµιοµύθ-ου | -ων, -ους} αλληγορική παροιµία που 
προέρχεται από µύθο ή αληθινό περιστατικό το οποίο και περιλαµβάνεται 
µέσα στην παροιµία· π.χ. ρώτησαν την καµήλα τι της αρέσει, ανήφορος ή ο 
κατήφορος κι εκείνη απάντησε «καλά, ίσιος δρόµος δεν υπάρχει;». 

παροιµιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {παροιµιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
λέγεται σαν παροιµία: ~ φράση 2. (συνεκδ.) αυτός που είναι γνωστός και 
ξακουστός σε όλους: ~ ανδρεία | αρετή | κακία ΣΥΝ. περιώνυµος 3. (µτφ.) 
ανυπολόγιστος, µυθώδης: ~ πλούτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
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παρ' ολίγο επίρρ. → παραλίγο 
παρόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η κουβέντα, τα λόγια που λέει κάποιος· 

(συνήθ. κακόσ.) ανόητος ή χωρίς αξία λόγος: άσε τις ~, να µιλήσουµε 
σοβαρά! [ΕΤΥΜ. < ιταλ. parola «λέξη, λόγος», βλ. κ. πάρλα]. 

παρόλο κ. παρ' όλο(ν) σύνδ. (+που) εισάγει εναντίωση: παρόλο που 
διαφωνώ, θα δεχθώ τις προτάσεις σας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. malgré tout]. 

παροµοιάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {παροµοίασ-α, -τηκα} παραβάλλω (κά-
ποιον/κάτι) µε όµοιο του, κάνω παροµοίωση: για τη γενναιότητα του 
τον παροµοίασαν µε λιοντάρι. Επίσης (λόγ.-σπάν.) παροµοιώνω 
[µτγν.]. — παροµοιαστικός, -ή, -ό. 

παρόµοιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που είναι σχεδόν όµοιος µε (κάποι-
ον/κάτι): ~ αντιλήψεις έχει και ο πατέρας της || µια ~ περίπτωση συ-
νέβη και σε µένα ΣΥΝ. παρεµφερής, παραπλήσιος. — παρόµοια | πα-
ροµοίως (βλ.λ.) [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµοιος. 

παροµοίως επίρρ. [µτγν.] 1. µε τον ίδιο τρόπο: ενεργώ ~ 2. (ως απά-
ντηση σε ευχή) το ίδιο και για σένα, για σας: -Καλό απόγευµα!—! || -
Καλή ξεκούραση! -~! 

παροµοίωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} σχήµα λό-
γου, µε το οποίο συγκρίνεται ή παραβάλλεται κάποιος/κάτι µε κά-
ποιον/κάτι άλλο πολύ γνωστό για συγκεκριµένη ιδιότητα του, την 

οποία εµφανίζει και ο συγκρινόµενος και που εκφέρεται συνήθ. µε το 
µόριο «σαν», λ.χ. πετάει σαν πουλί | αργός σαν χελώνα | άσπρος σαν 
το γάλα, αλλά και µε το «όπως», το «καθώς», το «όµοιος µε» κ.ά. 

παρόν (το) {παρόντος | χωρ. πληθ.} το τµήµα τού χρόνου κατά το 
οποίο υπάρχουµε, οµιλούµε ή ενεργούµε, κατ' αντιδιαστολή προς το 
παρελθόν και το µέλλον ΣΥΝ. τώρα- ΦΡ. (α) προς το παρόν για την 
ώρα: ~ δεν υπάρχουν νεότερες εξελίξεις ΣΥΝ. προσωρινά (β) επί τού 
παρόντος σε ό,τι αφορά στον χρόνο που διανύουµε: ~ δεν έχω να 
προσθέσω τίποτα (γ) τού παρόντος που αφορά στο παρόν, σε αυτή 
τη στιγµή: αυτό το θέµα δεν είναι ~· θα το συζητήσουµε µιαν άλλη 
στιγµή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρελθόν. 
[ΕΤΥΜ- Ουσιαστικοπ. ουδ. τής αρχ. µτχ. παρών (βλ.λ.). Μετάφρ. δά-
νεια αποτελούν οι φρ. τού παρόντος (< γαλλ. de présent), προς το πα-
ρόν (< γαλλ. pour le présent), επί τού παρόντος (< γαλλ. quant à 
présent)]. 

παράνοµα (το) [1833] {παρονόµ-ατος | -ατα, -άτων} το επώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού λατ. cognomen]. 

παρονοµάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {παρονόµασ-α, -τηκα, -µένος} 1. ονοµά-
ζω (κάποιον/κάτι), αλλοιώνοντας (ελαφρά) το όνοµα του 2. βγάζω πα-
ρατσούκλι σε (κάποιον). 

παρονοµαοία (η) [µτγν/.] {παρονοµασιών} σχήµα λόγου που δηµι-
ουργείται από την παράθεση οµόηχων, συνήθ. συγγενών ετυµολογι-
κά, λέξεων. 

παρονοµαστής (ο) [1769] ΜΑΘ. 1. ο ένας από τους δύο όρους τού 
κλάσµατος, που γράφεται κάτω από την κλασµατική γραµµή (στα 
αριθµητικά κλάσµατα δηλώνει σε πόσα µέρη διαιρέθηκε η ακέραια 
µονάδα, για να σχηµατιστεί το κλάσµα), λ.χ. στο κλάσµα 512, το 2 εί-
ναι ο ~· ΦΡ. στον ίδιο παρονοµαστή στην ίδια κατάσταση: µετά από 
τόσο κόπο καταλήξαµε πάλι ~! 2. (α) απαλοιφή παρονοµαστών βλ. λ. 
απαλοιφή (β) κοινός παρονοµαστής (ί) ΜΑΘ. για δύο ή περισσότερα 
κλάσµατα που έχουν τον ίδιο παρονοµαστή (ii) (µτφ.) το κοινό στοι-
χείο (προσώπων, πραγµάτων, καταστάσεων): «πρόκειται για τρεις 
διαφορετικές κοινωνίες που έχουν όµως ως ~ την προσδοκία για απο-
κατάσταση τής κοινωνικής συνοχής» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρωνυ-
χίδα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. dénominateur]. 

παρονοµαστής ή παρανοµαστής; Το σωστό είναι παρ-ονοµαστής 
από το ρ. nap-ονοµάζω. Το παρανοµαστής προήλθε από ετυµολο-
γική επίδραση συνθέτων τής πρόθεσης παρά µπροστά από σύµ-
φωνο (πβ. παρα-νοµώ, παρα-νοώ, παρά-νοµος, παρά-νυµφος κ.λπ.). 

παροντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το παρόν (κατ' αντι-
διαστολή προς τον µελλοντικό και τον παρελθοντικό) ΣΥΝ. τωρινός 
2. ΓΛΩΣΣ. παροντικοίχρόνοι ο ενεστώτας και ο παρακείµενος. 

Παρόξυνση (η) [1766] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} ο εξερεθι-
σµός, η έξαψη. — παροξυντικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

παροξύνω ρ. µετβ. {παρόξυ-να, -νθηκα, -µµένος} 1. ερεθίζω, εξάπτω 
• 2. ΓΛΩΣΣ. τονίζω µε οξεία την παραλήγουσα λέξεως, λ.χ. παροιµία, 
ελέγχω. [ΕΤΥΜ αρλ- < παρ(α)- + οξύνω < οξύς. Η γλωσσ. σηµ. είναι 
µτγν.]. 

παροξυσµός (ο) [αρχ.] 1. απότοµη και σύντοµη εκδήλωση συναι-
σθήµατος ή πράξης σε πολύ έντονο βαθµό: ~ γέλιου | βίας · 2. ΙΑΤΡ. 
(α) νευρική κρίση µικρής διάρκειας, που επέρχεται και τελειώνει 
απότοµα και χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις και συµπτώµα-
τα ανάλογα µε την αιτία (σπασµοί, βήχας κ.λπ.) (β) η περίοδος µιας 
νόσου ή πόνου, στην οποία τα συµπτώµατα φθάνουν στη µέγιστη 
ένταση τους. 

παροξύτονος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λέξη) που τονίζεται στην παραλή-
γουσα 2. (στίχος) τού οποίου η τελευταία λέξη τονίζεται στην παρα-
λήγουσα. 

παροπλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {παρόπλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. θέτω σε κα-
τάσταση παροπλισµού (βλ.λ.) 2. (µτφ.) αφαιρώ από (κάποιον) αρµο-
διότητες, τον περιορίζω σε καθήκοντα κατώτερα τής θέσης ή των 
ικανοτήτων του: η νέα κυβέρνηση παρόπλισε αρκετούς ικανούς δι-
ευθυντές οργανισµών. 

παροπλισµός (ο) [µτγν.] 1. (α) η κατάσταση τού πλοίου, κατά την 
οποία τού έχουν αφαιρεθεί τα αναγκαία για τον πλου συστήµατα 

και εξαρτήµατα και µένει αγκυροβοληµένο, συντηρούµενο στοιχειω-
δώς από ελάχιστο πλήρωµα: ο ~ τού θωρηκτού «Αβέρωφ» ΣΥΝ. δέσι-
µο (β) η διακοπή τής χρήσης (πράγµατος) για τον σκοπό που προορι-
ζόταν ή/και η απόσυρση του: ~ αυτοκινήτου | πλατφόρµας στη θά-
λασσα | τεθωρακισµένου άρµατος 2. (µτφ.-για πρόσ.) η απογύµνωση 
από αρµοδιότητες, ο περιορισµός τής δικαιοδοσίας (κάποιου): µετά 
την αλλαγή διοικήσεως θεωρείται βέβαιος ο ~ του ή η αντικατάσταση 
του ΣΥΝ. αποδυνάµωση, περιθωριοποίηση. Επίσης παρόπλιση (η). 

παροραµα (το) {παροράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. λάθος που συµβαίνει 
από αβλεψία στη δακτυλογράφηση ή στο τυπογραφείο: διόρθωση πα-
ροραµάτων ΣΥΝ. αβλέπτηµα 2. παροράµατα (τα) το σύνολο των τυ-
πογραφικών σφαλµάτων τυπωµένου βιβλίου, που τίθεται στο τέλος 
τού βιβλίου σε ξεχωριστό πίνακα, ώστε να τα λάβει υπ' όψιν του ο 
αναγνώστης. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παρορώ «παραβλέπω» < παρ(α)- + 
ορώ]. 

παροργίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {παρόργισ-α, -τηκα, -µένος} οργίζω (κά-
ποιον) σε µεγάλο βαθµό ΣΥΝ. εξοργίζω. — παροργισµός (ο) [µτγν.] κ. 
παρόργιση (η). 

παρόρµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ακατανίκη-
τη, αιφνίδια και συνήθ. υποσυνείδητη τάση προς την εκτέλεση πρά-
ξης χωρίς αναστολές ή αντιστάσεις ικανές να την εξουδετερώσουν: 
ισχυρή | ξαφνική | στιγµιαία - || δεν ήταν µια υπολογισµένη πράξη, 
όσο ~ τής στιγµής || ποιητική ~. 

παρορµητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει χαρακτήρα παρόρ-
µησης (προτροπής), που εκδηλώνεται ή προκύπτει ως παρόρµηση: ~ 
εκδηλώσεις ενθουσιασµού 2. (για πρόσ.) αυτός που εκδηλώνει, εξω-
τερικεύει τις παρορµήσεις του· ο αυθόρµητος και εκδηλωτικός, σε 
αντίθεση προς τον συγκρατηµένο, αυτόν που λειτουργεί περισσότερο 
µε τη λογική, παρά µε το συναίσθηµα: ~ τύπος | χαρακτήρας ΣΥΝ. εν-
θουσιώδης. — παρορµητικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ., παρορµητικότητα 
(η). 

παρορµητισµός (ο) 1. η τάση να ενεργεί κανείς υπό την επίδραση τής 
ψυχικής του διάθεσης, να εκδηλώνει αµέσως τα συναισθήµατα, τις 
επιθυµίες του κ.λπ. 2. (κακόσ.) η επιπόλαιη και βιαστική λήψη 
αποφάσεων υπό την επίδραση επιθυµιών, ενθουσιασµού κ.λπ.: ο -
των νέων πολλές φορές τους παρασύρει σε λανθασµένες επιλογές. 

παρορώ ρ. µετβ. {παροράς...} (αρχαιοπρ.) 1, αφήνω κάτι να περάσει 
χωρίς να του δώσω ιδιαίτερη προσοχή ή προσποιούµαι πως δεν το 
βλέπω ΣΥΝ. παραβλέπω, (λόγ.) αντιπαρέρχοµαι, (καθηµ.) κάνω τα 
στραβά µάτια 2. αντιµετωπίζω χωρίς ενδιαφέρον, αδιάφορα 3. υποτι-
µώ τη σηµασία πράγµατος ΣΥΝ. περιφρονώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παρορώ 
(-άω) < παρ(α)- + ορώ (βλ.λ.)]. 

Πάρος (η) 1. νησί των Κυκλάδων ∆. τής Νάξου 2. η πρωτεύουσα τού 
οµώνυµου νησιού· αλλιώς Παροικία.  — Παριανός κ. (λόγ.) Πάριος 
[αρχ.] (ο), Παριανή κ. (λόγ.) Πάρια κ. Παρία (η), παριανός, -ή, -ό κ. 
(λόγ.) πάριος, -ία, -ο [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου]. 

παρότι σύνδ. (γράφεται συχνά κ. παρ'ότι) (λόγ.) εισάγει εναντιωµα-
τικές προτάσεις· παρόλο που, αν και: απέτυχε, ~ είχε κάνει συστηµα-
τική προσπάθεια ΣΥΝ. µολονότι. 

παρότρυνση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} η ενθάρ-
ρυνση (κάποιου) να ενεργήσει κατά συγκεκριµένο τρόπο: ασχολήθη-
κε µε το θέατρο µε ~ των δικών του || ~ για δράση ΣΥΝ. παρακίνηση, 
ενθάρρυνση. — παροτρυνπκός, -ή, -ό [µεσν.], παροντρυνπκ-ά | -ώς 
επίρρ. 

παροτρύνω ρ. µετβ. {παρότρυν-α, -θηκα} ωθώ, ενθαρρύνω (κάποιον), 
ώστε να προβεί σε συγκεκριµένη ενέργεια: στα κείµενα του παρό-
τρυνε τους υπόδουλους να ξεσηκωθούν || παρότρυνε τους αθλητές του 
να συνεχίσουν την προσπάθεια ΣΥΝ. παρακινώ, προτρέπω, εν-
θαρρύνω ANT. αποθαρρύνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + ότρύνω «ενθαρρύνω, παρακινώ» < *ότρυ -
ν-7'ω (µε ενεστωτικό ένθηµα -ν-) < ό- προθεµ. + θ. *τρυ- | *τυρ- < 
Ην/τ-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *twer- «ωθώ, προτρέπω», πβ. σανσκρ. 
tvârate «επείγοµαι, βιάζοµαι», αρχ. γερµ. dweran «γυρίζω ορµητικά, 
ξαφνικά» κ.ά. Βλ. κ. ότρ-ηρός]. 

Παρουσία (η) {παρουσιών} 1. το να παρίσταται (κάποιος) σε ένα µέ-
ρος, το να είναι παρών: η ~ τους στα εγκαίνια σχολιάστηκε ιδιαίτερα | 
ενόχλησε | πέρασε απαρατήρητη | υπήρξε διακριτική | ήταν επι-
βεβληµένη || κάνω αισθητή την ~ µου || µαζική | τιµητική ~ || η ~ εγ-
γυητριών δυνάµεων σε µια χώρα || αυτή τη βδοµάδα είχε περισσότερες 
απουσίες παρά παρουσίες || ο Πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας τίµησε µε 
την ~ του την εκδήλωση· ΦΡ. (α) παρουσία (κάποιου) (παρουσία) 
ενώ (κάποιος) είναι παρών: ~ τού πρωθυπουργού και άλλων επισή-
µων έγινε λαµπρή στρατιωτική παρέλαση (β) παίρνω παρουσίες κα-
ταγράφω σε ονοµαστικό κατάλογο ποιος είναι παρών: ο καθηγητής 
πήρε παρουσίες πριν από την έναρξη τού µαθήµατος ΣΥΝ. εµφάνιση 
ANT. απουσία 2. η εµφάνιση (κάποιου) υπό την (επαγγελµατική, επι-
στηµονική κ.ά.) ιδιότητα του σε χώρους ή εκδηλώσεις που σχετίζο-
νται µε αυτήν: ως πολιτικός αναλυτής έχει συνεχή ~ στα δελτία ει-
δήσεων || είναι διακεκριµένος φυσικός µε τακτική - σε επιστηµονικά 
συνέδρια και ειδικά περιοδικά 3. (συνεκδ.) ο άνθρωπος (που παρί-
σταται, βρίσκεται κάπου): γοητευτική | γλυκιά | αιθέρια | ανάλαφρη ~ 
|| τον συνοδεύουν πάντα εντυπωσιακές ~ 4. ∆ευτέρα Παρουσία (α) 
ΘΕΟΛ. η δεύτερη ένδοξη έλευση τού Χριστού στη Γη κατά τη συντέ-
λεια των αιώνων, για να κρίνει τους ανθρώπους (ζώντες και νεκρούς) 
(β) (µτφ.) στο πολύ µακρινό µέλλον, στον «αιώνα τον άπαντα»: Πότε 
θα πληρωθούµε; Τη ~; 5. (καταχρ.) η ύπαρξη (προσώπου ή πράγµα-
τος), το να υπάρχει (κάποιος/κάτι): η ~ ιχνοστοιχείων στο δείγµα || η 
~ ληστών στην περιοχή, αποθάρρυνε τους τουρίστες από το να την 
επισκεφθούν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος, παρώνυµα. 



παρουσιάζω 1349 παρταόλας 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < πάρειµι «είµαι παρών» (< παρ(α)- + ειµί), βλ. κ. ουσία]. 
παρουσιάζω ρ. µετβ. (παρουσίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. επιδεικνύω, εµφανίζω σε 

άλλον (κάτι): ~ σε κάποιον την ταυτότητα | επιταγή | συναλλαγµατική | τα 
συµβόλαια 2. ΣΤΡΑΤ. (κατά την απόδοση τιµών) (α) στέκοµαι προσοχή 
κρατώντας κατακόρυφα το όπλο µε το αριστερό χέρι και έχοντας τη δεξιά 
παλάµη ανοικτή και κάθετα τοποθετηµένη στο κοντάκι: οι 
στρατιώτεςτοῦαγήµατος παρουσίασαν όπλα (β) (ει-δικότ. ο τ. παρουσιάστε) ως 
παράγγελµα για την εκτέλεση τής παραπάνω κίνησης: ο αξιωµατικός φώναξε: 
~, αρµι (γ) παρουσιάστε (το) ο τρόπος αποδόσεως τιµών µε τον παραπάνω 
τρόπο: δεν εκτελεί σωστά το - 3. (µτφ.) για κάτι που γίνεται εµφανές σε 
δεδοµένη στιγµή ή κατά την εξέλιξη µιας κατάστασης: η εξεύρεση λύσεως 
παρουσιάζει δυσκολίες || η υπόθεση παρουσιάζει ενδιαφέρον || ο 
προϋπολογισµός παρουσιάζει έλλειµµα || οι δείκτες τιµών παρουσιάζουν ανοδική 
τάση || η κατάσταση του παρουσιάζει επιδείνωση || οι τιµές των ακινήτων 
παρουσιάζουν αυξητική τάση || (για σύµπτωµα | ασθένεια) ~ αλλεργία | υψηλό 
πυρετό ΣΥΝ. εµφανίζω 4. προβάλλω προς τα έξω συγκεκριµένη εικόνα, κάνω 
συγκεκριµένη εκτίµηση για (κάποιον/κάτι): τον είχαν παρουσιάσει για χαζό, 
αλλά είναι τετραπέρατος || τα πράγµατα δεν είναι έτσι όπως θέλουν να τα 
παρουσιάσουν || δεν µπορεί να είναι τόσο κακός, όσο τον παρουσιάζουν 5. 
παρέχω (για κάποιον/κάτι) τις απαραίτητες κατατοπιστικές πληροφορίες, ώστε 
να τον γνωρίσουν οι άλλοι: τον παρουσίασε στους φίλους του | στο ακροατήριο | 
στον προϊστάµενο του || παρουσίασε το νέο βιβλίο του || παρουσίασε τη φίλη του 
στους γονείς του 6. γνωστοποιώ το περιεχόµενο κάποιου πράγµατος, 
εκθέτοντας στους άλλους όλα εκείνα τα στοιχεία που βοηθούν στο να γίνει 
πλήρως κατανοητό, να διασαφη-θούν όλες οι πτυχές του: ~ µια πρόταση | ένα 
θέµα | τον φάκελο µιας υποψηφιότητας 7. εκθέτω (έργα µου): ~ τα έργα µου 
στην Εθνική Πινακοθήκη 8. (για καλλιτεχνικό έργο, πρόγραµµα κ.λπ.) ανεβάζω 
στη σκηνή ή προβάλλω σε κοινό: για δεύτερη συνεχή χρονιά θα παρουσιάσουν 
τον «Γλάρο» τού Τσέχοφ || οι κρατικοί τηλεοπτικοί σταθµοί παρουσιάζουν 
συχνά εκπαιδευτικά προγράµµατα 9. (για τηλεοπτική, ραδιοφωνική εκποµπή ή 
ψυχαγωγικό πρόγραµµα) εκφωνώ (ειδήσεις, πρόγραµµα) ή συντονίζω εκποµπή 
(ανακοινώνοντας τα θέµατα, τους καλεσµένους, ελέγχοντας τη ροή τής 
συζήτησης ή των θεµάτων κ.λπ.): ~ τις ειδήσεις των 20.00 || - µεταµεσονύκτια 
εκποµπή ΣΥΝ. εκφωνώ· (µεσοπαθ. παρουσιάζοµαι) 10. εµφανίζοµαι µπροστά 
σε κάποιον (συνήθ. ιεραρχικώς ανώτερο): ~ στον διοικητή || ειδοποιήθηκε 
ξαφνικά να παρουσιαστεί για δουλειά τη ∆ευτέρα 11. (για στρατεύσιµο) 
πηγαίνω στον στρατό, εµφανίζοµαι σε στρατιωτ. µονάδα νεοσύλλεκτων 
(καθηµ.) πηγαίνω φαντάρος: πού παρουσιάζεται ο γυιος σου; 12. εµφανίζοµαι 
ανταποκρινόµενος σε έκκληση ή αίτηση, δίνω το «παρών»: παρουσιάστηκαν 
πολλοί εθελοντές 13. φαίνοµαι, εµφανίζοµαι, γίνοµαι ορατός, αντιληπτός: 
παρουσιάστηκαν κρούσµατα χολέρας || µπροστά του παρουσιάστηκε µια 
µαγευτική θέα | ένα όραµα | µια τροµακτική µορφή | ένας νέος άνδρας || αν 
παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία, δεν θα την αφήσω να πάει χαµένη ΣΥΝ. 
φαίνοµαι 14. προκύπτω (συνήθ. ξαφνικά): δεν παρουσιάστηκε ακόµα η ανάγκη 
λήψεως εκτάκτων µέτρων || τελευταία στιγµή παρουσιάστηκε διαφωνία των 
διοργανωτών ΣΥΝ. (λόγ.) αναφύοµαι, ανακύπτω. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. 
«είµαι παρών», < αρχ. παρουσία. Οι σύγχρονες σηµ. (ενεργ. και µεσοπαθ.) 
αποτελούν απόδ. τού γαλλ. (se) présenter, όπως καταδεικνύεται και από 
διάφορες φρ.: παρουσιάζω το βιβλίο µου | τις ειδήσεις (< γαλλ. présenter mon 
livre | le journal), δεν παρουσιάζω συµπτώµατα | δυσκολίες (< γαλλ. ne pas 
présenter des symptômes | difficultés), παρουσιάζω όπλα (< γαλλ. présenter des 
armes), παρουσιάζοµαι στον διευθυντή (< γαλλ. se présenter au directeur), αν 
παρουσιαστεί ευκαιρία (< γαλλ. si l'occasion se présente) κ.ά.]. 
παρουσίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η επίδειξη, η εµφάνιση 
(προσώπου ή πράγµατος) µπροστά σε κάποιον: η ~ των απαραίτητων εγγράφων 
| αποδείξεων ΣΥΝ. προσκόµιση 2. η προβολή (προς τα έξω) κατά 
συγκεκριµένο τρόπο: η ~ του ως µεγάλου ταλέντου από τους διαφηµιστές δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα 3. οι συστάσεις, κατατοπιστικές 
πληροφορίες που δίδονται για πρόσωπο σε προφορική ανακοίνωση, βιβλίο ή 
στον Τύπο: η ~ τού οµιλητή από τον συντονιστή τής συζήτησης || η ~ τού νέου 
υπαλλήλου στους συνεργάτες του || εκτενής | διεξοδική | σύντοµη | ολιγόλογη ~ 4. 
η εκφώνηση ραδιοφωνικής εκποµπής, η εµφάνιση (κάποιου) ως παρουσιαστή 
σε τηλεοπτική εκποµπή: η ~ τού νυχτερινού δελτίου ειδήσεων | ενός 
ψυχαγωγικού προγράµµατος 5. η επίσηµη εκδήλωση στην οποία παρουσιάζεται 
στο κοινό (κάτι): - βιβλίου || νέου δίσκου. [ΕΤΎΜ; Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
présentation]. παρουσιάσιµος, -η, -ο [1889] αυτός που µπορεί (που είναι 
κατάλληλος ή επιτρέπεται) να παρουσιαστεί σε άλλους (δηµοσίως, λόγω τής 
καλής του εµφάνισης) ΣΥΝ. εµφανίσιµος. παρουσιαστής (ο) [1840], 
παρουσιάστρια (η) {παρουσιαστριών} πρόσωπο που παρουσιάζει (τηλεοπτική, 
ραδιοφωνική εκποµπή, ψυχαγωγικό πρόγραµµα σε κέντρο διασκεδάσεως κ.λπ.) 
στο κοινό: ~ τού κεντρικού δελτίου ειδήσεων | ενός τηλεοπτικού σταθµού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. présentateur]. παρουσιαστικό (το) [1897] η 
συνολική εικόνα που δίνει κάποιος στους άλλους, η εξωτερική του εµφάνιση- 
(ειδικότ.) η φυσιογνωµία: ωραίο | υπερήφανο | ευγενικό ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ευπρόσωπος. παροχέας (ο) [παροχ-είς, -έων} αυτός που παρέχει (κάτι): ~ 
τηλεφωνικών | διαδικτυακών | χρηµατιστηριακών υπηρεσιών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
παροχεύς < αρχ. παροχή]. παροχέτευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -
εύσεων) 1. (α) η αλλαγή µε τεχνικά µέσα τής ροής (π.χ. υδάτων), ώστε να 
διοχετευθεί 

από κεντρικό αγωγό προς άλλον: ~ οχετού | αυλακιού | χειµάρρου | ποταµού 
(β) (για την οδική κυκλοφορία) η διοχέτευση οχηµάτων από 
κεντρική οδική αρτηρία σε άλλη: σε ώρες αιχµής είναι αναγκαία η ~ τής 
κυκλοφορίας σε δρόµους παράλληλους µε τον κεντρικό 2. ΙΑΤΡ. 

θεραπευτική διαδικασία αποµάκρυνσης από το σώµα ή αλλαγής ροής προς 
άλλο όργανο παθολογικών ή φυσιολογικών υγρών που παράγονται σε µεγάλες 
ποσότητες 3. το σύνολο των αγωγών ή των καλωδίων δικτύου | αγωγού, µέσω 
των οποίων γίνεται η µεταφορά (ρεύµατος, νερού, φωταερίου, φυσικού αερίου) 
από τον αγωγό ή τη γραµµή διανοµής στον µετρητή τού καταναλωτή. 
παροχετευτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την παροχέτευση: ~ 
διαδικασία 2. αυτός µέσω τού οποίου γίνεται η παροχέτευση, που είναι 
κατάλληλος γι' αυτήν: ~ σύστηµα αγωγών. — παροχετευτικά επίρρ. 
παροχετεύω ρ. µετβ. {παροχέτευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. (α) αλλάζω µε τεχνικά 
µέσα τη ροή (π.χ. υδάτων), ώστε να διοχετευθεί από κεντρικό αγωγό σε άλλον: 
~ τα νερά ποταµού σε κανάλι (β) (για την οδική κυκλοφορία) διοχετεύω 
οχήµατα από κεντρική οδική αρτηρία σε άλλη: λόγω τής κίνησης στον κεντρικό 
δρόµο, οι τροχονόµοι παροχέτευαν την κυκλοφορία στους κοντινούς µικρούς 
δρόµους 2. ΙΑΤΡ. αποµακρύνω για θεραπευτικούς λόγους από το σώµα ή 
αλλάζω τη ροή προς άλλο όργανο παθολογικών ή φυσιολογικών υγρών που πα-
ράγονται σε µεγάλες ποσότητες 3. µεταφέρω ηλεκτρικό ρεύµα από το 
πλησιέστερο κέντρο διανοµής σε σύστηµα αγωγών εσωτερικής εγκατάστασης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + -οχετεύω < οχετός]. 
παροχή (η) 1. (α) η χορήγηση, το να δίνει κανείς (κάτι): αίτηση για την ~ 

ηλεκτρικού ρεύµατος σε µια περιοχή || ~ γκαζιού | πετρελαίου | νερού | φυσικού 
αερίου || η ~ γνώσεων µέσω τής διδασκαλίας || τοµέας παροχής υπηρεσιών || ~ 
επιχορηγήσεων | υπηρεσιών ασφαλείας | βοηθείας ΣΥΝ. προσφορά (β) ΝΟΜ. 
η συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) τού οφειλέτη η οποία συνιστά 
εκπλήρωση τής υποχρέωσης του απέναντι στον δανειστή 2. (συνεκδ.) 
οτιδήποτε παρέχεται: οικονοµικές | κοινωνικές ~ (προς όφελος των 
ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων) 3. η σύνδεση τής εσωτερικής 
εγκατάστασης κτηρίου µε το δίκτυο διανοµής: µετά την προσωρινή διακοπή 
λόγω έργων τής Ε.Υ∆.Α.Π. αποκαταστάθηκε η - νερού 4. ΦΥΣ. η ποσότητα 
(υγρού ή αερίου) που διοχετεύεται ανά δευτερόλεπτο µέσα από µια διάταξη: 
αύξηση τής ~ || ~ ποταµού (συνήθ. τα κυβικά µέτρα νερού που ανά δευ-
τερόλεπτο διέρχονται από σηµείο τού ποταµού). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < παρέχω]. 

παρόχθιος, -α, -ο αυτός που βρίσκεται, αναπτύσσεται ή διαµένει κοντά σε όχθη 
(ποταµού ή λίµνης): ~ έκταση | φυτό | οικισµός· ΦΡ. παρόχθια ζώνη η 
συνεχόµενη τής όχθης των µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών ζώνη 
ξηράς, που καθορίζεται από την πολιτεία σε πλάτος µέχρι και πενήντα (50) 
µέτρων από το προς την ξηρά όριο τής όχθης. 
[ΕΤΥΜ. < παρ(α)- + -όχθιος < όχθη. Ως τεχν. όρ. η λ. αποτελεί µετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. riparian]. 

παροχολογία (η) (χωρ. πληθ.} 1. η εξαγγελία παροχών: στην προεκλογική 
περίοδο η ~ από την κυβέρνηση και την αξιωµατική αντιπολίτευση δίνει και 
παίρνει || η ~ χαϊδεύει τ' αφτιά των ψηφοφόρων 2. το σύνολο όσων λέγονται 
και γράφονται σχετικά µε τις εξαγγελίες παροχών: ας αφήσουµε την ~ κι ας 
εξετάσουµε πιο σηµαντικά θέµατα. [ΕΤΥΜ. <παροχή + -λογία (βλ.λ.)]. 

παρρησία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η έκφραση τής προσωπικής γνώµης µε 
θάρρος και ειλικρίνεια: µίλησε µε ~, υπερασπιζόµενος τις θέσεις του ΣΥΝ. 
θάρρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, -ρρ-, [ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ- (< παν-) + -ρησία 
< ρήσις «λόγος, οµιλία» (βλ.λ.)]. 

παρρησιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που εκφράζεται ή διατυπώνεται µε 
παρρησία: ~ λόγοι. — παρρησιαστικώς επίρρ. [µτγν.]. 

παρσέκ (το) {άκλ.} ΑΣΤΡΟΝ. µονάδα µετρήσεως τής απόστασης, που 
χρησιµοποιείται στην αστρονοµία και ισούται µε 3,26 έτη φωτός. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. parsec < par(allaxe) sec(onde) < parallaxe «παράλλαξη» + seconde 
«δευτερόλεπτο»]. 

πάρσιµο (το) [παρσίµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. το να παίρνει κανείς (κάτι) 
2. (µτφ.) η άλωση, η κυρίευση µε στρατιωτικά µέσα: το ~ τής Πόλης απ' τους 
Τούρκους ΣΥΝ. κατάληψη 3. το κόψιµο µε το οποίο κάτι γίνεται πιο µικρό, 
στενό ή κοντό: τα µαλλιά του θέλουν ~ στο σβέρκο || το φουστάνι χρειάζεται 
λίγο ~ στα µανίκια και στη µέση • 4. (µτφ.) η σεξουαλική πράξη. 
(ΕΤΥΜ. < θ. παρ- (τής υποτ. πάρω τού ρ. παίρνω) + -σιµό (πβ. κ. σύρσιµο, 
φέρ-σιµο)]. 

παρσισµός (ο) [1872] ο ζωροαστρισµός (βλ.λ.), κυρ. όπως διαµορφώθηκε ως 
θρήσκευµα Ινδών οπαδών τού Ζωροάστρη. — παρσιστής (ο). [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. Parsisme < περσ. pârs-i < Pars «Περσία»]. 

πά ρτα (η) (συνήθ. στον πληθ. πόρτες) η αποµόνωση ενός φωνητικού ή 
οργανικού µέρους από µια παρτιτούρα (βλ.λ.) και η χωριστή εκτύπωση του, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί από τους µουσικούς που πρόκειται να το 
εκτελέσουν: η - του βιολιού || οι ~ των οργάνων. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. parte «µέρος, 
τµήµα» < λατ. parts, -tit]. 

παρτάλι (το) (δύσχρ. παρταλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το φθαρµένο, κουρελιασµένο 
ρούχο ή ύφασµα ΣΥΝ. κουρέλι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. partal]. 

πάρτα όλα (το) {άκλ.} (παλαιότ.) επιτραπέζιο παιχνίδι, σαν µικρή ρουλέτα, µε 
περιστρεφόµενο δίσκο στον οποίο αναγράφονται διάφορες ενδείξεις (π.χ. 
«βάλε δύο», «πάρε ένα», «πάρτα όλα» κ.ά.). 

παρταόλας (ο) (σκωπτ.) αυτός που κερδίζει τα πάντα- για άνθρωπος που είναι 
πολύ τυχερός σε τυχερό παιχνίδι ή που καταφέρνει να απο- 
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κοµίσει από κάπου το µεγαλύτερο κέρδος. παρτενέρ (ο/η) (άκλ.) 1. το πρόσωπο 
µε το οποίο συνεργάζεται ή σχετίζεται κανείς στο πλαίσιο καθορισµένης σχέσης 
(συνεργασίας): ο µόνιµος ~ της στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων 
2. (ειδικότ.) (α) αυτός που χορεύει µε (κάποιον) άλλον, ο ένας από δύο 
ανθρώπους που χορεύουν µαζί (ως ζευγάρι): ο ~ στο καλλιτεχνικό πατινάζ || 
αδέξιος | έµπειρος | επιδέξιος ~ ΣΥΝ. συγχορευτής (β) αυτός που σε ένα παιχνίδι 
ανήκει στην ίδια οµάδα µε κάποιον άλλον: ψάχνει για ~, για να συµπληρώσουν 
καρέ || ~ στο τένις ΣΥΝ. συµπαίκτης (γ) ο συµπρωταγωνιστής (σε θεατρική, 
κινηµατογραφική ή τηλεοπτική παραγωγή): µόνιµος ~ σε όλες τις ταινίες της τα 
τελευταία χρόνια 3. ο ερωτικός σύντροφος: ήρθε στο πάρτι µε τον ~ της. [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. partenaire < αγγλ. partner < µέσ. αγγλ. parcener «συγκληρονόµος» (µε 
την επίδρ. τού ουσ. part «µέρος, τµήµα») < αρχ. γαλλ. parçonier < parçon < 
δηµώδ. λατ. *partiônem < λατ. partitio «µερισµός, διανοµή, διαίρεση» (< p. 
partio)]. παρτέρι (το) (παρτερ-ιού | -ιών} 1. τµήµα κήπου που χωρίζεται από 
τον υπόλοιπο µε χαµηλά χωρίσµατα, πρασιές ή µονοπατάκια και στο οποίο 
καλλιεργούνται κυρ. χαµηλά καλλωπιστικά φυτά: ~ µε τουλίπες ΣΥΝ. βραγιά 2. 
(συνεκδ.) τα λουλούδια που καλλιεργούνται σε αυτό το κοµµάτι τού κήπου: 
ανθισµένα ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. parterre < φρ. par terre «επί γης» < par (< λατ. per) + terre (< 
λατ. terra «χώρα»)]. πάρτη (η) (λαϊκ.) ο εαυτός µου, τα προσωπικά µου 
συµφέροντα· κυρ. στις ΦΡ. (α) κοιτάω την πάρτη µου ενδιαφέροµαι 
αποκλειστικά και µόνο για το δικό µου συµφέρον, αδιαφορώντας για τους 
άλλους: µην περιµένεις ηρωισµούς σε µια εποχή που ο καθένας κοιτάει µόνο την 
πάρτη του! (β) για (την) πάρτη µου (i) για το προσωπικό µου συµφέρον: πρώτα 
θα φροντίσω ~ και µετά για τους άλλους ΣΥΝ. για τον εαυτούλη µου (ii) για µένα, 
σε σχέση ή αναφορικά µε µένα: µη στενοχωριέσαι για πάρτη µου. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. parte «µέρος, τµήµα, µερίδιο» (πληθ. parti) < λατ. pars, -tis]. 
πάρτι (το) {άκλ.} η (συνήθ. εορταστική) συγκέντρωση φίλων και γνωστών σε 
ένα σπίτι ή άλλον οικείο χώρο για διασκέδαση, συζήτηση, χορό, όπου 
προσφέρονται ποτά ή και φαγητό: ~ γενεθλίων | στη θάλασσα || επίσηµο | 
παιδικό | υπαίθριο | αποχαιρετιστήριο ~||~ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών || 
κάνω ~ || πηγαίνω σε ~ || µετά τις εξετάσεις τα ~ δίνουν και παίρνουν. — (υποκ.) 
παρτάκι (το). [ΕΤΥΜ, < αγγλ. party, αρχική σηµ. «κόµµα, σύνολο ανθρώπων 
µε κοινή άποψη και δράση», < αρχ. γαλλ. partie < p. partir «µοιράζω, διαιρώ» 
(< λατ. partio)]. παρτίδα (η) 1. (για εµπορεύµατα) το µέρος ενός συνόλου: 
σκάρτη | γερή | καλή ~ || µια ~ ύφασµα | αυτοκινήτων · 2. ο γύρος σε επιτραπέζιο 
παιχνίδι: τον άφησε να κερδίσει στην πρώτη ~, για να ποντάρει περισσότερα στη 
δεύτερη || µια - σκάκι | χαρτιά | µπιλιάρδο | τάβλι 3. παρτίδες (οι) οι σχέσεις, τα 
πάρε-δώσε µε κάποιον: δεν έχω πια -µαζί τους! || τι - έχεις µαζί του και σου 
τηλεφωνεί τόσο συχνά; ΣΥΝ. δοσοληψίες, (λαϊκ.) νταραβέρια. 
[ΕΤΥΜ; < βεν. partida (ιταλ. partita) < ρ. partire «διαιρώ, µοιράζω, κατανέµω» 
(< λατ. partio)]. παρτιζάνος (ο) ελλην. αντάρτης 1. µέλος γιουγκοσλαβικής 
ανταρτικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια τού Β' Παγκοσµίου Πολέµου 2. εθε-
λοντής µαχητής που αγωνίζεται υπέρ ενός εθνικού, κοινωνικού, πολιτικού ή 
θρησκευτικού ιδεώδους ως µέλος µικρής ευέλικτης στρατιωτικής οµάδας, που 
έχει ως στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή φθορά τού εχθρού ΣΥΝ. αντάρτης. — 
παρτιζάνικος, -η, -ο, παρτιζάνικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. partisan 
< ιταλ. partigiano, αρχική σηµ. «µαχητής υπέρ τού κόµµατος, υπέρ µιας 
παρατάξεως», < parte «µέρος, τµήµα» (< λατ. pars, -tis)]. παρτιτούρα (η) [χωρ. 
γεν. πληθ.} η χειρόγραφη ή τυπωµένη καταγραφή των ορχηστρικών και 
φωνητικών µερών µουσικού έργου σε παράλληλα πεντάγραµµα: ανάγνωση µιας 
~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. partitura < ρ. partire «διαιρώ, µοιράζω, κατανέµω» < λατ. 
partio]. παρτός, -ή, -ό (ρούχο) που έχει πιο µεγάλο ή στενό κόψιµο σε ένα ση-
µείο είτε για να εφαρµόζει καλύτερα είτε για να αφήνει ελεύθερο ένα µέλος τού 
σώµατος: µπλούζα µε ~ ώµους (που αφήνει ακάλυπτους τους ώµους) || 
εσώρουχο ~ στους γοφούς || παντελόνι ιππασίας ~ στα γόνατα (που στενεύει στα 
γόνατα) || σακάκι ~ στη µέση (µεσάτο). — παρτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < παίρνω, από το θ. παρ- (υποτ. αορ. πάρ-ω) + -τός (ρηµατ. επίθ.)].# 

παρτουζα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} (!) σεξουαλική πράξη στην οποία µετέχουν 
περισσότερα από δύο άτοµα ΣΥΝ. όργιο. [ΕΤΥΜ < γαλλ. partouse | partouze < 
partie «µέρος, µερίδιο» < παλ. γαλλ. partir «µοιράζω, κατανέµω» (< λατ. 
partio)]. παρτσακλό (το) (εκφραστ.-καθηµ.) (νεαρό συνήθ.) άτοµο τού οποίου η 
συµπεριφορά ή η εµφάνιση είναι ανάρµοστη. [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου, ίσως συνδ. 
µε τουρκ. parçak «κουρελιασµένος»]. παρτοάς (ο) (παρτσάδες} (κυρ. για κρέας 
ή ύφασµα) καθένα από τα πολλά κοµµάτια, στα οποία έχει κοπεί ή σχιστεί 
(κάτι). — παρτσα-διάζω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. parca < περσ. parca (ίδια σηµ.)]. παρτ-τάψ επίθ. {άκλ.} 
ελλην. µερική απασχόληση 1. (για εργασία) αυτός που αντιστοιχεί σε µέρος τού 
πλήρους ωραρίου: ~ απασχόληση | εργασία 2. (ως επίρρ.) µε µειωµένο ωράριο 
εργασίας: δουλεύω ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. part-time]. παρυδάτιος, -α, -ο αυτός που 
εντοπίζεται, αναπτύσσεται ή διαβιοί κοντά σε νερό: ~ φυτό | οικοσύστηµα. 

[ΕΤΥΜ < παρ(α)- + -υδάτιος < ύδωρ, ύδατος]. 
παρυφή (η) 1. το τελείωµα υφάσµατος ή ενδύµατος ΣΥΝ. ούγια 2. (συνήθ. στον 

πληθ.) το άκρο, το όριο: οι ~ τού βουνού | τής λίµνης | τής πόλης | ενός δάσους 
3. (µτφ.) το περιθώριο: ζουν στις ~ τής κοινωνίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. παρυφαίνω «υφαίνω στα πλάγια ή κατά µήκος 
υφάσµατος» (υποχωρητ.) < παρ(α)- + υφαίνω]. 

παρφέ (το) (συνήθ. ορθ. παρφαΐ) (άκλ.} παγωτό που περιέχει κρέµα γάλακτος: 
~ κρέµα | σοκολάτα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. parfait, αρχικώς (1871) «παγωτό που περιείχε µόνο κρέµα 
και αρωµατική ουσία», από τη σηµ. «αγνός, αµιγής» τού επιθ. parfait (< λατ. 
perfectus)]. 

παρφουµαρίζω ρ. µετβ. [παρφουµάρισ-α, -τηκα, -µένος} (συνήθ. το µεσοπαθ. 
παρφουµαρϊί,οµαι) βάζω άρωµα (κυρ. έντονο) ή κολόνια, αρωµατίζω: 
φρεσκοξυρισµένος και παρφουµαρισµένος. Επίσης παρ-φουµάρω. — 
παρφουµάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. parfumer < παλ. ιταλ. parfumare (σύγχρ. 
profumare) < δηµώδ. λατ. *perfumare < per- (επιτατ.) + λατ. fumo «καπνίζω, 
αναδίδω καπνό» (< fumus « καπνός»)]. 

παρωδία (η) {παρωδιών} 1. η σκωπτική ή σατιρική µίµηση τού ύφους, τού 
θέµατος ή χαρακτήρα σοβαρού (λογοτεχνικού, φιλοσοφικού, 
κινηµατογραφικού κ.λπ.) έργου, µε υπερτονισµό των αδυναµιών του: αυτό το 
έργο αποτελεί ~ του σαιξπηρικού αριστουργήµατος || ο »∆ον Κιχώτης» είναι ~ 
των ιπποτικών µυθιστορηµάτων 2. (µτφ.) η διακωµώδηση- η εξόφθαλµα 
ανεπιτυχής εκτέλεση ή αναπαραγωγή µιας διαδικασίας: εξετάσεις | δίκη | 
εκλογές-παρωδία (όχι πραγµατικές, γελοίες | κωµικές) ΣΥΝ. γελοιοποίηση, 
φτηνή αποµίµηση. — παρω-διακός, -ή, -ό [1892]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κωµωδία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. παρωδία < παρωδός < παρ(α)- + -ωδός < ωδή]. 

παρωδώ ρ. µετβ. (παρωδείς... | παρώδ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα) 1. αποµιµούµαι 
(έργο) διακωµωδώντας (το), υπερτονίζοντας τα αδύνατα σηµεία ή τις 
ιδιαιτερότητες του µε κωµικό τρόπο: ο Αριστοφάνης στις κωµωδίες του 
παρωδεί τους τραγικούς ποιητές 2. µιµούµαι κάτι µε σκοπίµως αδέξιο τρόπο, 
ώστε να το γελοιοποιώ: στη «Βατραχοµυο-µαχία» παρωδούνται οι ήρωες τής 
«Ιλιάδας». [ΕΤΥΜ. < µτγν. παρωδώ (-έω) < παρ(α)- + -ωδώ < φδή]. 

παρωθώ ρ. µετβ. [αρχ.] (παρωθείς... | παρώθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
(αρχαιοπρ.) 1. ωθώ, ασκώντας πίεση από τα πλάγια 2. (µτφ.) προτρέπω σε 
δράση ΣΥΝ. παρακινώ, υποκινώ, παρορµώ. — παρώθηση (η). 

παρών, -ούσα, -όν {παρ-όντος (θηλ. -ούσης), -όντα | -όντες (θηλ. -ούσες, ουδ. -
όντα), -όντων (θηλ. -ουσών)} 1. αυτός που παρευρίσκεται (κάπου), που 
υπάρχει: ενώ ήταν ~ όταν φώναξα το όνοµα του, εκείνος δεν απάντησε || ο 
απουσιολόγος είπε πως όλοι οι µαθητές ήταν παρόντες ΑΝΤ. απών ΦΡ. (α) 
πανταχού παρών (ως ιδιότητα) αυτός που βρίσκεται παντού: «ο Θεός είναι ~» 
(β) διό τού παρόντος (ενν. εγγράφου) λόγω τής ισχύος ή µε την επίδειξη 
(εγγράφου) (γ) τού παρόντος | τής παρούσης τής στιγµής αυτής, για τώρα 
(συνήθ. σε αρνητ. προτ. για τη χρονική αναβολή πράξης): ο καταλογισµός 
ευθυνών δεν είναι ~, προέχουν άλλα (δ) επί τού παρόντος | προς το παρόν για 
την ώρα, µέχρι τώρα: αυτά -µόλις έχουµε κάτι νεότερο, θα σας ειδοποιήσουµε 
(ε) εξαιρούνται οι παρόντες για την ευγενική εξαίρεση παρευρισκοµένου ή 
συνοµιλητή από το σύνολο προς το οποίο απευθύνουµε µια κατηγορία (το 
οποίο σχολιάζουµε αρνητικά και στο οποίο ο ίδιος εντάσσεται) (στ) δίνω το 
«παρών» παρευρίσκοµαι κάπου, συµµετέχω: όλες οι οργανώσεις των 
αποδήµων έδωσαν το «παρών» στο συλλαλητήριο 2. ως απάντηση σε κλήση: ο 
δάσκαλος φώναξε το όνοµα του και αυτός απάντησε «παρών» 3. αυτός που 
υπάρχει, υφίσταται αυτή τη στιγµή, ο τωρινός: η παρούσα κυβέρνηση | 
κατάσταση ΣΥΝ. σηµερινός 4. παρόν (το) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. µτχ. ενεστ. τού ρ. πάρειµι «είµαι παρών» (κατά λέξη «βρίσκοµαι 
παραπλεύρως, στέκοµαι δίπλα») < παρ(α)- + ειµί. Βλ. κ. ών. Ορισµένες φρ. 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. διά τού παρόντος (< γαλλ. par le présent), δεν 
είναι τού παρόντος | τής παρούσης (< γαλλ. ce n'est pas du présent | de l'heure 
présente), πανταχού παρών (< µτγν. λατ. omnipresens) κ.ά.]. 

πάρων (ο) (πάρ-ωνος, -ωνα | -ωνες, -ώνων} (λόγ.) ΝΑΥΤ. είδος ιστιοφόρου, το 
µπρίκι. [ΕΤΥΜ. µτγν., αγν. ετύµου]. 

παρωνύµιο (το) [µτγν.] (παρωνυµί-ου | -ων} όνοµα που δίνεται σε κάποιον, 
εκτός από το προσωπικό του όνοµα, σκωπτικά ή για να ξεχωρίσει από άλλον 
συνονόµατο του ΣΥΝ. παρατσούκλι, παρανόµι. Επίσης παρωνυµία (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

παρώνυµο (το) (παρωνύµ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. καθεµιά από τις λέξεις που 
µοιάζουν φωνητικά, αλλά διαφοροποιούνται σηµασιολογικά, λ.χ. κράση - 
κρασί: τονικά | µορφολογικά | φωνολογικά ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. παρώνυµον, 
ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. παρώνυµος, αρχική σηµ. «αυτός που παράγεται 
από άλλο όνοµα µε µικρή µεταβολή», < παρ(α)- + -ώνυµος (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

παρωνυχία (η) (παρωνυχιών} φλεγµονή τής δερµατικής πτυχής γύρω από το νύχι 
(χεριού ή ποδιού): οξεία | χρόνια ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παρ(α)- + -ωνυχία (µε 
έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυξ, -υχος (βλ. κ. νύχι)]· 
παρωνυχίδα κ. παρανυχίδα (η) 1. ακιδωτό εξόγκωµα τού δέρµατος στη βάση ή 
στο πλάι τού νυχιού, ακρωνυχίδα 2. (µτφ.) η ασήµαντη λεπτοµέρεια, η πλευρά 
ενός θέµατος που δεν αξίζει να αναφερθεί ή να προσεχθεί ιδιαίτερα: αυτό είναι 
µόνο η ~ τού όλου προβλήµατος · 3. φυτό που το αφέψηµα του χρησιµοποιείται 
εµπειρικά για την καταπολέµηση στοµαχικών διαταραχών και τού άσθµατος. 
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ΠΑΡΩΝΥΜΑ 
Με τον όρο παρώνυµα χαρακτηρίζονται λέξεις που έχουν παραπλήσια µορφή (παρ-ώνυµο < παρά + όνοµα), όχι όµως και την ίδια σηµασία (οπότε πρόκειται για 
συν-ώνυµα)- µοιάζουν δηλ. ως προς τον γραµµατικό τύπο (κυµαίνοµαι - κυµατίζω), τον τονισµό (γέρος - γερός) ή την προφορά (µοίραρχος - µέραρχος). Στη 
συνηθισµένη περίπτωση που διαφέρει µόνον ο τόνος, µιλάµε για τονικά παρώνυµα, σε περιπτώσεις που διαφέρει ο γραµµατικός τύπος, πρόκειται για 
γραµµατικά (ή µορφολογικά) παρώνυµα και, όταν η οµοιότητα συνίσταται σε παραπλήσια προφορά, µιλάµε για φωνολογικά παρώνυµα. Τα παρώνυµα 
διαφέρουν από τα οµάηχα (βλ.λ.), που είναι λέξεις οι οποίες συµπίπτουν απολύτως στην προφορά. Συνήθη παρώνυµα τής Ελληνικής, που γεννούν δυσκολίες και 
λάθη στη χρήση διαφόρων λέξεων, είναι: 

 

Α 
αγία 

αγνεία (πβ. αγνός) 
αθέρας («στάχυ, κόψη, αφρός») 
αιρετός («εκλεγµένος») 
αλήτης 

αµαρτωλός 
αµνησία 
αµυγδαλιά 
ανθρώπινος 
ανία («πλήξη») 
απορία 
αχρησία (πβ. χρήση) 

Β 
βιοτικός (πβ. βιοτή «ζωή») 
βράγχια 
βρόγχος 
βρόµα («δυσοσµία») 
βάθος («λήθαργος») 
βώλος 

Γ 
γένεση 
γενιά (η) 
γέρνω 
γέρος 
γιαλός 
γυναικείος 

Λ 
δειλός 
δεινή (δεινός) 
δροµέας 

Ε 
εγκληµατώ (πβ. έγκληµα) 
εκατόµβη 
έκλειψη 
έλαιο 
εξαιρώ (πβ. εξαίρεση) 
επενδυτής 
επήρεια (< επηρεάζω) 
επιβολή (< επιβάλλω) 

αγυιά («δρόµος», πβ. 
αγυιόπαις) 

άγνοια αιθέρας 
αιρετικός 
αλιτήριος 

(~ συµπεριφορά) 
αρµατολός)άρµατα) αµνηστία 
αµυγδαλή (αδένας) 
ανθρωπινός άνοια (πβ. νους) 
απόρροια (< απορρέω) 
αχρηστία (πβ. άχρηστος) 

βιωµατικός (πβ. βιώµατα) 
βράχια 
βρόχος 
βρόµη (δηµητριακά) 
βυθός (~ θάλασσας) 
σβώλος 

γέννηση 
γένια (τα) 
γερνώ 
γερός 
γυαλί 
γυναικείος 

∆ήλος 
δίνη («στρόβιλος») 
δροµαίος (ήλθε ~) 

εγκλιµατίζω (πβ. κλίµα) 
κατακόµβη 
έκθλιψη (~ φωνήεντος) 
έλεος («ευσπλαχνία») 
εξαίρω (πβ. έξαρση) 
επενδύτης 
επιρροή 
επιβουλή («σκέψη ή 

ενέργεια εναντίον 
κάποιου») επωδή («ξόρκι») 

έρµα (~ τού πλοίου) έτερος 
(«άλλος») ετυµολόγος 
(ετυµολογία) Ευγενία 

(γυναικείο όνοµα) ευµάρεια 
(«πλούτος») 

κεφάλαιο 
κλιτός 
κόµµα 
κουρά 
κούφος («ελαφρός»)    κούφιος 
κυµαίνοµαι 

Λ 
λατόµος 
λειτουργία 

Μ 
µαγιά (η) («προζύµι») 
µέραρχος 
µεταλλείο 
µετόπη (~ αρχαίου ναού) 
µήλο 
µοναχός 
µόνος 
µπούζι 
µπούνια (τα) 

Ν 
νόµος 
νότος (ο)        νοτιά (η) 
νύφη νιφάδα (~ χιονιού) 

Ο 
όαση 
οδύνη (πβ. επώδυνος) 
ονοµαστικός (~ πτώση) 
όρος (ο)     όρος (το) («βουνό») 
οροφή (η) («στέγη») 

Π 
παιδεία (η) παιδιά (η) («παιχνίδι» 
παίρνω 
παρρησία («θάρρος γνώµης») 
παρωνύµιο («παρατσούκλι») 
πεινώ 
πείρα 
πενιά (τού µπουζουκιού) 
περίπτωση 

περίσσιος (< περισσεύω) 
περιστερά («περιστέρι») 
περιτοµή 
πηλήκιο («καπέλο») 
ποιόν (πβ. ποιότητα) 
πολιτικός 
πότε 
πρόγονος 

πρόσκοµµα («εµπόδιο») 
προσωπείο («µάσκα - 

προσποίηση») πρότυπο 
(«υπόδειγµα») 

πωλητής 

Ρ 
ρήξη (< ρηγνύω) 
ριπή (< ρίπτω) 

σήραγγα («δίοδος») 
σπηλιά 

στερώ 
στήλη («πέτρινη πλάκα») 
στίβος 
σφαγείο («τόπος σφαγής») 
σφήκα σχολείο 
σώγαµπρος («γαµπρός που 

µένει µε τα πεθερικά») 

Τ 
τελωνείο 

κεφαλαίο 
κλίτος (το) (~ ναού) 
κόµµι (ελαστικό ~) 
κούρα 
κουφός 
κυµατίζω 

υλοτόµος («ξυλοκόπος») 
λειτουργία («άρτος») 

µάγια (τα) 
µοίραρχος 
µετάλλιο 
µέτωπο 
µύλος 
µονάχος 
µονός 
µπουζί 
µπουνιά (η) 

νοµός 
νώτα (τα) («πλάτη») 
συννυφάδα 

επώαση (< επωάζω) 
ωδίνες (~ τοκετού) 
ονοµατικός ορός (ο) (~ 
αίµατος) όροφος (ο) 

·) παιδιά (τα) 
περνώ 
παρουσία 
παρώνυµο («παραπλήσιο») 
πίνω 
πυρά («φωτιά») πενία 
(«φτώχια») περίσταση 
(στον πληθ. 

«συνθήκες») 
περιττός 
περιστέρα (θηλ. περιστέρι) 
προτοµή 
πηλίκο (στη διαίρεση) 
πύο(ν) (πβ. πυώδης) 
πολιτικός (πβ. Πόλη) 
ποτέ προγονός («παιδί 

προηγούµενου γάµου») 
πρόσχωµα (πβ. χώµα) 
προσωπίδα («µάσκα») 

πρωτότυπο (µετάφραση 
από το ~) 

πολίτης 

ρίψη (< ρίπτω) 
ροπή (< ρέπω) 

σύριγγα (πβ. ένεσης) 
σπιλ(ι)άδα («ρυτίδωµα τής 

θάλασσας από ριπή 
ανέµου») 

υστερώ 
στύλος («κολόνα») στοίβα 
(«σωρός») σφάγιο («σφαχτό») 
σφίγγα (~ τής Αιγύπτου) 
σχόλιο (< σχολιάζω) 
σύγγαµπρος («σύζυγος 

γυναικαδέλφης ») 

τελώνιο («δαιµόνιο») 

επωδός («ρεφρέν») 
έρµαιο (~ της τυχης) 
εταίρος (πβ. εταιρεία) 
ετοιµόλογος 
ευγένεια 
ευηµερία (< ευηµερώ) 

Η 
ήµερος 
ηµίτονο (µαθηµατικός όρ.) 
ηπειρωτικός (~ κλίµα) 

Θ 
θάλαµος (ο) θαλάµη (η) (~ όπλου)θαλάµι (το) («φωλιά 

χταποδιών») 
θαµπός θάµπος (το) 
θέα θεά 
θεία («θεϊκή») θεια 
θείος («θεϊκός) θειος 
θόλος («καµάρα») θολός 
Ι 
Ινδός (πβ. Ινδία) Ινδιάνος (ερυθρόδερµος) 

Κ 
καλόβολος καλόβουλος 

(πβ. κακόβουλος) 
καλός κάλλος (το)        κάλος (ο) (ο ~ τού 

ποδιού) 
κάµαρα καµάρα 
κάµαρη (η) καµάρι (το) 
κανόνας κανόνας (εκκλησ. τιµωρία) 
κάρρο καρό 

ήρεµος 
ηµιτόνιο (µουσικός όρ.) 
ηπειρώτικος (πβ. Ήπειρος) 
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τεχνητός («µη φυσικός, 
µη γνήσιος») 

τζάµι τύραννος)ο) 

τεχνικός («µε τέχνη - 
τεχνολόγος») τζαµί 

Τίρανα (τα) (πρωτ. Αλβανίας) 

χείλος 
χόνδρος (στην ανατοµία) 
χορός 
χωριό 

χυλός («πολτός») 
χοντρός 
χώρος 
χωρίο (~ κειµένου) 

 

υδρο- (< ύδωρ) 

χαραµάδα (~ πόρτας) 

ιδρώς (< ιδρώνω) 

χαραµατιά («χάραγµα») 

Ψ 
ψεύδος ψευδός 
ψίχα (η)   ψιχία (χα) («ψίχουλα»)    ψυχή (η) 

Ω 
ώµος 
ωφέλεια («χρησιµότητα») 
ωφέληµα (< ωφελώ) 
ωφελώ 

 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. παρωνυχίς, -ίδος < παρ(α)- + -ωνυχίς (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όνυξ, -υχος (βλ. κ. νύχι)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Αρχικός είναι ο τ. παρ-ωνυχίδα (παρά + όνυξ «νύχι», µε 
-ω- λόγω τής συνθέσεως), o τ. παρανυχίδα (όπως και παρανοµα 
στής έναντι τού παρονοµαστής) έγινε µε αναλογική επίδραση 
από τα πολλά σύνθετα µε πάρα-. → 
παρονοµαστής 

παρωπίδα (η) καθεµιά από τις δύο δερµάτινες καλύπτρες που στερε-
ώνονται στο κεφάλι ζεµένου ζώου, περιορίζοντας το οπτικό του πεδίο 
και αναγκάζοντας το να βλέπει µόνο µπροστά- ΦΡ. (α) έχω | φορώ | 
βάζω παρωπίδες για πρόσ. στενόµυαλο, που στερείται ευρύτητας 
σκέψεως, κυρ. λόγω προκαταλήψεων (β) βγάζω τις παρωπίδες διευ-
ρύνω τους ορίζοντες µου, πλατύνω τη σκέψη µου, γίνοµαι δεκτικός σε 
νέα µηνύµατα: πρέπει να βγάλουµε πια τις παρωπίδες τού δογµατι-
σµού και τού φανατισµού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. παρωπίς, -ίδος < παρ(α)- + -ωπίς < *ώψ, ώπός «όψη» 
(πβ. κ. παρακ. δπ-ωπ-α), βλ. κ. -ωπός]. 

πάρωρα επίρρ. [µτγν.] (λαϊκ.) πέρα από την κανονική ή κανονισµένη 
ώρα; αργά. 

παρώρεια (η) {παρωρειών} (λόγ.) οι πρόποδες βουνού ΣΥΝ. ριζοβούνι. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < παρ(α)- + -ώρεια (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < ορός]. 

παρωρίτης (ο) {παρωριτών} (λόγ.) αυτός που µένει έξω τα βράδια ώς 
αργά, διασκεδάζοντας ή τριγυρνώντας άσκοπα ΣΥΝ. νυχτόβιος, ξενύ-
χτης· [ΕΤΥΜ < παρ(α)- + ώρα + -ίτης, πβ. κ. ανατολ-ίτης, ερηµ-ίτης]. 

πάρωρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που συµβαίνει, προκύπτει ή εκδηλώνεται 
µε καθυστέρηση, πέρα από την κανονική ή ορισµένη ώρα ΣΥΝ. 
παράκαιρος, καθυστερηµένος ANT. πρόωρος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
παρ(α)- + -ωρος < ώρα]. 

παρωτίδα  (η) ο µεγαλύτερος σιαλογόνος αδένας, που βρίσκεται 
µπροστά και κάτω από το αφτί. [ΕΤΥΜ. < µτγν. παρωτίς, -ίδος < 
παρ(α)- + -ωτίς < ους, ώτός]. 

παρωτίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδες µεταδοτικό νόσηµα που 
οφείλεται σε ιό και χαρακτηρίζεται από φλεγµονώδη διόγκωση τής 
παρωτίδας (συνήθ. και άλλων σιαλογόνων αδένων), καθώς και από 
φλεγµονή (σε ορισµένες περιπτώσεις) τού παγκρέατος, των µηνίγγων, 
των όρχεων (επιφέροντας ακόµα και στείρωση) και τού οπτικού ή 
ακουστικού νεύρου ΣΥΝ. (λαϊκ.) µαγουλάδες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. parotitide]. 

παρωχηµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει ξεπεραστεί, που έχει πα-
ρέλθει ή δεν είναι µοντέρνος: -χρόνος/ εποχές/ καιροί/ ιδέες/ αντι-
λήψεις | νοµοθεσία ΣΥΝ. ξεπερασµένος ANT. σύγχρονος, µοντέρνος. 
— παρωχηµένως επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ Μτχ. 
παρακ. τού αρχ. παροίχοµαι «προσπερνώ, φεύγω» < παρ(α)- + 
οϊχοµαι «αποµακρύνοµαι, φεύγω» < θ. οίχ- < *oigh, που συνδ. µε 
αρµ. Sj «κατεβαίνει», ίσως και µε χεττ. igâi- «καταστρέφοµαι». 
Ενδιαφέρουσα είναι η υπόθεση ότι το θ. οίχ- παρουσιάζει δασύ 
επίθηµα -χ- (*gh-) και βασικό θ. oi-, το οποίο αποτελεί την ετεροι-ωµ. 
βαθµ. τού ρ. ειµί «πηγαίνω, θα πάω» (βλ. λ. ιταµός, έξίτηλος). Η 
σύνδεση µε το ουσ. 'ίχνος δεν έχει τεκµηριωθεί]. 

πας, πάσα, παν αντων. {παντός (θηλ. πάσης), (δοτ.) παντί (θηλ. πάση), 
(αιτ.) πάντα (θηλ. πάσαν, ουδ. παν) | πάντες (θηλ. πάσαι, ουδ. πάντα), 
πάντων (θηλ. πασών), (δοτ.) πάσι (θηλ. πάσαις), (αιτ.) πάντας (θηλ. 
πάσας, ουδ. πάντα)} (αρχαιοπρ.) 1. ολόκληρος, στο σύνολο του, χωρίς 
ελλείψεις: ορκίστηκε να πει την πάσα(ν) αλήθεια, χωρίς να κρύψει 
τίποτα || τσάρος πασών των Ρωσιών || προσήλθε εν πάση δόξη και 
χλιδή ΣΥΝ. όλος, άπας, σύµπας· ΦΡ. (α) διά παντός (δια παντός χρό-
νου, Αισχύλ. Αϊας 705) για πάντα, εσαεί: αποβλήθηκε ~ από το σχο-
λείο του (β) άπαξ διά παντός βλ. λ. άπαξ (γ) εν παντί (και πάντοτε) 
(εν παντί, αρχ. φρ.) σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε: υπήρξε ~ 
φίλος και πιστός σύντροφος (δ) επί παντός (τού) επιστητού για κάθε 
ζήτηµα: εκφέρει άποψη ~ (ε) παντός είδους κάθε είδους: κάθε κα-
λοκαίρι πραγµατοποιούνται ~ φεστιβάλ || υφάσµατα ~ 2. πάντες (οι) 
το σύνολο, όλοι: οι ~ συµφωνούν || οι ~ θα το θεωρούσαν λογικό- ΦΡ. 
(α) τοις πάσι (τοις πάσι, αρχ. φρ.) σε όλους: είναι γνωστό ~ το φι-
λανθρωπικό της έργο (β) πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανουµεν και 
ου φεισόµεθα τής ζωής ηµών (πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανουµεν 
και ου φεισόµεθα τής ζωής ηµών, απάντηση τού Κων/νου Πα-
λαιολόγου στον πολιορκητή Μωάµεθ) όλοι εκουσίως θα πεθάνουµε 
και δεν θα λυπηθούµε τη ζωή µας (γ) ΕΚΚΛΗΣ. Άγιοι Πάντες όλοι οι 
γνωστοί και άγνωστοι άγιοι: η ηµέρα των Αγίων Πάντων (βλ. κ. λ. 

παν, άπας) 3. οποιοσδήποτε, κάθε: πας µη Έλλην βάρβαρος || πάσα 
γνώµη σεβαστή || πάσα προσφορά δεκτή || έρευνες προς πάσαν κα-
τεύθυνση διεξάγει η αστυνοµία || η αγάπη θεραπεύει πάσαν νόσον ΦΡ. 
(α) παντί τρόπω (παντί τρόπω) µε κάθε τρόπο (β) πάση θυσία (πάση 
θυσία) µε κάθε θυσία, µε κάθε τρόπο (γ) ανδρών επιφανών πάσα γη 
τάφος βλ. λ. τάφος (δ) κατά πάσαν πιθανότητα µάλλον, πιθανόν: για 
να µην έχει φθάσει ακόµη, ~ βρήκε κίνηση (ε) διά παν ενδεχόµενο 
για κάθε περίπτωση: ~ θα ρίξω κι εγώ µια µατιά στο σπίτι, µήπως και 
είναι κανένα παράθυρο ανοιχτό ΣΥΝ. για καλό και για κακό (στ) από 
πάσης απόψεως από κάθε πλευρά, κάθε σηµείο: ~ έχει άδικο, γιατί 
και δεν κράτησε τον λόγο του και τον προσέβαλε µπροστά στους 
φίλους του (ζ) εν πάση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση, όπως και να 
έχει: ~, τι θέλεις να κάνω για σένα; (η) πάσης φύσεως κάθε είδους: 
«εντός πωλούνται ~ υλικά» || οι - παρεχόµενες υπηρεσίες (θ) σνά 
πάσα στιγµή οποιαδήποτε στιγµή: το µοιραίο µπορεί να συµβεί ~ || 
πρέπει να είµαστε - έτοιµοι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πάς < *πάντ-ς (µε αντέκταση), ήδη µυκ. pa-te = πάντες, 
pa-sa = πάσα, pa-si = πάσι, που συνδ. µε τοχ. puk, pò, ponta (πληθ.). 
Οι µυκ. τ. αποκλείουν τη σύνδεση µε το ρ. *πάοµαι «κατέχω, λαµβά-
νω» (< *kwâ-) και µε το λατ. quantus «πόσος». Σύµφωνα µε άλλη εκ-
δοχή, η λ. συνδ. µε το επίρρ. πύξ (βλ.λ.) και µε το αριθµ. πέντε, αναγό-
µενη σε αρχική ρίζα µε βασική σηµ. «ολοκλήρως, µαζί», πβ. αρχ. γερµ. 
fust «γροθιά» (> γερµ. Faust, αγγλ. fist), χεττ. panku «όλος». Η σηµα-
σιολ. διάκριση µεταξύ των επιθ. πάς «ο καθένας, έκαστος» και όλος 
«ολόκληρος», που εµφανίζεται και στα λατ. omnis και totus, δεν δια-
τηρήθηκε στον πληθ. (στη Ν. Ελληνική), όπου οι τ. δλοι και πάντες 
(λιγότερο συχνός) συνέπεσαν στη σηµ. «όλοι ανεξαιρέτως». Μετάφρ. 
δάνεια αποτελούν οι φρ. εν πάση περιπτώσει (< γαλλ. en tout cas), από 
πάσης απόψεως (< γαλλ. à tous égards), διά παν ενδεχόµενον (< γαλλ. 
pour toute éventualité) κ.ά.]. 

Π.Α.Σ. 1. (η) Πανελλήνια Αντιαλκοολική Σταυροφορία 2. (ο) Ποδο-
σφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος. 

πάσα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (στα οµαδικά αθλήµατα) η µεταβίβαση 
τής µπάλας από τον έναν παίκτη στον άλλον: µακρινή | δυνατή | δύ-
σκολη ~ || ~ ακριβείας || στέλνω | βγάζω ~ σε συµπαίκτη 2. (καθηµ.) η 
ικανότητα ενός παίκτη να περνά σε συµπαίκτη του µε ακρίβεια τη 
µπάλα: χρειάζονται παίκτη µε καλή ~ || έξυπνος παίκτης, αλλά υστερεί 
στην ~ 3. (γενικότ.) το πέρασµα ενός πράγµατος σε άλλο πρόσωπο· 
κυρ. στη ΦΡ. (µτφ.-οικ.) κάνω (κάποιον/κάτι) πάσα (i) µεταθέτω σε 
άλλον την αντιµετώπιση ζητήµατος ή προσώπου: όταν τα βρήκε 
σκούρα µε την υπόθεση, την έκανε πάσα σε άλλον δικηγόρο || βιαζό-
ταν πολύ και τον τελευταίο πελάτη τον έκανε πάσα σ' άλλον υπάλληλο 
(ii) δίνω σε άλλον, προσφέρω σε τρίτον: αν σου τύχει καµιά δουλειά 
που δεν τη θες, κάνε την πάσα σε µένα που έχω ανάγκη. — (υποκ.) 
πασούλα κ. πασίτσα (η). [ΕΤΥΜ. Υποχωρητ. από το ρ. πασάρω 
(βλ.λ.)]. 

πάσα2 αντων. → πας 
πασαβιόλα (η) → µπασαβιόλα 
πασαδόρος (ο/η) (συνήθ. στο βόλεϊ) ο παίκτης που κατεξοχήν καθο-

ρίζει τον ρυθµό και το στυλ παιχνιδιού µιας οµάδας, δίνοντας κα-
τάλληλες πάσες στους συµπαίκτες του. [ΕΤΥΜ. < πάσα + -δόρος 
(βλ.λ.), πβ. γυψα-δόρος, µπαλα-δόρος κ.ά.]. 

πασαένας, πασαµία, πασαένα αντων. (λαϊκ.) ο καθένας: αυτή τη 
δουλειά δεν µπορεί να την κάνει ο ~. 
[ΕΤΥΜ < πάσα (θηλ. τού επιθ. πας, βλ.λ.) + ένας, µία, ένα, κατά το κα-
θένας, καθεµία, καθένα]. 

πασαένας > πασαµία > πασαένα - καθένας. Οι αοριστολογικοί τύ-
ποι µε το πάσα- χρησιµοποιούνται στον προφορικό κυρίως λόγο 
και σε απλούστερο έως λαϊκότερο ύφος, για να καταστήσουν από 
την πλευρά τού οµιλητή πιο έντονα αοριστολογική, πιο απρόσωπη, 
πιο αδύνατη, συχνά και µε υποτιµητική χροιά, την αναφορά τού 
οµιλητή σε πρόσωπα: ∆εν µπορεί ο πασαένας να έχει γνώµη για 
την οικονοµία τής χώρας - Εδώ η πασαµία µικροεπιχείρηση προ-
σπαθεί να εµφανίσει στην Εφορία τεράστια έξοδα δηµοσίων σχέ-
σεων! Λιγότερο χρωµατισµένη και εµφατική είναι η χρήση τής αό-
ριστης αντωνυµίας καθένας-καθεµία | καθεµιά-καθένα: Καθένας 
µπορεί να ισχυριστεί ότι πλήττεται από τα νέα µέτρα, πρέπει όµως 
και να µπορεί να το αποδείξει. 

πασάλειµµα (το) → πασσάλειµµα 
πασαλείφω ρ. → πασσαλείφω 
πασαλίκι (το) {δύσχρ. πασαλικ-ιού | -ιών} 1. η ιδιότητα και το αξίω- 

Φ 
φορά (η) (~ τού βέλους) φόρα (η) φόρα (τα/η) 

(βγάζω στα/στη φόρα) 
φτενός («λεπτός») φτηνός ωµός 

όφελος («κέρδος») 
οφειλήµατα (< οφείλω) 
οφείλω 
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µα τού πασά 2. η περιοχή που υπαγόταν στη διοίκηση ενός πασά 3. (µτφ.) η 
άνετη και πολυτελής ζωή που ταιριάζει σε πασά, η καλοπέραση: τον καλόµαθε 
στο ~ κι άντε να δουλέψει! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. pasalik]. 

πασαµέντο (το) {άκλ.} το σοβατεπί. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. passamente < passare 
«περνώ» < λατ. passus «βήµα»]. 

πασαπνοάριο (το) [1873] {πασαπνοαρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. 1. βιβλίο βυζαντινής 
µουσικής που περιέχει τους στίχους των Ψαλµών 148, 149 και 150, οι οποίοι 
αρχίζουν µε το «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύ-ριον...» και ψάλλονται στον 
όρθρο 2. (συνεκδ.) καθένας από τους Ψαλµούς αυτούς των οποίων τώρα 
ψάλλονται µόνο οι δύο πρώτοι στίχοι. [ΕΤΥΜ. < φρ. πάσα πνοή + παραγ. 
επίθηµα -άριο (βλ.λ.)]. 

πασαπόρτι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το διαβατήριο- ΦΡ. (α) δίνω (σε κάποιον) 
πασαπόρτι διώχνω (κάποιον): όταν κατάλαβε πως τον εξαπατούσε, του 'δώσε 
πασαπόρτι ΣΥΝ. κάνω κάποιον πέρα (β) (µτφ.) παίρνω πασαπόρτι µε 
διώχνουν, απολύοµαι: άλλη µια γκάφα να ξανακάνει και θα πάρει πασαπόρτι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. passaporto (πληθ. passaporti) < γαλλ. passeport < passe-(< p. 
passer «περνώ») + port «λιµάνι» (< λατ. portus)]. 

πασαρέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. υπερυψωµένος διάδροµος ή εξέδρα, πάνω 
στην οποία περπατούν τα µανεκέν κατά τις επιδείξεις µόδας, ώστε η κίνηση 
τους να µην εµποδίζεται από το κοινό και συγχρόνως να επιτρέπεται η 
καλύτερη δυνατή παρουσίαση των ρούχων στους υποψήφιους πελάτες: η 
εµφάνιση των φιναλίστ στην ~ µε µαγιό και µε βραδινές τουαλέτες- ΦΡ. (α) 
ανεβαίνω στην πασαρέλα αρχίζω να εργάζοµαι ως µανεκέν (β) κάνω 
πασαρέλα παρουσιάζω ρούχα σε επιδείξεις µόδας ως µανεκέν 2. (µτφ.) κάθε 
µέρος στο οποίο συχνάζουν ή συνυπάρχουν πολλοί, συνήθ. καλοντυµένοι, 
άνθρωποι, που έχουν την τάση να επιδεικνύονται: «∆εν θα κάνουµε το σχολείο 
~!» είπε ο διευθυντής αναφερόµενος στην αµφίεση των µαθητών. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. passerelle < passer «περνώ» (< λατ. passus «βήµα»)]. 

πασάρω ρ. µετβ. {πάσ-αρα κ. -άρισα} (λαϊκ.-οικ.) 1. µεταβιβάζω, περνώ (κάτι) 
σε άλλον (συνήθ. χέρι-χέρι): έλυσε την άσκηση και πάσαρε τη λύση στον 
διπλανό του 2. (σε οµαδικά αθλήµατα) δίνω πάσα, µεταβιβάζω τη µπάλα σε 
συµπαίκτη µου: του πάσαρε τη µπάλα και του έδωσε έτοιµο γκολ 3. (σε 
συναλλαγή) δίνω ή πουλώ σε κάποιον κάτι ελαττωµατικό ή χαµηλής 
ποιότητας προϊόν, χωρίς να το αντιληφθεί: σε αφελείς πελάτες πασάρει ό,τι του 
έχει ξεµείνει || του πάσαρε πλαστά χαρτονοµίσµατα χωρίς να το καταλάβει. 
Επίσης (λαϊκότ.) πασέρνω. — πασάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. passare 
«περνώ» < λατ. *passäre < passus «βήµα»]. 

πασάς (ο) {πασάδες} 1. ΙΣΤ. ως τίτλος µε τον οποίο προσαγορευόταν αµέσως 
µετά το όνοµα του υψηλός αξιωµατούχος τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας: ο 
Αλή-πασάς των Ιωαννίνων 2. (καθηµ.-εκφραστ.) αυτός που ζει άνετα, µε 
πολυτέλεια και χωρίς σκοτούρες, που απολαµβάνει τις υπηρεσίες των άλλων: 
τον έχουνε ~ στο σπίτι του, ό,τι θελήσει το έχεν ΦΡ. πασάς στα Γιάννενα για 
κάποιον που ζει πολυτελώς, που έχει τα πάντα: στο καινούργιο του διαµέρισµα 
είναι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάς. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. pasa]. 

πασατεµπάς (ο) {πασατεµπάδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που πουλάει πα-σατέµπο. 
πασατέµπος (ο) (περιληπτ.) 1. οι σπόροι τής νεροκολοκύθας που τρώγονται 

καβουρντισµένοι και αλατισµένοι ως ξηροί καρποί 2. (µτφ.) η ασήµαντη, 
περιστασιακή απασχόληση (κάποιου), για να µην πλήττει: «και το κατάλαβα 
πως ήµουνα για σε | ο ~ σου για να περνά η ώρα» (λαϊκ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. passa-tempo «κάτι για να περνά η ώρα» < passa- (< ρ. passo 
«περνώ») + tempo «χρόνος»]. 

Π Α.Σ. Ε. Γ Ε.Σ. (η) Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισµών. 

πάση αντων. (π.χ. πάση θυσία) → πας 
πασίγνωστος, -η, -ο αυτός που είναι γνωστός σε όλους: ~ ταινία | βιβλίο ΣΥΝ. 

διάσηµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιβόητος, φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πασι- (< αρχ. 
πάσι, δοτ. πληθ. τού επιθ. πάς) + γνωστός]. 

πασίδηλος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι εµφανής σε όλους, ο ολοφάνερος: είναι 
πασίδηλα τα αίτια τής κρίσης || είναι ~ η υποκρισία του ΣΥΝ. πασιφανής. — 
πασιδήλως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πασι- (< αρχ. πάσι, δοτ. πληθ. τού επιθ. πάς) + δήλος 
«φανερός» (βλ.λ.)]. 

πασιέντσα κ. πασιέντζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ατοµικό παιχνίδι µε 
τραπουλόχαρτα, µε το οποίο πιστεύεται ότι βρίσκει κανείς τι του επιφυλάσσει 
η τύχη ή αν θα πραγµατοποιηθεί κάποια επιθυµία του: ρίχνω ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pazienza «υποµονή» < λατ. patientia (< p. patior «πάσχω, 
υποµένω»)]. 

Πασιφάη (η) ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Ηλίου και τής Περσηίδας, σύζυγος τού Μίνωα· 
γέννησε τον Μινώταυρο από τον ταύρο που έστειλε ο Ποσειδώνας στον 
Μίνωα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. θεότητα τού φωτός, αρχική σηµ. «φανερή σε όλους», < 
Πασιφάα < *Πασιφάεια, θηλ. τού επιθ. πασιφαής (µε αναβιβασµό τόνου) < 
πασι- (< πάσι, δοτ. πληθ. τού επιθ. πάς) + -φαής < φάος | φως]. 

πασιφανής, -ής, -ές {πασιφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που είναι σε 
όλους φανερός, ολοφάνερος: είναι - η αντιπάθεια τού ενός για τον άλλο ΣΥΝ. 
πασίδηλος. — πασιφανώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
"·* 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πασι- (< πάσι, δοτ. πληθ. τού επιθ. πάς) + -φανής < φαίνοµαι 
(πβ. παθ. αόρ. β' έ-φάν-ην)]. 

πασιφισµός (ο) ελλην. ειρηνισµός- η αντίθεση στη διεξαγωγή πολέµων και στη 
χρήση βίας ως µέσων για τη διευθέτηση διαφορών η άρνηση συµµετοχής σε 
πολεµικές ενέργειες λόγω αρχών ή πεποιθήσεων. — πασιφιστής (ο), 
πασιφίστρια (η), πασιφιστικός, -ή, -ό, πασ!-φιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pacifisme < pacifique < λατ. pacificus «ει-
ρηνοποιός» < ρ. pacifico < pax, -eis «ειρήνη» + -fico < facio «ποιώ»]. 

πασίχαρος, -η, -ο αυτός που είναι γεµάτος χαρά, εξαιρετικά χαρούµενος ΣΥΝ. 
περιχαρής. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < πασι- (< αρχ. πάσι, δοτ. πληθ. τού επιθ. πάς) + -χάρος < 
χαίρω]. 

ΠΑ.Σ.Κ. (η) Πανελλήνια Σοσιαλιστική Κίνηση. 
Π.Α.Σ.Κ.Ε. (η) Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση 

Εργαζοµένων. 
πασκίζω ρ. → πασχίζω 
πάσο (το) (καθηµ.) 1. το βήµα, το περπάτηµα· κυρ. στις ΦΡ. (α) µε το πάσο µου 

µε τους δικούς µου ρυθµούς, χωρίς να βιάζοµαι, σιγά-σιγά: τέλειωσε τη 
δουλειά σου µε το πάσο σου· δεν βιαζόµαστε (β) δεν κάνω πάσο µένω στα ίδια, 
στάσιµος, δεν εξελίσσοµαι, δεν έχω πρόοδο: η δουλειά δεν κάνει πάσο 2. το 
δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας, µετακινήσεως: ως αξιωµατούχος είχε ~ για 
όλη την επικράτεια 3. ειδικό εισιτήριο που χορηγείται από αρµόδιους φορείς 
(κρατικούς, πανεπιστηµιακούς κ.λπ.) και εξασφαλίζει σταθερή έκπτωση ή και 
δωρεάν είσοδο στα µέσα µαζικής µεταφοράς, στα θέατρα, στους κινη-
µατογράφους, στα µουσεία: για να βγάλεις φοιτητικό εισιτήριο, πρέπει να 
δείξεις το ~ σου · 4. η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών σπειρών µιας βίδας: 
βίδα µε χοντρό ~ ΣΥΝ. βήµα · 5. (σε κτήρια) κτιστό ή ξύλινο χαµηλό χώρισµα 
ανάµεσα σε δύο χώρους, που επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ τους: ένα -
χωρίζει την κουζίνα από την τραπεζαρία · ΦΡ. (πάω | πηγαίνω) πάσο (στη 
χαρτοπαιξία ή σε άλλα τυχερά παιχνίδια) (i) αφήνω τη σειρά µου να περάσει, 
δεν µετέχω σε έναν γύρο παιχνιδιού (ii) αρκούµαι σε κάτι ή το αποδέχοµαι 
χωρίς αντιρρήσεις ή αµφισβητήσεις: εγώ ~ και κάνε ό,τι νοµίζεις! || ~, δέχοµαι 
τους όρους σου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. passo «βήµα, πέρασµα» < λατ. passus]. 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. (το) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα- κόµµα που ιδρύθηκε το 
1974 από τον Α. Παπανδρέου. 

πασοκικΟς, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., µε την ιδεολογία που 
εκφράζει ή µε τους οπαδούς του: ~ νίκη | συγκέντρωση | φυλλάδιο. — 
πασοκικά επίρρ. 

πασόκος (ο), πασόκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) οπαδός ή οργανωµένο 
µέλος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. — (υποκ.) πασοκάκι (το). 

πασοκτζής (ο) {πασοκτζήδες}, πασοκτζου (η) {πασοκτζούδες} (λαϊκ.) οπαδός 
ή µέλος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. — πασοκτζήδικος, -η, -ο. 

πασουµάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (παλαιότ.) γυναικείο υπόδηµα 2. γυναικεία 
παντόφλα µε τακούνι. Επίσης πασούµι {πασουµιού}. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
ba§mak. o τ. πασούµι (χωρίς το επίθηµα -άκί) σχηµατίστηκε επειδή ο τ. 
πασουµάκι θεωρήθηκε υποκοριστικό (πβ. κ. τσαρδάκι - τσαρδί)]. 

Π.Α.Σ.Π. (η) Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη (η οποία 
πρόσκειται στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.). — πασπίτης (ο), πασπίτισσα (η), πα-σπίτικος, -η, 
-ο; 

πασπάλη κ. πάσπαλη (η) {χωρ. πληθ.} 1. κάθε ουσία τριµµένη, που έχει γίνει 
λεπτή σκόνη (µε την οποία πασπαλίζεται κάτι) 2. (ειδικότ.) η λεπτή σκόνη 
που σηκώνεται κατά την άλεση (κυρ. τού αλευριού) 3. (γενικότ.) η σκόνη 
ΣΥΝ. κονιορτός. Επίσης πασπάλι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. ∆εν 
υπάρχει βάση για σύνδεση µε το συνώνυµο ουσ. παιπάλη «λεπτότατο αλεύρι, 
άχνη»]. 

πασπαλίζω ρ. µετβ. {πασπάλισ-α, -τηκα, -µένος} καλύπτω (κάτι) µε σκόνη που 
σκορπίζω πάνω του: πασπάλισε το γλυκό µε ζάχαρη άχνη. — πασπάλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ.< πασπάλη (βλ.λ.)]. 

πασπαρτού (το) {άκλ.} 1. κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες 2. (µτφ.) 
πρόσωπο, πράγµα ή µέθοδος που λύνει κάθε πρόβληµα, που ταιριάζει σε όλες 
τις περιπτώσεις · 3. λεπτό χαρτόνι πάνω στο οποίο τοποθετούνται 
φωτογραφίες ή εικόνες. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. passe-partout «περνά παντού» < passe- (< ρ. passer «περνώ» 
< λατ. passus «βήµα») + partout «παντού» < par- (< λατ. per «διά») + tout 
«όλος» (< λατ. totus)]. 

πασπατεύω ρ. µετβ. {πασπάτ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) 1. ανιχνεύω µε τα 
δάχτυλα, πιάνω αναγνωριστικά ή διερευνητικά, εξετάζω (κάτι) µε τα χέρια: 
πασπάτευε τη βασιλόπιτα, να βρει πού είναι το φλουρί ΣΥΝ. ψηλαφώ 2. αγγίζω 
απαλά (κυρ. µε τα χέρια): µην το πα-σπατεύεις άλλο το φυτό, θα το κατσιασεις! 
3. (ειδικότ.) αγγίζω µε ερωτική επιθυµία. — πασπάτεµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ.µεσν., πιθ. < *πασπαλεύω < αρχ. πασπάλη (βλ.λ.)]. 

Π.Α.Σ.Π.Ε. (η) Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστηµών παλαιότ. 
ονοµασία τού Παντείου Πανεπιστηµίου (βλ. λ. Πάντειος). 

πασσαλειµµα (το) (σχολ. ορθ. πασάλειµµα) {πασσαλείµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. 
η επιπόλαιη ή άτεχνη επάλειψη 2. λέκιασµα, λέρωµα 3. (µτφ.) πρόχειρο και 
επιπόλαιο διάβασµα: έκανε ένα ~ στην ύλη τής ιστορίας, νοµίζοντας ότι αρκεί 
για να περάσει. — (υποκ.) πασσα-λειµµατάκι (το). 

πασσαλάκι (το) → πάσσαλος 
πασσαλείφω κ. πασσαλείβω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. πασαλείφω) {πασ-σάλει-ψα, -

φτηκα, -µµένος} (καθηµ.) 1. επαλείφω (κάτι) µε πρόχειρο, ανοµοιόµορφο και 
ακαλαίσθητο τρόπο: ~ τους τοίχους | το πρόσωπο || ~ µια φέτα µε βούτυρο! 
ΣΥΝ. αλείφω 2. λεκιάζω (κάτι) µε υλικό που λερώνει: ~ τα χέρια µου µε 
µελάνια και µπογιές || πασσάλειψε τα ρούχα του µε σάλτσες και κρασί ΣΥΝ. 
βροµίζω, µουντζουρώνω 3. 



πασσαλόκτιστος 1354 παστρικός 
 

(µτφ.) µαθαίνω επιφανειακά, χωρίς να αφοµοιώνω και χωρίς να συ-
στηµατοποιώ τις γνώσεις που αποκτώ: άλλο είναι να µελετάς κι άλλο να 
πασσαλείφεις. 
ΓΕΓΥΜ. < *πισσαλείφω (µε προληπτική αφοµοίωση) < πίσς)α) + αλείφω 
(πβ. µτγν. πισσαλοιφώ)]. 

πασσαλόκτιστος, -η, -ο κ. πασσαλόχτιστος αυτός που έχει χτιστεί ή θεµελιωθεί 
σε πασσάλους: ~ σπίτι | οικισµός. 

πασσαλόπηγµα (το) [1861] {πασσαλοπήγµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. (πε-ριληπτ.) 
το σύνολο των πασσάλων που έχουν στερεωθεί στο έδαφος, αποτελώντας τη 
βάση για τη θεµελίωση πρόχειρου οικοδοµήµατος 2. πρόχειρο φράγµα από 
πασσάλους, για να συγκρατεί µια µάζα χωµάτων. [ΕΤΥΜ < πάσσαλος + -πήγµα 
< αρχ. πήγ-νυ-µι (βλ. λ. πήζω)]. 

πασσαλοπήκτης (ο) [1884] {πασσαλοπηκτών} ΤΕΧΝΟΛ. µηχάνηµα για την 
τοποθέτηση πασσάλων στο έδαφος. [ΕΤΥΜ < πάσσαλος + -πήκτης < αρχ. πήγ-
νυ-µι (βλ. κ. πηχτός)]. 

πασσαλόπηκτος, -η, -ο αυτός που στηρίζεται σε πασσάλους: οι ~ καλύβες τής 
λιµνοθάλασσας τού Μεσολογγίου. 

πάσσαλος (ο) {πασσάλ-ου | -ων, -ους} χοντρή, ξύλινη ή µεταλλική ράβδος, που 
µπήγεται συνήθ. στο έδαφος, στηρίζοντας ή οριοθετώντας κάτι: έβαλε δύο-
τρεις µικρούς ~, για να βοηθήσει τα δεντράκια ν' αναπτυχθούν ίσια || ένας 
φράχτης από πασσάλους ΣΥΝ. παλούκι-ΦΡ. (λόγ.) πάσσαλος πασσάλω 
εκκρούεται (πάσσαλος πασσάλω εκκρούεται, Ευστάθιος 126, 13) η βία 
αντιµετωπίζεται µε βία, η απειλή µε απειλή. — (υποκ.) πασσαλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. °ΦΧ·» αρχική σηµ. «ξύλο που µπήγεται στο χώµα», < *πάκ-γα-λος 
(πιθ. µέσω τ. *πάσσων< *πάκ-γων) < θ. *πακ- τού ρ. πήγνυµι (πβ. πηκ-τός), 
για το οποίο βλ. λ. πήζω, πηγή. Η λ. συνδ. επίσης µε λατ. pac-iscor «συνάπτω 
συνθήκη, διοµολογούµαι» (πβ. µτχ. pac-tus), palus «πάσσαλος» (< *pak-slo-), 
αρχ. γερµ. fâhan «αρπάζω, πιάνω» (> γερµ. fähig «ικανός») κ.ά.]. 

πασσαλοσανίδα (η) [1897] ΤΕΧΝΟΛ. επιµήκης σανίδα από χάλυβα, σκυρόδεµα, 
µέταλλο ή ξύλο, που έχει αιχµηρό το κάτω άκρο της, ώστε να µπήγεται στο 
έδαφος, και ειδικά διαµορφωµένη διατοµή, ώστε να συναρθρώνεται πλευρικά 
µε άλλες όµοιες σανίδες για τον σχηµατισµό σχετικά στεγανών τοιχωµάτων 
σε προβληµατικά εδάφη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. palplanche]. 

πασσάλωµα (το) [1894] [πασσαλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η τοποθέτηση 
πασσάλων 2. (περιληπτ.) οι πάσσαλοι στους οποίους στερεώνεται ή από τους 
οποίους απαρτίζεται ένας φράχτης. Επίσης πασσά-λωση (η) [1883], 

πασσαλώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {πασσάλω-σα, -θηκα, -µένος} µπήγω πασσάλους 
(κυρ. περιφράσσοντας, οριοθετώντας µια έκταση) ή στερεώνω µε πασσάλους 
(π.χ. ισχυροποιώντας κατασκευή). 

passim λατ. επίρρ. (προφέρεται πασίµ) ελλην. σποράδην εδώ και εκεί· για 
παραποµπή που πληροφορεί τον αναγνώστη ότι το θέµα µε την ένδειξη 
passim βρίσκεται διάσπαρτο, σε πολλά σηµεία τού κειµένου. 
[ΕΤΥΜ, < λατ. passim «σποράδην» < passus «διεσπαρµένος», µτχ. τού 
pandere «διασπείρω»]. 

πασσιφλόρα (η) ποώδες ή θαµνώδες φυτό, συνήθως αναρριχώµενο, µε 
ιδιόµορφα άνθη κίτρινα, πράσινα, γαλάζια ή κόκκινα και θεραπευτικές 
ιδιότητες ΣΥΝ. ρολόγια, ρολόι- αλλιώς παθανθές (το) [1852]. [ΕΤΥΜ < νεολατ. 
passiflora < passio «πάθος» + flos, -ris «άνθος», επειδή το άνθος και τα φύλλα 
του έφεραν στον νου το ακάνθινο στεφάνι και τα καρφιά των Παθών τού 
Χριστού]. 

πασσιφλορινη (η) φάρµακο µη τοξικό, που παρασκευάζεται από το φυτό 
πασσιφλόρα και χρησιµοποιείται κυρίως ως ηρεµιστικό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. passiflorine. Βλ. κ. πασιφλόρα]. 

πάστα (η) (παστών} 1. (γενικά) κάθε ζυµαρικό 2. γλυκό που παρασκευάζεται 
κυρ. από παντεσπάνι και κρέµα σε διάφορες γεύσεις: ~ αµυγδάλου || αγοράζω | 
φτειάχνω | τρώω πάστες · 3. η ιδιοσυγκρασία, η φύση, ο χαρακτήρας ενός 
προσώπου, η ποιότητα του: είναι από ~ καλλιτέχνη | πολιτικού || έχει καλή ~ || 
είναι φτειαγµένοι από την ίδια ~ ΣΥΝ. φύση, (λαϊκ.) στόφα. — (υποκ.) παστάκι 
(το), παστούλα κ. παστίτσα (η) (σηµ. 2). 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. pasta < µτγν. λατ. pasta < µτγν. πάστη «σάλτσα 
ανακατεµένη µε αλεύρι, ζύµη», ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. παστός 
(βλ.λ.)]. παστάδα (η) (λόγ.) το νυφικό υπνοδωµάτιο, γενικά ο κοιτώνας, η κρε-
βατοκάµαρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παστάς, -άδος, αρχική σηµ. «κιονοστοά στην είσοδο τού 
σπιτιού, προπύλαια, πρόδοµος», < *παρ-στάς, συγκεκοµµ. τ. τού ουσ. παραστάς 
(< παρίσταµαί). Η σηµ. «νυφικό δωµάτιο» είναι µτγν. και οφείλεται σε 
παρετυµολ. σύνδεση µε τη λ. παστός (βλ.λ.)]. πασταφλόρα (η) γλυκό φούρνου 
µε βάση από ζύµη και επίστρωση µαρµελάδας, πάνω στην επιφάνεια τής οποίας 
είναι τοποθετηµένες σταυρωτά λεπτές λωρίδες ζύµης. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pasta frolla «είδος πάστας που τρίβεται εύκολα» < pasta (βλ. λ. 
πάστα) + επίθ. frollo «µαλακός, τρυφερός» (< λατ. fragilis «εύ-θραστος, 
εύθρυπτος»)]. παστέλ (το) (άκλ.) 1. κάθε αχνό, απαλό χρώµα σε ελαφρούς 
τόνους: φέτος θα φορεθούν πολύ τα ~ || (ως επίθ.) οι ~ αποχρώσεις µού πάνε 

2. (α) ξηρό µείγµα από καθαρή χρωµατιστή σκόνη, λευκή κιµωλία (για τους 
ανοιχτότερους τόνους) και συνδετικό υλικό, που στερεοποιείται µε την 
προσθήκη νερού και κολλώδους ουσίας, το οποίο χρησιµοποιείται στη 
ζωγραφική (β) (συνεκδ.) κιµωλία, χρωµατιστό µολύβι ή κραγιόνι από τέτοιο 
υλικό: σχεδιάζω προσωπογραφία µε ~ 
3. (συνεκδ.) το σχέδιο ή ο ζωγραφικός πίνακας που σχεδιάστηκε µε τέτοια 
κραγιόνια: εξαιρετικό ~ φιλοτεχνηµένο από τον Μανέ ΣΥΝ. 

κρητιδογραφία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. pastel, αρχική σηµ. «είδος χρωµατιστού γλυκού, πάστας», < 
ιταλ. pastello < µτγν. λατ. pastellus < λατ. pastülus, υποκ. τού 
ουσ. pänis «ψωµί» (< *pasnis)]. παστέλι (το) (παστελ-ιού | -ιών} µακρόστενο 

σκληρό γλύκυσµα από 
µέλι και σουσάµι ή φιστίκια. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. παστίλλιν < ιταλ. pastello, για το οποίο βλ. λ. παστέλ. 
∆εν υπάρχει ετυµολ. σύνδεση µε τη λ. πάστα (βλ.λ.)]. παστεριωµένος, -η, -ο 

αυτός που έχει υποστεί παστερίωση: ~ γάλα. παστερίωση (η) (-ης κ. -ώσεως | -
ώσεις, -ώσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η θερµική 

επεξεργασία τροφίµων που καταστρέφει επιβλαβείς µικροοργανισµούς, χωρίς 
να αλλοιώνει ριζικά την ποιότητα και τη γεύση τους. 
— παστεριώνω ρ. 
[ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού γαλλ. pasteurisation, από το όνοµα τού Γάλλου 
χηµικού και µικροβιολόγου L. Pasteur (1822-95), ο οποίος εισηγήθηκε τη 
φερώνυµη µέθοδο το I860]. 

παστεριωτήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή για την παστερίωση υγρών τροφίµων. 
παστίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µικρό φαρµακευτικό δισκίο: ~ για τον βήχα 

ΣΥΝ. χάπι, ταµπλέτα 2. αρωµατική καραµέλα: ~ µε γεύση µέντας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. pastiglia < ισπ. pastilla < λατ. pastülus, υποκ. τού ουσ. panis 
«ψωµί» (< *pasnis)]. 

παστιτσάδα (η) παραδοσιακό κερκυραϊκό φαγητό που περιλαµβάνει κοκκινιστό 
κρέας ή κοτόπουλο µε χοντρά µακαρόνια. [ΕΤΥΜ < παστίτς)ιο) + παραγ. 
επίθηµα -άδα, πβ. κ. µακαρον-άδα]. 

παστίτσίΌ1 (το) φαγητό φούρνου µε µακαρόνια, κιµά και κρέµα µπε-σαµέλ: 
ένα ταψί | κοµµάτι ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pasticcio < µτγν. λατ. *pasticium, υποκ. τού ουσ. pasta (βλ. λ. 
πάστα)}. 

παστίτσιο2 (το) το λογοτεχνικό, µουσικό και γενικότ. καλλιτεχνικό έργο, το 
οποίο συντίθεται κατά µίµηση πρωτότυπου έργου, τού οποίου αναπαράγει 
µοτίβα ή τεχνικά στοιχεία. [ΕΤΥΜ <^γαλλ. pastiche < ιταλ. pasticcio (βλ. λ. 
παστίτσιο')]. 

παστοκύδωνο (το) γλύκυσµα από τον πολτό κυδωνιών που έχουν βράσει µε 
ζάχαρη ΣΥΝ. κυδωνόπαστο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

παστοράλε (το) {άκλ.} ελλην. ποιµενικό ΜΟΥΣ. είδος ενόργανης ή φωνητικής 
σύνθεσης, συχνά σε 6/8 ή σε 12/8' αποδίδει ένα περιεχόµενο αγροτικό ή 
βουκολικό, γενικότερα ειδυλλιακό (βλ. λ. ειδύλλιο), όπως το αντιλαµβάνεται 
ο άνθρωπος τής πόλης (αποµίµηση τής φλογέρας τού βοσκού κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pastorale < λατ. pastoralis «ποιµενικός» < pastore «ποιµένας, 
βοσκός» (βλ. κ. πάστορας)]. 

πάστορας (ο) {-α κ. -ος | -όρων} προτεστάντης ιερέας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πάστωρ, 
-ορός < λατ. pastor «ποιµένας, βοσκός» (< ρ. pasco «ποιµένω, τρέφω», µτχ. 
pastus)]. 

παστορέλα (η) {παστορελών} 1. µουσικό κοµµάτι βασισµένο σε βουκολικής 
εµπνεύσεως στίχους ή σκοπούς 2. (ειδικότ. στους ρωµαιοκαθολικούς) 
χριστουγεννιάτικο µουσικό κοµµάτι, που αποµιµείται την ποιµενική µουσική 
κατά τη λειτουργία τής Θείας Γέννησης. Επίσης παστοράλι (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. pastorella (πβ. κ. επίθ. pastorale) < pastore «ποιµένας, 
βοσκός» < λατ. pastor (βλ. κ. πάστορας)]. 

παστός, -ή, -ό (για τρόφιµα) 1. αυτός που συντηρείται σε αλάτι ή άλµη, 
παστωµένος: ~ σαρδέλες | ρέγκες ΣΥΝ. αλίπαστος 2. παστό (το) κάθε τρόφιµο 
που συντηρείται µε πάστωµα · ΦΡ. κάνω (κάποιον) παστό στο ξύλο χτυπώ 
αλύπητα και άγρια, µαυρίζω (κάποιον) στο ξύλο. — παστά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αλατισµένος, συντηρηµένος σε άλµη», < πάσσω 
«πασπαλίζω, ραίνω» < *πάτ-_/ω, αγν. ετύµου. ∆εν έχει διευκρινιστεί η σχέση 
τού ρ. µε τον αρχαϊκό αόρ. πήν, αν και από ορισµένους παραβάλλεται η σχέση 
τού ουσ. πή-µα µε το λατ. patior «πάσχω» ή τού ρ. λή-θω µε το λατ. la-teo 
«λανθάνω, κρύβοµαι» (πβ. κ. δήµος, δα-τέοµαί). Από ετυµολογικής πλευράς η 
διευκρίνιση αυτής τής σχέσης δεν θα προσέφερε τίποτα, έχει δε απορριφθεί η 
σύνδεση µε το λατ. quatio «σείω, τινάζω» και µε το τοχ. kat- «σπέρνω, 
σκορπίζω». Το ρ. πάσσω απέκτησε και τη µεταφορική σηµ. «διακοσµώ», από 
την οποία προέκυψε η µτγν. σηµ. «νυφικό κρεβάτι (δηλ. διακοσµηµένο µε 
στολίδια)»]. 

παστουρµάς κ. παστρουµάς (ο) (παστουρµάδες) παστό κρέας (κυρ. από 
βουβάλι ή καµήλα) καρυκευµένο και αποξηραµµένο, το οποίο αναδίδει βαριά, 
έντονη µυρωδιά. [ΕΙΥΜ < τουρκ. pastirma]. 

πάστρα (η) (χωρ. πληθ.) η καθαριότητα: το σπίτι έλαµπε από ~ ΑΝΤ. βρόµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σπάστρα (µε προληπτική ανοµοίωση τού σ-) < σπα-στρεύω 
(υποχωρητ.), βλ. λ. παστρεύω]. 

παστρεύω ρ. µετβ. (πάστρ-εψα,-εύτηκα,-εµένος) καθαρίζω, αφαιρώ τη βροµιά 
από κάτι: ~ το σπίτι | το τζάκι. — πάατρεµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σπαρτεύω «καθαρίζω µε σκούπα από σπάρτο» (µε µετάθεση 
τού σ- και αντιµετάθεση συµφώνων στο σύµπλεγµα -ρτ-) < αρχ. σπάρτον 
(βλ.λ.). Από συµφυρµό των τ. παστρεύω και σπαρτεύω προήλθε το µεσν. 
σπαστρεύω (> σπάστρα > πάστρα, βλ.λ.)]. 

παστρικός, -ή (λαϊκότ. -ιά), -ό [µεσν.] (λαϊκ.) 1. καθαρός: ~ σπίτι | νοικοκυριό | 
χωριό 2. (µτφ.) ξεκάθαρος, τίµιος: αυτός κάνει µόνο ~ δουλειές || Μίλα 
ντόµπρα! Θέλω ~ κουβέντες! || ~ απάντηση | θέση 3. (µτφ.-ειρων. για πρόσ.) 
αυτός που είναι αµφίβολης ηθικής ή ύποπτος για παράνοµες δοσοληψίες: ~ 
κουµάσι! 4. (στον τ. παστρικιά - πα-λαιότ.) η πόρνη. — παστρικά επίρρ. 



παστρουµάς 1355 πατάτα 
 

παστρουµάς (ο) → παστουρµάς 
παστώνω ρ. µετβ. {πάστω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (για τρόφιµα) κάνω 

(κάτι) παστό, συντηρώ σε άλµη ή σε αλάτι: ~ το κρέας | σαρδέλες | 
ρέγκες- ΦΡ. (µτφ.) παστώνω στο ξύλο ξυλοφορτώνω άγρια (κάποιον), 
µαυρίζω στο ξύλο 2. στρυµώχνω πολλούς ανθρώπους µαζί, τον έναν 
δίπλα στον άλλον (όπως τα κοµµάτια τού κρέατος): επιβάτες παστω-
µένοι σαν σαρδέλες στο λεωφορείο 3. (σκωπτ.) βάζω µεγάλη ποσότη-
τα υλικού πάνω σε κάτι (λ.χ. καλλυντικού στο πρόσωπο), πασσαλεί-
φω. — πάστωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. παστός (βλ.λ.)]. 

Πάσχα (το) {άκλ.} 1. η µεγαλύτερη χριστιανική εορτή εις ανάµνησιν 
τής Αναστάσεως τού Χριστού' ο εορτασµός τού Πάσχα δεν συµπίπτει 
σε όλους τους χριστιανούς (ορθοδόξους, ρωµαιοκαθολικούς, προτε-
στάντες), επειδή ο υπολογισµός τής εορτής γίνεται µε διαφορετικά 
ηµερολόγια 2. η ηµέρα τού Πάσχα, η Κυριακή τού Πάσχα: το ~ πέφτει 
νωρίς φέτος· ΦΡ. (α) κάνω Πάσχα (i) περνώ εορταστικά την ηµέρα 
τού Πάσχα: πού θα κάνετε Πάσχα φέτος; (ii) τρώω πολύ καλά: Φά-
γαµε και ήπιαµε καλά. Κάναµε Πάσχα σήµερα! (β) (παροιµ.) ούτε 
φέτος Λαµπρή ούτε τού χρόνου Πάσχα για τους εξαιρετικά ανα-
βλητικούς, που είναι πάντα ασυνεπείς στην τήρηση των υποσχέσεων 
τους (γ) κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα σε αραιά χρονικά διαστήµατα, 
σπάνια: πλένεται ~ 3. (συνεκδ.) η περίοδος των διακοπών ή αργιών 
λόγω τής γιορτής τού Πάσχα (συνήθ. η Μεγάλη Εβδοµάδα): το ~ θα 
πάµε διακοπές στο εξωτερικό 4. µεγάλη εορτή τού ιουδαϊσµού εις 
ανάµνησιν τής Εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο και τής διάβα-
σης τής Ερυθράς Θαλάσσης · 5. Νήσος τού Πάσχα (ισπ. Isla de 
Pâscua) νησί που αποτελεί το ανατολικότερο σηµείο τής Πολυνησίας, 
γνωστό για τα διάσπαρτα, πέτρινα αγάλµατα του. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αραµ. pascha < εβρ. pesâh «πέρασµα, παρέλευση», λ. που περιέγραφε τη 
δεκάτη πληγή κατά των Αιγυπτίων, όπου, σύµφωνα µε τη βιβλική 
αφήγηση, ο άγγελος προσπερνούσε τις πόρτες των Ιουδαίων που 
ήταν βαµµένες µε αίµα αρνιού και δεν θανάτωνε τα πρωτότοκα τους 
(πβ. Π.∆. Εξοδος 12, 23: και παρελεύσεται Κύριος την θύραν και ουκ 
αφήσει τον όλεθρεύοντα είσελθεϊν εις τάς οικίας υµών πατάξαι). Η 
εβραϊκή εορτή τού Πάσχα γινόταν εις ανάµνηση τής σωτηρίας των 
Εβραίων από τους Αιγυπτίους. Όπως ο παλαιός Ισραήλ εόρταζε το 
πέρασµα από την Αίγυπτο στη Γη τής Επαγγελίας, έτσι και ο νέος 
Ισραήλ τής Χάριτος (πβ. Κ.∆. Γαλάτ. 6,16: Ισραήλτοῦθεού) εορτάζει 
τη θυσία και την Ανάσταση τού Χριστού, µε την οποία πέρασε από 
τη δουλεία στην ελευθερία, από τον θάνατο στη ζωή. Και όπως στην 
πρώτη περίπτωση αιτία τής σωτηρίας έγινε ο αµνός µε το αίµα τού 
οποίου βάφτηκαν οι θύρες των Εβραίων, έτσι και στο χριστιανικό 
Πάσχα αιτία τής σωτηρίας είναι ο Αµνός τού Θεού, ο Χριστός, που 
µε τη θυσία του µας έσωσε από τον θάνατο και την αιιαρτία]. 

πασχαζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.) γιορτάζω το Πάσχα, παύω τη νη-
στεία τής Σαρακοστής και τρώω κανονικά ΣΥΝ. αρταίνοµαι. [ΕΤΥΜ, 
µεσν. < µτγν. Πάσχα]. 

Πασχάλης (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. πασχαλιά (βλ. λ. 
πασχαλιά), ονοµασία που συνδ. µε τη γιορτή τού Πάσχα]. 

ΠασχαλίΌ (η) 1. το Πάσχα (βλ.λ.) ΣΥΝ. Λαµπρή 2. (µετωνυµ.) κάθε µέ-
ρα πλούσιας κατανάλωσης φαγητών, πολυφαγίας, κυρ. µετά από πε-
ρίοδο νηστείας · 3. (µε πεζό το πρώτο γράµµα) µικρό δέντρο ή θά-
µνος µε µικρά ιώδη, λευκά ή ρόδινα αρωµατικά άνθη, που σχηµατί-
ζουν ταξιανθίες, το οποίο καλλιεργείται κυρ. ως διακοσµητικός θά-
µνος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. πασχαλιά < µτγν. Πάσχα]. 

Πασχαλιά (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης Πασχαλιά 
πασχαλιά (τα) → πασχάλιο 
πασχαλιάτικα επίρρ.· κατά την περίοδο τού Πάσχα ή την ίδια την 

ηµέρα τού Πάσχα: αρρώστησα ~! 
πασχαλινός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε το Πάσχα, που 
γίνεται κατά τις ηµέρες τού Πάσχα: ~ τραπέζι | έθιµο | αβγό | διακοπές 
| ρούχα ΣΥΝ. πασχαλιάτικα, λαµπριάτικα. — πασχαλινά επίρρ. Επίσης 
πασχαλιάτικος, -η, -ο. Πασχάλιο(ν) (το) {πασχαλί-ου | (κ. πασχάλ-
ια), -ων} ΕΚΚΛΗΣ. πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι ηµεροµηνίες 
των κινητών εορτών κάθε έτους µε αφετηρία την ηµεροµηνία 
εορτασµού τού Πάσχα- ΦΡ. χάνω r' αβγά και τα πασχαλιά βλ. λ. 
αβγό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πασχάλιον « κατάλογος κινητών εορτών, των οποίων η 
ηµεροµηνία εξαρτάται από τον εορτασµό τού Πάσχα», ουδ. τού επιθ. 
πασχάλιος < µτγν. Πάσχα]. πασχαλίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) µικρό 
έντοµο µε χαρακτηριστικά κόκκινα φτερά µε µαύρα στίγµατα ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) κοκκινέλα, λαµπρί-τσα. πασχίζω κ. (λαϊκ.) πασκίζω ρ. µετβ. 
{πάσχισα} (καθηµ.) ) + να) κατα-βάλλω εντονότατη προσπάθεια, 
εργάζοµαι, αγωνίζοµαι (για κάτι) µε όλες µου τις δυνάµεις και µε 
δυσκολία: πασχίζει να εξυπηρετήσει και να ικανοποιήσει τους πάντες || 
άδικα πασχίζεις να της εξηγήσεις, δεν καταλαβαίνει Ελληνικά! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πάσχω (βλ.λ.), κατά τα ρ. σε -ίζω, προκειµένου να 
δηλωθεί η ενεργ. σηµ. «καταβάλλω έντονες προσπάθειες»]. πάσχω ρ. 
αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. ταλαιπωρούµαι από ασθένεια, 
νοσώ: - από κατάθλιψη | από µια σπάνια αρρώστια | απ' την καρδιά 
µου | από αµνησία 2. υποφέρω, υφίσταµαι έντονη ψυχική δοκιµασία, 
αισθάνοµαι εσωτερικό πόνο εξαιτίας γεγονότος ή καταστάσεως: είναι 
ένας αληθινός άνθρωπος που πάσχει για τον διπλανό του ΣΥΝ. (µτφ.) 
πονώ 3. υστερώ σηµαντικά, παρουσιάζω αδυναµίες: η αγροτική 
πολιτική πάσχει || η επιχειρηµατολογία του πάσχει 

σε πολλά σηµεία 4. (η λόγ. µτχ. ενεστ. πάσχων, -ούσα, -ον) (α) αυτός 
που υποφέρει (σωµατικά ή ψυχικά): τα πάσχοντα από κατάθλιψη 
άτοµα (β) αυτός που παρουσιάζει προβλήµατα: η πάσχουσα οικονο-
µία µιας χώρας 5. (αργκό) είµαι νοητικά διαταραγµένος, δεν στέκω 
καλά στο µυαλό µου: Μην ασχολείσαι µαζί του! Το άτοµο πάσχει! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πάθ-σκω (µε σίγηση τού -θ- και µετάθεση τής δασύ-
τητας στο -κ-) < θ. *παθ- (πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον), συνεσταλµ. βαθµ. τού 
θ. πενθ-, το οποίο απαντά στον αρχ. µέλλ. πείσοµαι (< *πένθ-σοµαι, 
µε σίγηση τού -θ- και αντέκταση) και στον ετεροιωµ. παρακ. πέ-πονθ-
α. Σύµφωνα µε µια εκδοχή, το ρ. συνδ. µε λιθ. kenciù «υποφέρω» και 
µε αρχ. ιρλ. c-ess(a)im (ίδια σηµ.), οπότε ανάγεται σε I.E. *qwenth-« 
υποφέρω». Κατ' άλλη άποψη, πρέπει να προτιµηθεί η αναγωγή σε 
I.E. *bhendh- «δένω» (µε την έννοια ότι το πάθος δεσµεύει τον πά-
σχοντα) και η σύνδεση µε τη λ. πενθερός (βλ.λ.). Οµόρρ. πάθ-ος, πένθ-
ος (βλ.λ.)]. 

πατ (η) {άκλ.} (στη ραπτική) 1. κοµµάτι από ύφασµα που ράβεται ως 
τελείωµα σε τσέπες, γιακάδες 2. πιέτα που καλύπτει τις κουµπότρυ-
πες, τα κουµπιά ή το φερµουάρ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. patte < αρχ. γερµ. 
*paita «ένδυµα»]. 

πατ (το) {άκλ.} (στο σκάκι) η αναγκαστική ισοπαλία, που προκύπτει 
όταν ο ένας από τους δύο παίκτες δεν µπορεί να κάνει πλέον καµία 
κίνηση χωρίς να απειληθεί ο βασιλιάς του (πβ. λ. µατ, ρουά, ρεν). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pat < ιταλ. patta «συµφωνία, ισοπαλία» < λατ. pacta, 
πληθ. τού pactum «συνθήκη, σύµβαση», ουδ. τής µτχ. pactus τού ρ. 
paciscor «συνοµολογώ, συνάπτω συνθήκη»]. 

πάταγος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο έντονος, εκκωφαντικός κρότος, κυρ. 
από σπάσιµο ή βίαιη πρόσκρουση αντικειµένων: ο αέρας έκλεισε την 
πόρτα µε - 2. (µτφ.) ο ισχυρός αντίκτυπος, η εντονότατη αίσθηση που 
προκαλείται από ένα γεγονός, η ταραχή που προκαλεί: η πρόσφατη 
αποκάλυψη | το σκάνδαλο | η είδηση έκανε πάταγο. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
ονοµατοποιηµένη λ., µε εκφραστ. θ. πατ-, επίθηµα -αγ-(πβ. άλαλ-αγ-ή, 
όλολ-υγ-ή) και κατάλ. -ος. Οµόρρ. πατάσσω (βλ.λ.)]. 

παταγώδης, -ης, -ες [1897] {παταγώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} (για αρ-
νητικές καταστάσεις} αυτός που έχει ισχυρό αντίκτυπο, που προκα-
λεί µεγάλη εντύπωση ή αναστάτωση: παρά τη µεγάλη διαφήµιση η 
ταινία ήταν µια - αποτυχία ΣΥΝ. θορυβώδης, εκκωφαντικός. — πα-
ταγωδώς επίρρ. [1892]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πατάκι (το) (χωρ. γεν.} 1. το χαλάκι µπροστά από την εξώπορτα για 
το σκούπισµα των ποδιών πριν από την είσοδο σε ένα κτήριο ΣΥΝ. 
(λόγ.) ποδόµακτρο 2. κάθε µικρό και στενό χαλί ή κοµµάτι µοκέτας: 
το ~ τού µπάνιου | τού αυτοκινήτου ΣΥΝ. χαλάκι 3. µικρό κοµµάτι 
από δέρµα ή πλαστικό, που τοποθετείται στο πίσω µέρος των 
παπουτσιών, συνήθ. κάτω από τον πάτο, για καλύτερη εφαρµογή ή 
για να µην πληγώνεται το πόδι κατά το περπάτηµα ΣΥΝ. πάτος. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. πάτος (βλ.λ.)]. 

πάταξη (η) [1847] {-ης κ. -άξεως | χωρ. πληθ.} 1. η καταπολέµηση, η 
οριστική εξάλειψη: η ~ τής παραπαιδείας | τής ανεργίας ! τής εγκλη-
µατικότητας | τής τροµοκρατίας | τής γραφειοκρατίας ΣΥΝ. καταστολή 
2. η αµείλικτη τιµωρία: ~ των φοροφυγάδων | των εµπόρων ναρ-
κωτικών. [ΕΤΥΜ < ρ. πατάσσω (βλ.λ.)]. 

Πατάπιος (ο) {Παταπίου} άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. όν., αιγυπτ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

παταρατσο (το) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) ο παράτονος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. paterazzo < προβηγκ. pato «πόδι»]. 

πατάρι (το) {παταρ-ιού | -ιών} 1. χώρος, συνήθ. πάνω από το ύψος τής 
πόρτας σπιτιού ή άλλου οικοδοµήµατος, που χρησιµοποιείται κυρ. ως 
αποθήκη για τη φύλαξη αντικειµένων 2. η υπερυψωµένη (συνήθ. ξύ-
λινη) κατασκευή που σχηµατίζει ένα δεύτερο επίπεδο δαπέδου στο 
εσωτερικό σπιτιού ή καταστήµατος. — (υποκ.) παταράκι (το). [ΕΤΥΜ 
Υποκ. τού ουσ. πάτος (βλ.λ.)]. 

πατάσσω ρ. µετβ. {πάτα-ξα, -χθηκα} 1. κτυπώ, τιµωρώ (παραδειγµα-
τικά): ~ τους ενόχους | τους ταραξίες- ΦΡ. πάταξον µεν, άκουσον δε 
(πάταξον µέν, άκουσον δε, Πλουτ. Θεµιστοκλής 11, 4) χτύπησε µε, 
αλλά άκουσε µε (από την απάντηση τού Θεµιστοκλή στον Ευρυβιάδη 
στο συµβούλιο των στρατηγών πριν από τη ναυµαχία στη Σαλαµίνα) 
2. καταστέλλω (κάτι), εξαλείφω οριστικά: η κυβέρνηση φιλοδοξεί να 
πατάξει τη φοροδιαφυγή | την τροµοκρατία. — πάταξη (η) [1847]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πατ-άκ-jω, ονοµατοποιηµένη λ., < εκφραστ. θ. πατ- + 
επίθηµα -ακ- + κατάλ. -^'ω. Οµόρρ. πάταγος (βλ.λ.)]. 

πατάτα (η) {πατατών} 1. ο εδώδιµος αµυλούχος κόνδυλος τού οµώνυ-
µου φυτού (βλ. κ. πατατιά), ο οποίος έχει συνήθ. καστανή φλούδα, 
λευκή ώς κίτρινη σάρκα και αποτελεί νοστιµότατη και πολύ εύπεπτη 
τροφή: η συγκοµιδή | αποθήκευση πατάτας || καθαρίζω | κόβω πατά-
τες ΣΥΝ. (λόγ.) γεώµηλο 2. (συνεκδ.) ο µαγειρεµένος κόνδυλος αυτού 
τού φυτού και το αντίστοιχο φαγητό ή συµπλήρωµα (γαρνίρισµα): 
κρέας µε πατάτες || ~ τηγανητές | βραστές | προτηγανισµένες | κατε-
ψυγµένες | ψιλοκοµµένες | λειωµένες (πουρές) | φούρνου 3. το φυτό 
που παράγει αυτούς τους κονδύλους: η ~ µεταφέρθηκε στην Ευρώπη 
από τη Ν. Αµερική 4. (σκωπτ.) οτιδήποτε έχει χοντροκοµµένο στρογ-
γυλοειδές σχήµα: συγκρίνεται αυτό το σώµα µ'αυτή την ~; 5. (µτφ.) 
(α) η χοντρή γκάφα, το χοντροκοµµένο λάθος: τέτοιες - δεν κάνει ούτε 
ο Κώστας, που είναι γνωστός γκαφατζής! (β) (για πράγµα ή κατά-
σταση) ό,τι χαρακτηρίζεται από έλλειψη ουσιαστικού νοήµατος και 
ενδιαφέροντος, πραγµατικής αξίας: τι κάθοµαι κι ακούω τέτοιες ~! || 
~ η ταινία! ΣΥΝ. βλακεία, σαχλαµάρα. — (υποκ.) πατατούλα κ. πα-
τατίτσα (η) (σηµ. 1-3). 
[ΕΤΥΜ < ισπ. patata < batata «γλυκοπατάτα», από γλώσσα των ιθαγε-
νών τής Αϊτής]. 



πατατάκι 1356 πάτερ φαµίλιας 
 

πατατάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. καθεµιά από τις µικρές, λεπτές και επίπεδες 
αλατισµένες φέτες πατάτας, που τηγανίζονται µέχρι να γίνουν τραγανές και 
συνήθ. διατίθενται συσκευασµένες σε σακουλάκια: πατατάκια µε ρίγανη | µε 
πάπρικα 2. (συνεκδ.) πατατάκια (τα) η σακούλα µε το παραπάνω 
περιεχόµενο: αγόρασα δύο ~ ΣΥΝ. τσιπς. 

πατατάλευρο (το) [1893] αλεύρι από πατάτες. 
πατάτας (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) ως χαρακτηρισµός για άνθρωπο 

χοντρό και δυσκίνητο. 
πατατιά (η) (καθηµ.) πολυετές ποώδες φυτό τού οποίου ο εδώδιµος κόνδυλος 

είναι η γνωστή πατάτα (βλ.λ., σηµ. 1). 
πατατοκαθαριστής (ο) εργαλείο για το καθάρισµα τής πατάτας. 
πατατοκεφτές (ο) (πατατοκεφτέδες} κεφτές που παρασκευάζεται από µείγµα 

λειωµένης πατάτας, βουτύρου και αβγού µε καρυκεύµατα. — (υποκ.) 
πατατοκεφτεδάκι (το). 

πατατοσαλάτα (η) {δύσχρ. πατατοσαλατών} σαλάτα που έχει ως βάση 
κοµµάτια βρασµένης πατάτας. 

πατατούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κοντό πανωφόρι από χοντρό µάλλινο ύφασµα 
για άνδρες. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. patatuco (µε αλλαγή γένους κατά το κάπα), από συµ-φυρµό 
των λ. patata «πατάτα» και patalocco «µπούφος των βάλτων», επειδή αρχικά 
τη φορούσαν Βενετοί ναυτικοί]. 

πατατοφαγία (η) {χωρ. πληθ.} η συχνή ή σε µεγάλες ποσότητες κατανάλωση 
πατατών. 

πατατοφάγος (ο/η) πρόσωπο που τρώει πολλές πατάτες, που του αρέσουν πολύ 
οι πατάτες. 

πατατράκ (το) {άκλ.} (εκφραστ.) 1. ο πάταγος, η αναστάτωση που ακολουθεί 
µια βίαιη, απρόβλεπτη ανατροπή δεδοµένων, κυρ. µε αρνητική επίπτωση σε 
πρόσωπα και καταστάσεις: έπαθαν ~ και ακόµα δεν µπορούν να συνέλθουν || 
είχε γίνει µεγάλο ~ τότε µ ' εκείνο το σκάνδαλο ΣΥΝ. σοκ, κάζο 2. (συνεκδ.) το 
ίδιο το γεγονός που προκαλεί τέτοια σύγχιση και ταραχή: η κατακόρυφη 
µείωση τής εκλογικής τους δύναµης αποτελεί µεγάλο ~. [ΕΤΥΜ, < ιταλ. 
patatrac, ηχοµιµητική λ.]. 

πατέ (το) {άκλ.} µείγµα από πολτοποιηµένο ή ψιλοκοµµένο κρέας (συκώτι 
κυρ. χήνας), χορταρικά κ.ά., το οποίο συνήθ. σερβίρεται κρύο ως ορεκτικό: -
χοιρινού/ λαγού/ κουνελιού. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pâté < παλ. γαλλ. paste < µτγν. λατ. pasta (βλ. λ. πάστα)]. 

πατέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, µε το οποίο 
κατοχυρώνεται σε εφευρέτη η πατρότητα και το δικαίωµα εκµετάλλευσης τής 
εφεύρεσης του 2. (συνεκδ.) το δικαίωµα εκµετάλλευσης µιας εφεύρεσης ή 
πρωτότυπης ιδέας: η εταιρεία προσφέρει δεκάδες εκατοµµύρια για την ~ τού 
προϊόντος 3. (λαϊκ.) κάθε επινόηση τής στιγµής, µε την οποία επισκευάζει 
κανείς µια µηχανή, επιδιορθώνει κάτι που χάλασε, αποκαθιστά τη λειτουργία 
κλπ.: ο τεχνίτης έκανε µια ~ και έφτειαξε τον µηχανισµό τού παλιού ψυγείου. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. patente < µεσν. λατ. (littera) patens «ανοικτή (βασιλική) 
επιστολή, η οποία παρείχε στον κάτοχο της συγκεκριµένα προνόµια» (πβ. 
γαλλ. lettres patentes, κατ' αντιδιαστολή προς τα lettres closes ή lettres de 
cachet), o τ. patens είναι µτχ. τού λατ. p. pateo «είµαι ανοικτός, φανερός, 
πρόδηλος»]. 

πατεντάρω ρ. µετβ. {πατεντάρισ-α, -µένος} κατοχυρώνω εφεύρεση ή 
πρωτότυπη ιδέα, ώστε να µου αναγνωριστεί η πατρότητα και το δικαίωµα 
εκµετάλλευσης της. [ΕΤΥΜ < ιταλ. patentare < patente (βλ. κ. πατέντα)]. 

πατεντάτος, -η, -ο αυτός στον οποίο έχει κατοχυρωθεί µια ιδιότητα, που είναι 
γνωστός και αναγνωρίσιµος µε αυτήν: ~ αριστερός ΣΥΝ. αναµφισβήτητος, 
φανερός. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. patentato < p. patentare]. 

πάτερ {βλ. λ. πατέρας) κυρ. σε προσφωνήσεις κληρικών: σας χαιρετώ, πάτερ-
Νικόλαε- επίσης εσφαλµ. αντί τού ορθού πατήρ: ήλθε ο ~ Νικόλαος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κλητ. τού ουσ. πατήρ (βλ. λ. πατέρας), η οποία (ήδη τον Μεσν.) 
συχνά χρησιµοποιήθηκε ως ονοµαστική (πβ. κ. ώ δέσποτα → ο δέσποτας)]. 

πατέρα (η) (παλαιότ.) βακτηρία σε σχήµα Τ, που χρησιµοποιούσαν οι γέροντες 
στους ναούς για να στηρίζονται. [ΕΤΥΜ, Συντοµευµένος τ. τού πατερίτσα 
(βλ.λ.)]. 

πατέρας (ο) {-ες κ. -άδες} 1. ο αρσενικός γονέας, ο γεννήτορας: ορφανός και 
από πατέρα και από µητέρα || φυσικός | θετός ~ || (για ζώα) ο ~ τού σκύλου µας 
ήταν γκριφόν και η µητέρα του κανίς- ΦΡ. (α) γίνοµαι πατέρας αποκτώ το 
πρώτο παιδί µου (β) (για γυναίκες) κάνω κάποιον πατέρα γεννώ το παιδί που 
έχω συλλάβει από την ερωτική σχέση µου µε έναν άνδρα (γ) (παροιµ.) άκουγε 
τον πατέρα σου κι ορµήνευε τον γυιο σου καθήκον τού γυιου είναι η υπακοή 
και τού γονέα η καθοδήγηση και η νουθεσία (δ) από (τον) πατέρα (για 
συγγενείς) από την πλευρά τού πατέρα, από το πατρικό σόι: παππούς | θείος - 
(ε) πάτερ φαµίλιας βλ.λ. (στ) ηµέρα τού πατέρα (η) η τρίτη Κυριακή τού 
Ιουνίου, η οποία είναι τιµητικά αφιερωµένη στην προσφορά τού πατέρα στην 
οικογένεια (ζ) πατέρας-αφέντης ο τύπος τού πατέρα που συµπεριφέρεται 
αυταρχικά στην οικογένεια του 2. (γενικότ.) ο αρσενικός κηδεµόνας σε µια 
οικογένεια: µεγαλώνω χωρίς ~· ΦΡ. στέκοµαι (για κάποιον) πατέρας 
αναλαµβάνω τον πατρικό ρόλο απέναντι σε (κάποιον), κηδεµονεύω ΣΥΝ. 
µπαµπάς 3. (ειδικότ.) ο πεθερός, όπως προσφωνείται από τον γαµπρό ή τη 
νύφη του 4. αυτός από τον οποίο προκύπτει (κάτι): κατά τον Ηράκλειτο 
πατέρας πάντων είναι ο πόλεµος 5. αυτός που δηµιουργεί, εισηγείται (κάτι), 
που πρω-τοανακαλύπτει ή πρωτοκατασκευάζει (κάτι): ο Ηρόδοτος, ο ~ τής 
Ιστορίας || ο Φρόυντ, ο - τής ψυχανάλυσης || ο Γουτεµβέργιος ήταν ο ~ τής 
τυπογραφίας 6. (µτφ.) αυτός που ενεργεί υπέρ και εξ ονόµατος 

άλλων, που έχει ηγετικό, προστατευτικό ή καθοδηγητικό ρόλο· ΦΡ. (α) 
πατέρας τού έθνους | τής φυλής (i) αυτός που το έργο του, η προσφορά και το 
παράδειγµα του εµπνέουν και καθοδηγούν έναν λαό (ii) (συνήθ. ειρων. κ. 
εθνοπατέρας) ο βουλευτής (ως εκλεγµένος εκπρόσωπος τού λαού στο 
Κοινοβούλιο) (β) πνευµατικός πατέρας βλ. λ. πνευµατικός · 7. ΘΕΟΛ. Ο Θεός, 
συνήθ. κατ' αντιδιαστολή προς τα άλλα δύο πρόσωπα τής Αγίας Τριάδας (τον 
Υιό και το Αγιο Πνεύµα): Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύµα || Πατέρα επουράνιε! 
ΦΡ. Πάτερ ηµών βλ.λ. 8. πατέρες (οι) (α) (κ. πατεράδες) οι προηγούµενες 
γενιές, οι πρόγονοι: οι ~ µας αγωνίστηκαν για τη δική µας ελευθερία || πρέπει 
να διατηρήσουµε την κληρονοµιά των ~ µας || οι πρόσφυγες επέστρεψαν στη γη 
των - ΣΥΝ. προπάτορες (β) προσωνυµία των αγίων τής Εκκλησίας και των 
κληρικών ΦΡ. (α) Πατέρες τής Εκκλησίας επιφανείς εκκλησιαστικοί άνδρες, 
που κατά τους πρωτοχριστιανικούς αιώνες µε το σηµαντικό συγγραφικό, 
διδακτικό και επιστηµονικό τους έργο και το παράδειγµα ζωής που έδωσαν, 
εξέφρασαν την αυθεντική πίστη τής Εκκλησίας και συνέβαλαν στην 
καθιέρωση τού χριστιανισµού και τη διατύπωση τού Ορθοδόξου δόγµατος (β) 
φιλοσοφία των Πατέρων ο κλάδος τής φιλοσοφίας που αναλύει τις κο-
σµοθεωρίες των Πατέρων τόσο τής Ανατολικής όσο και τής ∆υτικής 
Χριστιανικής Εκκλησίας (γ) Άγιοι Πατέρες τα µέλη τής Ιεράς Συνόδου (δ) 
Κυριακή των Αγίων Πατέρων γιορτή αφιερωµένη στη µνήµη των Αγίων 
Πατέρων, που µετείχαν στις Οικουµενικές Συνόδους (η έκτη Κυριακή µετά το 
Πάσχα και η τρίτη Κυριακή τού Οκτωβρίου) (ε) Νηπτικοί Πατέρες βλ. λ. 
νηπτικός. Επίσης (λόγ.) πατήρ {πατρός} (βλ. λ. πάτερ). 
[ΕΤΥΜ· < °φχ· πατήρ, πατρός «πατέρας, αρχηγός τής οικογένειας» (ήδη µυκ. 
pa-te) < I.E. *patér- (ίδια σηµ.), πβ. σανσκρ. pittar-, λατ. pater (> γαλλ. père, 
ισπ. padre), γοτθ. fadar, αρχ. γερµ. fater (> γερµ. Vater), αγγλ. father κ.ά. Η λ. 
απαντά ως α' συνθ. µε τη µορφή πατρο- (πβ. πα-τρο-κτόνος) και ως β' συνθ. µε 
τη µορφή -πατρός | -πάτρα (πβ. Κλεοπάτρα)]. 

πατερηµά κ. πατερµά (τα) (λαϊκ.) το πάτερ ηµών (βλ.λ.): «κάνει χίλιους 
σταυρούς και πατερµά» (Α. Λασκαράτος). [ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν., συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. Πάτερ ηµών (µτγν.) τής Κυριακής Προσευχής πιθ. από 
τις προσευχές των µοναχών τις οποίες αριθµούσαν µε το κοµποσκοίνν πβ. το 
αντίστοιχο pater noster των ρωµαιοκαθολικών]. 

Πάτερ ηµών (το) {άκλ.} (α) η Κυριακή Προσευχή (βλ.λ.) που αρχίζει µε αυτές 
τις δύο λέξεις: λέω | µαθαίνω το ~ || θα το µάθεις όπως λες το ~ (β) 
τυποποιηµένα λόγια που επαναλαµβάνει κανείς συχνά ή µε πολύ µεγάλη 
άνεση σαν κάτι που ξέρει πολύ καλά ή κατά τρόπο ενοχλητικό: άρχισε πάλι το 
~. [ΕΤΥΜ < µτγν. Πάτερ ηµών, βλ. λ. Κυριακή]. 

πατερικος, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε τους έγκριτους στην 
εκκλησιαστική συνείδηση Πατέρες τής Εκκλησίας (Μ. Αθανάσιο, Μ. 
Βασίλειο, Γρηγόριο τον Θεολόγο, Ιωάννη Χρυσόστοµο, Γρηγό-ριο Νύσσης 
κ.ά.): ~ κείµενα | διδασκαλία | θεολογία. 

πατερίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ειδικό βοηθητικό µπαστούνι που 
στερεώνεται κάτω από τη µασχάλη κατά το περπάτηµα, κυρ. όταν κάποιος 
έχει σπάσει το πόδι του ή δεν µπορεί µε άνεση να στηριχθεί ή να περπατήσει 
µόνος του: βάζω | βγάζω τις ~ ΣΥΝ. δεκανίκι 2. ΕΚΚΛΗΣ. η ράβδος τού 
δεσπότη, η ποιµαντορική ράβδος · 3. καρχαρίας µε σφυροειδές κεφάλι, 
γκριζωπό χρώµα και µήκος περίπου τεσσάρων µέτρων αλλιώς ζύγαινα. 
[ΕΤΥΜ < *πατεριτσή < µεσν. πατερική (ενν. ράβδος ή βακτηρία), αντί τού 
ορθού πατρ-ική, πιθ. λόγω τής προσφωνήσεως «πάτερ». Ήδη µτγν. οι φρ. 
ποιµαντική ράβδος | βακτηρία)]. 

πατερµά (τα) → πατερηµά 
πατερναλισµός (ο) 1. σύστηµα, αντίληψη ή πρακτική διοικήσεως, ασκήσεως 

πολιτικής και γενικότ. ελέγχου (ατόµων, οµάδων, εργαζοµένων κ.λπ.) µε 
κηδεµονευτικό και προστατευτικό χαρακτήρα, που, κατά τα οικογενειακά 
πρότυπα, προβάλλει ως δεδοµένη την καλή θέληση τού εργοδότη | 
προϊσταµένου | κυβερνήτη κ.λπ., τη στοργή και το πατρικό ενδιαφέρον του 
για το καλό κάθε εργαζοµένου, πολίτη κ.λπ. και που εκφράζεται µε υλικές 
παροχές, χωρίς όµως την παροχή δικαιωµάτων συµµετοχής, αναλήψεως 
υπεύθυνων θέσεων κ.λπ. 2. η τάση να προσπαθεί κανείς (ηγέτης, 
συνδικαλιστής, αρχηγός οµάδας κ.λπ.) να προστατεύει και να κηδεµονεύει 
όσους εκπροσωπεί. — πα-τερναλιστής (ο), πατερναλίστρια (η), 
πατερναλιστικός, -ή, -ό, πατερναλιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. paternalisme < λατ. paternus «πατρικός» < pater 
«πατέρας»]. 

πάτερο (το) (λαϊκ.) µεγάλο, συνήθ. ξύλινο δοκάρι για την υποστήριξη στέγης ή 
πατώµατος· ΦΡ. (σκωπτ.-εκφραστ.) κολοκύθια στο πάτερο (i) για λόγια ή 
πράξεις που δεν έχουν κανένα νόηµα ή λογική σύνδεση µεταξύ τους: µα τι ~ 
µου τσαµπούνας; (ii) ως έκφραση αµφισβήτησης ή αποδοκιµασίας όσων 
ειπώθηκαν: -Μας διαβεβαίωσαν ότι θα µεριµνήσει ο υπουργός προσωπικά για 
το θέµα σας. — ! Επίσης πατερό. 
[ΕΤΥΜ < όψιµο µεσν. πατερόν< αρχ. πάτος + παραγ. επίθηµα -ερό(ν), πβ. κ. 
τσαγ-ερό, λαδ-ερό]. 

πατερούλης (ο) {πατερούληδες} 1. (ως τρυφερή προσφώνηση) ο πατέρας 2. 
ΙΣΤ. (α) καθένας από τους τσάρους τής Ρωσίας (β) (ειδικότ.) ο Στάλιν 
(Σοβιετικός ηγέτης την περίοδο 1924-1953) (ως αγαθός προστάτης τού λαού 
κατά την τότε επίσηµη προπαγάνδα). 

πάτερ φαµίλιας (ο) {άκλ.} 1.ο πατέρας ως επί κεφαλής τής οικογένειας και 
υπεύθυνος για τη λειτουργία της: µε τον ερχοµό τού δεύτερου παιδιού 
µεγάλωσαν και οι ευθύνες του ως ~ 2. (κακόσ.) ο οικογενειάρχης που 
λειτουργεί αυταρχικά και συγκεντρωτικά: επιµέ- 
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νει να λειτουργεί σαν ~ ελέγχοντας τη ζωή όλων µέσα στο σπίτι. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. pater familias]. 

πάτηµα (το) [µτγν.] {πατήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το να πατά κανείς 
(κάποιον/κάτι) µε το πόδι, το ποδοπάτηµα: το ~ τον χαλιού || το ~ τού 
ποδιού τού γαµπρού από τη νύφη στην τελετή τού γάµου 2. το ίχνος 
που αφήνει το βήµα (κάποιου): ακολούθησαν τα ~ τού ζώου || το κύ-
µα έσβησε το ~ του στην άµµο ΣΥΝ. πατηµασιά, σηµάδι, ίχνος· ΦΡ. 
των µπροστινών πατήµατα, των πισινών γεφύρια βλ. λ. µπροστινός 3. 
το περπάτηµα, ο τρόπος βαδίσµατος: ανάλαφρο | αγέρωχο | κοµψό ~ 
|| το περήφανο ~ τής πέρδικας || το αθόρυβο, ανάλαφρο ~ τής γάτας 
ΣΥΝ. περπατησιά, βήµα 4. (συνεκδ.) ο ήχος από το περπάτηµα (κά-
ποιου): κατάλαβα ότι ήρθε από τα βαριά ~ στη σκάλα ΣΥΝ. πατηµα-
σιά 5. (α) η συµπίεση, το ζούληγµα (καρπού) µε τα πόδια για την εξα-
γωγή τού χυµού (του): το ~ των σταφυλιών (β) η συµπίεση αντικειµέ-
νων, ώστε να µειωθεί ο όγκος τους: το ~ χαρτιών για να χωρέσουν 
στο κουτί | των ρούχων για να κλείσει η βαλίτσα ΣΥΝ. πατίκωµα 6. η 
πίεση που ασκεί κανείς σε αντικείµενο µε το χέρι ή το πόδι, για να 
λειτουργήσει: το ~ του κουµπιού | τού φρένου | των πλήκτρων 7. (α) 
η πίεση αντικειµένου πάνω σε επιφάνεια: το ~ τού µολυβιού στο χαρτί 
για να γράφει πιο έντονα (β) (ειδικότ.) το σιδέρωµα: το παντελόνι σου 
θέλει ~, έχει τσαλακωθεί 8. το φάρδος σκαλοπατιού, η επιφάνεια τού 
κατωφλιού: επικίνδυνη αυτή η σκάλα, έχει πολύ στενό ~ 9. (µτφ.) η 
δικαιολογία στην οποία στηρίζεται κάποιος, το πρόσχηµα: γύρευε ~, 
για να φύγει από την εταιρεία || αναζητείται νοµικό ~ ΣΥΝ. πρόφαση, 
αφορµή 10. (λογότ.) η κυρίευση, η κατάληψη µε επιδροµή, πολιορκία 
ή επίθεση: το ~ τής Πόλης | τής Τριπολιτσάς ΣΥΝ. άλωση, κούρσεµα 
11. (λαϊκ.-σκωπτ.) το ερωτοχτύπηµα: τέτοιο - µε γυναίκα πρώτη φορά 
παθαίνει ΣΥΝ. (οικ.) κόλληµα 12. πατήµατα (τα) το φέρσιµο, οι 
συνήθεις αντιδράσεις και η συµπεριφορά (κάποιου), ο τρόπος ζωής 
του: κάθε άνθρωπος έχει τα ~ του, θέλει ειδική µεταχείριση! || δεν έχει 
σταθερά ~, χρειάζεται µια τάξη στη ζωή του ΣΥΝ. συµπεριφορά, 
τρόποι, συνήθειες, (λαϊκ.) χούγια. — (υποκ.) πατηµατάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόσχηµα. 

πατηµασιά (η) 1. το ίχνος από το βήµα, το σηµάδι που αφήνει το πόδι 
ανθρώπου ή ζώου: νωπές ~ στο χιόνι | στη βρεγµένη άµµο || ακο-
λούθησαν τις ~ τού ζώου ώς τη φωλιά του ΣΥΝ. πάτηµα, σηµάδι, 
ίχνος, πατησιά 2. το περπάτηµα, κυρ. ο ήχος τού βήµατος: ανάλαφρη 
| βαριά ~ || ακούστηκαν κοντινές - ΣΥΝ. περπατησιά, βήµα. [ΕΤΥΜ. 
Από συµφυρµό των λ. πάτηµα και πατησιά]. 

πατήρ (ο) → πατέρας 
πατησιά (η) η πατηµασιά (βλ.λ.). 
πατητή (η) 1. τρόπος ραψίµατος (τρύπωµα) µε πυκνές βελονιές · 2. 

παιχνίδι στη θάλασσα στο οποίο κανείς πιέζει το κεφάλι και τους 
ώµους κάποιου άλλου, ώστε να τον βυθίσει στο νερό. 

πατητήρι (το) {πατητηρ-ιού | -ιών} ανοιχτός επίπεδος χώρος, συνήθ. 
µε χαµηλή κτιστή περίφραξη, για το πάτηµα των σταφυλιών και την 
ταυτόχρονη διοχέτευση τού χυµού τους σε βαρέλια ΣΥΝ. ληνός. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πατητήριον< αρχ. πατώ + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. 
κ. παρατηρη-τήριό]. 

πατητής (ο), πατήτρια (η) {πατητριών} πρόσωπο που µετέχει στο 
πάτηµα των σταφυλιών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πατώ]. 

πατητός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει συµπιεστεί, πατικωθεί 2. πα-
τητό (το) παιδικό οµαδικό παιχνίδι, µε βασικό σκοπό να πατήσει το 
ένα παιδί το πόδι τού άλλου χωρίς να πατήσουν το δικό του. — πα-
τητά επίρρ. 

πατίκι (το) {πατικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το ξυλοπόδαρο (κουτσού) · 2. 
το υπόδηµα- (ειδικότ.) η ίσια γυναικεία παντόφλα (χωρίς τακούνι). 
[ΕΤΥΜ < πατώ + -ίκι, πβ. χαµαλ-ίκι, ξυλ-ίκι]. 

πατικωνω ρ. µετβ. {πατίκω-σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) πιέζω (κάτι) 
προς τα κάτω µειώνοντας τον όγκο του: ~ τα ρούχα στη βαλίτσα | τον 
καπνό στην πίπα || - το χώµα τού γηπέδου- ΦΡ. την πατικωνω (ενν. 
την κοιλιά µου) τρώω µέχρι κορεσµού. — πατίκωµα (το). [ΕΤΥΜ; < 
πατίκι (βλ.λ.)]. 

πατιλέτα (η) {δύσχρ. πατιλετών} (στη ραπτική) κοµµάτι υφάσµατος 
που προστίθεται σε σηµείο (συνήθ. τελείωµα) ενδύµατος για να το 
διακοσµήσει ή να καλύψει (π.χ. τα κουµπιά): η - των κουµπιών τού 
πουκαµίσου || ~ τής τσέπης. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pattelette, υποκ. τού patte < παλ. γερµ. paita «ένδυµα, 
ρού^χο»]. 

πατινα (η) {πατινών} 1. ΤΕΧΝΟΛ. το πρασινωπό στρώµα που σχηµατί-
ζεται στην επιφάνεια αντικειµένων από χαλκό ή µε µεγάλη περιεκτι-
κότητα σε χαλκό και τα προστατεύει από την ατµοσφαιρική διάβρω-
ση 2. επίχρισµα µε ειδικό χρώµα ή βερνίκι σε διάφορα αντικείµενα, 
κυρ. έπιπλα, για διακοσµητικούς λόγους ή για την προστασία τους. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. patina < λατ. patina «τηγάνι - λοπάδα»]. 

πατινάδα (η) 1. ερωτικό µουσικό κοµµάτι, που τραγουδιέται µε συ-
νοδία κιθάρας στους δρόµους τη νύχτα 2. (στην Κρήτη) η µαντινάδα, 
το ερωτικό ή άλλου περιεχοµένου δίστιχο. 
[ΕΤΥΜ. < µα(ν)τινάδα (βλ.λ.), µε την επίδρ. τού διαλεκτ. πατινός «τε-
λευταίος» (< πάτος), επειδή αυτό το είδος τραγουδιού ήταν το τελευ-
ταίο στα γλέντια]. 

πατινάζ (το) {άκλ.} 1. το άθληµα στο οποίο ο αθλητής µετακινείται σε 
λεία και επίπεδη επιφάνεια (χιονιού, πάγου) µε παγοπέδιλα ή τροχο-
πέδιλα: ~ επί πάγου | στον πάγο (η παγοδροµία) || καλλιτεχνικό ~ (µε 
µουσική επένδυση και εκτέλεση υποχρεωτικών και ελεύθερων κινή-
σεων) 2. το γλίστρηµα πάνω σε λεία επιφάνεια (µε ειδικά πέδιλα): 
γρήγορο ~. [ΕΤΥΜ, < γαλλ. patinage < patiner, βλ. κ. πατινάρω]. 

πατινάρω1 ρ. αµετβ. {πατινάρισα} κάνω πατινάζ, κινούµαι σε λεία 

επιφάνεια ή στον πάγο γλιστρώντας µε ειδικά παγοπέδιλα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. patiner < patin, βλ. κ. πατίνι]. 

πατινάρω2 ρ. µετβ. {πατινάρισ-α, -µένος} επιχρίω µια επιφάνεια µε 
ειδικό χρώµα ή βερνίκι· κάνω πατίνα. — πατινάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < 
πατίνα + παραγ. επίθηµα -άρω]. 

πατίνι (το) (πατιν-ιού | -ιών) 1. ξύλινη σανίδα µε τιµόνι κάθετο στην 
πάνω πλευρά και µε µικρές ρόδες στο κάτω µέρος της, µε την οποία 
µετακινείται κανείς δίνοντας ώθηση µε το ένα πόδι και πατώντας το 
άλλο πάνω της- ΦΡ. κάνω τη ζωή (κάποιου) πατίνι δυσκολεύω τη ζωή 
κάποιου, τον ταλαιπωρώ 2. πατίνια (τα) τα τροχοπέδιλα. [ΕΤΥΜ- 
Μεταφορά τού γαλλ. patin | ιταλ. pattino (πληθ. pattini) < patte «πέλµα, 
πατούσα», ονοµατοποιηµ. λ. από τον θόρυβο δύο αντικειµένων, που 
προσκρούουν το ένα στο άλλο]. 

Πατινιώτης (ο) -> Πάτµος 
πατψντί (το) {άκλ.} (λαϊκ.) φασαρία, σαµατάς: τώρα αρχίζει το - των 

εκλογών ΣΥΝ. νταβαντούρι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. patirdi]. 
πατισερί (η) {άκλ.} 1. το κατάστηµα που πουλά γλυκά, το ζαχαρο-

πλαστείο 2. κρέµα που βάζουν σε τούρτες. 
{ΕΤΥΜ, < γαλλ. pâtisserie < pâte «ζύµη» < µτγν. λατ. pasta, βλ. λ. πά-
στα]. 

πατκιούτ επίρρ.· πολύ γρήγορα : ήρθαν φίλοι ξαφνικά στο σπίτι και 
µαγειρέψαµε - ΣΥΝ. στο πει και φει, τάκα-τάκα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
patküt «ξαφνικός θόρυβος, χτύπηµα»]. 

Πάτµος (η) 1. νησί των Β. ∆ωδεκανήσων, στο οποίο ο Ευαγγελιστής 
Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νη-
σιού. — Πάτµιος κ. (διαλεκτ.) ΠατηΜώτης (ο), Πάτµια κ. (διαλεκτ.) 
Πατινιώτισσα (η), πατµιακός, -ή, -ό κ. (διαλεκτ.) πατινιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 

πατόκορφα επίρρ.· από πάνω µέχρι κάτω, σε ολόκληρο το σώµα: τον 
κατάβρεξε ~ κυρ. στις ΦΡ. βρίζω | (περι)λουζω (κάποιον) πατόκορφα 
βρίζω (κάποιον) χυδαία: τον έλουσε πατόκορφα, τον έκανε να µην ξέ-
ρει από πού να φύγει. 

πατοξυλο (το) 1. το ξύλινο δοκάρι, πάνω στο οποίο καρφώνονται οι 
σανίδες τού πατώµατος ή τής στέγης 2. χοντρή σανίδα στον πάτο κι-
βωτίου, βαρελιού ή αµαξιού. 

πάτος (ο) 1. το πιο χαµηλό σηµείο, η κατώτερη επιφάνεια χώρου ή 
αντικειµένου: ναυάγιο στον ~ τής θάλασσας || ο ~ τού ποτηριού | βα-
ρελιού | µιας δεξαµενής ΣΥΝ. πυθµένας, βυθός- ΦΡ. (α) (µτφ.) βρίσκω 
| πιάνω (τον) πάτο φθάνω στο τέλος, στο έσχατο σηµείο: η οικονοµία 
τής χώρας βρήκε πάτο (β) πάω στον πάτο (κυριολ. κ. µτφ.) βουλιάζω: 
το σκάφος ανατράπηκε και το φορτίο πήγε στον πάτο || (µτφ.) οι ει-
σπράξεις έχουν πάει στον πάτο ΣΥΝ. καταποντίζοµαι (γ) από την κορ-
φή ώς τον πάτο από πάνω ώς κάτω, πατόκορφα (δ) έρχοµαι | είµαι 
πάτος έρχοµαι | είµαι τελευταίος: στο τρέξιµο έρχεται πάτος || στα 
µαθηµατικά είναι πάτος (ε) άσπρο πάτο (ως πρόποση για ποτά) µέχρι 
την τελευταία σταγόνα, όλο το περιεχόµενο τού ποτηριού: εβίβα κι ~! 
2. (µτφ.) η κατάληξη, το τελευταίο σηµείο- κυρ. στις ΦΡ. φτάνω | βγάζω 
| πάω (κάτι) ώς τον πάτο ολοκληρώνω (κάτι), το φέρω εις πέρας 3. (στα 
υποδήµατα) (α) η σόλα, το πέλµα ΣΥΝ. (λόγ.) κάττυµα (β) λεπτό 
(υφασµάτινο ή πλαστικό) υπόστρωµα στο εσωτερικό τού παπου-
τσιού: ορθοπαιδικοί -■ (µτφ.) ΦΡ. (οικ.) µου βγαίνει ο πάτος ξεπατώ-
νοµαι, εξαντλούµαι από την προσπάθεια: ~ στη δουλειά ΣΥΝ. (εκ-
φραστ.) κατακουράζοµαι, ξεθεώνοµαι, (µτφ.) πεθαίνω, (λόγ.) δεινοπα-
θώ · 4. (ευφηµ.) ο πισινός, τα οπίσθια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βυθός. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «δρόµος πολυσύχναστος, που πατιέται συχνά», πιθ. < 
πατώ (υποχωρητ., πβ. περί-πατος < περι-πατώ, άπό-πατος 
< άπο-πατώ). Η άποψη ότι η λ. πάτος αποτελεί παράλλ. τ. τού ουσ. 
πόντος (βλ.λ.) δεν αιτιολογεί την αρχική σηµ. «δρόµος που πατιέται 
συχνά», αφού η σηµ. «πυθµένας, βυθός» θεωρείται υστερογενής και 
απαντά µόνο σε µτγν. πηγές. Εφόσον απορριφθεί η προαναφερθείσα 
σύνδεση, οι λ. πατώ και πάτος είναι αγν. ετύµου]. 

-πάτος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
αυτόν που έχει συγκεκριµένο αριθµό πάτων ή ορόφων: αυτή η βαλί-
τσα είναι δίπατη || έχτισε ένα ωραιότατο τρίπατο σπίτι. [ΕΤΥΜ. Β' 
συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. πάτος]. 

πατουά (το) {άκλ.} ΓΛΩΣΣ. τοπικό ιδίωµα µιας γλώσσας, κυρ. τής Γαλ-
λικής, το οποίο διαφοροποιείται από την καθιερωµένη, κοινή µορφή 
τής γλώσσας αυτής. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. patois < παλ. γαλλ. patoier 
«φέροµαι αδέξια, άκοµψα» 
< pate (σύγχρ. γαλλ. patte) «πέλµα, πατούσα»]. 

πατουλιά κ. πατουκλιά (η) (διαλεκτ.) φράχτης σχηµατισµένος από 
βάτους ή θάµνους ΣΥΝ. βατουλιά. [ΕΤΥΜ; ∆ιαλεκτ. τ. τού ουσ. 
βατουλιά (βλ.λ.)]. 

πατούµενο (το) (λαϊκ.) το παπούτσι: αγόρασε και καινούργιο - για τον 
γάµο! ΣΥΝ. (λόγ.) υπόδηµα. 

πατούνα (η) → πατούσα 
πατούρα (η) (λαϊκ.) 1. εγκοπή ή προεξοχή σε πλαϊνή επιφάνεια αντι-

κειµένου (σανίδας, εργαλείου, σωλήνα, µηχανικής εγκατάστασης 
κ.λπ.) για την ενίσχυση τής αντοχής του ή για την προσαρµογή του, 
καθώς και για το στερέωµα του σε άλλη επιφάνεια, σε άλλο αντι-
κείµενο 2. χαµηλότερου επιπέδου επιφάνεια µεταλλικού τυπογραφι-
κού στοιχείου, που πλαισιώνει τη βάση του, επιτρέποντας του να εξέ-
χει. [ΕΤΥΜ. < πατώ + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. θολ-ούρα]. 

πατούσα κ. (διαλεκτ.) πατούνα κ. πατούχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το 
κάτω µέρος τού ανθρώπινου ποδιού, το πέλµα: οι τρυφερές ~ τού 
µωρού || ξυπόλυτος, µε γυµνές ~ 2. (συνεκδ.) το τµήµα τής κάλτσας 
που καλύπτει το πέλµα αυτού που τη φορά: ριγέ κάλτσες µε µονό-
χρωµες ~. — (υποκ.) πατουσίτσα κ. πατουσούλα (η). 
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[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τής µτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. πατώ]. 
πατούχας (ο) (λαϊκ.) αυτός που έχει µεγάλες πατούσες, µεγάλα πόδια. 

[ΕΤΥΜ < µεσν. πατούχα < πάτος + -ούχα < έχω, µε την επίδρ. τού ουσ. 
πατούσα}. 

Πάτρα  (η) πόλη τής Β∆. Πελοποννήσου, πρωτεύουσα τού νοµού Αχαΐας. 
Επίσης (λόγ.) Πάτραι (αι) [αρχ.] {Πατρών}.   — Πατρινός κ. (λόγ.) Πατρεύς 
(ο), Πατρινή κ. (λαϊκ.) Πατρινιά (η), πατρινός, -ή, -ό κ. (λόγ.) πατραϊκός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πάτραι, αγν. ετύµου]. 

πατραγαθία (η) [µτγν.] {πατραγαθιών} η ανδραγαθία των προγόνων, των 
πατέρων, τα επιτεύγµατα αρετής και δόξας που µας κληροδότησαν. 

Πατραϊκός (Κόλπος) (ο) κόλπος µεταξύ τής Β∆. Πελοποννήσου (στον νοµό 
Αχαΐας) και τής Στερεάς Ελλάδας. 

πατραλοίας (ο) {πατραλοιών} (αρχαιοπρ.) πρόσωπο που έχει σκοτώσει τον 
πατέρα του ΣΥΝ. πατροκτόνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πατρ(ο)- (< πατήρ, -τρός) + -αλοίας < άλοιάω (επικ.) | άλοώ 
«χτυπώ, κοπανίζω» < θ. άλω- (µε επική βράχυνση). Βλ. λ. αλώνι, άλως]. 

πατρί προς τον, στον πατέρα· µόνο στη ΦΡ. δόξα πατρί βλ. λ. δόξα. 
πάτρια (τα) → πάτριος 
πατριά (η) (στην κοινωνική ανθρωπολογία) υποδιαίρεση µιας φυλής, τα µέλη 

τής οποίας έχουν κοινές θρησκευτικές, πολιτικές, κοινωνικές αρχές, 
συνδέονται µεταξύ τους µε δεσµούς συγγενείας εξ αίµατος και αναγνωρίζουν 
ένα πρόσωπο ως κοινό τους πρόγονο ΣΥΝ. γένος, φάρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πατήρ, -τρός]. 

πατριαρχείο (το) [µεσν.] 1. το κτήριο στο οποίο διαµένει ο Πατριάρχης, η έδρα 
τού Πατριάρχη 2. η οργανωτική υποδοµή, οι διοικητικές υπηρεσίες, µέσω των 
οποίων ασκείται το πατριαρχικό έργο: συντονισµένες ενέργειες τού - για την 
προβολή τού έργου του 3. καθένας από τους αρχιεπισκοπικούς θρόνους τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και το τµήµα τής Εκκλησίας που εµπίπτει στη 
δικαιοδοσία τού αντίστοιχου πατριάρχη: -Αλεξανδρείας/ Αντιοχείας/ 
Ιεροσολύµων/ Σερβίας | Ρωσίας ΦΡ. Οικουµενικό Πατριαρχείο το 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ως έδρα τού Οικουµενικού Πατριάρχη και 
προκαθηµένου τής Ορθόδοξης Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας. 

πατριαρχευω ρ. αµετβ. [µεσν.] {µόνο σε ενεστ. και παρατ.) έχω τον τίτλο και 
εκτελώ τα καθήκοντα τού πατριάρχη. Επίσης πατριαρχώ [µεσν.] {-είς...}. 

πατριάρχης (ο) {πατριαρχών} 1. αυτός στον οποίο ανάγεται η καταγωγή µιας 
πάτριας (βλ.λ.), ο αρχηγός γένους, φυλής 2. Π.∆. καθένας από τους γενάρχες, 
τους αρχηγούς των φυλών τού ισραηλιτικού λαού, λ.χ. ο Αβραάµ 3. 
Πατριάρχης (ο) ο τίτλος τού ανώτατου επισκόπου και αρχηγού µιας 
Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας· (ειδικότ.) Οικουµενικός Πατριάρχης ο 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και προκαθήµενος τής Ανατολικής 
Ορθοδόξου Χριστιανικής Εκκλησίας 4. (µτφ.) πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται 
η πατρότητα ιδέας, πρακτικής, µεθόδου κ.λπ.: ο Άνταµ Σµιo είναι ο - τού 
φιλελευθερισµού ΣΥΝ. πατέρας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πάτρια + -άρχης < άρχω. Η χρήση τής λ. ως τίτλου στην 
Κων/πολη και στις υπόλοιπες αυτοκέφαλες Εκκλησίες είναι µεσν.]. 

πατριαρχία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το αξίωµα τού πατριάρχη και η εξουσία που 
ασκεί 2. η θητεία τού πατριάρχη · 3. (στην κοινωνική ανθρωπολογία) 
κοινωνικό σύστηµα, σύµφωνα µε το οποίο ο άνδρας (πατέρας) ασκεί την 
εξουσία σε όλους τους τοµείς τής κοινωνικής ζωής (θρησκεία, οικονοµία, 
πολιτική, οικογένεια κ.λπ.), µεταβιβάζει στον µεγαλύτερο γυιο την εξουσία 
και την περιουσία και από αυτόν παίρνουν τα παιδιά το όνοµα ANT. 
µητριαρχία. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «η ιδιότητα τού επί κεφαλής 
ιουδαϊκής κοινότητας», < πατριάρχης. Η σηµ. 1 είναι µεσν.]. 

πατριαρχικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πατριάρχη ή το 
πατριαρχείο: ~ ράβδος | θρόνος | σύνοδος (βλ.λ.) 2. αυτός που προέρχεται από 
τον πατριάρχη, που δίνεται από αυτόν: ~ ευλογία | άδεια 3. (µτφ.) αυτός που 
διαθέτει επιβλητικότητα και κύρος: ~ µεγαλοπρέπεια · 4. αυτός που σχετίζεται 
µε το κοινωνικό πρότυπο τής πατριαρχίας: ~ δοµή | οργάνωση | λειτουργία | 
σύστηµα | οικογένεια | παράδοση || ~ κοινωνία (στην οποία οι οικογενειακές 
σχέσεις οργανώνονται µε βάση τον κεντρικό ρόλο τού πατέρα, τη διαµονή τής 
νύφης στην οικία τού γαµπρού και τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων 
από πατέρα σε γυιο) ΑΝΤ. µητριαρχικός. — πατριαρχικ-ά | -ώς επίρρ. 

πατρίδα (η) 1. η χώρα ή ο τόπος καταγωγής ή γεννήσεως: τα Αβδηρα είναι η ~ 
τού ∆ηµοκρίτου ΣΥΝ. γενέτειρα· ΦΡ. (α) ιδιαίτερη πατρίδα το χωριό ή η πόλη, 
στην οποία γεννήθηκε κανείς ή από την οποία κατάγεται: το Πάσχα θα κάνει 
διακοπές στην ~ του, την Κέρκυρα (β) χαµένες πατρίδες οι περιοχές όπου 
άκµασε ο ελληνισµός στο παρελθόν και τώρα ανήκουν σε άλλο κράτος ή 
έχουν χάσει τους ελληνικούς πληθυσµούς τους (κυρ. τα παράλια τής Μικράς 
Ασίας, η Κωνσταντινούπολη, ο Πόντος) (γ) δεύτερη πατρίδα ο τόπος στον 
οποίο πέρασε κανείς τα περισσότερα χρόνια τής ζωής του ή η χώρα στην 
οποία δηµιούργησε και διακρίθηκε: η Αµερική υπήρξε η - του 2. ο τόπος ή η 
χώρα εγκατάστασης, όπου ένα άτοµο διαµορφώνεται ως προσωπικότητα: 
έκαναν ~ τους τις πεδιάδες τού Νότου' ΦΡ. όπου γης και πατρίς βλ. λ. γη 3. 
(γενικότ.) οτιδήποτε συνδέει τα άτοµα-µέλη ενός έθνους, το πάτριο έδαφος 
και η κοινή κληρονοµιά τους, καθώς και τα ίδια τα µέλη τού συνόλου, τού 
έθνους: πολέµησαν για την ~|| ο υπέρ πατρίδος αγών || είχε πεθυµήσει την ~ και 
πιο πολύ τον ήλιο και τους 

απλούς ανθρώπους της- ΦΡ. πατρίς, θρησκεία, οικογένεια (παλαιότ.) 
το τρίπτυχο αξιών που προβλήθηκε κατεξοχήν από τα συντηρητικά 
κόµµατα 4. (συνεκδ.) (α) το σύνολο των κατοίκων µιας χώρας, ο λαός 
της: αγαπήθηκε απ' όλη την πατρίδα (β) (ειδικότ.) η πολιτεία (όταν 
λειτουργεί εξ ονόµατος τού λαού τής χώρας): η ~ τιµά τα ξενιτεµένα παιδιά της 
5. (συνεκδ.-λαϊκ., ως προσφώνηση σε πρόσωπο από την ίδια χώρα ή πόλη): 
χαθήκαµε, βρε ~! || ~, κι εσύ εδώ; ΣΥΝ. συµπατριώτης 6. ο τόπος στον οποίο 
πρωτοεµφανίζεται ή πρωτοδηµιουρ-γείται κάτι: η Ελλάδα είναι η ~ τής 
δηµοκρατίας ΣΥΝ. κοιτίδα, λίκνο. Επίσης (λόγ.) πατρίς [αρχ.] {πατρίδος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πατρίς, -ίδος, ποιητ. τ. θηλ. τού επιθ. πάτριος (βλ.λ.), πβ. φρ. 
πατρίς γαία, πατρίς άρουρα, πατρίς πόλις (όπου εξακολουθεί να 
χρησιµοποιείται ως επίθ.). Η λ. απαντά ουσιαστικοποιηµένη ήδη στον 
Όµηρο]. 

πατριδογνωσία (η) {χωρ. πληθ.} σχολικό µάθηµα (κυρ. των πρώτων τάξεων τού 
δηµοτικού) γενικών γνώσεων σχετικά µε το άµεσο περιβάλλον των µαθητών, 
την ιδιαίτερη πατρίδα τους από ιστορική, γεωγραφική, λαογραφική κ.λπ. 
άποψη ΣΥΝ. πατριδογραφία. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γερµ. Heimatkunde]. 

πατριδογραφία (η) [1864] {χωρ. πληθ.} η πατριδογνωσία (βλ.λ.). 
πατριδοκαπηλία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η σκόπιµη συναισθηµατική φόρτιση 

τού λαού σχετικά µε εθνικά θέµατα για την επίτευξη ιδιοτελών σκοπών, 
ατοµικών συµφερόντων: πολιτικοί που επιδίδονται στην ~, για να 
αναρριχηθούν στην εξουσία. — πατριδοκάπηλος (ο/η) [1897]. 

πατριδολατρία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} η βαθιά αγάπη για την πατρίδα, η 
λατρεία προς καθετί που ανήκει ή παραπέµπει σε αυτήν: η ~ των Ελλήνων 
ΣΥΝ. φιλοπατρία. — πατριδολάτρης (ο) [1895], πατρι-δολάτρισσα (η), 
πατριδολατρικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ.  ία. 

πατριδωνυµικό (το) όνοµα που δείχνει τον τόπο καταγωγής, διαµονής ή 
µετοικήσεως (κάποιου), όπως Κρητικός, Αθηναίος, Ναπολιτάνος κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < πατρίδα + -ωνυµικό (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

Πατρικία (η) γυναικείο όνοµα. 
Πατρίκιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 

όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Patricius < patricius (βλ. λ. πατρίκιος)]. 
πατρίκιος (ο) {πατρικί-ου | -ων,-ους}, πατρικία (η) {πατρικιών} (στο ρωµαϊκό 

και βυζαντινό κράτος) µέλος τής ανώτατης (κοινωνικά και πολιτικά) τάξης 
ΑΝΤ. πληβείος. [ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. patricius < pater, -tris «πατέρας»]. 

πατρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πατέρα ή τους 
προγόνους: ~ εξουσία | ευθύνη | στοργή | αισθήµατα || το - πρότυπο || ~ φίλος 2. 
(α) αυτός που δίνεται, κληρονοµείται ή προέρχεται από τον πατέρα ή τους 
προγόνους: ~ όνοµα | περιουσία | προστασία (β) πατρικό (το) (i) το σπίτι στο 
οποίο µεγαλώνει κανείς µε την οικογένεια του ή που κληρονοµεί από τον 
πατέρα του: επισκέφτηκε το ~ του στο χωριό (ii) το οικογενειακό όνοµα 
γυναίκας πριν παντρευτεί (γ) πατρικά (τα) η περιουσία που κληρονοµεί κανείς 
από τον πατέρα του 3. (µτφ.) αυτός που η τρυφερότητα, η στοργικότητα και ο 
συµβουλευτικός του ρόλος ή χαρακτήρας µοιάζουν µε τις αντίστοιχες 
ιδιότητες τού πατέρα: ο - τόνος στη φωνή τού προϊσταµένου. — πα-τρικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ., πατρικότητα (η) [µεσν.]. 

πατρινός, -ή, -ό → Πάτρα 
πατριός (ο) → πατρυιός 
πάτριος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τους προγόνους, που 

προέρχεται ή µεταβιβάζεται από αυτούς κληρονοµικώς: ~ εδάφη | ήθη | εστία | 
νόµοι | θεοί ΣΥΝ. πατρογονικός, προγονικός, πατροπαράδοτος 2. πάτρια (τα) 
τα ήθη και έθιµα, οι παραδόσεις και οι ιδέες που αποτελούν την κληρονοµιά 
ενός λαού. 

πατρίς (η) -# πατρίδα 
πατριώτης (ο) {πατριωτών}, πατριώτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 

που έχει την ίδια πατρίδα µε κάποιον άλλον, ο συντοπίτης: είναι πατριώτες, 
µεγάλωσαν στο ίδιο χωριό ΣΥΝ. συγχωριανός, συµπολίτης, συµπατριώτης 2. 
πρόσωπο που αγαπά την πατρίδα του και αγωνίζεται γι' αυτήν, που τιµά ό,τι 
συνδέεται µε την ιστορία, την παράδοση, τη γλώσσα της κ.λπ. ΣΥΝ. 
φιλόπατρις ΑΝΤ. άπατρις 3. ως προσφώνηση αγνώστου ή ως χαιρετισµός: ~, 
από πού πάνε για το χωριό; || γεια χαρά, πατριώτη! — (υποκ.) πατριωτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πατριά + -ώτης (πβ. ίδι-ώτης, στρατι-ώτης, δεσµ-ώτης). Η λ. 
αναφερόταν αρχικά στους βαρβάρους, οι οποίοι συνδέονταν µόνο µε κοινή 
καταγωγή και πατρίδα, ενώ για τους Έλληνες εχρησιµο-ποιείτο κυρ. ο όρ. 
πολϊται | συµπολϊται, ο οποίος αναφερόταν στην ιδιότητα τους ως µελών 
ελεύθερης πόλης-κράτους. Αργότερα (µτγν.) η σηµ. γενικεύθηκε]. 

πατριωτικά επίρρ.· κατά τρόπο που αρµόζει σε πατριώτη (σηµ. 2)· ΦΡ. παίρνω 
(κάτι) πατριωτικά αντιµετωπίζω (κάτι) µε ένθερµο τρόπο, µε τον ίδιο ζήλο 
που δείχνει κάποιος, όταν αγωνίζεται για την πατρίδα του: έχει πάρει 
πατριωτικά το θέµα και ξενυχτάει κάθε µέρα στη δουλειά. 

πατριωτικός, -ή, -ό [1857] αυτός που σχετίζεται µε τον πατριώτη, τον 
πατριωτισµό: ~ αγώνας | συµπεριφορά | πράξη | τραγούδι | αισθήµατα ΣΥΝ. 
εθνικός. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. patriotique, άσχετο από το αρχ. 
πατριωτικός «ο αναφερόµενος σε πατριά»]. 

πατριωτισµός (ο) [1790] η έµπρακτη αφοσίωση και αγάπη κάποιου προς την 
πατρίδα του: η τήρηση τού Συντάγµατος επαφίεται στον ~ των Ελλήνων || η 
θυσία του αποτέλεσε εκδήλωση ύψιστου ~ ΣΥΝ. φιλοπατρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εθνικισµός. 
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[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. patriotisme]. 
πατρο- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε τον πατέρα 

ή τους πατέρες, δηλ. τους προγόνους: πατρο-γονικός, πα-τρο-κτόνος. 
[ETYM. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. πατήρ, -τρός]. 

πατρόγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πλατιά βούρτσα για πλαστικά χρώµατα που η 
επιφάνεια της έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλογράµµου. 

πατρογονικός, -ή, -ό [1840] 1. αυτός που είναι κληρονοµηµένος, από τον 
πατέρα ή τους προγόνους: - σπίτι | κειµήλιο | κτήµατα 2. αυτός που αποτελεί 
µέρος τής προγονικής κληρονοµιάς: ~ συνήθειες | εστίες | ήθη | έθιµα ΣΥΝ. 
πατροπαράδοτος 3. πατρογονικά (τα) (α) οι πρόγονοι, οι πατέρες (β) τα 
κληρονοµηµένα κτήµατα. 

πατρογραµµικός, -ή, -ό 1. (στην κοινωνική ανθρωπολογία) αυτός που 
σχετίζεται µε τον τύπο αναγνωρίσεως τής καταγωγής και κοινωνικής 
οργάνωσης, ο οποίος ορίζει την καταγωγή αποκλειστικά µε βάση την πατρική 
γενεαλογική γραµµή, ενώ ταυτοχρόνως δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωµα 
στους συγγενείς από την πλευρά τής µητέρας 2. (στην εθνολογία) αυτός που 
σχετίζεται µε το σύστηµα συγγένειας, το οποίο δίνει βαρύτητα µόνο στην 
καταγωγή από την πλευρά τού πατέρα. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
patrilinear (νόθο συνθ.)]. 

πατρόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. από την πλευρά τού πατέρα 2. από την εποχή των 
προγόνων. [ETYM. αρχ. < πατρο- + παραγ. επίθηµα -θεν (βλ.λ.)]. 

Πάτροκλος (ο) {-ου κ. -όκλου} 1. ήρωας τού Τρωικού Πολέµου, στενός 
παιδικός φίλος και γενναίος συµπολεµιστής τού Αχιλλέα, ο οποίος σκοτώθηκε 
από τον 'Εκτορα 2. ανδρικό όνοµα. [ETYM. αρχ. παράλλ. τ. τού ονόµατος 
Πατροκλής «αυτός που έχει ένδοξο πατέρα» < πατρο- + -κλής < κλέος «δόξα» 
(βλ.λ.)]. 

πατροκτονία (η) [µτγν.] {πατροκτονιών} ο φόνος τού πατέρα από παιδί του. 
πατροκτόνος, -ος, -ο 1. αυτός που διαπράττει τον φόνο τού πατέρα του ή 

ευθύνεται γι' αυτόν: (συνεκδ.) ~ χείρ 2. πατροκτόνος (ο/η) πρόσωπο που 
φόνευσε τον πατέρα του: ο ~ οµολόγησε την πράξη του στον ανακριτή. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. [ΕΤΥΜ. αρχ; < πατρο- + -κτόνος < κτείνω «φονεύω» (βλ. 
κ. -κτονία)]. 

πατρολογία (η) [1833] {πατρολογιών} 1. κλάδος τής θεολογίας που µελετά τα 
έργα και τη διδασκαλία των Πατέρων και όλων των εκκλησιαστικών 
συγγραφέων 2. (συνεκδ.) συλλογή συγ-γραµµάτων εκκλησιαστικών 
συγγραφέων: Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Graeca) (το σύνολο των έργων 
των Πατέρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας). — πατρολογικός, -ή, -ό [1872], 
πατρολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
patrologia]. 

πατρόν (το) {άκλ.} φύλλο χαρτιού ή άλλου ηµιδιαφανούς υλικού µε τυπωµένο 
υποδειγµατικό σχέδιο, βάσει τού οποίου πρέπει να κοπεί το ύφασµα για ένα 
ρούχο- ΦΡ. βγάζω ένα πατρόν κατασκευάζω ένα υποδειγµατικό σχέδιο βάσει 
τού οποίου κόβω ύφασµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. patron «υπόδειγµα για κοπή 
υφάσµατος» < patron «αρχηγός, οδηγός» < λατ. patronus «πάτρων» (βλ. κ. 
πάτρων)]. 

πατρόνα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η ιδιοκτήτρια ή διευθύντρια οίκου 
ανοχής ΣΥΝ. µαντάµ 2. (σπάν.) η οικοδέσποινα ή η ιδιοκτήτρια 
καταστήµατος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. patrona, θηλ. τού patrono < λατ. patronus, βλ. 
κ. πάτρων]. 

πατρόνα2 (η) (χωρ. γεν. πληθ.} (διαλεκτ.) η φυσιγγιοθήκη, η παλάσκα: «να 
πάρω το ντουφέκι µου, την όµορφη ~» (ριζίτικο). [ΕΤΥΜ < ιταλ. patrona < 
γερµ. Patron [tasche] < γαλλ. στρατ. όρ. patron «φυσίγγιο» + γερµ. Tasche 
«θήκη»]. 

πατρονάρω ρ. µετβ. {πατρονάρισα} 1. παρεµβαίνω προστατευτικά 
κατευθύνοντας την εξέλιξη, τις επιλογές κάποιου κατά τρόπο δεσµευτικό τής 
θελήσεως του ή µε αθέµιτα µέσα: τα κόµµατα επιχειρούν να πατρονάρουν τους 
εργαζοµένους µέσα από ελεγχόµενα συνδικαλιστικά όργανα || δεν δέχεται να του 
πατρονάρει την καριέρα | τη ζωή του κανένας 2. επιχορηγώ κάποιον (ιδιώτη, 
φορέα, οργανισµό κ.λπ.) για την υλοποίηση των σχεδίων του, συµβάλλω ή 
στηρίζω τη δραστηριότητα του: µεγάλος εκδοτικός οργανισµός πατρονάρει τον 
ραδιοφωνικό σταθµό. — πατρονάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. patronner < patron «αρχηγός, οδηγός» (< λατ. 
patronus). Βλ. λ. πάτρων]. 

πάτρονας (ο) → πάτρωνας 
πατρονίστ (ο/η) {άκλ.} πρόσωπο που σχεδιάζει πατρόν. [ΕΤΥΜ. < πατρόν + 

παραγ. επίθηµα -ίστ (< γαλλ. -ist) κατά τα γαλλ. προελ. µοντελίστ, σολίστ 
κ.ά.)]. 

πατροπαράδοτος, -η, -ο αυτός που έχει κληρονοµηθεί από τους προγόνους, 
που αποτελεί µέρος τής πατρώας παράδοσης: ~ ήθη και έθιµα | φιλοξενία 
ΣΥΝ. πάτριος, πατρογονικός, παραδοσιακός. — πατροπαράδοτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πατρο- + -παράδοτος (< παραδίδωµι), πβ. κ. έτοιµο-πα-
ράδοτος, ά-παράδοτος]. 

πατρότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού πατέρα: η ~ τον ωρίµασε || 
«η λυτρωµένη ψυχή έχει συνείδηση τής πατρότητας τού Θεού και συγχρόνως τής 
δικής της υιότητας αλλά και αµαρτωλότη-τας» 2. η άµεση σχέση µεταξύ 
πατέρα και παιδιού: η ~ συνεπάγεται ευθύνες || παιδί αγνώστου πατρότητας- 
ΦΡ. πατρότητα τέκνου η γνησιότητα τού παιδιού ως προς τον πατέρα, η οποία 
εξακριβώνεται µε διάφορες µεθόδους, λ.χ. µε αναλύσεις αίµατος 3. (µτφ.) το 
να είναι κανείς ο δηµιουργός ή εµπνευστής πράγµατος: πιστοποιήθηκε η ~ τού 
πίνακα || ερίζουν για την - τής ιδέας | τής εφεύρεσης | τής ανακάλυψης. 

πατροτοπικός, -ή, -ό (στην κοινωνική ανθρωπολογία) (τύπος εγκατάστασης) 
που επιβάλλεται στους νεόνυµφους στο πλαίσιο πατριαρχικής κοινωνίας, 
σύµφωνα µε τον οποίο η νύφη εγκαθίσταται στην κατοικία τού γαµπρού: ~ 
οικογένεια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. patrüocal (νόθο συνθ.)]. 
πατρυιός (ο) (σχολ. ορθ. πατριός) (για τα παιδιά µιας γυναίκας) ο θετός 
πατέρας, ο σύζυγος τής µητέρας τους ύστερα από χηρεία ή διαζύγιο ANT. 
φυσικός πατέρας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πατρυιός (< αρχ. πατήρ), κατ' αναλογίαν προς το αρχ. µητρυιά 
(βλ.λ.)]. πάτρωνας (ο) {πατρώνων} 1. ΙΣΤ (στην αρχαία Ρώµη) υψηλά ιστάµενο 
πρόσωπο, συνήθ. πατρίκιος, που προστάτευε (νοµικά ή κυρ. οικονοµικά) άτοµο 
κατώτερης κοινωνικής τάξης, απελεύθερο κ.λπ. (πβ. λ. πελάτης) 2. πρόσωπο 
που έχει υπό την προστασία του άλλο πρόσωπο (ή οµάδα), παρέχοντας νοµική 
και οικονοµική κάλυψη 3. (ειδικότ.-κακόσ.) πρόσωπο που δεν εµφανίζεται 
συχνά στο προσκήνιο, ωστόσο καθοδηγεί και ελέγχει τη δράση άλλων: οι ~ τής 
πολιτικής | των κοµµάτων ΣΥΝ. προστάτης. Επίσης (αρχαιοπρ.) πάτρων [µτγν.] 
{πά-τρωνος}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πάτρων, -ωνος < λατ. patronus «προστάτης» (< pater 
«πατέρας»). Στην αρχ. Ρώµη ο patronus ήταν ο προστάτης απελεύθερου δούλου 
και τον εκπροσωπούσε στα δικαστήρια και στη σύγκλητο ως συνήγορος]. 
πατρωνία (η) [µτγν.] {πατρωνιών} 1. η ιδιότητα και το έργο τού πάτρωνα, κυρ. 
η παροχή προστασίας 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. (α) το καταχρηστικό δικαίωµα προσώπου 
ή κόµµατος µε εξουσία να ευνοεί πρόσωπα χρήσιµα ή αρεστά σε αυτό ΣΥΝ. 
ευνοιοκρατία, ρουσφετολογία, φαβοριτισµός (β) εξουσιαστική σχέση που 
συνίσταται στην παροχή κυρ. πολιτικής προστασίας µε αντάλλαγµα την παροχή 
υπηρεσιών, εξυπηρετήσεων κ.λπ. εκ µέρους τού προστατευοµένου προς τον 
προστάτη του. πατρωνυµία (η) [µεσν.] {πατρωνυµιών} η ονοµασία (κάποιου) 
µε όνοµα παραγόµενο από το πατρικό, π.χ. Ατρείδης, ο γυιος τού Ατρέα. 
πατρωνυµικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. αυτός που έχει σχηµατιστεί από το πατρικό 
όνοµα· κυρ. ως ουσ. πατρωνυµικό (το) κύριο όνοµα που παράγεται από το 
όνοµα τού πατέρα ή τού γενάρχη οικογένειας, δηλώνοντας την καταγωγή από 
αυτόν: Νικολάου (γυιος τού Νικολάου), Πετρίδης (γυιος τού Πέτρου) κ.λπ. 
πατρώνυµο (το) {πατρωνύµ-ου | -ων} το όνοµα τού πατέρα (κάποιου): στην 
αίτηση συµπληρώστε και το ~. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. πατρώνυµος < πατρ(ο)- + -ώνυµος (µε έκταση 
τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ονυµα, αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα]. 
πατρώος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που κληροδοτείται, µεταβιβάζεται από τους 
προγόνους: ~ γη | εδάφη | κληρονοµιά ΣΥΝ. πατρογονικός, πάτριος, 
πατροπαράδοτος. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· πατρώος < πάτρως, -ωος «θείος από την πλευρά τού πατέρα», 
που συνδ. µε λατ. patruus και σανσκρ. pitrvyâ-. Το επίθ. πα-τρφος αναφερόταν 
κυρ. στην πατρική περιουσία, κατ' αντιδιαστολή προς το επίθ. πάτριος, το οποίο 
αναφερόταν στους νόµους, στις παραδόσεις και στα προγονικά έθιµα]. 
πατσαβουρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. το κουρέλι που χρησιµοποιείται για 
καθάρισµα, ξεσκόνισµα 2. (κατ' επέκτ.) κάθε βρόµικο και κουρελιασµένο 
ύφασµα 3. (υβριστ.) γυναίκα χωρίς αξιοπρέπεια ή πολύ άσχηµη 4. (µτφ.) κακής 
ποιότητας έντυπο µε κείµενα προσβλητικά, χυδαία ΣΥΝ. φυλλάδα, 
παλιοφυλλάδα. Επίσης πατσαβούρι (το). [ΕΤΥΜ. < βεν. spazza(d)ura < ρ. 
spazzare «σκουπίζω, καθαρίζω», αρχική σηµ. «αδειάζω, κενώνω», < παλαιότ. 
spazzo < λατ. spatium «χώρος, διάστηµα»]. πατσαβουριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{πατσαβούριασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) (συνήθ. για ρούχα) κάνω (κάτι) σαν 
πατσαβούρι, το τσαλακώνω και το λερώνω. πατσάς (ο) {πατσάδες} 1. το 
στοµάχι, η κοιλιά και τα ποδαράκια σφαγµένου ζώου 2. (συνεκδ.) το φαγητό 
που παρασκευάζεται από το στοµάχι, την κοιλιά, τα ποδαράκια (συνήθ. και το 
κεφάλι) ζώου: ~ ψιλοκοµµένος | σαλονικιός (µε κόκκινη σάλτσα) || «πατσάς καθ' 
εκά-στην» (επιγραφή σε εστιατόρια)· ΦΡ. (α) κάνω τα µούτρα κάποιου πατσά 
ξυλοκοπώ κάποιον ανηλεώς, του «σπάω τα µούτρα» (β) βουρ στον πατσά! βλ. 
λ. βουρ · 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που παρουσιάζει έντονη χαλάρωση ή 
γήρανση, ο ελάχιστα σφριγηλός και γεροδεµένος. Επίσης πατσά (η). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. paca < περσ. paca «πόδια (σφαγίου, όταν είναι µαγει-
ρεµένα)»]. πατσατζήδικο (το) το ειδικό µαγειρείο που σερβίρει πατσά. 
πατσατζής (ο) {πατσατζήδες} αυτός που µαγειρεύει και πουλάει πατσά σε 
µαγειρείο (πατσατζήδικο). [ΕΤΥΜ < τουρκ. pacaci]. πάτσγουορκ (το) {άκλ.} 1. 
κοµµάτια υφάσµατος διαφορετικών χρωµάτων και σχεδίων που ράβονται 
µεταξύ τους και χρησιµεύουν ως ενδύµατα, κουβέρτες κ.λπ. 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
αποτελείται από κοµµάτια διαφορετικού χρώµατος: βλέπαµε από το αεροπλάνο 
το ~ που σχηµάτιζαν οι διαφορετικές καλλιέργειες. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. patchwork < patch «µπάλλωµα - βούλλα» + work «έργο»]. 
πατσές (οι) θηλ. {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. µικρά, µαγειρεµένα κοµµάτια από 
εντόσθια σφαγίου, κυρ. από στοµάχι αρνιού ή µόσχου ΣΥΝ. πατσάς 2. (µτφ.) το 
πάχος στην κοιλιά (κάποιου): κάνε λίγο γυµναστική, να πέσουν οι ~. πάτσι επίρρ. 
(λαϊκ.) ισοπαλία, ίσα-ίσα· κυρ. στις ΦΡ. είµαι | έρχοµαι πάτσι (µε κάποιον) 
πατσίζω: νίκησε ο καθένας από µία φορά, άρα εί- 
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ναι ~ || σου έδωσα, µου έδωσες, είµαστε ~. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < ιταλ. pace «ειρήνη» στη διαλεκτ. φρ. 
siamo pace «είµαστε ισόπαλοι»]. 

πατσίζω ρ. αµετβ. {πάτσισα} ισοφαρίζω (κάποιον) στην επίδοση, έρχοµαι ίσα-
ίσα µαζί του· (συχνότ.) ανταποδίδω την πράξη (κάποιου) µε άλλη ισοδύναµη: 
κάνε του κι εσύ το ίδιο, να πατσίσετε || κέρασε την άλλη φορά εσύ, για να 
πατσίσεις ΣΥΝ. ισοφαρίζω. 

πατσουλί (το) {δύσχρ. πατσουλ-ιού | -ιών} 1. αιθέριο έλαιο από την Κίνα, την 
Ιάβα και την Αυστραλία µε χρήση στην αρωµατοποιία 2. (συνεκδ.) το άρωµα 
από το παραπάνω αιθέριο έλαιο 3. (κακόσ.) φτηνό και βαρύ άρωµα: βροµάει 
~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. patchouli < αγγλ. patchouli/-ly < pacculi (γλώσσα Ταµίλ, < 
pace «πράσινος» + ilai «φύλλο»), πβ. κ. χίντι paccoli]. 

πατσούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ως µειωτ. χαρακτηρισµός για συνήθως 
γυναίκα µεγάλης ηλικίας µε γερασµένο και χαλαρό δέρµα και ατηµέλητη. 
Επίσης πατσσύρω. 
[ΕΤΥΜ. πιθ. < πατσα)β)ούρα ή θηλ. τού επιθ. πατσούρης | πατσουρός 
«πλακωτός - κουτσοµύτης» < πατσάς «σιµός»]. 

πατώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πατ-είς κ. -άς... | πάτ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -
ηµένος κ. (λόγ.) πεπατηµένος} ♦ (µετβ.) 1. πιέζω µε τα πόδια κάτι, το 
ποδοπατώ: ~ σταφύλια | ένα µυρµήγκι | το χαλί | ένα καρφί || ~ το αποτσίγαρο 
στον δρόµο || το χώµα θέλει να πατηθεί, για να «κάτσει»- ΦΡ. (α) πατώ πόδι 
προβάλλω έντονα απαίτηση µου, επιβάλλω τη δική µου επιθυµία, κυρ. για να 
εµποδίσω κάτι, απαιτώ να µε λάβουν οι άλλοι σοβαρά υπ' όψιν τους: δεν 
µπορείς να τους αφήνεις να κάνουν ό,τι θέλουν πρέπει να πατήσεις πόδι! (β) 
πατείς µε πατώ σε για πολυπληθείς συγκεντρώσεις, για µεγάλο συνωστισµό: 
παραµονές Χριστουγέννων στα µαγαζιά γίνεται ~ || ο χώρος ήταν πολύ µικρός 
για τόσα άτοµα κι ήταν όλοι ~ (γ) (εκφραστ.) πατώ στον κάλο (κάποιον) | 
πατώ τον κάλο (κάποιου) βλ. λ. κάλος (δ) πατάω τη µπανα-νόφλουδα | 
πεπονόφλουδα πέφτω σε παγίδα (ε) πατάω το πόδι µου (κάπου) πηγαίνω (σε 
ένα µέρος): να µην πατήσεις ξανά το πόδι σου εδώ! (να µην ξανάρθεις) (στ) 
πατάω επί πτωµάτων | στο πτώµα κάποιου βλ. λ. πτώµα (ζ) πατάω (γερά) 
στα πόδια µου µπορώ να αντιµετωπίζω ο ίδιος ό,τι µου συµβαίνει, έχω καλή 
υποδοµή, γερές βάσεις 2. ακουµπώ το πέλµα τού ποδιού µου (συνήθ. ακούσια) 
πάνω στο πόδι κάποιου άλλου: πρόσεξε, µε πατάς! || µε πάτησε µε το τακούνι 
και µε τρέλανε στον πόνο 3. (οικ.) πιέζω κάτι προς τα κάτω, µειώνοντας τον 
όγκο του: αν δεν πατήσεις τα ρούχα, δεν θα χωρέσουν στη βαλίτσα || πάτησε τα 
λίγο τα µαλλιά σου, να µην είναι τόσο φουντωτά ΣΥΝ. πατικώνω, (για πράγµ.) 
µαζεύω, στοιβάζω 4. πιέζω (µε δάχτυλα ή πόδι) εξάρτηµα (συσκευής | 
οχήµατος) ή ένα κουµπί, για να παραχθεί το προσδοκώµενο αποτέλεσµα: 
πατήστε το κουµπί, για να κάνει στάση το λεωφορείο || ~ τα πλήκτρα τού πιάνου 
|| ~ τον διακόπτη για το φως 5. (οικ.) πιέζω µε δύναµη (κάτι) πάνω σε επιφά-
νεια ή το τονίζω (ώστε να είναι πιο έντονο το αποτέλεσµα): µην πατάς τόσο το 
στυλό, όταν γράφεις || πάτησε λίγο ακόµα το σχέδιο, γιατί βγήκαν αχνά τα 
χρώµατα του 6. (οικ.) σιδερώνω κάτι: µου πατάς το πουκάµισο στον γιακά; || 
πάτησε λίγο το παντελόνι, για να κάνει τσάκιση 7. κυριεύω, καταλαµβάνω (µετά 
από έφοδο ή πολιορκία): οι Τούρκοι πάτησαν την Πόλη || ποτέ κατακτητής δεν 
πάτησε τη Μάνη ΣΥΝ. αλώνω 8. (για οχήµατα) χτυπώ (κάποιον), συνήθ. 
σκοτώνω µε χτύπηµα, τον παρασύρω (τραυµατίζοντας ή σκοτώνοντας τον): 
τον πάτησε αυτοκίνητο, καθώς διέσχιζε τον δρόµο! || είναι γρουσουζιά για έναν 
οδηγό να πατήσει γάτα- ΦΡ. (α) πατάω γκάζι πιέζω µε το πόδι το γκάζι, για να 
επιταχύνω· (µτφ.) αυξάνω την ταχύτητα µου, επισπεύδω: πρέπει να πατήσεις 
γκάζι, για να φθάσουµε έγκαιρα (β) πατάω φρένο πιέζω µε το πόδι το φρένο, 
για να µειώσω την ταχύτητα τού οχήµατος που οδηγώ' (µτφ.) επιβραδύνω, δεν 
βιάζοµαι: πάτα φρένο, ακόµη είσαι στην αρχή (γ) το πατάω οδηγώ µε µεγάλη 
ταχύτητα 
9. παραβιάζω, αθετώ: ~ τον όρκο µου | τη συµφωνία ΣΥΝ. καταπατώ 
10. (εκφραστ.) καταβάλλω, εξοντώνω ολοκληρωτικά, νικώ κατά κρά 
τος: θα τους πατήσουµε στον αγώνα! 11. (+ αριθµό που δείχνει ηλι 
κία) αποκτώ την ηλικία (που δηλώνει ο αριθµός), λ.χ. πατάω τα πε 
νήντα (γίνοµαι πενήντα ετών) 12. (προφορ. + ουσιαστικό) κάνω (ό,τι 
δηλώνει το ουσιαστικό) σε µεγάλο βαθµό ή εντατικά: ~ δουλειά (δου 
λεύω εντατικά) || ~ φαί (τρώω πολύ) || ~ βρισίδι (βρίζω, καθυβρίζω) || 
~ τρέξιµο (τρέχω) || ~ φωνές (βάζω τις φωνές, φωνάζω) || ~ (κάτι) γέλια 
(γελώ, βάζω τα γέλια) ΣΥΝ. ρίχνω· ΦΡ. την πατάω (µε κάποιον) (i) ερω 
τεύοµαι (κάποιον): νοµίζω πως την έχει πατήσει µε τη Ρένα ΣΥΝ. τσι 
µπιέµαι (ii) ζηµιώνοµαι: την πατήσαµε µε τον νέο υπάλληλο, δεν φαί 
νεται και πολύ εργατικός! ♦ (αµετβ.) 13. ακουµπώ το πέλµα τού πο 
διού (κάπου) κατά την κίνηση: δεν πάτησε καλά στο κατέβασµα και 
στραµπούληξε το πόδι του || εκεί όπου πατάς είναι σάπιο το σανίδι 
και θα σπάσει || µ'αυτά τα τακούνια δεν πατάς σταθερά 14. περπα 
τώ πάνω σε (κάτι): οι αναστενάρηδες πατούν σε αναµµένα κάρβου 
να, χωρίς να καίγονται- ΦΡ. (α) δεν πατάς καλά δεν έχεις σωστή πο 
ρεία, συµπεριφορά (β) πατάω στα νύχια ακροπατώ, περπατώ στις 
άκρες των ποδιών, για να µην κάνω θόρυβο (γ) πατάω καλά | γερά 
βρίσκοµαι σε καλή και σίγουρη κατάσταση ή έχω σωστές βάσεις (δ) 
δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω έχω χάσει τον προσανατολισµό 
µου (ε) αλλού πατάω κι αλλού βρίσκοµαι βλ. λ. αλλού 15. (ειδικότ.) 
αυξάνω την ταχύτητα (οχήµατος), επιταχύνω: πάτα να τους προλά 
βουµε! 16. στηρίζοµαι µε σταθερότητα σε επιφάνεια, ακουµπώ µε 
όλη την επιφάνεια τής βάσης µου: το τραπέζι δεν πατάει καλά, όλο 
κουνιέται || βάλε πιο µέσα το βάζο να πατάει ολόκληρο, γιατί θα πέ 
σει 17. περνάω, διέρχοµαι (από κάπου), διαβαίνω ένα µέρος: δεν πα 
τά αµάξι σε τέτοιες ανηφοριές, θα διαλυθεί || δεν υπάρχει πια µέρος 
στον πλανήτη, όπου να µην έχει πατήσει ο άνθρωπος 18. πηγαίνω σε 
ένα µέρος, εµφανίζοµαι (κάπου): δεν ~ ποτέ σε τέτοια µέρη || πότε 

πάτησες τελευταία φορά στην εκκλησία; || δεν λέει να πατήσει στο µαγαζί µετά 
τον καβγά 19. (η µτχ. πεπατηµένος, -η, -ο) βλ.λ.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πατώ (-έω), αγν. ετύµου. Βλ. λ. πάτος]. 

πάτωµα (το) {πατώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. επίπεδη κατώτατη επιφάνεια 
δωµατίου ή κλειστού χώρου, πάνω στην οποία κάποιος περπατά: ~ στρωµένο 
µε πλακάκια | µε µωσαϊκό || µαρµάρινα | ξύλινα ~ || γυµνό ~ (χωρίς χαλί ή 
µοκέτα) || καλογυαλισµένο | βρόµικο ~ || µόλις µπήκε στο σπίτι, σωριάστηκε 
λιπόθυµη στο ~ ΣΥΝ. δάπεδο 2. ο όροφος κτηρίου: ανέβηκα δέκα ~ από τις 
σκάλες, γιατί είχε χαλάσει ο ανελκυστήρας. [ΕΤΥΜ. µεσν. < πατώνω]. 

πατωµατζής (ο) {πατωµατζήδες} τεχνίτης ειδικευµένος στην επένδυση των 
δαπέδων σε οικοδοµές, σπίτια κ.λπ. Επίσης πατωµατάς. 

πατώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πάτωσα} ♦ (µετβ.) 1. κατασκευάζω το δάπεδο 
κτηρίου: τώρα πατώνουν το σπίτι 2. κατασκευάζω ή στερεώνω τον πάτο σε 
σκεύος, κιβώτιο, βαρέλι κ.λπ. 3. τοποθετώ, συσκευάζω κάτι συµπιέζοντας το, 
ώστε να µειωθεί ο όγκος του ΣΥΝ. πατικώνω 
♦ (αµετβ.) 4. αγγίζω τον βυθό θάλασσας, ποταµού κ.λπ. µε τα πέλµα 
τα: στα βαθιά δεν πατώνεις || κολυµπούσε µέχρι εκεί όπου πάτωνε 
5. (µτφ.) έρχοµαι τελευταίος σε διαγωνισµό, εξετάσεις, εκλογές κ.λπ.: 
στις εξετάσεις για το πανεπιστήµιο πάτωσε. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πάτος]. 

πατωσιά (η) 1. η επικάλυψη επιφάνειας µε σανίδες 2. (συνεκδ.) το δάπεδο 
κτηρίου ΣΥΝ. πάτωµα 3. η σκαλωσιά σε οικοδοµή. [ΕΤΥΜ < πατώνω (αόρ. 
πάτωσ-α) + -ιά, πβ. κ. σκαλωσ-ιά]. 

παύλα (η) {παυλών} 1. το σηµείο στίξεως (-) που δηλώνει: (α) την αλλαγή τού 
οµιλητή σε διάλογο, π.χ. -Θα έρθεις µαζί; -Όχι, έχω δουλειά (β) (όταν 
χρησιµοποιούνται δύο µαζί, δηλ. ως διπλή παύλα) διακοπή τού λόγου για την 
παρεµβολή (ανάµεσα τους) αυτοτελούς ή παρενθετικής φράσης ή πρότασης 
(αντί για τη χρήση κοµµάτων ή παρένθεσης^ π.χ. η µικρότερη κόρη του -θα 
'ταν δεν θα 'ταν δώδεκα χρονών- έπαιζε στην αυλή- ΦΡ. τελεία και παύλα βλ. λ. 
τελεία 2. µουσική παύση. — (υποκ.) παυλίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. παύλα, αρχική σηµ. «παύση, διακοπή», < παύω (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -λα, πβ. τρώγ-λη]. 

Παυλινα (η) γυναικείο όνοµα. 
Παύλος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής 

Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον Απόστολο των Εθνών ο οποίος εισήλθε στον 
χριστιανισµό λίγα χρόνια µετά τον θάνατο τού Χριστού (οπότε και 
ονοµάστηκε Παύλος, ενώ πριν ονοµαζόταν Σαούλ) και αναδείχθηκε σε 
ηγετική προσωπικότητα µεταξύ των Αποστόλων µε σηµαντικότατο 
επιστολικό έργο (14 επιστολές) 2. όνοµα πατριαρχών, επισκόπων, παπών και 
ηγεµόνων 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Παύλος < λατ. paulus «µικρός», 
επίθ. που συνόδευε ως παρωνύµιο ορισµένα ρωµαϊκά κύρ. ονόµατα], 

Παυσανίας (ο) 1. αρχαίος Σπαρτιάτης στρατηγός, αρχιστράτηγος των Ελλήνων 
στη µάχη των Πλαταιών (479 π.Χ.), που θανατώθηκε στην πατρίδα του ως 
ένοχος προδοσίας (467-466 π.Χ.) 2. αρχαίος Έλληνας πεζογράφος (β' µισό τού 
2ου αι. µ.Χ.) από τη µικρασιατική Λυδία, σηµαντικότερο έργο τού οποίου 
είναι το Ελλάδος Περιήγησις 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κυρ. όν. < ουσ. παυσανίας «αυτός που ανακουφίζει από τη 
θλίψη» < παυς)ι)- (< παύω, πβ. παϋσ-ις) + -ανίας < ανία]. 

παύση κ. (λαϊκ.) πάψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το σταµάτηµα, η µόνιµη ή 
προσωρινή διακοπή: ~ εργασιών/ πληρωµών || στην οµιλία του έκανε πολλές ~ 
από συγκίνηση ή αµηχανία ΣΥΝ. λήξη, κατάπαυση 2. η απόλυση εργαζοµένου: 
ανακοινώθηκε η οριστική ~ του από την εταιρεία 3. (συνεκδ.) το έγγραφο µε το 
οποίο ανακοινώνεται η απόλυση: πήρε στα χέρια την ~ του 4. (σε µουσική 
σύνθεση) η χρονική διάρκεια χωρίς ήχο 5. ΜΟΥΣ. (ή σηµείο παύσεως) το 
µουσικό σηµείο τού πενταγράµµου µε το οποίο δηλώνεται η χρονική διάρκεια 
χωρίς ήχο: ~ ογδόου | τετάρτου. — (υποκ.) παυσούλα (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
παύσις < παύω (βλ.λ.)]. 

παυσίλυπος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που περιορίζει τη στενοχώρια, που µειώνει την 
ένταση τής λύπης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < παυσι- (< παύω, πβ. παϋσ-ις) + -λυπος < 
λύπη]. 

παυσίπονο (το) φάρµακο που καταπραΰνει τον πόνο: παίρνει ~, για να τα 
καταφέρει να σταθεί ΣΥΝ. αναλγητικό. 

παυσίπονος, -η, -ο αυτός που ανακουφίζει από τον πόνο ΣΥΝ. αναλγητικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παυσι- (< παύω, πβ. παύσ-ις) + πόνος]. 

παύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπαψα κ. (λόγ.) έπαυσα, παύ-θηκα, -µένος} 
♦ (µετβ.) 1. βάζω τέλος (σε κάτι), σταµατώ προσωρινά ή µόνιµα: πάψ- 
τε τις φασαρίες και τα κλάµατα || (+να) ~ να ασχολούµαι µ'αυτό το 
ζήτηµα || (στρατ. διαταγή) παύσατε πυρ! (σταµατήστε να πυροβολεί 
τε) 2. απολύω, αποµακρύνω (κάποιον) από τη θέση του, αφαιρώ τις 
αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που έχω παραχωρήσει (σε κάποιον): 
τον έπαυσαν λόγω των πολιτικών του φρονηµάτων ΣΥΝ. απολύω 
♦ (αµετβ.) 3. αναστέλλω, διακόπτω για ένα χρονικό διάστηµα ή µόνι 
µα: όλη νύχτα ο άερας δεν έπαψε (καταλάγιασε) ούτε στιγµή 4. κά 
νω ησυχία, σταµατώ να κάνω θόρυβο: Πάψε πια! ∆εν µπορώ τις φω 
νές σου || πες στα παιδιά να πάψουν και να κάτσουν φρόνιµα ΣΥΝ. 
σωπαίνω, σιγώ 5. (η αρχαιοπρ. προστ. παύσασθε) ως παράγγελµα στη 
γυµναστική για τη διακοπή άσκησης ή κίνησης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι το ρ. είχε αρχική 
σηµ. «χτυπώ κάποιον, για να τον αποµακρύνω» (µε αφετηρία κυρ. τη χρήση 
τού ρ. στον Όµηρο, λ.χ. «παϋσαι, αγριον άνδρα», «παΰσαι Έκτορα µάχης») και 
ότι το αρχαιότερο θ. απαντά στον αόρ. παυ-σαι, βάσει τού οποίου 
σχηµατίστηκε ο ενεστ. παύω. Σε αυτή την 
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περίπτωση το θ. παυ- πιθ. ανάγεται στο ρ. παίω «πλήττω, χτυπώ» < *παΈ-ίω 
(βλ. λ. παρα-παίω), που συνδ. µε λατ. pavio «χτυπώ». Το ρ. παύω είχε 
εξαρχής µετβ. σηµ. «κάνω κάποιον να σταµατήσει» και συνοδευόταν πάντοτε 
από αντικείµενο προσώπου ή πράγµατος, ενώ το ρ. λήγω (αµετβ.) εξέφραζε τη 
σηµ. «τελειώνω, εκπνέω χρονικώς»]. 

παύω - τελειώνω: συνώνυµα. Τα συνώνυµα τού παύω δηλώνουν γενικά τη 
σηµ. «δεν συνεχίζω (να κάνω) κάτι»: Έπαψε να έρχεται στα µαθήµατα - 
Έπαυσαν ξαφνικά οι δοκιµές για την εκτόξευση πυραύλων λόγω ελλείψεως 
κονδυλίων - Όταν µπήκαµε µέσα, έπαψαν τη συζήτηση/ έπαψε η 
συζήτηση.Όµοια χρησιµοποιούνται το σταµατώ και το (σηµασιολογικά πιο 
χαρακτηρισµένο ρήµα) διακόπτω. Από τα ρήµατα αυτά διαφέρει το 
τελειώνω και η σειρά των ρηµάτων, που επίσης δηλώνουν ότι «δεν 
συνεχίζεται να γίνεται κάτι» µε την πρόσθετη βασική πληροφορία ότι «έχει 
περατωθεί, έχει φθάσει στο τελικό του όριο»: Ο καθηγητής τελείωσε τα 
µαθήµατα του - Τα µαθήµατα τελείωσαν. Όµοια σηµασία εµφανίζουν τα 
ρήµατα τερµατίζω, περατώνω, φέρω εις πέρας, αποτελειώνω, καθώς και τα 
ρήµατα ολοκληρώνω και λήγω. Από τα δύο τελευταία ρήµατα το µεν 
ολοκληρώνω δηλώνει στη σωστή του χρήση (βλ. ΣΧΟΛΙΟ στο λ. 
ολοκληρώνω) τη σηµ. «τελειώνω κάτι πλήρως ή µε πληρότητα» 
(Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την κατασκευή τού υπόγειου σιδηροδρόµου 
τής πόλης - Με το τελευταίο του βιβλίο ολοκλήρωσε το έργο του στη θεωρία 
τής παιδείας), το δε λήγω σηµαίνει ό,τι και το τελειώνω αλλά σε αµετάβατη 
χρήση (δηλ. χωρίς συµπλήρωµα τού ρήµατος): Εληξαν χθες οι εργασίες τού 
συνεδρίου για την πολιτική τής Ελλάδας στα Βαλκάνια - Αή-γει αύριο η 
προθεσµία υποβολής δηλώσεων στην εφορία. 

πάφιλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο ορείχαλκος (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) κάθε 
ορειχάλκινο έλασµα ή αντικείµενο µικρού πάχους 3. µεταλλικό υλικό, 
κόσµηµα µικρής αξίας, ψεύτικο. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε µια 
εκδοχή, η λ. προέρχεται από συµφυρµό τού τουρκ. pafta «µεταλλική πλάκα» 
και τού ουσ. φύλλο (οπότε η ορθότ. γρ. θα ήταν πάφυλλας), αλλά φαίνεται ότι 
το ίδιο το τουρκ. pafta ανάγεται στο ελλην. πάφιλας. Κατ' άλλη άποψη, η λ. 
ανάγεται στο ρ. παφλάζω, από τον ήχο που παράγει το µεταλλικό έλασµα (µε 
ανάπτυξη ευφωνικού -ι- µεταξύ των συµφώνων τού συµπλέγµατος -φλ-)]. 

πα φιλέ νιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από ορείχαλκο: ~ θήκη 
ΣΥΝ. ορειχάλκινος 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει µικρή αξία ΣΥΝ. ευτελής. 

παφλάζω ρ. αµετβ. {πάφλασα} 1. (κυρ. για τον ήχο -φλοίσβο- των κυµάτων τής 
θάλασσας κατά την πρόσκρουση τους σε βράχια ή στην ακτή) κάνω 
παφλασµό ΣΥΝ. κοχλάζω 2. (σπάν. για υγρά, φαγητά κ.λπ.) φθάνω σε 
βρασµό ΣΥΝ. βράζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ονοµατοποιηµένο p., µε ενεστωτ. αναδιπλασιασµό και 
ανοµοίωση: πα-φλάζω < *φα-φλάδ-jω. Το θ. *φλαδ- θα µπορούσε πιθ. να 
συσχετιστεί µε τον αρχ. αόρ. φλαδεΓν «σπάζω, σχίζω» και µε το αρχ. ουσ. 
φλέδων «φλυαρία», πράγµα που οδηγεί σε θ. *bhl-d- | *bhl-ed-, µεταπτωτ. 
βαθµ. (µε παρέκταση -d-) τού I.E. *bhel- «θορυβώ, φουσκώνω (κατά τη 
διάρκεια βρασµού)» (για το οποίο βλ. λ. φλέβα). Σε αυτή την περίπτωση, το ρ. 
πιθ. συνδ. µε λατ. blatio «φλυαρία»]. 

παφλασµός (ο) [µεσν.] ο ήχος τού δυνατού φλοίσβου, κυρ. από την 
πρόσκρουση σώµατος στη θάλασσα ή σε άλλη υδάτινη επιφάνεια ή από 
κύµατα που πέφτουν µε ορµή στην ακτή ή σε βράχια: ~ των κυµάτων | από 
πέτρα που πέφτει στο νερό | των κουπιών. Επίσης πάφλασµα (το) [αρχ.] 
{παφλάσµατος}. 

Πάφος (η) πόλη τής Ν∆. Κύπρου.  — Πάφιος (ο), Πάφια (η), πάφιος, -α, -ο 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 

παφ-πουφ (το) {άκλ.} το κάπνισµα: άρχισε πάλι το ~ και µας ντουµάνιασε. 
παχαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {πάχυνα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάποιον) πιο 

παχύ: παχαίνουν τις αγελάδες µε ορµονούχες τροφές ΣΥΝ. χοντραίνω 2. κάνω 
(κάποιον) να φαίνεται παχύτερος: αυτό το φόρεµα σε ~ ♦ 3. (αµετβ.) παίρνω 
κιλά, γίνοµαι πιο παχύς: µε την εγκυµοσύνη φυσικό ήταν να παχύνει ΑΝΤ. 
αδυνατίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

παχάκια (τα) {χωρ. γεν.} τα σηµεία τού σώµατος στα οποία συσσωρεύεται το 
περιττό λίπος: δεν είναι και τόσο αδύνατος· τα 'χει τα ~ του (πβ. λ. ψωµάκια). 

πάχνη (η) {χωρ. πληθ.} η υγρασία που πέφτει το πρωί, η κρυσταλλο-ποιηµένη 
δροσιά: τα δέντρα σκεπάστηκαν µε ~. [ΕΤΥΜ.αρχ. < *πάγ-σν-α | *πάκ-σν-α < 
θ. *παγ-1 *πακ- τού ρ. πήγ-νυ-µι (πβ. κ. πάγ-ος, πηκ-τός), µε την έννοια ότι η 
πάχνη αποτελεί στερεοποιηµένη (παγωµένη) δροσιά]. 

παχνί (το) {παχν-ιού | -ιών} 1. κοίλη εσοχή σε τοίχο στάβλου ή ξύλινη 
κατασκευή για την τοποθέτηση των ζωοτροφών ΣΥΝ. φάτνη 2. (συνεκδ.) ο 
χώρος στον οποίο τρώει ένα ζώο. 
[ETYM. < *παθν-ίον, υποκ. τού µτγν. πάθνη (παράλλ. τ. τού αρχ. φάτνη) < 
*φάθ-νο (µε προληπτική ανοµοίωση). Βλ. λ. φάτνη]. 

παχνιάζω ρ. αµετβ. {πάχνιασα} καλύπτοµαι µε πάχνη. —παχνιασµα (το). 
πάχος (το) {πάχ-ους | -η (λαϊκ. -ια), -ών} 1. µία από τις τρεις διαστάσεις 

στερεού σώµατος (κατ' αντιδιαστολή προς το ύψος και το πλάτος ή το µήκος 
και το πλάτος): όλες οι φωτοτυπίες έχουν το ίδιο πάχος και επιλέγεις το ύψος 
και το πλάτος τους 2. (για ανθρώπους, ζώα) (α) η µάζα, ο συνολικός όγκος 
ενός σώµατος: τι - έχει; (β) το περιττό, το παραπανήσιο βάρος: στις µέρες µας 
το ~ θεωρείται αντιαισθητικό ΣΥΝ. παχυσαρκία 3. (συνεκδ.) το ξίγγι, λίπος 
υπέρβαρου σώ- 

µατος: έχεις πολύ ~ χρειάζεσαι δίαιτα! || τα πάχη µου τα κάλλη µου (το παχουλό 
σώµα είναι θελκτικό' συνηθισµένη παλαιότ. φρ.) 4. (για υγρά, κυρ. 
παχύρρευστα) ο βαθµός πυκνότητας: το καλό ελαιόλαδο ξεχωρίζει από το 
πάχος του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < παχύς (βλ.λ.), πβ. κ. βάθος - βαθύς, βάρος - βαρύς, τάχος - 
ταχύς]. 

παχουλός, -ή, -ό (για ανθρώπους και ζώα) αυτός που είναι κάπως παχύς, ο 
ευτραφής ΣΥΝ. χοντρούλης, γεµάτος, (ευφηµ.) εύσωµος ANT. αδυνατούλης.   
— (υποκ.) παχουλούτσικος, -η, -ο.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοντρός. [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. 
*παχυλός (βλ.λ.)]. 

παχύ- κ. παχύ- ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι: 1. είναι παχύ: πα-χύ-δερµο, 
παχύ-σαρκος 2. έχει µεγάλη πυκνότητα: παχύ-ρρευστος. [ΕΤΥΜ; Α' συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. παχύς (βλ.λ.)]. 

παχυδερµία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. (κυριολ.) το να έχει κανείς παχύ δέρµα: 
κύριο γνώρισµα των ελεφάντων είναι η ~ ΣΥΝ. χοντροδερ-µία 2. (µτφ.) η 
έλλειψη ευαισθησίας, δραστηριότητα ή συµπεριφορά που φανερώνει 
συνειδησιακή και ηθική αναλγησία: η διεθνής κοινότητα κωφεύει στα 
προβλήµατα των τριτοκοσµικών κρατών µε χαρακτηριστική ~ ΣΥΝ. αναισθησία, 
αναλγησία, αφιλοτιµία, απάθεια ΑΝΤ. ευαισθησία, φιλοτιµία 3. ΙΑΤΡ. η αύξηση 
τού πάχους τού δέρµατος, που οφείλεται σε ινώδη υπερπλασία και 
παρατηρείται σε περιπτώσεις ελεφαντιάσεως (βλ.λ.) 4. (ειδικότ. στα ζώα) 
δερµατοπάθεια µε κύριο σύµπτωµα την αύξηση τού πάχους τού δέρµατος, που 
παρατηρείται κυρ. στα άλογα, τα βοοειδή, στους χοίρους και τους σκύλους 
και αποτελεί επακόλουθο χρόνιων εκζεµάτων, µολυσµατικής δερµατίτιδας 
κ.ά. Επίσης παχυδερµισµός (ο) (σηµ. 2). — παχυδερµικός, -ή, -ό [1879] 

παχύδερµος, -η, -ο [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που έχει παχύ δέρµα: ~ θηλαστικό 
ΣΥΝ. χοντρόπετσος ΑΝΤ. λεπτόδερµος 2. (µτφ., κυρ. ως ουσ.) αυτός που δεν 
συγκινείται ούτε θίγεται, που συµπεριφέρεται χωρίς λεπτότητα και 
ευαισθησία ή κατά τρόπο ασυνείδητο ΣΥΝ. αναίσθητος ΑΝΤ. ευαίσθητος 3. 
ΖΩΟΛ. παχύδερµο (το) θηλαστικό µε πολύ παχύ και άτριχο δέρµα, που ανήκει 
στην ίδια κατηγορία, στην οποία ανήκει ο ελέφαντας, ο χοίρος, ο ρινόκερος 
κ.λπ. 

παχύ κεφάλια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η υπέρµετρη αύξηση τού πάχους των 
οστών τής κεφαλής και κυρ. τού κρανίου. — παχυκέφαλος, -η, -ο. [ETYM. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pachycephalia]. 

παχυλός, -ή, -ό 1. (συνήθ. για αµοιβές, µισθούς κ.λπ.) αυτός που είναι 
περισσότερος ή µεγαλύτερος από όσο πρέπει ή συνηθίζεται: ~ αµοιβή | µισθός 
| σύνταξη | αποζηµίωση | αποδοχές | απόλαυες ΣΥΝ. άφθονος, πλούσιος, 
αδρός ΑΝΤ. ισχνός, πενιχρός 2. (ειδικότ. για αρνητικές ιδιότητες) αυτός που 
είναι ιδιαίτερα έντονος, εµφανής: ~ άγνοια | αµάθεια ΣΥΝ. πλήρης, παντελής 
ΑΝΤ. µερικός. — παχυλ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., παχυλότητα (η) [1835]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ✈  παχυλός (όπως επιµαρτυρείται από το αρχ. επίρρ. 
παχυλώς και από το µυκ. όν. pa-ku-ro, = Παχυλίων), υποκ. τού αρχ. παχύς 
(βλ.λ.)]. 

παχύµετρο (το) (παχυµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. όργανο ακριβείας που 
χρησιµοποιείται κυρ. στην οικοδοµή για τη µέτρηση (τού πάχους) 
αντικειµένων αποτελείται από έναν βαθµονοµηµένο κανόνα και από έναν 
δροµέα που µετακινείται πάνω στον κανόνα- και οι δύο απολήγουν σε 
παράλληλες µεταξύ τους προεκτάσεις-ράµφη, µεταξύ των οποίων 
τοποθετείται και συσφίγγεται ελαφρώς το µετρούµενο αντικείµενο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pachymeter]. 

πάχυνση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} (λόγ.) η αύξηση τού 
πάχους, το να παχαίνει κανείς: µέθοδοι παχύνσεως των βοοειδών, που 
προορίζονται για παραγωγή κρέατος ΑΝΤ. λέπτυνση. 

παχυντικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί αύξηση τού πάχους, που 
συντελεί στην πάχυνση: ~ τροφή | δίαιτα ΑΝΤ. (λόγ.) απισχναντι-κός. 

παχύνω ρ. → παχαίνω 
παχύρρευστος, -η, -ο [1842] (λόγ.) (για υγρά ) αυτός που έχει µεγάλη 

πυκνότητα, ώστε να ρέει δύσκολα, που είναι πηχτός και ρέει αργά: ~ σιρόπι | 
κόλλα | σάλτσα | ουσία ΣΥΝ. πυκνόρρευστος ΑΝΤ. αραιός, λεπτόρρευστος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. dickflüßig]. 

παχύς, -ιά (λόγ. -εία), -ύ {παχ-ύ κ. -ιού κ. (λόγ.) -έος (θηλ. -ιάς κ. λόγ. -είας) | -
ιοί κ. (λόγ.) -είς (θηλ. -ιές κ. λόγ. -είες, ουδ. -ιά κ. λόγ. -έα), -ιών (κ. λόγ. -έων) 
(θηλ. -ιών κ. λόγ. -ειών)} 1. αυτός που έχει µεγάλο πάχος ή όγκο: ~ χαλί | 
τοίχος | κρούστα | στρώµα χιονιού | χείλη ΣΥΝ. χοντρός ΑΝΤ. λεπτός 2. 
(ειδικότ.) αυτός που έχει πολύ λίπος, µεγάλο βάρος: ~ σώµα | πόδια | χέρια | 
πρόσωπο || περίοδος παχιών | παχει-ών (όχι παχέων) αγελάδων (βλ. λ. 
αγελάδα) || «τον Αύγουστο που είναι ~ οι µύγες» (βλ. λ. Αύγουστος) ΣΥΝ. 
παχύσαρκος, παχύσωµος, (λόγ.) εύσαρκος, ευτραφής ΑΝΤ. αδύνατος, άπαχος, 
λιπόσαρκος 3. (ειδικότ. για φαγητά) αυτός που έχει µαγειρευθεί µε πολύ λίπος, 
βούτυρο ή λάδι: ~ σούπα 4. (ειδικότ. για κρέατα και άλλα τρόφιµα) αυτός που 
διαθέτει µεγάλη ποσότητα λίπους: ~ µπριζόλα | τυρί 5. (ειδικότ.) παχύ (το) το 
λιπαρό µέρος τού κρέατος κατ' αντιδιαστολή προς την καθ' αυτήν σάρκα ΣΥΝ. 
ξίγγι ΑΝΤ. ψαχνό 6. (για υγρά) αυτός που διαθέτει µεγάλη πυκνότητα, ώστε να 
ρέει δύσκολα, που βρίσκεται σε ηµίρρευστη κατάσταση: ~ σιρόπι | σάλτσα 
ΣΥΝ. πηχτός, παχύρρευστος, πυκνόρρευστος ΑΝΤ. λεπτόρρευστος, αραιός 7. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που διαθέτει πολύ µεγάλη πυκνότητα, δασύς: ~ φύλλωµα | 
τρίχωµα | φρύδια | µουστάκι | πρασινάδα | χόρτο | ήσκιος | σύννεφα ΑΝΤ. 
αραιός 8. αυτός που περιέχει κάτι σε µεγάλη ποσότητα, που φαίνεται 
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γεµάτος από αυτό που περιέχει: ~ κοµπόδεµα | πορτοφόλι 9. (µτφ.) αυτός που 
έχει ποµπώδη χαρακτήρα, που είναι εντυπωσιακός αλλά όχι ουσιαστικός, 
χωρίς σοβαρό περιεχόµενο: ~ λόγια | κουβέντες | υποσχέσεις ΣΥΝ. ποµπώδης 
10. (για το έδαφος) εύφορος: ~ γη 11. 
ΑΝΑΤ. παχύ έντερο το κατώτερο τµήµα τού εντέρου, που καταλήγει στον 
πρωκτό και αποτελείται από τρία τµήµατα -το τυφλό, το κόλον και το ορθό 
(απευθυσµένο)-, η κύρια λειτουργία τού οποίου είναι να µετατρέπει τα 
υποπροϊόντα τής λειτουργίας τής πέψης σε κόπρανα και να τα αποβάλλει από 
τον οργανισµό. — παχύτητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοντρός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φαχ-ύς (µε ανοµοίωση) < *bhngh-, συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *bhengh- «παχύς, πυκνός», πβ. σανσκρ. bahu- «άφθονος, ευρύς». Παράγ. 
πάχ-ος, παχ-ύνω, παχ-υλός κ.ά.]. 

παχυσαρκία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} η υπέρµετρη ανάπτυξη τού λιπώδους 
ιστού και κατά συνέπεια ο µεγάλος όγκος και το υπερβολικό βάρος κάποιου. 

παχύσαρκος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που το σώµα του χαρακτηρίζεται από 
υπέρµετρη ανάπτυξη τού λιπώδους ιστού και κατά συνέπεια από µεγάλο όγκο 
και υπερβολικό βάρος ΣΥΝ. παχύς, χοντρός, ευτραφής, παχύσωµος ΑΝΤ. 
λιπόσαρκος, λεπτός, αδύνατος. 

παχύσωµος, -η, -ο [1862] αυτός που έχει παχύ σώµα, αυξηµένο λίπος και 
βάρος ΣΥΝ. παχύσαρκος. 

παχύτητα (η) -> παχύς 
παχόφυλλος, -η, -ο (για φυτά) αυτός που έχει παχιά (και µεγάλα) φύλλα: ~ 

δέντρο. 
Παχώµιος (ο) (Παχωµίου} όνοµα αγίων και πατριαρχών τής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν., αιγυπτ. αρχής, αγν. ετύµου]. 
πάψη (η) → παύση 
πάω (να/θα) ρ. -· πηγαίνω 
Π.Β. (ο) Πρόεδρος (τής) Βουλής. 
Π.Β.Ε.Ε. (η) Πρόνοια Βορείων Επαρχιών Ελλάδος. 
Π.Γ.Α.Π. (το) Πολεοδοµικό Γραφείο Αθήνας-Προαστίων. 
Π.Γ.∆.Μ. (η) Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία τής Μακεδονίας (FYROM)· 

το κράτος των Σκοπίων. 
Π.Γ.Π. (το) Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού. 
Π.∆. 1. (η) Παλαιά ∆ιαθήκη 2. (το) Προεδρικό ∆ιάταγµα. 
Π.Ε.Α.Ε.Α. (η) Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. 
Π.Ε.Α.Κ. (η) Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Καθηγητών. 
Π.Ε.Α.Π. (η) Πανελλήνια Ένωση Αναπήρων Πολέµου. 
Π.Ε.Α.Τ. (το) Πρακτορείο Εφηµερίδων Αθηναϊκού Τύπου. 
Πεδεµόντιο (το) {Πεδεµοντίου} περιοχή τής Β∆. Ιταλίας στα σύνορα µε τη 

Γαλλία. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. Pedemontium (> ιταλ. Piemonte) < pede- (< pes, pedis 
«πόδι») + -montium < mons, -ntis «όρος, βουνό», επειδή η περιοχή βρίσκεται 
στους πρόποδες των Άλπεων]. 

πέδη (η) (λόγ.) ΤΕΧΝΟΛ. το όργανο µέσω τού οποίου επιτυγχάνεται η 
επιβράδυνση ή η ακινητοποίηση ή διατηρείται η ακινησία κινητού µηχανικού 
συγκροτήµατος: ~ τριβής || µαγνητική | υδραυλική ~ ΣΥΝ. φρένο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ορθοπαιδική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «πέδικλο αλόγων», < I.E. *ped- «πόδι» (για το 
οποίο βλ. λ. πεδίο, πόδι). Οµόρρ. πέδ-ιλο(ν), αρχ. πέδ-ον (> πεδίον), πεζός (< 
*πεδ-_/ό-), πους (< *πόδ-ς) κ.ά. Ως προς τη σηµ. «εµπόδιο, πο-δοπέδη», πβ. 
αρχ. έµ-ποδών)> εµποδίζω), λατ. pedica «πέδη, πέδικλο», im-ped-io 
«εµποδίζω, εµπλέκω»]. 

-πέδη β' συνθετικό λέξεων, οι οποίες δηλώνουν το όργανο που εµποδίζει την 
κίνηση: χειρο-πέδη, τροχο-πέδη, ποδο-πέδη. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. πέδη (βλ.λ.)]. 

πέδηση (η) [-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΤΕΧΝΟΛ. η επιβράδυνση ή το 
σταµάτηµα τής κίνησης τροχού οχήµατος, που επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια 
πέδης (φρένου) ΣΥΝ. φρενάρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πέδησις < αρχ. πεδώ (-άω) «πεδικλώνω, περιδένω» < πέδη 
(βλ.λ.)]. 

πεδιάδα (η) περιοχή τής επιφάνειας τής γης σχετικά επίπεδη, που βρίσκεται 
συχνότ. σε χαµηλό ή µέσο υψόµετρο και έχει χαµηλή βλάστηση: απέραντη | 
εύφορη | γόνιµη | πλούσια | καταπράσινη ~ ΣΥΝ. κάµπος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πεδιάς, -άδος < πεδίον (βλ.λ.)]. 

πέδικλο (το) (πεδίκλ-ου | -ων} δεσµός που προσαρµόζεται στα πόδια των ζώων, 
για να µην αποµακρύνονται από ορισµένη περιοχή ή για να συνηθίσουν σε 
συγκεκριµένο βηµατισµό. Επίσης (λαϊκ.) πε)ρ)δού-κλι (το) κ. πε)ρ)δούκλα 
(η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πέδικλον<λατ. pediculus (υποκ. τού pes «πόδι») ή, κατ' άλλη 
άποψη, από συµφυρµό των λατ. pedica «ποδοπέδη» και pedula (πληθ. ουδ. 
τού pedulis < pes)]. 

πεδικλώνω κ. περδικλώνω κ. πεδουκλώνω [µεσν.] κ. περδου-κλώνω ρ. µετβ. 
{πεδίκλω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. βάζω πέδικλο (σε κάποιον) 2. (κυριολ. 
κ. µτφ.) βάζω τρικλοποδιά (σε κάποιον), τον κάνω να πέσει παρεµβάλλοντας 
το πόδι µου ή κάτι άλλο ανάµεσα στα πόδια του, καθώς προχωρεί ΣΥΝ. 
τρικλοποδιάζω, µπουρδουκλώ-νω. — πεδίκλωµα κ. περδίκλωµα κ. 
πεδούκλωµα κ. περδούκλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πεδικλώ < πέδικλον. o τ. περδικλώνω οφείλεται σε 
συµφυρµό µε το ρ. µπερδεύω, πβ. κ. µπουρδουκλώνω], 

πέδιλο (το) [-ου κ. -ίλου | -ων κ. -ίλων} 1. ελαφρύ (συνήθ. καλοκαιρινό) 
ανοιχτό υπόδηµα, από δέρµα ή άλλο υλικό, που αφήνει τµήµα τού πέλµατος, 
τού ταρσού ακάλυπτο 2. ειδικής κατασκευής υπόδηµα, που χρησιµοποιείται 
µόνο για συγκεκριµένη δραστηριότητα: ~ τού πατινάζ (παγοπέδιλο) || ~ για 
κολύµπι | καταδύσεις (βατραχοπέδιλο) 

• 3. ξύλινο ή µεταλλικό κοµµάτι, που χρησιµεύει για την υποστήριξη 
αντικειµένου ή για την προφύλαξη του από τη φθορά: ~ τής προ-σωµίδας 
κοντακίου (το κοµµάτι µετάλλου που επικαλύπτει την άκρη (προσωµίδα) τού 
κοντακίου των όπλων και ακουµπά στον ώµο) · 4. (ειδικότ.-σπάν.) θηλιά από 
σχοινί, µε την οποία δένουν τα πόδια των αλόγων τη νύχτα και των αγελάδων 
κατά το άρµεγµα · 5. ΜΟΥΣ. (α) ποδοκίνητος µηχανισµός µε διάφορες 
λειτουργίες: στο πιάνο ρυθµίζει την ένταση (φόρτε-πιάνο) τού ήχου, στην 
άρπα το πέρασµα από µία τονικότητα (κλίµακα) σε άλλη, στο εκκλησιαστικό 
όργανο θέτει σε λειτουργία τους αυλούς των βαθύτερων ηχητικών περιοχών, 
σε ορισµένα κρουστά (τύµπανα) χρησιµοποιείται για την κρούση τους ή για 
την αλλοίωση τού ήχου (β) ισοκράτηµα, τόνος κρατηµένος επίµονα, κυρίως 
στην τονική ή τη δεσπόζουσα, πάνω στον οποίο ηχούν ποικίλµατα µελωδικά, 
αρµονικά, ή ρυθµικά ή επαναλαµβανόµενες συγχορδίες ΣΥΝ. ποδόπληκτρο, 
πεντάλ · 6. ΝΑΥΤ. ξύλινη βάση στο εσωτερικό ιστιοφόρου σκάφους, πάνω 
στην οποία στερεώνεται το κατάρτι τού σκάφους · 7. (στις οικοδοµές) το 
πεπλατυσµένο κάτω άκρο κάθε µεγάλης, τσιµεντένιας κολόνας, που αποτελεί 
τµήµα των θεµελίων οικοδοµής ΣΥΝ. πέλµα. — (υποκ.) πεδιλάκι (το), (σηµ. 
1-2). [ETYM. < αρχ. πέδιλον (ήδη µυκ. pe-di-ro) < I.E. *ped- «πόδι» (βλ. λ. 
πεδίο, πόδι) + παραγ. επίθηµα -ιλον)πβ. στρόβ-ιλος)]. 

πεδιλοδροµία (η) (πεδιλοδροµιών) (λόγ.) παιχνίδι ή άθληµα κατά το οποίο ο 
αθλητής γλιστρά πάνω σε λεία επιφάνεια µε τροχοπέδιλα ή σε επιφάνεια πάγου 
µε παγοπέδιλα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. patinage (βλ. πατινάζ)]. 

πεδιλοποιείο (το) το εργοστάσιο κατασκευής πεδίλων. 
πεδιλοποιία (η) [1855] η τέχνη και η βιοτεχνία κατασκευής πεδίλων (βλ.λ.) 

ΣΥΝ. σανδαλοποιία. — πεδιλοποιός (ο/η) [1870]. 
πεδιλώνω ρ. µετβ. [1858] {πεδίλω-σα, -θηκα, -µένος} (σπάν.) εφοδιάζω (κάτι) 

µε ξύλινο ή µεταλλικό πέδιλο (βλ.λ., σηµ. 3) που χρησιµεύει ως υποστήριγµα: 
~ βλήµα | την προσωµίδα τού κοντακίου. — πε-δίλωση (η) [1858]. 

πεδιλωτός, -ή, -ό [1858] (για αντικείµενα) αυτός που έχει εφοδιαστεί µε ξύλινο 
ή µεταλλικό πέδιλο (βλ.λ., σηµ. 3): ~ βλήµα ΣΥΝ. πεδι-λωµένος. 

πεδινός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε πεδιάδα: ~ καλλιέργεια | κλίµα | 
πυροβολικό ΑΝΤ. ορεινός 2. (α) (ειδικότ. για τόπο) αυτός που έχει πεδιάδες, 
που αποτελείται κατά το µεγαλύτερο µέρος του από πεδιάδες: ~ χώρα | 
περιοχή | επαρχία ΑΝΤ. ορεινός (β) πεδινά (τα) το σύνολο των περιοχών µιας 
χώρας ή περιφέρειας µε χαµηλό υψόµετρο: η Ε.Μ. Υ. προβλέπει για αύριο 
βροχές στα - 3. (ειδικότ. για έδαφος) αυτός που µοιάζει µε πεδιάδα, επίπεδος: 
~ έκταση ΣΥΝ. οµαλός ΑΝΤ. λοφώδης, ορεινός 4. (ειδικότ. για πρόσ. και 
πράγµατα) αυτός που βρίσκεται ή κατοικεί στην πεδιάδα: ~ χωριό | 
πληθυσµός ΣΥΝ. καµπή-σιος ΑΝΤ ορεινός. [ETYM. µτγν. < αρχ. πεδι-εινός 
(πβ. κ. όρ-εινός) < πεδίον]. 

πεδίο (το) (λόγ.) 1. περιοχή ή χώρος, όπου αναπτύσσεται ορισµένη 
δραστηριότητα: στρατιωτικό ~ || η περιοχή µετατράπηκε σε ~ θρησκευτικών και 
εθνικιστικών συγκρούσεων ΦΡ. (α) πεδίο δοκιµών περιοχή στην οποία 
διεξάγονται δοκιµές οποιουδήποτε υλικού ή µέσου, κυρ. στρατιωτικού, για τον 
καθορισµό τής αντοχής του, τής διάρκειας ζωής του, για τον εντοπισµό των 
αδύνατων σηµείων του (β) ΣΤΡΑΤ. πεδίο ασκήσεων καθορισµένη έκταση, στην 
οποία ασκούνται µονάδες στρατού, εκπαιδεύονται οδηγοί αρµάτων µάχης ή 
πυροβόλων κ.λπ. (γ) πεδίο βολής τοποθεσία που έχει διαµορφωθεί κατάλληλα, 
για να ασκούνται οι στρατιώτες στη σκοποβολή, στα νέα όπλα και σε θέµατα 
τακτικής (δ) πεδίο µάχης (i) ο χώρος στον οποίο διεξάγεται µάχη (ii) (µτφ.) 
χώρος στον οποίο αναπτύσσονται συγκρούσεις, υπάρχουν ισχυρές 
αντιπαραθέσεις: σε ~ µετατράπηκε χθες το συνέδριο τού κόµµατος 2. ο χώρος 
που ορίζεται σε σχέση µε αντιληπτική λειτουργία ή ορισµένο σηµείο· ΦΡ. (α) 
οπτικό πεδίο η έκταση τού χώρου, µέσα στον οποίο περιλαµβάνονται όλα τα 
σηµεία που γίνονται ορατά από το ανθρώπινο µάτι ή από οπτικό όργανο 
(διόπτρα, µικροσκόπιο κ.λπ.): για λίγο το αυτοκίνητο χάθηκε από το ~ τους || 
φύγε από µπροστά, µου κλείνεις το ~ (β) βάθος πεδίου βλ. λ. βάθος 3. (κατ' 
επέκτ.) η νοητή περιοχή εντός των ορίων τής οποίας αναπτύσσεται µια 
δραστηριότητα: η πρόσφατη ανακάλυψη ανοίγει ένα καινούργιο ~ στην έρευνα 
κατά τού καρκίνου || το ~ των ενδιαφερόντων κάποιου || το ~ έρευνας ενός 
επιστήµονα || αφήνω ελεύθερο το ~ δράσης στους αντιπάλους µου || ~ 
ανταγωνισµού | συνεργασίας επιχειρήσεων || γεωπολιτικό | στρατηγικό | 
διπλωµατικό - ΣΥΝ. σφαίρα, τοµέας, χώρος 4. ΦΥΣ. η περιοχή εντός τής οποίας 
µια δύναµη επηρεάζει ένα σώµα: ακουστικό | δυναµικό | µαγνητικό | 
ηλεκτροµαγνητικό | ηλεκτρικό | ηλεκτροστατικό ~||~ βαρύτητας | ακτινοβολίας 
κεραίας 5. ΜΑθ. πεδίο ορισµού (για τη συνάρτηση µεταξύ δύο µεταβλητών) 
το σύνολο των τιµών που παίρνει η ανεξάρτητη µεταβλητή χ, από την οποία 
εξαρτάται η άλλη µεταβλητή ψ 6. ΠΛΗΡΟΦ. τµήµα εγγραφής σε µια βάση 
δεδοµένων, που περιέχει µία συγκεκριµένη πληροφορία· π.χ. σε µια βάση 
δεδοµένων που περιέχει στοιχεία ατόµων, το όνοµα τού κάθε ατόµου µέσα 
στην εγγραφή καταχωρίζεται στο πεδίο που λέγεται «NAME» 7. ΓΛΩΣΣ. 
σηµασιολογικό πεδίο διακριτό τµήµα τού λεξικού που ορίζεται από έναν όρο 
ή µια έννοια· περιλαµβάνει λέξεις που έχουν σχέση υπωνυµίας µε τον όρο ή 
την έννοια, π.χ. το σηµασιολογικό πεδίο τού όρου «κάθισµα» περιλαµβάνει τις 
λέξεις «καρέκλα», «πολυθρόνα», «σκαµπό», «µπερζέρα» κ.ά. 8. (κυριολ.-
σπάν.) περιοχή τής γήινης επιφάνειας µε έδαφος σχετικώς επίπεδο και οµαλό, 
που βρίσκεται συνήθ. σε χαµηλό ή µέσο υψόµετρο: Θριάσιο ~ || στα 
Καταλαυνικά ~ το 451 µ.Χ. ο Αέτιος και ο Θεο-δώριχος νίκησαν τον Αττίλα 
ΣΥΝ. πεδιάδα· ΦΡ. Ηλύσια Πεδία βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πεδίον < πέδον 
«έδαφος, γη» < I.E. *ped- «πόδι» (µε τη 
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διευρυµένη σηµ. τού τόπου στον οποίο πατάει το πόδι, δηλ. τού εδάφους), πβ. 
σανσκρ. padâ- «βήµα, ίχνος», χεττ. pedan «τόπος, τοποθεσία», αρµ. het 
«ίχνος», αρχ. σκανδ. fet «βήµα», λατ. op-pid-um «µικρή πόλη» (κατ' 
αντιδιαστολή προς το urbs «µεγάλη πόλη, η Ρώµη») κ.ά. Οµόρρ. αρχ. πους 
(γεν. ποδ-ός), πεζός (< *πεδ-]ό-), πέδ-η κ.ά. Παράγ. πεδι-άς (-άδα), πεδ-ινός 
κ.ά. Αρκετές σηµ. τής λ. πεδίο, που ανήκουν στο σύγχρονο επιστηµ. 
λεξιλόγιο, αποτελούν µετάφρ. δάνεια, όπως η σηµ. τής λ. στην πληροφορική 
(< αγγλ. field). Οµοίως αποτελούν µετάφρ. δάνεια και οι ακόλουθες φρ. και 
όροι, λ.χ. πεδίο µάχης | βολής | δράσεως (< γαλλ. champ de bataille | de tir | 
d'action), οπτικό | µαγνητικό | σηµασιολογικό πεδίο (< γαλλ. champ visuel | 
magnétique | sémantique), βάθος πεδίου (< γαλλ. profondeur de champ), 
αφήνω το πεδίο ελεύθερο σε κάποιον (< γαλλ. laisser le champ libre à 
quelqu'un) κ.ά.]. 

Π.Ε.∆.Μ.Ε.∆.Ε. (η) Πανελλήνια Ένωση ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. 

Π.Ε.Ε.Α. (η) 1. Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης 2. Πανελλήνια 
Ένωση Εφέδρων Αξιωµατικών. 

Π.Ε.Ε.Ε.Π.Π. (η) Πανελλήνια Ένωση Επαναπατρισθέντων Ελλήνων 
Πολιτικών Προσφύγων. 

Π.Ε.Ε.Θ. (η) Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου. 
πεζάντε επίρρ. ΜΟΥΣ. εκφραστική και τεχνική ένδειξη: βαριά, µε βάρος: αυτές 

οι νότες παίζονται ~. 
[ETYM. < ιταλ. pesante «βαρύς» < ρ. pesare «ζυγίζω, βαραίνω» < λατ. 
pensare]. 

πεζεβέΥκης κ. µπεζεβέγκης (ο) {πεζεβέγκηδες} (λαϊκ.) ο προαγωγός, ο 
µαστροπός· (υβριστ.) αισχρός άνθρωπος, αχρείος, ρουφιά-νος. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< τουρκ. pezevenk < αρµ. bozawag]. 

πεζεόω ρ. αµετβ. {πέζεψα} κατεβαίνω από υποζύγιο, ιδ. από άλογο: δύο 
χωρικοί τον βοήθησαν να πεζέψει ΣΥΝ. (λόγ.) αφιππεύω, ξεπε-ζεύω, 
ξεκαβαλικεύω. — πέζεµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ταξιδεύω πεζός, πεζοπορώ», < πεζός. Η σηµερινή 
σηµ. είναι µεσν.]. 

πεζή επίρρ. (λόγ.) µε τα πόδια, περπατώντας: ο πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας 
µετέβη - στο µνηµείο τού Αγνώστου Στρατιώτου ΣΥΝ. βαδίζοντας. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πεζή < πεζός]. 

πεζικάριος (ο) {πεζικαρί-ου | -ων, -ους} (λαϊκ.) ο µόνιµος ή έφεδρος 
στρατιώτης ή αξιωµατικός που υπηρετεί στο Πεζικό (βλ. λ. πεζικός). [ΕΤΥΜ. 
< πεζικό + παραγ. επίθηµα -άριος, πβ. κ. λεγεων-άριος, σπαθ-άριος]. 

πεζικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (σπάν.) αυτός που σχετίζεται µε τους πεζούς 
στρατιώτες, τον Στρατό Ξηράς: ~ όπλα | δυνάµεις 2. Πεζικό (το) (α) το 
πολυαριθµότερο και βασικότερο µάχιµο τµήµα τού Στρατού Ξηράς, το οποίο 
δρα συνήθ. πεζό και µε φορητό οπλισµό (β) (συνεκδ.-περι-ληπτ.) το σύνολο 
των στρατιωτών που υπηρετούν σε αυτό το τµήµα τού Στρατού Ξηράς. 

πεζό- κ. πεζό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται: 1. µε τον πεζό 
λόγο: πεζο-γραφία, πεζο-λογία 2. µε τον πεζό (λ.χ. κατ' αντιδιαστολή προς τον 
οχούµενο ή τον έφιππο): πεζο-πόρος, πεζό-δροµος, πεζο-δρόµιο. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επιθ. 
πεζός (βλ.λ.)]. 

πεζόβολος (ο) (λαϊκ.) αλιευτικό δίχτυ από καννάβι, λινάρι ή βαµβάκι, που έχει 
σχήµα κώνου και χρησιµεύει για ψάρεµα σε ρηχά νερά. Επίσης πεζόβολο 
(το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < πεζό- (< αρχ. πέζα, δωρ. και αρκαδ. λ. για τη σηµ. «πόδι», η 
οποία απαντά σε µτγν. συγγραφείς µε τις σηµ. «µπορντούρα ρούχου» και 
«στρογγυλό αλιευτικό δίχτυ») + -βόλος < βάλλω. Το αρχ. πέζα < *πέδ-)α < 
I.E. *ped- «πόδι» (βλ. λ. πεδίο, πόδι)]. 

πεζογέφυρα (η) {πεζογεφυρών} στενή γέφυρα που έχει κατασκευαστεί για να 
διευκολύνει τη διάβαση πεζών από ένα σηµείο σε άλλο. 

πεζογράφηµα (το) [1894] {πεζογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΦΙΛΟΛ. λο-τεχνικό 
έργο γραµµένο σε πεζό λόγο (και όχι σε έµµετρο ή ποιητικό) ANT. ποίηµα. 

πεζογραφία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} 1. η συγγραφή λογοτεχνικού έργου σε 
πεζό λόγο: φιλολογική ~ (αγγλ. non fiction) || λογοτεχνική ~ (αγγλ. fiction) 2. 
(συνεκδ.) ο ίδιος ο πεζός λόγος κατ' αντιδιαστολή προς τον έµµετρο, τον 
ποιητικό: ο τοµέας στον οποίο διακρίθηκε είναι η - ΣΥΝ. πρόζα, πεζολογία ANT. 
ποίηση 3. (περιληπτ.) το σύνολο των πεζών λογοτεχνικών έργων: νεοελληνική 
| αγγλική | γαλλική | σύγχρονη | νεότερη ~ 4. (περιληπτ.) το σύνολο των πεζών 
λογοτεχνικών έργων που ανήκουν σε συγκεκριµένο είδος: αφηγηµατική | 
ηθογραφική ~. _ πεζογραφικός, -ή, -ό [1857], πεζογραφικώς επίρρ. [1839]. 

λογοτεχνική πεζογραφία - φιλολογική πεζογραφία. Με τον χαρακτηρισµό 
λογοτεχνική πεζογραφία (αγγλ. fiction) δηλώνονται πεζογραφήµατα (αγγλ. 
prose) που ανήκουν κυρίως στα είδη που είναι γνωστά ως µυθιστόρηµα και 
διήγηµα και τα συναφή (µυθιστορηµατική βιογραφία, ιστορικά διηγήµατα 
κλπ.). Για ό,τι η αγγλόφωνη βιβλιογραφία χαρακτηρίζει ως non-fiction, 
δηλαδή για τα δοκίµια και τις µελέτες που αναφέρονται µε φιλολογικό 
τρόπο στην ερµηνεία, ανάλυση και σχολιασµό λογοτεχνικών έργων, 
προσιδιάζει ο χαρακτηρισµός φιλολογική πεζογραφία. Η λογοτεχνική πε-
ζογραφία στηρίζεται στη µυθοπλασία (αυτή είναι η κατεξοχήν σηµασία και 
τού αγγλοσαξονικού όρου fiction) και έχει ως χαρακτηριστικό την 
αφήγηση (αγγλ. narration). Η λογοτεχνική πεζογραφία ως πεζογραφία 
διαφέρει τόσο από την ποίηση όσο και από τα θεατρικά έργα, µολονότι και 
αυτά δεν στερούνται συχνά τού στοι- 

χείου τής µυθοπλασίας ή και τής αφήγησης. Αντιθέτως, η φιλολογική 
πεζογραφία ως επιστηµονική (ή και διαισθητική | εµπειρική) µελέτη 
συµπεριλαµβάνει την πραγµάτευση ποιητικών και θεατρικών έργων. 

πεζογράφος (ο/η) [µτγν.] συγγραφέας πεζών λογοτεχνικών έργων. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. πεζογραφώ ρ. [µτγν.] {πεζογραφείς...· µόνο σε ενεστ. 

κ. παρατ.} 1. (α) 
γράφω πεζογράφηµα (β) είµαι πεζογράφος · 2. γράφω (λέξη) µε πεζά 
γράµµατα ANT. κεφαλαιογραφώ. 

πεζοδρόµηση (η) → πεζοδροµώ 
πεζοδροµία (η) [1851] {πεζοδροµιών} (σπάν.) περπάτηµα ή τρέξιµο µε τα 

πόδια, το να πορεύεται κάποιος πεζή (και όχι µε όχηµα ή υποζύγιο) ΣΥΝ. 
πεζοπορία. 

πεζοδρόµιο (το) [1833] (πεζοδροµί-ου | -ων} 1. το ελαφρώς υπερυψωµένο 
(συνήθ. πλακόστρωτο) δάπεδο, που κατασκευάζεται και στις δύο πλευρές 
δρόµου ή γέφυρας και χρησιµοποιείται για να περπατούν οι πεζοί: περίµενε ν' 
ανάψει πράσινο, για να περάσει στο απέναντι ~ || για να τον αποφύγω, άλλαξα ~ 
|| φαρδύ | στενό ~ 2. (η έναρθρη γεν. τού πεζοδροµίου ως κακόσ. 
χαρακτηρισµός) τού υποκόσµου: γυναίκα | γλώσσα | έκφραση ~ || στη δηµόσια 
ζωή τείνουν να επικρατήσουν τα ήθη και οι πρακτικές ~ 3. (λαϊκ.) η άσκηση 
πορνείας κυρ. στους δρόµους, σε δηµόσιους χώρους και όχι σε προσωπικό 
χώρο ή σε οίκο ανοχής· ΦΡ. κάνω | βγαίνω | καταλήγω στο πεζοδρόµιο 
εκπορνεύοµαι: κάνει πεζοδρόµιο στη Συγγρού. — πεζοδροµιακός, -ή, -ό (σηµ. 
1). 
[ΕΤΥΜ. < πεζό- + -δρόµιο < δρόµος, απόδ. τού γαλλ. trottoir, άσχετη µε το 
µεσν.πεζοδρόµιον «αγώνας δρόµου πεζών»]. 

πεζοδρόµος (ο/η) [µεσν.] 1. αυτός που βαδίζει ή τρέχει µε τα πόδια ΣΥΝ. 
πεζοπόρος ANT. εποχούµενος 2. (σπάν.) αυτός που λαµβάνει µέρος σε αγώνα 
δρόµου, που συµµετέχει σε αυτόν ΣΥΝ. δροµέας. 

πεζόδροµος (ο) {πεζοδρόµ-ου | -ων, -ους} ο δρόµος που προορίζεται 
αποκλειστικά για την κυκλοφορία των πεζών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
pedestrian (zone)]. 

πεζοδροµώ ρ. µετβ. {πεζοδροµείς... | πεζοδρόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
µετατρέπω (δρόµο) σε πεζόδροµο (συνήθ. πλακοστρώνοντας τον): η δηµοτική 
αρχή αποφάσισε να πεζοδροµήσει όλους τους δρόµους που οριοθετούν το 
εµπορικό τρίγωνο. — πεζοδρόµηση (η). 

πεζοκεφαλαία (τα) (για οικογένειες γραµµάτων που χρησιµοποιούνται στην 
τυπογραφία) πεζά και κεφαλαία γράµµατα στο ίδιο κείµενο. 

πεζολογία (η) [µτγν.] {πεζολογιών} 1. οµιλία ή γραφή σε πεζό λόγο, όχι σε 
έµµετρο ή ποιητικό ΣΥΝ. πεζογραφία, πρόζα ANT. ποίηση, στιχουργία 2. 
(µτφ.-κακόσ.) η σύνθεση ποιηµάτων και γενικότ. γραπτών κειµένων χωρίς 
γνήσια ποιητική πνοή, χωρίς έµπνευση. — πεζολογικός, -ή, -ό [1878], 
πεζολογικά επίρρ., πεζολογώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. 

πεζολόγος (ο/η) [µτγν.] 1. αυτός/αυτή που γράφει ή µιλάει σε πεζό λόγο, ο/η 
συγγραφέας πεζογραφηµάτων ΣΥΝ. πεζογράφος ΑΝΤ. ποιητής, στιχουργός 2. 
(κακόσ.) ο µονότονος και πληκτικός οµιλητής ή συγγραφέας, αυτός που 
γράφει κοινοτοπίες ή ασηµαντότητες. 

πεζολογώ ρ. → πεζολογία 
πεζοναύτης (ο) [1886] {πεζοναυτών} ΣΤΡΑΤ. άνδρας των Ειδικών ∆υνάµεων 

τού Στρατού Ξηράς, ειδικά εκπαιδευµένος για τη διεξαγωγή αποβατικών 
επιχειρήσεων σε συνεργασία µε το Πολεµικό Ναυτικό και την Αεροπορία, 
καθώς επίσης και για την εξουδετέρωση παράκτιων προγεφυρωµάτων. — 
πεζοναυτικός, -ή, -ό. 

πεζοπορία (η) [µτγν.] [πεζοποριών} πορεία µε τα πόδια, το να διανύει κανείς 
µια απόσταση (συνήθ. µεγάλη) πεζός ΣΥΝ. περπάτηµα, πεζοδροµία, 
οδοιπορία. — πεζοπορικός, -ή, -ό [1892], πεζοπορικώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αεροπορία. 

πεζοπόρος, -ος, -ο 1. (λόγ.) αυτός που πορεύεται πεζός: ~ τµήµατα τού στρατού 
2. πεζοπόρος (ο/η) πρόσωπο που ταξιδεύει πεζός ΣΥΝ. οδοιπόρος, 
πεζοδρόµος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πεζοπορώ (-έω) (υποχωρητ.) < πεζό- + -πορώ < πόρος 
(πβ. κ.βραδυ-πορώ, όδοι-πορώ)]. 

πεζοπορώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {πεζοπορείς... | πεζοπόρησα} πηγαίνω µε τα πόδια, 
πορεύοµαι πεζός. 

πεζός, -ή, -ό 1. αυτός που πορεύεται µε τα πόδια, που διασχίζει αποστάσεις 
περπατώντας: κινούµαι ~ || έφθασε ~ || (συχνά κ. ως ουσ.) η αστυνοµία 
επέτρεπε µόνο στους - να περάσουν || διάβαση πεζών 2. (ειδικότ. για τµήµα 
στρατού) αυτός που ενεργεί µόνο στην ξηρά (και όχι στη θάλασσα ή στον 
αέρα): ~ στράτευµα | άγηµα || (κ. ως ουσ.) ο στρατός του περιελάµβανε χιλιάδες 
πεζούς και λίγους ιππείς · 3. (για τον γραπτό λόγο) αυτός που δεν είναι 
έµµετρος, ποιητικός: ~ κείµενο | απόσπασµα ΣΥΝ. πεζογραφικός ΑΝΤ. 
έµµετρος, ποιητικός· ΦΡ. πεζός λόγος (περιληπτ.) το σύνολο των 
πεζογραφηµάτων γλώσσας, χώρας ή εποχής: ο νεοελληνικός ~ ΣΥΝ. 
πεζογραφία, πρόζα ΑΝΤ. ποίηση, στιχουργία 4. πεζό (το) το πεζογράφηµα: τα 
~ τού Γ. Βιζυηνού είναι καλύτερα από τα ποιήµατα του || έγραψε ένα ~ και ένα 
ποίηµα • 5. πεζό (στοιχείο) το µικρό στοιχείο, το µη κεφαλαίο γράµµα · 6. 
(µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µονοτονία και κοινοτοπίες, που δεν 
διαθέτει πρωτοτυπία ή γλαφυρότητα, που στερείται συγκινήσεων, ποιητικής 
εξάρσεως κλπ.: ~ γλώσσα | έκφραση | ύφος | πραγµατικότητα | παρόν | ζωή | 
εποχή ΣΥΝ. κοινός, κοινότοπος, µονότονος, τετριµµένος, πληκτικός, ανιαρός 
ΑΝΤ. πρωτότυπος, γλαφυρός, ποιητικός, συναρπαστικός 7. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που δεν ξεφεύγει από τα συµβατικά πλαίσια, που στερείται εµπνεύσεως, 
ποιητικότητας: Τι ~ που είσαι! Μόνο τον ύπνο και το φαγητό σκέφτεσαι! ΣΥΝ. 
κοινότοπος, συνηθισµένος, µπανάλ ΑΝΤ. ροµαντικός.   — πεζά | πεζή (βλ.λ.) 



πεζότητα 1364 πει 
 

[αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πεδ-]ός< I.E. *ped- «πόδι» (για το οποίο βλ. λ. πόδι, πεδίο). 
Η λ. αντιστοιχεί επακριβώς στο σανσκρ. επίθ. pâd-ya- «ο σχετιζόµενος µε το 
πόδι». Οµόρρ. πεδ-η, αρχ. πέδ-ον (> πεδίον), πους (γεν. ποδ-ός), πέζα (βλ. λ. 
πεζόβολος) κ.ά. Η σηµ. τού πεζού λόγου (κατ' αντιδιαστολή προς τον 
ποιητικό) είναι ήδη αρχ. και αποτέλεσε το πρότυπο για τη λατ. φράση 
pedestris oratio]. 

πεζότητα (η) [1860] {χωρ. πληθ.} η απουσία πρωτοτυπίας, ενδιαφέροντος, 
συναισθήµατος ή έµπνευσης, γενικώς στοιχείων που δίνουν σε κάτι/κάποιον 
ενδιαφέρον και γοητεία: η ~ τής καθηµερινότητας || η ~ του τον έκανε αφόρητα 
πληκτικό. 

πεζοτράγουδο (το) (λογοτ.) πρόζα µε ρυθµό ή ποίηµα γραµµένο σε µορφή 
πεζού. 

πεζούλι (το) (πεζουλ-ιού | -ιών} 1. µικρός χαµηλός τοίχος από πέτρα, ο οποίος 
χτίζεται ακριβώς δίπλα στον εξωτερικό τοίχο κτηρίου, ώστε να εφάπτεται σε 
αυτόν και χρησιµεύει λ.χ. για να κάθεται κανείς: έκατσε στο ~ τής εκκλησίας, 
για να ξεκουραστεί!, µικρός τοίχος, συ-νήθ. πρόχειρα χτισµένος, που 
συγκρατεί το χώµα σε κατωφερές έδαφος ΣΥΝ. ξερολιθιά 3. η άκρη τού 
πεζοδροµίου. Επίσης πεζούλα (η) (σηµ. 1). — (υποκ.) πεζουλάκι (το) (σηµ. 
1). [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού αρχ. πέζα (βλ. λ. πεζόβολος)]. 

πεζούρα (η) [χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το Πεζικό, οι πεζοί στρατιώτες ΑΝΤ. 
καβαλαρία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πεζός + παραγ. επίθηµα -ούρα (πβ. θολ-ούρα, χασ-
ούρα)]. 

πεθαίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [πέθα-να, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. (για έµβια όντα) 
παύω να ζω, σταµατούν οι βιολογικές και (για έµψυχα) πνευµατικές 
λειτουργίες µου, παύω να υπάρχω ως ζωντανός οργανισµός: ο ασθενής πέθανε 
το βράδυ από καρδιακή προσβολή || αυτό θα το θυµάται, ώσπου να πεθάνει || 
πέθανε από φυσικό θάνατο || ~ από το κρύο | την πείνα | τη δίψα || τα δέντρα 
πεθαίνουν όρθια || τα ζώα πέθαναν από σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια ΣΥΝ. (για 
πρόσ.) αποβιώνω, ξεψυχώ, (για ζώα) ψοφώ ΑΝΤ. ζω, υπάρχω- ΦΡ. (α) ποιος ζει, 
ποιος πεθαίνει για να δείξουµε ότι πρέπει κανείς να κάνει κάτι στο παρόν και 
όχι σε συγκεκριµένο µελλοντικό χρονικό σηµείο, αφού το µέλλον είναι 
αβέβαιο: εγώ τώρα το χρειάζοµαι το δάνειο- µετά από τρεις µήνες ~! || Μέχρι 
αύριο ~! Τώρα πρέπει να συζητήσουµε το πρόβληµα! (β) (παροιµ.) όποιου του 
µέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει βλ. λ. µέλλω 2. (α) (σε ενεστ.) 
βρίσκοµαι στο τελευταίο µου στάδιο, φθίνω και σύντοµα θα πάψω να υπάρχω: 
«απόψε πεθαίνει ο φασισµός» (σύνθηµα) || ένας κόσµος που πεθαίνει αργά-
αργά (β) (για πρόσ.) βρίσκοµαι σε κακή βιολογική κατάσταση, ώστε αργά ή 
γρήγορα θα πάψω να ζω: ~ από ανίατη ασθένεια || πεθαίνει µόνος κι 
αβοήθητος (γ) (µτφ.) παύω να υπάρχω: πέθανε η αγάπη τους | το πάθος των 
πρώτων χρόνων || «το τζάµπα πέθανε» (επιγραφή σε καταστήµατα) || όπως λέ-
γεται, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία 3. (+για) (α) δίνω τη ζωή µου (για 
συγκεκριµένο σκοπό), είµαι διατεθειµένος να θυσιαστώ (για κάτι): η πατρίδα 
τιµά όσους πεθαίνουν για την ελευθερία || ~ για τη δηµοκρατία | την τιµή µου | 
την πίστη | τα πιστεύω µου ΣΥΝ. θυσιάζοµαι (β) (οικ.-εκφραστ.) λατρεύω 
(κάποιον/κάτι), µου αρέσει σε υπερβολικό βαθµό: ~ για τέτοια ανέκδοτα | 
βόλτα στη λιακάδα | ταξίδια | κρασί και καλή παρέα | ένα γλυκό | τηγανητές 
πατάτες | περιπέτειες! ΣΥΝ. λαχταρώ, τρελαίνοµαι, (οικ.) ψοφάω 4. (+από) 
αισθάνοµαι (κάτι) πολύ έντονα, ώστε να µη µου είναι πια ανεκτό ή να µε 
εξαντλεί: ~ από πλήξη | ανία || πέθανα από τον φόβο µου (φοβήθηκα υπερβολι-
κά) || έχω πεθάνει από την κούραση | την ορθοστασία | το τρέξιµο || (µτφ.) ~ 
από επιθυµία | πόθο | έρωτα- ΦΡ. πεθαίνω τής πείνας | τής δίψας αισθάνοµαι 
πολύ έντονα πείνα ή δίψα 5. (+σε + έναρθρο ουσιαστικό) κάνω σε υπερβολικό 
βαθµό, µέχρις εξαντλήσεως (αυτό που δηλώνει το ουσιαστικό): πέθανα στα 
γέλια | στην κούραση | στο τρέξιµο | στη δουλειά | στο πηγαινέλα (στις 
µετακινήσεις) || µε πέθανε στις ερωτήσεις (µε ρωτούσε ακατάπαυστα) ♦ (µετβ.) 
6. προκαλώ τον θάνατο (κάποιου): το παιδί το πέθαναν τα φάρµακα | τα 
ναρκωτικά || οι γιατροί τον πέθαναν τον άνθρωπο- θα ζούσε ακόµη, αν δεν είχε 
πέσει σε ατζαµήδες! ΣΥΝ. σκοτώνω 7. προκαλώ έµµεσα τον θάνατο (κάποιου): 
τον πέθανε ο καηµός τής κόρης του || εσύ θα µε πεθάνεις µε τα καµώµατα σου! 
8. (µτφ.) βασανίζω (κάποιον), τον υποβάλλω σε δοκιµασία, ώστε να υποφέρει: 
το νέο αφεντικό τους έχει πεθάνει στη δουλειά || την πέθανε µε τη ζήλια του ΣΥΝ. 
κατατυραννώ, (καταταλαιπωρώ, παιδεύω, ξεθεώνω 9. (ειδικότ.) προκαλώ (σε 
κάποιον) µεγάλο πόνο: αυτό το δόντι µε έχει πεθάνει δυο µέρες τώρα || όταν 
έχει υγρασία, µε πεθαίνει το πόδι µου 10. (η µτχ. πεθαµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδηµία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άπεθαίνω < αρχ. αποθνήσκω (βλ. λ. θνήσκω, θνητός), από 
τον αόρ. β' απέθανε (γ' εν. πρόσ.) κατά τα ρ. σε -αίνω, πβ. κ. υπάγω - ύπήγε - 
πηγαίνω]. 

πεθαίνω: συνώνυµα. Η έννοια τού θανάτου καθορίζει βιολογικά και 
ψυχικά όλη τη ζωή τού ανθρώπου, γι' αυτό και είναι φυσικό η κατάσταση 
τής αποχώρησης από τη ζωή, τής µετάστασης από τη ζωή στον θάνατο, να 
δηλώνεται σε όλες τις γλώσσες µε πλήθος λέξεων και φράσεων. Στην 
Ελληνική, η σηµασία τού «πεθαίνω» δηλώνεται µε ουδέτερο - 
περιφραστικό τρόπο, µε διατύπωση λόγια, συναισθηµατική - βιωµατική, 
θεολογική | θρησκεύουσα, µε φράσεις που δηλώνουν τον τρόπο µε τον 
οποίο επέρχεται ο θάνατος καθώς και µε σχολιασµένο - µειωτικό τρόπο. 
Ειδικότερα: (α) ουδέτερη - περιφραστική δήλωση: φεύγω από τη ζωή | από 
τον κόσµο, αφήνω τον κόσµο | την τελευταία µου πνοή, χάνω τη ζωή µου, 
καταλήγω (β) λόγια δήλωση: αποβιώνω, εκπνέω, τερµατίζω τον βίο, 
υποκύπτω στο µοιραίο, εκµετρώ τον βίο | το ζην, προ- 

σµετρώ το ζην, φεύγω | εγκαταλείπω τον µάταιο τούτο κόσµο, 
επέρχεται το µοιραίο | ο θάνατος (γ) συναισθηµατική - βιωµατική 
διατύπωση: σβήνω, ξεψυχώ, τελειώνω, χάνοµαι, κλείνω τα µάτια, 
πάω καλειά µου, µας άφησε χρόνους, τον βρήκε ο χάρος | ο 
θάνατος, τον πήρε ο χάρος, βγήκε η ψυχή του, έφυγε για τον άλλο 
| τον κάτω κόσµο, σώθηκε το λάδι | το καντήλι του, σβήνει το 
καντήλι µου, σώθηκαν οι µέρες | τα καρβέλια του, κατέβηκε στον 
τάφο, τον έφαγε το µαύρο χώµα | σκοτάδι (δ) θεολογική | θρη-
σκεύουσα διατύπωση: αναπαύοµαι, κοιµήθηκε, τον πήρε ο Θεός, 
παρέδωσε το πνεύµα | την ψυχή του | την ύστατη πνοή, συγχω-
ρήθηκε | (λαϊκ.) σχωρέθηκε, µεθίσταµαι (µετέστη) εις τας αιωνίους 
µονάς, εκπληρώνω | εξοφλώ το κοινόν χρέος, εκδηµώ εις Κύ-ριον 
(ε) τρόπος θανάτου: µένω στον τόπο, πέφτω | µένω ξερός, µένω 
σέκος | αφήνω (κάποιον) σέκο, µένω στα χέρια (κάποιου), βρίσκω 
άδοξο τέλος, πήγε σαν το σκυλί στ' αµπέλι (στ) σχολιασµένη - 
µειωτική διατύπωση: τα τίναξε, τίναξε τα πέταλα | τα κώλα, τα 
κακάρωσε, τα τέζαρε, πάει (κοροϊδίστικα | άδοξα), ψόφησε (σαν 
σκυλί), πήγε στα θυµαράκια | στα κυπαρίσσια. Αρκετές είναι οι 
φράσεις και τα ρήµατα που δηλώνουν τα βαθιά γεράµατα ή την 
κατάσταση τού ετοιµοθάνατου: (α) συναισθηµατική - βιωµατική 
δήλωση: είναι στα τελευταία του, (όπου να 'ναή τον περιµένουνε, 
χαροπαλεύει, ψυχοµαχεί, αργοπεθαίνει (β) λόγια δήλωση: πνέω τα 
λοίσθια, ψυχορραγώ (γ) σχολιασµένη - µειωτική διατύπωση: τα 
'φάγε τα ψωµιά του, είναι µε το ένα πόδι στον τάφο, θα φάµε 
κόλλυβα, είναι τού θανατά. 

πεθαµενατζήδικος, -η, -ο (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. αυτός που θυµίζει νεκρό, κηδεία 
ή είναι µουντός σαν πένθιµος: βγάλε αυτά τα πεθαµενα-τζήδικα ρούχα και βάλε 
κάτι πιο φωτεινό, πιο ζωντανό! 2. πεθαµε-νατζήδικο (το) η νεκροφόρα ή το 
γραφείο κηδειών. 

πεθαµενατζής (ο) {πεθαµενατζήδες} (λαϊκ.-µειωτ.) ο νεκροθάφτης. [ΕΤΥΜ. < 
πεθαµένος + παραγ. επίθηµα -ατζής, πβ. κ. φορτηγ-ατζής]. 

πεθαµένος, -η, -ο [µεσν.] 1. νεκρός, αυτός που έχει πεθάνει, που έχει πάψει να 
ζει: προσπάθησαν να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη ~ ΑΝΤ. ζωντανός 2. 
(ειδικότ. λαϊκ.) πεθαµένα (τα) τα µέλη τής οικογένειας ή τα συγγενικά 
πρόσωπα που έχουν πεθάνει· ΦΡ. να συγχωρεθούν τ' αποθαµένα | τα 
πεθαµένα σου να συγχωρηθούν οι νεκροί συγγενείς σου (ευχή προς κάποιον, 
όταν του ζητούµε κάποια χάρη· χρησιµοποιείται κυρ. από ζητιάνους, όταν 
ζητούν ελεηµοσύνη) 3. (γε-νικότ.) αυτός που έχει πάψει να υφίσταται: ~ 
παρελθόν | όνειρα ΑΝΤ. ζωντανός 4. (µτφ.) αυτός που έχει εξαντληθεί 
(σωµατικά ή ψυχικά), που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ: είµαι ~ από την κούραση 
ΣΥΝ. εξαντληµένος, αποκαµωµένος, κατάκοπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νεκρός. 

πεθαµός κ. αποθαµός (ο) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (για έµψυχα) ο 
θάνατος, η παύση των λειτουργιών τής ζωής: αρρώστησε ο τύραννος, αλλά 
πεθαµό δεν είχε ΣΥΝ. θάνατος· ΦΡ. του πεθαµού (i) για πρόσωπο που κοντεύει 
να πεθάνει: είναι ~ ΣΥΝ. τού θανατά (ii) αυτός που είναι πολύ θλιµµένος ή 
κουρασµένος σε µεγάλο βαθµό: τον βρήκαν ~ απ' τη λύπη του 2. (µτφ.) 
µεγάλος κόπος ή ταλαιπωρία- σωµατικός, ψυχικός βασανισµός: αυτές οι 
εξετάσεις ήταν σωστός ~ ΣΥΝ. ταλαιπωρία, µαρτύριο, εξάντληση, ξεθέωµα, 
σκοτωµός. 

πεθερά (η) [µεσν.] (για τον καθένα από τους δύο συζύγους) η µητέρα τού | τής 
συζύγου, δηλ. (για τη γυναίκα) η µητέρα τού γαµπρού και (για τον άνδρα) η 
µητέρα τής νύφης: δεν µε χωνεύει η ~ µου- ΦΡ. (α) τα λέω στην πεθερά, για 
να τ' ακούει η νύφη µιλώ µε υπαινικτικό τρόπο, ώστε αυτός µε τον οποίο 
µιλώ να µεταβιβάσει τα λόγια µου στο πρόσωπο προς το οποίο πραγµατικά 
απευθύνονται ή για να τα ακούσει αυτός στον οποίο πραγµατικά αναφέρονται, 
χωρίς ξεκάθαρα να το δηλώσω (β) κακιά πεθερά (ως χαρακτηρισµός) για 
πρόσωπο που γκρινιάζει και κάνει συνέχεια παρατηρήσεις (γ) (για) να σ' 
αγαπά η πεθερά σου λέγεται προς κάποιον που διαλέγει ή τυχαίνει να φάει τη 
γωνία τού ψωµιού (δ) σ' αγαπά η πεθερά σου ως αστεϊ-σµός σε κάποιον που 
φτάνει (κάπου) πριν αρχίσουν όλοι να τρώνε. — (υποκ.) πεθερούλα (η). 

πεθερικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πεθερό ή την πεθερά: ~ σπίτι 2. 
πεθερικά (τα) (α) ο πεθερός και η πεθερά µαζί και σπα-νιότ. οι στενοί 
συγγενείς τους (β) (συνεκδ.) το σπίτι και η οικογένεια τού πεθερού: σήµερα θα 
πάω επίσκεψη στα ~ µου. 

πεθερός (ο) (για τον καθένα από τους δύο συζύγους) ο πατέρας τού | τής 
συζύγου, δηλ. (για τη γυναίκα) ο πατέρας τού γαµπρού και (για τον άνδρα) ο 
πατέρας τής νύφης: ο µέλλων ~ µου || συντηρείται από τον ~ του || (παροιµ.) 
«σαν θέλει η νύφη κι ο γαµπρός, τύφλα να 'χει ο ~». — (υποκ.) πεθερούλης (ο). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγγονός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πενθερός < θ. πενθ- < I.E. 
*bhendh- «δένω, συνδέω», πβ. σανσκρ. bândhu- «γονέας, συγγενής», γοτθ. 
bindan «δένω» (> γερµ. binden, αγγλ. bind) κ.ά. Οµόρρ. φάτνη/ πάθνη (< 
*φάθ-νά). Το ουσ. πενθερός δήλωνε αρχικώς τον εξ αγχιστείας συγγενή, 
κυρίως δε τον πατέρα τής συζύγου (κατ' αντιδιαστολή προς τη λ. έκνρός, η 
οποία δήλωνε τον πατέρα τού συζύγου). Η λ. πενθερός, που αποτελεί αρχαϊκό 
όρο τής πατριαρχικής οικογένειας, αντικατέστησε το ουσ. έκυρός, δηλώνοντας 
τον πατέρα και των δύο συζύγων]. 

πεθυµιά (η) (λαϊκ.) η επιθυµία. 
πεθυµώ ρ. → επιθυµώ 
πει κ. ΠΙ (το) {άκλ.} 1. Π, π· το δέκατο έκτο γράµµα τού ελληνικού αλ-

φαβήτου- ΦΡ. στο πει και φει πολύ γρήγορα, την ίδια στιγµή (από τη 
συµβολική έννοια που είχαν στον Μεσαίωνα τα γράµµατα π και φ ως αρχικά 
των λέξεων παλούκι (ανασκολοπισµός) και φούρκα (αγχόνη), όπου 
οδηγούνταν µε συνοπτικές διαδικασίες οι καταδικασµένοι για αξιόποινη 
πράξη) ΣΥΝ. αµέσως, στο άψε-σβήσε ΑΝΤ. καθυστερηµένα (βλ. κ. λ. αριθµός) 
2. (προφορ.) όργανο σχήµατος Π, στο οποίο στηρί- 
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ζονται πρόσωπα µε κινητικές δυσκολίες κατά την κίνηση τους. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. πϊ< αρχ. πεί< σηµιτ. pê «στόµα»]. 

πειθαναγκάζω ρ. µετβ. [1815] {πειθανάγκασ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
εξαναγκάζω (κάποιον) να πεισθεί (σε κάτι) χρησιµοποιώντας ψυχολογική βία ή 
απειλές. [ΕΤΥΜ. < πειθανάγκη (βλ.λ.)]. 

πειθαναγκασµός (ο) [1871] ο εξαναγκασµός (κάποιου) να δεχθεί κάτι είτε µε 
τη χρήση ψυχολογικής βίας ή απειλών είτε λόγω τής αναπότρεπτης εξέλιξης 
των πραγµάτων. 

πειθανάγκη (η) {χωρ. πληθ.} ο εξαναγκασµός σε συµφωνία ή συµµόρφωση, είτε 
µε την άσκηση ψυχολογικής βίας ή απειλών είτε λόγω τής αναπότρεπτης 
εξέλιξης των πραγµάτων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πειθ- (< πείθω) + ανάγκη]. 

πειθαρχείο (το) [1887] 1. ΣΤΡΑΤ. το στρατιωτικό κρατητήριο, ο χώρος δηλ. τού 
στρατοπέδου στον οποίο κρατούνται κατά τη διάρκεια τής νύχτας και τού 
ελεύθερου χρόνου τής ηµέρας ή επί ολόκληρο το εικοσιτετράωρο οι 
στρατιώτες που έχουν τιµωρηθεί µε πειθαρχικές ποινές κράτησης ή 
φυλάκισης 2. (ειδικότ.) το ειδικό, αποµονωµένο κελλί φυλακής, στο οποίο 
µεταφέρονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα οι κρατούµενοι που έχουν 
παραβιάσει τον εσωτερικό κανονισµό τής φυλακής ΣΥΝ. αποµόνωση. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. (cellule) disciplinaire]. 

πειθάρχηση (η) → πειθαρχώ 
πειθαρχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) η υποταγή στους ανωτέρους ή σε ορισµένες 

αρχές, η υπακοή στις διαταγές, στους νόµους, στους ισχύοντες κανόνες: για να 
µειωθούν τα ατυχήµατα, απαιτείται η ~ των οδηγών και η συµµόρφωση τους 
προς τις υποδείξεις των τροχονόµων || στο στρατόπεδο η ζωή κυλά υπό 
συνθήκες αυστηρής ~ || επικρατεί | επιβάλλεται | χαλαρώνει | διασαλεύεται η ~|| 
σκληρή | σιδερένια | στοιχειώδης | κοινωνική | κοµµατική ~ ΣΥΝ. υπακοή, υπο-
ταγή, ευπείθεια ΑΝΤ. απειθαρχία, απείθεια· ΦΡ. (α) στρατιωτική πειθαρχία (i) 
η απόλυτη υποταγή κάθε κατώτερου στρατιώτη στις διαταγές κάθε ανωτέρου, 
όπως ορίζει ο στρατιωτικός κανονισµός· (κατ' επέκτ. µεταξύ οµοιοβάθµων) η 
υπακοή κάθε νεοτέρου στον αρχαιότερο (ii) (µτφ.) η αυστηρή υπακοή στις 
εντολές τού διευθυντή ή αρχηγού σε εργασιακό, πολιτικό ή άλλον χώρο: στην 
εταιρεία έχουν επιβάλει ~ (β) ενσυνείδητη | εσωτερική πειθαρχία η υπακοή σε 
αρχές ή σε πρόσωπα που έχουν εξουσία µε την ίδια τη θέληση τού αρχοµένου 
(γ) εξωτερική πειθαρχία η υπακοή σε κανόνες και υποχρεώσεις, που 
επιβάλλεται µε τον φόβο ή την απειλή τιµωρίας, ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής. 

πειθαρχικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πειθαρχία: - 
παράπτωµα | δίωξη | επιτροπή | µέτρα | απόφαση | έλεγχος | κυρώσεις | ποινή 
(αυτή που καθορίζεται από ειδικές διατάξεις και επιβάλλεται µε καθορισµένη 
διαδικασία από πολυµελή συµβούλια, προϊστάµενες αρχές κ.λπ. σε δηµοσίους 
υπαλλήλους, οι οποίοι παρέβησαν τα επαγγελµατικά τους καθήκοντα)· ΦΡ. (α) 
πειθαρχικό (συµβούλιο) το πολυµελές όργανο υπηρεσίας, σώµατος, 
οργανισµού ή άλλου θεσµού, που έχει τη δικαιοδοσία να επιβάλλει ποινές για 
υπηρεσιακούς λόγους και συγκεκριµένα παραπτώµατα: οι τρεις «αντάρτες» 
τού κόµµατος παραπέµπονται αύριο στο ~ (β) Πειθαρχικό ∆ίκαιο τµήµα τού 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, το οποίο περιλαµβάνει κανόνες και διατάξεις που 
ρυθµίζουν τις υποχρεώσεις και τη συµπεριφορά των δηµοσίων υπαλλήλων και 
τις κυρώσεις σε περίπτωση µη τηρήσεως των υποχρεώσεων αυτών 2. (ειδικότ. 
για πρόσ.) αυτός που πρόθυµα υπακούει στους ανωτέρους του ή/και στις 
αρχές, που δεν παραβαίνει τις εντολές τους, που εκτελεί ευσυνείδητα τα 
καθήκοντα του: ~ στρατιώτης | υπάλληλος | εκτελεστής ΣΥΝ. πειθαρχηµένος, 
πειθήνιος, υπάκουος ΑΝΤ. απείθαρχος, απειθής, ανυπάκουος. — πει-θαρχικ-ά 
/-ώς [1833] επίρρ. 

πειθαρχώ ρ. αµετβ. {πειθαρχείς... | πειθάρχ-ησα, -ούµαι, -ηµένος} 1. (συνήθ. 
+σε) υπακούω στους ανωτέρους ή στις αρχές, ενεργώ σύµφωνα µε τη θέληση 
και τις επιθυµίες τους, εκτελώ τις διαταγές και τις εντολές τους: καθήκον τού 
πολίτη είναι να πειθαρχεί στους νόµους || οι πέντε βουλευτές αποφάσισαν να µην 
πειθαρχήσουν στη γραµµή τού κόµµατος || ~ στις αποφάσεις τού 
συνδικαλιστικού µου φορέα ΑΝΤ. απειθαρχώ, απειθώ 2. (γενικότ.) υπακούω σε 
κανόνες, συµµορφώνοµαι προς τις υποδείξεις: αν δεν πειθαρχήσουµε όλοι στη 
δεδοµένη οικονοµική πολιτική, η χώρα θα βουλιάξει. — πειθάρχηση (η) 
[µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. πειθαρχώ (-έω) < πείθαρχος < πειθ- (< πείθω) + -άρχος < 
άρχω]. πειθήνιος, -α, -ο αυτός που πειθαρχεί απόλυτα, που εκτελεί τυφλά κάθε 
εντολή και διαταγή, χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις, διαφωνίες: τον έχουν 
µετατρέψει σε ~ όργανο τους ΣΥΝ. πειθαρχικός, υπάκουος ΑΝΤ. απείθαρχος, 
ανυπάκουος. — πειθήνια επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πειθ- (< πείθω) + -ήνιος < ηνία (βλ. λ. ηνίο)]. πειθώ (η) 
{πειθούς | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η δύναµη και η ικανότητα να πείθει κανείς τους 
άλλους: διέθετε µεγάλη ~ και επέβαλλε πάντα την άποψη του ΣΥΝ. πειστικότητα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πειθ- τού ρ. πείθω (βλ.λ.)]. πείθω ρ. µετβ. {έπεισα, πείσ-θηκα 
(καθηµ. -τηκα), πεπεισµένος} 1. κάνω (κάποιον) να συµφωνήσει µαζί µου, να 
αποδεχθεί τη γνώµη µου ή ό,τι του προτείνω (χρησιµοποιώντας λογικά 
επιχειρήµατα): αγωνιζόταν να πείσει το δικαστήριο για την αθωότητα του || η 
διαφήµιση δεν έπεισε το κοινό να αγοράσει το προϊόν ΑΝΤ. αναγκάζω, εξανα-
γκάζω· ΦΡ. (α) (λόγ.) ου µε πείσεις καν µε πείσης (ου µε πείσεις καν µε πείσης) 
για ανθρώπους υπέρµετρα πείσµονες και ισχυρογνώµο-νες, που δεν 
µεταβάλλουν την άποψη τους, ακόµη και όταν καταλα- 

βαίνουν ότι έχουν άδικο (β) ανάγκα και θεοί πείθονται βλ. λ. ανάγκη 2. (η 
µτχ. πεπεισµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής, πιθανός, πλάθω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (αρχαιότερος ο µέσ. ενεστ. πείθοµαι) < θ. πειθ- < I.E. *bheidh- 
«πείθω, εµπιστεύοµαι», πβ. λατ. fido, fidelis «πιστός» (> γαλλ. fidèle, ισπ. 
fiel), αλβ. bê «όρκος», αρχ. γερµ. beitten «εξαναγκάζω, ωθώ», γερµ. bitten 
«παρακαλώ», αγγλ. bid «διατάσσω» κ.ά. Οµόρρ. πισ-τός, πίσ-τις (-η), πιθ-
ανός, πε-ποίθ-ησις (-η), πεϊσ-µα κ.ά.]. 

πείνα (η) {χωρ. πληθ. (εκτός ΦΡ. δ, στ)} 1. το αίσθηµα που προκαλείται σε 
ζωντανό οργανισµό από την έλλειψη τροφής: τόσες ώρες δεν έχει φάει τίποτα- 
πώς να µην έχει τέτοια ~! || µεγάλη | τροµερή | σφοδρή | διαβολεµένη ~ || τρώω 
για να ικανοποιήσω την ~ µου- ΦΡ. (α) ψοφάω | πεθαίνω τής πείνας πεινώ 
πάρα πολύ (β) δεν σε βλέπω από την πείνα πεινώ τόσο πολύ, ώστε οι 
αισθήσεις µου δεν λειτουργούν πεινώ πάρα πολύ (γ) βροµούν τα χνότα µου 
από την πείνα (i) είµαι πολύ πεινασµένος (ii) είµαι πολύ φτωχός (δ) έχω µια 
πείνα | κάτι πείνες πεινώ πάρα πολύ: ~ που τρώω κι εσένα ακόµη | που δεν 
λέγεται! (ε) (παροιµ.) η πείνα κάστρα καταλεί και χώρες παραδίνει αυτοί που 
στερούνται των αναγκαίων προς το ζην χάνουν, εκτός από την υλική, και την 
ηθική δύναµη να αντισταθούν σε οτιδήποτε (στ) τραβάω πείνα | πείνες 
βρίσκοµαι σε πολύ δυσχερή οικονοµική κατάσταση (ζ) πείνα και των γονέων 
βλ. λ. γονέας (η) απεργία πείνας βλ. λ. απεργία 2. η γενική και διαρκής 
έλλειψη τροφίµων και το σύνολο των δυσχερειών που αυτή προκαλεί: στην 
Κατοχή πέθαναν χιλιάδες από την ~ || κατοχική ~ || κάθε χρόνο εκατοµµύρια 
άνθρωποι πεθαίνουν από την ~ στον κόσµο ΣΥΝ. λιµοκτονία, λιµός, σιτοδεία, 
ασιτία 3. (η γεν. πείνας ως χαρακτηρισµός) αυτός που δεν επαρκεί ούτε για τα 
βασικά βιοτικά αγαθά: µισθός | σύνταξη ~ 4. (µτφ.) έντονο αίσθηµα στέρησης 
και σφοδρή επιθυµία (για κάτι): σεξουαλική ~ ΑΝΤ. κόρος, κορεσµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. πείνα (ο τ. πείνη είναι αρχαιότ.), αβεβ. ετύµου, ίσως < *πέν-
_/α, που εµφανίζει το θ. τού ρ. πένοµαι «µοχθώ, κοπιάζω» (αργότερα 
«στερούµαι των αναγκαίων, είµαι πένης»)]. 

πεινάλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, πεινάλα (η) πρόσωπο που πεινάει πάρα πολύ 
και συνεχώς. [ΕΤΥΜ. < πείνα + µεγεθ. επίθηµα -άλας]. 

πειναλέος, -α, -ο 1, αυτός που πεινά πολύ και διαρκώς ΣΥΝ. πεινασµένος, 
(εκφραστ.) λιµασµένος 2. (µτφ.) αυτός που είναι πολύ φτωχός και που πεινά, 
γιατί δεν έχει να φάει: ~ πλήθος || έθνος πειναλέων ΣΥΝ. λιµασµένος ΑΝΤ. 
χορτάτος. [ΕΤΥΜ µτγν. < πείνα + παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ.)]. 

πεϊνιρλί (το) {πεϊνιρλ-ιού | -ιών} µακρόστενη πίτα που γεµίζεται στην επάνω 
επιφάνεια της µε τυρί και άλλα υλικά (π.χ. αυγό, µπέικον κ.λπ.) και 
σερβίρεται ζεστή. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ^ενηύΐί (pogaça) «(µπουγάτσα) µε τυρί» < peynir «τυρί» < 
περσ. panir]. 

πεινώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. [αρχ.] {πεινάς... | πείνασ-α, -µένος} 1. αισθάνοµαι 
πείνα, έχω ανάγκη τροφής, επιθυµώ να φάω: ~· δεν έχω φάει τίποτα από το 
πρωί || ~ σαν λύκος! (υπερβολικά)· ΦΡ. (παροιµ.) των φρονίµων τα παιδιά 
πριν πεινάσουν µαγειρεύουν βλ. λ. φρόνιµος 2. λιµοκτονώ, πεθαίνω από 
έλλειψη τροφής: οι λαοί τού Τρίτου Κόσµου πεινάνε 3. δεν έχω τα µέσα, για να 
εξοικονοµήσω τα προς το ζην: αν κλείσει το εργοστάσιο, θα πεινάσει πολύς 
κόσµος ΣΥΝ. λιµοκτονώ 4. ποθώ πολύ, αναζητώ κάτι στη ΦΡ. µακάριοι οι 
πεινώντες και διψώ-ντες την δικαιοσύνην (µακάριοι οί πεινώντες και 
διψώντες την δι-καιοσύνην, δτι αυτοί χορτασθήσονται, Κ.∆. Ματθ. 5, 6) 
ευτυχισµένοι αυτοί που επιθυµούν διακαώς τη δικαιοσύνη (γιατί αυτοί θα 
ικανοποιηθούν) 5. (η µτχ. πεινασµένος, -η, -ο) (α) αυτός που αισθάνεται πείνα 
ΣΥΝ. νηστικός, άφαγος, ατάιστος ΑΝΤ. χορτασµένος, χορτάτος (β) (µτφ.) πολύ 
φτωχός, αυτός που δεν έχει να φάει: ~ λαός- ΦΡ. (παροιµ.) ο πεινασµένος 
καρβέλια ονειρεύεται ο καθένας επιθυµεί σφοδρά αυτό που στερείται. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

πείρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η γνώση που αποκτάται όχι θεωρητικά, αλλά στην 
πράξη κατά την εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων που κατέχει (κάποιος) ή 
µε την εξάσκηση: έχω - σ'αυτά τα πράγµατα || έχει ~ στην προετοιµασία 
υποψηφίων για το πανεπιστήµιο || προσωπική | κοινωνική | επαγγελµατική | 
καθηµερινή | διδακτική | µακρά | µακροχρόνια | λαϊκή | πλούσια | πολιτική | 
πολύτιµη ~ || έχω | αποκτώ | αποκοµίζω ~ || έχω ~ τού πράγµατος (το ξέρω 
καλά) ΑΝΤ. απειρία· ΦΡ. (α) εκ πείρας διαθέτοντας σχετικές εµπειρίες: µιλάω 
~· δεν είναι θεωρίες αυτά που σου λέω! (β) έχω πικρή πείρα (+γεν. | +από) έχω 
οδυνηρές ή δυσάρεστες εµπειρίες (από κάτι): ~ από τέτοιες δίαιτες: στην αΡΧή 
χάνεις πολλά κιλά και µετά τα ξαναπαίρνεις || ~ τέτοιας αγενούς συµπεριφοράς 
2. (µτφ.) η συσσωρευµένη γνώση που έχει κάποιος σε έναν ή διάφορους 
τοµείς, το σύνολο των εµπειριών στη ζωή· ό,τι αποκοµίζει κανείς συνολικά 
(ως γνώση για τον κόσµο, τους ανθρώπους, τη ζωή), ώστε να µπορεί να 
συµβουλεύει, να καθοδηγεί κ.λπ.: ~ ζωής | τού κόσµου ΣΥΝ. γνώσεις, σοφία, 
(µτφ.) φώτα· ΦΡ. µιλάει η πείρα! για περιπτώσεις στις οποίες µας συµβουλεύει 
κάποιος που έχει εµπειρίες, που ξέρει: να τον ακούς, όταν σε συµβουλεύει-εδώ 
~! 3. ΦΙΛΟΣ, η αισθητηριακή αντανάκλαση τού εξωτερικού κόσµου στη 
συνείδηση, το σύνολο των στοιχείων που υποπίπτουν στην αντίληψη µας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπειρογνώµονας, παρώνυµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πείρα, αρχική σηµ. 
«προσπάθεια, απόπειρα», < *πέρ^α < I.E. *per-, ρίζα ευρείας διαδόσεως µε 
βασική σηµ. «προχωρώ προς τα εµπρός, διεισδύω». Η σηµ. αυτή αιτιολογεί τη 
σύνδεση µε πολλές I.E. λ., πβ. λατ. periculum «δοκιµή, κίνδυνος», peritus 
«δοκιµασµένος, έµπειρος» (ex-per-tus «πεπειραµένος» > γαλλ. expert), αρµ. 
p'orj «δοκιµή», αρχ. γερµ. farà «κίνδυνος», γερµ. Ge-fahr, αγγλ. fear «φόβος» 
κ.ά. Οµόρρ. αρχ. πεϊρ-ας | πέρ-ας, πέρ-α, περ-ί, περ-όνη, παρ-ά, πρ-ός, 
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πρ-ίν, πόρ-πη, πόρ-ος, πορ-θµός κ.ά. Παράγ. αρχ. πειρά-οµαι «προσπαθώ» (πβ. 
άπο-πειρώµαι), πειρα-τής, πειρ-άζω, πείρα-µα κ.ά.]. 

πείρα - εµπειρία. Συχνά η λ. εµπειρία χρησιµοποιείται εσφαλµένως αντί τού 
πείρα. Λέγεται λ.χ.: Είναι καθηγήτρια των Γαλλικών µε µεγάλη εµπειρία'. 
Κανονικά η εµπειρία δηλώνει µεµονωµένα βιώµατα, κοµµάτια αυτοτελή 
που έχει ζήσει ο καθένας (Είχε πολλές εµπειρίες από τη θητεία του στον 
στρατό), ενώ η πείρα είναι αποτέλεσµα πολλών ή τού συνόλου των 
εµπειριών που έχει ζήσει ο άνθρωπος. Η πείρα δηλ. είναι περιληπτική 
έννοια σε σχέση µε τις µεµονωµένες εµπειρίες: Έχοντας ζήσει πολλά στη 
ζωή του, έχοντας ταξιδέψει πολύ, απέκτησε µεγάλη πείρα, που τον βοήθησε 
να καταλαβαίνει καλύτερα τους άλλους και να ενεργεί σωστά. 

πείραγµα (το) {πειράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (σπάν.) η ενόχληση (κάποιου) 
είτε από λόγια είτε από χειρονοµίες: πρέπει να ενοχλήθηκε, δεν άφησε όµως να 
φανεί κανένα ~ στη φωνή ή στο ύφος του 2. (ει-δικότ.) λόγος ή χειρονοµία που 
αποτελεί έκφραση ερωτικής επιθυµίας ή κρύβει ερωτικό υπονοούµενο: 
ενοχλητικό | χυδαίο ~ 3. καλοπροαίρετο αστείο, που λέγεται για να 
διασκεδάσουµε µε τις αντιδράσεις κάποιου (βλ. λ. πειράζω): ένα αθώο ~ ήταν, 
µην παρεξηγείσαι. 4. η τροποποίηση µηχανής για την καλύτερη απόδοση της. 

πειράζω ρ. µετβ. {πείρα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. ενοχλώ (κάποιον) µε λόγια ή 
έργα, ώστε να αισθάνεται δυσάρεστα, να στενοχωριέται ή να εκνευρίζεται: τον 
πειράζουν οι φωνές των παιδιών || η αλαζονική συµπεριφορά του µε πείραξε || 
δεν µε πείραξαν τόσο τα λόγια του όσο ο τόνος τής φωνής του || εκείνο που µε 
πειράζει περισσότερο είναι που θα µείνω µόνη µου || θα σε πείραζε, αν άνοιγα 
το παράθυρο; 2. (ειδικότ. τριτοπρόσ. πειράζει) είναι ενοχλητικό, προξενεί 
ενόχληση: ~ ν' αφήσω εδώ τα πράγµατα µου; || ~ να καπνίσω; || τι πειράζει κι 
αν φύγω; ΦΡ. δεν πειράζει (για να καθησυχάσουµε κάποιον) δεν έγινε τίποτα 
κακό: παιδί είναι, αν κάνει και καµιά αταξία, ~! || -Συγγνώµη, σας λέρωσα! —! 
3. (ειδικότ.) θίγω (κάποιον), προσβάλλω: πολύ µε πείραξε η συµπεριφορά του! 
|| τον είδα πειραγµένο απ' τα λόγια σου || Εσύ γιατί πειράχτηκες; Αφού δεν 
εννοούσε εσένα! ΣΥΝ. πληγώνω, πι-κάρω 4. λέω κάποιο σχόλιο ερωτικού 
περιεχοµένου προς κάποιον: κάποιος πείραξε την κοπέλα του και έγινε καβγάς || 
όποτε περνούσε µπροστά από την οικοδοµή, οι εργάτες την πείραζαν, άλλοτε µε 
τολµηρές κουβέντες κι άλλοτε µε χαρακτηριστικά σφυρίγµατα 5. κάνω αστεία εις 
βάρος κάποιου, τον ειρωνεύοµαι, τον κοροϊδεύω (συχνά χωρίς πρόθεση να τον 
προσβάλω, µόνο για να τον δω να θυµώνει): Μην του δίνεις σηµασία! Σε 
πειράζει, δεν το λέει στα σοβαρά || εγώ τον - κι εκείνος θυµώνει! || στην αρχή 
πείραζε ο ένας τον άλλον, αλλά γρήγορα ήρθαν στα χέρια ΣΥΝ. αστειεύοµαι, 
χωρατεύω, περιπαίζω 6. αγγίζω (κάτι) ή µετακινώ (κάτι) από τη θέση του 
(προκαλώντας ενόχληση σε άλλον): ποιος πείραξε τους δίσκους µου; || µην 
πειράξεις τίποτα, θέλω να τα βρω όπως τα άφησα! || µη µε κοιτάς έτσι, εγώ δεν 
πείραξα τίποτα! || ποιος πείραξε το ράδιο κι έχασα τον σταθµό που άκουγα; 
ΣΥΝ. σκαλίζω 7. (ειδικότ.) αγγίζω (κάτι) επίµονα προκαλώντας ενόχληση, 
επιδεινώνοντας µια άσχηµη κατάσταση: µην πειράζεις τα σπυράκια σου, θα 
σου µείνουν σηµάδια 8. (α) προξενώ βλάβη, κάνω κακό (σε κάποιον/κάτι): τον 
πειράζει το ποτό || µε πειράζει ο θόρυβος || µην τολµήσει κανείς να τον πειράξει, 
θα έχει να κάνει µαζί µου! || µη φοβάσαι, δεν θα σου πειράξουµε ούτε τρίχα || 
έφαγαν θαλασσινά και τους πείραξαν (έπαθαν διάρροια) ΑΝΤ. ωφελώ (β) (για 
φυτά ή ζώα) επιφέρω βλάβη, κάνω κακό σε (κάτι): τα λουλούδια τα πείραξε η 
νοτιά || τα κοπάδια τα πείραξε η ζέστη ΑΝΤ. ωφελώ 9. (ειδικότ. η µτχ. 
πειραγµένος, -η, -ο) (α) (για συσκευές, αντικείµενα κ.λπ.) που έχουν υποστεί 
παρέµβαση, προσθήκη, τροποποίηση, ώστε να αποδίδουν καλύτερα ή να 
ξεχωρίζουν: το αυτοκίνητο είναι ~ (για να έχει αυξηµένη ιπποδύναµη) || το 
µπράτσο τού µπουζουκιού είναι ~ (για να ταιριάζει στο παίξιµο τού 
οργανοπαίκτη) (β) (για πρόσ.) αυτός που έχει διανοητική βλάβη ή που δίνει 
τέτοια εντύπωση: είναι ~, δεν στέκει στα καλά του 10. (σπάν.) βάζω (κάποιον) 
σε πειρασµό, τον υποβάλλω σε ηθική δοκιµασία ΣΥΝ. δοκιµάζω, σκανδαλίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δοκιµάζω, προσπαθώ», < πείρα (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

Πεψαιας (ο) πόλη στις ακτές τού Σαρωνικού Κόλπου, το επίνειο τής Αθήνας 
και το µεγαλύτερο λιµάνι τής Ελλάδας. Επίσης (λόγ.) Πει-ραιεύς {Πειραιώς} 
κ. (λαϊκ.) Περαίας. — Πειραιώτης (ο), Πειραιώ-τισσα (η), πειραιώτικος, -η, -ο 
κ. (λόγ.) πειραϊκός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Πειραιεύς < επίρρ. πέρα(ν) 
«απέναντι», ερµηνεία που απαντά για πρώτη φορά στον γεωγράφο Στράβωνα 
(1ος αι.), επειδή κατά τους προϊστορικούς χρόνους ο Πειραιάς ήταν νησί 
απέναντι από την Αθήνα, µε την οποία φαίνεται ότι συνδεόταν µέσω µιας στε-
νής λωρίδας γης]. 

πειρακτικός, -ή, -ό → πειραχτικός 
πείραµα (το) {πειράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η τεχνητή πρόκληση ή 

αναπαραγωγή διαφόρων φυσικών, φυσιολογικών ή ψυχικών φαινοµένων σε 
συνθήκες εργαστηρίου µε σκοπό τη µελέτη και εξακρίβωση τής φύσης τους, 
των νόµων που τα διέπουν, των αιτιών και των αποτελεσµάτων τους, καθώς 
επίσης και την ανεύρεση πιθανής πρακτικής εφαρµογής τους: η επιστηµονική 
έρευνα στη φυσική στηρίζεται στην παρατήρηση και το ~ || κάνω | εκτελώ | 
διεξάγω ~|| ο γιατρός κατηγορείται ότι διεξήγε πειράµατα σε ανθρώπους ΣΥΝ. 
πειραµατισµός 2. (γενικότ.) η δοκιµαστική προσπάθεια για την επίτευξη 
στόχου ή η εφαρµογή σχεδίου ή προγράµµατος µε στόχο να διαπιστωθεί στην 
πράξη η αξία του: η µεταπολίτευση στη γειτονική χώρα αποτελεί στην ουσία 
σηµαντικότατο ~ εκδηµοκρατισµού || τα νέα µέτρα για την παιδεία αποτελούν 
ένα πρωτοποριακό - ΣΥΝ. απόπειρα. 

δοκιµή 3. (συνήθ. στον πληθ.) κάθε δοκιµαστική προσπάθεια (συνήθ. χωρίς 
συστηµατικότητα και οργάνωση): δεν είναι ώρα για πειράµατα- πρέπει να 
εργαστούµε µε δοκιµασµένες µεθόδους || µην κάνεις πειράµατα µε τόσο 
επικίνδυνα θέµατα ΣΥΝ. πειραµατισµός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πειρώ | -ώµαι 
(-άο-) «προσπαθώ, δοκιµάζω» < πείρα (βλ.λ.). Ως επιστηµ. όρ. η λ. αποδίδε το 
αγγλ. experiment]. 

πειραµατίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1876] {πειραµατίσ-τηκα (λόγ. -θη-κα)} 1. 
διεξάγω πειράµατα, χρησιµοποιώ συστηµατικά το επιστηµονικό πείραµα, για 
να επαληθεύσω θεωρία ή για να καταλήξω σε συµπεράσµατα, εφαρµόζω στην 
πράξη θεωρητικές γνώσεις για παρατήρηση ή άσκηση: επιστήµονες 
πειραµατίστηκαν επιτυχώς µε το δηλητήριο τής κόµπρας για τη θεραπεία 
διαφόρων ασθενειών 2. κάνω δοκιµές, επιχειρώ να πράξω ή να επιτύχω (κάτι): 
το υπουργείο πειραµατίστηκε µε την εφαρµογή τού νέου φορολογικού 
νοµοσχεδίου και απέτυχε παταγωδώς ΣΥΝ. δοκιµάζω, αποπειρώµαι 3. κάνω 
δοκιµές (συνήθ. µε τρόπο µη συστηµατικό και ανοργάνωτο), προσπαθώ να 
επιτύχω (κάτι) δοκιµάζοντας διάφορες µεθόδους: Μην πειραµατίζεσαι 
συνέχεια! ∆ιάλεξε κάτι και ακολούθησε το! || αποτύχαµε, γιατί 
πειραµατιζόµασταν ενώ το πρωτάθληµα ήταν σε εξέλιξη! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

πειραµατικός, -ή, -ό [1766] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πείραµα ή που γίνεται 
µε πείραµα: - εργαστήριο | απόδειξη | έρευνα | έλεγχος | κέντρο- ΦΡ. (α) 
πειραµατική επιστήµη επιστήµη που χρησιµοποιεί κυρ. το πείραµα, για να 
επαληθεύσει τις υποθέσεις ή να διατυπώσει τις θεωρίες της (λ.χ. τα 
µαθηµατικά, η φυσική) (β) πειραµατική οµάδα οµάδα ατόµων, η οποία 
υποβάλλεται σε πειράµατα στο πλαίσιο επιστηµονικής έρευνας υπό 
ελεγχόµενες συνθήκες, προκειµένου να ελεγχθεί η επίδραση ορισµένων 
παραγόντων στη συµπεριφορά των µελών της 2. αυτός που έχει δοκιµαστικό, 
όχι ολοκληρωµένο ή επίσηµο χαρακτήρα: ~ στάδιο | πεδίο | λειτουργία 
σταθµού | πρόγραµµα ΣΥΝ. δοκιµαστικός ΑΝΤ. επίσηµος 3. (α) (στην τέχνη) 
αυτός που δεν ακολουθεί τα καθιερωµένα αισθητικά πρότυπα, που 
πρωτοπορεί, που πειραµατίζεται σε καινούργια θέµατα ή τεχνικές: ~ µουσική | 
κινηµατογράφος | σκηνή (στο θέατρο) (β) (στην εκπαίδευση) αυτός που 
ακολουθεί καινούργιες µεθόδους διδασκαλίας: ~ σχολείο. — πειρα-µατικ-ά /-
ώς [1819] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. experimental]. 

πειραµατισµός (ο) [1887] 1. η συστηµατική εκτέλεση πειραµάτων (ειδικότ.) η 
παραγωγή υπό συνθήκες εργαστηρίου φαινοµένων για τη µελέτη και 
εξακρίβωση τής φύσης τους, των νόµων που τα διέπουν, των αιτιών και των 
αποτελεσµάτων τους 2. η δοκιµαστική προσπάθεια που επιχειρείται, χωρίς να 
είναι γνωστό τι είδους αποτελέσµατα θα έχει: ο χώρος τής παιδείας δεν αντέχει 
συνεχείς πειραµατισµούς. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. experimentation]. 

πειραµατιστής (ο) [1840], πειραµατίστρια (η) {πειραµατιστριών} 
1. πρόσωπο που κάνει πειράµατα, που πειραµατίζεται ΣΥΝ. δοκιµα 
στής 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που έχει ειδικευθεί στην εκτέλεση επι 
στηµονικών πειραµάτων σε συγκεκριµένο τοµέα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. experimentalist]. 

πειραµατόζωο (το) το ζώο που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο επιστηµονικών 
ερευνών για τη διεξαγωγή πειραµάτων (συχνά επώδυνων) στα διάφορα 
όργανα τού σώµατος του: τα ινδικά χοιρίδια, τα κουνέλια και οι πίθηκοι 
χρησιµοποιούνται συχνότατα ως πειραµατόζωα || (µτφ.) κατά τη διάρκεια τού 
Ψυχρού Πολέµου χιλιάδες στρατιώτες έγιναν ~ για τη µελέτη τής επίδρασης τής 
πυρηνικής ενέργειας στον άνθρωπο. 

πειρασµός (ο) 1. η διέγερση επιθυµίας για κάτι κακό, η παρόρµηση προς 
αµαρτία είτε από εσωτερική διάθεση είτε από εξωτερικό ερέθισµα: 
αντιστέκοµαι | ενδίδω στον - || καταπολεµώ | νικώ τον ~|| οι ~ τής σάρκας || «Ο 
τελευταίος ~» (έργο τού Ν. Καζαντζάκη)· ΦΡ. βάζω | µπαίνω στον πειρασµό 
(+να) (ίνα µη είσέλθητε εις πειρασµόν, Κ.∆. Ματθ. 26, 41) κάνω κάποιον να 
αισθάνεται ή αισθάνοµαι ο ίδιος τον πειρασµό να κάνω (κάτι): όταν είδα τα 
µήλα κόκκινα και ωραία, µπήκα στον πειρασµό να κόψω δύο 2. (ειδικότ. στη 
θρησκευτική ζωή ως προσωποποιηµένη δύναµη) αυτός που κατεξοχήν 
παρακινεί τον άνθρωπο στην αµαρτία, το πνεύµα τού κακού, ο Σατανάς: µην 
αφήνεις τον ~ να σε κυβερνά! 3. (γενικότ.) η έντονη επιθυµία για κάτι-κυρ. στη 
ΦΡ. δεν αντέχω στον πειρασµό να... δεν µπορώ να αντισταθώ στην επιθυµία 
να (κάνω κάτι): δεν άντεξα στον πειρασµό να µη σ' το πω || - βλέπω τόσα γλυκά 
και να µη δοκιµάσω ένα ΣΥΝ. πρόκληση 4. (συνεκδ.) (α) το αντικείµενο τής 
επιθυµίας, αυτό που ποθούµε και που συνήθ. αποτελεί υλική απόλαυση: αυτό 
το γλυκό είναι ~ || ένας τέτοιος ~ είναι ακατανίκητος || ο ~ τής σάρκας | τού 
χρήµατος (β) αυτός που του αρέσει να πειράζει, που ευχαριστείται να ενοχλεί, 
να ερεθίζει, ακόµη και να βασανίζει τους άλλους: φύγε από 'δώ, βρε πειρασµέ, 
δεν σε αντέχω άλλο! ΣΥΝ. πειραχτήρι (γ) (ειδικότ.) κάθε πρόσωπο που 
προκαλεί έντονο ερωτικό πόθο µε την εµφάνιση, το ντύσιµο, τη συµπεριφορά 
του κ.λπ.: µε αυτό το φόρεµα ήταν σωστός ~. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ., 
«δοκιµή, προσπάθεια», < αρχ. πειράζω (βλ.λ.)]. 

πειρατεία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) 1. κάθε ληστεία, αρπαγή ή γενικότ. κάθε 
διαρπαγή ή βιαιοπραγία που εκδηλώνεται στον διεθνή θαλάσσιο χώρο από 
ενόπλους συνήθ. ληστές τής θάλασσας (πειρατές) και στρέφεται κατά τής 
ζωής και τής περιουσίας ναυτικών και ναυτιλ-λοµένων ή έχει στόχο την 
κλοπή φορτίου πλοίου (πβ. λ. κουρσάρος) 
2. (κατ' επέκτ.) η κλοπή υλικού, σχεδίων, προγραµµάτων ή η παράνο 
µη αντιγραφή και εµπορική τους εκµετάλλευση, η κλοπή πνευµατι 
κής ιδιοκτησίας: ~ τηλεοπτικού | ραδιοφωνικού | ηλεκτρονικού υλι 
κού || ~ σε βιντεοκασέτες | προγράµµατα υπολογιστών (λογισµικό). 
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— πειρατεύω ρ. [µτγν.]. 
πειρατής (ο), πειρατίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ληστής που δρα στη θάλασσα· 

µέλος τού πληρώµατος σκάφους που ενεργεί πειρατεία εις βάρος εµπορικών 
και επιβατικών πλοίων (ανεξαρτήτως τής εθνικότητας τους), χωρίς να 
καλύπτεται για τη δράση του από συγκεκριµένη χώρα ή πολιτεία, χωρίς δηλ. 
το σκάφος του να φέρει σηµαία (κατ' αντιδιαστολή προς τον κουρσάρο, ο 
οποίος ενεργεί καταδροµές εντεταλµένος από συγκεκριµένη αρχή και 
εναντίον εχθρικής χώρας) (πβ. λ. κουρσάρος): πειρατές αλωνίζουν και σήµερα 
στις θάλασσες τής ΝΑ. Ασίας 2. (µτφ.) ο ιδιοκτήτης παράνοµου ραδιοφωνικού 
ή τηλεοπτικού σταθµού (ραδιοπειρατής, τηλεπειρατής). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
πειρώ | -ώµαι (-άω) «προσπαθώ, δοκιµάζω» < πείρα (βλ.λ.)]. 

πειρατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πειρατεία ή τους 
πειρατές: ~ επιδροµή | ενέργεια | µάστιγα 2. (µτφ.) αυτός που υπάρχει, 
κυκλοφορεί ή λειτουργεί κρυφά και παράνοµα, χωρίς άδεια από τα αρµόδια 
όργανα τής πολιτείας: ~ (ραδιοφωνικός) σταθµός | ταξί | κασέτα ΣΥΝ. 
παράνοµος, λαθραίος ΑΝΤ. νόµιµος 3. (ειδικότ.) πειρατικό (το) το πλοίο των 
πειρατών: «το ~ τού Κάπταιν Jimmy» (Ν. Καββαδίας). 

πειραχτήρι (το) {πειραχτηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το πρόσωπο (συνήθ. παιδί ή 
νεαρός) που αρέσκεται να πειράζει ή να ενοχλεί τους άλλους, που θέλει να 
αστειεύεται µαζί τους ή να τους περιπαίζει µε λόγια, πράξεις, χειρονοµίες, 
συνήθ. χωρίς κακή πρόθεση ΣΥΝ. πειρασµός, καλαµπουρτζής, χωρατατζής. 
[ΕΤΥΜ. < *πειρακτ-ήριος < αρχ. πειράζω]. 

πειραχτικός, -ή, -ό κ. πεψακτικός αυτός που υπάρχει, λέγεται ή γίνεται, για να 
πειράξει, να ενοχλήσει ή και να προσβάλει: ~ λόγος | βλέµµα | µούτρο | 
διάθεση. — πεψαχτ^-ά | -ώς [1884] επίρρ. 

πείρος (ο) → πίρος 
πεις, πει, πείτε ρ. → λέω 
πεισιθάνατος, -η, -ο αυτός που ωθεί προς τον θάνατο, την αυτοκτονία: ~ 

φιλοσοφία | έργο | ποίηση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πεισι- (< πείθω) + θάνατος}. 
Πεισίστρατος (ο) {-ου κ. -άτου} αρχαίος Αθηναίος πολιτικός (600-527 π.Χ.(, ο 

οποίος εγκαθίδρυσε τυραννίδα στην Αθήνα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < πεισι- (< 
πείθω) + στρατός]. 

πείσµα (το) {πείσµ-ατος | -ατα, -άτων} η έντονη, διαρκής επιµονή (κάποιου) σε 
ορισµένη γνώµη ή ενέργεια: οι δύο οµάδες διεκδίκησαν µε ~ και φανατισµό τη 
νίκη || µεγάλο | τυφλό | αδικαιολόγητο - ΣΥΝ. ισχυρογνωµοσύνη, πεισµονή, 
(λαϊκ.) γινάτι ΑΝΤ. ενδοτικότητα, υποχωρητικότητα, διαλλακτικότητα· ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) το πείσµα βγάζει πρήσµα (πρήξιµο) η ισχυρογνωµοσύνη βλάπτει 
πάντοτε αυτόν που την έχει ΣΥΝ. το γινάτι βγάζει µάτι (βλ. λ. γινάτι) (β) από 
πείσµα εξαιτίας ισχυρογνωµοσύνης, από εγωιστική επιµονή σε (κάτι), από 
αντίδραση: δεν µου µιλάει ~, αν και ξέρει ότι έχω δίκιο (γ) το βάζω πείσµα 
να... αποφασίζω να κάνω κάτι οπωσδήποτε: το 'βαλε πείσµα να µε κάνει ν' 
αλλάξω κόµµα (δ) κάνω πείσµατα κάνω νάζια (βλ. λ. νάζι) (ε) σε πείσµα 
(κάποιου) για να δηλωθεί ότι κάποιος κάνει, πετυχαίνει κ.λπ. κάτι αντίθετα 
από τις επιθυµίες ή τις προβλέψεις των άλλων: ~ όλων κατάφερε να γίνει η 
πρώτη γυναίκα αστροναύτης. — (υποκ.) πεισµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πείσµα, αρχική σηµ. «πειθώ - πεποίθηση», < αρχ. πείθω]. 

πεισµατάρης (ο) {πεισµατάρηδες}, πεισµατάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) πρόσωπο 
που µιλά ή ενεργεί µε πείσµα: οι γέροι γίνονται συνήθως πεισµατάρηδες || 
είναι ~ σαν µουλάρι ΣΥΝ. (λόγ.) πείσµων, ισχυρογνώµων, (καθηµ.) 
ξεροκέφαλος, αγύριστο κεφάλι ΑΝΤ. διαλλακτικός, συζητήσιµος, 
συγκαταβατικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πείσµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. νοικ-άρης, 
διαβατ-άρης, µπροστ-άρης κ.ά.]. 

πεισµατάρικος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από πείσµα: -φέρσιµο | 
έκφραση | σιωπή | άρνηση | µουλάρι | γατί ΣΥΝ. (λόγ.) πεισµατώδης. — 
πεισµατάρικα επίρρ. 

πεισµατικός, -ή, -ό [µτγν.] πεισµατάρικος (βλ.λ.). — πειςµατικά επίρρ. 
πεισµατοσύνη (η) {χωρ. πληθ.} (σπάν.) η πεισµατική εµµονή σε λόγο ή πράξη, 

το πείσµα ΣΥΝ. ισχυρογνωµοσύνη ΑΝΤ. ενδοτικότητα, διαλλακτικότητα. 
πεισµατώδης, -ης, -ες [1859] {πεισµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 

πεισµατάρικος (βλ.λ.). —πεισµατωδώς επίρρ. [1809]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

πεισµατώνω ρ. → πεισµώνω 
πεισµονή (η) {χωρ. πληθ.} η έντονη και εγωιστική επιµονή σε πράξη ή 

ενέργεια, το πείσµα ΣΥΝ. πεισµατοσύνη, ισχυρογνωµοσύνη, εµµονή ΑΝΤ. 
ενδοτικότητα, διαλλακτικότητα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πείσµα + παραγ. επίθηµα -ονή, πβ. πλησµ-ονή, φλεγµ-
ονή]. 

πείσµωµα (το) → πεισµώνω 
πείσµων, -ων, -ον [1892] {πείσµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) 1. 

αυτός που έχει µεγάλο πείσµα ΣΥΝ. πεισµατάρης 2. (κατ' επέ-κτ.) αυτός που 
λέγεται ή γίνεται µε πείσµα ή από πείσµα, που φανερώνει ισχυρογνωµοσύνη: 
- άρνηση | εµµονή | αγώνας | αντίσταση | σιγή. Επίσης πείσµονος (ο/η). — 
πεισµόνως επίρρ. [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 

πεισµώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πείσµω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) προκαλώ το 
πείσµα (κάποιου), κάνω (κάποιον) να αντιδράσει εντόνως αρνητικά, διεγείρω 
την οργή, τον θυµό του: πρόσεξε µην τον πεισµώσεις µε αυτά που λες ΣΥΝ. 
εκνευρίζω ΑΝΤ. ηρεµώ, γαληνεύω ♦ 2. (αµετβ.) βάζω (κάτι) πείσµα, γίνοµαι 
ισχυρογνώµων, επιµένω (σε κά- 

τι) από αντίδραση: πείσµωσε και δεν λέει να φάει τίποτε ΣΥΝ. (εκ-φραστ.) 
µουλαρώνω ΑΝΤ. υποχωρώ, ενδίδω. Επίσης πεισµατώνω [µεσν.]. — πείσµωµα 
κ. πεισµάτωµα (το). πειστήριο (το) {πειστηρί-ου | -ων) 1. αντικείµενο που 
συντελεί στη βεβαίωση τής τελέσεως ενός εγκλήµατος ή στην απόδειξη τής 
ενοχής ή τής αθωότητας τού κατηγορουµένου: τα ~ τού φρικτού εγκλήµατος || 
εύγλωττο | ατράνταχτο | επαρκές | αδιάσειστο ~ ΣΥΝ. απόδειξη, αποδεικτικό 
στοιχείο, τεκµήριο 2. (κατ' επέκτ.) οτιδήποτε αποδεικνύει ότι συνέβη ένα 
γεγονός, ότι τελέστηκε µια πράξη κ.λπ.: το αρχαιότερο ~ τής παρουσίας τού 
ανθρώπου στη Γη βρέθηκε στην αφρικανική ήπειρο ΣΥΝ. µαρτυρία. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. πειστήριος < *πειθ-τήριος < *πειθ- (< πείθω, µε 
συριστικοποίηση τού -θ-) + παραγ. επίθηµα -τήριος, απόδ. τού γερµ. 
Beweisstück]. πειστικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που έχει τη δύναµη, την ικανότητα 
να πείθει, να διαµορφώνει τη γνώµη των άλλων: - επιχείρηµα | λόγος | εξήγηση | 
κριτική | τρόπος | αποτέλεσµα | απόδειξη | µαρτυρία | απάντηση. — πειστικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής. πειστικότητα (η) [1862] η ικανότητα 
(κάποιου) να πείθει, να είναι 
πειστικός: η ~ των επιχειρηµάτων | των λόγων του. Π.Ε.Κ. 1. (η) Πανελλήνια 
Ένωση Κινηµατογραφιστών 2. (το) Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο. 
Π.Ε.Κ.Α. (η) Πολιτιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα. Πεκίνο (το) η 
πρωτεύουσα τής Κίνας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Pékin < κινεζ. Pei-ping 
«βόρεια ειρήνη», όπως ονοµαζόταν η πρωτεύουσα κατά τα έτη 1368-1416 
(πρώτη δυναστεία των Μινγκ) και κατά την περίοδο 1928-1949, όταν πρωτεύου-
σα ήταν η πόλη Nan-jing «νότια πρωτεύουσα». Όταν το Πεκίνο ανακηρύχθηκε 
ξανά πρωτεύουσα τής Κίνας το 1949, του δόθηκε η σηµερινή ονοµασία (που 
υπήρχε και παλαιότερα) Beijing «βόρεια πρωτεύουσα»]. πεκινουά (το) {άκλ.} 
µικρόσωµο κατοικίδιο σκυλί ράτσας (σαλονιού) µε πλούσιο, µακρύ τρίχωµα, 
πλατύ κεφάλι, κρεµαστά αφτιά και σκουρόχρωµο ρύγχος· προέρχεται από την 
Κίνα (περιοχή Πεκίνου). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. pékinois < Pékin «Πεκίνο»]. πεκορίνο 
(το) {άκλ.} είδος κίτρινου ιταλικού τυριού από πρόβειο γάλα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pecorino, κατά λέξη «πρόβειος», < pecora «πρόβατο», από τον 
πληθ. τού λατ. pecus, -oris]. πεκούνια (τα) (λαϊκ.) τα χρήµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χρήµα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. pecunia < λατ. pecunia «περιουσία, χρήµατα» < pecus, -
oris «ζώο, κτήνος»]. Π.Ε.Λ. (η) Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. πελαγήσιος, -
ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε το πέλαγος: ~ ψάρι Ι 
αέρας | αύρα ΣΥΝ. (λόγ.) πελάγιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. Πελανία (η) 1. όνοµα 
αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: η οσία ~ τής Τήνου 2. γυναικείο 
όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. πελάγιος (< πέλαγος)]. πελανίζω ρ. 
αµετβ. [αρχ.] (πελάγισα} (σπάν.) διαπλέω το πέλαγος, 

ταξιδεύω µε πλοίο στο ανοιχτό πέλαγος ΣΥΝ. πελαγοδροµώ. 
πελάγιος, -ία, -ο [αρχ.] (λόγ.) πελαγήσιος. 
πελαγοδρόµηµα (το) {πελαγοδροµήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ναυσιπλοία σε 
πέλαγος 2. (µτφ.) η πορεία χωρίς πλήρη έλεγχο τής κατεύθυνσης, όταν κανείς 
παραπαίει, βρίσκεται σε σύγχυση, απερα-ντολογεί. πελαγοδροµία (η) [1877] 
{πελαγοδροµιών) 1. η ναυσιπλοΐα στο πέλαγος, στην ανοιχτή θάλασσα ΣΥΝ. 
θαλασσοπορία, ποντοπορία, πελαγοδρόµηµα, πελαγοδρόµηση 2. (µτφ.) η 
απώλεια τού ελέγχου λόγων και πράξεων, τής επαφής µε την πραγµατικότητα 
ΣΥΝ. απερα-ντολογία, σύγχυση. πελαγοδρόµος, -ος, -ο [αρχ.] (σπάν.) αυτός που 
διαπλέει τα πελάγη, που ταξιδεύει στην ανοιχτή θάλασσα: - πλοίο ΣΥΝ. 
θαλασσοπόρος, ποντοπόρος. πελαγοδροµώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {πελαγοδροµείς... | 
πελαγοδρόµησα} 1. (κυριολ.-σπάν.) διαπλέω το πέλαγος, ταξιδεύω στην 
ανοιχτή θάλασσα ΣΥΝ. πελαγίζω 2. (κυρ. µτφ.) (α) βρίσκοµαι σε σύγχυση, χάνω 
τον ειρµό και τον έλεγχο των σκέψεων ή των πράξεων µου, διαταράσσεται η 
επαφή µου µε την πραγµατικότητα: οι σηµερινοί άνθρωποι πελαγοδροµούν µέσα 
στα προσωπικά τους προβλήµατα ΣΥΝ. παραπαίω, χάνοµαι (β) (ειδικότ.) ξεφεύγω 
από το βασικό θέµα λόγου, κειµένου κ.λπ., κάνω µεγάλες παρεκβάσεις χωρίς 
ειρµό: ο οµιλητής πελαγοδροµούσε σε λεπτοµέρειες, χωρίς να θίξει καθόλου την 
ουσία ΣΥΝ. απεραντολογώ, χάνοµαι. — πελαγοδρόµηση (η). πέλαγος (το) 
{πελάγ-ους | -η, -ών} 1. θαλάσσια περιοχή µε έκταση µικρότερη από τον 
ωκεανό και τη θάλασσα, που βρίσκεται συνήθ. ανάµεσα σε νησιά ή σε νησιά 
και τµήµατα ξηράς και κατονοµάζεται µε βάση την παρακείµενη χώρα ή τη 
µυθολογική παράδοση τής περιοχής: Κρητικό | Θρακικό ~ || Αιγαίο | Ιόνιο | 
Ικάριο ~ 2. (γενικότ.) η ανοιχτή θάλασσα, αυτή που βρίσκεται µακριά από τις 
ακτές: οι ψαρόβαρκες ανοίχτηκαν στο ~|| ο στόλος των πειρατών όργωνε τα ~ και 
λεηλατούσε τις ακτές || αγναντεύω το ~ || γαλάζιο | σκούρο | βαθύ | 
φουρτουνιασµένο | ανταριασµένο ~ 3. (µτφ.) οτιδήποτε πολύ µεγάλο σε όγκο, σε 
µέγεθος, σε πλήθος, έκταση, ποσότητα: πλέαµε όλοι µας σε πελάγη ευτυχίας. 
Επίσης (λαϊκ.-λογοτ.) πέλαγο κ. (λαϊκότ.) πέλαο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πελα- + παραγ. επίθηµα -γος (πβ. κ. τένα-γος). Το θ. πελα- 
ανάγεται σε I.E. *pels- «ευρύς, επίπεδος», πβ. λατ. planus (> γαλλ. plain, ισπ. 
llano), palma «παλάµη» (> γαλλ. paume), αρχ. γερµ. ÌOlma, αγγλ. folm κ.ά. 
Οµόρρ. παλά-µη (βλ.λ.), πλάγ-ιος, πλάξ (-κα), πιθ. κ. πλάσσω, πλανώ κ.ά.]. 
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πελάγρα (η) [1866] (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δερµατική νόσος µε κύριο σύµπτωµα τα 
ερυθηµατώδη εξανθήµατα, η οποία οφείλεται σε αβιταµί-νωση και 
συνοδεύεται από πεπτικές και νευρικές διαταραχές. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pellagra 
(νόθο συνθ.) < pelle «δέρµα» (< λατ. pellis) + -agra (< ελλην. -άγρα, βλ. λ. 
ποδ-άγρα)]. 

πελαγώνω ρ. αµετβ. {πελάγω-σα, -µένος} (λαϊκ.) περιέρχοµαι σε αµηχανία, 
βρίσκοµαι σε σύγχυση εξαιτίας δυσχερειών, προβληµάτων κλπ., δεν ξέρω τι 
να κάνω: έπεσε πολλή δουλειά και έχω πελαγώσει || πελαγώνεις µε το 
παραµικρό ΣΥΝ. σαστίζω, τα χάνω, δεν βρίσκω άκρη. — πελάνωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πελαγώ (-όω), αρχική σηµ. «πληµυρίζω», < αρχ. πέλαγος]. 

πελάδα (η) (λαϊκ.) πρόχειρη καλύβα κτισµένη από άχυρα ή καλάµια πάνω σε 
πασσάλους, συνήθ. µέσα σε λιµνοθάλασσα: οι ~ στη λιµνοθάλασσα τού 
Μεσολογγίου. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < βεν. pelada < ρ. pelar (ιταλ. pelare) «αποφλοιώνω, µαδώ, 
αποψιλώνω» < µτγν. λατ. pilâre < λατ. pilus «τρίχωµα»]. 

πελάζω ρ. µετβ. (αρχαιοπρ.) πλησιάζω, προσεγγίζω- κυρ. στη ΦΡ. όµοιος οµοίω 
αεί πελάζει (όµοιος όµοίφ άεί πελάζει, Πλάτ. Συµπόσιον 195 b) (i) είναι 
σύνηθες στους ανθρώπους να συναναστρέφονται τους οµοίους τους· ο 
καθένας επιλέγει τη συναναστροφή ανθρώπου µε τον οποίο έχει κοινά 
χαρακτηριστικά, κοινές ιδιότητες ΣΥΝ. όµοιος τον όµοιο κι η κοπριά τα 
λάχανα (ii) (µειωτ.) για ανθρώπους που εµπλέκονται σε κακές παρέες και που 
ενεργούν και οι ίδιοι άσχηµα: πάλι µπλεγµένος είναι µε ύποπτα άτοµα που 
κυνηγάει η αστυνοµία για υποθέσεις ναρκωτικών λέει πως δεν φταίει, αλλά ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < αόρ. πελά-ς)σ)αι (απρφ.) < I.E. *pela- «ωθώ, προσκρούω - 
ευρύς, επίπεδος», πβ. λατ. pello «ωθώ, πλήττω», pulsare «κρούω, κτυπώ» (> 
γαλλ. pousser «σπρώχνω, ωθώ», ισπ. pulsar), αρχ. ιρλ. eblaid «θα σπρώξει» (< 
*pi-plâ-seti) κ.ά. Οµόρρ. αρχ. πέλας, πελά-της, πλησ-ίον, πλή-ν κ.ά.]. 

πελαργοµορφα (τα) τάξη πτηνών, τα µέλη τής οποίας είναι παρυδάτια, 
µεγαλόσωµα και µακρύλαιµα πτηνά, όπως οι πελαργοί, οι ερωδιοί, τα 
φλαµίγκο κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. Ciconiforma (πληθ.)]. 

πελαργονι (το) {πελαργον-ιού | -ιών} πολυετές ποώδες ή θαµνώδες φυτό, που 
ανήκει στο ίδιο γένος µε τα γεράνια, έχει παχιά, σαρκώδη φύλλα και λευκά, 
ρόδινα ή µοβ άνθη, που διατάσσονται κατά τα-ξιανθίες. Επίσης πελαργόνιο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. pelargonium]. 

πελαργός (ο), πελαργίνα (η) 1. παρυδάτιο αποδηµητικό πτηνό, µεγαλόσωµο, 
µε χαρακτηριστικά µακρύ και πλατύ, κόκκινου χρώµατος ράµφος, ψηλά και 
δυνατά πόδια, λευκό φτέρωµα και µεγάλες, µαύρες φτερούγες, που συνηθίζει 
να αναπαύεται στηριζόµενο στο ένα µόνο πόδι ΣΥΝ. (λαϊκ.) λέλεκας, λελέκι 
2. σε φρ. που σχετίζονται µε την εγκυµοσύνη: τα µωρά δεν τα φέρνει ο ~ 
(γιατί ορισµένοι γονείς εξηγούσαν την τεκνοποιία στα µικρά παιδιά µε το 
αφελές «το µωρό το έφερε ο πελαργός») || η επίσκεψη τού πελαργού (δηλ. η 
εγκυµοσύνη) τη χαροποίησε. — πελαργικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*πελαΡ-αργός < *πελα¥ός «φαιός, µελανόχρωµος, µαύρος» (βλ. λ. πελιδνός) 
+ αργός «λευκός» (βλ. λ. αργιλ(λ)ος, Αργώ). Ο συνδυασµός αυτών των 
σηµασιών οφείλεται µάλλον στο µαυρόα-σπρο χρώµα των φτερών του]. 

πελασγικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (γενικά) αυτός που σχετίζεται µε τους Πελασγούς: 
~ γλώσσα 2. (ειδικότ.) αυτός που κατασκευάστηκε από τους Πελασγούς: ~ 
τείχος (το αρχαιότατο τείχος τής Ακροπόλεως των Αθηνών, γνωστό και ως 
«Εννεάπυλο»). 

Πελασγοί (οι) (συνήθ. στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς) οι Προ-έλληνες 
(είτε στο σύνολο τους είτε κατά το µεγαλύτερο τµήµα τους) που κατοικούσαν 
στον ελλαδικό χώρο και στα µικρασιατικά παράλια (καθώς και στις ακτές τής 
Ιλλυρίας, τής Ιταλίας και γενικότ. τής ανατολικής λεκάνης τής Μεσογείου 
Θαλάσσης) πριν από την κάθοδο των ελληνικών φύλων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. ανθρωπωνύµιο. Η παλαιότ. αναγωγή σε 
τ. *Πελαγσ-κοί µε τη σηµ. «κάτοικοι των πεδιάδων» (που θα συνδεόταν µε τη 
λ. πέλαγος) είναι αµφίβολη]. 

Πελασγός (ο) ΜΥΘΟΛ. γενάρχης των Πελασγών (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ, 
αρχ., βλ. λ. Πελασγοί]. 

πελατεία (η) [χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) 1. το σύνολο των αγοραστών ή 
καταναλωτών των προϊόντων καταστήµατος, επιχείρησης κ.λπ. ή των 
ανθρώπων που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελµατία: το 
µαγαζί του ήταν γωνιακό και είχε µεγάλη ~ || δικηγόρος µε πολυάριθµη και 
εκλεκτή ~ || πολυπληθής | καλή | πλούσια | αριστοκρατική | σταθερή | µόνιµη | 
φοιτητική | γερή (πολυάριθµη) ~ 2. (ειδικότ. κακόσ.) το σύνολο των 
προσώπων που υποστηρίζουν κάποιον ως ανταπόδοση των εξυπηρετήσεων 
που τους κάνει αθέµιτα· ΦΡ. (µειωτ.) εκλογική πελατεία το σύνολο των 
ψηφοφόρων υποψηφίου ή κόµµατος, κυρ. εκείνοι που προσφέρουν την ψήφο 
τους ως αντάλλαγµα για εξυπηρετήσεις. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
clientèle]. 

πελατειακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την πελατεία ή τον πελάτη 2. 
(ειδικότ. κακόσ.) αυτός που σχετίζεται µε την αθέµιτη εξυπηρέτηση 
προσώπων µε αντάλλαγµα την παροχή υποστήριξης από αυτούς: ~ σχέσεις (οι 
σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στα πολιτικά κόµµατα και στους 
ψηφοφόρους τους, όταν ως αντάλλαγµα ή προϋπόθεση τής ψήφου τίθεται η 
ικανοποίηση αιτηµάτων για προσωπική εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων) | 
σύστηµα | δίκτυο | πρακτική. 

πελάτης (ο) (πελατών), πελάτισσα (η) [πελατισσών) 1. αυτός που αγοράζει από 
συγκεκριµένο κατάστηµα ή επιχείρηση ή που συχνάζει σε ορισµένο κέντρο 
διασκέδασης: ο ~ έχει πάντα δίκιο || απαιτητικός 

Ι ανεπιθύµητος | περαστικός | µόνιµος | τακτικός | δύσκολος -1| άγρα πελατών 
ΣΥΝ. αγοραστής, καταναλωτής- ΦΡ. (α) δεν σταυρώνω πελάτη δεν µπορώ να 
βρω πελάτη ή δεν έρχεται κανένας πελάτης (στο κατάστηµα µου): ενώ 
παλαιότερα το µαγαζί πήγαινε καλά, τώρα δεν σταυρώνει πελάτη (β) κυνηγάω 
τους πελάτες µε το ντουφέκι αναζητώ απεγνωσµένα πελάτες 2. (ειδικότ.) 
αυτός που χρησιµοποιεί επί πληρωµή τις υπηρεσίες ελεύθερου επαγγελµατία: 
~ ιατρού | δικηγόρου · 3. (οικ.-λαϊκ.) αυτός που θεωρείται εξασφαλισµένος από 
κάποιον (συνήθ. ως χαρακτηρισµός αντιπάλου που ηττάται µονίµως από 
συγκεκριµένο αντίπαλο) 4. (κακόσ.) αυτός που υποστηρίζει κάποιον ως 
αντάλλαγµα για την αθέµιτη εξυπηρέτηση που του κάνει, π.χ. αυτός που 
ανταλλάσσει την ψήφο του προς βουλευτή ή υποψήφιο µε ρουσφέτι 5. 
ΠΛΗΡΟΦ. ο θυγατρικός υπολογιστής ενός δικτύου υπολογιστών, στον οποίο 
εκτελούµε την εργασία µας, µε µικρές υπολογιστικές και αποθηκευτικές 
δυνατότητες, σε σχέση µε τον εξυπηρετητή (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που πλησιάζει, που προσεγγίζει», < θ. 
πελα-, για το οποίο βλ. λ. πελάζω. Στην αρχαία Ελλάδα πελάτης ονοµαζόταν 
κάθε µέλος τής τάξεως των ελευθέρων αλλά φτωχών πολιτών, που 
υποχρεώνονταν να µισθώνουν την εργασία τους για να ζήσουν. Στην αρχαία 
Ρώµη cliens ονοµαζόταν κάθε µέλος τής τάξεως πολιτών µε περιορισµένα 
δικαιώµατα, που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε ισχυρό πρόσωπο 
(πατρίκιο), εξασφαλίζοντας τη νοµική και οικονοµική προστασία του. Η 
σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ. µετάφρ. δάνειο από λατ. cliens]. 

πελατολόγίΌ (το) (πελατολογί-ου | -ων) κατάλογος που περιλαµβάνει το 
σύνολο των πελατών µιας εταιρείας, επιχείρησης, καταστήµατος κ.λπ.: ρε την 
κατάλληλη προώθηση των προϊόντων µας θα επιτύχουµε µια αισθητή διεύρυνση 
τού ~ τής εταιρείας || στο ~ τής επιχείρησης περιλαµβάνονται 15.000 
επαγγελµατίες. [ΕΤΥΜ < πελάτης + -λόγιο (βλ.λ.)]. 

πελεκάνος (ο) υδρόβιο, ψαροφάγο πτηνό, µεγαλόσωµο, µε αδέξιο βάδισµα 
αλλά µεγάλη ικανότητα στην κολύµβηση, λευκό ή ρόδινο φτέρωµα, µε 
χαρακτηριστικό µεγάλο, διασταλτό σάκο στο κάτω µέρος τού ράµφους του, 
µέσα στον οποίο αποθηκεύει τη λεία του. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πελεκάνος < λατ. 
pelecanus < αρχ. πελεκάν, -άνος, από το θ. πελεκ- τού ουσ. πέλεκυς (βλ.λ.), 
λόγω τού ράµφους τού πτηνού, που κόβει σαν πέλεκυς]. 

πελεκάς (ο) (λαϊκ.-µεγεθ.) ο µεγάλος σε µέγεθος πέλεκυς, µεγάλο τσεκούρι 
ΣΥΝ. µπαλτάς, πελέκι. 

πελεκηµα (το) [µτγν.] (πελεκήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το κόψιµο ή η 
κατεργασία υλικού µε τον πέλεκυ: το ~ τού ξύλου ΣΥΝ. πελέκηση 2. (µτφ.) ο 
ανελέητος δαρµός ΣΥΝ. ξυλοκόπηµα, ξυλοφόρτωµα. 

πελέκηση (η) → πελεκώ 
πελεκητής (ο) [µτγν.] ο τεχνίτης που έχει ειδικευθεί στην κοπή και κατεργασία 

ξύλου ή άλλου υλικού µε αιχµηρό όργανο. 
πελεκητός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει πελεκηθεί, που τον έχουν 

κατεργαστεί µε αιχµηρό όργανο: ~ κορµός ΣΥΝ. πελεκηµένος ΑΝΤ. 
απελέκητος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει λαξευθεί: - λίθος | µάρµαρο ΣΥΝ. 
λαξεµένος. 

πελέκι (το) → πέλεκυς 
πελεκίζω ρ. → πελεκώ 
πελεκισµος (ο) [µτγν.] ο αποκεφαλισµός ανθρώπου µε πέλεκυ ΣΥΝ. 

καρατόµηση. 
πελεκούδι (το) (χωρ. γεν.) (λαϊκ.) κοµµάτι πελεκηµένου ξύλου, που έχει 

αποσπαστεί από µεγαλύτερο τµήµα ή από κορµό µε πελεκηµα: µικρό /κοφτερό 
~ ΣΥΝ. πελεκηµα, σχίζα· ΦΡ. Θα καεί το πελεκούδι για µεγάλη διασκέδαση µε 
µουσική, χορό, γλέντι τρικούβερτο. Επίσης πε-λεκούδα (η). [ΕΤΥΜ Υποκ. 
τού µεσν. πελεκούδα < *πελεκ-ίδα < αρχ. πελεκώ]. 

πέλεκυς (ο) (-υ κ. -έκεως | -έκεις, -έκεων) (λόγ.) 1. κοπτικό αιχµηρό όργανο που 
αποτελείται από µετάλλινη, συνήθ. σφηνοειδούς σχήµατος, κεφαλή µε πλατιά 
λεπίδα ακονισµένη στο ένα ή και στα δύο της άκρα, προσαρµοσµένη στο 
άκρο ξύλινης ράβδου, που παλαιότερα το χρησιµοποιούσαν ως εργαλείο αλλά 
και ως όπλο: διπλούς ~ (κυρ. στη µινωική Κρήτη) || αµφίστοµος ~ (που 
διαθέτει λεπίδα ακονισµένη και στα δύο άκρα) ΣΥΝ. τσεκούρι 2. (µτφ.) η 
επαπειλούµενη ποινή ή οτιδήποτε λειτουργεί ως απειλή: στις κεφαλές των 
ενόχων θα πέσει βαρύς ο ~ τής δικαιοσύνης || ορισµένες κατηγορίες 
επαγγελµατιών βρίσκονται υπό τον ~ τής διπλής φορολογίας. Επίσης (λαϊκ.) 
πελέκι (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που ταυτίζεται µε σανσκρ. parasti-. Γίνεται γενικώς αποδεκτό 
ότι η λ. πέλεκυς (και η σανσκρ. αντίστοιχη) δεν έχει I.E. προέλευση λόγω τής 
µορφολογικής δοµής της. Ωστόσο, η απώτερη καταγωγή τού όρου παραµένει 
αβέβαιη, καθώς η υποτεθείσα σύνδεση µε ακκαδ. pilakku «αδράχτι» έχει 
απορριφθεί λόγω σηµασιολ. αποστάσεως. Βλ. κ. πελεκάνος]. 

πελεκώ (κ. -άω) ρ. µετβ. (πελεκάς... | πελέκ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος) 1. 
κόβω ή κατεργάζοµαι σκληρό φυσικό υλικό, κυρ. ξύλο ή πέτρα, µε τσεκούρι 
ή άλλο αιχµηρό εργαλείο 2. (κατ' επέκτ.) κόβω (κάτι) σε κοµµάτια: πελέκησε 
τον κορµό για καυσόξυλα ΣΥΝ. τεµαχίζω. Επίσης (λαϊκ.-σπάν.) πελεκίζω 
[µτγν.]. — πελέκηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αΡΧ· πελεκώ (-άω) < πέλεκυς 
(βλ.λ.)]. 

πελερίνα (η) {πελερινών} φαρδύ, µονοκόµµατο πανωφόρι µε κουκούλα, για 
άνδρες και γυναίκες, χωρίς µανίκια, που ρίχνεται στους ώµους. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. pèlerine, αρχικώς «ένδυµα προσκυνητών», < pèlerin «αυτός 
που πραγµατοποιεί προσκύνηµα, ταξίδι προς ιερό τόπο ή περιοχή» < λατ. 
peregrinus «αλλοδαπός, ξένος»]. 

πελιδνός, -ή, -ό (λόγ.) (για το χρώµα τού δέρµατος ανθρώπου) αυτός 
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που έχει χλοµιάσει, που η όψη του δείχνει έντονα ωχρή, αρρωστηµένη: ~ 
χείλη || ο κατηγορούµενος προσήλθε στο δικαστήριο καταβεβληµένος και ~ από 
την αγωνία ΣΥΝ. ωχρός, χλοµός. — πελιδνότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πελι-δνός ! πελι-τνός < IJL *pel- | *pol- «ωχρός, φαιός, 
γκρίζος», που συνδ. µε σανσκρ. pâlikni- «γκρίζος». Οµόρρ. πολιός (βλ.λ.), 
ίσως κ. Πέλ-οψ]. 

Πέλλα (η) {-ας κ. -ης) 1. η σηµαντικότερη πόλη τής αρχαίας Μακεδονίας, η 
νεότερη (µετά τις Αιγές) πρωτεύουσα των Μακεδόνων βασιλέων και 
γενέτειρα τού Μ. Αλεξάνδρου 2. κωµόπολη τής Κ. Μακεδονίας 3. νοµός 
Πέλλας κ. Πέλλης νοµός τής Κ. Μακεδονίας µε πρωτεύουσα την Έδεσσα. 
[ETYM. αρχ. τοπωνύµιο, που ταυτίζεται µε τη µτγν. «γλώσσα» τού Ησυχίου 
πέλλα· λίθος, µε την έννοια τού βραχώδους εδάφους, όπου ήταν χτισµένη η 
πόλη. Ως προς την ετυµ. τού ουσ. πέλλα, υποστηρίζεται η αναγωγή του σε τ. 
*πέλ-σα και σε I.E. *pels- «βράχος», πβ. σανσκρ. pâsya-, πάστο parsa, ιρλ. 
all, αρχ. γερµ. felis (> γερµ. Fels) κ.ά.]. 

πελλόγρα (η) → πελάγρα 
πέλµα (το) {πέλµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η κάτω επιφάνεια τού ποδιού από τη 

φτέρνα ως την άκρη των δαχτύλων, στην οποία στηρίζεται το πόδι και η οποία 
έρχεται σε επαφή µε το έδαφος, τον πάτο τού παπουτσιού κ.λπ.: περπάτησε 
ξυπόλυτος και λέρωσε τα ~ του ΣΥΝ. πατούσα 2. (κατ' επέκτ.) το κατώτερο 
τµήµα τού παπουτσιού, αυτό που έρχεται σε επαφή µε το έδαφος ΣΥΝ. σόλα, 
κάττυµα 3. (κατ' επέκτ.) αντίστοιχου σχήµατος τεµάχιο δέρµατος ή άλλου 
υλικού, που τίθεται στο εσωτερικό τού υποδήµατος 4. η κάτω επιφάνεια τού 
ποδιού ή τής οπλής των ζώων 5. το τµήµα τής εξωτερικής επιφάνειας τροχού, 
το οποίο έρχεται σε επαφή µε το έδαφος, το οδόστρωµα: νέο λάστιχο µε ειδικό 
~ για γερό κράτηµα 6. ΜΗΧΑΝ. (α) µεταλλικό εξάρτηµα που µοιάζει µε την 
κάτω επιφάνεια τού ποδιού ανθρώπου και χρησιµεύει στον χειρισµό µοχλού 
µε το πόδι (β) κάθε µεταλλικό στέλεχος που χρησιµεύει ως βάση οργάνου, 
µηχανήµατος κ.λπ.: ~ σιδηροτροχιάς | τροχού | οδοστρωτήρα (η παχιά 
σιδερένια στεφάνη τού τροχού τού οδοστρωτήρα, µε την οποία ισοπεδώνεται 
το έδαφος) 7. κατασκευή σε σχήµα κόλουρης πυραµίδας, που αποτελεί τη 
βάση κολόνας από οπλισµένο σκυρόδεµα (µπετόν αρµέ) ΣΥΝ. πέδιλο. — 
πελµατικός, -ή, -ό [1836]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ουσ. σε -µα (πβ. δέρ-µα, ερ-µα), που ανάγεται σε I.E. *pel-
«περιτυλίγω, καλύπτω», πβ. λατ. pellis «δέρµα» (> γαλλ. peau, ισπ. piel), αρχ. 
γερµ. fei, γερµ. Fell, αγγλ. fell κ.ά. Οµόρρ. πέλ-τη, πιθ. κ. έρυ-σί-πελ-ας (βλ.λ.) 
κ.ά.]. 

πελµατόδερµα (το) {πελµατοδέρµ-ατος | -ατα, -άτων} ειδικά κατεργασµένο, 
χοντρό δέρµα, που λαµβάνεται από µεγαλόσωµα βοοειδή, από το οποίο 
κατασκευάζονται σόλες υποδηµάτων ΣΥΝ. σολόδερµα. 

Πελοπίδας (ο) 1. αρχαίος Θηβαίος στρατηγός και πολιτικός (410-364 π.Χ.) 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Πέλοψ, -οπός (βλ. λ. Πελοπόννησος)]. 

Πελοποννησιακός Πόλεµος (ο) [µτγν.] ο µεγαλύτερος εµφύλιος πόλεµος τής 
αρχαίας Ελλάδας (431-404 π.Χ.) ανάµεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη, που 
είχε ως αποτέλεσµα το τέλος τής αθηναϊκής ηγεµονίας και την παρακµή τού 
πολιτειακού συστήµατος τής κλασικής ελληνικής πόλης-κράτους. 

Πελοπόννησος (η) {Πελοποννήσου} χερσόνησος και γεωγραφικό διαµέρισµα 
τής Ν. Ελλάδας, που περιλαµβάνει τους νοµούς Αργολίδας, Αρκαδίας, 
Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας ΣΥΝ. Μοριάς (βλ.λ). 
— Πελοποννήσιος (ο) [µτγν], Πελοποννήσια κ. (λόγ.) Πελοποννησία (η), 
πελοποννησιακός, -ή, -ό [µτγν.|. [ΕΤΥΜ. αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη 
φρ. Πέλοπος νήσος, που αποτυπώνει τη µυθολογική εκδοχή για την ονοµασία 
τής χερσονήσου, o Όµηρος χρησιµοποιεί για την περιοχή την αόριστη 
ονοµασία "Αργός και µέσον "Αργός. Από ετυµολογικής πλευράς το κύρ. όν. 
Πέλοψ θεωρείται συγγενές µε τις λ. πελιδνός (βλ.λ.) και πολιός]. 

Πελοπόννησος - Αλόννησος - Επτάνησος - ∆ωδεκάνησος. Το διπλό -ν- 
δικαιολογείται ετυµολογικώς στα Πελοπόννησος (< Πέλοπος + νήσος, -νν- 
< -σν) και Αλόννησος (< άλς, αλός + νήσος), αλλά τα Επτάνησος (< Επτά 
+ νήσος) και ∆ωδεκάνησος (< ∆ώδεκα + νήσος) γράφονται κανονικά µε 
ένα -ν-. Για το Πέλοπος νήσος, πβ. Αλεξάνδρου πόλις (> 
Αλεξανδρούπολις), Κωνσταντίνου πόλις (> Κωνσταντινούπολις) κ.ο.κ. 
∆ιπλό -ν- στο Επτάνησος ή το ∆ωδεκάνησος (όπως εγράφησαν παλαιότερα) 
θα δικαιολογείτο µόνο αναλογικώς προς το Πελοπόννησος, πράγµα που δεν 
είναι πειστικό. 

πέλος (το) {πέλους | χωρ. πληθ.) το χνούδι ενός υφάσµατος, χαλιού, µοκέτας 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pelo < λατ. pilus «τρίχα»]. 

πελότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρό µαξιλαράκι που χρησιµοποιούν κυρ. οι 
µοδίστρες, για να µπήγουν πάνω του βελόνες ή καρφίτσες ΣΥΝ. βελονοθήκη. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pelote < δηµώδ. λατ. *pilotta, υποκ. τού λατ. pila «σφαίρα, 
µπάλα»]. 

πελούζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. έκταση εδάφους σε κήπο, αθλητικές 
εγκαταστάσεις ή άλλον χώρο, που καλύπτεται µε χαµηλή και πυκνή χλόη 
ΣΥΝ. γκαζόν, χλοοτάπητας 2. το τµήµα τής κερκίδας ιπποδρόµου, από το 
οποίο παρακολουθούν τους αγώνες οι θεατές µε εισιτήριο β' θέσης. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. pelouse < λατ. pilosus < pilus «τρίχα»]. 

Πέλοψ (ο) {Πέλοπ-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Ταντάλου, σύζυγος τής 
Ιπποδάµειας, πατέρας τού Ατρέα και τού Θυέστη. Επίσης Πέλοπας. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θ. πελ- (< πελιός «ωχρός, γκρίζος», οµόρρ. τού 
πελιδνός, βλ.λ.) + -οψ< θ. όπ- τού τ. οπ-ωπ-α (παρακ. τού δρω), για το οποίο 
βλ. λ. όψ-η, οπ-ή. Βλ. κ. Πελοπόννησος]. 

πελταστής (ο) (κατά την αρχαιότητα) στρατιώτης ελαφρά οπλισµένος µε πέλτη 
και ακόντιο. [ΕΤΥΜ αρχ. < πελτάζω < πέλτη (βλ.λ.)]. 

πελτές κ. µπελτές (ο) {πελτέδες} 1. συµπυκνωµένος πολτός ντοµάτας, που 
περιέχει αλάτι και άλλες συντηρητικές ουσίες, οι οποίες εµποδίζουν την 
αλλοίωση του· χρησιµοποιείται στη µαγειρική αντί για φρέσκια ντοµάτα 
ΣΥΝ. τοµατοπολτός, ντοµατοπελτές 2. γλύκυσµα από χυµό φρούτων που έχει 
πήξει µε ζάχαρη: κυδώνι ~ ΣΥΝ. µαρµελάδα. [ΕΤΥΜ < τουρκ. pelte < περσ. 
palude]. 

πέλτη (η) {πελτών} (στην αρχαιότητα) ελαφριά, µικρών διαστάσεων ασπίδα, 
σχήµατος µισοφέγγαρου, συνήθ. πλεκτή από κλωνάρια ιτιάς, η οποία είχε 
κάλυψη από δέρµα γίδας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Καθόσον η πε'λτη ως όπλο εισήχθη από τους 
Θράκες, δεν είναι απίθανο η λ. να έχει µη ελληνική καταγωγή. Ωστόσο, ο 
µορφολογικός σχηµατισµός και η σηµ. καθιστούν αποδεκτή την αναγωγή στο 
θ. τού ουσ. πέλ-µα (βλ.λ.) και τού λατ. pellis «δέρµα». Το µόρφηµα -τ- (πέλ-τ-
η) παραµένει δυσεξήγητο και η σύνδεση µε σανσκρ. pata «κάλυµµα, 
σκέπασµα» δεν έχει τεκµηριωθεί]. 

πελώριος, -α, -ο αυτός που έχει πολύ µεγάλο µέγεθος, τεράστιες διαστάσεις: ~ 
βουνό | οικοδόµηµα | δέντρο | κύµα | οθόνη | σώµα || (µτφ.) ~ έργο | λάθος | 
ψεύδος | θέµα | πρόβληµα | ερωτηµατικό ΣΥΝ. θεόρατος, τεράστιος, 
υπερµεγέθης, κολοσσιαίος, γιγάντειος ΑΝΤ. µικροσκοπικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τερατώδης» (κυρ. για θεούς, ήρωες, όπλα ή και για 
θαλάσσια κύµατα), < πέλωρ «υπερφυσικό τέρας» < *kwer-ör (µε ανοµοίωση 
τού πρώτου -r-). Η λ. πέλωρ αποτελεί αιολ. τ., ο οποίος στις άλλες διαλέκτους 
απαντά µε αρχικό τ- (όπως στη «γλώσσα» τού Ησυχίου τελώριος µέγας, 
πελώριος και τέλωρ· πελώριον, µακρόν, µέγα). Αυτή η ανάλυση οδηγεί στην 
ετυµολογική συσχέτιση µε το ουσ. τέρας (βλ.λ.)]. 

Π.Ε.Μ.Ε.Ν. (η) Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού. 
Πέµπτη (η) η πέµπτη ηµέρα τής εβδοµάδας (πρώτη η Κυριακή)· ΦΡ. Μεγάλη 

Πέµπτη η αντίστοιχη ηµέρα τής Μεγάλης Εβδοµάδας, οπότε εορτάζεται η 
σταύρωση τού Χριστού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. ή πέµπτη (ενν. ηµέρα), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. 
πέµπτος (βλ.λ.). Στις λατινογενείς γλώσσες η χρησιµοποιούµενη λ. ανάγεται 
στη λατ. dies Jovis «ηµέρα τού ∆ιός» (από όπου γαλλ. jeudi, ισπ. jueves, 
ρουµ. joui), ενώ στις γερµανικές γλώσσες η λ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από τη 
Λατινική, καθώς ανάγεται σε αρχ. γερµ. thonarestag (από τη γερµ. θεότητα 
Thonar, θεός τού κεραυνού όπως ο Ζευς), από όπου γερµ. Donnerstag, αγγλ. 
Thursday, σουηδ. Torsdag κ.ά.]. 

πέµπτη µόριο (το) (πεµπτηµορί-ου | -ων} το ένα από τα πέντε ίσα µέρη, στα 
οποία έχει διαιρεθεί ένα σύνολο, το ένα πέµπτο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πεµπτηµόριον 
< πέµπτος + µόριον (πβ. τεταρτη-µόριον, δεκατη-µόριον)]. 

πέµπτος, -η, -ο (επίσης γράφεται 5ος στην αραβική αρίθµηση, Ε' ή ε' στην 
ελληνική και V στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
πέντε (5): ~ ηµέρα | εβδοµάδα | µήνας | χρόνος | γενεά | τόµος· ΦΡ. πέµπτη 
φάλαγγα βλ. λ. φάλαγγα 2. πέµπτος (ο) (α) ο πέµπτος όροφος πολυκατοικίας 
(β) ο πέµπτος µήνας τού έτους, ο Μάιος: η 1/5 (πρώτη πέµπτου) είναι επίσηµη 
αργία 3. πέµπτη (η) (α) ταχύτητα οχήµατος: βάζω ~ (β) η πέµπτη ηµέρα κάθε 
µήνα: την 5/6 (πέµπτη Ιουνίου) τελείωσαν τα µαθήµατα (γ) Πέµπτη (η) βλ.λ. 
(δ) η πέµπτη τάξη τού ∆ηµοτικού Σχολείου: έµεινε στην ~ (ε) ΜΟΥΣ. η πέ-
µπτη κατά σειρά βαθµίδα των ευρωπαϊκών και των βυζαντινών µουσικών 
κλιµάκων ΦΡ. διάστηµα πέµπτης το διάστηµα τής µουσικής κλίµακας 
ανάµεσα σε πέντε διαδοχικούς (µουσικούς) φθόγγους 4. πέµπτο (το) καθένα 
από τα πέντε ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο: κληρονόµησε τα 2/5 
(δύο πέµπτα) τής περιουσίας (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *penkw-tos «πέµπτος», πβ. λατ. quintus (> ισπ. quinto), λιθ. 
penktas, αρχ. σλαβ. petü, γοτθ. fimfta, γερµ. fünfte, αγγλ. fifth κ.ά. Οµόρρ. 
πέντε (βλ.λ.)]. πεµπτουσία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το πιο σηµαντικό συστατικό, 
το κατεξοχήν χαρακτηριστικό, το ουσιωδέστερο περιεχόµενο ύλης, όντος, ιδέας 
κ.λπ.: η ~ τής διδασκαλίας του είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο ΣΥΝ. 
απόσταγµα, ουσία. 
[ΕΤΥΜ; Συνθ. εκ. συναρπαγής από τη µτγν. φρ. πέµπτη ουσία, η οποία 
αναφερόταν στον αιθέρα, το πέµπτο στοιχείο τής φύσεως που προστέθηκε από 
τον Αριστοτέλη (τα υπόλοιπα τέσσερα: γή, ϋδωρ, πϋρ, αήρ). Το µεσν. λατ. 
quinta essentia (> γαλλ. και αγγλ. quintessence) είναι µετάφρ. δάνειο από την 
Ελληνική]. πεµπτοφαλαγγίτης (ο) [πεµπτοφαλαγγιτών} 1. αυτός που µετέχει 
στην πέµπτη φάλαγγα (βλ. λ. φάλαγγα), που δρα υπέρ τού εχθρού 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που υπονοµεύει προσπάθεια, αγώνα, κίνηµα. — 
πεµπτοφαλαγγίτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. o όρ. πέµπτη φάλαγγα (ισπ. quinta columna) πλάστηκε κατά τον 
ισπανικό εµφύλιο πόλεµο, ίσως από τα λόγια τού στρατηγού José Miaja Menad, 
που υπεράσπιζε τη Μαδρίτη, ο οποίος, όταν άκουσε ότι θα επετίθεντο τέσσερεις 
φάλαγγες εναντίον του, δήλωσε ότι φοβόταν την πέµπτη (δηλ. την προδοσία)]. 
πέµπω ρ. τής Αρχ. Ελληνικής, που σήµαινε «στέλνω, αποστέλλω» και σώζεται 
σε αρκετά παράγωγα και σύνθετα τής σηµερινής Ελληνικής (ποµπή, ποµπός, 
αναπέµπω, παραπέµπω, εκπέµπω, παραποµπή, εκποµπή κ.ά.), καθώς και στον 
λαϊκότ. αόρ. έπεψα «έστειλα»: του 'πεψε 
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ευχές για καλά στέφανα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Ίσως πρόκειται για νεωτερικό σχηµατισµό 
τής Αρχ. Ελληνικής, αφού καµία τεκµηριωµένη σύνδεση µε άλλες I.E. 
γλώσσες δεν υπάρχει. Η υπόθεση περί πελασγικού δανείου δεν έχει 
αποδειχθεί]. 

πένα1 (η) {σπάν. πενών} 1. (α) (παλαιότ.) όργανο γραφής από φτερό πτηνού, 
που το καλάµι του είχε αιχµηρή απόληξη και το χρησιµοποιούσαν για γραφή 
και σχεδίαση, βουτώντας το σε µελάνι ΣΥΝ. γραφίδα, κάλαµος (β) (ειδικότ.) 
όργανο γραφής ή σχεδίου µε µεταλλική µύτη, που έχει το σχήµα τής 
τριγωνικής αιχµηρής απόληξης τού καλα-µιού τού φτερού, βουτιέται επίσης 
σε µελάνι ή τροφοδοτείται µε αµπούλα που τοποθετείται στο στέλεχος του: 
βουτάω την ~ στο µε-λανοδοχείο | στη σινική µελάνη || - καλλιγραφίας | σκίτσου 
|| ~ ακριβή | πολυτελείας- ΦΡ. ακονίζω την πένα µου βλ. λ. ακονίζω 2. (µτφ.) η 
συγγραφική ικανότητα, η δύναµη και η εγκυρότητα τής γραφής: 
δηµοσιογράφος µε δυνατή ~ || από την ~ του έχουν βγει αριστουργήµατα 3. 
µικρό και λεπτό πλήκτρο από κόκκαλο, πλαστικό ή άλλο υλικό, το οποίο 
χρησιµοποιείται για την κρούση των χορδών µουσικών οργάνων, π.χ. τού 
µαντολίνου, τής κιθάρας, τού µπουζουκιού κ.λπ.· ΦΡ. στην πένα πολύ ωραία, 
τέλεια, χωρίς ψεγάδι: ντυµένος ~ ΣΥΝ. άψογα ANT. άσχηµα, απρόσεκτα. — 
(υποκ.) πενάκι (το) βλ.λ. [ETYM < ιταλ. penna < λατ. penna, αρχική σηµ. 
«φτερό», (< *pet-s-nâ). Βλ. λ. πέτοµαι]. 

πένα2 (η) {πενών} υποδιαίρεση τής αγγλικής λίρας, που αντιστοιχεί στο ένα 
εκατοστό τής αξίας της. 
[ETYM. Μεταφορά τού αγγλ. penny < αρχ. αγγλ. pen(n)ig < λατ. pannus 
«ύφασµα που χρησιµοποιήθηκε και ως συναλλακτικό µέσο», πβ. κ. γερµ. 
Pfennig]. 

πενάκι (το) (χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) µικρή πένα 2. ειδική λεπτή πένα που 
χρησιµοποιούν οι σκιτσογράφοι για τα σκίτσα τους. 

πεναλτάκιας (ο) {πεναλτάκηδες} (ποδοσφαιρική αργκό) ο διαιτητής 
ποδοσφαιρικού αγώνα που καταλογίζει συχνά πέναλτι. [ΕΤΥΜ. < πέναλτι + 
παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. γυαλ-άκιας]. 

πέναλτι (το) (παλαιότ. ορθ. πέναλτυ) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο, το πόλο, το 
χάντµπολ) 1. η αυστηρότερη ποινή που καταλογίζει ο διαιτητής εις βάρος τής 
αµυνόµενης οµάδας, όταν παίκτης της ενεργήσει αντικανονικά µέσα σε 
καθορισµένο χώρο (π.χ. στο ποδόσφαιρο, εντός τής µεγάλης περιοχής): το 
σηµείο τού ~ (το σηµείο απ' όπου εκτελείται αυτή η ποινή, π.χ. στο 
ποδόσφαιρο, η λευκή κουκκίδα όπου τοποθετείται η µπάλα για το σουτ) || 
εκτελώ | χτυπάω ~ || ο τερµατοφύλακας απέκρουσε το ~ || σφυρίζω | δίνω | 
καταλογίζω ~ 2. (συνεκδ.) ο τρόπος εκτέλεσης τής παραπάνω ποινής: οι 
ποδοσφαιριστές έκαναν προπόνηση στα ~ 3. πέναλτι (τα) (σε ποδοσφαιρικούς 
αγώνες που προκρίνεται η µία από τις δύο αντίπαλες οµάδες) το τελευταίο 
στάδιο αγώνα που ακολουθεί την παράταση (όταν αυτή λήξει ισόπαλη), στο 
οποίο κρίνεται ο νικητής, αφού εκτελέσουν οι παίκτες σουτ εναλλάξ µε τον 
παραπάνω τρόπο (σηµ. 1), οπότε κερδίζει η οµάδα που θα σηµειώσει τα 
περισσότερα γκολ: ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια και στην παράταση 
έληξε ισόπαλος- έτσι, θα κριθεί στα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. penalty «ποινή, τιµωρία» < µεσν. λατ. poenalitas < 
poenalis < λατ. poena < αρχ. ποινή]. 

Π.Ε.Ν.Ε.Ν. (η) ΝΑΥΤ. Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εµπορικού Ναυτικού. 
πενήντα (το) {άκλ.} 1. σαράντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 50 2. (ως επίθ.) αυτοί 

που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 50: ~ χρόνια | δραχµές (βλ. κ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). Επίσης (λόγ.) πεντήκοντα [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. 
πεντήκοντα < πεντ- (< πέντε) + συνδετικό φωνήεν -η- (πβ. έξ-ή-κοντα, όγδο-ή-
κοντα) + -κοντά (< I.E. *dkomt- «δεκάδα», µε δυσεξήγητο το τελικό -α, βλ. κ. 
τριά-κοντα). Το πεντήκοντα συνδ. επίσης µε τα συνώνυµα σανσκρ. pancâ-sât 
και αρµ. yi-sum (< *hingi-sun)]. 

πενήντα - κ. πενήντα- κ. πενηντ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. 
ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό πενήντα (50): πε-νηντά-χρονος, πενηντ-
άρης 2. είναι πενήντα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: 
πενηντα-πλάσιος. 

πενηντάδραχµο (το) νόµισµα µεταλλικό ή (παλαιότ.) χαρτονόµισµα, που έχει 
αξία πενήντα δραχµών ΣΥΝ. πενηντάρικο, πενηντάρι. 

πενηνταράκι1 (το) {χωρ. γεν.} (παλαιότ.) 1. µεταλλικό κέρµα αξίας πενήντα 
λεπτών, το µισό τής δραχµής · 2. µέτρο χωρητικότητας που ισούται µε 
πενήντα δράµια υγρού: τον κέρασα ένα ~ ρακί. 

πενηντάρης (ο) {πενηντάρηδες}, πενηντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 
ηλικίας πενήντα ετών ή περίπου πενήντα ΣΥΝ. πεντηκο-νταετής, 
πενηντάχρονος 2. (ειδικότ. το θηλ.-λαϊκ.) χρηµατικό ποσό πενήντα χιλιάδων 
δραχµών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < πενήντα + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

πενηντάρι (το) {πενηνταρ-ιού | -ιών} 1. το πενηντάδραχµο ΣΥΝ. πενηντάρικο 
2. µηχανάκι πενήντα κυβικών. 

πενηνταριά (η) {χωρ. πληθ.} πενήντα· στη ΦΡ. καµιά πενηνταριά περίπου 
πενήντα: έφερε για το πάρτι ~ δίσκους (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). ΓΒΤΥΜ. < 
πενήντα + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

πενηνταρίζω ρ. αµετβ. (πενηντάρισα} κλείνω τα πενήντα χρόνια τής ηλικίας 
µου, γίνοµαι πενήντα ετών. 

πενηντάρικο (το) κέρµα ή (παλαιότ.) χαρτονόµισµα αξίας πενήντα δραχµών 
ΣΥΝ. πενηντάρι, πενηντάδραχµο (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < πενήντα + 
παραγ. επίθηµα -άρικο]. 

πένης (ο) {πέν-ητος, -ητα | -ητες, -ήτων} (λόγ.) αυτός που µόλις και µετά βίας 
εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τη ζωή, ο φτωχός: «κατάντησα σχεδόν 
ανέστιος και πένης» (Κ. Π. Καβάφης) ΑΝΤ. πλούσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < πένοµαι «µοχθώ, κοπιάζω» και αργότερα «βρίσκοµαι σε ένδεια, 
στερούµαι των αναγκαίων» (βλ.λ.)]. 

πενθ- → πεντα- 
πενθήµερος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) πενταήµερος 1. αυτός που διαρκεί πέντε ηµέρες, 

που περιλαµβάνει χρονικό διάστηµα πέντε ηµερών: ~ προθεσµία/ εκδροµή | 
απεργία | περιορισµός 2. πενθήµερο (το) {πεν-θηµέρ-ου | -ων} (α) χρονικό 
διάστηµα πέντε ηµερών: οι εργασίες τής διασκέψεως θα διακοπούν επί ~ (β) 
(ειδικότ.) η εργάσιµη εβδοµάδα των πέντε ηµερών (δηλ. εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής}: για τους υπαλλήλους τού δηµοσίου τοµέα ισχύει το - 3. πενθήµερη 
κ. (λαϊκ.) πενταήµερη (η) εκδροµή διάρκειας πέντε ηµερών που πραγµατοποι-
ούν οι µαθητές τής Γ Λυκείου προς το τέλος τής σχολικής περιόδου. (Βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πενθ- (< πέντε) + -
ήµερος < ηµέρα]. 

πενθηµιµερής, -ής, -ές (πενθηµιµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που 
αποτελείται από πέντε µισά, δηλ. δυόµισι ολόκληρα µέρη 2. ΜΕΤΡ. 
πενθηµιµερής τοµή η τοµή τού δακτυλικού εξαµέτρου και τού ιαµβικού 
τριµέτρου, η οποία χωρίζει τον στίχο στο µέσο τού τρίτου µετρικού ποδός. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < πενθ- (< πέντε) + ήµι- (βλ.λ.) + -µερής (< µέρος)]. 

πενθηφορώ ρ. αµετβ. [1842] {πενθηφορείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} (λόγ.) 
1. (για γυναίκες) ντύνοµαι στα µαύρα, για να πενθήσω τον θάνατο 
αγαπηµένου προσώπου ΣΥΝ. µαυροφορώ 2. (για άνδρες) φορώ πένθος, δηλ. 
µαύρη γραβάτα και µαύρη ταινία στον βραχίονα (ή και στο καπέλο). 
[ΕΤΥΜ. < πένθος + φορώ (µε συνδετικό φωνήεν -η-, πβ. δαφνη-φορώ, 
λαµπαδη-φορώ, στεφανη-φορώ)]. 

πένθιµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πένθος ή φανερώνει 
πένθος: ~ ένδυµα | εµβατήριο | χρώµα | κρέπια | διακόσµηση | πέπλος 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που προκαλεί βαθιά λύπη, µελαγχολία: ~ δειλινό | φωνή | σιωπή 
ΣΥΝ. µελαγχολικός, θλιβερός, ζοφερός ANT. χαρούµενος, εορταστικός, 
πανηγυρικός 3. (µτφ.) αυτός που µαρτυρεί βαθύ πόνο και θλίψη, µελαγχολία: 
~ ύφος | ατµόσφαιρα | έκφραση ΣΥΝ. θλιµµένος ΑΝΤ. χαρούµενος, 
ευφρόσυνος. — πένθιµα επίρρ. 

πένθος (το) {πένθ-ους | -η, -ών} 1. βαθιά θλίψη, µεγάλη ψυχική οδύνη λόγω 
δυστυχίας ή συµφοράς και κυρ. εξαιτίας τού θανάτου συγγενικού, προσφιλούς 
προσώπου: η οικογένεια µας ευχαριστεί όλους όσοι συµµετείχαν στο ~ µας || 
βυθίζοµαι | τυλίγοµαι στο ~ || εκδήλωση | ηµέρα πένθους || βαρύ | επίσηµο | 
δηµόσιο | πανελλήνιο ~ ΑΝΤ. χαρά, γιορτή· ΦΡ. εθνικό πένθος περίοδος συνήθ. 
µιας, δύο ή τριών ηµερών, που καθορίζεται επίσηµα από την κυβέρνηση για 
όλη την επικράτεια λόγω τού θανάτου µεγάλης προσωπικότητας ή εξαιτίας 
θλιβερών συµβάντων πανεθνικής σηµασίας: οι σηµαίες κυµατίζουν µεσίστιες 
λόγω εθνικού πένθους 2. (συνεκδ.) τα εξωτερικά σηµεία που δηλώνουν θλίψη 
για τον θάνατο προσφιλούς προσώπου, δηλ. τα µαύρα ρούχα, η µαύρη 
γραβάτα, η µαύρη ταινία στον βραχίονα ή/και στο καπέλο, παλαιότ. τα µαύρα 
κρέπια στα παράθυρα κ.λπ.: Γιατί φοράς ~; Ποιον έχασες; 3. (συνεκδ.) το 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο πενθεί κανείς τον θάνατο προσφιλούς 
προσώπου σύµφωνα µε τα ήθη και τα έθιµα τής κοινωνίας (λ.χ. φορώντας 
πένθιµη ενδυµασία, απέχοντας από κοινωνικές εκδηλώσεις, γιορτές κ.λπ.): 
τρίµηνο | εξάµηνο | ετήσιο ~ || έναρξη | λήξη πένθους || δεν θα γιορτάσει φέτος 
λόγω πένθους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πενθ-, τού οποίου η συνεσταλµ. βαθµ. απαντά στο ρ. πάσχω 
(< *πάθ-σκω, πβ. µέλλ. πείσοµαι < *πένθ-σοµαι). Για ενδεχόµενες περαιτέρω 
συνδέσεις βλ. λ. πάσχω]. 

πενθώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {πενθείς... | πένθησα} ♦ 1. (µετβ.) βρίσκοµαι σε 
κατάσταση πένθους, αισθάνοµαι βαθιά θλίψη και οδύνη για τον θάνατο 
προσφιλούς προσώπου: πενθήσαµε τους νεκρούς µας || συνεχίζει να πενθεί τον 
χαµό τής µητέρας της ♦ (αµετβ.) 2. (ειδικότ.) φέρω τα εξωτερικά σηµάδια τού 
πένθους (λ.χ. µαύρα ρούχα, µαύρη γραβάτα, µαύρο περιβραχιόνιο κ.λπ.) 
σύµφωνα µε το καθιερωµένο τυπικό: θα πενθήσει έναν χρόνο και µετά θα 
βγάλει τα µαύρα ΣΥΝ. µαυροφορώ, (λόγ.) πενθηφορώ ANT. ασπροφορώ, 
λευκοφορώ 3. (κατ' επέκτ.) κατέχοµαι από µεγάλη θλίψη, από βαθύ αίσθηµα 
οδύνης: όλη η ανθρωπότητα πενθεί για τη µεγάλη απώλεια ΣΥΝ. θλίβοµαι, 
λυπούµαι, πονώ ΑΝΤ. χαίροµαι, γιορτάζω. 

πενιά (η) (λαϊκ.) 1. το χτύπηµα τής χορδής µουσικού οργάνου µε πένα και ο 
ήχος που παράγεται: έπαιξε δυο-τρεις ~ στο µπουζούκι || ρίχνω µια ~ 2. 
(συνεκδ.) η µουσική που ακούγεται στα κέντρα λαϊκής διασκέδασης, όπου 
κυριαρχεί το µπουζούκι ως βασικό όργανο: απόψε το βράδυ θα πάµε ν' 
ακούσουµε πενιές || παίξε µου µια γλυκιά ~. [ΕΤΥΜ. < πένα']. 

πενία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η στέρηση των αναγκαίων, η ανεπάρκεια και των 
στοιχειωδέστερων πόρων για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης· η 
φτώχια: η οικογένεια του ζούσε σε κατάσταση πενίας || (µτφ.) πνευµατική | 
µουσική | καλλιτεχνική | γλωσσική ~ ΣΥΝ. ένδεια, ανέχεια, απορία ΑΝΤ. 
πλούτος, ευπορία, ευµάρεια, ευηµερία· ΦΡ. (α) πενία τέχνας κατεργάζεται οι 
στερήσεις και οι δυσκολίες αναγκάζουν τον άνθρωπο να γίνει εφευρετικός, να 
επινοεί πρωτότυπες λύσεις και έξυπνα τεχνάσµατα (β) πενίας ευεργέτηµα η 
δικαστική απαλλαγή τού απόρου διαδίκου από την υποχρέωση προκαταβολής 
των δικαστικών εξόδων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πένοµαι «µοχθώ, κοπιάζω» και αργότερα «βρίσκοµαι σε ένδεια, 
στερούµαι των αναγκαίων» (βλ.λ.)]. 

πενικιλίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. αντιβιοτικό φάρµακο που αποµονώθηκε από 
προϊόντα, τα οποία παράγουν διάφορα είδη µυκήτων, και χρησιµοποιείται 
ευρύτατα εναντίον τής δράσης των παθογόνων µικροβίων και βακτηρίων, 
καθώς επίσης και ως αντισηπτικό (ανακαλύφθηκε το 1928 από τον Αγγλο 
βακτηριολόγο σερ Α. Φλέµινγκ). 
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[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. penicillin < νεολατ. pénicillium «είδος µύκητα» 
< λατ. penicillum «γραφίδα, χρωστήρας», υποκ. τού penis «πέος - ουρά»]. 
πενιουάρ (το) {άκλ.} 1. ελαφρό και φαρδύ γυναικείο ένδυµα για το σπίτι σε 
ποικίλο µήκος ΣΥΝ. ρόµπα 2. µικρή µπέρτα από λεπτό ύφασµα, που ρίχνουν 
συνήθ. οι γυναίκες στους ώµους, όταν χτενίζονται στο κοµµωτήριο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. peignoir < peigner «χτενίζω» < µτγν. λατ. pedinare < λατ. 
pecten, -inis «χτένα»]. πενιχρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. φτωχικός: ~ γεύµα | τροφή | 
εµφάνιση ΣΥΝ. ευτελής ΑΝΤ. πλούσιος, άφθονος, πολυτελής 2. (κατ' επέκτ.) 
πάρα πολύ λίγος ή υπερβολικά µικρός, αυτός που δεν επαρκεί (για κάτι): ~ 
αµοιβή | αποδοχές | εισόδηµα | σύνταξη | µισθός | συγκοµιδή | µέσα | 
πληροφορίες | προοπτικές | γνώσεις ΣΥΝ. ισχνός, γλίσχρος ΑΝΤ. πολύς 3. (µτφ.) 
αυτός που δεν έχει µεγάλη αξία ή ουσιαστικό περιεχόµενο, ο ανάξιος λόγου: ~ 
αποτελέσµατα | επιχειρήµατα ΣΥΝ. ασήµαντος, ανάξιος ΑΝΤ. σπουδαίος, 
σηµαντικός. — πενιχρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., πενιχρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. εκφραστ. επίθ. < ρ. πένοµαι (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -χρος (βλ.λ.), 
πβ. µελι-χρός (στο οποίο µάλλον οφείλεται η αναλογική επέκταση τού -ι-), 
βδελυ-χρός]. πέννα (η) → πένα1 
πένοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) στερούµαι τα 

αναγκαία µέσα για άνετη διαβίωση, ζω σε οικονοµική ένδεια: άλλοι πένονται 
και άλλοι διαβιούν πολυτελώς ΑΝΤ. ευηµερώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, 
φτώχια. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µοχθώ, κοπιάζω», αβεβ. ετύµου. ∆εν είναι σαφώς 
διαπιστωµένο αν η αρχική σηµ. τού ρ. περιελάµβανε την ενασχόληση µε 
συγκεκριµένες εργασίες, λ.χ. ύφανση, άπλωµα, πλέξιµο κ.τ.ό. (δεν υπάρχει 
καµία σχετική αναφορά στα Οµηρικά Έπη). Αν παρακαµφθεί αυτή η δυσκολία 
και θεωρήσουµε ως αρχική τη γενική σηµ. «απλώνω, τεντώνω», τότε το ρ. πιθ. 
συνδέεται µε λιθ. pinti «πλέκω», αρχ. σλαβ. peti «τεντώνω», αρµ. hannum | 
henum «υφαίνω», γερµ. spinnen «γνέθω». Ήδη αρχ. αλλά µεθοµηρική είναι η 
σηµ. «οφείλω να εργαστώ σκληρά για τα προς το ζην», η οποία περιορίστηκε 
στη δήλωση τής σηµ. «βρίσκοµαι σε ένδεια, στερούµαι των αναγκαίων». 
Οµόρρ. πέν-ης, πεν-ία, πενι-χρός, πόν-ος (βλ.λ.), πον-ώ κ.ά.]. πένσα (η) 
(πενσών) 1. µεταλλική λαβίδα, που αποτελείται από δύο σκέλη σταυρωτά και 
συνδεδεµένα µεταξύ τους µε πίρο ή βίδα, µε την οποία µπορεί κανείς να πιάσει, 
να τραβήξει, να κάµψει ή να κόψει αντικείµενο ΣΥΝ. τσιµπίδα, τανάλια · 2. 
είδος ραφής σε ορισµένα σηµεία των ενδυµάτων, για να εφαρµόζουν καλύτερα 
στο σώµα: χρειάζοµαι ακόµη δύο ~ στη µέση, για να στενέψει λίγο το φόρεµα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. pince < παλ. γαλλ. pincier «σφίγγω, τσιµπώ, πιάνω» < δηµώδ. 
λατ. *pinctiare, πιθ. < *punctiäre < λατ. punctio, -ônis «νύγµα, τσίµπηµα, 
κέντηµα»]. πεντα- κ. πεντά-, πεντο- κ. πεντό, πεντ- κ. πέντ-, πενθ- α' συνθετικό 
που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό πέντε (5): 
πεντα-σύλλαβος, πεντα-ετής, πεντό-λιρο, πεντάκλωνος, πεντο-χίλιαρο, πέντ-αθλο, 
πενθ-ήµερο 2. είναι πέντε φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο 
συγκρίσεως: πεντα-πλάσιος 3. έχει µια ιδιότητα σε πολύ µεγάλο βαθµό: πεντα-
κάθαρος, πεντα-νό-στιµος, πεντάµορφος (όµορφος). 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αριθµητ. 
πέντε, o τ. πέντε- (λ.χ. πεντέ-µηνον, πεντε-δάκτυλος) είναι ο αρχαιότερος, ο τ. 
πεντα- (λ.χ. πεντά-στιχος, πεντά-φυλλον) οφείλεται σε αναλογική επίδρ. των 
συνθ. δέκα-, τρία- κ.τ.ό., ενώ ο τ. πεντο- παρουσιάζει συνδετικό φωνήεν -ο- 
(λ.χ. πεντό-λιρο, πεντο-χίλιαρο) και είναι νεότερος. Και οι τρεις τ. εµφανίζονται 
(µε έκθλιψη) ως πεντ-προ φωνήεντος (λ.χ. πέντ-αθλον). Στην ήδη µεσν. 
επιτατική σηµ. ορισµένων συνθέτων µε α' µέρος πεντα- (λ.χ. πεντά-µορφος, 
πεντα-νό-στιµος) ίσως επέδρασε παρετυµολογικά ο τ. πάντα-. Τέλος, ο τ. πενθ-
χρησιµοποιείται πριν από δασυνόµενο φωνήεν (λ.χ. πενθ-ήµερος, πενθ-
ηµιµερής)]. πεντάβαθµος, -η, -ο → πεντα-, -βαθµός πεντάγλωσσος, -η, -ο -> 
πεντα-, -γλωσσος 
πεντάγραµµο (το) (πενταγράµµ-ου | -ων) ΜΟΥΣ. 1. σύστηµα πέντε οριζόντιων 
παράλληλων γραµµών µε ίση απόσταση µεταξύ τους, στις γραµµές και στα 
διαστήµατα τού οποίου γράφονται οι φθόγγοι τής ευρωπαϊκής (δυτικής) 
µουσικής (ενώ χρησιµοποιούνται και βοηθητικές γραµµές, πάνω και κάτω, για 
τους οξύτερους και τους βαθύτερους φθόγγους) 2. (συνεκδ.) το τραγούδι ως 
τοµέας επαγγελµατικής ενασχόλησης: αστέρι τού ~ || κάνω καριέρα | βγαίνω στο 
~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. pentagramma < µτγν. πεντάγραµµον « πεντάλφα 
(των Πυθαγορείων)»]. πενταγωνικός, -ή, -ό → πεντα-, -γωνικός 
πεντάγωνος, -η, -ο 1. αυτός που έχει πέντε γωνίες: ~ σχήµα | οικοδόµηµα 2. 

πεντάγωνο (το) (πενταγών-ου | -ων) ΜΑΘ. επίπεδο γεωµετρικό σχήµα 
(πολύγωνο), που αποτελείται από πέντε γωνίες και πέντε πλευρές: κανονικό ~ 
(αυτό που έχει τις γωνίες και τις πλευρές ίσες µεταξύ τους) ΣΥΝ. πεντάπλευρο 
3. Πεντάγωνο (το) (α) µεγάλο δηµόσιο κτήριο πενταγωνικού σχήµατος στην 
Ουάσιγκτον των Ηνωµένων Πολιτειών τής Αµερικής, στο οποίο στεγάζονται 
το αµερικανικό Υπουργείο Αµυνας και τα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων 
∆υνάµεων (Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας) (β) (κατ' επέκτ.) το κτηριακό 
συγκρότηµα στο οποίο στεγάζονται το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αµυνας, 
τα Γενικά Επιτελεία τού Στρατού, τού Ναυτικού και τής Αεροπορίας και οι 
σχετικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης τού κοινού: ο πρωθυπουργός θα 
προεδρεύσει συσκέψεως στο ~ (γ) (συνεκδ.) τα πρόσω- 

πα που διοικούν το Υπουργείο Εθνικής Αµυνας και τα Γενικά Επιτελεία, 
καθώς επίσης και το σύνολο των υπηρεσιών που αυτά περιλαµβάνουν: από το 
~ δεν δόθηκε καµία πληροφορία σχετικά µε τον τόπο διεξαγωγής τής 
αεροναυτικής άσκησης. 
[ETYM. < αρχ. πεντάγωνος < πεντα- + -γωνος < γωνία. Η σηµ. 3 αποτελεί 
αντιδάν. από αγγλ. Pentagon, εξαιτίας τού σχήµατος που έχει το κτηριακό 
συγκρότηµα τού Υπουργείου Αµυνας των Η.Π.Α.] 

πεντάδα (η) 1. σύνολο πέντε προσώπων µε την ίδια ιδιότητα ή πέντε οµοειδών 
πραγµάτων: έστειλε φρουρά µια - στρατιώτες || µια - αβγά | µήλα 2. (ειδικότ.) η 
σύνθεση οµάδας µπάσκετ σε συγκεκριµένο αγώνα ή τµήµα αγώνα: η αρχική ~ 
τής οµάδας || γνωστή ~ || µε ποια ~ θα κατέβει στο ντέρµπι η οµάδα; (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πεντάς, -άδος < πέντε]. 

Πενταδάκτυλος (ο) (-ου κ. -ύλου) οροσειρά τής Κύπρου που διασχίζει το ΒΑ. 
τµήµα τού νησιού (µε πέντε κύριες κορυφές σε σχήµα «ανοικτής παλάµης») 
καταλαµβάνοντας ολόκληρη σχεδόν την επαρχία τής Κερύνειας· αποτελεί 
σύµβολο αντίστασης και κατοχής από το 1974. Βλ. κ. λ. Αττίλας, Κύπρος, 
Κυπριακό, πράσινος, ψευδοκράτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβολή. 

πενταδάκτυλος, -η, -ο → πεντα-, -δάκτυλος 
πεντάδιπλος, -η, -ο → πεντα-, -διπλός 
πεντάδραχµο [αρχ.] κ. πεντόδραχµο (το) (πενταδράχµ-ου | -ων) µεταλλικό 

νόµισµα (κέρµα) αξίας πέντε δραχµών, το τάλιρο (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
πεντάδυµος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που περιλαµβάνει πέντε έµβρυα: ~ κύηση 2. 

(για πρόσ.) αυτός που γεννήθηκε µαζί µε τέσσερα άλλα τέκνα στην ίδια γέννα 
από την ίδια µητέρα: ~ αδελφοί 3. πεντάδυµα (τα) πέντε αδέλφια που 
γεννήθηκαν στην ίδια γέννα: γέννησε ~. [ΕΤΥΜ. < πεντα (< πέντε) + -δυµος, 
που αποσπάστηκε από το αρχ. δί-δυ-µος, αναδιπλ. τ. τού δύο + παραγ. 
επίθηµα -µος]. 

πενταεδρικός, -ή, -ό → πεντα-, -εδρικός 
πεντάεδρος, -η, -ο → πεντα-, -εδρος 
πενταετής, -ής, -ές → πεντα-, -ετής 
πενταετία (η) → πεντα-, -ετία 
πενταήµερος, -η, -ο -> πενθήµερος 
πενταθέσιος, -α, -ο → πεντα-, -θέσιος 
πένταθλο (το) (πεντάθλου | χωρ. πληθ.) 1. σύνθετο άθληµα τής κλασικής 

αρχαιότητας, το οποίο περιελάµβανε πέντε επιµέρους αγωνίσµατα, τρία 
ελαφρά -άλµα, δρόµο και ακόντιο- και δύο βαρέα - δίσκο και πάλη 2. 
σύγχρονο σύνθετο άθληµα, που διεξάγεται κυρ. από γυναίκες και 
περιλαµβάνει πέντε ατοµικά αγωνίσµατα: δρόµο εκατό µέτρων µετ' εµποδίων, 
σφαιροβολία, άλµα εις ύψος, άλµα εις µήκος και δρόµο οκτακοσίων µέτρων 
(πβ. λ. δέκαθλο). — πενταθλητής (ο), πενταθλήτρια (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πένταθλον < πέντ(ε)- + άθλον | άεθλον «έπαθλο, αγώνισµα» 
(βλ. λ. άθλος)]. 

πεντάθυρος, -η, -ο → πεντα-, -θυρος 
πεντακάθαρος, -η, -ο 1. τελείως καθαρός, αυτός που δεν έχει την παραµικρή 

βροµιά: - πουκάµισο | χέρια | ξενοδοχείο | θάλασσα | δρόµος ΣΥΝ. 
ολοκάθαρος, κατακάθαρος· (µτφ.) 2. αυτός που δεν περιέχει αµφισηµίες ή 
αοριστίες, εξαιρετικά σαφής: ~ σκέψη | κατάσταση ΣΥΝ. καθαρός, ξεκάθαρος, 
διαυγής ΑΝΤ. αόριστος, ασαφής 3. αδιαµφισβήτητος: πέτυχε µια ~ νίκη επί τού 
αντιπάλου. — πεντακάθαρα επίρρ. 

πεντάκις επίρρ. → πεντα-, -άκις 
πεντάκιλος, -η, -ο -> πεντα-, -κιλος 
πεντάκλιτος, -η, -ο → πεντα-, -κλίτος 
πεντάκλωνος, -η, -ο → πεντα-, -κλώνος 
πεντακοσάρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. µηχανή πεντακοσίων κυβικών εκατοστών 

2. (παλαιότ.) δοχείο (συνήθ. νερού, κρασιού ή λαδιού) µε χωρητικότητα 
πεντακόσια δράµια ΣΥΝ. πεντακοσάρι 3. (λαϊκ.) χρηµατικό ποσό 
πεντακοσίων χιλιάδων δραχµών: βγάζει µια ~ τον µήνα (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < πεντακόσια + παραγ. επίθηµα -άρα]. 

πεντακοσάρι (το) {δύσχρ. πεντακοσαρ-ιού | -ιών} 1. χαρτονόµισµα ή κέρµα 
αξίας πεντακοσίων δραχµών ΣΥΝ. πεντακοσάρικο 2. (παλαιότ.) δοχείο (συνήθ. 
νερού κρασιού ή λαδιού) µε χωρητικότητα πεντακόσια δράµια ΣΥΝ. 
πεντακοσάρα 3. χρηµατικό ποσό πεντακοσίων χιλιάδων δραχµών (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ; < πεντακόσια + παραγ. επίθηµα -άρι (< -άριο, 
βλ.λ.)]. 

πεντακοσαριά (η) (χωρ. πληθ.) πεντακόσια- στη ΦΡ. καµιά πεντακοσαριά 
περίπου πεντακόσιοι, -ιες, -ια: θα 'ταν - διαδηλωτές (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < πεντακόσια + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

πεντακοσάρικο (το) χαρτονόµισµα ή κέρµα αξίας πεντακοσίων δραχµών. 
Επίσης πεντακοσάρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < πεντακόσια + παραγ. επίθηµα -άρικο]. 

πεντακόσια (το) (άκλ.) τετρακόσια ενενήντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 500 (βλ. 
λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

πεντακόσιοι, -ιες, -ια (πεντακοσίων} 1. αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον 
αριθµό 500: - στρατιώτες | κιλά 2. ΙΣΤ. Βουλή των Πεντακοσίων κεντρικό 
πολιτειακό όργανο τής αθηναϊκής δηµοκρατίας µε νοµοπαρασκευαστικά 
καθήκοντα, στο οποίο συµµετείχαν πενήντα βουλευτές από καθεµιά από τις 
δέκα φυλές των Αθηνών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ· < πεντα- (< πέντε) + -κόσιοι < -κάτιοι (βλ. λ. έ-κατόν), µε τροπή 
τού -α- σε -ο- κατ' αναλογίαν προς άλλα αριθµητικά (πβ. τριάκοντα, τρια-
κοστός) και µε συριστικοποίηση τού -τ- προ τού -ι- (πβ. φύ-σις < φύ-τις)]. 

πεντακοσιοστός, -ή, -ό [αρχ.] (επίσης γράφεται 500ός στην αραβι- 
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κη αρίθµηση, Φ' ή φ' στην ελληνική και D στη λατινική) αυτός που 
αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό πεντακόσια (500) (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

πεντακοσιοµέδιµνος (ο) (αρχ.] (πεντακοσιοµεδίµν-ου | -ων, -ους} (συνήθ. στον 
πληθ.) ΙΣΤ. (στο τιµοκρατικό σύστηµα τής αρχαίας Αθήνας) κάθε πολίτης, 
µέλος τής πρώτης κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκαν όσοι είχαν εισόδηµα 
άνω των πεντακοσίων µεδίµνων (βλ. κ. λ. τριακοσιοµέδψνος. 
διακοσιοµέδιµνος, θήτης). 

πεντακοσιοστος, -ή. -ό [αρχ.] αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 500 
(βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 

πεντάλ (το) (άκλ.} 1. εξάρτηµα µηχανήµατος ή οργάνου, που µε το πάτηµα τού 
ποδιού θέτει σε κίνηση ή λειτουργία άλλον µηχανισµό: ΤΟ ~ τού γκαζιού (στο 
αυτοκίνητο) | τής ραπτοµηχανής | τού πιάνου ΣΥΝ. πετάλι, πέδιλο, (λόγ.) 
ποδόπληκτρο 2. ΜΟΥΣ. (α) το πληκτρολόγιο τού εκκλησιαστικού οργάνου, 
το οποίο παίζεται µε τα πόδια (β) (συνεκδ.) ο ισοκράτης, το ισοκράτηµα 
(λόγω τού ότι στη µουσική για εκκλησιαστικό όργανο ο Ισοκράτης παιζόταν 
συνήθως από το πεντάλ). 
[ΕΓΥΜ; < γαλλ. pédale < ιταλ. pedale, από το ουδ. τού λατ. επιθ. pedalis < 
pes, pedis «πόδι»]. 

πεντάλεπτος, -η, -ο → πεντα-, -λεπτός 
πεντάλιτρος, -η, -ο → πεντα-, -λιτρος 
πεντάλφα (η) [µτγν.] γραφικό σχήµα που προκύπτει από τον συνδυασµό πέντε 

κεφαλαίων Α και χαρασσόταν από τους Πυθαγορείους µε µία µονοκοντυλιά1 
αποτέλεσε ανά περιόδους το σύµβολο τής αιωνιότητας, τής ένωσης τού 
πνεύµατος µε την ύλη κ.ά., ενώ σήµερα είναι σύµβολο των ελευθεροτεκτόνων 
και γενικότ. µυστικό ή αποκρυ-φιστικό σύµβολο. 

πενταµελής, -ής, -ές → πεντα-, -µελής 
πενταµερης, -ής, -ές [µτγν.] {πενταµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που 

αφορά σε πέντε µέρη, στον οποίο εµπλέκονται πέντε µέρη: ~ συνοµιλία | 
διάσκεψη | διαπραγµάτευση 2. ΒΙΟΛ. (ως ουσ.) κάθε οργανισµός ή όργανο, 
όπως ο αστερίας, ορισµένα άνθη κλπ., όπου κάθε σύνολο αποτελείται από 
πέντε ή πολλαπλάσια τού πέντε οµοειδή στοιχεία (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). — 
πενταµερώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πεντάµετρος, -η, -ο [µτγν.] ΜΕΤΡ. 1. αυτός που αποτελείται από πέντε 
µετρικούς πόδες: ~ στίχος 2. πεντάµετρο (το) {πενταµέτρ-ου | -ων} ο 
πεντάµετρος στίχος. 

πεντάµηνος, -η, -ο → πεντα-, -µηνός 
πενταµηνία (η) → πεντα-, -µηνία 
πενταµηνιαίος, -α, -ο → πεντα-, -µηνιαίος 
πεντάµορφος, -η, -ο (λαϊκ.) πάρα πολύ όµορφος, αυτός που διαθέτει εξαιρετική 

ωραιότητα: ~ κόρη || η ~ και το τέρας (παραµύθι) ΣΥΝ. ωραιότατος, 
πανέµορφος. [ΕΤΥΜ. < πεντα- (< πάντα-, µε παρετυµολ. προς το πέντε) + 
όµορφος]. 

πεντάνιο (το) [1884] (πεντανί-ου | -ων) ΧΗΜ. άχρωµος, υγρός, σε κανονικές 
συνθήκες, υδρογονάνθρακας (C5HI2) µε ευχάριστη οσµή, πτητικός και 
ιδιαίτερα εύφλεκτος, που χρησιµοποιείται ως διαλύτης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. pentane, επειδή περιέχει πέντε άτοµα άνθρακα]. 

πεντανόστψος, -η, -ο πάρα πολύ νόστιµος. [ΕΤΥΜ < πεντα- (< πάντα-, µε 
παρετυµολ. προς το πέντε) + νόστιµος]. 

πεντάξενος, -η, -ο (λογότ.-εκφραστ.) αυτός που είναι εντελώς ξένος. 
πενταπέταλος, -η, -ο → πεντα-, -πέταλος 
πενταπλασιάζω ρ. → πεντα-, -πλασιάζω 
πενταπλάσιος, -α, -ο → πεντα-, -πλάσιος 
πεντάπλευρος, -η, -ο → πεντα-, -πλευρος 
πενταπλός, -ή, -ό → πεντα-, -πλός 
πεντάπορτος, -η, -ο → πεντα-, -πορτος 
πεντάπρακτος, -η, -ο → πεντα-, -πρακτος 
πεντάπτωτος, -η, -ο -> πεντα-, -πτωτος 
πεντάπυλος, -η, -ο → πεντα-, -πυλός 
πεντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (παλαιότ.) νόµισµα πολύ µικρής αξίας, ίσο µε 

το ένα εικοστό τής δραχµής (πέντε λεπτά): νικέλινη | χάλκινη ~ ΣΥΝ. 
πεντάλεπτο 2. (µτφ.) πολύ µικρό χρηµατικό ποσό: τόσα χρόνια δουλειά και δεν 
έχει στην άκρη µία ~ για ώρα ανάγκης (πβ. λ. δεκάρα) ΑΝΤ. περιουσία, 
πλούτος- ΦΡ. (α) τής πεντάρας παρά πολύ χαµηλής ποιότητας: µυθιστόρηµα | 
έργο ~ || «Η όπερα ~» (Die Dreigroschenoper, τίτλος θεατρικού έργου τού 
Μπ. Μπρεχτ) ΣΥΝ. ευτελές ΑΝΤ. ουσιαστικό, αξίας (β) (αρνητ.) πεντάρα 
τσακιστή ευτελέστατο χρηµατικό ποσό, τίποτα: στη διαθήκη του δεν τους 
άφησε ~ ΣΥΝ. δεκάρα τσακιστή, φράγκο (γ) (µτφ.) δεν δίνω πεντάρα (τσακι-
στή) αδιαφορώ παντελώς: ~ γι ' αυτά που λέει ο κόσµος για µένα ΣΥΝ. (καθηµ.) 
σκασίλα µου ΑΝΤ. νοιάζοµαι (δ) δεν αξίξει πεντάρα δεν έχει καµιά απολύτως 
αξία: το εµπόρευµα ~ || Γι κάθεσαι και ασχολείσαι µ'αυτόν; ~! (ε) µιας 
πεντάρας µικρής αξίας ή δυσκολίας: δεν µπορεί να κάνει ~ δουλειά || «~ 
νιάτα» (τίτλος θεατρικού έργου τού Κ. Πρε-τεντέρη) 3. (συνεκδ.-λαϊκ.) 
σύνολο πέντε οµοίων πραγµάτων: η οµάδα έφαγε - (πέντε γκολ) || του 'ρίξε ~ ο 
διοικητής (πέντε ηµέρες τιµωρία) 4. πεντάρες (οι) η ζαριά κατά την οποία και 
τα δύο ζάρια, όταν ακινητοποιηθούν, φέρουν στην πάνω επιφάνεια πέντε 
κουκκίδες (τον αριθµό πέντε): κέρδισε την παρτίδα µε τις ~ που έφερε στο τέλος 
(βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). — (υποκ.) πενταράκι (το) κ. πενταρούλα (η) (σηµ. 
1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νόµισµα, φτώχια. 

πεντάρης (ο) → πεντα-, -άρης 
πεντάρι (το) (πενταρ-ιού | -ιών} 1. (α) ο αριθµός πέντε και το ψηφίο που τον 

συµβολίζει: ένα ~ ήταν σηµειωµένο από τον καθηγητή στο τέλος τού γραπτού 
(β) ο βαθµός 5, η βάση στη δεκάβαθµη κλίµακα βαθµολογίας: πήρε ένα - στην 
τοπολογία και πέρασε το µάθηµα 2. 

(συνεκδ.) το φύλλο τής τράπουλας που έχει στις τέσσερεις άκρες του τον 
αριθµό πέντε και στο µέσο του πέντε φορές το σύµβολο τού χρώµατος στο 
οποίο ανήκει το συγκεκριµένο χαρτί: ~ καρό | σπαθί | κούπα | µπαστούνι || 
είχα πάνω µου δύο ~ και δεν ήξερα πώς να τα ξεφορτωθώ 3. (συνεκδ.) 
κατοικία ή επαγγελµατική στέγη, που αποτελείται από πέντε δωµάτια: ακριβό 
| σύγχρονο | επιπλωµένο | ανατολικό | υπό κατασκευή - 4. (στο µπάσκετ) θέση 
καλαθοσφαιριστή (σέ-ντερ) και (συνεκδ.) ο ίδιος ο καλαθοσφαιριστής που 
παίζει στη θέση αυτή: η οµάδα, για να ισχυροποιηθεί, χρειάζεται ένα καλό ~ 5. 
σύνολο πέντε σωστών προβλέψεων σε τυχερό παιχνίδι, π.χ. στο ΛΟΤΤΟ. — 
(υποκ.) πενταράκι (το) (σηµ. 1-3). [ΕΤΥΜ < πέντε + παραγ. επίθηµα -àpi]. 

πεντάρικος, -η, -ο αυτός που έχει χαµηλή οικονοµική αξία: ~ µαρα-φέτι ΣΥΝ. 
φτηνός ΑΝΤ. πανάκριβος. 

πενταροδεκάρες (οι) [χωρ. γεν. πληθ.) 1. το άθροισµα από νοµίσµατα αξίας 
πέντε και δέκα λεπτών τής δραχµής: µια χούφτα πενταροδεκάρες 2. (µτφ.) 
ευτελέστατο ποσό: άλλαξε δουλειά, γιατί του έδιναν ~ ΣΥΝ. ψίχουλα. 

πεντάρφανος, -η, -ο αυτός που έχει χάσει τους γονείς του και δεν έχει κανέναν 
άλλον συγγενή ή προστάτη: µεγάλωσε ~ µέσα στους δρόµους. 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, ίσως < πέντ(ε)- επιτατ. + ορφανός ή, κατ' άλλη άποψη, 
< *παντ-όρφανος (< πάντα + ορφανός), µε παρετυµολ. επίδρ. τού αριθµητ. 
πέντε]. 

πενταρχία (η) {πενταρχιών) 1. ο τρόπος διοικήσεως κράτους ή οργανισµού, 
κατά τον οποίο η ανώτατη εξουσία µοιράζεται εξίσου ανάµεσα σε πέντε 
άτοµα: η ~ τής εξουσίας | των Μεγάλων ∆υνάµεων (η Ιερά Συµµαχία) 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. πενταρχία των Πατριαρχών ο εκκλησιαστικός θεσµός που 
προέβαλλε την πρωτοκαθεδρία των πέντε Πατριαρχών (Ρώµης και 
Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύµων), στους 
οποίους εντασσόταν ο Πάπας τής Ρώµης µέχρι το σχίσµα των Εκκλησιών 
Ανατολής και ∆ύσης (1054). [ΕΤΥΜ. αρχ. < πεντ(ε)- + -αρχία < άρχω]. 

πεντάς (η) → πεντάδα 
πεντάσηµος, -η, -ο (στη µετρική) αυτός που αποτελείται από πέντε πρώτους 

χρόνους: -µέτρο ΣΥΝ. πεντάχρονος. [ΕΤΥΜ µτγν. < πεντα- (< πέντε) + -σηµος 
< σήµα]. 

πεντάστιχος, -η, -ο → πεντα-, -στίχος 
πεντάστυλος, -η, -ο → πεντα-, -στύλος 
πεντασύλλαβος, -η, -ο → πεντα-, -σύλλαβος 
πεντατάξιος, -α, -ο → πεντα-, -τάξιος 
πεντάτευχος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποτελείται από πέντε τεύχη: ~ τόµος · 

2. Πεντάτευχος (η) {Πεντατεύχου} το σύνολο των πέντε πρώτων βιβλίων τής 
Παλαιάς ∆ιαθήκης (Γένεσις, Έξοδος, Λευιτικόν, Αριθµοί, ∆ευτερονόµιον), τα 
οποία θεωρούνται έργα τού ίδιου τού Μωυσή ΣΥΝ. (εβρ.) Τορά (η). 

πεντάτοµος, -η, -ο → πεντα-, -τόµος 
πεντατονικάς, -ή, -ό ΜΟΥΣ. αυτός που χρησιµοποιεί πέντε φθόγγους µέσα στο 

διάστηµα τής οκτάβας: ~ κλίµακα | µουσική (σε χρήση ιδ. στη λαϊκή µουσική 
τής Απω Ανατολής, π.χ. τής Κίνας, αλλά και τής Κ. Ευρώπης). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. pentatonique]. 

πεντάφυλλος, -η, -ο → πεντα-, -φυλλος 
πενταφωνία (η) [1882] (πενταφωνιών) ΜΟΥΣ. η εκτέλεση και το ίδιο το µουσικό 

έργο που έχει γραφτεί σε πέντε διαφορετικές µελωδικές γραµµές (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). — πεντάφωνος, -η, -ο, πενταφωνικός, -ή, -ό, πενταφωνικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ιταλ. quintetto (βλ. κ. κουιντέτο)]. 

πεντάφωτος, -η, -ο → πεντα-, -φωτός 
πεντάχορδος, -η, -ο → πεντα-, -χορδος 
πεντάχρονα (τα) → πεντα-, -χρονα 
πεντάχρονος, -η, -ο —> πεντα-, -χρόνος 
πενταχρωµία (η) → πεντα-, -χρωµία 
πεντάχρωµος, -η, -ο —> πεντα-, -χρωµος 
πεντάωρος, -η, -ο → πεντα-, -ωρος 
πενταώροφος, -η, -ο → πεντα-, -ώροφος 
πέντε (το) (άκλ.) 1. τέσσερα συν ένα, ίσος µε τον αριθµό των δαχτύλων ενός 

χεριού ή ενός ποδιού τού ανθρώπου, ο αριθµός 5 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως 
επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 5: - στρατιώτες | µήλα | 
πέτρες | παιδιά | ώρες- ΦΡ. (α) στους πέντε δρόµους σε κατάσταση απόλυτης 
εγκατάλειψης: τον πέταξαν ~ (β) (παροιµ.) κάλλιο πέντε και στο χέρι (παρά 
δέκα και καρτερεί) για περιπτώσεις που πρέπει να προτιµηθεί µικρότερο αλλά 
βέβαιο κέρδος, από µεγαλύτερο αλλά µελλοντικό και αβέβαιο (γ) (οικ.) πάρε 
πέντε (να µη σ' τα χρωστάω) | να σου πέντε κι άλλα πέντε! για περιπτώσεις 
που κάποιος µουντζώνει κάποιον άλλον σε ένδειξη δυσφορίας ή αγανάκτησης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πέντε | (αιολ.) πέµπε < I.E. *penkwe- «πέντε», πβ. σαν-σκρ. 
panca, αρµ. hing, λατ. quinque (> γαλλ. cinq, ισπ. cinco, ιταλ. cinque), γοτθ. 
fimi, γερµ. fünf, αγγλ. five κ.ά. Είναι πιθ. το αριθµητ. πέντε να συνδ. µε λ. που 
σηµαίνουν «γροθιά» (δηλ. τα πέντε δάχτυλα ενωµένα σφιχτά), πβ. αρχ. γερµ. 
fust, αρχ. σλαβ. pensti, για τα οποία βλ. λ. πύξ, πυγµή. Οµόρρ. πέµπ-τος 
(βλ.λ.)]. 

Πεντέλη (η) όρος στα ΒΑ. τού νοµού Αττικής, διεθνώς γνωστό για τα 
χιονόλευκα µάρµαρα του (πεντελικό µάρµαρο), από τα οποία έχει κα-
τασκευαστεί το συγκρότηµα τής Ακρόπολης. — πεντελικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ- µτγν. τοπωνύµιο, αγν. ετύµου, που απαντά κυρ. ως Πεντελικόν όρος]. 

πεντηκονθήµερος, -η, -ο (λόγ.) αυτός τού οποίου η διάρκεια είναι 
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πενήντα ηµέρες: ~ οµηρεία | νηστεία ΣΥΝ. (καθηµ.) πενηνταήµερος. [ETYM. 
µτγν. < πεντήκοντ(α)- + -ήµερος < ηµέρα]. 

πεντήκοντα (το) → πενήντα 
πεντήκοντα- κ. πεντήκοντα- κ. πεντηκοντ- [αρχ.] (λόγ.) α' συνθετικό που 

δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό πενήντα (50): 
πεντηκοντα-ετής, πεντηκοντ-άκις 2. είναι πενήντα φορές πιο µεγάλος ή πιο 
πολύς από το µέτρο σύγκρισης: πεντη-κοντα-πλάσιος. 

πεντηκοντάδα (η) η πενηντάδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πεντηκτοντάς, -άδος 
< πεντήκοντα (βλ. κ. πενήντα)]. 

πεντηκοντάδραχµο (το) [αρχ.] (λόγ.) το πενηντάρικο. 
πεντηκονταετηρίδα (η) → πεντήκοντα-, -ετηρίδα 
πεντηκονταετής, -ής, -ές -· πεντήκοντα-, -ετής 
πεντηκονταετία (η) → πεντήκοντα-, -ετία 
πεντηκοντάκις επίρρ. → πεντήκοντα-, -άκις 
πεντηκοντούτης (ο) {πεντηκοντουτών}, πεντηκοντούτις (η) {πεντηκοντούτ-ιδος 

| -ίδων} (λόγ.) πρόσωπο ηλικίας πενήντα ετών ΣΥΝ. πεντηκονταετής, 
πενηντάχρονος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πεντηκοντο-έτης (µε συναίρεση) < πεντήκοντα + -ετής < 
έτος]. 

πεντηκοστάριο (το) {πεντηκοσταρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. (στη βυζαντινή 
υµνολογία) λειτουργικό βιβλίο που περιλαµβάνει τα υµνολόγια τής 
Πεντηκοστής (Κυριακής τού Πάσχα µέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πεντηκοστάριον < µτγν. Πεντηκοστή (βλ.λ.)]. 

Πεντηκοστή (η) [µτγν.] ΕΚΚΛΗΣ. (α) η χριστιανική εορτή η οποία εορτάζεται 
πενήντα ηµέρες µετά το Πάσχα σε ανάµνηση τής επιφοί-τησης τού Αγίου 
Πνεύµατος σε 120 µαθητές τού Ιησού και τιµάται ως γενέθλια ηµέρα τής 
Εκκλησίας (β) το εικονογραφικό θέµα που αναπαριστά την έλευση τού Αγίου 
Πνεύµατος µε µορφή φλογών στις κεφαλές των Αποστόλων. 

πεντηκοστηµόριο (το) {πεντηκοστηµορί-ου | -ων} η ποσότητα που αντιστοιχεί 
στο ένα πεντηκοστό από ένα σύνολο: και το ~ αυτής τής ουσίας µπορεί να 
τινάξει στον αέρα ένα σπίτι. [ΕΤΥΜ. < πεντηκοστός + µόριο]. 

πεντηκοστιανός (ο), πεντηκοστιανή (η) ΘΡΗΣΚ. Ο οπαδός τής Εκκλησίας τής 
Πεντηκοστής, προτεσταντικής αίρεσης που εµφανίστηκε στις αρχές τού 20ού 
αι. στις Η.Π.Α. και πήρε το όνοµα της από την εορτή τής Πεντηκοστής 
(βλ.λ.)· οι πιστοί της βαπτίζονται στο Αγιο Πνεύµα και µε αυτό τον τρόπο 
αποκτούν το χάρισµα τής γλωσ-σολαλίας (βλ.λ.), τής προφητείας κ.λπ., 
διδάσκουν ότι ο Χριστός θα έλθει στη Γη για χιλιόχρονη βασιλεία, ότι η τιµή 
των ιερών εικόνων αποτελεί ειδωλολατρία κ.ά. 

πεντηκοστός, -ή, -ό [αρχ.] (επίσης γράφεται 50ός στην αραβική αρίθµηση, Ν' ή 
ν' στην ελληνική και L στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό πενήντα (50): ο ~ ακροατής που θα µας τηλεφωνήσει κερδίζει µία 
ηλεκτρική συσκευή || ~ επέτειος 2. Πεντηκοστή (η) βλ.λ. (βλ. κ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). 

πεντικιούρ (το) {άκλ.} η αισθητική περιποίηση των ποδιών (ιδ. των δαχτύλων, 
νυχιών), η οποία γίνεται συνήθ. από επαγγελµατίες σε ειδικούς χώρους (λ.χ. 
στούντιο αισθητικής, κοµµωτήρια). — πεντικι-ουρίστας (ο), πεντικιουρίστα 
(η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pédicure < pèdi- (< λατ. pes, pedis «πόδι») + cure «φρο-
ντίδα» (< λατ. cura)]. 

πεντο→ πεντα- 
πεντόβολα (τα) → πεντόβωλα 
πεντοβολω ρ. αµετβ. {πεντοβολάς... | πεντοβόλησα} (λογοτ.) αναδίδω πολύ 

ευχάριστη µυρωδιά: πεντοβόλησαν οι κήποι µε την άνοιξη ΣΥΝ. ευωδιάζω, 
µοσχοβολώ. — πεντοβόληµα (το). [ΕΤΥΜ < πεντο- επιτατ. (βλ. λ. πεντα-) + -
βολώ < βάλλω]. 

πεντόβωλα (τα) (σχολ. ορθ. πεντόβολα) 1. παιδικό παιχνίδι κατά το οποίο οι 
παίκτες έχουν πέντε βώλους ή λιθαράκια ο καθένας, τα πετούν µε 
συγκεκριµένους συνδυασµούς στον αέρα και προσπαθούν να τα ξαναπιάσουν 
µε το ίδιο χέρι 2. (συνεκδ.) οι βώλοι ή τα λιθαράκια µε τα οποία παίζεται το 
παραπάνω παιχνίδι. [ΕΤΥΜ. < πεντο- (< πέντε) + -βωλα < βώλος]. 

πεντόδραχµο (το) → πεντάδραχµο 
πεντοζάλης (ο) {χωρ. πληθ.} παραδοσιακός κρητικός χορός κατά τον οποίο οι 

χορευτές σχηµατίζουν κύκλο: γρήγορος | εντυπωσιακός | γνήσιος ~. 
[ΕΤΥΜ < πεντο- (< πέντε) + -ζάλης < ζάλο «βήµα», πιθ. < αρχ. σάλος (βλ. λ. 
σαλεύω)]. πεντόλιρο (το) [1896] το χαρτονόµισµα που αντιστοιχεί σε αξία πέ-
ντε λιρών: σχισµένο | φρεσκοτυπωµένο ~. πεντολο (το) {άκλ.} το όργανο που 
αποτελείται από ένα σφαιρίδιο κρεµασµένο µε νήµα από σταθερό, οριζόντιο 
στήριγµα, το οποίο έχει την ιδιότητα να ταλαντεύεται γύρω από το κέντρο 
βάρους τού συστήµατος χωρίς να ακινητοποιείται ΣΥΝ. εκκρεµές. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. pendolo «εκκρεµές» < λατ. pendulus «κρεµαστός, αιωρούµενος» < ρ. 
pendo «κρέµοµαι, αιωρούµαι»]. πεντόφραγκο (το) [1890] 1. το νόµισµα που 
αντιστοιχεί σε αξία πέντε φράγκων (λ.χ. Γαλλίας): φρεσκοτυπωµένο | νικέλινο ~ 
2. (παλαι-ότ.) το νόµισµα που αντιστοιχεί σε αξία πέντε δραχµών ΣΥΝ. πεντά-
δραχµο, τάλιρο. πεντοχίλιαρο (το) χαρτονόµισµα αξίας πέντε χιλιάδων 
δραχµών. πεολειξία (η) {πεολειξιών} η χρησιµοποίηση τού στόµατος και τής 
γλωσσάς για την ερωτική διέγερση και ικανοποίηση τού πέους ΣΥΝ. (!-λαϊκ.) 
τσιµπούκι, πίπα. 

[ΕΤΥΜ; < πέος + -λειξία < αρχ. λείχω «γλείφω» (βλ. λ. γλείφω), πβ. κ. 
αιδοιο-λειξία]. 

πέος (το) {πέ-ους | -η, -ων} το ανδρικό γεννητικό όργανο ΣΥΝ. ανδρικό µόριο, 
(!-λαϊκ.) πούτσος, (!) καυλί, (!) ψωλή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *pesos «πέος», πβ. σανσκρ. pasas-. λατ. penis (< *pes-ni-
s) κ.ά. (λ.-ταµπού που, παρότι αρχαιότατη, συνήθως αποφεύγεται από τους 
συγγραφείς). Βλ. κ. πόσθη]. 

πεπαιδευµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει διαµορφωθεί πνευµατικά µέσα από 
τη διαδικασία τής παιδείας: η προσπάθεια των ~ να µορφώσουν το γένος ΣΥΝ. 
µορφωµένος, (καθηµ.) γραµµατιζούµενος ANT. απαίδευτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. παιδεύω]. 

πεπαλαιωµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι παλιός, που έχει πια παλιώσει. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. παλαίω (-όω)]. 

πεπατηµένη (η) ο καθιερωµένος και δοκιµασµένος τρόπος αντιµετώπισης ενός 
θέµατος, αυτός που ακολουθείται από όλους: ακολουθεί την ~ και δεν του 
αρέσουν οι πρωτοτυπίες και το ρίσκο.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. πατώ]. 

πεπειραµένος, -η, -ο (λόγ.) έµπειρος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μτχ. παρακ. τού αρχ. 
πειρώµαι «προσπαθώ, επιχειρώ» (ήδη αρχ. η σηµ. «γνωρίζω εκ πείρας, κατέχω 
σαφή γνώση ενός πράγµατος») < πείρα]. 

πεπεισµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει πειστεί για κάτι: είµαι -για την 
αθωότητα του. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. πείθω]. 

Π.Ε.Π.Ε.Ν. (η) ΝΑΥΤ. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού. 
πεπερασµένος, -η. -ο (λόγ.) αυτός που έχει συγκεκριµένα όρια, που 

καθορίζεται µέσα σε πλαίσιο: ~ διάστηµα | χώρος | δυνατότητες ΑΝΤ. άπειρος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. περαίνω, ως µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
fini]. 

πεπερόνι (το) (άκλ.) η κόκκινη γλυκιά πιπεριά: πίτσα µε ~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
ιταλ. peperoni (πληθ.) < pepe < λατ. piper < αρχ. πέ-περι (βλ. λ. πιπέρι)]. 

πεπιεσµένος, -η, -ο (λόγ.)1. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής πίεσης: 
~ αέρας 2. αυτός που έχει υποστεί υψηλή πίεση: ~ χαρτόνι. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. πιέζω]. 

πεπλατυσµένος, -η, -ο (λόγ.) (σχήµα ή σώµα) που είναι λιγότερο κυρτό από το 
συνηθισµένο και πλησιάζει προς το επίπεδο: ψάρι µε -σώµα. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. πλατύνω]. 

πέπλο (το) 1. κοµµάτι υφάσµατος από λεπτό νήµα και µε αραιή ύφανση, το 
οποίο χρησιµεύει για να καλύπτουν οι γυναίκες το πρόσωπο και το κεφάλι 
τους: νυφικό | αραχνοΰφαντο | λεπτοδουλεµένο | µεταξωτό | ολόλευκο | τούλινο 
| επίσηµο | πένθιµο ~ ΣΥΝ. καλύπτρα, βέλο 2. (µτφ.) οτιδήποτε µας εµποδίζει 
να βλέπουµε καθαρά, να έχουµε καλή θέα ή αντίληψη των πραγµάτων: το ~ 
τής νύχτας | τού σκοταδιού || το µαύρο ~ || βαρύ ~ µυστηρίου σκεπάζει την 
υπόθεση ΣΥΝ. κάλυµµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πέπλον < αρχ. πέπλος, µε αλλαγή 
γένους]. 

πέπλος (ο) αρχαίο γυναικείο ένδυµα µε πτυχώσεις, που ήταν κατασκευασµένο 
από πολυτελές ύφασµα χωρίς µανίκια και στερεωνόταν είτε από τους ώµους 
είτε από τον έναν ώµο και τη ζώνη: δωρικός | βαρύτιµος | κεντηµένος ~ || ο ~ 
τής Αθηνάς (το λεπτό και µε αραιή ύφανση κοµµάτι υφάσµατος, που 
περιέφεραν κατά την ποµπή των Παναθηναίων, για να καλύψουν τελικά µε 
αυτό το άγαλµα τής Αθηνάς). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αναδιπλ. τ. τού θ. -πλ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *pel- «δι-
πλώνω - πτυχή», που συνδ. µε λατ. sim-pl-us «απλός», du-pl-us «διπλός» και 
απαντά επίσης στα επίθ. ά-πλ-όος, δι-πλ-όος, πιθ. και στο ρ. πλέκω (βλ.λ.). Η 
λ. παρουσιάζει παρόµοιο µορφολογικό σχηµατισµό µε το ουσ. κύ-κλ-ος]. 

πεποιηµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. κατασκευασµένος, µη αυθεντικός ή προσποιητός 2. 
(για λέξη) που µιµείται κάποιον ήχο. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ποιώ]. 

πεποίθηση (η) j-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) η απόλυτη βεβαιότητα ότι 
αυτό που πιστεύει ή ισχυρίζεται κανείς ισχύει πραγµατικά: έχω ασφαλή ~ ότι θα 
τα καταφέρω || ακλόνητη | ατράνταχτη | βαθιά ριζωµένη | σταθερή - ΑΝΤ. 
αβεβαιότητα, αµφιβολία (β) η αίσθηση σταθερότητας και σιγουριάς που 
αποπνέει αυτός που είναι βέβαιος για ό,τι πιστεύει ή ισχυρίζεται: η φωνή του 
ήταν γεµάτη ~ || µιλά µε απόλυτη ~ ΣΥΝ. αυτοπεποίθηση, σιγουριά ΑΝΤ. 
αστάθεια, αβεβαιότητα· ΦΡ. µε την πεποίθηση ότι µε τη βεβαιότητα ότι: ~ θα 
αποτελέσει µια χρήσιµη επένδυση, προχωρήσαµε στην αγορά των υπερσύγχρονων 
αυτών µηχανηµάτων || µιλώ µε την ~ ότι εκφράζω τη γνώµη όλων 2. 
πεποιθήσεις (οι) το σύνολο των αρχών στις οποίες καθένας πιστεύει µε 
σταθερότητα: δεν µπορώ να πράξω κάτι αντίθετο στις ~ µου || καταδικάστηκε 
όχι για κάτι που έκανε, αλλά για τις πολιτικές | θρησκευτικές του ~ ΣΥΝ. 
φρονήµατα, απόψεις· ΦΡ. (λόγ.) (α) είµαι τής πεποιθήσεως έχω την άποψη: ~ ότι 
δεν ενεργούµε σωστά ΣΥΝ. πιστεύω, θεωρώ (β) εκ πεποιθήσεως συνειδητά, 
λόγω αρχών: είναι ~ εργένης ΑΝΤ. εκ των πραγµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γνώµη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πεποίθησις < αρχ. πέ-ποιθ-α, παρακ. τού ρ. πείθω, ο οποίος 
εµφανίζει την ετεροιωµ. βαθµ. τού θ.]. πεπόνι (το) {πεπον-ιού | -ιών} 
καλοκαιρινός καρπός µε κιτρινωπό ή κίτρινο χρώµα, στρογγυλό ή ελλειψοειδές 
σχήµα, σκληρή φλούδα και χυµώδη, νόστιµη και αρωµατική σάρκα: γινωµένο | 
µυρωδάτο | σάπιο ~ || -µε προσούτο για ορεκτικό' ΦΡ. (ειρων.) βαρύ πεπόνι για 
πρόσω- 



πεπονιά 1374 πέραση 
 

πο που προσποιείται ότι δεν αγαπά τις συναναστροφές και δύσκολα µιλά σε 
άλλον, γενικότ. κλειστός και απλησίαστος: Άσ' τον αυτόν! Είναι ~ και δεν µας 
καταδέχεται ΣΥΝ. µουτρωµένος, απρόσιτος, (λαϊκ.) πολλά βαρύς. — (υποκ.) 
πεπονάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. πεπόνιον, υποκ. τού αρχ. πέπων, αρχική σηµ. 
«ώριµος (για φρούτα)», < I.E. *pekw- «µαγειρεύω, ωριµάζω», πβ. σανσκρ. 
pak-vâ- «ώριµος», αρχ. περσ. pox «µαγειρευµένος, ώριµος». Οµόρρ. πέσσω 
«µαγειρεύω, χωνεύω» (< *pekw-jô), για το οποίο βλ. λ. πέψη]. 

πεπονιά (η) [µεσν.] φυτό των θερµών κλιµάτων, καρπός τού οποίου είναι το 
πεπόνι (βλ.λ.). 

πεπονοειδής, -ής, -ες {πεπονοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το 
ελλειπτικό σχήµα τού πεπονιού: το ράγκµπι παίζεται µε µία ~ µπάλα ΣΥΝ. 
ελλειψοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πεπονόσπορος (ο) ο σπόρος τής πεπονιάς: σαπισµένος | φρέσκος ~. 
πεπονόφλουδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το εξωτερικό περίβληµα τού πεπονιού· 

ΦΡ. (µτφ.-καθηµ.) πατάω την πεπονόφλουδα (ί) πέφτω σε παγίδα, δεν 
αντιλαµβάνοµαι ότι κάποιοι «µου την έχουν στήσει»: την πάτησε την 
πεπονόφλουδα που του πέταξαν και άρχισε να τους λέει τα πάντα για το ταµείο 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) πατάω τη µπανανόφλουδα, την πατάω, την παθαίνω, τσιµπώ το 
δόλωµα (ii) ερωτεύοµαι σφοδρά. 

πεπραγµένα (τα) 1. ό,τι έχει πράξει ή αποφασίσει ένα συµβούλιο, µια επιτροπή 
ή ένα συνέδριο: κυκλοφόρησαν τα ~ τού συνεδρίου για τη γλώσσα || έκθεση 
πεπραγµένων 2. (συνεκδ.) το βιβλίο στο οποίο περιλαµβάνονται όσα έχει 
πράξει ή αποφασίσει ένα συµβούλιο, µια επιτροπή ή ένα συνέδριο. [ΕΤΥΜ 
Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. πράττω, απόδ. τού νεολατ. acta]. 

πεπρωµένο (το) 1. αυτό που έχει ήδη αποφασιστεί να γίνει, που έχει 
προκαθοριστεί από ανώτερη δύναµη (τη µοίρα): είναι το ~ αυτού τού λαού να 
αγωνίζεται συνέχεια ΣΥΝ. γραφτό, γραµµένο, µοίρα, µοιραίο, ριζικό' ΦΡ. το 
πεπρωµένον φυγείν αδύνατον (το πεπρωµένον φυγείν αδύνατον) δεν µπορεί 
κανείς να ξεφύγει από τη µοίρα του 2. (συνεκδ.) η ίδια η µοίρα, η δύναµη που 
υποτίθεται ότι προκαθορίζει τις τύχες των ανθρώπων: υπάρχει ή όχι ~; || η 
δύναµη τού ~ 3. πεπρωµένα (τα) ο προορισµός (που ιστορικά έχει ένα έθνος, 
µια φυλή κλπ.): τα ~ τής φυλής µας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. τού αρχ. απρόσ. παρακ. πέπρωται «έχει καθοριστεί από τη 
µοίρα, είναι προδιαγεγραµµένο», τού αµάρτυρου ενεστ. *πόρω «παρέχω, 
προσφέρω» (µαρτυρείται µόνον ο αόρ. β' πορ-εϊν), που ανάγεται στην 
ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. *per-, όπως απαντά στις λ. πείρω «διαπερνώ, 
διασχίζω» (βλ. λ. περ-όνη), πόρ-ος (βλ.λ.), πέρ-νη-µι (βλ. λ. πόρνη), και συνδ. 
µε σανσκρ. pürdhi «δώρο», λατ. porto «φέρω, κοµίζω»]. 

πέπρωται ρ. αµετβ. απρόσ. {παρατ. επέπρωτο} (αρχαιοπρ.) έχει καθοριστεί από 
τη µοίρα, πρόκειται να συµβεί (χωρίς τίποτα να µπορεί να το σταµατήσει): 
επέπρωτο να το ζήσουµε και αυτό ΣΥΝ. είναι γραµµένο. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. 
πεπρωµένο]. 

πεπτίδιο (το) {πεπτιδί-ου | -ων} ΧΗΜ.-ΒΙΟΛ. κάθε βιολογικής σηµασίας χηµική 
ένωση που περιέχει µικρό αριθµό αµινοξέων, και συνήθ. παίζει ρόλο ορµόνης, 
αλλά µπορεί να επιτελεί και άλλους βιοχηµικούς ρόλους. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. peptide < pept- (βλ. λ. πεπτόνη) + 
παραγ. επίθηµα -ide]. 

πεπτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την πέψη ή συντελεί σε αυτήν: ~ 
αδένες | νευρικό πλέγµα | σύστηµα | σωλήνας | όργανα | διαταραχή | νόσος. —
πεππκότητα (η) [1887]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πεπ-τός (ρηµατικό επίθ.) < πέσσω «µαγειρεύω - χωνεύω» (βλ. 
λ. πέψη)]. 

πεπτόνη (η) [1893] {πεπτονών} (στη βιοχηµεία) το µείγµα των αµινοξέων και 
πολυπεπτιδίων, όπως προκύπτει από τη δράση ενζύµων σε πρωτεΐνες· 
παράγεται στο λεπτό έντερο κατά τη διάρκεια τής πέψης. [ΕΤΥΜ; Αντιδάν., < 
γερµ. Pepton < αρχ. πεπτόν, ουδ. τού ρηµατ. επιθ. πε-πτός < πέσσω 
«µαγειρεύω, χωνεύω» (βλ. λ. πέψη)]. 

περ. συντοµ.· περιοδικό. 
πέρα επίρρ. 1. (τοπ.) (α) από ένα σηµείο και µετά: ~ από τη γέφυρα δεν υπήρχε 

άλλο κτίσµα ANT. πριν (β) απέναντι: µένει ~ από εδώ || η ~ γειτονιά (γ) µακριά: 
κοίταξε αόριστα ~ || ~ από θάλασσες και στεριές- ΦΡ. (α) πέρα-δώθε από τη µία 
ώς την άλλη πλευρά: βάδιζε όλη την ώρα νευρικός ~ ΣΥΝ. πάνω-κάτω (β) πέρα 
για | ώς πέρα σε απόλυτο βαθµό: τα έχει χαµένα ~! || είναι πέρα ώς πέρα 
αληθινά όσα σου λέω ΣΥΝ. εντελώς ANT. καθόλου (γ) τα βγάζω πέρα 
αντεπεξέρχοµαι σε δύσκολες καταστάσεις και ιδ. ως προς τα οικονοµικά: µε 
έναν µισθό δύσκολα τα βγάζει πέρα µια οικογένεια ΣΥΝ. τα καταφέρνω, τα 
βολεύω (δ) πέρα βρέχει βλ. λ. βρέχει (ε) κάνω πέρα (ι) παραµερίζω, κάνω 
στην άκρη (ii) (µτφ.) µένω σε απόσταση, δεν αναµειγνύοµαι: εσένα δεν σου 
πέφτει λόγος, κάνε πέρα (στ) κάνω (κάποιον | κάτι) πέρα (i) βάζω 
(κάποιον/κάτι) στην άκρη (ii) διώχνω ή αποµακρύνω (κάποιον/κάτι) από 
κοντά µου: µόλις έµαθε για τη διαγωγή του, τον έκανε πέρα (ζ) (µτφ.) εδώ πέρα 
σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το σηµείο τής συζήτησης ή στον χώρο και 
χρόνο που συζητούµε: τι είναι αυτά που µου λες ~! (η) (λαϊκ.-οικ.) ά(ι) 'σα 
πέρα! φύγε, αποµα-κρύνσου· συχνά ως απόρριψη των λεγοµένων ή τής 
συµπεριφοράς κάποιου ΣΥΝ. άντ' από δω, άντε χάσου 2. (+ άρθρο ως 
προσδιορισµός) αυτός που βρίσκεται µακριά από εδώ: πήγε στους ~ κάµπους || 
η ~ χώρα 3. (χρον.) (α) (+από) από ένα χρονικό σηµείο και µετά: ~ από τις 
πέντε θα µε βρίσκεις πάντα στο σπίτι ΣΥΝ. µετά ΑΝΤ. πριν (β) (από + χρον. 
προσδ. + και πέρα): από το 1997 και πέρα δεν θα ισχύουν οι φοροαπαλλαγές 4. 
από ένα ποσό και πάνω: δεν µπορώ να διαθέσω ~ από δέκα χιλιάδες ΣΥΝ. 
περισσότερο, πάνω ΑΝΤ. λιγότερο, κάτω 5. (ως επιτατικό άλλων επιρρ., για να 
τονιστεί η απόσταση): βλέπεις ίσα ~ 

εκείνο τον φάρο; || έλα εδώ ~ να µας πεις τα νέα σου || τι δουλειά είχες εσύ εκεί 
~; · 6. (α) (+γεν. | -ι-από) εκτός από: - τούτου, πρέπει να δούµε τις άλλες πτυχές 
τού προβλήµατος || ~ από αυτό, τι άλλο προτείνεις; || ~ από αυτό δεν µπορώ να 
κάνω τίποτα (β) (+από) έξω από, εκτός των ορίων: αυτό που συνέβη είναι ~ 
από τη σφαίρα τής φαντασίας! || µου ζητάς πράγµατα ~ από τις δυνατότητες 
µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εντελώς, επιτατικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πέρα | πέραν. o τ. πέρα αποτελεί πιθ. την οργανική πτώση ενός 
ουσ. πέρα, τού οποίου ο τ. πέραν είναι η αιτιατική (πβ. Αι-σχύλ. Άγαµέµν. 190: 
Χαλκίδος πέραν έχων «καταλαµβάνοντας την πλευρά απέναντι από τη 
Χαλκίδα»). Οι τ. ανάγονται σε I.E. *per-, µόριο δηλωτικό κατευθύνσεως, πβ. 
σανσκρ. para «απέναντι, από την άλλη πλευρά» κ.ά. Οµόρρ. παρ-ά, περ-ί, πέρ-
ας, πόρ-ος, πρ-ό, πρ-ίν, πρ-ός, πόρ-πη κ.ά.]. 

πέρα - πέραν. Στην Αρχαία οι δύο λέξεις διέφεραν: το πέρα σήµαινε «από 
ένα σηµείο και µετά», ενώ το πέραν σήµαινε «στην απέναντι πλευρά». 
Ήδη στην Αρχ. Ελληνική το πέραν χρησιµοποιήθηκε και µε τη σηµασία 
τού πέρα (= πέρα από...). Στη Νέα Ελληνική το πέραν χρησιµοποιείται 
συχνά αντί τού πέρα, θεωρούµενο δηλ. ως άλλος τύπος τού πέρα, σαν το -ν 
τού πέραν να ήταν ευ-φωνικό (πβ. δεν - δε, µην - µη κ.τ.ό.). 

περα!τέρω επίρρ. (λόγ.) 1. από ένα σηµείο και µετά: δεν θα ήθελα να 
προχωρήσω ~, για να µη θίξω κανέναν || η ~ παραµονή σας εδώ θα 
προκαλούσε προβλήµατα ΣΥΝ. πιο πέρα 2. περαιτέρω (τα) αυτά που 
αποτελούν αναγκαία, µεταγενέστερα στάδια µιας διαδικασίας: αύριο θα δείτε 
τον δικηγόρο για τα ~· ΦΡ. µη περαιτέρω (το) το σηµείο πέρα από το οποίο δεν 
µπορεί να συνεχιστεί µια κατάσταση: όταν τα πράγµατα έφθασαν πλέον στο ~, 
αποφάσισαν να χωρίσουν ΣΥΝ. το απροχώρητο, µη παρέκει. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ., συγκρ. βαθµός τού επιθ. περαϊος «αυτός που βρίσκεται 
στην απέναντι πλευρά» < πέρα + -ιος]. 

περαιώνω ρ. µετβ. (περαίω-σα, -θηκα, -µένος} (αρχαιοπρ.) ολοκληρώνω ένα 
έργο: - έναν ναό | ένα κτήριο ΣΥΝ. τελειώνω, αποπερατώνω ΑΝΤ. αρχίζω. — 
περαίωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. περαιώ (-όω), αρχική σηµ. «µεταφέρω απέναντι» < πε-ραϊος 
«αυτός που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά» < πέρα + -ιος. Η σηµ. 
«ολοκληρώνω τη µεταφορά, τη συναλλαγή» είναι µτγν.]. 

πέραµα (το) {περάµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πέρασµα, η διάβαση και το 
σηµείο από το οποίο αυτή γίνεται 2. είδος βάρκας ή σχεδίας που 
χρησιµοποιείται για το πέρασµα από µία ακτή σε άλλη. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
περώ (-άω) (βλ. λ. περνώ)]. 

περαµαταρης (ο) {περαµατάρηδες} (λαϊκ.) οδηγός βάρκας ή σχεδίας που 
χρησιµοποιείται για να περνά κανείς από µια ακτή ή όχθη σε άλλη. [ΕΤΥΜ < 
πέραµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

Πέραµος (η) {Περάµου} πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας µε έντονο ελληνικό 
στοιχείο µέχρι το 1922. 

Πέραν (το) συνοικία τής Κωνσταντινουπόλεως Β. τού Κερατίου Κόλπου. 
Επίσης Πέρα. 
[ΕΤΥΜ. Η συνοικία Πέραν ονοµάστηκε έτσι (ήδη µεσν.) επειδή βρισκόταν 
«πέραν» τού κυρίως τµήµατος τής πόλεως, από το οποίο τη χώριζε ο Κεράτιος 
Κόλπος]. 

πέραν επίρρ. (αρχαιοπρ.) (συνήθ. -1-γεν.) 1. αντίκρυ, απέναντι: η ~ των Άλπεων 
Γαλατία || οι ~ τού ∆ουνάβεως επαρχίες ΑΝΤ. εντεύθεν 2. µακριά από, έξω από: 
ήταν ~ πάσης υποψίας (δεν τον υποψιαζόταν κανείς) || - πάσης αµφιβολίας || 
«~ τού καλού και τού κακού» (Jenseits von Gut und Böse, έργο τού Φ. Νίτσε) 
3. εκτός από ή πιο πολύ από: ~ τούτου, δεν µπορεί να γίνει τίποτε άλλο || ~ 
αυτού δεν έχω να πω τίποτε άλλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πέρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ., βλ. λ. 
πέρα]. 

περαντζάδα (η) (λαϊκ.) 1. ο περίπατος που επαναλαµβάνεται από τη µία άκρη 
ενός µέρους στην άλλη (π.χ. σε προβλήτα) 2. σηµείο από όπου περνά πολύς 
κόσµος. 
[ΕΤΥΜ. < *περάντζα (< πέρα + παραγ. επίθηµα -άντζα, βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -άδα]. 

πέρας (το) {πέρ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) 1. το σηµείο στο οποίο 
τελειώνει (κάτι): στο ~ τής οµιλίας του υπήρξε δριµύς || τη γύρεψε στα - τής γης 
|| συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από τα ~ τού κόσµου ΣΥΝ. τέλος, τέρµα, άκρη 
ΑΝΤ. αρχή 2. η ολοκλήρωση, η αποπεράτωση έργου: µε το ~ των εργασιών 
πληρώθηκαν αµέσως ΑΝΤ. εγκαίνια, αρχή-ΦΡ. φέρω (κάτι) εις | σε πέρας 
ολοκληρώνω (κάτι): έφερε εις | σε πέρας όλες τις εργασίες που του ανατέθηκαν 
ΣΥΝ. αποπερατώνω ΑΝΤ. αρχίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. αττικός τ. τού επικού πεϊραρ | πείρας < *πέρΡαρ (µε αντέ-
κταση) < *per-wr-, που συνδ. µε σανσκρ. pârvan- «κόµβος, δεσµός» (άλλωστε 
το ουσ. πεϊραρ έχει και τη σηµ. «τα άκρα τού σχοινιού, θηλιά») και ανάγεται 
στο I.E. *per-, για το οποίο βλ. λ. πέρ-α, παρ-ά κ.ά.]. 

πέρασα ρ. → περνώ 
πέραση (η) το πέρασµα, η διάβαση· κυρ. στη ΦΡ. έχω πέραση (i) σηµειώνω 

(εµπορική) επιτυχία: το ύφος του και η µουσική του δεν έχουν πέραση στις 
µέρες µας || αυτού τού είδους τα προϊόντα έχουν πέραση στις λαϊκές γειτονιές || 
το καλοκαίρι τα µπαράκια έχουν µεγάλη πέραση (ii) έχω αυξηµένο κύρος, 
ισχύω ή επηρεάζω: τα κόλπα σου δεν έχουν πέραση σε µένα || ο λόγος του έχει 
πέραση ΣΥΝ. περνάω, έχω ισχύ (iii) γίνοµαι αποδεκτός, αρέσω (για την 
εξωτερική µου εµφάνιση): παρά τα χρονάκια του, έχει ακόµα πέραση στις 
γυναίκες ΣΥΝ. περνά η µπογιά µου. 
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[ΕΤΥΜ. < αρχ. πέρασις < περώ «περνώ, διασχίζω» < πέρα (βλ.λ.)]. 
περασιά (η) (λαϊκ.) 1. το µέρος από όπου είναι δυνατή η διάβαση ή από όπου 

συνηθίζει να περνά κανείς: δεν έχει ~ απ' αυτό το µέρος ΣΥΝ. διάβαση, πόρος 
ΑΝΤ. αδιέξοδο, εµπόδιο · 2. ΤΥΠΟΓΡ. η νοητή ευθυγράµµιση, καθέτως ή 
οριζοντίως, κειµένων ή/και εικόνων κατά τη σύνθεση των σελίδων ή το 
µοντάζ (βλ.λ.) 3. (γενικότ.) η ευθυγράµµιση στη διάταξη αντικειµένων από 
ορισµένη πλευρά, η διάταξη ώστε να στοιχίζονται στην ίδια νοητή ευθεία 
(αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω): τις γλάστρες θα τις βάλεις κατά µήκος του 
διαδρόµου ~ αριστερά || οι κολόνες πάνε περασιά στην άκρη τής κεραµοσκεπής. 
[ΕΤΥΜ. < θ. περασ- (από τον αόρ. πέρασα τού ρ. περνώ) + -ιά, πβ. κα-θισ-ιά, 
φορεσ-ιά]. 

πέρασµα (το) {περάσµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.το σηµείο από όπου µπορεί κανείς 
να διαβεί, να περάσει ή και να διασχίσει µια έκταση ή να υπερβεί ένα εµπόδιο: 
άνοιξε ~ µέσα από την πυκνή βλάστηση || σε κάποιο σηµείο τού ποταµού 
υπάρχει - || στενό | απότοµο | κρυφό | απαγορευµένο | σκοτεινό | επικίνδυνο ~ 
ΣΥΝ. πόρος, διάβαση 2. (ειδι-κότ.) το µέρος από το οποίο συνηθίζει να περνά 
κανείς: εδώ είναι καλό ~ για τους κυνηγούς (από εδώ περνούν θηράµατα) || 
έπιασαν το τραπέζι απέναντι από το καλό ~· όλες οι όµορφες περνούσαν από 
εκεί 3. η διέλευση (κάποιου) από ένα σηµείο: στο ~ του βγήκαν όλοι και 
κοιτούσαν || στο ~ µου από τη γειτονιά σας εντυπωσιάστηκα από τα ψηλά 
κτήρια || δεν επιτρέπεται από 'δώ το ~ µεγάλων οχηµάτων ΦΡ. αφήνω στο 
πέρασµα µου για τα αποτελέσµατα των ενεργειών κάποιου: οι επιδροµείς 
άφηναν στο πέρασµα τους καµένα χωριά και πλήθος νεκρών || ο τυφώνας δεν 
άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασµα του ΣΥΝ. αφήνω πίσω µου 4. η µετάβαση 
από ένα σηµείο σε ένα άλλο ή από µια κατάσταση σε άλλη: το ~ τού αέρα 
µέσα από τις χαραµάδες || το ~ από την εφηβεία στην ωριµότητα 5. το να περνά 
κανείς (κάτι) µέσα από ένα υλικό: το ~ τής κλωστής στη βελόνα 6. (για χρόνο) 
η πάροδος: µε το ~ του χρόνου µαλάκωσε ο χαρακτήρας της || το ~ των αιώνων 
ΣΥΝ. διάβα, παρέλευση · 7. η κάλυψη επιφάνειας µε συγκεκριµένο υλικό: ένα 
µόνο ~ κάνει τα τζάµια αόρατα || το ταβάνι θέλει ακόµα ένα ~ µε µπογιά ΣΥΝ. 
χέρι · 8. η σύντοµη εµφάνιση ή πρόσκαιρη παρουσία: είχε ένα σύντοµο ~ σε 
µια ταινία || έκανε ένα ~ παλιότερα και από το θέατρο 9. ΜΟΥΣ. (α) τµήµα 
µελωδίας ή µουσικής σύνθεσης, ασχέτως τού µεταβατικού ή όχι χαρακτήρα 
του στο πλαίσιο τής µουσικής φόρµας (β) δεξιοτεχνική παρεµβολή σε ένα 
µουσικό κοµµάτι, ιδίως οργανικό, συχνά γραµµένη σε µικρές νότες: ο Σοπέν 
στα έργα του χρησιµοποιεί δεξιοτεχνικά ~ [(γαλλ. passage)]. — (υποκ.) 
περασµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θ. περασ- (από τον αόρ. πέρασα τού ρ. περνώ) + πα-ραγ. 
επίθηµα -µα]. 

περασµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει παρέλθει (κυρ. για χρόνο | χρονικό 
σηµείο): την ~ ∆ευτέρα συνέβη το µοιραίο ΣΥΝ. προηγούµενος ΑΝΤ. 
προσεχής, επόµενος 2. αυτός που έχει ξεπεράσει συγκεκριµένο χρονικό 
σηµείο: ήταν περασµένες δέκα, όταν χτύπησε το κουδούνι || έχει περασµένα τα 
σαράντα 3. αυτός που δεν είναι πλέον στην επικαιρότητα ή που δεν υπάρχει 
πια, που ανήκει πλέον στο παρελθόν: «περασµένα µεγαλεία και δηγώντας τα να 
κλαις» (∆. Σολωµός) || «περασµένες µου αγάπες» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. 
ξεπερασµένος, παλιός ΑΝΤ. νέος, µοντέρνος, σύγχρονος 4. περασµένα (τα) 
όλα τα γεγονότα, τα συµβάντα, τα πάθη, οι περιπέτειες κ.λπ. που έχουν 
περάσει: µη σκέφτεσαι πια τα ~ ΣΥΝ. παρελθόν ΦΡ. περασµένα ξεχασµένα 
λέγεται ως προτροπή για συµφιλίωση ή παρηγοριά, προκειµένου κάποιος να 
ξεχάσει προβλήµατα τού παρελθόντος, καταστάσεις ή γεγονότα που δεν 
λαµβάνει υπ' όψιν του ούτε υπολογίζει πια: παλαιότερα είχαµε τσακωθεί 
αγρίως, αλλά τώρα, -■ κάναµε µια νέα αρχή · 5. (για επιφάνεια) αυτός που τον 
έχουν καλύψει µε συγκεκριµένο υλικό: το µπαούλο είναι ~ µε βερνίκι · 6. (για 
σκοινί, λουρί κ.τ.ό.) αυτός που έχει τοποθετηθεί κάπου: τα χαλινάρια ήταν -στο 
υποζύγιο || είχε µια τσάντα περασµένη στον ώµο · 7. αυτός που έχει 
καταχωριστεί: τα έξοδα τής εταιρείας είναι περασµένα στην ανάλογη στήλη || οι 
διορθώσεις είναι περασµένες στον Η/Υ || οι σηµειώσεις ήταν ~ µε το χέρι πάνω 
στο βιβλίο · 8. αυτός που τον έχουν αλέσει µε µηχάνηµα: φρούτα περασµένα 
στο µπλέντερ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. περνώ]. 

περαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που περνά από κάπου, χωρίς να εγκαθίσταται, που 
διαβαίνει από (κάπου): πλανόδιοι έµποροι ~ από τα µέρη µας || στηρίζεται σε 
περαστικούς και όχι µόνιµους πελάτες || ήµουν ~ από τη γειτονιά σας και 
χτύπησα να πω µια καλησπέρα || (ως ουσ.) κάποιοι ~ σταµάτησαν, για να 
βοηθήσουν το θύµα τού τροχαίου · 2. αυτός που διαρκεί λίγο, που έρχεται και 
φεύγει: ~ ιδιοτροπία | αδιαθεσία | κρίση | ευτυχία | αγάπες | εραστές | µπόρα || 
αυτά όλα είναι περαστικά (περνούν εύκολα, ιδ. για ασθένειες) ΣΥΝ. εφήµερος, 
πρόσκαιρος ΑΝΤ. µόνιµος· ΦΡ. (εύχοµαι) περαστικά (σε κάποιον) εύχοµαι η 
αδιαθεσία, η ασθένεια ή κάποιο κακό να διαρκέσει λίγο, να περάσει σύντοµα. 
[ΕΤΥΜ. < περαστός]. περαστός, -ή, -ό 1. (για πράγµα) που τοποθετείται ή 
προσαρµόζεται σε κάτι άλλο µε το να περάσει ένα µέρος τού ενός µέσα στο 
άλλο (χωρίς συγκόλληση, κάρφωµα κ.λπ.): ~ παραθυρόφυλλα | αλουµινο-
κατασκευές ΣΥΝ. κλειδωτός ΑΝΤ. καρφωτός, κολλητός · 2. αυτός που τον έχουν 
στραγγίξει ή τον έχουν περάσει από σουρωτήρι ή τρίφτη: ~ ντοµάτα. 
[ΕΤΥΜ. < θ. περασ- (από τον αόρ. πέρασα τού ρ. περνώ) + παραγ. επίθηµα -
τός]. περατζαδα (η) (λαϊκ.) 1. ο περίπατος κατά µήκος δρόµου, προβλήτας, 
παραλίας κ.λπ., η βόλτα: πάνε να πιούνε καφέ στην πλατεία, να 
κουτσοµπολέψουν, να κάνουν ~ 2. το σύντοµο πέρασµα από κάπου: 

έκανε και µια - από τα εγκαίνια για να µην πούµε ότι δεν ήρθε 3. (συνεκδ.) το 
σηµείο από όπου περνά πολύς κόσµος: τον είδα χθες το βράδυ στην ~ µπροστά 
από το λιµάνι. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ρ. περνώ]. 

περατώνω ρ. µετβ. {περάτω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) οδηγώ σε τέλος και 
ολοκλήρωση: ο ναός περατώθηκε µε τη συνδροµή των πιστών || τα δηµόσια 
έργα θα περατωθούν µέσα στην προσεχή τριµηνία ΣΥΝ. αποπερατώνω, 
ολοκληρώνω, φέρω εις πέρας, τελειώνω ΑΝΤ. αρχίζω, ξεκινώ. — περάτωση 
(η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παύω. [ΕΤΥΜ; < µτγν. περατώ (-όω) (αρχ. 
περατοϋµαι) < αρχ. πέρας, -τος]. 

περβάζι κ. πρεβάζι (το) {περβαζ-ιού | -ιών} 1. το κάτω οριζόντιο τµήµα τού 
πλαισίου ενός παραθύρου: ακούµπησε τα χέρια της στο ~ τού παραθύρου 2. 
(σπάν.) το πλαίσιο πόρτας ή παραθύρου: ξύλινο | µεταλλικό ~. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. pervaz < περσ. parwaz «κράσπεδο ενδύµατος»]. 

περβολάρης (ο) → περιβολάρης 
περβόλι (το) → περιβόλι 
περγαµέλαιο (το) [1890] {περγαµελαί-ου | -ων} το αιθέριο έλαιο τού 

περγαµόντου (βλ.λ.), που χρησιµοποιείται πολύ στην αρωµατοποιία (στην 
παρασκευή κολόνιας). 

περγαµηνή (η) 1. (α) η λεπτή, υπόλευκη µεµβράνη από καλά κατεργασµένο 
δέρµα προβάτου, κατσικιού ή µοσχαριού, η οποία χρησίµευε για να γράφουν 
πάνω της (πριν από την εµφάνιση τού χαρτιού): φυσική | τεχνητή | 
καλοδιατηρηµένη | αρχαία | παλίµψηστη! πολύτιµη - (β) τέτοιο υλικό µε 
σύγχρονη επεξεργασία, που χρησιµοποιείται ως επένδυση εξώφυλλων στη 
βιβλιοδεσία ή ως επιφάνεια για καλλιτεχνικά έργα (ζωγραφική, γραφή 
κειµένων κ.ά.) 2. (συνεκδ.) (α) το κείµενο που έχει καταγραφεί πάνω σε τέτοιο 
υλικό: οι φιλολογικές διορθώσεις στηρίχθηκαν στην ~ και όχι στους παπύρους 
(β) κάθε επίσηµο ή πολυτελές έγγραφο, το περιεχόµενο τού οποίου είναι 
γραµµένο σε φυτική περγαµηνή (σε κοινό χαρτί µε επίδραση θειικού οξέος 
χωρίς κόλλα): πήρε την ~ µε τον τίτλο σπουδών || παρέλαβε την ~ σε ειδική 
τελετή · 3. περγαµηνές (οι) η αξία κάποιου, που αποδεικνύεται από τα έργα 
του, τους τίτλους και τις διακρίσεις του: ήρθε από το εξωτερικό µε γερές ~, για 
να διεκδικήσει τη θέση τού καθηγητή || οι ~ σας στον πολιτικό στίβο µιλούν για 
την αξία σας || παίκτης µε ~ στον διεθνή χώρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. περγαµηνός (κυρ. στη φρ. περγαµηνή 
τέχνη), από το όνοµα τής αρχ. πόλης Περγάµου (τής Μικρός Ασίας), όπου για 
πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκε κατεργασµένο δέρµα αιγοπροβάτων ως 
µεµβράνη για γραφή]. 

περγαµηνοειδής, -ής, -ές [1839] {περγαµηνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει στην υφή µε περγαµηνή: ~ περιτύλιγµα | χαρτί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. 

περγαµηνοποιια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η τέχνη που έχει ως αντικείµενο την 
κατεργασία δερµάτων για την κατασκευή περγαµηνών. 

περγαµόντο (το) 1. το εσπεριδοειδές δένδρο και ο κίτρινος καρπός (σαν 
νεράντζι, βλ.λ.) που παράγει, ο οποίος χρησιµοποιείται συνήθ. στη 
ζαχαροπλαστική 2. (συνεκδ.) το γλυκό κουταλιού µε βάση τον παραπάνω 
καρπό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. bergamotto < παλ. τουρκ. beg armudi «το αχλάδι τού 
άρχοντα», ονοµασία είδους αχλαδιού, πιθ. υπό την επίδρ. τού αραβο-τουρκ. 
τοπωνυµίου Bergama (< αρχ. Πέργαµος)]. 

Πέργαµος (η) {Περγάµου} πόλη τής ∆. Μικράς Ασίας µε έντονο ελληνικό 
στοιχείο από την αρχαιότητα µέχρι το 1922. [ΕΤΥΜ; αρχ. τοπωνύµιο, αφού η 
πόλη (κατά τη µυθολογία) ιδρύθηκε από τον Πέργαµο, γυιο τού Νεοπτόλεµου. 
Το τοπωνύµιο συνδέεται µε το αρχ. πύργος (βλ.λ.) µέσω τού I.E. *bhrgh- (πβ. 
γερµ. Berg «όρος»). Η τουρκ. ονοµασία Bergama προέρχεται από την 
Ελληνική]. 

πέργκολα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το τµήµα ενός κήπου ή πάρκου ή γενικά 
ανοιχτού χώρου, που είναι έτσι διαµορφωµένο, ώστε οι περιπατητές να 
βαδίζουν κάτω από µια κατασκευή, την οποία καλύπτουν αναρριχητικά φυτά 
που προσφέρουν πλούσια σκιά: βρήκε ησυχία και δροσιά στην ~ ΣΥΝ. 
υπόστεγο 2. σιδερένια, ξύλινη ή αλουµινένια κατασκευή από µακρόστενες 
ράβδους, που διασταυρώνονται σχηµατίζοντας ρόµβους ή άλλα σχήµατα, 
πάνω στην οποία αναρριχώνται φυτά ή στερεώνονται τέντες ή καλάµια, ενώ 
άλλοτε διαθέτει κερα-µοσκεπή· τοποθετείται γύρω από στεγασµένο χώρο ή ως 
στέγαστρο για δροσιά και σκιά. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pergola < λατ. pergula «στεγασµένος χώρος, µονοπάτι», αγν. 
ετύµου]. περγουλιά κ. περγολιά (η) (λαϊκ.) το αναρριχώµενο κλήµα: µια ~ 
γεµάτη καρπούς ΣΥΝ. κληµαταριά, κρεβατίνα. Επίσης πέργολα κ. πέργούλα 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πέργκολα]. πέρδικα (η) {περδίκων} 1. ορνιθοειδές 
πτηνό µετρίου µεγέθους µε χοντρό και στρογγυλό σώµα, δυνατές φτερούγες, 
κοντή ουρά, χαρακτηριστικό κελάηδηµα και καµαρωτό περπάτηµα, το οποίο 
αποτελεί θήραµα κυνηγών 2. (ως χαρακτηρισµός) γυναίκα µε όµορφο παράστη-
µα και καµαρωτό περπάτηµα: «καλώς τηνα την ~ | που περπατεί λεβέντικα» 
(λαϊκό δίστιχο) || «σαν πάπια, χήνα περπατεί, σαν ~ γραµµένη» (δηµοτ. τραγ.). 
— (υποκ.) περδικάκι κ. περδικούλι κ. περδικό-πουλο κ. περδικοπούλι (το) κ. 
περδικούλα (η) (βλ.λ.), περδικήσιος, -ια, -ιο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πέρδιξ, -ικος < θ. περδ- τού ρ. πέρδοµαι (βλ.λ.), πιθ. λόγω τού 
θορύβου που προκαλούν τα φτερά τού πουλιού]. περδικήσιος, -ια, -ιο → 
πέρδικα 
περδίκι (το) {περδικ-ιού | -ιών) η µικρή ή νεογέννητη πέρδικα ΣΥΝ. περδικάκι 

ΦΡ. γίνοµαι | είµαι περδίκι γίνοµαι | είµαι καλά στην υγειά µου: µόλις άκουσε 
τις φίλες της να έρχονται, έγινε αµέσως 
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περδίκι! || «σε έναν µήνα θα είσαι περδίκι», του είπε ο γιατρός. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. περδίκιον, υποκ. τού αρχ. πέρδιξ (βλ. λ. πέρδικα)]. 

περδικλώνω ρ. → πεδικλώνω 
περδικοµάνι (το) (χωρ. γεν.} πολλές πέρδικες µαζεµένες: τέτοιο ~ δεν είχαν 

ξαναδεί οι κυνηγοί. [ΕΤΥΜ. < πέρδικα + -µάνι (βλ.λ.)]. 
περδικοπαγίδα (η) ο µηχανισµός που χρησιµοποιείται, για να πιάνονται οι 

πέρδικες. 
περδικοπάτηµα (το) {περδικοπατήµ-ατος | -ατα, -άτων} το αποτύπωµα από το 

πέλµα τής πέρδικας ΣΥΝ. χνάρι, ίχνος. 
περδικοπούλι κ. περδικόπουλο (το) ~> πέρδικα 
περδικόστηθη (η) αυτή που περπατά µε το στήθος στητό σαν τής πέρδικας: ~ 

και γαϊτανοφρυδούσα ΣΥΝ. καµαρωτή. 
περδικούλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} η µικρή ή νεογέννητη πέρδικα ΣΥΝ. 

περδικάκι, περδικόπουλο, περδικούλι, περδίκι· ΦΡ. ΤΟ λέει η περδικούλα µου 
έχω την ψυχική δύναµη, το θάρρος ή/και την αντοχή να κάνω κάτι: ας είναι 
ογδόντα χρόνων, το λέει η περδικούλα του στον χορό ΣΥΝ. το λέει η καρδιά του, 
είναι παλληκάρι. 

περδικούλι (το) → πέρδικα 
πέρδοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (µόνο στον ενεστ.} (λόγ.) αφήνω πορδή (βλ.λ.) ΣΥΝ. 

πορδίζω, (οικ.) κλάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. εκφραστ. λ. < 
I.E. *perd- (ίδια σηµ.), πβ. σανσκρ. pârdate, ρωσ. perdéti, λιθ. pérdzu, αρχ. 
γερµ. ferzan, αγγλ. fart κ.ά. Οµόρρ. πέρδιξ (-ικα). Παράγ. πορδή (βλ. κ. 
τσιληµπουρδίζω). Παρόµοια σηµ. εµφανίζει το εκφραστ. I.E. θ. *pezd- (> αρχ. 
βδέω), για το οποίο βλ. λ. βδελυρός, βδελύσσοµαι]. 

περεστρόικα (η) (στην πρώην Σοβιετική Ένωση) η ανασυγκρότηση σε 
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, οι αλλαγές που προε-
ξαγγέλθηκαν κυρ. από τον Μιχαήλ Γκορµπατσόφ από το 1985 και µετά- 
(γενικότ.) κάθε ριζική ανασυγκρότηση κυρ. ενός σοσιαλιστικού συστήµατος 
ΣΥΝ. αναδιάρθρωση, αναδόµηση. 
[ETYM. < ρωσ. perestroïka < πρόθ. pere «ανά» + stroìka «δόµηση, κα-
τασκευή»]. 

περηφανεύοµαι ρ. → υπερηφανεύοµαι 
περηφάνια (η) → υπερηφάνεια 
περήφανος, -η, -ο → υπερήφανος 
Περo (το) πόλη τής ∆. Αυστραλίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Perth, που οφείλει την 

ονοµασία του στον Αγγλο υπουργό Αποικιών Sir George Murray (1772-1846), 
ο οποίος καταγόταν από το Πέρθσερ (Perthshire) τής Σκωτίας]. 

περί πρόθ. (λόγ.) δηλώνει: 1. (α) (+γεν.) αναφορά σε κάτι (=σχετικά µε, για): 
γίνεται λόγος ~ αλλαγών στην εξωτερική πολιτική τής χώρας || δεν πρόκειται ~ 
αυτού που νοµίζεις || - τίνος πρόκειται; ΦΡ. (α) έχω (κάποιον) περί πολλού 
(περί πολλού ποιείσθαί τίνα, Ηροδ. 1,73) αναγνωρίζω µεγάλη αξία σε κάποιον, 
τον θεωρώ σηµαντικό (β) περί ανέµων και υδάτων για διάφορα θέµατα, χωρίς 
συνοχή µεταξύ τους: µίλησαν για λίγο ~ και µετά άρχισαν να συζητούν για το 
επίµαχο θέµα (γ) περί όνου σκιάς για ασήµαντα πράγµατα: εδώ ήρθαµε να µι-
λήσουµε για το πρόβληµα µας κι όχι ~ (δ) ιτερί ορέξεως ουδείς λόγος | περί 
ορέξεως κολοκυθόπιτα δεν επιτρέπεται να κρίνει κάνεις τις ιδιαίτερες 
προτιµήσεις και τα γούστα των άλλων (ε) ο περί ου ο λόγος | η περί ης ο 
λόγος κ.λπ. αυτός | αυτή κ.λπ. για τον οποίο | την οποία κ.λπ. γίνεται λόγος: η 
περί ης ο λόγος κυρία µάς έχει απασχολήσει πολλές φορές µε την αλλοπρόσαλλη 
συµπεριφορά της (β) (+αιτ.) το θέµα µε το οποίο ασχολείται κάποιος: µελέτη/ 
σύγγραµµα ~ την αστρονοµία | ~ τα µαθηµατικά 2. υπολογισµό κατά 
προσέγγιση (= περίπου) (+αριθµητ., +αιτ.): ~ τα µεσάνυχτα ακούστηκε ένας πε-
ρίεργος θόρυβος || ~ τα 10 εκ. δρχ. συγκεντρώθηκαν για τους σεισµοπαθείς 3. 
(+αιτ.) εγγύτητα µεταφορικά (= γύρω από, κοντά σε): οι ~ τον πρόεδρο (τα 
πρόσωπα τού περιβάλλοντος του). (Βλ. λ. πρόθεση, 
ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. περί | πέρι (ήδη µυκ., πβ. το συνθ. pe-ri-ro-qo = περί-λοιποι) < 
I.E. *per-, µόριο δηλωτικό κατευθύνσεως (το τελικό -ι τού τ. περ-ί αποτελεί 
µάλλον µαρτυρία τοπικής πτώσεως), πβ. σανσκρ. pari, λατ. per (> ισπ. por), 
γοτθ. fair-, γερµ. ver-, αρχ. σλαβ. pré-, ρωσ. pere-, αλβ. për κ.ά.Οµόρρ. παρ-ά, 
πέρ-α, πέρ-ας, πρ-ό, πρ-ίν, πόρ-ος κ.ά.]. 

περί- κ. περί- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. από όλες τις πλευρές, γύ-ρω-γύρω: 
περι-λούω, περι-λαίµιο, περι-κυκλώνω, περί-βλεπτος 2. (α) µε κυκλική κίνηση, 
µε περιστροφή: περι-στρέφοµαι, περι-διαβάζω, περι-έλιγµα (β) την κίνηση από 
µια αφετηρία προς ένα τέρµα: περιοδεία, περι-έρχοµαι 3. επίταση τής σηµ. τού 
β' συνθετικού: περί-φη-µος, περι-ζήτητος 4. προσοχή, φροντίδα: περι-θάλπω, 
περι-ποίηση 5. αδιαφορία, υποτιµητική αντιµετώπιση: περι-φρονώ. [ΕΤΥΜ. Α' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την πρόθ; περί (βλ.λ.)]. 

περιάγω ρ. µετβ. [αρχ.] (περιήγαγα (να/θα περιαγάγω, µτχ. περιαγα-γών, -ούσα, 
-όν)} (αρχαιοπρ.) 1. περιφέρω (κάποιον/κάτι): τον περιήγε σαν πολύτιµο 
εύρηµα από συγκέντρωση σε συγκέντρωση 2. (κακόσ.) οδηγώ (κάποιον) σε 
δυσάρεστη θέση ή κατάσταση: τα µεγάλα οικονοµικά ανοίγµατα τον 
περιήγαγαν σε δεινή οικονοµική κατάσταση ΣΥΝ. καταντώ. 

περιαγωγή (η) (στην κινητή τηλεφωνία) η δυνατότητα χρήσης µιας σύνδεσης 
στο εξωτερικό µέσω ενός τοπικού δικτύου: υπηρεσία πε-ριαγωγής || η εταιρεία 
έχει ~ σε 60 χώρες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «περιστροφή, περιφορά», < περιάγω. Η τε-χνολ. 
σηµ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. roaming]. 

περιαδενίτιδα (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή γύρω από έναν αδένα, στον 
συνδετικό ιστό που τον περιβάλλει. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
periadenitis]. 

περιαδράχνω ρ. µετβ. (περιάδραξα} πιάνω (κάποιον) γερά και από 

παντού: τον περιάδραξε και του 'ρίξε ένα γερό χέρι ξύλο || (µτφ.) στο τελευταίο 
του άρθρο περιάδραξε όλους τους σύγχρονους ποιητές ΣΥΝ. αρπάζω,βουτάω. 

περιαιρετός, -ή, -ό αυτός που είναι πρόσθετος σε µια κατασκευή και γι' αυτό 
µπορεί να αποσπαστεί από αυτήν: ~ κλίµακα (η ανεµό-σκαλα). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < περιαιρώ «αφαιρώ κάτι που περιβάλλει, αποσπώ» < περί- + 
αίρω (βλ. λ. άφ-αιρώ)]. 

περίακτος, -ος, -ο 1. (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει τη δυνατότητα να 
περιστρέφεται γύρω από κεντρικό σηµείο ή άξονα 2. (α) περίακτος (η) 
{περιάκτ-ου | -ων, -ους) µηχάνηµα για την αλλαγή σκηνικών στο αρχαίο 
θέατρο (β) περιακτο (το) (περιάκτ-ου | -ων} αρχαία πολεµική µηχανή για την 
εκτόξευση βληµάτων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. περιάγω]. 

περιαλείφω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιάλει-ψα, -φθηκα, -µµένος} (λόγ.) επιχρίω όλες 
τις επιφάνειες ενός σώµατος, το αλείφω γύρω-γύρω ΣΥΝ. περιχρίω. 

Περίανδρος (ο) (-ου κ. -άνδρου} 1. τύραννος τής Κορίνθου (6ος αι. π.Χ.), ένας 
από τους επτά σοφούς τής αρχαιότητας, που συνέβαλε στην ακµή τής πόλης 
του 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ αρλ· κύρ. όν. < περί- + -ανδρός < άνήρ, 
ανδρός]. 

περιάνθιο (το) [1852] {περιανθί-ου | -ων} τα εξωτερικά µέρη τού άνθους, τα 
πέταλα και τα σέπαλα (η στεφάνη και ο κάλυκας). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. perianthium]. 

περίαπτο(ν) (το) {περιάπτ-ου | -ων} (λόγ.) το αντικείµενο που θεωρείται ότι 
έχει τη µαγική ικανότητα να αποτρέπει ή και να αποµακρύνει το κακό ΣΥΝ. 
(καθηµ.) φυλαχτό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. περίαπτον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. περίαπτος < περιάπτω 
«κρεµώ γύρω από κάτι (ενν. γύρω από τον λαιµό)» < περί- + άπτω «συνδέω, 
συναρµόζω, κρεµώ» (βλ. λ. άπτοµαι)]. 

περιαρθρικός, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται γύρω από την άρθρωση: ~ ιστός | 
πόνος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. periarticular (νόθο συνθ.)]. 

περιαρθρίτιδα (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης αντίδραση που 
δηµιουργείται στους ιστούς γύρω από τις αρθρώσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. périarthrite]. 

περιαρτηρίτιδα (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή που εντοπίζεται στον έξω 
χιτώνα τής αρτηρίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. périartérite]. 

περιαστικός, -ή, -ό αυτός βρίσκεται εντός ζώνης πλάτους 500 µέτρων από τα 
όρια σχεδίου πόλης ή οικισµού: ~ περιοχές | ακίνητα. — περιαστικά επίρρ. 

περιαυγάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (περιαύγασα} (λόγ.) ♦ 1. (αµετβ.) εκπέµπω 
λάµψη προς όλες τις κατευθύνσεις: η δόξα του περιαύγαζε σε όλο τον κόσµο 
ΣΥΝ. λάµπω, φέγγω ANT. σκοτεινιάζω ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) καθιστώ (κάτι) 
ένδοξο: οι επιτυχίες του περιαυγάζουν τη σταδιοδροµία του ΣΥΝ. λαµπρύνω, 
δοξάζω ANT. αµαυρώνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < περί- + αύγάζω < αυγή]. 

περιαύγαση (η) (-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (σπάν.) η λάµψη ή δόξα που 
σκορπίζει γύρω του κανείς · 2. ΟΠΤ. το φαινόµενο κατά το οποίο 
δηµιουργείται η εντύπωση ότι µια επιφάνεια έχει µεγαλύτερο εµβαδόν από 
όσο πραγµατικά έχει εξαιτίας τού ισχυρού φωτισµού που πέφτει πάνω της. 

περιαιιγής, -ής, -ές {περιαυγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που εκπέµπει ή δέχεται 
από παντού φως, λάµψη ΣΥΝ. ολόφωτος, κατάφωτος, λαµπρός ANT. 
σκοτεινός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µτγν. < περί- + -αυγής < αυγή]. 

περιαύλιο (το) [µεσν.] {περιαυλί-ου | -ων} η αυλή που έχει περίφραξη και µε τη 
σειρά της περιβάλλει ένα κτήριο, συνήθ. εκκλησιαστικό ΣΥΝ. περίβολος. 

περιαυτολογώ ρ. αµετβ. (περιαυτολογείς... | περιαυτολόγησα} µιλώ επαινώντας 
ο ίδιος τον εαυτό µου: δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά µαγειρεύω 
καταπληκτικά ΣΥΝ. αυτοεπαινούµαι, καυχώµαι, καυ-χησιολογώ, κοµπάζω 
ANT. είµαι µετριόφρων. — περιαυτολόγος, -ος, -ο [µεσν.], περιαυτολογία (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. περιαυτολογώ (-έω) < περί- + αύτο- + -λογώ < λόγος (< 
λέγω)]ν 

περιαυχένιος, -α, -ο (λόγ.) 1. ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται γύρω από τον αυχένα: 
-χώραΙ πόνοςί.περιαυχένιο (το) [µτγν.] (περιαυχενί-ου | -ων} (α) το 
περιλαίµιο που τοποθετείται γύρω από τον αυχένα τού ζώου ΣΥΝ. λαιµαριά 
(β) ΜΗΧΑΝ. κρίκος ή στεφάνη µε έλικες στο εσωτερικό, ώστε να µπορεί να 
συνδέει µεταλλικά τεµάχια µεταξύ τους ΣΥΝ. κολάρο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περί- + 
-αυχένιος < αύχήν, -ένος (βλ.λ.)]. 

περιβάλλον (το) {περιβάλλ-οντος | -οντά, -όντων} 1. (α) οι φυσικές, τεχνητές 
ή/και κοινωνικές συνθήκες µέσα στις οποίες ζει και αναπτύσσεται κανείς ή 
απλώς υπάρχει (κάτι): φυσικό | κοινωνικό | εργασιακό - || έχει χάσει την επαφή 
µε το ~ || δεν επικοινωνεί µε το ~ (β) (γενικότ.) οτιδήποτε βρίσκεται γύρω από 
κάτι άλλο: άλλαξε θέση στο βάζο' δεν ταιριάζει µε το - ΣΥΝ. περίγυρος 2. ΒΙΟΛ. 
Ο χώρος µέσα στον οποίο αναπτύσσονται κύτταρα και οργανισµοί και από τον 
οποίο εξαρτώνται, αφού τους προσφέρει ενέργεια ή υλικά στοιχεία και δέχεται 
τα προϊόντα τους 3. ΟΙΚΟΛ. ο χώρος, καθώς και όλοι οι παράγοντες που 
επιδρούν σε έναν οργανισµό και καθορίζουν την ανάπτυξη και την ύπαρξη του 
(σε αντίθεση µε ό,τι σχετίζεται µε τα γονίδια)· (κατ' επέκτ.) όλος ο φυσικός 
κόσµος µέσα στον οποίο ζούµε: µόλυνση | ρύπανση | καταστροφή | προστασία | 
∆ίκαιο τού περιβάλλοντος || Υπουργείο Περιβάλλοντος 4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. Ο φυσικός 
χώρος, καθώς και όλες οι πολιτισµικές, κοινωνικές και οικονοµικές 
παράµετροι που επιδρούν στη ζωή ενός ατόµου µέσα στην κοινωνία: το ~ 
επιδρά κα- 
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θοριστικά στη διαµόρφωση της προσωπικότητας τού ανθρώπου 5. (ειδικότ.) οι 
άνθρωποι που ζουν γύρω από ένα άτοµο επηρεάζοντας το και 
διαµορφώνοντας έναν κύκλο µέσα στον οποίο κινείται: δεν είχε την 
κατάλληλη ώθηση από το ~, ώστε να προχωρήσει σε σπουδές || άνθρωπος τού 
πρωθυπουργικού περιβάλλοντος || πληροφορίες από το στενό ~ τού προέδρου 
µιλούν για παραίτηση ΣΥΝ. περίγυρος 6. ΓΛΩΣΣ. (α) γλωσσικό περιβάλλον τα 
εντός κειµένου γλωσσικά στοιχεία που περιβάλλουν (προηγούνται ή έπονται) 
µιας γλωσσικής πληροφορίας (λέξης, φράσης, πρότασης κ.τ.ό.) και 
καθορίζουν την κατανόηση και ερµηνεία της ΣΥΝ. περικείµενο, συµφραζόµενα 
(β) εξω-γλωσσικό | καταστασιακό περιβάλλον τα πραγµατικά στοιχεία (πρό-
σωπα, πράγµατα, καταστάσεις, συνθήκες κ.λπ.) τα οποία συνδέονται µε ένα 
κείµενο και βοηθούν στην κατανόηση του (πβ. κ. λ. πραγµατολογία) 7. 
ΠΛΗΡΟΦ. ο συνδυασµός λογισµικού και υλικού που παρέχεται στον χρήστη 
ενός Η/Υ και οι δυνατότητες που απορρέουν από τον συνδυασµό αυτόν. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. περίγυρος. [ΕΤΥΜ; Ουσιαστικοπ. ουδ. τού τ. περιβάλλων, µτχ. 
ενεστ. τού αρχ. ρ. περιβάλλω. Ορισµένες σύγχρονες µτφ. σηµ. αποτελούν 
απόδ. των αγγλ. background, environment, καθώς και τού γαλλ. milieu]. 

περιβαλλοντικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το περιβάλλον: ~ οµάδα 
δράσης | επιστήµη (οικολογία) | εκπαίδευση | νοµοθεσία | υποβάθµιση | µελέτη | 
συνθήκες. 

περιβαλλοντολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΛ. Ο ειδικός επιστηµονικός κλάδος 
που ερευνά το περιβάλλον στο οποίο ζει ο άνθρωπος, µε σκοπό τη βελτίωση 
τής ζωής µέσα σε αυτό. — περιβαλλοντολόγος (ο/η), περιβαλλοντολογικός, -
ή, -ό, περιβαλλοντολογικά επίρρ. 

περιβάλλω ρ. µετβ. [αρχ.] (περι-έβαλα, -βλήθηκα (λόγ. περιεβλήθην, -ης, -η..., 
µτχ. περιβληθείς, -είσα, -εν), -βεβληµένος} 1. βάζω (κάτι) γύρω από κάτι 
άλλο: περιέβαλε την πόλη µε τείχη ΣΥΝ. περικλείω 2. είµαι τοποθετηµένος 
γύρω από κάτι άλλο, ώστε να το κλείνω εντός µου: µια σειρά δέντρων | ο 
µαντρότοιχος περιβάλλει την αυλή 3. (µτφ.) βρίσκοµαι στο περιβάλλον 
(κάποιου), υπάρχω στον χώρο όπου κινείται: οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τους 
νέους είναι µεγάλοι ΣΥΝ. περικυκλώνω 4. (µε κάτι) δείχνω σε κάποιον 
(συνήθ. θετική) διάθεση, του συµπεριφέροµαι (µε ορισµένο τρόπο): ~ κάποιον 
µε αγάπη | στοργή | εκτίµηση | σεβασµό | απόλυτη εµπιστοσύνη ΣΥΝ. 
αγκαλιάζω · 5. (λόγ.-µεσοπαθ. περιβάλλοµαι) φορώ στολή ή γενικότ. ένδυµα- 
κυρ. µτφ.: περιεβλήθη το ένδυµα τής εξουσίας και φέρεται αλαζονικά- ΦΡ. 
περιβάλλοµαι το µοναχικό σχήµα γίνοµαι µοναχός ΣΥΝ. καλογερεύω, 
µονάζω. 

περιβάλλων, -ούσα, -ον (λόγ.) αυτός που περιβάλλει (κάποιον/κάτι), που είναι 
γύρω τους: ο ~ χώρος ενός κτηρίου. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. περιβάλλω]. 

περίβλεπτος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός τον οποίο µπορεί κανείς να δει από όπου και 
αν βρίσκεται: τα νέα προϊόντα τοποθετούνται σε ~ σηµείο ΣΥΝ. περίοπτος 2. 
(µτφ.) αυτός που έχει κερδίσει την εκτίµηση και την αποδοχή όλων: κατέχει ~ 
κοινωνική θέση ΣΥΝ. περίοπτος, εξέχων ANT. ασήµαντος, τυχαίος. — 
περιβλέπτως επίρρ. [µτγν.]. 

περίβληµα (το) (περιβλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε καλύπτει ένα σώµα 
από κάθε του πλευρά: δερµάτινο | πολυτελές | πρόχειρο | προστατευτικό | 
χάρτινο | λεπτό | άθραυστο | φυτικό | τεχνητό ~ ΣΥΝ. περικάλυµµα 2. ΤΕΧΝΟΛ. 
είδος επένδυσης το οποίο τοποθετείται γύρω από τµήµα πηγής που παράγει 
θερµότητα: µεταλλικό | ξύλινο ~ καπνοδόχου ΣΥΝ. πουκάµισο. [ETYM. αρχ. < 
περιβάλλω (πβ. κ. βλήµα - βάλλω)]. 

περιβόητος, -η, -ο αυτός τού οποίου η φήµη έχει φθάσει παντού ΣΥΝ. 
ξακουστός, περιλάλητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περί- + -
βόητος < βοώ\. 

περιβόητος - διαβόητος. Οι δύο λέξεις χρησιµοποιήθηκαν για πολύ χρόνο, 
για να δηλώσουν και οι δύο «κάποιον/κάτι που έχει µεγάλη φήµη, που είναι 
φηµισµένος» µε µια υφολογική διαφορά: το διαβόητος χρησιµοποιήθηκε 
µε αρνητική χροιά (για κακό, τρόπον τινά, όνοµα), ενώ το περιβόητος µε 
καλή χροιά: Συνελήφθη ο διαβόητος αρχηγός τής συµµορίας που εφοδίαζε µε 
ναρκωτικά όλη τη χώρα - Ο δηµοσιογράφος κατάφερε να συναντήσει και να 
πάρει συνέντευξη από τον περιβόητο ηγέτη των Κούρδων. Τα τελευταία 
χρόνια, ωστόσο, έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται συχνά και το περιβόητος 
µε αρνητική χροιά και τείνει να σηµαίνει ό,τι και το διαβόητος: Πρόκειται 
για τον περιβόητο ληστή που απασχόλησε τη δικαιοσύνη και στο παρελθόν. 
Κατόπιν αυτών είναι ασφαλέστερο επικοινωνιακά, για να µην παρανοηθεί 
κανείς, να χρησιµοποιεί για τη θετική σηµασία επίθετα όπως το περιώνυµος 
ή πασίγνωστος ή διάσηµος κ.τ.ό.: Το περιώνυµο έργο τού Σαίξπηρ ανέβασε 
φοιτητικός θίασος στην «Ίριδα» - Ο πρωθυπουργός τής χώρας είναι 
πασίγνωστος για τα ευφυολογήµατα του. 

περιβολάκι (το) → περιβόλι 
περιβολάρης κ. (λαϊκ.) περβολάρης (ο) {περ(ι)βολάρηδες), περι-βολάρισσα κ. 

(λαϊκ.) περβολάρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που καλλιεργεί 
περιβόλι ΣΥΝ. κηπουρός, µπαξεβάνης. 

περ(ι)βολάρικος, -η, -ο αυτός που καλλιεργείται σε περιβόλια: ~ χόρτα. Επίσης 
περ(ι)βολαρήσιος, -α, -ο. 

περιβολή (η) οτιδήποτε χρησιµοποιεί κανείς για να καλύψει το σώµα του' το 
ένδυµα: µόνον µε κόσµια - επιτρέπεται η είσοδος στη µονή || προκλητική | 
αξιοπρεπής | αχαρακτήριστη | µοντέρνα | κλασική | εθνική | επίσηµη ~ ΣΥΝ. 
ενδυµασία, αµφίεση, ντύσιµο, στολή, φορεσιά ΦΡ. εν αδαµιαία περιβολή | µε 
αδαµιαία περιβολή βλ. λ. αδαµι-αίος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περιβάλλω (πβ. κ. βολή - 
βάλλω)]. 

περιβόλι κ. (λαϊκ.) περβόλι (το) {περιβολ-ιού | -ιών} 1. η συνήθ. περιφραγµένη 
έκταση γης, µέσα στην οποία καλλιεργούνται λουλούδια, λαχανικά, χόρτα και 
οπωροφόρα δένδρα: περιτοιχισµένο | ολάνθιστο | καταπράσινο | δροσερό | 
ηλιοφώτιστο | µυρωδάτο | ποτισµένο | εγκαταλελειµµένο | χορταριασµένο ~ 
ΣΥΝ. κήπος, µπαξές 2. (ως χαρακτηρισµός) (α) άνθρωπος ευχάριστος: Είναι 
σκέτο ~! Πάντα µας διασκεδάζει µε τις ιστορίες του· ΦΡ. (ειρων.) µου έκανε 
την καρδιά περιβόλι µε στενοχώρησε πολύ: περίµενα να µου πει κάτι 
ευχάριστο, αλλά ~ (β) (µειωτ.-ειρων.) πρόσωπο που λέει ανόητα ή αφελή πράγ-
µατα: Είναι σκέτο ~! Όταν ανοίξει το στόµα του γίνεται µεγάλη πλάκα | δεν 
µπορείς να φανταστείς τι λέει. — (υποκ.) περ(ι)βολάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
περιβόλιον, υποκ. τού αρχ. περίβολος]. 

περίβολος (ο) {περιβόλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. η δοµική κατασκευή µε την 
οποία περικλείεται ένας µη στεγασµένος χώρος µπροστά ή γύρω από κτήριο 
ΣΥΝ. αυλόγυρος, µάντρα, µαντρότοιχος, φράκτης 2. (συνεκδ.) ο µη 
στεγασµένος χώρος µπροστά ή γύρω από κτήριο που ορίζεται από την 
παραπάνω κατασκευή: τα παιδιά έπαιζαν στον ~ τού σχολείου || απλόχωρος | 
άδειος | φυτεµένος | καγκελόφραχτος | ιδιωτικός | καθαρός ~ ΣΥΝ. αυλή, 
περίγυρος. [ΕΤΥΜ αρχ- < περιβάλλω]. 

περιβραχιόνιο (το) {περιβραχιονί-ου | -ων} η υφασµάτινη ταινία που 
τοποθετείται γύρω από το µπράτσο κάποιου, για να φανερώνει ιδιότητα του ή 
να τον διακρίνει από άλλους: το µαύρο ~ τού πένθους || το ~ τού αρχηγού τής 
ποδοσφαιρικής οµάδας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. περιβραχιόνιον, ουδ. τού επιθ. περιβραχιόνιος (µαρτυ-ρείται ως 
µτγν.) < περί- + -βραχιόνιος< βραχίων]. 

περιβρεχω ρ. µετβ. [µεσν.] [περι-έβρεξα, -βράχηκα, -βρεγµένος} (λόγ.) (για 
θάλασσα) βρέχω από όλες τις πλευρές· συνήθ. µεσοπαθ.: ένα νησί 
περιβρέχεται από αλµυρά ή γλυκά νερά. 

περίγειο (το) {περιγεί-ου | -ων} ΑΣΤΡΟΝ. το πλησιέστερο προς τη Γη σηµείο 
τής τροχιάς ουράνιου σώµατος, που περιφέρεται γύρω από αυτή: το ~ τής 
Σελήνης ΑΝΤ. απόγειο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < περί- + -γειος < γή, πβ. ύπό-γειος, 
ύπέρ-γειος]. 

περιγέλαστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που τον περιγελούν ΣΥΝ. καταγέ-λαστος. 
περιγελώ ρ. µετβ. [µτγν.] {περιγελάς... | περιγέλασ-α, -τηκα, -µένος} φέροµαι 

µε ειρωνικό και χλευαστικό τρόπο ΣΥΝ. κοροϊδεύω, πειράζω, περιπαίζω, 
χλευάζω. — περιγέλασµα (το), περιγελαστής (ο) [1796], περιγελαστικός, -ή, -
ό, περιγελαστικά επίρρ. 

περίγελως κ. περίγελος (ο) {µόνο σε ονοµ. κ. αιτ.} αυτός τον οποίο χλευάζουν ή 
κοροϊδεύουν όλοι: µε τα καµώµατα του έγινε ο - τού χωριού ΣΥΝ. γελοίος, 
φαιδρός, (λαϊκ.) σούργελο. Επίσης περίγελο (το). [ΕΤΥΜ. µτγν. < περιγελώ]. 

περιγεννητικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τη χρονική στιγµή τής 
γέννησης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. perinatal (νόθο συνθ.)]. 

περιγιάλι (το) {δύσχρ. περιγιαλ-ιού | -ιών} (λογοτ.) το τµήµα τής ξηράς που 
βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα: απάνεµο | βραχώδες | αµµώδες | γραφικό | 
φιλόξενο | ήσυχο | ερηµικό ~ ΣΥΝ. ακρογιάλι, ακροθαλασσιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ακρογιαλιά. 
[ΕΤΥΜ- < µεσν. περιγιάλιν < παραγιάλιν (µε παρετυµολ. επίδρ. τής πρόθ. 
περί), ουδ. τού µτγν. επιθ. παραιγιάλιος < παρ(α)- + -αιγιάλιος < αιγιαλός]. 

περίγλυφος, -η, -ο (λόγ.) αυτός τον οποίο στολίζουν γλυπτές παραστάσεις: ~ 
αέτωµα | ναός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < περιγλύφω < περί- + γλύφω (βλ.λ.)]. 

περίγραµµα (το) [µτγν.] {περιγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η πραγµατική ή 
νοητή γραµµή που καθορίζει οπτικά την εξωτερική µορφή ή τις διαστάσεις 
σώµατος ή σχήµατος: µόλις άναψε ο προβολέας πίσω του, διαγράφηκε καθαρά 
το ~ τού σώµατος του 2. (µτφ.) το γενικό πλαίσιο: το — τής πολιτικής του έχει 
διαµορφωθεί από τους προκατόχους του || το ~ των απόψεων κάποιου ΣΥΝ. 
πλαίσιο, γραµµή. 

περιγραφή (η) 1. η διαδικασία απόδοσης (µε γραπτό ή προφορικό λόγο, 
κινήσεις, σχέδια) των χαρακτηριστικών προσώπου, αντικειµένου, κατάστασης, 
γεγονότος κ.λπ., ώστε να µπορεί κάποιος να σχηµατίσει µια όσο το δυνατόν 
ακριβέστερη εικόνα γι' αυτά (χωρίς να τα έχει δει ο ίδιος): την ~ τού αγώνα 
κάνει γνωστός αθλητικογράφος || η ~ δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα 
|| αναλυτική | ανατριχιαστική | ακριβής | απλή | γραφική | ενθουσιώδης | 
γλαφυρή | σπαρταριστή | εντυπωσιακή | ζωντανή | πιστή | ποιητική | λεπτοµερής 
| ρεαλιστική | εξωπραγµατική | ροµαντική | συνοπτική ~ ΣΥΝ. αναπαράσταση 2. 
(ειδικότ.) αφήγηση, εξιστόρηση: πού και πού διέκοπτε την ~ των γεγονότων κι 
έπινε µια γουλιά 3. ΓΕΩΜ. η σχεδίαση σχήµατος γύρω από κάποιο άλλο έτσι, 
ώστε το δεύτερο σχήµα να εφάπτεται σε αυτό που το περικλείει ANT. εγγραφή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «γενικό περίγραµµα, σχήµα», < περιγράφω. Η 
σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

περιγραφικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την περιγραφή: οι µαθητές 
έγραψαν µια ~ έκθεση µε θέµα την επίσκεψη σε µουσείο · 2. αυτός που διαθέτει 
την ικανότητα να περιγράφει: χαρακτηριστικό τού Σ. Μυριβήλη είναι το έντονα 
- ύφος || ο ~ λόγος του ζωντανεύει εικόνες από το παρελθόν ΣΥΝ. παραστατικός, 
εναργής, ζωντανός, εκφραστικός ANT. πεζός, ουδέτερος, άτονος 3. αυτός που 
δίνει προτεραιότητα στην ακριβή απόδοση τής µορφής | τής δοµής, χωρίς να 
ερµηνεύει ή να ρυθµίζει: ~ γλωσσολογία ||η~ µετεωρολογία περιγράφει τα 
ατµοσφαιρικά φαινόµενα, χωρίς να τα αναλύει ANT. ερµηνευτικός. — 
περιγραφικ-ά /-ώς επίρρ. [1889], περιγραφικότητα (η) [1893]. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «συµπερασµατικός (για συνδέσµους)», < αρχ. περιγραφή. Η 
σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. descriptif]. 



περιγράφω 1378 περιέργεια 
 

περιγράφω ρ. µετβ. {περι-έγραψα, -γράφ(τ)ηκα, -γεγραµµένος} 1. αποδίδω (µε 
λόγια, κινήσεις, σχέδια) τα χαρακτηριστικά προσώπου, αντικειµένου, 
καταστάσεως κ.λπ., ώστε να µπορέσει κάποιος να σχηµατίσει ακριβή εικόνα 
γι' αυτό: ~ ένα τοπίο | ποδοσφαιρικό αγώνα | τον κακοποιό στην αστυνοµία | το 
καινούργιο µου σπίτι || ~ µε ενάργεια | αποσπασµατικά | πετυχηµένα ΣΥΝ 
αναπαριστώ, παριστάνω, (απ)εικονίζω, σκιαγραφώ 2. (ειδικότ.) αφηγούµαι, 
εξιστορώ: - τι συνέβη στην εκδήλωση | πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα · 3. 
ΓΕΩΜ. σχεδιάζω σχήµα έτσι, ώστε να περικλείει ένα άλλο· (κυρ. η λόγ. µτχ. 
πε-ριγεγραµµένος, -η, -ο): ο - κύκλος ενός τριγώνου ΑΝΤ. εγγράφω. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «σύρω γραµµή γύρω από κάτι - ορίζω, προσδιορίζω», < 
περί- + γράφω]. 

περίγυρα επίρρ.· γύρω από όλες τις πλευρές: ~ στο σπίτι δεν υπήρχε ψυχ/ι ΣΥΝ. 
ολόγυρα, τριγύρω. 

περίγυρος (ο) 1. (γενικά) ό,τι περιβάλλει κάτι άλλο 2. (ειδικότ.) δοµική 
κατασκευή που περιβάλλει ανοικτό χώρο ή κτίσµα: ο ~ τού σχολείου | τής 
εκκλησίας | τής οικοδοµής ΣΥΝ. περίβολος, αυλόγυρος, µάντρα 3. (µτφ.) το 
υλικό ή/και ανθρώπινο πλαίσιο που καθορίζει τον χώρο µέσα στον οποίο 
κινείται ο άνθρωπος: κοινωνικός/ οικογενειακός | σχολικός | φυσικός - ΣΥΝ. 
περιβάλλον. Επίσης (λαϊκ.) περίγυρο (το). 

γίδα ΣΥΝ. στροβιλίζω, περιστρέφω, στριφογυρίζω 2. (ειδικότ. µεσοπαθ. 
περιδινούµαι) στροβιλίζοµαι, στρέφοµαι συνεχώς γύρω από τον άξονα µου: 
ορισµένοι δερβίσηδες φθάνουν σε έκσταση περιδινούµενοι. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
περίδινώ (-έω) < περί- + -δινώ < δίνη]. 

περιδροµιαζω ρ. αµετβ. {περιδρόµιασα} (οικ.) τρώω υπερβολικά µεγάλη 
ποσότητα φαγητού: στο γλέντι περιδροµιάσαµε ΣΥΝ. παρατρώω, (οικ.) τρώω 
τον περίδροµο | τον αγλέορα | το καταπέτασµα. — περι-δρόµιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ < περίδροµος]. 

περίδροµος (ο) 1. φλεγµονή τού δέρµατος, που σχηµατίζεται στην περιοχή 
γύρω από το νύχι ΣΥΝ. παρωνυχία, (λαϊκ.) τριγυρίστρα · 2. ιδιαίτερα έντονος 
κωλικός πόνος στο στοµάχι ΣΥΝ. κωλικόπονος- ΦΡ. (α) (ως κατάρα) 
περίδροµος να σε κόψει! να σε πιάσει πόνος στο στοµάχι! (β) (οικ.) 
περίδροµος! σταµάτα να µιλάς ΣΥΝ. σκάσε, βούλ-λωσ' το! (γ) τρώω | 
κατεβάζω τον περίδροµο τρώω πάρα πολύ µεγάλη ποσότητα φαγητού ΣΥΝ. 
περιδροµιαζω, (αργκό) ταρατσώνω (δ) φάτε µάτια ψάρια και κοιλιά 
περίδροµο βλ. λ. τρώω. [ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. τ. τού επιθ. περίδροµος < 
περί- + δρόµος. Ως προς τη σηµ. που σχετίζεται µε το υπερβολικό φαγητό, 
έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για µεταφορική επέκταση τής σηµ. 
«σχοινί που συγκρατεί το δίχτυ»]. 

 

περίγυρος - περιβάλλον. Η λ. περίγυρος µε τη σηµ. «περιβάλλον» είναι 
σχετικώς νέα. Πλάστηκε ως απόδοση στη δηµοτική τού τύπου περιβάλλον, 
ο οποίος θεωρήθηκε λογιότερος και γι' αυτό, σε παλαιότερη οξεία φάση 
τού γλωσσικού ζητήµατος, κρίθηκε προτιµότερο να αντικατασταθεί στη 
«γνήσια δηµοτική» (πβ. και την αντιµετώπιση άλλων αναλόγων λέξεων, 
όπως το φωνήεν, το καθήκον, το µέλλον, το παρόν,το παρελθόν κ.ά.). Σε 
αυτό συνέβαλε και το ότι η λ. περιβάλλον χρησιµοποιήθηκε κατεξοχήν για 
τη δήλωση τού «φυσικού περιβάλλοντος», ενώ το περίγυρος δήλωσε κυ-
ρίως το «κοινωνικό περιβάλλον» (κοινωνικός περίγυρος). Ωστόσο, η λ. 
περίγυρος (ο) και περίγυρο (το) είναι καθαρώς δηµοτικές λέξεις, που 
χρησιµοποιήθηκαν (και χρησιµοποιούνται ακόµη) για να δηλώσουν «το 
περιτοίχισµα, τον περίβολο, το περίφραγµα» (αυλής, κτηρίου κ.ά.), ό,τι 
αλλιώς ονοµάζουµε µάντρα. Από αυτή την άποψη είναι σκόπιµο να 
προτιµάµε τη λ. περιβάλλον, παράλληλα έστω προς τη µεταφορική δήλωση 
τού κοινωνικού περιβάλλοντος, από τη λ. περίγυρος. 

περίδακρυς, -υς, -υ [µτγν.] {περιδάκρ-υος | -υες, -ύων} (λόγ.) αυτός που είναι 
γεµάτος δάκρυα, που ετοιµάζεται να κλάψει ή έχει µόλις κλάψει ΣΥΝ. 
δακρυσµένος, βουρκωµένος, δακρύβρεχτος ANT. γελαστός. 

περιδεής, -ής, -ες {περιδε-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει καταληφθεί 
από µεγάλο φόβο ΣΥΝ. έντροµος ΑΝΤ. άτροµος, άφοβος. 
— περιδεώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ- αρχ. < περί- + -δεής < δέος, πβ. ψοφο-δεής]. 

περίδεµα (το) [µεσν.] {περιδέµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) κάθε υλικό που 
χρησιµοποιείται για να συγκρατηθούν µαζί αντικείµενα: γερό | φθαρµένο | 
κοµµένο | σκληρό | ατσαλένιο | υφασµάτινο - ΣΥΝ. δέσιµο. Επίσης περίδεσµος 
(ο) [µτγν.]. 

περιδένω ρ. µετβ. {περι-έδεσα, -δέθηκα} 1. συγκρατώ µαζί αντικείµενα 
χρησιµοποιώντας (απλή ή κολλητική) ταινία ή άλλο παρόµοιο υλικό, το οποίο 
περνώ γύρω τους σφίγγοντας τα: ~ τα βιβλία | τα δέµατα | τους φακέλους ΣΥΝ. 
περισφίγγω 2. ΙΑΓΡ. συγκρατώ ζωτικό όργανο µέσω χειρουργικής 
επεµβάσεως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περιδέω < περί- + δέω (βλ. λ. δένω)]. 

περιδέραιο (το) {περιδεραί-ου | -ων} κόσµηµα που φοριέται γύρω από τον 
λαιµό: πολύτιµο | χρυσό | αρχαίο ~ ΣΥΝ. κολιέ, (λαϊκ.) γιορ-ντάνι. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. περιδέραιον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. περιδέραιος 
(µαρτυρείται ως µτγν.) < περί- + -δέραιος < δέρη «λαιµός, τράχηλος». Το αρχ. 
δέρη < *ôépFâ συνδ. µε σανσκρ. grivâ «λαιµός», ρωσ. griva «χαίτη», ενώ η 
σχέση του µε το ρ. βιβρώσκω (βλ. λ. βρώση) παραµένει ανεπιβεβαίωτη]. 

περίδεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΙΑΤΡ. η χειρουργική 
εφαρµογή ράµµατος γύρω από ένα αγγείο ή γύρω από ένα κοίλο όργανο: - 
τραχήλου τής µήτρας σε καθ'έξιν αποβολές. 

περίδεσµος (ο) → περίδεµα 
περίδετος, -η, -ο αυτός που είναι δεµένος γύρω-γύρω. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. 

περιδέω < περί- + δέω «δένω» (βλ. λ. δένω)]. 
περιδιαβάζω ρ. αµετβ. [1809] {περιδιάβασα} περπατώ κοιτάζοντας γύρω µου 

χωρίς συγκεκριµένο σκοπό: περιδιάβαζε στα σοκάκια τής παλιάς πόλης || 
(µτφ.) - στα κείµενα των αρχαίων συγγραφέων ΣΥΝ. τριγυρνώ, σουλατσάρω, 
βολτάρω, σεργιανίζω. Επίσης περιδιαβαίνω. 
— περιδιάβαση (η) [1809] κ. περιδιάβασµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. παραδιαβάζω (µε την επίδρ. τής πρόθ. περί) < πάρα- + 
διαβάζω]. 

περιδιαβάτης (ο) [1862] {περιδιαβατών} αυτός που περιδιαβάζει (βλ.λ.). 
Επίσης περιδιαβαστής. 

περιδίνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ροή ενός ρευστού, 
κατά την οποία οι γραµµές τής ροής σχηµατίζουν καµπύλες ή κλειστούς 
βρόχους (λ.χ. οι ρουφήχτρες, οι δίνες στα ποτάµια, όταν υπάρχουν εµπόδια 
στο ρεύµα τους κ.λπ.). 

περιδινητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που στροβιλίζεται σχηµατίζοντας δίνη. 
περίδινώ ρ. µετβ. {περιδινείς... | περιδίνησα} 1. γυρίζω κάτι σε κυκλική τροχιά, 

ώστε να σχηµατίσει δίνη: ro ορµητικό ρεύµα τού ποταµού περιδίνησε τα κλαδιά 
που είχαν πέσει στα νερά του από την καται- 

περίδροµος - αγλέο)υ)ρας - άµπακος - αβλέµονας. Έχουν ενδιαφέρον οι 
φράσεις που πλάστηκαν στην Ελληνική για να δηλώσουν (µαζί µε τα 
ρήµατα τρώγω - πίνω) την υπερβολική κατανάλωση φαγητού ή ποτού. 
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των φράσεων είναι -όπως άλλωστε 
αναµένεται- η µεταφορική σηµασιολογική τους προέλευση και η 
εκφραστικότητα τους. Η συχνότερη από αυτές, η λ. περίδροµος (τρώει | 
πίνει τον περίδροµο) φαίνεται ότι προήλθε µεταφορικά από το πρήξιµο, το 
φούσκωµα τού πληγωµένου δαχτύλου, από τη λ. περίδερµος, 
παρεφθαρµένη και από παρετυµο-λογική σύνδεση µε το (αρχ.) περίδροµος 
«το γύρω-γύρω, περιφέρεια, στεφάνη». Το «πρήξιµο» ως µεταφορική 
απεικόνιση τής πρησµένης από το φαγητό κοιλιάς έδωσε και τις φράσεις 
την τύλωσε «έφαγε πολύ, φούσκωσε η κοιλιά του», (τύλος = πρήξιµο) και 
την έκανε ταράτσα. Το αρχαίο ήδη όνοµα τού φυτού ελλέβορος, παρε-
φθαρµένο σε αγλέο)υ)ρας (έλλέβορος > *ελλέβο)υ)ρας > *αλλέ-βο)υ)ρας > 
*αλλέο)υ)ρας > αγλέο)υ)ρας), έδωσε τη σηµ. τού «υπερβολικού φαγητού 
(ποτού)». Αυτό µπορεί να προήλθε από την υπερβολική συνήθως 
συµπεριφορά των ανθρώπων που έπιναν ελλέβο-ρο, ανθρώπων που 
έπασχαν από παράνοια (πβ. σύγχρονες φράσεις »τρώει | πίνει σαν τρελός», 
δηλ. υπερβολικά, ανεξέλεγκτα). Οµοίως, το άµπακος από το ιταλ. abbaco 
(< λατ. abacus < ελλην. άβαξ, -ακος), δήλωσε την υπερβολική, τη 
σχολαστική ενασχόληση µε υπολογισµούς σε άβακα και µεταφορικά την 
υπερβολική ενασχόληση και κατανάλωση φαγητού. Το ίδιο και η λ. 
αβλέµονας, η οποία είτε από το υπερβολικό βάθος, τα άπατα τού βυθού τής 
θάλασσας τα οποία δεν βλέπεις (ά-βλέµµων [< βλέµµα] βυθός) είτε από το 
ανεξέλεγκτο ποτό (αρχ. άβλεµής - άβλεµέως στη φρ. άβλε-µέως πίνειν) 
δήλωσε µεταφορικά την υπερβολική κατανάλωση φαγητού | ποτού. 

περιδροµόχορτο (το) το φυτό ασφόδελος. 
περιείχα ρ. → περιέχω 
περιέκτης (ο) {περιεκτών} καθετί (π.χ. κουτί, σωληνάριο, µπουκάλι κ.λπ.) που 

περιέχει κάτι. 
[ΕΤΥΜ. < περιέχω, βάσει τού επιθ. περιεκτικός, πβ. κ. εφεκτικός, καχεκτικός]. 

περιεκτικός, -ή, -ό 1. αυτός που περιλαµβάνει αναλογικά µεγάλη ποσότητα από 
κάτι: τροφή περιεκτική σε βιταµίνες || βιβλίο περιεκτικό πληροφοριών και 
γνώσεων ΣΥΝ. γεµάτος, µεστός, πλήρης ΑΝΤ. άδειος, λειψός 2. (µτφ.) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό πληροφορητικότητας, που περιέχει 
πολλά ουσιώδη, χωρίς να περιτ-τολογεί: ~ λόγος | άρθρο | έκθεση ΣΥΝ. µεστός, 
ουσιώδης 3. ΓΛΩΣΣ. περιεκτικά (τα) ονόµατα που δηλώνουν τόπο όπου 
υπάρχει πλήθος προσώπων, ζώων ή πραγµάτων, π.χ. ορνιθώνας, στρατώνας, 
αµπελώνας. — περιεκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. περιέχω]. 

περιεκτικότητα (η) [1877] {χωρ. πληθ.} η ποσότητα ενός στοιχείου που 
περιέχεται σε κάτι, η αναλογία του ως προς αυτό: η ~ ποτού σε οινόπνευµα || 
υψηλή | χαµηλή ~ σε πρωτείνες. [ΕΤΥΜ, Απόδ. τού γαλλ. capacité]. 

περιέλιγµα (το) {περιελίγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. αυτό που τυλίγεται γύρω από 
κάτι 2. (ειδικότ.) κάθε λεπτό κυλινδρικό επίµηκες σώµα που τυλίγεται γύρω 
από άλλο. [ΕΤΥΜ. < περιελίσσω]. 

Περιέλιξη (η) {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -ίξεων} η περιστροφή γύρω από κάτι: η ~ 
τού κισσού. [ΕΤΥΜ. < µτγν. περιέλιξις < αρχ. περιελίσσω], 

περιελίσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-είλιξα, -ελίχθηκα} περιστρέφω κάτι γύρω από 
κάτι άλλο: ~ σύρµα γύρω από κοντάρι. 

περιεπλάκην ρ. → περιπλέκω 
περιεργάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {περιεργάστηκα} παρατηρώ (κάτι) µε ιδιαίτερη 

προσοχή και σε κάθε του λεπτοµέρεια: ~ τον ξένο | ένα κόσµηµα | τον 
µηχανισµό µιας συσκευής | τη διακόσµηση τού σπιτιού | τα χειρόγραφα ΣΥΝ. 
εξετάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ: αρχ. < περίεργος]. 

περιέργεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η έντονη επιθυµία (κάποιου) να µάθει τι είναι, 
πώς λειτουργεί ή εξελίσσεται (κάτι): η ~ είναι η αρχή τής επιστηµονικής 
έρευνας || τον κοίταξε όλο - || έχω ~ να δω πώς θα κα- 
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ταλήξει αυτή η ιστορία 2. (ειδικότ.) η επιθυµία (κάποιου) να µαθαίνει για τις 
υποθέσεις των άλλων, το ενδιαφέρον για το τι κάνουν οι άλλοι, κυρ. στην 
ιδιωτική τους ζωή: η ~ είναι ενοχλητική || δεν του είπαµε τι συνέβη και κοντεύει 
να σκάσει από την ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. περιεργία < περίεργος]. 

περίεργος, -η, -ο 1. αυτός που έχει ερευνητική διάθεση, που θέλει να µαθαίνει 
τι είναι και πώς γίνεται το καθετί: ο µικρός ήταν ~ κι έµαθε γρήγορα τα κόλπα 
τής δουλειάς || είµαι ~ να δω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία 2. αυτός που 
θέλει να µαθαίνει τι συµβαίνει σε υποθέσεις που δεν τον αφορούν: από 
ανθρώπους ~, που χώνουν τη µύτη τους παντού, µην περιµένεις καλό 3. αυτός 
που είναι δύσκολο να ερµηνευθεί και να κατανοηθεί: ο ένας µπαίνει, ο άλλος 
βγαίνει ~ πράγµατα συµβαίνουν σ' αυτό το σπίτι || οι επιστήµονες παρατήρησαν -
αστρικά φαινόµενα ΣΥΝ. ασυνήθιστος, ανεξήγητος 4. περίεργο (το) καθετί 
αξιοπρόσεκτο και δύσκολο να εξηγηθεί, παράξενο πράγµα: Περίεργο! Πώς και 
δεν σε ειδοποίησε κανείς; || το ~ τής υποθέσεως είναι ότι κανείς από τους 
αδικούµενους δεν τα κατήγγειλε αυτά ΣΥΝ. παράξενο 5. αυτός που µε τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά ή τη στάση του δίνει την εντύπωση προσώπου που 
διαφέρει από τους άλλους: ~ τύπος ο φίλος σου- δεν µου γεµίζει το µάτι ΣΥΝ. 
ασυνήθιστος, παράξενος, διαφορετικός ΑΝΤ. συνηθισµένος, κανονικός 6. 
αυτός που αποκλίνει από το κανονικό: - γεύση έχει το τυρν θα είναι χαλασµένο 
ΣΥΝ. παράξενος. — περίεργα | περιέργως (βλ.λ.) [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «αυτός που άσκοπα προβληµατίζεται για κάτι», < περί- + -εργος 
< έργον}. 

περιέργως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) κατά παράδοξο τρόπο, που δεν εξηγείται εύκολα: 
~, δεν έχει βγει ακόµη καµία επίσηµη ανακοίνωση, παρά τον σάλο που έχει 
ξεσπάσει- ΦΡ. όλως περιέργως κατά εντελώς ανεξήγητο, παράδοξο τρόπο: αν 
και ευέξαπτος, ~ δεν αντέδρασε στις προκλήσεις τού συνοµιλητή του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. επίρρηµα. 

περιέρχοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {περιήλθα} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
κινούµαι γύρω από κάτι, µέσα σε µια περιοχή ή ανάµεσα σε αντικείµενα ή 
ανθρώπους: ~ τις αρχαιότητες | πόλεις και χωριά | ξένους τόπους ΣΥΝ. 
περιφέροµαι, γυρίζω ΑΝΤ. στέκοµαι ♦ 2. (αµετβ.) (α) καταλήγω από κάποιον 
σε κάποιον άλλον: όλη του η περιουσία περιήλθε στο ∆ηµόσιο || περιήλθε εις 
γνώσιν µου ότι... (πληροφορήθηκα ότι...) || περιήλθε στα χέρια µου φάκελος µε 
αποκαλυπτικά στοιχεία (β) οδηγούµαι σε ορισµένη κατάσταση: ~ σε απόγνωση 
| σε ένδεια | αδιέξοδο ΣΥΝ. φθάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

περιεστάλην ρ. → περιστέλλω 
περιέστειλα ρ. → περιστέλλω 
περιεστραµµένος, -η, -ο → περιστρέφω 
περιέταµα ρ. → περιτέµνω 
περιεχόµενο (το) {περιεχοµέν-ου | -ων} 1. οτιδήποτε περιέχεται µέσα σε κάτι: 

το ~ τού δέµατος | τού κουτιού | τού συρταριού || άδειασε το ~ τής τσέπης του 
στο τραπέζι 2. το θέµα στο οποίο αναφέρεται κάποιος/κάτι: το ~ βιβλίου | 
οµιλίας | άρθρου | επιστολής | συνοµιλιών ΣΥΝ. (για ταινία, θεατρ. έργο, 
βιβλίο) υπόθεση 3. (α) τα αξιόλογα στοιχεία που έχει κάποιος/κάτι: είναι 
άνθρωπος µε ~ και είναι ευχάριστο να συζητάς µαζί του || ένα βιβλίο φτωχό σε 
~ (β) κάθε αξιόλογος στόχος, ο οποίος δίνει ενδιαφέρον νόηµα και αξία σε 
κάτι: δώστε ~ στη ζωή των παιδιών σας και δεν θα κινδυνεύσουν από τα ναρ-
κωτικά || περιφέρεται ζώντας µια ζωή χωρίς κανένα ~ ΣΥΝ. νόηµα 4. (στις 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες) η πληροφορία, η σηµασία λέξης, 
σήµατος κ.ά. (κατ' αντιδιαστολή προς τη µορφή τους): το ~ τού όρου «αγάπη» 
είναι ευρύ || συχνά, η κατάχρηση ορισµένων λέξεων τις καθιστά κενές 
περιεχοµένου || στην προπαγάνδα χρησιµοποιούνται όροι οι οποίοι στερούνται 
περιεχοµένου και ο καθένας τους αντιλαµβάνεται όπως τον συµφέρει || το ~ µιας 
φράσης || το ~ ενός έργου τέχνης | ενός συµβόλου ΑΝΤ. µορφή 5. αυτό το οποίο 
περιλαµβάνει µια δραστηριότητα: µου εξήγησε το ~ τής δουλειάς του || το 
εκπαιδευτικό ~ ενός προγράµµατος ΣΥΝ. αντικείµενο · 6. περιεχόµενα (τα) τα 
θέµατα που περιλαµβάνει βιβλίο, περιοδικό ή σύγγραµµα και τα οποία 
δίδονται συνήθ. υπό µορφήν καταλόγου από τίτλους κεφαλαίων, 
υποκεφαλαίων και µε παράθεση τού αριθµού τής σελίδας όπου µπορεί κανείς 
να τα αναζητήσει: πίνακας περιεχοµένων || ψάχνω στα ~ το κεφάλαιο που µε 
ενδιαφέρει. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού τ. περιεχόµενος, µτχ. µέσ. ενεστ. 
τού αρχ. περιέχω. Στη σηµ. 6 η λ. αποδίδει το αγγλ. contents]. 

περιέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως αόρ.)} 
περιλαµβάνω εντός µου ή στη σύνθεση µου κάτι: ο φάκελος περιέχει πολύτιµα 
έγγραφα || το ποτό αυτό περιέχει πολύ οινόπνευµα || το νοµοσχέδιο περιέχει 
διατάξεις για τις φοροαπαλλαγές || το άρθρο περιέχει πλήθος ανακριβειών 
ΣΥΝ. περικλείω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω, περιλαµβάνω. 

περίζηλος, -η, -ο [µεσν.] πολύ ζηλευτός, επίζηλος. 
περιζήτητος, -η, -ο [1856] αυτός που έχει µεγάλη ζήτηση, που τον θέλουν 

πολλοί: είναι ~ στις κοινωνικές συγκεντρώσεις || - γαµπρός/ ρόλος σε ένα 
θεατρικό έργο | µουσειακό αντικείµενο | θέση σε µια υπηρεσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανάρπαστος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. recherché]. 

περίζωµα (το) [µτγν.] {περιζώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. φαρδύ κοµµάτι από 
ύφασµα ή δέρµα, που καλύπτει την περιοχή από τη µέση ώς τα γόνατα: 
σκισµένο | µατωµένο | βαρύ ~ ΣΥΝ. ποδιά, µπροστέλα · 2. κάθε λωρίδα (λ.χ. 
από ξύλο) σε κτήριο, που χρησιµεύει για διακόσµηση ή για ενίσχυση· 
(ειδικότ.) το σοβαντεπί (βλ.λ.) · 3. ΝΑΥΤ. ζώνη στην εξωτερική πλευρά και 
κατά µήκος τού πλοίου, κοντά στην ίσαλο γραµµή, η οποία προστατεύει το 
σκάφος από προσκρούσεις. 

περιζώνω ρ. µετβ. {περι-έζωσα, -ζώθηκα κ. -ζώστηκα, -ζωµένος κ. -ζωσµένος) 
κλείνω ή σχηµατίζω κλοιό από όλες τις πλευρές: την αγροι- 

κία έχουν περιζώσει οι φλόγες || οι αστυνοµικοί περιέζωσαν από παντού τη 
γιάφκα ΣΥΝ. περικυκλώνω, περιβάλλω.    — περίζωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. περιζώννυµι < περί- + ζώννυµι (βλ. κ. ζώνω)]. 

περιήγηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η επίσκεψη ενός χώρου 
για αναψυχή ή για έρευνα και µελέτη ΣΥΝ. τουρισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

περιηγητής (ο) [µτγν.], περιηγήτρια (η) [1886] {περιηγητριών} πρόσωπο που 
επισκέπεται έναν τόπο για αναψυχή ή για να γνωρίσει και να µελετήσει τα 
αξιοθέατα, τα µνηµεία και τον τρόπο ζωής των κατοίκων του: ο αρχαιολογικός 
χώρος γέµισε περιηγητές || τα βιβλία των περιηγητών τού 19ου αι. δίνουν 
πολύτιµες πληροφορίες για τη ζωή στη χώρα µας ΣΥΝ. τουρίστας. — 
περιηγητικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 

περιηγούµαι ρ. µετβ. αποθ. {περιηγείσαι... | περιηγήθηκα} ταξιδεύω σε έναν 
τόπο είτε για αναψυχή είτε για -να γνωρίσω και να µελετήσω τα αξιοθέατα, τα 
µνηµεία και τον τρόπο ζωής των κατοίκων του: περιηγήθηκε την Ήπειρο και τη 
Μακεδονία και εξέδωσε βιβλίο µε τις εντυπώσεις του ΣΥΝ. γυρίζω, περιοδεύω, 
ταξιδεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. περιηγούµαι (-έο-), αρχική σηµ. «αναλαµβάνω να δείξω τον 
δρόµο (κυρ. σε ορειβασία)», < περί- + ηγούµαι]. 

περιήλιο (το) [1825] (περιηλί-ου | -ων} ΑΣΤΡΟΝ. το κοντινότερο προς τον Ήλιο 
σηµείο τής τροχιάς ενός ουράνιου σώµατος: το ~ τής Γης | τής Αφροδίτης ANT. 
αφήλιο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. perihelium]. 

περιθάλπω ρ. µετβ. {περιέθαλψα} 1. προσφέρω προστασία και βοήθεια σε 
όποιον έχει ανάγκη: ~ ασθενή | κατατρεγµένο | πρόσφυγες ΣΥΝ. φροντίζω, 
περιποιούµαι 2. (ειδικότ.) παρέχω ιατρική βοήθεια σε οργανωµένη µονάδα και 
εκτός αυτής: το νοσοκοµείο περιέθαλψε τους τραυµατίες ΣΥΝ. φροντίζω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < περί- + θάλπω (βλ.λ.)]. 

περίθαλψη (η) [µεσν.] {-ης κ. -άλψεως | χωρ. πληθ.} η παροχή βοήθειας, 
φροντίδας, η περιποίηση κάποιου: υγειονοµική | ιατροφαρµακευτική ~· ΦΡ. 
κοινωνική περίθαλψη ο τοµέας τής κρατικής πολιτικής µε αντικείµενο την 
ανακούφιση σε ιατροφαρµακευτικό, οικονοµικό κ.λπ. επίπεδο των λιγότερο 
ευνοηµένων πολιτών. 

περίθλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΦΥΣ. η απόκλιση κύµατος από 
την αρχικά ευθύγραµµη πορεία του εξαιτίας τής πρόσπτωσης του σε κάποιο 
εµπόδιο ή σχισµή µικρών διαστάσεων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. περίθλασις < περιθλώ 
< περί- + θλώ (-άω) «σπάζω» (βλ. λ. θλάση)]. 

περιθωριακός, -ή, -ό (κακόσ.) 1. αυτός που ζει ή ανήκει στο κοινωνικό 
περιθώριο: ~ οµάδες | άτοµο | έντυπο || (κ. ως ουσ.) οι ~ ζουν σε άθλιες 
συνθήκες ζωής 2. ασήµαντος, που δεν ανήκει στον πυρήνα των εξελίξεων: 
αυτό το θέµα είναι -· άλλα είναι τα κρίσιµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
marginal]. 

περιθώριο (το) {περιθωρί-ου | -ων) 1. ο κενός χώρος γύρω από το τυπωµένο 
κείµενο ή τις εικόνες µιας σελίδας: σηµειώσεις στο ~ τής σελίδας || ρύθµιση 
περιθωρίου στις γραφοµηχανές ή τους HI Υ ΣΥΝ. πλαίσιο, άκρη 2. (κατ' επέκτ.) 
ακάλυπτο, επιπρόσθετο διάστηµα µέσα στο οποίο υπάρχει άνεση ή ελευθερία 
κινήσεων: φέρε το τραπέζι πιο κοντά, έχει ~· (µτφ.) 3. οι δυνατότητες για κάτι, 
πέρα από κάποιο οριακό σηµείο: υπάρχει ~ ακόµη κέρδους | χρόνου | κινήσεων 
| ελιγµών | βελτιώσεως των σχέσεων τους | ανάπτυξης || υπάρχουν πολλά ~ 
καλύτερης συνεργασίας και αποτελεσµατικότερης διαχείρισης || πρέπει να 
βιαστούµε- τα χρονικά - στενεύουν! || τι ~ λάθους έχει αυτή η µέθοδος µέτρησης; 
ΦΡ. αφήνω (σε κάποιον) περιθώριο | περιθώρια (για κάτι) δίνω (σε κάποιον) 
τη δυνατότητα (για κάτι): η νέα δήλωση τού υπουργού δεν αφήνει περιθώρια 
παρερµηνείας των αρχικών δηλώσεων || τα αποτελέσµατα τής ιατρικής αυτής 
έρευνας αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για τους καρκινοπαθείς || ενήργησε 
αστραπιαία- δεν του άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης 4. οτιδήποτε δεν 
βρίσκεται στο επίκεντρο, στο κύριο µέρος: στο ~ τής διάσκεψης | των εργασιών 
τής Συνόδου Κορυφής || οδηγώ | βάζω κάποιον στο ~ (του αφαιρώ το δικαίωµα 
για δράση, τον βγάζω εκτός µάχης, τον παραµερίζω) ΣΥΝ. πλαίσιο, άκρη 5. 
(α) ο εξωκοινωνικός χώρος στον οποίο ζουν, ηθεληµένα ή όχι, άτοµα που 
χαρακτηρίζονται από τάσεις φυγής, αποστασιοποίησης και µη συµµετοχής στα 
κοινωνικά δρώµενα εξαιτίας τής απόκλισης και σύγκρουσης τους µε τα αποδε-
κτά πρότυπα τής κοινωνίας, λόγω ιδεολογικής διαφοροποίησης ή εξαιτίας τού 
χαµηλού οικονοµικού και πνευµατικού τους επιπέδου: «η ανεργία µπορεί να 
οδηγήσει µια µερίδα τού πληθυσµού στο κοινωνικό ~» (εφηµ.) (β) (κακόσ.) ο 
χώρος στον οποίο ζουν και κινούνται οι απόκληροι τής κοινωνίας, καθώς και 
άτοµα µε αντικοινωνική συµπεριφορά · 6. ΟΙΚΟΝ. εµπορικό περιθώριο η 
διαφορά µεταξύ τής τιµής αγοράς και τής τιµής πώλησης στην αλυσίδα 
διανοµής των αγαθών και υπηρεσιών. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < *περιθεώριον < µτγν. περιθεωρώ «παρατηρώ από 
όλες τις πλευρές» (< περί- + θεωρώ) ή, κατ' άλλη άποψη, < αρχ. περιθέω 
«περιτρέχω, περιβάλλω». Ορισµένες µτφ. σηµ. αποτελούν απόδ. τού γαλλ. 
marge, λ.χ. περιθώριο λάθους | κέρδους | κινήσεως (< une marge d'erreur | du 
bénéfice | de manœuvre), ζει στο περιθώριο (< il vit en marge)]. 

περιθωριοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. 1. κοινωνικό 
φαινόµενο που απαντά σε πολλές κοινωνίες και κυρ. στη σύγχρονες 
ανεπτυγµένες κοινωνίες, κατά το οποίο τµήµατα τού πληθυσµού δεν 
καταφέρνουν να απολαµβάνουν τα δικαιώµατα που η κοινωνία παραχωρεί 
στα µέλη της 2. (ειδικότ.) η εκούσια ή ακούσια ενσωµάτωση κάποιου στο 
κοινωνικό περιθώριο (βλ.λ., σηµ. 5) 3. η απώ- 
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λεία τής σηµαντικής θέσης που έχει κάποιος και ο περιορισµός του σε 
ασήµαντο ρόλο: η αποµονωτική πολιτική οδήγησε αυτή τη χώρα στην ~. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. marginalisation]. 

περιθωριοποιώ ρ. µετβ. (περιθωριοποιείς... | περιθωριοποί-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. οδηγώ κάποιον στο κοινωνικό περιθώριο, τον καθιστώ 
περιθωριακό: φοβούνται ότι η αυστηρή οικονοµική πολιτική θα 
περιθωριοποιήσει τα ασθενέστερα λαϊκά στρώµατα 2. δεν επιτρέπω σε κάποιον 
να κινηθεί στο επίκεντρο τής δραστηριότητας, τον κάνω να χάσει τον 
σηµαντικό ρόλο που είχε και να περιοριστεί σε ασήµαντο ρόλο: οι άστοχες 
ενέργειες στην εξωτερική πολιτική είχαν ως αποτέλεσµα να περιθωριοποιηθεί η 
χώρα αυτή πολιτικά. (ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. marginaliser]. 

περιίπταµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] (περιίπτ-αµαι, -ασαι, -αται, -άµεθα, -ασθε, -ανται, 
µτχ. περιιπτάµενος, -η, -ο | παρατ. περιιπτ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -
αντο) (λόγ.) ίπταµαι γύρω από (κάτι). 

περίκαλα επίρρ.· πολύ καλά: καλά και ~! ΣΥΝ. άριστα, εξαιρετικά ANT. κακά, 
χάλια. 

περικαλλής, -ής, -ες {περικαλλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που διαθέτει 
εξαιρετική οµορφιά: ~ νέος | ναός | αρχιτεκτόνηµα | πρόσωπο | κόσµηµα ΣΥΝ. 
πανέµορφος ΑΝΤ. άσχηµος.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περί- 
+ -καλλής < κάλλος]. 

περικαλύπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {περικάλυ-ψα, -φθηκα, -µµένος} (λόγ.) καλύπτω 
από όλες τις πλευρές, γύρω-γύρω ΣΥΝ. περιβάλλω. — περι-κάλυµµα (το) 
[αρχ.] κ. περικάλυψη (η) [µτγν.]. 

περικάµπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έκαµψα, -κάµφθηκα, -κεκαµµένος} λυγίζω 
(κάτι), ώσπου να πάρει το σχήµα τής καµπύλης ΣΥΝ. κυρτώνω, καµπυλώνω. 
— περίκαµψη (η) [µτγν.]. 

περικάρδιο (το) [αρχ.] {περικαρδί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. η µεµβράνη που 
περιβάλλει την καρδιά. — περικαρδι)α)κός, -ή, -ό [1836]. 

περικαρδίτιδα (η) [1854] ΙΑΤΡ. φλεγµονή που εντοπίζεται στο περικάρδιο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pericardite]. 

περικάρπίΌ (το) [αρχ.] {περικαρπί-ου | -ων} 1. ΑΝΑΤ. το τµήµα τού χεριού που 
περιβάλλει τον καρπό 2. (συνεκδ.) το βαµβακερό περίβληµα που φορούν οι 
αθλητές στον καρπό τού χεριού τους · 3. BOT. το εξωτερικό περίβληµα τού 
καρπού ενός φυτού. — περικαρπι)α)κός, -ή, -ό. 

περικαυλίδα (η) (λόγ.) το προφυλακτικό ΣΥΝ. (λαϊκ.) καπότα. [ΕΤΥΜ. < 
περί- + -καυλίδα < καυλός]. 

περίκειµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {περίκει-µαι, -σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται | 
(παρατ.) περιεκ-είµην, -εισο, -ειτο, -είµεθα, -είσθε, -ειντο} (αρ-χαιοπρ.) 
βρίσκοµαι τοποθετηµένος γύρω από όλες τις πλευρές ενός στοιχείου ή 
πράγµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

περικείµενο (το) [περικειµέν-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. το γλωσσικό και εξω-γλωσσικό 
περιβάλλον ενός κειµένου- ό,τι συνδέεται µε ένα κείµενο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. context]. 

περικεντρικός, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται κοντά στο κέντρο: ~ δρόµος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pericentric]. 

περίκεντρο (το) {περικέντρ-ου | -ων} ΜΑθ. 1. το σηµείο όπου τέµνονται οι 
µεσοκάθετοι των πλευρών ενός τριγώνου και είναι το κέντρο τού 
περιγεγραµµένου στο τρίγωνο κύκλου 2. (α) το κέντρο τού κύκλου ή τής 
σφαίρας όπου είναι εγγεγραµµένο ένα πολύγωνο ή στερεό σχήµα (β) 
περίκεντρο πολυγώνου το κέντρο κύκλου ο οποίος είναι περιγεγραµµένος σε 
πολύγωνο (γ) περίκεντρο πολυέδρου το κέντρο σφαίρας που είναι 
περιγεγραµµένη σε πολύεδρο. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
pericentrum]. 

περικεφαλαία (η) {περικεφαλαίων} 1. είδος καλύµµατος τής κεφαλής των 
στρατιωτών κατά την αρχαιότητα, που απαρτιζόταν από το κράνος και ένα 
λοφίο: σπαρτιατική | αρχαία | βαριά | αστραφτερή | σιδερένια ~· ΦΡ. βλάκας µε 
περικεφαλαία για πρόσωπο αποδεδειγµένα χαζό, χωρίς µυαλό ή εξυπνάδα 
ΣΥΝ. πανηλίθιος ANT. πανέξυπνος 2. (παλαιότ.) µεγάλο κράνος σκάφανδρου 
µε στρογγυλές θυρίδες µε το οποίο καταδυόταν ο δύτης (π.χ. σφουγγαράς) σε 
µεγάλο βάθος. [ΕΤΥΜ αρχ·, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. περικεφάλαιος < 
περί- + -κεφαλαίος < κεφαλή]. 

περικλαδεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {περικλάδ-εψα, -εύτηκα} κλαδεύω γύρω-γύρω, 
από όλες τις πλευρές. 

περικλεής, -ής, -ές {περικλε-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει µεγάλη 
φήµη, που γνωρίζει µεγάλη δόξα: ~ ήρωας | θάνατος ΣΥΝ. ένδοξος, 
ξακουστός, ευκλεής ANT. ακλεής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
περί- + -κλεής < κλέος «δόξα»]. 

περίκλειστος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι κλειστός από όλες τις πλευρές: ~ 
κτίσµα. — περίκλειστα επίρρ. 

περικλείω ρ. µετβ. [αρχ.] (περι-έκλεισα, περι-κλείστηκα, -κλεισµένος} 1. 
κλείνω (κάτι) από όλες τις πλευρές: την πόλη περικλείουν επτά λόφοι || ψηλοί 
τοίχοι περικλείουν τον κήπο 2. περιλαµβάνω: οι στίχοι αυτοί περικλείουν όλο 
τον ροµαντισµό τού ποιητή. — περίκλειση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλείνω, 
περιλαµβάνω. 

Περικλής (ο) {-η κ. -έους} 1. σπουδαίος πολιτικός τής αρχαίας Αθήνας (490-
429 π.Χ.), αρχηγός τής δηµοκρατικής παράταξης, ο οποίος συνετέλεσε 
καθοριστικά στην ανάδειξη τής Αθήνας σε κυρίαρχη δύναµη τού ελληνικού 
χώρου και σε κέντρο πολιτισµού τόσο, ώστε ο αιώνας στον οποίο έδρασε να 
ονοµαστεί «ο χρυσούς αιών τού Περικλέους» 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Περικλής «ένδοξος, φηµισµένος» < περί- + -κλής < -κλέΡης < 
κλέος «δόξα» (< *κλέΕος). Βλ. κ. κλέος]. 

περικνηµίδα (η) 1. (λόγ.) κάλυµµα τής κνήµης, που τοποθετείται 

απευθείας πάνω στο πόδι: υφαντή | πλουµιστή | τσόχινη | βαριά -ΣΥΝ. κάλτσα 2. 
ΑΘΛ. το προστατευτικό (συνήθ. πλαστικοποιηµένο) κάλυµµα τής κνήµης, που 
τοποθετείται µέσα από την κάλτσα, για να προστατεύει το πόδι από χτυπήµατα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. περικνηµίς, -ίδος < περί- + -κνηµίς < κνήµη]. 

περίκνήµιο (το) (περικνηµί-ου | -ων} το κάλυµµα τής κνήµης που καλύπτει το 
πόδι από τον αστράγαλο ώς το γόνατο, συνήθ. πάνω από το παντελόνι, και 
αποτελεί µέρος στρατιωτικών ή κυνηγετικών στολών ΣΥΝ. γκέτα. [ΕΤΥΜ < 
apX· περικνήµια (τά) < περί- + -κνήµια < κνήµη]. 

περικόβω ρ. → περικόπτω 
περικοκλάδα (η) 1. κάθε φυτό µε πολλά στελέχη, που έχει την τάση να 

απλώνεται και να καλύπτει µεγάλη έκταση αναρριχώµενο: πυκνή | 
καταπράσινη | σκιερή | µαραµένη | ενοχλητική ~ 2. (µτφ.) περικοκλάδες (οι) ο 
λόγος που χαρακτηρίζεται από πλεονασµούς, περίτεχνες βερµπαλιστικές 
διατυπώσεις: άσε τις ~ και λέγε τι ζητάς ΣΥΝ. σάλτσες, φιοριτούρες. [ΕΤΥΜ. < 
περιπλοκάδα (βλ.λ.), µε παρετυµολ. επίδρ. τής λ. κλαδί]. 

περίκοµψος, -η, -ο [αρχ.] πολύ κοµψός ή εξεζητηµένα περίτεχνος: ~ χτένισµα | 
στολισµός | ύφος ΣΥΝ. πολυστόλιστος. — περίκοµψα επίρρ. 

περικοπή (η) 1. ο περιορισµός, η µείωση: ~ εισοδηµάτων | παροχών | µισθών | 
συντάξεων | επιδοµάτων | πιστώσεων | των δηµοσίων δαπανών || περικοπές 
στον προϋπολογισµό ΣΥΝ. ελάττωση, περιστολή 2. (ει-δικότ.) η αφαίρεση 
τµηµάτων από ένα έργο επειδή κρίνονται επικίνδυνα (από ιδεολογικής, ηθικής 
κ.λπ. απόψεως) ή ενοχλητικά για κάποιους· συνήθ. διενεργείται εξαιτίας 
λογοκρισίας: η ταινία προβλήθηκε ολόκληρη χωρίς περικοπές || νέα έκδοση τού 
βιβλίου χωρίς τις ~ τής λογοκρισίας 3. αυτοτελές, αυτόνοµο απόσπασµα, χωρίο 
κειµένου (κυρ. τής Αγίας Γραφής) που αναγιγνώσκεται στις ακολουθίες τής 
θείας λατρείας ή επιλέγεται για διδακτικούς σκοπούς (στο κατηχητικό ή το 
σχολείο): ~ από τα Ευαγγέλια | τις επιστολές των Αποστόλων | τη Βίβλο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < περικόπτω]. 

περικόπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιέκοψα, περικό-πηκα, -µµένος κ. (λόγ.) 
περικεκοµµένος} 1. κάνω περικοπές σε (κάτι), µειώνω: η νέα κυβέρνηση 
περικόπτει τις δαπάνες για την υγεία ΣΥΝ. ελαττώνω, περιορίζω ANT. αυξάνω 
2. αφαιρώ µέρος από ένα σύνολο, κυρ. από ολοκληρωµένο έργο: περιέκοψαν 
τις επίµαχες σκηνές τού έργου. 

περικόχλιο (το) {περικοχλί-ου | -ων} (λόγ.) το µεταλλικό, κυρ. κυλινδρικό 
εξάρτηµα, µε το οποίο στερεώνεται στη θέση της η βίδα· το παξιµάδι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. περικόχλιον < περί- + -κόχλιον < κοχλίας]. 

περικυκλώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {περικύκλω-σα, -θηκα, -µένος} κυκλώνω από 
παντού, παρατάσσω ή παρατάσσοµαι κυκλικά γύρω από (κάποιον/κάτι) 
σχηµατίζοντας κλοιό: οι εχθροί περικύκλωσαν το στρατόπεδο || βρέθηκε 
περικυκλωµένος από πλήθος θαυµαστών του ΣΥΝ. περικλείω. —περικύκλωση 
(η) [αρχ.]. 

περιλαβαίνω ρ. µετβ. [µεσν.] [περίλαβα} αρπάζω (κάποιον/κάτι) µε επιθετικό 
τρόπο· επιτίθεµαι λεκτικά: τον περίλαβε µε τα χειρότερα λόγια, τον έκανε ρεζίλι 
|| θα σε περιλάβει κι εσένα, σαν έρθει η σειρά σου || (ως απειλή) κάτσε καλά, µη 
σε περιλάβω! (πβ. λ. περιλαµβάνω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

περιλαβαίνω - περιλαµβάνω. Το περι-λαβαίνω σηµαίνει κυρίως «πιάνω 
(κάποιον/κάτι), ασχολούµαι, έχω να κάνω µε κάποιον» και σχηµατίζει τον 
αόρ. µε τον τ. περί-λαβα: Αν σε περιλάβω στα χέρια µου... - Τους 
περιλαβαίνει τον έναν µετά τον άλλον και τους εξευτελίζει. Το περιλαµβάνω 
σηµαίνει «περιέχω, περικλείω µέσα» και σχηµατίζει κανονικά τον αόριστο 
ως περι-έλαβα: ∆εν τον περιέλαβαν στους εκλογικούς συνδυασµούς - Ο 
πίνακας των επιτυχόντων περιλαµβάνει 200 ονόµατα. 

π ε ρ ι λ α ίµ ι ο  (το) [1856] [περιλαιµί-ου | -ων} 1. (α) (γενικά) οτιδήποτε 
φοριέται ή τοποθετείται γύρω από τον λαιµό (περιβάλλοντας τον) (β) (ειδικότ. 
σε στολές) ο γιακάς 2. δερµάτινη ή µεταλλική λωρίδα ή αλυσίδα, που 
στερεώνεται γύρω από τον λαιµό ζώου και χρησιµοποιείται κυρ. για τον 
έλεγχο των κινήσεων του προσαρµοσµένο σε αλυσίδα ή την αναγνώριση του: 
το ~ τού σκύλου ΣΥΝ. λουράκι, κολάρο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού τουρκ. yaka 
«γιακάς»]. 

περιλάλητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι γνωστός σε όλους, που συζητείται 
έντονα: τα ~ πλούτη τού βασιλιά || ~ οµορφιά ΣΥΝ. ονοµαστός, ξακουστός, 
περιβόητος, (λόγ.) περιώνυµος. 

περιλαµβάνω ρ. µετβ. [αρχ.] (περιέλ-αβα, (λόγ.) -ήφθην, -ης, -η... (µτχ. 
περιληφθείς, -είσα, -έν)} 1. περικλείω, εµπεριέχω (κάτι): η περιουσία του 
περιλαµβάνει πλήθος κινητών και ακινήτων || το κτήµα περιλαµβάνει τα δύο 
σπίτια και όλη την έκταση µέχρι τον δρόµο 2. διαθέτω ως µέλη ή µέρη, 
απαρτίζοµαι από (συγκεκριµένα στοιχεία): η οργάνωση αυτή περιλαµβάνει 
είκοσι τοπικές || ο σύλλογος περιελάµβανε τότε ελάχιστα µέλη 3. (ειδικότ. για 
κείµενα) έχω ως περιεχόµενο, ως αντικείµενο: το βιβλίο περιλαµβάνει τα 
γεγονότα τής Κατοχής σε δέκα ενότητες ΣΥΝ. περιέχω 4. ενσωµατώνω, 
εντάσσω (κάτι/κάποιον) σε ένα σύνολο ή στα ήδη υπάρχοντα: η τιµή 
περιλαµβάνει και τα έξοδα διατροφής στο ξενοδοχείο || τον περιέλαβαν στη λί-
στα των υποψηφίων ΣΥΝ. συµπεριλαµβάνω, συνυπολογίζω 5. (η γεν. τής 
µεσοπαθ. µτχ. ενεστ. περιλαµβανοµένου (-ης) | περιλαµβανοµένων) 
συνυπολογίζοντας: όλοι, περιλαµβανοµένων και των αντιπολιτευοµένων, 
επικρότησαν τότε την απόφαση τού προέδρου || οι περισσότεροι, και εµού 
περιλαµβανοµένου, ήταν εξοργισµένοι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιλαβαίνω, λαµβάνω. 
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περιλαµβάνω - συµπεριλαµβάνω, περιέχω - εµπεριέχω, περικλείω - 
εµπερικλείω. Βασική σηµασία όλων των ρηµάτων αυτών είναι η δήλωση 
τού «περιεχοµένου», τού ότι «κάτι τοποθετείται µέσα σε ορισµένα όρια». 
Η σηµασία αυτή εκφράζεται είτε δυναµικά (περιλαµβάνω, περικλείω) είτε 
στατικά (περιέχω). Κατ' επέκταση, δηλώνεται από τα ίδια ρήµατα η 
σηµασία τού «εντάσσω κάτι σε ένα σύνολο» (εµπεριέχω, εµπερικλείω) ή η 
σηµ. τού «προσθέτω στα ήδη υπάρχοντα» (συµπεριλαµβάνω). Οι λεπτές 
αυτές σηµασιολογικές αποχρώσεις είναι καλό να τηρούνται στην προ-
σεγµένη επικοινωνία, ώστε να µη φαίνονται ότι «όλα σηµαίνουν το ίδιο» 
και µπορούν να χρησιµοποιούνται αδιακρίτως. 

περιλαµπής, -ής, -ές [µτγν.] {περιλαµπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ο περίλαµπρος. — 
περιλαµπώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

περίλαµπρος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που λάµπει από κάθε πλευρά, εξαιρετικά 
λαµπερός ΣΥΝ. (λόγ.) περιλαµπής, (εκφραστ.) ολοφώτει-νος, ολόλαµπρος ΑΝΤ. 
(λόγ.) αλαµπής 2. (µτφ.) αυτός που διαθέτει µεγάλη λαµπρότητα και 
ακτινοβολία: ~ νίκη | επιτυχία. — περίλαµπρα επίρρ. 

περιληπτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει ή µπορεί να περιλάβει πολλά, που 
µε συντοµία και λιτότητα αναφέρει πολλά: ~ έκθεση των πεπραγµένων || ~ 
παρουσίαση των θέσεων τού κόµµατος ΣΥΝ. συνοπτικός ΑΝΤ. εκτενής, 
µακροσκελής 2. (για γραπτό κείµενο) αυτός που έχει τη µορφή περίληψης: 
κεφάλαιο σε ~ µορφή ΣΥΝ. βραχυλογικός ΑΝΤ. αναλυτικός 3. ΓΛΩΣΣ. 
περιληπτικό όνοµα κοινό όνοµα σε ενικό αριθµό, που δηλώνει πλήθος 
οµοειδών προσώπων, ζώων ή πραγµάτων, τα οποία συγκροτούν ενιαίο 
σύνολο, λ.χ. οι λέξεις λαός, αστυνοµία, οικογένεια, εργατιά κ.λπ. — 
περιληπτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

περίληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} η σύντοµη απόδοση τού 
περιεχοµένου γραπτού ή προφορικού κειµένου: του έκανε µια ~ τής οµιλίας 
τού προέδρου || στο τέλος κάθε κεφαλαίου ακολουθεί ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) ρεζουµέ, 
(λόγ.) σύνοψη- ΦΡ. (λόγ.) εν περιλήψει µε λίγα λόγια, µε συντοµία: το θέµα ~ 
ετέθη ως εξής... — (υποκ.) περιλη-ψούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. περίληψις, αρχική σηµ. «αντίληψη των γενικών αρχών, των 
βασικών σηµείων», < περιλαµβάνω (πβ. κ. λήψις - λαµβάνω)]. 

περιλούζω ρ. µετβ. {περι-έλουσα, -λούστηκα} 1. βρέχω από κάθε πλευρά 2. 
(µτφ.) καθυβρίζω (κάποιον): τον περιέλουσε µε ακατονόµαστες φράσεις. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. περιλούω < περί- + λούω]. 

περίλυπος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι πάρα πολύ λυπηµένος: την κοίταζε µε ~ 
ύφος ΣΥΝ. καταστενοχωρηµένος, καταλυπηµένος ΑΝΤ. περιχαρής. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < περί- + -λυπος < λύπη]. 

περιµαζεύω ρ. µετβ. {περιµάζ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. µαζεύω πράγµατα που 
έχουν σκορπίσει: ~ τις σηµειώσεις που σκόρπισε ο αέρας || ~ τα θρύψαλα τού 
σπασµένου βάζου ΣΥΝ. περισυλλέγω ΑΝΤ. σκορπώ 2. περιορίζω και ελέγχω 
(κάποιον/κάτι): δεν µπορεί να περιµαζέψει τη σκέψη του || ~ τη γλώσσα µου 
(προσέχω τι λέω, παύω να είµαι αυθάδης) || περιµάζεψε τον γυιο σου, γιατί 
ενοχλεί τον κόσµο! ΣΥΝ. συµµαζεύω 3. προσφέρω περίθαλψη, φροντίδα: 
βρήκε το κουτάβι στον δρόµο και το περιµάζεψε στο σπίτι της || το ίδρυµα 
περιµαζεύει αστέγους. Επίσης (λαϊκ.) περιµαζώνω [µεσν.]. — περιµάζεµα κ. 
(λαϊκ.) περιµάζωµα (το). 

περιµένω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {περίµενα} ♦ (µετβ.) 1. παραµένω στο ίδιο 
σηµείο, ώσπου να έρθει (κάποιος/κάτι) ή µέχρι να συµβεί (κάτι 
προγραµµατισµένο ή αναµενόµενο): - το τρένο | το λεωφορείο | το τρόλεϊ || ~ 
ταξί στην πιάτσα || θα σε ~ στη γωνία || ποιον περιµένεις τόση ώρα; || ~ να 
περάσουν τα οχήµατα τής παρέλασης 2. είµαι σε αναµονή για (κάτι 
µελλοντικό): ~ τα αποτελέσµατα των εξετάσεων || - να δω τι θα γίνει µετά τις 
εκλογές || ~ πώς και πώς την επιστροφή τής κόρης του από το εξωτερικό || (για 
κάτι που πρόκειται να συµβεί) ποιος ξέρει τι τον περιµένει στην ξενιτειά || µας 
περιµένουν εκπλήξεις- ΦΡ. (α) (για ετοιµοθάνατο) περιµένουµε (κάποιον) ανα-
µένουµε ότι θα πεθάνει από ώρα σε ώρα: τον περιµένουµε τον παππού, είναι 
στα τελευταία του (β) (για γυναίκα) περιµένω παιδί είµαι έγκυος 3. (µτφ.) είµαι 
διαθέσιµος ή σε ετοιµότητα να δεχθώ (κάποιον/κάτι): έξω τον περίµενε ένα 
αυτοκίνητο, δώρο των γονιών του || αρχίζουν οι διακοπές· τα νησιά µάς 
περιµένουν 4. θεωρώ (κάτι) πιθανό, ενδεχόµενο να συµβεί: έχει µάθει να 
περιµένει τα χειρότερα || δεν ήταν κάτι που µας ξάφνιασε, το περιµέναµε! || αυτά 
να τα περιµένεις από άξεστους ανθρώπους || το περίµενες αυτό από τέτοιον άν-
θρωπο; || (προτρεπτικά) τι περιµένεις και δεν τον διώχνεις; ΦΡ. δεν το περίµενα 
για κάτι απροσδόκητο, απρόοπτο: - να παρεξηγηθείς! || ~ να συµπεριφερθεί έτσι 
στον φίλο του! 5. (α) έχω προσδοκία ή ελπίδα για (κάτι): οι νέοι περιµένουν 
έναν καλύτερο κόσµο || ~ ότι θα βελτιωθούν τα οικονοµικά µου || τι περιµένεις 
απ'τη ζωή σου; ΦΡ. τα περιµένω όλα από (κάποιον) (ι) θεωρώ (κάποιον) ικανό 
για τα πάντα: από αυτόν να τα περιµένεις όλα, είναι διάολος σκέτος! (ii) έχω 
την προσδοκία να φροντίσει άλλος για τις δικές µου υποθέσεις, να τα κάνει 
όλα για µένα: πρέπει να βοηθήσει κι αυτός στο σπίτι, δεν µπορεί να τα περιµένει 
όλα από τη γυναίκα του! (β) (ειδικότ.) προσέχω πότε θα συµβεί (κάτι που 
ελπίζω) ή εύχοµαι να συµβεί: περιµένει την κατάλληλη ευκαιρία, για να 
ανταποδώσει την προσβολή || περιµένει να κάνει ο αντίπαλος το µοιραίο λάθος 
♦ (αµετβ.) 6. βρίσκοµαι σε κατάσταση αναµονής: δεν αντέχω να ~, χωρίς να 
κάνω τίποτα || µην περιµένεις πια, όλα τελείωσαν µεταξύ µας 7. κάνω υποµονή: 
περίµενε και θα δεις- µη βιάζεσαι! ΦΡ. στο περίµενε σε αναµονή διαρκεί- 

ας: τον έχει µια ζωή ~ µε υποσχέσεις για διορισµό 8. αναβάλλοµαι, καθυστερώ: 
οι διακοπές σου µπορούν να περιµένουν τώρα προέχουν άλλα || τα καυτά 
προβλήµατα τής παιδείας δεν µπορούν να περιµένουν άλλο ΣΥΝ. καθυστερώ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µένω. 

περιµένω - αναµένω - προσµένω. Το περιµένω -µε παθητικό το 
αναµένοµαι- σηµαίνει γενικά «βρίσκοµαι σε κατάσταση αναµο 
νής για συνάντηση ή απάντηση σε κάτι που έχει ήδη κανονιστεί ή 
ζητηθεί». Το προσµένω (στη λογοτ. και την προφορ. γλώσσα) ση 
µαίνει το ίδιο, µε έντονο το στοιχείο τής επιθυµίας, τής λαχτάρας. 
Το αναµένω (λογιότ. και τής γραπτής γλώσσας) σηµαίνει κυρ. 
«προβλέπω µε αρκετή βεβαιότητα» (πιθανολογώ) ή «περιµένω µε 
ενδιαφέρον» (προσβλέπω, προσδοκώ). Σε όλα, πάντως, υπόκειται η 
τοπική σηµ. («βρίσκοµαι κάπου για να...»). → µένω 

περιµετρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίµετρο: ~ διάταξη | ζώνη | 
δρόµος. — περιµετρικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
perimetric]. 

περίµετρος (η) {περιµέτρ-ου | -ων, -ους} το περίγραµµα δισδιάστα-του σχεδίου 
και το µήκος αυτού τού περιγράµµατος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περίµετρος (ενν. 
γραµµή), λ. που αρχικώς χρησιµοποιήθηκε µόνον ως επίθ., < περί- + -µετρος < 
µέτρον]. 

περιµήτριο (το) {περιµητρί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. πέταλο τού περιτοναίου που 
καλύπτει τη µήτρα. — περιµητρικός, -ή, -ό [1876]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. perimetrium]. 

περιµητρίτιδα (η) [1879] {-ας κ. -ίτιδος | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή των ιστών 
που βρίσκονται γύρω από τη µήτρα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
périmétrite]. 

περίνεο (το) {περινέου} ΑΝΑΤ. περιοχή µεταξύ των εξωτερικών γεννητικών 
οργάνων και τού πρωκτού, η οποία εκτείνεται εσωτερικά µέχρι τους µυς στη 
βάση τής πυέλου και στις γύρω δοµές των οστών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περίνεος | 
περίναιος (ο) (αρχαιότ. ο τ. σε -αιος), ανατοµικός όρ., < περ(ι)- + -ιναιος < ρ. 
ίνάω | -έω «αδειάζω, εκκενώνω», οπότε η λ. θα προσδιόριζε την περιοχή από 
την οποία το σώµα αποβάλλει τα περιττώµατα. Το αρχ. ίνάω | -έω ανάγεται 
σε τ. *ίσνά-ω, συνδ. µε σανσκρ. is-nâ-ti, «ρίχνω, θέτω σε κίνηση», καθώς και 
µε το ρ. ΐαίνω (βλ.λ.)]. 

περινεοτοµή (η) ΙΑΤΡ. η διατοµή τού περινέου για την πρόληψη ρήξης κατά τον 
τοκετό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. perineotomy]. 

περίνεορραφή (η) ΙΑΤΡ. η συρραφή τού περινέου, τόσο σε περιπτώσεις τοµής 
όσο και σε περιπτώσεις ρήξης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
perineorrhaphy]. 

περινεύριο (το) {περινευρί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. µεµβράνη τού συνδετικού ιστού, 
που συγκρατεί τις δέσµες των νευρικών ινών στο εσωτερικό τού νεύρου. — 
περινευρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. perineurium]. 

περινευρίτιδα (η) [1865] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού περινευρί-ου. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. perineuritis]. 

περίνους, -ους, -ουν [µτγν.] (κυρ. στον υπερθ. περινουστατος, -η, -ο) 
(αρχαιοπρ.) αυτός που διακρίνεται για τη συγκρότηση τής σκέψης και τη 
σύνεση του: ~ νοµοθέτης ΣΥΝ. µυαλωµένος, (λόγ.) νουνεχής, σώφρων, 
συνετός. —περίνοια (η) [αρχ.]. 

πέριξ πρόθ. κ. επίρρ. 1. (ως πρόθ.) γύρω από (κάτι): ~ τής πρωτευούσης | τού 
τείχους 2. (ως επίρρ. µε άρθ.) αυτός που βρίσκεται κοντά, γειτονικός: η 
Ελλάδα και οι ~ βαλκανικές χώρες 3. πέριξ (τα) (α) η έκταση ή η περιοχή 
κοντά ή δίπλα σε ένα µέρος: το εργοστάσιο και τα ~ αντιµετωπίζουν οξύ 
πρόβληµα || «όταν συµβεί στα - φωτιές να καίνε» (λαϊκ. τραγ.) (β) (ειδικότ.), η 
περιοχή γύρω από αστικό κέντρο: πήγαν εκδροµή στα -1| έφυγαν από το κέντρο 
και τώρα µένουν στα ~ ΣΥΝ. περίχωρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πέρι-κ-ς < περί (βλ.λ.) + ένθηµα -κ- + επιρρ. κατάλ. -ς (πβ. 
µέχρι-ς)]. 

περιοδεία (η) [µτγν.] {περιοδειών} ταξίδι µε προγραµµατισµένες διαδοχικές 
στάσεις σε διαφορετικά µέρη για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένου σκοπού: ~ 
θιάσου σε επαρχιακές πόλεις για παραστάσεις || προεκλογική ~ υποψηφίου 
ΣΥΝ. τουρνέ. 

περιοδεύω ρ. αµετβ. (µτχ. ενεστ. περιοδεύων, -ούσα, -ον | περιόδευσα} 1. κάνω 
περιοδεία: το µουσικό µας συγκρότηµα θα περιοδεύσει όλο τον Αύγουστο- ΦΡ. 
περιοδεύων θίασος (i) θίασος που κάνει περιοδεία (ii) (µτφ.-µειωτ.) σύνολο 
ανθρώπων που έχει χάσει τη σοβαρότητα του και το κύρος του: οι βουλευτές 
τού κόµµατος θυµίζουν περιοδεύοντα θίασο 2. ΣΤΡΑΤ. περιοδεύον (σώµα) το 
Συµβούλιο Επιλογής Οπλιτών (Σ.Ε.Ο.), που περιοδεύει ανά τη χώρα για να 
ρυθµίζει τη στρατολογική κατάσταση των εφήβων ΦΡ. περνάω περιοδεύον για 
τον έφηβο που περνάει από την εξέταση τού παραπάνω συµβουλίου, πριν 
τελειώσει το Λύκειο: τα αγώρια τής τάξης θα περάσουν περιοδεύον αύριο. — 
περιόδευση (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < περί- + οδεύω < 
οδός). 

περιοδικό (το) 1. (α) περιοδική έκδοση συγκεκριµένης ή ποικίλης θε-
µατολογίας, που περιλαµβάνει κυρ. κείµενα, όπως άρθρα, ρεπορτάζ, 
συνεντεύξεις κ.λπ. ψυχαγωγικού, ενηµερωτικού ή επιστηµονικού χαρακτήρα, 
συνήθ. µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό ή εικόνες: δεκαπενθήµερο | 
εβδοµαδιαίο | µηνιαίο ~||~ µόδας | κινηµατογράφου | κόµικς | ποικίλης ύλης || 
φιλολογικό | πολιτικό | εφηβικό | νεανικό | οικονοµικό | σοβαρό | έγκυρο ~ (β) 
κάθε τεύχος αυτού τού εντύπου: µου δίνεις για λίγο το ~ σου, να δω κάτι; || ~ 
τσέπης (µικρού µεγέθους) || ξεφυλλίζω το ~ 2. (συνεκδ.) (α) η επιχείρηση που 
εκδίδει το έντυπο αυτό: συνεργάτης | διευθυντής τού ~|| το~ δεν είναι 
κερδοφόρο και θα κλεί- 
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σει (β) οι κτηριακές εγκαταστάσεις (συντάξεως και εκτυπώσεως) τής 
παραπάνω επιχείρησης: όλο το βράδυ θα είναι στο ~, µέχρι να τελει-
ώσει το µοντάζ (γ) το προσωπικό που απασχολείται σε αυτή την επι-
χείρηση: από σήµερα ανήκει κι αυτός στο ~ 3. (στο ραδιόφωνο και 
στην τηλεόραση) εκποµπή συγκεκριµένης θεµατολογίας: το πολιτικό 
| οικονοµικό | καλλιτεχνικό - του νέου καναλιού ΣΥΝ. µαγκαζίνο. — 
(υποκ.) περιοδικάκι (το). 

[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. περιοδικός από φρ. όπως περιοδικό 
(έντυπο), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. périodique  (πβ. ισπ. periodico 
«εφηµερίδα»)]. περιοδικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που προκύπτει ή 
εµφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα: ~ φαινόµενα || ηµερήσιος 
και ~ Τύπος || 

- έκθεση επιτροπής | επιθεώρηση 2. περιοδικός δεκαδικός αριθµός 
αριθµός τού οποίου µια οµάδα δεκαδικών ψηφίων επαναλαµβάνεται 
συνεχώς και µε την ίδια σειρά έπειτα από µια θέση, π.χ. ο αριθµός 
64,321321321... ή 8,45313131... 3. ΧΗΜ. περιοδικό σύστηµα | περιοδικός 
πίνακας των στοιχείων πίνακας κατατάξεως των χηµικών στοιχείων 
σε κάθετες και οριζόντιες στήλες, µε βάση την κατά τακτά διαστή 
µατα εµφάνιση αναλόγων ιδιοτήτων σε αυτά (περιοδικός νόµος), 
όταν κατατάσσονται κατ' αύξοντα ατοµικό αριθµό (βλ. ΠΙΝ. περιοδι 
κού συστήµατος)- εφευρέτης του ήταν ο Ρώσος Ντµίτρι Μεντελέγεφ. 
— περιοδικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

περιοδικότητα (η) [1841] {χωρ. πληθ.} η κατά τακτά χρονικά δια-
στήµατα επανεµφάνιση, η περιοδική επανάληψη (ενός φαινοµένου): 
η ~ τής αµπώτιδας και πληµυρίδας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. périodicité]. 

περιοδολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο χωρισµός, η 
υποδιαίρεση γνωστικού αντικειµένου σε επιµέρους χρονικές περιόδους 
που έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά, µε σκοπό την ανάλυση και τη µε-
λέτη του: η ~ τής ιστορίας τής λογοτεχνίας | τής ιστορίας τής µόδας | 
τής εποχής τού σιδήρου. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
périodisation]. 

περιοδοντικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το περιο-δόντιο: 
~ απόστηµα | µεµβράνη (ο σαρκώδης ιστός µεταξύ δοντιού και 
φατνίου). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. periodontic]. 

περιοδόντιο (το) {περιοδοντί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. 1. το περιόστεο (βλ.λ.) 
τής οδοντικής ρίζας 2. το σύστηµα στηρίξεως τού δοντιού. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. periodontium]. 

περιοδοντίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή των περιοδοντικών 
ιστών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. periodontitis]. 

περίοδος (η) {περιόδ-ου | -ων, -ους} 1. (α) ο χρονικός κύκλος που 
προσδιορίζεται από την επανεµφάνιση φαινοµένου, την επανάληψη 
γεγονότος ή σειράς γεγονότων: η ~ των Χριστουγέννων | των διακο-
πών | των βροχών | τού καλοκαιριού || σχολική | βουλευτική ~ (η τε-
τραετής βουλευτική θητεία) (β) συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µε 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: η προεκλογική | µετεγχειρητική | µε-
ταπολιτευτική ~ || ~ οξύτητας | κρίσεως | λιτότητας | ακµής | χάριτος 
(βλ. λ. χάρη) | πειραµατισµού | αιχµής | επωάσεως | ανάρρωσης | πυ-
ρετού || διερχόµεθα µία ~ ισχνών αγελάδων για την οικονοµία µας || 
την ~ τής χούντας ήταν στο Παρίσι || από τη νέα ποδοσφαιρική - θα 
αγωνίζεται στον Άγιαξ || παρατεταµένη ~ ξηρασίας || η ~ των καλο-
καιρινών αδειών ΣΥΝ. φάση- ΦΡ. κατά περιόδους πότε-πότε, ενίοτε: ~ 
έγιναν προσπάθειες εκσυγχρονισµού, αλλά απέτυχαν ΣΥΝ. από καιρό 

σε καιρό, κατά καιρούς 2. ΦΥΣ. ο χρόνος που χρειάζεται ένα σώµα 
για την εκτέλεση µιας επαναλαµβανόµενης κίνησης: ~ εκκρεµούς 3. 
(για γυναίκα) η έµµηνη ρύση: µου έρχεται | έχω ~|| ο κύκλος τής ~4. 
ΓΛΩΣΣ. το τµήµα γραπτού λόγου που περιλαµβάνεται µεταξύ δύο δια-
δοχικών τελειών η περίοδος αποτελείται από µία ή περισσότερες προ-
τάσεις, π.χ. ο ταχυδρόµος δεν ήρθε, γιατί σήµερα είναι αργία και κα-
νείς δεν εργάζεται (εδώ έχουµε µία περίοδο που αποτελείται από 
τρεις προτάσεις, µία κύρια και δύο δευτερεύουσα)· στην πράξη, συ-
χνά αντί τού όρου «περίοδος» χρησιµοποιείται ο όρος «πρόταση» 5. 
ΜΟΥΣ. ενότητα µουσικών φράσεων που συνδέονται µεταξύ τους 6. 
ΧΗΜ. κάθε οριζόντια σειρά τού περιοδικού πίνακα των στοιχείων. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «περιόδευση (σε κυκλική διεύθυνση)», < περί- 
+ οδός. Η λ. ήδη στην Αρχ. δήλωσε έναν κύκλο χρόνου, χρονικό 
διάστηµα, το οποίο χαρακτηρίζεται από σταθερά γεγονότα που επα-
ναλαµβάνονται (λ.χ. εορτές, ολυµπιακοί Αγώνες, θητεία σε δηµόσια 
αξιώµατα)]. 

περίοικος (ο) [αρχ.] {περιοίκ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) αυτός που διαµέ-
νει δίπλα σε (κάποιον), ο γείτονας: οι ~ διαµαρτυρήθηκαν για τη δυ-
νατή µουσική κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

περίοπτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι ορατός από κάθε πλευρά: το νέο 
απόκτηµα τού µουσείου τοποθετήθηκε σε - θέση || ~ γλυπτό | άγαλµα 
2. (µτφ.) αυτός που έχει κερδίσει την αποδοχή και την αναγνώριση 
όλων: ~ κοινωνική θέση ΣΥΝ. περίβλεπτος, επιφανής. — περίοπτα | 
περιόπτως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < περί- + απτός, ρηµατικό επίθ. τού ρ. ορώ, πβ. δπ-ωπ-α 
(παρακ.). Βλ. κ. οπτικός]. 

περιορίζω ρ. µετβ. {περιόρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. συγκρατώ (κάτι) µέ-
σα σε συγκεκριµένα όρια: προσπαθούν να περιορίσουν την έκταση 
τής πετρελαιοκηλίδας ΣΥΝ. περικλείω ANT. επεκτείνω, διευρύνω 2. δε-
σµεύω (κάποιον) εντός ορισµένων ορίων, αφαιρώ (από κάποιον) τη 
δυνατότητα ελεύθερης κίνησης έξω από έναν χώρο: περιόρισαν τους 
αιχµαλώτους σ' ένα µοναστήρι || τον περιόρισαν στο σπίτι µέχρι τη 
διαλεύκανση τής υπόθεσης ΣΥΝ. κρατώ 3. εµποδίζω την ελεύθερη 
δράση ή έκφραση: ~ τα δικαιώµατα | τη δράση κάποιου || κάνε ό,τι 
θέλεις· δεν σε περιορίζει κανείς || ο αµυντικός παίκτης κατάφερε να 
περιορίσει τον αντίπαλο του 4. (α) µειώνω (κάτι), ώστε να βρίσκεται 
µέσα σε αποδεκτά όρια: ο γιατρός τού είπε να περιορίσει το κάπνισµα 
|| ~ τα έξοδα µου | τις δηµόσιες εµφανίσεις µου | τις αρνητικές 
επιπτώσεις (από κάτι) || ~ δραστικά την κατανάλωση νερού (β) (ειδι-
κότ.) µειώνω (κάτι που ενοχλεί): περιόρισε λιγάκι τα νεύρα | τη γλώσ-
σα | τις εκφράσεις σου ΣΥΝ. περιµαζεύω, συγκρατώ (γ) µειώνω (κάτι) 
παρεµποδίζοντας το: ~ την όραση | τη θέα κάποιου ΣΥΝ. δυσχεραίνω 
ΑΝΤ. διευκολύνω· (µεσοπαθ. περιορίζοµαι) 5. κινούµαι µέσα σε συ-
γκεκριµένα όρια, δεν ξεπερνάω τα όρια ενός χώρου: η δράση του πε-
ριορίστηκε στην ορεινή Αχαία || (µτφ.) η συζήτηση περιορίστηκε στην 
ανταλλαγή ύβρεων || οι φιλοδοξίες του περιορίζονται εντός των ορίων 
τής εταιρείας µας || «τα περί νέου φορέα περιορίζονται για την ώρα σε 
επίπεδο συζήτησης και δεν αποτελούν επεξεργασµένη πρόταση» 
(εφηµ.) 6. αρκούµαι σε κάτι ή φθάνω ώς ορισµένο σηµείο: ας περιο-
ριστούµε στα δικά µας κι ας αφήσουµε τα ξένα || ποτέ δεν µπόρεσε να 
περιοριστεί στα λίγα 7. (η µτχ. περιορισµένος, -η, -ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «σηµαδεύω τα όρια, τα σύνορα», < περί- + ορίζω. 
Στους εκκλησ. συγγραφείς πρωτοαπαντά η σηµερινή σηµ. (λ.χ. 
Κλήµης: ορέξεις αυτάρκεια περιορίζονται)]. 
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περιορίσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να περιοριστεί ΑΝΤ. απεριό-
ριστος. 

περιορισµένος, -η, -ο 1. αυτός που είναι κλεισµένος µέσα σε κάποια 
όρια 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ευρύτητας ή 
πληρότητας: -αντίληψη/ νοηµοσύνη/ καλλιέργεια/ ευθύνη || το χιόνι 
και η ~ ορατότητα δυσκόλεψαν την ανάβαση ΑΝΤ. ευρύς, υψηλός, 
ικανός 3. (γενικότ.) λίγος, µικρός: ο χρόνος είναι πάντα - για τέτοιες 
συζητήσεις || ~ χώρος | προοπτικές επιτυχίας | γνώσεις | επιπτώσεις | 
ενδιαφέρον ΑΝΤ. απεριόριστος 4. (µτφ.) αυτός που τον έχουν υπό αυ-
στηρό, ηθικό συνήθ., έλεγχο, που ελέγχουν τις δραστηριότητες του: 
όταν ήταν µικρή, οι γονείς της την είχαν πολύ περιορισµένη. — πε-
ριορισµένα επίρρ. 

περιορισµός (ο) [µτγν.] 1. (α) η µείωση τής έκτασης, των διαστάσεων 
(φαινοµένου ή δραστηριότητας): ~ τής αισχροκέρδειας | τής προ-
παγάνδας | των δαπανών | τής σπατάλης | τού τσιγάρου ΣΥΝ. µετρια-
σµός, ελάττωση, περιστολή, περικοπή (β) η συγκράτηση εντός ορίων, 
ώστε να µην υπάρξει επέκταση: ο - τής πυρκαγιάς ήταν έργο δύσκολο 
2. η παρεµπόδιση τής ελεύθερης δράσης ή έκφρασης: ~ τού δικαι-
ώµατος για ελεύθερη έκφραση || ~ τής πολιτικής δράσης κάποιου 3. 
(για πρόσ.) (α) ο εγκλεισµός, η στέρηση τής ελευθερίας (κάποιου): ~ 
σε αναµορφωτήριο | σε ψυχιατρείο | σε µοναστήρι (β) (συνεκδ.) η ποινή 
τού εγκλεισµού σε κρατητήριο | φυλακή κ.λπ.: του επέβαλαν τριήµερο 
~· ΦΡ. κατ' οίκον περιορισµός η αναγκαστική παραµονή κάποιου 
στο σπίτι του κατόπιν αποφάσεως δικαστηρίου, τής εκτελεστικής 
εξουσίας, στρατιωτικής ή αστυνοµικής αρχής: του επιβλήθηκε -4. (α) 
η συγκράτηση από υπερβολές και καταχρήσεις, η παραµονή εντός 
συγκεκριµένων ορίων ευπρέπειας, ορθότητας κ.λπ.: τα παιδιά 
χρειάζονται συχνά -, για να µη γίνονται ανάγωγα (β) (συνεκδ.-συνήθ. 
στον πληθ.) κανόνες ή µέτρα που θέτουν όρια (σε κάτι): οι ηθικοί ~ τής 
κοινωνίας || υπάρχουν ορισµένοι - στην εφαρµογή αυτού τού κανόνα || 
µια ζωή χωρίς περιορισµούς || η κυβέρνηση θέτει περιορισµούς στην 
ιδιωτική πρωτοβουλία || επιβάλλω περιορισµούς στην εισαγωγή | 
κατανάλωση | διακίνηση προϊόντων. 

περιοριστής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. µηχανική ή ηλεκτρική διάταξη που περιο-
ρίζει τις τιµές φυσικού µεγέθους κατά τις µεταβολές του σε ασφαλή 
ή επιθυµητά επίπεδα: ~ ταχύτητας | υπέρτασης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. limiteur]. 

περιοριστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που περιορίζει, που επιβάλλει 
περιορισµούς: εφαρµόζονται - µέτρα | διατάξεις στην κυκλοφορία των 
οχηµάτων || αφέθηκε ελεύθερος µε - όρους, µε τη σύµφωνη γνώµη 
ανακριτή και εισαγγελέα || ~ νόµοι µετανάστευσης. — περιορι-στικ-ά 
| -ώς επίρρ. 

περιόστεο (το) {περιοστέ-ου | -ων} ΑΝΑΤ. σκληρή µεµβράνη, που πε-
ριέχει αιµοφόρα αγγεία και νεύρα και η οποία καλύπτε όλο το οστό, 
εκτός από την άκρη του, που βρίσκεται µέσα σε άρθρωση. — περιο-
στεϊκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. περιόστεος < περί- + -όστε-
ος< όστοϋν]. 

περιοστίτιδα (η) [1895] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. επώδυνη φλεγµονή τού πε-
ριοστέου, η οποία προκαλείται συνήθ. από χτύπηµα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. periostite]. 

περιουσία (η) {περιουσιών} 1.το σύνολο των υλικών αγαθών που έχει 
ένα πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό) και τα οποία µπορούν να αποτιµη-
θούν σε χρήµα' τα υπάρχοντα του: κινητή και ακίνητη - || µοναδικός 
κληρονόµος τής πατρικής - || στα χαρτιά χάνονται ολόκληρες περιου-
σίες || το δάσος αυτό αποτελεί εκκλησιαστική - || κάνω - (γίνοµαι 
πλούσιος) ΣΥΝ. βίος 2. (µτφ.) ό,τι αξιόλογο διαθέτει κανείς: αυτή είναι 
η ~ µου: τα παιδιά και οι φίλοι µου || η πνευµατική ~ µου 3. κάθε µε-
γάλο χρηµατικό ποσό, τα πολλά λεφτά: αυτό το φόρεµα κοστίζει µια 
~ || αυτό το σπίτι µού στοίχισε µια ~· ΦΡ. (λόγ.) εκ περιουσίας από 
όσες γνώσεις διαθέτω, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια ή προετοιµασία, 
από αυτά που ξέρω ήδη: για τέτοια θέµατα δεν χρειάζεται να προε-
τοιµάζεται καθόλου- µιλάει ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ουσιαστικός. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «ό,τι περιβάλλει κάποιον, τα αποκτήµατα του», < 
περί- + ουσία (βλ.λ.) < ρ. ειµί]. 

περιουσία: συνώνυµα. Κύρια λέξη για τη δήλωση των υλικών αγα-
θών που έχει κάποιος είναι η λ. περιουσία. Η λ. είναι αρχαία και 
σήµανε αρχικά «αυτά που υπάρχουν γύρω από κάποιον», «αυτά 
που έχει κανείς γύρω του» καθώς και άλλες σηµασίες (περίσσεια 
αγαθών κ.ά.). Οι αρχαίοι χρησιµοποιούσαν µε την ίδια σηµασία 
κυρίως τη λ. ουσία. Χρησιµοποιούσαν επίσης τη λ. ύπαρξη, όπως 
και τη λ. υπάρχοντα. Η τελευταία αυτή λ. δηλώνει και σήµερα την 
περιουσία. Το απαρέµφατο τού έχω ως ουσιαστικό το έχει (< 
εχειν) δηλώνει επίσης την ίδια σηµασία. Το ίδιο και η λ. βιος (το). 
Ενδιαφέρον έχει ότι στην αρχαία η λ. βίος (ο), από την οποία 
προήλθε η λ. βίος (το), σήµαινε κυρίως τη ζωή, το να ζει κανείς, 
ενώ την περιουσία δήλωνε η λ. ζωή, η οποία όµως δεν διατήρησε 
τη σηµασία αυτή και στη Ν. Ελληνική (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. βίος). Λέγο-
ντας ότι κάποιος «έχει κτήµατα» δηλώνουµε επίσης αντιστοίχως 
την ακίνητη και την κινητή περιουσία. Το ίδιο -την κινητή περι-
ουσία- δηλώνουν και οι λ. αγαθά και καλά (Ο Θεός τού χάρισε 
πολλά αγαθά να ζήσει άνετα αυτός και τα παιδιά του - Εχει όλα τα 
καλά τού κόσµου και εντούτοις παραπονείται συνεχώς για λεφτά). 
Αξιολογικά, για τη δήλωση µεγάλης περιουσίας, χρησιµο-
ποιούνται οι λ. θησαυρός και πλούτη /πλούτος (ο), ενώ η περιου-
σία µε έµφαση στη σηµασία «αυτά µε τα οποία ζει κανείς» δηλώ-
νεται µε τις λ. εισοδήµατα, πόροι, µέσα (προς το ζην), τρόπος. 

περιουσιακός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε την περιουσία: 

- στοιχείο | δικαιώµατα | διαφορές || η ~ κατάσταση κάποιου. — πε-
ριουσιακ-ά | -ώς επίρρ. 

περιούσιος, -α, -ο ιδιαίτερα αγαπητός, προσφιλής: -λαός τού Θεού (οι 
Ισραηλίτες, κατά την Π.∆.) ΣΥΝ. εκλεκτός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
περιουσία (βλ.λ.), πβ. κ. επι-ούσιος}. 

περιοχή (η) 1. (α) η εδαφική έκταση: το σχολείο τής - είναι από τα 
καλύτερα || αγροτική | βιοµηχανική - || παραθαλάσσια | βραχώδης | 
δασώδης ~· ΦΡ. γεωγραφική περιοχή έκταση ή µέρος µιας χώρας µε 
ξεχωριστή µορφολογία εδάφους ή πληθυσµιακή κατανοµή (β) Περιο-
χή Πληροφόρησης Πτήσεων (F.I.R., Flight Information Region) η ζώ-
νη µέσα στην οποία ένα κράτος έχει επιφορτιστεί µε τον έλεγχο και 
την ευθύνη τής κυκλοφορίας πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκα-
φών 2. (α) ο χώρος που περιβάλλει ένα σηµείο, που αποτελεί την πε-
ριφέρεια ή την προέκταση του: η ~ τού αεροδροµίου θα αναβαθµιστεί 
|| η ~ τής πρωτεύουσας | τού εργοστασίου | τού σταδίου (β) (γενικότ.) 
ο γύρω χώρος: δεν ακούστηκε τίποτα στην ~ || (συνεκδ.) όλη η ~ είναι 
ήσυχη (γ) (ειδικότ.) ο χώρος γύρω από ανατοµικό όργανο: η ~ των 
πνευµόνων | τής καρδιάς || κοιλιακή | ηπατική ~ ΣΥΝ. χώρα 3. (µτφ.) 
ο τοµέας δραστηριότητας, κυρ. επιστηµονικής, καλλιτεχνικής, 
πνευµατικής κ.λπ.: η ~ τής πολιτικής | τής ηθικής | τής διαφήµισης 4. 
(µτφ.) η έκταση τής εξουσίας και των αρµοδιοτήτων προσώπου (φυ-
σικού ή νοµικού): το ζήτηµα δεν εµπίπτει στην ~ των καθηκόντων µου 
|| ~ εκτός τής δικαιοδοσίας κάποιου ΣΥΝ. πεδίο, χώρος, σφαίρα 5. (στο 
ποδόσφαιρο) διαγραµµισµένος χώρος τού γηπέδου µπροστά από τις 
δύο εστίες: µικρή ~ (µπροστά από τη θέση τού τερµατοφύλακα) || 
µεγάλη - (εντός τής οποίας έχει δικαίωµα ο τερµατοφύλακας να πιά-
νει τη µπάλα µε τα χέρια). — περιοχικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «το τµήµα γης που περικλείεται από γνω-
στά ή δεδοµένα όρια», < περιέχω]. 

περιπαθής, -ής, -ές {περιπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· περιπαθέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που διακατέχεται από έντονο πάθος, που εξωτε-
ρικεύει µεγάλη ένταση συναισθηµάτων: ~ φιλί | χορός | λόγος | οµιλία 
ΣΥΝ. παθιασµένος, παθητικός ΑΝΤ. αδιάφορος. — περιπαθώς επίρρ. 
[µτγν.], περιπάθεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< περί- + -παθής < πάσχω (πβ. παθ. αόρ. β' έ'-παθ-ον)]. 

περιπαίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {περιέπαιξα} 1. γελώ εις βάρος κάποιου, 
πειράζοντας τον µε αστεία ή εκµεταλλευόµενος την αφέλεια του 
ΣΥΝ. κοροϊδεύω, περιγελώ 2. εξαπατώ (κάποιον) εµπαίζοντας τον: 
ένας πολιτικός δεν µπορεί να περιπαίζει την κοινή γνώµη µε τέτοια 
φτηνά κόλπα ΣΥΝ. εµπαίζω, ξεγελώ. — περίπαιγµα (το). 

περιπαικτικός, -ή, -ό [1897] κ. περιπαιχτικός αυτός που περιπαίζει, 
που προκαλεί το γέλιο εις βάρος (κάποιου): ~ ύφος | διάθεση | χαµό-
γελο | βλέµµα | σχόλιο || ανασήκωσε τα φρύδια µε ~ αυστηρότητα 
ΣΥΝ. κοροϊδευτικός, περνγελαστικός. — περιπαικτικ-ά | -ώς [1837] 
επίρρ. 

περιπατητής (ο) [µτγν.],περιπατήτρια (η) [1796] {περιπατητριών} 
πρόσωπο που κάνει βόλτα ή βγαίνει συχνά για περίπατο: αµέριµνος 

περιπατητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον περι-
πατητή ή τον περίπατο · 2. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη φιλοσοφία 
τού Αριστοτέλη: - φιλοσοφία | Σχολή (β) περιπατητικοί (οι) οι µαθητές 
τού Λυκείου (βλ. λ. λύκειο, ΕΤΥΜ.) και γενικότ. οι οπαδοί τής φι-
λοσοφίας τού Αριστοτέλη: ο Θεόφραστος, ο Αριστόξενος και ο Στρά-
των ανήκαν στους ~. — περιπατητικ-ά | -ώς επίρρ. 

περίπατος (ο) {περιπάτ-ου | -ων, -ους} 1. το χωρίς βιασύνη περπάτη-
µα (για εκτόνωση και αναψυχή): πηγαίνω ~ || παίρνω | βγάζω κάποιον 
(για) ~ || τις Κυριακές κάνει έναν ~ µέχρι την παραλία ΣΥΝ. βόλτα, 
σεργιάνι 2. (γενικότ.) η συνήθ. σύντοµη διαδροµή για αναψυχή: ~ µε 
ποδήλατο! µε αµάξι 3. (κατ' επέκτ.) φυσικός ή ειδικά διαµορφωµένος 
χώρος αναψυχής, που προσφέρεται για περπάτηµα: ο αγαπηµένος 
µου ~ από την πάνω πλευρά τού δάσους- ΦΡ. (εκφραστ.-σκωπτ.) (κά-
τι) πάει περίπατο για περιπτώσεις που κάτι χάνεται οριστικά ή κα-
ταστρέφεται: πάνε περίπατο και τα λεφτά και τα σπίτια- τα έχασε όλα 
στα χαρτιά || έπαθε ατύχηµα και πήγαν περίπατο τα ταξίδια και η 
ξεκούραση 4. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) για κάτι που δεν απαιτεί 
ιδιαίτερο κόπο, που γίνεται µε άνεση, µε ευκολία: το ντέρµπι εξελί-
χθηκε σε - τού Ολυµπιακού- ΦΡ. (α) κάνω περίπατο πετυχαίνω (κά-
τι) µε ευκολία, χωρίς να κοπιάσω: ο Μουσσολίνι πίστευε ότι θα κάνει 
περίπατο στον πόλεµο µε την Ελλάδα (β) διά περιπάτου µε µεγάλη 
ευκολία: πίστευαν ότι η οµάδα τους θα πάρει ~ το πρωτάθληµα • 5. 
Περίπατος (ο) η φιλοσοφική σχολή που ίδρυσε στην Αθήνα ο 
Αριστοτέλης. — (υποκ.) περιπατάκος (ο) (σηµ. 1-3). [ΕΤΥΜ αοχ. < 
περιπατώ (-έω) (υποχωρητ.), βλ. λ. περπατώ]. 

περιπατώ ρ. → περπατώ 
περιπεπλεγµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει περιπλακεί, µπλεγ-

µένος, µπερδεµένος   ΦΡ. (ειρων.) περιπεπλεγµένες περιπλοκές για 
µεγάλο µπέρδεµα, σύγχυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. 
παθ. παρακ. τού αρχ. περιπλέκω]. 

περιπέτεια (η) {περιπετειών} 1. η απροσδόκητη τροπή των γεγονό-
των, ικανή να προκαλέσει ένταση συναισθηµάτων, ταλαιπωρίες, ανα-
στάτωση ή κινδύνους: του αρέσουν οι ~, γι'αυτό αναλαµβάνει συχνά 
επικίνδυνες αποστολές || στους γέρους ναυτικούς αρέσει να διηγούνται 
τις ~ τους στη θάλασσα || πολεµικές ~ || διάθεση για ~ 2. (συνεκδ.) το 
αρνητικό γεγονός, η ταλαιπωρία ή η αρνητική εξέλιξη: ας ευχηθούµε 
να µην έχουµε περιπέτειες µε την πολιτική αστάθεια || περάσαµε µια 
µικρή - µε την εγχείρηση τού Νίκου! ΦΡ. βάζω (κάποιον) σε 
περιπέτειες βάζω (κάποιον) σε µπελάδες 3. (συνήθ. στον πληθ.) τα 
βάσανα, οι ταλαιπωρίες: οι ~ των προσφύγων 4. (µτφ.) δραστηριότη-
τα ή σειρά γεγονότων, που χαρακτηρίζονται από απρόοπτα, αγωνία, 
δράση, κινδύνους: η ζωή είναι µια µεγάλη ~! || η ~ τού διαστήµατος 
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(η εξερεύνηση του) 5. (συνεκδ.) η εναλλαγή των καταστάσεων και τα 
απρόοπτα: η ζωή χρειάζεται και λίγη ~, αλλιώς είναι πληκτική 6. (στην αρχ. 
τραγωδία) η ξαφνική µεταβολή τής κατάστασης τού ήρωα, από την ευτυχία 
στη δυστυχία κ.λπ. 7. (στη λογοτ. ή στον κινηµατογράφο) (α) (συνήθ. στον 
πληθ.) σειρά γεγονότων µε παθήµατα, έντονη δράση, αγωνία κ.λπ.: οι ~ ενός 
περιηγητή || οι ~ τού Γκιούλιβερ (β) (συνεκδ.) ταινία ή έργο µε έντονο το 
στοιχείο τής δράσης, τής έντασης, τής αγωνίας κ.λπ.: πρωταγωνιστεί σε µια - 
που θα σας κόψει την ανάσα! || ~ κατασκοπίας 8. η σύντοµη και συνήθ. 
επιφανειακή ερωτική σχέση: πριν από τον γάµο είχε πολλές ~||~ τού καλοκαι-
ριού ΣΥΝ. ιστορία, ιστοριούλα, φλερτ, σχέση. — (υποκ.) περιπετειού-λα (η) 
(συχνότ. στις σηµ. 2, 5 και 8). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «δυσµενής τροπή τής καταστάσεως», < πε-ριπετής 
«αυτός που πέφτει πάνω σε κάτι και το καλύπτει - αυτός που περιπίπτει σε 
δυσµενή θέση» < περί- + -πετής < θ. πετ- τού ρ. πίπτω (βλ.λ.)]. 

περιπετειώδης, -ης, -ες [1897] {περιπετειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
περιέχει ή προκαλεί πολλές περιπέτειες: ~ ιστορία/ ταινία | ζωή | πλοκή | άφιξη 
ΑΝΤ. ήσυχος, ήρεµος. — περιπετειωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. aventureux]. 

περιπίπτω ρ. αµετβ. [αρχ.] {περιέπεσα} (λόγ.) 1. καταλήγω σε χειρότερη 
κατάσταση: ο ασθενής περιέπεσε σε κώµα ΣΥΝ. περιέρχοµαι 
2. υποπίπτω: ο µάρτυς περιέπεσε σε αντιφάσεις. 

περιπλακώ (να/θα) ρ. → περιπλέκω 
περιπλάνηση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η χωρίς 

σκοπιµότητα ελεύθερη µετακίνηση, περιδιάβαση: η ~ στα σοκάκια τού νησιού 
|| (µτφ.) ~ τής σκέψης | τού νου || η ~ στις σελίδες ενός βιβλίου 2. η 
αποµάκρυνση από τη σωστή ή επιδιωκόµενη πορεία: η ~ του είχε ευτυχή 
κατάληξη, αφού εντοπίστηκε από αστυνοµικούς και επέστρεψε σώος στο σπίτι || 
παρασύρθηκε σε άσκοπες ~, που του στοίχισαν χρόνο και χρήµα. — 
περιπλανητικός, -ή, -ό, περιπλανητικά επίρρ. 

περιπλανώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {περιπλανάσαι..., µτχ. περιπλανώµενος, -η, -ο | 
περιπλανή-θηκα, -µένος) 1. περιφέροµαι χωρίς σκοπό και χωρίς υποχρεωτική 
κατεύθυνση ή πορεία: περιπλανήθηκα στο δάσος | στα σοκάκια || (µτφ.) τα 
µάτια του περιπλανήθηκαν για λίγο στα πρώτα καθίσµατα τού θεάτρου 2. 
γυρίζω από 'δώ κι από 'κεί, πηγαίνω σε διάφορες περιοχές (κυρ. στη µτχ. 
ενεστ. περιπλανώµενος, -η, -ο): ~ µουσικοί | τσιγγάνοι | τσίρκο ΣΥΝ. 
τριγυρίζω· ΦΡ. περιπλανώµενος Ιουδαίος µυθικό πρόσωπο καταδικασµένο, 
κατά την παράδοση, σε διαρκή περιπλάνηση· (συνήθ. µτφ.) για άνθρωπο που 
βρίσκεται σε διαρκή κίνηση χωρίς να ριζώνει, να εγκαθίσταται κάπου µόνιµα 
3. παρεκκλίνω από τη σωστή ή την αρχική µου πορεία: δύο ώρες πε 
ριπλανήθηκε µέσα στο σκοτάδι και την πυκνή οµίχλη, µέχρι να βρει 
τον δρόµο || βρήκε το παιδί να περιπλανιέται φοβισµένο στους δρό 
µους. Επίσης (καθηµ.) περιπλανιέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. περιπλανώµαι (-άο~) < περί- + πλανώ Ι-ώµαι < πλάνη]. 

περιπλέκω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έπλεξα, -πλέχθηκα (λόγ. περιεπλά-κην, -ης, -
η...), -πλεγµένος (λόγ. -πεπλεγµένος)} 1. πλέκω (κάτι) γύρω και ανάµεσα από 
(κάτι άλλο): περιέπλεξε το σχοινί στον ιστό ΣΥΝ. µπλέκω, µπερδεύω, εµπλέκω 
2. (µτφ.) κάνω (κάτι) περίπλοκο, περισσότερο σύνθετο και δύσκολο στην 
ανάλυση ή την επίλυση του: οι αντικρουόµενες καταθέσεις των µαρτύρων 
περιπλέκουν την υπόθεση || περιπλέκει τον λόγο του µε σύνθετες συντάξεις και 
βερµπαλισµούς || ~ το νόηµα | την κατάσταση | ένα θέµα. 

περιπλέον επίρρ. (παλαιότ.) επιπλέον. [ΕΤΥΜ Ουδ. τού αρχ. επιθ. περίπλεος | -
ως < περί- + πλείων | πλέων (βλ. λ. πλέον), κατ' αναλογίαν προς το επιπλέον]. 

περιπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {περιέπλευσα} πλέω περιφερειακά, γύρω από κάτι: ~ 
ακρωτήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

περιπλοκάδα (η) η περικοκλάδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
περίπλοκος, -άδος < αρχ. περιπλέκω]. 

περιπλοκή (η) (λόγ.) 1. το µπέρδεµα, η παρεµβολή στοιχείων, ώστε να 
εµποδίζεται το τελικό αποτέλεσµα: η ~ των διαπραγµατεύσεων | τού ζητήµατος 
|| περαιτέρω περιπλοκές θα οδηγούσαν στην εγκατάλειψη τού σχεδίου ΣΥΝ. 
µπλέξιµο 2. (για ασθένειες) η επιπλοκή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < περιπλέκω]. 

περίπλοκος, -η, -ο 1. αυτός που είναι πολύ σύνθετος, που αποτελείται από 
πολλά στοιχεία µε σύνθετη δοµή: ~ µηχανισµός | λειτουργία | σχέδιο ΣΥΝ. 
πολύπλοκος ANT. απλός 2. (για ύφος) αυτός που είναι εξεζητηµένα περίτεχνος 
και δυσνόητος: ~ στυλ | γράψιµο | έκφραση | διατύπωση ΣΥΝ. στρυφνός ΑΝΤ. 
λιτός 3. (µτφ.) αυτός που λόγω τής πολλαπλότητας του προκαλεί δυσχέρειες, 
εµπόδια: ~ υπόθεση | εξήγηση/ πρόβληµα! κατάσταση ΣΥΝ. δυσχερής, 
δύσκολος, µπερδεµένος ΑΝΤ. εύκολος. — περίπλοκα επίρρ., περιπλοκότητα 
(η). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. περιπλέκω]. 

περίπλους (ο) {περίπλου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η πλεύση, το ταξίδι µε πλοίο 
παράλληλα προς τις ακτές, γύρω από νησί ή ήπειρο: ο - τής Πελοποννήσου 2. 
(συνεκδ.) σύγγραµµα µε γεωγραφικές πληροφορίες και περιγραφή των 
παραλίων: ~ τής Ινδικής Χερσονήσου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
περιπλέω]. 

περιπνευµονία (η) [αρχ.] (παλαιότ.) η πνευµονία (βλ.λ.). — περι-πνευµονικός, 
-ή, -ό [αρχ.]. 

περιπόδιο (το) {περιποδί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) η κάλτσα. [ΕΤΥΜ 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. περιπόδιος < περί- + -πό-διος < πους, 
ποδός]. 

περιπόθητος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) εξαιρετικά επιθυµητός, έντονα πο- 

θητός: ~ κόρη! πατρίδα ΣΥΝ. πολυπόθητος, προσφιλέστατος. 
περιποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η φροντίδα που παρέχει 

κανείς σε (κάποιον/κάτι): η ~ τού κήπου || ειδικά προϊόντα για την ~ των 
µαλλιών | τού δέρµατος | τής επιδερµίδας | τού προσώπου | τού σώµατος || 
ιατρική | επιστηµονική | ολοκληρωµένη ~ ΣΥΝ. επιµέλεια 2. (ειδικότ.) η επί 
πληρωµή (επαγγελµατική) παροχή υπηρεσιών σε κάποιον (κυρ. ιατρικής ή 
αισθητικής φύσεως): η ~ των ασθενών γίνεται από εξειδικευµένο νοσηλευτικό 
προσωπικό || την ~ προσώπου αναλαµβάνει αισθητικός 3. (συνεκδ.) κάθε 
επίσκεψη σε κέντρο αισθητικής φροντίδας: δώρο και µία ~ όποια µέρα και 
ώρα επιθυµείτε 4. το σύνολο των εκδηλώσεων φροντίδας και ενδιαφέροντος, η 
εκδήλωση αβροφροσύνης: δεν µας έχει συνηθίσει σε τέτοιες ~ || την πρώτη 
φορά που πήγαµε σπίτι της, µας τρέλανε στην ~! || από ~ άλλο τίποτα! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. περιποίησις, αρχική σηµ. «διάσωση, εξασφάλιση», < πε-
ριποιώ (-έω) (βλ. λ. περιποιούµαι). Η σηµ. «φροντίδα, εξασφάλιση» είναι 
µτγν.]. 

περιποιητικός, -ή, -ό [µτγν.] (για πρόσ.) αυτός που προσφέρει περιποίηση: 
φιλόξενος και ~ άνθρωπος ΣΥΝ. εξυπηρετικός. — περιποιητικά επίρρ., 
περιποιητικότητα (η) [1893]. 

περιποιούµαι ρ. µετβ. αποθ. {περιποιείσαι... | περιποιή-θηκα, -µένος} 1. 
αναλαµβάνω την περιποίηση, φροντίζω επιµελώς και µε προσοχή 
(κάποιον/κάτι): περιποιείται πολύ τα µαλλιά | τα ρούχα της | τον κήπο | το σπίτι 
|| ~ τους αστέγους και τους αρρώστους || ~ το τραύµα τού παιδιού ΣΥΝ. 
φροντίζω ΑΝΤ. παραµελώ 2. (ειδικότ.) προσφέρω επί πληρωµή υπηρεσίες (σε 
κάποιον): προσέλαβε δύο υπηρέτες, για να την περιποιούνται || µας 
περιποιήθηκαν πολύ καλά στο ξενοδοχείο | στην ταβέρνα 3. (για επισκέπτη ή 
ξένο) προσφέρω ό,τι χρειάζεται κανείς για να περάσει ευχάριστα, ενεργώ µε 
φιλόξενο τρόπο: η µητέρα περιποιήθηκε τους φίλους µου || περιποιηθήκαµε 
τους ξένους όσο καλύτερα µπορούσαµε · 4. (ειρων.) περιλαβαίνω (κάποιον), τον 
χτυπώ ή του επιτίθεµαι βίαια, τιµωρώντας τον: του έστησε καρτέρι και τον 
περιποιήθηκε για τα καλά! 5. (η µτχ. περιποιηµένος, -η, -ο) (α) (κυρ. για 
πρόσ.) αυτός που έχει προσεγµένη εµφάνιση: ~ κοπέλα ΣΥΝ. κοµψός, 
ευπρεπής, φροντισµένος ΑΝΤ. απεριποίητος (β) (για πράγµ.) αυτός που έχει 
γίνει µε προσοχή και επιµονή στις λεπτοµέρειες: ~ χτένισµα | βάψιµο | νύχι | 
ρούχο ΣΥΝ. προσεγµένος, επιµεληµένος. [ΕΤΥΜ < αρχ. περιποιούµαι (-έο-), 
αρχική σηµ. «κρατώ κάτι αποκλειστικά για τον εαυτό µου, κερδίζω, αποκτώ», 
µέση φωνή τού ρ. περι-ποιώ «διασφαλίζω, διατηρώ» < περί- + ποιώ. Η σηµ. 
«εξασφαλίζω» ήδη αρχ.]. 

περιποιώ τιµή(ν) [αρχ.] (αρχαιοπρ.) αποδίδω τιµή σε κάποιον, τον τιµώ: δεν 
σας περιποιούν τιµήν δηλώσεις τέτοιου ύφους. 

περίπολαρχης (ο) {περιπολαρχών} ΣΤΡΑΤ. αξιωµατικός ή υπαξιωµατικός επί 
κεφαλής περιπόλου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περίπολος + -άρχης < άρχω]. 

περιπολία (η) [αρχ.] {περιπολιών} 1. ΣΤΡΑΤ. η περιφορά µικρής ένοπλης 
οµάδας εντός στρατοπέδου για τον έλεγχο τής ασφάλειας του ή σε ευρύτερη 
περιοχή για τη φύλαξη της: βγαίνω | πηγαίνω | κάνω ~ (περιπολώ) 2. 
(γενικότ.) η περιφορά σε µια περιοχή για συγκεκριµένο σκοπό: το περιπολικό 
τής Αστυνοµίας | το σκάφος τού Λιµενικού είχε βγεί ~ || αστυνοµικοί κάνουν ~ 
έξω από το σχολικό συγκρότηµα µετά τις καταγγελίες για την εµφάνιση εµπόρων 
ναρκωτικών. 

περιπολικό (το) 1. αστυνοµικό αυτοκίνητο εξοπλισµένο µε σειρήνα-φάρο που 
αναβοσβήνει και ασύρµατο τηλέφωνο για συνεχή επικοινωνία µε το κέντρο 
επιχειρήσεων τής Άµεσης ∆ράσης, κατάλληλο για περιπολίες και καταδιώξεις: 
τους ληστές καταδίωξαν τα ~ τής Άµεσης ∆ράσης · 2. µικρό ταχύπλοο σκάφος 
τού Λιµενικού Σώµατος µε ελαφρό οπλισµό, κυρ. για τη δίωξη τού 
λαθρεµπορίου και τής λα-θραλιείας. [ΕΤΥΜ. < περίπολος, µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. patrol car | boat]. 

περίπολος (η) {περιπόλ-ου | -ων, -ους} 1. ολιγοµελές στρατιωτικό απόσπασµα, 
που περιφέρεται σε καθορισµένο χώρο για την τήρηση τής τάξης, τον έλεγχο 
τής ασφάλειας στρατοπέδου ή τον εντοπισµό τού εχθρού σε καιρό πολέµου 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των µελών αυτού τού αποσπάσµατος: µόλις πέρασε η ~ 3. 
πολεµικό πλοίο που περιπολεί σε συγκεκριµένη ναυτική περιοχή. Επίσης 
(λαϊκ.) περίπολο (το). —περιπολώ ρ. [αρχ.] {-εις...}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < περιπέλοµαι «περιφέροµαι - περικυκλώνω» < περί- + πέλοµαι 
(βλ. λ. πόλος)]. 

περίπου επίρρ.· όχι ακριβώς, υπολογίζοντας κατά προσέγγιση: ~ έτσι έχουν τα 
πράγµατα || θα ήταν - δέκα το βράδυ, ίσως δύο-τρία λεπτά πριν ή µετά ΣΥΝ. 
πάνω-κάτω ΑΝΤ. ακριβώς, επακριβώς· ΦΡ. στο περίπου γενικά, χωρίς 
επακριβή υπολογισµό ή καθορισµό: µπορείς να θυµηθείς ~ πόσα άτοµα ήταν; 
|| πες µου ~ τι σου είπε. [ΕΤΥΜ- µτγν. < αρχ. φρ. περί που]. 

περίπου: συνώνυµα, (α) Το ποτήρι είναι σχεδόν γεµάτο - Είναι σχεδόν 20 
ετών (β) Είναι περίπου 20 ετών - Ήταν περίπου έτοιµοι να συµφωνήσουν. 
Από τα παραδείγµατα φαίνεται ότι το σχεδόν δηλώνει προσέγγιση σε 
έννοια χωρίς να υπερβαίνει τα όρια της (π.χ. γεµάτος - σχεδόν γεµάτος = 
όχι παραπάνω από γεµάτος), ενώ το περίπου δηλώνει κάτι που βρίσκεται 
είτε πριν είτε µετά τα όρια ορισµένης έννοιας, π.χ. περίπου είκοσι ετών (= 
περισσότερο ή λιγότερο από είκοσι ετών). Στην ίδια κατηγορία µε το 
σχεδόν ανήκουν τα: κοντά, µόλις, µόλις και µετά βίας στη δεύτερη κατη-
γορία ανήκουν τα: περίπου, κατά προσέγγισι(ν). πάνω-κάτω, λίγο ώς 
πολύ,κατά το µάλλον ή ήττον. 

περιπτεράς (ο) {περιπτεράδες}, περίπτερου (η) {περιπτερούδες} 



περίπτερο 1385 περίσσευµα 
 

(καθηµ.) ιδιοκτήτης περιπτέρου ΣΥΝ. (επίσ.) περιπτερούχος. 
περίπτερο (το) (περιπτέρ-ου | -ων} 1. ξύλινο κατασκεύασµα σε σχήµα µικρού 

κτίσµατος, µέσα από το οποίο ο ιδιοκτήτης του πουλάει µικροαντικείµενα 
(τσιγάρα, εφηµερίδες, περιοδικά κλπ.)· συνήθ. είναι εγκατεστηµένο σε 
πεζοδρόµιο ή πλατεία: οι εφηµερίδες κρέµονται στο ~ 2. µικρών διαστάσεων 
βοηθητικό κτίσµα σε κήπο ή στην ύπαιθρο, που χρησιµεύει ως καταφύγιο για 
ανάπαυση, αναψυχή ή προφύλαξη από ξαφνική αλλαγή τού καιρού: 
ξεκουράζεται στο ~ τής πισίνας || κυνηγετικό ~ 3. κάθε κατασκευή, οικοδόµηµα 
ή τµήµα οικοδοµήµατος για τη διαφηµιστική και ενηµερωτική παρουσίαση ή 
και πώληση εκθεµάτων: στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εντυπωσίασε το ~ 
τού Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. || έδωσαν ραντεβού στο ~ τού Ε.Ο.Τ. — (υποκ.) περιπτεράκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. περίπτερος, αρχική σηµ. «κτίσµα 
που περιβάλλεται από κιονοστοιχία», < περί- + πτερος < πτερόν. Στη 
σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. kiosque]. 

περίπτερος, -η, -ο [µτγν.] ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΑ. (για αρχαίους ναούς) αυτός που 
εξωτερικά στηρίζεται σε κιονοστοιχίες και στις τέσσερεις πλευρές του: ο 
Παρθενώνας είναι ~ ναός ΣΥΝ. περίστυλος. 

περιπτερούχος (ο/η) ο περιπτεράς ή η περίπτερου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
περίπτερο + -ούχος < έχω]. 

περιπτερούχος ή περιπτεριούχος; Από λέξεις που έχουν -ι- στο θέµα τους 
σχηµατίζονται κανονικά παράγωγα σε -ιούχος: πτυχίο - πτυχιούχος, 
σύνταξη (σύνταξις) - συνταξιούχος, εκατοµµύριο -εκατοµµυριούχος, 
πρατήριο - πρατηριούχος κ.τ.ό. Από το θέµα όλων των άλλων λέξεων 
σχηµατίζονται παράγωγα σε -ούχος: βιταµίνη - βιταµινούχος, οξυγόνο - 
οξυγονούχος, αξίωµα (αξιώ-µατ-ος) - αξιωµατούχος, τάλαντο - 
ταλαντούχος, άδεια - αδειούχος, άριστα - αριστούχος κ.τ.ό. Κατόπιν 
αυτών, από τη λ. περίπτερο παράγεται κανονικά το περιπτερ-ούχος, ενώ το 
περιπτερ-ιούχος έχει σχηµατιστεί προφανώς κατ' αναλογία προς άλλα (κα-
νονικά) παράγωγα σε -ιούχος (πτυχιούχος, πρατηριούχος κ.λπ.). 

περίπτυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} (λόγ.) ο εναγκαλισµός: θερµή | 
ερωτική ~ ΣΥΝ. αγκάλιασµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. περίπτυξις 
< αρχ. περιπτύσσω «αγκαλιάζω» < περί- + πτύσσω «διπλώνω» (βλ.λ.)]. 
περίπτυστος, -ος, -ον (λόγ.) αυτός που είναι άξιος πλήρους περιφρονήσεως: - 
δηµοσίευµα ΣΥΝ. κατάπτυστος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < περιπτύω < περί- + πτύω]. 
περίπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το περιστατικό, ό,τι 
συµβαίνει ή συνέβη: σπάνια ~ θάρρους || ~ δικαστικής πλάνης | διαφωνίας | 
απάτης || µεµονωµένη | ακραία | ασυνήθιστη ~ ΣΥΝ. ενδεχόµενο- ΦΡ. (α) σε 
περίπτωση (+γεν. | -I-που) εφόσον προκύψει (κάτι): ~ ανάγκης ειδοποίησε το 
100 (β) σε αντίθετη περίπτωση διαφορετικά, κατά την αντίθετη εκδοχή: αν 
µπορέσεις, πάρε τηλέφωνο· ~, τα λέµε αύριο (γ) σε καµιά περίπτωση ποτέ, ό,τι 
και αν προκύψει: ~ δεν νοµιµοποιείται η καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων ΣΥΝ. ουδέποτε (δ) δεν υπάρχει περίπτωση αποκλείεται: - να 
δώσει το υπουργείο άδεια σε τέτοια επιχείρηση (ε) εν πάση περιπτώσει | σε κάθε 
περίπτωση (εν πάση περιπτώσει) όπως και να έχει, ανεξαρτήτως των συνθηκών, 
των προϋποθέσεων: ~, εσύ έκανες το καθήκον σου και δεν χρειάζεται να 
ανησυχείς || ~, πάρε και την ταυτότητα σου, µήπως χρειαστεί (στ) εν τοιαύτη 
περιπτώσει (εν τοιαύτη περιπτώσει) σε (µια) τέτοια περίπτωση: µπορεί και να 
µην εξελιχθεί έτσι η υπόθεση· ~, πάντως, εµείς θα είµαστε έτοιµοι (ζ) στην 
καλύτερη περίπτωση | των περιπτώσεων στην πιο αισιόδοξη εξέλιξη των πραγ-
µάτων: ~ να πάρεις πίσω τα µισά απ' τα λεφτά που σου χρωστάει (η) κατά 
περίπτωση ανάλογα µε την περίπτωση: ενεργεί κατά βούληση και ~ (θ) (κάποιος 
είναι) ειδική περίπτωση (ι) για πρόσωπο που απαιτεί ιδιαίτερη µεταχείριση: 
θέλω να τον περιποιηθείς, γιατί είναι ~ (ii) πρόσωπο που η συµπεριφορά του 
είναι ιδιόρρυθµη: µίλα του µε το µαλακό, γιατί είναι ~ 2. η πραγµατική 
κατάσταση: δεν είναι αυτή η - που νοµίζεις, πρόκειται για άλλη παρόµοια 3. ο 
ασθενής ή ο πελάτης: να 'χαµέ δύο-τρεις ~ σαν κι αυτόν, θα ξεπουλούσαµε 
αµέσως || ως ψυχίατρος έχει εξετάσει διάφορες ~ 4. (αργκό) (α) το περίεργο ή 
ασυνήθιστο άτοµο: µην του δίνεις σηµασία- είναι ~! || ο Γιάννης είναι µοναδική 
~ (β) το εξαίρετο δείγµα, το καλύτερο µέρος ή µέλος µιας οµάδας | κατηγορίας: 
πρόκειται για - γιατρού και ανθρώπου. — (υποκ.) περιπτωσούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < αρχ. περίπτωσις (στη µτγν. σηµ. «τυχαίο συµβάν») < 
περιπίπτω (βλ. κ. πτώση). Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. εν τοιαύτη 
περιπτώσει (< γαλλ. en tel cas), εν πάση περιπτώσει (< γαλλ. en tout cas), σε 
καµία περίπτωση (< γαλλ. en aucun cas), σε περίπτωση (+γεν.) (< γαλλ. en cas 
de...), σε αντίθετη περίπτωση (< γαλλ. dans le cas contraire)]. 
περιπτωσιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε συγκεκριµένη περίπτωση ή 

(καταχρ.) µε µία περίσταση: πρόκειται για ~ εφαρµογή τού νόµου. — 
περιπτωσιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. casual]. 

περιπτωσιολογία κ. περιπτωσεολογία (η) [1891] {περιπτωσιολογιών} η 
ενασχόληση µε µεµονωµένες περιπτώσεις ή επιµέρους λεπτοµέρειες ενός 
ζητήµατος,  — περιπτωσιολογικός, -ή, -ό, περιπτωσιολογικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ειδησεογραφία, ειδησιολογία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. casuistique]. 

περιρραίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιέρρανα} ραίνω αυτούς που βρίσκονται γύρω 
µου: ο ιερέας περιέρρανε τους πιστούς. 

περιρραντήριο (το) {περιρραντηρί-ου | -ων} 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. χρυσό ή αργυρό 
σκεύος ή συνήθ. λίθινη λεκάνη µε βάση διαφόρων µορφών, το 

οποίο τοποθετούσαν στην είσοδο κάθε ιερού χώρου γεµάτο µε αγιασµένο νερό, 
µε το οποίο ραίνονταν οι πιστοί πριν εισέλθουν στον χώρο αυτόν 2. ΕΚΚΛΗΣ. η 
αγιαστούρα, το µικρό δοχείο µε το οποίο οι ιερείς ραίνουν τους πιστούς. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. περιρραντήριον < περιρραίνω]. 

περιρρέω ρ. µετβ. {παρατ. περιέρρεα} 1. ρέω γύρω από (κάποιον), πε-ριβρέχω 
2. (µτφ.) διαπερνώ, διαποτίζω: «έτσι περιρρέει την ασφαλιστική αγορά η 
ανησυχία [...] ότι κάτι σαθρό υπάρχει στην ιδιωτική ασφάλιση» (εφηµ.) 3. 
περιρρέουσα ατµόσφαιρα (α) το περιβάλλον, το σύνολο των πολιτικών, 
οικονοµικών, πολιτιστικών κ.λπ. συνθηκών σε σχέση µε το πώς επιδρούν στην 
εµφάνιση ενός φαινοµένου (β) (γε-νικότ.) η ατµόσφαιρα που υπάρχει διάχυτη 
σε έναν χώρο, µεταξύ ατόµων κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ αρλ· < περί- + ρέω. o όρος περιρρέουσα ατµόσφαιρα χρησιµοποιήθηκε 
από τον Εµµ. Ροΐδη, για να αποδώσει το πνεύµα τού γαλλ. όρου milieu τού 
Hippolyte Taine]. 

περισκελιδα (η) ό,τι περιβάλλει τα σκέλη, κυρ. το παντελόνι: ανδρική | γυναικεία 
~ (παντελόνι) || στρατιωτική ~ || εσωτερική ~ (σώβρακο) (βλ. λ. σκελέα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία, εσώρουχο. [ΕΤΥΜ < µτγν. περισκελίς, -ίδος < περί- + -
σκελίς < σκέλος]. 

περίσκεψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -έψεως | χωρ. πληθ.} ο προσεκτικός και 
υπεύθυνος συνυπολογισµός κάθε δεδοµένου και λεπτοµέρειας, η προσεκτική 
σκέψη και συνεχής εξέταση: επέδειξε µεγάλη - κατά την επιλογή των 
συνεργατών του || µιλάει χωρίς ~ και συχνά µε αλαζονεία || µια τέτοια σηµαντική 
απόφαση απαιτεί ~ ΑΝΤ. επιπολαιότητα, απερισκεψία. 

περισκιος, -ος, -ον (λόγ.) αυτός που καλύπτεται από σκιά ή που η σκιά του 
πέφτει ολόγυρα. [ΕΤΥΜ µτγν. < περί- + -σκιος < σκιά]. 

περισκόπηση (η) → περισκοπώ 
περισκόπιο (το) [1861] {περισκοπί-ου | -ων} όργανο για την κατόπτευση 

αντικειµένων, το οποίο αποτελείται από έναν σωλήνα µε ειδική εσωτερική 
διάταξη πρισµάτων, κατόπτρων και φακών και χρησιµοποιείται κυρ. στα 
υποβρύχια, ώστε να µπορεί ο χειριστής να παρατηρεί έναν χώρο από το 
εσωτερικό, χωρίς να φαίνεται. — περισκοπικός, -ή, -ό, περισκοπικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. périscope], 

περισκοπώ ρ. µετβ. {περισκοπείς... | περισκόπησα} παρατηρώ εξεταστικά και 
µε µεγάλη προσοχή κάθε σηµείο ενός χώρου: ο κυβερνήτης τού υποβρυχίου 
περισκοπεί την επιφάνεια τής θάλασσας ΣΥΝ. κατο-πτεύω, βολιδοσκοπώ, 
επιθεωρώ. — περισκόπηση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περισκοπώ (-έω) < 
περί- + σκοπώ «εξετάζω, παρατηρώ προσεκτικά» (βλ.λ.)]. 

περισπάσµός (ο) 1. η απόσπαση τής προσοχής σε δευτερεύοντα θέµατα, η 
αποµάκρυνση τής σκέψης από το βασικό, πρωτεύον ζήτηµα: κάθε - τού 
οδηγού κατά την οδήγηση µπορεί να αποβεί µοιραίος ANT. συγκέντρωση 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε αποσπά την προσοχή από την κύρια ενασχόληση 
(κάποιου): οι φωνές και οι ερωτήσεις του είναι ένας διαρκής ~, που δεν µου 
επιτρέπει να συγκεντρωθώ στη δουλειά µου 3. (ειδικότ.) οι µόνιµες φροντίδες ή 
στενοχώριες κάποιου: οικογενειακοί | επαγγελµατικοί ~ ΣΥΝ. έγνοια, 
σκοτούρα, φροντίδα, µέριµνα. Επίσης περίσπαση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
αρχ. περισπώ (βλ.λ.)]. 

περισπέρµιο (το) [1861] {περισπερµί-ου | -ων) BOT. Ο λευκωµατού-χος, 
αποταµιευτικός ιστός γύρω από το σπέρµα πολλών καρπών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. périsperme]. 

περισπούδαστος, -η, -ο 1. αυτός που αξίζει ή επιτυγχάνεται µε σοβαρή και εις 
βάθος µελέτη και ανάλυση: ~ δοκίµιο | σύγγραµµα | έρευνα | έργο | µελέτη ΣΥΝ. 
εµβριθής 2. (ειρων.) σοβαροφανής και δήθεν βαθυστόχαστος: άλλη µία 
µετριότητα ενδεδυµένη το γνωστό ~ ύφος των ηµιµαθών. — περισπούδαστα | 
περισπουδάστως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ, µτγν. < περισπουδάζω < περί- + 
σπουδάζω]. 

περισπώ ρ. µετβ. {περισπάς | περιέσπασα, περισπ-ώµαι, -άται..., -άστηκα, -
ασµένος} 1. δηµιουργώ περισπασµό σε (κάποιον), τον αποσπώ από την κύρια 
ενασχόληση του: η δυνατή µουσική τον περισπά από το διάβασµα του ΣΥΝ. 
αποσπώ · 2. (µεσοπαθ. περισπώµαι) (α) (για λέξη, συλλαβή, φωνήεν) 
τονίζοµαι µε περισπωµένη: µακρό προ βραχέος περισπάται || περισπωµένη 
συλλαβή (β) περισπώµενα (ρήµατα) τα συνηρηµένα ρήµατα. [ΕΤΥΜ < αρ,λ- 
περισπώ (-άω) < περί- + σπώ (βλ. λ. σπάζω)]. 

περισπωµένη (η) ένας από τους τρεις τόνους (~) [οι άλλοι δύο: η οξεία ) ' ) και 
η βαρεία ) ✈  )], η οποία στο µονοτονικό σύστηµα έχει καταργηθεί ΣΥΝ. 
(παλαιότ.) οξυβαρεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τονισµός, τόνος. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
περισπωµένη (ενν. προσφδία), ουσιαστικοπ. θηλ. τής µτχ; περισπώµενος τού 
αρχ. περισπώ (βλ.λ.)]. 

περίσσεια (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το πλεόνασµα, η ποσότητα που 
περισσεύει ΣΥΝ. περίσσευµα ΑΝΤ. έλλειψη 2. η ύπαρξη µεγάλων ποσοτήτων 
από (κάτι), η αφθονία: ~ αγαθών | φαγητού ΣΥΝ. πληθώρα. 

περίσσευµα [µτγν.] κ. (λαϊκ.) περίσσεµα (το) {περισσεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 
1. ό,τι περισσεύει, η ποσότητα που µένει ως υπόλοιπο: ~ στον οικογενειακό 
προϋπολογισµό || φάγαµε όλοι και µας έµεινε ~ και για το βράδυ ΣΥΝ. 
πλεόνασµα ΑΝΤ. έλλειµµα, υστέρηµα 2. η αφθονία, το να υπάρχει (µια 
ιδιότητα) σε βαθµό παραπάνω από το συνηθισµένο: -θάρρους/ καλοσύνης/ 
καρδιάς/ ψυχής/ αγάπης ΣΥΝ. περίσσεια ΦΡ. (λόγ.) εκ γαρ τού περισσεύµατος 
τής καρδίας το στόµα λαλεί (έκ γαρ τού περισσεύµατος τής καρδίας το στόµα 
λαλεί, Κ.∆. Ματθ. 12, 34, Λουκ. 6, 45) (i) το στόµα µιλάει από το περίσσευµα 
τής καρδιάς, µε αποτέλεσµα να εκδηλώνει αυτό που πραγµατικά αι- 
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σθάνεται ή σκέφτεται κανείς (ϋ) µε αυθόρµητο, πηγαίο τρόπο. 
περισσεύω ρ. αµετβ. {περίσσεψα} 1. υπερβαίνω την κανονική, επι-

θυµητή ή προβλεπόµενη ποσότητα ή τον επιτρεπόµενο αριθµό: όσα 
χρήµατα περισσεύουν, τα αποταµιεύει || όσοι επιβάτες περισσεύουν να 
κατεβούν ΣΥΝ. πλεονάζω ANT. υπολείποµαι· ΦΡ. (α) (παροιµ.) στο 
καλάθι δεν χωρεί, στο κοφίνι περισσεύει βλ. λ. κοφίνι (β) δεν µου 
περισσεύουν (ενν. τα λεφτά) για να ξεκαθαρίσουµε ότι θεωρούµε 
ένα έξοδο περιττή πολυτέλεια (γ) φτάνει και περισσεύει αρκεί τόσο, 
δεν χρειάζεται περισσότερο, είναι υπεραρκετό 2. µένω ως πλεόνα-
σµα, περίσσευµα: µας περίσσεψε λίγο κρέας από χθες 3. (µτφ.) υπάρ-
χω σε αφθονία, σε µεγάλη συχνότητα: περίσσεψε η υποκρισία στη 
χθεσινή συζήτηση ΣΥΝ. αφθονώ ANT. ελλείπω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
περισσός]. 

περίσσιος, -ια, -ιο 1. αυτός που υπάρχει παραπάνω από το κανονικό ή 
το σύνηθες, σε αφθονία: ~ αγάπη/ πλούτος/ οµορφιά ΣΥΝ. άφθονος, 
πλούσιος ANT. λιγοστός 2. αυτός που περισσεύει, που είναι περιττός: 
πέταξε το - φαγητό || πες λίγα και σωστά και άσε τα ~ λόγια ΣΥΝ. πα-
ραπανήσιος, περιττός. — περίσσια επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. περισσός, πβ. κ. ορθός - όρθιος]. 

περισσός, -ή, -ό περίσσιος (βλ.λ.): ~ πλούτη/ οµορφιά || υπάρχει -µί-
σος ΣΥΝ. άφθονος, υπεραρκετός, παραπανήσιος· ΦΡ. (λόγ.) (ως) εκ 
(roü) περισσού (εκ περισσού, Πλάτ. Πρωταγόρας 338c) επιπλέον, χω-
ρίς να είναι απαραίτητο, αναγκαίο: υπήρξε - εργατικός παρά την τε-
ράστια περιουσία του. [ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού επιθ. περιττός 
(βλ.λ.)]. 

περισσότερος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) περσότερος πιο πολύς, µεγαλύτερος 
σε ποσότητα, ένταση, διάρκεια: οι γυναίκες ήταν περισσότερες από 
τους άνδρες || αγόρασε περισσότερες από δέκα εφηµερίδες || όποιος 
βρει τις ~ απαντήσεις κερδίζει || ρίξε - φως στη σκηνή || ο γιατρός τού 
συνέστησε ~ άθληση και λιγότερο τσιγάρο ΑΝΤ. λιγότερος. 
— περισσότερο κ. (λαϊκ.) περσότερο επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συγκρ. βαθµ. τού επιθ. περισσός]. 

περίσταλση (η) {-ης κ. -άλσεως | -άλσεις, -άλσεων} ΒΙΟΛ. το σύνολο 
των ακούσιων µυϊκών, κυµατοειδών κινήσεων συστολής και χαλά-
ρωσης, που προκαλούνται µε τη διαδοχική συστολή των κυκλικών 
µυών τού τοιχώµατος τού εντέρου και περνούν κατά µήκος τού πε-
πτικού σωλήνα πιέζοντας την τροφή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. peristalsis]. 

περισταλτικός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να περιστέλλει, να προ-
καλεί συρρίκνωση, περιορισµό των διαστάσεων ή των συνεπειών 
φαινοµένου ή κατάστασης: ~ µέτρα κατά τής φοροδιαφυγής ΣΥΝ. πε-
ριοριστικός, κατασταλτικός 2. αυτός που σχετίζεται µε την περί-
σταλση: ~ κύµατα (αντανακλαστικές συσπάσεις τού οισοφάγου, τού 
στοµάχου και των εντέρων) || ~ κινήσεις (η περίσταλση). — περι-
σταλτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. περιστέλλω]. 

περίσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η κατάσταση που 
συνδέεται µε δεδοµένο γεγονός, που το προσδιορίζει ή το τροποποιεί: 
τα κατά - καθήκοντα (ΝΟΜ. αυτά που επιβάλλει η επικρατούσα κα-
τάσταση) || η ~ απαιτούσε µεγάλη σοβαρότητα 2. (συνήθ. στον πληθ.) 
οι επικρατούσες συνθήκες, η συνολική κατάσταση: αν τον ευνοήσουν 
οι ~, θα εξελιχθεί σε µεγάλο πολιτικό || φάνηκε κατώτερος | αντάξιος 
των - (απέτυχε | µπόρεσε να αντεπεξέλθει σε µια κατάσταση)· ΦΡ. αί-
ροµαι στο υψος των περιστάσεων βλ. λ. αίρω 3. (συνεκδ.) κοινωνική 
εκδήλωση: αγόρασε ένα φόρεµα ειδικά για την ~ 4. η κακή, µη ευ-
νοϊκή συγκυρία: µη ρωτάς πώς έφθασα ώς εδώ, οι ~ φταίνε 5. η ευ-
νοϊκή συγκυρία, η σωστή στιγµή, η ευκαιρία: επωφελούµαι τής περι-
στάσεως, για να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου || εκµεταλλεύτηκε την 
~ και η τύχη τον αντάµειψε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
περίστασις, αρχική σηµ. «το να στέκεται κανείς ολόγυρα, το να 
περιβάλλει κάτι», < περιίστηµι «περιβάλλω, περικυκλώνω» (< περί- + 
ΐστηµι, βλ. λ. ί'σταµαι). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν. Παρόµοιο 
σχηµατισµό παρουσιάζει το αντίστοιχο λατ. circumstantia < circum-
sto «περικυκλώνω» (< circum- «περί→ + -sto «ίσταµαι»), που 
αποτελεί µετάφρ. δάνειο από την Ελληνική]. 

περιστασιακός, -ή, -ό αυτός που προκύπτει κατά περίσταση, ανάλογα 
µε τη στιγµή ή την κατάσταση: ~ απασχόληση σε µια εργασία. 
— περιστασιακ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. circonstanciel]. 

περιστατικό (το) 1. το τυχαίο και απρόοπτο γεγονός: διηγούµαι ένα ~ 
|| µου συνέβησαν µερικά περίεργα ~ ΣΥΝ. γεγονός, συµβάν 2. κάθε 
δυσάρεστο και αναπάντεχο γεγονός: το ~ τού θανάτου του βύθισε την 
οικογένεια στο πένθος ΣΥΝ. ατύχηµα 3. (συνεκδ.) κάθε περίπτωση 
(ιδ. ατυχήµατος) που έχει να αντιµετωπίσει κανείς (λ.χ. ένας 
ασθενής, τραυµατίας κ.λπ. που πρέπει να περιθάλψει ένας γιατρός 
κ.τ.ό.): δύσκολο | σοβαρό | βαρύ | ελαφρό ~· ΦΡ. (α) έκτακτο περι-
στατικό η περίπτωση κάποιου, που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
που ισχύουν (λ.χ. λόγω καύσωνα), αναζητεί νοσοκοµειακή περίθαλ-
ψη: είχαµε αρκετά ~ µε αναπνευστικά προβλήµατα λόγω νέφους (β) 
επείγον περιστατικό βλ. λ. επείγων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεγονός. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. περιστατικόν, πβ. φρ. τά περιστατικά πράγµατα «οι κρίσιµες 
περιστάσεις», ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. περιστατικός < αρχ. 
περίστασις]. 

περισταχυο (το) {περισταχύ-ου | -ων} το εξωτερικό περίβληµα στα-
χυού. 

περιστέλλω ρ. µετβ. {περιέστ-ειλα, -άλην, -ης, -η..., -αλµένος} (λόγ.-
κυριολ. κ. µτφ.) 1. περιορίζω την έκταση, την ποσότητα ή την ένταση: 
πρέπει να περισταλούν τα έξοδα τού ∆ηµοσίου || περιέστειλε την 
έκταση τής πολιτικής κρίσης || «επιχείρησαν να περιστείλουν το ανα-
φαίρετο δικαίωµα των ιδιοκτητών να αξιοποιήσουν απεριόριστα την 

ιδιοκτησία τους» (εφηµ.) 2. συγκρατώ, περιορίζω εντός ορίων: «πολ-
λές φορές περιστείλαµε τις θέσεις µας σε θέµατα εξωτερικής πολιτι-
κής» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ_. < περί- + στέλλω (βλ. κ. στέλνω)]. 

περιστέρα (η) 1. το θηλυκό περιστέρι· ΦΡ. αθώα περιστερά (ειρων.) 
πρόσωπο που παριστάνει τον αθώο και ανίδεο για κάτι το οποίο έχει 
κάνει: µας κάνει την αθώα περιστερά, ενώ είναι γνωστό ότι έχει κα-
τακλέψει τη µισή Αθήνα στα χαρτιά 2. ΘΡΗΣΚ. (α) το περιστέρι που 
έφερε στον Νώε το κλαδί ελιάς (και σύµβολο ειρήνης) µετά τον κα-
τακλυσµό (β) η συµβολική παράσταση τού Αγίου Πνεύµατος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *πελιστερά (µε ανοµοίωση τού -λ-, 
ίσως υπό την επίδρ. τού περί) < *πελισ-, που ανάγεται στη λ. πελιός 
«µελανωπός, ωχρός» (βλ. λ. πελιδνός), + -τερος (που εµφανίζεται και 
στην περσ. λ. kabötar «(µπλε) περιστερά»). Εντούτοις, η παρουσία θ. 
*πελισ- για την οικογένεια λέξεων πελιός, πελιδνός, πελειάς κ.ά. θε-
ωρείται αµφίβολη]. 

περιστέρα (η) [µεσν.] {περιστερών} 1. το θηλυκό περιστέρι 2. (χαϊ-
δευτ.) η ωραία, αγαπηµένη γυναίκα ή κόρη: ~ µου! || να' τη η ~! 

περιστεράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό περιστέρι ΣΥΝ. πιτσούνι 2. 
(χαϊδευτ.) η τρυφερή, όµορφη και αθώα ύπαρξη: ~ µου! 

περιστερήσιος, -ια, -ιο 1. αυτός που σχετίζεται µε τα περιστέρια 2. 
αυτό^ που προέρχεται από περιστέρι: ~ αβγά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

περιστέρι (το) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. πτηνό) {περι-
στερ-ιού | -ιών} πουλί µε µικρό, παχουλό σώµα, µικρό, στρογγυλό κε-
φάλι και χαρακτηριστική φωνή· φωλιάζει κυρ. σε κτήρια ή σε κοι-
λώµατα δέντρων ή βράχων, σε θάµνους κ.λπ., γνωστό και για τη µο-
νογαµική ζωή του· ΦΡ. (α) ταχυδροµικό περιστέρι κάθε περιστέρι µε 
µεγάλη αντοχή και ταχύτητα πτήσεως, που εκπαιδεύεται να επι-
στρέφει στο σηµείο αφετηρίας του και χρησιµοποιείται π.χ. ως αγγε-
λιαφόρος (β) περιστέρι τής ειρήνης (i) το σύµβολο τής ειρήνης (ii) 
(µτφ.) οποιοσδήποτε άνθρωπος καθιερώνεται για τη δράση του ως ει-
ρηνιστής: δολοφόνησαν τον Ούλοφ Πάλµε, το ~. — (υποκ.) περίΌτε-
ράκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. περιστέριον, υποκ. τού αρχ. 
περιστερά (βλ.λ.)]. 

περιστεριώνας (ο) → περιστερώνας 
περιστερόµορφος, -η, -ο αυτός που µοιάζει µε περιστέρι: ~ πτηνό. 
περίστερος (ο) (λαϊκ.) το αρσενικό περιστέρι. 
περιστεροτροφείο (το) [µτγν.] ειδικά διαµορφωµένος χώρος για την 

εκτροφή περιστεριών. 
περιστεροτροφία (η) [1891] η συστηµατική εκτροφή περιστεριών. — 

περιστεροτρόφος (ο/η) [µτγν.], περιστεροτροφικός, -ή, -ό [1891]. 
περίΌτερώνας [µτγν.] κ. περιστεριώνας (ο) ειδικά διαρρυθµισµένη 

ξύλινη ή χτιστή κατασκευή για εξηµερωµένα περιστέρια. 
περιστήθιο (το) {περιστηθί-ου | -ων} (λόγ.) ο γυναικείος στηθόδε-

σµος ΣΥΝ. σουτιέν. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. περιστήθιον (πρωτοαπαντά στην Π.∆., δηλώνοντας 
έναν ζωστήρα τού στήθους που έφερε ο Ιουδαίος αρχιερέας, πβ. Έξο-
δος 28, 4) < περί- + -στήθιον< στήθος]. 

περιστοιχίζω ρ. µετβ. {περιστοίχισ-α, -τηκα, -µένος} περικλείω (κά-
ποιον) από κάθε πλευρά, δηµιουργώντας κλοιό γύρω του: κατέφθασε 
περιστοιχισµένος από δεκάδες θαυµαστές του || το σπίτι περιστοιχί-
ζεται από ψηλά δέντρα ΣΥΝ. περιβάλλω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ^. < περί- + στοιχίζω < στοίχος]. 

περιστολή (η) 1. η µείωση τής έκτασης, τής ποσότητας ή τής έντασης: 
~ των δαπανών/ των προσλήψεων ΣΥΝ. ελάττωση, περικοπή, πε-
ριορισµός 2. η συγκράτηση, ο περιορισµός εντός συγκεκριµένων 
ορίων: πρέπει να υπάρξει ~ τής σπατάλης σε όλα τα επίπεδα || ~ τής 
βίας | τής πορνείας | τής οξύτητας | των κλοπών ΣΥΝ. χαλιναγώγηση, 
καταστολή. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. περιστέλλω]. 

περιστόµιο (το) [µτγν.] {περιστοµί-ου | -ων} (λόγ.) "Ι.ό,τι βρίσκεται 
γύρω από το στόµιο 2. ΖΩΟΛ. η περιοχή γύρω από το στόµα ζώων 3. ο 
δερµάτινος ιµάντας, το λουρί τού χαλινού, που περιβάλλει το κάτω 
τµήµα τής κεφαλής τού αλόγου. 

περιστρεπτος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που µπορεί να περιστραφεί, περι-
στρεφόµενος. [ΕΤΥΜ < περιστρέφω]. 

περιστρέφω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έστρεψα, -στράφηκα (λόγ. περιε-
στράφην, -ης, -η...(, -εστραµµένος} 1. κάνω (κάτι) να στραφεί γύρω από 
άξονα, από σταθερό σηµείο: η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη 
|| περιστρεφόµενες πόρτες || ~ έναν τροχό ΣΥΝ. γυρίζω, στριφογυρίζω 2. 
(ειδικότ. το µεσοπαθ. περιστρέφοµαι) κινούµαι γύρω από ένα θέµα 
σε συζήτηση, επανέρχοµαι σε αυτό διαρκώς: η συζήτηση περιστρά-
φηκε γύρω από θέµατα εξωτερικής πολιτικής. 

περιστροφή (η) [αρχ.] 1. η κίνηση γύρω από (κάτι): η ~ τής Γης γύρω 
από τον Ήλιο διαρκεί 365 ηµέρες || - τροχού | έλικα 2. περιστροφές 
(οι) οι περιττές αναφορές σε δευτερεύοντα ζητήµατα ή η αποµά-
κρυνση από το κυρίως θέµα: απάντησε αµέσως και ξεκάθαρα, χωρίς 
~ || άσε τις ~ και µπες κατευθείαν στο θέµα ΣΥΝ. απερίφραστα, ξεκά-
θαρα. 

περιστροφικός, -ή, -ό [1861] αυτός που συνεπάγεται ή λειτουργεί µε 
περιστροφή: - κίνηση τής Γης || ~ πιεστήριο (εκτυπωτική µηχανή) || ~ 
διακόπτης. — περιστροφικ-ά | -ώς [1888] επίρρ. 

περίστροφο (το) {περιστρόφ-ου | -ων} µικρό φορητό πυροβόλο όπλο, 
µε κυλινδρική θήκη για σφαίρες, το οποίο πυροβολεί διαδοχικά, χω-
ρίς να χρειάζεται νέα όπλιση. 
[ΕΤΥΜ Ουδ. τού αρχ. επιθ. περίστροφος (< περιστρέφω), που χρησιµο-
ποιήθηκε ως απόδ. τού αγγλ. revolver]. 

περιστύλιο (το) [µτγν.] {περιστυλί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. κιονοστοιχία ή 
σύστηµα κιονοστοιχιών που περιβάλλει ένα οικοδόµηµα, σχηµατίζο- 
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ντας στοά γύρω από αυτό: ~ του αρχαίου ναού || το ~ τής Βουλής ΣΥΝ. 
περίστυλο. περίστυλος, -η, -ο [αρχ.] ΑΡΧΙΤ. 1. (αρχαίος ναός) που περιβάλλεται 
από κιονοστοιχία ΣΥΝ. περίπτερος 2. περίστυλο (το) το περιστύλιο (βλ.λ.). 
περίστωο (το) | περιστώ-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) ΑΡΧΙΤ. το περιστύλιο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. περίστωον | περιστόιον < περί- + -στωον | -στόιον < στωϊά | 
στοιά, παράλλ. τ. τού ουσ. στοά]. περισυλλέγω ρ. µετβ. [µτγν.] {περισυν-έλεξα, 
-ελέγην, -ης, -η... (µτχ. περισυλλέγεις, -είσα, -έν)} (λόγ.) 1. µαζεύω από 
διάσπαρτα σηµεία, συγκεντρώνω σκόρπια πράγµατα: περισυνέλεξε τα 
σκορπισµένα χειρόγραφα 2. (µτφ.) περιµαζεύω, θέτω (κάποιον) υπό την 
προστασία µου: στο ίδρυµα της περισυνέλεξε κάθε ταλαιπωρηµένο και άστεγο 
που χτύπησε την πόρτα της || ελικόπτερο περισυνέλεξε τους ναυαγούς τού 
µοιραίου σκάφους. 
περισυλλογή (η) [1863] 1. η συγκέντρωση (από κάποιον) αντικειµένων που 

βρίσκονται διασκορπισµένα σε διάφορα σηµεία: η ~ των εγγράφων | των 
αποδεικτικών στοιχείων || συνεχίστηκε όλη νύχτα η ~ των πτωµάτων από το 
πολύνεκρο δυστύχηµα ΣΥΝ. περιµάζεµα- ΦΡ. όχηµα περισυλλογής αυτοκίνητο 
που µαζεύει διάφορα πράγµατα από όπου τα βρίσκει: ~ απορριµµάτων/ 
ναρκών2. (µτφ.) η περίσκεψη, ο βαθύς συλλογισµός: είναι η ώρα τής ~ και τής 
ευθύνης για όλους µας || έπεσε σε βαθιά ~! 

περισυνάγω ρ. µετβ. [µτγν.] {περισυν-ήγαγα (να/θα περισυναγάγω), -ήχθην, -
ης, -η..., -ηγµένος} (λόγ.) 1. περισυλλέγω, συγκεντρώνω διασκορπισµένα ή 
εγκαταλελειµµένα µέλη ενός συνόλου ΣΥΝ. συναθροίζω, περιµαζεύω 2. 
συγκεντρώνω (κάποιον/κάτι) γύρω από ένα σηµείο. — περισυναγωγή (η) 
[1882]. 

περισφίγγω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έσφιξα, -σφίχτηκα, -εσφιγµένος} σφίγγω 
(κάτι) µε περιστροφή ή µέσα σε κάτι άλλο· (συνήθ. µτφ.) σχηµατίζω κλειστό 
κύκλο, κλοιό γύρω από κάποιον ή κάτι, κυρ. µε απειλητικές, εχθρικές 
διαθέσεις: τα εχθρικά στρατεύµατα περιέσφιξαν ασφυκτικά την πόλη ΣΥΝ. 
ζώνω. — περίσφιγξη (η) [µτγν.]. 

περισώζω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έσωσα, -σώθηκα, -σωσµένος} σώζω 
ανασύροντας ή περισυλλέγοντας (κάποιον/κάτι) ανάµεσα από ένα πλήθος 
πραγµάτων | προσώπων που κινδυνεύουν: περιέσωσε από τη φωτιά τα βιβλία 
του || όσοι περισώθηκαν από τα ναυαγοσωστικά δεν πίστευαν στην τύχη τους || 
«µετά τη λήξη τού Εµφυλίου, προσπάθησε να περισώσει µαρτυρίες ζώντων 
πρωταγωνιστών» (εφηµ.) ΣΥΝ. διασώζω, σώζω. — περίσωση (η) [1896]. 

περιτάµω (να/θα) ρ. → περιτέµνω 
περιτειχίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιτείχισ-α, -τηκα, -µένος} περιβάλλω µε τείχος, 

χτίζω (κάτι) ολόγυρα, κυρ. προστατευτικά ή για να το διαχωρίσω: ~ την πόλη. 
— περιτείχιση (η) [αρχ.] κ. περιτειχισµός (ο) [αρχ·]· 

περιτειχισµα (το) [αρχ.] {περιτειχίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τείχος που 
περιβάλλει µια έκταση: ενισχύω | κατασκευάζω το ~ τής πόλης ΣΥΝ. οχύρωµα 
2. (συνεκδ.) η έκταση που περικλείεται µέσα σε αυτό το τείχος, που έχει 
περιτειχιστεί. 

περιτέµνω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έταµα (να/θα περιτάµω), -τµήθηκα, -
τετµηµένος} 1. τέµνω (κάτι) ολόγυρα, το κόβω γύρω-γύρω 2. κάνω περιτοµή 
(βλ.λ.) (σε κάποιον). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, τµήµα. 

περίτεχνος, -η, -ο αυτός που έχει δηµιουργηθεί, δουλευτεί µε µαστοριά και 
µεράκι, που φανερώνει καλαισθησία και φαντασία: ~ χτένισµα | σκάλισµα | 
σχέδιο | στίχος | λόγος | διατύπωση ΣΥΝ. καλοδουλεµένος, αριστοτεχνικός 
ANT. άτεχνος, κακότεχνος. — περίτεχνα | περιτέχνως επίρρ. [ΕΤΥΜ. < περί- + 
-τεχνος < τέχνη, πβ. κ. έν-τεχνος, ά-τεχνος]. 

περίτµητος, -η, -ο [1889] αυτός που του έχει γίνει περιτοµή. [ΕΤΎΜ. < 
περιτέµνω]. 

περιτοιχίζω ρ. µετβ. [1895] {περιτοίχισ-α, -τηκα, -µένος} περιβάλλω (έναν 
χώρο) µε τοίχο, συνήθ. χαµηλό: ~ το κτήµα | τον κήπο µου ΣΥΝ. περιφράσσω. 
—περιτοίχιση (η) [1896]. 

περιτοίχισµα (το) {περιτοιχίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο τοίχος που έχει κτιστεί 
γύρω από έναν χώρο, που περιβάλλει µια έκταση ΣΥΝ. περίφραξη 2. 
(συνεκδ.) η έκταση που έχει περιτοιχιστεί. 

περιτοιχισµός (ο) το κλείσιµο ενός χώρου γύρω-γύρω µε τοίχο ΣΥΝ. 
περιτοίχιση. 

περιτοµή (η) 1. (α) η αφαίρεση τής ακροποσθίας, τής πτυχής τού δέρµατος που 
καλύπτει τη βάλανο (την άκρη) τού πέους (κυρ. ως θρησκευτική τελετή των 
Εβραίων και των Μουσουλµάνων) (β) γυναικεία περιτοµή εθιµική διαδικασία 
σε χώρες τού Τρίτου Κόσµου (κυρ. Αφρικής), κατά την οποία αφαιρούνται τα 
έξω χείλη των γυναικείων γεννητικών οργάνων και η κλειτορίδα από τα µικρά 
κορίτσια 2. ΙΑΤΡ. επέµβαση για τη θεραπεία τής φίµωσης στους άνδρες. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. περιτέµνω. Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς στην Π.∆. 
από τους Εβδοµήκοντα ως απόδ. τού εβρ. brit]. 

περιτόναιο (το) {περιτοναί-ου | -ων} 1. ΑΝΑΤ. η λεπτή και διαφανής µεµβράνη 
που καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια τής κοιλιακής κοιλότητας και 
περιβάλλει τα σπλάχνα · 2. ΝΑΥΤ. (α) η κουπαστή τού πλοίου (β) το κεντρικό 
ιστίο πλοίου. — περιτοναϊκός, -ή, -ό [1891]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περιτόναιον, 
ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. περιτόναιος (που µαρτυρείται ως µτγν.) «αυτός 
που είναι τεντωµένος γύρω από κάτι, που εκτείνεται γύρω του» < περιτείνω (< 
περί- + τείνω). Η λ. πέρασε και σε άλλες γλώσσες, πβ. αγγλ. peritoneum, 
γαλλ. péritoine κ.ά.]. 

περιτονίτιδα (η) [1876] ΙΑΤΡ. οξεία, συνήθως, µικροβιακή φλεγµονή τού 
περιτοναίου ή χρονία από ειδική λοίµωξη: φυµατιώδης ~. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. péritonite]. περίτρανος, -η, -ο [µτγν.] 
αυτός που γίνεται φανερός κατά τον πλέον αδιαµφισβήτητο τρόπο: ~ απόδειξη | 
νίκη | απάτη | ψέµα ΣΥΝ. ολοφάνερος, καταφανής. — περίτρανα επίρρ. 
περιτραχήλιος, -α, -ο [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται γύρω 

από τον τράχηλο ή τον περιβάλλει 2.περιτραχήλιο (το) {περιτραχηλί- 
ου | -ων} (α) το πετραχήλι (βλ.λ.) (β) το περιδέραιο (βλ.λ.). περιτρέχω ρ. µετβ. 
[αρχ.] {περιέτρεξα} 1. (κυριολ.) ταξιδεύω ολόγυρα, πηγαίνω παντού, τριγυρνώ 
µε ταχύτητα: περιέτρεξε την ύπαιθρο, στο πλαίσιο τής προεκλογικής του 
εκστρατείας 2. (µτφ.) µεταβιβάζοµαι από τον ένα στον άλλον, διαδίδοµαι: το 
µήνυµα του για συναδέλφωση και αλληλεγγύη περιέτρεξε την οικουµένη 3. κάνω 
κύκλο, περιστρέφοµαι γύρω από (κάτι): ο δρόµος περιτρέχει τον λόφο | τη λίµνη. 
περιτρίγυρα επίρρ. (καθηµ.) ολόγυρα ΣΥΝ. γύρω-γύρω. 
περιτριγυρίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {περιτρνγύρισ-α, -τηκα, -µένος} 1.(για πλήθος 

πραγµάτων, προσώπων) περιβάλλω από κάθε πλευρά, κινούµαι ή βρίσκοµαι 
γύρω από (κάποιον/κάτι): βρέθηκε περιτριγυρισµένος από εκατοντάδες 
θαυµαστές του || είµαστε περιτριγυρισµένοι από εχθρούς || η λίµνη 
περιτριγυρίζεται από πυκνό δάσος ΣΥΝ. (για πρόσ.) περικυκλώνω 2. τριγυρίζω 
(κάποιον) επιδιώκοντας οφέλη ή για συγκεκριµένο σκοπό, βρίσκοµαι συνεχώς 
δίπλα, γύρω του: τον περιτριγυρίζουν πολλοί για τα λεφτά και τις διασυνδέσεις 
του, κάνοντας του τον φίλο || την περιτριγυρίζουν αρκετοί έστω και για ένα 
ραντεβού. — περιτριγύρισµα (το). 

περίτροµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει κατατροµοκρατηθεί, που έχει 
κυριευθεί από φόβο ΣΥΝ. έντροµος, περιδεής. — περιτρόµως επίρρ. [µτγν.]. 

περιτροπή (η) η διαδοχή, η κατά σειρά εναλλαγή- κυρ. στη ΦΡ. εκ περιτροπής 
(εκ περιτροπής, ∆ιονυσ. Αλικαρν. 5, 2) µε εναλλασσόµενη σειρά: η ~ 
κυκλοφορία των αυτοκινήτων στον δακτύλιο τής Αθήνας ΣΥΝ. εναλλαγή. — 
περιτροπικός, -ή, -ό [1892], [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κυκλική στροφή, 
αναποδογύρισµα», < πε-ριτρέπω < περί- + τρέπω]. 

περιττεύω ρ. αµετβ. {περίττευσα} γίνοµαι ή είµαι περιττός, άχρηστος: τα είπες 
όλα µε τη συµπεριφορά σου· τα λόγια περιττεύουν. [ΕΤΥΜ. αρχ., αττ. τ. τού ρ. 
περισσεύω (βλ.λ.). o αττ. τ. διατήρησε στη Ν. Ελληνική την κακόσηµη έννοια 
τού ρ. «πλεονάζω ως µη αναγκαίος», ενώ ο τ. περισσεύω διασώζει την εύσηµη 
έννοια «πλεονάζω ως χρήσιµος » (φαινόµενο προφύλαξης)]. 

περιττοδάκτυλος, -η, -ο [µτγν.] (χορτοφάγο θηλαστικό) που έχει περιττό (και 
όχι άρτιο) αριθµό δαχτύλων κυρ. στα πίσω πόδια, όπως π.χ. ο ρινόκερος. 

περιττολογία (η) [αρχ.] {περιττολογιών} η περιττή οµιλία, λόγος χωρίς 
χρησιµότητα ή ανάγκη. Επίσης περιττολόγηµα (το). 

περιττολόγος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που λέει περιττολογίες. 
περιττολογω ρ. αµετβ. [µτγν.] {περιττολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} λέω 

περιττά πράγµατα: δεν ~, παραθέτω µόνο τα απαραίτητα! 
περιττός, -ή, -ό 1. αυτός που περισσεύει, που είναι άχρηστος, επειδή ξεπερνά τα 

αναγκαία ή κανονικά όρια: µην κάνεις ~ έξοδα || γιατί να κάνεις ~ κόπο, αφού 
υπάρχει η εύκολη λύση; || κάνε δίαιτα, για να χάσεις τα ~ κιλά ΣΥΝ. επιπλέον 
ΑΝΤ. απαραίτητος· ΦΡ. είναι περιττό είναι ανώφελο, δεν έχει καµία 
χρησιµότητα: ~ να µιλάµε, αφού δεν καταλαβαινόµαστε 2. ΜΑΘ. περιττός 
αριθµός ο φυσικός ακέραιος αριθµός που, όταν διαιρείται διά τού 2, αφήνει 
υπόλοιπο µονάδα, λ.χ. οι αριθµοί 5,7 κλπ., κατ' αντιδιαστολή προς τους 
άρτιους (ζυγούς) αριθµούς ΣΥΝ. µονός ΑΝΤ. άρτιος. — περιττ-ά /-ώς [αρχ.] 
επίρρ., περιττό-τητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < ~ΡΧ· περισσός | -ττός (αττ.), αρχική σηµ. «αυτός που υπερβαίνει τα 
κανονικά όρια», < πέριξ (βλ.λ.). Το επίθ. απαντά µόνο µετά τον Όµηρο, στη 
δε Ν. Ελληνική οι παράλληλοι τ. περισσός και περιττός έχουν διαφοροποιηθεί 
σηµασιολογικούς (βλ. λ. περιττεύω)]. 

περιττοσύλλαβος, -η, -ο [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. (όνοµα) που στις πλάγιες πτώσεις τού 
ενικού και σε όλες τις πτώσεις τού πληθυντικού αριθµού έχει µία επιπλέον 
συλλαβή από όσες έχει η ονοµαστική, λ.χ. πατρίς, πατρίδος, πατρίδα κ.λπ. 

περίττωµα (το) {περιττώµ-ατος | -ατα, -άτων} (συνήθ. στον πληθ.) κάθε ουσία 
που δεν απορροφάται από τον οργανισµό κατά την πέψη και αποβάλλεται ως 
άχρηστη κατά την αφόδευση· κόπρανο ΣΥΝ. απο-πάτηµα, κόπρος. — 
περιττωµατικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περίσσωµα | -ττωµα < περισσός 
| -ττός + παραγ. επίθηµα -ωµά]. 

περιτύλιγµα (το) [1880] {περιτυλίγµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το τύλιγµα 
(πράγµατος) γύρω-γύρω µε κάτι άλλο: το ~ των δώρων || ο υπάλληλος ήταν 
πολύ προσεκτικός στο ~ ΣΥΝ. περιτύλιξη, αµπαλάρισµα 2. (συνεκδ.) το χαρτί 
ή άλλο υλικό, µε το οποίο είναι περιτυλιγµένο κάτι: φανταχτερό | 
χριστουγεννιάτικο ~. 

περιτυλίγω ρ. µετβ. {περιτύλι-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. τυλίγω (κάτι) γύρω-γύρω, 
από όλες τις πλευρές: ~ το δώρο µε γυαλιστερό χαρτί 2. τυλίγω (κάτι) γύρω-
γύρω σε (κάτι άλλο): ~ την αλυσίδα | την άγκυρα || ~ την κλωστή γύρω από το 
δάκτυλο µου. — περιτύλιξη (η) [1897]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. περιτυλίσσω < περί- + 
τυλίσσω]. 

περιυβρίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιύβρισ-α, -θηκα} (λόγ.) 1. βρίζω έντονα ΣΥΝ. 
καθυβρίζω 2. συµπεριφέροµαι κατά προσβλητικό ή αγενή τρόπο, υποτιµώντας 
την αξία και το κύρος (προσώπου ή πράγµατος): ~ τους θεσµούς. 

περιύβριση (η) [1833] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. η χυδαία εξύβριση 2. (α) 
περιύβριση αρχής η δηµόσια εξύβριση κρατικών, δηµοτικών ή κοινοτικών 
αρχών και αρχηγών κοµµάτων (β) περιύβριση συµβόλων βλ. λ. σύµβολο (γ) 
περιύβριση νεκρού βλ. λ. νεκρός. 



περιφάνεια 1388 περιχαράσσω 
 

περιφάνεια (η) → περηφάνια 
περιφανής, -ής, -ές {περιφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· περιφανέστ-ερος, -ατός} αυτός 

που είναι φανερός σε όλους, που καταδεικνύεται πέρα από κάθε αµφισβήτηση 
στους πάντες: ~ νίκη | επιτυχία ΣΥΝ. καταφανής, ολοφάνερος. — περιφανώς 
επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < περιφαίνοµαι (ο ενεργ. τ. είναι µτγν.) < περί- + φαίνοµαι (πβ. 
παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην)]. 

περιφέρεια (η) {περιφερειών} 1. η κλειστή καµπύλη γραµµή, που αποτελεί το 
όριο ενός κύκλου και όλα τα σηµεία της απέχουν εξίσου από το κέντρο του 2. 
η εξωτερική επιφάνεια ενός σχήµατος, κυρ. κυλινδρικού, σφαιρικού ή 
ηµισφαιρικού: η - στήλης | κολόνας | δοκού || η ~ τής σφαίρας | τού τρούλου 3. 
η περιοχή που βρίσκεται γύρω από έναν χώρο, κυρ. στις παρυφές πόλεως ή 
αστικού κέντρου ή το σύνολο των περιοχών που βρίσκονται µακριά από την 
πρωτεύουσα, η ύπαιθρος: αποκέντρωση σηµαίνει ενίσχυση τής ~ || τα 
εργοστάσια πρέπει να µεταφερθούν στην ~ τής πόλης || στην ~ τού αεροδροµίου 
ο συντελεστής δόµησης είναι χαµηλός || τα σχολεία τής ~ έχουν πολλές επιτυχίες 
στις εξετάσεις 4. η εδαφική έκταση που έχει οριοθετηθεί ως ξεχωριστή περιοχή 
για διοικητικούς λόγους: ~ ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης || εκλογική | αστυνοµική 
~ 5. (µτφ.) οι χώρες τού Τρίτου Κόσµου (ως προς το επίκεντρο των 
οικονοµικών εξελίξεων) · 6. (περι-ληπτ. για το γυναικείο σώµα) η λεκάνη και 
οι γλουτοί: έχει ιδανική αναλογία στήθους και περιφέρειας || θέλει να 
αδυνατίσει στην ~ 7. (περιληπτ.-καθηµ.) οι παχουλοί γλουτοί: έχει ~ και δεν 
βρίσκει εύκολα φούστα ΣΥΝ. παχάκια, ψωµάκια. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περιφερής < 
περιφέρω]. 

περιφερειακός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε την περιφέρεια, την 
περιοχή στις παρυφές πόλεως ή αστικού κέντρου: ~ δρόµος | σχολείο· ΦΡ. 
ΟΙΚΟΝ. περιφερειακή ανάπτυξη βλ. λ. ανάπτυξη 2. (γενικότ.) αυτός που 
βρίσκεται µακριά από το κέντρο των εξελίξεων: η χώρα αυτή µετατρέπεται σε 
~ υπερδύναµη || ~ τηλεοπτικό κανάλι | πρωτάθληµα | διοίκηση | οργάνωση 
κόµµατος | θέατρο || ~ συνεργασία στα Βαλκάνια || ~ χώρες | συµµαχία | ζώνες 
επιρροής 3. περιφερειακός (ο) ο δρόµος που δεν περνά µέσα από την πόλη, 
που έχει χαραχτεί στην περιφέρεια τού οδικού δικτύου µιας περιοχής: οδικά 
έργα στον ~ τού Γαλατσίου 4. ΠΛΗΡΟΦ. περιφερειακή συσκευή | µονάδα κ. 
περιφερειακό (το) κάθε συσκευή που συνδέεται µε την κεντρική µονάδα 
επεξεργασίας χωρίς να αποτελεί τµήµα της, π.χ. ο εκτυπωτής, η οθόνη κ.λπ. 
— περιφερειακ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ορισµένες φρ. αποτελούν µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. περιφερειακή ανάπτυξη (< αγγλ. regional development), 
περιφερειακός δρόµος (< αγγλ. circular road), περιφερειακή µονάδα (< αγγλ. 
peripheral unit) κ.ά.]. 

περιφερειάρχης (ο/η) {(θηλ. περιφερειάρχου) | περιφερειαρχών} ο διοικητής 
περιφέρειας (διοικητικής): ~ Αττικής. 

περιφερής, -ής, -ές {περιφερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) (για επιφάνεια, γραµµή 
κ.λπ.) αυτός που έχει κυκλικό σχήµα: ~ κίνηση.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < περιφέρω]. 

περιφερικός, -ή, -ό [1841] αυτός που έχει καµπύλο, κυκλικό σχήµα: ~ τροχιά 
ΣΥΝ. περιφερής, κυκλικός, καµπύλος. — περιφερικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. périphérique]. 

περιφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {περι-έφερα, -φέρθηκα} 1. µεταφέρω (κάτι) γύρω-
γύρω, κυρ. διαγράφοντας κυκλική τροχιά: ~ τον Επιτάφιο | την ιερή εικόνα 
ΣΥΝ. περιάγω 2. (συνήθ. ειρων.) επιδεικνύω (κάτι) χωρίς ντροπή: περιφέρει τη 
µιζέρια του από εκποµπή σε εκποµπή || περιέ-φερε άνετα το πάχος της στην 
παραλία, χωρίς να πτοείται από τα σχόλια· ΦΡ. περιφέρω το βλέµµα παρατηρώ 
τριγύρω (χωρίς να δίνω ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς συγκεκριµένο σκοπό) 3. 
(µεσοπαθ. περιφέροµαι) (α) ολοκληρώνω κυκλική τροχιά: η Σελήνη 
περιφέρεται γύρω από τη Γη ΣΥΝ. περιστρέφοµαι (β) τριγυρνώ άσκοπα εδώ και 
εκεί σε éya µέρος: εντόπισαν έναν ύποπτο να περιφέρεται µπροστά στην 
τράπεζα || στο γραφείο περιφέρεται συνεχώς αµίλητος και σκεπτικός ΣΥΝ. 
περιπλανώµαι. 

περίφηµος, -η, -ο 1. αυτός που έχει αποκτήσει µεγάλη φήµη: τα ~ γαλλικά 
αρώµατα | ελληνικά νησιά || εξελίχθηκε σε ~ γιατρό | επιστήµονα | καλλιτέχνη || 
η ~ Μόνα Λίζα τού ντα Βίντσι ΣΥΝ. ξακουστός, ονοµαστός, διάσηµος, 
πασίγνωστος, (λόγ.) περιώνυµος ΑΝΤ. άσηµος, άγνωστος 2. άξιος λόγου, 
θαυµασµού: -Πώς σου φάνηκε το γεύµα; -Περίφηµο! || είναι ένας ~ 
χαρακτήρας || τελικά, αποδείχθηκε ~ χορευτής ΣΥΝ. θαυµάσιος, υπέροχος 3. 
(ειρων.) αυτός που έχει βγάλει όνοµα (έχει γίνει αρνητικά γνωστός): αυτός 
είναι λοιπόν ο ~ γυναικοκατακτητής! ΣΥΝ. περιβόητος, διαβόητος. — 
περίφηµα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < περί- + -φηµος < 
φήµη]. 

περιφλεγής, -ής, -ές [αρχ.] {περιφλεγ-ούς | -είς, (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
παραδοθεί στις φλόγες, που καίγεται από παντού. — περιφλε-Υώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

περίφοβος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει κυριευθεί από φόβο ΣΥΝ. περίτροµος, 
φοβισµένος, κατατροµαγµένος, (λόγ.) έµφοβος, περιδεής ΑΝΤ. άφοβος, 
άτροµος. 

περιφορά (η) 1. η κυκλική ή κυκλοειδής µετακίνηση (κάποιου) µε επιστροφή 
στην αρχική του θέση: η - τού Επιταφίου || η ~ τού δίσκου στην εκκλησία- ΦΡ. 
(επίσ.) διά περιφοράς περνώντας από χέρι σε χέρι: ΓΟ έγγραφο να υπογραφεί ~ 
2. η κυκλική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα: η ~ των χεριών στη γυµναστική 
3. ΑΣΤΡΟΝ. η περιοδική κίνηση ουράνιου σώµατος γύρω από άλλο, η 
ολοκλήρωση µιας περιφοράς: ~ τής Γης γύρω από τον Ήλιο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
περιφέρω]. 

περίφραγµα (το) [µτγν.] (περιφράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο φράχτης που έχει 
τοποθετηθεί γύρω από µια έκταση: ενισχυµένο | ξύλινο ~ 2. (συνεκδ.) η 
έκταση που έχει περιφραχθεί. 

περιφράζω ρ. → περιφράσσω 
περίφρακτος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει περιφραχθεί, που έχει κλειστεί µε 

φράχτη από όλες τις πλευρές. 
περίφραξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η τοποθέτηση 

περιφράγµατος (σε έναν χώρο): η ~ τού οικοπέδου ήταν παράνοµη ΣΥΝ. 
περιτοίχιση, φράξιµο 2. το περίφραγµα (βλ.λ.). 

περίφραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΓΛΩΣΣ. 1. το σχήµα λόγου, 
που χάριν παραστατικότητας και ζωντάνιας αποδίδει µία έννοια µε 
περισσότερες από µία λέξεις, λ.χ. «η χώρα τού ανατέλλοντος ηλίου» αντί «η 
Ιαπωνία» 2. (γενικότ.) η απόδοση µιας έννοιας µε περισσότερες από µία 
λέξεις, λ.χ. «είµαι γραµµένος» αντί τού «γράφτηκα». 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. περίφρασις < αρχ. περιφράζοµαι «σκέπτοµαι, αναλογίζοµαι» 
(µτγν. περιφράζω «χρησιµοποιώ περιφράσεις») < περί- + φράζω | -οµαι 
«εκφράζω, λέγω» (βλ. λ. φράση)]. 

περιφράσσω κ. περιφράζω ρ. µετβ. {περι-έφραξα, -φράχτηκα, -φραγµένος} 
περιβάλλω µια έκταση µε φράχτη, βάζω περίφραγµα: ~ ένα οικόπεδο ΣΥΝ. 
περιβάλλω, περιτοιχίζω. [ΕΤΥΜ < αρχ. περιφράσσω | -ττω < περί- + φράσσω | 
-ττω (βλ.λ.)]. 

περιφραστικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την περίφραση, που 
έχει διατυπωθεί µε περίφραση: προτιµούσε την ~ διατύπωση, τον αναλυτικό 
λόγο ΑΝΤ. µονολεκτικός, βραχυλογικός, λακωνικός 2. ΓΛΩΣΣ. περιφραστικοί 
χρόνοι οι συντελικοί χρόνοι, για τον σχηµατισµό των οποίων 
χρησιµοποιούνται τα βοηθητικά ρήµατα, άκλιτοι τύποι ή παθητικές µετοχές, 
λ.χ. έχω | είχα | θα έχω ενηµερώσει, έχω | είχα | θα έχω ενηµερωθεί, είµαι | 
ήµουν | θα είµαι ενηµερωµένος κ.λπ. — περιφραστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

περιφρόνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η απόδοση µειωµένης 
σηµασίας και αξίας (σε κάτι/κάποιον), η άρνηση αναγνωρίσεως και αποδοχής 
του: η ~ προς τον κίνδυνο || ~ για τα λεφτά ΣΥΝ. καταφρόνηση ΑΝΤ. εκτίµηση 
2. η αντιµετώπιση µε αδιάφορο και υποτιµητικό τρόπο: σε τέτοιου είδους 
σχόλια αξίζει µόνο ~ || κοιτάζω | απορρίπτω µε ~ || νιώθω ~ για τέτοια άτοµα 
ΣΥΝ. καταφρόνια. 

περιφρονητέος, -α, -ο [µεσν.] αυτός που του αξίζει περιφρόνηση, που πρέπει να 
αντιµετωπιστεί µε περιφρόνηση: ~ σχόλιο | υπαινιγµός || τέτοια ποσά δεν είναι 
περιφρονητέα ΣΥΝ. ανάξιος λόγου, ασήµαντος ΑΝΤ. σεβαστός, αξιοσέβαστος. 

περιφρονητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που εκφράζει περιφρόνηση: ένα ~ βλέµµα | 
σχόλιο | γέλιο ΣΥΝ. υποτιµητικός, καταφρονητικός. — περιφρονητικ-ά /-ώς 
[µεσν] επίρρ. 

περίφροντις (ο/η) {περιφρόντ-ιδος | -ίδες, -ίδων} (αρχαιοπρ.) πρόσωπο που έχει 
αναλάβει πολλές φροντίδες, που έχει πολλές έγνοιες: ~ οικογενειάρχης | 
πρωθυπουργός ΣΥΝ. πολυάσχολος ΑΝΤ. αδιάφορος. [ΕΤΥΜ < περί- + φροντίς, 
-ίδος]. 

περιφρονώ ρ. µετβ. {περιφρονείς... | περιφρόν-ησα, -ούµαι (λαϊκ. -ιέ-µαι), -
ήθηκα, -ηµένος} 1. αποδίδω µικρή αξία και σηµασία (σε κάποιον/κάτι)· 
θεωρώ ανάξιο λόγου ή προσοχής: περιφρονούσε τα χρήµατα και τ' αξιώµατα 
ΣΥΝ. υποτιµώ ΑΝΤ. εκτιµώ, αποδίδω αξία 2. (ειδικότ.) αψηφώ (κάποιον/κάτι), 
δεν τον λογαριάζω: - τον κίνδυνο | τον εχθρό | τις δηµοσκοπήσεις. — 
περιφρονητής (ο) [µεσν.], περιφρονήτρια (η). [ΕΤΥΜ < apX- περιφρονώ (-
έω) < περί- + φρονώ (βλ.λ.)]. 

περιφρούρηση (η) [1890] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η εγκατάσταση 
φρουράς γύρω από (κάποιον/κάτι), η φρούρηση (προσώπου, πράγµατος ή µιας 
συγκέντρωσης πολιτών) από πολλές πλευρές: οι φοιτητές δηµιούργησαν 
οµάδες περιφρούρησης τού χώρου τού Πολυτεχνείου για την περίοδο των 
εορταστικών εκδηλώσεων 2. (µτφ.) η διαφύλαξη, η µαχητική υπεράσπιση: ~ 
τής προσωπικής του ζωής από τις αδιάκριτες επεµβάσεις τρίτων. 

περιφρουρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {περιφρουρείς... | περιφρούρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. φρουρώ από κάθε πλευρά, τοποθετώ φρουρά ολόγυρα: ειδική 
µονάδα περιφρουρεί το κτήριο νυχθηµερόν || οι διαδηλωτές περιφρούρησαν οι 
ίδιοι την πορεία ΣΥΝ. προφυλάσσω 2. (µτφ.) προστατεύω από κάθε πλευρά, 
προφυλάσσω από παντού: εµείς πρέπει να περιφρουρήσουµε την τήρηση των 
νόµων || ~ τα συµφέροντα µου | την ευτυχία τής οικογένειας µου. 

περιχαράζω ρ. → περιχαράσσω 
περιχαρακώνω ρ. µετβ. [αρχ.] {περιχαράκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. οριοθετώ µια 

έκταση κατασκευάζοντας χαράκωµα και γενικότ. οχυρώνω έναν χώρο, µια 
τοποθεσία: ο εχθρός περιχαρακώθηκε στην πίσω πλευρά τού λόφου 2. (συνήθ. 
µτφ.) προφυλάσσω (κάτι) κατά τρόπο που εξασφαλίζει, διαφυλάσσει την 
ακεραιότητα του: η ενίσχυση των ατοµικών ελευθεριών περιχαρακώνει την 
ουσιαστική σηµασία τής δηµοκρατίας 3. (µεσοπαθ. περιχαρακώνοµαι) (µτφ.) 
αποµονώνοµαι, κλείνοµαι κάπου, αποφεύγω την επαφή µε τους άλλους: η 
αποτυχία του τον οδήγησε να περιχαρακωθεί σ' έναν κύκλο στενών φίλων. 

περιχαράκωση (η) [1879] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο περιορισµός ή 
η οριοθέτηση µιας έκτασης µε χαράκωµα: η ~ τής µονάδας πίσω από τον λόφο 
2. (µτφ.) η προφύλαξη και η διασφάλιση τής ακεραιότητας (κάποιου), ώστε να 
µην κινδυνεύει, να µην απειλείται: η ~ τής προσωπικής ζωής από τις 
επεµβάσεις τρίτων ΣΥΝ. περιφρούρηση 3. η εθελοντική αποµόνωση (κάποιου) 
από τους υπολοίπους: η ~ του στο στενό πλαίσιο τού οικογενειακού του κύκλου, 
τον έκανε αντικοινωνικό ΣΥΝ. (οικ.) µάζεµα, κλείσιµο. Επίσης περιχαράκωµα 
(το) [µτγν.]. 

περιχαράσσω κ. (λαϊκ.) περιχαράζω ρ. µετβ. [µτγν.] {περιχάρα-ξα, -χθηκα, -
γµένος} χαράζω τα σύνορα, τα όρια γύρω από κάτι, π.χ. σκά- 
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βοντας τάφρο ΣΥΝ. χαράζω, περιορίζω. —περιχάραξη (η) [µτγν.]. 
περιχαρής, -ής, -ές (περιχαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που εκδηλώνει ή 

κατέχεται από µεγάλη χαρά: κατέφθασε ~ για τη νίκη τής οµάδας του ΣΥΝ. 
καταχαρούµενος, πασίχαρος ΑΝΤ. περίλυπος. Επίσης (λαϊκ.) περίχαρος, -η, -
ο. — περιχαρώς επίρρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ETYM. αρχ. < 
περί- + -χαρής < χαίρω]. 

περιχειρίδα (η) [1861] ό,τι φοριέται, περνιέται ή εφαρµόζει γύρω από το χέρι, 
κυρ. τον βραχίονα ή τον καρπό (λ.χ. η µανσέτα). [ΕΤΥΜ· < περί- + -χειρίδα < 
χειρ, χειρός, απόδ. τού γαλλ. manchon], 

περιχέω ρ. → περιχύνω 
περιχόνδριο (το) [1836] {περιχονδρί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. ινώδης µεµβρά-νη που 

καλύπτει τους χοίρους, επιτελώντας λειτουργία ανάλογη προς αυτήν τού 
περιοστέου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. perichondrium]. 

περιχρίω ρ. µετβ. [µτγν.] (περιέχρισα) επιχρίω, καλύπτω µια επιφάνεια µε 
αλοιφή. 

περίχρυσος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει χρυσή επικάλυψη ΣΥΝ. επι-
χρυσωµένος. 

περιχρυσώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {περιχρύσω-σα, -θηκα, -µένος) καλύπτω µια 
επιφάνεια µε επίστρωση χρυσού ΣΥΝ. επιχρυσώνω. — περι-χρύσωση (η) 
[1889]. 

περίχυµα (το) {περιχύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η περίχυση επιφάνειας ή σώµατος 
µε υγρό ΣΥΝ. κατάβρεγµα, ράντισµα 2. (συνεκδ.) το υγρό που περιχύνεται. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. περιχέω < περί- + χέω (βλ. λ. χύνω)]. 

περιχύνω ρ. µετβ. [µεσν.] {περι-έχυσα κ. περίχυ-σα, -θηκα, -µένος) 1. χύνω 
υγρό σε (κάτι), καλύπτοντας κάθε σηµείο ή διαποτίζοντας το ολόκληρο: ~ το 
παγωτό µε σιρόπι ΣΥΝ. διαποτίζω, διαβρέχω 2. καταβρέχω (κάποιον/κάτι): 
τον περιέχυσε µε σαµπάνια. Επίσης (λόγ.) πε-ρ<χέω [αρχ.]. — περίχυση (η) 
[µτγν.]. 

περιχυτός, -ή, -ό αυτός που έχει περιχυθεί, διαποτιστεί σε όλα του τα σηµεία 
από µια ουσία. 

περίχωρα (τα) [αρχ.] (περιχώρων) η εδαφική έκταση που βρίσκεται γύρω από 
µια πόλη, στην περιφέρεια της: εντοπίστηκε στα - τής Αθήνας ΣΥΝ. παρυφές. 

περιχώρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) ΘΕΟΛ. 1. η ταυτόχρονη συνύπαρξη 
και διακεκριµένη ενύπαρξη στην Αγία Τριάδα των τριών προσώπων, τού 
Πατέρα, τού Υιού και τού Αγίου Πνεύµατος 2. η ένωση στον Χριστό 
(ασυγχύτως, ατρέπτως, αχωρίστως, αδιαιρέτως) τής θείας και τής ανθρώπινης 
φύσεως στην υπόσταση τού Λόγου τού Θεού, κατά τους όρους τής Γ (431) 
και τής ∆' (451) Οικουµενικής Συνόδου. (Βλ. κ. λ. αλληλοπεριχώρηση). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. περιχώρησις, αρχική σηµ. «περιστροφή», < περιχωρώ < 
περίχωρος < περί- + χώρος. Η θρησκ. σηµ. πρωτοαπαντά τον 4ο αι. µ.Χ. σε 
εκκλησ. συγγραφείς (λ.χ. τής είς άλλήλας των Χρίστου φύσεων περιχωρήσεως, 
Μάξιµος Οµολ. Πύρρων, 91)]. 

περιώµιο (το) (περιωµί-ου | -ων) (λόγ.-σπάν.) λεπτό και φαρδύ πανωφόρι χωρίς 
µανίκια που καλύπτει τους ώµους και την πλάτη ΣΥΝ. µπέρτα. [ΕΤΥΜ < περί- 
+ -ώµιο < ώµος]. 

περιώνυµος, -η, -ο (λόγ.) γνωστός σε όλους, αυτός που έχει µεγάλη φήµη, που 
το όνοµα του το ξέρουν όλοι: ~ πολιτικός | στρατηγός ΣΥΝ. ξακουστός, 
περίφηµος, ονοµαστός ANT. ανώνυµος, άσηµος, άγνωστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
όνοµα, περιβόητος, φηµισµένος, σύνθετος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < περί- + -ώνυµος 
(µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ονυµα, αιολ. τ. τής λ. 
όνοµα]. 

περιωπή (η) (χωρ. πληθ.} η εξέχουσα (κοινωνική) θέση, το αναγνωρισµένο 
κύρος- (µόνο στη γεν. περιωπής ως χαρακτηρισµός) αναγνωρισµένης αξίας, 
µεγάλου κύρους, υψηλής κοινωνικής θέσης: άνθρωπος | επιστήµονας ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < περί- + θ. -ωπ-, που απαντά και στον παρακ. όπ-ωπ-α (βλ. λ. 
όψη)]. 

περκα (η) (περκών) εδώδιµο ψάρι µε αγκαθωτά κόκκινα ή πορτοκαλιά 
πτερύγια, σώµα πεπιεσµένο στα πλευρά και χρώµα πράσινο µε σκούρες, 
κάθετες ραβδώσεις. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πέρκη < επίθ. *περκός < I.E. *perk- «µελανόστι-κτος, µε 
πολύχρωµες ραβδώσεις», πβ. σανσκρ. pfsni- «µελανόστι-κτος» (πβ. αρχ. περκ-
νός, ίδια σηµ.), αρχ. γερµ. forfiana «πέστροφα», σουηδ. färna, µέσ. ιρλ. ere 
«µελανόστικτος - σαύρα, αγελάδα», ουαλ. erch «µελανόστικτος» κ.ά.]. περκάλι 
(το) (χωρ. γεν.) (λαϊκ.) λεπτό βαµβακερό ύφασµα που χρησιµοποιείται κυρ. 
στην κατασκευή ασπρόρουχων, εσωρούχων κ.λπ.: ~ βενετσιάνικο. 
[ΕΤΥΜ; < ιταλ. percalle < ισπ. percale < περσ. pärgälä]. πέρκνα (η) (περκνών) 
(σπάν.) κηλίδα καστανού ή µαύρου χρώµατος, που εµφανίζεται το καλοκαίρι 
στο πρόσωπο και γενικά στα ακάλυπτα µέλη τού σώµατος ανθρώπων µε πολύ 
ανοιχτόχρωµο και λεπτό δέρµα λόγω των ηλιακών ακτινών ΣΥΝ. φακίδα. 
Επίσης περκνάδα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. περκνός «µελανόστικτος», για το οποίο βλ. λ. 
πέρκα]. πέρλα (η) (περλών) 1. το µαργαριτάρι (βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) το τεχνητό 
µαργαριτάρι, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή κοµψοτεχνηµάτων, 
ψεύτικων κοσµηµάτων, ως διακοσµητικό φορεµάτων κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
perla < µεσν. λατ. pernula, υποκ. τού λατ. perna «χοιροµέρι - µαργαριτάρι 
κοχυλιού»]. περλέ (το) (άκλ.) 1. το χρώµα τού µαργαριταριού (πέρλας) 2. (ως 
επίθ.) αυτός που έχει λαµπερό χρώµα, που γυαλίζει: ~ κραγιόν | βερνίκι νυχιών 
|| πούδρα ~ || κόκκινο ~. [ΕΤΥΜ; < γαλλ. perlé]. περλίτης (ο) {περλιτών} (στη 
µεταλλουργία) συστατικό των χαλύβων 

και άλλων κραµάτων, το οποίο, όταν το παρατηρεί κανείς στο µικροσκόπιο, 
µοιάζει σαν να αποτελείται από µία σειρά µαργαριταριών. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. perlite. Βλ. κ. πέρλα]. 

περµανάντ (η/το) (άκλ.) 1. ειδική τεχνική τής κοµµωτικής, η οποία 
περιλαµβάνει επάλειψη των µαλλιών µε χηµικές ουσίες, υποβολή σε 
θερµότητα κ.λπ., ώστε να γίνουν σγουρά και να παραµείνουν έτσι για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα (συνήθ. µερικούς µήνες): κάνω ~ 2. (συνεκδ.) η µορφή των 
µαλλιών που επιτυγχάνεται µε την παραπάνω τεχνική: τα µαλλιά της είναι ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. (ondulation) permanente «µόνιµος κυµατισµός - κα-τσάρωµα 
µαλλιών µεγάλης διάρκειας» < λατ. permanens «διαρκής, µόνιµος» < 
permaneo «εµµένω, διαρκώ»]. 

per mare, per terra ιταλ. (προφέρεται περ µάρε, περ τέρα) ελλην. κατά 
θάλασσα, κατά γην παντού: τον έψαχνα - και τελικά µου τηλεφώνησε εκείνος. 

πέρµιος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε το Πέρµιο 2. Πέρµιο (το) (Περµίου) το 
διάστηµα τού γεωλογικού χρόνου, που άρχισε 280 και τελείωσε 250 
εκατοµµύρια χρόνια πριν. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. permian < Perm, 
περιοχή τής Α. Ρωσίας]. 

περνοδιαβαίνω ρ. αµετβ. (περνοδιάβηκα) (λαϊκ.) περνώ από κάπου κατ' 
επανάληψη, συνηθίζω να περνώ από συγκεκριµένο σηµείο: όλο περνοδιάβαινε 
από τη γειτονιά της γυρεύοντας αφορµή να της µιλήσει ΣΥΝ. συχνοπερνώ, 
συχνοδιαβαίνω. — περνοδιαβασιά (η). 

περντάχι (το) → µπερντάχι 
περνώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. (περνάς... | πέρ-ασα, -νιέµαι, -άστη-κα, -

ασµένος} ♦ (αµετβ.) 1. πηγαίνω ή έρχοµαι σε ένα µέρος συνεχίζοντας κατόπιν 
την πορεία µου: κάθε πότε περνά το λεωφορείο | το πλοίο; || θα περάσει η 
Χριστίνα ν' αφήσει τα κλειδιά || δεν πέρασε ο ταχυδρόµος σήµερα || περνούσα 
απ'έξω και είπα να πω ένα γεια ΣΥΝ. (για πρόσ.) διαβαίνω· ΦΡ. (µτφ.) (α) µου 
περνάει (κάτι) από το µυαλό | τον νου σκέφτοµαι (κάτι): µου πέρασε απ' το 
µυαλό ότι µπορεί να ήταν αναµιγµένη στο σκάνδαλο, αλλά δεν ήθελα να το 
πιστέψω (β) µου περνάει η ιδέα | η σκέψη κ.λπ. συλλαµβάνω µια ιδέα, 
σκέφτοµαι κάτι (κυρ. ξαφνικά): αργούσε να φανεί και µου πέρασε η ιδέα µήπως 
είχε πάθει κάτι 2. αναπτύσσοµαι (προς συγκεκριµένη κατεύθυνση): η γραµµή 
τού τρένου περνάει δίπλα από την εθνική οδό 3. (α) διέρχοµαι, κινούµαι µέσα 
(από κάτι): η κλωστή αυτή δεν περνάει στη βελόνα || ο αέρας | ο ήλιος περνά 
µέσα από τις χαραµάδες || οι διαρρήκτες έσκαψαν, πέρασαν τον τοίχο κι 
έφθασαν στο χρηµατοκιβώτιο || µε καλή ηχοµόνωση δεν περνάει κανένας 
θόρυβος || ο δρόµος περνάει µέσ' απ' το χωριό (β) (µτφ.) έχω (κάτι) ως 
απαραίτητο στάδιο προς την ολοκλήρωση µου, εξαρτώµαι (από κάτι): ο δρόµος 
για την προεδρία περνάει πρώτα από το συνέδριο τού κόµµατος· ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) ο έρωτα περνάει από το στοµάχι η καλή µαγείρισσα κερδίζει ερωτι-
κά έναν άνδρα ή κρατά κοντά της τον σύζυγο της (β) (κάτι) περνάει από το 
χέρι (κάποιου) το αν θα γίνει κάτι ή όχι εξαρτάται από κάποιον: αν περνούσε 
από το χέρι µου, θα σε κρατούσα στη δουλειά, αλλά, βλέπεις, άλλος κάνει 
κουµάντο εδώ! 4. (+σε) (µτφ. σε περιφράσεις) ξεκινώ να (κάνω αυτό που 
δηλώνει το ουσιαστικό): ~ στην επίθεση (επιτίθεµαι) | στην αντεπίθεση 
(αντεπιτίθεµαι) | στην άµυνα (αµύνοµαι) 5. (α) προσέρχοµαι (κάπου): για την 
οριστική απάντηση περάστε αύριο || πέρασα από την αρµόδια υπηρεσία και 
υπέβαλα αίτηση (β) κινούµαι (από έναν χώρο σε άλλον): πέρνα µέσα, µη στέκε-
σαι στη βροχή || περάστε έξω, κύριε! || περάστε στην αίθουσα αναµονής || (µτφ.) 
ας περάσουµε τώρα στο θέµα που µας ενδιαφέρει ΦΡ. περνώ µε κόκκινο 
παραβιάζω τον κόκκινο σηµατοδότη: πήρε κλήση, γιατί πέρασε µε κόκκινο (γ) 
µεταβαίνω σε άλλη κατάσταση, φάση, περίοδο κ.λπ.: το Χρηµατιστήριο έχει 
περάσει σε φάση ανάκαµψης || «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει από χτες σε 
µια νέα ιστορική περίοδο» (εφηµ.) || µε την ηρωική αυτοθυσία του πέρασε στην 
αθανασία 6. αποτελώ παρελθόν, παρέρχοµαι: πέρασαν και τα Χριστούγεννα || 
πάει, πέρασε ο πόνος || πέρασε η µόδα των µακριών µαλλιών || περίµενε να 
περάσει η αναταραχή, για να κάνει δηλώσεις· ΦΡ. (α) µου περνάει (κάτι) παύει 
να µε απασχολεί ή να µε ενοχλεί (κάτι): µου πέρασε ο πονοκέφαλος || την 
πείραξε αυτό που της είπες, αλλά θα της περάσει (β) (ως απειλή) δεν θα περάσει 
έτσι αυτό! για κάτι το οποίο θεωρείται ότι θα έχει συνέπειες, ότι δεν θα 
τελειώσει και δεν θα ξεχαστεί χωρίς αντίδραση 7. (µτφ. για τον χρόνο) 
προχωρώ στο µέλλον: η ώρα περνούσε ήρεµα | ευχάριστα || περνούν οι µέρες | 
τα χρόνια || Πέρασε η ώρα. Πρέπει να φύγω- ΦΡ. για να περνά η ώρα χωρίς 
σοβαρό σκοπό, για εκτόνωση ή ψυχαγωγία, ώστε να µην πλήττει κανείς: 
είπαµε να δούµε λίγο τηλεόραση, για να περάσει η ώρα 8. (α) (+τροπικό επίρρ.) 
έχω συγκεκριµένη (ψυχική) διάθεση (ως αποτέλεσµα των όσων κάνω, τού 
τρόπου που ζω, των ασχολιών µου κ.λπ.): ποτέ δεν ~ καλά µ'αυτή την παρέα || -
Πώς πέρασες χθες; -Πληκτικά, µείναµε σπίτι βλέποντας τηλεόραση || ~ δύσκολα 
αυτό τον καιρό || (ευχετ.) καλά να περάσετε! (β) (γενικότ.) ζω (µε συγκεκριµένο 
τρόπο): δεν περνούσε καλά µε τον πρώτο της σύζυγο || πώς περνάνε οι πλούσιοι; 
|| περνά ζωή και κότα 9. (+από) υποβάλλοµαι σε (διαδικασία κρίσεως ή 
ελέγχου από θεσµοθετηµένο όργανο): η πρόταση του θα περάσει από το 
συµβούλιο || ~ από εξετάσεις | υγειονοµική επιτροπή | ανάκριση | πειθαρχικό | 
λογοκρισία | συνέντευξη | δίκη || οι ισολογισµοί δεν έχουν περάσει ακόµα από 
έλεγχο 10. έρχοµαι αντιµέτωπος µε (κάτι κυρ. δύσκολο ή επικίνδυνο): για 
σκέψου από πού πέρασε αυτός ο άνθρωπος για να φθάσει εκεί! || - από σαράντα 
κύµατα (από πλήθος δυσκολιών) 11. (α) (ειδικότ. για πρόσ.) πετυχαίνω (σε 
διαδικασία επιλογής): πέρασε στις εξετάσεις για το δίπλωµα οδήγησης || έδωσε 
ξανά εξετάσεις, αλλά δεν πέρασε (β) (ειδικότ.) προκρίνοµαι: από κάθε όµιλο 
περνάνε στην ηµιτελική φάση οι δύο πρώτες οµάδες 12. (+επίθ. ή επίρρ.) 
προκαλώ συγκεκριµένο αποτέλεσµα, συ- 
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γκεκριµένη εντύπωση: µε τέτοια εµφάνιση, πώς να περάσει απαρα-
τήρητη; || µην αφήνεις τέτοιες ευκαιρίες να περνούν ανεκµετάλλευτες || 
η υπόθεση πέρασε στο ντούκου 13. (+για) θεωρούµαι ως (κάτι που δεν 
είµαι), µου αποδίδεται ιδιότητα ή αξία που δεν έχω: περνά για 
ωραίος/ έξυπνος/ πολύ πλούσιος 14. (α) µεταβιβάζοµαι: µετά τον 
θάνατο του η περιουσία του πέρασε στο κράτος || τα έθιµα µας περνούν 
από πατέρα σε γυιο- ΦΡ. (κάτι) περνάει στα χέρια (κάποιου) (ί) για τη 
µεταβίβαση κυριότητας, την αλλαγή ιδιοκτήτη: η εταιρεία πέρασε στα 
χέρια ξένου οµίλου εταιρειών (ii) για τη µεταβίβαση αρµοδιότητας: η 
υπόθεση από τον δήµο πέρασε στα χέρια τού υπουργού Μεταφορών (β) 
αλλάζω καθεστώς: µετά την πτώση του Σάχη το Ιράν πέρασε στα χέρια 
των ισλαµιστών 15. εντάσσοµαι (κάπου): το άρθρο πέρασε στην 
πρώτη σελίδα || µε τις αλλαγές που επήλθαν στην εταιρεία, πέρασα στο 
τµήµα δηµοσίων σχέσεων || ο παίκτης πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή 
16. (µτφ.) καθιερώνοµαι µε συγκεκριµένη ιδιότητα: πέρασε στην 
ιστορία ως ένας από τους µεγάλους µεταρρυθµιστές 17. λαµβάνω την 
έγκριση αρµοδίου (προσώπου ή συλλογικού οργάνου): το νοµοσχέδιο 
πέρασε (δηλ. ψηφίστηκε) από τη Βουλή || όσο εξαρτάται από µένα, 
αυτό δεν πρόκειται να περάσει || «η αµερικανική κυβέρνηση 
προσπάθησε να περάσει έναν γενικό νόµο σχετικά µε το τι θεωρείται 
κόσµιο και τι όχι» (εφηµ.) 18. (α) γίνοµαι αποδεκτός ή επιβάλλοµαι, 
επικρατώ: οι συνδικαλιστές προειδοποιούν ότι τα νέα µέτρα τής 
κυβέρνησης δεν θα περάσουν || στην κοινή γνώµη έχει περάσει η 
εκδοχή που καλλιέργησαν τα Μ.Μ.Ε. για τον φόνο || δεν θα περάσει ο 
φασισµός (β) ισχύω, έχω αντίκρισµα: σ'αυτόν δεν περνάει µέσο- ΦΡ. 
(α) περνάει η µπογιά µου βλ. λ. µπογιά (β) µου περνά | περνά το δικό 
µου πετυχαίνω αυτό που θέλω, γίνεται αυτό που επιδιώκω: είναι 
κακοµαθηµένος κι έχει µάθει πάντα να περνάει το δικό του (γ) αυτά 
δεν περνάνε εδώ | σε µένα κ.λπ. ως προειδοποίηση σε κάποιον ότι τα 
µέσα που χρησιµοποιεί συνήθως για να καταφέρνει τους άλλους να 
του ικανοποιούν τις επιθυµίες, σε εµάς δεν έχουν κανένα αποτέλεσµα, 
δεν «πιάνουν»: άσ' τα αυτά που ξέρεις- εδώ δεν περνάνε! 19. 
αναγνωρίζοµαι επίσηµα ως έγκυρος, ότι ισχύω, έχω αντίκρισµα: είναι 
παλιό αυτό το νόµισµα, δεν περνάει πια || το εισιτήριο περνά µόνο στα 
λεωφορεία, δεν είναι για τα τρένα 20. (µτφ.) αλλάζω θέση (στο 
πλαίσιο οργανωµένου συστήµατος ή βαθµολογικής, ιεραρχικής 
κλίµακας κ.λπ.): µετά την ήττα του πέρασε στην έκτη θέση τής 
παγκόσµιας κατάταξης || η ταινία πέρασε στην κορυφή των 
εισπράξεων µετά από τρεις εβδοµάδες προβολής- ΦΡ. περνώ µπροστά 
προηγούµαι: η φιλοξενούµενη οµάδα πέρασε µπροστά στο σκορ 21. 
διακινούµαι, εισάγοµαι ή µεταφέροµαι (διά µέσου ορισµένου 
σηµείου): τα ναρκωτικά περνάνε στη χώρα µας από αφύλακτα 
συνοριακά σηµεία 22. καλύπτω τα έξοδα µου, ανταποκρίνοµαι στις 
ανάγκες µου: ~ δεν ~ µε τα χρήµατα που έχω || αν τα λεφτά που έχεις 
δεν σου φθάνουν να περάσεις, σου δανείζω όσα χρειάζεσαι || µόνο µε 
τη σύνταξη του πώς να περάσει; ♦ (µετβ.) 23. φθάνω σε (ένα µέρος) 
και κατόπιν συνεχίζω την πορεία µου χωρίς να µείνω, διέρχοµαι από 
(ένα σηµείο): θα περάσεις τη λεωφόρο και θα κάνεις δεξιά || πέρασαν 
κάµπους και βουνά, πριν αντικρίσουν τη θάλασσα 24. µεταφέρω (κά-
ποιον/κάτι) από ένα µέρος σε άλλο ή πηγαίνω (κάποιον/κάτι) στον 
προορισµό του διά µέσου ενός σηµείου: πέρασε τη γριούλα στο απέ-
ναντι πεζοδρόµιο || πέρασαν τα καννόνια από το γεφύρι || Πώς θα πε-
ράσεις το τραπέζι από την πόρτα; ∆εν χωράει 25. (α) (ειδικότ.) κάνω 
(κάτι) να µπει από τη µία πλευρά ανοίγµατος και να βγει από την άλ-
λη: πέρασε µου την κλωστή στη βελόνα || ~ το κορδόνι στα παπούτσια 
|| ~ το αλεύρι από το κόσκινο | το τυρί από τον τρίφτη (β) (γενι-κότ.) 
διαποτίζω (επιφάνεια) και εµφανίζοµαι από την άλλη της πλευρά: η 
υγρασία πέρασε τον τοίχο 26. (α) αλείφω ή βάφω (κάτι): ~ το τραπέζι 
µε λούστρο || ~ τον τοίχο ένα χέρι ακόµα (τον βάφω) || (κ. µε-σοπαθ.) η 
ξύλινη επιφάνεια πρώτα λειαίνεται, µετά ζωγραφίζεται και στο τέλος 
περνιέται µε λούστρο (β) καθαρίζω (επιφάνεια) σε όλη της την 
έκταση: έχει περάσει όλο το σπίτι (ενν. το έχει καθαρίσει) µε σα-
πούνια και απορρυπαντικά 27. (γενικά) βάζω (κάτι κάπου), τοποθετώ 
(κάτι) κατάλληλα, ώστε να εφαρµόζει ή να στερεώνεται σε συγκε-
κριµένη θέση: του πέρασε ένα ζακετάκι στους ώµους || ~ τα χαλινάρια 
στο άλογο || ~ τη θηλιά στον λαιµό κάποιου || ~ τις κουρτίνες στα 
κουρτινόξυλα || της πέρασε το δαχτυλίδι στο δάχτυλο || του πέρασαν τις 
χειροπέδες στα χέρια 28. (µτφ.) (α) ζω (συγκεκριµένο χρονικό διά-
στηµα) µε συγκεκριµένο τρόπο: πώς θα περάσεις το τριήµερο; || τα ~ 
καλά | ωραία | ήσυχα || τώρα περνά την εφηβεία | την κλιµακτήριο (β) 
ζω, µένω, διαβιώ (σε συγκεκριµένο χώρο) για ένα χρονικό διάστηµα: 
τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην Πόλη || πέρασε δέκα χρόνια 
στην Τρίπολη 29. υποβάλλω (κάποιον/κάτι) σε µια διαδικασία ή 
κατάσταση (κυρ. δοκιµάζοντας τον, ελέγχοντας τον ή προκειµένου να 
τον ταλαιπωρήσω): τους πέρασε από ανάκριση | συνέντευξη || πέρασε 
τους υπαιτίους από δίκη- ΦΡ. (α) περνώ (κάποιον) από µαχαίρι | 
λεπίδι σφάζω, εξοντώνω (κάποιον): όσους είχαν τουρκέψει τους πέ-
ρασαν από λεπίδι (β) περνώ (κάποιον | κάτι) από (ψιλό) κόσκινο βλ. 
λ. κόσκινο (γ) περνώ (κάποιον) γενεές δεκατέσσερεις βλ. λ. γενεά 
30. αντιµετωπίζω (κάτι δυσάρεστο, δύσκολο ή επικίνδυνο): πέρασε 
πολλά στη ζωή του || πέρασε πρόσφατα έναν χωρισµό || η γενιά τού '40 
πέρασε πόλεµο και κατοχή || έχει περάσει την ανεµοβλογιά 31. 
αντιµετωπίζω µε επιτυχία (διαδικασία επιλογής ή αξιολόγησης): πέ-
ρασε τις εξετάσεις εύκολα || πέρασε το τεστ µε είκοσι | πετυχαίνοντας 
υψηλές επιδόσεις || ποιοι πέρασαν στον τελικό; (προκρίθηκαν) || 
περνάς το µάθηµα µε αυτά που έγραψες; 32. (για εξεταστή) αξιολογώ 
θετικά (εξεταζόµενο ή υποψήφιο), κρίνω (κάποιον) άξιο (να προαχθεί, 
να προβιβαστεί κ.λπ.): συνήθως περνάει τους περισσότερους φοιτητές, 
δεν κόβει πολλούς || τον πέρασε ο φιλόλογος στην έκθεση, αλλά τον 
έκοψε ο µαθηµατικός ΑΝΤ. απορρίπτω, (καθηµ.) κόβω 33. 

(α) (~ κάποιον/κάτι για) θεωρώ ότι (κάποιος/κάτι είναι κάτι που δεν 
είναι στην πραγµατικότητα}, αποδίδω σε (κάποιον/κάτι ιδιότητα ή 
αξία που δεν έχει): όπως σε είδα από µακριά, σε πέρασα για τη Μαίρη 
|| την περνάνε για σπουδαίο πρόσωπο έτσι όπως κινείται και µιλάει µε 
υπεροπτικό ύφος || για ηλίθιο µε περνάς και µου λες τέτοια ψέµατα; || 
(κ. µεσοπαθ.) περνιέται για πολύ έξυπνος, αλλά οι επιλογές του 
δείχνουν το αντίθετο (β) νοµίζω ότι (κάποιος/κάτι) είναι (κάτι), 
θεωρώ ως· κυρ. στη ΦΡ. ΤΙ ΤΟ πέρασες (εδώ); τι φαντάστηκες ότι εί-
ναι (εδώ);: ~, σπίτι σου και συµπεριφέρεσαι έτσι; Εδώ είναι δηµόσια 
υπηρεσία! 34. µεταβιβάζω: πέρασε όλη του την περιουσία στη γυναίκα 
του || πέρασε τη µπάλα στον συµπαίκτη του 35. εντάσσω (κά-
ποιον/κάτι) (κάπου): ο αρχισυντάκτης πέρασε την είδηση στην πρώτη 
σελίδα || ο προπονητής πέρασε τον νεαρό παίκτη στο παιχνίδι (λ.χ. ως 
αλλαγή) 36. κάνω (κάτι) αντιληπτό ή αποδεκτό (προβάλλοντας το 
κατάλληλα): στους λόγους του προσπαθεί να περάσει στον λαό ρα-
τσιστικά µηνύµατα || η συµβολική αυτή ενέργεια πέρασε σε όλη την 
υφήλιο το µήνυµα ότι η δηµοκρατία στη χώρα αυτή δεν λειτουργεί 
οµαλά 37. καταγράφω, καταχωρίζω (κάτι): έχει περάσει στο ηµερο-
λόγιο του όλη σχεδόν την παιδική του ηλικία || σε ποια σελίδα περ-
νούµε τα έξοδα κινήσεως; || είναι περασµένος στα µητρώα τού δήµου || 
~ τις απουσίες στο απουσιολόγιο | τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο 
ΣΥΝ. σηµειώνω 38. διαβάζω (κάτι): περνά τουλάχιστον µία φορά την 
ύλη και µετά αρχίζει επαναλήψεις || πέρασε ξανά τις σηµειώσεις του 
πριν από τη συζήτηση || ~ τη σελίδα βιαστικά | προσεκτικά 39. 
υπερέχω (κάποιου σε κάτι): µε περνούσε πάντα στη φυσική/ στο τρέ-
ξιµο | στο ύψος | στην καλλιγραφία ΣΥΝ. υπερτερώ ΑΝΤ. υστερώ 40. 
υπερβαίνω: µε τη συµπεριφορά του περνάει κάθε όριο ευπρέπειας || 
έχεις περάσει πια τα όρια τής ανοχής µου 41. µεταφέρω (από ένα ση-
µείο σε άλλο): επιχείρησε να περάσει στη χώρα µας δέκα κιλά ηρωίνη 
42. (!) γαµώ, πηδώ: την έχουν περάσει πολλοί 43. (η µτχ. περα-
σµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, σπάζω, εργαστικός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. περνώ < αρχ. περώ (-άω) (< πέρα, βλ.λ.), από τον αόρ. 
έπέρασα, κατά το σχήµα έκέρασα - κερνώ, έγέρασα - γερνώ, εξέρα-σα 
- ξερνώ κ.ά.]. 

περόνη (η) {περονών} (λόγ.) 1. λεπτό και αιχµηρό µεταλλικό αντικεί-
µενο σε σχήµα καρφιού χωρίς κεφαλή, µε το οποίο διατρυπά κανείς 
δύο ή περισσότερα αντικείµενα (λ.χ. κοµµάτια υφάσµατος) και τα 
συνδέει ή τα στερεώνει µαζί ΣΥΝ. καρφίτσα 2. (στην αρχαιότητα) 
εξάρτηµα τής γυναικείας αµφίεσης σε σχήµα καρφίτσας µε σφαιρί-
διο (ή κόσµηµα) στη µία του άκρη, που το χρησιµοποιούσαν για τη 
συγκράτηση και διακόσµηση των ενδυµάτων και των µαλλιών ΣΥΝ. 
πόρπη · 3. ΑΝΑΤ. µακρύ και λεπτό οστό που καταλαµβάνει το έξω 
πλάγιο τµήµα τής κνήµης · 4. ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλικό καρφί που συνδέει 
τµήµατα µηχανών µεταξύ τους- ΦΡ. (ειδικότ.) ασφαλιστική περόνη | 
περόνη ασφαλείας µεταλλικό καρφί που εισέρχεται σε ειδική οπή 
στο άκρο εξαρτήµατος (λ.χ. σε χειροβοµβίδα) και χρησιµεύει για να 
το ασφαλίζει. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πείρω «διατρυπώ, διαπερνώ» < *πέρ-}ω < I.E. *per-, µό-
ριο δηλωτικό κατευθύνσεως (για το οποίο βλ. λ. πέρα, περί). Το ρ. πεί-
ρω συνδ. επίσης µε το συνώνυµο αρχ. σλαβ. na-perjq «διατρυπώ», 
αλβ. sh-poroj, σανσκρ. parsati (αόρ.) κ.ά. Οµόρρ. πόρ-πη (βλ.λ.), πόρ-ος, 
πορ-θµός κ.ά.]. 

περονιάζω ρ. µετβ. {περόνιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (κυριολ.-σπάν.) 
καρφώνω (κάτι) πέρα για πέρα µε το πιρούνι ή άλλο αιχµηρό αντι-
κείµενο ΣΥΝ. διατρυπώ 2. (συνήθ. µτφ.) διαπερνώ: το κρύο µάς περό-
νιαζε ώς το κόκκαλο || η νυχτερινή υγρασία µάς περονιάζει ώς το µε-
δούλι ΣΥΝ. διατρυπώ. — περόνιασµα (το). [ΕΤΥΜ. < περόνη]. 

περονισµός (ο), πολιτικό κίνηµα το οποίο δηµιουργήθηκε στην 
Αργεντινή την περίοδο 1945-1946 προς υποστήριξη τής, επιτυχηµένης 
τελικά, προεδρικής υποψηφιότητας τού Χουάν Ντοµίνγκο Περόν και 
τής κυβέρνησης του αργότερα. — περονιστής (ο), περονίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ισπ. peronismo, από το όνοµα τού Αργεντννού 
πολιτικού Juan Domingo Perón (1895-1974)]. 

περονόσπορος (ο) [1892] 1. µύκητας ο οποίος ζει ως παράσιτο σε 
υπέργεια τµήµατα καλλιεργούµενων φυτών (λ.χ. τού αµπελιού) 2. 
(συνεκδ.) σοβαρή ασθένεια των φυτών που προκαλείται από τους πα-
ραπάνω µύκητες και έχει ως κύριο σύµπτωµα της την εµφάνιση κη-
λίδων από χνούδι ή µούχλα στην κατώτερη επιφάνεια των φύλλων 
και σπανιότ. στους βλαστούς, τα άνθη και τους καρπούς· ΦΡ. πέφτει 
περονόσπορος γίνεται µεγάλη ζηµιά ή καταστροφή ή επικρατεί ερη-
µιά: ούτε ένας πελάτης δεν µπήκε από το πρωί- περονόσπορος έπεσε; 
[ΕΤΥΜ. < περόνη + σπόρος, ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. pero-
nospora]. 

Περού (το) {άκλ.} (ισπ. Republica del Perù = ∆ηµοκρατία τού Περού) 
κράτος τής Ν. Αµερικής στα παράλια τού Ειρηνικού Ωκεανού µε 
πρωτεύουσα τη Λίµα, επίσηµες γλώσσες την Ισπανική και την Κε-
τσούα και νόµισµα το νέο σολ. — Περουβιανός (ο), Περουβιανή (η), 
περουβιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Perù, από το όνοµα τού ποταµού Bini < piru | biru «νε-
ρό, ποταµός» (γλωσσά Γκουαρανί)]. 

περουζές (ο) {περουζέδες} (λαϊκ.) πολύτιµος λίθος µε γαλαζοπράσι-
νο χρώµα ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) κάλαϊς. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. peruze]. 

περούκα (η) {περουκών} πρόσθετη, τεχνητή κόµη που κατασκευάζε-
ται από φυσικές ή τεχνητές τρίχες και καλύπτει µέρος ή το σύνολο 
τού τριχωτού τής κεφαλής: του έπεσαν τα µαλλιά και φόρεσε - || οι 
ηθοποιοί φορούσαν περούκες ΣΥΝ. (αρχαιοπρ.) φενάκη. — (υποκ.) πε-
ρουκίνι (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. perrucca | parrucca, αρχική σηµ. «χαίτη, 
µακριά κόµη», 
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< »pilucca < λατ. pilus «τρίχα, κόµη»]. 
Π.Ε.Ρ.Π.Α. (το) Πρόγραµµα Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Αθή-

νας. 
περπάτηµα (το) [µεσν.] {περπατήµ-ατος | (σπάν.) -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 

1. το να περπατά κανείς, η µετακίνηση µε τα πόδια: το ~ κάνει καλό 
στην υγεία || τα παπούτσια αυτά µε δυσκολεύουν στο ~ ΣΥΝ. βάδισµα 
2. (συνεκδ.) η κάλυψη αποστάσεων µε τα πόδια, το να µετακινείται 
κανείς πεζός (χωρίς µεταφορικό µέσο): µε γρήγορο - θα φθάσεις εκεί 
σε ένα τέταρτο ΣΥΝ. πορεία, πεζοπορία 3. (συνεκδ.) ο ιδιαίτερος τρό-
πος µε τον οποίο περπατά κανείς, το είδος τού βαδίσµατος του: γορ-
γό | ελαφρό | λικνιστικό | σταθερό | λεβέντικο | υπερήφανο | βαρύ | 
νωχελικό ~ ΣΥΝ. περπατησιά, βήµα, βηµατισµός, βάδισµα. 

περπατηµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει αποκτήσει πολλές και 
ποικίλες εµπειρίες, ώστε να γνωρίζει καλά τη ζωή, να έχει πείρα 
(ιδίως από διασκεδάσεις ή από ερωτικές σχέσεις): είναι ~ γυναίκα 
και το δείχνει ΣΥΝ. έµπειρος ANT. άβγαλτος, άπειρος, απονήρευτος. 

περπατησιά κ. (λαϊκότ.) περπατηξιά (η) (λαϊκ.) ο τρόπος µε τον οποίο 
βαδίζει κανείς: κουρασµένη | βαριά ~ ΣΥΝ. βάδισµα. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
από τον αόρ. περπάτησα τού ρ. περπατώ και επίθηµα -ιά, πβ. κ. 
σπρωξ-ιά, απλωσ-ιά, καθισ-ιά κ.ά.]. 

περπατητά επίρρ. 1. µε τα πόδια, όχι µε µεταφορικό µέσο: διέσχισε ~ 
τη χώρα ΣΥΝ. περπατώντας, πεζή 2. µε κανονικό περπάτηµα, µε συ-
νηθισµένο βηµατισµό: η απόσταση είναι µία ώρα περίπου - ΣΥΝ. βά-
δην. 

περπατούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η στράτα (βλ.λ.) για τα µω-
ρά. [ΕΤΥΜ. < περπατώ + παραγ. επίθηµα -ούρα]. 

περπατώ (κ. -άω) κ. (λόγ.) περιπατώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {περπατάς κ. 
(σπανιότ.) -είς... | περπάτ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
κάνω βήµατα, µετακινούµαι µε τα πόδια, πηγαίνω πεζός σε συγκε-
κριµένο προορισµό: ~ νευρικά | γρήγορα | σβέλτα | αργά | αγέρωχα | 
ανάλαφρα | στις µύτες των ποδιών/ µε χάρη || (παροιµ.) «αν έχεις τύ-
χη διάβαινε και ριζικό περπάτει» (οι τυχεροί προκόβουν στη ζωή, αυ-
τοί έχουν µέλλον) ΣΥΝ. βαδίζω, βηµατίζω 2. (ειδικότ.) κάνω περίπατο, 
βαδίζω µε άνεση για αναψυχή: θέλεις να περπατήσουµε λίγο; || κάθε 
πρωί έχω τη συνήθεια να περπατάω ΣΥΝ. περιφέροµαι 3. (µτφ.-συνήθ. 
σε προτάσεις µε άρνηση) εξελίσσοµαι ικανοποιητικά, σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις: το σχέδιο µας δεν περπατάει· κάπου έχει σκαλώσει! || 
Η υπόθεση σου δεν περπατάει. Μάλλον θα απορριφθεί η αίτηση σου ♦ 
(µετβ.) 4. διασχίζω (τόπο | απόσταση µε τα πόδια): αυτό τον δρόµο 
τον έχω περπατήσει πολλές φορές || µπορείς να περπατήσεις την από-
σταση από εδώ µέχρι το χωριό σε περίπου µία ώρα ΣΥΝ. διαβαίνω, βα-
δίζω, διανύω· ΦΡ. το περπατάω πηγαίνω µε τα πόδια (κάπου): πάµε 
να το περπατήσουµε, κοντά είµαστε! || δεν το περπατάµε καλύτερα, 
αντί να πάρουµε ταξί; · 5. (ειδικότ.-οικ.) συνοδεύω (πρόσωπο) σε πε-
ρίπατο ή συνήθ. στα νυχτερινά κέντρα διασκεδάσεως, τις λέσχες, τα 
κλαµπ κ.λπ.: πότε θα σε περπατήσω στα µέρη µας; 6. (µεσοπαθ. περ-
πατιέµαι) (καθηµ. συνήθ. για δρόµο) (α) είµαι κατάλληλος για περ-
πάτηµα, για πεζοπορία: το δροµάκι είναι χωµατόδροµος, αλλά περ-
πατιέται (β) δεν έχω πολλή κίνηση (και µπορεί να κινηθεί κανείς άνετα 
µε το αυτοκίνητο): σήµερα περπατιέται η Κατεχάκη 7. (η µτχ. περ-
πατηµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. περπατώ < αρχ. περιπατώ (-έω) (µε συγκοπή) < περί- + 
πατώ. Η σηµ. 3 αποτελεί απόδ. τού γαλλ. marcher]. 

πέρπυρο (το) → υπέρπυρο 
Π.Ε.Ρ.Ρ.Α.Ε.Ν. (η) ΝΑΥΤ. Πανελλήνια Ένωση Ραδιοτηλεγραφητών 
και Ραδιοηλεκτρονικών Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού. 

Περσέας (ο) ΜΥΘΟΛ. γυιος τού ∆ία και τής ∆ανάης, κόρης τού βασι-
λιά τού Αργούς· γνωστά κατορθώµατα του ήταν ο αποκεφαλισµός 
τής Μέδουσας και η σωτηρία τής Ανδροµέδας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Περσεύς, αβεβ. ετύµου. Η λ. συνδεόταν από αρχαίους λεξικογράφους 
µε το αρχ. πέρθω «καταστρέφω» (αόρ. επερσα). Αρκετές πιθανότητες 
συγκεντρώνει η άποψη ότι το όνοµα Περσεύς αποτελεί 
υποκοριστικό ενός συνθέτου *Περσίπολις, ίσως παράλλ. τού 
Περσέπολις «αυτός που καταστρέφει µια πόλη» (από το ρ. πέρθω), 
ενώ η σύνδεση µε αρχ. σλαβ. perq «χτυπώ» δεν τεκµηριώνεται επαρ-
κώς. ∆εν µπορεί να αποκλειστεί η άποψη ότι το όνοµα έχει προελλη-
νική προέλευση]. 

περσέµολο (το) ο µαϊντανός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. prezzemolo 
(µε αντιµετάθεση) < λατ. petrose-linum < µτγν. πετροσέλινον «σέλινο 
που φύεται σε πετρώδες έδαφος»]. Περσεφόνη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη 
τής ∆ήµητρας και τού ∆ία και σύζυγος τού Πλούτωνα, θεά τού Κάτω 
Κόσµου, τής βλάστησης και τής µυστηριακής λατρείας τής φύσης 2. 
γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όνοµα, τού οποίου η αρχική 
µορφή είναι δύσκολο να εξακριβωθεί. Απαντούν οι τύποι: Περσεφόνη, 
Φερσεφόνά, Φερσέ-φαττα, Πηρεφόνεια. Αν αρχικός θεωρηθεί ο τ. 
Φερσε- (αµφίβολης σηµ.), τότε η µορφή Περσε- οφείλεται σε 
ανοµοίωση, ενώ ο τ. Πηρε-εξηγείται από τροποποιήσεις τού 
συµπλέγµατος -ρσ- ακολουθούµενες από έκταση. Ωστόσο, έχει 
υποστηριχθεί επίσης ότι αρχικός είναι ο τ. Περσε-, από όπου ο τ. 
Φερσε-, που οφείλεται σε αφοµοίωση προς το δασύ σύµφωνο τού β' 
συνθ. (Φερσε-φόνη). Εξίσου δυσχερής παραµένει η ερµηνεία τού β' 
συνθ. -φόνη/ -φάττα (< *φατφ), ανάλυση που οδηγεί σε συσχετισµό 
µε τη λ. φόνος (αλλά η Περσεφόνη δεν ήταν φόνισσα κατά τη 
µυθολογία). Σύµφωνα µε άλλη άποψη, περισσότερο πιθανή, το α' 
συνθ. ανάγεται σε αµάρτυρο ουδ. *φέρος (< φέρω) και το β' συνθ. 
στην I.E. ρίζα *gwhen- «άφθονος» (βλ. λ. φθηνός), οπότε το όνοµα θα 
σήµαινε «αυτή που προσφέρει αφθονία»]. πέρσι επίρρ. → πέρυσι 

Περσία (η) 1. αρχαία χώρα στις Α. ακτές τού Περσικού Κόλπου 2. το 
Ιράν (βλ.λ.). — Πέρσης (ο) [αρχ.], Περσίδα (η) [αρχ.], περσικός, -ή, -ό 
[αρχ.] (βλ.λ.) κ. (καθηµ.) περσικός, -η, -ο, Περσικά κ. (καθηµ.) Περσικά 
(τα). 

περσίδα (η) (συνήθ. στον πληθ.) καθεµιά από τις λεπτές, οριζόντιες 
λωρίδες από ξύλο, µέταλλο ή πλαστικό, που αποτελούν το εξωτερικό 
κάλυµµα παραθύρου και οι οποίες µπορούν µε ειδικό µηχανισµό να 
στρέφονται ταυτοχρόνως επιτρέποντας τον φωτισµό τού χώρου, την 
είσοδο αέρα κ.λπ: ανοίγω ! κλείνω | ανεβάζω | κατεβάζω τις ~. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. persienne, θηλ. τού Perse «Πέρσης», κα-
θώς υπήρχε η άποψη ότι τέτοια παραθυρόφυλλα χρησιµοποιούσαν 
στην Περσία]. 

περσικός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (καθηµ.) περσικός, -η, -ο 1. αυτός που 
σχετίζεται µε την Περσία (βλ.λ.) ή τους Πέρσες, αυτός που προέρχε-
ται από την Περσία: ~ χαλί | λογοτεχνία ΣΥΝ. ιρανικός 2. (α) Περσι-
κός (Κόλπος) κόλπος ανάµεσα στην Αραβική Χερσόνησο και το Ν∆. 
Ιράν (β) ΙΣΤ. Περσικοί Πόλεµοι | Περσικά (τα) οι πόλεµοι που διεξή-
χθησαν κατά την αρχαιότητα (492-466 π.Χ.) µεταξύ των Ελλήνων και 
των Περσών και κατέληξαν σε θριαµβευτική νίκη των Ελλήνων. 

περσινός, -ή, -ό → περυσινός 
περσόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (κυριολ.) το θεατρικό προσωπείο, η 

µάσκα τού ηθοποιού 2. (µτφ.) η εικόνα που σκόπιµα καλλιεργεί και 
προβάλλει κανείς για τον εαυτό του στους άλλους: καλύπτει τις αδυ-
ναµίες του πίσω από την - τού σκληρού ηγέτη || «έχει µεγάλη ιδέα για 
τον εαυτό της, αλλά αυτό είναι µέρος τής ~ της» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < 
λατ. persona «πρόσωπο - προσωπείο»]. 

περσοναλίσµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, θεωρία βασιζόµενη κατά κύ-
ριο λόγο στη διδασκαλία τού Mounier, η οποία κατεξοχήν προβάλλει 
την αξία τού ανθρώπινου προσώπου, τής ανθρώπινης οντότητας, που 
δεν υπόκειται σε αντικειµενική εξήγηση, αλλά είναι στραµµένη στην 
αυτο-δηµιουργία και τη «συνειδησιακή αµοιβαιότητα». — περσο-
ναλιστής (ο), περσοναλίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. personnalisme < personnel (< µτγν. λατ. 
personalis < λατ. persona «πρόσωπο»)]. 

persona non grata λατ. (προφέρεται περσόνα νον γκράτα) ελλην. 
πρόσωπο ανεπιθύµητο· αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, το οποίο είτε δεν 
γίνεται δεκτό σε µια χώρα είτε καλείται από την πολιτική εξουσία 
τής χώρας αυτής να εγκαταλείψει τη χώρα σε ορισµένη προθεσµία 
ως ανεπιθύµητο. 

περσότερος, -η, -ο → περισσότερος 
πέρυσι κ. πέρσι επίρρ.· κατά το προηγούµενο έτος, τη χρονιά που 

πέρασε: δεν έχει βρέξει από ~ || τα θέατρα φέτος πηγαίνουν καλύτερα 
από ~· ΦΡ. (α) κάθε πέρσι και καλύτερα (ως σχόλιο) η κατάσταση 
επιδεινώνεται συνεχώς από χρονιά σε χρονιά: -Πώς πάνε οι δου-
λειές; —! (β) (παροιµ.) πέρσι κάηκε, φέτος µύρισε | πέρσι ψόφησε, 
φέτος βρόµησε για καθυστερηµένο σχολιασµό ή άκαιρη αντίδραση 
σε γεγονός που συνέβη πριν από πολύ καιρό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πέρυσι | πέρυτι (δωρ.) < I.E. *peruti- «πέρυσι», πβ. αρµ. 
heru, µέσ. γερµ. vert, αρχ. ιρλ. ónnurid κ.ά. Το επίρρ. είναι σύνθετο 
από το πρόθεµα *per-, δηλωτικό κατευθύνσεως (βλ. λ. πέρ-α), και από 
τη µηδενισµ. βαθµ. *wt- τής λ. έτος (< *Ρέτ-ος, βλ.λ.), το δε -ι προφα-
νώς αποτελεί υπόλειµµα τοπικής πτώσεως]. 

περυσινός, -ή, -ό [αρχ.] κ. περσινός αυτός που σχετίζεται µε το 
προηγούµενο έτος, µε τη χρονιά που πέρασε: ~ κρασί | εκδήλωση | 
συγκοµιδή· ΦΡ. περσινά ξινά σταφύλια βλ. λ. ξινός. 

περφεξιονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. αντίληψη και στάση ζωής που 
συνίσταται στην επιδίωξη τού τέλειου αποτελέσµατος σε κάθε πράξη 
ή δραστηριότητα ΣΥΝ. τελειοθηρία 2. (ειδικότ.) ΘΕΟΛ. θρησκευτική 
αίρεση στην Αγγλία και την Αµερική τού 19ου αι., η οποία πρέσβευε 
ότι οι πιστοί έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν την τελειότητα των 
αγίων στο πλαίσιο µιας κοινωνίας κοινοκτηµοσύνης. — περφεξιο-
νιστής (ο), περφεξιονίστρια (η), περφεξιονιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. perfectionnisme (< λατ. perfectus «τέλειος»)]. 
πεσέτα (η) {πεσετών} η νοµισµατική µονάδα τής Ισπανίας. [ΕΤΥΜ. < 
ισπ. peseta, υποκ. τού ουσ. peso, αρχική σηµ. «βάρος», < λατ. pensum (<ρ. 
pendo «ζυγίζω, σταθµίζω»)]. πεσιµισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. η ψυχική 
διάθεση και η γενικότ. στάση ζωής, κατά την οποία ο άνθρωπος έχει 
την τάση να βλέπει τα πράγµατα µόνο από την άσχηµη όψη τους και 
προβλέπει για το µέλλον µόνο δυσάρεστες εξελίξεις ΣΥΝ. 
απαισιοδοξία ANT. αισιοδοξία, οπτιµισµός 2. (κατ' επέκτ.) η πίστη ότι 
το κακό και ο πόνος στον κόσµο κυριαρχούν επί τού καλού και τής 
ευτυχίας 3. ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που πρεσβεύει ότι η ουσία των 
πραγµάτων είναι κατά βάση κακή ή τείνει προς το κακό και ότι ο 
παρών κόσµος είναι ο χειρότερος από όλους τους κόσµους που 
µπορούν δυνητικά να υπάρξουν. — πεσιµι-στής (ο), πεσιµίστρια (η), 
πεσιµιστικός, -ή, -ό, πεσιµιστικ-ά | -ως επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. pessimisme < λατ. pessimus «χείριστος», υπερθ. βαθµός τού επιθ. 
malus «κακός»]. πέσιµο (το) (πεσίµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. η 
απώλεια τής ισορροπίας και η πτώση στο έδαφος: το ~ από τη σκάλα 
τού κόστισε δύο κατάγµατα || το άλογο αφήνιασε ξαφνικά κι ο αναβάτης 
είχε πολύ άσχηµο ~ 2. (µτφ.-προφορ.) η καθοδική πορεία: το - των τιµών 
των µετοχών 3. (για οικοδοµήµατα) η κατάρρευση, το γκρέµισµα: το ~ 
τού σπιτιού | τού µνηµείου από τους σεισµούς ANT. οικοδόµηση 4. το 
να ρίχνεται (κάποιος/κάτι) µε ορµή πάνω σε πράγµα, αντικείµενο: το -
τού αυτοκινήτου πάνω στο δέντρο ΣΥΝ. πρόσκρουση, σύγκρουση. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. πέσιµον, από τον µτγν. αόρ. έπεσα τού αρχ. ρ. πίπτω 
(βλ. λ. πέφτω), πβ. κ. τρέξ-ιµο, γράψ-ιµο, κλείσ-ιµό]. πεσκαδούρος (ο) 
ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) γάντζος που χρησιµοποιείται για 
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την αγκίστρωση της άγκυρας και τη στερέωση της στη θέση της, 
όταν το πλοίο αναχωρεί από το λιµάνι. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. pescadore «ψαράς, αλιέας» (πβ. κ. τροβαδούρος) < 
pescare «ψαρεύω» (< λατ. piscor)]. 

πεσκαντρίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ψάρι τού βυθού, µε µεγά-
λο κεφάλι, πλατύ στόµα, αιχµηρά δόντια και σώµα χωρίς λέπια, κα-
λυµµένο µε αγκαθωτές απολήξεις. 
[ΕΤΥΜ: < ιταλ. pescatrice (διαλεκτ. piscadrizi) < λατ. piscatrix, -ïcis < 
piscis «ιχθύς, ψάρι»]. 

πεσκέσι (το) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. δώρο που αποτελείται κυρ. από φα-
γώσιµα είδη ή ποτά: έφερα από τους συγγενείς σας ένα ~: δυο κιλά 
µπαρµπούνια και έναν αστακό ΣΥΝ. δώρο, φίλεµα 2. (κατ' επέκτ.) τυ-
χαίο απόκτηµα, οτιδήποτε καλό έρχεται ξαφνικά, χωρίς προσπάθεια 
ή ανταλλάγµατα: µαζί µε την προαγωγή του 'ρθε - και ο πρώτος λα-
χνός στο λαχείο ΣΥΝ. λαχείο, κελεπούρι· ΦΡ. (α) του πηγαίνει | µου 
έρχεται (κάτι) πεσκέσι αποκτώ (κάτι καλό) ξαφνικά- (ειρων.) παθαί-
νω κάτι κακό χωρίς να το περιµένω: του 'ρθε ~ από την εφορία να 
πληρώσει πρόσθετο φόρο (β) τού διαβόλου πεσκέσι | για τον διάβολο 
πεσκέσι για άνθρωπο πονηρό, δόλιο και ανήθικο. [ΕΤΥΜ < όψιµο 
µεσν. πεσκέσιον < τουρκ. pe§ke§ < περσ. pes-kaS «δώρο»]. 

Πεσµένος, -η, -ο → πέφτω 
πεσσόµορφος, -η, -ο (για κατασκευές, κτίσµατα) αυτός που έχει 

σχήµα πεσσού, που µοιάζει µε πεσσό: - επιτύµβιες στήλες. 
πεσσός (ο) (λόγ.) 1. καθεµιά από τις ξύλινες ή κοκκάλινες ωοειδείς 

ψηφίδες, µε τις οποίες παιζόταν στην αρχαιότητα ένα παιχνίδι πα-
ρόµοιο µε τη ντάµα (πεσσεία) 2. (κατ' επέκτ.) καθεµιά από τις ψηφί-
δες, µε τις οποίες παίζονται πάνω σε άβακα διάφορα παιχνίδια (λ.χ. 
το τάβλι) ΣΥΝ. πούλι, πιόνι 3. ΑΡΧΙΤ. (α) τετράγωνος κίονας πάνω στον 
οποίο στηρίζονται οι αψίδες τού θόλου των χριστιανικών ναών (β) 
κολόνα που στηρίζει το προστώο τής εισόδου οχυρωµένων µονών. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. ή ξένη λέξη. Οι υποθέσεις πε-
ρί σηµιτ. ετυµολογίας (λ.χ. αραµ. pîs(s)â «πέτρα, τραπεζάκι»), όπως 
και οι συνδέσεις µε σανσκρ. pâsah «ζάρι», pàsì «πέτρα» δεν τεκµη-
ριώνονται ικανοποιητικά]. 

πέστο (το) {άκλ.} σάλτσα από κοπανισµένα υλικά (τριµµένη παρµε-
ζάνα, βασιλικό, σκόρδο, κουκουνάρια), συντηρηµένα σε λάδι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pesto < ρ. pestare «ποδοπατώ - κοπανίζω, τρίβω» < 
µτγν. λατ. pistâre, θαµιστ. τού λατ. pinsere, ίδια σηµ.]. 

πέστροφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ψάρι των ποταµών και λιµνών, που 
εκτρέφεται και σε ιχθυοτροφεία για το εύγευστο κρέας του· έχει κα-
στανό ή ασηµόγκριζο χρώµα µε µαύρες κηλίδες κατά µήκος τής ρά-
χης και µεγάλο στόµα µε κοφτερά δόντια. 
[ΕΤΥΜ < βουλγ. püstrüva «παρδαλή, στικτή», µε παρετυµολ. επίδρ. τού 
ρ. επιστρέφω]. 

πέσω (να/θα) ρ. → πέφτω 
πεσών (ο) {πεσ-όντος, -όντα | -όντες, -όντων} (λόγ.-επίσ.) ο νεκρός τού 

πολέµου, αυτός που σκοτώθηκε στο πεδίο τής µάχης: µνηµείο των ~ 
|| εψάλη επιµνηµόσυνη δέηση για τους - τού αλβανικού µετώπου. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. αορ. β' (ε-πεσ-ον) τού αρχ. ρ. πίπτω]. 

πέταγµα (το) {πετάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κίνηση στον αέρα µε τη 
χρησιµοποίηση φτερών ή µηχανικών µέσων: το ~ των πουλιών || το 
γρήγορο ~ τού αεροπλάνου ΣΥΝ. πτήση 2. η κάλυψη απόστασης µε αε-
ροπλάνο, το αεροπορικό ταξίδι: το ~ µε την Ολυµπιακή για το Παρίσι 
ΣΥΝ. πτήση · 3. το να ρίχνει, να πετά κανείς (κάτι), η εκτόξευση 
(αντικειµένου): το ~ τής πέτρας | τού δίσκου | τού ακοντίου ΣΥΝ. ρί-
ψη· ΦΡ. το πέταγµα τού χαρταετού η ώθηση τού χαρταετού προς τα 
πάνω, ώστε να κινείται στον αέρα, µε τη βοήθεια τού ανέµου και τον 
κατάλληλο χειρισµό τού σπάγκου (καλούµπας) που συγκρατεί τον 
χαρταετό. 

πεταγµένος, -η, -ο → πεταµένος 
πετάγοµαι ρ. αµετβ. {πετά-χτηκα, -(γ)µένος) 1. σηκώνοµαι από τη θέση 

µου ξαφνικά και απότοµα: µόλις άκουσε το νέο, πετάχτηκε επάνω 
σαν να τον δάγκωσε φίδι || ~ από τον ύπνο µου (έχω ανήσυχο ύπνο) 
ΣΥΝ. τινάζοµαι, αναπηδώ 2. (γενικότ.) τινάζοµαι µε ορµή προς τα 
πάνω, εκτοξεύοµαι µε δύναµη: το νερό τού σιντριβανιού πετάχτηκε 
ψηλά ΣΥΝ. υψώνοµαι 3. (για πρόσ.) πηγαίνω (κάπου) γρήγορα και 
συνήθ. µόνο για λίγο: πετάξου ώς το περίπτερο να µου πάρεις χαρτο-
µάντηλα || θα πεταχτώ κάποια στιγµή να σε δω- ΦΡ. πετάγοµαι από 
το ένα θέµα στο άλλο αλλάζω συνεχώς θέµα, χωρίς να ολοκληρώσω 
κάποιο: δεν γίνεται σοβαρή συζήτηση, όταν πεταγόµαστε από το ένα 
θέµα στο άλλο 4. (µτφ. για πρόσ.) επεµβαίνω άκαιρα σε συνοµιλία 
τρίτων, παρεµβαίνω σε συζήτηση µε θρασύτητα: εσύ να µην πετάγε-
σαι όταν µιλούν οι µεγαλύτεροι σου || (!-λαϊκ.) πετιέται σαν πορδή! 
ΣΥΝ. ανακατεύοµαι 5. (συνήθ. ο τ. πετιέµαι) ρίχνοµαι στα σκουπίδια: 
ότι δεν χρησιµοποιείται θα πετιέται 6. (η µτχ. πεταµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
Επίσης πετιέµαι κ. (λαϊκ.-σπανιότ.) πετιούµαι 
[ΕΤΥΜ Μέσ. τ. τού ρ. πετώ, από τον αόρ. πέταξα, κατά το σχήµα φύ-
λαξα - φυλάγοµαι]. 

πεταλάκι (το) → πέταλο 
πεταλάς (ο) {πεταλάδες} (λαϊκ.) ο πεταλωτής. 
πετάλι (το) {πεταλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µοχλός που λειτουργεί µε το πόδι 

και θέτει σε κίνηση µηχανή, ποδήλατο κ.λπ. ΣΥΝ. πεντάλ, ποδόπλη-
κτρο·  ΦΡ. κάνω πετάλι ωθώ µε τα πόδια κυκλικά τους µοχλούς τού 
ποδηλάτου, για να αναπτύξει ταχύτητα. [ΕΤΥΜ; Βλ. λ. πεντάλ]. 

πετάλια (η) (καθηµ.) καθεµιά από τις κυκλικές κινήσεις τού ποδιού, 
µε τις οποίες ο ποδηλάτης ή άλλος χειριστής ποδοκίνητου µηχανή-
µατος γυρίζει το πετάλι: µε γρήγορες - πλησίασε τον προπορευόµενο 
ποδηλάτη. 

πεταλίδα (η) θαλάσσιο γαστερόποδο µε νόστιµη σάρκα και ανοιχτό 
κωνικό κέλυφος, που ζει κολληµένο στους βράχους τής παράκτιας 
ζώνης όλων των θαλασσών. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. πατελίδα (µε την επίδρ. τής λ. πέταλο), υποκ. τού µτγν. 
πάτελλα «πιάτο» < λατ. patella «λεκάνη, πινάκιο», υποκ. τού patina < 
µτγν. πατάνη «επίπεδο πιάτο». Το ουσ. πατάνη παρουσιάζει παρό-
µοιο µορφολογικό σχηµατισµό µε τη συνώνυµη λ. λεκ-άνη. Ως προς 
την ετυµ., η λ. συνδ. µε χεττ. pattar «είδος δοχείου όπου τοποθετού-
σαν τους σπόρους» (τοπ. και δοτ. paddani), αλλά δεν είναι σαφές αν 
η ελλην. λ. προέρχεται από τη χεττιτική ή αν και οι δύο λ. προέρχο-
νται από κοινό I.E. όρο]. 

πετάλιο (το) [µτγν.] (πεταλί-ου | -ων} (λόγ.) 1. (σπάν.) µικρό σε µέγε-
θος πέταλο (βλ.λ.) 2. µικρός δίσκος από στιλπνό µέταλλο ή πλαστικό, 
που χρησιµοποιείται για διακόσµηση γυναικείων ενδυµάτων, πολύτι-
µων υφασµάτων, εργόχειρων κ.λπ. ΣΥΝ. πούλια 3. (κατ' επέκτ.) κάθε 
λεπτό µεταλλικό έλασµα. 

Πεταλιοί (οι) νησί τού Ν. Ευβοϊκού Κόλπου µεταξύ τής Αττικής και 
τής Εύβοιας. [ΕΤΥΜ < µτγν. Πετάλια (νήσος) < αρχ. πέταλον (βλ.λ.)]. 

πέταλο (το) {πετάλ-ου | -ων} 1. σιδερένιο καµπυλωτό έλασµα που 
προσαρµόζεται στην οπλή ζώου (κυρ. αλόγου, µουλαριού, βοδιού 
κ.λπ.), για να την προστατεύει από τη φθορά και να εξασφαλίζει στα-
θερότητα στο βάδισµα: άκουγα τα ~ των αλόγων να χτυπούν ρυθµικά 
πάνω στο καλντερίµι ΦΡ. (α) µια στο καρφί και µια στο πέταλο βλ. λ. 
καρφί (β) (αργκό) γάτα µε πέταλα (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο 
πανέξυπνο, που καταλαβαίνει τα πάντα και δύσκολα ξεγελιέται 2. 
(κατ' επέκτ.) κάθε µεταλλικό έλασµα σε σχήµα µισοφέγγαρου, ιδίως 
αυτό που έχει οπές και καρφώνεται µερικές φορές στις µύτες και στα 
τακούνια των παπουτσιών, για να τα προφυλάσσει από τη φθορά 3. 
(συνεκδ.) κάθε αντικείµενο ή χώρος που έχει το σχήµα τού προστα-
τευτικού ελάσµατος τής οπλής των ζώων: φόρεσε ένα µικρό χρυσό ~ 
στον λαιµό, για να του φέρει, υποτίθεται, τύχη 4. (ειδικότ.) το τµήµα 
τού γηπέδου που περιλαµβάνει τις καµπύλες γωνίες των κερκίδων 
και τις εξέδρες πίσω από τα τέρµατα των οµάδων: έβγαλα εισιτήριο 
στο ~ 5. ΒΙΟΛ. καθένα από τα τµήµατα τού άνθους που αποτελούν τη 
στεφάνη και, στα φυτά που επικονιάζονται, έχουν έντονα χρώµατα 
και άρωµα· ΦΡ. (αργκό) τινάζω τα πέταλα χάνω τη ζωή µου, πεθαίνω. 
— (υποκ.) πεταλάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ- < αρχ. πέταλον < δισύλλ. θ. πέτα- τού ρ. πετάννυµι (βλ. λ. πε-
τώ) + παράγ. επίθηµα -αλο(ν)]. 

πεταλοειδης, -ής, -ές [µτγν.] {πεταλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
αυτός που µοιάζει µε πέταλο: ~ λουκέτο | στροφή (δρόµου) ΣΥΝ. πε-
ταλόσχηµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πεταλοποιείο (το) [1888] εργαστήριο κατασκευής πετάλων για τις 
οπλές ΣΥΝ. πεταλουργείο. 

πεταλοποιός (ο) [µτγν.] πρόσωπο που κατασκευάζει πέταλα για 
οπλές υποζυγίων ΣΥΝ. πεταλουργός. 

πεταλόσχηµος, -η, -ο [1889] πεταλοειδής (βλ.λ.): -λύρα. 
πεταλούδα (η) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. έντοµο) 1. λεπι-

δόπτερο έντοµο, µε χαρακτηριστικά πλατιά, ευκίνητα, πολύχρωµα 
φτερά και κεραίες 2. (µτφ.-ευφηµ.) γυναίκα ελευθερίων ηθών που 
ασκεί πορνεία στον δρόµο ή στα νυχτερινά κέντρα διασκεδάσεως: ~ 
τής νύχτας (πόρνη) · 3. κολυµβητική τεχνική κατά την οποία το σώ-
µα κινείται µε συσπάσεις µέσα στο νερό και τα χέρια εκτελούν κυ-
κλικές κινήσεις βγαίνοντας και έξω από το νερό και προς τα εµπρός 
• 4. τεχνητό δόλωµα που αποτελείται από µεταλλικό έλασµα, το 
οποίο γυαλίζει µέσα στο νερό σαν καθρεφτάκι και προσελκύει τα ψά-
ρια · 5. µεταλλικό περικόχλιο που έχει το σχήµα πεταλούδας µε 
ανοιγµένα τα φτερά της. — (υποκ.) πεταλουδίτσα (η) (σηµ. 1, 2). 
[ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. < µτγν. πετηλίς, -ίδος «ακρίδα», «γλώσσα» τού Ησυ-
χίου, αβεβ. ετύµου, ίσως ανήκει στη λεξιλογική οικογένεια τού αρχ. 
πετάννυµι «απλώνω, ανοίγω» ή τού πέτοµαι «πετώ»]. 

πεταλουδίζω ρ. αµετβ. {πεταλούδισα} πετώ γοργά και χαριτωµένα 
σαν πεταλούδα ΣΥΝ. πεταρίζω. — πεταλούδισµα (το). 

πεταλουργείο (το) [1847] το πεταλοποιείο. 
πεταλουργός (ο) ο τεχνίτης που κατασκευάζει πέταλα για τις οπλές 

των αλόγων, των µουλαριών και των βοδιών ΣΥΝ. πεταλοποιός. 
— πεταλουργία (η). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πέταλον + -ουργός < έργον]. 

πεταλώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {πετάλω-σα, -θηκα, -µένος) τοποθετώ πέ-
ταλα (στα πέλµατα των οπλών των υποζυγίων) ΣΥΝ. καλιγώνω ANT. 
ξεπεταλώνω· ΦΡ. (εκφραστ.) και ψύλλους | τον διάβολο πεταλώνω 
είµαι πανούργος, πανέξυπνος, µπορώ να καταφέρω τα πάντα. — πε-
τάλωση (η) [µτγν] κ. πετάλωµα (το). 

πεταλωτήριο (το) [1833] {πεταλωτηρί-ου | -ων} το εργαστήριο ή ο 
τόπος όπου πεταλώνονται τα άλογα και τα άλλα υποζύγια. 

πεταλωτής (ο) [1870] ο τεχνίτης που είναι ειδικός στην προσαρµογή 
των πετάλων στις οπλές των αλόγων και των άλλων υποζυγίων ΣΥΝ. 
καλιγωτής, αλµπάνης. 

πεταλωτικός, -ή, -ό [1833] αυτός που σχετίζεται µε τον πεταλωτή ή 
το πετάλωµα: - εργαλεία. 

πέταµα (το) {πετάµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να πετάει, να απορρίπτει 
κανείς κάτι άχρηστο: το λάστιχο αυτό θέλει ~ ΑΝΤ. φύλαξη· ΦΡ. (µτφ.) 
για πέταµα (i) (για πράγµ.) χωρίς καµιά αξία: τα περισσότερα διηγή-
µατα που έχει γράψει είναι ~ (ii) (για πρόσ.) χωρίς ικανότητες: αυτός 
ο υπάλληλος είναι ~· όλο λάθη κάνει 2. η άσκοπη και αλόγιστη δα-
πάνη: δεν έχω λεφτά για - ΣΥΝ. ξόδεµα. 
[ΕΤΥΜ. < πέταγµα (< ρ. πετώ), µε απλοποίηση τού συµφωνικού συ-
µπλέγµατος. Ενώ το πέταγµα διατήρησε τη σηµ. τής πτήσεως (λ.χ. το 
πέταγµα των γλάρων), το πέταµα περιορίστηκε στη σηµ. «απόρριψη 
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άχρηστων πραγµάτων» (φαινόµενο προφύλαξης)]. 
πεταµένος, -η, -ο κ. πεταγµένος 1. αυτός που έχει πεταχτεί, κυρ. διότι δεν 

χρησιµεύει σε τίποτα: ρούχα τσαλακωµένα και ~ στη γωνιά 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που έχει γίνει ή ξοδευτεί άσκοπα, που έχει σπαταληθεί: ~ κόποι | λεφτά 
ΣΥΝ. µάταιος, άσκοπος, χαµένος, περιττός ANT. σκόπιµος, επωφελής, 
ωφέλιµος. 

πέταξα ρ. → πετώ 
πεταρίζω ρ. αµετβ. {πετάρισα} 1. (κυρ. για νεοσσούς) χτυπώ τα φτερά µου, 

πετώ µε αστάθεια: το µικρό πουλί πετάρισε φοβισµένα ΣΥΝ. φτερουγίζω 2. 
(µτφ.) κάνω γοργές, αβέβαιες ή ακόµα και ακούσιες κινήσεις, σκιρτώ: τα 
µατόκλαδά της πετάρισαν στο φως ΣΥΝ. τρέµω. — πετάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
Από συµφυρµό των ρ. πετώ και λαχταρώ - λαχταρίζω]. 

πεταρούδι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το µικρό πουλί που δοκιµάζει να πετάξει 
ΣΥΝ. νεοσσός 2. (µτφ.) το µικρό παιδί που αρχίζει να περπατάει ΣΥΝ. 
ξεπεταρούδι. 
[ΕΤΥΜ. < πεταρίζω + υποκ. επίθηµα -ούδι, πβ. µαθητ-ούδι, αγγελ-ού-δι, αρκ-
ούδι]. 

Πέτας (ο) κωµόπολη τής Ν. Ηπείρου στον νοµό Αρτας, όπου το 1822 
στρατιωτικό σώµα Ελλήνων και Φιλελλήνων ηττήθηκε από τους 
Τουρκαλβανούς στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν τους Σουλιώτες. 
[ΕΤΥΜ. Η κωµόπολη οφείλει το όνοµα της στον ιερολοχίτη Ιωάννη Πέτα 
(1799-1828), ο οποίος πολέµησε στο ∆ραγατσάνι και αργότερα στο πλευρό 
τού Καραϊσκάκη στον Πειραιά]. 

πέτασος (ο) {πετάσ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. πλατύγυρο ψάθινο ή δερµάτινο 
καπέλο, που προφυλάσσει το πρόσωπο από τον ήλιο ή τη βροχή 2. (µτφ.) 
πλατύ φύλλο φυτού που µοιάζει στο σχήµα µε πλατύγυρο καπέλο 3. BOT. το 
οπίσθιο και συνήθ. µεγαλύτερο πέταλο τής στεφάνης των ψυχανθών. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < δισύλλ. θ. πέτα- τού αρχ. πετάννυµι «απλώνω, ανοίγω» (βλ. 
λ. πετώ) + παραγ. επίθηµα -σος]. 

πεταχτός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που προεξέχει, που γίνεται εύκολα ορατός: 
πρόσωπο µε ~ αφτιά · 2. αυτός που γίνεται πολύ γρήγορα: του έδωσε ένα ~ φιλί 
|| µια ~ µατιά- ΦΡ. στα πεταχτά στα γρήγορα, βιαστικά: έριξε µια µατιά - στο 
γράµµα || µοίραζε τους µεζέδες ~ και µετά καθόταν · 3. αυτός που γίνεται µε 
πέταγµα, ρίχνοντας, πετώντας κάτι: το χρώµα στις ντουλάπες περνιέται 
πεταχτό, µε πιστόλι βαφής και όχι µε πινέλο 4. πεταχτό (το) το πρώτο στρώµα 
κονιάµατος, µε το οποίο περνιέται ένας τοίχος: ο χτίστης έριχνε στον τοίχο ~ • 
5. (µτφ.) αυτός που είναι πολύ ζωηρός, γεµάτος ζωντάνια, που εκφράζεται µε 
έντονες χειρονοµίες και κινήσεις: µια κοπέλα όµορφη και ~ ΣΥΝ. εύθυµος, 
πρόσχαρος, κεφάτος ΑΝΤ. άκεφος, βαρύθυµος, κατσούφης. — πεταχτά επίρρ. 

πεταχτούλης, -α, -ι/-ικο {πεταχτούληδες} 1. (χαϊδευτ.) αυτός που είναι 
χαριτωµένα ζωηρός και εύθυµος: ~ µωρό 2. (ειδικότ.) αυτός που (επιδιώκει 
να) είναι χαριτωµένα προκλητικός, που εκδηλώνει ανάλαφρη ερωτική 
διάθεση: µεγάλωσε κι έγινε νόστιµη και ~ ΣΥΝ. τσαχπίνης. 

πετεινό (τα) [αρχ.] {µόνο στον πληθ.} τα πουλιά· στη ΦΡ. ΓΟ πετεινό τού 
ουρανού όλα τα ζώα που πετούν, τα πτηνά ΣΥΝ. πετούµενα. 

πετειναρι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. ο νεαρός ή µικρόσωµος πετεινός: 
στην αυλή λάλησε ένα ~ || µαδηµένο ~ ΣΥΝ. κοκοράκι 2. (µτφ.) νεαρός άνδρας 
µε οξύθυµο, εριστικό και προκλητικό χαρακτήρα ΣΥΝ ευερέθιστος, εριστικός. 
— πετειναράκι (το). 

πετεινός (ο) το αρσενικό τής κότας µε το χαρακτηριστικό κόκκινο λειρί πάνω 
στο κεφάλι του, ο κόκορας (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λόγ.) αλέκτωρ· ΦΡ. (παροιµ.) είπε ο 
γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα βλ. λ. γάιδαρος. — (υποκ.) πετεινάρι (το) 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ουσ., που εµφανίζει το θ. πετ- τού ρ. πέτοµαι «πετώ» (βλ.λ.). 
Ανεξακρίβωτος παραµένει ο µορφολογικός σχηµατισµός τής λ. Έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι πετεινός < *πετεσ-νός (µε απλοποίηση και 
αντέκταση) < *πέτος, αµάρτυρο σιγµόληκτο ουδ., υπόθεση που δεν έχει 
επιβεβαιωθεί παρά την παρουσία των συνθ. σε -πετής. Σύµφωνα µε άλλη 
εκδοχή, το ουσ. πετεινός ανάγεται απευθείας στο ρ. πέτοµαι µε σχηµατισµό 
κατ' αναλογίαν προς επίθ. όπως φα-εινός, όρ-εινός κ.ά.]. 

πετέχια (η) ΙΑΤΡ. αιµορραγική κηλίδα τού δέρµατος ή βλεννογόνου, που 
εµφανίζεται χωρίς τραυµατική αφορµή και θεωρείται χαρακτηριστική τής 
πορφύρας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. petecchia (οπτικό δάνειο) < δηµώδ. λατ. *(im)-peticula, υποκ. 
τού impetix < λατ. impeto «προσβάλλω, επιτίθεµαι»]. 

πετιέµαι ρ. -# πετώ, πετάγοµαι 
πετιµέζι κ. πετµέζι (το) (πετιµεζιού) (λαϊκ.) 1. το γλυκό, παχύρρευστο υγρό 

που παράγεται από συµπύκνωση τού µούστου µε βράσιµο για πολλή ώρα σε 
σιγανή φωτιά 2. (µτφ.) καθετί που είναι πάρα πολύ γλυκό: ρε τόση ζάχαρη 
που έριξες, τον έκανες τον καφέ ~ . [ΕΤΥΜ. < τουρκ. pekmez (µε ευφωνική 
διάσπαση τού συµπλέγµατος), ίσως < περσ. bigmâz «κρασί»]. 

πετιµεζόχωµα (το) {πετιµεζοχώµ-ατος | -ατα, -άτων} λευκό χώµα που περιέχει 
ανθρακικό νάτριο και χρησιµοποιείται κατά την παρασκευή τού πετιµεζιού 
(βλ.λ.), εξουδετερώνοντας τα οξέα τού γλεύκους. 

πετιφούρ κ. πτιφούρ κ. πτι-φούρ (το) {άκλ.} µικρό γεµιστό γλύ-κυσµα ή 
αλµυρό (σε µέγεθος µπουκιάς). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. petit-four < petit «µικρός» (< δηµώδ. λατ. *pittittus) + four 
(< παλ. γαλλ. forn < λατ. furnus «κλίβανος, φούρνος»)]. 

πέτο (το) καθένα από τα δύο µπροστινά αναδιπλωµένα τµήµατα ανδρικού ή 
γυναικείου σακακιού, παλτού ή άλλου ενδύµατος, που αποτελούν τη συνέχεια 
και το τελείωµα τού γιακά, κυρ. στο ύψος τού 

θώρακα: τον έπιασε από το ~ || περνούσε µια καρφίτσα | ένα λουλούδι πάντοτε 
στο δεξί ~ || µεγάλο | φαρδύ | στενό | βελούδινο ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. petto < λατ. 
pectus «στήθος»]. 

πέτοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εύχρηστ. µόνο στον ενεστ.} (λόγ.-σπάν.) 1. ανεβαίνω 
ψηλά, πετώ: το πουλί πέτεται || (µτφ.) η σκέψη | ο νους πέ-τεται ΣΥΝ. 
φτερουγίζω 2. (µτφ.) έχω µεγάλη ιδέα για τον εαυτό µου, πιστεύω ότι είµαι 
σπουδαίος και το δείχνω: «τη δύναµη του επέτετο, πολλά 'τον καυκησάρης» 
(Ερωτόκριτος) ΣΥΝ. επαίροµαι, κοµπάζω, καυχιέµαι ΑΝΤ. ταπεινοφρονώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «πετώ, πέφτω», < I.E. *pet- 
| petä- «πετώ, πέφτω», πβ. σανσκρ. patati, λατ. peto «κατευθύνοµαι προς 
συγκεκριµένο τόπο, επιτίθεµαι», penna «φτερό» (< *pet-na), ουαλ. hedeg 
«πετώ» κ.ά. Οµόρρ. πετ-εινός (βλ.λ.), πτη-νό(ν), πτή-σις (-η), πτε-ρό(ν), πί-πτ-
ω, πτώ-µα κ.ά.]. 

πετονιά (η) λεπτό και ανθεκτικό νήµα, συνήθ. από νάιλον, που χρησιµεύει στην 
κατασκευή αλιευτικών εργαλείων (λ.χ. παραγαδιών), τυλίγεται και 
στερεώνεται σε φελλό και φέρει στο άκρο του αγκίστρι για την αλίευση 
µεγάλων ψαριών. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < πετώ + παραγ. επίθηµα -όνι ή, σύµφωνα µε άλλη άποψη, < 
αποτονιά < *από-τονος < απο- + τόνος «νήµα» (µε επίδρ. τού ρ. πετώ)]. 

πετόσφαιρα (η) {πετοσφαιρών} ΑΘΛ. 1. η µπάλα τού βόλεϊ 2. (συνεκδ.) η 
πετοσφαίριση. 

πετοσφαίριση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το βόλεϊ (βλ.λ.) 2. 
παράκτια πετοσφαίριση το µπιτς-βόλεϊ (βλ. κ. λ. παράκτιος). — πε-
τοσφαιριστής (ο), πετοσφαιρίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. < πετόσφαιρα < πέτο- (< πετώ) + σφαίρα, απόδ. τού αγγλ. volley (βλ. 
λ. βόλεϊ)]. 

πετούγια (η) → µπετούγια 
πετούµενος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που πετά: «ώρα καλή στην πρύµνη σου κι 

αγέρα στα πανιά σου κι ούτε πουλί ~ να µην βρεθεί µπροστά σου» (ΦΡ. που 
λέγεται ευχετ. προς κάποιον που αναχωρεί) ΣΥΝ. ιπτάµενος ΑΝΤ. χερσαίος 2. 
πετούµενο (το) το πτηνό: ψηλά στον βράχο που φωλιάζουν τα ~ ΣΥΝ. πουλί. 

πετούνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ποώδες φυτό, ιθαγενές τής Ν. Αµερικής, µε 
µικρά φύλλα και άνθη µε πλατιά πέταλα που διατάσσονται σε σχήµα χοάνης· 
καλλιεργείται ως καλλωπιστικό. [ΕΤΥΜ < ιταλ. petunia < γαλλ. (απηρχ.) 
petun «καπνός» < πορτ. petum < petyn (γλ. Τούπι)]. 

πέτρα (η) {πετρών} 1. σκληρή και συµπαγής µάζα ή θραύσµα βράχου µε 
ποικίλα σχήµατα, η οποία βρίσκεται στο έδαφος: µικρή | στρογγυλή | επίπεδη | 
κοφτερή | γυαλιστερή | πλατιά ~ || «άσπρη ~ ξέξα-σπρη κι απ'τον ήλιο 
ξεξασπρότερη» (γλωσσοδέτης) ΣΥΝ. (λόγ.) λίθος· ΦΡ. (α) ρίχνω (µαύρη) πέτρα 
πίσω µου φεύγω από κάπου οριστικά και αµετάκλητα µε την προοπτική να 
µην ξαναγυρίσω ποτέ (β) παίρνω (κάποιον) µε τις πέτρες διώχνω (κάποιον) µε 
άσχηµο και απότοµο τρόπο (γ) στείβω την πέτρα είµαι πολύ γερός, έχω 
µεγάλη σωµατική δύναµη: είκοσι χρονών παλληκάρι, που στείβει την πέτρα (δ) 
ρίχνω την πέτρα τού αναθέµατος (σε κάποιον | κάτι) βλ. λ. ανάθεµα (ε) όποια 
πέτρα κι αν σηκώσεις, τον βρίσκεις | είναι από κάτω για πρόσωπο που 
αναµειγνύεται παντού, έχει πολλές δραστηριότητες, γνωριµίες και 
διασυνδέσεις σε όλους τους χώρους (στ) (δεν µένει) πέτρα πάνω στην πέτρα 
{λίθος επί λίθον, Κ.∆. Ματθ. 24, 2) για ολοκληρωτική καταστροφή, όταν δεν 
µένει τίποτα όρθιο: ο σεισµός ισοπέδωσε την πόλη, δεν έµεινε ~! || ~ να µη 
µείνει! (ζ) (εµφατ.) και οι πέτρες (στο τέλος προτάσεως) οι πάντες (χωρίς 
καµία εξαίρεση): σ'αυτό το µέρος µε ξέρουν ~ || όταν εξιστορούσε τα βάσανα 
του, κλαίγανε ~ (η) πέτρα τού σκανδάλου (λίθον προσκόµµατος και πέτραν 
σκανδάλου, Κ.∆. Ρωµ. 9, 33 κ. Α' Πέτρ. 2, 8) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε είναι η 
αιτία διαµάχης, προκαλεί έριδες ή είναι η αφορµή για να ξεσπάσει σκάνδαλο: 
η νεαρή γραµµατέας τού προέδρου, η ~, το οποίο απασχολεί την κοινή γνώµη, 
καταθέτει αύριο ενώπιον δικαστηρίου (θ) (παροιµ.) πέτρα που κυλά, 
µαλλί/χόρτα | µούχλα δεν πιάνει όποιος είναι δραστήριος δεν κινδυνεύει να 
µείνει στάσιµος ή να στερηθεί τα αναγκαία 2. (µτφ.) καθετί σκληρό, στερεό 
και συµπαγές: µπαγιάτεψε το ψωµί, ~ έγινε! || (µτφ.) έχει καρδιά από ~ (είναι 
σκληρός, δείχνει ψυχρότητα κι αναλγησία) || κάνω ~ την καρδιά (γίνοµαι 
σκληρός ή οπλίζοµαι µε µεγάλη υποµονή και καρτερία) || τα ποντίκια του είναι 
~ (έχει ιδιαίτερα γυµνασµένους µυς) 3. (κατ' επέκτ.) µεγάλη σε όγκο και 
σκληρή µάζα ριζωµένη στο έδαφος, ο βράχος: σκαρφαλώναµε στο βουνό και 
µατώναµε τα πόδια µας στις µυτερές - || σε κάθε ~ έβαζαν φουρνέλο, για να 
ξεχερσώσουν το έδαφος 4. ΝΑΥΤ. βραχώδης όγκος που εξέχει από τη θάλασσα: 
όταν έχει φουρτούνα, οι ~ γύρω απ'το ακρωτήριο γίνονται παγίδες θανάτου για 
τα διερχόµενα πλοία ΣΥΝ. βράχος, βραχονησίδα, σκόπελος, ξέρα· ΦΡ. 
Συµπληγάδες (Πέτρες) (i) ΜΥΘΟΛ. οι δύο βράχοι που ανοιγόκλειναν 
καταστρέφοντας τα πλοία που περνούσαν ανάµεσα τους· γνωστοί από την 
Αργοναυτική Εκστρατεία (ii) (µτφ.) κάθε δύσκολη, επικίνδυνη ή 
προβληµατική κατάσταση από την οποία πρέπει να διέλθει κανείς: οι ~ τής διε-
θνούς διπλωµατίας · 5. πολύτιµος ή ηµιπολύτιµος λίθος (διαµάντι, αµέθυστος, 
ζαφείρι κλπ.), που τοποθετείται σε κοσµήµατα, αντικείµενα µεγάλης αξίας 
κ.λπ.: της έκανε δώρο ένα δαχτυλίδι µε ~ ΣΥΝ. πετράδι · 6. ΙΑΤΡ. (α) µικρό 
κοµµάτι από σκληρό υλικό (συνήθ. από άλατα) που σχηµατίζεται σε ορισµένα 
όργανα τού οργανισµού: έχει ~ στα νεφρά | στη χολή (β) η σκληρή κιτρινωπή 
ουσία που σχηµατίζεται ανάµεσα στα δόντια: ο οδοντίατρος θα µου κάνει 
καθαρισµό, για να βγάλει την ~ ΣΥΝ. τρυγία. — (υποκ.) πετρούλα (η) (σηµ. 1, 
5, 6). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µεγάλος βράχος», αγν. ετύµου. Καµία από 
τις προταθείσες συνδέσεις, όπως µε τα ρ. πίπτω και πετάννυµι, µε το λατ. im-
petigo «λειχήνας» ή µε το λατ. taberna «σκηνή, καλύβα» (µέ- 



πετράδι 1394 ττετρόλ 
 

σω αµάρτυρου *τέπρα > πέτρα, µε αντιµετάθεση), δεν θεωρείται πιθ.]. 
πετράδι (το) {πετραδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. (υποκ.) µικρή σε µέγεθος πέτρα 

(βλ.λ.) ΣΥΝ. πετρούλα, λιθαράκι, χαλίκι, ψηφίδα 2. (κατ' επέκτ.) πολύτιµος ή 
ηµιπολύτιµος λίθος, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή κοσµηµάτων, 
κοµψοτεχνηµάτων κ.λπ. ως διακοσµητικό στοιχείο: σπάνιο | µοναδικό | 
ανεκτίµητο ~. — (υποκ.) πετραδάκι (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπόλειµµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πετράδι(ν), υποκ. τού αρχ. πέτρα]. 

πετραρχικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Πετράρχη, περίφηµο Ιταλό 
ουµανιστή, λόγιο και ποιητή τής Αναγέννησης: ~ έργο | σονέτο. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Ιταλού λογίου και ποιητή Francesco Petrarca 
(1304-1374), εξελληνισµένο σε Πετράρχης]. 

πετράς (ο) {πετράδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που εργάζεται σε λατοµείο ΣΥΝ. 
λατόµος, λιθοτόµος, λιθοκόπος 2. ο ειδικός τεχνίτης που κατεργάζεται την 
πέτρα ΣΥΝ. πετροκόπος, λιθοξόος. 

πετραχήλι (το) {πετραχηλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) στενό και µακρύ άµφιο µε 
χρυσοκέντητους σταυρούς, που κρεµά ο ιερέας από τον τράχηλο κατά τη 
διάρκεια των ιερών ακολουθιών ΣΥΝ. (λόγ.) επιτραχήλιο- ΦΡ. τάζω (σε 
κάποιον) λαγούς µε πετραχήλια δίνω (σε κάποιον) ψεύτικες ή υπερβολικές 
υποσχέσεις, γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθούν ΣΥΝ. τάζω 
(σε κάποιον) τον ουρανό µε τ' άστρα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. περιτραχήλιον 
(µε απλολογία), ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. περιτραχήλιος < περί- + 
τράχηλος]. 

πετρελαιαγωγός (ο) σωληνωτός αγωγός µεγάλου µήκους, που χρησιµοποιείται 
για τη µεταφορά τού αργού πετρελαίου από τον τόπο αντλήσεως του στα 
διυλιστήρια ή στις εγκαταστάσεις φορτώσεως σε δεξαµενόπλοια. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. oil pipeline]. 

πετρελαιάς (ο) {πετρελαιάδες} (λαϊκ.) 1. ο ιδιοκτήτης πετρελαιοπη-γών, αυτός 
που αντλεί από το υπέδαφος και εµπορεύεται το πετρέλαιο 2. ο έµπορος 
πετρελαίου, πρόσωπο που προµηθεύεται (καθαρό) πετρέλαιο από τα 
διυλιστήρια και το διοχετεύει στην αγορά (σε σπίτια, βιοµηχανίες κ.λπ.): ήρθε 
ο ~ και µας γέµισε τη δεξαµενή τού καλοριφέρ. 

πετρελαϊκός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε το πετρέλαιο: ~ πολιτική | 
τιµές | βιοµηχανία | κρίση | κοιτάσµατα. 

πετρέλαιο (το) {πετρελαί-ου | -ων} 1. (α) σύνθετο µείγµα κυρ. υδρο-
γονανθράκων, πολύ εύφλεκτο και µε έντονη, χαρακτηριστική οσµή, που 
απαντά στο υπέδαφος σε υγρή µορφή µε λιπαρή ή ελαιώδη υφή, προέρχεται 
από την αργή αποσύνθεση οργανικών ουσιών και χρησιµοποιείται ευρύτατα 
ως καύσιµο για την κίνηση µηχανών, για θέρµανση, φωτισµό και ως πρώτη 
ύλη στη βιοµηχανία πετροχηµικών προϊόντων, αποτελώντας έτσι τη βάση τής 
παγκόσµιας βιοµηχανικής παραγωγής: εξόρυξη | εισαγωγή | εξαγωγή | 
παραγωγή | ανεύρεση | ανάφλεξη πετρελαίου || διυλιστήριο | λάµπα | θερµάστρα 
| µηχανή | κοίτασµα | πηγή πετρελαίου || βρίσκω | βγάζω | αντλώ | πουλώ ~ || ~ 
θέρµανσης | κίνησης ΣΥΝ. µαύρος χρυσός (β) ΧΗΜ. αργό πετρέλαιο το 
πετρέλαιο µε τη µορφή που έχει όταν αντλείται, προτού δηλ. υποστεί 
απόσταξη, για να εξαχθούν τα διάφορα προϊόντα του (βενζίνη, κηροζίνη κ.ά.) 
(γ) ακάθαρτο πετρέλαιο η µορφή που παίρνει το πετρέλαιο µετά το στάδιο 
τής απόσταξης και πριν από τον καθαρισµό του, για να αφαιρεθούν οι 
άχρηστες ουσίες (δ) φωτιστικό πετρέλαιο η κηροζίνη (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το 
απόθεµα πετρελαίου (που έχει στην κατοχή της µια χώρα): τα ~ τής Σαουδικής 
Αραβίας | τού Τέξας || όλοι οι πόλεµοι γίνονται για το ~ · ΦΡ. αλλάζω τα 
πετρέλαια (κάποιου) βλ. λ. αλλάζω. 
[ΕΤΥΜ. < πέτρα + έλαιο, ελληνογενής ξέν. όρ., < µεσν. λατ. petroleum (νόθο 
συνθ.)]. 

πετρελαιοειδές (το) {πετρελαιοειδ-ούς | -ή} (κυρ. στον πληθ.) καθένα από τα 
προϊόντα τής απόσταξης και γενικά τής επεξεργασίας τού αργού πετρελαίου, 
δηλ. το ντίζελ, τα ορυκτέλαια, η βενζίνη, τα υγραέρια (προπάνιο, βουτάνιο 
κ.ά.) κ.λπ. 

πετρελαιοκηλίδα (η) µεγάλη µάζα πετρελαίου, η οποία επιπλέει στην επιφάνεια 
υδάτινου όγκου (λ.χ. θάλασσας) σχηµατίζοντας κηλίδα (εκτάσεως έως και 
αρκετών χιλιοµέτρων) και η οποία προκαλείται κυρ. από διαρροή πετρελαίου 
από πλοίο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. oil slick]. 

πετρελαιοκινηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η κίνηση (µηχανηµάτων, 
οχηµάτων κ.λπ.) µε πετρέλαιο (ως καύσιµη ύλη). πετρελαιοκινητήρας (ο) 
ΤΕΧΝΟΛ. κινητήρας, που αποτελείται από µηχανή εσωτερικής καύσεως, η οποία 
λειτουργεί µε πετρέλαιο και επιτρέπει την αυτανάφλεξη τού καυσίµου 
µείγµατος ΣΥΝ. κινητήρας ντίζελ. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. diesel motor]. πετρελαιοκίνητος, -η, -ο 
[1894] αυτός που κινείται µε πετρέλαιο: ~ 
µηχανή | όχηµα | πλοίο (που κινείται µε µηχανή ντίζελ). πετρελαιοµηχανή (η) 
µηχανή εσωτερικής καύσεως που λειτουργεί µε πετρέλαιο ΣΥΝ. ντίζελ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. diesel engine]. πετρελαιοπαραγωγός, -ός, -
ό [1890] (λόγ.) αυτός που παράγει πετρέλαιο: ~ χώρα | περιοχή || Οργανισµός 
Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών (συντοµ. Ο.ΠΕ.Κ.). — πετρελαιοπαραγωγικός, -
ή, -ό, πετρελαιοπαραγωγή (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. oil-producing]. πετρελαιοπηγή (η) η πηγή 
από όπου αντλείται πετρέλαιο, ο χώρος από όπου εξορύσσεται το πετρέλαιο: οι 
~ τής Σαουδικής Αραβίας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. oil-well]. 
πετρελαιόπισσα (η) {χωρ. πληθ.} το µαύρο πυκνόρρευστο υλικό που αποµένει 
στους λέβητες µετά την απόσταξη τού πετρελαίου. 

πετρελαιοφόρος, -α/-ος, -ο [1889] 1. αυτός που περιέχει πετρέλαιο, που είναι 
γεµάτος πετρέλαιο: ~ περιοχή | στρώµα (γης) | κοίτασµα 2. αυτός που 
µεταφέρει πετρέλαιο: ~ αγωγός | πλοίο 3. (ειδικότ.) πετρελαιοφόρο (το) πλοίο 
ειδικά κατασκευασµένο και εξοπλισµένο για τη µεταφορά πετρελαίου ΣΥΝ. 
δεξαµενόπλοιο, τάνκερ, (λαϊκ.) γκαζάδικο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλοίο. 

[ΕΤΥΜ. < πετρέλαιο + -φόρος < φέρω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. petrolifere]. 
πετρένιος, -ια, -ιο → πέτρινος 
πετριά (η) (λαϊκ.) 1. το πέταγµα, η ρίψη πέτρας: έφαγε µια ~ στο κεφάλι 2. (µτφ. 
συνήθ. κακόσ.) η έντονη επιθυµία να ασχοληθεί κάποιος µε κάτι: από νεαρής 
ηλικίας είχε την - τής πολιτικής ΣΥΝ. λόξα, τρέλα, έµµονη ιδέα. πέτρινος, -η, -ο 
[αρχ.] 1. αυτός που έχει φτειαχτεί, κατασκευαστεί από πέτρα: - τοίχος | σπίτι | 
κτίσµα | κολόνα | στύλος | πάτωµα | κάθισµα ΣΥΝ. (λόγ.) λίθινος 2. αυτός που 
αποτελείται από πέτρα ή είναι γεµάτος πέτρες: ~ όγκος ΣΥΝ. πετρώδης, 
βραχώδης· ΦΡ. πέτρινα χρόνια πολύ δύσκολη περίοδος, γεµάτη δοκιµασίες, 
απογοητεύσεις κ.λπ. 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που διαθέτει µεγάλη σκληρότητα, 
που δεν λυγίζει, δεν κάµπτεται εύκολα: ~ καρδιά | πρόσωπο | αδιαφορία | σιωπή 
ΣΥΝ σκληρός, ψυχρός. Επίσης (σπάν.) πετρένιος, -ια, -ιο. πετρίτης (ο) [µεσν.] 
{πετριτών} (λαϊκ.) γεράκι που παλαιότ. το γύµναζαν και το χρησιµοποιούσαν 
στο κυνήγι: «...στα έµπα µπήκε σαν αϊτός, στα ξέβγα σαν ~» (ακριτικό τραγ.). 
πετροβάµβακας (ο) {πετροβαµβάκων} θερµοµονωτικό και ηχοµο-νωτικό υλικό 
το οποίο δεν καίγεται, δεν προσβάλλεται από µικροοργανισµούς και δεν 
απορροφά υγρασία. πετροβολώ ρ. µετβ. {πετροβολ-είς κ. -άς... | πετροβόλ-ησα, -
ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. ρίχνω πέτρες εναντίον (προσώπου ή πράγµατος), 
χτυπώ (κάποιον) πετώντας πέτρες: το εξαγριωµένο πλήθος πετροβολούσε τα 
γραφεία τού κόµµατος || «µε το ποτάµι µάλωνε και το πετροβολούσε» (δηµοτ. 
τραγ.) ΣΥΝ. λιθοβολώ 2. (κατ' επέκτ.) ρίχνω σε κάποιον κάθε είδους µικρά 
αντικείµενα σαν βροχή: «να µάσω µο-σχοκάρυδα να την πετροβολήσω» (δηµοτ. 
τραγ.) 3. (µτφ.) επιτίθεµαι εναντίον (κάποιου), λ.χ. µε κατηγορίες, προσβολές: 
όσο και να µε πετροβολούν, εγώ δεν αλλάζω γνώµη ούτε κάνω πίσω·  ΦΡ. 
πετροβολούν το δέντρο που έχει καρπούς για άδικες επιθέσεις που γίνονται 
εναντίον προσώπου µε αξία, το οποίο έχει και µπορεί να προσφέρει. — 
πετροβόληµα (το) κ. πετροβολισµός (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πετροβολώ (-
έω) < αρχ. πετροβόλος < πετρο- + -βόλος < βάλλω]. πετρογαλή (η) [1889] 
µικρόσωµο καγκουρό που ζει στις βραχώδεις περιοχές τής Αυστραλίας. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pétrogale]. πετρογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. 
πληθ.} ΓΕΩΛ. το σύνολο των διεργασιών, µε τις οποίες σχηµατίζονται τα 
πετρώµατα, ιδίως τα εκρηξιγενή και τα µεταµορφωµένα.   — πετρογενετικός, -ή, -
ό, πε-τρογενετικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pedogenesis]. πετρογκάζ (το) {άκλ.} 
συσκευή µαγειρέµατος που λειτουργεί µε φιάλη γκαζιού. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < πετρο- (< petro- < µεσν. λατ. petroleum) + γκάζι (βλ.λ.)]. 
πετρογονία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. Ο κλάδος τής πετρογραφίας, που 
εξετάζει τη γένεση και τον σχηµατισµό των πετρωµάτων τής Γης. 
[ΕΤΥΜ. < πετρο + -γονία < γόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pétrogonie]. 
πετρογραφία (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. Ο κλάδος που ασχολείται µε τη 
συστηµατική περιγραφή των µακροσκοπικών και µικροσκοπικών 
χαρακτηριστικών των πετρωµάτων. — πετρογραφίας, -ή, -ό [1882]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pétrographie]. πετροδολάριο (το) 
{πετροδολαρί-ου | -ων} (κυρ. στον πληθ.) τα χρηµατικά ποσά σε δολάρια που 
εισρέουν στις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, κυρ. τού Περσικού Κόλπου, από 
την πώληση τού πετρελαίου και που χρησιµοποιούνται κατόπιν από αυτές για 
καταθέσεις, επενδύσεις κ.λπ. στις χώρες τής ∆ύσης. Επίσης πετροδόλαρο. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. petrodollar < petro(leum) + dollar]. πετροκάραβο 
(το) ΝΑΥΤ. µικρό, βραχώδες νησί χωρίς όρµο ή αγκυροβόλιο· ξέρα µε ψηλούς 
βράχους ΣΥΝ. βραχονησίδα, βραχονήσι. πετροκάρβουνο (το) (λαϊκ.) ο ορυκτός 
άνθρακας, ο γαιάνθρακας 
ΣΥΝ. (λόγ.) λιθάνθρακας. πετροκερασιά (η) (λαϊκ.) κερασιά των ορεινών κυρ. 
περιοχών, που καλλιεργείται για τους γλυκούς και τραγανούς καρπούς της, οι 
οποίοι ωριµάζουν από τα µέσα Μαΐου ώς τον Ιούλιο (ανάλογα µε την περιοχή) 
και χρησιµοποιούνται συνήθως για γλυκό. πετροκέρασο (το) ο καρπός τής 
πετροκερασιάς (βλ.λ.). πετροκοπιό (το) (λαϊκ.) ο χώρος όπου εξορύσσεται 
ή/και κόβεται η πέτρα ΣΥΝ. (λαϊκ.-συχνότ.) νταµάρι, (λόγ.) λατοµείο. [ΕΤΥΜ 
< µεσν. πετροκόπιον < πετροκόπος (βλ.λ.)]. πετροκόπος (ο) (λαϊκ.) 1. εργάτης 
λατοµείου που κόβει πέτρες ΣΥΝ. λατόµος 2. τεχνίτης που κατεργάζεται την 
πέτρα ΣΥΝ. λιθοξόος 3. ΤΕΧΝΟΛ. µηχάνηµα για το σπάσιµο τής πέτρας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πετρο- + -κόπος < κόπτω]. πετροκότσυφας (ο) (λαϊκ.) ωδικό 
πτηνό, κότσυφας που ζει σε βραχώδεις περιοχές. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πετροκόσσυφος < πετρο- + κόσσυφος (βλ. κ. κότσυφας)]; 
πετρόλ (το) {άκλ.} 1. απόχρωση ανάµεσα στο µπλε, το γκρι και το 
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πράσινο (που προσιδιάζει στο χρώµα τού πετρελαίου) 2. (ως επίθ.) 
αυτός που έχει την παραπάνω απόχρωση: ~ πουκάµισο. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. (bleu) pétrole < µεσν. λατ. petroleum]. 

πετρολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. επιστηµονικός κλάδος που µελετά 
τη χηµική σύσταση, τον ιστό και την υφή, την εµφάνιση και την 
κατανοµή των πετρωµάτων, καθώς επίσης και την προέλευση τους 
σε σχέση µε τις φυσικοχηµικές συνθήκες και τις γεωλογικές διεργα-
σίες ΣΥΝ. πετρογραφία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
petrologie]. 

πετροµπάρµπουνο (το) είδος µπαρµπουνιού που ζει σε πετρώδεις 
βυθούς. 

πετροπέρδικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το πτηνό πέρδικα η ελληνική, 
που ζει στα βουνά, σε πετρώδη µέρη. 

πετροπόλεµος (ο) 1. συµπλοκή µεταξύ αντιπάλων που εκτοξεύουν 
πέτρες: ο ~ µεταξύ των οπαδών των δύο οµάδων είχε ως αποτέλεσµα 
τον σοβαρό τραυµατισµό αρκετών από αυτούς 2. παιδικό παιχνίδι µε-
ταξύ οµάδων, καθεµιά από τις οποίες προσπαθεί να πετύχει τους 
αντιπάλους της µε πέτρες 3. (µτφ.) πόλεµος ή δολιοφθορά που διεξά-
γεται µε αιφνίδιες επιθέσεις εναντίον των αντιπάλων: ~ δηλώσεων 
ΣΥΝ. κλεφτοπόλεµος. 

Πέτρος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον Απόστολο Πέτρο, τον ιδρυτή, κατά 
τους ρωµαιοκαθολικούς, τής Εκκλησίας τής Ρώµης 2. όνοµα πατρι-
αρχών και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. όνοµα ηγεµόνων, 
πριγκίπων και βασιλέων: ο Μεγάλος ~ (τσάρος τής Ρωσίας) 4. ανδρι-
κό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. πέτρος «λίθος, πέτρα» < πέτρα (βλ.λ.) µε 
αλλαγή γένους. Στην Κ.∆. το όνοµα εµφανίζεται ως µετάφραση τού 
αραµ. Cepha «πέτρα, βράχος» στην εξελληνισµένη µορφή Κηφάς (πβ; 
Ιωάνν. 1, 42: ...συ ει Σίµων ό υιός 'Ιωάννου, συ κληθήση Κηφάς, ö 
ερµηνεύεται Πέτρος). Μέσω τού λατ. Petrus το όνοµα διαδόθηκε ευ-
ρέως σε ξέν. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. Peter, γαλλ. Pierre, ισπ. Pedro, γερµ. 
Peter, ρωσ. PyotrJ. 

πετροσέλινο (το) [µτγν] (λαϊκ.) ο µαϊντανός ΣΥΝ. µακεδονήσι. 
πετρότοπος (ο) (λαϊκ.) πετρώδες µέρος, τόπος γεµάτος πέτρες: όλη η 

περιοχή από εδώ µέχρι τη θάλασσα είναι ~ ΣΥΝ. βραχότοπος, (πληθ.) 
κατσάβραχα. Επίσης πετροτόπι (το). 

Πετρούλα (η) γυναικείο όνοµα. 
πετροφυής, -ής, -ές {πετροφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-για φυτά) αυ-

τός που φύεται πάνω σε πέτρα ή βράχο ή προσκολλάται στον βράχο: 
~ λειχήνας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πέτρο- + -φυής < φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

πετροχελίδονο (το) (λαϊκ.) χελιδόνι (βλ.λ.) που ζει σε βραχώδεις 
περιοχές. Επίσης πετροχελιδόνι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. πετροχελιδων, -όνος 
< πετρο- + χελιδών]. 

πετροχηµεία (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µε-
λετά τις µεθόδους παρασκευής χηµικών προϊόντων µε πρώτη ύλη το 
πετρέλαιο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pétrochimie]. 

πετροχηµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την πετροχηµεία: ~ 
βιοµηχανία | προϊόν 2. (ειδικότ.) πετροχηµικά (τα) τα χηµικά πα-
ράγωγα τού πετρελαίου, όλα τα προϊόντα που παράγονται µε πρώτη 
ύλη το πετρέλαιο (πλαστικά, συνθετικό καουτσούκ κ.ά.) 3. πετροχη-
µικός (ο/η) επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στην πετροχηµεία. 

πετρόχορτο (το) (λαϊκ.) κάθε χόρτο που φύεται πάνω σε πέτρες ή 
βράχους. 

πετρόψαρο (το) (λαϊκ.) ψάρι που ζει στους βράχους τού βυθού, οι 
οποίοι είναι σκεπασµένοι µε φύκια και άλλα θαλάσσια φυτά, όπως 
λ.χ. ο σπάρος, η πέρκα ΑΝΤ. αφρόψαρο. 

πετρόψυχος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει ψυχή σκληρή σαν πέτρα, 
που δεν συµπονεί, δεν αισθάνεται οίκτο: ~ ηγεµόνας ΣΥΝ. σκληρό-
καρδος, άσπλαχνος ΑΝΤ. πονόψυχος. — πετροψυχιά (η). 

πετρώδης, -ης, -ες [αρχ.] {πετρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. 
(για τόπους) αυτός που είναι γεµάτος πέτρες ή αποτελείται κυρ. από 
πέτρες, από βράχους: ~ περιοχή | λόφος | νησί ΣΥΝ. βραχώδης ΑΝΤ. χω-
µατώδης 2. (σπανιότ.) αυτός που µοιάζει µε πέτρα, όµοιος µε πέτρα 
στη µορφή και την υφή: ~ ύλη | µείγµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ -ης, -ης, -ες. 

πέτρωµα (το) {πετρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΓΕΩΛ. κάθε ορυκτό ή 
συσσωµάτωµα ορυκτών που απαντά στη φύση σε µεγάλη µάζα ή ση-
µαντική ποσότητα και καταλαµβάνει τµήµα τού στερεού φλοιού τής 
Γης (λιθόσφαιρα): εκρηξιγενές ~ (που σχηµατίστηκε από στερεοποίη-
ση υλικού, το οποίο είχε λειώσει κατά τη διάρκεια εκρήξεως ηφαι-
στείου ) || ιζηµατογενές ~ (που αποτελείται από θραύσµατα προϋ-
παρχόντων πετρωµάτων ή από υλικά καθιζήσεως σε διαλύµατα) || µε-
ταµορφωµένο ~ (από πετρώµατα των δύο προηγουµένων κατηγοριών, 
τα οποία όµως υπέστησαν µεταβολές στην ορυκτολογική σύσταση, 
υφή και δοµή τους υπό συγκεκριµένες συνθήκες) || στερεό | πολύτιµο 
| ηφαιστειογενές | πυριγενές ~ 2. η µεταβολή υγρού σε στερεό, το πή-
ξιµο: το ~ τού σιροπιού ΣΥΝ. πήξη, πάγωµα, στερεοποίηση ΑΝΤ. (λόγ.) 
τήξη, ρευστοποίηση, (καθηµ.) νερούλιασµα, λειώσιµο 3. (µτφ.) το να 
µείνει κανείς ακίνητος και άφωνος (σαν πέτρα) από µεγάλη έκπληξη 
ή φόβο ΣΥΝ. µαρµάρωµα, κοκκάλωµα, κέρωµα 4. η µεταβολή (προσώ-
που, πράγµατος κ.λπ.) σε πέτρα: το ~ τού πριγκιπόπουλου από τον κακό 
µάγο || το ~ τού δάσους ΣΥΝ. απολίθωση, µαρµάρωµα. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχικές σηµ. «πέτρινη µάζα - λιθοβολισµός», < πετρώ (-όω) 
«απολιθώνω», o γεωλ. όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. roche]. 

πετρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {πέτρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) µεταβάλλω (κάτι) σε πέτρα, µεταµορφώνω (πρόσωπο | πράγ-
µα) σε πέτρα: η κακιά µάγισσα πέτρωσε το βασιλόπουλο ΣΥΝ. απολι-
θώνω ♦ (αµετβ.) 2. (για υγρά) µεταβάλλοµαι σε στερεό, χάνω τη ρευ- 

στότητα µου, γίνοµαι συµπαγής: το σιρόπι έµεινε πολύ ώρα στο ψυ-
γείο και πέτρωσε ΣΥΝ. στερεοποιούµαι, πήζω ΑΝΤ. ρευστοποιούµαι, 
υγροποιούµαι, λειώνω· (µτφ.) 3. γίνοµαι σκληρός σαν την πέτρα: το 
τσιµέντο πέτρωσε || το παγωτό πέτρωσε στην κατάψυξη 4. παύω να 
αισθάνοµαι συµπόνια, οίκτο: η καρδιά του πέτρωσε ΣΥΝ. σκληραίνω 
ΑΝΤ. µαλακώνω 5. ακινητοποιούµαι, δεν µπορώ να αντιδράσω από 
τρόµο, έκπληξη, αµηχανία ή άλλο ισχυρό συναίσθηµα: µόλις αντί-
κρισα το πτώµα, πέτρωσα || µε το που άκουσε τα νέα, πέτρωσε ΣΥΝ. 
µαρµαρώνω, παγώνω, κοκκαλώνω, αποσβολώνοµαι, κερώνω. 

πετρωτός, -ή, -ό αυτός που έχει κατασκευαστεί από πέτρα ή αποτε-
λείται από πέτρες, βράχους: ~ καλντερίµι | πλαγιά ΣΥΝ. πέτρινος, λί-
θινος. 

πέτσα (η) {πετσών} (λαϊκ.) 1. το φυσικό, εξωτερικό περίβληµα των ορ-
γάνων, των µυών και των ιστών τού σώµατος στους ανθρώπους και 
στα περισσότερα ζώα: η ~ πάνω από την πληγή || τρώω την ~ από το 
κρέας | το κοτόπουλο || βγάζω τις ~ (το καµένο και ξεραµένο δέρµα 
από την ηλιοθεραπεία) ΣΥΝ. δέρµα, επιδερµίδα, πετσί· ΦΡ. (α) δεν έχω 
πέτσα δεν αισθάνοµαι ντροπή, φέροµαι αναίσχυντα (β) µου σηκώνε-
ται η πέτσα φρίττω, αισθάνοµαι δυσάρεστη έκπληξη, ανατριχιάζω 2. 
το λεπτό, σχετικά σκληρό και προστατευτικό στρώµα που σχηµατίζε-
ται πάνω στην επιφάνεια υλικού µετά από στερεοποίηση, βρασµό ή 
άλλη διαδικασία: η ~ τού γάλακτος | τού γιαουρτιού ΣΥΝ. κρούστα. — 
(υποκ.) πετσούλα (η), πετσάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. pezza «κοµµάτι υφάσµατος» < µεσν. λατ. pettia, 
κελτ. αρχής, πβ. ουαλ. peth «πράγµα»]. 

πετσέτα (η) (πετσετών) 1. κοµµάτι µαλακού, απορροφητικού υφά-
σµατος, που χρησιµοποιείται για το σκούπισµα των χεριών, τού προ-
σώπου ή τού σώµατος µετά το πλύσιµο ή για το στέγνωµα υγρών 
αντικειµένων: µονόχρωµη | καθαρή | χνουδωτή ~||~ προσώπου | µπάνιου 
| ποδιών | χεριών | τής θάλασσας 2. κοµµάτι υφάσµατος που 
χρησιµοποιείται κατά το γεύµα για το σκούπισµα των χεριών και 
των χειλιών ή/και για την προφύλαξη των ενδυµάτων από τους λεκέ-
δες ΣΥΝ. (λόγ.) χειρόµακτρο 3. η χαρτοπετσέτα (βλ.λ.). — (υποκ.) πε-
τσετάκι (το) κ. πετσετούλα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. pezzetta, υποκ. 
τού pezza (βλ. λ. πέτσα)]. 

πετσετέ επίθ. {άκλ.} (για ύφασµα) αυτός που έχει υφή πετσέτας. 
πετσετοθήκη (η) [1891] {πετσετοθηκών} 1. η θήκη των πετσετών που 

χρησιµοποιούνται κατά το φαγητό 2. µικρό έπιπλο ή σκεύος, στο 
οποίο κρέµονται οι πετσέτες για το σκούπισµα των χεριών, τού προ-
σώπου ή τού σώµατος µετά το πλύσιµο. 

πετσετόπανο (το) κοµµάτι απορροφητικού υφάσµατος που χρησι-
µοποιείται για το σκούπισµα και στέγνωµα, π.χ. των πιατικών ΣΥΝ. 
πετσέτα. 

πετσί (το) {πετσ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το φυσικό, εξωτερικό περίβληµα 
τού σώµατος των ανθρώπων και των περισσότερων ζώων ΣΥΝ. δέρµα, 
πέτσα, τοµάρι· ΦΡ. (α) είµαι | γίνοµαι | µένω πετσί και κόκκαλο είµαι 
ή καταντώ πολύ αδύνατος (β) µπαίνω στο πετσί (κάποιου) κατανοώ 
το περιεχόµενο, µπαίνω στην ουσία (πράγµατος): ο ηθοποιός µπήκε 
στο πετσί τού ρόλου του (γ) δεν χωράω στο πετσί µου είµαι διαρκώς 
ανήσυχος ή ανάστατος ή αναζητώ συνέχεια κάτι (δ) γνωρίζω | νιώθω 
(κάτι) στο πετσί µου έχω προσωπική και επώδυνη πείρα (γεγονότος ή 
κατάστασης): τη δικτατορία τη γνώρισαν στο πετσί τους 2. κα-
τεργασµένο δέρµα ζώου: τσάντα | σακάκι από - 3. (µτφ.) κάθε πράγµα 
που έχει σκληρύνει σε µεγάλο βαθµό: το κρέας παραψήθηκε και 
έγινε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δέρµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πετσίν, υποκ. τού ιταλ. pezzo «κοµµάτι» < pezza (βλ. λ. 
πέτσα) ή < *πέσκιον, υποκ. τού µτγν. πέσκος «δέρµα, φλούδα»]. 

πετσιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {πέτσιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ-
οικ.) ♦ 1. (µετβ.) καθιστώ (κάτι) σκληρό σαν το πετσί (βλ.λ.) ΑΝΤ. ξε-
πετσιάζω ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι σκληρός σαν πετσί: το κρέας πέτσια-
σε 3. πιάνω πέτσα, καλύπτεται η επιφάνεια µου από κρούστα: το γά-
λα πέτσιασε. — πέτσιασµα (το) [µεσν.]. 

πετσικάρω ρ. αµετβ. {πετσικάρισα} (λαϊκ.) παίρνω κυρτό σχήµα, λυ-
γίζω: η πόρτα πετσικάρισε ΣΥΝ. κυρτώνω. — πετσικάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. pizzicare «τσιµπώ, τσούζω» (µε την επίδρ. τού ουσ. 
πέτσα) < pizzare (ίδια σηµ.) < pizzo «αιχµή, κορυφή», λ. εκφραστ., 
αγν. ετύµου]. 

πέτσικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. πολύ λίγος, αυτός που δεν επαρκεί για κάτι: 
~ ύφασµα (µικρότερο από όσο χρειάζεται) ΣΥΝ. λειψός ΑΝΤ. αρκετός, 
άφθονος 2. (ειδικότ. για σκληρή επιφάνεια) αυτός που έχει κυρτώσει: 
~ πόρτα ΣΥΝ. κυρτωµένος, λυγισµένος ΑΝΤ. ίσιος, ευθύς. [ΕΤΥΜ. 
Αγν. ετύµου]. 

πέτσινος, -η, -ο 1. φτειαγµένος από πετσί, αυτός που έχει κατασκευ-
αστεί από δέρµα: ~ ζακέτα | σακάκι | τσάντα | βαλίτσα ΣΥΝ. δερµά-
τινος 2. πέτσινο (το) ανδρικό ή γυναικείο πανωφόρι, µακρύ ή κοντό. 

πετσοκόβω ρ. µετβ. {πετσόκο-ψα, -πηκα, -µµένος} (εκφραστ.) 1. κό-
βω (κάτι) σε µικρά κοµµάτια, κατατεµαχίζω ΣΥΝ. κατακοµµατιάζω 2. 
(µτφ.) περικόπτω πολλά ή και σηµαντικά σηµεία (κειµένου, κινηµα-
τογραφικής ταινίας, ρεπορτάζ κ.λπ.): η λογοκρισία πετσόκοψε την 
ταινία || ~ µισθούς | αποδοχές 3. (µτφ.) σκοτώνω µε αγριότητα, µε 
βάρβαρο τρόπο ΣΥΝ. κατασφάζω, κατακρεουργώ, µακελλεύω 4. (µε-
σοπαθ. πετσοκόβοµαι) (συνήθ. κατά το ξύρισµα) κόβοµαι σε πολλά 
σηµεία. — πετσόκοµµα (το). 

πέτσωµα (το) {πετσώµ-ατος | -ατα, -άτων) (λαϊκ.) 1. η επένδυση ή επι-
κάλυψη επιφάνειας µε δέρµα: το ~ των παπουτσιών 2. (κατ' επέκτ.) 
κάθε επικάλυψη επιφάνειας µε οποιοδήποτε υλικό 3. (ειδικότ.) ΝΑΥΤ. 
η εξωτερική επικάλυψη ξύλινου ή σιδερένιου πλοίου µε επάλληλες 
σειρές σανίδων ή λαµαρινών αντιστοίχως 4. (µτφ.) χρηµατικό ποσόν 
που δίνεται ως αµοιβή για αµφίβολες, κρυφές ή και ύποπτες υπηρε-
σίες ΣΥΝ. λουφές. 
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πετσώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {πέτσω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. επικα-
λύπτω (κάτι) εξωτερικώς ή επενδύω εσωτερικώς µε δέρµα, ντύνω µε 
πετσί: - τα παπούτσια ΣΥΝ. σολιάζαν ΦΡ. (εκφραστ.) πετσώνω την 
κοιλιά µου τρώω πάρα πολύ, παραγεµίζω την κοιλιά µου µε φαγητό 
ΣΥΝ. παρατρώγω 2. (κατ' επέκτ.) επικαλύπτω επιφάνεια µε οποιοδή-
ποτε υλικό 3. (ειδικότ.) ΝΑΥΤ. επικαλύπτω την εξωτερική επιφάνεια 
πλοίου µε σανίδες ή λαµαρίνες. 

πετυχαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πέτυχ-α, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. κατορ-
θώνω, πραγµατοποιώ (κάτι που επιθυµώ ή µου έχει ανατεθεί): πετυ-
χαίνει πάντα αυτό που θέλει, γιατί κάνει σωστές κινήσεις || η οµάδα 
πέτυχε συντριπτική νίκη 2. φτειάχνω (κάτι) όπως πρέπει να γίνει: αυ-
τή τη φορά το πέτυχα το γλυκό! || ο ζωγράφος σε έχει πετύχει στο 
πρόσωπο · 3. ΑΘΛ. πραγµατοποιώ συγκεκριµένη επίδοση ή σκοπό 
αθλήµατος: ~ γκολ | καλάθι | πόντο ΣΥΝ. βάζω · 4. σηµαδεύω µε επι-
τυχία (κάποιον/κάτι), βρίσκω (τον στόχο): η πέτρα τον πέτυχε στο µέ-
τωπο || ~ τον στόχο από µακριά || ~ διάνα (ευστοχώ απόλυτα) ΣΥΝ. ευ-
στοχώ ΑΝΤ. αστοχώ, αποτυγχάνω· ΦΡ. ΤΟ πέτυχα κατάλαβα (κάτι) σω-
στά, βρήκα τη σωστή απάντηση: µπράβο, το πέτυχες, αυτό ήταν'. || 
για φαντάσου, το πέτυχε µε την πρώτη! · 5. (α) µου τυχαίνει (κά-
ποιος/κάτι). βρίσκω κατά τύχη: πέτυχα µια καλή ευκαιρία στις εκ-
πτώσεις! || (για να δηλώσουµε δυσαρέσκεια ή ειρωνεία) µωρέ γα-
µπρός | θέση να σου πετύχει! (β) συναντώ τυχαία (κάποιον): τον πέ-
τυχα την ώρα που έφευγε και δεν µπόρεσα να του µιλήσω πολύ ΣΥΝ. 
ανταµώνω ♦ (αµετβ.) 6. έχω επιτυχή έκβαση, ολοκληρώνοµαι µε αίσιο 
τρόπο: η εγχείρηση | η παράσταση πέτυχε 7. (για πρόσ.) έχω επιτυχή 
(επαγγελµατική συνήθ.) εξέλιξη, αποκτώ κοινωνικό κύρος: έχεις όλες 
τις προϋποθέσεις να πετύχεις στη ζωή σου || κατάφερε να πετύχει 
χωρίς τη βοήθεια κανενός ΣΥΝ. προκόβω ΑΝΤ. αποτυγχάνω 8. αντιµε-
τωπίζω µε επιτυχία (εξέταση, διαγωνισµό, κ.λπ.), περνώ επιτυχώς (δο-
κιµασία): ο γυιος του πέτυχε πρώτος στο Πολυτεχνείο! ΣΥΝ. περνώ 
ΑΝΤ. απορρίπτοµαι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από το θ. τού αορ. β' έπέτυχ-ον (το αρχικό ε- θεωρήθη-
κε συλλαβική αύξηση) τού αρχ. επιτυγχάνω (βλ.λ.). Πβ. κ. λαγχάνω -
λαχαίνω, λαµβάνω - λαβαίνω κ.ά.]. 

πετυχηµένος, -η. -ο κ. επιτυχηµένος 1. αυτός που έχει επιτύχει τον 
σκοπό του, που έχει το προσδοκώµενο αποτέλεσµα: ~ βολή | χρώµα | 
φόρεµα (που δηµιούργησε την επιθυµητή εντύπωση ή που ταιριάζει 
σε αυτόν που το φορά) || το µέρος που διάλεξε για το ραντεβού ήταν ~ 
(κατάλληλο για την περίσταση) ΣΥΝ. εύστοχος 2. αυτός που γίνεται, 
διεξάγεται ή ολοκληρώνεται µε επιτυχία: ~ εγχείρηµα | λύση | 
παράσταση || η οικονοµική του πολιτική υπήρξε ~, αφού οδήγησε σε 
µείωση τού πληθωρισµού και αύξηση των εξαγωγών ΣΥΝ. επιτυχής, 
ευδόκιµος ΑΝΤ. ανεπιτυχής 3. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που ευδοκί-
µησε ή κατόρθωσε ό,τι επεδίωκε: ~ επιχειρηµατίας | δικηγόρος | οι-
κογενειάρχης ΑΝΤ. αποτυχηµένος. — πετυχηµένα επίρρ. 

πετώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πετάς... | πέτ-αξα, -ιέµαι κ. -άγοµαι, -
άχτηκα, -α)γ)µένος) ♦ (αµετβ.) 1. (για πτηνά και έντοµα) κινούµαι 
στον αέρα φτερουγίζοντας: η πεταλούδα πετούσε από λουλούδι σε 
λουλούδι || ο αϊτός πετάει ψηλά || οι γλάροι πετάνε µες στα κατάρτια || 
(µτφ.) η σκέψη του πέταξε πίσω στην πατρίδα ΣΥΝ. φτερουγίζω- ΦΡ. 
(µτφ.) (α) πετώ στα σύννεφα (ι) είµαι πολύ χαρούµενος: κέρδισε το 
πρώτο βραβείο και πετά στα σύννεφα (ii) δεν έχω επαφή µε την πραγ-
µατικότητα, ζω στον κόσµο µου: δεν µπορώ να συνεννοηθώ µε αυτό 
τον άνθρωπο' πετά µονίµως στα σύννεφα (β) πετώ απ' τη χαρά µου 
είµαι πολύ χαρούµενος (γ) πετούν τα µυαλά µου (στον αέρα) σκέ-
φτοµαι ή/και συµπεριφέροµαι µε επιπολαιότητα, είµαι φαντασιόπλη-
κτος (δ) πετά η καρδιά µου (για κάποιον | κάτι) λαχταρώ (κάτι) ολό-
ψυχα: ~ για σένα | να σε δω (ε) -Πετάει ο γάιδαρος; -Πετάει! βλ. λ. 
γάιδαρος 2. (για αεροσκάφη και κάθε συσκευή που κινείται στον αέ-
ρα) κινούµαι στον αέρα µε µηχανικά µέσα (έλικες, πτερύγια, µηχανές 
κ.λπ.) ή χάρη στην ειδική µου κατασκευή: το αερόστατο πετούσε πά-
νω από τον χώρο τής έκθεσης || µε τι ταχύτητα πετάει ένα αεροπλάνο 
τύπου «Μινγκ»; || κοίτα πόσο ψηλά πετά ο χαρταετός! 3. (α) (για 
επιβάτες ιπτάµενων µεταφορικών µέσων ή µηχανών) ταξιδεύω: αύ-
ριο πετάµε οικογενειακώς για Λονδίνο || ~ µε την Ολυµπιακή || ~ µε 
πτήση τσάρτερ | µε τζάµπο (β) (για πιλότους, αεροπόρους) εκτελώ 
πτήση, κυβερνώ αεροσκάφος: ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε πάνω 
από τον Ατλαντικό 4. (εκφραστ.) κινούµαι µε ταχύτητα, περπατώ µε 
πολύ γρήγορο βήµα: δεν έτρεχε απλώς, πετούσε! || «... επετούσαν προς 
την οικίαν εκείνων» (Α. Παπαδιαµάντης) || µπήκε πρώτος στην τελική 
ευθεία πετώντας προς το τέρµα και τη νίκη 5. (κατ' επέκτ.) ξεφεύγω 
από (κάποιον που µε καταδιώκει) ή εξαφανίζοµαι από το µέρος στο 
οποίο βρισκόµουν, δραπετεύω: οι κρατούµενοι πέταξαν χωρίς να τους 
πάρει κανείς χαµπάρι 6. (µτφ.) χάνοµαι: πάει, πέταξε η ευκαιρία! ΦΡ. 
πέταξε το πουλάκι χάθηκε η ευκαιρία: τότε που σου το έδινα 
µισοτιµής δεν το ήθελες- τώρα είναι αργά, πάει, ~! 7. (µτφ.) προχωρώ 
µε επιτυχία, τα καταφέρνω µε µεγάλη άνεση και ευκολία: στη 
συνέντευξη πετούσε, αφού γνώριζε όλα τα θέµατα || και στ'άλλα µα-
θήµατα είναι καλός, αλλά στην ιστορία πετάει! ΦΡ. (οικ.) πετάει η 
οµάδα! για οµάδα ή οποιοδήποτε σύνολο προσώπων που συνεργάζο-
νται µε επιτυχία, που έχουν υψηλή απόδοση επιτυγχάνοντας τους 
στόχους τους 8. (οικ.) εξέχω έντονα (κατά τρόπο ανεπιθύµητο ή ακα-
λαίσθητο): δεν στρώνουν καλά τα µαλλιά της, πετάει µια τούφα απ' τα 
πλάγια || δεν µπορώ να βλέπω αυτό το καρφί να πετάει έτσι στον 
τοίχο! ♦ (µετβ.) 9. ρίχνω (κάτι), εκτοξεύω σε απόσταση ή µε δύναµη: 
πετούσε πέτρες στη θάλασσα || πέταξε από πάνω του τα σκεπάσµατα, 
γιατί ζεσταινόταν || πέταξε το όπλο του και το 'βαλε στα πόδια || το 
άλογο πέταξε κάτω τον αναβάτη του || πέταξε ένα κόκκαλο στον 
σκύλο- ΦΡ. (α) (οικ.-µτφ.) πετάω (κάποιου) τα µάτια έξω (i) (!) κάνω 
έρωτα σε (κάποιον) µε τρόπο βίαιο ή εξαντλώντας τον (ii) νικώ (κά- 

ποιον) συντρίβοντας τον, ταπεινώνοντας τον (β) πετάω τη σκούφια 
µου (για κάτι) για κάτι που µου αρέσει πάρα πολύ και είµαι πάντα 
πρόθυµος γι' αυτό: ~ για καβγά | φασαρία | χορό | γλέντι 10. (ειδικότ.) 
εκπέµπω (κάτι): (µτφ.) τα µάτια του πετούσαν σπίθες 11. (µτφ.) (α) 
απευθύνω (κάτι σε κάποιον): του πέταξε ένα υπονοούµενο σκέτο 
φαρµάκι (β) λέω (κάτι) κυρ. ξαφνικά: πετάει κάτι ψέµατα και δεν 
µπορώ να τα µπαλλώσω µε τίποτα || τι ήταν πάλι αυτό που πέταξες 
χθες; || την πέταξες πάλι την κοτσάνα! || µου πέταξε µια κουβέντα τις 
προάλλες για µια περίεργη υπόθεση- τι λες να εννοούσε; 12. απαλ-
λάσσοµαι από (κάτι που θεωρώ άχρηστο, ανεπιθύµητο κ.λπ.): δες τι 
θα κρατήσεις και τι θα πετάξεις || ~ τα σκουπίδια | το στυλό που 
τέλειωσε || τόνοι φρούτων θα πεταχτούν στις χωµατερές || πέταξε πια 
τα µαύρα, ώς πότε θα πενθείς; 13. (µτφ. για πρόσ.) σπρώχνω ή διώχνω 
(κάποιον) µακριά ως άχρηστο ή ανεπιθύµητο: αν συνεχίσεις τη φα-
σαρία, θα πω να σε πετάξουν έξω || τον πέταξε απ' το γραφείο του µε 
τις κλοτσιές || τον εκµεταλλεύτηκε κι έπειτα τον πέταξε σαν στειµ-µένη 
λεµονόκουπα || πετάνε χίλιους υπαλλήλους στον δρόµο || ~ κάποιον 
στην άκρη | στο περιθώριο || πέταξαν τους εχθρούς στη θάλασσα 14. 
δίνω (κάτι σε κάποιον) κατά τρόπο που εκφράζει θυµό, που 
προσβάλλει την αξιοπρέπεια του: τους πέταξε την παραίτηση στα 
µούτρα κι έφυγε 15. αφήνω ή βάζω (κάτι) κάπου µε τρόπο που 
δηµιουργεί άσχηµη εντύπωση: πετά τα πράγµατα του δεξιά κι αρι-
στερά | όπου βρει || Τι το πέταξες αυτό εδώ; Μάζεψε το! 16. (οικ.) κάνω 
(κάτι) να εξέχει ή να φαίνεται (κυρ. κατά τρόπο έντονο, ακαλαίσθητο 
ή προκλητικό): αυτό το φόρεµα πετάει το µισό στήθος έξω || η 
υγρασία πέταξε όλο τον σοβά στο µέρος αυτό 17. (κυρ. για χρήµατα) 
σπαταλώ, ξοδεύω ασυλλόγιστα και άσκοπα: πέταξε µία περιουσία 
στα χαρτιά 18. (καθηµ.) µεταφέρω (κάποιον) στον προορισµό του µε 
µεταφορικό µέσο: πάρε ένα ταξί να σε πετάξει µέχρι την πλατεία || µε 
πετάς µέχρι το γραφείο; 19. (για φυτά) βγάζω καινούργιους βλα-
στούς, εκβλαστάνω: η τριανταφυλλιά πέταξε µπουµπούκια || η µηλιά 
πέταξε φύλλα- ΦΡ. (µτφ.) πετάω µπόι ψηλώνω: ο γυιος σου πέταξε 
µπόι απότοµα και δυσκολεύτηκα να τον αναγνωρίσω! 20. (η µτχ. πε-
ταµένος, -η, -ο) βλ.λ. (Βλ. κ. λ. πετάγοµαι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πετώ, υποχωρητ. από τους τ. πετάσω | επέτασα, µέλλ. 
και αόρ. τού αρχ. πετάννυµι, κατά το σχήµα χαλάσω - έχάλασα -
χαλώ. Το αρχ. πετάννυµι «απλώνω, ανοίγω» < I.E. *pet- | peta- «ανοί-
γω, εκτείνω» (δεν συνδέεται µε το θ. τού ρ. πέτοµαι, βλ.λ.), πβ. λατ. 
pateo «είµαι ανοικτός, φανερός», αρχ. γερµ. fadam «νήµα, κλωστή» 
(> γερµ. Faden), αρχ. ισλ. fadur «νήµα, οργυιά» κ.ά. Οµόρρ. πέταλο(ν). 
Παράγ. (κατα)πέτα-σµα. Το µεσν. πετώ, παρότι ετυµολογικώς ανάγε-
ται στο ρ. πετάννυµι, έλαβε τη σηµ. τού ρ. πέτοµαι (βλ.λ.)]. 

πευκάκι (το) → πεύκο 
πεύκη (η) → πεύκο 
πευκιάς (ο) → πευκώνας 
πεύκινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πεύκο: ~ βελόνα 

| ρετσίνι | ξύλο 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει κατασκευασθεί από ξύλο 
πεύκου: ~ τραπέζι | βαρέλι | έπιπλο. 

πεύκο (το) ρητινοφόρο δέντρο µε παχύ, τραχύ και αυλακωµένο κορ-
µό, βελονοειδή φύλλα (πευκοβελόνες) και επιµήκεις ή κυλινδρικούς 
κώνους (κουκουνάρια) ΣΥΝ. πευκόδεντρο. Επίσης πεύκη (η) [αρχ.]. — 
(υποκ.) πευκάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πεύκη, µε αλλαγή γένους (κατά το δέντρο), < I.E. *peuk-
«πεύκο» (αρχική σηµ. «τρυπώ, µπήγω»), πβ. λιθ. puSis, αρχ. γερµ. 
fiuhta (> γερµ. Fichte), µέσ. ιρλ. ochtach, αρχ. πρωσ. peuse κ.ά. Οµόρρ. 
πυξ, πυγµή (βλ.λ.)]. 

πευκοβελόνα (η) {πευκοβελόνων} το φύλλο τού πεύκου που έχει 
σχήµα και µορφή βελόνας. 

πευκοδάσος κ. πευκοδάσος (το) {πευκοδάσ-ους | -η, -ών) δάσος από 
πεύκα ΣΥΝ. πευκώνας, πευκιάς. 

πευκόδεντρο (το) {-ου κ. -έντρου | -ων κ. -έντρων} το πεύκο ΣΥΝ. 
πεύκη, πεύκος. 

πεύκος (ο) το συνήθ. ψηλό, ογκώδες ή µεγάλης ηλικίας πεύκο. 
πευκόφυτος, -η, -ο (για τόπο) αυτός που είναι φυτεµένος µε πεύκα: ~ 

περιοχή | πλαγιά. [ΕΤΥΜ. < πεύκο + -φυτος < φύω | -οµαι]. 
πευκώνας (ο) [µτγν.] δάσος πεύκων, τόπος κατάφυτος από πεύκα 

ΣΥΝ. πευκοδάσος. Επίσης (λαϊκ.) πευκιάς {πευκιάδες}. 
Π.Ε.Υ.Φ.Α. (η) Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτή-
των. 

Π.Ε.Φ. (η) Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων. 
πεψιληµένος, -η, -ο (λόγ.) (κυρ. για νεκρούς) προσφιλής, αγαπηµένος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ· Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. φιλώ 
(βλ.λ.)]. 

Π.Ε.ΦΙ.Π. (η) Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων. 
πεφταστέρι {πεφταστερ-ιού | -ιών} κ. πεφτάστρι (το) (λαϊκ.) µετε-

ωρόλιθος που αναφλέγεται κατά την προστριβή του στην ατµόσφαι-
ρα τής Γης και φαίνεται σαν αστέρι που πέφτει, διάττων αστέρας. 
Επίσης πεφτάστερο. 

Πέφτη (η) (λαϊκότ.) η Πέµπτη. 
πέφτω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (έπεσα, πεσµένος} ♦ (αµετβ.) 1. κινούµαι 

προς τα κάτω, από ψηλότερο σηµείο σε χαµηλότερο: κάτι πρέπει να 
έπεσε, γιατί ακούστηκε ένας θόρυβος || είδε ένα άστρο να πέφτει κι 
έκανε µια ευχή- (για καιρικά φαινόµενα) πέφτει βροχή | χιόνι || πέ-
φτουν τής βροχής οι στάλες- ΦΡ. (α) (µτφ.) πέφτω από τα σύννεφα 
εκπλήσσοµαι δυσάρεστα, απογοητεύοµαι ξαφνικά (επειδή συνέβη 
κάτι που δεν περίµενα ούτε µπορούσα ποτέ να το φανταστώ): όταν οι 
γείτονες έµαθαν ότι ο φιλήσυχος συνταξιούχος ήταν ο δράστης τού 
εγκλήµατος, έπεσαν από τα σύννεφα (β) πέσε πίτα να σε φάω για 
κάποιον που τα περιµένει όλα έτοιµα ή που περιµένει να του τα προ- 
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σφέρουν οι άλλοι: «δεν είναι η λευτεριά ~· είναι κάστρο που το παίρνεις µε το 
σπαθί σου» (Ν. Καζαντζάκης) (γ) έπεσε απ' την Ακρόπολη και στάθηκε 
όρθιος βλ. λ. Ακρόπολη 2. (εχδικότ.) καταλήγω σε χαµηλότερο σηµείο 
(έχοντας αφεθεί ή ριχτεί από ψηλότερο): µήπως είδες πού έπεσε το στυλό; || η 
ατοµική βόµβα που έπεσε στη Χιροσίµα || οι σταγόνες έπεφταν πάνω στο τζάµι 
τού παραθύρου || από την έκπληξη, της έπεσε το ποτήρι από τα χέρια- ΦΡ. (α) δεν 
πέφτει καρφίτσα υπάρχει µεγάλος συνωστισµός, δεν υπάρχει καθόλου χώρος 
ελεύθερος (β) (µτφ.) πέφτει η µατιά µου (σε κάποιον | κάτι) βλέπω ή παρα-
τηρώ ξαφνικά ή τυχαία (κάποιον/κάτι): έπεσε η µατιά του σε µια αγγελία που 
τον ενδιέφερε (γ) πέφτω στα µαλακά παθαίνω µικρές ζηµιές, υφίσταµαι µικρές 
τιµωρίες ή λίγες αρνητικές συνέπειες 3. χάνω την ισορροπία µου και καταλήγω 
στο έδαφος: παραπάτησε κι έπεσε || τα µωρά που µαθαίνουν να περπατούν 
πέφτουν συνεχώς || έπεσε κι έσπασε το πόδι του 4. παύω να είµαι όρθιος, να έχω 
όρθια στάση και γέρνω (µπροστά ή πίσω): µόλις άρχισαν οι πυροβολισµοί, 
έπεσαν όλοι κάτω || θα πέσω κάτω από την κούραση || το κάθισµα πέφτει προς 
τα πίσω || έπεσε στα γόνατα και παρακαλούσε· ΦΡ. πέσε κάτω! ρίξου στο 
έδαφος, ξάπλωσε κάτω: ~! Θα σε πετύχει καµιά αδέσποτη σφαίρα! 5. φεύγω 
από τη θέση µου, αποσπώµαι και φέροµαι µε το βάρος µου προς τα κάτω: το 
φθινόπωρο πέφτουν τα φύλλα των δέντρων || του πέφτουν τα µαλλιά, θα κάνει 
φαλάκρα- ΦΡ. (µτφ.) πέφτουν κεφάλια (i) εκτελούνται πολλοί µε 
αποκεφαλισµό (ii) (µτφ.) τιµωρούνται αυστηρά ή χάνουν τη θέση τους πολλοί: 
προσέξτε καλά, γιατί, αν το µάθει ο διευθυντής, θα πέσουν κεφάλια 6. κρέµοµαι, 
έχω συγκεκριµένο µάκρος: τα µαλλιά της έπεφταν στους ώµους της 7. εφαρ-
µόζω (στο σώµα ή σε αντικείµενο): πώς σου πέφτει το παλτό; || τα µανίκια τού 
σακακιού µού πέφτουν κοντά- ΦΡ. (κάτι) µου πέφτει κουτί βλ. λ. κουτί 8. 
καταρρέω, γκρεµίζοµαι: µερικά σπίτια κινδύνεψαν να πέσουν στον τελευταίο 
σεισµό || (παροιµ.) «αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει»- 
ΦΡ. να πέσει το ταβάνι | ο ουρανός να µε πλακώσει για να βεβαιώσουµε 
κάποιον για την ισχύ. την αλήθεια των λόγων µας: αν λέω ψέµατα, ~! 9. 
(καθηµ. για όργανα τού σώµατος) υφίσταµαι παθολογική µετατόπιση: της 
έπεσε η µήτρα 10. (α) χαλαρώνω, χάνω το σφρίγος ή την ελαστικότητα µου, γί-
νοµαι πλαδαρός: έχει πεσµένο στήθος (β) (για το πέος) χάνω τη στύση ANT. 
σηκώνοµαι 11. περιέρχοµαι (σε συγκεκριµένη, συνήθ. αρνητική κατάσταση): ~ 
σε δυσµένεια | στην αφάνεια | σε µελαγχολία | σε κώµα | σε νάρκη || ~ νεκρός | 
άρρωστος || ~ θύµα ληστείας- ΦΡ. (α) πέφτω στην παγίδα | στη φάκα | στο 
δόκανο | στα δίχτυα | νύχια | πλοκάµια (κάποιου) παγιδεύοµαι (από κάποιον) 
ή γίνοµαι το θύµα απάτης ή πλεκτάνης που έχει στηθεί εναντίον µου: οι ληστές 
έπεσαν στο δόκανο της αστυνοµίας || πολλοί νέοι πέφτουν στα δίχτυα εµπόρων 
ναρκωτικών || έπεσε στην παγίδα που του έστησαν σαν πρωτάρης! (β) πέφτω 
στο κενό δεν καταλήγω πουθενά, αποτυγχάνω: η προσπάθεια ανατροπής του 
έπεσε στο κενό ΑΝΤ. επιτυγχάνω (γ) πέφτω στα χέρια (κάποιου) 
συλλαµβάνοµαι ή παγιδεύοµαι (από κάποιον) και γενικά περιέρχοµαι στον 
έλεγχο, στην ιδιοκτησία, την κατοχή ή την απόλυτη εξουσία (κάποιου): η πόλη 
έπεσε στα χέρια των Αράβων || τα µυστικά έγγραφα έπεσαν στα χέρια τού εχθρού 
(δ) πέφτω στο στόµα | στη γλώσσα (κάποιου) γίνοµαι αντικείµενο δυσµενούς 
και κακόβουλου σχολιασµού (από κάποιον): πρόσεχε µην πέσεις στο στόµα του-
δεν σε ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας! (ε) πέφτω ξερός βλ. λ. ξερός 12. (~ σε κάτι) 
διαπράττω κάτι: ~ σε αντιφάσεις | σε λάθη 13. ξαπλώνω στο κρεβάτι για ύπνο, 
κοιµάµαι: νύσταξα, πάω να πέσω || συνήθως - νωρίς, γιατί έχω πρωινό 
ξύπνηµα- ΦΡ. (µτφ.) πέφτω στο κρεβάτι | στο στρώµα αρρωσταίνω και µένω 
στο κρεβάτι 14. φαίνοµαι ή εστιάζοµαι σε συγκεκριµένο σηµείο: ο ήσκιος των 
δέντρων έπεφτε στα παγκάκια τού κήπου || όλοι οι προβολείς και τα φλας έπεσαν 
πάνω του || η έµφαση στη χρήση τού ρήµατος «συναναστρέφοµαι» πέφτει στην 
έννοια των σχέσεων 15. (για πρόσ.) πεθαίνω (σε µάχη, συµπλοκή): τιµούµε 
όσους έπεσαν το '40 υπερασπιζόµενοι τα σύνορα µας || ~ στο πεδίο τής τιµής | 
της µάχης || έπεσε κατά την εκτέλεση τού καθήκοντος 16. ανατρέποµαι χάνοντας 
τη θέση που κατέχω: έπεσε η κυβέρνηση 17. υποβιβάζοµαι: η οµάδα φέτος 
έπεσε στη Β' κατηγορία- ΦΡ. (α) πέφτω στα µάτια (κάποιου) χάνω την 
εκτίµηση και τον σεβασµό που είχε (κάποιος) για µένα: µετώ την αήθη στάση 
της έπεσε πολύ στα µάτια µου (β) πέφτω πολύ χαµηλά ξεπέφτω ηθικά, ενεργώ 
ή συµπεριφέροµαι κατά τρόπο που µε εκθέτει: το επίπεδο τού πολιτικού λόγου 
έχει πέσει πολύ χαµηλά || µε αυτό που έκανες έπεσες πολύ χαµηλά (γ) (µτφ.) 
πέφτουν τα µούτρα µου αισθάνοµαι µεγάλη αµηχανία, νιώθω ντροπή, χάνω 
την υπερηφάνεια µου: µετά από τέτοια γκάφα έχουν πέσει τα µούτρα µου (δ) 
(µτφ.) πέφτει η µύτη µου χάνω την υπερηφάνεια ή την αλαζονεία µου: Γιατί 
δεν κάνεις δουλειές τού σπιτιού; Φοβάσαι µη σου πέσει η µύτη; 18. κυριεύοµαι 
ύστερα από επίθεση, πολιορκία κλπ.: η Πόλη έπεσε το 145319. υποκύπτω σε 
ερωτική πολιορκία, ενδίδω: τόσο καιρό τη γυρόφερνε, στο τέλος έπεσε 20. (για 
έµβρυο) αποβάλλοµαι: της έπεσε το παιδί στον τέταρτο µήνα 21. κατευθύνοµαι 
µε ορµή ή επιθετική διάθεση προς (κάποιον/κάτι): το αυτοκίνητο έπεσε πάνω 
στον στύλο τής ∆.Ε.Η. || µια συµµορία ληστών έπεσε πάνω στο καραβάνι · ΦΡ. 
(α) πέφτω στη φωτιά (για κάποιον | κάτι) είµαι έτοιµος να αντιµετωπίσω 
οποιονδήποτε κίνδυνο ή να θυσιαστώ (για κάποιον/κάτι): για χάρη σου ~! (β) 
πέφτω στην αγκαλιά (κάποιου) (προς άγκάλαις πίπτειν, Ευριπ. "ίων962) (i) 
ρίχνοµαι στην αγκαλιά (κάποιου) (ii) (κακόσ.-µτφ.) εξαναγκάζω (κάποιον) να 
γίνει υποχείριο τρίτου: η δική µας ολιγωρία οδήγησε τη µικρή χώρα να πέσει 
στην αγκαλιά των αντιπάλων µας (γ) (µτφ.) πέφτω δίπλα (σε κάποιον) 
προσκολλώµαι (σε κάποιον) για ιδιοτελείς σκοπούς: οι αεριτζήδες πέφτουν 
δίπλα στους αφελείς και τους γδέρνουν (δ) (µτφ.) πέφτω από κοντά | δίπλα (σε 
κάποιον) πλησιάζω φορτικά και µε επι- 

τηδειότητα (κάποιον), για να πετύχω κάτι, να αποσπάσω οφέλη: όλο µου 
πέφτει από δίπλα για λεφτά, αλλά δεν σκοπεύω να του δώσω (ε) (εκφραστ.) 
πέφτουν βροχή εναλλάσσονται µε µεγάλη ταχύτητα, χωρίς σταµατηµό: οι 
προτάσεις για να εµφανιστεί στην τηλεόραση ~ || οι πυροβολισµοί έπεφταν βροχή 
κατά τη συµπλοκή (στ) πέφτω πάνω (σε κάποιον | κάτι) (ι) προσκρούω τυχαία 
πάνω (σε κάποιον/κάτι): έπεσε πάνω στο γραφείο, καθώς µπήκε βιαστικά (ii) 
συναντώ (κάποιον/κάτι) απροσδόκητα ή τυχαίνω σε µια κατάσταση: έπεσε 
πάνω σε διαδήλωση | καβγά || έπεσα πάνω σ' έναν παλιό µου φίλο από το 
δηµοτικό (iii) επιτίθεµαι (σε κάποιον): θεωρήθηκε τόσο απάνθρωπη η στάση 
του, που όλος ο Τύπος έπεσε πάνω του (iv) ορµώ πάνω (σε κάτι): ο παίκτης 
έπεσε µε δύναµη πάνω στη µπάλα και την κλότσησε µακριά (ν) κατεβαίνω 
καλύπτοντας (κάτι): παρατηρούσε την οµίχλη που έπεφτε σιγά-σιγά πάνω στις 
κορυφές (ζ) πέφτουν (όλοι) να φάνε (κάποιον) στρέφονται (όλοι) εναντίον 
(κάποιου): µια κουβέντα είπε και έπεσαν όλοι να τον φάνε 22. (ειδικότ.) 
αφοσιώνοµαι (σε κάτι), επιδίδοµαι µε ζήλο (σε κάτι): πλησιάζουν εξετάσεις κι 
έχει πέσει στο διάβασµα- ΦΡ. (εµφατ.) πέφτω µε τα µούτρα σε κάτι 
αφοσιώνοµαι απολύτως σε κάτι: έχει πέσει µε τα µούτρα στο διάβασµα 23. (κα-
κόσ.) εµπλέκοµαι σε µια κατάσταση: έπεσε από µικρός στις καταχρήσεις και 
στα ναρκωτικά 24. προκύπτω κατά αιφνίδιο τρόπο: έπεσε επιδηµία | θανατικό | 
συµφορά | κρύο | παγωνιά ΣΥΝ. ενσκήπτω 25. σε φρ. όπως πέφτει η νύχτα, 
πέφτει το σκοτάδι νυχτώνει, σκοτεινιάζει 26. για κάτι που εξαπλώνεται ή 
επικρατεί κάπου: όποτε θίγω αυτό το ζήτηµα, πέφτει σιωπή στην παρέα || 
τρόµος έπεσε πάνω στην πόλη || έπεσε σιωπή | κατήφεια στους συνέδρους 27. (α) 
εξασθενώ, γίνοµαι λιγότερο δυνατός ή έντονος: το βράδυ ο αέρας πέφτει λίγο 
(β) (για αξίες, µεγέθη κ.λπ.) χάνω την αξία µου, µειώνεται η τιµή µου: το 
δολάριο θα πέσει κι άλλο || πέφτουν συνεχώς οι µετοχές τής εταιρείας || έχει 
πεσµένο αιµατοκρίτη || θα πέσει ο πυρετός, µην ανησυχείς! || είναι πεσµένη η 
κίνηση τού µαγαζιού- ΦΡ. (µτφ.) πέφτει το ηθικό µου χάνω το θάρρος µου, 
απελπίζοµαι 28. (α) περιέρχοµαι στον έλεγχο, στην αρµοδιότητα (κάποιου): 
ευτυχώς έπεσε σε καλό γιατρό (β) έρχοµαι αντιµέτωπος µε (κάποιον/κάτι) ή 
µου τυχαίνει (κάτι): ο γάµος είναι λαχείο, δεν ξέρεις σε τι άνθρωπο θα πέσεις || 
να δούµε σε ποιον όµιλο θα πέσουµε- ΦΡ. µου πέφτει το λαχείο | ο λαχνός | ο 
πρώτος αριθµός κ.λπ. κερδίζω το λαχείο, τον λαχνό, τον πρώτο αριθµό κ.λπ. 
29. αναλογώ (σε κάποιον βάσει δεδοµένων ή κατόπιν συµφωνίας): όσο πιο 
πολλοί πάρουµε µέρος στη µοιρασιά, τόσο πιο λίγα πέφτουν στον καθένα µας- 
ΦΡ. (α) µου πέφτει πολύ | βαρύ (κάτι) (κάτι) είναι ανώτερο από την αξία ή τις 
δυνάµεις µου, τις προσδοκίες µου: το καθήκον που µου αναθέσατε µου πέφτει 
βαρύ (β) µου πέφτει λίγο δεν µου αρκεί (κάποιος/κάτι): της πέφτει λίγο αυτό το 
ποσό- θέλει περισσότερα || (συνήθ. ειρων.) λίγο σου πέφτει τέτοιο σπίτι και 
διαµαρτύρεσαι; || Λίγη του πέφτει τέτοια γυναίκα; Αυτός δεν πιάνει δεκάρα 
µπροστά της! (γ) δεν µου πέφτει λόγος δεν δικαιούµαι να οµιλώ, δεν µπορώ να 
εκφέρω άποψη: εµένα ~· αυτά είναι προσωπικά σας θέµατα 30. (για γεγονότα, 
εορτές, επετείους κ.λπ.) προσδιορίζοµαι χρονικώς, συµπίπτω µε 
(συγκεκριµένη ηµεροµηνία): φέτος η 28η Οκτωβρίου έπεφτε Τρίτη || πότε 
πέφτει το Πάσχα; 31. (για τόπους, περιοχές) προσδιορίζοµαι τοπικά, 
βρίσκοµαι: κατά πού πέφτει το χωριό; || από 'κεί πέφτει η ανατολή 32. (για 
πρόσ.) χάνω την ευεξία µου: φαίνεσαι πεσµένος, είσαι καλά; || έχει πέσει 
τελευταία µε την αρρώστια τής γυναίκας του 33. γίνοµαι πιο αδύνατος, 
αδυνατίζω: κάνε λίγο γυµναστική να πέσει η κοιλιά! || είναι δύσκολο να πέσουν 
τα κιλά από µια ηλικία και µετά 34. υπολογίζω: ~ µέσα στις προβλέψεις µου- ΦΡ. 
πέφτω έξω (ι) κάνω λάθος στις κρίσεις, στις ενέργειες, στους υπολογισµούς 
µου: δεν έχουν έτσι τα πράγµατα, πέφτεις έξω! ΣΥΝ. σφάλλω (ii) 
καταστρέφοµαι οικονοµικώς, χρεωκοπώ: η επιχείρηση έπεσε έξω ΣΥΝ. 
πτωχεύω, βαράω καννόνι 35. σε φράσεις που δηλώνουν ξυλοδαρµό: έπεσε 
πολύ ξύλο ανάµεσα στους αντίπαλους οπαδούς || κάτσε και διάβασε, γιατί θα 
πέσει σφαλιάρα! || πέφτει αγία ράβδος (χειροδικία για σωφρονισµό) ♦ (µετβ.) 
(αργκό) 36. δίνω (κάτι) άµεσα και γρήγορα: είδες πώς τα έπεσε τα χιλιάρικα! || 
πέσε τώρα (τα λεφτά) και τα βρίσκουµε! · ΦΡ. την πέφτω (σε κάποιον) (i) 
επιτίθεµαι: του την έπεσαν για να του πάρουν τα λεφτά (ii) (µτφ.) προσεγγίζω 
(κάποιον) ερωτικά, κολλάω σε (κάποιον): είναι ωραία κοπέλα και της την 
πέφτουν όλοι. Επίσης (λόγ.) πίπτω [αρχ.]. — πέσιµο (το) [µεσν.] (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

[ΕΤΎΜ µεσν. < αρχ. πίπτω, µε ανοµοίωση τού -π- προ τού -τ- (πβ. γραπτός - 
γραφτός) και µε την επίδρ. τού αορ. έπεσα. Το πί-πτ-ω εµφανίζει ενεστωτικό 
αναδιπλασιασµό τού θ. -πτ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *pet- «πέφτω, πετώ», για 
το οποίο βλ. λ. πέτοµαι. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. πέφτω από τα 
σύννεφα (< γαλλ. tomber des nues), πέφτω σε λάθος | σε δυσµένεια (< γαλλ. 
tomber dans l'erreur | en disgrâce), έπεσε στα χέρια µου (< γαλλ. il m'est tombé 
entre les mains) ta.]. πεφυσιωµένος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που εκδηλώνει 
µεγάλη έπαρση, που χαρακτηρίζεται από αλαζονεία, υπεροψία. [ΕΤΥΜ Μτχ. 
παθ. παρακ. τού µτγν. φυσιώ (-όω) < αρχ. φύσα «φυσερό, πνοή» (βλ. λ. φυσώ)]. 
πεφωτισµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που κατέχει και µεταδίδει το φως τής 
γνώσης και τής παιδείας, καλλιεργηµένος, ανοιχτόµυαλος: ~ πνεύµα | νους | 
διάνοια 2. πεφωτισµένος (ο) οπαδός διαφόρων θρησκευτικών οµάδων στη 
∆ύση, που έδρασαν σε πολλούς τόπους και εποχές, έχοντας την πεποίθηση ότι 
φωτίζονται απευθείας από τον Θεό, χωρίς τη µεσολάβηση των Μυστηρίων τής 
Εκκλησίας: οι πεφωτισµένοι τής Βαβαρίας | τής Ισπανίας 3. πεφωτισµένη 
δεσποτεία βλ. λ. δεσποτεία. [ΕΤΥΜ. µτγν. µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. φωτίζω. Η 
σηµ. 3 είναι µετάφρ. 
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δάνειο από γερµ. aufgeklärte (Despotie)]. 
πε-χά (το) (σύµβολο pH) {άκλ.} ΧΗΜ. ποσοτικός συντελεστής που κα-

θορίζει την οξύτητα ή την αλκαλικότητα κάθε υδατικού ή άλλου 
υγρού διαλύµατος, υπολογίζεται µε ειδικές συσκευές και έχει ευρύ-
τατη εφαρµογή στη χηµεία, τη βιολογία και σε άλλες επιστήµες: κρέ-
µα µε ουδέτερο ~, που δεν βλάπτει το δέρµα. 
[ΕΤΥΜ. ∆ιεθνής όρ. pH < γερµ. P(otenz) «δύναµη» -Ι- σύµβολο Η τού 
υδρογόνου (Hydrogen), οπότε η περίφραση έχει κυρίως τη σηµ. «δυ-
ναµικό υδρογόνο»]. 

πέψη (η) {-ης κ. -έως | χωρ. πληθ.} το σύνολο των κατεργασιών στις 
οποίες υποβάλλονται οι τροφές στο πεπτικό σύστηµα, ώστε να µετα-
τραπούν οι θρεπτικές ύλες που περιέχουν σε προϊόντα κατάλληλα για 
απορρόφηση από το έντερο ΣΥΝ. χώνεψη, χώνεµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πέψις < πέσσω < *pek*-jco < I.E. *pekw- «µαγειρεύω, βράζω», πβ. 
σανσκρ. pacati, αλβ. pjek, λατ. coquo (> γαλλ. cuire), γερµ. kochen, 
αγγλ. cook κ.ά. Οµόρρ. πεπ-τικός, πέπ-ων (βλ. κ. πεπόνι) κ.ά.]. 

πεψίνη (η) [1876] {πεψινών} ΒΙΟΛ. ένζυµο που περιέχεται στο γαστρικό 
υγρό και συµβάλλει καθοριστικά στην πέψη των πρωτεϊνών των 
τροφών (λ.χ. τού κρέατος, των αβγών, των γαλακτοκοµικών προϊόντων 
κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. pepsine < αρχ. πέψις]. 

Π Ζ (συντοµ.) → πεζικό 
πήγα ρ. → πηγαίνω 
πηγάδα (η) (λαϊκ.) βαθύ και πλατύ πηγάδι, από το οποίο η άντληση 

νερού γίνεται µε αρδευτικό µηχάνηµα. 
πηγαδάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. µικρό σε µέγεθος (και βάθος) πη-

γάδι 2. µικρή οµάδα προσώπων που συζητούν µεταξύ τους (συνήθ. 
όρθιοι) για ένα θέµα (χωριστά από το υπόλοιπο σύνολο στο οποίο 
ανήκουν): οι συζητήσεις για τις επικείµενες εκλογές δίνουν και παίρ-
νουν στα ~ τής πλατείας Οµονοίας || µετά την οµιλία τού πρωθυ-
πουργού σχηµατίσθηκαν τα συνηθισµένα ~ στους διαδρόµους τής 
Βουλής. 

πηγαδάς (ο) {πηγαδάδες} (λαϊκ.) ο εργάτης που ανοίγει πηγάδια. 
πηγαδήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε το πηγάδι ή που 

αντλείται από πηγάδι: ~ νερό ΣΥΝ. (λόγ.) φρεάτιος (πβ. λ. πηγαίος, 
κρηναίος). 

πηγάδι (το) {πηγαδ-ιού | -ιών} 1. τεχνητό όρυγµα µε σηµαντικό βάθος 
και κυλινδρικό άνοιγµα, που χρησιµοποιείται για την άντληση νερού 
από το υπέδαφος (δηλ. από τον υδροφόρο ορίζοντα): από την ξηρασία 
τα πηγάδια τού χωριού ξεράθηκαν ΣΥΝ. (λόγ.) φρέαρ· ΦΡ. (εγώ) στο 
πηγάδι κατούρησα; ως έκφραση κάποιου που τον αποκλείουν από κά-
τι που δίνεται σε άλλους, που θεωρεί ότι γίνεται διάκριση εις βάρος 
του: Όλοι οι άλλοι πήρανε δώρο· εγώ γιατί να µην πάρω; ~; 2. (κατ' 
επέκτ.) κάθε βαθύ όρυγµα που ανοίγεται στο έδαφος για οποιονδήποτε 
λόγο: ~ µεταλλείου | θεµελίων. — (υποκ.) πηγαδάκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πηγάδιον, υποκ. τού αρχ. πηγή]. 

πηγαδόνερο (το) (λαϊκ.) το νερό τού πηγαδιού, αυτό που προέρχεται 
από πηγάδι. 

πηγαδόπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) στρογγυλό και επίπεδο 
κοµµάτι από πέτρα, που χρησιµοποιείται για να σκεπάζει το στόµιο 
τού πηγαδιού. 

πηγάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {(ε)πήγασα} 1. (για ποταµούς) έχω τις πηγές 
µου σε ορισµένο σηµείο: ο θεσσαλικός Πηνειός πηγάζει από την Πίν-
δο ANT. εκβάλλω, χύνοµαι 2. (µτφ.) απορρέω, προέρχοµαι: σύµφωνα 
µε το Σύνταγµα, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό || τα ερωτή-
µατα αυτά πηγάζουν από την αγωνία για το µέλλον || η οµορφιά και η 
γοητεία πηγάζουν και από την καλλιέργεια τής ψυχής και τού 
πνεύµατος ΣΥΝ. εκπορεύοµαι, προκύπτω. 

πηγαιµός (ο) (σχολ. ορθ. πηγεµός) (λαϊκ.-λογοτ.) το να πηγαίνει κα-
νείς (κάπου), η πορεία προς συγκεκριµένο προορισµό: «σαν βγεις 
στον ~ για την Ιθάκη...» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. (λόγ.) µετάβαση ANT. ερ-
χοµός. [ΕΤΥΜ. < πηγαίνω, κατ' αναλογίαν προς το ερχοµός]. 

πηγαινέλα (το) {άκλ.} (λαϊκ.) το να πηγαινοέρχεται κανείς, η συχνή 
µετάβαση και επιστροφή: να σου λείπουν τα πολλά ~ στη γειτονιά της 
ΣΥΝ. σούρτα-φέρτα (τα). [ΕΤΥΜ. < προστ. πήγαινε + έλα]. 

πηγαινοέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ενεργ. πηγαινοφέρνω· µόνο σε ενε-
στ. κ. παρατ.} πηγαίνω και έρχοµαι συχνά, µεταβαίνω (κάπου) κατ' 
επανάληψη και επιστρέφω (από εκεί). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

πηγαινοφέρνω ρ. µετβ. {µέσ. πηγαινοέρχοµαι· κυρ. στον ενεστ.} πη-
γαίνω (κάτι/κάποιον) (κάπου) και (το/τον) φέρνω: ~ τα παιδιά στο 
σχολείο. 

πηγαίνω κ. (καθηµ.) πάω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πηγαίνεις κ. πα-ς, -ει, -µε, -
τε, -ν)ε) | πήγα (να/θα πάω)} ♦ (αµετβ.) 1. προχωρώ και φθάνω (κάπου 
µε τα πόδια ή µε όχηµα), πορεύοµαι προς ορισµένο προορισµό: ~ στη 
δουλειά µε λεωφορείο || από πού πάνε για το κέντρο; || πάµε καλά για 
τη θάλασσα; || πώς πάει κανείς για τον Βόλο; ΣΥΝ. (λόγ.) οδεύω· ΦΡ. 
(α) πήγαιν' έλα (το) βλ. λ. πηγαινέλα (β) (ως απειλή) πού θα µου πας; 
δεν θα µου ξεφύγεις, θα σε βρω: Μου ξέφυγε, αλλά πού θα µου πάει; 
∆εν θα τον ξαναπετύχω; Τότε να δεις τι έχει να πάθει! (γ) πήγαινε 
στο καλό | στην ευχή (i) (ευχετ.) ας έχεις καλή πορεία, ας είσαι κα-
λά (ii) (ευφηµ.) φύγε από εδώ, απάλλαξε µε από την παρουσία σου: 
~, δεν µπορώ να σε βλέπω άλλο (δ) (προφορ.) δεν πά' να... για να εκ-
φράσουµε την αποδοκιµασία, την αποστροφή µας ή την απόρριψη 
µας προς (κάποιον/κάτι), που πλέον µας γίνεται αδιάφορος: ~ πνιγεί, 
αρκετά τραβήξαµε εξαιτίας του || ~ κάνει ό,τι θέλει, αρκετά ασχολή-
θηκα µαζί της 2. (κατ' επέκτ.) φεύγω, εγκαταλείπω τον χώρο όπου βρί-
σκοµαι: είναι αργά πια, είναι ώρα να πηγαίνουµε! ΦΡ. (α) (ειρων.) 
από 'κεί | 'δώ παν' κι (οι) άλλοι σε περιπτώσεις που κάποιος δείχνει 

ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν τον απασχολεί κάτι που συνέβη: δεν θα 
κάτσω να σκάσω, ~! (β) πήγαινε από 'δώ | (λαϊκ.) α, πάγαινε από 'δώ 
φύγε, παράτα µε 3. φθάνω στο σηµείο προορισµού µου: πήγε το 
γράµµα; || πότε πήγε η ειδοποίηση στο υπουργείο; ΦΡ. πάω φυλακή | 
πάω µέσα καταλήγω στη φυλακή, καταδικάζοµαι σε φυλάκιση: είχε 
πάει φυλακή για πολλά χρόνια 4. (για δρόµο) οδηγώ σε συγκεκριµένο 
σηµείο, καταλήγω σε ορισµένο σηµείο: το µονοπάτι πηγαίνει µέχρι την 
κορυφή || πάρε τον δρόµο που πηγαίνει στην κεντρική πλατεία 5. (+σε) 
συχνάζω (κάπου), παρακολουθώ (κάτι) συστηµατικά µεταβαίνοντας 
σε συγκεκριµένο µέρος: πηγαίνει πολύ στο θέατρο || σε ποιο µπαρ 
πηγαίνετε; || πηγαίνεις στο γήπεδο; 6. φθάνω µέχρι ενός σηµείου: το 
νερό είχε πάει µέχρι τη µέση τού υπογείου 7. (καθηµ.) εντάσσοµαι σε 
συγκεκριµένο χώρο ή πλαίσιο καταλαµβάνοντας συγκεκριµένη θέση: 
αν θες να γίνεις γιατρός, θα πας στη δεύτερη δέσµη || Πού θα πάει το 
τραπέζι; Στο σαλόνι ή στην κουζίνα; 8. βρίσκοµαι σε ορισµένη 
κατάσταση ή έχω συγκεκριµένη εξέλιξη ή κατάληξη: ~ καλά | 
άσχηµα || πώς πάει η υγεία; || πάνε άσχηµα οι δουλειές του || πώς πάει 
το σχολείο; || πού θα πάει αυτή η κατάσταση; || η προεκλογική 
εκστρατεία πήγε πολύ καλά! ΦΡ. (α) πηγαίνω κατά δια)β)όλου έχω 
πολύ κακή εξέλιξη, οδηγούµαι από το κακό στο χειρότερο (β) όσο 
πάω και... εξελίσσοµαι σταθερά προς µια κατεύθυνση µε το πέρασµα 
τού χρόνου: όσο πάει και γίνεται καλύτερος µαθητής || - παχαίνω || όσο 
πάει και ξεχνάει· γέρασε, βλέπεις! (γ) πώς (τα) πας | πώς περνάς; είσαι 
καλά, τι κάνεις; (δ) (εκφραστ.-για πρόσ.) µου πηγαίνει να | µε 
πηγαίνει ζουµί φοβούµαι πάρα πολύ, τροµάζω: µόλις πετάχτηκε 
µπροστά του το σκυλί µες στο σκοτάδι και στην ερηµιά, του πήγε να! 
(ε) και πάει λέγοντας βλ. λ. λέγω (στ) δεν πάει άλλο (κάτι) δεν µπορεί 
να συνεχιστεί άλλο: πρέπει να τιµωρηθούν για να καταλάβουν ότι ~ 
αυτή η κατάσταση 9. (α) (+για) επιδιώκω (να κάνω ή να γίνω κάτι), 
έχω θέσει στόχο να γίνω ή να επιτύχω (κάτι): πάει για υπουργός || - 
για πρόεδρος || πας φιρί-φιρί για καβγά || (παροιµ.) «πήγε για µαλλί και 
βγήκε κουρεµένος» (β) (ειδικότ.) ακολουθώ έναν επαγγελµατικό, 
ηθικό κ.λπ. δρόµο, προτίθεµαι να γίνω (κάτι): τα παράτησε όλα και 
πήγε δασκάλα στον Έβρο 10. (+να) (α) κοντεύω: πάνω που πήγαινε να 
µε πάρει ο ύπνος, µε ξύπνησες! || η νύχτα τελείωσε, πάει να ξηµερώσει 
|| πήγα να πεθάνω από τον φόβο µου || µόλις το έµαθα, πήγα να 
σκάσω || πάω να τρελαθώ από την αγωνία! (β) (συνήθ. σε αόρ.) είµαι 
έτοιµος, έχω την πρόθεση να (κάνω κάτι): κάτι πήγε να πει, αλλά 
σιώπησε 11. (ειδικότ. για όργανα, µηχανές, συσκευές κ.λπ.) 
λειτουργώ (κατά συγκεκριµένο τρόπο): -Γο ρολόι σου πάει καλά; -
Πηγαίνει τρία λεπτά πίσω 12. (α) τελειώνω, ανήκω στο παρελθόν: 
πάνε πια τα ωραία χρόνια! || πάνε αυτά που ήξερες, τελειώσανε! ΣΥΝ. 
(λόγ.) παρέρχοµαι, (καθηµ.) περνώ (β) χάνοµαι: πήγε νέος αυτός 
(πέθανε νέος) || πάνε τα λεφτά, τα πήραν οι κλέφτες || πάει η τσάντα 
µου, δεν τη βρίσκω πουθενά || πάει το τρένο, το χάσαµε! || κρίµα να 
πάει τζάµπα τέτοιο ταλέντο! || όταν αποφάσισαν να επέµβουν οι 
αστυνοµικοί, πάει, είχε πετάξει πια το πουλάκι (είχε διαφύγει ο 
παράνοµος) || αν στην πρώτη αποτυχία αρχίζουν οι γκρίνιες και οι 
µουρµούρες, πάει, το 'χάσε το πρωτάθληµα· ΦΡ. (α) ας πάει και το 
παλιάµπελο ας χαθούν όλα, αδιαφορώ για το τι θα συµβεί, για τις 
επιπτώσεις: προκειµένου να σπουδάσεις παιδί µου, ~, θα το πουλήσω 
το οικόπεδο! (β) πάω σαν το σκυλί (στ' αµπέλι) βλ. λ. σκυλί 13. (+σε) 
καταναλώνοµαι, ξοδεύοµαι για (κάτι): όλα τους τα λεφτά πηγαίνουν 
σε γλέντια και διασκεδάσεις! || πού πάνε τα χρήµατα των κοινοτικών 
επιδοτήσεων; ΣΥΝ. δαπανώµαι 14. (καθηµ.) έχω συγκεκριµένη αξία ή 
κόστος, ανέρχοµαι σε συγκεκριµένη τιµή: πόσο πάει αυτό το σακάκι; 
|| πόσο πάει το µάρκο; ΣΥΝ. αξίζω, στοιχίζω, κοστίζω· ΦΡ. (εκφρα-στ.-
λαϊκ.) πόσο πάει το µαλλί; (για κάτι που είναι ή θεωρούµε ακριβό) 
πόσο κοστίζει; 15. (τριτοπρόσ. πάει, πάνε) (α) είναι ταιριαστό, αρµόζει: 
αυτό το ύφος δεν σου πάει (β) (για ρούχα και άλλα προσωπικά είδη) 
δίνει ωραία εµφάνιση, ταιριάζει µε το σύνολο: πάει καφέ παλτό µε 
ροζ φούστα; || δεν σου πάνε τα κοντά µαλλιά | οι µίνι φούστες· ΦΡ. 
πάω παντού | µε όλα ταιριάζω µε όλα, συνδυάζοµαι µε τα πάντα: τα 
µαύρα παπούτσια πάνε µε όλα τα ρούχα 16. (απρόσ. πάει | πηγαίνει) 
αρµόζει, είναι σωστό: πάει να καλέσεις τον έναν και να µην καλέσεις 
τον άλλον; || δεν πάει να µην του πάρεις ένα δώρο, αφού σε κάλεσε στη 
γιορτή του 17. χωρώ, αναλογώ: -Πόσες φορές πάει το 2 στο 10; -5· ΦΡ. 
και πολύ (µου) πηγαίνει είναι υπεραρκετό για µένα, ξεπερνά κατά 
πολύ τα όσα ανέµενα, προσδοκούσα ή αξίζω: και πολύ τής πηγαίνει 
που της έδωσες τόσα λεφτά για τέτοια δουλειά! (δεν άξιζε τόσο) 18. 
(για τραγούδια, µουσική, στίχους) έχω ορισµένη δοµή, σειρά, 
συγκεκριµένο περιεχόµενο και µορφή που αναγνωρίζονται: άκου πώς 
πάει το τραγούδι || η µουσική µετά πάει πιο γρήγορα || δεν πάει έτσι 
εδώ, κάτι άλλο λέει ♦ (µετβ.) 19. (~ κάποιον) οδηγώ (κάποιον) προς 
συγκεκριµένη κατεύθυνση, συνοδεύω (κάποιον): κάθε πρωί τον 
πηγαίνει η µάννα του στο σχολείο || τον πήγαν στον γιατρό, αλλά δεν 
του βρήκε τίποτα || να σε πάω µέχρι τον σταθµό; 20. (ειδικότ. για 
τυχερά παιχνίδια ή στοιχήµατα) στοιχηµατίζω (συνήθ. χρηµατικό 
ποσό): πάω ένα χιλιάρικο στο πέντε σπαθί ΣΥΝ. ποντάρω 21. (αργκό) 
έχω καλή εντύπωση για (κάποιον), µου αρέσει: πολύ τον πάω αυτό 
τον άνθρωπο || δεν τις πάω µε τίποτα τις κοσµικές συγκεντρώσεις· ΦΡ. 
πάω (κάποιον) µε τα χίλια µου αρέσει (κάποιος) παρά πολύ, τον 
συµπαθώ απεριόριστα 22. οδηγώ (κάποιον) στις αρχές (αστυνοµικές, 
δικαστικές κ.ά.(: ~ (κάποιον) στην αστυνοµία | στον εισαγγελέα | στα 
δικαστήρια ΣΥΝ. καταγγέλλω, µηνύω, ενάγω · ΦΡ. (α) το πάω (κάπου) 
αποσκοπώ σε (κάτι), επιδιώκω (κάτι): Όλο γελάκια και υπονοούµενα 
είναι τον τελευταίο καιρό. ∆εν µπορώ να καταλάβω πού το πάει (β) 
(κάτι) πάει κάτω (i) καταπίνω (κάτι): πιες το µε τη µια, να πάει κάτω! 
(ii) (αρνητ.) δεν µπορώ να φάω τίποτα: δεν πάει τίποτα κάτω, έχω 
σκάσει από το πολύ φαγητό! (γ) τι 
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πάει | πά' να πει... τι σηµαίνει...: ~ δεν κατάλαβες; Σον το έχω εξηγή-
σει δέκα φορές! || ~ «αστικός µετασχηµατισµός»; (δ) πάω και... για να 
σχολιαστεί κάτι µε αρνητικό τρόπο, να παρουσιαστεί ως άστοχη, 
λανθασµένη ή ανεπιθύµητη η επιλογή κάποιου: όλο πάει και µπλέκει 
µε αλλοπρόσαλλους ανθρώπους || πας και λες στον καθένα τα µυστικά 
σου! || πήγε κι αγόρασε δύο πίνακες, κι αυτοί της βγήκαν πλαστοί || τι 
πας κι ανακατεύεσαι, αφού κάθε φορά τσακώνεσαι; (ε) (οικ.-µειωτ.) 
πάω στο κρεβάτι µε (κάποιον) κάνω έρωτα µε (κάποιον): πάει στο 
κρεβάτι µε τον πρώτο τυχόντα, δεν σέβεται τον εαυτό της. Επίσης 
(λαϊκ.) παγαίνω κ. (λαϊκότ.) πααίνω /πηαίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον παρατ. ύπ-ήγον και τον µεσν. αόρ. ΰπ-ήγα τού 
αρχ. υπάγω, µε εσφαλµένο µορφολογικό χωρισµό και σίγηση τού αρ-
κτικού ύ- κατά το σχήµα µανθάνω - εµαθον - µαθαίνω, τυγχάνω -
ετυχον - τυχαίνω κ.ά. o τ. παγαίνω < µεσν. ύπαγαίνω (µε σίγηση τού 
αρχικού άτονου ύ-), από τους παρελθοντικούς χρόνους τού αρχ. υπά-
γω κατά το σχήµα έτυχα - τυχαίνω, έπαθα - παθαίνω. o τ. πάω < 
µεσν. πάγω (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -γ-) < αρχ. υπάγω (µε 
σίγηση τού αρκτικού άτονου ύ-). Το αρχ. υπάγω (βλ.λ.) είχε ήδη στη 
µεθοµηρική γλώσσα (Ηρόδοτος, τραγικοί, Αριστοφάνης κ.ά.) την 
αµετβ. σηµ. «φεύγω µακριά, υποχωρώ», καθώς και τη σηµ. «προχωρώ, 
προελαύνω». Με τη σηµερινή σηµ. η λ. χρησιµοποιήθηκε για πρώτη 
φορά στην Κ.∆. (λ.χ. «που υπάγεις;» Ιωάνν. 16, 5)]. 

πηγαίος, -α, -ο [αρχ.] 1. (κυριολ.) αυτός που ρέει, που αναβλύζει ή 
αντλείται από πηγή: ~ ύδωρ 2. (συχνότ. µτφ.) αυτός που προκύπτει ή 
υπάρχει (σε κάποιον) κατ' απόλυτα φυσικό τρόπο, χωρίς πίεση, αυ-
θόρµητα: ~ ενθουσιασµός | έµπνευση | χιούµορ | καλοσύνη | ταλέντο | 
γέλιο | αίσθηµα | κέφι ΣΥΝ. γνήσιος, αβίαστος ΑΝΤ. βεβιασµένος, 
προσποιητός. — πηγαιότητα (η). 

πήγανο (το) {πηγάν-ου | -ων} ο απήγανος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πήγανον, αβεβ. ετύµου. Το φυτό είχε θεραπευτικές και αιµοστατικές 
ιδιότητες, αλλά η ακριβής λειτουργία του δεν έχει εξακριβωθεί. Ίσως 
αποτελεί δάνειο µεσογειακής προελ.]. 

Πήγασος (ο) {-ου κ. -άσου} 1. ΜΥΘΟΛ. φτερωτό άλογο που βοήθησε 
τον Περσέα και τον Βελλεροφόντη στα κατορθώµατα τους· συνδεδε-
µένο κυρ. µε τον Απόλλωνα και τις Νύµφες, υπήρξε σύµβολο τής ποι-
ητικής έµπνευσης και (στους ρωµαϊκούς χρόνους) τής αθανασίας • 
2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής µεγάλος αστερισµός τού Β. Ηµισφαιρίου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µε παραγ. επίθηµα -άσος (πβ. αρχ. πέτ-ασος, κόµπ-ασος, 
"Ελ-ασος, Αάµ-ασος), αβεβ. ετύµου. Η σύνδεση µε το ουσ. πηγή δεν 
είναι ισχυρή σηµασιολογικώς, αλλά πιθανότερη φαίνεται η αναγωγή 
στο επίθ. πηγός «ισχυρός» (< πήγνυµι), το οποίο δεν είχε τη σηµ. 
«λευκός», όπως είχε υποτεθεί από εσφαλµ. ερµηνεία οµηρικού χωρί-
ου. Η προελληνική αρχή τής λ. δεν µπορεί να αποκλεισθεί]. 

πηγεµός (ο) → πηγαιµός 
Πηγή (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Από την εορτή τής Ζωοδόχου 

Πηγής (βλ. λ. ζωοδόχος)]. 
πηγή (η) 1. άνοιγµα στο έδαφος, φυσικό ή τεχνητό, από το οποίο ανα-

βλύζει νερό ή άλλο υγρό, που προέρχεται από υπόγειες φυσικές δε-
ξαµενές: ~ ύδατος | πετρελαίου || παίρνω | αντλώ νερό από την ~ ΣΥΝ. 
(για νερό-λαϊκ.) νεροµάννα, κεφαλάρι· ΦΡ. (ειδικότ.) (α) θερµή πηγή 
βλ. λ. θερµοπηγή (β) µεταλλική πηγή η πηγή τής οποίας το νερό είναι 
πλούσιο σε διαλυµένες σε αυτό ανόργανες ουσίες και αέρια (γ) ια-
µατική πηγή η µεταλλική πηγή τής οποίας το νερό είναι κατάλληλο 
για τη θεραπεία ορισµένων ασθενειών (δ) (µτφ.) από την πηγή από το 
πρόσωπο ή τον χώρο όπου δηµιουργείται, συντελείται (κάτι): µαθαί-
νω µια πληροφορία ~ 2. (συνήθ. στον πληθ.) το σηµείο από το οποίο 
πηγάζει (ένας ποταµός): οι ~ τού Αχελώου είναι στην Πίνδο 3. (µτφ.) 
ο τόπος ή ο χώρος από όπου προέρχεται πράγµα, αντικείµενο, κατά-
σταση κ.λπ., η αφετηρία: στο µέλλον θα πρέπει να αναζητήσουµε άλ-
λες ~ δανεισµού || βασική προϋπόθεση τής οικονοµικής αναπτύξεως 
είναι η ορθολογική εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών ~ || το θέ-
ατρο είναι µια αστείρευτη ~ συγκινήσεων 4. (µτφ.) η αιτία, ο λόγος: η 
φτώχια είναι ~ πολλών δεινών για τον άνθρωπο 5. (µτφ.) (α) το πρό-
σωπο που δίνει µια πληροφορία ή είδηση, που παρέχει τη γνώση (κά-
ποιου πράγµατος): κυβερνητική | δηµοσιογραφική | επίσηµη | καλώς 
πληροφορηµένη | έγκυρη | ανεξακρίβωτη ~ (β) οποιοσδήποτε ή οτι-
δήποτε παρέχει άφθονα (κάτι), δίνει συνεχώς και ανεξάντλητα (κάτι): 
στην ιδιωτική του ζωή υπήρξε αστείρευτη ~ κεφιού, ζωντάνιας και 
γέλιου || αυτός είναι µοναδική ~ ανεκδότων ΣΥΝ. πακτωλός 6. (ειδι-
κότ.) κάθε στοιχείο ή µαρτυρία (πρωτότυπο κείµενο, αυθεντικό έγ-
γραφο, σύγγραµµα, πρόσωπο κ.λπ.) µιας εποχής, από τη µελέτη τού 
οποίου συνάγονται άµεσα συµπεράσµατα και επαληθεύονται γεγο-
νότα: προϋπόθεση κάθε ιστορικής ερευνητικής εργασίας είναι η εξα-
ντλητική έρευνα των - || οι Βυζαντινοί χρονογράφοι δεν αποτελούν 
πάντοτε αξιόπιστες ~ για την εποχή τους 7. ΦΥΣ. κάθε υλικό, µέσο ή 
σύστηµα που παρέχει ενέργεια υπό οποιαδήποτε µορφή: ηχητική | 
θερµική | φωτεινή | ραδιενεργός ~ 8. ΘΕΟΛ. Ζωοδόχος Πηγή βλ. λ. ζω-
οδόχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, σχηµατισµένη όπως και τα ουσ. πληγ-ή, 
ζω-ή, λήθ-η. Αν ληφθεί υπ' όψιν ότι ορισµένες I.E. λ. µε τη σηµ. «πη-
γή» εκφράζουν επίσης την έννοια τού ψύχους (πβ. αρχ. σλαβ. 
studenici, λιθ. saltìnis), τότε η λ. πηγή ανάγεται πιθ. στο ρ. πήγνυµι 
(πβ. πηγ-υλίς«πάγος», παγ-ετός, πάγ-ος). Βλ. κ. πήζω]. 

πήγµα (το) {πήγµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.-σπάν.) 1. κάθε κατασκεύα-
σµα που προήλθε από συναρµολόγηση πολλών κοµµατιών και απο-
τελεί τον σκελετό αντικειµένου: ~ βαγονιού | αυτοκινήτου | σκηνής 
θεάτρου ΣΥΝ. συναρµολόγηµα 2. (ειδικότ. για τροχοφόρα) το τµήµα 
τού οχήµατος που βρίσκεται πάνω από τους τροχούς ΣΥΝ. αµάξωµα, 
σασί. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. πήγµα < πήγνυµι (βλ. λ. πήζω)}. 
πηγούνι (το) → πιγούνι 
πηδάλιο (το) {πηδαλί-ου | -ων} (λόγ.) 1. ΝΑΥΤ. το κινητό όργανο µε το 

οποίο δίνεται στο πλοίο η επιθυµητή διεύθυνση και επιτυγχάνονται 
οι απαραίτητοι ελιγµοί- το τιµόνι: το σκάφος κινδύνεψε λόγω βλάβης 
τού ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) δοιάκι 2. (κατ' επέκτ.) το σύνολο των οργάνων που 
χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο τής περιστροφής τού αεροσκάφους 
γύρω από τους τρεις άξονες του: ~ ύψους-βάθους | κλίσεως | διευ-
θύνσεως ΣΥΝ. τιµόνι 3. τµήµα τού µηχανισµού ρολογιού, µε τον οποίο 
µεγεθύνεται ή ελαττώνεται το µήκος σπειροειδούς ελατηρίου 4. 
(µτφ.) ο διοικητικός έλεγχος, η διακυβέρνηση χώρας, οργανισµού 
κ.λπ.: ο εξόριστος πολιτικός επιστρέφει, για να αναλάβει εκ νέου το ~ 
τού κράτους ΣΥΝ. τιµόνι, ηνία (τα) · 5. ΕΚΚΛΗΣ. Πηδάλιο (το) συλλογή 
κανόνων και σχολιασµός σε λαϊκή γλώσσα, που συντάχθηκε στα 
τέλη τού 18ου αι. από τους αγιορείτες µοναχούς Νικόδηµο και 
Αγάπιο και περιλαµβάνει τους κανόνες των Οικουµενικών και των 
Τοπικών Συνόδων, τους αποστολικούς κανόνες και τους κανόνες των 
Πατέρων τής Εκκλησίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πιλότος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πηδάλιον, υποκ. τού *πήδ-αλ-ον < πηδόν «το πλατύ µέρος τού κουπιού» 
+ επίθηµα -αλ-ον)πβ. ρόπ-αλον, πέτ-αλον). Το ουσ. πηδ-όν εµφανίζει 
την εκτεταµένη βαθµ. τού I.E. *ped- «πόδι» (βλ. λ. πόδι) και συνδ. µε 
λιθ. pèdà «πατούσα, πέλµα», αρχ. σλαβ. pesi «µε τα πόδια», πβ. αρχ. 
ποσί(ν)}. 

πηδαλιούχος (ο) (λόγ.) πρόσωπο που χειρίζεται το πηδάλιο (βλ.λ.) 
πλοίου, που κατευθύνει το σκάφος µε τη βοήθεια τού πηδαλίου ΣΥΝ. 
τιµονιέρης, πιλότος. — πηδαλιουχία (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
πηδαλιούχος < πηδάλιον + -οϋχος < έχω]. 

πηδαλιουχώ ρ. µετβ. [µτγν.] {πηδαλιουχείς... | πηδαλιούχ-ησα, -ού-
µαι (µτχ. πηδαλιουχούµενος, -η, -ο), -ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.-σπάν.) 1. 
χειρίζοµαι το πηδάλιο, κυβερνώ πλοίο µε το πηδάλιο ΣΥΝ. (λαϊκ.) τι-
µονιάρω 2. (η µτχ. πηδαλιουχούµενος, -η, -ο) αυτός που φέρει πηδά-
λιο, που κυβερνάται ή µπορεί να κυβερνηθεί µε πηδάλιο: ~ όχηµα. 
— πηδαλιούχηση (η). 

πήδηµα (το) [αρχ.] {πηδήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η αναπήδηση, η ύψω-
ση τού σώµατος µε γρήγορη ώθηση προς τα πάνω, η εκτίναξη του πιο 
πάνω από το σηµείο στο οποίο βρισκόταν: µ' ένα ~ βρέθηκε από το 
µπαλκόνι στον δρόµο ΣΥΝ. άλµα, (λαϊκ.) σάλτο' ΦΡ. (α) για ψύλλου 
πήδηµα βλ. λ. ψύλλος (β) (παροιµ.) ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα 
βλ. λ. ιδού · 2. (!-λαϊκ.) η συνουσία (βλ. κ. λ. πηδώ) · 3. (ειδικότ.-
αργκό) η (συνήθ. σκόπιµη) ταλαιπωρία ή κακοµεταχείριση που υφί-
σταται κανείς: από την πρώτη µέρα στο στρατόπεδο άρχισε το ~ για 
τους νεοσύλλεκτους. Επίσης (λαϊκ.-σπάν.) πηδηµατιά κ. πηδηξιά (η) 
(σηµ. 1). — (υποκ.) πηδηµατάκι (το). 

πηδηχτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει την ικανότητα ή την τάση να πηδά: 
~ έντοµο | ζώο 2. αυτός που γίνεται µε πηδήµατα: ~ βήµα | βάδισµα | 
χορός. — (υποκ.) πηδηχτούλης, -α, -ι/-ικο, πηδηχτά επίρρ. 

πήδος (ο) (λαϊκ.) µεγάλο πήδηµα, άλµα σε µεγάλη απόσταση: έδωσε 
έναν ~ και γαντζώθηκε στο τελευταίο βαγόνι τού τρένου. [ΕΤΥΜ. < 
πηδώ (υποχωρητ.)]. 

πηδώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πηδάς... | πήδ-ησα κ. -ηξα, -ιέµαι, -
ήθηκα (καθηµ. -ήχτηκα), -η)γ)µένος) ♦ (αµετβ.) 1. (α) υψώνοµαι πάνω 
από το έδαφος, δίνοντας ώθηση στο σώµα µε λύγισµα των ποδιών και 
των χεριών, τινάζοµαι προς τα πάνω, πραγµατοποιώ επιτόπιο άλµα 
(β) µετακινούµαι στον χώρο από ένα σηµείο σε άλλο µε µία κίνηση 
(άλµα), καλύπτω την απόσταση εκτινάσσοντας το σώµα µου από το 
ένα σηµείο στο άλλο, χωρίς να ακουµπήσω µε τα πόδια στον εν-
διάµεσο χώρο: πηδούσε από βράχο σε βράχο, προσπαθώντας να γλυ-
τώσει (γ) τινάζοµαι από υψηλότερο σηµείο προς χαµηλότερο ή αντι-
στρόφως: κατόρθωσε να πηδήξει από το παράθυρο τού φλεγόµενου 
σπιτιού στον δρόµο και να σωθεί || ο ιππότης πήδηξε πάνω στο άλογο 
του και αποµακρύνθηκε ΣΥΝ. (λαϊκ.) σαλτάρω, πετάγοµαι· ΦΡ. (α) 
πηδώ από τη χαρά µου κάνω χαρούµενες κινήσεις, τινάζοµαι όλος 
χαρά, χαίροµαι πάρα πολύ (β) (παροιµ.) µοναχός σου χόρευε και όσο 
θέλεις πήδα βλ. λ. χορεύω 2. κινούµαι πάνω-κάτω ή πέρα-δώθε, πάλ-
λοµαι, δονούµαι: όταν άκουσα την είδηση, η καρδιά µου πήδησε στο 
στήθος µου ΣΥΝ. σκιρτώ 3. (µτφ. + από κάτι σε κάτι) αλλάζω απότοµα 
και χωρίς σοβαρή αιτία αντικείµενο λόγου, σκέψης, ενέργειας κ.λπ.: 
δεν µπορούµε να κάνουµε διάλογο, αν πηδάµε συνεχώς από το ένα 
θέµα στο άλλο! || για κάµποσα χρόνια πηδούσε από το ένα επάγγελµα 
στο άλλο και δεν στέριωνε πουθενά ΣΥΝ. µεταπηδώ· 4. (!-λαϊκ. για 
άνδρα) κάνω έρωτα, έχω σεξουαλική δραστηριότητα ♦ (µετβ.) 5. 
περνώ µε άλµα πάνω από πρόσωπο, πράγµα, αντικείµενο κ.λπ.: πή-
δησε το χαντάκι και ξέφυγε || ο διαρρήκτης πήδησε τη µάντρα κι έφυγε 
τρέχοντας 6. (µτφ.) παραλείπω (κάτι) κατά την προφορική ή γραπτή 
έκθεση ζητήµατος ή κατά τη µελέτη, την ανάγνωση, την αντιγραφή 
κ.λπ. κειµένου: έτσι όπως τα είπες, πήδηξες το σηµαντικότερο! || 
βιαζόταν να τελειώσει το διάβασµα και πηδούσε ολόκληρες παρα-
γράφους! · 7. (για επίπεδο | τάξη σε εκπαιδευτικό σύστηµα) πηγαίνω 
σε µεγαλύτερη τάξη από την κανονική, εγγράφοµαι σε κύκλο µα-
θηµάτων που αντιστοιχεί σε υψηλότερο επίπεδο: είχε εξαιρετική επί-
δοση την περασµένη χρονιά και φέτος πήδηξε τάξη- από την τρίτη 
πήγε στην πέµπτη · 8. (!-λαϊκ. για άνδρα) κάνω έρωτα σε (κάποια) 
ΣΥΝ. (!) γαµώ 9. (µτφ.-αργκό) ταλαιπωρώ (κάποιον), τον υποβάλλω σε 
σωµατική ή ψυχική δοκιµασία, τον εξουθενώνω: µας έχει πηδήξει 
στο κουβάληµα από το πρωί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαµώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πηδώ (-άω), εκφραστ. ρ. που εµφανίζει την εκτεταµένη βαθµ. τού I.E. 
*ped- «πόδι» (βλ. λ. πόδι) και συνδ. µε σανσκρ. pâd-yate «πέφτω», a-
pad- «εισέρχοµαι», αρχ. αγγλ. ge-fetan «πέφτω», αγγλ. fetch 
«πηγαίνω και φέρνω» κ.ά.]. 

πήζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπηξα, πηγµένος} ♦ (µετβ.) 1. µεταβάλλω (κά- 
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τι) από υγρό σε στερεό, επιδρώ ώστε (µια ουσία) να χάσει τη ρευστότητα της 
και να στερεοποιηθεί: ~ γιαούρτι | τυρί (φτειάχνω γιαούρτι 
/ τυρί από ρευστό γάλα µε συγκεκριµένη διαδικασία) 2. κουράζω, καταπονώ 
(κάποιον): µας έχει πήξει στη δουλειά από το πρωί ♦ (αµετβ.) 
3. µεταβάλλοµαι από ρευστό σε στερεό ή πυκνόρρευστο: έπηξε η κρέµα | η 
σάλτσα- ΦΡ. (µτφ.) πήζει ΓΟ µυαλό µου βλ. λ. µυαλό · 4. (συνήθ. +σε | από) 
γεµίζω πάρα πολύ, είµαι υπερβολικά, ασφυκτικά γεµάτος από (κάτι): κάθε 
Παρασκευή οι δρόµοι πήζουν από τα αυτοκίνητα των εκδροµέων || έπηξε το 
δωµάτιο στον καπνό, δεν ανοίγουµε κανένα παράθυρο; || (αργκό) έπηξε στο 
τάλιρο (πλούτισε, έβγαλε πολλά χρήµατα)· ΦΡ. πήζω στο κλάµα κλαίω 
υπερβολικά από τη στενοχώρια µου: από τότε που χώρισαν έχει πήξει στο 
κλάµα ΣΥΝ. πλαντάζω (στο κλάµα) · 5. (+από) ασφυκτιώ, δεν µπορώ πλέον να 
ανεχθώ κάτι (επειδή το κάνω ή το ζω συνέχεια): έπηξα απ'την πολλή δουλειά, 
δεν αντέχω άλλο! || έχω πήξει πια απ' τα ψέµατα της! ΣΥΝ. µπουχτίζω, (λόγ.) 
απαυδώ 6. (η µτχ. πηγµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει πήξει: ~ γιαούρτι (β) 
υπερβολικά απασχοληµένος µε κάτι, χωρίς ελεύθερο χρόνο: µέχρι την Τετάρτη 
είµαι -· θα τα πούµε άλλη µέρα. — πήξιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα, -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. έπηξα τού µτγν. πήσσω, κατά το σχήµα έκραξα - 
κράζω, έσταξα - στάζω. Το ρ. πήσσω αποτελεί µτγν. τ. τού αρχ. πήγ-νυ-µι (πβ. 
αόρ. έπηξα < *ε-πηκ-σα, από όπου και το ρ. ττήσσω < *πήκ-_/ω) < I.E. θ. 
*pâg- | *pâk- «σταθεροποιώ, στερεώνω», πβ. λατ. pan-g-o «πήζω, στερεώνω», 
palus «πάσσαλος» (< *pak-slos), pax «ειρήνη» (> γαλλ. paix, ισπ. paz), αρχ. 
γερµ. fâhan «παγιδεύω, συλλαµβάνω» (< *fa-n-h-an), γερµ. fangen, ein-fach 
«απλός, εύκολος» κ.ά. Οµόρρ. πάγ-ος, παγ-ίς (-ίδα), παγ-ετός, πάσσαλος (< 
*πάκ-jαλος), πάχνη (< *pak-snä), ναυ-πηγ-ός, à-παξ (βλ.λ.), πιθ. κ. πηγ-ή 
(βλ.λ.) κ.ά.]. 

πηκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πήξη (βλ.λ.) 2. αυτός 
που προκαλεί ή υφίσταται πήξη: - ουσία | ένωση 3. (ειδικότ.) αυτός που 
επιφέρει πήξη µε πάγωµα, µε ψύξη: ~ οξύ. — πηκτικότητα (η) [1889]. 

πηκτός, -ή, -ό → πηχτός 
πηλάλα κ. πιλάλα (η) (χωρ. πληθ.} 1. το γρήγορο τρέξιµο, η τρεχάλα 2. (ως 

επίρρ.) τρέχοντας. Επίσης πηλαλητό | πιλαλητό κ. πηλάληµα | πιλάληµα (το) 
[µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < πηλαλώ (υποχωρητ.)]. 

πηλαλώ κ. πιλαλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {πηλαλάς... | πηλάλησα} (λαϊκ.) τρέχω 
γρήγορα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. πηλαλώ, αβεβ. ετύµου. Ίσως να πρόκειται για προϊόν 
συµφυρµού των *(ε)πηλ[ώ + απολ]αλώ' ο υποθετ. τύπος *επηλώ δι-
καιολογείται από αόρ. επήλασα (τού επελαύνω) «ορµώ, τρέχω ορµητικά» κατά 
το σχήµα γέλασα - γελώ, χάλασα - χαλώ µε διατήρηση τής αύξησης και στην 
οριστική. Το ήδη µτγν. ρ. άπολαλώ «µιλώ απερίσκεπτα», σε νεότερους 
χρόνους (διαλεκτικά) σήµανε και «φωνάζω το ποίµνιο να έρθει, να τρέξει 
κοντά µου»]. 

πηλήκιο (το) [1870] {πηληκί-ου | -ων} καπέλο µε γείσο, που αποτελεί τµήµα 
τής στολής των στρατιωτικών, των αστυνοµικών και παλαιότ. των µαθητών 
ΣΥΝ. κασκέτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού αρχ. πήληξ 
«περικεφαλαία», αβεβ. ετύµου, οµηρικό ουσ. µε επίθηµα -ηξ (πβ. θώρ-ηξ | -
άξ), πιθ. δάνειο. Οι αρχαίοι συνέδεσαν τη λ. µε το ρ. πάλλω, άποψη ελάχιστα 
πειστική. Στη σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. casquette]. 

πηλίκο (το) (χωρ. πληθ.} 1. ΜΑΘ. το αποτέλεσµα τής διαίρεσης: το ~ τής 
διαίρεσης τού 10 µε το 5 είναι το 2· ΦΡ. µηδέν εις το πηλίκον βλ. λ. µηδέν 2. 
ΨΥΧΟΛ. νοητικό πηλίκο η σχέση ανάµεσα στη χρονολογική και τη νοητική 
ηλικία τού ατόµου, που δείχνει και τον βαθµό τής ευφυΐας του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πηλίκον, ουσιαστικοπ. ουδ. τής ερωτηµατικής αντων. πηλίκος 
«πόσο µεγάλος, ποιας ηλικίας» < µόριο π(ο)- (για το οποίο βλ. λ. πό-θεν, πό-
τε) + ήλίκος (βλ. λ. ηλικία). Η λ. πηλίκος συνδ. επίσης µε αρχ. σλαβ. kolikü 
«πόσος» και λατ. qualis «ποιος» κ.ά. Στη µαθ. σηµ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. quotient (< λατ. quotiens «πηλίκος»)]. 

πήλινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από πηλό: ~ σκεύος | αγγείο 
| δοχείο | λεκάνη ΣΥΝ. κεραµικός· ΦΡ. (µτφ.) πήλινα πόδια η επιφανειακή και 
σαθρή στήριξη (που έχει κανείς), η οποία δεν εξασφαλίζει σταθερότητα ή 
πραγµατική δύναµη: ο γίγαντας µε τα πήλινα πόδια (για µεγάλες σε έκταση και 
πληθυσµό χώρες χωρίς πραγµατική στρατιωτική και οικονοµική ισχύ). 

Πήλιο (το) {Πηλίου} όρος τής Θεσσαλίας στο Α. τµήµα τού νοµού Μαγνησίας.   
— Πηλιορείτης (ο), Πηλιορείτισσα (η), πηλιορείτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
Πήλιον, αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. 

πηλοβάτης (ο) βάτραχος που σκάβει την άµµο ή τη λάσπη µε τα πίσω πόδια του 
και χώνεται σε αυτήν ΣΥΝ. πηλοβατίδα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πηλός + -βάτης < 
βαίνω]. 

πηλοβατίδα (η) ο πηλοβάτης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πηλοβατίς, -ίδος < 
πηλός + -βατίς < βαίνω]. 

πηλοβατώ ρ. αµετβ. [1886] {πηλοβατείς...} (λόγ.-σπάν.) περπατώ µέσα σε 
λάσπες. 

πηλοπλάστης (ο) [1890] (πηλοπλαστών), πηλοπλάστρια (η) (πη-λοπλαστριών) 
τεχνίτης που πλάθει τον πηλό για την κατασκευή αγγείων, σκευών κ.λπ. ΣΥΝ. 
αγγειοπλάστης, πηλουργός, κεραµέας. 

πηλοπλαστικός, -ή, -ό 1. (γενικά) αυτός που σχετίζεται µε τον πη-λοπλάστη: ~ 
εργαλείο | τεχνική ΣΥΝ. κεραµευτικός 2. (ειδικότ.) πηλοπλαστική (η) [1865] 
η τέχνη τής κατασκευής αντικειµένων από πηλό ΣΥΝ. κεραµευτική | κεραµική, 
κεραµουργία, κεραµοπλαστική. 

πηλός (ο) (χωρ. πληθ.) 1. µείγµα κυρ. αργιλικών χωµάτων, που ζυµώνεται µε 
νερό µέχρι να γίνει οµοιογενής πυκνόρρευστος πολτός και 

χρησιµοποιείται στην αγγειοπλαστική, την κατασκευή τούβλων, κεραµιδιών, 
προπλασµάτων γλυπτικής κ.ά. αντικειµένων: νωπός | πυρίµαχος (που αντέχει 
σε υψηλές θερµοκρασίες) | εύπλαστος | ασβε-στούχος ~ ΣΥΝ. άργιλος, 
αργιλόχωµα 2. χώµα ζυµωµένο µε νερό, που χρησιµοποιείται στην οικοδοµική 
ως κολλητική ουσία ή σπανιότ. ως κονίαµα ΣΥΝ. λάσπη. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχουν προταθεί οι εξής ετυµολογίες: (α) Η λ. 
συνδ. µε το λατ. palus «έλος, τέλµα, στάσιµα ύδατα» και µε το ρ. palleo 
«ωχριώ, χλοµιάζω», πβ. πελ-ιός, πελ-ιδνός (β) Η λ. συνδ. µε το λατ. squalus 
«σκεπασµένος µε πηλό, βρόµικος» και µε αρχ. σλαβ. kalü «πηλός» (γ) Η λ. 
αποτελεί πελασγικό δάνειο και ανήκει στην ίδια κατηγορία µε τα ουσ. πλίνθος 
και λιθ. baia «έλος», pélke «τέλµα» (δ) Η «γλώσσα» τού Ησυχίου πάσκος- 
πηλός έχει οδηγήσει και στην άποψη ότι πηλός < *πασ-λός χωρίς περαιτέρω 
συνδέσεις]. 

πηλοστρόφιο (το) (πηλοστροφί-ου | -ων} (λόγ.) µηχάνηµα που χρησιµοποιείται 
για την ανάµειξη οικοδοµικών υλικών. [ΕΤΥΜ < µτγν. πηλοστρόφιον < πηλός 
+ -στρόφιον< στρέφω]. 

πηλοσωλήνας (ο) είδος σωλήνα που είναι κατασκευασµένος από πηλό και που 
χρησιµοποιείται σε αποχετεύσεις, σε υπονόµους κ.λπ. 

πηλουργός (ο/η) (λόγ.) ο πηλοπλάστης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
µτγν. < πηλός + -ουργός < έργον]. 

πηλοφόρι (το) {πηλοφορ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µεγάλη πλατιά σανίδα ή δοχείο 
όπου οι εργάτες τοποθετούσαν παλαιότερα τη λάσπη και τη µετέφεραν στους 
χτίστες· ΦΡ. δουλεύω πηλοφόρι κουβαλώ τη λάσπη στην οικοδοµή 2. µέσου 
µεγέθους σανίδα µε χειρολαβή, πάνω στην οποία τοποθετείται η λάσπη που 
θα χρησιµοποιήσει ο χτίστης. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µτγν. πηλοφόρος < αρχ. 
πηλοφορώ (-έω) (υποχωρητ.) < πηλός + -φορώ < φέρω]. 

πηλώδης, -ης, -ες [αρχ.] {πηλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. αυτός που 
µοιάζει µε πηλό, που έχει τη µορφή πηλού: ~ γη | υλικό | ουσία 2. (σπανιότ. 
για τόπους) γεµάτος από πηλό, αυτός που έχει πολλή λάσπη: ~ περιοχή ΣΥΝ. 
βορβορώδης, λασπώδης.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 

Πηνειός (ο) 1. ποταµός τής Θεσσαλίας, που πηγάζει από τα βουνά τής Πίνδου 
(περιοχή Κατάρας), διαρρέει την κοιλάδα των Τεµπών και εκβάλλει στο 
Αιγαίο Πέλαγος Ν. τού Πλαταµώνα 2. ποταµός τής Πελοποννήσου, που 
πηγάζει από το όρος Ερύµανθος και εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου]. 

Πηνελόπη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Ικαρίου και τής Περίβοιας, σύζυγος τού 
Οδυσσέα και µητέρα τού Τηλεµάχου· ήδη από την αρχαιότητα αποτελεί το 
διαχρονικό σύµβολο τής συζυγικής πίστης και αφοσίωσης 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < πηνέλοψ, -οπός «είδος πάπιας», αγν. ετύµου (το 
επίθηµα -οψ απαντά συχνά σε ονόµατα πουλιών, πβ. άέρ-οψ, δρύ-οψ, µέρ-οψ). 
∆εν είναι αναγκαίο να υποθέσουµε ότι το όνοµα Πηνελόπη αναφερόταν 
αρχικώς σε θεότητα µε µορφή πουλιού. Επίσης, δεν ευσταθεί η άποψη ότι το 
όνοµα προέρχεται από τις λ. πήνη (βλ. λ. πηνίο) και όλόπτω «µαδώ, αφαιρώ»]. 

πηνίο (το) (λόγ.) 1. µικρός κύλινδρος ή κώνος από χαρτόνι, ξύλο, µέταλλο ή 
άλλο υλικό, γύρω από τον οποίο τυλίγεται νήµα για ράψιµο, ύφανση, κέντηµα 
κ.λπ. ΣΥΝ. (καθηµ.) µασούρι, καρούλι, κουβαρίστρα 2. ΦΥΣ. (στην 
ηλεκτρολογία) διάταξη που αποτελείται από συρµάτινο ή λεπτό σωληνωτό 
ηλεκτρικό αγωγό, µονωµένο ή όχι, ο οποίος τυλίγεται σπειροειδώς σε πολλές 
στρώσεις ελεύθερα στον αέρα ή γύρω από κυλινδρικό στήριγµα και 
σχηµατίζει µαγνητικό πεδίο µε φορά τον άξονα τής περιτυλίξεως· 
χρησιµοποιείται ευρύτατα στις περισσότερες εφαρµογές τού 
ηλεκτροµαγνητισµού, λ.χ. στη δηµιουργία συνθηκών συντονισµού σε 
κύκλωµα, την παραγωγή ισχυρών µαγνητικών πεδίων κ.ά.: ~ διαρροής | 
προστασίας | σύζευξης | εστίασης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πηνίον, υποκ. τού πήνη 
«µίτος, µασούρι», αγν. ετύµου. ∆εν ικανοποιεί η σύνδεση µε λατ. pannus 
«πανί, ταινία» ούτε µε αρχ. γερµ. fano «κοµµάτι υφάσµατος» (> γερµ. Fahne 
«σηµαία»), που παρουσιάζει σηµασιολογικά και µορφολογικά κενά. Στην 
ηλεκτρολογία η λ. αποδίδει το γαλλ. bobine (βλ. κ. µποµπίνα)]. 

πήξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το φαινόµενο τής µεταβάσεως σώµατος 
από την υγρή στη στερεή κατάσταση: ~ γάλακτος | νερού | µετάλλου | αίµατος 
ΣΥΝ. (καθηµ.) πήξιµο, πάγωµα, στερεοποίηση ΑΝΤ. τήξη, ρευστοποίηση, 
λειώσιµο· ΦΡ. σηµείο πήξεως η θερµοκρασία στην οποία επιτυγχάνεται η 
στερεοποίηση ΑΝΤ. σηµείο τήξεως · 2. (σπανιότ.) η συναρµογή πολλών 
τεµαχίων, συνήθ. ξύλινων, ώστε να απαρτίσουν ένα όλο, να σχηµατίσουν 
ενιαίο αντικείµενο: - σκηνής ΣΥΝ. συναρµολόγηση, συνένωση, σύµπηξη. 
[ETYM; < αρχ. πήξις< πήγ-νυ-µι (βλ. λ. πήζω)]. 

πήξιµο (το) → πήζω 
πηξιοσκοπία (η) (χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. µέθοδος για τον προσδιορισµό τού σηµείου 

πήξεως των διαλυµάτων. — πηξιοσκόπιο (το). (ΕΤΥΜ. < πηξιο- (< πήξη) + -
σκοπία < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», απόδ. τού αγγλ. cryoscopy]. 

πήρα ρ. -> παίρνω 
πηροδακτυλια (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. συγγενής δυσµορφία δακτύλων (των 

ποδιών ή των χεριών), κατά την οποία αυτά είναι πολύ µικρά, στρεβλά ή 
κολοβά. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. perodactyly]. 

πηροδάκτυλος, -η, -ο αυτός που πάσχει από πηροδακτυλια. [ΕΤΥΜ < πηρός 
«ανάπηρος» + δάκτυλος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. perodactylous]. 

πηροµελής, -ής, -ές (πηροµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που εµφανίζει 
πηροµελία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µτγν. < πηρός «ανάπηρος» 
(αγν. ετύµου) + -µελής < µέλος]. 
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πηροµελία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. συγγενής απουσία ή ανωµαλία δια-πλάσεως 
των άκρων, η οποία προκαλείται από εσφαλµένη διαίρεση τού εµβρύου κατά 
το στάδιο τής πρώιµης ενδοµήτριας ζωής· η εµφάνιση τέτοιων κρουσµάτων 
πήρε τραγικές διαστάσεις στις αρχές τής δεκαετίας τού '60 λόγω τής χρήσεως 
θαλιδοµίδης (βλ.λ.) από εγκύους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
peromelia]. 

ττηρούνι (το) → πιρούνι 
πητα (η) → πίτα 
πήχης (ο) {πήχ-εις, -εων} (λόγ.) 1. ΑΝΑΤ. το τµήµα καθενός από τα άνω άκρα, 

που εκτείνεται από τον αγκώνα µέχρι τον καρπό ΣΥΝ. αντιβράχιο · 2. µονάδα 
µετρήσεως µήκους που ποικίλλει κατά χώρες και εποχές: αγγλικός | γαλλικός | 
αρχαίος ελληνικός (0,4624 µ.) | ρωµαϊκός (0,4436 µ.) | βασιλικός (1µ.) ~ 3. (α) 
µονάδα µήκους, που ισούται µε 0,648 µ., χρησιµοποιείται κυρ. στο εµπόριο 
και υποδιαιρείται σε οκτώ (8) ρούπια: πήρε τέσσερεις - ύφασµα, για να ράψει 
ένα φουστάνι || θύµωσε και κατέβασε τα µούτρα του έναν ~ (β) τεκτονικός 
πήχης για τη µέτρηση κυρ. οικοπέδων, ίσος µε 0,75 µ. (γ) τετραγωνικός 
τεκτονικός πήχης µονάδα µετρήσεως επιφανείας ίσος µε 0,5625 µ. 4. (κατ' 
επέκτ.) σανίδα επιµήκης, λεπτή και πολύ µικρού πλάτους (συνήθ. δύο ώς τρία 
εκατοστά). Επίσης (λόγ.) πήχυς (ο) {πήχεως} (σηµ. 1-2) κ. (λαϊκ.) πήχη (η) 
[µεσν.] (σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πήχυς < I.E. *bhaghu- «πήχυς, το τµήµα τού χεριού ανάµεσα 
στον καρπό και τον αγκώνα», πβ. σανσκρ. bâhu-h «βραχίονας», αρχ. σκανδ. 
bôgr «βραχίονας, ώµος», αρχ. γερµ. buog (< Bug «ωµοπλάτη») κ.ά.]. 

πηχτή (η) φαγητό που αποτελείται από τον πηγµένο ζωµό και κοµµατάκια από 
βρασµένο κεφάλι χοίρου ή πόδια, εντόσθια ζώων κ.λπ. ή από ψάρια. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. πηκτή, ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. πηκτός]. 

πηχτός, -ή, -ό κ. πηκτός 1. (για υγρά) αυτός που έχει πήξει, που έχει 
στερεοποιηθεί: ~ αίµα | γάλα 2. (κατ' επέκτ. για υγρά) αυτός που ρέει µε 
δυσκολία, παχύρρευστος: ~ σάλτσα | σιρόπι ΣΥΝ. πυκνόρρευ-στος ΑΝΤ. 
αραιός 3. (µτφ.) πολύ πυκνός, αυτός τον οποίο δεν µπορεί να διαπεράσει 
κανείς (εύκολα): ~ σκοτάδι | οµίχλη ΣΥΝ. βαθύς, αδιαπέραστος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πηκτός < πήγ-νυ-µι, πβ. αόρ. έπηξα (< *ε-πηκ-σα). Βλ. λ. 
πήζω}. 

πήχτρα (Ί) {χαιρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) (συνήθ. ως επίρρ.) 1. οτιδήποτε είναι 
πολύ πηχτό, συµπυκνωµένο ή παχύρρευστο: η σούπα έγινε ~! 2. (κατ' επέκτ.) 
µέρος ασφυκτικά γεµάτο, όπου παρατηρείται µεγάλος συνωστισµός: τα 
πεζοδρόµια ήταν ~ στον κόσµο || οι εθνικές οδοί είναι - από τα αυτοκίνητα των 
εκδροµέων ΦΡ. (µτφ.) σκοτάδι πή-χτρα βαθύ σκοτάδι, χωρίς καθόλου φως, 
απόλυτη σκοτεινιά. [ΕΤΥΜ. < πήζω (πβ. πη-χτός) + παραγ. επίθηµα -τρά]. 

πηχυαίος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που έχει µήκος ή ύψος ενός πήχυ: ~ 
ανάστηµα | άγαλµα 2. (για τυπογραφικά στοιχεία) πολύ µεγάλος, αυτός που 
έχει µεγάλο µήκος και πλάτος: ~ τίτλος εφηµερίδας. 

πήχυς (ο) → πήχης 
Π.Θ. (το) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 
πι (το) → πει 
πια κ. (διαλεκτ.-σπάν.) πλιια επίρρ. (καθηµ.) 1. περισσότερο, πλέον: ο άνδρας 

της έχει ~ περάσει τα σαράντα || αυτή η εποχή ανήκει ~ στο παρελθόν 2. κιόλας, 
ήδη: τον χωρισµό τους τον έχει ~ ξεπεράσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήδη. [ΕΤΥΜ. < 
πλια < µεσν. πλεά < αρχ. πλέα, πληθ. τού πλέον]. 

πιανίσιµο επίρρ. ΜΟΥΣ. 1. (τρόπος µουσικού παιξίµατος, αφορά στην ένταση 
τού µουσικού ήχου) πολύ σιγά: το θέµα εµφανίζεται στο αγγλικό κόρνο, ενώ τα 
έγχορδα παίζουν ~ 2. ένδειξη µουσικής εκτέλεσης τής παρτιτούρας, 
σηµειώνεται ως ρρ και σηµαίνει εκτέλεση µε πολύ µικρή ένταση ήχου, πολύ 
σιγά 3. (συνεκδ.) µέρος ευρύτερης συµφωνικής σύνθεσης που παίζεται 
πιανίσιµο: τα δεύτερο µέρος τής συµφωνίας καταλήγει σε ένα ~ όλης τής 
ορχήστρας ΑΝΤ. φορτίσιµο. [ΕΤΥΜ; < ιταλ. pianissimo, υπερθ. βαθµ. τού 
piano (βλ. λ. πιάνο)]. 

πιανίστας (ο) {πιανίστων}, πιανίστρια (η) {πιανιστριών} 1.ο καλλιτέχνης τού 
πιάνου, αυτός που ξέρει να παίζει πιάνο 2. (ειδικότ.) ο επαγγελµατίας 
καλλιτέχνης τού πιάνου, ο οποίος κερδίζει τα προς το ζην παίζοντας πιάνο (σε 
ρεσιτάλ, σε ηχογραφήσεις, σε κέντρα διασκεδάσεως κ.λπ.). Επίσης πιανίστα 
(η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pianista < piano (βλ. κ. πιάνο)]. 

πιάνο1 (το) 1. το πιο διαδεδοµένο µουσικό όργανο τής δυτικής µουσικής· ο ήχος 
παράγεται από σειρά ατσάλινων ή ορειχάλκινων χορδών, οι οποίες είναι 
στερεωµένες σε µεταλλική βάση σχήµατος άρπας· η µεταλλική αυτή βάση 
τοποθετείται µέσα σε ξύλινο κιβώτιο (αντη-χείο), το οποίο στερεώνεται είτε 
σε κατακόρυφη θέση (όρθιο ~), είτε σε οριζόντια (~ µε ουρά)- οι χορδές 
κρούονται µε σύστηµα σφυριών, ενώ ο ήχος σταµατά µε σύστηµα πνιγέων 
(µαξιλαράκια)· ο πιανίστας χειρίζεται τον µηχανισµό αυτό, µέσω ενός 
πληκτρολογίου (κλαβιέ), µε χαρακτηριστικές σειρές άσπρων και µαύρων 
πλήκτρων: παίζω | µαθαίνω ~ || τραγούδι µε συνοδία πιάνου || ηλεκτρικό ~ (ο 
ήχος του ενισχύεται ηλεκτρονικά) || ηλεκτρονικό ~ (ο ήχος του παράγεται ηλε-
κτρονικά) || υδραυλικό ~ (η πιανόλα) 2. (συνεκδ.) η µουσική που παίζεται µε 
πιάνο: ρεσιτάλ | κοντσέρτο | διαγωνισµός πιάνου. — (υποκ.) πιονάκι (το), 
πιανιστικός, -ή, -ό, πιανιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. piano, που 
αποσπάστηκε από την παλαιότερη ονοµασία τού οργάνου piano forte < piano 
«σιγά» + forte «δυνατά». Η λ. piano ανάγεται στο λατ. planus «οµαλός, 
αργός» (> γαλλ. plain)]. 

πιάνο2 επίρρ. 1. (τρόπος µουσικού παιξίµατος, αφορά στην ένταση τού 
µουσικού ήχου) σιγά: τα πνευστά παίζουν ~ 2. ένδειξη µουσικής εκτέλεσης 
τής παρτιτούρας, σηµειώνεται ως ρ, σηµαίνει εκτέλεση 

µε µικρή ένταση ήχου, σιγά 3. (συνεκδ.) µέρος ευρύτερης συµφωνικής 
σύνθεσης που παίζεται πιάνο, σιγά: το - που ακολουθεί, µας οδηγεί στο δεύτερο 
θέµα τής ουβερτούρας ΑΝΤ. φόρτε. [ΕΤΥΜ; ιταλ. piano < λατ. planus «οµαλός, 
επίπεδος» (> γαλλ. plain)]. 

πιανόλα (η) ΜΟΥΣ. µηχανικό πιάνο, το οποίο παράγει ήχο µε τη βοήθεια 
ειδικού µηχανισµού, ο οποίος θέτει σε λειτουργία τα πλήκτρα του ΣΥΝ. 
υδραυλικό πιάνο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Pianola < piano, o όρος πλάστηκε στις Η.Π.Α. το 1901 ως 
εµπορική ονοµασία], 

πιάνο µπαρ (το) {άκλ.} κέντρο διασκέδασης µε ήσυχη ατµόσφαιρα, στο οποίο 
προσφέρεται ποτό ή φαγητό µε τη συνοδία πιάνου και γενικώς ελαφράς 
µουσικής. [ΕΤΥΜ < αγγλ. piano bar]. 

πιάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπιασα | πιάσ-τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. παίρνω (κάτι) 
µε το χέρι και το κρατώ, βαστώ (κάτι) στο χέρι, στην παλάµη µου: πιάσε τη 
µπάλα τώρα που θα την πετάξω || πιάσε γερά το ποτήρι, µη σου πέσει || 
περπατούσαν πιασµένοι χέρι-χέρν ΦΡ. (µτφ.) (α) πιάνω (κάποιον) στο στόµα 
µου µιλώ για (κάποιον) ή αναφέρω το όνοµα του, ιδίως για να τον κακολογήσω 
ή να τον κουτσοµπολέψω: καλύτερα να µη σε πιάσει αυτή στο στόµα της· δεν σε 
ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας! || την αδελφή µου να µην την πιάνεις στο στόµα σου! 
(β) δεν τον πιάνει το µάτι µου δεν φαίνεται τόσο σηµαντικός, όσο τελικώς 
αποδεικνύεται, δεν µου «γεµίζει το µάτι»: δεν τον πιάνει το µάτι σου, κι όµως, 
όλα τα καταφέρνει! (γ) πιάνω τον ταύρο από τα κέρατα βλ. λ. ταύρος 2. 
ακουµπώ (κάτι) ελαφρά µε τα δάχτυλα µου, αγγίζω κάτι: µην το πιάνεις, είναι 
λερωµένο || πιάσε το ύφασµα, να δεις τι ποιότητα είναι ΣΥΝ. αγγίζω 3. 
(ειδικότ.) αρπάζω (κάποιον/κάτι) ξαφνικά, κρατώ µε δύναµη ή µε τη βία: τον 
έπιασε από το µπράτσο και τον έσυρε έξω 4. παίρνω (κάτι) στα χέρια µου, 
προκειµένου να το µεταχειριστώ, κάνω (κάτι) µε τη βοήθεια πράγµατος που 
κρατώ: δεν πιάνει βιβλίο στα χέρια του (δεν διαβάζει) || έχει πιάσει ποτέ βελόνα 
να ράψει κανένα κουµπί; (δεν έχει ράψει τίποτα)· ΦΡ. πιάνω χαρτί και µολύβι 
ετοιµάζοµαι να γράψω: πιάσε χαρτί και µολύβι να σου υπαγορεύσω ένα κείµενο 
5. (κατ' επέκτ.) (α) συλλαµβάνω και κρατώ (κάποιον), ιδίως µετά από 
καταδίωξη, κυνηγητό ή ενέδρα, τον έχω δέσµιο, τον εµποδίζω να φύγει: 
κυνήγησαν τους δραπέτες, αλλά δεν κατάφεραν να τους πιάσουν || η εφορία 
προσπαθεί να πιάσει τους φοροφυγάδες (β) συλλαµβάνω (θήραµα): οι κυνηγοί 
έπιασαν δυο αλεπούδες ζωντανές || ο ψαράς έπιασε πολλά ψάρια || (κ. µεσοπαθ.) 
ο ποντικός πιάστηκε στη φάκα 6. εντοπίζω (κάποιον) να κάνει (κάτι) κυρ. 
επιλήψιµο, συλλαµβάνω επ' αυτοφώρω: τον έπιασαν να κλέβει το ταµείο || τον 
έπιασε η γυναίκα του να την απατά- ΦΡ. πιάνω (κάποιον) στα πράσα βλ. λ. 
πράσο 7. αντιλαµβάνοµαι (κάποιον) ως ένοχο (για επιλήψιµη πράξη): την 
έπιασα να µε κοροϊδεύει µπρος στα µάτια µου || πιάστηκε από τα ίδια του τα 
λόγια, άλλα έλεγε τη µια µέρα, άλλα την άλλη (δηλ. αποδείχτηκε µόνος του 
ψεύτης) ΣΥΝ. αποδεικνύω · 8. καταλαµβάνω χώρο, ορισµένη θέση, έχοντας 
συγκεκριµένο σκοπό: έπιασαν τα στενά για να µη µπορεί να ξεφύγει κανείς || 
(µτφ.) έχουν πιάσει τα καλύτερα πόστα στην επιχείρηση- ΦΡ. (α) πιάνω θέση 
βρίσκω ελεύθερη θέση και την καταλαµβάνω: πήγαν νωρίς στο γήπεδο, για να 
πιάσουν θέσεις || πιάσε εκείνη τη θέση που µόλις άδειασε! (β) πιάνω τόπο (i) 
(κυριολ.) καταλαµβάνω χώρο: αυτός ο µπουφές πιάνει πολύ τόπο! (ϋ) (µτφ.) 
χρησιµοποιούµαι κατάλληλα, φέρνω αποτέλεσµα: µακάρι τα λόγια σου να 
πιάσουν τόπο και να του αλλάξουν τα µυαλά! 9. µισθώνω ακίνητο για κατοικία, 
επαγγελµατική στέγη κ.λπ. και γενικά χρησιµοποιώ (κάτι) καταβάλλοντος 
ενοίκιο: έπιασαν καινούργιο διαµέρισµα || έπιασε το γωνιακό κατάστηµα ΣΥΝ. 
νοικιάζω 10. καταλαµβάνω (κάποιον) κατά τρόπο, ώστε να γίνοµαι αισθητός, 
εµφανής· παρουσιάζοµαι σε (κάποιον) ως σύµπτωµα: κάθε δειλινό µε πιάνει 
µελαγχολία || όταν το σκέφτοµαι µε πιάνει το παράπονο | τρέλα | µανία | θυµός || 
Τους έπιασε όλους κοι-λόπονος. Κάτι θα έφαγαν και τους πείραξε || την έπιασαν 
οι πόνοι (άρχισαν οι ωδίνες τού τοκετού) ΣΥΝ. παθαίνω· ΦΡ. (α) µε πιάνει ο 
πόνος (για κάτι) (ι) (κυριολ.) αρχίζω να πονώ (ii) (µτφ.-ειρων.) ενδιαφέροµαι 
για (κάποιον), συµπονώ ή αρχίζω να συµπάσχω µε (κάποιον): Τώρα σ' έπιασε ο 
πόνος για κείνον; Τόσον καιρό που υπέφερε τι έκανες; (β) µε πιάνουν τα 
διαόλια | µπουρίνια µου εξοργίζοµαι (γ) µε πιάνει µου έρχεται ξαφνική 
επιθυµία: δεν ξέρω τι µε πιάνει ώρες-ώρες και παραφέροµαι || χειµωνιάτικα, µε 
έπιασε να φάω φράουλες 11. (για µέλος τού σώµατος) εµφανίζω δυσλειτουργία 
προκαλώντας σωµατική ή ψυχική διαταραχή: µ'έπιασε το κεφάλι µου (έχω 
πονοκέφαλο) || µε πιάνει η καρδιά µου | η κοιλιά µου || θα µε πιάσουν τα νεύρα 
µου 12. φθάνω σε σηµείο, ηλικία κ.λπ.: µόλις έπιασε τα εξήντα || το αυτοκίνητο 
πιάνει σε ευθεία άνετα τα 200 χιλιόµετρα την ώρα ΣΥΝ. (µτφ.) µπαίνω, πατάω 
13. (για χώρους, δοχεία, σκεύη) έχω χωρητικότητα, µπορώ να περιλάβω 
(συγκεκριµένη ποσότητα): το βαρέλι πιάνει δεν πιάνει τα τριακόσια κιλά ΣΥΝ. 
χωράω, παίρνω 14. (για εµπόρευµα, περιουσιακό στοιχείο) έχω συγκεκριµένη 
αξία, φτάνω σε αξία, κοστίζω: το σπίτι αυτό πιάνει γύρω στα πενήντα 
εκατοµµύρια || πόσο πιάνει αυτό το βραχιόλι; 15. εισπράττω, έχω τζύρο: αυτό το 
κλαµπ πιάνει µέχρι και τρία εκατοµµύρια την ηµέρα || τα τελευταία χρόνια έπιασε 
πολλά λεφτά ΣΥΝ. (καθηµ.) µαζεύω· ΦΡ. (α) πιάνω την καλή έχω µεγάλη 
επιτυχία, κερδίζω (ξαφνικά) πολλά χρήµατα: µόλις πιάσουµε την καλή, θα σου 
αγοράσω ό,τι ποθείς (β) τα πιάνω παίρνω χρήµατα για ορισµένη εκδούλευση, 
δωροδοκούµαι: όλοι τα πιάνουν για να σ' εξυπηρετήσουν ΣΥΝ. τα παίρνω (γ) τα 
πιάνω τα λεφτά µου βγάζω όσα ξόδεψα, κάνω απόσβεση τού κεφαλαίου µου 
(δ) (ειρων.) (τώρα) τα πιάσαµε τα λεφτά µας! ως σχόλιο για αποτυχηµένη 
επιλογή: Αυτόν πήραν για σύµβουλο στην εταιρεία; ~! · 16. (για πλοία) φτάνω σε 
τόπο, αράζω: το ξηµέρωµα το καράβι έπιασε Κάβο-Μαλιά 
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|| σε δύο ώρες θα πιάσουµε πάλι λιµάνι ΣΥΝ. δένω · 17. (µτφ.) συνα-
ντώ ιδιαιτέρως (κάποιον), σταµατώ ή διακόπτω (κάποιον) για να επι-
κοινωνήσω µαζί του προσωπικώς: θα τον πιάσω και θα του ζητήσω 
τον λόγο || έπιασαν τον βουλευτή τής περιφέρειας τους και του ζήτησαν 
ρουσφέτι || πιάσ' τον και πες του δύο κουβέντες για το θέµα µας 18. 
(κατ' επέκτ.) επηρεάζω (κάποιον) µε πλάγια µέσα, ώστε να ενεργήσει 
υπέρ µου, δωροδοκώ, εξαγοράζω: έπιασε τα µέλη τής επιτροπής, για 
να εγκρίνουν το σχέδιο του || (κ. µεσοπαθ.) ο διαιτητής είχε πιαστεί 
από παράγοντες τής γηπεδούχου οµάδας ΣΥΝ. (µτφ.) ψήνω, λαδώνω · 
19. (για τυχερά παιχνίδια) µαντεύω τον σωστό αριθµό ή τη σωστή 
απάντηση, κερδίζω: ~ το ΛΟΤΤΟ | το ΠΡΟ-ΠΟ | τον πρώτο αριθµό τού 
λαχείου 20. φτάνω (κάποιον): δεν τον πιάνει κανείς στα µαθηµατικά, 
είναι ο καλύτερος- ΦΡ. (α) ποιος µε πιάνει τώρα! (για µεγάλη 
επιτυχία) είµαι ασυναγώνιστος, θα κατορθώσω πλέον πολλά: τώρα 
που κέρδισε το λαχείο, ποιος τον πιάνει! (β) δεν πιάνοµαι ξεφεύγω 
επιδέξια, ξεγλιστρώ: δεν πιάνεται αυτός ο παίκτης από κανέναν 
αντίπαλο 21. επιδρώ µε συγκεκριµένο τρόπο σε (κάποιον/κάτι), δρω 
αποτελεσµατικά, κατά τον επιθυµητό τρόπο: το φάρµακο θα σε πιάσει 
γρήγορα και δεν θα πονάς || φάε κάτι να σε πιάσει (να µην πεινάς) 22. 
επενεργώ συνήθ. βλαπτικά ή µε δυσάρεστα αποτελέσµατα στις 
αισθήσεις ή στη λειτουργία οργάνου κ.λπ.: τον πιάνει το κρασί 
(ζαλίζεται ή µεθάει εύκολα) || µε πιάνει η θάλασσα (ζαλίζοµαι εύκολα 
στο πλοίο, παθαίνω ναυτία) || τον πιάνει πολύ εύκολα ο ήλιος 
(µαυρίζει εύκολα) || να µη σε πιάσει κακό µάτι (να µη σε µατιάσουν) 
23. ενεργώ έτσι, ώστε κάποιος να γίνει αυτό που εγώ επιθυµώ: δεν εί-
ναι εύκολο να τον πιάσεις φίλο || ~ κάποιον γκόµενο· ΦΡ. πιάνω (κά-
ποιον) κορόιδο εξαπατώ (κάποιον): τον πιάσανε κορόιδο και του 
πουλήσανε µεταχειρισµένο µηχάνηµα για καινούργιο! 24. (για γυ-
ναίκα) συλλαµβάνω, µένω έγκυος, στη ΦΡ. πιάνω παιδί 25. ξεκινώ 
δραστηριότητα, απασχόληση, καταπιάνοµαι µε (κάτι): έπιασε δουλειά 
σε µεγάλη επιχείρηση || ~ εύκολα φιλίες || αν πιάσει την κουβέντα, δεν 
σταµατά! ΣΥΝ. (λόγ.) συνάπτω ANT. σταµατώ, τελειώνω 26. (+και) 
ξεκινώ και κάνω (κάτι) µε αποφασιστικότητα ή διάθεση: έπιασε κι 
έβαψε όλο το σπίτι µόνος του || έπιασε κι έλυσε όλες τις ασκήσεις 27. 
ακολουθώ ορισµένη πορεία: αν πιάσεις την εθνική, θα είσαι εδώ σε 
µισή ωρίτσα || πιάσε αυτό το δροµάκι και θα σε βγάλει ακριβώς στο 
πάνω µέρος τού χωριού 28. γεµίζω από (κάτι): δεν λουζόταν κι έπιασε 
ψείρες || το σπίτι έπιασε κοριούς || η λεκάνη έπιασε πουρί 29. (οικ.) 
φέρνω: να πιάσω λίγο τυράκι και λίγες ελίτσες µαζί µε το κρασί; || για 
πιάσε δύο κιλά από κείνα τα µήλα 30. υπολογίζω ως ή περιλαµβάνω 
(κάτι) µαζί µε (κάτι) άλλο: τα επιδόµατα θα τα βάλω χωριστά, δεν θα 
τα πιάσω στον µισθό σου || αυτή τη λύση θα την πιάσετε για σωστή; || 
(κ. µεσοπαθ.) τα δανεικά που σου 'δωσα δεν πιάνονται ΣΥΝ. 
λογαριάζω, συνυπολογίζω, συµπεριλαµβάνω 31. (οικ.) καταλαβαίνω, 
κατανοώ, αντιλαµβάνοµαι: δεν τα έπιασε τα υπονοούµενα που άφησες 
|| το ξαναλές, γιατί δεν το 'πιασα καλά αυτό που είπες; || µε πιάνεις τι 
σου λέω; || πού να τα πιάσεις αυτά εσύ, είναι ψιλά γράµµατα για σένα! 
♦ (αµετβ.) 32. (για φυσικά φαινόµενα) συµβαίνω, εκδηλώνοµαι: 
έπιασε βροχή (βρέχει) | αέρας (φυσάει) | κρύο | ζέστη | φουρτούνα 33. 
(για φαγητά) αρχίζω να καίγοµαι, να κολλώ στην κατσαρόλα: 
πρόσεξε µην πιάσει το κρέας! 34. κολλώ ή εφαρµόζω σε επιφάνεια, 
χωρίς να δηµιουργώ εξογκώµατα: εδώ η µπογιά δεν έπιασε καλά 35. 
µαγκώνω, σκαλώνω ή ακινητοποιούµαι κάπου, κυρ. επειδή 
εµποδίζοµαι από κάτι: κάπου πρέπει να πιάνει το κλειδί και δεν 
γυρίζει στην κλειδαριά || το φερµουάρ έπιασε στο ύφασµα και δεν 
κλείνει || η άγκυρα δεν έπιασε καλά στον βυθό (δεν ακινητοποιήθηκε) 
36. (κατ' επέκτ.) έχω επίδραση, πετυχαίνω τον σκοπό µου, φέρνω το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα: εδώ δεν πιάνουν τα παρακάλια || πιάνει η 
ευχή του | η κατάρα του | το κόλπο || θα πιάσουν τα µάγια; || έπιασε η 
συνταγή! ΣΥΝ. πετυχαίνω ANT. αποτυγχάνω 37. (για φυτό ή σπόρο) 
βγάζω ρίζες και βλαστούς, βλαστάνω: έχει γόνιµο χώµα και ό,τι 
φυτέψεις πιάνει (ειδικότ. το µεσοπαθ. πιάνοµαι) 38. κρατιέµαι από 
(κάποιον/κάτι), στηρίζοµαι, βαστιέµαι: τελευταία στιγµή πιάστηκε 
από τη βάρκα και σώθηκε || πιάσου από τις εσοχές και τις εξοχές τού 
βράχου, για να σκαρφαλώσεις ΣΥΝ. γαντζώνοµαι-ΦΡ. ο πνιγµένος από 
τα µαλλιά του πιάνεται αυτός που βρίσκεται σε απόγνωση 
καταφεύγει σε οποιοδήποτε µέσο σωτηρίας 39. (~ µε κάποιον) 
έρχοµαι στα χέρια, συγκρούοµαι µε (κάποιον): χώρισε τους πριν 
πιαστούν για τα καλά || πιάστηκαν οι οπαδοί τής µιας οµάδας µε τους 
οπαδούς τής άλλης και τα επεισόδια πήραν γρήγορα διαστάσεις ΣΥΝ. 
µαλώνω, τσακώνοµαι 40. παραλύω (µερικώς ή ολικώς) ή µουδιάζω: 
τόση ώρα κάθοµαι, πιάστηκαν τα πόδια µου || έχω πιαστεί από τη 
γυµναστική | από το πολύ τρέξιµο και πονάω παντού || είναι πιασµένος 
όλος µου ο σβέρκος και η πλάτη από το κρύωµα 41. (α) αποκτώ 
οικονοµική άνεση, πολλά χρήµατα: τώρα τελευταία είχε δύο καλές 
δουλειές και πιάστηκε για τα καλά ΣΥΝ. πλουτίζω ANT. φτω-χαίνω (β) 
καταξιώνοµαι, γίνοµαι γνωστός, γνωρίζω επιτυχία: αν δουλέψεις καλά 
και πιαστείς, ο ένας πελάτης θα σου φέρνει τον άλλονι ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σπάζω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ. έπιασα τού αρχ. πιάζω, κατά το σχήµα 
έφθασα - φθάνω, έχασα - χάνω. Το αρχ. πιάζω αποτελεί παράλλ. τ. 
(δωρ. και µτγν. αττ.) τού ρ. πιέζω (βλ.λ.)]. πιάσιµο (το) {πιασίµ-ατος | 
-ατα, -άτων} 1. το να πιάνει κανείς (κάτι), το κράτηµα: το ~ τής 
χειρολαβής | τού ποτηριού 2. (ειδικότ.) η σύλληψη: ΤΟ ~ τού 
δολοφόνου | τού πληγωµένου ζώου 3. (ειδικότ.-για πράγµατα) το µέρος 
ή το σηµείο από όπου πιάνει κανείς: τα ~ τής στάµνας ΣΥΝ. λαβή, 
χειρολαβή 4. το να αγγίζει κανείς (κάτι) µε τα δάχτυλα του: η γαρδένια 
µαραίνεται και µε το πιο απαλό ~ || ρούχο τραχύ | απαλό στο ~ || τα 
µαλλιά της ήταν µαλακά στο ~ ΣΥΝ. άγγιγµα, ακούµπηµα- (µτφ.) 5. 
(για φυτά) η ευδοκίµηση, η ανάπτυξη: το ~ 

τής τριανταφυλλιάς είναι σχεδόν αδύνατο σε αµµώδες έδαφος ΣΥΝ. 
ριζοβόληµα, εκβλάστηση, φύτρωµα 6. (λαϊκ. για γυναίκες) η σύλληψη 
και η κύηση: στην κατάσταση της το ~ παιδιού δεν είναι εύκολη υπό-
θεση 7. η εκµίσθωση ακινήτου για κατοικία, επαγγελµατική στέγη 
κ.λπ.: το ~ σπιτιού ΣΥΝ. ενοικίαση 8. το να ράβει ή να στερεώνει κα-
νείς πρόχειρα ύφασµα, χαρτί ή άλλο υλικό: το ~ τού πανιού/ τού σχι-
σµένου ρούχου ΣΥΝ. ράψιµο, στερέωµα · 9. (για φαγητά) το κάψιµο, 
το να κολλήσει (το φαγητό) στην κατσαρόλα 10. (για αντικείµενα) 
(α) το να µαγγώσει, να πιαστεί (κάτι κάπου): το ~ τής φούστας στον 
φράχτη ΣΥΝ. µάγγωµα (β) η στήριξη ή στερέωση (πράγµατος) από άλ-
λο αντικείµενο ή πάνω σε άλλο αντικείµενο: το ~ τής άγκυρας στον 
βυθό | των ελαστικών στον δρόµο ΣΥΝ. κράτηµα · 11. η µερική ή ολι-
κή παράλυση, η δυσκαµψία µέλους ή ολόκληρου τού σώµατος: το ~ 
τού ποδιού | τού χεριού | τού λαιµού | τής µέσης || δεν µπορώ να κου-
νηθώ από το ~ ΣΥΝ. αγκύλωση, µούδιασµα 12. (λαϊκ.) πιασίµατα (τα) 
οι καµπύλες τού γυναικείου σώµατος, κυρ. το στήθος και οι γλουτοί: 
είναι γυναίκα µε πολλά ~. — (υποκ.) πιασιµατάκι (το), πιασιµατάκια 
(τα) (σηµ. 12). 

πιάσµα (το) {πιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) η λαβή, το χερούλι. 
[ΕΤΥΜ. < πιάνω, από το θ. τού αορ. έπιασ-α και το παραγ. επίθηµα -
µα (πβ. άλεσ-µα)]. 

πιάστρα1 (η) {πιαστρών} κοµµάτι χοντρού υφάσµατος, το οποίο χρη-
σιµοποιείται για να πιάνει χωρίς να καίγεται τα µαγειρικά σκεύη 
που έχουν θερµανθεί. 
[ΕΤΥΜ. < πιάνω, από το θ. πιασ- τού αορ. έπιασ-α και το παραγ. επί-
θηµα -τρα (πβ. κ. χαλάσ-τρα, κρεµάσ-τρα)]. 

πιάστρα2 (η) {πιαστρών} νοµισµατική µονάδα που ισοδυναµεί µε το 
ένα εκατοστό τής αιγυπτιακής λίρας ΣΥΝ. γρόσι. Επίσης πιάστρο (το). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. piastra «λεπτό φύλλο µετάλλου» < µτγν. λατ. 
plastrum < λατ. emplastrum (βλ. κ. έµπλαστρο)]. 

πιαστράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό αντικείµενο που χρησιµεύει στο 
πιάσιµο άλλων πραγµάτων 2. τσιµπιδάκι ή φουρκέτα για το πιάσιµο 
των µαλλιών. 

πιάτα (τα) (µόνο πληθ.) τα κύµβαλα (βλ.λ.), ως τακτικά όργανα τής 
συµφωνικής ορχήστρας. [ΕΤΥΜ < ιταλ. piatti, πληθ. τού piatto, βλ. λ. 
πιάτο]. 

πιατάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρό πιάτο: το ~ τού καφέ. 
πιατέλα (η) {πιατελών} µεγάλο, ρηχό πιάτο, στρογγυλού ή ελλειψοει-

δούς σχήµατος, που χρησιµοποιείται στο σερβίρισµα των φαγητών 
στο τραπέζι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pianella, υποκ. τού ουσ. piatto (βλ. λ. 
πιάτο)]. 

πιατέλο (το) µικρό πιάτο: ~ τού γλυκού ΣΥΝ. πιατάκι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. piattello, υποκ. τού piatto (βλ. λ. πιάτο)]. 

Πιατικό (το) (καθηµ.) 1. (συνήθ. στον πληθ.) το σύνολο των πιάτων κάθε 
είδους και µεγέθους, κυρ. ενός νοικοκυριού: πλένω τα ~ µου || 
παίρνω τα ~ για το καινούργιο σπίτι 2. καθένα από τα σκεύη σερβι-
ρίσµατος (ενός νοικοκυριού), κάθε τµήµα σερβίτσιου: πάρ' της ένα ~ 
για δώρο. 

πιατίνι (το) {πιατιν-ιού | -ιών} ΜΟΥΣ. το κύµβαλο (βλ.λ.): ο ντράµερ 
χτύπησε τα πιατίνια µε τη µπαγκέτα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. piattino (πληθ. 
piattini), υποκ. τού piatto (βλ. λ. πιάτο)]. 

πιάτο (το) 1. οικιακό σκεύος από διάφορα υλικά, συνήθ. στρογγυλό µε 
βαθύ ή ρηχό κοίλωµα και κυκλικό χείλος, στο οποίο τοποθετούνται 
και σερβίρονται φαγητά, φρούτα ή γλυκά: τρώω από το ίδιο ~ µε κά-
ποιον || ~ πορσελάνινο | πήλινο | µεταλλικό | εµαγέ | γυάλινο | πυρί-
µαχο | πλαστικό | χάρτινο (µιας χρήσεως) || ~ βαθύ | ρηχό | τής σού-
πας | τού φρούτου || άσπρο | τετράγωνο | διακοσµητικό ~ (ζωγραφι-
σµένο ή σκαλισµένο, το οποίο συνήθ. κρεµιέται στον τοίχο ή στερεώ-
νεται σε ειδική προθήκη)· ΦΡ. (α) στο πιάτο έτοιµα, χωρίς κόπο: τα θέ-
λει όλα ~, ο ίδιος δεν κάνει τίποτα! (β) πλένω πιάτα εργάζοµαι ως 
πλύντης στην κουζίνα εστιατορίου: έφυγε µετανάστης στην Αµερική 
και στην αρχή έπλενε πιάτα για να ζήσει || (σκωπτ.) µην παραγγέλνεις 
τόσο ακριβά φαγητά, γιατί µας βλέπω να πλένουµε πιάτα στο τέλος 
(επειδή δεν θα µπορούµε να πληρώσουµε τον λογαριασµό) 2. (συ-
νεκδ.) η ποσότητα φαγητού που σερβίρεται σε κάθε τέτοιο σκεύος: 
έφαγε τρία - φακές ΣΥΝ. µερίδα 3. (συνεκδ.) κάθε ξεχωριστό φαγητό 
που σερβίρεται σε ένα τραπέζι: το πρώτο | το δεύτερο | το κυρίως ~ || 
πλήρες γεύµα µε πέντε ~ 4. το κάτοπτρο δορυφορικής λήψεως, η δο-
ρυφορική κεραία 5. (εκφραστ.) επίπεδη έκταση γης (κυρ. όπως τη βλέ-
πει κανείς από ψηλότερο τόπο): από την Ακρόπολη φαινόταν - η Αθή-
να 6. πιάτα (τα) βλ.λ. — (υποκ.) πιατάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< ιταλ. piatto < δηµώδ. λατ. *plattus < αρχ. πλατύς], 

πιατοθήκη (η) {πιατοθηκών} το έπιπλο ή το σκεύος στο οποίο τοπο-
θετούνται όρθια τα πιάτα, κυρ. µετά το πλύσιµο τους, για να στε-
γνώσουν ή για τη φύλαξη τους. 

πιάτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (λαϊκ.-σπάν.) η πλατεία 2. (συνεκδ.) τό-
πος συναλλαγών, η αγορά, το παζάρι: κυκλοφορεί στην ~ και ξέρει 
τις τιµές· ΦΡ. (α) βγάζω στην πιάτσα (i) (για εµπορεύµατα) κυκλοφο-
ρώ στην αγορά, διαθέτω προς πώληση (ii) (για πρόσ.) οδηγώ στην 
πορνεία (β) κάνω πιάτσα εκδίδοµαι, κάνω πεζοδρόµιο (γ) άνθρωπος 
τής πιάτσας (i) άτοµο που γνωρίζει καλά πώς λειτουργεί η αγορά, µε 
µεγάλη πείρα στο εµπόριο και στις δοσοληψίες (ii) (µειωτ.) πρόσωπο 
αµφίβολης ηθικής ποιότητας (δ) βγαίνω στην πιάτσα (i) κυκλοφορώ, 
αρχίζω να ασχολούµαι µε τον κόσµο τής αγοράς και να µαθαίνω τη 
νοοτροπία τους, τις συνήθειες τους κ.λπ.: έχει βγει από µικρός στην 
πιάτσα και ξέρει τα κόλπα (ii) εκπορνεύοµαι 3. συγκεκριµένο σηµείο 
(δρόµου ή πλατείας) στο οποίο σταθµεύουν ταξί, περιµένοντας ωσό-
του παραλάβουν πελάτη: αν θες να βρεις ταξί, προχώρησε παρακάτω 
που έχει ~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. piazza < λατ. platea «φαρδύς 
δρόµος» < αρχ. 
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πλατεία, θηλ. τού επιθ. πλατύς]. 
πιατσέβολε επίρρ. ΜΟΥΣ. ερµηνευτική ένδειξη για παίξιµο µε τρόπο άνετο, 

ευχάριστο. 
[ETYM. < ιταλ. piacevole < υστερολατ. placibilis (< λατ. piacere «αρέσω»)]. 

πίβοτ (ο/η) {άκλ.} (στο µπάσκετ) 1. θέση παίκτη στο κέντρο τής ρακέτας και 
συνεκδ. ο παίκτης που παίζει σε αυτή τη θέση 2. η στροφή τού παίκτη περί τον 
άξονα του για να πετύχει καλάθι. [ΕΤΥΜ. < αγγλ.-αµερ. pivot «στρέφοµαι 
περί τον άξονα µου» < γαλλ. pivot «στρόφιγγα», αγν. ετύµου]. 

πιγκουίνος (ο) πουλί τής Ανταρκτικής, το οποίο δεν µπορεί να πετάξει, αλλά 
κινείται όρθιο, έχει µικρές φτερούγα τις οποίες χρησιµοποιεί ως πτερύγια στο 
νερό, ογκώδες, µονοκόµµατο σώµα, µικρό κεφάλι και κοντό λαιµό, άσπρη 
κοιλιά, λαιµό και πόδια, µαύρο κεφάλι και ράχη. — (υποκ.) πινκουινάκι (το). 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. pinguino < γαλλ. pinguin < αγγλ. penguin, πιθ. < ουαλ. pen 
§wyn «λευκό κεφάλι»]. 

πιγούνι (το) (παλαιότ. ορθ. πηγούνι) {πιγουν-ιού | -ιών} το κάτω τµήµα τού 
σαγονιού που προεξέχει. — (υποκ.) πιγουνάκι (το), (µεγεθ.) πι-γούνα (η). 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. πιγουνιν< πουγούνινκ µτγν. πωγώνιον, υποκ. τού αρχ. 
πώγων (βλ.λ.)]. 

πίδακας (ο) {πιδάκων} 1. φυσική πηγή, το νερό τής οποίας εκτοξεύεται προς τα 
πάνω 2. το σιντριβάνι (βλ.λ.) 3. (γενικότ.) υγρό που πετάγεται µε ορµή προς 
τα πάνω από ορισµένο σηµείο, σχηµατίζοντας λεπτή στήλη: ~ πετρελαίου || 
(µτφ.) ~ αίµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πϊδαξ, -ακος, αβεβ. ετύµου. Η λ. εµφανίζει επίθηµα -αξ και 
ανήκει στην ίδια λεξιλογική οικογένεια µε τα ρ. πιδάω και πιδύω (πβ. δια-
πιδύω). Συνδ. πιθ. µε τον αρχ. πληθ. πίσεα αµάρτυρου ουσ. *πϊσος «υγρό 
λιβάδι» (< *πίδ-σ-ος), αλλά δεν έχουν βεβαιωθεί περαιτέρω συνδέσεις. ∆εν 
ικανοποιούν οι συσχετισµοί µε αρχ. σκανδ. feitr «λίπος»]. 

πιδακιζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} αναβλύζω. 
πιεζογραφία (η) {πιεζογραφιών} ΦΥΣ.-ΤΕΧΝΟΛ. τεχνική καταγραφής τής πίεσης 

µε τη βοήθεια πιεζογράφου (βλ.λ.), που χρησιµοποιείται κυρ. για τη µέτρηση 
τής αρτηριακής πίεσης και των µεταβολών της και για τη µελέτη τής µυϊκής 
συστολής. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. piézographie]. 

πιεζογράφος (ο) ΦΥΣ.-ΤΕΧΝΟΛ. διάταξη για τη µέτρηση τής εντάσεως πιέσεων ή 
δονήσεων µε τη βοήθεια πιεζοηλεκτρικού πλακιδίου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. piézographe]. 

πιεζοηλεκτρισµος (ο) ΗΛΕΚΤΡ. η δηµιουργία ηλεκτρικών φορτίων στην 
επιφάνεια κρυστάλλων λόγω τής µηχανικής παραµόρφωσης τους (λ.χ. όταν 
αυτή συµπιέζεται). — πιεζοηλεκτρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. piezoelectricity]. 

πίεζοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. 1. η µέτρηση των υψηλών κυρ. πιέσεων 2. 
ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τη συµπιεστότητα των υγρών. — 
πιεζοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. piezometry]. 

πιεζοµετρο (το) [1886] {πιεζοµέτρ-ου | -ων} 1. όργανο µετρήσεως τής 
συµπιεστότητας των υγρών 2. όργανο καθορισµού τής πιεζοµετρικής ή 
υδροστατικής στάθµης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. piezometer]. 

πιέζω ρ. µετβ. {πίεσ-α, -τηκα, -µένος} 1. ωθώ, σπρώχνω (κάτι) ασκώντας 
δύναµη προς τα µέσα ή πάνω σε άλλο σταθερό αντικείµενο: ~ ΤΟ κουµπί τής 
τηλεόρασης | την πινέζα µε το δάχτυλο στον τοίχο || πίεσες πολύ την κιµωλία 
στον πίνακα κι έσπασε 2. σφίγγω (συνήθ. µε ενοχλητικό τρόπο): η ζώνη µε 
πιέζει || η γραβάτα µού πιέζει τον λαιµό 3. (µτφ.) ασκώ πίεση σε (κάποιον), 
προσπαθώ µε διάφορους τρόπους να τον κάνω να δεχτεί (κάτι): οι ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις πιέζουν για άρση τού βέτο || τον πιέζουν οι συνάδελφοι του να θέσει 
υποψηφιότητα· ΦΡ. πιέζω τον εαυτό µου ασκώ πίεση στον εαυτό µου, εντείνω 
τις προσπάθειες µου, ενεργοποιώντας τις δυνάµεις µου, προκειµένου να 
επιτύχω έναν στόχο: ~ να προσπαθήσω περισσότερο || πρέπει να πιέσω τον 
εαυτό µου πολύ για να διαβάσω, δεν έχω καµιά όρεξη για µελέτη 4. (µτφ.) 
εξωθώ (κάποιον) να πράξει (κάτι) παρά τη θέληση του, εξαναγκάζω: πιέστηκε 
από τους ανωτέρους του να υπογράψει 5. (µτφ.) προκαλώ θλίψη σε (κάποιον), 
τον στενοχωρώ ή τον φέρνω σε δύσκολη θέση: τον πιέζει το άγχος | ο ρυθµός 
τής δουλειάς || πιέζεται από οικονοµικά προβλήµατα || είναι πολύ πιεσµένη λόγω 
οικογενειακών υποχρεώσεων 6. (α) ΣΤΡΑΤ. παρενοχλώ ασφυκτικά την 
παράταξη (τού αντιπάλου) (β) ΑΘΛ. περιορίζω τις κινήσεις τού αντιπάλου, 
ώστε να τον αναγκάσω να κάνει λάθος, καλύπτοντας τους ελεύθερους χώρους 
και φυλάγοντας στενά τους παίκτες, ή επιχειρώ συνεχείς επιθέσεις: οι παίκτες 
µας πίεζαν τους αντιπάλους σε όλο το γήπεδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε παλαιότερη άποψη, η λ. αποτελεί 
σύνθετο, τού οποίου το α' τµήµα πι- είναι µορφή τής πρόθ. επί (πβ. σανσκρ. 
pi-, λιθ. -pi, βλ. κ. επί), ενώ το β' τµήµα είναι το ρ. έζω | -οµαι «καθίζω, 
κάθοµαι» (βλ. λ. εδ-ρα), οπότε η σηµ. τού ρ. θα ήταν «επικάθηµαι, ωθώ κάτι 
χρησιµοποιώντας δύναµη ή βάρος, ασκώντας πίεση». Εν τοιαύτη περιπτώσει, 
η λ. θα συνδέεται µε το σανσκρ. pidâyati «πιέζω, συντρίβω» (< *pi-zd-eyö). 
Ωστόσο, κατ' άλλη εκδοχή, το σανσκρ. pîdâyati ανάγεται σε ρίζα *pizd-, 
πράγµα που οδηγεί στην υπόθεση ότι το ρ. πιέζω αποτελεί µεταπλασµό τού 
*πίζω υπό την επί-δρ. τού ρ. έζω. Στην ίδια κατηγορία τοποθετείται από 
µερικούς και το λατ. pinsö «καταστρέφω, κόβω»]. 

πιένες (οι) {χωρ. γεν.} η πώληση όλων των εισιτηρίων θεατρικής παραστάσεως 
λόγω τής πολύ µεγάλης προσέλευσης θεατών κυρ. στις ΦΡ. έχω | σηµειώνω | 
γνωρίζω (µεγάλες) πιένες θριαµβεύω, σηµειώ- 

νω µεγάλη εισπρακτική επιτυχία. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. piena, θηλ. τού pieno «γεµάτος, πλήρης» < λατ. plenus]. 

Π.I.E.Π. (το) Παγκόσµιο Ίδρυµα Εξυπηρετήσεως Πανεπιστηµίων. 
Πιερία (η) περιοχή και νοµός τής Κ. Μακεδονίας µε πρωτεύουσα την 

Κατερίνη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Πίερες (οί), ονοµασία αρχ. θρακικού φύλου, που εγκα-
ταστάθηκε στην περιοχή κατά το 1200 π.Χ. Από ορισµένους µελετητές το 
ανθρωπωνύµιο συνδ. µε το αρχ. επίθ. πιερός | πιαρός «παχύς, πλούσιος» (πβ. 
το ουσ. πϊαρ «λίπος»), ιδ. αν ληφθεί υπ' όψιν η περίφραση γη πίειρα «πλούσια 
γη», πβ. αρχ. ιρλ. îriu «χώρα, γη» (< *pi-wer-yö)]. 

Πιερία Όρη (τα) {Πιερίων Ορέων} όρος τής Μακεδονίας στον νοµό Πιερίας. 
πιερότος (ο) πρόσωπο τής παλαιάς ιταλικής κωµωδίας, που έπαιζε τον ρόλο τού 

υπηρέτη και φορούσε κοντό και πλατύ χιτώνα λευκού χρώµατος, µε πτυχωτό 
γιακά. 
[ΕΤΎΜ Μεταφορά τού παλ. ιταλ. pierroto < γαλλ. pierrot, υποκ. τού 
ονόµατος Pierre «Πέτρος»]. 

πίεση (η) j-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η άσκηση δύναµης πάνω σε επιφάνεια: 
ισχυρή | µέτρια ~ || η ~ στα τοιχώµατα δοχείου από το υγρό που περιέχει 2. 
ΦΥΣ. (α) το φυσικό µέγεθος που ορίζεται ως ο λόγος τής δύναµης που 
ασκείται κάθετα σε µια επιφάνεια προς το εµβαδόν τής επιφάνειας αυτής (β) 
ατµοσφαιρική πίεση βλ. λ. ατµοσφαιρικός (γ) αεροστατική πίεση βλ. λ. 
αεροστατικός (δ) υδροστατική πίεση βλ. λ. υδροστατικός 3. (µτφ.) η ένταση ή 
η δυσφορία που αισθάνεται κανείς, επειδή τον στενοχωρεί, τον πιέζει (κάτι): 
νιώθω ~ λόγω των εντατικών ρυθµών εργασίας || αισθάνεται µεγάλη ~ λόγω 
των χρεών του 4. το σύνολο των ενεργειών που αποσκοπούν στο να πειστεί ή 
να εξαναγκαστεί κάποιος να κάνει (κάτι) ή να συµµορφωθεί (προς µία 
γραµµή): οι οµογενείς άσκησαν ~ στον πρόεδρο των Η.Π.Α., για να πάρει θέση 
υπέρ τής χώρας µας || ασκώ ασφυκτική ~ σε κάποιον || η απόφαση ελήφθη 
κατόπιν πιέσεων ΦΡ. (α) οµάδα πίεσης σύνολο ανθρώπων µε κοινές 
επιδιώξεις και συµφέροντα, που προσπαθούν να πείσουν ή να αναγκάσουν την 
πολιτική ηγεσία να υιοθετήσει σε συγκεκριµένα ζητήµατα τις θέσεις τους, κυρ. 
αξιοποιώντας την πολιτική, οικονοµική και κοινωνική τους θέση ή επιρροή 
ΣΥΝ. λόµπι (β) µοχλός πιέσεως βλ. λ. µοχλός 5. ΦΥΣΙΟΛ. (α) (αρτηριακή) 
πίεση η πίεση (σηµ. 1) που ασκείται στο τοίχωµα των αρτηριών από το αίµα 
τής καρδιάς που κυκλοφορεί στο εσωτερικό τους και οφείλεται στις συστολές 
τής καρδιάς οι οποίες προωθούν το αίµα στις αρτηρίες και στην αντίσταση που 
αυτές παρουσιάζουν στη ροή τού αίµατος: παίρνω την ~ κάποιου (τη µετρώ, 
λ.χ. µε πιεσόµετρο) || µεγάλη | µικρή ~ (η µεγαλύτερη | µικρότερη τιµή στην 
κλίµακα µετρήσεως της) || έχω ~ (β) φλεβική πίεση η πίεση που ασκείται στο 
τοίχωµα των φλεβών από το αίµα, το οποίο βρίσκεται στο εσωτερικό τους και 
η οποία είναι ανεξάρτητη από τις συστολές τής καρδιάς (γ) πίεση αίµατος βλ. 
λ. αίµα- ΦΡ. (καθηµ.) µου ανεβαίνει η πίεση (ι) εντείνεται η λειτουργία τής 
καρδιάς λόγω ταραχής, έντασης κ.λπ., ανεβαίνουν οι σφυγµοί µου (πάνω από 
το φυσιολογικό) (ii) (µτφ.) εκνευρίζοµαι (κ. κάποιος µου ανεβάζει την πίεση 
κάποιος µε εκνευρίζει) 6. ΑΘΛ. Ο περιορισµός των κινήσεων τού αντιπάλου, 
ώστε να µη µπορεί να οργανώσει επίθεση, ή η συνεχής επιθετική 
δραστηριότητα, που τον αναγκάζει να αµύνεται: ασφυκτική ~ ασκεί η Α.Ε.Κ. 
στον Π.Α.Ο. το τελευταίο δεκάλεπτο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πίεσις < πιέζω (βλ.λ.)]. 

πιεσόµετρο (το) {πιεσοµέτρ-ου | -ων} 1. συσκευή µετρήσεως τής πίεσης των 
αερίων και των υγρών, το µανόµετρο 2. ΙΑΤΡ. όργανο για τη µέτρηση τής 
αρτηριακής πίεσης, το οποίο αποτελείται από ελαστική πε-ριχειρίδα, η οποία 
φουσκώνει και εφαρµόζει γύρω από τον βραχίονα και συνδέεται µε συσκευή 
που καταγράφει την πίεση µε βάση το ύ-ψος στήλης υδραργύρου ή πίνακα 
ενδείξεων, δίνοντας δύο τιµές αρτηριακής πιέσεως: µία για τη συστολική και 
µία για τη διαστολική ΣΥΝ. σφυγµοµανόµετρο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. piessiomètre]. 

πιεστήριο (το) {πιεστηρί-ου | -ων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. (α) µηχανικό σύστηµα που 
χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία ή τη βιοτεχνία για τη συµπίεση διαφόρων 
σωµάτων ή την εξαγωγή τού νερού και των υγρών από αυτά ΣΥΝ. πρέσα (β) 
υδραυλικό πιεστήριο τύπος µηχανής που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία 
πολύ υψηλών πιέσεων, προκειµένου να ελεγχθεί η ανθεκτικότητα µεταλλικών 
οργάνων ή µηχανών ή κατά την κατεργασία µετάλλων (γ) πιεστήριο 
συσκευασίας χειροκίνητη ή µηχανοκίνητη διάταξη που χρησιµοποιείται στη 
συσκευασία και τυποποίηση βιοµηχανικών ή γεωργικών προϊόντων (δ) 
στιλβωτικό πιεστήριο µηχανική διάταξη µε την οποία εξασκείται πίεση σε 
ύφασµα, για να λειανθεί η επιφάνεια του 2. ΤΥΠΟΓΡ. (α) µηχανικό σύστηµα 
το οποίο χρησιµοποιείται για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων 
κ.λπ.: παραδοσιακό | λινοτυπικό ~ || ~ όφσετ (β) (συνεκδ.) η αντίστοιχη φάση 
εκτυπώσεως βιβλίων, περιοδικών, εφηµερίδων κ.λπ.: το κείµενο πρέπει να 
είναι έτοιµο για το ~· ΦΡ. επί του πιεστηρίου (για κείµενα, πληροφορίες, 
ειδήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται σε µια έκδοση) ακριβώς στη φάση τής 
εκτύπωσης, ενώ έχει ήδη διαµορφωθεί η ύλη. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πιεστήριον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. πιεστήριος (< αρχ. 
πιέζω). Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. ξέν. όρου, πβ. γαλλ. presse, γερµ. 
Presse]. 

πιεστής (ο) [1889] ο τεχνίτης τυπογραφείου που χειρίζεται το τυπογραφικό 
πιεστήριο ΣΥΝ. τυπωτής, εκτυπωτής. 

πιεστικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που ασκεί πίεση, που πιέζει: ~ αίτηµα | άµυνα 
στον αντίπαλο | παρέµβαση 2. αυτός που επείγει, που ζητεί άµεση 
αντιµετώπιση: οι ~ ανάγκες τής αγοράς 3. αυτός που 
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λειτουργεί καταπιεστικά, επιβάλλοντας περιορισµούς και δεσµεύσεις: η 
οικογένεια της ήταν ιδιαίτερα ~ σε θέµατα σχετικά µε τις εξόδους. — πιεστικ-ά 
| -ώς επίρρ., πιεστικότητα (η) [1896]. 

πιεστός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να πιεστεί, να ελαττωθεί κατά τον όγκο. όταν 
του ασκηθεί πίεση ΣΥΝ. συµπιεστός. [ETYM αρχ. < πιέζω (βλ.λ.)]. 

πίεστρο(ν) (το) {πιέστρ-ου | -ων} (λόγ.) 1. κάθε όργανο για την άσκηση 
πιέσεως και για σύσφιξη (λ.χ. το έµβολο µηχανών) 2. ΙΑΤΡ. χειρουργικό 
εργαλείο που χρησιµοποιείται για την επίσχεση τής αιµορραγίας, την 
παρακώλυση τής κυκλοφορίας σε µέλος τού σώµατος και την πίεση των 
νεύρων. [ΕΤΥΜ < αρχ· πίεστρον< πιέζω (βλ.λ.)]. 

πιετά (η) {άκλ.} η ζωγραφική ή γλυπτική σύνθεση που απεικονίζει την 
Παναγία να θρηνεί κρατώντας στα γόνατα της τον νεκρό Ιησού. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. pietà «οίκτος, συµπόνια» < λατ. pietas «ευσέβεια, θεο-σεβής φόβος»]. 

πιέτα (η) {πιετών) τεχνητή πτυχή ενδύµατος: φούστα µε πιέτες ΣΥΝ. δίπλα, 
τσάκιση. — (υποκ.) πιετούλα κ. πιετίτσα (η). [ΕΤΥΜ < βεν. pietà (ιταλ. piena) 
< λατ. *plicta < µτχ. plicitus τού ρ. plico «διπλώνω, πτυχώνω»]. 

πιετισµός (ο) ΘΡΗΣΚ. προτεσταντική, ανανεωτική θρησκευτική κίνηση που 
αναπτύχθηκε τον 17ο αι. στους κόλπους κυρ. τού λουθηρανισµού, 
αποσκοπώντας στην τόνωση τού θρησκευτικού συναισθήµατος µέσω τής 
καθιέρωσης αυστηρών ηθικών κανόνων µε την αντίληψη ότι η τελειοποίηση 
τού ανθρώπου επιτυγχάνεται κυρ. µε εντατική ατοµική προσπάθεια και µε 
επενέργεια τού θείου λόγου και όχι µε το βάπτισµα ή τη θεία χάρη· ανάλογα 
φαινόµενα αναπτύχθηκαν επίσης στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία µε την 
ανανεωτική κίνηση τής νέας ευσέβειας (λατ. devotio moderna) κατά τον 15ο 
αι. και στην Αγγλικανική Εκκλησία µε το ευσεβιστικό κίνηµα τού 
πουριτανισµού κατά τον 17ο αι. ΣΥΝ. ευσεβισµός. 
[ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού γαλλ. piétisme < piété < λατ. pietas «ευσέβεια, 
θεοσεβής φόβος»]. 

Πίζα (η) πόλη τής ∆. Ιταλίας στον ποταµό Άρνο, γνωστή για τον κεκλιµένο 
πύργο της. [ΕΤΥΜ, < ιταλ. Pisa, ετρουσκ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

πιζάµα (η) → πιτζάµα 
πιθαµή (η) → σπιθαµή 
-πίθαµος, -η. -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό πιθαµών: τρι-

πίθαµος. 
πιθανοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφική θεωρία κατά την οποία η 

ανθρώπινη γνώση έχει τη σηµασία και την αξία µόνο τής πιθανότητας, 
εφόσον η απόλυτη αλήθεια δεν είναι δυνατόν ποτέ να γίνει γνωστή, ο 
άνθρωπος δεν µπορεί να φθάσει στην απόλυτη αλήθεια και, κατά συνέπεια, 
οφείλει να αρκείται στη διάκριση προτάσεων πιθανών σε µεγαλύτερο ή 
µικρότερο βαθµό. 
[ΕΤΥΜ < πιθανός + -κρατία < -κράτης < κρατώ, απόδ. τού γαλλ. 
probabilisme]. 

πιθανολόγηµα (το) [µτγν.] (πιθανολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} λόγος, γνώµη ή 
επιχείρηµα που βασίζεται σε πιθανότητες. 

πιθανολογία (η) [αρχ.] {πιθανολογιών} 1. λόγος τού οποίου η ακρίβεια ή η 
αλήθεια βασίζεται σε πιθανότητες και όχι σε βεβαιότητα 2. (συνεκδ.) 
υπόθεση, εικασία. 

πιθανολογώ ρ. µετβ. [αρχ.] {πιθανολογείς... | πιθανολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 
1. θεωρώ (κάτι) ενδεχόµενο, πιθανό ΣΥΝ. υποθέτω, (λόγ.) εικάζω, εικοτολογώ 
2. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. πιθανολογείται) φέρεται, λέγεται ως πιθανό: - ότι θα 
έχουµε εκλογές το φθινόπωρο ΣΥΝ. εικάζεται. 

πιθανόν επίρρ. [αρχ.] (+να) ίσως, είναι δυνατόν (να συµβεί κάτι) σύµφωνα µε 
τα δεδοµένα: ~ να άργησε λόγω τής κίνησης || είναι ~ να καθυστερήσει η πτήση 
λόγω τής κακοκαιρίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πιθανός. 

πιθανός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να γίνει ή να ισχύσει, αναµενόµενος 
σύµφωνα µε τα δεδοµένα: είναι πολύ ~ µια τέτοια εκδοχή || αποτελεί ~ εξέλιξη 
ΣΥΝ. ενδεχόµενος ANT. απίθανος 2. ΓΛΩΣΣ. πιθανοί κόσµοι όρος που 
χρησιµοποιείται ιδίως στη σηµασιολογία, για να δηλώσει πιθανές χρήσεις 
λέξεων, φράσεων κ.λπ. σε µορφές τής πραγµατικότητας διαφορετικές από τον 
κόσµο τής πραγµατικότητας που ισχύει στο «εδώ και τώρα» τής εκφώνησης 
τού οµιλητή ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής, ενδεχόµενος, ίσως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πιθ-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στο ρ. πείθω, + 
παραγ. επίθηµα -ανός, πβ. ίκ-ανός, στεγ-ανός. Η φρ. πιθανοί κόσµοι αποτελεί 
απόδ. τού αγγλ. possible worlds]. 

πιθανόν - πιθανώς - είναι πιθανόν. Το (αρχ. ήδη) επίθ. πιθ-ανός (< πείθ-ω) 
σηµαίνει «πιθανότητα, κάτι που µπορεί να γίνει». Η δήλωση πιθανότητας 
µε το επίθ. πιθανός και το επίρρ. πιθανώς γίνεται µε τέσσερεις τρόπους: (α) 
µε τη φρ. είναι πιθανόν να: Οι εκλογές είναι πιθανόν να διεξαχθούν τον 
∆εκέµβριο (β) µε την ελλειπτική φρ. πιθανόν να (ενν. είναι): Οι εκλογές 
πιθανόν να διεξαχθούν τον ∆εκέµβριο (γ) µε το επίρρ. πιθανώς: Οι εκλογές 
θα διεξαχθούν πιθανώς τον ∆εκέµβριο (δ) καταχρηστική χρήση τού πιθα-
νώς µε να, πιθανώς να: Οι εκλογές πιθανώς να διεξαχθούν τον ∆εκέµβριο. 
Σηµειωτέον ότι το πιθ-ανός, µολονότι παράγεται από το πείθ-ω, γράφεται 
µε -ι-, διότι σχηµατίζεται από τη µηδενισµένη βαθµίδα τού θέµατος: πειθ- 
(κανονική | ισχυρή βαθµίδα): πιθ- (µηδενισµένη βαθµίδα)· πβ. *πιθ-τός> 
πιστός·λείπ-ω:ελ-λιπ-ής,λιπό-θυµος)βλ. λ. ελλιπής). 

πιθανότητα (η) {πιθανοτήτων} 1. η δυνατότητα να συµβεί (κάτι), η 

αναµενόµενη εξέλιξη σύµφωνα µε τα δεδοµένα: έχει πολλές - να πετύχει, 
εφόσον έχει προετοιµαστεί καλά και διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα || 
υπάρχει µόνο µία ~ να έρθει, αν αύριο δεν έχει δουλειά || µηδενικές | 
ανύπαρκτες →■ ΦΡ. κατά πάσα(ν) πιθανότητα σύµφωνα µε την πιο πιθανή 
εκδοχή, όπως είναι πιθανό: ~ οδηγούµαστε σε εκλογές || ~ θα το έχω έτοιµο 
αύριο, εκτός αν τύχει κάτι έκτακτο 2. (συνεκδ.) το πιθανό γεγονός, η πιθανή 
περίσταση ή περίπτωση: η άρνηση του ήταν µία ~ που δεν είχαµε υπολογίσει || 
πού να φανταστεί κανείς µια τέτοια ~! 3. (στη στατιστική) (α) η σχετική 
δυνατότητα να συµβεί ένα γεγονός, όπως εκφράζεται από την αναλογία τού 
αριθµού όλων των πιθανών περιπτώσεων προς τον συνολικό αριθµό των 
περιπτώσεων στις οποίες αυτό το γεγονός συµβαίνει: έχει µία στις δέκα - να 
πετύχει στον διαγωνισµό || όταν ρίχνεις ένα κέρµα κορώνα-γράµµατα, έχεις µία 
στις δύο ~ να έρθει γράµµατα (β) η σχετική συχνότητα µε την οποία 
εµφανίζεται ή είναι πιθανόν να εµφανιστεί ένα γεγονός 4. ΜΑΘ. (α) το πηλίκο 
τού αριθµού των ευνοϊκών περιπτώσεων για ένα γεγονός ενός πειράµατος 
τύχης προς τον αριθµό όλων των δυνατών περιπτώσεων αυτού τού πειράµατος 
τύχης (β) θεωρία των πιθανοτήτων η θεωρία τής ανάλυσης, τής µελέτης, τής 
πιθανότητας και των πράξεων µεταξύ των συµβάντων ενός δειγµατικού χώρου 
(γ) νόµος των πιθανοτήτων ο στατιστικός υπολογισµός των προϋποθέσεων εκ-
δηλώσεως ενός φαινοµένου, βάσει τού οποίου κάτι θεωρείται πιθανό ή 
απίθανο: και µε τον νόµο των πιθανοτήτων να το πάρεις, δεν γίνεται να 
αστοχείς συνέχεια- κάποια στιγµή θα πετύχεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ίσως, πιθανός. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. πιθανότης, -ητος, αρχική σηµ. «πειστικότητα», < πιθανός 
(βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

πιθανοτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις πιθανότητες: (στη στατιστική) ~ 
εξίσωση | συσχετισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. probabilistic]. 

πιθανώς επίρρ. [αρχ.] κατά πάσα πιθανότητα: ~ καθυστέρησε λόγω τής κίνησης 
|| η εκλογή νέου προέδρου ~ θα οδηγήσει σε ανακατατάξεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πιθανός, ίσως. 

πιθαράς (ο) {πιθαράδες} (παλαιότ.) τεχνίτης που κατασκευάζει πιθάρια. 
πιθάρι (το) {πιθαρ-ιού | -ιών} πήλινο αγγείο µεγάλων διαστάσεων µε ευρύ 

στόµιο, παχιά τοιχώµατα και συνήθ. µικρές λαβές, που χρησιµοποιείται για την 
εναποθήκευση ξηρών ή υγρών τροφών ΣΥΝ. πίθος, κιούπι. — (υποκ.) πιθαράκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. πιθάριον, υποκ. τού αρχ. πίθος (βλ.λ.)]. 

πιθηκάνθρωπος (ο) [1891] {πιθηκανθρώπ-ου | -ων, -ους} 1. ΑΝΘΡΩ-ΠΟΛ. 
ανθρωποειδές που είχε χαρακτηριστικά πιθήκου και θεωρείται ότι έζησε πριν 
από 500.000 χρόνια, χρησιµοποιούσε λίθινα εργαλεία και τη φωτιά 2. 
(σκωπτ.) ο πολύ άσχηµος άνθρωπος, ο ασχηµοµού- 
ρης· 
[ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pithecanthropus]. 

πιθηκήσιος, -ια, -ο (σχολ. ορθ. πιθηκίσιος) αυτός που µοιάζει µε ή ταιριάζει σε 
πίθηκο. — πιθηκήσια επίρρ. [ΕΤΥΜ < πίθηκος + παραγ. επίθηµα -ήσιος 
(βλ.λ.)]. 

πιθηκίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {πιθήκισα} (κακόσ.) µιµούµαι άκριτα τη συ-
µπεριφορά, τα ήθη ή το ντύσιµο άλλων, κυρ. κατά τρόπο άκοµψο και 
αφύσικο, χωρίς να έχω αφοµοιώσει τα στοιχεία αυτά ΣΥΝ. µαϊµουδίζω. — 
πιθηκισµός (ο) [αρχ.]. 

πιθηκοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {πιθηκοειδ-ούς | -εις (ουδ. -ή)} 1. αυτός που µοιάζει 
µε πίθηκο ΣΥΝ. πιθηκόµορφος 2. (για πρόσ. ως χαρακτηρισµός) ο άσχηµος 
άνθρωπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πιθηκοµορφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει τη µορφή πιθήκου ΣΥΝ. 
πιθηκοειδής. 

πιθηκοµούρης, -α, -ικο {πιθηκοµούρηδες} αυτός που το πρόσωπο του θυµίζει 
πίθηκο, πάρα πολύ άσχηµος. 

πίθηκος (ο) {πιθήκ-ου | -ων, -ους} 1. θηλαστικό που ζει στα δάση των θερµών 
περιοχών, µε τρίχωµα που καλύπτει το σώµα (εκτός από το πρόσωπο), το 
εσωτερικό των ποδιών, των χεριών και τα οπίσθια, µε στρογγυλό κεφάλι και 
συνήθ. προτεταµένες γνάθους, µακριά µυώδη ουρά, την οποία χρησιµοποιεί 
για να κρεµιέται από τα δέντρα· προσαρµόζεται εύκολα στο ανθρώπινο 
περιβάλλον και θεωρείται το κοντινότερο βιολογικά είδος προς τον άνθρωπο 
2. (µτφ.-σκωπτ.) άνθρωπος πολύ άσχηµος στην όψη. — (υποκ.) πιθηκάκι (το), 
πιθηκικός, -ή,-ό [1890]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, που εµφανίζει παραγ. επίθηµα -ακος | -ηκος, όπως 
και άλλα ονόµατα ζώων, πβ. µύρµηξ, -ηκος, Ίέραξ, -ακος. Η παλαιότερη υποθ. 
κατά την οποία η λ. συνδ. µε το λατ. foedus «άσχηµος, δύσµορφος», δεν είναι 
πειστική, αφού το µοναδικό της επιχείρηµα είναι η χρήση τού µτγν. καλλίας 
(< αρχ. κάλλος) κατ' ευφηµισµόν για τον πίθηκο. Ίσως πρόκειται για δάνειο]. 

πίθος (ο) (λόγ.) το πιθάρι· ΦΡ. (α) ΜΥΘΟΛ. πίθο<; των ∆αναΐδων πιθάρι χωρίς 
πυθµένα, το οποίο οι ∆αναΐδες είχαν καταδικαστεί να προσπαθούν να 
γεµίσουν κουβαλώντας συνέχεια νερό, χωρίς φυσικά αυτό να γεµίζει ποτέ (β) 
αντλώ εις πίθον ∆αναΐδων (αντλώ εις πίθον ∆αναΐδων, Λουκιαν. Τίµων 18) 
για κάθε µάταιη προσπάθεια, η οποία αποκλείεται να τελεσφορήσει, είναι 
καταδικασµένη σε αποτυχία. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. qe-to «δοχείο»), αβεβ. 
ετύµου. Σύµφωνα µε τον µυκ. τ., η λ. θα πρέπει να αναχθεί σε θ. µε αρχικό 
χειλοϋπερωικό φθόγγο και µε εναλλαγή φωνηεντισµού -e | -i. Οι συνδέσεις µε 
λ. εκτός τής Ελληνικής δεν έχουν τεκµηριωθεί (λ.χ. λατ. fidêlia «χύτρα» < 
*fides-lia, αρχ. ισλ. bida «δοχείο γάλακτος»), κυρ. επειδή η παρουσία τού µυκ. 
τ. δεν επιτρέπει την υιοθέτηση κοινού αρχικού θ. µε ηχηρό δασύ (*bhidh-)]. 

πιθώνω ρ. → απιθώνω 
πίκα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} 1. (στα τραπουλόχαρτα) το µπαστούνι (βλ.λ.): 
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«Ντάµα ~» (θεατρικό έργο τού Α.Σ. Πούσκιν) 2. (συνεκδ.) το πείσµα, ο θυµός 
που έχει κάποιος λόγω ενοχλήσεως: δεν του µιλώ εδώ και µια βδοµάδα από ~· 
ΦΡ. έχω πίκα (κάποιον) τον έχω άχτι ΣΥΝ. φούρκα 3. το σκωπτικό πείραγµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. picca «αιχµή» < γαλλ. pique < p. piquer < δηµώδ. λατ. 
♦piccare «τρυπώ, κεντώ» < λατ. picus «δρυοκολάπτης»]. 

πικάντικος, -η, -ο 1. (για τροφές) αυτός που έχει έντονη γεύση (συ-νήθ. λόγω 
µπαχαρικών, καρυκευµάτων, αλλαντικών κ.λπ.): ~ σάλτσα | καναπεδάκια 2. 
χαριτωµένα προκλητικός, τολµηρός, ερεθιστικός (χωρίς όµως υπερβολή): ~ 
ταινία | ανέκδοτο. — πικάντικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. piccante 
«αιχµηρός» < piccare < picca «αιχµή» (βλ. λ. πίκα)]. 

πικάπ (το) {άκλ.| ηλεκτρική συσκευή για την αναπαραγωγή ήχων εγ-
γεγραµµένων σε δίσκο βινυλίου (βλ.λ.), η οποία αποτελείται από ένα επίπεδο 
(πλατό), πάνω στο οποίο περιστρέφεται µε ηλεκτροκίνητο µηχανισµό ο 
δίσκος, και έναν βραχίονα που απολήγει σε κεφαλή µε βελόνα στην άκρη 
(συνήθ. µε κοµµάτι διαµαντιού), η οποία ακολουθεί τις αυλακώσεις τού 
δίσκου καθώς περιστρέφεται. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. pick-up «µαζεύω, σηκώνω κάτι 
από κάτω - αποτυπώνω»]. 

Πικαρδία (η) περιοχή τής Β. Γαλλίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Picardie < 
παλλ. γαλλ. pic (> σύγχρ. pique), µε τη σηµ. «αιχµή» (βλ. κ. πίκα)]. 

πικάρω ρ. µετβ. {πίκαρα κ. πικάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. πειράζω, κάνω 
(κάποιον) να ενοχληθεί: δεν το εννοούσε, το είπε για να σε πικά-ρει 2. προκαλώ 
πείσµα σε (κάποιον) ΣΥΝ. πεισµώνω.  — πικάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
piccare < picca «αιχµή» (βλ. λ. πίκα)]. 

πικεδένιος, -α, -ο αυτός που είναι κατασκευασµένος από πικέ: ~ κουβέρτα | 
κάλυµµα. Επίσης πικέ {άκλ.}. 

πικές (ο) {πικέδες} βαµβακερό ύφασµα µε ανάγλυφα σχήµατα ή σχέδια στην 
ύφανση του. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. (tissu) piqué «(ύφασµα) φοδραρισµένο» < 
piquer «τρυπώ, φοδράρω» (βλ. λ. πίκα)]. 

πικέτα (η) {πικετών} χάρτινη επιφάνεια (πλακάτ), πάνω στην οποία γράφονται 
συνθήµατα και την οποία περιφέρουν διαδηλωτές σε πορείες (πικετοφορίες). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. picchetto (κατά τα θηλ.), βλ. κ. πικέτο]. 

πικέτο (το) 1. χαρτοπαίγνιο που παίζεται µε τριάντα δύο τραπουλόχαρτα (έχουν 
αφαιρεθεί τα χαρτιά από τα δυάρια µέχρι και τα εξάρια) 2. η δεσµίδα από τα 
τριάντα δύο αυτά χαρτιά. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. picchetto «µικρός πάσσαλος - είδος 
χαρτοπαιγνίου» < γαλλ. piquet < p. piquer «τρυπώ» (βλ. λ. πίκα)]. 

πικετοφορία (η) {πικετοφοριών} διαδήλωση µικρής οµάδας ατόµων, στην οποία 
καθένας κρατάει ένα πλακάτ (µια πικέτα) ή έχει πάνω του στερεωµένη 
πινακίδα µε σύνθηµα ή σύντοµο κείµενο, µε το οποίο ενηµερώνει ή 
διαµαρτύρεται για συγκεκριµένο ζήτηµα. [ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ. < πικέτο (βλ.λ.) + 
-φορία < -φόρος < φέρω]. 

πίκι (το) (πικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. το κέρας (βλ.λ.) ANT. κέρκος, ράντα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. picchi, πληθ. τού picco «κορυφή - κέρας» < λατ. pic(c)us]. 

πίκλα (η) 1. νερό µε ξίδι ή αλάτι που χρησιµοποιείται για τη συντήρηση 
λαχανικών ή κρέατος 2. (συνήθ. στον πληθ.) σαλάτα που περιέχει κοµµατάκια 
συντηρηµένων λαχανικών και η οποία συνοδεύει κυρίως το κρύο φαγητό 3. 
πίκλες (οι) πράσινες ελιές διατηρηµένες στο παραπάνω υγρό. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pickle < µέσ. αγγλ. pikkyl | pekille < µέσ. κάτω γερµ. pekei 
(> γερµ. Pökel «άλµη»), αγν. ετύµου], 

πικνίκ (το) {άκλ.} πρόχειρο γεύµα στην εξοχή µε φαγητά που έχουν φέρει 
έτοιµα από το σπίτι οι εκδροµείς. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pique-nique, εκφραστ. σύνθετο αβεβ. ετύµου. Υποστηρίζεται 
ότι το α' συνθ. pique ανάγεται στο p. piquer «τρυπώ» µε τη σηµ. «κόβω µε τα 
δόντια, τρώγω» (βλ. λ. πίκα), ενώ το β' συνθ. αποτελεί οµοιοκατάληκτη 
επέκταση µε τη λ. nique «πράγµα άχρηστο, άνευ αξίας» (εκφραστ. λ.)]. 

πίκο- α' συνθετικό λέξεων (στο ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων), που υποδηλώνει 
πολλαπλασιασµό επί ΙΟ12 τής µονάδας µπροστά από την οποία τοποθετείται. 
[ΕΤΥΜ. < pico-, όρ. τού ∆ιεθνούς Συστήµατος Μονάδων (S.I.), που προ-
έρχεται από το ιταλ. piccolo «µικρό» (βλ. κ. πίκολο)]. 

πίκολο (το) (ή πίκολο φλάουτο) {άκλ.} ΜΟΥΣ. παραλλαγή τού φλάουτου, µικρό 
φλάουτο, το οποίο ηχεί σε ψηλότερες ηχητικές περιοχές από το κοινό 
φλάουτο- έχει διαπεραστικό ήχο και συµµετέχει τακτικά στη συµφωνική 
ορχήστρα, κατά κανόνα ως το οξύτερο όργανο της. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. piccolo < εκφραστ. θ. *plcc-, παράλλ. προς το poco «λίγος» < 
λατ. paucus]. 

Π.Ι.Κ.Π.Α. (το) Πατριωτικό Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως. 
πίκρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πικρή γεύση: η ~ τού καφέ ΣΥΝ. πικρό-τητα 

ΑΝΤ. γλυκύτητα 2. (µτφ.) το συναίσθηµα µεγάλης στενοχώριας που 
προέρχεται από κάτι δυσάρεστο: έµεινε µε την ~ τής αποτυχίας || οι ~ και τα 
βάσανα τον γέρασαν ΣΥΝ. λύπη, βάσανο, φαρµάκι ΑΝΤ. ευφροσύνη, χαρά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πικραίνω (υποχωρητ.), κατά το σχήµα γλύκα -γλυκαίνω, 
τρέλα - τρελαίνω, ανάσα - ανασαίνω]. 

πικραγγουριά (η) άγριο πολυετές ποωδες φυτό, που φυτρώνει συνήθ. σε άγονες 
περιοχές, τού οποίου οι ώριµοι, κρεµαστοί καρποί αποκόπτονται πολύ 
εύκολα, εκτινάσσοντας τα σπέρµατα και τον πο- 

λύ πικρό και ερεθιστικό για τα µάτια χυµό τους. 
πικράγγουρο (το) ο καρπός τής πικραγγουριάς. 
Πίκράδα (η) {χωρ. πληθ.} η πικρή γεύση: βάλε λίγη ζάχαρη, να σπάσει η - ΣΥΝ. 

πικρίλα, φαρµακίλα ANT. γλυκάδα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < πίκρα + παραγ. επίθηµα -
άδα, πβ. ζάλη - ζαλάδα]. 

πικραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {πίκρα-να, -θηκα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. 
(σπάν.) προκαλώ ή αφήνω πικρή γεύση: η µελιτζάνα πικραίνει κάπως το 
φαγητό ΣΥΝ. πικρίζω 2. (µτφ.) προκαλώ στενοχώρια, λύπη σε (κάποιον): 
πίκρανε συγγενείς και φίλους µε την αχαριστία του || (µε-σοπαθ.) πικράθηκε 
από την άδικη στάση του ΣΥΝ. στενοχωρώ, δυσαρεστώ, λυπώ, φαρµακώνω ♦ 
3. (αµετβ.) γίνοµαι πικρός: µη βάλεις άλλη κουταλιά καφέ, γιατί θα πικράνει 
πολύ 4. (η µτχ. πικραµένος, -η, -ο) βλ.λ. 

πικραλίδα (η) πολυετές ποώδες, εδώδιµο φυτό µε άκαµπτο, τριχωτό βλαστό 
και µπλε άνθη, το οποίο τρώγεται ως λαχανικό ή σαλάτα ΣΥΝ. 
πικροµάρουλο, πικροράδικο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πικραλίς, -ίδος < πικρίς, -ίδος + παραγ. επίθηµα -αλί-δα, πβ. 
κ. καυκαλ-ίδα, πεταλ-ίδα]. 

πικραµένος, -η, -ο αυτός που έχει πικραθεί, έχει στενοχωρηθεί πολύ (από 
κάποιο ν/κάτι): ήταν ~ από την αχαριστία όσων βοήθησε || έφυγε από τη ζωή ~· 
ΦΡ. θα γελάσει (κι) ο κάθε πικραµένος για κάτι τόσο αστείο ή γελοίο που θα 
προκαλέσει το γέλιο ακόµη και σε αυτόν που αισθάνεται πίκρα. — πικραµένα 
επίρρ. 

πικραµυγδαλια (η) η αµυγδαλιά τής οποίας οι καρποί έχουν πικρή γεύση. 
πικραµύγδαλο (το) [µεσν.] {πικραµυγδάλ-ου | -ων} ο καρπός τής πι-

κραµυγδαλιάς. 
Πικραµυγδαλόλαδο (το) αιθέριο έλαιο που εξάγεται από τα πικραµύγδαλα, 

µοιάζει µε το αµυγδαλόλαδο και χρησιµοποιείται όπως και αυτό. 
πικραντικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που µπορεί να κάνει κάτι πικρό ANT. 

γλυκαντικός. 
πικρία (η) [αρχ.] {πικριών} 1. η δυσάρεστη ψυχική κατάσταση, η στενοχώρια: 

η ~ τής ήττας ΣΥΝ. θλίψη 2. η γεύση τού πικρού ΣΥΝ. πικρίλα. 
πικρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µτγν.] {πίκρισα} ♦ 1. (αµετβ.) έχω ή αποκτώ πικρή 

γεύση: η ρίγανη | ο καφές | το πικραµύγδαλο πικρίζει ANT. γλυ-κίζω ♦ 2. 
(µετβ.) δίνω ή αφήνω πικρή γεύση: »7 µελιτζάνα πικρίζει κάπως το φαγητό. — 
πίκρισµα (το). 

πικρίλα (η) {χωρ. πληθ.} η γεύση τού πικρού: το χάπι άφηνε µια ~ στο στόµα 
ΣΥΝ. πικράδα, φαρµακίλα ANT. γλύκα. [ΕΤΥΜ. < πικρός + -ίλα (βλ.λ.), πβ. 
ξιν-ίλα, ψαρ-ίλα, µαυρ-ίλα]. 

πίκρισµα (το) → πικρίζω 
πικρό- κ. πικρό- κ. πικρ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι αυτό που σηµαίνει το β' 

συνθετικό: 1. έχει πικρή γεύση: πικρ-αµύγδαλο, πικροδάφνη 2. προκαλεί 
πικρία, δηµιουργεί στενοχώριες και καηµούς: πι-κρο-θάλασσα, πικρο-
κυµατούσα, πικρο-καρδίζω, πικρο-βάσανα 3. χαρακτηρίζεται από πίκρα, 
κρύβει ή εκδηλώνει θλίψη, στενοχώρια: πι-κρό-καρδος, πικρό-γελο. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
πικρός (βλ.λ.)]. 

πικροαίµατος, -η, -ο άνθρωπος µε στρυφνό, δύστροπο ή αντιπαθητικό 
χαρακτήρα. 

πικροβάσανα (τα) (πικροβασάνων) τα βάσανα που προκαλούν µεγάλες πίκρες. 
πικρόγελο (το) το πικραµένο γέλιο, που δεν δηλώνει χαρά αλλά θλίψη ANT. 

γλυκόγελο. 
πικρόγευστος, -η, -ο [1897] αυτός που έχει πικρή γεύση. 
πικρόγλυκος, -η, -ο 1. αυτός που είναι γλυκός και πικρός ταυτόχρονα 2. (µτφ.) 

αυτός που είναι ευχάριστος µαζί και δυσάρεστος. 
πικρόγλωσσος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που λέει λόγια πικρά, τα οποία πληγώνουν 

τους άλλους ΣΥΝ. δηκτικός, φαρµακόγλωσσος ANT. γλυ-κόγλωσσος. 
πικροδάφνη (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.) αειθαλής θάµνος ή µικρό δέντρο των 

περιοχών τής Μεσογείου, µε δηλητηριώδη γαλακτώδη χυµό και εντυπωσιακά 
ρόδινα (αλλά και λευκά, κόκκινα ή κιτρινωπά) άνθη, που φυτρώνουν σε 
δέσµες στην κορυφή των κλαδιών καλλιεργείται ως καλλωπιστικό φυτό για τα 
άνθη του και ανθοφορεί όλο το καλοκαίρι ΣΥΝ. ροδοδάφνη. 

πικροθάλασσα (η) {πικροθαλασσών} η θάλασσα ως πρόξενος κακών και 
συµφορών (λ.χ. ναυαγίων), που προκαλούν βάσανα και πίκρες: «θάλασσα ~ 
και πικροκυµατούσα» (δηµοτ. τραγ.). 

πικροκαρδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πικροκάρδισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
πικραίνω την καρδιά, στενοχωρώ (κάποιον): µην τον πικροκαρδί-ζεις ΣΥΝ. 
κακοκαρδίζω ♦ 2. (αµετβ.) πικραίνοµαι, θλίβοµαι: µη µου πι-κροκαρδίζεις κι 
όλα θα πάνε καλά. 

πικρόκαρδος, -η, -ο 1. αυτός που τρέφει κακά, φθονερά αισθήµατα για τους 
άλλους ΣΥΝ. φθονερός 2. αυτός που έχει πικραθεί, κακοκαρδιστεί. 

πικροκυµατούσα (η) (λαϊκ.) ως χαρακτηρισµός τής θάλασσας, επειδή τα 
κύµατα της φέρνουν πίκρες και στενοχώριες στους ανθρώπους. 
[ΕΤΥΜ. < πικρό- + -κυµατούσα < κύµα, πβ. ξανθοµαλλ-ούσα, γλυκο-λαλ-ούσα]. 

πικρόλογα (τα) πικρά λόγια που πληγώνουν ΑΝΤ. γλυκόλογα. 
πικροµάρουλο (το) η πικραλίδα (βλ.λ.). 
πικροπηγή (η) [1888] µεταλλική πηγή από την οποία τρέχει νερό που πικρίζει, 

διότι περιέχει µαγνήσιο και θειικό νάτριο. 
πικροράδικο (το) η πικραλίδα (βλ.λ.). 
πικρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τη γεύση τού καφέ χωρίς ζάχαρη: ~ 
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ποτό | φάρµακο ANT. γλυκός 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί θλίψη, πί-
κρα: η - αλήθεια (που δεν είναι ευχάριστη) || η ήττα είναι ~ || έζησε ~ 
στιγµές || πικρά είν' τα ξένα (η ξενιτειά) ΣΥΝ. λυπηρός 3. (µτφ.) αυτός 
που φανερώνει πίκρα, λύπη ή στενοχώρια: µ ' ένα χαµόγελο ~ || ~ λό-
για | δάκρυα | σχόλια ANT. γλυκός. — πικρά επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*pik-rós, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *peik- «σηµειώνω, χαράζω - κεντώ, 
τέµνω, ερεθίζω», πβ. σανσκρ. pimsâti «κόβω, τέµνω», αρχ. σλαβ. 
pïsati «γράφω», pistrü «πολύχρωµος, παρδαλός» κ.ά. Οµόρρ. ποικ-
ίλος (βλ.λ.)]. 

πικροτητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (σπάν.) 1. η πικρή γεύση: η ~ του 
καφέ ANT. γλύκα 2. (µτφ.) η πικρία ANT. γλυκύτητα. 

πικρούτσικος, -η/-ια, -ο αυτός που πικρίζει κάπως, που έχει ελαφρώς 
πικρή γεύση ΑΝΤ. γλυκούτσικος. 

πικρόχολος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από πρόθεση να υπο-
τιµήσει, να ενοχλήσει ή να κατηγορήσει κάποιον: ~ σχόλιο | διαπί-
στωση | παρατήρηση || - άνθρωπος, δεν ακούς καλό λόγο απ' το στόµα 
του για κανέναν! — πικρόχολα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πικρό- + χόλος 
(βλ.λ.)]. 

πικτόγραµµα (το) (πικτογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} σχέδιο ή απλο-
ποιηµένη εικονογραφική παράσταση, που απεικονίζει µε συµβολικό 
τρόπο συγκεκριµένη σηµασία, ώστε να µεταβιβάζει µήνυµα, όπως 
λ.χ. το ιδεόγραµµα. 
[EJYM Μεταφορά τού αγγλ. pictogram (νόθο συνθ.) < picto- (< λατ. 
pictus «ποικίλος, στικτός», µτχ. τού p. pingo «ζωγραφίζω, γράφω») + 
-gram (< αρχ. γράµµα)]. 

πικτογραφία (η) {πικτογραφιών} η χρήση πικτογραµµάτων ως προ-
στάδιο τής γραφής. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. pictography (νόθο συνθ.) < picto- (βλ. κ. 
πικτόγραµµα) + -graphy < -γραφία]. 

Πιλάλα (η) -> πηλάλα 
πιλαλώ ρ. → πηλαλώ 
πίλαστρο (το) (πιλάστρ-ου | -ων} APXIT. τετράγωνος στύλος προσαρ-

µοσµένος σε τοίχο ΣΥΝ. παραστάδα, πεσσός. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. pilastro «παραστάδα, στήλη» < µεσν. λατ. 
palestrata (µε επίδρ. τού pila «κολόνα») < µτγν. λατ. parastata | 
parastatês < αρχ. παραστάτης]. 

πιλατεύω ρ. µετβ. {πιλάτεψα} (λαϊκ.-εκφραστ.) ταλαιπωρώ, βασανί-
ζω (κάποιον): µία ώρα µε πιλάτευε, µέχρι να µου πει τι ήθελε. — πι-
λάτεµα (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. κύρ. όν. Πιλάτος (ο Ρωµαίος διοικη-
τής τής Ιουδαίας που έδωσε την άδεια για τη σταύρωση τού Χρι-
στού) < λατ. (Pontius) Pilatus (< επίθ. pilatus «οπλισµένος µε ακόντιο» 
< pilum «ακόντιο»). Κατ' άλλη άποψη, πιλατεύω < *(α)πιλατ-εύω < 
µτγν. άπελάτης (βλ.λ.)]. 

Πιλάτος (ο) → Πόντιος Πιλάτος 
πιλάφι (το) (πιλαφ-ιού | -ιών} 1. φαγητό από ρύζι βρασµένο µε καρυ-

κεύµατα, το οποίο συνήθ. σερβίρεται ως συµπλήρωµα σε διάφορα 
πιάτα, λ.χ. µε κρέας: µύδια µε ~ 2. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός για κάτι 
ανούσιο, χαλαρό, χωρίς ενδιαφέρον: το µατς ήταν ~. — (υποκ.) πιλα-
φάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. pilav < περσ. palâv | pilav, αρχικώς «φαγητό µε κρέας 
ή ψάρι, καλυµµένο µε βρασµένο ρύζι και γαρνιρισµένο µε αβγά ή 
κρεµµύδια»]. 

πίληµα (το) {πιλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. χοντρό ύφασµα που αποτε-
λείται από συµπιεσµένες τρίχες ζώων ΣΥΝ. κετσές 2. (συνεκδ.) τεµά-
χιο τέτοιου υφάσµατος, από το οποίο κατασκευάζονται καπέλα 
ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία ΣΥΝ. καστόρι. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
πιλώ (-όω) < πίλος (βλ.λ.)]. 

πίλινγκ (το) (συνήθ. ορθ. πήλινγκ) {άκλ.} η απολέπιση τής επιφάνει-
ας τής επιδερµίδας µε τη χρήση κατάλληλων καλλυντικών ή χηµικών 
ουσιών (χηµικό ~), που επιτυγχάνουν την αποµάκρυνση των νεκρών 
κυττάρων και την εξάλειψη αντιαισθητικών σηµαδιών, κηλίδων ή 
ουλών τού δέρµατος. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. peeling < p. peel «ξεφλουδίζω, αποφλοιώνω» < µέσ. 
αγγλ. pelen < µέσ. γαλλ. peler < λατ. pilare < pilus «τρίχα»]. 

πιλοποιείο (το) [1871] (λόγ.) το εργοστάσιο ή το εργαστήριο στο 
οποίο κατασκευάζονται καπέλα ΣΥΝ. καπελάδικο. 

πιλοποιία (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} 1. η κατασκευή καπέλων 2. το πι-
λοποιείο. 

πιλοποιός (ο/η) (λόγ.) ο κατασκευαστής καπέλων ΣΥΝ. καπελάς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πίλος (βλ.λ.) + -ποιος < ποιώ]. 

πιλοπωλείον (το) [1887] (λόγ.) κατάστηµα που πωλεί καπέλα ΣΥΝ. 
καπελάδικο. — πιλοπώλης (ο) [1894]. 

πίλος (ο) (λόγ.) καπέλο, κυρ. κατασκευασµένο από πίληµα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πίλος, αβεβ. ετύµου. ∆εν είναι µορφολογικώς αποδεκτή 
η σύνδεση µε αρχ. γερµ. filz (> γερµ. Filz «σκουφί»), αρχ. αγγλ. felt, οι 
οποίες συνδέονται µάλλον µε αρχ. γερµ. falzen «εφαρµόζω, βάζω µέ-
σα» και αρχ. ρωσ. pülsti «κάλυµµα» ως προερχόµενες από κοινό I.E. 
*pel-d-os. Επίσης δεν φαίνεται πιθανή η σύνδεση µε λατ. pilleus «κα-
πέλο» και pilus «τρίχα» (< I.E. *pil-s-). Επικρατεί κυρ. η άποψη ότι το 
λατ. pilus είναι αγν. ετύµου, ενώ τόσο το λατ. pilleus όσο και το αρχ. 
πίλος αποτελούν ανεξάρτητα δάνεια (ως τεχν. όροι), αγν. προελ.]. 

πιλοτάρω ρ. αµετβ. {πιλόταρα κ. πιλοτάρισα} 1. οδηγώ πλοίο ή αε-
ροσκάφος ΣΥΝ. πλοηγώ 2. (µτφ.) κατευθύνω µε κατάλληλους χειρι-
σµούς: ~ ένα πρόγραµµα. — πιλοτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
pilotare < pilota (βλ. κ. πιλότος)]. 

πιλοτή (η) ισόγειος χώρος κτηρίου, συνήθ. πολυκατοικίας, στον οποίο 
υπάρχει η είσοδος και ο οποίος δεν έχει περιτοιχιστεί (ώστε να φαί-
νονται οι κολόνες τού κτηρίου) και χρησιµοποιείται συνήθ. ως χώρος 
στάθµευσης για τα αυτοκίνητα των ενοίκων. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pilotis «πασσάλωση, θεµελίωση µε πασσάλους» < pilot 
«είδος πασσάλου µε σιδερένια αιχµή» < pile «στύλος» (< λατ. pila 
«στήλη, στύλος»)]. 

πιλοτή ή πυλωτή; Η λέξη δεν συνδέεται ετυµολογικά µε το πύλη, 
ώστε να δικαιολογείται η γραφή πυλωτή. Προέρχεται από το γαλλ. 
pilotis (< pile «στύλος, κολόνα» < λατ. pila), γι' αυτό και πρέπει να 
γράφεται πιλοτή 

πιλοτήριο (το) {πιλοτηρί-ου | -ων} ο ειδικά διαµορφωµένος και εξο-
πλισµένος χώρος αεροσκάφους (καµπίνα), από τον οποίο ο πιλότος 
κατευθύνει το αεροπλάνο. 
[ΕΤΥΜ. < πιλότος + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. χειρισ-τήριο, καθαρισ-
τήριο, πιεσ-τήριο κ.ά.]. 

πιλοτιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. το πλοιάριο τού πιλότου, πλοη-
γίδα (βλ.λ.) Επίσης Πιλοτίνα. [ΕΤΥΜ. < πιλότος + παραγ. επίθηµα -
ιέρα, πβ. ψηστ-ιέρα, καφετ-ιέρα]. 

πιλοτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πιλότο ή τον πλοηγό 
2. (για σχέδια, προγράµµατα κ.λπ.) αυτός που εφαρµόζεται ή γίνεται 
δοκιµαστικά, προκειµένου από την πειραµατική εφαρµογή ή εκτέλε-
ση του να συναχθούν τα συµπεράσµατα για τις πιθανές τροποποιή-
σεις, βελτιώσεις αντίστοιχων σχεδίων, προγραµµάτων που θα υλοποι-
ηθούν περαιτέρω στα πρότυπα αυτού: ~ πρόγραµµα διδασκαλίας των 
νέων βιβλίων σε επιλεγµένα σχολεία || ~ επεισόδιο (τηλεοπτικής σει-
ράς). — πιλοτικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. pilot (σε φρ. όπως pilot programme | 
project)]. 

πιλότος (ο/η) 1. (α) ο οδηγός, χειριστής αεροσκάφους: ~ τής Ολυ-
µπιακής | τής πολεµικής αεροπορίας || ικανός | έµπειρος ~ (β) ΤΕΧΝΟΛ. 
αυτόµατος πιλότος βλ. λ. αυτόµατος 2. ΝΑΥΤ. Ο πλοηγός (βλ.λ.) 3. (σε 
φραστικές λέξεις ως χαρακτηρισµός µε ενωτικό) για δοκιµαστικό 
πρόγραµµα, σχέδιο κ.λπ., που χρησιµοποιείται πειραµατικά ως οδη-
γός, προκειµένου να συναχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για άλλα 
ανάλογα προγράµµατα: ένα οικιστικό πρόγραµµα-πιλότος || επεισό-
διο-πιλότος (πριν από το κανονικό γύρισµα τηλεοπτικής σειράς). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. piloto < δηµώδ. λατ. *pëdôta < µεσν. *πηδώτης 
< αρχ. πηδόν «τιµόνι, πηδάλιο» (βλ. λ. πηδάλιο)]. 

πιλότος ή πηλώτος; Αν η ετυµολογία τής λ. από ελλην. *πηδώτης 
(το οποίο όµως δεν µαρτυρείται) ήταν ασφαλής και αν ετηρείτο 
αυστηρά η γραφή που υπαγορεύει η ετυµολογία, τότε η γραφή πη-
λώτος θα ήταν προτιµότερη: αρχ. ελλην. πηδόν «τιµόνι» (πβ. πηδ-
άλιθ) > µεσν. *πηδ-ώτης «τιµονιέρης, οιακοστρόφος» > δηµώδ. λατ. 
*pedota > νεότ. ιταλ. pilota (µε ανοµοιωτική τροπή τού d σε 1 και 
τού e σε i, πβ. µεσν. γαλλ. piìotte > γαλλ. pilote > αγγλ. pilot) > νεο-
ελλ. πηλώτος (από το πηδ-ώτης). Ωστόσο, η «περιπετειώδης» ιστο-
ρία τής λέξης γεννά αµφιβολίες (το πηδώτης δεν µαρτυρείται ως 
λέξη)· έτσι είναι προτιµότερη η απλούστερη γραφή πιλότος. 

πιλοφορώ ρ. αµετβ. {-είς... | πιλοφόρησα} (λόγ.) φορώ καπέλο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πιλοφορώ (-έω) < πίλος (βλ.λ.) + φορώ]. 

πίνα (η) {πινών} µεγαλόσωµο µαλάκιο, το οποίο απαντά στις θερµές 
και εύκρατες θάλασσες· έχει τριγωνικό και επίµηκες όστρακο, που 
καλύπτεται µε σειρές µεγάλων λεπιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. πίνη | πίνα, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο µεσογ. προελ., ενώ 
αµφίβολη θεωρείται η σύνδεση µε εβρ. penin «κοράλλι». Οι κώδικες 
παραδίδουν συχνά και τη γρ. πίννά]. 

πίνακας (ο) {πινάκων} 1. επίπεδη και λεία επιφάνεια από ξύλο ή πλα-
στικό, πάνω στην οποία γράφει κανείς µε κιµωλία ή µαρκαδόρο (σε 
σχολείο, αίθουσα συνεδριάσεων κ.λπ.): γράφω στον ~ || σβήνω τον ~ || 
σηκώνω µαθητή στον ~ (λ.χ. για να τον εξετάσω προφορικά στο µά-
θηµα)· ΦΡ. πίνακας ανακοινώσεων ειδική επιφάνεια από ξύλο ή φελ-
λό, πάνω στην οποία επικολλώνται ή καρφιτσώνονται ανακοινώσεις 
2. κατάλογος που έχει αναγραφεί σε χαρτί ή ειδική επιφάνεια (ξύλι-
νη, µεταλλική κ.λπ.), που περιλαµβάνει σειρά ονοµάτων, πραγµάτων 
κ.λπ.: ~ εµπορευµάτων ΣΥΝ. λίστα 3. (ειδικότ.) κατάλογος στον οποίο 
αναφέρονται µε αλφαβητική σειρά στοιχεία που µπορεί να βρει κα-
νείς σε βιβλίο, ο οποίος είναι τυπωµένος σε ξεχωριστή σελίδα τού βι-
βλίου· ευρετήριο: ~ περιεχοµένων | ονοµάτων και όρων | λέξεων 4. η 
συστηµατική έκθεση στοιχείων σχετικών µε ένα θέµα µε τη µορφή 
σειράς στηλών µε δεδοµένα ή διαγραµµάτων και γραφηµάτων: οι µε-
ταβολές στον πληθωρισµό φαίνονται στον ~ τής σελίδας 10 || στατι-
στική µελέτη µε πίνακες 5. ζωγραφική παράσταση πάνω σε επίπεδη 
επιφάνεια (ξύλο, χαρτί, µουσαµά ή άλλο υλικό): ένα σαλόνι γεµάτο 
πίνακες || αγοράζω | πουλώ | συλλέγω πίνακες || - ζωγραφικής || κλα-
σικός | µοντέρνος | διάσηµος ~ || πίνακες τού µεγάλου ζωγράφου εκτί-
θενται σε κεντρική γκαλερί των Αθηνών 6. ΗΛΕΚΤΡ. το σύνολο των 
εξαρτηµάτων και οργάνων που προορίζονται για τον έλεγχο τής λει-
τουργίας ή τής κατάστασης των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, καθώς και 
για τον χειρισµό τους: ~ διανοµής (στους σταθµούς ή υποσταθµούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) || ~ εισαγωγής (στη θέση όπου κα-
ταλήγει η παροχή) || γενικός ~ (που περιέχει τις ασφάλειες και τους 
διακόπτες, οι οποίοι ασφαλίζουν τα επιµέρους κυκλώµατα εσωτερι-
κής εγκατάστασης, καθώς και όλη την εγκατάσταση ως ενιαίο κύ-
κλωµα) || ενδεικτικός ~ (µε φωτεινούς σηµατοδότες, που επιτρέπουν 
τον οπτικό έλεγχο τής λειτουργίας ηλεκτρικού ή τηλεφωνικού κυ-
κλώµατος) · ΦΡ. (ζητώ) την κεφαλή (κάποιου) επί πίνακι βλ. λ. ζητώ. 
— (υποκ.) πινακάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πίναξ, -ακος, τεχν. όρ., που εµφανίζει επίθηµα -αξ, πβ. 
κάµ-αξ, κλϊµ-αξ, σχίδ-αξ. Η λ. συνδ. µε σανσκρ. pinäka- «µπαστούνι, 
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καλάµι», αρχ. σλαβ. pini «κορµός δέντρου, κούτσουρο» (> σερβοκρ. pânj), 
µέσ. γερµ. vine «σωρός ξύλων» κ.ά. Σχετικά µε τη σηµασιολ. εξέλιξη 
«κοµµάτι ξύλου, κούτσουρο» → «πίνακας», πβ. λατ. codex (caudex) 
«κούτσουρο, κλαδί - πίνακας, βιβλίο». Ήδη αρχ. είναι οι σηµ. τής επιφάνειας 
γραφής ή ζωγραφικής, καθώς και των πλαισίων στα οποία εµφανίζονται 
χαρτογραφικές ή αστρονοµικές πληροφορίες. Στη µτγν. γλώσσα συναντούµε 
επίσης τους πίνακες ανακοινώσεων και τους καταλόγους µε ταξινοµηµένες 
πληροφορίες. Στον ηλεκτρισµό η λ. αποδίδει το γαλλ. tableau]. 

πίνακι → πίνακας 
πινακίδα (η) 1. επίπεδη επιφάνεια (από ξύλο, µέταλλο, πλαστικό, πηλό κ.λπ.), 

πάνω στην οποία αναγράφονται διάφορα στοιχεία µε κατατοπιστικό 
περιεχόµενο: ~ καταστήµατος | επαγγελµατική (δικηγόρου, γιατρού, πολιτικού 
κ.λπ.) || ζωγραφική | εγχάρακτη | πήλινη -ΣΥΝ. ταµπέλα, επιγραφή 2. (ειδικότ.) 
πινακίδες (οι) οι ειδικές µεταλλικές πλάκες, στις οποίες αναγράφεται ο 
αριθµός κυκλοφορίας οχήµατος και που τοποθετούνται µία στο µπροστινό και 
µία στο πίσω µέρος τού οχήµατος: ~ οδικής κυκλοφορίας || η Τροχαία τού 
αφαίρεσε τις ~ κυκλοφορίας || κυκλοφορεί µε κλεµµένες | ξένες ~ 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. 
πλάκα πάνω στην οποία έχει χαραχθεί κείµενο ή σχέδιο: µυκηναϊκές ~. — 
(υποκ.) πινακιδούλα (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. πινακίς, -ίδος < αρχ. πίναξ]. 

πινακίδιο (το) [αρχ.] {πινακιδί-ου | -ων} 1. καρτέλα στην οποία σηµειώνουµε 
(κάτι) 2. τριπλότυπο στο οποίο αναγράφονται οι εντολές αγοραπωλησίας 
χρεωγράφων από χρηµατιστές. 

πινάκιο (το) {πινακί-ου | -ων} 1. µικρός πλάκας 2. (λόγ.) επιτραπέζιο σκεύος, 
συνήθ. πήλινο, για το σερβίρισµα φαγητού· πιάτο· ΦΡ. αντί πινακίου φακής 
(αντί πινακίου φακής, βλ. ΕΤΥΜ.) µε ευτελές αντάλλαγµα: τους βρήκαν στην 
ανάγκη και αγόρασαν το οικόπεδο τους ~ 3. ΝΟΜ. βιβλίο τού οποίου οι 
σελίδες έχουν αριθµηθεί και µονογραφηθεί από τον προϊστάµενο τού 
δικαστηρίου και στο οποίο εγγράφονται µε αριθµητική σειρά οι διαφορές και 
οι υποθέσεις που πρόκειται να εκδικαστούν στο ακροατήριο σε καθεµία 
δικάσιµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πινάκιον, υποκ. τού ουσ. πίναξ. Η φρ. αντί πινακίου 
φακής ανάγεται στη βιβλική αφήγηση (Π.∆. Γένεσις, 25), κατά την οποία ο 
Ησαύ, πρωτότοκος γυιος τού Ισαάκ, πούλησε τα πρωτοτόκια στον αδελφό του 
Ιακώβ για ένα πιάτο φαγητό]. 

πινάκλ (το) {άκλ.} χαρτοπαίγνιο που παίζεται µε τράπουλα των πενήντα δύο 
φύλλων από δύο, τρία ή και τέσσερα άτοµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. pinacle < µτγν. 
λατ. pinnaculum «πτερύγιο», υποκ. τού λατ. pinna «φτερό», παράλλ. τ. τού 
penna (βλ. λ. πένα')]. 

πινακογραφια (η) [µτγν.] {πινακογραφιων} ΤΥΠΟΓΡ. ο καθορισµός των 
προδιαγραφών και η εργασία στοιχειοθεσίας ή σύνθεσης ενός πίνακα (βλ.λ., 
σηµ. 2 κ. 3). 

πινακοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {πινακοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει 
στο σχήµα µε πίνακα, που έχει επίπεδη επιφάνεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ.-ης, -ης, -ες. 

πινακοθήκη (η) [µτγν.] {πινακοθηκών} 1. κτήριο που λειτουργεί ως µόνιµο 
εκθετήριο ζωγραφικών πινάκων: η Εθνική Πινακοθήκη 2. η συλλογή πινάκων 
ζωγραφικής 3. (µτφ.) έργο (συνήθ. ηθογραφικό) στο οποίο παρουσιάζεται µια 
ποικιλία χαρακτήρων, όπου περιγράφονται διάφορα πρόσωπα: η - των 
ηλιθίων || το βιβλίο είναι µια - των προσωπικοτήτων τής επανάστασης. 

πινακωτη (η) 1. (στους φούρνους) επιµήκης ξύλινη σανίδα µε χωρίσµατα, µέσα 
στα οποία τοποθετούνται τα ζυµωµένα ψωµιά και αφήνονται ωσότου 
φουσκώσουν (να ανέβει η ζύµη τους), πριν µεταφερθούν στον φούρνο, για να 
ψηθούν 2. (συνεκδ.) το ψωµί που ψήνεται σε τέτοιο σκεύος 3. (παλαιότ.) 
οµαδικό παιδικό παιχνίδι: «~, ~ από το άλλο µου τ' αφτί, γιατί 'ναι η µάννα µου 
κουφή» (παιδικό τραγ.). [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. επιθ. *πινακωτός < αρχ. 
πινάκιον (βλ.λ.)]. 

πινάπ-γκερλ (το) {άκλ.} νεαρή, ελκυστική γυναίκα, όπως εµφανίζεται σε 
φωτογραφία ή αφίσα (συνήθ. µεγάλων διαστάσεων) σε προκλητική πόζα: η 
γνωστή ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της ποζάροντας ως ~. 
[ΕΤΥΜ; < αγγλ.-αµερ. pin-up-girl < pin up «καρφιτσώνω, στερεώνω» + girl 
«κορίτσι»]. 

πινγκ-πόνγκ (το) {άκλ.} ελλην. επιτραπέζια αντισφαίριση- παιχνίδι 
αντισφαίρισης (τένις) που παίζεται πάνω σε επίπεδο τραπέζι που χωρίζεται σε 
δύο ίσες περιοχές µε ένα δίχτυ απλωµένο κάθετα στη µέση του και σε όλο το 
πλάτος του. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. ping-pong, ηχοµιµητική λ. από τον ήχο που προκαλεί η 
αναπήδηση τής µπάλας στο τραπέζι]. 

Πίνδαρος (ο) {-ου κ. -άρου) 1. αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής (περ. 520-
446 π.Χ.), ο οποίος συνέθεσε ωδές και επινίκιους ύµνους προς τιµήν των 
νικητών των πανελλήνιων αγώνων 2. ανδρικό όνοµα. — πινδάρειος, -α, -ο 
[αρχ.] κ. πινδαρικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., που συνδ. µε το 
τοπωνύµιο Πίνδος (βλ.λ.)]. 

Πίνδος (η) η µεγαλύτερη σε έκταση οροσειρά τής Ελλάδας, η οποία εκτείνεται 
από Β∆. προς ΝΑ. µεταξύ τής Ηπείρου και τής Θεσσαλίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*kwi-n-d-os (αντί *Τίνδος, µε υπερίσχυση τού αιολ. τύπου), µηδενισµ. βαθµ. 
τού I.E. *kwei-d- «λευκός, φωτεινός, λαµπρός», οπότε το όνοµα θα δήλωνε τη 
λευκή οροσειρά. Στο ίδιο I.E. θ. ανάγονται και άλλοι τ., πβ. σανσκρ. svind-ati 
«λάµπω, φεγγίζω», γοτθ. hveits «λευκός», αρχ. γερµ. (h)wiz, γερµ. weiß, 
αγγλ. white κ.ά.]. 

πινέζα (η) {πινεζών} 1. µικρό λεπτό καρφί µε πλατύ κεφάλι, που χρη-
σιµοποιείται για τη στερέωση, το καρφίτσωµα ελαφρών αντικειµένων (λ.χ. 
χαρτιών, φωτογραφιών) πάνω σε ξύλινες επιφάνειες, στον τοίχο κ.λπ. 2. 
(µτφ.-σκωπτ.) πολύ κοντός άνθρωπος. — (υποκ.) mve-ζούλα (η). [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. punaise «κοριός» < δηµώδ. λατ. *putinasius, από συµ- 

φυρµό τού p. *putire (< λατ. putëre «σαπίζω, διαβρώνω») + λατ. nasus 
«µύτη»]. 

πινελάρω ρ. µετβ. {πινελάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βάφω µε πινέλο. [ΕΤΥΜ 
< ιταλ. pennellare < pennello (βλ. λ. πινέλο)]. 

πινελιά (η) 1. το ίχνος που αφήνει ένα πινέλο µε χρώµα πάνω σε επιφάνεια· 
(συνεκδ.) 2. η ποσότητα χρώµατος που µπορεί να συγκρατήσει το πινέλο κάθε 
φορά που χρησιµοποιείται: θέλει µια-δυο - µαύρο, για να πάρει πιο σκούρα 
απόχρωση το µείγµα τού χρώµατος 3. κάθε κίνηση τού ζωγράφου µε το πινέλο 
(κατά τη δηµιουργία πίνακα): τράβηξε µια γρήγορη ~ || ζωγράφιζε µε 
προσεκτικές | ακριβείς | λεπτές - || τελείωσε το έργο µε λίγες ~ 4. (µτφ.) ο 
τρόπος µε τον οποίο αποδίδει ένας λογοτέχνης τις λεπτοµέρειες σε περιγραφή: 
σκιαγραφείς µε λεπτές ~ την προσωπικότητα τού ήρωα. 

πινέλο (το) 1. εργαλείο ζωγραφικής που αποτελείται από ένα στέλεχος, συνήθ. 
ξύλινο ή πλαστικό, µε βουρτσάκι στην άκρη, όπου τοποθετείται το χρώµα 2. 
(γενικότ.) κάθε λεπτή βούρτσα που χρησιµοποιείται για τη βαφή αντικειµένων 
ή για να απλώνουµε υλικό σε επιφάνεια: απλώνετε το αβγό µ'ένα ~ πάνω στο 
ζυµωµένο τσουρέκι-(ειδικότ.) 3. πολύ µικρό βουρτσάκι, που χρησιµοποιείται 
για το οµοιόµορφο άπλωµα τού κραγιόν στα χείλη 4. φουντωτή βούρτσα µε 
ξύλινη ή µεταλλική λαβή, που χρησιµοποιεί κανείς για να απλώσει τον αφρό 
στο δέρµα, όταν ξυρίζεται. — (υποκ.) πινελάκι (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pennello 
< λατ penicillus «γραφίδα, χρωστήρας», παράλλ. τ. τού penicullus, υποκ. τού 
penis «ουρά - πέος»]. 

πινοκυτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η ενεργητική απορρόφηση 
υγρών τού περιβάλλοντος από το κύτταρο µέσα από αύλακες τής πλασµατικής 
µεµβράνης ΣΥΝ. κυτταροποσία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pinocytosis < pino- (< πίνω) + cytosis < cyt- (βλ. λ. κυτο-, κύτταρο-)]. 

πίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ήπια (να/θα πιω, προστ. πιες, πιείτε | (λαϊκ.) πιέτε), 
πιωµένος} ♦ (µετβ.) 1. ρουφώ (υγρό) µε το στόµα, ώστε να καταλήξει στο 
στοµάχι: ~ γάλα | πορτοκαλάδα- ΦΡ. (α) πίνω το αίµα (κάποιου) βλ. λ. αίµα 
(β) πίνω το (πικρό) ποτήρι δοκιµάζω δυσάρεστο συναίσθηµα λόγω αρνητικής 
καταστάσεως: - τής προδοσίας | τής αχαριστίας || θα το πιω κι αυτό το ποτήρι 
και ελπίζω να µην ξανασυµβεί κάτι τέτοιο (γ) (σε επισκέπτη) τι θα πιείτε | θα 
πιείτε κάτι; τι ποτό να σας προσφέρω; (δ) τι πίνεις; ποιο είναι το αγαπηµένο ή 
το συνηθισµένο ποτό σου; (ε) να πιεις (κάποιον) στο ποτήρι για άνθρωπο 
συνήθ. νεαρής ηλικίας µε πολύ ωραίο, δροσερό πρόσωπο: ένα κορίτσι σαν τα 
κρύα νερά- να το πιεις στο ποτήρι! (στ) πίνω νερό στο όνοµα (κάποιου) δείχνω 
απεριόριστη εµπιστοσύνη και σεβασµό σε κάποιον (λόγω των ικανοτήτων, τού 
ήθους του κ.λπ.) (ζ) τα πίνω καταναλώνω οινοπνευµατώδες ποτό, συνήθ. σε 
µεγάλη ποσότητα: χτες τα πίναµε µαζί στην ταβέρνα (η) πίνω το καταπέτασµα 
καταναλώνω τεράστιες ποσότητες οινοπνευµατωδών ποτών (θ) Γιάννης κερνά 
και Γιάννης πίνει βλ. λ. κερνώ (ι) ήπια το αµίλητο νερό σιωπώ, δεν λέω 
κουβέντα 2. (µτφ.) συγκρατώ (υγρό) στο εσωτερικό µου, απορροφώ: το χώµα 
ήπιε όλο το νερό ΣΥΝ. ρουφώ, τραβώ 3. (λαϊκ.) καταναλώνω ποσότητα χαπιών 
ή φαρµάκου- (ειδικότ.) καπνίζω (καπνό, τσιγάρο) ή παίρνω ναρκωτικά (κυρ. 
χασίς) ♦ (αµετβ.) 4. καταναλώνω (οινοπνευµατώδες ποτό): βάλε να πιω || ούτε 
καπνίζει ούτε πίνει- κάνει υγιεινή ζωή || πίνει πολύ, αλλά αντέχει || ~ σαν 
σφουγγάρι (πολύ, υπερβολικά) 5. (ειδικότ.) έχω εθιστεί στο αλκοόλ, είµαι 
πότης: ήταν γνωστό το πάθος του: έπινε 6. κάνω πρόποση: ~ στην υγειά | εις 
υγεί-αν κάποιου 7. (µτφ.) (για οινοπνευµατώδη ποτά) προκαλώ επιπλοκές στην 
υγεία· καταβάλλω, εξασθενίζω: το ποτό να το πίνεις, όχι να σε πίνει 8. (για 
ύφασµα ή ρούχο) γίνοµαι στενότερος, µικραίνουν οι διαστάσεις µου: το 
παντελόνι ήπιε στο πλύσιµο ΣΥΝ. (οικ.) µαζεύω, µπαίνω 9. (µεσοπαθ. 
τριτοπρόσ. πίνεται, πίνονται) (α) (κυρ. για ποτό) είναι κατάλληλο ή ευχάριστο 
να το πιει κανείς: αυτό το κρασί δεν πίνεται-έχει χαλάσει (β) (ειδικότ. για νερό) 
είναι πόσιµο: το νερό τής περιοχής δεν πίνεται- έχει πολλά άλατα 10. (η µτχ. 
πιωµένος, -η, -ο) µεθυσµένος: γύρισε στο σπίτι του αργά τη νύχτα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο, τονισµός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *ρϊ- | ρδ(ί)- «πίνω», πβ. σανσκρ. pati, αρµ. ampem, αλβ. 
ρϊ, λατ. bibo (< *pibo), γαλλ. boire, ισπ. beber κ.ά. Οµόρρ. πώ-µα, πό-τος, πο-
τήριο(ν), πό-σις (-η), πό-της, πό-σι-µος, αµ-πω-τις (βλ.λ.) κ.ά. Η σηµ. 3 
οφείλεται σε απόδ. ανάλογων χρήσεων τού τουρκ. içmek «πίνω, ρουφώ (τον 
καπνό)»]. 

πίξελ (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. το µικρότερο στοιχείο (φωτοβολών κόκκος) εικόνας 
που µπορεί να εµφανιστεί. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pixel < pix (πληθ. τού pic, συντοµ. τού picture «εικόνα») + 
el(ement) «στοιχείο»]. 

ΠΙΟ επίρρ.· περισσότερο, πλέον (για τον σχηµατισµό τού συγκριτικού βαθµού 
των επιθέτων και των επιρρηµάτων): ο Γιάννης είναι ~ γρήγορος | ωραίος από 
τον Κώστα || αν ερχόσουν ~ νωρίς απ' ό,τι συνήθως, θα τον προλάβαινες- µε 
ουσ.: είναι ικανοί να τσακωθούν για το ποιος είναι - άνδρας από τον άλλον 
(περισσότερο αρρενωπός, σκληρός κ.λπ.) || είναι ο ~ επαγγελµατίας από όσους 
καλλιτέχνες έχω γνωρίσει. Επίσης (λαϊκ.) πλιο [µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. πλιό < πλέο (µε συνίζηση) < αρχ. πλέον. Βλ. κ. πια]. πιόνι (το) 
{πιον-ιού | -ιών} 1. (στο σκάκι) καθένα από τα µικρά τεµάχια, µε τα οποία ένας 
παίκτης µετέχει στο παιχνίδι, κινώντας τα µε βάση τις επιτρεπόµενες για το 
καθένα κινήσεις: το ~ τού βασιλιά µπορεί να κινηθεί ένα τετράγωνο µπροστά, 
πίσω και διαγωνίως || το ~ τού πύργου | τής βασίλισσας || τοποθετώ τα ~ || τρώω 
το ~ τού αντιπάλου 2. (κατ' επέκτ.) καθένα από τα πούλια επιτραπέζιου παιχνι-
διού (λ.χ. ντάµας) 3. (µτφ.-κακόσ.) πρόσωπο που κατευθύνεται ολοκληρωτικά 
από άλλους για την εξυπηρέτηση δικών τους σκοπών, ά- 
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βουλο όργανο: είναι ένα ~ στο παιχνίδι εξουσίας τού αρχηγού ΣΥΝ. 
ενεργούµενο. — (υποκ.) πιονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pion «πεζικάριος, στρατιώτης» < µτγν. λατ. pedo, -önis (ίδια 
σηµ.) < λατ. pes, pedis «πόδι»]. 

πιονιέρος (ο), πιονιέρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πρόσωπο που ηγείται 
κοινωνικής ή πνευµατικής κινήσεως, που ανοίγει νέους δρόµους σε έναν 
τοµέα: από τους ~ τής εξερεύνησης τού διαστήµατος ΣΥΝ. πρωτοπόρος, 
σκαπανέας, πρόσκοπος ΑΝΤ. ουραγός. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. pionnier 
< pion «πεζικάριος, στρατιώτης» (βλ. λ. πιόνι)]. 

πιάσιµο (το) (πιοσίµατος | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η πόση, το να πίνει κανείς κάτι. 
(ΕΤΥΜ. < πόσιµο, µε την επίδρ. τής υποτ. αορίστου πιω]. 

πιότερο κ. πλιότερο επίρρ. (λαϊκ.) περισσότερο: σ'αγαπώ ~ από ποτέ' ΣΥΝ. πιο 
πολύ. 

πιοτερος, -η, -ο κ. πλιότερος (λαϊκ.) περισσότερος, πιο πολύς. [ΕΤΥΜ. < 
*πλεότερος (µε συνίζηση) < αρχ. πλειότερος, συγκρ. βαθµός τού επιθ. πλέως 
(ιων. πλέος), για το οποίο βλ. λ. πλέον. Βλ. κ. πιο]. 

πιοτής (ο) {πιοτήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που πίνει πολύ, που µεθάει ΣΥΝ. 
µέθυσος, µπεκρής. 

πιοτί (το) (χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.-σπάν.) το ποτό. 
[ΕΤΥΜ. < πιοτό + -ί, κατά τα φαΐ, κρασί]. 

πιοτό (το) → ποτό 
πίπα (η) (πιπών} 1. καπνοσύριγγα για να εισπνέει κανείς καπνό, που 

αποτελείται από µία υποδοχή σαν µικρό κύπελλο, η οποία γεµίζεται µε καπνό 
και συνδέεται µε σωληνωτό στέλεχος µε επιστόµιο, από το οποίο εισπνέεται ο 
καπνός: γεµίζω | καθαρίζω | ανάβω την ~ || ξύλινη | σκαλιστή ~ ΣΥΝ. τσιµπούκι 
2. µικρό ξύλινο ή κοκκάλινο σωληνοειδές αντικείµενο καπνίσµατος, στην 
άκρη τού οποίου τοποθετείται το τσιγάρο 3. (!-λαϊκ.) η πεολειξία (βλ.λ.): 
παίρνω | κάνω ~ (σε κάποιον) ΣΥΝ. τσιµπούκι. 
[ETXM < ιταλ. pipa < µεσν. λατ. pipa < λατ. pipare «πιππίζω», ονοµα-
τοποιηµένη λ.]. 

πιπεράτος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει γεύση πιπεριού, γεύση καυστική: 
πολύ ~ βγήκε το φαγητό 2. (µτφ.) (α) αυτός που χαρακτηρίζεται από δριµύτητα 
και καυστικότητα ΣΥΝ. (λόγ.) δηκτικός, (καθηµ.) πειρακτικός, (µτφ.) 
τσουχτερός (β) αυτός που είναι σκανδαλιστικά τολµηρός, ερεθιστικός (χωρίς 
όµως να οδηγείται στα άκρα): ~ ανέκδοτα | σκηνές ταινίας ΣΥΝ. πικάντικος. 

πιπέρι (το) (πιπερ-ιού | -ιών} 1. αναρριχώµενο φυτό µε ποώδη κλαδιά και 
βλαστό αποξυλωµένο στη βάση του, φύλλα ωοειδή, παχιά, µε µικρά λεπτά 
άνθη και πράσινους σφαιρικούς καρπούς, που όταν ωριµάζουν γίνονται 
κόκκινοι, µαύροι ή κιτρινωποί 2. µπαχαρικό µε καυτερή γεύση, συνήθ. 
τριµµένο σε µικρούς κόκκους, που παρασκευάζεται από τους αρωµατικούς 
καρπούς τού παραπάνω φυτού: άσπρο | µαύρο | κόκκινο | τριµµένο ~ || βάζω ~ 
στο φαγητό || «πώς το τρίβουν το πιπέρι (τού διαβόλου οι καλόγεροι)» (δηµοτ. 
τραγ. και ο αντίστοιχος αποκριάτικος τολµηρός χορός)· ΦΡ. (α) (παροιµ.) 
όποιος έχει πολύ πιπέρι, βάζει και στα λάχανα όποιος διαθέτει κάτι σε 
αφθονία, το χρησιµοποιεί καταχρηστικά· για πρόσωπο που κάνει υπερβολές 
(β) θα σου βάλω πιπέρι στο στόµα | στη γλώσσα (ως απειλή, συνήθ. σε µικρό 
παιδί που µιλά µε άσχηµο τρόπο ή άπρεπα) θα σε τιµωρήσω (είτε βάζοντας 
στην πραγµατικότητα πιπέρι στη γλώσσα είτε επιβάλλοντας άλλου είδους 
αυστηρή τιµωρία): µη λες κακές κουβέντες, ~. — (υποκ.) πιπεράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πιπέριν < µτγν. πίπερι (µε ανοµοίωση) < αρχ. πέπερι, δάνειο 
αγν. προελ., όπως και το αντίστοιχο σανσκρ. pippa-li, πιθ. µέσω τού 
εµπορίου. Το λατ. piper (> γερµ. Pfeffer) είναι παράλλ. ανεξάρτητο δάνειο]. 

πιπεριά (η) 1. θαµνώδες φυτό, µε απλά ανοιχτοπράσινα και σχετικώς µικρά 
φύλλα, λευκά άνθη και πολύσπερµο πράσινο ή κιτρινοπράσινο, σαρκώδη 
καρπό (που, σε ορισµένες ποικιλίες, γίνεται κόκκινος ή κίτρινος όταν 
ωριµάσει), µε µακρύ κωνικό ώς σφαιρικό σχήµα 2. ο καρπός τού παραπάνω 
φυτού, που τρώγεται ωµός σε σαλάτες και µαγειρευτός και, όταν έχει καυτερή 
γεύση, χρησιµοποιείται ως ορεκτικό ή (τριµµένος σε σκόνη) ως µπαχαρικό: 
γεµιστή ~ || κόκκινη ~. — (υποκ.) πιπερίτσα (η). 

πιπεριέρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) επιτραπέζιο σκεύος µέσα στο οποίο 
τοποθετείται πιπέρι. [ΕΤΥΜ; < πιπέρι + -ιέρα, πβ. τσαγ-ιέρα, αλατ-ιέρα κ.ά.]. 

πιπερίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} έχω την καυστική γεύση τού 
πιπεριού. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πεπερίζω < αρχ. πέπερι (βλ. κ. πιπέρι)]. 

πιπερίνη (η) (πιπερινών) ΧΗΜ. αζωτούχος οργανική ένωση, που αποτελεί ένα 
από τα καυστικά συστατικά τού κοινού µαύρου ή λευκού πιπεριού και 
χρησιµοποιείται για τον αρωµατισµό τού µπράντι. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. pipérine < λατ. piper (βλ. κ. πιπέρι)]. πιπεροδοχείο (το) [1871] (λόγ.) η 
πιπεριέρα (βλ.λ.). πιπερόριζα (η) (πιπεροριζών) ποώδες φυτό, η ρίζα τού οποίου 
(γνωστή και ως τζίντζερ) έχει έντονα καυτερή γεύση και χρησιµοποιείται στη 
φαρµακευτική και την ποτοποιία. πιπερώνω ρ. µετβ. (πιπέρω-σα, -θηκα, -
µένος} ρίχνω στο φαγητό πιπέρι. — πιπέρωµα (το). πιπί (το) (χωρ. γεν.} (στη 
γλώσσα των νηπίων) 1. το γεννητικό όργανο τού βρέφους 2. (συνεκδ.-ευφηµ.) η 
ούρηση: πήγε για ~ του || κάνω ~ ΣΥΝ. τσίσα. 
[ΕΤΥΜ. Ονοµατοποιηµένη λ. τής βρεφικής ηλικίας, πβ. γαλλ. pipi]. πίπιζα (η) 
(χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. ξύλινο πνευστό όργανο (που µοιάζει µε καραµούζα), 
το οποίο παράγει οξύ, διαπεραστικό ήχο, έχει έκταση µία οκτάβα και δύο 
φθόγγους, φέρει έξι οπές από τη µία πλευρά και 

µία από την άλλη και έχει διπλό γλωσσίδι. 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. pipëza]. 

πιπίζω ρ. → πιππίζω 
πιπίλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. τεχνητή θηλή, ελαστική ή πλαστική, την οποία 

πιπιλίζουν τα βρέφη, για να έχουν την ψευδαίσθηση τού θηλασµού και να µην 
κλαίνε 2. (συνεκδ.) το πιπίλισµα 3. (κατ' επέκτ.) καθετί που χρησιµεύει για 
πιπίλισµα 4. (µτφ. για επιχείρηµα, άποψη κ.λπ.) αυτό που επαναλαµβάνει 
κανείς στερεότυπα, όταν αναφέρεται σε ένα πρόβληµα: η «κρίση των αξιών» 
έχει καταντήσει ~ στο στόµα πολλών σχολιαστών τής επικαιρότητας ΣΥΝ. 
καραµέλα. [ΕΤΥΜ. < πιπιλίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

πιπιλίζω ρ. µετβ. {πιπίλισα} (οικ.) βυζαίνω µε αργές κινήσεις των χειλιών ΦΡ. 
(µτφ.) πιπιλίζω το µυαλό (κάποιου) (i) ζαλίζω (κάποιον) µε τις φλυαρίες µου 
(ii) επαναλαµβάνω (κάτι) συνεχώς (σε κάποιον), για να τον κάνω να το 
πιστέψει. Επίσης πιπιλώ {-άς...}. — πιπίλισµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. 
pipilare < λατ. pipilare, ονοµατοποιηµένη λ. (βλ. κ. πιππίζω)]. 

πιπιλιστός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε πιπίλισµα. — πιπιλιστά επίρρ. 
πιππΐζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (για µικρά πουλιά, νεοσσούς) βγάζω φωνή 

που µοιάζει µε τον ήχο «πι, πι». — πίππισµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
ονοµατοποιηµένη λ., όπως και τα αντίστοιχα λατ. pipilo, pipio, γερµ. piepen 
«τιττυβίζω», καθώς και το σανσκρ. pippaka «είδος πουλιού»]. 

πιππίνι (το) {πιππιν-ιού | -ιών} 1. ο νεοσσός τού περιστεριού ΣΥΝ. πιτσούνι 2. 
(µτφ.) όµορφο κορίτσι · 3. ΜΟΥΣ. η γλωσσίδα πνευστών οργάνων. [ΕΤΥΜ; < 
πιππίζω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -νι]. 

πίπτω ρ. → πέφτω 
πιράνχας (το) {άκλ.} 1. σαρκοβόρο ψάρι, άγριο και αδηφάγο, που αφθονεί κυρ. 

στους ποταµούς τής Βραζιλίας, ζει σε σµήνη, τρέφεται µε ψάρια και άλλα 
θηλαστικά, ενώ είναι επικίνδυνο και για τον άνθρωπο' το σώµα του είναι 
πεπλατυσµένο στα πλευρά, καλύπτεται από λέπια ασηµένια (στη ράχη και 
στις πλευρές) και κόκκινα (στην κοιλιά) 2. (µτφ.) ο αδίστακτος και 
επικίνδυνος καιροσκόπος, που εκµεταλλεύεται ανθρώπους και καταστάσεις µε 
άγρια και αδηφάγο διάθεση: τα - τής τοκογλυφίας έχουν οδηγήσει πολλούς στην 
καταστροφή. 
[ΕΤΥΜ < πορτ. piranha, λ. τής διαλέκτου Τούπι (ιθαγενών τής Βραζιλίας)]. 

πιρέξ (το) → πυρέξ 
πιρόγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελαφρύ µακρόστενο πλοιάριο, που στην 

πρωτόγονη µορφή του φτειάχνεται από έναν κορµό δέντρου σκαµµένο κατά 
µήκος, µε µυτερή κυρτή πρύµνη και πλώρη, προωθείται µε κουπιά και 
χρησιµοποιείται ακόµη σε ποικίλες παραλλαγές από πρωτόγονες φυλές τού 
Ειρηνικού και τού Ινδικού Ωκεανού (πβ. λ. κανό, καγιάκ). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pirogue < ισπ. pirâgua, λ. των ιθαγενών τής 
Καραϊβικής]. 

πίρος (ο) 1. είδος στρόφιγγας που τοποθετείται στο πάνω µέρος τού 
κρασοβάρελου· ΦΡ. κρασί από τονπίρο κρασί που παίρνεται από τον πίρο 
δοκιµαστικά (επειδή δεν έχει λαµπικάρει ακόµη το περιεχόµενο τού βαρελιού) 
· 2. το µπουλόνι (βλ.λ.), που χρησιµεύει ως άξονας τροχαλίας ή πολυσπάστου 
ή εξαρτήµατος µηχανής. — (υποκ.) πιρά-κι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. piro < λατ. epiurus < αρχ. έπίουρος «φρουρός - 
ξύλινο πώµα» < έπι- + ούρος «φύλακας, φρουρός» (πβ. κ. θυρωρός)]^ 

Πΐροσκί (το) {άκλ.} αφράτη πίτα από ψηµένη ζύµη γεµισµένη µε κιµά ή 
λουκάνικο κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. pirozki, πληθ. τού pirozók, υποκ. τού piróg «κρεατόπι-τα»]. 

πιρουέτα (η) {πιρουετών} (στον χορό, στις παγοδροµίες κ.λπ.) η επί τόπου 
πλήρης περιστροφή τού σώµατος χορευτή ή χορεύτριας γύρω από τον άξονα 
του/της, καθώς ισορροπεί σταθερά στο ένα πόδι, ενώ µε το άλλο πόδι, το 
κεφάλι και τα χέρια δίνει στο σώµα τη φορά τής κίνησης: η ~ στο µπαλλέτο | 
στις παγοδροµίες || θεαµατική | χορευτική | τριπλή ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. pirouette, υποκ. τού δηµώδ. λατ. *piro «βούλλωµα, πίρος» 
(βλ. λ. πίρος)]. 

πιρούνι (το) (παλαιότ. ορθ. πηρούνι) {πιρουν-ιού | -ιών} 1. επιτραπέζιο σκεύος 
φαγητού που αποτελείται από λαβή, στέλεχος και τρεις ή τέσ-σερεις αιχµηρές 
άκρες, κατάλληλες να καρφώσουν τις στερεές τροφές: ασηµένιο | πλαστικό 
~||~ µε ξύλινη λαβή- ΦΡ. (σκωπτ.) γερό πιρούνι πρόσωπο που τρώει πολύ 2. το 
µπροστινό µέρος τού σκελετού δικύκλου που καταλήγει σε δύο βραχίονες 
µέσα στους οποίους προσαρµόζεται ο τροχός: το ποδήλατο µου έχει ~ µε 
αµορτισέρ. — (υποκ.) πιρουνάκι (το), (µεγεθ.) πιρούνα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πψούνι(ν) < µτγν. περόνιον, υποκ. τού αρχ. περόνη (βλ.λ.)]. 

πιρουνιά (η) η ποσότητα τού φαγητού που µπορεί να συγκρατήσει το πιρούνι: 
έφαγε δυο ~ και σταµάτησε. 

πιρουνιάζω ρ. µετβ. (πιρούνιασ-α, -τηκα, -µένος} καρφώνω, τρυπώ µε πιρούνι. 
— πιρούνιασµα (το). 

Π.Ι.Σ. (ο) Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 
πισθάγκωνα επίρρ.· µε τους αγκώνες προς τα πίσω: δε'νω ~ κάποιον (µε τους 

καρπούς ενωµένους πίσω από την πλάτη του). [ΕΤΥΜ. < µτγν. <5πισθάγκωνα 
< όπισθεν + άγκών)ας)]. 

πισινά (τα) 1. ο πισινός ΣΥΝ. οπίσθια, (οικ.) κώλος · 2. τα πίσω σκέλη των 
τετραπόδων ζώων: το άλογο σηκώθηκε στα ~ του. 
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πισίνα (η) {πισίνων ο τ. αυτός χρησιµοποιείται από τους οµιλητές για λόγους 
προφύλαξης αντί τού τ. πισινών} 1. τεχνητή δεξαµενή νερού, που 
χρησιµοποιείται για κολύµβηση, κολυµβητικούς αγώνες ή αναψυχή (λ.χ. σε 
ξενοδοχεία, πολυτελείς κατοικίες): στεγασµένη | ανοιχτή | υπαίθρια | ιδιωτική | 
θερµαινόµενη ~ || ~ ολυµπιακών διαστάσεων (ορθογώνιου σχήµατος µε µήκος 
50 µέτρων και ελάχιστο πλάτος 21 µέτρων, για αγώνες κολύµβησης και 
υδατοσφαίρισης) 2. (συνεκδ.) το νερό που περιέχεται στην παραπάνω 
δεξαµενή: πέφτω | βουτώ | κολυµπώ στην ~ || τα µάτια του ήταν ερεθισµένα 
από το χλώριο της ~. — (υποκ.) πισινούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. piscina «ιχθυοτροφείο» < λατ. piscina (ίδια σηµ.) < piscis 
«ψάρι»]. 

πισινός (ο) το οπίσθιο µέρος τής λεκάνης, οι γλουτοί ΣΥΝ. πισινά, (οικ.) 
κώλος- ΦΡ. τα θέλει ο πισινός του για πρόσωπο που µε τη συµπεριφορά του 
ευνοεί ή προκαλεί µια κατάσταση (οι συνέπειες τής οποίας δεν θα του είναι 
ευχάριστες). — (υποκ.) πισινούλης (ο). 

πισινός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται στο πίσω µέρος: ~ πόρτα/ θρανίο | πόδια 
ζώου || (ως ουσ.) η πισινή µου στις εξετάσεις αντέγραφε από µένα ΣΥΝ. οπίσθιος 
ΑΝΤ. µπροστινός- ΦΡ. (α) κρατώ πισινή ενεργώ µε επιφυλακτικότητα, επειδή 
δεν είµαι σίγουρος για την κατάληξη µιας υπόθεσης, δεν αποκαλύπτω ούτε 
χρησιµοποιώ όλα τα πλεονεκτήµατα που διαθέτω (β) (παροιµ.) των 
µπροστινών πατήµατα, των πισινών γεφύρια βλ. λ. µπροστινός 2. πισινός (ο) 
βλ.λ. 3. πισινά (τα) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ < *οπισ-ινός (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ο-) < αρχ. οπίσω (βλ. 
κ. πίσω)]. 

πίσσα (η) {πισσών} 1. η σκούρα καφέ ώς µαύρη ρευστή ή παχύρρευστη µάζα, 
που παράγεται κατά την ξηρή απόσταξη οργανικών ουσιών, λ.χ. ξύλου 
(ξυλόπισσα), λιγνίτη (λιγνιτόπισσα) ή λιθάνθρακα (λιθανθρακόπισσα), η 
οποία χρησιµοποιείται ευρέως στην οδοποιία (ασφαλτόπισσα), αλλά και ως 
πρώτη ύλη σε πολλούς κλάδους τής χηµικής βιοµηχανίας 2. (µτφ. ως επίθ.) 
αυτός που είναι πολύ σκούρος, σκοτεινός· κατάµαυρος: σκοτάδι ~, δεν 
φαινόταν τίποτα. [ΕΤΥΜ αρχ· < *piq-yä < I.E. *pi-q- «πίσσα», πβ. λατ. pix, 
picis, ρωσ. pikulu κ.ά. Το αρχ. γερµ. pen (> γερµ. Pech «πίσσα») είναι δάνειο 
από τη Λατινική. Είναι πιθανή η σύνδεση τής λ. πίσσα µε το αρχ. ουσ. πί-τυς 
«είδος κωνοφόρου δέντρου» (βλ.λ.), το οποίο ανάγεται σε I.E. *pi-tu- «τροφή, 
ποτό»]. 

πισσάρω ρ. µετβ. {πισσάρισ-α, -τηκα, -µένος} καλύπτω (µια επιφάνεια) µε 
πίσσα, συνήθ. για στεγανοποίηση: ~ τη λαµαρίνα τού αυτοκινήτου | την 
ταράτσα τού σπιτιού. — πισσάρισµα (το). 

πισσάσφαλτος (η) [µτγν.] {πισσασφάλτ-ου | -ων, -ους} η φυσική ή 
κατεργασµένη καθαρή άσφαλτος, η οποία προέρχεται από ορυκτό ή 
παράγεται από πετρέλαιο ΣΥΝ. ασφαλτόπισσα. 

πισσοκονίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η πισσόστρωση (βλ.λ.). 
πισσόλιθος (ο) {πισσολίθ-ου | -ων, -ους} ΟΡΥΚΤ. ηφαιστειακή ύαλος µε χρώµα 

µαύρο, κόκκινο ή ανοιχτό πράσινο και θαµπή λάµψη- έχει την ιδιότητα, σε 
υψηλές θερµοκρασίες, να εκλύει αέρια µε πολύ µεγαλύτερο όγκο από αυτόν 
που έχει ως ύαλος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Pechstein]. 

πισσόστρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η επικάλυψη τού 
οδοστρώµατος µε πίσσα ΣΥΝ. ασφαλτόστρωση 2. η επάλειψη αντικειµένου 
µε πίσσα. 

πισσόχαρτο (το) {πισσοχάρτ-ου | -ων} παχύ φύλλο χαρτιού µε επάλειψη από 
διάλυµα πίσσας, το οποίο είναι αδιάβροχο και χρησιµοποιείται για την 
προστατευτική συσκευασία αντικειµένων ευπαθών στην υγρασία, για την 
κάλυψη πρόχειρων κτισµάτων κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. tar 
paper]. 

πισσώνω ρ. µετβ. {πίσσω-σα, -θηκα, -µένος} επαλείφω, επιστρώνω µε πίσσα: ~ 
τον δρόµο (ασφαλτοστρώνω) ΣΥΝ. κατραµώνω, ασφαλτώνω. — πίσσωµα 
(το) κ. πίσσωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. πισσώ (-όω) < αρχ. πίσσα]. 

πισσωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει επαλειφθεί µε πίσσα. 
πίστα (η) {πιστών} 1. ο επίπεδος χώρος στο κέντρο σταδίου ή ιπποδρόµου, 

στον οποίο διεξάγονται γυµναστικές ασκήσεις και αθλητικοί αγώνες ΣΥΝ. 
στίβος, κονίστρα 2. (στα κέντρα διασκεδάσεως) ειδικά διαµορφωµένος 
επίπεδος ελεύθερος χώρος (χωρίς τραπέζια), συνήθ. µε επίστρωση παρκέ, 
στον οποίο µπορούν να χορέψουν οι πελάτες: σηκώνοµαι | χορεύω στην ~ || 
γέµισε η ~|| πρώτο τραπέζι ~ (το καλύτερο τραπέζι τού κέντρου µπροστά στην 
~) 3. µεγάλη επίπεδη έκταση, κατάλληλα διαµορφωµένη για τη διεξαγωγή 
αγώνων ταχύτητας (αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, µοτοποδηλάτων): διεθνής ~ 
(στην οποία διεξάγονται διεθνείς αγώνες) 4. ο ειδικά διαµορφωµένος επίπεδος 
ανοιχτός χώρος αεροδροµίου ή αεροπλανοφόρου (για την τροχοδρόµηση των 
αεροπλάνων κατά την απογείωση και την προσγείωση τους) ή ελικοδροµίου 
(για την προσγείωση και απογείωση ελικοπτέρων): τον ξένο επίσηµο θα 
υποδεχθεί τιµητικό άγηµα παρατεταγµένο στην ~ τού αεροδροµίου 5. το µέρος 
χιονισµένου βουνού, το οποίο είναι κατάλληλο και διατίθεται για 
χιονοδροµίες: οι χιονοδροµικές ~ τού Παρνασσού || οι µεγάλες ~ δεν έχουν 
ανοίξει ακόµα (δεν διατίθενται στο κοινό, συνήθ. λόγω χαµηλών 
χιονοπτώσεων). — (υποκ.) πιστούλα (η). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. piste < παλ. ιταλ. pista < µτγν. λατ. pistare «ποδοπατώ» < 
λατ. pi(n)sëre «ποδοπατώ, κοπανίζω» (µτχ. pistum)]. 

πίστάκη (η) {πιστακών} η φιστικιά (βλ.λ.). Επίσης πιατάκια. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
ανατολ. δάνειο, αγν. προελ., όπως και το αντίστοιχο περσ. pista]. 

πιστάκιον (το) [µτγν.] {πιστακί-ου | -ων} το φιστίκι (βλ.λ.). 
πιστευτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός τον οποίο µπορεί να πιστέψει κα- 

νείς: είναι δυνατόν να γίνουν πιστευτά τέτοια πράγµατα; ΑΝΤ. απίστευτος. 
πιστεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πίστ-εψα, -εύτηκα} ♦ (µετβ.) 1. αναγνωρίζω 
(κάποιον) ως ειλικρινή, αποδέχοµαι (κάποιον/κάτι) ως αληθινό: Γιατί δεν µε 
πιστεύεις; Την αλήθεια σου λέω || τον πιστεύω, γιατί είναι τίµιος άνθρωπος || δεν 
το πιστεύει ότι έγινε κάτι τέτοιο || ποιον να πιστέψεις, όταν ο καθένας παρουσιάζει 
και µία διαφορετική εκδοχή; ΦΡ. να το δω και να µην το πιστέψω για πράγµατα 
που θεωρούµε απίθανο να γίνουν, παρόλο που θα ευχόµαστε να συµβούν: Ο 
Κώστας να διαβάσει από µόνος του τα µαθήµατα του; ~! (+σε) 2. (α) έχω εµπι-
στοσύνη (σε κάποιον/κάτι), εµπιστεύοµαι ως αξιόπιστο: πώς να πιστέψω στις 
υποσχέσεις του, αφού ποτέ δεν τις τηρεί- ΦΡ. δεν πιστεύω στ' αφτιά | στα µάτια 
µου για κάτι που θεωρούµε απίθανο, πρωτοφανές- δυσκολεύοµαι να 
συνειδητοποιήσω αυτό που ακούω ή βλέπω: τι µου λες, ~! (β) εµπιστεύοµαι 
(κάποιον/κάτι) µε τη βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρει: ~ σε σένα, ξέρω ότι δεν 
θα µε διαψεύσεις || ο προπονητής τής οµάδας τόνισε ότι πιστεύει στους παίκτες 
του και στις δυνατότητες τους 3. δέχοµαι ότι (κάποιος/κάτι) υπάρχει ή λειτουργεί 
κατά συγκεκριµένο τρόπο ή διαθέτει συγκεκριµένες ιδιότητες: ~ στα ζώδια | στη 
µοίρα | στην τύχη || πιστεύεις στα φαντάσµατα | στους εξωγήινους | στο µάτιασµα 
| στη γλωσσοφαγιά | στα όνειρα; (ότι έχουν προφητική αξία) 4. (ειδικότ.) έχω 
θρησκευτική πίστη σε (κάτι): οι αρχαίοι πίστευαν στους θεούς τού Ολύµπου || σε 
ποιον θεό πιστεύεις; || δεν πιστεύει στον Θεό (είναι άθεος) 5. ασπάζοµαι ως 
ιδεολογία, πρεσβεύω ή ακολουθώ (κάτι) ως προσωπικό σύστηµα αρχών: ~ στον 
φιλελευθερισµό | στον σοσιαλισµό | στη δηµοκρατία/ στον διάλογο | στην 
ελευθερία τού πολίτη · 6. (+ότι) έχω τη γνώµη, εκτιµώ: ~ ότι θα µας θυµηθεί || - 
ότι πρόκειται για σπουδαία διπλωµατική επιτυχία ΣΥΝ. νοµίζω, φρονώ 7. (+να) 
ελπίζω (έχοντας και κάποια επιφύλαξη): ~ να µην του είπες όσα συζητήσαµε! || ~ 
να κατάλαβε τι θέλουµε απ' αυτόν || ~ όλα να πάνε καλά ΣΥΝ. εύχοµαι-ΦΡ. (α) 
δεν πιστεύω να... για την έκφραση ανησυχίας µην τυχόν συµβεί κάτι: ~ µην του 
έδωσες το γράµµα µου! || ~ έχουµε πάλι µπλεξίµατα ΣΥΝ. δεν φαντάζοµαι να... 
(β) θέλω να πιστεύω ότι... ελπίζω ότι: ~ δεν θα φανεί αδιάλλακτος ♦ 8. (αµετβ.) 
έχω πίστη στον Θεό, είµαι πιστός συγκεκριµένης θρησκείας: εσύ πιστεύεις; ΦΡ. 
πίστευε και µη ερεύνα βλ. λ. ερευνώ · 9. πιστεύω (το) (α) το σύνολο των αρχών, 
των ιδεών και των αξιών στις οποίες έχει πίστη κάποιος: δεν κάνει τίποτα που να 
µην είναι σύµφωνο µε τα-του || δεν µ ' ενδιαφέρουν τα ~ τού καθενός αλλά οι 
πράξεις του (β) ΘΡΗΣΚ. το σύµβολο τής χριστιανικής πίστεως, που αρχίζει µε τη 
λέξη «πιστεύω». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, νοµίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πίστις (βλ.λ.)]. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΤΟ 
«πιστεύω») 

Πιστεύω εις 'ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού 
και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. 
Kai εις ένα Κύριον Ίησοϋν Χριστόν, τον Yiòv τού Θεού τον 
µονογενή, τον εκ τού Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των 
αιώνων. 
Φως εκ φωτός, Θεόν άληθινόν, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, 
ού ποιηθέντα, όµοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα έγένετο. 
Τον δι' ηµάς τους ανθρώπους και δια την ήµετέραν σωτηρίαν 
κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύµατος 
αγίου και Μαρίας τής Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. 
Σταυρωθέντα τε υπέρ ηµών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα 
και ταφέντα. 
Και άναστάντα τη τρίτη ηµέρα κατά τάς Γραφάς. 
Kai άνελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόµενον εκ δεξιών 
τού Πατρός. 
Και πάλιν ερχόµενον µετά δόξης κρϊναι ζώντας και νεκρούς· ου 
τής βασιλείας ουκ εσται τέλος. 
Καί εις τό Πνεύµα τό αγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό εκ τοΰ 
Πατρός έκπορευόµενον, τό συν Πατρί καί Υίφ 
συµπροσκυνούµενον καί συνδοξαζόµενον, τό λάλησαν δια των 
προφητών. 
Εις µίαν, άγίαν, καθολικήν καί άποστολικήν Έκκλησίαν. 
'Οµολογώ εν βάπτισµα εις αφεσιν αµαρτιών. 
Προσδοκώ άνάστασιν νεκρών. 
Kai ζωήν τού µέλλοντος αιώνος. 

πίστη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (+σε) 1. η βεβαιότητα ότι κάτι που απορρέει 
από θεία αποκάλυψη ή ανθρώπινη αναζήτηση είναι αληθινό, υπάρχει ή ισχύει: 
έδειξε ~ στα λόγια του || η ~ στην ύπαρξη θεού || η ~ σε ξωτικά | φαντάσµατα 
ΑΝΤ. αµφιβολία, δυσπιστία, αβεβαιότητα, απιστία 2. (ειδικότ.) η αποδοχή τής 
ύπαρξης θεού και η προσήλωση σε αυτόν, το να δέχεται κανείς την ύπαρξη 
και την ουσία του, σύµφωνα µε συγκεκριµένο θρησκευτικό δόγµα: σταθερή | 
φλογερή | βαθιά ~ || η ~ του είχε κλονιστεί || (παροιµ.) « η ~ και βουνά κινεί» || 
η ~ σου σε έσωσε (ή πίστις σου σέσωκέν σε, Κ.∆. Ματθ. 9, 22) 3. το θρή-
σκευµα, η θρησκεία: χριστιανική | µουσουλµανική ~· ΦΡ. (α) αλλάζω την 
πίστη (κάποιου) βλ. λ. αλλάζω (β) αλλάζω πίστη βλ. λ. αλλάζω (γ) σύµβολο 
τής πίστεως το «Πιστεύω» (βλ. λ. πιστεύω, ΠΙΝ.) (δ) (µτφ.) βγάζω την πίστη 
(κάποιου) ταλαιπωρώ, υποβάλλω (κάποιον) σε εξαντλητική εργασία: αυτή η 
δουλειά µού 'βγάλε την πίστη (ε) µα την πίστη µου! για να δηλώσουµε 
έκπληξη, απορία ή για να βεβαιώσουµε κάποιον για την αλήθεια ή την ισχύ 
όσων λέµε: ~, δεν περίµενα τέτοια συµπεριφορά! || ήταν ένα ψάρι θεόρατο, ~! 
(στ) υπέρ πίστεως 
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και πατρίδος (i) (ενν. αγώνας) για τη θρησκεία και την πατρίδα: θυ-
σιάστηκαν ~ (ii) (κάτι πηγαίνει υπέρ πίστεως και πατρίδος) (σκωπτ.-
ειρων.) για κάτι που χάνεται, ξοδεύεται άδικα 4. (α) η παραδοχή τής 
αξίας, τής σπουδαιότητας (ιδέας, αρχής, θεωρίας κ.λπ.) και η υπο-
στήριξη τους: η ~ στα ιδεώδη τής δηµοκρατίας | στην ιδέα του έθνους 
| στα δίκαια τού ανθρώπου | στην οικουµενικότητα τής τέχνης (β) η 
αυστηρή προσήλωση: ορκίστηκε ~ στο καθεστώς | στον βασιλιά | στο 
Σύνταγµα || παίρνω όρκο πίστεως' ΦΡ. άρθρο πίστεως βλ. λ. άρθρο 5. 
η εµπιστοσύνη σε (κάποιον/κάτι): είχε ~ στις δυνατότητες του || δείχνω 
~ στην αξία κάποιου | στις γνώσεις του || µη δίνεις πίστη στα λόγια 
του· δεν µπορείς να τον εµπιστευτείς- ΦΡ. καλή τη πίστει (καλή τή 
πίστει = λατ. bona fide, πάπυρος 2ου αι. µ.Χ.) µε εµπιστοσύνη, µε 
καλόπιστη διάθεση 6. η αφοσίωση στον/στη σύζυγο και η αποφυγή 
τής µοιχείας: συζυγική ~ ΑΝΤ. απιστία · 7. ΟΙΚΟΝ. η πράξη µε την 
οποία κάποιος δανείζει σε άλλον ένα ποσό, µε τη συµφωνία ότι θα 
του το επιστρέψει σε ορισµένο χρόνο προσαυξηµένο µε τον τόκο που 
συµφωνήθηκε: καταναλωτική ~ (για αγορές αγαθών) || κτηµατική ~ 
(για αγορά ακίνητης περιουσίας) || βραχυπρόθεσµη (που εξοφλείται 
σύντοµα) | µακροπρόθεσµη | µεσοπρόθεσµη ~ 8. (περιλη-πτ.) το 
σύνολο των δανείων ή των πιστώσεων που δίνονται σε διάφορους 
τοµείς, η δανειοδότηση από τράπεζες και κρατικούς συνήθ. φορείς: 
αγροτική | ναυτική | βιοµηχανική | ξενοδοχειακή ~ ΣΥΝ. πίστωση 9. 
(ειδικότ.) η αξιοπιστία εµπόρου ΣΥΝ. (καθηµ.) κρέντιτο· ΦΡ. καλή 
πίστη η εντιµότητα, ευθύτητα και ειλικρίνεια που απαιτείται να 
επιδεικνύει κάποιος (κυρ. στις συναλλαγές): η ~ πρέπει να διέπει τις 
συναλλαγές || ενεργώ µε - || άνθρωπος | αγοραστής καλής πίστεως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πίστις < *πίθ-τις (µε συριστικοποίηση τού -θ- προ τού -
τ-) < θ. *πιθ-, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. πείθ-ω Ι-οµαι (βλ.λ.). Η λ., σύµ-
φωνα µε την ετυµολογία και την αρχαία χρήση της, δεν δήλωνε την 
ευπιστία, την τυφλή προσήλωση, αλλά το αίσθηµα τής βεβαιότητας 
που αποκτούσε κάποιος έχοντας πεισθεί από τις αποδείξεις. Γι' αυτό 
η λ. συχνά λάµβανε και τη σηµ. «εγγύηση, επιβεβαίωση»]. 

πιστικός [µτγν.] κ. µπιστικός (ο) (λαϊκ.) µισθωτός βοσκός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. 

πιστοδοτώ ρ. µετβ. {πιστοδοτείς... | πιστοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} δί-
νω, παρέχω πίστωση ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. — πιστοδότηση 
(η), πιστοδότης (ο), πιστοδοτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
faire crédit]. 

πιστόλα κ. µπιστόλα (η) {πιστόλων} 1. (µεγεθ.) το µεγάλο πιστόλι 2. 
όπλο µε κοντή κάννη, που χρησιµοποιήθηκε κατά την Επανάσταση 
τού 1821. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pistola < µέσ. γαλλ. pistole < µέσ. γερµ. pischulle | 
pitschole < τσεχ. prêtai «καλάµι, σύριγγα, πίπα» (πιθ. µεταφορικά για 
ένα είδος πυροβόλου όπλου τού 15ου αι.)]. 

πιστολαδόρος (ο) ελαιοχρωµατιστής ή λουστραδόρος ειδικευµένος 
στη χρήση πιστολιού βαφής. [ΕΤΥΜ < πιστόλι | -α + -δόρος (βλ.λ.)]. 

πιστολάκι κ. µπιστολάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το µικρό πιστόλι: 
πλαστικό ~ (ψεύτικο συνήθ. ως παιχνίδι) 2. ηλεκτρική φορητή συ-
σκευή (σε σχήµα που θυµίζει πιστόλι), η οποία εκπέµπει ζεστό αέρα 
και χρησιµοποιείται για το στέγνωµα και το χτένισµα των µαλλιών: 
επαγγελµατικό ~ || ~ µε εξάρτηµα για µαλλιά περµανάντ ΣΥΝ. 
σεσουάρ 3. (συνεκδ. στα κοµµωτήρια) το χτένισµα των µαλλιών από 
τον κοµµωτή | την κοµµώτρια: δεν θα τα κόψω σήµερα, θα κάνω µόνο 
~ (θα µου τα χτενίσουν) || είναι πολύ καλή στο ~ (για κοµµώτρια που 
χτενίζει καλά). 

πιστολάς (ο) {πιστολάδες} (λαϊκ.) αυτός που συνηθίζει να οπλοφορεί 
(συνήθ. επιδεικτικά), χρησιµοποιώντας την απειλή όπλου στην καθη-
µερινή συναναστροφή του, για να πετύχει τους σκοπούς του: οι ~ τής 
άγριας ∆ύσης. 

πιστολερο (ο) {άκλ.} ο ικανός σκοπευτής που οπλοφορεί συνέχεια 
και χρησιµοποιεί µε µεγάλη ταχύτητα και επιδεξιότητα το πιστόλι 
του. [ΕΤΥΜ < ισπ. pistolero < pistola (βλ. λ. πιστόλα)]. 

πιστολέτο (το) ΤΕΧΝΟΛ. 1. κρουστικό µηχάνηµα, το οποίο λειτουργεί 
µε πεπιεσµένο αέρα ή ηλεκτρικό ρεύµα και χρησιµοποιείται για τη 
θραύση και τη διάτρηση σκληρών επιφανειών, κυρ. κατά τις εργα-
σίες σε τεχνικά ή οικοδοµικά έργα 2. το πιστόλι βαφής (βλ. λ. πιστό-
λι). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pistolet, υποκ. τού pistole (βλ. κ. πιστό-
λα)). 

πιστολήπτης (ο) {πιστοληπτών}, Πιστολήπτρία (η) {πιστολη-
πτριών} φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι αποδέκτης τής πί-
στωσης που παρέχει ο πιστοδότης. 

πιστοληπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πιστολήπτη 2. 
πιστοληπτική ικανότητα η φερεγγυότητα τού πιστολήπτη: η τράπεζα 
εξέτασε την - του, για να του χορηγήσει δάνειο. — πιστοληπτικ-ά | -
ώς επίρρ. 

πιστόλι κ. µπιστόλι (το) {πιστολ-ιού | -ιών) 1. µικρό φορητό µονό-
καννο όπλο: εξάσφαιρο | πλαστικό (ψεύτικο) ~ || ~ σκοποβολής | φωτο-
βολίδων || κουβαλάω | φέρω ~ || ρίχνω µε το ~ (πυροβολώ)· ΦΡ. (α) γρή-
γορο πιστόλι (ί) πρόσωπο που οπλίζει και πυροβολεί πολύ γρήγορα 
(ii) (µτφ.-οικ.) πρόσωπο που τελειώνει πολύ γρήγορα µια δουλειά (β) 
(για άτοµο που οπλοφορεί) τραβάω πιστόλι βγάζω το όπλο από τη θή-
κη του και σκοπεύω εναντίον κάποιου· (γενικότ.) απειλώ (κάποιον) µε 
το όπλο: έγινε παρεξήγηση και κάποιος µεθυσµένος τράβηξε πιστόλι 
(γ) βάζω το πιστόλι στον κρόταφο κάποιου απειλώ ότι θα σκοτώσω 
κάποιον, δεν αφήνω κανένα περιθώριο επιλογής σε κάποιον: «δεν ζη-
τάω συγγνώµη, ακόµη και αν µου βάλετε το πιστόλι στον κρόταφο» 
(εφηµ.) 2. (ειδικότ.) το άσφαιρο όπλο τού αφέτη στις αθλητικές διορ- 

γανώσεις 3. ΤΕΧΝΟΛ. ειδικό εργαλείο για τεχνικές εργασίες, π.χ. για 
ψεκασµό µε χρώµα, κάρφωµα κ.λπ. — (υποκ.) πιστολάκι (βλ.λ.) κ. µπι-
στολάκι (το). [ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. πιστόλα (βλ.λ.)]. 

πιστολιά κ. µ πιστολιά (η) 1. βολή µε πιστόλι 2. (συνεκδ.) ο ήχος που 
συνοδεύει βολή µε πιστόλι: ακούστηκε µια ~. 

πιστολίδι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.-περιληπτ.) πολλές και απανωτές πι-
στολιές, η ανταλλαγή πυροβολισµών: πολύ ~ έχει αυτή η ταινία || έπε-
σε άγριο ~ στην καταδίωξη των ληστών. 
[ΕΤΥΜ.< πιστόλι + παραγ. επίθηµα -ίδι, πβ. τουφεκ-ίδι, καννον-ίδι, 
µουσκ-ίδι]. 

πιστολίζω ρ. µετβ. {πιστόλισ-α, -τηκα, -µένος} πυροβολώ (κάποιον) 
µε πιστόλι. — πιστολισµός (ο). 

πιστολοθήκη (η) {πιστολοθηκών} η θήκη, συνήθ. δερµάτινη, µέσα 
στην οποία φυλάσσεται πιστόλι και η οποία συνήθ. περνιέται στη 
ζώνη. 

πιστοµα επίρρ. → απίστοµα 
πιστόνι (το) {πιστον-ιού | -ιών} 1. ΜΗΧΑΝ. έµβολο κινητήρα (αυτοκι-

νήτου, αεροπλάνου κ.λπ.) 2. ΜΟΥΣ. κινητό τµήµα των χάλκινων πνευ-
στών οργάνων (π.χ. στο τροµπόνι), που βοηθεί τον εκτελεστή να επι-
µηκύνει τον σωλήνα τού οργάνου και τη φθογγική έκταση του. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. piston < ιταλ. pistone < pista, αρχική σηµ. 
«πατηµασιά, πατηµένος δρόµος» (βλ. λ. πίστα)]. 

πιστοποίηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η βεβαίωση, 
η επικύρωση τής αλήθειας ή τής γνησιότητας ενός πράγµατος: ~ ταυ-
τότητας | υπογραφής || η ~ τής γνησιότητας εγγράφου από γραφολό-
γο. — πιστοποιητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

πιστοποιητικό (το) [1833] επίσηµο έγγραφο που βεβαιώνει ορισµένη 
κατάσταση ή γεγονός: ~ υγείας | γεννήσεως | γάµου || για τη δικαιο-
λόγηση των απουσιών χρειάζεται ~ από τον γιατρό· ΦΡ. πιστοποιητι-
κό κοινωνικών φρονηµάτων (κυρ. κατά τη µετεµφυλιακή περίοδο) 
επίσηµο έγγραφο µε το οποίο πιστοποιούνταν τα πολιτικά φρονήµα-
τα και η πολιτική τοποθέτηση κάποιου και το οποίο προσκόµιζε υπο-
χρεωτικά κανείς για την πρόσληψη του στο ∆ηµόσιο ή σε στρατιωτι-
κές υπηρεσίες, ώστε να αποκλείονται από τις θέσεις αυτές οι πολίτες 
αριστερής ιδεολογικής τοποθέτησης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
certificat]. 

πιστοποιητικός, -ή, -ό → πιστοποίηση 
πιστοποιώ ρ. µετβ. {πιστοποιείς... | πιστοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} βεβαιώνω ότι (κάτι) είναι γνήσιο ή όχι, συνήθ. µε επίσηµο 
έγγραφο· εκδίδω ως δηµόσια αρχή έγγραφο (πιστοποιητικό), µε το 
οποίο βεβαιώνω την ύπαρξη πραγµατικού γεγονότος ή ορισµένης κα-
τάστασης ή την ακρίβεια δεδοµένων στοιχείων (κυρ. ως εµπειρογνώ-
µονας): ο ιατροδικαστής πιστοποίησε τα αίτια θανάτου τού θύµατος. 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. πιστοποιώ (-έω) < πιστός + ποιώ]. 

πιστός, -ή, -ό (+σε) 1. αυτός που πιστεύει σε θρησκευτικό δόγµα, ευ-
λαβής: ~ χριστιανός | µουσουλµάνος- ΦΡ. όσοι πιστοί προσέλθετε 
(όσοι πιστοί προσέλθετε, από τη Θεία Λειτουργία) όσοι πιστεύετε 
πλησιάστε' (µτφ.) όσοι είστε οπαδοί, φίλοι, θιασώτες (κάποιου) ή σας 
αρέσει αυτό που προσφέρουµε, ελάτε (να συµµετάσχετε κ.λπ.): ο κι-
νηµατογράφος µας έχει ειδικό αφιέρωµα στον Φελλίνι · ~! 2. πιστός 
(ο), πιστή (η) (συνήθ. στον πληθ.) (α) αυτός που πιστεύει σε ορισµένη 
θρησκεία: οι ~ µαζεύτηκαν στην εκκλησία από νωρίς || οι ~ τού Ισλάµ 
(β) (µτφ.-γενικότ.) ο οπαδός: οι ~ τού κόµµατος || οι ~ µιας ποδοσφαι-
ρικής οµάδας 3. (για σύζυγο) αυτός που δεν µοιχεύει: του έµεινε πι-
στή ώς το τέλος τής ζωής της 4. αυτός που παραµένει σταθερός και 
ακλόνητος σε (κάτι), που δεν µεταβάλλει άποψη, στάση κ.λπ., που 
δείχνει συνέπεια: έµεινε ~ στις αξίες του ώς το τέλος τής ζωής του || 
µένω - στις αρχές µου | στα ιδεώδη | στις διακηρύξεις | στην παράταξη 
µου | στον λόγο | στην υπόσχεση µου ΣΥΝ. συνεπής, αµετακίνητος 
ΑΝΤ. ασυνεπής, ασταθής 5. (ειδικότ.) αυτός που δεν µεταβάλλει 
συνήθειες, προτιµήσεις, που τηρεί κάτι συστηµατικά: ~ στα προϊό-
ντα τής χώρας του || - στην έξοδο τού Σαββάτου 6. αυτός που είναι 
αφοσιωµένος σε (κάποιον): ~ σκυλί | φίλος 7. αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από ακρίβεια (στην απόδοση πρωτοτύπου ή γεγονότος): ~ αντι-
γραφή | µετάφραση | απόδοση | περιγραφή || ο πίνακας αποτελεί ~ 
αναπαράσταση τής καθηµερινής αγροτικής ζωής στον Μεσαίωνα ΣΥΝ. 
ακριβής. — πιστά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελλιπής, έµπιστος, πιθανός. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < *πιθ-τός (µε συριστικοποίηση τού -θ- προ τού -τ-, πβ. κ. 
πίστις < *πίθ-τις) < θ. *πιθ-, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. πείθ-ω (βλ.λ.)]. 

πιστότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (σπάν.) η αξιοπιστία κάποιου ως προς 
ιδιότητα του, ώστε να είναι άξιος εµπιστοσύνης 2. η ακρίβεια τής 
απόδοσης (ενός πράγµατος): η ~ τής µετάφρασης | τής µεταφοράς θε-
ατρικού έργου στον κινηµατογράφο 3. (ειδικότ.) η ικανότητα οργά-
νου µετρήσεως να δίνει πάντα την ίδια τιµή σε κάθε µέτρηση τού 
αυτού µεγέθους, όσες φορές και αν αυτή επαναληφθεί 4. η ικανότη-
τα ραδιοφωνικού δέκτη ή ενισχυτή να αναπαράγει χωρίς παραµόρ-
φωση τον ήχο· ΦΡ. υψηλή πιστότητα η ικανότητα ενός συστήµατος 
αναπαραγωγής ήχου να αποδίδει χωρίς καµία αλλοίωση όλα τα χα-
ρακτηριστικά τής µουσικής που µεταδίδει. 

[ΕΤΥΜ < αρΧ- πιστότης, -ητος < πιστός (βλ.λ.). Οι σηµ. 2-4 αποτελούν 
απόδ. τού αγγλ. fidelity]. πιστούχος, -ος, -ο [1889] αυτός που 
λαµβάνει πίστωση. 
[ΕΤΥΜ < πίστη + -ούχος < έχω]. πιστοχρεώνω ρ. µετβ. [1897] 
{πιστοχρέω-σα, -θηκα, -µένος} εγγράφω στα λογιστικά βιβλία 
πιστώσεις και χρεώσεις: ~ λογαριασµό (παρακολουθώ καταθέσεις και 
αναλήψεις, καταγράφοντας την κίνηση του) ΣΥΝ. χρεωπιστώνω. —
πιστοχρέωση (η) [1897]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. créditer et 
débiter]. 
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πιστρόφια (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η εορταστική συνεστίαση των νε-
όνυµφων και των συγγενών τους την όγδοη µέρα τού γάµου, όταν κατά 
το έθιµο επιστρέφουν στην οικία των γονέων τής νύφης. [ΕΤΥΜ. < 
*ετπστρόφια (µε σίγηση τού αρχικού ατόνου ε-) < επιστρέφω}^ 

πιστώνω ρ. µετβ. {πίστω-σα, -θηκα, -µένος} 1. παρέχω πίστωση σε 
(κάποιον) 2. καταγράφω σε λογιστικό βιβλίο χρηµατικό ποσό που δί-
νεται ως πίστωση σε κάποιον. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πιστώ (-όω), αρχική σηµ. «εγγυώµαι, παρέχω διαβεβαι-
ώσεις», < πιστός. Ως οικονοµικός όρ. η λ. αποδίδει το γαλλ. créditer]. 

πίστωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η παροχή χρηµάτων 
ως δανείου ή αγαθών (εµπορευµάτων) µε απόδοση τού αντιτίµου 
τους στο µέλλον: τραπεζικές | παραγωγικές | καταναλωτικές -" ΦΡ. 
επί πιστώσει µε δυνατότητα πληρωµής στο µέλλον: αγορές ~ ΑΝΤ. τοις 
µετρητοίς 2. η εγγραφή στα λογιστικά βιβλία τού ποσού µε το οποίο 
πιστώνεται κάποιος 3. η άδεια που παρέχει η νοµοθετική εξουσία 
στην εκτελεστική να δαπανήσει ορισµένο ποσό, που κρίνεται απα-
ραίτητο για τη λειτουργία τού κράτους: µειώνονται οι ~ για κοινωνι-
κές δαπάνες- ΦΡ. (µτφ.) πίστωση χρόνου η προθεσµία που δίνεται σε 
κάποιον, προκειµένου να ολοκληρώσει ένα έργο: η καινούργια κυ-
βέρνηση χρειάζεται -, για να αποδείξει τι µπορεί να κάνει. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πίστωσις, αρχική σηµ. «διαβεβαίωση», < πιστώ (-όω) < πιστός. Ως 
οικονοµικός όρ. η λ. αποδίδει το γαλλ. crédit]. 

πιστωτής (ο) [µτγν.], πιστώτρια (η) [1889] {πιστωτριών} αυτός που 
πιστώνει, που δίνει χρήµατα µε πίστωση. 

πιστωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την πίστωση: ~ 
ιδρύµατα· ΦΡ. πιστωτική κάρτα βλ. λ. κάρτα. 

πίσω επίρρ. 1, (α) (για στάση | θέση) σε χώρο που βρίσκεται στην 
αντίθετη κατεύθυνση από αυτή προς την οποία κινείται ή βλέπει κα-
νείς: το αυτοκίνητο που βρίσκεται ~ µας || ο επιβάτης στάθηκε ~ µας || 
κάθοµαι ~ από κάποιον στο τρένο ΑΝΤ. µπροστά, εµπρός (β) (για κί-
νηση) προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν στην οποία βλέπει ή 
προς την οποία κινείται κανείς: έλα ~ µε προσοχή || γυρίζω ~ απότοµα 
|| πάω ~ µε την όπισθεν (για οδηγό οχήµατος)· ΦΡ. (α) µπρος γκρεµός 
| βαθύ και πίσω ρέµα βλ. λ. γκρεµός (β) (παροιµ.) πίσω έχει η αχλάδα 
την ουρά βλ. λ. αχλάδα 2. (για κτήρια) στην αντίθετη πλευρά από 
αυτήν στην οποία βρίσκεται η είσοδος: έχει χώρο για παρκάρισµα ~ || 
η αυλή βρίσκεται ~ || (ως επίθ.) η ~ πόρτα τού µαγαζιού || έφυγε από 
την - πόρτα- ΦΡ. (α) (κάποιος) δεν πάει πίσω! (κάποιος) κάνει κάτι 
στον ίδιο βαθµό ή εξίσου καλά | άσχηµα µε κάποιον άλλον: είναι ο 
Αντώνης έξυπνος, αλλά κι ο Αντρέας ~! || κατηγορείς τους άλλους για 
αδιαφορία, αλλά κι εσύ δεν πας πίσω! (β) κάνω πίσω (i) υποχωρώ: οι 
εχθροί έκαναν πίσω (ii) (µτφ.) εγκαταλείπω άποψη ή στάση µου, 
γίνοµαι πιο διαλλακτικός: µετά τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων 
το υπουργείο έκανε πίσω ΣΥΝ. κάµπτοµαι (iii) (για οδηγό οχήµατος ή 
όχηµα) κινούµαι µε την όπισθεν: κάνε λίγο πίσω µε προσοχή! || η 
νταλίκα έκανε απότοµα πίσω και χτύπησε το αυτοκίνητο που 
ακολουθούσε (γ) παίρνω πίσω (κάτι) (µεσν. φρ.) (i) ξαναπαίρνω (κάτι 
που έχω δώσει ή πουλήσει), µου επιστρέφεται (κάτι): αν δεν σας 
ικανοποιήσει η συσκευή που αγοράσατε, θα την πάρω πίσω || πήρε 
πίσω το ελαττωµατικό εξάρτηµα και το αντικατέστησε µε καινούργιο 
(ii) (µτφ.) ανακαλώ (κάτι): ο υπουργός πήρε πίσω το νοµοσχέδιο µετά 
τις καταγγελίες για χαριστικές ρυθµίσεις || πάρ' το πίσω αυτό που 
είπες, αλλιώς δεν θα σου ξαναµιλήσω! (δ) µπρος-πίσω (i) για 
παλινδροµική κίνηση· κινούµαι µια φορά | ένα βήµα µπροστά και µια 
φορά | ένα βήµα πίσω: η κούνια πάει - (ii) (στο µπάσκετ) λανθασµένος 
χειρισµός τής µπάλας, κατά τον οποίο ο παίκτης που έχει ήδη περάσει 
τη γραµµή τού κέντρου τού γηπέδου προς την άµυνα τού αντιπάλου, 
στέλνει τη µπάλα να περάσει τη γραµµή προς την πλευρά τής άµυνας 
του: κάνω ~ || ο διαιτητής σφύριξε ~ 3. (+από) στη µη ορατή πλευρά, σε 
αυτήν που κρύβει ένας όγκος (λ.χ. κτήριο, λόφος κλπ.): ΤΟ γήπεδο 
βρίσκεται ~ από τον ουρανοξύστη || το πάρκο είναι ~ από το 
ξενοδοχείο || ~ από το βουνό περνάει ένα ποτάµι 4. στο σηµείο από 
όπου ξεκίνησε ή έφυγε (κάποιος): το λεωφορείο γυρίζει ~ σε µία ώρα 
(στην αφετηρία) || έστειλαν τους λαθροµετανάστες ~ (στη χώρα τους) || 
οι ξενιτεµένοι ονειρεύονται να έρθουν µια µέρα - (στην πατρίδα τους) 
|| άφησε την πρωτεύουσα και πήγε - (στο χωριό του) 5. (για εσωτερικό 
χώρο) στο βάθος, στο τέλος: στο λεωφορείο κάθεται πάντα ~ || (ως 
επίθ.) κάθισε στα - θρανία 6. στην πλάτη, στα νώτα τού σώµατος: η 
σφαίρα τον βρήκε ~· ΦΡ. (α) (αργκό) τη φέρνω (σε κάποιον) από πίσω 
συµπεριφέροµαι ύπουλα, άνανδρα (σε κάποιον): στην αρχή τού 
συµπεριφέρθηκαν καλά και στο τέλος τού την έφεραν από πίσω (β) 
πίσω µου σ' έχω σατανά βλ. λ. σατανάς (γ) τρέχω πίσω από κάποιον 
ακολουθώ κάποιον όπου πηγαίνει- (συνήθ. µτφ.) πηγαίνω όπου 
πηγαίνει κάποιος (ζητώντας κάτι ή από ενδιαφέρον): είναι 
ερωτευµένος µαζί της και τρέχει συνεχώς πίσω της σαν σκυλάκι 
(υπάκουα, αφοσιωµένα) || τρέχει από πίσω του και του ζητάει δανεικά 
(δ) πηγαίνω | έρχοµαι πίσω (από κάποιον) (µεσν. φρ.) ακολουθώ 
(κάποιον) (ε) ρίχνω µαύρη πέτρα πίσω µου βλ. λ. µαύρος (στ) πίσω 
από την πλάτη (κάποιου) βλ. λ. πλάτη 7. (ειδικότ. για ρούχα) στην 
πλευρά που καλύπτει την πλάτη ή/και τα οπίσθια: µια φούστα µε 
σχίσιµο -1| (ως επίθ.) η ~ τσέπη (κωλότσεπη) 8. (για κάποιον που ακο-
λουθεί σε σειρά) κατόπιν, µετά από: τερµάτισε δεύτερος, ~ από το φα-
βορί ΦΡ. αφήνω (κάποιον) πίσω (i) ξεπερνώ (κάποιον), προηγούµαι: 
πάτησε γκάζι και τον άφησε ένα χιλιόµετρο πίσω (ii) αφήνω ως 
(πνευµατική ή άλλη) κληρονοµιά, καταλείπω: άφησε πίσω του σπου-
δαίο έργο (iii) πεθαίνω και αφήνω (συγγενείς) εν ζωή: άφησε πίσω 
του γυναίκα και παιδιά (iv) εγκαταλείπω: «φεύγω κι αφήνω πίσω µου 
συντρίµµια» (τραγ.) 9. (µτφ.) σε κατώτερη κατάσταση από αυτή που 
θα έπρεπε, σε υστέρηση: είµαστε ~ στη βιοµηχανία σε σχέση µε άλλες 

χώρες || αυτός ο µαθητής είναι ~ στα µαθηµατικά- ΦΡ. µένω πίσω (i) 
υστερώ: στα µαθήµατα του έµεινε πίσω (ii) καθυστερώ, βραδύνω: το 
λεωφορείο έχει µείνει πολύ πίσω και θ' αργήσει να φτάσει (iii) απο-
µένω σε έναν τόπο: οι άντρες µετανάστευσαν, οι γυναίκες και τα παι-
διά τους, όµως, έµειναν πίσω 10. για την επιστροφή ποσού ή άλλου 
αντικειµένου: «τα λεφτά µας -.'«)σύνθηµα εξαπατηµένων πελατών) || 
ζητούν - τα κλεµµένα || δεν πήρε ~ δραχµή || του έδωσε ~ το βιβλίο 
του 11. (για χρόνο) στο παρελθόν: µ'αυτές τις διηγήσεις µε πήγε δέκα 
χρόνια -· ΦΡ. (µτφ. για ρολόι) πάω πίσω δείχνω ότι είναι νωρίτερα από 
ό,τι στην πραγµατικότητα: το ρολόι σου πάει πίσω µία ώρα- είναι δέκα 
και δείχνει εννέα 12. (µτφ.) σε προηγούµενη κατάσταση (συνήθ. για να 
δηλωθεί οπισθοδρόµηση, επιστροφή σε χειρότερη κατάσταση): ύστερα 
από µια περίοδο ανάπτυξης, ~ πάλι η οικονοµία || αυτές οι µέθοδοι 
µας γυρνούν ~ στον Εµφύλιο 13. (+από) στο παρασκήνιο: ποιος 
βρίσκεται - από την απόπειρα δολοφονίας; || - από το πραξικόπηµα 
βρίσκονται ξένες δυνάµεις 14. (ως επιφών.) για να µην προχωρήσει 
κανείς ή για να οπισθοχωρήσει (ιδ. όταν µας απειλεί): ~ ρε! Μην προ-
χωρείς! || ~ και σ' έφαγα! (µην προχωρείς, γιατί θα σε σκοτώσω) 15. 
(+από) για να δηλωθεί η πραγµατικότητα, η αληθινή πλευρά των 
πραγµάτων: ~ από τα χαµόγελα και τα ωραία λόγια υπήρχε φθόνος 
και αντιζηλία. 
[ETYM. µεσν. < αρχ. οπίσω | όπίσσω (< *οπί-τ-jω), παράλλ. τ. τού όπι-
σθεν (βλ.λ.)]. r 

πισωβελονιά (η) βελονιά στο κέντηµα ή στο ράψιµο µε κίνηση τής 
βελόνας προς τα δεξιά ΣΥΝ. πισωγάζι. 

πισωγάζι (το) {πισωγαζ-ιού | -ιών} η πισωβελονιά (βλ.λ.). 
πισωγλεντης (ο) {πισωγλέντηδες} (λαϊκ.-σκωπτ.) ο οµοφυλόφιλος 

άνδρας. 
πισωγύρισµα (το) {πισωγυρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κίνηση προς 

τα πίσω, η οπισθοχώρηση 2. (µτφ.) η επιστροφή σε παλαιότερες, ξε-
περασµένες ή συντηρητικές µεθόδους: πολλοί βουλευτές τού κυβερ-
νώντος κόµµατος µίλησαν για πισωγυρίσµατα σε πρακτικές τού πα-
ρελθόντος, που υπονοµεύουν την πορεία προς την πρόοδο. — πισω-
γυρίζω ρ. 

πισωγύρισµα - πισωγυρίζω. Η λ. πισωγύρισµα και, λιγότερο, το πι-
σωγυρίζω πέρασαν στο πολιτικό λεξιλόγιο κατά τα χρόνια τής µε-
ταπολίτευσης και ιδ. στη δεκαετία τού '80, για να δηλώσουν ό,τι 
σήµαιναν οι λογιότερες λ. οπισθοχώρηση, οπισθοδρόµηση και 
επιστροφή. Για να αποφευχθεί το λογιότερο λεξικό πρόθηµα οπι-
σθο- ή το βιωµατικά άχρωµο επιστροφή, πλάστηκε στη θέση τους 
η πιο εκφραστική και λαϊκή λέξη πισωγύρισµα. Ας σηµειωθεί ότι 
στα Αποµνηµονεύµατα τού στρατηγού Μακρυγιάννη χρησιµοποι-
είται το ρ. πισωδροµώ µε τη σηµασία «τρέπω εις φυγή ν»: Τότε µας 
πισωδρόµησαν πάλε και κόντεψαν να µε πιάσουνε ζωντανόν. 

πισωδροµώ ρ. αµετβ. {πισωδροµείς... | πισωδρόµησα} στρέφοµαι 
προς τα πίσω ΣΥΝ. οπισθοχωρώ, οπισθοδροµώ, πισωγυρίζω. — πισω-
δρόµισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πισωγύρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. οπισθοδροµώ (βλ.λ.), µε αντικατάσταση τού επιρρ. όπι-
σθεν από το πίσω ως αποτέλεσµα εκδηµοτικισµού]. 

πισωκάπουλα επίρρ. (λαϊκ.) 1. (για αναβάτη αλόγου ή µοτοσυκλέ-
τας) στα καπούλια τού υποζυγίου ή στο πίσω κάθισµα µηχανής 2. 
(µτφ.) µε τα νώτα. 

πισωκολλητό (το) (!) 1. η στάση που παίρνει το ζευγάρι κατά τη 
διάρκεια τής σεξουαλικής πράξης, κατά την οποία η διείσδυση τού 
πέους στον κόλπο γίνεται από τα νώτα 2. η πρωκτική συνουσία. — 
πισωκολλητά επίρρ. 

πισώκωλα επίρρ. (λαϊκ.) 1. µε τα νώτα: πάει ~ αντί να πηγαίνει κα-
νονικά 2. από πίσω. 

πισώπλατα επίρρ. 1. στην πλάτη, στα νώτα: η σφαίρα τον βρήκε ~ 2. 
(µτφ.) δόλια, ύπουλα: µας χτύπησαν ~ ΣΥΝ. άνανδρα. 

πίτα (η) {πιτών} 1.άζυµο αρτοσκεύασµα που παρασκευάζεται πρόχει-
ρα, ψήνεται συνήθ. στο τηγάνι και έχει λεπτό, πεπλατυσµένο και 
στρογγυλό σχήµα: σουβλάκι µε ~ 2. σύνθετο παρασκεύασµα (µαγει-
ρικό ή ζαχαροπλαστικό) µε ζυµωτά φύλλα, λ.χ. σφολιάτας, που ψήνε-
ται στον φούρνο και η γέµιση τού οποίου αποτελείται από διάφορα 
µείγµατα, κυρ. µε κρέας ή χορταρικά (αν πρόκειται για φαγητό) ή µε 
ζάχαρη και άλλα υλικά (όταν πρόκειται για γλυκό) (π.χ. τυρόπιτα, 
κρεατόπιτα, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, µηλόπιτα) (βλ. κ. λ. µπουρέκι)-
ΦΡ. (α) πέσε πίτα να σε φάω βλ. λ. πέφτω (β) από πίτα που δεν τρως, 
τι σε µέλει | νοιάζει κι αν καεί βλ. λ. νοιάζει (γ) και την πίτα ολόκληρη 
| σωστή και τον σκύλο χορτάτο σε περιπτώσεις στις οποίες κάποιος 
έχει υπερβολικές απαιτήσεις, αρνούµενος να προβεί στις στοιχειώδεις 
υποχωρήσεις, προκειµένου να εξασφαλίσει κάτι, που τα θέλει όλα 
δικά του (δ) (εκφραστ.) κάνω (κάποιον) πίτα κατανικώ, συντρίβω 
(κάποιον) (ε) γίνοµαι πίτα (i) ισοπεδώνοµαι: έπεσε πάνω του ολόκληρη 
νταλίκα και το αυτοκίνητο έγινε πίτα (ii) µεθώ: πήγε σε ένα µπαρ κι 
έγινε πίτα 3. γλυκό που παρασκευάζεται κυρ. µε αλεύρι, φρέσκο 
βούτυρο, ζάχαρη, γάλα και αβγά ζυµωµένα µαζί σε σφιχτή ζύµη, που 
ψήνεται στον φούρνο 4. (ειδικότ.) η βασιλόπιτα: το φλουρί τής ~ || ο 
σι3λλογός µας θα κόψει αύριο την ~ του 5. (συνεκδ.) η γιορτή που 
διοργανώνεται κυρ. από συλλόγους, σωµατεία κ.λπ. για το κόψιµο τής 
βασιλόπιτας µε συγκέντρωση των µελών, λ.χ. σε κέντρο 6. (µτφ.) σύ-
νολο από οµοειδή αντικείµενα ή από πρόσωπα µε κοινή ιδιότητα, το 
οποίο αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος (οικονοµικού, πολιτικού) 
και που µπορεί να διαιρεθεί σε µέρη (µερίδια): «τα δύο κόµµατα επι-
διώκουν το καθένα για τον εαυτό του το µεγαλύτερο µερίδιο από την 
εκλογική ~» (εφηµ.) || το µεγαλύτερο µέρος τής διαφηµιστικής ~ πη-
γαίνει στην τηλεόραση || «τα πέντε εκατοµµύρια τής Αθήνας και τού 
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Πειραιά αποτελούν τη µεγάλη ~ για τα ιδιωτικά κανάλια κι εµείς στην επαρχία 
είµαστε τα τρίµµατα που µένουν στο ταψί» (εφηµ.) 7. (καθηµ.) στατιστικό 
γράφηµα σε κυκλικό σχήµα, που αναπαριστά τη διαίρεση ενός συνόλου σε 
µερίδια. — (υποκ.) πιτούλα (η) (σηµ. 1-4) κ. πιτάκι (το) (σηµ. 1,2). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. pitta < λατ. pietà < αρχ. πηκτή, θηλ. τού επιθ. 
πηκτός (βλ.λ.). Απίθανη η αναγωγή στον αττ. τ. πίττα τής λ. πίσσα, o όρος πίτα 
που χρησιµοποιείται στη στατιστική, είναι απόδ. τού αγγλ. pie chart]. 

πίτα ή πίττα ή πήτα; Η ορθογραφία µιας λέξης πηγάζει από την ετυµολογία 
της. Όταν η ετυµολόγηση µιας λέξης διφορείται, τότε προτιµάται στην 
ορθογραφική παράσταση της η απλούστερη γραφή. Το νεοελλ. πίτα 
προέρχεται από το ιταλ. pitta, το οποίο ανάγεται στο λατ. pietà, που µε τη 
σειρά του προέρχεται πιθανότατα από το ελλην. πηκτή. Πρόκειται δηλ. για 
αντιδάνειο (λέξη ελληνική µέσω µιας ξένης γλώσσας). Αν η ετυµολογία 
αυτή ευσταθεί, τότε θα ήταν προτιµότερη η γραφή πήτα (πβ. πηκτή). 
Ωστόσο, η λέξη ετυµολογείται, κατ' άλλους, από το αρχ. πίττα (= πίσσα), 
οπότε θα έπρεπε να γράφεται ως πίττα. Η αµφιβολία περί την ετυµολογία 
τής λ. επιβάλλει την απλούστερη γραφή, εξού και συνήθ. γράφουµε πίτα. 

πιτζάµα κ. πιζάµα (η) {πιτζαµών} ελαφρό και άνετο ένδυµα ύπνου, που 
αποτελείται από δύο κοµµάτια: το πάνω µέρος µοιάζει µε σακάκι ή µπλούζα 
και το κάτω µέρος µοιάζει µε παντελόνι: βαµβακερή | µεταξωτή ~ || ανδρική | 
γυναικεία ~ || καλοκαιρινή | χειµωνιάτικη ~· ΦΡ. πιτζάµα-πάρτι πάρτι στο 
οποίο οι καλεσµένοι είναι ντυµένοι όπως όταν πηγαίνουν για ύπνο, µε τα 
ρούχα για τον ύπνο: ~ µε µαξι-λαροπόλεµο. — (υποκ.) πιτζαµούλα (η) κ. 
πιτζαµάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. pyjama < χίντι päjäma < περσ. pâ «πόδι» + 
jäma «ένδυµα»]. 

πίτζιν (η) {άκλ.} ελλην. παρεφθαρµένη γλώσσα- ΓΛΩΣΣ. µορφή γλώσσας που 
δηµιουργείται από την ανάµειξη δύο άλλων γλωσσών συνήθως µιας µε διεθνές 
κύρος και µιας ιθαγενούς, η οποία δεν χρησιµοποιείται ως µητρική από καµία 
από τις δύο γλωσσικές κοινότητες που έρχονται σε επαφή· χρησιµοποιείται 
κυρ. κατά τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ ανθρώπων που έχουν 
διαφορετικές µητρικές γλώσσες και µόνο για τη διευκόλυνση τής 
επικοινωνίας τους (πβ. λ. κρεο-λός). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Pidgin (English), αβεβ. ετύµου, ίσως πρόκειται για πα-
ρεφθαρµένη κινεζ. προφορά τής λ. business]. 

πίτζίν ή παρεφθαρµένες γλώσσες. Έτσι λέγονται οι µορφές γλωσσικής 
επικοινωνίας που δηµιουργούνται κατά τη συνάντηση µιας «ισχυρής» 
ξένης γλώσσας και µιας «αδύναµης» επιχώριας γλώσσας από τις ανάγκες 
για αδροµερή συνεννόηση σε θέµατα εµπορικών συναλλαγών και για 
πρακτικές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή µε επιλογή στοιχείων και από τις 
δύο γλώσσες και µε υπε-ραπλουστευµένες δοµές σχηµατίζεται, τελικά, µια 
παρεφθαρµένη µορφή τής επιχώριας γλώσσας (π.χ. παρεφθαρµένα 
ινδιάνικα µε έντονη ανάµειξη τής Αγγλικής υπήρξε η γλώσσα Σινούκ, που 
µιλήθηκε παλαιότερα στην Ουάσιγκτον και στο Όρεγκον). Οπωσδήποτε, οι 
πίτζιν γλωσσικές µορφές έχουν, συνήθως, προσωρινό και τεχνητό 
χαρακτήρα, καθώς και περιορισµένη έκταση χρήσεως. Αντιθέτως, οι 
κρεολές ή µιγάδες γλώσσες προέρχονται από την ανάδειξη µιας πίτζιν | 
παρεφθαρµένης γλώσσας σε επίσηµη γλώσσα µιας περιοχής. Σε αυτή την 
περίπτωση η ανάµειξη είναι ακόµη µεγαλύτερη, όπως απαιτεί η χρήση τής 
γλώσσας σε όλες τις µορφές επικοινωνίας (εξού και γίνεται λόγος για 
µιγάδα γλώσσα), και φυσικά από τη στιγµή που µια κρεολή ή µιγάδα 
γλώσσα λειτουργεί ως επίσηµη γλώσσα, υφίσταται και τις αλλαγές που 
συµβαίνουν στην εξέλιξη κάθε φυσικής γλώσσας. 

πίτουρο (το) ο φλοιός που αποµένει από την άλεση των δηµητριακών, κυρ. τού 
σιταριού, και ο οποίος χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή (π.χ. για κότες)· ΦΡ. (α) 
τρώω πίτουρα είµαι υπερβολικά αφελής, χαζός: το κατάλαβε, δεν τρώει και 
πίτουρα (β) (παροιµ.) όποιος ανακατεύεται µε τα πίτουρα, τον τρων' οι 
κότες βλ. λ. ανακατεύω (γ) ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στ' αλεύρι βλ. 
λ. ακριβός. Επίσης (λόγ.) πίτυρον [αρχ.]. [ΕΤΥΜ· < αρχ. πίτυρον (κυρ. 
πληθ.), για το οποίο βλ. λ. πιτυρίδα]. 

πίτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} λεπτή ζύµη ψωµιού, πάνω στην οποία απλώνονται 
διάφορα υλικά (π.χ. τυρί, ντοµάτες, ζαµπόν, µπέικον, µανιτάρια κ.λπ.) και η 
οποία ψήνεται σε φούρνο: ~ ναπολιτάνο | µαργαρίτα (τυρί-ντοµάτα) | ιταλική 
(µε λεπτή ζύµη) | ψηµένη σε χωριάτικο φούρνο | έτοιµη (εµπορίου) | ατοµική | 
οικογενειακή (µεγάλου µεγέθους). — (υποκ.) πιτσούλα (η) κ. πιτσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pizza, αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε µια άποψη, η λ. ανάγεται 
σε µτγν. λατ. φρ. picea (placenta) «πισσοειδής πλακούντας, δηλ. 
αρτοσκεύασµα µε υλικά σε ρευστή µορφή», όπου picea το ουσιαστι-κοπ. θηλ. 
τού επιθ. piceus < λατ. pix, picis «πίσσα». Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται απλώς 
για διαλεκτ. παραλλαγή τού ιταλ. pitta (βλ. λ. πίτα)]. 

πιτσαδόρος (ο) ο υπάλληλος πιτσαρίας που ασχολείται µε την παρασκευή τής 
πίτσας· (καταχρ.) ο υπάλληλος που κάνει εξωτερικές διανοµές πίτσας σε 
πελάτες. [ΕΤΥΜ. < πίτσα + -δόρος (βλ.λ.)]. 

πιτσαρία (η) {δύσχρ. πιτσαριών} κατάστηµα στο οποίο παρασκευάζονται και 
σερβίρονται πίτσες. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pizzeria < pizza (βλ. κ. πίτσα)]. 

πίτσί'-πίτσι (το) {άκλ.} (οικ.) κουβεντούλα ή κουτσοµπολιό: πιάνω | αρχίζω το 
~. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

πιτσικάτο επίρρ. ΜΟΥΣ. 1. τρόπος παιξίµατος εγχόρδων οργάνων µε νύξη των 
χορδών από τον εκτελεστή µε τα δάχτυλα και όχι µε το δοξάρι: τα βιολιά 
παίζουν ~ ANT. άρκο 2. (συνεκδ. ως ουσ.) µουσικό µέρος στο οποίο τα 
έγχορδα παίζουν πιτσικάτο: ένα ~ των εγχόρδων. [ΕΤΥΜ < ιταλ. pizzicato 
«τσιµπητό» < ρ. pizzicare «τσιµπώ, κεντώ» < çizzare (ίδια σηµ.), εκφραστ. 
λ.]. 

πίτσικος, -η, -ο µικρός, ασήµαντος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
piç + παραγ. επίθηµα -ικος]. 

πιτσιλάδα (η) → πιτσυλάδα 
πιτσιλιά (η) → πιτσυλιά 
πιτσιλίζω ρ. -· πιτσυλίζω 
πιτσιλιστός, -ή, -ό → πιτσυλιστός 
πιτσιλώ ρ. → πιτσυλίζω 
πιτσιρίκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) µικρό κορίτσι ή νεαρή κοπέλα. 
πιτσιρίκαρία (η) (περιληπτ.) οµάδα από πιτσιρίκια. 
πιτσιρίκι (το) {πιτσιρικ-ιού | -ιών} (οικ.) µικρό παιδί (και των δύο φύλων): 

µεγάλωσε αλλά παίζει ακόµη µε τα - || έφερε µαζί και τα ~ του (τα παιδιά του). 
— (υποκ.) πιτσιρικάκι (το). 

πιτσιρίκος (ο) το µικρό αγώρι. Επίσης (λαϊκ.) πιτσιρικάς. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. 
piccirillo «µικρό παιδί, µωρό», κατά τα ονόµατα σε -ικος. Το ιταλ. piccirillo 
αποτελεί υποκ. τού συνωνύµου picciolo < picciolino (υποχωρητ.) < piccinino 
(µε ανοµοίωση) < µτγν. λατ. *pitzinuinus < pisinnus | pitinnus, λ. τής παιδικής 
γλώσσας]. 

πιτσούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. θηλυκό περιστέρι 2. (α) (µτφ.-
χαϊδευτ.) όµορφο ή παχουλό κορίτσι (β) µωρό κοριτσάκι. 

πιτσούνι (το) {πιτσουν-ιού | -ιών} 1. το µικρό περιστέρι 2. (µτφ.-χαϊ-δευτ.) (α) 
όµορφο µικρό κορίτσι (β) καθένας από δύο ερωτευµένους: κοίτα τα ~ µου πώς 
κοιτιούνται στα µάτια! — (υποκ.) πιτσουνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. piccione < λατ. pipio, -ônis «περιστέρι», 
ηχοµιµητική λ.]. 

πιτσυλάδα (η) (συνήθ. ορθ. πιτσιλάδα) σηµάδι, στίγµα τής επιδερµίδας ΣΥΝ. 
φακίδα, πανάδα. 

πιτσυλιά (η) (συνήθ. ορθ. πιτσιλιά) η κηλίδα, ο λεκές σε ακανόνιστα σχήµατα 
πάνω σε επιφάνεια, που δηµιουργείται από τη ρίψη υγρού (νερού, ακάθαρτης 
ουσίας) σε αυτή. 

πιτσυλίζω ρ. µετβ. (συνήθ. ορθ. πιτσιλίζω) {πιτσύλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. πετώ 
ή αφήνω να πέσουν πάνω σε (κάποιον) σταγόνες νερού ή άλλου υγρού 2. 
(συνεκδ.) δηµιουργώ κηλίδες σε επιφάνεια ρίχνοντας σε αυτή µικρή ποσότητα 
υγρού (νερού, ακάθαρτης ουσίας) ΣΥΝ. λερώνω, λεκιάζω, κηλιδώνω ANT. 
ξελεκιάζω. Επίσης πιτσυλώ {-άς...}. — πι-τσύλισµα (το). 
[ΙΙΧΜ: < µτγν. πιτυλίζω (µε τσιτακισµό) < αρχ. πίτυλος «ρυθµική κίνηση των 
χεριών κατά την κωπηλασία, καθώς και το πλατάγισµα τού κουπιού στο 
νερό», αβεβ. ετύµου. ∆εν έχει τεκµηριωθεί η σύνδεση µε το ρ. πίπτω (µέσω 
θεµάτων πιτ-1 πετ-) ούτε θεωρείται πιθ. η υπόθεση ότι πρόκειται για 
ηχοµιµητική λ. από τον κρότο τού κουπιού στο νερό]. 

πιτσυλιστός, -ή, -ό κ. πιτσυλωτός (συνήθ. ορθ. πιτσιλιστός, πιτσι-λωτός) 1. 
αυτός που είναι κατάστικτος µε κηλίδες, µε πιτσυλιές: ~ δέρµα 2. αυτός που 
γίνεται µε πιτσύλισµα: ~ επίχρισµα τοίχου. 

πιτσυλώ ρ. -> πιτσυλίζω 
πιτς-φιτίλι επίρρ.· αµέσως, γρήγορα- µόνο στη ΦΡ. στο πιτς-φιτίλι βλ. λ. φιτίλι. 
πίττα (η) → πίτα 
πιττάκιο (το) {πιττακί-ου | -ων} 1. (παλαιότ.) η επιστολή, το γραπτό µήνυµα· 

(ειδικότ.) 2. (στο Βυζάντιο) µικρός πίνακας που προοριζόταν για γραφή και 
χρησιµοποιόταν κυρ. στις υπηρεσίες τού παλατιού τής Κωνσταντινούπολης, 
στον οποίο οι πολίτες µπορούσαν να τοποθετούν τις αναφορές τους προς τον 
αυτοκράτορα για διάφορα θέµατα 3. ΝΟΜ. αρχιερατικό γράµµα µε το οποίο 
γνωστοποιείται σε κληρικό ή εκκλησιαστικό αξιωµατούχο προαγωγή, 
διάκριση ή τιµωρία του. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πιττάκιον, αγν. ετύµου. Ορισµένες 
χρήσεις τού λατ. δανείου pittacium «λωρίδα δέρµατος» θα µπορούσαν να 
συνδεθούν µε το αρχ. πίσυγγος «υποδηµατοποιός, σκυτοτόµος» (δάνειο, αγν. 
ετύµου), άποψη που εγείρει σηµαντικά µορφολογικά ερωτήµατα. Καµία 
ετυµολογική σχέση δεν φαίνεται να υπάρχει µε το ουσ. πίσσα ούτε 
συνεισφέρει καθόλου στην ετυµολόγηση το λεσβ. ανθρωπωνύµιο Πιτ-τακός. 
Η υπόθεση ότι πρόκειται για θρακικό δάνειο δεν γίνεται αποδεκτή]. 

Πιττακός (ο) ο Μυτιληναίος· αρχαίος Έλληνας πολιτικός (650-570 π.Χ.), ένας 
από τους επτά σοφούς τής αρχαιότητας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. θρακ. 
προελ.]. 

πιτυρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. δερµατοπάθεια που 
χαρακτηρίζεται από λεπτή απολέπιση και που εκδηλώνεται µε την παραγωγή 
ξηρών ή λιπαρών λεπιών στο τριχωτό τού δέρµατος τής κεφαλής (πιτυρίδα) 
και (συνήθ.) µε κνησµό που οφείλεται σε µύκητα (από µύκητες προκαλείται 
επίσης η ροδόχρους πιτυρίαση και η ποικιλόχρους πιτυρίαση). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
πιτυρίασις < αρχ. πίτυρον (βλ. κ. πιτυρίδα)]. 

πιτυρίδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εµφάνιση µικρών, λευκών κοµµατιών στο 
τριχωτό τής κεφαλής λόγω πιτυριάσεως: σαµπουάν κατά της ~ || έχω~. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πιτυρίς (έλαια) «είδος ελιάς, η οποία οµοίαζε στο χρώµα µε 
φλοιό σιτηρών (πίτουρο)» < πίτυρον «πίτουρο» (κυρ. πληθ. πί-τυρα), πιθ. < 
*πύτυρον (µε ανοµοίωση), που συνδ. µε λατ. putus «αγνός, καθαρός», 
σανσκρ. pavana- «λιχνιστήρι», αρχ. γερµ. fowen 



πίτυρον 1413 πλαζ 
 

«κοσκινίζω» κ.ά. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. συνδ. µε το ουσ. πί-τυλος 
(βλ. κ. πιτσυλίζω)]. 

πίτυρον (το) → πίτουρο 
πιτυρούχος, -ος, -ο [1889] αυτός που περιέχει πίτουρο: ~ αλεύρι. [ΕΤΥΜ. < 

πίτυρο + -ούχος < έχω]. 
πίτυς (η) {πίτ-υος, -υν | -υες, -ύων} (αρχαιοπρ.) η κουκουναριά. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 

*pi-tu-, οπότε συνδ. µε λατ. pinus, αλβ. pishë (ίδια σηµ.), για τα οποία 
προϋποτίθεται αναγωγή σε τ. *pit-s-nu-s. ∆υσχερής η σύνδεση µε τη λ. πίσσα]. 

πίφερο (το) ΜΟΥΣ. ξύλινο πνευστό µουσικό όργανο, που µοιάζει µε µικρό 
πλαγίαυλο και παίζεται µε το ένα χέρι, ενώ µε το άλλο ο µουσικός χτυπά 
τύµπανο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. piffero < µεσν. λατ. piffarus < µέσ. γερµ. pifer «αυλητής» (> 
γερµ. pfeifer)]. 

Πιω (να/θα) ρ. → πίνω 
πιώµα (το) {πιώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε πίνει κανείς 2. το ποτό, ιδ. το 

αλκοολούχο. [ΕΤΥΜ; Από την υποτ. αορ. πιω (τού ρ. πίνω) + -µα]. 
πιωµένος, -η, -ο → πίνω 
Π.Κ. (ο) Πρόεδρος Κυβερνήσεως. 
πλαγγόνα (η) (λόγ.) κέρινο οµοίωµα ανθρώπου µε κάπως πεπλατυ-σµένο 

σώµα, κινητά χέρια και πόδια- κούκλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πλαγγών, -όνος «κέρινη κούκλα», αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το ρ. 
πλάζω «εκτρέπω, πλανώ» (βλ. λ. πλαγκτόν), το οποίο ανάγεται σε αρχικό θ. 
*πλάγγ-jω, αλλά η σηµασιολ. συσχέτιση των δύο λ. φαίνεται σχεδόν 
αδύνατη]. 

πλάγι (το) → πλάι 
πλαγιά (η) καθεµιά από τις δύο πλευρές λόφου ή βουνού ΣΥΝ. (λόγ.) κλιτύς, 

(καθηµ.) βουνοπλαγιά, ποδιά ΑΝΤ. ρίζωµα, πρόποδες, (λόγ.) υπώρεια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλαγία, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. πλάγιος]. 

πλαγιάζω'' ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µτγν.] {πλάγιασ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
ξαπλώνω στο κρεβάτι για ξεκούραση ή για ύπνο: πήγε δώδεκα η ώρα, ακόµα 
να πλαγιάσεις; · 2. (µτφ.) συνουσιάζοµαι: έχει πλαγιάσει µε πολλούς · 3. 
ΝΑΥΤ. πλέω όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε σχέση µε την ευθεία 
διεύθυνσης τού ανέµου ♦ 4. (µετβ.) καθιστώ (κάτι) επικλινές, το κάνω πλάγιο, 
πλαγιαστό: ~ τα γράµµατα µου. — πλά-γιασµα (το). 

πλαγιάζω2 ρ. µετβ. {πλαγί-ασα, -άστηκα, -ασµένος} ΓΑΩΣΣ. εκφέρω σε πλάγιο 
λόγο: ~ ευθεία ερώτηση (τη µετατρέπω σε πλάγια ερώτηση). — πλαγιασµός 
(ο) [µτγν.]. 

πλαγιαστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κλίση ΣΥΝ. γειρτός, λοξός ΑΝΤ. όρθιος 2. 
(για πρόσ.) αυτός που είναι ξαπλωµένος. — πλαγιαστά επίρρ_. 

πλαγίαυλος (ο) {πλαγιαύλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) ΜΟΥΣ. ξύλινο πνευστό µουσικό 
όργανο που έχει σχήµα αυλού ΣΥΝ. φλάουτο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πλαγι)ο)- + 
αυλός]. 

Πλάγιο- κ. πλάγιο- κ. πλαγί- ά συνθετικό που δηλώνει ότι αυτό που σηµαίνει το 
β' συνθετικό έχει πλάγια κατεύθυνση, κλίση ή γίνεται, επιχειρείται από τα 
πλάγια: πλαγιο-δροµώ, πλαγί-αυλος. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. επίθ. πλάγιος (βλ.λ.)]. 

πλαγιοβάδισµα (το) {πλαγιοβαδίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ο αργός βηµατισµός 
εκγυµνασµένου αλόγου, που εκτελείται σε τέσσερεις χρόνους. Επίσης 
πλαγιοβάδιση (η) [1891]. 

πλαγιοδέτης (ο) [1858] {πλαγιοδετών} ΝΑΥΤ. το χοντρό σχοινί που δένεται 
πάνω στην άγκυρα τού πλοίου ή στην αλυσίδα της. [ΕΤΥΜ. < πλάγιο- + -δέτης 
< δένω]. 

πλαγιοδετώ ρ. µετβ. [1897] {πλαγιοδετείς... | πλαγιοδέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} δένω αγκυροβοληµένο πλοίο µε πλαγιοδέτη, ώστε να πάρει πλάγια 
κλίση. — πλαγιοδέτηση (η). 

πλαγιοδιποδίζω ρ. αµετβ. {πλαγιοδιπόδισα} (για άλογο) κινούµαι µε 
πλαγιοδιποδισµό (βλ.λ.). 

πλαγιοδιποδισµός (ο) τεχνητός βηµατισµός αλόγου, που εκτελείται σε δύο 
χρόνους, κατά τον οποίο το άλογο κάθε φορά µετακινεί προς τα εµπρός 
συγχρόνως ένα µπροστινό και ένα οπίσθιο πόδι τής ίδιας πλευράς· ο φυσικός 
βηµατισµός τής καµήλας και τής καµηλοπάρδαλης. 

πλαγιοδροµω ρ. αµετβ. [1889] {πλαγιοδροµείς... | πλαγιοδρόµησα} ΝΑΥΤ. (για 
ιστιοφόρο) δέχοµαι τον άνεµο στην πλευρά ANT. εναντιο-δροµώ. —
πλαγιοδροµία (η) [1887]. 

πλαγιοκοπώ ρ. µετβ. {πλαγιοκοπείς... | πλαγιοκόπ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} επιτίθεµαι από τα πλάγια, προσβάλλω (στόχο) κινούµενος από τα 
πλάγια: άτακτες οµάδες ανταρτών πλαγιοκόπησαν τη φάλαγγα. — 
πλαγιοκόπηµα (το) κ. πλαγιοκόπηση (η). [ΕΤΥΜ. < πλάγιο- + επιτατ. -κοπώ < 
κόπτω, πβ. σφυρο-κοπώ, πλευρο-κοπώ, γρονθο-κοπώ κ.ά.]. 

πλαγιοµετωπικός, -ή, -ό (σύγκρουση) κατά την οποία το µπροστινό τµήµα 
οχήµατος συγκρούεται µε το πλάγιο µέρος άλλου οχήµατος. — 
πλαγιοµετωπικ-a | -ώς επίρρ. 

πλαγιθΠοδίζω ρ. αµετβ. {πλαγιοπόδισα} (για άλογα) βαδίζω µε πλα-
γιοποδισµό (βλ.λ.). 

πλαγιοποδισµός (ο) [1891] (για άλογα) ο πλαγιοδιποδισµός (βλ.λ.). 
πλάγιος, -α (λόγ. -ία), -ο 1. αυτός που έχει κλίση, που δεν έχει παράλληλη θέση 

ή διεύθυνση σε σχέση µε (κάτι/κάποιον) ΣΥΝ. κεκλιµένος, λοξός, στραβός 
ANT. ίσιος, κάθετος: φέρω µια ~ γραµµή || - γράµµατα | µατιά (µε την άκρη τού 
µατιού) ΣΥΝ. (κυρ. για τα γράµµατα) πλαγιαστός 2. ΤΥΠΟΓΡ. πλάγια | κυρτά 
στοιχεία τα πλαγιαστά τυπογραφικά στοιχεία οποιασδήποτε οικογένειας 
γραµµάτων, πεζά (βλ.λ.) ή κεφαλαία 3. αυτός που βρίσκεται παραπλεύρως, 
δίπλα σε (κάποι- 

ον/κάτι), κατ' αντιδιαστολή προς τον µπροστινό και τον κεντρικό: από τις ~ 
θέσεις δεν βλέπεις καλά τη σκηνή || ~ επιθετικός παίκτης (αυτός που κινείται 
στα πλάγια τού γηπέδου) || οι ~ προβολείς τού θεάτρου ΣΥΝ. πλαϊνός, 
παράπλευρος, διπλανός 4. ΑΘΛ. πλάγιο (άουτ) (στο ποδόσφαιρο) (i) η έξοδος 
τής µπάλας από τις δύο παράλληλες κατά µήκος τού γηπέδου γραµµές, µέσα 
στις οποίες και µόνο επιτρέπεται να παίζεται το παιχνίδι (ii) η επαναφορά τής 
µπάλας στο γήπεδο µε τα δύο χέρια από παίκτη αντίπαλο τής οµάδας που 
έβγαλε τη µπάλα εκτός γηπέδου 5. (µτφ.) αυτός που προκύπτει ή εκδηλώνεται 
έµµεσα ΑΝΤ. άµεσος, ευθύς 6. ΓΑΩΣΣ. (α) πλάγιος λόγος η µορφή λόγου 
κατά την οποία µεταφέρονται τα λόγια άλλου οµιλητή µε διάφορες σηµα-
σιοσυντακτικές προσαρµογές (προσώπου, χρόνου, τόπου κ.λπ.) και όχι 
αυτούσια (όπως στον ευθύ λόγο, βλ. λ. ευθύς), π.χ. ο ευθύς λόγος Μας είπε την 
προηγούµενη εβδοµάδα: «θα φύγω για το εξωτερικό αύριο», µεταφέρεται στον 
πλάγιο λόγο ως «Μας είπε την προηγούµενη εβδοµάδα ότι θα έφευγε για το 
εξωτερικό την επόµενη µέρα» ANT. ευθύς λόγος (β) πλαγία ερώτηση µεταφορά 
ερώτησης άλλου οµιλητή µε διάφορες σηµασιοσυντακτικές προσαρµογές και 
όχι αυτούσια (όπως στην ευθεία ερώτηση, βλ. λ. ευθύς)· π.χ. η ευθεία ερώτηση 
Μ' ερώτησε: «Θέλετε να έρθετε µαζί µας;» µεταφέρεται ως «Μ'ερώτησε αν 
θέλουµε να πάµε µαζί τους» (γ) πλάγια πτώση η γενική, η αιτιατική (και η 
δοτική για τα αρχαία) πτώση, κατ' αντιδιαστολή προς την ονοµαστική και την 
κλητική (ορθές ή ευθείες πτώσεις) 7. ΜΟΥΣ. πλάγιος ήχος (στη βυζαντινή 
µουσική) καθένας από τους τέσσερεις τελευταίους ήχους-τρόπους στη σειρά 
τής οκταηχίας: ήχος πλάγιος τού πρώτου | τού δευτέρου 8. (µτφ.) αυτός που δεν 
ακολουθεί τη νόµιµη, την αποδεκτή οδό, που δεν εντάσσεται στα νόµιµα, στα 
αποδεκτά πλαίσια: ακολουθεί - µέσα, για να πετύχει τους σκοπούς του ΣΥΝ. 
παράνοµος ANT. νόµιµος, ξεκάθαρος, τίµιος 9. πλάγια (τα) βλ. λ. πλάι · 10. 
πλάγιοι συγγενείς οι εξ αγχιστείας συγγενείς ΑΝΤ. εξ αίµατος συγγενείς. — 
πλάγια | πλαγίως [αρχ.] επίρρ., πλαγιότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *pb-g-jo-, µηδενισµ. βαθµ. (ως προς την α' συλλαβή) τού 
δισύλλ. I.E. θ. *pela- «ευρύς, επίπεδος», πβ. λατ. plaga «τοποθεσία, χώρα - 
απλωµένο κυνηγετικό δίχτυ», αρχ. γερµ. flah «επίπεδος, πεδινός» (> γερµ. 
flach), νορβ. flak «πέλµα» κ.ά. Οµόρρ. παλά-µη, πέλαγος, πλάξ (-κα) κ.ά. Η λ. 
δήλωνε αρχικώς τον επίπεδο, αυτόν που δεν είναι κάθετος (αντιτιθέµενη έτσι 
στα επίθ. άντίος και ορθός) και κατ' επέκτ. τον λοξό, αυτόν που παρουσιάζει 
κλίση (κυρ. στο στρατιωτικό λεξιλόγιο)]. 

πλαγιότιτλος (ο) [1894] {πλαγιοτίτλ-ου | -ων, -ους} ο συµπληρωµατικός τίτλος 
άρθρου, κειµένου ή τµήµατος τού κειµένου, που τίθεται δίπλα από αυτό (στο 
περιθώριο τής σελίδας): βάζω πλαγιοτίτλους σε όλες τις παραγράφους τού 
κειµένου. 

πλαγΐοτροπισµός (ο) BOT. το φαινόµενο κατά το οποίο φυτό ή φυτικό όργανο, 
παρότι φωτίζεται από παντού και µε την ίδια ένταση, αναπτύσσεται µόνο κατά 
πλάγια διεύθυνση υπό την επίδραση τής βαρύτητας (πβ. λ. τροπισµός). Επίσης 
πλαγιοτροπία (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. plagiotropism]. 

πλαγιοτροχασµός (ο) η µετακίνηση τού αλόγου όπως στην πλαγιοβάδιση, όχι 
όµως µε βαδισµό αλλά µε τροχασµό (βλ.λ.). 

πλαγιοφόλακας (ο) [µτγν.] {πλαγιοφυλάκων} στρατιώτης που µετέχει σε 
πλαγιοφυλακή, που κατά τη διάρκεια µάχης φυλάσσει τις πλευρές τής 
παράταξης. 

πλαγιοφυλακή (η) [1887] η στρατιωτική µονάδα ή το απόσπασµα που 
προστατεύει τα πλευρά κινούµενης φάλαγγας από εχθρική επίθεση (πβ. λ. 
οπισθοφυλακή). 

πλαγιοφυλακώ ρ. αµετβ. {πλαγιοφυλακείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} είµαι 
µέλος πλαγιοφυλακής. Επίσης πλαγιοφυλάσσω. — πλα-γιοφύλαξη (η). 

πλαγκτόν (το) (πλαγκτού | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. (περιληπτ.) το σύνολο των 
φυτικών και ζωικών οργανισµών που εµφανίζονται στο νερό (θαλασσών, 
λιµνών, ποταµών) και επιπλέουν σε αυτό παρασυρόµενα από τα ρεύµατα τού 
νερού και στα οποία περιλαµβάνονται κυρ. µικροσκοπικά φύκια και 
πρωτόζωα. — πλαγκτονικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. plankton < 
αρχ. πλαγκτόν, ουδ. τού επιθ. πλα-γκτός «περιπλανώµενος, άστατος» < ρ. 
πλάζω «εκτρέπω, πλανώ» < *πλάγγ-)ω, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *plâq- 
«χτυπώ, πλήττω» (µε εκ-φραστ. έρρινο ένθηµα), πβ. λατ. piango «χτυπώ, 
πλήττω (το στήθος µου από απόγνωση)» (> γαλλ. plaindre «θρηνώ, 
παραπονούµαι», ισπ. plaflir), playa «πληγή» (> ισπ. llaya), αρχ. γερµ. fluoh 
«κατάρα» (> γερµ. Fluch) κ.ά. Οµόρρ. πλήττω (< *pläk-jö), πλαγγ-ών)-όνα), 
πληγ-ή, πλήγ-µα, πιθ. κ. Συµ-πληγ-άδες (βλ.λ.)]. 

πλαοαρεύω ρ. αµετβ. {πλαδάρεψα} γίνοµαι πλαδαρός: «η πάλαι ποτέ καλλονή 
χαλάρωσε και πλαδάρεψε» (εφηµ.). 

πλαδαρός, -ή, -ό 1. (για τα σαρκώδη µέλη τού σώµατος) αυτός που είναι 
χαλαρός, που έχει αγύµναστους µυς: - µπράτσο | κοιλιά ΑΝΤ. σφιχτός, δεµένος 
2. (για πρόσ.) αυτός που έχει αγύµναστο ή χαλαρό σώµα: µε την καθιστικτή 
δουλειά έχει γίνει πολύ ~ 3. (µτφ.) αυτός που τα µέλη του δεν έχουν ισχυρή 
σύνδεση, που στερείται ισχυρής συνοχής: στο τέλος ο λόγος του γίνεται ~, µε 
επαναλήψεις και ανούσιες περιγραφές || ~ ύφος. — πλαδαρά επίρρ., 
πλαδαρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., εκφραστ. λ. µε παραγ. επίθηµα -αρός 
(πβ. ρυπ-αρός, µαδ-αρός, κλαδ-αρός), αβεβ. ετύµου. ∆εν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστούν επακριβώς οι αντιστοιχίες µε I.E. λ., αν και φαίνεται πιθ. η 
σύνδεση µε λιθ. példu, peldéti «κολυµπώ» ή ακόµη και µε λιθ. pilù «ποτίζω, 
χύνω», αρµ. heium (< *pel-nu-mi). Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα µπορούσε 
να αποκλειστεί η σύνδεση τού πλαδαρός µε τη λεξιλογική οικογένεια τού ρ. 
πίµπληµι «γεµίζω» (βλ. λ. πλήθος)]. 

Πλαζ (η) {άκλ.} οµαλή, αµµώδης παραλία (φυσικά ή τεχνητά διαµορ- 
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φωµένη) για µπάνιο και αναψυχή, συνήθ. αξιοποιηµένη τουριστικά: 
~ τού Ε.Ο.Τ. | ξενοδοχείου || ιδιωτική ~. 

[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < γαλλ. plage < ιταλ. piaggia «χώρα, πλευρά, παρα-
λία» < µεσν. λατ. plagia (πβ. φρ. in plagia montis «στην πλαγιά τού 
βουνού») < αρχ. πλαγία, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. πλάγιος]. πλάθω 
κ. (λόγ.) πλάσσω ρ. µετβ. {έπλασα, πλάσ-τηκα (λογ. -θηκα), -µένος} 
1. δηµιουργώ (κάτι) και του δίνω µορφή: ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο | 
τον κόσµο || (µτφ.) οι λαοί πλάθουν µύθους για την προέλευση τους || ο 
ποιητής έπλασε τις µορφές των ηρώων του µε µοναδικό τρόπο 2. (κυρ.) 
µαλάσσω εύπλαστη ύλη (π.χ. ζύµη, πηλό κ.λπ.) δίνοντας της σχήµα: ~ 
κουλλουράκια || ~ αγγεία 3. (µτφ.) διαµορφώνω µε ορισµένο τρόπο 
(χαρακτήρα, ήθος, σκέψη κ.λπ.): ο συγγραφέας πλάθει το υλικό του µε 
µαεστρία || η προσωπικότητα του πλάστηκε µέσα στις αντιξοότητες τής 
ζωής 4. (η µτχ. πλασµένος, -η, -ο) (+για) δηµιουργηµένος για, 
προορισµένος από τη φύση του για (κάτι): ~ για νίκες | δράση | έρωτα 
|| «όµορφος κόσµος ηθικός, αγγελικά πλασµένος» (∆. Σολωµός) 5. 
(µτφ.) κατασκευάζω (µε τη φαντασία µου), επινοώ (κάτι) ανύπαρκτο 
στην πραγµατικότητα: κατηγόρησε µερίδα τού Τύπου ότι πλάθει 
κακόβουλα σενάρια εις βάρος του || µέσα στην απελπισία του έπλαθε 
όνειρα για ένα καλύτερο αύριο. [ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. έ-πλασ-α τού 
αρχ. πλάσσω, κατά το σχήµα έγνε-σα - γνέθω, έκλωσα - κλώθω. Το αρχ. 
πλάσσω | -ττω < *πλαθ-jω, αβεβ. ετύµου, µε αρχική σηµ. «απλώνω 
λεπτή σκόνη, επαλείφω», από όπου η λ. προσέλαβε σηµαντικές 
χρήσεις αναφορικά µε τη δηµιουργία τού κόσµου, τη µυθοπλασία, την 
εφευρετικότητα. Είναι πιθ. η αναγωγή τού ρ. στο I.E. θ. *pela- «ευρύς, 
επίπεδος» (βλ. λ. παλά-µη, πέλα-γος). Το σανσκρ. déhmi «επιχρίω, 
επαλείφω» και το λατ. fingo «κατασκευάζω, πλάθω, επινοώ» 
εµφανίζουν παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη]. 

πλάθω - πλάσσω | πλάττω. Το ρήµα στην αρχική του µορφή (αρ-
χαία και λόγια) ήταν πλάσσω | πλάττω (στην πράξη επικράτησε 
στη Ν. Ελληνική ο ιωνικός τ. πλάσσω αντί τού καθαρώς αττικού 
πλάττω): αναπλάσσω, διαπλάσσω, µεταπλάσσω (όλα αρχαία). Σε 
νεότερους χρόνους σχηµατίστηκε στην οµιλούµενη τ. πλάθω (αντί 
τού πλάσσω | πλάττω) από τα έπλασα | πλάσω κατά το πρότυπο: 
κλώσω | έκλωσα - κλώθω, νιώσω | ένιωσα - νιώθω, πείσω | έπεισα 
- πείθω κ.τ.ό. Έτσι, στο απλό ρήµα επικρατεί ο τ. µε -θ- (πλά-θω). 
Τα σύνθετα όµως διατηρούν, κατά κανόνα, τον αρχικό τύπο: 
αναπλάσσω - διαπλάσσω - µεταπλάσσω (τα αναπλάθω, διαπλάθω 
και µεταπλάθω χρησιµοποιούνται στον καθηµερινό λόγο, γιατί στο 
γλωσσικό αίσθηµα των οµιλητών συνδέονται περισσότερο µε το 
απλό ρήµα πλάθω). 

Πλάι (το) {χωρ. γεν. | πλάγια κ. πλαϊνά, πλαϊνών} 1. η πλαϊνή πλευρά: 
το ~ τού σπιτιού | τού πλοίου || το πεζοδρόµιο βρίσκεται στο ~ τού 
δρόµου || είναι κλειδωµένη η εξώπορτα' έλα από το ~! 2. (ειδικότ.) το 
πλευρό τού ανθρώπου- ΦΡ. (α) στο πλάι στην πλαϊνή πλευρά: η πόρτα 
βγαίνει ~ τού κήπου || η µπάλα τον βρήκε ~ || άλλος κοιµάται ~, άλλος 
µπρούµυτα, άλλος ανάσκελα (β) µε το πλάι γυρνώντας από τη µία 
πλευρά, στρίβοντας και προτάσσοντας το ένα πλευρό: το κιβώτιο δεν 
χωράει να περάσει ίσια, βάλ' το ~ ΣΥΝ. πλάγια ΑΝΤ. κατά µέτωπο (γ) 
(µτφ.) στέκοµαι στο πλάι (κάποιου) προσφέρω την υποστήριξη µου σε 
(κάποιον): ό,τι κι αν τύχει, θα σταθούν στο πλάι του || στάθηκε πάντα 
στο πλάι του πιστός σύντροφος ΣΥΝ. συµπαρίσταµαι (δ) πλάι-πλάι δί-
πλα-δίπλα: το ζευγάρι στάθηκε ~ στην εκκλησία || τα πατρικά τους 
σπίτια στο χωριό είναι ~ 3. πλάγια (τα) οι πλευρές: έχτισαν στα ~ τού 
βουνού (στις πλαγιές) 4. (ως επίρρ.) πλαγίως, από την πλαϊνή ή τη δι-
πλανή πλευρά: στρίψε ~ || πήγαινε ~ (δίπλα) στον γείτονα, να σου δώ-
σει το τρυπάνι του. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πλάγι(ν) (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -γ-) < αρχ. 
πλάγιον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. πλάγιος (βλ.λ.)]. 

πλαϊνός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται παραπλεύρως, στο πλάι (κά-
ποιου): το ~ σπίτι || η ~ θέση είναι πιασµένη || ~ ραφή ΣΥΝ. διπλανός, 
παράπλευρος 2. (ως ουσ.) αυτός που είναι εγκατεστηµένος ή κάθεται 
δίπλα σε (κάποιον): ο ~ µου στο θρανίο είναι στενός φίλος µου || βά-
ζει δυνατά τη µουσική και ενοχλεί τους ~ (ενν. τους γείτονες) ΣΥΝ. δι-
πλανός. 

πλαίσιο (το) {πλαισί-ου | -ων} 1. το περιθώριο, κυρ. τετράπλευρου 
σχήµατος, που περιβάλλει ένα αντικείµενο ή κατασκεύασµα ίδιου 
σχήµατος και µικρότερων διαστάσεων: το ~ τού παραθύρου (κούφω-
µα) || το ~ τής πόρτας (κάσα) 2. (α) (σε βιβλία, τετράδια κ.λπ.) το πε-
ριθώριο που µένει κενό (λ.χ. γύρω από το κείµενο): το ~ τής σελίδας 
(β) τετράπλευρο κενό σχήµα, στο οποίο µπορεί να γράφει κανείς: 
γράφω στο ~ τού εξωφύλλου το όνοµα µου 3. (α) ο σκελετός (από διά-
φορα υλικά, κυρ. ξύλο, µέταλλο κ.λπ.) που περιβάλλει ένα αντικείµενο 
στερεώνοντας, προφυλάσσοντας ή διακοσµώντας το: ~ για το κέ-
ντηµα || οι βαλίτσες έχουν συνήθως ένα ενισχυτικό ~, για ν'αντέχουν 
στα χτυπήµατα κατά τη µεταφορά ΣΥΝ. τελάρο (β) (ειδικότ.) ο σκε-
λετός οχήµατος, το σασί (βλ.λ.): αριθµός πλαισίου τού αυτοκινήτου 
4. (ειδικότ.) το διακοσµητικό περιθώριο ή περίβληµα φωτογραφίας ή 
πίνακα: σκαλιστό | περίτεχνο | λιτό | ασηµένιο ~ ΣΥΝ. κορνίζα, κάδρο 
5. (µτφ.) τα όρια (χρονικά, νοµικά, ιδεολογικά, ηθικά κ.λπ.) εντός των 
οποίων συµβαίνει ή µπορεί να συµβεί (κάτι): ~ δράσεως || όλα συζη-
τούνται στο - ενός ειλικρινούς και ανοιχτού διαλόγου || πέτυχε το 
καλύτερο δυνατό µέσα στο ~ τού εφικτού || νόµιµα | λογικά | επιθυ-
µητά | κατεστηµένα | παραδοσιακά | δηµοκρατικά | περιορισµένα ~ 
ΣΥΝ. όρια· ΦΡ. (α) στο πλαίσιο (+γεν.) κατά τη διάρκεια ή εντός των 
προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων ή µέσα στα όρια ενός θεσµού: 
η συνάντηση των δύο πρωθυπουργών στο - τής διαβαλκανικής συν- 

διάσκεψης || ~ τής Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχονται πολλές δυνατό-
τητες συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων των χωρών-µελών (β) νό-
µος-πλαίσιο βλ. λ. νόµος 6. (ειδικότ.) τα δεδοµένα εποχής, καθεστώ-
τος, κοινωνίας κ.λπ., µέσα στα οποία έγινε ή γίνεται (κάτι): µέσα στο 
~ τής σύγχρονης ζωής υπάρχουν και οι εξηγήσεις για τα προβλήµατα 
της. — (υποκ.) πλαισιάκι (το) (σηµ. 1-4). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλαίσιον, τεχν. όρ., αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθούν οι συν-
δέσεις µε τις λ. πλατύς, πλάτος ούτε µε λιθ. plait ytis «καυχώµαι, µε-
γαλαυχώ», plintù «απλώνοµαι, εκτείνοµαι»]. 

στο πλαίσιο ή στα πλαίσια; Η φράση αποτελεί νεολογισµό τής 
Ελληνικής, που προήλθε πιθανότατα από το γαλλ. dans le cadre 
de(s) και ενισχύθηκε από το αγγλ. within the frame of (που πιθα-
νόν να προέρχεται και αυτό από τη Γαλλική). Και στις δύο γλώσ-
σες η φράση απαντά σε ενικό, πράγµα που είναι λογικό, όταν χρη-
σιµοποιεί κανείς τη λ. πλαίσιο (γαλλ. cadre, πβ. κάδρο, αγγλ. 
frame). Από αυτή την άποψη φαίνεται προτιµότερη η χρήση τής 
φράσης σε ενικό: Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο τής αγροτικής 
πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση. Ωστόσο, από την αντίστοιχη 
και καθαρώς ελληνική φράση µέσα στα όρια ή εντός των ορίων 
(Η απόφαση ελήφθη εντός των ορίων τής αγροτικής πολιτικής που 
χάραξε η κυβέρνηση) χρησιµοποιήθηκε η φράση αναλογικά σε 
πληθυντικό: Είµαστε υποχρεωµένοι να κινηθούµε στα πλαίσια των 
οικονοµικών δυνατοτήτων που επιτρέπει ο προϋπολογισµός τού 
Ιδρύµατος. Σήµερα στη χρήση τείνει να καθιερωθεί µάλλον η 
φράση στα πλαίσια και οι δύο φράσεις µπορούν να εναλλαχθούν 
µε την αντίστοιχη ελληνική φράση «Είµαστε υποχρεωµένοι να 
κινηθούµε εντός των ορίων των οικονοµικών...» ή -για να 
αποφύγουµε τις αλλεπάλληλες γενικές- µπορούµε να πούµε: «...να 
κινηθούµε µέσα στα όρια των οικονοµικών...» ή και απλώς «...να 
κινηθούµε εντός των οικονοµικών δυνατοτήτων...». 

πλαισιώνω ρ. µετβ. {πλαισίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ πλαίσιο 
γύρω από (κάτι) ΣΥΝ. περιβάλλω 2. (µτφ.) βρίσκοµαι γύρω από (κά-
ποιον), σχηµατίζω ή αποτελώ το περιβάλλον του: τον δρόµο πλαι-
σιώνουν λεύκες και από τις δύο πλευρές || ανάλαφρες µπούκλες 
πλαισίωναν το ωραίο πρόσωπο 3. (κυρ. για πρόσ.) εργάζοµαι ή ανα-
πτύσσω δράση κοντά σε κάποιον ως συνεργάτης ή βοηθός του: τον 
µεγάλο πρωταγωνιστή πλαισιώνει ένας εξίσου λαµπρός θίασος || είχε 
την τύχη να πλαισιώνεται από ένα λαµπρό επιτελείο συνεργατών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πλαισιώ (-όω) < αρχ. πλαίσιον (βλ.λ.). Στη µτφ. σηµ. η 
λ. αποδίδει το γαλλ. encadrer]. 

πλαισίωση (η) [1891] (-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η τοποθέτη-
ση πλαισίου γύρω από (κάτι): η ~ τού πίνακα µε ακριβή | ξυλόγλυπτη 
κορνίζα ΣΥΝ. περιβολή, (για πίνακες) κορνιζάρισµα 2. η τοποθέτηση 
πράγµατος ή συνόλου πραγµάτων γύρω από (κάτι), ώστε να αποτελεί 
(να αποτελούν) το πλαίσιο του, το περιβάλλον του: η ~ τού Ολυµπια-
κού Σταδίου από πλήθος σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων || 
(µτφ.) η ~ τού µεγάλου σταρ από νέους ταλαντούχους ηθοποιούς. 
Επίσης πλαισίωµα (το). 

Πλάκα (η) συνοικία τής Αθήνας ΒΑ. τής Ακρόπολης, η οποία µαζί µε 
τη συνοικία τού Ψυρρή αποτέλεσε τον αρχικό πολεοδοµικό πυρήνα 
τής σύγχρονης Αθήνας. — Πλακιώτης (ο), Πλακιώτισσα (η), πλακιώ-
τικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Η παλαιότ. ετυµ. από αρβανίτικο pljake «γριά - παλιά», οπότε 
pljak Αθήνα θα σήµαινε «γριά - παλιά Αθήνα», δεν ευσταθεί. Η λ. 
Πλάκα παράγεται από το αρχ. πλάξ, -κός και αποτελεί συνήθη ονο-
µασία πολλών τοποθεσιών στην Ελλάδα]. 

πλάκα (η) {πλακών} 1. επίπεδο στερεό σώµα από οποιοδήποτε σκληρό 
υλικό, κυρ. πέτρα ή µέταλλο, µε µικρό πάχος: ο Μωυσής έλαβε τις 
δέκα εντολές σε δύο ~ || ενεπίγραφη ~ 2. (ειδικότ.) λεπτό κοµµάτι πέ-
τρας ή τσιµέντου κοµµένο συνήθ. τετράγωνο, που χρησιµοποιείται 
για την οµοιόµορφη επίστρωση επιφανειών (κυρ. δαπέδων, δρόµων 
κ.λπ.) και τού οποίου το πάχος είναι λιγότερο από πέντε εκατοστά: οι 
~ τού πεζοδροµίου || αυλή µε µαρµάρινες ~ 3. πινακίδα, συνήθ. µι-
κρών διαστάσεων, η οποία εντοιχίζεται ή αναρτάται τιµητικά, ενη-
µερωτικά ή διακοσµητικά: η µπρούντζινη - στην είσοδο έγραφε ότι το 
ιατρείο είναι στον τρίτο όροφο || αναµνηστική ~|| ~ µε τα ονόµατα 
των πεσόντων 4. οτιδήποτε έχει πεπλατυσµένο σχήµα: µία - σαπούνι 
| σοκολάτα || η ~ τού ρολογιού (το καντράν) || πλάκες χρυσού-ΦΡ. (τα 
'χω) πλάκα τα γαλόνια (ι) (για αξιωµατικούς, στρατιωτικούς) έχω 
µεγάλα διακριτικά σήµατα στη στολή, κατέχω υψηλή θέση, µεγάλο 
βαθµό (ii) (σκωπτ.) έχω διακριθεί σε έναν τοµέα, θεωρούµαι 
εξαιρετικά ικανός σε κάτι 5. (α) η επίπεδη θερµαινόµενη επιφάνεια 
στις κουζίνες ή τις ψηστιέρες (λ.χ. στα εστιατόρια), όπου µαγειρεύει 
ή ψήνει κανείς (β) καθεµιά από τις δύο θερµαινόµενες επιφάνειες 
τής τοστιέρας: αντικολλητικές ~ 6. η ταφόπλακα ΣΥΝ. ταφόπετρα 7. 
(παλαιότ.) µικρό και λεπτό φύλλο σχιστολίθου, στο οποίο έγραφαν οι 
µαθητές ΣΥΝ. αβάκιο 8. ο δίσκος τού γραµµοφώνου 9. (καθηµ.) η ια-
τρική ακτινογραφία: βγάζω ~ || τι έδειξε η ~; 10. (στις οικοδοµές) το 
δάπεδο κάθε ορόφου, που αποτελείται από άµµο, τσιµέντο, χαλίκι χυ-
µένα µέσα σε καλούπια: καταβρέχω την ~, για να µη σκάσει ΦΡ. ρί-
χνω πλάκα χύνω το τσιµέντο σε ειδικά καλούπια, για να κατασκευ-
άσω τα δάπεδα, κυρ. σε πολυώροφα κτίσµατα 11. κάθε πλατιά έκτα-
ση (γης), η επιφάνεια τής οποίας έχει οµαλή διαµόρφωση (π.χ. χωρίς 
υψώµατα, χαράδρες κ.λπ.) 12. ΓΕΩΛ. καθένα από τα συµπαγή κοµµά-
τια τού γήινου φλοιού, η µετακίνηση των οποίων θεωρείται ότι ευ-
θύνεται για φαινόµενα όπως η αποµάκρυνση των ηπείρων και η πρό-
κληση σεισµών: αφρικανική | ευρωασιατική | λιθοσφαιρική -13. (εκ-
φραστ. ως χαρακτηρισµός) καθετί που εµφανίζεται επίπεδο, ίσιο, χω- 
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ρίς καµπύλες: στήθος/ κοιλιά ~ · 14. περιπαικτικό αστείο εις βάρος κάποιου 
και γενικότ. η διασκέδαση µε πειράγµατα και αστεία: τέτοια ~ δεν είχε 
ξαναγίνει || το κλίµα δεν σηκώνει την ~· πρέπει να είσαι σοβαρός! || αυτό δεν 
είναι ~, είναι κακοήθεια || µεγάλη | χοντρή ~· ΦΡ. (α) κάνω πλάκα (σε κάποιον) 
(ί) διασκεδάζω κοροϊδεύοντας, πειράζοντας (κάποιον), γελώντας εις βάρος 
(κάποιου): του κάνανε πολλές πλάκες στις διακοπές (ii) αστειεύοµαι µε 
κάποιον, του λέω για αστείο κάτι που δεν ισχύει: τώρα πλάκα µου κάνεις ή 
σοβαρολογείς; (β) για πλάκα για αστείο, για να διασκεδάσουµε και να 
γελάσουµε, όχι στα σοβαρά: στο σχολείο δεν πας για την πλάκα σου || ~ το είπε, 
δεν το εννοούσε! (γ) το ρίχνω στην πλάκα αρχίζω να αστειεύοµαι µε κάτι, να 
διασκεδάζω θεωρώντας το αστείο, γελοίο: αντί να θυµώσουν, το έριξαν στην 
πλάκα (δ) σπάω πλάκα διασκεδάζω (συνήθ. µε κάποιον που προκαλεί το γέλιο 
ή εις βάρος κάποιου): σπάσαµε πολλή πλάκα µε τα καµώµατα του (ε) πλάκα 
(στην) πλάκα (i) κάνοντας το ένα αστείο µετά το άλλο: ~, στο τέλος τον 
θύµωσαν! (ii) χωρίς να το περιµένει κανείς· για κάτι που, ενώ στην αρχή 
θεωρείται απίθανο και το ειρωνεύεται ή το κοροϊδεύει κανείς, στη συνέχεια 
πραγµατοποιείται: -, µας την έφερε εκείνος στο τέλος! ΣΥΝ. αστεία-αστεία (στ) 
έχω πλάκα είµαι αστείος: αυτό το έργο έχει πλάκα || πολλή πλάκα έχεις, το 
ξέρεις; (ζ) πλάκα έχει | θα 'χει να... για πιθανή αλλά ανεπιβεβαίωτη 
ανεπιθύµητη κατάσταση ή εξέλιξη: πλάκα θα 'χει να µας άκουσε την ώρα που 
συζητούσαµε γι'αυτόν || έχει πλάκα να µας κορόιδεψε κι εµείς να τον πιστέψαµε! 
(η) τής πλάκας ως χαρακτηρισµός για κάποιον/κάτι ασήµαντο, ανάξιο λόγου: 
µη δίνεις σηµασία· αυτά που γράφει είναι ~! (θ) παθαίνω πλάκα | παθαίνω την 
πλάκα µου (οικ.) (i) εντυπωσιάζοµαι, µένω άναυδος: µόλις είδα το σπίτι τους 
έπαθα πλάκα· άλλο να στα λέω και άλλο να τα βλέπεις! (ii) (~ µε κάποιον) 
ερωτεύοµαι κάποιον: έχει πάθει την πλάκα του µαζί της • 15. οδοντική πλάκα η 
µαλακή κολλώδης υπόλευκη µεµβράνη, που σχηµατίζεται στην επιφάνεια των 
δοντιών και απαρτίζεται κυρ. από βακτηρίδια και άλλες ύλες 16. ΙΑΤΡ. 
σκλήρυνση κατά πλάκας βλ. λ. σκλήρυνση 17. ΗΛΕΚΤΡ. πλάκα συσσωρευτή | 
µπαταρίας ηλεκτρόδιο επαναφορτιζόµενης µπαταρίας 18. ΤΥΠΟΓΡ. σελίδα ή 
σελίδες στοιχειοθετηµένες από µεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία και 
κατάλληλα τοποθετηµένες µέσα σε πλαίσιο (φόρµα) για εκτύπωση σε 
παραδοσιακό τυπογραφικό πιεστήριο- επίσης, φύλλο αλουµινίου (τσίγκος), 
επάνω στο οποίο έχει αποτυπωθεί το προς εκτύπωση υλικό για όφσετ ή 
βαθυτυπία 19. φωτογραφική πλάκα η γυάλινη επίπεδη επιφάνεια που 
καλύπτεται από ειδική φωτοευαίσθητη χηµική ουσία, στην οποία 
αποτυπώνεται το αρνητικό τού φωτογραφιζόµενου αντικειµένου. — (υποκ.) 
πλακούλα (σηµ. 1-3) κ. πλακίτσα (η) (σηµ. 14). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλάξ, -κός < 
*pla-k-, µηδενισµ. βαθµ. (ως προς την α' συλλαβή) τού δισύλλ. I.E. θ. *pela- 
«ευρύς, επίπεδος», πβ. λιθ. pläkanas «επίπεδος», αρχ. σκανδ. flog «πέλαγος», 
αρχ. γερµ. fluoh, πιθ. κ. λατ. pla-n-cus «πλατύπους» (µε έρρινο ένθηµα) κ.ά. 
Οµόρρ. παλά-µη, πέ-λα-γος, πλάγ-ιος κ.ά. Η σηµ. «αστείο, ευτράπελο» 
ανάγεται στο γαλλ. blague (που παρετυµολογήθηκε προς το πλάκα λόγω 
οµοηχίας), το οποίο προέρχεται από ολλ. balg «φάκελος, σάκος». Στη Γαλλική 
οι σηµ. «άδειος σάκος» και «ευτράπελο» συνδέονται µεταξύ τους, πβ. γαλλ. 
fou «τρελός, ανόητος» < λατ. follis «σάκος ή µπαλόνι γεµάτο αέρα»]. 

πλακάζ (το) {άκλ.} η επένδυση τής επιφάνειας ενός υλικού (συνήθ. ξύλου ή 
µετάλλου) µε φύλλα ή πλάκες υλικού ακριβότερης ποιότητας: έκανε τα 
κουφώµατα - µε ξύλο καρυδιάς. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. placage < plaquer < ολλ. placken «επικολλώ, µπαλλώ-νω»]. 

πλακάκι (το) {πλακακ-ιού | -ιών} 1. µικρή τετράγωνη, παραλληλόγραµµη ή 
εξαγωνική πλάκα από ανθεκτικό υλικό, µονόχρωµη ή πολύχρωµη, µε ή χωρίς 
διακοσµητικά σχέδια, που χρησιµοποιείται για την επένδυση τοίχων, την 
επίστρωση δαπέδων: τα ~ τού µπάνιου | τής κουζίνας || θα βάλω πλακάκια 
στους τοίχους ΣΥΝ. πλακίδιο- ΦΡ. (λαϊκ.) τα κάνω πλακάκια (µε κάποιον) 
ταιριάζω τα συµφέροντα µου µε τα συµφέροντα άλλου, κυρ. κατά παράνοµο ή 
ανήθικο τρόπο, ώστε να καλυπτόµαστε και οι δύο: οι εκπρόσωποι των 
εργαζοµένων τα έκαναν πλακάκια µε τ'αφεντικά || τα 'χουν κάνει πλακάκια και ο 
ένας καλύπτει τον άλλον ΣΥΝ. (λαϊκ.) τα βρίσκω, τα συµφωνώ ANT. (λαϊκ.) τα 
σπάω, τα χαλάω 2. ΙΑΤΡ. µικρή επιφάνεια από γυαλί που φέρει υλικό βιοψίας 
για κυτταρολογική εξέταση. 

πλακάς (ο) {πλακάδες} 1. ο τεχνίτης που τοποθετεί τα πλακάκια στους τοίχους 
ή στα δάπεδα 2. ο έµπορος που πουλάει πλακάκια. 

πλακάτ (το) {άκλ.} πρόχειρη επιγραφή ή πινακίδα που αναρτάται σε δηµόσιο 
χώρο ή µεταφέρεται από διαδηλωτή (κυρ. κατά τη διάρκεια πικετοφορίας) και 
στην οποία αναγράφονται συνθήµατα ή άλλα µηνύµατα, κυρ. διεκδικητικού ή 
προπαγανδιστικού περιεχοµένου. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Plakat < γαλλ. placard 
«αφίσα» < plaquer < ολλ. placken «επικολλώ, µπαλλώνω»]. 

πλακατζής (ο) {πλακατζήδες}, πλακατζου (η) {πλακατζούδες} (λαϊκ.) 
πρόσωπο που κάνει συχνά πλάκες, που του αρέσουν τα αστεία ή οι φάρσες. 
— πλακατζήδικος, -η, -ο. 

πλακάτο (το) ΤΥΠΟΓΡ. χρώµα που βγαίνει στην εκτύπωση σε ενιαία απόχρωση, 
χωρίς διακυµάνσεις και στον ίδιο τόνο· αλλιώς φόντο. [ETYM. < ιταλ. 
placcato < ρ. placcare < γαλλ. plaquer < ολλ. placken «επικολλώ, 
µπαλλώνω»]. 

πλακέ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που το σχήµα του µοιάζει µε πλάκα ή έχει 
συµπιεστεί, ώστε να αποκτήσει µεγαλύτερο πλάτος και µικρότερο πάχος: ~ 
πέτρα 2. πλακέ (το) µέταλλο που έχει επενδυθεί µε λεπτό επίστρωµα από 
χρυσάφι ή ασήµι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. plaqué, µτχ. τ. τού p. plaquer < ολλ. placken «επικολλώ, 
µπαλλώνω»]. 

πλακέτα (η) {πλακετών} 1. πλάκα µικρών διαστάσεων: στον συγγραφέα 
επιδόθηκε τιµητική ~ για την προσφορά του στα γράµµατα ΣΥΝ. πλακίδιο, 
πλακάκι · 2. σύντοµη συλλογή ποιηµάτων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. plaquette, υποκ. 
τού ουσ. plaque < p. plaquer (υποχω-ρητ.), βλ. κ. πλακάζ]. 

πλακί (το) {άκλ.} λαδερό φαγητό µε ντοµάτα, κρεµµύδι κ.ά. που µαγειρεύεται 
κυρ. σε ταψί ή ρηχή χύτρα: ψάρι ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλακίον, υποκ. τού πλάξ 
(βλ.λ.). Η λ. αναφερόταν αρχικά κυρ. στο σκεύος όπου προετοίµαζαν και 
έψηναν το φαγητό, αργότερα δε (µεσν.) και στο ίδιο το φαγητό]. 

πλακίδιο (το) [1883] {πλακιδί-ου | -ων) πλάκα µικρού σχήµατος ΣΥΝ. πλακάκι, 
πλακέτα. 

πλακοειδής, -ής, -ές [1839] {πλακοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
το σχήµα πλάκας ΣΥΝ. πλακέ. — πλακοειδώς επίρρ. [1839]. 

πλακοµούνι (το) {πλακοµουν-ιού | -ιών} (!) η σεξουαλική πράξη µεταξύ δύο 
γυναικών ΣΥΝ. λεσβιασµός, τριβαδισµός. [ΕΤΥΜ. < πλακώνω + µουνί\. 

πλακοπανίδα (η) παγίδα για µικρά πουλιά, που αποτελείται κυρ. από µία 
µεγάλη πλάκα. 

πλακόπιτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πίτα που έχει ψηθεί πάνω σε πλάκα. 
Πλακόστρωµα (το) {πλακοστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} η πλακόστρωση (βλ.λ.). 
πλακοστρώνω ρ. µετβ. {πλακόστρω-σα, -θηκα, -µένος} επενδύω τοίχο ή δάπεδο 

µε πλάκες ή πλακάκια: πλακοστρωµένη αυλή || δεν έχουν πλακοστρώσει ακόµα 
τα πεζοδρόµια. 

πλακόστρωση (η) [1865] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η επένδυση τοίχου ή 
δαπέδου µε πλάκες ή πλακάκια: η ~ τού πεζοδροµίου από τα συνεργεία τού 
δήµου ΣΥΝ. πλακόστρωµα 2. (συνεκδ.) ο χώρος που έχει στρωθεί µε πλάκες: 
µαρµάρινη ~. 

πλακόστρωτος, -η, -ο [1888] 1. αυτός που έχει πλακοστρωθεί: ~ αυλή 2. 
πλακόστρωτο (το) επιφάνεια, κυρ. δαπέδου ή δρόµου, στρωµένη µε πλάκες: 
ανηφόριζε το γραφικό ~ τού χωριού. 

πλακούντας (ο) το όργανο µε το οποίο στα περισσότερα θηλαστικά το έµβρυο 
συνδέεται µε τη µήτρα, λαµβάνει την τροφή του και αποβάλλει τις άχρηστες 
ουσίες που παράγει µε τον µεταβολισµό του-σχηµατίζεται από την ένωση τής 
βλεννογόνου µεµβράνης τής µήτρας µε τις µεµβράνες τού εµβρύου και 
αποβάλλεται µετά τον τοκετό ΣΥΝ. ύστερο- ΦΡ. αποκόλληση πλακούντα βλ. λ. 
αποκόλληση. — (υποκ.) πλακούντιο (το) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλακοϋς, -οϋντος, αρχική σηµ. «γλύκυσµα», < *πλακό-εις (µε 
συναίρεση τής γεν. ενικού *πλακό-εντος > πλακούντος) < πλάξ, -κός (βλ.λ.). 
Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

πλακουντώδης, -ης, -ες [µτγν.] {πλακουντώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός 
που µοιάζει ως προς το σχήµα µε πλακούντα. Επίσης πλα-κουντοειδής, -ής, -
ές. 

πλακουτσωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει υποστεί πλάτυνση λόγω συµπίεσης: ~ 
κουλλούρα ΣΥΝ. πεπλατυσµένος 2. αυτός που έχει κάπως πλατύ σχήµα: ~ µύτη 
| κεφάλι | πέτρα ΣΥΝ. πλακωτός, πλακώδης. Επίσης πλακουτσός. — 
πλακουτσωτά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < πλακουτσώνω < πλακουτσός < πλάκα]. 

πλακώδης, -ης, -ες [αρχ.] {πλακώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός που το σχήµα 
του µοιάζει µε πλάκα ΣΥΝ. πλακοειδής, πλακέ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πλακωµα (το) {πλακώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) η κάλυψη (κάποιου 
πράγµατος) από (κάτι) (β) η άσκηση πίεσης σε ένα σώµα από βάρος που 
πέφτει πάνω του ΣΥΝ. πίεση 2. (συνήθ. µτφ.) έντονο αίσθηµα δυσφορίας (κυρ. 
στο στήθος ή στο στοµάχι), καταθλιπτική πίεση: αυτό το ερηµονήσι σού 
δηµιουργεί ένα ~ µε τη µονοτονία του! || ψυχικό ~ (ψυχοπλάκωµα) || νιώθει 
τέτοιο ~, που δεν µπορεί ν' αναπνεύσει · 3. (εκφραστ.) η σύγκρουση ή 
συµπλοκή σε καβγά: άγριο - για ένα τρακάρισµα · 4. (!) η σεξουαλική πράξη 
ΣΥΝ. συνουσία. 

πλακώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλάκω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. συντρίβω 
(κάτι) µε το βάρος µου πέφτοντας πάνω του: η δοκός υποχώρησε και πλάκωσε 
δύο εργάτες· ΦΡ. (παροιµ.) αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε 
πλακώσει η παραγνώριση δικών µας προσώπων ή πραγµάτων πλήττει 
πρώτιστα εµάς: να πούµε κάτι και για την επιτυχία τής εκποµπής µας, γιατί ~ 2. 
ασκώ πίεση σε (κάτι) µε το βάρος σώµατος που τοποθετώ πάνω του: πλάκωσε 
την ψάθα µε µια πέτρα, γιατί φυσάει 3. καλύπτω (κάποιον/κάτι) από κάθε 
πλευρά: µαύρο σκοτάδι πλάκωνε τα βουνά || πλάκωσε το παιδί µε το σώµα της, 
για να το κρύψει 4. (εκφραστ.-καθηµ.) καταναλώνω (κάτι) υπερβολικά: 
κάθισαν στην ταβέρνα και πλάκωσαν τα κρέατα, τις σαλάτες, τα κρασιά 5. 
(µτφ.) (α) προκαλώ πλάκωµα σε (κάποιον), του προξενώ δυσφορία: ένιωθε να 
τον πλακώνει κάτι στο στήθος και να µη µπορεί ν' αναπνεύσει ΣΥΝ. βαραίνω (β) 
προκαλώ έντονα αρνητική φόρτιση, πίεση ή κατάθλιψη σε (κάποιον): τα 
κλειστά παράθυρα του πλάκωναν την ψυχή ΣΥΝ. καταπιέζω, φορτίζω 6. (!-
λαϊκ.) (για άνδρα) έρχοµαι σε σεξουαλική επαφή, συνουσιάζοµαι ΣΥΝ. (!) 
γαµώ 7. ξυλοκοπώ (κάποιον): τον πλάκωσε στις µπουνιές || πάψε να µε 
προκαλείς, γιατί θα σε πλακώσω! || - κάποιον στο ξύλο (τον ξυλοκοπώ) ♦ 8. 
(αµετβ.) (α) προκύπτω κατά απρόβλεπτο τρόπο (ως ανεπιθύµητος ή παρά τη 
θέληση κάποιου) ή (για οµάδα ανθρώπων) εµφανίζοµαι ξαφνικά ή µαζικά: 
πάνω που είχαµε ξαπλώσει, πλάκωσε το σόι! || φύγε µε το καλό, πριν πλακώσει 
η αστυνοµία || πλάκωσαν οι τουρίστες και γέµισε η παραλία κόσµο! (β) (για 
καιρικά φαινόµενα) φτάνω µε ιδιαίτερη ένταση: πλάκωσαν νωρίς φέτος οι 
ζέστες! || πλάκωσε ο χειµώνας || πλάκωσαν τα χιόνια || «µαύρη µαυρίλα 
πλάκωσε, µαύρη σαν κα-λοιακούδα» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. (λόγ.) ενσκήπτω, 
επέρχοµαι· (µεσο-παθ. πλακώνοµαι) (µτφ.) 9. κάνω (κάτι) µε τρόπο 
υπερβολικό: πλακω- 
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θήκαµε στο φαγητό | στα αντηλιακά | στο διάβασµα | στα αστεία 10. 
συµπλέκοµαι, έρχοµαι στα χέρια (µε κάποιον): άρχισαν να µαλώνουν και στο 
τέλος πλακώθηκαν || πλακώθηκαν (στο ξύλο) οι οπαδοί των δύο οµάδων. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. πλακώ (-όω), αρχική σηµ. «επιστρώνω µε µαρµάρινες 
πλάκες», < αρχ. πλάξ, -κός]. 

πλάκωση (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (µτφ.) το πλάκωµα, το έντονο αίσθηµα 
δυσφορίας και βάρους: - στο στήθος | στο στοµάχι | στην καρδιά. 

πλακωτός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που το σχήµα του µοιάζει µε πλάκα: ~ µύτη | 
πέτρα ΣΥΝ. πλακουτσωτός, (λόγ.) πλακοειδής, πεπλατυ-σµένος 2. (για 
επιφάνειες, κυρ. δάπεδα) πλακόστρωτος (βλ.λ.) 3. πλακωτό (το) παιχνίδι στο 
τάβλι. — πλακωτά επίρρ. 

πλαναισθησια (η) [1891] {πλαναισθησιών} η δηµιουργία εσφαλµένων 
αισθηµάτων λόγω φυσιολογικών ή παθολογικών αιτίων ΣΥΝ. ψευδαισθησία. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. hallucination]. 

πλανά ρω ρ. → πλανίζω 
πλάνεµα (το) (πλανέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η παραπλάνηση (κάποιου) µε 

απατηλές υποσχέσεις, κολακείες ή ψευδή στοιχεία: το ~ τού λαού µε µεγάλα 
λόγια ΣΥΝ. ξεγέλασµα, εξαπάτηση 2. ο ερωτικός εντυπωσιασµός κάποιου, 
ώστε να χάσει το µυαλό του, να παρασυρθεί εντελώς. [ΕΤΥΜ. µεσν.< 
πλανεύω (βλ.λ.)]. 

πλανεµπορία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} το επάγγελµα τού πλανόδιου πωλητή ή 
το πλανόδιο εµπόριο. [ΕΤΥΜ. < πλάνης + εµπορία]. 

πλανερός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί πλάνη: ~ υπόθεση | σύµπτωση | λόγια 
ΣΥΝ. απατηλός, παραπλανητικός. — πλανερά επίρρ. [ΕΤΥΜ; < πλάνη + 
παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. φλογ-ερός, παγ-ερός, φθον-ερός]. 

πλανεύω ρ. µετβ. {πλάν-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. παρασύρω (κάποιον) µε 
απατηλές υποσχέσεις, κολακείες ή ψευδή στοιχεία: πλάνεψε τον λαό µε ωραία 
λόγια και υποσχέσεις || τον πλάνεψαν οι κολακείες ΣΥΝ. παραπλανώ, ξεγελώ 
2. (κατ' επέκτ.) προκαλώ εσφαλµένη εντύπωση για (κάτι), προξενώ 
ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις: αν δεν µε πλανεύουν τα µάτια µου, αυτός είναι 
ο Τάκης 3. (ειδικότ.) εντυπωσιάζω (κάποιον) ερωτικά και τον κάνω ό,τι θέλω, 
του παίρνω τα µυαλά: πλανεύει γέρους και νιους η πονηρή µατιά σου || τα χείλη 
και τα χάδια της τον πλάνεψαν. — πλανευτής (ο), πλανεύτρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρασύρω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πλανώ (βλ.λ.)]. 

πλάνη1 (η) {πλανών} 1. (α) εκτίµηση ή άποψη που έχει στηριχθεί σε εσφαλµένα 
δεδοµένα, η λανθασµένη αντίληψη: είναι µία πλατιά διαδεδοµένη ~, εντελώς 
αστήρικτη επιστηµονικώς· ΦΡ. (και έσται) η εσχάτη πλάνη χείρων τής πρώτης 
(και εσται η έσχατη πλάνη χειρών της πρώτης, Κ.∆. Ματθ. 27,64) το να 
ξανακάνει κανείς λάθος ή το να επαναλάβει προηγούµενο σφάλµα του, είναι 
περισσότερο µειωτικό ή έχει χειρότερες συνέπειες από τη διάπραξη ενός 
λάθους για πρώτη φορά: στιγµάτισε τους ατυχείς χειρισµούς και πρότεινε αλλα-
γή τακτικής τονίζοντας ότι ~! (β) η εσφαλµένη γνώση ή η ασυνείδητη άγνοια 
τής πραγµατικότητας: πραγµατική | νοµική | δικαστική ~ 2. (συνεκδ.) το 
σύνολο των συνθηκών που ευνοούν λανθασµένες κρίσεις, η παραπλανητική 
κατάσταση: η ~ τής νιότης | τού έρωτα || καθώς βρισκόταν σε τέτοια ~, δεν 
µπορούσε να δει την πραγµατικότητα || βγάζω κάποιον από την ~ του (του 
αποκαλύπτω την πραγµατικότητα, του δείχνω το λάθος του) 3. (συνεκδ.) 
οτιδήποτε ξεγελά, παραπλανά, οδηγεί σε εσφαλµένα συµπεράσµατα και 
επιλογές: η ~ τού κόσµου || όλες οι συµβουλές και τα καλοπιάσµατά του 
αποδείχθηκαν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω, λάθος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλανώ | -
ώµαι (βλ.λ.)]. 

πλάνη2 (η) {πλανών} 1. εργαλείο που χρησιµοποιείται για τη λείανση τού 
ξύλου ή τού ασβεστοκονιάµατος τοίχων ΣΥΝ. (λαϊκ.) τριβίδι 2. ερ-
γαλειοµηχανή για την κοπή και την κατεργασία επίπεδων µεταλλικών 
επιφανειών: µηχανουργική ~ ΣΥΝ. ροκάνι. 
[ΕΤΥΜ < λατ. plana, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. planus, -a -um «οµαλός, 
επίπεδος»]. 

πλάνης (ο/η) {πλάν-ητος | -ήτων} (αρχαιοπρ.) αυτός που µετακινείται διαρκώς, 
που δεν σταθεροποιείται η θέση, η κατάσταση ή η διαµονή του ΣΥΝ. 
περιπλανώµενος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλανώ | -ώµαι (βλ.λ.)]. 

πλανητάριο (το) {πλανηταρί-ου | -ων} 1. ειδική εγκατάσταση που µε τη χρήση 
ικανού αριθµού κινούµενων προβολέων έχει τη δυνατότητα να αναπαριστά σε 
ειδικό ηµισφαιρικό θόλο την ουράνια σφαίρα (µε τις αλλαγές της κατά εποχές, 
τις κινήσεις των σωµάτων, ορισµένα αστρονοµικά φαινόµενα κ.λπ.) ΣΥΝ. 
πλανητοσκόπιο 2. (συνεκδ.) η αίθουσα ή το κτήριο όπου στεγάζεται η 
παραπάνω εγκατάσταση: τα παιδιά επισκέφτηκαν το ~. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. planetarium]. 

πλανητάρχης (ο) {χωρ. πληθ.} (ως χαρακτηρισµός) ο πρόεδρος των Η.Π.Α. ως 
ηγέτης τής µόνης υπερδύναµης στον πλανήτη (µετά την κατάρρευση τής 
Σοβιετικής Ένωσης). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. planet man]. 

πλανήτης (ο) {πλανητών} ΑΣΤΡΟΝ. 1. κάθε ετερόφωτο ουράνιο σώµα που 
διαγράφει τροχιά γύρω από τον Ήλιο ή άλλον αστέρα· στο ηλιακό µας 
σύστηµα περιλαµβάνονται εννέα κύριοι πλανήτες (κατά σειρά αυξανόµενης 
απόστασης από τον Ήλιο): ο Ερµής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Αρης, ο ∆ίας, ο 
Κρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας, ο Πλούτωνας 2. (κατ' επέκτ.) ουράνιο 
σώµα που περιφέρεται γύρω από άλλους, εκτός τού Ηλίου, αστέρες. 

[ΕΤΥΜ apj). < πλάνης (βλ.λ.)]. 
πλανητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους πλανήτες: ~ σύστηµα 

(σύνολο πλανητών που περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο ή άλλον αστέρα). 
πλανητοειδης, -ής, -ές {πλανητοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που είναι 

όµοιος µε πλανήτη 2. πλανητοειδείς (οι) πολύ µικρά σώµατα τού ηλιακού µας 
συστήµατος, που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο, κυρ. ανάµεσα στις τροχιές 
τού Αρη και τού ∆ία ΣΥΝ. αστεροειδείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. planetoide]. 

πλανητολογία (η) [1849] {χωρ. πληθ.} ΑΣΤΡΟΝ. κλάδος τής αστρονοµίας που 
έχει ως αντικείµενο τη συγκριτική φυσική µελέτη των πλανητών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. planétologie]. 

πλανίδι (το) {πλανιδ-ιού | -ιών} (καθηµ.) λεπτό κοµµάτι τής επιφάνειας ξύλου, 
που αποκόπτεται από το κυρίως σώµα κατά τη λείανση του µε πλάνη ΣΥΝ. 
ροκανίδι. 

πλανιέµαι ρ. → πλανώ 
Πλανίζω ρ. µετβ. {πλάνισ-α, -τηκα, -µένος) λειαίνω ξύλινη επιφάνεια µε πλάνη 

ΣΥΝ. ροκανίζω. Επίσης πλανάρω. — πλάνισµα (το). [ΕΤΥΜ. < πλάνη2, βλ.λ.]. 
πλάνο (το) 1. (α) το σχέδιο που περιλαµβάνει όλα τα στάδια, σύµφωνα µε τα 

οποία πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί συγκεκριµένη διαδικασία: ~ 
δράσης | ανάπτυξης | µάχης || έµεινε συνεπής στο αρχικό ~, παραδίδοντας το 
έργο εντός των προθεσµιών || πενταετές ~ ΣΥΝ. πρόγραµµα, σχεδιασµός (β) το 
πρόχειρο σχέδιο ενός κειµένου: πριν γράψεις την έκθεση, κάνε ένα ~ 2. το 
σχέδιο που αναπαριστά σε κλίµακα µία άποψη κατασκευής ή µηχανής: του 
παρέδωσε τα ~ τού εργοστασίου || του έδειξε ένα µπροστινό ~ τού κτηρίου || 
εντυπωσιακό | πρώτο | λεπτοµερές | συνολικό ~ 3. (ειδικότ.) η κάτοψη (κυρ. 
κτηρίου): το ~ τού πρώτου ορόφου ήταν το ίδιο µε τού ισογείου ΣΥΝ. σχε-
διάγραµµα · 4. (στον κινηµατογράφο και στην τηλεόραση) η λήψη: αργό | 
γρήγορο ~ || µακρινό | κοντινό ~ στο πρόσωπο (γκρο πλαν)· ΦΡ. (σε) πρώτο 
πλάνο (i) χωρίς την παρεµβολή άλλης εικόνας ή αντικειµένου: η σταρ ήθελε 
να βγαίνει ~ σε όλες τις σκηνές! (ii) (µτφ.) στο επίκεντρο τής προσοχής: ~ και 
πάλι σε όλα τα δελτία οι δηλώσεις τού πρωθυπουργού. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. plan < λατ. planus «επίπεδος, οµαλός». Η φρ. 
(σε) πρώτο πλάνο αποδίδει τη γαλλ. au premier plan]. 

πλανόβιος, -α, -ο [1893] αυτός που περνά τη ζωή του περιπλανώµενος ΣΥΝ. 
πλάνης. [ΕΤΥΜ < πλάνος (βλ.λ.) + βίος]. 

πλανόδιος, -α, -ο αυτός που δεν στεγάζεται µόνιµα κάπου, που µετακινείται, 
περιφέρεται· συνήθ. για επαγγελµατία χωρίς µόνιµη επαγγελµατική στέγη 
(λ.χ. κατάστηµα), που γυρίζει στις γειτονιές έχοντας το εµπόρευµα του σε 
όχηµα: ~ µικροπωλητής | έµπορος || ~ εµπόριο || ~ µουσικός | ζωγράφος ΣΥΝ. 
περιπλανώµενος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πλάνος (βλ.λ.) + -όδιος 
< οδός]. 

πλάνος, -α, -ο 1. αυτός που ασκεί έντονη Kat κυρ. παραπλανητική έλξη, που 
µπορεί να παρασύρει ή να ξεγελάσει µε τη γοητεία του: ~ οµορφιά | βλέµµα | 
µάτια || ~ υπόσχεση | λόγια 2. (για πρόσ.) αυτός που εκµεταλλεύεται τη 
γοητεία του, για να παρασύρει, να εξαπατήσει ή να εντυπωσιάσει· ο γόης: ~ 
γυναίκα ΣΥΝ. πλανευτής 3. αυτός που οδηγεί ή στηρίζεται σε πλάνη: ~ 
στοχασµοί | επιθυµίες | πόθοι • 4. (σπάν.) πλάνος (ο) περιπλανώµενος: 
«παράξενα που µε κοιτούν τον πλάνο οι ασάλευτες κυρίες των επαρχιών» (Γ. 
Αθάνας). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πλανώ | -ώµαι (υποχωρητ.), βλ.λ. Ήδη στην Αρχ. απαντά 
ουσιαστικοποιηµένο το αρσ. πλάνος (ό) µε τη σηµ. «περιπλανώµενος»]. 

πλάντανµα (το) {πλαντάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η στενοχώρια που δεν 
αντέχεται, που εξαντλεί τις ψυχικές δυνάµεις (κάποιου) 2. κάθε ασυγκράτητο, 
έντονο ξέσπασµα. Επίσης πλανταγµός (ο). 

πλαντάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλάντα-ξα, -γµένος} (εκφραστ.) ♦ 1. (µετβ.) 
προκαλώ αβάσταχτη στενοχώρια σε (κάποιον): τους έχει πλαντάξει µε τα 
καµώµατα του ♦ (αµετβ.) 2. δοκιµάζω αβάσταχτη στενοχώρια, αισθάνοµαι 
ανυπόφορη δυστυχία για κάποιον λόγο: πλάνταξε απ'το κακό του | απ'τον θυµό 
του | από έρωτα ΣΥΝ. σκάω (από το κακό µου) 3. ασφυκτιώ, δεν µπορώ να 
πάρω αέρα, πνίγοµαι: ~ στο κλάµα (δεν παίρνω ανάσα από τους λυγµούς) || 
(ως κατάρα) να σκάσεις και να πλαντάξεις! 
[ΕΤΥΜ < µεσν. πλαντάσσω (πβ. τινάζω - τινάσσω, τάζω - τάσσω) < 
πλατάσσω «χτυπώ µεταξύ τους δύο επίπεδα σώµατα» < αρχ. πλατύς]. 

πλανώ ρ. µετβ. (πλανάς... | πλάν-εσα κ. -εψα, -ώµαι, -άσαι... (καθηµ. πλανιέµαι), 
-ήθηκα, -εµένος κ. -ηµένος} 1. παρασύρω µε ψεύτικα, ανακριβή στοιχεία, 
παραπλανώ ΣΥΝ. εξαπατώ, ξεγελώ, πλανεύω 2. ασκώ έντονη ερωτική έλξη ή 
γοητεία σε (κάποιον) ΣΥΝ. πλανεύω, ξελογιάζω- (µεσοπαθ. πλανώµαι κ. 
(καθηµ.) πλανιέµαι) 3. τριγυρνώ σε διάφορα µέρη, περιφέροµαι εδώ κι εκεί: 
πλανήθηκε χρόνια στην ξε-νιτειά, µέχρι να ριζώσει εδώ || πλανήθηκε στο δάσος 
| στην πόλη ΣΥΝ. περιπλανώµαι, περιφέροµαι 4. (µτφ.) διαµορφώνω 
εσφαλµένη γνώµη ή εκτίµηση, κάνω λάθος: πλανάται οικτρά όποιος νοµίζει 
πως θα υποχωρήσουµε ΣΥΝ. γελιέµαι- ΦΡ. (α) το πλανάσθαι ανθρώπινον βλ. 
λ. ανθρώπινος (β) πλανώµαι πλάνην οικτράν βρίσκοµαι σε µεγάλη πλάνη 5. 
(µτφ.) (α) (για ειδήσεις, πληροφορίες κ.λπ.) κυκλοφορώ, διαδίδοµαι ως φήµη: 
πλανώνται πολλά για το παρελθόν του, αλλά ο ίδιος δεν λέει τίποτα || αφήνει να 
πλανάται το ενδεχόµενο τής παραίτησης του || όσο πλανάται αυτή η φήµη χωρίς 
διάψευση, οι αντιδράσεις θα γίνονται εντονότερες (β) γίνοµαι αισθητός, 
υπάρχω ως απειλή: ο κίνδυνος πιθανής σύρραξης πλανάται πάνω απ' τη χώρα || 
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η τελευταία του απειλή πλανάται ακόµα στη σκέψη όλων ΣΥΝ. αιωρούµαι · 6. 
ΕΚΚΛΗΣ. αποδέχοµαι µια ψευδή διδασκαλία ή πίστη, παρασύροµαι και 
ακολουθώ άλλη πίστη: οι πλανηµένοι ξαναγύρισαν στην ορθή πίστη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µετοχή, παρασύρω, λάθος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλανώµαι (-άο-) (το ενεργ. 
πλανώ είναι µτγν.), αβεβ. ετύ-µου. Η σύνδεση µε το I.E. θ. *pela- «ευρύς, 
επίπεδος» και, ως εκ τούτου, µε τις λ. πέλα-γος, παλά-µη, πλά-ξ δεν έχει 
ισχυρή τεκµηρίωση. Από την άλλη πλευρά, ούτε η σύνδεση µε τα ρ. πλήσσω 
και πλάζω (βλ. λ. πλαγκτόν) ή µε το λατ. planus «οµαλός, επίπεδος» φαίνεται 
επαρκής από µορφολογικής και σηµασιολογικής πλευράς. Έχει προταθεί η 
συσχέτιση µε αρχ. ισλ. flâna «περιπλανώµαι εδώ κι εκεί», ενώ εξίσου 
εύθραυστη θεωρείται η αναγωγή στο λατ. pâlor «πλανώµαι, περιφέροµαι»]. 

πλασάρισµα (το) {πλασαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. (για εµπόρευµα) η 
προώθηση: για να πουλήσει ένα περιοδικό, χρειάζεται έξυπνο ~ στην αγορά 2. 
(γενικότ.) η προώθηση (κάποιου πράγµατος) µε δηµιουργία κατάλληλης 
εικόνας: το ~ του σ' όλα τα κανάλια ως νέου ταλέντου συµπίπτει µε την 
κυκλοφορία τού πρώτου του δίσκου 3. (στο ποδόσφαιρο και το βόλεϊ) (α) το 
τεχνικό χτύπηµα ή σπρώξιµο τής µπάλας προς το αντίπαλο τέρµα (στο 
ποδόσφαιρο) ή την αντίπαλη πλευρά (στο βόλεϊ) (β) η τοποθέτηση (παίκτη) 
στην κατάλληλη θέση: το ~ τού επιθετικού µπροστά στο τέρµα. 

πλασαριστός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε πλασέ (βλ.λ.): ~ σουτ. — πλασαριστά 
επίρρ. 

πλασάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλάσαρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος} (λαϊκ.) 1. 
(για εµπορεύµατα) βρίσκω πελάτες, διακινώ ή εξασφαλίζω τη διάθεση 
προϊόντος· προωθώ: το βιβλίο ήταν καλό, αλλά δεν το πλάσαραν καλά στην 
αγορά || του πλάσαρε σκάρτο πράγµα || πλάσαρε ναρκωτικά σε µαθητές 
γυµνασίου! 2. (γενικότ.) προωθώ (κάτι/κάποιον) κατά τον ευνοϊκότερο, τον 
πλέον επωφελή τρόπο: τα νεανικά περιοδικά τον πλασάρουν ως το νέο είδωλο 
τής νεολαίας || κατάφερε να πλασαριστεί ανάµεσα στους επικρατέστερους 
υποψηφίους || ξέρει να πλασάρει αυτό που κάνει ως κάτι σηµαντικό 3. (στο 
ποδόσφαιρο και το βόλεϊ) (α) κάνω πλασέ (βλ.λ.) από σηµείο πολύ κοντά στο 
τέρµα ή στο δίχτυ: πλάσαρε τον τερµατοφύλακα από κοντά σηµειώνοντας γκολ 
|| (κ. αµετβ.) η µπαλιά ήταν δυνατή και ο παίκτης δεν πρόλαβε να πλασάρει || 
πλάσαρε τη µπάλα πάνω απ' το µπλοκ κερδίζοντας πόντο (β) (µεσοπαθ. 
πλασάροµαι) τοποθετούµαι σε κατάλληλη θέση στο γήπεδο: είχε πλασαριστεί 
έγκαιρα για το γκολ. Επίσης πλασαρίζω. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. αντιδαν. placer «τοποθετώ, θέτω» < place 
«τοποθεσία, χώρος» < λατ. platea < αρχ. πλατεία, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. 
πλατύς]. 

πλασέ (το) {άκλ.} 1. (στο ποδόσφαιρο και το βόλεϊ) τεχνικό, όχι δυνατό 
χτύπηµα τής µπάλας µε το εσωτερικό τού ποδιού ή των χεριών, συνήθ. από 
κοντινή απόσταση (για γκολ ή πόντο): µε ένα ωραίο ~ έστειλε τη µπάλα στα 
δίχτυα · 2. (στον ιππόδροµο) στοίχηµα που κερδίζει, αν το άλογο στο οποίο 
έχει ποντάρει κάποιος τερµατίσει µεταξύ των δύο ή τριών πρώτων. — (υποκ.) 
πλασεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. placé, µτχ. τ. τού p. placer «τοποθετώ, 
θέτω», βλ. κ. πλασάρω]. 

πλασεµπο (το) {άκλ.} 1. φάρµακο το οποίο χορηγείται σε ασθενή µε σκοπό 
περισσότερο την ψυχολογική του στήριξη και ανακούφιση παρά τη θεραπεία 
τής αρρώστιας του 2. αδρανής ουσία προς την οποία δοκιµάζεται συγκριτικά 
η χρησιµότητα µιας άλλης (π.χ. φαρµάκου) σε ελεγχόµενες συνθήκες 
εργαστηρίου. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. placebo, αρχική σηµ. «εσπερινή νεκρώσιµη λειτουργία (των 
Καθολικών)» < λατ. placebo (µέλλ. τού placeo «είµαι αρεστός, προκαλώ 
ευχαρίστηση»), που ήταν η αρχική λέξη τού πρώτου αντιφώνου τής 
λειτουργίας]. 

πλάση (η) {χωρ. πληθ.} 1. το πλάσιµο, το να πλάθει κανείς (κάτι) ΣΥΝ. 
σχηµατισµός, διαµόρφωση, πλάσιµο 2. (συνεκδ.) το σύνολο των δηµι-
ουργηµάτων τού Θεού: όλη η ~ αναγεννάται την άνοιξη ΣΥΝ. κτίση, σύµπαν, 
κόσµος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλάσις < πλάσσω, βλ. κ. πλάθω]. 

-πλασία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
σηµαίνουν: 1. ανάπτυξη µέρους τού σώµατος µε ορισµένο τρόπο: νεο-πλασία, 
δυσ-πλασία 2. γενικότ. ανάπτυξη µέρους τού σώµατος: οστεο-πλασία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, το οποίο ανάγεται στο ελ-
ληνογενές νεολατ. -plasia (λ.χ. γαλλ. dys-plasie, néo-plasie) < αρχ. πλά-
σις)βλ.λ.)]._ 

-πλάσια | -ίως λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιρρηµάτων που δηλώνουν 
πόσες φορές αυξάνεται κάτι: του ανταπέδωσε διπλάσια. 

-πλασίΌζω λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν πόσες 
φορές αυξάνεται κάτι: διπλασίασαν τον µισθό του. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δι-πλα-σιάζω, µτγν. τρι-πλασιάζω), που 
προέρχεται από επίθετα µε επίθηµα -πλάσιος (βλ.λ.)]. 

-πλασιασµός λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν 
πόσες φορές αυξάνεται κάτι: τριπλασιασµός των κερδών. 

πλασιέ (ο/η) {άκλ.} εµπορικός αντιπρόσωπος που αναλαµβάνει ο ίδιος µε 
προµήθεια τη διάθεση προϊόντος σε εµπόρους ή ιδιώτες, µετά από επιτόπια 
επίδειξη τού προϊόντος σε αυτούς: ~ βιβλίων | καλλυντικών. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
placier < placer «τοποθετώ, θέτω» (βλ. λ. πλασάρω)]. 

πλάσιµο (το) {πλασίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να πλάθει κανείς (κάτι): το ~ 
τού ανθρώπου από χώµα 2. (ειδικότ.) το ζύµωµα και η διαµόρφωση υλικού 
στην τελική του µορφή: το ~ του ψωµιού | τού τσου-ρεκιού 3. (µτφ.) η 
διαµόρφωση (χαρακτήρα, ήθους, σκέψης κ.λπ.) µέ- 

σα από ορισµένη διαδικασία: το - ενός παιδιού από τους γονείς και τους 
δασκάλους του ΣΥΝ. διάπλαση. 
[ΕΤΥΜ. < θ. πλασ- (τού αορ. έ-πλασ-α, ρ. πλάθω) + παραγ. επίθηµα -ιµο, πβ. 
γράψ-ιµο, ψήσ-ιµο]. 

-πλάσιος, -α, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
πόσες φορές είναι κάποιος/κάτι µεγαλύτερος ή περισσότερος από κάποιον 
άλλον: διέθεσε τριπλάσια κεφάλαια για επενδύσεις || για τόσο πολλά άτοµα 
πρέπει να ετοιµάσεις τετραπλάσιο καφέ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -πλός, αριθµός. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα αριθµητ. επιθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. δι-
πλάσιος, τρι-πλάσιος), που ανάγεται σε τ. -πλάτ-ιος (µε συριστι-κοποίηση τού 
-τ- προ τού -ι-, πβ. δωρ. δι-πλάτ-ιος) < *-πλάτος < *-ρο1-tos, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *pel- «διπλώνω, πτυχώνω», πβ. λατ. sim-plus «απλός», du-plus 
«διπλός», µέσ. ιρλ. diabul «διπλός» (< *dwei-plo-), αρχ. σκανδ. falda «πτυχή, 
δίπλα» (γερµ. Falte, ίδια σηµ.) κ.ά. Οµόρρ. ά-πλοϋς (βλ.λ.)]. 

πλάσµα (το) {πλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το δηµιούργηµα (κάποιου), ό,τι έχει 
πλάσει κανείς: όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσµατα τού Θεού 2. (µτφ.) το 
φανταστικό δηµιούργηµα, επινόηµα: όλες αυτές οι ιστορίες που διηγείται είναι 
πλάσµατα τής φαντασίας του 3. (ειδικότ.) (α) κάθε άνθρωπος, λ.χ. σε φράσεις 
όπως: ηλίθιο | ανόητο | περίεργο | µυστήριο ~ (β) άνθρωπος ή ζώο εξαιρετικής 
οµορφιάς και χάρης: αυτά τα καθαρόαιµα είναι µοναδικά ~! || Γι ~ είναι αυτό! 
Τι σώµα, τι πρόσωπο! || θεσπέσιο ~ · 4. ΙΑΤΡ. το υγρό τού αίµατος ή τής 
λέµφου, κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς τα κυτταρικά συστατικά του, µέσα στα 
οποία αιωρούνται τα αιµοσφαίρια και τα αιµοπετάλια 5. (α) ΦΥΣ. αέριο 
υψηλού ιοντισµού που αποτελείται από σχεδόν ίσο αριθµό ηλεκτρονίων και 
φορτισµένων θερικά ιόντων είναι εξαιρετικά διαδεδοµένο στο σύµπαν και 
χρησιµοποιείται σε τεχνολογικές εφαρµογές (β) ΤΕΧΝΟΛ.-ΠΛΗΡΟΦ. οθόνη 
πλάσµατος τύπος επίπεδης οθόνης που περιέχει νέον ανάµεσα σε οριζόντια και 
κάθετα ηλεκτρόδια και παρουσιάζει πολύ σταθερή εικόνα. — (υποκ.) 
πλασµατάκι (το) (σηµ. 1-3) 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πλάσσω, βλ. κ. πλάθω, o όρ. τής Φυσικής ανάγεται στο 
νεολατ. αντιδάν. plasma]. 

πλασµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που δεν στηρίζεται σε πραγµατικά δεδοµένα, 
φανταστικός, υποθετικός ή ψεύτικος: τα στοιχεία που δόθηκαν είναι ~, δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα ΣΥΝ. πλαστός ANT. πραγµατικός, 
υπαρκτός. — πλασµατικ-ά | -ώς επίρρ. 

πλασµ(ατ)οκύτταρο (το) (πλασµ(ατ)οκυττάρ-ου | -ων} καθένα από τα κύτταρα 
που εκκρίνουν αντισώµατα, εντοπίζονται στο αίµα και στον συνδετικό ιστό 
και είναι πολύ σηµαντικά για την ανοσία τού οργανισµού. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. plasmocyte < plasmo- (< πλάσµα) + 
cyte (< κύτος). Για τη σύγχυση των όρων κύτταρο και κύτος στους 
ελληνογενείς ξέν. όρους, βλ. λ. κύτταρο-]. 

πλασµόλυση (η) [1891] (-ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ.-ΒΟΤ. η αποκόλληση 
κυτταροπλάσµατος από τα κυτταρικά τοιχώµατα λόγω τής απώλειας νερού 
εξαιτίας τού φαινοµένου τής ώσµωσης. Επίσης πλα-σµολυσία. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Plasmolyse]. 

πλασµώδιο (το) [1892] {πλασµωδί-ου | -ων) 1. κύτταρο που απαρτίζεται από 
πολλούς πυρήνες 2. το µικρόβιο που ευθύνεται για την εκδήλωση τής 
ελονοσίας στον άνθρωπο. — πλασµωδιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < πλάσµα + -
ώδιο < -ώδης (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. plasmodium]. 

πλάσσω ρ. → πλάθω 
πλαστάρι (το) {πλασταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ψωµί ψηµένο δύο φορές, 

γαλέτα. 
[ΕΤΥΜ. < πλάθω (πβ. πλάστ-ης) + παραγ. επίθηµα -άρι, πβ. λιθ-άρι, βλαστ-
άρι κ.ά.]. 

πλασταριά (η) (λαϊκ.) πλατιά σανίδα για το πλάσιµο τού ζυµαριού ή για τον 
σχηµατισµό του σε φύλλα. 
[ΕΤΥΜ. < πλάστης + παραγ. επίθηµα -αριά, πβ. κ. ζυγ-αριά, κληµαταριά]. 

πλαστελίνη (η) {χωρ. πληθ. στη σηµ. 1, πλαστελινών στη σηµ. 2} 1. υλικό 
εξαιρετικά εύπλαστο, που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία προπλασµάτων 
2. (ειδικότ.) η παραπάνω ύλη σε διάφορες αποχρώσεις για παιδικές 
κατασκευές (πλάσιµο οµοιωµάτων ή σχηµάτων): παίζει µε τις ~ || έφτειαξε ένα 
ανθρωπάκι από ~. 
[ΕΤ_ΥΜ Εµπορική ελληνογενής ονοµασία, < αγγλ. plastiline < ρ. πλάσσω (πβ. 
πλαστ-ικός)]. 

πλαστεπώνυµος, -η, -ο αυτός που φέρει πλαστό επώνυµο ή επωνυµία: ~ 
επιστολή. 

Πλαστήρι (το) {πλαστηρ-ιού | -ιών} ο πλάστης (βλ.λ., σηµ. 3). [ΕΤΥΜ < µεσν. 
πλαστήριον < αρχ. πλάσσω + παραγ. επίθηµα -τήρι-(ον), πβ. χειρισ-τήρι)ον), 
σκαλισ-τήρι)ον)]. 

Πλάστης (ο) {πλαστών}, πλάστρια (η) (πλαστριών) (σηµ. 1) 1. αυτός που 
πλάθει (κάτι), που δίνει µορφή σε (κάτι) πλάθοντας το: ~ κέρινων οµοιωµάτων 
| πήλινων αγγείων 2. Πλάστης (ο) ο δηµιουργός τού κόσµου, ο Θεός: δόξαζε 
τον ~ για τ' αγαθά που του 'δώσε ΣΥΝ. ∆ηµιουργός, Πλαστουργός · 3. 
κυλινδρική, επιµήκης, συνήθ. ξύλινη ράβδος για το άνοιγµα φύλλου ή το 
στρώσιµο τής ζύµης ΣΥΝ. πλαστήρι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλάσσω (βλ.λ.)]. 

πλάστιγγα (η) [πλαστιγγών} 1. µεγάλη ζυγαριά κατάλληλη για τη µέτρηση 
µεγάλων βαρών 2. (µτφ.) σε περιπτώσεις συναγωνισµού, διεκδίκησης από 
υποψηφίους θέσης, αξιώµατος, τίτλου κ.λπ.· κυρ. στη ΦΡ. η πλάστιγγα γέρνει | 
κλίνει υπέρ (κάποιου) (κάποιος/κάτι) αρχίζει να ξεχωρίζει, να κερδίζει έδαφος 
έναντι των υπολοίπων: η πλάστιγγα φαίνεται να γέρνει υπέρ τού παλαιότερου 
υποψηφίου στο συνέ- 
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δριο για την εκλογή προέδρου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλάστιγξ, -ιγγος, εκφραστ. όρ. µε επίθηµα -ιγγ- (πβ. 
φόρµ-ιγξ, στρόφ-ιγξ), αβεβ. ετύµου. Η σηµ. «πλατύς δίσκος ζυγαριάς» 
οδηγεί στην ευρεία λεξιλογική οικογένεια τού I.E. θ. *pela- «ευρύς, 
επίπεδος». Ωστόσο, ο ακριβής σχηµατισµός παραµένει αµφίβολος: η 
αναγωγή σε τ. *πλαστός δεν αιτιολογεί την παρουσία τού -στ-, ενώ η 
σύνδεση µε το ρ. πλάσσω δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς. Αν υποθέ-
σουµε ότι *πλαστός < *πλατ-τος, θα µπορούσαµε να το συσχετίσου-
µε ίσως µε τη λ. πλάτη (βλ.λ.)]. 

πλαστικό (το) 1. πολυµερές συνθετικό υλικό που αναµειγνυόµενο µε 
ουσίες µικρού µοριακού βάρους µορφοποιείται εύκολα· µπορεί να 
έχει διάφορες ιδιότητες ανάλογα µε τη δοµή και τη σύσταση του: το 
~ έχει αντικαταστήσει τα φυσικά υλικά σε πλήθος κατασκευών 2. 
(ειδικότ.) σκληρό αδιάβροχο κάλυµµα δαπέδων µε ειδική σύνθεση 
και χρωστικές ουσίες για τη δηµιουργία των επιθυµητών χρωµάτων 
και σχεδίων: ντΰνω µε ~ το γραφείο 3. (περιληπτ.) το σύνολο των πλα-
στικών αντικειµένων καθηµερινής χρήσεως: το - έχει πνίξει την πόλη 
µας. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. plastique]. 

πλαστικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. ΧΗΜ. η εισα-
γωγή πλαστικοποιητή σε πολυµερή ουσία, µε συνέπεια τον διαχωρι-
σµό των µορίων της και την ελάττωση των µεταξύ τους αλληλεπι-
δράσεων, ώστε να είναι πιο εύκαµπτη, πιο ευλύγιστη 2. (στην αστρο-
ναυτική) η µετατροπή τού στερεού καυσίµου ενός πυραύλου σε πλα-
στική µάζα µε την εισαγωγή πλαστικοποιητή (λ.χ. νιτρογλυκερίνης), 
που καίγεται µαζί µε το καύσιµο 3. (καθηµ.) η επένδυση επιφάνειας 
µε πλαστικό για την ενίσχυση τής ανθεκτικότητας της και την προ-
φύλαξη της από φθορά. — πλαστικοποιητικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. plasticisationj. 

πλαστικοποιητής (ο) ουσία που προστίθεται σε ένα υλικό µειώνοντας 
τη δυσκαµψία του, κάνοντας το πιο εύπλαστο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. plasticiser]. 

πλαστικοποιώ ρ. µετβ. {πλαστικοποιείς... | πλαστικοποί-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. εισάγω πλαστικοποιητή σε πολυµερή ουσία (πο-
λυµερές), αυξάνοντας την πλαστικότητα της 2. επικαλύπτω επιφά-
νεια µε λεπτή επένδυση πλαστικού, την επιστρώνω µε λεπτό πλαστι-
κό στρώµα, φύλλο ή βερνίκι: ~ το εξώφυλλο | το χαρτί || οι πλαστικο-
ποιηµένες καρτέλες µε τα ονόµατα των συνέδρων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. plasticise]. 

πλαστικός, -ή, -ό 1. (για ύλες) αυτός που διαµορφώνεται ή επιτυγχά-
νει τη διαµόρφωση ενός πράγµατος µε πλάσιµο, που µπορεί να πλά-
θει ή να πλάθεται: ~ ύλες (τα πλαστικά)· ΦΡ. (α) πλαστική παραµόρ-
φωση βλ. λ. παραµόρφωση (β) πλαστική (εγχείρηση) η χειρουργική 
επέµβαση που αποσκοπεί στη συντήρηση, ανάπλαση, επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση των δύσµορφων, τραυµατισµένων ή χαµένων µελών 
τού σώµατος ή για βελτίωση τής εµφανίσεως: κάνω ~ στο πρόσωπο | 
στη µύτη | στο στήθος (γ) πλαστικός χειρουργός γιατρός ειδικευµέ-
νος στις παραπάνω επεµβάσεις (δ) πλαστική (χειρουργική) κλάδος 
τής χειρουργικής που ασχολείται µε τις παραπάνω επεµβάσεις (ε) 
πλαστική επανορθωτική κλάδος τής πλαστικής χειρουργικής που 
αποβλέπει στην αποκατάσταση φθοράς ή βλάβης που προκαλείται 
κυρ. από ατυχήµατα 2. πλαστική (η) κάθε τέχνη, κυρ. η γλυπτική, ως 
τέχνη τής δηµιουργίας (µε το σκάλισµα) τρισδιάστατων σχηµάτων 
και µορφών 3. (στην τέχνη) αυτός που αποδίδει το τρισδιάστατο των 
µορφών, κυρ. τις αναλογίες, τους όγκους και τις καµπύλες των σωµά-
των: η βυζαντινή αγιογραφία δεν εµµένει στην ~ αναπαράσταση των 
σωµάτων ΦΡ. (α) πλαστικές τέχνες κάθε τέχνη (π.χ. γλυπτική) που 
αποδίδει τις µορφές τρισδιάστατες ή σαν τρισδιάστατες (β) πλαστι-
κές εικόνες οι ζωντανές αναπαραστάσεις πινάκων ή γλυπτών από 
άνθρωπο ΣΥΝ. ταµπλό βιβάν · 4. αυτός που έχει κατασκευαστεί από 
πλαστικό: ~ είδη | παιχνίδια | φυτά (διακοσµητικές αποµιµήσεις φυ-
τών) | ρούχα (από συνθετικές ίνες) || ~ κάθισµα | ποτήρι | τσάντα | ζώνη 
| σακούλα | σηµαία | δάπεδο- ΦΡ. (α) πλαστική εκρηκτική ύλη 
µείγµα από εκρηκτική ύλη και κατάλληλο πλαστικοποιητή, το οποίο 
πλάθεται και στο χέρι και χρησιµεύει ως εκρηκτική γόµωση όπλου ή 
γεν. ως εκρηκτική ύλη (β) πλαστικά χρώµατα εύχρηστα χρώµατα, 
κυρ. για την επικάλυψη µεγάλων επιφανειών, που στεγνώνουν εύκο-
λα και έχουν µεγάλη ευκαµψία, αντοχή και σκληρότητα (γ) πλαστι-
κό χρήµα βλ. λ. χρήµα 5. πλαστικό (το) βλ.λ. — πλαστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πλαστός (< πλάσσω). Η λ. αναφερόταν αρχικώς στις τέ-
χνες που περιελάµβαναν πλάσιµο πηλού ή κεριού, ακόµη δε και στη 
γλυπτική. Στις σύγχρονες σηµ. έχουν συµβάλει ανάλογες χρήσεις των 
ελληνογενών γαλλ. plastique, αγγλ. plastic]. 

Πλαστικότητα (η) [1849] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα σώµατος να πα-
ραµορφώνεται µόνιµα υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάµεων χωρίς 
να θραύεται 2. η ιδιότητα εικαστικού έργου να αποδίδει µε ρεαλισµό 
και ενδεχοµένως µε µεγάλη έµφαση τους όγκους και τις καµπύλες 
των σωµάτων: η ~ των αγαλµάτων τής Αναγέννησης 3. η ιδιότητα 
πράγµατος (κτηρίου, τοπίου, εικόνας κ.λπ.) να µην είναι µονοκόµµα-
το, να δίνει την εντύπωση ότι έχει ευλυγισία, ποικιλία και εναλλαγή 
µορφών: το ελληνικό τοπίο µε τις βουνοκορφές και τις κοιλάδες του 
έχει ~ || η εναλλαγή τού λευκού των πλίνθων µε το κόκκινο τού κε-
ραµικού διακόσµου στη βυζαντινή τοιχοδοµία δίνει στο οικοδόµηµα 

πλαστογράφηµα (το) [µεσν.] {πλαστογραφήµ-ατος | -ατα,-άτων} έγ-
γραφο που έχει πλαστογραφηθεί. 

πλαστογράφηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η πλα-
στογραφία: η ~ επισήµου εγγράφου διώκεται ποινικά ΣΥΝ. παραποίη-
ση, νόθευση 2. (µτφ.) η σκόπιµη διαστρέβλωση των αληθινών δεδο-
µένων, η αλλοίωση των πραγµατικών στοιχείων: ~ τής ιστορίας για 

λόγους πολιτικής προπαγάνδας ΣΥΝ. αλλοίωση. 
πλαστογραφία (η) [µτγν.] {πλαστογραφιών} αξιόποινη πράξη την 

οποία τελεί όποιος καταρτίζει πλαστό έγγραφο ή νοθεύει έγγραφο µε 
σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός 
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες: διώκεται για ~ ΣΥΝ. παραποί-
ηση, νόθευση. — πλαστογράφος (ο/η) [µτγν.], πλαστογραφικός, -ή, -
ό [1896], πλαστογραφικά επίρρ. 

πλαστογραφώ ρ. µετβ. [µτγν.] {πλαστογραφείς... | πλαστογράφ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. αποµιµούµαι δόλια και µε τη µέγιστη δυ-
νατή ακρίβεια τον γραφικό χαρακτήρα (κάποιου) ή τα διακριτικά 
επίσηµα σύµβολα εγγράφου ή τίτλου (προκειµένου να εξαπατήσω 
πρόσωπο ή αρχή): ~ την υπογραφή | το χειρόγραφο | τα γράµµατα | 
την αφιέρωση | τις σηµειώσεις κάποιου 2. (γενικότ.) συντάσσω πλα-
στό έγγραφο ή τίτλο ή νοθεύω γνήσιο για λόγους προσωπικού συµ-
φέροντος: πλαστογραφηµένο χαρτονόµισµα || είχε πλαστογραφήσει τα 
αρχεία | τους λογαριασµούς | τα πρακτικά τής συνεδρίασης ΣΥΝ. 
παραποιώ, παραχαράσσω 3. (µτφ.) αλλοιώνω τα πραγµατικά δεδοµέ-
να, παρουσιάζω διαστρεβλωµένη εκδοχή ως γνήσια: επιχειρούν συ-
στηµατικά να πλαστογραφήσουν την ελληνική ιστορία για λόγους 
προπαγάνδας ΣΥΝ. διαστρεβλώνω, χαλκεύω. 

πλαστοπροσωπία (η) [1885] {πλαστοπροσωπιών} η δόλια παρου-
σίαση προσώπου µε τα στοιχεία άλλου, το να υποδύεται κανείς ότι 
είναι κάποιος άλλος (µε σκοπό την πρόκληση βλάβης ή για λόγους 
προσωπικού συµφέροντος): rou ασκήθηκε µήνυση για ~. — πλαστο-
προσωττώ ρ. {-είς...}. 

πλαστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει γίνει κατ' αποµίµηση ενός άλλου 
και χρησιµοποιείται δολίως αντί τού πραγµατικού: ~ έγγραφο | χαρ-
τονόµισµα | πιστοποιητικό || ~ υπογραφή | διαθήκη ΣΥΝ. ψεύτικος, 
(λόγ.) κίβδηλος, νόθος, παραποιηµένος ΑΝΤ. γνήσιος 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που στερείται γνησιότητας και αυθορµητισµού: ~ ευγένεια | 
καλοσύνη ΣΥΝ. προσποιητός, επιτηδευµένος, ανειλικρινής ΑΝΤ. απρο-
σποίητος, πηγαίος 3. (µτφ.) αυτός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγ-
µατικότητα αλλά επινοείται για λόγους σκοπιµότητας: ~ ιστορία | 
επιχείρηµα | γεγονός || όλη αυτή η φηµολογία δεν είναι παρά ~ κατα-
σκεύασµα των αντιπάλων µας ΣΥΝ. κατασκευασµένος. — πλαστά 
επίρρ., πλαστότητα (η) [1838]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλάσσω (βλ. λ. 
πλάθω)}. 

πλαστοιιργηµα (το) [µτγν.] {πλαστουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτι-
δήποτε έχει δηµιουργηθεί, έχει πλαστεί ΣΥΝ. δηµιούργηµα, πλάσµα 2. 
ΘΕΟΛ. ο άνθρωπος ως δηµιούργηµα τού Πλάστη, τού Θεού · 3. οτιδή-
ποτε δεν ανταποκρίνεται σε αληθινά δεδοµένα, έχει εξωπραγµατικό ή 
φανταστικό χαρακτήρα ΣΥΝ. µύθευµα. 

πλαστουργός (ο) 1. (µε κεφ., κυρ. ως προσωνυµία τού Θεού) ο δη-
µιουργός, ο πλάστης 2. (κακόσ.-µτφ.) αυτός που κατασκευάζει ανυ-
πόστατες ιστορίες, ψέµατα 3. (ως επίθ.) αυτός που µπορεί να δηµι-
ουργεί, που διαθέτει δηµιουργικότητα: ~ νους | δύναµη ΣΥΝ. δηµιουρ-
γικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «γλύπτης», < θ. πλαστ- (< πλάσσω) + -ουρ-
γός < έργον]. 

πλαστουργώ ρ. µετβ. [µτγν.] {πλαστουργείς... | πλαστούργησα} δη-
µιουργώ; πλάθω (κάτι), του δίνω σχήµα, µορφή. 

πλατογή (η) [αρχ.] ο χαρακτηριστικός ήχος που παράγεται από την 
πρόσκρουση δύο πλατιών επιφανειών. 

πλαταγίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πλατάγισα} ♦ 1. (αµετβ.) βγάζω τον χα-
ρακτηριστικό ήχο που παράγεται από τη (συνήθ. επαναλαµβανόµε-
νη) πρόσκρουση δύο πλατιών επιφανειών: τα κύµατα πλατάγιζαν 
στην προβλήτα || οι σηµαίες πλαταγίζουν στον αέρα || πλαταγίζουν οι 
τέντες | τα πανιά ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάτι) να βγάλει τον παραπάνω 
ήχο: πλατάγισε τη γλώσσα στο στόµα του }| ~ τις παλάµες. — πλα-
τάγισµα (το) κ. πλαταγισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πλαταγώ (-έω) (όπως µαρτυρείται στο οµηρικό σύνθε-
το συµ-πλατάγησεν), αρχική σηµ. «χειροκροτώ», κατά τα ρ. σε -ίζω 
(πβ. κ. διευκρινώ - διευκρινίζω, εξασθενώ - εξασθενίζω). Το ρ. προ-
έρχεται από συµφυρµό τού ρ. παταγώ (βλ. λ. πάταγος) µε λ. όπως 
πλήττω, πληγή κ.τ.ό.]. 

Πλαταιές (οι) αρχαία πόλη τής Βοιωτίας, κοντά στην οποία ο ενω-
µένος ελληνικός στρατός νίκησε τον περσικό το 479 π.Χ. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. Πλαταιαί, πληθ. τού Πλάταια < επίθ. πλατύς (βλ.λ.). Ως προς τον 
ακριβή σχηµατισµό τού τοπωνυµίου, θεωρείται ότι συνδ. µε σανσκρ. 
prthivi «γη, πλατιά επιφάνεια», ενώ, κατ' άλλη εκδοχή, πρόκειται 
για° αφοµοιωµένο τ. τού επιθ. πλατεία (θηλ. τού πλατύς)]. 

πλαταίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλάτυνα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) πιο 
πλατύ: θα κάνουν κι άλλη λωρίδα, για να πλατύνουν τον δρόµο ΣΥΝ. 
φαρδαίνω ΑΝΤ. στενεύω 2. (µτφ.) προσδίδω µεγαλύτερη ευρύτητα σε 
(κάτι): τα ταξίδια πλαταίνουν τους ορίζοντες τού ανθρώπου ΣΥΝ. δι-
ευρύνω ΑΝΤ. περιορίζω ♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι πιο πλατύς: στο σηµείο 
αυτό πλαταίνει ο ποταµός ΣΥΝ. ανοίγω 4. (µτφ.) αποκτώ µεγαλύτερη 
ευρύτητα: µε το διάβασµα πλαταίνει ο νους τού ανθρώπου ΣΥΝ. δι-
ευρύνοµαι ΑΝΤ. περιορίζοµαι. Επίσης (λόγ.) πλατύνω [αρχ.] (βλ.λ.). — 
πλάτυνση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. πλατύνω (βλ.λ.) 
κατά το σχήµα βαθύνω - βαθαίνω]. 

πλατάνι (το) {πλαταν-ιού | -ιών} ο πλάτανος (βλ.λ.). 
πλατανιάς (ο) τόπος µε πλατάνους. 
πλάτανος (ο) {πλατάν-ου | -ων, -ους} µεγάλο φυλλοβόλο δέντρο µε 

χοντρό κορµό, µεγάλο ύψος (µέχρι και 30 µέτρων), πλατιά σε µέγεθος 
παλάµης φύλλα και αγκαθωτούς καρπούς, που απαντά στις όχθες 
ποταµών, σε ρεµατιές και χαράδρες και είναι γνωστό για τη σκιά 
που προσφέρει ΣΥΝ. πλατάνι ΦΡ. χαιρέτα µου τον πλάτανο για να 
δείξουµε ότι κάτι αργεί υπερβολικά να γίνει ή ότι δεν υπάρχει περί-
πτωση να γίνει. 



πλατανότοπος 1419 πλατύς 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλάτανος (ή), αβεβ. ετύµου. Η αρχαιότερη (οµηρική) µορφή 
τής λ. είναι ο τ. πλατάνιστος (ή), τού οποίου το επίθηµα -ατός εµφανίζεται 
µόνο στο ουσ. άκαστος «σφένδαµνος» και στο τόπων. Όγχηστός, ενώ ο 
δευτερογενής σχηµατισµός πλάτανος εµφανίζει το συχνό επίθηµα -ανος (πβ. 
βοτ-άνη, ράφ-ανος). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για δέντρο τής 
Ασίας ή τής ΝΑ. Ευρώπης (από όπου εισήχθη το όνοµα του) και συνδέθηκε 
παρετυµολογικά µε το επίθ. πλατύς, προσδιορίζοντας το δέντρο που έχει 
πλατύ φύλλωµα ή φλοιό]. 

πλατανότοπος (ο) τόπος µε πολλούς πλατάνους ΣΥΝ. πλατανιάς. 
πλατανόφυλλο (το) το φύλλο τού πλατάνου. 
πλατάρα (η) η φαρδιά, ανοιχτή (συνήθ. γυµνασµένη) πλάτη. 
πλαταράς (ο) {πλαταράδες} (λαϊκ.) άνδρας µε πλατιά, γερή, γυµνασµένη 

πλάτη. 
πλατάρια (τα) {πλαταριών} (λαϊκ.) τα εντόσθια των πουλερικών καθώς και οι 

φτερούγες, ο λαιµός και το κεφάλι τους µαγειρεµένα. [ΕΤΥΜ. < πλάτη + 
παραγ. επίθηµα -άρι]. 

πλατεία (η) {πλατειών} 1. ο ανοιχτός κοινόχρηστος χώρος που σχηµατίζεται 
στο σηµείο όπου τέµνονται δύο ή περισσότεροι δρόµοι, ειδικά 
διαµορφωµένος, ώστε να µπορεί ο κόσµος να κάθεται, να κάνει περίπατο ή να 
παίζουν τα παιδιά: έργα για τη διαµόρφωση τής ~ τού χωριού || ζει σε µια πόλη 
µε µεγάλες ~, µε δέντρα και χώρους άθλησης 2. (κατ' επέκτ.) η περιοχή και οι 
δρόµοι γύρω από τον χώρο αυτόν: το ∆ηµαρχείο είναι στην ~ || το λεωφορείο 
περνάει απ' την ~; 3. (σε θέατρα, κινηµατογράφους κ.λπ.) ο µεγάλος χώρος 
µπροστά από τη σκηνή ή την οθόνη, στον οποίο τοποθετούνται οι θέσεις των 
θεατών (κατ' αντιδιαστολή προς τον εξώστη που είναι υπερυψωµένος): έκλεισε 
τρεις θέσεις στην - για την αποψινή παράσταση 4. (συνεκδ.) οι θεατές που 
παρακολουθούν από τις θέσεις αυτές: ολόκληρη η ~ ξέσπασε σε γέλια! — 
(υποκ.) πλατειούλα κ. πλατεΐτσα (η) (σηµ. 1, 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. πλατεία (οδός), ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. πλατύς 
(βλ.λ.). Οι σηµερινές σηµ. αποδίδουν ορισµένες χρήσεις τού γαλλ. αντιδαν. 
place]. 

πλατειάζω ρ. αµετβ. {πλατείασα} (λόγ.) χρησιµοποιώ περισσότερες λέξεις ή 
φράσεις από ό,τι είναι απαραίτητο ή κάνω µεγάλες παρεκβάσεις ΣΥΝ. 
πολυλογώ, περιττολογώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µιλώ µε δωρική προφορά (δηλ. µε πολλά µακρά -
α-), < πλατύς (θηλ. πλατεία)]. 

πλατειασµός (ο) [µτγν.] 1. η χρήση περιττών λέξεων ή φράσεων στον λόγο: ο 
καλός οµιλητής αποφεύγει τους ~ στον λόγο του 2. (συνεκδ.) κάθε περιττή 
φράση ή λέξη που συνιστά παρέκβαση: ο - σε αυτό το σηµείο δυσχεραίνει το 
νόηµα || στις εκθέσεις του έχει πολλούς ~. 

πλατειαστικός, -ή, -ό αυτός που περιέχει πλατειασµούς, που πλατειάζω: ~ λόγος 
| έκφραση | διατύπωση ΑΝΤ. πυκνός. — πλατεΐΌστικ-ά | -ώς επίρρ. 

πλάτεµα (το) {πλατέµ-ατος | -ατα, άτων} (λαϊκ.) το να πλαταίνει (κάτι) ΣΥΝ. 
πλάτυνση, διεύρυνση ΑΝΤ. στένεµα. 

πλάτη (η) {πλατών} 1. το πίσω µέρος τού ανθρώπινου σώµατος από τον λαιµό 
(σβέρκο) ώς το τέλος τής σπονδυλικής στήλης: του έδωσε ένα φιλικό χτύπηµα 
στην ~ || οι ραχιαίοι είναι οι µύες τής ~ || αυτό το φόρεµα αφήνει τη µισή ~ έξω! 
ΣΥΝ. νώτα, ράχη- ΦΡ. (α) γυρίζω την πλάτη (i) (κυριολ.) στρέφω τα νώτα µου 
σε κάποιον, έτσι που να µην τον βλέπω από µπροστά: γύρισε την πλάτη και 
κοιµήθηκε (ii) (µτφ.) (~ σε κάποιον) απαξιώ να ασχοληθώ µε (κάποιον) ή να 
τον βοηθήσω, περιφρονώ: αυτοί, που τόσο τους είχε βοηθήσει, του γύρισαν την 
πλάτη, όταν χρειάστηκε τη βοήθεια τους (β) πίσω από την πλάτη (κάποιου) 
κρυφά από (κάποιον) και χωρίς αυτός να είναι παρών, ερήµην του: τον 
κουτσοµπολεύουν ~ του! || (από) µπροστά τού κάνει τον φίλο και ~ τον διαβάλλει 
(γ) κάνω πλάτες (σε κάποιον) προσφέρω (σε κάποιον) την απαραίτητη 
υποστήριξη, τον καλύπτω, του παρέχω άλλοθι, κυρ. για απαγορευµένη ή 
επιλήψιµη πράξη: όταν έβγαινε ραντεβού µαζί του, εγώ της έκανα πλάτες (δ) έχω 
(γερές) πλάτες γνωρίζω πρόσωπα ικανά να µε υποστηρίξουν, έχω µέσον: έχει 
πλάτες και τα κάνει αυτά! || αν δεν έχεις πλάτες, δεν σε προσλαµβάνουν (ε) έχω 
στην πλάτη µου (κάτι | κάποιον) έχω επιφορτισθεί µε την ευθύνη για 
(κάποιον/κάτι), έχω αναλάβει το βάρος τής ευθύνης του: έχει ολόκληρη 
οικογένεια στην πλάτη του (στ) πλάτη µε πλάτη για ανθρώπους που κάθονται 
έτσι, ώστε κοιτάζοντας ο καθένας µπροστά του να βλέπουν προς την ακριβώς 
αντίθετη κατεύθυνση: ήµαστε ~ στο λεωφορείο, γι'αυτό δεν σε είδα2. η ράχη 
ζώου: η ~ τού ταύρου/ τής γάτας 3. (ειδικότ.) το µέρος τού σώµατος των 
σφαγίων που αντιστοιχεί στην ωµοπλάτη, η σπάλα: αγόρασε κρέας από την ~ || 
ζαµπόν από - 4. (συνεκδ.) το τµήµα ρούχου που καλύπτει την πλάτη: πρέπει να 
φαρδύνει την ~, γιατί τραβάει στις ραφές 5. (γενικότ.) το πίσω µέρος κάθε 
αντικειµένου, που χρησιµεύει για τη στήριξη, την ενίσχυση του κ.λπ.: η ~ τής 
καρέκλας | τού καναπέ ΣΥΝ. ράχη 6. το τµήµα βιβλίου που καλύπτει («ντύνει») 
το δέσιµο των σελίδων του ΣΥΝ. ράχη. — (υποκ.) πλατούλα κ. πλατίτσα (η), 
(µεγεθ.) πλατάρα (η) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλατεία, θηλ. τού επιθ. πλατύς 
(βλ.λ.). Η λ. συνδ. µε I.E. συνώνυµες, οι οποίες παρουσιάζουν ποικίλα 
επιθήµατα, λ.χ. χεττ. paltana- «ωµοπλάτη», αρχ. σλαβ. pleête, ιρλ. leithe (< 
*pletyä-)]. πλατίνα (η) [1823] {χωρ. πληθ.} 1. ο λευκόχρυσος (βλ.λ.) · 2. 
ΜΗΧΑΝ. µεταλλικός διακόπτης στη µηχανή αυτοκινήτου για την αύξηση τής 
τάσης τού ηλεκτρικού ρεύµατος, τού οποίου οι επαφές παλαιότ. κα-
τασκευάζονταν από λευκόχρυσο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ισπ. platina, υποκ. τού piata «άργυρος, ασήµι» < δη-µώδ. 
λατ. *plattus «ευρύς, επίπεδος» < αρχ. πλατύς]. Πλατινέ επίθ. {άκλ.} 1. (για 
µαλλιά) αυτός που έχει έντονα στιλπνό και ανοιχτό ξανθό χρώµα ΣΥΝ. 
πλατινένιος 2. πλατινέ (το) έντονα 

στιλπνό και ανοιχτό ξανθό χρώµα µαλλιών, συνήθ. βαµµένων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
platiné, βλ. κ. πλατίνα]. πλατινένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί 
από πλατίνα: ~ δακτυλίδι- ΦΡ. πλατινένιος δίσκος τιµητικός δίσκος (µουσικής | 
τραγουδιών), ο οποίος απονέµεται από την εταιρεία που τον κυκλοφόρησε 
στους συντελεστές τού δίσκου, εφόσον πετύχει κυκλοφορία µεγαλύτερη από 
50.000 αντίτυπα 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει έντονα στιλπνό και ανοιχτό ξανθό 
χρώµα: ~ µαλλιά ΣΥΝ. πλατινέ. πλατό (το) {άκλ.} 1. κάθε πλατιά επίπεδη 
επιφάνεια 2. (ειδικότ.) µεγάλος χώρος για το γύρισµα εσωτερικών σκηνών σε 
κινηµατογραφικό στούντιο 3. (συνεκδ.) τα παρασκήνια, κυρ. τα 
κινηµατογραφικά, και γενικότ. ο καλλιτεχνικός κόσµος: νέα από τα ~ τού 
Χόλλυγουντ4. το περιστρεφόµενο, επίπεδο και κυκλικό εξάρτηµα τού πικάπ και 
(παλαιότ.) τού φωνογράφου, πάνω στο οποίο τοποθετείται ο δίσκος 5. (συνεκδ.) 
το µουσικό πρόγραµµα και οι µουσικές εκποµπές σε ραδιοφωνικούς σταθµούς: 
το τελευταίο του τραγούδι ακούγεται συνέχεια σε όλα τα ~. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. plateau < plat < δηµώδ. λατ. *plattus «ευρύς, 
επίπεδος» < αρχ. πλατύς]. 

πλατόνι (το) {πλατον-ιού | -ιών} κερασφόρο ελάφι, τα κέρατα τού οποίου έχουν 
πολλές διακλαδώσεις. 
[ΕΤΥΜ. < πλατύς + παραγ. επίθηµα -όνι, πβ. γλαρ-όνι, ψαρ-όνι, χαρτόνι]. 

πλάτος (το) {πλάτ-ους | -η, -ών) 1. η δεύτερη µεγαλύτερη διάσταση 
τρισδιάστατου σώµατος, κατ' αντιδιαστολή προς το µήκος και το ύψος του: το 
~ τού τοίχου/ τού δωµατίου/ τού κιβωτίου ΣΥΝ. φάρδος, εύρος 2. η πιο µικρή 
διάσταση δισδιάστατου σχήµατος, κατ' αντιδιαστολή προς το µήκος του: το ~ 
τού δρόµου | τής σελίδας | τού γηπέδου 3. κάθε επίπεδη επιφάνεια και γενικότ. 
η ευρεία, πλατιά έκταση: τα ~ τής θάλασσας· ΦΡ. (α) γεωγραφικό πλάτος βλ. 
λ. γεωγραφικός (β) σε όλα τα µήκη και πλάτη τής Γης παντού στον κόσµο, σέ 
κάθε γωνιά τής Γης: ταξίδεψε ~|| η ειρήνη είναι ευχή των ανθρώπων ~ 4. 
(µτφ.) η ευρύτητα: ~ γνώσεων/ απόψεων/ ενδιαφερόντων5. ΦΙΛΟΣ, το σύνολο 
των αντικειµένων στα οποία αναφέρεται µία έννοια· ΦΡ. κατά πλάτος {κατά 
πλάτος, Αριστοτ. Μετεωρ. 341b, 34) στο σύνολο των επιµέρους πτυχών ενός 
θέµατος, σε όλες τις πιθανές εκφάνσεις ή εκδοχές του, από κάθε πλευρά, κυρ. 
κατ' αντιδιαστολή προς το «εις βάθος» (βλ. λ. βάθος): η ~ ανάπτυξη τού 
θέµατος υπήρξε διεξοδική || ~ διερεύνηση ενός ζητήµατος · 6. η µέγιστη 
απόσταση εκκρεµούς σώµατος από τη θέση ισορροπίας του κατά την 
ταλάντωση του: ~ τα-λαντώσεως. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < πλατύς (βλ.λ.). Η λ. συνδ. µε τα συνώνυµα σανσκρ. prâthas- 
«πλάτος», αβεστ. fraOah-, ίσως και µε ιρλ. leth «πλευρά»]. 

πλατς (το) {άκλ.} (καθηµ.) ο ήχος που κάνει κάτι, όταν πέφτει στο νε-ρό. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. 

πλάτσα-πλοίιτσα (το) {άκλ.} (καθηµ.) οι άγαρµπες κινήσεις µέσα στο νερό, 
κυρ. στα ρηχά: έπεσε στη θάλασσα κι άρχισε τα ~. Επίσης πλατς-πλούτς κ. 
πλιτς-πλάτς [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητικές λ., πβ. µπαµ-µπουµ]. 

πλατσουρίζω ρ. αµετβ. {πλατσούρισα} κινούµαι ή πέφτω µε αστείο ή άγαρµπο 
τρόπο µέσα στα νερά, κυρ. στα ρηχά τής θάλασσας: το παιδί διασκέδαζε 
πλατσουρίζοντας στην άκρη τού γιαλού.  — πλα-τσούρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
Ηχοµιµητική λ. (< πλατς), πβ. ναν-ουρίζω]. 

πλάττω p. r* πλάθω 
πλατύ- κ. πλατύ- α' συνθετικό που αποδίδει (σε κάτι) την ιδιότητα τού πλάτους, 

τής ευρύτητας: πλατυ-κέφαλος, πλατυ-µέτωπος, πλατύ-στερνος, πλατυ-ποδία. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
πλατύς (βλ.λ.)]. 

πλατύγυρος, -η, -ο (κυρ. για καπέλα) αυτός που έχει πλατύ γύρο. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. broad-brimmed]. 

πλατυκέρατος, -η, -ο (για ζώα) αυτός που έχει πλατιά, χοντρά κέρατα: ~ ελάφι. 
πλατυκεφαλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ανώµαλος σχηµατισµός τού κρανίου, 

κατά τον οποίο το οπίσθιο µέρος του εµφανίζεται αφύσικα πεπλατυσµένο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. platycéphalie]. 

πλατυκέφαλος, -η, -ο [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από πλατυκεφαλία 2. 
αυτός που έχει ανοιχτό, πλατύ µέτωπο, φαρδύ κούτελο ΣΥΝ. πλατυκούτελος. 

πλατυκούτελος, -η, -ο (λαϊκ.) πλατυκέφαλος (βλ.λ., σηµ. 2). 
πλατυµέτωπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πλατύ µέτωπο. 
πλατύνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {πλάτυνα, πεπλατυσµένος} (λόγ.) πλαταίνω 

(βλ.λ.). — πλάτυνση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 
πλατυπόδαρος, -η, -ο 1. αυτός που έχει πλατύ πέλµα, ανοιχτή πατούσα 2. αυτός 

που εµφανίζει πλατυποδία. [ΕΤΥΜ < πλατύ- + ποδάρι, πβ. µτγν. πλατύπους, -
οδός]. 

πλατύποδας (ο) {πλατυπόδων} πρόσωπο που πάσχει από πλατυποδία. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. πλατύπους, -οδός < πλατύ- + πους, ποδός]. 

πλατυποδία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δυσπλασία τού ποδιού, συνήθ. κληρονοµική, 
κατά την οποία το πέλµα δεν σχηµατίζει καµάρα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο, 
πβ. αγγλ. flatfoot]. 

πλατύς, -ιά (λόγ. -εία), -ύ {πλατ-ιού | -ιοί κ. (λόγ.) -είς (ουδ. -ιά), -ιών (θηλ. λόγ. 
-ειών)· πλατύτ-ερος, -ατός} 1. αυτός που έχει χαρακτηριστικά µεγάλο πλάτος: 
-µέτωπο/ πεζοδρόµιο ΣΥΝ. φαρδύς, ευρύς ΑΝΤ. στενός- ΦΡ. φαρδύς-πλατυς βλ. 
λ. φαρδύς 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ευρύτητα, που 
περιλαµβάνει πολλά επιµέρους στοι- 
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χεία: η λέξη πρέπει να νοηθεί εδώ µε την - της έννοια || ~ αποδοχή ΣΥΝ. 
εκτεταµένος, ευρύς. — πλατιά | πλατέως [µτγν.] επίρρ., πλατύ-τητα (η) [αρχ.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *pltu-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *pleta- «πλατύς, ευρύς», πβ. 
σανσκρ" prthii- «πλατύς», αρµ. lain (< *pbt--no-), ουαλ. lledu «ευρύνω, 
πλατύνω» κ.ά. Οµόρρ. πλάτ-ος, πλατα-µών)ας), πλάτ-η, πλάτ-ανος, Πλάτ-ων 
(βλ.λ.) κ.ά.]. 

πλατύσκαλο (το) 1. σκαλοπάτι πλατύτερο από τα υπόλοιπα, που σχηµατίζεται 
στο σηµείο όπου στρίβει η σκάλα 2. ο πλατύς χώρος στο τέλος µιας σκάλας, 
κυρ. σε κάθε όροφο οικοδοµήµατος. 

πλάτυσµα (το) {πλατύσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε έχει υποστεί 
πλάτυνση 2. (στα φυτά) το έλασµα των φύλλων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
πλατύνω]. 

πλατύστερνος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει φαρδύ, ανοιχτό στέρνο ΣΥΝ. 
ευρύστερνος ΑΝΤ. στενοθώρακος. 

πλατύστοµος, -η, -ο [µτγν.] (κυρ. για αγγεία) αυτός που έχει πλατύ στόµιο: ~ 
πιθάρι | βάζο. 

πλατύσωµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει ανοιχτή σωµατική διάπλαση, πλατύ 
κορµό. 

Πλατυτέρα (η) [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. η εικόνα τής Παναγίας που εικονογραφείται 
στο εσωτερικό τής κόγχης τού Αγίου Βήµατος των ναών, η οποία συνήθ. την 
παριστά δεοµένη ή βρεφοκρατούσα, σε θρόνο, τονίζοντας τον ρόλο τής 
Θεοτόκου στην ενανθρώπηση τού Χριστού ως «Πλατυτέρας των Ουρανών», 
αφού δέχθηκε στους κόλπους τον «αχώ-ρητον» στο κοσµικό σύµπαν. 

πλατύφυλλος, -η, -ο [αρχ.] (για φυτά και άνθη) αυτός που τα φύλλα ή τα 
πέταλα του έχουν πλατύ σχήµα: ~ δέντρο | λουλούδι || ~ βασιλικός ΑΝΤ. 
στενόφυλλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 

πλατύχωρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πλατύ, ανοιχτό χώρο: ~ αίθουσα | 
κτήριο | δωµάτιο | δρόµος ΑΝΤ. στενόχωρος. 

πλατφόρµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κάθε οριζόντια επιφάνεια ή επίπεδη 
κατασκευή υψωµένη πάνω από το µέσο επίπεδο τού γύρω χώρου 2. (ειδικότ.) 
κάθε υπερυψωµένο δάπεδο ή άλλη οριζόντια επιφάνεια, που χρησιµοποιείται 
ως εξέδρα ή σκηνή 3. ο υπερυψωµένος χώρος µεταξύ ή κατά µήκος των 
γραµµών σιδηροδροµικού σταθµού, από τον οποίο γίνεται η επιβίβαση στα 
βαγόνια ΣΥΝ. αποβάθρα 4. ο ανοιχτός χώρος στο τέλος βαγονιού επιβατικής 
αµαξοστοιχίας για τη διευκόλυνση τής εισόδου των επιβατών, βαγόνι µε 
διάδροµο προς το επόµενο βαγόνι 5. ανοιχτό ρυµουλκούµενο όχηµα (ή 
βαγόνι) για τη µεταφορά µεγάλων φορτίων και βαριών µηχανηµάτων · 6. 
ΠΟΛίτ. οι κοινές θέσεις και αρχές που υπερασπίζεται ένα άτοµο και κυρ. µια 
οµάδα ατόµων, π.χ. ένα πολιτικό κόµµα· (ειδικότ.) το κοινό σηµείο, η κοινή 
βάση για την επίτευξη συµφωνίας: βρήκαµε την ~, για να συνεργαστούµε στις 
εκλογές · 7. πλατφόρµες (οι) παπούτσια µε ενιαία χοντρή σόλα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. plate-forme < plat(e) «πλατύς, επίπεδος» (< 
δηµώδ. λατ. *plattus < αρχ. πλατύς) + forme «µορφή» (< λατ. forma)]. 

πλάτωµα (το) {πλατώµ-ατος | -ατα, -άτων} ο πλατύς, ανοιχτός χώρος: εκεί πιο 
κάτω ο δρόµος έχει ένα ~ ΣΥΝ. πλατωσιά. [ΕΤΥΜ. < πλάτος + παραγ. επίθηµα -
ωµα, πβ. ύψ-ωµα, ίσι-ωµα]. 

Πλάτων (ο) {Πλάτων-ος, -α} 1. αρχαίος Αθηναίος φιλόσοφος (428/427-
348/347 π.Χ.), που διατύπωσε την έννοια τής τριµερούς ψυχής, τη θεωρία των 
Ιδεών και τής γνώσεως ως αναµνήσεως, µαθητής τού Σωκράτη, ιδρυτής τής 
Ακαδηµίας και δάσκαλος τού Αριστοτέλη· το σηµαντικότατο και πλούσιο 
φιλοσοφικό έργο του (κυρ. οι διάλογοι του) ανήκει στις βάσεις τού δυτικού 
πολιτισµού 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Πλάτωνας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που έχει 
φαρδιές πλάτες»- χρησιµοποιήθηκε ως παρωνύµιο τού γνωστού φιλοσόφου, 
επειδή είχε αυτό το σωµατικό χαρακτηριστικό. Το όνοµα ανάγεται στο επίθ. 
πλατύς (βλ.λ.)]. 

πλατωνικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Πλάτωνα ή τη 
φιλοσοφία και το έργο του: ~ διάλογοι | θεωρία | σκέψη 2. πλατωνικός (ο) 
αυτός που αποδέχεται ή επηρεάζεται από το φιλοσοφικό σύστηµα τού 
Πλάτωνος 3. (µτφ.) αυτός που εντάσσεται στη σφαίρα τού νοητού ή τού 
ιδεατού · ΦΡ. πλατωνικός έρωτας η σχέση στην οποία υπόκειται ερωτικό 
συναίσθηµα και η οποία δεν ολοκληρώνεται σεξουαλικά. — πλατωνικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. 

πλατωνισµός (ο) [1809] 1. το φιλοσοφικό σύστηµα τού Πλάτωνος και 
(γενικότ.) το σύνολο των διατυπωµένων ιδεών του· ΦΡ. πλατωνι-σµός τού 
πνεύµατος η περιοριστική για την ελεύθερη έρευνα εµφατική προσήλωση σε 
µια ιδέα ΣΥΝ. δογµατισµός 2. (µτφ.) κάθε ενέργεια που στερείται πρακτικού 
αποτελέσµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. platonisme]. 

πλατωνιστής (ο) [1871] διανοητής ή φιλόσοφος που έχει δεχθεί την επίδραση 
των µεταφυσικών, ηθικών και πολιτειακών θεωριών τού Πλάτωνος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. platoniste]. 

πλατωσιά (η) το πλάτωµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < πλάτωση (< αρχ. πλατοϋµαι (-όο-) 
«γίνοµαι επίπεδος» < πλάτος), κατά τα θηλ. σε -ιά, πβ. φυλλωσ-ιά, αρµατωσ-
ιά, απλωσ-ιά]. 

πλαφόν (το) {άκλ.} ελλην. οροφή- το ανώτατο καθορισµένο όριο, η υπέρβαση 
τού οποίου απαγορεύεται: η επιτροπή καθόρισε ~ στις τιµές των προϊόντων | των 
επιτοκίων | των πιστωτικών καρτών. [ΕΤΥΜ < γαλλ. plafond «οροφή» < plat 
fond < plat «επίπεδος» (< δηµώδ. λατ. *plattus < αρχ. πλατύς) + fond «βάθος» 
(< λατ. fundus «βυθός»)]. πλαφονιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} φωτιστικό 
στερεωµένο στην οροφή. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. plafonnier < plafond «οροφή» (βλ. 
κ. πλαφόν)]. 

Πλέγµα (το) {πλέγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί που έχει κατασκευαστεί µε 
πλέξιµο, που είναι πλεγµένο: συρµάτινο - για τον φράκτη || δικτυωτό 
ηλεκτροφόρο ~ || λεπτό ~ για τα µαλλιά ΣΥΝ. δίχτυ, (για µαλλιά) φιλέ 2. ΑΝΑΤ. 
δίκτυο διαπλεκόµενων νεύρων (βραχιόνιο ~, ηλιακό ~) ή αγγείων 3. (µτφ.) 
σύνολο στοιχείων που συνδέονται στενά µεταξύ τους και 
αλληλοεπηρεάζονται: ~ δυσχερειών/ παραγόντων | σχέσεων | συµφερόντων | 
εξουσίας || ένα ~ από κανάλια, γέφυρες και στενά σοκάκια ΣΥΝ. δίκτυο 4. 
ΟΙΚΟΛ. τροφικό πλέγµα η πολυδιάστατη σχέση µεταξύ των οργανισµών που 
ανήκουν σε ένα οικοσύστηµα, κατά την οποία ορισµένα είδη αποτελούν την 
τροφή άλλων ειδών (πβ. τροφική αλυσίδα, λ. αλυσίδα, κ. τροφική πυραµίδα, λ. 
πυραµίδα) 5. ΨΥΧΟΛ. το σύµπλεγµα, κόµπλεξ: - ανωτερότητας. — πλεγ-
µατικός,-ή,-ό [1836]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πλέκω (βλ.λ.). Η σηµ. τού δικτύου νεύρων και αγγείων 
αποτελεί απόδ. τού γαλλ. plexus]. 

Πλέθρο (το) 1. αρχαία µονάδα µήκους ίση µε 100 πόδες, το 1/6 τού σταδίου 
(29,57 σηµερινά µέτρα) 2. µονάδα µετρήσεως τού εµβαδού επιφανειών ίση µε 
874,38 τετραγωνικά µέτρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλέθρον, λ. που παρουσιάζει επίθηµα -θρον (πβ. βέρε-θρον), 
αβεβ. ετύµου. Η πιθανότερη εκδοχή είναι η αναγωγή στο αρχ. ρ. πέλοµαι 
«γυρίζω, περιστρέφω» (βλ. λ. πόλος), µε τη σηµ. τής διαδροµής που διανύουν 
οι περιστρεφόµενοι τροχοί µιας άµαξας. ∆εν είναι ικανοποιητική η σύνδεση 
µε το ρ. πίµπληµι «γεµίζω», o οµηρικός τ. πέλεθρον είναι ο αρχαιότερος, ενώ ο 
τ. πλέθρον οφείλεται σε συγκοπή τού -ε-]. 

Πλειάδα (η) 1. σύνολο από πολλούς ανθρώπους µε συγκεκριµένη (θετική) 
ιδιότητα: τον µεγάλο πρωταγωνιστή πλαισιώνει (µια) ~ εκλεκτών ηθοποιών 
ΣΥΝ. πλήθος 2. (α) ΜΥΘΟΛ. Πλειάδες (οι) οι εφτά κόρες τού γίγαντα 
Άτλαντα, που µεταµορφώθηκαν σε περιστέρια ή αστέρια από τον ∆ία και 
θεωρούνταν δηµιουργοί τού τραγουδιού και των νυχτερινών γιορτών (β) 
ΑΣΤΡΟΝ. ο οµώνυµος αστερισµός 3. οµάδα επτά Αλεξανδρινών ποιητών (3ος 
αι. π.Χ.), που περιελάµβανε τους Λυ-κόφρονα τον Χαλκιδέα, Αλέξανδρο τον 
Αιτωλό, Φιλίσκο τον Κερκυραίο, Όµηρο τον Βυζάντιο, Σωσίθεο τον 
Αλεξανδρέα, Σωσιφάνη τον Συρακόσιο και ∆ιονυσιάδη τον εκ Ταρσού 4. 
οµάδα Γάλλων ποιητών οι οποίοι επί βασιλείας Ερρίκου Β' επεχείρησαν να 
ανανεώσουν τη γαλλική ποίηση εισάγοντας νέες µορφές (σονέτο) και να 
αποκαθά-ρουν τη γαλλική γλώσσα από την κενή ρητορεία- οι διασηµότεροι 
από αυτούς είναι ο Ρονσάρ και ο Ντυ Μπελλαί. Επίσης (λόγ.) Πλειάς 
{Πλειάδος}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Πλειάς, -άδος (ο πληθ. Πλειάδες είναι οµηρικός), αβεβ. 
ετύµου, σχηµατισµός µε επίθηµα -αδ- (πβ. Ύάδες, ονοµασία αστερισµού). 
Έχει προταθεί η σύνδεση µε περσ. λ. για τον ίδιο αστερισµό, λ.χ. περσ. parvin 
(πληθ.), πάστο penine (πληθ.), αβεστ. paoiryaêinyas (πληθ.), αλλά όλοι οι 
ανωτέρω τ. φαίνεται να έχουν σχηµατιστεί κατ' αναλογίαν προς το αβεστ. 
paoirya- «ο πρώτος». Ίσως στην Ελληνική η λ. Πλειάδες να συνδ. µε το ρ. 
πλέω, αφού η ανατολή και η δύση αυτού τού αστερισµού έχει ιδιαίτερο νόηµα 
για τους ναυτικούς. Οι συνδέσεις µε τα επίθ. πολύς, πλείων ή µε τις λ. πάλη, 
λατ. pulvis «σκόνη» και σανσκρ. palava- «τσόφλι, άχυρο» θεωρούνται 
εξαιρετικά αµφίβολες, o γραµµατικός Ηφαιστίων απέδωσε τον χαρακτηρισµό 
Πλειάδες σε επτά Αλεξανδρινούς τραγικούς ποιητές, ενώ το 1553 συνεστήθη 
ένας όµιλος επτά Γάλλων αναγεννησιακών ποιητών, που έλαβε την ονοµασία 
La Pléiade, µε σκοπό τον εµπλουτισµό τής γαλλικής λογοτεχνίας και γλώσσας 
από τους κλασικούς. Σε αυτό τον όµιλο οφείλεται και η σηµερινή σηµ. τής λ.]. 

πλεϊµέικερ κ. πλέι-µέικερ (ο) {άκλ.} παίκτης (συνήθ. στο µπάσκετ) ο οποίος 
οργανώνει το παιχνίδι τής οµάδας του. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. play-maker]. 

πλεϊµπάκ κ. πλεϊ-µπάκ (το) {άκλ.} 1. η αναπαραγωγή ήχων, εικόνων κ.λπ. από 
δίσκο ή ταινία εγγραφής 2. η συσκευή ή το πλήκτρο (λ.χ. σε ένα πικάπ) µε το 
οποίο γίνεται η αναπαραγωγή αυτή: πάτα το ~ να ξανακούσεις το τραγούδι || 
δεν τραγουδάει ο ίδιος- έχουν βάλει ~ (µαγνητοφωνηµένο τραγούδι, ενώ ο 
τραγουδιστής απλώς ανοιγοκλείνει το στόµα του) || (κ. ως επίρρ.) τραγουδάει 
~. [ETYM. < αγγλ. playback]. 

πλεϊµπόι κ. πλέι-µπόι (ο) {άκλ.} άνδρας µε πολλές ερωτικές κατακτήσεις, που 
επιδιώκει µια ζωή άνεσης και επιπόλαιης διασκέδασης χωρίς υποχρεώσεις ή 
δεσµεύσεις. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. playboy]. 

πλειο- κ. πλειό- κ. πλειονο- κ. πλέον- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνει: 1. το περισσότερο συγκριτικά: πλειο-δοτώ 2. το 
µεγαλύτερο µέρος από ένα σύνολο, το µεγαλύτερο ποσοστό: πλειονο-ψηφία, 
πλεον-εξία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. πλειοψηφία), 
που προέρχεται από το αρχ. πλείων (βλ. λ. πλέον)]. 

πλειοδοσία (η) [1871] {πλειοδοσιών} η προσφορά υψηλότερης τιµής σε 
δηµοπρασία ή πλειστηριασµό ΑΝΤ. µειοδοσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, 
πλειονοψηφία. 

πλειοδότης (ο) [1833] {πλειοδοτών}, πλειοδότρια (η) [1871] {πλει-οδοτριών} 
αυτός που πλειοδοτεί (βλ.λ.) ΑΝΤ. µειοδότης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, 
πλειονοψηφία. 
[ΕΤΥΜ < πλειο- (< αρχ. πλεϊον | πλέον, ουδ. τού επιθ. πλείων, βλ. λ. πλέον) + 
δότης]. 

πλειοδοτικός, -ή, -ό [1833] αυτός που σχετίζεται µε την πλειοδοσία (βλ.λ.): ~ 
διαγωνισµός ΑΝΤ. µειοδοτικός. 

Πλειοδοτώ ρ. αµετβ. [1871] (πλειοδοτείς... | πλειοδότ-ησα, -ούµαι, -ή-θηκα, -
ηµένος} 1. (σε πλειστηριασµό ή δηµοπρασία) προσφέρω υψηλότερη τιµή, 
υποβάλλω καλύτερη πρόταση ΑΝΤ. µειοδοτώ 2. (µτφ.-συχνά κακόσ.) 
εκδηλώνω (κάτι) σε µεγαλύτερο βαθµό (από τους άλ- 
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λους): τα κόµµατα τής αντιπολίτευσης πλειοδοτούν σε λαϊκίστικα 
συνθήµατα || έσπευσε ο αρχηγός τους να πλειοδοτήσει σε εµπρηστικές 
δηλώσεις και ύβρεις ΣΥΝ. υπερθεµατίζω ΑΝΤ. υστερώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δίνω, πλειονοψηφία. 
[ΕΤΥΜ. < πλειο- (< αρχ. πλεϊον | πλέον, ουδ. τού επιθ. πλείων, βλ. λ. 
πλέον) + -δοτώ < δότης]. 

Πλειόκαινο (το) [1867] {Πλειόκαινου} ΓΕΩΛ. 1. υποδιαίρεση τής Τρι-
τογενούς γεωλογικής περιόδου, η οποία ξεκίνησε πριν από 7 περίπου 
εκατοµµύρια χρόνια και διήρκεσε 4,5 περίπου εκατοµµύρια χρόνια 
2. το σύστηµα των πετρωµάτων που σχηµατίστηκαν στην παραπάνω 
εποχή. — πλειοκαινικός, -ή, -ό [1867]. 
[ΕΤΥΜ. < πλειο- (< αρχ. πλεϊον | πλέον, ουδ. τού επιθ. πλείων, βλ. λ. 
πλέον) + -καινό < καινός «καινούργιος», ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. pliocene]. 

πλειονότητα (η) {πλειονοτήτων} το µεγαλύτερο µέρος ενός συνόλου: 
η ~ των ερωτηθέντων απάντησε θετικά || η ~ των µαθητών κάνει φρο-
ντιστήριο || στην ~ τους οι Έλληνες είναι φιλόξενοι άνθρωποι ΑΝΤ. 
µειονότητα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πλειονότης, -ητος < αρχ. πλεϊον | πλέον, ουδ. τού επιθ. 
πλείων, βλ. λ. πλέον]. 

πλειονοψηφία (η) → πλειοψηφία 

πλειονοψηφία - πλειοψηφία, µειονοψηφία - µειοψηφία. Η λ. πλει-
ονοψηφία είναι ήδη αρχαία, καίτοι µε διαφορετική σηµασία, o τύ-
πος πλειοψηφία είναι νεότερος. Νεότερη είναι και η λ. µειονοψη-
φία (1829) καθώς και ο τ. µειοψηφία (1874). Ορθότεροι (από πλευ-
ράς σχηµατισµού) είναι οι τύποι πλειονο-ψηφία και µειονο-ψηφία, 
αφού τα σύνθετα σχηµατίζονται κανονικά µε το θέµα τού α' συν-
θετικού (που βρίσκεται στη γενική): πλείων, γεν. πλείον-ος, σύνθετο 
πλειον-ο-ψηφία και µείων, γεν. µείον-ος, σύνθετο µειον-ο-ψη-φία 
(και ρήµατα πλείονοψηφώ, µειονοψηφώ). o Στέφ. Κουµανού-δης 
στη Συναγωγή νέων λέξεων... (λ. πλειοψηφία) παρατηρεί: «Εν τοϊς 
Αεξ. τής παλαιάς κείται ή πλειονοψηφία, ήτις και αύτη ήδη από 
του 1829 (εν τη 'Εγκληµατική διαδικασίψ) και παρά Φιλ.[ίππω] 
Ίω.[άννου] 1849, και άλλοις και εν τη έφηµεριδογρα-φία είναι εν 
χρήσει πολλή». Η βραχύτερη µορφή (και γι' αυτό πιο εύκολη στη 
χρήση) των τ. πλειοψηφία και µειοψηφία τους έχει, στην πράξη, 
εξασφαλίσει ευρύτερη έκταση χρήσεως. Τα πλεΐΌδό-της 
(πλειοδοσία, πλειοδοτώ) και µειοδότης (µειοδοσία, µειοδοτώ) 
καθώς και τα πλεονεκτώ (πλεονέκτης, πλεονεξία) και µεΐΌνεκτώ 
(µειονεξία) είναι διαφορετικής παραγωγής: πλείον | µείον + δίδω 
(δότης), πλέον | µείον + έχω. 

πλείονοψηφώ ρ. → πλειοψηφώ 
πλέι οφ (τα) {άκλ.} ΑΘΑ. (σε διάφορα οµαδικά αθλήµατα) σύνολο 

αγώνων που δίνουν µεταξύ τους οι οµάδες µε βάση τη βαθµολογική 
θέση που έχουν καταλάβει στην κανονική περίοδο τού πρωταθλήµα-
τος, προκειµένου να γίνει η τελική κατάταξη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. play 
off]. 

πλειοψηφία κ. (ορθότ.) πλειονοψηφία (η) [µτγν.] {πλειοψηφιών} 1. το 
µεγαλύτερο τµήµα, ο µεγαλύτερος αριθµός των µελών ενός συνόλου 
(ψήφων ή ψηφοφόρων): εξελέγη πρόεδρος µε την υποστήριξη τής ~ || 
µεγάλη | άνετη | σίγουρη | συντριπτική | µικρή | επισφαλής | οριακή ~ 
ΣΥΝ. µειοψηφία- ΦΡ. (α) απόλυτη πλειοψηφία βλ. λ. απόλυτος (β) 
σχετική πλειοψηφία ο αριθµός (ψήφων, εδρών) υποψηφίου ή 
κόµµατος, που ξεπερνά τον αριθµό των αντιπάλων του χωριστά, χω-
ρίς να φτάνει τις µισές συν µία (γ) οριακή πλειοψηφία η απόλυτη 
πλειοψηφία που αποκτάται για ελάχιστες ψήφους παραπάνω ή µε 
ποσοστό που µόλις υπερβαίνει (σε δεκαδικά ψηφία) το 50% (λ.χ. 
50,04% έναντι 49,06% τού αντιπάλου) (δ) έχω την πλειοψηφία επηρε-
άζω, ελέγχω το µεγαλύτερο µέρος ενός συνόλου, υποστηρίζοµαι από 
τα περισσότερα µέλη του (ε) κατά πλειοψηφία (i) ανάλογα µε το 
ποιος συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους, τι επιθυµούν οι πε-
ρισσότεροι: στη δηµοκρατία οι αποφάσεις λαµβάνονται ~ (ii) στο µε-
γαλύτερο µέρος: στο σχολείο φοιτούν ~ παιδιά µεταναστών ΣΥΝ. κυ-
ρίως 2. ο αριθµός των ψήφων ή των ψηφοφόρων που αποτελούν τη 
διαφορά ανάµεσα στον πρώτο και στον δεύτερο: η απόφαση ελήφθη 
µε ~ τριών µόλις ψήφων 3. (συνεκδ.) η κοινωνική, πολιτική κ.λπ. οµά-
δα ή το κόµµα που συγκεντρώνει την πλειονότητα των µελών ενός 
συνόλου, τής Βουλής κ.λπ. (σε ψηφοφορία) ή των ψήφων: η ~ συχνά 
κατοχυρώνει τα προνόµια της εις βάρος των διαφόρων µειονοτήτων 
ΦΡ. σιωπηρή πλειοψηφία (i) σύνολο µελών µιας κοινωνίας, οι οποίοι 
µπορεί να µη λαµβάνονται υπ' όψιν εξαιτίας τής µετριοπάθειας τους, 
αποτελούν όµως τη µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που θα έπρεπε 
να ακουστεί (ii) σύνολο ανθρώπων, των οποίων οι απόψεις παραµέ-
νουν αδήλωτες, αν και αποτελούν την πλειοψηφία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλει-
ονοψηφία. 
[ΕΤΥΜ, < µτγν. πλειονοψηφία < πλειονο- (< αρχ. πλεϊον | πλέον, ουδ. 
τού επιθ. πλείων, βλ. λ. πλέον) + -ψηφία < ψήφος. Ορισµένες φρ. απο-
τελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. απόλυτη | σχετική | οριακή | σιωπηρή 
πλειοψηφία (< αγγλ. absolute | relative | marginal | silent majority)]. 

πλειοψηφικός, -ή, -ό 1.αυτός που αποτελεί πλειοψηφία: -ρεύµα 2. 
ΠΟΛΙΤ. πλειοψηφικό (σύστηµα) το εκλογικό σύστηµα κατά το οποίο 
σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκλέγονται µόνο οι υποψήφιοι τού συν-
δυασµού που πλειοψηφεί (πβ. απλή, ενισχυµένη αναλογική, λ. ανα-
λογικός). — πλειοψηφικ-ά | -ώς επίρρ. 

πλειοψηφώ κ. (ορθότ.) πλείονοψηφώ ρ. αµετβ. [1874] {πλειοψηφείς... 
| πλειοψήφησα} διαθέτω ή κατακτώ την πλειοψηφία: εξελέγη 
πρόεδρος πλειοψηφώντας έναντι τού αντιπάλου του ΣΥΝ. µειοψηφώ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλειονοψηφία. 

πλειστάκις επίρρ. (λόγ.) πάρα πολύ συχνά, πολλές φορές: εξεδήλωσε ~ 
τη δυσαρέσκεια του κατά τον πλέον εµφατικό τρόπο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πλείστος)βλ.λ.) + επιρρ. επίθηµα -άκις]. πλειστηριάζω ρ. µετβ. 
{πλειστηρίασ-α, -τηκα, -µένος} πουλώ κάτι σε πλειστηριασµό ΣΥΝ. 
δηµοπρατώ, εκπλειστηριάζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. <  πλειστήρης «πολλαπλός 
- µακράς  διαρκείας» < πλείστος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ήρης, πβ. 
φρεν-ήρης, ποδ-ήρης]. πλεΐστηρίαση (η) [1833] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, 
-άσεων} ο πλειστηριασµός. πλειστηρίασµα (το) {πλειστηριάσµ-ατος | -
ατα, -άτων} το τίµηµα 
πράγµατος που πλειστηριάσθηκε. πλειστηριασµός (ο) [µτγν.] ανοιχτή, 
δηµόσια διαδικασία πώλησης, στην οποία η τελική τιµή καθορίζεται 
µέσω µιας σειράς διαδοχικών και αυξανόµενων προσφορών από τους 
ενδιαφεροµένους και το πωλούµενο αντικείµενο ή περιουσιακό 
στοιχείο (κινητό ή ακίνητο) κατοχυρώνεται στον πλειοδότη, δηλ. στον 
ενδιαφερόµενο που προσέφερε τελικά τα περισσότερα χρήµατα: 
βγάζω στον - έναν πίνακα || η τιµή εκκινήσεως τού καναπέ στον ~ 
καθορίστηκε στις 200.000 (πβ. λ. δηµοπρασία) ΣΥΝ. πλειστηρίαση. 
Πλειστόκαινο (το) {Πλειστοκαίνου} ΓΕΩΛ. 1. η δεύτερη από τις δύο 

υποδιαιρέσεις τής Τεταρτογενούς γεωλογικής περιόδου, η οποία ξε-
κίνησε πριν από 1,7 εκατοµµύρια χρόνια και συνεχίστηκε µέχρι πριν 
από 10.000 χρόνια 2. το σύστηµα των πετρωµάτων που σχηµατίστη-
καν στην παραπάνω εποχή. — πλειστοκαινικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < 
πλείστος (βλ.λ.) + καινός «καινούργιος», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pleistocene]. 

πλείστος, -η, -ο (λόγ.) 1. πάρα πολύς (ως προς την ποσότητα, το πλή-
θος): ~ συµπολίτες µας υφίστανται τα δεινά τής ανεργίας || ~ λόγοι µάς 
αναγκάζουν να ακυρώσουµε τελικώς τη συµφωνία µας ANT. ελά-
χιστος· ΦΡ. (α) ως επί το πλείστον (ώς επί το πλείστον, Θουκ. 4, 14) 
στο µεγαλύτερο ποσοστό, σε πολύ µεγάλο βαθµό, κατά κύριο λόγο: οι 
ερωτικές του σχέσεις υπήρξαν ~ εφήµερες και επιφανειακές || τους 
νέους ~ απασχολεί το επαγγελµατικό τους µέλλον (β) κατά το πλεί-
στον (κατά το πλείστον, Πολύβιος 11,4,7) κατά το πιο µεγάλο µέρος, 
στο µεγαλύτερο τµήµα: οι κάτοικοι τού νησιού είναι ~ ναυτικοί 2. 
(στον πληθ.) οι πιο πολλοί: οι ~ των γνωστών του τυγχάνουν γιατροί-
ΦΡ. πλείστοι όσοι | πλείστα όσα (όσας πλείστας, Ηροδ. 6, 4) πολλοί 
και διάφοροι ή πολλά και διάφορα: πλείστοι όσοι εκδηλώνουν κατά 
καιρούς ενδιαφέρον για την τουριστική αξιοποίηση τής περιοχής µας || 
~ παράδοξα συµβαίνουν στην κοινωνία µας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλείστος < *πλή-ιστος (µε βράχυνση τού φωνήεντος -η-
προ ηµιφώνου και συµφώνου, κατά τον νόµο τού Osthoff) < *plê-isto-
(όπου το -is- αποτελεί τη µηδενισµ. βαθµ. τού συγκριτικού επιθήµα-
τος *-jes | *-jos και συνοδεύεται από το υπερθ. επίθηµα -t(h)o-), µετα-
πτωτ. βαθµ. (µηδενισµ. ως προς την α' συλλαβή και εκτεταµ. ως προς 
τη β' συλλαβή) τού I.E. *pela- «πληρώ, γεµίζω», για το οποίο βλ. τα 
οµόρρ. πλή-ρης, πολ-ύς, πλή-θος κ.ά. Το επίθ. πλείστος συνδ. µε τα 
συνώνυµα αβεστ. fraëstan και αρχ. σκανδ. fleistr]. 

πλεκτάνη (η) {δύσχρ. πλεκτανών} 1. (κυριολ.) ΝΑΥΤ. χοντρό πλέγµα 
σχοινιού σε σχήµα κορδονιού, που τοποθετείται γύρω από τον άξονα 
τού έλικα, εµποδίζοντας την είσοδο των νερών στο σκάφος ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) σαλαµάστρα 2. (µτφ.) οτιδήποτε σχεδιάζεται µε πρόθεση να 
παραπλανήσει, να εξαπατήσει, να παγιδεύσει: στήνω | ετοιµάζω | 
αποκαλύπτω µια ~ || θύµα σκοτεινής - ΣΥΝ. δολοπλοκία, µηχανορρα-
φία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σπείρα, καθετί περιτυλιγµένο», < πλέκω 
(πβ. πλεκ-τός) + παραγ. επίθηµα -άνη (πβ. βοτ-άνη, σκαπ-άνη, χο-
άνη). Η µτφ. σηµ. είναι µτγν.]. 

πλεκτήριο [1891] κ. (καθηµ.) πλεχτήριο (το) {πλεκτηρί-ου | -ων} 
χώρος εξοπλισµένος µε πλεκτικές µηχανές, κυρ. εργαστήριο ή τµήµα 
βιοµηχανικής µονάδας, για την κατασκευή πλεκτών ενδυµάτων. 

πλέκτης [µεσν.] {πλεκτών} κ. (καθηµ.) πλέχτης (ο), πλέκτρια [µτγν.] 
{πλεκτριών} κ. (καθηµ.) πλέχτρια (η) τεχνίτης σε πλεκτήριο ή 
ειδικευµένος στον χειρισµό πλεκτικών µηχανών. Επίσης (καθηµ.) 
πλέχτρα (η) {πλεχτρών}. —πλεκτικός,-ή, -ό [αρχ.] κ. πλεχτικός. 

πλεκτοβιοµηχανία (η) βιοµηχανία κατασκευής πλεκτών ενδυµάτων. 
πλεκτοµηχανή (η) µηχανή που χρησιµοποιείται για την κατασκευή 

πλεκτών ενδυµάτων. 
πλεκτός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (καθηµ.) πλεχτός 1. αυτός που έχει πλεχτεί, 

που έχει φτειαχτεί µε πλέξιµο: ~ καλάθι | ψάθα | ύφασµα | ζακέτα 2. 
πλεκτό (το) (α) ένδυµα που έχει κατασκευαστεί µε πλέξιµο: φορούσε 
ένα χοντρό ~ για το κρύο || τα ~ πλένονται στο χέρι (β) το εργόχειρο 
που έχει κατασκευαστεί µε πλέξιµο 3. ΜΕΤΡ. πλεκτή οµοιοκαταληξία 
µορφή οµοιοκαταληξίας, κατά την οποία οι στίχοι οµοιο-καταληκτούν 
ανά δύο, δηλ. ο πρώτος µε τον τρίτο, ο δεύτερος µε τον τέταρτο κ.λπ. 
— πλεκτ-ά | -ώς επίρρ. 

πλέκω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπλεξα, πλέ-χτηκα, -γµένος) ♦ (µετβ.) 1. κα-
τασκευάζω (κάτι) στρίβοντας µακριά και λεπτά υλικά (λ.χ. κλωστές, 
σχοινιά, τρίχες, κλαδιά), ώστε να περνά το ένα γύρω ή πάνω από το 
άλλο ή µέσα στο άλλο, όπως στο δίχτυ: ~ ένα καλάθι | ρούχο | ζευ-
γάρι γάντια | µια κουβέρτα | στεφάνι µε λουλούδια || ~ τα µαλλιά µου 
κοτσίδες- ΦΡ. πλέκω τα δάχτυλα /χέρια περνώ τα δάχτυλα τού ενός 
χεριού ανάµεσα στα δάχτυλα τού άλλου ενώνοντας τα χέρια: έπλεξε 
τα χέρια µε χαριτωµένη αµηχανία- (µτφ.) 2. τυλίγω (κάτι) γύρω από 
(κάτι άλλο): το µωρό έπλεξε τα χεράκια του γύρω από τον λαιµό τού 
πατέρα του 3. συνδυάζω επιµέρους στοιχεία συνθέτοντας (κάτι): ~ 
µια ιστορία ΣΥΝ. σχεδιάζω, συνθέτω, πλάθω· ΦΡ. πλέκω το εγκώµιο 
(κάποιου) λέω επαινετικά λόγια για (κάποιον): ο πρωθυπουργός 
έπλεξε το εγκώµιο τού υπουργού του ♦ 4. (αµετβ.) ασχολού- 
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µαι µε το πλέξιµο, κατασκευάζω (κάτι) πλεκτό: από µικρή την έµαθαν να 
πλέκει και να κεντάει. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *plëk-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *pel- «διπλώνω, πτυχώνω», 
πβ. σανσκρ. prasna- «πλέγµα», αρχ. σλαβ. pletq «πλέκω», αρχ. γερµ. flehtan 
(> γερµ. flechten «πλέκω»), αγγλ. flax «λινάρι», λατ. *pleco (όπως 
µαρτυρείται στα σύνθετα im-plicäre «εµπλέκω, συνδέω», ex-plicâre «εξηγώ», 
sim-plex «απλός» κ.ά.). Παράγ. πλέγµα, πλοκ-ή, πλεκτ-άνη, πλόκ-αµος κ.ά. 
Ήδη στην Αρχ. χρησιµοποιούνται µεταφορικώς οι εκφράσεις πλέκω ρήµατα, 
λόγους, ύµνους, φδάς]. 

Πλεµατι (το) {πλεµατ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. καθετί που έχει πλεχτεί, που έχει 
κατασκευαστεί µε πλέξιµο: το ~ τής αράχνης ΣΥΝ. πλέγµα, δίχτυ 2. (ειδικότ.) 
(α) κάθε δικτυωτός σάκος (β) δίχτυ για ψάρεµα ΣΥΝ. απόχη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλεγµάτιον (µε σίγηση τού -γ-, πβ. κ. πράµα - πράγµα), υποκ. 
τού ουσ. πλέγµα]. 

πλεµόνι (το) {πλεµον-ιού | -ιών} (λαϊκ.) πνευµόνι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
πνευµόνιον (µε ανοµοίωση τού -ν- και σίγηση τού διαρκούς [ν] προ τού -µ-), 
υποκ. τού αρχ. πνεύµων, -όνος (βλ.λ.)]. 

πλέµπα (η) {πλέµπων} (µειωτ.) τα κατώτερα στρώµατα τής κοινωνίας, ο πολύς 
λαός, ο όχλος: αυτός είναι αριστοκράτης· τι δουλειά έχει µε την ~! ΣΥΝ. 
συρφετός. [ΕΤΥΜ < ιταλ. plebe < λατ. plebs «πλήθος, όχλος»]. 

πλεµπάνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) η πλέµπα. [ΕΤΥΜ; < βεν. plebagia < 
λατ. plebeja, θηλ. τού επιθ. plebejus «δηµοτικός, κοινός, χυδαίος» < plebs, -is 
«όχλος, πλήθος»]. 

πλένω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπλυνα, πλύ-θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) καθαρίζω 
(κάτι) βυθίζοντας το σε νερό ή υγρό διάλυµα (σαπουνάδα), τρίβοντας το µέσα 
σε αυτό (µε τα χέρια ή µε βούρτσα) ή βρέχοντας το µε αυτό: ~ τα ρούχα | τα 
πιάτα | τα πατώµατα | τους τοίχους || ~ τα χέρια | τα µαλλιά | το πρόσωπο | τα 
δόντια µου || ~ κάτι µε απορρυπαντικό | µε σαπούνι | µε σφουγγάρι | µε λάστιχο 
|| η βροχή έπλυνε τους δρόµους- ΦΡ. (α) να πλένεις το στόµα σου όταν µιλάς | 
πριν µιλήσεις για (κάποιον/κάτι) για αναφορά σε πρόσωπα, γεγονότα ή κα-
ταστάσεις µεγάλης σπουδαιότητας και άξια µεγάλου σεβασµού: όταν µιλάς 
για τη µάννα µου, να πλένεις το στόµα σου µε σαπούνι! (β) τον αράπη κι αν τον 
πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς βλ. λ. αράπης ♦ 2. (αµετβ.) καθαρίζω τα 
ρούχα: πλένει και σιδερώνει από το πρωί-(µεσοπαθ. πλένοµαι) 3. καθαρίζοµαι, 
κάνω µπάνιο: την ώρα που τηλεφώνησες πλενόµουν (ειδικότ.) καθαρίζω το 
πρόσωπο µου, νίβοµαι: µόλις ξύπνησα και δεν έχω πλυθεί ακόµη 4. 
(τριτοπρόσ.-συνήθ. για ρούχα) για τη θερµοκρασία στην οποία πρέπει να 
πλυθεί ένα ρούχο: αυτό το πουκάµισο πλένεται στο πλυντήριο στους 40° || αυτό 
το ρούχο δεν πλένεται σε ζεστό νερό || τα µάλλινα πλένονται µε κρύο νερό και 
στο χέρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. πλύνω (από τον αόρ. έπλυνα, κατά το σχήµα έµεινα - 
µένω) < *πλύ-ν-jω (µε ενεστωτικό έρρινο ένθηµα) < *plu-, µηδενισµ. βαθµ. 
τού I.E. *pleu- «ρέω, πλέω, κολυµπώ», πβ. σανσκρ. pupluve (µέσ. παρακ. τού 
ρ. piavate «κολυµπώ, πλέω»), αρµ. lua-na-m «πλένω», λατ. pluere «βρέχω» (> 
γαλλ. pleuvoir, ισπ. llover), αρχ. γερµ. flewen «πλένω», γερµ. fliessen «ρέω, 
τρέχω», αγγλ. flow κ.ά. Οµόρρ. πλέ-ω, πλους (< πλό-ος), πλο-ϊο(ν), πλοϋ-τος 
κ.ά.]. 

πλεξανα (η) {πλεξανών} (καθηµ.) πλεξίδα κυρ. ξερών κρεµµυδιών ή σκόρδων. 
[ΕΤΥΜ... < πλέξη + παραγ. επίθηµα -άνα, πβ. δαγκ-άνα, φαγ-άνα]. 

πλέξη (η) [αρχ.] {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. ο τρόπος µε τον οποίο έχει πλεχτεί 
ή πλέκεται (κάτι): απλή | πολύπλοκη | διπλή | ελαστική | ενισχυµένη | 
παραδοσιακή ~||~ λαστιχωτή στους µηρούς 2. η ίδια η ύφανση, η υφή ενός 
υφάσµατος, το προϊόν τού πλεξίµατος: λεία | απαλή | χοντρή | ζεστή | 
ανάγλυφη | κοτλέ | ζέρσεϊ | µεταξένια ~. 

πλεξιγκλάς (το) {άκλ.} ελαφρύ και διαφανές πλαστικό υλικό που µοιάζει µε 
γυαλί, µε εξαιρετική αντοχή στις καιρικές µεταβολές και στις πιέσεις· 
χρησιµοποιείται ευρύτατα για την κατασκευή τής καλύπτρας τού πιλότου 
καθώς και παραθύρων, παρµπρίζ αεροσκαφών, σκαφών και οχηµάτων, για 
πινακίδες ή και έπιπλα. Επίσης πλεξιγκλάς. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. plexiglas (εµπορική ονοµασία) < plexi- (< λατ. plexus 
«πλεκτός», µτχ. τού p. plecto «πλέκω») + glass «γυαλί»]. 

πλεξίδα (η) → πλεξούδα 
πλέξιµο (το) {πλεξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κατασκευή πράγµατος µε 

στρίψιµο µακριών και λεπτών υλικών, ώστε το ένα να περνιέται γύρω, µέσα ή 
πάνω από το άλλο και να ενώνονται: το ~ τού καλαθιού | τού πουλόβερ | τής 
κοτσίδας 2. (ειδικότ.) η διαδικασία κατασκευής υφάσµατος κατά την οποία 
σχηµατίζει κανείς θηλιές µε συνεχές νήµα και το περνάει ανάµεσα από αυτές 
µε ειδικές βελόνες ή βελονάκι ή µε πλεκτική µηχανή: τα κορίτσια έµαθαν από 
µικρά ~ και κέντηµα. 

πλεξούδα κ. πλεξίδα (η) [µεσν.] 1. η κοτσίδα, µαλλιά πλεγµένα µεταξύ τους 
κατά µήκος µε διάφορους τρόπους 2. η µορφή µε την οποία πωλούνται τα 
σκόρδα ή τα κρεµµύδια (που θυµίζει κοτσίδα πλεγµένη): αγόρασε δύο 
πλεξούδες σκόρδα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < πλεξούδι < πλέξη + υποκ. επίθηµα -ούδι]. 

πλέον επίρρ. (λόγ.) 1. για τον περιφραστικό σχηµατισµό τού συγκριτικού 
βαθµού: ο ~ σηµαντικός | διαβασµένος | αναγνωρισµένος συγγραφέας- ΦΡ. (α) 
πλέον του δέοντος περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο ή απαιτούµενο: 
εργάζεται ~ || η απόδοση του υπήρξε ~ ικανοποιητική ΣΥΝ. υπέρ το δέον (β) 
πλέον ή βέβαιον περισσότερο και από βέβαιο ΣΥΝ. πέραν πάσης αµφιβολίας 2. 
(α) πια, ήδη: ό,τι έγινε τότε ανήκει - στο παρελθόν || είναι ~ αργά, αποκλείεται 
να προλάβεις (β) µελλοντικά, από εδώ και πέρα: υποσχέθηκε να είναι ~ πιο 
προσεκτικός στις επιλογές του (γ) (µε αριθµητ.) παραπάνω: στη δη- 

µοσκόπηση µετείχαν ~ των δέκα χιλιάδων νέων από 15 έως 25 ετών || 
εψήφισαν ~ των διακοσίων ΣΥΝ. περισσότερο (βλ. κ. λ. επιπλέον). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πλέον/ πλεϊον, ουδ. τού επιθ. πλείωνΙ πλέων< *πλή)-ων 

(µε βράχυνση κατά το πλείστος, βλ.λ.) < *plê-is-on- (που χρησιµοποιήθηκε ως 
συγκρ. βαθµός τού επιθ. πολύς), µεταπτωτ. βαθµ. (µηδενισµ. ως προς την α' 
συλλαβή και εκτεταµ. ως προς τη β' συλλαβή) τού I.E. *pela- «πληρώ, γεµίζω», 
για το οποίο βλ. τα οµόρρ. πλή-θος, πλή-ρης, πολ-ύς κ.ά. Το επίθ. πλείων συνδ. 
µε αβεστ. fräyah «πολύς, περισσότερος», σανσκρ. prâyah (επίρρ.)]. πλεονάζω ρ. 
αµετβ. {µτχ. ενεστ. πλεονάζων, -ούσα, -ον | πλεόνασα} 1. περισσεύω, είµαι 
περιττός: οι προσλήψεις έγιναν χωρίς προγραµµατισµό, µε αποτέλεσµα να 
πλεονάζουν τουλάχιστον χίλιοι υπάλληλοι 2. βρίσκοµαι σε µεγαλύτερη ποσότητα 
από το αναµενόµενο ή το κανονικό: στον λόγο του πλεονάζουν τα συνθήµατα, 
ενώ απουσιάζουν αισθητά οι ουσιαστικές προτάσεις. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλέον 
(βλ.λ.)]. πλεόνασµα (το) [µτγν.] (πλεονάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ό,τι µένει 
επιπλέον, η περιττή ποσότητα: οι αλόγιστες προσλήψεις δηµιούργησαν ~ 
προσωπικού || ~ αποθήκης | ταµείου | προϋπολογισµού | εµπορικού ισοζυγίου 
ΣΥΝ. περίσσευµα ANT. έλλειµµα, υστέρηµα 2. (ειδικότ.) (α) το µέρος, κυρ. 
αγροτικής παραγωγής, που δεν απορροφήθηκε από την αγορά: - ρυζιού | καφέ | 
εσπεριδοειδών (β) ΟΙΚΟΝ. η ποσότητα παραγόµενου αγαθού που µένει 
αδιάθετη. 
πλεονασµός (ο) [αρχ.] 1. η ύπαρξη πλεονάσµατος 2. ΓΛΩΣΣ. η χρήση περιττών 

λέξεων ή άλλων γλωσσικών στοιχείων στον λόγο, κατά τέ-τοιον τρόπο ώστε 
να επαναλαµβάνεται η ίδια σηµασία, π.χ. (ως λογοτεχνικό µέσο) «του 'στέλνε 
ο Αλήπασας χαρτί κι ένα κοµµάτι γράµµα», (για έµφαση στον προφορικό λόγο) 
«µην ξανάρθεις πάλι εδώ!», (ως γλωσσικό σφάλµα) ξαναεπαναλαµβάνω, από 
ανέκαθεν. 

πλεοναστικός, -ή, -ό 1. αυτός που συνιστά πλεονασµό ή που σχετίζεται µε 
αυτόν: ~ έκφραση | διατύπωση ANT. ελλειπτικός 2. αυτός που εµφανίζει ή 
προκύπτει ως περίσσευµα, πλεόνασµα: ~ ισοζύγιο | προϋπολογισµός ΑΝΤ. 
ελλειµµατικός. — πλεοναστικ-ά | -ώς επίρρ., πλε-οναστικότητα (η). 

πλεονέκτηµα (το) [αρχ.] {πλεονεκτήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το θετικό 
χαρακτηριστικό πράγµατος, καθετί που ευνοεί µια επιθυµητή εξέλιξη: η 
φοίτηση σε ένα καλό σχολείο παρέχει πολλά ~ || είναι µεγάλο - οι διασυνδέσεις 
του µε πολιτικούς || εκµεταλλεύεται όλα τα ~ τής θέσης του, για να ανέλθει 
κοινωνικά ΣΥΝ. ατού ΑΝΤ. µειονέκτηµα 2. ό,τι αποκοµίζει κανείς ως όφελος, 
κέρδος: τι ~ θα έχει, αν κάνει µία τέτοια παραχώρηση; || η λύση αυτή έχει 
πολλά ~ || είναι µεγάλο ~ γι' αυτόν που µπορεί και αγοράζει µε έκπτωση ΣΥΝ. 
ωφέλεια 3. η θέση υπεροχής ή ανωτερότητας: οι τελευταίες εξελίξεις τού 
δίνουν σαφές ~ έναντι τού αντιπάλου του ΣΥΝ. προβάδισµα · 4. (στο τένις) ο 
πρώτος πόντος που κερδίζεται µετά από ισοπαλία · ΦΡ. (στο ποδόσφαιρο για 
διαιτητές) αφήνω (το) πλεονέκτηµα δεν καταλογίζω φάουλ υπέρ µιας οµάδας, 
όταν µπορεί να συνεχίσει την επιθετική της προσπάθεια, που τη φέρνει σε 
ευνοϊκή θέση: αν ο διαιτητής άφηνε το πλεονέκτηµα, θα είχε µπει γκολ. — 
(υποκ.) πλεονεκτηµατάκι (το). 

πλεονέκτης (ο) {πλεονεκτών}, πλεονέκτρια (η) {πλεονεκτριών} αυτός που 
επιζητεί διαρκώς να αποκτά και να κατέχει όσο το δυνατόν πιο πολλά, που δεν 
αρκείται σε όσα έχει: η εύκολη επιτυχία τον έκανε - και άπληστο || να χαίρεσαι 
µε ό,τι έχεις και µη γίνεσαι ~ ΣΥΝ. άπληστος, αχόρταγος ANT. ολιγαρκής. 
Επίσης (λαϊκ.) πλεονέχτρα (η) {δύσχρ. πλεονεχτρών}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλειονοψηφία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλέον + -έκτης < έχω, πβ. κ. µτγν. καχ-έκτης]. 

πλεονεκτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που παρέχει πλεονεκτήµατα, που υπερέχει 
έναντι άλλου: βρίσκεται σε ~ θέση σε σχέση µε τους συνυποψήφιους του || 
επέλεξε την πιο ~ λύση ΣΥΝ. ευνοϊκός ΑΝΤ. µειονεκτικός. — πλεονεκτικ-ά | -
ώς [αρχ.] επίρρ. 

πλεονεκτιΚΟτητα (η) [χωρ. πληθ.} το να ευνοείται (κάποιος), να διαθέτει 
πλεονέκτηµα, να πλεονεκτεί ΣΥΝ. υπεροχή ΑΝΤ. µειονεκτικό-τητα. 

πλεονεκτώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {πλεονεκτείς...· συνήθ. σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} 
διαθέτω την υπεροχή έναντι (κάποιου), βρίσκοµαι σε πλεονεκτική θέση: η 
γηπεδούχος οµάδα πλεονεκτεί λόγω έδρας || - αριθµητικά | οικονοµικά | 
στρατιωτικά ΣΥΝ. υπερέχω ANT. υστερώ, µειονεκτώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλειονοψηφία. 

πλεονεξία (η) [αρχ.] [χωρ. πληθ.} η τάση να µην αρκείται κανείς σε ό,τι και αν 
αποκτά, αλλά να επιδιώκει διαρκώς περισσότερα (από όσα κατέχει, αξίζει, 
δικαιούται ή έχει πραγµατικά ανάγκη): η - του δεν τον αφήνει να χαρεί αυτά 
που έχει ΣΥΝ. απληστία ΑΝΤ. ολιγάρκεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, πλειονοψηφία. 

πλεούµενο (το) κάθε πλωτή κατασκευή, σκάφος. [ΕΤΥΜ; < µεσν. πλεούµενον 
< αρχ. πλέω + -ούµενον (τής µτχ. τού µεσοπαθ. ενεστ. συνηρηµένων ρ.), πβ. 
µελλ-ούµενος, χαρ-ούµενος]. 

πλεούσα (η) (πλεουσών) ΝΑΥΤ. το µέρος τού πλοίου που βρίσκεται κάτω από 
την επιφάνεια τής θάλασσας, τα ύφαλα µέρη του ΣΥΝ. (λαϊκ.) γάστρα, 
βρεχάµενα ANT. έξαλα (τα). 
[ΕΤΥΜ; < πλέω + -ούσα (θηλ. µτχ. ενεστ. συνηρηµένων p.), πβ. ελε-ού-σα, 
πατ-ούσα]. 

πλερέζα (η) (σπάν. πλερεζών} πολύ λεπτό µαύρο ύφασµα, µε το οποίο οι 
γυναίκες καλύπτουν το κεφάλι ή το πρόσωπο τους σε ένδειξη µεγάλου 
πένθους· ΦΡ. βάζω | φοράω πλερέζες στενοχωριέµαι πολύ, παίρνω κάτι πολύ 
βαριά: δεν θα φορέσουµε και πλερέζες, επειδή χάσαµε στο ποδόσφαιρο! 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pleureuse < pleurer «κλαίω» < λατ. plorare]. 

πλέρια επίρρ. (λαϊκ.) πλήρως: «όσο γνωρίζεις πιο καλά, τόσο αγαπάς πιο 
πλέρια» (Κ. Παλαµάς). 

πλέριος, -α, -ο (λαϊκ.) ολοκληρωµένος, αυτός που δεν έχει ψεγάδι ή 
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έλλειψη, πλήρης: ~ δηµοκρατική αντίληψη || σε ~ δηµοτική ΣΥΝ. πλή-
ρης, τέλειος. 
[ETYM. < πλήρης (βλ.λ.), κατά τα επίθ. ακέριος, στέριος]. 

πλερωµή (η) → πληρωµή πλερώνω ρ. → πληρώνω πλέυ 
µπόυ (το) → πλεϊµπόι 
πλευρά (η) 1. καθεµιά από τις εξωτερικές επιφάνειες ενός αντικει-

µένου- (ειδικότ.) κάθε επίπεδη επιφάνεια στερεού: το έπιπλο ήταν 
χτυπηµένο σε µία ~ || ~ κύβου | κουτιού 2. κάθε γραµµή που οριοθε-
τεί, περιγράφει ένα γεωµετρικό σχήµα: οι δύο κάθετες ~ µιας ορθής 
γωνίας || οι ίσες ~ ενός τετραγώνου 3. καθεµιά από τις δύο πλατιές 
επιφάνειες ενός λεπτού, επίπεδου αντικειµένου: η έξω ~ τής πόρτας || 
οι δύο ~ ενός νοµίσµατος | φύλλου | χαρτιού | υφάσµατος 4. καθεµιά 
από τις πλαϊνές επιφάνειες ενός αντικειµένου, κυρ. κατ' αντιδιαστολή 
προς το µπροστινό, πίσω, κάτω ή πάνω µέρος του 5. καθένα από τα 
δύο πλαϊνά µέρη ή τµήµατα ενός πράγµατος: η δεξιά | αριστερή ~ 
τοΟ δρόµου 6. καθένα από τα δύο πλάγια µέρη τού κορµού τού 
ανθρώπινου σώµατος: δέχτηκε σφαίρα στη δεξιά - ΣΥΝ. πλευρό 7. 
(ειδικότ.) καθένα από τα οστά µε το χαρακτηριστικό µακρύ, κοίλο και 
τοξοειδές σχήµα που σχηµατίζουν το θωρακικό κύτος: υπέστη 
κάταγµα στην τρίτη δεξιά ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) παίδι 8. το αντίστοιχο µέρος 
τού σώµατος ζώων ή σφαγίων, που χρησιµοποιείται για φαγητό 9. κά-
θε περιοχή, κατεύθυνση ή θέση που προσδιορίζεται ως προς έναν κε-
ντρικό άξονα, χώρο ή σηµείο: η βόρεια ~ τής πόλης || το κάστρο βρί-
σκεται στην πάνω ~ τού νησιού || αυτή η ~ τής τάξης έχει πολύ ήλιο το 
πρωί || ο κόσµος άρχισε να συρρέει απ' όλες τις ~ || περικυκλωµένοι 
από κάθε - || φυσούσε απ' την ~ τής θάλασσας 10. (συνεκδ.) οι 
άνθρωποι που βρίσκονται παραταγµένοι ή τοποθετηµένοι (κυρ. µε 
συγκεκριµένο τρόπο) σε κάθε τέτοια περιοχή, κατεύθυνση ή θέση: η 
δεξιά ~ τής στρατιωτικής παράταξης δεν έδειξε µαχητικότητα || αυτή η 
~ των µαθητών παρήλασε χωρίς συντονισµό 11. ο χώρος σε πολύ 
κοντινή απόσταση γύρω από κάποιον: στη δεξιά του ~ στεκόταν ένας 
αλλοδαπός 12. (κ. στον πληθ.) οι παρυφές: οι ~ τού βουνού 13. 
καθεµιά από δύο ή περισσότερες ανταγωνιζόµενες οµάδες, παρατά-
ξεις κλπ.: ποια ~ κέρδισε; || και οι δύο ~ έχουν δίκιο || καµιά ~ δεν 
υποχώρησε || όλες οι ~ επέδειξαν πνεύµα συνεργασίας || ας ακουστεί 
και η άλλη ~ (λατ. audiatur altera pars) 14. (µτφ.) η άποψη, ο τρόπος µε 
τον οποίο προσεγγίζεται ή εκδηλώνεται ένα φαινόµενο ή πρόβληµα: 
από οικονοµικής ~ συµφέρει αυτή η αγορά || εξετάστηκαν προσεκτικά 
όλες οι ~ τού προβλήµατος || µία άγνωστη ~ τού χαρακτήρα του | τού 
έργου του || ο αισιόδοξος βλέπει πάντα τη θετική ~ των πραγµάτων 
ΦΡ. από την άλλη πλευρά βλ. λ. άλλος 15. (µτφ.) η θέση (κάποιου), η 
στάση που τηρεί εκφράζοντας (κάποιον), παίρνοντας το µέρος του ή 
βάσει µιας αρχής, κυρ. αντιπαρατιθέµενος (µε κάποιον άλλον): είµαι 
πάντα µε την - των αδυνάτων || απ' τη δική µου - αρνούµαι να 
συµφωνήσω µε τέτοιες ενέργειες || απ' την ~ της έχει δίκιο || από 
πλευράς µου δεν υπάρχει αντίρρηση 16. η οικογένεια από την οποία 
κατάγεται ο γονέας (κάποιου): έχει πολλά ξαδέλφια από την ~ τής 
µητέρας του || απ' την ~ τού πατέρα του είναι όλοι ξανθοί. — (υποκ.) 
πλευρούλα κ. πλευρίτσα (η). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη στο µυκ. τόπων, pe-re-u-ro-na-de: Πλευρώναδε), λ. 
σχηµατισµένη όπως και το ουσ. νευρά (οπότε πλε-υρ-ά), πιθ. < *πλεΕ-
ρά, που ανάγεται σε *πλε-Έαρ, το οποίο εµφανίζει µεταπτωτ. βαθµ. 
(µηδενισµ. στην α' συλλαβή και συνεσταλµ. στη β' συλλαβή) τού I.E. 
♦pela- «ευρύς, επίπεδος» (για το οποίο βλ. λ. παλά-µη, πέλα-γος)]. 
πλευρεκτοµή (η) {πλευρεκτοµιών} ΙΑΤΡ. η τµηµατική ή συνολική 
αφαίρεση πλευράς ή πλευρών σε χειρουργική επέµβαση. Επίσης 
πλευρεκτοµία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pleurectomy]. πλευρίζω ρ. 
αµετβ. κ. µετβ. {πλεύρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) (για πλοία, 
σκάφη κ.λπ.) αράζω µε τη µία πλευρά στην προκυµαία ή δένω δίπλα 
σε άλλο πλοίο: το καράβι µόλις πλεύρισε- σε λίγο θα αρχίσει η 
εκφόρτωση των εµπορευµάτων ♦ (µετβ.) 2. (για πλοία, σκάφη κ.λπ.) 
πλησιάζω στην πλευρά πλοίου: οι πειρατές τους πλεύρισαν και 
κατέλαβαν το πλοίο µε έφοδο ΣΥΝ. πέφτω δίπλα 3. (µτφ.) προσεγγίζω 
(κάποιον) χωρίς να εκτίθεµαι άµεσα ή να φανερώνω ξεκάθαρα τις 
επιδιώξεις και τα κίνητρα µου, κυρ. µε ύποπτο ή ανορθόδοξο τρόπο: 
τον πλεύρισε ένας στον δρόµο για λαθραία ρολόγια ΣΥΝ. (λαϊκ.) δι-
πλαρώνω. — πλεύριση (η). πλευρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε την πλευρά ή το πλευρό: ~ τόξο 2. αυτός που γίνεται ή 
εκδηλώνεται από τα πλάγια ή κατευθύνεται στην πλευρά (κάποιου): ~ 
χτύπηµα | επίθεση | κίνηση. — πλευρικ-ά | -ως [1886] επίρρ. 
πλεύρισµα (το) {πλευρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λαϊκ.) η προσέγγι-
ση από τα πλάγια ή µε µία πλευρά: το ~ τού πλοίου στην προκυµαία 2. 
(µτφ.) η προσέγγιση (κάποιου) µε ιδιοτελείς επιδιώξεις και ανορ-
θόδοξες µεθόδους, χωρίς να αποκαλύπτονται αµέσως οι πραγµατικές 
προθέσεις τού άλλου: το ~ µικρών παιδιών από επιτηδείους για ναρ-
κωτικά ΣΥΝ. διπλάρωµα, πλησίασµα, πλεύριση. πλευρίτιδα (η) ΙΑΤΡ. 
φλεγµονή τού λεπτού περιβλήµατος των πνευµόνων (υπεζωκότος) µε 
ή χωρίς εκροή υγρού στην πλευρική κοιλότητα, η οποία 
χαρακτηρίζεται από ξηρό βήχα και πόνο στην πλευρά που έχει 
προσβληθεί: υγρά | ξηρά | οξεία | χρονία | µονόπλευρη | δεξιά | 
δίπλευρη | πυώδης | φυµατιώδης | κακοήθης | µεταστατική ~. Επίσης 
(λαϊκ.) πλευρίτης (ο). — πλευριτικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ETYM. < αρχ. 
πλευρϊτις (νόσος) < πλευρά}. πλευριτώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{πλευρίτω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να 
αρρωστήσει από πλευρίτιδα ή γενικότ. να κρυολογήσει σοβαρά: κλείσε 
το ανοιχτό παράθυρο, γιατί θα µας πλευριτώσει ♦ 2. (αµετβ.) 
αρρωσταίνω από πλευρίτιδα ή αποκτώ πο- 

λύ δυνατό κρύωµα: θα πλευριτώσει το παιδί- τόση ώρα είναι µέσα στα 
ρεύµατα! — πλευρίτωµα (το). πλευρό (το) 1. το πλάγιο µέρος κάθε 
πράγµατος, η πλευρά: δεχτήκαµε επίθεση στο αριστερό ~ τής 
παράταξης 2. (ειδικότ.) η πλευρά τού ανθρώπινου σώµατος: είχε 
χτυπήσει στο ~ || ανασηκώθηκε στο δεξί ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπάντα· ΦΡ. (α) 
µ' αυτό | απ' αυτό το πλευρό να κοιµάσαι! για περιπτώσεις στις οποίες 
κάποιος θεωρεί δεδοµένες και σίγουρες ορισµένες εξελίξεις, έχοντας 
στηριχθεί σε λανθασµένα ή ανύπαρκτα στοιχεία, έχοντας 
διαµορφώσει λανθασµένη εκτίµηση, κρίση ή εφησυχάζοντας: Εχεις 
την εντύπωση πως θα σε βοηθήσουν, αν πάθεις τίποτα; ~! (β) στο 
πλευρό (κάποιου) (ι) ακριβώς δίπλα σε (κάποιον) (κυρ. σε ένδειξη ή 
πιστοποίηση στενής σχέσης): ό,τι και να γίνει, σε θέλω -µου απόψε! || 
τα τελευταία χρόνια ήταν ~ του σε κάθε δηµόσια εµφάνιση του (ii) 
(µτφ.) σε συµπαράσταση, σε βοήθεια (κάποιου): οι φίλοι του 
στάθηκαν πάντα ~ του ακόµα και στις πιο δύσκολες στιγµές || για ό,τι 
θελήσεις, εµείς θα είµαστε ~ σου (γ) αλλάζω πλευρό βλ. λ. αλλάζω 3. 
καθένα από τα τοξοειδή θωρακικά οστά ανθρώπου ή ζώου: έσπασε 
δύο ~ στο ατύχηµα ΣΥΝ. (λαϊκ.) παίδι. — (υποκ.) πλευράκι (το) (σηµ. 
2, 3). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλευρόν, παράλλ. τ. τού ουσ. πλευρά (βλ.λ.), πβ. κ. 
νεϋρον - νευρά]. πλευροκόπηµα (το) {πλευροκοπήµ-ατος | -ατα, -
άτων} η επίθεση µε πυρά στην πλευρά εχθρικής παράταξης ή θέσης 
ΣΥΝ. πλευροκόπηση. πλευροκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} το πλευροκόπηµα. — πλευροκοπικός, -ή, -ό, πλευροκοπικ-ά | 
-ώς επίρρ. πλευροκοπώ ρ. µετβ. {πλευροκοπείς... | πλευροκόπ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} χτυπώ εχθρικό στρατιωτικό σχηµατισµό ή 
οχυρωµατική θέση επιτιθέµενος από τα πλάγια: τους πλευροκόπησαν 
στα στενά, προτιµώντας τον κλεφτοπόλεµο από την κατά µέτωπο σύ-
γκρουση! 
[ΕΤΥΜ < αΡΧ· πλευροκοπώ (-έω) < πλευρά + -κοπώ < κόπτω]. -πλεύρος, 
-η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό πλευρών: 
πεντάπλευρο κουτί || τετράπλευρο σχήµα || (το ουδ. ως ουσ.) σχεδιάζω 
ένα τετράπλευρο. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. τετρά-πλευρον, 
µτγν. τρί-πλευρος), το οποίο προέρχεται από το ουσ. πλευρά]. 
πλευροτοµή (η) ΙΑΤΡ. χειρουργική επέµβαση διανοίξεως τού υπεζω-
κότος, για να αφαιρεθούν τα πυώδη εκκρίµατα που έχουν συγκε-
ντρωθεί. Επίσης πλευροτοµία [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pleurotomie]. πλευρωδυνία (η) [1879] ΙΑΤΡ. πόνος που εντοπίζεται 
στην επιφάνεια τού θώρακα και στα µεσοπλεύρια διαστήµατα λόγω 
οργανικών παθήσεων ή νευραλγιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < πλευρά + -ωδυνία (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < οδύνη, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pleuro-dy-nia]. πλεύση 
(η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} ο πλους και η πορεία σκάφους, καθώς και 
η απόσταση που καλύπτει·  ΦΡ. γραµµή πλεύσεως βλ. λ. γραµµή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πλεϋσις < αρχ. πλέω (πβ. αόρ. έπλευσα)]. πλεύσιµος, -η, 
-ο [µεσν.] πλωτός, αυτός που µπορεί να τον διαπλεύσει κανείς: - 
ύδατα | στενά ΣΥΝ. πλευστός. πλευστός, -ή, -ό 1. πλωτός (βλ.λ.) 2. 
πλευστόν (το) (α) η ικανότητα ενός σκάφους να πλέει µε ασφάλεια 
ΣΥΝ. πλευστότητα (β) οργανισµός που πλέει υποβρυχίως, λ.χ. οι 
µέδουσες. [ΕΤΥΜ. Ρηµατικό επίθ. τού πλέω (πβ. αόρ. έπλευσα)]. 
πλευστότητα (η) [1897] [χωρ. πληθ.} 1. ΝΑΥΤ. Ο βαθµός ασφαλούς 
πλεύσεως, που εξασφαλίζεται από την κατασκευή ενός πλοίου ΣΥΝ. 
πλευστόν, πλοϊµότητα 2. το συνολικό βάρος που υποβαστάζει αερο-
πλάνο ή αερόπλοιο ως προς την ανυψωτική του δύναµη. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. navigability]. πλεύσω (να/θα) ρ. → πλέω 
πλέχτης (ο) → πλέκτης πλεχτικός, -ή, -ό → πλεκτικός πλεχτός, -ή, -ό 
→ πλεκτός πλέχτρια κ. (καθηµ.) πλέχτρα (η) → πλέκτης πλέω ρ. 
αµετβ. [έπλευσα} 1. (για σκάφη, πλοία κ.λπ.) κινούµαι στην επιφάνεια 
υδάτινου όγκου, ελέγχοντας την πορεία και την ταχύτητα µου, 
ταξιδεύω σε θάλασσα, λίµνη ή ποταµό: το πλοίο έπλευσε για Πειραιά 
κατά µήκος των παραλίων 2. (για ανθρώπους) ταξιδεύω µε πλοίο (για 
συγκεκριµένο προορισµό): πλέουµε προς Πάρο 3. διατηρούµαι στην 
επιφάνεια τού νερού ή άλλου υγρού χωρίς να βυθίζοµαι: τα νούφαρα 
έπλεαν στη λίµνη || µικρά κοµµάτια φελλού έπλεαν στο κρασί ΣΥΝ. 
επιπλέω 4. (µτφ.) (+µέσα | σε κάτι) (α) φαίνοµαι δυσανάλογα µικρός 
µέσα σε κάτι, που µου πέφτει υπερβολικά πολύ ή µεγάλο: αδυνάτισε 
τόσο, που πλέει µέσα στο σακάκι του || η σαλάτα πλέει στο λάδι || TO 
φαγητό πλέει στη σάλτσα ΣΥΝ. (µτφ.) κολυµπώ (β) διαθέτω (κάτι) σε 
αφθονία: δεν ξέρει τι έχει, πλέει στο χρήµα (γ) είµαι ολόκληρος 
βρεγµένος από (κάτι): το πρόσωπο του έπλεε στον ιδρώτα. [ΕΤΥΜ; αρχ. 
< *πλέΕ-ω < I.E. *pleu- «ρέω, πλέω, κολυµπώ», πβ. σανσκρ. piavate (ίδια 
σηµ.), λατ. pluit «βρέχει», pluvia «βροχή» (> γαλλ. pluie, ισπ. lluvia), 
αρχ. γερµ. fluot (> γερµ. Flut «πληµύρα»), αγγλ. flood κ.ά. Οµόρρ. πλύ-
νω (βλ.λ.), πλους (< πλό-ος), πλο-ϊο(ν), πλοϋ-τος, πλω-τός κ.ά.]. 

πλέω - πλους: σύνθετα. Από το ρ. πλέω σχηµατίστηκε στην Αρ-
χαία το πλους (< *πλο-ος, µε συναίρεση). Η πλούσια ναυτική ζωή 
των Ελλήνων δηµιούργησε σειρά συνθέτων των πλέω και πλους µε 
ποικιλία σηµασιών ανάλογα µε τη φορά, τον τρόπο και τον σκοπό 
τού πλου. Σύνθετα: πλέω - πλους, κατα-πλέω - κατά-πλους (άφι-
ξη), απο-πλέω - από-πλους (αναχώρηση), εισ-πλέω - είσ-πλους (εί- 
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σοδος), εκ-πλέω - έκ-πλους (έξοδος), δι-εκ-πλέω - δι-έκ-πλους (έξοδος διά 
µέσου...), δια-πλέω - διά-πλους (τού Ατλαντικού Ωκεανού, η διάσχιση, 
πλεύση διά µέσου), παρα-πλέω - παρά-πλους (πλεύση δίπλα, παράλληλα 
µε...), περι-πλέω - περί-πλους (γύρω από...), ανα-πλέω - ανά-πλους (ειδική 
δήλωση πλεύσεως αντίθετα προς το ρεύµα τού ποταµού, προς τα πίσω). 
Επίσης επι-πλέω, uno-πλέω, συµ-πλέω, υπερ-πλέω, προσ-πλέω. 

πληβείος (ο), πληβεία (η) {πληβειών} 1. ΙΣΤ. (στην αρχαία Ρώµη) κάθε µέλος 
της κατώτερης κοινωνικής τάξης, κατ' αντιδιαστολή προς 
τους ευγενείς πατρικίους 2. (κατ' επέκτ.-µειωτ.) κάθε άνθρωπος µε φτωχή και 
ταπεινή καταγωγή: δεν καταδέχεται να µιλά µε πληβείους. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. πληβείος < λατ. plebejus «δηµοτικός, κοινός, χυδαίος» < plebs, 
-is «όχλος, πλήθος»]. πληγείς, -είσα, -έν → πλήττω 
πληγή (η) 1. το τραύµα που προκαλείται στο σώµα (κάποιου): ~ στο γόνατο | 

από πέσιµο | από µαχαίρι | σφαίρα || ο γιατρός περιποιήθηκε τον τραυµατία 
καθαρίζοντας και επιδένοντας τις - του || βαθιά | ανοιχτή | επιπόλαιη - 2. 
διάσπαση τού δερµατικού ιστού ή ρήξη βλεννογόνου µεµβράνης (συχνά µε 
σχηµατισµό πύου) λόγω µολύνσεως, ασθένειας κ.λπ. ΣΥΝ. έλκος· ΦΡ. (α) ξύνω | 
σναξέω | ανοίγω (παλιές) πληγές βλ. λ. ανοίγω (β) (παροιµ.) αν δεν 
ξεσαµαρώσεις τον γάιδαρο, δεν βλέπεις τις πληγές του σε περιπτώσεις που 
τα βάσανα κάποιου περνούν απαρατήρητα, όταν αυτός δεν διαµαρτύρεται ή 
δεν κάνει παράπονα, ο πόνος του µένει συχνά άγνωστος, κρυφός 3. (µτφ.) 
οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε πλήττει (κάποιον), προξενεί µια νοσηρή ή επώδυνη 
κατάσταση: η ~ των ναρκωτικών/ τής ανεργίας/ τής παραοικονοµίας || αυτός ο 
άνθρωπος είναι ~ για τον κλάδο µας! ΦΡ. οι δέκα πληγές τού Φαραώ | τής 
Αιγύπτου (i) (στην Π.∆.) οι δέκα συµφορές µε τις οποίες ο Θεός τιµώρησε 
τους Αιγυπτίους, εξαναγκάζοντας τον Φαραώ να απελευθερώσει τους 
Εβραίους (ii) (µτφ.) οι συνεχόµενες, διαδοχικές συµφορές 4. (µτφ.) η 
τραυµατική, επώδυνη εµπειρία: οι - τού εµφυλίου πολέµου || ο τελευταίος 
χωρισµός άφησε πολλές ~ και στους δυο τους· ΦΡ. (α) ανοιχτή πληγή η 
οδυνηρή, τραυµατική εµπειρία που δεν έχει ξεπεραστεί, που εξακολουθεί να 
προκαλεί πόνο: ~ τού έγινε αυτή η ιστορία· όσο κι αν προσπαθεί να την ξεπερά-
σει, όλο γυρνά στα ίδια (β) κρυφή πληγή η οδυνηρή εµπειρία που δεν 
µοιράζεται, δεν ανακοινώνει κάποιος, κρατώντας την κρυφή: κάποια - τον 
σιγοτρώει, µα δεν µιλά σ' άνθρωπο. [ΕΤΥΜ αρχ. < *plä-gä, θ. που εµφανίζεται 
και στο ρ. πλήσσω | -ττω (< *plä-q-jö). Βλ. λ. πλήττω]. 

πληγιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλήγιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) προκαλώ 
πληγή σε (κάποιον/κάτι): τα καινούργια παπούτσια τον πλήγιασαν λίγο στη 
φτέρνα || τον πλήγιασαν τα τριαντάφυλλα µε τα αγκάθια τους ΣΥΝ. πληγώνω ♦ 
(αµετβ.) 2. σχηµατίζω, αποκτώ πληγή: πλήγιασαν τα πόδια του απ' το πολύ 
περπάτηµα || θα πληγιάσουν τα χέρια σου απ' τη δουλειά χωρίς γάντια! 3. 
µεταβάλλοµαι σε πληγή: πλήγιασε το σπυρί από το ξύσιµο. — πλήγιασµα (το). 

πλήγµα (το) {πλήγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (κυριολ.-σπάν.) ισχυρό, βίαιο 
χτύπηµα: καταφέρω | φέρω - εναντίον κάποιου || - στο κρανίο µε κλοµπ 2. 
(µτφ.) γεγονός µε ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο, καταστροφικές ή επώδυνες 
συνέπειες: η αποχώρηση του ήταν ισχυρό ~ για την αξιοπιστία τής παράταξης || 
το σκάνδαλο αυτό ήταν καταλυτικό -για τη δηµοτικότητα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εµβρόντητος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλήγµα < θ. *plâ-g-ma, που εµφανίζεται και στο 
ρ. πλήσσω | -ττω ) < *plä-q-jö). Βλ. κ. πλήττω]. 

πληγώνω ρ. µετβ. {πλήγω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προξενώ πληγή, προκαλώ 
τραυµατισµό (σε κάποιον): τον χτύπησε µε δύναµη και του πλήγωσε το σαγόνι || 
οι πληγωµένοι µεταφέρθηκαν επειγόντως στο νοσοκοµείο ΣΥΝ. τραυµατίζω, 
λαβώνω 2. (µτφ.) προκαλώ ψυχικό πόνο σε (κάποιον): την πλήγωσαν οι άδικες 
κατηγορίες και τα κουτσοµπολιά τού κόσµου || (κ. η µτχ. πληγωµένος, -η, -ο) 
αισθανόταν πληγωµένος από την αδιαφορία των συναθρώπων του ΣΥΝ. 
στενοχωρώ, πικραίνω 3. θίγω, προσβάλλω: ~ τα αισθήµατα | την υπόληψη | την 
υπερηφάνεια κάποιου. — πλήγωµα (το). [ΙΤΥΜ,µεσν. < µτγν. πληγώ (-όω) < 
αρχ. πληγή]. 

πληθαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλήθυν-α, -θηκα} ♦ 1. (µετβ.) αυξάνω (κάτι) σε 
αριθµό: οι πολλαπλοί καθρέπτες πληθαίνουν τους αντικα-τοπτρισµούς των 
ειδώλων ΑΝΤ. λιγοστεύω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι περισσότερος ή µεγαλύτερος: 
τελευταία έχουν πληθύνει τα κρούσµατα βίας στα γήπεδα ΣΥΝ. αυξάνω ANT. 
λιγοστεύω· ΦΡ. αυξάνεσθε και πληθύνεσθε βλ. λ. αυξάνω. Επίσης (αρχαιοπρ.) 
πληθύνω [αρχ.]. — πλήθυνση (η) [1896]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 
[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. έ-πλήθ-υνα τού αρχ. πληθύνω (< πλήθος), κατά το 
σχήµα βαθύνω - βαθαίνω, πλατύνω - πλαταίνω]. 

πληθάριθµοςιο) {πληθαρίθµ-ου | -ων, -ους) ΜΑθ. 1. (για πεπερασµένα σύνολα) 
ο αριθµός των στοιχείων που απαρτίζουν ένα σύνολο ΣΥΝ. πληθικός αριθµός, 
απόλυτος αριθµός 2. (για µη πεπερασµένα σύνολα) η ισχύς· αλλιώς 
υπερπεπερασµένος αριθµός. 

πλήθεµα (το) {πληθέµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) το να αυξάνει (κάτι) σε 
µέγεθος ή ποσότητα ΣΥΝ. αύξηση. 

πληθικός αριθµός (ο) ο πληθάριθµος (βλ.λ.). 
πληθοπαραγωγή (η) ΟΙΚΟΝ. η µαζική παραγωγή βιοµηχανικών προϊόντων ή η 

παραγωγή τους σε µεγάλες ποσότητες. 
πλήθος (το) {πλήθ-ους | -η, -ών} 1. µεγάλο σύνολο προσώπων, ζώων, 

πραγµάτων, γεγονότων κ.λπ.: -βιβλίων/ αυτοκινήτων/ προβληµάτων | 
κρουσµάτων | παραγόντων | τάσεων || ~ συνεργατών | εχθρών | πα-
ρατρεχάµενων 2. ο µεγάλος αριθµός: λόγω τού - των αιτήσεων δόθηκε 
παράταση για την υποβολή τους 3. (κ. στον πληθ.) πολλοί άνθρω- 

ποι συγκεντρωµένοι: το ~ ξεχύθηκε στους δρόµους, να υποδεχτεί τους νικητές || 
ως χαρισµατικός ηγέτης ήξερε πώς να γοητεύει τα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληθώρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλήθος < θ. πλη- < I.E. *plê- «πληρώ, γεµίζω» (που µαρ-
τυρείται και στο ρ. πί-µ-πλη-µι «γεµίζω»), πβ. σανσκρ. prâna «πλήρης, 
γεµάτος», λατ. plenus (> γαλλ. plein, ισπ. Ueno), αρµ. li (< *plë-jo-s), αλβ. 
plot, αρχ. γερµ. fol (> γερµ. voll), αγγλ. full κ.ά. Οµόρρ. πλείων | πλέων (< 
*πλή/-ων), πλή-ρης, πληθ-ώρα, πληθ-ύς, πλησ-µονή (βλ.λ.) κ.ά.]. 

πληθυντικός (αριθµός) (ο) ΓΛΩΣΣ. (α) µορφολογική κατηγορία µε ιδιαίτερες 
καταλήξεις στην κλίση ονοµάτων και ρηµάτων, που χρησιµοποιείται στον 
λόγο για αναφορά σε περισσότερα τού ενός πρόσωπα, ζώα ή πράγµατα: η λέξη 
«βία» δεν έχει ~||η λέξη «χώρα» στη γενική πληθυντικού τονίζεται στη λήγουσα 
(«χωρών») || το ρήµα «ρίχνω» στον ~ κλίνεται ως εξής: ρίχνουµε, ρίχνετε, 
ρίχνουν)ε)· προκειµένου για ρήµατα το α' πληθυντικό πρόσωπο δηλώνει 
περισσότερα τού ενός πρόσωπα στα οποία συµπεριλαµβάνεται το α' πρόσωπο, 
π.χ. δένουµε (= δένω + δένεις | δένω + δένει | δένω + δένετε | δένω + δένουν)· 
το β' πληθυντικό πρόσωπο δηλώνει επίσης περισσότερα τού ενός πρόσωπα 
στα οποία συµπεριλαµβάνεται το β' και δεν συµπεριλαµβάνεται το α', π.χ. 
δένετε (= δένεις + δένεις | δένεις + δένει | δένεις + δένετε | δένεις + δένουν) (β) 
(συνεκδ.) κάθε τύπος λέξεως που ανήκει στην παραπάνω µορφολογική 
κατηγορία: ο ~ τού «πόλη» είναι «πόλεις»· ΦΡ. (α) πληθυντικός (ευγενείας) το 
β' πρόσωπο πληθυ-ντικού σε αντωνυµίες και ρήµατα, στις περιπτώσεις που 
απευθύνεται κανείς σε πρόσωπο προς το οποίο θέλει να δείξει σεβασµό ή όταν 
απευθύνεται σε άγνωστο πρόσωπο ή προς κάποιον µε τον οποίο δεν υπάρχει 
οικειότητα, π.χ. τι κάνετε; (αντί τι κάνεις;), πώς είστε; (αντί πώς είσαι;) (β) 
µιλώ στον πληθυντικό µιλώ χρησιµοποιώντας τον πληθυντικό ευγενείας ΣΥΝ. 
(σκωπτ.) µε το «σεις» και µε το «σας» ΑΝΤ. µιλώ στον ενικό (γ) πληθυντικός 
µεγαλοπρέπειας το α' πρόσωπο πληθυντικού σε αντωνυµίες και ρήµατα, στις 
περιπτώσεις που χρησιµοποιείται από πρόσωπα τα οποία κατέχουν πολύ 
υψηλό αξίωµα (π.χ. παλαιότ. από βασιλείς), προκειµένου να αναφερθούν στον 
εαυτό τους (δ) πληθυντικός µετριοφροσύνης το α' πρόσωπο πληθυντικού που 
χρησιµοποιεί ο οµιλητής στη θέση τού α' ενικού, για να δείξει σαν συλλογική 
µια ατοµική ενέργεια, θέση, πράξη κ.λπ.: στο βιβλίο αυτό προτείνουµε (αντί 
προτείνω) την εξής λύση (ε) πληθυντικός συµµετοχής | οικειότητας το ά 
πρόσωπο πληθυντικού αντί για το β' ενικό πρόσωπο, που χρησιµοποιεί ο 
οµιλητής και που τον φέρει να συµµετέχει στην κατάσταση, ενέργεια κ.λπ. τού 
συνοµιλητή: τι γινόµαστε (αντί τι γίνεσαι;) || περάσαµε (αντί πέρασες) τις εξε-
τάσεις; [ΕΤΥΜ. < µτγν. πληθυντικός (αριθµός) < αρχ. πληθύνω]. 

πληθύνω ρ. → πληθαίνω 
πληθύς (η) {πληθύος | χωρ. πληθ.} (λόγ.) µεγάλος αριθµός ανθρώπων ή 

αφθονία πραγµάτων: η ~ των αγαθών τους έκανε εντύπωση || ο πληθυντικός 
αποτελεί δήλωση τής ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλήθος, πιθ. µε την επίδρ. τού ρ. 
πληθύνω]. 

πληθυσµικός, -ή, -ό κ. πληθυσµιακός αυτός που σχετίζεται µε τον πληθυσµό: ~ 
ανάπτυξη | έκρηξη (η κατακόρυφη αύξηση τού πληθυσµού, η δηµογραφική 
έκρηξη) | έλεγχος (ο έλεγχος τής µεταβολής τού πληθυσµού· πβ. λ. 
µαλθουσιανισµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εποχή. 

πληθυσµικός ή πληθυσµιακός; Το σωστό είναι πληθυσµ-ικός, 
αφού είναι παράγωγο τής λ. πληθυσµός (πβ. σεισµός - σεισµικός, 
κόσµος - κοσµικός, θεσµός - θεσµικός, πόλεµος - πολεµικός κ.ά.). 
Παράγωγα σε -ιακός σχηµατίζονται, κατά προφύλαξιν, από πρω- 
τόθετα ονόµατα µε -ι- µπροστά από την κατάληξη -ος | -ο: ήλι-ος > 
ηλιακός, προνόµι-ο > προνοµι-ακός. Για τον ίδιο λόγο πρέπει να 
προτιµώνται το ερασµ-ικός (ερασµική προφορά, από το Έρασµος) 
αντί τού ερασµ-ιακός επίσης, το εποχ-ικός (< εποχ-ή) αντί τού 
εποχ-ιακός κ.ά. → εποχή 

πληθυοµογράφηµα (το) {πληθυσµογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. το 
διάγραµµα των µεταβολών τού όγκου τµήµατος τού σώµατος σε συνάρτηση 
µε τις µεταβολές τής αιµατώσεως που δίνει ο πληθυσµο-γράφος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. plethysmogram]. 

πληθυσµογραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η καταγραφή των διακυµάνσεων τού 
όγκου τµήµατος τού σώµατος µε τη βοήθεια τού πλη-θυσµογράφου. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. plethysmography]. 

πληθυσµογραφος (ο) ΙΑΤΡ. το ειδικό όργανο, το οποίο καταγράφει τις 
διακυµάνσεις τού όγκου τµήµατος τού σώµατος, που προκαλούνται από τις 
µεταβολές τής αιµατώσεώς του. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
Plethysmograph]. 

πληθυσµός (ο) 1. ο συνολικός αριθµός των ανθρώπων που κατοικούν σε 
ορισµένο τόπο: αγροτικός | αστικός | ηµιαστικός - || πυκνότητα | αύξηση | 
µείωση τού πληθυσµού· ΦΡ. (α) ενεργός πληθυσµός το σύνολο των ανθρώπων 
που εργάζονται (β) κίνηση πληθυσµού οι αυξοµειώσεις τού πληθυσµού, που 
οφείλονται στις γεννήσεις, στους θανάτους, στις αποδηµίες και τις 
µεταναστεύσεις (γ) ανταλλαγή πληθυσµών βλ. λ. ανταλλαγή 2. ΒΙΟΛ. Ο 
αριθµός των ζώων ή των φυτών ορισµένου είδους ή ανώτερης ταξινοµικής 
κατηγορίας που υπάρχουν σε µια περιοχή. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «πολλαπλασιασµός», < αρχ. πληθύνω. Η σηµερινή 
σηµ. αποδίδει το γαλλ. population < λατ. populus «λαός, πλήθος»]. 

Πληθώρα (η) {χωρ. πληθ.) 1. µεγάλος αριθµός, πλήθος: ~ αγαθών/ 
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επιχειρηµάτων ΣΥΝ. αφθονία, υπερεπάρκεια ANT. ανεπάρκεια, έλλει-
ψη · 2. ΙΑΤΡ η αύξηση τού όγκου τού αίµατος πάνω από τα φυσιο-
λογικά όρια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πλήθος + παραγ. επίθηµα -ώρα (πβ. θαλπ-ωρή), που ανά-
γεται στο επίθηµα -ωλός (βλ.λ.) µε ανοµοίωση τού -λ-]. 

πληθώρα - πλήθος. Η λ. πληθώρα σηµαίνει ήδη από την Αρχαία (η 
λ. είναι οµηρική) «το µεγάλο πλήθος» µε συνδηλώσεις πλησµονής, 
υπερβολικού πλήθους (πβ. το εκφραστικό νεοελλ. «χαµός»): Πλη-
θώρα κόσµου γέµισε ασφυκτικά την αίθουσα - Στο κείµενο του 
βρίσκει κανείς πληθώρα λαθών. Έναντι τής επιτατικής έννοιας τού 
πληθώρα, η λ. πλήθος αποτελεί την κανονική δήλωση: Πλήθος 
φοιτητών συνωθείται µπροστά από την αίθουσα τού εστιατορίου. 
Ας σηµειωθεί ότι µε τη λ. πληθώρα δεν χρησιµοποιείται αόριστο 
άρθρο (δεν θα πούµε «µια πληθώρα κόσµου...»), αντίθετα προς τη 
χρήση τής λ. πλήθος: Ενα µεγάλο πλήθος παιδιών τού Τρίτου Κό-
σµου ζει σε κατάσταση πείνας. Επίσης µετά τις φράσεις πλήθος | 
πληθώρα (φοιτητών, ανθρώπων, πραγµάτων κ.λπ.) το ρήµα που 
ακολουθεί χρησιµοποιείται κανονικά σε ενικό (γραµµατική συµ-
φωνία) ή και σε πληθυντικό (νοηµατική συµφωνία): Πλήθος φοι-
τητών παρακολούθησε την εκδήλωση - Πλήθος φοιτητών παρακο-
λούθησαν την εκδήλωση. 

πληθωρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. πλούσιος σε όγκο, µεγάλος σε διαστά-
σεις: το στήθος της ήταν ~· (και ευφηµ.) παχύς: ένας ~ κύριος || µια ~ 
γυναίκα 2. (για ιδιότητα) που υπάρχει σε πολύ µεγάλο βαθµό: το -
ταλέντο ενός ηθοποιού 3. αυτός που τείνει να καλύψει τον χώρο, που 
δείχνει ότι επιβάλλεται στον χώρο: η ~ παρουσία του γεµίζει τη σκη-
νή τού θεάτρου 4. αυτός που κινείται και εκφράζεται µε πολλούς και 
διάφορους τρόπους, που τον χαρακτηρίζει η ποικιλία των ενδιαφερό-
ντων και των ενασχολήσεων: ένας ~ τύπος || ένας πολύπλευρος, ~ 
καλλιτέχνης || ~ έκφραση 5. αυτός που εξωτερικεύει µε τρόπο ζωηρό 
ή και υπερβολικό τα συναισθήµατα του: ~ χαρακτήρας · 6. ΙΑΤΡ. αυ-
τός που πάσχει από πληθώρα (βλ.λ., σηµ. 2). — πληθωρικότητα (η). 

πληθωρισµός (ο) 1. ΟΙΚΟΝ. η αύξηση τού γενικού επιπέδου τιµών, η 
κατάσταση στην οποία ο ρυθµός µε τον οποίο αυξάνει η προσφορά 
χρήµατος είναι ταχύτερος από τον ρυθµό αυξήσεως τής παραγωγής, 
πράγµα που οδηγεί σε σηµαντική µείωση τής πραγµατικής αγορα-
στικής αξίας τού χρήµατος- ΦΡ. (α) καλπάζων πληθωρισµός η κατά-
σταση στην οποία ο ρυθµός τής ανόδου των τιµών συνεχώς εντείνε-
ται και επιταχύνεται ΣΥΝ. υπερπληθωρισµός (β) λανθάνων | κρυφός 
| συγκεκαλυµµένος πληθωρισµός η κατάσταση στην οποία οι τιµές 
συγκρατούνται µε άµεσα κυβερνητικά µέσα (γ) εισαγόµενος πλη-
θωρισµός ο πληθωρισµός που εισάγεται σε µια χώρα µε τα προϊόντα 
που εισάγει, λόγω τού αυξανόµενου κόστους παραγωγής τους 2. (κα-
ταχρ.) η πληθώρα, η αφθονία (αγαθών, ειδών, πραγµάτων): ~ πτυχιού-
χων (πβ. λ. τιµάριθµος, αντιπληθωρισµός). 
[ΕΤΥΜ. < πληθώρα, απόδ. τού αγγλ. inflation (< λατ. in-flatio «φού-
σκωµα - διόγκωση)]. 

πληθωριστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον πληθωρισµό: ~ 
νόµισµα (που κυκλοφορεί για να καλύψει τη ζήτηση χρήµατος λόγω 
τής γενικής ανόδου τιµών) | τάσεις. — πληθωριστικ-ά | -ώς επίρρ. 

πληκτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προκαλεί πλήξη, ανία: ~ άτοµο | 
ατµόσφαιρα | παράσταση ΣΥΝ. ανιαρός, βαρετός, κουραστικός ANT. 
ενδιαφέρων, ευχάριστος. — πληκτικά επίρρ., πληκτικότητα (η). 

-πληκτος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 
δηλώνουν: 1. ότι κάποιος/κάτι έχει πληγεί (από κάτι): σεισµό-πλη-
κτος, κεραυνό-πληκτος 2. ότι κάποιος είναι προσκολληµένος σε κά-
τι/κάποιον ή διακατέχεται από κάτι: προγονό-πληκτος, φαντασιό-πλη-
κτος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. θαλασσό-
πληκτος, µτγν. θεό-πληκτος, δαιµονιό-πληκτος), που προέρχεται από 
το ρ. πλήττω]. 

πλήκτρο (το) 1. καθένα από τα κουµπιά γραφοµηχανής, αριθµοµη-
χανής ή ηλεκτρονικού υπολογιστή, που αντιστοιχεί σε ορισµένο ψη-
φίο ή σύµβολο (το οποίο και γράφει ή αναπαριστά σε οθόνη) ή σε 
ορισµένη λειτουργία, την οποία επιτελεί αφού πατηθεί 2. ΜΟΥΣ. (α) 
καθένα από τα µακρόστενα, συνήθ. από ελεφαντόδοντο, κοµµάτια σε 
µουσικό όργανο (π.χ. στο πιάνο), τα οποία, αφού πατηθούν, θέτουν σε 
παλµική κίνηση αντίστοιχες χορδές, παράγοντας µουσικές νότες (β) 
(λόγ.) καθένα από τα ξύλινα µακρόστενα ραβδιά, µε τα οποία κρού-
ει κανείς κρουστό όργανο (λ.χ. τύµπανο) ΣΥΝ. µπαγκέτα (γ) το µε-
ταλλικό όργανο µε το οποίο χτυπάει κανείς την καµπάνα, για να 
ηχήσει ΣΥΝ. γλωσσίδι 3. το ρόπτρο (βλ.λ.) · 4. ΖΩΟΛ. το µεγάλο οστέι-
νο νύχι στο πίσω δάχτυλο πουλιού, π.χ. τού πετεινού, το οποίο και 
χρησιµοποιείται ως όπλο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλήκτρον < πλήσσω | -ττω (< *πλήκ-)ω) + παραγ. επί-
θηµα -τρον. Βλ. λ. πλήττω]. 

πληκτρολόγιο (το) {πληκτρολογί-ου | -ων) 1. ΜΟΥΣ. η σειρά των πλή-
κτρων µουσικού οργάνου 2. (α) το σύνολο των πλήκτρων που είναι 
ενσωµατωµένα στη συσκευή γραφοµηχανής ή αριθµοµηχανής (β) 
(αποσπώµενη) συσκευή µε πλήκτρα, που εισάγει δεδοµένα σε ηλε-
κτρονικό υπολογιστή 3. ΤΥΠΟΓΡ. σειρά πλήκτρων για τη στοιχειοθε-
σία κειµένων των συστηµάτων λινοτυπίας, µονοτυπίας και φωτο-
στοιχειοθεσίας ΣΥΝ. κλαβιέ. [ΕΤΥΜ Απόδ. των αγγλ. keyboard, 
γαλλ. clavier]. 

πληκτρολογώ ρ. µετβ. {πληκτρολογείς... | πληκτρολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} γράφω (κάτι) στο πληκτρολόγιο, κυρ. ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. — πληκτρολόγηση (η). 

πληκτροφόρος, -ος, -ο 1. αυτός που έχει πλήκτρα 2. ΜΟΥΣ. πλη- 

κτροφόρα όργανα τα µουσικά όργανα στα οποία η παραγωγή τού 
ήχου γίνεται µε την πίεση των δακτύλων πάνω σε πλήκτρα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < πλήκτρον + -φόρος < φέρω]. 

πλήµη (η) {χωρ. πληθ.} η φάση τής παλίρροιας κατά την οποία τα νε-
ρά φτάνουν στο µεγαλύτερο ύψος τους. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πλήµη | αρχ. πλήσµη < θ. πλη- τού ρ. πίµ-πλη-µι «γεµί-
ζω, πληρώ» (βλ. λ. πληµύρα, πληµοχόη)]. 

πληµµελειοδικείο (το) [1833] το δικαστήριο στο οποίο δικάζονται 
πληµµελήµατα (βλ.λ.). —πληµµελειοδίκης (ο/η) [1833]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πταίσµα. 

πληµµέληµα (το) {πληµµελήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΝΟΜ. κάθε αδί-
κηµα που επισύρει ποινή φυλακίσεως από 10 ηµέρες έως 5 χρόνια ή 
ποινή χρηµατική ή, προκειµένου για εφήβους, περιορισµό σε σωφρο-
νιστικό κατάστηµα 2. (γενικά) το παράπτωµα ή το λάθος που δια-
πράττει κανείς και το οποίο δεν θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πταίσµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πληµµελής (βλ.λ.)]. 

Πληµµελής, -ής, -ές {πληµµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· πληµµελέστ-ερος, -
ατός} αυτός που δεν έχει γίνει όπως πρέπει, που παρουσιάζει ελλεί-
ψεις, παραλείψεις ή ελαττώµατα: ~ εκτέλεση καθήκοντος ΣΥΝ. ελλι-
πής, ελαττωµατικός ANT. άρτιος, πλήρης, άψογος. — πληµµελώς 
επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «παράτονος, παράφωνος» (ως όρος τής µου-
σικής), < πληµ- (< πλην, µε αφοµοίωση) + -µελής < µέλος «ωδή, 
άσµα» (κατ' αντιδιαστολή προς το έµ-µελής). Η σηµ. «ελλιπής, ελατ-
τωµατικός» είναι ήδη αρχ.]. 

πληµµύρα (η) → πληµύρα 
πληµµυρίδα (η) -> πληµυρίδα 
πληµµυρίζω ρ. -> πληµυρίζω 
πλήµνη (η) {πληµνών} (λόγ.) 1. το κέντρο τού τροχού των αυτοκινή-

των: αυτόµατες ~ τροχασµού (αυτοκινήτου) ΣΥΝ. ταµπούρο 2. η κε-
φαλή τού τροχού στο κέντρο του, στην οποία στερεώνονται οι ακτί-
νες και µέσα από την οποία διέρχεται ο άξονας · 3. ΝΑΥΤ. ο δακτύ-
λιος που προσαρµόζεται στο τµήµα τροχαλίας, την οποία προστα-
τεύει από τη φθορά. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τεχν. όρ., πιθ. < θ. πλη- (τού ρ. πίµ-πλη-µι «γεµίζω», βλ. κ. 
πλήθος) + επίθηµα -µν-, πβ. βέλε-µν-ον, κρήδε-µν-ον κ.ά. o Ησύχιος 
ερµηνεύει τη σηµ. τού όρου «άπό τού πληροϋσθαι υπό του άξονος», 
µε την έννοια ότι πρόκειται για το συµπαγές τµήµα τού τροχού, το 
οποίο συνδέεται µε τον άξονα]. 

πληµοχόη (η) {πληµοχοών} ΑΡΧΑΙΟΛ. αρχαίο αγγείο µε πλατύ και 
κυρτό περίγραµµα, που φέρει κάλυµµα και στηρίζεται σε φαρδύ πόδι 
µε δισκοειδή βάση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλήµη (βλ.λ.) + -χόη < χέω]. 

Πληµύρα (η) (σχολ. ορθ. πληµµύρα) {πληµυρών} 1. η υπερχείλιση λί-
µνης ή ποταµού και η έξοδος των υδάτων σε χερσαία περιοχή 2. (συ-
νεκδ.) η ραγδαία βροχή που καλύπτει µε νερό µια έκταση 3. (µτφ.) η 
(ανεπιθύµητη) κάλυψη µιας επιφάνειας, ενός χώρου µε νερό: έσπασε 
ο σωλήνας τού νερού κι έγινε - στην κουζίνα 4. (µτφ.) η πληθώρα 
πραγµάτων η ~ των ξένων όρων που κατακλύζουν τη γλώσσα τής πλη-
ροφορικής || ~ σκανδαλοθηρικών εντύπων ΣΥΝ. πλησµονή, υπεραφθο-
νία ANT. έλλειψη, σπανιότητα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πλήµυρα | πληµύρα, παράλλ. τ. τού αρχ. πληµυρίς 
(βλ.λ.). Η ετυµολογία τής λ. δεν δικαιολογεί γρ. µε -µµ-, που µολονότι 
µαρτυρείται στην Αρχαία, είναι προϊόν παρετυµολογίας]. 

πληµυρίδα (η) (σχολ. ορθ. πληµµυρίδα) 1. η φάση τής παλίρροιας που 
χαρακτηρίζεται από την ανύψωση τής στάθµης τής θάλασσας ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) φουσκονεριά ΑΝΤ. άµπωτη, (λαϊκ.) φυρονεριά 2. (µτφ.) η 
πληµύρα, το πολύ µεγάλο πλήθος: η ~ βαρβαρικών φυλών που επέ-
δραµαν στη ∆. Ευρώπη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πληµυρίς, -ίδος < *πληµυρός < πλήµη (που, ωστόσο, µαρ-
τυρείται ως µτγν.). Βλ. λ. πλήµη. Η λ. αφανίζεται στα περισσότερα 
χειρόγραφα µε δύο -µµ- (πληµµυρίς) λόγω παρετυµολ. συνδέσεως µε 
τις λ. πλην και µύροµαι «χύνω δάκρυα» (πβ. πληµ-µελής < πλην + µέ-
λος), o σχηµατισµός είναι παρόµοιος µε τού επιθ. αλµυρός (βλ.λ.)]. 

Πληµυρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µτγν.] (σχολ. ορθ. πληµµυρίζω) {πληµύ-
ρισ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. (για ποταµό ή λίµνη) ανεβαίνει η στάθµη 
µου: ο ποταµός πληµύρισε και η γύρω περιοχή µετατράπηκε σε 
βούρκο 2. (για χώρους) κατακλύζοµαι, γεµίζω νερό: πληµύρισαν πολ-
λά υπόγεια από τη νεροποντή 3. (µτφ. για επιφάνεια ή χώρο) καλύ-
πτοµαι από (κάτι): το πρόσωπο της πληµύρισε (από) δάκρυα || πλη-
µύρισε η πλατεία από κόσµο ♦ (µετβ.) 4. γεµίζω (κάτι) µε νερό ή 
(µτφ.) µε κάθε είδους προϊόντα: σκοπεύουν να πληµυρίσουν την αγο-
ρά µε φτηνά προϊόντα από τη ΝΑ. Ασία || ~ την αυλή µε νερά- (ορθότ.) 
κατακλύζω 5. (µτφ.) γεµίζω (κάποιον) µε (κάτι): τον πληµύρισαν συ-
ναισθήµατα χαράς και αγάπης || ένα κύµα ενθουσιασµού πληµύρισε 
τις καρδιές τους. — πληµύρισµα (το). 

πλήµυροπαθής, -ής, -ές (σχολ. ορθ. πληµµυροπαθής) {πληµυροπαθ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει πληγεί από πληµύρες: (κ. ως ουσ.) 
οικονοµική ενίσχυση στους ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < 
πληµύρα + -παθής < πάσχω, πβ. παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον]. 

πλην πρόθ. (λόγ.) (+γεν.) δηλώνει: 1. εξαίρεση: προσήλθαν όλοι - ενός 
|| ~ Λακεδαιµονίων (για κάποιους που εσκεµµένα απουσιάζουν από 
κάποιο µεγάλο έργο, από µια κοινή προσπάθεια κ.λπ.)· ΦΡ. (α) πλην 
(τού) ότι εκτός (από το) ότι...: του ανέφερε τα πάντα ~ είχε κάνει µια 
µικρή παρατυπία (β) πλην όµως αλλά, ωστόσο, όµως: δεν συµφωνώ 
µαζί σου, ~ είµαι υποχρεωµένος να σε βοηθήσω 2. ΜΑΘ. το σύµβολο 
τής αφαίρεσης και πρόσηµο των αρνητικών αριθµών (-): ένα ~ ένα 
ίσον µηδέν ΣΥΝ. µείον 3. πλην (τα) τα µειονεκτήµατα: αυτή η υπόθεση 
έχει και µερικά ~, τα οποία πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπ' όψιν 



πλήξη 1426 πληροφοριοδότης 
 

πριν προχωρήσουµε || η απόφαση που πήρες έχει τα συν και τα ~ της ΣΥΝ. κατά 
ΑΝΤ. συν, υπέρ. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., αιτ. αµάρτυρου ουσ., < 
*plä, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου I.E. θ. *pel9- | *plâ- (για το οποίο βλ. 
λ. πελάζω, πλησίον). Η πρόθ. πλην είχε αρχικώς τη σηµ. «πλησίον, κοντά σε», 
αργότερα δε προσέλαβε τη σηµ. «εκτός από, χωρίς». Παρόµοια σηµασιολ. 
εξέλιξη παρατηρείται και στην πρόθ. παρά]. 

πλήξη (η) {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.Ι το δυσάρεστο συναίσθηµα που 
προκαλείται από την έλλειψη ενδιαφέροντος, τη µονοτονία, όταν δεν έχει 
κανείς κάτι αξιόλογο να κάνει: στη διάλεξη πέθανα από την ~ || δεν αντέχω την 
~ των κοσµικών συγκεντρώσεων ΣΥΝ. ανία, (οικ.) βαρ-γεστηµάρα,βαρεµάρα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πλήξις < αρχ. πλήσσω | -ττω (βλ.λ.), όπου σχολιάζεται η 
σηµερινή σηµ. τής λ.]. 

πληρεξούσιος, -α, -ο [1833] 1. (α) αυτός που ενεργεί ως νόµιµος 
(εξουσιοδοτηµένος) αντιπρόσωπος (κάποιου) (β) δικαστικός πληρεξούσιος ο 
δικηγόρος ο οποίος έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί από τον διάδικο/πελάτη του, 
να τον εκπροσωπήσει στο δικαστήριο και να ενεργήσει στο όνοµα του (τού 
πελάτη) όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις 2. πληρεξούσιο (το) 
(πληρεξουσ-ίου | -ίων} το έγγραφο µε το οποίο παρέχεται η δυνατότητα για 
αντιπροσώπευση κάποιου σε δικαιοπραξία. 
[ΕΤΥΜ. < πλήρης + -εξούσιος < εξουσία, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
plénipotentiaire], 

πληρεξουσιότητα (η) [1782] (χωρ. πληθ.] δικαιοπραξία τού αντι-
προσωπευοµένου η οποία παρέχει στον αντιπρόσωπο την εξουσία να τον 
αντιπροσωπεύει. 

πλήρης, -ης, -ες [πλήρ-ους | -εις (ουδ. -η)· πληρέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. (για 
δοχεία ή χώρους) αυτός που είναι γεµάτος από (κάτι), που δεν χωράει άλλο: η 
φιάλη είναι ~ || το ντεπόζιτο είναι -' δεν χωράει άλλη βενζίνη || το µαγαζί απόψε 
είναι ~, δεν υπάρχει τραπέζι άδειο || (+γεν.) ένα κείµενο πλήρες λαθών || ένα 
δοχείο πλήρες γάλακτος ΣΥΝ. κατάµεστος ΑΝΤ. άδειος 2. (µτφ.) (+γεν.) αυτός 
που χαρακτηρίζεται σε µεγάλο βαθµό από συγκεκριµένη ιδιότητα ή 
συναίσθηµα: ψυχή πλήρης ευσέβειας και αρετής- ΦΡ. (µτφ.) πλήρης ηµερών 
(και έτε-λεύτησεν Ίώβ... πλήρης ήµερων, Π.∆. ΊώβΜ, 17) σε πολύ προχωρηµέ-
νη ηλικία, υπέργηρος: απεβίωσε ~ 3. (α) αυτός που δεν του λείπει τίποτα, που 
περιλαµβάνει όλα όσα πρέπει: ~ εργασία | αναφορά || ορχήστρα πλήρης (µε 
όλα τα όργανα | µουσικούς) || ~ τροφή (που περιέχει όλα τα θρεπτικά 
συστατικά) ΑΝΤ. ελλιπής (β) ΟΙΚΟΝ. πλήρης απασχόληση η εργασία µε 
πλήρες ωράριο (οκτάωρο· κατ' αντιδιαστολή προς τη µειωµένη ή µερική 
απασχόληση, πβ. λ. παρτ-τάιµ) 4. (ειδικότ.) αυτός από τον οποίο δεν έχει 
αφαιρεθεί τίποτε: ~ µισθός | αποδοχές ΣΥΝ. ολόκληρος ΑΝΤ. µειωµένος 5. 
αυτός που γίνεται σε απόλυτο βαθµό, ολοκληρωτικός: ~ επιτυχία | αποτυχία | 
καταστροφή | ήττα || αισθάνοµαι πλήρη ικανοποίηση 6. αυτός που αναφέρεται 
σε όλη την έκταση, σε όλα τα στάδια: - ανάπτυξη ενός θέµατος || σε ~ κλίµακα. 
— πλήρως επίρρ. [µτγν.] (βλ.λ.). ·· ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, κάθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *πλή-ρος< θ. *πλη- < I.E. *plâ- «πληρώ, γεµίζω», πβ. λατ. 
plerus «πολύς» (συνήθ. πληθ. pleri-que), αρµ. li-r «αφθονία» (< *plë-ri), γοτθ. 
fulls «γεµάτος, πλήρης», αρχ. γερµ. fol (> γερµ. voll), αγγλ. full κ.ά. Οµόρρ. 
αρχ. πίµ-πλη-µι, πλή-θος, πλη-θΰς, πλη-σµ-ονή, πλη-µ-ΰρα (βλ.λ.) κ.ά.]. 

πληρότητα (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάτι πλήρες, γεµάτο · 2. η 
απουσία παραλείψεων, ελλείψεων, λαθών κ.λπ.: η ~ µιας επιστηµονικής 
µελέτης 3. η αίσθηση κάποιου ότι οι ανάγκες του, κυρ. οι συναισθηµατικές, 
είναι καλυµµένες, η κατάσταση κατά την οποία δεν αισθάνεται 
συναισθηµατικό κενό: η - που δίνει µια ολοκληρωµένη σχέση. 

πληροφόρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η παροχή και η 
πρόσληψη πληροφοριών (γύρω από πράξεις, ιδέες κ.λπ.): οµάδες | φορείς 
πληροφόρησης τού κοινού || η καθηµερινή | έγκυρη | τακτική | συνεχής ~ || 
υπεύθυνος για την ~ των δηµοσιογράφων || (καταχρ.) έχω επαρκή | 
ολοκληρωµένη | πλήρη | ελλιπή | εσφαλµένη ~ || οι δηµοσιογράφοι πρέπει να 
παρέχουν αντικειµενική - στο κοινό ΣΥΝ. ενηµέρωση. 

πληροφόρηση - πληροφορίες. Πληροφόρηση είναι η πράξη, η ενέργεια 
τού να παρέχει ή να παίρνει κανείς πληροφορίες, να ενηµερώνει ή να 
ενηµερώνεται για ένα θέµα: Θα υπάρχει καθηµερινή πληροφόρηση των 
δηµοσιογράφων για τις εξελίξεις. Πληροφορίες είναι το προϊόν τής 
πληροφόρησης, τα γνωστικά στοιχεία που δίνει ή παίρνει κανείς. ∆εν είναι 
ορθή η χρήση τής λ. πληροφόρηση µε τη σηµ. «πληροφορίες» (Έχετε 
πληροφόρηση γι'αυτό το θέµα αντί Έχετε πληροφορίες γι ' αυτό το θέµα). 

πληροφορητής (ο) [1840], πληροφορήτρια (η) (πληροφορητριών) πρόσωπο 
που δίνει πληροφορίες (γλωσσικές κυρ. ή ειδικού ενδιαφέροντος) στον 
ερευνητή ενός θέµατος: γλωσσικός ~ (πβ. λ. πληροφοριοδότης). [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. informant]. 

πληροφορητής - πληροφοριοδότης. Οι δύο λέξεις έχουν διαφορετική 
χρήση. Σηµαίνουν µεν και οι δύο «αυτόν που δίνει πληροφορίες», αλλά ο 
µεν πληροφορητής (αποδίδει το ξέν. informant) είναι αυτός που παρέχει 
πληροφορίες (γλωσσικές ιδ. ή άλλες) σε επιστήµονα που ερευνά ένα θέµα 
(π.χ. τη διάλεκτο ή τη γλώσσα ενός τόπου), ενώ πληροφοριοδότης είναι 
αυτός που επ' ανταλ-λάγµατι (συνήθ. χρήµατα, κάλυψη ή προστασία κ.λπ.) 
δίνει πλη- 

ροφορίες σε αστυνοµικούς ή στρατιωτικούς κ.λπ. για την εγκληµατική ή 
παράνοµη συνήθ. δράση υπόπτων ατόµων: Ο γλωσσολόγος Γ. Χατζιδάκις 
στην έρευνα του για το ιδίωµα τής Ικαρίας χρησιµοποίησε πολλούς ντόπιους 
πληροφορητές, αλλά Η αστυνοµία συνέλαβε τον καταζητούµενο εγκληµατία 
από τις πληροφορίες που συνέλεξε από διαφόρους πληροφοριοδότες της. 

πληροφορητικότητα (η) (χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. (ως κειµενική λειτουργία) η 
ιδιότητα κειµένου να έχει µηνύµατα πρωτότυπα, ενδιαφέροντα ή και 
αποκαλυπτικά για τον αποδέκτη τους: χαµηλή ~ έχει ένα κείµενο µε νοήµατα 
αυτονόητα ή τετριµµένα. — πληροφορητι-κός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. informativity]. 

πληροφορία (η) {πληροφοριών} 1. κάθε στοιχείο που έχει ενδιαφέρον για 
κάποιον, που θα ήθελε κάποιος να το γνωρίζει- ειδικότ. οτιδήποτε ασυνήθιστο, 
µη κοινότοπο ή προσδοκώµενο λέγεται σε κάποιον: Εθνική Υπηρεσία 
Πληροφοριών || θα ήθελα µια - παρακαλώ || πληροφορίες καταλόγου Αττικής 
(υπηρεσία τού Ο.Τ.Ε. που δίνει πληροφορίες για τηλέφωνα που είναι 
καταχωρισµένα στον τηλεφωνικό κατάλογο Αττικής)· ΦΡ. ΣΤΡΑΤ. συλλογή 
πληροφοριών η συγκέντρωση πληροφοριών που σχετίζονται µε τη 
στρατιωτική κατάσταση τού εχθρού 2. πληροφορίες (οι) κ. γραφείο 
πληροφοριών η υπηρεσία στην οποία µπορεί να απευθύνεται ο πολίτης, για να 
µάθει πράγµατα που αφορούν σε υπόθεση του: απευθυνθείτε στις πληροφορίες 
| στο γραφείο πληροφοριών 3. (γενικότ.) κάθε στοιχείο που µεταδίδεται από 
µία πηγή (µέσο ενηµέρωσης κ.λπ.) σε δέκτη, κάθε ενηµερωτικό στοιχείο: τα 
σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών αποτελούν ανεξάντλητες πηγές πληροφοριών || 
κάθε είδους ~ || έχω ασφαλείς - για επενδύσεις οµολόγων || χρήσιµη | πρόσφατη 
| ασαφής | αποκλειστική ~|| η κοινωνία µας χαρακτηρίζεται συχνά ως 
«κοινωνία των πληροφοριών» ΣΥΝ. είδηση, νέο 4. το περιεχόµενο των 
σηµάτων που διαβιβάζονται µέσω των διαφόρων µέσων επικοινωνίας και 
ενηµέρωσης (τηλεφώνου, τηλεοράσεως κ.λπ.) · 5. ΒΙΟΛ. κάθε στοιχείο που 
αντιγράφεται από τον γενετικό κώδικα τού D.N.A. (βλ.λ.) και µεταφράζεται 
από το R.N.A. — πληροφοριακός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «διαβεβαίωση, πεποίθηση», < πληροφορώ (βλ.λ.). Στην 
Κ.∆. απαντά επίσης η σηµ. «πλήρης επιβεβαίωση, πειστικότητα» (πβ. Α' Θεσσ. 
1, 5: το εύαγγέλιον ηµών ουκ εγενήθη εις υµάς εν λόγω µόνον άλλα και εν 
δυνάµει και εν πνεύµατι άγίω και [εν] πληροφορία πολλή). Η σηµερινή σηµ. 
αποδίδει τα γαλλ. information, renseignement]. 

πληροφοριακά επίρρ.· µε σκοπό την πληροφόρηση: αυτό σου το λέω εντελώς ~. 
Επίσης πληροφοριακώς 

πληροφορική (η) (χωρ. πληθ.} η επιστήµη που ασχολείται µε την επεξεργασία 
ψηφιακών δεδοµένων µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή την 
αποθήκευση, ταξινόµηση, ανάκληση και µετάδοση δεδοµένων και την 
αξιοποίηση τους σε ποικίλες εφαρµογές ή για την παροχή πληροφοριών η 
επιστήµη των ηλεκτρονικών υπολογιστών: η ~ εισβάλλει σε κάθε τοµέα τής 
ζωής µας || διανύουµε τον αιώνα τής ~ || τα θαύµατα τής ~ || σπουδάζω ~ || 
ειδικεύοµαι στην ~· ΦΡ. λεωφόροι τής πληροφορικής το σύνολο των δικτύων 
που συνδέουν µεταξύ τους διάφορα κέντρα (κόµβους) πληροφορικής και στα 
οποία διακινείται µεγάλη ποσότητα πληροφοριών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. informatics]. 

πληροφορική ή πληροφοριακή; κυκλοφορικός ή κυκλοφοριακός; Το 
ρήµα πληροφορώ δίνει παράγωγο πληροφορητικός και όχι 
πληροφορικός, όπως δείχνουν τα ερευνώ - ερευν-ητικός, συγκινώ - συγκιν-
ητικός, τιµώ - τιµ-ητικός, συµπαθώ - συµπαθ-ητικός, υποχωρώ - υποχωρ-
ητικός, ορµώ - ορµ-ητικός, κολλώ - κολλ-ητι-κός κ.τ.ό. Οµοίως και το ρ. 
κυκλοφορώ θα δώσει παράγωγο κυ-κλοφορητικός και όχι κυκλοφορικός. 
Επίσης τα κανονικά παράγωγα πληροφορία (< πληροφορώ) και 
κυκλοφορία (< κυκλοφορώ) δίνουν αντιστοίχως τα επίθετα 
πληροφοριακός (όχι πληροφορικός) και κυκλοφοριακός (όχι 
κυκλοφορικός), όπως δείχνουν τα: ενορία - ενοριακός, αιτία - αιτιακός, 
πρωτοπορία - πρωτοποριακός, συγκυρία - συγκυριακός, αρτηρία - 
αρτηριακός, παραλία -παραλιακός, εφορία - εφοριακός, επαρχία - 
επαρχιακός, οικία -οικιακός, κοιλία - κοιλιακός, συνοικία - συνοικιακός, 
µανία -µανιακός, αποικία - αποικιακός, συντεχνία - συντεχνιακός κ.τ.ό. 
Επίθετα σε -ικός δίνουν, προκειµένου για το ρ. φέρω, τα παράγωγα σε -
φορά (αναφορά - αναφορικός, προφορά - προφορικός, µεταφορά - 
µεταφορικός, διαφορά - διαφορικός) και σε -φόρος (µισθοφόρος - 
µισθοφορικός, φωσφόρος - φωσφορικός, δορυφόρος -δορυφορικός, 
ανήφορος - ανηφορικός, κατήφορος - κατηφορικός). Άρα το σωστό αντί τού 
πληροφορική θα ήταν είτε πληροφορητική (από το πληροφορώ) είτε 
πληροφοριακή (από το πληροφορία). Οµοίως, το σωστό από το 
κυκλοφορία είναι το κυκλοφοριακός ή από το κυκλοφορώ το 
κυκλοφορητικός. Το κυκλοφορικός, στη συνείδηση των οµιλητών, 
διαχωρίζει την κυκλοφορία τού αίµατος από κάθε άλλη κυκλοφορία 
(οχηµάτων κ.λπ.), αλλά δεν δικαιολογείται ως σχηµατισµός. 

πληροφοριοδότης (ο) (πληροφοριοδοτών), πληροφοριοδότρια (η) 
{πληροφοριοδοτριών} 1. αυτός που δίνει χρήσιµες πληροφορίες (πβ. κ. λ. 
πληροφορητής) 2. (ειδικότ.) ο έµµισθος πράκτορας που συγκεντρώνει 
πληροφορίες για λογαριασµό κρατικής µυστικής υπηρεσίας 3. (κακόσ.) το 
πρόσωπο που δίνει πληροφορίες στην αστυνοµία και στις κρατικές υπηρεσίες 
πληροφοριών για τα φρονήµατα και τη δράση των πολιτών ΣΥΝ. χαφιές, 
καταδότης, ρουφιάνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 



πληροφορώ 1427 πλησµονή 
 

πληροφορητής. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. informateur]. 

πληροφορώ ρ. µετβ. {πληροφορείς... | πληροφόρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. παρέχω (απευθείας) ή µεταδίδω (έµµεσα) σε κάποιον πληροφορίες (µε τα 
µέσα πληροφόρησης, διακίνησης πληροφοριών): οι πολίτες πληροφορούνται 
τις εξελίξεις από τα Μ.Μ.Ε. || ~ το κοινό µε συνέπεια και υπευθυνότητα ΣΥΝ. 
ενηµερώνω 2. ανακοινώνω σε (κάποιον) ένα νέο, µια είδηση: µόλις 
πληροφορηθήκαµε τον θάνατο του και είµαστε ανάστατοι || σας ~ ότι υπέβαλα 
ήδη τα χαρτιά µου και η αίτηση µου έγινε δεκτή || σας πληροφορούµε ότι 
ασκήθηκε αγωγή κατά τής εταιρείας ΣΥΝ. καθιστώ ενήµερο (κάποιον), 
γνωστοποιώ 3. (η µτχ. πληροφορηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει ενηµερωθεί 
για (κάτι) ή που είναι γενικά ενηµερωµένος: δεν είστε σωστά πληροφορηµέ-
νος' η αλήθεια είναι διαφορετική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδοποιώ, πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πληροφορώ (-έω), < πλήρης + -φορώ < -φόρος < φέρω. Η 
σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. renseigner. Στη Μτγν. Ελλην. το 
ρήµα είχε τη σηµ. «επιτελώ | εκτελώ στο πλήρες, φέρω εις πέρας», πβ. Κ.∆. Β' 
Τιµόθ. 4, 5: (...) τήν διακονίαν σου πληροφόρησον (= «φέρε σε πέρας, εκτέλεσε 
πλήρως»)]. 

πληρώ ρ. µετβ. {πληροίς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. εκπληρώνω 
(συγκεκριµένους όρους, προϋποθέσεις), ανταποκρίνοµαι σε (κάτι): ~ τους 
όρους τού συµβολαίου || ~ τις προϋποθέσεις για την ανάληψη τής αποστολής 2. 
καλύπτω (κενό σε θέσεις εργασίας, σε ιεραρχία κ.λπ.): για να πληρωθούν οι 
κενές θέσεις, θα γίνουν προσλήψεις προσωπικού. [ΕΤΎΜ. < αρχ. πληρώ (-όω) 
< πλήρης (βλ.λ.)]. 

πληρώ, -οίς, -οί... - δικαιούµαι, -ούσαι, -ούται . . .  Στη σύγχρονη γλώσσα, 
στον γραπτό κυρ. λόγο και σε πιο λόγιο ύφος, χρησιµοποιούνται ορισµένοι 
τύποι των παλαιών συνηρηµένων ρηµάτων σε -ώ (από -όω): πληρώ, 
πληροίς, πληροί, πληρούµε, πληρούτε, πληρούν - δικαιούµαι, δικαιούσαι, 
δικαιούται, δικαιούµεθα, δικαιούσθε, δικαιούνται. Παραδείγµατα: ∆εν 
µπορεί να πάρει δάνειο, διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις τού νόµου - 
∆ικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα, αφού διαθέτει όλα τα απαιτούµενα 
προσόντα. Στην ενεργητική φωνή τέτοια ρήµατα είναι το πληρώ (γιατί το 
πληρώνω έχει αποκτήσει άλλη σηµασία), σπανιότερα το εκπληρώ 
(Εκπληροί τις υποσχέσεις του) και τα αξιώ (Αξιοί να τους προστατεύσουν 
από τις άδικες επιθέσεις) και απαξιώ (Απαξιοί να απαντήσει). Στη 
µεσοπαθητική φωνή τέτοια ρήµατα ή ρήµατα που σχηµατίζουν ορισµένους 
τύπους τους κατ' αυτό τον τρόπο (ιδ. στο γ' ενικό και γ' πληθ.) είναι τα: 
υποχρεούµαι, συµποσούµαι, καρπούµαι και επι-καρπούµαι, ισούµαι και 
εξισούµαι, πυκνούµαι και µεµονωµένοι τύποι όπως υπερυψούται, 
ευοδούται, ογκούται, δι-ογκούται, λυτρούται, κενούται, οξιδούται, 
αφιερούται, ενκολπού-ται, επιδεινούται κ.ά. 

πλήρωµα (το) {πληρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το προσωπικό εµπορικού ή 
πολεµικού πλοίου, αεροσκάφους, διαστηµοπλοίου, αγωνιστικού αυτοκινήτου, 
άρµατος µάχης κ.λπ.: µόλις εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις αποθήκες πετρελαίου, το 
~ εγκατέλειψε το σκάφος || τα ~ των αρµάτων µάχης || το - τού αεροσκάφους 
ήταν ευγενικό και εξυπηρετικό · 2. το σύνολο των πιστών τού χριστιανισµού, 
τα µέλη τής Εκκλησίας, κλήρος και λαός: το χριστεπώνυµο ~ · ΦΡ. πλήρωµα 
τού χρόνου (ότε δε ήλθεν το πλήρωµα τού χρόνου, Κ.∆. Γαλ. 4,4) (i) η συ-
ντέλεια τού κόσµου (ii) (καθηµ.) η στιγµή που αναµένεται να συµβεί κάτι 
προκαθορισµένο: έφτασε το ~, αύριο διεξάγονται οι κρίσιµες εκλογές · 3. 
(καταχρ.-σπάν.) η πληρωµή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < πληρώ (-όω). Η σηµερινή 
σηµ. ήδη αρχ.]. 

πληρωµένος, -η, -ο (κακόσ.) 1. αυτός που έχει πληρωθεί, για να κάνει κάτι· 
αυτός που ενεργεί επ' αµοιβή: ~ δολοφόνος 2. αυτός που έχει δωροδοκηθεί: ο 
διαιτητής ήταν ~· ευνοούσε φανερά τη µία οµάδα ΣΥΝ. πουληµένος· ΦΡ. (µτφ.) 
πληρωµένη απάντηση η αποστοµωτική απάντηση. 
[ΕΤΥΜ. Η φρ. πληρωµένη απάντηση αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
réponse payée]. 

πληρωµή [µεσν.] κ. (λαϊκ.) πλερωµή (η) 1. η αµοιβή που δίνεται ή λαµβάνεται 
ως αντάλλαγµα για εργασία, παροχή υπηρεσιών, εξυπηρέτηση κ.λπ.: ~ σε 
χρήµα | σε είδος | µε επιταγές || δουλεύει δίχως ~· ΦΡ. (α) αντί πληρωµής για 
κάτι που δίνεται ως αντάλλαγµα αντί για αµοιβή: ~ τής χάρισε ένα δαχτυλίδι 
(β) επί πληρωµή (επί πληρωµή) µε πληρωµή, µε αµοιβή: συνεργάστηκε στην 
έκδοση ~ 2. (α) η καταβολή ποσού: ηµέρα πληρωµών || σταµατώ τις ~ || ~ κατά 
την παράδοση (δέµατος | πράγµατος) (β) διαταγή πληρωµής βλ. λ. διαταγή (γ) 
παύση πληρωµών η κατάσταση στην οποία περιέρχεται ένας έµπορος όταν 
εµφανίζει µόνιµη ταµειακή δυσχέρεια πληρωµής των χρεών του 3. η 
ανταµοιβή, η ανταπόδοση για κάτι καλό ή κακό: ο άνθρωπος που ευεργετεί 
τους άλλους από αγάπη, δεν ζητάει ~. 

πληρώνω κ. (λαϊκ.) πλερώνω ρ. µετβ. {πλήρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καταβάλλω 
χρήµατα (για αγορά, µισθοδοσία ή απόσβεση χρέους): ~ τους υπαλλήλους || ~ 
µε κάρτα πιστωτική | τοις µετρητοίς | µε δόσεις || ~ τα χρέη µου προς το 
∆ηµόσιο || ~ µε τόκο || εγώ ~, εγώ αποφασίζω || ποιος πληρώνει τον 
λογαριασµό; || πληρώνοµαι κάθε δεκαπέντε µέρες ΑΝΤ. εισπράττω 2. (µτφ.) 
ανταποδίδω: ο βεός να σ' το πληρώσει το καλό που µου έκαµες || όλα εδώ 
πληρώνονται (κάθε άνθρωπος τιµωρείται κατά τη διάρκεια τού βίου του για 
τις αδικίες και τις αµαρτίες του)· ΦΡ. (α) πληρώνω µε το ίδιο νόµισµα βλ. λ. 
νόµισµα (β) δεν πληρώνεται για κάτι που λόγω τής ανωτερότητας του δεν 
ανταποδίδεται: το καλό που µου 'κάνες ~ µε τίποτε ΣΥΝ. ξεπληρώνω 3. (µτφ.) 
χρεώνο- 

µαι το κόστος ή υφίσταµαι τις συνέπειες πράξεων (δικών µου ή άλλων): 
πλήρωσε την επιπολαιότητα του ακριβά: έµεινε έναν χρόνο στο νοσοκοµείο || 
«εγώ ~ τα µάτια π' αγαπώ» (λαϊκ. τραγ.) || πλήρωσε την περιέργεια του µε τη 
ζωή του (σκοτώθηκε) || ποιος πληρώνει τον βαρ-κάρη; (ποιος χρεώνεται το 
κόστος;)· ΦΡ. (α) πληρώνω τα σπασµένα βλ. λ. σπάζω (β) πληρώνω τη νύφη 
| το µάρµαρο υφίσταµαι τις συνέπειες από λάθη άλλων: αυτός κατέστρεψε το 
µηχάνηµα, αλλά τη νύφη την πληρώσαµε όλοι! || έχουν γίνει ένα σωρό 
παρατυπίες- να δούµε στο τέλος ποιος θα πληρώσει το µάρµαρο! (γ) θα µου το 
πληρώσεις! θα σε εκδικηθώ: αυτό που µου έκανες, µια µέρα ~! (δ) πληρώνω 
αµαρτίες βλ. λ. αµαρτία Α. (µτφ.) εξαγοράζω (κάποιον) µε χρήµατα: τον 
πλήρωσαν, για να µην τους µαρτυρήσει στην αστυνοµία || ο διαιτητής ήταν 
πληρωµένος ΣΥΝ. δωροδοκώ 5. (η µτχ. πληρωµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. πληρώ. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. πληρώ (-όω) (βλ.λ., η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.) < 
πλήρης. Αρκετές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. θα µου το πληρώσεις! (< γαλλ. 
tu me le paieras!), πληρώνω τα σπασµένα (< γαλλ. payer les pots cassés), το 
πληρώνω ακριβά (< γαλλ. le payer cher) κ.ά.]. 

πλήρως επίρρ. [µτγν.] {πληρέστ-ερα, -ατα} 1. κατά τρόπο πλήρη, χωρίς 
ελλείψεις, χωρίς κενά: ανταποκρίθηκε ~ στις υποχρεώσεις του || η απάντηση 
του µας ικανοποίησε ~ || ένα σκάφος - εξοπλισµένο ΣΥΝ. εντελώς, απολύτως · 
2. ολοκληρωτικά, ολότελα, σε όλη την έκταση: η πόλη καταστράφηκε ~ ΣΥΝ. 
ολοσχερώς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εντελώς, επι-τατικός. 

πλήρωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. το γέµισµα, το να γίνεται 
(κάτι) πλήρες (από κάτι): το στόµιο πλήρωσης τού ρεζερβουάρ τού αυτοκινήτου 
2. (µτφ.) η κάλυψη (κενού, έλλειψης): η ~ τού συναισθηµατικού κενού | των 
αναγκών κάποιου. 

πληρωτέος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που πρέπει να πληρωθεί: επιταγές πληρωτέες 
µέχρι τέλους τού µηνός || στα παλαιότερα ελληνικά χαρτονοµίσµατα 
αναγραφόταν «πληρωτέαι επί τη εµφανίσει» ή «πληρωτέες µε την εµφάνιση» 
(προκειµένου για τις δραχµές που αντιστοιχούσαν στην αναγραφόµενη αξία). 

πληρωτής (ο) [αρχ.], πληρώτρια (η) {πληρωτριών} 1. αυτός που πληρώνει για 
αγορά ή απόσβεση χρέους 2. (για γραµµάτια και συναλλαγµατικές) αυτός που 
έχει την υποχρέωση εξοφλήσεως τους· ΦΡ. εγγυητής και πληρωτής ο 
εγγυητής πληρώνει από δικά του χρήµατα για τον οφειλέτη. 

πλησιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλησίασ-α, -τηκα} ♦ (µετβ.) 1. φέρνω (κάτι) 
κοντά σε (κάτι άλλο): ~ την καρέκλα στο παράθυρο ANT. αποµακρύνω 2. 
φθάνω ή πηγαίνω σε (κάποιον/κάτι), προσεγγίζω: Μη µε πλησιάζεις! Μείνε 
µακριά! || η εκφωνήτρια πλησίασε το µικρόφωνο || ο Έλληνας δροµέας 
πλησίασε τον προπορευόµενο αθλητή || σε αυτό το διαγώνισµα πλησίασε το 
άριστα || ~ τα εξήντα ΣΥΝ. (λαϊκ.) σιµώνω, ζυγώνω ANT. αποµακρύνοµαι 3. 
(αρνητ.) αποφεύγω, κρατώ απόσταση από (κάτι/κάποιον): δεν πλησιάζω γλυκό 
εδώ και µήνες- κάνω δίαιτα || είναι τόσο µονόχνοτος άνθρωπος, ώστε δεν τον 
πλησιάζει κανείς 4. (για πρόσ.) (α) προσεγγίζω µε δόλιο σκοπό, προσπαθώ να 
κερδίσω την εύνοια (κάποιου), συνήθ. µε δωροδοκία: µε πλησίασαν κάποιοι 
και µου ζήτησαν να ευνοήσω φίλο τους στον διαγωνισµό έναντι αδράς αµοιβής 
(β) προσεγγίζω ερωτικά: προσπαθεί από καιρό να την πλησιάσει και να της 
εξοµολογηθεί τον έρωτα του, αλλά δεν τα καταφέρνει ♦ (αµετβ.) 5. πηγαίνω ή 
έρχοµαι κοντά σε (κάποιον/κάτι): πλησίασε προς την πόρτα | προς το παράθυρο 
|| έλα, πλησίασε να σε δω! || η αστυνοµία έχει αποκλείσει την περιοχή και δεν 
επιτρέπει σε κανέναν να πλησιάσει || όπου να 'ναι πλησιάζουµε (φτάνουµε) ANT. 
αποµακρύνοµαι, ξεµακραίνω 6. προσεγγίζω χρονικά, κοντεύω (να): ο 
άρρωστος πλησιάζει στο τέλος του || πλησιάζουν µεσάνυχτα || πλησιάζει το 
Πάσχα σε λίγες µέρες ΣΥΝ. κοντεύω 7. (για χρώµατα ή µορφές) µοιάζω, είµαι 
παραπλήσιος: πλησιάζει στο γαλάζιο, αλλά δεν είναι γαλάζιο ΣΥΝ. 
προσοµοιάζω. — πλησίασµα (το) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ; αρχ. < πλησίος (βλ. λ. 
πλησίον)]. 

πλησιέστερος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται πιο κοντά, κοντινότερος, 
γειτονικότερος: σε περίπτωση που ανακαλύψετε κάτι σχετικό µε την υπόθεση, 
αποταθείτε στο ~ αστυνοµικό τµήµα 2. (για συγγένεια ή σχέση) ο κοντινότερος, 
ο στενότερος (συγγενικώς ή φιλικώς): ο - συγγενής | φίλος κάποιου. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., συγκρ. βαθµός τού αρχ. επιθ. πλησίος (βλ. λ. πλησίον)]. 

πλησίον επίρρ. {πλησιέστ-ερα, -ατα} 1. (αρχαιοπρ.) (-(-γεν.) κοντά, σε µικρή 
απόσταση: ~ τού καταστήµατος | τού αστυνοµικού τµήµατος ΣΥΝ. (λαϊκ.) σιµά 
ΑΝΤ. µακριά 2. πλησίον (ο) ο συνάνθρωπος: αγάπα τον -σου όπως τον εαυτό 
σου (Π.∆. Λευιτικόν 19, 18: αγαπήσεις τον πλησίον σου ώς σεαυτόν). 
[ΕΤΥΜ αρχ., ουδ. τού επιθ. πλησίος < πλατ-ίος (δωρ.) < θ. *plä-, µετα-πτωτ. 
βαθµ. (µε µηδενισµ. την ά συλλαβή και εκτεταµ. τη β') τού I.E. *peb- «ωθώ, 
προσκρούω - ευρύς, επίπεδος», πβ. λατ. pello «ωθώ, πλήττω» (< *pel-no), 
pulsus «κρούση» (> γαλλ. pouls, ισπ. pulso), πιθ. αρχ. γερµ. falzan 
«προσαρµόζω, τοποθετώ» (> γερµ. falzen) κ.ά. Οµόρρ. αρχ. πέλ-ας, πελ-άζω 
(βλ.λ.), πελά-της, πλή-ν κ.ά.]. 

πλησιόχωρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται ή κατοικεί σε γειτονική χώρα 
ΣΥΝ. γειτονικός, όµορος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλησίος + χώρος]. 

πλησίστιος, -α, -ο (λόγ.) 1. (για πλοία) αυτός που ταξιδεύει µε φουσκωµένα τα 
πανιά 2. (µτφ.) αυτός που κατευθύνεται ολοταχώς (κάπου): ερχόταν ~ κατά 
πάνω µας || πλέει ~ προς τη νίκη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλης)ι)- (< θ. πλησ- τού ρ. 
πίµ-πλη-µι «γεµίζω», πβ. αόρ. ε-πλησ-α, βλ. λ. πλήρης) + -ίστιος< Ίστίον 
(βλ.λ.)]. 

πλησµονή (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η µεγάλη ποσότητα από (κάτι): ~ αγαθών | 
τροφών ΣΥΝ. αφθονία, πληθώρα ANT. σπανιότητα, έλλειψη · 2. το αίσθηµα 
πληρότητας, κορεσµού: νιώθει πάντα ψυχική ~ ύστερα 
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από το διάβασµα ενός καλού βιβλίου ΣΥΝ. χορτασµός ΑΝΤ. στέρηση. ίΕΓΥΜ. 
αρχ. < θ. πλησ- (τού ρ. πίµ-πλη-µι «γεµίζω», πβ. αόρ. ε-πλησ-α, βλ. κ. πλήρης) + 
παραγ. επίθηµα -µονή, πβ. κ. φλεγ-µονή]. πλήττω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπληξα, 
επλήγην, -ης, -η... (µτχ. πληγείς, -εί-σα, -έν)} ♦ (µετβ.) 1. (λόγ.) καταφέρω 
πλήγµα, χτύπηµα εναντίον (κάποιου): συµµαχικά πυροβόλα έπληξαν εχθρικούς 
στόχους ΣΥΝ. χτυπώ 2. (µτφ.) προκαλώ ψυχική ή υλική βλάβη, ζηµιώνω 
(κάποιον): τα οικονοµικά µέτρα τής κυβέρνησης πλήττουν τους µισθωτούς και 
τους συνταξιούχους ΣΥΝ. βλάπτω 3. (η µτχ. πληγείς, -είσα, -έν) αυτός που έχει 
υποστεί πλήγµα: οι πληγείσες από τις πληµύρες περιοχές || οι πληγέντες από τους 
σεισµούς ♦ 4. (αµετβ.) αισθάνοµαι πλήξη, ανία, δεν βρίσκω ενδιαφέρον σε 
τίποτα: ~ αφόρητα σ' αυτό το µέρος || αυτή η µουσική σε κάνει να πλήττεις ΣΥΝ. 
βαριέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βαριέµαι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλάσσω | -ττω < *plä-q-jö < 
I.E. *plâ-k- «χτυπώ» πβ. αρχ. σλαβ. placo «χτυπώ το στήθος από οδύνη», λατ. 
plaga «πληγή, χτύπηµα» (> ισπ. llaga), γοτθ. fai-flocun «εκόπτοντο», γερµ. 
Fluch «κατάρα», αγγλ. fling «εκσφενδονίζω, ρίχνω» κ.ά. Οµόρρ. πληγ-ή, πλήγ-
µα, πλήξ-ις, πλήκ-τρο(ν) κ.ά. Το θ. *plâ-k- αποτελεί ίσως παρεκτεταµένη µορφή 
τής µεγάλης λεξιλογικής οικογένειας τού I.E. *pela- «ευρύς, επίπεδος 

- απλώνω», µε την έννοια «χτυπώ κάτι, ώστε να πλατυνθεί». Η σηµ. 
4 (αµετβ.) αποτελεί απόδ. τού γαλλ. s'ennuyer]. 

πλιάτσικο (το) (λαϊκ.) 1. οτιδήποτε αρπάζει κανείς (κυρ. συµµορία ή άτακτος 
στρατός) µετά από επιδροµή: µοιράζονται το ~ ΣΥΝ. λεία 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
µπορεί κανείς να αρπάξει, να επωφεληθεί και να κερδίσει µε παράνοµο τρόπο: 
µυρίστηκαν ~ κι όρµησαν όλοι οι κερδοσκόποι στα έργα τού ∆ηµοσίου 3. η 
αρπαγή, η λεηλασία: άρχισαν από νωρίς το - || έπεσαν όλοι στο ~ µετά την 
παράδοση των πολιορ-κουµένων ΣΥΝ. λαφυραγωγία. [ΕΤΥΜ. < αλβ. plaçkë < 
σλαβ. pljatska], 

πλιατσικολογώ ρ. αµετβ. {πλιατσικολογείς... | πλιατσικολόγησα} αρπάζω ό,τι 
βρίσκω, κάνω πλιάτσικο, λεηλατώ ΣΥΝ. λαφυραγωγώ. — πλιατσικολόγηµα 
(το), πλιατσικολόγος (ο). 

πλιγούρι κ. µπλιγουρι (το) {πλιγουριού | χωρ. πληθ.} 1. χοντραλε-σµένο ή 
χοντροκοπανισµένο σιτάρι 2. (συνεκδ.) κάθε φαγητό (κυρ. σούπα) που έχει ως 
βάση χοντραλεσµένο ή χοντροκοπανισµένο σιτάρι 3. (µτφ.) άνοστο φαγητό 
που µοιάζει µε χυλό. [ΕΤΥΜ < µπλουγούρι | πλουγούρι (µε ανοµοίωση) < 
τουρκ. bulgur], 

πλίθα κ. πλίθρα (η) (λαϊκ.) ο πλίνθος (βλ.λ., σηµ. 2). Επίσης πλιθιά. 
πλιθάρι (το) {πλιθαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο πλίνθος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 

µτγν. πλιθάριον, υποκ. τού αρχ. πλίνθος (βλ.λ.)]. 
πλιθί (το) {πλιθ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο πλίνθος (βλ.λ.). 
πλίθινος, -η, -ο κ. (λόγ.) πλίνθινος [αρχ.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από 

πλίνθους. 
πλίθος (ο) -> πλίνθος 
πλινθοδοµή (η) 1. το οικοδόµηµα που έχει κατασκευαστεί από πλίνθους (βλ.λ.) 

2. (συνεκδ.) η δόµηση, το κτίσιµο µε πλίνθους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. brickwork]. 

πλινθόκτισµα (το) {πλινθοκτίσµ-ατος | -ατα, -άτων} κτίσµα κατασκευασµένο 
από πλίνθους. 

πλινθόκτιστος, -η, -ο [1856] αυτός που είναι χτισµένος µε πλίνθους (βλ.λ.). 
πλινθοπερίκλε-ΌΤος, -η, -ο (στη βυζαντινή τοιχοποιία) αυτός που περιβάλλεται 

από τείχος κατασκευασµένο από πλίνθους. 
πλινθοποιείο (το) [1893] ο χώρος (εργαστήριο, βιοτεχνία ή βιοµηχανία) στον 

οποίο κατασκευάζονται πλίνθοι (βλ.λ.). 
πλινθοποίηση (η) [1887] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η 

διαµόρφωση µεταλλουργικών ή άλλων προϊόντων σε πλίνθους. 
πλινθοποιός (ο) ο κατασκευαστής πλίνθων (βλ.λ.). — πλινθοποιία (η) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < πλίνθος + -ποιος < ποιώ]. 
πλίνθος (η) κ. πλίθος (ο) (λόγ.) 1. µικρό ορθογώνιο τούβλο κατασκευασµένο 

από αργιλώδες χώµα, που ο πηλός του συµπιέζεται σε καλούπια και ψήνεται 
σε κατάλληλα καµίνια ΣΥΝ. οπτόπλινθος 2. τούβλο που κατασκευάζεται από 
µείγµα ασβεστολιθικού και αµµώδους υλικού και µετά από ειδική 
επεξεργασία (λ.χ. ζύµωση µε άχυρο ή άλλο ινώδες υλικό) συµπιέζεται σε 
ορθογώνια καλούπια ΣΥΝ. πλίθρα, ωµόπλινθος· ΦΡ. λίθοι και πλίνθοι και 
κέραµοι ατάκτως ερριµµε-να βλ. λ. λίθος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλίνθος (ή), τεχν. όρ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο ή προελ-λην. λ. 
(πβ. κ. κέραµος)]. 

πλιο επίρρ. → πιο 
πλιότερο επίρρ. -> πιότερο 
πλιότερος, -η, -ο → πιότερος 
πλισάρω ρ. µετβ. {πλισάρισα} κάνω πλισέ (βλ.λ.) σε (ύφασµα).   — 

πλισάρισµα (το). [ΕΤΥΜ: Μεταφορά τού γαλλ. plisser, βλ. κ. πλισές]. 
πλισές (ο) {πλισέδες} 1. οι συµµετρικές και συνεχόµενες υφάνσεις υφάσµατος 

ΣΥΝ. πιέτα 2. (συνεκδ.) το ύφασµα που έχει τέτοιες πτυχώσεις: φούστα ~. 
Επίσης πλισέ (το) κ. ως άκλ. επίθ.: ένα ~ φόρεµα. 
— (υποκ.) πλισεδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ; < γαλλ. plissé «πτυχωµένος» < p. plisser «διπλώνω» < pli «δίπλα, 
πτυχή» < plier < λατ. plicare «διπλώνω»]. 

πλιτς-πλάτς (το) -· πλάτσα-πλούτσα 
πλοήγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η χρησιµοποίηση πλοηγού 

(βλ.λ.) από τα πλοία για την ασφαλέστερη είσοδο/έξοδο από λιµάνια ή τη 
διέλευση από επικίνδυνα σηµεία (περάσµατα, διώρυγες), άλλοτε υποχρεωτικά 
και άλλοτε µε την καταβολή πλοηγικών δικαιωµάτων · 2. η διαδικασία τής 
αναζήτησης και ανάκτησης ιστο-σελίδων από τον παγκόσµιο ιστό 
(∆ιαδίκτυο), χρησιµοποιώντας τα ειδικά προγράµµατα των φυλλοµετρητών. 
Επίσης πλοηγεσία κ. πλοηνία 

(σηµ. 1). 
πλοηγίδα (η) [1858] βοηθητικό σκάφος για την εξυπηρέτηση φορτηγών ή 

επιβατηγών πλοίων, µε το οποίο µετακινείται από και προς το πλοίο ο 
πλοηγός (βλ.λ.) ΣΥΝ. πιλοτίνα. 

πλοηγικός, -ή. -ό [1858] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πλοήγηση ή τον πλοηγό 
2. (α) πλοηγικά δικαιώµατα η χρηµατική αποζηµίωση που πληρώνουν τα 
πλοία, όταν χρησιµοποιούν πλοηγό (β) πλοηγική υπηρεσία η δηµόσια 
υπηρεσία που διοικεί το σώµα των πλοηγών και εποπτεύει τις πλοηγήσεις (γ) 
πλοηγικός σταθµός µονάδα τής πλοηγικής υπηρεσίας που διαθέτει πλοηγούς 
και πλοηγίδες (βλ.λ.) για την εκτέλεση πλοηγήσεων σε ορισµένη περιοχή τής 
αρµοδιότητας τους. 

πλοηγός (ο) [1858] πρόσωπο µε ειδικές γνώσεις για τη θάλασσα (δίπλωµα 
πλοιάρχου, θαλάσσια υπηρεσία) και για συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, 
που προσλαµβάνεται για την εκτέλεση πλοηγήσεων από τις αρµόδιες 
πλοηγικές υπηρεσίες: ~ ανοικτής θαλάσσης | διωρύγων | λιµένων | ποταµών 
ΣΥΝ. πιλότος. 
[ΕΤΥΜ. < πλο- (< αρχ. πλους | πλόος) + -ηγός < άγω, κατά το στρατηγός, οδ-
ηγός, αρχ-ηγός κ.ά.]. 

πλοηγώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλοηγείς... | πλοήγησα} ♦ 1. (µετβ.) οδηγώ (πλοίο) 
κοντά στις ακτές, σε λιµάνι ή µέσα από θαλάσσια περάσµατα, εκτελώ 
πλοήγηση ♦ 2. (αµετβ.) είµαι πλοηγός: ~ στα κανάλια αρκετά χρόνια. 

-πλοΐα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. την πορεία σε υδάτινη επιφάνεια ή στον αέρα: θαλασσο-πλοϊα, 
ποταµο-πλοΐα, αερο-πλοΐα 2. πλεύση µε ορισµένη δύναµη ή µέσο: ατµο-πλοϊα, 
ιστιο-πλοΐα. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. ταχυ-πλοΐα, 
λόγ. ναυσι-πλοΐα), που προέρχεται από το αρχ. πλους]. 

πλοιάριο (το) (πλοιαρί-ου | -ων} 1. κάθε σκάφος καθαρής χωρητικότητας κάτω 
των δέκα κόρων (βλ. λ. κόρος2): ~ αγώνων | ιστιοπλοΐας | αλιευτικό 2. 
(γενικότ.) κάθε µικρό πλοίο ΣΥΝ. καραβάκι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλοιάριον, υποκ. 
τού ουσ. πλοίον (βλ.λ.)]. 

πλοιαρχία (η) [1836] {χωρ. πληθ.} ΝΑΥΤ. η διοίκηση τού πλοίου: ανέλαβε την 
~ τού «Αριστοτέλης» στη Γιοκοχάµα. 

πλοίαρχος (ο) [1836] {πλοιάρχ-ου | -ων, -ους} ΝΑΥΤ. 1. το πρόσωπο που διοικεί 
το πλοίο, ασκεί εξουσία σε όσους επιβαίνουν σε αυτό και είναι υπεύθυνο για 
την τάξη, την υγεία, την ασφάλεια (προσώπων και φορτίου) και την καλή 
εκτέλεση τού πλου ΣΥΝ. κυβερνήτης, καπετάνιος 2. ανώτερος αξιωµατικός 
τού Πολεµικού και τού Εµπορικού Ναυτικού και τού Λιµενικού Σώµατος (βλ. 
κ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης. [ΕΤΥΜ. < πλοίο + -άρχος < άρχω]. 

πλοιαρχώ ρ. αµετβ. [1857] {πλοιαρχείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) ΝΑΥΤ. 
είµαι πλοίαρχος, κυβερνώ πλοίο στο Πολεµικό ή το Εµπορικό Ναυτικό ή στο 
Λιµενικό Σώµα. 

πλοϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον πλου· ΦΡ. πλοϊκοί φανοί τα φώτα 
που πρέπει να έχει αναµµένα ένα πλοίο κατά τη διάρκεια τής νυκτερινής του 
πορείας. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. πλους | πλόος (βλ.λ.)]. 

πλόιµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι ευνοϊκός για τον πλου 2. (για ποτάµι) 
πλωτός. — πλοϊµότητα (η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πλόιµος | πλώιµος < πλους | πλόος (βλ.λ.). Η γρ. µε -ω-
(πλώιµος) οφείλεται σε επίδρ. τού ρ. πλώω (βλ. λ. πλωτός)]. 

πλοίο (το) 1. (επίσ.) κάθε σκάφος καθαρής χωρητικότητας άνω των δέκα κόρων 
(βλ. λ. κόρος2) µε αυτοδύναµη κίνηση 2. (γενικότ.) κάθε σκάφος προορισµένο 
να µετακινείται στο νερό, που χρησιµοποιείται για ποικίλους σκοπούς 
(µεταφορά προσώπων ή φορτίων, για αναψυχή, ρυµούλκηση, επιστηµονική 
έρευνα κ.ά.): ακτοπλοϊκό | αλιευτικό | εκπαιδευτικό | εµπορικό | επιβατηγό | 
πολεµικό | καταδροµικό | µεταγωγικό | ναυαγοσωστικό | πετρελαιοφόρο | 
φορτηγό ~|| το - τής γραµµής ΣΥΝ. καράβι· ΦΡ. (µτφ.) πλοίο τής ερήµου η 
καµήλα. — (υποκ.) πλοιαράκι κ. (λόγ.) πλοιάριο (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άκατος. [ΕΤΥΜ < αρχ. πλοίον < *πλόF-ιον < πλέω (βλ.λ.). Η λ. 
χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να προσδιορίσει το εµπορικό πλοίο ή το πλοίο 
που εκτελούσε µεταφορές, π.χ. φορτηγικά πλοία, πλοίον άλιευτικόν (Ξενο-
φών), ίππαγωγά πλοία (Ηρόδοτος). Στη φρ. πλοία µακρά η λ. αναφερόταν στα 
πολεµικά πλοία και βαθµηδόν αντικατέστησε το αρχαιότερο (οµηρικό) ουσ. 
ναΰς, το οποίο κατεξοχήν δήλωνε τα πολεµικά πλοία]. 

πλοίο: συνώνυµα. Η γενική λ., που δηλώνει κάθε µεγάλο σκάφος το οποίο 
διαπλέει τη θάλασσα για εµπορικούς ή πολεµικούς σκοπούς, είναι η λ. 
πλοίο. Πλοία είναι τόσο τα εµπορικά όσο και τα πολεµικά (στην 
αρχαιότητα το πλοίο ήταν για εµπορικά ταξίδια, ενώ το ναυς για πολεµικές 
συγκρούσεις, ναυµαχίες). Το καράβι (από καράβιον < αρχ. κάραβος) είναι 
η λ. που χρησιµοποιήθηκε στη λογοτεχνία, στη γλώσσα των ναυτικών και 
των νησιωτών και η λ. που χρησιµοποιείται ευρύτερα και σήµερα στην 
καθηµερινή γλώσσα και στον προφορικό λόγο. Από τις πρώτες δεκαετίες 
τού 19ου αι. χρησιµοποιείται ευρέως και η λ. βαπόρι (< ιταλ. vapore < λατ. 
vapor «ατµός»), η οποία στη λόγια γραφοµένη γλώσσα αποδόθηκε µε τη λ. 
ατµόπλοιο (αρχικά και ατµόπλευοτον και ατµό-πλουν!). Μένοντας στα 
εµπορικά πλοία, πρέπει να αναφέρουµε το παλαιό ιστιοφόρο («πλοίο µε 
πανιά») και το (άχρηστο µετά τη συγκοινωνία µε αεροπλάνο) 
υπερωκεάνειο (< αγγλ. transoceanic), που εκτελούσε µακρινά 
υπερατλαντικά ταξίδια. Η Ελλάδα είναι γνωστή για τον µεγάλο στόλο της 
σε φορτηγά και επιβατηγά ή επιβατικά πλοία, που ανήκουν σε Έλληνες 
εφοπλιστές. Πολλά από αυτά είναι πετρελαιοφόρα (οι ναυτικοί τα λένε και 
γκαζάδικα). Στις µέρες µας και στον τόπο µας, εκτός από τα ακτοπλοϊκά 
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πλοία, είναι πολύ γνωστά και τα πορθµεία, γνωστά (για µεγαλύτερες 
αποστάσεις) και ως οχηµαταγωγά (< αγγλ. ferry-boat), πλοία που 
µεταφέρουν ανθρώπους και οχήµατα παντός είδους (επιβατηγά, 
λεωφορεία, φορτηγά, ψυγεία κ.λπ.). Η λ. που συχνά χρησιµοποιείται για 
κάθε είδους πλοίο, αλλά και για τα µικρά ή µεγάλα ιδιωτικά πλοία και 
πλοιάρια, είναι η λ. σκάφος. 

Πλοιοκτησία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες πλοίου ή πλοίων 
2. (περιληπτ.) το σύνολο των πλοιοκτητών (πβ. λ. εργοδοσία). 

πλοιοκτήτης (ο) [1887] {πλοιοκτητών}, πλοιοκτήτρια (η) {πλοιοκτητριών} ο 
ιδιοκτήτης πλοίου, που έχει και την εκµετάλλευση του: (κ. ως επίθ.) η ~ 
εταιρεία. 
[ΕΤΥΜ. < πλοίο + -κτήτης < αρχ. κτώµαι (-αο-) «κατέχω, είµαι ιδιοκτήτης», 
πβ. ιδιο-κτήτης]. 

πλοιοκτήτης - εφοπλιστής. Στην κοινή αντίληψη οι λέξεις ταυτίζονται. 
Ωστόσο, η σηµασία τους και η έννοια τους (στο ιδιωτικό Ναυτικό ∆ίκαιο) 
διαφέρει: πλοιοκτήτης είναι ο ιδιοκτήτης τού πλοίου (αγγλ. shipowner), 
ενώ εφοπλιστής είναι ο εκµεταλλευόµενος επιχειρηµατικά το πλοίο, χωρίς 
να είναι πάντοτε και ο ιδιοκτήτης τού πλοίου (πλοιοκτήτης). Το γεγονός ότι 
οι περισσότεροι (ιδ. Έλληνες) πλοιοκτήτες είναι και εφοπλιστές, έχει 
οδηγήσει στην αντίληψη ότι οι λέξεις ταυτίζονται σηµασιολογικά. 

Πλοκάµι (το) {πλοκαµ-ιού | -ιών} 1. καθένας από τους βραχίονες (πόδια) τού 
χταποδιού 2. (µτφ.-κακόσ.) πλοκάµια (τα) το δίκτυο ενός µηχανισµού που 
ελέγχει τα πάντα και µπορεί να παγιδεύσει οποιονδήποτε: έπεσε στα ~ τής 
µαφίας || η διεθνής τροµοκρατία έχει απλώσει τα ~ της παντού · 3. καθένα από 
τα νήµατα τού παραγαδιού. [ΕΤΥΜ. < *πλοκάµιον, υποκ. τού αρχ. πλόκαµος 
(βλ.λ.)]. 

πλόκαµος (ο) {πλοκάµ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. το πλοκάµι 2. η πλεξούδα 
µαλλιών. 
[ETYM. αρχ. < θ. πλοκ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού πλέκω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα 
-αµος, πβ. ούλ-αµός, ποτ-αµός]. 

πλοκή (η) 1. (σε λογοτεχνικό, κινηµατογραφικό κ.λπ. έργο) ο τρόπος που 
επιλέγει ο δηµιουργός να δοµήσει µια σειρά γεγονότων που συνδέονται 
µεταξύ τους, ώστε να προκύψει µια ενδιαφέρουσα ιστορία: η ~ τού έργου ήταν 
τόσο σύνθετη, ώστε δεν καταλάβαινα τι γινόταν στη σκηνή! || χαλαρή | 
συναρπαστική ~ 2. (συνεκδ.) η ιδιότητα έργου (λογοτεχνικού, 
κινηµατογραφικού κ.λπ.) να έχει υπόθεση, στην οποία τα γεγονότα 
συνδέονται µεταξύ τους επιτυχηµένα και µε τρόπο που επιτείνει το 
ενδιαφέρον: τα αστυνοµικά έργα πρέπει να έχουν ~ || έργο µε ~ 3. (µτφ.) το 
πλέξιµο, ο τρόπος µε τον οποίο συνδυάζονται µεταξύ τους διάφορα στοιχεία: 
«ένα µεγάλο µωσαϊκό, µια ~ λέξεων και θαυµάσιων εικόνων...» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πλέκω (βλ.λ.)]. 

πλονζόν (το) {άκλ.} 1. βουτιά 2. (ειδικότ.) η εκτίναξη τού σώµατος (συνήθ. 
επάνω ή εµπρός): µε ένα εκπληκτικό ~ ο τερµατοφύλακας απέκρουσε το φάουλ 
ΣΥΝ. βουτιά. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. plongeon «βουτιά (στο νερό), άλµα» < p. plonger «βουτώ» < 
δηµώδ. λατ. plumbicare < µτγν. λατ. plumbio «είδος κολυµβητικού πτηνού, 
που εφορµά µε ταχύτητα στο νερό (σαν µολύβι) για αναζήτηση ψαριών» < 
λατ. plumbum «µόλυβδος»]. 

-πλός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα αριθµητικών επιθέτων που σηµαίνει ότι 
(κάποιος/κάτι) αποτελείται από τόσα µέρη όσα δηλώνει το α' συνθετικό: δι-
πλός, τρι-πλός, τετρα-πλός κ.λπ. Επίσης (λόγ.) -πλους, -ή, -ούν (πβ. άλµα εις 
τριπλούν). 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα αριθµητικών επιθέτων τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(π.χ. ά-πλοϋς, δι-πλοϋς, τρι-πλοϋς κ.τ.ό.), που ανάγεται σε *-pl-, µηδενισµ. 
βαθµ. τού I.E. *pel- «διπλώνω, πτυχώνω», πβ. λατ. sim-plus «απλός», µέσ. 
ιρλ. diabul «διπλός» (< *dwei-plo-), αρχ. σκανδ. falda «πτυχή, δίπλα», γερµ. 
Falte κ.ά. Οµόρρ. -πλάσιος (βλ.λ.). o µτγν. τ. -πλός, -ή, -όν οφείλεται στην 
επίδρ. των δευτερόκλιτων επιθέτων, µε τα οποία συνέπιπταν στη γενική 
πτώση (πβ. καλού - καλός, διπλού - διπλός)]. 

πολλαπλασιαστικά - αναλογικά αριθµητικά: -πλός | -πλους - -πλάσιος. Οι 
δύο κατηγορίες των αριθµητικών διαφέρουν µεταξύ τους. Τα αριθµητικά 
σε -πλός (διπλός, τριπλός, δεκαπλός... πολλαπλός), που προήλθαν από τα 
λόγια αριθµητικά σε -πλους (διπλούς, τριπλούς, δεκαπλούς..., πολλαπλούς), 
έχουν πολλαπλασιαστική σηµασία, δηλώνουν δηλ. από πόσα µέρη 
αποτελείται κάτι: διπλή βάρδια, άλµα εις τριπλούν, διπλό ουίσκι, τριπλή 
γκάφα, πολλαπλές επιθέσεις κ.τ.ό. Τα αριθµητικά σε -πλάσιος (διπλάσιος, 
τριπλάσιος, πενταπλάσιος, εκατονταπλάσιος κ.λπ.) δηλώνουν πόσες φορές 
κάτι είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε ένα άλλο (αναλογικά αριθµητικά): Το 
νέο σπίτι τους είναι διπλάσιο από το παλιό - Ο µισθός που παίρνει στη νέα 
του δουλειά είναι σχεδόν τριπλάσιος από ό,τι στην προηγούµενη. 

πλότερ (το) {άκλ.) σειρά οργάνων, µε τα οποία είναι δυνατόν να χαραχθούν 
πάνω σε µια επιφάνεια µε γραφικά ή φωτογραφικά µέσα χαρτογραφικές 
λεπτοµέρειες. [ΕΤΥΜ < αγγλ. plotter < p. plot «σχεδιάζω»]. 

πλουµί (το) {πλουµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το στολίδι (κεντητό ή ζωγραφιστό), το 
πλουµίδι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. πλουµίον, υποκ. τού λατ. pluma «χνούδι, 
πούπουλο»]. 

Πλουµίδι (το) {πλουµιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) κεντητό ή ζωγραφικό διακοσµητικό 
στοιχείο: είχε γεµίσει κεντητά ~ το σαλόνι ΣΥΝ. στολίδι, 

κόσµηµα, ποίκιλµα. 
[ΕΤΥΜ. < πλουµί (βλ.λ.) + -ίδι, πβ. κ. στολ-ίδι]. 

πλουµίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {πλούµισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) διακοσµώ µε 
πλουµίδια ΣΥΝ. στολίζω. — πλούµισµα (το) [µεσν.]. 

Πλουµιστός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) διακοσµηµένος µε πλουµίδια ΣΥΝ. 
στολισµένος. 

πλουραλισµός (ο) 1. η αρχή κατά την οποία άνθρωποι διαφορετικών φυλών, 
θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων κ.λπ. µπορούν να συµβιώνουν 
αρµονικά σε µια κοινωνία, διατηρώντας τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα τους 2. 
(ειδικότ.) η δυνατότητα να εκφράζονται όλες οι απόψεις ελεύθερα σχετικά µε 
ένα ζήτηµα: ~ στα Μ.Μ.Ε. || ο ~ που υπάρχει σε ένα κόµµα µε πολλές τάσεις 
ΣΥΝ. πολυφωνία 3. ΦΙΛΟΣ. θεωρία αντιτιθέµενη στον µονισµό και τον δυϊσµό, 
η οποία κατανοεί και ερµηνεύει τον κόσµο µε αναγωγή σε πολλαπλές και 
ανεξάρτητες οντότητες και αρχές ΣΥΝ. πολυαρχία ΑΝΤ. µονισµός (πβ. λ. 
µονισµός, δυαρχία). — πλουραλιοτής (ο), πλουραλίστρια (η), πλουραλιστικός, 
-ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pluralisme < λατ. pluralis «πληθυντικός» < 
plus, pluris «πολύς, περισσότερος»]. 

πλους (ο) {πλου | πλόες} (λόγ.) 1. η πλεύση, η πορεία τού πλοίου: κατά τον 
πλου παρουσιάστηκαν µηχανικά προβλήµατα· ΦΡ. (λόγ.) εν πλω (εν πλώ) κατά 
τον πλου, ενώ το σκάφος πλέει 2. (συνεκδ.) το ταξίδι µε πλοίο ΣΥΝ. 
θαλασσοπορία, ρότα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλους | πλόος < 
*πλόΈ-ος < πλέω (βλ.λ.). Η λ. συνδ. µε σανσκρ. piava- «σχεδία, αυτό που 
επιπλέει», ρωσ. ρίον «πλοίο, κανό» κ.ά.]ν 

-πλους, -ή, -ούν → -πλος 
πλουσιοκόριτσο (το) πλούσιο κορίτσι (από πλούσια οικογένεια) ΑΝΤ. 

φτωχοκόριτσο. 
πλουσιόπαιδο (το) πλούσιο παιδί (από πλούσια οικογένεια) ANT. φτωχόπαιδο. 
πλουσιοπάροχος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που παρέχει κάτι σε αφθονία, 

γενναιόδωρος: έλαβε ~ ανταλλάγµατα για τη συγκατάθεση του || ~ γεύµα | δώρα 
ΣΥΝ. (λόγ.) δαψιλής ΑΝΤ. πενιχρός, φτωχικός. — πλουσιοπάροχα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιδαψιλεύω. 

πλούσιος, -α (λόγ. -ία), -ο 1. αυτός που διαθέτει µεγάλη περιουσία (κινητή και 
ακίνητη, χρήµα, οικόπεδα κ.λπ.): προέρχεται από ~ οικογένεια || ~ εταιρεία | 
φίλοι | υποψήφιος γαµπρός || είναι ~ σαν τον Κροίσο || ~ χώρες | κράτη (οι 
βιοµηχανικά και τεχνολογικά ανεπτυγµένες χώρες, σε αντίθεση µε τις φτωχές, 
αναπτυσσόµενες χώρες)· ΦΡ. κάνω πλούσιο γάµο (i) παντρεύοµαι πλούσιο 
άτοµο (ii) παντρεύοµαι µε πολυτέλειες (ακριβά ρούχα, πολυτελή δεξίωση 
µετά τον γάµο κ.λπ.) ΣΥΝ. εύπορος, ευκατάστατος ΑΝΤ. φτωχός, άπορος 2. 
πλούσιος (ο), πλούσια (η) πρόσωπο που διαθέτει µεγάλη περιουσία, πολλά 
υλικά αγαθά: πλούσιοι και φτωχοί || πώς περνούν οι ~· ΦΡ. πλούσιοι 
επτώχευσαν και επείνασαν (από εκκλησιαστικό τροπάριο) ως σχόλιο για την 
αστάθεια των ανθρώπινων πραγµάτων 3. (+σε) αυτός που εµπεριέχει σε 
µεγάλο αριθµό | βαθµό ή ποικιλία ορισµένα στοιχεία: τροφή ~ σε πρωτεΐνες || 
σαµπουάν ~ σε ιχνοστοιχεία || άνθρωπος ~ σε χαρίσµατα | αρετές || εποχή ~ σε 
λογοτεχνικά έργα || ~ γλώσσα (σε λεξιλόγιο και εκφραστικά µέσα) | βιβλιοθήκη 
(σε βιβλία) | λεξιλόγιο || ~ συγκοµιδή (σε προϊόντα) | γη (εύφορη) | βλάστηση 
(σε φυτά, δέντρα κ.λπ.) || έδαφος ~ σε µεταλλεύµατα || ~ βιβλιογραφία (πολλά 
κατατοπιστικά επιστηµονικά βιβλία και βοηθήµατα) || ~ µαλλιά | γένια (πυκνά 
και πολλά) ΣΥΝ. άφθονος, δαψιλής ΑΝΤ. ανεπαρκής, λίγος 4. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποσότητα, αφθονία: ~ γεύµα ΑΝΤ. ανεπαρκής· 
ΦΡ. πλούσια τα ελέη (κάποιου) (i) για γενναιοδωρία ή αφθονία πραγµάτων: 
δόξα τω Θεώ, βγάλαµε πολύ λάδι εφέτος- πλούσια τα ελέη σου, Κύριε! (ii) 
(µτφ.) για πρόσωπο (κυρ. γυ-ναίκα) µε πολλά σωµατικά χαρίσµατα: όλοι τη 
θαυµάζουν βλέπεις, είναι πλούσια τα ελέη της! 5. (για πράγµατα) αυτός που 
κοστίζει ακριβά ή/και που χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια: πρόσοψη µε ~ διά-
κοσµο || διαγωνισµός µε ~ δώρα || κάνω ~ ζωή (ζω µέσα στην πολυτέλεια, ζω 
µέσα σε µεγάλες υλικές ανέσεις) 6. για µεγάλο χρηµατικό ποσό: ~ συνδροµή/ 
αµοιβή 7. (για ερεθίσµατα οπτικά, γευστικά κ.λπ.) αυτός που δίνει αίσθηση 
πληρότητας: σοκολάτα µε ~ γεύση (που «γεµίζει» το στόµα) || κρασί µε ~ 
άρωµα || ~ ήχος (που «γεµίζει» το αφτί). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξε-, φτώχια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλούσιος < πλούτ-ιος (µε συριστικοποίηση τού -τ-, πβ. δηµότ-
ιος - δηµόσ-ιος) < πλούτος (βλ.λ.)]. 

πλουσιόσπιτο (το) 1. σπίτι στο οποίο διαµένουν πλούσιοι άνθρωποι 2. σπίτι που 
διακρίνεται από πολυτέλεια 3. (µτφ.) πλούσια οικογένεια. 

Πλουταίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πλούτυνα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάποιον) πλούσιο 
ΣΥΝ. πλουτίζω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι πλούσιος ΑΝΤ. φτωχαίνω. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

Πλούταρχος (ο) {-ου κ. -άρχου} 1. αρχαίος Έλληνας πεζογράφος (45-120 
µ.Χ.), γνωστός κυρ. για τα βιογραφικά του έργα (Βίοι Παράλληλοι) 2. άγιος 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ.µτγν. κύρ. όν. < πλούτος 
+ -άρχος < άρχω]. 

Πλουτίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {πλούτισ-α, -τηκα, -µένος) ♦ 1. (αµετβ.) 
γίνοµαι πλούσιος, αποκτώ πολλά υλικά αγαθά, δηµιουργώ περιουσία: πλούτισε 
στο εξωτερικό || ~ γρήγορα | απ' τη µια µέρα στην άλλη || πολλοί πλούτισαν 
πατώντας επί πτωµάτων | εις βάρος άλλων | µε κοµπίνες | παράνοµα || µε την 
άνοδο τού τουρισµού στα νησιά πολλοί ξενοδόχοι και µεγαλοεργολάβοι 
πλούτισαν || άνθρωπος τίµιος δεν πλουτίζει εύκολα ΣΥΝ. θησαυρίζω ΑΝΤ. 
φτωχαίνω ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) αυξάνω, διευρύνω µε πρόσθετα και νέα στοιχεία: 
πλούτισε τη συλλογή του µε νέα και σπάνια εκθέµατα || µε τα ταξίδια πλουτίζει 
κανείς τις γνώσεις του ΣΥΝ. εµπλουτίζω. 



πλουτισµός 1430 πνεύµα 
 

πλουτισµός (ο) [µεσν.] 1.η απόκτηση πλούτου: αθέµιτος | αδικαιολόγητος | 
γρήγορος | εύκολος ~ 2. η επαύξηση µε την προσθήκη νέων στοιχείων: ο ~ τού 
µουσείου µε νέα εκθέµατα ΣΥΝ. εµπλουτισµός. Επίσης πλούτισµα (το). 

πλουτοκράτης (ο) [1887] {πλουτοκρατών}, πλουτοκράτισσα (η) 
{πλουτοκρατισσών} (κακόσ.) πρόσωπο που έχει δύναµη και επηρεάζει τις 
εξελίξεις χάρη στον πλούτο του. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
plutocrat]. 

πλουτοκρατία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η συγκέντρωση τής πολιτικής δύναµης στα 
χέρια των πλουσίων 2. (περιληπτ.) η τάξη των πλουσίων, που επικρατεί και 
καθορίζει τις εξελίξεις χάρη στον πλούτο της. — πλουτοκρατικός, -ή, -ό 
[1886], πλουτοκρατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πλούτος + -κρατία < κρατώ]. 

πλουτοπαραγωγικός, -ή, -ό [1895] αυτός που παράγει πλούτο: ~ πηγές | πόροι 
ΣΥΝ. πλουτοφόρος. 

πλούτος (ο) {πλούτη κ. λαϊκ. πλούτια (τα), χωρ. γεν. πληθ.} 1. το σύνολο των 
υλικών αντικειµένων (χρηµάτων, κινητών και ακινήτων αγαθών, οικονοµικών 
πόρων) που έχουν οικονοµική αξία, συνιστούν δηλ. οικονοµικά αγαθά: ο ~ 
µιας χώρας | τού προηγµένου Βορρά || «Ο ~ των εθνών» (The Wealth of 
Nations, τίτλος έργου τού Α. Σµιθ) || η δίκαιη κατανοµή τού ~· ΦΡ. (α) εθνικός 
πλούτος το σύνολο όλων των οικονοµικών αγαθών µιας χώρας, ενός έθνους 
(β) ορυκτός πλούτος τα εκµεταλλεύσιµα ορυκτά µιας χώρας 2. το πλήθος, η 
αφθονία των αγαθών (κ. στον πληθ.) το σύνολο τής κινητής και ακίνητης 
περιουσίας που κατέχει κανείς: τα αµύθητα πλούτη ενός ηγεµόνα || ζεις µες 
στον - 3. (µτφ.) ό,τι πολυτιµότερο έχει κανείς (συνήθ. στον πληθ.): όλα µου τα 
~ είναι η οικογένεια µου || «όλα µας τα ~ η αγάπη ετούτη» (τραγ.) 4. η 
κατάσταση τού πλουσίου, αυτού που κατέχει πολλά αγαθά, η µεγάλη 
οικονοµική άνεση: ο ~ τής Βασιλεύουσας προκαλούσε τον θαυµασµό των 
βαρβάρων || ο ~ χαρακτήριζε κάθε εκδήλωση τους ΣΥΝ. ευµάρεια ΑΝΤ. 
ανέχεια, φτώχια, ένδεια 5. (κατ' επέκτ.) η αφθονία σε ποσότητα ή και ποικιλία: 
ο (λεξιλογικός) ~ τής ελληνικής γλώσσας || ~ γνώσεων | εµπειριών ΣΥΝ. 
πληθώρα ΑΝΤ. έλλειψη, απουσία 6. η µεγάλη ποικιλία: ~ χρωµάτων | γεύσεων 
| φυσικών ήχων || συναισθηµατικός | ψυχικός ~ (µε πολλά αξιόλογα στοιχεία, 
προτερήµατα) || πνευµατικός ~ (πλήθος και ποικιλία ιδεών και σκέψεων). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. περιουσία, φτώχια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλούτος < *πλόΕ-τος, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. πλέω (< *πλέΕ-
ω), µε την έννοια των υλικών αγαθών που «έρρεαν» άφθονα. Βλ. λ., πλέω]. 

πλούτος (το) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το σύνολο των ηθικών και 
πνευµατικών αγαθών, τα εσωτερικά χαρίσµατα: «δώρο δεν έχουνε για σε και 
για το µέσα ~» (∆. Σολωµός). 

πλουτοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο αυτός που αποφέρει πλούτο ΣΥΝ. 
πλουτοπαραγωγικός. [ΕΓΎΜ µτγν. < πλούτος + -φόρος < φέρω]. 

Πλούτων (ο) {Πλούτων-ος, -α} 1. ΜΥΘΟΛ. άλλη ονοµασία (ευφηµ.) τού θεού 
Αδη: η αρπαγή τής Περσεφόνης από τον ~ · 2. ΑΣΤΡΟΝ. Ο ένατος και πιο 
αποµακρυσµένος πλανήτης τού ηλιακού µας συστήµατος. Επίσης Πλούτωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < πλούτος (βλ.λ.)]. 

πλουτώνιο (το) {πλουτωνίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. ραδιενεργό στοιχείο 
(σύµβολο Pu), το οποίο χρησιµοποιείται ως καύσιµο στους πυρηνικούς 
σταθµούς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή 
πυρηνικών όπλων (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. Πλουτώνιον, 
ονοµασία σπηλαίων που οι αρχαίοι θεωρούσαν εισόδους στον Κάτω Κόσµο 
και χαρακτηρίζονταν από αποπνικτικές αναθυµιάσεις, ουσιαστικοπ. ουδ. τού 
επιθ. Πλουτώνιος < αρχ. Πλούτων. Ο χηµ. όρ. αποτελεί αντιδάν. από νεολατ. 
plutonium]. 

πλουτώνιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Πλούτωνα • 2. (α) 
αυτός που συντελείται στα έγκατα τής Γης ΣΥΝ. ενδογήινος (β) πλουτώνιες 
εκρήξεις οι ηφαιστειακές εκρήξεις (γ) πλουτώνια πετρώµατα πυριγενή 
πετρώµατα που σχηµατίζονται από την κρυστάλλωση τού µάγµατος (βλ.λ.) σε 
µεγάλα βάθη κάτω από την επιφάνεια τής Γης · 3. αυτός που αναφέρεται στον 
πλουτωνισµό (βλ.λ.).   * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 

πλουτωνισµός (ο) παλαιότερη θεωρία σύµφωνα µε την οποία ο σχηµατισµός 
ορισµένων πετρωµάτων συνιστά αποτέλεσµα τής θερµότητας και των 
διεργασιών τήξεως. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. plutonisme]. 

Πλοχµός (ο) (λόγ.) ΑΡΧΑΙΟΛ. µοτίβο που συναντάται στην αρχαία ελληνική 
αρχιτεκτονική και ζωγραφική και έχει τη µορφή πλεξίδας. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*πλοκ-σµός, ετεροιωµ. βαθµ. τού πλέκ-ω (βλ.λ.)]. 

πλύθηκα ρ. → πλένω 
πλύµα (το) {πλύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το νερό που µένει µετά το πλύσιµο 

ΣΥΝ. απόνερα 2. (µτφ.) άνοστο και νερόβραστο φαγητό. [ΕΤΥΜ 0φΧ· < 
πλύνω], 

πλυµένος, -η, -ο → πλένω 
πλυντήριο (το) {πλυντηρί-ου | -ων) 1. ηλεκτρική συσκευή για την αυτόµατη 

πλύση ρούχων ή πιάτων: ~ ρούχων | πιάτων ΦΡ. (µτφ.) πλυντήριο βρόµικου 
χρήµατος επιχείρηση, ίδρυµα ή τράπεζα που χρησιµοποιείται ως 
προκάλυµµα, προκειµένου να νοµιµοποιηθούν χρήµατα που αποκτήθηκαν 
παράνοµα' (συνεκδ.) 2. η ποσότητα ρούχων ή πιάτων που χωράει ένα 
πλυντήριο: έχω να βάλω δύο - 3. κατάστηµα µε ηλεκτρικές συσκευές 
αυτόµατης πλύσεως, τις οποίες µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει έναντι 
ορισµένου αντιτίµου: πάω τα ρούχα µου σ' ένα ~ δύο δρόµους πιο κάτω 4. 
χώρος εξοπλισµένος µε ειδικές εγκαταστάσεις για το πλύσιµο αυτοκινήτων, 
µεταλλευµάτων κ.λπ. — (υποκ.) πλυντηριάκι (το). [ΕΤΥΜ; Ουσιαστικοπ. ουδ. 
τού αρχ. επιθ. πλυντήριος < πλύνω + πα- 

ραγ. επίθηµα -τήριος, πβ. κ. σηµαν-τήριος]. 
πλύντης (ο) [µτγν.] {πλυντών}, πλύντρια (η) [µτγν.] {δύσχρ. πλυντριών} 

πρόσωπο που πλένει (ρούχα, πιάτα κ.λπ.) ΣΥΝ. (για πιάτα) λα-ντζέρης. 
πλυντικος, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που χρησιµεύει στο πλύσιµο. 
πλύνω (να/θα) ρ. → πλένω 
Πλύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (γενικά) το καθάρισµα µε νερό 2. 

(ειδικότ.) το καθάρισµα ρούχων µε σαπούνι ή απορρυπαντικό, η µπουγάδα: 
βάζετε µόνο τη µισή ποσότητα απορρυπαντικού σε κάθε ~· ΦΡ. (µτφ.-κακόσ.) 
πλύση εγκεφάλου βλ. λ. εγκέφαλος · 3. (α) (για πληγές) η απολύµανση µε 
αντισηπτικό (β) ΙΑΤΡ. πλύση στοµάχου η απαλλαγή τού στοµάχου από 
δηλητηριώδεις ουσίες µε τη βοήθεια υγρών που προκαλούν εµετό 4. ΧΗΜ. ο 
καθαρισµός µεταλλευµάτων, υφαντικών υλών κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πλύσις < 
πλύνω]. 

πλύσιµο (το) [µτγν.] {πλυσίµ-ατος | -ατα, -άτων} η διαδικασία καθαρισµού, το 
να πλένει κανείς (κάτι): το ~ των πιάτων | των ρούχων | τού αυτοκινήτου || το 
τραπεζοµάντηλο θέλει ~ (καθάρισµα) || ρούχα που δεν µπαίνουν στο -1| 
τοποθετεί τα ρούχα που είναι για ~ στο καλάθι ΣΥΝ. πλύση, καθάρισµα. 

πλυσταρειό (το) (παλαιότ.) ο χώρος τού σπιτιού (συνήθ. στην ταράτσα ή στο 
υπόγειο), όπου γινόταν το πλύσιµο των ρούχων. [ΕΤΥΜ < *πλυστρ-αρειό (µε 
ανοµοιωτική αποβολή τού -ρ-) < πλύστρα + παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. αλητ-
αρειό]. 

πλυστικά (τα) (παλαιότ.) η αµοιβή για το πλύσιµο ρούχων. [ΕΤΥΜ. < 
*πλυστης (< αρχ. πλύνω) + -ικός]. 

πλύστρα (η) {πλυστρών} 1. η γυναίκα που ασχολείται επαγγελµατικά µε το 
πλύσιµο ξένων ρούχων || (µτφ.-κακόσ.) έγινε και κυρία τώρα, η ~! · 2. 
(παλαιότ.) πέτρινη πλάκα ή σανίδα που προσαρµοζόταν στην άκρη τής 
σκάφης και χρησιµοποιόταν για το τρίψιµο των ρούχων κατά το πλύσιµο. 
[ΕΤΥΜ. < πλύση + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. απλώσ-τρα, σκοτώσ-τρα]. 

πλώρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το µπροστινό τµήµα τού πλοίου ΣΥΝ. (λόγ.) 
πρώρα ΑΝΤ. πρύµνη· ΦΡ. (α) από την πρύµνη ώς την πλώρη (κ. πρύ-µα-
πλώρα) από τη µια άκρη ώς την άλλη (β) βάζω πλώρη βλ. λ. βάζω. Επίσης 
(λαϊκ.) πλώρα. [ΕΤΥΜ. µτγν., βλ. λ. πρώρα]. 

πλωρίζω ρ. αµετβ. {πλώρισα} (λαϊκ.) βάζω πλώρη, κατευθύνοµαι προς κάποιο 
µέρος ταξιδεύοντας. 

πλωριός, -ιά, -ιό (λαϊκ.) αυτός που βρίσκεται στην πλώρη: ~ κατάρτι ΣΥΝ. (λόγ.) 
πρωραίος ANT. πρυµνήσιος, (λόγ.) πρυµναίος. [ΕΤΥΜ. < πρωραίος (µε 
αφοµοίωση τού -ρ- και συνίζηση) < πρώρα]. 

πλωτάρχης (ο) {κλητ. πλωτάρχα | πλωταρχών} αξιωµατικός τού Πολεµικού 
Ναυτικού (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «κυβερνήτης πλοίου», < πλωτός + -άρχης < 
άρχω]. 

πλωτήρας (ο) 1. ΝΑΥΤ. ελαφρό σώµα που επιπλέει στο νερό ή βοηθεί άλλο 
σώµα να επιπλεύσει · 2. λεµβοειδής κατασκευή που χρησιµεύει στη 
συγκράτηση των υδροπλάνων και των πτερύγων τους πάνω στην επιφάνεια 
τής θάλασσας · 3. ωκεανογραφική συσκευή που χρησιµοποείται για τη 
µέτρηση τής κίνησης των ρευµάτων · 4. ΤΕΧΝΟΛ. κοίλος µεταλλικός ή 
πλαστικός κύλινδρος, που ρυθµίζει τη ροή τού νερού ή άλλου υγρού σε 
αποθήκες νερού ή δεξαµενές άλλων υγρών µε δυνατότητα διακοπής τής 
παροχής για αποφυγή υπερχείλισης ΣΥΝ. φλοτέρ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πλωτήρ, -ήρος «ναύτης» < θ. πλω- τού ρ. πλώω (βλ. λ. πλωτός) 
+ παραγ. επίθηµα -τήρ (πβ. κρα-τήρ, βα-τήρ). Μερικές νεο-ελλ. τεχνολογικές 
σηµ. αποτελούν απόδ. τού γαλλ. flotteur (βλ. λ. φλοτέρ)]. 

Πλωτικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πλου: ~ 
προβλήµατα 2. πλωτική (η) η ικανότητα, η επιδεξιότητα στην πλεύση. 

Πλωτίνος (ο) 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (205-270 µ.Χ.), ο θεµελιωτής τής 
νεοπλατωνικής φιλοσοφίας 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Πλωτίνος < ουµβρ. Plotus (λατ. Plautus > µτγν. Πλαΰτος) < 
επίθ. plotus «πλατύπους» + παραγ. επίθηµα -inus]. 

Πλωτός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να τον διαπλεύσει κανείς: ~ ποταµός 2. 
αυτός που επιπλέει στην επιφάνεια τού νερού: ~ µέσα- ΦΡ. πλωτή γέφυρα 
γέφυρα που κατασκευάζεται σε ποταµούς, κυρ. σε καιρό πολέµου, και 
αποτελείται από κοίλα στεγανά σώµατα. [ΕΤΥΜ· αρχ. < ρ. πλώω «πλέω» 
(ιων.) < *πλώ(Ε)ω < θ. plö(u)-, εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *pleu- 
«πλέω, κολυµπώ», πβ. σανσκρ. plavati (ίδια σηµ.), λατ. pluvia «βροχή» (> 
γαλλ. pluie, ισπ. lluvia, ιταλ. pioggia) κ.ά. Οµόρρ. πλέ-ω (βλ.λ.), πλυ-νω, 
πλους (< πλό-ος), πλο-ϊο(ν), πλοϋ-τος κ.ά.]. 

Π.Μ.Σ. (ο) Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. 
Π.Ν. (το) Πολεµικό Ναυτικό. 
Πνεύµα (το) {πνεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το εσωτερικό και άυλο µέρος τής 

ανθρώπινης ύπαρξης, που περιλαµβάνει τις σκέψεις, τις ιδέες, που 
αντιλαµβάνεται και παράγει κρίσεις: θαυµάσιο | οξύ | µεστό | δηµιουργικό ~ || 
ελεύθερο ~, απαλλαγµένο από προλήψεις και δεισιδαιµονίες || µεγάλο | 
επιχειρηµατικό | εφευρετικό | ανήσυχο - ΣΥΝ. σκέψη, µυαλό, νόηση, 
αντίληψη· ΦΡ. µακάριοι οι πτωχοί τω πνεύµα-τι βλ. λ. πτωχός 2. (συνεκδ.) ο 
άνθρωπος ως προς το πως σκέφτεται ή συµπεριφέρεται: ο συγγραφέας που 
παρουσιάζουµε υπήρξε ένα φιλελεύθερο ~ σε σκοτεινούς καιρούς || ο στοχαστής 
αυτός είναι ένα µεγάλο, σπάνιο ~ τής εποχής µας- ΦΡ. (α) (σκωπτ.-ειρων.) τα 
µεγάλα πνεύµατα συναντώνται σε περίπτωση ταυτίσεως απόψεων µεταξύ 
προσώπων που δεν γνωρίζουν προηγουµένως ο ένας τις θέσεις, τις ιδέες τού 
άλλου: έκανα κι εγώ την ίδια σκέψη µε σένα' είδες, ~! (β( 
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ανήσυχο πνεύµα βλ. λ. ανήσυχος (γ) πνεύµα αντιλογίας βλ. λ. αντι-λογία 3. 
πρόσωπο που ασχολείται µε τον στοχασµό, τα γράµµατα, τον πολιτισµό, την 
έρευνα και τη γνώση: ένα σηµαντικό ~ που άφησε εποχή υπήρξε ο... 4. (α) τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προσώπου, έργου, κινήµατος κ.λπ.: το ~ τού 
υπαρξισµού είχε εµποτίσει τα γραπτά πολλών συγγραφέων εκείνης τής περιόδου 
|| το - αυτού τού φιλοσόφου ανιχνεύεται στις θεωρίες αρκετών νεότερων 
δηµιουργών || το ~ τού ροµαντισµού αντανακλάται στους στίχους του- ΦΡ. 
αθλητικό πνεύµα βλ. λ. αθλητικός (β) το σύνολο των αντιλήψεων, των ιδεών 
και των τάσεων: το ~ τής εποχής | των καιρών µας || αποδίδω πιστά το - µιας 
εποχής στα σκηνικά και τα κοστούµια || η πρωτοβουλία αυτή συντάσσεται στο ~ 
τής διµερούς συνεργασίας || το ~ που βασιλεύει στον κυβερνοχώρο || οι αλλαγές 
που θα γίνουν θα είναι στο ίδιο ~ µε τις προηγούµενες· ΦΡ. (α) το πνεύµα των 
προγόνων η πνευµατική παράδοση, ό,τι έχει κληροδοτηθεί από την 
πολιτισµική παραγωγή των προγόνων (β) µπαίνω στο πνεύµα (+γεν.) 
αντιλαµβάνοµαι τι ισχύει (σε δεδοµένο χώρο) και προσαρµόζοµαι: µπήκε 
γρήγορα στο πνεύµα τής οµάδας | τού αγωνίσµατος || δεν έχει µπει ακόµα στο 
πνεύµα τής δουλειάς ΣΥΝ. εγκλιµατίζοµαι 5. κάθε στοιχείο που χαρακτηρίζει 
τον τρόπο συµπεριφοράς, δράσης (κάποιου) ή το σύνολο των χαρακτηριστικών 
ενός χώρου, το κλίµα που επικρατεί: ~ αυτοθυσίας | συνεργασίας | 
ανταγωνισµού | οµοψυχίας || οµαδικό | δηµοκρατικό | ανεκτικό | φιλικό ~ 6. (α) 
η ψυχική, συναισθηµατική και ηθική κατάσταση τού ανθρώπου κατ' 
αντιδιαστολή προς την αντίστοιχη σωµατική ΣΥΝ. ψυχή ΦΡ. το µεν πνεύµα 
πρόθυµον, η δε σαρξ ασθενής βλ. λ. σαρξ (β) πνεύµατα (τα) η ψυχική 
κατάσταση: µε την παρέµβαση του προσπάθησε να ηρεµήσει τα ~ || εξάπτω | 
οξύνω | ανάβω τα ~ · 7. το βαθύτερο νόηµα, το περιεχόµενο, κατ' αντιδιαστολή 
προς τη µορφή, τον τύπο: το ~ τού νόµου | τού κειµένου ΣΥΝ. ουσία ΑΝΤ. 
γράµµα, τύπος · 8. ευφυολόγηµα που λέγεται συνήθ. άκαιρα και ειρωνικά: από 
~ άλλο τίποτα' από πράξεις όµως τίποτα! κυρ. στις ΦΡ. κάνω | πουλάω πνεύµα 
λέω έξυπνα ή αστεία λόγια σε καταστάσεις που απαιτούν σοβαρότητα και 
περίσκεψη, λέω εξυπνάδες, ειρωνεύοµαι: µην πουλάς ~, η υπόθεση είναι πολύ 
σοβαρή || αυτός υποφέρει κι ο άλλος κάνει ~ · 9. η ζωή, η ύπαρξη: παρέδωσε το 
- (του) (πέθανε) 10. (α) κάθε άυλη ύπαρξη, που δεν γίνεται αντιληπτή µε τις 
αισθήσεις (κατά τη λαϊκή φαντασία, δαίµονες, φαντάσµατα κ.λπ.): κακό | 
πονηρό | ακάθαρτο ~ || καλό | αγαθό ~ (άγγελος) || «το ~ τού κακού» (ο ∆ιάβο-
λος) || ο Θεός είναι ~ (β) ΕΚΚΛΗΣ. Άγιο Πνεύµα το τρίτο πρόσωπο τής 
οµοούσιας και αδιαίρετης Αγίας Τριάδας 11. (ειδικότ.) (α) ένα νεκρό πρόσωπο 
για το οποίο πιστεύεται ότι υπάρχει µε διαφορετική, άυλη υπόσταση και 
εµφανίζεται µε διάφορους τρόπους, συχνά προκαλώντας θορύβους, 
τροµάζοντας τους ανθρώπους: θορυβοποιό ~ ΣΥΝ. στοιχειό, φάντασµα (β) το 
µέρος τού ανθρώπου που πιστεύεται ότι επιβιώνει µετά τον θάνατο και για το 
οποίο υπάρχει η λαϊκή πίστη ότι µπορεί κανείς να το καλέσει να δηλώσει την 
παρουσία του (λ.χ. µε τον πνευµατισµό): µαζεύονται σ'ένα περίεργο σπίτι και 
καλούν τα ~ || τους «µίλησε» το ~ ενός προγόνου τους · 12. ΓΛΩΣΣ. σηµείο γρα-
φής, η ψιλή (') και η δασεία (' (, που σηµειώνεται (στο πολυτονικό σύστηµα) 
πάνω από το αρχικό φωνήεν των λέξεων: αέρας, υγεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πνεύµα < πνέω (βλ.λ.). Η αρχική σηµ. τής λ. ήταν «πνοή, 
άνεµος», αλλά στο βιβλικό λεξιλόγιο χρησιµοποιήθηκε επίσης για να δηλώσει 
τόσο το Αγιο Πνεύµα όσο και κακά πνεύµατα. Έτσι, συνδέθηκε µε το 
αντίστοιχο εβρ. rûâh «φύσηµα, πνοή», το οποίο οι Εβδο-µήκοντα µετέφρασαν 
ως πνεύµα. Αργότερα η λ. δήλωσε επίσης τις διανοητικές ικανότητες ενός 
ατόµου, που του επιτρέπουν να κινείται στον κόσµο των ιδεών, την εσωτερική 
του υπόσταση, βούληση και σκέψη. Η φρ. τα µεγάλα πνεύµατα συναντώνται 
αποδίδει τη γαλλ. les grands esprits se rencontrent]. 

πνεύµατα: δασεία - ψιλή. Στο σύστηµα των φθόγγων τής Αρχαίας 
Ελληνικής συµπεριλαµβανόταν και ο δασύς φθόγγος, είτε ως αυτοτελής 
φθόγγος στην αρχή τής λέξης µπροστά από ορισµένα φωνήεντα είτε ως 
συνοδευτικό στοιχείο ορισµένων συµφώνων, των λεγόµενων δασέων. o 
δασύς φθόγγος συνίσταται στην εκβολή ενός ποσού αέρος, µιας άχνας, που 
προηγείται τής εκφώνησης ενός φωνήεντος και δηλώνεται συνήθ. στη 
φωνητική γραφή µε το [h] (πβ. την προφορά των αρχαίων ελληνικών 
λέξεων ελληνικός /hellenikós/, ήρωες /heroes/, ύπόθεσις /hiipóthesis/, 
ορίζων /horizdö n/, υστερία /hüsteria/ κ.ά., που διασώζουν τη δασύτητα 
τους στην προφορά και τη γραφή τους ως ξένων λέξεων σε διάφορες ευρω-
παϊκές γλώσσες· πβ. αγγλ. hellenic, hero, hypothesis, horizon, hysteria). 
Προκειµένου για τα δασέα σύµφωνα τής Αρχαίας, πάλι µια άχνα συνοδεύει 
την εκφώνηση των συµφώνων ρ, t, k, που προφέρονται ως ph (φ), th (θ), kh 
(χ): φιλοσοφία /philosophia/ (πβ. αγγλ. philosophy), φωτο- /photo-/ (πβ. 
αγγλ. photo-), φράσις /phrâsis/ (πβ. αγγλ. phrase), φυσικός /phiisikós/ (πβ. 
αγγλ. physical), θέατρον /théatron | (πβ. αγγλ. theatre), θέµα /théma/ (πβ. 
αγγλ. theme), θεωρία /theöria/ (πβ. αγγλ. theory), χαρακτήρ /kharaktér/ (πβ. 
αγγλ. character), χάος /khâos/ (πβ. αγγλ. chaos), Χριστός /khristós/ (πβ. 
αγγλ. Christ), χρονικός /khronikós/ (πβ. αγγλ. chronicle) κ.ά. Στην Αρχαία 
Ελληνική το δασύ πνεύµα και τα δασέα σύµφωνα προφέρονταν αρχικά σε 
όλες τις διαλέκτους. Στην ιωνική διάλεκτο, το δασύ πνεύµα (και ορισµένα 
δασέα σύµφωνα) έπαψε νωρίς να προφέρεται, σε αντίθεση µε την αττική 
διάλεκτο {«'Αττικοί δασυντικοί, Ίωνες ψιλωτικοί» έλεγαν οι Αρχαίοι 
γραµµατικοί). Στην αττική διάλεκτο το δασύ πνεύµα αρχίζει να σιγάται ήδη 
από τον 3ο αι. π.Χ., η σίγησή του, πάντως, ολοκληρώνεται µόλις τον 3ο αι. 
µ.Χ., τότε που και τα δασέα σύµφωνα αποδασύνονται και γίνονται 

διαρκή σύµφωνα (ph > f, th > θ, kh > χ). Για τη δήλωση τού δασέος 
πνεύµατος στη γραφή χρησιµοποιήθηκε το γράµµα Η. Στην ιωνική 
διάλεκτο, όπου νωρίς σιγήθηκε το δασύ πνεύµα, το Η που περίσσευε 
χρησιµοποιήθηκε για να δηλωθεί το µακρό ε (µέχρι τότε ε και η 
δηλώνονταν από κοινού µε το γράµµα Ε, ενώ το Η δήλωνε τη δασεία: 
ΗΕΛΛΕΝΙΚΟΣ = ελληνικός), πράγµα που γενικεύτηκε µετά το 400 π.Χ. 
(ευκλείδειο αλφάβητο). Από το 200 π.Χ. µε τον γραµµατικό Αριστοφάνη 
τον Βυζάντιο αρχίζει να δηλώνεται και πάλι στη γραφή το δασύ πνεύµα 
(spiritus asper) και µάλιστα, κατά σχολαστική υπερβολή, και το ψιλό 
πνεύµα (spiritus lenis), δηλ. η έλλειψη δασείας στο φωνήεν µε το οποίο 
αρχίζει µια λέξη! Η χρήση των πνευµάτων βαίνει παράλληλα µε τη χρήση 
των τόνων, µε την οποία από τότε συνδέεται, χωρίς αυτά τα δύο να 
ταυτίζονται. Τον 9ο αι. µ.Χ. µαζί µε τη γενίκευση τής µικρογράµµατης 
γραφής γενικεύεται και η χρήση των πνευµάτων και των τόνων στη γραφή, 
που µέχρι τότε ήταν επιλεκτική (εχρησιµοποιείτο ιδ. σε λογοτεχνικά 
ποιητικά κείµενα). 
Για την παράσταση τής δασείας χρησιµοποιήθηκε -αρχικά στη Μεγάλη 
Ελλάδα- το αριστερό κοµµάτι τού Η (Ι-, -, '), ενώ για την ψιλή το δεξιό 
κοµµάτι τού Η (-1, J, '): ελληνικός - άγων. Η γνώση των δασυνοµένων 
λέξεων (βλ.λ.) διευκολύνει και σήµερα στην κατανόηση τής εµφάνισης 
δασέων σε σύνθετες λέξεις, που έχουν ως β' συνθετικό δασυνόµενη λέξη: 
πενθήµερο, νυχθηµερόν, εφήµερος (εφηµερίδα, εφηµερεύω, εφηµέριος), 
όπου το -θ- ή το -φ- ερµηνεύονται όταν γνωρίζει κανείς ότι το ηµέρα 
δασύνεται (ήµερα). 

→ δασύνω (δασυνόµενες λέξεις) 

πνευµατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πνεύµα (βλ.λ.): ~ 
ικανότητα | ελευθερία | διαύγεια | αρετές | ολοκλήρωση | ανάταση | καλλιέργεια | 
καθοδήγηση | οκνηρία | ισορροπία | υγεία | σύγχυση || ισχυρίζεται ότι στην 
εποχή µας υπάρχει ~ ερηµιά ΣΥΝ. (δια)νοητικός· ΦΡ. (α) πνευµατική 
δηµιουργία | παραγωγή το σύνολο των έργων ενός συγγραφέα (β) πνευµατική 
εργασία η σκέψη, η διανόηση, κατ' αντιδιαστολή προς τη χειρωνακτική 
εργασία (γ) πνευµατική ιδιοκτησία το νοµικό δικαίωµα συγγραφέα, εφευρέτη 
κ.λπ. να αναγνωρίζεται ως ιδιοκτήτης των έργων του και να παίρνει ποσοστά 
από την εµπορική τους εκµετάλλευση κ.λπ. (δ) πνευµατικά δικαιώµατα η 
αµοιβή, κυρ. σε ποσοστά, που εισπράττει κανείς από την εµπορική 
εκµετάλλευση από τρίτους έργων για τα οποία αναγνωρίζεται ως δηµιουργός: 
τα - των καλλιτεχνών/ των στιχουργών (ε) πνευµατική κατάρτιση η µόρφωση, 
η πνευµατική καλλιέργεια (στ) πνευµατική τροφή (ι) η γνώση, η µάθηση, 
καθετί που συµβάλλει στην ανάπτυξη και ενδυνάµωση των πνευµατικών 
ιδιοτήτων (λ.χ. τής αντίληψης, τής κρίσης κ.λπ.) (ii) (συνεκδ.) οτιδήποτε 
προσφέρει γνώση, συµβάλλει στη µόρφωση κ.λπ.: τα βιβλία αποτελούν - (ζ) 
πνευµατικός ορίζοντας η έκταση τής αντιλήψεως και των γνώσεων (κάποιου): 
η εκµάθηση ξένων γλωσσών διευρύνει τους πνευµατικούς ορίζοντες τού αν-
θρώπου (η) πνευµατική κληρονοµιά | παράδοση το σύνολο των µνηµείων 
λόγου και τέχνης, των παραδόσεων, των ηθών και των εθίµων που έχουν 
κληροδοτήσει οι πρόγονοι ενός λαού ως πολιτισµική παρακαταθήκη και 
συγκροτούν σε σηµαντικό βαθµό την εθνική του φυσιογνωµία: εµείς οι 
Έλληνες έχουµε πλούσια ~ (θ) πνευµατικός πατέρας | πνευµατική µητέρα (i) 
πρόσωπο που έχει επηρεάσει σηµαντικά τη διαµόρφωση τής προσωπικής 
ιδεολογίας, τη συγκρότηση τού ψυχοδιανοητικού κόσµου κάποιου, τη στάση 
του σε διάφορα ζητήµατα (υπαρξιακά, επιστηµονικά, κοινωνικά, πολιτικά 
κ.λπ.): ο φιλόσοφος αυτός υπήρξε πνευµατικός του πατέρας || η Εκκλησία είναι η 
πνευµατική µητέρα των πιστών (ii) ΕΚΚΛΗΣ. το πρόσωπο που έχει βαφτίσει 
κάποιον ΣΥΝ. νοννός | νοννά (iii) (στο αρσ.) ο εξοµολόγος (ι) πνευµατική 
συγγένεια βλ. λ. συγγένεια (ια) πνευµατικό τέκνο (ί) ο διάδοχος κάποιου, από 
τον οποίο έχει επηρεαστεί αποφασιστικά ως προς τις απόψεις τις οποίες και 
ακολουθεί (όχι κατ' ανάγκην πιστά): ο Άντλερ είναι ~ τού Φρόυντ (ii) το 
πρόσωπο που έχει βαφτίσει κάποιος (ως προς τον νοννό του) ΣΥΝ. 
βαφτισιµιός, βαφτιστήρι (ιβ) πνευµατική ηγεσία το σύνολο των πνευµατικών 
ανθρώπων, των διανοουµένων: η - ενός τόπου || Τα προβλήµατα 
πολλαπλασιάζονται. Τι κάνει η σύγχρονη ~; ΣΥΝ. διανόηση, ιντελιγκέντσια (ιγ) 
πνευµατικός ηγέτης (i) ο πνευµατικός άνθρωπος, ο διανοούµενος (ii) ο 
θρησκευτικός ηγέτης: ο ∆αλάι Λάµα είναι ο ~ τού Θιβέτ (ιδ) πνευµατικός άν-
θρωπος ο άνθρωπος που ασχολείται µε τα πνευµατικά ζητήµατα τής εποχής 
του και τα µελετά υπό διάφορες οπτικές γωνίες· ο άνθρωπος των γραµµάτων, 
τής τέχνης και τής επιστήµης (ιε) πνευµατικό ίδρυµα | φυτώριο κάθε 
εκπαιδευτικό ίδρυµα, κυρ. το σχολείο (ιστ) πνευµατικό κέντρο βλ. λ. κέντρο 2. 
αυτός που βρίσκεται έξω από τον αισθητό κόσµο, άυλος: ~ όντα (ουράνιες 
δυνάµεις, άγγελοι) ΣΥΝ. ασώµατος ΑΝΤ. υλικός, ενσώµατος · 3. ΕΚΚΛΗΣ. 
πνευµατικός (ο) ο εξοµολόγος ιερέας: εµπιστεύεται στον ~ της όλες της τις 
ανησυχίες · 4. αυτός που σχετίζεται µε την πνοή, την κίνηση αέρα: η ύδραυλις 
ήταν ένας ~ τύπος µουσικού οργάνου. — πνευµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

πνευµατικότητα (η) [1820] {χωρ. πληθ.} η ύπαρξη σε κάποιον ή σε κάτι 
στοιχείων που σχετίζονται µε το πνεύµα και που δηλώνουν βαθύ πνευµατικό 
περιεχόµενο: η εµφάνιση και οι τρόποι του απέπνεαν µια ~ || µορφές αγίων 
γεµάτες ~. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spiritualité]. 

πνευµατισµός (ο) [1866] παραψυχολογική θεωρία και πρακτική, σύµφωνα µε 
την οποία οι ψυχές των νεκρών επικοινωνούν µε τους ζωντανούς µέσω 
φυσικών προσώπων (µέντιουµ) ή φαινοµένων («οιωνοί»). — πνευµατιστής 
(ο) [1851], πνευµατίστρια (η), πνευµατκπΊ-κός, -ή, -ό [1865], πνευµατιστικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spiritualisme | spiritisme, άσχετο 
µε 
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το µεσν. πνευµατισµός «η χρήση των πνευµάτων (ψιλής και δασείας) ως 
τονικών σηµείων»]. 

πνέυµατοθεραπεία (η) {πνευµατοθεραπειών} ΙΑΤΡ. είδος αεροθε-ραπείας (βλ.λ.) 
που εφαρµόζεται µε εισπνοές αέρα. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pneumatotherapy]. 

πνευµατοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, η αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία η 
βαθύτερη ουσία των όντων είναι το πνεύµα και η ύλη αποτελεί την αισθητή 
έκφραση της ΣΥΝ. σπιριτουαλισµός ANT. υλισµός. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
spiritualisme]. 

πνευµατοκτόνος, -ος/-α, -ο [1872] αυτός που καταπιέζει, δεσµεύει την 
ελεύθερη πνευµατική έκφραση, που υποδουλώνει το πνεύµα: ο -νόµος για τα 
λογοτεχνικά σωµατεία. 
[ΕΤΥΜ. < πνεύµα, -ατός + -κτόνος, < αρχ. κτείνω «φονεύω» (βλ. λ. -κτονίά), 
µετάφρ. δάνειο από γερµ. geisttötend]. 

πνευµατολατρία (η) {χωρ. πληθ.} η εκδήλωση λατρευτικού σεβασµού σε άυλα 
όντα, ευεργετικά ή καταστροφικά πνεύµατα. — πνευ-µατολάτρης (ο) [I860]. 

πνευµατολονία (η) [1785] {χωρ. γεν. πληθ.} η µελέτη τού µεσολαβητικού ρόλου 
των άυλων πνευµάτων στην επικοινωνία µεταξύ θεού και ανθρώπων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pneumatologie]. 

πνευµατώδης, -ης, -ες {πνευµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
χαρακτηρίζεται από εξυπνάδα και χιούµορ, που κάνει εύστοχα και 
διατυπωµένα µε έξυπνο τρόπο σχόλια: - άνθρωπος | αστείο ΣΥΝ. σπιρτόζος, 
εύστροφος, ευφυής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«αυτός που εµφανίζεται σαν φύσηµα, πνοή», < πνεύµα, -ατός + -ώδης (βλ.λ.). 
Η σύγχρονη σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. spirituel]. 

πνευµάτωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. παθολογική 
κατάσταση που προκαλείται από τη συγκέντρωση αέρα ή αερίων στις φυσικές 
κοιλότητες, στα όργανα ή στους ιστούς τού σώµατος. 

πνευµοθώρακας (ο) [1879] {πνευµοθωράκων} ΙΑΤΡ. 1. παθολογική κατάσταση 
κατά την οποία εισέρχεται αέρας στην κοιλότητα τού υπεζωκότα, 
προκαλώντας συµπίεση τού πνεύµονα και έντονη δύσπνοια 2. (παλαιότ.) 
θεραπευτική µέθοδος εισαγωγής αέρα στην κοιλότητα τού υπεζωκότος 
(τεχνητός πνευµοθώρακας) για θεραπεία τής φυµατίωσης (έχει καταργηθεί). 
[ΕΤΥΜ. < πνευµο- (< πνεύµα, στη σηµ. «αέρας», µορφολ. σχηµατισµός 
αντίθετος στους κανόνες τής Ελληνικής, που θα απαιτούσε πνευµατο-) + 
θώρακας, ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. pneumothorax]. 

πνεύµονας (ο) {πνευµόνων} 1. ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο όργανα τής 
θωρακικής κοιλότητας των σπονδυλοζώων, µε τα οποία αναπνέουν: λοίµωξη | 
φυµατίωση | καρκίνος των ~ 2. (µτφ.) πηγή καθαρού αέρα, χώρος αναψυχής 
και επαφής µε τη φύση: το πάρκο αποτελεί ~ πρασίνου || ένας ~ υγείας τής 
Αθήνας καταστράφηκε από την πυρκαγιά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πνεύµων | πλεύµων 
(ο τ. πλεύµων είναι αρχαιότ., ενώ ο τ. πνεύµων οφείλεται στην επίδρ. των λ. 
πνέω, πνεύµα) < *pleu-mon-< I.E. *pleu- «πλέω, ρέω, κολυµπώ» (επειδή οι 
πνεύµονες φαίνονται σαν να πλέουν σε νερό), πβ. σανσκρ. klo-mân- «δεξιός 
πνεύµονας» (µε ανοµοίωση p-m > k-m), λατ. pulmo «πνεύµονας» (< *plu-
mon), γαλλ. poumon, αρχ. σλαβ. pluäta (> σερβοκρ. pljuca «ήπαρ») κ.ά. 
Οµόρρ. πλέ-ω (βλ.λ.), πλύ-νω, πλους (< πλό-ος), πλο-ίο(ν), πλοΰ-τος, πλω-τός 
κ.ά.]. 

πνευµόνεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η αφαίρεση πνεύµονα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pneumonectomy]. 

πνευµόνι (το) {πνευµον-ιού | -ιών} ο πνεύµονας (βλ.λ.)· ειδικότερα ο πνεύµονας 
των ζώων που πωλούνται στα κρεοπωλεία: έχει γερά ~ (έχει αντοχή). Επίσης 
(λαϊκ.) πλεµόνι. [ΕΤΥΜ < µτγν. πνευµόνων, υποκ. τού αρχ. πνεύµων (βλ.λ.)]. 

Πνευµονία (η) [µτγν.] {πνευµονιών} ΙΑΤΡ. η οξεία φλεγµονή των πνευµόνων, 
που οφείλεται σε µικρόβια ή ιούς και εκδηλώνεται µε υψηλό πυρετό, 
δύσπνοια, βήχα. 

πνευµονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους πνεύµονες: ~ 
αρτηρία | ιστός | φλέβες 2. ΙΑΤΡ. (α) πνευµονικό οίδηµα η κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία υγρού µέσα στις κυψελίδες τού πνεύµονα 
ως αποτέλεσµα συνήθ. καρδιακής ανεπάρκειας (β) πνευµονική εµβολή η 
αιφνίδια εµφύτευση θρόµβου αίµατος ή λίπους σε κλάδο τής πνευµονικής 
αρτηρίας, που εκδηλώνεται µε οξύ πόνο, έντονη δύσπνοια και πτώση τής 
αρτηριακής πίεσης. 

πνευµονιόκοκκος κ. πνευµονόκοκκος (ο) [1894] {πνευµονιο-κόκκ-ου | -ων, -
ους} ΙΑΤΡ. παθογόνο βακτήριο που προκαλεί κυρ. πνευµονία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pneumocoque]. 

πνευµονογραφηµα (το) {πνευµονογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η γραφική 
παράσταση που δείχνει τις διακυµάνσεις τής αναπνοής. 

ηνευµονογράφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η λήψη π 
νευµονογραφήµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
Pneumographie]. 

πνευµονογραφος (ο) [1895] ΙΑΤΡ. η ιατρική συσκευή µε την οποία 
καταγράφονται οι αναπνευστικές κινήσεις και αναπαριστάνονται γραφικά οι 
διακυµάνσεις τής αναπνοής. — πνευµονογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pneumographe], 

πνευµονόκοκκος (ο) → πνευµονιόκοκκος 
πνευµονοκονίαση κ. πνευµοκονίαση (η) [1879] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -

άσεων} ΙΑΤΡ. πάθηση των πνευµόνων, την οποία προκαλεί η παρατεταµένη 
εισπνοή διαφόρων τύπων σκόνης, κυρ. σε επαγγελµατικούς χώρους. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pneumoconiosis]. 
πνευµονολογία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται 

µε την έρευνα, τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων των πνευµόνων και 
των βρόγχων.   — πνευµονολόγος (ο/η), πνευµονολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pneumologie]. 

πνευµονοπάθεια (η) {πνευµονοπαθειών} κάθε πάθηση των πνευµόνων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Pneumopathie]. 

πνευµονοπλευρίτιδα (η) ΙΑΤΡ. πνευµονία µαζί µε πλευρίτιδα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού ελληνογενούς αγγλ. pleuropneumonia]. 

πνευµονορραγία (η) {πνευµονορραγιών} ΙΑΤΡ. 1.η αιµορραγία από τους 
πνεύµονες ΣΥΝ. αιµόπτυση · 2. η αιµορραγία µέσα στις κυψελίδες των 
πνευµόνων. 
[ΕΤΥΜ. < πνεύµονας + -ρραγία (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει) < αρχ. 
ρήγ-νυ-µι, πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pneumorrhagie]. 

πνευστιώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {πνευστιάς...· µόνο σε ενεστ.} (λόγ.-σπάν.) αναπνέω 
µε δυσκολία ΣΥΝ. ασθµαίνω, λαχανιάζω, (λαϊκ.) κοντανα-σαίνω. — 
πνευστίασις (η) [1880]. 

πνευστός, -ή, -ό αυτός που παράγεται ή λειτουργεί µε φύσηµα· ΦΡ. πνευστά 
(όργανα) τα µουσικά όργανα, στα οποία ο ήχος παράγεται από εκπνεόµενο 
αέρα (λ.χ. το κλαρίνο, η φλογέρα, η γκάιντα, το σαξόφωνο κλπ.): µπάντα 
πνευστών (λαϊκή ορχήστρα µε πνευστά όργα-να). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πνέω. Το επίθ. σχηµατίστηκε κατ' αναλογίαν προς τα 
αρχ. ά-πνευστος, άνα-πνευστός (πβ. κ. µτγν. θεό-πνευστος), αν και θα 
αναµέναµε τη µηδενισµ. βαθµ. τού θ. (πβ. παρακ. πέ-πνυ-µαι). Το -σ- τού 
επιθ. πνευ-σ-τός ίσως οφείλεται σε επίδρ. τού µτγν. ουσ. πνεύσις (πβ. αρχ. 
συνθ. ανά-πνευσις)]. 

πνέω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπνευσα} (λόγ.) (για άνεµο) φυσώ: αύριο θα πνεύσουν 
ισχυροί άνεµοι στο Ν. Αιγαίο- ΦΡ. (α) πνέει άνεµος (+γεν. µιας έννοιας) 
επικρατεί πνεύµα | κλίµα αυτού που δηλώνει η έννοια: ~ ελευθερίας | αλλαγής 
| αισιοδοξίας (β) (λόγ.) πνέω τα λοίσθια βλ. λ. λοίσθιος (γ) πνέω (τα) µένεα 
βλ. λ. µένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *πνέ(Ε)ω < I.E. *pneu- 
«ανασαίνω, ασθµαίνω» (εκφρα-στ. ονοµατοπονηµένη ρίζα), πβ. αρχ. σκανδ. 
fnysa «βαριανασαίνω», αρχ. αγγλ. fnêosan «φταρνίζοµαι», µέσ. γερµ. pfnüsen 
«φυσώ (τη µύτη), φταρνίζοµαι» κ.ά. Παράγ. πνεύ-µα, πνο-ή, αρχ. πνο-ιά (πβ. 
άπό-πνοια), πνευ-σ-τός κ.ά. Το ρ. πνέω χρησιµοποιήθηκε ευρέως ως β' συνθ., 
λ.χ. άνα-πνέω, άπο-πνέω, εΐσ-πνέω, έκ-πνέω, εµ-πνέω κ.ά.]. 

πνιγηρός, -ή, -ό κ. πνιγερός αυτός που δυσκολεύει την αναπνοή, αποπνικτικός: 
~ ατµόσφαιρα ΣΥΝ. ασφυκτικός. — πνιγηρότητα (η) [1889]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πνίγω + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. αίχµ-ηρός, λυπ-ηρός, πον-
ηρός]. 

πνιγµονή (η) ΙΑΤΡ. ασφυξία που προκαλείται από απόφραξη των αναπνευστικών 
οδών εξαιτίας στραγγαλισµού ή άλλης αιτίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < θ. πνιγ- (< 
πνίγω) + παραγ. επίθηµα -µονή (< -µων), πβ. φλέγ-ω - φλεγ-µονή]. 

πνιγµός (ο) → πνίξιµο 
πνίγος (το) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-σπάν.) η αδυναµία ή η δυσκολία να αναπνεύσει 

κανείς, κυρ. λόγω καύσωνα ΣΥΝ. ασφυξία, δύσπνοια, (λαϊκ.) κόµπος, 
αγκούσα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πνίγος < πνίγω]. 

Πνίγω ρ. µετβ. {έπνιξα, πνίγ-ηκα (προφορ. -χτηκα), πνιγµένος} 1. προκαλώ τον 
θάνατο (κάποιου), κάνοντας τον να µη µπορεί να αναπνεύσει (να πάθει 
ασφυξία) είτε βυθίζοντας τον και κρατώντας τον µέσα σε νερό ή άλλο υγρό 
είτε χρησιµοποιώντας δηλητηριώδη αέρια ή άλλο µέσο: τον έπνιξε µ ' ένα 
µαξιλάρι | µ ' ένα σχοινί 2. προκαλώ τον πνιγµό (κάποιου) στη θάλασσα 
(συνήθ. πληρώµατος ή/και επιβατών) από αµέλεια ή σκοπιµότητα: αυτοί τους 
έπνιξαν τους έβαλαν να ταξιδέψουν σ' ένα σαπιοκάραβο, ξέροντας ότι θα 
βουλιάξει, για να εισπράξουν την ασφάλεια! 3. προκαλώ δύσπνοια: µας έπνιξε 
το νέφος || µας πνίγουν τα καυσαέρια των αυτοκινήτων || (µτφ.) µας πνίξανε οι 
πολυκατοικίες 4. στραγγαλίζω: έσφιξε τα χέρια του γύρω από τον λαιµό της και 
την έπνιξε 5. (µτφ.) στενοχωρώ πολύ: µε πνίγει το παράπονο | η αγανάκτηση 6. 
(µτφ.) εµποδίζω να εκδηλωθεί (κάτι): ~ το χασµουρητό | το γέλιο | τον θυµό | 
τις παρορµήσεις | τα αισθήµατα µου 7. (κατ' επέκτ.) καταστέλλω: -µια εξέγερση 
στο αίµα ΣΥΝ. καταπνίγω 8. (για αγριόχορτα) φυτρώνω γύρω από φυτά, 
εµποδίζοντας τα να αναπτυχθούν και οδηγώντας τα στον µαρασµό: τα 
αγριόχορτα έπνιξαν τα γεράνια 9. (α) γεµίζω από (κάτι που µου προκαλεί 
σοβαρό πρόβληµα): µε πνίγουν τα χρέη (β) (+σε) γεµίζω κάποιον µε (πλήθος 
από κάτι): η θεία της την έπνιξε στα φιλιά- (µεσοπαθ. πνίγοµαι) 10. πεθαίνω 
λόγω βίαιης απόφραξης των αναπνευστικών οδών: πνίγηκε στη θάλασσα || 
πνίγηκε, ενώ κολυµπούσε στα βαθιά- ΦΡ. (α) πν'ι-γοµαι σε µια κουταλιά νερό 
δυσκολεύοµαι πολύ σε µια εύκολη περίπτωση: η άσκηση είναι απλή- µην 
πνίγεσαι σε µια κουταλιά νερό! (β) πνίγοµαι στα ρηχά τα χάνω χωρίς λόγο, µε 
την παραµικρή αιτία (γ) (υβριστ.) άι πνίξου! για να δείξουµε την αγανάκτηση 
ή την αποδοκιµασία µας προς κάποιον: ~, αρκετά σε ανέχτηκα! (δ) να πάει να 
πνιγεί! για να εκφράσουµε αδιαφορία για κάποιον: δεν ξέρω τι θα κάνει- ~! (ε) 
(παροιµ.) όποιου του µέλλει να πνιγεί, ποτέ του δεν πεθαίνει βλ. λ. µέλλω 11. 
µε πιάνει βήχας, όταν εισέρχεται αντικανονικά από τις αναπνευστικές οδούς 
φαγητό ή υγρό: µην πίνεις τόσο γρήγορα, γιατί θα πνιγείς 12. (µτφ.) αισθάνοµαι 
ότι δεν µπορώ να αναπνεύσω, ασφυκτιώ: πνίγηκα εδώ µέσα από τη σκόνη 13. 
(µτφ.) καταστέλλοµαι, καταπνίγοµαι: το κίνηµα πνίγηκε στο αίµα 14. (+σε) εί-
µαι γεµάτος από κάτι που µου προκαλεί σοβαρά προβλήµατα: ~ στα 
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χρέη | στα προβλήµατα || θα πνιγούµε στα σκουπίδια 15. (+σε) είµαι πολύ 
απασχοληµένος (µε κάτι), δεν έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο: ~ στη δουλειά | 
στο διάβασµα 16. (η µτχ. πνιγµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει πεθάνει από 
πνιγµό: βρέθηκε ~· ΦΡ. (παροιµ.) ο πνιγµένος από τα µαλλιά του πιάνεται βλ. 
λ. πιάνω (β) αυτός που είναι γεµάτος από (κάτι): περιοχή | χωριό | πλαγιά ~ 
στο πράσινο || είναι ~ στα χρέη | στο άγχος (γ) αυτός που είναι πολύ 
απασχοληµένος µε κάτι, ώστε δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο: είµαι ~ αυτή 
την περίοδο, δεν µπορώ να σε συναντήσω. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., εκφραστ. p., αγν. ετύµου. Το συµφωνικό σύµπλεγµα πν-ίσως 
σχετίζεται µε το ρ. πνέω. ∆εν ευσταθεί η άποψη ότι στο ρ. πνίγω επέδρασαν οι 
λ. φρύγω «ψήνω, φρυγανίζοµαι» και κνίψ «σκνίπα», αφού βρίσκονται σε 
µεγάλη σηµασιολογική και µορφολογική απόσταση]. πνικτίδιο (το) {πνικτιδί-
ου | -ων} ΧΗΜ. καθένα από τα στοιχεία τής πέµπτης οµάδας τού περιοδικού 
συστήµατος (οµάδα τού αζώτου), που περιλαµβάνει τα στοιχεία άζωτο, 
φωσφόρο, αρσενικό, αντιµόνιο και βισµούθιο (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
πνίκτικός, -ή, -ό [µτγν.] πνιγηρός (βλ.λ.). 
πνίξιµο (το) {πνιξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο βίαιος θάνατος που επέρχεται από 
ολική διακοπή τής αναπνοής (ασφυξία) µέσα σε υγρό (συ-νήθ. νερό): - σε 
πηγάδι | θάλασσα- ΦΡ. θέλεις πνίξιµο ως απειλή προς κάποιον που έκανε κάτι 
ανόητο, απαράδεκτο ή ανεπίτρεπτο (πβ. θέλεις σκότωµα, θέλεις κρέµασµά) 2. η 
δυσκολία (κάποιου) να αναπνεύσει (λ.χ. εξαιτίας τού καπνού των τσιγάρων, 
αναθυµιάσεων κ.ά.): νιώθω ένα ~ µέσα σ' αυτή την αίθουσα ΣΥΝ. ασφυξία 3. ο 
στραγγαλισµός. Επίσης πνιγµός (ο) [αρχ.]. πνίχτης (ο) {πνιχτών} το πρόσωπο 
που πνίγει (κάποιον). πνιχτός, -ή, -ό [µτγν.] (για οποιονδήποτε ήχο) αυτός που 
µόλις ακούγεται (πάνω που πάει να εκδηλωθεί, διακόπτεται και ακούγεται ελά-
χιστα ή µε διακοπές): ~ κραυγή | γέλιο ΣΥΝ. συγκρατηµένος. — πνιχτά επίρρ. 
Π.Ν.Ο. (η) Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία. 
πνοή (η) 1. το ρεύµα, η κίνηση τού αέρα: µια ~ βουνήσιου | παγωµένου αέρα 2. 

η αναπνοή, η ανάσα: µέχρι την τελευταία του ~ (µέχρι να πεθάνει) || άφησε την 
τελευταία του ~ στο νοσοκοµείο (πέθανε)' (µτφ.) 3. η ώθηση, η ενίσχυση, η 
συµβολή (προσώπου, θεσµού κ.λπ.) στην πρόοδο: δίνω ~ σε κάποιον (τον 
αναζωογονώ, τον κάνω να ξανανιώσει) || δίνω νέα ~ στην παιδεία | στον 
πολιτισµό || «η σωστή άσκηση τής εξωτερικής πολιτικής είναι ~ ζωής για τη 
χώρα» (εφηµ.) 4. η ζωντάνια: έχει µέσα του ~ αυτός ο άνθρωπος 5. η 
έµπνευση: ποιητική ~ ΣΥΝ. επίνοια, οίστρος 6. η διάρκεια: έργο µακράς - 
(έργο µακρόπνοο, διαχρονικό). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < πνέω (βλ.λ.). Η φρ. µακράς πνοής είναι µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. de longue haleine]. Πνοµ Πεν (η) η πρωτεύουσα τής Καµπότζης. 
[ΕΤΥΜ. < καµποτζ. Phnom Penh «βουνό τής αφθονίας»]. Πνύκα (η) µικρός 
πετρώδης λόφος τής Αθήνας κοντά στην Ακρόπολη, όπου γίνονταν οι 
συνελεύσεις τού αθηναϊκού δήµου κατά την αρχαιότητα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πνύξ (γεν. Πυκνός), αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο. Η 
σύνδεση µε το επίθ. πυκνός, που µαρτυρείται ήδη στους αρχαίους, οφείλεται σε 
παρετυµολογία], πόα (η) {ποών} 1. χαµηλό φυτό τού οποίου ο κορµός δεν 
είναι ξυλώδης, οι βλαστοί είναι µαλακοί και πράσινοι και πεθαίνουν κάθε χρό-
νο 2. (γενικότ.) πρασινάδα, χλόη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ποίΡά (πβ. δωρ. ποία), που συνδ. µε λιθ. pieva «λιβάδι». Οι 
συνδέσεις µε τις λ. πΓαρ «λίπος», ποιµήν και µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου 
ποινά- ποία. Λάκωνες δεν πείθουν]. ποάνθρακας (ο) [1882] {ποανθράκων} 
ΓΕΩΛ. άλλη ονοµασία τής τύρφης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. turf (βλ. λ. τύρφη)]. πογκρόµ (το) {άκλ.} 1. 
αντισηµιτική κίνηση στην τσαρική Ρωσία (τέλη 19ου και αρχές 20ού αι.) 2. 
(κατ' επέκτ.) (α) η επίθεση όχλου, η οποία µε την ανοχή ή την έγκριση των 
αρχών στρέφεται εναντίον εθνικής, θρησκευτικής ή φυλετικής µειονότητας: το 
~ που εξαπέλυσαν οι Τούρκοι κατά των Ελλήνων τής Κωνσταντινούπολης το 
1955 (β) οργανωµένη δίωξη κατά αντιφρονούντων: «~ τού Σαντάµ κατά των 
αντιπάλων του» (εφηµ.) ΣΥΝ. διωγµός. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. pogrom «καταστροφή, ερήµωση» < p. pogromit < πρόθεµα ρο- 
+ gromit «ερηµώνω» (< grom «κεραυνός»)]. ποδάγρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. χρόνια νόσος των ποδιών, που προσβάλλει κυρ. τις αρθρώσεις και 
οφείλεται σε αύξηση τού ουρικού οξέος στο αίµα. 
[EJYM αρχ., αρχική σηµ. «παγίδα για τα πόδια», < ποδ(ο)- (< πους, ποδός) + 
άγρα «κυνήγι, σύλληψη» (βλ.λ.). Η σηµερινή ιατρ. σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 
ποδάρα (η)→ πόδι 

ποδαράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό πόδι 2. ποδαράκια (τα) κοµµένα, 
γδαρµένα και καθαρισµένα πόδια προβάτων και γιδιών ή γουρουνιών, που 

χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τού πατσά (βλ. λ. πατσάς) ή για σούπα. 
ποδάρας κ. ποδαράς (ο) {ποδαράδες} αυτός που έχει πολύ µεγάλα 

πόδια. ποδαράτος, -η, -ο αυτός που µετακινείται πεζός: ανεβήκαµε ποδαράτοι 
στην Πάνω Χώρα- ΦΡ. (καθηµ.) το πήραµε | το κόψαµε (στο) ποδαράτο πήραµε 
τον δρόµο µε τα πόδια, διανύσαµε την απόσταση πεζή. — ποδαράτα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. < ποδάρι + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. τρεχ-άτος]. ποδάρι (το) 
{ποδαρ-ιού | -ιών} (προφορ.-οικ.) το πόδι: µάζεψε τα ~ σου 

από τη µέση! || είχε απλώσει τα ~ του πάνω στον καναπέ- ΦΡ. δουλειά τού 
ποδαριού (i) η πρόχειρη εκτέλεση εργασίας, χωρίς υπευθυνότητα και 
επιµέλεια: αυτή είναι ~, δεν αξίζει τα λεφτά που έδωσες! (ii) η περιστασιακή 
εργασία, συνήθ. µικροδουλειές: κάνω τώρα στην αρχή καµιά ~, µέχρι να βρω 
κάτι καλύτερο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ποδάριον, υποκ. τού ουσ. πους (ποδός)]. 

ποδαρικό (το) {χωρ. πληθ.} ΛΑΟΓΡ. η καλή ή κακή τύχη που, κατά τη λαϊκή 
αντίληψη, µπορεί να φέρει στο σπίτι το άτοµο που θα πατήσει πρώτο σε αυτό 
την πρωτοχρονιά, την πρώτη τού µήνα ή σε άλλες χρονικά σηµαντικές 
στιγµές: κάνω ~ σε κάποιον. 

ποδαρίλα (η) {χωρ. πληθ.} η δυσάρεστη οσµή των ποδιών, όταν είναι άπλυτα ή 
όταν βγάζει κανείς τα παπούτσια του: µυρίζει ~ || στον κλειστό θάλαµο µας 
πνίγει η ~. [ETYM. < ποδάρι + παραγ. επίθηµα -ίλα, πβ. ξιν-ίλα, σαπίλα]. 

ποδαρόδροµος (ο) {χωρ. πληθ.} το να διανύει κανείς µια απόσταση µε τα 
πόδια: σήµερα δεν έχουµε αυτοκίνητο- µας περιµένει λοιπόν ~ || πεθάναµε στον 
~ µέχρι να φτάσουµε στην κορυφή τού υψώµατος ΣΥΝ. πεζοπορία. 

Π.Ο.∆.Γ. (η) Παγκόσµια Οργάνωση ∆ηµοκρατικών Γυναικών. 
ποδένω ρ. µετβ. {πόδε-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. φορώ σε κάποιον τα 

παπούτσια του: ~ τον µικρό πριν τον πάµε περίπατο 2. αγοράζω παπούτσια για 
κάποιον: δεν είχε λεφτά να ποδέσει τα παιδιά του! ΣΥΝ. παπουτσώνω. — 
πόδεµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ύποδέω «φοράω παπούτσια, αφού τα δέσω» (βλ. λ. 
υπόδηµα) < ϋπο- + δέω «δένω»]. 

ποδεσιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) τα παπούτσια. [ΕΤΥΜ. < 
ποδένω (βλ.λ.), πβ. κ. δένω - δεσιά]. 

ποδηγετώ ρ. µετβ. {ποδηγετείς... | ποδηγέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 
κατευθύνω (κάποιον) προς την κατεύθυνση που ο ίδιος θέλω· τον ελέγχω 
(πνευµατικά, ηθικά κ.λπ.), τον καθοδηγώ: ο λαός συχνά πο-δηγετείται από 
δηµαγωγούς || σύγχρονοι σωτήρες και µεσσίες προσπαθούν να ποδηγετήσουν τις 
αφελείς και ανασφαλείς µάζες ΣΥΝ. χειραγωγώ. — ποδηγέτης (ο) [µτγν.], 
ποδηγέτηση (η) [1894] κ. πο-δηγεσία (η) [µτγν]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ποδηγετώ (-έω) < ποδ(ο)- (< πους, ποδός) + -ηγετώ < ηγέτης]. 

ποδηλασία (η) [1892] {χωρ. πληθ.} 1. η µετακίνηση µε ποδήλατο 2. ΑΘΛ. το 
άθληµα στο οποίο οι αθλητές διαγωνίζονται σε αγώνα ταχύτητας οδηγώντας 
ποδήλατο. 

ποδηλατάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η βόλτα µε το ποδήλατο. [ΕΤΥΜ < 
ποδήλατο + παραγ. επίθηµα -άδα]. 

ποδηλατάδικο (το) µαγάζι για ενοικίαση, επισκευή ή πώληση ποδηλάτων. — 
ποδηλατάς (ο). [ΕΤΥΜ. < ποδήλατο + παραγ. επίθηµα -άδικο (βλ.λ.)]. 

ποδηλάτης (ο) [1888] {ποδηλατών}, ποδηλάτισσα (η) {ποδηλατισ-σών} 
πρόσωπο που οδηγεί ποδήλατο. 

ποδηλατικός, -ή, -ό [1895] αυτός που σχετίζεται µε το ποδήλατο: ~ αγώνας | 
γύρος τής Ελλάδας. 

ποδηλατιστής (ο) [1889], ποδηλατίστρια (η) {ποδηλατιστριών} ο αθλητής τής 
ποδηλασίας. — ποδηλατιστικός, -ή, -ό [1895]. 

ποδήλατο (το) [1845] {ποδηλάτ-ου | -ων) δίτροχο και µερικές φορές τρίτροχο 
όχηµα, που κινείται καθώς ο αναβάτης περιστρέφει µε τη µυϊκή δύναµη των 
ποδιών του τα πεντάλια, που κινούν µια αλυσίδα, η οποία µεταδίδει την 
κίνηση στους τροχούς: αγωνιστικό | γυναικείο | παιδικό | πτυσσόµενο ~ || ~ για 
την πόλη | για ψώνια || κάνω ~· ΦΡ. (α) κάνω τη ζωή (κάποιου) ποδήλατο τον 
ταλαιπωρώ, του κάνω τη ζωή δύσκολη, δεν τον αφήνω να ησυχάσει (β) 
θαλάσσιο ποδήλατο µικρή πλαστική πλωτή κατασκευή που κινείται µε 
πεντάλια, όπως το κανονικό ποδήλατο, στην επιφάνεια τού νερού (γ) 
ποδήλατο γυµναστικής | στατικό ή σταθερό ποδήλατο όργανο γυµναστικής 
µε πεντάλια αλλά χωρίς ρόδες, που γυµνάζει κυρ. τους µυς των ποδιών µε την 
ίδια κίνηση που κάνει και ο αναβάτης τού παραπάνω οχήµατος. — (υποκ.) 
ποδηλατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. < ποδ(ο)- (< αρχ. πους, 
ποδός) + -ήλατο < ελατός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
ελαύνω]. 

ποδηλατοδροµία (η) [1887] {ποδηλατοδροµιών} ο αθλητικός αγώνας 
ταχύτητας που διεξάγεται µε αγωνιστικά ποδήλατα. 

ποδηλατοδρόµιο (το) [1889] {ποδηλατοδροµί-ου | -ων} 1. ο ειδικά 
διαµορφωµένος χώρος (πίστα) για ποδηλατοδροµίες 2. (συνεκδ.) το κτήριο και 
οι εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται ποδηλατοδροµίες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. vélodrome (νόθο συνθ.)]. 

ποδηλατοδρόµος (ο) [1895] αυτός που µετέχει σε αγώνες ποδηλατοδροµίας. 
ποδηλατοδρόµος (ο) {ποδηλατοδρόµ-ου | -ων, -ους} δρόµος ειδικά 

κατασκευασµένος για την κυκλοφορία ποδηλάτων. 
ποδηλατώ ρ. αµετβ. [1889] {ποδηλατείς... | ποδηλάτησα} 1. µετακινούµαι µε 

ποδήλατο 2. ασχολούµαι µε το άθληµα τής ποδηλασίας. 
ποδήρης, -ης, -ες {ποδήρ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ. για ενδύµατα) αυτός που 

φθάνει µέχρι την άκρη των ποδιών: ~ χιτώνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ποδ(ο)- (< πους, ποδός) + παραγ. επίθηµα -ήρης, πβ. φρεν-
ήρης, κλιν-ήρης]. 

πόδι (το) {ποδ-ιού | -ιών} 1. καθένα από τα δύο κάτω άκρα τού ανθρώπου, που 
πατά στο έδαφος και στηρίζει το σώµα: έσπασε το - του || µου πονούν τα -· ΦΡ. 
(α) δίνω πόδι (παθ. παίρνω πόδι) (i) διώχνω, απολύω: του έδωσαν πόδι από 
τη δουλειά || οι υπάλληλοι που δεν αποδίδουν, γρήγορα θα πάρουν πόδι από την 
επιχείρηση (ii) παίρνω δυσµενή µετάθεση: µε την αλλαγή τής κυβέρνησης 
πολλοί θα πάρουν πόδι από τα πόστα τους (β) πατώ πόδι βλ. λ. πατώ (γ) 
πέφτω στα πόδια (κάποιου) παρακαλώ, ικετεύω (κάποιον): έπεσε στα πόδια 
του, 
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για να µην απολύσει το παιδί της (δ) σε ΦΡ. για να δείξουµε ότι εί-
µαστε πολύ κουρασµένοι, εξαντληµένοι ή ανήµποροι για κάτι, π.χ. 
δεν µε κρατούν | βαστούν (πια) τα πόδια µου δεν αντέχω πια, δεν 
µπορώ να πάρω τα πόδια µου είµαι εξαντληµένος, πολύ κουρασµέ-
νος, σέρνοµαι (ε) σηκώνω στο πόδι αναστατώνω, ξεσηκώνω: σήκωσε 
όλη τη γειτονιά στο πόδι (στ) είµαι | βρίσκοµαι στο πόδι είµαι συνε-
χώς σε έντονη κινητικότητα, δράση, βρίσκοµαι σε µεγάλη αναστάτω-
ση: ~ όλη µέρα | από το πρωί (εργάζοµαι συνεχώς, δεν ξεκουράζοµαι 
καθόλου) (ζ) λειώνω στα | τα πόδια µου εξαντλούµαι, κουράζοµαι 
υπερβολικά (η) στο πόδι πρόχειρα, βιαστικά, αφρόντιστα: γράφω | 
τρώω ~ (θ) αφήνω (κάποιον) στο πόδι µου αφήνω (κάποιον) ως αντι-
καταστάτη µου σε µια θέση: έφυγε στο εξωτερικό και άφησε τον γυιο 
του στο πόδι του (ι) µένω στο πόδι (κάποιου) αντικαθιστώ (κάποιον) 
(ια) µε χέρια και µε πόδια µε κάθε µέσο, µε κάθε τρόπο: προσπάθησε 
να τον κρατήσει ~ ΣΥΝ. µε νύχια και µε δόντια (ιβ) µε τα πόδια περ-
πατώντας, βαδίζοντας: γύρισα στο σπίτι ~ (ιγ) βάζω τα δύο πόδια 
(κάποιου) σ' ένα παπούτσι (επιτιµητικά) βλ. λ. βάζω (ιδ) θα σου κό-
ψω τα πόδια βλ. λ. κόβω (ιε) µε το ένα πόδι στον τάφο | στον λάκκο 
(ως χαρακτηρισµός) για πολύ ηλικιωµένο ή για ετοιµοθάνατο (ιστ) 
πάρε τα πόδια σου! κουνήσου!, µην κάθεσαι, µην αργοπορείς!: ~, δεν 
έχουµε χρόνο για χάσιµο (ιζ) το βάζω στα πόδια | βάζω τα πόδια 
στον ώµο | στην πλάτη τρέποµαι σε φυγή: οι κλέφτες, µόλις είδαν 
την αστυνοµία, το έβαλαν στα πόδια (ιη) µου κόβονται τα πόδια (ί) 
αισθάνοµαι να µε εγκαταλείπουν οι δυνάµεις µου (ii) φοβάµαι υπερ-
βολικά, απογοητεύοµαι: µόλις άκουσε τα άσχηµα νέα, της κόπηκαν τα 
πόδια (ιθ) (παροιµ.) όποιος δεν έχει µυαλό, έχει πόδια όποιος βιά-
ζεται, είναι επιπόλαιος ή δεν προγραµµατίζει τις ενέργειες του ανα-
γκάζεται εκ των υστέρων να υποβληθεί σε ταλαιπωρία- για ανθρώ-
πους µη προνοητικούς (κ) (παροιµ.) µέχρι να σηκώσει το ένα πόδι, 
βροµάει το άλλο για πρόσωπο βραδυκίνητο και τεµπέλικο (κα) βάζω 
πόδι (κάπου) εισέρχοµαι ή εισβάλλω κάπου ή αποκτώ την κατοχή 
εδάφους, θέσης, αξιώµατος: οι εχθροί έβαλαν πόδι στην παραµεθόρια 
επαρχία || µετά την κοµµατική ηγεσία θέλει να βάλει πόδι και στην 
κυβέρνηση (κβ) πατάω το πόδι µου (κάπου) βλ. λ. πατώ (κγ) µες στα 
πόδια (κάποιου) σε θέση που εµποδίζει, που προκαλεί ενόχληση (σε 
κάποιον): µάζεψε τις σακούλες να µην είναι ~ µου || όλη µέρα είναι -ο 
φίλος σου- δεν µας αφήνει να δουλέψουµε (κδ) δοκιµάζω το πόδι | το 
χέρι µου βλ. λ. δοκιµάζω 2. (ειδικότ.) το τµήµα των κάτω άκρων τού 
ανθρώπου µετά τον αστράγαλο: µεγάλο | µικρό ~ 3. (για ζώα) καθένα 
από τα τέσσερα άκρα, µε τα οποία στηρίζονται στο έδαφος και 
περπατούν: το ~ τής κατσίκας | τού αλόγου 4. (για έπιπλα) το τµήµα 
επίπλου που εξέχει από το κυρίως µέρος του, ακουµπά στο πάτωµα 
και το στηρίζει, το στήριγµα επίπλου: ~ καρέκλας | πιάνου · 5. κα-
θένα από τα µακρόστενα τµήµατα ξηράς µιας χερσονήσου, που ει-
σέρχονται στη θάλασσα: τα τρία ~ τής Χαλκιδικής || πήγα διακοπές 
στο πρώτο ~ τής Χαλκιδικής · 6. (ή αγγλικός πους) µονάδα µήκους 
των αγγλοσαξονικών χωρών, ίση µε το 1/3 τής γιάρδας (περίπου 30 
εκατοστά) που υποδιαιρείται σε 12 ίντσες. Επίσης (λόγ.) πους (ο) 
[αρχ.] (βλ.λ.). — (υποκ.) ποδαράκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) ποδάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πόδιον, υποκ. τού ουσ. πους (βλ.λ.)]. 

ποδιά (η) 1. κοµµάτι υφάσµατος που δένεται στη µέση και περιβάλλει 
το µπροστινό µέρος των ρούχων (που το φοράει κανείς για προστασία 
όταν κάνει τεχνικές εργασίες ή δουλειές τού σπιτιού): η µητέρα φό-
ρεσε την ~ της, για να πλύνει τα πιάτα || η ~ τής νοικοκυράς || ο τσα-
γκάρης φορούσε µια λερωµένη ~· ΦΡ. (α) φιλώ κατουρηµένες ποδιές 
βλ. λ. κατουρώ (β) πίσω από την ποδιά | το φουστάνι τής µάννας 
τηςίτου για άτοµο που δεν έχει ανεξαρτητοποιηθεί και ωριµάσει ψυ-
χικά ή πνευµατικά: είναι συνεχώς ~ || τρέχει ακόµη ~ 2. (συνεκδ.) το 
µπροστινό µέρος γυναικείου ενδύµατος, το οποίο φέρει στις τοπικές 
ενδυµασίες κεντητά σχέδια 3. (ειδικότ.) ολόσωµη ρόµπα, στολή που 
φοριέται πάνω από τα ρούχα σε ώρες εργασίας: ιατρική | µαθητική ~ 
(µπλε ποδιά που φορούσαν παλαιότερα οι µαθητές και οι µαθήτριες) 
4. (µτφ.) η πλαγιά και οι πρόποδες βουνού ΣΥΝ. κατωφέρεια, κλιτύς, 
υπώρεια · 5. (συνεκδ.) κατώφλι πόρτας ή παραθύρου · 6. ΝΑΥΤ. το 
τριγωνικό τµήµα ιστίου, που κυρτώνεται προς την πλώρη 7. το µπρο-
στινό προστατευτικό τµήµα δίτροχου οχήµατος, που καλύπτει και 
προστατεύει τα πόδια. — (υποκ.) ποδίτσα (η) (σηµ. 1-3). [ΕΤΥΜ: 
µεσν. < ποδέα (µε συνίζηση) < αρχ. ποδεϊον «ταινία τυλιγµένη γύρω 
από τα σφυρά και τους αστραγάλους» (< πους, ποδός)]. 

ποδίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πόδισ-α, -τηκα, -µένος} ΝΑΥΤ. ♦ (αµετβ.) 1. 
στρέφω το πλοίο αντίθετα από τον άνεµο ΣΥΝ. επιδίδω ΑΝΤ. ορτσάρω, 
(λόγ.) προσάγοµαι 2. (κατ' επέκτ.) σταµατώ την πλεύση ή αράζω σε 
απάνεµο όρµο ♦ 3. (µετβ.) αναγκάζω πλοίο να σταµατήσει την πλεύ-
ση και να αράξει σε απάνεµο µέρος. — πόδισµα (το). [ΕΤΥΜ < 
πόδι, άσχετο από το αρχ. ποδίζω «δένω τα πόδια (αλόγου)»]. 

ποδικός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε το πόδι: ~ κα-
µπύλη | καµάρα | µυς. 

ποδίσκος (ο) BOT. Ο µίσχος από τον οποίο κρέµεται άνθος ή καρπός. 
[ΕΤΥΜ µτγν., υποκ. τού αρχ. πους, ποδός]. 

πόδισµα (το) → ποδίζω 
Π.Ο.∆.Ν. (η) Παγκόσµια Οργάνωση ∆ηµοκρατικών Νέων. 
ποδο- κ. ποδό- κ. ποδ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι έχει σχέση 

µε το πόδι: ποδο-κίνητος, ποδο-πατώ, ποδό-φρενο, ποδ-άγρα, ποδ-
ήλατο κ.ά. (πβ. λ. χειρο-). 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. πους, ποδός]. 

ποδοβόλεϊ (το) {άκλ.} βόλεϊ το οποίο παίζεται µε τα πόδια αντί για 
τα χέρια. [ΕΤΥΜ; Νόθο συνθ., < ποδο- (< πόδι) + βόλεϊ (βλ.λ.)]. 

ποδοβολή (η) [1888] (λαϊκ.) το ποδοβολητό. 

ποδοβολητό (το) ο θόρυβος που προκαλείται από το βάδισµα ή τρέ-
ξιµο ανθρώπων ή ζώων, κυρ. αλόγων. Επίσης ποδοβόληµα. 

ποδοβολώ ρ. αµετβ. {ποδοβολείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (για 
πλήθος ανθρώπων ή ζώων) προκαλώ θόρυβο, βοή µε το βάδισµα ή το 
τρέξιµο. 
[ΕΤΥΜ. < ποδο- + -βολώ < -βόλος (< βάλλω), πβ. λιθο-βολώ, πυρο-βο-
λώ]. 

ποδόγυρος (ο) 1. ο γύρος, το κάτω άκρο των γυναικείων φορεµάτων 
2. (συνεκδ.) το γυναικείο φύλο- ΦΡ. κυνηγώ τον ποδόγυρο | τρέχω 
πίσω από τον ποδόγυρο για άνδρα που του αρέσουν πολύ οι γυναί-
κες, για γυναικοκατακτητή. 

ποδοδέτης (ο) [1887] {ποδοδετών} ΝΑΥΤ. µικρή κολόνα στην οποία 
δένεται το πόδι τού πανιού ή άλλα σχοινιά. [ETYM. < ποδο- + δέτης 
< δένω]. 

ποδοκίνητος, -η, -ο αυτός που λειτουργεί µε την κίνηση των ποδιών: ~ 
µηχανή | τροχός | τόρνος ΑΝΤ. χειροκίνητος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. vélocipède]. 

ποδοκνηµικος, -ή, -ό [1836] αυτός που σχετίζεται µε το πόδι και την 
κνήµη. 

ποδοκοµία (η) {χωρ. πληθ.} η περιποίηση των νυχιών των ποδιών το 
πεντικιούρ. [ΕΤΥΜ. < ποδο- + -κοµία (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. pèdi-cure]. 

ποδοκροτώ ρ. αµετβ. {ποδοκροτείς... | ποδοκρότησα} χτυπώ ρυθµικά 
τα πόδια στο δάπεδο, για να εκδηλώσω την αποδοκιµασία µου για 
κάτι. — ποδοκρότηµα (το) [1819] κ. ποδοκρουσία (η). 

ποδοκυλώ ρ. µετβ. {ποδοκυλάς... | ποδοκύλησα} 1. κυλώ (κάποιον/κά-
τι) µε τα πόδια ΣΥΝ. σέρνω, κλοτσώ 2. (µτφ.) µειώνω ηθικά, εξευτελί-
ζω: ποδοκύλησε το όνοµα τής οικογένειας του. — ποδοκύληµα κ. πο-
δοκύλισµα (το). 

ποδόλουτρο (το) [1867] το λουτρό των ποδιών για λόγους θεραπευ-
τικούς ή καθαριότητας. 

ποδόµακτρο(ν) (το) (ποδοµάκτρ-ου | -ων} (λόγ.) 1. η πετσέτα για το 
σκούπισµα των ποδιών 2. το µικρό χαλάκι για το σκούπισµα των πα-
πουτσιών στην είσοδο τού σπιτιού ΣΥΝ. πατάκι, χαλάκι. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ποδόµακτρον < ποδο- + µάκτρον (βλ.λ.)]. 

ποδοπατώ ρ. µετβ. {ποδοπατ-άς κ. -είς... | ποδοπάτ-ησα, -ούµαι κ. -ιέ-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. πατώ µε τα πόδια µου (κάτι) µε τρόπο βίαιο: 
το έξαλλο πλήθος ποδοπατούσε τα εµβλήµατα και τα ιερά σύµβολα 2. 
(µτφ.) εξευτελίζω, προκαλώ ηθική µείωση: ~ την τιµή | την αξιο-
πρέπεια κάποιου. — ποδοπάτηση (η) [1886] κ. ποδοπάτηµα (το) 
[1896]. 

ποδοπεδη (η) {ποδοπεδών} (λόγ.) το ποδόφρενο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ποδο- + πέδη (βλ.λ.)]. 

ποδόπληκτρο (το) {ποδοπλήκτρ-ου | -ων} 1. το πέδιλο τού πιάνου 
ΣΥΝ. πεντάλ · 2. το πετάλι οχήµατος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
pédale (βλ. κ. πεντάλ)]. 

-ποδός, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό ποδιών: 
τρίποδο σκαµνί || τετράποδα ζώα. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από 
το αρχ. πους, ποδός και αποτελεί µτγν. τ. των συνθέτων σε -πους (λ.χ. 
αρχ. τετρά-πους > µτγν. τετρά-ποδος)]. 

ποδόσταµα κ. ποδόστηµα (το) {ποδοστάµ-ατος | -ατα, -άτων} ΝΑΥΤ. 
κοµµάτι από ξύλο ή χάλυβα, που αποτελεί την κατακόρυφη συνέχιση 
τής καρίνας τού πλοίου στην πρύµνη του, το «κοράκι τής πρύµνης». 
Επίσης ποδόσταµο. [ΕΤΥΜ. < ποδο- + -στηµα < αρχ. ΐ-στη-µι 
«στήνω»]. 

ποδοσφαιράκι (το) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. επιτραπέζιο παιχνίδι κατά το 
οποίο ο παίκτης, κινώντας ξύλινα ή πλαστικά οµοιώµατα ποδοσφαι-
ριστών, επιδιώκει να ωθήσει το µπαλάκι στο τέρµα τού αντιπάλου 
του 2. ποδοσφαιράκια (τα) λέσχη στην οποία πληρώνει κανείς ανά-
λογα µε το παιχνίδι ή µε την ώρα, για να παίξει ποδοσφαιράκι (σηµ. 
1) ή άλλο επιτραπέζιο ή ηλεκτρονικό παιχνίδι: χαλάει όλα του τα λε-
φτά στα ~. 

ποδοσφαιρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το ποδόσφαιρο: ~ 
αγώνας | συνάντηση | αναµέτρηση | οµάδα | σύλλογος | πρωτάθληµα | 
γήπεδο | οµοσπονδία 2. (µειωτ.) αυτός που έχει τον χαρακτήρα και 
την ατµόσφαιρα γηπέδου κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα 
(µε βίαιες και απρεπείς εκδηλώσεις, έξαρση των παθών, φανατισµό 
κ.λπ.). 

ποδοσφαιριστής (ο) [1896], ποδοσφαιρίστρια (η) {ποδοσφαιρι-
στριών} παίκτης | παίκτρια ποδοσφαίρου. 

ποδόσφαιρο (το) [1895] {ποδοσφαίρου | χωρ. πληθ.) οµαδικό αθλητι-
κό παιχνίδι, που παίζεται από δύο αντίπαλες οµάδες 11 παικτών, οι 
οποίοι, µε διαδοχικές εναλλαγές τής µπάλας µε τα πόδια ή µε το κε-
φάλι και χωρίς να χρησιµοποιούν τα χέρια τους, προσπαθούν να επι-
τύχουν γκολ (βλ.λ.) ΣΥΝ. (καθηµ.) µπάλα. [ΕΤΥΜ. < ποδο- + -
σφαιρο < σφαίρα, απόδ. τού αγγλ. football]. 

ποδοσφαιροποιω ρ. µετβ. {ποδοσφαιροποιείς... | ποδοσφαιροποί-ησα, 
-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (µειωτ.) προσδίδω (σε µια κατάσταση) τον 
χαρακτήρα και την ατµόσφαιρα που έχει ένα γήπεδο κατά τη 
διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα: µερικοί πολιτικοί ποδοσφαιροποι-
ούν την πολιτική ζωή τής χώρας (περιορίζουν το ενδιαφέρον στο ποιο 
κόµµα θα υπερισχύσει ή καλλιεργούν κλίµα φανατισµού µεταξύ των 
αντιπάλων παρατάξεων). — ποδοσφαιροποίηση (η). 

ποδοσφαιρόφιλος, -η, -ο αυτός στον οποίο αρέσει το ποδόσφαιρο. 
ποδόφρενο (το) {ποδοφρέν-ου | -ων} φρένο που λειτουργεί µε το πό-

δι' (ειδικότ.) το φρένο τού αυτοκινήτου ΣΥΝ. ποδοπεδη (πβ. λ. χειρό-
φρενο). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. foot-brake]. 

Π.Ο.Ε. 1. (ο) Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 2. (η) Πολιτικών και 
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Οικονοµικών Επιστηµών (ενν. Σχολή). 
Π.Ο.Ε.Β. (η) Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών. 
Π.Ο.Ε.∆Η.Ν. (η) Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στα ∆ηµό-
σια Νοσοκοµεία. 

ποετάστρος (ο) (µειωτ.) κακότεχνος και ατάλαντος στιχουργός, ποι-
ητής. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. poetastro, υποκ. τού poeta (< λατ. poeta < αρχ. 
ποιητής)]. 

πόζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η φροντισµένη ή επιτηδευµένη στάση τού 
σώµατος που παίρνει κανείς µπροστά στον φωτογραφικό φακό ή 
µπροστά σε ζωγράφο ή γλύπτη, για να χρησιµοποιηθεί ως µοντέλο 
για το έργο του: παίρνω ~ 2. η φωτογραφία: τραβήξαµε και µερικές 
πόζες µπροστά στα Προπύλαια 3. (οικ.) στάση προσποιητής σοβαρό-
τητας ή επιτηδευµένα ακατάδεκτου ύφους: µετά τον καβγά µας µου 
κρατούσε ~ για πολύ καιρό. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. posa < λατ. 
pausa < µτγν. παϋσις]. 

ποζάρω ρ. αµετβ. {πόζαρα κ. ποζάρισα} 1. παίρνω κατάλληλη στάση 
µε το σώµα µου, για να φωτογραφηθώ ή για να χρησιµοποιηθώ ως 
µοντέλο από καλλιτέχνη: ~ για το πορτρέτο µου | για έναν ζωγράφο || 
ποζάρισε γυµνή για ανδρικό περιοδικό 2. (γενικότ.) παίρνω επιτη-
δευµένα προσποιητή στάση, για να προκαλέσω εντύπωση: ποζάρει, 
λες και είναι µεγάλος και τρανός. — ποζάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
posare < posa, βλ. κ. πόζα]. 

ποζάτος, -η, -ο αυτός που έχει επιτηδευµένη στάση και ύφος, προ-
σπαθώντας να προκαλέσει εντύπωση. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. posato < 
posare, βλ. κ. ποζάρω]. 

ποζιτιβισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, Ο θετικισµός (βλ.λ.). — ποζιτιβιστής (ο). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. positivisme < positif «θεϊκός» < µτγν. 
λατ. positivus (< λατ. positio «θέση»)]. 

ποζιτρόνιο (το) {ποζιτρονί-ου | -ων} ΧΗΜ. το αντισωµατίδιο τού ηλε-
κτρονίου, στοιχειώδες σωµατίδιο αντιύλης θετικά φορτισµένο και µε 
πολλές ιδιότητες αντίστοιχες προς αυτές τού ηλεκτρονίου, µε το 
οποίο όταν έρθει σε επαφή αντιδρά, µε αποτέλεσµα να εξαϋλωθούν 
και τα δύο. 
[ΕΤΥΜ.  Μεταφορά τού αγγλ. positron, από συµφυρµό τού όρου 
posi(tive) (elec)tron «θετικό ηλεκτρόνιο»]. 

Π.Ο.Θ.Α. (η) Πανελλήνια Οµοσπονδία Θεάµατος-Ακροάµατος. 
ποθεινός, -ή, -ό (λογοτ.) ποθητός (βλ.λ.): «ποθεινή πατρίς, χαίρε» (Αδ. 

Κοραής). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ποθώ (-έω), κατ' αναλογίαν προς τα επίθ. σε -εινός (πβ. 
άλγ-εινός, φωτ-εινός)]. 

πόθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από πού, από ποιο µέρος· συνήθ. στη ΦΡ. πό-
θεν έσχες (το) (i) φορολογική διάταξη που προβλέπει την ακριβή δή-
λωση τού τρόπου µε τον οποίο έχουν αποκτηθεί τα χρήµατα για αγο-
ρές κινητής ή ακίνητης περιουσίας: θα ελεγχθεί το ~ των πολιτικών 
(ii) (γενικότ.) σε περιπτώσεις που ζητούµε να πληροφορηθούµε από 
που κατέχει κάποιος κάτι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
ερωτηµ. θ. πο- (βλ. λ. ποιος) + -θεν (βλ.λ.)]. 

ποθερός, -ή, -ό (λογοτ.) ποθητός (βλ.λ.). 
Ποθητή (η) γυναικείο όνοµα. 
ποθητός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αποτελεί αντικείµενο σφοδρής 

επιθυµίας: ~ γυναίκα | ταίρι | στιγµή ΣΥΝ. επιθυµητός, ποθηµένος, πο-
θεινός. 

ποθοπλαντάζω ρ. αµετβ. {ποθοπλάντα-ξα, -γµένος} (εκφραστ.) 1. 
(λαϊκ.) κλαίω και οδύροµαι από ανεκπλήρωτο ερωτικό πόθο, ανα-
στατώνοµαι σωµατικά και ψυχικά από έξαψη τού ερωτικού πάθους: 
ποθοπλαντάζει η κόρη για τον νιο που δεν τη θέλει 2. (συνήθ. η µτχ. 
ποθοπλανταγµένος, -η, -ο) αυτός που διακατέχεται από ανεκπλήρω-
το ερωτικό πόθο, που έχει ξεχειλίσει από έρωτα. — ποθοπλάνταγµα 
(το). 

ποθοπλάνταχτος, -η, -ο (λογοτ.) ποθοπλανταγµένος (βλ. λ. ποθο-
πλαντάζω): «κι η βάρκα η ποθοπλάνταχτη πάει στων νερών τα βάθη 
µε τού έρωτα τα πάθη» (Β. Ρώτας). 

πόθος (ο) 1. ζωηρή επιθυµία, λαχτάρα: ~ για ζωή | εξουσία | πλούτη || 
σαρκικός | σφοδρός | διακαής | µύχιος | ανοµολόγητος ~ || (ειρων.) 
ευσεβείς ~ (βλ. λ. ευσεβής) ΣΥΝ. δίψα 2. (ειδικότ.) η έντονη ερωτική 
επιθυµία, η έξαψη τού ερωτικού πάθους: µατιά γεµάτη ~ || σβήνω τον 
~ µου 3. (συνεκδ.) το αντικείµενο ζωηρής επιθυµίας, λαχτάρας: ο ~ 
µου ήταν να κάνω ένα µακρινό ταξίδι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάπη. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *φόθ-ος (µε προληπτ. ανοµοίωση) < *ghwodh-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *ghwedh- «παρακαλώ, ποθώ, λαχταρώ» (όπως µαρτυ-ρείται 
στον αόρ. θεσσάσθαι «ικετεύω» < *θεθ-σάσ-θαι), πβ. αρχ. ιρλ. guidiu 
«ποθώ», λιθ. gedâu-ju «θέλω, απαιτώ», αρχ. σλαβ. zçzdo «ποθώ, διψώ», 
πολ. zaaza «ευχή - λαιµαργία, πλεονεξία» κ.ά.]. 

ποθώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ποθείς... | πόθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
αισθάνοµαι πόθο για (κάτι), επιζητώ µε όλη τη δύναµη τής ψυχής 
µου: είχε ό,τι µπορούσε να ποθήσει µια γυναίκα στη ζωή της || ~ λίγη 
στοργή | να δω την πατρίδα µου λεύτερη ΣΥΝ. λαχταρώ 2. ro πο-
θούµενο(ν) το αντικείµενο έντονης επιθυµίας· ΦΡ. κατά το ποθού-
µενο κατά τον επιθυµητό τρόπο: τα πράγµατα εξελίχθηκαν ~ 3. (ειδι-
κότ.) επιθυµώ ερωτικά: ~ κάποιον | κάποια. 

-ποιείο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστικών 
που δηλώνουν τον χώρο όπου κατασκευάζεται ή/και το κατάστηµα 
όπου πωλείται κάτι: επιπλο-ποιείο, οπλο-ποιείο, αρτο-ποιείο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. ήνιο-ποι-
εϊον), που προέρχεται από το ρ. ποιώ. Πβ. κ. -ποιία, -ποιος]. 

ποίηµα (το) {ποιήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. λογοτεχνική σύνθεση σε στί-
χους (σπανιότ. σε συνεχές κείµενο) µε ρυθµό, µε ιδιαίτερα προσεγµέ-
νη και επεξεργασµένη γλωσσική έκφραση που αποτελείται από επι-
λογές (φωνητικές, γραµµατικές, συντακτικές, λεξιλογικές) µέσα από 
τη συµβατική γλώσσα ή και από αποκλίσεις, νεολογισµούς στο επί- 

πεδο τής λέξης ή, κυρίως, στο επίπεδο τής φράσης («στέγνωσε η αγά-
πη στις τρύπιες ψυχές µας») και µε έντονη χρήση τής βιωµατικής | 
συναισθηµατικής πλευράς τής γλώσσας (κατ' αντίθεση προς την αυ-
στηρώς λογική πλευρά της): επικό | λυρικό | ερωτικό ~ || ο «Λάµπρος» 
είναι - τού ∆. Σολωµού || η πρώτη στροφή τού ~ || συµφωνικό ~ (βλ.λ.) 
|| γράφω | µαθαίνω απέξω | απαγγέλλω ένα ~ ΑΝΤ. πεζό· (µτφ.) 2. (εκ-
φραστ.) οτιδήποτε εξαιρετικά ωραίο: είναι (ένα) ~! ΣΥΝ. θαύµα, αρι-
στούργηµα 3. (ειρων.) οτιδήποτε επαναλαµβάνει κανείς µηχανικά, εν-
δεχοµένως επειδή του το έχουν επιβάλει ή επειδή πρέπει να το πει: 
έµαθε καλά το ~ του! || λέω το ~ µου· ΦΡ. (ως επίρρ.) λέω (κάτι) (σαν) 
ποίηµα λέω (κάτι) µηχανικά ή/και µε µεγάλη ταχύτητα: ο µαθητής 
είπε το πρώτο κεφάλαιο τής ιστορίας (σαν) ποίηµα. — (υποκ.) ποιη-
µατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κατασκεύασµα», < ποιώ (βλ.λ.). Η λογοτε-
χνική σηµ. ήδη αρχ.]. 

ποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τής δηµιουργίας 
ποιηµάτων η παραγωγή ποιητικού λόγου (κατ' αντιδιαστολή προς τον 
πεζό λόγο)· η τέχνη και η τεχνική τής δηµιουργίας τού κόσµου τού 
ποιητικού κειµένου, κάθε µορφή έντεχνου λόγου που διαθέτει το 
στοιχείο τής ποιητικότητας, µιας διαφορετικής σύλληψης και έκφρα-
σης τής πραγµατικότητας: διαβάζω | γράφω ~ ΑΝΤ. πεζογραφία· (συ-
νεκδ.) 2. το σύνολο των ποιητικών έργων, τής ποιητικής παραγωγής 
(ενός καλλιτέχνη, µιας εποχής, ενός κινήµατος): η ~ τού 20ού αιώνα 
| τού Κάλβου || ροµαντική | συµβολιστική | υπερρεαλιστική | επική | 
λυρική | δραµατική | ελεγειακή | µοντέρνα ~||η οµοιοκαταληξία και το 
µέτρο είναι χαρακτηριστικά τής παραδοσιακής ~ 3. (µτφ.-εκφραστ.) 
οτιδήποτε φέρει αρετές που συχνά αποδίδονται στην ποίηση (σηµ. 
1), όπως η αρµονία, η οµορφιά, η φαντασία: το σχέδιο τού πλοίου είναι 
~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ποίησις < ποιώ (-έω). Ήδη αρχ. είναι η σηµ. «κατα-
σκευή, δηµιουργία» (αντιδιαστέλλεται προς τη λ. πράξις), καθώς και 
η σηµ. που σχετίζεται µε την καλλιτεχνική δηµιουργία]. 

-ποίηση β' συνθετικό για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν την πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωση διαδικασίας: τελειο-
ποίηση, βιοµηχανο-ποίηση, ανεξαρτητο-ποίηση, πολτο-ποίηση, περι-
θωριο-ποίηση, αποστρατιωτικο-ποίηση, αµερικανο-ποίηση. [ΕΤΥΜ Β' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τα σύνθετα σε 
-ποιώ και είτε έχει κληρονοµηθεί από την Αρχαία (λ.χ. έκ-ποίησις < 
εκ-ποιώ, παρα-ποίησις < παρα-ποιώ) είτε οφείλεται σε µετάφρ. 
δάνεια (λ.χ. γαλλ. stabilisation «σταθεροποίηση»)]. 

ποιητάκος (ο) (µειωτ.) ο άσηµος ποιητής. 
ποιητάρης (ο) {ποιητάρηδες} (λαϊκ.) 1. ο ποιητής 2. λαϊκός δηµιουρ-

γός που διακρίνεται για την ικανότητα του να συνθέτει στίχους πάνω 
σε επίκαιρα θέµατα, τους οποίους και απαγγέλλει τραγουδιστά 
µπροστά σε κοινό κατά τη διάρκεια εορτών κ.λπ. έναντι αµοιβής. 
[ΕΤΥΜ. < ποιητής + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. λυρ-άρης]. 

ποιητής (ο), ποιήτρια (η) [µτγν.] {ποιητριών} 1. πρόσωπο που γράφει 
ποιήµατα: ο ∆. Σολωµός και ο Κ. Καβάφης είναι από τους µεγαλύτε-
ρους Νεοέλληνες ~ || οι τραγικοί ~ τής αρχαιότητας || λυρικός | επικός | 
µελικός | εθνικός ~ ΑΝΤ. πεζογράφος 2. (µτφ.-εκφραστ.) το πρόσωπο 
που έχει χαρακτηριστικά τα οποία συχνά αποδίδονται σε ποιητές, 
όπως ο ροµαντισµός, η ευαισθησία, η ικανότητα να χρησιµοποιεί τον 
λόγο µε τρόπο που συγκινεί · 3. (ως προσωνυµία τού Θεού) αυτός 
που έχει δηµιουργήσει το σύµπαν, ο πλάστης: ο ~ ουρανού και γης 
ΣΥΝ. δηµιουργός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κατασκευαστής, δηµιουργός», < ποιώ 
(βλ.λ.). Η λογοτεχνική σηµ. ήδη αρχ.]. 

ποιητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αχνίζεται µε την ποίηση ή τον 
ποιητή: ~ λόγος | έργο | συλλογή | γλώσσα | έκφραση | σύλληψη | 
έµπνευση | οίστρος- ΦΡ. ποιητική αδεία βλ. λ. άδεια 2. αυτός που ξε-
φεύγει από την πεζή πραγµατικότητα, από την καθηµερινότητα: ~ 
σκέψεις | διάθεση || (κ. ειρων.) όλα αυτά περί παγκόσµιας συναδέλ-
φωσης και αγάπης ακούγονται πολύ -, πρέπει όµως να είµαστε ρεα-
λιστές ΣΥΝ. ροµαντικός· ΦΡ. ποιητικός κινηµατογράφος η κινηµατο-
γραφική τέχνη που χρησιµοποιεί στοιχεία φαντασίας και λυρισµού, 
εικόνες και σκηνές που αποκλίνουν από την πραγµατικότητα: ο ~ τού 
Αντρέι Ταρκόφσκι 3. ποιητική (η) (α) (στη θεωρία τής λογοτεχνίας) η 
µελέτη τής φύσης και των νόµων που διέπουν την ποίηση και, γενι-
κότ., την παραγωγή λογοτεχνικού έργου (β) το προσωπικό ύφος, η ιδι-
αίτερη τεχνική ενός ποιητή για τη σύνθεση τού ποιητικού του έργου 
• 4. ΓΛΩΣΣ. ποιητικό αίτιο βλ. λ. αίτιο(ν). — ποιητικ-ά | -ώς [αρχ.] 
επίρρ., ποιητικότητα (η) [1877]. 

-ποιητικός, -ή, -ό λεξικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνουν ότι το 
προσδιοριζόµενο από αυτά είναι ικανό να παράγει αυτό που σηµαί-
νει το α' συνθετικό: ουρο-ποιητικός, οινο-ποιητικός, παγο-ποιητικός. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από σύνθετα σε -ποιώ, -ποίηση και είτε έχει κληρονοµηθεί (λ.χ. αρχ. 
τεκνο-ποιητικός, προσ-ποιητικός) είτε ανάγεται σε ελληνογενείς ξέν. 
όρους (λ.χ. γαλλ. uréo-poiétique)]. 

-ποίητος, -η, -ο λεξικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνουν ότι το προσ-
διοριζόµενο ουσιαστικό έχει γίνει µε το µέσο, τον τρόπο ή το όργανο 
που δηλώνεται από το α' συνθετικό: χειρο-ποίητος, µηχανο-ποίητος, 
ηχο-ποίητος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από ρ. σε -ποιώ µε το επίθηµα -τος των ρηµατικών επιθέτων (λ.χ. αρχ. 
προσ-ποιητός)]. 

-noiία λεξικό επίθηµα θηλυκών ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. την 
παραγωγή ή παρασκευή (από βιοµηχανία, βιοτεχνία κ.λπ.) ορισµένου 
προϊόντος: αρτο-ποιία, οινο-ποιία 2. την ίδια τη βιοτεχνική ή βιοµη-
χανική µονάδα που παράγει ένα προϊόν: σαπωνο-ποιία, ζυθο-ποιία 3. 
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το σύνολο γνώσεων και τεχνικής που είναι απαραίτητες για την πα-
ραγωγή ή κατασκευή αυτού που δηλώνει το α' συνθετικό: αγαλµατο-
ποιία, γεφυρο-ποιία, δραµατο-ποιία 4. (γενικότ.) τη δηµιουργία: µυθο-
ποιία, επο-ποιία, στιχο-ποιία, τεκνο-ποιία. 

[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από σύνθετα σε -ποιος/ -ποιώ (λ.χ. µτγν. όπλο-ποιία, όνοµατο-ποιία, 
αρχ. τεκνο-ποιία)]. ποίκιλα ρ. → ποικίλλω 
ποικιλία (η) {ποικιλιών) 1. η έλλειψη οµοιοµορφίας ανάµεσα στα επι-
µέρους στοιχεία συνόλου, η οποία παρέχει τη δυνατότητα διαφόρων 
επιλογών: - χρωµάτων | µεγεθών | τιµών || ζωή | δουλειά χωρίς ~ || 
στη διατροφή του πρέπει να έχει κανείς ~ || χάριν ποικιλίας (για αλ-
λαγή, για την αποφυγή τής µονοτονίας) ΣΥΝ. ανοµοιοµορφία 2. (για 
ζώα κ. για φυτά) καθεµία από τις διαφορετικές κατηγορίες στις οποίες 
χωρίζεται ένα είδος: τα σαββατιανά είναι µια ~ σταφυλιού || -µήλων/ 
αιγοπροβάτων/ καπνού ΣΥΝ. παραλλαγή · 3. πιάτο, συνήθ. κρύο, που 
σερβίρεται σε ταβέρνες, ουζερί κ.λπ. ως συνοδευτικό αλκοολούχου 
ποτού και περιέχει διάφορους µεζέδες: ~ τυριών | αλλαντικών || πιάσε 
τρία ούζα και µια ~! [ΕΤΥΜ. αρχ. < *ποικίλ-jω < ποικίλος (βλ.λ.)]. 
ποικίλλω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {αόρ. ποίκιλ-α, -µένος} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
στολίζω (µε επιπλέον στολίδια ή καλολογικά στοιχεία): ~ τον λόγο 
µου | το ύφος µου ΣΥΝ. στολίζω, διανθίζω, διακοσµώ ♦ 2. (αµετβ.) πα-
ρουσιάζω ποικιλία, δεν είµαι οµοιόµορφος: οι τιµές ποικίλλουν ανά-
λογα µε την εποχή || οι γνώµες ποικίλλουν σ' αυτό το θέµα || ο χαρα-
κτήρας και η συµπεριφορά των ανθρώπων ποικίλλουν από τόπο σε 
τόπο ΣΥΝ. διαφοροποιούµαι, κυµαίνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αειθαλής, µε-
τοχή, ποικίλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ποικίλος (βλ.λ.)]. ποίκιλµα (το) [αρχ.] {ποικίλµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως στολίδι, ως 
διακοσµητικό στοιχείο ΣΥΝ. κόσµηµα, πλουµίδι 2. ΜΟΥΣ. (α) οι νότες 
που παρεµβάλλονται σε ένα µουσικό έργο για να το στολίσουν, να 
εµπλουτίσουν τον ήχο και να επιδείξουν τη δεξιοτεχνία τού εκτελεστή 
ΣΥΝ. φιοριτούρα (β) (ειδικότ.) στην αρµονία τής µουσικής, ο ξένος 
φθόγγος που αποµακρύνεται από έναν φθόγγο συγχορδίας κατά ένα 
διάστηµα δευτέρας και επιστρέφει σε αυτόν. ποικιλόγραµµος, -η, -ο 
[αρχ.] αυτός που παρουσιάζει ποικίλες, διαφόρων ειδών γραµµές. 
ποικιλόθερµος, -η, -ο ΒΙΟΛ. (για τα κατώτερα ζώα) αυτός τού οποίου η 
εσωτερική θερµοκρασία µεταβάλλεται ανάλογα µε τις µεταβολές τής 
θερµοκρασίας τού περιβάλλοντος: τα ερπετά ανήκουν στα ~ ζώα ΣΥΝ. 
ετερόθερµος ΑΝΤ. οµοιόθερµος. — ποικιλοθερµία (η). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. poikilotherm]. ποικιλόµορφος, -η, -ο [αρχ.] 
1. αυτός που έχει ή µπορεί να λάβει ποικίλες µορφές ΣΥΝ. 
πολύµορφος 2. ΒΙΟΛ. αυτός που έχει φαινοτύπους µε παραλλαγές, οι 
οποίες οφείλονται σε µεταβολή τού γονότυπου στα σωµατικά κύτταρα 
κατά την ανάπτυξη. — ποικιλόµορφα | ποικιλοµορφίας επίρρ., 
ποικιλοµορφία (η) [µτγν.]. ποικίλος, -η, -ο 1. αυτός που εµφανίζεται 
σε πολλά και διαφορετικά είδη, τύπους ή µορφές: υπάρχουν ~ γνώµες 
γι'αυτό το θέµα || ακούστηκαν ~ σχόλια για την εµφάνιση του ΣΥΝ. 
πολυειδής, πολύµορφος • 2. (λόγ.) αυτός που παρουσιάζει µεγάλη 
ποικιλία χρωµάτων ή άλλων διακοσµητικών στοιχείων ΣΥΝ. 
πλουµιστός, πεποικιλµένος.   — ποικίλως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αειθαλής. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. ανθρωπωνύµιο po-ki-ro-qo = Ποικίλοψ) < 
*ποϊκ-ος + παραγ. επίθηµα -ίλος (πβ. όργ-ίλος, ναυτ-ίλος). Το αµάρτυρο 
*ποϊκ-ος ανάγεται σε θ. *poik-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *peik-
«χαράσσω, στίζω - κεντώ, ερεθίζω», πβ. σανσκρ. pésa- «χρώµα», λατ. 
pingere «ζωγραφίζω», (> γαλλ. peindre, ισπ. pintar, ιταλ. pingere), αρχ. 
σλαβ. pisati «γράφω», αρχ. γερµ. fêh «ποικίλος» κ.ά. Οµόρρ. πικ-ρός 
(βλ.λ.). Παράγ. ποικιλ-ία, ποικίλ-λω, ποίκιλ-µα κ.ά.]. 

ποικίλος - ποικίλλω: ορθογραφία. Το θέµα και των δύο λέξεων εί-
ναι ποικίλ-. Από αυτό, µε την κατάληξη -ος (και κανονικώς µε ένα -
λ-) σχηµατίζεται το επίθ. ποικίλ-ος και το παράγωγο ποικιλ-ία 
Αντιθέτως, το ρήµα σχηµατίζεται µε το επίθηµα -_/ω- και, κατόπιν 
αφοµοιώσεως τού -j- προς το -λ-, γράφεται µε δύο -λ-: *ποικίλ^ω > 
ποικίλλω- πβ. και θαλ-ερός, αλλά θάλλω (< *θάλ-}ώ). 

ποικιλόσχηµος, -η, -ο [1819] αυτός που εµφανίζεται ή λαµβάνει 
ποικίλα σχήµατα ή µορφές ΑΝΤ. οµοιόσχηµος. — ποικιλοσχήµως 
επίρρ. 

πθικΐλότητα (η) [1728] {ποικιλοτήτων} 1. η ιδιότητα τού ποικίλου 2. 
ΒίΟΛ.η ύπαρξη παραλλαγών στον πληθυσµό ενός είδους. 

ποικιλότροπος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που εκδηλώνεται ή υπάρχει µε 
ποικίλους τρόπους. — ποικιλοτρόπως επίρρ. [µεσν.]. 

ποικιλόχρωµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που εµφανίζεται σε πολλά και 
διαφορετικά χρώµατα ΣΥΝ παρδαλός, πολύχρωµος ΑΝΤ. µονόχρωµος, 
οµοιόχρωµος. — ποί'κ.'λοχρωµία (η). 

ποίκιλση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίλσεως | -ίλσεις, -ίλσεων} (λόγ.) η διακό-
σµηση, συνήθ. υφάσµατος, µε διαφόρων ειδών κεντητά στολίδια, ποι-
κίλµατα ΣΥΝ. πλούµισµα. 

ποικιλτής (ο) [αρχ.] τεχνίτης ειδικός στη διακόσµηση υφασµάτων µε 
ποικίλµατα. 

ποικιλτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ποικιλτή ή 
την τέχνη του, τη διακόσµηση µε ποικίλµατα 2. ποικιλτική (η) η τέχνη 
τής διακόσµησης υφασµάτων µε ποικίλµατα ΣΥΝ. κεντητική. 

ποικιλώνυµος, -η, -ο [1888] αυτός που παρουσιάζεται µε πολλά δια-
φορετικά ονόµατα και κατ' επέκτ. µε πολλές διαφορετικές µορφές: ~ 

οργανώσεις | ηγεσίες (κρατικές, κοµµατικές, παρακρατικές κ.λπ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 

[ΕΤΥΜ < ποικίλος + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. ποψαίνω ρ. µετβ. 
{ποίµαν-α, -θηκα} 1. (λόγ.) (για βοσκό) οδηγώ (κοπάδι) στη βοσκή, 
βόσκω (κοπάδι) 2. ΕΚΚΛΗΣ. καθοδηγώ (τους πιστούς), τους φέρνω 
στον δρόµο τής αρετής, τής προσευχής και τής πίστης· φροντίζω τις 
πνευµατικές τους ανάγκες µε διδασκαλία και συµβουλές. —ποίµανση 
(η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ αρλ· < *ποι-µάν-jω < ποι-µήν (βλ.λ.), τού οποίου το επίθηµα -
µήν εµφανίζεται στη συνεσταλµ. βαθµ. -µαν-]. ποιµαντική (η) 
ΕΚΚΛΗΣ. κλάδος τής θεολογίας που έχει ως αντικείµενο τα καθήκοντα 
των κληρικών και τα σχετικά µε την καθοδήγηση των πιστών. 
ποιµαντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε τον ποι-
µένα, τον βοσκό ΣΥΝ. βουκολικός, ποιµενικός 2. αυτός που ανήκει, που 
σχετίζεται µε θρησκευτικό ηγέτη και την αποστολή του: ~ έργο | ρά-
βδος ΣΥΝ. ποιµαντορικός 3. ποιµαντική (η) (βλ.λ.). ποιµαντορία (η) 
{χωρ. πληθ.} η καθοδήγηση των πιστών από τον πνευµατικό ή 
θρησκευτικό τους ηγέτη. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < *ποιµάν-τωρ < αρχ. ποιµαίνω + παραγ. επίθηµα -τωρ, 
πβ. κτή-τωρ, διδάκ-τωρ, ρή-τωρ]. ποιµαντορικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός 
που σχετίζεται µε εκκλησιαστικό ηγέτη και την αποστολή του: ~ 
καθήκοντα | έργο | εγκύκλιος | ράβδος (ράβδος από ξύλο ή µέταλλο µε 
λαβή σε σχήµα Τ και τη µορφή δύο φιδιών µε έναν σταυρό στη µέση, 
την οποία κρατούν αρχιε-ρείς και ηγούµενοι µονών κατά τις ιερές 
ακολουθίες ως σύµβολο τής εξουσίας τους). ποιµενάρχης (ο) 
{ποιµεναρχών} ΕΚΚΛΗΣ. Ο ιεράρχης που αποτελεί τον πνευµατικό 
οδηγό τού εκκλησιαστικού του ποιµνίου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ποιµήν, -
ένος + -άρχης < άρχω]. ποιµεναρχία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} 1. το 
έργο και το αξίωµα τού 
ποιµενάρχη 2. το χρονικό διάστηµα τής θητείας ποιµενάρχη. 
ποιµεναρχώ ρ. αµετβ. [µεσν.] {ποιµεναρχείς...} εκτελώ τα καθοδηγη-
τικά ^χρέη ποιµενάρχη, είµαι ποιµενάρχης. ποιµένας (ο) 1. 
(αρχαιοπρ.) ο βοσκός προβάτων ΣΥΝ. (καθηµ.) τσο-µπάνης, 
(µ)πιστικός 2. (µτ<ρ.) ο θρησκευτικός ηγέτης ως καθοδηγητής και 
σύµβουλος τού ποιµνίου του 3. ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τού Ιησού 
Χριστού και κατ' επέκτ. κάθε ιερέα που κηρύσσει τον λόγο και το έργο 
τού Ιησού: ο καλός ποιµήν (ο Χριστός ως βοσκός τού ποιµνίου του 
σύµφωνα µε παλαιοχριστιανική συµβολική παράσταση). Επίσης (αρ-
χαιοπρ.) ποιµήν {ποιµένος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ποιµήν, -ένος (ήδη µυκ. po-me), που εµφανίζει επίθηµα -
µήν)πβ. κ. λι-µήν). Το θ. ποι- (µε βράχυνση) < I.E. *pö(i)- «βόσκω ζώα, 
ποιµαίνω - προστατεύω, προφυλάσσω», πβ. σανσκρ. päyu- «ποίµνιο», 
γοτθ. födr «θήκη», αρχ. γερµ. fotar (> γερµ. Futter «φόδρα») κ.ά. 
Οµόρρ. πώ-µα (βλ.λ.). Παράγ. ποιµαίνω (< *ποι-µάν-}ω), ποί-µν-η, ποί-
µν-ιο(ν) κ.ά.]. ποιµενικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
ποιµένα, τον βοσκό, µε τη ζωή και τις συνήθειες του: ~ ποίηση | 
ειδύλλιο | ζωή ΣΥΝ. βουκολικός 2. ΖΩΟΛ. ποιµενικός (σκύλος) 
µεγαλόσωµος σκύλος ράτσας µε παχύ τρίχωµα και µυτερά αφτιά και 
µουσούδι, που χρησιµοποιείται από την αστυνοµία και τον στρατό 3. 
ΜΟΥΣ. ποιµενικό (το) µουσική σύνθεση που αναφέρεται στη 
βουκολική ζωή. ποιµήν (ο) → ποιµένας ποίµνη (η) {ποιµνών} το 
ποίµνιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ· < θ. ποι- (βλ. λ. ποιµένας) + -µν- µηδενισµ. 
βαθµ. τού επιθήµατος -µην]. ποίµνιο (το) {ποιµνί-ου | -ων} 1. 
(αρχαιοπρ.) πλήθος ζώων, κυρ. αιγοπροβάτων ΣΥΝ. κοπάδι 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. το σύνολο των πιστών χριστιανικής Εκκλησίας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ποίµνιον, υποκ. τού ουσ. ποίµνη (βλ.λ.)]. ποίµνιοβοσκή 
(η) [1833] (λόγ.) 1. η βοσκή ποιµνίων, κοπαδιών 2. τόπος κατάλληλος 
για βοσκή κοπαδιών ΣΥΝ. βοσκοτόπι. ποιµνιοστάσιο (το) [1851] 
{ποιµνιοστασί-ου | -ων} (λόγ.) περίφρα-κτος χώρος, όπου 
φυλάσσονται και εκτρέφονται τα ποίµνια ΣΥΝ. στάνη, µαντρί, µάντρα. 
[ΕΤΥΜ < ποίµνιο + -στάσιο < -στάτης (< αρχ. Γ-στη-µι)]. ποινή (η) 1. 
κάθε είδους τιµωρία που επιβάλλεται για κολάσιµη πράξη: 
παιδαγωγική ~ (από τον δάσκαλο στον µαθητή ή από τον γονέα στο 
παιδί) || πειθαρχική ~ (σε υπαλλήλους, στρατιωτικούς κ.ά.) 2. ΝΟΜ. η 
τιµωρία που επιβάλλεται (σε κάποιον) κατόπιν δικαστικής 
αποφάσεως και έγκειται στη στέρηση τής προσωπικής του ελευθερίας 
ή στην καταβολή χρηµάτων: βαριά | ελαφρά | χρηµατική | σωµατική | 
πειθαρχική | θανατική | παραδειγµατική | εξαγοράσιµη | µη 
εξαγοράσιµηΙ εξατοµικευµένη ~||η εσχάτη των~)η θανατική καταδίκη) 
|| ~ καθείρξεως | φυλακίσεως | κρατήσεως || επιβάλλω | θεσπίζω | 
υπόκειµαι σε | συνεπάγοµαι | εκτίω ~· ΦΡ. επί ποινή (επί ποινή) (+γεν.) 
για παράβαση που αντιστοιχεί σε ορισµένη ποινή: απαγορεύεται ~ 
θανάτου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ποµπή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τιµή αίµατος, εκδίκηση (για διαπραχθέν 
έγκληµα)», < *kwoi-nä, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *kwei- «τιµωρώ, κατα-
βάλλω το τίµηµα», πβ. αβεστ. kaenä «εκδίκηση», µέσ. ιρλ. ein «χρέος, 
αµάρτηµα», αρχ. σλαβ. cena «τιµή» κ.ά. Οµόρρ. τί-νω «πληρώνω, απο-
δίδω» (πβ. άπο-τίνω). Το λατ. poena (> γαλλ. peine, ισπ. pena) είναι 
δάνειο από την Ελληνική]. ποινικολόγος (ο/η) [1863] 1. νοµικός που 
έχει ειδικευθεί στο Ποινικό ∆ίκαιο και στην εγκληµατολογία 2. 
δικηγόρος που αναλαµβάνει συνήθ. ποινικές υποθέσεις. — 
ποινικολογία (η) [1891]. ποινικοποιώ ρ. µετβ. {ποινικοποιείς... | 
ποινικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη- 
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κα, -ηµένος} καθιστώ αξιόποινη µια µορφή ανθρώπινης συµπεριφοράς: ~ τη 
χρήση ναρκωτικών || (µτφ.) µε την παραποµπή στελεχών τής κυβέρνησης στο 
Ειδικό ∆ικαστήριο ποινικοποιήθηκε η δηµόσια ζωή τής χώρας ΑΝΤ. 
αποποινικοποιώ. — ποινικοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. criminaliser], 

ποινικός, -ή, -ό [1833] 1. (γενικά) αυτός που σχετίζεται µε την ποινή, που έχει 
σχέση µε την επιβαλλόµενη (συνήθ. από δικαστήρια) σε περίπτωση τιµωρίας 
ποινή: ~ σύστηµα | πρακτική | µηχανισµός | κυρώσεις | θέµατα 2. (α) ποινικό 
µητρώο βλ. λ. µητρώο (β) ποινική ρήτρα βλ. λ. ρήτρα 3. (α) αυτός που 
υπόκειται σε ποινή ή επιφέρει ποινή: ~ αδίκηµα | υπόθεση (β) ποινική ευθύνη 
η υποχρέωση που έχει παραβάτης ποινικής νοµικής διατάξεως να υποβληθεί 
σε ανάκριση και δίκη ενώπιον ποινικού δικαστηρίου (γ) ποινική δίωξη η 
δίωξη που ασκείται από τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών ή τον δηµόσιο 
κατήγορο αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εγκλήσεως για κάθε αξιόποινη παράβαση 
ΣΥΝ. ποινική αγωγή 4. αυτός που ορίζει και προκαθορίζει το είδος και το 
µέγεθος τής επιβαλλόµενης στον ένοχο ποινής 5. (α) Ποινικός Νόµος | 
Κώδικας το σύνολο των νοµικών διατάξεων που ορίζουν τις αξιόποινες 
πράξεις και τις αντίστοιχες προς αυτές ποινές (β) ποινική δικονοµία το 
σύνολο των κανόνων σύµφωνα µε τους οποίους διεξάγεται η ποινική 
διαδικασία και εκτελείται η ποινή (γ) Ποινικό ∆ίκαιο κλάδος τού ∆ικαίου που 
ρυθµίζει την εξουσία τής πολιτείας στον καθορισµό και στην τιµωρία των 
αξιόποινων πράξεων: κοινό ~ (τού οποίου οι διατάξεις εφαρµόζονται και 
περιλαµβάνουν όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες που υπάγονται στην ποινική 
εξουσία τής πολιτείας) || ιδιαίτερο ~ (που αφορά σε ορισµένες κατηγορίες 
προσώπων ανάλογα µε την ιδιότητα που κατέχουν και τις ιδιαίτερες συνθήκες 
στις οποίες βρίσκονται, όπως λ.χ. στον Στρατό, στην Εκκλησία κ.ο.κ.) (δ) τού 
κοινού Ποινικού ∆ικαίου (ως µειωτ. χαρακτηρισµός) για πρόσωπο που 
βρίσκεται συχνά κατηγορούµενο στο δικαστήριο για παραβάσεις που 
προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα, κατ' αντιδιαστολή προς τις 
παραβάσεις τού Ειδικού Ποινικού ∆ικαίου. — ποινικά | -ώς [1889] επίρρ., 
ποινικότητα (η). 

ποινολόγιο (το) [1887] {ποινολογί-ου | -ων} βιβλίο που τηρείται από κάθε 
µονάδα των Ενόπλων ∆υνάµεων, από σχολεία, πλοία ή οργανισµό ο οποίος 
απαιτεί πειθαρχία από τα µέλη του, για την καταχώριση των παραπτωµάτων 
και των ποινών που επιβάλλονται. 

ποϊνσέτια (η) καλλωπιστικό φυτό για κήπους και εσωτερικούς χώρους. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. poinsettia, από το όν. τού Αµερικανού πρέσβεως J.R. 
Poinsett (1799-1851), ο οποίος ανακάλυψε το φυτό στο Μεξικό όπου 
υπηρετούσε]. 

πόιντερ (το) {άκλ.} µεγαλόσωµος κυνηγετικός σκύλος ράτσας µε κοντό 
τρίχωµα, συνήθ. λευκού χρώµατος, µε µαύρες ή ερυθροκάστανες κηλίδες και 
µυτερή ουρά. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pointer < point «υποδεικνύω (την παρουσία και την ακριβή 
θέση θηράµατος)»]. 

πόιντ συστεµ (το) {άκλ.} σύστηµα επιβολής κυρώσεων κατά των οδηγών 
τροχοφόρων, σύµφωνα µε το οποίο ο οδηγός χρεώνεται ορισµένους πόντους 
για κάθε παράβαση ανάλογα µε τη σοβαρότητα της και, όταν υπερβεί 
ορισµένο όριο, του αφαιρείται η άδεια οδηγήσεως. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. point 
system]. 

ποιόν (το) {χωρ. πληθ.) 1. (σπάν.) η ποιότητα (βλ.λ.) 2. (για πρόσ.) το ηθικό 
ανάστηµα, η εσωτερική αξία που καθορίζει το ήθος, τον χαρακτήρα 
(κάποιου): άτοµο µε ύποπτο ~ || υπάρχουν ερωτηµατικά γύρω από το ~ του || 
από τη συµπεριφορά του καταλαβαίνεις και το ~ του • 3. ΓΛΩΣΣ. ποιόν 
ενεργείας ο χαρακτήρας τής ενέργειας που περιγράφει ένας ρηµατικός τύπος, 
κατά πόσον δηλ. αυτή είναι (προκειµένου για την Ελληνική) διαρκής, 
επαναλαµβανόµενη («ατελής») ή συνοπτική, στιγµιαία («τέλεια») ή και 
συντελεσµένη ή µη συντελεσµένη: το ~ τού «έριχνα» είναι συνεχές (ή ατελές), 
ενώ τού «έριξα» στιγµιαίο (ή τέλειο) || το ~ τού «έχω ρίξει» είναι συντελεσµένο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. ουδ. τού αοριστολογικού ποιος, -ά, -όν < ερωτηµ. 
αντων. ποίος -α -ον (βλ. λ. ποιος). Ο γλωσσ. όρ. ποιόν ενεργείας αποδίδει τον 
γερµ. Aktionsart]. 

ποιόν ενεργείας. Τα ρήµατα τής Ελληνικής δηλώνουν δύο βασικές 
σηµασίες (πληροφορίες), τον χρόνο και το ποιόν ενεργείας. Το τρέχει 
δηλώνει ότι η ενέργεια (το τρέξιµο) γίνεται στον παρόντα χρόνο, το έτρεξε 
σε παρελθόντα χρόνο και το θα τρέξει σε µέλλοντα χρόνο. Ωστόσο, η 
διαφορά ανάµεσα στο έτρεχε και το έτρεξε ή στο θα τρέχει και θα τρέξει δεν 
είναι διαφορά χρόνου αλλά διαφορά ποιου ενεργείας: τα έτρεχε και θα 
τρέχει δηλώνουν επανάληψη ή διάρκεια τής πράξης, ενώ τα έτρεξε και θα 
τρέξει δηλώνουν τον συνοπτικό χαρακτήρα τής πράξης, την έλλειψη 
επανάληψης ή διάρκειας. Ορισµένων µάλιστα εγκλίσεων η διαφορά, τής 
υποτακτικής (να τρέχω - να τρέξω) και τής προστακτικής (τρέχε -τρέξε), 
είναι αποκλειστικά διαφορά ποιου ενεργείας και δεν έχει καµία σχέση µε 
τη δήλωση τού χρόνου, έστω και αν (εσφαλµένα) µιλάµε για υποτακτική 
αορίστου ή προστακτική αορίστου! Πολλές φορές η δήλωση τού ποιου 
ενεργείας συνδέεται µε την ίδια την υφή τής σηµασίας τού ρήµατος· 
υπάρχει εγγενώς στη λέξη, πέρα από τις γραµµατικές διαφοροποιήσεις 
(παρατατικού - αορίστου, µέλλοντα διαρκείας - µέλλοντα στιγµιαίου). Έτσι 
λ.χ. το τρέχω εγγενώς, από τη φύση δηλ. τής σηµασίας του, δηλώνει µια 
πράξη που έχει ανάπτυξη, διάρκεια· το ίδιο και το ψάχνω, ενώ το βρίσκω ή 
το χάνω έχουν εγγενώς στιγµιαίο, συνοπτικό χαρακτήρα ως προς τη 
σηµασία που δηλώνουν. Άρα υπάρχει και διάκριση ανάµεσα σε λεξικό 
ποιόν ενεργείας (τρέχω, ψάχνω, βρίσκω, χάνω) 

και γραµµατικό ποιόν ενεργείας (έτρεχα - έτρεξα, να τρέχω - να τρέξω, 
τρέχε - τρέξε, θα τρέχω - θα τρέξω). 
Ως προς την ορολογία οι όροι ποιόν ενεργείας (γερµ. Aktionsart) και 
τρόπος είναι γενικότεροι όροι, που δηλώνουν τόσο το λεξικό όσο και το 
γραµµατικό ποιόν ενεργείας, ενώ τελευταία χρησιµοποιούνται και οι όροι 
άποψη (aspect) και όψη (view), για να δηλώσουν κυρ. το γραµµατικό 
ποιόν ενεργείας. 

ποιος, -α, -ο αντων. (γεν. ποιου κ. ποιανού | ποιων κ. ποιανών} 1. (χωρ. 
ουσιαστικό) σε ευθείες ή πλάγιες ερωτήσεις, όπου ζητείται να δηλωθεί η 
ταυτότητα ενός προσώπου: ~ είναι; || µε ποιον ήταν; || ποιον είδες; || (στο 
τηλέφωνο) ~ τον ζητεί, παρακαλώ; || ποιανού είναι αυτό το σηµειωµατάριο; 2. 
(προσδιορίζοντας ουσιαστικό) σε ευθείες ή πλάγιες ερωτήσεις για αναφορά σε 
ένα ή περισσότερα µέλη προσδιορισµένου συνόλου: σε ~ συµπέρασµα 
οδηγούµαστε από τις παραπάνω διαπιστώσεις; || ~ βιβλία προτιµάς να 
διαβάζεις; || σε ~ ταξίδι σου γνωριστήκατε; ΣΥΝ. (ουδ.) τι 3. σε ερωτηµατικές | 
επιφωνηµατικές φράσεις, που δηλώνουν απορία, άγνοια, έκπληξη ή ευχή 
χωρίς αναφορά σε συγκεκριµένο πρόσωπο- ΦΡ. (α) ποιος να µου το 'λέγε | 
ποιος το περίµενε | το φανταζόταν! για την έκφραση έκπληξης, για να 
τονιστεί ότι κάτι ήταν απρόσµενο (β) ποιος µε (σε, τον...) πιάνει για κάποιον 
που έχει ξεπεράσει πολύ σηµαντικό εµπόδιο, που απέκτησε τη δυνατότητα να 
προοδεύσει: ποιος τον πιάνει τώρα που κέρδισε το λαχείο! (γ) ποιος στραβός 
δεν θέλει το φως του; βλ. λ. φως (δ) ποιος ξέρει; για να δηλωθεί άγνοια: -Λες 
να µην έρθει; — (δεν ξέρω) (βλ. κ. λ. τις'). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ποίος (µε συνίζηση) 
< ερωτηµ. θ. πο- (για το οποίο βλ. λ. πό-σος) + επίθηµα -οίος, που 
εµφανίζεται και στις αντων. οίος, τοϊος (βλ. λ. τοι-οϋτος)]. 

-ποιος λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. 
αυτόν που πράττει ή προκαλεί ό,τι δηλώνεται από το θέµα: κακο-ποιός, 
αγαθο-ποιός, θαυµατο-ποιός, γελωτο-ποιός 2. τον κατασκευαστή: αρτο-ποιός, 
επιπλο-ποιός, ωρολογο-ποιός, φαρµακο-ποιός 3. αυτόν που επιφέρει αυτό που 
δηλώνει το ά συνθετικό: ειρηνο-ποι-ός. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ρ. ποιώ (βλ.λ.)]. 

ποιότητα (η) {ποιοτήτων} 1. το σύνολο των χαρακτηριστικών πράγµατος, ό,τι 
το χαρακτηρίζει και το διαφοροποιεί από τα όµοια του: η ~ του ήχου είναι 
καλή | κακή | εξαιρετική || υλικά άριστης | εκλεκτής ~ || σηµασία δεν έχει η 
ποσότητα, αλλά η ~ τού έργου του (µπορεί το έργο του να είναι µικρό, είναι 
όµως σηµαντικό) 2. (ειδικότ.) το σύνολο των θετικών ιδιοτήτων: αν θέλεις 
µηχανήµατα ποιότητας, θα πρέπει να πληρώσεις πολλά! || ~ ζωής || (καταχρ. κ. 
για πρόσ.) άλλης ~ άνθρωπος ο Χάρης! (ο Χάρης είναι αξιόλογος άνθρωπος) || 
κινηµατογραφική ταινία ποιότητας 3. εµπόρευµα που διαφοροποιείται βάσει 
των ιδιοτήτων του από τα οµοειδή του: το κατάστηµα µας δεν έχει τέτοια ~ || 
πρώτη ~ 4. ΦΙΛΟΣ, (α) (στον Αριστοτέλη) µία από τις δέκα κατηγορίες που 
εκφράζει τον τρόπο ύπαρξης ενός όντος (β) (στον Κα-ντ) µία από τις 
κατηγορίες τής νόησης (γ) ποιότητες δεύτερες (για ορισµένους νεότερους 
φιλοσόφους) τα χρώµατα, οι οσµές, οι ήχοι, που παράγονται από τις «πρώτες 
ποιότητες» (ή «ουσίες»), την έκταση, το σχήµα, τη µάζα· αλλιώς ουσίες 
δεύτερες (δ) (στη Λογική) ο χαρακτήρας προτάσεως συλλογισµού ως 
καταφατικής ή αρνητικής 5. ΓΛΩΣΣ. (α) η χροιά, ο ιδιαίτερος χρωµατισµός 
ενός φθόγγου, π.χ. τού γερµ. ü (β) (για τη φωνή) το ύψος, η ένταση, η χροιά 
της. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ποιότης, -ητος < αοριστολ. ποιος (βλ. λ. ποιόν)]. 

ποιοτικός, -ή, -ό [1892] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ποιότητα, τα 
χαρακτηριστικά πράγµατος που το διακρίνουν από τα όµοια του: ~ ανάλυση | 
αναβάθµιση | έλεγχος προϊόντος | διαφορά || η ~ υπεροχή ενός αυτοκινήτου 
έναντι άλλων 2. (ειδικότ.) αυτός που διακρίνεται για την καλή του ποιότητα: ~ 
µουσική | τραγούδι (συχνά κατ' αντιδιαστολή προς την εµπορική µουσική, το 
εµπορικό τραγούδι, πβ. ποιοτικός κινηµατογράφος - εµπορικός 
κινηµατογράφος) 3. ποιοτικό άλµα η αλλαγή σε είδος (ποιότητα) σε µια 
διαδικασία εξέλιξης, όταν σηµειώνεται µια απότοµη µεταβολή προς κάτι πολύ 
καλύτερο. — ποιοπκ-ά | -ώς [1886] επίρρ. 

ποίσος (ο) (λαϊκ.) µόνο στη ΦΡ. Ο ποίσος (και) ο δείξος πρόσωπο για το οποίο 
δεν θέλουµε να κάνουµε περαιτέρω (συνήθ. αρνητική) αναφορά. [ΕΤΥΜ. < 
(θα) ποίσω < ποιήσω, µέλλοντας τού αρχ. ρ. ποιώ]. 

ποιώ ρ. µετβ. {ποιείς... | (ε)ποί-ησα, ποι-ούµαι, -ήθηκα, πεποιηµένος} (λόγ.-
σπάν.) 1. δηµιουργώ· ΦΡ. (α) πάντα εν σοφία εποίησας (πάντα εν σοφία 
έποίησας, Π.∆. Ψαλµ. 103, 24) όλα τα δηµιούργησες (κύριε) µε σοφία (β) 
ποιώ | ποιούµαι την νήσσαν βλ. λ. νήσσα 2. εποίει (σε υπογραφές 
καλλιτεχνικών έργων κυρ. γλυπτών): ∆ρόσης ~ (το γλυπτό αυτό είναι έργο τού 
Λ. ∆ρόση). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ποιώ < ποιΡέω < *ποι-Εό-ς (πβ. -ποιος) < *kwoi-, ετεροι-ωµ. 
βαθµ. τού I.E. *kwei- «συγκεντρώνω, τακτοποιώ, στοιβάζω», πβ. σανσκρ. 
cinöti (ίδια σηµ.), αρχ. σλαβ. cinü «τάξη»,6ίηίό «τακτοποιώ, τοποθετώ στη 
σειρά» κ.ά. Παράγ. ποιη-τής, ποίη-µα, ποίη-σις (-η), ποιη-τός κ.ά.]. 

-ποιώ β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ρηµάτων που σηµαίνουν «κάνω 
(κάποιον/κάτι) να είναι ή να φαίνεται αυτό που δηλώνει το ά συνθετικό»: 
γελοιο-ποιώ, αξιο-ποιώ, µεγαλο-ποιώ, δραµατο-ποιώ, τραγι-κο-ποιώ, χρησιµο-
ποιώ. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. ποιώ 
(-έω)]. 

πόκα (η) {χωρ. πληθ.} παιχνίδι µε χαρτιά που µοιάζει µε το πόκερ, µε τη µόνη 
διαφορά ότι δίνεται µόνο το πρώτο φύλλο κλειστό και τα υπόλοιπα ανοιχτά. 
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[ETYM. < αγγλ. poker, βλ. λ. πόκερ]. ποκάρι (το) {ποκαρ-ιού | -ιών} το µαλλί 
που προέρχεται από το κούρεµα προβάτου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ποκάριον, υποκ. τού αρχ. πόκος (βλ.λ.)]. πόκερ (το) {άκλ.} 
παιχνίδι µε χαρτιά που παίζεται συνήθ. από 4 παίκτες µε 32 φύλλα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. poker, αβεβ. ετύµου, πιθ. < µέσ. κάτω γερµ. poken «παίζω - 
κοµπαζω» ή, σύµφωνα µε άλλη άποψη, συνδ. µε γερµ. Poch «χτύπηµα»]. πόκος 
(ο) ακατέργαστο µαλλί προβάτου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πέκω «κουρεύω, χτενίζω» < 
I.E. *pek- «µαδώ, κουρεύω (κυρ. για µαλλί ζώων)», πβ. λατ. pecto «χτενίζω», 
pecten «χτένα» (> γαλλ. peigne, ισπ. peine), αρµ. asr «µαλλί προβάτου», αλβ. 
pile «εργαλείο κουρέµατος», ολλ. vacht «µαλλί, κούρεµα» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. 
κτείς, -ενός «χτένα» (βλ. λ. χτένα)]. 
ΠΟΑ.ΑΝ. (η) Πολιτική Άνοιξη· πολιτικό κόµµα που ιδρύθηκε το 1993 από τον 

Αντώνη Σαµαρά. 
πολαρόιντ (η/το) {άκλ.} φωτογραφική µηχανή που παράγει απευθείας τη 

φωτογραφία, χωρίς αρνητική πλάκα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Polaroid (εµπορική ονοµασία) < p. polar(ise) «πολώνω, 
προσδίδω ηλεκτροµαγνητική πόλωση», + παραγ. επίθηµα -oid (< αρχ. -οειδής 
< συνδ. φωνήεν -ο- + -ειδής < είδος). Τη φερώνυµη φωτογραφική µηχανή 
εφεύρε το 1948 ο Αµερικανός επιχειρηµατίας E. Land (1909-91)]. 

πολέµαρχος (ο) {πολεµάρχ-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που έχει τη γενική εποπτεία 
και ευθύνη τού στρατεύµατος σε περίοδο πολέµου: γενναίος | µεγάλος ~ 2. ο 
γενναίος πολεµιστής 3. (στην αρχ. Αθήνα) ένας από τους εννέα άρχοντες µε 
ετήσια θητεία και πολεµικές αρµοδιότητες 4. (επί Τουρκοκρατίας) ο ανώτερος 
οπλαρχηγός µε την απόλυτη εξουσία και ευθύνη των αποφάσεων και 
ενεργειών: ο Λ. Τζαβέλας υπήρξε ~ τού Σουλίου. [ETYM. αρχ. < πόλεµος + -
άρχος < άρχω}. 

πολεµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που αχνίζεται µε τον πόλεµο: ~ 
επιχειρήσεις | δύναµη | ναυτικό | αεροπορία | στόλος | πλοία | σάλπισµα | 
κραυγή | ανταποκριτής | χορός | αποζηµιώσεις (βλ.λ.) | περίοδος | αναµέτρηση | 
βιοµηχανία | µηχανή (β) πολεµικές τέχνες τεχνικές αυτοάµυνας και 
εξουδετέρωσης τού αντιπάλου, που προέρχονται από την Άπω Ανατολή (τάε-
κβο-ντο, τζούντο κ.λπ.) 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από φιλικά αισθήµατα 
για τον πόλεµο ή που προοιωνίζεται πόλεµο: ~ προετοιµασίες | ατµόσφαιρα | 
διάθεση | πυρετός | οργασµός ΣΥΝ. φιλοπόλεµος 3. πολεµική (η) (α) η τέχνη 
τού πολέµου, η επιστήµη ή τεχνική τού σχεδιασµού και τής διεξαγωγής 
πολεµικών αναµετρήσεων µε τις µικρότερες κατά το δυνατόν απώλειες (β) 
οξεία λεκτική επίθεση: η αντιπολίτευση συνεχίζει µε αµείωτο σθένος την ~ της 
εναντίον τής κυβέρνησης 4. πολεµικό (το) το πλοίο που διαθέτει τον 
κατάλληλο εξοπλισµό για τη διεξαγωγή πολεµικών επιχειρήσεων: στόλος µε 
δέκα ~. — πολεµικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληθυσµιακός. 

πολεµικότητα (η) (χωρ. πληθ.} αυξηµένη διάθεση για πόλεµο και επίλυση 
διαφορών µε χρήση βίαιων µέσων. 

πολέµιος (ο) [αρχ.] {πολεµί-ου | -ων, -ους} (λόγ.) αυτός που διάκειται εχθρικά 
απέναντι σε πρόσωπο ή κατάσταση, που µάχεται µε πάθος (κάποιον/κάτι), ο 
αντίπαλος: οι ~ τού καθεστώτος/ τής τεχνολογίας/ τού αναλφαβητισµού ΣΥΝ. 
εχθρός, αντίπαλος. 

πολεµιστήριος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον πόλεµο ή µε όσους 
εµπλέκονται σε αυτόν: - σάλπισµα | ιαχή | σάλπιγγες ΣΥΝ. πολεµικός. 

πολεµιστής (ο), πολεµίστρια (η) [αρχ.] (πολεµιστριών} πρόσωπο που 
συµµετέχει σε πόλεµο, που πολεµά: γενναίος | ατρόµητος | ανίκητος - (πβ. λ. 
στρατιώτης) ΣΥΝ. µαχητής. [ΕΤΥΜ; αρχ. < πολεµίζω < πόλεµος]. 

πολεµίστρα (η) [µεσν.] {δύσχρ. πολεµίστρων} άνοιγµα σε τείχος οχυρού, από 
όπου ο πολεµιστής µπορεί προστατευµένος να βάλλει εναντίον των 
αντιπάλων του. 

πόλεµο- κ. πολεµά- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνουν ότι το προσδιοριζόµενο 
ουσιαστικό έχει ως προς τον πόλεµο τη σχέση που προσδιορίζεται από το β' 
συνθετικό: πολεµο-χαρής, πολεµο-κάπηλος. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. πόλεµος]. 

πολεµοκάπηλος, -η, -ο αυτός που προκαλεί ή/και καπηλεύεται την πολεµική 
ατµόσφαιρα για προσωπικό όφελος: ~ κραυγές || ~ δηµοσιογράφοι 
εκµεταλλεύθηκαν την εθνική κρίση, για να πουλήσουν πατριωτισµό. — 
πολεµοκαπηλία (η). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. warmonger]. 

πολεµοπαθής, -ής, -ές {πολεµοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που ζηµιώνεται 
υλικά από έναν πόλεµο, χωρίς να έχει συµµετάσχει ενεργά σε αυτόν. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ; < πόλεµος + -παθής < θ. παθ- τού ρ. πάσχω, πβ. παθ. αόρ. β' ε-παθ-
ον]. 

πόλεµος (ο) (πολέµ-ου | -ων, -ους} 1. η ένοπλη σύρραξη ανάµεσα σε κράτη ή 
µεταξύ οµάδων εντός τού ίδιου κράτους: επιθετικός | αµυντικός | κατακτητικός 
| εθνικοαπελευθερωτικός | θρησκευτικός | ιερός (βλ.λ.) | παγκόσµιος | τοπικός | 
εµφύλιος | κατά ξηρά | κατά θάλασσα | από αέρος | αστραπιαίος (µε ταχύτητα 
και συνδυασµένη δράση αρµάτων, πυροβολικού και αεροπορίας) | χηµικός (µε 
χηµικά όπλα) | βιολογικός (µε βιολογικά όπλα) | ατοµικός | πυρηνικός | ολο-
κληρωτικός (για την ολοκληρωτική εξόντωση τού αντιπάλου) ~ || µια χώρα 
βρίσκεται σε ~ µε άλλη χώρα || ανάπηρος πολέµου || τα ορφανά τού -1| 
κηρύσσεται | γίνεται | διεξάγεται | ξεσπά ~||~µέχρις εσχάτων | χαρακωµάτων || 
χάνω | κερδίζω τον ~ || ο ~ τής Ανεξαρτησίας | τού 

Οπίου (στην Κίνα τον 19ο αι.) | των Εξι Ηµερών (Ισραηλινοαραβικός το 1967) 
|| ο Τρωικός | Πελοποννησιακός | Εκατονταετής ~ ANT. ειρήνη- ΦΡ. (α) αιτία 
πολέµου βλ. λ. αιτία (β) ακήρυκτος πόλεµος βλ. λ. ακήρυκτος (γ) έγκληµα 
πολέµου κάθε πράξη που αντιβαίνει προς το ∆ίκαιο τού Πολέµου· (ειδικότ.) 
κάθε παραβίαση των κανόνων µεταχειρίσεως των αιχµαλώτων πολέµου, 
καθώς και οι δολοφονίες, κακοποιήσεις, εκτοπίσεις ή διώξεις (πολιτικές, 
φυλετικές, θρησκευτικές) τού άµαχου πληθυσµού είτε κατά την έναρξη είτε 
κατά τη διάρκεια τού πολέµου: καταδικάζοµαι για | διαπράττω ~ (δ) 
εγκληµατίας πολέµου πρόσωπο που έχει διαπράξει εγκλήµατα πολέµου: ο 
Κλάους Μπάρµπι καταδικάστηκε από γαλλικό δικαστήριο το 1987 ως - (ε) 
Ψυχρός Πόλεµος βλ. λ. ψυχρός (στ) το θέατρο του πολέµου το σύνολο τής 
γεωγραφικής έκτασης όπου διεξάγεται ο πόλεµος (ζ) πόλεµος πάντων πατήρ 
(Ηράκλειτος, απόσπασµα 53) για να δηλωθεί ότι κάθε εξέλιξη οφείλεται στη 
σύγκρουση, στον αγώνα για την επικράτηση (η) αόρατος πόλεµος ο αγώνας 
κατά τής αµαρτίας στην προσπάθεια τού ανθρώπου για θέωση 2. η ιδιαίτερη 
µορφή αγώνα εναντίον τού εχθρού, ο οποίος διεξάγεται κάποτε και παράλληλα 
προς την ένοπλη σύγκρουση: ψυχολογικός ~||~ φθοράς· ΦΡ. πόλεµος νεύρων 
βλ. λ. νεύρο- (µτφ.) 3. ο έντονος ανταγωνισµός για την επικράτηση: «ο - των 
αεροπορικών εταιρειών θεωρείται αιτία ατυχηµάτων» (εφηµ.) || ο ~ των 
πολιτισµών στο ∆ιαδίκτυο || ~ τιµών (εµπορικός ανταγωνισµός µε όπλο τις 
διακυµάνσεις των τιµών των προϊόντων) 4. ο έντονος αγώνας (εναντίον 
κάποιου): ο Τύπος εξαπέλυσε ~ εναντίον τής κυβέρνησης || ο ~ κατά τής 
τροµοκρατίας | κατά τού αναλφαβητισµού και τής αµάθειας | κατά των 
ναρκωτικών || διεξάγει - εναντίον των οργανωµένων συµφερόντων 5. η συνεχής 
ανταλλαγή (λεκτικών σχηµάτων) ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες οµάδες στο 
πλαίσιο οξείας αντιπαράθεσης: ~ θέσεων | λέξεων | ανακοινώσεων | δη-
µοσιευµάτων | διαψεύσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληθυσµιακός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πόλεµος | πτόλεµος (επικ. τ., πβ. ανθρωπωνύµια Νεοπτόλεµος, Πτολεµαίος, 
µυκ. po-to-re-ma-ta = Πτολεµάτας) < ρ. πελε-µίζω, αρχική σηµ. «πάλλω (το 
δόρυ) - αγωνίζοµαι, κοπιάζω». Ερµηνευτικά προβλήµατα εγείρει η εναλλαγή 
των π- | πτ- στην αρχή τής λ. (πβ. κ. πόλις | πτόλις). Ως προς την ετυµ., το ρ. 
πελεµίζω ανάγεται πιθ. σε ουδ. *πέλεµα και συνδ. µε αρχ. γερµ. felm «φόβος», 
γοτθ. us-fil-ma «τροµαγµένος», αρχ. σκανδ. felms-fullr «τροµακτικός, φοβε-
ρός», πιθ. κ. αρµ. alm-uk «ταραχή». Η άποψη αυτή οδηγεί σε σύνδεση µε την 
ευρεία λεξιλογική οικογένεια των λ. πάλλω, παλµός, πλησίον, πέλας (βλ.λ.)]. 

-πόλεµος β' συνθετικό ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. σύγκρουση που γίνεται 
µε ορισµένο τρόπο: ανταρτο-πόλεµος, κλεφτο-πόλεµος, πετρο-πόλεµος 2. 
πόλεµο σε παιγνιώδη µορφή µε συγκεκριµένο όργανο: χαρτο-πόλεµος, 
µαξιλαρο-πόλεµος, χιονο-πόλεµος. 

πολεµοφόδια (τα) [1889] (πολεµοφοδίων) τα εφόδια τού πολέµου, το σύνολο 
τού υλικού εξοπλισµού, που χρησιµοποιείται σε ένοπλη σύρραξη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ. < πολεµεφόδια (µε προληπτική αφοµοίωση) < πόλεµος + εφόδια]. 

πολεµοχαρής, -ής, -ές {πολεµοχαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που χαίρεται µε 
τις πολεµικές συγκρούσεις, που του αρέσει ο πόλεµος ΣΥΝ. φιλοπόλεµος ANT. 
ειρηνόφιλος. Επίσης (λογοτ.) πολεµόχαρος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πόλεµος + -χαρής < χαίρω (παθ. αόρ. β' έ-χάρ-ην)]. 

πολεµώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] (πολεµάς... | πολέµ-ησα, -ού-µαι 
(καθηµ. -ιέµαι), -ήθηκα} ♦ (αµετβ.) 1. διεξάγω πόλεµο, ένοπλο αγώνα: οι 
Έλληνες πολέµησαν για την ελευθερία τους 2. (µτφ.) κάνω σκληρό αγώνα, 
καταβάλλω µεγάλη προσπάθεια: το πλοίο πολεµούσε µε τα κύµατα ώρες 
ολόκληρες ΣΥΝ. µάχοµαι, αγωνίζοµαι ♦ (µετβ.) 3. εκδηλώνω έντονη αντίθεση 
(προς κάποιον/κάτι): ~ το νοµοσχέδιο | την κυβέρνηση | τις προλήψεις | την 
αδικία | τη φτώχια | την πείνα | την άγνοια | το κακό | τον φασισµό ΣΥΝ. 
αντιµάχοµαι, αγωνίζοµαι εναντίον 4. (+να) προσπαθώ έντονα: πολεµάει να 
φανεί νέα, αλλά οι ρυτίδες δεν κρύβονται! ΣΥΝ. µοχθώ, πασχίζω. 

πολεοδοµία (η) (χωρ. πληθ.} 1. σύνθετος επιστηµονικός και τεχνικός κλάδος, 
που αποβλέπει στη σχεδίαση και την αρµονική οργάνωση στον χώρο 
µικρότερων ή µεγαλύτερων τµηµάτων πόλης ή οικισµού, για τη διατήρηση 
υψηλής αισθητικής και την εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης 2. 
το σύνολο των τεχνικών, διοικητικών, οικονοµικών και κοινωνικών µέτρων, 
µε τα οποία επιδιώκεται η αρµονική και ανθρώπινη οργάνωση των οικισµών 
3. (συνεκδ.) κρατική υπηρεσία, αρµόδια για τα παραπάνω ζητήµατα: ~ Σύρου 
| Αθηνών. 

πολεοδοµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την πολεοδοµία και τα µέτρα που 
λαµβάνονται για την αρµονική ανάπτυξη των οικισµών: ~ συγκρότηµα | 
προγραµµατισµός | µέτρα | σχεδιασµός | σχέδιο (βλ.λ.) | ανασυγκρότηση | 
υπηρεσία. — πολεοδοµικ-ά | -ώς επίρρ. 

πολεοδόµος (ο/η) επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στην πολεοδοµία. — 
πολεοδόµηση (η), πολεοδοµώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < θ. πολε- (< αρχ. πόλις, -
εως) + συνδ. φωνήεν -ο- + -δό-µος < δέµω (βλ. κ. δοµή)]. 

πόλη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (επίσ.) ο οικισµός µε πληθυσµό άνω των 
10.000 κατοίκων, ο οποίος είναι µεγαλύτερος από το χωριό και την κωµόπολη 
(βλ.λ.) 2. (γενικά) το σύνολο µεγάλου αριθµού οικηµάτων, κτηρίων µε 
πληθυσµό σαφώς µεγαλύτερο από αυτόν τού χωριού, ο οποίος αναπτύσσει 
ποικίλες εµπορικές, βιοµηχανικές, διοικητικές κ.λπ. δραστηριότητες: 
πυκνοκατοικηµένη | αραιοκατοικηµένη | πολυάνθρωπη | επαρχιακή ~ || το 
κέντρο τής - ΣΥΝ. πολιτεία· ΦΡ. (α) σχέδιο πόλεως βλ. λ. σχέδιο (β) από την 
πόλη έρχοµαι (και στην κορφή καννέλα) βλ. λ. καννέλα (γ) ανοχύρωτη πόλη 
βλ. λ. ανοχύρωτος (δ) αιώνια πόλη (ιταλ. la città eterna) η Ρώµη (ε) πόλη του 
φωτός 
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(γαλλ. la ville lumière) το Παρίσι· (συνεκδ.) 3. οι συνθήκες διαβίωσης που 
επικρατούν σε αστικό κέντρο: προτιµώ την - από το χωριό || η ~ έχει αρχίσει 
να γίνεται εφιαλτική για τους κατοίκους της 4. το σύνολο των κατοίκων µιας 
πόλης (σηµ. 1), οι πολίτες: όλη η ~ τροµοκρατήθηκε από το χτύπηµα τού 
Εγκέλαδου 5. το κέντρο τής πόλης (σηµ. 1) κατ' αντιδιαστολή προς τα 
προάστια, τα περίχωρα: πάω | κατεβαίνω στην ~ για ψώνια · 6. Πόλη (η) η 
Κωνσταντινούπολη: τα µνηµεία τής Πόλης · 7. ΙΣΤ. πόλη-κράτος 
κοινωνικοπολιτική δοµή στην αρχαία Ελλάδα, όπου κάθε πόλη, µε το άστυ 
και τη χώρα της, λειτουργούσε ως αυτόνοµη κρατική οντότητα µε ιδιαίτερη 
κοινωνική, οικονοµική, στρατιωτική και διοικητική οργάνωση. Επίσης (λόγ.) 
πόλις {πόλεως}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστυ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πόλις | πτόλις (πβ. µυκ. ανθρώπων, po-to-ri-jo = Πτο-λίων), 
αρχική σηµ. «φρούριο, κάστρο», < θ. πολ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *pel- 
«πύργος, φρούριο», πβ. σανσκρ. pur «φρούριο, πόλη», λετ. pile «πύργος, 
κάστρο» κ.ά. Παράγ. πολί-της, πολι-τεία, πολιτ-ισµός, πολιτ-εύοµαι κ.ά. Η λ. 
πόλις δήλωνε εξαρχής την οχυρή ακρόπολη, όπου βρίσκονταν οι ιεροί χώροι 
των κατοίκων, καθώς και την κοινωνική συγκρότηση της ως αποτέλεσµα τής 
δράσης των πολιτών]. 

ΣΧΟΛΙΟ Από οικιστικής πλευράς, σε σχέση µε τον αριθµό των κατοίκων 
και, λιγότερο, µε το είδος τής επαγγελµατικής απασχόλησης, διακρίνονται 
οι εξής κατηγορίες οικιστικών συνόλων: οικί1-σµός: η µικρότερη σε 
αριθµό κατοίκων οικιστική περιοχή· µικρή περιοχή µε µικρό αριθµό 
κατοικιών συνοικισµός: µεγαλύτερο από τον οικισµό οικιστικό σύνολο, 
προερχόµενο από περισσότερους οικισµούς· χωριό: πολύ µεγαλύτερο 
οικιστικό σύνολο, απαρτιζόµενο κυρ. από κατοίκους που ασχολούνται µε 
τη γεωργία· κωµόπολη: οικιστικό σύνολο, µεγαλύτερο από το χωριό και 
µικρότερο από την πόλη· µικρότερη πόλη, συνδεόµενη περισσότερο µε 
αγροτικό πληθυσµό' πόλη: το µεγαλύτερο από όλα τα άλλα οικιστικά 
σύνολα, αποτελούµενο από κατοίκους που δεν είναι αγρότες. Μεταξύ των 
πόλεων η «τα πρώτα φέρουσα», η πρώτη από όλες τις πόλεις µιας χώρας, 
όπου εδρεύει η ∆ιοίκηση (κυβέρνηση, υπουργεία, Βουλή κ.τ.ό.) ονοµάζεται 
πρωτεύουσα (ενν. πόλη), µε συµπρωτεύουσα τη δεύτερη µεγαλύτερη σε 
σπουδαιότητα (ιστορία, δράση, πολιτισµό, οικονοµική δύναµη κ.λπ.) πόλη. 
Η πιο λαµπρή και ένδοξη πόλη, που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για µια χώρα, λέγεται και άστυ. Έτσι η Αθήνα υπήρξε το 
«κλεινόν άστυ» τής Ελλάδος. Μικρότερη πόλη µε έντονα τα αστικά χαρα-
κτηριστικά είναι η πολίχνη, ενώ αν υπερισχύουν τα αγροτικά χα-
ρακτηριστικά της είναι κωµόπολη. Μια µεγαλύτερη, συγκριτικά µε τις 
γειτονικές, πόλη χαρακτηρίζεται συχνά ως µεγαλόπολη (λέγεται και 
µεγαλούπολη). Ως κατεξοχήν πόλη, Πόλη µε κεφαλαίο Π, είναι η 
Κωνσταντινούπολη, o συνοικισµός διαφέρει από τη συνοικία, η οποία είναι 
µία από τις επιµέρους περιοχές στο κέντρο µιας πόλης (πβ. Παγκράτι, 
Κολωνός, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκι κ.λπ., που είναι γνωστές συνοικίες 
των Αθηνών). Συνοικισµός είναι µια πιο αποµακρυσµένη από το κέντρο τής 
πόλης περιοχή, που συχνά στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει ως προσφυγικός 
συνοικισµός (πβ. λ.χ. Κοκκινιά, Περιστέρι, Αιγάλεω στην Αθήνα) ή ως 
ειδικής οµάδας κατοίκων συνοίκηση (π.χ. συνοικισµός Παπάγου: 
συνοικισµός αξιωµατικών). Μικρότερης εκτάσεως χωριό είναι το 
χωριουδάκι, ενώ κάθε µεγαλύτερο χωριό χαρακτηρίζεται ως κεφαλοχώρι, 
που σε µερικές περιοχές (ιδ. σε νησιά) αποτελεί τη χώρα, το χωριό ή την 
περιοχή που χρησιµεύει ως έδρα. 

πολικός, -ή, -ό [1854] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους πόλους τής γήινης 
σφαίρας: ~ παγετώνες | περιοχές | ζώνη | µέρα | νύχτα | θερµοκρασία || ~ φως | 
σέλας (διαλείπον οπτικό φαινόµενο, που εµφανίζεται σε περιοχές µε µεγάλα 
γεωγραφικά πλάτη) 2. (α) πολικός αστέρας βλ. λ. αστέρας (β) πολική 
αρκούδα η λευκή αρκούδα που ζει στις αρκτικές περιοχές (γ) πολικός κύκλος 
ο αρκτικός κύκλος (βλ. λ. αρκτικός) 3. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε το 
εξαιρετικά ψυχρό κλίµα, το οποίο επικρατεί στους γήινους πόλους: ~ κλίµα | 
ψύχος • 4. ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τους πόλους µαγνήτη ή ηλεκτρικής 
στήλης και τα πλησίον τους αναπτυσσόµενα φαινόµενα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polaire]. 

πολικότητα (η) [1821] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. 1. ιδιότητα ή χαρακτηριστικό που 
παράγει διαφορετικά φυσικά αποτελέσµατα στα διαφορετικά σηµεία σώµατος 
ή συστήµατος, όπως ένας µαγνήτης ή µια ηλεκτρική στήλη, επιτρέποντας τη 
διάκριση των δύο πόλων 2. η ιδιότητα µαγνήτη, ηλεκτροµαγνήτη ή 
µαγνητισµένου σώµατος να προσανατολίζεται σύµφωνα µε καθορισµένη 
διεύθυνση στο εσωτερικό µαγνητικού πεδίου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. polarité]. 

πολιοεγκεφαλίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πάθηση χαρακτηριζόµενη από 
φλεγµονώδη προσβολή τής φαιάς ουσίας τού εγκεφάλου. [ΕΤΥΜ. < πολιό- (< 
πολιός «φαιός, υπόλευκος», βλ.λ.) + εγκεφαλίτιδα, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. polioencephalitis]. 

πολιοµυελίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία ιογενής ασθένεια των κινητικών 
κέντρων τού νωτιαίου µυελού, που µπορεί να καταλήξει στις σοβαρότερες 
περιπτώσεις σε µυϊκή ατροφία και σκελετική δυσµορφία. — πολιοµυελιτικός, 
-ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < πολιό- (< πολιός «φαιός, υπόλευκος», βλ.λ.) + µυελίτιδα (< 
µυελός), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. poliomyelitis]. 

πολιορκητής (ο) [µτγν.] αυτός που πολιορκεί πόλη ή φρούριο. 
πολιορκητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σχέση µε πολιορκία ή χρησιµεύει 

στη διεξαγωγή της: -µηχανές (µηχανικές διατάξεις, όπως οι κριοί, οι 
καταπέλτες, οι λιθοβόλοι, που χρησιµοποιήθηκαν κατά 

την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα για την πολιορκία και την κατάληψη 
φρουρίων). 

πολιορκία (η) [αρχ.] {πολιορκιών} 1.ο αποκλεισµός οχυρωµένης θέσεως από 
πολεµικές δυνάµεις που την περιστοιχίζουν, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
κάµψουν την αντίσταση των υπερασπιστών της και να την κατακτήσουν: 
στενή ~ || λύω | σπάω την ~ || η ~ τού Μεσολογγίου 2. (µτφ.) συνωστισµός 
πλήθους υπό συνθήκες ασφυκτικής πίεσης γύρω από συγκεκριµένο σηµείο: ~ 
τής πρωθυπουργικής κατοικίας από τα δηµοσιογραφικά συνεργεία || ~ των 
λίγων αρτοπωλεί-ων που δεν συµµετείχαν στην απεργία 3. (µτφ.) φορτική 
ενόχληση: ερωτική ~ · 4. ΝΟΜ. κατάσταση πολιορκίας κήρυξη καθεστώτος 
εκτάκτου ανάγκης µε προσωρινή αναστολή ορισµένων συνταγµατικά 
κατοχυρωµένων δικαιωµάτων τού πολίτη και λήψη ειδικών µέτρων 
ασφαλείας, που εφαρµόζεται σε περιπτώσεις εξαιρετικού κινδύνου για µια 
χώρα. 

πολιορκώ ρ. µετβ. {πολιορκείς... | πολιόρκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 1. 
προσπαθώ να κυριεύσω (οχυρωµένη θέση) µε πολιορκία: οι Αχαιοί 
πολιορκούσαν δέκα χρόνια την Τροία 2. (µτφ.) περιτριγυρίζω (κάποιον/κάτι) 
µε τρόπο επίµονο (συχνά και ενοχλητικό), για να επιτύχω τον σκοπό µου: -µια 
γυναίκα (για να την κατακτήσω ερωτικά) || οι πειρασµοί που πολιορκούν τους 
νέους είναι πολλοί || πολλές φορές πολιορκήθηκε η εστία τής Α.Ε.Κ. κατά τη 
διάρκεια τού αγώνα (οι επιθετικοί τής αντίπαλης οµάδας απείλησαν µε 
επίτευξη τέρµατος την εστία τής Α.Ε.Κ.) 3. (µτφ.) συνωστίζοµαι φορτικά 
γύρω από (κάποιον/κάτι): οι εργαζόµενοι πολιορκούν το Υπουργείο Εργασίας || 
οι δηµοσιογράφοι πολιορκούν µε ερωτήσεις τον πρωθυπουργό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πολιορκώ (-έω) < *πολί-ορκος < πολι- (< πόλις, βλ.λ.), + -όρκος, ετεροιωµ. 
βαθµ. τού ουσ. ερκος «φραγµός, εµπόδιο», βλ. λ. ερκος (οδόντων)]. 

πολιός, -ά, -ό (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει ψαρόλευκα µαλλιά. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη 
µυκ. ανθρώπων, po-ri-wo = Πολίων) < *πολ-ιΕός < θ. πολ-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *pel- «ωχρός, φαιός», πβ. σανσκρ. pâlikni- «γκρίζος», αρµ. ali-k' 
(πληθ.) «άσπρα µαλλιά - αφρισµένα κύµατα», περσ. pur «γκρίζος», πιθ. κ. 
λατ. palleo «γίνοµαι ωχρός, χλοµιάζω». Οµόρρ. πελι-δνός (βλ.λ.), πελ-αργός 
(βλ.λ.), ίσως κ. πηλ-ός (βλ.λ.)]. 

πολιούχος (ο/η) προστάτης άγιος ή προστάτιδα αγία (πόλεως ή χωριού) προς 
τιµήν τού οποίου ή τής οποίας γίνονται πανηγυρικές εκδηλώσεις την ηµέρα 
τής γιορτής του/της: ~ τής Πάτρας είναι ο Άγιος Ανδρέας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πολιούχος < πολι- (< πόλις) + -οϋχος < έχω]. 

πόλις (η) → πόλη 
πόλισµα (το) {πολίσµ-ατος | -ατα, -άτων} µικρή πόλη, πολίχνη. [ΕΤΥΜ. 

αρχ. < πολίζω «ιδρύω πόλη» < πόλις]. 
πόλισµαν κ. πόλιτσµαν (ο) {άκλ.} (λαϊκ.-παλαιότ.) ο αστυνοµικός, ο 

αστυφύλακας. Επίσης πολισµάνος κ. πολισµάνος. [ΕΤΥΜ < αγγλ. policeman]. 
πολιοµός (ο) η ίδρυση µιας πόλης. [ΕΤΥΜ. 

µτγν. < αρχ. πολίζω < πόλις]. 
πολίοτας (ο), πολίστρια (η) {πολιστριών} αθλητής τού πόλο (βλ.λ., σηµ. 2) 

ΣΥΝ. υδατοσφαιριστής. [ΕΤΥΜ. < πόλο + -ίστας (βλ.λ.)]. 
πολιτάρχης (ο) {πολιταρχών} ΙΣΤ. 1. (την εποχή τού Καποδίστρια) αξίωµα 

αντίστοιχο προς αυτό τού διευθυντή τής αστυνοµίας 2. δηµογέροντας στα 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας. [ΕΤΥΜ. ιιτγν. < πολίτης + -άρχης < άρχω]. 

πολιτεία (η) {πολιτειών} 1. το κράτος (ως υπέρτατη θεσµική οντότητα και ως 
οργανωµένη και αντιπροσωπευτική έκφραση των πολιτών της): η ελληνική ~|| 
η Βουλή τον εξέλεξε στο ύπατο αξίωµα τής ~ || τα όργανα | οι θεσµοί | η 
βούληση τής ~ || το Σύνταγµα αποτελεί τον θεµελιώδη νόµο τής ~ 2. (ειδικότ.) η 
κυβέρνηση: η ~ τίµησε τους ανθρώπους των γραµµάτων || η ~ λαµβάνει µέτρα 
για την προστασία των καταναλωτών από την αισχροκέρδεια || η ~ µεριµνά για 
τους απόρους 3. (στην αρχαιότητα) ο τύπος πολιτεύµατος: δηµοκρατική ~ || ~ 
των ολίγων · 4. αυτόνοµη διοικητική µονάδα µε κρατική υπόσταση, που 
αποτελεί µαζί µε άλλες οµόσπονδο κράτος: οι Ηνωµένες Πολιτείες τής 
Αµερικής · 5. χώρα, τόπος: ταξίδεψε σε µακρινές ~ 6. (συ-νήθ. λογοτ.) η πόλη: 
πολιτείες και χωριά || µεγάλες και πολύβουες ~ || ταξίδι στις ~ τού Νότου · 7. ο 
τρόπος συµπεριφοράς και δράσης: η ~ του κατά την Κατοχή είναι άκρως 
αµφιλεγόµενη (πιστεύεται ότι η δράση του στην Κατοχή ήταν προδοτική)· ΦΡ. 
(κ. ειρων.) βίος και πολιτεία βλ. λ. βίος. — (υποκ.) πολιτειούλα (η) (σηµ. 6). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < πολιτεύω | -οµαι (βλ.λ.). Η σηµ. 4 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
state]. 

πολιτειακός, -ή, -ό [1865] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πολίτευµα και γενικότ. 
µε τον τρόπο ασκήσεως των εξουσιών από την πολιτεία: ~ κρίση | καθεστώς | 
παράγοντας | αξίωµα | θεσµός 2. πολιτειακό (το) (ενν. ζήτηµα) το ζήτηµα 
σχετικά µε το τι είδους πολίτευµα πρέπει να έχει µια χώρα (προκειµένου για 
την Ελλάδα, βασιλευοµέ-νη ή αβασίλευτη δηµοκρατία): το ~ λύθηκε οριστικά 
µε το δηµοψήφισµα τού 1974. 

πολιτειοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} διοικητικό σύστηµα κατά το οποίο η Εκκλησία 
είναι υποταγµένη στην πολιτεία, στο κράτος, και δεν υφίσταται ως 
αυθύπαρκτη οντότητα ΣΥΝ. λαϊκό κράτος. — πολιτει-οκρατικός, -ή, -ό. 

πολιτειολονία (η) [1888] {χωρ. πληθ.} κοινωνική επιστήµη που έχει ως 
αντικείµενο την έρευνα για τη φύση τής πολιτείας, τον τρόπο τής εξέλιξης και 
τής διοικητικής της οργάνωσης. — πολιτειολόγος (ο/η) [1888]. 

πολίτευµα (το) {πολιτεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σύστηµα κανόνων 



πολιτεύοµαι 1440 πολιτικός 
 

δικαίου στο οποίο ορίζεται ο ανώτατος φορέας τής κρατικής εξουσίας ή 
κυρίαρχος (ή «η πηγή των εξουσιών») και τα βασικά στοιχεία σχηµατισµού, 
οργανικής συγκρότησης και λειτουργίας των εξουσιών τού κράτους, όπως 
αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, µοναρχία, ολο-γαρχία κ.λπ. ΣΥΝ. πολιτικό 
σύστηµα, πολιτικό καθεστώς, σύστηµα διακυβέρνησης, µορφή κράτους 2. 
µορφή πολιτεύµατος το σύστηµα κανόνων δικαίου που καθορίζουν τον 
ανώτατο φορέα εξουσίας (ή «πηγή των εξουσιών») και τις οργανωτικές 
βάσεις (ή αρχές) τού πολιτεύµατος, όπως κοινοβουλευτική δηµοκρατία, 
προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία, βασιλευόµενη δηµοκρατία, 
συνταγµατική µοναρχία κ.λπ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολιτεύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

πολιτεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {πολιτεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} 1. έχω ενεργό 
συµµετοχή στην πολιτική ζωή ενός τόπου, θέτοντας υποψηφιότητα για την 
εκλογή µου σε δηµόσιο αξίωµα: ~ στη Β' Αθηνών 2. (γενικά) συµπεριφέροµαι 
κατά ορισµένο τρόπο, προβαίνω σε συγκεκριµένες ενέργειες: δεν πολιτεύθηκε 
καλά στο θέµα των παιδιών του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µεσοπαθ. τ. τού ρ. πολιτεύω «είµαι (ελεύθερος) πολίτης» < 
πολίτης. Η σηµ. «ασχολούµαι µε την πολιτική» είναι ήδη αρχ., ενώ η σηµ. 
«συµπεριφέροµαι» πρωτοαπαντά στην Κ.∆. (Εφεσ. 1, 27: ...άξίως του 
ευαγγελίουτοῦΧριστού πολιτεύεσθε)]. 

πολιτευόµενος, -η, -ο αυτός που πολιτεύεται σε συγκεκριµένη κοµµατική 
παράταξη ή ως ανεξάρτητος και έχει θέσει υποψηφιότητα για βουλευτικό 
αξίωµα. [ETYM. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. πολιτεύοµαι (βλ.λ.)]. 

πολιτευτής (ο) [µτγν.] το πρόσωπο που έχει ενεργό συµµετοχή στην πολιτική 
ζωή ενός τόπου, επιδιώκοντας την εκλογή του στο βουλευτικό αξίωµα. 

Πολίτης (ο) {Πολιτών}, Πολίτισσα (η) {Πολιτισσών} (καθηµ.) ο Κων-
σταντινουπολίτης. — πολιτικός, -η, -ο (βλ.λ.). 

πολίτης (ο) (πολιτών), πολίτις (η) {πολίτιδ-ος, -α | -ίδων} 1. κάθε ιθαγενές ή 
πολιτογραφηµένο µέλος κράτους, που δικαιούται όλα τα προνόµια και έχει 
όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συγκεκριµένη ιθαγένεια: είναι 
Έλληνας | Αµερικανός | Βρετανός ~|| ~ τού κόσµου ΣΥΝ. υπήκοος 2. κάθε 
µέλος πολιτείας µε τα δικαιώµατα τού εκλέγειν και τού εκλέγεσθαι: νοµοταγής 
~ || αγωγή τού ~ (µάθηµα που διδάσκεται στα σχολεία για τα δικαιώµατα και 
τις υποχρώσεις των πολιτών)- ΦΡ. (α) κοινωνία των πολιτών η κοινωνία στην 
οποία ένα σύνολο από θεσµούς, οµάδες και οργανώσεις συµβάλλουν στη 
µείωση τού αυταρχισµού (κρατικού, οικονοµικού, κοινωνικού, πολιτισµικού) 
και στην ενίσχυση τής αυτονοµίας όλων των µελών της (π.χ. αυτό συµβαίνει 
µε τον θεσµό τού συνηγόρου τού πολίτη) (β) συνήγορος τού πολίτη βλ. λ. 
συνήγορος (γ) πολίτης δεύτερης (β' - βήτα) κατηγορίας πολίτης τού οποίου 
τα δικαιώµατα δεν γίνονται σεβαστά ή αντιµετωπίζεται µε περιφρόνηση από 
τους κρατικούς λειτουργούς · 3. ο ιδιώτης, κατ' αντιδιαστολή προς αυτούς που 
υπηρετούν στον στρατό: καλός ~! (ως ευχή σε στρατιώτη που πρόκειται να 
απολυθεί) || οµάδες πολιτών και στρατιωτών βοηθούν στην κατάσβεση τής 
φωτιάς · ΦΡ. ακαδηµαϊκός πολίτης βλ. λ. ακαδηµαϊκός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πόλις (βλ.λ.)]. 

πολιΤικά (τα) 1. (καθηµ.) ό,τι έχει σχέση µε την πολιτική (κυρ. µε τα κόµµατα): 
ασχολούµαι µε τα ~ || καβγάς για τα ~ · 2. η µη στρατιωτική ενδυµασία: οι 
στρατιώτες υποχρεούνταν να κυκλοφορούν µε στολή εξόδου και όχι µε ~. 

πολιτικάντης (ο) {κ. πολιτικάντηδες) (µειωτ.) ο πολιτικός που χρησιµοποιεί 
ευτελή µέσα για να αναδειχθεί (π.χ. δηµαγωγία, δηµόσιες σχέσεις, ρουσφέτια 
κ.λπ.). — πολιτικαντισµός (ο), πολιτικάντικος, -η, -ο, πολιτικάντικα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κακόσηµος. [ETYM. Αντιδάν., < ιταλ. politicante < γαλλ. 
politiquant, µτχ. τ. τού ρ. politiquer (απηρχ.) < politique (< αρχ. πολιτικός)]. 

πολιτική (η) 1. το σύνολο των θεµάτων που έχουν σχέση µε τα κοινά, τη ζωή 
ενός κοινωνικού συνόλου, το σύνολο των πρακτικών διακυβέρνησης ενός 
κράτους και των σχέσεων µεταξύ κρατών: ασχολούµαι (ενεργά) µε την ~ || 
(δεν) µ ' ενδιαφέρει η ~ || εσωτερική | εξωτερική | οικονοµική | δηµοσιονοµική | 
συναλλαγµατική | αγροτική | φορολογική | νοµισµατική | αµυντική | κοινωνική - 
2. (α) ο τρόπος δράσης στο πλαίσιο τού πολιτικού συστήµατος: συντηρητική | 
φιλελεύθερη | αριστερή | ριζοσπαστική | λαϊκίστικη | δηµαγωγική | προοδευτική | 
ριψοκίνδυνη | ήπια | σκληρή ~ || η ~ τής κυβέρνησης | τής αντιπολίτευσης | ενός 
κόµµατος | µιας εφηµερίδας || υιοθετώ | ακολουθώ | ασκώ ορισµένη ~ || (κ. 
στον πληθ.) οι ~ των κοµµάτων | τής κυβέρνησης (β) (ειδικότ.) ο τρόπος 
άσκησης τής κρατικής εξουσίας: δηµοσιονοµική! αντιπληθωριστική | 
φιλολαϊκή/ αντεργατική/ αυταρχική | αναχρονιστική | επαµφοτερίζουσα | 
φοροεισπρακτική | µονεταριστική ~ || η ~ τού δήµου | τού Ελ. Βενιζέλου | τής 
κυβέρνησης || ~ λιτότητας | παροχών | φορολόγησης των ακινήτων 3. ο τρόπος 
µε τον οποίο ένα κράτος συµπεριφέρεται στις σχέσεις του µε άλλα κράτη: η ~ 
τής Ελλάδας στη βαλκανική κρίση || ~ αντιποίνων || επεκτατική | ιµπεριαλιστική 
~ · 4. ο τρόπος δράσεως (οργανισµού): η ~ τής εταιρείας είναι επιθετική || ~ 
τής επιχείρησης αποτελεί η συνεργασία µε µόνιµους συνεργάτες · 5. οι επιτήδειοι 
χειρισµοί (µε πλάγια µέσα, διπλωµατικότητα κ.λπ.) για την επίτευξη 
επιθυµητού στόχου: µε λίγη ~ θα καταφέρω ν' αλλάξω τη γνώµη τού πατέρα 
µου || Άσε την ~! ∆εν πιάνουν αυτά σε µένα! 
[ETYM. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. πολιτικός, το οποίο αρχικώς αποτελούσε 
µέρος διαφόρων συνεκφορών, λ.χ. πολιτική τέχνη/ επιστήµη | επιµέλεια. Ήδη 
τον 3ο αι. µ.Χ. η λ. απέκτησε τη σηµ. «εταίρα, παλλακίδα» (βλ. λ. πολιτικιά)]. 

πολιτικές: πληθυντικός αφηρηµένων ουσιαστικών. Τα τελευταία χρόνια 
ορισµένες λέξεις, που δηλώνουν αφηρηµένες έννοιες (πο-λιτική, λογική 
κ.ά.) και που από τη σηµασία τους δεν χρησιµοποιούνται σε πληθυντικό, 
έχουν αρχίσει να εµφανίζονται στον πολιτικό, δηµοσιογραφικό κ.λπ. λόγο 
κατά πληθυντικό: Οι πολιτικές που εφαρµόζουν τα συντηρητικά κόµµατα, 
έχουν αλλάξει τελευταία - ∆εν µπορούµε να παρακολουθήσουµε ούτε να 
αποδεχθούµε τέτοιες λογικές - ∆εν υιοθετούµε τις πρακτικές των κοµµάτων 
τής αντιπολίτευσης - Αυτή η νοοτροπία έχει οδηγήσει σε συµπεριφορές 
άγνωστες µέχρι σήµερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ενικός αριθµός είναι ο 
συνήθης τρόπος έκφρασης: Η πολιτική που εφαρµόζουν... - ... ούτε να 
αποδεχθούµε τέτοια λογική - ∆εν υιοθετούµε την πρακτική... - ... έχει 
οδηγήσει σε συµπεριφορά άγνωστη... Η έννοια τού πλήθους προκειµένου 
για αφηρηµένες έννοιες µπορεί να εκφραστεί, όταν χρειάζεται, µε 
διάφορους τρόπους: Οι µορφές πολιτικής... - τους τρόπους πρακτικής - τους 
τρόπους λογικής... - τις µορφές συµπεριφοράς... Ωστόσο, η δυναµική 
αξιοποίηση τής γλώσσας επιτρέπει και τέτοιες χρήσεις, όταν µια αφηρη-
µένη έννοια (η λογική λ.χ.) θεωρείται σε περισσότερες συγκεκριµένες 
µορφές εφαρµογής της. 
Ας σηµειωθεί ότι πολιτικές στα βυζαντινά χρόνια ήταν οι «κοινές 
γυναίκες», οι εκδιδόµενες για χρήµατα. 

πολίτίκιά (η) (διαλεκτ.) η πόρνη. Επίσης πολιτική 
πολιτικό- οι συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται µε την 

πολιτική: πολιτικο-λογία, πολιτικο-µανής, πολιτικο-ποιώ. 
πολιτικοθρησκευτικός, -ή, -ό [1878] πολιτικός και θρησκευτικός ταυτόχρονα, 

αυτός που σχετίζεται µε την πολιτική και τη θρησκεία: ~ έριδες. 
πολιτικοκοινωνικός, -ή, -ό [1825] πολιτικός και κοινωνικός ταυτόχρονα: ~ 

σύστηµα. 
πολιτικολογία (η) [1888] {πολιτικολογιών} (µειωτ.) η συνεχής συζήτηση για 

πολιτικά θέµατα: δεν µου αρέσει η παρέα τους, όταν αρχίζουν την ~. — 
πολιτικολόγος (ο/η) [1851]. 

πολιτικολογώ ρ. αµετβ. [1862] {πολιτικολογείς... | πολιτικολόγησα} µιλώ 
διαρκώς για την πολιτική. 

πολιτικοµανής, -ής, -ές [1889] {πολιτικοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
µανία µε την πολιτική, που ασχολείται συνεχώς µε την πολιτική. —
πολιτικοµανία (η) [1865]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ.-ης,-ης,-ες. [ΕΤΥΜ. < πολιτικός + -
µανής < µαίνοµαι (πβ. αρχ. αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 

πολιτικοοικονοµικός, -ή, -ό [1812] αυτός που σχετίζεται µε την πολιτική και 
την οικονοµία: το ~ καθεστώς µιας χώρας. 

πολιτικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η διαµόρφωση πολιτικής 
συνείδησης και η ενεργός συµµετοχή στη δηµόσια ζωή, στα πολιτικά 
πράγµατα: η ~ τής νεολαίας δεν συνεπάγεται και την κοµµατικοποίηση της 2. η 
απόδοση πολιτικού χαρακτήρα και διαστάσεων σε γεγονός, το οποίο δεν έχει 
κατ' ανάγκην πολιτικό περιεχόµενο: η ~ τής θρησκευτικής διαµάχης || «η ~ τού 
γάµου τού γυιου τού τέως βασιλιά αύξησε τις κοµµατικές αντιπαραθέσεις στο 
εσωτερικό τής χώρας» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολιτικοποιώ. 

πολιτικοποιώ ρ. µετβ. {πολιτικοποιείς... | πολιτικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. αποδίδω πολιτικό χαρακτήρα (σε κάτι): ~ τη συζήτηση 2. 
(µεσοπαθ. πολιτικοποιούµαι) αποκτώ πολιτικά ενδιαφέροντα ή αναπτύσσω 
πολιτική δράση: πολιτικοποιήθηκα στα φοιτητικά µου χρόνια || είναι 
πολιτικοποιηµένο άτοµο. 

πολιτικοποιώ - κοµµατικοποιώ. Τα πολιτικοποιώ και πολιτικοποιούµαι, 
πολιτικοποίηση, πολιτικοποιηµένος σηµαίνουν γενικότερα την ενασχόληση 
µε την πολιτική, την ανάπτυξη πολιτικών ενδιαφερόντων, την πολιτική 
δραστηριοποίηση και προσλαµβάνονται από τον ακροατή | αναγνώστη µε 
θετικό περιεχόµενο. Αντίθετα, τα κοµµατικοποιώ και κοµµατικοποιούµαι, 
κοµµατικοποίηση, κοµµατικοποιηµένος χρησιµοποιούνται µε αρνητική 
χροιά, δηλώνοντας αυτόν που δρα σύµφωνα µε κοµµατικές εντολές ή κατά 
τις κοµµατικές πεποιθήσεις του, αυτόν που είναι, τρόπον τινά, άµεσα 
εξαρτηµένος από συγκεκριµένο κόµµα και ενεργεί ως κοµµατικό όργανο 
και όχι ως ελεύθερο, πολιτικά σκεπτόµενο άτοµο. Το πολί1-τικοποιώ και τα 
οµόρριζά του είναι εύσηµα, το κοµµατικοποιώ και τα οµόρριζά του είναι 
κακόσηµα: Το να είναι κανείς πολιτικοποιηµένος είναι υποχρέωση τού 
πολίτη και ιδίως των νέων ανθρώπων το να είναι κοµµατικοποιηµένος 
βλάπτει, στον βαθµό που οδηγεί σε άκριτες εξαρτήσεις. 

πολιτικός (ο/η) [αρχ.] το πρόσωπο που συµµετέχει ενεργά στην πολιτική και 
ειδικότ. ο βουλευτής, ο εκπρόσωπος τού λαού σε οποιαδήποτε πολιτική θέση: 
ο Ελευθέριος Βενιζέλος θεωρείται ο µεγαλύτερος ~ τής νεότερης Ελλάδας || τα 
µέσα ενηµέρωσης συχνά αποδίδουν την ευθύνη για όλα τα δεινά τής κοινωνίας 
στους ~. 

πολιτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πολίτη: ~ δικαιώµατα | 
ελευθερίες (τα βασικά δικαιώµατα, ελευθερίες που παρέχονται στον πολίτη 
από τους νόµους τού κράτους)· ΦΡ. (α) πολιτική άµυνα βλ. λ. άµυνα (β) ΝΟΜ. 
πολιτική αγωγή η αγωγή από τον ίδιο τον παθόντα εναντίον τού 
κατηγορουµένου σε ποινικό δικαστήριο για την αξίωση αποζηµιώσεως, 
χρηµατικής ή ηθικής ικανοποίησης και αποκατάστασης από την ψυχική οδύνη 
που προκάλεσε το διαπραχθέν έγκληµα (γ) ΝΟΜ. πολιτική δικονοµία το 
σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
όσων συµµετέχουν σε δίκη και γε-νικότ. το πώς διεξάγεται η δίκη (δ) πολιτική 
ορθότητα κίνηµα τής δεκαετίας τού '90, στις Η.Π.Α., που αρχικώς 
αποσκοπούσε στην εξάλει- 
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ψη κοινωνικών προκαταλήψεων και στοιχείων που δήλωναν µειωτική 
διάθεση απέναντι σε µεµονωµένα άτοµα ή κοινωνικές οµάδες (ξέ-
νους, µαύρους, γυναίκες, οµοφυλόφιλους κ.ά.), στη χρήση γλώσσας 
«πολιτικής ευπρέπειας» και στην αντικατάσταση τους µε εκφράσεις 
ουδέτερες [µη «στιγµατισµένες κοινωνικά», π.χ. αντί τού µειωτ. νέ-
γρος (niger) το ουδέτερο σηµασιολογικά έγχρωµος (coloured) κ.ά.]· το 
κίνηµα αυτό σύντοµα κατέληξε σε ακρότητες και σήµερα κατηγορείται 
για αδιαλλαξία, φανατισµό, ακόµη και γλωσσικό φασισµό (βλ. κ. λ. 
σεξισµός) 2. (α) αυτός που δεν υπάγεται στη στρατιωτική εξουσία: το 
~ προσωπικό | οι ~ υπάλληλοι τού Υπουργείου Εθνικής Αµύνης (οι 
υπάλληλοι που δεν ανήκουν στο στράτευµα) || ~ αεροπορία || ~ δι-
καστήριο (κατ' αντιδιαστολή προς το στρατοδικείο)· ΦΡ. πολιτική ε-
πιστράτευση η επιστράτευση προσωπικού (µη στρατιωτικού) και η ε-
πίταξη των µέσων µεταφοράς για τη διευκόλυνση τής γενικής επι-
στράτευσης (β) αυτός που δεν υπάγεται στην Εκκλησία, στην εκκλη-
σιαστική εξουσία- ΦΡ. πολιτικός γάµος ο γάµος που δεν τελείται µε 
θρησκευτική τελετή, αλλά από δηµόσιο λειτουργό (λ.χ. δήµαρχο) · 3. 
(α) αυτός που σχετίζεται µε την πολιτική: ~ σύστηµα | κόµµα | αντί-
παλος | στίβος | απόψεις | ευθύνη | εξουσία | συνέπειες | προσκήνιο | 
συντάκτης | επιρροή | λόγος | κρίση | σάτιρα | ταγός | σύµβουλος | ρε-
πορτάζ | σκέψη | αγώνας | λύση | παιχνίδι | επιδιώξεις | δίληµµα | α-
στάθεια | εφηµερίδα | βούληση | κόσµος | δυνάµεις | µήνυµα | γίγνεσθαι 
| πρωτοβουλία | οµαλότητα | εξελίξεις || ~ ζωή (ο δηµόσιος βίος) || 
σύσσωµη η - ηγεσία τής χώρας καταδίκασε την τροµοκρατική ενέργεια 
|| ~ διαθήκη || οι ~ αρχηγοί (οι αρχηγοί των κοµµάτων) || ~ πα-
ρατηρητές επισηµαίνουν τον κίνδυνο πραξικοπήµατος (β) πολιτικός 
µεσσιανισµός η πίστη στη δυνατότητα ολοσχερούς και σωτήριου πο-
λιτικού µετασχηµατισµού µέσα από τη µοναδική, χαρισµατική ηγεσία 
ενός πολιτικού «µεσσία» ή λαϊκού «σωτήρα» (γ) πολιτικός σχε-
διασµός οποιαδήποτε προγραµµατική προσπάθεια πολιτικού κόµµα-
τος ή κυβέρνησης να θέσει στόχους και να προγραµµατίσει δράση 
στο πλαίσιο συγκεκριµένης στρατηγικής (δ) πολιτική επανάσταση 
µια επανάσταση που αλλάζει άρδην την πολιτική κατάσταση, µε νό-
µιµα ή µε παράνοµα µέσα (ε) πολιτική εσωστρέφεια η ενασχόληση 
των µελών και οπαδών ενός κόµµατος ή µιας παράταξης µε θέµατα 
που ενδιαφέρουν µόνο τα ίδια και η άρνηση να προσαρµοστούν στο 
ευρύτερο περιβάλλον (στ) πολιτικές ελευθερίες οι ελευθερίες που 
σχετίζονται µε τα δικαιώµατα τού εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τα κατε-
ξοχήν πολιτικά δικαιώµατα (ζ) πολιτικός κρατούµενος | πρόσφυγας 
το πρόσωπο που κρατείται στη φυλακή ή που είναι πρόσφυγας για 
πολιτικούς λόγους (επειδή αντιτίθεται στο πολιτικό σύστηµα τής χώ-
ρας του) (η) πολιτικές επιστήµες (πολιτική επιστήµη, Πλάτ. Πολιτεία 
259c) η συστηµατική και µεθοδική σπουδή των φαινοµένων που έχουν 
σχέση µε την πολιτική (θ) πολιτική οικονοµία (i) σύνολο πρακτικών 
κανόνων σχετικά µε τη συσσώρευση πλούτου από µια χώρα (ii) η κοι-
νωνική επιστήµη που µελετά τις σχέσεις των οικονοµικών φαινοµέ-
νων (που αφορούν στην παραγωγή, τη διανοµή και την κατανάλωση 
τού πλούτου, των υλικών αγαθών) µε τα κοινωνικά και πολιτικά φαι-
νόµενα (βλ. κ. οικονοµική επιστήµη, λ. οικονοµικός) (ι) πολιτική γεω-
γραφία η γεωγραφία που µελετά την πολιτική οργάνωση των κρατών 
(ια) πολιτικός χάρτης (ι) ο χάρτης που απεικονίζει τα κυριότερα πο-
λιτικά χαρακτηριστικά (πόλεις, χωριά, σύνορα κ.λπ.) τής χαρτογρα-
φούµενης περιοχής, κατ' αντιδιαστολή προς τον γεωφυσικό χάρτη (ii) 
το σύστηµα των κοµµάτων και γενικότ. των δυνάµεων που συνυπάρ-
χουν στο πολιτικό σύστηµα µιας χώρας: νέο κόµµα προστέθηκε στον 
~ τής χώρας (ιβ) πολιτική ανθρωπολογία βλ. λ. ανθρωπολογία (ιγ) πο-
λιτικό άσυλο βλ. λ. άσυλο (ιδ) πολιτικό γραφείο (i) το ιδιαίτερο γρα-
φείο πολιτικού ή πολιτευόµενου (ii) ανώτερο εκτελεστικό όργανο 
(κυρ. αριστερών) πολιτικών κοµµάτων (ιε) πολιτική γραµµατεία εκτε-
λεστικό όργανο κόµµατος (ιστ) πολιτικό κόστος βλ. λ. κόστος 4. πο-
λιτικά (τα) βλ.λ. 5. πολιτική (η) βλ.λ. 6. πολιτικός (ο/η) βλ.λ. · 7. (στον 
υπερθετικό βαθµό) αυτός που συµπεριφέρεται σαν πολιτικός, µε δε-
ξιότητα και ευελιξία: πολιτικότατος χειρισµός || πολιτικότατη κίνηση 
• 8. ΦΙΛΟΛ. πολιτικός στίχος ο ιαµβικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος 
• 9. πολιτικός µηχανικός ο επιστήµονας που ασχολείται µε τον σχε-
διασµό και την κατασκευή κτηρίων, δηµοσίων έργων, όπως γεφυρών, 
φραγµάτων κ.λπ. — πολιτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώ-
νυµο, κακόσηµος, επίρρηµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πολίτης (βλ.λ.). Ορισµένοι όροι αποτελούν µετάφρ. δά-
νεια, λ.χ. πολιτική ορθότητα (< αγγλ. political correctness), πολιτικός 
γάµος (< γαλλ. mariage civil), πολιτικός µηχανικός (< αγγλ. civil 
engineer) κ.ά.]. 

πολιτικό λεξιλόγιο. Το αδιαπραγµάτευτος σε φράσεις όπως «η Μα-
κεδονία είναι αδιαπραγµάτευτη», «η Κύπρος είναι αδιαπραγµά-
τευτη» κ.τ.ό., ανήκει σε µια σειρά στερητικών συνθέτων, που 
έχουν περάσει στο πολιτικό λεξιλόγιο. Τέτοιο είναι το ανένδοτος 
(αγώνας) της ΙΟετίας τού '60 (έµβληµα τού Γ. Παπανδρέου) και 
σύνθετα όπως αδιαπραγµάτευτος, αταλάντευτος, ανυποχώρητος, 
αµετακίνητος κ.ά. τής ΙΟετίας τού '80. ∆εν πρόκειται δε για νεό-
πλαστες λέξεις, αλλά για αρχαίας (ανένδοτος, αταλάντευτος) ή 
λόγιας (αδιαπραγµάτευτος, ανυποχώρητος, αµετακίνητος) προε-
λεύσεως λέξεις, που ενεργοποιήθηκαν στον πολιτικό λόγο. 

πολιτικός, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που σχετίζεται µε την Κωνσταντι-
νούπολη (Πόλη): ~ κουζίνα | µεζέδες | εκκλησιές || χαλβάς ~ ΣΥΝ. κων-
σταντινουπολίτικος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

πολιτικοστρατιωτικός, -ή, -ό [1891] αυτός που σχετίζεται µε την 
πολιτική και τον στρατό, πολιτικός και στρατιωτικός συγχρόνως: το 
~ κατεστηµένο || ~ συµφέροντα. 

πολιΤΙσµένα επίρρ.· µε καλούς τρόπους, που µαρτυρούν πνευµατική 
και ψυχική καλλιέργεια, µε ηπιότητα, χωρίς βίαιες αντιδράσεις: 
µιλώ | συµπεριφέροµαι - || ας λύσουµε τη διαφορά µας ~! 

πολιτισµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει ανεπτυγµένο πολιτισµό: -χώρες 
ANT. βάρβαρος, απολίτιστος 2. αυτός που τηρεί όσα επιτάσσει ο 
κυρίαρχος πολιτισµός, που δεν είναι άξεστος, αγροίκος: οι ~ άνθρω-
ποι φροντίζουν την ατοµική τους καθαριότητα 3. (ειδικότ.) αυτός που 
έχει εκλεπτυσµένη συµπεριφορά, που δεν αντιδρά βίαια: ας λύσουµε 
τη διαφορά µας σαν ~ άνθρωποι! [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
civilisé]. 

πολιτισµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον πολιτισµό (βλ.λ.): ο 
θεσµός τής προίκας είναι ~ στοιχείο τής πατριαρχικής κοινωνίας || ~ 
ανάπτυξη | πρόοδος | αξίες | κληρονοµιά | διαφορές | ταυτότητα | ιδι-
αιτερότητες | ρίζες. — πολιτισµικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολιτι-
στικός. [ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. cultural]. 

πολΐτισµολογία (η) η συστηµατική µελέτη των πολιτισµών. — πο-
λιτισµολόγος (ο/η), πολιτισµολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. culturology (νόθο συνθ.)]. 

πολιτισµός (ο) [1804] 1. το σύνολο των υλικών και πνευµατικών επι-
τευγµάτων κοινωνικού συνόλου: ανακαλύφθηκαν αποµεινάρια ενός 
πρωτόγονου - 2. το σύνολο των υλικών και πνευµατικών προϊόντων 
τής δράσης ενός συνόλου ανθρώπων (κοινωνικού, εθνικού, θρησκευ-
τικού κ.λπ.) σε ορισµένη ή µη εποχή και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του 
όπως εκφράζεται µέσα από αυτά: η εµµονή στην ανεξαρτησία τού 
ατόµου είναι στοιχείο τού δυτικού ~ || η ανάπτυξη τού ∆ικαίου ήταν η 
ρωµαϊκή συµβολή στον παγκόσµιο ~ || έθνος µε - αιώνων || βυζα-
ντινός | λαϊκός | κυρίαρχος ~ ΣΥΝ. κουλτούρα· ΦΡ. σύγκρουση των 
πολιτισµών [1993] όρος που αναφέρεται στο περιεχόµενο τής θεωρίας 
τού Σάµουελ Χάντινγκτον για την παγκόσµια πολιτική µετά το τέλος 
τού Ψυχρού Πολέµου· σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, τα κύρια αίτια 
των συγκρούσεων δεν θα είναι πλέον ιδεολογικά ή οικονοµικά αλλά 
πολιτισµικά 3. (συνεκδ.) σύνολο ανθρώπων οι οποίοι νοούνται ως φο-
ρέας συγκεκριµένου πολιτισµού (σηµ. 2): έρχοµαι σε επαφή µε ξέ-
νους | άγνωστους - || ένα έθιµο που επιβιώνει ακόµη σε αγροτικούς - 
4. ο βαθµός στον οποίο είναι ανεπτυγµένες οι πνευµατικές και υλικές 
συνθήκες ζωής κοινωνικού συνόλου: προηγµένος ~ 5. (ειδικότ.) το 
υψηλό επίπεδο ανάπτυξης κυρ. των υλικών και των πνευµατικών 
συνθηκών ζωής ενός κοινωνικού συνόλου: χώρα µε ~ || έφεραν τον ~ 
στους αγρίους | στους υπανάπτυκτους λαούς 6. ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής ως χώρος στον οποίο κυριαρχούν οι δυνατότητες και οι ανέσεις 
τής σύγχρονης εποχής· (ειδικότ.) η σύγχρονη πόλη: ζούµε µέσα στον 
~· πώς είναι δυνατόν να πιστεύουµε ακόµη σε δεισιδαιµονίες; || (κ. ει-
ρων.) περάσαµε δύο εβδοµάδες στην εξοχή, αλλά τώρα επιστροφή 
στον ~! · 7. τα εκλεπτυσµένα ήθη και η πνευµατική ανάπτυξη στη 
συµπεριφορά, στις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων, στην αισθητική 
έκφραση, στον τρόπο ζωής ενός κοινωνικού συνόλου: ο αλληλοσεβα-
σµός των πολιτών είναι ένδειξη (υψηλού) ~ 8. το σύνολο των πνευµα-
τικών δραστηριοτήτων (διανόηση, Καλές Τέχνες κ.λπ.) ενός κοινωνι-
κού συνόλου ή µιας χώρας: πρέπει να αυξηθεί η οικονοµική ενίσχυση 
τού κράτους στον - || Υπουργείο Πολιτισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «δηµόσια διοίκηση», < αρχ. πολίτης (κατά 
τα ρ. σε -ίζω). Στους εκκλησ. συγγραφείς η λ. περιέγραψε επίσης την 
ευγένεια και την κοµψότητα των τρόπων ενός ανθρώπου τής πόλης 
(βλ. κ. αστείο). Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. civilisation. Με 
τη νεότ. σηµ. η λ. πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον Αδάµ. Κοραή]. 

πολιτιστικός, -ή, -ό [1854] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πολιτισµό 
(βλ.λ.): ~ έκφραση | στοιχείο | εκφάνσεις | επίπεδο | ανάπτυξη | κλη-
ρονοµιά | πλουραλισµός- ΦΡ. πολιτιστικός ιµπεριαλισµός η τάση ηγε-
µονικής επέκτασης µιας χώρας µε την επιβολή σε άλλες χώρες τής 
γλώσσας της ή/και των συνηθειών, των προτιµήσεων της 2. αυτός 
που προάγει την πνευµατική ανάπτυξη: ~ δραστηριότητες | ενίσχυση 
| κέντρο | σύλλογος | εκδηλώσεις | δηµιουργία | αναβάθµιση | δρώµενα 
| αγαθά | φορέας· ΦΡ. (α) πολιτιστικές ανταλλαγές βλ. λ. ανταλλαγή 
(β) πολιτιστική πρωτεύουσα βλ. λ. πρωτεύουσα. — πολιτιστικά/-ώς 
[1888] επίρρ. 

πολιτιστικός - πολιτισµικός. Στη σύγχρονη γλωσσική επικοινωνία 
παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη να γίνει διαφοροποίηση (α) ανά-
µεσα στον τεχνικό πολιτισµό και την πνευµατική καλλιέργεια, 
αντίθεση που δηλώνεται σε άλλες γλώσσες από το ζεύγος 
civilisation και culture, λ.χ. τής Αγγλικής, και (β) αναφορά στη λε-
πτή διαφορά που χωρίζει τον πολιτισµό ως πνευµατικό µέγεθος, 
ως εθνική ιδιοπροσωπία, ως αφηρηµένη έννοια, από τον πολιτισµό 
ως σύνολο εκφάνσεων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στο 
να ικανοποιήσουν πνευµατικές ή καλλιτεχνικές αναζητήσεις, να 
αναπτύξουν ανάλογα ενδιαφέροντα, να προσφέρουν πολιτισµό ως 
πράξη. Για να επιτευχθεί αυτή η διαφοροποίηση, υπάρχει η τάση 
να γίνεται διάκριση ανάµεσα στα επίθετα πολιτιστικός και πολι-
τισµικός. Το πολιτιστικός χρησιµοποιείται περισσότερο για τον πο-
λιτισµό ως σύνολο δραστηριοτήτων, καθώς και για τη δήλωση τού 
τεχνικού πολιτισµού, ενώ το πολιτισµικός τείνει να δηλώσει πε-
ρισσότερο την αφηρηµένη πλευρά τού πολιτισµού, καθώς και τον 
πολιτισµό ως πνευµατική καλλιέργεια. Έτσι γίνεται λόγος για τα 
πολιτισµικά γνωρίσµατα ενός έθνους και για την πολιτιστική του 
δράση- για την πολιτισµική αξία ορισµένων παραδόσεων και για 
το πολιτιστικό δυναµικό ενός λαού- για το πολιτισµικό επίπεδο 
διαφόρων εκδηλώσεων και για την πολιτιστική αποτελεσµατικό-
τητα που µπορούν να έχουν. Γενικά θα µπορούσε, µε γλωσσολογι- 
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κούς όρους, να λεχθεί ότι ο χαρακτηρισµός πολιτισµικός είναι πε-
ρισσότερο στατικός, ενώ ο χαρακτηρισµός πολιτιστικός είναι πε-
ρισσότερο δυναµικός. 

πολιτογράφηση (η) [1782] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εγγρα-
φή (αλλοδαπού) στα µητρώα των πολιτών κράτους, η παροχή ιθαγέ-
νειας. 

πολιτογραφώ ρ. µετβ. [µτγν.] {πολιτογραφείς... | πολιτογράφ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. δίνω υπηκοότητα, εγγράφω (αλλοδαπό) 
στα µητρώα πολιτών ενός κράτους: µετά από τόσα χρόνια στην Ελ-
λάδα πολιτογραφήθηκε Έλληνας 2. (µεσοπαθ. πολιτογραφούµαι) (για 
λέξεις ή όρους) γίνοµαι αποδεκτός σε συγκεκριµένο γλωσσικό σύ-
στηµα: τα τελευταία χρόνια πολλές αγγλικές λέξεις πολιτογραφήθηκαν 
στη γλώσσα µας. 

πολιτολογία (η) {πολιτολογιών} η πολιτική επιστήµη. — πολιτολό-
γος (ο/η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. politologie]. 

πολιτοφύλακας (ο) [αρχ.] {πολιτοφυλάκων} µέλος τής πολιτοφυλα-
κής. 

πολιτοφυλακή (η) [1835] {χωρ. πληθ.} ένοπλο σώµα που συγκροτεί-
ται από πολίτες για τη διατήρηση τής τάξης, κυρ. σε καταστάσεις 
ανάγκης ΣΥΝ. εθνοφυλακή. 

πόλιτσµαν (ο) → πόλισµαν 
πολιτσµάνος (ο) → πόλισµαν 
πολίχνη (η) {πολιχνών} (λόγ.) η µικρή πόλη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πόλη. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., υποκ. τού ουσ. πόλις]. 
πόλκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. εθνικός χορός τής Βοηµίας, που χορεύ-

εται από ζευγάρια κυκλικά, σε έντονο ρυθµό- διαδόθηκε γρήγορα 
στην έντεχνη µουσική τής Ευρώπης κατά τη διάρκεια τού 19ου αι. · 
2. γυναικείο ένδυµα που κουµπώνει στο στήθος και σκεπάζει το πά-
νω µέρος τής φούστας 3. (ως επίρρ.) µαλλιά πόλκα κόµµωση κατά 
την οποία τα µαλλιά φθάνουν µέχρι τον λαιµό µε οριζόντιο κόψιµο. 
[ΕΤΥΜ < τσεχ. pülka «µισό (βήµα)» < pül «µισός» ή, κατ' άλλη άποψη, 
< πολ. polka, θηλ. τού polak «Πολωνός»]. 

πολλά επίρρ. (διαλεκτ.) πολύ: ~ βαρύς και όχι (πικρός καφές). 
πολλά επίθ. → πολύς 
πολλάκις επίρρ. (αρχαιοπρ.) πολλές φορές, επανειληµµένως ΑΝΤ. 

σπανίως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πολλά- (< πολύς, βλ.λ.), + επιρρ. επίθηµα -κις. Το 
επίρρ. πολλάκις συνδ. µε σανσκρ. purü-cid «συχνά», µε αντιστοιχία 
των επιθηµάτων -κι)ς) | σανσκρ. -cid]. 

πολλαπλασιάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {πολλαπλασίασ-α, -τηκα (λόγ. -θη-
κα), -µένος} 1. αυξάνω (κάτι) κατά µέγεθος, ποσότητα ή αριθµό, το 
κάνω µεγαλύτερο ή περισσότερο: πολλαπλασίασε την περιουσία του 
µέσα σε πέντε χρόνια || µε τις νέες µεθόδους πολλαπλασιάζονται οι 
τρόποι αντιµετωπίσεως τού καρκίνου 2. (ειδικότ.) εντείνω, επαυξά-
νω: ~ τις προσπάθειες µου | τις επισκέψεις µου ΑΝΤ. ελαττώνω, πε-
ριορίζω 3. ΜΑθ. κάνω πολλαπλασιασµό (µε συγκεκριµένους αριθµούς 
ή αλγεβρικές παραστάσεις): ~ το 5 µε | επί το 3 (5 x 3) 4. (µεσοπαθ. 
πολλαπλασιάζοµαι) αναπαράγοµαι: τα κουνέλια πολλαπλασιάζονται 
ταχύτατα || τα προσβεβληµένα από καρκίνο κύτταρα πολλαπλασιά-
ζονται γρήγορα. 

πολλαπλασιασµός (ο) [µτγν.] 1. η αύξηση κατά ποσότητα, µέγεθος, 
αριθµό ή ένταση: ~ των κρουσµάτων κερδοσκοπίας | των πυρηνικών 
όπλων ΣΥΝ. πλήθυνση ΑΝΤ. ελάττωση, µείωση 2. η διαιώνιση τού εί-
δους, η αναπαραγωγή: ~ των θηλαστικών 3. ΜΑθ. µία από τις δύο βα-
σικές πράξεις µεταξύ των στοιχείων ενός συνόλου στο οποίο έχουµε 
ορίσει και πράξεις (δηλ. έχει τη δοµή άλγεβρας) (β) µία από τις τέσ-
σερεις πράξεις τής αριθµητικής, κατά την οποία ένας αριθµός «επα-
ναλαµβάνεται» τόσες φορές όσο ο αριθµός µε τον οποίο πολλαπλα-
σιάζεται: ο - τού 5 µε | επί το 3 δίνει γινόµενο 15 (5 x 3 = 15) || ο~ τού 
20 µε | επί το 0,4 δίνει γινόµενο 8 (20 χ 0,4 - 8). 

πολλαπλασιαστέος, -α, -ο [1843] 1. αυτός που πρέπει να πολλα-
πλασιαστεί 2. ΜΑΘ. πολλαπλασιαστέος (ο) ο αριθµός που πολλαπλα-
σιάζεται επί άλλον αριθµό: στο 3x5- είναι ο 3. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. multiplicande]. 

πολλαπλασιαστής (ο) [1766] 1. αυτός που πολλαπλασιάζει (κάτι) (ως 
προς το µέγεθος ή την ποσότητα): ~ δύναµης- ΤΕΧΝΟΛ. 2. επαγωγικό 
πηνίο που αποτελεί µέρος τού συστήµατος αναφλέξεως βενζι-
νοκινητήρα, όταν αυτή γίνεται µε τη βοήθεια µπαταρίας 3. µηχανι-
σµός µε τον οποίον µεταδίδεται η κίνηση περιστρεφόµενου άξονα σε 
άλλον, έτσι ώστε ο δεύτερος να περιστρέφεται ταχύτερα από τον 
πρώτο: ~ ταχύτητας 4. ΜΑΘ. Ο ένας από τους δύο παράγοντες γινοµέ-
νου, που δηλώνει κατά πόσες φορές πολλαπλασιάζεται ο πολλαπλα-
σιαστέος: στο 3x5- είναι ο 5 5. ΟΙΚΟΝ. αριθµός που δείχνει πόσες 
φορές µεγαλύτερο είναι το αποτέλεσµα τής επένδυσης στο εθνικό ει-
σόδηµα από την ίδια την επένδυση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
multiplicateur]. 

πολλαπλασιαστικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που χρησιµεύει ή είναι 
κατάλληλος στο να πολλαπλασιάζει (κάτι) 2. ΓΛΩΣΣ. πολλαπλασια-
στικό αριθµητικό αριθµητικό που δηλώνει από πόσα µέρη αποτελεί-
ται κάτι: τριπλός, τετραπλός, δεκαπλός. — πολλαπλασιαστικά επίρρ. 

πολλαπλάσιος, -α, -ο 1. αυτός που είναι κατά πολλές φορές µεγα-
λύτερος ή περισσότερος από άλλον: στις εκλογές τού 1981 το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε - ποσοστό εκείνου που είχε λάβει το 1974 2. πολλα-
πλάσιο (το) {πολλαπλασί-ου | -ων} (α) ΜΑθ. Ο αριθµός που προκύπτει 
µε πολλαπλασιασµό από άλλον: το 16 είναι - τού 8- ΦΡ. (α) στο πολ-
λαπλάσιο πολλές φορές περισσότερο: οι κόποι µου ανταµείφθηκαν -
(β) ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) βλ. λ. ελάχιστος. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < πολλά- (< πολύς, βλ.λ.) + -πλάσιος (βλ.λ.)]. 

πολλαπλός, -ή, -ό αυτός που αποτελείται, σχηµατίζεται ή προκύπτει 
από πολλά επιµέρους τµήµατα: ~ ηχώ | µεταβίβαση | καλλιέργεια | 
βοήθεια || κάρτα ~ διαδροµών (π.χ. µε λεωφορείο) ■ ΦΡ. (τεστ | ερωτή-
σεις) πολλαπλών επιλογών τύπος γραπτής δοκιµασίας, κατά την 
οποία ο εξεταζόµενος πρέπει να διαλέξει τη σωστή από µια σειρά 
προσφεροµένων απαντήσεων. — πολλαπλ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-πλός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πολλαπλούς < πολλά- (< πολύς) + -πλους (βλ. λ. -πλός). 
Η φρ. τεστ/ ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών αποτελεί µετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. multiple choice test | questions]. 

πολλαπλότητα (η) [1886] {χωρ. πληθ.) (συνήθ. +γεν.) το να υπάρχει 
ποικιλία ή µεγάλος αριθµός (από κάτι): ~ επιλογών/ ενεργειών/ επι-
διώξεων || η ~ των χρωµάτων τού πίνακα. 

πολλαχόθεν επίρρ. (λόγ.) από πολλά µέρη: ο άνθρωπος πρέπει - να 
συλλέγει τα χρήσιµα γι ' αυτόν στοιχεία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πολλ(ο)- (< πολύς) + πρόσφυµα -αχ- + επιρρ. επίθη-
µα -ό-θεν (πβ. άλλ-αχ-όθεν, όλιγ-αχ-όθεν)]. 

πολλαχού επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε πολλά µέρη ή σηµεία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πολλαχοϋ < θ. πολλ(ο)- (< πολύς) + πρόσφυµα -αχ- + επιρρ. επίθηµα -
ου, πβ. κ. άλλ-αχ-οΰ, έκαστ-αχ-ού]. 

πολλαχώς επίρρ. (λόγ.) µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: η λέξη 
αυτή ερµηνεύεται - ΣΥΝ. ποικιλοτρόπως. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πολλαχώς < θ. πολλ(ο)- (< πολύς) + πρόσφυµα -αχ- + 
επιρρ. επίθηµα -ώς (πβ. παντ-αχ-ώς)]. 

πολλή επίθ. → πολύς 
πολλοί επίθ. → πολύς 
πολλοστηµόριο (το) {πολλοστηµορί-ου | -ων) το ελάχιστο, το µι-

κρότατο κοµµάτι ενός όλου. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. πολλοστηµόριος < πολλοστός 
+ -µόριος< µόριον, πβ. κ. δεκατη-µόριον, τεταρτη-µόριον]. 

πολλοστός, -ή, -ό αυτός που έχει συµβεί πολλές φορές ώς τώρα· κυρ. 
στη ΦΡ. για πολλοστή φορά: «για - φορά το τελευταίο διάστηµα, ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε ότι επίκειται ανασχηµατισµός» 
(εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πολλο- (< πολύς) + παραγ. επίθηµα -στός, κατ' αναλο-
γίαν προς τα τακτικά αριθµητ. είκο-στός, τριακο-στός κ.ά.]. 

πολλώ µάλλον → µάλλον 
πόλο (το) {άκλ.} 1. αθλητικό παιχνίδι που παίζεται από δύο οµάδες µε 

τέσσερεις έφιππους παίκτες η καθεµία, οι οποίοι προσπαθούν µε µα-
κριές ράβδους να στείλουν µια ξύλινη µπάλα στην εστία τής αντί-
παλης οµάδας 2. το γουότερ-πόλο, η υδατοσφαίριση (βλ.λ.) · 3. βαµ-
βακερή µπλούζα µε γιακά. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. polo, λ. τής γλώσσας Μπάλτι (θιβετιανή διάλεκτος τού 
Κασµίρ), που έχει τη σηµ. «µπάλα»]. 

πόλος (ο) 1. καθένα από τα δύο άκρα τού νοητού άξονα, γύρω από 
τον οποίο περιστρέφεται η Γη ή οποιουδήποτε άξονα γύρω από τον 
οποίο περιστρέφεται κάθε άλλο σφαιρικό σώµα: (µε κεφ.) Βόρειος | 
Νότιος - (δηλ. το βόρειο ή το νότιο άκρο, στο οποίο ο νοητός άξονας 
τής Γης τέµνει την επιφάνεια της) 2. καθεµία από τις δύο περιοχές 
ηλεκτρικής µπαταρίας, στήλης, γεννήτριας ή µαγνήτη, που παρου-
σιάζουν αντίθετο ηλεκτρικό ή µαγνητικό φορτίο: θετικός/ αρνητικός 
- 3. (µτφ.) οτιδήποτε εµφανίζεται εκ διαµέτρου αντίθετο µε κάτι άλ-
λο · ΦΡ. (µτφ.) πόλος έλξεως σηµείο στο οποίο συγκεντρώνεται το 
ενδιαφέρον, η προσοχή: τα νησιά τού Αιγαίου αποτελούν πόλο έλξε-
ως για εκατοµµύρια τουρίστες κάθε χρόνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γελαδάρης. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ρ. πέλω | -οµαι «κινούµαι, περιστρέφοµαι - υπάρχω» < 
I.E. *kwel- «γυρίζω, στρέφω, κινούµαι», πβ. σανσκρ. carati «κινούµαι, 
περιπλανώµαι», λατ. colo «καλλιεργώ, επιµελούµαι», agri-cola «γε-
ωργός», cultura «καλλιέργεια», collum «λαιµός», αλβ. sjell «περιστρέ-
φω», γοτθ. hals «λαιµός», γερµ. Hals, αρχ. αγγλ. hveol «τροχός» (> αγ-
γλ. wheel) κ.ά. Οµόρρ. κύ-κλ-ος (βλ.λ.), κύλ-ινδρος, κυλ-ίω, πάλ-ι(ν), 
ίσως κ. τέλ-ος (βλ.λ.) κ.ά. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ευρέως ως β' συνθ. σε 
αρχαιότατα ουσ., για να προσδιορίσει κυρ. υπηρέτες, ιερείς, φρου-
ρούς, οι οποίοι ασχολούνταν µε τα καθήκοντα τους (πβ. άµφί-πολος, 
περί-πολος). Βλ. κ. πυρ-πολώ, βου-κόλος. Η φρ. πόλος έλξεως αποδίδει 
τη γαλλ. pôle d'attraction]. 

πολτοειδής, -ής, -ές {πολτοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει τη 
µορφή πολτού ΣΥΝ. πολτώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πολτοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {πολτοποιείς... | πολτοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} µετατρέπω σε πολτό: - έντυπο υλικό. —πολτοποί-
ηση (η) [1894]. 

πολτός (ο) ουσία ή µάζα µαλακή και παχύρρευστη, χυλός· ΦΡ. βασι-
λικός πολτός βλ. λ. βασιλικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πολτός, σχηµατισµός κατά τα χόρ-τος, φόρ-τος, αβεβ. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. πάλη «αλεύρι ψιλό» και µε λατ. pollen 
(ίδια σηµ.), pulvis «σκόνη». Το λατ. puls, -tis «πολτός» είναι δάνειο 
από την Ελληνική, πιθ. µέσω τής ετρουσκικής]. 

πολτώδης, -ης, -ες [µτγν.] {πολτώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ο πολτο-
ειδής (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πολύ επίρρ. 1. (ως ποσοτικό) σε µεγάλο βαθµό: µου αρέσει | τον θαυ-
µάζω | την αγαπώ | διασκεδάζω | κοιµάµαι -■ ΦΡ. (α) (ειρων.) πολύ 
που... (µε αρνητική σηµ.) καθόλου δεν: -Ήρθε ο Θανάσης; — ήρθε! || 
~ τηλεφώνησε | ενδιαφέρεται | σκοτίζοµαι! (β) λίγο-πολύ κατά προ-
σέγγιση, περίπου: είπαν - τα ίδια πράγµατα (γ) δεν το έχω σε πολύ 
βλ. λ. πολύς (δ) το πολύ | το πολύ-πολύ βλ. λ. πολύς (ε) ούτε λίγο ούτε 
πολύ για να δηλωθεί ενόχληση ή έκπληξη για το µέγεθος αυτού που 
θα ειπωθεί: µας ζήτησε - ένα ολόκληρο εκατοµµύριο για µιας 
εβδοµάδας δουλειά! || ~ πρέπει να πουλήσω ό,τι έχω και δεν έχω, για 
να βρω τα λεφτά που απαιτούνται για την εγχείρηση 2. (+ επίθ. ή 
επίρρ. θετικού βαθµού) εξαίρει ή τονίζει τις ιδιότητες προσώπου, 
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πράγµατος ή κατάστασης: είναι ~ έξυπνος | καλός | άσχηµος || ήρθε ~ γρήγορα 
|| µιλάει ~ σιγά | αργά | καθαρά 3. (+ επίθ. ή επίρρ. συγκριτικού βαθµού) 
επιτείνει τη σηµασία τής σύγκρισης- σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό: είναι ~ 
καλύτερος | πιο έξυπνος | πιο υπάκουος || ο δρόµος είναι ~ πιο σύντοµος από 
εδώ 4. σε περίφραση για τον σχηµατισµό τού απόλυτου υπερθετικού βαθµού 
επιθέτων, µετοχών και επιρρηµάτων: ~ σοφός | νωρίς | ενοχληµένος 5. για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα: περιµένω ~ || δεν θα µείνω ~ || πόσο ~ µίλησε µαζί 
σου; Επίσης (διαλεκτ.) πολλά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρκετά, υπερβολικά. [ΕΤΥΜ. 
Επιρρ. χρήση (ήδη αρχ.) τού ουδ. πολύ τού αρχ. επιθ. πολύς (βλ.λ.)]. 

πολύ επίθ. → πολύς 
πολύ- κ. πολύ- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. µεγάλη ποσότητα, ένταση ή 

έκταση: πολυ-άνθρωπος, πολύ-µορφος, πολυ-άσχολος, πολύ-ση-µος 2. επίταση 
τής σηµασίας τού β' συνθετικού: πολυ-µιλώ, πολυ-δια-βάζω, πολυ-τραβάω, 
πολυ-δυστυχισµένος 3. (ειδικότ. για τον σχηµατισµό ρηµάτων που 
χρησιµοποιούνται µε άρνηση) µετριασµό αυτού που δηλώνει το β' συνθετικό 
τού ρήµατος: δεν πολυ-κατάλαβα || δεν πολυ-ασχολούµαι µ' αυτά 4. µεγάλη 
συχνότητα: πολυ-τραγουδισµέ-νος, πολυ-διαβασµένος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
πολύς (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. αγγλ. polyester) 
και µετάφρ. δάνεια (λ.χ. αγγλ. multi-national «πολυεθνικός»)]. 

πολυαγάπητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που τον αγαπούν πολύ, πολύ αγαπητός 
ΣΥΝ. πολυφίλητος. 

πολυαγαπώ ρ. µετβ. {πολυαγαπάς... | πολυαγάπ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. αγαπώ πάρα πολύ ΣΥΝ. λατρεύω, υπεραγαπώ 2. (κυρ. η µτχ. 
πολυαγαπηµένος, -η, -ο) αυτός που τον αγαπούν πάρα πολύ: η ~ µου µητέρα | 
κόρη ΣΥΝ. πολυαγάπητος. 

πολυάγκιστρο (το) [αρχ.] αλιευτικό όργανο µε πολλά αγκίστρια για ψάρεµα µε 
πετονιά ή καθετή. 

πολυαδενια (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή των λεµφαδένων σε πολλά σηµεία τού σώµατος. 
Επίσης πολυαδενίτιδα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polyadenitis]. 

πολυαιθυλένιο (το) {πολυαιθυλενίου} ΧΗΜ. πολυµερές παράγωγο τού 
αιθυλενίου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polyethylene]. 

πολυαίµακτος, -η, -ο αυτός κατά τον οποίο έτρεξε πολύ αίµα, ο αιµατηρός: ~ 
σύγκρουση των αντιπάλων ΑΝΤ. αναίµακτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -
αίµακτος (πβ. αίµα - αίµάσσω < *αίµάκ-,/ω), κατ' επίδρ. τού αρχ. αναίµακτος]. 

πολυαίµατος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πολύ αίµα ANT. ολνγοαί-µατος. 
πολυαιµία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ύπαρξη µεγάλης ποσότητας αίµατος, η 

υπερσυγκέντρωση αίµατος σε έναν οργανισµό. — πολύαι-µος, -η, -ο [αρ^.]. 
πολυαισθησια (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η νευρολογική διαταραχή τής 

αισθητικότητας, κατά την οποία µόνο ένα ερέθισµα προκαλεί πολλαπλά 
αισθήµατα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polyaesthesia]. 

πολυακόρεστος, -η, -ο ΧΗΜ. πολυακόρεστα (λίπη) τα λίπη που προέρχονται από 
τροφές και είναι πλούσια σε διπλούς και τριπλούς χηµικούς δεσµούς, 
περιλαµβάνονται δε σε αυτά τα περισσότερα φυτικά και όλα τα θαλάσσια 
έλαια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. polyunsaturated (νόθο συνθ.)]. 

πολυανδρία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ύπαρξη σε µια χώρα περισσότερων 
ανδρών σε σύγκριση µε τις γυναίκες ΑΝΤ. λειψανδρία · 2. ΕθΝΟΛ. θεσµός 
κατά τον οποίο επιτρέπεται σε ορισµένες κοινωνίες µία γυναίκα να έχει 
συγχρόνως περισσότερους από έναν νόµιµους συζύγους ΑΝΤ. πολυγυνία 3. 
(στα θηλυκά ζώα) η συνήθεια ή η πρακτική να ζευγαρώνουν ταυτόχρονα ή 
διαδοχικά µε δύο ή περισσότερα αρσενικά · 4. BOT. η ύπαρξη µεγάλου 
αριθµού στηµόνων στο άνθος ενός φυτού. — πολυανδρικός, -ή, -ό. 

πολύανδρος, -η, -ο [αρχ.] 1. (αρχαιοπρ. για τόπο) αυτός που κατοικείται από 
πολλούς ανθρώπους ΣΥΝ. πολυάνθρωπος · 2. (λόγ. για γυναίκες) αυτή που 
έχει πολλούς συζύγους ή εραστές ταυτοχρόνως · 3. BOT. (φυτό) που έχει 
πολλούς στήµονες. 

πολύανθος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που έχει πολλά άνθη 2. αυτός που έχει 
πλούσια και πυκνή βλάστηση. Επίσης πολυανθής, -ής, -ές [αρχ.]. 

πολυανθρωπία (η) [αρχ.] µεγάλο πλήθος ανθρώπων, συνωστισµός ανθρώπων 
σε µια περιοχή ANT. ολιγανθρωπία. 

πολυάνθρωπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που κατοικείται ή αποτελείται από πολλούς 
ανθρώπους: ~ οµάδα | συγκέντρωση | πόλεις ΣΥΝ. πολυπληθής. 

πολυαρθρίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης πάθηση που προσβάλλει 
συγχρόνως ή διαδοχικά πολλές αρθρώσεις. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. polyarthritis]. 

πολυάριθµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που εµφανίζεται σε µεγάλο αριθµό: ~ 
παραδείγµατα ANT. ολιγάριθµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευάριθµος. 

πολυαρχία (η) {σπάν. πολυαρχιών} 1. καθεστώς στο οποίο η εξουσία ασκείται 
από πολλά άτοµα ΑΝΤ. µοναρχία, ολιγαρχία 2. ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφική θεωρία, 
κατά την οποία ο κόσµος αποτελείται από πολλά αυτοτελή στοιχεία ΣΥΝ. 
πλουραλισµός. — πολυαρχικός, -ή, -ό [1836]. [ΕΤΥΜ αρχ. < πολύ- + -αρχία < 
άρχω]. 

πολυάσχολος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολλές ασχολίες, που κάνει 
ταυτόχρονα πολλά και διάφορα πράγµατα ANT. αργόσχολος. 

πολυβασανισµένος, -η, -ο αυτός που έχει υποστεί πολλά βάσανα και 
ταλαιπωρίες: ~ ζωή ΣΥΝ. πολύπαθος. 

Πολύβιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. αρχαίος Έλληνας ιστορικός (200-120 π.Χ.), το 
έργο τού οποίου αποτελεί σηµαντική πηγή για τη ρωµαϊκή ιστορία 2. ανδρικό 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. «αυτός που ζει πολλά χρόνια, που µακροη-µερεύει» < 
πολύ- + βίος]. 

πολυβιταµίνες (οι) {πολυβιταµινών} φαρµακευτικό παρασκεύασµα που 
περιλαµβάνει πολλές και διαφορετικές βιταµίνες για ενίσχυση τού 
οργανισµού. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multivitamins], 

πολυβιταµινούχος, -ος, -ο αυτός που περιέχει πολλές και διάφορες βιταµίνες: ~ 
ρόφηµα | συµπλήρωµα διατροφής | εκχύλισµα φρούτων | σκεύασµα. [ΕΤΥΜ. < 
πολυβιταµίνες + -ούχος (< έχω)]. 

πολύ βλαστός, -η, -ο [1889] 1. (φυτό) που έχει πολλούς βλαστούς 2. (τόπος) 
που έχει πλούσια και πυκνή βλάστηση. 

πολυβολαρχία (η) {πολυβολαρχιών} ΣΤΡΑΤ. ενισχυµένη δύναµη πυροβολικού, 
που αποτελείται συνήθ. από τέσσερεις διµοιρίες πολυβόλων. [ΕΤΥΜ < 
πολυβόλο + -αρχία < άρχω]. 

πολυβολείο (το) όρυγµα ή οχυρή κατασκευή για την εγκατάσταση ενός ή 
περισσοτέρων πολυβόλων. 

πολυβολητής (ο) στρατιώτης ειδικευµένος στον χειρισµό πολυβόλου. 
πολυβολισµός (ο) 1. η ριπή πολυβόλου 2. (µτφ.) διαδοχικά καταιγιστικά 

χτυπήµατα. 
πολυβόλο (το) 1. φορητό αυτόµατο όπλο που εκτελεί πολλές διαδοχικές βολές: 

περιστρεφόµενο ~ 2. (µτφ.) για κάποιον που µιλά ακατάσχετα, µε πολύ 
γρήγορους ρυθµούς: ~ πάει η γλώσσα της | το στόµα της! — πολυβολώ ρ. {-
είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. 
πολυβόλος < πολύ- + -βόλος < βάλλω]. 

πολύβουλος, -η, -ο αυτός που έχει πολλές βουλές, σκέψεις, γνώµες και ιδέες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -βουλος < βουλή]. 

πολύβουος, -η, -ο κ. πολύβοος αυτός που εκπέµπει µεγάλο θόρυβο, βοή: ~ 
δρόµοι; | πόλη. 

πολυβραβευµένος, -η, -ο αυτός που έχει τιµηθεί µε πολλά βραβεία: ~ ταινία | 
συγγραφέας. 

πολυγαµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. ο γάµος µε περισσότερα από ένα άτοµα 
στο ίδιο χρονικό διάστηµα, ο θεσµός τής πολυγυνίας για τον άνδρα και τής 
πολυανδρίας για τη γυναίκα ΑΝΤ. µονογαµία 2. η διατήρηση σχέσεων ενός 
άνδρα µε περισσότερες από µία γυναίκες κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα ΑΝΤ. 
µονογαµία. 

πολυγαµικός, -ή, -ό [1831] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πολυγαµία 2. αυτός 
που υποστηρίζει τις αρχές τής πολυγαµίας 3. αυτός που επιθυµεί να έχει 
πολλές ερωτικές σχέσεις, που δεν αρκείται σε µία µόνο σχέση. 

πολύγαµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει ταυτόχρονα πολλές συζύγους ή 
ερωτικές συντρόφους 2. αυτός που έχει παντρευτεί πολλές φορές. 

πολυγένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΑΝΘΡΩΠΟΛ. θεωρία που δέχεται 
την ύπαρξη περισσότερων τού ενός αρχικών τύπων, από 

 

πολύ- α' συνθετικό (συνήθ. + δεν | µην) 
πολυ-ακούω ρ. πολυ-δυσκολεύω ρ. πολυ-κουράζω ρ. πολυ-σκέφτοµαι ρ. 
πολυ-αλευρώνω ρ. πολυ-ενδιαφέροµαι ρ. πολυ-κρατώ ρ. πολυ-σκοτίζω ρ. 
πολυ-ανακατεύοµαι ρ. πολυ-έρχοµαι ρ. πολυ-κρυώνω ρ. πολυ-στένακτος, -η, -ο 
πολυ-αντέχω ρ. πολυ-ζεσταίνω ρ. πολυ-κυκλοφορώ ρ. πολυ-στολίζω ρ. 
πολυ-αργώ ρ. πολυ-ησυχάζω ρ. πολυ-µαλώνω ρ. πολυ-στόχαοτος, -η, -ο 
πολυ-βγαίνω ρ. πολυ-θαυµάζω ρ. ττολυ-µιλώ ρ. πολυ-συµπαθώ ρ. 
πολυ-βλέπω ρ. πολυ-θέλω ρ. πολυ-µοιάζω ρ. πολυ-συχνάζω ρ. 
πολυ-βράζω ρ. πολυ-θρηνώ ρ. πολυ-νοιάζοµαι ρ. πολυ-σφίγγω ρ. 
πολυ-βροµίζω ρ. πολυ-ϊκανοποιώ ρ. πολυ-νυστάζω ρ. πολυ-τοιριάζω ρ. 
πολυ-γελώ ρ. πολυ-ϊσιώνω ρ. πολυ-παίζω ρ. πολυ-ταξιδεύω ρ. 
πολυ-γκρινιάζω ρ. πολυ-κάθοµαι ρ. πολυ-παινεύω ρ. πολυ-τεντώνω ρ. 
πολυ-γλεντώ ρ. πολυ-κάνω ρ. πολυ-πεινάω ρ. πολυ-τηγανίζω ρ. 
πολυ-γράφω ρ. πολυ-καπνίζω ρ. πολυ-πιέζω ρ. πολυ-τρίβω ρ. 
πολυ-δακρύζω ρ. πολυ-κλαδεύω ρ. πολυ-πικραίνω ρ. πολυ-τροµάζω ρ. 
πολυ-διαβάζω ρ. πολυ-κλαίω ρ. πολυ-πιοτεύω ρ. πολυ-τρώω ρ. 
πολυ-διασκεδάζω ρ. πολυ-κοιµάµαι ρ. πολυ-πλένω ρ. πολυ-τσαλοκώνω ρ. 
πολυ-δίνω ρ. πολυ-κολλώ ρ. πολυ-προσέχω ρ. πολυ-φορτώνω ρ. 
πολυ-δουλεύω ρ. πολυ-κουνώ ρ. πολυ-σαλεύω ρ. πολυ-φωνάζω ρ. 

πολύ-φωτος ρ. πολυ-
χαζεύω ρ. πολυ-
χαϊδεύω ρ. πολυ-
χαλάω ρ. πολυ-
χορεύω ρ. πολυ-
χορταίνω ρ. πολυ-
χρήµατος, -η, -ο πολυ-
χρησιµοποιώ ρ. πολύ-
χρηοτος, -η, -ο πολυ-
χρονίζω ρ. πολυ-
χωνεύω ρ. 



πολυγλωσσία 1444 πολυεκατοµµυριούχος 
 

τους οποίους προέρχονται οι διάφορες ανθρώπινες φυλές. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polygenesis]. 

πολυγλωσσία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ύπαρξη, η χρήση ή η γνώση πολλών 
γλωσσών 2. η έκφραση πολλών, συνήθ. αλληλοσυγκρουόµενων, απόψεων 
συγχρόνως ή διαδοχικά από ένα άτοµο ή τα µέλη µιας οµάδας: η ~ των µελών 
τής κυβέρνησης | στελεχών τής αντιπολίτευσης. 

πολύγλωσσος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που γνωρίζει πολλές γλώσσες 2. αυτός που 
έχει γραφτεί σε πολλές γλώσσες ή αποδίδει µια λέξη σε πολλές γλώσσες: ~ 
επιγραφή | λεξικό. — πολυγλωσσικός, -ή, -ό. 

πολύ γ νώµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει πολλές διαφορετικές γνώµες για 
ένα θέµα 2. αυτός που αλλάζει εύκολα γνώµη, που δεν µπορεί να καταλήξει 
σε µία απόφαση ΣΥΝ. αναποφάσιστος. 

πολυγνωρος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που γνωρίζει πολλά ΣΥΝ. πολύξε-ρος, 
πολυµαθής. [ΕΤΥΜ. < πολύ- + -γνωρος < γνωρίζω (υποχωρητ.), πβ. 
πρωτόγνωρος]. 

ΠΟΛυγνωσία (η) [1890] η κατοχή πολλών γνώσεων. 
Πολύγνωτος (ο) {-ου κ. -ώτου} αρχαίος Έλληνας ζωγράφος (5ος αι. π.Χ.), ο 

οποίος ζωγράφισε την «Ποικίλη Στοά» στην Αγορά των Αθηνών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < πολύ- + -γνωτος < θ. γνω- τού ρ. γι-γνώ-σκω (βλ. κ. 
γνωστός)]. 

πολυγονία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η δηµιουργία πολλών απογόνων λόγω 
αυξηµένης γονιµότητας ΣΥΝ. πολυτοκία. 

πολύγονος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που γεννά πολλά (τέκνα), πολύ καρπερός ΣΥΝ. 
πολύτοκος. 

πολύγραµµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αποτελείται από πολλές γραµµές. 
πολυγράφος (ο/η) [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει πλούσιο συγγραφικό έργο· 

συνήθ. στον υπερθ. πολυγραφότατος, -η, -ο: ~ συγγραφέας. — πολυγραφία 
(η) [µτγν.]. 

πολύγραφος (ο) {πολυγράφ-ου | -ων, -ους} συσκευή παραγωγής αντιγράφων, 
που λειτουργεί µε τη χρήση ειδικής µεµβράνης, πάνω στην οποία γράφεται το 
προς αναπαραγωγή κείµενο είτε µε το χέρι είτε µε γραφοµηχανή· σήµερα έχει 
αντικατασταθεί από τα φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα. Επίσης πολυγράφος. 
— πολυγραφικός, -ή, -ό [1892], πολυγραφικ-ά /-ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Polygraph]. 

πολυγράφος - πολύγραφος. Το πολυγράφος είναι ρηµατικό σύνθετο µε 
ενεργητική σηµασία: πολυγράφος — αυτός που γράφει πολύ | πολλά. 
Ανάλογη σηµασία (ενεργητική) έχουν και σύνθετα όπως: ταχυγράφος — 
αυτός που γράφει ταχέως, µε ταχυγραφική µέθοδο· στενογράφος = αυτός 
που γράφει µε τη στενογραφική µέθοδο· πεζογράφος, βιογράφος, 
αγιογράφος (γράφω = ζωγραφίζω), ορθογράφος, αρθρογράφος, 
γελοιογράφος, σεναριογράφος, δηµοσιογράφος, λεξικογράφος, 
πρακτικογράφος, επιστολογράφος, δακτυλογράφος, χρονογράφος, 
σκηνογράφος, υµνογράφος, τοπογράφος, τυπογράφος, σκιτσογράφος, 
δραµατογράφος, χαρτογράφος, φωτογράφος, γεωγράφος, λαογράφος κ.ά. Το 
πολύγραφος είναι ρηµατικό σύνθετο µε οιονεί «παθητική» σηµασία (πβ. 
χειρόγραφος), που δηλώνει το µηχάνηµα «µε το οποίο γράφονται πολλά 
(αντίτυπα | αντίγραφα)». Πβ. και τηλέγραφος αλλά καρδιογράφος, σει-
σµογράφος, παλαιογράφος κ.ά. Κατά το τηλέγραφος και πολυγράφος 
τονίστηκαν και φωνόγραφος, κινηµατόγραφος αντί φωνογρά-φος, 
κινηµατογράφος. 

πολυγραφώ ρ. αµετβ. {πολυγραφείς... | πολυγράφ-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -
ηµένος} αναπαράγω ένα γραπτό στον πολύγραφο: πολυγραφηµέ-νες 
σηµειώσεις. — πολυγράφηση (η). 

πολυγυνία (η) {χωρ. πληθ.} 1. θεσµός που επιτρέπει σε έναν άνδρα να έχει 
συγχρόνως περισσότερες από µία συζύγους ANT. πολυανδρία 2. (γενικότ.) το 
να έχει ένας άνδρας σχέση µε περισσότερες από µία γυναίκες. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. polygyny < µτγν. πολυγύνης < πολύ- + -γΰνης < 
γυνή]. 

πολυγυρισµένος, -η, -ο αυτός που έχει γυρίσει, ταξιδέψει σε πολλά µέρη, σε 
πολλούς τόπους. 

Πολύγυρος (ο) {-ου κ. -ύρου} πόλη τής Κ. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού 
νοµού Χαλκιδικής. — Πολυγυριώτης (ο), Πολυγυριώτισσα (η), 
πολυγυριώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. τοπωνύµιο, πιθ. (άποψη Α. Τσοπανάκη) < πολύ(γ)ιρος (µε 
παρετυµολ. προς το γύρος), < *πολύερος (µε τροπή α > ε λόγω τού υγρού) < 
µτγν. Πολύαρος, όνοµα κτηµατία τής περιοχής κατά τον 2ο ή Ιο αι. π.Χ.(< 
πολύ- + άράοµαι < αρά «ευχή - κατάρα»)]. 

πολυγωνικός, -ή, -ό [1812] αυτός που έχει τη µορφή ή τα χαρακτηριστικά 
πολυγώνου: - σχήµα | γραµµή | τραπέζι. 

πολύγωνο (το) [αρχ.] {πολυγών-ου | -ων} ΓΕΩΜ. το επίπεδο ευθύγραµµο 
σχήµα, που έχει περισσότερες από τέσσερεις πλευρές µε τις αντίστοιχες 
γωνίες τους: κανονικό ~ (αυτό που έχει όλες τις πλευρές ίσες και τις γωνίες 
του ίσες). 

πολύγωνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει πολλές γωνίες: ~ σχήµατα 2. 
πολύγωνο (το) βλ.λ. 

πολυδαίδαλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει τη µορφή λαβυρίνθου, που είναι 
ιδιαίτερα πολύπλοκος στην κατασκευή του: ~ αίθουσα | οικοδόµηµα ΣΥΝ. 
δαιδαλώδης 2. (µτφ.) αυτός που είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και δύσκολα 
καταλήγει σε αποτέλεσµα: ~ διαδικασία/ επιχειρηµατολογία/ υπόθεση ΣΥΝ. 
περίπλοκος, αδιέξοδος, πολυσύνθετος. 

πολόδακρυς (ο/η) [αρχ.] {πολυδάκρ-υος | -ύων} (αρχαιοπρ.) πολυδά-κρυτος 
(βλ.λ.). 

πολυδάκρυτος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που συνοδεύεται από πολλά δάκρυα, για τον 
οποίο αξίζει να χυθούν πολλά δάκρυα: ~ ζωή || ο ~ φίλος µας (για νεκρό) ΣΥΝ. 
πολύκλαυ)σ)τος. 

πολυδακτυλία (η) [1889] ΑΝΑΤ. ανωµαλία κατά την οποία τα άνω ή κάτω άκρα 
έχουν περισσότερα από πέντε δάκτυλα.  — πολυδάκτυ-λος, -η, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polydactylie]. 

πολυδάπανος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που απαιτεί ή που έγινε/γίνεται µε µεγάλες 
δαπάνες: ~ κρουαζιέρα | ζωή | επιχείρηση | γούστα | συνήθειες | έρευνες ΣΥΝ. 
πολυέξοδος, ακριβός ANT. ολιγοδάπανος. 

πολύδενδρος, -η, -ο [αρχ.] (τόπος) που έχει πολλά δέντρα, είναι γεµάτος από 
δέντρα. 

Πολυδεύκης (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. Ο ένας από τους ∆ιόσκουρους, γυιος τού ∆ία και 
τής Λήδας, δίδυµος αδελφός τού Κάστορα (βλ. κ. λ. Κάστωρ, ∆ιόσκουροι, 
δίδυµος) 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αβεβ. ετύµου. ∆εν έχει προσδιοριστεί επακριβώς η 
σηµ. και η ετυµ. τού β' συνθ. -δευκης, το οποίο µαρτυρείται και στο οµηρικό 
επίθ. ά-δευκής (ως συνοδευτικό των ουσ. όλεθρος, πότµος, φήµις, άτη, αϊσα). 
Φαίνεται ότι η πιθανότερη σηµ. τού επιθ. άδευκής είναι «αφρόντιστος, 
απροσδόκητος», πράγµα που θα καθιστούσε λογική τη σύνδεση µε τις 
«γλώσσες» δεύκω- βλέπω (Etymologicum Magnum) και δεύκεν φροντίζει 
(Ησύχιος). Έχει προταθεί επίσης η σύνδεση µε το οµηρικό επίρρ. ενδυκέως 
«επιµελώς, µε φροντίδα», η οποία θα προϋπέθετε για το άδευκτής τη σηµ. 
«αµελής, ανοικοκύρευ-τος»]. 

πολυδιαβασµένος, -η, -ο 1. (παθητ.) αυτός που έχει διαβαστεί ή διαβάζεται από 
πολλούς: ~ βιβλίο 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει διαβάσει πολλά, µορφωµένος: 
άνθρωπος ~ ΣΥΝ. καλλιεργηµένος. 

πολυδιάσπαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η διάσπαση ενός συνόλου 
σε πολλά µέρη: ενδεχόµενη ήττα στις εκλογές θα οδηγήσει στην ~ τής 
παράταξης ΣΥΝ. κατακερµατισµός. — πολυδιασπώ ρ. {-άς...}._ 

πολυδιάστατος, -η, -ο αυτός που έχει πολλές διαστάσεις· (συνήθ. µτφ.) που 
διεξάγεται προς πολλές κατευθύνσεις, ο πολύπλευρος, αυτός που δεν 
χαρακτηρίζεται από µονοµέρεια: ~ εξωτερική πολιτική ANT. µονοδιάστατος. — 
πολυδιάστατα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multi-dimensional]. 

πολυδιαφηµισµένος, -η, -ο αυτός που έχει διαφηµιστεί ή διαφηµίζεται πολλές 
φορές: ~ προϊόν | παράσταση. 

Πολυδιήγητος, -η, -ο [1782] (ιστορία, γεγονός, πρόσωπο κ.λπ.) που η διήγηση 
του είναι πολύ διαδεδοµένη. 

πολυδιψία (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση κατά την 
οποία εµφανίζεται αυξηµένη επιθυµία για λήψη υγρών, συνήθ. σε ασθενείς 
που πάσχουν από (σακχαρώδη) διαβήτη ή ορισµένες παθήσεις των ουροδόχων 
οδών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polydipsie]. 

πολυδόξαστος, -η, -ο [αρχ.] πάρα πολύ δοξασµένος: ~ µάχη ΣΥΝ. ένδοξος. 
Επίσης πολύδοξος [µτγν.]. 

πολυδουλεµενος, -η, -ο αυτός που έχει δουλευτεί µε κάθε λεπτοµέρεια, που τον 
έχουν επεξεργαστεί πολύ καλά: ~ έργο | πίνακας | κόσµηµα. 

πολύδροσος, -η, -ο [µτγν.] γεµάτος δροσιά: ~ πηγή. 
πολυδύναµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει µεγάλες δυνάµεις ή δυνατότητες: 

~ εκπαιδευτικός οργανισµός 2. πολυδύναµο αστυνοµικό τµήµα το αστυνοµικό 
τµήµα που περιλαµβάνει στα όρια τής δικαιοδοσίας του πολλούς δήµους · 3. 
ΦΑΡΜ. (εµβόλιο ή ορός) που έχει παρασκευαστεί από περισσότερα τού ενός 
στελέχη τού ίδιου βακτηρίου ή ιού, όπως είναι το αντιγριπικό εµβόλιο. — 
πολυδυναµία (η). 

Πολύδωρος (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (λαϊκ.) Πολύδωρος. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., < πολύ- + δώρον]. 

πολύδωρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι γενναιόδωρος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
πολύ- + -δωρος (< δώρον), πβ. µεγαλό-δωρος]. 

πολυεδρικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τη µορφή ή τα χαρακτηριστικά 
πολυέδρου: ~ κρύσταλλος | επιφάνεια 2. (εκλογική περιφέρεια) που έχει 
περισσότερες από µία βουλευτικές έδρες. — πολυεδρικό-τητα (η). 

πολύεδρος, -η, -ο 1. αυτός που έχει πολλές έδρες: ~ σχήµα 2. πολύεδρο (το) 
(πολυέδρ-ου | -ων} ΓΕΩΜ. στερεό σώµα (σχήµα) που περικλείεται από 
επίπεδα πολύγωνα, τα οποία ονοµάζονται έδρες: κανονικό - (τού οποίου οι 
έδρες είναι κανονικά πολύγωνα και οι στερεές γωνίες ίσες) 3. (λόγ.) αυτός που 
έχει πολλά καθίσµατα: ~ αίθουσα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
polyèdre]. 

πολυεθνικός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελείται από πολλά έθνη, στον οποίο 
περιλαµβάνονται πολλές εθνότητες: ~ κράτος 2. αυτός που αφορά σε πολλά 
έθνη ή που γίνεται µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από πολλά έθνη: - διάσκεψη 
| εκστρατευτικό σώµα || ~ κολοσσός | συµφέροντα 3. πολυεθνική (η) (ενν. 
επιχείρηση, εταιρεία) οικονοµική µονάδα µεγάλων δυνατοτήτων, που 
δραστηριοποιείται σε παγκόσµια κλίµακα µε υποκαταστήµατα, παραρτήµατα 
και θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραµµές 
τής µητρικής επιχείρησης, π.χ. µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες, βιοµηχανίες 
ειδών που καταναλώνονται παγκοσµίως κ.λπ. — πολυεθνικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multinational]. 

πολυειδής, -ής, -ές {πολυειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που εµφανίζεται σε 
πολλά είδη, µε πολλές διαφορετικές µορφές ΣΥΝ. πολύµορφος, ποικίλος. — 
πολυειδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -
ειδής < είδος]. 

πολυεκατοµµυριούχος (ο/η) πρόσωπο που έχει περιουσία πολλών 
εκατοµµυρίων δραχµών, δολαρίων κ.ά. 
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[ΕΤΥΜ. < πολυ- + εκατοµµύριο + -ούχος (< έχω), µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
multimillionaire]. 

πολυέλαιος (ο) {πολυελαί-ου | -ων, -ους} το µεγάλων διαστάσεων κρεµαστό 
πολύφωτο, το οποίο αναρτάται στην οροφή σαλονιών, αιθουσών δηµόσιων ή 
ιδιωτικών χώρων ή σε εκκλησίες: µπρούντζινος | σκαλιστός | αναµµένος -· ΦΡ. 
(ειρων.) σιγά τον πολυέλαιο για κάτι/κάποιον για το/τον οποίο δεν αξίζει να 
γίνεται λόγος: Κι αν δεν έρθει τι έγινε; ~! ΣΥΝ. σιγά!, σιγά τα λάχανα! [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < πολυ- + -έλαιος < έλαια, ελαιον]. 

πολυ έλεος, -η, -ο [µτγν.] 1. (ως προσωνυµία τού Θεού) γεµάτος έλε-ος, 
εξαιρετικά φιλεύσπλαγχνος ΣΥΝ. οικτίρµων, πονετικός ANT. ανελέητος 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. Πολυέλεος (ο) το τµήµα τού όρθρου κατά το οποίο διαβάζεται ο 
135ος ψαλµός, στον οποίο κάθε εδάφιο τελειώνει µε τη λέξη έλεος. 

πολυέξοδος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που απαιτεί ή για τον οποίο γίνονται πολλά 
έξοδα: ~ εκδηλώσεις | έρευνες | διαµονή | εγχείρηση ΣΥΝ. πολυδάπανος 2. (για 
πρόσ.) αυτός που ξοδεύει πολλά: ~ οικογένεια | νοικοκυριό ΣΥΝ. σπάταλος. 

πολυεπίπεδος, -η, -ο αυτός που αποτελείται από πολλά επίπεδα: ~ αίθουσα 
δεξιώσεων || (µτφ.) ~ κριτική | ανάλυση.  — πολυεπίπεδα επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multilevel ή multilevelled]. 

πολυ εργαλείο (το) εργαλείο µε πολλά εξαρτήµατα για ποικίλες εργασίες. 
πολυεστέρας (ο) υφάνσιµο υλικό, δοµική µονάδα τού οποίου είναι µία 

πολυεστερική ένωση. Επίσης πολυέστερ (το) {άκλ.} (βλ. λ. πολυεστέρες). 
πολυεστέρες (οι) ΧΗΜ. πολυµερείς ενώσεις, των οποίων οι µακρο-µοριακές 

αλυσίδες έχουν σχηµατιστεί µε τη δηµιουργία εστερικών οµάδων (βλ. λ. 
εστέρες) και χρησιµοποιούνται για την παραγωγή καλλυντικών, στιλβωτικών 
υλικών, για την κατασκευή πλαστικών, στην ηλεκτροτεχνία, τη βιοµηχανία 
υφασµάτων κ.α.: κορεσµένοι | ακόρεστοι | αρωµατικοί ~. — πολυεστερικός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. polyester (νόθο συνθ.). Βλ. κ. εστέρας]. 

πολυετής, -ής, -ές [αρχ.] {πολυετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (φυτό) που ζει 
περισσότερο από έναν χρόνο, κατ' αντιδιαστολή προς το µονοετές 2. αυτός 
που διαρκεί πολλά χρόνια: ~ σπουδές | υπηρεσία | θεραπεία | πείρα (που 
αποκτήθηκε µετά από πολλά χρόνια) ΣΥΝ. πολύχρονος, µακροχρόνιος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πολυετία (η) [µτγν.] {πολυετιών} µακροχρόνια περίοδος, διάστηµα πολλών 
ετών: επίδοµα πολυετίας. 

πολύευκτος, -ος, -ο (αρχαιοπρ.) αυτός που ευχόµαστε πάρα πολύ να συµβεί: η ~ 
επιτυχία. [ΕΤΥΜ αρχ. < πολυ- + -ευκτος < εύχοµαι]. 

πολυεύσπλαγχνος, -η, -ο [µτγν.] (συνήθ. ως προσωνυµία τού Θεού) αυτός που 
δείχνει µεγάλη ευσπλαγχνία ΑΝΤ. άσπλαχνος. — πολυευ-σπλαγχνία (η) 
[µτγν.]. 

πολυζηλεµένος, -η, -ο αυτός τον οποίο ζηλεύουν πολύ ή και πολλοί: ~ θέση 
ΣΥΝ. αξιοζήλευτος. Επίσης πολυζήλευτος [1890]. 

πολύζηλος, -η, -ο αυτός που δείχνει πολύ µεγάλο ζήλο. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< πολυ- + ζήλος]. 

πολυζήτητος, -η, -ο [µεσν.] περιζήτητος (βλ.λ.). 
πολύζυγο (το) {πολυζύγ-ου | -ων} όργανο τής ενόργανης γυµναστικής, το οποίο 

αποτελείται από δύο κατακόρυφες παραστάδες ύψους τριών µέτρων, που 
συνδέονται µε είκοσι οριζόντιους ζυγούς (ράβδους) και το οποίο 
χρησιµοποιείται για την άσκηση των κοιλιακών µυών και για υπερεκτάσεις 
τού σώµατος (πβ. λ. µονόζυγο). [ΕΤΥΜ Ουδ. τού αρχ. επιθ. πολύζυγος < πολυ- 
+ ζυγός]. 

Πολυζώης (ο) ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Ζώης. [ΕΤΥΜ. Συγκεκοµ. τ. τού 
µεσν. επιθ. πολυζώητος, που αποτελούσε ευχή να ζήσει κάποιος πολλά 
χρόνια]. 

πολυζωητος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει ζήσει ή ζει πολλά χρόνια ΑΝΤ. 
λιγόζωος. — πολυζωία (η) [1766]. 

πολυήµερος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει διάρκεια πολλών ηµερών: ~ ταξίδι 
ΑΝΤ. ολιγοήµερος. 

πολύ ήχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που παράγει ποικιλία ήχων. 
πολυθεαµα (το) [1885] {πολυθεάµ-ατος | -ατα, -άτων} το υπερθέαµα (βλ.λ.). 
πολυθεία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΘΡΗΣΚ. η πίστη σε πολλούς θεούς, η 

λατρεία πολλών θεών ΑΝΤ. µονοθεΐα, µονοθεϊσµός. Επίσης πολυθε-ϊσµός (ο) 
[1888]. 

πολυθεϊκός, -ή, -ό [1854] αυτός που περιλαµβάνει πολλούς θεούς: ~ θρησκεία. 
πολυθεϊστής (ο) [1871],πολυθεΪστρια (η) {πολυθεϊστριών} ο οπαδός τού 

πολυθεϊσµού ΑΝΤ. µονοθεϊστής.   — πολυθεϊσπκός, -ή, -ό [1863]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polythéiste]. 

πολυθέλγητρος, -η, -ο [1872] (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει πολλά θέλγητρα,που 
ασκεί µεγάλη γοητεία: ~ κόρη. 

πολυθεσία (η) {χωρ. πληθ.} η κατοχή περισσότερων τής µιας έµµισθων θέσεων 
στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα από το ίδιο άτοµο: για την καταπολέµηση 
τής ανεργίας συνιστάται και ο περιορισµός τής ~. 

πολυθεσιος, -α, -ο 1. αυτός που έχει πολλές θέσεις: ~ γκαράζ/ όχηµα 2. (για 
σχολείο) αυτό που έχει πολλές θέσεις διδασκόντων: - δηµοτικό σχολείο. 
[ΕΤΥΜ < πολυ- + -θέσιος < θέση, πβ. κ. µονο-θέσιος, δι-θέσιος]. 

πολυθεσίτης (ο) {πολυθεσιτών}, πολυθεσίτισσα (η) {πολυθεσι-τισσών} ο 
υπάλληλος που κατέχει περισσότερες τής µιας έµµισθες θέσεις στον δηµόσιο 
ή τον ιδιωτικό τοµέα. 

πολυθόρυβος, -η, -ο [1836] αυτός που έχει ή προκαλεί πολύ θόρυβο: ~ µηχανή | 
δρόµος ΣΥΝ. πολύβουος ΑΝΤ. ήσυχος. 

πολυθρήνητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει θρηνηθεί ή αξίζει να 
θρηνηθεί από πολλούς ή πολύ ΣΥΝ. πολυδάκρυτος, πολύκλαυ)σ)τος. 

πολυθρόνα (η) {χωρ. γεν πληθ.} αναπαυτικό κάθισµα µε στηρίγµατα για την 
πλάτη (και συχνά και για τα χέρια), το οποίο προορίζεται 

για ένα άτοµο (σε αντίθεση µε τον καναπέ): κάθοµαι | βουλιάζω στην ~ || 
βαθιά | κλασική | µοντέρνα ~ || κουνιστή | περιστρεφόµενη ~ || ~ γραφείου | 
σαλονιού | καθιστικού || αναπηρική ~ (το αναπηρικό καροτσάκι) || πολυθρόνα-
κρεβάτι (που µπορεί να ανοίξει και να χρησιµοποιηθεί ως κρεβάτι). — (υποκ.) 
πολυθρονίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. poltrona < poltro «κρεβάτι» < λατ. 
*pulliter < pullus «πώλος, πουλάρι», µέσω τής σηµ. «κάθισµα, σαµάρι». Στην 
Ελληνική η λ. συνδέθηκε παρετυµολογικά µε τις λ. πολύς και θρόνος, πράγµα 
που εξηγεί και τη γραφή της], 

πολυθρύλητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός για τον οποίο έχουν δηµιουργηθεί πολλοί 
θρύλοι: ~ ήρωας ΣΥΝ. ξακουστός, ονοµαστός, περιλάλητος, θρυλικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. 

πολυϊατρείο (το) ιατρείο στο οποίο υπάρχουν γιατροί πολλών ειδικοτήτων, 
ώστε να µπορούν να εξυπηρετηθούν ασθενείς µε διάφορες ασθένειες και 
προβλήµατα υγείας: τα ~ τού 1.Κ.Α. 

πολυίστωρ (ο/η) {πολυΐστ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων} (αρχαιοπρ.) 1. πρόσωπο 
που έχει πολλές γνώσεις 2. (συγγραφέας) που γράφει για ποικίλα θέµατα, που 
ασχολείται µε διάφορα είδη τού λόγου: ~ δοκιµιογράφος. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
πολυ- + ϊστωρ, για το οποίο βλ. λ. ιστορία]. 

πολυκαιρία (η) [µεσν] {χωρ. πληθ.} η πάροδος µεγάλου χρονικού διαστήµατος 
(κυρ. ως αιτία φθοράς): χαρτιά κιτρινισµένα από την ~. 

πολυκαιρίζω ρ. αµετβ. {πολυκαίρισ-α, -µένος} 1. διαρκώ για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα (και υφίσταµαι τις ανάλογες συνέπειες): έχει πο-λυκαιρίσει αυτή η 
διαµάχη 2. (συνήθ. η µτχ. πολυκαιρισµένος, -η, -ο) αυτός που υπάρχει από 
πολύ καιρό, που δεν είναι καινούργιος ή φρέσκος: ~ τρόφιµα || - αιτήµατα. 

πολυκαιρινος, -ή, -ό 1. αυτός που υπάρχει από πολύ καιρό 2. (κατ' επέκτ.) αυτός 
που έχει µείνει σε αχρηστία επί µεγάλο χρονικό διάστηµα και έχει παλιώσει 
ΣΥΝ. απηρχαιωµένος. Επίσης (λαϊκ.) πολυ-καιρίτικος, -η, -ο. 

πολυκαλλιέργεια (η) {πολυκαλλιεργειών} ΓΕΩΠ. γεωργικό σύστηµα 
ταυτόχρονης καλλιέργειας περισσοτέρων τού ενός ειδών παραγωγής σε µια 
έκταση γης. 

πολυκάναλος, -η, -ο ΤΕΧΝΟΛ. (για συσκευή) αυτός που έχει πολλά κανάλια: ~ 
ραδιοενισχυτής | ψηφιακός αποκωδικοποιητής. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. multichannel]. 

Πολυκανδριώτης (ο), Πολυκανδριώτισσα (η) (λαϊκ.) αυτός που κατοικεί στη 
Φολέγανδρο ή κατάγεται από αυτήν ΣΥΝ. Φολεγάνδριος. — 
πολυκανδριώτικος, -η, -ο. 

πολυκάντηλο (το) [µεσν] (λαϊκ.) ΕΚΚΛΗΣ. πολύφωτο αποτελούµενο από πολλά 
καντήλια, το οποίο χρησιµοποιείται στις εκκλησίες. 

Πολύκαρπος (ο) [αρχ.] 1. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας: ο Όσιος ~ 2. ανδρικό όνοµα. 

πολύκαρπος, -η, -ο [αρχ.] (για τόπους κ. µτφ. για πρόσ.) αυτός που παράγει 
πολλούς καρπούς, εξαιρετικά γόνιµος ΣΥΝ. καρπερός ΑΝΤ. άκαρπος, άγονος^ 
— πολυκαρπία (η) [αρχ.]. 

πολυκαταλαβαίνω ρ. µετβ. {πολυκατάλαβα} (µε άρνηση) καταλαβαίνω σε 
ικανοποιητικό βαθµό: δεν πολυκατάλαβε το έργο | τι είπε || δεν ~ από αυτά, µη 
µε µπλέκεις. 

πολυκατάστηµα (το) {πολυκαταστήµ-ατος | -ατα, -άτων} µεγάλο κατάστηµα, 
που αποτελείται από επιµέρους τµήµατα, στα οποία πωλούνται ποικίλα είδη, 
λ.χ. ένδυσης, οικιακού εξοπλισµού, ηλεκτρονικών κ.λπ. (πβ. λ. σούπερ 
µάρκετ). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multistore]. 

πολυκάτεχος, -η, -ο (λαϊκ.-ειρων.) αυτός που κατέχει πολλές γνώσεις, 
πολυµαθής. 

πολυκατοικία (η) {πολυκατοικιών} 1. πολυώροφο οικοδόµηµα (µε πε-
ρισσότερους από δύο ορόφους) που διαχωρίζεται σε αυτοτελή διαµερίσµατα: 
ανέγερση πολυκατοικίας || πενταώροφη ~|| ο θυρωρός | ο διαχειριστής | τα 
κοινόχρηστα τής ~ || µένουµε στην ίδια - σε διαφορετικούς ορόφους 2. (συνεκδ.) 
οι ένοικοι τού παραπάνω οικοδοµήµατος: µε τις φωνές του σήκωσε όλη την ~ 
στο πόδι. 

πολυκέλαδος, -η, -ο (λόγ.) 1. (πουλί) που κελαηδά πολύ 2. (ειρων. για πρόσ.) 
αυτός που µιλάει πολύ ΣΥΝ. φλύαρος, πολυλογάς. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πολυ- + 
κέλαδος «θόρυβος, ήχος» (βλ. κ. κελαηδώ)]. 

πολυκερδής, -ής, -ές [αρχ.] {πολυκερδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που αποφέρει 
µεγάλο κέρδος: ~ επιχείρηση ΣΥΝ. κερδοφόρος. — πολυ-κερδώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πολυκέφαλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει πολλά κεφάλια: ~ τέρας 2. (µτφ.) 
αυτός που έχει πολλούς αρχηγούς: ~ κόµµα | ηγεσία. 

πολυκινηµατογράφος (ο) σύµπλεγµα πολλών κινηµατογραφικών αιθουσών. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. multiplex]. 

πολυκλαδικός, -ή, -ό 1. αυτός που διαχωρίζεται σε πολλούς επιµέρους κλάδους, 
τοµείς 2. πολυκλαδικό (λύκειο) το λύκειο που παρέχει στον µαθητή τη 
δυνατότητα να επιλέγει µέσα από διάφορους κλάδους µαθηµάτων αυτά που 
θα τον οδηγήσουν σε στοιχειώδη τεχνική | επαγγελµατική κατάρτιση (όπως το 
τεχνικό λύκειο, βλ. λ. τεχνικός) ή θα προετοιµάσουν την εισαγωγή του σε 
Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές (όπως το γενικό λύκειο, βλ. λ. γενικός). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκπαίδευση. 

πολύκλαδος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει πολλά κλαδιά. 
πολύκλαυτος, -η, -ο κ. πολύκλαυστος [αρχ.] (λόγ.) (για νεκρό) αυτός που έχει 

θρηνηθεί πολύ ή από πολλούς ΣΥΝ. πολυθρήνητος, πο- 
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λυδάκρυτος. 
Πολύκλειτος (ο) {-ου κ. -είτου} ένας από τους σηµαντικότερους αρχαίους 

Έλληνες ανδριαντοποιούς (5ος αι. π.Χ.): κανόνας τού - (σύγγραµµα τού 
καλλιτέχνη όπου όριζε τις σωστές αναλογίες τού ανθρώπινου σώµατος· 
επίσης το άγαλµα «∆ορυφόρος», το οποίο ακολουθεί τις αναλογίες αυτές). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + κλειτός «ένδοξος, ονοµαστός» < *κλεΕ-ετ-ός (µε 
σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -Ε- και συναίρεση) < κλέος «δόξα» (βλ.λ.)]. 

πολυκλινική (η) [1845] νοσηλευτικό ίδρυµα (κλινική) όπου µπορούν να 
νοσηλευθούν ασθενείς διαφορετικών παθήσεων, στο οποίο παρέχεται ιατρική 
φροντίδα από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. polyclinique]. 

πολύκλωνος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λαϊκ.) πολύκλαδος (βλ.λ.) · 2. (καλώδιο) που 
αποτελείται από πολλά σύρµατα. 

πολυκοιτάζω ρ. µετβ. {πολυκοίτα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. κοιτάζω 
(κάτι/κάποιον) συχνά: αυτός µπροστά σαν να σε πολυκοιτάζει 2. αποδίδω 
σηµασία σε (κάτι), το κοιτάζω προσεκτικά: δεν πολυκοιτάζει τους τύπους, είναι 
απλός σ'αυτά || το πήρα βιαστικά, χωρίς να το πολυκοιτάζω. 

πολυκοµµατικός, -ή, -ό αυτός στον οποίο υπάρχουν ή συµµετέχουν πολλά 
κόµµατα: ~ κυβέρνηση | σύστηµα ANT. µονοκοµµατικός. 

πολυκοµµατισµός (ο) [1896] η ύπαρξη και λειτουργία πολλών κοµµάτων: ο ~ 
αποτελεί θεµέλιο λίθο τής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας ΑΝΤ. 
µονοκοµµατισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. multipartisme]. 

πολυκοσµία (η) [1766] {χωρ. πληθ.} ο συνωστισµός που δηµιουργείται από τη 
συγκέντρωση πολλών ανθρώπων στον ίδιο χώρο: αποφεύγω την - || αυτές τις 
µέρες υπάρχει ~ στα µαγαζιά λόγω των εκπτώσεων ΣΥΝ. κοσµοσυρροή. 

πολυκοτυλήδονος, -η, -ο BOT. αυτός που έχει περισσότερες από δύο 
κοτυληδόνες (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polycotelydon]. 

πολυκουζινάκι (το) {χωρ. γεν.} σύνθετη οικιακή συσκευή που αποτελείται από 
δύο ηλεκτρικές εστίες, νεροχύτη και µικρό ψυγείο. 

Πολυκράτης (ο) {-η κ. -άτους} 1. τύραννος τής Σάµου (6ος αι. π.Χ.), γνωστός 
για τα έργα του στο νησί (λιµενικές εγκαταστάσεις, υδραγωγείο, ανάκτορο, 
ναός τής Ήρας) 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. πολυκρατής 
«πανίσχυρος, πολύ δυνατός» < πολύ- + -κρατής < κρατώ]. 

πολύκροτος, -η, -ο [αρχ.] (µτφ.) αυτός που έχει προκαλέσει αίσθηση στην κοινή 
γνώµη, που έχει συζητηθεί πολύ: ~ δίκη | υπόθεση | σίριαλ ΣΥΝ. περιβόητος, 
διαβόητος. 

πολυκύµαντος, -η, -ο 1. (θάλασσα) που έχει πολλά κύµατα 2. (συ-νήθ. µτφ.) 
αυτός που έχει περάσει από πολλές διακυµάνσεις και περιπέτειες: ~ βίος | 
ιστορία ΣΥΝ. ταραχώδης, περιπετειώδης ΑΝΤ. ακύµαντος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
πολύ- + -κύµαντος < κυµαίνω (< αρχ. κύµα)]. 

πολυκυστικός, -ή, -ό αυτός που έχει πολλές κύστεις: ~ ωοθήκες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polycystic]. 

πολυκύτταρος, -η, -ο [1891] ΒΙΟΛ. αυτός που αποτελείται από πολλά κύτταρα: ~ 
φυτά | οργανισµοί ΑΝΤ. µονοκύτταρος. Επίσης πολυ-κυτταρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. multicellulaire], 

πολύκωπος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που έχει πολλά κουπιά: ~ λέµβος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < πολύ- + -κωπος < κώπη «κουπί» (βλ. κ. κουπΟ]. 

πολυλειτουργικός, -ή, -ό αυτός που επιτελεί πολλές λειτουργίες. [ETYM. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multifunctional]. 

πολυλογάς (ο) {πολυλογάδες}, πολυλογού (η) {πολυλογούδες} 1. πρόσωπο που 
λέει πολλά λόγια περιττά ή ασήµαντα, που φλυαρεί ΣΥΝ. φλύαρος, 
φαφλατάς, γλωσσάς ΑΝΤ. λιγοµίλητος, λιγόλογος 2. (ως ουσ.) φλύαρος 
άνθρωπος: δεν µπορώ τους ~. — πολυλονάδικος, -η, -ο. 

πολυλογία (η) [αρχ.] {δύσχρ. πολυλογιών} 1. το να µιλάει κανείς πολύ, χωρίς 
να λέει κάτι ουσιαστικό: δεν µπορώ την ~ του· αν αρχίσει, δεν σταµατά µε 
τίποτα ΣΥΝ. φλυαρία ΑΝΤ. ολιγολογία 2. (συνεκδ., συ-νήθ. στον πληθ.) ό,τι 
λέει κανείς φλυαρώντας: αυτά είναι πολυλογίες! — πολύλογος, -η, -ο [αρχ.]. 

πολυλογώ ρ. αµετβ. {-είς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} φλυαρώ, µιλώ 
ακατάπαυστα· ΦΡ. (για) να µη α' τα πολυλογώ για να µη φλυαρώ, για να µπω 
κατευθείαν στο θέµα: ~, έψαξα παντού, ρώτησα, αλλά αυτός είχε εξαφανιστεί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πολυλογώ (-έω) < πολύ- + -λογώ (< λόγος)]. 

πολυµαθής, -ής, -ές {πολυµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· πολυµαθέστ-ερος, -ατός} 
αυτός που έχει µάθει πολλά, που κατέχει πολλές γνώσεις (πβ. λ. αµαθής, 
ηµιµαθής). — πολυµάθεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < πολύ- + -µαθής < µανθάνω, πβ. αόρ. β' ε-µαθ-ον]. 

πολυµαστία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η δυσπλασία που συνίσταται στην ύπαρξη ή 
εµφάνιση συµπληρωµατικών µαστών στο στήθος και σπα-νιότ. στην πλάγια 
κοιλιακή ή βουβωνική χώρα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
Polymastie]. 

πολυµελής, -ής, -ές [αρχ.] {πολυµελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που αποτελείται 
από πολλά µέλη: ~ δικαστήριο | οικογένεια | επιτροπή | αντιπροσωπία | 
κυβερνητικό σχήµα ΑΝΤ. ολιγοµελής. — πολυµέλεια (η) [1887]. 

πολυµερής, -ής, -ές {πολυµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που αποτελείται 
από πολλά µέρη ή έχει πολλές διαφορετικές πλευρές: ~ ανάλυση | ερµηνεία 
ΣΥΝ. πολυσύνθετος, πολύπλευρος, πολυσχιδής ΑΝΤ. µονοµερής 2. αυτός που 
διεξάγεται ανάµεσα σε πολλά µέρη: ~ συµ- 

φωνία | ανταλλαγές (πβ. λ. µονοµερής, διµερής) 3. αυτός που δεν µένει 
προσκολληµένος σε ένα, αλλά επεκτείνεται σε πολλά σηµεία: ~ ενδιαφέρον | 
µόρφωση · 4. ΧΗΜ. αυτός που έχει προκύψει από πολυµερισµό: ~ ένωση/ 
υλικό. — πολυµέρεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες 
[ETYM. αρχ. < πολύ- + -µερής < µέρος]. 

πολυµεριζω ρ. µετβ. {πολυµέρισ-α, -τηκα, -µένος} ΧΗΜ. παράγω (κάτι) µε 
πολυµερισµό. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polymériser]. 

πολυµέριµνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πολλές µέριµνες, πολλές φροντίδες. 
πολυµερισµός (ο) [1895] 1. ΧΗΜ. σειρά χηµικών αντιδράσεων κατά τις οποίες 

σχηµατίζονται χηµικές ενώσεις µε µεγάλο πλήθος ατόµων και µεγάλο 
µοριακό βάρος από τη συνένωση µεγάλου αριθµού απλούστερων όµοιων ή 
παρόµοιων µορίων 2. (στην πολιτική) η συλλογική εκτέλεση συλλογικά 
ειληµµένων διεθνών αποφάσεων από οµάδες κυβερνήσεων ή κρατών (κατά 
κανόνα, υπό την αιγίδα τού Ο.Η.Ε.) ΑΝΤ. µονοµερισµός. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polymérisation. Στην πολιτική σηµ. η 
λ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. multilateralism (αντώνυ-µο τού 
bilatéralisme. 

πολυµέσα (τα) ΤΕΧΝΟΛ. Ο συνδυασµός οπτικών και ακουστικών µέσων, κυρ. 
µέσω Η/Υ, για εκπαιδευτικούς, διαφηµιστικούς, ψυχαγωγικούς ή άλλους 
σκοπούς. — πολυµεσικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
multimedia]. 

πολυµεταγγιζόµενος, -η, -ο αυτός που υποβάλλεται σε αλλεπάλληλη, περιοδικά 
επαναλαµβανόµενες µεταγγίσεις αίµατος εξαιτίας παθήσεως (λ.χ. αιµοφιλίας, 
µεσογειακής αναιµίας): ~ άτοµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
polytransfused (νόθο συνθ.)]. 

πολυµεταλλισµός (ο) [χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. το νοµισµατικό σύστηµα κατά το 
οποίο κυκλοφορούν νοµίσµατα από διάφορα µέταλλα (χρυσά, αργυρά, 
χάλκινα κ.λπ.) ΑΝΤ. µονοµεταλλισµός. 

πολυµετοχικός, -ή, -ό αυτός που αποτελείται από πολλούς µετόχους: ~ εταιρεία. 
πολυµετρο (το) (πολυµέτρ-ου | -ων) ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που περιλαµβάνει 

συνδυασµό οργάνων (αµπερόµετρο, βολτόµετρο και ωµόµετρο) µε ευρεία 
χρήση σε διάφορες ηλεκτρικές µετρήσεις (τάσης, έντασης, αντίστασης κ.λπ.). 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polymeter]. 

πολυµέτωπος, -η, -ο αυτός που εµφανίζεται ή διεξάγεται σε πολλά µέτωπα: ~ 
εκστρατεία || η κυβέρνηση δέχεται - επίθεση από συνδικάτα, εφηµερίδες και 
εσωκοµµατικούς αντιπάλους. 

πολυµηνόρροια (η) [χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εµφάνιση έµµηνης ρύσης ανά 
διαστήµατα µικρότερα των 24 ηµερών. 
[ΕΤΎΜ, < πολύ- + µηνο- (< µήνας) + -ρροια (< ρέω, µε διπλασιασµό τού -ρ- 
εν συνθέσει), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polymenorrhea]. 

πολύµηνος, -η, -ο [1841] αυτός που έχει διάρκεια πολλών µηνών: ~ ταξίδι | 
θεραπεία. 

πολυµηχανηµα (το) µηχάνηµα κατάλληλο για πολλές εργασίες. 
πολυµήχανος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µηχανεύεται, επινοεί συνεχώς 

τεχνάσµατα, για να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες: ο ~ Οδυσσέας ΣΥΝ. 
εφευρετικός, δαιµόνιος, ευφυής, επινοητικός. 

πολύ µιλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {πολυµιλάς... | πολυµίλησα} µιλάω πολύ, συνήθ. 
λέγοντας πράγµατα που δεν θα έπρεπε να µαθευτούν ή για να φανεί ότι τα 
γνωρίζω: µην ~, γιατί θα βρεις τον µπελά σου. 

Πολυµνία (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από τις 
εννέα Μούσες, προστάτιδα τής θεατρικής τέχνης 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. κύρ. όν. < πολύ- + -ύµνια < ύµνος]. 

πολυµορφία (η) [µτγν.] {πολυµορφιών} 1. το να είναι κανείς πολύµορφος, το 
να παρουσιάζει ποικιλία στη µορφή του: γλωσσική ~ || η ~ των ακτών | των 
αντιδράσεων κάποιου ΑΝΤ. οµοιοµορφία 2. ΒΙΟΛ. (παλαιότ.) ο πολυµορφισµός 
(βλ.λ.). 

πολυµορφικός, -ή, -ό 1. ΒΙΟΛ. (για οργανισµούς) αυτός που εµφανίζει 
διαφορετικά χαρακτηριστικά στη δοµή ή λειτουργία του λόγω γενετικών 
διαφορών ή διαφορετικών συνθηκών ανάπτυξης: «οι άνθρωποι είναι ~, γι' 
αυτό είναι αδύνατο να βρεθεί ένα φάρµακο κατάλληλο για όλους» (εφηµ.) 2. 
(στη βιοµηχανία) (α) προϊόν που το χαρακτηρίζει η δυνατότητα να λαµβάνει 
πολλές λειτουργικές µορφές και να εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες: ~ γραφείο 
| καναπές µε µοντέρνο ντιζάιν που «µεταµορφώνεται» µε λίγες κινήσεις (β) 
πολυµορφικό (το) επιβατικό όχηµα που παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής 
αξιοποίησης τού εσωτερικού χώρου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
polymorphic]. 

πολυµορφισµός (ο) [1896] {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. γενετική παραλλαγή που 
δηµιουργεί διαφορετικά χαρακτηριστικά στα άτοµα τής ίδιας πληθυσµικής 
οµάδας ή τού ίδιου είδους, λ.χ. στους ανθρώπους τις διαφορετικές οµάδες 
αίµατος, στις ανεµώνες το διαφορετικό χρώµα των λουλουδιών κ.λπ. ΣΥΝ. 
πολυµορφία 2. ΧΗΜ. η εµφάνιση χηµικής ένωσης σε περισσότερες από µία 
διαφορετικές κρυσταλλικές µορφές. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
polymorphisme]. 

πολυµορφοπύρηνο (το) {πολυµορφοπύρηνων} ΒΙΟΛ. (λευκό αιµο-σφαίριο) που 
φαίνεται να έχει πολλούς πυρήνες µε διαφορές στη µορφή και στο µέγεθος, 
ενώ πρόκειται για έναν πυρήνα µε πολλούς λοβούς, οι οποίοι συνδέονται µε 
λεπτότατους µίσχους. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. polymorphonuclear 
(νόθο συνθ.)]. 

πολύµορφος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει ή παρουσιάζει διάφορες µορφές ΣΥΝ. 
ποικιλόµορφος ΑΝΤ. οµοιόµορφος. — πολύµορφα | πο-λυµόρφως [µτγν.] 
επίρρ. 

πολύµοχθος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που απαιτεί πολύ µόχθο ή γίνεται 
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εφικτός µετά από πολύ µόχθο: ~ προσπάθεια | έργο | επάγγελµα ΣΥΝ. 
επίπονος, κοπιαστικός, επίµοχθος. 

πολύµπριζο (το) → πολύπριζο 
Πολυνείκης (ο) ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Οιδίποδα και τής Ιοκάστης, αδελφός τού 

Ετεοκλή, τής Αντιγόνης και τής Ισµήνης- σε µονοµαχία για τον θρόνο τής 
Θήβας οι δύο αδελφοί αλληλοσκοτώθηκαν και η Αντιγόνη, παραβαίνοντας τη 
διαταγή που απαγόρευε την ταφή τού Πολυνείκη ως προδότη, έθαψε τον 
αδελφό της. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -νείκης < νείκος «φιλονικία - µάχη»]. 

πολύνεκρος, -η, -ο αυτός που έχει ως συνέπεια πολλούς νεκρούς: ~ δυστύχηµα^ 
| ναυάγιο | επιθέσεις. 

πολύ νευρίτιδα (η) ΙΑΤΡ. παθολογική αλλοίωση τού περιφερειακού νευρικού 
συστήµατος. — πολυνευριτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
polyneuritis]. 

πολύνευρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολλά νεύρα ή νευρώσεις: - φύλλο. 
Πολυνησία (η) [1819] 1. σύνολο νησιών και νησιωτικών συστάδων τού ΚΑ. 

Ειρηνικού Ωκεανού, που καταλαµβάνει µια τεράστια τριγωνική έκταση, η 
οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι ορίζεται από τα νησιά τής Ν. Ζηλανδίας, τα 
νησιά τού Πάσχα και τής Χαβάης 2. Γαλλική Πολυνησία (γαλλ. Polynésie 
Française) γαλλική υπερπόντια κτήση στον Ν. Ειρηνικό Ωκεανό, στην οποία 
ανήκει το νησί τής Ταϊτής µε πρωτεύουσα την Παπεέτε. — Πολυνήσιος (ο) 
[1890], Πολυνησία (η), πολυνησιακός, -ή, -ό [1898]. [ΕΤΥΜ,Ελληνογενές 
ξέν. τοπωνύµιο, < αγγλ. Polynesia]. 

πολυνίκης (ο) [µτγν.] {πολυνικών} (σπάν.) πρόσωπο που έχει νικήσει πολλές 
φορές: (ως επίθ.) ~ προπονητής (που έχει οδηγήσει την οµάδα του πολλές 
φορές σε νίκη). 

πολυνοµία (η) [1833] {πολυνοµιών} η έλλειψη κωδικοποιηµένης νοµοθεσίας 
µε την ύπαρξη πολλών, συχνά αντικρουόµενων νόµων για το ίδιο θέµα. 

πολυνοµοσχέδιο (το) {πολυνοµοσχεδί-ου | -ων} χαρακτηρισµός νοµοσχεδίου το 
οποίο είτε περιέχει διατάξεις που επιφέρουν αλλαγές σε πολλούς τοµείς τής 
έννοµης τάξης είτε για την ψήφιση του απαιτείται η υπογραφή περισσοτέρων 
τού ενός υπουργών είτε ρυθµίζει µεν ένα µόνο αντικείµενο, αλλά οι αλλαγές 
που επιφέρει είναι δραστικές και πολύ σηµαντικές: «~ για τη ∆ικαιοσύνη 
καταθέτει το υπουργείο αµέσως µετά τις γιορτές: τι αλλάζει στα ναρκωτικά, τις 
εξώσεις και τα δικαστήρια» (εφηµ.) || «µε το ~ τού υπουργείου Εθνικής Άµυνας 
ρυθµίζονται θέµατα των αξιωµατικών, τού πολιτικού προσωπικού και των 
αποστράτων, το θέµα τής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας καθώς και ο 
τρόπος νέων προσλήψεων στο υπουργείο» (εφηµ.). 

πολυξάκουστος, -η, -ο αυτός που έχει πολύ µεγάλη φήµη, πολύ ξακουστός 
ΣΥΝ. περίφηµος, ονοµαστός, φηµισµένος. Επίσης πολυξα-κουσµένος. 

Πολυξένη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. η µικρότερη κόρη τού Πριάµου και τής Εκάβης 2. 
αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., 
ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. πολύξενος «αυτός που προσκαλεί πολλούς ξένους, 
που είναι φιλόξενος» < πολύ- + ξένος]. 

πολύξερος, -η, -ο [µεσν.] (συνήθ. ειρων.) αυτός που ξέρει πολλά: µας κάνει τον 
- ΣΥΝ. έξυπνος. 

πολυξοδιάζω ρ. αµετβ. (διαλεκτ.) ξοδεύω πολλά, κάνω σπατάλες. 
πολυοµβρία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) οι άφθονες και συνεχείς βροχοπτώσεις ANT. 

ανοµβρία. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πολύοµβρος < πολύ- + δµβρος «βροχή» (βλ.λ.)]. 
πολυόµµατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει πολλά µάτια. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 

πολύ- + -όµµατος < όµµα «µάτι, βλέµµα» (βλ.λ.)]. 
πολύοσµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που αναδίδει πολλές και διαφορετικές 

οσµές. — πολυοσµία (η) [µτγν.]. 
πολυουρεθάνη (η) πλαστική ύλη που χρησιµοποιείται κυρ. ως στε-γανωτικό και 

µονωτικό υλικό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ελληνογενούς αγγλ. polyurethane < poly- (< ελ-λην. 
πολύ-) + ur- (< αρχ. ουρον, -α) + -ethane, παραγ. τού ethyl (βλ. λ. αιθύλιο)]. 

πολυουρία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αύξηση τού όγκου των ούρων που 
αποβάλλονται από τον οργανισµό µέσα σε ένα εικοσιτετράωρο σε 2 λίτρα και 
η οποία είναι από τα πρώτα συµπτώµατα τού σακχαρώδους διαβήτη. — 
πολυουρικός, -ή, -ό [1861]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polyuria]. 

πολυπαθαίνω ρ. µετβ. {πολύπαθα} παθαίνω (κάτι) κατ'επανάληψη. 
πολυπάθεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ποικιλία ψυχικών και σωµατικών παθών, 

στα οποία υπόκειται κάποιος. 
πολύπαθος, -η, -ο αυτός που έχει υποστεί πολλά βάσανα, που έχει πάθει πολλά 

ΣΥΝ. πολυβασανισµένος. Επίσης (λόγ.) πολύπαθης, -ής, -ές [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πολύπαθης < πολύ- + -παθής < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. παθ. 
αόο. β' ε-παθ-ον)]. 

πολυπαινµένος, -η, -ο (για θεατρικό, κινηµατογραφικό ή τηλεοπτικό έργο) 
αυτός που έχει παιχθεί πολλές φορές: ~ σίριαλ | ταινία | ντοκιµαντέρ. 

πολυπάω ρ. → πολυπηγαίνω 
πολύπειρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που διαθέτει µεγάλη πείρα: ~ πολιτικός | 

προπονητής ANT. άπειρος. — πολυπειρία (η) [αρχ.]. 
πολυπέταλος, -η, -ο [1809] (άνθος) που έχει πολλά ελεύθερα πέταλα στη 

στεφάνη (πβ. λ. µονοπέταλος). 
πολυπηγαίνω κ. πολυπάω ρ. αµετβ. κ. µετβ. (µε άρνηση) ♦ 1. (αµετβ.) (α) 

πηγαίνω συχνά κάπου: δεν ~ σινεµά (β) ταιριάζω αρκετά: αυτό το παντελόνι 
δεν πολυπηγαίνει µε το σακάκι σου ♦ 2. (µετβ.) 

συµπαθώ, εκτιµώ (κάποιον) (κυρ. στον τ. πολυπάω): αυτό τον τύπο δεν τον ~. 
πολυπλάνητος, -η, -ο αυτός που έχει περιπλανηθεί πολύ ή σε πολλά µ,έρη. 
πολύπλευρος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει πολλές πλευρές: ~ σχήµα 2. 

(µτφ.) (α) αυτός που εµφανίζει διαφορετικές όψεις ή δεξιότητες: ~ ταλέντο | 
ιδιοφυΐα | υπόθεση ANT. µονόπλευρος (β) αυτός που γίνεται από πολλές 
πλευρές: ~ µελέτη | αντίδραση. — πολύπλευρα | πολυπλεύρως επίρρ. 

πολυπληθής, -ής, -ές [µτγν.] {πολυπληθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· πολυπληθέστερος, -
ατός} αυτός που αποτελείται από µεγάλο πλήθος: ~ συγκέντρωση | εξόρµηση 
ΣΥΝ. πολυάριθµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πολυπλοειδής, -ής, -ές ΒΙΟΛ. (για πυρήνα, κύτταρο, οργανισµό) αυτός που 
περιέχει περισσότερα χρωµοσώµατα, συνήθως πολλαπλάσια, από κάθε ζεύγος 
(πβ. λ. διπλοειδής, απλοειδής). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
polyploid (κατά το diploid)]. 

πολυπλόκαµος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει πολλά πλοκάµια 2. (µτφ.) αυτός 
που έχει ποικίλες και ύποπτες διασυνδέσεις και επεκτείνεται σε πολλά, 
διαφορετικά σηµεία: η - επέκταση τής µαφίας ανά την υφήλιο. 

πολύπλοκος, -η, -ο αυτός που είναι υπερβολικά σύνθετος και έχει πολλά, 
διαφορετικά στοιχεία ή παραµέτρους, µε αποτέλεσµα να µη γίνεται εύκολα 
κατανοητός, να µπερδεύει: ~ µηχανισµός λειτουργίας | υπόθεση | θεωρία | θέµα 
| πρόβληµα ΣΥΝ. περίπλοκος, µπερδεµένος, συγκεχυµένος ΑΝΤ. απλός. — 
πολύπλοκα επίρρ., πολυπλοκότητα (η) [1894]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -
πλοκός < πλέκω (πβ. κ. πλοκή)]. 

πολύποδας (ο) {πολυπόδων} 1. ΖΩΟΛ. (α) κάθε θαλάσσιο ασπόνδυλο µε 
κυλινδρική µορφή (όπως η θαλάσσια ανεµώνη), που φέρει αγκαθωτούς 
πλοκάµους γύρω από το στόµα και έχει συνήθ. την ανάποδη πλευρά του 
προσκολληµένη σε επιφάνεια (β) το χταπόδι · 2. ΙΑΤΡ. µαλακό σαρκώδες ή 
ινώδες µόρφωµα που αναπτύσσεται πάνω σε βλεννώδη επιφάνεια, όπως η 
µύτη, η µήτρα, το έντερο ή ο λάρυγγας και αποτελεί είτε καλοήθη όγκο είτε 
υπερτροφία τού βλεννογόνου. Επίσης (λόγ.) πολύπους [αρχ.] {πολύποδος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πολύπους < πολύ- + πους, ποδός (βλ. κ. πόδι)]. 

πολύποδος, -η, -ο αυτός που έχει πολλά πόδια. 
πολυπόθητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελεί αντικείµενο µεγάλου πόθου ή 

τού πόθου πολλών: ~ µέρα | στιγµή ΣΥΝ. περιπόθητος. 
πολυποίκιλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που εµφανίζει εξαιρετικά µεγάλη ποικιλία: - 

προβλήµατα | ενδιαφέροντα | γνώσεις | καθήκοντα. — πολυποίκιλα επίρρ. 
πολυποίκιλτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει πλούσια διακόσµηση, που είναι 

ωραία στολισµένος: ~ κόσµηµα. 
πολυπολιτισµικός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη 

διαφόρων και διακρινόµενων µεταξύ τους πολιτισµών: - κράτη | κοινωνίες. — 
πολυπολιτισµικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. multicultural]. 

πολύπορος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που παρέχει πολλά περάσµατα, πολλές 
διαβάσεις. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + πόρος (βλ.λ.)]. 

πολυποσία (η) {χωρ. πληθ.} η υπερβολική κατανάλωση οινοπνευµατωδών 
ποτών. [ΕΤΥΜ αρχ. < πολύ- + -ποσία < πόσις (βλ.λ.)]. 

πολύπους (ο) → πολύποδας 
πολυπράγµονα) ρ. αµετβ. [αρχ.] {πολυπραγµονείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 

(κακόσ.) 1. ασχολούµαι µε πολλά πράγµατα (χωρίς να είµαι ο πλέον 
κατάλληλος για όλα) 2. ανακατεύοµαι σε ξένες υποθέσεις από περιέργεια. — 
πολυπραγµοσύνη (η) [αρχ.]. 

πολυπραγµων, -ων, -ον {πολυπράγµ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (κα-κόσ.) 1. 
αυτός που έχει πολλές ασχολίες, χωρίς να µπορεί να αντεπεξέλθει σε όλες µε 
επιτυχία ΣΥΝ. πολυάσχολος ΑΝΤ. απράγµων 2. αυτός που ανακατεύεται σε 
ξένες υποθέσεις, σε υποθέσεις που δεν τον αφορούν ΣΥΝ. ανακατωσούρης. 
Επίσης (καθηµ.) πολυπράγµονος (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, απράγµων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + πράγµων < πράγµα]. 

πολύπραγος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που ασχολείται ή έχει ασχοληθεί µε πολλά 
ΣΥΝ. πολυπραγµων ΑΝΤ. άπραγος 2. αυτός που µηχανεύεται πολλά ΣΥΝ. 
επινοητικός, πολυµήχανος. 
[ΕΤΥΜ. < πολύ- + -πραγος < θ. πραγ- τού ρ. πράττω (πβ. αρχ. πράγµα). Βλ. κ. 
άπραγος]. 

πολύπριζο κ. (προφορ.) πολύµπριζο (το) εξάρτηµα µε ή χωρίς καλώδιο που 
συνδέεται µε πρίζα και που επιτρέπει την παροχή ρεύµατος σε δύο ή 
περισσότερες συσκευές ταυτόχρονα. 

πολυπρόσωπος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που συγκεντρώνει ή αποτελείται από 
πολλά πρόσωπα, πολλούς ανθρώπους: σε ύστερες φάσεις τής βυζαντινής 
εικονογραφίας οι παραστάσεις είναι πιο ~|| ~ οµάδα | επιτροπή ΑΝΤ. 
ολιγοπρόσωπος 2. (µτφ.) αυτός που παρουσιάζει πολλά διαφορετικά 
πρόσωπα, που αλλάζει πρόσωπα και συµπεριφορά ANT υποκριτής. — 
πολυπροσώπως επίρρ. [µτγν.], πολυπροσωπία (η). 

πολύπτυχος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει πολλές πτυχές: ~ χιτώνας 2. (µτφ. 
για θέµατα, υποθέσεις κ.λπ.) αυτός που παρουσιάζει πολλές όψεις, πολλές 
πλευρές: ~ υπόθεση · 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. πολύπτυχο(ν) (το) {πολυπτύχ-ου | -ων} 
(στη βυζαντινή αγιογραφία) περισσότερες από τρεις πινακίδα σωµένες, οι 
οποίες έχουν στις όψεις τους ζωγραφισµένες εικόνες τού Χριστού, τής 
Παναγίας, αγίων κ.λπ. · 4. έντυπο που οι σελίδες του είναι σωµένες οριζόντια 
και διπλώνουν για να έχει µικρό σχήµα 5. ΦΙΛΟΛ. πολύπτυχα (τα) (στην 
παλαιογραφία) σύνολο τεσσάρων έως δέκα συνενωµένων πινακίδων (βλ.λ.), 
που αποτελούσαν έναν κώδικα (βλ.λ.) (βλ. κ. λ. δίπτυχο, τρίπτυχο).   * 



πολύπτωτος 1448 πολυτέλεια 
 

ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. πολύπτωτος, -η, -ο 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που έχει ή 
συντάσσεται µε πολλές πτώσεις: ~ σύστηµα | ρήµατα ANT. µονόπτωτος 
2. ΦΙΛΟΛ. πολύ-πτωτο(ν) (το) ρητορικό σχήµα κατά το οποίο µία λέξη 
επαναλαµβάνεται σε µία περίοδο σε πολλές πτώσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άπτωτος. [ΕΤΥΜ. ιιτγν. < πολύ- + -πτωτος < πίπτω (πβ. κ. πτώ-σις, 
βλ.λ.)]. πολυπυρηνος, -η, -ο [µτγν.] 1. (λόγ.) αυτός που έχει πολλούς 
πυρήνες, κουκούτσια: ~ καρπός 2. ΒΙΟΛ.-ΦΥΣ. αυτός που έχει 
περισσότερους από έναν πυρήνες: ~ κύτταρο ΑΝΤ. µονοπύρηνος. 
πολυρριζος, -η, -ο [µτγν.] (φυτό) που έχει πολλές ρίζες. πολύς, πολλή, 
πολύ {τού πολ-ύ (λόγ. πολλού) | πολλ-οί (ουδ. -ά)· (λόγ. υπερθ.) 
πλείστος} 1. αυτός που υπάρχει σε µεγάλη ποσότητα: έβαλες ~ αλάτι 
στο φαγητό || βγάζει ~ χρήµα από την καινούργια του δουλειά || ~ 
ζάχαρη | γάλα | κρασί || - χώρος µένει ανεκµετάλλευτος || πάει ~ καιρός 
από τότε || µαζεύτηκε - κόσµος ΑΝΤ. λίγος· ΦΡ. ουκ εν τω πολλώ το ευ 
βλ. λ. ουκ 2. αυτός που υπάρχει ή εµφανίζεται σε µεγάλο βαθµό, µε 
µεγάλη ένταση: ~ κακό για το τίποτα (αγγλ. Much ado about nothing, 
έργο τού Σαίξπηρ) || (παροιµ.) «η ~ δουλειά τρώει τον αφέντη» || 
χρειάζεται ~ προσπάθεια ακόµη || θα έχει φουρτούνα σήµερα- έχει - 
αέρα || έχει ~ ζέστη | παγωνιά | θάλασσα || κάνει ~ φασαρία | ησυχία || ~ 
φως | πόνος | γέλιο | θάρρος ΣΥΝ. µεγάλος, έντονος, ισχυρός ΑΝΤ. λίγος 
3. (για χρόνο) µεγάλο διάστηµα, µακρά διάρκεια: έµεινε ~ χρόνο 
µακριά µας || περιµένω ~ ώρα 4. (στον πληθ. πολλοί, -ές, -ά) αυτοί που 
υπάρχουν σε µεγάλο αριθµό: έχω ~ γνωστούς, αλλά λίγοι είναι φίλοι || 
πήρε κακό βαθµό, γιατί έκανε ~ λάθη || - φορές (συχνά) || ~ άνθρωποι | 
αυτοκίνητα | ευκαιρίες | δυνατότητες | προβλήµατα ΑΝΤ. λίγοι- ΦΡ. (α) 
πολλές φορές συχνά: ~ οι νέοι αψηφούν τους κινδύνους και ενεργούν 
παρορµητικά (β) (λόγ.) εν πολλοίς (έν πολλοίς) όσον αφορά σε πολλά 
πράγµατα, κατά πολύ, σε σηµαντικό βαθµό: αυτά που ανακοίνωσε ο 
υπουργός ~ δίνουν ελπίδες για ριζικές αλλαγές 5. (ο τ. πολλά) πράγµατα 
σε µεγάλο αριθµό- η ειδικότερη σηµασία του καθορίζεται από τα 
συµφραζόµενα: έκανες - για µένα και δεν το ξεχνώ (µε βοήθησες πολύ) 
|| ζητάω ~; || το µυαλό του κατεβάζει ~ (έχει πολλές ιδέες) || ξέρω ~ || ~ 
και διάφορα (ποικίλα και διαφορετικά πράγµατα- ΦΡ. (α) (παροιµ.) 
όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα βλ. λ. λίγος (β) (µε άρνηση) 
πολλά-πολλά η οικειότητα και οι συχνές επαφές: δεν θέλω ~ µε τους 
γείτονες! || δεν έχω ~ µαζί του (γ) τα πολλά-πολλά το µεγαλύτερο 
µέρος: πλύνε το τώρα µε νερό, να φύγουν ~, και µετά θα το 
καθαρίσουµε καλύτερα! (δ) σαν πολλά (δεν) µας τα λες! ως έκφραση 
αγανάκτησης για όσα λέει κάποιος: Σαν πολλά δεν µας τα λες; Για 
µάζεψε λίγο τη γλώσσα σου! 6. πολλοί (οι) (α) οι περισσότεροι 
άνθρωποι, η πλειοψηφία: τα κανάλια κανονίζουν το πρόγραµµα τους 
ανάλογα µε το τι θέλουν ~ (β) ο λαός, το πλήθος: πεινάνε ~, για να 
περνούν καλά οι λίγοι 7. ο πολύς (+ κύριο όνοµα) για πολύ σηµαντικό 
και γνωστό πρόσωπο (δηλώνει αποδοχή τής σπουδαιότητας τού 
προσώπου από πλευράς οµιλητή): «γράφει ο ~ Γεώργιος Χατζιδάκις 
στα Ακαδηµεικά Αναγνώσµατα... » || ο φιλόσοφος τής γλώσσας, ο ~ 
Βίτγκενσταϊν · ΦΡ. (α) ΓΟ πολύ | το πο-λύ-πολύ (ι) στη χειρότερη 
περίπτωση (για συνέπειες χωρίς ιδιαίτερη σηµασία): ~ να µην 
ξανατραγουδήσει | να χάσει το σπίτι του (ii) το αργότερο, το 
µεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστηµα: θα λείψω ~ µία µέρα (iii) το 
ανώτατο δυνατό όριο: ~ να έχει πατήσει τα πενήντα (β) δεν το έχω σε 
πολύ (+να) είµαι ικανός (όσο και αν δεν το περιµένει κανείς): τους 
προειδοποίησα να µη µε πιέζουν, γιατί - να τους παρατήσω και να φύγω 
ΣΥΝ. δεν το έχω σε τίποτε. — πολύ επίρρ. (βλ.λ.). [EJYM αρχ. < *polw-
s, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *pela- | *plä- «πληρώ, γεµίζω», πβ. σανσκρ. 
punì- «πολύς», αρχ. γερµ. filu (> γερµ. viel), λατ. plus (> ιταλ. più) κ.ά. 
Οµόρρ. πλή-θος, πλή-ρης, πλείων | πλέων (< *πλή/-ων), πληθ-ύς, 
πλησµ-ονή κ.ά. Η εναλλαγή των αρχ. θ. πολύ-1 πολλο-1 πολλά-, και 
ειδικά η παρουσία τού διπλού -λλ-, παραµένει δυσερµήνευτη- ίσως 
οφείλεται σε συλλαβική ανοµοίωση από αµάρτυρους τ. *πολυ-λο-1 λα 
(πβ. κ. µεγάλο-1 λα), οι οποίοι εµφανίζουν συλλαβική παρέκταση]. 
πολυσακχαρίτης (ο) {πολυσακχαριτών} ΧΗΜ. πολυµερές σάκχαρο, 

όπως το άµυλο ή η κυτταρίνη, που αποτελείται από πολλά µόρια 
απλών σακχάρων και κατά τον µεταβολισµό διασπάται σε απλά σάκ-
χαρα, τα οποία καίγονται για να προµηθεύσουν τον οργανισµό µε 
ενέργεια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polysaccharide]. 

πολύ σαρκός, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που είναι πάρα πολύ 
παχύς, εξαιρετικά ευτραφής ΣΥΝ. παχύσαρκος ΑΝΤ. λιπόσαρκος. — 
πολυσαρκία (η) [αρχ.]. 

πολυσέλιδος, -η, -ο [1803] αυτός που αποτελείται από πολλές σελί-
δες: ~ επιστολή | βιβλίο | έκδοση | περιγραφή | αναφορά | κατάθεση 
ΑΝΤ. (ο)λιγοσέλιδος. 

πολυσέπαλος, -η, -ο [1873] BOT. (άνθος) που έχει πολλά σέπαλα ΑΝΤ. 
µονοσέπαλος. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polysepalous]. 

πολυσήµαντος, -η, -ο 1. αυτός που έχει πολλές σηµασίες, που µπορεί 
να ερµηνευθεί µε ποικίλους τρόπους ΣΥΝ. πολύσηµος ΑΝΤ. µονο-
σήµαντος 2. αυτός που έχει ιδιαίτερη σηµασία, βαρυσήµαντος: ~ 
ενέργεια | οµιλία ΑΝΤ. ασήµαντος. [ΕΤΎΜ. µτγν. < πολύ- + -
σήµαντος < σηµαίνω]. 

πολυσηµία (η) {χωρ. πληθ.} η ύπαρξη πολλών σηµασιών σε µια λέξη 
ή φράση ΑΝΤ. µονοσηµία. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
polysémie]. 

πολύσηµος, -η, -ο αυτός που έχει πολλές σηµασίες, που µπορεί να 
εκληφθεί µε διαφορετικούς τρόπους: ~ διατύπωση | λέξη (βλ. κ. λ. αµ-
φίσηµος) ΣΥΝ. πολυσήµαντος ΑΝΤ. µονόσηµος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
πολύ- + -σηµος < σήµα]. 

πολυσθενής, -ής, -ές {πολυσθεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΧΗΜ. αυτός που 
έχει σθένος µεγαλύτερο από 1. — πολυσθένεια (η). [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «σθεναρός», < πολύ- + -σθενής < σθένος. o χηµ. όρ. είναι 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. polyvalent]. 

πολύσπαστος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έλκεται ή σύρεται µε πολλά 
σχοινιά 2. πολύσπαστο (το) {πολυσπάστ-ου | -ων} ΜΗΧΑΝ. σύ-
µπλεγµα τροχαλιών χρησιµοποιούµενο για την ανύψωση ή την έλξη 
µεγάλων βαρών. 

πολυσπερµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η είσοδος πολλών σπερµατο-
ζωαρίων στο ωάριο κατά τη γονιµοποίηση. 

πολυσπερµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που περιλαµβάνει πολλά 
σπέρµατα. 

πολυσπορος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει πολλούς σπόρους 2. πο-
λύσπορο (το) µαύρο ψωµί, στη ζύµη τού οποίου προστίθενται και 
σπόροι από διάφορα δηµητριακά ή άλλα φυτά. 

πολυσταυρία (η) {χωρ. πληθ.} στοιχείο εκλογικού συστήµατος, κατά 
το οποίο ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίµηση του σε περισσότε-
ρους τού ενός υποψηφίους στο ίδιο ψηφοδέλτιο, θέτοντας σταυρό δί-
πλα στο όνοµα τους- κατ' αντιδιαστολή προς τη µονοσταυρία. 

πολύστηλος, -η, -ο 1. (σε έντυπο και κείµενο) αυτό που καταλαµβάνει 
πολλές στήλες: ~ άρθρο ΑΝΤ. µονόστηλος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
έχει µεγάλη έκταση, πάρα πολύ εκτενής: ~ αναφορά ΣΥΝ. µακρο-
σκελής, εκτεταµένος. 

πολύστικτος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει πολλά στίγµατα 
ΣΥΝ. κατάστικτος. 

πολύστιχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελείται από πολλούς στί-
χους: ~ ποίηµα ΑΝΤ. (ο)λιγόστιχος, µονόστιχος. 

πολύστροφος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για µηχανές) αυτός που παίρνει πολλές 
στροφές: ~ κινητήρας · 2. (ποίηµα) που απαρτίζεται από πολλές 
στροφές · 3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός τού οποίου το µυαλό παίρνει 
στροφές, κατεβάζει ιδέες και τεχνάσµατα ΣΥΝ. επινοητικός, έξυπνος, 
ευφυής. 

πολύστυλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολλούς στύλους: ~ οικο-
δόµηµα/ ναός. 

πολυσυζητώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {πολυσυζήτη-σα, -θηκα, -µένος} 1. συ-
ζητώ για πολύ χρόνο ή/και σε βάθος (για κάποιον/κάτι) 2. (κυρ. η µτχ. 
πολυσυζητηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει συζητηθεί πολύ: ~ θέµα | βι-
βλίο | ταινία | πρόσωπο | συνέντευξη ΣΥΝ. πολύκροτος. 

πολυσύλλαβος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελείται από πολλές 
συλλαβές: ~ λέξη ΑΝΤ. µονοσύλλαβος, ολιγοσύλλαβος. 

πολυσυλλεκτικός, -ή, -ό αυτός που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά 
πρόσωπα ή πράγµατα: - κόµµα (δηλ. κοµµατικός σχηµατισµός µε 
µέλη και οπαδούς διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης και ιδεο-
λογίας) | κίνηµα || ~ τάσεις. — πολυσυλλεκπκότητα (η). 

πολυσύνδετος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει συνδεθεί µε πολλούς 
τρόπους 2. ΦΙΛΟΛ. πολυσύνδετο (το) σχήµα λόγου κατά το οποίο δύο 
ή περισσότερες προτάσεις ή όροι προτάσεως που επιτελούν την ίδια 
συντακτική λειτουργία, συνδέονται µεταξύ τους µε συµπλεκτικούς ή 
διαζευκτικούς συνδέσµους. 

πολυσύνθετος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που απαρτίζεται από πολλά 
στοιχεία, που δεν είναι απλός στη σύνθεση του: ~ πρόβληµα | υπόθε-
ση | φρασεολογία ΑΝΤ. απλός 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δεν πε-
ριορίζεται σε έναν µόνο τοµέα, αλλά έχει πολλά χαρίσµατα και δυ-
νατότητες: ~ προσωπικότητα | ταλέντο ΣΥΝ. πολυτάλαντος 3. ΓΛΩΣΣ. 
(λέξη) που σχηµατίζεται µε περισσότερα από δύο συνθετικά, π.χ. πα-
ρα-κατα-θήκη. 

πολυσύχναστος, -η, -ο [1844] τόπος στον οποίο συχνάζει πλήθος 
ανθρώπων: ~ δρόµος | πλατεία | κέντρο | παραλία. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. fréquenté]. 

πολυσχιδής, -ής, -ές {πολυσχιδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (λόγ.) αυτός 
που έχει διαιρεθεί σε πολλά µέρη, που έχει πολλές διακλαδώσεις 2. 
(µτφ.) αυτός που εκτείνεται σε πολλά πεδία, που καλύπτει πολλούς 
τοµείς: ~ δράση | δραστηριότητα | καθήκοντα ΣΥΝ. πολύπλευρος. — 
πολυσχιδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ,αρχ. < 
πολύ- + -σχιδής < σχίζω]. 

πολυτάλαντος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διαθέτει πολλά χαρίσµατα, 
πολλά ταλέντα ΣΥΝ. προικισµένος. 

πολυταξιδεµένος, -η, -ο αυτός που έχει κάνει πολλά ταξίδια, που έχει 
γνωρίσει ξένους τόπους και ξένους πολιτισµούς κ.λπ. 

πολυτάραχος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που εµφανίζει µεγάλη ταραχή 
και αναστάτωση: ~ συγκέντρωση | εποχή 2. (θάλασσα) που είναι τρι-
κυµιώδης 3. (µτφ.) αυτός που περνά | έχει περάσει από πολλές διακυ-
µάνσεις και περιπέτειες: ~ βίος | ζωή | σχέση ΣΥΝ. περιπετειώδης. 

πολύτεκνος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει πολλά παιδιά: ~ οικογένεια 
2. πολύτεκνος (ο) {πολυτέκν-ου | -ων, -ους} γονέας που έχει πε-
ρισσότερα από τρία παιδιά, τέκνα: επίδοµα | σύλλογος πολυτέκνων. 
— πολυτεκνία (η) [αρχ.]. 

πολυτέλεια (η) [αρχ.] {-ας κ. (λόγ.) -είας | (σπάν.) πολυτελειών} 1. η 
κατάσταση πλούτου και άνεσης, που χαρακτηρίζεται από τη δαπάνη 
µεγάλων χρηµατικών ποσών και τη χρήση αντικειµένων που υπερ-
βαίνουν τις συνήθεις ανάγκες τού ανθρώπου: ζω µέσα στην ~ || συν-
θήκες πολυτέλειας ΣΥΝ. χλιδή, λούσο 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προσφέ-
ρει ευχαρίστηση και απαιτεί έξοδα, χωρίς να είναι βασικό αγαθό: ο 
µισθός µου δεν µου επιτρέπει τέτοιες ~ || είναι ~ για µας να φάµε έξω- 
ΦΡ. έχω την πολυτέλεια να... έχω τη δυνατότητα (συνήθ. για κάτι που 
άλλοι δεν έχουν ή για κάτι που µου λείπει): ευτυχώς εµείς, σε 
αντίθεση µε τους γονείς µας, έχουµε την πολυτέλεια να µπορούµε να 
βγαίνουµε και να διασκεδάζουµε συχνά || δεν - να χάνω τον χρόνο 
µου σε τηλεοπτικές ανοησίες! 3. το αγαθό που δεν είναι προσιτό 
(επειδή βρίσκεται σε έλλειψη ή πωλείται σε υπερβολικά υψηλή τιµή): 



πολυτελής 1449 Πολυχρόνιος 
 

το βούτυρο | το κρέας άρχισε να είναι ~ 4. (η γεν. πολυτελείας ως χα-
ρακτηρισµός) (α) για οτιδήποτε αποτελεί αγαθό που βρίσκεται πέρα 
από τα στοιχειώδη, τα απαραίτητα: είδη ~ είναι τα καλλυντικά, τα 
κοσµήµατα, τα χαλιά κ.ά. ' ΦΡ. φόρος πολυτελείας ο φόρος που επι-
βάλλεται στα είδη πολυτελείας, αφού η αγορά τους θεωρείται ένδειξη 
υψηλού εισοδήµατος και εποµένως µεγάλης φοροδοτικής ικανότητας 
(β) σε ΦΡ. όπως (ξενοδοχείο, εστιατόριο, κατάστηµα κ.λπ.) πο-
λυτελείας ξενοδοχείο, εστιατόριο, κατάστηµα κ.λπ., το οποίο έχει κα-
ταταχθεί πιο πάνω και από την Α κατηγορία και η τιµή του είναι 
ανάλογα υψηλή ΣΥΝ. λουξ (πβ. λ. υπερπολυτέλεια) (γ) ψωµί πολυτε-
λείας το αφράτο λευκό ψωµί. 

πολυτελής, -ής, -ές {πολυτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· πολυτελέστ-ερος, -
ατός} 1. αυτός που απαιτεί τη δαπάνη µεγάλων χρηµατικών ποσών, 
προσφέροντας µεγαλύτερη ευχαρίστηση, άνεση: ~ γούστα | ζωή | κέ-
ντρα ΣΥΝ. πολυέξοδος, δαπανηρός 2. αυτός που παρουσιάζει εξαιρε-
τικό πλούτο (ως προς την εµφάνιση, τον εξοπλισµό του κ.λπ.), υπερ-
βαίνοντας κατά πολύ την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών ~ δια-
µέρισµα | κατοικία | µέγαρο | εµφάνιση | αυτοκίνητο | σκάφος ΣΥΝ. 
λουσάτος. — πολυτελώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ακριβός» (ως αντώνυµο τού εύ-τελής), < 
πολύ- + -τελής< τέλος]. 

πολυτεντώνω ρ. µετβ. {πολυτέντω-σα, -θηκα, -µένος} τεντώνω πάρα 
πολύ ή περισσότερο από όσο πρέπει ή είναι επιτρεπτό: (µτφ.) µην πο-
λυτεντώνεις το σκοινί, γιατί θα σπάσει ΣΥΝ. παρατεντώνω. 

πολυτεχνείο (το) [1849] 1. το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα όπου 
διδάσκονται εφαρµοσµένες θετικές επιστήµες (π.χ. ηλεκτρολογία, 
πληροφορική, µηχανολογία, αρχιτεκτονική κ.ά.) και καλές τέχνες· (µε 
κεφ.) Εθνικό Μετσόβιο ~ (συντοµ. Ε.Μ.Π.)· ΦΡ. (ως χαρακτηρισµός για 
πρόσ.) τού Πολυτεχνείου απόφοιτος τού αντίστοιχου εκπαιδευτικού 
ιδρύµατος (και όχι άλλων κατώτερων ή συναφών σχολών): µηχανο-
λόγος - 2. (συνεκδ.) η φοιτητική εξέγερση που έλαβε χώρα τον Νοέµ-
βριο τού 1973 κατά τής δικτατορίας µε επίκεντρο το κτήριο στο οποίο 
στεγάζονταν οι σχολές τού παραπάνω ιδρύµατος στην Αθήνα: τιµού-
µε τους αγωνιστές τού -■ ΦΡ. γενιά τού Πολυτεχνείου το σύνολο των 
ανθρώπων που µετείχαν στην εξέγερση αυτή και (κατ' επέκτ.) η γενιά 
η οποία ανδρώθηκε κατά τα χρόνια τής δικτατορίας και τα πρώτα 
µεταπολιτευτικά χρόνια: ανήκει στους εκπροσώπους τής γενιάς τού 
Πολυτεχνείου. — πολυτεχνικός, -ή, -ό [1812]. 
[ΕΤΥΜ < πολυτεχνική (σχολή), µε επίθηµα -είο κατά το σχολείο, ελ-
ληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. (école) polytechnique]. 

πολυτεχνειούπολη κ. (ορθότ.) πολυτεχνειόπολη (η) {-ης κ. -πό-λεως | 
-πόλεις, -πόλεων} συγκρότηµα κτηρίων και εγκαταστάσεων, στο 
οποίο στεγάζονται οι σχολές τού πολυτεχνείου, οι σχετικές υπηρεσίες 
(γραµµατείες, σπουδαστήρια κ.λπ.) και οι φοιτητικές εστίες: ~ 
Ζωγράφου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιούπολη. 

πολυτεχνίτης (ο) {πολυτεχνιτών}, πολυτεχνιτισσα (η) {δύσχρ. 
πολυτεχνιτισσών} αυτός που γνωρίζει και τα βγάζει πέρα σε πολλές 
τέχνες, επαγγέλµατα- συνήθ. στη ΦΡ. πολυτεχνίτης κι ερηµοσπίτης 
για κάποιον που καταπιάνεται µε πολλά πράγµατα, αλλά αποτυγχά-
νει σχεδόν παντού. Επίσης πολυτεχνίτρα (η). 

πολύτεχνος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που καταπιάνεται µε πολλές τέχνες, 
ο πολυτεχνίτης. — πολυτεχνία (η) [αρχ.]. 

Πολύτιµη (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ 
Θηλ. τού αρχ. επιθ. πολύτιµος]. 

πολυτίµητος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός στον οποίο αποδίδονται ή έχουν 
αποδοθεί µεγάλες τιµές 2. (λαϊκ.) αυτός που έχει µεγάλη αξία, πολύ-
τιµος: ~ αγαθό. 

πολύτιµος, -η, -ο 1. αυτός που έχει πολύ µεγάλη αξία: ~ λίθοι | µέ-
ταλλα | έγγραφα | νοµίσµατα | είδη || (κ. για πρόσ.) η οικογένεια είναι 
ό,τι πιο πολύτιµο έχει κανείς στον κόσµο || ~ φίλος | συµπαραστάτης 
ΣΥΝ. ανεκτίµητος, βαρύτιµος (για αντικείµενα) 2. αυτός που ωφελεί 
πολύ: ~ βοήθεια | συµβουλή | εµπειρία | συνεισφορά || ψηφίστηκε ως ο 
πολυτιµότερος παίκτης τού αγώνα ΣΥΝ. ωφέλιµος, ευεργετικός. — 
πολυτιµότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -τιµος < τιµή]. 

πολύτοκος, -η, -ο (λόγ.) 1. (γυναίκα) που έχει γεννήσει πολλά παιδιά 
2. (κ. για θηλυκό ζώο) αυτή που γεννά πολλές φορές ή πολλά µικρά: 
~ κουνέλα 3. (µτφ.) αυτός που είναι εξαιρετικά γόνιµος, που αποφέ-
ρει πολλούς καρπούς ΣΥΝ. εύφορος, καρπερός. Επίσης (ορθότ.) πολύ-
τοκος, -ος, -ο. — πολυτοκία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. πολύτοκος < 
πολύ- + -τόκος < τίκτω (βλ. λ. τόκος)]. 

πολύτοµος, -η, -ο [1887] (έκδοση) που απαρτίζεται από πολλούς τό-
µους: ~ εγκυκλοπαίδεια ΑΝΤ. επίτοµος, µονότοµος. 

πολυτονικός, -ή, -ό (σύστηµα γραφής) στο οποίο χρησιµοποιούνται 
περισσότεροι τού ενός τόνοι· κυρ. στη ΦΡ. πολυτονικό (σύστηµα) το 
σύστηµα γραφής τής ελληνικής γλώσσας στο οποίο γράφεται και η 
περισπωµένη (ενδεχοµένως και η βαρεία), καθώς και τα πνεύµατα: 
ακολουθώ | εφαρµόζω το ~ || γράφω σε ~ ΑΝΤ. µονοτονικό (σύστηµα)· 
(κατ' επέκτ.) αυτός που σχετίζεται µε το παραπάνω σύστηµα γραφής: 
~ γραµµατοσειρές ΑΝΤ. µονοτονικός. 

πολυτονικοτητα (η) {χωρ. πληθ.} ΜΟΥΣ. η ταυτόχρονη εµφάνιση δύο 
ή περισσότερων διαφορετικών τονικοτήτων σε ένα έργο. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polytonalité]. 

πολυτραβω (κ. -άω) ρ. µετβ. {πολυτράβ-ηξα, -ιέµαι, -ήχτηκα, -ηγµέ-
νος} τραβώ υπερβολικά: (συνήθ. µτφ.) µην το πολυτραβάς το σκοινί, 
γιατί θα είναι εις βάρος σου ΣΥΝ. παρατραβώ. 

πολυτραυµατίας (ο/η) {πολυτραυµατιών} πρόσωπο που έχει υποστεί 
πολλά τραύµατα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
polytraumatisé]. 

πολυτρίχι (το) {χωρ. γεν.} φυτό µε φύλλα πολύ λεπτά και µακριά, 

που µοιάζουν µε τρίχες. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πολυτρίχιον, υποκ. τού επιθ. πολύτριχος]. 

πολύτρίχος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει αυξηµένη τριχοφυΐα ΣΥΝ. 
δασύτριχος. — πολυτριχία (η). 

πολύτροπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µηχανεύεται πολλούς τρόπους, 
τεχνάσµατα, για να αντιµετωπίσει δυσκολίες: (ως προσωνυµία τού 
Οδυσσέα στα οµηρικά έπη) «τον άντρα τον ~ πες µου, θεά» (µετά-
φραση Ζ. Σίδερη). 

πολυτροφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η υπερβολική λήψη τροφής ΣΥΝ. 
υπερσιτισµός. 

πολυτυπία (η) [1859] {πολυτυπιών} η ύπαρξη πολλών τύπων (π.χ. 
µιας λέξης στη γλωσσολογία ή ενός είδους στη βιολογία). 

πολύυδρος, -η, -ο αυτός που έχει νερό σε µεγάλες ποσότητες, άφθονο 
ΑΝΤ. ξερικός, άνυδρος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πολύ- + -υδρος < ύδωρ (βλ. κ. 
υδρία)]. 

πολυύµνητος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει υµνηθεί πολύ: ~ κατόρ-
θωµα | ήρωας ΣΥΝ. ονοµαστός, ξακουστός. 

πολυφαγία (η) [αρχ.] [χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού πολυφάγου 2. η 
κατανάλωση υπερβολικά µεγάλης ποσότητας τροφής. 

πολυφάγος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που καταναλώνει µεγάλες πο-
σότητες τροφής χωρίς να τις χρειάζεται ΣΥΝ. αδηφάγος. — πολυφα-
γός (ο) κ. πολυφάγου (η). 

πολυφαρµακία (η) [1861] {χωρ. πληθ.} 1. η κατανάλωση πολλών, συ-
νήθ. όχι απαραίτητων, φαρµάκων · 2. η ύπαρξη στην αγορά πολλών 
φαρµάκων για την ίδια ασθένεια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. polypharmacie]. 

πολυφασικός, -ή, -ό ΗΛΕΚΤΡ. αυτός που παρουσιάζει διαφορά στις 
φάσεις του: ~ ρεύµα (βλ. κ. λ. τριφασικός). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. polyphasic]. 

πολύφερνος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) (συνήθ. ως χαρακτηρισµός γυναικών) 
αυτή που έχει µεγάλη προίκα και είναι περιζήτητη νύφη. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < πολύ- + -φερνος < φερνή «προίκα». Το αρχ. φερνή < *bher-nä 
(< I.E. *bher- «φέρω») συνδ. µε αρµ. befn «φορτίο», λιθ. bérnas 
«αγώρι», αλβ. barre «φορτίο» κ.ά. Η λ. αναφερόταν αρχικώς στις 
υποχρεωτικές προσφορές θρησκευτικού χαρακτήρα σε τελετές και 
γάµους, όπου όµως γρήγορα αντικαταστάθηκε από τη λ. προίξ 
(βλ.λ.). Βλ. κ. παρά-φερνα (τα)]. 

πολύφηµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει µεγάλη φήµη ΣΥΝ. πε-
ρίφηµος, διαβόητος. Επίσης πολυφηµισµένος — πολυφηµία (η) 
[µτγν.]. 

πολυφίλητος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) πολύ αγαπητός: ~ τέκνο. 
πολυφυής, -ής, -ές {πολυφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που πα-

ρουσιάζει πολλαπλή φύση, πολλά διαφορετικά είδη ΣΥΝ. πολυειδής, 
πολυποίκιλος, πολύµορφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< πολύ- + -φυής < φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

πολυφυλετικός, -ή, -ό αυτός που περιλαµβάνει πολλές φυλές: οι 
Η.Π.Α. είναι - κράτος. — πολυφυλετισµός (ο). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. polyphyìetic]. 

πολύφυλλος, -η, -ο [µτγν.] (συνήθ. για φυτά) που έχει πολλά φύλλα: ~ 
δέντρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 

πολυφωνία (η) [µτγν.] {πολυφωνιών} 1. ΜΟΥΣ. η τέχνη τής οργάνω-
σης τής µουσικής σε έναν αριθµό ανεξάρτητων µεταξύ τους και ως 
επί το πλείστον ισότιµων φωνών (µελωδικών γραµµών ή µερών), οι 
οποίες εκτελούνται από µουσικά όργανα ή ανθρώπινες φωνές, προ-
κειµένου να ακουστούν ταυτόχρονα, κατά απολύτως ελεγχόµενο τρό-
πο- αναφέρεται ειδικότερα στη δυτικοευρωπαϊκή µουσική από τον 
13ο ώς τον 17ο αι. και η ανάπτυξη της συνδέεται µε την ειδική τε-
χνική τής αντίστιξης (βλ.λ.)· αντιπαρατίθεται προς τη µονοφωνία, 
όπου η µουσική οργάνωση εξαντλείται σε µια κυρίως µουσική γραµ-
µή και προς την οµοφωνία, όπου η µουσική οργάνωση περιλαµβάνει 
µια µουσική γραµµή και τη συνοδία της: η ~ τής Αναγέννησης || η 
µουσική αυτή αντιπροσωπεύει µια πρώιµη µορφή ~ 2. (συνεκδ.) µου-
σική σύνθεση ή µέρος µουσικής σύνθεσης µε πολυφωνική γραφή: η ~ 
τής χορωδίας | τής ορχήστρας ΣΥΝ. αντίστιξη · 3. (µτφ.) η ύπαρξη 
και έκφραση πολλών διαφορετικών απόψεων: πρέπει να υπάρχει ~ 
στα Μ.Μ.Ε. ΣΥΝ. πλουραλισµός ΑΝΤ. µονοφωνία. — πολυφωνικός, -
ή,-ρ [1891]. 

πολύφωνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που βγάζει πολλές διαφορετικές φω-
νές,ήχους. 

πολύφωτος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει πολλά φώτα 2. πολύφωτο 
(το) φωτιστικό που αποτελείται από πολλούς λαµπτήρες και συνήθ. 
κρεµιέται από το ταβάνι. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. 
πολύφωτος]. 

πολύχορδος, -η, -ο [αρχ.] 1. (µουσικό όργανο) που έχει πολλές χορδές 
ΑΝΤ. µονόχορδος 2. (µουσικό κοµµάτι) που έχει γραφτεί, για να 
εκτελείται από όργανα µε πολλές χορδές. 

πολυχρησία (η) {χωρ. πληθ.} η συχνή και για µεγάλο χρονικό διά-
στηµα χρήση ή και η χρήση από πολλούς: οι καναπέδες έχουν φθα-
ρεί από την ~. 

[ΕΤΥΜ < πολύ- + χρησία < χρήση]. πολυχρονεµένος, -η, -ο (λαϊκ.) 
(ως ευχετ. προσωνυµία ισχυρού προσώπου από τους υποτελείς του) 
αυτός για τον οποίο εύχονται να ζήσει πολλά χρόνια: ο - µας πασάς | 
σουλτάνος. 
πολυχρονίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πολυχρόν-ισα, -ισµένος κ. -εµένος} 
(λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) εύχοµαι σε (κάποιον) να ζήσει πολλά χρόνια: η 
Παναγία να σε πολυχρονίζει για το καλό που έκανες ♦ 2. (αµετβ.) 
διαρκώ για µεγάλο χρονικό διάστηµα: πολυχρόνισε η υπόθεση αυτή 
στα δικαστήρια και λύση δεν βρέθηκε ακόµα. Πολυχρόνιος (ο) 
{Πολυχρονίου} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Πολύχρονης. 



πολυχρόνιος 1450 ποµπή 
 

[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. πολυχρόνιος «αυτός που διαρκεί πολύ, 
που ζει πολλά χρόνια» (< πολύ- + -χρόνιος < χρόνος)]. 

πολυχρόνιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που διαρκεί, υφίσταται για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα: ~ ασθένεια 2. ΕΚΚΛΗΣ. πολυχρόνιο(ν) (το) {πολυχρονίου} 
δέηση που ψάλλεται στις εκκλησίες για τη µακροηµέρευση εκκλησιαστικών ή 
πολιτικών αρχόντων. 

πολυχρονισµός (ο) (λόγ.) ΕΚΚΛΗΣ. η απαγγελία τού πολυχρονίου. Επίσης 
πολυχρόνισµα (το). 

πολύχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που διαρκεί πολλά χρόνια: ~ απουσία | 
πόλεµος | περιπέτεια | διδασκαλία 2. (ευχετ.) σε κάποιον που γιορτάζει τα 
γενέθλια του ή την ονοµαστική του γιορτή, για να ζήσει πολλά χρόνια: ~! Να 
τα εκατοστήσεις! 

πολύχρυσος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πολύ χρυσάφι, που είναι γεµάτος 
χρυσάφι: οι ~ Μυκήνες (χαρακτηρισµός των Μυκηνών, γνωστός από τον 
Όµηρο). 

πολυχρωµία (η) [1896] {χωρ. πληθ.} 1. τυπογραφική ή λιθογραφική µέθοδος 
για την εκτύπωση εικόνων µε συνδυασµό πολλών χρωµάτων (πβ. λ. διχρωµία, 
τετραχρωµία) 2. η συνύπαρξη στο ίδιο αντικείµενο πολλών χρωµάτων 
ταυτόχρονα ΑΝΤ. µονοχρωµία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
polychromie]. 

πολυχρωµισµός (ο) ΙΑΤΡ. η ιδιότητα των χρωµογόνων µικροβίων να 
σχηµατίζουν χρωστικές ουσίες διαφόρων χρωµάτων. [ETYM. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. polychromisme]. 

πολύχρωµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει ποκιλία χρωµάτων: ~ ρούχα ΣΥΝ. 
(µειωτ.) παρδαλός ΑΝΤ. µονόχρωµος. 

πολύχυµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολλούς χυµούς ΣΥΝ. ζουµερός, 
χυµώδης. 

πολυψηφιος, -α, -ο [1879] (για αριθµούς) αυτός που αποτελείται από πολλά 
ψηφία. 

πολύψηφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από πολλές ψηφίδες. 
πολυώδυνος, -η, -ο αυτός που προκαλεί µεγάλο πόνο: ~ ασθένεια ΣΥΝ. 

επώδυνος, οδυνηρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ETYM. µτγν. < πολύ- + -ώδυνος 
(µε έκταση τού αρχικού ο- εν συνθέσει) < οδύνη]. 

πολυώνυµος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που φέρει πολλά ονόµατα 2. πολυώνυµο 
(το) {πολυωνύµ-ου | -ων} η αλγεβρική παράσταση που αποτελεί το αλγεβρικό 
άθροισµα µονωνύµων. — πολυωνυµία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα, 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. < πολύ- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού ό- εν συνθέσει) < 
ονυµα, αιολ. τ. τής λ. άνοµα. Η σηµ. 2 είναι απόδ. τού γαλλ. polynôme]. 

πολυωπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οφθαλµική πάθηση που οφείλεται σε βλάβη 
τού κερατοειδούς ή τού κρυσταλλοειδούς φακού, κατά την οποία το µάτι 
αντιλαµβάνεται πολλαπλές εµφανίσεις (είδωλα) τού ιδίου αντικεµένου. 
[ΕΤΥΜ. < πολύ- + -ωπία < θ. ωπ- (πβ. αρχ. παρακ. δπ-ωπ-α τού ρ. ορώ, βλ. 
λ. όψη), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. polyopia]. 

πολύωρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει διάρκεια πολλών ωρών: ~ ταξίδι | 
αναµονή. 

πολυώροφος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολλούς ορόφους: ~ πολυκατοικία 
ΑΝΤ. µονώροφος. 

πολφεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η αφαίρεση τού πολφού (βλ.λ.) ΣΥΝ. απονεύρωση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. pulpectomy (νόθο συνθ.)]. 

πολφίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού πολφού, που εκδηλώνεται µε έντονους 
πόνους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. pulpitis]. 

πολφός (ο) ΑΝΑΤ. µαλακή και ιδιαίτερα ευαίσθητη ουσία, λόγω των νεύρων που 
περιέχει, που υπάρχει στην κοιλότητα τού δοντιού, συνδέοντας το εσωτερικό 
µε την επιφάνεια του. — πολφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. λ., µε εκφραστ. 
αναδιπλασιασµό, αγν. ετύµου. Η συσχέτιση µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου 
πλεφίς- σησαµίς παραµένει αβέβαιη, ενώ άγνωστη είναι η ετυµ. τού 
αντίστοιχου λατ. pulpa «σάρκα»]. 

πολωνέζα (η) {χωρ. πληθ.} 1. εθνικός χορός των Πολωνών µε µέτριο ρυθµό και 
µέτρο 3/4: οι φηµισµένες ~ τού Σοπέν 2. (συνεκδ.) η µουσική τού παραπάνω 
χορού. Επίσης πολωνέζ {άκλ.}. [ΕΤΥΜ < γαλλ. polonaise, θηλ. τού επιθ. 
polonais «πολωνικός»]. 

Πολωνία (η) (πολ. Rzeczpospolita Polska = ∆ηµοκρατία τής Πολωνίας) κράτος 
τής Α. Ευρώπης µε πρωτεύουσα τη Βαρσοβία, επίσηµη γλώσσα την 
Πολωνική και νόµισµα το ζλότι. — Πολωνός κ. (καθηµ.) Πολωνέζος (ο), 
Πολωνή κ. (καθηµ.) Πολωνέζα (η), πολωνικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) 
πολωνέζικος, -η, -ο, Πολωνικά κ. (καθηµ.) Πολωνέζικα (τα). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
λατ. Polonia < πολ. Polska, από το επωνύµιο Pole < pole «πεδιάδα, κοιλάδα», 
λόγω τού ότι οι Πολωνοί ήταν κυρ. κάτοικοι πεδιάδων]. 

πολώνιο (το) {πολωνίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. ραδιενεργό µεταλλικό στοιχείο 
(σύµβολο Po) που συνοδεύει συχνά το ράδιο και προκύπτει κατά τη διεργασία 
τής διάσπασης τού ουρανίου (βλ. κ. λ. περιοδικός, 
ΠΙΝ.). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. polonium < µεσν. λατ. Polonia «Πολωνία», 
επειδή η χηµικός Marie Curie, η οποία το ανακάλυψε, ήταν πολωνικής 
καταγωγής]. πολώνω ρ. µετβ. [1883] {πόλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ΦΥΣ. 
δηµιουργώ πόλωση 2. (µτφ.) (σε αντιπαραθέσεις ατόµων, οµάδων κ.λπ.) 
δηµιουργώ δύο πόλους µε αντίθετες και συγκρουόµενες απόψεις: αυτά τα δι-
λήµµατα έχουν σκοπό να πολώσουν τους ψηφοφόρους συσπειρώνοντας τους 
γύρω από τα δύο µεγάλα κόµµατα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
polariser]. 

πόλωση (η) [1854] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΦΥΣ. (α) η δηµιουργία 
διαφοράς δυναµικού µεταξύ δύο αγωγών (β) (για το φως) η εξασθένιση τής 
έντασης τού φωτός µετά από ανάκλαση ή διάθλαση υπό ορισµένες συνθήκες: 
~ τού φωτός 2. (µτφ.) η δηµιουργία δύο πόλων µε αντίθετο πολιτικοϊδεολογικό 
περιεχόµενο, γύρω από τους οποίους συσπειρώνονται άτοµα µε όχι απόλυτα 
ταυτόσηµες ιδέες και απόψεις: η ~ τής πολιτικής ζωής οδηγεί στη συρρίκνωση 
των µικρότερων κοµµατικών σχηµατισµών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. polarisation]. 

πολωτής (ο) ΦΥΣ. ειδική συσκευή η οποία προκαλεί πόλωση τού φωτός· όµοια 
συσκευή χρησιµοποιείται για να διαπιστωθεί αν το φως είναι πολωµένο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. polariseur]. 

πολωτικός, -ή, -ό [1889] αυτός που προκαλεί πόλωση: ~ φίλτρο | µικροσκόπιο || 
(κ. µτφ.) ~ ενέργειες | αποφάσεις | οµιλίες των αρχηγών των δύο µεγάλων 
κοµµάτων. 

ποµάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αρωµατική αλοιφή µε ιδιαίτερα λιπαρή σύνθεση, 
που χρησιµοποιείται ως καλλυντικό τού δέρµατος. [ΕΤΥΜ. < βεν. pomada 
(ιταλ. pomata), αρχική σηµ. «χυµός µήλου, µη-λίτης» < pomo «µήλο» < λατ. 
pomum]. 

Ποµακος (ο), Ποµάκα (η) αυτός που ανήκει σε βουλγαρόφωνη µουσουλµανική 
µειονότητα τής ∆. Θράκης. — ποµακικός, -ή, -ό [1891] κ. (καθηµ.) ποµάκικος, 
-η, -ο, Ποµακικά κ. (καθηµ.) Ποµάκικα (τα). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. 
Pomaken, πιθ. βουλγ. προελ.]. 

ποµακική γλώσσα. Έτσι ονοµάζεται η γλώσσα που µιλούν οι Έλληνες 
Ποµάκοι τής Θράκης. Πρόκειται για σλαβική γλώσσα, διάλεκτο τής 
Βουλγαρικής, η οποία δεν έχει καµιά απολύτως σχέση µε την Τουρκική, 
την οποία διδάσκονται στο σχόλιο οι Ποµάκοι ως µουσουλµάνοι! Ήδη 
άρχισαν και αφανίζονται οι πρώτες περιγραφές τής ποµακικής γλώσσας 
από ιθαγενείς οµιλητές Έλληνες Πο-µάκους τής Θράκης (έχουν συνταχθεί 
γραµµατική και λεξικό). Ας σηµειωθεί ότι πρόκειται για προφορικά µόνο 
παραδεδοµένη γλώσσα, που πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρείται η 
καταγραφή και περιγραφή της µε κατάλληλη προσαρµογή τού ελληνικού 
αλφαβήτου. 

Ποµερανία (η) περιοχή τής Β. Ευρώπης στη Βόρεια Θάλασσα, ένα τµήµα τής 
οποίας ανήκει στη Γερµανία και η υπόλοιπη στην Πολωνία. — Ποµερανός 
(ο), Ποµερανή (η), ποµερανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. 
Pomerania < πολ. pomorze «παραθαλάσσιος» < ρο «δίπλα, κοντά» + morze 
«θάλασσα»]. 

πόµολο (το) χερούλι πόρτας, παραθύρου ή επίπλου: το - τής ντουλάπας | τού 
κοµοδίνου || έβαλε ασηµένια ~ στις πόρτες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. pomolo, αρχική σηµ. «το χερούλι τής σέλας (που αρχικώς 
είχε τη µορφή µήλου)», < µτγν. λατ. pomulum, υποκ. τού λατ. pomum 
«µήλο»]. 

ποµόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} είδος αντλίας κυρ. για άντληση. [ΕΤΥΜ. 
Αγν. ετύµου, ίσως εµπορική ονοµασία]. 

πόµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η αντλία. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. pompa < γαλλ. 
pompe < ολλ. pompe, ονοµατοπ. λ.]. 

ποµπεύω ρ. µετβ. {πόµπ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) διασύρω δηµόσια 
κάποιον ΣΥΝ. διαποµπεύω, εξευτελίζω, ρεζιλεύω. — πόµπευση (η) [αρχ.] κ. 
(λαϊκ.) πόµπεµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < ποµπή]. 

ποµπή (η) 1. παρέλαση πολλών ατόµων ή οχηµάτων σε γιορτή, τελε-τή ή άλλη 
εκδήλωση: πίσω από το πρωθυπουργικό αυτοκίνητο σχηµατίστηκε ~ 
αυτοκινήτων µήκους ενός χιλιοµέτρου || ~ αυτοκινητιστών || η ~ που συνοδεύει 
τον νεκρό στην τελευταία του κατοικία (σε κηδεία) || γαµήλια | πένθιµη -· ΦΡ. εν 
ποµπή | εν ποµπή και παρατάξει βλ. λ. παράταξη · 2. (λαϊκ.) η αισχρή πράξη, 
οτιδήποτε ντροπιάζει (κάποιον), σπιλώνει τη φήµη του: όλοι µιλάνε για τις ~ 
της. — πο-µπικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < πέµπω (βλ.λ.)]. 

ποµπή: συνώνυµα. Η σηµ. «διασύρω κάποιον εκθέτοντάς τον σε δηµόσια 
αποδοκιµασία» συνδέεται µε τη σηµασιολογική εξέλιξη που είχε η (βασική) 
λ. ποµπή ιδ. στο Βυζάντιο. Ήδη στους µεταγενέστερους χρόνους τής 
Αρχαίας η λ. ποµπή σήµαινε «τα χοντρά και χυδαία πειράγµατα» που 
συνηθίζονταν στις εορταστικές πορείες (ποµπές) κατά τις διονυσιακές 
τελετές. Στο Βυζάντιο, όµως, η ποµπή (αποκαλούµενη «άτιµος ποµπή» ή 
«κακή ποµπή») αποτέλεσε τµήµα τής διαδικασίας ατιµωτικής ποινής 
(κλοπής, µοιχείας, εµπρησµού, βιασµού κ.ά.), που προέβλεπε έκθεση τού 
διαπρά-ξαντος το αδίκηµα σε δηµόσια αποδοκιµασία. Έτσι καθιερώθηκε η 
διαπόµπευση, κατά την οποία ο τιµωρηµένος περιεφέρετο ανά τις οδούς µε 
κουρεµένο το κεφάλι και µε το πρόσωπο αλειµµένο µε καπνιά, που λεγόταν 
µούντζα από τον τρόπο που χρησιµοποι-όταν η ανοιχτή παλάµη για να 
αλείψει µε καπνιά το πρόσωπο τού τιµωρουµένου προέκυψε η µούντζα ως 
υβριστική χειρονοµία, καθώς και το ρ. µουντζώνω. ∆ύο ρήµατα, το αρχαίο 
προπηλακίζω και το σύγχρονο λασπολογώ. εξελίχθηκαν στη σηµ. «βρίζω, 
αποδοκιµάζω έντονα, ατιµώνω» το α' και στη σηµ. τού «βρίζω, κακολογώ, 
συκοφαντώ» το β'. Σηµειωτέον ότι το προπηλακίζω προέρχεται από το 
πηλός «πηλός, λάσπη» και η αρχική σηµασία του ήταν «κυλιέµαι στη 
λάσπη, στον βούρκο», προτού περάσει στο «πετάω λάσπη, βρίζω». Οµοίως 
το λασπολογώ από το λάσπη σηµαίνει αρχικά «πετάω λάσπη σε κάποιον µε 
τα λόγια µου, βρίζω», φθάνοντας στη σηµ. τού «συκοφαντώ». Οι κατά την 
ποµπή λεγόµενες 
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ύβρεις κατέληξαν στις ποµπές «ντροπές, αίσχη», σηµασία µε την οποία 
χρησιµοποιείται η λ. σήµερα. 

Ποµπηία (η) πόλη τής Ν∆. Ιταλίας στους πρόποδες τού Βεζούβιου· η αρχαία 
πόλη καταστράφηκε από έκρηξη τού ηφαιστείου το 79 µ.Χ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
λατ. Pompeii < pompe «πέντε» (λ. τής οσκικής διαλέκτου), που οφείλεται στα 
πέντε διαµερίσµατα, στα οποία ήταν χωρισµένη η πόλη]. ποµποδέκτης (ο) 
{ποµποδεκτών} ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή τηλεπικοινωνίας που συνδυάζει τις 
λειτουργίες τού ποµπού και τού δέκτη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. transceiver, από 
συµφυρµό των transmitter «ποµπός» και receiver «δέκτης»]. ποµπός (ο) 1. ΦΥΣ. 
διάταξη που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα και εκπέµπει τα κωδικοποιηµένα σε 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα σήµατα (οπτικά, ακουστικά κ.ά.) που λαµβάνει σε 
µεγάλες κατευθύνσεις χωρίς τη µεσολάβηση καλωδίων: ραδιοφωνικός | 
τηλεοπτικός | ραδιο-τηλεγραφικός ~ || ~ βραχέων | µεσαίων κυµάτων 2. (γενικότ.) 
αυτός που στέλνει µήνυµα στο πλαίσιο επικοινωνιακής διαδικασίας: σε µια 
συζήτηση - είναι αυτός που µιλάει και δέκτης αυτός που ακούει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πέµπω. Ο φυσ. όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. émetteur]. ποµπώδης, -ης, -ες 
{ποµπώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός που χαρακτηρίζεται από υπερβολική 
µεγαλοπρέπεια, από εκζήτηση, αποσκοπώντας στον εντυπωσιασµό: ~ λόγος | 
ύφος | λέξεις ΣΥΝ. στοµφώδης, επιδεικτικός. — ποµπωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < ποµπή + παραγ. επίθηµα -ώδης, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. pompeux], ποµφολυνας (ο) {ποµφολύγων} (λόγ.) 1. η φουσκάλα (στο 
δέρµα) 2. η φυσαλλίδα 3. (µτφ.) λόγος κενός περιεχοµένου, ανόητη φλυαρία 
ΣΥΝ. αερολογία, φλυαρία, µπούρδα, φληνάφηµα. Επίσης ποµφόλυγα (η). — 
ποµφολυγώδης, -ης, -ες [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ποµφόλυξ, -υγος < ποµφός (βλ.λ.) + εκφραστ. ένθηµα -λ- + 
επίθηµα -υγ-ς, πιθ. υπό την επίδρ. των φλύζω, φλύκταινα]. ποµφός (ο) ΙΑΤΡ. κάθε 
είδους φουσκάλα στο δέρµα, η οποία δεν οφείλεται σε σοβαρά παθολογικά 
αίτια. — ποµφώδης, -ης, -ες [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. που 
εµφανίζεται στη λ. πέµφ-ιξ, -ιγος «φύσηµα, πνοή, φυσαλλίδα», εκφραστ. όρ. µε 
ηχοµιµητική προέλευση. Η λ. συνδ. µε λιθ. parftpti «φουσκώνω, αφρίζω», αρµ. 
p'amp'uSt «φλύκταινα, φυσαλλίδα», πιθ. κ. σανσκρ. bimba-h «σφαίρα» κ.ά. Πι-
θανή θεωρείται επίσης η σύνδεση µε το µορφολογικό σχήµα βέµβιξ -βόµβος 
(βλ.λ.)]. πονά κι (το) → πόνος 
πονεµένος, -η, -ο 1. (µέλος τού σώµατος) που πονά: του κάνει µασάζ στο - πόδι 
2. (µτφ.) (α) (για πρόσ.) αυτός που έχει υποφέρει στη ζωή, που έχει δοκιµάσει 
πίκρες: είναι ~ άνθρωπος· η γυναίκα του τον εγκατέλειψε και λίγο µετά έχασε και 
το ένα του παιδί (β) αυτός που φανερώνει θλίψη: -µατιάΙ τραγούδν ΦΡ. 
πονεµένη ιστορία (i) ιστορία που προκαλεί θλίψη (ii) (συνεκδ.-σκωπτ.) 
οτιδήποτε δυσάρεστο, προβληµατικό: τα εσωκοµµατικά τους είναι µια ~ || το 
πού θα βρούµε τα λεφτά είναι µια άλλη ~. — πονεµένα επίρρ. (σηµ. 2β). πόνεσα 
ρ. → πονώ 
πόνεση (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) η φιλεύσπλαγχνη διάθεση, η συµπάθεια (προς 
κάποιον που υποφέρει). πονεσιάρης, -α, -ικο {πονεσιάρηδες} (εκφραστ.) ο 
πονετικός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < θ. πονεσ- (τού ρ. πονώ, αόρ. πόνεσ-α) + παραγ. 
επίθηµα -ιά-ρης, πβ. κ. κλαψ-ιάρης, καυχησ-ιάρης]. πονετικός, -ή, -ό [µεσν.] 
(καθηµ.) αυτός που αισθάνεται και δείχνει συµπάθεια για τα βάσανα των άλλων, 
που τους συµπονά ΣΥΝ. φι-λεύσπλαγχνος, οικτίρµων. — πονετικά επίρρ. πονζέ 
(το) {άκλ.} ελαφρό µεταξωτό ύφασµα µπεζ ή καφετιάς απόχρωσης. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pongée < αγγλ. pongee < κινεζ. bënzl «αργαλειός τού σπιτιού» 
(κυριολ. «ο προσωπικός αργαλειός κάποιου»)]. πόνηµα (το) {πονήµ-ατος | -ατα, 
-άτων} το συγγραφικό έργο, κυρ. αυτό που έχει τον χαρακτήρα µελέτης. — 
(υποκ.) πονηµάτιο (το). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εργασία», < πονώ 
«κοπιάζω, µοχθώ» (βλ.λ.). Η σηµ. «βιβλίο» είναι ήδη µτγν.]. πονηράδα (η) 
{χωρ. πληθ.) (καθηµ.) 1. η πονηριά: ένα βλέµµα γεµάτο ~ 2. (συνεκδ.) 
οποιαδήποτε πονηρή πράξη: έκανε την - του και τώρα µας παριστάνει τον αθώο. 
πονηρεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {πονήρ-εψα, -εύτηκα} (καθηµ.) ♦ (µετβ.) 1. 
κάνω (κάποιον) πονηρό 2. κάνω (κάποιον) να σκεφτεί πονηρά, να µπει σε 
υποψίες: µε πονήρεψε η αµηχανία του- (µεσοπαθ. πονηρεύοµαι) 3. αρχίζω να 
σκέφτοµαι πονηρά, µπαίνω σε υποψίες: πίστευε ότι η γυναίκα του ήταν πιστή, 
όταν όµως άρχισε να βγαίνει µόνη της και να γυρίζει αργά, εκείνος πονηρεύτηκε 
4. υποψιάζοµαι: όταν την είδε αναστατωµένη, πονηρεύτηκε ότι κάτι δεν πήγαινε 
καλά || καλά το πονηρεύτηκα! ♦ 5. (αµετβ.) γίνοµαι πονηρός: όταν ξεκίνησα αυτή 
τη δουλειά, µε πιάνανε όλοι κορόιδο, µε τον καιρό όµως πονήρεψα κι εγώ. — 
πονήρεµα (το). πονηρία (η) [µεσν.] 1.η ικανότητα (κάποιου) να επιτυγχάνε τον 
στόχο του µε τεχνάσµατα, συχνά όχι τίµια, που περιέχουν δόλο, εξαπάτηση, 
παραπλάνηση κ.τ.ό.: µε λίγη ~ θα µπορέσουµε να τον ξεγελάσουµε ANT. 
αθωότητα, αγαθότητα 2. η ικανότητα κάποιου να µην πέφτει θύµα εξαπάτησης 
ANT. αφέλεια, ευήθεια 3. (συνεκδ.) οποιαδή-ποτε πράξη φανερώνει πονηριά 
(σηµ. 1): µε τις ~ του τους έπιανε όλους κορόιδα || νίκησες, αλλά µε ~ (όχι τίµια) 
ΣΥΝ. τέχνασµα, µπα-γα)µ)ποντιά. Επίσης (λόγ.) πονηρία [αρχ.]. πονηρός, -ή, -ό 
1. αυτός που τον χαρακτηρίζει η πονηριά: όποιος είναι ~ κερδίζει αυτό που θέλει 
χωρίς πολύ κόπο || ο Οδυσσέας ήταν ~, ενώ ο Αίας ήταν γενναίος και ευθύς || 
βρήκα έναν ~ τρόπο (που πε- 

ριέχει τέχνασµα) να φτάνω στην κορυφή χωρίς πολύ σκαρφάλωµα || ~ σχέδιο- 
ΦΡ. ΟΙ ηµέρες είναι πονηρές | οι καιροί είναι πονηροί (Κ.∆. Εφεσ. 5,16 ai 
ήµέραι πονηραί είσι) για να τονιστεί ότι η εποχή στην οποία ζει κάποιος είναι 
δύσκολη, επικίνδυνη, γι' αυτό πρέπει κανείς να προσέχει ιδιαίτερα 2. (ειδικότ.) 
αυτός που έχει την ικανότητα να εξαπατά µε πλάγια µέσα, δόλο κλπ.: είναι 
πολύ -· κατάφερε να του πουλήσει ένα φθηνό δαχτυλίδι πανάκριβα || (κ. 
χαϊδευτ.) είσαι ένας ~ εσύ! || (χαϊδευτ.) ~ θηλυκό | διαβολάκος | αλεπού (βλ. λ. 
αλεπού) ANT. αγνός, αθώος, αγαθός 3. αυτός που αντιλαµβάνεται την 
πονηριά των άλλων, που δεν ξεγελιέται εύκολα: σ' αυτή τη δουλειά πρέπει να 
είσαι ~, για να µη σε πιάσουν κορόιδο || Είναι τόσο αθώος! ∆εν κάνει ~ σκέψεις 
ΣΥΝ. καχύποπτος, φιλύποπτος ANT. απονήρευτος 4. αυτός που δείχνει 
πονηριά, συνήθ. µε χαριτωµένο τρόπο (κυρ. αυτός που δείχνει άνθρωπο ο 
οποίος κρύβει κάτι): ~ χαµόγελο | βλέµµα | µουτράκι · 5. κακός στην 
εσωτερική του φύση (κυρ. σχετικός µε τον ∆ιάβολο): ~ πνεύµατα · 6. (καθηµ.) 
αυτός που αναφέρεται στον έρωτα µε άσεµνο τρόπο: την πλησίασε µε ~ 
σκοπούς || ∆εν κάνουν τίποτε πονηρό! Απλώς συναντιούνται και τα λένε || - 
ανέκδοτο ΣΥΝ. άσεµνος. — (υποκ.) πονηρούλης, -α, -ι/-ικο κ. πονηρούτσικος, -
η/-ια, -ικο, πονηρά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κοπιώδης, επίπονος», < πόνος (βλ.λ.). Η ση-
µασιολ. εξέλιξη τού επιθ. πονηρός «κοπιώδης» → «πανούργος, δόλιος» 
εµφανίζεται και στις λ. µόχθος - µοχθηρός, άθλος - άθλιος κ.ά.]. 

πονήρω (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) η πονηρή γυναίκα. 
nòvi (το) (συνήθ. ορθ. πόνυ) {άκλ.} µικρόσωµο άλογο ράτσας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 

pony < powney < παλ. γαλλ. poulenet, υποκ. τού pulain «πουλάρι» < µεσν. 
λατ. pullanus < λατ. pullus «πώλος, νεοσσός»]. 

novo- κ. novo- ά συνθετικό αρσενικών ουσιαστικών που δηλώνει την ύπαρξη 
πόνου: πονό-λαιµος, πονο-κέφαλος, πονό-δοντος. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μτγν. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. πόνος]. 

πονόδοντος (ο) ο πόνος στο δόντι ΣΥΝ. οδονταλγία. 

πονόδοντος - (ο)δοντόπονος: διπλόµορφα σύνθετα. Ορισµένα σύνθετα τής 
Ελληνικής εµφανίζουν δύο τύπους ή µορφές (διπλότυπα ή διπλόµορφα 
σύνθετα) µε αντεστραµµένη τη θέση τού α' και β' συνθετικού: πονό-
δοντος και οδοντό-πονος. Τα περισσότερα από τα σύνθετα αυτά 
εκλαµβάνονται στο αίσθηµα των οµιλητών ως παρατακτικά σύνθετα, χωρίς 
να παίζει ρόλο αυτή ή εκείνη η σειρά των συνθετικών: πόνος + δόντι > 
πονόδοντος - δόντι (οδο-ντ- θ. τού οδούς, οδόντος) + πόνος > 
(ο)δοντόπονος. Παρόµοια σύνθετα είναι: πονο-κέφαλος - κεφαλό-πονος, 
πονό-κοιλος - κοιλό-πο-νος, πονό-λαιµος - λαιµό-πονος, πονό-µατος - µατό-
πονος, καρδιοχτύπι - χτυπο-κάρδι, µακρό-στενος - στενό-µακρος, Απριλο-
µάης -Μαγι-άπριλο, χιονό-νερο - νερό-χιονο, λαδό-ξιδο - ξιδό-λαδο, γιδο-
κλέφτης - κλεφτο-γιδάς, παστο-κύδωνο - κυδωνό-παστο κ.ά., καθώς και 
σύνθετα συνδυασµών χρωµάτων: ασπρό-µαυρος - µαυρό-ασπρος, πρασινο-
κίτρινος - κιτρινο-πράσινος, γαλανό-λευκος -λευκο-γάλανος, γαλαζο-
πράσινος - πρασινο-γάλαζος κ.λπ. 

πονόκαρδος, -η, -ο αυτός που δείχνει φιλεύσπλαγχνα αισθήµατα στους άλλους 
ΣΥΝ. πονετικός, σπλαγχνικός, πονόψυχος. 

πονοκεφαλιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πονοκεφάλιασ-α, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) 
(εκφραστ.) αισθάνοµαι ζάλη και σύγχυση (ενδεχοµένως και πονοκέφαλο): ~ 
κάθε φορά που σκέφτοµαι τη δουλειά που µε περιµένει ΣΥΝ. µε πιάνει ζάλη, µε 
πιάνει πονοκέφαλος ♦ 2. (µετβ.) προκαλώ σε (κάποιον) ζάλη και σύγχυση 
(ενδεχοµένως και πονοκέφαλο): µ' έχει πονοκεφαλιάσει αυτή η ιστορία (επειδή 
είναι δυσάρεστα πολύπλοκη). — πονοκεφάλιασµα (το). 

πονοκέφαλος (ο) {πονοκεφάλ-ου | -ων, -ους} 1. ο πόνος στο κεφάλι: ο καπνός | 
το αλκοόλ | το άγχος µού φέρνει ~ ΣΥΝ. κεφαλόπονος, κεφαλαλγία 2. 
(συνεκδ.-µτφ.) οτιδήποτε προκαλεί σύγχυση, πολλά προβλήµατα, δεν αφήνει 
κάποιον σε ησυχία: η φοροδιαφυγή έχει εξελιχθεί σε ~ για το Υπουργείο 
Οικονοµικών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

πονόκοιλος (ο) ο πόνος στην κοιλιά ΣΥΝ. κοιλόπονος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 
πονόλαιµος (ο) ο πόνος στο λαιµό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 
πονόµατος (ο) ο πόνος στο µάτι ΣΥΝ. οφθαλµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 
πόνος (ο) 1. το δυσάρεστο σωµατικό αίσθηµα που προκαλείται από τραύµα ή 

οργανική ανωµαλία: ο ~ απ' το χτύπηµα | το έγκαυµα || όταν παθαίνεις 
σκωληκοειδίτιδα, σε πιάνει - στην κοιλιά || έχω | νιώθω ~ στην πλάτη || έντονος 
| οξύς | διαπεραστικός | βαθύς | ήπιος | επίµονος ~ || προκαλεί | φέρνει ~ στο 
στοµάχι | στα νεφρά || θεραπεύει | µαλακώνει | αµβλύνει | καταπραΰνει τον ~ || 
(συχνά στον πληθ.) όταν γερνάς, αρχίζουν οι ~ στις αρθρώσεις || βογγάω | 
ουρλιάζω απ' τους ~ || σφοδροί | ανυπόφοροι ~ 2. (ειδικότ. στον πληθ.) οι πόνοι 
τής γέννας, οι ωδίνες τού τοκετού: την έπιασαν οι ~ ΣΥΝ. άλγος· (µτφ.-εκ-
φραστή 3. η µεγάλη, βασανιστική στενοχώρια: ο ~ τού αποχωρισµού || οι φίλοι 
υπάρχουν, για να σου παραστέκονται στον ~ σου || απαλύνω τον - του µε 
παρηγορητικά λόγια || αγιάτρευτος | βαθύς | αβάσταχτος ~ ΣΥΝ. καηµός, πίκρα· 
ΦΡ. (α) καθένας µε τον πόνο του για περιπτώσεις στις οποίες καθένας µιλά γι' 
αυτό που απασχολεί τον ίδιο, καθένας ασχολείται µε τις δικές του στενοχώριες 
(β) (παροιµ.) ξένος πόνος όνειρο η στενοχώρια, τα βάσανα τού άλλου 
ξεχνιούνται γρήγορα (γ) παίζω µε τον πόνο κάποιου βλ. λ. παίζω (δ) πνίγω 
τον πόνο µου συγκρατούµαι σε δύσκολες για µένα περιστάσεις, δεν εκφράζω 
αυτό που µε βασανίζει (συχνά +σε): πνίγει τον πόνο του στο κρασί (ε) παίρνω 
(κάτι) επί πόνου δίνω µεγάλη σηµασία σε (κά- 



-πόνος 1452 πονώ 
 

τι) (στ) µπρος στα κάλλη τι 'ναι ο πόνος βλ. λ. εµπρός (ζ) έχω τον πό-
νο µου, έχω κι εσένα! για κάποιον που µας γίνεται βάρος, ενώ µας 
απασχολούν τα δικά µας προβλήµατα 4. (+για) η συµπόνια, το να συ-
µπάσχει κανείς (µε κάποιον): ο ~ τής µάννας για το παιδί της 5. (ει-
ρων.) το (υποκριτικό) ενδιαφέρον: τόσον καιρό ήταν άρρωστος- τώρα 
σ' έπιασε ο ~ να πας να τον δεις; (αν πραγµατικά ενδιαφερόσουν γι' 
αυτόν, θα είχες πάει να τον δεις νωρίτερα). — (υποκ.) πονάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 
[ΕΤΥΜ αρχ·. αρχική σηµ. «σκληρή εργασία, µόχθος», ετεροιωµ. βαθµ. 
τού ρ. πένοµαι «µοχθώ, κοπιάζω» (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη 
αρχ]· 

-πόνος β' συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. την ύπαρξη πόνου σε συ-
γκεκριµένο σηµείο τού σώµατος: κοιλό-πονος, στοµαχό-πονος 2. την 
αιτία πόνου: ρενµατό-πονος. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. πόνος και εµφανίζει τόσο τη σηµ. «σωµατικό άλγος» (λ.χ. αρχ. 
έπί-πονος) όσο και τη σηµ. «µόχθος, κόπος» (λ.χ. µτγν. φυγό-πονος)]. 

πονόψυχος, -η, -ο αυτός που έχει φιλεύσπλαγχνα αισθήµατα, που 
δείχνει συµπόνια στους άλλους. — πονοψυχιά (η). 

πόντα (η) {δύσχρ. ποντών) µυτερό εργαλείο από χάλυβα µε το οποίο 
κάνουµε σηµάδια (πονταρισιές) κατά µήκος µιας γραµµής πριν από 
το λιµάρισµα ή την κοπή· χρησιµοποιείται στις µεταλλικές κατα-
σκευές, την επιπλοποιία, τη γλυπτική κ.α. [ΕΤΥΜ <,ιταλ. poma 
«βελόνα, κεντρί», βλ. κ. ποντάρω]. 

πονταδόρος (ο) (σε τυχερά παιχνίδια) αυτός που ποντάρει. [ΕΤΥΜ.. < 
ποντάρω + -δόρος (βλ.λ.), πβ. παρκα-δόρος, τζογα-δόρος]. 

ποντάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πόνταρ-α κ. -ισα} (καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) 
στοιχηµατίζω (συγκεκριµένο ποσό) σε κάτι (νούµερο, άλογο, τραπου-
λόχαρτο, παλαιστή κ.λπ.): ~ 10.000 δρχ. στο 5 κόκκινο ♦ (αµετβ.) (+σε) 
2. στοιχηµατίζω σε κάτι: ποντάρισα στο 5 κόκκινο και έχασα 3. υπο-
λογίζω, βασίζοµαι: ~ πολύ σε σένα· κοίτα να µη µε απογοητεύσεις! || 
ο υποψήφιος βουλευτής ποντάρει στην υποστήριξη που του παρέχει 
µεγάλη µερίδα τού Τύπου. — ποντάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
pontare «στηρίζω, ακουµπώ (ενν. χρήµατα για συµµετοχή σε τυχερά 
παιγνίδια)» < ponta, διαλεκτ. τ. τού punta «αιχµή, άκρη, κορυφή» < 
λατ. punctum «στίγµα, στιγµή»]. 

Ποντνκοριτσα (η) η πρωτεύουσα τού Μαυροβουνίου. [ΕΤΥΜ < 
σερβοκρ. Podgorica «κάτω από το βουνό» (< pod «κάτω από» + gora 
«βουνό»). Παλαιότερα ονοµαζόταν Titograd «πόλη τού (στρατάρχη 
και ηγέτη τής Γιουγκοσλαβίας) Τίτο»]. 

ποντιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Πόντο ή µε τους 
Ποντίους: ~ ελληνισµός | διάλεκτος | φορεσιά | λύρα 2. Ποντιακά (τα) 
η ποντιακή διάλεκτος (νεοελληνική διάλεκτος µε ιστορία αιώνων και 
αρκετούς αρχαϊσµούς, λ.χ. προφορά τού -η- ως /e/, διατήρηση τού 
απαρεµφάτου, η οποία οµιλείτο στις περιοχές τού Εύξεινου Πόντου, 
Τραπεζούντα, κ.ά. ώς το 1923). 

ποντίζω ρ. µετβ. {πόντισ-α, -τηκα, -µένος} ρίχνω, βυθίζω στη θάλασ-
σα. — πόντισµα (το) [αρχ.]. [ETYM. αρχ. < πόντος (βλ.λ.)]. 

πόντικας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) το µεγάλο ποντίκι. [ΕΤΥΜ. < ποντικός 
+ µεγεθ. επίθηµα -ας, πβ. µερµήγκι - µέρµηγκας, τζιτζίκι - τζίτζικας]. 

ποντίκι (το) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. τρωκτικό) {ποντικ-
ιού | -ιών} 1. µικρό τρωκτικό µε οξύ ρύγχος, µακριά µουστάκια, µικρά 
αφτιά και µακριά, άτριχη ουρά, το οποίο ζει κυρ. στους αγρούς: το ~ 
πιάστηκε στη φάκα || τα λευκά ~ χρησιµοποιούνται ως πειραµατόζωα 
|| το ~ τσυρίζει || το παιχνίδι τής γάτας µε το — (βλ. λ. παιχνίδι) ΣΥΝ. 
ποντικός, (αρχαιοπρ.) µυς (πβ. λ. αρουραίος)- ΦΡ. (α) το ποντίκι που 
βρυχάται για κάποιον που εκτοξεύει απειλές µη έχοντας συναί-
σθηση τής αδυναµίας του (β) Θα πνιγούµε σαν τα ποντίκια για περι-
πτώσεις στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να πνιγούν κάποιοι παγιδευ-
µένοι (π.χ. µέσα σε σκάφος που βυθίζεται) (γ) (παροιµ.) όταν λείπει 
ο γάτος | η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια βλ. λ. γάτα · 2. ο δικέφαλος 
µυς τού χεριού, κυρ. στο µπράτσο: σηκώνει βάρη, για να κάνει ποντί-
κια || για κάνε ~! (σφίξε τον µυ τού µπράτσου σου, ώστε να φουσκώ-
σει) · 3. (στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές) περιφερειακή συσκευή 
που συνδέεται µε υπολογιστή και, όταν µετακινείται πάνω σε επίπεδη 
επιφάνεια, προκαλεί ανάλογη µετατόπιση ενός βέλους (δροµέα) 
στην οθόνη για την επικοινωνία χρήστη - Η/Υ. — (υποκ.) ποντικάκι 
(το), (µεγεθ.) ποντίκαρος κ. πόντικας (ο) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυς. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού αρχ. ποντικός (βλ.λ.). Στους Η/Υ η λ. αποδίδει το αγ-
γλ. mouse]. 

ποντικίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το θηλυκό ποντίκι. 
ποντικοκούραδο (το) (λαϊκ.) το περίττωµα τού ποντικιού. 
ποντίκοκτόνος, -ος, -ο αυτός που εξοντώνει ποντίκια: - φάρµακο. 

[ΕΤΥΜ. < ποντικός + -κτόνος < αρχ. κτείνω «φονεύω» (βλ. λ. -κτονία)]. 
ποντικοµαµµή (η) (υβριστ.) 1. ο άνθρωπος που κινείται δόλια, ενερ-

γεί υπογείως και µε πανουργία 2. (για πρόσωπο) κακοφτειαγµένος 
και µικρόσωµος. 

ποντικοπαγιδα (η) η παγίδα µε την οποία συλλαµβάνονται τα πο-
ντίκια ΣΥΝ. φάκα. 

ποντικός (ο) το ποντίκι (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυς. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρ. 
ποντικός (µϋς) «είδος νυφίτσας» (οπότε < Πόντος, µε αναφορά στον 
Εύξεινο Πόντο) ή «θαλάσσιος µυς (των πλοίων)» (οπότε < πόντος 
«θάλασσα»). Αντίστοιχο σχηµατισµό εµφανίζει και η φρ. αρουραίος 
(µϋς) «µυς των αγρών», µε παράλειψη τού ουσ. µϋς]. 

ποντικότρυπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η τρύπα τής φωλιάς ποντικού. 
ποντικοφάγωµα (το) {ποντικοφαγώµ-ατος | -ατα, -άτων} η δαγκω-

µατιά ποντικού. 
ποντικοφαγωµένος, -η, -ο γεµάτος δαγκωµατιές ποντικών. 

ποντίκοφάρµακο (το) {ποντικοφαρµάκων} το δηλητήριο για την 
εξόντωση ποντικών ΣΥΝ. µυοκτόνο. 

ποντικοφωλιά (η) η φωλιά ποντικού. 
Πόντιος (ο) {-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους}, Πόντια (η) ο 
Έλληνας που κατάγεται από τον Πόντο (βλ.λ.): οι παλιννοστούντες ~ 
από την πρώην Σοβιετική Ένωση || οι διωγµοί και οι σφαγές των ~ 
από τους Τούρκους στις αρχές τού 20ού αιώνα (γενοκτονία των Πο-
ντίων) || τα έθιµα | οι χοροί | η µουσική | η διάλεκτος των ~ || ανέκ-
δοτα µε Πόντιους (από τέτοια σκωπτικά ανέκδοτα χρησιµοποιήθηκε 
καταχρηστικά η λ. Πόντιος για να δηλώσει τον ευκολόπιστο, ανυπο-
ψίαστο, απονήρευτο άνθρωπο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο προερχόµενος από τη θάλασσα», < πό-
ντος (βλ.λ.)]. 

Πόντιος Πιλάτος (ο) 1. ο Ρωµαίος επίτροπος τής Ιουδαίας, που πήρε 
την τελική απόφαση για την καταδίκη τού Ιησού Χριστού σε θάνατο 
2. (µτφ.) κάθε πρόσωπο το οποίο µεταθέτει την ευθύνη τής ανάληψης 
µιας απόφασης σε άλλους (βλ. κ. νίπτω τας χείρας µου, λ. νίπτω). 
[ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. Pontius Pilatus, που καταγόταν από την οικογέ-
νεια των Pontii, το δε επώνυµο Pilatus ανάγεται στο ουσ. pilum «δό-
ρυ, ακόντιο». 'Εφερε το αξίωµα τού επιτρόπου τής Ιουδαίας (λατ. 
procurator Judaeae) µεταξύ των ετών 26-36 µ.Χ.]. 

πόντιουµ (το) {άκλ.} το βάθρο τού διευθυντή ορχήστρας. [ΕΤΥΜ < 
λατ. podium, αρχική σηµ. «το θεωρείο τού Ρωµαίου αυτοκράτορα 
στο αµφιθέατρο τού αγωνιστικού χώρου», < θ. pod-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού θ. ped-, ουσ. pes, pedis «πόδι»]. 

Πόντιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} το ρίξιµο, το βύθισµα στη 
θάλασσα. 

ποντίφικας (ο) {ποντιφίκων} 1. ΙΣΤ. (στην αρχαία Ρώµη) ο αρχιερέας 
2. ΘΡΗΣΚ. (ως ιερατικός τίτλος) ο Πάπας. — ποντιφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ποντίφεξ, -ικος < λατ. pontifex, -icis «ιεροφάντης, αρ-
χιερέας (στη Ρώµη)» < pons, -tis «γέφυρα» + -fex < facio «κάνω», µε 
αναφορά στον ποταµό Τίβερη, όπου ήταν χτισµένη η Ρώµη. Παραµέ-
νει αβέβαιη η αρχική λειτουργική σηµ. τού όρου pontifex]. 

ποντοπλοΐα (η) [1891] {χωρ. πληθ.} το ταξίδι πλοίου στην ανοιχτή 
θάλασσα, ΣΥΝ. ποντοπορία. [ΕΤΥΜ < πόντος + -πλοία < πλους]. 

ποντοπόρος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που διασχίζει την ανοιχτή θά-
λασσα: ~ πλοίο.   — ποντοπορία (η) [µτγν.], ποντοπορώ ρ. [αρχ.] {-
είς...}. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πόντος + -πόρος < πόρος (βλ.λ.)]. 

Πόντος (ο) περιοχή τής ΒΑ. Μικράς Ασίας που βρέχεται από τον Εύ-
ξεινο Πόντο, µε διαρκή Ελληνική παρουσία από την αρχαιότητα µέ-
χρι το 1922- σπουδαιότερα κέντρα του είναι: Αµισός, Σαµψούντα, Σε-
λινούντα, Σινώπη, Τραπεζούντα. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. Εύξεινος, πόντος1]. 

πόντος1 (ο) η ανοιχτή θάλασσα ΣΥΝ. πέλαγος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα, 
µυς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «θαλάσσιο πέρασµα, δρόµος» (από όπου 
επεκτάθηκε στη γενική σηµ. «θάλασσα», εφόσον οι Έλληνες ως ναυ-
τικός λαός χρησιµοποιούσαν συνεχώς τους θαλάσσιους δρόµους ως 
διέξοδο και ως πέρασµα, πβ. Έλλήσ-ποντος). Η λ. ανάγεται σε *pont-
(h)â, ετεροιωµ βαθµ. τού I.E. *pent- «πηγαίνω, περπατώ, πατώ», πβ. 
σανσκρ. pânthah «δρόµος, µονοπάτι», αρµ. hun «δρόµος, διάβαση» 
(< *pont-), λατ. pons, pont-is «γέφυρα» (> γαλλ. pont, ισπ. puente), αρχ. 
γερµ. pfad «µονοπάτι», γερµ. Pfad, αγγλ. path κ.ά. Για την υποτεθείσα 
σύνδεση µε τις λ. πάτος, πατώ, αν θεωρηθεί ότι εµφανίζουν µηδενι-
σµ. βαθµ. *pnt-h-, βλ. λ. πάτος. Βλ. κ. Εύξεινος (Πόντος)]. 

πόντος2 (ο) Î. (καθηµ.) το εκατοστόµετρο: πρέπει να κοντύνω το πα-
ντελόνι πέντε ~ 2. (γενικότ.) η µονάδα σε διάφορα είδη κλιµάκων 3. 
ο βαθµός σε παιχνίδια: όσο πιο δύσκολη είναι η ερώτηση, τόσο πιο 
πολλούς ~ κερδίζεις, αν απαντήσεις σωστά 4. ΑΘΛ. Ο βαθµός που 
αντιστοιχεί σε επιτυχία, ανάλογα µε το άθληµα (ποδόσφαιρο, µπά-
σκετ, βόλεϊ, τένις, σκοποβολή κ.ά.): πέτυχε τριάντα ~ στον αγώνα || ο 
παίκτης τέλειωσε τον αγώνα χωρίς να πετύχει ~ · 5. η θηλιά πλέξης: 
µου έφυγε ένας - απ' το καλσόν · ΦΡ. ρίχνω πόντους αφήνω υπαι-
νιγµούς, υπονοούµενα. [EJYM < βεν. ponto «αιχµή, άκρη, µύτη» < 
λατ. punctum]. 

ποντς (το) {άκλ.} ποτό που φτειάχνεται από χυµό φρούτων, ζάχαρη, 
νερό κ.λπ. µε την προσθήκη συνήθ. αλκοολούχου ποτού: ένα µπολ µε 
ποντς-ρούµι. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. punch, πιθ. < χίντι pâc «πέντε» (σανσκρ. panca), επειδή 
αποτελείται κυρ. από πέντε συστατικά]. 

πόντσο (το) {άκλ.} µεξικάνικο ένδυµα τετράγωνο ή στρογγυλό, συ-
νήθ. µε έντονα χρώµατα, χωρίς µανίκια, µε άνοιγµα στη µέση για το 
κεφάλι, που φοριέται ως επανωφόρι. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. (Μεξικού) poncho < γλ. Αραουκ. pontho «µάλλινο ύφα-
σµα»]. 

nóvu (το) → πόνι 
πονώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πον-άς κ. (σπάν.) -είς... | πόνε-σα, -µέ-

νος} ♦ (αµετβ.) 1. αισθάνοµαι πόνο: -Πού πονάς; — στο στοµάχι | 
στην πλάτη || - ολόκληρος || πονάει το χέρι µου | το στοµάχι µου | η 
πλάτη µου || αν σε χτυπήσω δυνατά, θα πονέσεις- (εκφραστ.) ΦΡ. (α) 
πού σε πονεί και πού σε σφάζει | κόφτει για περιπτιοσεις στις οποίες 
κάποιος ξυλοκοπήθηκε άγρια: όταν έµαθε ο πατέρας του τι είχε 
κάνει, τον άρπαξε και ~! (τον ξυλοκόπησε) (β) εκεί που πονάει (κά-
ποιον) εκεί όπου είναι (κάποιος) πιο ευάλωτος, στο αδύνατο σηµείο 
του: ο δηµοσιογράφος εστίασε τις ερωτήσεις προς τον υπουργό εκεί 
που τον πονούσε, δηλ. στην ανάµειξη του στην υπόθεση παράνοµων 
χρηµατοδοτήσεων 2. υποφέρω ψυχικά, αισθάνοµαι µεγάλη, βασανι- 
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στική στενοχώρια: πόνεσα πολύ, όταν έµαθα τον θάνατο του || ~, όταν 
σκέφτοµαι ότι στο πατρικό µου σπίτι ζει τώρα άλλος || ~ για τα νιάτα µου, που 
πήγαν χαµένα 3. (+για) αισθάνοµαι συµπόνια, βαθιά συµπάθεια: κανείς δεν 
πόνεσε για µένα' µόνος µου τα πέρασα όλα ♦ (µετβ.) 4. προκαλώ πόνο σε 
(κάποιον): σε πονάει (η ένεση); || Μη µου σφίγγεις το χέρι τόσο δυνατά! Με 
πονάς! 5. σε ΦΡ. τού τύπου µε | µου πονά (κάτι) (για µέλος ή όργανο τού 
σώµατος) αισθάνοµαι πόνο (σε συγκεκριµένο µέρος ή όργανο τού σώµατος 
µου): µε πονούν τα πόδια µου, όταν περπατάω για πολλή ώρα || µε πονά το 
κεφάλι µου | η κοιλιά µου | η καρδιά µου- (µτφ.-εκφραστ.) 6. προκαλώ σε 
(κάποιον) µεγάλη στενοχώρια, τον κάνω να υποφέρει ψυχικά: η αχαριστία του 
µε πόνεσε βαθιά || µε πονάει να βλέπω τη γυναίκα που αγάπησα µε άλλον 7. 
αισθάνοµαι συµπόνια, συµπάσχω µε (κάποιον) 8. (α) αισθάνοµαι στοργή (για 
κάποιον): όσο σκληρός κι αν είναι µε τους γονείς του, κατά βάθος τους πονάει 
ΣΥΝ. νοιάζοµαι (β) αισθάνοµαι αγάπη (για κάτι), έχω συναισθηµατική σχέση 
(µε κάτι): το ~ το χωριό µου-τόσα χρόνια έζησα εκεί! 9. (η µτχ. πονεµένος, -η, 
-ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -εσα, φτώχια. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. πονώ (-έω), αρχική σηµ. «µοχθώ, κοπιάζω», < πόνος (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. non επίθ. {άκλ.} µοντέρνος και εµπορικός- κυρ. για 
είδη τέχνης που προορίζονται για το ευρύ κοινό ως καταναλωτικό είδος: - 
τραγουδιστής || η επιτυχία ενός τραγουδιού ~ δεν κρατά συνήθως περισσότερο 
από έναν χρόνο || µουσική ~ (βλ. λ. ποπ, η). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pop, από σύντµηση τού επιθ. popular «λαϊκός, δηµοφιλής»]. 
non (η) {άκλ.} ΜΟΥΣ. η µοντέρνα εµπορική µουσική που προορίζεται για το 
ευρύ νεανικό κυρ. κοινό και χαρακτηρίζεται από απλές µελωδίες σε συνδυασµό 
µε έντονο ρυθµό (βλ. κ. λ. ποπ, επίθ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. pop (music), από 
σύντµηση τής φρ. popular music «λαϊκή | δηµοφιλής µουσική»]. ποπάρτ κ. non-
άρτ (η) {άκλ.} καλλιτεχνικό ρεύµα που άνθισε στη δεκαετία τού '60 και 
αξιοποιεί αντικείµενα από την καθηµερινή ζωή, στοιχεία συνδεδεµένα µε τη 
µαζική κουλτούρα, τον καταναλωτισµό (π.χ. οι συνθέσεις τού Αντυ Γουόρχολ µε 
µπουκάλια τής Κόκα-Κόλα ή µε αφίσες τής Μέριλυν Μονρόε). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pop art, από σύντµηση τής φρ. popular art «λαϊκή τέχνη». 
Συχνά δηλώνεται µε τα αρχικά Ρ & Α]. ποπκόρν κ. ποπ-κόρν (το) {άκλ.} 
ψηµένοι σπόροι καλαµποκιού, που τρώγονται ως σνακ. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ.-αµερ. popcorn, συγκεκοµµένη µορφή τής φρ. popped corn 
«καβουρντισµένο καλαµπόκι» (< pop «σκάζω µε κρότο» + corn «καλαµπόκι»)]. 
ποπλίνα (η) {χωρ. πληθ.) ύφασµα µε στιλπνότητα ανάλογη µε τού µεταξωτού. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. popeline, από το όνοµα τής πόλης Poperingue τού Βελγίου, 
όπου κατασκευαζόταν αυτό το ύφασµα]. no-πό κ. ποπό (συνήθ. ορθ. πωπώ) 
επιφών. 1. για την έκφραση έκπληξης, θαυµασµού: ~! τι ωραίο φόρεµα | τι 
µεγάλο σαλόνι! || ~ µια βουτιά! 2. για την έκφραση δυσανασχέτησης, απόρριψης, 
αηδίας: ~ τι άσχηµα που µυρίζει! || ~! Τι λόγια είναι αυτά; Πού νοµίζει ότι είναι; 
3. για την έκφραση στενοχώριας, θλίψης: ~, τι έπαθε ο καηµένος! [ΕΤΥΜ Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < αρχ. επιφών. πόποι! (ονοµατοπ.(]. ποπολάρος (ο) (διαλεκτ.-
παλαιότ.) άνθρωπος των λαϊκών τάξεων στα Επτάνησα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. popolare «λαϊκός» < λατ. popularis < populus «λαός, έθνος»]. 
πόπολο (το) (διαλεκτ.) ο λαός, το πλήθος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. popolo < λατ. populus «λαός, έθνος»]. ποπός (ο) (ευφηµ.) τα 
οπίσθια, ο πισινός ΣΥΝ. (!) κώλος. [ΕΤΥΜ. Ονοµατοπ. λ. (τής παιδικής 
γλώσσας) µε εκφραστ. αναδιπλα-σιασµό]. ποπουλισµός (ο) (πολιτική αργκό) ο 
λαϊκισµός. —ποπουλιστής (ο), ποπουλίστρια (η), ποπουλίστικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. populisme]. Π.Ο.Π.Σ. (η) Πανελλήνια Οµοσπονδία 
Πολιτικών Συνταξιούχων. πορδή (η) η συνήθ. ηχηρή και δύσοσµη έξοδος 
αερίων τού εντέρου από το απευθυσµένο: αµολάω | αφήνω µια ~ ΣΥΝ. κλανιά' 
ΦΡ. (οικ.) (α) πετάγοµαι σαν την πορδή παρεµβαίνω σε συζήτηση, χωρίς να µου 
το ζητήσει κανείς, άκαιρα (β) (παροιµ.) µε πορδές δεν βάφονται αβγά βλ. λ. 
βάφω. — (υποκ.) πορδούλα κ. πορδίτσα (η), (µεγεθ.) πόρ-δος (ο), πορδιάρης, -
α, -ικο. [ΕΤΥΜ; αρχ. < πέρδοµαι (βλ.λ.)]. πορδίζω ρ. αµετβ. {πόρδισα} 
πέρδοµαι, αφήνω πορδές ΣΥΝ. κλάνω. πορεία (η) {πορειών} 1. η κάλυψη 
(συνήθ. µεγάλης) απόστασης µε τα πόδια: για ν' αποφύγουµε τρεις ώρες ~, 
ζητήσαµε απ' τον ∆ιαµαντή να µας πάει µε το αυτοκίνητο του ΣΥΝ. οδοιπορία 2. 
η κίνηση (συνήθ. προς συγκεκριµένη κατεύθυνση): ανακόπτω την ~ των 
εχθρικών στρατευµάτων || ακολουθώ ~ προς τα εµπρός || παρεκκλίνω τής ~ || η ~ 
τού αυτοκινήτου || (µτφ.) ~ προς τη νίκη | προς τον λαό (πολιτική εξόρµηση µε 
σκοπό την αποκατάσταση τής επαφής µε τον λαό)- ΦΡ. (α) τόξο πορείας καθένα 
από τα φώτα οχήµατος, τα οποία αναβοσβήνουν για να δείξουν προς τα πού 
πρόκειται να στρίψει το όχηµα ΣΥΝ. φλας (β) ΣΤΡΑΤ. φύλλο πορείας η διαταγή 
προς στρατιωτικό (ατοµικό ~) ή προς στρατιωτικό τµήµα (οµαδικό ~) να 
µετακινηθεί (γ) αλλάζω πορεία βλ. λ. αλλάζω 3. ΝΑΥΤ. η κατεύθυνση που 
ακολουθεί ένα πλοίο- είναι η γωνία µεταξύ τού διαµήκους άξονα τού πλοίου και 
τού αληθούς βορρά (αληθής ~) ή τού µαγνητικού βορρά (µαγνητική ~) ή τού 
βορρά πυξίδας (~ πυξίδας): ο καπετάνιος χαράζει | καθορίζει την ~ τού πλοίου || 
- προς βορράν || αλλαγή πορείας ΣΥΝ. πλεύση, ρότα· 

ΦΡ. χαράζω πορεία (i) (για πλοίαρχο) καθορίζω την πορεία τού πλοίου στον 
χάρτη (ii) (µτφ.) καθορίζω πώς θα ενεργήσω σε συγκεκριµένη περίπτωση · 4. 
πλήθος διαδηλωτών σε κίνηση, η διαδήλωση: η κεφαλή | η ουρά | ο κύριος 
όγκος τής ~ || η ~ ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο και κατευθύνεται προς την 
αµερικανική πρεσβεία || διοργανώνω | κάνω ~ || ~ διαµαρτυρίας | ειρήνης · 5. 
(µτφ.) η εξέλιξη, ο τρόπος κατά τον οποίο εξελίσσεται (κάτι): Μην εκβιάζεις 
καταστάσεις! Ασε τα πράγµατα να τραβήξουν την ~ τους || η φυσική ~ των 
πραγµάτων || η ~ τής ασθένειας | τής ανάκρισης | τής οικονοµίας | των διαπραγ-
µατεύσεων/ ενός θεσµού || ακολουθώ ανοδική! καθοδική ~· ΦΡ. στην πορεία 
στην εξέλιξη των πραγµάτων: ~ ανέκυψαν | εµφανίστηκαν δυσκολίες που δεν 
είχαµε προβλέψει || το τι πραγµατικά θέλει θα φανεί ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ειδωλολατρία, πρωτοπορία. [ΕΤΥΜ αρχ. < πορεύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

πορεύοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {πορεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} ♦ (αµετβ.) 1. 
βαδίζω, προχωρώ, πραγµατοποιώ πορεία · 2. περνώ τη ζωή µου: πώς θα 
πορευτείς σ' αυτή τη ζωή χωρίς να 'χεις εφόδια, χωρίς να 'χεις µάθει έστω µια 
τέχνη; 3. εξοικονοµώ (απαραίτητα πράγµατα για τη ζωή), τα βγάζω πέρα: 
µπορεί να µη βγάζω πολλά λεφτά, αλλά ~ µε όσα έχω ♦ 4. (µετβ.) παίρνω 
(συγκεκριµένο δρόµο): (συνήθ. µτφ.) τον δρόµο που διάλεξες θα τον πορευθείς 
µόνος σου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πορεύω | -οµαι < πόρος 
(βλ.λ.)]. 

πόρεψη (η) (λαϊκ.) η εξοικονόµηση των απαραιτήτων για τη ζωή. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πόρευσις < πορεύω | -οµαι]. 

πορθητής (ο) το πρόσωπο που εκπόρθησε πόλη ή χώρα: Μωάµεo Β' ο ~ (ο 
Οθωµανός σουλτάνος που κυρίευσε την Κωνσταντινούπολη). — πόρθηση (η) 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πορθώ (-έω)]. 

πορθµέας (ο) {πορθµείς} το πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα να µεταφέρει µε 
το πλεούµενο του ανθρώπους στην άλλη ακτή ή όχθη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πορθµεύς < πορθµός (βλ.λ.)]. 

πορθµείο (το) [αρχ.] 1. ο τόπος από τον οποίο περνά κανείς από ακτή σε ακτή ή 
από όχθη σε όχθη ΣΥΝ. πέρασµα 2. (συνεκδ.) το πλεούµενο µε το οποίο περνά 
κανείς από ακτή σε ακτή ή από όχθη σε όχθη ΣΥΝ. φεριµπότ 3. πορθµεία (τα) 
η αµοιβή τού πορθµέα. — πορθµειακός, -ή,-ό. 

πορθµός (ο) η στενή λωρίδα θάλασσας, που χωρίζει δύο στεριές και ενώνει δύο 
θάλασσες: ο ~ του Ευρίπου. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < θ. πορ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *per, µορίου δηλωτικού 
κατευθύνσεως, βλ. λ. πέρ-α, περ-ΐ) + παραγ. επίθηµα -θµός (πβ. σταθµός, βα-
θµός)]. 

πορθµός - ισθµός - διώρυγα - κανάλι - στενό. Κάθε πολύ στενό χερσαίο 
πέρασµα (λωρίδα γης), που ενώνει δύο στεριές και χώριζα δύο θάλασσες, 
λέγεται ισθµός (< αρχ. εϊµι «έρχοµαι, εισέρχοµαι»). Αντιθέτως, κάθε πολύ 
στενό θαλάσσιο πέρασµα (λωρίδα θαλάσσια) που ενώνει δύο θάλασσες και 
χωρίζει δύο στεριές λέγεται πορθµός (< nop- [πβ. πόρος] < αρχ. περάω 
«περνώ»). Πορθµός είναι το στενό θαλάσσιο πέρασµα τού Ευρίπου, που 
χωρίζει την Εύβοια από τη Στερεά. Ισθµός ήταν παλαιότερα η στενή 
λωρίδα γης στην Κόρινθο, που συνέδεε την Πελοπόννησο µε την υπόλοιπη 
Ελλάδα, o Ισθµός τού Παναµά συνέδεε τη Βόρεια µε τη Νότια Αµερική και 
ο Ισθµός τού Σουέζ συνέδεε παλαιότερα την Αφρική µε την Ασία. Για 
λόγους διακινήσεως των αγαθών (παλαιότερα και ανθρώπων) µε πλοία, 
σπουδαίοι για τη θέση τους ισθµοί δια-νοίχθηκαν τεχνητά και έγιναν 
διώρυγες, τεχνητοί πορθµοί δηλ., διά των οποίων διέρχονται φορτηγά ιδίως 
πλοία. Έτσι ο Ισθµός τής Κορίνθου έγινε διώρυγα, όπως διώρυγες έγιναν ο 
Ισθµός τού Σουέζ και ο Ισθµός τού Παναµά. Για τη διώρυγα 
χρησιµοποιήθηκε και η λ. κανάλι από µτγν. κανάλιον, που ανάγεται σε λατ. 
canalis (από όπου και αγγλ. canal και channel κ.ά.). Η λ. στενό (και στενά) 
χρησιµοποιείται για θαλάσσια περάσµατα ευρύτερα των πορθµών και 
στενότερα των (µικρών) θαλασσών. 

πορθώ ρ. µετβ. εκπορθώ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ· πορθώ (-έω), ετεροιωµ. βαθµ. 
τού θ. τού αρχ. πέρθω «καταστρέφω, ερειπώνω - εκπορθώ», που είναι αβεβ. 
ετύµου, ίσως ανάγεται σε I.E. δισύλλ. ρίζα *bheredh- «κόβω, αποκόπτω» και 
συνδ. µε σανσκρ. bardhakah «αποκοµµένος», αρχ. γερµ. bret «σανίδα» (> 
γερµ. Brett, πιθ. µε αρχική σηµ. «κοµµένο κοµµάτι ξύλου»), αρχ. ισλ. bard 
«άκρη, όριο», αρχ. αγγλ. bord (> αγγλ. bord) κ.ά.]. 

ποριζω ρ. µετβ. 1. βοηθώ (κάποιον) να αποκτήσει (κάτι): του ~ τα µέσα, για να 
ζήσει 2. (µεσοπαθ. πορίζοµαι) αποκτώ, αποκοµίζω: ~ τα µέσα για να ζήσω. — 
πορισµός (ο) [µτγν.], ποριστικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παρέχω (υλικά αγαθά), προµηθεύω», < πόρος 
(βλ.λ.). Η σηµ. «αποδεικνύω συστηµατικά» είναι µτγν. (από όπου το µτγν. 
πόρισµα)]. 

πόρισµα (το) {πορίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σύνολο των συµπερασµάτων 
σχετικά µε συγκεκριµένο ζήτηµα: σύµφωνα µε το ~ τού ιατροδικαστή, ο 
θάνατος του προήλθε από φυσικά αίτια || επιστηµονικό | ιατρικό | ανακριτικό 
~|| το ~ των ερευνών || τα ~ τής επιστηµονικής ηµερίδας 2. ΜΑθ. η πρόταση 
τής οποίας η αλήθεια είναι άµεσα φανερή από ένα ή περισσότερα 
προηγούµενα θεωρήµατα. [ΕΤΥΜ#µτγν. < αρχ. πορίζω (βλ.λ.)]. 

πορνεία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το να διαθέτει κανείς το σώµα του σε άλλους για 
ερωτική ικανοποίηση έναντι αµοιβής: προάγω | οδηγώ κάποιον στην πορνεία || 
ανδρική | παιδική ~ || η ~ θεωρείται το αρχαιότερο επάγγελµα τού κόσµου 2. 
(συνεκδ.) η ιδιότητα και η εργασία 
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τής πόρνης 3. ΕΚΚΛΗΣ. κάθε σεξουαλική σχέση εκτός γάµου. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < πορνεύω (βλ.λ.). Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. τής επί πληρωµή 
συµµετοχής σε σεξουαλική δραστηριότητα, ενώ αργότερα επε-
κτάθηκε, για να δηλώσει γενικά την εξωγαµιαία σεξουαλική επαφή. 
Στα κείµενα τής Π.∆. {Ωσηέ 4, 11 κ.ά.), η λ. χρησιµοποιείται και µε-
ταφορικώς µε τη σηµ. «ειδωλολατρία», δηλ. επαφή και απόδοση λα-
τρευτικής τιµής σε ψεύτικους θεούς. Η σηµ. «ειδωλολατρία, αποστα-
σία, ψεύτικη θρησκεία» απαντά επίσης στην Κ.∆. (πβ. Αποκάλ. 14, 8: 
έπεσεν επεσεν Βαβυλών ή µεγάλη ή εκτοῦοϊνουτοῦθυµού της πορ-
νείας αυτής πεπότικεν πάντα τά έθνη)]. 

πορνείο (το) [µτγν.] ο οίκος ανοχής, το µπορντέλο. 
πορνεύω ρ. αµετβ. {πόρνευσα} διαπράττω πορνεία (βλ.λ.). 

[ΕΓΥΜ αρχ. < πόρνη (βλ.λ.)]. 
πόρνη (η) {πορνών} 1. (α) η γυναίκα που προσφέρει έναντι αµοιβής 

το σώµα της ικανοποιώντας σεξουαλικές επιθυµίες άλλων ΣΥΝ. ιερό-
δουλος, (!) πουτάνα, (µειωτ.) παλιογυναίκα (β) εκµετάλλευση πόρ-
νης αξιόποινη πράξη την οποία τελεί άνδρας που συντηρείται ολικά 
ή µερικά από γυναίκα που ασκεί κατ' επάγγελµα την πορνεία και 
από την εκµετάλλευση των ανήθικων κερδών της 2. (υβριστ.) για 
ανέντιµη γυναίκα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *por-nä, πιθ. συνεσταλµ. βαθµ. *pr- (µε φωνήεν -ο-) θέ-
µατος που απαντά στο ρ. πέρ-νη-µι «πουλώ» (µε ανώµαλο φωνηεντι-
σµό -ε-, ίσως κατ' αναλογίαν προς τον αόρ. περ-άσαι, και επίθηµα -
nâ-, πβ. φερ-νή «προίκα»). Η λ. ανάγεται στο I.E. *per-, µόριο δηλωτι-
κό κατευθύνσεως µε ευρύτατη διάδοση, (για το οποίο βλ. λ. πέρ-α, -
περ-ί) και συνδ. µε αρχ. ιρλ. renim «πουλώ» (< *pr-n--), λιθ. perkù 
«αγοράζω». Οµόρρ. πρα-τήριο(ν), -πρά-της, αρχ. πι-πρά-σκω κ.ά.]. 

πορνίδίο (το) [αρχ.] {πορνιδί-ου | -ων} 1. η µικρή πόρνη ΣΥΝ. (!) που-
τανίτσα 2. (υβριστ.) για άσεµνο κορίτσι ή γενικότ. για ανέντιµη γυ-
ναίκα. 

πορνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε πόρνη, που ται-
ριάζει σε πόρνη 2. αυτός που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, αδιάντρο-
πος, άσεµνος. 

πορνό επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει πορνογραφικό περιεχόµενο, σκη-
νές ή εικόνες που απεικονίζουν γεννητικά όργανα, σεξουαλικές πρά-
ξεις κ.λπ. και αποσκοπούν στο να διεγείρουν ερωτικά τον θεατή ή 
τον αναγνώστη: ταινία | περιοδικό | φωτογραφία | βιβλίο ~ 2. πορνό 
(το) η πορνογραφική ταινία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. porno, µε απόσπαση τού α' συνθ. 
στη λ. pornographie (βλ. κ. πορνογραφία)]. 

πορνό- κ. πορνό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι σχετί-
ζεται: 1. µε την πορνεία: πορνό-σπιτο, πορνό-γερος 2. µε την πορνο-
γραφία: πορνο-ταινία, πορνο-περιοδικό. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. πόρνος | -η και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. 
γαλλ. pornographie)]. 

πορνοβοσκός (ο) [αρχ.] (λόγ.-σπάν.) ο προαγωγός. 
πορνόγερος (ο) (ως χαρακτηρισµός) ηλικιωµένος άνδρας µε εκδη-

λώσεις ερωτισµού ανάρµοστες για την ηλικία του. 
Πορνογράφηµα (το) [1896] {πορνογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} έργο 

µε πορνογραφικό χαρακτήρα. 
πορνογραφία (η) [1893] {χωρ. πληθ.) 1.η παραγωγή πορνογραφικών 

έργων 2. (συνεκδ.) το σύνολο των πορνογραφικών έργων. — πορνο-
γράφος (ο/η), πορνογραφώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. pornographie < pornographe < µτγν. πορνο-
γράφος «αυτός που γράφει για τις πόρνες»]. 

πορνογραφικός, -ή, -ό [1884] αυτός που αποσκοπεί στην ερωτική 
διέγερση µε την ακριβή απεικόνιση ή περιγραφή σεξουαλικών πρά-
ξεων ή την επίδειξη γυµνών σωµάτων σε προκλητικές στάσεις: η πα-
ραγωγή και διάθεση ~ υλικού απαγορεύεται σε πολλές χώρες. — 
πορνογραφικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pornographique], 

πορνοπεριοδικό (το) περιοδικό µε κείµενα ή/και εικόνες πορνο-
γραφικού περιεχοµένου. 

Πόρνος (ο) 1.ο άνδρας που προσφέρει ερωτικές υπηρεσίες έναντι 
αµοιβής ΣΥΝ. ζιγκολό 2. ο άνδρας που συχνάζει σε οίκους ανοχής 
ΣΥΝ. (!) πουτανιάρης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παθητικός οµοφυλόφιλος», < πόρνη (βλ.λ.), 
µε αλλαγή γένους]. 

πορνοστάρ (ο/η) {άκλ.} διάσηµος πρωταγωνιστής ή πρωταγωνίστρια 
ταινιών πορνό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. pornostar], 

πορνοταινια (η) {πορνοταινιών} ταινία µε πορνογραφικό περιεχόµενο. 
Πόρος (ο) 1. νησί τού Σαρωνικού Κόλπου, σε µικρή απόσταση από 

τις Α. ακτές τής Αργολίδας 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. 
— Ποριώτης (ο), Ποριώτισσα (η), ποριώτικος, -η, -ο 

[ΕΤΥΜ Πρόκειται για τη µτγν. Καλαύρεια | Καλαυρία, που µετονο-
µάστηκε σε Πόρο προφανώς λόγω τού ρόλου της στη συγκοινωνία 
µεταξύ Αττικής και Πελοποννήσου]. πόρος (ο) 1. καθένα από τα 
µικρά ανοίγµατα σε στερεό σώµα: η ελαφρόπετρα είναι γεµάτη πόρους 
2. ΑΝΑΤ. (α) καθένα από τα µικρά ανοίγµατα στο δέρµα: µέσα από 
τους ~ πραγµατοποιείται η άδηλος αναπνοή (β) καθένας από τους 
µικρούς σωληνοειδείς σχηµατισµούς, µέσα από τους οποίους 
διέρχονται ουσίες ή άλλα ανατοµικά στοιχεία: δακρυϊκός | ακουστικός 
- (βλ.λ.) · 3. πόροι (οι) (α) οι πηγές από τις οποίες αντλούνται τα 
απαραίτητα έσοδα: οι φυσικοί ~ εξαντλούνται || ΤΟ έργο αυτό θα 
χρηµατοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς 

- (β) οι πηγές εισοδήµατος: δεν έχω δικούς µου ~µε συντηρούν οι γο 
νείς µου || άδηλοι - (γ) κάθε πηγή από όπου αντλούνται χρήσιµα 

στοιχεία: γλωσσικοί ~ 4. (σπάν.) ο τόπος µέσω τού οποίου περνά κα-
νείς στην απέναντι πλευρά ΣΥΝ. πέρασµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιουσία, 
φτώχια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. πορ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού ευρέως διαδεδοµένου I.E. 
*per-, µορίου δηλωτικού κατευθύνσεως, που εδώ έχει την εξειδικευ-
µένη σηµ. «περνώ, µεταφέρω», όπως απαντά στο αρχ. πείρω «δια-
περνώ, διακοµίζω» (βλ. λ. περ-όνη, πόρ-πη). Παράγ. πορ-εύω, πορ-εία, 
πορ-ίζω, πορ-θµός κ.ά. Η λ. πόρος είχε αρχικώς τη σηµ. «πέρασµα, 
διάβαση», από όπου επεκτάθηκε στη δήλωση των χρηµατικών εσό-
δων, δηλ. τού τρόπου µε τον οποίο περνά κανείς τη ζωή του και των 
µέσων διαβιώσεως που χρησιµοποιεί. Η λ. χρησιµοποιείται ευρέως 
ως β' συνθ., κυρ. µε τη σηµ. «ταξιδιώτης» (πβ. οδοιπόρος, ποντο-πό-
ρος), αλλά και µε αναφορά στα χρηµατικά έσοδα (πβ. ά-πορος, εύ-
πορος)]. 

ποροσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} µέθοδος διαπιστώσεως τής ταυτότητας 
δακτυλικών αποτυπωµάτων µε τη µελέτη των πόρων των ιδρωτοποι-
ών αδένων. — ποροσκοπικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < πόρος + -σκοπία < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», ελλη-
νογενής ξέν. όρ., < αγγλ. poroscopy]. 

πόρπη (η) {πορπών} 1. (λόγ.) το συνήθ. µεταλλικό εξάρτηµα ή κόσµη-
µα, που συνδέει τα δύο άκρα ζώνης, ιµάντα ή ενδύµατος ΣΥΝ. 
αγκράφα- ΑΡΧΑΙΟΛ. 2. κόσµηµα διαδεδοµένο στους αρχαίους Έλλη-
νες, µε το οποίο συγκρατούσαν το ένδυµα στον δεξιό ή και στους δύο 
ώµους ή στο στήθος ή στον ζωστήρα 3. καρφίτσα για µαλλιά. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < *πόρ-πρ-ά (µε προληπτική ανοµοίωση τού -ρ-) < θ. *-pr-
(µε εκφραστ. αναδιπλασιασµό), µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *per- τού ρ. 
πείρω «διαπερνώ, διασχίζω, διατρυπώ» (< *πέρ-}ω, βλ. λ. πέρ-α, περ-ί). 
Η λ. συνδ. µε αρχ. σλαβ. na-perjo «τρυπώ», αλβ. sh-po-roj, γοτθ. farjan 
«ταξιδεύω, πλέω», αρχ. γερµ. faran (> γερµ. fahren) κ.ά. Οµόρρ. περ-
όνη, πορ-θµός, πόρ-ος, πε-πρω-µένο(ν), πορ-εύω κ.ά.]. 

πόρρω απέχει (αρχαιοπρ.) βρίσκεται µακριά' διαφέρει πολύ: οι θέσεις 
τους πόρρω απέχουν απ' τις δικές µας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. αττ. τ. τού επιρρ. πόρσω < πρόσω, µε µετάθεση τής συλλ. 
που περιέχει υγρό σύµφωνο (δηλ. ηµίφωνο), αφού οι σηµ. των επιρρ. 
πόρσω και πρόσω ταυτίζονται. Λιγότερο πειστική η απευθείας σύν-
δεση µε λατ. porrö (< *porsö). Βλ. λ. πρόσω]. 

πόρρωθεν επίρρ. (λόγ.) από µακριά: παρακολουθούσε τις εξελίξεις ~ 
ΣΥΝ. µακρόθεν ANT. εγγύθεν. [ΕΤΥΜ αρχ. < πόρρω + -θεν)πβ. 
εκατέρω-θεν, πρόσω-θεν)]. 

πορσελάνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. λευκό, στιλπνό, συµπαγές υλικό, 
που χρησιµοποιείται στην κεραµική για την κατασκευή εκλεκτών 
αντικειµένων: κινέζικη ~ || σερβίτσιο | βάζο από ~ 2. (συνεκδ.) αντι-
κείµενο κατασκευασµένο από το παραπάνω υλικό. — πορσελάνι-
νος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. porcellana, αρχική σηµ. «κοχύλι µε σχήµα µικρού γου-
ρουνιού», < λατ. porcella «γουρουνάκι», υποκ. τού porcus]. 

πόρτα (η) {πορτών} 1. (α) κατασκευή (συνήθ. ξύλινη ή µεταλλική) 
που προσαρµόζεται στην είσοδο κτηρίου, δωµατίου ή ακάλυπτου πε-
ριφραγµένου χώρου, ώστε να µπορεί κανείς να την ανοίγει ή να την 
κλείνει: χτυπώ την ~ || του έκλεισε την - κατάµουτρα || ανοίγω την ~ 
διάπλατα || αυτή η ~ βγάζει στον κήπο || η ~ τής κουζίνας | τής κρε-
βατοκάµαρας | τής αυλής || δίφυλλη | συρτή | περιστρεφόµενη ~ || το 
έσκασε από την πίσω - ΣΥΝ. θύρα (βλ. κ. λ. εξώπορτα) (β) (συνεκδ.) το 
άνοιγµα µέσα από το οποίο µπαίνει κανείς σε κτήριο, δωµάτιο ή ακά-
λυπτο περίφρακτο χώρο: κάθοµαι στην ~ και προσέχω ποιος µπαίνει 
και ποιος βγαίνει || θα σε πάω | συνοδεύσω µέχρι την ~ ΣΥΝ. είσοδος | 
έξοδος- ΦΡ. (α) (από) πόρτα (σε) πόρτα από σπίτι σε σπίτι· για κά-
ποιον που επισκέπτεται διαδοχικά το ένα σπίτι µετά το άλλο, προ-
κειµένου να µαζέψει χρήµατα, να διαφηµίσει ή να προπαγανδίσει 
κάτι κ.λπ.: ο προεκλογικός αγώνας αυτού τού υποψηφίου έγινε ~ || 
προώθηση ενός προϊόντος ~ (β) τής διπλανής πόρτας (ως χαρακτηρι-
σµός) για ανθρώπους απλούς, συνηθισµένους, σαν αυτούς που βλέ-
πει κανείς καθηµερινά: ο δολοφόνος δεν ήταν κάποιος σκληρός και 
αδίστακτος άνθρωπος- ήταν ένας άνθρωπος ~ (γ) (παροιµ.) στσύ κου-
φού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα βλ. λ. βροντώ (δ) δείχνω την πόρτα 
(σε κάποιον) ζητώ από (κάποιον) να φύγει, τον διώχνω: µετά τον 
καβγά, του έδειξα την πόρτα 2. (µτφ.) η πρόσβαση, η δυνατότητα επα-
φής µε κάποιον κυρ. σε ΦΡ. όπως: χάρη στις γνωριµίες µου, του έχω 
ανοίξει πολλές ~ 3. (γενικότ.) η κατασκευή που προσαρµόζεται στην 
είσοδο οχήµατος, ώστε να µπορεί κανείς να την ανοίγει ή να την 
κλείνει: η ~ τού αυτοκινήτου | τού αεροπλάνου 4. (αργκό) το φέις κο-
ντρόλ (βλ.λ.): δουλεύει ~ σε νυχτερινό κέντρο- ΦΡ. τρώω πόρτα (κυρ. 
στον αόρ.) δεν µου επιτρέπουν την είσοδο σε κέντρο διασκέδασης 
στο οποίο γίνεται έλεγχος εισόδου (φέις κοντρόλ): αν πάµε στο κλα-
µπ µε τέτοια εµφάνιση, θα φάµε πόρτα! ✈  5. (στο τάβλι) (α) το να εί-
ναι δύο ή περισσότερα πούλια τού ίδιου χρώµατος στην ίδια θέση. 
ώστε να µη µπορεί ο αντίπαλος να βάλει δικό του πούλι στη θέση αυτή 
(β) πόρτες (οι) παιχνίδι στο τάβλι κατά το οποίο ο παίκτης µπορεί να 
βγάλει από το παιχνίδι πούλι τού αντιπάλου του, ο οποίος στη συ-
νέχεια πρέπει να το επαναφέρει από την αφετηρία, προκειµένου να 
ξαναµπεί στο παιχνίδι. — (υποκ.) πορτάκι (το) κ. πορτούλα κ. πορ-
τίτσα (η) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ µεσν. < λατ. porta]. 

πορτατίφ (το) {άκλ.} η φορητή ηλεκτρική λάµπα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. φρ. 
(lampe) portative «φορητή λάµπα», θηλ. τού επιθ. portatif «φορητός» < 
porter «φέρω» (< λατ. portare)]. 

πορτιέρης (ο) {πορτιέρηδες}, πορτιέρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
(λαϊκ.) θυρωρός 2. πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα να στέκεται στην 
είσοδο νυχτερινών κέντρων και να ελέγχει ποιος µπαίνει µέσα (βλ. κ. 
λ. φεΊς κοντρόλ). 
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[ΕΤΥΜ. < ιταλ. portiere < µτγν. λατ. portarius < λατ. porta]. 
πορτιέρο (ο) {άκλ.} (συνήθ. στην αθλητικογραφία) ο τερµατοφύλακας 

στο ποδόσφαιρο. [ΕΤΥΜ. < ισπ. portiero «θυρωρός - 
τερµατοφύλακας»]. 

πορτκλέ κ. πορτ-κλέ (το) {άκλ.} το µπρελόκ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
porte-clés < porte- (< p. porter «φέρω» < λατ. portare) + clé «κλειδί» < 
λατ. clavis]. 

πορτµαντό κ. πορτ-µαντό (το) {άκλ.} το έπιπλο που χρησιµοποιείται 
ως κρεµάστρα για πανωφόρια ΣΥΝ. καλόγηρος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
porte-manteau < porte- (< p. porter «φέρω» < λατ. portare) + manteau 
(βλ. λ. µαντό)]. 

πορτµονέ κ. πορτ-µονέ (το) {άκλ.} το πορτοφόλι για κέρµατα. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. porte-monnaie < porte- (< porter «φέρω» < λατ. portare) 
+ monnaie «νόµισµα» (< λατ. moneta)]. 

πορτµπαγκάζ κ. πορτ-µπαγκάζ (το) {άκλ.} χώρος ενσωµατωµένος 
στο πίσω µέρος αυτοκινήτου για την τοποθέτηση και µεταφορά 
αποσκευών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. porte-bagages < porte- (< porter «φέρω» < λατ. 
portare) + bagages «αποσκευές» (βλ. κ. µπαγκάζια)]. 

πορτµπεµπε κ. πορτ-µπεµπέ (το) {άκλ.} φορητό καλάθι ειδικά 
διαµορφωµένο για τη µεταφορά βρέφους. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. porte-bebé < porte- (< porter «φέρω» < λατ. portare) + 
bebé «µωρό, βρέφος» (ονοµατοπ. λ.)]. 

πορτό (το) {άκλ.} λευκό ή κόκκινο γλυκό κρασί που προέρχεται από 
µια αυστηρά καθορισµένη από τον νόµο αµπελουργική ζώνη τής Β. 
Πορτογαλίας. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τής πόλης Πόρτο (βλ.λ.), όπου παλαιώνεται και εµ-
φιαλώνεται το κρασί]. 

Πόρτο (το) {άκλ.} πόλη και σηµαντικό λιµάνι τής Β∆. Πορτογαλίας 
στον Ατλαντικό Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ < πορτ. Porto (ορθή προφορά: Πόρτου) < ο porto «το λιµάνι». Η 
πόλη έφερε τη λατ. ονοµασία Portus Cale «θερµός λιµένας» (βλ. κ. 
Πορτογαλία)]. 

πόρτο (το) {άκλ.} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. το λιµάνι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. porto < λατ. portus]. 

Πορτογαλία (η) (πορτ. Republica Portuguesa = ∆ηµοκρατία τής Πορ-
τογαλίας) κράτος τής Ν∆. Ευρώπης στην Ιβηρική Χερσόνησο µε πρω-
τεύουσα τη Λισαβόνα, επίσηµη γλώσσα την Πορτογαλική και νόµι-
σµα το εσκούδο Πορτογαλίας (2002: ευρώ). — Πορτογάλος κ. (κα-
θηµ.) Πορτογαλέζος (ο), Πορτογαλίδα κ. (καθηµ.) Πορτογαλέζα (η), 
πορτογαλικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) πορτογαλέζικος, -η, -ο, Πορτογαλικά 
κ. (καθηµ.) Πορτογαλέζικα (τα). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού πορτ. Portugal, το οποίο ανάγεται στο µεσν. 
λατ. portus cale «θερµό λιµάνι», ονοµασία που απέδιδαν οι Ρωµαίοι 
στο λιµάνι Porto, επειδή τα θερµά ρεύµατα τού Ατλαντικού δεν επέ-
τρεπαν τη συγκέντρωση πάγου σε αυτό. Με την ίδια λ. αποκαλούσαν 
οι Ρωµαίοι ολόκληρη την περιοχή τής σηµερινής Πορτογαλίας (το µε-
τέπειτα βασίλειο τής Λουζιτανίας), η οποία αναγνωρίστηκε ως κρά-
τος το 1297]. 

πορτοκαλάδα (η) χυµός πορτοκαλιού, που πίνεται ως αναψυκτικό: ~ 
µε | χωρίς ανθρακικό. [ΕΤΥΜ. < πορτοκάλι + παραγ. επίθηµα -άδα 
(βλ.λ.)]. 

πορτοκαλεώνας (ο) [1887] έκταση κατάφυτη από πορτοκαλιές. 
[ΕΤΥΜ. < πορτοκαλέα + παραγ. επίθηµα επίθηµα -ών[ας], πβ. ελαία -
ελαιώνας]. 

πορτοκαλής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το µεταξύ κίτρινου και κόκκινου 
χρώµα τού πορτοκαλιού 2. (συνεκδ.) πορτοκαλί (το) το ίδιο το 
µεταξύ κίτρινου και κόκκινου χρώµα τού πορτοκαλιού. Επίσης πορ-
τοκαλόχρωµος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

πορτοκάλι (το) {πορτοκαλ-ιού | -ιών) 1. ο εδώδιµος στρογγυλού σχή-
µατος καρπός τής πορτοκαλιάς, που, όταν είναι ώριµος, έχει παχιά, 
αρωµατική φλούδα µε χρώµα µεταξύ κίτρινου και κόκκινου και σάρ-
κα χυµώδη, γλυκόξινη και πλούσια σε βιταµίνη C 2. (συνεκδ.) ο χυµός 
τού παραπάνω καρπού· κυρ. σε φράσεις όπως βότκα ~. — (υποκ.) 
πορτοκαλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. portogallo, από τη φρ. arancio di Portogallo «είδος πορ-
τοκαλιού τής Πορτογαλίας», επειδή από εκεί είχε εισαχθεί αυτό το 
αρχικώς αµερικανικό φρούτο]. 

πορτοκαλιά (η) το οπωροφόρο δέντρο τής οικογένειας των εσπερι-
δοειδών που παράγει πορτοκάλια· ΦΡ. είναι | υπάρχουν κι αλλού πορ-
τοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια ως αµφισβήτηση τής αποκλειστι-
κότητας ή µοναδικότητας κάποιου: αν δεν σε θέλει αυτός, µη στενο-
χωριέσαι-! 

πορτοκαλόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει πορτοκαλί χρώµα. 
πορτολάνος (ο) (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 1. ναυτικός χάρτης µε στοιχεία για τις 

ακτές και τα λιµάνια ΣΥΝ. λιµενοδείκτης 2. έντυπος οδηγός που πε-
ριγράφει τις ακτές και τα λιµάνια µε λεπτοµέρειες (φάρους, φανά-
ρια, εµπόδια ναυσιπλοΐας, λιµενικά έργα κ.λπ.)· µπορεί και να µην 
περιλαµβάνει χάρτες ΣΥΝ. λιµενοδείκτης. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. portolano < µεσν. λατ. portolanus (liber) «(βιβλίο) τού 
λιµανιού» < λατ. portus «λιµάνι», κατ' αναλογίαν προς το µτγν. λατ. 
hortulanus (< λατ. hortulus, υποκ. τού hortus «κήπος»)]. 

πορτοπαράθυρα (τα) {χωρ. γεν.} (περιληπτ.) 1. πόρτες και παράθυρα 
2. τα εξωτερικά κουφώµατα οικοδοµής. 

Πόρτο Ρίκο (το) → Πουέρτο Ρίκο 
-πορτος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-

νουν συγκεκριµένο αριθµό θυρών ή διεξόδων: τρίπορτο | πεντάπορτο 
αυτοκίνητο || (κ. ως ουσ.) το έχω δίπορτο (βλ.λ.) ΣΥΝ. -θυρος. [ΕΤΥΜ. 
Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από τη λ. πόρτα]. 

Πορτουγέζος (ο), Πορτουγέζα (η) (λαϊκ.-παλαιότ.) ο Πορτογάλος. — 
πορτουγέζικος, -η/-ια, -ο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. Portuguese (< 
Portugal)]. πορτοφολάς (ο) {πορτοφολάδες} ο κλέφτης πορτοφολιών. 
πορτοφόλι (το) {πορτοφολ-ιού | -ιών} 1. φορητή θήκη, συνήθ. από 
ύφασµα, δέρµα ή πλαστικό, κατασκευασµένο έτσι, ώστε να διπλώνει ή 
να κλείνει και να χωρά σε τσέπη· µέσα σε αυτό βάζει κανείς χρήµατα 
ή χρήσιµα έγγραφα (ταυτότητα, άδεια οδήγησης) 2. (µτφ.) το πόσο 
πλούσιος είναι κανείς: έχω γεµάτο | παχύ | άδειο ~ || πωλούνται ακίνητα 
για όλα τα ~. — (υποκ.) πορτοφολάκι (το), (µεγεθ.) πορτο-φολάρα (η). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. portafogli (πληθ.) < porta- (< portare «φέ-
ρω» < λατ. portare) + fogli < foglio «φύλλο χαρτιού, χαρτονόµισµα» 
(< λατ. folium «φύλλο»), πβ. κ. γαλλ. porte-feuille]. 

πορτόφυλλο (το) το φύλλο πόρτας. 
πορτρετίστας (ο) (παλαιότ. ορθ. πορτραιτίστας) {χωρ. πληθ.} ο ζω-

γράφος πορτρέτων [ΕΤΥΜ. < γαλλ. portraitiste < portrait (βλ. κ. 
πορτρέτο)]. 

πορτρέτο (το) (παλαιότ. ορθ. πορτραίτο) 1. η προσωπογραφία 2. 
(µτφ.) οτιδήποτε λειτουργεί ως παρουσίαση προσώπου ή πράγµατος, 
σκιαγράφηση των βασικών του χαρακτηριστικών: στο απόσπασµα ο 
Θουκυδίδης δίνει ένα σύντοµο ~ τού Περικλή || ένα τηλεοπτικό ~ τού 
µεγάλου λογοτέχνη ΣΥΝ. προφίλ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. portrait < παλ. γαλλ. portraire «σχεδιάζω, ιχνογραφώ» 
< λατ. pertrahere «σύρω, έλκω, τραβώ» (µε την εξειδικευµένη µετα-
βατική σηµ. «τραβώ γραµµές, γράφω, σχεδιάζω») < per- «δια→ + 
traho «τραβώ, έλκω»]. 

Πορφύρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µαλάκιο µε επίµηκες ή παχύ όστρα-
κο και αδένα που εκκρίνει βαθυκόκκινη ουσία 2. (συνεκδ.) η παρα-
πάνω βαθυκόκκινη ουσία που χρησιµοποιόταν στην αρχαιότητα ως 
χρωστική για τη βαφή ενδυµάτων 3. ΙΣΤ. (α) πορφυρό επίσηµο ένδυ-
µα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων (β) Πορφύρα (η) επίσηµο δωµάτιο 
των βυζαντινών ανακτόρων, στο οποίο γεννούσε η αυτοκράτειρα (βλ. 
κ. λ. πορφυρογέννητος) (γ) (συνεκδ.) το αξίωµα, η εξουσία τού αυτο-
κράτορα · 4. ΙΑΤΡ. σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση 
αιµορραγιών των τριχοειδών αγγείων. 
[ΕΤΥΜ αρχ., βασική σηµ. «βαθυκόκκινη χρωστική ουσία από τον αδέ-
να οστρακοφόρων µαλακίων», πιθ. δάνειο (ως τεχν. όρ.) από την Εγγύς 
Ανατολή, αλλά χωρίς να έχει προσδιοριστεί η γλώσσα προελεύσεως. 
Φαίνεται πως αρχικά η λ. δήλωνε ένα συγκεκριµένο είδος οστρακο-
φόρων µαλακίων, από όπου επεκτάθηκε και στη σηµ. τής χρωστικής 
ουσίας που αυτά εξέκριναν]. 

πορφύρας (ο) ο καρχαρίας: «παραµονεύοντας τον ~, το µαύρο ψάρι» 
(Κ. Μύρης). [ΕΤΥΜ. πιθ. < πορφυρός (µε αναβιβασµό τόνου) < 
πορφυρός]. 

πορφυρένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει το χρώµα τής πορφύρας, πορ-
φυρός, βαθυκόκκινος. 

πορφυρίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} έχω ή αποκτώ 
το χρώµα τής πορφύρας, πορφυρή απόχρωση. 

Πορφύριος (ο) {-ου κ. -ίου} όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. πορφύρα]. 

πορφυρίτης (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} πολύ σκληρό, συµπαγές και εκρη-
ξιγενές πέτρωµα, στο οποίο µεγάλοι κρύσταλλοι ορυκτών βρίσκονται 
µέσα σε οµοιόµορφη µάζα και το οποίο χρησιµοποιείται στην κατα-
σκευή µωσαϊκών δαπέδων, κιόνων, λουτήρων, ταφικών µνηµείων 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. porphyrite]. 

πορφυρογέννητος, -η, -ο ΙΣΤ. (ως τίτλος τής βυζαντινής αυτοκρα-
τορικής οικογένειας) αυτός που γεννήθηκε στην Πορφύρα (βλ.λ., σηµ. 
3β), δηλαδή γεννήθηκε όσο ο πατέρας του ήταν αυτοκράτορας: (µε 
κεφ.) Κωνσταντίνος Ζ' ο ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πορφύρα + -γέννητος < γεννώ, τίτλος που αποδιδόταν 
σε βασιλόπαιδες τού Βυζαντίου, οι οποίοι είχαν γεννηθεί στην αί-
θουσα τής Πορφύρας τού παλατιού]. 

πορφυρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει το βαθυκόκκινο χρώµα τής πορ-
φύρας 2. (συνεκδ.) πορφυρό (το) το ίδιο το βαθυκόκκινο χρώµα τής 
πορφύρας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πορφυρούς (κατά τα επίθ. σε -ός, πβ. χρυσούς -
χρυσός), αττ. τ. τού πορφύρεος (πβ. χρύσεος - χρυσούς, µε την επίδρ. 
των πλαγίων πτώσεων στον τονισµό, λ.χ. τού χρυσέου - χρυσού > 
χρυσούς) < πορφύρα (βλ.λ.)]. 

πορφυρόχρους, -ους, -ουν (λόγ.) αυτός που έχει πορφυρό χρώµα: -
χιτώνας. Επίσης πορφυρόχρωµος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πορφύρα + 
χρόος | χροϋς «χρώµα» (πβ. ροδό-χρους)]. 

πορώδης, -ης, -ες [µτγν.] {πορώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
έχει πόρους: ~ υλικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Π.Ο.Σ. (ο) Πανελλήνιος Οδοντιατρικός Σύλλογος. 
ποσάκις επίρρ. (αρχαιοπρ.) πόσες φορές. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πόσος + 

επιρρ. επίθηµα -άκις (βλ.λ.), πβ. κ. πολλάκις]. 
ποσαπλάσιος, -α, -ο (αρχαιοπρ.) πόσο µεγαλύτερος, πόσο περισσό-

τερος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πόσος + -πλάσιος, κατά το πολλαπλάσιος και τα αριθ-
µητ. σε -πλάσιος (πβ. πεντα-πλάσιος, εκατοντα-πλάσιος)]. 

ποσέ επίθ. {άκλ.} (αβγά µάτια) που µαγειρεύονται σε βραστό νερό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. poché, µτχ. τού p. pocher < poche «τσέπη, σάκος» 
(< φρανκ. pokka)· πβ. την αντίστοιχη γαλλ. φρ. pocher des œufs «βρά-
ζω αβγά δίχως το τσόφλι τους»]. 

Ποσειδώνας (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. ένας από τους δώδεκα θεούς τού Ολύ- 
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µπου, ο θεός τής θάλασσας και τού υγρού στοιχείου, αδελφός τού ∆ία και τού 
Πλούτωνα 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (λόγ.) Ποσειδών {Ποσειδώνος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ποσειδών | Ποτοιδάν (αιολ.) | Ποσοιδάν (δωρ.) | Ποτει-δάων 
(κρητ., βοιωτ.) κ.ά., θεωνύµιο αβεβ. ετύµου, το οποίο µαρτυρεί-ται ήδη στη 
µυκηναϊκή: Po-se-da-o. Από το σύνολο των διαλεκτ. τύπων αρχικός φαίνεται 
ο τ. Ποτειδάων (< *Ποτει-δάσ-ων), από όπου προήλθε ο τ. Ποσειδών µε 
συναίρεση και συριστικοποίηση τού -τ-. Ως προς την ετυµ., η κυριαρχούσα 
άποψη θεωρεί το όνοµα συνθ. εκ συ-ναρπαγής από την κλητ. προσφώνηση 
*πότει ∆άς «σύζυγε, κύριε τής γης», όπου το *πότει αποτελεί αµάρτυρη κλητ. 
τού πόσις «σύζυγος, κύριος» (βλ. λ. δεσπότης), το δε δάς αρχαϊκό όνοµα τής 
γης σε γενική πτώση (βλ. λ. ∆ήµητρα). Άλλες, ελάχιστα πειστικές, εκδοχές 
που έχουν κατά καιρούς προταθεί, περιλαµβάνουν την αναγωγή στους τ. 
ποταµός + οϊδµα «φουσκωµένο κύµα», πόντος + δαήναι «γνωρίζω, µαθαίνω», 
τη σύνδεση µε σανσκρ. dami «σταγόνα, δροσιά», καθώς και την υπόθεση περί 
πελασγικού δανείου]. 

ποσειδώνιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον θεό Ποσειδώνα 2. 
Ποσειδώνια (τα) παγκόσµια ναυτιλιακή έκθεση που γίνεται κάθε δύο χρόνια 
στον Πειραιά 3. ΧΗΜ. ποσειδώνιο {το) {ποσειδωνίου | χωρ. πληθ.} τεχνητό 
ραδιενεργό στοιχείο (σύµβολο Νρ) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. 
νεπτούνιο. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία τού χηµ. στοιχείου αποτελεί µετάφρ. δάνειο από νεολατ. 
neptunium (< λατ. Neptunus «Ποσειδών»)]. 

πόση (η) {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το να πίνει κανείς: η βρώση και η ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πόσις < θ. πο- (µε δυσεξήγητο φωνηεντισµό) τού ρ. πίνω 
(βλ.λ.)]. 

πόσθη (η) {χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. το δέρµα που περιβάλλει το πέος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
θ. ποσ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. *pes-, όπως µαρτυρείται στη λ. πέος, βλ.λ.) + 
εκφραστ. επίθηµα -0η]. 

ποσθίτιδα (η) [1861] ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τής πόσθης (κυρ. τής ακροπο-σθίας) από 
µικρόβια ή µύκητες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. posthite]. 

πόσιµος, -η, -ο 1. (νερό) κατάλληλο για πόση 2. (φάρµακο) που µπορεί να το 
πιει κανείς (πβ. λ. ενέσιµος). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πόσις]. 

ποσό (το) 1. η ποσότητα: ποσά αντιστρόφως | ευθέως ανάλογα (βλ.λ.) || 
συγκρίσεις µπορούν να γίνουν µόνο ανάµεσα σε οµοειδή ~ 2. χρηµατική 
ποσότητα: τα έξοδα ανέρχονται στο ~ των 30.000.000 δρχ. || µεγάλο | σεβαστό | 
ευτελές | συµβολικό | υπέρογκο ~. Επίσης ποσόν. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ποσόν, 
ουσιαστικοπ. ουδ. τής αόρ. αντων. ποσός, η οποία παρουσιάζει όµοιο 
σχηµατισµό µε την ερωτηµατική αντων. ποσός, µε καταβιβασµό τού τόνου 
στη λήγουσα. Η σηµ. «ποσότητα» ήδη αρχ. Βλ. λ. πόσος]. 

πόσο επίρρ. 1. σε ποια ποσότητα, σε ποιο µέγεθος, σε ποιον βαθµό, σε πόσο 
χρόνο· ερωτηµατικό επίρρηµα, σε ευθείες ή πλάγιες ερωτήσεις, µε το οποίο 
ρωτά κανείς για την ποσότητα, το µέγεθος, τον βαθµό, τη διάρκεια: — 
δούλεψες σήµερα; -Πάρα πολύ || — γλυκό τον θέλεις τον καφέ σου; -Όχι πολύ-
µέτριο || —µακριά είναι το σπίτι σου; -∆ύο χιλιόµετρα || δεν ξέρω ~ θα µείνω 
ακόµη' πάντως όχι πιο πολύ από 5-6 µέρες || κανείς δεν µου είχε πει ~ 
επικίνδυνο ήταν 2. (ως επιφών.) πάρα πολύ: ~ όµορφα ήταν τα χρόνια τής 
νιότης µου! || Θεέ µου, ~ µετάνιωσα γι'αυτό! ΦΡ. πόσο έχουµε σήµερα; βλ. λ. 
πόσος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πόσον, ουδ. τής ερωτηµατικής αντων. πόσος]. 

ποσοδείκτης (ο) {ποσοδεικτών} ΓΛΩΣΣ. κάθε λέξη, κυρ. τα αριθµητικά και 
ορισµένα επιρρήµατα, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ποσοτικός 
προσδιορισµός, π.χ. δύο µήλα, λίγο νερό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. quantifier]. 

ποσολογία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής φαρµακευτικής που έχει ως 
αντικείµενο τον καθορισµό των ποσοτήτων στις οποίες πρέπει να χορηγούνται 
τα φάρµακα στους ασθενείς (πβ. λ. δοσολογία). — ποσολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. posologie]. 

πόσος, -η, -ο αντων. 1. (α) ερωτηµατική αντωνυµία µε την οποία ρωτά κανείς 
για το µέγεθος, την ποσότητα, την ένταση, τη χρονική διάρκεια, την αξία: — 
ζάχαρη θέλεις στον καφέ σου; -∆ύο κουταλιές || — ώρα δούλεψες σήµερα; -Έξι 
ώρες || ~ θόρυβο µπορεί ν' αντέξει ένας άνθρωπος; || δεν θυµάµαι ~ λάδι 
αγόρασα || ξέχασα ~ γάλα µού είπες να πάρω || - είναι η απόσταση τής Γης από 
τη Σελήνη; (ορθότ. ποια είναι η απόσταση) (β) (στον πληθ. πόσοι, -ες, -α) 
ποιος σε αριθµό- για να ρωτήσει κανείς για τον αριθµό στον οποίο ανέρχεται 
κάτι: ~ φορές τον χρόνο πηγαίνεις στο θέατρο; || ~ ετών είσαι; || ~ είναι τα 
δάχτυλα των χεριών; ΦΡ. (α) (ως ουσ.) πόσσ πόσα χρήµατα: ~ θέλεις γι ' αυτή 
τη δουλειά; (β) πόσο έχουµε | πόσες τού µηνός έχουµε (σήµερα); ποια είναι η 
(σηµερινή) ηµεροµηνία; (γ) στις πόσες (τού µηνός) σε ποια ηµεροµηνία, σε 
ποια ηµέρα (αριθµητικά) τού µήνα: ~ έχουµε Πάσχα; -Στις 24 2. (ως επιφών.) 
(α) πάρα πολύς: ~ οµορφιά! || ~ πόνο ένιωσα, όταν χωρίσαµε! (β) (στον πληθ. 
πόσοι, -ες, -α) πάρα πολλοί: ~ φορές δεν του είπα να προσέχει! (του είπα πάρα 
πολλές φορές να προσέχει). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. πο-, ρίζα ερωτηµατικών (τονισµένη) και αορίστων (άτονη) 
αντωνυµιών, η οποία ανάγεται σε I.E. *kwo- (βλ. λ. τίς). Ο τ. πόσος (< I.E. 
*kwoti) συνδ. µε σανσκρ. kâti, λατ. quot «πόσο;» κ.ά. Οµόρρ. πο-ΐος (> 
ποιος), πό-τε, πό-θεν, πό-τερος, πώς, πού, τίς κ.ά.]. 

ποσοστιαίος, -α, -ο αυτός που εκφράζεται σε ποσοστά: στις εκλογές το κόµµα 
ανέβηκε δύο ~ µονάδες- από το 18% πήγε στο 20%. 

ποσοστό (το) [1897] 1. µέρος ποσότητας, από σύνολο εκφρασµένο σε 
εκαστοστά ή χιλιοστά: το ~ των υποψηφίων που έγραψε κάτω από τη βάση 
έφθασε το 70Ψο || στην τελευταία δηµοσκόπηση ένα - (τής τάξε- 

ως τού) 30% δήλωσε ικανοποιηµένο από την κυβέρνηση || ~ επί τοις εκατό (%) | 
επί τοις χιλίοις (%ο) || το κόµµα µας στις εκλογές αύξησε τα ~ του || το ~ τής 
επιτυχίας των µαθητών στις εξετάσεις || το ~ συµµετοχής στις εκλογές 2. 
ποσοστά (τα) το µέρος των συνολικών κερδών που αναλογεί σε κάποιον: για 
κάθε καινούργιο πελάτη που θα µας φέρνεις, θα παίρνεις τα - σου || δουλεύω µε 
~ (όχι µε µισθό) 3. (γενι-κότ.) το µέρος από σύνολο: µόνο ένα ~ εργαζοµένων 
συµµετείχε στην απεργία || ένα µεγάλο - των ανέργων είναι νέοι || σε µεγάλο ~ 
αυτά που λέει αληθεύουν. 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αµάρτυρου επιθ. *ποσοστός < πόσος + παραγ. 
επίθηµα -στός, πβ. πολλο-στός, εκατο-στός]. 

ποσόστωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ο ποσοτικός περιορισµός των 
εισαγωγών και των εξαγωγών για τη ρύθµιση τής προσφοράς: «το ζήτηµα των 
λεγοµένων -, δηλ. το µερίδιο τής ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής παραγωγής στο 
συνολικό πρόγραµµα των καναλιών, απασχολεί τους υπευθύνους...» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. quota]. 

Ποσότητα (η) {ποσοτήτων} 1. η µάζα ενός πράγµατος µε βάση το µέγεθος στο 
οποίο ανέρχεται: (κ. στον πληθ.) µεγάλες ~ ναρκωτικών διακινούνται κάθε 
χρόνο από την Ασία στην Ευρώπη || µια µικρή ~ αρσενικού αρκεί για να 
σκοτώσει έναν άνθρωπο || άγνωστη | αµελητέα | σηµαντική - || µια ~ πετρελαίου 
(χωρίς να ορίζεται πόσο µεγάλη είναι} 2. η µετρήσιµη πλευρά ενός 
πράγµατος, ο βαθµός στον οποίο κάτι είναι πολύ ή λίγο: στη βιοµηχανική 
παραγωγή αυτό που µετρά περισσότερο είναι η ~ και όχι η ποιότητα των 
προϊόντων · 3. ΓΛΩΣΣ.-METP. (για την Αρχαία Ελληνική) η ιδιότητα 
συλλαβής να είναι µακρά ή βραχεία. [ΕΤΥΜ < αρχ. ποσότης, -ητος < πόσος 
(βλ.λ.)]. 

Ποσοτικός, -ή, -ό [1766] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ποσότητα: ~ άνοδος | 
δεδοµένα || (ΓΛΩΣΣ.) - επίρρηµα | προσδιορισµός 2. ποσοτική ανάλυση 
προσδιορισµός τής ποσοστιαίας αναλογίας συστατικών σε ένα δείγµα. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. quantitatif]. 

Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ. (η) Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης. 

πόστα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) οµάδα εργατών που εργάζεται αλλάζοντας 
βάρδια µε άλλη | άλλες, κυρ. στις φορτοεκφορτώσεις πλοίων ΦΡ. (καθηµ.) 
βάζω πόστα επιπλήττω, µαλώνω. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. posta «θέση», ουσιαστικοπ. 
θηλ. τού επιθ. posto «τοποθετηµένος, διορισµένος» < λατ. positus (< ponere 
«τοποθετώ»)]. 

ποστάλι (το) {χωρ. γεν.} ΝΑΥΤ. το πλοίο που κινείται σε µόνιµη γραµµή, κυρ. 
ταχυδροµικό ή επιβατικό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. postale < posta, στην παλαιότ. σηµ. «µεταφορά καθήµενων 
επιβατών», βλ. κ. πόστα]. 

πόστερ (το) {άκλ.} 1. η αφίσα, κυρ. αυτή που προορίζεται να διακοσµεί τοίχους 
δωµατίου: στο δωµάτιο τού παιδιού υπάρχουν ~ διαφόρων αθλητών και 
ηθοποιών 2. (ελλην. αναρτηµένη ανακοίνωση) έντυπη ανακοίνωση σε 
επιστηµονικό συνέδριο η οποία αναρτάται σε πινακίδα και διαβάζεται επί 
τόπου από τους ενδιαφερόµενους- ο συντάκτης της παρίσταται υποχρεωτικά 
για επίλυση αποριών και συζήτηση· αντιδιαστέλλεται στην προφορική 
ανακοίνωση. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. poster < post «τοποθετώ, ανακοινώνω» < γαλλ. 
poste «θέση, τόπος», βλ. κ. πόστα]. 

ποστίς (το) {άκλ.} τούφα φυσικών ή τεχνητών µαλλιών που προσαρµόζεται 
στην κόµη για την αύξηση τού όγκου της. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. postiche < ιταλ. 
posticcio «τεχνητός, πρόσθετος» < µτγν. λατ. posticius]. 

πόστο (το) (καθηµ.) 1. η θέση στην οποία εργάζεται (κάποιος): το ~ µου είναι 
στις πωλήσεις || άφησα κάποιον στο - µου για όση ώρα θα λείψω || αλλάζω ~ 2. 
η καίριας σηµασίας θέση (σε οργανισµό, επιχείρηση κλπ.), η θέση από την 
οποία ασκεί κανείς έλεγχο: έχει πιάσει όλα τα - (ελέγχει όλα τα ~). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. posto < λατ. positus «τοποθετηµένος» < ponere «τοποθετώ, 
θέτω»]. 

ποστρεσταντ κ. ποστ-ρεστάντ (το) {άκλ.} 1. διεύθυνση ταχυδροµικού 
γραφείου, όπου και κρατείται η αλληλογραφία, µέχρι να τη ζητήσει ο 
παραλήπτης: δεν έδωσε διεύθυνση σπιτιού, έδωσε ~ 2. (ως επίθ.) (επιστολή) 
που αποστέλλεται στη διεύθυνση τού ταχυδροµείου: στέλνω γράµµα ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. poste-restante < poste «ταχυδροµείο» (βλ. λ. πόστα) + 
restante < rester «παραµένω, αναπαύοµαι» (< λατ. restare)]. 

ποσώς επίρρ. (εκφραστ.) καθόλου· κυρ. στη ΦΡ. ποσώς µ' ενδιαφέρει καθόλου 
δεν µε ενδιαφέρει (κάτι). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ποσώς < αρχ. ποσός, µε σχηµατισµό κατά την ερωτηµατική 
αντων. πόσος (βλ.λ.) και καταβιβασµό τού τόνου]. 

Π.Ο.Τ.Α. (το) Προσωπικό Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
ποταµηδόν επίρρ. (αρχαιοπρ.) (ρέοντας) σαν ποταµός. [ΕΤΥΜ ιιτγν. < ποταµός 

+ επιρρ. επίθηµα -ηδόν)πβ. βαθµ-ηδόν)]. 
ποταµησιος, -ta, -io αυτός που ζει σε ποταµό, που προέρχεται από ποταµό: ~ 

ψάρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 
ποτάµι (το) {ποταµ-ιού | -ιών} 1. ο ποταµός· κυρ. για όχι πολύ µεγάλους 

ποταµούς· ΦΡ. (α) σιγανό ποτάµι | ποταµάκι (ως χαρακτηρισµός) άνθρωπος 
που εκδηλώνεται σε χαµηλούς τόνους, που δεν εκδηλώνει τα πάθη του ή τις 
σκέψεις του και γι' αυτό είναι πιο απρόβλεπτος, πιο επικίνδυνος από κάποιον 
εκδηλωτικό, εξωστρεφή· κυρ. στην παροιµ. τα σιγανά ποτάµια | ποταµάκια 
να φοβάσαι! (β) µε πήρε το ποτάµι καταστράφηκα· (µτφ.) 2. µεγάλη 
ποσότητα υγρού: «~ µέσα µου πικρό το αίµα τής πληγής σου» (τραγ.) 3. (ως 
επίρρ.) σαν ποτάµι (σηµ. 1): ~ έτρεχαν τα δάκρυα της | έτρεχε ο ιδρώτας. — 
(υποκ.) ποταµάκι (το) (σηµ. 1). 



ποταµιά 1457 ποτοποιία 
 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. ποτάµιον, υποκ. τού αρχ. ποταµός (βλ.λ.)]. 
ποταµιά (η) (λαϊκ.) η περιοχή γύρω από ποτάµι. 
ποτάµιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε ποταµό: ~ θεότητες τής 

µυθολογίας. 
ποταµόκολπος (ο) ο κόλπος στις εκβολές ποταµού. 
ποταµολίµνη (η) {ποταµολιµνών} η λίµνη που σχηµατίζεται σε σηµείο τού 

ποταµού, όπου διευρύνεται η κοίτη του. 
ποταµοπλοία (η) [1846] {χωρ. πληθ.} η πλεύση σε ποταµό. [ΕΤΥΜ. < 

ποταµός + -πλοία < πλους (βλ.λ.)]. 
ποταµόπλοιο (το) [1887] πλοίο κατασκευασµένο έτσι, ώστε να πλέει σε 

ποταµό. 
ποταµός (ο) 1. µεγάλη ποσότητα νερού µε φυσική συνεχή ροή σε µια κοίτη µε 

καθορισµένες όχθες, µε σχετικά µεγάλο µήκος, που ξεκινά από φυσική πηγή 
και καταλήγει σε λίµνη ή θάλασσα: οι πηγές | οι εκβολές | οι όχθες | η κοίτη 
τού ~ || ανεβαίνω | κατεβαίνω τον ~ || πλωτός —1| ο — Νείλος ή ο Νείλος ~|| ο 
Βόλγας είναι ο µεγαλύτερος σε µήκος ~ τής Ευρώπης ΣΥΝ. ποτάµι 2. ποταµοί 
(οι) (µτφ.) µεγάλες ποσότητες υγρού: χύθηκαν ποταµοί αίµατος 3. ΦΙΛΟΛ. 
µυθιστόρηµα-πο-ταµός το εξαιρετικά εκτενές µυθιστόρηµα: «µια 
γαλλογερµανική συµπαραγωγή βασισµένη στο µυθιστόρηµα-ποταµό τού Προυστ 
"Αναζητώντας τον χαµένο χρόνο"» (εφηµ.) · ΦΡ. άνω ποταµών βλ. λ. άνω. — 
(υποκ.) ποταµίσκος (ο) [µτγν.] (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. ποτ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. πετ-, όπως µαρτυρείται στον 
αόρ. β' ε-πετ-ον (-σον) τού ρ. πίπτω (βλ. λ. πέφτω, πέτοµαί). Η λ. ποταµός 
εµφανίζει το παραγ. επίθηµα -αµος, πβ. ούλ-αµός, θάλ-αµος, πλόκ-αµος. Η 
πιθανότερη σηµασιολ. αναφορά τής λ. είναι µάλλον στο νερό που χύνεται 
ορµητικά από ψηλά. ∆εν ικανοποιεί σηµασιο-λογικώς η σύνδεση µε το ρ. 
πετάννυµι «απλώνω, εκτείνω», αν ο ποταµός θεωρηθεί ως υδάτινη µάζα που 
απλώνεται και διαχέεται, όπως και µε αρχ. σαξ. fathmos «εναγκαλισµός», 
γερµ. Faden «νήµα, ορ-γυιά» κ.ά. o όρ. µυθιστόρηµα-ποταµός είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. roman-fleuve]. 

ποταµόψαρο (το) το ψάρι που ζει σε ποταµούς. 
ποταπαγόρευση (η) → ποτοαπαγόρευση 
ποταπός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από ηθική µικρότητα: ~ άνθρωπος | 

συµπεριφορά ΣΥΝ. µικρός, ταπεινός, ιταµός, ουτιδανός, χυδαίος. — ποταπ-ά | 
-ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ποδαπός «από ποιον τόπο, τι είδους», µε την επί-δρ. των 
οµορρ. πότε, πότερος και µειωτική σηµασιολ. εξέλιξη, ώστε να δηλώνει 
ασήµαντη ή αναξιόλογη ποσότητα. Το αρχ. ποδαπός εµφανίζει ερωτηµατικό 
ριζικό θ. πο- < *kwo- (βλ. λ. πόσος, πότε), πράγµα που οδηγεί σε τ. *kwod-
nkwo- µε την προσθήκη τού -d- κατά το αλλοδαπός (βλ.λ.)]. 

ποταποτητα (η) [1825] {ποταποτήτων} 1. η ιδιότητα τού ποταπού ΣΥΝ. 
µικρότητα, ταπεινότητα, ιταµότητα, χυδαιότητα 2. (συνεκδ.) οποιαδήποτε 
ποταπή πράξη. 

ποτάσα (η) [1812] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. 1. χηµική ένωση (ανθρακικό κάλιο) σε 
στερεά µορφή, που στη φύση απαντά στη στάχτη καµένων ξύλων και 
χρησιµοποιείται στην παρασκευή γυαλιού και σαπουνιού 2. καυστική ποτάσα 
χηµική ένωση (υδροξίδιο τού καλίου) σε στερεά µορφή, που διαλυόµενη σε 
νερό σχηµατίζει καυστικό διάλυµα, το οποίο χρησιµοποιείται στην παρασκευή 
σαπουνιού και απορρυπαντικών. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. potassa < γερµ. Pottasche < Pott «δοχείο, γλάστρα» (< γαλλ. 
pot < µτγν. λατ. pottus, κελτ. αρχής) + Asche «τέφρα, στάχτη» (< αρχ. γερµ. 
asca)]. 

ποτασιο (το) [1840] {ποτασίου} το κάλιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
νεολατ. potassium, βλ. λ. ποτάσα]. 

ποτέ κ. (λαϊκ.) ποτές επίρρ. 1. (αρνητ.) σε καµία χρονική στιγµή, σε καµιά 
περίπτωση: ~ δεν είδαµε χιόνι στα µέρη µας || ~ (να) µη λες ψέµατα! || (εµφατ.) 
δεν θέλω να τον ξαναδώ - πια | στη ζωή µου || (εµ-φατ.) -Είσαι διατεθειµένος 
να συνεργαστείς; —! (ποτέ δεν πρόκειται να συνεργαστώ) ANT. πάντα- ΦΡ. 
ποτέ των ποτών (εµφατικότερο τού ποτέ, σηµ. 1) για κάτι που αποκλείεται να 
συµβεί ή να κάνουµε 2. (+ µου, σου...) για έµφαση στο πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρεται η άρνηση: ποτέ µου δεν καταδέχτηκα να ζητήσω βοήθεια- ΦΡ. ποτέ 
σου! (ενν. να µη σώσεις) ως απάντηση σε κάποιον που αρνείται, για να δείξει 
κανείς µε έντονο τρόπο την αδιαφορία του προς την άρνηση αυτή: -Τελικά θα 
έρθεις µαζί µας; -Όχι! —! (ας µην έρθεις! σκασίλα µουΐ) 3. (α) 
(αοριστολογικό) κάποια στιγµή, κάποτε: αν τύχει ~ να τον δεις, πες του 
χαιρετίσµατα! (β) σε οποιαδήποτε στιγµή µέχρι τώρα: είναι καλύτερος από ~ || 
το πιο αστείο ανέκδοτο που άκουσα ~ || (+µου, σου...) (εµφατ.): άκουσες ποτέ 
σου καλύτερη µουσική; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ., που παρουσιάζει όµοιο µορφολ. σχηµατισµό προς το 
ερωτηµατικό πότε (βλ.λ.) µε καταβιβασµό τού τόνου]. 

πότε επίρρ.· σε ποιον χρόνο, σε ποια περίσταση· ερωτηµατικό επίρρ., µε το 
οποίο ρωτά κανείς για τον χρόνο ή την περίσταση στην οποία γίνεται κάτι: ~ 
έχουµε φέτος Πάσχα; || κανείς δεν ξέρει ~ θα γυρίσει || από ~ είστε παντρεµένοι; 
|| για ~ το θέλεις; || (κ. µε άρθρο) το ~ θα γίνει η συνάντηση θα το µάθουµε 
σύντοµα' ΦΡ. (α) πότε... πότε για κάτι που συµβαίνει κάθε φορά και µε άλλον 
τρόπο: πότε µου λες ότι τον αγαπάς, πότε ότι δεν θες να τον ξαναδείς- 
αποφάσισε επιτέλους! ΣΥΝ. µία... µία (β) πότε-πότε µερικές φορές, κάπου-
κάπου: ~ καταλαβαίνει το λάθος του και ζητά συγγνώµη (συνήθως δεν το 
κάνει). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. πο-, ρίζα ερωτηµατικών (τονισµένη) και αορίστων (άτονη) 
αντωνυµιών, η οποία ανάγεται σε I.E. *kwo- (βλ. λ. τίς). Το β' συνθ. είναι το 
I.E. επίθηµα *-te, το οποίο εµφανίζεται και στις λ. ό'-τε, τό-τε (βλ.λ.). Η λ. 
συνδ. επίσης µε λατ. quando «πότε» (> γαλλ. quand, 

ισπ. cuândo) κ.ά. Οµόρρ. πό-σος, πο-ίος (> ποιος), πό-θεν, πό-τερος, πού, πώς, 
τίς κ.ά.]. 

ποτενσιόµετρο (το) {ποτενσιοµέτρ-ου | -ων) ΗΛΕΚΤΡ. 1. εξάρτηµα που 
δηµιουργεί στους ακροδέκτες τής εξόδου του διαφορετικές τιµές τάσης 2. 
εξάρτηµα τού ραδιοφώνου, µε το οποίο ρυθµίζεται η ένταση τού ήχου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. potensiomètre (νόθο συνθ.) < potensio-(< λατ. 
potentia «δύναµη, ενέργεια») + mètre (< αρχ. µέτρον)]. 

ποτήρι (το) {ποτηρ-ιού | -ιών} 1. το µικρό συνήθ. δοχείο από το οποίο πίνουµε 
απευθείας ένα υγρό: γυάλινο | πλαστικό | κρυστάλλινο | κολονάτο ~ || ~ τού 
κρασιού | τής µπίρας || τα χείλη τού ~· ΦΡ. (µτφ.) (α) ξεχείλισε το ποτήρι βλ. λ. 
ξεχειλίζω (β) (π.χ. ένα κορίτσι) να το πιεις στο ποτήρι (π.χ. ένα κορίτσι) πολύ 
ωραίο, ποθητό (γ) γερό ποτήρι αυτός που πίνει πολύ, που αντέχει στο πολύ 
ποτό (δ) αδειάζω το ποτήρι πίνω όλο το περιεχόµενο τού ποτηριού: άδειαζε 
τα ποτήρια το ένα πίσω απ' τ'άλλο (ε) παρελθέτω απ' εµού το ποτήριον τούτο 
(παρελ-θέτω απ' εµού το ποτήριον τούτο, Κ.∆. Ματθ. 26, 39) ας παρέλθει από 
µένα αυτό το ποτήρι (λόγια τού Χριστού προς τον Θεό εν όψει τής 
σταυρώσεώς του)· για περιπτώσεις στις οποίες εύχεται κανείς να αποφύγει µια 
δοκιµασία, να µην υποστεί ένα µαρτύριο (στ) Άγιον Ποτήριον το ιερό 
δισκοπότηρο 2. (συνεκδ.) η ποσότητα που περιέχεται σε ένα ποτήρι ή το ποτό 
που περιέχει: µου φέρνεις ένα ~ νερό | κρασί; || πάµε να πιούµε τα ποτηράκια 
µας! (ενν. το κρασάκι µας). — (υποκ.) ποτηράκι (το), (µεγεθ.) ποτήρα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ποτήριον, υποκ. τού αρσ. ποτήρ, -ήρος < θ. πο-(τού ρ. 
πίνω, βλ. λ. πόση) + παραγ. επίθηµα -τηρ]. 

ποτήρια (η) η ποσότητα που χωράει σε ένα ποτήρι. 
ποτηροθήκη (η) [µτγν.] {ποτηροθηκών} θήκη για την τοποθέτηση ποτηριών. 
ποτηρόπανο (το) πετσέτα για το καθάρισµα ή το στέγνωµα των ποτηριών. 
πότης (ο) {σπάν. ποτών}, πότρια (η) {δύσχρ. ποτριών} πρόσωπο που συνηθίζει 

να πίνει µεγάλες ποσότητες αλκοόλ. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. πο- (µε δυσεξήγητη 
φωνηεντική εναλλαγή *pö- | *pi-) τού ρ. πίνω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -της]. 

-πότης β' συνθετικό ουσιαστικών που δηλώνει αυτόν που πίνει, συνήθ. 
συστηµατικά, κάποιο ποτό: ουζο-πότης, οινο-πότης. [ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. oivo-πότης, µτγν. αίµο-πότης), που προέρχεται από 
το ουσ. πότης]. 

ποτίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πότισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. παρέχω την 
απαιτούµενη ποσότητα νερού σε φυτό ή καλλιεργήσιµη έκταση: ~ τα δέντρα | 
τις γαρυφαλλιές || (συνεκδ.) ~ τις γλάστρες | τον κήπο | το περιβόλι 2. (λαϊκ.) 
δίνω νερό (σε ζώα): ~ τα άλογα 3. (εκφραστ.) δίνω σε (κάποιον) να πιει: Τι 
ανάγκη τον έχω; Ούτε µε ταΐζει ούτε µε ποτίζει! || «σε πότισα ροδόσταµο, µε 
πότισες φαρµάκι» (τραγ.) 4. η παροχή ύποπτης (συνήθ. ναρκωτικής) ουσίας σε 
κάποιον: τι τον πο-τίσανε στο πάρτι κι έγινε έτσι; 5. (µτφ.) επηρεάζω κάποιον 
υπερβολικά: τον πότισε µίσος για τον πατέρα του ♦ 6. (αµετβ.) απορροφώ 
υγρασία: ο τοίχος έχει ποτίσει από τη βροχή ΣΥΝ. εµποτίζοµαι, διαβρέχοµαι. — 
πότισµα (το) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πότος (βλ.λ.)]. 

πότισµα (το) [µτγν.] {ποτίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η παροχή νερού σε φυτό ή 
καλλιεργήσιµη έκταση: το ~ τού δέντρου | τής γλάστρας | τού χωραφιού || αυτό 
το φυτό θέλει συχνό ~· ΦΡ. αυτόµατο σύστηµα ποτίσµατος σύστηµα 
αποτελούµενο από χρονοδιακόπτη, ειδικά τοποθετηµένα λάστιχα, βρύσες κ.ά., 
που χρησιµεύει για την άρδευση µεγάλων εκτάσεων, κήπων κ.λπ. µε σκοπό τη 
διευκόλυνση των ιδιοκτητών τους ή, συνηθέστερα, την παροχή νερού στα 
φυτά κατά την απουσία τους 2. (λαϊκ.) η παροχή νερού (σε ζώα): το ~ τού 
αλόγου | τού παπαγάλου. 

ποτιστήρι (το) {ποτιστηρ-ιού | -ιών} το δοχείο που χρησιµοποιείται για το 
πότισµα φυτών. — (υποκ.) ποτιστηράκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ποτιστήριον < 
ποτίζω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. θυσιασ-τήριον, πατη-τήριον]. 

ποτιστής (ο) [αρχ.] 1. αυτός που ποτίζει 2. το αρδευτικό αυλάκι. 
ποτιστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το πότισµα, κατάλληλος για το 

πότισµα: ~ εργαλείο- ΦΡ. ποτιστική βροχή η σιγανή και µακράς διαρκείας 
βροχή που απορροφάται από το έδαφος σε βάθος 
2. (για λαχανικά, οπωροφόρα δέντρα) αυτός που χρειάζεται πότισµα, 
για να αναπτυχθεί ΑΝΤ. ξερικός 3. (για καλλιεργήσιµη γη) αυτός που 
αρδεύεται: -χωράφι. 

ποτίστρα (η) [αρχ.] {χωρ. γεν. πληθ.) ο χώρος που προορίζεται για να πίνουν 
νερό τα ζώα. 

ποτό κ. (λαϊκ.) πιοτό (το) 1. οτιδήποτε πίνεται για ευχαρίστηση: αεριούχο | 
αναψυκτικό ~· ΦΡ. ορεκτικό ποτό το απεριτίφ (βλ.λ.) 2. (ει-δικότ.) το 
οινοπνευµατώδες ποτό (σηµ. 1): πάµε να σε κεράσω ένα ~ 
3. (συνεκδ.) η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών (σηµ. 1): το ~ θα 
σε καταστρέψει || το'ρίξε στο ~. Επίσης (λαϊκότ.) πιοτί. — (υποκ.) πο 
τά κι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ποτόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού ρηµατικού επιθ. ποτός < θ. πο- 
τού ρ. πίνω (βλ. κ. πό-της) + -τός. o µεσν. τ. πιοτό < αρχ. ποτόν µε την επίδρ. 
τής υποτ. αορ. πιω τού ρ. πίνω]. 

ποτοαπαγόρευση κ. ποταπαγόρευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύ-σεις, -εύσεων} η 
απαγόρευση τής παραγωγής, πώλησης και κατανάλωσης οινοπνευµατωδών 
ποτών κυρ. αυτή που εφαρµόστηκε στις Η.Π.Α. κατά την περίοδο 1919-30. 

ποτοποιείο (το) [1889] ο χώρος, εργαστήριο ή εργοστάσιο, παρασκευής ποτών. 
ποτοποιία (η) [1849] {δύσχρ. ποτοποιιών} 1. η επιχείρηση παρασκευής ποτών 

2. ο κλάδος τής οικονοµίας τής παραγωγής ποτών: βιοµη- 
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χανία ποτοποιίας. —ποτοποιός (ο/η) [1888]. 
ποτοπωλείο (το) [1845] κατάστηµα πώλησης ποτών ΣΥΝ. κάβα. 
ποτπουρί κ. ποτ-πουρί (το) {άκλ.} 1. η εκτέλεση αποσπασµάτων από 

διάφορες µουσικές συνθέσεις ή τραγούδια σε συνεχές και ενιαίο 
σύνολο 2. (µτφ.) το συνονθύλευµα από πολλά και διάφορα πράγµατα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. pot-pourri «σάπιο, χαλασµένο δοχείο», απόδ. τού ισπ. 
olla podrida (ίδια σηµ.) < olla «δοχείο» (< λατ. olla | aula «χύτρα») + 
podrida (< λατ. putridus «σάπιος» < puter, -tris)]. 

Π.Ο.Υ. (η) Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας. 
πού επίρρ. 1. (ως εισαγωγή ερωτήσεων για τόπο) σε ποιο µέρος, σε ποιον 

τόπο: - - µένεις; -Στον Πειραιά || δεν ξέρω - είναν το έχασα! || ~ πη-
γαίνεις; || από ~ έρχεσαι; || προς τα ~ πήγε; || για ~ το 'βαλες; (πού πας;)· 
ΦΡ. (α) πού (σε | τον...) είδα, πού (σε | τον...) ξέρω δεν (σε | τον...) ξέρω 
καθόλου: όσο µε χρειαζόταν ήταν όλο ευγένειες κι ενδιαφέρον για µέ-
να' τώρα που δεν µε έχει ανάγκη, πού σε είδα πού σε ξέρω! (β) πού α-
κούστηκε είναι ανήκουστο, απαράδεκτο: ~ ν'αφήνεις µια σίγουρη δου-
λειά, για να πας να γίνεις τραγουδίστρια; (γ) πού τον χάνεις πού τον 
βρίσκεις (εµφατ.) για κάποιον που συχνάζει τακτικά, που βρίσκεται 
συνέχεια (κάπου): ~, στα µπιλιάρδα! (δ) πού να σου τα λέω ως εισα-
γωγή σε κάτι συνταρακτικό που πρόκειται να ειπωθεί: ~! Ο Ηλίας και 
η Ντίνα χώρισαν! (ε) πού να ήσουν να... κρίµα που δεν ήσουν (κάπου)· 
για να ελκύσουµε το ενδιαφέρον τού ακροατή για κάτι που συνέβη και 
στο οποίο δεν ήταν παρών: ~ να τον έβλεπες πώς χόρευε και πώς τρα-
γουδούσε! (στ) πού (πήγες και) τον βρήκες αυτόν; για να δείξουµε ότι 
µια επιλογή ήταν λανθασµένη: Πού τον βρήκες αυτόν και τον έφερες 
στη δουλειά; Αυτός θα το διαλύσει το µαγαζί! || Πού πάει και τους 
βρίσκει τέτοιους φίλους αυτό το κορίτσι, δεν µπορώ να το καταλάβω! 
(ζ) πού (πάει και) τα βρίσκει για να δείξουµε τον θαυµασµό ή την α-
πορία µας για την επινοητικότητα κάποιου: Πού τα βρίσκει τόσο ω-
ραία ανέκδοτα; || Πού πάει και τις βρίσκει αυτές τις δικαιολογίες; Με 
έχει αφήσει άναυδο! 2. πώς (α) για την έκφραση έντονης απορίας, έκ-
πληξης: ~ το σκέφτηκες πάλι αυτό; ΦΡ. από πού κι ως πού (για την έκ-
φραση έντονης απορίας, έκπληξης) (i) για ποιον λόγο: ~ έχει από σένα 
τέτοιες απαιτήσεις; Ούτε άντρας σου είναι, ούτε πατέρας σου, ούτε τί-
ποτα! (ii) µε ποιον τρόπο, πώς είναι δυνατόν να: ~ σκέφτηκες ότι θα σε 
βοηθήσει; Αυτός δεν δίνει ούτε τού αγγέλου του νερό! (β) (+να) για να 
δηλωθεί ότι κάτι είναι αδύνατον: ~ να το φανταστώ; (ήταν αδύνατον 
να το φανταστώ) || ~ να το βρω το παγωτό τέτοια ώρα; 3. για να εκ-
φραστεί έντονη αντίρρηση, ισχυρή άρνηση σε κάτι που ειπώθηκε· σε 
ΦΡ. όπως: ~ τον είδες τον καλό άνθρωπο; Ένας απαίσιος υποκριτής εί-
ναι! Λ. σε ερωτήσεις των οποίων η απάντηση ισοδυναµεί µε το «που-
θενά» (ρητορικές ερωτήσεις): ~ µυαλό για δουλειά; (δεν είναι συγκε-
ντρωµένος στη δουλειά του) || περιµέναµε βοήθεια, αλλά - βοήθεια; 
(πουθενά- δεν δόθηκε βοήθεια) 5. (+να) σε ερωτήσεις που δεν επιδέχο-
νται απάντηση και δηλώνουν ότι αυτό για το οποίο ρωτά ο οµιλητής 
δεν πρόκειται να γίνει ή ότι δεν επιθυµεί να γίνει: - να φύγει τώρα αυ-
τός, έτσι που βολεύτηκε εδώ; (δεν πρόκειται να φύγει) || πού να τρέχω 
βραδιάτικα να σου βρω παγωτό; (δεν επιθυµώ να ψάξω να σου βρω 
παγωτό τέτοια ώρα) 6. σε ΦΡ. που δηλώνουν χρόνο, π.χ. (α) πού και πού 
καµιά φορά, πότε-πότε: δούλευε απ' το πρωί µέχρι το βράδυ, µόνο ~ 
σταµατούσε για ένα τσιγάρο (β) αραιά και πού σπανίως. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. πού | κοϋ (ιων.) < θ. πο-, ρίζα ερωτηµατικοί (τονισµένη) και 
αορίστων (άτονη) αντωνυµιών, η οποία ανάγεται σε I.E. *kwo-(βλ. λ. 
τις) µε την επιρρ. κατάλ. -où, πβ. όµ-οϋ, άλλαχ-οΰ. Οµόρρ. πόθεν, πό-
τε, πο-ϊος (> ποιος), πώς, πό-τερος, πό-σος κ.ά.]. 

που αντων. {άκλ.} (εισάγει αναφορικές προτάσεις) 1. (αντί τής αντων. 
οποίος, -α, -ο): ο άνθρωπος ~ µε χαιρέτησε, ήταν ο γείτονας µου (ο 
οποίος) || µου θυµίζει τη ζωή ~ ζούσα στο χωριό (την οποία) || κάνε 
και µια επίσκεψη στη θεία σου, ~ σ' αγαπάει! (η οποία) || (στον προ-
φορ. λόγο) µια τραγουδίστρια ~ η φωνή της µαγεύει τους πάντες (τής 
οποίας)· ΦΡ. (α) εµένα που µε βλέπεις (εµφατ. αντί τού εγώ): ~, γέν-
νησα κι ανάθρεψα τρεις γυιους και πέντε κόρες! (β) πράγµα που βλ. 
λ. πράγµα 2. (αντί τού επιρρήµατος όπου): στην πόλη - µεγάλωσα || 
θα σε στείλω από 'κεί - 'ρθες (αντί εκεί από όπου ήρθες) || σε περί-
πτωση ~ συµβεί αυτό || σε στιγµές ~ θέλω να ηρεµήσω (βλ. κ. σηµ. 5) 
3. (αντί τού επιρρήµατος όπως): έτσι ~ ήρθαν τα πράγµατα· ΦΡ. που 
λέει ο λόγος βλ. λ. λόγος 4. (στον προφορικό λόγο, αντί εµπρόθετων 
προσδιορισµών που εισάγουν αναφορική πρόταση): «τα µοναστήρια 
- έπαιρνα ψωµί» (από τα οποία· δηµοτ. τραγ.) || «εσύ 'σαι η αιτία ~ 
υποφέρω» (για την οποία· τραγ.) || θυµάσαι τον Λάµπη - ήµαστε γεί-
τονες; (µε τον οποίο)· (ως σύνδ.) 5. (εισάγει χρονική-αναφορική πρό-
ταση, αναφερόµενο σε χρονικό προσδιορισµό που προηγείται): (α) 
όταν, κατά τον οποίο: τον χρόνο ~ έλειπα στην Αγγλία, συνέβησαν όλα 
|| τότε ~ ήµαστε νέοι (β) αφότου, από τότε που: έχω δέκα χρόνια ~ 
δουλεύω εδώ- ΦΡ. (α) τη στιγµή που βλ. λ. στιγµή (β) µε το που 
ακριβώς όταν, ακριβώς τη στιγµή κατά την οποία: ~ µε είδε, έτρεξε 
να µε χαιρετίσει (γ) ό,τι (που) βλ. λ. ό,τι (δ) όσο που να µέχρι να, 
ώσπου να (ε) κάθε (φορά) που όποτε, όσες φορές: ~ σε βλέπω, ανοίγει 
η καρδιά µου (στ) εκεί που βλ. λ. εκεί (ζ) µόλις | ίσα που για να 
δείξουµε ότι κάποιος έχει πολύ λίγο χρόνο για να προλάβει κάτι: ~ 
προλαβαίνεις το τρένο (αν βιαστείς, προλαβαίνεις) || ~ µε πρόλαβες-
λίγο ακόµη και θα έφευγα (µε πρόλαβες την τελευταία στιγµή) 6. (ει-
σάγει αναφορικές-συµπερασµατικές προτάσεις) ώστε: δεν είναι τέ-
τοιος ~ να µπορεί να το κάνει || τόσο βαρύ, ~ κανείς δεν µπορεί να το 
σηκώσει 7. (καθηµ.-εισάγει ειδικές προτάσεις) ότι, πως: είδες ~ τα 
κατάφερα; || πρόσεξες ~ δεν τον χαιρέτησε; 8. (εισάγει αιτιολογικές 
προτάσεις) επειδή, γιατί: λυπάµαι ~ σε ξύπνησα || συγγνώµη - δεν 
τηλεφώνησα- ΦΡ. σαν (π.χ. έξυπνος άνθρωπος) που είσαι επειδή εί-
σαι (π.χ. έξυπνος άνθρωπος): ~, θα καταλάβεις αµέσως την αλήθεια 
9. (εισάγει αναφορικές-εναντιωµατικές προτάσεις): και ~ τα είπες, 

ποιος, νοµίζεις, σε άκουσε; 10. (+να, εισάγει αναφορικές-παραχωρη-
τικές προτάσεις) ακόµη κι αν: δεν του το ξαναδίνω, ~ να µε παρακα-
λάει 11. (αντί τού να, µετά από ρήµατα που σηµαίνουν αίσθηση): σε 
είδα ~ χτύπησες τον µικρό σου αδελφό || ακούω τον λαό ~ πανηγυρίζει 
12. µε το να: καλά έκανες ~ του φέρθηκες σκληρά · 13. (ως ευχε-τικό 
µόριο): ευτυχώς βρέθηκε αυτός ο καλός άνθρωπος, ~ ο Θεός να του 
το ανταποδώσει, και µε βοήθησε! || (σε κατάρες) ~ να µη σώσω να 
ξηµερωθώ, αν λέω ψέµατα! || (υβριστ.) - να πάρει ο διάολος! ΦΡ. που 
να µην (+παρατ. | υπερσυντέλικο) για τη δήλωση δυσφορίας, µε-
τάνοιας για κάτι που έχει ήδη συµβεί: εγώ τον περιµάζεψα στο σπίτι 
µου, που να µην τον είχα συναντήσει ποτέ µπροστά µου! · 14. (µετά 
από επίθ. ή επίρρ. σε εκφράσεις θαυµασµού): τι ωραία ~ τραγουδάει! 
|| (κ. κακόσ.) βρε, κακό ~ µας βρήκε! · 15. (ανάµεσα σε ρήµατα που 
επαναλαµβάνονται): είσαι ~ είσαι αφηρηµένος, δεν σηµειώνεις του-
λάχιστον τι θέλεις, πριν πας για ψώνια; (αφού είσαι αφηρηµένος, 
πρέπει τουλάχιστον να σηµειώνεις) · ΦΡ. που λες ως παρενθετική 
φράση σε αφήγηση: ανοίγω, ~, την πόρτα και τι να δω; [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < οπού (µε σίγηση τού αρχικού ατόνου ό-) < αρχ. οπού (βλ.λ.), µε 
καταβιβασµό τού τόνου]. 

ΠΟυά (το) (άκλ.) 1. µικρός κύκλος, βούλλα πάνω σε ύφασµα: πουκά-
µισο | φούστα µε ~ 2. (ως επίθ.) αυτός που έχει µικρούς κύκλους, 
βούλλες: ~ γραβάτα | πουκάµισο. [ΕΤΥΜ < γαλλ.ροίβ < λατ. pisum]. 

πουαντιγισµός (ο) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η ζωγραφική τεχνική τής απόδοσης 
των χρωµάτων και τού φωτός µε χρωµατικά στίγµατα στην επιφά-
νεια τού πίνακα ΣΥΝ. στικτογραφία. — πουαντιγιατής (ο), πουανπ-
γίστρια (η), πουαντινιοτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pointillisme < pointiller «διαστίζω, στιγ-
µογραφώ» < pointe «αιχµή, στίγµα» (< λατ. punctum)]. 

πουγκί κ. (παλαιότ.) πουγγί (το) {πουγκ-ιού | -ιών} 1. µικρός σάκος 
που χρησιµοποιόταν παλαιότερα για την αποθήκευση, µεταφορά χρη-
µάτων αντί πορτοφολιού ΣΥΝ. βαλλάντιο 2. (συνεκδ.) το χρηµατικό α-
πόθεµα ΣΥΝ. βαλλάντιο. — (υποκ.) πουγκάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
πουγγίον, υποκ. τού ουσ. πούγγα < λατ. *punga, γερµ. αρχής, πβ. αρχ. 
αγγλ. pung «βαλλάντιο, πορτοφόλι», pocca «σάκος, πορτοφόλι», 
αγγλ. pocket «τσέπη» κ.ά.]. 

πούδρα κ. (παλαιότ.) πούντρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η σκόνη που 
απλώνεται στο δέρµα τού προσώπου αλλά και τού σώµατος ως καλ-
λυντικό, ως µακιγιάζ κ.λπ. — (υποκ.) πουδρίτσα (η). [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
poudre < λατ. pulvis, -ëris «κόνις»]. 

πουδράρω ρ. µετβ. {πουδράρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. καλύπτω µε πού-
δρα: - ΤΟ πρόσωπο µου 2. (µεσοπαθ. πουδράροµαι) καλύπτω το πρό-
σωπο µου µε πούδρα. — πουδράρισµα (το). 

πουδριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} θήκη για πούδρα. [ΕΤΥΜ. 
< πούδρα + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. καπελ-ιέρα]. 

Π.Ο.Υ.Ε.Ν. (η) Πανελλήνια Οµοσπονδία Υπαλλήλων Εµπορικού Ναυ-
τικού. 

Πουέρτο Ρίκο κ. Πόρτο Ρίκο (το) {άκλ.} (ισπ. Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, αγγλ. Commonwealth of Puerto Rico = Κοινοπολιτεία 
τού Πουέρτο Ρίκο) νησί τής Καραϊβικής Θάλασσας, µε καθεστώς 
αυτονοµίας και ειδική σχέση µε τις Η.Π.Α. (ανήκει στην 
αµερικανική κοινοπολιτεία), µε πρωτεύουσα το Σαν Χουάν. — Πορ-
τορικανός κ. (καθηµ.) Πορτορικάνος (ο), Πορτορικανή κ. (καθηµ.) 
Πορτορικάνα (η), πορτορικανικός, -ή, -ό κ. πορτορικάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Puerto Rico «πλούσιο λιµάνι», ονοµασία που δόθηκε 
αρχικώς στην ακτή τού νησιού το 1493 από τον Χριστόφορο Κολόµ-
βο]. 

πούθε επίρρ. (λαϊκ.) 1. από πού: από ~ κατεβαίνει; 2. για πού: για ~ 
κίνησες; [ΕΤΥΜ. < αρχ. πόθεν (βλ.λ.), µε την επίδρ. τού ερωτηµατικού 
ποϋ]. 

πουθενά επίρρ. 1. (σε προτάσεις µε άρνηση) σε κανένα µέρος, σε 
κανέναν τόπο: όσο κι αν έψαξα, δεν το βρήκα - || δεν έχει να πας ~· 
θα µείνεις εδώ! 2. (αοριστολογικό) σε κάποιο µέρος, σε κάποιον τόπο, 
κάπου: έχεις - να µείνεις γι'αυτή τη νύχτα; 
[ΕΤΥΜ. < πούθε (βλ.λ.) + δεικτικό επίθηµα -νά (πβ. εδω-νά, εκει-νά). 
Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, η λ. ανάγεται σε αµάρτυρο τ. *πουθένα (µε 
καταβιβασµό τού τόνου κατά τα δεικτικά), ο οποίος προέρχεται από 
το αρχ. εγκλιτικό επίρρ. πόθεν «από κάποιον τόπο, από άλλο µέρος», 
µε την επίδρ. τού ερωτηµατικού ποϋ Kat την επιρρ. κατάλ. -α]. 

πουκαµίσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. φαρδύ και µακρύ πουκάµισο που 
φοριέται έξω από το παντελόνι ή τη φούστα 2. (παλαιότ.) µακρύ νυ-
χτικό. 

πουκαµίσας (ο) {πουκαµισάδες}, πουκάµισου (η) {πουκαµισού-δες} 
ο κατασκευαστής ή και ο έµπορος πουκάµισων. — πουκαµισά-StKo 
(το). 

πουκαµίσιά (η) (λαϊκ.) ως έκφραση θαυµασµού για πουκάµισο (πβ. 
παντελόνια, παλτουδιά, φραπεδιά κ.ά.). 

πουκάµισο (το) {-ου κ. -ίσου | -ων κ. -ίσων} 1. το ένδυµα που φοριέ-
ται στο πάνω µέρος τού σώµατος και κουµπώνει από πάνω ώς κάτω 
στο µπροστινό µέρος: λινό | µεταξωτό | βαµβακερό | µακρυµάνικο | 
κοντοµάνικο ~|| ο γιακάς τού ~ || «κάτω από τ'ανοιχτό ~, µε τις µαύ-
ρες τρίχες και το σταυρουδάκι τού ήλιου» (Οδ. Ελύτης)· ΦΡ. αλλάζω 
(π.χ. τις γυναίκες) σαν τα πουκάµισα βλ. λ. αλλάζω · 2. (µτφ.) το δέρ-
µα τού φιδιού, που αποβάλλεται την άνοιξη, αφού ξεραθεί. Επίσης 
(λόγ.) υποκάµισο. — (υποκ.) πουκαµισάκι (το) (σηµ 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. πουκάµισον < ποκάµισον (µε τροπή [o]-[u]) < *υποκά-
µισον)όπως µαρτυρείται στο υποκ. ύποκαµίσιον), νόθο συνθ. < ύπο-
+ -κάµισον < µτγν. λατ. camisia «πουκάµισο» < πρωτογερµ. *hami|?ja-
(πβ. αρχ. γερµ. hemidi > γερµ. Hemd) µέσω τής Κελτικής, πβ. αρχ. ιρλ. 
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caimmse «πουκάµισο»]. 
πουλάδα κ. πουλακίδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η µικρή κότα 2. 

(στρατιωτική αργκό) το διακριτικό των αλεξιπτωτιστών που έχει σχή-
µα πτηνού. [ΕΤΥΜ. < πουλί + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. αγελ-άδα]. 

πουλάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό πουλί (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) πουλάκι µου 
ως προσφώνηση τρυφερότητας, στοργής (β) α, το πουλάκι µου! ειρων. 
όταν ανακαλύπτουµε κάτι επιλήψιµο για κάποιον: ~! Ώστε εσύ το εί-
χες αρπάξει το βιβλίο µου! (γ) τα µάτια µου κάνουν | βλέπω πουλά-
κια βλέπω πράγµατα που δεν υπάρχουν, κυρ. από ζάλη, πόνο κ.λπ. (δ) 
πέταξε το πουλάκι χάθηκε η ευκαιρία (ε) κοιµάµαι σαν πουλάκι κοι-
µάµαι ελαφρά, έχω ευχάριστο ύπνο (στ) τρία πουλάκια κάθονται... 
(φρ. που απαντά σε διάφορα δηµοτ. τραγ.) (προφορ.) συνήθ. για να 
δηλωθεί ότι κάτι που λέγεται είναι άσχετο µε το θέµα τής συζήτησης 
ή εντελώς ασυνάρτητο ή µας αφήνει αδιάφορους 2. (οικ.) (α) το πέ-
ος, κυρ. µικρού αγωριού (βλ. κ. λ. πουλί) (β) (σπανιότ.) τα γεννητικά 
όργανα κοριτσιού. 

πουλάρι (το) {πουλαρ-ιού | -ιών} το νεαρό άλογο, µουλάρι ή γαϊδούρι. 
— (υποκ.) πουλαράκι (το). [ETYM. µεσν. < αρχ. πωλάριον, υποκ. τού 
ουσ. πώλος (βλ.λ.)]. 

πουλέν (το) (παλαιότ. ορθ. πουλούν) (άκλ.) 1. (στον ιππόδροµο) άλο-
γο στο οποίο ποντάρει κάποιος ελπίζοντας ότι θα κερδίσει 2. (µτφ.) 
νεαρό πρόσωπο στην αρχή τής καριέρας του, π.χ. εκκολαπτόµενος 
ηθοποιός, στο οποίο βασίζει τις ελπίδες του κάποιος και το προστα-
τεύει. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. poulain «πουλάρι - προστατευόµενος»]. 

πουλερικό (το) (συνήθ. στον πληθ.) κάθε πουλί το οποίο εκτρέφεται 
για τα αβγά ή το κρέας του (π.χ. κότες, πάπιες, χήνες). [ΕΤΥΜ. < 
πουλί + παραγ. επίθηµα -ερικό, πβ. σιδερικό]. 

πουλεύω ρ. αµετβ. {πούλεψα} (ί-λαϊκ.) φεύγω κακήν κακώς- κυρ. στη 
ΦΡ. την πούλεψα για την αρνητική εξέλιξη µιας κατάστασης ΣΥΝ. 
την πάτησα, την έβαψα. [ΕΤΥΜ. < πούλος (υβριστ.) + -εύω]. 

πούληµα (το) {πουλήµατος | χωρ. πληθ.} 1. το να πουλά κανείς κάτι: 
αυτό είναι οικογενειακό κειµήλιο, δεν είναι για - 2. (µτφ.) η προδοσία 
έναντι ανταλλάγµατος: τέτοιο ~ από τον άνθρωπο που ευεργέτησα 
δεν το περίµενα! 

πουλί (το) {πουλ-ιού | -ιών} 1. κάθε δίποδο ζώο που έχει φτερά και 
ράµφος, γεννά αβγά και συνήθ. µπορεί να πετά: τα ~ τιττυβίζουν | κε-
λαηδούν | τραγουδούν || αρπακτικό ~ ΣΥΝ. πτηνό- ΦΡ. (α) πιάνω που-
λιά στον αέρα είµαι πολύ εύστροφος (κυρ. βρίσκω γρήγορα τη λύση 
σε αίνιγµα ή µπαίνω γρήγορα στο νόηµα) (β) το έξυπνο πουλί από τη 
µύτη πιάνεται βλ. λ. µύτη (γ) και τού πουλιού το γάλα κάθε αγαθό, 
ακόµη και το πιο δυσεύρετο: αν παντρευτείς πλούσιο, θα έχεις ~ (δ) 
πουλί µου πουλάκι µου (βλ. λ. πουλάκι) (ε) άπιαστο πουλί βλ. λ. άπια-
στος 2. ο νεοσσός κότας 3. (στον οδηγισµό) Πουλί (το) (α) µέλος κλά-
δου τού οδηγισµού ο οποίος περιλαµβάνει παιδιά ηλικίας από 7 έως 
11 ετών (βλ. λ. οδηγισµός) (β) σοφό Πουλί ο αρχηγός Σµήνους Που-
λιών στον οδηγισµό (γ) γοργό Πουλί ο υπαρχηγός Σµήνους Πουλιών 
στον οδηγισµό (δ) γαλάζιο Πουλί ο βοηθός (τρίτος στην ιεραρχία) 
Σµήνους Πουλιών στον οδηγισµό · 4. (ευφηµ.) το ανδρικό γεννητικό 
όργανο ΣΥΝ. πέος. — (υποκ.) πουλάκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) πούλος (ο) 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πουλλί(ν) < µτγν. πουλλίον, υποκ. τού ποϋλλος < 
λατ. pullus «νεοσσός», που συνδ. πιθ. µε αρχ. πώλος (βλ.λ.)]. 

πούλι (το) {χωρ. γεν.} κάθε µικρός, συνήθ. πλαστικός, δίσκος, που χρη-
σιµοποιείται σε παιχνίδια (π.χ. στο τάβλι, στη ντάµα κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. pul < µτγν. φόλλις «είδος µικρού νοµίσµατος» < λατ. follis 
«σάκος αέρα, φυσητήρας - πορτοφόλι»]. 

πούλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. µικρός µεταλλικός δίσκος που 
χρησιµοποιείται ως στολίδι, συνήθ. σε γυναικεία φορέµατα ή κεντή-
µατα ΣΥΝ. πετάλιο · 2. Πούλια (η) ο αστερισµός των Πλειάδων: «η ~ 
κι ο Αυγερινός και ο Αποσπερίτης...» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. µεσν., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < πλειάδα (βλ.λ.), µε αποβολή τής συλλαβής -δα (ή 
απευθείας από το αρχ. πλειάς, µε αποβολή τού -ς) και ανάπτυξη 
ευφωνικού -ου- (πβ. γουρούνι - γρώνος | γρώνη), ενώ έχει διατυπωθεί 
η άποψη ότι η λ. ανάγεται σε ρουµ. pul'a. Οι εναλλαγές αυτές 
οφείλονται στην παρετυµολογική σύνδεση µε τα ουσ. πουλιά, πούλα 
«κλώσσα» λόγω τής διάταξης των επτά αστέρων που αποτελούν την 
Πλειάδα]. 

Πούλιτζερ (το) {άκλ.} βραβείο που απονέµεται από το 1917 και κάθε 
χρόνο από ειδική επιτροπή τού Πανεπιστηµίου τής Κολούµπια των 
Η.Π.Α. σε άτοµα που διακρίθηκαν στον χώρο των Μ.Μ.Ε. και τής λο-
γοτεχνίας. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Pulitzer, από το όν. τού Αµερικανού εκδότη J. Pulitzer 
(1847-1911), ο οποίος θέσπισε µε τη διαθήκη του το φερώνυµο βρα-
βείο]. 

πούλµαν (το) {άκλ.} λεωφορείο µε αναπαυτικά καθίσµατα και άλλες 
ανέσεις, το οποίο προορίζεται να µεταφέρει επιβάτες σε µεγάλες 
αποστάσεις και χρησιµοποιείται κυρ. σε εκδροµές και περιηγήσεις. 
— (υποκ.) πουλµανάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. pullman (car), από το όνοµα τού Αµερικανού εφευρέτη και 
µηχανικού George M. Pullman (1831-1897)]. 

πουλµαντζής κ. πουλµανατζής (ο) {πουλµαντζήδες} (λαϊκ.) ο οδηγός 
πούλµαν. [ΕΤΥΜ. < πούλµαν + -τζής, πβ. λεωφορειατζής]. 

πουλµονάρια (η) ποώδες φυτό µε γαλάζια ή µοβ άνθη. 
-πουλο 1. παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που 

σηµαίνουν το παιδί τού προσώπου που δηλώνει το θέµα: ελληνό-που-
λο, αρχοντό-πουλο, βασιλό-πουλο 2. για να προσδώσει στο πρόσωπο 

που δηλώνει το θέµα το χαρακτηριστικό τής µικρής ηλικίας: χωρια-
τό-πουλο (µικρός χωριάτης), ραφτό-πουλο (µικρός ράφτης) 3. παρα-
γωγική κατάληξη για τον σχηµατισµό ουσιαστικών που δηλώνουν το 
µικρό, το νεογνό τού ζώου που δηλώνει το θέµα: αετό-πουλο, λυκό-
πουλο, µελισσό-πουλο. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το µεσν. ποϋλ(λ)ος (< λατ. pullus «νεοσσός») και χρησιµοποιή-
θηκε αρχικώς σε νεοσσούς πουλιών και µικρά ζώα (λ.χ. άετό-που-
λον, άλεπό-πουλον), ενώ αργότερα επεκτάθηκε ως υποκοριστικό επί-
θηµα σε πρόσωπα και πράγµατα (λ.χ. αρχοντό-πουλο, σπιτό-πουλό)]. 

πουλόβερ (το) {άκλ.} πλεκτό ένδυµα, συνήθ. µε µανίκια, για το πάνω 
µέρος τού σώµατος, το οποίο φορά κανείς περνώντας το από το 
κεφάλι. — (υποκ.) πουλοβεράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. pullover < pull over «τραβώ προς τα επάνω»]. 

πούλος (ο) (λαϊκ.) 1. (µεγεθ.) το πουλί, το πτηνό 2. (ευφηµ.) το πέος-
ΦΡ. (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) παίρνω 
τονπούλο για δυσµενή εξέλιξη την οποία υφίσταται κάποιος: νόµιζε 
ότι θα τη σκαπουλάρει, αλλά στο τέλος πήρε τον πούλο! [ΕΤΥΜ < 
µεσν. ποϋλ(λ)ος, βλ. κ. πουλί). 

πούλπα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} πολτός φρούτων που χρησιµοποιείται 
για την παρασκευή φρουτοχυµών και µαρµελάδων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
pulpe < λατ. pulpa]. 

πουλ-πουλ (το) {άκλ.} φρ. που την χρησιµοποιούµε για να καλέσου-
µε κοντά µας κότες και να τις ταΐσουµε. 

Πουλχερία (η) 1. αυτοκράτειρα τού Βυζαντίου (450-453)- έδειξε ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον για τα προβλήµατα τής Εκκλησίας και ανακηρύ-
χθηκε αγία 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < λατ. Pulcheria < επίθ. pulcher «όµορφος, ωραί-
ος»]. ρ 

πουλώ (κ. -άω) κ. (λόγ.) πωλώ [αρχ.] ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πουλάς... κ. 
(λόγ.) πωλείς... | πούλ-ησα (λόγ. πώλησα), -ιέµαι (λόγ. -ούµαι, -είται...), -
ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. µεταβιβάζω την κυριότητα (αντικειµέ-
νου) έναντι χρηµάτων: αναγκάστηκε να πουλήσει τα κοσµήµατα της 
για ένα κοµµάτι ψωµί || του πούλησα το σπίτι µου (για) 10.000.000 δρχ. 
|| ~ κάτι σε πλειστηριασµό || (κ. για πρόσ.) τον πούλησε σκλάβο || (µτφ.) 
αυτός είναι ικανός να πουλήσει και τη µάννα του, δεν έχει καθόλου 
ηθικές αναστολές ΑΝΤ. αγοράζω· ΦΡ. (α) σε πουλά και σ' αγοράζει εί-
ναι εξαιρετικά επιτήδειος, πονηρός και καταφερτζής (β) (µτφ.) που-
λάω ακριβά το τοµάρι µου αναγκάζω κάποιον να υποστεί µεγάλες α-
πώλειες ή ζηµιές προκειµένου να µε καταβάλει, να µε νικήσει: θα 
πουλήσουµε ακριβά το τοµάρι µας· θα µείνουµε και θα πολεµήσουµε 
ως το τέλος! 2. διαθέτω προς πώληση, έχω για πούληµα: ~ το παλιό 
µου αµάξι· ενδιαφέρεται κανείς; || το ~ όσο-όσο, γιατί έχω µεγάλη α-
νάγκη || δεν τον ~ αυτό τον πίνακα | δεν πωλείται αυτός ο πίνακας- ή-
ταν το πρώτο µου έργο και θέλω να τον κρατήσω 3. (για εµπόρευµα, 
κυρ. έντυπο) αγοράζοµαι (σε συγκεκριµένο αριθµό κοµµατιών): το βι-
βλίο του πούλησε 5.000 αντίτυπα 4. (µτφ., συνήθ. για κάτι που δεν α-
ποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης) παραδίδω έναντι ανταλλάγ-
µατος: ο Φάουστ πούλησε την ψυχή του στον ∆ιάβολο || πούλησε τις 
ιδέες του για µια θέση στην κυβέρνηση 5. (κακόσ.) καταδίδω, προ-
σφέρω σε εχθρό έναντι ανταλλάγµατος: πούλησε κρατικά µυστικά 
στους εχθρούς || πούλησε την πατρίδα του (την πρόδωσε) 6. (α) εγκα-
ταλείπω, προδίδω: τον νόµιζα φίλο, αλλά στη δύσκολη ώρα µε πούλησε 
(β) αθετώ υπόσχεση, εξαπατώ: µας είπε ότι θα έλθει, αλλά µας πούλησε 
7. (οικ.) λέω (κάτι ψευδές)' κυρ. σε ΦΡ. όπως: (α) σε ποιον | πού τα 
πουλάς αυτά; νοµίζεις ότι θα σε πιστέψω; (β) αυτά πήγαινε να τα 
πουλήσεις σε άλλον | αλλού βρες άλλον να εξαπατήσεις, να κοροϊδέ-
ψεις (γ) πουλάω παραµύθι | φούµαρα λέω µεγάλα ψέµατα: µας πού-
λησε παραµύθι ότι είχε κάνει µεγάλη καριέρα στην Αµερική || πουλάει 
φούµαρα σε όλους, µήπως και ξεγελάσει κανέναν αφελή (δ) πουλάω 
φύκια για µεταξωτές κορδέλες βλ. λ. φύκι 8. (οικ.) κάνω επίδειξη 
(ιδιότητας που στην πραγµατικότητα δεν έχω)' κυρ. σε ΦΡ. όπως 
πουλώ νταηλίκι | αγριάδα | µαγκιά ♦ (αµετβ.) 9. πουλώ (σηµ. 1) (µε συ-
γκεκριµένο τρόπο): δεν ~ µε πίστωση || ~ µόνο χονδρικώς | λιανικώς 
10. (α) (για εµπόρευµα) έχω ζήτηση, αγοράζοµαι: αυτό το σαπούνι δεν 
πουλάει || δεν πούλησε παρά τη διαφήµιση που του έγινε (β) (µτφ.-
οικ.) βρίσκω απήχηση: δεν πουλάνε οι καλλιτεχνικές ταινίες- ο κό-
σµος θέλει σεξ και βία || δεν πουλάει πια αυτή η ιστορία (δεν είναι 
πειστική) 11. (ειδικότ. µτφ. µεσοπαθ. πουλιέµαι) εξαγοράζοµαι: αυτός 
πουλιέται σ'όλους- φτάνει να του δώσεις λεφτά και σου κάνει ό,τι ζη-
τήσεις! || (η µτχ. πουληµένος, -η, -ο) ο διαιτητής ήταν ~· τον είχε πλη-
ρώσει ο πρόεδρος τής γηπεδούχου οµάδας 12. (λόγ. µεσοπαθ. τριτο-
πρόσ. πωλείται, πωλούνται) διατίθεµαι προς πώληση: το διαµέρισµα | 
η επιχείρηση πωλείται || «εντός πωλούνται πάσης φύσεως υλικά» 
(τραγ.) 13. (ο λόγ. τ. πωλείται ως ουσ.) επιγραφή (συνήθ. έντυπη) που 
ενηµερώνει ότι κάτι διατίθεται προς πώληση: στην είσοδο τού κτηρίου 
υπήρχε ένα «~» για γραφείο τού τρίτου ορόφου. [ΕΤΥΜ. < µεσν. πουλώ 
< αρχ. πωλώ (-έω) < θ. *pöl-, εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *pel- 
«πουλώ µε σκοπό το κέρδος ».„πβ. σανσκρ. panate «διαπραγµατεύοµαι, 
αγοράζω» (< *pl-n-äti), λιθ. peinas «κέρδος», αρχ. σλαβ. plënû 
«λάφυρο», αρχ. γερµ. fäli «αγοραστός, προς πώληση» κ.ά. Το ρ. πωλώ 
αντετίθετο στο αρχ. ώνοϋµαι «αγοράζω», ενώ διακρινόταν από το ρ. 
πέρνηµι «πουλώ, εµπορεύοµαι» (βλ. λ. πόρνη) και από τον αόρ. 
αποδιδόσθαι, τύποι οι οποίοι προσδιόριζαν την πράξη τής 
πωλήσεως, όταν πραγµατοποιείται]. 

πούµα (το) {άκλ.} σαρκοφάγο αιλουροειδές τής Αµερικής µε ανοι-
χτόχρωµη καστανή γούνα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. puma < ισπ. puma, λ. τής γλώσσας Quechua, φυλής ιθα-
γενών τής Ν. Αµερικής]. 

πούµε, πουν)ε) (να/θα) ρ. → λέω 



πουνέντες 1460 πουφ 
 

πουνέντες (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο δυτικός άνεµος (βλ. λ. άνεµος, ΠΠΜ.) 
ΣΥΝ. (επίσ.) ζέφυρος. Επίσης πουνέντης. 
[ΕΤΥΜ; < ιταλ. ponente «δυτικός» < µεσν. λατ. ponens (τού p. ponere 
«τοποθετώ»), από τη φρ. ponens (solis) «δύση τού ηλίου»]. 

πουνεντογάρµπης (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µεταξύ δυτικού 
και νοτιοδυτικού ανέµου (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) λιβοζέφυρος. 

πουνεντοµαίστρος (ο) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µεταξύ δυτικού 
και βορειοδυτικού ανέµου (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) 
σκιρωνοζέφυρος. 

πούντα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (καθηµ.) το κρυολόγηµα στους πνεύµονες: άρπαξα 
µια ~! · 2. (λαϊκ.) το ακρωτήριο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. punta «άκρη, αιχµή» < µτγν. λατ. puncta, από τον µτχ. τ. 
punctus, -a, -um τού λατ. ρ. pungere «κεντώ, τρυπώ»]. 

πουντιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {πούντιασ-α, -µένος} (καθηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) 
παθαίνω κρυολόγηµα ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάποιον) να πάθει κρυολόγηµα: θα 
µε πουντιάσεις, που έχεις όλα τα παράθυρα ανοιχτά! — πούντιασµα (το). 

πούντρα (η) → πούδρα 
πούπετα επίρρ. (λαϊκ.) πουθενά. [ΕΤΥΜ µεσν. < πούπετε (κατά το συνώνυµο 

πουθενά) < που ποτέ (µε προληπτική αφοµοίωση τού -ο-)]. 
πουπουισµός (ο) [1981] {χωρ. πληθ.} η υπερβολική χρήση στον λόγο 

αναφορικών προτάσεων που εισάγονται µε το που. [ΕΤΥΜ < που (µε 
επανάληψη για έµφαση) -Ι- παραγ. επίθηµα -ισµός, κατά τα βαρβαρισµός, 
σολοικισµός]. 

πουπουλένιος, -ια, -ιο 1. κατασκευασµένος από πούπουλα: ~ στρώ-µα 2. (µτφ.) 
εξαιρετικά ελαφρός και µαλακός. 

πούπουλο (το) 1. το µαλακό, χνουδωτό φτερό πουλιού, που φυτρώνει κάτω από 
το σκληρό φτέρωµα· ΦΡ. στα πούπουλα µέσα στις ανέσεις και τις 
περιποιήσεις: από τότε που την παντρεύτηκε, την έχει ~ 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
µαλακό και ελαφρό: αυτό το πάπλωµα είναι ~. [ΕΤΥΜ < βεν. pupola | ιταλ. 
puppole «µπούφος» (µε µαλακά φτερά), ονοµατοπ. λ.]. 

Πουρνκατόριο (το) (στους ρωµαιοκαθολικούς) το καθαρτήριο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
purgatorio < µεσν. λατ. purgatorium «καθαρτήριο» < λατ. purgatus «καθαρός, 
καθαρθείς» < ρ. purgo «καθαρίζω, εξαγνίζω» (< punis «καθαρός, αγνός, 
άσπιλος»)]. 

πουρές (ο) {πουρέδες} φαγητό από πολτοποιηµένες πατάτες, όσπρια ή χόρτα, 
συχνά ως γαρνιτούρα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. purée < παλ. γαλλ. purer «πολτοποιώ, στείβω και στραγγίζω 
(κυρ. λαχανικά)» < λατ. purâre «καθαρίζω, εξαγνίζω» (γρήγορα 
αντικαταστάθηκε από το συνώνυµο purgare) < purus «καθαρός, αγνός, 
άσπιλος»]. 

πουρί (το) {πουριού | χωρ. πληθ.} 1. το ασβεστούχο υπόλειµµα που επικάθηται 
σε δοχείο µετά τον βρασµό ή σε σωλήνες: η λεκάνη έχει πιάσει ~ 2. το 
υπόλειµµα τροφών που στερεοποιείται στα δόντια και αφαιρείται µε 
καθαρισµό. — πουριάζω ρ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πωρίον, υποκ. τού αρχ. πώρος «είδος µαρµάρου, οικοδοµικής 
πέτρας» (βλ. λ. πωρώνω)]. 

πουριτανισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1.ΘΡΗΣΚ. η θρησκευτική κίνηση των 
πουριτανών 2. η υπερβολική και συνήθ. υποκριτική αυστηρότητα στα ήθη. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. puritanism. Βλ. κ. πουριτανός]. 

πουριτανός (ο), πουριτανή (η) 1. ΘΡΗΣΚ. το µέλος θρησκευτικής 
προτεσταντικής κίνησης τού 16ου και Που αι., που προέβαλλε το αίτηµα τής 
εκκαθάρισης τής Εκκλησίας τής Αγγλίας από στοιχεία τού 
ρωµαιοκαθολικισµού (π.χ. τον θεσµό των επισκόπων) και υιοθετούσε µεγάλη 
αυστηρότητα στα ήθη 2. (µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος µε υπερβολικά αυστηρές, 
συνήθ. υποκριτικά, αρχές. — πουριτανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. puritan < µτγν. λατ. puritas «αγνότητα, καθαρότητα» (< λατ. purus)]. 
πουρµπουάρ κ. µπουρµπουάρ (το) {άκλ.} το φιλοδώρηµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pourboire < φρ. pour boire «για να πιεις»]. πουρνάρι κ. πρινάρι 
(το) {πουρναρ-ιού | -ιών} θάµνος µε πυκνά κλαδιά και άφθονα σκληρά, στιλπνά 
αγκαθωτά φύλλα· το ξύλο του είναι σκληρό και ανθεκτικό και χρησιµοποιείται 
για προσάναµµα και για την κατασκευή ξυλανθράκων. — (υποκ.) πουρναράκι 
(το). [ΕΤΥΜ; < µεσν. πιρνάριον, µε τροπή τού Ι\Ι σε /u/, < πρινάριον (µε αντι-
µετάθεση), υποκ. τού αρχ. πρίνος (βλ.λ.)]. noupvó (το) (λαϊκ.) το πρωί· ΦΡ. (ως 
επίρρ.) noupvó-noupvó νωρίς το πρωί, πρωί-πρωί. 
[ΕΤΥΜ < *πωρνόν (µε κώφωση) < *πρωνόν (µε αντιµετάθεση) < µτγν. 
πρωινόν (µε έκκρουση τού -ι-), ουδ. τού επιθ. πρωινός (βλ.λ.)]. noupó (το) → 
πουρός 
πούρο (το) 1. µεγάλο και χοντρό τσιγάρο, που κατασκευάζεται από τυλιγµένα 

φύλλα εκλεκτού καπνού: ~ Αβάνας 2. (συνεκδ.) γλύκυσµα σε σχήµα λεπτού 
πούρου µε γέµιση σοκολάτας. — (υποκ.) πουρακι (το). 

[ΕΤΥΜ. < ισπ. puro (ενν. tabacco) «καθαρός (καπνός)» < λατ. purus «καθαρός, 
αγνός», λόγω τού ότι το πούρο αποτελείται από καθαρά φύλλα εκλεκτού 
καπνού]. πουρός, -ή, -ό (µειωτ.) 1. (αργκό) πολύ γέρος και ανήµπορος 2. (αρ-
γκό) noupó (το) ο γέρος ΣΥΝ. ραµολιµέντο, ραµολί, χούφταλο. [ΕΤΥΜ < τσιγγ. 
puro «γέρος»]. πούρος, -α, -ο (λαϊκ.) γνήσιος, αµιγής, ανόθευτος: -χρυσάφι || (κ. 
εκ-φραστ. στον πολιτικό λόγο) ~ µαρξιστής. [ΕΤΥΜ < ιταλ. puro < λατ. purus 
«καθαρός, αγνός»]. πους (ο) {ποδ-ός, -α | -ες, -ών} 1. (αρχαιοπρ.) το πόδι- ΦΡ. 
(α) εητι ποδός (ως χαρακτηρισµός) έτοιµος για ανάληψη δράσης: η αστυνοµία 

βρίσκεται - λόγω τής επίσκεψης τού Αµερικανού προέδρου (β) ΣΤΡΑΤ. παρά 
πόδα δίπλα στο πόδι (ενν. να στηριχθεί το όπλο µε το κοντάκι να ακουµπά στο 
έδαφος)· ως εντολή στις ασκήσεις ακριβείας (πβ. επ' ώµου, παρουσιάστε) (γ) 
κατά πόδας βλ. λ. κατά πόδας · 2. ΜΕΤΡ. (µετρικός) πους το σύνολο συλλαβών 
που αποτελούν µία µετρική µονάδα (βλ. κ. λ. µετρικός) · 3. µονάδα µήκους (ο 
αγγλικός πους), (βλ. λ. πόδι, σηµ. 6). Επίσης πόδας [µεσν.]. 

[ΕΤΥΜ· < αρχ. πους, ποδός < θ. *pod-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ped-«πόδι», 
πβ. σανσκρ. pad- (γεν. pad-âh), λατ. pês, pëd-is (> γαλλ. pied, ισπ. pie), αρχ. 
γερµ. fuoz (> γερµ. Fuß), αγγλ. foot, ρωσ. pód «έδαφος» κ.ά. Οµόρρ. πεδ-ίο(ν), 
πεζός (< *ne8-jó-\ πέδ-η, έµποδ-ίζω, πηδ-ώ, πηδ-άλ-ιο(ν), πέδ-ιλο(ν) κ.ά.]. 
πουσάπς κ. πους-άπς (τα) {άκλ.} οι κάµψεις (βλ. λ. κάµψη) ως γυµναστική 
άσκηση: κάνω 50 ~. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. push-up «σπρώχνω επάνω»]. πούσι (το) 
{χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) η οµίχλη. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. pus. H ποικιλία των 
τύπων (pus, bus, pusa, piise) έχει οδηγήσει στη σύνδεση µε το ελλην. πίσσα]. 
πουσταρειό (το) (!-λαϊκ, αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 
(περιληπτ.) το σύνολο των οµοφυλόφιλων ανδρών ή συρφετός από άνδρες 
οµοφυλόφιλους. 
[ΕΤΥΜ. < πούστης + παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. κ. πουταν-αρειό, αλητ-αρειό]. 
πουστεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πούστεψα} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές 
µορφές επικοινωνίας) ♦ 1. (αµετβ.) γίνοµαι οµοφυλόφιλος ♦ 2. (µετβ.) κάνω 
(κάποιον) οµοφυλόφιλο. πούστης (ο) {πούστηδες} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε 
τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. ο άνδρας οµοφυλόφιλος 2. (υβριστ.) για 
ανέντιµο άνθρωπο, συχνά και µε ποσοτικό επίρρ.: είναι πολύ -· µου φέρθηκε 
σκάρτα! 3. (ως έκφραση θαυµασµού): βρε τον ~, πώς τα λέει! (τι ωραία που τα 
λέει). Επίσης (λαϊκότ.) (!) πούοτρα (η).  — (υποκ.) (!) πουστάκος (ο) κ. 
πουσταρέλι (το), (µεγεθ.) (!) πουσταράς κ. πούστα-ρος (ο) κ. πουστάρα (η), (!) 
πούστικ-ος, -η/-ια, -ο, (!) πούστικα επίρρ. [ΕΤΥΜ· < τουρκ. pu§t < περσ. puSt 
«παιδί που χρησιµοποιείται για διεστραµµένους σκοπούς, αντικείµενο 
παιδεραστίας»]. πουστιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές 
µορφές επικοινωνίας) η ανέντιµη πράξη και συµπεριφορά εις βάρος κάποιου: 
µου έκανε µια µεγάλη ~ ΣΥΝ. (!) µπινιά. Πουστόγερος (ο) (!-λαϊκ, αποφεύγεται 
σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. γέρος οµοφυλόφιλος 2. υβριστ. για γέρο. 
πουστοφέρνω ρ. αµετβ. (!-λαϊκ, αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) συµπεριφέροµαι ή κινούµαι και µιλώ σαν πούστης. Πουτάνα (η) 
(χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. η 
πόρνη· ΦΡ. (α) (γίνεται) τής πουτάνας (το κάγκελο) για µεγάλη αναστάτωση, 
αταξία: µέθυσαν δυο-τρεις πελάτες κι έγινε στο µαγαζί ~ (β) παλιά πουτάνα (ως 
χαρακτηρισµός) γυναίκα παµπόνηρη και µε πολλές εµπειρίες, που δεν την 
ξεγελάς εύκολα· κατ' επέκτ. και ως χαρακτηρισµός για άντρα 2. (υβριστ.) για 
ανήθικη γυναίκα 3. (γενικότ.) υβριστ. για γυναίκα. — (υποκ.) (!) πουτανίτσα (η) 
κ. πουτανάκι (το), (µεγεθ.) (!) πουτανάρα κ. καραπουτάνα (η). [ΕΤΥΜ· όψιµο 
µεσν. < ιταλ. puttana < putta < παλ. γαλλ. pute < λατ. puter «διεφθαρµένος, 
σάπιος, βδελυρός»]. πουταναρειο (το) (i-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) 1. (περιληπτ.) οι πόρνες γενικά ή συρφετός από πόρνες 2. ο οίκος 
ανοχής 3. (εµφατ.) µεγάλη πόρνη. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πουτάνα + παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. αλητ-αρειό, παππαδ-αρε 
| ό]. πουτανιά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) 1. η ιδιότητα τού να είναι µια γυναίκα ανέντιµη ή πονηρή και 
ύπουλη 2. (συνεκδ.) πράξη ανέντιµη ή πονηρή και ύπουλη. πουτανιάρης, -α, -
ικο {πουτανιάρηδες} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. 
αυτός που συχνάζει στα πορνεία 2. (γενικότ.) αυτός που έχει άστατη και έντονη 
ερωτική ζωή. [ΕΤΥΜ. < πουτάνα + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. βροµ-ιάρης]. 
πουτανίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (!-λαϊκ, αποφεύγεται 
σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) φέροµαι σαν πουτάνα. πουτανίστικος, -η/-ια, -
ο (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) 1. αυτός που ταιριάζει 
σε πουτάνα 2. ανέντιµος, πονηρός, υποκριτικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 
Πουτίγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γλύκυσµα µε µαλακή και κρεµώδη υφή, που 
παρασκευάζεται κυρ. από αλεύρι, αβγά, ζάχαρη, σταφίδες κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
γκ-. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pouding < αγγλ. pudding < µέσ. αγγλ. poding 
«είδος λουκάνικου», που συνδ. µε παλ. γαλλ. puduc και µε κάτω γερµ. 
puddewurst «µαύρη πουτίγκα (χοιρινό λουκάνικο µε αίµα)»]. πούτσα (η) → 
πούτσος 
πουτσαράς (ο) {πουτσαράδες} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) 1. ο άνδρας που έχει µεγάλο πέος 2. ο ρωµαλέος άνδρας ή αυτός 
που κάνει επίδειξη ανδρισµού. [ΕΤΥΜ. < πούτσος + µεγεθ. επίθηµα -αράς (πβ. 
κοιλ-αράς)]. πούτσος (ο) (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές µορφές 
επικοινωνίας) το πέος, το ανδρικό γεννητικό όργανο ΣΥΝ. (!) ψωλή, καυλί, 
(ευφηµ.) µαραφέτι, µαρκούτσι, πουλί, τέτοια, ξερή, µαλαπέρδα, κοκόνα. Επί-
σης πούτσα (η). 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < σλαβ. butsa «εξόγκωµα, προεξοχή» ή, κατ' άλλη 
εκδοχή, < αρχ. πόσθη (βλ.λ.). Έχει προταθεί ακόµη η σύνδεση µε τουρκ. puç «η 
σχισµή των γλουτών»]. πουφ (το) {άκλ.} κάθισµα που αποτελείται από µεγάλο, 
πολύ µαλακό µαξιλάρι, συνήθ. µε δερµάτινο ή πλαστικό κάλυµµα, το οποίο 
τόπο- 
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θετείται στο δάπεδο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. pouf, ηχοµιµητική λ., πιθ. από τον ήχο που ακούγεται 

όταν κάθεται κανείς σε αυτό], πουφ επιφών.· εκφράζει αηδία, που 
προέρχεται από δυσάρεστη µυρωδιά. 

[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. πουφίνος (ο) ΖΩΟΛ. πουλί τού ωκεανού µε 
µακρύ και λεπτό ράµφος 

και φτέρωµα µαύρο στο πάνω µέρος και λευκό ή πιο ανοιχτόχρωµο 
στο κάτω. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. pouffin < αγγλ. puffin < µέσ. αγγλ. 
pophyn, αγν. ετύµου]. ποωδης, -ης, -ες [αρχ.] {ποώδ-ους | -εις (ουδ. -

η), -ών) BOT. (φυτό) που 
έχει κοντό, µαλακό και όχι ξυλώδη βλαστό, που έχει τη µορφή πόας. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. Π.Π.Σ.Π. (η) Προοδευτική Πανεπιστηµιακή 

Συνδικαλιστική Παράτα- 
ξη, 

Πράγα (η) η πρωτεύουσα τής Τσεχίας. [ETYM < ιταλ. Praga (οπτικό 
δάνειο) < τσεχ. Praha, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε ρωσ. porog 
«κατώφλι» ή µε τσεχ. praziti «καµένο δάσος»]. 

πράγµα κ. (λαϊκ.) πράµα (το) {πράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) οτι-
δήποτε άψυχο µε υλική υπόσταση, απτό: θα πάρεις µαζί σου µόνο τα 
~ που είναι απολύτως απαραίτητα || έχει µεράκι στη δουλειά του και 
φτειάχνει ωραία ~ || (καθηµ.) το µαχαίρι είναι ένα ~, που το χρησιµο-
ποιούµε για να κόβουµε (άλλα ~) ΣΥΝ. (λόγ.) αντικείµενο (β) (µειωτ.) 
αντικείµενο άχρηστο, κακόγουστο, παλιό κ.λπ.: έδωσες 20.000 δρχ. γι' 
αυτό το ~; (δεν άξιζε τα λεφτά του) || (µτφ.) γυναίκα το λες αυτό το ~; 
2. οτιδήποτε υπαρκτό και συνήθ. άψυχο, είτε απτό είτε αφηρηµένη έν-
νοια, το οποίο δεν καθορίζεται σαφώς στον λόγο: αναζητώ την ουσία 
των ~ || (αναπληρώνοντας το αντικείµενο ρήµατος) είδα πράγµατα, 
που δεν έχει δει ανθρώπου µάτι || (αναπληρώνοντας το ουσιαστικό 
που προσδιορίζεται από επίθετο, αντωνυµία κ.λπ.) ένα ~ θα σου πω:... 
|| το πρώτο ~ που θέλω να τονίσω είναι... || δεν υπάρχει τέτοιο ~ || (κα-
θηµ.) ωραίο ~ η φιλία! || (καθηµ.) κακό ~ ο εγωισµός! || άλλο ~ (είναι) 
η ευγένεια και άλλο η δουλοπρέπεια || είναι µεγάλο ~ να κάνεις τη 
δουλειά που σου αρέσει! || είσαι για µεγάλα ~! (για σπουδαίες πράξεις, 
για τα ξεχωριστά)· ΦΡ. (α) τι πράγµα (εµφατικότερα αντί τού τι): - µου 
ζήτησες που να µη σου το κάνω; || ~; (λέγεται από κάποιον που δεν 
άκουσε τι του είπαν ή ως έκφραση έκπληξης γι' αυτό που άκουσε) (β) 
τι πράγµατα είναι αυτά; για να εκφραστεί αποδοκιµασία σε 
συµπεριφορά, σε ενέργεια κάποιου (γ) (λαϊκ.) ντροπής πράγµατα! βλ. 
λ. ντροπή (δ) κάθε πράγµα στον καιρό του βλ. λ. καιρός (ε) (ειρων.) 
σπουδαίο πράγµα! βλ. λ. σπουδαίος (στ) δεν λέει (και) πολλά πράγ-
µατα δεν έχει ιδιαίτερη αξία: Γι γνώµη έχεις γι ' αυτό τον γιατρό; —! || 
δοκίµασα αυτό το καινούργιο ουίσκν ~! (ζ) πολύ πράγµα για οτι-
δήποτε εµφανίζεται σε µεγάλη ποσότητα, σε αφθονία (η) όνοµα και 
πράγµα βλ. λ. όνοµα (θ) λέω τα πράγµατα µε τ' όνοµα τους βλ. λ. ό-
νοµα (ι) το πράγµα µιλάει µόνο του βλ. λ. µιλώ (ια) δεν είναι και µι-
κρό πράγµα | µικρό πράγµα το 'χεις... για κάτι σπουδαίο ή µε σηµα-
ντικές επιπτώσεις: δεν είναι και µικρό πράγµα για έναν τόσο νέο άν-
θρωπο να έχει κάνει τόσα πράγµατα στη ζωή τον! || µικρό πράγµα το 
'χεις να έχεις δικό σου σπίτι και να µην πληρώνεις ενοίκιο! 3. (οικ.) το 
εµπόρευµα: πρώτο πράµα! || έχω πράµα που σαλεύει! (τα ψάρια µου 
είναι φρεσκότατα) || έχω φρέσκο ~ 4. ΝΟΜ. ενσώµατο αντικείµενο, ο-
τιδήποτε µπορεί να κατέχεται από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των φυσικών δυνάµεων, οι οποίες υπόκεινται σε ανθρώπινη 
εκµετάλλευση 5. (αργκό) τα ναρκωτικά, κυρ. κατά τη διακίνηση τους • 
6. τα δεδοµένα, το αντικείµενο που µας απασχολεί: προσπαθώ να 
βλέπω το ~ σφαιρικά- ΦΡ. (α) το πράγµα αλλάζει | αλλάζει το πράγ-
µα βλ. λ. αλλάζω (β) ας πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά ας βάλου-
µε µια σειρά στην εξέταση των όσων θα απαριθµήσουµε 7. το γεγο-
νός: συµβαίνουν περίεργα ~ ΦΡ. πράγµα που | το οποίο για την ει-
σαγωγή αναφορικής πρότασης, η οποία αναφέρεται στο συνολικό πε-
ριεχόµενο τής προηγούµενης πρότασης και όχι σε συγκεκριµένη λέξη 
της: περιµέναµε ότι ο εχθρός θα υποχωρούσε, ~ τελικώς δεν συνέβη-
πράγµατα (τα) 8. (+γεν. προσ.) τα προσωπικά αντικείµενα ή οι α-
ποσκευές (κάποιου): µάζεψε τα ~ σου και δρόµο! || δεν θέλω να πει-
ράζουν τα ~ µου || θα φέρω τα ~ σου µέσα! 9. (α) η γενική κατάσταση: 
έτσι έχουν τα ~! || θα φτειάξουν τα ~! || τα ~ πάνε απ'το κακό στο χει-
ρότερο || άσε τα ~ να πάρουν τον δρόµο τους (να ακολουθήσουν τη φυ-
σική τους πορεία) || τα ~ δεν έρχονται ποτέ όπως τα θέλουµε | τα πε-
ριµένουµε || δύσκολα τα ~! (β) η πραγµατικότητα, τα δεδοµένα, το α-
ντικείµενο που µας απασχολεί: δεν τα ξέρεις καλά τα ~! ΦΡ. (α) είµαι 
µέσα στα | έξω από τα πράγµατα είµαι ενηµερωµένος | εκτός κλίµα-
τος, ανενηµέρωτος (β) εκ των πραγµάτων από τα ίδια τα πράγµατα, 
επειδή έτσι έχει διαµορφωθεί η κατάσταση: «το ειρηνευτικό σχέδιο θα 
ανατραπεί ~» (εφηµ.) 10. (ειδικότ.) η πολιτική κατάσταση: θ' αλ-
λάξουν τα ~ (θα αλλάξει το καθεστώς, η πολιτική ηγεσία) || πώς τα 
βλέπεις τα ~ στην Ελλάδα; ΦΡ. (α) στα πράγµατα στην εξουσία, σε θέ-
ση από την οποία ασκείται έλεγχος: όταν έρθουµε εµείς ~, όλα αυτά 
θ'αλλάξουν (β) 0σζω τα πράγµατα στη θέση τους βλ. λ. θέση 11. (µόνο 
στον τ. πράµα, ευφηµ.) το αιδοίο ή το πέος 12. παιδί πράµα σε φρ. 
όπως παιδί πράµα, κορίτσι πράµα, για να δοθεί έµφαση στην ηλικία, 
στην ιδιότητα: πώς το αφήνουν, παιδί πράµα, να κάνει τόσο σκληρές 
δουλειές; || κορίτσι πράµα, επιτρέπεται να λες τέτοιες παλιοκουβέ-ντες; 
— (υποκ.) πρα)γ)µατάκι κ. πρα)γ)µατούδι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΎΜ. < 
αρχ. πράγµα < θ. πραγ- τού ρ. πράττω (πβ. παρακ. πέ-πραγ-α). o µεσν.τ. 
πράµα µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος γµ σε µ]. πραγµατεία (η) 
{πραγµατειών} η πρωτότυπη εκτενής επιστηµονική εργασία, έρευνα 
σε ένα θέµα, το οποίο αναλύεται διεξοδικώς µε διάκριση των 
επιµέρους ζητηµάτων, λογική απόδειξη των θέσεων που 

αναπτύσσονται, έκθεση αιτίων και αποτελεσµάτων και συστηµατική 
διατύπωση: συνέταξε ~ επί τού ζητήµατος (πβ. λ. διατριβή). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µελέτη. [ΕΤΎΜ. αρχ. < πραγµατεύοµαι (βλ.λ.)]. 

πραγµατεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {πραγµατεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} 
διεξέρχοµαι (θέµα) αναλυτικά, το εξετάζω εις βάθος και σε όλες τις 
πιθανές πτυχές και εφαρµογές του: η έρευνα πραγµατεύεται το επί-
καιρο θέµα τής παράνοµης µετανάστευσης || στη σηµερινή εκποµπή 
του πραγµατεύεται το θέµα τής εφηβικής βίας || - ένα θέµα λεπτοµε-
ρώς | διεξοδικώς | εµβριθώς ΣΥΝ. αναλύω, µελετώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
θετικός, διαπραγµατεύοµαι. [ΕΤΥΜ αρχ. < πράγµα]. 

πραγµάτευοη (η) [1859] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η αναλυ-
τική έρευνα και ανάπτυξη ενός θέµατος: η ~ τού θέµατος υπήρξε εν-
διαφέρουσα και αποκαλυπτική (πβ. λ. διαπραγµάτευση). 

πράγµατι επίρρ. [1887] (για την επιβεβαίωση πρότασης) κατά τρόπο 
που ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα: είναι ~ τόσο καλός όσο 
λένε; || -Αυτός δεν είναι ο Πέτρος; —! (αυτός είναι) ΣΥΝ. πραγµατικά, 
όντως, αλήθεια, αληθινά, (λόγ.) τωόντι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατικός. 
[ΕΤΥΜ. ∆οτικοφανές επίρρ. από την αρχ. δοτ. πράγµατι τού ουσ. 
πράγµα ως απόδ. τής γαλλ. φρ. de fait]. 

πραγµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που υπάρχει ή υπήρξε στην 
πραγµατικότητα (και όχι στη φαντασία ή στα λόγια), που ανταπο-
κρίνεται στην αλήθεια: αυτή είναι η ~ ιστορία | αιτία | χρονολογία || 
ο ~ µισθός είναι πολύ µικρότερος µε τις κρατήσεις || αυτός είναι µόνο 
για βιτρίνα, άλλος είναι το ~ αφεντικό ΣΥΝ. αληθινός ΑΝΤ. ψεύτικος, 
φανταστικός, εξωπραγµατικός (β) αυτός που είναι όντως αυτό που 
φαίνεται, αυτό που νοµίζει κανείς: ~ διαµάντι | χρυσός | µετάξι ΣΥΝ. 
γνήσιος, αληθινός, ατόφυος ΑΝΤ. φαινοµενικός, (για υλικά) τεχνητός 
(γ) αυτός που συγκεντρώνει τις ιδιότητες που προσιδιάζουν στη 
φύση του, αυτός που είναι όπως πρέπει ή αναµένει κανείς να είναι: 
για ~ µαύρισµα! (διαφήµιση) || ένας ~ άνδρας || τώρα αρχίζει το ~ 
µαρτύριο! 2. ουσιαστικός, σοβαρός, όχι επιπόλαιος: µετά τις επιπό-
λαιες περιπετειούλες είναι καιρός να κάνεις µια - σχέση (έναν σοβαρό 
δεσµό) 3. ΜΑθ. πραγµατικός αριθµός καθένας από τους θετικούς 
και αρνητικούς αριθµούς (ρητούς και άρρητους), συµπεριλαµ-
βανοµένου και τού µηδενός. — πραγµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

πραγµατικότητα (η) [1787] {πραγµατικοτήτων} 1. το σύνολο των 
υπαρκτών δεδοµένων, η υπάρχουσα κατάσταση: η αποχώρηση του 
διαµορφώνει µια νέα ~ για την εταιρεία || η ~ είναι χειρότερη απ'ό,τι 
περιµέναµε || κοινωνική | πολιτική | οικονοµική ~||η αντικειµενική ~ || 
οι στόχοι που έθεσε ο υπουργός δεν έχουν σχέση µε την ελληνική ~· 
ΦΡ. (α) (κάτι) γίνεται πραγµατικότητα (κάτι) πραγµατοποιείται: οι 
στόχοι του είναι πολύ ροµαντικοί- δεν θα γίνουν ποτέ πραγµατικότητα 
(β) εκτός πραγµατικότητας πέρα από τα ρεαλιστικά και αντικει-
µενικά πλαίσια: είσαι ~ || οι προτάσεις σου είναι ~ (γ) στην πραγµα-
τικότητα σύµφωνα µε αυτό που όντως συµβαίνει: λένε πολλά, αλλά 
κανείς δεν έµαθε τι έγινε ~! || καλά τα βιβλία και η θεωρία, αλλά ~ τα 
γεγονότα είναι αλλιώς 2. ΦΙΛΟΣ, το σύνολο όσων υπάρχουν αντι-
κειµενικά, ανεξαρτήτως τού τρόπου µε τον οποίο τα προσλαµβάνει ο 
άνθρωπος (ως γνωστικό υποκείµενο), κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς το 
φανταστικό, το νοούµενο ή το παριστάµενο. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. réalité]. 

πραγµατισµός (ο) [1859] 1. φιλοσοφικό δόγµα που θέτει ως κύριο 
κριτήριο για την αξιολόγηση των ιδεών (καθώς και των τρόπων ή των 
σχεδίων δράσεως) την αποτελεσµατικότητα και τη χρησιµότητα 
τους, αναγνωρίζει ως αληθές οτιδήποτε τείνει προς την προαγωγή 
των όρων τής ζωής και έχει καθαρά εµπειριοκρατικό και ανθρωπο-
κεντρικό χαρακτήρα 2. η πραγµατοκρατια (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. réalisme]. 

πραγµατιστής (ο) [1849], πραγµατίστρια (η) {πραγµατιστριών} 
1. πρόσωπο που ασπάζεται το φιλοσοφικό δόγµα τού πραγµατισµού 
2. (γενικότ.) πρόσωπο που σκέφτεται και ενεργεί πρακτικά, αποδεχό-
µενος µόνο την πραγµατικότητα ΣΥΝ. ρεαλιστής. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., µετάφρ. δάνειο από γαλλ. réaliste]. 

πραγµατιστικός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε τον πραγµα-
τισµό: ~ αντίληψη. 

πραγµατογνώµονας (ο/η) [1833] {(θηλ. πραγµατογνώµονος) | πραγ-
µατογνωµόνων) 1. πρόσωπο µε ειδική επιστηµονική κατάρτιση ή πεί-
ρα σε ένα θέµα ή τοµέα, από το οποίο ζητείται γνωµάτευση για ζη-
τήµατα που εµπίπτουν στην ειδικότητα του: έκθεση πραγµατογνω-
µόνων για την πορεία τής οικονοµίας 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. τρίτο πρόσω-
πο που κατέχει ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης και το οποίο διο-
ρίζεται από το δικαστήριο προκειµένου να το βοηθήσει στην εκτίµη-
ση τού πραγµατικού και αποδεικτικού υλικού εισφέροντας τις ειδι-
κές αυτές γνώσεις. Επίσης (λόγ.) πρανµατογνώµων {πραγµατογνώ-
µονος}. 
[ΕΤΥΜ < πράγµα + -γνώµονας < ρ. γιγνώσκω (βλ. λ. γνώµονας), απόδ. 
τού γαλλ. expert]. 

πραγµατογνωµοσύνη (η) [1889] {χωρ. πληθ.} 1. το πόρισµα που 
προκύπτει από τη διερεύνηση θέµατος από ειδικευµένο επιστήµονα, 
πραγµατογνώµονα: η ~ τού ιατρικού κλιµακίου που τον εξέτασε 
υπήρξε ενθαρρυντική ΣΥΝ. γνωµοδότηση 2. (συνεκδ.) η επίσηµη ανα-
φορά ή το έγγραφο, στο οποίο διατυπώνεται το πόρισµα των πραγ-
µατογνωµόνων. 

πραγµατογνωσία (η) [1866] {χωρ. πληθ.} η εις βάθος γνώση των 
πραγµάτων (κυρ. επιστηµονική). —πραγµατογνωστικός. -ή, -ό [1888]. 

πραγµατοκρατια (η) {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΣ, θεωρία που δέχεται ότι ο 
κόσµος υφίσταται κατά συγκεκριµένο και αντικειµενικό τρόπο, ανε-
ξαρτήτως τού τρόπου µε τον οποίο τον προσλαµβάνει κανείς· κυρ. 
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κατ' αντιδιαστολή προς τον νοµιναλισµό (ονοµατοκρατία) ΣΥΝ. ρεα-
λισµός. — πραγµατοκρατικός, -ή, -ό, πραγµατοκρατικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. pragmatism], 

πραγµατολογία (η) [1834] {χωρ. πληθ.} 1. ο πραγµατισµός ή η πραγ-
µατοκρατία (βλ.λ.) 2. ΓΛΩΣΣ. ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τους 
τρόπους µε τους οποίους το περιβάλλον, ιδίως το εξωγλωσσικό, δηλ. 
τα πρόσωπα, ο χώρος, ο χρόνος, οι συνθήκες επικοινωνίας, οι προϋ-
ποθέσεις κ.λπ. επιδρούν στην ερµηνεία | κατανόηση των λεγοµένων 
(βλ. κ. εξωγλωσσικό περιβάλλον, λ. περιβάλλον). [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού 
ελληνογενούς αγγλ. pragmatics]. 

πραγµατολογικός, -ή, -ό [1834] 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
πραγµατολογία 2. αυτός που βασίζεται ή περιορίζεται στα πράγµατα, 
στα γεγονότα: ~ εξέταση || - ανάλυση ενός κειµένου (κατ' αντιδια-
στολή προς τη γραµµατική, συντακτική) || ~ προσέγγιση ενός ζητή-
µατος. — πραγµατολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

πραγµατοποίηση (η) [1836] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η 
εφαρµογή στην πράξη, η υλοποίηση, το να γίνει κάτι πραγµατικότητα: 
η - σχεδίου | ονείρου | επιθυµίας ΣΥΝ. εκπλήρωση 2. η εκτέλεση: ~ 
πτήσεων | απεργίας | αγοράς. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. réalisation]. 

πραγµατοποιήσιµος, -η, -ο [1888] αυτός που είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιηθεί: απέρριψε τα σχέδια ως µη - ΣΥΝ. εφικτός, δυνατός 
ΑΝΤ. απραγµατοποίητος. 

πραγµατοποιώ ρ. µετβ. [1833] {πραγµατοποιείς... | πραγµατοποί-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. εφαρµόζω στην πράξη, υλοποιώ, κάνω 
πραγµατικότητα: µε επίµονη και σκληρή δουλειά κατάφερε να πραγ-
µατοποιήσει όλα της τα όνειρα | τις φιλοδοξίες | τα σχέδια || ~ µια 
υπόσχεση | απειλή ΣΥΝ. πραγµατώνω, εκπληρώνω 2. (α) αντί τού «κά-
νω»: σωµατεία οµογενών πραγµατοποίησαν πορεία διαµαρτυρίας 
προς την τουρκική πρεσβεία (β) (για έργο) επιτελώ: οι περιφερειακοί 
σύλλογοι πραγµατοποιούν σηµαντικό πολιτιστικό έργο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κάνω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. réaliser]. 

πραγµατοποιώ - πραγµατώνω. Οι δύο λέξεις διαφέρουν εν µέρει 
στη σηµασία τους. Το πραγµατοποιώ σηµαίνει κυρίως «κάνω 
πραγµατικότητα, εκπληρώνω, φέρω εις πέρας» (Με τις συντονι-
σµένες ενέργειες των υπευθύνων πραγµατοποιήθηκαν όλοι οι στό-
χοι που ετέθησαν για φέτος - Εύχοµαι να πραγµατοποιηθούν οι 
επιθυµίες σου και να πετύχεις αυτό για το οποίο αγωνίζεσαι). Κατ' 
επέκταση σηµαίνει και «εκτελώ, επιτελώ», προσφέρεται δε να 
χρησιµοποιείται µε αυτή τη σηµασία αντί τού πολυχρησιµοποιου-
µένου κάνω (Οι υπάλληλοι των εµπορικών καταστηµάτων πραγ-
µατοποίησαν συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο κέντρο τής πόλης -
Στην ακριτική αυτή πόλη πραγµατοποιούνται σηµαντικά έργα 
οδοποιίας µε χρηµατοδότηση από κονδύλια τής Ε.Ο.Κ. - Αύριο θα 
πραγµατοποιηθεί η συνάντηση των δύο αρχηγών στο Μέγαρο Μα-
ξίµου). Το πραγµατώνω συµπίπτει µε το πραγµατοποιώ στην ά 
(κύρια) σηµασία του («εκπληρώνω, φέρω εις πέρας»), αλλά δεν 
χρησιµοποιείται µε τη β' σηµασία. Αεχ λέµε «Η Γ. Συνέλευση θα 
πραγµατωθεί την Τετάρτη 4 Απριλίου»! ούτε «Οι υπάλληλοι πραγ-
µάτωσαν συγκέντρωση...»Ι 

πραγµατώνω ρ. µετβ. [1880] {πραγµάτω-σα, -θηκα, -µένος} πραγµα-
τοποιώ (βλ.λ., σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πραγµατοποιώ. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού γαλλ. réaliser]. 

πραγµάτωση (η) [1867] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η πραγµα-
τοποίηση, η εφαρµογή στην πράξη. [ΕΤΥΜ, Απόδ. τού γαλλ. 
réalisation]. 

πραγµοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η µετατροπή αφη-
ρηµένης έννοιας ή και προσώπων σε αντικείµενο, πράγµα 2. (στον 
µαρξισµό) η µετατροπή των ανθρώπινων σχέσεων σε σχέσεις µεταξύ 
αντικειµένων (πβ. λ. αλλοτρίωση). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. réification]. 

πραίτορας (ο) {πραιτόρων} ΙΣΤ. 1. (στην αρχαία Ρώµη) ανώτατος αι-
ρετός αξιωµατούχος µε στρατιωτικές και κυρ. δικαστικές αρµοδιό-
τητες 2. (στο Βυζάντιο) ο ανώτερος διοικητικά δικαστής (προϊστάµε-
νος) µιας επαρχίας (θέµατος). Επίσης (λόγ.) πραίτωρ {πραίτορος}. — 
πραιτορικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πραίτωρ, -ορός < λατ. praetor 
«ηγεµόνας, άρχοντας»]. 

πραιτωριανός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πραίτωρα: ~ 
αξίωµα | τίτλος | θέση- πραιτωριανός (ο) 2. (α) ΙΣΤ. (στην αρχαία Ρώ-
µη) στρατιώτης τής αυτοκρατορικής φρουράς, µέλος επίλεκτου σώ-
µατος στην προσωπική υπηρεσία τού αυτοκράτορα (β) ΙΣΤ. µέλος µι-
σθοφορικού τµήµατος τού ρωµαϊκού, αυτοκρατορικού στρατού (γ) 
(κατ' επέκτ.) στρατιωτικός, µέλος µισθοφορικού τάγµατος στην υπη-
ρεσία δικτάτορα 3. (µτφ.-σκωπτ.) πρόσωπο που ανήκει στο στενό πε-
ριβάλλον ηγέτη και τον στηρίζει (για ιδιοτελείς σκοπούς, µε αθέµιτα, 
αναξιοπρεπή µέσα κ.λπ.): οι ~ του δικτάτορα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν.  πραιτωριανός (κυρ. πληθ.) < λατ. praetorianus < 
praetor]. 

πραΐτώριο (το) {πραιτωρίου} ΙΣΤ. (στην αρχ. Ρώµη) 1. το κτήριο στο 
οποίο εγκαθίστατο µόνιµα ο διοικητής ΣΥΝ. διοικητήριο 2. το δικα-
στήριο στο οποίο χρέη προέδρου εκτελούσε πραίτωρας. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. πραιτώριον < λατ. praetorium < praetor]. 

πρακτεον (το) {χωρ. πληθ.} αυτό που πρέπει να πράξει κανείς: ας 
αφήσουµε τις θεωρητικές συζητήσεις κι ας έλθουµε στο -' ΦΡ. (α) επί 
τού πρακτέου σχετικά µε το τι πρέπει να πράξει κανείς: περιµένω τις 
προτάσεις σας ~ (β) περί τού πρακτέου σχετικά µε το τι πρέπει να γί-
νει: συζητήσεις επί συζητήσεων ~. 

[ΕΤΥΜ, Ουδ. τού αρχ. ρηµατικού επιθ. πρακτέος «αυτός που πρέπει να 
επιτελεστεί, να γίνει» < πράττω]. 

πρακτική [αρχ.] κ. (λαϊκ.) πραχτική (η) 1.η έµπρακτη δοκιµή ή αξιο-
ποίηση θεωρητικών σχηµάτων, η εφαρµογή γνώσεων, απόψεων ή (επι-
στηµονικών) συµπερασµάτων ΣΥΝ. πράξη ΑΝΤ. θεωρία 2. ο τρόπος µε 
τον οποίο γίνεται κάτι και η αντίστοιχη πορεία δράσεως: η ~ που 
ακολουθείται σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι ο διάλογος || οι µέθοδοι 
του δεν διαφέρουν από τη συνήθη ~ || κλασική | πρωτοποριακή | 
εκσυγχρονιστική | γνωστή - 3. (ειδικότ.) η συστηµατική άσκηση σε 
επάγγελµα (π.χ. τού γιατρού, τού δικηγόρου) ή η δοκιµαστικού και 
προπαρασκευαστικού χαρακτήρα ενασχόληση µε αυτό: κάνω την ~ 
µου ΣΥΝ. άσκηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολιτική. 

πρακτίκίοµός (ο) [1891] φιλοσοφική αντίληψη που προκρίνει κατ' 
απόλυτο τρόπο την πρακτική αντιµετώπιση των πραγµάτων, την 
εφαρµογή τής πείρας στην υλοποίηση των διαφόρων στόχων έναντι 
τής θεωρητικής έρευνας. 

πρακτικό (το) 1. η συνήθ. σύντοµη γραπτή έκθεση ή τµήµα αρχείου, 
που αποτελεί την επίσηµη µαρτυρία γεγονότων ή πράξεων: ~ διορι-
σµού | εξετάσεων 2. πρακτικά (τα) η επίσηµη έγγραφη έκθεση των 
λεχθέντων κατά τη διάρκεια συνεδριάσεως από τους µετέχοντες σε 
αυτήν, η οποία συντάσσεται από εξουσιοδοτηµένο ή αρµόδιο παρι-
στάµενο πρόσωπο: κρατώ τα ~ (συντάσσω αυτή την έκθεση) || τα ~ 
τής Βουλής | δίκης | γενικής συνέλευσης || να γραφεί στα ~! || ~ συ-
νόδων (τοπικών ή οικουµενικών). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. acta (πληθ.), κυριολ. σηµ. «πρά-
ξεις»]. 

πρακτικογραφος (ο/η) [1884] πρόσωπο που κρατά τα πρακτικά σε 
συνεδρίαση συλλογικού οργάνου, συζήτηση σώµατος κ.λπ.: ~ τής 
Βουλής | τής συνέλευσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 

πρακτικός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.) πραχτικός 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
πρακτική ή την πράξη (και όχι τη θεωρία): ~ αριθµητική || ~ 
εφαρµογή κανόνων || ~ δυσκολίες | προβλήµατα || έχει µεγάλη ~ εµπει-
ρία || δεν υπήρξαν ~ αποτελέσµατα από την έρευνα αυτή ΣΥΝ. εµπει-
ρικός ΑΝΤ. θεωρητικός 2. (α) αυτός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να 
εφαρµοστεί εύκολα, που διευκολύνει τον χρήστη: ~ οδηγίες | οδηγός 
αγοράς || ~ µέγεθος | σχήµα | συσκευασία | σύστηµα (β) αυτός που εί-
ναι έτσι σχεδιασµένος, κατασκευασµένος, ώστε να είναι χρήσιµος 
(παρά εντυπωσιακός): ~ ρούχο | ντύσιµο | δώρο 3. αυτός που επικε-
ντρώνεται ή στοχεύει κυρ. στην αποτελεσµατικότητα, τη χρησιµότη-
τα πράξης ή διαδικασίας: ~ σκέψη | νοοτροπία || ~ αντιµετώπιση | 
προσέγγιση ενός ζητήµατος | πολιτική || ~ νους | άνθρωπος 4. (α) 
ΘΕΟΛ. πρακτική θεολογία κλάδος που περιλαµβάνει την κατηχητική, 
την οµιλητική, τη λειτουργική, την ποιµαντική, την εξοµολογητική, 
το Κανονικό και Εκκλησιαστικό ∆ίκαιο (β) ΦΙΛΟΣ, πρακτική φιλοσο-
φία η φιλοσοφία που έχει ως θέµα την ανθρώπινη πράξη και ως σκο-
πό όχι αποκλειστικώς τη γνώση αλλά την αγαθή, ηθική ενέργεια (το 
ορθώς πράττειν) 5. αυτός που σχετίζεται µε τις θετικές επιστήµες, 
που θέτει αυτές ως κύριο αντικείµενο µελέτης: ~ κατεύθυνση σπου-
δών || ~ λύκειο (παλαιότ., κατ' αντιδιαστολή προς το κλασικό λύκειο, 
για υποψηφίους θετικών σχολών) 6. (α) (για πρόσ.) αυτός που η επαγ-
γελµατική του ικανότητα στηρίζεται σε εµπειρικές γνώσεις, στην 
πείρα του και όχι σε θεωρητικές γνώσεις, επιστηµονική κατάρτιση: 
(παλαιότ.) ~ γιατρός (κατ' αντιδιαστολή προς αυτόν που έχει 
σπουδάσει ιατρική) (β) αυτός που βασίζεται στην εµπειρία (και όχι 
στη θεωρία): ~ εκπαίδευση. — πρακτικ-ά | -ώς [µτγν.] κ. (λαϊκ.) πρα-
χτικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < πρακτός (ρηµατικό επίθ.) < θ. πρακ- (τού ρ. πράττω) + 
παραγ. επίθηµα -τός]. 

πρακτικότητα [1867] κ. (λαϊκ.) πραχτικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. το 
να είναι κάτι πρακτικό, χρήσιµο και αποτελεσµατικό: το ρούχο αυτό 
δεν έχει καµία ~, πού µπορείς να το φορέσεις; 2. η ικανότητα 
κάποιου να αντιµετωπίζει µε πρακτικό τρόπο τις καταστάσεις, να δί-
νει λύσεις: είναι καλός στη θεωρία αλλά στερείται πρακτικότητας, 
ούτε το πιο µικρό πρόβληµα δεν µπορεί ν' αντιµετωπίσει! 

πράκτορας κ. (λαϊκ.) πράχτορας (ο/η) {(θηλ. πράκτορος) | πρακτό-
ρων} ο συµβαλλόµενος στη σύµβαση πρακτορείας (βλ. λ. πρακτορεία 
σηµ. 2) ο οποίος αναλαµβάνει έναντι αµοιβής την επιµέλεια και διεκ-
περαίωση υποθέσεων τού αντισυµβαλλοµένου του (πρακτορευοµέ-
νου) και στο πλαίσιο τής οποίας διενεργεί κάθε απαραίτητη νοµική ή 
υλική πράξη στο όνοµα και για λογαριασµό τού πρακτορευοµέ-νου: 
ναυτιλιακός | καλλιτεχνικός | εµπορικός | ταξιδιωτικός (για την 
οργάνωση ταξιδιών) | τουριστικός ~ ΣΥΝ. ατζέντης· ΦΡ. (α) µυστικός 
πράκτορας µέλος των µυστικών υπηρεσιών ή οργάνωσης µε ανάλογο 
χαρακτήρα, που αναλαµβάνει µυστικές αποστολές: ~ τής Κ.Υ.Π. | τής 
C.I.A. || διπλός ~ (που εργάζεται συγχρόνως για δύο χώρες) ΣΥΝ. 
κατάσκοπος (β) διπλωµατικός πράκτορας γενικός πρόξενος µε δι-
πλωµατικά καθήκοντα (γ) προξενικός πράκτορας κατώτερος προξε-
νικός υπάλληλος σε µικρή πόλη (δ) πράκτορας εφηµερίδων πρόσω-
πο υπεύθυνο για τη διακίνηση των εφηµερίδων σε µια περιοχή. Επί-
σης (λόγ.) πράκτωρ (ο/η) {πράκτορος}, πρακτόρισσα (η). — πρακτο-
ρικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (λαϊκ.) πραχτορικός κ. (ειρων.-µειωτ.) πρακτό-
ρικος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. πράκτωρ, -ορός, αρχική σηµ. «δικαστικός κλητήρας -
φοροσυλλέκτης», < θ. πρακ- (τού ρ. πράττω) + παραγ. επίθηµα -τωρ. Η 
σύγχρονη σηµ. αποδίδει το γαλλ. agent], πρακτορεία (η) [µτγν.] 
{χωρ. πληθ.} 1. το έργο και η υπηρεσία τού πράκτορα 2. ΝΟΜ. 
(σύµβαση πρακτορείας) σύµβαση βάσει τής οποίας ο ένας 
συµβαλλόµενος (πράκτορας) αναλαµβάνει έναντι αµοιβής την 
επιµέλεια και διεκπεραίωση υποθέσεων τού αντισυµβαλλοµένου του 
(πρακτορευοµένου) και στο πλαίσιο τής οποίας διενεργεί κάθε απα- 
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ραίτητη νοµική ή υλική πράξη στο όνοµα και για λογαριασµό τού 
πρακτορευοµένου. πρακτορείο (το) [1871] 1. το επαγγελµατικό 
γραφείο τού πράκτορα, επιχείρηση που αναλαµβάνει την προώθηση, 
την εκτέλεση υποθέσεων που αφορούν σε άλλους: - εφηµερίδων (ο 
οργανισµός που αναλαµβάνει τη διανοµή εφηµερίδων και περιοδικών 
σε περίπτερα και καταστήµατα τής πόλης) || ~ ειδήσεων 
(δηµοσιογραφικός οργανισµός που τροφοδοτεί µε ειδήσεις τα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης) || ~ ταξιδιών/ τουρισµού | µοντέλων µόδας 2. 
(µτφ.) για κυβερνήσεις, κόµµατα, οµάδες κ.λπ. που εξυπηρετούν ξένα 
συµφέροντα: πολλοί ευρωπαϊκοί οργανισµοί και κόµµατα έχουν 
κατηγορηθεί ως ~ τής C.I.A. [ETYM. < µτγν. πρακτόρειον, αρχική σηµ. 
«το αξίωµα και το γραφείο τού φοροσυλλέκτη», < πρακτορεύω < αρχ. 
πράκτωρ. Η σύγχρονη σηµ. αποδίδει το γαλλ. agence]. πρακτόρευση 
(η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η άσκηση πρακτορείας 2. η 
δι' αντιπροσώπου (πράκτορα ή πρακτορείου) διεκπεραίωση των 
υποθέσεων προσώπου ή εταιρείας 3. ΝΑΥΤ. εντολή πλοιοκτήτριας 
εταιρείας προς τον πράκτορα της, προκειµένου να την 
αντιπροσωπεύσει στις αναγκαίες διατυπώσεις µε τις λιµενικές και 
τελωνειακές αρχές, καταβάλλοντας τα απαιτούµενα τέλη και δικαι-
ώµατα για το πλοίο, να µεριµνήσει για την κανονική είσοδο και έξοδο 
από το λιµάνι και την αγκυροβολιά τού πλοίου, για την εκτέλεση των 
εργασιών και επισκευών σε αυτό και να φροντίσει για την παραλαβή, 
αποθήκευση και διαφύλαξη τού φορτίου, αλλά και τον εφοδιασµό τού 
πλοίου µε καύσιµα, τρόφιµα κ.ά. πρακτορεύω ρ. αµετβ. {πρακτόρευ-
σα, -θηκα, -µένος} 1. ασκώ πρακτορεία, αντιπροσωπεύω επί πληρωµή 
τα συµφέροντα άλλων 2. (ειδι-κότ.) (α) αναλαµβάνω τη διακίνηση ή 
την προώθηση προϊόντος επί πληρωµή (β) αναλαµβάνω την προβολή 
καλλιτέχνη, συνάπτω επαγγελµατικές συµφωνίες για λογαριασµό του 
ΣΥΝ. µανατζάρω 3. δρω ως κατάσκοπος, εργάζοµαι για λογαριασµό 
µυστικής υπηρεσίας. [ETYM, µτγν., αρχική σηµ. «είµαι 
φοροσυλλέκτης», < αρχ. πράκτωρ]. -πρακτος, -η, -ο λεξικό επίθηµα που 
δηλώνει τον αριθµό των πράξεων ενός θεατρικού έργου: µονόπρακτο 
έργο | τρίπρακτη κωµωδία. [ETYM. Λεξικό επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, 
που προέρχεται από το ουσ. πράξη και εµφανίζεται σε µετάφρ. δάνεια 
(λ.χ. γερµ. Einakter «µονόπρακτο», Dreiakter «τρίπρακτο»)]. πραλίνα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} ζαχαροπλαστικό παρασκεύασµα από 
καβουρντισµένο αµύγδαλο ή φουντούκι και ζάχαρη, που συχνά αλέ-
θεται σε σκόνη και χρησιµοποιείται ως µυρωδικό ή χρησιµοποιείται ως 
κρέµα: κρουασάν µε γέµιση πραλίνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. praline, από το όνοµα τού Γάλλου δούκα 
Plessis-Praslin, τού οποίου ο µάγειρος επινόησε αυτό το γλύκυσµα]. 
πράµα (το) → πράγµα 
πραµάτεια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το εµπόρευµα πραµατευτή, τα πράγ-
µατα που έχει για πούληµα: πλούσια ~|| ο γυρολόγος διαλαλούσε την ~ 
του· ΦΡ. (παροιµ.) η πραµάτεια Θέλει µάτια στις αγοραπωλησίες 
χρειάζεται προσοχή, για να µην εξαπατηθεί ή ζηµιωθεί ο αγοραστής. 
{ETYM. < πραγµατεία, µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος, αναβιβασµό 
τού τόνου και συνίζηση]. πραµατευτής (ο) {-ές κ. -άδες) πλανόδιος 
έµπορος, αυτός που πουλάει την πραµάτεια του γυρνώντας στις 
γειτονιές ή περιφερόµενος σε διάφορες περιοχές ΣΥΝ. γυρολόγος, 
πλανόδιος· ΦΡ. (παροιµ.) (βάζει) και η µυλωνού τον άντρα της µε 
τους πραµατευτάδες βλ. λ. µυλωνάς. — πραµατευτάδικο (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. πραγµατευτής «εµπορικός αντιπρόσωπος, πρά-
κτορας» < πραγµατεύοµαι]. πραµατούδι (το) → πράγµα 
πρανής, -ής, -ές {πραν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που έχει 
κλίση προς τα κάτω, που γέρνει µπροστά ΣΥΝ. κατωφερής, κατηφορικός 
ANT. ανοδικός 2. πρανές (το) | πρανή (τα) η πλαγιά: το ~ λόφου | όρους. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. πρηνής]. 
Πραξαποστολος (ο) {Πραξαποστόλου} ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό βιβλίο 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το οποίο περιλαµβάνει περικοπές από τις 
Πράξεις και τις Επιστολές των Αποστόλων, ανάγνωση των οποίων γί-
νεται στην κυριακάτικη Θεία Λειτουργία και σε γιορτές τού εκκλη-
σιαστικού έτους- αλλιώς Απόστολος (ο) κ. Βιβλίον Αποστολικόν (το). 
πράξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. οτιδήποτε κάνει κάποιος: κάνω 
µια καλή | κακή ~ || η ~ τού φόνου | βίας || οι συνέπειες | τα κίνητρα 
µιας ~ || εγκληµατική | χριστιανική | γενναία | τροµοκρατική | χυδαία 
—1| ο καθένας κρίνεται από τις ~ του ΣΥΝ. ενέργεια, κάµωµα· ΦΡ. 
(ερωτική | σεξουαλική) πράξη η ερωτική επαφή, η συνουσία 2. η πρα-
κτική υλοποίηση, η εφαρµογή, η άσκηση: όταν το σχέδιο αποσυµφό-
ρησης τής πρωτεύουσας γίνει ~, τότε οι Αθηναίοι θα απαλλαγούν από 
το νέφος || (περνούµε) από τη θεωρία στην ~· ΦΡ. (α) στην πράξη στην 
πρακτική εφαρµογή, στην πραγµατικότητα: στα λόγια όλα καλά, ~ δεν 
γίνεται τίποτα || ~ ελάχιστοι είναι διατεθειµένοι να κάνουν θυσίες || 
απέδειξε την αξία του και - (β) κάνω (κάτι) πράξη πραγµατοποιώ, 
εφαρµόζω (κάτι): έκανε πράξη τις απειλές του | τις επιδιώξεις της ΣΥΝ. 
υλοποιώ 3. κάθε συναλλαγή εµπορικής ή χρηµατιστηριακής φύσεως, 
κάθε είδους αγοραπωλησία: ~ επί προθεσµία (µε συµφωνία για 
παράδοση εµπορευµάτων σε χρόνο µεταγενέστερο από την ηµέρα 
υπογραφής τής συµφωνίας) ΣΥΝ. δοσοληψία 4. επίσηµη ενέργεια, 
απόφαση νοµοθετικού, εκτελεστικού-διοικητικού ή δικαστικού 
ανώτατου οργάνου: κοινή ~ των υπουργών ∆ηµοσίας Τάξεως και 
∆ικαιοσύνης || ~ διορισµού | ακυρώσεως µιας απόφασης από το 
Συµβούλιο Επικρατείας || κανονιστικές ~ || πατριαρχική και συνοδική ~ 
|| ~ νοµοθετικού περιεχοµένου 5. Πράξη (η) πολιτική απόφαση, συµ-
φωνία σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο διεθνούς σώµατος: η τελική ~ 

τού Ελσίνκι για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη || η Γε-
νική ~ περί διανοµής τής Αφρικής το 1889 στη Συνδιάσκεψη τού Βε-
ρολίνου 6. καταχώριση σε ειδικό βιβλίο (από αρµόδιο πρόσωπο ή υπη-
ρεσία): ληξιαρχική - (για γάµους, γεννήσεις, θανάτους, που εγγρά-
φονται στα ληξιαρχικά βιβλία δήµου ή κοινότητας) || ταµειακή ~ (κί-
νηση µετρητών που εγγράφεται στα λογιστικά βιβλία οικονοµικής 
µονάδας) || λογιστική ~ (εγγραφή αγοραπωλησίας στα λογιστικά βι-
βλία επιχείρησης) 7. ΘΡΗΣΚ. Πράξεις (των Αποστόλων) βιβλίο τής 
Κ.∆., στο οποίο εξιστορείται η δράση κυρ. των Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου · 8. καθεµιά από τις αυτοτελείς σκηνικά ενότητες θεατρικού 
έργου, όπερας κ.λπ.: έργο µε τρεις ~ || τα φώτα ανάβουν στο τέλος 
κάθε πράξης- ΦΡ. (µτφ.) τελευταία πράξη (τού δράµατος) το τραγικό 
τέλος µιας υπόθεσης, ιστορίας: η ρίψη των δύο ατοµικών βοµβών 
ήταν η ~ στον πιο απάνθρωπο πόλεµο που γνώρισε η ανθρωπότητα 9. 
(αριθµητική) πράξη καθεµιά από τις τέσσερεις µαθηµατικές 
διαδικασίες για την παραγωγή ενός αριθµού από άλλους αριθµούς, 
δηλ. η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασµός και η διαίρεση. 
— (υποκ.) πραξούλα (η) (σηµ. 9). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενέργεια. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. πράξις < πράττω. Η σηµ. «συναλλαγή» είναι ήδη αρχ., όπως και η 
σηµ. «σεξουαλική επαφή». Ως θεατρικός και πολιτικός όρος η λ. 
αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. acte]. 

πραξικόπηµα (το) [1871] {πραξικοπήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η αιφνί-
δια και δυναµική πολιτική ενέργεια, που στοχεύει στην παράνοµη 
ανατροπή κυβέρνησης ή πολιτεύµατος (συνήθ. µε χρήση στρατιωτι-
κών µέσων για την εγκαθίδρυση αντιλαϊκών και απολυταρχικών κα-
θεστώτων): το ~ των συνταγµαταρχών || απόπειρα | εξουδετέρωση 
πραξικοπήµατος || εκδηλώθηκε στρατιωτικό - 2. (γενικότ.) κάθε αυ-
θαίρετη κίνηση που έχει τη µορφή τού δόλιου αιφνιδιασµού µε σκοπό 
την επιβολή των θέσεων κάποιου: µε ~ επιχειρούν να ελέγξουν την 
ηγεσία των συνδικαλιστών || συνταγµατικό ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επανά-
σταση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πραξικοπώ (-έω) «κυριεύω µε ξαφνική έφοδο ή προδο-
σία» < πραξις + -κοπώ (< αρχ. κόπτω). Η λ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. 
coup d'état]. 

πραξικοπηµατίας (ο) [1886] {πραξικοπηµατιών} το πρόσωπο που 
οργανώνει ένα πραξικόπηµα, που ηγείται πραξικοπήµατος ή µετέχει 
σε αυτό: οι ~ τής 21ης Απριλίου. 

πραξικοπηµατικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε πραξι-
κόπηµα ή/και µε πραξικοπηµατίες 2. αυτός που έχει χαρακτήρα πρα-
ξικοπήµατος, που χαρακτηρίζεται από αυθαιρεσία και εµπεριέχει το 
στοιχείο τού αιφνιδιασµού: ~ µεθοδεύσεις | επέµβαση || µε ~ τρόπο 
επιχείρησαν να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο τής εταιρείας. — 
πραξικοπηµατικ-ά | -ώς [1898] επίρρ. 

Πραξιτέλης (ο) {-η κ. -ους} 1. αρχαίος Αθηναίος ανδριαντοποιός (µέ-
σον τού 4ου αι. π.Χ.): ο Ερµής τού Πραξιτέλους 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < πραξι- (< πράττω, πβ. κ. πραξις) + -τέλης < τέ-
λος, πβ. κ. Άριστο-τέλης]. 

πράος, -α, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από ηπιότητα στις εκδηλώ-
σεις του, από εσωτερική ηρεµία και ευγένεια: ~ χαρακτήρας | άν-
θρωπος ΣΥΝ. ήπιος, ήρεµος, µαλακός, γλυκός, (λόγ.) µειλίχιος ANT. 
άγριος, νευρικός. — πράως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πράος | πραΰς (επικ), αγν. ετύµου. ∆εν είναι πειστική η 
σύνδεση µε γοτθ. frijön «ευχαριστιέµαι, αγαπώ, χαίροµαι» ούτε µε 
σανσκρ. â-prayu- «αδιάκοπος, προσεκτικός». Η λ. πράος περιελάµβα-
νε κυρ. τη σηµ. «ήπιος, όχι βίαιος» και εποµένως δεν συνέπιπτε ση-
µασιολογικώς µε το επίθ. ήµερος «πολιτισµένος, τιθασευµένος»]. 

πραότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ηπιότητα στις εκδηλώσεις, η 
απουσία βίαιων αντιδράσεων: η ~ τού χαρακτήρα || µητρική - ΣΥΝ. 
(εκφραστ.) γλυκύτητα. 

πρασεοδύµιο (το) {πρασεοδυµίου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµ-
βολο Pr), µαλακό και αργυρόχροο, συγγενές προς το λανθάνισ ονο-
µάστηκε έτσι από το πράσινο χρώµα των αλάτων του (βλ. κ. λ. πε-
ριοδικός, ΠΙΝ). Επίσης πρασίΜοδύµΐΌ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. praseodymium < praseo 
didymium (< πράσιος «πράσινος» < πράσον) + (di)dymium < αρχ. δί-
δυµος]. 

πρασιά (η) 1. τµήµα καλλιεργηµένης κηπευτικής ή αγροτικής έκτα-
σης, στο οποίο έχουν φυτευτεί λουλούδια ή λαχανικά: µια ~ τουλίπες 
| βιολέτες | τριαντάφυλλα || ~ µε σέλινο | κρεµµύδια ΣΥΝ. βραγιά, παρ-
τέρι 2. το διαχωριστικό φυτεµένο τµήµα ανάµεσα στα παρτέρια κή-
που 3. ο χώρος πρασίνου ανάµεσα ή µπροστά σε οικοδοµήµατα, που 
αφήνεται ακάλυπτος (και δεν πλακοστρώνεται) κυρ. για διακοσµητι-
κούς λόγους. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πράσον (βλ.λ.)]. 

πράσινα (η) (λαϊκ.) πράσινη σαύρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σαύρα. 
πρασινάδα (η) 1.το γρασσίδι, η χλόη 2. το φύλλωµα δέντρων και πο-

ωδών φυτών, καθώς και τα ανθισµένα ή γεµάτα φύλλα κοµµένα κλα-
διά τους: θέλει λίγη ~ ο κήπος, για να οµορφύνει η είσοδος τού σπι-
τιού || στόλιζε το σαλόνι µε δύο-τρία κλαδιά πρασινάδας, να πάρει 
λίγο χρώµα 3. το πράσινο χρώµα, η πράσινη απόχρωση (λ.χ. σε φθαρ-
µένα ή παλιά αντικείµενα): η ~ τής οξίδωσης τού χαλκού | τής µού-
χλας ΣΥΝ. πρασινίλα. 

πρασινίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {πρασίνισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
δίνω πράσινο χρώµα (σε κάτι) ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι πράσινος: την 
άνοιξη η φύση πρασινίζει 3. (εκφραστ.) αποκτώ χλοµή όψη, όψη αρ-
ρώστου· ΦΡ. πρασινίζω από το κακό µου αισθάνοµαι µεγάλη ταραχή, 
εκνευρίζοµαι, γίνοµαι έξω φρενών (µε κάτι ή κάποιον) 4. (για τοπο-
θεσίες, εκτάσεις, πόλεις κ.λπ.) αποκτώ περισσότερους χώρους πρασί-
νου: να πρασινίσουν οι πόλεις µας, τα πάρκα, τα µπαλκόνια και τα 
πεζοδρόµια µας. — πρασίνισµα (το). 
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πρασινίλα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. η έντονη πράσινη απόχρωση 2. (ει-δικότ.) η 
ελαφρώς πράσινη απόχρωση κυρ. από φθορά ή, σε παλιά αντικείµενα, από τον 
καιρό: οι τοίχοι άρχισαν να βγάζουν ~ από την υγρασία ΣΥΝ. πρασινάδα 3. ο 
λεκές πράσινου χρώµατος: έχεις µια ~ στο µανίκι. 
[ΕΤΥΜ. < πράσινος + παραγ. επίθηµα -ίλα (βλ.λ.), πβ. κ. κοκκιν-ίλα, καπν-
ίλα]. 

πράσινο (το) {-ου κ. -ίνου} 1. το χρώµα τού νωπού χόρτου: ανοιχτό ~ || το ~ 
των µατιών της || ~ κυπαρίσσι | λαχανί | πετρόλ 2. (περιληπτ.) τα φυτά, τα 
δέντρα (σε συγκεκριµένη έκταση): αυτός ο κήπος δεν έχει καθόλου ~, είναι 
ξερός! || η Αθήνα δεν έχει πολύ ~! || χρειαζόµαστε χώρους πρασίνου 3. το 
χρώµα τής ένδειξης τού φωτεινού σηµατοδότη στην οδική κυκλοφορία, που 
επιτρέπει τη διέλευση σε οχήµατα ή πεζούς ΣΥΝ. Γρηγόρης ΑΝΤ. κόκκινο, 
Σταµάτης. — (υποκ.) πρασινάκι (το) (σηµ. 1). 

Πράσινο Ακρωτήριο (το) (πορτ. Repiiblica de Cabo Verde = ∆ηµοκρατία τού 
Πράσινου Ακρωτηρίου) νησιωτικό κράτος στον Ατλαντικό Ωκεανό, κοντά 
στις ακτές τής Β∆. Αφρικής, µε πρωτεύουσα την Πραΐα, επίσηµη γλώσσα την 
Πορτογαλική και νόµισµα το εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου. 
[ΕΤΥΜ. Τα νησιά ονοµάστηκαν έτσι τον 15ο αι. από τους Πορτογάλους 
εξερευνητές, επειδή τους εντυπωσίασαν τα πολλά φοινικόδεντρα, που έδιναν 
πράσινο χρώµα στην όψη τους]. 

πρασινογάλαζος, -η, -ο αυτός που έχει χρώµα µεταξύ πράσινου και γαλάζιου: ~ 
νερά | θάλασσες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

πρασινογουστερα (η) {πρασινογουστερών} (λαϊκ.) µεγάλη πράσινη σαύρα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σαύρα. 

πρασινοκίτρινος, -η, -ο [1836] 1. αυτός που έχει χρώµα µεταξύ πράσινου και 
κίτρινου: ~ στάχυα | χωράφια | σταφύλια 2. αυτός που έχει και πράσινο και 
κίτρινο χρώµα: ~ παπαγαλάκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

Πράσινο! (οι) [µεσν.] {Πρασίν-ων, -ους} 1. ΙΣΤ. η µία από τις δύο ισχυρές 
οµάδες (φατρίες), από τους δήµους που µετείχαν στους αγώνες τού 
βυζαντινού ιπποδρόµου µε έντονη ανάµειξη και επιρροή στις πολιτικές 
εξελίξεις ως εκφραστές τής λαϊκής θέλησης, κατ' αντιδιαστολή προς τους 
Βένετους 2. ΠΟΛΙΤ. προσωνυµία µελών τού κινήµατος των οικολόγων και τού 
αντιπροσωπευτικού τους κόµµατος. 

πράσινος, -η, -ο 1. αυτός που έχει το χρώµα των φύλλων των δέντρων, τού 
νωπού χόρτου: τα αυτοκίνητα ξεκινούν, όταν ανάβει το ~ φως στο φανάρι || ~ 
µάτια | µήλο | πιπεριά | φασόλια | σαλάτα (µε χόρτα ή λαχανικά) || ~ 
λεωφορεία- ΦΡ. (α) (µτφ.) πράσινα άλογα βλ. λ. άλογο (β) (εκφραστ.) 
πράσινος από ζήλια | θυµό | το κακό του για κάποιον που βιώνει έντονα 
αρνητικά συναισθήµατα χωρίς να µπορεί να τα ελέγξει, να τα κρύψει: όταν το 
έµαθε, έγινε πράσινος από τη ζήλια του (γ) (µτφ.) (δίνω | ανάβω) το πράσινο 
φως (σε κάποιον) (δίνω σε κάποιον) τη συγκατάθεση, την άδεια να 
προχωρήσει στην εκτέλεση πράξης, σχεδίου: µου έδωσε το πράσινο φως να 
προχωρήσω || ο υπουργός πήρε το πράσινο φως για να ανακοινώσει παροχές (δ) 
πράσινη γραµµή η γραµµή που από τα τέλη τού 1963 χωρίζει την 
πρωτεύουσα τής Κύπρου Λευκωσία στα δύο (χαραγµένη επί χάρτου µε 
πράσινο µολύβι από τον τότε διοικητή των βρετανικών βάσεων τής Κύπρου) 
(ε) πράσινη κάρτα βλ. λ. κάρτα 2. (για καρπούς, φρούτα) αυτός που δεν έχει 
ωριµάσει ακόµα: ~ ντοµάτα | αµύγδαλο 3. κατάφυτος, αυτός που έχει πολλά 
φυτά, δέντρα ή δάση: ~ λόφοι | χωράφια | πεδιάδες | κήποι· ΦΡ. (α) πράσινη 
ζώνη η δενδροφυτευµένη περιοχή κυρ. στην περιφέρεια πόλεως και σύµφωνα 
µε το πολεοδοµικό σχέδιο (β) πράσινη επανάσταση η εισαγωγή στην 
αγροτική παραγωγή (στη δεκαετία τού 1960) νέων, βελτιωµένων ποικιλιών 
ρυζιού, σιταριού και καλαµποκιού, που παρήχθησαν µε γενετική βελτίωση σε 
διεθνή ερευνητικά κέντρα και αύξησαν την παραγωγή των βασικών 
προϊόντων διατροφής, λύνοντας κατά τον τρόπο αυτόν το επισιτιστικό 
πρόβληµα στην Ασία και τη Λατινική Αµερική 4. αυτός που έχει οικολογικό 
περιεχόµενο ή προσανατολισµό: ~ πολιτική | κίνηµα 5. πράσινο (το) βλ.λ. — 
(υποκ.) πρασινουλης, -α, -ικο κ. πρασινούτσικος, -η/-ια, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πράσον (βλ.λ.). Ορισµένοι όροι και φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από την Αγγλική, 
λ.χ. πράσινη γραµµή | ζώνη | επανάσταση (< green line | belt | revolution), δίνω 
το πράσινο φως (< give somebody the green light) κ.ά.]. 

πρασινοσκούφης (ο) (πρασινοσκούφηδες) (στη στρατιωτική αργκό) 1. 
καταδροµέας, λοκατζής 2. πρασινοσκουφηδες (οι) οι Λόχοι Ορεινών 
Καταδροµών (Λ.Ο.Κ.). 

πρασινοφρουρός (ο) (µειωτ., κυρ. παλαιότ.) οργανωµένο στέλεχος τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε δηλωµένη την κοµµατική του ιδιότητα, που φαινόταν να ενεργεί 
λ.χ. στον εργασιακό του χώρο ως φορέας και εκφραστής τής γραµµής τού 
κόµµατος του, συνήθ. κατά τρόπο καταχρηστικό ή πιεστικό. 
[ΕΤΥΜ. Η λ. σχηµατίστηκε στις αρχές τής δεκαετίας τού 1980 κατ' αναλογίαν 
προς το ερυθροφρουρός (γαλλ. Garde Rouge, αγγλ. Red Guard), που 
περιέγραφε τα µέλη στρατιωτικής οργάνωσης νέων στη µαοϊκή Κίνα την 
περίοδο τής Πολιτιστικής Επανάστασης (1965-71), τα οποία είχαν ως 
αποστολή τη διασφάλιση της]. 

πρασινωπός, -ή, -ό [1794] αυτός που έχει ελαφρό πράσινο χρώµα ή απόχρωση 
προς το πράσινο: ~ µάτια ΣΥΝ. πρασινούτσικος. [ΕΤΎΜ. < πράσινος + 
παραγ. επίθηµα -ωπός (βλ.λ.)]. 

πράσο (το) διετές ποώδες λαχανικό συγγενές προς το κρεµµύδι, που 
χρησιµοποιείται νωπό ή βρασµένο στη µαγειρική· ΦΡ. (µτφ. καθηµ.) πιάνω | 
τσακώνω (κάποιον) στα πράσα πιάνω (κάποιον) ακριβώς τη στιγµή που 
κάνει κάτι ανεπίτρεπτο: τον έπιασαν στα πράσα να κλέβει || τον έπιασε στα 
πράσα στο κρεβάτι µε τη γυναίκα τού γείτονα ΣΥΝ. τσακώνω. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. πράσον, αβεβ. ετύµου. Η λ. συνδ. µε το αντίστοιχο λατ. ουσ. 
porrum, πιθ. < I.E. *prsom-]. 

πρασόπιτα (η) {δύσχρ. πρασοπιτών} πίτα µε γέµιση από πράσα. 
πρασόρυζο (το) φαγητό που παρασκευάζεται από πράσα και ρύζι. 
πρασουλίδα (η) άγριο πράσο µικρού σχήµατος ΣΥΝ. σκορδόπρασο. [ΕΤΥΜ. 

< πράσο + υποκ. επίθηµα -ούλα + -ίδα]. 
πρασόφυλλο (το) το φύλλο τού πράσου. 
πρατήριο (το) {πρατηρί-ου | -ων} 1. εµπορικό κατάστηµα λειανικής πωλήσεως, 

στο οποίο διατίθενται προϊόντα συγκεκριµένου τύπου: (κυρ.) ~ βενζίνης (βλ. 
λ. βενζίνη) | άρτου 2. εµπορικό κατάστηµα, από το οποίο εξυπηρετούνται 
αποκλειστικά ή κατά προνοµιακό τρόπο τα µέλη συγκεκριµένου 
συνεταιρισµού, οικογένειες στρατιωτικών κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρατήριον < 
πρατήρ «πωλητής» < θ. πρά- τού ρ. πι-πρά-σκοµαι «πουλώ» (αρχαιότ. ο 
παρακ. πέ-πρα-µαι), το οποίο εµφανίζει συνεσταλµ. βαθµ. *pr- τού I.E. *per- 
(όπως απαντά στο συνώνυµο πέρ-νη-µι, βλ. λ. πόρνη)].' 

πρατηριούχος (ο/η) ο ιδιοκτήτης πρατηρίου: -βενζίνης. [ΕΤΥΜ < 
πρατήριο + -ούχος < έχω]. 

πρατιγάρω ρ. {πρατίγαρα κ. πρατιγάρισα} (παλαιότ. για πλοία, επι-βάτες) 
έρχοµαι σε επαφή µε τους κατοίκους µιας περιοχής κατόπιν άδειας που 
εκδίδεται από τις υγειονοµικές αρχές της ΣΥΝ. ελευθερο-κοινωνώ. [ΕΤΥΜ. < 
βεν. pratigar, βλ. κ. πράτιγο]. 

πρατιγο (το) (παλαιότ. για πλοία, επιβάτες) 1. η ελεύθερη επικοινωνία µε τους 
κατοίκους µιας περιοχής κατόπιν σχετικής άδειας, που εκδίδεται από τις 
υγειονοµικές υπηρεσίες της ΣΥΝ. ελευθεροκοινω-νία 2. (συνεκδ.) το σχετικό 
έγγραφο ελευθεροκοινωνίας: παίρνω ~. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < βεν. pratigo < 
µτγν. λατ. practicus < αρχ. πρακτικός]. 

πράττω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έπραξα, πράχθηκα, πεπραγµένος} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
κάνω (κάτι, συγκεκριµένη πράξη): έπραξε το σωστό | το καθήκον του | τα 
δέοντα ΣΥΝ. εκτελώ· ΦΡ. (λόγ.) πράττω τα δηµόσια (πβ. οί τά κοινά 
πράττοντες, Αριστοτ. Πολιτικά 1324b) ασχολούµαι µε τη διαχείριση των 
κοινών: οι πράττοντες τα δηµόσια οφείλουν να λογοδοτούν για τις επιλογές τους 
♦ 2. (αµετβ.) ενεργώ (κατά συγκεκριµένο τρόπο): ~ κατά συνείδηση | καλώς || 
ορθώς έπραξες που αρνήθηκες το παράλογο αίτηµα τους 3. πεπραγµένα (τα) 
βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πράσσω | -ττω < *πρά-κ-jω < ρ. *πρα- (παρεκτεταµένη µε -κ-) 
< *pr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *per-, µόριο δηλωτικό κατευθύνσεως µε 
ποικίλες σηµασίες, συνδ. κυρ. µε το ρ. πέρ-νη-µι «πουλώ» (βλ. λ. πόρ-νη). Το 
ρ. πράττω έχει την αρχική βασική σηµ. «επιτυγχάνω, ολοκληρώνω, φέρω εις 
πέρας», διαφοροποιούµενο έτσι από το ρ. ποιώ «προκαλώ, παράγω» και από 
το ρ. δρώ, το οποίο δεν αναφερόταν στο αποτέλεσµα τής προσπάθειας. 
Οµόρρ. πέρ-α, πόρ-ος, πόρ-νη, πρα-τήριο(ν), πρό-ς κ.ά. Παράγ. πράξ-ις, πράγ-
µα, πρακτ-ικός, πράκτωρ κ.ά.]. 

πράυνση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ΰνσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.-σπάν.) 1. εκτόνωση τής 
έντασης: η ~ τής σκληρότητας | τού πόνου ΣΥΝ. κατευνασµός ΑΝΤ. διέγερση 2. 
(µτφ. για εκνευρισµό, οργή, θυµό κ.λπ.) ο περιορισµός τής οξύτητας, η 
επικράτηση ηρεµίας, νηφαλιότητας: η ~ τής εντάσεως | των νεύρων ΣΥΝ. 
ηµέρωµα, µαλάκωµα ΑΝΤ. εξαγρίωση. 

πραϋντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που µπορεί να δράσει κατευναστικά: ~ 
συµβουλή | παρέµβαση ΣΥΝ. κατευναστικός 2. αυτός που µπορεί να 
προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο: ~ φάρµακο ΣΥΝ. ανακουφιστικός, 
καταπραϋντικός. — πραϋντικ-ά | -ώς επίρρ. 

πραΰνω ρ. µετβ. {πράυν-α, -θηκα} (λόγ.-σπάν.) καταπραΰνω (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
µαλακώνω, γαληνεύω, ηµερώνω, καθησυχάζω ΑΝΤ. εξάπτω, ερεθίζω, 
εξαγριώνω. [ΕΤΥΜ αρχ. < πραϋς, επικ. τ. τού επιθ. πράος (βλ.λ.)]. 

πρεβάζι (το) → περβάζι 
πρεβαντόριο κ. πρεβεντόριο (το) {πρεβαντορί-ου | -ων} (παλαιότ.) θεραπευτικό 

ίδρυµα, στο οποίο εφαρµόζεται προληπτική αγωγή σε άτοµα κυρ. νεαρής 
ηλικίας, τα οποία υπάρχει κίνδυνος να έχουν προσβληθεί από φυµατίωση. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. préventorium < επίθ. préventif «προληπτικός» (κατά το 
sanatorium) < µτγν. λατ. *praeventivus < λατ. prae-ventus, µτχ. τ. τού ρ. 
praevenio «προέρχοµαι, προλαµβάνω» < prae- «προ→ + venio «έρχοµαι»]. 
Πρέβεζα (η) {-ας κ. -έζης} πόλη τής Ηπείρου, πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νοµού (νοµός Πρέβεζας κ. Πρεβέζης). — Πρεβεζάνος (ο), Πρε-βεζάνα (η), 
πρεβεζάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < αλβ. prevese «πέρασµα», λόγω τής θέσεως τής πόλης µεταξύ 
Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας, καθώς βρίσκεται στο βόρειο άκρο τού στενού 
που ενώνει το Ιόνιο Πέλαγος µε τον Αµβρακικό Κόλπο]. πρέζα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. η ποσότητα ουσίας σε µορφή σκόνης, που µπορεί να κρατηθεί 
ανάµεσα σε ένα δάχτυλο και τον αντίχειρα, γενικότ. η µικρή ποσότητα: µία ~ 
ζάχαρη | αλάτι 2. η δόση ναρκωτικής ουσίας: παίρνω ~3. (συνεκδ.-αργκό) η 
λήψη ναρκωτικών ουσιών: τον σκότωσε η ~! 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. presa < ρ. prendere «παίρνω» < λατ. prehendo | prendo 
(συγκεκοµµ.) «λαµβάνω, συλλαµβάνω»]. πρεζάκιας (ο) {πρεζάκηδες} (µειωτ.) 
πρόσωπο που κάνει συστηµατική χρήση ναρκωτικών ουσιών, ο εξαρτηµένος 
από τα ναρκωτικά ΣΥΝ. ναρκοµανής, χρήστης. Επίσης πρεζόνι (το). 

[ΕΤΥΜ. < πρέζα + παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. χαπ-άκιας, γυαλ-άκιας]. 
πρέκι (το) {πρεκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) οριζόντια δοκός που τοποθετείται 

στο πάνω µέρος παραθύρου ή πόρτας, για να στηρίξει τον τοίχο πά- 
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νω από το άνοιγµα αυτό· ΦΡ. (µτφ.-εκφραστ.) αλλάζω (σε κάποιον) τα πρέκια 
υποβάλλω (κάποιον) σε µεγάλη ταλαιπωρία. [ΕΤΥΜ. < µεσν. πριέκιον (µε 
έκκρουση τού -ι-), πιθ. < αρχ. πρίω (µε τη σηµ. «σφίγγω, συνδέω»). Βλ. κ. 
πριόνι}. πρελούδιο κ. πρελούντιο (το) ΜΟΥΣ. 1. (α) σχετικά σύντοµη σύνθεση, 
κυρίως τής οργανικής µουσικής, µε ελεύθερη ή και αυτοσχεδιαστική µορφή, η 
οποία παίζεται ως εισαγωγή άλλης µουσικής: ~ και φούγκα (β) αυτόνοµη 
µουσική µορφή, σύντοµη και ελεύθερη στη διάρθρωση της: τα 24 ~ τού Σοπέν 
2. (ειδικότ.) η εισαγωγή τής όπερας ή µιας πράξης όπερας, ιδ. όταν είναι 
συντοµότερη στη διάρκεια της: το ~ τού Τριστάνου || µετά από ένα σύντοµο ~ 
τής ορχήστρας, η αυλαία σηκώνεται και ξεκινάει η 5η πράξη τής όπερας ΣΥΝ. 
εισαγωγή, ουβερτούρα 3. (µτφ.) κάθε πράξη, γεγονός, σχόλιο κλπ., που 
λειτουργεί προκαταρκτικά ως προµήνυµα για κάτι άλλο σηµαντικό: το θλιβερό 
~ τού πολέµου | τής κρίσης | τού διχασµού ΣΥΝ. προοίµιο, προανάκρουσµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παροιµία. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. preludio < µτγν. λατ. praeludium (µετάφρ. δάνειο από το αρχ. 
προ-οίµιον, βλ.λ.) < λατ. praeludëre «προετοιµάζοµαι, προγυµνά-ζοµαι» < prae- 
«προ→ + ludere «παίζω, ορχούµαι» < ludus «παιγνίδι, αγώνας (δραµατικός, 
σκηνικός κ.τ.ό.)»]. πρεµιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πρώτη από µία σειρά 
παραστάσεων (λ.χ. θεατρικού έργου, όπερας, καλλιτεχνικού προγράµµατος), 
προβολών (λ.χ. κινηµατογραφικού έργου) ή δηµοσίων εκτελέσεων µουσικών 
συνθέσεων: θεατρική | κινηµατογραφική ~ || στην επίσηµη ~ τής όπερας 
παρευρέθησαν πολλοί γνωστοί κοσµικοί και καλλιτέχνες 2. (κατ' επέκτ.) η πρώτη 
από σειρά δραστηριοτήτων, η έναρξη: ~ σήµερα τού νέου ραδιοφωνικού 
σταθµού || η ~ τού πρωταθλήµατος µπάσκετ (η πρώτη αγωνιστική ηµέρα). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. première, θηλ. τού επιθ. premier < λατ. primarius «πρωτεύων, 
έξοχος» < primus «πρώτος»]. πρέµνο (το) (λόγ.) 1. το κάτω µέρος τού κορµού 
δέντρου που αποµένει µετά την κοπή· κούτσουρο 2. το ίδιο το φυτό και κυρ. το 
αµπέλι: ο καλλιεργητής είχε µεγάλη απόδοση ανά πρέµνο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πρέµνον, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε αρχ. ιρλ. crann «δέντρο» ή µε λατ. 
quernus «δρύινος». Βλ. κ. πρύµνη}. πρεµούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η 
έντονη πίεση και βιασύνη (να κάνει κάποιος κάτι): η ~ να τα προλάβουν όλα 
πριν από την επίδειξη ΣΥΝ. φούρια 2. (κακόσ.) ο ζήλος, η έντονη εκδήλωση 
ενδιαφέροντος: τώρα που ήρθε στο φως η άθλια κατάσταση τού ιδρύµατος, τους 
έπιασε όλους η ~ για τις συνθήκες λειτουργίας του. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. premura < ρ. 
premere «πιέζω, πατώ» (κατ' αναλογίαν προς το συνώνυµο pressura 
«καταπίεση») < λατ. premere «πιέζω, πατώ»]. πρέπει ρ. {έπρεπε} (απρόσ. +να) 
1. (α) υπάρχει υποχρέωση, ηθικό χρέος: δεν ~ να λέµε ψέµατα || ~ να βοηθούµε 
τους συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη (β) είναι επιβεβληµένο, υποχρεωτικό: 
~ να επισκέπτεται τον γιατρό του κάθε µήνα || ~ να φας, για ν'αντέξεις || ~ να του 
πεις συγχαρητήρια! || ~ να σε δω αύριο οπωσδήποτε || έπρεπε να πάεν δεν είχε 
άλλη επιλογή || θα έπρεπε να είχε επέµβει νωρίτερα || δεν ~ να του κάνεις όλα τα 
χατίρια- θα τον κακοµάθεις! 2. (+να, µε επιρρηµατική λειτουργία για να 
εκφραστεί ότι κάτι είναι σχεδόν βέβαιο) κατά πάσα πιθανότητα, µάλλον: παίρνω 
τηλέφωνο και δεν απαντά κανείς- ~ να λείπουν || µα θα - να αστειεύεσαι! || ~ να 
φοβήθηκε τόση ώρα µόνος του || ώς τότε θα ~ να έχεις τελειώσει µε τις σπουδές 
σου, έτσι δεν είναι; || δεν ~ να έχει φτάσει τα 50- πιστεύω ότι είναι νεότερος || (ως 
ελλειπτ. απάντηση): -Είναι καλύτερα τώρα; — (µάλλον) · ΦΡ. (α) (Θα) έπρεπε 
va (i) θα ήταν καλό ή χρήσιµο, θα άξιζε: ~ ήσουν εδώ || ~ εκµεταλλευτείς τότε την 
ευκαιρία (ii) (για έκφραση υπόθεσης τού µη πραγµατικού, που όµως θα ευχόταν 
ο οµιλητής να είχε συµβεί): ~ ήταν εδώ ο πατέρας σου- θα σου 'λεγα εγώ αν θα 
τολµούσες να του µιλήσεις! (β) όπως πρέπει όπως θεωρείται σωστό, όπως 
αρµόζει: µίλησε ~ (γ) ό,τι πρέπει ακριβώς ό,τι χρειάζεται: σε τέτοιες περιπτώσεις 
µια καλή κουβέντα είναι ακριβώς ~! || ένα µπανάκι είναι - για να δροσιστείς · 3. (- 
σε κάποιον | +γεν. προσ. αντων.) ταιριάζει, είναι κατάλληλο, αξίζει (σε 
κάποιον): τους ~ ξέχωρη τιµή για την προσφορά τους || δεν σου ~ τέτοιος άντρας- 
άξιζες καλύτερη τύχη 4. (η µτχ. πρέπων, -ούσα, -ον) βλ.λ. [ΕΤΥΜ Γ ενικό πρόσ. 
(µε απρόσωπη χρήση) τού αρχ. πρέπω «ξεχωρίζω, διακρίνοµαι» < *pr-ep-, 
µηδενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση -ep-) τού I.E. *per-, µορίου δηλωτικού 
κατευθύνσεως µε ευρύτατη διάδοση, κυρ. όπως εµφανίζεται στο αρχ. πείρω 
«διαπερνώ, διατρυπώ» (< *per-jo), για το οποίο βλ. λ. περ-όνη. Το ρ. πρέπω 
συνδ. επίσης µε αρµ. erewin «είµαι ορατός, εµφανίζοµαι», αρχ. ιρλ. rieht 
«µορφή», αρχ. γερµ. furben «καθαρίζω, βουρτσίζω» (αρχικώς «στρέφω την 
προσοχή µου»). Η απρόσωπη χρήση τού ρ. είναι ήδη αρχ. και µαρτυρείται κυρ. 
µε τη σηµ. «αρµόζει, ταιριάζει, είναι κατάλληλο» (π.χ. Ηροδ. 8, 68: απήλλαξαν 
ούτω ώς κείνους έπρεπε...)}. 

πρέπει: συνώνυµα. Στην επικοινωνία του ο άνθρωπος χρειάζεται συχνά να 
δηλώσει ό,τι ονοµάζεται «δεοντική δέσµευση» τού οµιλητή, δηλ. τη στάση 
του ως προς την υποχρέωση να γίνει κάτι, υποχρέωση εσωτερική (ηθική 
υποχρέωση) ή εξωτερική (εκ των πραγµάτων υποχρέωση). Η διαφορά στη 
σηµασία ανάµεσα στις δύο µορφές υποχρέωσης είναι ότι στην περίπτωση 
τής εσωτερικής υποχρέωσης πρόκειται για µια εσωτερική, ηθική 
περισσότερο δέσµευση, για ένα «χρέος» που αφήνει περιθώρια επιλογής 
και που, µε αυτή την έννοια, δεν οδηγεί σε αναπόφευκτη ενέργεια. Αντίθε-
τα, η εξωτερική, από τα πράγµατα επιβαλλόµενη, δέσµευση δεν επιτρέπει 
επιλογές και υποχρεώνει αναπόφευκτα τον οµιλητή να ανταποκριθεί σε 
αυτήν. Η κατεξοχήν δήλωση τής εσωτερικής δέ- 

σµευσης δηλώνεται στα Ελληνικά µε το πρέπει (και τα συνώνυµα 
του αρµόζει, χρειάζεται, είναι σωστό, είναι χρέος, είναι δίκαιο), 
ενώ η εξωτερική δέσµευση µε το είµαι υποχρεωµένος (και τα συ 
νώνυµα του είναι ανάγκη, επιβάλλεται, απαιτείται). Ωστόσο, το 
πρέπει µπορεί να δηλώνει και την εξωτερική υποχρέωση (Πρέπει 
να πληρώσεις την Εφορία µέχρι αύριο), ενώ λιγότερο προσεκτικοί 
οµιλητές εναλλάσσουν τις δύο οµάδες ρηµάτων σε όλες σχεδόν τις 
χρήσεις. Παραδείγµατα: (α) εσωτερικής υποχρέωσης: Ο πολίτης 
πρέπει να θυσιάζεται για την πατρίδα του - ∆εν αρµόζει σε υπεύ 
θυνους ανθρώπους να ενεργούν τόσο απερίσκεπτα - Είναι σωστό 
να συµµετέχουν όλοι σε τέτοιες εκδηλώσεις - ∆εν είναι δίκαιο να 
υποφέρει τόσο µετά από όσα έχει προσφέρει - Τέτοιες καταστά 
σεις χρειάζεται να τις αντιµετωπίζεις µε κατανόηση - Είναι χρέ 
ος τού αξιωµατικού να µην εγκαταλείπει στη µάχη τους στρατιώ 
τες του (β) εξωτερικής υποχρέωσης: Απαιτείται να αγωνιστείς 
σκληρά για να πετύχεις τέτοιους στόχους - Είσαι υποχρεωµένος 
να υποβάλεις δήλωση στην Εφορία, αφού ασκείς ελεύθερο επάγ 
γελµα - Είναι ανάγκη να πάρεις το πτυχίο σου µέσα σ' αυτό τον 
χρόνο - Στον στρατό δεν κρίνεις τι είναι σωστό ή όχι- εκτελείς τις 
διαταγές των ανωτέρων σου - Τέτοια σκληρή στάση επιβάλλεται 
από τα πράγµατα. → ανάγκη 

-πρεπής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν 
ότι κάποιος/κάτι έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε κάποιον ή σε 
ορισµένη ιδιότητα: ανδρο-πρεπής, θηλυ-πρεπής, δουλο-πρεπής, ελληνο-πρεπής. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. εύ-πρεπής, 
θηλυ-πρεπής), που προέρχεται από το ρ. πρέπω (βλ. κ. πρέπει)}. 

πρέπον → πρέπων 
πρεπούµένος, -η, -ο 1. αυτός που επιβάλλεται ή ενδείκνυται για ορισµένη 

περίπτωση: δόθηκε η ~ προσοχή και στις δύο πλευρές || δεν υπήρξε ο ~ 
σεβασµός στη µνήµη των πεσόντων ΣΥΝ. πρέπων, δέων 2. πρεπούµενα (τα) 
(α) το σωστό, το επιβεβληµένο κατά το δίκαιο: πράττω τα ~! (β) ό,τι κατά τα 
κρατούντα ή δικαιωµατικώς ανήκει ή αρµόζει σε κάποιον: στον έρανο έδινε 
πάντα τα ~. [ΕΤΥΜ. < πρέπω + παραγ. επίθηµα -ούµενος (κατά τις µτχ. των 
συνηρηµένων), πβ. κ. χαρ-ούµενος, τρεχ-ούµενος}. 

πρέπων, -ούσα, -ον {πρέπ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -
ουσών)} 1. αυτός που είναι σύµφωνος µε όσα επιβάλλονται, µε αυτό που 
ενδείκνυται: το θέµα θα αντιµετωπιστεί µε την ~ σοβαρότητα || του µίλησε µε 
τον πρέποντα σεβασµό || τηρήθηκε η - τάξη ΣΥΝ. δέων, προσήκων 2. πρέπον 
(το) το σωστό, αυτό που επιβάλλουν οι νόµοι (γραπτοί και άγραφοι), που 
ενδείκνυται υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, συνθήκες ή σύµφωνα µε 
δεδοµένο τυπικό: όσο κι αν διαφωνείς µαζί του, θα τον αντιµετωπίζεις µε 
σεβασµό- αυτό είναι το -|| (συχνά στον πληθ.) θα τηρηθούν τα ~ ΣΥΝ. δέον, 
αρµόζον. — πρε-πόντως επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάλληλος. [ΕΤΥΜ Μτχ. 
ενεστ. τού αρχ. πρέπω, βλ. κ. πρέπει}. 

πρέσα (η) {δύσχρ. πρεσών} 1. καθεµιά από διάφορες συσκευές ή µηχανές για 
την άσκηση πίεσης, το µαρκάρισµα, τη σύνθλιψη αντικειµένων και προϊόντων 
ή το σιδέρωµα ρούχων κ.λπ. ΣΥΝ. πιεστήριο 
2. (µτφ.) η πίεση: είµαι συνέχεια στην ~. 
[ΕΤΥΜ, < ιταλ. pressa < pressare (υποχωρητ.) < λατ. pressare «πιέζω», 
επιτατ. τ. τού ρ. premo «πιέζω, πατώ» (µτχ. pressus-a-um)]. 

πρεσαδόρος (ο) ο χειριστής οποιασδήποτε πρέσας (σιδερωτήριου, ξυλουργείου, 
µηχανουργείου κ.λπ.). [ΕΤΥΜ; < πρέσα + παραγ. επίθηµα -δόρος (βλ.λ.)]. 

πρεσαρισµα (το) {πρεσαρίσµ-ατος | -ατα,-άτων} (λαϊκ.) 1.η άσκηση πίεσης (σε 
σώµα) µε πρέσα (ώστε να συµπιεστεί) 2. (µτφ.) η µεγάλη ψυχολογική πίεση: 
έχει µεγάλο ~ µε τη δουλειά αυτή την εποχή 
3. ΑΘΛ. η πίεση που ασκεί µια οµάδα στην αντίπαλη στην επίθεση ή 
την άµυνα: ασφυκτικό ~ σε όλο το γήπεδο. 

πρεσαριστός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που κατασκευάζεται στην πρέσα, 
συµπιεσµένος: ~ καπλαµάς | ξύλο | µέταλλο. — πρεσαριστά επίρρ. 

πρεσάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πρεσάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. βάζω (κάτι) 
στην πρέσα, στο πιεστήριο, το συµπιέζω: ~ το µέταλλο | το ξύλο ΣΥΝ. πιέζω- 
(µτφ.) 2. πιέζω ψυχολογικά: πολλοί γονείς πρεσά-ρουν τα παιδιά τους πριν από 
τις εξετάσεις || είναι πολύ πρεσαρι-σµένος µε τη δουλειά του 3. ΑΘΛ. ασκώ πίεση 
στους αντιπάλους, δεν αφήνω (στον αντίπαλο) περιθώρια να κινηθεί: (µετβ.) 
οι παίκτες πρε-σάρουν τους αντιπάλους τους σε όλο το γήπεδο || (αµετβ.) η 
Μίλαν πρεσάρει από την αρχή τού αγώνα. [ΕΤΥΜ; < ιταλ. pressare, βλ. λ. 
πρέσα]. 

πρεσβεία (η) {πρεσβειών} 1. η επίσηµη ανώτατη διπλωµατική αντιπροσωπία 
κράτους, κυρ. σε ξένη πρωτεύουσα: υπάλληλος τής ιταλικής ~ στην Αθήνα || η 
εκδήλωση γίνεται µε την επιχορήγηση και τη στήριξη τής γαλλικής -(συνεκδ.) 2. 
το σώµα των προσώπων στους οποίους έχει ανατεθεί διπλωµατική αποστολή 
3. το οίκηµα στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες τής παραπάνω επίσηµης 
αντιπροσωπίας: εξονυχιστικός έλεγχος τής περιοχής γύρω από την - για πιθανή 
τοποθέτηση εκρηκτικών 4. αποστολή αντιπροσώπων ενός συνόλου (χώρας, 
κράτους, οµάδας κ.λπ.) για διαπραγµάτευση προς όφελος ή εξ ονόµατος τού 
συνόλου αυτού: στέλνω | δέχοµαι ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «η γεροντική ηλικία, το γήρας», < πρεσβεύω 
(βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. ήδη. αρχ. (Αριστοφ., Πλάτων)]. 

πρεσβεία (τα) η προνοµιακή µεταχείριση και απόδοση τιµών στη γεροντική 
ηλικία ή σε πρόσωπα ιεραρχικώς ανώτερα λόγω τής µακρόχρονης 
προϋπηρεσίας τους σε ορισµένο τοµέα: ~ χειροτονίας (για κληρικούς 
χειροτονηµένους πριν από άλλους οµοιοβάθµους τους). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρέσβης. 



πρέσβειρα 1466 ττρέστο 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρεσβεϊον < πρεσβεύω (βλ.λ.)]. 
πρέσβεψα (η) {πρεσβειρών} 1. (α) η σύζυγος πρεσβευτή (β) πρέσβειρα καλής 

θελήσεως πρόσωπο που διορίζεται από κράτος ή οργανισµό σε συγκεκριµένη 
άµισθη θέση και αποστέλλεται ως εκπρόσωπος µιας πλευράς σε άλλη για τη 
βελτίωση των µεταξύ τους σχέσεων ή για ανθρωπιστική βοήθεια: ~ τής 
UNICEF || η πριγκίπισσα Νταϊ-άνα υπήρξε πρέσβειρα καλής θελήσεως τής Μ. 
Βρετανίας 2. (µτφ.) γυναίκα που θεωρείται ότι εκπροσωπεί ή εκφράζει κάτι 
επάξια: ~ τής οµορφιάς || η γνωστή ηθοποιός αποτελεί ~ τής χώρας µας στο 
εξωτερικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης, πρέσβης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., θηλ. τού πρέσβυς (βλ.λ.), πβ. κ. γενέτ-ειρα, αυτοκράτειρα]. 

πρεσβευτής (ο/η) [αρχ.] {κλητ. πρεσβευτά}, (λαϊκ.) πρεσβευτινα (η) (χωρ. γεν. 
πληθ.} ο επίσηµα διορισµένος διπλωµατικός εκπρόσωπος κράτους σε άλλη 
χώρα (για τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων, µεταφορά µηνυµάτων κ.λπ.), ο 
οποίος στην ιεραρχία τής διπλωµατικής υπηρεσίας µπορεί να κατέχει τον 
βαθµό τού πληρεξούσιου υπουργού Α' ή τού πληρεξούσιου υπουργού Β' (βλ. 
κ. λ. διπλωµάτης, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης, πρέσβης. 

πρεσβευτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον πρεσβευτή ή την 
πρεσβεία: ~ διάβηµα | διάσκεψη | συνάντηση | κατοικία || -βαθµοί 
(Πληρεξούσιος Υπουργός Β' Τάξεως, Πληρεξούσιος Υπουργός Α' Τάξεως, 
Πρέσβης). — πρεσβευτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

πρεσβεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πρέσβευσα} ♦ 1. (µετβ.) έχω (κάτι) ως 
προσωπική αντίληψη, πίστη, φρονώ (κάτι): προσωπικώς ~ ότι µια µέση λύση 
θα ήταν η καταλληλότερη ΣΥΝ. πιστεύω ♦ (αµετβ.) 2. (αρχαι-οπρ.) εκτελώ 
χρέη πρεσβευτή 3. ΕΚΚΛΗΣ. (για την Παναγία και τους αγίους) µεσολαβώ 
(υπέρ των ανθρώπων) προς τον θεό ΣΥΝ. µεσιτεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοµίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «είµαι ηλικιωµένος - υπηρετώ ως πρέσβυς», < 
πρέσβυς (βλ.λ.). Η σηµ. «πιστεύω, οµολογώ» είναι µτγν.]. 

πρέσβης (ο/η) {-η κ. -εως (θηλ. -εως) | -εις, -εων} 1. διπλωµάτης που κατέχει 
τον ανώτατο βαθµό στην ιεραρχία τής διπλωµατικής υπηρεσίας· ΦΡ. (α) 
πρέσβης επί τιµή (συντοµ. πρέσβης ε. τ.) πρέσβης που έχει συνταξιοδοτηθεί 
και του έχει απονεµηθεί τιµητικά ο βαθµός τού πρέσβη (β) πρέσβης εκ 
προσωπικοτήτων πρέσβης που δεν προέρχεται από τη διπλωµατική υπηρεσία 
(βλ. λ. διπλωµάτης, ΠΙΝ.) 2. ως προσφώνηση κάθε διπλωµάτη που κατέχει 
έναν από τους τρεις πρεσβευτικούς βαθµούς. Επίσης (λόγ.) πρέσβυς 
{πρέσβεως}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης, πρύτανης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρέσβυς, αρχαϊκό συνθ., < επίρρ. πρές «µπροστά, πριν» (βλ. λ. 
προς) + -βυς< *-gwu-, µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *gwa- «πηγαίνω» (βλ. λ. 
βαίνω). Η λ. συνδ., ως προς το β' συνθ., µε σανσκρ. puro-gavâ «αρχηγός», 
βεδ. vanar-gu- «αυτός που πηγαίνει στο δάσος», ίσως και µε λιθ. zmogùs 
«άνθρωπος» (κυριολ. «αυτός που περπατά πάνω στη γη»). Η λ. πρέσβυς 
σήµαινε απλώς «ηλικιωµένος άνδρας», αλλά γρήγορα χρησιµοποιήθηκε µε τη 
σηµ. «σπουδαίο πρόσωπο, πρεσβευτής», αφού σε τέτοια αξιώµατα 
τοποθετούνταν σχεδόν πάντοτε έµπειροι ηλικιωµένοι άνδρες]. 

πρέσβης - πρέσβυς - πρεσβευτής - πρέσβειρα - πρεσβύτης -πρεσβεία (η | 
τα). Η αρχαία λ. πρέσβυς σήµαινε κυρίως τον «σεβάσµιο γέροντα» και, 
δευτερευόντως, «τον πρεσβευτή, τον επίσηµο εκπρόσωπο ή απεσταλµένο». 
Με την αντίληψη για τις ηλικίες των ανθρώπων και την κοινωνική 
οργάνωση που επικρατούσε στον αρχαίο κόσµο, ο πρέσβυς και ο πρεσβύτης 
από τη σηµ. «γέρων» πέρασαν στη σηµ. «σεβάσµιος γέρων» και 
«σεβαστός». Το ίδιο και η αρχαία λ. πρέσβεψα, που ήταν το θηλ. τού 
πρέσβυς και σήµαινε µόνο «τη σεβάσµια γερόντισσα» (γιατί γυναίκες 
πρέσβεις εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν). Η κύρια λ. που χρησιµοποιήθηκε 
στην Αρχαία Ελληνική για «τον επίσηµο απεσταλµένο και εκπρόσωπο», 
ήταν η λ. πρεσβευτής µε πληθυντικό τον τ. πρέσβεις («ανώµαλος 
πληθυντικός»), που σιγά-σιγά έδινε τη θέση του στον (οµαλό) πληθυντικό 
πρεσβευταί. Οµοίως η λ. πρεσβεία σήµαινε τόσο τη «γεροντική ηλικία» 
όσο και «τον σεβασµό προς τους γέροντες», που δηλώθηκε επίσης µε το 
ουδ. τα πρεσβεία, τα προνόµια (σε σεβασµό, εκτίµηση και προβάδισµα) 
των γερόντων. Η λ. πρεσβεία σήµανε επίσης και την «επίσηµη αποστολή | 
αντιπροσωπία». Σε νεότερους χρόνους, µέσα από τη λόγια γλώσσα, το πρέ-
σβυς (πρέσβεως, πρέσβυν - πρέσβεις, πρέσβεων, πρέσβεις) ήταν η κύρια 
λέξη που χρησιµοποιήθηκε για τον ανώτατο βαθµό στην ιεραρχία τής 
διπλωµατικής υπηρεσίας, µε κλητική τον τ. πρέσβυ («κύριε πρέσβυ» 
προσφωνούνται συχνά οι πρεσβευτές, όπως έχει επικρατήσει εθιµικά). 
Σήµερα χρησιµοποιούνται παράλληλα δύο κλιτικά σύνολα: (α) ο πρέσβης 
(που γράφεται και µε -η-, γιατί κλίνεται όπως τα ουσιαστικά σε -ης: ο 
ναύτης, τού ναύτη, τον ναύτη) - τού πρέσβη - τον πρέσβη, µε πληθυντικό οι 
πρέσβεις - των πρέσβεων - τους πρέσβεις. Ας σηµειωθεί ότι σχηµατίζει 
παραλλήλως σε τυπικότερες µορφές επικοινωνίας και γενική πρέσβεως (β) 
ο πρεσβευτής (τού πρεσβευτή - τον πρεσβευτή, οι πρεσβευτές - των 
πρεσβευτών - τους πρεσβευτές). Το θηλ. εξακολουθεί να σχηµατίζεται µε 
τον τ. πρέσβειρα σε τυπικές | επίσηµες µορφές επικοινωνίας, ενώ ο τ. 
πρεσβευτινα (που αρχικά σήµαινε επίσης µόνο τη σύζυγο τού πρεσβευτή) 
χρησιµοποιείται σε άτυπες µορφές χρήσης αντί τού πρέσβειρα. 

πρεοβυγενής, -ής, -ές {πρεσβυγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (για πρόσ.) ο 
πρωτότοκος, ο µεγαλύτερος σε ηλικία 2. (γενικότ.) ο αρχαιότερος: τα τέσσερα 
~ πατριαρχεία (Κωνίπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύµων). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < πρέσβυ- (< πρέσβυς, βλ.λ.) + -γενής < γένος]. 
πρεσβυτέρα (η) [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.) η σύζυγος τού ιερέα ΣΥΝ. 

παππαδιά. 
πρεσβυτεριανισµός (ο) [1889] 1. κλάδος τής προτεσταντικής Μεταρρύθµισης 

µε ρίζες στον καλβινισµό, που προέκυψε ως αµφισβήτηση τής Αγγλικανικής 
Εκκλησίας (µέσα 16ου αι.) και διαδόθηκε κυρ. στις κάτω Χώρες και τις 
βρετανικές αποικίες (Β. Αµερική, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία κ.λπ.) 2. το 
εκκλησιαστικό σύστηµα τού Καλβίνου, που παραχωρούσε τη διοίκηση τής 
Εκκλησίας στο πρεσβυτέ-ριο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
presbyterianism]. 

πρεσβυτεριανός (ο) [1809], πρεσβυτεριανή (η) το µέλος προτεσταντικής 
Εκκλησίας βασισµένης στα κηρύγµατα τού Καλβίνου µε ιδιαίτερα αυστηρή 
ηθική, η οποία αναγνωρίζει ως ανώτατο εκκλησιαστικό αξίωµα αυτό τού 
πρεσβυτέρου και όχι τού επισκόπου (βλ. κ. λ. πρεσβυτεριανισµός). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. presbyterian]. 

πρεσβυτέριο (το) [µτγν.] {πρεσβυτερί-ου | -ων} 1.(στη Ρωµαιοκαθολική 
Εκκλησία) το οίκηµα στο οποίο διαµένει ο ιερέας · 2. το ιερατικό συνέδριο 
των Ιουδαίων στην Ιερουσαλήµ και (συνεκδ.) ο τόπος, το οίκηµα στο οποίο 
συνεδρίαζαν · 3. (περιληπτ.) το σύνολο των πρεσβυτέρων ΣΥΝ. ιερατείο. 

πρεσβύτερος, -η (λογιότ. -έρα), -ο (λόγ.) 1. µεγαλύτερης ηλικίας, γεροντότερος: 
είναι ~ και του οφείλεις σεβασµό || ο Πάπας είναι ο επίσκοπος τής πρεσβυτέρας 
Ρώµης (βλ. λ. Ρώµη) · 2. ΕΚΚΛΗΣ. πρεσβύτερος (ο) {πρεσβυτέρ-ου | -ων, -
ους} (στην Ορθόδοξη Εκκλησία) ο κληρικός που κατέχει τον δεύτερο από τους 
τρεις βαθµούς ιεροσύνης (οι άλλοι δύο: διάκονος, επίσκοπος· βλ. κ. λ. 
κληρικός, ΣΧΟΛΙΟ) · 3. Ο ιερέας στους ρωµαιοκαθολικούς και τους 
προτεστάντες. [ΕΤΥΜ. αρχ., συγκριτ. βαθµός τού πρέσβυς (βλ. λ. πρέσβης). 
Αρχικώς η λ. δήλωνε αυτόν που είναι µεγαλύτερος σε ηλικία και, κατά συνέ-
πεια, σηµαντικότερος, σπουδαιότερος. Η λ. γνώρισε ιδιαίτερη επίδοση στους 
πρώτους αιώνες µ.Χ., οπότε αναφερόταν στα µέλη τού ιουδαϊκού ιερατείου 
(Sanhédrin), αλλά και σε ώριµους άνδρες των πρώτων χριστιανικών 
Εκκλησιών, οι οποίοι αποκαλούνταν εναλλακτικώς και επίσκοποι (βλ.λ.). 
Αργότερα, οι λ. πρεσβύτερος και επίσκοπος διαχωρίστηκαν ως προς τη χρήση 
τους και κατέληξαν να προσδιορίζουν διαφορετικούς βαθµούς ιεροσύνης]. 

πρεσβύτης (ο) {πρεσβυτών} (λόγ.) ο ηλικιωµένος άνδρας ΣΥΝ. γέροντας. — 
πρεσβυτικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρέσβης. [ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. 
τού πρέσβυς (βλ. λ. πρέσβης) µε επίθηµα -της, πβ. κ. πολί-της]. 

πρεσβύωπας (ο/η) {πρεσβυώπων} πρόσωπο που πάσχει από πρεσβυωπία ΑΝΤ. 
µύωπας. Επίσης (λόγ.) πρεσβύωψ [1805] {πρεσβύωπος}. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. presbyope]. 

πρεσβυωπία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} η αδυναµία ακριβούς εστιάσεως τού 
µατιού σε αντικείµενα κοντινής απόστασης, η οποία συνήθ. έρχεται µε την 
προχωρηµένη ηλικία: γυαλιά πρεσβυωπίας ΑΝΤ. µυωπία. — πρεσβυωπικός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < πρέσβυς (βλ. λ. πρέσβης) + -ωπία < αρχ. -ωψ < θ. -ωπ-, εκτε-ταµ. 
βαθµ. τού θ. όπ- (πβ. αρχ. παρακ. δπ-ωπ-α, βλ. λ. όψη), ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. presbyopia]. 

πρες κόνφερανς (η) {άκλ.} η συνέντευξη Τύπου (βλ. λ. συνέντευξη)- 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. press conference < press «Τύπος» + conference «διάσκεψη, 
συνεδρία»]. 

Πρέσπα (η) {Πρεσπών} καθεµία από τις δύο οµώνυµες λίµνες· (α) Μεγάλη 
Πρέσπα η µεγαλύτερη λίµνη τής Βαλκανικής Χερσονήσου στα σύνορα τής 
Ελλάδας, τής Αλβανίας και τού κράτους των Σκοπίων (β) Μικρή Πρέσπα 
λίµνη που βρίσκεται Ν. τής Μεγάλης Πρέσπας µεταξύ τής Ελλάδας και τής 
Αλβανίας. [ΕΤΥΜ; < σλαβ. Prëspa < παλαιότ. σλαβ. sbpo «συγκεντρώνω, 
γεµίζω»]. 

πρεσπαπιέ κ. πρες-παπιέ (το) {άκλ.} το µικρό, βαρύ αντικείµενο που 
τοποθετείται πάνω σε χαρτιά, για να µην τα παίρνει ο αέρας. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
presse-papiers]. 

πρες-ρουµ (το) {άκλ.} ελλην. αίθουσα Τύπου- αίθουσα κατάλληλα 
διαµορφωµένη για την ενηµέρωση των εκπροσώπων τού Τύπου (από τον 
κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο οργανισµού, συλλόγου κ.λπ.). 
[ETYM. < αγγλ.-αµερ. press room]. 

πρεστίζ (το) {άκλ.} το γόητρο, το κύρος: πρόσωπο | θέση | επάγγελµα µε υψηλό 
~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. prestige < λατ. praestigium «γοητεία, απάτη, δόλος»]. 

πρεστίσιµο ΜΟΥΣ. 1. επίρρ.· ένδειξη ρυθµικής αγωγής (χρόνου, τέµπο), που 
δηλώνει ότι το µουσικό κοµµάτι πρέπει να παιχθεί σε πολύ γρήγορη κίνηση, 
πιο γρήγορη από τού πρέστο· η ταχύτερη εν χρήσει ένδειξη τέµπο τής δυτικής 
µουσικής: το µέρος αυτό παίζεται ~/ σε ~ | σε χρόνο ~ 2. (ως ουσ.) τύπος ή 
τµήµα γρήγορου µουσικού κοµµατιού, συχνά ενταγµένου στο πλαίσιο 
ευρύτερης πολυµερούς σύνθεσης, που παίζεται σε χρόνο πρεστίσιµο: η 
ορχήστρα κλείνει την συµφωνία µε ένα ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. prestissimo, υπερθ. βαθµ. τού επιθ. presto, βλ. κ. πρέστο]. 

πρέστο ΜΟΥΣ. 1. επίρρ.· ένδειξη ρυθµικής αγωγής (χρόνου, τέµπο), που 
δηλώνει ότι το µουσικό κοµµάτι πρέπει να παιχθεί σε πολύ γρήγορη κίνηση, 
πιο γρήγορη από τού αλέγκρο: το µέρος αυτό παίζεται ~ | σε ~ | σε χρόνο - 2. 
(ως ουσ.) τύπος ή τµήµα γρήγορου µουσικού κοµµατιού, συχνά ενταγµένου 
στο πλαίσιο ευρύτερης πολυµερούς σύνθεσης, που παίζεται σε χρόνο πρέστο: 
το τρίτο µέρος τής σονάτας είναι ένα ~. 



πρεταπορτέ 1467 πριµοδοτώ 
 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. presto «γρήγορα» < µτγν. λατ. praestus «έτοιµος» < λατ. 
praesto «προέχω, υπερέχω»]. 

πρεταπορτέ κ. πρετ-α-πορτέ επίθ. {άκλ.} (ρούχο) µαζικής παραγωγής και 
ανώτερης ποιότητας, τη µορφή τού οποίου έχει συλλάβει ένας σχεδιαστής 
µόδας (κατ' αντιδιαστολή προς τα ρούχα κατά παραγγελία). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. prêt à porter «έτοιµο να φορεθώ», απόδ. τού αγγλ. ready-to-
wear]. 

πρέφα (η) {χωρ. πληθ.) 1. τυχερό παιχνίδι που παίζεται µε 32 τραπουλόχαρτα 
από τρεις παίκτες 2. (συνεκδ.) η δεσµίδα των τριάντα δύο τραπουλόχαρτων 
ΦΡ. (λαϊκ.) παίρνω πρέφα παίρνω είδηση, αντιλαµβάνοµαι: µέχρι να πάρει 
πρέφα τι γινόταν, οι κλέφτες είχαν φύγει ΣΥΝ. παίρνω χαµπάρι, χαµπαριάζω, 
µυρίζοµαι, παίρνω µυρωδιά. — πρεφαδόρος (ο). 
[ΕΤΥΜ. Συγκεκοµµένος τ. τού γαλλ. préférence «προτίµηση» (< ρ. préférer 
«προτιµώ»)]. 

πρήζω ρ. µετβ. {έπρηξα, πρήσ-τηκα, -µένος} 1. (σπάν.) προκαλώ οίδηµα, 
αύξηση τού όγκου (κυρ. σε µέλος ανθρώπινου σώµατος): τα κουνούπια τού 
έπρηξαν το πρόσωπο µε τα τσιµπήµατα τους ΣΥΝ. διογκώνω, φουσκώνω 2. 
(οικ.-µτφ.) υποβάλλω σε ταλαιπωρία (κάποιον): µε έπρηξαν µέχρι να µου 
δώσουν τη βεβαίωση ΣΥΝ. σκάω, βασανίζω· ΦΡ. (α) πρήζω το συκώτι 
(κάποιου) γίνοµαι πολύ ενοχλητικός (σε κάποιον), του σπάω τα νεύρα: του 'χε 
πρήξει το συκώτι µε τις παραξενιές της (β) (!-λαϊκ.) πρήζω τ' αρχίδια 
(κάποιου) | τα πρήζω (σε κάποιον) γίνοµαι πολύ ενοχλητικός (σε κάποιον), 
κάνω (κάποιον) να αγανακτήσω: µας τα 'πρήξε πια µε τις ανόητες απορίες του! 
3. (µε-σοπαθ. πρήζοµαι) (α) εµφανίζω πρήξιµο, οίδηµα: τον τσίµπησε κου-
νούπι και πρήστηκε || πρήστηκε το πρόσωπο του λόγω αλλεργίας || πρήστηκε το 
πόδι του στο σηµείο που χτύπησε (β) (για µέρος τού σώµατος) φουσκώνω λόγω 
πάχους: πρήστηκε το πρόσωπο του από το πάχος (γ) φουσκώνει η κοιλιά µου 
(από το πολύ φαγητό): παράφαγα κι έχω πρηστεί- ΦΡ. να πρηστείς και να 
σκάσεις! ως κατάρα σε κάποιον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. επρησα τού αρχ. πρήθω «διογκώνω, φουσκώνω». Το 
αρχ. πρήθω εµφανίζει θ. πρη- τού ρ. πίµ-πρη-µι «φυσώ, βάζω φωτιά, καίω» 
(για το οποίο βλ. λ. εµ-πρη-σµός)]. 

πρηνηδον επίρρ. (αρχαιοπρ.) µπρούµυτα, έχοντας το πρόσωπο προς το έδαφος: 
θέση | στάση ~ (θέση στρατιώτη που πυροβολώ παµένος στο έδαφος) ΑΝΤ. 
υπτίως, ανάσκελα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πρηνής (βλ.λ.) + επιρρ. επίθηµα -ηδόν (πβ. βαθµηδόν)]. 

πρηνής, -ής, -ές {πρην-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (αρχαιοπρ.) (για τη στάση τού 
ανθρώπινου σώµατος) αυτός που βρίσκεται µπρούµυτα, που έχει το πρόσωπο 
προς το έδαφος: πέφτω | πυροβολώ ~ || (στη γυµναστική) ~ θέση (µε τα σκέλη 
και τον κορµό τεντωµένα και σε ευθυγράµµιση κοιτώντας προς το έδαφος) 
ANT. ύπτιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρανής | πρηνής «µε το 
πρόσωπο προς τα κάτω» < *προ-ηνής < προ- + -ηνής < *ηνος | *ανος 
«πρόσωπο» (όπως µαρτυ-ρείται στα συνθ. άπ-ηνής, προσ-ηνής), λ. που συνδ. 
µε σανσκρ. än-ana- «πρόσωπο, στόµα» (< *änas- «πρόσωπο»)]. 

πρηνισµός (ο) η στροφή τού αντιβραχίου, ώστε ο αντίχειρας να κοιτά προς τα 
µέσα και η παλάµη προς τα κάτω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πρηνίζω < αρχ. πρηνής 
(βλ.λ.)]. 

πρηνιστής (ο) [1836] ΑΝΑΤ. καθένας από τους δύο µυς τού αντιβραχίου, που 
επιτρέπουν την κίνηση τού πρηνισµού. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πρηνίζω < αρχ. 
πρηνής (βλ.λ.)]. 

πρήξιµο (το) (πρηξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το οίδηµα σε µέλος τού ανθρώπινου 
σώµατος: ~ από τσίµπηµα κουνουπιούΙ από διάστρεµµα ΣΥΝ. (λόγ.) διόγκωση 
2. (ειδικότ.) το φούσκωµα τού σώµατος λόγω κορεσµού (από κατανάλωση 
φαγητών ή ποτών): έχω ~ στο στοµάχι, γιατί παράφαγα 3. (οικ.-µτφ.) η µεγάλη 
ταλαιπωρία ή αγανάκτηση: τι ~ ήταν αυτό µέχρι να µου εγκρίνουν την άδεια! 
— (υποκ.) πρηξιµατά-κι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. έ-πρηξ-α τού ρ. πρήζω και το επίθηµα -ιµο (πβ. βάψ-
ιµο, ψάξ-ιµο, διώξ-ιµό)]. 

Πρίαµος (ο) {-ου κ. -άµου} ο βασιλιάς τής Τροίας κατά τον Τρωικό Πόλεµο, ο 
πατέρας τού Έκτορα και τού Πάρη. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. Πρίαµος | Πέρ(ρ)αµος (αιολ.) (ήδη µυκ. pi-ri-ja-me-ja), αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο (ίσως λυδ. προελ.), όπως επιµαρτυρείται από λ. µε το ίδιο 
επίθηµα (πβ. βάλσ-αµον, Πέργ-αµος)]. 

πριάπειος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Πρίαπο, φαλλικό θεό 
τής γονιµότητας 2. (συνεκδ.) αυτός που στερείται σεµνότητας, εµφανώς 
ασελγής ΣΥΝ. αισχρός, άσεµνος. Επίσης πριαπικός, -ή, -ό. 

πριαπισµός (ο) ΙΑΤΡ. η συνεχής και επώδυνη στύση τού πέους, συ-νήθ. χωρίς 
σεξουαλική επιθυµία, που συνιστά σύµπτωµα ασθένειας ή διαταραχής. m- 
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πριαπίζω < Πρίαπος, ονοµασία φαλλικού θεού τής γο-
νιµότητας, αγν. ετύµου, πιθ. µικρασιατ. δάνειο, όπως φαίνεται και από την 
παρουσία πόλεως µε το όνοµα Πρίαπος στην περιοχή τής Προποντίδας]. 

Πρίαπος (ο) {-ου κ. -άπου} ΜΥΘΟΛ. ιθυφαλλικός θεός τής γονιµότητας, γυιος 
τού ∆ιονύσου και τής Αφροδίτης. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., βλ. λ. πριαπισµός]. 

πρίγκιπας (ο) {πριγκίπων}, πριγκίπισσα (η) [µεσν.] {πριγκιπισσών} 1. γόνος 
βασιλιά ή µέλος βασιλικής οικογένειας 2. ΙΣΤ. (κατά την Τουρκοκρατία) 
ευγενής ή ισόβιος ανώτατος ή ανώτερος αξιωµατούχος στις παραδουνάβιες 
ηγεµονίες: οι - Αλέξανδρος και ∆ηµήτριος Υψηλάντης 3. ανώτατος άρχοντας 
ανεξάρτητου ή υποτελούς κράτους ή κρατιδίου: ο ~ τού Μονακό 4. (µτφ.) 
αυτός που διαθέτει λεπτούς 

τρόπους και ανώτερη συµπεριφορά ΣΥΝ. άρχοντας. Επίσης (λαϊκ.-εκ-φραστ.) 
πριγκιπέσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πρίγκιψ, -ιπος < λατ. princeps, -cipis «άρχοντας, ηγεµόνας» 
< primus «πρώτος» + -ceps < capio «λαµβάνω». Η γρ. µε -η- (πρί-γκηπας) δεν 
έχει ετυµολ. βάση]. 

πριγκιπάτο (το) ανεξάρτητο ή υποτελές κράτος ή κρατίδιο, τού οποίου ο 
ανώτατος άρχοντας φέρει τον τίτλο τού πρίγκιπα: το ~ τού Λι-χτενστάιν | τού 
Μονακό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πριγκιπάτονκ λατ. principatum «αρχή, ηγεµονία», ου-
σιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. principatus < princeps (βλ. λ. πρίγκιπας)]. 

πριγκιπικΟς, -ή, -ό [1895] 1. αυτός που σχετίζεται µε πρίγκιπα: ~ αξίωµα | 
τίτλος | συνοδία 2. (µτφ.) αυτός που ταιριάζει σε πρίγκιπα, που διαθέτει τη 
µεγαλοπρέπεια, τον πλούτο που ταιριάζει σε άρχοντα: ~ γεύµα ΣΥΝ. 
πλουσιοπάροχος, πλούσιος ΑΝΤ. φτωχός, µίζερος. — πριγκιπικ-ά | -ώς επίρρ. 

Πριγκιποννήσια (τα) συστάδα νησιών τής Προποντίδας κοντά στην 
Κωνσταντινούπολη. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. Πριγκιπόννησοι, επειδή τα νησιά αυτά ήταν τόπος εξορίας 
επιφανών προσώπων (έκπτωτων βασιλέων, ευγενών κ.ά.). Η τουρκ. ονοµασία 
Kizil Adalar σηµαίνει «Ερυθρές Νήσοι»]. 

πριγκιπόπουλο (το), πριγκιποπούλα (η) [χωρ. γεν. πληθ.} 1. το παιδί πρίγκιπα ή 
πριγκίπισσας 2. πρίγκιπας | πριγκίπισσα νεαρής ηλικίας· ΦΡ. το πριγκιπόπουλο 
τού παραµυθιού βλ. λ. παραµύθι 3. (µτφ.) παιδί που µεγαλώνει στην 
πολυτέλεια και στην άνεση: σαν ~ το µεγάλωσαν, τίποτα δεν του έλειψε! ΣΥΝ. 
αρχοντόπαιδο, πλουσιό-παιδο. [ΕΤΥΜ < πρίγκιπας + λεξικό επίθηµα -πουλο 
(βλ.λ.)]. 

πρίζα κ. (προφορ.) µπρίζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το σηµείο (εγκατάσταση) ενός 
συστήµατος καλωδιώσεως, από το οποίο µπορεί να γίνει λήψη ρεύµατος για 
την τροφοδότηση ηλεκτρικών συσκευών: βάζω το ραδιόφωνο στην ~ || βγάζω 
από την ~ (συνδέω | αποσυνδέω από το ηλεκτρικό κύκλωµα) || ~ για την 
τηλεόραση | το τηλέφωνο ΣΥΝ. ρευ-µατοδότης· ΦΡ. είµαι στην πρίζα είµαι 
συνεχώς σε εγρήγορση, σε κατάσταση έντασης. — (υποκ.) πριζούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. prise «λήψη», ουσιαστικοπ. µτχ. τ. τού p. prendre «λαµβάνω, 
παίρνω» (< λατ. prehendëre | prendere)]. 

πριζοδιακόπτης (ο) {πριζοδιακοπτών} ο διακόπτης µε τον οποίο ανάβουµε και 
σβήνουµε το φως. 

πριµ (το) {άκλ.} 1. η έκτακτη, πρόσθετη αµοιβή που παρέχεται σε κάποιον ως 
επιβράβευση για την απόδοση του: στους παίκτες δόθηκε ~ 100 εκατοµµυρίων 
για την κατάκτηση τού τίτλου || οι εργαζόµενοι πήραν ~ παραγωγικότητας ΣΥΝ. 
δώρο, µπόνους 2. (στο χρηµατιστήριο για χρεώγραφα και µετοχές) το τίµηµα 
που διαµορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα των αρχικών. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. prime < λατ. praemium «βραβείο, έπαθλο» < *prae-emium 
<prae- «προ→ + -emîum < emere «αγοράζω»]. 

πριµαντονα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η πρωταγωνίστρια µουσικού θεάτρου, η 
τραγουδίστρια που έχει πρώτο ρόλο 2. σοπράνο αναγνωρισµένης αξίας και µε 
µεγάλη φήµη 3. (σκωπτ.-µειωτ.) η µαταιόδοξη και ιδιότροπη γυναίκα, που 
απαιτεί προνοµιακή µεταχείριση. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. prima donna «πρώτη 
κυρία»]. 

πριµάτος (ο) ΘΡΗΣΚ. ανώτατος λειτουργός τής Αγγλικανικής ή τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας· αρχιεπίσκοπος σηµαντικής αρχιεπισκοπής (µε 
µεγάλη ιστορία ή έκταση). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. primatus < λατ. primas, -âtis «ο καταγόµενος από τις πιο 
αρχοντικές οικογένειες» (< primus)]. 

prima facie λατ. (προφέρεται πρίµα φάκιε) ελλην. εκ πρώτης όψεως· για 
γνώµες ή απόψεις που προκύπτουν από την πρώτη εντύπωση, τις πρώτες 
ενδείξεις. 

πρίµιτιβισµός (ο) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 1. κάθε θεωρία ή τεχνοτροπία που υιοθετεί την 
επάνοδο σε καλλιτεχνικές µορφές ή αξίες πρωτόγονων ή πρώιµων 
πολιτισµών, αξιολογώντας τες ως ανώτερες ή υψηλότερης αισθητικής από τις 
αντίστοιχες τού σύγχρονου πολιτισµού 2. το σύνολο των χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων ή το στυλ τής πρωτόγονης τέχνης ΣΥΝ. ναΐφ. — πριµιτιβιστής 
(ο) πριµιτιβίστρια (η), πριµιτιβι-στικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ# Μεταφορά τού γαλλ. 
primitivisme < primitif (βλ. λ. πριµιτίφ)]. 

πριµιτίφ επίθ. {άκλ.} 1. (για αυτοδίδακτο καλλιτέχνη) αυτός που έχει απλοϊκή 
τεχνική, η οποία θυµίζει την τέχνη των παιδιών ή των πρωτογόνων ΣΥΝ. ναΐφ 
2. χαρακτηρισµός των ζωγράφων τού τέλους τού Μεσαίωνα, κυρ. Ιταλών 
(Ντούτσο, Τσιµαµπούε, Τζότο κ.ά.). [ΕΤΎΜ. < γαλλ. primitif < µτγν. λατ. 
primitivus, αρχική σηµ. «πρωτότοκος», αργότερα «πρωτόγονος» (< λατ. 
primus «πρώτος»)]. 

πριµοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η οικονοµική ενίσχυση 
(κάποιου) µε πριµ: η ~ των εξαγωγών καπνών 2. (γενικότ.) η οικονοµική 
ενίσχυση κάποιου, το πρόσθετο κέρδος 3. (µτφ.) η ενίσχυση, η ευνοϊκή 
αντιµετώπιση: η ~ των καλών µαθητών µε µεγάλους βαθµούς ακόµη και σε 
µαθήµατα όπου έχουν µέτρια απόδοση. 

πριµοδοτώ ρ. µετβ. {πριµοδοτείς... | πριµοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
ενισχύω οικονοµικά (κάποιον/κάτι) επιχορηγώντας µια παραγωγική του 
δραστηριότητα, λ.χ. καλύπτοντας µέρος τού κόστους παραγωγής προϊόντος ή 
αποδεσµεύοντας το από φορολογικές επιβαρύνσεις (φόρους): η κυβέρνηση 
πριµοδοτεί τις εξαγωγές καπνών | την παραγωγή αγροτικών προϊόντων ΣΥΝ. 
επιχορηγώ 2. (γενικότ.) ενισχύω (π.χ. προσφέροντας πρόσθετο κέρδος): θα 
πριµοδοτηθούν οι µισθωτοί που θα έχουν καλύτερη απόδοση || (µτφ.) «η κατα-
σταλτική αντιµετώπιση, όχι µόνο δεν περιορίζει την κατανάλωση ναρκωτικών, 
αλλά, αντιθέτως, την προωθεί και την προµοδοτεί» (εφηµ.) 3. (µτφ.) ευνοώ 
κάποιον µε συγκεκριµένο τρόπο: οι υπάλληλοι που έχουν κοίλες σχέσεις µε τον 
διευθυντή πριµοδοτούνται µε θετικές 
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γι'αυτούς εκθέσεις. 
[ΕΤΥΜ. < πριµ + συνδετικό φωνήεν -ο- + -δοτώ < δότης]. 

πρίµος, -α, -ο 1. (α) αυτός που είναι πρώτος ή γίνεται για πρώτη φορά' ΦΡ. 
πρίµα βίστα (i) (για εκτέλεση µουσικού κοµµατιού) µε την πρώτη ανάγνωση 
τής παρτιτούρας, χωρίς προετοιµασία: µε την πείρα που έχει έβγαλε ολόκληρο 
το κοµµάτι ~ (ii) (γενικότ.) µε την πρώτη µατιά (β) αυτός που έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο: ~ µπαλλαρίνα (η πρώτη χορεύτρια µπαλλέτου) 2. πρίµο 
(το) (σε χορωδία, διωδία) η υψηλότερη, η πρώτη φωνή: τραγουδούσε πάντα ~ 
3. πρίµα (τα) (α) (σε ραδιόφωνο, στερεοφωνικά συγκροτήµατα κ.λπ.) το 
σύστηµα µε το οποίο ρυθµίζεται η ένταση τού αναπαραγόµενου ήχου στις 
υψηλές συχνότητες, καθώς και (συνεκδ.) ο αντίστοιχος διακόπτης: ρυθµίζω τα 
- ANT. µπάσα (β) οι υψηλότεροι φθόγγοι µιας µελωδίας που συµβάλλουν στην 
επίτευξη τής αρµονίας: δεν ακούγονται καλά τα ~ ΑΝΤ. µπάσα. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. πρίµος < λατ. primus «πρώτος»]. 

πρίµουλα (η) ποώδες διακοσµητικό φυτό µε άνθη σε διάφορα χρώµατα, που 
φυτρώνει σε σκιερές περιοχές βουνών. [ΕΤΥΜ. < νεολατ. primula < µεσν. λατ. 
primula (veris) «πρωτοφυές τής άνοιξης» < primula, θηλ. τού λατ. primulus 
«πρώτος, αρχικός»]. 

primum vivere, deinde philosophari λατ. (προφέρεται πρίµουµ βί-βερε, ντέιντε 
φιλοζοφάρι)- ελλην. πρώτα να ζεις, µετά να φιλοσοφείς-πρώτα εξασφαλίζει 
κανείς την επιβίωση και µετά φιλοσοφεί. 

primus inter pares λατ. (προφέρεται πρίµους ίν-τερ πάρες)- ελλην. πρώτος 
µεταξύ ίσων (βλ. λ. ίσος). 

πριν1 πρόθ. (+από) δηλώνει: 1. το προτερόχρονο (κάτι προηγείται χρονικά σε 
σχέση µε κάτι άλλο): τα σκέφτηκε όλα ~ από την τελική απόφαση || θα τα πούµε 
~ από τις εξετάσεις || (κ. προφορ. +αιτ.) ~ το τέλος || ~ ΤΟ καλοκαίρι || ~ τις 
εκλογές ΑΝΤ. µετά- ΦΡ. πριν την ώρα του | πριν τής ώρας του (i) νωρίτερα από 
τον αναµενόµενο χρόνο: µεγάλωσε ~ της και έγινε σωστή γυναίκα (ii) για τον 
θάνατο κάποιου που δεν έχει ακόµα γεράσει: έφυγε | πέθανε ~ του 2. τόπο 
(κάτι/κάποιος προηγείται στον χώρο σε σχέση µε κάτι/κάποιον άλλο): θα 
κατεβώ λίγο ~ από τη διασταύρωση || (κ. προφορ. +αιτ.) ~ την πλατεία θα δεις 
το µαγαζί του ΑΝΤ. µετά. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρί-ν (πβ. νυ-
ν, πάλι-ν), που ανάγεται στη µηδενισµ. βαθµ. *pr- τού I.E. *per-, µορίου 
δηλωτικού κατευθύνσεως µε ευρύτατη διάδοση, και έχει ως οµόρρ. τα πρό, 
προς, πέρα, παρά, περί κ.ά. Η πρόθ. πρίνσυνδ. µε λατ. pri- (πβ. primus 
«πρώτος» < *pris-mos), αλβ. pa «πριν» (< *pari-(, αρχ. πρωσ. prei «προς, 
παρά» κ.ά.]. 

πριν... ή nptv από... - µετά... ή µετά από; Είναι προτιµότερο να 
αποφεύγουµε χρήσεις όπως πριν τον πόλεµο ή πριν τη στάση τού 
λεωφορείου, χρησιµοποιώντας το πριν από αντί τού απλού πριν: πριν από 
τον πόλεµο - πριν από τη στάση. Στις περιπτώσεις αυτές το χρονικό και 
δευτερευόντως τοπικό επίρρηµα πριν (Εφυγε πολλά χρόνια πριν - Λίγα 
βήµατα πριν ήταν το σπίτι) χρησιµοποιείται και ως πρόθεση. Όπως 
συµβαίνει δε µε όλα τα συναφή επιρρήµατα (πάνω, κάτω, µπροστά, πίσω, 
ύστερα, έπειτα κ.ά.), το επίρρηµα συνοδεύεται από την πρόθεση από: πριν 
από το µάθηµα, όπως ύστερα από το µάθηµα- πριν από το µαγαζί, όπως 
µπροστά από | πίσω από το µαγαζί και όπως πάνω από το σπίτι, κάτω από το 
τραπέζι κ.τ.ό. o Αχιλλεύς Τζάρτζανος (Νεοελληνική Σύνταξις, τ. Β', σ. 235) 
παρατηρεί: «Σύµφωνα µε τη γνήσια δηµοτική σύνταξι, γιανά έκφράζωµε τήν 
έννοια τού πρωτίτερα µε το µόριο πριν, πρέπει, αν µεν για αφετηρία εχωµε 
κάτι πού σηµαίνει τόπο ή κάτι πού σηµαίνει ένα σταθερό χρονικό σηµείο 
(Πάσχα, Χριστούγεννα, άνοιξις, καλοκαίρι, Σεπτέµβριος - αυγή, µεσηµέρι, 
µεσάνυκτα κ.τ.τ.), νά χρησιµοποιούµε το πρ'ιν από: Κάθεται εκατό βήµατα 
πριν άπ' τό σπίτι µας. Θά γίνει ό γάµος τους πριν απ' τό Πάσχα. Σηκώθηκε 
κι έφυγε πριν άπ' τά µεσάνυχτα». Αλλιώς έχουν τα πράγµατα µε το µετά, 
που κύρια και αρχική ήταν η λειτουργία του ως πρόθεσης: Ήλθαν µετά το 
µάθηµα - Μετά το φαγητό βγήκαν στον κήπο. Επειδή η πρόθεση µετά 
χρησιµοποιήθηκε και ως επίρρηµα (Ήλθαν δύο ώρες µετά - Μετά έφυγαν για 
το εξωτερικό), όπως τα συναφή επιρρήµατα που αναφέραµε πιο πάνω, 
ελέχθη και µετά από αντί τού απλού µετά, που θα ήταν προτιµότερο: Μετά 
από το µάθηµα πήγαν στον κινηµατογράφο (αντί: Μετά το µάθηµα...). Η 
µόνη περίπτωση κατά την οποία χρειάζεται το µετά από είναι µε 
ουσιαστικά χωρίς προσδιορισµό (άρθρο, επίθετο, αριθµητικό) και µε 
προσωπικές αντωνυµίες: Μετά από συζήτηση που διήρκεσε τρεις ώρες, 
συµφώνησαν να υπογράψουν κοινή δήλωση -Μετά από σένα θα 
συναντήσουµε και άλλους. Στις περιπτώσεις αυτές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αντίστοιχα επιρρήµατα: Ύστερα από συζήτηση... - Έπειτα 
από σένα... 

πριν2 σύνδ. (συχνά +να) εισάγει χρονική πρόταση που δηλώνει πράξη, η οποία 
συµβαίνει αφότου γίνει η πράξη που δηλώνει η κύρια: θέλω να σου µιλήσω ~ 
(να) φύγεις! ΑΝΤ. αφού, αφότου- ΦΡ. (παροιµ.) των φρονίµων τα παιδιά πριν 
πεινάσουν µαγειρεύουν βλ. λ. φρόνιµος. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πριν']. 

πριν^επίρρ. 1. σε προηγούµενο χρόνο, νωρίτερα: Τι µου είπες ~; ∆εν θυµάµαι! || 
τι είδες - και τρόµαξες; ΣΥΝ. πρωτύτερα, προηγουµένως ΑΝΤ. µετά, αργότερα 
2. παλαιότερα, κατά το παρελθόν: θυµάµαι ότι -οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο 
αγνοί ΣΥΝ. άλλοτε ΑΝΤ. µετέπειτα 3. πριν (το) το παρελθόν: το ~ φαντάζει 
πάντα πιο ροµαντικό 4. (µε τοπική σηµασία) πιο µπροστά: έπρεπε να είχαµε 
στρίψει έναν δρόµο ~. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. πριν1]. 

πρινάρι (το) {πριναρ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) το πουρνάρι (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. πρινάριον, υποκ. τού αρχ. πρίνος (βλ.λ.)]. 
πριναρόδεντρο (το) το πουρνάρι. 
πρινένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει κατασκευαστεί από ξύλο πουρναριού. Επίσης 

πριναρήσιος 
πρίνος (ο) (λόγ.) το πουρνάρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρίνος (ή), αγν. ετύµου, 

πιθ. µικρασιατικό δάνειο. ∆εν θεωρείται πιθανή η σύνδεση µε σλαβ. brinz 
«είδος δέντρου» ως πα-ράλλ. δάνειο ούτε η υπόθεση περί πελασγικού δανείου]. 

πριόνι (το) {πριον-ιού | -ιών} 1. εργαλείο ή συσκευή που αποτελείται κατά 
κύριο λόγο από µία λεπτή µεταλλική οδοντωτή λεπίδα και χρησιµοποιείται 
κυρ. για την κοπή σκληρών αντικειµένων, υλικών µε συνεχή και 
παλινδροµική κίνηση: ηλεκτρικό | µηχανοκίνητο ~ 2. (συνεκδ.) το 
πριονιστήριο (βλ.λ.). — (υποκ.) πριονάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
πριόνιον, υποκ. τού αρχ. πρίων (ο) < ρ. πρίω «πριονίζω, κόβω» < *πρίσ-ω | 
*πρίσ-)ω, αβεβ. ετύµου, ίσως < θ. *pri-, που οδηγεί στην ευρέως διαδεδοµένη 
I.E. ρίζα *per- (πβ. αρχ. πείρω «διαπερνώ, τρυπώ», βλ. λ. περ-όνη, πόρ-πη 
κ.ά.), αλλά η παρουσία τού -i- παραµένει δυσεξήγητη. Λιγότερο πιθ. είναι η 
σύνδεση µε αλβ. prish «καταστρέφω, σπάζω». Οµόρρ. πρϊσ-µά]. 

πριονίδι (το) {πριονιδ-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) οι πολύ λεπτές φλούδες 
ξύλου που αποκόπτονται κατά το πριόνισµα του, τα αποξέ-σµατά του. [ΕΤΥΜ. 
< πριόνι + παραγ. επίθηµα -ίδι, πβ. ροκαν-ίδι, πιστολ-ίδί]. 

πριονίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {πριόνισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κόβω 
µε πριόνι: ~ τα κλαδιά | το δέντρο- ΦΡ. πριονίζω την καρέκλα (την 
πολυθρόνα, τη θέση κ.λπ.) (κάποιου) υπονοµεύω κάποιον, για να χάσει τη 
θέση που έχει: δυσαρεστηµένα στελέχη τού κόµµατος του του πριονίζουν την 
καρέκλα διαδίδοντας φήµες που τον εκθέτουν ΣΥΝ. υποσκάπτω ♦ 2. (αµετβ.) 
χρησιµοποιώ το πριόνι, για να κόψω κάτι: µαθαίνω να ~ σωστά. 

πριόνισµα (το) {πριονίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κόψιµο µε πριόνι: ΤΟ ~ του 
ξύλου 2. (µτφ.-σπάν.) η υπονόµευση: το ~ τής θέσης | τής καρέκλας του. 
Επίσης πριόνιση (η). 

πριονιστήριο (το) [1862] {πριονιστηρί-ου | -ων} µηχανή ή εργαστήριο 
εξοπλισµένο µε µηχανές για το µηχανικό πριόνισµα κορµών δέντρων, για την 
κατασκευή καδρονιών, σανίδων κ.λπ. 

πριονιστής (ο) [1889] εργάτης εξειδικευµένος στο πριόνισµα ξύλων, στον 
χειρισµό µηχανικών πριονιών: ~ τού ναυπηγείου. 

πριονιστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κοπεί µε πριόνι 2. αυτός που έχει οδοντωτό 
σχήµα µε εγκοπές και προεξοχές που σχηµατίζουν δόντια, όπως τού πριονιού 
ΣΥΝ. πριονωτός. — πριονιστά επίρρ. 

πρίΌνοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {πριονοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που είναι 
οδοντωτός, όπως το πριόνι ΣΥΝ. οδοντωτός, πριονωτός. — πριονοειδώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πριονοκορδέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ηλεκτρική (ή εσωτερικής καύσεως) 
µηχανή για την κοπή ξύλων µε κύριο εξάρτηµα µία χαλύβδινη, οδοντωτή 
ταινία, η οποία περιστρέφεται σαν ιµάντας· το µηχανικό πριόνι ΣΥΝ. 
πριονοταινία 2. το παραπάνω εξάρτηµα τής µηχανής, η πριονωτή κορδέλα. 

πριονό µύλος (ο) το πριονιστήριο (βλ.λ.). 
πριονοταινία (η) {πριονοταινιών} η πριονοκορδέλα (βλ.λ.). 
πριονωτός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που έχει χαρακτηριστικές εσοχές και εξοχές 

σχηµατίζοντας εγκοπές (δόντια σαν αυτά τού πριονιού): ~ µαχαίρι ΣΥΝ. 
οδοντωτός, πριονιστός. — πριονωτά επίρρ. 

πρίσµα (το) {πρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. διαφανές στερεό σώµα µε συνήθ. 
τριγωνική βάση, που προκαλεί τη διάθλαση φωτεινής ακτίνας σε φάσµα ή την 
αντανάκλαση της 2. ΓΕΩΜ. στερεό σώµα (σχήµα) που οι δύο βάσεις (έδρες) 
του είναι παράλληλες και πολύγωνες και οι πλευρές του παραλληλόγραµµα 3. 
(µτφ.) η οπτική γωνία υπό την οποία βλέπει, κρίνει, αξιολογεί κανείς 
(κάτι/κάποιον): υπό το ~ των νέων εξελίξεων θα επανεξεταστεί η στάση τής 
χώρας µας στη βοσνιακή κρίση ΣΥΝ. οπτική, άποψη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρίσµα, αρχική σηµ. «πριονίδι - τραύµα από πριόνισµα», < 
πρίω «πριονίζω, κόβω», για το οποίο βλ. λ. πριόνι. Η σηµ. τού γεωµετρικού 
πρίσµατος µαρτυρείται για πρώτη φορά στον Ευκλείδη (3ος αι. π.Χ.), ενώ η 
µτφ. χρήση οφείλεται σε απόδ. τού γαλλ. prisme]. 

πρισµατικός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που προκύπτει µέσω πρίσµατος: ~ ανάλυση 
φωτός | φάσµα | χρώµατα | αντανάκλαση 2. αυτός που έχει κατασκευαστεί ή 
αποτελείται από πρίσµατα: ~ διόπτρα | γυαλιά | φακοί 3. αυτός που έχει το 
σχήµα πρίσµατος: ~ κατασκευή ΣΥΝ. πρι-σµατοειδής. — πρισµατικ-ά | -ώς 
[1888] επίρρ. 

πρισµατοέιδής, -ής, -ές [1766] {πρισµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που 
έχει πρισµατικό σχήµα ΣΥΝ. πρισµατικός 2. πρισµατοειδές (το) πολύεδρο µε 
παράλληλες βάσεις και πλευρές, που έχουν σχήµα τραπεζίου, 
παραλληλογράµµου ή τριγώνου. — πρισµατοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. 

Πρίστινα (η) η πρωτεύουσα τού Κοσσυφοπεδίου. [ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. Pristina, 
από τον οµώνυµο ποταµό τής περιοχής, αγν. ετύµου]. 

πριτς επιφών. (οικ.-εκφραστ.) 1. (ως κοροϊδευτική ή και υποτιµητική προς τον 
άλλον απάντηση, όταν µας ζητάει κάτι) σιγά, τι λες καλέ: -Θα µου δώσεις λίγο 
παγωτό; —! || ~ που θα'ρθω, έχω κι άλλα πράγµατα να κάνω- ΦΡ. κάνω πριτς 
(σε κάποιον) (οικ., ως εκφραστική δήλωση άρνησης) αρνούµαι κάτι (σε 
κάποιον) ανασηκώνοντας τον αγκώνα και χτυπώντας τον, συνήθ. ελαφρά, µε 
την παλάµη τού άλλου χεριού συνοδεύοντας τη χειρονοµία µε τη λέξη «πριτς»: 
Μου λέει: «θα πας να µου κόψεις τα εισιτήρια;», και του κάνω κι εγώ «πριτς»! 2. 
(στη γλώσσα των νηπίων) η πορδή. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. πριτσιναδόρος (ο) 
εργαλείο µε το οποίο καρφώνονται πριτσίνια. 



πριτσίνι 1469 προαναγγέλλω 
 

[ΕΤΥΜ. < πριτσίνι + -αδόρος (βλ.λ.)]. 
πριτσίνι (το) {πριτσιν-ιού | -ιών} είδος καρφιού που χρησιµοποιείται στη 

συναρµογή µεταλλικών ελασµάτων. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. perçin < περσ. parCîn]. 
πριτσινώνω ρ. µετβ. {πριτσίνω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) συνδέω µε-

ταλλικά ελάσµατα µε πριτσίνια. — πριτσίνωµα (το). 
πριχού επίρρ. (διαλεκτ.-λογοτ.) προτού, πριν: «~ καλοστεριώσεις, κιόλας σε 

γύρεψα» (Αργ. Εφταλιώτης). 
[ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. πριχοϋ, αβεβ. ετύµου. Έχουν διατυπωθεί οι εξής 
υποθέσεις: (α) από συµφυρµό τού πρίν και τού λατ. prius (παράλλ. τ. τού 
prior, -oris «πρότερος, προγενέστερος»), µέσω µεταβολών πριοϋ > πριγοϋ 
(ευφωνικό -γ-) > πριχοϋ (αηχοποίηση) (β) από το αρχ. πρίν ή > *πρί(ν) γ' ή 
(ευφωνικό -γ-), > πριγοϋ (κατά το προτού) > πριχοϋ (αηχοποίηση) (γ) < αρχ. 
πρίν + χρον. ου (πβ. έως ου, µέχρις ου) µέσω τ. *πρι)γ(χού < *πριν-χοϋ, κατά 
τα άλλα-χοϋ, παντα-χοϋ, πολλα-χοϋ κ.τ.ό.]. 

προ πρόθ. (λόγ.) (+γεν.) δηλώνει: 1. το προτερόχρονο (πριν από, νωρίτερα από): 
οι εργασίες τής κοινοβουλευτικής οµάδας διεκόπησαν έναν µήνα ~ των εκλογών 
|| υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις ~ ενός έτους· ΦΡ. (α) προ Χριστού (συντοµ. 
π.Χ.) πριν από τη γέννηση τού Χριστού, για την ιστορική χρονολόγηση: η 
µάχη τού Μαραθώνα έγινε το 490 π.Χ. (β) προ πολλού (προ πολλού, Ηροδ. 7, 
130) εδώ και πολύ καιρό: έχει αλλάξει σπίτι - και δεν µπορώ να βρω τη νέα του 
διεύθυνση (γ) προ ολίγου (προ ολίγου, Πλουτ. Ποµπήιος 73) πριν από λίγο 
χρονικό διάστηµα: ήταν εδώ ~, είχε όµως δουλειά και έφυγε (δ) προ 
αµνηµονεύτων χρόνων πριν από µεγάλο χρονικό διάστηµα: αυτό έχει γίνει ~, 
εσύ τώρα το 'µαθές; (ε) προ ηµερησίας διατάξεως πριν από το καθορισµένο 
πρόγραµµα: αποφασίστηκε να γίνει στη Βουλή συζήτηση ~ (στ) προ καιρού 
πριν από κάποιο χρονικό διάστηµα: συναντηθήκαµε τυχαία ~ (ζ) προ ηµερών 
πριν από κάποιες µέρες 2. τόπο: κάποιος/κάτι βρίσκεται µπροστά από κάτι 
άλλο: ο Αννίβας έφτασε ~ των πυλών τής Ρώµης || εχθροί ~ των τειχών || ο Χ. ~ 
τού Ψ. πρόλαβε και έδιωξε τη µπάλα- ΦΡ. (α) έχω προ οφθαλµών έχω µπροστά 
στα µάτια µου ή έχω υπ' όψιν µου: έχω ~ τις δηλώσεις σας για τα εθνικά 
θέµατα (β) προ τετελεσµένου (γεγονότος) | προ τετελεσµένων (γεγονότων) 
µπροστά σε οριστικό γεγονός: όταν µας ενηµέρωσε για τις πράξεις του, µας 
έφερε ~ 3. (γενικότ.) εν όψει γεγονότος | καταστάσεως: ~ τού διαφαινοµένου 
σκανδάλου υποχώρησε || ~ τής σθεναρός αντιστάσεως αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει · ΦΡ. (α) προ παντός βλ. λ. προπαντός (β) προ πάντων βλ. λ. 
προπάντων. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *pro- «µπροστά από, πριν από» (µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. 
*per-, µορίου δηλωτικού κατευθύνσεως µε ευρύτατη διάδοση, βλ. λ. παρά, 
περί, πέρα κ.ά.), πβ. σανσκρ. prà, λατ. pro, αρχ. γερµ. fir-(> γερµ. ver-), λιθ. 
pra, αρχ. σλαβ. pro- κ.ά. Οµόρρ. πρό-ς, πρόσ-θεν, προ-τοϋ, πρό-τερος, πρώ-τος 
κ.ά.]. 

προ- κ. πρό- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. (στον χώρο) την έννοια τού 
«µπροστά»: πρό-ποδας, προ-πύλαια, προ-χωρώ 2. (στον χρόνο) από πριν, εκ 
των προτέρων: προ-εξοφλώ, προ-ειδοποιώ, προ-ετοιµάζω, προ-αισθάνοµαι, 
προ-βλέπω, πρό-ωρος 3. (α) προτεραιότητα στην τάξη, στη σειρά: προ-
πάππος, προ-πορεύοµαι, πρό-δροµος (β) γρηγορότερη εκτέλεση, ολοκλήρωση 
πράξης: προ-φταίνω, προ-λαβαίνω, προ-κάνω (γ) πρώτο στάδιο διαδικασίας, 
αρχικό µέρος συνόλου: πρό-λογος, προ-οίµιο (δ) πρωτοκαθεδρία, ιεραρχική 
ανωτερότητα: προ-ϊστάµενος (ε) (επιτατ.) µε εντονότερο τρόπο, 
αδιαµφισβήτητα, ευλόγως: προ-φα-νής, πρό-δηλος (στ) εκλογή ή επιλογή: 
προ-κρίνω, προ-αίρεση. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από την πρόθ. πρό (βλ.λ.) και δεν υφίσταται έκθλιψη κατά τη 
σύνθεση]. 

προαγάγω (να/θα) ρ. → προάγω 
προαγγελια (η) [µτγν.] {προαγγελιών} η εκ των προτέρων αναγγελία γεγονότος 
που πρόκειται να συµβεί: ~ γάµου | θυέλλης | καταιγίδας ΣΥΝ. προαναγγελία, 
προειδοποίηση, προµήνυµα. προαγγέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {προήγγειλα, 
προαγγέλθηκα, προηγ-γελµένος} (λόγ.) προαναγγέλλω (βλ.λ.): η διοίκηση 
προαγγέλει την ίδρυση νέων παραρτηµάτων τής τράπεζας.    — προάγγελµα (το) 
[µτγν.]. προάγγελος (ο/η) [µτγν.] {προαγγέλ-ου | -ων, -ους} αυτός που προ-
αγγέλλει ή µέσω τού οποίου προαγγέλλεται (κάτι): το χελιδόνι είναι - τής 
άνοιξης || το επεισόδιο αυτό είναι ~ µιας ευρύτερης σύγκρουσης µεταξύ των δύο 
κρατών. προαγγελτήριος, -α, -ο προαγγελτικός (βλ.λ.). προαγγελτικός, -ή, -ό 
[µτγν.] αυτός µέσω τού οποίου προαγγέλλεται κάτι ΣΥΝ. προαγγελτήριος. — 
προαγγελτικ-ά | -ώς επίρρ. προαγιάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προαγίασ-α, -τηκα κ. -
θηκα, -µένος κ. προηγιασµένος} (λόγ.) ΕΚΚΛΗΣ. αγιάζω εκ των προτέρων 
(κάτι)· εύχρ. κυρ. στη µτχ. προηγιασµένος, -η, -ο (βλ.λ.). προανορά (η) [1897] η 
εκ των προτέρων καταβολή χρηµάτων και αγορά εµπορεύµατος, προϊόντος, που 
θα παραδοθεί ή θα χρησιµοποιηθεί από τον αγοραστή σε καθορισµένο 
(συµφωνηµένο) χρόνο: ~ εισιτηρίων ΣΥΝ. κράτηση ANT. προπώληση. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. préachat]. προαγοράζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προαγόρασ-
α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} καταβάλλω εκ των προτέρων τα χρήµατα για την 
αγορά (προϊόντος ή εµπορεύµατος), που θα µου παραδοθεί ή θα χρησιµοποιήσω 
σε συµφωνηµένο χρόνο: ~ τα εισιτήρια για µια συναυλία ΣΥΝ. κρατώ ΑΝΤ. 
προπωλώ. προάγω ρ. µετβ. [αρχ.] {προή-γαγα (να/θα προαγάγω, µτχ. 
προαχθείς, -είσα, -έν), -χθην, -ης, -η..., -γµένος} (λόγ.) 1. ωθώ (κάποιον/κάτι) 
στην εξέλιξη και στην πρόοδο, ενισχύω την ανάπτυξη ή την εµπέδωση του: 
τέτοιες εµπρηστικές δηλώσεις δεν προάγουν το κλίµα φιλίας και συ- 

νεργασίας των δύο χωρών ΣΥΝ. ενισχύω, βελτιώνω, βοηθώ, αναπτύσσω 
ΑΝΤ. υπονοµεύω 2. (α) (για αξιωµατούχο) εγκρίνω τη µετάβαση σε ανώτερη 
ιεραρχική βαθµίδα: προήχθη σε συνταγµατάρχη | σε διευθυντή τής εταιρείας (β) 
(για µαθητή) προβιβάζω: πέρασε τα µαθήµατα και κατάφερε να προαχθεί στην 
τρίτη λυκείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετο- 

Χή· προαγωγή (η) [µτγν.] 1. η ώθηση στην εξέλιξη, στην πρόοδο: - των 
διµερών σχέσεων | τού κλίµατος εµπιστοσύνης | των τεχνών | των εθνικών 
συµφερόντων ΣΥΝ. αναβάθµιση ANT. υποβάθµιση 2. (για πρόσ.) (α) η άνοδος 
σε ανώτερη ιεραρχική βαθµίδα (τάξη, κατηγορία κ.λπ.): παίρνω ~ || η ~ του σε 
στρατηγό | σε διευθυντή (β) προαγωγές (οι) τα αποτελέσµατα των κρίσεων από 
ειδικό σώµα | επιτροπή αξιολόγησης για την άνοδο ή τη στασιµότητα σε 
ιεραρχία: ανακοινώθηκαν οι ~ υπαλλήλων για το νέο έτος (γ) (για µαθητή, 
σπουδαστή) ο προβιβασµός στην επόµενη τάξη. προαγωγικος, -ή, -ό [1897] 1. 
αυτός που συµβάλλει στην πρόοδο κάποιου πράγµατος: ενέργειες προαγωγικές 
τής φιλίας των δύο λαών 2. αυτός που σχετίζεται µε τη µετάβαση σε άλλη 
ιεραρχική ή εκπαιδευτική βαθµίδα: ~ κρίσεις αξιωµατικών || ~ εξετάσεις 
µαθητών. — προαγωγικ-ά | -ώς επίρρ. 
προαγωγός (ο/η) (λόγ.) το πρόσωπο που εξωθεί κάποιον στην πορνεία ΣΥΝ. (!) 

νταβατζής, µαστροπός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προάγω]. 
προαίρεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (λόγ.) 1. (α) η πρόθεση για κάτι: 

ενήργησε µε αγαθή - ΣΥΝ. επιθυµία, διάθεση, πρόθεση· ΦΡ. κατά προαίρεση 
(κατά προαίρεσιν, Αριστοτ. Μετά τά Φυσικά 1015a) χωρίς εξωτερικό 
καταναγκασµό ή καθοδήγηση, σύµφωνα µε την ελεύθερη βούληση (κάποιου) 
(β) ΝΟΜ. σύµφωνο προαιρέσεως συµφωνία βάσει τής οποίας ο ένας 
συµβαλλόµενος αναλαµβάνει υποχρέωση, εφόσον αποφασίσει στο µέλον την 
κατάρτιση µίας συµβάσεως, να προτιµήσει τον αντισυµβαλλόµενο του υπό 
τον όρο ότι δεν θα υπάρξει ευνοϊκότερη προσφορά από τρίτο πρόσωπο ΣΥΝ. 
σύµφωνο προτιµήσεως 2. ΦΙΛΟΣ, Ο γενικός, εσωτερικός προσανατολισµός τού 
ατόµου, µε βάση τον οποίο αποφασίζει εκάστοτε περί τού πρακτέου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προαίρεσις < προαιρούµαι (βλ.λ.)]. 

προαιρετικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προκύπτει ή εξαρτάται από την ελεύθερη 
βούληση ή επιλογή κάποιου, που δεν είναι υποχρεωτι-κός: η συµµετοχή στη 
δηµοσκόπηση είναι ~|| η ψηφοφορία στις φοιτητικές εκλογές είναι ~ ΣΥΝ. 
εκούσιος, θεληµατικός, εθελοντικός ΑΝΤ. υποχρεωτικός. — προαιρετικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ. 

προαιρούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {προαιρείσαι...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.) έχω 
την προαίρεση, τη βούληση ή την επιθυµία- στις ΦΡ. (α) (σε εράνους) ό,τι 
προαιρείσθε ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε ευχαρίστηση (β) όπως προαιρείσθε όπως 
επιθυµείτε, όπως προτιµάτε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, αίρω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. προαιρούµαι (-έο-), µέσ. ενεστ. τού ρ. προαιρώ «προλαβαίνω, 
σκοτώνω πρώτος» < προ- + αίρω (-έω) «αρπάζω, συλλαµβάνω, κυριεύω» 
(ενώ το µέσο αιροϋµαι «εκλέγω | -οµαι, προτιµώ»). Η σηµ. «προτιµώ» ήδη 
αρχ.]. 

προαισθάνοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προαισθάνθηκα} διαισθάνοµαι (κάτι που 
επίκειται), προτού εκδηλωθεί ή γίνει αντιληπτό: ~ κίνδυνο | συµφορά. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

προαίσθηµα (το) [1835] {προαισθήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ό,τι διαισθάνεται 
κανείς ότι πρόκειται να συµβεί, αυτό που προαισθάνεται ότι επίκειται: έχω 
ένα καλό | κακό - ΣΥΝ. προαίσθηση 2. ΙΑΤΡ. (περι-ληπτ.) το σύνολο των 
συµπτωµάτων που προϊδεάζουν για την προσβολή από νόσο. 

προαίσθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το να προαισθάνεται 
κανείς (κάτι που θα συµβεί), το να έχει προαίσθηµα (για κάτι): είχα (µια) ~ ότι 
είχε γυρίσει πίσω και πράγµατι, όταν έφθασα στο σπίτι, τον βρήκα εκεί. 

προαιώνιος, -α, -ο [µτγν.] 1. (κυρ. για τον Θεό) αυτός που υπάρχει πριν από τον 
καταµετρηµένο χρόνο, πριν από τους αιώνες 2. (µτφ.) αυτός που 
χρονολογείται, που θεωρείται ότι υφίσταται µε συγκεκριµένη ιδιότητα από 
πολύν καιρό: οι ~ εχθροί µας || το ~ µίσος µεταξύ των δύο εθνών. — 
προαιώνια | προαιωνίως [µεσν.] επίρρ. 

προακτέος, -α, -ο αυτός που είναι άξιος να προαχθεί: πίνακας-µαθηµάτων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ουδ. προακτέον, τ. ρηµατικού επιθ. τού αρχ. προάγω]. 

προαλείφοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {προ-αλείφθηκα, -ηλειµµένος) (λόγ.) 
προετοιµάζοµαι για ένα έργο, κάνω τις προπαρασκευαστικές κινήσεις για την 
ανάληψη αποστολής, ρόλου, αξιώµατος κ.ά.: οι φήµες τον θέλουν να 
προαλείφεται για διάδοχος τού προέδρου || ~ για την αρχηγία τού κόµµατος 
ΣΥΝ. προπαρασκευάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αλείφοµαι (µε λάδι) πριν εισέλθω στην 
παλαίστρα», < προ- + αλείφω | -οµαι]. 

προάλλες [1889] οι προηγούµενες ηµέρες- στη ΦΡ. τις προάλλες (επιρρ. φρ.) 
προ ηµερών, πριν από µερικές µέρες (προκειµένου να µην καθοριστεί πόσες): 
τον είδα ~ στον δρόµο. 
[ΕΤΥΜ. < προ- + άλλες (ενν. ηµέρες), απόδ. των γαλλ. l'autre jour, ces jours 
derniers]. 

προαναγγέλλω ρ. µετβ. [µτγν.] (προανήγγειλα, προαναγγέλθηκα (λόγ. µτχ. 
προαναγγελθείς, -είσα, -έν), προανηγγελµένος) ειδοποιώ εκ των προτέρων για 
(κάτι), αναγγέλλω (κάτι που πρόκειται να συµβεί): είχε προαναγγείλει την 
αποχώρηση του εδώ και τρεις µήνες || «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος 
θανάτου» (µυθιστόρηµα τού Γκα-µπριέλ Γκαρσία Μάρκες) || οι συγγραφείς 
προαναγγέλλουν την έκδοση και δεύτερου βιβλίου για το επίµαχο θέµα ΣΥΝ. 
προαγγέλλω, προ- 
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µηνύω, προειδοποιώ. 
προαναγγελία (η) [1891] {προαναγγελιών} η εκ των προτέρων ειδο-

ποίηση ή γνωστοποίηση (γεγονότος που πρόκειται να συµβεί): η ~ τής 
αποχώρησης του θεωρήθηκε πολύ πρώιµη || επίσηµη ~ για την ίδρυση 
νέου κόµµατος ΣΥΝ. προαγγελία. 

προανακρίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {προανέκρινα, προανακρίθηκα} διεξά-
γω προανάκριση (κάποιου). 

προανάκριση (η) [1833] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ΝΟΜ. η προ-
καταρκτική ανάκριση για την πιστοποίηση αξιόποινης πράξης, κατ' 
αντιδιαστολή προς την τακτική ανάκριση: διετάχθη ~ κατόπιν εντο-
λής τού εισαγγελέα || διεξάγω ~. 

προανακριτικός, -ή, -ό [1880] αυτός που σχετίζεται µε την προανά-
κριση: ~ διαδικασία | εξέταση. 

προανακρουση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων} 1. το 
προανάκρουσµα (βλ.λ.) 2. στην αρµονία τής µουσικής, είδος ξένου 
φθόγγου (βλ.λ.), η προήγηση (βλ.λ.). 

προανάκρουσµα (το) [1851] {προανακρούσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. 
ΜΟΥΣ. σύντοµο, εισαγωγικό µουσικό κοµµάτι, που προηγείται εκτενέ-
στερης σύνθεσης: ~ στους «Ψαλµούς τού ∆αβίδ», τού Ανδρέα Νεζερί-
τη ΣΥΝ. πρελούδιο, προοίµιο 2. (µτφ.) κάθε ενέργεια που προϊδεάζει ή 
προειδοποιεί για επόµενη σηµαντικότερη ή πιο σοβαρή: εκτιµά πως 
αυτές οι επιµέρους συγκρούσεις δεν είναι παρά το ~ µιας γενικευµένης 
σύρραξης ΣΥΝ. προάγγελος, πρελούδιο, προοίµιο. — προανα-κρούω 
ρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προανακρούω | -οµαι «εισάγω σε µουσικό έργο (για 
πρελούδιο)» < προ- + άνα- + κρούω/ -οµαι]. 

προαναφέρω ρ. µετβ. [µτγν.] {προανέφερα, προαναφέρθηκα (µτχ. 
προαναφερθείς, -είσα, -έν)} αναφέρω (κάτι) πριν από κάτι άλλο: όπως 
έχω ήδη προαναφέρει, τα προβλήµατα θα αυξηθούν || το συµπέρασµα 
που προκύπτει από τα προαναφερθέντα... ΣΥΝ. προλέγω. — προανα-
φορά (η) [µτγν.]. 

προανάφλεξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} ΤΕΧΝΟΛ. (κυρ. για 
µηχανές αυτοκινήτων) ανάφλεξη στο µπουζί (αναφλεκτήρα) κυλίν-
δρου µηχανής εσωτερικής καύσεως, προτού το καύσιµο συµπιεστεί 
στον µέγιστο βαθµό (νεκρό σηµείο). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. pre-ignition]. 

προάνθρωπος (ο) [1893] {προανθρώπ-ου | -ων, -ους} ΒΙΟΛ. (κατά τη 
θεωρία τής εξέλιξης) κάθε ζώο που υπήρξε πρόγονος τού ανθρώπου 
και ήταν ενδιάµεσος κρίκος µεταξύ ανθρωποειδών και ανθρώπου 
ΣΥΝ. πιθηκάνθρωπος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
proanthropus]. 

προαπαγορεύω ρ. µετβ. [µτγν] {προαπαγόρευ-σα, -θηκα, -µένος) 
απαγορεύω (κάτι) εκ των προτέρων: προαπαγόρευσαν την είσοδο στο 
κοινό για την αποφυγή επεισοδίων || προαπαγόρευσαν τη δηµοσίευση 
τής προκήρυξης των τροµοκρατικών οργανώσεων. — προαπανό-
ρευση (η). 

προαπαιτώ ρ. µετβ. [µτγν.] {προαπαιτείς... | προαπαίτ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα) απαιτώ από πριν, αξιώνω εκ των προτέρων: τα προαπαιτού-
µενα µαθήµατα στο πανεπιστήµιο (αυτά που πρέπει να έχει περάσει ο 
υποψήφιος υποχρεωτικά, προκειµένου να εξεταστεί σε άλλα µαθή-
µατα). 

προαπαλλάσσω ρ. µετβ. [µτγν.] {προαπήλλα-ξα, προαπαλλά-χθηκα 
(καθηµ. -χτηκα, -γµένος) (λόγ.) απαλλάσσω εκ των προτέρων (κά-
ποιον). 

προαπάντηµα (το) [µτγν.] {προαπαντήµ-ατος | -ατα, -άτων} η προϋ-
πάντηση (βλ.λ.). 

προαπαντώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προαπαντάς... | προαπάντ-ησα, -ώµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. απαντώ (σε κάτι) προτού ερωτηθώ γι' αυτό: η το-
ποθέτηση του υπήρξε πλήρης και ουσιαστικά όλες οι µετέπειτα ερω-
τήσεις είχαν προαπαντηθεί · 2. προϋπαντώ. 

προαποβιώνω ρ. αµετβ. {προαπεβίωσα} αποβιώνω πριν από κάποιον 
άλλον. 

προαποβίωση (η) [1851] {-ης κ. -ωσεως | -ώσεις, -ώσεων} ο θάνατος 
προσώπου που προηγείται τού θανάτου άλλου προσώπου: λόγω τής ~ 
τού πατέρα του κληρονόµησε αυτός όλη την περιουσία τού παππού 
του. 

προαπόδειξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} ΝΟΜ. η προ-
σκοµιδή αποδεικτικών µέσων πριν από την έναρξη τής αποδεικτικής 
διαδικασίας. 

προαποστελλω [αρχ.] κ. (καθηµ.) προαποοτέλνω ρ. µετβ. {προα-
πέστ-ειλα, -άλην, -ης, -η..., -αλµένος} αποστέλλω (κάτι/κάποιον) σε 
ορισµένο σηµείο πριν µεταβώ ο ίδιος εκεί ή πριν από άλλο γεγονός: 
προαπέστειλαν µε φαξ τα συµβόλαια, ώστε να µη χρονοτριβούν κατά 
την εκεί παραµονή τους. 

προαποστολη (η) [1893] 1. η εκ των προτέρων αποστολή (προσώπου 
ή πράγµατος) 2. (συνεκδ.) ό,τι προαποστέλλεται. 

προαποφαινοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {προαποφάνθηκα (λόγ. προ-
απεφάνθην, -ης, -η...(} (λόγ.) αποφαίνοµαι για ένα ζήτηµα εκ των προ-
τέρων, προτού το µελετήσω ή προτού αποφανθεί το αρµόδιο πρόσω-
πο ή όργανο: τα τηλεοπτικά κανάλια έχουν προαποφανθεί για την 
ενοχή των κατηγορουµένων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ αποθετικός. 

προαποφασίζω ρ. µετβ. [1766] {προαποφάσισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} αποφασίζω εκ των προτέρων: είχαν προαποφασίσει σε ποιον 
θα ανέθεταν το έργο' η συζήτηση έγινε απλώς για τους τύπους. 

προάριστο(ν) (το) [1846] {προαρίστ-ου | -ων} (στον στρατό) σύντοµο 
γεύµα που δίνεται λίγες ώρες µετά το πρωινό και πριν από το γεύµα. 
[ΕΤΎΜ. < προ- + αρχ. άριστον «µεσηµεριανό γεύµα» < *αίέρι-δ-τον < 
*αϊε-ρι- (> *άρι | ηρι «νωρίς το πρωί», πβ. γοτθ. air, αρχ. σκανδ. âr) + 
-(ε)δ- (ρ. εδοµαι, βλ. λ. έδεσµα) + -τον]. 

προάσκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η άσκηση για προ- 

θέρµανση, για ζέσταµα, η προκαταρκτική εκγύµναση. — προασκώ ρ. 
[αρχ.] {-είς...}. 

προασπίζω ρ. µετβ. {προάσπισ-α, -τηκα (λογιότ. -θηκα)} (λόγ.) υπε-
ρασπίζω: ~ τα σύνορα | την ειρήνη | την ελευθερία | τα δίκαια ενός 
λαού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποπτεύοµαι. [ΕΤΥΜ µτγν. < προ- + άσπίζω (< 
ασπίς), πβ. κ. ύπερ-ασπίζω]. 

προάσπιση (η) [1786] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) (λόγ.) η µαχητική 
υπεράσπιση: η ~ των εθνικών µας συµφερόντων. 

προασπιστής (ο) [µτγν.], προασπίστρια (η) [1897] {προασπι-στριών} 
(λόγ.) ο µαχητικός υπερασπιστής συνήθ. υψηλού ιδανικού: ~ τής 
παγκόσµιας ειρήνης | τής ελευθερίας των λαών | τής εθνικής 
ανεξαρτησίας. 

προάστιο (το) (εσφαλµ. ορθ. προάστειο) {προαστί-ου | -ων} οικισµός 
ή περιοχή που βρίσκεται στην περιφέρεια µιας πόλης, µακριά από το 
κέντρο της: το Παλαιό Φάληρο είναι παραθαλάσσιο ~ τής Αθήνας || 
λαϊκά ~· ΦΡ. βόρεια προάστια τα. βόρεια προάστια τής Αθήνας, πε-
ριοχές µε υψηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων τους, πολυτελείς κα-
τοικίες κλπ.: «µεγάλη πέραση έχουν αυτά τα προϊόντα όχι µόνο στα 
σχολεία των ~ αλλά και όλης τής χώρας» (εφηµ.). — προαστιακός, -
ή, -ό [1882]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστυ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. προάστιον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. προάστιος < 
προ- + -άστιος < άστυ]. 

προαστισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η τάση αστικού πληθυ-
σµού να εγκαταλείπει το κέντρο τής πόλης και να εγκαθίσταται σε 
προάστια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνεια από αγγλ. suburbanisation]. 

προασφαλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προασφάλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} ασφαλίζω από πριν. 

προασφάλιση (η) [1834] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) η εκ των προ-
τέρων ασφάλιση (πράγµατος): ~ εµπορεύµατος. 

προαύλιο (το) {προαυλί-ου | -ων) ο ανοιχτός και συνήθ. περιφραγµέ-
νος χώρος µπροστά ή γύρω από οικοδόµηµα, η αυλή του: το ~ τού 
σχολείου | τής εκκλησίας. [ΕΤΥΜ < αρ^. προαύλιον < προ- + -αύλιον < 
αυλή]. 

προαφαιρώ ρ. µετβ. [µτγν.] {προαφαιρείς... | προαφαίρ-εσα, -ούµαι, -
έθηκα} αφαιρώ εκ των προτέρων: από τον µισθό έχουν προαφαιρεθεί 
οι κρατήσεις για το ασφαλιστικό ταµείο. —προαφαίρεση (η) [1888]. 

προάχθηκα ρ. → προάγω 
πρόβα (η) {δύσχρ. προβών} 1. η δοκιµή ρούχων που έχει ράψει ή µε-

ταποιήσει κάποιος: κάνω ~ στη µοδίστρα || ~ στο κουστούµι | στο νυ-
φικό 2. η παρασκευαστική και δοκιµαστική εκτέλεση (µουσικού, θε-
ατρικού έργου κ.λπ.) πριν από τη δηµόσια και επίσηµη παρουσίαση 
στο κοινό: άρχισαν από τώρα τις ~ για την παράσταση που θα ανε-
βάσουν τού χρόνου || τελευταία ~||~ µε κουστούµια || ~ για την πα-
ρέλαση || κάνει ~ στον λόγο που θα εκφωνήσει· ΦΡ. πρόβα τζενερά-λε 
(i) η τελευταία δοκιµή ενός έργου στο σύνολο του και µε όλους τους 
συντελεστές πριν από την πρώτη επίσηµη παρουσίαση του (την 
πρεµιέρα) (ίί) (γενικότ.) η γενική δοκιµή πριν από την επίσηµη διεξα-
γωγή επιχειρήσεως: «οι νατοϊκές δυνάµεις πληθαίνουν τις ~ για µια 
συνολική επίθεση εναντίον των Σερβοβοσνίων» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ 
µεσν. < ιταλ. prova < ρ. provare «δοκιµάζω, επιχειρώ» < λατ. probäre 
(< επίθ. probus «χρήσιµος, δόκιµος, καλός»)]. 

προβαδίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {προβάδισα} (σπάν.) προχωρώ µπροστά 
από κάποιον άλλον ή κάποιους άλλους, προπορεύοµαι, κυρ. τιµητι-
κά, στις επίσηµες τελετές, ποµπές κ.λπ. ΣΥΝ. προηγούµαι. — προβά-
δίση (η) [1879]. 

προβάδισµα (το) {προβαδίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το να προηγείται 
κανείς, να προχωρεί πιο µπροστά ΣΥΝ. προβάδιση 2. (συνήθ. µτφ.) η 
υπεροχή έναντι των υπολοίπων, το να κατέχει κανείς την πρώτη θέ-
ση, να είναι πρωτοπόρος: το κόµµα του διατηρεί το ~ σε όλες τις 
σφυγµοµετρήσεις || η εξαιρετική παιδεία και η προϋπηρεσία του τού 
δίνουν άνετα το ~ έναντι των συνυποψήφιων || έχω ελαφρό | σταθερό 
~ || στους άµεσους στόχους τής κυβέρνησης ~ έχει η βελτίωση τής οι-
κονοµίας 3. το τιµής ένεκεν δικαίωµα κάποιου να προπορεύεται σε 
επίσηµες τελετές: το ~ δίνεται πάντα στους αναπήρους πολέµου. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. precedence]. 

προβαίνω ρ. αµετβ. {προέβην, -ης, -η...} (λόγ.) 1. προχωρώ 2. (σε περι-
φράσεις, +σε) προχωρώ στην εκτέλεση (συγκεκριµένης πράξης, δια-
δικασίας): ~ στην ίδρυση κόµµατος (ιδρύω κόµµα) || η αστυνοµία θα 
προβεί σε συλλήψεις υπόπτων || ~ σε διαµαρτυρίες | καταγγελίες (κα-
ταγγέλλω) | διαβήµατα | αποκαλύψεις (αποκαλύπτω) | οµολογίες 
(οµολογώ) | δηλώσεις | σχολιασµό γεγονότος | ενέργειες | κινήσεις 
ΣΥΝ. ενεργώ, αναλαµβάνω. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «βαδίζω µπροστά, προχωρώ», < προ- + βαί-
νω. Η µτφ. χρήση και οι περιφράσεις µε την πρόθ. είς (> σε) είναι ήδη 
αρχ.: προβήσοµαι ες το πρόσωτοῦλόγου (Ηροδ. 1, 5)]. 

προβάλλω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πρόβαλα κ. προέβαλα, προβλήθηκα, 
προβεβληµένος} ♦ (µετβ.) 1. κινώ, τείνω (κάτι) προς τα εµπρός: πρό-
βαλε από το παράθυρο το κεφάλι της, για να δει ποιος ήταν 2. εµ-
φανίζω (κάτι) σε οθόνη ή κατάλληλη επίπεδη επιφάνεια µε µηχανή 
προβολής: ο κινηµατογράφος αυτός προβάλλει έργα ποιότητας || προ-
βάλλει διαφάνειες κατά το µάθηµα || η τηλεόραση θα προβάλει τη 
σειρά σε είκοσι συνέχειες || (µεσοπαθ.) προβάλλονται σκηνές | στιγ-
µιότυπα στην οθόνη ΣΥΝ. παίζω, δείχνω, παρουσιάζω 3. (µτφ.) πα-
ρουσιάζω (κάτι) σε avTutapa08f η προς άλλα: ~ βέτο | ενστάσεις | 
αντιρρήσεις | άλλοθι | ισχυρισµό | επιχείρηµα | αντίσταση | δικαιο-
λογία | διεκδικήσεις ΣΥΝ. αντιπαραθέτω, αντιτάσσω 4. (µτφ.) (α) πα-
ρουσιάζω εµφατικά, τονίζω: προσπαθεί να προβάλει τα θετικά σηµεία 
τής δουλειάς του || προβάλλει τη λέξη µε πλάγια γράµµατα (β) (κατ' 
επέκτ.) επιδεικνύω, διαφηµίζω: η Ελλάδα προβάλλει κυρίως τα 
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αγροτικά της προϊόντα (γ) (κακόσ.) επιδεικνύω αυτάρεσκα και εγωι-
στικά: προβάλλει µόνο τον εαυτό του || του αρέσει να προβάλλει τις 
αρετές του ♦ 5. (αµετβ.) εµφανίζοµαι, φανερώνοµαι: πρόβαλε αθόρυ-
βα µέσα στο σκοτάδι || πρόβαλε στο παράθυρο, να σου πω δυο λόγια || 
µια νέα ηγετική φυσιογνωµία προβάλλει στο πολιτικό στερέωµα τού 
τόπου || πρόβαλε ο ήλιος (ανέτειλε) 6. (µεσοπαθ. προβάλλοµαι) (α) 
εµφανίζοµαι σε οθόνη ή επίπεδη επιφάνεια µε µηχανή προβολής: σε 
ποιες αίθουσες προβάλλεται η ταινία; (β) (κακόσ.) επιδεικνύοµαι, 
κάνω επίδειξη τού εαυτού µου: του αρέσει να προβάλλεται· δεν τον 
διακρίνει η παραµικρή σεµνότητα! 7. (η µτχ. προβεβληµένος, -η, -ο) 
ευρύτερα γνωστός λόγω τής θέσεως, τής προσωπικότητας, τής αξίας 
του κλπ.: ~ πολιτικό στέλεχος | επιστήµονας | καλλιτέχνης. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «ρίχνω εµπρός», < προ- + βάλλω. Ήδη αρχ. είναι οι 
σηµ. «παρουσιάζω, θέτω προς συζήτηση» και «εκθέτω, εµφανίζω 
(ενώπιον όλων)». Στη σηµ. «εµφανίζω σε οθόνη» η λ. αποδίδει το αγγλ. 
project]. 

προβάρω ρ. µετβ. {πρόβαρ-α κ. -ισα) (καθηµ.) κάνω πρόβα (σε κάτι), 
το δοκιµάζω (κυρ. φορώντας το): ~ ένα φουστάνι.  — προβάρισµα 
(το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. provare, βλ. κ. πρόβα}. 

προβατάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό πρόβατο (βλ.λ.) ΣΥΝ. αρνάκι-
ΦΡ. µετράω προβατάκια µετράω φανταστικά προβατάκια προσπαθώ-
ντας έτσι να µε πάρει ο ύπνος: -∆ενµπορώ να κοιµηθώ. -Μέτρα προ-
βατάκια! 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που είναι αφελής, αθώος, άκακος: 
~ τού Θεού είναι ο κακοµοίρης, δεν πειράζει άνθρωπο! · 3. (µτφ.) 
προβατάκια (τα) οι αφροί των κυµάτων τής θάλασσας. 

προβατάρης (ο) {προβατάρηδες} (λαϊκ.) αυτός που βόσκει πρόβατα 
ΣΥΝ. βοσκός, τσοµπάνος. [ΕΤΥΜ. < πρόβατο + παραγ. επίθηµα -
άρης, πβ. κ. γελαδ-άρης]. 

προβατέµπορος (ο) [µεσν.] {προβατεµπόρ-ου | -ων, -ους} ο ζωέµπορος 
που κάνει αγοραπωλησίες προβάτων. 

προβατήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. προβατίσιος) (λαϊκ.) αυτός που 
σχετίζεται µε το πρόβατο, αυτός που παράγεται ή προέρχεται από 
πρόβατο: ~ γάλα | κρέας | τυρί ΣΥΝ. πρόβειος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

προβατίλα (η) {χωρ. πληθ.} η δυσοσµία των προβάτων, καθώς και 
των φρέσκων, µη επεξεργασµένων πρόβειων γαλακτοκοµικών προϊό-
ντων. [ΕΤΥΜ. < πρόβατο + παραγ. επίθηµα -ίλα, πβ. τραγ-ίλα]. 

προβατίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το θηλυκό πρόβατο ΣΥΝ. αµνάδα. 
πρόβατο (το) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. ζώο) {προβάτ-ου | 

-ων} 1. φυτοφάγο θηλαστικό ζώο, ύψους περίπου ενός µέτρου, µε πυ-
κνό µαλλί, το οποίο βόσκει σε κοπάδι και εκτρέφεται για το µαλλί, το 
κρέας και το γάλα του: βόσκω τα ~· ΦΡ. (µτφ.) (α) απολωλός πρόβατο 
βλ. λ. απολωλώς (β) σαν πρόβατο στη σφαγή | ως πρόβατον επί 
σφαγήν βλ. λ. σφαγή (γ) βάλανε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα βλ. 
λ. λύκος 2. (µτφ. για πρόσ.) (α) ο ήπιος και καλοπροαίρετος άνθρω-
πος, χωρίς πονηριά ή κακία (β) ο άνθρωπος που δεν έχει δική του 
βούληση, χωρίς προσωπικότητα: «αφηνόµουν να µε κανονίζει το πρό-
γραµµα τού ορφανοτροφείου- ~ ανάµεσα στ' άλλα ~» (Ε. Αλεξίου) || 
µερικοί πολιτικοί θέλουν τους πολίτες πρόβατα, ώστε να τους χειρα-
γωγούν εύκολα- ΦΡ. (α) σαν τα πρόβατα για οµάδα ανθρώπων χωρίς 
βούληση, που ακολουθούν τυφλά: πηγαίναµε όλοι ~ πίσω απ'τον ξε-
ναγό (β) µαύρο πρόβατο βλ. λ. µαύρος. — (υποκ.) προβατάκι (το) 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοιρινός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πρόβατον (κυρ. πληθ. πρόβατα), ρηµατικό επίθ. τού προ-
βαίνω «προχωρώ, βαδίζω», µε τη γενική έννοια ότι πρόβατα αποκα-
λούνται «αυτά που βαδίζουν, που κινούνται», κατ' αντιδιαστολή προς 
την ακίνητη περιουσία που µπορεί να κατείχε κάποιος (πβ. την οµη-
ρική φρ. κειµήλια τε πρόβασίν τε «ακίνητα και κινητά πλούτη»). Πα-
ρόµοια χρήση εµφανίζει το αρχ. σκανδ. ganganda «κινητή περιουσία, 
κοπάδια» (ενώ liggjanda fé «ακίνητη περιουσία, θησαυρός»), ίσως και 
το χεττ. iyant «πρόβατο», µτχ. τού ija- «πηγαίνω». Η λ. πρόβατο ανα-
φερόταν αρχικώς σε κάθε είδους κοπάδια ζώων, αλλά πολύ σύντοµα 
αντικατέστησε την αρχαιότατη λ. δις στη σηµερινή σηµ. «πρόβατο»]. 

προβατοκάµηλος (η) [1812] {προβατοκαµήλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) το 
λάµα (βλ.λ.). 

προβατοκοµία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} η συστηµατική εκτροφή προ-
βάτων, κυρ. για λόγους αναπαραγωγής ΣΥΝ. προβατοτροφία. — προ-
βατοκόµος (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. προβατοκόµος < πρόβατον + -κόµος < κοµώ «φροντί-
ζω» (βλ. λ. -κοµία)]. 

προβατοτροφία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η προβατοκοµία (βλ.λ.). — 
προβατοτρόφος (ο) [µτγν.]. προβεβηκώς, -υία, -ός (αρχαιοπρ.) 
προχωρηµένος· κυρ. στις ΦΡ. (α) προβεβηκυία ηλικία η µεγάλη, 
γεροντική ηλικία (β) προβεβηκ-ώς | •υία τη ηλικία (προβεβηκώς τη 
ηλικία, Λυσίας 24, 1ό) ο ηλικιωµένος | η ηλικιωµένη. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παρακ. τού αρχ. προβαίνω]. προβεβληµένος, -η, -ο 
αυτός που έχει προβληθεί ιδιαίτερα και είναι ευρύτερα γνωστός: ~ 
πολιτικός | καλλιτέχνης | στέλεχος κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. προβάλλω]. πρόβειος, -α, -ο 
(λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε το πρόβατο, που προέρχεται ή 
παράγεται από το πρόβατο: ~ γάλα | γιαούρτι ΣΥΝ. προβατήσιος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., µετρική βράχυνση τού αρχ. προβάτ-ειος (< πρό-βατον), 
πιθ. από αµάρτυρο αθέµατο τ. *πρόβα (αντί πρόβατα)]. προβέντζα (η) 
(λαϊκ.) η ξαφνική, βίαιη ενίσχυση τής έντασης τού ανέµου και η 
ταυτόχρονη αλλαγή του από νότιο σε βόρειο. [ΕΤΥΜ. < διαλεκτ. ιταλ. 
provenza (< τόπων. Provenza), άνεµος που φυ- 

σά από την περιοχή τής Προβηγκίας]. 
Προβηγκία (η) ιστορική περιοχή τής ΝΑ. Γαλλίας, που βρέχεται από τη 

Μεσόγειο Θάλασσα. — Προβηγκιανός (ο), Προβηγκιανή (η), προ-
βηγκιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. provincia «επαρχία» (> γαλλ. Provence), που ονο-
µάστηκε έτσι επειδή ήταν η πρώτη ρωµαϊκή επαρχία, η οποία ιδρύ-
θηκε πέραν των Άλπεων. Αρχικώς ονοµαζόταν Gallia Transalpina «πέ-
ραν των Αλπεων Γαλατία (Γαλλία)»]. 

προβιά (η) 1. το φυσικό ή κατεργασµένο δέρµα προβάτου 2. (κατ' επέ-
κτ.) το δέρµα ζώου: ~ λιονταριού ΣΥΝ. τοµάρι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. προβέα (µε συνίζηση προβ-ιά), από αθέµατο τ. *πρόβα 
(αντί τού αρχ. πρόβατα). Βλ. κ. πρόβειος]. 

προβιβάζω ρ. µετβ. {προβίβασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} προωθώ 
σε ανώτερη βαθµίδα ή θέση- κυρ. (για µαθητές) προάγω στην επόµε-
νη τάξη: τελικά δεν προβιβάστηκε- έµεινε στην ίδια τάξη! ΣΥΝ. προά-
γω ANT. υποβιβάζω. — προβιβαστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + 
βιβάζω «προχωρώ, βαδίζω - κάνω κάποιον να προχωρήσει» (βλ. λ. 
βάζω)]. 

προβιβασιµος, -η, -ο [1860] αυτός που µπορεί (κρίνεται ικανός) να 
προβιβαστεί- κυρ. στη ΦΡ. προβιβάσιµος βαθµός ο βαθµός που δίνει 
στους µαθητές τη δυνατότητα να προβιβαστούν, να προαχθούν στην 
επόµενη τάξη: το «δέκα» είναι - για τους µαθητές τού γυµνασίου και 
τού λυκείου. 

προβιβασµός (ο) [µτγν.] η προώθηση (κάποιου) σε ανώτερη βαθµίδα 
ή θέση- κυρ. (για µαθητή) η προαγωγή στην επόµενη τάξη: ο ~ του στη 
θέση τού προϊσταµένου ANT. υποβιβασµός, (για µαθητή) στασι-
µότητα. Επίσης προβίβαση (η) [µτγν.]. 

προβιβαστέος, -α, -ο [1851] αυτός που είναι άξιος να προβιβαστεί 
ΣΥΝ. προακτέος. 
[ΕΤΥΜ. < θ. προβιβασ- (τού ρ. προβιβάζω) + παραγ. επίθηµα -τέος ρη-
µατ. επιθέτων, που δηλώνει υποχρεωτική πορεία ή πράξη]. 

προβιοµηχανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την εποχή που 
προηγείται τής βιοµηχανοποίησης: ~ κοινωνία || παραγωγικές διαδι-
κασίες - τύπου ANT. µεταβιοµηχανικός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. preindustriai]. 

προβιταµίνη (η) {προβιταµινών} ΒΙΟΛ. ουσία που η δοµή της είναι 
παρόµοια µε αυτή τής βιταµίνης, λαµβάνεται από τον άνθρωπο µε 
την τροφή του και µέσα στον οργανισµό µετατρέπεται στην αντί-
στοιχη βιταµίνη. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. provitamin (νόθο 
συνθ.)]. 

προβλεπτικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που χαρακτηρίζεται από την 
ικανότητα να προβλέπει: ~ σχεδιασµός | σκέψη | κίνηση ΣΥΝ. προ-
νοητικός, διορατικός. — προβλεπτικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

προβλεπτικότητα (η) [1841] {χωρ. πληθ.} η ικανότητα (κάποιου) να 
προβλέπει, να υπολογίζει σωστά και εγκαίρως τις εξελίξεις. 

προβλέπω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {προέβλεψα κ. πρόβλεψα κ. προ-
είδα, προβλέφθηκα (λόγ. µτχ. προβλεφθείς, -είσα, -έν)} ♦ (µετβ.) 1. 
εκτιµώ ή διαισθάνοµαι κάτι το οποίο πρόκειται να συµβεί στο µέλ-
λον: η αστυνοµία δεν προβλέπει επεισόδια στη διαδήλωση || - βελ-
τίωση τού πολιτικού κλίµατος µέχρι τις εκλογές ΣΥΝ. εκτιµώ, αναµέ-
νω 2. µαντεύω (κάτι που θα γίνει στο µέλλον): η χαρτορίχτρα τού 
πρόβλεψε πολλά κέρδη | επιτυχίες | µεγάλο έρωτα || ο υπερτυχερός 
που προέβλεψε σωστά τα αποτελέσµατα και των δεκατριών αγώνων 
ΣΥΝ. προµαντεύω 3. (ειδικότ.) κάνω πρόγνωση: η Ε.Μ.Υ. προβλέπει 
επιδείνωση τού καιρού από αύριο σε όλη τη χώρα 4. καθορίζω ή 
επιτρέπω µε βάση διατάξεις, κανονισµούς κ.λπ.: τι προβλέπει το 
Σύνταγµα για τέτοιες περιπτώσεις; || το συµβόλαιο του δεν προβλέπει 
αποζηµίωση || η συµφωνία προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση αθέτη-
σης των συµφωνηµένων || (µτχ.) οι προβλεπόµενες ρήτρες από το συµ-
βόλαιο 5. περιλαµβάνω (κάτι) σε σχεδιασµό: δεν είχαν προβλέψει έξο-
δο κινδύνου για περίπτωση πυρκαγιάς || προέβλεψαν και δέκα θέσεις 
παραπάνω σε περίπτωση που χρειαζόταν 6. καθορίζω, προσδιορίζω 
µε υπολογισµό και αξιοποίηση των υπαρκτών δεδοµένων: το κόστος 
τού έργου έχει προβλεφθεί στα δέκα δις || προβλεπόµενη διάρκεια ζω-
ής || προβλεπόµενο κέρδος 7. (τριτοπρόσ. µεσοπαθ. προβλέπεται, προ-
βλέπονται) περιλαµβάνεται στον κανονισµό, σε όσα επιτρέπονται: 
δεν προβλέπεται χορήγηση αδείας για τέτοιους λόγους || προβλέπονται 
αυστηρές κυρώσεις, σε περίπτωση µη τήρησης τής συµφωνίας || τι 
προβλέπεται γι'απόψε; (τι έχει το πρόγραµµα γι' απόψε;) ♦ (αµετβ.) 8. 
λαµβάνω (προληπτικά) τα µέτρα µου για κάτι: έξυπνος είναι, αλλά δεν 
προβλέπει ποτέ για το µέλλον || έχετε προβλέψει για πιθανό σεισµό; 
ΣΥΝ. προνοώ 9. µαντεύω: για να κερδίσεις, πρέπει να προβλέψεις 
σωστά. 

πρόβλεψη (η) [1769] {-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων} 1. η εκ των προ-
τέρων εκτίµηση για κάτι που πρόκειται να συµβεί ή υπολογίζεται να 
συµβεί: δεν ήθελε να κάνει καµία ~ για τον αυριανό αγώνα || ~ τού 
καιρού || διακινδυνεύω µια ~ 2. η έγκαιρη φροντίδα, η πρόνοια για 
µελλοντικά δεδοµένα: δεν είχε γίνει ~ για την περίπτωση πληµύρας || 
τα κτήρια σχεδιάστηκαν χωρίς αντισεισµική ~ 3. ΟΙΚΟΝ. (α) το αντι-
στάθµισµα ποσού, το οποίο θα καταβληθεί από τον αποδέκτη συναλ-
λαγµατικής (β) η παρακράτηση ποσού από το καθαρό κέρδος για την 
κάλυψη ζηµιών, τα έξοδα συντηρήσεως ή επεκτάσεως εγκαταστάσε-
ων κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόγνωση. προβλέψιµος, -η, -ο [1840] αυτός 
που µπορεί να προβλεφθεί, να υπολογιστεί εκ των προτέρων: η 
αντίδραση του δεν ήταν ~|| ~ άνθρωπος (µε αντιδράσεις και 
συµπεριφορά σταθερή) ANT. απρόβλεπτος. — προβλεψιµότητα (η). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. prévisible]. προβλήθηκα ρ. -> 
προβάλλω πρόβληµα (το) {προβλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε 
ζήτηµα που τί- 
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θεται προς επίλυση ή καθετί που προκαλεί δυσκολία ή µας απασχολεί λόγω 
τού δυσάρεστου ή πιεστικού του χαρακτήρα: το ~ τού νέφους | τού 
πληθωρισµού | τής ανεργίας ! των λαθροµεταναστών || το κυκλοφοριακό ~ || 
έχει πολλά ~ µε την υγεία του || έχω ~ στην όραση 
Ι στην ακοή | στην κίνηση των άκρων || καρδιακό | πεπτικό | ψυχολογικό | 
αντιληπτικό | σεξουαλικό | ορµονικό ~ || εµφανισιακό | οικονοµικό | κοινωνικό 
| δυσεπίλυτο | οξύ ~ || προκαλώ | δηµιουργώ | αντιµετωπίζω | λύνω ένα ~ || 
θέτω σε κάποιον ένα - || θέλουµε καινούργιο σπίτν το ~ είναι πού θα βρούµε τα 
λεφτά || δεν καταλαβαίνω· πού είναι το ~; || αυτό δεν είναι ~ (δεν προξενεί 
δυσκολίες) || αυτό είναι δικό σου ~! (και όχι δικό µου) || όποιος κερδίσει το 
λαχείο θα λύσει το ~ τής ζωής του (όλα τα οικονοµικά του προβλήµατα)- ΦΡ. 
(καθηµ.) (α) κανένα πρόβληµα! δεν έχω αντίρρηση: θα προτιµούσα να έρθεις 
Τρίτη, αλλά αν θέλεις να έρθεις ∆ευτέρα, ~! (β) πρόβληµα σου! αυτό πρέπει να 
απασχολήσει εσένα και όχι εµένα 2. (ειδικότ.) ζήτηµα µε το οποίο δίνονται 
συγκεκριµένα δεδοµένα (γνωστά) και ζητούνται άλλα, για την εύρεση των 
οποίων απαιτείται µία σειρά µαθηµατικών ή άλλων επιστηµονικών πράξεων: 
γεωµετρικό | φιλοσοφικό | δύσκολο | εύκολο ~ || ~ απλής µεθόδου των τριών | 
εξισώσεων || όλοι οι µαθητές έλυσαν το ~ µε ευκολία || θα σου βάλω ένα ~: αν 
έχεις 5 µήλα και σου πάρω τα 3, πόσα θα σου µείνουν; 3. οτιδήποτε προκαλεί 
ερωτηµατικά ή αµφιβολίες: το χωρίο αυτό αποτελεί ένα από τα µεγάλα - για 
τους φιλολόγους ΣΥΝ. (εκφραστ.) αίνιγµα, γρίφος 4. (καθηµ.) η δυσκολία στο 
να αποδεχθεί κανείς κάτι: έχω ~ µε την Τετάρτη-µήπως γίνεται να το κάνουµε 
Τρίτη; || -Τι ~ έχεις µε το αµάξι του; -∆εν µ ' αρέσει το χρώµα του- ΦΡ. (οικ.-
συνήθ. µε επιθετική διάθεση) έχεις πρόβληµα; υπάρχει κάτι που δεν σου 
αρέσει; 5. προβλήµατα (τα) οι δυσκολίες στις σχέσεις (µε κάποιον): έχω ~ µε 
τους γείτονες- ενοχλούνται που βάζω τη µουσική δυνατά. — (υποκ.) 
προβληµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οτιδήποτε έχει ριχτεί µπροστά, εµπόδιο», < 
προβάλλω (πβ. κ. βλήµα - βάλλω). Ήδη στους αρχ. συγγραφείς συναντούµε τη 
σηµ. «γεωµετρικό ζήτηµα (προς επίλυση)», στον δε Αριστοτέλη η λ. 
αναφέρεται στο θεωρητικό ερώτηµα σχετικά µε το αν µια δήλωση είναι 
αληθής ή ψευδής. Η λ. πέρασε σε πολλές ξέν. γλώσσες, λ.χ. λατ. problèma, 
αγγλ. problem, γαλλ. problème, γερµ. Problem κ.ά.]. 

προβληµατίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {προβληµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
δηµιουργώ προβληµατισµό (σε κάποιον), του προκαλώ ερωτηµατικά, 
αβεβαιότητα ή δυσχέρεια: µε προβληµατίζει η στάση κάποιου | τα αποτέλεσµα | 
τα σχόλια των άλλων | η συµπεριφορά ενός γνωστού ΣΥΝ. απασχολώ, 
ανησυχώ 2. (µεσοπαθ. προβληµατίζοµαι) καταπιάνοµαι εις βάθος µε ένα 
θέµα, ασχολούµαι σοβαρά (µε κάτι) επιζητώντας τρόπους προσέγγισης ή 
αντιµετώπισης του: δεν έχει προβληµατιστεί ποτέ για τη ζωή | για το µέλλον του 
| σχετικά µε φιλοσοφικά ζητήµατα || προβληµατίστηκε έντονα πριν καταλήξει σ' 
αυτή την απόφαση 3. (η µτχ. προβληµατισµένος, -η, -ο) (α) αυτός που τον 
απασχολεί έντονα κάτι: τον είδα αρκετά προβληµατισµένο χθες-συνέβη τίποτα; 
(β) αυτός που θέτει ή διαπιστώνει προβλήµατα και επιζητεί τρόπους επίλυσης 
τους: είναι ~ άνθρωπος || βιβλίο για ~ αναγνώστες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
προβληµατικός. 

προβληµατική (η) 1. ο προβληµατισµός για συγκεκριµένο θέµα, µε διαχωρισµό 
και σύνδεση των επιµέρους ζητηµάτων, που εµφανίζουν λογική αλληλουχία: η 
επιχειρηµατολογία του ήρθε ως απάντηση στην ~ που εξέθεσε ο προηγούµενος 
οµιλητής 2. το σύνολο των προβληµάτων µε τα οποία συνδέεται κάτι: η ~ ενός 
σκηνοθέτη | ενός έργου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προβληµατισµός. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
γερµ. Problematik < αρχ. προβληµατικός]. 

προβληµατικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προκαλεί ή παρουσιάζει πρόβληµα ή 
που η αντιµετώπιση του συνιστά πρόβληµα: ~ διατύπωση | κατάσταση | 
συµπεριφορά | διαδικασία || ~ άνθρωπος! ΦΡ. (α) προβληµατικό παιδί παιδί µε 
κινητικά ή/και διανοητικά προβλήµατα (β) προβληµατική επιχείρηση κάθε 
επιχείρηση, κυρ. εθνικού ενδιαφέροντος, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί 
κυρ. στις οικονοµικές της υποχρεώσεις και η περαιτέρω λειτουργία της είναι 
αµφίβολη: εξυγίανση | ιδιωτικοποίηση των προβληµατικών επιχειρήσεων. — 
προβληµατικ-ά | -ώς [1871] επίρρ. 

προβληµατικός - προβληµατισµένος. Οι δύο λέξεις συγχέονται συχνά στη 
χρήση τους, παρά την εντελώς διαφορετική σηµασία τους. Συγκεκριµένα, 
το προβληµατικός δηλώνει πρόσωπα, πράγµατα ή καταστάσεις που 
προκαλούν προβλήµατα, τα οποία ενοχλούν ή ανησυχούν τον οµιλητή· 
πρόκειται δηλ. για λέξη που χρησιµοποιείται µε αρνητική έννοια 
(«κακόσηµα»): Στη δουλειά του, στο σπίτι του, στις παρέες του αρπάζεται µε 
το παραµικρό και φέρνει τους άλλους σε δύσκολη θέση- είναι πραγµατικά ένα 
προβληµατικό άτοµο - Αγόρασε µια επιχείρηση που αποδείχθηκε προ-
βληµατική, γι ' αυτό και οι πρώην ιδιοκτήτες της έσπευσαν να την πουλήσουν 
όσο-όσο. Αντίθετα, θετική (εύσηµη) είναι η έννοια µε την οποία 
χρησιµοποιείται η λ. προβληµατισµένος- δηλώνει το πρόσωπο που 
προβληµατίζεται για κάτι το οποίο σχετίζεται µε ένα θέµα δύσκολο ή 
ανησυχητικό και προσπαθεί να βρει λύση, να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα: 
Όλοι φάνηκαν πολύ προβληµατισµένοι µε τις εξελίξεις που υπήρξαν στο 
Χρηµατιστήριο - Γενικά, είναι ένας προβληµατισµένος συγγραφέας που 
παρακολουθεί και εκφράζει τις ανησυχίες τής εποχής του (τελείως 
διαφορετικό νόηµα θα είχε η διατύπωση: Είναι ένας προβληµατικός 
συγγραφέας! θα αποτελούσε έναν πολύ αρνητικό χαρακτηρισµό). 

προβληµατικότητα (η) [1864] {χωρ. πληθ.} η αυξηµένη εµφάνιση 

προβληµάτων (σε κάποιον/κάτι) (ώστε να καθίσταται προβληµατικ-ός/-ό): η ~ 
τού χαρακτήρα του || η ~ τού συστήµατος διορισµών αποδεικνύεται από το 
πλήθος των αδιόριστων που περιµένουν χρόνια για µια θέση. 

προβληµατισµένος, -η, -ο → προβληµατίζω 
προβληµατισµός (ο) 1. η πρόκληση και έκφραση ερωτηµάτων και ανησυχιών: 

Είναι τόσο απλό! Προς τι όλος αυτός ο ~; || ο επιστηµονικός - του γεννήθηκε 
από την παρατήρηση των φυσικών φαινοµένων 2. (κατ' επέκτ.) η κατάσταση 
τού ανθρώπου που προβληµατίζεται, η ύπαρξη ερωτηµάτων, ανησυχιών κυρ. 
πνευµατικού και κοινωνικού χαρακτήρα 3. (συνεκδ.) οποιοδήποτε ζήτηµα 
προβληµατίζει (κάποιον): εκφράζω | µοιράζοµαι µε κάποιον τους ~ µου || 
συµµερίζοµαι τους ~ κάποιου. 

προβληµατισµός - προβληµατική. Από το προβληµατίζοµαι (για 
κάτι) χρησιµοποιείται πολύ τελευταία η λ. προβληµατισµός. Και 
οι δύο λέξεις είναι νέες. Το προβληµατισµός χρησιµοποιείται για την πράξη 
τού προβληµατίζοµαι τόσο στον ενικό (Ο προβληµατισµός τής κυβερνήσεως 
για ορισµένα ζητήµατα τής εξωτερικής µας πολιτικής είναι κατά πόσον θα 
πρέπει να δεχθεί ξένες µεσολαβητικές προσπάθειες) όσο και στον 
πληθυντικό (Οι προβληµατισµοί του για την οικονοµία εκφράζονται συχνά 
στα κείµενα που δηµοσιεύει στον Τύπο). Νέα (από το γερµ. Problematik, που 
ανάγεται στο ελλην. προβληµατικός) είναι και η λ. προβληµατική, που 
χρησιµοποιείται µε τη σηµ. τού προβληµατισµός: Η προβληµατική που 
εξέθεσε στη Βουλή, έδειξε ότι έχει συλλάβει την κρισιµότητα τής κατάστασης. 

προβλήτα (η) κατασκευή σε θάλασσα, λίµνη ή ποταµό µε τη µορφή τεχνητής 
προεκβολής τής ξηράς, η οποία χρησιµοποιείται για το πλεύρισµα των 
πλοίων, τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων, την αποβίβαση και επιβίβαση 
επιβατών κλπ.: τσιµεντένια ~ || πλωτή ~ (πλωτή κατασκευή | πλατφόρµα που 
αγκυροβολείται µακριά από την ακτή, κυρ. για να διευκολύνει τη φόρτωση 
πετρελαιοειδών) ΣΥΝ. λιµενοβραχίονας, µόλος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προβλής, -ήτος < προβάλλω, µέσω θ. βλη- (πβ. αόρ. ε-βλή-θην 
τού ρ. βάλλω)]. 

προβοδίζω ρ. µετβ. {προβόδισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) συνοδεύω για λίγο 
(κάποιον που αναχωρεί), τον βγάζω ώς την πόρτα ΣΥΝ. ξεπροβοδίζω, 
ξεβγάζω, κατευοδώνω. Επίσης προβοδώνω. — προβάδισµα κ. προβόδωµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. προβοδώ, πιθ. < *προ-ευοδώ (πβ. µτγν. κατευοδώ) < προ- + 
ευ- + -οδώ (< οδός). Λιγότερο πιθ. η άποψη ότι το ρ. ανάγεται στο µεσν. 
πρόβοδος «οδηγός» < λατ. providus < ρ. provideo «προβλέπω, προνοώ»]. 

προβοκάρω ρ. µετβ. {προβόκαρ-α κ. -ισα} υποκινώ (µέλη οργάνωσης, 
συµµετέχοντες σε πολιτική εκδήλωση κ.λπ.) σε ενέργειες οι οποίες θα έχουν 
άσχηµο αντίκτυπο, ώστε να τους εκθέσω (προς όφελος αντιπάλων τους, τής 
αστυνοµίας κ.λπ.). — προβοκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < νταλ. provocare < λατ. 
provocare «προκαλώ» < pro- «προ→ + voco «καλώ, ονοµάζω» (< vox 
«φωνή»)]. 

προβοκάτορας (ο) {προβοκατόρων}, προβοκατορισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πρόσωπο που διεισδύει δολίως σε οργάνωση, διαδήλωση, πολιτική εκδήλωση 
κ.λπ. και δρα υπονοµευτικά, στοχεύοντας να προκαλέσει αναταραχές ή να 
παρασύρει κάποιους σε ενέργειες που θα τους εκθέσουν (προς όφελος των 
αντιπάλων τους, τής αστυνοµίας κ.λπ.). — προβοκατόρικος, -η, -ο, 
προβοκατορικά κ. προβοκατόρικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προβοκάτωρ, -ορός, αρχική σηµ. «ξιφοµάχος», < λατ. 
provocätor < provoco «προκαλώ» (βλ. κ. προβοκάρω)]. 

προβοκάτσια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η δράση ή ενέργεια που έχει σκοπό να 
παρασύρει άτοµο ή οµάδα σε παράνοµες ή ανάρµοστες πράξεις, ώστε να 
εκτεθούν και να ωφεληθούν οι αντίπαλοι τους, η αστυνοµία κ.λπ.: οι 
διοργανωτές τής διαδήλωσης απέδωσαν τις καταστροφές καταστηµάτων σε ~, 
που αποσκοπούσε στο να στρέψει την κοινή γνώµη εναντίον τους. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. provokatsija < λατ. provocano «πρόκληση» < provocare 
«προκαλώ» (βλ. κ. προβοκάρω)]. 

προβολέας (ο) {προβολ-είς, -έων} 1. ισχυρή φωτιστική συσκευή, που 
συγκεντρώνει και εκπέµπει τη φωτεινή ροή σε σταθερή κατεύθυνση, 
επιτυγχάνοντας έτσι υψηλή ένταση τοπικού φωτισµού· χρησιµοποιείται για τη 
φωτοδότηση µεγάλων χώρων, κτηρίων κ.λπ., την αναζήτηση µακρινών 
στόχων τη νύχτα ή ως φωτιστική πηγή σε φωτογραφικά εργαστήρια: ο ~ έπεσε 
πάνω στην πρωταγωνίστρια || ~ γηπέδου | δρόµου | θεάτρου | αυτοκινήτου || ~ 
διάχυτου φωτισµού (αυτός που χρησιµοποιείται για τον φωτισµό χώρων, λ.χ. 
πλατειών, αεροδροµίων) || ~ οµίχλης | αεράµυνας || (µτφ.) κατάφερε να στρέψει 
ξανά τους - τής δηµοσιότητας πάνω του 2. ΚΙΝΗΜ. η ειδική συσκευή, µε την 
οποία πραγµατοποιείται η προβολή κινηµατογραφικής ταινίας 3. εποπτικό 
όργανο για την προβολή διαφανειών (σλάιντς) σε τοίχους, επιφάνειες κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. προβολεύς, αρχική σηµ. «παραγωγός - γεννήτορας», < αρχ. 
προβάλλω (πβ. κ. βολή - βάλλω). Η σύγχρονη σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. 
projecteur]. 

προβολή (η) 1. η παρουσίαση φωτεινών εικόνων: ~ διαφανειών ΦΡ. µηχανή 
προβολής (i) κάθε µηχανή που προβάλλει εικόνες σε οθόνη (ii) (ειδικότ.) η 
κινηµατογραφική µηχανή που προβάλλει την ταινία 2. (ειδικότ.) η 
παρουσίαση κινηµατογραφικής ταινίας (σε οθόνη): στο πλαίσιο τού φεστιβάλ 
θα γίνει ~ 20 κλασικών ταινιών τού ευρωπαϊκού κινηµατογράφου || είδα την 
ταινία σε νυχτερινή ~· ΦΡ. κίνηµα- 
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τογράφος α' | β' προβολής ο κινηµατογράφος που παρουσιάζει καινούργιες 
ταινίες (α' προβολής) ή αυτές που έχουν ήδη προβληθεί (β' προβολής) · 3. η 
έντονη παρουσίαση (προσώπου ή πράγµατος), µε στόχο να γίνει ευρύτερα 
γνωστό, να διαφηµιστεί: σκοπός τής διεθνούς έκθεσης είναι η - των ελληνικών 
επιχειρήσεων || οι πολιτικοί επιδιώκουν την - τους από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης || έγινε µεγάλη ~ στο νέο προϊόν || κατηγορήθηκε από συναδέλφους 
της ότι επιδιώκει την προσωπική της ~ και µόνο · 4. η προώθηση συγκεκριµέ-
νου εµπορεύµατος σε κατάστηµα, λ.χ. µε την τοποθέτηση του σε περίοπτη 
θέση, την επίδειξη του στους πελάτες από υπαλλήλους: ~ ενός καινούργιου 
αρώµατος | τού νέου µακιγιάζ µιας εταιρείας ΣΥΝ. προώθηση · 5. ΨΥΧΟΛ. ένας 
από τους σηµαντικότερους µηχανισµούς άµυνας τού εγώ, κατά τον οποίο το 
υποκείµενο αποδίδει σε άλλο πρόσωπο ή πράγµα ιδιότητες, επιθυµίες, 
συναισθήµατα κ.λπ. που αρνείται να αναγνωρίσει στον εαυτό του ή τα οποία 
δεν µπορεί να υποφέρει · 6. (λόγ.) η προέκταση: η µεγάλη ~ τής στεριάς προς 
τη θάλασσα και οι σκόπελοι κάνουν την πλεύση επικίνδυνη ΣΥΝ. προεξοχή, 
προεκβολή ANT. εσοχή 7. (α) ΓΥΜΝΑΣΤ. η µετακίνηση τού ενός ποδιού προς τα 
εµπρός και λοξά µε ταυτόχρονη κάµψη τού γονάτου, ενώ το άλλο πόδι 
παραµένει τεντωµένο (β) ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) το τέντωµα τού ποδιού από 
παίκτη, µε στόχο να διώξει τη µπάλα από τα πόδια αντιπάλου ΣΥΝ. τάκλιν 8. 
ΓΕΩΜ. η απεικόνιση ενός συνόλου σηµείων (σε ευθεία, επίπεδο ή επιφάνεια) 
µε τη βοήθεια ενός κέντρου ή µιας ευθείας ή ενός επιπέδου: ~ ευθείας (σε 
επίπεδο) | τετραγώνου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ρίψη», < προβάλλω (πβ. κ. βολή - βάλλω). 
Εύχρηστες είναι στην Αρχ. οι σηµ. «πρόταση - ψήφισµα» και «αµυντικό όπλο 
που κρατιέται µπροστά από το σώµα». Στη σηµ. «παρουσίαση φωτεινών 
εικόνων» η λ. αποδίδει το γαλλ. projection]. 

προβολή - προπαγάνδα - διαφήµιση. Η λ. προβολή έχει γενική σηµασία και 
θετικό περιεχόµενο: Η προβολή των αξιών στις οποίες πιστεύει ένας λαός 
είναι έργο τής παιδείας. Αρνητική χροιά έχει η σηµασία τής λ. προπαγάνδα- 
δηλώνει την προβολή πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών κυρίως 
αρχών και διδαγµάτων µε κάθε τρόπο, συχνά παραπειστικό, 
αποπροσανατολιστικό, επικοινωνιακά ανέντιµο, αφού µπορεί να περιέχει 
ελλιπείς, παραποιηµένες ή εσφαλµένες πληροφορίες, που δεν βοηθούν να 
διαµορφώσει κανείς ορθολογική, τεκµηριωµένη και αντικειµενική γνώµη. 
Ας σηµειωθεί ότι η προπαγάνδα ξεκίνησε ως επίσηµη ενηµερωτική κίνηση 
τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας (το 1559) προς διάδοση τής πίστης 
(Congregano de propaganda fide = Επιτροπή προς διάδοση τής πίστης), 
πέρασε στην οργανωµένη διάδοση κοινωνικοπολιτικών και ιδεολογικών 
αντιλήψεων από τις χώρες τού πρώην ανατολικού συνασπισµού, λιγότερο 
και στον δυτικό, λεγόµενο, κόσµο, για να φθάσει στο κορύφωµα της µε την 
οργανωµένη προπαγάνδα τού γερµανικού ναζισµού από τον Γκαίµπελς. Η 
µεταπολεµική, όλο και περισσότερο καταναλωτικά προσανατολισµένη, 
κοινωνία, µε προεξάρχουσα χώρα τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, 
προέβαλε και επέβαλε τη διαφήµιση, την προβολή καταναλωτικών κυρίως 
προϊόντων µε κύριο στόχο το εµπορικό κέρδος. Η νεοελληνική λ. 
διαφήµιση πλάστηκε το 1887, για να αποδώσει το γαλλ. réclame (πβ. και 
ρεκλάµα), το οποίο προέρχεται από το p. réclamer «αναφωνώ» (< λατ. 
reclamo), ενώ η Αγγλική χρησιµοποιεί το advertisement από αντίστοιχη 
µεσαιωνική γαλλ. λέξη (avertissement), που ανάγεται στο λατ. ad-verto 
«στρέφω την προσοχή προς κάτι». 

προβολικός, -ή, -ό [1805] 1. ΓΕΩΜ. αυτός που σχετίζεται µε την προβολή 
(βλ.λ., σηµ. 8): ~ ευθεία ! επίπεδο | απεικόνιση | γεωµετρία 2. ΦΩΤΟΓΡ. 
προβολική εκτύπωση µέθοδος αντιγραφής φωτογραφικών εικόνων, µε την 
οποία παράγονται αντίγραφα διαφορετικών διαστάσεων · 3. αυτός που 
σχετίζεται µε τον προβολέα (βλ.λ.): ~ φάρος (φάρος που χρησιµοποιεί 
ηλεκτρικό προβολέα) 4. ΨΥΧΟΛ. (α) αυτός που σχετίζεται µε την προβολή 
(βλ.λ., σηµ. 5): ~ ταύτιση (β) προβολικό τεστ ψυχολογική δοκιµασία που 
αποτελείται από αόριστα, ασαφή ερεθίσµατα, τα οποία το άτοµο καλείται να 
περιγράψει και να ερµηνεύσει. 

πρόβολος (ο) {προβόλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. ΝΑΥΤ. πλάγιος ιστός που 
προεξέχει από την πλώρη ιστιοφόρου πλοίου και χρησιµεύει για να στερεώνει 
τα εµπρόσθια βοηθητικά ιστία ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπαστούνι 2. ΑΡΧΙΤ. (α) λιθόκτιστη 
ή τσιµεντένια προεξοχή µε σχήµα τριγωνικό, σφηνοειδές ή ελλειπτικό, που 
κατασκευάζεται στη βάση των βάθρων γέφυρας, για να ενισχύσει το κτίσµα 
(β) προέκταση οριζόντιου δοµικού στοιχείου κατά το ένα άκρο του πέρα από 
το σηµείο στήριξης του 3. (α) κατασκευή που προεξέχει από µόλο, προβλήτα 
κ.λπ. και έχει διεύθυνση κάθετη ή λίγο λοξή προς την πλησιέστερη παραλία· 
χρησιµεύει για να προστατεύει την παραλία από τη διαβρωτική ενέργεια των 
κυµάτων (β) χαµηλό ανάχωµα, εγκάρσιο προς την όχθη χειµάρρου ή ποταµού, 
που την προστατεύει από τη διάβρωση. [ETYM αρχ. < προβάλλω (πβ. κ. 
βόλος - βάλλω)]. 

προβοσκίδα (η) 1. σαρκώδης προεκβολή στο πρόσθιο τµήµα τής κεφαλής 
διαφόρων ζώων (λ.χ. τού ελέφαντα) ή εντόµων (λ.χ. τού κου-νουπιού), που 
σχηµατίζεται συνήθ. ως επιµήκυνση τής µύτης και τού επάνω χείλους ή των 
στοµατικών οργάνων και χρησιµεύει κυρ. για την εύρεση και τη λήψη τής 
τροφής 2. (µτφ.-σκωπτ.) η µεγάλη µύτη. [ΕΤΥΜ < αρχ· προβοσκίς, -ίδος < 
προ- + βοσκίς < βόσκω]. 

προβοσκιδοειδής, -ής, -ές [1890] {προβοσκιδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΖΩΟΛ. 
ζώο που ανήκει στην τάξη χερσόβιων θηλαστικών µε προβοσκίδα, στην οποία 
περιλαµβάνονται µόνο τα διάφορα είδη ελεφά- 

ντων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. προβοσκιδοφόρος, -α, -ο [1861] ΖΩΟΛ. αυτός 
που φέρει προβοσκίδα: ~ ζώα | έντοµα. 
[ΕΤΥΜ. < προβοσκίδα + -φόρος < φέρω]. προβούλευµα (το) (προβουλεύµ-ατος 
| -ατα, -άτων} ΝΟΜ. (παλαιότ.) πράξη τού εισαγγελέα πρωτοδικών, µε την οποία 
έγκληση ή µήνυση απορρίπτεται ως αβάσιµη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προβουλεύω «προσχεδιάζω, προαποφασίζω» < προ- + βουλεύω | 
-οµαι < βουλή (βλ.λ.)]. προβώ (να/θα) ρ. → προβαίνω 
προγαµιαίος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που υπάρχει, γίνεται ή δίνεται πριν από τον 

γάµο: ~ σχέσεις | συµβόλαιο | δωρεά (περιουσιακό στοιχείο τού άνδρα ή 
τρίτου προσώπου, που δωριζόταν στη γυναίκα πριν από τον γάµο ως 
ανταπόδοση τής προίκας). 

προγάστριο (το) {προγαστρί-ου | -ων) ΑΝΑΤ. το υπογάστριο (βλ.λ.)· (ειδικότ.) 
το προκοίλι: «µια πολύ συµπαθητική µερίς ανθρώπων τής ευπόρου τάξεως, που 
δεν µεταβάλλουν τους παράδες τους εις προ-γάστρια και λιπαρά προγούλια...» 
(Στρ. Μυριβήλης). [ΕΤΥΜ < µτγν. προγάστριον < προ- + -γάστριον < γαστήρ 
«κοιλιά» (βλ. κ. γαστέρα)]. 

προγάστωρ (ο/η) {προγάστ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων} (αρχαιοπρ.-σκω-πτ.) 
αυτός που έχει προτεταµένη την κοιλιά, ο χοντρός: «ο ~ πρώην υπουργός 
Εξωτερικών τής Ιταλίας» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < προ- + -γάστωρ < γαστήρ 
«κοιλιά» (βλ. κ. γαστέρα)]. 

προγενέστερος, -η (λόγ. -έρα), -ο 1. αυτός που προηγήθηκε, που υπήρξε, 
συνέβη ή έγινε πριν από (κάποιον ή κάτι) άλλο: σε ~ έργα του δεν ασχολήθηκε 
µε τέτοια θέµατα || ~ εποχή | συµβάν || πρόκειται για υπόθεση - τού διορισµού 
του ΣΥΝ. προηγούµενος, παλαιότερος ANT. µεταγενέστερος 2. προγενέστεροι 
(οι) οι άνθρωποι που έζησαν σε προηγούµενες εποχές ΣΥΝ. παλιοί ANT. 
µεταγενέστεροι. — προγενέστερα | προγενεστέρως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συγκρ. βαθµός τού επιθ. προγενής «προγεννηθείς» < προ-+ -
γενής< γένος]. 

προγεννητιΚΟς, -ή, -ό αυτός που συµβαίνει ή διενεργείται πριν από τον τοκετό: 
~ έλεγχος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. prénatal]. 

προγεστερόνη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. ορµόνη τού γυναικείου γεννητικού 
συστήµατος, που παράγεται από τις ωοθήκες, τον πλακούντα και τα 
επινεφρίδια και είναι υπεύθυνη για την απελευθέρωση τού ωαρίου κατά την 
ωορρηξία (όπως και τα οιστρογόνα), για την προετοιµασία τού τοιχώµατος 
τής µήτρας, ώστε το ενδοµήτριο να µπορεί να δεχθεί το ωάριο, καθώς και για 
την αναστολή των µυϊκών συσπάσεων τής µήτρας (ώστε το τοίχωµα της να 
µην απορρίψει το ωάριο). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. progesterone (νόθο συνθ.), από συµφυρµό τού 
progestin και τού επιθήµατος -sterone. o όρος progestin < pro-(< προ-) + 
gest(ation) «κύηση» (< λατ. gestatio < p. gestâre «φέρω, βαστάζω», επιτατ. τ. 
τού p. gerëre «φέρω, βαστάζω», µτχ. gestus), ενώ το επίθηµα -sterone < 
sterole, αποσπάστηκε από το ελληνογενές συνθ. cholesterol (βλ. λ. 
χοληστερόλη)]. 

πρόγευµα (το) [µεσν.] {προγεύµ-ατος | -ατα, -άτων} το πρωινό φαγητό, το 
µικρό γεύµα που τρώγεται το πρωί: το ξενοδοχείο σερβίρει ~ µέχρι τις 10.00 || 
θα παρατεθεί ~ εργασίας || στην τιµή τού δωµατίου περιλαµβάνεται και ~ ΣΥΝ. 
πρωινό, κολατσιό. 

προγευµατίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {προγευµάτισα} τρώγω ελαφρά, παίρνω το 
πρωινό µου. 

προγεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προγεύθηκα} παίρνω µια πρώτη γεύση από 
(κάτι), αποκτώ την πρώτη εµπειρία από (κάτι): µε τα τριµηνιαία διαγωνίσµατα 
οι υποψήφιοι προγεύονται τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

πρόγευση (η) [1873] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η πρώτη εµπειρία από 
κάτι, οτιδήποτε προϊδεάζει: η εντυπωσιακή προεκλογική συγκέντρωση µας 
έδωσε µια ~ τής νίκης || παίρνω µια ~ αυτού που πρόκειται ν' ακολουθήσει. 

προγεφύρωµα (το) [1887] (προγεφυρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΣΤΡΑΤ. χώρος 
τακτικού ή και στρατηγικού πλεονεκτήµατος σε εχθρική τοποθεσία που 
καταλαµβάνεται ή πρόκειται να καταληφθεί και παρέχει τον αναγκαίο χώρο 
ελιγµών για τις επιχειρήσεις που είναι σχεδιασµένες να διεξαχθούν εκεί: «οι 
µειονότητες λειτουργούν συχνά ως προγεφυρώµατα εθνικιστικών επιδιώξεων 
αλυτρωτικού χαρακτήρα» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. του γερµ. Brückenkopf]. 

προγεωλογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο η Γη βρισκόταν σε διάπυρη κατάσταση: ~ αιώνας (ο κοσµικός αιώνας). 

προ γη ρ ία (η) ΙΑΤΡ. Ο γεροντοµορφισµός (βλ.λ.) ΣΥΝ. γεροντίαση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. progeria]. 

προγιαγιά (η) {προγιαγιάδες} η µητέρα τής γιαγιάς ή τού παππού (βλ. κ. λ. 
προπάππος). 

προγιγνώσκω ρ. µετβ. [αρχ.] (κυρ. οι αόρ. προέγνωσα, προεγνώσθην, -ης, -η...} 
πρόβλεψα: χάρις στην οξυδέρκεια του προέγνωσε εγκαίρως τους κινδύνους. 

πρόγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η αποδοκιµασία που εκδηλώνεται µε 
κραυγές και θορύβους, ο οµαδικός χλευασµός: έπεσε ~! ΣΥΝ. πρό-γκηµα, 
γιουχάισµα ANT. επευφηµία, ζητωκραυγή. [ΕΤΥΜ. Αβέβ. ετύµου, ίσως < 
σλαβ. bruca «προσβλητική αποποµπή», µε παρετυµολ. επίδρ. τής λ. πρόκά]. 

προγκάω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {προγκάς... | πρόγκηξα} (οικ.) ♦ (µετβ.) 1. διώχνω 
(κυρ. ζώο) απότοµα, µε φωνές και θόρυβο 2. (µτφ. για πρόσ.) εκφράζω την 
αποδοκιµασία µου (προς κάποιον) µε κραυγές και θο- 
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ρύβους, χλευάζω: δεν τόλµησε να το προτείνει, γιατί ήξερε ότι θα τον 
προγκήξουν ΣΥΝ. γιουχάρω ΑΝΤ. επευφηµώ, ζητωκραυγάζω ♦ 3. 
(αµετβ.) (λαϊκ. για ζώο) εκδηλώνω ερεθισµό, τινάζοµαι ξαφνικά. Επί-
σης προνκάρω κ. προγκίζω. — πρόγκη)γ)µα κ. προγκάρισµα κ. πρό-
νκισµα (το). [ΕΤΥΜ. < πρόγκα]. 

προγναθισµΟς (ο) [1895] {χωρ. πληθ.} διάπλαση τού προσώπου, τέ-
τοια ώστε τα οστά τής γνάθου να προβάλλουν προς τα εµπρός σαν 
ρύγχος. Επίσης προγναθία (η). [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
prognathisme]. 

πρόγναθος, -ος, -ο [1887] 1. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. αυτός που παρουσιάζω προ-
γναθισµό (βλ.λ.) 2. ΖΩΟΛ. (έντοµο) που έχει τα στοµατικά όργανα στο 
πρόσθιο τµήµα τής κεφαλής ή που το κεφάλι του βρίσκεται σε ορι-
ζόντια θέση, µε τις γνάθους να διευρύνονται προς τα εµπρός. — 
προγναθικός, -ή, -ό [1889]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ, < γαλλ. 
prognathe]. 

πρόγνωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πρόβλεψη 
για κάτι που θα συµβεί βάσει υπολογισµών, µε αξιοποίηση των δε-
δοµένων: η ~ τού (αυριανού) καιρού από τηνΕ.Μ.Υ. || έγκαιρη | ακρι-
βής ~ σεισµού 2. ΙΑΤΡ. ο εκ των προτέρων υπολογισµός εκ µέρους τού 
γιατρού για την εξέλιξη, την κατάληξη και τα επακόλουθα µιας 
ασθένειας, που βασίζεται περισσότερο στην ιατρική του πείρα ή σε 
στατιστικά κριτήρια παρά σε αντικειµενικά κριτήρια: η ιατρική -
επαληθεύτηκε από την εξέλιξη τής υγείας του. 

πρόγνωση - πρόβλεψη. Συχνά οι δύο λέξεις χρησιµοποιούνται 
εναλλακτικά ως ταυτόσηµες. Ωστόσο, το πρόγνωση είναι στατική 
έννοια και αποτελεί το αποτέλεσµα τής πρόβλεψης, που έχει δυ-
ναµική σηµασία. Οι µετεωρολόγοι έχουν τη δυνατότητα πρόβλε-
ψης των καιρικών συνθηκών, πράγµα που δεν έχουν οι ναυτικοί, οι 
αγρότες, οι ταξιδιώτες κ.λπ. Οι δεύτεροι παρακολουθούν την πρό-
γνωση τού καιρού, στην οποία οδηγεί η επιστηµονική σπουδή δια-
φόρων µετρήσεων των καιρικών συνθηκών (ταχύτητας τής κίνη-
σης των νεφών κ.λπ.), δηλ. η πρόβλεψη. 

προγνωστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (σπάν.) αυτός που σχετίζεται µε την 
πρόγνωση: ~ δύναµη | ικανότητα ΣΥΝ. προβλεπτικός 2. προγνωστικά 
(τα) η πρόβλεψη βάσει ορισµένων δεδοµένων (συνήθ. ειδικότ.) η πρό-
βλεψη τού αποτελέσµατος αθλητικών αγώνων: -Ποια είναι τα ~ σου 
για το αυριανό ντέρµπι; -Ισοπαλία! || αισιόδοξα | ευνοϊκά ~. 

προγόµφιος (ο) {προγοµφί-ου | -ων, -ους} ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο 
δόντια που φύονται σε κάθε πλευρά τής άνω και κάτω γνάθου (οκτώ 
συνολικά), µεταξύ των κυνοδόντων και των γοµφίων (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
< προ- + αρχ. γοµφίος (ενν. οδούς) < γόµφος «σφήνα, συνδετικό ξύλο ή 
µέταλλο» (βλ.λ.)]. 

προγόνι (το) (προγον-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το παιδί τού ενός εκ των δύο 
συζύγων από προηγούµενο γάµο σε σχέση µε τον νέο ή τη νέα σύζυγο 
(βλ. κ. λ. προγονός). [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού ουσ. πρόγονος]. 

προγονικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους προγόνους, 
που προέρχεται από τους προγόνους: ~ δόξα | κτήση | έθιµο | κληρο-
νοµιά ΣΥΝ. πατροπαράδοτος. 

προγονισµός (ο) ο αταβισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. atavisme]. 

προγονοκάπηλος (ο/η) πρόσωπο που καπηλεύεται τους προγόνους. 
— προγονοκαπηλία (η). 

προγονολατρία (η) [1891] {προγονολατριών} 1. η λατρεία των προ-
γόνων, η απόδοση θρησκευτικών τιµών στους προγόνους 2. (µτφ.-µει-
ωτ.) ο υπερβολικός θαυµασµός και η έπαρση για τη δόξα των προγό-
νων ΣΥΝ. προγονοπληξία. — προγονολάτρης (ο), ττρογονολατρικός, 
-ή, -ό, προγονολατρικά επίρρ.. 

προγονοπληξία (η) {χωρ. πληθ.} (κακόσ.) η υπερβολική προσκόλλη-
ση και έπαρση για τη δόξα των προγόνων, µε ανάλογη υποτίµηση τού 
παρόντος: οι οπαδοί τής καθαρεύουσας κατηγορούνταν για - ΣΥΝ. 
προγονολατρία. — προγονόπληκτος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < πρόγονος + -
πληξία < πλήττω, πβ. κ. φαντασιο-πληξία]. 

προγονός (ο), προγονή (η) (λαϊκ.) το παιδί τού ενός από τους δύο 
συζύγους από προηγούµενο γάµο σε σχέση µε τον νέο ή τη νέα σύ-
ζυγο ΣΥΝ. προγόνι. (ΕΤΥΜ. < πρόγονος, µε καταβιβασµό τού 
τόνου]. 

πρόγονος (ο/η) (προγόν-ου | -ων, -ους) 1. το πρόσωπο από το οποίο 
κατάγεται κανείς, κυρ. ο συγγενής τού µακρινού παρελθόντος (παπ-
πούς, προπάππος κ.λπ.): καυχάται ότι ένας από τους σηµαντικότερους 
ήρωες τής Επανάστασης τού '21 είναι ~ του ΣΥΝ. προπάτορας ΑΝΤ. 
απόγονος 2. (εκφραστ.) πρόγονοι (οι) οι οµοεθνείς (κάποιου) σε 
παλαιότερη εποχή: πρέπει να µιµηθούµε τους ένδοξους ~ µας ΣΥΝ. 
προπάτορες, προγενέστεροι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ, αρχ. < 
προ- + γόνος (βλ.λ.)]. 

προγούλι (το) (προγουλ-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) καθεµιά από 
τις δίπλες που σχηµατίζονται στο δέρµα τού λαιµού, κάτω από το πι-
γούνι, λόγω συσσωρευµένου πάχους: µε τα χρόνια πάχυνε και κρέ-
µασε προγούλια! [ΕΤΥΜ. < προ- + -γούλι < γούλα «οισοφάγος» (βλ.λ.)]. 

πρόγραµµα (το) (προγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) ο σχεδιασµός 
σειράς ενεργειών, το σύνολο των επιµέρους πράξεων και λεπτοµερει-
ών που κατατείνουν σε ενιαίο σκοπό: ~ χρηµατοδότησης | απεξάρτη-
σης από το αλκοόλ | οικονοµικής εξυγίανσης | σύγκλισης | ιδιωτικο-
ποιήσεων | επιχορηγήσεων | υποτροφιών | εξειδίκευσης | ερευνών || 
επεξεργασία | κατάρτιση | εκπόνηση προγράµµατος || το πιλοτικό -
εφαρµόζεται ήδη σε πολλά ακριτικά σχολεία ΣΥΝ. πλάνο· ΦΡ. µε /χω- 

ρίς πρόγραµµα µε | χωρίς προγραµµατισµό, µε | χωρίς προκαθορι-
σµένη µέθοδο: είναι πολύ συγκροτηµένος άνθρωπος και δουλεύει πά-
ντα µε πρόγραµµα || απόψε θα τραγουδήσουµε χωρίς πρόγραµµα ANT. 
όπως να 'ναι, τυχαία, πρόχειρα, απρογραµµάτιστα (β) το σύνολο των 
στόχων πολιτικού κόµµατος, πολιτικού φορέα, τους οποίους δεσµεύε-
ται να εφαρµόσει εφόσον εκλεγεί στην κυβέρνηση: η κυβέρνηση εί-
ναι πιστή στην εφαρµογή τού - της || το ~ τού κόµµατος περιλαµβάνει 
ουσιαστικές προτάσεις για τον εκσυγχρονισµό τού κράτους (γ) 
(συνεκδ.) το έντυπο στο οποίο είναι καταγεγραµµένοι οι παραπάνω 
πολιτικοί στόχοι 2. η λεπτοµερής καταγραφή και περιγραφή πράξεων 
και ενεργειών µε τη σειρά που πρόκειται να εκτελεστούν σε καθορι-
σµένο χρονικό διάστηµα: δεν ανακοινώθηκα ακόµη το ~ των µαθη-
µάτων | των εξετάσεων | των σπουδών || στο ~ των χειµερινών εκδη-
λώσεων τού συλλόγου µας περιλαµβάνονται και εκδροµές για σκι || 
καταρτίζω | καταστρώνω | παραβιάζω | τηρώ (το) ~· ΦΡ. (στο σχολείο) 
(α) αναλυτικό πρόγραµµα θεσµικό κείµενο που περιλαµβάνει τη δι-
δακτέα ύλη, τη µέθοδο και τους σκοπούς διδασκαλίας κάθε µαθήµα-
τος για κάθε τάξη (β) ωρολόγιο πρόγραµµα η καταγεγραµµένη σειρά 
ενεργειών συγκεκριµένης χρονικής διάρκειας, κυρ. σχολικών µα-
θηµάτων, µε την αντίστοιχη ώρα κατά την οποία αρχίζει και τελειώ-
νει καθεµιά τους 3. το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών 
που έχει σχεδιάσει ή πρέπει να εκτελέσει κάποιος εντός συγκεριµέ-
νου χρονικού διαστήµατος: το µηνιαίο µου ~ είναι πολύ φορτωµένο || 
Τι λέει | έχει το ~ σου γι ' απόψε; Έχεις χρόνο να βγούµε; || σκοπεύα-
µε να πάµε θέατρο απόψε, αλλά η ξαφνική αδιαθεσία τού παιδιού µάς 
έβγαλε (έξω) από το ~ µας· ΦΡ. εκτός προγράµµατος για κάτι που 
δεν προβλεπόταν από τον αρχικό σχεδιασµό: αυτή η επίσκεψη τού 
προέδρου ήταν ~ 4. (α) το σύνολο των παραστάσεων που πρόκειται να 
ανεβάσει συγκεκριµένο θέατρο ή γενικότ, το σύνολο των εκ-
δηλώσεων που πρόκειται να πραγµατοποιήσει συγκεκριµένος φορέας 
σε ορισµένη περίοδο: το ~ τού Φεστιβάλ Αθηνών (β) (συνεκδ.) το ει-
δικό έντυπο στο οποίο περιλαµβάνονται τα παραπάνω ή στο οποίο 
είναι καταγεγραµµένα τα µέρη συγκεκριµένου θεάµατος (θεατρικής 
παράστασης, όπερας κ.λπ.), καθώς και ορισµένες πληροφορίες για 
τους συντελεστές του (γ) το σύνολο των τηλεοπτικών ή ραδιοφωνι-
κών εκποµπών που πρόκειται να προβληθούν ή να µεταδοθούν σε ορι-
σµένη ηµέρα ή περίοδο: στις κυριακάτικες εφηµερίδες δηµοσιεύεται 
το - τής εβδοµάδας · 5. ο σκοπός, η επιδίωξη: έχει - να πάρει αυτός τη 
θέση τού διευθυντή || αν δεν το βάλεις ~, πτυχίο δεν πρόκειται να 
πάρεις φέτος! · 6. ΠΛΗΡΟΦ. οµάδα εντολών που εκτελούνται από 
έναν υπολογιστή, προκειµένου να επιτελέσει συγκεκριµένες λει-
τουργίες 7. ΜΗΧΑΝ. η εκτέλεση σειράς εργασιών από εργαλειοµηχα-
νή µε τρόπο αυτόµατο, δηλ. χωρίς τη µεσολάβηση τού χειριστή της. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ηµερήσιο προσχέδιο θεµάτων τής Εκκλη-
σίας τού ∆ήµου», < προγράφω «γράφω εκ των προτέρων» (βλ.λ.). Η λ. 
διαδόθηκε σε πολλές ξέν. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. και γαλλ. programme, 
γερµ. Programm, ιταλ. programma κ.ά.]. 

προγραµµατίζω ρ. µετβ. [1880] {προγραµµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} 1. καθορίζω εκ των προτέρων και σχεδιάζω (µελλοντική 
ενέργεια): έχω προγραµµατίσει να λείψω για λίγες µέρες || το σωµα-
τείο έχει προγραµµατίσει δίωρη στάση εργασίας για την επόµενη 
∆ευτέρα || ~ ταξίδι || (µτχ.) η προγραµµατισµένη επίσκεψη τού πρω-
θυπουργού ΣΥΝ. σχεδιάζω, βάζω στο πρόγραµµα 2. κάνω (κάτι) στο 
πλαίσιο προγράµµατος, µε τρόπο οργανωµένο, συγκροτηµένο: είναι 
καιρός να προγραµµατίσει το διάβασµα του, αν θέλει να πετύχει στις 
εξετάσεις || (κ. η µτχ. προγραµµατισµένος, -η, -ο) είναι πολύ προ-
γραµµατισµένος άνθρωπος· δεν αφήνει τίποτε στην τύχη! ΣΥΝ. οργα-
νώνω, καταστρώνω 3. (α) ΠΛΗΡΟΦ. συντάσσω προγράµµατα για Η/Υ: 
προγραµµάτιζε υπολογιστές από τα 16 φ) ΤΕΧΝΟΛ. ρυθµίζω τηλεόρα-
ση, στερεοφωνικό, αποθηκεύω στη µνήµη τους τις συχνότητες των 
διαφόρων καναλιών | σταθµών (γ) (για βίντεο) ρυθµίζω (για να γρά-
ψει συγκεκριµένη εκποµπή από την τηλεόραση): έχω προγραµµατί-
σει το βίντεο να γράψει τον αγώνα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. programmer]. 

προγραµµατικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που αναφέρεται ή περιλαµ-
βάνεται σε πρόγραµµα: οι - δηλώσεις τής κυβέρνησης (αυτές που γί-
νονται από τον πρόεδρο τής κυβέρνησης κατά την πρώτη συνεδρία-
ση τής Βουλής µετά την ανάληψη των καθηκόντων του) || ~ λόγος | 
εξαγγελία | θέση | αρχές | σύγκλιση κοµµάτων (στο επίπεδο των πο-
λιτικών τους προγραµµάτων) | σύµβαση | συµφωνία | στόχος · 2. 
ΜΟΥΣ. προγραµµατική µουσική µουσική γραµµένη πάνω σε ένα εξω-
µουσικό «πρόγραµµα», φιλολογικής ή άλλης υφής, δηλαδή µουσική η 
οποία επιχειρεί να αποδώσει µε δικά της µέσα καταστάσεις, ιδέες, 
εικόνες κ.λπ.· αποτέλεσε αισθητικό ιδεώδες τού 19ου αι., αντιτιθέµε-
νο προς την απόλυτη µουσική (βλ.λ.) (από τα γνωστότερα έργα τού 
είδους είναι η «Φανταστική» συµφωνία τού Μπερλιόζ, τα συµφωνικά 
ποιήµατα τού Λιστ και τού Ρίχαρντ Στράους). — προγραµµατικά | -
ώς επίρρ. 

προγραµµατισµός (ο) [1880] 1. η κατάρτιση προγράµµατος, ο προ-
καθορισµός ή/και ο λεπτοµερειακός σχεδιασµός ενεργειών που πρό-
κειται να γίνουν στο µέλλον: απαιτείται σοβαρός και µακρόπνοος ~ 
των χειρισµών και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν για ένα τόσο 
σηµαντικό πρόβληµα ΣΥΝ. σχεδιασµός- ΦΡ. οικογενειακός προγραµ-
µατισµός βλ. λ. οικογενειακός 2. (α) ΠΛΗΡΟΦ. η διαδικασία εκπόνη-
σης προγραµµάτων Η/Υ (β) γλώσσα προγραµµατισµού βλ. λ. γλώσσα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. programmation]. 

προγραµµατιστής (ο), προγραµµατίστρια (η) {προγραµµατιστριών} 
ο επιστήµονας που έχει σπουδάσει πληροφορική και ειδικότ. 
προγραµµατισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. programmer]. 
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προγραφή (η) 1. (στην αρχαία Ρώµη) η καταδίκη σε θάνατο πολιτικών 
αντιπάλων χωρίς προηγούµενη δικαστική απόφαση, αλλά µε µόνη την 
ανάρτηση τού καταλόγου µε τα ονόµατα τους στην αγορά 2. (εκφραστ., 
συνήθ. στον πληθ.) η δίωξη ή η καταδίκη και εξόντωση πολιτικών αντιπάλων: 
αφού κέρδισαν τις εκλογές, άρχισαν τις ~ εις βάρος υπαλλήλων που είχαν 
διοριστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση. — προγράφω ρ. [αρχ.]. 

[ΕΤΎΜ. αρχ. < προγράφω < προ- + γράφω. Τόσο το ρ. προγράφω όσο και το 
παράγ. προγραφή σήµαιναν αρχικώς «γράφω, σηµειώνω εκ των προτέρων, 
προαναγγέλλω δηµοσίως µια είδηση». Η σηµ. «γνωστοποιώ καταδίκη (συνήθ. 
πολιτικού αντιπάλου)» αποτελεί απόδ. τού λατ. proscribere και είναι µτγν.]. προ 
γυµνάζω ρ. µετβ. [αρχ.] (προγύµνασ-α, -τηκα (λογιότ. -θηκα), -µένος) (λόγ.) 1. 
γυµνάζω, ασκώ (κάποιον) προκαταρκτικώς ΣΥΝ. προασκώ 2. (γενικότ.) 
προετοιµάζω (κάποιον) για την επίτευξη στόχου· κυρ. παραδίδω ιδιαίτερα 
µαθήµατα σε µαθητή ή υποψήφιο, ώστε να τον προετοιµάσω για εξετάσεις: τον 
προγυµνάζει στα µαθηµατικά ΣΥΝ. προπαρασκευάζω.   — προγύµναση (η) 
[1851] κ. προγίιµνασµα (το) [αρχ.]. προγυµναστήριο (το) [1888] 
{προγυµναστηρί-ου | -ων) 1. ο ειδικός χώρος στον οποίο προγυµνάζεται κανείς 
2. ΝΑΥΤ. το πλοίο στο οποίο διαµένουν και προγυµνάζονται οι νεοσύλλεκτοι 
ναύτες. προγυµναστής   (ο)   [µτγν.],  προγυµνάστρια   (η)   {προγυµνα-στριών} 
1. το πρόσωπο που έχει ως έργο του να προγυµνάζει 2. (ειδι-κότ.) ο 
εκπαιδευτικός που προετοιµάζει µαθητές για τις εξετάσεις, παραδίδοντας τους 
ιδιαίτερα µαθήµατα κατ' οίκον. προδειπνο (το) [µτγν.] (προδείπν-ου | -ων) (λόγ.-
σπάν.) ελαφρό γεύµα που λαµβάνεται λίγο πριν από το δείπνο, κατά τις 
απογευµατινές ώρες ΣΥΝ. απογευµατινό. προδετώ ρ. αµετβ. {προδετείς... | 
προδέτησα} ΝΑΥΤ. (για οχηµαταγωγό πλοίο) δένω µε την πλώρη (για 
φορτοεκφόρτωση, αποβίβαση-επι-βίβαση κ.λπ.) ANT. πρυµνοδετώ. — 
προδέτηση (η). [ΕΤΥΜ. < προ + -δετώ < δετός]. πρόδηλος, -η, -ο (λόγ.) πολύ 
φανερός, αυτός που διακρίνεται µε την πρώτη µατιά, που γίνεται αµέσως 
αντιληπτός: ~ κίνδυνος/ συµφέρον | αποτέλεσµα | ανησυχία | ανάγκη || «ωστόσο, 
από την ~ αυτή αλήθεια πολλοί υπεκφεύγουν για λόγους ιδεαλισµού ή δόγµατος» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. ολοφάνερος, προφανής, πασίδηλος, κατάδηλος ΑΝΤ. άδηλος, 
αφανέρωτος, ανοµολόγητος, κρυφός. — προδήλως επίρρ. [αρχ.]. [ΕΤΎΜ. αρχ. < 
προ- + δήλος «φανερός, προφανής» (βλ.λ.)]. προδηµοσίευση (η) [1887] {-ης κ. -
εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η δηµοσίευση σε εφηµερίδα ή περιοδικό 
αποσπάσµατος κειµένου που πρόκειται να εκδοθεί: η εφηµερίδα φιλοξενεί 
σήµερα µια ~ αποσπάσµατος τού βιβλίου που θα κυκλοφορήσει τον άλλο µήνα. — 
προδη-µοσιεύω ρ. [1858]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. prepublication]. προδιαγραφή (η) [1890] 1. 
προδιαγραφές (οι) η λεπτοµερειακή περιγραφή τεχνικού έργου: ψυγεία 
κατασκευασµένα µε γερµανικές ~ || τεχνικό έργο υψηλών ~ 2. (σπάν.) ο 
προσχεδιασµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. prescription]. προδιαγράφω 
ρ. µετβ. [µτγν.] (προδιέγραψα, προδιαγρά-φτηκα κ. -φηκα (κ. λόγ. 
προδιεγράφην, -ην, -η...), προδιαγεγραµµένος} 1. διαγράφω επακριβώς εκ των 
προτέρων, καταστρώνω το σχέδιο ή καθορίζω την πορεία (µελλοντικού έργου, 
ενέργειας): καθόρισαν σειρά συναντήσεων, για να προδιαγράψουν την τακτική 
που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια ΣΥΝ. προκαθορίζω, προσχεδιάζω 2. (η µτχ. 
προ-διανενραµµένος, -η, -ο) αυτός που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων: - 
κανόνες και αρχές λειτουργίας || η τύχη | η πορεία του ήταν - 3. αφήνω να 
διαφανεί (κάτι που θα εκδηλωθεί στο µέλλον): οι συγκρούσεις µεταξύ στελεχών 
τού κόµµατος προδιαγράφουν ένα επεισοδιακό συνέδριο! σηµαντικές εξελίξεις4. 
(µεσοπαθ. προδιαγράφοµαι + κατηγορούµενο) γίνοµαι αντιληπτός εκ των 
προτέρων, διαφαίνοµαι: η τύχη του προδιαγράφεται κακή || η νίκη 
προδιαγράφεται περιφανής. προδιάθεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -
έσεων} 1. η διάθεση που έχει κανείς εκ των προτέρων (απέναντι σε 
κάποιον/κάτι): αν ξεκινάς µε αρνητική - (απέναντι στη δουλειά σου), είναι φυσικό 
να τα παρατήσεις γρήγορα || εχθρική - 2. (συνεκδ.) η έµφυτη κλίση: από µικρός 
είχε ~ για την περιπέτεια || καλλιτεχνική | µουσική ~ ΣΥΝ. ροπή, τάση 3. ΙΑΤΡ. 
φυσική ή επίκτητη κατάσταση τού οργανισµού, που τον καθιστά επιρρεπή στην 
εµφάνιση ορισµένων ασθενειών ή νοσηρών ψυχικών καταστάσεων; αλλεργική | 
φυσική | κληρονοµική ~ || εγκληµατική ~. προδιαθέτω ρ. µετβ. [1766] 
{προδιέθεσα, προδιατέ-θηκα, -θειµένος} 1. προετοιµάζω (κάποιον), ώστε να 
δεχθεί (κάτι) µε ορισµένη ψυχική διάθεση, τον προϊδεάζω: οι δηλώσεις του των 
τελευταίων ηµερών µάς είχαν προδιαθέσει ευµενώς απέναντι του || ένα καθαρό 
γραπτό προδιαθέτει θετικά τον βαθµολογητή ΣΥΝ. προκαταλαµβάνω 2. (η µτχ. 
προδιατεθειµένος, -η, -ο) αυτός που έχει συγκεκριµένη διάθεση (απέναντι σε 
κάποιον/κάτι): µετά από όσα είχα ακούσει ήµουν αρνητικά | δυσµενώς | ευνοϊκά 
~ απέναντι του. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προδιατίθηµι (ίδια σηµ.) < προ- + δια- + τίθηµι (βλ. λ. θέτω, 
τίθεµαι)]. προδίδω κ. (λαϊκ.) προδίνω ρ. µετβ. (πρόδωσα, προδό-θηκα, -µένος} 
1. (α) αθετώ (ηθική υποχρέωση που µου έχει επιβληθεί ή έχω αναλάβει): δεν 
πρόκειται να προδώσω ποτέ τις ιδέες µου || ~ τα ιδανικά/ τις αρχές | τον όρκο µου 
ΣΥΝ. (εκφραστ.) (ξε)πουλώ, παραβαίνω ANT. τηρώ, φυλάττω (β) αθετώ την 
ηθική µου δέσµευση απέναντι σε (κάποιον/κάτι), ενεργώ αντίθετα προς τις 
προσδοκίες (κάποιου): πρόδωσε την αγάπη µας | τη φιλία µας | τα αισθήµατα 
µου | την εµπιστο- 

σύνη µου | τα όνειρα µας || εγώ σ' αγάπησα κι εσύ µε πρόδωσες ΣΥΝ. πουλάω 
2. βλάπτω (κάποιον/κάτι) µε δόλο, ευνοώντας τον εχθρό του: ~ την πατρίδα 
µου ΣΥΝ. (εκφραστ.) (ξε)πουλώ 3. παραδίδω (κάποιον) δολίως σε εχθρούς 
του, γενικότ. σε όσους θέλουν να τον βλάψουν ή αποκαλύπτω τα µυστικά του 
σε αυτούς: σε σένα έχω εµπιστοσύνη, ξέρω ότι δεν θα µε προδώσεις || δεν 
αποκάλυψαν σε κανέναν την ταυτότητα τους, γιατί φοβούνταν µην τους 
προδώσουν ΣΥΝ. πουλώ, κα-ταδίδω, µαρτυρώ 4. (α) αποκαλύπτω (κάτι 
κρυφό): ορκίσου ότι δεν θα προδώσεις το µυστικό µας! || ήταν έτοιµος να 
προδώσει στις αρχές τα µέλη τής οργάνωσης (β) αποκαλύπτω (κάποιον που 
κρύβει την ταυτότητα του): είχε µεταµφιεστεί, αλλά τον πρόδωσε η φωνή του 5. 
αφήνω να φανεί (κάτι που θα έπρεπε να µείνει κρυφό): µε τον τρόπο που 
φέρεσαι, προδίδεις την ενοχή σου || οι επιθετικές τους δηλώσεις προδίδουν την 
αγωνία τους ΣΥΝ. µαρτυρώ ΑΝΤ. κρύβω, συγκαλύπτω 6. (γενικότ.) αφήνω 
(κάτι) να διαφανεί, καθιστώ (κάτι) φανερό: η συµπεριφορά του προδίδει 
άνθρωπο µε κακή ανατροφή || τα άρθρα και οι οµιλίες του προδίδουν βαθιά 
γνώση τού θέµατος ΣΥΝ. υποδηλώνω, µαρτυρώ- (µτφ.) 7. δεν φθάνω στο ύψος 
(συγκεκριµένου πράγµατος): η µετάφραση πάντα προδίδει το πρωτότυπο 8. δεν 
µπορώ να βοηθήσω, δεν επαρκώ: δεν µπορώ να ανακαλέσω τα γεγονότα, µε 
προδίδει η µνήµη µου || τον πρόδωσε η καρδιά του (πέθανε από καρδιά). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. προδίδωµι, αρχική σηµ. «δίνω εκ των προτέρων, 
προπληρώνω», < προ- + δίδωµι (βλ. λ. δίνω). Η σηµερινή σηµ. ήδη 
αρχ.]. , 

προδικάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προδίκασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), προδεδι-
κασµένος) 1. κρίνω (κάποιον/κάτι) εκ των προτέρων, εκφέρω γνώµη (για 
ζήτηµα τού οποίου η έκβαση δεν είναι ακόµη γνωστή): κανείς δεν µπορεί από 
τώρα να προδικάσει την έκβαση τής διάσκεψης ΣΥΝ. προεξοφλώ 2. (συνήθ. 
µτφ.) καθορίζω εκ των προτέρων: ~ το τέλος | το αποτέλεσµα | τη στάση | την 
καταστροφή | τον θρίαµβο | το µέλλον κάποιου. 

προδικασία (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. το στάδιο τής πολιτικής δίκης το 
οποίο διαρκεί από την υποβολή τής αιτήσεως δικαστικής προστασίας έως την 
εκδίκαση της. — προδικαστικός, -ή, -ό [1833]. 

προδικτατορικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται σε χρονικό διάστηµα 
προγενέστερο τής επιβολής µιας δικτατορίας 2. (ειδικότ.) αυτός που 
αναφέρεται στη χρονική περίοδο πριν από τη δικτατορία τής 21ης Απριλίου 
1967: ~ κυβερνήσεις | κόµµατα | πολιτικό σκηνικό | αγώνες. — προδικτατορικά 
επίρρ. 

προδίνω ρ. → προδίδω 
προδιόρθωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. σχήµα λόγου, 

κατά το οποίο προτάσσεται µια φράση, για να προδιαθέσει τον ακροατή 
σχετικά µε κάτι δυσάρεστο ή απροσδόκητο που θα ακολουθήσει, ώστε να 
προλάβει τυχόν αποδοκιµασία ή ανεπιθύµητη αντίδραση από µέρους του, π.χ. 
θα σου πω κάτι, αλλά µη µε παρεξηγήσεις... || µη σου κακοφανεί αυτό που θα 
σου πω... 2. διόρθωση εκ των προτέρων. — προδιορθώνω ρ. [µτγν.]. 

προδοµένος, -η, -ο → προδίδω 
πρόδοµος (ο) (προδόµ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) ΑΡΧΙΤ. 1. (στην αρχαιότητα) ο 

πρώτος χώρος κτηρίου, αυτός που βρίσκεται πριν από τους χώρους των 
δωµατίων ΣΥΝ. προθάλαµος ΑΝΤ. οπισθόδοµος 2. ΕΚΚΛΗΣ. το πρώτο τµήµα 
τού ορθόδοξου χριστιανικού ναού, ο χώρος που βρίσκεται πριν από τον 
κυρίως ναό ΣΥΝ. πρόναος, νάρθηκας · 3. ΑΝΑΤ. ο χώρος που βρίσκεται 
µπροστά από κοιλότητα τού σώµατος: ~ τού κόλπου | τού λάρυγγα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < προ- + δόµος «οίκος, δωµάτιο» (βλ.λ.)]. 

προδόρπιο(ν) (το) (προδορπί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) ορεκτικό που τρώγεται πριν 
από το κυρίως δείπνο (πβ. προ-άριστον). [ΕΤΎΜ. < αρχ. πληθ. προδόρπια < 
προ- + -δόρπιον < δόρπον «απογευµατινό φαγητό» (βλ. λ. επιδόρπιο)]. 

προδοσία (η) [αρχ.] {προδοσιών} 1. η αθέτηση (εκ µέρους κάποιου) των 
ηθικών δεσµεύσεων που έχει αναλάβει, κυρ. προκειµένου να εξυπηρετήσει 
ιδιοτελείς σκοπούς, για λόγους προσωπικού συµφέροντος (όπως λ.χ. η 
εγκατάλειψη φίλου σε δύσκολη στιγµή) ΣΥΝ. (εκφραστ.) ξεπούληµα 2. η 
δόλια πρόκληση βλάβης (σε κάποιον/κάτι), κυρ. ευνοώντας τον εχθρό του ή 
αποκαλύπτοντας µυστικό του: µας έπιασαν µε ~· κάποιος µαρτύρησε την 
κρυψώνα στους διώκτες µας 3. (ειδικότ.) η βλάβη τής πατρίδας ή των 
συµφερόντων της, λ.χ. µε µυστική συνεργασία µε τους εχθρούς, µε παράδοση 
σε αυτούς τµήµατος στρατού, οχυρής θέσεως κ.λπ., µε εγκατάλειψη θέσεως 
σε ώρα µάχης: διαπράττω ~ 4. ΝΟΜ. εσχάτη προδοσία (α) κάθε πράξη που 
συνιστά προσβολή τού πολιτεύµατος (βλάβη, διακινδύνευση ή διατάραξη 
του), καθώς και κάθε πράξη που στρέφεται κατά τής ζωής φορέων πολιτεια-
κών λειτουργηµάτων (β) κάθε ενέργεια που στρέφεται κατά τής ασφάλειας τής 
πατρίδας και τής εθνικής ακεραιότητας: η ~ σε καιρό πολέµου επισύρει την 
ποινή τού θανάτου || έγκληµα εσχάτης προδοσίας. 

προδότης (ο) (προδοτών}, προδότρια (η) [1859] (προδοτριών) αυτός που έχει 
διαπράξει προδοσία: κανένα έλεος για τους ~! || ~ τής πατρίδας | τής ιδεολογίας 
του. Επίσης (λαϊκ.) προδότρα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < προδίδωµι < προ- + δίδωµι 
(βλ. λ. δίνω), πβ. κ. δότης -δίδωµι]. 

προδοτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει τον χαρακτήρα προδοσίας, που ανήκει 
σε προδότη: ~ συµφωνία µε τον εχθρό || ~ ενέργεια | στάση | τακτική | 
συµπεριφορά. — προδοτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

προδροµικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (σπάν.) αυτός που σχετίζεται µε τον πρόδροµο, 
τον πρωτοπόρο: ~ σκέψη 2. ΦΙΛΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον Βυζαντινό 
ποιητή Θεόδωρο Πρόδροµο ή Πτωχοπρόδροµο: ~ ποιήµατα. 

Πρόδροµος (ο) {-ου κ. -όµου} 1. προσωνυµία τού Ιωάννη τού Βα- 
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πτιστή (επειδή προηγήθηκε τού Χριστού και προετοίµασε τον λαό 
για τη διδασκαλία και το έργο του) 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. προσωνύµιο < αρχ. επίθ. πρόδροµος < προ- + δρόµος]. 

πρόδροµος (ο) [αρχ.] {προδρόµ-ου | -ων, -ους} (+γεν.) 1. οτιδήποτε (σε 
διαδικασία εξελίξεως ή σε διαδοχή γεγονότων) αποτελεί το προη-γούµε\Ό 
στάδιο από ανάλογο σηµαντικότερο και προαναγγέλλει την παρουσία του: τα 
Ορλοφικά ήταν ~ τής Επανάστασης τού '21 || το κλειδοκύµβαλο υπήρξε ~ τού 
πιάνου ΣΥΝ. προάγγελος 2. (για πρόσ.) αυτός που µε τη ζωή και τη δράση του 
προετοιµάζει το έργο άλλου προσώπου: οι Πυθαγόρειοι υπήρξαν ~ τής 
νεότερης αστρονοµίας ΣΥΝ. πρωτοπόρος, σκαπανέας, προάγγελος. 

πρόδροµος, -η, -ο 1. αυτός που προηγείται σε µια διεργασία προαναγγέλλοντας 
κάτι που θα ακολουθήσει: τα ~ φαινόµενα ενός σεισµού 2. αυτός που οδηγεί σε 
κάτι άλλο: ~ ουσίες || - στάδιο. 

προδυναστειακός, -ή, -ό ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε περίοδο τής αρχαίας 
αιγυπτιακής ιστορίας πριν από τις φαραωνικές δυναστείες: ~ περίοδος | τάφος. 
Επίσης προδυναστικός. 

πρόδωσα ρ. → προδίδω 
προέβαλα ρ. → προβάλλω 
προέβην ρ. → προβαίνω 
προέβλεψα ρ. → προβλέπω 
προεγγραφή (η) η εκ των προτέρων εγγραφή (κάποιου) σε κατάλογο, ώστε να 

εξασφαλιστεί η µετέπειτα εγγραφή (του) σε τελικό, οριστικό κατάλογο: λόγω 
τής αναµενόµενης αυξηµένης ζήτησης για τη νέα συλλεκτική σειρά, γίνονται 
προεγγραφές για τους υποψήφιους αγοραστές των περιορισµένων κοµµατιών 
κατά σειρά δηλώσεως || προεγγραφές για αγορά µετοχών. — προεγγράφω ρ. 
[µτγν.]. 

προέγκριση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} προκαταρκτική έγκριση 
(αιτήµατος, δανείου κ.λπ.), που ακολουθείται από την τελική, εφόσον 
πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις: δέκα ηµέρες µετά την υποβολή 
των δικαιολογητικών δίνεται η ~ και εντός δύο εβδοµάδων εκδίδεται η άδεια. 
— προεγκρίνω ρ. [1892]. 

προέγνωσα ρ. → προγιγνώσκω 
προεγχειρητικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που προηγείται χειρουργικής επεµβάσεως, 

που γίνεται πριν από εγχείρηση: ~ αγωγή | έλεγχος (έλεγχος των κινδύνων τής 
νόσου και διερεύνηση τού κατά πόσον η εγχείρηση θα είναι προς όφελος τού 
ασθενούς) | εξετάσεις | στάδιο. — προεγχειρητικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. préopératoire]. 

προεδρείο (το) 1. το σύνολο των προσώπων που διευθύνουν τις εργασίες 
συνέλευσης ή συνεδρίασης ή γενικότ. που προΐστανται σώµατος, οργανισµού 
κ.λπ.: θα εκλεγεί αύριο το νέο ~ τής Βουλής || το ~ τού Τεχνικού Επιµελητηρίου 
| τού σωµατείου | τού συλλόγου στο δηµοτικό συµβούλιο 2. (συνεκδ.) η σειρά 
των θέσεων, ο χώρος όπου κάθονται κατά τις συνεδριάσεις τα πρόσωπα αυτά: 
η συνέλευση θα έπρεπε να έχει αρχίσει, αλλά το - είναι άδειο. 

προεδρεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {προήδρευσα} ♦ (αµετβ.) 1. είµαι 
πρόεδρος, κατέχω την προεδρία ή την πρωτοκαθεδρία, ασκώ καθήκοντα 
προέδρου: στην αυριανή συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο πρόεδρος τού Αρείου 
Πάγου || λόγω ασθένειας τού δηµάρχου, θα προεδρεύσει ο αντιδήµαρχος στο 
δηµοτικό συµβούλιο 2. ΠΟΛΙΤ. προεδρευοµένη δηµοκρατία βλ. λ. δηµοκρατία 
♦ 3. (µετβ.) (+γεν.) είµαι πρόεδρος σε (κάτι): ο πρωθυπουργός προήδρευσε 
χθες µακράς συσκέψεως µε τους οικονοµικούς υπουργούς του || οι 
προεδρεύοντες τής συνεδριάσεως. 

προεδρία (η) [αρχ.] {προεδριών} 1. η ιδιότητα και το αξίωµα τού προέδρου: οι 
δύο παλαίµαχοι πολιτικοί εµφανίζονται ως οι κυριότεροι υποψήφιοι για την ~ 2. 
η άσκηση καθηκόντων προέδρου: το πειθαρχικό συµβούλιο θα συνεδριάσει 
υπό την ~ τού κ. Βλάχου· (συνεκδ.) 3. η θητεία τού προέδρου, η χρονική 
περίοδος κατά την οποία ασκεί τα καθήκοντα του: επί προεδρίας του 
συνέβησαν όλα αυτά 4. το µέγαρο όπου διαµένει ο πρόεδρος και στεγάζονται 
οι σχετικές υπηρεσίες · 5. ΠΟΛΙΤ. (α) Προεδρία τής ∆ηµοκρατίας (ί) το 
αξίωµα τού προέδρου τής ∆ηµοκρατίας, το ανώτατο αξίωµα στην ελληνική 
πολιτεία (ii) (συνεκδ.) το σύνολο των υπηρεσιών που εκπροσωπούν τον 
πρόεδρο τής ∆ηµοκρατίας: από την ~ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση... (β) 
Υπουργείο Προεδρίας τής Κυβερνήσεως το υπουργείο που έχει ως κύρια 
αποστολή τον συντονισµό των δηµοσίων υπηρεσιών για την καλύτερη 
διεξαγωγή τού έργου τής κυβέρνησης. 

προεδρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πρόεδρο: ~ µέγαρο | 
θητεία | θώκος | καθήκον | εκλογές | αξίωµα | φρουρά 2. (ει-δικότ.) αυτός που 
προέρχεται από τον πρόεδρο: ~ δήλωση | διάγγελµα | διάταγµα (πράξη που 
εκδίδεται από τον αρχηγό τού κράτους κατόπιν εισηγήσεως και µε τη σύµπραξη 
τής κυβέρνησης και που έχει νοµική ισχύ) 3. ΠΟΛΙΤ. προεδρική δηµοκρατία βλ. 
λ. δηµοκρατία 4. προεδρικός (ο), προεδρική (η) ο οπαδός τού προέδρου: στο 
εσωτερικό τού κόµµατος υπάρχουν αντιδράσεις από τους λεγόµενους «προ-
εδρικούς» εναντίον των εκσυγχρονιστών. προεδριλίκι (το) {χωρ. γεν.) (οικ.) το 
αξίωµα τού προέδρου: όλοι το θέλουν το ~! ΣΥΝ. προεδρία (βλ. κ. λ. -ιλίκι, -
λίκι). [ΕΤΥΜ. < πρόεδρος + -ιλίκι (< τουρκ. -lik), πβ. κ. αρχηγ-ιλίκι, υπουργ-
ιλίκι κ.ά.]. προεδρίνα (η) [1879] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η σύζυγος τού προέ-
δρου. πρόεδρος (ο/η) {προέδρ-ου | -ων, -ους} 1. το πρόσωπο που προΐσταται, 
που διευθύνει τις συνεδριάσεις οργανωµένης οµάδας προσώπων, αποτελώντας 
ενδεχοµένως τον κυριότερο φορέα εξουσίας µέσα σε αυτήν: ~ τής Βουλής | 
δικαστηρίου | συµβουλίου | συνεδρίου | επιτροπής || βγαίνω | εκλέγοµαι | 
διορίζοµαι ~ || ασκώ καθήκοντα προέδρου 2. το πρόσωπο που έχει την ανώτατη 
ιεραρχικά θέση σε οργανωµένη οµάδα, συγκροτηµένο σώµα: ο ~ τής επιτροπής | 
των µετόχων 

Ι τής εταιρείας | τού συνδικάτου | τού οργανισµού | τής Ακαδηµίας | τού 
συνεταιρισµού || γενικός | προσωρινός | επίτιµος ·»· (ειδικότ.) 3. ο αρχηγός 
εκτελεστικής ή νοµοθετικής εξουσίας και κατ' επέκτ. αυτός που προΐσταται 
πολιτικής οµάδας, κινήσεως κ.λπ. (βλ. κ. λ. προεδρεύω, προεδρικός): ο ~ τής 
κυβερνήσεως | τού υπουργικού συµβουλίου (ο πρωθυπουργός) || ~ πρωτοδικών | 
εφετών | τού Αρείου Πάγου || ~ κόµµατος | κινήµατος 4. ο ανώτατος άρχων 
κράτους µε δηµοκρατικό πολίτευµα: ο - τής Ελληνικής | Ιταλικής ∆ηµοκρατίας 
|| ο ~ των Η.Π.Α. 5. ο αρχηγός κοινότητας, ο επί κεφαλής κοινοτικού 
συµβουλίου: ο ~ τού χωριού ΣΥΝ. κοινοτάρχης. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που κάθεται στην πρώτη θέση», < προ- + -
εδρος< έδρα]. 

προειδοποίηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η πράξη µε την 
οποία προειδοποιεί κανείς, η ειδοποίηση από πριν για κάτι, συνήθ. δυσάρεστο: 
τον εγκατέλειψε ξαφνικά, χωρίς ~ || αυτό το σήµα είναι ~ για κίνδυνο || παρά 
τις συνεχείς ~, δεν απέφυγε τελικά το λάθος || η απόλυση του ήταν µια - για τους 
υπόλοιπους 2. (συνεκδ.) το µέσο (έγγραφο, τηλεφώνηµα κ.λπ.) µε το οποίο 
προειδοποιεί ή προειδοποιείται κανείς: η τράπεζα µου έστειλε γραπτή ~ να 
πληρώσω τη δόση για την πιστωτική κάρτα. 

προειδοποιητής (ο) [1890] ΤΕΧΝΟΛ. σύστηµα που προειδοποιεί (για κάτι): τα 
µαχητικά αεροσκάφη F-16 φέρουν σύστηµα που περιλαµβάνει ~ λέιζερ και ~ 
επερχόµενου βλήµατος. 

προειδοποιητικός, -ή, -ό [1832] αυτός που ενέχει προειδοποίηση, που έχει τον 
χαρακτήρα προειδοποιήσεως: ~ ανακοίνωση | σύσταση | απεργία (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
προαγγελτικός. — προειδοποιητικ-ά /-ώς [1889] επίρρ. 

προειδοποιώ ρ. µετβ. [1815] {προειδοποιείς... | προειδοποί-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. ειδοποιώ (κάποιον για κάτι) εκ των προτέρων, ώστε να 
είναι προετοιµασµένος: η∆.Ε.Η. προειδοποίησε τους κατοίκους ότι το µεσηµέρι 
θα γίνει διακοπή ρεύµατος || ~ εγκαίρως 2. (ειδικότ.) ειδοποιώ (κάποιον) εκ 
των προτέρων (για κίνδυνο, για κάτι δυσάρεστο που µπορεί να του συµβεί): σε 
~ να µην περιµένεις πολλά απ' αυτόν || εγώ πάντως σε προειδοποίησα (για τις 
συνέπειες) || το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί: το κάπνισµα βλάπτει σοβαρά 
την υγεία || (και απειλητικά) Σε ~! Μείνε µακριά απ' το παιδί µου! (αλλιώς θα 
το µετανιώσεις). 

προεικάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προείκασ-α, -θηκα, -µένος} (λόγ.-σπάν.) εικάζω εκ 
των προτέρων, συµπεραίνω από πριν: ~ τις εξελίξεις | τη νίκη ΣΥΝ. 
προβλέπω, προµαντεύω, προλέγω. — προεικασία (η) [1868]. 

προεικονίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {προεικόνισ-α, -τηκα, -µένος} παρουσιάζω µε 
εικόνες, σύµβολα κ.λπ. (κάποιον/κάτι) εκ των προτέρων: πρόσωπα, γεγονότα 
και περιστατικά τής Παλαιάς ∆ιαθήκης προεικο-νίζουν το πρόσωπο, τη ζωή και 
τη δράση τού Χριστού. — προεικό-νιση (η). 

προείπα ρ. → προλέγω 
προειρηµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που έχει λεχθεί προηγουµένως ή (κυρ. 

προκειµένου για ενιαίο κείµενο, λόγο) έχει προαναφερθεί 2. προειρηµένα (τα) 
τα προλεχθέντα, όσα έχουν προαναφερθεί: κατά τα ~, προκύπτει το 
συµπέρασµα ότι όλοι συµφωνούν µε την πρόταση (βλ. κ. λ. προλέγω). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (χρησιµοποιήθηκε ως παρακ. τού λέγω) < προ- + είρηµέ-νος 
(βλ.λ.)]. 

προεισαγωγή (η) [µτγν.] το µέρος (κειµένου, λόγου, βιβλίου, κ.λπ.) που 
προηγείται τής εισαγωγής. 

προεισαγωγικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την προεισαγωγή, που 
έχει τον χαρακτήρα προεισαγωγής: ~ οµιλία/ σηµείωµα ΣΥΝ. προοιµιακός 
ANT. επιλογικός. — προεισαγωγικ-ά | -ώς [1895] επίρρ. 

προείσπραξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} η εκ των προτέρων είσπραξη 
(χρηµατικού ποσού), προτού γίνει απαιτητό: ~ ενοικίου (πβ. λ. προκαταβολή, 
προπληρωµή). 

προεισπράττω ρ. µετβ. [µτγν.] {προεισέπραξα, προεισπρά-χθηκα (καθηµ. -
χτηκα), -γµένος} εισπράττω (χρηµατικό ποσό) εκ των προτέρων, δηλ. προτού 
γίνει απαιτητό: έχει προεισπράξει δύο µισθούς (πριν ξεκινήσει την εργασία 
του) (πβ. λ. προκαταβάλλω, προπληρώνω). 

προειςφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {προεισέφερα} καταβάλλω εκ των προτέρων την 
εισφορά µου (για κάτι) (πβ. λ. προκαταβάλλω). 

προεισφορά (η) [αρχ.] η εκ των προτέρων καταβολή τής εισφοράς (κάποιου). 
προεκβάλλω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {προεξέβαλα, προεκ-βλήθηκα, -

βεβληµένος} (λόγ.-σπάν.) ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) να προβάλλει προς τα 
εµπρός, το εκτείνω πέρα από ορισµένο σηµείο ΣΥΝ. προεκτείνω ♦ 2. (αµετβ.) 
εκτείνοµαι προς τα εµπρός, εξέχω πέρα από ορισµένη θέση ΣΥΝ. προεξέχω, 
προεκτείνοµαι. 

προεκβολη (η) [1894] (λόγ.-σπάν.) 1. το άπλωµα, η έκταση πράγµατος προς τα 
εµπρός: η ~ τής ξηράς στη θάλασσα ονοµάζεται «ακρωτήριο» ΣΥΝ. 
προέκταση, προβολή 2. (συνεκδ.) το τµήµα που προε-κβάλλει, που εκτείνεται 
προς τα εµπρός: η ~ τής στέγης | τής προβλήτας ΣΥΝ. προεξοχή 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. η 
µετάθεση τού δεξιού ή τού αριστερού ποδιού κατευθείαν προς τα εµπρός, σε 
ορισµένη απόσταση, χωρίς κάµψη τού γονάτου. 

προεκλαµψία (η) {προεκλαµψιών} ΙΑΤΡ. η κατάσταση σταδιακής και αφύσικης 
αυξήσεως τής πίεσης τής εγκύου, που συνοδεύεται από οίδηµα και µπορεί να 
οδηγήσει σε εκλαµψία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pre-
eclampsia]. 

προεκλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {προεξέλεξα, προεκλέ-χθηκα (λόγ. προε-ξελέγην, -
ης, -η..., µτχ. προεκλεγείς, -είσα, -έν), -γµένος} εκλέγω εκ των προτέρων: ~ 
τους υποψηφίους. 

προεκλογικός, -ή, -ό [1890] αυτός που σχετίζεται µε τη χρονική πε- 
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ρίοδο πριν από τις εκλογές, κυρ. από την επίσηµη αναγγελία τους ώς την 
ηµέρα της ψηφοφορίας: ~ περίοδος | αγώνας | εκστρατεία | τακτική | φυλλάδιο 
| δέσµευση | δαπάνες | σύνθηµα | υποσχέσεις | οµιλία | ατµόσφαιρα | 
συγκέντρωση ANT. µετεκλογικός. — προεκλογικά | -ώς επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pré-électoral]. προεκπαίδευση (η) [1831] {-
ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η προπαρασκευαστική κατάρτιση (κάποιου) σε 
έναν τοµέα πριν από την κύρια εκπαίδευση του. προέκταµα (το) {προεκτάµ-ατος 
| -ατα, -άτων} ΤΕΧΝΟΛ. η προέκταση, ό,τι προστίθεται επιπλέον. [ΕΤΥΜ. < 
προεκτείνω]. προέκταση (η) [1886] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η έκταση 
προς τα εµπρός, η αύξηση κατά µήκος, κατά πλάτος ή σε έκταση: η ~ του 
σιδηροδροµικού | οδικού δικτύου || χρειάζεται ~ τού σχεδίου πόλεως, για να 
περιληφθούν και οι παραλιακές περιοχές ΣΥΝ. επέκταση ANT. σύντµηση, 
βράχυνση 2. (συνεκδ.) το τµήµα, ο χώρος που εκτείνεται προς τα εµπρός: η ~ 
τής βεράντας 3. η (νοητή) γραµµή ή η επιφάνεια κατά την οποία επεκτείνεται 
(κάτι): η βάρκα έπεσε στα βράχια που βρίσκονται στην ~ τού λιµενοβραχίονα- 
(µτφ.) 4. η συνέχεια (σκέψης ή συλλογισµού): αυτά που θα πω αποτελούν ~ τού 
συλλογισµού | όσων είπε ο προηγούµενος οµιλητής 5. προεκτάσεις (οι) (α) ό,τι 
προκύπτει ως νοητή συνέχεια, ως επιπλέον παράµετρος: το σκάνδαλο στον χώρο 
τού ποδοσφαίρου είχε και πολιτικές ~ (λ.χ. εκτός από αθλητικό ήταν και πολιτικό 
σκάνδαλο) (β) οι συνέπειες: ας αναλογιστούµε τις οικονοµικές | ποινικές ~ αυτού 
τού εγχειρήµατος 6. ΠΛΗΡΟΦ. (αγγλ. extension) σύνολο χαρακτήρων που 
προστίθενται σε ένα όνοµα αρχείου µε σκοπό να διευκρινισθεί η σηµασία τού 
ονόµατος ή να δηλωθεί ότι το αρχείο ανήκει σε ορισµένη κατηγορία, π.χ. 
,com,.txt κ.λπ.· αλλιώς επέκταση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
prolongement]. προεκτείνω ρ. µετβ. [µτγν.] {προ-εξέτεινα, -εξετάθην, -ης, -η..., 
προε-κτεταµένος} 1. εκτείνω προς τα εµπρός, αυξάνω κατά µήκος, κατά πλάτος 
ή σε έκταση: θα προεκτείνουν τον δρόµο, ώστε να φθάνει µέχρι την είσοδο των 
νέων εγκαταστάσεων ΣΥΝ. επεκτείνω 2. (µτφ.-κα-ταχρ.) προσδίδω ευρύτερες 
διαστάσεις (σε κάτι): θα προεκτείνουν τη συνεργασία τους και σε άλλους τοµείς | 
την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και σε άλλες χώρες ΣΥΝ. εκτείνω, 
διευρύνω 3. (µτφ.) συνεχίζω ακολουθώντας τον ειρµό τής σκέψης (κάποιου): 
προεκτείνοντας τον συλλογισµό τού προηγούµενου οµιλητή, καταλήγω στο εξής 
συµπέρασµα... προέλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) (λόγ.) η γρήγορη 
κίνηση στρατού προς τα εµπρός µε άνετη εξουδετέρωση τής (όποιας) 
αντίστασης τού αντιπάλου: κ-άνω ~ || (µτφ.) συνεχίζεται η ~ των οµάδων µας στα 
ευρωπαϊκά κύπελλα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προέλασις < προελαύνω (πβ. κ. έπέλασις - έπελαύνω)]. 
προελαύνω ρ. αµετβ. {προήλασα} (λόγ. για στρατό) προχωρώ γρήγορα προς τα 
εµπρός χωρίς αποτελεσµατική αντίσταση εκ µέρους τού εχθρού, υπερισχύοντας 
κατά κράτος: τα στρατεύµατα µας προελαύνουν ακάθεκτα στο εχθρικό έδαφος || 
(µτφ.) ο επιθετικός παίκτης βρέθηκε να προελαύνει ανενόχλητος προς την 
αντίπαλη εστία ΑΝΤ. οπισθοχωρώ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «προχωρώ έφιππος», < προ- + έλαύνω (βλ.λ.)]. 
προέλεγχος (ο) {προελέγχ-ου | -ων, -ους} ο προκαταρκτικός έλεγχος, αυτός που 
διεξάγεται πριν από τον κανονικό.    — προελέγχω ρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. pre-check]. προέλευση (η) {-ης κ. -εύσεως | 
-εύσεις, -εύσεων} 1. το σηµείο αφετηρίας (τοπικό ή χρονικό), ο χώρος από τον 
οποίο ξεκινά ή προέρχεται κάτι: προϊόν εγχώριας | ξενικής | ευρωπαϊκής | 
αµερικανικής | αγνώστου προελεύσεως || πολλές απόψεις υποστηρίζουν την 
αρχαία ~ αυτού τού εθίµου || η πτήση για Αθήνα µε ~ από Μόναχο σταµατά και 
στη Θεσσαλονίκη- ΦΡ. ονοµασία (ανωτέρας) προελεύσεως (για κρασί) βλ. λ. 
ονοµασία 2. (για πρόσ.) η καταγωγή: αριστοκρατική ~. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
προέλευσις, αρχική σηµ. «έξοδος», < προ- + ελευσις (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. 
ήδη µτγν.]. Προέλληνες (οι) [1866] {Προελλήνων} τα προϊστορικά φύλα που 
κατοικούσαν στην Ελλάδα πριν από τους Έλληνες: οι Πελασγοί, οι Κάρες και οι 
Λέλεγες ανήκουν στους ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Vorgriechen]. 
προελληνικός, -ή, -ό [1851] αυτός που σχετίζεται µε τους Προέλληνες: ~ φύλα | 
λέξεις | προέλευση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. vorgriechisch]. 
προεµβασµα (το) (προεµβάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η αποστολή χρηµατικού 
ποσού µε τραπεζική ή ταχυδροµική επιταγή προκαταβολικώς, η προαποστολή 
χρηµάτων 2. (συνεκδ.) το προκαταβολικό έµβασµα, το χρηµατικό ποσό που 
αποστέλλεται εκ των προτέρων µε τραπεζική ή ταχυδροµική επιταγή: δεν έχω 
λάβει ακόµη το ~ που µου έστειλες. — προεµβάζω ρ. προεµµηνορροϊκός, -ή, -ό 
αυτός που εµφανίζεται ή εκδηλώνεται πριν από την έµµηνο ρύση: ~ σύνδροµο | 
ένταση (το σύνολο των συναισθηµατικών και σωµατικών αλλαγών που µπορούν 
να επηρεάσουν τη γυναίκα λίγες ηµέρες πριν από την έµµηνο ρύση). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφο. δάνειο από αγγλ. premenstrual]. προεµπειρικός, -ή, -ό ΦΙΛΟΣ, (α) 
αυτός που υπάρχει ή γίνεται πριν από κάθε εµπειρία, που δεν σχετίζεται µε την 
εµπειρία (β) (στον Κα-ντ) τα a priori δεδοµένα τής αντιληπτικής και τής 
νοητικής ικανότητας. προενεργώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {προενεργείς... | 
προενήργησα} (λόγ.- 

σπάν.) ενεργώ εκ των προτέρων, κάνω κάτι προκαταβολικώς. — προ-ενέργεια 
(η). 

προενίσχυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η αρχική ενίσχυση 
τής τάσης ενός ηλεκτρικού σήµατος. 

προενισχυτής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. το τµήµα τού ενισχυτή που ενισχύει την τάση 
ηλεκτρικού σήµατος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. preamplifier]. 

προενταξιακός, -ή, -ό αυτός που προηγείται τής ένταξης (συνήθ. σε πολιτικό, 
οικονοµικό κ.λπ. οργανισµό): τα υποψήφια κράτη-µέλη τής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περνούν από µια - διαδικασία || ~ καθεστώς | σχέση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. pre-accessional]. 

προένταση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. διαδικασία ή τεχνική κατά 
την οποία ένα στερεό υλικό υποβάλλεται σε τεχνητή καταπόνηση, ώστε να 
καταστεί ανθεκτικό και ασφαλές για µελλοντικές χρήσεις. [ΕΤΥΜ < 
προεντείνω, πβ. κ. ένταση - εντείνω], 

προεντατήρας (ο) µηχανισµός που σφίγγει τις ζώνες ασφαλείας στο αυτοκίνητο 
ανάλογα µε τη θέση τού σώµατος και την κίνηση τού οχήµατος. [ΕΤΥΜ. < 
προεντείνω, µέσω ρηµατ. επιθέτου *προ-εντατός\. 

προεντείνω ρ. µετβ. [µτγν.] {προεν-έτεινα, -τάθηκα, -τεταµένος} ΤΕΧΝΟΛ. 
υποβάλλω (υλικό) σε προένταση. 

προεξαγγελία (η) {προεξαγγελιών} η εκ των προτέρων εξαγγελία (κάποιου 
πράγµατος): η ~ νέων αυξήσεων στους φόρους. 

προεξαγγέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {προεξήγγειλα, προεξαγγέλθηκα) εξαγγέλλω εκ 
των προτέρων: η κυβέρνηση προεξήγγειλε νέα µέτρα. 

προεξαγγελτικός, -ή, -ό 1. αυτός που προεξαγγέλλει κάτι: ~ σηµάδι 2. ΓΛΩΣΣ. 
προεξαννελτική παράθεση σύµπλεγµα από ουσιαστικό και επιθετικό 
προσδιορισµό (λ.χ. ωραία αίσθηση) ή επιφωνηµατική φράση (λ.χ. τι ευτυχία!) 
ή απλό ουδέτερο επίθετο µε άρθρο (λ.χ. το χειρότερο, το πιο εντυπωσιακό), 
που προηγείται προτάσεως και χρησιµεύει για να χαρακτηρίζει εκ των 
προτέρων το περιεχόµενο της, π.χ. Περίεργο πράγµα! Πώς και ξύπνησες εσύ 
νωρίς; || οι κάτοικοι καλοδέχτηκαν τους πρόσφυγες και, το σπουδαιότερο, τους 
βοήθησαν και περιέλθαψαν τους τραυµατίες. — προεξαγγελτικά επίρρ. 

προεξάγω ρ. µετβ. [αρχ.] {προεξή-γαγα (να/θα προεξαγάγω), -χθην, -ης, -η...} 
εξάγω (προϊόντα) πριν από τον καθορισµένο ή τον συνήθη χρόνο: ~ 
εµπόρευµα. — προεξαγωγή (η) [1889]. 

προεξάρχω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ. προεξήρχα} (λόγ.) κατέχω τον 
πρώτο ρόλο, βρίσκοµαι επί κεφαλής: θα τελεσθεί συλλείτουργο προεξάρχοντος 
τού Αρχιεπισκόπου || (συνήθ. η µτχ. προεξάρχων, -ούσα, -ον): ο προεξάρχων 
τού χορού στο αρχαίο δράµα || οι προεξάρχοντες των εκδηλώσεων ΣΥΝ. 
προηγούµαι, πρωτοστατώ. [ETYM: µτγν. < προ- + έξάρχω «αρχίζω, ξεκινώ» < 
εξ- + άρχω]. 

προεξεταζω ρ. µετβ. [µτγν.] (προεξήτασ-α, προεξετάσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 
εξετάζω (κάτι) εκ των προτέρων, πριν από την κανονική εξέταση του. 

προεξέχω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ. προεξείχα} εξέχω προς τα 
εµπρός, προβάλλω πέρα από ορισµένο σηµείο: έβλεπε στο µακρινό περίγραµµα 
τού βουνού να προεξέχει εντυπωσιακός ο µεγάλος µεσαιωνικός πύργος || η 
άκρη τής στέγης προεξείχε σχηµατίζοντας υπόστεγο || στη βορειοδυτική πλευρά 
τού κτηρίου προεξέχει ένας ηµικυκλικός πύργος ΣΥΝ. εξέχω. 

προεξόφληση (η) [1856] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εξόφληση (χρέους, 
οικονοµικής υποχρέωσης) πριν από τη λήξη τής καθορισµένης προθεσµίας: 
τόκος προεξόφλησης || τράπεζα προεξοφλήσεως || χρηµαταγορά 
προεξοφλήσεως λογαριασµών. 

προεξοφλήσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να προεξοφληθεί, που συγκεντρώνει 
τα αναγκαία στοιχεία (λ.χ. τη φερεγγυότητα τής υπογραφής, άλλες εγγυήσεις), 
για να προεξοφληθεί: ~ γραµµάτιο | συναλλαγµατική. 

προεξοφλητής (ο) [1886], προεξοφλήτρια (η) {προεξοφλητριών} ΟΙΚΟΝ. αυτός 
που προεξοφλεί, που καταβάλλει το αντίτιµο απαιτήσεως πριν από τη λήξη 
τής καθορισµένης προθεσµίας και µε συµφέροντες προς αυτόν όρους (δηλ. µε 
κέρδος). 

προεξοφλητικός, -ή, -ό [1856] αυτός που σχετίζεται µε την εξόφληση χρέους 
πριν από τη λήξη τής καθορισµένης προθεσµίας: ~ απόδειξη | τόκος. — 
προεξοφλητικ-ά | -ώς [1897] επίρρ. 

προεξοφλώ ρ. µετβ. [1856] {προεξοφλείς... | προεξόφλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. εξοφλώ (χρέος) πριν από τη λήξη τής καθορισµένης προθεσµίας 
ΣΥΝ. προπληρώνω 2. (ειδικότ.) καταβάλλω (την αξία µεταβιβάσιµων τίτλων) 
πριν από τη λήξη τής προθεσµίας τους: ~ γραµµάτιο | συναλλαγµατική ΣΥΝ. 
προπληρώνω 3. (µτφ.) θεωρώ εκ των προτέρων (κάτι) βέβαιο: πολιτικοί 
κύκλοι προεξοφλούν την πτώση τής κυβέρνησης || ορισµένοι βιάστηκαν να 
προεξοφλήσουν την αποτυχία τής διάσκεψης ΣΥΝ. προδικάζω, προβλέπω, 
προλέγω. 

προεξοχή (η) [1866] οτιδήποτε προεξέχει από ένα σώµα σε σχέση µε την 
υπόλοιπη επιφάνεια του ή µε τα παρακείµενα: πιάστηκε από µια ~ τού βράχου 
και απέφυγε το πέσιµο ΣΥΝ. εξοχή ΑΝΤ. εσοχή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. proéminence]. 

προεόρτιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που προηγείται εορτής, που γίνεται, 
εκδηλώνεται πριν από εορτή: ~ λειτουργία ΑΝΤ. µεθεόρτιος 2. προεόρτια (τα) 
(α) η προηγούµενη ηµέρα µεγάλης εορτής και οι πανηγυρικές εκδηλώσεις που 
περιλαµβάνει: τα ~ του ∆εκαπενταύγουστου ΣΥΝ. παραµονή, παραµονές ΑΝΤ. 
µεθεόρτια (β) (µτφ.-ειρων.) οτιδήποτε προηγείται άλλου πράγµατος, 
προαναγγέλλοντας το: αισθάνοµαι τα ~ τής γρίπης. 

προεπαναστατικός, -ή, -ό αυτός που προηγείται µιας επανάστασης: ~ περίοδος 
| διεργασίες | ζυµώσεις | καθεστώς. 



προεπιλογή 1478 προηγουµένως 
 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. prérévolutionnaire]. 
προεπιλογή (η) 1. η φάση τής πρώτης επιλογής, η οποία προηγείται 

τής τελικής επιλογής: θα γίνει ~ των υποψηφίων που θα συµµετά-
σχουν στον τελικό διαγωνισµό 2. ΤΕΧΝΟΛ. η προκαταρκτική ρύθµιση 
που επιτρέπει σε µηχανή να επιλέγει αυτοµάτως (προγράµµατα, τα-
χύτητα κλπ.). — προεπιλεγώ ρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
présélection]. 

προεργασία (η) [µτγν.] {προεργασιών} η προκαταρκτική εργασία, 
κάθε ενέργεια ή προσπάθεια που γίνεται πριν από το κυρίως έργο 
και έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα: θα προχωρήσουµε στην 
κατάρτιση τού νοµοσχεδίου, µόλις η επιτροπή ολοκληρώσει τη σχετική 
~ ΣΥΝ. προετοιµασία, προπαρασκευή. — προεργάζοµαι ρ. [αρχ.]. 

προέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {προήλθα} (+από) 1. έχω την αρ-
χή, την αφετηρία µου, ανάγω την προέλευση µου (σε κάποιον/κάτι): 
η πληροφορία προέρχεται από έγκυρες δηµοσιογραφικές πηγές || το 
απόσπασµα προέρχεται από το ποίηµα τού ∆. Σολωµού «Ο Κρητικός» 
|| η λέξη «τεµπέλης» προέρχεται από το τουρκικό «tembel» 2. συµ-
βαίνω ως συνέπεια (συγκεκριµένου αιτίου): η φωτιά προήλθε από 
αναµµένο τσιγάρο 3. (για πρόσ.) έρχοµαι (από κάπου): πρόσφυγες 
προερχόµενοι από την πρώην Σοβιετική Ένωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθε-
τικός. 

προέστην ρ. -> προϊσταµαι 
προεστός (ο) 1. ΙΣΤ. (κατά την περίοδο τής Τουρκοκρατίας) επαρ-

χιακός άρχοντας ελληνικής κοινότητας, ο οποίος εκλεγόταν από τους 
δηµογέροντες ΣΥΝ. πρόκριτος, κοτζαµπάσης, δηµογέροντας, προύχο-
ντας 2. ΕΚΚΛΗΣ. (ως προσηγορικό) ο επίσκοπος, πρωθιερέας ή ο ηγού-
µενος µοναστικής αδελφότητας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προεστώς, -ώτος (κατά τα αρσ. σε -ός, πβ. κ. δράκων -
δράκος, παθών - παθός κ.ά.), µτχ. παρακ. τού ρ. προϊσταµαι]. 

προετοιµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προετοίµασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. ετοιµάζω (κάτι) εκ των προτέρων, εργάζοµαι γι' αυτό προκα-
ταβολικώς: ο υπεύθυνος τού ξενοδοχείου προετοίµασε την υποδοχή 
µε κάθε λεπτοµέρεια ΣΥΝ. ετοιµάζω 2. φροντίζω (κάποιον), ώστε να 
είναι έτοιµος τη στιγµή που πρέπει: πληρώνει καθηγητή, που προε-
τοιµάζει τον γυιο του για τις εξετάσεις 3. διαµορφώνω τη γνώµη ή τη 
διάθεση (κάποιου) εκ των προτέρων: τον προετοίµασα ψυχολογικά 
για το δυσάρεστο νέο || η πρώτη εντύπωση τού νησιού προετοιµάζει 
ευνοϊκά τον επισκέπτη για τη διαµονή του ΣΥΝ. προϊδεάζω, προδια-
θέτω. 

προετοιµασία (η) [µτγν.] {προετοιµασιών} η εκ των προτέρων ετοι-
µασία (για κάτι): η ~ των αθλητών για τους Ολυµπιακούς Αγώνες || 
εντατική | ανεπαρκής | ειδική | ψυχολογική ~ || η ~ τού εδάφους για τη 
σπορά || αρχίζω | ολοκληρώνω την ~. 

προέτεινα ρ. → προτείνω 
προέτρεψα ρ. → προτρέπω 
προευκλείδειος, -α, -ο [1876] αυτός που σχετίζεται µε περίοδο πριν 

από τον αρχαίο Αθηναίο άρχοντα Ευκλείδη (βλ. λ. ευκλείδειος): ~ αλ-
φάβητο. 

προεφηβικός, -ή, -ό αυτός που προηγείται τής εφηβείας: ~ ηλικία. 
προέχει, προέχουν ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. 

παρατ.} έχει πρωταρχική σηµασία, βρίσκεται πάνω από όλα ή είναι 
επείγον: για την ώρα προέχουν άλλα θέµατα- αυτό άσ' το γι'αργότερα! 
|| σ' έναν αγώνα δεν ~ η νίκη, αλλά το ευ αγωνίζεσθαι ΣΥΝ. πρωτεύει, 
προηγείται. 

πρόζα (η) (χωρ. πληθ.} 1. (α) ο πεζός λόγος (κατ' αντιδιαστολή προς 
τον ποιητικό): ο εσωτερικός µονόλογος είναι µία από τις κυριότερες 
τεχνικές τής σύγχρονης ~ ΣΥΝ. πεζογραφία (β) ο πεζός λόγος (κατ' 
αντιδιαστολή προς τον µουσικό): θέατρο πρόζας (κατ' αντιδιαστολή 
προς το µουσικό θέατρο) 2. (συνεκδ.) η συγγραφή σε πεζό λόγο, κα-
θώς και το ύφος τού πεζού λόγου: τα τελευταία χρόνια εγκατέλειψε 
την ποίηση και ασχολήθηκε µε την ~ 3. (συνεκδ.) το έργο που έχει 
γραφεί σε πεζό λόγο (κατ' αντιδιαστολή προς το ποίηµα): η - του εί-
ναι καλύτερη από τα ποιήµατα του ΣΥΝ. πεζογράφηµα, πεζό. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. prosa < λατ. prosa (oratio) «πεζός (λόγος)», θηλ. τού 
επιθ. *prosus < prorsus (µε ανοµοιωτική αποβολή τού -r-), συγκεκοµ-
µένος τ. τού proversus «στραµµένος προς τα εµπρός», µτχ. τού ρ. 
*proverto < pro- «προ→ + verto «στρέφω»]. 

Προζύµι (το) {προζυµ-ιού | -ιών} 1. ζυµάρι που περιλαµβάνει ζυµοµύ-
κητες και όξινο φύραµα αλεύρου και όταν αναµειγνύεται σε µεγάλη 
µάζα αλεύρου και νερού προκαλεί ζύµωση και σχηµατίζει την πρώ-
τη ύλη τού ψωµιού: πιάνω - || µαλακό - (πβ. λ. µαγιά) 2. (µτφ.) η αρ-
χή (εξελίξεως, δραστηριότητας). [ΕΤΥΜ. < µτγν. προζύµιον< προ- + 
-ζύµιονκ ζύµη]. 

προήγαγα ρ. → προάγω 
προηγγειλα ρ. → προαγγέλλω 
προηγηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το προβάδι-

σµα 2. ΜΟΥΣ. στην αρµονία τής µουσικής, είδος ξένου φθόγγου (βλ. λ. 
ξένος), ο οποίος δεν ανήκει στη συγχορδία µε την οποία αρχικά συ-
νακούεται, αλλά σε εκείνη που ακολουθεί. 

προηγιασµένος, -η, -ο ΕΚΚΛΗΣ. 1. προηγιασµένα (τα) τα Τίµια ∆ώρα 
τής Θείας Ευχαριστίας (ο άρτος και ο οίνος, σώµα και αίµα Χρι-
στού) που καθαγιάστηκαν σε Θεία Λειτουργία από την προηγούµενη 
Κυριακή (ή Σάββατο) 2. προηγιασµένη λειτουργία | λειτουργία των 
προηγιασµένων η Θεία Λειτουργία που τελείται κάθε Τετάρτη και 
Παρασκευή τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς και τη Μεγάλη 
∆ευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού µτγν. 
προαγιάζω]. 

προηγµένος, -η, -ο αυτός που έχει φθάσει σε ανώτερο επίπεδο (συ-
νήθ. οικονοµικής και τεχνολογικής ανάπτυξης): ~ χώρα | τεχνολογία 
| κοινωνία ΣΥΝ. εξελιγµένος ANT. υπανάπτυκτος, καθυστερηµένος (βλ. 

κ. λ. προάγω). 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ.  προάγω, απόδ. τού αγγλ. 
advanced]. 

προηγούµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προηγείσαι... | προηγή-
θηκα} ♦ (αµετβ.) 1. είµαι πρώτος, πηγαίνω πρώτος (δηλ. πριν από άλ-
λον ή άλλους): αναγκάστηκε αυτός να προηγηθεί, γιατί εµείς δεν ξέ-
ραµε τον δρόµο || Περάστε πρώτος! Προηγείστε! || προηγούνται οι κυ-
ρίες (ως ευγενική παραχώρηση τής θέσης ή τής σειράς κάποιου σε 
κυρία) ΣΥΝ. προπορεύοµαι ANT. έποµαι, ακολουθώ 2. (κατ' επέκτ.) (α) 
έχω το προβάδισµα: «ο Ουίλιαµ Χέιγκ προηγείται στην κούρσα τής 
διαδοχής τού Τζων Μέιτζορ στην ηγεσία των συντηρητικών» (εφηµ.) 
(β) έχω προτεραιότητα, προέχω: στις προτεραιότητες τής εξωτερικής 
µας πολιτικής προηγείται πάντα η επίλυση τού Κυπριακού ΑΝΤ. έπο-
µαι · 3. (σε χρονική ακολουθία) βρίσκοµαι ή γίνοµαι πριν από κάτι ή 
κάποιον άλλον: τής τελικής απόφασης προηγήθηκαν έντονες πα-
ρασκηνιακές διαβουλεύσεις || θα προηγηθεί χαιρετισµός τού υπουργού 
και θα ακολουθήσουν οι εισηγήσεις ANT. ακολουθώ, έποµαι 4. ΑΘΛ. 
(α) πετυχαίνω πρώτος τέρµα: η γηπεδούχος προηγήθηκε µόλις στο 
πρώτο λεπτό ΣΥΝ. ανοίγω το σκορ (β) έχω προβάδισµα έναντι τού 
αντιπάλου µου κατά τη διάρκεια τού αγώνα: οι φιλοξενούµενοι 
προηγούνται ήδη µε 2-0 || ποιος προηγείται στο σκορ; ♦ (µετβ.) (λόγ. 
+γεν.) 5. πηγαίνω πρώτος, προπορεύοµαι και δείχνω τον δρόµο: τού 
υπουργικοί) αυτοκινήτου προηγούνταν µοτοσυκλέτες τής Τροχαίας 
ΣΥΝ. προπορεύοµαι 6. (κατ' επέκτ.) είµαι πρώτος αξιολογικώς ή σε 
κατάταξη: προηγούµαστε ακόµη αρκετά των ανταγωνιστών µας στις 
εξαγωγές || ο Άγιαξ προηγείται των αντιπάλων του στη βαθµολογία τού 
πρωταθλήµατος ΑΝΤ. έποµαι · 7. είµαι πρώτος χρονικώς, γίνοµαι πριν 
από (άλλον | άλλους): ποιος θα σταµατήσει τους διορισµούς που 
προηγούνται κάθε εκλογικής αναµετρήσεως; || θυµάµαι ακόµη καλά 
τους µήνες που προηγήθηκαν τού πολέµου ANT. ακολουθώ, έποµαι 8. 
(ειδικότ. η µτχ. προηγούµενος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

προηγούµενο (το) (προηγουµέν-ου | -ων} 1. πράξη ή γεγονός τού πα-
ρελθόντος ανάλογο προς τωρινό, που µπορεί να αποτελέσει υπόδειγ-
µα, πρότυπο: είναι δύσκολο ν' αποφασίσεις, γιατί δεν υπάρχει (το) ~ 
ανάλογων περιπτώσεων ΦΡ. (α) καλό | κακό προηγούµενο γεγονός ή 
πράξη, που µπορεί να λειτουργήσει ως θετικό | αρνητικό παράδειγµα 
στο µέλλον: τέτοιες υποχωρήσεις στα εθνικά ζητήµατα δηµιουργούν 
κακό προηγούµενο (β) χωρίς προηγούµενο | άνευ προηγουµένου για 
κάτι που δεν έχει ξανασυµβεί σε ανάλογο βαθµό ή έκταση: η ταινία 
είχε µια - επιτυχία || (ειδικότ. µόνο κακόσ.) η συµπεριφορά του ήταν 
~ (δεν έχω ξαναδεί τόσο άσχηµη συµπεριφορά) 2. προηγούµενα (τα) 
τα προαναφερθέντα ή τα γεγονότα τού παρελθόντος, τα δεδοµένα 
από τα οποία κανείς µπορεί να συναγάγει συµπεράσµατα: αν δεν 
ξέρεις τα ~, δεν µπορείς να εξηγήσεις τη συµπεριφορά του || από τα - 
προκύπτει...- ΦΡ. έχω προηγούµενα (µε κάποιον) έχω διαφορές ή 
παλιά έχθρα (µε κάποιον): Γιατί να τον αντιπαθώ; ∆εν έχω προη-
γούµενα µαζί του ούτε τίποτα να µοιράσω. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τής µτχ. ενεστ. τού αρχ. προηγούµαι. Μετάφρ. δάνεια εί-
ναι οι φρ. άνευ προηγουµένου (< γαλλ. sans précédent}, κακό προη-
γούµενο (< γαλλ. un mauvais antécédent)]. 

προηγούµενος, -η (λόγ. -ένη), -ο 1. αυτός που προπορεύεται, που 
βρίσκεται πιο µπροστά (από κάποιον/κάτι) ANT. επόµενος, ακόλουθος 
• 2. αυτός που υπήρξε ή έγινε πριν από άλλον | άλλους, που προη-
γείται χρονικώς: ο ~ δάσκαλος ήταν καλύτερος || εντελώς ξαφνικά 
εγκατέλειψε την ~ στάση του ΣΥΝ. πρότερος ANT. επόµενος, ακόλου-
θος 3. προηγουµένη (η) η ηµέρα που προηγείται άλλης: κάθε χρόνο 
το πανηγύρι αρχίζει από την ~ ANT. εποµένη 4. προηγούµενο (το) 
βλ.λ. · 5. προηγούµενος (ο) | προηγούµενη (η) αυτός | αυτή που έχει 
διατελέσει ηγούµενος | ηγουµένη σε µονή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. προηγούµαι]. 

προηγουµένως επίρρ. [µτγν.] σε προηγούµενο χρόνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
επίρρηµα. 

ΣΧΟΛΙΟ Τελευταία χρησιµοποιείται συχνά το επίρρ. προηγούµενα 
αντί τού προηγουµένως (και, λιγότερο, το επίρρ. επόµενα αντί τού 
εποµένως), o τύπος αυτός τής λέξης ξεκίνησε από τον πολιτικό 
λόγο και από την αντίληψη ότι όλα τα επιρρήµατα στη δηµοτική 
λήγουν σε -α, η δε χρήση του ενισχύθηκε από την αναλογική 
επίδραση που ασκούν τα πολλά επιρρήµατα σε -α (γρήγορα, έξυ-
πνα, σταθερά, τυχαία, όµορφα, ωραία, καλλιτεχνικά, γενικά κ.τ.ό.). 
Ωστόσο, υπάρχουν και επιρρήµατα σε -ως είτε ως παράλληλοι τύ-
ποι µε επιρρήµατα σε -α (βεβαίως - βέβαια, δικαιολογηµένως - δι-
καιολογηµένα, νοµίµως - νόµιµα κ.ά.) είτε ως διαφορετικής σηµα-
σίας σε σχέση µε επιρρήµατα σε -α (απλώς - απλά, εκτάκτως -
έκτακτα, ιδιαιτέρως - ιδιαίτερα κ.ά.) είτε ως µοναδικοί τύποι (τα 
επιρρ. από επίθετα σε -ής | -ης, -υς και -ων, π.χ. επωφελής - επω-
φελώς, αγενής - αγενώς, δυσµενής - δυσµενώς, συνήθης - συνήθως, 
στοιχειώδης - στοιχειωδώς, ταχύς - ταχέως, ευθύς - ευθέως, οξύς - 
οξέως, ευρύς - ευρέως, εµφανής - εµφανώς, κτηνώδης -κτηνωδώς, 
σώφρων - σωφρόνως, αιδήµων - αιδηµόνως κ.ά.). Ειδικότερα για τα 
επιρρήµατα από επιθετικοποιηµένες µετοχές ενεστώτα 
(προηγούµαι - προηγούµενος - προηγουµένως, έποµαι -επόµενος - 
εποµένως, οµολογούµαι - οµολογούµενος - οµολογουµένως) έχει 
διατηρηθεί ευρύτερα η χρήση των τύπων σε -ως (προηγουµένως, 
εποµένως, οµολογουµένως), γιατί η χρήση των τύπων σε -α 
προϋποθέτει και µετακίνηση τού τόνου, ήτοι γενικότερη αλλαγή 
(προηγούµενα, επόµενα, οµολογούµενα). Φράσεις τού τύπου 
«όπως είπα προηγούµενα - ∆ιεξάγεται διάλογος µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων επόµενα, δεν πρέπει να βιαστούµε - ενδεχόµενα να 
φύγει για έξω», προσκρούουν στο αίσθηµα των περισσοτέρων 
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οµιλητών, που προτιµούν ακόµη τη χρήση των τύπων σε -ως. Τα 
επιρρήµατα ιδίως, ορισµένως, συγχρόνως, εκθύµως, προδήλως, 
εξωδίκως χρησιµοποιούνται πάντοτε µε την κατάληξη -ως. 

προήλασα ρ. → προελαύνω 
προηµιτελικός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται πριν από τον ηµιτελικό 

(βλ.λ.): η ~ φάση τού κυπέλλου || ~ αγώνας | συνάντηση 2. προηµιτε-
λικοί (οι) κ. προηµιτελικά (τα) οι αγώνες που αναδεικνύουν αυτούς 
που θα διαγωνιστούν στην ηµιτελική φάση διοργάνωσης. 

προήχθην ρ. → προάγω 
προθάλαµος (ο) [1815] |προθαλάµ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. ο χώρος 

τού κτηρίου που βρίσκεται πριν από τα κυρίως δωµάτια, τις αίθου-
σες, τα γραφεία κ.λπ. και χρησιµεύει για την υποδοχή των επισκε-
πτών ή ως αίθουσα αναµονής: στον ~ τού ιατρείου περίµεναν πολλοί 
ασθενείς για εξέταση ΣΥΝ. χολ 2. (µτφ.) το στάδιο που προηγείται και 
προετοιµάζει άλλο: το χασίς θεωρείται ο ~ άλλων ναρκωτικών, όπως 
η ηρωίνη || έφθασε στον ~ τής τρέλας ΣΥΝ. πρόθυρα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. préchambre]. 

πρόθεµα (το) {προθέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΓΛΩΣΣ. (α) το φωνήεν 
(προκειµένου για τη Νέα Ελληνική συνήθως το α), που τίθεται στην 
αρχή λέξεων οι οποίες αρχίζουν από σύµφωνο, χωρίς να επιφέρει αλ-
λαγές στη σηµασία τους, π.χ. α-µάχη, α-βδέλλα κ.ά. (β) το πρόθηµα 
(βλ.λ.) · 2. κωδικός αριθµός που τίθεται µπροστά από τηλεφωνικό 
αριθµό και δηλώνει την περιοχή στην οποία ανήκει ο αριθµός που 
καλεί κάποιος, π.χ. το 01 είναι το ~ τής Αθήνας, το 031 τής Θεσσαλο-
νίκης κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Präfix]. 

προθεµατικος, -ή, -ό [1880] ΓΛΩΣΣ. αυτός που λειτουργεί ως πρόθε-
µα: ~ φωνήεν. 

προθερµαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] (προθέρµα-να, -νθηκα, -σµένος} 1. (α) 
θερµαίνω προκαταβολικώς (κάτι), κυρ. νερό για την τροφοδότηση µη-
χανής (β) (για φούρνο) ανάβω για να ζεσταθεί σε ορισµένη θερµο-
κρασία πριν τοποθετήσω φαγητό ή γλυκό για ψήσιµο: βάζετε το κέικ 
για ψήσιµο, αφού προθερµάνετε τον φούρνο στους 170 βαθµούς 2. 
(συνήθ. µτφ.) προετοιµάζω (κάποιον) για να συµµετάσχει σε προπό-
νηση, αγώνα: ~ τους αθλητές 3. (µεσοπαθ. προθερµαίνοµαι) (κυρ. για 
αθλητές, χορευτές) εκτελώ ελαφρές ασκήσεις για το ζέσταµα των 
µυών, κάνω προθέρµανση: ο τελικός θ'αρχίσει σε λίγο και οι δροµείς 
άρχισαν να προθερµαίνονται ΣΥΝ. (µτφ.) ζεσταίνοµαι. 

προθέρµανση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων] 1. η 

προκαταρκτική θέρµανση συσκευής ή οργάνου, για να λειτουργήσει 
καλύτερα: η µηχανή χρειάζεται ~ || πριν ψήσεις το γλυκό, ο φούρνος 
θέλει ~ 2. (α) ΑΘΛ. το σύνολο των ελαφρών ασκήσεων και κινήσεων 
που προσοµοιάζουν σε ορισµένο αγώνισµα ή άθληµα, τις οποίες εκτε-
λεί ο αθλητής πριν από προπόνηση ή αγώνα για το ζέσταµα των µυών 
και την καλύτερη λειτουργία τους: κάνω ~ πριν από τον αγώνα || οι 
παίκτες βγαίνουν στο γήπεδο για ~ ΣΥΝ. (µτφ.) ζέσταµα (β) ελαφρές 
ασκήσεις και κινήσεις που εκτελεί χορευτής πριν από την παράστα-
ση. 
τροθερµαντηρας (ο) [1890] ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή η οποία αυξάνει τη 
θερµοκρασία σώµατος, κυρ. υγρού, αµέσως πριν από τη χρησιµοποί-
ηση του: ~ νερού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. preheater]. 
τρόθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. ό,τι έχει κατά νου να 
πράξει κανείς, ο σκοπός: δεν έχω την -1| δεν είναι στις - µου να ανα-
λάβω οποιαδήποτε πρωτοβουλία || µε κακές | ειρηνικές | αγαθές | 
εχθρικές ~ || (λόγ.) είµαι ενήµερος των ~ του ΣΥΝ. προαίρεση, διάθεση, 
στόχος· ΦΡ. (α) εκ προθέσεως | από πρόθεση σκόπιµα, συνειδητά, 
έχοντας επίγνωση τού τι κάνω: δολοφονία εκ προθέσεως ΣΥΝ. επίτηδες 
ANT. αυθόρµητα, τυχαία (β) σοβαρές προθέσεις (το να αποσκοπεί 
κανείς στον γάµο): έχω ~ || κύριος µε - · 2. ΓΛΩΣΣ. άκλιτο στοιχείο τού 
λόγου που χρησιµοποιείται πάντοτε µαζί µε άλλες λέξεις (κυρίως 
ονόµατα) για τη δήλωση επιρρηµατικής σχέσης (π.χ. τόπου, χρόνου, 
ποσού, αιτίας, αναφοράς, µέσου, οργάνου κ.λπ.: από τον κήπο, για 
πάντα, από παλιά, µε το χέρι)· ΦΡ. (παλαιότ.) καταχρηστική πρόθεση 
η πρόθεση που δεν απαντά σε σύνθεση, π.χ. άνευ, µέχρι, χωρίς, ώς 
κ.ά. · 3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η τελετή τής προετοιµασίας των Τιµίων ∆ώρων 
για τη Θεία Ευχαριστία (β) (συνεκδ.) η µικρή κόγχη ή η µικρή ξύλινη 
ή µαρµάρινη τράπεζα που βρίσκεται µέσα στο ιερό, πάνω στην οποία 
γίνεται η προετοιµασία των Τιµίων ∆ώρων για το µυστήριο τής Θείας 
Ευχαριστίας (γ) η τοποθέτηση τού άρτου τής µεταλή-ψεως πάνω 
στην Αγία Τράπεζα ΣΥΝ. προσκοµιδή · 4. ΙΑΤΡ. (α) η µερική ή ολική 
αντικατάσταση µέλους ή οργάνου τού σώµατος που έχει χαθεί ή 
ακρωτηριαστεί, µε τεχνητό υποκατάστατο (β) (συνεκδ.) το τεχνητό 
υποκατάστατο µέλους ή οργάνου τού σώµατος που έχει χαθεί ή 
ακρωτηριαστεί (πβ. λ. πρόσθεση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία, κοµίζω, συ-
νείδηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόθεσις, αρχική σηµ. «δηµόσια έκθεση - δήλωση», < 
προτίθηµι (βλ. λ. προτίθεµαί). Η σηµ. «σκοπός, προαίρεση» είναι ήδη 
αρχ., ενώ οι γλωσσ. και εκκλησ. χρήσεις είναι µτγν.]. 

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
Τα άκλιτα στοιχεία τής γλώσσας που «προ-τίθενται» (εξού προθέσεις), δηλ. που τίθενται µπροστά από άλλες λέξεις, κυρ. ονοµατικά στοι-
χεία (ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυµίες, µετοχές), για να δηλώσουν πλήθος επιρρηµατικών σχέσεων (χρόνο, τρόπο, αιτία κ.λπ.), ονοµά-
στηκαν προθέσεις. Χρησιµοποιούνται επίσης, λιγότερο συχνά, µπροστά από επιρρήµατα (για πάντα, από παντού, από αύριο κ.λπ.). Ευ-
ρύτατη υπήρξε στην Ελληνική η χρήση των προθέσεων ως πρώτων συνθετικών µε ρήµατα («προρρηµατικά»), π.χ. προ-βάλλω, ανα-βάλ-
λω, κατα-βάλλω, δια-βάλλω, υπερ-βάλλω, επι-βάλλω, εκ-βάλλω, απο-βάλλω, περι-βάλλω, προσ-βάλλω, εµ(< εν)-βάλλω, συµ(< συν)-βάλ-
λω, µετα-βάλλω. Επίσης, χρησιµοποιούνται στη σύνθεση και µε άλλα µέρη τού λόγου, π.χ. προ-θάλαµος, κατα-κραυγή, δια-κρατικός, 
υπερ-κινητικότητα κ.ά. Τέλος, προθέσεις χρησιµοποιούνται και µετά από ορισµένα επιρρήµατα, αποτελώντας µε αυτά ένα είδος περι-
φραστικών προθέσεων: Το παιδί κρύφτηκε πίσω από το δέντρο (πβ. κ. κοντά σε, µακριά από κ.ά.). 
1. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΛΟΓΟΥ 
(-(-αιτιατική) 
µε, σε, για, προς, ώς (< έως) (ώς το πρωί) 
από, ανά (ανά δύο), κατά (κατά µάννα, κατά κύρη), παρά, µετά, χωρίς, µέχρι, δίχως, έως 
ίσαµε (ίσαµε την κορυφή) 
(σύνθετες «προθετικές» εκφράσεις) 
αντί για (αντί για µένα θα πας εσύ), µετά από, πριν από, ανάµεσα σε, χάρις | χάρη σε (Χάρις | χάρη στο θάρρος του σωθήκαµε), πάνω 
από, κάτω από, πίσω από, γύρω από, µπροστά σε κ.ά. 
(+γενική) 
υπέρ (υπέρ τού Ολυµπιακού), κατά (κατά τού αντιπάλου) 
(-(-ονοµαστική) 
από (από δήµαρχος κλητήρας) 

2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΟΤΕΡΟΥ ΥΦΟΥΣ 
(+αιτιατική) 
επί (επί τρεις µήνες), περί (περί τους είκοσι άνδρες) 
(+γενική) 
από (από αέρος, από απόψεως) 
διά (διά τής διπλωµατικής οδού), περί (περί τού θέµατος), επί (επί Καποδίστρια, επί Μεταξά), αντί (αντί αµοιβής), προ (προ ηµερών), 
άνευ (άνευ επιχειρηµάτων), ένεκα (ένεκα ανυπέρβλητων δυσκολιών), ενώπιον (ενώπιον όλων), µεταξύ (µεταξύ φίλων, µεταξύ 
αντιπάλων), χάριν (χάριν τής πατρίδος), πλην (πλην εµού), υπό (υπό των εχθρών), µετά (µετά συζύγων). 

3. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΠΩΜΕΝΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 
(-(-αιτιατική) 
εις (εις βάρος, εις υγείαν, εις ανώτερα, εις άτοπον, εις επήκοον, εις το επανιδείν, εις µάτην, εις χρέωσιν | εις πίστωσιν) 
επί (επ' άπειρον, επί µακρόν, επ' αόριστον, επί το έργον) 
κατά (κατά κόρον, καθ'ολοκληρίαν) 
παρά (παρά πόδα, παρά φύσιν, παρά πάσαν προσδοκίαν) 
υπέρ (υπέρ το δέον) 
υπό (υπό την αρχηγία, υπό την επίβλεψη, υπό τον όρο, υπ' αριθµόν, υπό µορφήν, υπό συζήτηση, υπό το µηδέν, υπ'ατµόν) 
(+γενική) 
άνευ (άνευ προηγουµένου, άνευ λόγου και αιτίας) 
από (από καταβολής κόσµου, από πάσης απόψεως, από µηχανής θεός, από φυλακής πρωίας) 
διά (διά πυρός και σιδήρου, άπαξ (και) διά παντός, διά µαγείας) 
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εκ | εξ (εκ δεξιών, εκ προθέσεως, εκ τού σύνεγγυς, εκ τού συστάδην, εξ όψεως, εξ ηµισείας, εξ ολοκλήρου, εξ ορισµού, εξ απαλών 
ονύχων, εξ αδιαιρέτου, εξ αµελείας, εξ αποστάσεως) 
επί (επί τόπου, επί ποδός (πολέµου), επί τάπητος, επί κεφαλής, επ'ώµου, επί ξύλου κρεµάµενος, επί πόνου) 
µετά (µετά χαράς, µετά βίας, µετά πολλών βασάνων) 
περί (περί ανέµων και υδάτων, περί ορέξεως, περί όνου σκιάς, περί πολλού) 
προς (προς Θεού, πάππου προς πάππου) 
υπέρ (υπέρ βωµών και εστιών, υπέρ πίστεως και πατρίδος) 
(+δοτική) 
εν (εν αγνοία [εν αγνοία], εν στολή [εν στολή], εν καιρώ [εν καιρώ], εν συντοµία [εν συντοµία], εν συνόλω [εν συνόλω], εν περιλήψει, 
εν χρήσει, εν ανάγκη [εν ανάγκη], εν γνώσει, εν σχέσει, εν πρώτοις, εν τω µεταξύ [εν τω µεταξύ], εν τούτοις) 
επί (επί τη βάσει, επί τη ευκαιρία [επί τη ευκαιρία], επί αποδείξει, επί τιµή [επί τιµή], επ' αυτοφώρω (επ' αυτοφώρω), επί ίσοις όροις, 
επί λέξει, επ' ονόµατι, επί παραδείγµατι) 
παρά (παρά τω πρωθυπουργώ [παρά τω πρωθυπουργώ], παρ'Αρείω Πάγω [παρ' Άρείω Πάγω]) 
συν (συν Θεώ (σύν Θεώ/, συν γυναιξί και τέκνοις, συν τω χρόνω [σύν τφ χρόνω], συν Αθηνά και χείρα κίνει [συν 'Αθηνά και χείρα 
κίνει]). 

προθεσµία (η) {προθεσµιών} το προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, εντός τού 
οποίου πρέπει να εκτελεστεί πράξη, να τακτοποιηθεί υποχρέωση κλπ.: λήγει 
αύριο η ~ υποβολής αιτήσεων για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό || 
παρατείνονται κατά δέκα ηµέρες οι ~ για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων 
|| στη θέση αυτή είναι όλοι υπό ~ (δηλ. σε δοκιµαστικό στάδιο, όχι µόνιµοι). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διωρία. [ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. προθέσµιος (που 
µαρτυρείται ως µτγν.) < προ- + -θέσµιος < θεσµός}. 

προθεσµιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε προθεσµία 2. (ειδι-κότ.) 
ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε αγορά ή πώληση (εµπορευµάτων, µετοχών, 
συναλλάγµατος) σε τιµή που συµφωνείται στο παρόν µε παράδοση σε 
µελλοντική ηµεροµηνία: ~ διακανονισµός | πώληση | πίστωση | συνάλλαγµα | 
σύµβαση | συµβόλαιο ΑΝΤ. σποτ. 

προθετικός, -ή, -ό 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε την πρόθεση (βλ.λ., σηµ. 
2) ως µέρος τού λόγου· ειδικότ. αυτός που περιλαµβάνει πρόθεση: ~ φράση | 
σύνολο (βλ.λ.) · ΙΑΤΡ. 2. αυτός που σχετίζεται µε την πρόθεση (βλ.λ., σηµ. 4), 
δηλ. την αντικατάσταση από ειδικό µηχάνηµα µέλους ή οργάνου τού 
σώµατος: ~ µέλος 3. προθετική (η) κλάδος της χειρουργικής που ασχολείται 
µε την τεχνητή αναπλήρωση µελών ή οργάνων τού σώµατος: οδοντική ~. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < πρόθεσις. Η ιατρ. σηµ. οφείλεται στο γαλλ. αντιδάν. 
prothétique]. 

προθετικότητα (η) {χωρ. πληθ.) ΓΛΩΣΣ. βασική λειτουργία κάθε κειµένου, που 
δηλώνει τις προθέσεις τού δηµιουργού (οµιλητή, συγγραφέα), δηλ. τον σκοπό 
για τον οποίο γράφεται ή εκφωνείται ένα κείµενο. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. intentionality]. 

προθήκη (η) [µτγν.] {προθηκών} (λόγ.) 1. ο υαλόφρακτος χώρος στην πρόσοψη 
ή στο εσωτερικό καταστήµατος, στον οποίο εκτίθενται τα προς πώλησιν 
εµπορεύµατα ή δείγµατα αυτών: το καινούργιο του µυθιστόρηµα εκτίθεται στις 
~ όλων των βιβλιοπωλείων ΣΥΝ. βιτρίνα 2. (ειδικότ.) ειδικό έπιπλο µε γυάλινο 
σκέπασµα, που χρησιµεύει για να τοποθετούνται και να εκτίθενται µέσα σε 
αυτό πολύτιµα αντικείµενα, που χρειάζονται προφύλαξη: οι ~ τού µουσείου. 

πρόθηµα (το) [1898] (προθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. πρόσφυµα που 
τοποθετείται πριν από τη ρίζα τής λέξεως, λ.χ. ξε-φεύγω, περιγράφω, ευ-
νόητος, δυσ-νόητος κ.ά., κατ' αντιδιαστολή προς το ένθηµα και το επίθηµα 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρόσφυµα. [ΕΤΥΜ. < προ- + θηµα < αρχ. τίθηµι, 
µετάφρ. δάνειο από γερµ. Präfix]. 

προθηµατικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε πρόθηµα: το «ξε→ είναι ~ 
στοιχείο. 

προθροµβίνη (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. γλυκοπρωτε'ί'νη τού πλάσµατος τού 
αίµατος, που συντίθεται στο συκώτι µε τη βοήθεια τής βιταµίνης Κ και 
αποτελεί τον βασικότερο ρυθµιστή τής πηκτικότητας τού αίµατος. 
[ΕΤΥΜ. < προ- + -θροµβίνη < θρόµβος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
prothrombin]. 

προθυµία [αρχ.] κ. (λαϊκ.) προθυµία (η) {χωρ. πληθ.} η διάθεση (κάποιου) να 
πράξει (κάτι), να ενεργοποιηθεί για την επίτευξη αποτελέσµατος, καθώς και η 
αντίστοιχη συµπεριφορά που εκδηλώνει: έδειξε µεγάλη ~ να µε εξυπηρετήσει || 
κάνει µε ~ ό,τι του ζητήσεις || χωρίς ~ ΣΥΝ. όρεξη, ζήλος, κέφι ΑΝΤ. απροθυµία. 

προθυµοποίηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η εκδήλωση 
προθυµίας, ζήλου και καλής διάθεσης: η ~ του να βοηθήσει ήταν συγκινητική. 

προθυµοποιούµαι· ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {προθυµοποιείσαι... | προ-θυµοποιή-
θηκα, -µένος) δείχνω προθυµία, εκδηλώνω ζήλο: τον παρακάλεσα, αλλά δεν 
προθυµοποιήθηκε να βοηθήσει ΣΥΝ. φιλοτιµούµαι, προσφέροµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

πρόθυµος, -η, -ο αυτός που δείχνει προθυµία, που διαπνέεται από ζήλο και 
καλή διάθεση: ο υπουργός φάνηκε ~ να ικανοποιήσει τα κυριότερα αιτήµατα 
των απεργών || είµαι ~ να σας παράσχω κάθε βοήθεια ΑΝΤ. απρόθυµος, 
ανόρεκτος- ΦΡ. ΤΟ µεν πνεύµα πρόθυµον, η δε σαρξ ασθενής βλ. λ. σαρξ. — 
πρόθυµα | προθύµως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + θυµός (βλ.λ.)]. 

πρόθυρο (το) [αρχ.] {προθύρ-ου | -ων} 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο χώρος µπροστά από τη 
θύρα αρχαίας κατοικίας ή ναού 2. (µτφ.) πρόθυρα (τα) το στάδιο ακριβώς 
πριν από µια κατάσταση δυσάρεστη και ανεπιθύµητη, που εντούτοις 
εµφανίζεται ανησυχητικά πιθανή: η επιχείρηση του βρίσκεται στα ~ 
χρεωκοπίας || »Γυναίκες στα ~ νευρικής κρίσης» (τίτλος ταινίας) || βρισκόµαστε 
στα ~ πολέµου | τής κατάρρευσης. 

προθώρακας (ο) [1873] {προθωράκων} 1. ΖΩΟΛ. το πρόσθιο τµήµα τού 
θώρακα των εντόµων, στο οποίο αρθρώνεται (µπροστά) το κεφάλι και (πίσω) 
ο µεσοθώρακας 2. ΤΕΧΝΟΛ.-ΣΤΡΑΤ. σταθερός µεταλλικός δακτύλιος που 
προστατεύει τον θάλαµο χειρισµού πυροβόλου, το οποίο είναι κλεισµένο σε 
θόλο. — προθωρακικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
prothorax]. 

προιάρι (το) {προιαρ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) βάρκα χωρίς καρίνα για ψάρεµα στα 
ρηχά νερά λιµνοθάλασσας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πλοιάριον (µε προληπτ. αφοµοίωση τού -λ-), υποκ. τού ουσ. 
πλοΐον]. 

προϊδεάζω ρ. µετβ. [1856] {προϊδέασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
διαµορφώνω (σε κάποιον) κατάλληλη διάθεση (ή δίνει µια εντύπωση, εικόνα) 
γι' αυτό που θα ακολουθήσει: δεν βρέθηκε κανείς να µε προϊδεάσει για τις 
συνθήκες που επικρατούσαν όταν τις είδα, έπαθα σοκ ΣΥΝ. προετοιµάζω. 
[ΕΤΥΜ. < προ- + -ιδεάζω < ιδέα]. 

προϊδεασµός (ο) η διαµόρφωση (σε κάποιον) µιας πρώτης, γενικής ή αόριστης 
ιδέας για κάτι που έπεται. Επίσης προϊδέαση (η). 

προίκα (η) {προικών} το σύνολο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών 
στοιχείων που δίνονταν από την οικογένεια τής νύφης ή και από την ίδια τη 
νύφη στον γαµπρό: δίνω | παίρνω ~ || φτειάχνω την ~ µου ΣΥΝ. προικιό, 
προικιά (τα). Επίσης προιξ [αρχ.] {προικός}. — (υποκ.) προικούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προίξ, -κός < προ- + θ. Ίκ- < *sik-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*seik- «απλώνω το χέρι, τείνω την παλάµη» (για το οποίο βλ. λ. ικέτης, άφ-ικ-
νοϋµαί). Η λ. συνδ. µε λιθ. siekiu, siekti «απλώνω το χέρι, την παλάµη»]. 

προικιάτικος, -η, -ο → προικώος 
προικίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προίκισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω προίκα (σε 

κάποιον): το ίδρυµα προικίζει άπορα κορίτσια ΣΥΝ. προικοδοτώ 2. (µτφ.) δίνω 
(σε κάποιον) χάρισµα, έµφυτη ικανότητα: η φύση τον προίκισε µε πλούσια 
φαντασία || προικισµένος µε µουσικό ταλέντο | ποιητική ευαισθησία | δύναµη 
ΣΥΝ. χαρίζω, δωρίζω 3. (η µτχ. προικισµένος, -η, -ο) αυτός που διαθέτει 
χάρισµα, που έχει ταλέντο: για να επιτύχει ένα νέο ρεύµα, πρέπει να 
εκπροσωπείται από ~ καλλιτέχνες ΣΥΝ. ταλαντούχος ΑΝΤ. ατάλαντος. — 
προίκιση (η) [1859] κ. προίκισµα (το). 

προικιό (το) (λαϊκ.) 1. οτιδήποτε περιλαµβάνεται στην προίκα: πήρε ~ δύο 
σπίτια κι ένα οικόπεδο ΣΥΝ. προίκα 2. προικιά (τα) το σύνολο των κινητών 
ειδών (λ.χ. είδη ρουχισµού, έπιπλα, σκεύη) που αποτελούν την προίκα: 
«κοιµήσου και παρήγγειλα στην Πόλη τα ~ σου» (νανούρισµα). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. προικίον, υποκ. τού αρχ. προίξ, -κός (βλ.λ.)]. 

προίκιση (η) -+ προικίζω 
προίκισµα (το) → προικίζω 
προικοδότηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η παροχή προίκας: ~ 

απόρων κορασίδων || (µτφ.) η ~ ενός νέου ιδρύµατος µε ακριβό τεχνολογικό 
εξοπλισµό ΣΥΝ. προίκιση, προίκισµα. Επίσης προικοδοσία [1840]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δίνω. 

προικοδοτώ ρ. µετβ. [µεσν.] {προικοδοτείς... | προικοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} δίνω προίκα σε (κάποιον) ΣΥΝ. προικίζω. — προι-κοδότης (ο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

προικοθήρας (ο) [1875] {προικοθηρών} ο άνδρας που επιδιώκει να πάρει µε τον 
γάµο του µεγάλη προίκα.   — προικοθηρία (η) [1888], προικοθηρώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < προίκα + -θήρας < θήρα «κυνήγι», πβ. χρυσο-θήρας]. 

ΣΧΟΛΙΟ Τα σύνθετα σε -θήρας, αρχαία ή λόγια, στη γενική τού 
πληθυντικού τονίζονται κανονικά στη λήγουσα (πβ. ταµίας - ταµιών). Στα 
ονόµατα αυτά η κατάληξη -ας είναι αρχική (παλαιά «πρωτόκλιτα» 
ονόµατα) και όχι υστερογενής, όπως στα στατήρ-ας (< στατήρ), κρατήρ-ας 
(< κρατήρ). 

προικολήπτης (ο) [1894] {προικοληπτών} ο άνδρας που λαµβάνει, που δέχεται 
(από τη γυναίκα του) προίκα ΑΝΤ. προικοδότης. 

προικοσύµφωνο (το) [µεσν.] {προικοσυµφών-ου | -ων) (παλαιότ.) το 
συµβόλαιο το οποίο συνάπτεται ανάµεσα στον γαµπρό και στους γονείς ή 
τους κηδεµόνες τής νύφης ή και την ίδια τη νύφη και περιλαµβάνει κατάλογο 
όλων των κινητών και ακινήτου περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν την 
προίκα. 

προικώος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε την προίκα ή που 
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προέρχεται από προίκα: - ακίνητο | διαµέρισµα | περιουσία ΑΝΤ. εξώπροικος· 
ΦΡ. προικώο (συµβόλαιο) το προικοσύµφωνο (βλ.λ.). Επίσης (λαϊκ.) 
προικιάτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προικώος < αρχ. προίξ, -κός + επίθηµα -ωος, πβ. πατρώος, 
µητρ-φος]. 

προιξ (η) → προίκα 
προϊόν (το) {προϊόντ-ος | -α, -ων) 1. το αποτέλεσµα τής παραγωγικής 

διαδικασίας, ό,τι παράγει µε την εργασία του ο άνθρωπος, λ.χ. επε-
ξεργαζόµενος ή εκµεταλλευόµενος πρώτες ύλες, καλλιεργώντας φυτά, 
συλλέγοντας καρπούς: τα κυριότερα γεωργικά ~ τής Ελλάδας είναι τα 
δηµητριακά, το βαµβάκι, οι ελιές, τα καπνά κ.ά. || αυτό το ~ δεν έχει µεγάλη 
ζήτηση || βιοµηχανικά | οπωροκηπευτικά | ευπαθή | εγχώρια | εισαγόµενα - 2. 
ΟΙΚΟΝ. (α) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν η συνολική αξία των προϊόντων και 
υπηρεσιών που παράγονται µέσα σε µια χώρα κατ' έτος (β) καθαρό εγχώριο 
προϊόν η συνολική αξία των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται µέσα 
σε µια χώρα κατ' έτος µείον τις αποσβέσεις των κεφαλαίων που 
καταναλώθηκαν στη διάρκεια αυτής τής παραγωγής (γ) Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (βλ. ΦΡ. α) συν τις εισροές χρήµατος 
από το εξωτερικό (δ) καθαρό εθνικό προϊόν το καθαρό εγχώριο προϊόν (βλ. 
ΦΡ. β) συν τις εισροές χρήµατος από το εξωτερικό- (γενικότ.) 3. ο καρπός, το 
αποτέλεσµα συγκεκριµένης ενέργειας, προσπάθειας κλπ.: οι παρατηρήσεις του 
είναι ~ ψύχραιµης και αντικειµενικής κρίσης || ~ τής φαντασίας (κάποιου) || η 
εγκληµατικότητα θεωρείται ~ διαφόρων παραγόντων, λ.χ. τής ανεργίας και τής 
φτώχιας. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τής αρχ. µτχ. προϊών (βλ.λ.), µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. produit]. 

προΐσταµαι ρ. µετβ. [αρχ.] {προΐστα-µαι, -σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται, µτχ. 
προϊστάµενος, -µένη, -µενο, παρατ. προϊστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµε-θα, -ασθε, -
αντο} (λόγ.) (+γεν.) 1. είµαι επί κεφαλής, έχω τη διεύθυνση, ασκώ τη διοίκηση 
(σε κάτι): ο νοµάρχης προΐσταται των προσπαθειών παροχής βοήθειας στους 
σεισµόπληκτους || ~ των ανασκαφών | τού οργανισµού ΣΥΝ. διευθύνω, διοικώ, 
ηγούµαι 2. (η µτχ. προϊστάµενος, -µένη, -µενό) βλ.λ. 

προϊστάµενος, -µένη, -µενο αυτός που είναι επί κεφαλής υπηρεσίας, που 
προΐσταται έργου: απευθύνθηκε στην προϊσταµένη αρχή || ~ κλιµάκιο || (συνήθ. 
ως ουσ.) ~ τµήµατος | εισαγγελίας || έκανε αναφορά στον ~ || η προϊσταµένη τού 
νοσηλευτικού προσωπικού ΑΝΤ. υφιστάµενος. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. αρσ. µτχ. 
ενεστ. τού αρχ. προΐσταµαι]. 

προΐστιο (το) [1858] {προϊστί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. το τριγωνικό αναδροµικό ιστίο 
που υψώνεται µπροστά από το κύριο πανί ανάµεσα σε δύο κατάρτια 
ιστιοφόρου πλοίου. 

προϊστορία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} 1. η περίοδος τής ζωής τού ανθρωπίνου 
γένους πριν από την εποχή για την οποία υπάρχουν γραπτές µαρτυρίες, πριν 
από τους ιστορικούς χρόνους 2. (συνεκδ.) ο επιστηµονικός κλάδος τής 
ιστορίας που µελετά την περίοδο αυτή 3. το σύνολο των γεγονότων, των 
καταστάσεων που προηγήθηκαν (από κάτι): η διένεξη αυτή έχει µεγάλη ~. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. préhistoire]. 

προϊστορικός, -ή, -ό [1845] 1. αυτός που προηγείται των ιστορικών χρόνων: ~ 
εποχή | χρόνοι | περίοδος 2. αυτός που σχετίζεται µε την προϊστορία: ~ ζώο | 
οικισµός 3. (ειδικότ. για επιστήµη) αυτός που σχετίζεται µε τη µελέτη τής 
περιόδου πριν από τους ιστορικούς χρόνους: ~ αρχαιολογία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. préhistorique]. 

προϊών, -ούσα, -όν {προϊ-όντος (θηλ. -ούσης), -όντα | -όντες (ουδ. -όντα), -
όντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) 1. αυτός που προχωρεί, που εξελίσσεται: ΙΑΤΡ. ~ 
άνοια | γενική παράλυση· ΦΡ. προϊόντος τού χρόνου (προϊόντος τού χρόνου, 
Ηροδ. 3,96) µε τον καιρό, µε την πάροδο τού χρόνου 2. αυτός τού οποίου οι 
ρυθµοί αυξάνονται προοδευτικά' αυτός που παρουσιάζεται ή συµβαίνει σε όλο 
και µεγαλύτερο βαθµό: καθορισµός συντελεστών σε προϊούσα κλίµακα || ~ 
εξέλιξη | ανάπτυξη | πρόοδος 3. προϊόν (το) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. πρόειµι «προχωρώ» (βλ. λ. ιόν). Στη σηµ. 2 η λ. 
αποδίδει το γαλλ. progressif]. 

προκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ξύλινο ή µεταλλικό καρφί συνήθ. µικρού µεγέθους. 
— (υποκ.) προκίτσα κ. ττροκούλα (η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. brocca «βλαστός, 
σουβλί, καλάµι» < λατ. broccus «οδοντωτός», πιθ. κελτ. προελ., πβ. ιρλ. brocc 
«ασβός»]. 

προκαθήµενος (ο) (προκαθηµέν-ου | -ων, -ους) ΕΚΚΛΗΣ. 1. ο πρόεδρος τοπικής 
εκκλησιαστικής συνόδου 2. (στην Ορθόδοξη Εκκλησία) ο ανώτερος κληρικός 
που κατέχει µε οποιονδήποτε τίτλο (πατριάρχου, αρχιεπισκόπου, 
µητροπολίτου) την πρώτη θέση στη διοικητική ιεραρχία: ο ~ τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος (ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος) || ο ~ τής 
Ορθοδοξίας (ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως). 

[ΕΓΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. προκάθηµαι]. προκάθισµα (το) [1891] 
{προκαθίσµ-ατος | -ατα, -άτων} κάλυµµα (πλαστικό ή χάρτινο) µιας χρήσεως, 
που τοποθετείται πάνω στη στεφάνη τής λεκάνης τής τουαλέτας πριν καθίσει 
κανείς: ~ υγείας | για υγιεινή προστασία. προκαθορίζω ρ. µετβ. [1844] 
(προκαθόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} καθορίζω (κάτι) εκ των προτέρων, 
το προσδιορίζω από πριν: ενεργούν βάσει προκαθορισµένου σχεδίου || ~ ώρα | 
ηµεροµηνία | τροχιά | αποτέλεσµα. 
[ΕΤΥΜ· Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. prédéterminer]. προκαθορισµός (ο) [1891] 
ο εκ των προτέρων καθορισµός (µελλοντικών εξελίξεων). προκάλυµµα (το) 
[αρχ.] {προκαλύµµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. οτι- 

δήποτε χρησιµεύει για να προκαλύψει, να προφυλάξει (κάτι) καλύπτοντας το 
ΣΥΝ. προπέτασµα, παραπέτασµα, παραβάν 2. ΣΤΡΑΤ. κάθε προεξοχή τού 
εδάφους, θάµνος, βράχος κλπ., που καλύπτει τον µαχητή, ώστε να µην 
εντοπίζεται από τον εχθρό 3. (µτφ.) η πλαστή δικαιολογία που προβάλλεται για 
να επιτύχει (κάποιος κάτι) αποκρύπτοντας πραγµατικές αιτίες, σκοπούς, 
καταστάσεις κ.λπ.: χρησιµοποίησε τον κλονισµό τής υγείας του ως ~, για να 
αποφύγει τη στράτευση ΣΥΝ. πρόσχηµα, πρόφαση. — προκαλυππκός, -ή, -ό. 
προκαλύπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {προκάλυ-ψα, -φθηκα, -µµένος} (λόγ.-σπάν.) 1. 
καλύπτω (κάτι) από µπροστά ΑΝΤ. αποκαλύπτω, ξεσκεπάζω 2. ΣΤΡΑΤ. 
προφυλάσσω, υπερασπίζω (κάτι) µε προκάλυψη (βλ.λ.). προ κάλυψη (η) [µεσν]. 
{-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -ύψεων} (λόγ.) 1. η κάλυψη από µπροστά 2. ΣΤΡΑΤ. (α) 
το σύνολο των έµψυχων και άψυχων µέσων που χρησιµοποιούνται για την 
απόκρουση επιδροµής τού εχθρού σε ορισµένο σηµείο, καθώς επίσης και η 
προκαλυπτόµενη περιοχή ΣΥΝ. οχύρωση (β) η εγκατάσταση στρατιωτικών 
τµηµάτων µπροστά από το κυρίως στράτευµα κατά τη διάρκεια εκστρατείας µε 
στόχο τον έλεγχο των κινήσεων τού εχθρού και την πρώτη απόκρουση πιθανής 
επίθεσης (γ) η φύλαξη µεθοριακής γραµµής κράτους σε καιρό ειρήνης από 
στρατιωτικό απόσπασµα, καθώς και η ίδια η φυλασσόµενη περιοχή. προκαλώ ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {προκαλείς... | προκάλ-εσα, -ούµαι, προκλήθηκα (λόγ. 
µτχ. προκληθείς, -είσα, -έν)} ♦ (µετβ.) 1. καλώ (σε αναµέτρηση): ~ κάποιον σε 
µονοµαχία | σε µάχη || µην τον προκαλείς, είναι δυνατότερος σου! 2. (+να) 
παροτρύνω (κάποιον) (να κάνει κάτι που θεωρώ αδύνατο): σε ~ να αποδείξεις 
αυτό που ισχυρίζεσαι 3. γίνοµαι αιτία (για κάτι): ο θάνατος του προκάλεσε 
παγκόσµια συγκίνηση || η δράση τους προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις || µου προκα-
λεί κατάπληξη ο κυνισµός του || οι ισχυρισµοί του προκαλούν βάναυσα τη 
νοηµοσύνη τού κοινού || η µεγάλη πυρκαγιά προκλήθηκε από αναµµένο τσιγάρο || 
~ θλίψη | δυσφορία | θυµηδία | προβλήµατα | ατυχήµατα | καρκίνο | σύγκρουση | 
διαµαρτυρίες | σχόλια | θαυµασµό | οίκτο | συµπάθεια | προβληµατισµό | αίσθηση 
| αγανάκτηση | επεισόδιο | τριγµούς ΣΥΝ. προξενώ, επιφέρω 4. κάνω (κάποιον) 
να οργιστεί, να αντιδράσει επιθετικά: µου αρέσει να τον -· είναι πολύ αστείος, 
όταν νευριάζει! 5. εξάπτω, προξενώ ερωτική επιθυµία (σε κάποιον): της αρέσει 
να προκαλεί τους άνδρες || τον προκαλούσε µε νάζια ΣΥΝ. ερεθίζω, διεγείρω ♦ 
(αµετβ.) 6. γίνοµαι αιτία οργισµένων αντιδράσεων, γίνοµαι προκλητικός: 
αποφεύγω διατυπώσεις που προκαλούν! || ενώ προσπαθούσαµε να συµβιβάσουµε 
τα πράγµατα, εκείνος εξακολουθούσε να προκαλεί 7. διεγείρω την ερωτική 
επιθυµία των άλλων: το ντεκολτέ της προκαλεί || της αρέσει να προκαλεί. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δηµιουργώ. προκάµβριος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε το 
διάστηµα τού γεωλογικού χρόνου πριν από 4,6 δισεκατοµµύρια έτη ώς την 
έναρξη τού καµβρίου 2. Προκάµβριο (το) {Προκαµβρίου} το διάστηµα τού 
γεωλογικού χρόνου µε την παραπάνω διάρκεια (βλ. κ. λ. κάµβριο). [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. Precambrian. Βλ. κ. κάµβριος]. προκάνω ρ. µετβ. (λαϊκ.) 
{πρόκα-να κ. -µα} προλαβαίνω: κάνε πιο γρήγορα, γιατί δεν θα προκάνεις. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προκάµνω, αρχική σηµ. «καταπονούµαι, κοπιάζω (εκ των 
προτέρων)», < προ- + κάµνω (βλ. κ. κάνω)]. προκαρδίΌ (το) [µτγν.] (προκαρδί-
ου | -ων} ΑΝΑΤ. το τµήµα τού θωρακικού τοιχώµατος που βρίσκεται µπροστά 
στην καρδιά. προκάρδιος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την περιοχή 
τού στήθους µπροστά από την καρδιά: ~ πόνος (χαρακτηριστικός ισχαιµίας τού 
µυοκαρδίου). προκάτ επίθ. {άκλ.} 1. προκατασκευασµένος (βλ. λ. 
προκατασκευάζω): ~ σπίτι 2. (µτφ. για πράξεις, ενέργειες, καταστάσεις κ.λπ.) 
αυτός που έχει σχεδιαστεί, έχει σκηνοθετηθεί εκ των προτέρων: η αντιπαράθεση 
στα όργανα τού κόµµατος ήταν ~, για να εξαναγκαστεί ο εν λόγω υπουργός σε 
παραίτηση ΣΥΝ. προµελετηµένος, προσχεδιασµένος, σκηνοθετηµένος ΑΝΤ. 
αυθόρµητος. 
[ΕΤΥΜ; Από σύντµηση τής λ. προκατασκευή ή προκατασκευασµένος, µετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. prefab, συντετµηµένος τ. τού prefabricated]. προκαταβάλλω ρ. 
µετβ. [µτγν.] {προκατέβαλα, προκατα-βλήθηκα, -βεβληµένος} (λόγ.) 
καταβάλλω (χρηµατικό ποσό) εκ των προτέρων: µου ζήτησε να ~ τρία ενοίκια 
ΣΥΝ. προπληρώνω. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «τοποθετώ από πριν - ορίζω εκ 
των προτέρων αρχές ή κριτήρια», < προ- + καταβάλλω. Η σύγχρονη σηµ. ακο-
λούθησε την ανάλογη εξέλιξη τού ρ. καταβάλλω}. προκαταβολή (η) [µτγν.] 1. η 
καταβολή χρηµατικού ποσού εκ των προτέρων: για την αγορά τού οικοπέδου 
απαιτείται ~ τής πρώτης δόσης ΣΥΝ. προπληρωµή 2. (συνεκδ.) το χρηµατικό 
ποσό που προκαταβάλλεται, το οποίο αποτελεί συνήθ. τµήµα τού όλου 
συµφωνηµένου ποσού και δίνεται ως εγγύηση: όλες οι ηλεκτρικές συσκευές µε 
µικρή ~ και πολλές άτοκες δόσεις || ο ιδιοκτήτης ζητούσε ~ δύο νοίκια || δίνω | 
εισπράττω ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπροστάντζα. προκαταβολικός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός 
που καταβάλλεται εκ των προτέρων, που προπληρώνεται: ~ εγγύηση | εξόφληση 
| αποζηµίωση 2. αυτός που συµβαίνει, που γίνεται εκ των προτέρων: ~ δήλωση | 
ασφάλιση. —προκαταβολικ-ά | -ώς [1868] επίρρ. προκατακλυσµιαίος, -α, -ο 
[1863] 1. αυτός που αναφέρεται στους χρόνους πριν από τον κατακλυσµό 
(συνήθ. τον βιβλικό) 2. (κατ' επέ-κτ.) πάρα πολύ παλαιός, πανάρχαιος. 
προκαταλαµβάνω ρ. µετβ. {προκατέλαβα, προκαταλήφθηκα, προ-
κατειληµµένος} 1. (σπάν.-κυριολ.) καταλαµβάνω (κάτι) εκ των προτέρων, το 
κυριεύω πριν από άλλους: η διµοιρία προήλασε και προ-κατέλαβε το ύψωµα · 2. 
διαµορφώνω την άποψη (κάποιου) εκ των προτέρων (για πρόσωπο, πράγµα, 
ζήτηµα κ.λπ.), τον κάνω να σχήµα- 
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τίσει άποψη για θέµα προτού το µελετήσει επακριβώς: δεν θέλω να 
µε προκαταλάβεις- προτιµώ να σχηµατίσω προσωπική άποψη για το 
θέµα ΣΥΝ. προδιαθέτω, προϊδεάζω 3. (η µτχ. προκατειληµµένος, -η, 
-ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κυριεύω πρώτα», < προ- + καταλαµβάνω. 
Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ. (Αισχίνης 2, 108: τά Φιλίππου ώτα προκα- 
ταλαβείν)]. 

προκατάληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} (κακόσ.) 1. η γνώµη που 
διαµορφώνεται εκ των προτέρων, χωρίς επισταµένη µελέτη και εξέταση των 
πραγµάτων, οπότε είναι συνήθ. εσφαλµένη και µεροληπτική: εξετάζω | κρίνω 
µια υπόθεση µε ~ 2. (ειδικότ.) η δυσµενής προδιάθεση απέναντι σε πρόσωπο ή 
οµάδα, που βασίζεται σε αυθαίρετες γενικεύσεις και στερεότυπες πεποιθήσεις: 
φυλετικές | εθνικιστικές | θρησκευτικές | κοινωνικές - || έχει ~ εναντίον των 
µαύρων | των Εβραίων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προκατάληψις < προκαταλαµβάνω, πβ. κ. λήψις - λαµβάνω]. 

προκαταρκτικός, -ή, -ό 1. αυτός που υπάρχει ή γίνεται πριν από το κυρίως έργο: 
~ ενέργεια | συζήτηση | συµφωνία | σχέδιο | έρευνα | εργασία | επαφή | στάδιο | 
µέτρα | φάση ΣΥΝ. προεισαγωγικός, προοι-µιακός ANT. τελικός, οριστικός 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που γίνεται για προπαρασκευή, χρήσιµος ή κατάλληλος για 
προετοιµασία: ~ δήλωση | άσκηση | αγώνας || - τάξη Αγγλικών ΣΥΝ. 
προπαρασκευαστικός 3. προκαταρκτικά (τα) (α) το σύνολο των ενεργειών 
που προηγούνται και εισάγουν σε κάτι που ακολουθεί: πρέπει να δώσουµε 
ιδιαίτερη προσοχή στα ~ τής διάσκεψης || τα ~ τής εορτής (β) η εισαγωγή οµι-
λίας ή το εισαγωγικό κεφάλαιο συγγράµµατος: άσε τα ~ και µπες στο θέµα! 4. 
ΝΟΜ. προκαταρκτική εξέταση συνοπτική ανακριτική διαδικασία που κινείται 
από τον εισαγγελέα, εφόσον αυτός επιθυµεί να ελέγξει την ουσιαστική 
βασιµότητα πληροφορίας για έγκληµα και ακολούθως να ασκήσει ποινική 
δίωξη. — προκαταρκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προκατάρχω | -οµαι «αρχίζω πρώτος», πβ. κ. αρκτικός - 
άρχω}. 

προκαταρκτικός ή προκαταρτικός; Τα παράγωγα τού αρχ. ρ. άρχοµαι1 
σχηµατίζονται µε -κ-, που προέρχεται από το -χ- τού θέµατος µπροστά από 
-τ- ή -σ-: αρχ. άρχ-οµαι - αρκ-τικός («αρκτικοί χρόνοι» τού ρήµατος ■ 
ενεστώτας - µέλλοντας - παρακείµενος)· αρχ. προκατ-άρχ-οµαι -
προκαταρκ-τικός αρχ. εν-άρχ-οµαι και εν-άρχ-ω - εναρκ-τικός (πβ. 
έναρξη)· υπ-άρχω - υπαρκ-τικός αντ-αρκτι-κός (και Ανταρκτική) ο Νότιος 
Πόλος, ο αντίθετος προς τον αρκτικό, τον Βόρειο Πόλο. 

προκαταρτίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προκατήρτισ-α, προκαταρτίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), 
-µένος) καταρτίζω (κάτι) εκ των προτέρων, το ετοιµάζω από πριν ΣΥΝ. 
προετοιµάζω, προπαρασκευάζω, προεργάζοµαι. — προκατάρτιση (η) κ. 
προκαταρτισµός (ο) [1888]. 

προκατασκευάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προκατασκεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} 1. (κυρ. για οικοδοµικό στοιχείο) κατασκευάζω εκ των προτέρων και 
µακριά από τον χώρο τής ανέγερσης: ~ οικοδοµή 2. (η µτχ. 
προκατασκευασµένος, -η, -ο) (α) αυτός που αποτελείται από τµήµατα που 
έχουν κατασκευαστεί εκ των προτέρων, έχουν µεταφερ-θεί και κατόπιν 
συναρµολογηθεί χωριστά: ~ σπίτι | συγκρότηµα ΣΥΝ. προκάτ (β) (µτφ.) αυτός 
που έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων για συγκεκριµένο σκοπό (συνήθ. εις 
βάρος κάποιου): η σύγκρουση στην Κεντρική Επιτροπή τού Κόµµατος ήταν ~, 
για να τον εξωθήσουν σε παραίτηση. 

προκατασκευή (η) [µτγν.] οικοδοµική τεχνική που συνίσταται στην ανέγερση 
κτηρίων ή γεφυρών µε τη χρησιµοποίηση στοιχείων-µελών, τα οποία έχουν 
κατασκευαστεί εκ των προτέρων σε άλλον χώρο και, εν συνεχεία, 
µεταφέρονται στον χώρο ανέγερσης και συναρµολογούνται βάσει 
προκαθορισµένου σχεδίου. — προκατασκευαστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

προκατειληµµένος, -η, -ο επηρεασµένος εκ των προτέρων (συνήθ. αρνητικά): 
κατά την έρευνα, η νεολαία είναι ~ κατά των πολιτικών, καθώς έχει την 
εντύπωση ότι είναι όλοι ψεύτες και κλέφτες || δεν µπορείς να κρίνεις 
αντικειµενικά, γιατί είσαι ~ (πβ. λ. προκαταλαµβάνω). — προκατειληµµένα 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηµιουργώ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. ρ. 
προκαταλαµβάνω (βλ.λ.)]. 

προκατήχηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.-σπάν.) η 
προκαταρκτική κατήχηση, η εισαγωγική διδασκαλία. — προκατη-χώρ.[µτγν.] 
{-είς...}. 

προκάτοχος (ο/η) {προκατόχ-ου | -ων, -ους} (+γεν.) ο προηγούµενος κάτοχος, 
κυρ. αξιώµατος (πριν από άλλον): ο νέος υπουργός δεσµεύτηκε ότι θα 
ακολουθήσει την πολιτική τού ~ του. 

προκείµενος, -η (λόγ. -ένη), -ο 1. αυτός που βρίσκεται µπροστά, περί τού 
οποίου γίνεται λόγος, έρευνα κ.λπ.: ~ θέµα | περίπτωση | υπόθεση· ΦΡ. (α) 
προκειµένου για (πβ. περί σωτηρίας προκειµένου, Αριστοφ. Έκκλησιάζουσαι 
401) όταν γίνεται λόγος για, όσον αφορά σε: ~ την υποψηφιότητα του, κανείς 
δεν σχολίασε το παραµικρό || ~ ανθρώπους τού δικού του ήθους, κάθε έπαινος 
είναι λίγος (β) προκειµένου να (ως σύνδ.) (i) επειδή ή εφόσον πρόκειται να 
συµβεί κάτι: ~ τα χάσω όλα, αποφάσισα να συµβιβαστώ || ~ πάω φυλακή, κα-
λύτερα να πληρώσω (ii) για να, µε σκοπό να: θα έκανε το παν, ~ βελτιώσει τη 
θέση του 2. (ειδικότ.) προκείµενο (το) (τό προκείµενον, Πλάτ. Γοργίας 457d) 
το θέµα που βρίσκεται υπό συζήτηση, που ενδιαφέρει, για το οποίο γίνεται 
λόγος: ας έλθουµε στο ~ || τόση ώρα µιλάει και δεν έχει φθάσει στο ~· ΦΡ. 
(λόγ.) (α) επί τού προκειµένου ως προς το θέµα που µας απασχολεί: ~ δεν έχω 
να προβάλω καµία έν- 

σταση (β) εν προκειµένω στο θέµα που συζητούµε, στην περίπτωση για την 
οποία γίνεται λόγος και υπάρχει ενδιαφέρον: «ο Τύπος και τα Μ.Μ.Ε. µπορούν 
να διαδραµατίσουν πρωτεύοντα ρόλο, ~ αποφεύγοντας εµπρηστικά 
δηµοσιεύµατα» (εφηµ.) 3. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) προκειµένη (η) καθεµία από 
τις δύο προτάσεις τού συλλογισµού, από τις οποίες συνάγεται το συµπέρασµα. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. τού αρχ. ρ. πρόκειµαι (που χρησιµοποιείται ως παρακ. τού ρ. 
προτίθηµι) < προ- + κεϊµαι (βλ.λ.). Στο ουδ. προκείµενον, το οποίο απαντά 
πολλές φορές στα αρχ. φιλοσοφικά κείµενα, έχει παραλειφθεί το ουσ. θέµα | 
ζήτηµα]. 

πρόκειται ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. {επρόκειτο· εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} 
(λόγ.) 1. (+περί | για) γίνεται λόγος, υπάρχει ή τίθεται ζήτηµα: περί τίνος 
ακριβώς πρόκειται; || πρόκειται για την ευτυχία σου || αν εγνώριζα ότι περί 
αυτού επρόκειτο, θα µπορούσα να αποταθώ σε κάποιον ειδικό || πρόκειται για 
ζήτηµα ζωής και θανάτου 2. (+να) µέλλει να συµβεί (κάτι), σκοπεύει ή είναι 
στο πρόγραµµα να (γίνει κάτι): ~ να τον δω αύριο || µην ανησυχείς, δεν ~ να 
βρέξει || η Βουλή -να συνέλθει αύριο για τη συζήτηση τού επίµαχου νοµοσχεδίου 
|| επρόκειτο να τον δει, αλλά αρρώστησε. [ΕΤΥΜ. Γ εν. πρόσ. τού αρχ. 
πρόκειµαι < προ- + κεϊµαι (βλ.λ.)]. 

προκεχωρηµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. ΣΤΡΑΤ. αυτός που βρίσκεται πολύ κοντά στην 
περιοχή όπου διεξάγονται πολεµικές επιχειρήσεις ή που είναι 
αποµακρυσµένος από τις βάσεις τού στρατεύµατος: ~ δύναµη | βάση | κέντρο 
επικοινωνιών ΦΡ. προκεχωρηµένο φυλάκιο φυλάκιο αποµακρυσµένο από τη 
βάση τού στρατεύµατος ή κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων: η Πύλος, που 
καταλήφθηκε από τους Αθηναίους το 425 π.Χ., αποτέλεσε για την Αθήνα ένα 
διαρκές προκεχωρηµένο ~ µέσα στο εχθρικό στρατόπεδο τής Πελοποννήσου 2. 
λόγ. αντί τού προχωρηµένος: εθεάθη τις ~ ώρες τής νύχτας σε παραλιακό µπαρ 
|| ~ ηλικίας πολιτικός. 
[ΕΤΥΜ. Λόγιος σχηµατισµός τής µτχ. προχωρηµένος (αντί τού ορθού αρχ. 
προκεχωρηκώς < προχωρώ), απόδ. τού γαλλ. avancé]. 

προκήρυξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} 1. η δηµόσια 
γνωστοποίηση 2. (ειδικότ.) η επίσηµη αναγγελία (για µελλοντική ενέργεια 
κρατικού ή άλλου φορέα): η ∆.Ε.Η. αποφάσισε την ~ διαγωνισµού για την 
κάλυψη 100 οργανικών θέσεων στην επαρχία || ~ εκλογών/ δηµοπρασίας/ 
βραβείων/ υποτροφιών3. (συνεκδ.) η δηµοσίευση στον Τύπο επίσηµης 
αναγγελίας ή το έντυπο στο οποίο αυτή περιλαµβάνεται 4. έντυπη ανακοίνωση 
πολιτικής, συνδικαλιστικής ή άλλης οργάνωσης, που περιέχει συνθήµατα ή 
βραχυλογικά τις θέσεις της: πετάω προκηρύξεις στον δρόµο || επαναστατικές ~. 

προκηρύσσω ρ. µετβ. [αρχ] {προκήρυ-ξα, -χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -γµένος} 
αναγγέλλω επίσηµα και δηµόσια (κάτι που πρόκεται να συµβεί): το υπουργείο 
θα προκηρύξει διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάληψη τού έργου || ~ 
εκλογές | δηµοπρασία | υποτροφία ΣΥΝ. προαναγγέλλω. 

προκλασικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε εποχή προγενέστερη από αυτή 
που θεωρείται κλασική: ~ τέχνη | χρόνοι 2. ΜΟΥΣ. προκλα-σική µουσική η 
µουσική τής µεταβατικής περιόδου ανάµεσα στο µπαρόκ και στον κλασικισµό 
(1720-1760 περίπου). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. préclassique]. 

πρόκληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η προκλητική πράξη, η 
ενέργεια που προξενεί αναστάτωση, αντίδραση ή αγανάκτηση: είναι ~ να ζουν 
οι ηγέτες σε τέτοια πολυτέλεια, όταν ο λαός πεινάει 2. (ειδικότ.) κάθε 
στρατιωτική ενέργεια που αποσκοπεί στο να κάνει τον αντίπαλο να αντιδράσει 
επιθετικά: οι δύο πλευρές συµφώνησαν να αποφύγουν τις ~ κατά τη διάρκεια 
τής αεροναυτικής άσκησης 3. η διέγερση τού ερωτικού ενδιαφέροντος: ένα 
χαµόγελο γεµάτο ~ 4. (συνεκδ.) κάθε ενέργεια ή συµπεριφορά που επιφέρει 
ερωτική διέγερση: το ντύσιµο της ήταν πραγµατική ~ 5. η παραγωγή 
(συγκεκριµένου αποτελέσµατος): ποιος ευθύνεται για την - επεισοδίων; || δεν 
αποφεύχθηκε η ~ υλικών ζηµιών από µερίδα οργισµένων φιλάθλων6. η 
πρόσκληση σε αναµέτρηση: ~ σε µάχη | σε µονοµαχία || δέχοµαι την ~ 7. 
οτιδήποτε θέτει σε δοκιµασία λόγω τής δυσκολίας του τις ικανότητες, την 
αντοχή, τη δύναµη (κάποιου), διεγείροντας συχνά το ενδιαφέρον: η ~ τού 
20041 τής Ενωµένης Ευρώπης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόκλησις < προκαλώ, πβ. κ. 
κλήσις - καλώ]. 

προκλητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που προκαλεί, που προξενεί έντονη 
αντίδραση ή αγανάκτηση: ~ ενέργεια | συµπεριφορά | επιχείρηµα | απόφαση | 
δήλωση | διαιτησία || ~ άνθρωπος | χαρακτήρας 2. αυτός που διεγείρει το 
ερωτικό ενδιαφέρον: ~ ντύσιµο | µατιά ΣΥΝ. ερεθιστικός, διεγερτικός, 
σαγηνευτικός. — προκλητικ-ά | -ώς [1866] επίρρ. 

προκλητικότητα (η) [1892] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα πράγµατος να προκαλεί: 
η έντονη ~ των δηλώσεων του ενόχλησε τους συντηρητικότερους ψηφοφόρους 
του 2. (ειδικότ.) η ιδιότητα συµπεριφοράς να προκαλεί ερωτικά: η ~ των 
κινήσεων | τού ντυσίµατος. 

προκλινής, -ής, -ές {προκλιν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που γέρνει, 
που κλίνει προς τα εµπρός: ~ στέγη ΣΥΝ. επικλινής ANT. ευθύς, ίσος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προκλίνω < προ- + κλίνω]. 

προκλινικος, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε στάδιο κατά το οποίο τα 
κλινικά σηµεία τής νόσου δεν έχουν εκδηλωθεί: ~ φάση || ~ µαθήµατα (τα 
µαθήµατα που διδάσκονται πριν από την έναρξη τής διδασκαλίας κλινικών 
µαθηµάτων και πριν από την επαφή µε αρρώστους, δηλ. η ανατοµική, η 
βιοχηµεία, η φυσιολογία κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
preclinical]. 

προκλιτικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (λέξη) που τίθεται µπροστά από άλλες λέξεις και τής 
οποίας ο τόνος στην προφορά µεταφέρεται στην επόµενη (π.χ. τον βλέπω), σε 
αντίθεση µε τα εγκλιτικά (των οποίων ο τόνος 



προκόβω 1483 προλειαίνω 
 

µεταφέρεται στην προηγούµενη λέξη, π.χ. βλέποντας τον)- προκλιτι-κές λέξεις 
είναι τα άρθρα σε όλους τους τύπους, οι µονοσύλλαβες προθέσεις και 
σύνδεσµοι, οι µονοσύλλαβοι τύποι των προσωπικών αντωνυµιών κ.ά. (βλ. κ. λ. 
εγκλιτικός). [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. proclitica (πληθ.)]. 

προκόβω ρ. αµετβ. {πρόκο-ψα, -µµένος} (λαϊκ.) 1. σηµειώνω προόδους, 
επιτυγχάνω (σε τοµέα δράσεως, λ.χ. οικονοµικό, κοινωνικό): πήγε στην 
ξενιτειά και πρόκοψε ΣΥΝ. προοδεύω, ευδοκιµώ ANT. µένω πίσω, οπισθοδροµώ 
2. (ειρων.) καταστρέφοµαι: τις συµβουλές του ακούγαµε τόσον καιρό και 
προκόψαµε! (οι συµβουλές του ήταν καταστροφικές) 3. (η µτχ. προκοµµένος, 
-η, -ο) (α) αυτός που εργάζεται µε ζήλο και φιλοτιµία ΣΥΝ. εργατικός, άξιος, 
φιλόπονος ΑΝΤ. ανεπρόκοπος (β) (ειρων.) άχρηστος, ανεπρόκοπος: 
µεσηµέριασε κι ακόµα να ξυπνήσει ο ~ µας. Επίσης (λαϊκ.) προκόφτω. — 
πρόκοµµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. προκύπτω «προοδεύω, 
προχωρώ» < προ- + κόπτω]. 

προκοίλης (ο) {προκοίληδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει µεγάλη κοιλιά ΣΥΝ. 
κοιλαράς, (αρχαιοπρ.) προγάστωρ. [ΕΤΥΜ. < µεσν. προκοίλιοςκ προ- + -
κοίλιοςκ κοιλία]. 

προκοίλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το κατώτερο τµήµα τής κοιλιάς, το 
υπογάστριο ΣΥΝ. (λόγ.) προγάστριο 2. η προτεταµένη κοιλιά, η προεξοχή που 
σχηµατίζεται στην κοιλιακή χώρα από τη συσσώρευση λίπους ΣΥΝ. κοιλιά, 
(λαϊκ.) µπάκα. 

προκολοµβιανός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την Αµερική και τον πολιτισµό 
της πριν από την άφιξη τού Χριστόφορου Κολόµβου και των Ευρωπαίων: ~ 
τέχνη | πολιτισµοί. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. precolumbian]. 

πρόκοµµα (το) → προκόβω 
προκοµµένος, -η, -ο → προκόβω 
προκοπή (η) 1. η πορεία, η εξέλιξη προς το καλύτερο: µόνο µε τη δουλειά θα 

κάνεις - || είδε µεγάλη ~, γιατί είναι άξιος και καλός || χαίρι και ~ να µη δεις! 
(να πάνε χαµένοι οι κόποι σου, να µην προοδεύσεις ποτέ) ΣΥΝ. πρόοδος 2. (η 
γεν. της προκοπής ως χαρακτηρισµός) για κάτι/κάποιον αξιόλογο ή ωραίο: θα 
φορέσεις επιτέλους κάνα ρούχο ~; || το έργο που είδαµε δεν ήταν ~ || γνώρισα 
επιτέλους κι έναν άνθρωπο ~ 3. (ειρων.) η πορεία προς το χειρότερο και η 
δυσάρεστη κατάληξη, η κακή έκβαση: κοίτα τώρα ποια είναι η ~ σου! ΣΥΝ. 
κατάντια, κατάντηµα 4. η φιλοπονία ΣΥΝ. εργατικότητα, φιλεργία ANT. 
τεµπελιά, ραθυµία· ΦΡ. (παροιµ.) η προκοπή νικάει τη φτώχια ο εργατικός 
και φιλόπονος ξεφεύγει από τη φτώχια 5. (συνεκδ.) το κέρδος που προκύπτει 
από την εργατικότητα: τόσα χρόνια δούλεψε σαν το σκυλί και ~ καµία. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. προκόπτω]. 

Προκόπιος (ο) {Προκοπίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. Βυζαντινός ιστορικός (6ος αι.), τα έργα τού οποίου 
αποτελούν άµεση πηγή για την εποχή τού Ιουστινιανού 3. ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Προκοπής. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. προκόπτω (βλ.λ.)]. 

προκοστολάγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο προϋπολογισµός τού 
κόστους κατασκευής ενός έργου κατά το στάδιο τής εκπόνησης τού 
προσχεδίου. 

πρόκριµα (το) {προκρίµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε είναι ενδεικτικό ή και 
καθοριστικό αυτού που πρόκειται να συµβεί: η επιτυχία τού κόµµατος στις 
δηµοτικές εκλογές αποτελεί ~ για τη νικηφόρο πορεία του προς την εξουσία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προκρίνω. Η λ. πρωτοαπαντά στην Κ.∆. µε τη σηµ. 
«προκατάληψη, εκ των προτέρων κρίση» (Α' Τιµόθ. 5, 21: ί'να ταΰτα φύλαξης 
χωρίς προκρίµατος)]. 

προκριµατικός, -ή, -ό [1883] 1. αυτός που σχετίζεται µε την προκαταρκτική και 
όχι την τελική κρίση για κάτι: ~ διαγωνισµός | επιλογή | εκλογή | γύρος || ~ 
επιτροπή ΣΥΝ. προκαταρκτικός ΑΝΤ. τελικός 2. αυτός που αποσκοπεί στην 
ανάδειξη αυτών που θα συνεχίσουν στην κυρίως φάση (αγωνίσµατος, 
διοργάνωσης), συνήθ. ηµιτελική ή τελική: ~ αγώνες | όµιλοι | φάση | γύρος 3. 
(α) προκριµατικοί (οι) κ. προκριµατικά (τα) η φάση (διαγωνισµού, 
διοργάνωσης) κατά την οποία αναδεικνύονται αυτοί που θα συνεχίσουν στην 
κυρίως φάση, συνήθ. ηµιτελική ή τελική (β) ΑΘΛ. προκριµατικός (ο) αγώνας 
στον οποίο διαγωνίζονται αθλητές ή οµάδες για την πρόκριση στην κυρίως 
φάση διοργάνωσης, συνήθ. ηµιτελική ή τελική. προκρίνω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{προέκρινα, προκρί-θηκα, -µένος) 1. (λόγ.) προτιµώ, επιλέγω: η δική τους 
πλευρά προκρίνει τη λύση διµερών διαβουλεύσεων αντί µιας διεθνούς διάσκεψης 
2. (µεσοπαθ. προκρίνοµαι) (σε διαγωνισµό, διοργάνωση κ.λπ.) επιτυγχάνω σε 
προκριµατικό γύρο, ώστε να µπορώ να λάβω µέρος στην επόµενη φάση: ~ στα 
ηµιτελικά | στους οχτώ τής διοργάνωσης | στον επόµενο γύρο || από τους 
διαγωνιζόµενους, οι δέκα πρώτοι προκρίνονται στην τελική φά-ση τού 
τηλεπαιχνιδιού. πρόκριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. η επιλογή, 
η προτίµηση (ενός πράγµατος έναντι κάποιου άλλου): ~ µιας άποψης | 
αντίληψης | πρότασης 2. η επιτυχία σε προκριµατικούς αγώνες που δίνει 
δικαίωµα συµµετοχής στην επόµενη φάση (διαγωνισµού, διοργάνωσης): 
διεκδικώ | χάνω | κερδίζω | παίρνω την ~ || µε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά 
εξασφάλισαν την ~ τους στην επόµενη φάση τού Κυπέλλου 3. ΟΙΚΟΝ. πρόκριση 
συναλλαγής το αρµπιτράζ (βλ.λ.). πρόκριτος (ο) {προκρίτ-ου | -ων, -ους} ΙΣΤ. ο 
προεστός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ οφχ·. αΡΧΐκή σηµ· «προεκλεγµένος (βάσει 
προκαταρκτικού καταλόγου υποψηφίων)», < προκρίνω]. προκρούστειος, -α, -ο 
[1871] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Προ-κρούστη 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που 
σχετίζεται µε τρόπο σκέψεως ή και πρακτική, η οποία ερµηνεύει αυθαίρετα την 
πραγµατικότητα, 

προκειµένου να την κάνει να συµφωνεί µε θεωρία ή ιδέα που λειτουργεί ως 
δόγµα για τον ίδιο: ~ µέθοδος | τακτική | λύση- ΦΡ. προ-κρούστεια κλίνη (ι) η 
κλίνη όπου ξάπλωνε ο Προκρούστης τα θύµατα του (βλ. λ. Προκρούστης) (ii) 
(µτφ.) καθετί µε βάση το οποίο προσαρµόζει κανείς τα πράγµατα στα µέτρα 
του παραποιώντας τα: τα βάζει όλα στην - τής θεωρίας του. 

Προκρούστης (ο) ΜΥΘΟΛ. ληστής που ξάπλωνε τα θύµατα του σε ένα κρεβάτι 
και τα ακρωτηρίαζε, όταν τα πόδια τους εξείχαν από αυτό, ή τέντωνε τα πόδια 
τους µέχρι να φθάσουν το µήκος τού κρεβατιού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < προκρούω «τεντώνω βίαια, χτυπώ» < προ- + κρούω]. 

πρόκτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η απόκτηση αντικειµένου 
ή δικαιώµατος πριν από άλλους. 

προκυµαία (η) {δύσχρ. προκυµαίων} ο ειδικά διαµορφωµένος, κυρ. 
ασφαλτοστρωµένος ή πλακοστρωµένος επίπεδος χώρος στην άκρη τής ακτής 
φυσικού λιµανιού ή προβλήτας, ο οποίος χρησιµοποιείται για την αποβίβαση-
επιβίβαση επιβατών από πλοία, σκάφη, τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων, 
για περίπατο κ.ά.: το Σάββατο ήταν συνήθεια να κάνουν βόλτα στην ~. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. προκυµία (πβ. τρι-κυµία) + παραγ. επίθηµα -αϊος | -aia. 
Το προκυµία «κυµατοθραύστης» < προ- + -κυµία < κύµα]. 

προκύπτω ρ. αµετβ. {προέκυψα} (+από) 1. παράγοµαι από κάτι ως αποτέλεσµα 
του: από τους πολέµους προκύπτουν πάντοτε δεινά || τα στοιχεία που 
προέκυψαν από την έρευνα είναι εις βάρος της || προκύπτουν πολλά ερωτήµατα 
από την κατάθεση του || στη συζήτηση προέκυψαν µεγάλες διαφωνίες | σοβαρά 
ζητήµατα- ΦΡ. ό,τι ήθελε προκύψει ό,τι θέλει ας γίνει, ας συµβεί ό,τι µπορεί 
να συµβεί: εγώ θα το τολµήσω και ~ ΣΥΝ. αναφύοµαι, ανακύπτω 2. 
(τριτοπρόσ. προκύπτει, προκύπτουν) συνάγεται: από το συµπέρασµα | από τα 
λεγόµενα της - ότι... ΣΥΝ. απορρέει · 3. (κυριολ.-σπάν.) σκύβω προς τα µπρος: 
«από τον οφιοειδή άµβωνα προκύπτει µορφή γενειοφόρου δεσπότη µε τη 
µεγαλοπρεπή του µίτρα» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σκύβω προς τα 
εµπρός», < προ- + κύπτω «σκύβω» (βλ. λ. έγ-κύπτω, σκύβω). Η σηµερινή 
µεταφορική σηµ. «απορρέω (ως αποτέλεσµα)» είναι µτγν.]. 

προκυστικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε σχηµατισµό ή ιστό που 
βρίσκεται µπροστά από την ουροδόχο κύστη. [ΕΤΥΜ· Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. prevesical]. 

πρόκυψη (η) {-ης κ. -ύψεως | -ύψεις, -ύψεων) (στη γυµναστική) η κάµψη τού 
κορµού προς τα εµπρός. [ΕΤΥΜ < µτγν. πρόκυψις < αρχ. προκύπτω]. 

πρόκωπος (ο) {προκώπ-ου | -ων, -ους) ΝΑΥΤ. Ο πλησιέστερος στην πλώρη 
κωπηλάτης ΑΝΤ. επίκωπος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + -κωπος < -κώπη]. 

προλαβαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πρόλαβα} ♦ (µετβ.) 1. φθάνω (κάπου, σε 
κάποιον ή κάτι) εγκαίρως και/ή πριν από κάποιον άλλον: προλαβαίνουµε τη 
διάλεξη- έχουµε ακόµη λίγη ώρα || εγώ πρόλαβα πρώτος τη θέση, τη δικαιούµαι 
2. (α) καταφέρνω να φθάσω σε (κάποιον/κάτι) πριν φύγει ή πριν 
αποµακρυνθεί: ~ το τρένο | το λεωφορείο || έφυγαν πριν από δύο λεπτά- αν 
τρέξεις, θα τους προλάβεις || Μόλις που προλαβαίνεις! Το καράβι ξεκινά σε 
δέκα λεπτά (β) βρίσκω (κάποιον/κάτι) στην κατάσταση που θέλω: ελπίζω να 
προλάβω τα µαγαζιά (ανοιχτά) (γ) (για πρόσ. ή πράγµα) γνωρίζω 
(κάτι/κάποιον) πριν χαθεί ή παρέλθει: πρόλαβε τον πατέρα της στα τελευταία 
του || η γενιά του δεν είχε προλάβει την πείνα και τη δυστυχία τής Κατοχής (δ) 
αξιοποιώ εγκαίρως: ~ την ευκαιρία · 3. αποτρέπω (κάτι δυσάρεστο ή επι-
κίνδυνο) µε την έγκαιρη επέµβαση µου: ~ επίθεση | συνωµοσία | κίνδυνο | 
ατύχηµα | παρεξήγηση | γκάφα || την τελευταία στιγµή πρόλαβε το τρακάρισµα · 
4. (α) βρίσκω τον χρόνο (να κάνω κάτι): ~ να σου πω δύο λόγια || απ' την 
πολλή δουλειά δεν προλαβαίνει ούτε να κοιµηθεί (β) (µε άρνηση δεν) για κάτι 
που γίνεται σε µεγάλο βαθµό: έχει τόση ζήτηση αυτό το προϊόν, που δεν - να 
πουλάω || το µωρό τρώει πάρα πολύ- δεν ~ να το ταΐζω! 5. γνωστοποιώ 
βιαστικά σε (κάποιον/κάτι): του πρόλαβε το µυστικό ♦ (αµετβ.) 6. φθάνω 
εγκαίρως: ευτυχώς, πρόλαβα- η παράσταση δεν έχει αρχίσει ακόµη 7. κάνω 
(κάτι) εγκαίρως: όποιος πρόλαβε, πρόλαβε- τα ρούχα που είχαµε σε προσφορά 
πουλήθηκαν όλα- ΦΡ. όποιος πρόλαβε, τον Κύριον είδε για περιπτώσεις 
µεγάλης σύγχυσης, όπου ο καθένας ενεργεί για τον εαυτό του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
λαµβάνω. [ΕΤΥΜ, <αρχ. προλαµβάνω (ίδια σηµ.) < προ- + λαµβάνω]. 

προλαλήσας, -ασα, -αν  {προλαλήσ-αντος, -αντα | -αντες (ουδ. -αντα), -άντων 
(θηλ. -ασών)} (λόγ.) αυτός που µίλησε προηγουµένως σε δηµόσια οµιλία (π.χ. 
σε συνεδρίαση): διαφωνώ µε τον ~. [ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. τού µτγν. προλαλώ (-
έω) < προ- + λαλώ]. 

προλαµβάνω ρ. µετβ. {πρόλαβα} φροντίζω από πριν, ώστε να µη συµβεί κάτι 
αρνητικό, ενεργώ προληπτικά: µε τακτικό έλεγχο των δοντιών προλαµβάνουµε 
την εµφάνιση τερηδόνας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «λαµβάνω εκ των 
προτέρων, προτιµώ, συµπεραίνω», < προ- + λαµβάνω. Η σηµερινή σηµ. ήδη 
αρχ.]. 

προλεγόµενα (τα) {προλεγοµένων} (σε βιβλίο) ο πρόλογος, η εισαγωγή, οι 
προκαταρκτικές παρατηρήσεις: ο Κοραής έγραψε - στους «Βίους» τού 
Πλουτάρχου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισαγωγή. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. 
prolegomena < αρχ. προλέγω (στη µτχ. µέσου ενεστ.)]. 

προλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {προείπα, προελέχθην, -ης, -η...} 1. (λόγ.-σπάν.) 
αναφέρω προηγουµένως: όπως προείπα, χρειάζονται δραστικά µέτρα 2. λέω 
(κάτι που θα συµβεί) εκ των προτέρων ΣΥΝ. προβλέπω, προµαντεύω. 

προλειαίνω ρ. µετβ. {προλεία-να, -νθηκα, -σµένος) λειαίνω από πριν 
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κυρ. στη ΦΡ. προλειαίνω το έδαφος δηµιουργώ τις κατάλληλες συνθήκες: οι 
συνεχείς εµφανίσεις του στην τηλεόραση προλειαίνουν το έδαφος για την κάθοδο 
του στις επόµενες εκλογές.  — προλείανση (η) [1879]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < προ- + 
λειαίνω < λείος]. 

προλεταριακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον προλετάριο ή το 
προλεταριάτο: ~ επανάσταση | αλληλεγγύη. 

προλεταριάτο (το) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) η κοινωνική τάξη των 
προλεταρίων ΣΥΝ. εργατιά, εργατική τάξη ΑΝΤ. κεφάλαιο, πλουτοκρατία· ΦΡ. 
(α) δικτατορία τού προλεταριάτου βλ. λ. δικτατορία (β) λούµπεν 
προλεταριάτο οι εξαθλιωµένοι προλετάριοι (χωρίς ταξική συνείδηση). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. προλετάριος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. proletariat < prolétaire, βλ. κ. 
προλετάριος]. 

προλεταριοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η ένταξη στο 
προλεταριάτο, ο µετασχηµατισµός (κοινωνικού στρώµατος ή κοινωνίας) σε 
προλεταριάτο. — προλεταριοποιώ ρ. {-είς...}. [ETYM Απόδ. τού γαλλ. 
prolétarisation]. 

προλετάριος (ο) {-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων, -ους κ. -ίους} (κατά τη µαρξιστική 
φιλοσοφία) αυτός που σε µια καπιταλιστική κοινωνία ανήκει στην τάξη των 
µισθωτών εργατών και δεν κατέχει ή δεν ελέγχει τα µέσα παραγωγής: 
«προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε» (φράση µε την οποία κλείνει το 
Κοµουνιστικό Μανιφέστο των Κ. Μαρξ και Φρ. Ένγκελς). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. proletario < λατ. proletarius < proles «γόνος, απόγονος, 
τέκνο». Ως proletarius χαρακτηριζόταν στην αρχ. Ρώµη ο πολίτης που δεν 
ανήκε σε καµιά αναγνωρισµένη τάξη και υπηρετούσε την πολιτεία µόνο µέσω 
των απογόνων του, τους οποίους προσέφερε στην πατρίδα ως στρατιώτες]. 

προλετάριοι - παρίες - λούµπεν. Ξένης προελεύσεως λέξεις στην Ελληνική 
και σε άλλες γλώσσες, που ανάγονται σε ταξικές διακρίσεις ορισµένων 
κοινωνιών (τής ρωµαϊκής το προλετάριοι, τής ινδικής το παρίες, τής 
γερµανικής το λούµπεν). Προλετάριοι ήσαν στην ταξική διάρθρωση τής 
αρχαίας Ρώµης οι ανήκοντες στην κατώτερη οικονοµική τάξη, αυτήν που 
δεν υπέκειτο σε φορολογία ελλείψει εισοδηµάτων και που «εισέφερε» στην 
πολιτεία µόνο τους «απογόνους» της (proles «απόγονοι»), οι οποίοι 
υπηρετούσαν την πατρίδα ως στρατιώτες. Τον όρο χρησιµοποίησε ο 
µαρξισµός, για να δηλώσει την πιο φτωχή τάξη, αυτούς που αποζούν από 
µόνο το εισόδηµα τής χειρωνακτικής εργασίας τους χωρίς µερίδιο στην 
ιδιοκτησία. Το σύνολο των προλεταρίων αποκλήθηκε προλεταριάτο (από 
το γαλλ. prolétariat, 1832). Ακόµη φτωχότεροι, σχεδόν εξαθλιωµένοι και 
εµφανισιακά «κουρελήδες» είναι όσοι, από τον µαρξισµό πάλι, 
χαρακτηρίστηκαν ως λούµπεν προλεταριάτο, το «προλεταριάτο των 
ρακένδυτων», που η εξαθλίωση δεν του επιτρέπει να έχει και ταξική 
συνείδηση. Το λούµπεν (ορθή προφορά λούµ-πεν | lum-pen και όχι λού-
µπεν | luben!) προέρχεται από το γερµ. lumpen «κουρέλια» και 
πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον Κ. Μαρξ το 1850 στο γερµανικό σύνθετο 
Lumpenproletariat. Από τη χρήση αυτή το λούµπεν επεκτάθηκε σε άλλες 
γλώσσες και στην Ελληνική, ώστε να δηλώνει κάθε οµάδα ή άτοµο που ζει 
µέσα στην εξαθλίωση, τη µιζέρια και, συχνά, στην αναξιοπρέπεια και την 
εγκληµατικότητα. Ταξική είναι και η προέλευση τού παρίας | παρίες. 
∆ηλώνει οµάδα ή άτοµα αποµονωµένα κοινωνικά, απόβλητα και 
περιφρονηµένα, γενικότερα δε άτοµα «κατώτερα» στην εκτίµηση ενός 
κοινωνικού συνόλου. Η λέξη δήλωσε πρώιµα ό,τι σήµερα ονοµάζουµε 
«κοινωνικώς αποκλεισµένα άτοµα», αφού στην αυστηρώς ταξική 
διάρθρωση των Ινδών paraiyar (πληθ. τού paraiyan τής ταµιλικής γλώσσας 
των Ινδιών) ήσαν τα µέλη τής κατώτατης τάξης των Ινδών τής Ν. Ινδίας. Η 
λ. παρίας (γαλλ. paria 1655, αγγλ. pariah 1605-15) σήµαινε κυριολεκτικά 
«τον τυµπανιστή, αυτόν που χτυπούσε το ταµπούρλο», έργο που ανήκε 
παραδοσιακά στα καθήκοντα των µελών αυτής τής κοινωνικής τάξης. 

προληπτικός, -ή, -ό [µτγν.] · 1. αυτός που συντελεί στο να προληφθεί (κάτι, 
συνήθως δυσάρεστο): ~ εξέταση | αγωγή | λογοκρισία | µέτρα | ιατρική | 
έλεγχος | εµβόλιο || η απαγόρευση επιβλήθηκε για ~ λόγους · 2. αυτός που 
πιστεύει σε προλήψεις ΣΥΝ. δεισιδαίµων · 3. ΓΛΩΣΣ. (α) προληπτικό 
κατηγορούµενο το κατηγορούµενο που δηλώνει εκ των προτέρων 
(προλαµβάνοντας το, τρόπον τινά) το αποτέλεσµα µιας πράξης, π.χ. σπουδάζει 
γιατρός (για να γίνει γιατρός) (β) προληπτική αφοµοίωση η αφοµοίωση κατά 
την οποία ο αφοµοιού-µενος φθόγγος προηγείται εκείνου που ενεργεί 
αφοµοιωτικά, π.χ. αφαλός < οµφαλός. — προληπτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

πρόληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} 1. η αποτροπή, η λήψη µέτρων 
για την παρεµπόδιση (τής εκδήλωσης δυσάρεστου φαινοµένου): ~ τής βίας | 
τής εγκληµατικότητας | των τροχαίων ατυχηµάτων || η ιατρική δεν αποσκοπεί 
µόνο στη θεραπεία, αλλά και στην ~ των ασθενειών 2. ΓΛΩΣΣ. σχήµα λόγου 
κατά το οποίο το υποκείµενο µιας δευτερεύουσας πρότασης τίθεται µερικές 
φορές προληπτικά ως αντικείµενο τής κύριας, η οποία και προηγείται (ιδ. όταν 
το ρήµα τής κύριας πρότασης είναι αισθητικό ή γνωστικό), π.χ. µην κοιτάς τον 
κόσµο τι κάνει (αντί µην κοιτάς τι κάνει ο κόσµος)- αλλιώς σχήµα προλήψεως 
(το) · 3. (συνήθ. στον πληθ.) η αντίληψη που δεν βασίζεται στη λογική, 
αποδίδει στα πράγµατα υπερφυσικές ιδιότητες και αποδέχεται ότι υπάρχουν 
πράγµατα που φέρνουν τύχη ή ατυχία (π.χ. ότι ο αριθµός 13 φέρνει ατυχία): 
µια συνηθισµένη ~ είναι ότι, αν δεις µαύρη γάτα, θα σου συµβεί κάτι κακό || οι 
διαφωτιστές προσπάθησαν να βγάλουν τους ανθρώπους από τα δεσµά των ~ και 
να απελευθερώσουν 

τον νου τους (πβ. λ. δεισιδαιµονία). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 
[ETYM. < µτγν. πρόληψις < αρχ. προλαµβάνω, πβ. κ. λήψις - λαµβάνω]. 

προλιµένας (ο) [1883] ΝΑΥΤ. 1. τµήµα ενός µεγάλου λιµανιού που βρίσκεται 
αµέσως µετά την είσοδο και χρησιµεύει ως αγκυροβόλιο ΣΥΝ. ράδα 2. 
(παλαιότ.) όρµος που βρίσκεται αµέσως µετά την είσοδο µεγάλου λιµένα και 
στον οποίο προσαράζουν συνήθ. βοηθητικά σκάφη. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. avant-port]. 

πρόλοβος (ο) [αρχ.] {προλόβ-ου | -ων, -ους} γαστρικός θύλακος των πτηνών, 
στον οποίο αποθηκεύεται προσωρινά η τροφή, πριν περάσει στο στοµάχι. 

προλογίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προλόγισ-α, -τηκα, -µένος) 1. γράφω τον πρόλογο 
σε (βιβλίο): ο συγγραφέας προλογίζει την ελληνική µετάφραση τού έργου του 2. 
µιλώ προεισαγωγικά (σε οµιλία): τη διάλεξη προλόγισε ο πρόεδρος τής 
Ακαδηµίας Αθηνών. — προλόνισµα (το). 

προλογικός, -ή, -ό αυτός που έχει τον χαρακτήρα προλόγου: ~ σηµείωµα. 
πρόλογος (ο) {προλόγ-ου | -ων, -ους} 1. το εισαγωγικό µέρος κειµένου ή 

οµιλίας: οι σχολικές εκθέσεις χωρίζονται χονδρικά σε ~, κύριο θέµα και επίλογο 
|| κατατοπιστικός | εκτενής | σύντοµος ~ 2. το εισαγωγικό τµήµα βιβλίου, που 
τοποθετείται πριν από την εισαγωγή (εφόσον υπάρχει) και συχνά δεν είναι 
γραµµένο από τον συγγραφέα τού βιβλίου: στην έκδοση τού Θεάτρου Τέχνης 
που ήταν αφιερωµένη στον Κ. Κουν, τον ~ έγραψε ο Γ. Τσαρούχης || ~ τού 
συγγραφέα για την ελληνική µετάφραση τού έργου του ΑΝΤ. επίλογος 3. ΦΙΛΟΛ. 
το εισαγωγικό µέρος αρχαίου δράµατος, που βρίσκεται πριν από το πρώτο 
χορικό άσµα και προετοιµάζει την κυρίως δράση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισαγωγή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προλέγω. Η λ. διαδόθηκε µέσω τού λατ. prologus σε πολλές 
ξέν. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. και γαλλ. prologue, γερµ. Prolog, ισπ. pròlogo κ.ά.]. 

προλυτης (ο) {προλυτών} (στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µέχρι το 1911) ο 
απόφοιτος µε βαθµό πτυχίου «σχεδόν καλώς». [ΕΤΥΜ. < µτγν. πληθ. 
προλύται, όπως αποκαλούνταν επί Ιουστινιανού οι σπουδαστές τής νοµικής 
που είχαν συµπληρώσει το προτελευταίο (δηλ. το πέµπτο) έτος των σπουδών 
τους (κατ' αντιδιαστολή προς τον χαρακτηρισµό λύται όσων είχαν ήδη 
αποφοιτήσει), < προ- + λύται < λύω]. 

προµακέτα (η) (προµακετών) πρόχειρη και συνήθ. έγχρωµη µακέτα, που 
χρησιµεύει ως προσχέδιο τής οριστικής. 

προµαγειρεµένος, -η, -ο κ. προµαγειρευµένος (για συσκευασµένα φαγητά) 
αυτός που έχει µαγειρευτεί πριν από την αγορά του, ώστε να µη χρειάζεται για 
την κατανάλωση του παρά µόνο ζέσταµα ή λίγο ψήσιµο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. précuit]. 

προµάµµη (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η προγιαγιά. 
προµαντεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {προµάντ-ευσα (καθηµ. -εψα), -εύθηκα (καθηµ. -

εύτηκα), -ευµένος} µαντεύω εκ των προτέρων (κάτι που πρόκειται να συµβεί) 
ΣΥΝ. προλέγω, προφητεύω. — προµάντευµα (το) [µτγν.]. 

πρόµαχος (ο) {προµάχ-ου | -ων, -ους) 1. αυτός που µάχεται ανάµεσα στους 
πρώτους πολεµιστές, στην πρώτη γραµµή 2. (µτφ.) ο υπερασπιστής, ο 
υπέρµαχος, ο προστάτης: ~ τής ελευθερίας ΑΝΤ. αντίµαχος. [ΕΤΥΜ αρχ. < προ- 
+ -µαχος < µάχοµαι]. 

προµαχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {προµαχείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. πολεµώ 
στην πρώτη γραµµή 2. (µτφ.) υπερασπίζω (κάποιον/κάτι) πολεµώντας. 

προµαχώνας (ο) τµήµα οχυρού ή φρουρίου, από το οποίο µάχεται κανείς ΣΥΝ. 
προπύργιο, έπαλξη, ταµπούρι, προκάλυµµα. — προµα-χωνικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. προµαχών, -ώνος, συγκεκοµµένος τ. τού αρχ. προµαχε-ών < 
πρόµαχος]. 

προµελέτη (η) [1814] {προµελετών} 1. η προκαταρκτική µελέτη, το προσχέδιο 
τής οριστικής µελέτης: ~ δηµοσίου έργου 2. ο προσχεδια-σµός 
κακουργηµατικής πράξης- ΦΡ. εκ προµελέτης (για κακούργηµα) µε εσκεµµένο 
προσχεδιασµό: φόνος ~ (πβ. εκ προθέσεως, εξ αµελείας). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. préméditation]. 

προµελετώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προµελετάς... | προµελέτ-ησα, -ώµαι, -άται..., -
ήθηκα, -ηµένος) 1. µελετώ (κάτι) εκ των προτέρων, ασκούµαι (σε κάτι) από 
πριν 2. ΝΟΜ. προσχεδιάζω (την τέλεση αξιόποινης πράξης)· κυρ. η µτχ.: η 
αιµατηρή επίθεση ήταν προµελετηµένη. 

προµέρισµα (το) {προµερίσµ-ατος | -ατα, -άτων) ΟΙΚΟΝ. προκαταβολή που 
δίνεται στους µετόχους ανώνυµης εταιρείας έναντι τού οριστικού µερίσµατος 
που θα λάβουν από τα προβλεπόµενα κέρδη τής τρέχουσας χρήσεως. 

προµεσηµβρία (η) [1897] {προµεσηµβριών} (λόγ.) το διάστηµα τής ηµέρας 
πριν από το µεσηµέρι. 

προµεσηµβρινός, -ή, -ό [1897] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε το διάστηµα τής 
ηµέρας πριν από το µεσηµέρι ΑΝΤ. µεταµεσηµβρινός. 

προµέτοχο (το) {προµετόχ-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. οµολογιακός τίτλος τού ∆ηµοσίου, 
στον κάτοχο τού οποίου προσφέρεται η δυνατότητα να το ανταλλάξει σε 
µεταγενέστερο χρόνο είτε µε µετοχές συγκεκριµένης εταιρείας τού ∆ηµοσίου 
(που πρόκειται να αποκρατικοποιηθεί στο µέλλον) είτε οποιασδήποτε 
εταιρείας τού ∆ηµοσίου που πρόκειται να αποκρατικοποιηθεί στο µέλλον. 

προµετωπίδα (η) 1. η σελίδα βιβλίου στην οποία αναγράφεται ο πλήρης τίτλος 
του 2. ο χώρος περιοδικού ή εφηµερίδας, στον οποίο αναγράφεται ο τίτλος 3. 
η εικόνα που τοποθετείται απέναντι από τον εσωτερικό τίτλο ενός βιβλίου: 
στο µυθιστόρηµα «Βάρδια» τού Ν. 
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Καββαδία υπάρχει ~ τού Γ. Τσαρούχη.   — προµετωπίδας, -α, -ο [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προµετωπίς, -ίδος < προµέτωπος < προ- + -µέτωπος < µέτωπο 
ν]. Προµηθέας (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Τιτάνα Ιαπετού· έκλεψε τη φωτιά από 
τους θεούς, την έδωσε στους ανθρώπους και γι' αυτό τιµωρήθηκε 
αλυσοδεµένος στον Καύκασο, µέχρι να τον σώσει ο Ηρακλής 2. (µετωνυµ.) 
αυτός που σκέπτεται πριν ενεργήσει, ο προνοητικός ΑΝΤ. Επιµηθέας. — 
προµηθεϊκός, -ή, -ό. 
[ETYM. < αρχ. Προµηθεύς < επιθ. προµηθής «προνοητικός, προβλεπτικός» < 
προ- + -µηθής < *µήθος (πβ. κ. ∆ιο-µήδης - µήδος), το οποίο ανάγεται πιθ. σε 
µακρόφωνη ρίζα *mâdh- τού I.E. *mendh- (για το οποίο βλ. λ. µανθ-άνω) και 
οφείλεται ίσως στο µακρόφωνο ουσ. µήτις «σύνεση, φρόνηση»]. προµήθεια (η) 
{προµηθειών} 1. ο εφοδιασµός: ~ όπλων | τροφίµων ΣΥΝ. παροχή, πορισµός, 
αγορά 2. (συνεκδ. στον πληθ.) ό,τι έχει προµηθευτεί κανείς, τα αποθέµατα 
αναγκαίων αγαθών: εξαντλήθηκαν οι ~· ΦΡ. κρατικές προµήθειες οι αγορές 
αναλώσιµων προϊόντων, που πραγµατοποιεί το ∆ηµόσιο για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών του 3. η αµοιβή που εισπράττει ο µεσολαβητής σε 
αγοραπωλησία ΣΥΝ. µεσιτικά, µίζα. [ETYM. αρχ. < προµηθής (βλ. λ. 
Προµηθέας)]. προµηθευτής (ο) [µεσν.], προµηθεύτρια (η) [1766] {προµηθευ-
τριών} 1. το πρόσωπο που εφοδιάζει (κάποιον) µε τα αναγκαία αγαθά 2. 
(ειδικότ.) ο επαγγελµατίας που προµηθεύει διάφορα είδη σε υπηρεσίες, 
ιδρύµατα, πλοία κ.λπ. προµηθευτιΚΟς, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε 
την προµήθεια ή τον προµηθευτή 2. αυτός που αναλαµβάνει προµήθειες δια-
φόρων αγαθών: ~ γραφείο | συνεταιρισµός 3. προµηθευτικά (τα) η αµοιβή τού 
προµηθευτή ΣΥΝ. προµήθεια. προµηθεύω ρ. µετβ. {προµήθευ-σα, -θηκα 
(καθηµ. -τηκα)} 1. παρέχω σε (κάποιον κάτι που χρειάζεται), τον εφοδιάζω (µε 
κάτι): οι µεγάλες δυνάµεις προµηθεύουν όπλα σε εµπόλεµους λαούς || τον ~ µε το 
απαραίτητο υλικό || ~ τους αντάρτες µε πολεµοφόδια 2. (µεσοπαθ. προµηθεύοµαι) 
εφοδιάζοµαι µε (κάτι που έχω ανάγκη ή θα το χρειαστώ στο µέλλον): 
προµηθευτήκαµε τρόφιµα για όλη την εβδοµάδα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προµηθής 
«προνοητικός, προβλεπτικός» (βλ. κ. λ. Προµηθέας)]. προµήθιο κ. (ορθότ.) 
προµήθειο (το) {προµηθείου} ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Pm) που 
απαντά κυρ. στα προϊόντα των πυρηνικών αντιδραστήρων και σπανιότατα στη 
φύση (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. promethium. To στοιχείο ονοµάστηκε 
έτσι επειδή προκύπτει από τη σχάση τού ουρανίου στον πυρηνικό αντιδραστήρα 
(θυµίζοντας τον µυθικό Προµηθέα, που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς)]. 
προµήκης, -ης, πρόµηκες {προµήκ-ους | -εις (ουδ. -η)} 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός 
που εκτείνεται σε µήκος ΣΥΝ. επιµήκης, µακρουλός 2. ΑΝΑΤ. προµήκης µυελός 
τµήµα τού εγκεφαλικού στελέχους, που αποτελεί συνέχεια τού άνω άκρου τού 
νωτιαίου µυελού και περιλαµβάνει φαιά ουσία και νευρικές ίνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + -µήκης < µήκος]. προµήνυµα (το) [µτγν.] 
{προµηνύµ-ατος | -ατα, -άτων} σηµάδι, ένδειξη, η οποία προειδοποιεί για κάτι 
που επίκειται: ~ κακοκαιρίας | πολέµου ΣΥΝ. προάγγελµα. προµηνύω ρ. µετβ. 
[αρχ.] {προµήνυ-σα, -θηκα} 1. (λαϊκ.) προαναγγέλλω: τα χελιδόνια προµηνύουν 
την άνοιξη 2. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. προµηνύεται, προµηνύονται) προβλέπεται 
να συµβεί (συνήθ. κάτι δυσάρεστο): - θύελλα αντιδράσεων || προµηνύεται 
καταιγίδα στο συνέδριο τού κόµµατος || το µέλλον προµηνύεται ζοφερό ΣΥΝ. 
επαπει-λείται. Επίσης (λαϊκ.) προµηνώ κ. προµηνάω {-άς...}. προµινωικός, -ή, -
ό αυτός που σχετίζεται µε τους πριν από τη µινωική περίοδο χρόνους τής 
Κρήτης: ~ πολιτισµός. προµίσθωµα (το) {προµισθώµ-ατος | -ατα, -άτων} το 
ποσό που εισπράττει ο εκµισθωτής από τον ενοικιαστή πριν από την υπογραφή 
τού µισθωτηρίου συµβολαίου. προµισθώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {προµίσθω-σα, -
θηκα, -µένος) µισθώνω 
(κάτι) εκ των προτέρων. προµνηµονεύω ρ. µετβ. [µτγν.] {προµνηµόνευ-σα, -
θηκα} αναφέρω (κάτι) σε προηγούµενο σηµείο (έργου, συγγράµµατος, οµιλίας 
κ.λπ.): τα στοιχεία που προµνηµόνευσα είναι σηµαντικά για την περαιτέρω 
κατανόηση τού έργου. πρόµοχθος (ο) {προµόχθ-ου | -ων, -ους) ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. 
το προεξέχον µέρος τού αετώµατος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πρόµοχθοι (πληθ.) < προ- + µόχθος]. πρόναος (ο) [αρχ.] 
{προνά-ου | -ων, -ους} ο νάρθηκας των χριστιανικών ναών. προνευστάζω ρ. 
αµετβ. [1897] (λόγ.) ΝΑΥΤ. (για πλοίο) σκαµπανεβά-ζω λόγω τρικυµίας ANT. 
διατοίχηση, µποτζάρω. [ΕΤΥΜ. < προ- + αρχ. νευστάζω «νεύω, κάνω νόηµα - 
κουνώ πάνω-κάτω» (< νευστός < νεύω, βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. tanguer]. 
προνευστασµός (ο) ΝΑΥΤ. (για πλοίο) το σκαµπανέβασµα λόγω τρικυµίας ANT. 
διατοιχισµός, µπότζι. προνεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.} 1. γέρνω προς 
τα εµπρός 2. (α) ΝΑΥΤ. (για πλοίο) κουνιέµαι προς την πλώρη (β) 
προνευστάζω (βλ.λ.). — πρόνευση (η). προνεφρικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που 
σχετίζεται µε σχηµατισµό, ιστό ή όργανο που βρίσκεται µπροστά από τον 
νεφρό- κάθε αίτιο ανουρίας που οφείλεται σε βλάβη η οποία έχει συµβεί πριν 
από τον νεφρό, π.χ. στέρηση υγρών, πτώση τής αρτηριακής πίεσης κ.λπ. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pronephric]. προνήπια (τα) 
{προνηπίων} 1. η βαθµίδα τής προσχολικής εκπαίδευσης, η οποία απευθύνεται 
σε παιδιά ηλικίας τριών έως τεσσεράµισι ετών και προηγείται εκείνης των 
νηπίων 2. προνήπιο (το) το παιδί που κατατάσσεται στην παραπάνω 
εκπαιδευτική βαθµίδα. προνοητικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προνοεί, που 
φροντίζει εγκαίρως: ένας ~ άνθρωπος φροντίζει να έχει πάντα λίγα χρήµατα στην 
άκρη για ώρα ανάγκης. — προνοητικά επίρρ., προνοητικότητα (η) [1882]. 
πρόνοια (η) {-ας κ. -οίας | -ών) 1. η εκ των προτέρων φροντίδα, που αποσκοπεί 
στην κάλυψη αναγκών ή/και την αντιµετώπιση κινδύνων: είχε την ~ να 
εξασφαλίσει οικονοµικά τα παιδιά του || λαµβάνω ~ για τα ορφανά παιδιά | τα 
γηρατειά | τους σεισµοπαθείς | τους πολυτέκνους || κοινωνική ~ ΣΥΝ. µέριµνα 
ANT. απρονοησία, απροβλεψία· ΦΡ. (α) Θεία Πρόνοια (κατά τη χριστιανική 
διδασκαλία) η θεϊκή ενέργεια που κατευθύνει τον άνθρωπο και τον κόσµο 
σύµφωνα µε συγκεκριµένο σωτηριολογικό σχέδιο (β) κράτος πρόνοιας το 
κράτος που διαθέτει θεσµούς κοινωνικής µέριµνας για τους οικονοµικά 
ασθενέστερους, τους ηλικιωµένους, τους αναπήρους, τα παιδιά και τις µητέρες 
2. ΙΣΤ. (στο βυζαντινό κράτος) έκταση γης που παραχωρούσε ο αυτοκράτορας 
σε στρατιωτικούς ως ανταπόδοση των υπηρεσιών τους. — προνοιακός, -ή, -ό 
[1862]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πρόνους | -νοος < προ- + νους]. προνοµία (η) 
(προνοµιών} 1. το δικαίωµα που ασκείται κατ' εξαίρεση τής κοινής νοµοθεσίας: 
η απονοµή χάριτος σε κατάδικους αποτελεί προνοµία τού προέδρου τής 
∆ηµοκρατίας 2. προνοµίες (οι) τα νοµικά πλεονεκτήµατα που απολαµβάνουν 
ορισµένοι ξένοι υπήκοοι άλλου κράτους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + -νοµία < νόµος]. προνοµίΌκός, -ή, -ό [1845] 1. αυτός που 
έχει τον χαρακτήρα προνοµίου: απολαύει ~ µεταχειρίσεως || ~ θέση | σχέσεις | 
τιµή αντί τής κανονικής | καθεστώς 2. ΟΙΚΟΝ. προνοµιακό δασµολόγιο το 
καθεστώς µειωµένων εισαγωγικών δασµών, που καθιερώνει ένα κράτος για όλα 
ή για µερικά προϊόντα άλλου κράτους. — προνοµιακά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πληθυσµικός. προνόµιο (το) {προνοµί-ου | -ων} 1. το δικαίωµα που παρέχεται 
ευεργετικά σε (κάποιον/κάτι), κατά παράβαση αυτού που ισχύει γενικώς: πριν 
από τη Γαλλική Επανάσταση το κυνήγι ήταν αποκλειστικό ~ των αριστοκρατών || 
λόγω τής στενής σχέσης του µε τον πρόεδρο έχει το - να χρησιµοποιεί το γραφείο 
του 2. ΝΑΥΤ. ναυτικά προνόµια απαιτήσεις που ικανοποιούνται κατά 
προτεραιότητα από τις άλλες απαιτήσεις στην κατάσχεση τού πλοίου. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πληθυσµικός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προνόµιον < προ- + -νόµιον < νόµος]. 
προνοµιούχος, -ος/-α, -ο [1833] 1. αυτός που έχει ή προσφέρει κάποιο 
προνόµιο: ~ οικογένεια | υπάλληλος || ~ µετοχή 2. ΟΙΚΟΝ. προνοµιούχος 
δανειστής ο δανειστής που προηγείται άλλων δανειστών στην ικανοποίηση των 
απαιτήσεων εκ µέρους τού οφειλέτη 3. µη προνοµιούχος (ο/η) οποιοσδήποτε 
δεν ανήκει στα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα, δεν είναι πλούσιος 4. αυτός που 
βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση ή έχει περισσότερα πλεονεκτήµατα από άλλους: 
~ οικόπεδο | περιοχή. 
[ΕΤΥΜ; < προνόµιο + -ούχος < έχω, απόδ. τού γαλλ. privilégié]. 
προνουντσιαµέντο (το) 1. (κυρ. στην Ισπανία και στις χώρες τής Λατινικής 
Αµερικής) στρατιωτικό διάγγελµα που αναγγέλλει την ανατροπή υφιστάµενου 
πολιτικού καθεστώτος 2. (συνεκδ.) ανατρεπτική στάση εναντίον πολιτικού 
καθεστώτος. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. pronunciamiento «διακήρυξη, διάγγελµα» (µε ιταλ. προφορά) < 
λατ. pronuntio «διακηρύττω, αναγγέλλω» < pro- «προ→ + nuntio < nuntius 
«αγγελιαφόρος»]. προνοώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {προνοείς... | προνόησα) φροντίζω εκ 
των προτέρων (για κάποιον/κάτι): οι γονείς προνοούν για το µέλλον των παιδιών 
τους || έχω προνοήσει, ώστε το έργο να παραδοθεί εµπροθέ-σµως% προνυµφη (η) 
{προνυµφών} ΒΙΟΛ. ενδιάµεση µορφή µεταξύ εµβρύου και τέλειου ατόµου, που 
απαντά κατά την ανάπτυξη εντόµων, αµφιβίων ή ψαριών: η κάµπια είναι η ~ τής 
πεταλούδας. προξενείο (το) [1833] 1. το κτήριο στο οποίο βρίσκεται εγκατεστη-
µένη η προξενική αρχή 2. (συνεκδ.) η προξενική αρχή, ο πρόξενος: υπάρχουν 
καταγγελίες για τον ρόλο τού ~ στην παράνοµη έκδοση διαβατηρίων σε 
αλλοδαπές. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. consulat]. προξενεύω ρ. µετβ. {προξένε-ψα, 
-µένος} µεσολαβώ για τη δηµιουργία συνοικεσίου, κάνω προξενιό: του 
προξένευαν µιαν όµορφη κοπέλα || (µτφ.) «µου προξένεψαν να πάω για δουλειά 
σε µια µπουάτ» (εφηµ.). — προξενητής (ο) [µτγν.], προξενήτρα (η). [ΕΤΎΜ. < 
προξενώ, µε την επίδρ. τού ρ. παντρεύω- πβ. το µτγν. προξενητής «πράκτορας, 
µεσολαβητής»]. προξενικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον πρόξενο 
ή το προξενείο: ~ υπάλληλος- ΦΡ. (α) προξενική αρχή η εξουσία τού προξένου 
(β) προξενική σύµβαση η σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ δύο κρατών και µε 
την οποία καθορίζονται ο αριθµός, οι προξενικές περιφέρειες και οι κατηγορίες 
των προξενείων που υπάρχουν ή θα ιδρυθούν, καθώς και η έκταση τής 
δικαιοδοσίας τους. προξενιό (το) (καθηµ.) η µεσολάβηση προσώπου για τη 
σύναψη γάµου: παντρεύτηκε µε ~ || (κ. στον πληθ.) ποιος έκανε τα ~; || (µτφ.) «τα 
~ για την υπογραφή συµφωνίας δεν είχαν αίσιο τέλος» (εφηµ.) ΣΥΝ. συνοικέσιο. 
Επίσης προξενιά (η). [ΕΤΥΜ < προξενεύω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. πρόξενος1 (ο) 
{προξέν-ου | -ων, -ους} διπλωµατικός αντιπρόσωπος κράτους σε ξένη χώρα, 
που έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση των 
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εµπορικών, ναυτικών κ.ά. συµφερόντων τής χώρας αποστολής του, καθώς και 
την εξέταση ζητηµάτων που απασχολούν τους εκεί υπηκόους της (π.χ. απώλεια 
διαβατηρίου, έκδοση βίζας κ.λπ.(: γενικός | επίτιµος ~ (βλ. κ. λ. διπλωµάτης, 
ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «επίσηµος ξένος, πρεσβευτής», < προ- + ξέ- νο9]· πρόξενος2 (ο) αυτός που προξενεί κάτι, ο αίτιος: ~ καταστροφών 
ΣΥΝ. υπαίτιος, υπεύθυνος. 
[EJXM µτγν. < αρχ. προξενώ (υποχωρητ.)]. 

προξενώ ρ. µετβ. {προξενείς... | προξέν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα) προκαλώ, 
επιφέρω, γίνοµαι αίτιος (για κάτι κακό): η ξαφνική νεροποντή προξένησε 
ζηµιές σε ισόγεια καταστήµατα. 
[IHM < αρχ. προξενώ (-έω) «εκτελώ χρέη προξένου - επιφέρω, προκαλώ» < 
πρόξενος' (βλ.λ.)]. 

προοδευτικός, -ή, -ό [1834] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πρόοδο ΣΥΝ. 
ριζοσπαστικός ANT. οπισθοδροµικός, συντηρητικός, αντιδραστικός 2. αυτός 
που αγαπά την πρόοδο και γι' αυτό ευνοεί ή αξιοποιεί τις νέες ιδέες και έχει 
ευνοϊκή στάση απέναντι στις αλλαγές: ~ αντίληψη | άνθρωπος ΣΥΝ. 
φιλοπρόοδος ANT. οπισθοδροµικός, συντηρητικός 3. ΠΟΛΙΤ. (στη φρασεολογία 
κοµµάτων τού αριστερού και κεντρώου χώρου) αυτός που δεν ανήκει στη 
∆εξιά: δηµοκρατικές και ~ δυνάµεις || ~ πολιτικός | κόµµα · 4. αυτός που 
προχωρεί, που εξελίσσεται σταδιακά: η ~ αύξηση τού πληθωρισµού || η ~ 
µείωση των γεννήσεων || η ~ επιδείνωση τής υγείας του ΣΥΝ. βαθµιαίος, 
σταδιακός. — προοδευτικ-ά | -ώς [1867] επίρρ., προοδευτικότητα (η) [1867]. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. progressif]. 

προοδευτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η τάση να υποστηρίζει κανείς προοδευτικές 
ιδέες, λύσεις ή προοδευτικά κόµµατα ΑΝΤ. συντηρητισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. progressisme]. 

προοδεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {προόδευ-σα, -µένος} αναπτύσσοµαι προς το 
καλύτερο, κάνω προόδους: οι δάσκαλοι χαίρονται, όταν προοδεύουν οι 
µαθητές τους ΣΥΝ. προκόβω, βελτιώνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 

πρόοδος (η) {προόδ-ου | -ων, -ους} 1. το πέρασµα από µια κατάσταση σε άλλη, 
η πορεία από ένα στάδιο σε άλλο, η εξέλιξη, ο µετασχηµατισµός: η ~ τής 
υγείας ασθενούς || η ~ των εργασιών συνεδρίου | τής Βουλής- ΦΡ. καλή 
πρόοδο! ευχετ. σε µαθητή ή φοιτητή για καλή εξέλιξη, να πάει καλά στα 
µαθήµατα του 2. (ειδικότ.) η πορεία από χαµηλότερο σε υψηλότερο (ποσοτικά 
και ποιοτικά) στάδιο, η εξέλιξη προς κάτι θετικό και ανώτερο: η ~ τής 
ανθρωπότητας | τού ανθρωπίνου γένους | των κοινωνιών | τής επιστήµης | τής 
ιατρικής | τής βιολογίας | τής τεχνολογίας | τής βιοµηχανίας ΣΥΝ. ανάπτυξη 
ΑΝΤ. καθυστέρηση, οπισθοδρόµηση, παρακµή 3. (για πρόσ.) η βελτίωση τής 
απόδοσης σε συγκεκριµένο τοµέα: τα τελευταία χρόνια σηµείωσε θεαµατική | 
αλµατώδη | συνεχή | σταθερή ~ στην εργασία | στα µαθήµατα του | στις 
κοινωνικές του σχέσεις 4. (α) ΠΟΛΙΤ. πολιτικός στόχος ή όραµα που συνίσταται 
στην επίτευξη τής κοινωνικής δικαιοσύνης, τής οικονοµικής και πνευµατικής 
ανάπτυξης, καθώς και τού ουσιαστικού πολιτικού ρόλου τού ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου, των ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων και όχι µόνο µιας 
προνοµιούχου µερίδας τής κοινωνίας: ευαγγελιζόµαστε την ~ και την ευηµερία 
τού λαού || υπάρχουν ακόµη άνθρωποι που εργάζονται και αγωνίζονται 
συνειδητά για την ~ τού συνόλου || είναι δήµαρχος | βουλευτής που πιστεύει 
στην ~ || ισχυρά οικονοµικά συµφέροντα αρνούνται την -, γιατί δεν τα 
εξυπηρετεί || Συνασπισµός τής Αριστεράς και τής ~ (όνοµα κόµµατος, βλ. λ. 
συνασπισµός) ΑΝΤ. συντήρηση (β) η πνευµατική και πολιτική τάση προς το 
νέο, αυτό που ξεπερνά το παρελθόν και που έρχεται σε ρήξη µε κατεστηµένες 
αξίες και µεθόδους: σ' αυτές τις εκλογές η ~ αντιµάχεται τη συντήρηση ΑΝΤ. 
συντήρηση 5. (σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) η εξέταση σε τµήµα τής εξεταστέας ύλης, 
που προηγείται χρονικά τής κύριας εξαµηνιαίας εξέτασης: δίνω προόδους · 6. 
ΜΑθ. (α) αριθµητική πρόοδος ακολουθία αριθµών, από τους οποίους ο 
καθένας προκύπτει από τον προηγούµενο µε πρόσθεση τού ίδιου πάντοτε 
αριθµού, λ.χ. η σειρά 1, 3, 5, 7... (προστίθεται δηλαδή ο αριθµός 2) (β) 
γεωµετρική πρόοδος ακολουθία αριθµών, από τους οποίους ο καθένας 
προκύπτει από τον προηγούµενο µε πολλαπλασιασµό επί τον ίδιο πάντοτε 
αριθµό' η ακολουθία αριθµών, ο λόγος των οποίων ανά ζεύγη είναι πάντα 
σταθερός, π.χ. 3,9, 27, 81 κ.λπ. (ο λόγος είναι πάντα το 3) (γ) αρµονική 
πρόοδος η ακολουθία αριθµών των οποίων οι αντίστροφοι αποτελούν 
αριθµητική πρόοδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «βάδισµα µπροστά (αλλά επί τής οδού)», < προ- + 
οδός, πβ. âv-οδος, µέθ-οδος, σύν-οδος. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν., ενώ 
µετάφρ. δάνεια αποτελούν οι όροι αριθµητική | γεωµετρική πρόοδος (< γαλλ. 
progression arithmé-tique | géométrique)]. 

προοικονοµια (η) [µτγν.] {προοικονοµιών} ΦΙΛΟΛ. η προετοιµασία τού 
αναγνώστη ή θεατή για γεγονότα που πρόκειται να ακολουθήσουν (πβ. λ. 
οικονοµία). 

προοικονοµώ ρ. µετβ. [µτγν.] {προοικονοµείς... | προοικονόµ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} προετοιµάζω τον αναγνώστη ή θεατή για (γεγονός που 
πρόκειται να ακολουθήσει): η αναφορά στην αρρώστια τής ηρωίδας 
προοικονοµεί το δραµατικό φινάλε. — προοικονόµηση (η) [1834]. 

προοιµιάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. (αρχαιοπρ.) κάνω εισαγωγή (σε κάτι), προλογίζω 
(κάτι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προοίµιον]. 

προοίµιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το προοίµιο ΣΥΝ. 
εισαγωγικός, προλογικός · 2. ΕΚΚΛΗΣ. προοιµιακός (ο) ο ψαλµός που 
διαβάζεται κατά την έναρξη τής ακολουθίας τού εσπερινού. 

προοίµιο (το) {προοιµί-ου | -ων} 1. η εισαγωγή σε κείµενο ή λόγο: ~ 

ρητορικού λόγου | αφήγησης ΣΥΝ. πρόλογος ΑΝΤ. επίλογος· ΦΡ. εκ προοιµίου 
εξαρχής, εισαγωγικά 2. ΜΟΥΣ. η εισαγωγική σύνθεση µουσικού έργου ΣΥΝ. 
προανάκρουσµα, πρελούδιο 3. (µτφ.) το προµήνυµα, το προάγγελµα: οι 
εχθροπραξίες υπήρξαν το - των µεγάλων καταστροφών που επακολούθησαν. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παροιµία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προοίµιον, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. 
προ οϊµης (οϊµη «άσµα, τραγούδι») ή προ οϊµου (οιµος «δρόµος, οδός»). Η πα-
ρουσία αρχ. φρ. όπως οιµος άοιδής, επέων οιµον, λύρης οϊµους, έχει οδηγήσει 
στην άποψη ότι το ουσ. οϊµη αποτελεί µετονοµατικό παράγωγο τού οϊµος, 
πράγµα που άλλοι αποδίδουν σε παρετυµολογία. Αν οι δύο λ. δεν συνδέονται 
ετυµολογικώς, τότε το µεν οϊµη συνδ. πιθ. µε αρχ. σκανδ. seidr «µαγεία, 
γοητεία», σανσκρ. säman- «άσµα» και χεττ. iähamäi- «τραγουδώ» (οπότε οϊµη 
< *soi-ma), το δε οιµος πιθ. < *oi-smo, που συνδ. µε λιθ. eismè «κίνηση», ή < 
*Έοί-µος, που ανάγεται στη ρίζα *wei- τού ρ. ϊεµαι (βλ. λ. αφήνω). Βλ. κ. 
παροιµία}. προοιωνίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [1865] {προοιωνίστηκα} δίνω το 
ερέθισµα, τη βάση, για να προβλεφθεί (κυρ. κάτι δυσάρεστο): οι εθνικιστικές 
εξάρσεις στα Βαλκάνια προοιωνίζονται συµφορές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < προ- + οιωνίζοµαι < οιωνός]. 

προοιωνίζοµαι ή προοιωνίζω; Από το ουσ. οιωνός «µεγάλο πτηνό, µαντικό 
πτηνό» πλάστηκε στην Αρχαία το ρ. οιωνίζοµαι µε τη σηµασία «παρατηρώ 
το πέταγµα των πτηνών (αετού, γερακιού και άλλων µεγάλων πουλιών), για 
να µαντέψω τι πρόκειται να συµβεί» και, κατ' επέκταση, «προφητεύω, 
προλέγω, µαντεύω». Με την επίδραση ρηµάτων όπως προ-λέγω, προ-
φητεύω, προ-µαντεύω, προ-βλέπω, npo-µηνύω κ.λπ. σχηµατίστηκε (το 
1865) και τύπος προοιωνίζοµαι που χρησιµοποιήθηκε αντί τού απλού 
οιωνίζοµαι. Τελευταία, ακούγεται -κατά τα ενεργητικά ρήµατα προλέγω, 
προφητεύω, και ιδ. το προµηνύω- και τ. προοιωνίζω (Οι ενέργειες τής 
κυβερνήσεως προιωνίζουν µεγάλη αναταραχή στον κλάδο των εκ-
παιδευτικών)' ο τύπος αυτός είναι καλύτερο να αποφεύγεται και να 
προτιµάται το προιωνίζοµαι. 
Το οιωνός ήταν «µέση λέξη», σήµαινε δηλ. τόσο τον καλό όσο και τον 
κακό οιωνό, το καλό αλλά και το κακό σηµάδι. Τα επίθ. ευοίωνος και 
δυσοίωνος είναι νεότερα- δεν υπάρχουν στην Αρχαία. Το περίφηµο δε 
οµηρικό (ίλ. Μ 243) «εϊς οιωνός άριστος, άµύνε-σθαι περί πάτρης» δείχνει 
την αµφισβήτηση στις µαντείες και στις προφητείες και την πρόταξη των 
ενεργειών και των αγώνων τού ίδιου τού ανθρώπου («ο καλύτερος οιωνός, 
η ασφαλέστερη αναζήτηση για το τι µέλλει να συµβεί είναι ο αγώνας τού 
ίδιου τού ανθρώπου για την υπεράσπιση τής πατρίδας»). 

προοπτική (η) [1857] 1. η τεχνική τής αναπαράστασης των τρισδιάστατων 
αντικειµένων στον χώρο, όπως αυτά φαίνονται σε συνάρτηση µε την 
απόσταση και τη θέση τού παρατηρητή 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η απεικόνιση, η 
καλλιτεχνική αναπαράσταση τού όγκου τρισδιάστατου αντικειµένου σε 
επίπεδη επιφάνεια, ώστε να δίνει την εντύπωση τού βάθους: η κλασική ~ 
θεµελιώθηκε στην Ιταλία τής Αναγέννησης 3. η άποψη που παρουσιάζει π.χ. 
ένα τοπίο, όταν ιδωθεί από απόσταση · 4. η δυνατότητα για συγκεκριµένη 
εξέλιξη στο µέλλον: (κ. στον πληθ.) η αδιάλλακτη στάση του δεν αφήνει 
προοπτικές για συµφιλίωση 5. (ειδικότ.) προοπτικές (οι) οι δυνατότητες για 
πρόοδο, για επιτυχία: αυτό το επάγγελµα δεν έχει προοπτικές || θέση µε 
προοπτικές (για ανέλιξη). 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού µτγν. επιθ. προοπτικός (βλ.λ.), µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. perspective]. 

προοπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την προοπτική: -βάθος 2. αυτός 
που απεικονίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες τής προοπτικής: ~ σχέδιο- ΦΡ. 
προοπτική προβολή η προβολή σηµείων πάνω σε ένα επίπεδο, η οποία γίνεται 
σύµφωνα µε τους κανόνες τής προοπτικής. — προοπτικότητα (η) [1888]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < προ- + οπτικός (βλ.λ.)]. 

προορατικός, -ή, -ό (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει την ικανότητα να προβλέπει 
ΣΥΝ. προβλεπτικός, προνοητικός, διορατικός ΑΝΤ. απερίσκεπτος. —
προορατικώς επίρρ., προορατικότητα (η) [1874]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προορώ 
«προβλέπω» < προ- + ορώ (βλ.λ.)]. 

προορίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. καθορίζω 
(κάτι) εκ των προτέρων: προόριζαν τη θέση για προσφιλές τους πρόσωπο || 
αυτό το δωµάτιο το - για καθιστικό ΣΥΝ. προκαθορίζω, προδιαγράφω 2. 
προαποφασίζω για το επαγγελµατικό µέλλον (κάποιου): οι γονείς του τον 
προόριζαν για γιατρό || τον - για καθηγητή πανεπιστηµίου 3. (η µτχ. 
προορισµένος, -η, -ο) αυτός που από τη φύση ή τη µοίρα του έχει 
προκαθοριστεί για κάτι: ήταν - να πεθάνει νέος || είναι - για επιστήµονας || 
είµαστε ~ ο ένας για τον άλλον (ώστε να ζήσουµε µαζί). 

προορισµός (ο) [αρχ.] 1. ο σκοπός τής ύπαρξης: ο - τής οικογένειας είναι να 
προετοιµάζει ανθρώπους ικανούς να ζήσουν στην κοινωνία || ο ~ τού σχολείου | 
τού ανθρώπου || υψηλός ~ || εκπληρώνω τον ~ µου 2. η κατεύθυνση προς 
ορισµένο τόπο: αλλάζω ~ 3. (συνεκδ.) το σηµείο στο οποίο επιθυµεί κάποιος 
να φθάσει: οι ταξιδιώτες µε - τη Νάξο να ετοιµάζονται για την αποβίβαση τους || 
µετά από πολλές δυσκολίες έφθασαν στον ~ τους · 4. ΘΡΗΣΚ. απόλυτος 
προορισµός (νεολατ. predestinatio absoluta) προτεσταντική διδασκαλία, 
σύµφωνα µε την οποία ο Θεός έχει προορίσει ορισµένους ανθρώπους για σω-
τηρία, ενώ άλλους για αιώνια τιµωρία. 

προπαγάνδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (κακόσ.) η µε κάθε µέσο συστηµατική 
προσπάθεια µονόπλευρου επηρεασµού τής κοινής γνώµης προς ορισµένη 
κατεύθυνση: κάνω ~ υπέρ | εναντίον κάποιου || Μην 
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πιστεύετε τίποτε απ' όλα αυτά! Είναι ~ || κρατική ~ || ο Γκαίµπελς ήταν 
υπουργός Προπαγάνδας στη ναζιστική Γερµανία || όργανο | µηχανισµός 
προπαγάνδας 2. (σπανιότ.) η προσπάθεια διαδόσεως των ιδεών ατόµου ή 
κοινωνικής οµάδας µε σκοπό την επικράτηση τους: κοµµατική | ιδεολογική ~. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προβολή. [ETYM. < µεσν. λατ. propaganda < λατ. propago 
«µοσχεύω - εκτείνω, αυξάνω» < pro- «προ→ + -pago < p. pangëre «µπήγω, 
φυτεύω». Η λ. εµφανίστηκε στην ονοµασία Congregatio de propaganda fide 
(Σύνοδος προς διάδοση τής πίστεως), που αποτελούσε συνοδικό όργανο τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, το οποίο συνεστήθη το 1559 από τον πάπα 
Κλήµεντα Η', προκειµένου να διαδώσει την πολιτική τού ενωτισµού (Ουνία). 
Αναδιοργανώθηκε το 1622 από τον πάπα Γρηγόριο ΙΕ']. 

προπαγανδίζω ρ. µετβ. [1896] {προπαγάνδισ-α, -τηκα, -µένος} προσπαθώ να 
προβάλω µε συστηµατικό τρόπο (άποψη, πρόσωπο, πολιτική κ.λπ.), 
επηρεάζοντας την κοινή γνώµη υπέρ του: στα ολοκληρωτι-κά κ·αθεστώτα τα 
µέσα ενηµέρωσης προπαγανδίζουν την πολιτική των κρατούντων || ~ µια 
θεωρία | µια αντίληψη. — προπαγα νδιση (η) κ. προπαγανδισµός (ο), 
προπαγανδιστής (ο) [1896], προπαγανδίστρια (η). 

προπαγανδιστικός, -ή, -ό αυτός που αποσκοπεί στην προπαγάνδα: ~ φυλλάδιο | 
προκήρυξη | τέχνη | εκστρατεία | ενέργεια. — προπαγανδιστικά επίρρ. 

προπαιδεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) η προκαταρκτική µόρφωση, το σύνολο τής 
βασικής παιδείας, που προηγείται εξειδικευµένης συνήθ. γνώσεως: δεν διέθετε 
την απαραίτητη ~ για καλλιτεχνικές σπουδές ANT. µετεκπαίδευση. 

προπαιδεια (η) {χωρ. πληθ.} (α) ο πίνακας που περιέχει όλα τα γινόµενα των 
αριθµών από το 1 ώς το 10 (β) (συνεκδ.) τα γινόµενα των αριθµών από το 1 
ώς το 10 από τους µεταξύ τους πολλαπλασιασµούς σε συγκεκριµένη σειρά (1 
x 2 = 2, 1 χ 3 = 3... 2x2 = 4, 2x3 = 6...), τα οποία συνήθ. µαθαίνουν απέξω οι 
µαθητές τού δηµοτικού: ξέρω | µαθαίνω | λέω την ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εγκυκλοπαίδεια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προπαιδεια (µε αναβιβασµό τού τόνου, πβ. κ. 
εγκυκλοπαίδεια)]. 

προπαιδεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {προπαίδευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
παρέχω προκαταρκτική µόρφωση σε (κάποιον), προετοιµάζω (κάποιον) για 
ανώτερες σπουδές ΣΥΝ. προεκπαιδεύω ΑΝΤ. µετεκπαιδεύω, επιµορφώνω. — 
προπαίδευση (η) [µτγν.], προπαιδευτικός, -ή, -ό [1834]. 

προπάνιο (το) {προπανίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αέριος υδρογονάνθρακας που 
χρησιµοποιείται υγροποιηµένος ως καύσιµο σε γκαζιέρες. — προπανικός, -ή, 
-ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. propane, συγκεκοµµένος τ. τού (acide) 
propion(ique) «προπανικό οξύ». Το επίθ. propionique (νόθο συνθ.) < pro- (< 
λατ. pro- «προ») + -pionique < αρχ. πίων «παχύς, λιπαρός» (< πϊαρ «ζωικό 
λίπος»)]. 

προπανόλη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. άχρωµο υγρό µε οσµή οινοπνεύµατος, 
εύφλεκτο και ευδιάλυτο στο νερό, στο οινόπνευµα και στον αιθέρα· ανήκει 
στην οικογένεια των αλκοολών και χρησιµοποιείται ως διαλύτης. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. propanoic < propane (βλ. κ. προπάνιο)]. 

προπαντός επίρρ.· περισσότερο από καθετί άλλο: ~ πρέπει να µείνουµε 
ψύχραιµοι (βλ. κ. λ. προπάντων). 

προπάντων επίρρ.· πάνω απ' όλα: προσπάθησε ~ να είσαι ειλικρινής µαζί τους 
(βλ. κ. λ. προπαντός). 

προπάππος (ο) {προπάππ-ου | -ων, -ους} ο πατέρας τού παππού ή τής γιαγιάς. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παππάς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προπάππος < προ- + πάππος]. 

προπαραλήγουσα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η τρίτη από το τέλος 
συλλαβή µιας λέξης, π.χ. άν-θρωπος, πό-λεµος, δέ-χοµαι. 

προπαραµονή (η) [1888] η µέρα που προηγείται τής παραµονής γιορτής ή 
επετείου. 

προπαρασκευάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προπαρασκεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} 1. ετοιµάζω (κάτι) από πριν, προετοιµάζω 2. (ειδικότ.) δίνω σε 
(κάποιον) την απαραίτητη προκαταρκτική εκπαίδευση: τα φροντιστήρια 
προπαρασκευάζουν τους µαθητές για τις Γενικές Εξετάσεις ΣΥΝ. προετοιµάζω, 
προγυµνάζω. — προπαρασκευή (η) [αρχ.], προπαρασκευαστής (ο) [1805]. 

προπαρασκευαστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που αναφέρεται ή αποσκοπεί 
στην προπαρασκευή: ~ µαθήµατα | εκπαίδευση | πρόγραµµα 2. ΝΟΜ. 
προπαρασκευαστικές ενέργειες οι ενέργειες που αποσκοπούν στην 
προπαρασκευή ενός εγκλήµατος (π.χ. αγορά όπλου). — προπαρασκευαστικ-ά 
| -ώς επίρρ. 

προπαροξύνεται, προπαροξύνονται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. [µτγν.] (για λέξη) 
τονίζεται στην προπαραλήγουσα. 

προπαροξύτονος, -η, -ο [µτγν.] (λέξη) που τονίζεται στην προπαραλήγουσα. 
προπατζήδικο κ. προποτζήδικο (το) (καθηµ.) το κατάστηµα που δέχεται 

συµπληρωµένα δελτία για τους διαγωνισµούς τού ΠΡΟ-ΠΟ (αλλά και για τα 
άλλα τυχερά παιχνίδια, π.χ. ΛΟΤΤΟ, Τζόκερ, ΠΡΟΤΟ κ.λπ.) ΣΥΝ. 
πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ. 

προπατζής κ. προποτζής (ο) {προπατζήδες} (καθηµ.) ο ιδιοκτήτης 
πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ. 
[ΕΤΥΜ. < ΠΡΟ-ΠΟ + παραγ. επίθηµα -ατζής, πβ. λοκ-ατζής (< Λ.Ο.Κ.), 
παγωτ-ατζής]. 

προπάτορας (ο) {προπατόρων} 1. ο γενάρχης ANT. προµήτωρ 2. προ-πάτορες 
(οι) (α) οι πατριάρχες τής Π.∆. Αβραάµ, Ισαάκ, Ιακώβ (β) (γενικά) οι 
πρόγονοι ANT. απόγονοι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προπάτωρ, -ορός «πρόγονος, ιδρυτής 
οικογένειας, γε- 

νάρχης» < προ- + -πάτωρ< πατήρ]. 
προπατορικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους προ-πάτορες 2. 

ΘΡΗΣΚ. προπατορικό αµάρτηµα το αµάρτηµα τής παρακοής που, κατά την 
Π.∆., διέπραξαν οι πρωτόπλαστοι απέναντι στον Θεό και το οποίο στάθηκε η 
αιτία για διακοπή τής κοινωνίας µε τον Θεό και την αποποµπή τους από τον 
Παράδεισο. 

προπέλα (η) {προπελών} ο έλικας πλοίου που του δίνει ώθηση προς τα εµπρός 
(προώθηση). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. propeller < p. propel < λατ. propellere 
«προωθώ, ελαύνω» < pro- «προ→ + pellere «ωθώ, κρούω»]. 

προπεµπτήριος, -α, -ο [µτγν.]. 1. αυτός που προπέµπει ΣΥΝ. συνοδευτικός, 
προπεµπτικός 2. ΝΟΜ. προπεµπτήριο (το) {προπεµπτηρί-ου | -ων} (α) 
βούλευµα που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως προς το Συµβούλιο 
Πληµµελειοδικών, µε το οποίο µπορεί να διαταχθεί η προσωρινή 
αποφυλάκιση προφυλακισµένου µε καταβολή εγγυήσεως (β) πράξη τού 
δικαστηρίου για προσωρινή απαλλαγή πτωχεύσαντος από προ-σωποκράτηση. 

προπέµπω ρ. µετβ. [αρχ.] {προέπεµψα} (λόγ.) 1. ξεπροβοδίζω, συνοδεύω 
(κάποιον που φεύγει): µέλη τής κυβέρνησης προέπεµψαν τον ξένο επίσηµο στο 
αεροδρόµιο 2. συνοδεύω (νεκρό κατά την εκφορά του). — προποµπή (η) 
[αρχ.], προπεµπτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

προπερασµένος, -η, -ο αυτός που τοποθετείται χρονικά πριν από τον 
προηγούµενο: την ~ µέρα | εβδοµάδα. 

προπερισπώµενος, -η, -ο [µτγν.] (λέξη) που παίρνει περισπωµένη στην 
παραλήγουσα (πβ. λ. περισπώµενος). 

πρόπερσι κ. προπέρυσι επίρρ. [αρχ.]· κατά το έτος που προηγείται τού 
περασµένου. 

προπέρσινος, -η, -ο κ. προπερυσινός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έγινε ή υπήρξε 
πριν από δύο χρόνια. 

προπέτασµα (το) {προπετάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (γενικά-σπάν.) ό,τι 
καλύπτει τη θέα των προσώπων ή των αντικειµένων που βρίσκονται πίσω από 
αυτό ΣΥΝ. σκέπασµα, προκάλυµµα, παραβάν 2. ΣΤΡΑΤ. φυσικό ή τεχνητό 
οχύρωµα που προστατεύει στρατιωτικό σχηµατισµό από τα πυρά τού εχθρού· 
ΦΡ. προπέτασµα καπνού βλ. λ. καπνός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προπετάννυµι < 
προ- + πετάννυµι «απλώνω, ανοίγω» (βλ. λ. πετώ)]. 

προπέτεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ανάγωγη ή προκλητική συµπεριφορά 
ΣΥΝ. αυθάδεια, θράσος, προκλητικότητα 2. η απερίσκεπτη βιασύνη. 

προπετής, -ής, -ές {προπετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που συµπεριφέρεται µε 
τρόπο ανάγωγο ή προκλητικό ΣΥΝ. αυθάδης, θρασύς, προκλητικός ΑΝΤ. 
σεµνός, συνεσταλµένος 2. αυτός που ενεργεί µε απερίσκεπτη βιασύνη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που γέρνει προς τα εµπρός», < προ-+ -
πετής < θ. πετ- τού ρ. πίπτω (βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. ήδη αρχ.]. 

πρόπηγµα (το) {προπήγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κατασκεύασµα που βρίσκεται 
µπροστά από χώρο και είναι κατάλληλο για τη διακόσµηση ή την προφύλαξη 
εξωτερικής πλευράς οικοδοµήµατος 2. διαχωριστικός φραγµός ΣΥΝ. 
κιγκλίδωµα, περίφραγµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < προπήγνυµι < προ- + πήγνυµι 
«µπήγω, στερεώνω» (βλ. λ. πήζω)]. 

προπηλακίζω ρ. µετβ. {προπηλάκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εκ-στοµίζω 
ύβρεις εναντίον κάποιου σε δηµόσια εµφάνιση του (προϋποθέτει την 
ταυτόχρονη παρουσία στον ίδιο χώρο αυτού που προπηλακίζει και αυτού που 
προπηλακίζεται). — προπηλακισµός (ο) [αρχ.] κ. προπηλάκιση (η) [αρχ.], 
προπηλακιστής (ο) [µτγν.], προπη-λακιστικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «επαλείφω µε λάσπη», < προ- + πηλός + -ακίζω 
(πβ. κ. φενακίζω). Η µτφ. σηµ. είναι ήδη αρχ. Οι αρχαίοι λεξικογράφοι είχαν 
επινοήσει τις αµάρτυρες λ. πήλαξ, πηλακίζω, προκειµένου να εξηγηθεί το ρ. 
προπηλακίζω]. 

προπίνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {προήπια} πίνω στην υγεία κάποιου σηκώνοντας το 
ποτήρι, κάνω πρόποση. 

προπλάθω ρ. µετβ. [µεσν.] {προέπλασα, προπλάσ-τηκα, -µένος} 1. πλάθω 
(κάτι) από πριν, κάνω το πρόπλασµα του 2. (στη βυζαντινή αγιογραφία) 
επιχρίω µε το βασικό χρώµα το µέρος που θα ζωγραφίσω ΣΥΝ. ασταρώνω. 

πρόπλασµα (το) [µτγν.] {προπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πήλινο ή γύψινο 
οµοίωµα αγάλµατος 2. ΑΡΧΙΤ. το υπόδειγµα αρχιτεκτονικού ή καλλιτεχνικού 
έργου ή µηχανήµατος σε µικρογραφία ΣΥΝ. µακέτα 3. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. το έργο 
που πλάθεται από πηλό, κερί, γύψο ή άλλες ύλες µε σκοπό την αναπαραγωγή 
του σε λαξευτή ή χυτή µορφή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα. 

προπλασµός (ο) [µεσν.] (στους βυζαντινούς αγιογράφους) το φόντο 
ζωγραφικού πίνακα ΣΥΝ. αστάρι. 

προπλάστης (ο) {προπλαστών} αυτός που κατασκευάζει προπλάσµατα. 
προπληρωµή (η) 1. η προκαταβολή τής αξίας πράγµατος πριν από την 

παραλαβή του ή µισθού πριν από την παροχή τής αντίστοιχης υπηρεσίας 
ΣΥΝ. µπροστάντζα ANT. προείσπραξη 2. ΟΙΚΟΝ. το αναγκαίο ποσό που 
προκαταβάλλεται από το δηµόσιο ταµείο σε περιπτώσεις επειγουσών 
δηµοσίων δαπανών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. paiement d'avance]. 

προπληρώνω ρ. µετβ. {προπλήρω-σα, -θηκα, -µένος) πληρώνω από πριν: ~ 
κάποιον, πριν αρχίσει εργασία || τηλεφωνική κάρτα προπληρωµένης οµιλίας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. payer d'avance]. 

προπληρωτέος, -α, -ο [1824] αυτός που πρέπει να προπληρωθεί. ΠΡΟ-ΠΟ (το) 
(προφέρεται προπό) (Προγνωστικά Ποδοσφαίρου) τυχερό παιχνίδι οργανωµένο 
από το κράτος, κατά το οποίο οι παίκτες 



πρόποδες 1488 προσαγωγός 
 

κερδίζουν χρήµατα προβλέποντας τα αποτελέσµατα ποδοσφαιρικών αγώνων: 
παίζω - || δελτίο ~ || οι στήλες τού ~ || κέρδισα 100.000 δρχ. στο ~ || πιάνω 
δεκατριάρι στο ~. 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τής φρ. Προ)γνωστικά) Πο)δοσφαίρου), που εµφα-
νίστηκαν επίσηµα στην Ελλάδα το 1959]. 

πρόποδες (οι) {χωρ. γεν. πληθ.} το χαµηλότερο µέρος βουνού ή λόφου, που 
βρίσκεται κοντά στη βάση του και ενώνει τις πλαγιές µε το έδαφος ΣΥΝ. 
ριζοβούνι, ριζά (τα). 
[ΕΤΥΜ. Πληθ. τού αρχ. πρόπους, -οδός «ο προπορευόµενος, αυτός που 
προχωρεί µπροστά» < προ- + πους, ποδός (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι 
µτγν.]. 

προπολεµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο που προηγείται τού 
Β' Παγκοσµίου Πολέµου: ~ σπίτι | αυτοκίνητο | φωτογραφία ANT. 
µεταπολεµικός. — προπολεµικά επίρρ. 

προποµπή (η) → προπέµπω 
προποµπός (ο) 1. αυτός που προπέµπει πρόσωπο που αποχωρεί 2. αυτός που 

προπορεύεται άλλων 3. (µτφ.) αυτός που προετοιµάζει το έδαφος για κάτι που 
πρόκειται να ακολουθήσει 4. ΣΤΡΑΤ. το προπορευόµενο κλιµάκιο 
εµπροσθοφυλακής ΣΥΝ. προφυλακή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προπέµπω «συνοδεύω»]. 

προπόνηση (η) [1896] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το να προπονείται 
κανείς· γενικότ. η συστηµατική άσκηση αθλητή, ώστε να είναι σε φόρµα: στις 
8.00 έχω ~ στο µπάσκετ || σκληρή | εντατική ~. — προ-πονητικός, -ή, -ό. 

προπονητή pio (το) {προπονητηρί-ου | -ων} ο χώρος όπου γίνεται προπόνηση. 
προπονητής (ο) [1896], προπονήτρια (η) (προπονητριών) πρόσωπο που 

προπονεί (βλ. κ. λ. κόουτς). 
προπονητική (η) {χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. Ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως 

αντικείµενο µελέτης τις µεθόδους προπονήσεως των αθλητών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γερµ. Trainingslehre]. 

Προποντίδα (η) η εσωτερική θάλασσα που χωρίζει την ασιατική από την 
ευρωπαϊκή Τουρκία. Επίσης (λόγ.) Προποντίς {Προποντί-δος}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Προποντίς < προ- + -ποντίς < πόντος, επειδή οδηγεί στον 
(Εύξεινο) Πόντο. Η τουρκ. ονοµασία Marmara Denizi «Θάλασσα τού 
Μαρµαρά» οφείλεται σε ορισµένα νησιά τής Προποντίδας, τα οποία 
αποτελούσαν -από την αρχαιότητα ήδη- τόπο εξορύξεως µαρµάρων και είναι 
επιπλέον σχηµατισµένα από γρανίτη και σχιστόλι-θο]. 

προπονώ ρ. µετβ. {προπονείς... | προπόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} ασκώ, 
προετοιµάζω µεθοδικά (αθλητή ή αθλητική οµάδα), προκειµένου να 
παρουσιάσουν τη µέγιστη δυνατή απόδοση σε αγώνες: ~ ποδοσφαιρική οµάδα 
| κολυµβητή | δροµέα || (κ. µεσοπαθ.) προπονούµαι σκληρά | εντατικά || ~ στο 
σκάκι ΣΥΝ. προγυµνάζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προπονώ (-έω), αρχική σηµ. 
«εργάζοµαι, καταπονούµαι, µοχθώ εκ των προτέρων», < προ- + πονώ < πόνος 
(βλ.λ.). Η σηµ. «καταπονώ άλλον εκ των προτέρων, τον εξαντλώ από πριν» 
είναι µτγν.]. 

προπορεύοµα! ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {προπορεύ-θηκα (καθηµ. -τη-κα)) βαδίζω 
µπροστά από άλλους ΣΥΝ. προηγούµαι ΑΝΤ. έποµαι, ακολουθώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

πρόποση (η) {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων) ο χαιρετιστήριος λόγος που 
απευθύνει κανείς εις υγείαν ή προς τιµήν κάποιου, σηκώνοντας ταυτόχρονα το 
ποτήρι του και πίνοντας λίγο ποτό: ο πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας έκανε ~ προς 
τιµήν τού ξένου οµολόγου του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόποσις < προπίνω < προ- + 
πίνω. Βλ. κ. πόσις]. 

προποτζήδικο (το) -> προπατζήδικο 
προποτζης (ο) → προπατζής 
προπρύτανης (ο) [1837] {-η κ. -άνεως | -άνεις, -άνεων} (παλαιότ.) ο 

προηγούµενος πρύτανης, ο πρύτανης τής προηγούµενης περιόδου. 
προπτυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων} 1. (λόγ.) το µάζεµα προς τα 

εµπρός 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. η κάµψη των χεριών εµπρός από το στήθος έτσι, ώστε οι 
παλάµες, οι βραχίονες και τα αντιβράχια να βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο 
επίπεδο. 
[ΕΤΥΜ. < προπτύσσω < προ- + πτύσσω «ζαρώνω, διπλώνω, πτυχώνω» (βλ. 
λ. πτυχή)]. 

προπτύσσω ρ. µετβ. {προέπτυξα} (λόγ.) 1. µαζεύω προς τα εµπρός 2. 
ΓΥΜΝΑΣΤ. εκτελώ προπτυξη (βλ.λ.). 

προπτυχίΌκός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις σπουδές που γίνονται πριν 
από τη λήψη τού βασικού πτυχίου: ~ πρόγραµµα | κύκλος σπουδών | φοιτητής 
|| (ως ουσ.) διδάσκει στους ~ ΑΝΤ. µεταπτυχιακός 2. προπτυχιακά (τα) κύκλος 
σπουδών που ακολουθεί κανείς για την απόκτηση τού βασικού πτυχίου από 
τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα: τα ~ στη διοίκηση επιχειρήσεων ΑΝΤ. 
µεταπτυχιακά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. undergraduate]. 

πρόπτωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πτώση προς τα 
εµπρός ή προς τα κάτω 2. η µετατόπιση ή πτώση οργάνου ή τµήµατος 
οργάνου τού σώµατος από τη φυσιολογική του θέση εξαιτίας τής χαλάρωσης 
των στηρικτικών του µέσων. 

προπύλαια (τα) {προπυλαίων} ΑΡΧΙΤ. η µνηµειωδώς διαµορφοµένη είσοδος 
κτηριακών συνόλων: (µε κεφ.) τα ~ τού Πανεπιστηµίου | τής Ακροπόλεως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. πληθ. τού επιθ. προπύλαιος < προ- + -πυλαίος < πύλη]. 

πρόπυλο (το) {προπύλ-ου | -ων} ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο στεγασµένος χώρος που αποτελεί 
εξωτερική συνέχεια τής εισόδου σε οικοδόµηµα ή µνηµειώδη διαµόρφωση 
εισόδου σε περιορισµένο χώρο και έχει συνήθως προσόψεις µε κίονες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόπυλον < προ- + -πυλον < πύλη]. 

προπύργιο (το) [µτγν.] {προπυργί-ου | -ων) 1. προκεχωρηµένο οχύ-ρωµα ΣΥΝ. 
προτείχισµα, προκάλυµµα, προµαχώνας 2. (µτφ.) φορέας ή 

µέσο αποτελεσµατικής προστασίας αξιών, θεσµών και αρχών: «ηΧά-βρη, 
ιστορικό κόκκινο ~ και τώρα βατερλώ τού Κοµουνιστικού Κόµµατος» (εφηµ.). 

προπώληση (η) [1844] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το να προπωλείται 
(κάτι): ~ εισιτηρίων για µια συναυλία | διαµερισµάτων. 

προπωλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προπωλείς... | προπώλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
πωλώ (κάτι) προτού τελειώσει η κατασκευή του ή αρχίσει να διατίθεται: 
εισιτήρια προπωλούνται στα ταµεία τού θεάτρου || προπωλούνται 
διαµερίσµατα. 

προρρηθείς, -είσα, -έν {προρρηθ-έντος (θηλ. -είσης), -έντα | -έντες (ουδ. -έντα), 
-έντων (θηλ. -εισών)} (λόγ.) αυτός που αναφέρθηκε προηγουµένως ΣΥΝ. 
προµνηµονευθείς, προειρηµένος, προαναφερθείς. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. αορ. τού 
αρχ. προερώ, που χρησιµοποιείται ως µέλλ. τού προλέγω. Βλ. λ. ρήση, ρήµα]. 

προρρηµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται πριν από το ρήµα 2. ΓΛΩΣΣ. 
προρρηµατικά (τα) οι κύριες προθέσεις, όταν είναι πρώτα συνθετικά 
ρηµάτων οι προθέσεις αυτές διατηρούν, παρά τη σύνθεση, την αρχική τους 
σηµασία, τροποποιούν τη σηµασία των ρηµάτων των οποίων αποτελούν α' 
συνθετικό ή δηλώνουν το ποιόν τής πράξης (µονιµότητα, έναρξη, λήξη, 
διεύθυνση κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. preverbal]. 

πρόρρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η πρόβλεψη τού µέλλοντος ΣΥΝ. 
προφητεία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόρρησις < προ- + ρήσις (βλ.λ.)]. 

προς πρόθ.· δηλώνει: 1. κατεύθυνση: πήρε τον δρόµο - το βουνό || ) + τα 
+τοπικό επίρρ.): πορεία ~ τα δυτικά || έλα ~ τα πάνω | κάτω 2. τη θέση 
(προσώπου ή πράγµατος) σε σχέση µε κατεύθυνση: αυτό το χωριό βρίσκεται ~ 
τα ανατολικά τής Ξάνθης 3. σε τι ή ποιον απευθύνεται (κάποιος/κάτι): αίτηση | 
αναφορά ~ τον διευθυντή | τον προϊστάµενο || θα µιλήσουµε σαν άνδρας ~ άνδρα 
4. αναφορά σε (κάποιον/κάτι): ήταν στοργικός ~ τα παιδιά του || εχθρική στάση 
~ καθετί νέο 5. χρονική προσέγγιση: θα σε δω ~ το απόγευµα || ~ τα τέλη τού 
εικοστού αιώνα- ΦΡ. (α) προς το παρόν (προς το παρόν, θουκ. 3, 40) µέχρι 
τώρα (β) προς στιγµήν µέχρι αυτή τη στιγµή 6. σκοπό: ~ τι ο θρήνος και ο 
κοπετός; || ό,τι γίνεται είναι ~ όφελος σου || αυτά βάλ' τα καλά στο µυαλό σου ~ 
γνώσιν και συµµόρφωσιν || αυτός ο άνθρωπος αποτελεί παράδειγµα ~ αποφυγήν 
ΦΡ. (α) προς τιµήν (κάποιου) (i) για να τιµηθεί κάποιος: εκδήλωση ~ τού 
υπουργού (ii) για ενέργεια που τιµά αυτόν που την έκανε: εκείνος, προς τιµήν 
του, αρνήθηκε να µε κατηγορήσει άδικα, αν και αντίπαλος µου (β) η σιωπή µου 
προς απάντηση σου βλ. λ. σιωπή (γ) πάω προς νερού µου πηγαίνω να ουρήσω 
7. σύγκριση, αναλογία: η στρατιωτική βοήθεια των Η.ΠΑ. σε Ελλάδα και 
Τουρκία παρέχεται σε αναλογία 7-10 8. αντίτιµο: αγόρασα πορτοκάλια ~ 100 
δρχ. το κιλό 9. χωρισµό και διανοµή: ψάξαµε τα σπίτια ένα ~ ένα, αλλά δεν τον 
βρήκαµε πουθενά || βήµα ~ βήµα επιτυγχάνεται η βελτίωση των 
ελληνοαµερικανικών σχέσεων || µετάφραση λέξη ~ λέξη · ΦΡ. (+γεν.) (α) 
πάππου προς πάππου βλ. λ. πάππος (β) προς Θεού βλ. λ. Θεός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προς | προτί (επικ.), πιθ. ετεροιωµ. βαθµ. τ. *πρετί (από όπου 
ο τ. πρές, που απαντά στη λ. πρέσβυς, βλ.λ.), το οποίο συνδ. µε σανσκρ. prati 
«προς», αρχ. σλαβ. protivù (επίθ.) «ενάντιος» (> πολ. przeciw «εναντίον»), 
ενώ η σύνδεση µε το λατ. pretium «τιµή, αξία» δεν γίνεται αποδεκτή. Η πρόθ. 
προς ανήκει στην ευρεία λεξιλογική οικογένεια τού I.E. µορίου *per- 
(δηλωτικού κατευθύνσεως) και συνδ. µε τις προθ. πρό, περί, παρά κ.ά. o τ. 
προς προέρχεται από το επικ. προτ(ί) µε συριστικοποίηση τού -τ- είτε προ τού 
-ι είτε ως τελικού φθόγγου]. 

προσ- ά συνθετικό που δηλώνει: 1. επίταση τής σηµασίας τού β' συνθετικού: 
προσ-αυξάνω 2. κατεύθυνση προς αυτό που δηλώνει το β' συνθετικό: προσ-
θαλάσσωση, προσ-γειώνω, προσ-σελήνωση. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από την πρόθ. προς (βλ.λ.)]. 

προσαγάγω (να/θα) ρ. → προσάγω 
προσαγορεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσαγόρευ-σα, -θηκα) 1. προσφ ωνώ 2. 

(συνεκδ.) αποκαλώ (κάποιον) µε τον τίτλο που φέρει ή που του απονέµεται. 
— προσαγόρευση (η) [µτγν.]. 

προσάγω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσ-ήγαγα (να/θα προσαγάγω), -ήχθην, -ης, -η... 
(να/θα προσαχθώ(} 1. ΝΟΜ. οδηγώ (κάποιον) ενώπιον δικαστηρίου ή 
ανακριτή: ~ κάποιον σε δίκη || ο δολοφόνος θα προσαχθεί αύριο στον τέταρτο 
τακτικό ανακριτή · 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. προσεγγίζω τα πέλµατα των ποδιών µε τέτοιον 
τρόπο, ώστε να εφάπτονται οι εσωτερικές τους πλευρές και τα άκρα τους να 
είναι τεντωµένα · 3. ΝΑΥΤ. (λόγ. στον τ. προσάγοµαι) στρέφω το πλοίο προς 
τον άνεµο ΣΥΝ. (λαϊκ.) ορτσάρω ΑΝΤ. επιδίδω, ποδίζω. 

προσαγωγή (η) [αρχ.] 1. ΝΟΜ. το να οδηγείται κάποιος ενώπιον δικαστηρίου ή 
ανακριτή- ΦΡ. βίαιη προσαγωγή η καταναγκαστική προσαγωγή κάποιου, ως 
µέτρο που επιβάλλεται σε νοµίµως κλητευ-µένο µάρτυρα, που δεν εµφανίστηκε 
ενώπιον τού δικαστηρίου · 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. η προσέγγιση των πελµάτων των 
ποδιών κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εφάπτονται οι εσωτερικές τους πλευρές 
και τα άκρα τους να είναι τεντωµένα προς τα εµπρός · 3. ΝΑΥΤ. η στροφή τού 
πλοίου προς τον άνεµο ΣΥΝ. (λαϊκ.) ορτσάρισµα ΑΝΤ. επίδοση, πόδι-σµα 4. 
ΦΥΣΙΟΛ.-ΙΑΤΡ. κίνηση µε την οποία κάποιο µέλος ή τµήµα µέλους πλησιάζει 
προς το σώµα. προσαγωγός, -ός, -ό(ν) 1. αυτός που πλησιάζει (κάτι) προς (κάτι 
άλλο) 2. ΑΝΑΤ. (α) αυτός που φέρει κάτι προς κάτι άλλο: ~ αγγεία (που 
µεταφέρουν αίµα σε ένα όργανο) || ~ νεύρα (που µεταφέρουν τα νευρικά 
ερεθίσµατα) (β) προσαγωγός (µυς) (ι) καθένας από τους µυς που φέρνουν µε τη 
συστολή τους ένα τµήµα τού σώµατος προς το µέσο επίπεδο ή προς τον άξονα 
ενός άκρου (ii) (ειδικότ.) καθένας από 
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τους τρεις ισχυρούς µυς κατά µήκος τού µηριαίου οστού, που βοηθούν στην 
προσαγωγή τού µηρού, στην περιστροφή και στην κάµψη του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ελκυστικός, πειστικός», < προσάγω, πβ. κ. 
αγωγός - άγω. Η ανατοµική σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. adducteur]. 

προσαµµώνω ρ. µετβ. [1889] {προσάµµωσα} (λόγ.) καλύπτω (κάτι) µε άµυ.0. 
προσαµµωση (η) [1892] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) η συ-

γκέντρωση και συσσώρευση άµµου σε λιµάνι, σε παραλία, στον βυθό ή στην 
όχθη ποταµού ή λίµνης. 

προσανάβαση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) 1. η βαθµιαία 
αύξηση 2. (για νερά) η υπερχείλιση, η πληµύρα. 

προσαναµµα (το) {προσανάµµ-ατος | -ατα, -άτων} η εύφλεκτη ύλη που 
χρησιµοποιείται για το άναµµα φωτιάς: χρησιµοποιώ ένα κοµµάτι χαρτί για ~ 
ΣΥΝ. (λόγ.) έναυσµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσανάπτω < προσ- 
+ άνάπτω]. 

προσανατολίζω ρ. µετβ. [1843] {προσανατόλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
(+προς | σε) 1. (γενικά) στρέφω (κάποιον/κάτι) προς συγκεκριµένη 
κατεύθυνση: ~ την κεραία στη σωστή κατεύθυνση· (µτφ.) 2. στρέφω (κάποιον) 
προς συγκεκριµένες επιλογές: οι τάσεις στην αγορά εργασίας τον 
προσανατόλισαν προς τις σπουδές πληροφορικής 3. κατατοπίζω: τον 
προσανατόλισαν στα νέα καθήκοντα του)µεσοπαθ. προσανατολίζοµαι) 4. 
στρέφοµαι προς συγκεκριµένη κατεύθυνση (κυρ. η µτχ.): το σπίτι είναι 
προσανατολισµένο προς τα δυτικά 5. (α) συνειδητοποιώ πού βρίσκοµαι (σε 
ποιο σηµείο τής πόλης, τής περιοχής κλπ.): ο χάρτης µε βοήθησε να 
προσανατολιστώ (β) βρίσκω την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσω (γ) 
έχω την ικανότητα να µη χάνω τον προσανατολισµό µου 6. (µτφ.) κλίνω, 
στρέφοµαι προς συγκεκριµένες επιλογές: η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη 
λήψη εκτάκτων µέτρων για την προστασία τής περιοχής από την πυρκαγιά || 
(µτχ.) αυτό το φεστιβάλ είναι προσανατολισµένο στην εικαστική δηµιουργία και 
τη µοντέρνα τέχνη || µια εταιρεία προσανατολισµένη στο εξαγωγικό εµπόριο. 
[ΕΤΥΜ. < προσ- + ανατολή + -ίζω, απόδ. τού γαλλ. (s')orienter < orient 
«ανατολή» < λατ. oriens (sol) «ανατέλλων ήλιος»]. 

προσανατολισµός (ο) [1854] 1. η θέση ή η τοποθέτηση σε σχέση µε τα σηµεία 
τού ορίζοντα: βρίσκω | χάνω τον ~ µου || ο ~ τού σπιτιού | τής κεραίας 2. 
(µτφ.) η κατεύθυνση των ενεργειών και των επιδιώξεων, η τάση: ο πολιτικός ~ 
κόµµατος | κυβέρνησης || φιλελεύθερος | σοσιαλιστικός ~ τής οικονοµίας || 
πρέπει να αλλάξουν οι ~ τής εξωτερικής µας πολιτικής || ο ιδεολογικός - τού 
περιοδικού είναι φανερός από το πρώτο κιόλας τεύχος || οι σύγχρονοι νέοι 
αναζητούν νέους ~ || πολλοί µαθητές διαφωνούν µε τους - τού σηµερινού 
σχολείου 3. (α) η ενηµέρωση, ο κατατοπισµός, η κατάρτιση: ο ~ σπουδαστή | 
ερευνητή στην επιστηµονική βιβλιογραφία (β) επαγγελµατικός προ-
σανατολισµός (i) κλάδος τής εφαρµοσµένης ψυχολογίας, που παρέχει στο 
άτοµο επιστηµονική βοήθεια, ώστε να επιλέξει το επάγγελµα που ταιριάζει 
στις ικανότητες, τις κλίσεις και στην προσωπικότητα του (ii) (σχολικός ~) το 
σχολικό µάθηµα που έχει προορισµό να βοηθήσει τον µαθητή στις 
µελλοντικές του επιλογές ως προς τις σπουδές ή την επαγγελµατική του 
σταδιοδροµία λαµβάνοντας υπ' όψιν την προσωπικότητα του και τις 
εργασιακές εξελίξεις (συντοµ. Σ.Ε.Π.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. orientation]. 

προσάνεµος, -η, -ο -> προσήνεµος 
προσάπτω ρ. µετβ. {προσ-ήψα, -ήφθην, -ης, -η...} αποδίδω, καταλογίζω (κάτι) 

εις βάρος κάποιου: ~ µοµφή | κατηγορία σε κάποιον || το πόρισµα προσάπτει 
ευθύνες στον δήµο για το ατύχηµα || του προσάπτεται απρονοησία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
άπτω. [ΕΤΥΜ αρχ. < προσ- + απτω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

προσαράζω ρ. αµετβ. {προσάραξα} ΝΑΥΤ. (για πλοίο) προσκρούω σε βράχια ή 
καθίζω σε ρηχά νερά: το πλοίο προσάραξε στα αβαθή τής Πύλου. —
προσάραξη (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προσαράσσω «ρίχνω κάτι πάνω σε κάτι άλλο» < προσ-+ 
άράσσω (βλ. λ. αράζω)]. 

προσαρµογή (η) 1. (λόγ.-σπάν.) η συναρµογή, το συνταίριασµα αντικειµένων: 
~ καλωδίου στην πρίζα 2. (µτφ.) το να προσαρµόζεται (κάποιος/κάτι) (κάπου): 
η ~ των υιοθετηµένων παιδιών στη νέα τους οικογένεια || ~ στο σχολείο | στη 
ζέστη | στο κρύο | στις νέες συνθήκες || βίαιη | οµαλή ~ 3. ΒΙΟΛ. (α) η 
διαδικασία εναρµονίσεως ζωντανού οργανισµού προς το περιβάλλον του µε 
σκοπό την επιβίωση του ως αποτέλεσµα τής φυσικής επιλογής (β) κάθε 
µορφολογική και λειτουργική δοµή ως αποτέλεσµα τής διαδικασίας αυτής · 4. 
ΦΥΣΙΟΛ. προσαρµογή οφθαλµού η προσαρµογή τού µατιού στην όραση από 
διαφορετικές αποστάσεις και υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισµού ΣΥΝ. 
προσαρµοστία. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. προσαρµόζω. Οι σύγχρονες σηµ. αποτελούν απόδ. τού 
γαλλ. adaptation]. 

προσαρµόζω ρ. µετβ. {προσάρµοσ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (λόγ.-
σπάν.) συναρµόζω, συνταιριάζω (ένα αντικείµενο) µε (άλλο) 2. (µτφ.) 
τροποποιώ, µεταβάλλω (κάτι), ώστε να εναρµονιστεί (µε ορισµένη 
κατάσταση): ο οµιλητής είχε προσαρµόσει τον λόγο του στο µορφωτικό επίπεδο 
τού ακροατηρίου του || έχουµε προσαρµόσει τους σκοπούς µας στη σύγχρονη 
πολιτική πραγµατικότητα || προσάρµοσαν την παραγωγή τους στις απαιτήσεις 
τής ελληνικής αγοράς 3. (µεσοπαθ. προσαρµόζοµαι) αλλάζω κατά τέτοιον 
τρόπο, ώστε να ταιριάζω, να είµαι εναρµονισµένος µε τις αντίστοιχες 
συνθήκες: µε κάθε κλιµατική µεταβολή επιβιώνουν µόνο οι ζωντανοί 
οργανισµοί που καταφέρνουν να προσαρµοστούν || δεν είναι εύκολο να 
προσαρµοστεί κανείς στους γρήγορους ρυθµούς τής σύγχρονης εποχής || 
σύµφωνα 

µε τους κανόνες τής αγοράς, οι τιµές προσαρµόζονται στη ζήτηση. [ΕΤΥΜ αρχ., 
αρχική σηµ. «εφαρµόζω ταιριαστά», < προσ- + αρµόζω (βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. 
ήδη αρχ.]. 

προσαρµόσιµος, -η, -ο αυτός που προσαρµόζεται εύκολα, χωρίς δυσκολίες: -
µαθητής/ στρατιώτηςΑΝΤ. απροσάρµοστος. 

προσαρµοστία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ικανότητα τού µατιού να προσαρµόζεται 
κάθε φορά µε την απόσταση και τις συνθήκες φωτισµού ενός αντικειµένου, 
ώστε να το βλέπει ευκρινώς. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. accomodation (d'œil)]. 

προσαρµοστικός, -ή, -ό [1887] 1. αυτός που προσαρµόζεται εύκολα σε κάτι 
ΣΥΝ. ευπροσάρµοστος ΑΝΤ. απροσάρµοστος 2. ΑΝΑΤ. προσαρµοστικός 
φακός ο κρυσταλλοειδής φακός που παρέχει την ικανότητα προσαρµογής στο 
µάτι. 

προσαρµοστικότητα (η) [1887] {χωρ. πληθ.} 1. η ικανότητα να είναι κανείς 
προσαρµοστικός 2. ΟΙΚΟΝ. Ο βαθµός µεταβλητότητας οικονοµικού µεγέθους 
3. ΒΙΟΛ. η ικανότητα ενός οργανισµού, πληθυσµού, είδους να προσαρµόζεται 
στις συνθήκες τού περιβάλλοντος (βλ. κ. λ. προσαρµογή). 

προσάρτηµα (το) [µτγν.] {προσαρτήµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε 
προσαρτάται σε κάτι άλλο ΣΥΝ. εξάρτηµα. 

προσάρτηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µονοµερής 
ενέργεια κράτους να ενσωµατώσει και να υπαγάγει στην εδαφική του 
κυριαρχία εδάφη που τελούσαν υπό καθεστώς ανεξαρτησίας ή κυριαρχίας 
άλλου κράτους: η ~ τής Αυστρίας στη Γερµανία το 1938 (Anschluß) 2. 
(γενικότ.) η υπαγωγή εδαφών ή ολόκληρης χώρας στην κυριαρχία άλλου 
κράτους: η ~ τής Θεσσαλίας στην Ελλάδα το 1881. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

προσαρτώ ρ. µετβ. {προσαρτάς... | προσάρτ-ησα, -ώµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 1. 
(λόγ.) συνάπτω, συνδέω (κάτι) µε κάτι άλλο 2. (για κράτος) πραγµατοποιώ 
προσάρτηση (ξένων εδαφών): η Γερµανία προσάρτησε την Αυστρία το 1938. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προσαρτώ < προσ- + άρτώ (-άω) 
«συνδέω, κρεµώ, εξαρτώ» < θ. άρ- (βλ. λ. άρ-τηρ-ία), πβ. κ. àv-αρτώ, έξ-
αρτώ]. 

Προσαυξάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσαύξη-σα, -θηκα, -µένος} αυξάνω (κάτι) 
ακόµη περισσότερο: ~ αµοιβές | αποδοχές | µισθούς ΣΥΝ. επαυξάνω ΑΝΤ. 
µειώνω, λιγοστεύω. — προσαύξηση (η) [µτγν.], προσαυ-ξητικός, -ή, -ό 
[1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

προσαχθώ (να/θα) ρ. —> προσάγω 
προσβάλλω ρ. µετβ. {πρόσ-βαλα (λόγ. προσέβαλα), -βλήθηκα, -βε-βληµένος} 

1. θίγω την τιµή, την υπόληψη (κάποιου), µιλώντας µε άσχηµα λόγια: µε 
προσέβαλε µπροστά σε όλους µε ταπεινωτικά λόγια 2. συµπεριφέροµαι 
ανάρµοστα απέναντι σε (κάτι σεβάσµιο και ιερό): ~ τη µνήµη τού νεκρού | το 
περί δικαίου αίσθηµα | τη δηµόσια αιδώ | τα χρηστά ήθη 3. αµφισβητώ 
επισήµως την εγκυρότητα, την ορθότητα κλπ., επιδιώκω την ανατροπή: «η 
ελληνική κυβέρνηση θα αναγκαστεί να προσβάλει τη σχετική απόφαση στο 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο» (εφηµ.) || προσέβαλαν τον διαγωνισµό στα ελληνικά 
δικαστήρια || ~ την επιχειρηµατολογία τού αντιπάλου µε αντεπιχειρήµα-τα 4. 
ΣΤΡΑΤ. επιτίθεµαι εναντίον (θέσεως ή πολεµιστών): εχθρικές δυνάµεις 
προσβάλλουν τα οχυρά µας 5. ΙΑΤΡ. προξενώ βλάβη: η νόσος | ο ιός προσβάλλει 
κυρίως το νευρικό σύστηµα τού ανθρώπου ΣΥΝ. βλάπτω 6. αµφισβητώ την 
εγκυρότητα ή τη νοµιµότητα: ~ διαθήκη 7. ΧΗΜ. προκαλώ χηµική αντίδραση: 
τα οξέα προσβάλλουν τα µέταλλα. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «επιτίθεµαι - 
χτυπώ», < προσ- + βάλλω]. 

πρόσβαρος, -η, -ο 1. αυτός που έχει βάρος περισσότερο από το κανονικό ΣΥΝ. 
παραπανήσιος ΑΝΤ. λιποβαρής, λειψός, (λαϊκ.) ξίκικος 2. πρόσβαρο (το) 
µικρό αντικείµενο ή ποσό που χρησιµοποιείται για τη συµπλήρωση τού 
ελλείποντος βάρους ενός πράγµατος που ζυγίζεται. 

πρόσβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. (κυριολ.) η προσέγγιση, το 
πλησίασµα ενός τόπου 2. η δίοδος προσεγγίσεως: αποκλείω τις ~ τού εχθρού 
προς κατοικηµένες περιοχές || εξασφάλισε ελεύθερη ~ στην εµπόλεµη ζώνη 3. 
(α) η δυνατότητα προσεγγίσεως, επαφής ή εισόδου σε χώρο: χάρη στις 
γνωριµίες του έχει ~ στην ξένη πρεσβεία || µέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
διευκολύνθηκε η ~ σε ξένες βιβλιοθήκες || έχω ~ στο ∆ιαδίκτυο | σε τράπεζα 
δεδοµένων || µε το νέο εκπαιδευτικό σύστηµα διευκολύνεται η ~ στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση (β) ΠΛΗΡΟΦ. κωδικός πρόσβασης βλ. λ. κωδικός 4. 
(συνεκδ.) προσβάσεις (οι) το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διευκολύνουν 
κάποιον να έρθει σε επαφή µε άλλα πρόσωπα ή έναν χώρο: έχει προσβάσεις 
στο υπουργείο και παίρνει πληροφορίες από πρώτο χέρι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πρόσβασις < προσβαίνω < προσ- + βαίνω, πβ. κ. βάσις - βαίνω]. 

προσβάσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός στον οποίο µπορεί να έχει κανείς πρόσβαση: 
~ περιοχή | πηγή πληροφοριών. — προσβασιµότητα (η). 

προσβλέπω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσέβλεψα} (+σε) προσδοκώ: προσέ-βλεπε στην 
πτώση τού εκλογικού µέτρου, για να εκλεγεί βουλευτής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
περιµένω. 

προσβλητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προσβάλλει, που θίγει: -λόγια | 
εκφράσεις. — προσβλητικά επίρρ., προσβλητικότητα (η). 

προσβολή (η) 1. η υβριστική, η ανάρµοστη συµπεριφορά ή πράξη απέναντι σε 
(κάτι/κάποιον): η ~ τής τιµής | τής αξιοπρέπειας κάποιου | των χρηστών ηθών | 
τής δηµοσίας αιδούς || όσα λέτε συνιστούν - για τη δηµοκρατία· ΦΡ. καταπίνω 
την προσβολή δεν διαµαρτύροµαι, ανέχοµαι την προσβολή 2. (α) η βλάβη 
οργάνου τού ανθρώπινου σώµατος από παθολογική αιτία: ~ του ήπατος || η ~ 
τού οργανισµού από ιό (β) η αιφνίδια, βραχύχρονη και επώδυνη εµφάνιση ή 
επανεµφάνιση ασθένειας: υπέστη καρδιακή | εγκεφαλική ~ ΣΥΝ. κρίση 3. 
ΣΤΡΑΤ. η επίθεση εναντίον (θέσεως ή πολεµιστών): εχθρική ~ τού ελληνικού 
εδάφους | εναέριου χώρου || - οχυρών | θέσεων | στόχων 4. ΝΟΜ. η 
αµφισβήτηση τής εγκυρότητας ή τής νοµιµότητας: ~ 
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διαθήκης | συµβολαίου. 
[ETYM, αρχ., αρχική σηµ. «εφαρµογή, ταίριασµα - επίθεση», < προσβάλλω, πβ. 
κ. βολή - βάλλω]. πρόσγαλο (το) ποσότητα γάλακτος που προστίθεται στο 
τυρόγαλο 
για την παρασκευή µυζήθρας. προσγειαλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων} ΝΑΥΤ. η προσέγγιση αρµαταγωγού, αποβατικού ή άλλου εδικού πλοίου 
σε αµµώδη ακτή. προσγειώνω ρ. µετβ. {προσγείω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (για 
πτητικές µηχανές) οδηγώ (πτητική µηχανή) στη γη: ~ αεροπλάνο | ελικόπτερο 
ΑΝΤ. απογειώνω (πβ. λ. προσσεληνώνω, προσεδαφίζω) 2. (µτφ.) επαναφέρω 
(κάποιον) στην πραγµατικότητα: επέστρεψε ενθουσιασµένος από το εξωτερικό, 
αλλά τη µια οι απεργίες, την άλλη οι διαδηλώσεις τον προσγείωσαν ανώµαλα στην 
ελληνική πραγµατικότητα ΑΝΤ. απογειώνω 3. (µεσοπαθ. προσγειώνοµαι) (α) 
φθάνω στο έδαφος, στη γη: σε λίγα λεπτά προσγειωνόµαστε· παρακαλούµε, δέστε 
τις ζώνες ασφαλείας || το αεροπλάνο προσγειώθηκε µε καθυστέρηση λόγω προ-
βλήµατος στον διάδροµο προσγειώσεως ΑΝΤ. απογειώνοµαι (β) (µτφ.) 
αντιµετωπίζω ρεαλιστικά τα πράγµατα: η ζωή τον έκανε να προσγειωθεί 
γρήγορα και να µην τρέφει αυταπάτες 4. (η µτχ. προσγειωµένος, -η, -ο) (µτφ.) 
αυτός που βρίσκεται κοντά στην πραγµατικότητα, ο ρεαλιστής: πρόκειται για - 
άτοµο, που ξέρει καλά τις παγίδες τής ζωής. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. πρόσγειος «κοντά στη γη (για τη σελήνη)», κατά τα ρ. σε -
ώνω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. atterrir]. 

προσγείωση (η) [1895] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να 
προσγειώνεται πτητική µηχανή στο έδαφος: κατά την απογείωση και την ~ τού 
αεροπλάνου απαγορεύεται το κάπνισµα || ανώµαλη | αναγκαστική ~ || διάδροµος 
προσγειώσεως 2. (µτφ.) η επαναφορά κάποιου που δεν σκεφτόταν ρεαλιστικά 
στην πραγµατικότητα: απότοµη ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
atterrisagej. 

προσγεγραµµενη (η) το | που τίθεται δίπλα σε φωνήεν (αντί να υπογράφεται, 
πβ. λ. υπογράφω, υπογεγραµµένη), λ.χ. ΕΝ ΤΩι ΠΑΝΕΠΓΣΤΗΜΙΩι. 

προσγράφω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσέγραψα, προσγεγραµµένος} 1. (κατά τη 
γραφή) προσθέτω το γράµµα ιώτα δίπλα σε φωνήεν (αντί να το υπογράψω, να 
το σηµειώσω από κάτω, βλ. κ. λ. υπογεγραµµένη), λ.χ. ΕΝ ΤΩι 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩι 2. (η µτχ. προσγεγραµµενη) βλ.λ. 3. (µτφ.) αποδίδω σε 
(κάποιον/κάτι): προσγράφουν τη σαφήνεια στη διατύπωση ως αρετή τού έργου 
του. 

προσδένω ρ. µετβ. {προσέδεσα, -θηκα, -µένος (λόγ. προσδεδεµένος)} 1. δένω 
(κάτι) πάνω σε κάτι άλλο· (µεσοπαθ. προσδένοµαι) 2. (στο αεροπλάνο) 
δένοµαι µε τη ζώνη τού καθίσµατος 3. (µτφ.) αποκτώ στενή σύνδεση µε 
κάποιον: «η Γερµανία επιθυµεί να βοηθήσει την Τουρκία να ενσωµατωθεί και 
να προσδεθεί στην κοινότητα των δηµοκρατιών τής ∆. Ευρώπης» (εφηµ.) 4. 
(κακόσ.) αποκτώ στενή σχέση και εξάρτηση (από κάποιον): µέχρι το 1947 η 
Ελλάδα ήταν προσδε-δεµένη στο άρµα τής Μ. Βρετανίας. — πρόσδεση (η) 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. προσδέω < προσ- + δέω «δένω» (βλ. κ. δένω)]. 

προσδετήρας (ο) ΝΑΥΤ. το συρµατόσχοινο πλοίου. [ΕΤΥΜ. < προσδένω + 
παραγ. επίθηµα -τήρας, πβ. κ. συν-δετήρας]. 

προσδίδω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσ-έδωσα, -δόθηκα} παρέχω σε (κάτι) ένα 
επιπρόσθετο χαρακτηριστικό: το φόρεµα τής προσέδιδε λάµψη και χάρη || η 
αναφορά σε σπουδαίους στοχαστές προσέδιδε κύρος | βαρύτητα στα λόγια του || 
«η αντιπολίτευση επιχείρησε να προσδώσει στη σηµερινή εκλογή χαρακτήρα 
δηµοψηφίσµατος» (εφηµ.) ΣΥΝ. προσθέτω ΑΝΤ. προσδέχοµαι, προσαποκτώ. 
Επίσης (καθηµ.) προσδίνω. — πρόσδοση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

προσδιορίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσδιόρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. 
ορίζω επακριβώς (κάτι): ~ την έννοια | την αξία | την τιµή | τη χρησιµότητα 
ενός πράγµατος || ~ το ύψος τού πληθωρισµού | το ποσοστό τής ανεργίας ΣΥΝ. 
καθορίζω 2. ΓΛΩΣΣ. (για όρο τής πρότασης) αποδίδω χαρακτηρισµό (σε άλλον 
όρο τής πρότασης): το επίθετο προσδιορίζει το ουσιαστικό. — 
προσδιοριστικός, -ή, -ό [µεσν.]. 

προσδιορισµός (ο) [µτγν.] 1. ο ακριβής καθορισµός: ο ~ τής τιµής των 
καυσίµων 2. ΓΛΩΣΣ. όρος τής πρότασης, που προσδιορίζει άλλους όρους της: 
~ ονοµατικός (π.χ. όµορφο κορίτσι) | επιρρηµατικός (π.χ. ήρθε γρήγορα) | 
οµοιόπτωτος (π.χ. τού καλού ανθρώπου) | ετερόπτω-τος (π.χ. ποτήρι τού νερού) 
| εµπρόθετος (π.χ. βελόνα για κέντηµα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιρρηµατικός. 

προσδοκία (η) [αρχ.] {προσδοκιών} 1. η αναµονή επιθυµητής εξέλιξης: η -ενός 
καλύτερου κόσµου ΣΥΝ. ελπίδα, απαντοχή- ΦΡ. (λόγ.) παρά (πάσαν) 
προσδοκία βλ. λ. παρά 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε επιθυµεί κανείς, η επιθυµία: 
διαψεύσθηκαν οι ~ µας || ανταποκρίνοµαι στις ~ κάποιου || φαίνοµαι | 
αποδεικνύοµαι αντάξιος | κατώτερος των ~ κάποιου. 

προσδόκιµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός τον οποίο αναµένει κανείς, προσδοκώµενος: ~ 
όριο επιβίωσης. 

προσδοκώ ρ. µετβ. {προσδοκάς... | προσδοκώµαι, -άται...· µόνο σε ενε-στ. κ. 
παρατ.} περιµένω να συµβεί (κάτι επιθυµητό) ΣΥΝ. ελπίζω, καρτερώ ΑΝΤ. 
απεύχοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιµένω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. προσδοκώ (-άω) < 
προσ- + δοκώ (βλ. λ. δοκούν)]. 

προσεγγίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {προσέγγισ-α, -θηκα} ♦ (µετβ.) 1. πηγαίνω κοντά 
σε (κάποιον/κάτι), πλησιάζω: τα εχθρικά στρατεύµατα προσεγγίζουν την πόλη || 
~ διαφόρους φορείς ζητώντας ενίσχυση || προσπαθώ από καιρό να τον 
προσεγγίσω, αλλά δεν τα καταφέρνω || η άποψη του προσεγγίζει την αλήθεια || 
έχουµε προσεγγίσει τον στόχο µας || ~ το τέλειο | το ιδεώδες ΑΝΤ. 
αποµακρύνοµαι, ξεµακραίνω 2. προσπαθώ να κατανοήσω: ~ ζήτηµα | θέµα | 
πρόβληµα ΣΥΝ. εξετάζω, µελετώ ♦ (αµετβ.) 3. έρχοµαι κοντά, τείνω να 
ταυτιστώ: οι απόψεις 

µας προσεγγίζουν 4. (για πλοίο) φθάνω σε λιµάνι: σε λίγο το «Γεώργιος Εξπρές» 
προσεγγίζει στον Πειραιά 5. (για χρόνο) επίκειµαι: προσεγγίζουν οι γιορτές | οι 
εξετάσεις ΣΥΝ. κοντεύω. — προσεγγίσιµος, -η, -ο, προσεγγιστικός, -ή, -ό 
[1840], προσεγγιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < προσ- + εγγίζω < εγγύς]. 

προσέγγιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το πλησίασµα, η επαφή: η ~ 
µεταξύ των ανθρώπων || η πολιτική και οικονοµική ~ δύο χωρών || ο 
διαµεσολαβητής έχει αναλάβει την - των δύο εµπολέµων κοινοτήτων || η 
συνάντηση τους θεωρήθηκε πρώτη ~ για µετέπειτα συνεργασία 2. (για πλοίο) η 
είσοδος στο λιµάνι 3. η πραγµάτευση, η αντιµετώπιση: ~ θέµατος | ζητήµατος 
|| επιχειρεί µια σηµειολογική ~ τού έργου || πρόκειται για µια συνολική - τού 
προβλήµατος 4. η οµοιότητα, η αναλογία µεταξύ προσώπων ή πραγµάτων · 
ΦΡ. κατά προσέγγιση περίπου, όχι µε απόλυτη ακρίβεια: υπολογίζω την τιµή 
τού αεροπορικού εισιτηρίου ~, επειδή δεν έχω τα ακριβή στοιχεία των 
εταιρειών. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. προσέγγισις «πλησίασµα» < µτγν. προσεγγίζω. Στη σηµ. 
«περίπου» η λ. αποδίδει το γαλλ. approximation]. 

προσεγµένος, -η, -ο αυτός που έχει γίνει µε προσοχή και φροντίδα: ~ έκδοση | 
δουλειά | ύφος | γλώσσα ΣΥΝ. επιµεληµένος, φροντισµένος ΑΝΤ. πρόχειρος. — 
προσεγµένα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού προσέχω]. 

προσέγχυµα (το) {προσεγχύµατος | χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. ινώδης ιστός, στον οποίο 
οι υφές διατάσσονται η µία παράλληλα στην άλλη, είναι χαλαρά συνυφασµένες 
και αναγνωρίζονται εύκολα. [ΕΤΥΜ < αρχ. προσεγχέω < προσ- + εγχέω (βλ.λ.), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. prosenchyma]. 

προσεδαφίζω ρ. µετβ. {προσεδάφισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} οδηγώ 
(διαστηµικό σκάφος) στο έδαφος· συνήθ. το µεσοπαθ.: το διαστηµικό όχηµα 
προσεδαφίστηκε στη Σελήνη (πβ. λ. προσγειώνω). — προσεδάφιση (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ρίχνω ή στηρίζω κάτι στο έδαφος», < προσ-+ -
εδαφίζω < έδαφος. Η σύγχρονη σηµ. κατά το προσγειώνω]. 

πρόσεδρος, -ος, -ο(ν) αυτός που κάθεται δίπλα, ο παρακαθήµενος-στη ΦΡ. 
πρόσεδρος (υπουργός) (ως βαθµός) ανώτατος διπλωµατικός υπάλληλος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < προσ- + -εδρος < εδρά]. 

προσέθεσα ρ. → προσθέτω 
προσεισµός (ο) ΓΕΩΛ. σεισµική δόνηση που προηγείται τού κυρίως σεισµού· η 

εστία του ταυτίζεται ή βρίσκεται κοντά στην εστία τού κυρίως σεισµού ΑΝΤ. 
µετασεισµός. — προσεισµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. foreshock]. 

προσεκτικός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (καθηµ.) προσεχτικός 1. αυτός που ενεργεί µε 
προσοχή, που δείχνει προσοχή: ~ υπάλληλος | µαθητής | οδηγός || ο 
καταναλωτής θα πρέπει να είναι πολύ ~ στις επιλογές του ΑΝΤ. απρόσεκτος 2. 
αυτός που γίνεται µε προσοχή: - έρευνα | µελέτη | εργασία | βλέµµα || πλησίαζε 
µε ~ κινήσεις ΣΥΝ. εµπεριστατωµένος, ακριβής 3. (συνεκδ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από σύνεση: ~ συµπεριφορά | ενέργειες ΣΥΝ. φρόνιµος, 
συνετός. — προσεκτικά κ. (καθηµ.) προσεχτικά επίρρ. 

προσέλαβα ρ. → προσλαµβάνω 
προσέλευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο ερχοµός: η ~ τού 

κοινού στις παραστάσεις τού θεάτρου µας υπήρξε εντυπωσιακής. 
προσεληφθην ρ. → προσλαµβάνω 
προσέλθω (να/θα) ρ. -+ προσέρχοµαι 
προσελκύω ρ. µετβ. {προσέλκυσ-α (λόγ. προσείλκυσα), -τηκα (λόγ. -θηκα), 

προσειλκυσµένος} 1. έλκω προς την πλευρά µου, φέρνω προς το µέρος µου: η 
επιχείρηση απέβλεπε στο να προσελκύσει περισσότερα κεφάλαια | 
περισσότερους επενδυτές από το εξωτερικό || προσπαθούν να προσελκύσουν 
τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους 2. παρακινώ (κάποιον) να έρθει προς το 
µέρος µου: πολλά κυκλαδίτικα νησιά προσελκύουν κάθε χρόνο τουρίστες ΣΥΝ. 
σαγηνεύω 3. γοητεύω: προσελκύει τις γυναίκες µε το σαγηνευτικό του 
χαµόγελο. — προσέλκυση (η) [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελκύω. [ΕΤΥΜ < προσ- + 
ελκύω (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. at-tirer]. 

προσεπικαλώ ρ. µετβ. [µτγν.] {προσεπικαλείς... | προσεπικαλούµαι} ΝΟΜ. 
προβαίνω στην προσεπίκληση τρίτου προσώπου. 

προσεπίκληση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. η διαδικαστική 
πράξη στην οποία προβαίνει κάποιος από τους διαδίκους εκκρεµούς δίκης και 
µε την οποία γνωστοποιεί τη δίκη σε τρίτο πρόσωπο και συγχρόνως το καλεί 
να συµµετάσχει σε αυτήν ως κύριος διάδικος. 

προσεπικυρώνω ρ. µετβ. [1766] {προσεπικύρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. 
επιβεβαιώνω επιπροσθέτως ΣΥΝ. πιστοποιώ 2. επικυρώνω (σε κάποιον/κάτι) 
επιπροσθέτως: οι έδρες που µένουν αδιάθετες προσεπι-κυρώνονται στο κόµµα 
που πλειοψήφισε. — προσεπικύρωση (η) [1888]. 

προσεπιµετρώ ρ. µετβ. [αρχ.] (προσεπιµετρ-είς κ. -άς... | προσεπιµέ-τρ-ησα, -
είται κ. -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} µετρώ επιπλέον, συνυπολογίζω· ιδ. στη ΦΡ. 
ΝΟΜ. προσεπιµετρώ ποινή προσθέτω σε µία ποινή και µέρος άλλης. — 
προσεπιµέτρηση (η). 

προσέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {προσήλθα} (επίσ.) έρχοµαι, εµφανίζοµαι, 
κυρ. προς εκπλήρωση υποχρεώσεως: ~ στο δικαστήριο | στις εξετάσεις || οι 
ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες ΑΝΤ απέρχοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

προσεταιρίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {προσεταιρίσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} κάνω 
(κάποιον) να διατίθεται ευνοϊκά απέναντι µου, παίρνω µε το µέρος µου 
(κάποιον). — προσεταιρισµός (ο) [1888]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
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(ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + έταιρίζω | -οµαι < εταίρος]. 
προσετέθην ρ. → προστίθεµαι 
προσέτι επίρρ. (λόγ.) επιπλέον, ακόµη. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + έτι (βλ.λ.)]. 
προσευχή (η) [µτγν.] ΘΡΗΣΚ. 1. κάθε πράξη επικοινωνίας τού αν-

θρώπου µε ιερό πρόσωπο, τον Θεό ή τους θεούς, την υπερβατική 
πραγµατικότητα ή τις υπερφυσικές δυνάµεις: νοερή | µεγαλόφωνη | 
οµαδική | προσωπική ~ || κάνω την ~ µου || αναπέµπω ~ προς τον 
Θεό ΣΥΝ. δέηση, παράκληση- ΦΡ. (µτφ.) νηστεία και προσευχή ασκη-
τική ζωή, αποχή από διασκεδάσεις και απολαύσεις 2. το θρησκευτι-
κό κείµενο µέσω τού οποίου επικοινωνεί και διαλέγεται κανείς µε 
τον Θεό: Κυριακή ~ (βλ. λ. κυριακός) || το «Πάτερ Ηµών» είναι η γνω-
στότερη ~. — (υποκ.) προσευχούλα (η). 

προσευχητάριο (το) [1856] {προσευχηταρί-ου | -ων} βιβλίο που πε-
ριέχει προσευχητικά κείµενα. 
[ΕΤΥΜ; < *προσευχητός (< αρχ. προσεύχοµαι) -Η παραγ. επίθηµα -
άριο(ν), πβ. κ. ειλητ-άριο]. 

προσεύχοµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {προσευχήθηκα} ♦ 1. (αµετβ.) 
απευθύνοµαι προς τον Θεό µε προσευχή: γονάτισε µπροστά στην ει-
κόνα τού Χριστού και προσευχήθηκε µε ευλάβεια ♦ 2. (µετβ.) ζητώ 
από τον Θεό, παρακαλώ τον Θεό: ~ να είστε όλοι καλά | να σας πάνε 
όλα κατ' ευχήν | να γυρίσεις γρήγορα από την ξενιτειά ΣΥΝ. δέοµαι, 
ικετεύω, παρακαλώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- 
+ εύχοµαι]. 

προσέφυγα ρ. -+ προσφεύγω 
προσεχής, -ής, -ές [προσεχ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αµέσως επόµενος: ~ 

µήνας | εβδοµάδα || στις ~ ηµέρες 2. αυτός που πρόκειται να ακολου-
θήσει, που επίκειται: ~ εκδόσεις | εξελίξεις | συνοµιλίες | εκδηλώσεις 
3. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) προσεχές γένος (σε µια λογική κλίµακα) η 
αµέσως ευρύτερη, γενικότερη έννοια σε σχέση µε µια άλλη ειδικό-
τερη η οποία περιλαµβάνεται στην ευρύτερη, π.χ. στη λογική κλίµα-
κα ουσία, σώµα, έµψυχο, ζώο, λογικό, άνθρωπος, Σωκράτης, η έννοια 
λογικό είναι το προσεχές γένος τής έννοιας άνθρωπος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες, έχω. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «πλησίον - 
συνδεδεµένος», < προσέχω]. 

προσεχτικός, -ή, -ό → προσεκτικός 
προσέχω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {πρόσε-ξα, -χθηκα (καθηµ. -χτηκα), 

-γµένος} ♦ (αµετβ.) 1. είµαι προσεκτικός, δείχνω προσοχή: ~ στο µά-
θηµα | στην οδήγηση | στη δουλειά µου | στις συναναστροφές µου | 
στις επιλογές µου- ΦΡ. ας πρόσεχες! εσύ φταις για ό,τι έπαθες: ~! 
Πόσες φορές σου είχα πει να µην εµπιστεύεσαι τον οποιονδήποτε; 2. 
(προστ. πρόσεχε) (α) προειδοποιητικά για άµεσο κίνδυνο: ~! Το δέ-
ντρο πέφτει! || ~! Είναι επικίνδυνο αυτό που κάνεις! (β) απειλητικά: ~, 
γιατί αν σε ξαναπιάσω να µου λες ψέµατα, θα το πληρώσεις ακριβά! ♦ 
(µετβ.) 3. φροντίζω, ελέγχω προσεκτικά: ~ τα ρούχα | το αυτοκίνητο | 
την υγεία µου | το βάρος µου || ~ την ποιότητα | το µέγεθος | το χρώµα 
τού ρούχου || ~ τα λόγια µου | τους τρόπους µου ΣΥΝ. επιµελούµαι 4. 
(α) επιβλέπω (κάποιον) ελέγχοντας τη συµπεριφορά του: ο επιτηρητής 
πρόσεχε τους µαθητές, για να µην αντιγράφουν (β) περιποιούµαι 
(κάποιον), ενδιαφέροµαι έµπρακτα γι' αυτόν: ~ τα παιδιά | την 
οικογένεια | τους συνεργάτες | τους ψηφοφόρους µου ΣΥΝ. φροντίζω 5. 
αποδίδω αξία ή σηµασία (σε κάποιον/κάτι): κανείς δεν θα είχε 
προσέξει αυτό το βιβλίο, αν δεν το είχαν προβάλει οι κριτικοί || ποιος 
τον είχε προσέξει στην Ελλάδα, πριν διακριθεί έξω; 6. παρατηρώ, 
διακρίνω (κάτι), υποπίπτει (κάτι) στην αντίληψη µου: δεν πρόσεξα 
τίποτε αξιοπερίεργο | ασυνήθιστο || δεν είχα προσέξει τι είπε | ότι 
έφυγε | ότι ήταν κάποιος εκεί || πάντα προσέχει τις λεπτοµέρειες! 
ΣΥΝ. αντιλαµβάνοµαι 7. επιβλέπω, έχω τον νου µου (σε κάποιον/κά-
τι): πρόσεξε το παιδί, µην κάνει αταξίες 8. είµαι επιφυλακτικός (απέ-
ναντι σε κάποιον/κάτι): Πρόσεξε τον! ∆εν µου εµπνέει εµπιστοσύνη || 
Να τα προσέχεις αυτά τα δήθεν θαυµατουργά φάρµακα! 9. (η µτχ. π-
ροσενµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω, έχω. 

προσεχώς επίρρ. [µτγν.] 1. (λόγ.) σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, στις 
επόµενες ηµέρες: η απόφαση θα εκδοθεί ~! 2. προσεχώς (τα) (α) οι 
επόµενες ταινίες που θα προβληθούν σε κινηµατογράφο: αυτή η ται-
νία είναι στα ~ (β) (συνεκδ.) η διαφηµιστική προβολή αποσπασµά-
των, σκηνών από τις επόµενες ταινίες που θα δείξει ένας κινηµατο-
γράφος, πριν από την προβολή τής ταινίας τής ηµέρας ή στο διά-
λειµµα της: δεν άρχισε ακόµα η ταινία- τώρα δείχνει τα ~. 

προσήγαγα ρ. → προσάγω 
προσηγορία (η) {προσηγοριών} (λόγ.) η επωνυµία ή ο χαρακτηρι-

σµός µε τον οποίο προσαγορεύεται κανείς ΣΥΝ. ονοµασία, προσωνυ-
µία. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < προσήγορος < προσ- + -ήγορος (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < αγορεύω, πβ. κ. συν-ήγορος, κατ-ήγορος]. 

προσηγορικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την προσηγορία: ~ 
ονοµασία 2. ΓΛΩΣΣ. προσηγορικό (όνοµα) κάθε ουσιαστικό που δη-
λώνει σύνολο οµοειδών προσώπων, ζώων ή πραγµάτων ή αφηρηµένες 
ή/και µοναδικές έννοιες (λ.χ. άνθρωπος, σκύλος, σπίτι, νερό, ήλιος, 
ζωή, λύπη), κατ' αντιδιαστολή προς τα κύρια ονόµατα ΣΥΝ. κοινό όνο-
µα. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προσήγορος, βλ. κ. προσηγορία]. προσήκει ρ. 
τριτοπρόσ. {µόνο σε ενεστ.} (λόγ.) είναι πρέπον, αρµόζει: ~ ξεχωριστή 
τιµή στους αγωνιστές τής ελευθερίας || ξεχωριστός έπαινος - στον 
εξαίρετο δικαστή ΣΥΝ. πρέπει, ταιριάζει. [ΕΤΥΜ <„αΡΧ· προσήκω, 
αρχική σηµ. «έχω έλθει, είµαι παρών», < προσ- + ήκω «έχω έλθει, 
έφθασα», για το οποίο βλ. λ. άν-ήκω. Η σηµ. «αρµόζω, ταιριάζω» 
είναι ήδη αρχ., κυρ. στο απρόσ. προσήκει]. προσηκόντως επίρρ. [αρχ.] 
(λόγ.) όπως πρέπει, όπως ταιριάζει ή είναι σωστό: ~ ενδεδυµένος || 
οµίλησε ~ προς την περίσταση ΣΥΝ. πρε- 

πόντως. 
προσήκων, -ούσα, -ον [αρχ.] (προσήκ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -

οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)) 1. αυτός που αρµόζει, που ταιριάζει (σε 
κάποιον/κάτι): τον υποδέχθηκαν µε την προσήκουσα τιµή || ο ~ σε-
βασµός προς τους ηλικιωµένους ΣΥΝ. πρέπων, αρµόζων 2. προσήκον 
(το) το χρέος, αυτό που επιβάλλεται να γίνει ΣΥΝ. καθήκον. 

προσηκώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {προσηκώθηκα} (παλαιότ.) σηκώνο-
µαι από τη θέση µου ως ένδειξη σεβασµού προς κάποιον. — προσή-
κωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

προσήλθα ρ. → προσέρχοµαι 
προσηλιάζω ρ. µετβ. {προσηλίασ-α, -τηκα, -µένος} βγάζω ή αφήνω 

(κάτι) στον ήλιο, λιάζω. — προσηλιασµός (ο). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
προσηλιάζοµαι < αρχ. προσήλιος < προσ- + ήλιος]. 

προσηλιακός, -ή, -ό αυτός που εκτίθεται στον ήλιο, που δέχεται 
άπλετο φως από τον ήλιο: ~ αυλή | δωµάτιο ΣΥΝ. ευήλιος, προσήλιος 
ΑΝΤ. ανήλιαγος. 

προσηλιαση (η) [1886] [-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΑΣΤΡΟΝ. η 
στροφή προς την κατεύθυνση τού Ηλίου. 

προσήλιος, -α, -ο [αρχ.] (για τόπο ή οίκηµα) αυτός που λιάζεται για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, που τον βλέπει πολύ ο ήλιος: - δωµάτιο | 
διαµέρισµα ΣΥΝ. προσηλιακός. 

προσηλυτίζω ρ. µετβ. [1855] (προσηλύτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. κάνω προσηλυτισµό (βλ.λ.): προσηλυτίστηκε στον καθολικι-
σµό 2. (γενικότ.) πείθω (κάποιον) κυρ. µε προπαγανδιστική τακτική, 
να προσχωρήσει στις δικές µου ιδέες και αρχές (φιλοσοφικές, πολι-
τικές κ.λπ.) ΣΥΝ. προσεταιρίζοµαι. [ΕΤΥΜ. < προσήλυτος (βλ.λ.)]. 

προσηλυτίσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να προσηλυτιστεί, που 
µπορεί να τον επηρεάσει ή να τον προσεταιριστεί κανείς. 

προσηλυτισµός (ο) [1837] 1. η προσπάθεια κάποιου να µεταβάλει τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις ή το θρήσκευµα άλλων µε αθέµιτα µέσα 
(π.χ. µε βία, απειλή, εκµετάλλευση τής ανάγκης, τής κουφότητας ή 
τής απειρίας κάποιου, µε κατάχρηση εξουσίας σε περίπτωση ειδικής 
σχέσης εξουσίας ή µέριµνας, όπως σε περιπτώσεις επιτροπείας, 
γονικής µέριµνας, δασκάλου προς µαθητή κ.λπ.) 2. (γενικότ.) η προ-
παγανδιστική προσπάθεια επηρεασµού των αντιλήψεων (πολιτικών, 
ιδεολογικών, φιλοσοφικών κ.λπ.) κάποιου και προσεταιρισµού του ως 
οµοϊδεάτη ή οπαδού. Επίσης προσηλύτιση (η) [1879]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. proselytism], 

προσηλυτιστικός, -ή, -ό [1872] αυτός που σχετίζεται µε τον προση-
λυτισµό: - τακτική | κήρυγµα | δράση | βιβλίο. — προσηλυτιστικά 
επίρρ; 

προσήλυτος, -η, -ο αυτός που έχει προσηλυτιστεί σε άλλο δόγµα, 
άλλη πίστη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που έχει φθάσει σε ένα µέρος, ξέ-
νος, πάροικος», < προσ- + -ήλυτος (µε έκταση τού αρχικού φωνήε-
ντος εν συνθέσει) < θ. ελυ-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. ελευ-, για το οποίο 
βλ. λ. ελευ-σις. Πβ. κ. ήλθ-ον. Στην Κ.∆. η λ. δήλωσε επίσης τον εθνι-
κό (δηλ. τον µη Ιουδαίο) που έχει µεταστραφεί στον ιουδαϊσµό (λ.χ. 
Πράξ. 2, 11: 'Ιουδαίοι τε και προσήλυτοί)]. 

προσηλώνω ρ. µετβ. (προσήλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. επικεντρώνω 
σταθερά (κυρ. το βλέµµα, την προσοχή): είχε προσηλώσει το βλέµµα 
του πάνω της || (κυρ. µεσοπαθ.) όλα τα µάτια είχαν προσηλωθεί στον 
ακροβάτη 2. (µεσοπαθ. προσηλώνοµαι) απορροφώµαι εντελώς (από 
κάτι), στρέφω όλη την προσοχή µου (σε κάτι/κάποιον): προσηλώθηκε 
στην ανατροφή των παιδιών της | στην παράδοση | στην επιστήµη του 
| στον στόχο του || προσηλωµένος στο καθήκον ΣΥΝ. αφιερώνοµαι, 
αφοσιώνοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήλος, ξηλώνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προσηλώ (-όω), αρχική σηµ. «στερεώνω κάτι καρφώ-
νοντας το», < προσ- + -ηλώ < η"λος «καρφί» (βλ.λ.)]. 

προσήλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η σταθερή κα-
τεύθυνση σε συγκεκριµένο σηµείο (χωρίς αποκλίσεις, αποσπάσεις): η 
~ τού βλέµατος 2. (µτφ.) η ολοκληρωτική αφοσίωση, απορρόφηση: η 
~ στο καθήκον | στην τήρηση τού νόµου | στις αρχές τού κόµµατος | σε 
έναν στόχο || µεγάλη | διαρκής | συγκλονιστική | θαυµαστή | µοναδική 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηλώνω, ήλος. 

προσηµαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] (προσήµαν-α, -θηκα} αποκαλύπτω (τα 
µελλούµενα) µε σηµάδια: ~ το µέλλον ΣΥΝ. προµηνύω. — προσή-
µανση (η). 

προσηµειώνω ρ. µετβ. [µτγν.] (προσηµείω-σα,-θηκα,-µένος} 1. ανα-
γράφω (κάτι) εκ των προτέρων τοποθετώ σηµάδι από πριν (σε κάτι): 
οι αστυνοµικοί είχαν προσηµειώσει τα χαρτονοµίσµατα και, αφού ο 
εκβιαστής τα παρέλαβε από το θύµα, συνελήφθη µε τα προσηµειωµένα 
χρήµατα στην κατοχή του 2. ΝΟΜ. εγγράφω στα οικεία βιβλία 
προσηµείωση (υποθήκης) 3. επισηµαίνω, αναφέρω (κάτι) από πριν: «~ 
πάντως, προς ενηµέρωση των ήδη ενδιαφεροµένων, ότι τις απόψεις 
αυτές τις έχει ήδη οµολογήσει δηµοσία σε δύο τουλάχιστον µελετήµατα 
του...» (εφηµ.). 

προσηµείωση (η) [µεσν.] [-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η εκ των 
προτέρων σηµείωση, αναγραφή στοιχείου: ~ χαρτονοµισµάτων 2. 
ΝΟΜ. προσηµείωση υποθήκης προσωρινή υποθήκη η οποία µπορεί 
να τραπεί σε οριστική αναδροµικά από την ηµέρα εγγραφής της, 
εφόσον επιδικαστεί στον δανειστή η ασφαλιζόµενη απαίτηση µε τε-
λεσίδικη δικαστική απόφαση· η εγγραφή τής προσωρινής αυτής υπο-
θήκης µπορεί να διατυπωθεί και ως ασφαλιστικό µέτρο. 

πρόσηµο (το) (προσήµ-ου | -ων} ΜΑθ. το σύµβολο που τίθεται µπρο-
στά από έναν αριθµό, δηλώνοντας αν είναι αρνητικός (-) ή θετικός 
(+): ο αριθµός -3 έχει αρνητικό ~, ενώ ο αριθµός +3 θετικό ~. 
[ΕΤΥΜ. < προ- + -σηµο < σήµα, µετάφρ. δάνειο από γερµ. Vor-zeichen]. 

προσήνεια (η) → προσηνής 
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προσήνεµος, -η, -ο (κυρ. για τόπο, οικοδόµηµα κ.λπ.) αυτός που είναι 
στραµµένος προς τα εκεί από όπου φυσά ο άνεµος: ~ πλευρά τού πλοίου | τού 
οικοδοµήµατος ΑΝΤ. υπήνεµος, απάνεµος. — προσήνεµα | προσηνέµως επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + -ήνεµος (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < άνεµος]. 

προσηνής, -ής, -ές {προσην-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που αποπνέει 
ευγένεια και γλυκύτητα, που χαρακτηρίζεται από µειλιχιότητα, ευγενική και 
φιλική συµπεριφορά ΣΥΝ. ευπροσήγορος ΑΝΤ. απρόσιτος, απροσπέλαστος. 
— προσηνώς επίρρ. [µτγν.], προσήνεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < προσ- + ηνής (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) 
< *άνος «πρόσωπο», αν συνδ. µε σανσκρ. *ânas- «πρόσωπο» (> änana- 
«στόµα, πρόσωπο»). Βλ. κ. απ-ηνής, πρ-ηνής]. 

προσήχθην ρ. → προσάγω 
προσθαλασσώνω ρ. µετβ. {προσθαλάσσω-σα, -θηκα, -µένος} φέρνω 

(υδροπλάνο) στο επίπεδο τής θάλασσας, για να το ακινητοποιήσω (πβ. λ. 
προσγειώνω). — προσθαλάσσωση (η). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. amerrir, µε σχηµατισµό κατά το 
προσγειώνω]. 

προσθαφαιρώ ρ. µετβ. {προσθαφαιρείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} λογαριάζω 
προσθέτοντας και αφαιρώντας ποσά από ένα σύνολο. — προσθαφαίρεση (η) 
[µτγν.], προσθαφαιρετικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < µτγν. προσθαφαιρώ (-έω), από 
συµφυρµό των λ. πρόσθετος και αφαιρώ]. 

πρόσθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. µπροστά από κάτι ή στο µπροστινό του µέρος 2. 
πριν από κάτι, νωρίτερα, προηγουµένως. [ΕΤΥΜ. αρχ· επίρρ., αντί τού 
αναµενόµενου πρόθεν (< προ- + -θεν, βλ.λ.), το οποίο µαρτυρείται σε µεσν. 
κείµενα. Η παρουσία τού -σ-οφείλεται σε αναλογία προς επιρρ. όπως όπισθεν, 
εντοσθεν, εκτο-σθεν κ.ά.]. 

πρόσθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. ΜΑθ. η µία από τις τέσσερεις 
αριθµητικές πράξεις που ορίζουµε σε ένα σύνολο (αριθµών) µε την οποία σε 
ένα ζεύγος στοιχείων (αριθµών) βρίσκουµε το άθροισµα τους, π.χ. 2 + 2 = 4 
ΑΝΤ. αφαίρεση · 2. ΙΑΤΡ. κάθε τεχνητό υποκατάστατο για ένα µέρος τού 
σώµατος, π.χ. µηχανικό χέρι ή πόδι, τεχνητή οδοντοστοιχία, εµφύτευση 
δοντιού κ.λπ. [ΕΤΥΜ; < αρχ. πρόσθεσις < προστίθηµι < προσ- + τίθηµι, πβ. κ. 
θέσις 
- τίθηµι]. 

προσθετέος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που πρέπει να προστεθεί, να συνυπολογιστεί 
ΑΝΤ. αφαιρετέος 2. ΜΑθ. προσθετέος (ο) καθένας από τους αριθµούς που 
αθροίζονται σε µία πρόσθεση, που προστίθενται. 

προσθετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που συντελεί στην πρόσθεση επιµέρους 
τµηµάτων, που είναι κατάλληλος για πρόσθεση: ~ µηχανή (που υπολογίζει 
προσθέσεις) || ~ εργασία (πρόσθεση τεχνητού δοντιού ή οδοντοστοιχίας) 2. 
προσθετική (επέµβαση) κάθε επέµβαση ή διαδικασία εµφυτεύσεως ή 
προσθήκης µερών: ~ µαλλιών | στήθους. 
— προσθετικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., προσθετικότητα (η). 

πρόσθετος, -η, -ο 1. αυτός που προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα, ο 
επιπλέον: ~ εργασία | αµοιβή | επιβάρυνση | τέλη || η Τροχαία έλαβε ~ µέτρα για 
την έξοδο των Αθηναίων || αντιµετωπίζω ~ δυσκολίες ΣΥΝ. (καθηµ.) 
συµπληρωµατικός, (λόγ.) επιπρόσθετος 2. αυτός που έχει προστεθεί για να 
αντικαταστήσει µέλος που έχει αφαιρεθεί ή που λείπει- αυτός που 
προσαρµόζεται κάπου µε επέµβαση, τεχνητά: ~ δόντια | γέφυρα | µαλλιά ΣΥΝ. 
τεχνητός, φυτευτός 3. (περιληπτ.) πρόσθετα (τροφίµων) χηµικές ουσίες που 
προστίθενται σε τρόφιµα για τη βελτίωση (βελτιωτικά πρόσθετα) και ενίσχυση 
των φυσικών τους ιδιοτήτων και οι οποίες δηλώνονται συχνά µε τον κωδικό 
«Ε» και έναν αριθµό στη συσκευασία των τροφίµων (λ.χ. Ε 101, Ε 385 κ.λπ.) 
(πβ. λ. Ε, κωδικός «έψιλον»): φυσικές τροφές χωρίς πρόσθετα ΣΥΝ. χηµικά. 
— πρόσθετα | προσθέτως επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προστίθηµι < προσ- + τίθηµι, 
βλ. κ. θέτω, τίθεµαι]. 

προσθέτω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πρόσθεσα (λόγ. προσέθεσα), µεσοπαθ. ενεστ. 
προστίθ-εµαι, -εσαι, -εται, -έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. προσετιθ-
έµην, -εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθαι, -εντο, αόρ. προστέθηκα (λόγ. προσετέθην, -
ης, -η...), µτχ. παρακ. προστεθειµένος} ♦ (µετβ.) 1. καθιστώ (κάτι) µέρος ενός 
συνόλου ενώνοντας το µε άλλο µέρος ή µε το σύνολο αυτό: δύο νέα τάγµατα 
προστέθηκαν από χθες στις δυνάµεις τού εχθρού || δέκα νεκροί προστέθηκαν 
στα θύµατα τής εξόδου των Αθηναίων για το τριήµερο || οι τόκοι προστίθενται 
στις καταθέσεις 2. αθροίζω, κάνω την πρόσθεση (δύο ή περισσοτέρων 
αριθµών): πρόσθεσε το 8 στο 20 ΑΝΤ. αφαιρώ 3. βάζω (κάτι) παραπάνω: ~ κι 
άλλο αλάτι στο φαγητό || ~ µελάνι στις φωτοτυπίες | χρώµα στην εικόνα 4. κάνω 
(κάτι) περισσότερο, µεγαλύτερο ή εντονότερο: τα τακούνια τής προσθέτουν 
ύψος 5. (ειδικότ.) επεκτείνω (κάτι) ενώνοντας το µε άλλο ή άλλα συναφή µέρη 
ή στοιχεία: ~ στρέµµατα στο οικόπεδο | νέα εδάφη σε µια χώρα | ένα δωµάτιο 
στον επάνω όροφο ΣΥΝ. (για κράτη) προσαρτώ, επεκτείνω 6. λέγω 
συµπληρωµατικά, επιπροσθέτως: κλείνοντας θα ήθελα ακόµα να προσθέσω 
ότι... || µήπως έχετε να προσθέσετε τίποτα; ΣΥΝ. συµπληρώνω 7. 
συνυπολογίζω, λαµβάνω υπ' όψιν επιπροσθέτως: να προσθέσω ότι χάσαµε ήδη 
ώρα στο αεροδρόµιο- συνεπώς πρέπει να επιταχύνουµε ♦ 8. (αµετβ.) εκτελώ 
την πράξη τής πρόσθεσης: ξέρεις να προσθέτεις; || προσθέτει µε τα δάχτυλα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. προστίθηµι < προσ- + τίθηµι, βλ. κ. θέτω, τίθεµαι]. 

προσθήκη (η) {προσθηκών} 1. η τοποθέτηση επιπλέον στοιχείου σε κάτι: η ~ 
εξαρτηµάτων | βάρους | λέξεων σε κείµενο ΣΥΝ. πρόσθεση, συµπλήρωση, 
επαύξηση, εµπλουτισµός 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προστίθεται σε ένα σύνολο: 
αυτές οι ~ αλλοιώνουν τον αρχικό χαρακτήρα τού κειµένου ΣΥΝ. συµπλήρωµα 
3. (ειδικότ.) η επέκταση κτηρίου: θα χρειαστούν µερικές ~ στον ξενώνα, 
προκειµένου να χωρέσει πε- 

ρισσότερους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προστίθηµι, πβ. κ. θήκη - τίθηµι]. 

πρόσθηµα (το) {προσθήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΟΙΚΟΝ. (σε συναλλαγµατικές, 
γραµµάτια, επιταγές και άλλους τίτλους) το φύλλο που προστίθεται, όταν το 
αρχικό δεν επαρκεί για τις οπισθογραφήσεις. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσθηµα | -θέµα 
< προστίθηµι, βλ. κ. θέµα]. 

προσθιοπίσθιος, -α, -ο [1839] (λόγ. ) αυτός που εκτείνεται από µπροστά µέχρι 
πίσω ή κατευθύνεται προς τα πίσω ξεκινώντας από µπροστά: ~ κίνηση. [ΕΤΥΜ 
Από συµφυρµό των λ. πρόσθιος και οπίσθιος]. 

πρόσθιος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται µπροστά, ο εµπρόσθιος: ~ όψη | 
είσοδος || τα ~ άκρα των ζώων ΣΥΝ. µπροστινός ΑΝΤ. οπίσθιος 2. ΑΘΛ. 
πρόσθιο (το) {προσθίου | χωρ. πληθ.} κολυµβητική τεχνική κατά την οποία τα 
χέρια τεντώνονται µπροστά και αφού σχηµατίσουν κύκλο επανέρχονται στις 
πλευρές τού σώµατος, ενώ συγχρόνως τα γόνατα µαζεύονται προς το στήθος 
και τεντώνονται προς τα πίσω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πρόσθεν (βλ.λ.)]. 

προσθίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ωσεων} ΓΛΩΣΣ. φωνητική µεταβολή, 
κατά την οποία ένας φθόγγος αρθρώνεται σε πιο πρόσθιο σηµείο: η ~ τού 
αρχαίου «υ» (ου) σε «U» και η ~ τού «ü» σε «ι» οδήγησε στον ιωτακισµό τού 
«υ». [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. frontalisation]. 

προσιδιάζω ρ. αµετβ. [1831] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) (+σε) ταιριάζω 
ως χαρακτηριστική ιδιότητα (σε κάποιον/κάτι), συνιστά» γνώρισµα του: τέτοιο 
υβρεολόγιο δεν προσιδιάζει σε έναν κύριο τής τάξεως σας ΣΥΝ. αρµόζω, 
χαρακτηρίζω. [ΕΤΥΜ. < προσ- + ιδιάζω < ίδιος]. 

προσιτός, -ή, -ό 1. (κυρ. για τοποθεσίες) αυτός που προσεγγίζεται εύκολα, που 
µπορεί να τον πλησιάσει κάποιος άνετα: ~ ακτή | κορυφή | πλαγιά ΣΥΝ. 
προσπελάσιµος ΑΝΤ. απρόσιτος 2. (µτφ.) (α) (για πρόσ.) αυτός που δεν κρατά 
αποστάσεις, που µπορεί να τον συνανα-στραφεί κανείς εύκολα: παρά τη δόξα 
και τα πλούτη µένει ~ και απλός στις συναναστροφές του ΣΥΝ. καταδεκτικός 
(β) αυτός που µπορεί να αποκτηθεί µε ευκολία: στις εκπτώσεις µόνο τα ρούχα 
γίνονται ~ || ~ οικόπεδο | σπίτι | αυτοκίνητο (γ) (για τιµές) φθηνός: ~ τιµές | µε-
τοχές | δίδακτρα (δ) (για κείµενα) κατανοητός, απλός: ο λόγος του δεν είναι ~ 
στο ευρύ κοινό || δυστυχώς, τόσο εξειδικευµένα βιβλία δεν είναι ~ στον µέσο 
αγοραστή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισιτήριο. [ΕΤΥΜ. µτγν. ρηµατικό επίθ. τού αρχ. 
πρόσειµι «πλησιάζω, προσεγγίζω» < προσ- + ειµί «θα πάω», o τ. σε -ιτός 
εµφανίζει τη µηδενισµ. βαθµ. -ι- τού θ. εί- < I.E. *ei- «πηγαίνω», πβ. σανσκρ. 
émi, λατ. eo (< *ei-ö), λιθ. eimi, αρχ. σλαβ. iti (απρφ.) κ.ά. Οµόρρ. ΐτ-αµός 
(βλ.λ.), είσ-ι-τήριο(ν), ίσ-θµός (βλ.λ.) κ.ά.]. 

πρόσκαιρος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει µικρή χρονική διάρκεια, που 
διαρκεί λίγο χρόνο: ~ δόξα | ευτυχία ΣΥΝ. προσωρινός, παροδικός, εφήµερος 
ΑΝΤ µόνιµος, διαρκής 2. ΝΟΜ. πρόσκαιρη κάθειρξη η στέρηση τής 
προσωπικής ελευθερίας µε εγκλεισµό σε φυλακή διάρκειας πέντε ώς είκοσι 
ετών. Επίσης (λαϊκ.) προσκαιρινός, -ή, -ό (σηµ. 1). — πρόσκαιρα | 
προσκαίρως [µτγν.] επίρρ. 

προσκαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προσκαλείς... | προσ-κάλεσα, -καλούµαι, -κλήθηκα 
(λόγ. -εκλήθην, -ης, -η..., µτχ. -κληθείς, -είσα, -έν), -κεκληµέ-νος} 1. καλώ 
(κάποιον) να έρθει σε µένα ή να µεταβεί κάπου, για να παρευρεθεί σε 
εκδήλωση που διοργανώνω ή να µετάσχει σε αυτή: τον προσκάλεσαν ως 
οµιλητή στην ηµερίδα || ~ κάποιον σε δείπνο | σε γιορτή | σε συνεστίαση | στο 
σπίτι µου || προσκλήθηκε ως επισκέπτης καθηγητής 2. (η µτχ. προσκεκληµένος, 
-η, -ο κ. προσκαλεσµένος) το πρόσωπο που παρευρίσκεται κάπου ως 
καλεσµένος: ο επίσηµος ~. — προσκάλεσµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

πρόσκεψαι ρ. αµετβ. {πρόσκει-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται, µτχ. προσκείµενος, 
-η, -ο· µόνο σε ενεστ.) (λόγ.) 1. διάκειµαι ευµενώς (προς κάποιον/κάτι), κυρ. 
υποστηρίζω πολιτικά: οι εφηµερίδες που πρόσκεινται στην κυβέρνηση || 
λειτούργησε αξιοκρατικά, χωρίς να εξετάσει πού πρόσκειται ο καθένας 2. (η 
µτχ. προσκείµενος, -η, -ο) (α) αυτός που κείται δίπλα σε κάποιον ή κάτι, που 
βρίσκεται τοποθετηµένος πλησίον του: ~ γωνίες (µε ίδια κορυφή και κοινή 
πλευρά, εκατέρωθεν τής οποίας βρίσκονται) ΣΥΝ. διπλανός, γειτονικός (β) 
(µτφ.) αυτός που υποστηρίζει κάποιον/κάτι, που διάκειται ευµενώς απέναντι 
του: ~ σε ένα κόµµα | στον πρόεδρο | σε µια παράταξη || οι φιλικώς ~ 
δηµοσιογράφοι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + κεϊµαι (βλ.λ.)]. 

προσκεκληµένος, -η, -ο → προσκαλώ 
προσκέφαλο (το) {προσκεφάλ-ου | -ων} 1. το µαξιλάρι για τη στήριξη τού 

κεφαλιού: έγειρε στο ~ κι αποκοιµήθηκε || ~ µπρος-πίσω στα καθίσµατα τού 
αυτοκινήτου ΣΥΝ. µαξιλάρι 2. οτιδήποτε έχει ανάλογη χρήση µε αυτή τού 
µαξιλαριού (για κοιµισµένο, αναπαυόµενο ή και νεκρό(· ΦΡ. στο προσκεφάλι 
(κάποιου) για τη συνεχή και άγρυπνη φροντίδα κάποιου, ιδ. κατά τη διάρκεια 
τής αρρώστιας του: αγρυπνώ | ξαγρυπνώ ~. Επίσης προσκεφάλι. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. προσκέφαλον< προσ- + -κέφαλον< κεφαλή]. 

προσκήνιο (το) {προσκηνί-ου | -ων} 1. (στα αρχαία θέατρα) το µπροστινό 
τµήµα τής σκηνής ΣΥΝ. λογείον 2. (στο σύγχρονο θέατρο) το τµήµα τής 
σκηνής µπροστά από την αυλαία ή ανάµεσα στην αυλαία και την ορχήστρα 
ΣΥΝ. ράµπα· ΦΡ. (µτφ.) στο προσκήνιο στην επικαιρότητα: βρίσκοµαι | 
παραµένω | περνώ | φέρνω | εµφανίζοµαι ~ || αυτή η υπόθεση είναι ~ εδώ και 
έναν µήνα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσκήνιον < προ- + -σκήνιον < σκηνή]. 

προσκλήθηκα ρ. → προσκαλώ 
πρόσκληση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) το κάλεσµα 

(κάποιου) να παραστεί, να συµµετάσχει (κάπου) ή να προβεί 
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σε ενέργεια: µε την ~ τόσων επισήµων ο γάµος τους έγινε κοσµικό γεγονός || 
χρειάζεσαι ιδιαίτερη ~ για να έρθεις; (επιτιµητικά σε κάποιον που δεν παίρνει 
την πρωτοβουλία να έρθει) || οι ηγέτες τής αντιπολίτευσης απηύθυναν - σε 
όλους τους δυσαρεστηµένους πολίτες να συµµετάσχουν στο συλλαλητήριο (β) η 
επίσηµη (συνήθ. διά τού Τύπου} κλήση για ορισµένο σκοπό: ~ υποβολής 
προσφορών/ προτάσεων || δηµοσιεύεται ~ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
µίσθωση από τον Ο.Α.Ε.∆. ακινήτου || ~ έκτακτης γενικής συνέλευσης των 
µετόχων ανώνυµης εταιρείας 2. (συνεκδ.) η τυπωµένη κάρτα ή επιστολή, µε 
την οποία προσκαλείται κάποιος (σε εκδήλωση): τυπώνω | ταχυδροµώ τις ~ || 
δεν έλαβα ακόµα την ~ ΣΥΝ. προσκλητήριο 3. (ειδικότ.) το ειδικό εισιτήριο µε 
το οποίο εξασφαλίζεται η δωρεάν είσοδος σε παράσταση: οι κριτικοί θεάτρου 
λαµβάνουν προσκλήσεις για όλες τις πρεµιέρες 4. ΣΤΡΑΤ. η εγκύκλιος τού 
Υπουργείου Εθνικής Αµυνας, µε την οποία καλούνται οι άρρενες πολίτες να 
υπηρετήσουν τη θητεία τους: ~ ηλικιών (για πολίτες ορισµένης ηλικίας) 5. 
κλήση προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, η 
οποία επιδίδεται από δικαστικό επιµελητή. 

πρόσκληση: συνώνυµα. Το πρόσκληση δηλώνει µια τυπικότερη µορφή τής 
ενέργειας µε την οποία καλείται κανείς να παραστεί ή να συµµετάσχει 
κάπου (σε κοινωνική εκδήλωση, σε τυπική διαδικασία, σε ενέργειες ή 
πράξεις): πρόσκληση σε γεύµα, γάµο, βάφτιση, γιορτή κ.λπ. - σε γενική 
συνέλευση, συµβούλιο, σύσκεψη κ.λπ. - σε διαδήλωση, διαµαρτυρία, 
συγκέντρωση, συλλαλητήριο κ.τ.ό. Εφόσον η πρόσκληση έχει φιλικό ή 
άτυπο χαρακτήρα, χαρακτηρίζεται ως κάλεσµα. Η ίδια λέξη 
χρησιµοποιήθηκε στη δεκαετία τού '70, για να αντικαταστήσει στη 
«δηµοτική» την τυπικότερη λ. πρόσκληση, που θεωρήθηκε 
καθαρευουσιάνικη λ. τού κατεστηµένου: κάλεσµα σε γενική συνέλευση 
(φοιτητικές ανακοινώσεις). Η λ. κλήση έχει τεχνικό και τυπικό χαρακτήρα: 
κλήση τηλεφωνική, κλήση τής Τροχαίας, κλήση τού 100, τής Αµέσου 
∆ράσεως, τής πυροσβεστικής κ.λπ. και κλήση από την εφορία, κλήση από το 
αστυνοµικό τµήµα, από το δικαστήριο (δικαστική κλήση) κ.ά. Η κλήση στο 
δικαστήριο διαδίκων και µαρτύρων µε δικαστικό έγγραφο που επιδίδεται 
από δικαστικό υπάλληλο (δικαστικό κλητήρα ή δικαστικό επιµελητή), 
λέγεται και κλήτευση. Η λ. κλήση έχει γενικότερο χαρακτήρα, ενώ η λ. 
κλήτευση αποτελεί περισσότερο τεχνικό δικανικό όρο. 

προσκλητήριο (το) [1856] {προσκλητηρί-ου | -ων} 1. το έντυπο τής 
πρόσκλησης, που αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο τής εκδήλωσης στην οποία 
προσκαλείται κανείς: τα ~ τού γάµου ΣΥΝ. πρόσκληση 2. ΣΤΡΑΤ. (α) η 
συγκέντρωση σε παράταξη των στρατιωτών µιας µονάδας και ο έλεγχος τής 
παρουσίας τους µε ανάγνωση ονοµαστικού καταλόγου: ποιος έλειπε από το ~; 
(β) το σάλπισµα που καλεί τους στρατιώτες σε παράταξη 3. (µτφ.) (α) η 
επιβεβληµένη παρουσία των µελών ενός συνόλου σε κοινή εκδήλωση ή 
προσπάθεια, κυρ. στο πλαίσιο προγράµµατος κοινής δράσης: ~ αγώνα και 
δράσης! || δεν έλειψε από κανένα ~ τής παράταξης (β) ο έλεγχος τής παρουσίας 
κάποιου σε έναν χώρο: κάθε πρωί έχουµε ~ από τον ίδιο τον διευθυντή- ΦΡ. 
προσκλητήριο νεκρών η ανάγνωση καταλόγου µε ονόµατα νεκρών, κυρ. 
πεσόντων σε πόλεµο, στο πλαίσιο τιµητικής εκδήλωσης. 

προσκόλληση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (κυριολ.) η έµµονη 
αφοσίωση, η αµετακίνητη προσήλωση σε (κάποιον/κάτι): ~ στην τήρηση του 
καθήκοντος | στις αξίες | στις αρχές του 2. η εµµονή κάποιου να µην 
αποµακρύνεται από την επιρροή, τη φροντίδα ή τη συντροφιά άλλου: η ~ στη 
µητέρα δεν είναι φυσιολογική για έναν έφηβο 3. (η γεν. τής προσκολλήσεων ως 
χαρακτηρισµός) αυτός που προσκολλάται φορτικά σε ξένες παρέες ή 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τρίτους: είναι τύπος τής ~. 

προσκολλώµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προσκολλάσαι... | προσκολλήθηκα, -
µένος} 1. κολλώ πάνω (σε κάτι), προσαρµόζοµαι µένοντας σταθερός πάνω σε 
αυτό: τα µύδια προσκολλώνται πάνω σε βράχια ΣΥΝ. κολλώ 2. (µτφ.) (α) µένω 
σταθερά και αποκλειστικά προσηλωµένος σε ένα πρόσωπο, επιδιώκοντας τη 
διαρκή συναναστροφή, επαφή µαζί του κατά τρόπο έντονο ή ενοχλητικό: µετά 
τον θάνατο τού συζύγου της προσκολλήθηκε στα παιδιά της και δεν τα αφήνει να 
ζήσουν τη ζωή τους (β) είµαι ολοκληρωτικά αφοσιωµένος σε (κάποιον/κάτι): 
είναι προσκολληµένος στην εργασία του | στο καθήκον | στις αρχές του | στην 
κοµµατική ηγεσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

προσκοµιδή (η) (επίσ.-σπάν.) 1. η προσφορά 2. (συνεκδ.) ό,τι προσκοµίζεται 
κυρ. ως προσφορά · 3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η µεταφορά των Τιµίων ∆ώρων από την 
Πρόθεση στην Αγία Τράπεζα (β) η ακολουθία κατά την οποία γίνεται η 
προετοιµασία των Τιµίων ∆ώρων ΣΥΝ. πρόθεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προσκοµίζω]. 

προσκοµίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσκόµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
(επίσ.) φέρνω ή παραδίδω (κάτι) (σε υπηρεσία): οι υποψήφιοι για την 
προκηρυχθείσα θέση πρέπει να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά τους || πρέπει 
να προσκοµίσεις και τη ληξιαρχική πράξη γάµου 2. παρουσιάζω: δεν είχε 
επαρκείς αποδείξεις να προσκοµίσει στον έλεγχο τής εφορίας ΣΥΝ. 
παρουσιάζω, εµφανίζω · 3. ΕΚΚΛΗΣ. (για ιερέα) διενεργώ την προσκοµιδή των 
Τιµίων ∆ώρων. 

προσκόµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η παράδοση ή παρουσίαση 
εγγράφου σε αρµόδια υπηρεσία: χωρίς την ~ των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, δεν µπορείς να εγγραφείς στη σχολή 2. ΕΚΚΛΗΣ. η 
προσκοµιδή των Τιµίων ∆ώρων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. 

πρόσκοµµα (το) {προσκόµµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε λειτουργεί 
ανασταλτικά, εµποδίζοντας προσπάθεια, διαδικασία: µε διαρκείς εν- 

στάσεις η αντιπολίτευση παρεµβάλλει συνεχώς προσκόµµατα στην 
πορεία τού κυβερνητικού έργου ΣΥΝ. εµπόδιο, κώλυµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
{ETYM. µτγν. < αρχ. προσκόπτω]. 

προσκοπικός, -ή, -ό [1896] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πρόσκοπο ή τον 
προσκοπισµό: ~ στολή | τραγούδι | οργάνωση | ιδεώδες | έµβληµα 2. 
προσκοπικά (τα) τα ρούχα, η στολή τού προσκόπου: φορώ τα ~. 

προσκοπισµός (ο) διεθνής κίνηση και οργάνωση, που θέτει ως σκοπό την ηθική 
και σωµατική αγωγή παιδιών- και εφήβων κατά τα πρότυπα ευγενούς και 
ανιδιοτελούς συµπεριφοράς µε ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, κυρ. 
σχετικών µε τη ζωή σε κατασκήνωση, στη φύση και την προσφορά υπηρεσίας 
στο κοινωνικό σύνολο. 

πρόσκοπος (ο) {προσκόπ-ου | -ων, -ους}, προσκοπίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
παιδί ή έφηβος που έχει ενταχθεί στον προκοπισµό (πβ. λ. λυ-κόπουλό). — 
(υποκ.) προσκοπάκι (το) κ. προσκοπάκος (ο). [ΕΤΥΜ. αρχ. επιθ., αρχική σηµ. 
«προβλεπτικός, διορατικός», < προ- + σκοπός. Ήδη αρχ. είναι η σηµ. 
«σκοπός, φρουρός - µέλος τής εµπροσθοφυλακής». Στη σύγχρονη σηµ. η λ. 
αποδίδει το αγγλ. scout, αρχική σηµ. «ανιχνευτής»]. 

προσκόπτω ρ. αµετβ. {προσέκοψα} (λόγ.) (+σε) 1. σκοντάφτω (πάνω σε κάτι) 
2. (κυρ. µτφ.) προσκρούω (σε εµπόδιο που αναστέλλει την πορεία ή την 
προσπάθεια µου): οι προσπάθειες ειρήνευσης προσκόπτουν στην ανυποχώρητη 
στάση και των δύο κυβερνήσεων || η εξυγίανση τού ∆ηµοσίου προσκόπτει στο 
καθεστώς αλόγιστων, ρουσφετολογικών προσλήψεων ΣΥΝ. προσκρούω, 
(καθηµ.) κολλώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + κόπτω (βλ. κ. κόβω)]. 

πρόσκρουση (η) [µτγν.] [-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων} (λόγ.) 1. η 
σύγκρουση (κινούµενου σώµατος) µε κάτι: η ~ τού πλοίου σε ύφαλο ΣΥΝ. 
(καθηµ.) χτύπηµα 2. (µτφ.) η αντίθεση σε δεδοµένο, που έχει ως αποτέλεσµα 
την παρεµπόδιση (ενέργειας, προσπάθειας κλπ.): η ~ τού µεταρρυθµιστικού 
έργου σε παγιωµένες αντιλήψεις. 

προσκρουστήρας (ο) 1. κάθε εξάρτηµα οχήµατος, που εξέχει και εµποδίζει την 
περαιτέρω κίνηση αντικειµένου, µε το οποίο προσκρούει, σταµατώντας το: ~ 
σιδηροδροµικού οχήµατος (για να σταµατά τα βαγόνια) 2. σίδερο που σταµατά 
την κίνηση των θυροφύλ-λων, για να µη χτυπούν στους τοίχους. 
[ΕΤΥΜ. < προσκρούω (πβ. αόρ. προσέ-κρουσ-α) + παραγ. επίθηµα -τηράς, πβ. 
σιγασ-τήρας, εκχιονισ-τήρας]. 

προσκρούω ρ. αµετβ. [αρχ.] {προσέκρουσα} (+σε) 1. (λόγ.) συγκρούοµαι µε 
(κάτι) καθώς κινούµαι, πέφτω πάνω σε (κάτι): το πλοίο προσέκρουσε σε ύφαλο 
|| ~ σε φυσικό εµπόδιο || αυτοκίνητο προσέκρουσε στον τοίχο ΣΥΝ. πέφτω, 
χτυπώ· (µτφ.) 2. εµποδίζοµαι (από κάτι), έρχοµαι σε αντίθεση (µε κάτι) κατά 
τη διάρκεια προσπάθειας: η εφαρµογή των νέων µεθόδων προσκρούει στην 
έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού || ο εκσυγχρονισµός προσκρούει στην 
αντίδραση ποικίλων συµφερόντων 3. έρχοµαι σε αντίθεση (µε κάτι), το 
παραβιάζω: οι ενέργειες του προσκρούουν στους εσωκοµµατικούς κανόνες 
ΣΥΝ. αντιβαίνω, αντίκειµαι. 

πρόσκτηση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η απόκτηση επιπλέον 
πραγµάτων, η αύξηση όσων ήδη κατέχει κανείς. 

προσκτώµα! ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προσκτάται... | προσκτήθηκα κ. (λόγ.) 
προσεκτήθην, -ης, -η... (µτχ. προσκτηθείς, -είσα, -έν)} αποκτώ ή κερδίζω 
(κάτι) επιπλέον: ~ αγαθά | χρήµατα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. προσκτώµαι (-άο-) «κερδίζω, αποκτώ επιπλέον» < προσ-+ 
κτώµαι, πβ. κ. κτήσις - κτώµαι]. 

προσκύνηµα (το) [µτγν.] [προσκυνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (καθηµ.) το να 
προσκυνά κανείς (κάτι/κάποιον): ευλαβικό | βαθύ ~|| το ~ µπροστά στις εικόνες 
τής εκκλησίας ΣΥΝ. προσκύνηση- ΦΡ. λαϊκό προσκύνηµα η τιµητική και κυρ. 
εν ποµπή προσκύνηση τής σορού επιφανούς νεκρού ή ιερού αντικειµένου 
(εικόνας, λειψάνου κλπ.): η σορός τής µεγάλης καλλιτέχνιδος θα εκτεθεί σε ~ 
στο παρεκκλήσι τής Μητρόπολης 2. το ταξίδι πιστού σε ιερό τόπο λατρείας· 
(κατ' επέκτ.) το ταξίδι κάποιου σε τόπο, στον οποίο αποδίδει µεγάλη σηµασία: 
πήγα για ~ στα Ιεροσόλυµα | στη Μέκκα || τόπος προσκυνήµατος || ~ στο 
Άουσβιτς | στο Παρίσι των φοιτητικών του χρόνων 3. ο ιερός τόπος στον οποίο 
µεταβαίνουν οι πιστοί κατά παράδοση για απόδοση θρησκευτικής λατρείας 
και γενικότ. κάθε τόπος, η µετάβαση στον οποίο αποτελεί για έναν άνθρωπο 
χρέος τιµής, σεβασµού και αξίας 4. (ειδικότ.) ο ναός, το ιερό: το ιερό ~ τής 
µονής · 5. (µτφ.) η αποδοχή τής υποτέλειας σε κάποιον, η έµπρακτη παραδοχή 
τής κυριαρχίας του και τού ηγετικού του ρόλου: δεν ταιριάζει στους γενναίους 
το ~ στον τύραννο || το ~ των καλλιτεχνών στην εµπορικότητα και στις δηµόσιες 
σχέσεις ΣΥΝ. υποταγή. — (υποκ.) προσκυνηµατάκι (το). 

προσκυνηµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το προσκύνηµα: ~ τουρισµός 
(λ.χ. στο Αγιον Όρος). [ETYM. Απόδ. τού αγγλ. pilgrimage σε φρ. όπως 
pilgrimage turism]. 

προσκυνηµένος, -η, -ο (µειωτ.) αυτός που έχει αποδεχθεί την υποτέλεια του, 
που έχει υποταχθεί αναγνωρίζοντας κάποιον ως κυρίαρχο του ΣΥΝ. 
υποταγµένος ANT. απροσκύνητος. 

προσκύνηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το γονά-τισµα ή η 
υπόκλιση (κάποιου) µπροστά σε εικόνα, λείψανο αγίου, σεβαστό πρόσωπο 
κ.λπ. ή και ο ασπασµός του: η ~ τού Επιταφίου ||η~ των Μάγων (στον 
νεογέννητο Ιησού) ΣΥΝ. προσκύνηµα 2. (µτφ.) η έµπρακτη απόδοση τιµής (σε 
κάποιον/κάτι) 3. (κακόσ.) η αποδοχή υποτέλειας (σε κάποιον/κάτι): η ~ τού 
χρήµατος ΣΥΝ. προσκύνηµα. 

προσκυνητάρι (το) {προσκυνηταρ-ιού | -ιών} 1. βιβλίο µε περιγραφές τόπων 
προσκυνήµατος 2. (στους ορθόδοξους ναούς) εκκλησιαστικό έπιπλο σαν 
αναλόγιο κοντά στην είσοδο ή µπροστά στο τέµπλο, πάνω στο οποίο εκτίθεται 
προς προσκύνηση το Ευαγγέλιο ή η εικόνα τού αγίου που γιορτάζει ή στον 
οποίο είναι αφιερωµένος ο 
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ναός 3. (στους ρωµαιοκαθολικούς ναούς) έδρανο µε ειδικό υποστή-
ριγµα για τα γόνατα και τα χέρια, στο οποίο γονατίζουν οι πιστοί την 
ώρα τής προσευχής 4. ο τόπος στον οποίο προσέρχεται κανείς, για 
να προσκύνησα και να προσευχηθώ ΣΥΝ. προσκυνητήριο 5. µικρό 
κτίσµα, συχνά σε σχήµα ναού στο πλάι τού δρόµου, µέσα στο οποίο 
τοποθετείται εικόνα αγίου ΣΥΝ. εικονοστάσι. 
[ETYM. < µεσν. προσκυνητάριον < µτγν. προσκυνητής + παραγ. επί-
θηµα -άριον (< λατ. -arium)]. 

προσκυνητήριο (το) [µτγν.] {προσκυνητηρί-ου | -ων} (λόγ.) ο τόπος 
προσκυνήσεως, προσευχής. 

προσκυνητής (ο) [µτγν.], προσκυνήτρια (η) [1894] {προσκυνη-τριών} 
1.ο πιστός που µεταβαίνει σε ιερό, λατρευτικό τόπο για προσκύνηµα: 
~ στα Ιεροσόλυµα | στο Άγιον Όρος 2. (συνεκδ.) αυτός που λατρεύει 
κάτι, που αποδίδει σε αυτό λατρευτική αξία: ~ τού ήλιου | τής 
οµορφιάς ΣΥΝ. λάτρης. Επίσης (λαϊκ.) προσκυνήτρα (η). 

προσκυνοχαρτι (το) {χωρ. γεν.} ΙΣΤ. (επί Τουρκοκρατίας) η επίσηµη 
βεβαίωση που δινόταν σε όποιον δήλωνε υποτέλεια στον κυρίαρχο. 

προσκυνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {προσκυνείς κ. -άς... | προσκύν-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. (σε ιερούς τόπους, µπροστά 
σε ιερά σύµβολα, εικόνες κ.λπ.) γονατίζω ή σκύβω ή και ασπάζοµαι 
σε ένδειξη ευλάβειας και σεβασµού: ~ τον Επιτάφιο | την εικόνα τού 
αγίου || προσκύνησε τη χάρη Του 2. υποκλίνοµαι (µπροστά σε κάποι-
ον) σε ένδειξη σεβασµού προς το πρόσωπο ή την ιδιότητα του: ~ τον 
βασιλιά | τον σουλτάνο 3. (εκφραστ.) χαιρετώ µε σεβασµό, αποδίδω 
τιµές (σε κάποιον/κάτι): στο πρόσωπο της προσκυνούµε την ανώνυµη 
µάννα || ~ τη σηµαία 4. (µτφ.) υποτάσσοµαι (σε κάποιον/κάτι): η 
αδούλωτη ψυχή  του δεν προσκύνησε ποτέ κανέναν κατακτητή 
♦ (αµετβ.) 5. παραδέχοµαι (κάποιον ή κάτι) ως κυρίαρχο, δηλώνω 
υποτέλεια: «το Σούλι κι αν προσκύνησε κι αν τούρκεψεν η Κιάφα» 
(δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. υποτάσσοµαι, (µτφ.) σκύβω το κεφάλι 6. κάνω 
προσκύνηµα: πήγε στο Άγιον Όρος, να προσκυνήσει 7. (λαϊκ.) (ως 
χαιρετισµός που δηλώνει σεβασµό): ~, αφέντη µου! 8. (µτφ.) γέρνει το 
κεφάλι µου από τη νύστα 9. (η µτχ. προσκυνηµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προσκυνώ (-έω), αρχική σηµ. «χαιρετώ δηλώνοντας 
υποταγή µε φίληµα (στα χέρια ή στα πόδια)», < προσ- + κυνώ «φι 
λώ». Όσον αφορά στο ρ. κυνώ (-έω), αρχαϊκός φαίνεται ο αόρ. 
εκυς)σ)α και πιθ. η άποψη ότι προέρχεται από έρρινο ενεστ. *κυ-ν- 
εσ-µι. Το θ. *κυ- ανάγεται σε I.E. *ku(s(- «φιλί», πβ. χεττ. kuwaä-zi «φι 
λώ», αρχ. γερµ. kus «φιλί» (> γερµ. Kuß), αγγλ. kiss, πιθ. κ. σανσκρ. 
cüsati «ρουφώ»]. 

προσκυρώνω ρ. µετβ. {προσκύρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. βεβαιώνω, 
επικυρώνω 2. ΝΟΜ. (για αρµόδια αρχή) αποδίδω σε (κάποιον) την κυ-
ριότητα πράγµατος που ανήκε σε άλλον. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσκυρώ (-
όω) < προσ- + κυρώ < κύρος]. 

προσκυρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΝΟΜ. 1. η 
αναγκαστική απόδοση µε πράξη τής αρµόδιας αρχής σε κάποιον τής 
κυριότητας πράγµατος που ανήκε σε άλλον 2. (σε περιπτώσεις ανα-
γκαστικής απαλλοτρίωσης) η προσάρτηση µη οικοδοµήσιµου οικο-
πέδου σε γειτονικό ακίνητο. 

προσκυρωτικός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε την προ-
σκυρωση: ~ πράξη. 

προσλαλιά (η) [µτγν.] σύντοµη προσφώνηση, ο σύντοµος λόγος που 
απευθύνεται σε κάποιον ως χαιρετισµός. 

προσλαµβάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσ-έλαβα, -λήφθηκα (λόγ. προσε-
λήφθην, -ης, -η..., µτχ. προσληφθείς, -είσα, -έν)} 1. εντάσσω (κάποιον) 
στο προσωπικό µου, αναθέτω επί πληρωµή (σε κάποιον) την εκτέλε-
ση συγκεκριµένου έργου: προσέλαβε µια γυναίκα, για να προσέχει τα 
παιδιά || ~ έκτακτο προσωπικό || η εταιρεία θα προσλάβει δέκα 
δακτυλογράφους 2. λαµβάνω (νέα µορφή) ή αποκτώ (πρόσθετες ιδιό-
τητες): η υπόθεση προσλαµβάνει πλέον διαστάσεις σκανδάλου || η 
εκδήλωση προσέλαβε χαρακτήρα φιέστας · 3. ΨΥΧΟΛ. προσλαµβά-
νουσες παραστάσεις παραστάσεις καταγεγραµµένες στη συνείδηση 
κάποιου, βάσει των οποίων γίνεται η περαιτέρω πρόσληψη ανάλογων 
παραστάσεων: δεν έχει τις σχετικές ~ 4. αντιλαµβάνοµαι (κάτι) µε 
ορισµένο τρόπο: «τη φράση αυτή µπορεί να την προσλάβει κανείς ως 
µια άτυχη και αστόχαστη ρητορική κίνηση» (εφηµ.) ΣΥΝ. εκλαµβάνω. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

πρόσληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων) 1. η ένταξη κάποιου 
στο προσωπικό εταιρείας, οργανισµού· η επί πληρωµή απασχόληση 
του για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου: θα παγώσουν τις ~ λόγω 
των ελλειµµάτων || παράνοµη | αξιοκρατική ~ || προσλήψεις αεροσυ-
νοδών | υπαλλήλων · 2. ΤΥΧΟΛ. η διαδικασία αποκτήσεως και εγ-
γραφής νέων παραστάσεων στη συνείδηση κάποιου µε βάση κυρ. τις 
ήδη υπάρχουσες σε αυτόν: η χρήση εποπτικών µέσων βοηθεί στην ~ 
νέων γνώσεων 3. (στη θεωρία τής λογοτεχνίας, στη γλωσσολογία, 
στην επικοινωνία κ.α.) η διαδικασία και το αποτέλεσµα τής κατα-
νόησης τού περιεχοµένου ενός κειµένου από τον αναγνώστη | ακρο-
ατή ANT. παραγωγή ΣΥΝ. ερµηνεία · 4. (λόγ.) η λήψη: η ~ τροφής από 
τον ανθρώπινο οργανισµό 5. ΓΛΩΣΣ. η διαδικασία και το αποτέλεσµα 
τής κατανόησης τού περιεχοµένου ενός κειµένου από τον αναγνώ-
στη | ακροατή ΣΥΝ. ερµηνεία ANT. παραγωγή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πρόσληψις < προσλαµβάνω (πβ. κ. λήψις - λαµβάνω)]. 

προσλιµενίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (προσλιµενίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} (για πλοίο) φθάνω σε λιµάνι και ρίχνω άγκυρα ΣΥΝ. προσορ-
µίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < προσ- + 
λιµενίζοµαι < λιµήν, -ένος]. 

προσµαρτυρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προσµαρτυρείς... | προσµαρτύρ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (σπάν.) 1. καταθέτω επιπλέον (µαρτυρία) 2. 
βεβαιώνω (κάτι) µε επιπλέον µαρτυρία ΣΥΝ. επιβεβαιώνω, επιµαρτυ-
ρώ 3. προβαίνω στην επίσηµη επικύρωση (πράγµατος). — προσµαρ- 

τυρία (η) [µτγν.]. 
προσµειδιώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {προσµειδιάς... | προσµειδίασα} (λόγ.-

σπάν.) 1. χαµογελώ (σε κάποιον), εκφράζοντας τη συµπάθεια µου 
προς αυτόν: η κόρη στη γλυπτή παράσταση φαίνεται να προσµειδιά 2. 
(µτφ.) επιδοκιµάζω. 

πρόσµειξη (η) {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} 1. η συνθετική ένωση· 
ανάµειξη επιµέρους στοιχείων ή ουσιών: ~ ορυκτού µε ξένη ύλη 2. 
(συνεκδ.) η πρόσθετη ουσία που έχει αναµιχθεί σε ένα µη καθαρό 
(ανοµοιογενές) χηµικώς σώµα, κυρ. ορυκτό ή µετάλλευµα: αφαιρού-
νται µε ειδική επεξεργασία οι ξένες ~. — προσµειννύω ρ. [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσµειξις < προσµείγνυµι < προσ- + µ(ε)ίγνυµι, πβ. κ. 
µεϊξις - µ(ε)ίγνυµι]. 

προσµένω ρ. µετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (εκφραστ.) περι-
µένω (επιθυµητό γεγονός, αγαπητό πρόσωπο): προσµένει την ώρα που 
θα σφίξει τον γυιο της στην αγκαλιά της ΣΥΝ. προσδοκώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µένω, περιµένω. 

προσµετρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προσµετρ-άς κ. -είς... | προσµέτρ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} υπολογίζω επιπροσθέτως: στα συντάξιµα 
χρόνια προσµετρούνται και τα χρόνια τής στρατιωτικής θητείας || στα 
κέρδη θα προσµετρηθούν και οι τόκοι των καταθέσεων ΣΥΝ. συ-
νυπολογίζω, συναριθµώ, προσυπολογίζω· ΦΡ. προσµετρώ το ζην βλ. 
λ. ζην. — προσµέτρηση (η) [1895]. 

πρόσµιξη (η) → πρόσµειξη 
προσµονή (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) η αναµονή (επιθυµητής εξέλι-

ξης ή αγαπητού προσώπου): η - τής νίκης | λύτρωσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µένω. [ΕΤΥΜ. < προσµένω, πβ. κ. µονή - µένω]. 

προσνήωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επάνοδος αερο-
πλάνου ή ελικοπτέρου τού Πολεµικού Ναυτικού στην ειδική πίστα 
αεροπλανοφόρου ή ελικοπτεροφόρου ΑΝΤ. απονήωση (πβ. λ. προσγε ί-
ωση). 
[ΕΤΥΜ. < προσ- + -νήωση < αρχ. ναϋς, νεώς | νηός, κατά το προσγεί-
ωση]. 

προσόδιον (το) {προσοδί-ου | -ων} (στην αρχαιότητα) άσµα που 
ψαλλόταν κατά την άφιξη τής ποµπής στον τόπο λατρείας τού τιµώ-
µενου θεού µε συνοδία αυλού και ρυθµική κίνηση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
προσόδιον, ουδ. τού επιθ. προσόδιος (που όµως µαρτυ-ρείται ως µτγν.) < 
προσ- + -όδιος < οδός]. 

πρόσοδος (η) [αρχ.] {προσόδ-ου | -ων, -ους} 1. το έσοδο που εξασφα-
λίζει κανείς από την εκµετάλλευση τής κινητής ή ακίνητης περιου-
σίας του: έχει πολλές ~ από τα κτήµατα και τα διαµερίσµατα του 
ΣΥΝ. πόρος, έσοδο 2. (κατ' επέκτ.) το εισόδηµα κάποιου είτε από ερ-
γασία είτε από την εκµετάλλευση περιουσιακών του στοιχείων: οι 
δηµόσιες ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. 

προσοδοφόρος, -ος/-α, -ο [1833] αυτός που αποφέρει κέρδη, που 
εξασφαλίζει προσόδους: ~ απασχόληση | εργασία | κτήµα ΣΥΝ. επι-
κερδής, λυσιτελής. — προσοδοφόρα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < πρόσοδος + -
φόρος < φέρω]. 

προσοικειώνω ρ. µετβ. {προσοικεί-ωσα, -ώνοµαι (λόγ. -ούµαι), -ώθη-
κα, -ωµένος} εξοικειώνω (κάποιον) µε (κάτι), ώστε να του είναι οι-
κείο: προσοικειούµαι προς τη νέα κατάσταση. — προσοικείωση (η) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσοικειώ < προσ- + οικειώ (-όω) < οικείος]. 

προσολωµικός, -ή, -ό 1. (κάθε Επτανήσιος ποιητής) που έζησε και 
δηµιούργησε πριν από τον ∆. Σολωµό, από τα µέσα τού 18ου ώς τις 
αρχές τού 19ου αι., κατά την πρώιµη περίοδο τής Επτανησιακής Σχο-
λής (λ.χ. ο Σ. Ξανθόπουλος, ο Α. Μαρτελάος, ο Α. Σίγουρος κ.ά.) 2. αυ-
τός που σχετίζεται µε τους ποιητές τής παραπάνω περιόδου: ~ ποίη-
ση | επιδράσεις. 

προσοµοιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µτγν.] {προσοµοίασα} ♦ 1. (αµετβ.) 
είµαι όµοιος (µε κάποιον/κάτι), εµφανίζω κοινά γνωρίσµατα: το ύφος 
του δεν προσοµοιάζει σε κανέναν γνωστό καλλιτέχνη ΣΥΝ. παραλ-
λάσσω ♦ 2. (µετβ.) µοιάζω µε (κάποιον/κάτι): προσοµοιάζει τού πατέ-
ρα του. 

προσόµοιο (το) {προσοµοί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. καθένα από τα τροπά-
ρια που εµφανίζουν µεγάλη οµοιότητα µεταξύ τους ως προς τον ρυθ-
µό και το µέλος και ψάλλονται στη µελωδία και στο µέτρο τού προ-
λόγου που προτάσσεται. [ΕΤΥΜ. Ονδ. τού αρχ. επιθ. προσόµοιος < 
προσ- + όµοιος]. 

προσοµοίωση (η) [1880] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η αναπα-
ράσταση τής συµπεριφοράς ή των χαρακτηριστικών διεργασίας (λ.χ. 
βιολογικής, βιοµηχανικής, οικονοµικής) µέσω ενός µοντέλου, κυρ. 
υπολογιστή, τού οποίου οι παράµετροι και οι µεταβλητές αποτελούν 
είδωλα των αντίστοιχων µεγεθών τής διεργασίας που µελετάται. — 
προσοµοιώνω ρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. simulation]. 

προσοµοιωτής (ο) µηχάνηµα που επιτυγχάνει την προσοµοίωση πε-
ριβαλλοντικών και άλλων συνθηκών για πειραµατικούς ή εκπαιδευ-
τικούς σκοπούς: ~ πτήσεως. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. simulator]. 

προσόν (το) {προσόντ-ος | -α, -ων} (λόγ.) 1. οτιδήποτε αποτελεί ξεχω-
ριστή ικανότητα ή ιδιότητα (κάποιου), κάθε στοιχείο που ενισχύει 
την αξία του: ο ήπιος και σεµνός χαρακτήρας είναι σηµαντικό ~ || το 
µεγάλο ~ αυτού τού διαµερίσµατος είναι η εκπληκτική του θέα || 
(σκωπτ.) επιδεικνύει τα ~ της (τα κάλλη της) ΣΥΝ. πλεονέκτηµα, προ-
τέρηµα ANT. µειονέκτηµα, (καθηµ.) ψεγάδι 2. (συνήθ. στον πληθ.) κα-
θένα από τα απαιτούµενα (εφόδια) για την ανάθεση καθήκοντος σε 
κάποιον, για την πρόσληψη του: για τη θέση αυτή απαιτούνται πολλά 
~ || απαραίτητα ~ είναι η γνώση Αγγλικών και η προϋπηρεσία || έχει τα 
τυπικά - που απαιτούνται για τη θέση αυτή. 
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[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τής µτχ. προσών, -οϋσα, -όν τού αρχ. πρό-
σειµι «προστίθεµαι - είµαι παρών» < προσ- + ειµί. Η σηµ. «ικανότητα, 
αρετή» ήδη αρχ.]. 

προσονοµάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {προσονόµασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} δί-
νω σε (κάποιον) όνοµα ή πρόσθετη ονοµασία ΣΥΝ. επονοµάζω, ονο-
µατίζω. — προσονοµασία (η) [µτγν.]. 

προσοντούχος, -ος, -ο (σπάν.) αυτός που διαθέτει τα τυπικά προσόντα, 
έχει τα εφόδια για κάτι: καθηγητής ~. [ΕΤΥΜ. < προσόν, -όντος + -
ούχος < έχω]. 

προσορµίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {προσόρµισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} ♦ 1. (µετβ.) οδηγώ (πλοίο) στο λιµάνι, για να αγκυροβολήσει ΣΥΝ. 
προσλιµενίζω, αράζω ♦ 2. (αµετβ.) (για πλοίο) µπαίνω στο λιµάνι, 
αγκυροβολώ. — προσόρµιση (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + 
όρµίζω < όρµος]. 

προσούτο (το) {άκλ.} λεπτή φέτα από εκλεκτό χοιροµέρι. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. prosciutto < παλαιότ. presciutto < pre- (< λατ. prae-) + -sciutto < 
λατ. exsuctus, p. exsugere «αποχυµώνω, εκµυζώ» < ex- + sugere 
«ρουφώ, θηλάζω»]. 

προσοφθάλµιος, -α, -ο [1861] ΑΝΑΤ. αυτός που είναι κοντά στον 
οφθαλµό, αυτός που τίθεται πάνω ή µπροστά στον οφθαλµό: ~ φακός 
| σύστηµα. 

προσοχή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η επίταση τής παρατηρητικότητας (κά-
ποιου) ως προς κάτι, η κατάσταση εγρήγορσης όλων των πνευµατι-
κών δυνάµεων και αισθήσεων: εφιστώ την ~ κάποιου σε κάτι || απο-
σπώ | τραβώ | προσελκύω | αξίζω την ~ κάποιου || δεν έδωσε καµία ~ 
στις υποδείξεις τους || ζητώ την ~ τού ακροατηρίου 2. ΨΥΧΟΛ. η στα-
θερή (χωρίς αποσπάσεις) επικέντρωση και προσήλωση τής συνείδη-
σης σε νοητό ή αισθητό αντικείµενο 3. η συστηµατική φροντίδα: οι 
δίσκοι µουσικής θέλουν ~, γιατί είναι ευαίσθητοι ΣΥΝ. επιµέλεια 4. η 
εκ των προτέρων µέριµνα, επαγρύπνηση για επίφοβη, ανεπιθύµητη 
εξέλιξη: σ'αυτή τη στροφή χρειάζεται ~, γιατί είναι επικίνδυνη ΣΥΝ. 
πρόνοια, προφύλαξη, επαγρύπνηση 5. προσοχή! (α) (αντί τής προστ. 
πρόσεχε!) ως σύσταση σε κάποιον να προσέχει: ~! Ο εχθρός παραµο-
νεύει! || - στη διατροφή σου! || (σε επιγραφές) ~! Εργα στον δρόµο! (β) 
(αντί τής προστ. πρόσεχε | πρόσεξε) ως προειδοποίηση σε κάποιον 
για άµεσο κίνδυνο: ~! Το δέντρο πέφτει! (γ) ΣΤΡΑΤ. ως παράγγελµα 
για στάση προσοχής ANT. ανάπαυση! ΦΡ. (α) στάση προσοχής ακί-
νητη θέση τού σώµατος σε όρθια στάση µε χέρια κάτω, παράλληλα 
προς το σώµα και πόδια κλεισµένα (β) στέκοµαι προσοχή (i) στέκο-
µαι όρθιος, ακίνητος, µε τεντωµένο σώµα και κολληµένα χέρια και 
πόδια: στην έπαρση τής σηµαίας και στον εθνικό ύµνο όλοι στέκονται 
προσοχή (ii) εκδηλώνω σεβασµό ή υποταγή σε (κάποιον/κάτι): 
µπροστά στη γυναίκα του στέκεται προσοχή! ΣΥΝ. στέκοµαι κλαρίνο, 
στέκοµαι σούζα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. προσέχω]. 

πρόσοψη (η) {-ης κ. -όψεως | -όψεις, -όψεων) 1. η πρόσθια όψη οικο-
δοµήµατος: η ~ βλέπει στον κεντρικό δρόµο τής πόλης 2. (λαϊκ.-ει-
ρων.) το πρόσωπο και γενικά η εµφάνιση (κάποιου): σιγά την ~! ΣΥΝ. 
µούτρα, φάτσα, µάπα. | ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσοψις < προσ- + οψις]. 

προσόψι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) µικρή πετσέτα για το σκούπισµα τού 
προσώπου. Επίσης (λόγ.) προσόψιο [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. προσόψιον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. προσό-
ψιος < πρόσοψις]. 

προσπάθε!" (η) {προσπαθειών} 1.η καταβολή σωµατικής ή πνευµα-
τικής δύναµης προς επίτευξη σκοπού: µεγάλη | συστηµατική | συλ-
λογική | συνεχής | συντονισµένη ~|| οι ~ των σωστικών συνεργείων 
συνεχίζονται | στέφθηκαν από επιτυχία || κάνω | καταβάλλω ~ για 
κάτι || στηρίζω την ~ κάποιου || χρειάστηκαν προσπάθειες ετών για 
την υλοποίηση τού στόχου 2. η απόπειρα, η δοκιµή για την επίτευξη 
στόχου: έκαναν δύο συνεχόµενες - να αποδράσουν || µία - παραπάνω 
δεν βλάπτει! || αρκεί η ~! || σήκωσε το βάρος στην τρίτη ~. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «προσήλωση µε πάθος σε κάτι, αφοσιωµένη 
επιθυµία», < προσπαθής < προσ- + -παθής < πάθος]. 

προσπαθώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {προσπαθείς... | προσπάθησα} ♦ 1. 
(αµετβ.) καταβάλλω σωµατικές, πνευµατικές δυνάµεις προς την επί-
τευξη στόχου: ~ πάντα για το καλύτερο || µάταια | άδικα προσπαθείς! 
(βλ. κ. λ. αγωνίζοµαι, παιδεύοµαι, πολεµώ) ♦ 2. (µετβ.) δοκιµάζω (να 
πετύχω κάτι), αποπειρώµαι: προσπάθησε τρεις φορές να τον δει, αλλά 
ήταν συνεχώς απασχοληµένος || - να καταρρίψω το παγκόσµιο ρεκόρ 
ΣΥΝ. δοκιµάζω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προσπαθώ (-έω), αρχική σηµ. «ερωτεύοµαι µε πάθος», 
< προσ- + -παθώ (< πάθος). Η σηµερινή σηµ. µεσν.]. 

προσπέκτους (το) {άκλ.} φυλλάδιο στο οποίο περιγράφονται οι κυ-
ριότερες ιδιότητες, τα προσόντα και ο τρόπος λειτουργίας ενός προϊ-
όντος, το οποίο διατίθεται από την ίδια την εταιρεία κατασκευής του 
είτε συνοδευτικά, ώστε να κατατοπίζεται ο αγοραστής για τη σωστή 
χρήση του, είτε διαφηµιστικά για την προσέλκυση πιθανών αγορα-
στών. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. prospectus < λατ. prospectus «όψη, θέα» < prospicere 
«παρατηρώ (από πριν)»]. 

προσπελάζω ρ. µετβ. {προσπέλασα} (λόγ.) πλησιάζω, έρχοµαι κοντά 
σε (κάποιον/κάτι): οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν 
στα σωστικά συνεργεία να προσπελάσουν το σηµείο τού ατυχήµατος 
ΣΥΝ. προσεγγίζω. — προσπέλαση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + πελάζω «πλησιάζω, προσεγγίζω» < πέλας 
«πλησίον» (βλ.λ.)]. 

προσπελάσιµος, -η, -ο 1. (τόπος ή πρόσωπο) τον οποίο µπορεί να 
πλησιάσει κανείς ΑΝΤ. απροσπέλαστος 2. (µτφ.) ό,τι µπορεί κανείς να 
κατανοήσει: κείµενο ~. 

προσπέραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (κυρ. για όχηµα) η 
κίνηση µε την οποία (κάποιος) φθάνει (κάποιον/κάτι που προπορεύε-
ται) και περνάει µπροστά του: οδηγούσε βιαστικά κάνοντας συνεχείς 
~. Επίσης προσπέρασµα (το). 

προσπερνώ ρ. µετβ. {προσπερνάς... | προσπέρασα} 1. φθάνω (κά-
ποιον/κάτι) στον δρόµο καθώς κινούµαι και τον ξεπερνώ προχωρώ-
ντας µπροστά: απαγορεύεται να προσπεράσεις από τα δεξιά κινού-
µενο όχηµα || µας προσπέρασε µε ιλιγγιώδη ταχύτητα 2. (µτφ.) απο-
φεύγω να επιµείνω (σε κάτι), εντοπίζοντας την προσοχή µου σε ό,τι 
ακολουθεί: προσπέρασε το αγενές σχόλιο τού δηµοσιογράφου || ~ τις 
σελίδες που δεν µ' ενδιαφέρουν 3. αφήνω πίσω µου: σύµφωνα µε τον 
χάρτη, πρέπει να έχουµε ήδη προσπεράσει το ξενοδοχείο. — προ-
σπέρασµα (το). [ΕΤΥΜ. < προσ- + περνώ, απόδ. τού γαλλ. surpasser]. 

προσπέφτω ρ. αµετβ. [µεσν.] {πρόσπεσα} 1. πέφτω ικετευτικά στα 
πόδια (κάποιου), παρακαλώντας τον για κάτι: του πρόσπεσα, για να 
µου κάνει τη χάρη 2. (συνεκδ.) ταπεινώνοµαι µπροστά σε κάποιον 
(παραδεχόµενος λάθος µου). 

προσπίπτω ρ. αµετβ. {προσέπεσα} (αρχαιοπρ.) 1. προσπέφτω (βλ.λ.) 
2. εµφανίζοµαι, γίνοµαι αντιληπτός: προσπίπτει στην ακοή | στις αι-
σθήσεις ΣΥΝ. υποπίπτω. [ΕΤΥΜ αρχ. < προσ- + πίπτω «πέφτω» (βλ. 
κ. πέφτω)]. 

προσποίηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η συµπερι-
φορά αυτού που προσποιείται: ~ ενδιαφέροντος | ενθουσιασµού ΣΥΝ. 
υπόκριση 2. ο έντονα επιτηδευµένος και αφύσικος τρόπος συµπερι-
φοράς: τον ενοχλούσε η ~ στους τρόπους της ΣΥΝ. επιτήδευση ΑΝΤ. 
φυσικότητα 3. ΑΘΛ. η κίνηση παίκτη που στοχεύει στην παραπλάνη-
ση τού αντιπάλου σχετικά µε τις πραγµατικές του προθέσεις: ~ και 
καλάθι! 

προσποιητός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που δεν προκύπτει αυθόρµητα και 
ειλικρινά αλλά µε προσποίηση: ~ ενδιαφέρον | άνεση | χαρά | χαµό-
γελο ΣΥΝ. ψεύτικος, υποκριτικός, επιτηδευµένος, φτειαχτός ΑΝΤ. 
απροσποίητος, φυσικός. Επίσης προοποιητικός [αρχ.]. — προσποιητά 
| -ώς [αρχ.] επίρρ. 

προσποιούµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {προσποιείσαι... | προσποιή-
θηκα} ♦ 1. (µετβ.) παρουσιάζω εικόνα τού εαυτού µου διαφορετική 
από την πραγµατική, προβάλλω ψεύτικες προθέσεις και επιθυµίες 
αποκρύπτοντας τις πραγµατικές: ~ τον θυµωµένο | τον πλούσιο | τον 
άρρωστο | τον θρήσκο | τον καλλιτέχνη (κάνω ότι είµαι θυµωµένος | 
πλούσιος | άρρωστος κ.λπ.) || - ότι ενδιαφέροµαι για τα προβλήµατα 
τους || ~ άγνοια ♦ 2. (αµετβ.) συµπεριφέροµαι µε τρόπο ψεύτικο, εµ-
φανίζοµαι σκόπιµα διαφορετικός από ό,τι είµαι: δεν ενδιαφέρεται στ' 
αλήθεια- προσποιείται! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ· < αρχ. 
προσποιούµαι «οικειοποιούµαι, αποκτώ για τον εαυτό µου» (και ενεργ. 
προσποιώ «προσθέτω, προσκολλώ κάτι σε κάτι άλλο») < προσ- + 
ποιώ | -οϋµαι. Μέσω τής σηµ. «αποκτώ κάτι που δεν µου ανήκει (σαν 
να ήταν δικό µου)» το ρ. δήλωνε ήδη στην αρχαιότητα και την 
έννοια τής επιτήδευσης, τής υποκρισίας]. 

προσπορίζω ρ. µετβ. {προσπόρισα} (λόγ.) 1. προµηθεύω: ~ αγαθά | 
κέρδος | οφέλη σε κάποιον 2. (µεσοπαθ. προοπορίζοµαι) προµηθεύο-
µαι, αποκτώ: - τα αναγκαία. — προσπορισµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µοίρα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + πορίζω < πόρος]. 

πρόσπτωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΦΥΣ. 1. η πρό-
σκρουση κινούµενου σώµατος σε κάτι άλλο, κυρ. η πρόσκρουση 
ακτίνας φωτός, ηλεκτρονίων κ.λπ. σε µια επιφάνεια ή η κατεύθυνση 
αυτής τής πρόσκρουσης 2. γωνία προσπτώσεως (i) η γωνία που σχη-
µατίζει µια ακτίνα λ.χ. φωτός µε την κάθετο σε µια επιφάνεια, στο 
σηµείο όπου η ακτίνα προσκρούει στην επιφάνεια αυτή (ii) (στα αε-
ροπλάνα) η γωνία που σχηµατίζεται από τη χορδή µιας αεροτοµής 
τή£ πτέρυγας ή τής ουράς και τον άξονα τής ατράκτου. 

πρόσρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (αρχαιοπρ.) η προσα-
γόρευση, η προσφώνηση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσρησις < προσ- + 
ρήσις]. 

προσρόφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΧΗΜ. η διείσδυση 
ξένων µορίων ή ιόντων στην επιφάνεια στερεού, πορώδους ή κονιο-
ποιηµένου σώµατος, µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµό επίστρωσης 
στην επιφάνεια αυτή. — προσροφώ ρ. {-άς κ. -είς...}. [ΕΤΥΜ. < 
προσ- + -ρόφηση < αρχ. ροφώ (βλ. κ. ρουφώ), απόδ. τού αγγλ. 
adsorption]. 

προσσελήνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η προσεδάφιση 
(διαστηµικού οχήµατος} στην επιφάνεια τής Σελήνης: οµαλή ~.   — 
προσσεληνώνω ρ. [ΕΤΥΜ. < προσ- + σελήνη + -ωση, κατά το 
προσγείωση]. 

προσσχηµατισµός (ο) [1891] ΓΛΩΣΣ. (α) (παλαιότ.) ο µορφολογικός 
µεταπλασµός ορισµένων τύπων των ονοµάτων, που θεωρήθηκε ως εµ-
φατική δήλωση, λ.χ. ονείρατα (αντί όνειρα) (β) το στοιχείο που επαυ-
ξάνει επίρρηµα ή αντωνυµία καθιστώντας τη δείξη περισσότερο 
έντονη, λ.χ. εδώ - εδωδά, τούτος - τούτος εδώ. 

προσταγή (η) [µτγν.] 1. η επιτακτική διαταγή: δίνω ~ || στις ~ σας! 
(στις διαταγές σας!) 2. (συνεκδ.) ό,τι προστάζει κανείς να γίνει ΣΥΝ. 
επιταγή, πρόσταγµα, κέλευσµα. 

πρόσταγµα (το) [αρχ.] {προστάγµ-ατος | -ατα, -άτων} ό,τι προστάζει 
κανείς να γίνει ΣΥΝ. προσταγή, κέλευσµα· ΦΡ. έχω το (γενικό) πρό-
σταγµα (i) ΣΤΡΑΤ. έχω τη γενική επίβλεψη (διοίκηση) στρατευµάτων 
σε τελετή, κυρ. παρέλαση (ii) (µτφ.) έχω το πάνω χέρι, είµαι αυτός 
που διοικεί και ελέγχει: αυτός έχει το γενικό πρόσταγµα εδώ µέσα! 

προσταδιο (το) [µτγν.] {προσταδί-ου | -ων) το στάδιο που προηγείται 
τής ολοκλήρωσης (διαδικασίας, σχεδίου, ενέργειας κ.λπ.). 

προστάζω ρ. µετβ. {πρόσταξα κ. προσέταξα, προσταγµένος} διατάζω 
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κυρ. ως αρµόδιος ή ανώτερος µε έντονο, επιτακτικό τρόπο: ο βασιλιάς τους 
πρόσταξε να φύγουν. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. προστάσσω < προσ- + τάσσω (βλ.λ.), πβ. κ. τάζω - τάσσω]. 

προστακτική (η) ΓΛΩΣΣ. η έγκλιση τού ρήµατος, µε την οποία ο οµιλητής 
δηλώνει προσταγή, προτροπή ή παράκληση· η κατ' εξοχήν έγκλιση τής 
τροπικότητας (βλ.λ.): πήγαινε σπίτι αµέσως || δος µου, σε παρακαλώ, το µολύβι 
σου || µίλα µας και µη µας αγαπάς || η ~ ενεστώτα τού «ντύνω» είναι «ντύνε» 
και η ~ αορίστου «ντύσε». 

προστακτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που εκφράζει ή αποτελεί προσταγή: ~ 
τόνος | ύφος | χειρονοµία ΣΥΝ. επιτακτικός 2. ΓΛΩΣΣ. προστακτική (η) βλ. λ. 
— προστακτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ΣΧΟΛΙΟ Από τις πιο χαρακτηριστικές λειτουργίες τής ανθρώπινης 
επικοινωνίας είναι το να λεχθεί σε κάποιον να κάνει κάτι είτε ως εντολή 
(εργασίας, υπηρεσιακή κ.λπ.) είτε ως διαταγή (σε σχέση εξουσίας) είτε ως 
αίτηµα (διευθέτηση, εξυπηρέτηση) είτε ως παράκληση (φιλική, ευγενική) 
είτε ως προτροπή (από ενδιαφέρον ή συµφέρον) κ.λπ. Όλες αυτές οι 
επικοινωνιακές ανάγκες εξυπηρετούνται γλωσσικά από ορισµένους τύπους 
τού ρήµατος µε ιδιαίτερα µορφολογικά (γραµµατικά) χαρακτηριστικά, που 
αποτελούν τη λεγόµενη προστακτική έγκλιση τού ρήµατος: γράφ-ε - γράφ-
ετε, γράψ-ε - γράψ-(ε)τε, να ντύνεσαι - ντύν-εστε, ντύσ-ου - ντυθ-είτε. Στην 
Ελληνική και σε πολλές άλλες γλώσσες η δήλωση των γλωσσικών 
λειτουργιών τής προστακτικής είναι γραµµατικοποιηµένη, εκφράζεται δηλ. 
µε συγκεκριµένες καταλήξεις σε συνδυασµό µε συγκεκριµένα θέµατα (για 
να διακρίνεται η διαφορά ποιου ενεργείας): γράφε πάντοτε | κάθε µέρα | 
συχνά- γράψε αύριο | τώρα | µια φορά | µια και καλή. Επίσης, η τάση στη 
νεότερη Ελληνική είναι αντί των µονολεκτικών τύπων τής προστακτικής να 
χρησιµοποιούνται περιφραστικοί τύποι µε τον δείκτη να: να γράφεις (= 
γράφε) - να γράφετε (= γράφετε), να γράψεις (= γράψε) - να γράψετε (= 
γράψτε) κ.λπ. Για ορισµένους µάλιστα οµιλητές η χρήση των τύπων µε το 
να θεωρείται πιο έντονη (εµφατική) δήλωση τής προστακτικής. Όταν η 
εντολή, το αίτηµα, η παράκληση κ.λπ. απευθύνεται ή αναφέρεται όχι στον 
φυσικό αποδέκτη, τον ακροατή (δηλ. το β' πρόσωπο), αλλά σε τρίτο 
πρόσωπο ή στον ίδιο τον εαυτό τού οµιλητή, τότε η «προστακτική 
λειτουργία» παίρνει τον χαρακτήρα παραχώρησης, συναίνεσης, έµµεσης 
προτροπής κ.λπ. και δηλώνεται περιφραστικά είτε µε τον δείκτη ας είτε µε 
τον δείκτη να: ας φεύγω νωρίς - ας φεύγει νωρίς, ας φύγω νωρίς - ας φύγει 
νωρίς, να εργάζοµαι εδώ - να εργάζεται εδώ, να εργαστώ εδώ - να εργαστεί 
εδώ. 
∆ύο τύποι προστακτικής χρειάζεται να σχολιασθούν ορθογραφικά: τύποι 
όπως τηλεφωνής)ε)τε (πβ. γράψ(ε)τε) και τύποι όπως ντυθείτε. ∆εν είναι 
σωστό να γράψουµε τηλεφωνείστε αντί τηλεφωνήστε, αφού είναι φανερό 
ότι πρόκειται για συγκεκοµµένο τύπο 
τού τηλεφωνήσετε - τηλεφωνήστε. Ο τ. ντυθείτε γράφτηκε παλαιότερα µε -
η- (ντυθήτε), γιατί θεωρήθηκε ότι συνεχίζει τον τ. τής αρχαίας παθητικής 
προστακτικής (πβ. λύ-θη-τι, λυ-θή-τω, λύ-θη-τε, λυ-θέ-ντων). Στη νεότερη 
γραµµατική, το -είτε (ντυθ-είτε) θεωρείται κατάληξη β' πληθυντικού 
προσώπου τής προστακτικής (πβ. γράφ-ετε, αγαπ-άτε, θεωρ-είτέ) και 
γράφεται πλέον µε -ει- (πβ. κ. υποτακτική να ντυθ-είτε, να θεωρηθ-είτε). 

προστασία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (α) η παρεχόµενη φροντίδα σε (κά-
ποιον/κάτι), ώστε να προφυλάσσεται από υπαρκτούς ή διαφόρους πιθανούς 
κινδύνους: ~ από το κρύο | τον ήλιο || είχε πάντα δύο σωµατοφύλακες µαζί του 
για - || θε'τω κάποιον υπό την ~ µου || ~ τού περιβάλλοντος | τού καταναλωτή | 
των µειονοτήτων || συστήµατα προστασίας (συστήµατα ασφαλείας) || έχω | 
θέτω κάποιον υπό την προστασία µου ΣΥΝ. προφύλαξη (β) αυτό που παρέχει 
προστασία: η καλύτερη - κατά τού έιτζ είναι η πρόληψη 2. (γενικά) η στάση που 
δηλώνει σεβασµό και διάθεση περιφρούρησης: ~ των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων ΣΥΝ. προάσπιση 3. η ενίσχυση επιφανείας µε κυρ. µεταλλική 
επικάλυψη για την προφύλαξη της από φθοροποιούς παράγοντες (λ.χ. 
διάβρωση, τριβή κ.λπ.): µεταλλική | µη µεταλλική ~ 4. (κα-κόσ.) (α) η ευθύνη 
για την ασφάλεια ιδιωτικής επιχείρησης (κυρ. καταστηµάτων, νυχτερινών 
κέντρων κ.τ.ό.), που αναλαµβάνεται από ανθρώπους τού υποκόσµου (συνήθ. 
µε εκβιαστικό εξαναγκασµό τού ιδιοκτήτη υπό την απειλή προκλήσεως 
φθορών, καταστροφών κ.λπ.) έναντι καθορισµένου οικονοµικού 
ανταλλάγµατος: απείλησαν τον ιδιοκτήτη τού µπαρ ότι αν δεν τους δίνει 
συγκεκριµένο ποσό κάθε µήνα για ~, θα του καταστρέψουν το µαγαζί || πουλάει 
- σε µεγάλα νυχτερινά κέντρα (β) η (συχνά διά τής βίας) ανάληψη τής ευθύνης 
για την ασφάλεια προσώπου (πόρνης, επαίτη κ.λπ.) από κάποιον ο οποίος 
εισπράττει από το πρόσωπο | τον «προστατευόµενο» ποσοστό ή αµοιβή ή που 
το εξωθεί ο ίδιος στην πορνεία ή την επαιτεία για οικονοµικό όφελος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «το να στέκεται κανείς µπροστά από κάτι», < 
προστάτης (βλ.λ.)]. 

προστατεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η εγχειρητική (µερική ή ολική σε περιπτώσεις 
καρκίνου) αφαίρεση τού προστάτη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. prostatectomie]. 

προστατευόµενος, -η (κ. -ένη), -ο 1. (α) αυτός που είναι υπό την προστασία 
(κάποιου) (β) ΝΟΜ. προστατευόµενο µέλος έµµεσα ασφαλισµένο µέλος τής 
οικογένειας εργαζοµένου, το οποίο δικαιούται ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 
ή/και σύνταξη 2. (συνήθ. µειωτ.) αυτός που έχει την υποστήριξη κάποιου 
(συνήθ. ισχυρού) και διατηρεί κάποια προνόµια, ακόµα και χωρίς να τα 
δικαιούται: (κ. ως ουσ.) είναι 

ο ~ τού καθηγητή και κάνει ό,τι θέλει µέσα στην τάξη 3. (ειδικότ. 
στην οικολογία) είδος τής πανίδας ή τής χλωρίδας που προστατεύεται µε 
διάφορα µέτρα από εξαφάνιση ή καταστροφή: τα δελφίνια, οι θαλάσσιες 
χελώνες, οι αρκούδες κ.ά. ζώα είναι ~ είδη || οι εθνικοί δρυµοί έχουν 
ανακηρυχθεί ~ περιοχές. [ΕΤΥΜ Μτχ. µέσ. ενεστ. τού αρχ. προστατεύω, 
µετάφρ. δάνειο από 

γαλλ. protégé]. προστατευτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που παρέχει προστασία: ~ 
πλέγµα | σύστηµα | κάλυµµα | επίστρωση | θωράκιση | τείχος 2. BOT. 

προστατευτικός ιστός ο ιστός που εξασφαλίζει τη φυσική προστασία τού 
φυτού από τις καιρικές µεταβολές 3. αυτός που εκφράζει την τάση (κάποιου) 
να προστατεύει: ~ τόνος | ύφος || οι γονείς του είναι υπερβολικά προστατευτικοί 
4. ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε τον προστατευτισµό (βλ.λ.): ~ πολιτική | 
παρέµβαση | δασµοί. — προ-στατευτικά επίρρ. 

προστατευτικοτητα (η) [1898] {χωρ. πληθ.} η τάση (κάποιου) να παρέχει 
προστασία, η προστατευτική συµπεριφορά: η υπερβολική -των γονιών του τον 
εµπόδισε να αναπτύξει ανεξάρτητη προσωπικότητα. 

προστατευτισµός (ο) η εµπορική πολιτική πρακτική που επιδιώκει την 
προστασία τής εγχώριας παραγωγής από τον εξωτερικό ανταγωνισµό µε την 
επιβολή περιορισµών ή δασµών στις εισαγωγές. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. protectionism]. 

προστατεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {προστάτευ-σα (κ. λαϊκ. προστάτεψα), -θηκα 
(καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. (α) φροντίζω (κάποιον/κάτι), ώστε να 
προφυλάσσεται από κίνδυνο ή από κάτι δυσάρεστο: έτρεξαν κάτω απ' το 
υπόστεγο, για να προστατευθούν από τη βροχή || ~ τους αδικηµένους ΣΥΝ. 
προφυλάσσω (β) προστατευόµενο µέλος (οικογενείας) βλ. λ. προστατευόµενος 
2. εξασφαλίζω την ισχύ και τον σεβασµό: - την πολυφωνία στην ενηµέρωση 
ΣΥΝ. προασπίζω, βοηθώ 3. ενισχύω υλικά και ηθικά: ένας πλούσιος 
επιχειρηµατίας που προστατεύει τις τέχνες και τα γράµµατα 4. (κακόσ.) έχω 
αναλάβει επί πληρωµή και συχνά εξαναγκαστικά την προστασία κάποιου 
(νυχτερινού κέντρου, πόρνης, επαίτη κ.ά.): «τα παιδιά επαιτούν όλη µέρα και 
παραδίδουν τις εισπράξεις σ' αυτούς που τα "προστατεύουν"» (εφηµ.). 

προστάτης (ο) {προστατών}, προστάτρια (η) [µτγν.] {προστα-τριών} 1. αυτός 
που προφυλάσσει (κάποιον/κάτι) από πιθανούς κινδύνους: ο στρατός είναι ο ~ 
τής εθνικής ασφάλειας || ο ~ τής οικογένειας (ο άνδρας -πατέρας ή γυιος- που 
θεωρείται κατά τον νόµο ότι προστατεύει την οικογένεια του) || ο ~ των 
συµφερόντων | τής υγείας κάποιου || ο ~ άγιος των ναυτικών είναι ο Αγιος 
Νικόλαος 2. αυτός που αναλαµβάνει την υποστήριξη, που υπερασπίζεται 
(κάποιον/κάτι): γνωστός - των ανθρωπίνων δικαιωµάτων | τής ανεξιθρησκίας | 
τού περιβάλλοντος | τού νόµου | των αδυνάτων 3. αυτός που παρέχει 
υποστήριξη, που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την πρόοδο, την επιτυχία 
(κάποιου): αναγνώρισε το ταλέντο του και έγινε ο ~ του, χρηµατοδοτώντας τις 
σπουδές του || ~ των τεχνών 4. ΙΣΤ. (στην αρχαία Αθήνα) ο αντιπρόσωπος 
µετοίκου ή απελεύθερου ενώπιον τού δικαστηρίου 5. (κακόσ.) (α) πρόσωπο 
που αναλαµβάνει (συχνά εξαναγκαστικά) την προστασία (πόρνης, επαίτη, 
νυχτερινού κέντρου κ.λπ.) έναντι ποσοστού ή αµοιβής (β) (ειδικότ.) ο 
προαγωγός πόρνης ΣΥΝ. (αργκό) νταβατζής 6. προστάτης (ο) (α) ΑΝΑΤ. 
[1876] αδένας τού ανδρικού γεννητικού συστήµατος σε σχήµα κάστανου, που 
περιβάλλει την ουρήθρα στη βάση τής κύστης και εκκρίνει ένα αλκαλικό 
υγρό, το οποίο συναποτελεί µέρος τού σπέρµατος: εγχείρηση προστάτη | 
καρκίνος | υπερτροφία τού ~ (β) (συνεκδ.) η προστατίτιδα: έχω ~. Επίσης 
(λόγ.) προστάτιδα [αρχ.] {προστάτιδων} κ. προστάτισ-σα (η) 
{προστατισσών}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που στέκεται µπροστά από κάτι ή κάποιον, 
αρχηγός, ηγέτης», < προΐσταµαι, όπου -στάτης < θ. στα- τού ρ. ϊ-στα-µαι. Η 
σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ., ενώ η σηµ. που αναφέρεται στον ανδρικό 
γεννητικό αδένα, αποτελεί αντιδάν. από γαλλ. prostate]. 

προστατικός, -ή, -ό [1894] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον αδένα τού 
προστάτη: ~ υγρό 2. ΙΑΤΡ. προστατικός (ο) άνδρας που έχει προσβληθεί από 
νόσο τού προστάτη. 

προστατίτιδα (η) [1876] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού αδένα τού 
προστάτη ΣΥΝ. προστάτης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. prostatite]. 

προστατοκήλη (η) ΙΑΤΡ. κήλη τού προστάτη. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. prostatocele]. 

προστατόρροια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική εκροή προστατικού 
βλεννώδους υγρού από την ουρήθρα. 
[ΕΤΥΜ. < προστάτης + -ρροια (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει) < ρέω, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. prostatorrhoea]. 

προστέγασµα (το) [µτγν.] {προστεγάσµ-ατος | -ατα, -άτων} το τµήµα τής 
οροφής που προεξέχει προφυλάσσοντας από τα νερά τής βροχής. 

προστεγο (το) [1897] {προστέγ-ου | -ων} 1. ΝΑΥΤ. κατασκευή στο ανώτατο 
κατάστρωµα σκάφους και κοντά στην πλώρη· χρησιµοποιείται για τη φύλαξη 
εφοδίων, µηχανηµάτων κ.λπ. ή για την προφύλαξη των ναυτικών από τη 
βροχή ΣΥΝ. (λαϊκ.) καµπούνι 2. εξωτερικό προσάρτηµα κτηρίου, που σκεπάζει 
τον χώρο µπροστά στην είσοδο και γενι-κότ. κάθε προεξοχή τού κτηρίου, που 
προστατεύει από τη βροχή, τον ήλιο κ.λπ. ΣΥΝ. µαρκίζα. [ΕΤΥΜ. < προ- + -
στεγο < στέγη]. 

προστέθηκα ρ. → προσθέτω 
προστεθεψένος, -η, -ο → προσθέτω 
προστερνίδιο (το) {προστερνιδί-ου | -ων} 1. (στην αρχαιότητα) τεχνητό στήθος 

που φορούσαν οι ηθοποιοί στον θώρακα τους, για να φαίνονται πιο 
επιβλητικοί, µεγαλόσωµοι 2. διακοσµητικό κυρ. κά- 
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λυµµα ή άλλο στολίδι, που κρεµιέται στο στέρνο αλόγου 3. το λουρί που 
δένεται γύρω από το στήθος υποζυγίου, σταθεροποιώντας το σαµάρι ή τη 
σέλα. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. προστερνίδιον, υποκ. τού επιθ. πρόστερνος < προ- + -στέρνος < 
στέρνον (βλ.λ.)]. προστηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. η 
ανάθεση από ένα πρόσωπο (προστήσαντα) σε κάποιον άλλο (προστηθέντα) ορι-
σµένης υπηρεσίας που αποβλέπει στη διεκπεραίωση των υποθέσεων και 
γενικότερα στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων τού πρώτου. [ΕΤΥΜ. 
Νεόπλαστος όρ. που ανάγεται στο αρχ. προΐστηµι «τοποθετώ µπροστά µου - 
ορίζω (κάποιον) αρχηγό ή εκπρόσωπο µου», µε βάση το νέο αοριστικό θ. στησ-]. 
προστίθεµαι ρ. -> προσθέτω 
προστιθέµενος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που προστίθεται 2. ΟΙΚΟΝ. (α) 
προστιθέµενη αξία η αξία που προστίθεται σε προϊόν σε κάθε στάδιο τής 
παραγωγής του (β) φόρος προστιθέµενης αξίας βλ. λ. φόρος. [ΕΤΥΜ. Μτχ. µέσ. 
ενεστ. τού αρχ. προστίθηµι «προσθέτω», o φόρος προστιθέµενης αξίας είναι 
µετάφρ. δάνειο από αγγλ. Value Added Tax (VAT)]. προστιµάρω ρ. µετβ. 
{προστιµάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) επιβάλλω πρόστιµο (σε κάποιον). — 
προστιµάρισµα (το). πρόστιµο (το) {προστίµ-ου | -ων} 1. η χρηµατική ποινή που 
επιβάλλεται για την παράβαση κανονισµού, για πταίσµα: βάζω | επιβάλλω - σε 
κάποιον || ο ελεγκτής τού έβαλε ~, γιατί δεν είχε εισιτήριο || πλήρωσα ~ για 
παράνοµο παρκάρισµα 2. (ειδικότ.) η χρηµατική ποινή που επιβάλλεται σε 
υπάλληλο για πειθαρχικό παράπτωµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόστιµον< προσ- + -
τιµον< τιµή]. προστόµαχος (ο) [1892] {προστοµάχου} ΑΝΑΤ. διεύρυνση τού 
πεπτικού σωλήνα µπροστά από το στοµάχι. προστοµιαίο (το) ΑΡΧΙΤ. (α) (στην 
αρχαιότητα) το περιχείλωµα πηγαδιού από ενιαίο λίθο (β) το τοξοειδές τµήµα 
θολωτής αρχιτεκτονικής κατασκευής, το οποίο δηµιουργείται λ.χ. µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προστοµιαϊον < αρχ. προστόµιον < προ- + στόµιον (βλ.λ.)]. 
προστοµίδα (η) ΜΟΥΣ. το εξάρτηµα των πνευστών οργάνων που ο εκτελεστής 
ακουµπά στα χείλη του, το επιστόµιο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προστοµίς, -ίδος < προ- 
+ -στοµίς < στόµα]. προστρέχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {προσέτρεξα κ. πρόστρεξα} 
(λόγ.) 1. (µτφ.) σπεύδω προς (κάποιον/κάτι), ώστε να βοηθήσω ή να βοηθηθώ: ~ 
στις εκκλήσεις κάποιου || αυτό το ίδρυµα προστρέχει σε βοήθεια όλων εκείνων 
που κατηγορούνται άδικα || ~ στους φίλους για συµπαράσταση || µπορούσαν να 
προστρέξουν στην πλούσια σχετική βιβλιογραφία (να ανατρέξουν) 2. (µτφ.) 
οδηγούµαι ή βρίσκω διέξοδο (σε κάτι/κάποιον) αναζητώντας µια λύση: ~ στα 
φιλανθρωπικά αισθήµατα κάποιου, για να µε ενισχύσει || ~ σε κάθε µέσο 
(δοκιµάζω, επιχειρώ τα πάντα) ΣΥΝ. καταφεύγω, προσφεύγω. προστριβή (η) 
[1871] 1. (λόγ.-σπάν.) η πρόστριψη (βλ.λ.) 2. (µτφ.-συ-νήθ. στον πληθ.) η 
έντονη αντιπαράθεση, η σύγκρουση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών: η 
συνεργασία τους υπήρξε οµαλή, χωρίς να έρθουν ποτέ σε -1| διαρκείς | πολιτικές | 
προσωπικές ~ ΣΥΝ. διένεξη, φιλονικία, σύγκρουση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
friction], πρόστριψη (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίψεως | -ίψεις, -ίψεων) (λόγ.) η τριβή δύο 
αντικειµένων, δύο σωµάτων µεταξύ τους: η ~ γυαλιού σε µαλλί προκαλεί την 
ηλέκτριση του ΣΥΝ. προστριβή. — προστρίβω ρ. [αρχ.]. πρόστυλος, -η, -ο [µτγν.] 
ΑΡΧΙΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. (για κτήρια) αυτός που 
έχει στην πρόσοψη του στύλους, κίονες: ~ ναός. πρόστυµµα (το) {προστύµµ-
ατος | -ατα, -άτων) ουσία που προσκολλάται στις ίνες υφάσµατος, 
σταθεροποιώντας το χρώµα του. [ΕΤΥΜ. µτγν. < προστύφω «προσυµπυκνώνω, 
προκατεργάζοµαι ύφασµα για βαφή» < προ- + αρχ. στύφω «συµπυκνώνω, 
καθιστώ κάτι συµπαγές - κατεργάζοµαι ύφασµα για βαφή» (βλ.λ.)]. πρόστυπος, 
-η, -ο [µτγν.] (για ανάγλυφη παράσταση) αυτός που εξέχει ελάχιστα από την 
επιφάνεια πάνω στην οποία έχει δηµιουργηθεί ANT. έκτυπος. προστυχάνθρωπος 
(ο) (οικ.) πρόστυχος άνθρωπος. πρόστυχαντζα (η) ίχωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-
εκφραστ.) ο πρόστυχος άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ. < πρόστυχος + παραγ. επίθηµα -άντζα (βλ.λ.), πβ. κ. µαστορ-άντζά]. 
προστυχεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {προστύχεψα} (καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) καθιστώ  
(κάτι/κάποιον)  πρόστυχο,  χυδαίο  ΣΥΝ.  εκχυδαίζω  ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι 
πρόστυχος, χυδαίος: η εκποµπή του έχει πολύ προ-στυχέψει τώρα τελευταία. 
Επίσης προστυχαίνω.   — προστύχεµα (το). προστυχιά (η) 1. η ιδιότητα τού 
πρόστυχου: η ~ του ξεπερνά κάθε όριο ΣΥΝ. χυδαιότητα, ποταπότητα 2. 
(συνεκδ.) πράξη ή λόγος που χαρακτηρίζεται από χυδαιότητα: δεν θα κάτσω 
ν'ακούω προστυχιές! || ήταν µεγάλη ~ να φερθεί έτσι στον ευεργέτη του! 3. 
(ειδικότ.) προστυχιές (οι) τα βροµόλογα, χυδαία υπονοούµενα ΣΥΝ. 
προστυχόλογα. προστυχοδουλειά (η) (εκφραστ.) 1. εργασία ή πράξη ηθικά 
επιλήψιµη ΣΥΝ. βροµοδουλειά, προστυχιά 2. πρόστυχη, φτηνιάρικη δουλειά. 
προστυχόκοσµος (ο) (περιληπτ.) ο χυδαίος, πρόστυχος κόσµος. προστυχόλογα 
(τα) λόγια µε πρόστυχο, χυδαίο περιεχόµενο ΣΥΝ. 
βροµόλογα, προστυχιές. προστυχοµουτρο (το) αυτός που έχει πρόστυχη 
έκφραση ή ως χαρακτηρισµός πρόστυχου ανθρώπου. προστυχόπραµα (το) 
{προστυχοπράµατος | χωρ. πληθ.} (ως χαρα- 

κτηρισµός) για πρόσωπο ευτελούς χαρακτήρα ή για πράγµα κακής 
ποιότητας. πρόστυχος, -η, -ο 1. (για πρόσ. κ. πράξεις) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από χυδαιότητα, προκλητικότητα και ανηθικότητα: ~ συµπεριφορά | γέλιο | 
υπονοούµενο || πολύ πρόστυχο εκ µέρους της να σε συκοφαντήσει ΣΥΝ. χυδαίος, 
τιποτένιος, ποταπός, χαµερπής, βρόµικος 

2. πρόστυχη (η) η ανήθικη γυναίκα, κυρ. η πόρνη.   — πρόστυχα 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταπλ. τ. τού αρχ. επιθ. πρόστυχης «αυτός που ασχολείται µε κάτι - 
τυχαίος» (κατά τα επίθ. σε -ος, πβ. κ. άµφιρρεπής - αµφίρροπος) < προσ- + -
τυχής < τύχη. Από τη σηµ. «τυχαίος» η λ. µετέπεσε στη σηµ. «επιπόλαιος, 
απρόσεκτος, χυδαίος» (πβ. κ. χυδαίος - επίρρ. 
χύδην«τυχαία, ανακατωτά»)]. 

προστυχοφατσα (η) (λαϊκ.) αυτός που έχει πρόστυχη έκφραση προσώπου ή 
υβριστ. για πρόστυχο άνθρωπο. 

προστυχών (ο) {προστυχόντ-ος, -α | -ες, -ων}, προστυχούσα (η) 
{προστυχουσών} (αρχαιοπρ.) ο πρώτος που τυχαία συναντά κανείς: το θύµα 
ζήτησε βοήθεια από προστυχόντες οδηγούς. [ΕΤΥΜ, Μτχ. αορ. β' τού αρχ. 
προστυγχάνω < προσ- + τυγχάνω]. 

προστώο (το) ΑΡΧΑΙΟΛ. προστέγασµα στηριζόµενο σε κίονες, που οικοδοµείται 
µπροστά από τη στοά τής κυρίως πύλης οικοδοµήµατος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
προστωον< προ- + -στώον< στοά | στοιά (αττ.(, βλ.λ.]. 

προσυγκέντρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} συγκέντρωση ατόµων 
σε συγκεκριµένο χώρο και σε προσυµφωνηµένη ώρα, προκειµένου ως οµάδα 
να βαδίσουν προς τον χώρο τής κύριας συγκέντρωσης. 

προσυλλογισµός (ο) [αρχ.] αλληλουχία συλλογισµών, στην οποία κάθε φορά 
ως αντικείµενο προβληµατισµού τίθεται το αµέσως προηγούµενο 
συµπέρασµα, στο οποίο έχει καταλήξει κανείς. — προσυλ-λονισπκός, -ή, -ό 
[1861], προσυλλογίζοµαι ρ. [αρχ.]. 

προσυµβατικός, -ή, -ό αυτός που προηγείται τής κατάρτισης τής σύµβασης: ~ 
στάδιο (το στάδιο των διαπραγµατεύσεων). 

προσύµφωνο (το) {προσυµφών-ου | -ων} ΝΟΜ. προπαρασκευαστική σύµβαση 
µε την οποία τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να συνάψουν στο µέλλον 
την οριστική σύµβαση. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. accord préliminaire]. 

προσυµφωνώ ρ. µετβ. {-είς... | προσυµφών-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 1. 
συµφωνώ (για κάτι) από πριν: είχαν προσυµφωνήσει τον τρόπο αντιµετώπισης 
τού θέµατος 2. (η µτχ. προσυµφωνηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει συµφωνηθεί 
ή καθοριστεί εκ των προτέρων: ~ επιτόκιο || το αποτέλεσµα τής διαδικασίας 
ήταν ~ || όλα ήταν ~. 

προσυνεδριακός, -ή, -ό αυτός που προηγείται ενός συνεδρίου: ~ περίοδος | 
ενέργειες | διαδικασίες || έχουν συσταθεί - όργανα για την καλύτερη οργάνωση 
τού συνεδρίου. 

προσυνέδριο (το) {προσυνεδρί-ου | -ων} συνέδριο που γίνεται για την 
προετοιµασία τού κυρίως συνεδρίου. 

προσυνεννοηµένος, -η, -ο [1843] αυτός που έχει συµφωνηθεί από πριν, τού 
οποίου η έκβαση καθορίζεται από πριν: το αποτέλεσµα τού αγώνα φαίνεται 
πως ήταν - ΣΥΝ. φτειαχτός, σικέ. — προσυνεννοη-µένα επίρρ. 

προσυνεννόηση (η) [1861] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εκ των προτέρων 
συνεννόηση: δεν υπήρξε καµιά ~ πριν από την υπογραφή τής συµφωνίας. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. préarrangement]. 

προσυπογράφω ρ. µετβ. [µτγν.] {προσυπέγραψα, προσυπογράφθηκα (λόγ. 
προσυπεγράφην, -ης, -η...), προσυπογεγραµµένος} 1. υπογράφω από κοινού 
µε άλλον ή άλλους: ~ µια διακήρυξη || (µεσοπαθ.) η απόφαση πρέπει να 
προσυπογραφεί από όλα τα µέλη τού συµβουλίου 2. (µτφ.) δίνω την έγκριση 
µου σε (κάτι), αποδέχοµαι: δεν ~ τέτοιου είδους αυθαίρετες ενέργειες ΣΥΝ. 
εγκρίνω. — προσυπογραφή (η) [1816]. 

προσυπολογίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προσυπολόγισ-α, -τηκα, -µένος} υπολογίζω 
επιπλέον, επιπροσθέτως: στα έξοδα τού ταξιδιού θα πρέπει να 
προσυπολογιστούν και τα έξοδα διανυκτέρευσης ΣΥΝ. συνυπολογίζω. — 
προσυπολογισµός (ο) κ. προσυπολόγιση (η). 

προσυστολή (η) ΒΙΟΛ. Ο χρόνος πριν από τη συστολή των κοιλιών τής καρδιάς, 
που συµπίπτει µε το τέλος τής διαστολής τους. — προ-συστολικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. presystole]. 

προσφάγι κ. προσφάι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) ό,τι τρώει κανείς µε ψωµί ως 
συµπλήρωµα του: είχε κι ελιές | τυρί για ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσφάγιον < 
προσ- + -φάγιον < θ. φαγ- τού αρχ. απρφ. φαγεϊν (βλ. λ. φαγητό)]. 

πρόσφατος, -η, -ο 1. αυτός που έχει µόλις δηµιουργηθεί ή συµβεί: ~ εξελίξεις 
στον χώρο τής ιατρικής || κατά την ~ επίσκεψη µου στην Κύπρο || ~ γεγονός | 
πλήγµα | είδηση ANT. παλιός 2. αυτός που αναφέρεται στο κοντινό παρελθόν: ~ 
ανάµνηση. — πρόσφατα | προσφάτως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που φονεύθηκε πριν από λίγο», < προσ- + 
ρηµατικό επίθ. *φατός< *gwhn-to-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *gwhen- 
«χτυπώ, σκοτώνω» (εξού και αρχ. θείνω, ίδια σηµ., < *gwhen-jö), πβ. σανσκρ. 
hânati «χτυπώ, σκοτώνω», αρχ. σλαβ. ungo «κόβω», αρµ. jnjem «εξολοθρεύω, 
εξοντώνω», λατ. (de-)fen-do «υπερασπίζω, αµύνοµαι» κ.ά. Οµόρρ. φόν-ος 
(βλ.λ.). Το επίθ. πρόσφατος αναφερόταν αρχικώς σε ανθρώπους ή ζώα που 
είχαν µόλις σκοτωθεί, ενώ χρησιµοποιήθηκε ως τεχνικός όρ. µε τη σηµ. 
«φρέσκος» σχετικά µε κρέατα, φρούτα, υγρά, ψάρια κ.ά. Η σηµερινή σηµ. 
είναι ήδη αρχ.]. 

προσφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {πρόσφερ-α (λόγ. προσέφερα), -θηκα (λόγ. µτχ. 
προσφερθείς, -είσα, -έν), -µένος} 1. δίνω (σε κάποιον) µε φιλική διάθεση ή 
από ευγένεια: στις γυναίκες προσφέρουν συνήθως λου- 
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λούδια || ~ ανιδιοτελή βοήθεια || η οργάνωση αυτή προσφέρει στέγη 
και τροφή σε απόρους 2. (ειδικότ.) δίνω ως κέρασµα: να σου ~ κάτι 
να πιεις | ένα σοκολατάκι; || τι να σου ~; || τα ποτά τα προσφέρει το 
κατάστηµα ΣΥΝ. κερνώ 3. (µτφ.) δίνω (κάτι εξαιρετικά σηµαντικό, 
κυρ. κάτι που έχει αξία για το σύνολο): προσέφερε πολλά στην παι-
δεία | στη δικαιοσύνη | στην επιστήµη µε το έργο του || πρόσφερε την 
αµέριστη υποστήριξη του στους αγώνες µας 4. κάνω δωρεά: προσέ-
φερε το αρχείο του στο ίδρυµα µας 5. δίνω (κάτι) ως πιστός: ~ θυσία 
6. (γενικότ.) παρέχω, εξασφαλίζω: η λύση αυτή προσφέρει πολλά πλε-
ονεκτήµατα || δεν προσφέρει τις απαραίτητες εγγυήσεις 7. διαθέτω 
προς πώληση ή ανταλλαγή: το κατάστηµα προσφέρει µεγάλη ποικιλία 
ηλεκτρικών συσκευών || προσφέρει καλή ποιότητα σε φθηνές τιµές 
ΣΥΝ. πουλώ 8. προτείνω (χρηµατικό ποσό) ή παρέχω (αντάλλαγ-µα) 
για την εξασφάλιση πράγµατος ή δικαιώµατος: προσφέρεται αµοιβή 
σε όποιον βρει το χαµένο σκυλάκι || ο πλειστηριασµός ξεκινά µε 
50.000 δρχ. ποιος προσφέρει περισσότερα; 9. παρέχω (κάτι ως 
επαγγελµατίας): σας προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας σε χαµηλές τιµές 
|| το κατάστηµα µας προσφέρει υψηλή εξυπηρέτηση στους εκλεκτούς 
πελάτες µας- (µεσοπαθ. προσφέροµαι) 10. εκδηλώνω την πρό-θεση να 
ενεργήσω για συγκεκριµένο σκοπό: προσφέρθηκε ευγενώς να 
βοηθήσει όπως µπορούσε || ~ να εξυπηρετήσω | να συνεισφέρω | να 
µεσολαβήσω ΣΥΝ. προθυµοποιούµαι 11. ενδείκνυµαι, είµαι αρµόδιος, 
κατάλληλος ή ταιριαστός: ο χώρος δεν προσφέρεται για τέτοιες 
συζητήσεις || η εποχή προσφέρεται για µπάνια || το βιβλίο αυτό κα-
τεξοχήν προσφέρεται για τηλεοπτικό σενάριο ΣΥΝ. ταιριάζω, κάνω. 

προσφεύγω ρ. αµετβ. [µτγν.] {προσέφυγα} (+σε) 1. στρέφοµαι, 
απευθύνοµαι (σε κάποιον/κάτι) αναζητώντας διέξοδο ή προσωπική 
κάλυψη µέσω αυτού: ~ στη χρήση βίας, για να γλυτώσω | στην εύκο-
λη λύση | σε κάθε µέσο, προκειµένου να πετύχω τους στόχους µου 
ΣΥΝ. καταφεύγω 2. ΝΟΜ. ασκώ προσφυγή: θα προσφύγει στον Άρειο 
Πάγο | στη δικαιοσύνη. 

προσφιλής, -ής, -ές {προσφιλ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· προσφιλέστ-ερος, -
ατός} πολύ αγαπητός, αρεστός: η ~ του ασχολία είναι το διάβασµα || 
τα ~ µου πρόσωπα! || προτίµησε να αποχωρήσει, κατά την ~ του τα-
κτική ΣΥΝ. πολυαγαπηµένος. — προσφιλώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ^. < προσ- + -φιλής < φιλώ]. 

προσφορά (η) 1. το να προσφέρει κανείς (κάτι): η ~ ενός τόσο ακρι-
βού δώρου προκάλεσε µεγάλη εντύπωση 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προ-
σφέρει κανείς: η ~ του στον έρανο µας ήταν εκατό χιλιάδες || η ανα-
καίνιση τού κτηρίου είναι δική του ~· ΦΡ. ιτάσα προσφορά δεκτή για 
να δηλώσουµε ότι και το ελάχιστο που προσφέρει κανείς αρκεί, ικα-
νοποιεί αυτόν που το δέχεται: στην κατάσταση που έχω βρεθεί ~! 3. 
(ειδικότ.) η ευεργετική συνεισφορά (κάποιου), κυρ. σε συνολική προ-
σπάθεια ή υπέρ τού συνόλου: ~ στην επιστήµη | στην ανθρωπότητα || 
ο ίδιος δεν ωφελήθηκε, η πράξη του ήταν καθαρά µια - στο κοινωνικό 
σύνολο 4. η τιµή που προσφέρεται για την αγορά ή πώληση εµπο-
ρεύµατος ή την παροχή υπηρεσίας: η ανάθεση τού έργου δόθηκε στην 
εταιρεία µε τη χαµηλότερη ~ || αν του έκανε µια καλή ~ για το σπίτι, 
θα του το έδινε 5. η µειωµένη τιµή πωλήσεως, κυρ. λόγω εκπτώσεως, 
καθώς και το εµπόρευµα που πωλείται σε αυτή την τιµή: εβδοµάδα 
προσφορών στα καταστήµατα || έχουν προσφορές στα υφάσµατα 
επιπλώσεως 6. η παροχή µισθωτής εργασίας ή εµπορευµάτων προς 
πώληση: νόµος τής ~ και τής ζήτησης (βλ. λ. ζήτηση) 7. ΕΚΚΛΗΣ. το 
πρόσφορο (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοµίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
προσφέρω]. 

πρόσφορο (το) ΕΚΚΛΗΣ. Ο µικρός άρτος που προσφέρουν οι πιστοί για 
την τέλεση τής Θείας Ευχαριστίας ΣΥΝ. λειτουργία. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. πρόσφορος, µε σηµ. ήδη µαρ-
τυρούµενη στους εκκλησ. συγγραφείς, λ.χ. Σεραπ. Εύχολόγιον 13, 19: 
εύλόγησον τους προσενεγκόντας τά πρόσφορα]. 

πρόσφορος, -η, -ο αυτός που προσφέρεται για κάτι, κατάλληλος: οι 
συνθήκες δεν είναι πρόσφορες για τέτοιου είδους καλλιέργειες ΣΥΝ. 
αρµόζων ΑΝΤ. απρόσφορος· ΦΡ. (µτφ.) πρόσφορο έδαφος οι ευνοϊκές 
περιστάσεις, το κατάλληλο κλίµα: δεν υπήρχε ~ || βρήκε το έδαφος 
πρόσφορο για ριζικές αλλαγές. — προσφόρως επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάλληλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προσφέρω. Η φρ. πρόσφορο έδαφος είναι απόδ. τού 
γαλλ. terrain favorable]. 

προσφυγακι (το) [1897] {χωρ. γεν.} ο µικρής ηλικίας πρόσφυγας ή το 
παιδί πρόσφυγα ΣΥΝ. προσφυγόπουλο. 

πρόσφυγας (ο/η) {(θηλ. γεν. πρόσφυγος) | προσφύγων} το πρόσωπο 
που εξαναγκάζεται σε φυγή από τον µόνιµο τόπο εγκατάστασης του 
ή την πατρίδα του, κυρ. για να αποφύγει διωγµούς από την επίσηµη ε-
ξουσία: οι ~ τής Μικρασιατικής Καταστροφής | τής Κύπρου | τού Πό-
ντου || πολιτικός ~ || κύµα | συνοικισµός | στρατόπεδο προσφύγων ΦΡ. 
οικονοµικός πρόσφυγας βλ. λ. οικονοµικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πρόσφυξ, -υγος < αρχ. προσφεύγω, πβ. κ. φυγάς - φεύ-
γω]. 

προσφυγή (η) 1. (σε περιπτώσεις ανάγκης) η αναζήτηση διεξόδου, 
βοήθειας ή προσωπικής κάλυψης (από κάποιον/κάτι) µε τη χρήση συ-
γκεκριµένων µέσων: απέρριψε κάθε σκέψη για ~ στη βία | σε πρόωρες 
εκλογές ΣΥΝ. καταφυγή 2. ΝΟΜ. το ένδικο βοήθηµα µε το οποίο ζη-
τείται η παροχή δικαστικής προστασίας από τα διοικητικά δικαστή-
ρια (∆ιοικητικό Πρωτοδικείο) αναφορικά µε µια διοικητική έννοµη 
σχέση: η ~ στον Αρειο Πάγο | στο Συµβούλιο Ασφαλείας τού Ο.Η.Ε. | 
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προσφεύγω, πβ. κ. 
φυγή - φεύγω]. 

προσφυγιά (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση στην οποία περιέρχεται ο 
πρόσφυγας, η ιδιότητα τού πρόσφυγα: η πίκρα τής ~ || οι Έλληνες 

τής Ιωνίας κατά χιλιάδες πήραν τον δρόµο τής ~ µετά τη Μικρασια-
τική Καταστροφή 2. (περιληπτ.) το σύνολο των προσφύγων. 

προσφυγικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε πρόσφυγα ή πρό-
σφυγες: ~ κατοικίες | δάνεια | τραγούδια || - αποκατάσταση 2. προ-
σφυγικά (τα) συνοικισµός ή συγκρότηµα κατοικιών, όπου διαµένουν 
πρόσφυγες. 

προσφυγοκάπηλος (ο) {προσφυγοκαπήλ-ου | -ων, -ους} αυτός που 
συστηµατικά εκµεταλλεύεται τους πρόσφυγες, που καπηλεύεται τη 
συµπάθεια προς τους πρόσφυγες. 

προσφυγοπατέρας (ο) (ειρων.) αυτός που θέλει να παρουσιάζεται ως 
προστάτης τής προσφυγιάς. 

προσφυγόπουλο (το), προσφυγοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
πρόσφυγας µικρής ηλικίας ΣΥΝ. προσφυγάκι 2. παιδί πρόσφυγα. 
[ΕΤΥΜ. < πρόσφυγας + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

προσφύγω (να/θα) ρ. → προσφεύγω 
προσφυης, -ής, -ές {προσφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· προσφυέστ-ερος, -

ατός} (λόγ.) αυτός που από τη φύση του είναι κατάλληλος για κάτι: 
~ χειρισµός τού ζητήµατος | απάντηση ΣΥΝ. πρόσφορος, αρµόδιος, εν-
δεδειγµένος. — προσφυώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «στενά προσκολληµένος, προσαρµοσµένος», 
< προσφύω «φυτρώνω πάνω σε κάτι, προσκολλώµαι, αναπτύσσοµαι» 
< προς- + φύω | -οµαι (βλ.λ.), πβ. κ. εύ-φυής. Η σηµ. «αρµόζων, ται-
ριαστός» είναι µτγν.]. 

πρόσφυµα (το) {προσφύµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. το µόρφηµα 
(συλλαβή ή φθόγγος) που προστίθεται στη θεµατική ρίζα για την κλί-
ση ή την παραγωγή λέξεως, όπως λ.χ. τα προθήµατα (ξε-πλένω), τα 
επιθήµατα (πατερ-ούλης) ή τα ενθήµατα (αναλα-µ-βανω): κλιτικό | 
παραγωγικό | υποκοριστικό ~ (βλ. κ. παράθηµα). [ETYM. αρχ. < 
προσφύω | -οµαι «φυτρώνω πάνω σε κάτι, προσκολλώµαι» < προσ- + 
φύω | -οµαι (βλ.λ.). Ως γλωσσ. όρ. η λ. αποτελεί µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. äff ixe]. 

πρόσφυµα: πρόθηµα, ένθηµα, επίθηµα. Ως πρόσφυµα χαρακτηρί-
ζεται στην παραδοσιακή µορφολογική ανάλυση τής γλώσσας κά-
θε στοιχείο που προστίθεται στη ρίζα µιας λέξης. Ανάλογα µε τη 
θέση σε σχέση µε τη ρίζα τής λέξης, χαρακτηρίζεται ειδικότ. ως: 
πρόθηµα όταν προηγείται τής ρίζας, π.χ. ava-λαµβάνω- ένθηµα 
όταν τίθεται εντός τής ρίζας, π.χ. αναλα-µ-βάνω (-µ- < -ν-) και επί-
θηµα όταν τίθεται µετά τη ρίζα, π.χ. αναλαµβ-άν-ω. 

προσφύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} εφάπτοµαι 
απόλυτα (σε κάτι άλλο). [ΕΤΥΜ. αρχ. (συνήθ. στον µέσο τ.) < προσ- 
+ φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

πρόσφυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η ένωση ανοµοιο-
γενών ουσιών ή σωµάτων µε συγκόλληση ΣΥΝ. συνένωση, προσκόλ-
ληση, συγκόλληση 2. η ικανότητα οχήµατος να έχει σταθερή πορεία 
στην οδήγηση, χωρίς παρεκκλίσεις: ελαστικά µε ευρεία επιφάνεια 
προσφύσεως ΣΥΝ. κράτηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσφυσις < προσφύω | -οµαι «φυτρώνω πάνω σε κάτι, 
προσκολλώµαι» < προσ- + φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

πρόσφωλο (το) το αβγό (φυσικό ή τεχνητό) που τοποθετείται στη 
φωλιά τής κότας, ώστε να την προσελκύσει για ωοτοκία. Επίσης 
προσφώλι. [ΙΤΥΜ < προσ- + -φώλο < φωλιά]. 

προσφώνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η προσα-
γόρευση, το να απευθύνεται κανείς σε κάποιον αποκαλώντας τον µε 
ένα όνοµα ή µε τον τίτλο του; κλητική ~ 2. µικρής διάρκειας λόγος µε 
τον οποίο χαιρετίζει κανείς κάποιον στο πλαίσιο εκδήλωσης. 

προσφωνώ ρ. µετβ. {προσφωνείς... | προσφών-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. απευθύνοµαι σε (κάποιον) αποκαλώντας τον µε ένα όνο-
µα ή µε τον τίτλο που φέρει: οι αρχιεπίσκοποι προσφωνούνται «µα-
καριότατοι» ΣΥΝ. προσαγορεύω 2. χαιρετίζω µε σύντοµο λόγο κάποιον 
στο πλαίσιο εκδήλωσης. [ΕΤΥΜ; < αρχ. προσφωνώ (-έω) < προσ- + -
φωνώ < φωνή]. 

πρόσχαρος, -η, -ο αυτός που είναι χαρούµενος και εγκάρδιος: άν-
θρωπος ~ και καταδεκτικός ΣΥΝ. γελαστός, ευάρεστος. — πρόσχαρα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσχαίρω < προσ- + χαίρω | -οµαι]. 

προσχεδιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {προσχεδίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. σχεδιάζω (κάτι) προκαταρκτικά ή δοκιµαστικά πριν από το 
τελειωτικό, το κανονικό σχέδιο: είχε προσχεδιάσει τις επιµέρους φι-
γούρες, αλλά δεν ολοκλήρωσε τον πίνακα 2. (µτφ.) προετοιµάζω ή 
υπολογίζω εκ των προτέρων: το έγκληµα ήταν προσχεδιασµένο! || εί-
χε προσχεδιάσει από µήνες τις κινήσεις του ΣΥΝ. προµελετώ. 

προσχεδίασµα (το) [1766] {προσχεδιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο εκ 
των προτέρων σχεδιασµός (κυρ. δοκιµαστικά ή πρόχειρα πριν από 
τον τελικό σχεδιασµό ενός πράγµατος) 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προ-
σχεδιάζει κανείς ΣΥΝ. προσχέδιο. Επίσης προσχεδίαση (η) κ. προ-
σχεδιασµός (ο). 

προσχέδιο (το) [1803] {προσχεδί-ου | -ων} το προκαταρκτικό ή δοκι-
µαστικό σχέδιο: το ~ ενός ζωγραφικού πίνακα ΣΥΝ. προσχεδίασµα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. avant-project]. 

πρόσχηµα (το) {προσχήµ-ατος | -ατα, -άτων} ό,τι προβάλλεται ή δια-
τυπώνεται ως δικαιολογία: η αδιαθεσία του ήταν το ~ για να µην πα-
ρευρεθεί στη συγκέντρωση || το καθεστώς χρησιµοποιεί την καταστολή 
τής πορνογραφίας ως - για να επιβάλει λογοκρισία' ΦΡ. (α) τηρώ | 
κρατώ | σώζω τα προσχήµατα προσπαθώ ώστε η συµπεριφορά ή οι 
δικαιολογίες µου να κινούνται µέσα στα συµβατικά πλαίσια, να 
παρουσιάζονται τουλάχιστον αληθοφανείς, να µην είναι δηλ. προ-
φανές ότι ψεύδοµαι (β) αφήνω τα προσχήµατα εκδηλώνοµαι απρο- 
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κάλυπτα, µιλώ και ενεργώ ανοικτά, πέρα από τους τύπους: ας αφή-
σουµε πια τα προσχήµατα και ας πούµε την αλήθεια όπως έχει ΣΥΝ. 
αφήνω τις τυπικότητες, ανοίγοµαι (γ) υπό το πρόσχηµα (+γεν.) (λόγ.) 
µε πρόσχηµα κάτι: ~ τής ενηµέρωσης ορισµένα Μ.Μ.Ε. παραβιάζουν 
την ιδιωτική ζωή των πολιτών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κάλυµµα, εξωτερικό ένδυµα, µανδύας», < 
προέχω (βλ. κ. σχήµα) < προ- + έχω. Η µτφ. σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 

πρόσχηµα: συνώνυµα. Αντίθετα προς το δικαιολογία, που µπορεί 
να αναφέρεται σε αληθινή ή ψευδή αιτιολόγηση ενός συµβάντος 
(γεγονότος, πράξεως, κατάστασης κ.λπ.), µολονότι τις περισσότε-
ρες φορές χρησιµοποιείται για ψευδή αιτιολόγηση, δηλ. ως κακό-
σηµη λέξη, οι λέξεις πρόσχηµα, πρόφαση και πάτηµα αναφέρο-
νται πάντοτε σε αιτιολόγηση που ο οµιλητής θεωρεί εξαρχής ανα-
ληθή: ∆εν προσήλθαν στη συνάντηση, µε το πρόσχηµα ότι δεν είχαν 
ειδοποιηθεί εγκαίρως - Αρνήθηκε να υπογράψει, µε την πρόφαση 
ότι ήθελε να συµβουλευθεί πρώτα τον δικηγόρο του - Βρήκε πάτηµα 
πως ήταν αργά, για να µην έλθει µαζί µας στο θέατρο. Σε όλες 
αυτές τις χρήσεις θα µπορούσε ο οµιλητής τής Ελληνικής να 
χρησιµοποιήσει τη λ. δικαιολογία, την οποία όµως θα µπορούσε να 
χρησιµοποιήσει και µε αληθή δικαιολόγηση σε παραδείγµατα 
όπως: Η δικαιολογία που ανέφερε στην επιτροπή ήταν απολύτως 
πειστική και όλοι συµφώνησαν ότι δικαιούται τη νόµιµη απο-
ζηµίωση - Η δικαιολογία της τότε ήταν σοβαρή και τεκµηριωµένη 
και κανείς δεν τόλµησε να την αµφισβητήσει. Η προσπάθεια τού 
οµιλητή προκειµένου και οι αναληθείς δικαιολογίες να είναι 
αληθοφανείς, τον οδηγούν στο «να τηρεί τα προσχήµατα». Έτσι η 
φρ. τηρώ | κρατώ | σώζω τα προσχήµατα σηµαίνει ότι προσπαθώ οι 
δικαιολογίες µου να παρουσιάζονται τουλάχιστον αληθοφανείς, να 
µην είναι προφανές ότι ψεύδοµαι. Αντίθετα, όταν προσπαθεί 
κανείς να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, όταν δικαιολογείται 
κατά τρόπο µη πειστικό για κάτι κακό που έχει διαπράξει, τότε 
χρησιµοποιείται η φράση τής Π.∆. προφάσεις εν αµαρτίαις: Είπε 
πως δεν µπορούσε να µην υπογράψει τη δήλωση, γιατί τον εκβίαζαν 
προφάσεις εν αµαρτίαις δηλαδή- αν ήθελε, θα το απέφευγε. Ας 
σηµειωθεί ότι η φράση αυτή βρίσκεται στους Ψαλµούς τής Π.∆. 
(Ψαλµ. 140, 4) και πλήρης έχει ως εξής: Μη έκκλίνης την καρδίαν 
µου εις λόγους πονηρίαςτοῦπροφασίζε-σθαι προφάσεις έν 
άµαρτίαις σύν άνθρώποις εργαζοµένοις την άνοµίαν. 

προσχηµατικός, -ή, -ό αυτός που αποτελεί πρόσχηµα ή αξιοποιείται 
ως τέτοιο: ~ ευγένεια | διάλογος | επιχείρηµα || η ταινία έχει ~ σενάριο 
και βασίζεται στην άφθονη βία. — προσχηµατικ-ά | -ώς επίρρ. 

προσχηµατισµός (ο) [µτγν.] 1. ο εκ των προτέρων σχηµατισµός 2. 
ΒΙΟΛ. (παλαιότ.) θεωρία για τη γένεση των όντων, κατά την οποία το 
νέο άτοµο δεν δηµιουργείται, αλλά προϋπάρχει ήδη στην πλήρη µορ-
φή του συρρικνωµένο, σε σµίκρυνση ΑΝΤ. επιγένεση 3. ΓΛΩΣΣ. Ο προσ-
σχηµατισµός (βλ.λ.). — προσχηµατίζω ρ. [µτγν.]. 

προσχολικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τα χρόνια τής παιδικής 
ηλικίας πριν από την είσοδο τού παιδιού στην υποχρεωτική εκ-
παίδευση (στο σχολείο): ~ αγωγή | εκπαίδευση || παιχνίδι για παιδιά 
~ ηλικίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παιδεία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
préscolaire]. 

πρόσχωµα (το) {προσχώµ-ατος | -ατα, -άτων} το χώµα που σωρεύεται 
από προσχώσεις, καθώς και η έκταση που καλύπτεται από αυτό· σχη-
µατίζεται κυρ. σε ακτή από την ιλύ ποταµού ΣΥΝ. πρόσχωση. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προσχώ (-όω) < προσχώννυµι «επιχωµατώνω, συσσω-
ρεύω ιλύ» < προσ- + χώννυµι «χώνω» (βλ. κ. χώµα)]. 

προσχωµατικός, -ή, -ό [1883] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πρό-
σχωµα: ~ έργα 2. αυτός που σχηµατίζεται µε προσχώµατα: ~ έκταση 
| έδαφος || δάσος σε ~ αναβαθµίδες. Επίσης προσχωτικός. 

προσχώνω ρ. µετβ. {πρόσχω-σα, -θηκα, -µένος} (κυρ. για ποταµούς) 
σωρεύω (κάπου) γαιώδη υλικά, µε αποτέλεσµα να σχηµατίζονται νέες 
εκτάσεις γης ή να επεκτείνονται οι υπάρχουσες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
προσχώ (-όω) < προσχώννυµι < προσ- + χώννυµι «χώνω» (βλ. κ. 
χώνω)]. 

προσχώρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ένταξη σε 
ένα σύνολο µε αποδοχή των αρχών ή των θέσεων του: η ~ του στο 
αντίπαλο κόµµα προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις. 

προσχωρώ ρ. αµετβ. {προσχωρείς... | προσχώρησα κ. (λόγ.) προσεχώ-
ρησα} (+σε) εντάσσοµαι σε ένα σύνολο αποδεχόµενος τις αρχές και 
τις θέσεις του: ~ σε ένα κόµµα | µια παράταξη | µια συµµαχία- ΦΡ. 
προσχωρώ (στην άποψη | στις θέσεις κάποιου) αποδέχοµαι (την 
άποψη, τις θέσεις του κ.λπ.) ΣΥΝ. υιοθετώ, ασπάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
καταχωρίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προσχωρώ (-έω) < προσ- + χωρώ < χώρος. Εκτεταµένη 
είναι η χρήση τού ρ. µε δοτική ή/και προθέσεις στην αρχ. γλώσσα (µε 
τη σηµερινή βασική σηµ.), λ.χ. Ηροδ. 8, 60: ούκ έθέλει ουδέ ό θεός 
προσχωρέειν προς τάς άνθρωπηΐας γνώµας]. 

πρόσχωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η απόθεση γαιωδών 
υλικών από τα νερά ποταµού, τους παγετώνες ή τον αέρα, που οδηγεί 
στον σχηµατισµό νέων εκτάσεων γης ή στην επέκταση αυτών που 
υπάρχουν ήδη 2. ΝΟΜ. τµήµα γης που αποσπάσθηκε βιαίως από τη 
φορά των υδάτων ποταµού και ενώθηκε µε άλλο τµήµα τής ίδιας ή 
τής άλλης όχθης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσχωσις < προσχώννυµι (βλ. κ. 
προσχώνω)]. 

προσχωσιγενής, -ής, -ές {προσχωσιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
σχηµατίστηκε από προσχώσεις: - εδάφη ΣΥΝ. προσχωµατικός. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ^. πρόσχωσις + -γενής (< γίγνοµαι)]. 

προσχωτικος, -ή, -ό -+ προσχωµατικός 
πρόσω επίρρ. ΝΑΥΤ. προς τα εµπρός· κυρ. στη ΦΡ. πρόσω ολοταχώς 

(ως παράγγελµα τού κυβερνήτη προς τον µηχανικό) γρήγορα οι µη-
χανές, για πρόσθια κίνηση µε τη µέγιστη ταχύτητα ΑΝΤ. οπίσω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρός)σ)ω | πόρσω | πόρρω (αττ.) < ♦πρό-fyö (πβ. κ. οπί-
σω) < πρόθ. πρό (βλ.λ.) + επίθηµα -työ]. 

προσωδία (η) {προσωδιών} 1. ο µουσικός τονισµός σε διάφορες 
γλώσσες (π.χ. στην Αρχαία Ελληνική) µε βάση τη µακρότητα ή βρα-
χύτητα των συλλαβών 2. τα γλωσσικά φαινόµενα (ένταση, ύψος φω-
νής, χρόνος) που συνοδεύουν τον προφορικό λόγο ΣΥΝ. επιτονισµός 3. 
ΜΕΤΡ. η αξιοποίηση τής µακρότητας ή βραχύτητας των συλλαβών για 
την παραγωγή ποιητικών µέτρων (π.χ. στην Αρχαία Ελληνική) 4. 
ΜΟΥΣ. οι κανόνες που καθορίζουν την εκφορά µεµονωµένων φθόγγων 
και την άρθρωση κατά τη σύνδεση τους. [ΕΤΥΜ. < αρχ; προσωδία < 
προσ- + -φδία < ωδή]. 

προσωδιακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την προσωδία 
2. προσωδιακό µέτρο µέτρο που βασίζεται στη διάρκεια εκφω-
νήσεως των συλλαβών (διαδοχή µακρών και βραχειών), κυρ. κατ' 
αντιδιαστολή προς τα τονικά µέτρα, που βασίζονται στη θέση τού τό-
νου των συλλαβών. — προσωδιακ-ά | -ώς επίρρ. 

προσωκρατικός, -ή, -ό 1. (για φιλοσόφους, φιλοσοφικές ιδέες και 
συστήµατα) αυτός που προηγήθηκε χρονικώς τού Σωκράτη, που εµ-
φανίστηκε ή άκµασε πριν από αυτόν 2. προσωκρατικοί (οι) οι Έλλη-
νες φιλόσοφοι πριν από τον Σωκράτη (π.χ. ο Θαλής, ο Αναξίµανδρος, 
ο Αναξιµένης, ο Ξενοφάνης, ο Παρµενίδης, ο Αναξαγόρας, ο Εµπεδο-
κλής, ο Ηράκλειτος κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Vorsokratiker (νόθο συνθ.)]. 

προσωµίδα (η) [1876] η κάτω κοίλη τοµή τού κοντακίου τουφεκιού ή 
οπλοπολυβόλου, η οποία στηρίζεται στο πρόσθιο µέρος τού ώµου τού 
σκοπευτή. 

προσωνυµία (η) {προσωνυµιών} η επιπλέον ονοµασία που αποδίδε-
ται σε κάποιον, η επωνυµία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προσ- + -ωνυµία (κατά τα επ-ωνυµία, συν-ωνυµία, µετ-
ωνυµία) < -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) 
< όνυµα, αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα]. 

προσωπαλγία (η) [1839] {προσωπαλγιών} ΙΑΤΡ. νευραλγία τού τριδύ-
µου λόγω ψύξεως ή εκφύσεως δοντιού. — προσωπαλγικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < πρόσωπο + -αλγία < άλγος «πόνος»]. 

προσωπάρχης (ο) [1897] {κλητ. προσωπάρχα | προσωπαρχών} (λόγ.) 
αυτός που προΐσταται τού προσωπικού υπηρεσίας (δηµόσιας ή ιδιω-
τικής), ο διευθυντής τού προσωπικού: ο ~ τού Λευκού Οίκου | τού 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
[ΕΤΥΜ. < πρόσωπο + -άρχης < άρχω, απόδ. τού γαλλ. chef du 
personnel]. 

προσωπείο (το) [µτγν.] 1. (στην αρχαιότητα) οµοίωµα ανθρώπινου 
προσώπου, που χρησιµοποιούσαν κυρ. στο θέατρο ως εξάρτηµα για 
τις µεταµφιέσεις των ηθοποιών και στην ταφή νεκρού ως ανάθηµα ή 
για την κάλυψη τού προσώπου του· η µάσκα ΣΥΝ. προσωπίδα 2. 
(µτφ.) η ψεύτικη, σκόπιµα πλαστή εικόνα που προβάλλει κανείς προς 
τα έξω, η προσποιητή έκφραση: είναι ποικίλες οι προθέσεις και τα 
σκοτεινά συµφέροντα που καλύπτονται πίσω από το - ενός αγνού 
πατριωτισµού- ΦΡ. πέφτει το προσωπείο (κάποιου) (µτγν. φρ. άπέθε-
ντο τά προσωπεία) αποκαλύπτεται η πραγµατική ταυτότητα, οι αλη-
θινές προθέσεις ή τα κίνητρα κάποιου: ήρθε η ώρα τής αλήθειας, η 
ώρα να πέσουν τα προσωπεία! 3. ΙΑΤΡ. η χαρακτηριστική όψη και έκ-
φραση τού προσώπου σε ορισµένες παθολογικές καταστάσεις, λ.χ. 
λεόντειο ~ (σε περίπτωση λέπρας), ιπποκράτειο ~ (σε περίπτωση αφυ-
δατώσεως) κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος, παρώνυµο. 

προσωπίδα (η) 1. κατασκεύασµα από ποικίλα, κυρ. εύπλαστα, υλικά 
κατ' αποµίµηση των βασικών φυσιογνωµικών χαρακτηριστικών τού 
προσώπου, γενικότ. τής µορφής ανθρώπου ή ζώου· το προσωπείο 
ΣΥΝ. µάσκα 2. οποιαδήποτε µάσκα προσώπου ή κάλυµµα κεφαλιού: 
~ ξιφοµάχου | δύτη | οξυγονοκολλητή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος, παρώ-
νυµο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. προσωπίς, -ίδος < αρχ. πρόσωπον]. 

προσωπιδοφορία (η) [1884] {προσωπιδοφοριών} (λόγ.) η κάλυψη 
τού προσώπου υ.ε προσωπίδα, για µεταµφίεση. 

προσωπιδοφόρος, -ος, -ο [1871] (λόγ.) µασκοφόρος, αυτός που έχει 
καλύψει το πρόσωπο του µε προσωπίδα ΣΥΝ. µασκαρεµένος. 
[ΕΤΥΜ. < προσωπίδα + -φόρος < φέρω]. 

προσωπικό (το) (περιληπτ.) το σύνολο των εργαζοµένων σε επι-
χείρηση ή υπηρεσία, το ανθρώπινο δυναµικό της: το ~ τής εταιρείας 
ανέρχεται στους δύο χιλιάδες || διοίκηση προσωπικού || διδακτικό -
ενός πανεπιστηµίου || γραφείο ευρέσεως προσωπικού || επιλογή προ-
σωπικού- ΦΡ. προσωπικό ασφαλείας το σύνολο των εργαζοµένων σε 
µια επιχείρηση (κυρ. ∆.Ε.Κ.Ο.), το οποίο ακόµα και σε περιπτώσεις 
απεργίας εξακολουθεί να εργάζεται για λόγους ασφαλείας. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. προσωπικός, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
personnel]. 

προσωπικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε συγκεκριµένο 
άτοµο, µε πρόσωπο ως ξεχωριστή οντότητα: η ~ ζωή του αφορά 
µόνο στον ίδιο || οι άνδρες τής ~ ασφάλειας τού προέδρου || ~ άποψη | 
εκτίµηση | ύφος | ντύσιµο | αλληλογραφία | τραπεζικός λογαριασµός | 
οδηγός κάποιου | ευτυχία | επιδιώξεις | προβλήµατα | στιγµές | 
αναζητήσεις | επιλογές || παραιτήθηκε για - λόγους || τα ~ του συµ-
φέροντα- ΦΡ. (α) προσωπικά είδη τα αντικείµενα που κατέχει κανείς, 
κυρ. για στενά ατοµική χρήση, στα οποία περιλαµβάνονται είδη ρου-
χισµού, είδη ατοµικής καθαριότητας κ.λπ. (β) προσωπική κράτηση η 
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προσωποκράτηση (βλ.λ.) (γ) ΝΟΜ. προσωπική αγωγή η αγωγή µε την οποία 
επιδιώκεται η κατοχύρωση ή άσκηση ατοµικού δικαιώµατος 2. αυτός που 
απευθύνεται προς συγκεκριµένο πρόσωπο: ~ παράκληση | πρόσκληση | σύσταση 
3. αυτός που πραγµατοποιείται ή διεξάγεται µε την παρουσία τού ίδιου τού 
προσώπου και χωρίς την παρουσία τρίτων: ~ συνέντευξη 4. ΓΛΩΣΣ. αυτός που 
δηλώνει συγκεκριµένο γραµµατικό πρόσωπο: -ρήµα (κατ' αντιδιαστολή προς τα 
απρόσωπα) || ~ αντωνυµία (που δηλώνει το πρώτο πρόσωπο, που οµιλεί [εγώ | 
εµείς], το δεύτερο πρόσωπο, προς το οποίο απευθύνεται ο λόγος [εσύ | εσείς] ή 
το τρίτο πρόσωπο, για το οποίο γίνεται λόγος [αυτός | αυτοί]) ΑΝΤ. απρόσωπος 
5. προσωπικά (τα) (α) οι προσωπικές σχέσεις κάποιου, η ιδιωτική ζωή: δεν 
συζητώ µε τους άλλους τα ~ µου! || δεν µπλέκει ποτέ τα ~ µε τα επαγγελµατικά 
της (β) τα προβλήµατα στις προσωπικές σχέσεις: δεν έχουν ~· η διαφορά τους 
είναι καθαρά ιδεολογική · 6. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το πρόσωπο 
(ανθρώπου ή ζώου): ~ νεύρο | φλέβα | αρτηρία || πάρεση (παράλυση) 
προσωπικού νεύρου (από ιούς, ψύξη ή εγκεφαλικό επεισόδιο µε πτώση τής 
γωνίας τού στόµατος, αδυναµία σύγκλεισης τού βλεφάρου κλπ.). — προ-
σωπικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. προσωπικότητα (η) [1848] {προσωπικοτήτων} 1. 
το σύνολο των φυ- 

σικών, πνευµατικών, ψυχικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών ενός 
προσώπου· το σύνολο των επιµέρους στοιχείων που εξατοµικεύουν και 
χαρακτηρίζουν ένα πρόσωπο: στόχος τού παιδαγωγικού µας συστήµατος είναι η 
ελεύθερη ανάπτυξη τής - τού παιδιού || διαµορφώνω | συγκροτώ µια -1| άνθρωπος 
µε δυνατή | ανεξάρτητη | διπλή | διχασµένη (βλ. λ. διχάζω) ~ 2. τα 
χαρακτηριστικά ενός ατόµου, που το καθιστούν ξεχωριστό, δυναµικό, 
ανεξάρτητο: είναι άνθρωπος χωρίς ~· τον κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι ΣΥΝ. 
οντότητα 3. η ιδιότητα τού να είναι κάτι ξεχωριστό, να έχει χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα που το ξεχωρίζουν από τα όµοια του: η προσεγµένη διακόσµηση 
τονίζει την ~ τού σπιτιού ΣΥΝ. χαρακτήρας 4. ο άνθρωπος, το πρόσωπο (κυρ. µε 
χαρακτηρισµό): είναι πολυδιάστατη | ενδιαφέρουσα | σκοτεινή - 5. διάσηµο ή 
προβεβληµένο πρόσωπο: υπήρξε µία από τις µεγαλύτερες ~ στον χώρο τής 
ιατρικής || στην εκδήλωση συµµετέχουν πολλές ~ από τον χώρο τής τέχνης | τής 
πολιτικής | τού θεάµατος ΣΥΝ. όνοµα, φυσιογνωµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. 
[ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. personnalité]. πρόσωπο (το) {προσώπ-ου | 
-ων} 1. το µπροστινό µέρος τού κεφαλιού τού ανθρώπου (και σπάν. των ζώων) 
από το µέτωπο ώς το πιγούνι: στρογγυλό | ωοειδές (οβάλ) | αρµονικό | 
χαριτωµένο | άσχηµο | νεα- 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ 
Στη γλωσσική επικοινωνία τού ανθρώπου η αναφορά σε πρόσωπα είναι άµεση και συνεχής ανάγκη. Τα πρόσωπα τής επικοινωνίας είναι: ο οµιλητής (ά 
πρόσωπο), ο ακροατής | αναγνώστης (β' πρόσωπο) και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται ο οµιλητής και ο ακροατής (γ' πρόσωπο). Τα πρόσωπα τής 
επικοινωνίας µπορεί να είναι ένα (ενικός) ή περισσότερα τού ενός (πληθυντικός). Επίσης, ανάλογα µε τη λειτουργία τους στην επικοινωνία, µπορεί να 
λειτουργούν ως υποκείµενα ή ως αντικείµενα και αντιστοίχως να εµφανίζονται σε ονοµαστική (το υποκείµενο) ή αιτιατική | γενική πτώση (το αντικείµενο). 
Επειδή στην Ελληνική το υποκείµενο δηλώνεται από τις καταλήξεις τού ρήµατος (γράφ-ω = εγώ, γράφ-εις = εσύ, γράφ-ει = αυτός | αυτή | αυτό), η 
προσωπική αντωνυµία τού υποκειµένου, δηλ. η ονοµαστική πτώση των προσωπικών αντωνυµιών, χρησιµοποιείται µόνο για έµφαση ή αντιδιαστολή (Εσύ 
το ζήτησες: έµφαση· Εγώ διατάζω εδώ, όχι εσύ: αντιδιαστολή). Στις υπόλοιπες πτώσεις (γενική - αιτιατική ενικού και πληθυντικού) οι επικοινωνιακές 
ανάγκες καλύπτονται κάθε φορά από δύο τύπους: έναν «ασθενή» (ή συνήθη ή κανονικό), που χρησιµοποιείται στον συνήθη λόγο (και είναι ο συντοµότερος 
τύπος), και έναν «ισχυρό» (ή δυνατό ή εµφατικό), που χρησιµοποιείται λιγότερο, όταν θέλουµε να τονίσουµε ιδιαιτέρως ή να αντι-διαστείλουµε το 
πρόσωπο (ή το πράγµα, αν πρόκειται για το γ' πρόσωπο) τού αντικειµένου. Παραδείγµατα: Μου έδωσε το βιβλίο (ασθενής τύπος: µου), αλλά Εµένα έδωσε 
το βιβλίο (ισχυρός τύπος: εµένα)- Είπε ότι σας συνάντησε έξω από το σπίτι (ασθενής τύπος: σας), αλλά Εσάς συνάντησε χθες- εµάς αποφεύγει να µας 
συναντήσει (ισχυροί τύποι: εσάς, εµάς). Οι ασθενείς τύποι τής προσωπικής αντωνυµίας (µου, µε, rou, τον, τους κ.λπ.), επειδή συνδέονται πολύ στενά µε το 
ρήµα και συναποτελούν οιονεί τονική ενότητα (εγκλίνοντας, δηλ. αποβάλλοντας τον τόνο τους), ονοµάζονται και εγκλιτικά. 
Στον πίνακα που παρατίθεται, δίδονται χωριστά και οι προσωπικές αντωνυµίες (α' και β' προσώπου) τής Αρχαίας Ελληνικής, µια που οι τύποι τους 
ακούγονται συχνά στη γλώσσα τής Εκκλησίας, απαντούν κανονικά στη λόγια γλωσσική παράδοση και σώζονται σε παγιωµένες εκφράσεις τής σηµερινής 
γλώσσας (πβ. πάτερ ηµών, ειρήνη ύµϊν, των οικιών υµών έµπιµπραµένων ύµεϊς άδετε κ.λπ.). Οι ασθενείς προσωπικές αντωνυµίες (µου, σου, του, της, µε, σε, 
τον, την, το, µας, σας, τους, τις, τα) ως µονοσύλλαβοι τύποι κανονικά δεν τονίζονται: Μας έδωσε αρκετά χρήµατα - ∆εν rou τηλεφώνησε ακόµη. Τονίζονται 
µόνον όταν χρειάζεται να αντιδιασταλούν προς την αντίστοιχη κτητική αντωνυµία: Ο διευθυντής µάς εξήγησε το πρόβληµα (= σε µας· ενώ Ο διευθυντής 
µας εξήγησε... = ο δικός µας διευθυντής). 

α' πρόσωπο 
(οµιλητής) 

ΕΝΙΚΟΣ  

ονοµαστική           εγώ 
ασθενής        ισχυρός 

γενική µου εµένα 
αιτιατική µε εµένα 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ  

ονοµαστική           εµείς 
ασθενής        ισχυρός 

γενική µας εµάς 
αιτιατική µας εµάς 

β' πρόσωπο 
(ακροατής) 

ΕΝΙΚΟΣ  

ονοµαστική           εσύ                               
ασθενής        ισχυρός 

γενική σου εσένα 
αιτιατική σε εσένα 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ονοµαστική        
εσείς 

ασθενής        ισχυρός 
γενική σας εσάς 
αιτιατική σας εσάς 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ  
ονοµαστική           αυτοί 

ασθενής ισχυρός 
γενική τους αυτωνών 
αιτιατική τους αυτούς 

ΕΝΙΚΟΣ (θηλυκό) 
ονοµαστική           αυτή 

ασθενής ισχυρός 
γενική της αυτηνής 
αιτιατική την αυτήν 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ονοµαστική        
αυτές 

ασθενής ισχυρός 
γενική τους αυτωνών 
αιτιατική τις/τες αυτές 

ΕΝΙΚΟΣ (ουδέτερο) 
ονοµαστική           αυτό 

ασθενής ισχυρός 
γενική του αυτουνού 
αιτιατική το αυτό 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ονοµαστική       
αυτά 

ασθενής ισχυρός 
γενική τους αυτωνών 
αιτιατική τα αυτά 

 

γ' πρόσωπο 
(πρόσωπο αναφοράς) 

ΕΝΙΚΟΣ (αρσενικό) 
ονοµαστική           αυτός 

ασθενής        ισχυρός 
γενική του αυτουνού 
αιτιατική τον αυτόν 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ /ΑΡΧΑΪΖΟΥΣΑ - ΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΕΝΙΚΟΣ 
ονομαστική ἐγώ σύ 
γενική ἐμού | μου σοῦ | σου 
δοτική ἐμοί | μοι σοί | σοι 
αιτιατική ἐμέ /με σέ | σε 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 
ονομαστική ἡμεῖς ὑμεῖς 
γενική ἡμῶν ὑμῶν 
δοτική ἡμῖν ὑμῖν 
αιτιατική ἡμᾶς ὑμᾶς 



προσωπογραφία 1501 πρόταση 
 

νικό ~ ΣΥΝ. (καθηµ.) µούτρο, (οικ.) φάτσα, µούρη, µάππα· ΦΡ. (α) µε τον 
ιδρώτα τού προσώπου µου (εν ίδρώτι του προσώπου σου φάγη τον άρτον σου, 
Π.∆. Γένεσις 3,19) µε προσωπικό µόχθο, κούραση: αυτό το σπίτι το αγόρασα - 
|| ό,τι πέτυχα το κατάφερα ~! (β) δεν έχω πρόσωπο να βγω στον κόσµο 
αποφεύγω τον κόσµο από ντροπή (γ) µε τι πρόσωπο να αντικρίσω (κάποιον | 
κάτι) για περίπτωσης στις οποίες κάποιος αισθάνεται µεγάλη ντροπή ή έντονες 
ενοχές: ~ αυτούς τους ανθρώπους, που τόσα περίµεναν από µένα και τους απο-
γοήτευσα! (δ) στο πρόσωπο (κάποιου) βλέπω... αποδίδω (σε κάποιον) 
συγκεκριµένο ρόλο, ιδιότητα, τον αναγνωρίζω ως κάτι: στο δικό του πρόσωπο 
έβλεπαν όλοι τον νέο ηγέτης (ε) (χάνοµαι | εξαφανίζοµαι) από το πρόσωπο τής 
γης | από προσώπου γης (Π.∆., λ.χ. Βασιλ. Α' 13, 34: εις άφανισµον άπα 
προσώπου της γης) εξαφανίζοµαι από παντού (στ) κατά πρόσωπο (κατά 
πρόσωπον, ©ουκ. 1, 106) απευθείας προς κάποιον: κοιτάζω κάποιον ~ || του 
εκτόξευσε απειλές - (ζ) πρόσωπο µε πρόσωπο (ί) ο ένας απέναντι στον άλλον, 
αντικριστά: άνοιξε την πόρτα και βρέθηκαν ~ || κάθισαν ~ ΣΥΝ. τετ-α-τετ 
(λαϊκ.) φάτσα µε φάτσα (ii) για περιπτώσεις στενής, προσωπικής επαφής ή ευ-
θείας αντιπαράθεσης: συνοµιλίες | επαφές των δύο ηγετών - || κόντρα των δύο 
υποψηφίων ~ στην τηλεόραση ΣΥΝ. ενώπιος ενωπίω (η) δεν βλέπω Θεού 
πρόσωπο δεν έχω προκοπή ή προοπτική βελτίωσης, όλα µού έρχονται 
ανάποδα, δεν βλέπω άσπρη µέρα: τόσα χρόνια σκληρή δουλειά και δεν είδα 
Θεού πρόσωπο (θ) το 'να χέρι νίβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο βλ. λ. νίβω 
2. (συνεκδ.) η επιδερµίδα, το δέρµα που καλύπτει αυτό το τµήµα τού κεφαλιού: 
πούδρα | γαλάκτωµα | µασάζ | καθαρισµός προσώπου 3. (συνεκδ.) η έκφραση ή 
το ύφος, όπως αποτυπώνεται στο βλέµµα ή σε µορφασµό: τι ~ είναι αυτό, σου 
συνέβη τίποτα; || χαρούµενο | αγριεµένο | ήρεµο | ήπιο | φιλικό ~ 4. η πρόσοψη, 
το µπροστινό µέρος ενός πράγµατος, το µέρος που είναι πιο σηµαντικό ή που το 
βλέπει κανείς συχνότερα: το ~ τού ξενοδοχείου | τού σπιτιού είναι προς τη 
θάλασσα || ~ οικοπέδου (πλευρά οικοπέδου που δεν συνορεύει µε άλλο ιδιωτικό 
οικόπεδο) 5. ο άνθρωπος, το κάθε άτοµο ως ξεχωριστή οντότητα: πόσα ~ 
αγνοούνται από το ατύχηµα; ΦΡ. (α) πρόσωπα και πράγµατα οτιδήποτε ανήκει 
σε συγκεκριµένο χώρο, συµπεριλαµβανοµένων και των ανθρώπων: χρόνια µέσα 
στην πολιτική, γνωρίζει καλά ~ (β) ανεπιθύµητο πρόσωπο βλ. λ. ανεπιθύµητος 
(γ) το πρόσωπο τής ηµέρας άνθρωπος που γίνεται το αντικείµενο 
ενδιαφέροντος και συζητήσεων και απασχολεί τον Τύπο για ορισµένο 
διάστηµα: χάρη στη διεθνή διάκριση που πέτυχε, έγινε ~ 6. ΦΙΛΟΣ, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τής ανθρώπινης φύσης, όπως φανερώνονται σε κάθε ατοµική 
ύπαρξη 7. το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τον χαρακτήρα κάποιου 
(προσώπου ή πράγµατος), το σύνολο των βασικών του χαρακτηριστικών: τώρα 
έχει την ευκαιρία να δείξει το πραγµατικό του ~ και σε όσους τον είχαν 
παρεξηγήσει || η εταιρεία κατάφερε να δηµιουργήσει ένα καλό και πειστικό ~ για 
το κοινό || το κοινωνικό ~ τής κυβερνητικής πολιτικής- ΦΡ. (α) αλλάζω πρόσωπο 
συµπεριφέροµαι διαφορετικά, αλλάζω στάση (β) µε ανθρώπινο πρόσωπο βλ. λ. 
ανθρώπινος 8. ο τρόπος µε τον οποίο εκδηλώνεται ένα φαινόµενο: ο χειµώνας 
έδειξε φέτος το σκληρό του ~9. (ειδικότ.) ο ήρωας λογοτεχνικού, κυρ. 
δραµατικού έργου: στον «Οιδίποδα Τύραννο» τα ~ τού δράµατος είναι ο 
Οιδίπους, ο Τειρεσίας, η Ιοκάστη... 10. (οικ.) το άτοµο που ενδιαφέρει κάποιον 
ερωτικά: ήταν κι ο Σπύρος εδώ µε το ~! 11. ΝΟΜ. κάθε άνθρωπος ή άλλη 
οντότητα, όπως εταιρεία, συνεταιρισµός ή σωµατείο, που έχει ικανότητα 
δικαίου (να είναι δηλ. φορέας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων): φυσικό | νοµικό 
-12. ΘΕΟΛ. (στην Ορθοδοξία) ο άνθρωπος στην ατοµική του υπόσταση και στην 
κοινωνική του φύση, ως σύστηµα σχέσεων, στην αγαπητική του διάσταση - 
κατά το πρότυπο τής κοινωνίας των προσώπων τής Αγίας Τριάδας και κατ' 
αντιδια-στολή προς την ατοµικιστική ηθική τού «ατόµου»: ως πρόσωπα δια-
φέρουν οι άνθρωποι µεταξύ τους, επειδή είναι ξεχωριστά υποκείµενα που 
διαθέτουν από κοινού την ίδια φύση σύµφωνα µε έναν ιδιαίτερο τρόπο το καθένα 
· 13. ΓΛΩΣΣ. γραµµατικός τύπος ρήµατος ή αντωνυµίας, µε τον οποίο δηλώνεται 
ο οµιλητής (πρώτο ~, π.χ. γράφ-ω), αυτός προς τον οποίο απευθύνεται ο 
οµιλητής (δεύτερο -, π.χ. γράφ-εις) ή αυτός/αυτό για τον οποίο γίνεται λόγος 
(τρίτο ~, π.χ. γράφ-εί). — (υποκ.) προσωπάκι (το) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγώ, 
όµορφος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόσωπον, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. προς ώπα 
«µπροστά στα µάτια» (οπότε η λ. θα σήµαινε «το µέρος τού κεφαλιού που 
βρίσκεται µπροστά, στην πλευρά των µατιών»), όπου ώπα, αιτ. τού *ώψ, ώπός 
«όψη, οφθαλµός» (βλ. κ. -ωπός, όψη). Η λ. παρουσιάζει παρόµοιο µορφολογικό 
σχηµατισµό µε αρχ. αγγλ. and-wlita, αρχ. γερµ. ant-lizzi (> γερµ. Antlitz 
«πρόσωπο, όψη»), σανσκρ. prâtika-«πρόσωπο» κ.ά. Η σηµ. «άνθρωπος, άτοµο» 
είναι µτγν. και ξεκίνησε από την αρχ. σηµ. «χαρακτήρας (δραµατικός)» που 
αποδιδόταν στους προσωπιδοφόρους ηθοποιούς. Επίσης µτγν. είναι και η 
γλωσσ. σηµ.]. προσωπογραφία (η) [1681] {προσωπογραφιών} 1. η ζωγραφική 
απόδοση φυσιογνωµίας· γενικότ. κάθε καλλιτεχνική απεικόνιση προσώπου (µε 
σχέδιο, φωτογραφία κ.λπ.) ΣΥΝ. πορτρέτο 2. (κατ' επέκτ.) η λεπτοµερής 
απόδοση τής ψυχοσύνθεσης, τής ιδιοσυγκρασίας, ιδιοσυστασίας ενός ατόµου, η 
ψυχογραφία του ΣΥΝ. πορτρέτο. — προσωπογραφικός, -ή, -ό [1864], 
προσωπογραφικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. prosopography]. πρόσωπο γράφος (ο/η) 
[1866] ζωγράφος ειδικευµένος στη δηµιουργία προσωπογραφιών ΣΥΝ. 
πορτρετίστας. προσωπογραφω ρ. µετβ. [1871] {προσωπογραφείς...- µόνο σε 
ενεστ. κ. παρατ.} 1. ζωγραφίζω την προσωπογραφία, κάνω το πορτρέτο (κά-
ποιου) 2. αποδίδω την ψυχογραφία (κάποιου), περιγράφω τον χαρα- 

κτήρα, την ψυχοσύνθεση του ΣΥΝ. ψυχογραφώ. 
προσωποκράτηση (η) [1892] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΟΜ. µέσο 

αναγκαστικής εκτέλεσης το οποίο συνίσταται στη σύλληψη τού οφειλέτη και 
στον εγκλεισµό του στη φυλακή προκειµένου να αναγκαστεί µε τον έµµεσο 
αυτό τρόπο να εκπληρώσει την υποχρέωση που έχει έναντι τού δανειστή. — 
προσωποκρατώ ρ. [1866] {-είς...}. 

προσωποκρατία (η) [1897] {χωρ. πληθ.} η επικράτηση προσώπων (ατόµων) 
στο πλαίσιο ενός συνόλου, το καθεστώς που δίνει έµφαση στην προσωπική 
ανάδειξη και προσφορά και όχι στις αξίες και στον συλλογικά οργανωµένο 
τρόπο λειτουργίας ενός συνόλου. 

προσωπολάτρης (ο) [1894] {προσωπολατρών} αυτός που έχει αφοσιωθεί 
πλήρως, που τρέφει λατρεία προς ένα πρόσωπο. 

προσωπολατρία (η) [1890] {χωρ. πληθ.} η λατρεία που απευθύνεται προς 
συγκεκριµένο πρόσωπο, κυρ. πολιτικό: η ~ προς τον ηγέτη χαρακτήριζε το 
κόµµα αυτό επί δύο δεκαετίες. — προσωπολατρικός, -ή, -ό [1891]. 

προσωποληπτώ ρ. αµετβ. {προσωποληπτείς... | προσωπολήπτησα) δείχνω 
µεροληπτική εύνοια προς συγκεκριµένο πρόσωπο ΣΥΝ. µεροληπτώ, 
χαρίζοµαι. — προσωποληψία (η) [µτγν],προσωπολήπτης (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προσωποληπτώ (-έω) < προσωπολήπτης < πρόσωπον + λήπτης 
(βλ.λ.)]. 

προσωποµετρία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής ανθρωποµετρίας, που ασχολείται 
επιστηµονικά µε τη µέτρηση των διαστάσεων τού ανθρώπινου προσώπου. 
Επίσης προσωποµετρική. — προσωποµετρικός, -ή, -ό. 

προσωποπαγής, -ής, -ές [1899] {προσωποπαγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1, αυτός που 
συνδέεται αδιάσπαστα µε κάποιο πρόσωπο: ~ κόµµατα (που στηρίζονται στο 
προσωπικό κύρος και στην προσωπικότητα τού αρχηγού τους και όχι τόσο 
στις συλλογικές διαδικασίες) | καθεστώς 2. ΝΟΜ. προσωποπαγές δικαίωµα 
το δικαίωµα το οποίο ανήκει σε ένα συγκεκριµένο δικαιούχο και το οποίο 
συνήθ. δεν µπορεί να µεταβιβαστεί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < πρόσωπο + -παγής < θ. παγ- τού αρχ. πήγνυµι (πβ. παθ. αόρ. β' έ-
πάγ-ην) κατά το συµ-παγής], 

προσωποποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΦΙΛΟΛ. σχήµα λόγου, µε 
το οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείµενα ή 
αφηρηµένες έννοιες, π.χ. «ο Όλυµπος και ο Κίσαβος, τα δυο βουνά µαλώνουν» 
(δηµοτ. τραγ.) 2. η ενσάρκωση ιδιότητας ή αφηρηµένης έννοιας σε 
συγκεκριµένο πρόσωπο: αυτός ο άνθρωπος ήταν η ~ τής αρετής | τής 
καλοσύνης | τού θάρρους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
personnification]. 

προσωποποιώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {προσωποποιείς... | προσωποποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) 1. παρουσιάζω (άψυχο αντικείµενο, αφηρηµένη έννοια ή 
ιδιότητα) ως πρόσωπο: στον στίχο αυτόν ο ποιητής προσωποποιεί τη φύση, 
παρουσιάζοντας την ως στοργική µητέρα των πάντων 2. (η µτχ. 
προσωποποιηµένος, -η, -ο) σε φρ. που δηλώνουν ότι κάποιος/κάτι αποτελεί 
την ενσάρκωση µιας αφηρηµένης έννοιας: η γυναίκα αυτή είναι η καλοσύνη 
προσωποποιηµένη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εξατοµικεύω. 

-πρόσωπος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
αυτόν που 1. έχει ή παρουσιάζει συγκεκριµένο αριθµό προσώπων ή όψεων: 
διπρόσωπος άνθρωπος 2. αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό προσώπων: 
πολυπρόσωπη αποστολή. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. 
αρχ. πολυ-πρόσωπος, µτγν. δι-πρόσωπος), το οποίο προέρχεται από το ουσ. 
πρόσωπον]. 

προσώρας επίρρ. 1. προς το παρόν, για την ώρα: «αφήνοντας ~ στην άκρη την 
ποσότητα, ας µιλήσουµε για την ποιότητα» (εφηµ.) 2. για λίγο χρόνο, 
προσωρινά. [ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από τη µεσν. φρ. προς ώραν]. 

προσωρινός, -ή, -ό [1856] 1. αυτός που διαρκεί ή ισχύει για περιορισµένο 
χρονικό διάστηµα: ~ απασχόληση | κατοικία | κυβέρνηση | λύση | βελτίωση || 
άδεια - λειτουργίας καταστήµατος ΣΥΝ. πρόσκαιρος, παροδικός ANT. µόνιµος 2. 
ΝΟΜ. (α) προσωρινά µέτρα είδος ασφαλιστικών µέτρων µε προσωρινή ισχύ 
(β) προσωρινή κράτηση η στέρηση τής προσωπικής ελευθερίας (κάποιου), η 
οποία επιβάλλεται από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, εφόσον το κρίνουν 
αναγκαίο, και διαρκεί µέχρι τη δίκη. — προσωριν-ά | -ώς [1824] επίρρ., προσω-
ρινότητα (η) [1832]. [ΕΤΥΜ. < επίρρ. προσώρας}. πρόταγµα (το) {προτάγµ-ατος 
| -ατα, -άτων} (για ιδέες, γεγονότα κ.λπ.) αυτό που προτάσσεται, που βρίσκεται 
ή τίθεται σε πρώτη ή καίρια θέση: «κατά τη γνώµη του, ο ιστορικός ρόλος τού 
µεταµο-ντερνισµού εξαντλείται στην αποδόµηση των ~ τού µοντερνισµού» (εφηµ.) 
|| «οι απόψεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο το ~ τής καθολικής 
χειραφέτησης» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προτάσσω]. προτάθηκα ρ. → 
προτείνω 
προτακτικός, -ή, -ό 1. αυτός που τάσσεται πρώτος σε µια σειρά πραγµάτων 2. 
ΓΛΩΣΣ. προτακτικό φωνήεν (για διφθόγγους) το φωνήεν που προηγείται: στη 
λέξη νεράιδα το προτακτικό φωνήεων τής διφθόγγου αι είναι το a ANT. 
υποτακτικό φωνήεν. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. προτάσσω (πβ. κ. τακτικός - τάσσω)]. 
πρόταξη (η) [µτγν.] (-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) (λόγ.) το να προτάσσεται 
κάτι: ~ τού εθνικού συµφέροντος έναντι τού προσωπικού ή συντεχνιακού. 
πρόταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. (α) το να προτείνει κανείς 
(κάτι): µετά την ~ τού υπουργού για µεταρρυθµίσεις, αναπτύχθηκε ένας γόνιµος 
διάλογος || ~ συνεργασίας (β) (συνεκδ.) αυτό που προτείνει κανείς: τα κόµµατα 
κατέθεσαν τις δικές τους - για την 
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παιδεία || κάνω | διατυπώνω | υποβάλλω | δέχοµαι | απορρίπτω ~ || εν-
διαφέρουσα | εναλλακτική - (γ) (ειδικότ.) επεξεργασµένο σχέδιο ή ο-
λοκληρωµένη άποψη γύρω από ένα θέµα: το κόµµα σας δεν έχει -για 
τα πολιτιστικά πράγµατα- ΦΡ. πρόταση (γάµου) το να ζητήσει κανείς 
από κάποια (σπανιότ. κάποια από κάποιον) να τον παντρευτεί: της 
έκανε ~ 2. ΠΟΛΙΤ. (α) πρόταση νόµου το νοµοσχέδιο που υποβάλλεται 
από αριθµό βουλευτών και όχι από την κυβέρνηση (β) πρόταση 
µοµφής βλ. λ. µοµφή (γ) πρόταση εµπιστοσύνης η πρόταση τής 
κυβέρνησης προς τη Βουλή, µε την οποία ζητεί την επιστοσύνη της, 
εµφανιζόµενη ενώπιον της (δ) πρόταση οργάνου η πράξη πρωτοβου-
λίας οργάνου µε θετική γνώµη που απευθύνεται σε άλλο όργανο για 
την έκδοση από το τελευταίο κρατικής πράξης· η πρόταση δεσµεύει 
το αρµόδιο για την έκδοση τής πράξης όργανο να εκδώσει την πράξη 
µε το προτεινόµενο περιεχόµενο ή να µην την εκδώσει, όχι όµως και 
να εκδώσει πράξη µε τροποποιηµένο περιεχόµενο 3. ΜΑθ. οτιδήποτε 
προτείνεται για λύση ή διερεύνηση 4. ΓΛΩΣΣ. (α) τµήµα τού λόγου 
που αποτελείται από ένα ονοµατικό µέρος (σε ρόλο υποκειµένου) και 
ένα ρηµατικό µέρος (σε ρόλο κατηγορήµατος)· π.χ. Ο γιατρός έφυγε-Ο 
Γιάννης είναι µηχανικός (ειδικότ.) το τµήµα λόγου που έχει ως 
συντακτικό πυρήνα ένα ρήµα: κύρια | δευτερεύουσα | εξαρτηµένη | 
αναφορική | συµπερασµατική | αιτιολογική | συµπληρωµατική | τελική 
- || ~ κρίσεως | επιθυµίας || αποφατική ~ (β) (καταχρ.) το τµήµα 
γραπτού κειµένου που περιλαµβάνεται ανάµεσα σε δύο διαδοχικές 
τελείες· ορθότ. περίοδος (βλ.λ.) 5. η περιεκτική διατύπωση κρίσεως, 
που µπορεί, µετά από συστηµατική έρευνα, από φιλοσοφικό συλλο-
γισµό, να αποδειχθεί ορθή ή εσφαλµένη· ΦΡ. αναλυτική πρόταση βλ. 
λ. αναλυτικός 6. ΝΟΜ. έγγραφο υπόµνηµα που περιέχει τους ισχυρι-
σµούς και τις αιτήσεις τού διαδίκου, που υποβάλλεται κατά την επ' 
ακροατηρίω εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων · 7. (λόγ.) ΓΥΜΝΑΣΤ. 
το τέντωµα προς τα εµπρός: ~ των χειρών. — (υποκ.) προτασούλα 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιρρηµατικός, ερωτηµατικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πρότασις < προτείνω (πβ. κ. τάσις - τείνω). Η σηµ. τού συλλογισµού 
που τίθεται προς έγκριση είναι ήδη αρχ., ενώ οι γραµµατικοί τής 
ελληνιστικής εποχής αποκαλούσαν πρόταση το υποθετικό µέρος τού 
υποθετικού λόγου (που ακολουθείται από την απόδοση). Στη 
σηµερινή σηµ. (τής παραδοσιακής γραµµατικής) συνέβαλε η λατ. λ. 
proposition 

προτασιακός -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που αναφέρεται στην πρόταση 2. 
προτασιακό επίρρηµα επίρρηµα το οποίο χρησιµοποιείται στη θέση 
ενός σχολίου, που θα µπορούσε να δηλωθεί µε ολόκληρη πρόταση· 
π.χ. βεβαίως, φυσικά, προφανώς, λογικά κ.ά. (βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα). 

προτάσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {προ-έταξα, -τάχθηκα, -τεταγµένος} (λόγ.) 
1. θέτω µπροστά, αντιτάσσω: προέταξαν τα στήθη τους στον εχθρό-
(+γεν.) 2. τοποθετώ (κάτι) πριν από (κάτι άλλο): συνήθως το επίθετο 
προτάσσεται τού ουσιαστικού (π.χ. λέµε µια µαύρη γάτα και όχι µια 
γάτα µαύρη) ΑΝΤ. επιτάσσω 3. (µτφ.) δίνω προτεραιότητα (σε κάτι εν 
σχέσει µε κάτι άλλο): ~ το κοινό τού ατοµικού συµφέροντος. 

προτείνω ρ. µετβ. (λόγ.) {πρότ-εινα (προέτεινα στη σηµ. 2), -άθηκα 
(λόγ. µτχ. προταθείς, -είσα, -έν), προτεταµένος (µόνο στη σηµ. 2)} 1. 
(α) διατυπώνω (άποψη που προορίζεται να κριθεί ως προς το αν θα 
γίνει ή όχι δεκτή), υποβάλλω (γνώµη) στην κρίση (κάποιου): ~ στο 
κόµµα αλλαγή τής πολιτικής του || του πρότεινα να συνεργαστούµε || ~ 
λύση | συµβιβασµό || της πρότεινε γάµο (β) υποδεικνύω (κάποιον) για 
ορισµένο σκοπό: θα τον ~ για παράσηµο | για προαγωγή ΣΥΝ. ει-
σηγούµαι · 2. (λόγ.) τεντώνω προς τα εµπρός: ~ το χέρι | το ξίφος || µε 
προτεταµένα τα στήθη ΣΥΝ. προτάσσω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «προβάλλω, τείνω προς τα εµπρός», < προ-
+ τείνω. Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 

προτειχίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {προτείχισ-α, -τηκα, -µένος} χτίζω προ-
τείχιο: ~ πόλη. — προτείχιση (η). 

προτείχιο (το) {προτειχί-ου | -ων} ΣΤΡΑΤ. οχυρωµατικό τείχος που χτί-
ζεται µπροστά από το κύριο τείχος. Επίσης προτείχισµα [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < προ- + -τείχιο < τείχος]. 

προτεκτορατο (το) 1. το καθεστώς που εδραιώνεται µε συµφωνία 
µεταξύ κρατών, από τα οποία το ένα ελέγχει ως προστάτιδα δύναµη 
το άλλο, στού οποίου τις εσωτερικές υποθέσεις αναµειγνύεται απο-
φασιστικά 2. το κράτος που τελεί υπό τον έννοµο έλεγχο προστάτι-
δας δύναµης, έχοντας απολέσει την εθνική του αυτοδιάθεση (πβ. λ. 
αποικία) 3. (γενικότ.) το κράτος που έχει ουσιαστικά χάσει την εθνική 
του αυτοδιάθεση και βρίσκεται υπό τον έλεγχο άλλου ισχυρότερου: 
η Ιταλία κατηγορήθηκε ότι επιχειρούσε να µετατρέψει την Αλβανία σε 
~ της. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. protectorat < protecteur «προστάτης» < 
λατ. protectus «προστατευτικός, καλυµµένος», µτχ. τού p. protego 
«στεγάζω, καλύπτω, προστατεύω» (< pro- «προ→ + tego «στεγάζω, 
σκεπάζω»)]. 

προτελευταίος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που γίνεται ή βρίσκεται πριν από 
τον τελευταίο ή πριν από το τέλος ενός πράγµατος: ~ ηµέρα τού µήνα 
|| η ~ συνεδρίαση τής παρούσας Βουλής. 

προτεραία (η) (λόγ.) η προηγούµενη µέρα. [ΕΤΎΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. 
τού αρχ. επιθ. προτεραίος < πρότερος (θηλ. πρότερα + παραγ. επίθηµα -
ιος, λ.χ. αρχή | -Oc- αρχαίος)- πβ. αρχ. φρ. τη προτεραία ηµέρα]. 

προτεραιότητα (η) [1850] {προτεραιοτήτων} 1. το να προηγείται 
(κάποιος/κάτι) σε χρόνο ή σε σειρά: στους διορισµούς τηρείται σειρά 
προτεραιότητας || δίνω απόλυτη ~ σε κάτι ΣΥΝ. ιεραρχία· ΦΡ. αριθµός 
προτεραιότητας βλ. λ. αριθµός 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε αξιολογείται 
ως επείγον, ως πιο σηµαντικό σε σχέση µε άλλα: η αλλαγή τού εκλο-
γικού νόµου δεν ανήκει στις άµεσες ~ τής κυβέρνησης 3. το δικαίωµα 
να προηγείται (κάποιος/κάτι)· (ειδικότ.) το δικαίωµα οχήµατος να 

διασχίσει ή να στρίψει σε δρόµο πριν από άλλο όχηµα: σε µια δια-
σταύρωση ~ έχει αυτός που έρχεται από δεξιά || εγκαταλείπω δρόµο 
προτεραιότητας (στον οποίο όποιος κινείται έχει ~) || σέβοµαι την ~ 
τού άλλου οχήµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προτεραίος (βλ. λ. προτεραία), µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. priorité^ 

προτερανδρία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. φαινόµενο που απαντά σε ορι-
σµένα ερµαφρόδιτα είδη (ταινίες, βατράχους), κατά το οποίο ο οργα-
νισµός λειτουργεί πρώτα ως αρσενικός και κατόπιν ως θηλυκός ΣΥΝ. 
πρωτανδρία ANT. πρωτογυνία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. proterandry]. 

προτέρηµα (το) {προτερήµ-ατος | -ατα, -άτων} το θετικό χαρακτηρι-
στικό προσώπου: το µεγαλύτερο του ~ είναι η ειλικρίνεια του | η τι-
µιότητα του | η εξυπνάδα του ΣΥΝ. προσόν, αρετή ΑΝΤ. ελάττωµα, µει-
ονέκτηµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. πρότερα (-έω) «προηγούµαι, υπερέχω» < πρότερος 
(βλ.λ.)]. 

πρότερος, -η (λογιότ. πρότερα), -ο (λόγ.) αυτός που προηγείται: σε ~ 
χρόνο || επάνοδος στην πρότερα κατάσταση || το ελαφρυντικό τού 
προτέρου εντίµου βίου ΣΥΝ. πρωτύτερος ΑΝΤ. ύστερος, επόµενος· ΦΡ. 
εκ των προτέρων από πριν: σας είχα ενηµερώσει ~ ΣΥΝ. α πριόρι ΑΝΤ. 
εκ των υστέρων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + παραγ. επίθηµα -τερος, που δηλώνει τον συγκρ. 
βαθµό. Η λ. συνδ. µε το επίθ. πρώτος (βλ.λ.), καθώς και µε αρχ. περσ. 
fratara- «πρώτος από τους δύο, αυτός που προηγείται», σανσκρ. 
pratarâm «ο µελλοντικός, ο παρακάτω». Η φρ. εκ των προτέρων απο-
δίδει το γαλλ. d'avance]. 

προτεροχρονος, -η, -ο 1. αυτός που προηγείται χρονικά κάποιου 
άλλου ANT. µεταγενέστερος 2. προτερόχρονο (το) το χρονικό διάστη-
µα που ακολουθείται από κάποιο άλλο: το επίρρηµα «προηγουµένως» 
δηλώνει το ~, ενώ το «κατόπιν» δηλώνει το υστερόχρονο. 

προτεστάντης (ο) [1840] {προτεσταντών}, προτεστάντισσα (η) 
{προτεσταντισσών} πρόσωπο που πιστεύει στον προτεσταντισµό ΣΥΝ. 
διαµαρτυρόµενος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Protestant < µεσν. λατ. protestane, -antis, 
µτχ. τού λατ. protestor «διαµαρτύροµαι, διακηρύττω δηµόσια» < pro-
«προ→ + testor (< testis «µάρτυς»)]. 

προτεσταντισµός (ο) [1853] ΘΡΗΣΚ. χριστιανικό δόγµα που διαµορ-
φώθηκε κατά τη Μεταρρύθµιση στη ∆υτική Εκκλησία τον 16ο αι. υπό 
την ηγεσία τού Λουθήρου, τού Καλβίνου, τού Ζβιγγλίου κ.ά. και δια-
κρίνεται σε δύο τάσεις (λουθηρανοί, µεταρρυθµισµένοι)· αποτελεί 
έναν από τους τρεις µεγάλους κλάδους τού χριστιανισµού (ορθοδο-
ξία, ρωµαιοκαθολικισµός, προτεσταντισµός) µε αξιόλογες θρησκευ-
τικές κοινότητες στις χώρες τής ∆. Ευρώπης, τής Β. Αµερικής, τής 
Αφρικής και τής Αυστραλίας, ενώ στη διδασκαλία του παραδέχεται 
ως αποκλειστική αυθεντία την Αγία Γραφή σε ζητήµατα πίστεως και 
εκκλησιαστικής οργάνωσης, αµφισβητεί την αξία τής Ιεράς Παρά-
δοσης και έχει καταργήσει τα µυστήρια, µε εξαίρεση το Βάπτισµα 
και τη Θεία Ευχαριστία. — προτεστανπκός, -ή, -ό, προτεσταντικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. protestantisme]. 

προτεταµένος, -η, -ο → προτείνω 
πρότζεκτ (το) {άκλ.} ερευνητικό πρόγραµµα, πρόγραµµα για την επί-

τευξη συγκεκριµένου στόχου. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. project < γαλλ. pourje(c)t µε λόγ. επίδρ. τού λατ. 
projectus) < δηµώδ. λατ. projectare < λατ. projicere «ρίχνω - προτείνω, 
προβάλλω»]. 

προτηγανίζω ρ. µετβ. {προτηγάνισ-α, -τηκα, -µένος} τηγανίζω κάτι 
εκ των προτέρων και το καταψύχω, ώστε να χρειάζεται πολύ λίγο τη-
γάνισµα πριν καταναλωθεί' συνήθ. η µτχ. προτηγανισµένος, -η, -ο: 
προτηγανισµένες πατάτες | τυροπιτάκια. 

προτίθεµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προτίθε-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νταν 
µόνο στον ενεστ.} (+να) έχω την πρόθεση, τον σκοπό: δεν ~ να σε 
ακολουθήσω ΣΥΝ. σκοπεύω, σχεδιάζω, λογαριάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
θετικός. 

προτίµηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) το να προ-
τιµά κανείς (κάτι/κάποιον): η εκποµπή αυτή έχει κερδίσει την ~ µε-
γάλης µερίδας τού κοινού || αυτό το εκλογικό σενάριο συγκεντρώνει 
τις ~ των περισσοτέρων πολιτικών δυνάµεων ΦΡ. κατά προτίµηση 
για να δηλωθεί αυτό που είναι προτιµότερο (χωρίς να αποκλείεται 
και κάτι άλλο): ζητείται υπάλληλος που να γνωρίζει δύο ξένες γλώσ-
σες, ~ Αγγλικά και Γαλλικά (β) ΠΟΛΙΤ. σταυρός προτιµήσεως βλ. λ. 
σταυρός (γ) ΝΟΜ. σύµφωνο προτιµήσεως το σύµφωνο προαιρέσεως 
(βλ. λ. προαίρεση) 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προτιµάται από κάποιον: πο-
λιτικές | ενδυµατολογικές ~ ΣΥΝ. γούστο. 

προτιµητέος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που πρέπει να προτιµηθεί: υπό τις 
κρίσιµες αυτές συνθήκες προβάλλεται ως ~ η λύση τής προσφυγής στη 
λαϊκή ετυµηγορία. 

προτιµολόγιο (το) {προτιµολογί-ου | -ων} το προσωρινό τιµολόγιο 
που εκδίδεται από τον πωλητή πριν από την πραγµατοποίηση αγορα-
πωλησίας. 

προτιµολογώ ρ. αµετβ. {προτιµολογείς... | προτιµολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} δίνω προσωρινή τιµή (σε εµπόρευµα), πριν από την 
ολοκλήρωση τής εµπορικής πράξης. — προτιµολόγηση (η). 

προτιµότερος, -η, -ο (κυρ. σε απρόσ. εκφράσεις) αυτός που αξίζει να 
προτιµηθεί έναντι άλλου: είναι ~ να φύγω ΣΥΝ. καλύτερος. [ΕΤΥΜ 
αρχ., συγκρ. βαθµός τού επιθ. πρότιµος «αυτός που χαίρει πε-
ρισσότερης τιµής» < προ- + -τιµος < τιµή]. 

προτιµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προτιµάς... | προτίµ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθη-
κα} 1. θεωρώ (κάτι/κάποιον) καλύτερο ή µε περισσότερα πλεονεκτή- 
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µατα (από κάτι/κάποιον άλλον), µου αρέσει περισσότερο ή επιθυµώ 
περισσότερο: Εσύ ποιο προτιµάς; Το κόκκινο ή το µπλε; || ~ ένα αυ-
τοκίνητο µικρό και οικονοµικό από ένα µεγάλο και ακριβό 2. διαλέγω 
(κάτι/κάποιον) θεωρώντας το/τον καλύτερο (από κάτι/κάποιον άλλον): 
ανάµεσα στα δύο κακά προτίµησε το µικρότερο || προτίµησε τον 
θάνατο από την ατίµωση. 

πρότινος επίρρ. στη ΦΡ. µέχρι | έως πρότινος µέχρι | έως πριν από λίγο 
(καιρό): ~ δεν είχαν παρατηρηθεί κρούσµατα αισχροκέρδειας || ~ 
επικρατούσε κλίµα ανασφάλειας· τώρα όλα άλλαξαν. [ΕΤΥΜ. Από τη 
φρ. πρό τίνος (καιρού | χρόνου)]. 

προτοµή (η) γλυπτική αναπαράσταση τού άνω µέρους τού ανθρώπινου 
σώµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανδριάντας, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ^. < 
προτέµνω (< προ- + τέµνω), πβ. κ. τοµή - τέµνω]. 

προτονικος, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. (για φθόγγο) αυτός που βρίσκεται πριν από 
τονιζόµενη συλλαβή ή πριν από το τονισµένο στον επιτονισµό γλωσ-
σικό τεµάχιο: ~ φωνήεν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οξίδιο. 

πρότονος (ο) {προτόν-ου | -ων, -ους} ΝΑΥΤ. το σχοινί που δένεται στην 
πλώρη πλοίου για την αντιστήριξη των ιστών του ΣΥΝ. (λαϊκ.) στράλι 
ΑΝΤ. παράτονος, παταράτσο. [ΕΤΥΜ. αρχ. (µόνο πληθ. πρότονοι) < 
προ- + τόνος (βλ.λ.) < τείνω]. 

προτού σύνδ. (συνήθ. +υποτ. µε ή χωρίς το να) εισάγει χρονική πρό-
ταση που δηλώνει το προτερόχρονο, ότι αυτό στο οποίο αναφέρεται 
η κύρια πρόταση θα συµβεί χρονικά πριν από αυτό στο οποίο ανα-
φέρεται η χρονική πρόταση: ~ φύγεις, θέλω να σου µιλήσω || ~ να το 
καταλάβω καλά-καλά, είχε εξαφανιστεί ΣΥΝ. πριν (να) ΑΝΤ. αφού, 
αφότου. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. προτού, συνθ. εκ συναρπαγής από την αρχ. φρ. 
πρότοῦ+ απρφ. (λ.χ. προτοῦφαγεϊν), η οποία στη µτγν. γλώσσα 
άρχισε να συντάσσεται µε απλή υποτακτική αορίστου (λ.χ. 
προτοῦφάγω), όπως συµβαίνει και στη Ν. Ελληνική], 

προτρεπτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που προτρέπει, που παρακινεί: ~ 
ρήµατα (π.χ. προτρέπω, παρακινώ, διατάζω, συµβουλεύω κ.λπ.) || - λό-
γος ΣΥΝ. παρακελευσµατικός ΑΝΤ. αποτρεπτικός. — προτρεπτικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ. 

προτρέπω ρ. µετβ. [αρχ.] {προέτρεψα} ωθώ, συµβουλεύω (κάποιον) 
(να πράξει κάτι): τον προέτρεπε να ακολουθήσει το λαµπρό παρά-
δειγµα τού αδελφού του ΣΥΝ. παρακινώ, παροτρύνω ΑΝΤ. αποτρέπω. 

προτρέχω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] (προέτρεξα} ♦ 1. (αµετβ.) βιάζοµαι 
να βγάλω συµπεράσµατα: Μην προτρέχεις! Περίµενε να δεις πρώτα 
πώς θα εξελιχθούν τελικά τα πράγµατα ♦ 2. (µετβ.) (+γεν.) (σπάν.) εί-
µαι πιο βιαστικός (από κάτι άλλο)· κυρ. µτφ. στη ΦΡ. να µην προτρέ-
χει η γλώσσα τής σκέψης. 

προτροπάδην επίρρ. (αρχαιοπρ.) πολύ γρήγορα: έφυγε ~ ΣΥΝ. δρο-
µαίως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προτροπή + επιρρ. επίθηµα -άδην (πβ. συστ-άδην, τροχ-
άδην)]. 

προτροπή (η) 1. το να προτρέπει κανείς: υπέγραψε τη συµφωνία κα-
τόπιν προτροπής των συµβούλων του ΣΥΝ. παρακίνηση, παρώθηση 2. 
(κυρ. στον πληθ.) ο προτρεπτικός λόγος, οτιδήποτε λέγεται για να 
προτρέψει (κάποιον): παρά τις ~ µου, αποφάσισε να µη σπουδάσει 
ιατρική. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < προτρέπω, πβ. κ. 
τροπή - τρέπω]. 

προτσές (το) (άκλ.) ΠΟΛΙΤ. (στην αριστερή φρασεολογία) η εξελικτική 
διαδικασία, η διαδροµή τής ιστορίας: το - τού σοσιαλιστικού µε-
τασχηµατισµού τής κοινωνίας || το διαλεκτικό ~ τής ιστορίας. [ΕΤΥΜ. 
< γερµ. Prozess < λατ. processus, µτχ. τού ρ. procedo «προχωρώ, 
προβαίνω» (< pro- «προ→ + cedo «βαδίζω, πορεύοµαι»)]. 

πρότυπο (το) [µτγν.] {προτύπ-ου | -ων} 1. η προκατασκευασµένη µορ-
φή αντικειµένου, που χρησιµοποιείται ως υπόδειγµα για την αναπα-
ραγωγή άλλων, οµοίων προς αυτό ΑΝΤ. αντίγραφο 2. (µτφ.) πρόσωπο, 
κατάσταση ή θεσµός που είναι άξια µιµήσεως για τα θετικά τους χα-
ρακτηριστικά: τα - που προβάλλει η κοινωνία στους νέους || παρα-
δοσιακά | σύγχρονα | καταναλωτικά | υγιή | αρνητικά ~ || προβάλλω | 
επιβάλλω | ακολουθώ ~ || παίρνω | έχω | χρησιµοποιώ κάποιον ως ~ 
στην εργασία µου | στη ζωή µου ΣΥΝ. παράδειγµα, υπόδειγµα 3. (α) το 
πρόσωπο στο οποίο επιδιώκει κανείς να µοιάσει, τού οποίου το πα-
ράδειγµα θέλει να ακολουθήσει: τα ~ των σηµερινών νέων (π.χ. δη-
µοφιλείς καλλιτέχνες, αθλητές κ.λπ.) || ο δάσκαλος πρέπει να είναι ~ 
για τους µαθητές του || τον έχω για ~ στη ζωή µου || ακολουθώ ένα ~ 
ΣΥΝ. ίνδαλµα (β) οτιδήποτε λειτουργεί ως αντικείµενο µιµήσεως (γ) 
οτιδήποτε βάσει τού οποίου γίνεται κάτι άλλο: η µελέτη του ήταν το ~ 
για τη δική µου διατριβή || αρχιτεκτονικό ~ τού ναού τού Αγίου 
Μάρκου στη Βενετία θεωρείται ο ναός των Αγίων Αποστόλων στην 
Κωνσταντινούπολη || η σχολή µας ακολουθεί το γερµανικό ~ σπουδών 
ΣΥΝ. υπόδειγµα 4. (+γεν.) το αντιπροσωπευτικό παράδειγµα συγκε-
κριµένης αρετής, συγκεκριµένου θετικού γνωρίσµατος: ~ οµορφιάς | 
αρετής | γενναίου στρατιώτη || (ειρων.) η κρατική τηλεόραση δεν θα 
µπορούσε να θεωρηθεί - αντικειµενικότητας! ΣΥΝ. υπόδειγµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµοίωµα, παρώνυµο. 

πρότυπο - πρωτότυπο. Οι δύο λέξεις έχουν διαφορετική σηµασία 
και χρήση. Το πρότυπο σηµαίνει κάτι που χρησιµεύει ως υπόδειγ-
µα προς δηµιουργία άλλων (που αποτελούν αντίγραφα του) ή, µε-
ταφορικά, ιδανικό παράδειγµα προς µίµηση. Και στη µία και στην 
άλλη χρήση θα µπορούσε η λ. πρότυπο να αποδώσει άριστα τη λ. 
µοντέλο (< ιταλ. modello). Επίσης, το πρότυπο αποτελεί (στην πα-
λαιογραφία) το αρχικό κείµενο, από το οποίο βγαίνει (δι' αντιγρα-
φής) νέο χειρόγραφο κείµενο, το αντίγραφο. Το πρωτότυπο, αντι-
θέτως, σηµαίνει το πρώτο, το αρχικό (πρωτόγραφο) κείµενο, από 
το οποίο παρήχθησαν περισσότερα άλλα ως αντίγραφα του (Το 

πρωτότυπο χειρόγραφο αυτοΟ του ποιήµατος τού Σολωµού σώθη-
κε στα κατάλοιπα τού Πολυλά)· σηµαίνει επίσης το αρχαίο κείµενο 
σε σχέση µε τη µετάφραση του (Στο Πανεπιστήµιο διδάσκονται τον 
Όµηρο από το πρωτότυπο, όχι από µετάφραση). Γενικότερα, 
σηµαίνει κάθε γνήσιο έργο σε σχέση µε τα αντίγραφα του (Ανα-
καλύφθηκε σε ιδιωτική συλλογή το πρωτότυπο ενός έργου τού 
Γκρέκο, που µέχρι σήµερα ήταν γνωστό από δύο αντίγραφα του). 
Είναι ενδιαφέρον ότι η λ. πρωτότυπος ως επίθετο σηµαίνε τον νέο, 
τον καινοτόµο, τον δηµιουργικό, αυτόν που δεν είναι προϊόν 
µίµησης, αλλά γίνεται προϊόν µίµησης από άλλους. 

προτυποποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µετατροπή 
σε πρότυπο, η προβολή ενός πράγµατος ως προτύπου: η ~ τού ευδαι-
µονισµού από την τηλεόραση 2. ΟΙΚΟΝ. η παραγωγή, διανοµή και κα-
θιέρωση προτύπων αγαθών 3. ΤΕΧΝΟΛ. ο προσδιορισµός των προδια-
γραφών, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την παραγωγή προϊό-
ντος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. standardisation]. 

πρότυπος, -η, -ο αυτός που λειτουργεί ως υπόδειγµα: ~ αθλητικό κέ-
ντρο | σχολείο (στο οποίο χρησιµοποιούνται πειραµατικά νέες µέθο-
δοι και µέσα διδασκαλίας και στο οποίο διενεργούνται υποδειγµατι-
κές διδασκαλίες) | κατοικία | οικισµός ΣΥΝ. υποδειγµατικός. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «προεικονιστικός», < προ- + τύπος]. 

προτύπωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η προεικό-
νιση, ο προηγούµενος σχηµατισµός: ~ αληθειών | αξιών 2. ΘΕΟΛ. (συ-
νεκδ.) κάθε πρόσωπο, γεγονός και περιστατικό τής Π.∆. που προεικο-
νίζει κυρ. το κύριο πρόσωπο τής Κ.∆., δηλ. τον Ιησού Χριστό, και ει-
δικότ. την ενανθρώπηση, τη ζωή, τα Πάθη και την Ανάσταση του: ο 
Αδάµ αποτελεί - τού Χριστού (τού νέου Αδάµ) ΣΥΝ. τύπος. 
Προύθος (ο) ποταµός τής Α. Ευρώπης που πηγάζει από τα 
Καρπάθια Όρη, συµβάλλει στον ∆ούναβη και αποτελεί το φυσικό 
όριο µεταξύ τής Ρουµανίας και τής Μολδαβίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά ξέν. τοπωνυµίου, πβ. αγγλ. Pruth, ρουµ. Prutul, αγν. 
ετύµου]. 

προϋπαντώ ρ. µετβ. {προϋπαντάς... | προϋπάντησα} σπεύδω να συ-
ναντήσω (κάποιον που έρχεται): «ο Μάιος µας έφθασε, εµπρός βήµα 
ταχύ | να τον προϋπαντήσουµε, παιδιά, στην εξοχή» (Ά. Βλάχος) ΣΥΝ. 
υποδέχοµαι, καλωσορίζω. — προϋπάντηση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. προϋπαντώ (-άω) < προ- + ύπαντώ «πηγαίνω να συναντήσω» < 
ύπ(ο)- + -αντώ (για το οποίο βλ. λ. απαντώ)]. 

προϋπάρχω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {προϋπήρξα} ♦ 1. (αµετβ.) υπάρχω 
από πριν, εκ των προτέρων ♦ 2. (µετβ.) (+γεν.) υπάρχω πριν από 
(κάποιον/κάτι άλλο): το σύµπαν προϋπήρχε τού ανθρώπου. — 
προΰπαρξη (η) [µτγν.]. 

προϋπηρεσία (η) (προϋπηρεσιών) η υπηρεσία κατά το παρελθόν σε 
εργασιακό χώρο: θα συνυπολογιστούν τα χρόνια προϋπηρεσίας του 
για τη σύνταξη || έχω µακρά - στη θέση αυτή | στον οργανισµό. 

προϋπηρετώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {προϋπηρετείς... | προϋπηρέτησα} ερ-
γάζοµαι κατά το παρελθόν ή πριν από άλλον σε συγκεκριµένη επαγ-
γελµατική θέση. 

προϋπονράφω ρ. µετβ. [µτγν.] {προϋπ-έγραψα, προϋπο-γράφτηκα 
(λόγ. προϋπ-εγράφην, -ης, -η...), -γεγραµµένος} υπογράφω προκαταρ-
κτικά, εκ των προτέρων: ~ συµφωνία. — npoünoγραφή (η) [µτγν.]. 

προϋπόθεση (η) [1818] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} οτιδήποτε εί-
ναι απολύτως αναγκαίο, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει, προκειµέ-
νου να συµβεί κάτι άλλο: το ταλέντο είναι (απαραίτητη) ~, για να γί-
νει κάποιος µεγάλος µουσικός || πληρώ τις ~ τού νόµου || βασική | θε-
µελιώδης | αναγκαία - ΣΥΝ. όρος· ΦΡ. uno | µε την προϋπόθεση ότι... 
εφόσον, µόνον αν: θα δεχθώ να αναλάβω αυτή τη θέση ~ θα διαλέξω 
εγώ τους συνεργάτες µου. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. présupposition. Οµοίως η φρ. υπό 
την προϋπόθεση ότι (< γαλλ. sous la condition que)]. 

προϋποθέτω ρ. µετβ. {προϋπέθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. προϋποτίθ-εµαι, 
-εσαι, -εται, -έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. προϋπετιθ-έµην, -
εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο} 1. θεωρώ (κάτι) εκ των προτέρων δε-
δοµένο ΣΥΝ. προεικάζω 2. εξαρτώµαι (από κάτι): η επιτυχία στις εξε-
τάσεις προϋποθέτει προσεκτικό και εντατικό διάβασµα ΣΥΝ. απαιτώ, 
χρειάζοµαι 3. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. προϋποτίθεται) ισχύει ως προϋ-
πόθεση: ~ η συγκατάθεση όλων των µερών για την επίτευξη συµφω-
νίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. προϋποτίθηµι < προ- + ϋπο- + τίθηµι «θέτω» (βλ. λ. θέ-
τω, τίθεµαι)]. 

προϋπολογίζω ρ. µετβ. [1871] {προϋπολόγισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} υπολογίζω (κάτι) από πριν, κάνω προϋπολογισµό σε (κάτι): ~ 
έξοδα | δαπάνες. — προϋπολογιστικός, -ή, -ό. 

προϋπολογισµός (ο) [1833] ο εκ των προτέρων υπολογισµός των 
εσόδων και των εξόδων για ορισµένη χρονική περίοδο: ~ επιχείρησης 
| ιδρύµατος | δήµου | κοινότητας | οικογένειας || ισοσκελισµένος | ελ-
λειµµατικός ~ || το έλλειµµα | πλεόνασµα τού ~ || έργο προϋπολογι-
σµού δύο δισεκατοµµυρίων δραχµών ΦΡ. (κρατικός) προϋπολογι-
σµός ο νόµος που προβλέπει τα έσοδα και τις δαπάνες που θα πραγ-
µατοποιηθούν στο επόµενο δηµοσιονοµικό έτος: η κυβέρνηση κατέ-
θεσε | καταρτίζει τον - || σφιχτός ~ || ~ λιτότητας | οικονοµικής στα-
θεροποίησης || έγκριση | ψήφιση | σύνταξη | παράταση ισχύος τού ~. 

προϋπόσχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {προ-ϋποσχέθηκα, -ϋπεσχηµένος} υπό-
σχοµαι (κάτι) από πριν. — προϋπόσχεση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. προϋπισχνοϋµαι (-έο-) < προ- + ύπισχνοϋµαι (βλ. λ. 
υπόσχοµαι)]. 

προϋποτίθεµαι ρ. → προϋποθέτω 
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Προύσα (η) πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας κοντά στην Προποντίδα µε 
έντονο ελληνικό στοιχείο µέχρι το 1922. — Προυσιώτης κ. Προυσα-
λιώτης (ο), Προυσιώτισσα κ. Προυσαλιώτισσα (η), προυσιώτικος κ. 
προυσαλιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Προϋσα, που οφείλει το όνοµα της στον βασιλιά τής Βιθυνίας 
Προυσία Α' (236-180 π.Χ.), ο οποίος την ίδρυσε. Η τουρκ. ονοµασία Bursa 
ανάγεται στην ελληνική]. 

προϋφίσταµαι ρ. αµετβ. αποθ. {προϋφίστα-µαι, -σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται, 
παρατ. προϋφιστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο· µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} (λόγ.) υφίσταµαι εκ των προτέρων ή πριν (από κάποιον/κάτι άλλο) 
ΣΥΝ. προϋπάρχω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. 
«προϋποθέτω», < προ- + υφίσταµαι]. 

προύχοντας (ο) {προυχόντων} (συνήθ. στον πληθ.) 1. ΙΣΤ. (κατά την 
Τουρκοκρατία) ο κοτζαµπάσης, ο πρόκριτος 2. ο προνοµιούχος, ο πλούσιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συνηρηµένος τ. τού προέχων, µτχ. τού ρ. προέχω]. 

προφανής, -ής, -ές {προφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)- προφανέστ-ερος, -ατός} αυτός 
που φαίνεται καθαρά, που τον καταλαβαίνει κανείς εύκολα: απολύθηκε για - 
λόγους || είναι προφανές ότι δεν λέει την αλήθεια ΣΥΝ. εµφανής, φανερός, 
οφθαλµοφανής, πρόδηλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προφαίνω «φέρνω στο φως, εµφανίζω» < προ- + φαίνω | -
οµαι (βλ.λ.)]. 

προφαντός, -ή, -ό (για καρπούς) αυτός που ωριµάζει πρώιµα, νωρίς ΣΥΝ. 
πρώιµος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προφαίνω «φέρνω στο φως, εµφανίζω» < προ- + φαίνω | -
οµαι (βλ.λ.)]. 

προφανώς επίρρ. [µτγν.] 1. κατά προφανή τρόπο, χωρίς αµφιβολία: η δουλειά 
αυτή είναι ~ καλύτερη από την άλλη 2. όπως φαίνεται· για την έκφραση µιας 
υπόθεσης που είναι αρκετά βάσιµη: δεν ήρθε ακόµη· ~, θα του έτυχε κάτι στον 
δρόµο (διότι κανονικά δεν αργεί). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. 

πρόφαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η πλασµατική αιτία που 
προβάλλεται για να δικαιολογηθεί κάτι ή να συγκαλυφθεί το πραγµατικό 
κίνητρο µιας πράξης: βρήκε µια ~, για να αρνηθεί την πρόσκληση || όλα αυτά 
είναι προφάσεις- απλώς δεν θέλει να σου πει ευθέως ότι πλέον δεν τον 
ενδιαφέρεις ΣΥΝ. πρόσχηµα- ΦΡ. προφάσεις εν αµαρτίαις (προφάσεις εν 
άµαρτίαις, Π.∆. Ψαλµ. 140, 4) για περιπτώσεις κατά τις οποίες προβάλλει 
κανείς διάφορες δικαιολογίες για ατοπήµατα του, που δεν µπορούν να 
δικαιολογηθούν: αυτά που λες είναι ~· η αλήθεια είναι πως πήρες µικρό βαθµό, 
γιατί δεν είχες µελετήσει! 2. ΒΙΟΛ. η αρχική φάση τής µίτωσης (βλ.λ.), κατά 
την οποία τα ήδη διπλασιασµένα χρωµοσώµατα εξατοµικεύονται, τυλίγονται 
σπειροειδούς και συµπυκνώνονται- λήγει µε τη διάλυση τής πυρηνικής 
µεµβράνης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία, πρόσχηµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόφασις, αρχική 
σηµ. «εµφανές αίτιο, κίνητρο (χωρίς αναφορά στον βαθµό αληθείας ή 
ψεύδους)», < προφαίνω «φέρω στο φως, εµφανίζω» (< προ- + φαίνω | -οµαι, 
βλ.λ.) Στη σηµ. «πρόσχηµα, πλαστή δικαιολογία» η λ. έχει δεχθεί την επίδρ. 
τού ρ. φηµί. o βιολ. όρ. είναιελληνογενής, < αγγλ. prophase. Βλ. κ. φάση]. 

προφασίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {προφασίστηκα} προβάλλω (κάτι) ως 
ψευδή δικαιολογία: ~ αρρώστια | αδιαθεσία || ~ ότι είµαι αδιάθετος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, απόφαση. 

προφέρω ρ. µετβ. {πρόφερ-α, -θηκα) 1. κάνω να ακουστεί (ήχος) µε τη βοήθεια 
των φωνητηρίων οργάνων (χείλη, γλώσσα, φωνητικές χορδές κλπ.), παράγω, 
εκφέρω (φθόγγους): δεν µπορούσε να προφέρει αυτή την ξένη λέξη || πρόφερε 
λανθασµένα ορισµένα σύµφωνα || οι αρχαίοι πρόφεραν το η ως µακρό ε || ~ 
καθαρά ΣΥΝ. αρθρώνω 2. (σπάν.) εκφράζω µε τον λόγο: δεν µπόρεσε να 
προφέρει λέξη! ΣΥΝ. αρθρώνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παρουσιάζω, διαγγέλλω», < προ- + φέρω. Η 
σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 

προφέσορας (ο) {προφεσόρων} (ειρων.) ο καθηγητής, ο δάσκαλος: είναι ~ στο 
τάβλι ΦΡ. κάνω (σε κάποιον) τον προφέσορα φέροµαι (σε κάποιον) σαν 
δάσκαλος του, σαν να του κάνω µάθηµα· (γενικότ.) παριστάνω τον 
µορφωµένο. Επίσης προφεσόρος. [ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού γερµ. Professor < 
λατ. professor «δάσκαλος, καθηγητής» < professus, µτχ. τού p. profiteor 
«επαγγέλλοµαι, διδάσκω»]. 

προφεστιβαλικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται πριν από το φεστιβάλ: ~ εκδηλώσεις 
| συναντήσεις. 

προφητάναξ (ο) {προφητάνακτ-ος, -α | -άκτων) ΕΚΚΛΗΣ. Ο προφήτης και 
βασιλιάς· προσωνυµία τού ∆αβίδ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < προφήτης + άναξ (βλ.λ.)]. 

προφητεία (η) [µτγν.] {προφητειών} 1. η πρόβλεψη όσων πρόκειται να 
συµβούν στο µέλλον, η οποία προέρχεται από θεία έµπνευση, από 
υπερφυσική επέµβαση: έχει το χάρισµα τής ~ || κάνω ~ 2. (γενικότ.) η 
πρόβλεψη όσων πρόκειται να συµβούν και η ίδια η πρόβλεψη: τι λέει αυτή η 
προφητεία; || οι ~ τού Νοστράδαµου | τού Κοσµά τού Αιτωλού || οι ~ του 
επαληθεύτηκαν ΣΥΝ. πρόρρηση, χρησµός. 

προφητεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {προφήτευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. προβλέπω (κάτι 
που πρόκειται να συµβεί) εµπνεόµενος από το θείο, γενικότ. κατά υπερφυσικό 
τρόπο: ο Ησαΐας προφήτευσε την έλευση τού Μεσσία 2. (γενικότ.) προβλέπω 
(κάτι που πρόκειται να συµβεί(: ~ συµφορές ΣΥΝ. προµαντεύω, προλέγω. 

προφήτης (ο) {προφητών}, προφήτις (η) {προφήτιδ-ος, -α | -ίδων} 1. πρόσωπο 
που προαναγγέλλει µε θεία έµπνευση όσα πρόκειται να συµβούν: ~ δεινών ΦΡ. 
(α) (ειρων.) µετά Χριστόν προφήτης αυτός που διατείνεται ότι είχε προβλέψει 
κάτι, ότι ήξερε για κάτι, όταν είναι πλέον σε όλους γνωστό: δεν θέλω να 
παραστήσω τον µετά Χριστόν προφήτη, αλλά είχα προβλέψει από πολλά χρόνια 
τη διάλυση 

τής Σοβιετικής Ένωσης (β) οι νόµοι και οι προφήτες βλ. λ. νόµος (γ) 
(παροιµ.) ουδείς προφήτης στον τόπο του | εν τη εαυτού πατρίδι 
(ουδείς προφήτης δεκτός εστίν εν τή πατρίδι αυτού, Κ.∆. Λουκ. 4,24) για 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ικανοί και αξιόλογοι άνθρωποι αναγνωρίζονται 
από τους ξένους και όχι από τους συµπατριώτες τους 2. ΘΡΗΣΚ. το 
θεόπνευστο πρόσωπο που γνωστοποιεί στους ανθρώπους το θέληµα τού Θεού: 
οι ~ τής Παλαιάς ∆ιαθήκης 3. (στον ισλαµισµό) Προφήτης (ο) ο Μωάµεθ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < προ- + -φήτης < φηµί «λέγω» (για το οποίο βλ. λ. φήµη), όχι 
από το ρ. πρόφηµι «προφητεύω, προλέγω», που µαρτυρείται από τον 6ο αι. 
µ.Χ. Το ουσ. προφήτης χρησιµοποιήθηκε από τους Εβδοµή-κοντα στη 
µετάφραση τής Π.∆. ως απόδ. τού εβρ. αντίστοιχου όρου nâbi']. 

προφητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε προφητεία ή µε προφήτη 
2. ΕΚΚΛΗΣ. προφητικά αναγνώσµατα αποσπάσµατα από τα προφητικά βιβλία 
τής Παλαιάς ∆ιαθήκης, που διαβάζονται σε ιερές ακολουθίες 3. (ειδικότ.) 
αυτός που (αποδεικνύεται ότι) προβλέπει τα όσα πρόκειται να συµβούν: τα 
λόγια του αποδείχθηκαν ~. — προ-φητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

προφθάνω ρ. → προφταίνω 
προφίλ (το) {άκλ.} 1. η πλάγια όψη προσώπου ANT. ανφάς 2. (µτφ.) το σύνολο 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, η ξεχωριστή φυσιογνωµία, κυρ. όπως 
αφήνεται να φανεί: το ~ κόµµατος | τής νέας κατάστασης || στις τελευταίες του 
εµφανίσεις έχει υιοθετήσει το ~ τού µοντέρνου πολιτικού || κάθε χρόνο 
παρουσιάζονται στην αγορά προϊόντα µε βελτιωµένο ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. profil < ιταλ. profilo < profilare «σχεδιάζω το περίγραµµα, 
την πλάγια όψη ενός πράγµατος» < pro- (< λατ. pro- «προ→) + -filare < filo 
«νήµα, κλωστή, ίχνος» (< λατ. filum)]. 

προφιλάρισµα (το) {προφιλαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) διαµόρφωση 
σόκορου ή επιφάνειας µε επιθυµητό διακοσµητικό σχέδιο. 

προφιτερόλ (το) {άκλ.} γλύκυσµα που φτειάχνεται από µικρά σου (βλ.λ.) 
γεµισµένα µε κρέµα βανίλιας και µε επικάλυψη σοκολάτας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
profiterole, υποκορ. τού profit, που τον 16ο αι. είχε επίσης τη σηµ. «ζύµη 
ψηµένη στη στάχτη» (δηλ. σε σβησµένη φωτιά)]. 

προφορά (η) 1. ο τρόπος αρθρώσεως φθόγγων, λέξεων ή φράσεων: καθαρή | 
καλή ~ || η ~ τού «γ» είναι δύσκολη για πολλούς ξένους 2. (ειδικότ.) ο 
ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο αρθρώνει κανείς µια γλώσσα: από την ~ του 
κατάλαβα ότι είναι ξένος | από χωριό || απαγγέλλει Όµηρο µε ερασµική ~ || 
µιλώ µε άσχηµη | βαριά ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, εκ, πληροφορική. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. προφέρω, πβ. κ. φορά - φέρω]. 

προφορά τής ελληνικής γλώσσας. Μέχρι των χρόνων τής Αλεξανδρινής 
Κοινής (300 π.Χ.-6ος αι. µ.Χ.) η προφορά τής Αρχαίας Ελληνικής διέφερε 
σε πολλά σηµεία από τη βυζαντινή-νεοελληνική προφορά, η οποία, παρά το 
όνοµα της, δεν είναι καθόλου καινούργια· αριθµεί ζωή τουλάχιστον 2.000 
χρόνων, αναγόµενη χονδρικά στους χρόνους τού Χριστού. Η παλαιότερη 
προφορά τής Ελληνικής, η αρχαία (που είναι γνωστή ως ητακιστική ή και 
ως ερασµική προφορά), διαφέρει από τη σηµερινή προφορά (γνωστή ως βυ-
ζαντινή ή νεοελληνική ή ιωτακιστική ή και ως ροϊχλίνεια [Reuchlin] 
προφορά) στα εξής κυρ. σηµεία: (α) διάκριση µακρών και βραχέων 
φωνηέντων (η = ê [ε µακρό], ε = e [ε βραχύ], ω = ô [ο µακρό], ο = ο [ο 
βραχύ], α [α µακρό], à [α βραχύ], ϊ [ι µακρό], ί [ι βραχύ], ü [ü µακρό], ü [ü 
βραχύ]), (β) προφορά διφθόγγων (αι = ai, Ο! = oi, ο = ei και ê [ε µακρό 
κλειστό], ou = ou και δ [ο µακρό κλειστό], au = au, ευ = eu, υι = üi), (γ) 
προφορά δασέος φθόγγου (δασείας) ως h και προφορά δασέων συµφώνων 
ως δασέων (φ = ph, o = th, χ = kh), (δ) προφορά των β, δ, γ ως ηχηρών 
κλειστών συµφώνων (β = b, δ = d, γ = g), (ε) προφορά τού ζ ως zd ή dz, 
(στ) προφορά διπλών συµφώνων ως παρατεταµένων συµφώνων κ.ά. Σε όλη 
τη βυζαντινή περίοδο (στην πραγµατικότητα από των χρόνων τής 
Αλεξανδρινής Κοινής και σε µερικές περιπτώσεις και διαλέκτους τής 
Αρχαίας ήδη από των κλασικών χρόνων) η προφορά τής Ελληνικής (µε 
εξαίρεση τα u και οι, που µέχρι τον 10ο αι. προφέρονταν ως ü, χονδρικά 
όπως στο γαλλ. une) ήταν όµοια µε τη σηµερινή. Αυτό δε ίσχυε όχι µόνο 
για το Βυζάντιο αλλά και για τις χώρες τής ∆ύσης, όπου µετέφεραν τη 
βυζαντινή προφορά οι λόγιοι που κατέφυγαν εκεί λίγο πριν και µετά την 
πτώση τού Βυζαντίου. Έως το 1558 στη ∆ύση προέφεραν τα Αρχαία 
Ελληνικά, όπως εµείς σήµερα. Το 1558 δύο Άγγλοι καθηγητές τού 
Πανεπιστηµίου τού Καίµπριτζ, ο John Cheke και ο Thomas Smith, 
εισήγαγαν για πρώτη φορά τη λεγόµενη ερασµική προφορά, η οποία 
στηριζόταν στο έργο τού µεγάλου Ολλανδού ελληνιστή Desiderius 
Erasmus (1466/9-1536) De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione 
dialogus (∆ιάλογος περί τής ορθής προφοράς τής λατινικής και τής αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας, 1528). Ωστόσο, ο ίδιος ο Έρασµος ποτέ δεν πρότεινε να 
γίνει πρακτική εφαρµογή των θεωρητικών του παρατηρήσεων και, βεβαίως, 
θα ήταν αδιανόητο για τους Έλληνες, που χρησιµοποιούν την ελληνική 
γλώσσα στη διαχρονική της εξέλιξη, να προφέρουν αλλιώς την αρχαία και 
αλλιώς τη βυζαντινή-νεοελληνική φάση τής ίδιας γλώσσας, τής Ελληνικής. 
Αυτό το έκαναν οι ξένοι, γιατί τους βοηθούσε πρακτικά να γράφουν σωστά 
τις λέξεις (όταν προφέρεις einai, γράφεις και σωστά τη λ. εϊναι, πράγµα που 
δεν θα συνέβαινε µε τους ξένους τόσο εύκολα, αν πρόφεραν όπως εµείς 
ine). Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Έρασµος πολλά από αυτά που 
δίδαξε για την προφορά τής Αρχαίας τα έµαθε από µεγάλους Έλληνες 
φιλολόγους τής ∆ύσης, ιδίως τον Ιανό Λάσκαρι και τον Μάρκο Μουσούρο, 
αφού έζησε κοντά τους 
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στην Ακαδηµία τού Αλδου Μανούτιου στη Βενετία. ∆ύο µεγάλοι ξένοι 
ελληνιστές, ο D.-C. Hesseling και ο Η. Pernot, γράφουν: «∆εν 
υποστηρίζουµε τίποτε παράδοξο, αν αποδώσουµε στους ίδιους τους 
Έλληνες την ταυτότητα τής θεωρίας, στην οποία έχει δοθεί το όνοµα 
"ερασµική θεωρία". Ποιος υπήρξε ο ρόλος τού Εράσµου; Η ιδέα ήλθε από 
την Ελλάδα [...]. Στον Έρασµο οφείλεται ότι την υποστήριξε δηµόσια, 
αφού της έδωσε συστηµατική µορφή, προσθέτοντας πολυάριθµες 
προσωπικές και ενδιαφέρουσα παρατηρήσεις» («Erasme et les origines de 
la prononciation erasmienne», Revue des Études Grecques 23,1919, σ. 
301). Σε διδασκαλίες προ τού Εράσµου για την πραγµατική κατάσταση τής 
αρχαίας ελληνικής προφοράς (Antonio de Lebrixa, Girolamo Aleandro 
κ.ά.) φαίνεται ότι αντέτεινε την ανάγκη διατηρήσεως τής βυζαντινής 
προφοράς ο µεγάλος Γερµανός ελληνιστής J. Reuchlin (1445-1522), εξού 
και ο χαρακτηρισµός τής νεοελληνικής προφοράς ως ροίχλίνειας 

προφορικά (τα) οι προφορικές εξετάσεις ΑΝΤ. γραπτά. 
προφορικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που εκφράζεται µε την οµιλία, από το στόµα 

(και όχι γραπτώς): ~ λόγος | οδηγία | δήλωση | άδεια | επικοινωνία· ΦΡ. 
προφορική παράδοση η παράδοση που µεταδόθηκε από στόµα σε στόµα (π.χ. 
θρύλοι, παραµύθια, δηµοτικά τραγούδια) 2. προφορικά (τα) βλ.λ. — 
προφορικ-ά | -ώς επίρρ., προφορικότητα (η) [1846]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πληροφορική. 

προφταίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πρόφτασα} ♦ (µετβ.) 1. (+να) (α) (σε 
παρελθοντικό χρόνο) καταφέρνω (να κάνω κάτι) εγκαίρως: πρόφτασε την 
τελευταία στιγµή να σβήσει τη φωτιά | να επωφεληθεί µιας ευκαιρίας ΣΥΝ. 
προλαβαίνω (β) (σε ενεστ.) έχω στη διάθεση µου τον χρόνο που χρειάζεται για 
κάτι: δεν βιάζοµαι, ~ να πάω για ψώνια | να πληρώσω τον λογαριασµό τής 
∆.Ε.Η. || ίσα | µόλις που ~ το ταχυδροµείο ανοιχτό ΣΥΝ. προλαβαίνω 2. 
καταφέρνω να φθάσω (κάποιον/κάτι) πριν φύγει ή αποµακρυνθεί πολύ: τον 
πρόφτασα στη γωνία τού δρόµου || τρέχω µήπως τον προφτάσω || πρόφτασε το 
λεωφορείο | το τρένο | την τελευταία στιγµή 3. (σε παρελθοντικό χρόνο) είµαι 
σύγχρονος κάποιου, ζω και γνωρίζω κάποιον ή µια κατάσταση που τώρα δεν 
υπάρχει: εσύ είσαι µικρός, δεν θα πρόφτασες το τραµ στην Αθήνα || τότε ήταν 
διευθυντής ο Αντωνίου, τον είχες προφτάσει; 4. (µε άρνηση δεν και πρόταση µε 
το να) για κάτι που γίνεται σε µεγάλη συχνότητα ή µεγάλο βαθµό: δεν ~ να 
παραγγέλνω αυτό το προϊόν τόση ζήτηση έχει! · 5. ανακοινώνω ή αποκαλύπτω 
(κάτι) εσπευσµένως (σε κάποιον): του πρόφτασε τα νέα ♦ 6. (αµετβ.) ενεργώ, 
ώστε να αποτραπεί κάτι κακό (κίνδυνος ή συµφορά): πρόφτασε, Παναγιά µου, 
µη γίνει κανένα κακό! 
[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. (ε)πρόφτασα τού ρ. προφτάνω (< αρχ. προφθάνω), κατά 
τα ρ. σε -αίνω (που είχαν αόρ. σε -ασα), πβ. χορταίνω - χόρτασα]. 

προφυλάω ρ. → προφυλάσσω 
προφυλαγµα (το) [µτγν.] {προφυλάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το µέσο 

προφύλαξης (προφυλακή, φρούριο κ.λπ.) 2. η προφύλαξη. 
προφυλακή (η) [αρχ.] ΣΤΡΑΤ. (σε αµυντικές επιχειρήσεις) προπορευόµενο 

στρατιωτικό τµήµα, που προειδοποιώ το υπόλοιπο στράτευµα, το οποίο 
σταθµεύει, για τυχόν εκδήλωση στρατιωτικής δραστηριότητας τού εχθρού. 

προφυλακίζω ρ. µετβ. [1833] {προφυλάκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
φυλακίζω (υπόδικο) µε ένταλµα τού ανακριτή και σύµφωνη γνώµη τού 
εισαγγελέα ή µε βούλευµα δικαστικού συµβουλίου, µέχρι να διεξαχθεί η δίκη 
του. — προφυλάκιση (η) [1833]. 

προφυλακιστέος, -α, -ο αυτός που αποφασίζεται αρµοδίως ότι πρέπει να 
προφυλακιστεί: εκρίθη - από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. 

προφυλακτήρας (ο) [1891] 1. εξάρτηµα που προφυλάσσει κάτι: ~ σκανδάλης 2. 
(ειδικότ.) το εξάρτηµα αυτοκινήτου που προστατεύει το αµάξωµα από 
προσκρούσεις. 

προφυλακτικός, -ή, -ό 1. αυτός που αποσκοπεί στην προφύλαξη: ~ µέτρα ΣΥΝ. 
προληπτικός · 2. προφυλακτικό (το) το ελαστικό περίβληµα µε το οποίο 
καλύπτεται το ανδρικό πέος κατά τη σεξουαλική πράξη για προφύλαξη από 
σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα και αποφυγή σύλληψης ΣΥΝ. (!) 
καπότα. — προφυλακτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ETYM. µτγν. < αρχ. προφυλάσσω. Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το γαλλ. 
préservatif (masculin)]. 

προφύλαξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η προστασία (από 
κάτι επικίνδυνο ή δυσάρεστο): ~ από τη ζέστη | το κρύο | το έιτζ || παίρνω 
µέτρα προφύλαξης 2. το µέσο προστασίας από κάτι: παίρνω τις αναγκαίες ~ 3. 
ΓΛΩΣΣ. η αποφυγή κυρ. κακοφωνίας ή σύγχυσης, που προέρχεται από την 
αλλεπαλληλία όµοιων ή παρεµφερών φθόγγων ή από τη φωνητική σύµπτωση 
διαφορετικών τύπων, π.χ. η δηµιουργία τού τύπου ήµασταν αντί τού ήµαστε, 
επειδή αυτός συµπίπτει φωνητικά µε το είµαστε τού ενεστώτα, ή στην Αρχαία 
ο τύπος πείθω αντί τού *φείθω (αλλεπαλληλία δασέων φθόγγων). 

προφυλάσσω [αρχ.] ρ. µετβ. {προφύλα-ξα, -χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -γµένος) 
(+από) 1. προστατεύω (κάποιον/κάτι) από κίνδυνο ή κακό: να προφυλάξουµε 
τη νεολαία µας από τα ναρκωτικά 2. (µεσοπαθ. προφυλάσσοµαι) φροντίζω τον 
εαυτό µου, προκειµένου να αποφύγω (κάτι): ~ από ασθένεια | ίωση. 

πρόφυλλα (τα) {προφύλλων} BOT. τα πράσινα φύλλα γύρω από το περιάνθιο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. prophylla]. 

προφυµατικός, -ή, -ό 1. (για καταστάσεις) αυτός που σχετίζεται µε το στάδιο 
πριν από τη φυµατίωση 2. (για πρόσ.) αυτός που κινδυνεύει να προσβληθεί 
από φυµατίωση, αυτός που βρίσκεται ένα βήµα 

πριν από τη φυµατίωση. πρόχειρα επίρρ.· χωρίς προετοιµασία, χωρίς 
προηγούµενη µελέτη: έτσι ~ δεν µπορώ να βγάλω συµπέρασµα- χρειάζοµαι 
στοιχεία ΣΥΝ. βιαστικά, (εκφραστ.) στο γόνατο, στο πόδι. προχειρίζω ρ. µετβ. 
{προχείρισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} ΕΚΚΛΗΣ. χειροτονώ: ~ κάποιον επίσκοπο | 
ιερέα. — προχείριση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «καθιστώ κάποιον 
πρόχειρο, δηλ. έτοιµο για χρήση, χειρισµό», < πρόχειρος (βλ.λ.). Η σηµερινή 
σηµ. ήδη αρχ.]. 
προχειρογραµµένος, -η, -ο αυτός που έχει γραφτεί χωρίς φροντίδα και 

επιµέλεια: ~ κείµενο | σηµείωση. 
προχειρογράφος (ο/η) [1852] 1. πρόσωπο που γράφει µε προχειρότητα, χωρίς 

ιδιαίτερη φροντίδα για τον γραφικό του χαρακτήρα και τη µορφή των 
κειµένων του: είναι ~· οι εκθέσεις του είναι γεµάτες µουντζούρες και είναι πολύ 
δύσκολο να καταλάβεις τα γράµµατα του 2. (κατ' επέκτ.) συγγραφέας που δεν 
δείχνει επιµέλεια για την ποιότητα τού λόγου και το περιεχόµενο των 
κειµένων του. — προ-χειροΥραφία (η). 

προχειροδουλεια (η) (κακόσ.) η δουλειά ή οτιδήποτε έχει γίνει πρόχειρα. 
προχειρολόγηµα (το) {προχειρολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε λέγεται 

πρόχειρα, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική µελέτη του ΣΥΝ. 
προχειρολογία. 

προχειρολόγια (η) {προχειρολογιών} 1. το να µιλά κανείς πρόχειρα και 
αβασάνιστα 2. το προχειρολόγηµα. 

προχειρολόγος (ο/η) το πρόσωπο που προχειρολογεί. 
προχειρολογώ ρ. αµετβ. {προχειρολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} µιλώ για 

κάτι πρόχειρα, χωρίς προετοιµασία ή ουσιαστική µελέτη. 
πρόχειρος, -η, -ο 1. αυτός που γίνεται χωρίς προετοιµασία, χωρίς ιδιαίτερη 

φροντίδα: ~ δουλειά | διάβασµα | οµιλία | σχέδιο | υπολογισµός | φαγητό ΑΝΤ. 
φροντισµένος, µελετηµένος 2. αυτός που µπορεί να γίνει, να ετοιµαστεί ή να 
χρησιµοποιηθεί εύκολα: ~ ρούχα (αυτά που φορούµε µέσα στο σπίτι ή στη 
δουλειά, σε αντιδιαστολή προς τα καλά µας) || ~ δικαιολογία | γεύµα- ΦΡ. (α) 
έχω (κάτι) πρόχειρο έχω (κάτι) κοντά µου, ώστε να µπορώ να το 
χρησιµοποιήσω εύκολα: δώσε µου τη σκάλα αν την έχεις πρόχειρη (β) εκ τού 
προχείρου (εκ προχείρου, Γαλην. 1,24ΐ) αφρόντιστα, επιπόλαια, όχι 
µελετηµένα 3. πρόχειρο (το) το τετράδιο ή το τµήµα γραπτού, στο οποίο 
γράφονται πρόχειρες σηµειώσεις: γράφω | σηµειώνω στο ~ || αντιγράφω από το 
~ στο καλό ΑΝΤ. καλό, καθαρό · ΦΡ. πρόχειρο διαγώνισµα διαγώνισµα που 
γράφεται µέσα στα όρια µιας διδακτικής ώρας και αποτελεί βασική δοκιµασία 
για την αξιολόγηση των µαθητών τής µέσης εκπαίδευσης. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «αυτός που βρίσκεται στα χέρια κάποιου, προσιτός», < προ- + -
χειρός < χείρ, χειρός «χέρι». Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 

προχειρότητα (η) [µτγν.] {προχειροτήτων} 1. η ιδιότητα τού προχείρου, η 
απουσία προετοιµασίας και επαρκούς φροντίδας: τη δουλειά του χαρακτηρίζει 
η ~ || η δουλειά τού µηχανικού απαιτεί υπευθυνότητα και προσοχή- η ~ µπορεί 
να αποδειχθεί καταστροφική ΑΝΤ. σχολαστικότητα 2. (συνεκδ.) προχειρότητες 
(οι) οτιδήποτε πρόχειρο, οτιδήποτε χαρακτηρίζεται από προχειρότητα (σηµ. 
1): αυτά είναι προχειρότητες- ξαναφτειάξε τα µε περισσότερη επιµέλεια. 

προχθές [µτγν.] κ. προχτές κ. (λαϊκ.) προψές επίρρ.· την προ-προηγούµενη 
µέρα, την ηµέρα πριν από τη χθεσινή ΑΝΤ. µεθαύριο. — προχθεσινός, -ή, -ό 
[µτγν.] κ. προχτεσίνός κ. (λαϊκ.) προψεσινός 

προχόλ (το) {άκλ.} ο χώρος πριν από το χολ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
(νόθο συνθ.) από γερµ. Vorhalle]. 

πρόχους (η) {δύσχρ. ονοµ. πληθ. πρόχοι} ΑΡΧΑΙΟΛ. αγγείο µε µία λαβή, µεγάλη 
κοιλιά, ψηλό λαιµό και στόµιο που σχηµατίζει προεξοχή για την έκχυση 
υγρών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρόχους | -χοός (ήδη µυκ. po-ro-ko-wo) < προ- + χοός < χέω 
«χύνω», βλ. λ. χύνω]. 

προχρηµατοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΟΙΚΟΝ. η 
προκαταρκτική χορήγηση τραπεζικών πιστώσεων σε εισαγωγείς ή εξαγωγείς 
που έχουν υπογράψει συµφωνίες για παραγγελίες. 

προχριστιανικός, -ή, -ό [1888] αυτός που σχετίζεται µε την ιστορική περίοδο 
που προηγείται τής γέννησης τού Χριστού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. vorchristlich]. 

προχρονολογώ ρ. µετβ. [1833] {προχρονολογείς... | προχρονολόγησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} σηµειώνω (σε έγγραφο) χρονολογία προγενέστερη από την 
πραγµατική: προχρονολογηµένη επιταγή ΑΝΤ. µεταχρονολογώ. —
προχρονολόγηση (η) [1833]. 

πρόχωµα (το) {προχώµ-ατος | -ατα, -άτων} οχυρωµατικό έργο που κα-
τασκευάζεται µε συσσώρευση χώµατος και προεξέχει από το έδαφος, ώστε να 
προστατεύονται πίσω του οι µαχητές από τα εχθρικά πυρά. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. προχωννύω < προ- + χωννύω «χώνω, µπήγω» (βλ. λ. 
χώνω)]. 

προχωρητικός, -ή, -ό 1. αυτός που κινείται προς τα εµπρός: ~ εξελικτική 
διαδικασία ΑΝΤ. οπισθοχωρητικός 2. ΓΛΩΣΣ. προχωρητική αφοµοίωση η 
αφοµοίωση κατά την οποία ο αφοµοιούµενος φθόγγος «χωρεί» προς την 
κατεύθυνση τής λήγουσας, έπεται δηλ. εκείνου που ενεργεί αφοµοιωτικώς 
(π.χ. µέγαθος > µέγεθος) ΑΝΤ. προληπτική | οπι-σθοχωρητική αφοµοίωση. — 
προχωρητικ-ά /-ώς [1866] επίρρ. [ΕΤΎΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
progressif, άσχετο από µτγν. προχωρητικός «προφορικός»]. 

προχωρώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {προχωρ-είς κ. -άς... | προχώρησα, -
ηµένος} ♦ (αµετβ.) 1. κινούµαι στον χώρο προς τα εµπρός, βαδίζω, πηγαίνω: ~ 
µερικά βήµατα | µακριά | στον δρόµο | αργά | πάνω-κάτω | κατά µήκος τού 
ποταµού | γρήγορα | προσεκτικά | ψηλαφητά 



προψές 1506 Πρώην Γιουγκοσλ. ∆ηµοκρ. Μακεδ. 
 

/ σταθερά | µε δυσκολία | σιγά-σιγά | σπρώχνοντας || προχώρα, µη 
στέκεσαι! 2. (µτφ. για χρόνο) κυλώ, διαβαίνω, περνώ: είχε προχωρήσει 
το βράδυ | η νύχτα || σε προχωρηµένη ώρα (πολύ αργά) || άνθρωπος 
προχωρηµένης ηλικίας (ηλικιωµένος) 3. (µτφ.) συνεχίζω: ας προχω-
ρήσουµε στο επόµενο θέµα || να µην προχωρήσουµε σε λεπτοµέρειες 
4. (α) (µτφ.) εξελίσσοµαι, συνεχίζοµαι: το πρόγραµµα των αποκρατι-
κοποιήσεων προχωρεί ικανοποιητικά || τα έργα τού µετρό προχωρούν 
σταθερά (β) σηµειώνω πρόοδο, βαδίζω µπροστά, προκόβω: ~ στα 
Αγγλικά | στις σπουδές | στη ζωή || βοηθώ έναν µαθητή να προχωρήσει 
5. απλώνοµαι, επεκτείνοµαι, παίρνω διαστάσεις: η φωτιά | η επιδηµία 
προχώρησε || το κακό προχώρησε πολύ · 6. προβαίνω σε συ-
γκεκριµένη ενέργεια: ~ σε διαπραγµατεύσεις | σε συνεννοήσεις | σε 
διάλογο | σε µεταρρυθµίσεις | στη λήψη µέτρων | σε εµπάργκο | σε 
πόλεµο ♦ (µετβ.) 7. συνεχίζω (κάτι): προχώρησε τις σπουδές του στην 
Αγγλία || η πολεοδοµία τού έδωσε άδεια να προχωρήσει το έργο 8. (η 
µτχ. προχωρηµένος, -η, -ο) (α) για πρόσωπο που έχει εξελιχθεί πολύ, 
που έχει κάνει σηµαντική πρόοδο: οι µαθητές αυτού τού τµήµατος εί-
ναι πολύ - (β) για πρόσωπο πολύ µοντέρνο, πρωτοποριακό: πολύ ~ 
απόψεις για τον γάµο. — προχώρηµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω, 
µετοχή. [ΕΤΥΜ; < αρχ. προχωρώ (-έω) < προ- + -χωρώ < χώρος (βλ.λ.)]. 

προψές επίρρ. → προχθές 
προψεσινός, -ή, -ό → προχθές 
προώθηση (η) [1896] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να προωθεί 

κανείς (κάτι/κάποιον): η ~ ενός νέου πολιτικού στην ηγεσία τού κόµ-
µατος || η ~ των συµφερόντων τής επιχείρησης | των σχέσεων δύο χω-
ρών | τολµηρών οικονοµικών ρυθµίσεων | πολιτικών στόχων 2. (ειδι-
κότ.) η ιδιαίτερη προβολή προϊόντος σε κατάστηµα (κυρ. σούπερ µάρ-
κετ), π.χ. µε την τοποθέτηση του σε ειδική προθήκη, την παρουσίαση 
του από πωλήτριες κ.λπ. για διαφηµιστικούς λόγους ΣΥΝ. προβολή. 
— προωθητικός, -ή, -ό, προωθητικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. promotion]. 

προωθητής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. 1. ουσία που βελτιώνει την απόδοση τού κα-
ταλύτη αυτοκινήτου, προωθώντας τη χηµική αντίδραση µε την οποία 
τα καυσαέρια µετατρέπονται σε λιγότερο επικίνδυνα αέρια 2. µηχα-
νή ή µηχανισµός µε τον οποίο προωθείται κάτι: προωθητής γαιών (η 
µπουλντόζα). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. impeller]. 

προωθώ ρ. µετβ. [αρχ.] {προωθείς... | προώθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. (λόγ.) ωθώ προς τα εµπρός, κάνω κάτι να προχωρήσει 
µπροστά 2. (µτφ.) βοηθώ (κάποιον) να ανέλθει: ο διευθυντής προωθεί 
δύο γνωστούς του σε ανώτερες διοικητικές θέσεις 3. (α) συντελώ 
στην εξέλιξη (υπόθεσης): η κυβέρνηση προωθεί την ανάπτυξη των δι-
µερών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών || ~ ένα θέµα | ρυθµίσεις | αλ-
λαγές | κερδοφόρες συµβάσεις | ένα σχέδιο (β) (γενικότ.) κάνω (κάτι) 
να βρει θετική απήχηση: ~ προϊόντα στη διεθνή αγορά || προωθεί στο 
παρασκήνιο µια συµβιβαστική λύση | την υποψηφιότητα του ΣΥΝ. 
προβάλλω· (µεσοπαθ. προωθούµαι) 4. ΣΤΡΑΤ. καταλαµβάνω συνεχώς 
θέσεις προς την κατεύθυνση τού εχθρού ΣΥΝ. προελαύνω 5. (για 
πρόσ.) υποστηρίζοµαι από κάποιους, ώστε να καταλάβω ανώτερη θέ-
ση 6. (για υποθέσεις) ωθούµαι προς ευνοϊκή κατάληξη: προωθείται 
λύση κοινής αποδοχής για το Κυπριακό || προωθείται αλλαγή τού φο-
ρολογικού καθεστώτος 7. (ειδικότ. η µτχ. προωθηµένος, -η, -ο) (οικ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από πρωτοποριακό πνεύµα, που αποκλίνει 
αισθητά από ό,τι ισχύει στην εποχή του: ~ άποψη | αντιλήψεις | ντύ-
σιµο | µουσική σύνθεση ΣΥΝ. προχωρηµένος (βλ. λ. προχωρώ). 

προώλης, -ης, -ες (αρχαιοπρ.) ο εκ των προτέρων και ολοκληρωτικά 
κατεστραµµένος (ανήθικος, αδιάντροπος), µόνο στη ΦΡ. εξώλης και 
προώλης βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίθ. < προ- + -ώλης (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < δλλυµι, «καταστρέφω, διαφθείρω», πβ. κ. έξ-ώλης. Για 
το ρ. ολλυµι, βλ. λ. απώλεια]. 

πρόωρος, -η, -ο αυτός που γίνεται πριν από την κανονική του ώρα: ~ 
θάνατος | τοκετός | απόφαση | εκλογές | συνταξιοδότηση || είναι 
πρόωρο να ειπωθεί οτιδήποτε ANT. καθυστερηµένος.   — πρόωρα | 
προώρως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < προ- + -ωρος < ώρα]. 

πρόωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. η ώθηση µε 
µηχανικά µέσα προς τα εµπρός: ~ αεροσκαφών | πλοίου | υδροστρο-
βίλων | ελίκων || ηλεκτρική ~ || στρόβιλοι προώσεως πλοίου ΣΥΝ. προ-
ώθηση · 2. ΙΑΤΡ. η παθολογική τάση συνεχούς επιταχύνσεως τού βή-
µατος προς τα εµπρός. [ΕΤΥΜ < αρχ· πρόωσις < προωθώ < προ- + 
ωθώ]. 

προωστήρας (ο) [1858] ΤΕΧΝΟΛ. το µηχανικό µέσο µε το οποίο επι-
τυγχάνεται η ώθηση προς τα εµπρός, κυρ. των πλοίων (π.χ. οι έλικες 
σε αεροσκάφη, ο πύραυλος σε βλήµατα κ.λπ.). [ΕΤΥΜ < προωθώ (πβ. 
πρό-ωσ-η) + παραγ. επίθηµα -τήρας (πβ. σιγαστήρας), µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. propulseur]. 

προώστης (ο) {προωστών} ΝΑΥΤ. ξύλινο µαδέρι που τοποθετείται 
στην πλευρά πλοίου για προστασία από τυχόν προσκρούσεις στην 
προβλήτα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. προωθώ (πβ. κ. έξ-ώστης < έξ-ωθώ)]. 

προωστικός, -ή, -ό [µτγν.] κατάλληλος για πρόωση ή αυτός που προ-
καλεί πρόωση: ~ δύναµη | όργανο. Επίσης προωστήριος, -α, -ο. 

πρυµα επίρρ. 1. µε ευνοϊκό, ούριο άνεµο 2. (µτφ.) καλά, κατ' ευχήν, 
σύµφωνα µε τις προσδοκίες (κάποιου)' σε ΦΡ. όπως: εύχοµαι να σου 
ρθουν όλα ~ || οι δουλειές µου πάνε ~. 

πρυµάτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. (συνήθ. στον πληθ.) το σχοινί µε 
το οποίο δένεται η πρύµνη πλοίου στην προκυµαία ΣΥΝ. παλαµάρι, 
καραβόσχοινο. 

[ΕΤΥΜ < πρύµη + παραγ. επίθηµα -άτσα (< ιταλ. azza)]. 
πρύµη (η) → πρύµνη 
πρυµίζω ρ. αµετβ. {πρύµισα} 1. στρέφω την πρύµνη τού πλοίου στον 

άνεµο 2. πλέω µε ευνοϊκό άνεµο. — πρύµισµα (το). 
πρυµιός, -ιά, -ιό -· πρυµνήσιος 
πρύµισµα (το) → πρυµίζω 
πρύµνη κ. πρύµη κ. πρύµνα (η) {πρυµ(ν)ών} ΝΑΥΤ. 1. το πίσω µέρος 

τού πλοίου ΑΝΤ. πλώρη, πρώρα· ΦΡ. ανακρούω πρύµναν βλ. λ. 
ανακρούω 2. (συνεκδ.) το οπίσθιο τµήµα καταστρώµατος. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. πρύµνα | -µνη, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. πρυµνός «άκρος, 
έσχατος» (µε αναβιβασµό τόνου), που απαντά αρχικώς στην οµηρική 
φρ. πρύµνη ναϋς. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για 
παράγωγο τής προθ. πρό µε δυσερµήνευτη τροπή τού -ο- σε -υ-(για 
την οποία βλ. λ. δια-πρύ-σιος) και επίθηµα *-mno-, το οποίο απαντά 
και στο σανσκρ. ni-mnâ- «βαθύς». Η εκδοχή αυτή προσκρούει στο 
γεγονός ότι η πρόθ. πρό δηλώνει αυτό που βρίσκεται µπροστά, που 
προβάλλει και προέχει· έτσι αντιτίθεται στη βασική σηµ. «άκρος, 
έσχατος, τελευταίος» τού επιθ. πρυµνός. ∆εν θεωρείται πιθ. η αναγω-
γή σε συµφυρµό των λ. *πυµνη (< αρχ. πύµατος «έσχατος») και 
πρφρα, καθώς και οι συνδέσεις µε τις λ. πρέµνον«βάση κορµού δέ-
ντρου» ή µε αρχ. σλαβ. krùma «πρύµνη»]. 

πρυµνήσιος, -ια, -ιο [αρχ.] κ. πρυµήσιος ΝΑΥΤ. 1. αυτός που σχε-
τίζεται µε την πρύµνη: ~ ιστίο | κατάρτι 2. πρυµ(ν)ήσια (τα) τα σχοι-
νιά µε τα οποία προσδένεται το πλοίο στην ακτή ΣΥΝ. πρυµάτσες, 
παλαµάρια, καραβόσκοινα, τόνοι. Επίσης (λαϊκ.) πρυµ(ν)ιός, -ιά, -ιό 
κ. (λόγ.) πρυµναίος, -α, -ο [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

πρυµνιός, -ιά, -ιό → πρυµνήσιος 
πρυµνοδέτης (ο) {πρυµνοδετών} ΝΑΥΤ. το σχοινί µε το οποίο δένεται 

η πρύµνη τού πλοίου στην ακτή. 
πρυµνοδετος, -η, -ο ΝΑΥΤ. (πλοίο) που είναι δεµένο στην ακτή από 

την πρύµνη. 
πρυµνοδετώ ρ. µετβ. {πρυµνοδετείς... | πρυµνοδέτ-ησα, -ούµαι, -ήθη-

κα, -ηµένος} δένω (πλοίο) από την πρύµνη. 
πρύµος, -α, -ο (για άνεµο) αυτός που πνέει προς ευνοϊκή κατεύθυνση 

ΣΥΝ. ούριος, ευνοϊκός. — πρίιµα επίρρ. (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µεσν. < 
επίρρ. πρύµα < αρχ. πρύµνα | -η (βλ.λ.)]. 

πρυτανεία (η) [αρχ.] {πρυτανειών} 1. το αξίωµα τού πρύτανη πανε-
πιστηµίου ή ανώτατης σχολής- (συνεκδ.) 2. το χρονικό διάστηµα κα-
τά το οποίο εκτελεί κάποιος πρυτανικά καθήκοντα 3. το σύνολο των 
υπηρεσιών που εποπτεύει ο πρύτανης 4. ο χώρος στον οποίο στεγά-
ζονται οι πρυτανικές υπηρεσίες. 

πρυτανείο (το) [αρχ.] ΙΣΤ. το δηµόσιο ίδρυµα τής αρχαίας Αθήνας, 
στο οποίο συνέρχονταν οι πρυτάνεις. 

πρυτανεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {πρυτάνευσα} 1. είµαι πρύτανης, ασκώ 
τα καθήκοντα τού πρύτανη 2. (µτφ.) επικρατώ: εύχοµαι να πρυτα-
νεύσει η λογική και να τερµατιστεί ο πόλεµος ΣΥΝ. κυριαρχώ. 

πρύτανης (ο/η) {-η κ. -άνεως | -άνεις, -άνεων} 1. αιρετός προϊστάµε-
νος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε χρονικά καθορισµένη θη-
τεία: ~ πανεπιστηµίου | πολυτεχνείου || η σύνοδος των ~ 2. ΙΣΤ. (στην 
αρχαία Αθήνα) καθένας από τους πενήντα βουλευτές τής φυλής που 
προήδρευε στη Βουλή για ορισµένο χρονικό διάστηµα (το 1/10 τού 
έτους) 3. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός σεβαστού, ηλικιωµένου προσώπου 
µε αξιοµνηµόνευτη στον τοµέα του δράση: ο ~ των Ελλήνων δηµο-
σιογράφων. — πρυτανικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πρύτανις, αβεβ. ετύµου. Η λ. θα µπορούσε να ενταχθεί 
στην οµάδα των πολιτικών όρων που δηλώνουν θέσεις εξουσίας και 
οι οποίες θεωρούνται µικρασιατικά δάνεια (πβ. βασιλεύς, αναξ, τύ-
ραννος), άποψη που ενισχύεται από τη σύνδεση µε τους ετρουσκ. τίτ-
λους ανωτέρων αξιωµατούχων pure, purOne, puruOn, eprèni, καθώς 
και µε το λυδ. ανθρωπωνύµιο *brunds (< brdunlis, πατρωνυµικό). ∆εν 
ευσταθεί η άποψη ότι πρόκειται για παράγωγο τής πρόθ. πρό µε δυ-
σερµήνευτη τροπή τού -ο- σε -υ- (για την οποία βλ. λ. δια-πρύ-σιος, 
πρύ-µνη)]. 

πρύτανης - πρυτάνεις: ουσιαστικά µε πληθ. -εις. Μερικά ουσια-
στικά σε -ης, µεταπλασµένα από παλαιότερα («τριτόκλιτα») ου-
σιαστικά σε -ις, σχηµατίζουν τον πληθυντικό τους σε -εις, -εων, -
εις: ο πρύτανης | τού πρύτανη | τον πρύτανη - οι πρυτάνεις | των 
πρυτάνεων | τους πρυτάνεις. Όµοια σχηµατίζονται τα µάντης -
µάντεις, λάτρης - λάτρεις, πρέσβης - πρέσβεις (το πρέσβης προ-
έρχεται από το πρέσβυς). Μερικοί σχηµατίζουν κατά τον ίδιο τρόπο 
και τα όφης - όφεις και όρχης - όρχεις. Τα τελευταία αυτά 
κρατούν επίσης τον αρχικό τους τύπο ο όφις, τού όφεως, τον 
όφι(ν) και ο όρχις, τού όρχεως, τον όρχι(ν). χρησιµοποιούµενα 
στη θεολογία (και ζωολογία) το πρώτο, στην ιατρική το δεύτερο. 
Επίσης, σε λογιότερες χρήσεις τής γλώσσας ή σε πιο επίσηµες και 
τυπικές µορφές ακούγονται και οι τύποι τού πρυτάνεως, τού πρέ-
σβεως, λιγότερο τού µάντεως. 

πρώην επίθ. {άκλ.} 1. ως προσδιορισµός παρελθοντικής ιδιότητας ή 
κατάστασης: ~ πρωθυπουργός | πρόεδρος | σύζυγος || ο αδελφός της 
είναι ~ βουλευτής τού νοµού || η ~ Σοβιετική Ένωση || αθλητής τής ~ 
Α. Γερµανίας ΑΝΤ. νυν 2. ο/η πρώην µου ο πρώην εραστής | η πρώην 
ερωµένη µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τέως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αιτ. θηλ. αµάρτυρου επιθ. (πβ. άκµήν, αντην, πλην), που 
προέρχεται από επίρρ. *πρώ, µε εκτεταµ. το φωνήεν τής προθ. πρό 
(βλ.λ.), και συνδ. µε σανσκρ. prâ-târ- «νωρίς» (πβ. πρό-τερος), λατ. pro 
«προ», αρχ. γερµ. fruo «πρωί» (> γερµ. früh «νωρίς») κ.ά. Οµόρρ. πρωί, 
πρω-ία, πρώ-ιµος κ.ά.]. 

Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία τής Μακεδονίας (η) 
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(F.Y.R.O.M.) το κράτος των Σκοπίων (βλ. λ. Σκόπια). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Former Yugoslavic Republic of 
Macedonia (F.Y.R.O.M.)]. 

πρωθ→ πρωτο- 
πρωθιεράρχης (ο) [1896] {πρωθιεραρχών} ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που κατέχει 

την πρωτοκαθεδρία µεταξύ των ιεραρχών ΣΥΝ. προκαθήµενος. 
[ΕΤΥΜ. < πρωθ- (< πρώτο-) + ιεράρχης]. 

πρωθιεραρχία (η) {χωρ. πληθ.} το αξίωµα τού πρωθιεράρχη. 
πρωθιερέας (ο) {-α κ. -έως | -είς, -έων}, πρωθιέρεια (η) [1894] 

{πρωθιερειών} (στη σηµ. 2) (λόγ.) 1. ΕΚΚΛΗΣ. Ο πρώτος µεταξύ των ιε-
ρέων ΣΥΝ. πρωτοπρεσβύτερος, πρωτοπαππάς 2. ο πρώτος µεταξύ των 
ιερέων αρχαίου ναού: η πρωθιέρεια τού ναού τής θεάς ∆ήµητρας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πρωθιερεύς < πρωθ- (< πρώτο-) + ιερεύς]. 

πρωθυπουργεύω ρ. αµετβ. [1889] {πρωθυπούργευσα} εκτελώ χρέη 
πρωθυπουργού, αντικαθιστώ τον πρωθυπουργό. 

πρωθυπουργία (η) [1839] {χωρ. πληθ.) 1. το αξίωµα τού πρωθυ-
πουργού: ανέλαβε την ~ και σχηµάτισε κυβέρνηση 2. (συνεκδ.) το 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο διατελεί κανείς πρωθυπουργός: κατά 
την ~ κάποιου || επί πρωθυπουργίας κάποιου. 

πρωθυπουργός (ο/η) [1839] 1. (α) ο πρόεδρος τής κυβερνήσεως και 
τού υπουργικού συµβουλίου (β) ώρα τού πρωθυπουργού µέσο οργα-
νωµένης άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου τής κυβέρνησης από τη 
Βουλή, σύµφωνα µε το οποίο, εφόσον προβλέπεται από τον κανονισµό 
τής Βουλής, ο πρωθυπουργός είναι υποχρεωµένος να εµφανίζεται 
στη Βουλή σε τακτά χρονικά διαστήµατα (ορισµένη ηµέρα και ώρα) 
και να δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις που του έχουν υποβληθεί (συ-
νήθ. από τους προέδρους ή τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους 
των πολιτικών κοµµάτων) για βασικά ζητήµατα τής κυβερνητικής 
πολιτικής 2. (α) υπηρεσιακός | -ή πρωθυπουργός ο πρωθυπουργός 
υπηρεσιακής κυβέρνησης (βλ. λ. υπηρεσιακός) (β) υπουργός παρά 
τω πρωθυπουργώ (παρά τφ πρωθυπουργφ) υπουργός που κατέχει 
θεσµοθετηµένη θέση και από την οποία υποβοηθεί το έργο τού πρω-
θυπουργού ως άµεσος συνεργάτης του. — πρωθυπουργικός, -ή, -ό 
[1897]. 
[ΕΤΥΜ. < πρωθ- (< πρώτο-)  +   υπουργός, απόδ. τού αγγλ. Prime 
Minister]. 

πρωθύστερος, -η, -ο 1. αυτός που προτάσσεται, ενώ θα έπρεπε να 
έπεται 2. ΓΛΩΣΣ. πρωθύστερο (το) το σχήµα λόγου κατά το οποίο προ-
τάσσεται στη σειρά τού λόγου εκείνο που χρονολογικά ή λογικά έπε-
ται, π.χ. «χτενίστηκε, ελούστηκε και στο σεργιάνι βγήκε» (αντί ελού-
στηκε, χτενίστηκε...). — πρωθύστερα επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. < πρωθ- 
(< πρώτο-) + ύστερος]. 

πρωί (το) {πρωιν-ού | -ά, -ών) 1. το χρονικό διάστηµα γύρω από την 
ανατολή τού ηλίου 2. το τµήµα τής ηµέρας από την ανατολή τού ηλίου 
µέχρι τις 12.00 το µεσηµέρι ή γενικότ. µέχρι το µεσηµέρι· ΦΡ. (α) από 
το πρωί ώς το βράδυ όλη την ηµέρα: διαβάζει ~ (β) από το βράδυ ώς 
το πρωί όλη τη νύχτα (γ) (παροιµ.) η καλή µέρα απ' το πρωί φαίνεται 
βλ. λ. ηµέρα (δ) (ως επίρρ.) πρωί-πρωί τα χαράµατα, νωρίς το πρωί. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίρρ. πρωί, τοπική πτώση αµάρτυρου *πρώ (βλ. λ. πρώ-
ην), που παρουσιάζει εκτεταµ. φωνήεν τής προθ. πρό]. 

πρωία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) το πρωί: διασκέδαζαν µέχρι πρωίας- ΦΡ. 
(α) (ειρων.) µια ωραία πρωία µια µέρα- συνήθ. ως εισαγωγή σε δυσά-
ρεστο γεγονός: αγοράζεις, ξοδεύεις, γλεντάς, µέχρι που - θα καταλά-
βεις ότι δεν σου έχει µείνει δεκάρα (β) από πρωίας µέχρις εσπέρας | 
µέχρι νυκτός από το πρωί µέχρι το βράδυ: εργάζεται από πρωίας µέ-
χρι νυκτός (γ) από φυλακής πρωίας από τα χαράµατα, από πολύ νω-
ρίς το πρωί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πρωία, ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. πρώιος | πρφος 
< πρωί (βλ.λ.)]. 

πρωιµαδι (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) καρπός ή λαχανικό που ωριµάζει 
πρώιµα ΣΥΝ. πρωιµιά. [ΕΤΥΜ. < πρώιµος + παραγ. επίθηµα -άδι, πβ. 
κ. ασπρ-άδι]. 

πρωιµιά (η) (λαϊκ.) 1. το να είναι κάτι πρώιµο 2. πρωιµιές (οι) οι πρώ-
ιµοι καρποί. 

πρώιµος, -η, -ο 1. (για καρπούς, λουλούδια κ.λπ.) αυτός που παράγε-
ται πριν από την κανονική του εποχή: ~ φρούτα ΣΥΝ. πρόωρος ΑΝΤ. 
όψιµος 2. (για δέντρα και φυτά) αυτός που καρποφορεί πριν από τη 
συνηθισµένη εποχή: ~ αχλαδιά | αµυγδαλιά 3. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
εκδηλώνεται πριν από την εποχή ή τη στιγµή που αναµενόταν: είναι 
λίγο πρώιµο ακόµη να µιλούµε για βελτίωση τής υγείας του ANT. όψι-
µος, πάρωρος. — πρώιµα επίρρ., πρωιµότητα (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πρώιµος < πρωί (βλ.λ.)]. 

πρωινάδικο (το) (λαϊκ.) καθηµερινή τηλεοπτική εκποµπή ποικίλης 
ύλης που καλύπτει µεγάλο µέρος τού πρωινού προγράµµατος τηλεο-
πτικού σταθµού. [ΕΤΥΜ < πρωιν)ός) + παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. 
τυροπιτ-άδικο]. 

πρωινιάτικα επίρρ.- κατά τη διάρκεια τού πρωινού· για κάτι που 
συµβαίνει αντίθετα προς το αναµενόµενο ή το φυσιολογικό: τι έπα-
θες ~ κι άρχισες να φωνάζεις; 

πρωινό (το) 1. το πρωί 2. το φαγητό που τρώει κανείς το πρωί: σερβί-
ρω | παίρνω ~ ΣΥΝ. πρόγευµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεύµα. 

πρωινός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το πρωί ή αυτός 
που γίνεται ή εµφανίζεται το πρωί: - ξύπνηµα | εγερτήριο | γυµναστική 
| καφές | εφηµερίδες || (λόγ.) από τής έκτης πρωινής (από τις 6.00 π.µ.) 
|| επέστρεψε τις πρώτες - ώρες ΑΝΤ. βραδινός, εσπερινός- ΦΡ. (ως 
επιρρηµατικό κατηγορούµενο για πρόσ.) (πρωινός)-πρωινός αυτός 
που εµφανίζεται κάπου νωρίς το πρωί: πώς έτσι πρωινός-πρωινός 
σήµερα; 2. πρωινό (το) βλ.λ. Επίσης (λαϊκ.) πρωινιάτικος, -η, -ο. 
πρωκτικός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον πρωκτό: ~ 

σωλήνας 2. αυτός που γίνεται από τον πρωκτό: ~ συνουσία. 
πρωκτίτιδα (η) [1861] ΙΑΤΡ. οξεία φλεγµονή τού πρωκτού και τού ορ-

θού, η οποία εµφανίζεται κυρ. σε οµοφυλόφιλους άνδρες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. proctite]. 

πρωκτός (ο) ΑΝΑΤ. το τελικό τµήµα και το στόµιο τού πεπτικού σω-
λήνα στον άνθρωπο και στα ζώα, από το οποίο γίνεται η απέκκριση 
των κοπράνων ΣΥΝ. πισινός, (!) κώλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ. τής καθηµερινής γλώσσας, που ανάγεται σε I.E. *prökt-/ 
*prakt- και συνδ. µε το αντίστοιχο αρµ. erastan-k' (πληθ.)]. 

πρωκτοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση 
τού πρωκτού µε ειδικό όργανο, το πρωκτοσκόπιο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. proctoscopy]. 

πρωκτοσκόπιο (το) {πρωκτοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. όργανο για την εν-
δοσκοπική εξέταση τού πρωκτού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. proctoscope]. 

πρώρα (η) η πλώρη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πρφρα < *πρώ-αιρα (µε 
συναίρεση) < *πρώ-F-αρ-jα (µε υγρό ένθηµα -r- και επίθηµα -ja) < 
πρών, -ώνος «προεξέχον τµήµα γης, ακρωτήριο» < *πρώ-Ε-ων (< 
*ρΓ, µεταπτωτ. βαθµ. θ. που εµφανίζεται στην πρόθ. πρό, βλ.λ.). Η 
λ.°πρφρα συνδ. µε σανσκρ. pür-va «πρώτος, προηγούµενος», τοχ. 
pärwe, αρχ. σλαβ. prüvü κ.ά.]. 

πρωραίος, -α, -ο [1887] αυτός που βρίσκεται στην πρώρα: ~ ιστός. 
Επίσης (λαϊκ.) πλωριός, -ά, -ό. 

Πρωσία (η) ΙΣΤ. γερµανικό βασίλειο µε πρωτεύουσα το Βερολίνο, το 
οποίο υπήρξε η ηγέτιδα δύναµη κατά τη συνένωση τής Γερµανίας το 
1871. — Πρώσος (ο), Πρωσίδα (η). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Prusse (γερµ. Preussen) < µεσν. λατ. 
Borussia, από το όνοµα Borussi ή Prussi ενός βαλτικού φύλου που κα-
τοικούσε στην Α. Πρωσία]. 

πρωσικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Πρώσους ή και την 
Πρωσία: ~ στρατεύµατα 2. (α) ΓΛΩΣΣ. πρωσική γλώσσα δυτική βαλτι-
κή γλώσσα που έπαψε να οµιλείται ήδη από τον 17ο αι. (β) ΧΗΜ. πρω-
σικό οξύ το υδροκυάνιο. 

πρώτα επίρρ. 1. κατ' αρχάς, εν πρώτοις: - να ρωτάς κι ύστερα να µιλάς 
ΑΝΤ. έπειτα, ύστερα 2. κατά το παρελθόν, παλαιότερα: ~ δεν 
ακούγαµε ούτε για φόνους ούτε για ληστείες || ο κόσµος δεν είναι σαν 
και ~ ΣΥΝ. πριν, άλλοτε· ΦΡ. (επιτατ.) πρώτα-πρώτα | πρώτα απ' όλα 
(i) (για να δηλωθεί αυτό που θεωρείται σηµαντικότερο) πρώτιστα, 
πριν απ' όλα: ~ θα ασχοληθούµε µε το µέλλον των παιδιών µας ΣΥΝ. 
προπαντός, πρώτα-πρώτα (ii) για να ξεκινήσω από αυτό (πριν πω 
οτιδήποτε άλλο): ~ δεν σε αφορά η προσωπική µου ζωή και δεύτερον 
δεν είναι αλήθεια ότι µάλωσα µε τη γυναίκα µου! 

Πρωταγόρας (ο) αρχαίος Έλληνας σοφιστής (480-410 π.Χ.), γνωστός 
και από τον φερώνυµο διάλογο τού Πλάτωνος. [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < 
πρωτ(ο)- + -αγόρας < αγορά (βλ.λ.)]. 

πρωταγωνιστής (ο) [αρχ.], πρωταγωνίστρια (η) [1889] {πρωτα-
γωνιστριών} 1. ο ηθοποιός που υποδύεται τον κύριο ή πρωτεύοντα 
ρόλο θεατρικού, κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου 2. (µτφ.) αυ-
τός που πρωτοστατεί σε µια υπόθεση ή που βρίσκεται στο προσκή-
νιο: υπήρξε - τής προσπάθειας για δηµιουργία επαρχιακών βιβλιο-
θηκών || οι ~ τής επανάστασης || οι ~ τής ελληνικής πολιτικής ζωής 
ΣΥΝ. πρωτεργάτης, θιασώτης ΑΝΤ. κοµπάρσος. 

πρωταγωνιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον πρωταγωνιστή: 
παίζω | διαδραµατίζω ~ ρόλο. 

πρωταγωνιστώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {πρωταγωνιστείς... | πρωταγωνίστη-
σα} (+σε) 1. είµαι πρωταγωνιστής (σε συγκεκριµένο έργο): στην ται-
νία τού Θ. Αγγελόπουλου «Το βλέµµα τού Οδυσσέα» πρωταγωνιστεί ο 
Χάρβεϋ Καϊτέλ || ~ σε ένα έργο | σε ένα φιλµ 2. (µτφ.) διαδραµατίζω 
σηµαντικό ρόλο σε υπόθεση: πρωταγωνίστησε στις ειρηνευτικές 
συνοµιλίες µεταξύ των δύο χωρών. 

πρωτάθληµα (το) {πρωταθλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΑΘΛ. σειρά 
αθλητικών αγώνων µε σκοπό την ανάδειξη πρωταθλητή ή πρωταθλή-
τριας οµάδας: - ποδοσφαίρου | µπάσκετ || πανευρωπαϊκό - στίβου 2. η 
νίκη στους παραπάνω αγώνες: κατακτώ | κερδίζω | χάνω | διεκδικώ το 
~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. championship]. 

πρωταθλητής (ο) [1839], πρωταθλήτρια (η) [1896] {πρωταθλητριών} 
1. ΑΘΛ. αυτός που έρχεται πρώτος στο πρωτάθληµα συγκεκριµένου 
αγωνίσµατος: ο αθλητής αυτός αναδείχθηκε παγκόσµιος -στον 
ακοντισµό | στην άρση βαρών || η παγκόσµια ~ στο άλµα εις ύψος || η 
οµάδα αυτή είναι η ~ στο ποδόσφαιρο | η ~ Ευρώπης στο µπάσκετ 2. 
(µτφ.-ειρων.) αυτός που θεωρείται κορυφαίος σε µια δραστηριότητα: 
~ τής κοµπίνας | τής κοπάνας | των παραβάσεων | στον ύπνο. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. πρωτοαθλητής < πρώτο- + αθλητής]. 

πρωταθλητισµός (ο) η ενασχόληση µε τον αθλητισµό που έχει υψη-
λούς στόχους, που στοχεύει σε υψηλές επιδόσεις και όχι στην προ-
σωπική αναψυχή. 

πρωταίτιος, -α, -ο αυτός που υπήρξε κύριος υπαίτιος ενός γεγονότος: 
η δίκη των - τού πραξικοπήµατος τού 1967. [ΕΤΥΜ µτγν. < πρωτ(ο)- 
+ αίτιος]. 

πρωτάκι (το) {χωρ. γεν.) (χαϊδευτ.) ο µαθητής τής Α' τάξης τού δηµο-
τικού: η Μίνα, ένα ~ µε ξανθά κοτσιδάκια... [ΕΤΥΜ < πρώτη (ενν. 
τάξη) + υποκ. επίθηµα -ακι]. 

πρωτάκουστος, -η, -ο [1851] 1. αυτός που ακούγεται για πρώτη φορά 
2. (συχνότ.) ο εξαιρετικά ασυνήθιστος, ο εκπληκτικός· συνήθ. κα-
κόσ.: αυτό είναι ~! || ~ ξετσιπωσιά | αναίδεια. 

πρωτακτίνιο (το) {πρωτακτινίου} ΧΗΜ. ραδιενεργό µεταλλικό στοι-
χείο (σύµβολο Pa), γκριζόλευκου χρώµατος, που απαντά σε όλα τα 
ορυκτά τού ουρανίου (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
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[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. protactinium]. 
πρώτα νδρία (η) ΒΙΟΛ. η προτερανδρία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. protandrie]. 
Πρωταπριλιά (η) η πρώτη µέρα τού Απριλίου, κατά την οποία υπάρχει 

το έθιµο να λέγονται ψέµατα εν είδει αστεϊσµού. 
πρωταπριλιάτικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε την πρωταπριλιά: ~ ψέµα | 

φάρσα. 
[ΕΤΥΜ. ΤΟ πρωταπριλιάτικο ψέµα (πβ. γαλλ. poisson d'avril) φαίνεται πως έχει 
την αφετηρία του στον Γάλλο βασιλιά Κάρολο Θ' (Charles IX), ο οποίος το 
1854 επανέφερε την αρχή τού έτους στην 1η Ιανουαρίου (αντί τής 1ης 
Απριλίου), µε αποτέλεσµα να στέλνονται ψεύτικα δώρα και ευχές σε όσους 
δυσκολεύονταν να δεχθούν τη νέα ρύθµιση. Το έθιµο συνδέθηκε επίσης µε τις 
παµπάλαιες προλήψεις περί εξαπατήσεως των πονηρών πνευµάτων στην αρχή 
τού έτους µέσω τέτοιων τεχνασµάτων]. 

πρώτα-πρώτα επίρρ. → πρώτα 
πρωτάρης (ο) {πρωτάρηδες}, πρωτάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που 

κάνει ή δοκιµάζει να κάνει κάτι για πρώτη φορά: είναι ~ στη δουλειά ΣΥΝ. 
πρωτόπειρος, αρχάριος ΑΝΤ. έµπειρος, πεπειραµένος· ΦΡ. η τύχη τού 
πρωτάρη αυτός που ασχολείται για πρώτη φορά µε κάτι έχει την εύνοια τής 
τύχης· λέγεται κυρ. για αυτόν που παίζει πρώτη φορά τυχερά παιχνίδια και 
κερδίζει 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που δεν έχει ερωτική πείρα ΣΥΝ. παρθένος. 
[ΕΤΥΜ. < πρωτ(ο)- + παραγ. επίθηµα -άρης (< λατ. -arius)]. 

πρωτάρικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε πρωτάρη: ~ αµηχανία | 
αδεξιότητα 2. αυτός που γεννήθηκε από θηλυκό ζώο, το οποίο γεννά για 
πρώτη φορά: ~ αρνί. 

πρωταρχίζω ρ. µετβ. {πρωτάρχισα} 1. αρχίζω (να κάνω κάτι) για πρώτη φορά: 
πρωτάρχισε να γράφει ποιήµατα στα δεκάξι του χρόνια ΣΥΝ. πρωτοξεκινώ 2. 
αρχίζω (κάτι) πρώτος: ~ τον χορό | το τραγούδι || αυτός πρωτάρχισε τον καβγά. 
Επίσης πρωταρχινίζω — πρωτάρχι-σµα κ. πρωταρχίνισµα (το). 

πρωταρχικός, -ή, -ό [1864] 1. αυτός που προηγήθηκε όλων των άλλων: ο ~ 
πυρήνας · 2. κύριος, βασικός: ~ όρος | ανάγκη | αιτία | σηµασία | έννοια | 
στόχος ΣΥΝ. θεµελιώδης, ουσιαστικός, πρώτιστος ΑΝΤ. επουσιώδης, 
δευτερεύων. — πρωταρχικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Συνθ. εκ συναρπαγής από τη 
φρ. πρώτη αρχή, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. primordial]. 

πρωτάτο (το) ΕΚΚΛΗΣ. η έδρα τής Ιερής Επιστασίας τού Αγίου Όρους 
(εκτελεστικό σώµα µε τέσσερα µέλη). [ΕΤΥΜ < πρώτος + -άτο, πβ. 
προτεκτορ-άτο, δουκ-άτο]. 

Πρωτέας (ο) ΜΥΘΟΛ. θαλάσσια θεότητα προικισµένη µε την ικανότητα να 
αλλάζει µορφές. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πρωτεύς, αβεβ. ετύµου. ∆εν έχει εξακριβωθεί αν το κύρ. όν. ως 
θαλάσσια θεότητα ταυτίζεται µε το ουσ. πρωτεύς «πρώτιστος, πρωταρχικός» 
(< πρωτεύω, υποχωρητ.) ή αν πρόκειται για αιγυπτ. δάνειο]. 

πρωτεϊκός, -ή, -ό αυτός που αλλάζει συχνά µορφές: ~ µορφές || η γλώσσα είναι ~ 
|| το πρόσωπο τής νεολαίας τα τελευταία χρόνια είναι ~ ως αποτέλεσµα των 
ταχύτατων αλλαγών στους χώρους τής διασκέδασης, τού αθλητισµού αλλά και 
τής κοινωνίας ΣΥΝ. ευµετά-βολος, ασταθής. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν. από γαλλ. protéique (< αρχ. Πρωτεύς), επειδή αυτή η 
θαλάσσια θεότητα είχε την ικανότητα να µεταµορφώνεται όταν βρισκόταν σε 
δύσκολη θέση]. 

πρωτεΐνη (η) [1840] {πρωτεϊνών} ΒΙΟΛ. (συνήθ. στον πληθ.) η πολύπλοκη 
χηµική οργανική ουσία που προέρχεται από την ένωση αµινοξέων, αποτελεί 
βασικό συστατικό στοιχείο κάθε ζωντανού κυττάρου και στον άνθρωπο 
χορηγείται µέσω τής κατανάλωσης συγκεκριµένων τροφών: το κρέας, τα 
όσπρια, το ψάρι είναι τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες. — πρωτεϊνικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. protéine < µτγν. πρώτειος (< αρχ. πρώτος)]. 

πρωτεϊνοθεραπεία (η) {πρωτεϊνοθεραπειών} ΙΑΤΡ. θεραπευτική µέθοδος που 
συνίσταται στην παρεντερική χορήγηση πρωτεϊνών, ξένων για τον ανθρώπινο 
οργανισµό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. proteinotherapy]. 

πρωτεϊνόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΒΙΟΛ. το σύνολο των 
αντιδράσεων αποικοδόµησης των πολυσύνθετων πρωτεϊνικών ουσιών. 
fΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. proteolysis < prote- (< protein, βλ. λ. 
πρωτείνη) + -lysis (< αρχ. λύσις)]. 

πρωτεϊνούχος, -ος, -ο [1897] αυτός που περιέχει πρωτεΐνες: ~ ουσίες. [ΕΤΥΜ < 
πρωτεΐνη + -ούχος < έχω]. 

πρωτείο (το) [αρχ.] (συνήθ. στον πληθ.) 1. η κυρίαρχη θέση, το να είναι κανείς 
πρώτος: «το έλλειµµα ποσότητας [...] µόνο µε πρωτεία ποιότητας µπορεί να 
εξισορροπηθεί» (εφηµ.) || κατέχω τα ~ ΣΥΝ. πρωτοκαθεδρία, υπεροχή, 
σκήπτρα 2. ΘΡΗΣΚ. παπικό πρωτείο η υπέρτατη αυθεντία τού Πάπα σε 
ολόκληρη την Εκκλησία, σύµφωνα µε δόγµα που αναπτύχθηκε στη Ρώµη από 
τον 5ο αι. µ.Χ. και υπήρξε το βασικό σηµείοτριβής ανάµεσα στην Ανατολική 
και τη ∆υτική Εκκλησία. 

πρωτεργάτης (ο) [µεσν.] {πρωτεργατών}, πρωτεργατρια (η) [1897] 
{πρωτεργατριών} πρόσωπο που έπαιξε σηµαντικό ρόλο για την 
πραγµατοποίηση έργου ή σκοπού: ~ τής συνωµοσίας | τής προόδου ΣΥΝ. 
πρωταγωνιστής. 

πρωτευαγγελιο (το) [1766] {πρωτευαγγελί-ου | -ων} ΘΡΗΣΚ. η πρώτη θεϊκή 
προφητεία για τον ερχοµό τού Μεσσία στον κόσµο, η οποία δόθηκε στους 
πρωτοπλάστους µετά την παρακοή και την πτώση (Π.∆. Γένεσις 3, 15). 

πρωτεύοντα (τα) {πρωτευόντων} ΒΙΟΛ. τάξη των θηλαστικών των 

θερµών κυρ. περιοχών, που περιλαµβάνει τον άνθρωπο, τους πιθήκους και τα 
συγγενή τους είδη και που χαρακτηρίζεται από µορφολογική οµοιογένεια και 
έντονη διαφοροποίηση στον τρόπο συµπεριφοράς. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. πληθ. ενεστ. τής µτχ. πρωτεύων (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. primates]. 

πρωτευόντως επίρρ. (λόγ.) 1. κατ' αρχήν: ~, θα ήθελα να συµφωνήσω µαζί σας 2. 
(συνεκδ.) πρώτα απ' όλα, κυρίως: θα έπρεπε να ασχοληθούµε ~ µ ' αυτή την 
πτυχή τού ζητήµατος ΣΥΝ. πρώτιστα, προεχό-ντως, πρώτα-πρώτα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. premièrement]. 

πρωτεύουσα (η) {-ας κ. (λόγ.) -ούσης | -ουσών} 1. η πόλη στην οποία είναι 
εγκατεστηµένη η κυβέρνηση ενός κράτους: ~ τής Ελλάδας είναι η Αθήνα 2. (α) 
η πόλη στην οποία είναι εγκατεστηµένες οι αρχές διοικητικής περιφέρειας: η ~ 
τής Λέσβου είναι η Μυτιλήνη || η ~ νοµού (β) πολιτιστική πρωτεύουσα τίτλος 
που αποδίδεται ανά έτος, σύµφωνα µε θεσµό τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
ιστορική πόλη τής Ευρώπης, πράγµα που την καθιστά κέντρο διεξαγωγής 
πολιτιστικών εκδηλώσεων πανευρωπαϊκής σηµασίας καθ' όλη τη διάρκεια 
αυτού τού έτους: το 1997 η Θεσσαλονίκη ήταν - τής Ευρώπης 3. (µτφ.) πόλη 
στην οποία αναπτύσσεται κατεξοχήν µια δραστηριότητα, γεγονός που την 
καθιστά κέντρο µεγάλης ακτινοβολίας: Νέα Υόρκη, η ~ τής σύγχρονης τέχνης 
ΣΥΝ. Μέκκα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πόλη. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. θηλ. µτχ. ενεστ. 
τού αρχ. πρωτεύω (< πρώτος). Στη σύγχρονη σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. 
(ville) capitale]. 

πρωτευουσιάνος (ο) [1887], πρωτευουσιάνο (η) (συνήθ. µειωτ.) πρόσωπο που 
κατοικεί στην πρωτεύουσα ή προέρχεται από την πρωτεύουσα ΑΝΤ. 
επαρχιώτης. — πρωτευουσιάνικος, -η, -ο [1895]. [ΕΤΥΜ < πρωτεύουσα + 
παραγ. επίθηµα -ιάνος, πβ. ζητ-ιάνος, καθαρευουσιάνος]. 

πρωτεύω ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. πρωτεύων, -ούσα, -ον | πρώτευσα} 1. κατακτώ 
την πρώτη θέση: πρώτευσε στις εξετάσεις | σε αγώνα δρόµου | στην τάξη της 
ΣΥΝ. αριστεύω, διακρίνοµαι, επικρατώ, διαπρέπω 
2. (η µτχ. πρωτεύων, -ούσα, -ον) βλ.λ. 3. (τριτοπρόσ. πρωτεύει) έχει 
προτεραιότητα, είναι πρώτο σε σηµεία: ~ η ασφάλεια τής χώρας ΣΥΝ. 
προέχει. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < πρώτος]. πρωτεύων, -ούσα, -ον {πρωτεύ-οντος (θηλ. -ούσης), -
οντά | -οντες (ουδ. -οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) 1. αυτός που είναι 
πρώτος, κύριος, βασικός: πρόκειται για ζήτηµα πρωτευούσης σηµασίας | 
πρωτεύον ζήτηµα- ΦΡ. πρωτεύοντα µαθήµατα σχολικά µαθήµατα µε κύρια 
παιδευτική σηµασία, όπως τα Ελληνικά, τα µαθηµατικά κ.ά. ANT. δευτερεύων 2. 
ΒΙΟΛ. πρωτεύοντα (τα) βλ.λ. ANT. δευτερεύοντα 

3. πρωτεύουσα (η) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. πρωτεύω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. principal]. 
πρωτιά (η) 1. η κατάκτηση τής πρώτης θέσης: τα κορίτσια είχαν τις 
περισσότερες ~ στις Γενικές Εξετάσεις || διεκδικούν µε πάθος την ~ στην 
κολύµβηση 2. το δικαίωµα (κάποιου) να κάνει (κάτι) πρώτος· ΦΡ. έχω πρωτιά 
(για χαρτοπαίκτες) παίρνω πρώτος από όλους τα τραπουλόχαρτα κατά το 
µοίρασµα και παίζω πρώτος. [ΕΤΥΜ < πρώτος]. 

πρωτιά ή πρωτεία; Από το αρχ. πρωτεϊος, -εία, -εϊο θα µπορούσε (από το 
θηλ.) να σχηµατιστεί ουσ. πρωτεία (η) και να θεωρηθεί ότι αυτό υπέστη 
αργότερα συνίζηση και έδωσε τ. πρωτεία (πβ. Λεξικό Ν. Ανδριώτη). 
Ωστόσο, είναι προτιµότερο -και απλούστερο ως ερµηνεία- να δεχθούµε ότι 
από το επίθ. πρώτος σχηµατίστηκε απευθείας ουσ. σε -ιά, ήτοι πρώτ-ος - 
πρωτ-ιά κατά το σχήµα απλόχωρος - απλοχωριά, άκεφος - ακεφιά, 
αµόρφωτος - αµορφωσιά, γύφτος - γυφτιά, απόκοτος - αποκοτιά κ.λπ: πβ. 
και αχορτασιά, αστοχασιά, ξετσιπωσιά, κακογουστιά, (βλάχος) βλαχιά, 
(λεβέντης) λεβεντιά κ.λπ. 

πρωτινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε παλαιότερη εποχή ΣΥΝ. 
αλλοτινός 2. πρωτινοί (οι) οι παλαιότεροι, οι άνθρωποι προηγούµενων 
εποχών ΦΡ. (παροιµ.) των πρωτινών τα λόγια, Θεού λόγια οι κρίσεις των 
παλαιών είναι σοφές. 

πρώτιστος, -η, -ο ο πιο σηµαντικός, ο πιο σπουδαίος: ~ καθήκον | ευθύνη | 
ανάγκη | µέληµα ΣΥΝ. πρωταρχικός, ύψιστος, µέγιστος. — πρώτιστα επίρρ. 
[αρχ.] κ. (εσφαλµ.) πρωτίστως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πρώτος. [ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. 
βαθµός τού επιθ. πρώτος]. 

πρώτο- κ. Πρωτό- κ. πρωτ- | πρωθ- (µπροστά από λέξη που παλαιότερα 
δασυνόταν) α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει: 1. ότι κά-ποιος/κάτι είναι ο 
πρώτος που εµφανίζεται, που δηµιουργείται: πρω-τό-πλαστος, πρωτό-λειο 2. 
ότι κάποιος ενεργεί ή δέχεται ενέργεια πρώτος: πρωτο-παίζω, πρωτο-παίρνω 
3. ότι κάποιος/κάτι βρίσκεται πρώτος σε σειρά, ιεραρχία: πρωτο-νοτάριος, 
πρωτο-καπετάνιος, πρωθ-υπουργός 4. (στη διάκριση ιστορικών περιόδων) την 
πρώτη φάση µιας ιστορικής περιόδου: πρωτο-αττικός, πρωτο-κυκλαδικός, 
πρω-το-χριστιανικός. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από το 
επίθ. πρώτος και απαντά ως πρώτο- προ συµφώνου (λ.χ. πρωτο-λο-γία, πρωτό-
τοκος) ή και προ φωνήεντος σε ρήµατα (λ.χ. πρωτο-εµφα-νίζοµαι), ως πρωτ- 
προ φωνήεντος συνήθ. ονοµάτων (λ.χ. πρωτ-ευαγ-γέλιο, πρωτ-αρχικός) και ως 
πρωθ- προ δασυνοµένου φωνήεντος (λ.χ. πρωθ-ιερέας, πρωθ-υπουργός)]. 

πρωτοβάθµιος, -α, -ο [1833] 1. (επίσ.) αυτός που βρίσκεται στην πρώτη (και 
κατώτερη) ιεραρχική βαθµίδα ενός θεσµού: ~ εκπαίδευση (το δηµοτικό) | 
συνδικαλιστική οργάνωση 2. ΝΟΜ. πρωτοβάθµιο δι- 
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καστήριο το δικαστήριο στο οποίο εκδικάζεται για πρώτη φορά µια 
υπόθεση 3. αυτός που αξιολογείται ως πρώτου βαθµού: «οι ~ ανά-
γκες των φτωχών χωρών» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. de 
premier degré]. 

πρωτόβαλτος, -η, -ο αυτός που έχει τοποθετηθεί ή φορεθεί για πρώτη 
φορά: ~ κοστούµι | σακάκι. 

πρωτόβγαλτος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που εµφανίζεται κάπου για 
πρώτη φορά: ~ ηθοποιός 2. πρωτόπειρος, πρωτάρης ΣΥΝ. άβγαλτος, 
άπειρος 3. (για προϊόντα ή καρπούς) αυτός που παράγεται για πρώτη 
φορά. 

πρωτοβλαστη (η) {πρωτοβλαστών} ΒΙΟΛ. το πρωτόπλασµα και ο πυ-
ρήνας τού κυττάρου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
protoblast]. 

πρωτοβουλία (η) [1871] {πρωτοβουλιών} 1. το να προτείνει, να επι-
χειρεί και να οργανώνει κανείς πρώτος (κάτι), χωρίς να περιµένει 
εντολή ή υπόδειξη: έχω | αναλαµβάνω | παίρνω την ~ || οι κάτοικοι 
τού χωριού προστατεύουν τη φύση εξ ιδίας ~ || σε αυτόν ανήκει η ~ 
για τη συγκρότηση τοπικού αθλητικού οµίλου || ~ νοµοθετική | οργα-
νωτική | πολιτική- ΦΡ. (α) έχω την πρωτοβουλία των κινήσεων δια-
δραµατίζω αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη µιας υπόθεσης: σε αυτό 
το θέµα την πρωτοβουλία των κινήσεων έχουν οι γονείς (β) αφήνω 
(σε κάποιον) την πρωτοβουλία αφήνω (σε κάποιον) περιθώρια κινή-
σεων, αυτενέργειας: ένας αυταρχικός ηγέτης δεν αφήνει την πρωτο-
βουλία σε άλλα στελέχη (γ) ιδιωτική πρωτοβουλία η πρωτοβουλία 
που προέρχεται από ιδιώτες, σε αντιδιαστολή προς αυτήν που προέρ-
χεται από το κράτος: το νοσοκοµείο | το σχολείο | το ίδρυµα έγινε µε 
~ || η καπιταλιστική οικονοµία βασίζεται στην - 2. αρετή προσώπου 
που είναι διατεθειµένο να παίρνει τις απαραίτητες αποφάσεις, να 
τολµά, να ενεργεί χωρίς να περιµένει υποδείξεις: είναι δουλειά που 
θέλει άνθρωπο µε ~. 
[ΕΤΥΜ. < πρώτο- + -βουλία < βουλή. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. 
παίρνω | αφήνω την πρωτοβουλία (< γαλλ. prendre | laisser l'initia-
tive), ιδιωτική πρωτοβουλία (< γαλλ. initiative privée), πρωτοβουλία 
των κινήσεων (< γαλλ. l'initiative des mouvements)]. 

πρωτοβρόχι (το) {χωρ. γεν.} (συνήθ. στον πληθ.) πρώτη βροχή τού 
φθινοπώρου: ήρθαν τα ~. 

πρωτοβυζαντινός, -ή, -ό ΙΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την 
περίοδο τής βυζαντινής ιστορίας από τη βασιλεία τού Ιουστινιανού 
(527-565) µέχρι και την εικονοµαχία (730-843). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. proto-byzantinisch]. 

πρωτόγαλα (το) [µτγν.] {πρωτογάλακτος | χωρ. πληθ.} το πρώτο γάλα 
που βγαίνει από τους µαστούς µετά τη γέννα ΣΥΝ. (λόγ.) πύαρ. 

πρωτογένεια (η) [µτγν.] {πρωτογενειών} 1. το να έχει κανείς γεννη-
θεί πρώτος ΣΥΝ. πρωτοτοκία · 2. ΝΟΜ. η προτίµηση τού πρώτου υιού 
κατά τη διαδοχή των δικαίων τής οικογένειας. 

πρωτογενής, -ής, -ές {πρωτογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που βρί-
σκεται στην πρώτη φάση εξελικτικής διαδικασίας: ~ εργασία | έρευ-
να ANT. υστερογενής 2. ΟΙΚΟΝ. (α) πρωτογενή αγαθά το έδαφος, η 
εργασία και το αποταµιευτικό κεφάλαιο (β) πρωτογενής παραγωγή 
το σύνολο των διαδικασιών µε τις οποίες παράγονται τα αγροτικά, 

κτηνοτροφικά και αλιευτικά προϊόντα, οι πρώτες ύλες, εξορύσσονται 
τα ορυκτά, καθώς και τα προϊόντα όλων αυτών (βλ. κ. λ. παραγωγή) 
• 3. ο πρωτότοκος · 4. ΓΕΩΛ. (πέτρωµα ή ορυκτό) που διατηρεί την 
αρχική του σύσταση και δεν έχει υποστεί καµία αλλοίωση µετά τον 
σχηµατισµό του. — πρωτογενώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «πρωτογεννηµένος (είτε για τέκνα είτε για 
σοδειά)», < πρώτο- + -γενής < γένος]. 

πρωτόγεννα (η) {χωρ. πληθ.} ο πρώτος τοκετός. 
πρωτογέννητος, -η, -ο [µτγν.] (λαϊκ.) αυτός που έχει γεννηθεί πρώτος 

ANT. υστερότοκος. 
πρωτόγεννος, -η, -ο (λαϊκ.) (γυναίκα ή θηλυκό ζώο) που γεννά για 

πρώτη φορά. 
πρωτογεννώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {πρωτογεννάς... | πρωτογέννησα} (για 

ανθρώπους και ζώα) γεννώ για πρώτη φορά. 
πρωτογεωµετρικός, -ή, -ό ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την 

πρώτη φάση τής γεωµετρικής τέχνης (1100-900 π.Χ.): ~ αγγεία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. protogeometric]. 

πρωτογλώσσα (η) {πρωτογλωσσών} ΓΛΩΣΣ. η αρχική (υποθετική συ-
νήθως) γλώσσα από την οποία θεωρείται ότι προέκυψαν εξελικτικά 
άλλες: η ινδοευρωπαϊκή ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
protolanguage (νόθο συνθ.)]. 

πρωτόγνωρος, -η, -ο αυτός τον οποίο γνωρίζει, βιώνει κανείς για 
πρώτη φορά: κυντά στους ανθρώπους αυτούς δοκίµαζε ένα ~ αίσθη-
µα ασφάλειας | τρυφερότητας || ~ εµπειρία. [ΕΤΥΜ. < πρωτογνωρίζω 
(υποχωρητ.(]. 

πρωτογονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η κατάσταση τού πρωτόγονου. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. primitivisme]. 

πρωτόγονος, -η, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζει ένα πολύ πρώιµο 
στάδιο ανάπτυξης: οι ~ άνθρωποι έφτειαχναν εργαλεία από πέτρες 
και οστά ζώων || ~ λαοί | φυλές | κοινωνίες || - θρησκείες | ∆ίκαιο | τέχνη 
| εργαλεία || ~ θηλαστικά | µορφές ζωής (που θεωρείται ότι έχουν 
εξελιχθεί πολύ λίγο σε σχέση µε τους βιολογικούς τους προγόνους) 2. 
αυτός που δεν έχει επηρεαστεί από τον πολιτισµό: του αρέσει ο ~ 
τρόπος ζωής· ονειρεύεται να ζήσει µια µέρα αποµονωµένος σε ένα 
ερηµονήσι 3. (µειωτ.) αυτός που παρουσιάζει καθυστέρηση αναφορι-
κά µε τη σχετική εξέλιξη: ~ τεχνολογία | άνθρωπος | πρακτικές | αντι-
λήψεις | συνθήκες | ένστικτα. — πρωτόγονα επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πρώτο- + γόνος (βλ.λ.)]. 

πρωτόγραµµα (το) {πρωτογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} το µεγάλων 
διαστάσεων αρχικό γράµµα κειµένου. 

πρωτόγραφο (το) [µεσν.] {πρωτογράφ-ου | -ων) το πρωτότυπο εγ-
γράφου ΑΝΤ. αντίγραφο, κόπια. 

πρωτογυνια (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. φαινόµενο που απαντά σε ορι-
σµένα ερµαφρόδιτα είδη όπως οι γυµνοσάλιαγκες, τα εχινόδερµα 
κ.ά., κατά το οποίο ο οργανισµός περνά πρώτα από ένα θηλυκό και 
κατόπιν σε ένα αρσενικό στάδιο ΑΝΤ. προτερανδρία. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. protogyny]. 

πρωτοδικείο (το) [1833] 1.ΝΟΜ. το πρωτοβάθµιο πολιτικό ή διοικη-
τικό δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει σε πρώτο βαθµό όλες τις αστικές 
υποθέσεις που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των ειρηνοδικείων, 

πρώτο- α' συνθετικό (συνήθ. στον αόριστο) 
πρωτ-αρχινίζω ρ. πρωτο-γλίστρησα ρ. πρωτο-θαύµαοα ρ. πρωτο-ξόδεψα ρ. πρωτο-τραυµατίοτηκα ρ. 
πρωτο-αγάπηοα ρ. πρωτο-γνώρισα ρ. πρωτο-θυµάµαι ρ. πρωτο-ξύπνησα ρ. πρωτο-τύπωοα ρ. 
πρωτ(ο)-άγγιξα ρ. πρωτό-γραψα ρ. πρωτο-θυµήθηκα ρ. πρωτ(ο)-οδήγησα ρ. πρωτο-ΰµνησα ρ. 
πρωτ(ο)-αγωνίστηκα ρ. πρωτο-γυµνάστηκα ρ. πρωτο-θύµισα ρ. πρωτ(ο)-ονόµασα ρ. πρωτο-ϋπηρέτησα ρ. 
πρωτο-αισθάνθηκα ρ. πρωτο-δανείστηκα ρ. πρωτο-θύµωσα ρ. πρωτ(ο)-ο ρ γάνωσα ρ. πρωτο-ϋποπτεύτηκα ρ. 
πρωτ(ο)-άκουσα ρ. πρωτό-δειξα ρ. πρωτο-Τδρυσα ρ. πρωτ(ο)-όργωσα ρ. πρωτο-ϋποψιάοτηκα ρ. 
πρωτο-ανακάλυψα ρ. πρωτό-δειρα ρ. πρωτο-καβάλησα ρ. πρωτό-παιξα ρ. πρωτό-φαγα ρ. 
πρωτο-ανέχτηκα ρ. πρωτο-δέχθηκα ρ. πρωτο-καθιέρωοα ρ. πρωτο-παντρεύτηκα ρ. πρωτο-φανέρωσα ρ. 
πρωτο-ανήγγειλα ρ. πρωτο-δήλωσα ρ. πρωτο-καλλιέργησα ρ. πρωτο-παραφέρθηκα ρ. πρωτο-φάνηκα ρ. 
πρωτ(ο)-άνοιξα ρ. πρωτο-δηµιούργησα ρ. πρωτο-κάπνισα ρ. ττρωτο-παρουσίασα ρ. πρωτό-φερα ρ. 
πρωτο-αντέδρασα ρ. πρωτο-δηµοσίευσα ρ. πρωτο-καταδικάοτηκα ρ. πρωτο-πάτησα ρ. πρωτο-φίλησα ρ. 
πρωτ(ο)-αντίκρισα ρ. πρωτο-δηµοσιογράφησα ρ. πρωτο-κοτήγγειλα ρ. πρωτο-πέρασα ρ. πρωτο-φοβήθηκα ρ. 
πρωτο-αντιµετώπισα ρ. πρωτο-διάβασα ρ. πρωτο-κατοίκησα ρ. πρωτο-περτιάτησα ρ. πρωτο-φοίτησα ρ. 
πρωτο-άντλησα ρ. πρωτο-διάβηκα ρ. πρωτο-κελάηδησα ρ. πρωτό-πεσα ρ. πρωτο-φόρεσα ρ. 
πρωτο-απάντησα ρ. πρωτο-δίδαξα ρ. πρωτο-κήρυξα ρ. πρωτο-πέταξα ρ. πρωτό-φτειαξα ρ. 
πρωτο-απήγγειλα ρ. πρωτο-δικηγόρησα ρ. πρωτο-κλάδεψα ρ. πρωτο-πήγα ρ. πρωτο-φύτεψα ρ. 
πρωτο-αποκάλυψα ρ. πρωτο-διόρισα ρ. πρωτό-κλαψα ρ. πρωτο-πήρα ρ. πρωτο-φώναξα ρ. 
πρωτο-αποφάσιοα ρ. ττρωτο-δίψασα ρ. πρωτο-κοιµήθηκα ρ. πρωτό-πιασα ρ. πρωτο-χαιρέτησα ρ. 
πρωτο-αρθρογράφησα ρ. πρωτο-δοκίµασα ρ. πρωτο-κοίταξα ρ. πρωτο-πίστεψα ρ. πρωτο-χάλασα ρ. 
πρωτ(ο)-άρπαξα ρ. πρωτο-δούλεψα ρ. πρωτο-κολύµπησα ρ. πρωτο-πλήρωσα ρ. πρωτο-χόρηκα ρ. 
πρωτο-αρραβωνιάστηκα ρ. πρωτο-δραπέτευσα ρ. πρωτο-κουβέντιασα ρ. πρωτο-πολέµησα ρ. πρωτο-χειρϊστηκα ρ. 
πρωτ(ο)-αρρώστησα ρ. πρωτο-δρόσισε ρ. πρωτο-κράτησα ρ. πρωτο-πόνεσα ρ. πρωτο-χειρουργήθηκα ρ. 
πρωτ(ο)-άρχισα ρ. πρωτό-δωοα ρ. πρωτο-κρύωσα ρ. πρωτο-πούλησα ρ. πρωτο-χήρεψα ρ. 
πρωτο-άσκησα ρ. πρωτο-έγραψα ρ. πρωτο-κυβέρνησα ρ. πρωτο-ρίζωσα ρ. πρωτο-χιόνισε ρ. 
πρωτο-ασχολήθηκα ρ. πρωτο-εγχειρίστηκα ρ. πρωτο-κυριάρχησα ρ. πρωτο-ρώτησα ρ. πρωτο-χόρεψα ρ. 
πρωτό-βαλα ρ. πρωτο-είδα ρ. πρωτο-λειτούργησα ρ. πρωτο-σήκωσα ρ. πρωτο-χρειάστηκα ρ. 
πρωτό-βαψα ρ. πρωτο-έκαψα ρ. πρωτο-µαγείρεψα ρ. πρωτο-σκέφθηκα ρ. πρωτο-χρησιµοποίηοα ρ. 
πρωτό-βγαλα ρ. πρωτο-εκλέχτηκα ρ. πρωτο-µάγεψα ρ. πρωτο-σκίρτησα ρ. πρωτό-ψαλα ρ. 
πρωτο-βγήκα ρ. πρωτο-εµφάνισα ρ. πρωτο-µάλωσα ρ. ττρωτό-σπειρα ρ. πρωτο-ψάρεψα ρ. 
πρωτό-βηξα ρ. πρωτο-επιτέθηκα ρ. πρωτο-µέθυσα ρ. πρωτο-σπούδασα ρ. πρωτο-ψέλλιοα ρ. 
πρωτο-βούτηξα ρ. πρωτο-ερωτεύτηκα ρ. πρωτο-µελέτησα ρ. πρωτο-στάθηκα ρ. πρωτό-ψησα ρ. 
πρωτό-βρεξα ρ. ττρωτο-έστειλα ρ. πρωτο-µπήκα ρ. πρωτο-οτόλισα ρ. πρωτο-ψήφισα ρ. 
πρωτο-βρήκα ρ. πρωτό-ζησα ρ. πρωτο-νήστεψα ρ. πρωτο-συλλάβισα ρ. πρωτο-ψιθύριοα ρ. 
πρωτο-βύζαξα ρ. πρωτο-ζήτησα ρ. πρωτό-νιωσα ρ. πρωτο-συλλογίοτηκα ρ. πρωτο-ψώνισα ρ. 
πρωτο-γέλασα ρ. πρωτο-ζύµωσα ρ. πρωτο-νοίκιασα ρ. πρωτο-συνάντηοα ρ. 
πρωτο-γέµισα ρ. πρωτο-ζωγράφισα ρ. πρωτο-νοστάλγησα ρ. πρωτο-συνεδρίασα ρ. 
πρωτό-γινα ρ. πρωτο-ήλθα ρ. πρωτό-ντυσα ρ. ττρωτο-σχεδίασα ρ. 
πρωτο-γίνηκα ρ. πρωτο-ήπια ρ. πρωτο-ξεκίνησα ρ. πρωτο-ταξίδεψα ρ. 
πρωτο-γιόρτασα ρ. πρωτο-ήχησα ρ. πρωτο-ξενιτεύτηκα ρ. πρωτο-τόλµησα ρ. 
πρωτο-γλέντησα ρ. πρωτο-ηχογράφησα ρ. πρωτο-ξενύχτησα ρ. πρωτο-τραγούδησα ρ. 
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καθώς και τα πληµµελήµατα από τις ποινικές υποθέσεις: πολυµελές | µονοµελές 
~ 2. το οίκηµα στο οποίο αργάζονται όλες οι υπηρεσίες τού παραπάνω 
δικαστηρίου και στο οποίο διεξάγονται οι δίκες που υπάγονται στην 
αρµοδιότητα του (βλ. λ. δικαστήριο, ΠΙΝ.). {ETYM. Απόδ. τού γαλλ. tribunal 
de première instance]. 

πρωτοδίκης (ο/η) [1833] {(θηλ. γεν. πρωτοδίκου) | πρωτοδικών) ο δικαστής 
πρωτοδικείου. 

πρωτόδικος, -η, -ο [1856] ΝΟΜ. 1. αυτός που υπάγεται στη δικαιοδοσία τού 
πρωτοδικείου: ~ υπόθεση 2. αυτός που προέρχεται από το πρωτοδικείο: ο 
κατηγορούµενος άσκησε όλα τα ένδικα µέσα κατά τής ~ απόφασης, που τον 
καταδίκαζε σε φυλάκιση. — πρωτοδίκως επίρρ. [1856]. [ETYM- Απόδ. τού 
γαλλ. en première instance]. 

πρωτοδιόριστος, -η, -ο αυτός που διορίζεται για πρώτη φορά σε υπηρεσία τού 
∆ηµοσίου: ~ υπάλληλος. 

πρωτοείσακτος, -η, -ο αυτός που έχει εισαχθεί για πρώτη φορά: ~ θεσµός. 
πρωτοελλαδικός, -ή, -ό ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την περίοδο τής 

ελληνικής προϊστορίας, που ακολούθησε αµέσως µετά τη νεολιθική εποχή και 
εκτείνεται χρονικά από το 3000 ώς το 2000/1900 π.Χ.: ~ περίοδος. 

πρωτοεµφανιζόµενος, -η, -ο αυτός που εµφανίζεται για πρώτη φορά: ~ 
καλλιτέχνης | ηθοποιός. 

πρωτοετής, -ής, -ές {πρωτοετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που βρίσκεται στο 
πρώτο έτος σπουδών: ~ φοιτητής τής Ιατρικής || (ως ουσ.) οι εγγραφές των 
πρωτοετών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πρωτόζωο (το) [1845] {πρωτοζώ-ου | -ων} ΒΙΟΛ. µονοκύτταρος ή α-κύτταρος 
µικροοργανισµός, που απαντά κυρ. σε υδροτόπους, καθώς και όπου υπάρχει 
υγρασία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. protozoa]. 

πρωτόθετος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (όρος τής παραδοσιακής γραµµατικής) για γλωσσικό 
στοιχείο από το οποίο παράγονται άλλα: ~ ρήµατα | ονόµατα ΑΝΤ. παράγωγος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πρώτο- + -θετός < τίθηµι (βλ. κ. θετός)]. 

πρωτόθρονος (ο) [αρχ.] {πρωτοθρόν-ου | -ων, -ους} ο κάτοχος τού πρώτου τη 
τάξει επισκοπικού θρόνου. 

πρωτοθυµουµαι ρ. µετβ. αποθ. {πρωτοθυµάσαι... | πρωτοθυµήθηκα} θυµούµαι 
(κάτι) πρώτο µεταξύ άλλων: Γι να πρωτοθυµηθώ; Την καλοσύνη του, την 
ευγένεια του, τη γενναιοδωρία του; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

πρωτοκαθεδρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. (α) ΕΚΚΛΗΣ. η τιµητική πρόταξη των 
διαφόρων τάξεων τού κλήρου (β) το δικαίωµα κατάληψης τής τιµητικής θέσης 
σε τελετή από ανώτατο αξιωµατούχο 2. (µτφ.) η κατοχή κυρίαρχης ή 
πρωτεύουσας θέσης σε έναν χώρο, τοµέα κ.λπ.· (κατ' επέκτ.) το δικαίωµα 
κατοχής αυτής τής θέσης: επιζητεί την - και γι' αυτό εργάζεται σκληρά || «ο 
πρωθυπουργός άφησε την ~ στον υπουργό του» (εφηµ.) 3. η επιδίωξη τής 
προβολής (κάποιου) σε επίσηµη ή ιδιωτική συγκέντρωση: σε κάθε συνάντηση 
τής εταιρείας ήθελε να έχει την ~ και να ασχολούνται όλοι µαζί του 4. (κατ' 
επέκτ.) (α) η πρωτεύουσα σηµασία που αποδίδεται (σε κάποιον/κάτι): η - τού 
εύκολου κέρδους στη σύγχρονη ζωή ευθύνεται για την έξαρση τής διαφθοράς || η 
~ τής οικονοµίας στην οργάνωση τού κράτους (β) τα πρωτεία, η πρώτη θέση: οι 
δύο επιτυχηµένοι τραγουδιστές συναγωνίζονται µε τους καινούργιους δίσκους 
τους για την ~ στις πωλήσεις. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πρώτο- + -καθεδρία < καθέδρα. 
Η λ. πρωτοαπαντά στην Κ.∆. αναφερόµενη στους Φαρισαίους (πβ. Ματθ. 23, 
6' Λουκ. 11, 43)]. 

πρωτοκαπετάνιος (ο) 1. ΝΑΥΤ. Ο πρώτος πλοίαρχος · 2. πρώτος µεταξύ 
οπλαρχηγών. 

πρωτοκλασάτος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που κατέχει εξέχουσα θέση: ~ στέλεχος 
πολιτικού κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ. < πρώτο- + κλάση + παραγ. επίθηµα -άτος, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
de première classe], 

πρωτοκλέφτης (ο) {πρωτοκλεφτών} (στην Τουρκοκρατία) αρχηγός των 
κλεφτών. 

πρωτόκλητος, -η, -ο ΕΚΚΛΗΣ. προσωνυµία τού Αποστόλου Ανδρέα, επειδή 
πρώτος αυτός κλήθηκε από τον Χριστό να τον ακολουθήσει. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
πρώτο- + -κλητος < καλώ]. 

πρωτόκλίτος, -η, -ο [1889] ΓΛΩΣΣ. (όνοµα ουσιαστικό) που κλίνεται κατά την 
πρώτη κλίση, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των κλίσεων στην 
παραδοσιακή σχολική γραµµατική, π.χ. ο ταµίας, ο δικαστής, η χώρα, η νίκη 
κ.ά. [ΕΤΥΜ < πρώτο- + -κλίτος < κλίνω]. 

πρωτοκόλληση (η) → πρωτοκολλώ 
πρωτοκολλητής (ο) [1897], πρωτοκολλήτρια (η) {πρωτοκολλη-τριών} ο 

δηµόσιος υπάλληλος που είναι υπεύθυνος για την τήρηση τού βιβλίου 
πρωτοκόλλου (βλ.λ.). 

πρωτόκολλο (το) {πρωτοκόλλ-ου | -ων} 1. το επίσηµο έγγραφο, µε το οποίο 
πιστοποιείται νοµικώς πράξη που έγινε: ~ παράδοσης και παραλαβής (γραπτή 
έκθεση που συντάσσεται εις διπλούν από τον υπάλληλο που αποχωρεί από 
υπηρεσία και από εκείνον που τον διαδέχεται, στην οποία καταγράφονται όλα 
τα παραδιδόµενα είδη) 2. το βιβλίο που τηρούν οι δηµόσιες υπηρεσίες και τα 
νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, στο οποίο καταχωρίζονται κατ' αύξοντα 
αριθµό και ηµεροµηνία όλα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα µε συνο-
πτική περίληψη τού περιεχοµένου τους· ΦΡ. αριθµός πρωτοκόλλου (συντοµ. 
Α.Π.) ο αριθµός µε τον οποίο κάθε έγγραφο καταχωρίζεται στο παραπάνω 
βιβλίο 3. (συνεκδ.) ο τοµέας δηµόσιας υπηρεσίας, οι υπάλληλοι τού οποίου 
είναι επιφορτισµένοι µε την τήρηση τού παραπάνω βιβλίου: εργάζεται στο ~ · 
4. ΠΟΛΙΤ. διεθνής συµφωνία που 

συµπληρώνει κύρια σύµβαση: «το Χρηµατοδοτικό Πρωτόκολλο τής 
Συµφωνίας Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης» (εφηµ.) 5. 
το σύνολο των κανόνων τού ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ρυθµίζουν τις σχέσεις 
µεταξύ κράτους και των διαπιστευµένων σε αυτό διπλωµατικών 
αντιπροσώπων, καθώς και τις σχέσεις των τελευταίων 6. (κατ' επέκτ.) το 
σύνολο των κανόνων εθιµοτυπίας που ισχύουν µεταξύ των εκπροσώπων 
κρατών ή µεταξύ των επισήµων και µη προσώπων ενός κράτους: τηρώ | 
παραβιάζω το ~|| η διαδικασία που ορίζει το ~ 7. (µτφ.) η εµµονή στους 
τύπους, οι τυπικότητες στις σχέσεις µεταξύ ανθρώπων: µεταξύ µας δεν 
χρειάζονται ~ 8. ΠΛΗΡΟΦ. σειρά κανόνων που χρησιµοποιούν οι 
υπολογιστές για να επικοινωνούν µεταξύ τους σε ένα δίκτυο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πρωτόκολλον < πρώτο- + -κολλον < κόλλα. Η λ. προσδιόριζε 
αρχικώς το πρώτο «κόλληµα» ενός κυλινδρικού παπύρου (δηλ. το πρώτο 
φύλλο µε το οποίο περιτυλίσσεται), όπου αναγραφόταν η επίσηµη σφραγίδα 
και η ηµεροµηνία κατασκευής του. Το λατ. protocollum (στο οποίο οφείλεται 
η σηµερινή σηµ. τής λ.) είναι δάνειο από την Ελληνική]. 

πρωτοκολλώ ρ. µετβ. [1871] {πρωτοκολλάς... | πρωτοκόλλ-ησα, -ώµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} καταχωρίζω (εισερχόµενο ή εξερχόµενο έγγραφο) στο πρωτόκολλο 
(βλ.λ.). — πρωτοκόλληση (η). 

πρωτοκυκλαδικός, -ή, -ό ΑΡΧΑΙΟΛ.-ΙΣΤ. 1. πρωτοκυκλαδική περίοδος η πρώτη 
φάση τού κυκλαδικού πολιτισµού, η πρώιµη περίοδος τής εποχής τού χαλκού 
από το 3200 ώς το 2000 π.Χ. (περίπου) 2. αυτός που ανήκει ή σχετίζεται µε 
την πρωτοκυκλαδική περίοδο: ~ ευρήµατα | τέχνη. 

πρωτολάτης (ο) {πρωτολατών} αυτός που ηγείται, που έχει αναλάβει την 
πρωτοβουλία ή την αρχηγία για κάτι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. πρωτελάτης (µε την επίδρ. των συνθέτων τού πρώτος) < 
πρωτ(ο)- + -(ε)λάτης < ελαύνω]. 

πρωτόλειο (το) {πρωτολεί-ου | -ων} (λόγ.) 1. το πρώτο έργο ενός δηµιουργού: 
«όσοι νέοι ένιωθαν την ανάγκη να εκφραστούν, να δηµιουργήσουν, έστελναν 
στον Ξενόπουλο τα ~ τους...» (εφηµ.) 2. (κατ' επέκτ.) το πνευµατικό, κυρ. 
ποιητικό, δηµιούργηµα που στερείται ωριµότητας σε σχέση µε τα 
µεταγενέστερα έργα τού ίδιου δηµιουργού. [ΕΤΥΜ < µτγν. πρωτόλειον (κυρ. 
πληθ. πρωτόλεια «πρωτοκάρπια») < πρώτο- + -λειον < λεία (βλ.λ.) ή, 
σύµφωνα µε λιγότερο πιθ. εκδοχή, < αρχ. προ-τέλεια (ενν. ιερά) «θυσίες που 
προσφέρονταν πριν από κάθε γιορτή» < προ- + -τέλεια < τέλος, µε την επίδρ. 
τού επιθ. πρώτος]. 

πρωτολειος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελεί το πρώτο έργο ή έχει τα 
χαρακτηριστικά ενός πρώτου, συνεπώς µη τελειοποιηµένου, έργου: διατύπωσε 
τις θέσεις του σε ~ µορφή. 

πρωτολέω ρ. µετβ. {πρωτολέ-ς, -ει, -µε, -τε, -ν)ε) | πρωτοείπα κ. πρω-τόπα} 1. 
λέω για πρώτη φορά: σε σένα το πρωτολέω- δεν το ξέρει άλλος || όταν το 
πρωτοείπε, µας ξάφνιασε, αλλά µετά συνηθίσαµε στην ιδέα 2. λέω πρώτος εγώ: 
αυτός το πρωτοείπε- οι υπόλοιποι απλώς το επανέλαβαν. 

πρωτολογία (η) [αρχ.] {πρωτολογιών} η πρώτη από µια σειρά οµιλιών ενός 
προσώπου, οι οποίες προβλέπονται στο πλαίσιο µιας συνεδρίασης: η ~ τού 
υπουργού στο Κοινοβούλιο. 

πρωτόλουβος, -η, -ο (λαϊκότ.) (για καρπούς) αυτός που ωριµάζει πρώτος ΣΥΝ. 
πρώιµος ANT. όψιµος. [ΕΤΥΜ < πρώτο- + -λουβος < λουβί (< λοβός)]. 

Πρωτοµαγιά (η) {χωρ. πληθ.} 1. η πρώτη µέρα τού Μαΐου, που εορτάζεται ως 
ανοιξιάτικη γιορτή 2. εργατική Πρωτοµαγιά η πρώτη ηµέρα τού Μαΐου, που 
εορτάζεται ως ηµέρα των εργαζοµένων. — πρωτοµαγιάτικος, -η, -ο, 
πρωτοµαγιάτικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < πρώτο- + Μάιος (πβ. λαϊκ. γεν. Μαγ-ιού) + -
ιά, πβ. κ. Πρωτ-απριλ-ιά]. 

πρωτοµαθαίνω ρ. µετβ. {πρωτόµαθ-α, -εύτηκα, -ηµένος} 1. µαθαίνω (κάτι) για 
πρώτη φορά 2. µαθαίνω (κάτι) πρώτος εγώ. 

πρωτοµάθήτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που τώρα µαθαίνει κάτι, που δεν έχει 
µεγάλη πείρα σε αυτό ΣΥΝ. (συχνότ.) αρχάριος, άπειρος ΑΝΤ. µαθηµένος, 
πολύξερος. 

πρωτοµάρτυρας (ο) {πρωτοµαρτύρων} ΕΚΚΛΗΣ. 1. αυτός που πρώτος υπέστη 
µαρτυρικό θάνατο· προσωνύµιο τού Αγ. Στεφάνου 2. (ως τιµητική 
προσφώνηση) αυτός που συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των σπουδαιότερων 
µαρτύρων τής χριστιανικής πίστεως ΣΥΝ. µεγαλο-µάρτυς 3. (κατ' επέκτ.) ο 
πρώτος µάρτυρας εθνικού, ιδεολογικού κ.λπ. αγώνα: οι - τής λευτεριάς. 
Επίσης (λόγ.) πρωτοµάρτυς (ο/η) [µτγν.] {πρωτοµάρτυρος}. 

πρωτοµάστορας (ο) [µεσν.] {πρωτοµαστόρων} 1. ο επί κεφαλής των µαστόρων 
ΣΥΝ. αρχιµάστορας, αρχιτεχνίτης 2. (παλαιότ.) ο εµπειρικός αρχιτέκτονας, 
που επαναλάµβανε εργολαβικώς την εκτέλεση οικοδοµικού έργου: η γυναίκα 
τού ~ στο θρυλικό γεφύρι τής Αρτας. Επίσης (λαϊκότ.) πρωτοµάστορης. 

πρωτοµηνιά (η) η πρώτη ηµέρα τού µήνα ΣΥΝ. αρχιµηνιά. 
πρωτοµιλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {πρωτοµιλάς... | πρωτοµίλησα} 1. µιλώ πρώτος, 

πριν από άλλον/άλλους ή για πρώτη φορά 2. (για µωρά) µιλώ για πρώτη φορά. 
πρωτοµινωικός, -ή, -ό ΑΡΧΑΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε την παλαιότερη 

περίοδο τού µινωικού πολιτισµού: ~ αγγείο | τάφος | τέχνη ΑΝΤ. 
υστεροµινωικός. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. early Minoan]. 

πρώτον επίρρ. (λόγ.) (σε απαρίθµηση) κατά πρώτο λόγο, πρώτα-πρώ-τα- για να 
αναφερθεί το πρώτο από σειρά στοιχείων: τρία πράγµατα έχω να σου πω: -..., 
δεύτερον..., τρίτον... [ΕΤΥΜ. < αρχ. επίρρ. πρώτον, ουδ. τού επιθ. πρώτος 
(βλ.λ.)]. 

πρωτόνιο (το) {πρωτονί-ου | -ων} ΧΗΜ. 1. καθένα από τα στοιχειώδη 
σωµατίδια που φέρουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο και µαζί µε τα νε- 
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τρόνια συναποτελούν τους πυρήνες των ατόµων (πβ. λ. ηλεκτρόνιο) 
2. ο πυρήνας τού ατόµου τού κυριότερου ισοτόπου τού υδρογόνου, ο 
οποίος συνίσταται απλώς από ένα πρωτόνιο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. proton < αρχ. πρώτον, ουδ. τού επιθ. πρώτος 
(βλ.λ.)]. 

πρωτονοτάριος (ο) {πρωτονοταρί-ου | -ων, -ους} 1. ο πρώτος µεταξύ 
των νοταρίων (βλ.λ.) 2. (ως τιµητικός τίτλος) εξέχον µέλος τής 
Εκκλησίας, υπεύθυνος τής γραµµατείας τού Πατριαρχείου. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < πρώτο- + νοτάριος (βλ.λ.)]. 

πρωτοξαδελφος κ. πρωτοξάδερφος (ο) {πρωτοξαδέλφ-ου | -ων, -
ους}, πρωτοξαδέλφη κ. πρωτοξαδερφη (η) {πρωτοξαδελφών} ο 
πρώτος εξάδελφος ή η πρώτη εξαδέλφη. 

πρωτοπαθής, -ής, -ές [µεσν.] {πρωτοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΙΑΤΡ. αυ-
τός που εµφανίζεται αυτοτελώς, που αποτελεί την πρώτη παθολογι-
κή εκδήλωση νόσου και δεν είναι συνέχεια ή αποτέλεσµα άλλου: ~ 
ασθένεια | νόσηµα | σύµπτωµα | ανωµαλία | αµηνόρροια ANT. δευτε-
ροπαθής. — πρωτοπάθεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πρωτοπαλλήκαρο (το) 1. ο πρώτος µετά τον αρχηγό σε ένοπλη οµά-
δα (π.χ. των κλεφτών επί Τουρκοκρατίας, ανταρτών, συµµορίας κ.λπ.) 
2. (κατ' επέκτ.-µτφ.) πρόσωπο µε εξέχοντα ρόλο σε κίνηµα, οµάδα 
κ.λπ.: ένα από τα - τής συµµορίας || υπήρξε ~ τού προέδρου. 

πρωτόπαππας (ο) {πρωτοπαππάδες} (λαϊκ.) ο πρώτος στην ιεραρχία 
ανάµεσα στους ιερείς ΣΥΝ. πρωτοπρεσβύτερος, πρωθιερέας. Επίσης 
πρωτοπαππάς [µεσν]. 

πρωτόπειρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που για πρώτη φορά επιχειρεί να 
κάνει (κάτι), που δεν έχει µεγάλη πείρα: είναι ~ στην οδήγηση ΣΥΝ. 
πρωτάρης ANT. έµπειρος, εξασκηµένος. 

πρωτόπλασµα (το) [1881] {πρωτοπλάσµατος | χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. η 
βασική ουσία τού ζωντανού κυττάρου, η οποία αποτελείται κατά 
90% περίπου από νερό 2. BOT. η βασική ουσία τού πρωτοπλάστη 
(βλ.λ.) των κυττάρων. — πρωτοπλασµατικός, -ή, -ό [1885]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Protoplasma]. 

πρωτοπλάστης (ο) [1833] {πρωτοπλαστών} ΒΙΟΛ.-ΒΟΤ. βακτηριακό ή 
φυτικό κύτταρο που δεν διαθέτει περικυτταρικό σκληρό τοίχωµα ή 
χυµοτόπιο (περιλαµβάνει ωστόσο πυρήνα, κυτταρόπλασµα, κυτταρι-
κές µεµβράνες και οργανίδια). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γερµ. Protoplast]. 

πρωτόπλαστοι (οι) {πρωτοπλάστ-ων, -ους} ΘΡΗΣΚ. Ο Αδάµ και η Εύα, 
το ζευγάρι των πρώτων ανθρώπων που πλάστηκαν από τον Θεό 
σύµφωνα µε την Π.∆. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πρώτο- + -πλαστός < πλάσσω 
(βλ.λ.)]. 

πρωτοπορία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. το να προπορεύεται κανείς, 
να βρίσκεται ή να πηγαίνει µπροστά από τους άλλους ΣΥΝ. προβάδι-
σµα 2. (συνεκδ.) το σύνολο των ανθρώπων που προπορεύονται, η 
εµπροσθοφυλακή ΑΝΤ. οπισθοφυλακή 3. (συνήθ. µτφ.) (α) το σύνολο 
των ατόµων που προηγούνται τής εποχής τους, που διακρίνονται για 
την προοδευτικότητα τους και είναι επί κεφαλής καινοτόµου πολιτι-
κής, κοινωνικής, πνευµατικής ή άλλης κίνησης: ο κύκλος αυτός απο-
τελεί την ~ τής διανόησης | τής επιστήµης || βρίσκοµαι | ανήκω στην ~ 
ΣΥΝ. αβανγκάρντ (β) (συνεκδ.) οτιδήποτε ανήκει στο πιο προωθη-
µένο και προοδευτικό τµήµα τού κοινωνικού και πνευµατικού γίγνε-
σθαι: το έργο | οι ιδέες του αποτελούν ~ ANT. οπισθοδρόµηση, συντή-
ρηση (γ) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. το καλλιτεχνικό κίνηµα τής αβανγκάρντ: η σο-
βιετική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αεροπορία, πληροφορική. 

πρωτοποριακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την πρωτοπορία, 
χαρακτηριστικός τής πρωτοπορίας: ~ αντίληψη | έργο | µέθοδος | κί-
νηµα | τέχνη | ιδέα ΣΥΝ. προοδευτικός, νεωτεριστικός ΑΝΤ. οπισθο-
δροµικός, συντηρητικός. — πρωτοποριακά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλη-
ροφορική. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. avant-garde]. 

πρωτοπόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο 1. αυτός που προηγείται: η ~ οµάδα 
τού πρωταθλήµατος ΑΝΤ. ουραγός 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που ηγείται 
ή µετέχει σε προοδευτική πολιτική, πνευµατική, καλλιτεχνική κ.λπ. 
κίνηση, που εισάγει καινοτοµίες ή πρωτοστατεί στη λήψη ριζο-
σπαστικών µέτρων: ~ πολιτικός µεταρρυθµιστής || καθοδήγησαν και 
άνδρωσαν αυτό το ~ θέατρο ΣΥΝ. καινοτόµος, προοδευτικός, ρηξικέ-
λευθος, ριζοσπαστικός ANT. οπισθοδροµικός, συντηρητικός 3. (ειδι-
κότ. για πρόσ.) αυτός που ανακαλύπτει καινούργια στοιχεία, δεδοµέ-
να κ.λπ., που χαράσσει νέους δρόµους στην έρευνα: ~ τής ιατρικής | 
τής βιολογίας | τής φυσικής. [ΕΤΥΜ. µτγν. < πρώτο- + πόρος 
(βλ.λ.)]. 

πρωτοπορώ ρ. αµετβ. [1888] {πρωτοπορ-είς... | πρωτοπόρησα} 1. προ-
πορεύοµαι, βρίσκοµαι ή πηγαίνω µπροστά από τους άλλους 2. (συ-
νήθ. µτφ.) προηγούµαι τής εποχής µου, διακρίνοµαι για την προο-
δευτική και καινοτόµο πολιτική, κοινωνική, πνευµατική, καλλιτεχνι-
κή ή άλλη δράση µου (συχνά αποτελώντας πρότυπο για τους µετα-
γενεστέρους): µε κάθε νέα ιδέα που εφαρµόζει, αποδεικνύει ότι πρω-
τοπορεί ανοίγοντας νέους δρόµους στον τοµέα του. 
πρωτοπρεσβύτερος (ο) [µτγν.] {πρωτοπρεσβυτέρ-ου | -ων, -ους} 
ΕΚΚΛΗΣ. ο πρώτος µεταξύ των ιερέων τίτλος και τιµητική διάκριση 
που δίνεται από τον επίσκοπο µόνο σε έγγαµους ιερείς, οι οποίοι δια-
κρίνονται για τη µόρφωση, την οµιλητική ικανότητα, το ήθος τους 
κ.λπ. ΣΥΝ. πρωθιερέας, (λαϊκ.) πρωτόπαππας. πρώτος, -η, -ο (επίσης 
γράφεται 1ος στην αραβική αρίθµηση, Α ή ά στην ελληνική και I στη 
λατινική) 1. αυτός που προηγείται όλων των άλλων, που αντιστοιχεί σε 
σειρά στον αριθµό ένα (ΐ(: το όνοµα του είναι ~ στον κατάλογο || ήµουν 
~ στην ουρά και εξυπηρετήθηκα αµέσως ΑΝΤ. τελευταίος- ΦΡ. (α) 
πρώτη γραµµή βλ. λ. γραµµή (β) (κατ' επέκτ.) έγκαυµα πρώτου βαθµού 
βλ. λ. βαθµός (γ) (κατ' επέκτ.) συγγενής πρώτου βαθµού πολύ στενός 
συγγενής- (ειδικότ.) ο πατέρας, η 

µητέρα και το παιδί κάποιου (δ) πρώτος εξάδελφος | πρώτη εξα-
δέλφη το παιδί (γιος ή κόρη αντίστοιχα) τού αδελφού ή τής αδελφής 
τού πατέρα ή τής µητέρας κάποιου (ε) ο αναµάρτητος πρώτος τον 
λίθον βαλέτω βλ. λ. αναµάρτητος (στ) από πρώτο χέρι (πβ. δεύτερο 
χέρι, λ. δεύτερος) (i) για κάτι που αγοράζεται αµεταχείριστο (ii) για 
κάτι που µαθαίνει κανείς απευθείας από την πηγή των γεγονότων: 
έχω πληροφορίες -µου τα είπε άνθρωπος από το πολύ στενό του πε-
ριβάλλον 2. ο παλαιότερος, αυτός που προηγείται χρονολογικά, αυτός 
που γίνεται πριν από άλλον/άλλους: ο ~ µου γάµος || τα ~ νιάτα || 
συνήθως είναι άδικες και βιαστικές οι ~ κρίσεις· ΦΡ. (α) πρώτα βή-
µατα η αρχή τής σταδιοδροµίας: στα ~ του τον βοήθησε ο αδελφός 
του || κάνει τα ~ του ως πολιτικός (β) µε την πρώτη | µε το πρώτο ευ-
θύς αµέσως, µε την πρώτη προσπάθεια: πέρασε στο πανεπιστήµιο -|| ~ 
τα κατάφερα (γ) (λόγ.) εν πρώτοις | κατά πρώτον (εν πρώτοις, Ηροδ. 
8,69) πριν από οτιδήποτε άλλο (δ) (λόγ.) ο πρώτος διδάξας αυτός που 
έδωσε πρώτος το παράδειγµα, που ξεκίνησε κάτι πριν από 
οποιονδήποτε άλλον: το κυβερνών κόµµα κατηγορεί την αντιπολίτευση 
ότι υποκινεί τις απεργίες, αλλά ξεχνά ότι ήταν ~ (όταν ήταν στην 
αντιπολίτευση, έκαναν και εκείνοι το ίδιο) 3. αυτός τον οποίο συνα-
ντά κανείς πριν από άλλον/άλλους στον χώρο: το σπίτι µου είναι στον 
~ δρόµο αριστερά 4. αυτός που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία, ο 
σπουδαιότερος: ~ µέληµα τής Αστυνοµίας είναι η ασφάλεια των πο-
λιτών || ~ σου δουλειά µετά το ταξίδι θα είναι να µε ενηµερώσεις 5. 
αυτός που έχει τη µεγαλύτερη αξία, που αξιολογείται ως ο καλύτε-
ρος: ξενοδοχείο ~ κατηγορίας || είναι ~ µαθητής στην τάξη· ΦΡ. (α) 
πρώτος και καλύτερος (i) αυτός που έχει ξεπεράσει όλους τους άλ-
λους, που είναι ο καλύτερος από όλους (ii) για κάποιον που παρου-
σιάζεται οπουδήποτε, ενώ είναι ανεπιθύµητος (iii) για κάποιον που 
πρωτοστατεί σε κάτι αρνητικό: ήλθε -1| όλοι, και ~ εσύ, υποστηρίξατε 
τις ενέργειες του (β) πρώτης (τάξεως) δηλώνει ότι κάτι είναι εξαι-
ρετικής ποιότητας: κρασί | ποτό | φαγητό ~ (γ) πρώτη θέση η ακρι-
βότερη και ανετότερη θέση σε µεταφορικό µέσο: η ~ στο πλοίο είναι 
πολύ άνετη || ταξιδεύει πάντα ~ || σαλόνι και τραπεζαρία για τους 
επιβάτες πρώτης και δεύτερης θέσεως (δ) πρώτο µπόι (ως χαρακτη-
ρισµός) άνθρωπος πολύ ψηλός: ο γυιος σου είναι ~ 6. (οικ.) πολύ κα-
λός: έχω ένα κρασί ~ πράµα || πολύ ~ το φόρεµα σου- ΦΡ. (οικ.) και ο 
πρώτος ως έκφραση θαυµασµού για κάποιον: µπράβο µεγάλε, είσαι 
~! 7. (σε βαθµούς ιεραρχίας) αυτός που βρίσκεται πιο πάνω στη σχε-
τική ιεραρχία: - µηχανικός || το ~ βιολί τής ορχήστρας (ο κορυφαίος 
τής οµάδας τών βιολιστών)· ΦΡ. (α) πρώτη κυρία η σύζυγος ηγέτη χώ-
ρας (β) (λόγ.) οι τα πρώτα φέροντες αυτοί που έχουν τις ανώτατες ιε-
ραρχικά θέσεις 8. αυτός που πρόκειται να γίνει πολύ σύντοµα, ο προ-
σεχής: σε ~ ευκαιρία θα τακτοποιήσω την υπόθεση σου ΣΥΝ. µελλο-
ντικός 9. αυτός που πρέπει να ικανοποιηθεί αµέσως: δεν είναι αυτός ο 
~ στόχος || θα δοθεί χρηµατικό βοήθηµα στους σεισµόπληκτους, για να 
καλύψουν τις - ανάγκες τους ΣΥΝ. απαραίτητος, αναγκαίος, επείγων 
ΦΡ. (α) είδος πρώτης ανάγκης το στοιχειώδες, το απολύτως 
απαραίτητο για την καθηµερινή ζωή: ακρίβυναν πάλι τα τρόφιµα και 
τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης (β) πρώτες βοήθειες βλ. λ. βοήθεια 10. 
(α) ο πολύ βασικός, ο στοιχειώδης: έµαθε τα ~ του γράµµατα στη γε-
νέτειρα του- ΦΡ. πρώτη ύλη βλ. λ. ύλη (β) ΜΟΥΣ. πρώτη φωνή η βα-
σική φωνή, η οξύτερη στην ερµηνεία τραγουδιού 11. αυτός που γίνε-
ται χωρίς ιδιαίτερη επιµέλεια ή φροντίδα, ο πρόχειρος: µε µια ~ µατιά 
µου φαίνονται ίδια || µια ~ εκτίµηση για το κόστος τού έργου είναι ότι 
θα απαιτηθεί ένα δισεκατοµµύριο δραχµές- ΦΡ. (α) ο πρώτος τυχών 
όποιος τύχει, χωρίς να έχει επιλεγεί µε προσοχή: δεν µπορείς να 
παντρευτείς τον πρώτο τυχόντα! (β) εκ πρώτης όψεως βλ. λ. όψη 12. 
ΜΑθ. πρώτος αριθµός (πρώτοι αριθµοί, Ευκλείδης 'Ορισµοί 11, 12) 
κάθε φυσικός αριθµός διάφορος τού 1 (και τού 0, αν ανήκει στους 
φυσικούς) που δεν έχει άλλον θετικό διαιρέτη εκτός από τον εαυτό 
του και τη µονάδα: ~ είναι οι αριθµοί 2,3,5, 7 κ.ά. 13. ΓΛΩΣΣ. (α) πρώτο 
πρόσωπο το πρόσωπο που χρησιµοποιεί ο οµιλητής όταν αναφέρεται 
στον εαυτό του- δηλώνεται κυρίως µε τις καταλήξεις α' προσώπου τού 
ρήµατος (τρέχ-ω, έτρεχ-α) καθώς και µε τις προσωπικές αντωνυµίες 
(εγώ, εµείς), όταν χρειάζεται να δηλωθεί έµφαση ή αντιδιαστολή (εγώ 
το λέω - εµείς κουραστήκαµε κι εσείς απολαµβάνετε τα αγαθά των 
κόπων µας) (β) πρώτη κλίση ο τρόπος κλίσης των ονοµάτων τής 
αρχαίας Ελληνικής σε -ας (ταµίας), -ης (ναύτης) και -α (χώρα), -η 
(τιµή) σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των κλίσεων στην 
παραδοσιακή σχολική γραµµατικής (πβ. κ. δεύτερη κλίση, τρίτη κλί-
ση) 14. πρώτος (ο) (α) ο πρώτος (σηµ. 2) ύπνος: µε σήκωσε πάνω που 
έπαιρνα τον ~ (β) ΝΑΥΤ. Ο πρώτος (σηµ. 7) καπετάνιος τού πλοίου: φώ-
ναξε µου τον ~, γιατί έχω να του πω κάτι (γ) ο πρώτος (σηµ. 3) όροφος 
(πολυ)κατοικίας: µένω στον ~ || οι ένοικοι τού ~ (δ) ο πρώτος µήνας 
τού έτους, ο Ιανουάριος: θα παντρευτούν στις 10/1 (δέκα πρώτου) 15. 
πρώτη (η) (α) η πρώτη (σηµ. 3) παράσταση θεατρικού έργου ή η 
πρώτη εκτέλεση µουσικού κοµµατιού: η καινούργια όπερα θα πα-
ρουσιαστεί στη Νέα Υόρκη σε παγκόσµια ~ ΣΥΝ. πρεµιέρα (β) η τα-
χύτητα µε την οποία ξεκινά όχηµα: βάζω (την) ~ (γ) η πρώτη ηµέρα 
κάθε µήνα: την 1/1 (πρώτη πρώτου) αρχίζει το έτος || θα πληρώνεστε 
κάθε ~ τού µηνός (δ) η πρώτη τάξη ∆ηµοτικού, Γυµνασίου ή Λυκείου: 
ο γυιος µου πηγαίνει στην -16. πρώτο (το) (α) το πρωτόνιο (βλ.λ.) (β) 
το ένα εξηκοστό τής ώρας, τα εξήντα δεύτερα, το λεπτό (βλ.λ.): η ώρα 
είναι έξι και δέκα ~. — πρώτα (βλ.λ.) κ. πρώτον (βλ.λ.) επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πρωτιά κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πρώτος | πράτος (δωρ.) < *pr-tos (µε µακρό ηµίφωνο -
Ϊ-), τού οποίου η p. *pr- αποτελεί µεταπτωτ. βαθµ. τής ρίζας που απα-
ντά στην πρόθ. πρό (βλ.λ.), ενώ το επίθηµα -τος (πβ. τρί-τος, τέταρ-
τος) είναι χαρακτηριστικό τού υπερθ. βαθµού. Το επίθ. πρώτος συνδ. 
µε σανσκρ. pûr-va-, λιθ. pir-mas, αρχ. σλαβ. prü-vü κ.ά. Οµόρρ. πρό-τε- 
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ρος, πρω-ΐ, πρώ-ην κ.ά. Ορισµένοι όροι και φρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια, 
λ.χ. είδος πρώτης ανάγκης (< γαλλ. objet de première nécessité), ο πρώτος 
τυχών (< γαλλ. le premier venu), σε πρώτο πλάνο (< γαλλ. au premier plan(, ο 
πρώτος γύρος (< γαλλ. le premier tour), πρώτη κυρία (< αγγλ. first lady(, 
πρώτη γραµµή (< αγγλ. front line), από πρώτο χέρι (< αγγλ. first-hand), πρώτης 
τάξεως (< γαλλ. de première classe) κ.ά.]. 

πρώτος - πρωτύτερος - πρώτιοος. Το επίθ. πρώτος ως τακτικό αριθµητικό 
επίθετο (ένα - πρώτος, δύο - δεύτερος, τρία - τρίτος κ.λπ.) ανήκει κατεξοχήν 
στα «ταξινοµικά επίθετα», εκείνα δηλ. που κανονικά δεν επιδέχονται 
διαβάθµιση τής σηµασίας τους µε τη µορφή παραθετικών (πβ. επίθ. όπως 
γυάλινος, κίτρινος, απόλυτος κ.ά.). Εντούτοις, µε τη χρονική σηµ. τού 
πρώτος σχηµατίστηκε συγκριτικός τ. πρωτύτερος (κατά τα παραθετικά των 
επιθ. σε -υς: βαθύς - βαθύτερος και πρώτος - πρωτύτερος, όπως και καλός -
καλύτερος) µε επίρρ. πρωτύτερα. Επίσης, µε χρονική και εµφατική µαζί 
σηµ. σχηµατίστηκε και τύπος υπερθετικού πρώτιστος (κατά τα υπερθετικά 
σε -ιστός, µέγιστος, άριστος, κάλλιστος, τάχιστος, αίσχιστος κ.ά.), από όπου 
και το επίρρ. πρώτιστα. Ας σηµειωθεί ότι κατά τα πολλά επιρρήµατα σε -
ίστως, κανονικά από επίθ. σε -ιστός (ευχάριστος - ευχαρίστως, καλόπιστος - 
καλοπί-στως, αόριστος - αορίστως κ.τ.ό.(, σχηµατίστηκε και επιρρηµατι-
κός τ. σε -ίστως, ο τ. πρωτίστως αντί τού κανονικού πρώτιστα. 

πρωτοσέλιδος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τυπωθεί στην πρώτη σελίδα εφηµερίδας: 
~ τίτλος | άρθρο 2. πρωτοσέλιδο (το) η πρώτη σελίδα εφηµερίδας, κυρ. ο 
τίτλος | οι τίτλοι που εµφανίζοµαι σε αυτήν. 

πρωτοσπαθάριος (ο) [µεσν.] {πρωτοσπαθαρί-ου | -ων, -ους} ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) 
ο επί κεφαλής τού σώµατος των σπαθαρίων, οι οποίοι αποτελούσαν την 
ανακτορική φρουρά και εκτελούσαν εµπιστευτικές αποστολές τού 
αυτοκράτορα. 

πρωτοστάτης (ο) {πρωτοστατών} αυτός που διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό 
ρόλο, που τίθεται επί κεφαλής σε κάτι: οι ~ τής απεργίας ΣΥΝ. πρωτεργάτης, 
πρωταγωνιστής. 
[ETYM. αρχ. < πρώτο- + -στάτης < θ. στα- τού ρ. ϊ-στα-µαι (βλ.λ.), πβ. κ. έπ-
ανα-στάτης, προ-στάτης]. 

πρωτοστατώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {πρωτοστατείς... | πρωτοστάτησα} είµαι 
πρωτεργάτης, διαδραµατίζω πρωταγωνιστικό ρόλο (σε προσπάθεια, κίνηση 
κλπ.): πρωτοστάτησε στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση | στις κινητοποιήσεις των 
αγροτών. 

πρωτοσύ γκελλος (ο) {πρωτοσυγκέλλ-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. Ο πρώτος µεταξύ 
των συγκέλλων (βλ.λ.), ο οποίος διευθύνει το γραφείο τού µητροπολίτη και 
τον αναπληρώνει στα διοικητικά του καθήκοντα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < πρώτο- + 
σύγκελλος «τίτλος τού γραµµατέα και συµβούλου ανωτέρων κληρικών» < συγ- 
(< συν) + -κελλος < κέλλα (< λατ. cella «θάλαµος, δωµάτιο»)]. 

πρωτοσυστατος, -η, -ο νεοσύστατος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< πρώτο- + -σύστατος < συνίσταµαι]. 

πρωτοτάξιδος, -η, -ο αυτός που ταξιδεύει για πρώτη φορά: καράβι 

πρωτοτοκια (η) [µτγν.] {πρωτοτοκιων} 1. ο πρώτος τοκετός, η πρώτη γέννα 2. 
το να έχει γεννηθεί κανείς πρώτος ανάµεσα στα αδέλφια του, να είναι 
πρωτότοκος. 

πρωτοτοκια (τα) [µτγν.] {πρωτοτοκιων} τα δικαιώµατα τού πρωτότοκου 
τέκνου. 

πρωτότοκος, -ος, -ο (λόγ.) (γυναίκα ή θηλυκό θηλαστικό ζώο) που γέννησε για 
πρώτη φορά ΣΥΝ. πρωτόγεννος. [ΕΤΥΜ αρχ. < πρώτο- + τόκος (βλ.λ.) < 
τίκτω]. 

πρωτότοκος, -η, -ο (για τέκνα) αυτός που γεννήθηκε πρώτος, ο µεγαλύτερος 
ανάµεσα στα αδέλφια του: ~ γυιος | κόρη | παιδί ANT. υστερότοκος. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < πρώτο- + τόκος (βλ.λ.) < τίκτω]. 

πρωτοτυπία (η) [µεσν.] {πρωτοτυπιών} 1. η ιδιότητα τού πρωτοτύπου, η 
απόκλιση από το παλαιό και το τετριµµένο: τα έργα του χαρακτηρίζονται από 
~ µορφής και χρωµάτων ANT. κοινοτοπία 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε πρωτότυπο: 
πολύ καλή δουλειά µε πολλές σκηνοθετικές - || προσπαθούµε να µην 
επαναλαµβάνουµε τα καθιερωµένα, γι'αυτό κάθε ~ είναι ευπρόσδεκτη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κοινοτοπία. 

πρωτοτυπικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. πρωτοτυπική θεωρία η θεωρία των πρωτοτύπων ή 
στερεοτύπων ξεκινά από τη θέση ότι για κάθε λέξη, ιδ. για τις λέξεις που 
αναφέρονται σε φυσικά είδη, υπάρχουν αντικείµενα ή όντα που αποτελούν 
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα τής τάξης στην οποία αναφέρονται, δηλ. το 
πρωτότυπο, η συνήθης, στερεότυπη εικόνα που ανακαλεί κανείς στη µνήµη 
του, όταν αναφέρεται σε κάποιον/κάτι. 

πρωτότυπος, -η, -ο 1. αυτός που λέγεται, γράφεται, γίνεται κ.λπ. για πρώτη 
φορά, που αποκλίνει από το παλαιό και το τετριµµένο, που αποτελεί 
νεωτερισµό: ο σκηνοθέτης των «Τρωάδων» είχε µια - ιδέα: έβαλε το έργο να 
εξελίσσεται στη µεταπολεµική Γερµανία || ~ σενάριο | µελέτη | άποψη ΑΝΤ. 
κοινότοπος, συνηθισµένος, τετριµµένος 2. (συνεκδ. για πρόσ.) αυτός που τα 
λόγια ή τα έργα του έχουν ιδιαίτερο και πρωτοποριακό χαρακτήρα, που δεν 
επαναλαµβάνει προηγούµενα πρότυπα: ~ συγγραφέας | δηµιουργός 3. (ειδικότ.) 
αυτός που έγινε πρώτος, που αποτέλεσε τη βάση ή το πρότυπο για άλλους: 
στην ανασκαφή βρέθηκαν και ~ όργανα (όχι αντίγραφα) 4. πρωτότυπο (το) 
{πρωτοτύπ-ου | -ων} το πρώτο που έγινε, βάσει τού οποίου παράγονται άλλα 
όµοια ή ανάλογα: δεν µπορεί να υπάρξει απόλυτη συµφωνία ανάµεσα στο ~ και 
στη µετάφραση || διαβάζει Πλάτωνα | Σαίξπηρ από το ~ || στο σαλόνι του 
κρέµασε ένα αντίγραφο τού πίνακα-το - το έχει φυλάξει αλλού || ~ εγγράφου || το 
~ τού αυτοκινήτου | τού 

αεροσκάφους βρίσκεται υπό δοκιµή.  — πρωτότυπα | πρωτοτύπως 
[µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοινοτοπία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «αρχικός, πρωτόθετος (µε γραµµ. σηµ.)», < πρώτο- + -
τύπος < τύπος (βλ.λ.). Η σηµ. «αυθεντικός, πρωταρχικός» είναι ήδη µτγν., ενώ 
στη σηµ. «πρωτοποριακός, νεωτερικός» η λ. αποδίδει το γαλλ. original]. 

πρωτοτυπώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {πρωτοτυπείς... | πρωτοτύπησα} κάνω πρωτότυπες 
πράξεις, εκδηλώνοµαι µε πρωτοτυπία (βλ.λ.): στη διδασκαλία του δεν 
ακολουθεί την πεπατηµένη, πάντα πρωτοτυπεί ΣΥΝ. νεωτερίζω, καινοτοµώ. 

πρωτοΰπνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το χρονικό διάστηµα στην αρχή τού ύπνου. 
πρωτοφανέρωτος, -η, -ο (λαϊκ.-λογοτ.) αυτός που συµβαίνει, που εµφανίζεται 

για πρώτη φορά: ~ µεγαλείο | δοκιµασία ΣΥΝ. πρωτοφανής, καινοφανής ΑΝΤ. 
συχνός, συνήθης. 

πρωτοφανής, -ής, -ές {πρωτοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που 
εµφανίζεται ή συµβαίνει, εκδηλώνεται για πρώτη φορά, που δεν έχει 
αντίστοιχο προηγούµενο: οι χιονοπτώσεις τέτοια εποχή είναι ~ φαινόµενο || ~ 
επεισόδιο | γεγονός | κακοκαιρία | επιτυχία | αποτυχία | υπόθεση | απάτη | 
κοσµοσυρροή | θέαµα ΣΥΝ. πρωτόφαντος, πρωτόγνωρος ΑΝΤ. συνηθισµένος 
2. (ειδικότ.-κακόσ.) αυτός που προκαλεί κατάπληξη, ο ασυνήθιστα 
δυσάρεστος: κακοποίησε το θύµα µε ~ αγριότητα || ∆ιαµαρτύροµαι! Αυτό είναι 
~! || ~ θρασύτητα/ αχαριστία | επιπολαιότητα | προχειρότητα | περιστατικό ΣΥΝ. 
ανήκουστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < πρώτο- + -φανής < φαίνω | -οµαι (πβ. παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην)]. 

πρωτόφαντος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. ο πρωτοφανής (βλ.λ., σηµ. 1) 2. (για καρπούς και 
λαχανικά) αυτός που παράγεται νωρίς ή για πρώτη φορά, που ωριµάζει πριν 
από τους άλλους: ~ σταφύλια ΣΥΝ. πρώιµος, πρωτόλουβος ΑΝΤ. όψιµος. 
[ΕΤΥΜ < πρώτο- + φαντος < αρχ. φαίνω | -οµαι, πβ. κ. ά-φαντος]. 

πρωτοφόρετος, -η, -ο [1894] (για είδη ένδυσης και υπόδησης) αυτός που 
φοριέται για πρώτη φορά: ~ ρούχο | παπούτσι ΑΝΤ. παλιός. 

πρωτοχριστιανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους πρώτους χριστιανούς ή 
τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. 

πρωτοχρονιά (η) 1. η πρώτη ηµέρα τού έτους, δηλ. η πρώτη τού µηνός 
Ιανουαρίου: παραµονή | ανήµερα πρωτοχρονιάς ΣΥΝ. (σπανιότ.) αρχιχρονιά 2. 
(συνεκδ.) η εορτή που γίνεται κατά την παραπάνω ηµέρα: φέτος θα κάνουµε ~ 
στο σπίτι τού αδελφού µου. 

πρωτοχρονιάτικα επίρρ. (λαϊκ.) την ηµέρα τής πρωτοχρονιάς, κυρ. παρά το ότι 
είναι πρωτοχρονιά: τι ήταν αυτό που πάθαµε ~! 

πρωτοχρονιάτικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε την πρωτοχρονιά: ~ δώρο | 
έθιµο | µπουναµάς | ευχή | πίτα | κάρτα || το ~ διάγγελµα τού πρωθυπουργού. 

πρωτοψάλτης (ο) [µεσν.] {πρωτοψαλτών} ΕΚΚΛΗΣ. Ο πρώτος από τους ψάλτες 
εκκλησίας, ο επί κεφαλής τού χορού των ψαλτών. 

πρωτυτερινός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που έγινε πρωτύτερα, πιο πριν ΣΥΝ. 
πρότερος, προηγούµενος, προγενέστερος, παλαιότερος ΑΝΤ. επόµενος, 
κατοπινός. 

πρωτύτερος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται, γίνεται ή συµβαίνει πριν από άλλον | 
άλλους ΣΥΝ. προγενέστερος, προηγούµενος ΑΝΤ. επόµενος, ακόλουθος, 
κατοπινός. — πρωτύτερα επίρρ. [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < πρώτος + συγκρ. 
επίθηµα -ύτερος, πβ. καλ-ύτερος, µε-γαλ-ύτερος]. 

Π.Σ. (το) Πυροσβεστικό Σώµα. 
Π.Σ.Α.Α.Θ.Α.Ξ. (ο) ΝΑΥΤ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αξιωµατικών Ασυρµάτου 

Θαλάσσης, Αέρος, Ξηράς. 
Π.Σ.Α.Π. (ο) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών. 
Π.Σ.Α.Π.Θ. (το) Πειραµατικό Σχολείο Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης. 
Π.Σ.Α.Τ. (ο) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αθλητικού Τύπου. 
Π.Σ.Ε. (ο) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων. 
Π.Σ.Ε.Α. (η) Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης. 
Π.Σ.Ε.Π.Π. (ο) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ελλήνων Προπονητών Ποδοσφαίρου. 
Π.Σ.Κ. (η) Πανσπουδαστική Συνδικαλιστική Κίνηση. 
Π.Σ.Ο. (η) Παγκόσµια Συνδικαλιστική Οργάνωση. 
πταίσµα (το) {πταίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΝΟΜ. κάθε αξιόποινη πράξη που 

τιµωρείται µε κράτηση ή πρόστιµο 2. (κατ' επέκτ.) κάθε ασήµαντο σφάλµα: 
αυτό που έκανε δεν είναι κάτι σοβαρό είναι -µπροστά σε αυτά που κάνουν 
άλλοι. — (υποκ.) πταισµατάκι (το). [ΕΤΥΜ < αρχ. πταίσµα < πταίω (βλ. λ. 
φταίω)]. 

πταίσµα - πληµµέληµα - κακούργηµα. Πρόκειται για κλιµάκωση των 
εγκληµάτων ανάλογα µε το πώς αξιολογούνται οι αξιόποινες πράξεις από 
τα δικαστήρια µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Πταίσµα είναι 
το έγκληµα που τιµωρείται µε κράτηση ή πρόστιµο· πληµµέληµα είναι το 
έγκληµα που τιµωρείται µε φυλάκιση, χρηµατική ποινή ή περιορισµό σε 
σωφρονιστικό κατάστηµα· κακούργηµα είναι το έγκληµα που τιµωρείται 
µε κάθειρξη. Πταίσµατα είναι λ.χ. ορισµένες τροχαίες παραβάσεις 
(παράνοµη στάθµευση), πληµµελήµατα σοβαρότερα αδικήµατα (εξύβριση, 
ορισµένες µορφές κλοπής κ.ά.), ενώ η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και 
άλλες σοβαρότερες αξιόποινες πράξεις θεωρούνται κακουργήµατα. 
Εγκλήµατα που χαρακτηρίζονται ως πταίσµατα, δικάζονται από το 
πταισµατοδικείο, εγκλήµατα που χαρακτηρίζονται ως πληµµελήµατα, από 
το πληµµελειοδικείο (< πληµµέλεια «πληµµέληµα»), ενώ τα κακουργήµατα 
δικάζονται από το µικτό ορκωτό δικαστήριο, που στην καθηµερινή γλώσσα 
αποκαλείται συχνά και 
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κακουργ(ι)οδικείο (κακουργοδικείο < κακούργος, κακουργιοδι-κείο < 
κακουργία «κακούργηµα»), µολονότι από τη νοµοθεσία δεν προβλέπεται 
δικαστήριο µε τέτοια ονοµασία. 

πταισµατοδικείο (το) [1833] 1. ΝΟΜ. πρωτοβάθµιο, µονοµελές ποινικό 
δικαστήριο, που είναι αρµόδιο για την εκδίκαση πταισµατικών παραβάσεων: TO 
~ τον καταδίκασε σε ποινή εικοσαήµερης κράτησης 2. (συνεκδ.) το κτήριο στο 
οποίο στεγάζεται το παραπάνω δικαστήριο και οι σχετικές υπηρεσίες. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πταίσµα. πταισµατοδίκης (ο/η) [1833] {(θηλ. πταισµατοδίκου) | 
πταισµατοδικών} ΝΟΜ. ο/η δικαστής πταισµατοδικείου (βλ.λ.), ο αρµόδιος για 
την εκδίκαση των πταισµάτων. πταίστης (ο) {πταιστών} ο φταίχτης (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πταίω (βλ. λ. φταίω)]. πταίω ρ. αµετβ. (αρχαιοπρ.) 
φταίω· στη ΦΡ. τις πταίει; βλ. λ. τις'. 

[ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. φταίω]. πταρµός (ο) (αρχαιοπρ.) 
το φτάρνισµα (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ.αρχ. < πταίρω | πτάρνυµι (βλ. λ. φταρνίζοµαι)]. 
πταρνίζοµαι ρ. → φταρνίζοµαι πτελέα (η) → φτελιά 
πτέραρχος (ο) {πτεράρχ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. αυτός που φέρει τον ανώτατο 

βαθµό στην ιεραρχία τής Πολεµικής Αεροπορίας, αντίστοιχο µε τον στρατηγό 
στον Στρατό Ξηράς και τον ναύαρχο στο Ναυτικό (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

[ΕΤΥΜ. < πτέρ(υγα) «βασική µονάδα τής Πολεµικής Αεροπορίας» + -άρχος < 
άρχω, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. wing commander]. πτέρνα (η) → φτέρνα 
πτερνιστήρας (ο) (λόγ.) το σπιρούνι. Επίσης (λαϊκ.) φτερνιστήρι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πτερνιστήρ | µτγν. πτερνιστής < µτγν. πτερνίζω < αρχ. πτέρνα]. 
πτεροδάκτυλος (ο) [1867] {πτεροδακτύλ-ου | -ων, -ους} προϊστορικό ιπτάµενο 
ερπετό µε σχετικά µικρό µέγεθος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
Pterodactylus]. πτερόεις, -εσσα, -εν → έπεα πτερόεντα 
πτερόρροια (η) ΖΩΟΛ. εξαφάνιση, συνήθ. προσωρινή, τού πτερώµα-τος των 

πτηνών. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < πτερόν + φροία < ρέω, πβ. κ. δακρύ-ρροια, σιελό-ρροια]. 
πτερόσαυρος (ο) [1867] {πτεροσαύρ-ου | -ων, -ους} κάθε ιπτάµενο ερπετό τού 
µεσοζωικού αιώνα, που ανήκει σε τάξη από την οποία πιστεύεται ότι προήλθαν 
τα πτηνά. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pterosaur]. πτεροσχιδής, -ής, -
ές [1852] {πτεροσχιδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} BOT. αυτός που φέρει παράλληλες 
εντοµές από τη µία και από την άλλη πλευρά: ~ φύλλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. [ΕΤΥΜ. < πτερό + -σχιδής < σχίζω]. πτεροφυΐα (η) {χωρ. πληθ.) (επιστηµ.) η 
έκφυση φτερών, ο σχηµατισµός φτερώµατος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πτερόν + -φυΐα < φύω | -οµαι]. πτέρυγα (η) {πτερύγων} 1. 
(λόγ.-σπάν.) η φτερούγα 2. οτιδήποτε µοιάζει µε τη φτερούγα πουλιού κατά το 
σχήµα και τη λειτουργία· κυρ. καθεµιά από τις οριζόντιες επιφάνειες 
αεροπλάνου, στις οποίες ασκούνται οι αεροδυναµικές δυνάµεις που επιτρέπουν 
τη διατήρηση του στον αέρα: αεροδυναµική σχεδίαση στις ~ και την άτρακτο τού 
αεροσκάφους 3. ΑΝΑΤ. κάθε πτερυγοειδής σχηµατισµός τού ανθρώπινου 
σκελετού: οι ~ τού σφηνοειδούς οστού τού κρανίου || οι ~ τού κεντρικού λοβίου 
τής παρεγκεφαλίδας · 4. (α) καθένα από τα πλάγια τµήµατα οικοδοµικού 
συγκροτήµατος, το οποίο συνδέεται µε τον κύριο κορµό, µε το κεντρικό τµήµα 
τού συγκροτήµατος από τη µία µόνο πλευρά, σχηµατίζοντας µε αυτό γωνία και 
συνήθ. έχει ορισµένη λειτουργική αυτονοµία, λ.χ. στεγάζει ξεχωριστές 
υπηρεσίες ή διατίθεται για ειδική χρήση: το ζεύγος των επισήµων θα φιλοξενηθεί 
στην ανατολική ~ || ανέγερση συµπληρωµατικής ~ τού νοσοκοµείου || οι τέσσερεις 
~ τής δικαστικής φυλακής (β) (κατ' επέκτ.) κάθε τµήµα οικοδοµικού 
συγκροτήµατος µε ξεχωριστή, ειδικευµένη λειτουργία: η αιµατολογική ~ τού 
Ευαγγελισµού είναι στον έβδοµο όροφο · 5. (α) το καθορισµένο τµήµα τού 
Κοινοβουλίου, στο οποίο κάθονται οι βουλευτές συγκεκριµένης πολιτικής 
παράταξης: αριστερή | δεξιά | κυβερνητική ~ || η ~ τής αντιπολίτευσης (β) 
(συνεκδ.) το σύνολο των βουλευτών συγκεκριµένης πολιτικής παράταξης: 
προβλέπεται ότι το νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί από όλες τις ~ τής Βουλής 6. (κατ' 
επέκτ.) η οµάδα µελών ευρύτερου πολιτικού σχήµατος, η οποία εκφράζει συ-
γκεκριµένη τάση: η µετριοπαθής | ριζοσπαστική | ακραία ~ τού κόµµατος || η 
κεντρώα ~ των σοσιαλιστών 7. ΣΤΡΑΤ. (α) καθένα από τα δύο πλευρικά τµήµατα 
παρατεταγµένης στρατιωτικής ή ναυτικής δύναµης, σε αντιδιαστολή προς το 
κέντρο τής παράταξης: ο στρατηγός επιθεωρεί τη δεξιά ~ (β) βασική µονάδα τής 
τακτικής Πολεµικής Αεροπορίας: ~ µάχης | εκπαίδευσης. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. πτέρυξ, -υγος < πτερόν (βλ. λ. φτερό) + επίθηµα -υξ (πβ. κ. 
κόκκ-υξ,βρτ-υξ). Η λ. συνδ. µε σανσκρ. patafi-g-a «πετώντας», αβε-στ. 
fraptarajät- «πτηνό», αρχ. γερµ. fed(e)rah «φτερό» (> γερµ. Feder) κ.ά. Η λ. 
δήλωσε βαθµηδόν ό,τι έµοιαζε µε πτέρυγα, καθώς και γενικά τις πλευρικές 
διατάξεις κατ' αντιδιαστολή προς το κέντρο. Η πο-λιτ. σηµ. αποδίδει το αγγλ. 
wing], πτερυγίζω ρ. → φτερουγίζω 
πτερύγιο (το) {πτερυγί-ου | -ων} (υποκ.) 1. µεµβρανώδες όργανο κολύµβησης 

ψαριών, υδρόβιων θηλαστικών και κεφαλόποδων µαλακίων: το ~ τού 
καρχαρία || ραχιαίο | θωρακικό | κοιλιακό | ουραίο ~ 2. (στα αεροσκάφη) (α) 
πτερύνιο καµπυλότητας αρθρωτή µακρόστε- 

νη επιφάνεια προσαρµοσµένη στο πίσω µέρος τής πτέρυγας αεροπλάνου, η 
κλίση τής οποίας ρυθµίζεται αυτόµατα, διευκολύνοντας 
τους χειρισµούς τής προσγείωσης (β) πτερύγιο κλίσεως επιφάνεια 
ανάλογη προς την παραπάνω, που είναι προσαρµοσµένη στο πίσω µέρος τής 
πτέρυγας αεροπλάνου και µε τον χειρισµό τής οποίας ρυθµίζεται η άνοδος ή η 
κάθοδος τού αεροσκάφους 3. ΙΑΤΡ. (α) µεµβρα-νώδης πτυχή τριγωνικού 
σχήµατος, η οποία, αν επεκταθεί πάνω από την κόρη, εµποδίζει την όραση- 
προκαλείται από έκθεση σε δυνατό ηλιακό φως, στον αέρα και στη σκόνη και 
αφαιρείται χειρουργικά· ΑΝΑΤ. (β) πτερύγιο τού αφτιού ο πτερυγοειδής 
σχηµατισµός που βρίσκεται στην είσοδο τού ακουστικού πόρου και αποτελεί 
το εξωτερικό τµήµα τού αφτιού (γ) πτερύγιο τής µύτης το κάτω κυρτό και κι-
νητό τµήµα καθενός από τα δύο πλάγια τοιχώµατα τής µύτης 4. ΝΑΥΤ. το 
ύφαλο τµήµα τού πηδαλίου σκάφους 5. ΣΤΡΑΤ. µικρή προεξοχή στο οπίσθιο 
τµήµα τής επιφάνειας οβίδας, που βοηθεί το βλήµα να διατηρείται στην τροχιά 
του 6. (λόγ.-σπάν.) η µικρή φτερούγα. [ΕΤΥΜ < αρχ. πτερύγιον, υποκ. τού 
ουσ. πτέρυξ, -υγος (βλ.λ.)]. 

πτερυγισµος (ο) ΙΑΤΡ. διαταραχή τού καρδιακού ρυθµού µε τη µορφή ρυθµικής 
ταχυκαρδίας στους κόλπους ή στις κοιλίες τής καρδιάς. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
αγγλ. flutter]. 

πτερυγοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {πτερυγοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
θυµίζει φτερούγα στο σχήµα ή/και στη λειτουργία: ~ σχηµατισµός | νεύρο. 

πτερό γιόµα (το) [µτγν.] {πτερυγώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το πτέρωµα 2. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. περίστυλο ελληνικού ναού. 

πτέρωµα (το) {πτερώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΖΩΟΛ. τα φτερά και τα πούπουλα 
πτηνού, το φτέρωµά του: πουλί µε πλούσιο | πολύχρωµο ~ ΣΥΝ. πτερύγωµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < πτερώ < πτερόν (βλ. λ. φτερό)]. 

πτερωτός, -ή, -ό → φτερωτός 
πτηνό (το) (επίσ.) ΖΩΟΛ. το πουλί: αποδηµητικό | υδρόβιο | ηµερόβιο | νυκτόβιο | 

αρπακτικό | ωδικό | παραδείσιο ~. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. πτηνόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. πτηνός «ιπτάµενος, 
φτερωτός» < θ. πτη-, µεταπτωτ. βαθµ. (µε µηδενισµ. την πρώτη συλλαβή και 
απαθή τη δεύτερη) τού I.E. *petâ- «πετώ, πέφτω», για το οποίο βλ. λ. πέτ-
οµαι, πετ-εινός]. 

πτηνοµορφία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική διάπλαση τού πρόσθιου 
τµήµατος τού κεφαλιού, κατά την οποία η κατατοµή τού προσώπου µοιάζει µε 
κεφαλή πτηνού. 

πτηνοπώλης (ο) [1887] {πτηνοπωλών} (λόγ.) ο έµπορος πουλιών. — 
πτηνοπωλείο (το). 

πτηνοτροφείο (το) [1895] το σύνολο των εγκαταστάσεων στις οποίες γίνεται 
επιστηµονική και µεθοδική αναπαραγωγή και εκτροφή πτηνών. 

πτηνοτροφία (η) [1853] {χωρ. πληθ.) η συστηµατική αναπαραγωγή και 
εκτροφή πτηνών ΦΡ. αθλητική πτηνοτροφία η εκτροφή άγριων πτηνών σε 
αιχµαλωσία για την εξασφάλιση αποθέµατος θηραµάτων, τη διαιώνιση ειδών 
που βρίσκονται σε κίνδυνο, την επίδειξη ή για εκπαιδευτικούς λόγους. — 
πτηνοτροφικός, -ή, -ό [1896]. 

πτηνοτρόφος (ο/η) το πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε την 
πτηνοτροφία (βλ.λ.). 

πτήση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (λόγ.) το να πετά ένα πτηνό: κατά την ~ 
του ο αετός µπορεί να αναπτύξει πολύ µεγάλη ταχύτητα ΣΥΝ. πέταγµα 2. η 
διαδροµή που εκτελεί αεροσκάφος από την απογείωση ώς την προσγείωση 
του: ~ αεροπλάνου | ελικοπτέρου | ανε-µοπλάνου || αναγνωριστική | 
δοκιµαστική | βραδινή | ασφαλής | οµαλή ~ 3. (ειδικότ.) η προγραµµατισµένη 
από αεροπορική εταιρεία διαδροµή αεροσκάφους, η οποία εκτελείται σε 
συγκεκριµένο χρόνο προς συγκεκριµένο προορισµό κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα: έρχεται µε την ~ αριθµός 4071| η ~ είχε καθυστέρηση 30' | 
µαταιώθηκε λόγω κακοκαιρίας || ~ εσωτερικού | εξωτερικού || κάθε πότε έχει η 
Ολυµπιακή ~ για Χανιά; || η επόµενη ~ είναι αύριο· ΦΡ. πτήση τσάρτερ βλ. λ. 
τσάρτερ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πτήσις < θ. πτη-, µεταπτωτ. βαθµ. (µε µηδενισµ. την πρώτη 
συλλαβή και απαθή τη δεύτερη) τού I.E. *petâ- «πετώ, πέφτω», για το οποίο 
βλ. λ. πέτ-οµαι, πετ-εινός]. 

πτητικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την πτήση: -µηχάνηµα/ συσκευή | 
δοκιµές | ικανότητα | επίδοµα αεροπόρου | ώρα | χρόνος 2. ΖΩΟΛ. πτητική 
µεµβράνη (α) το τµήµα τού δέρµατος στην επιφάνεια τής φτερούγας, που 
συγκρατεί τα λεπτά φτερά, ώστε να µη συστρέ-φονται κατά το πέταγµα τού 
πτηνού (β) η δερµάτινη πτυχή που συνδέει σε ορισµένα είδη ζώων τον λαιµό 
µε τα µπροστινά πόδια και αυτά µε τα πίσω πόδια και την ουρά, ώστε να 
διευκολύνει την πτήση (λ.χ. στις νυχτερίδες) ή την αερολίσθηση (λ.χ. στους 
ιπτάµενους σκίουρους) · 3. ΧΗΜ. (για στερεά ή υγρά) αυτός που εξαερώνεται 
γρήγορα: το οινόπνευµα είναι ~ υγρό. — πτητικότητα (η) [1840] (σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πτή-σις (βλ.λ.). o χηµ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
volatil]. 

πτίλο (το) (λόγ.-σπάν.) το πούπουλο. — ππλώδης, -ης, -ες [I860]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πτίλον < θ. πτ-, µηδενισµ. βαθµ. τού πετ- | πέτα- (βλ. λ. πέτ-οµαι), + 
επίθηµα -ιλον. ∆εν ευσταθεί η ετυµολόγηση από το λατ. pilus «τρίχα, 
µαλλιά»]. 

πτίλωµα (το) [1894] {πτιλώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) τα πούπουλα που 
αποτελούν το φτέρωµα τού πτηνού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πτιλώ (-όω) (πβ. κ. άξιώ - αξίωµα) < αρχ. πτίλον (βλ.λ.)]. 

πτιλωτός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που έχει πτίλωµα (βλ.λ.) ΣΥΝ. πουπου-λένιος. 
Επίσης πτιλώδης, -ης, -ες [I860]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πτίλον (βλ.λ.), + παραγ. επίθηµα -ωτός (πβ. κ. πτερόν -
πτερωτός)]. 



πτισάνη 1514 πτώση 
 

πτισάνη (η) {πτισανών} (λόγ.) υδατικό φαρµακευτικό παρασκεύασµα 
που περιλαµβάνει µικρή ποσότητα δραστικών συστατικών: στις ~ πε-
ριλαµβάνονται και τα αφεψήµατα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *πτισσ-άνη (µε απλοποίηση) < πτίσσω «ξεφλουδίζω, 
αποφλοιώνω» (µε θ. πτ- αντί τού αναµενόµενου π-, πβ. πόλεµος, πό-
λις) < I.E. *peis- | *pis- «αλέθω, λειανίζω, συντρίβω», πβ. σανσκρ. pi-
nâ-sti «συντρίβω» (µτχ. pis-tâ-), λατ. pin-sö «τρίβω, λειανίζω», pis-tor 
«µυλωνάς, αρτοποιός», piso «γουδί», µέσ. κάτω γερµ. visel, µέσ. άνω 
γερµ. fisel «πέος» κ.ά.]. 

πτιφούρ κ. πτι-φούρ (το) → πετιφούρ 
Πτολεµαΐδα (η) πόλη τής ∆. Μακεδονίας στον νοµό Κοζάνης, γνω-
στή για τις θερµοηλεκτρικές µονάδες τής ∆.Ε.Η. — Πτολεµαΐτης (ο) 
[µεσν.], Πτολεµαΐτισσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Πτολεµαΐς (-ΐδος), από το όνοµα τού Πτολεµαίου Λ Λα-
γού (367/6-283/2 π.Χ.(, στρατηγού τού Μ. Αλεξάνδρου και, αργότερα, 
ηγεµόνα τής Αιγύπτου. Βλ. κ. Πτολεµαίος]. 

πτολεµαϊκος, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΙΣΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη δυνα-
στεία των Πτολεµαίων τής Αιγύπτου: ~ χρόνοι 2. ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που 
σχετίζεται µε τον αστρονόµο Κλαύδιο Πτολεµαίο και τη γεωκεντρική 
κοσµολογική του θεωρία: το ~ σύστηµα ήταν αυτό που δεχόταν η µε-
σαιωνική Ευρώπη, για να το ανατρέψει ο Κοπέρνικος µε την ηλιοκε-
ντρική του θεωρία. 

Πτολεµαίος (ο) 1. όνοµα Μακεδόνων βασιλέων τής Αιγύπτου κατά 
την ελληνιστική περίοδο, οι οποίοι ανήκαν στη δυναστεία των Λαγι-
δών, µε πρώτο τον στρατηγό τού Αλεξάνδρου Πτολεµαίο Α' τον Λα-
γού: ~ ΒΌ Φιλάδελφος | Γ ο Ευεργέτης 2. Κλαύδιος Πτολεµαίος- Αλε-
ξανδρινός αστρονόµος, µαθηµατικός και γεωγράφος (2ος αι. µ.Χ.), ο 
οποίος στο έργο του, γνωστό ως Αλµαγέστη, αναπτύσσει µια γεωκε-
ντρική κοσµολογική θεωρία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Πτολεµαίος < αρχ. 
πόλεµος (βλ.λ.) | πτόλεµος]. 

πτοώ ρ. µετβ. {πτοείς... | πτό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. 
προκαλώ φόβο (σε κάποιον), τον κάνω να διστάσει, να δείξει δειλία: 
ούτε οι ύβρεις ούτε οι απειλές τους πτόησαν ΣΥΝ. τροµάζω ANT. εν-
θαρρύνω 2. (µεσοπαθ. πτοούµαι) καταλαµβάνοµαι από δειλία, χάνω 
το ηθικό µου· συνήθ. αρνητ.: δεν ~ || ούτε στιγµή δεν πτοήθηκαν ΣΥΝ. 
δειλιάζω. — πτόηση (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πτοώ (-έω), µεταρρηµατικό παράγωγο τού ρ. πτήσσω 
«φοβίζω, πτοώ - συστέλλοµαι, ζαρώνω» (βλ. λ. πτωχός), µε ετεροίωση 
τού θ., όπως αυτό εµφανίζεται στους αρχαϊκούς τ. κατα-πτή-την (δυ-
ϊκ.), πε-πτη-ώς (µτχ. παρακ). ∆εν φαίνεται αναγκαία η αναγωγή σε 
ενδιάµεσο τ. *πτω-έω]. 

πτύελο (το) {πτυέλ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. (συνήθ. στον πληθ.) το έκκριµα τού 
βλεννογόνου των πνευµόνων και των αεροφόρων οδών µε διάφορες 
προσµείξεις (λ.χ. υπολείµµατα τροφής, σκόνης, καπνού, παθογόνα µι-
κρόβια κ.λπ.), που αποβάλλεται διά τού στόµατος ΣΥΝ. φλέµα, από-
χρεµµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πτύελον < πτύω «φτύνω» + παραγ. επίθηµα -ελον (πβ. 
κ. µυ-ελός, µυ-αλόν)]. 

πτυελοδοχείο (το) [1888] (λόγ.-παλαιότ.) ειδικό δοχείο που τοποθε-
τείται σε νοσοκοµεία, θαλάµους ασθενών, πολυσύχναστα µέρη, για 
να φτύ\Όυν µέσα σε αυτό. 

πτύξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων) (λόγ.) το να διπλώνει κανείς κάτι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πτύξις < πτύσσω (βλ.λ.)]. 

πτυοσκάπανο (το) φορητό εργαλείο που αποτελεί συνδυασµό φτυα-
ριού και σκαπάνης. [ΕΤΥΜ. < πτύον (βλ. λ. φτυάρι) + -σκάπανο < 
σκαπάνη]. 

πτυσµός (ο) (αρχαιοπρ.) το φτύσιµο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < πτύω (βλ. λ. φτύνω)]. 

πτυσσόµενος, -η, -ο 1. αυτός που διπλώνεται ή συµπτύσσεται, ώστε ο 
όγκος ή η έκταση του να περιορίζεται: ~ πόρτες (αρθρωτές πόρτες 
από µικρά επιµέρους τµήµατα, οι οποίες µπορούν να συµπτύσσονται 
ή να αναπτύσσονται -όπως το ακορντεόν- και χρησιµοποιούνται και 
ως τεχνητά χωρίσµατα σε κατοικίες, γραφεία κ.λπ.) 2. (ειδικότ. για 
έπιπλο) αυτός που µπορεί να διπλώνεται για να καταλαµβάνει µι-
κρότερο χώρο, να µεταφέρεται ή να αποθηκεύεται ευκολότερα ή να 
κλείνεται µέσα σε άλλο έπιπλο, λ.χ. πτυσσόµενη πολυθρόνα, πτυσ-
σόµενος καναπές, πτυσσόµενο κρεβάτι. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. πτύσσω «διπλώνω» (βλ.λ.). Στη σύγχρονη 
χρήση αποδίδει το αγγλ. folding]. 

πτύσσω ρ. µετβ. [αρχ.] {πτυσσόµενος} (λόγ.) 1. διπλώνω, µαζεύω: ~ τα 
ιστία 2. (η µτχ. πτυσσόµενος, -η, -ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *πτύχ-_/ω < 
πτύχες (θηλ. πληθ.), βλ. κ. πτυχή]. 

πτυχή (η) 1. καθεµιά από τις αναδιπλώσεις που σχηµατίζονται σε 
επιφάνεια, κυρ. υφάσµατος, η οποία έχει διπλωθεί ή ζαρώσει: οι ~ 
τής κουρτίνας | τού φορέµατος ΣΥΝ. πτύχωση, δίπλα, ζάρα 2. (κατ' 
επέκτ.) κάθε κυµατοειδής ή αυλακοειδής σχηµατισµός, οτιδήποτε 
µοιάζει µε δίπλα υφάσµατος: οι ~ τού εδάφους 3. ΓΕΩΛ. κυµατοειδής 
σχηµατισµός τού εδάφους, που παρατηρείται σε ιζηµατογενή και µε-
ταµορφωµένα πετρώµατα και αποτελείται από σύµπλεγµα στρωµά-
των τού στερεού φλοιού τής Γης 4. ΑΝΑΤ. κάθε αναδίπλωση τής επι-
φάνειας τού δέρµατος ή τού εγκεφάλου: επιγάστρια ~ ΣΥΝ. ρυτίδα 5. 
(µτφ.) η ιδιαίτερη πλευρά θεωρήσεως ενός ζητήµατος, η ιδιαίτερη 
άποψη ενός θέµατος: πρέπει να λαµβάνει κανείς υπ' όψιν του όλες τις 
- τού θέµατος που εξετάζει || µια νέα ~ τής υπόθεσης || αποκάλυψε 
άγνωστες ~ τής ζωής διάσηµων ανδρών και γυναικών ΣΥΝ. άποψη, 
πλευρά, όψη, διάσταση, παράµετρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (κυρ. πληθ. πτυχαί), µεταπλ. τ. (µε καταβιβασµό τού τό-
νου) τού αρχαϊκού πληθ. πτύχ-ες (από ουσ. *πτύξ, τού οποίου µαρτυ-
ρούνται µόνον οι πλάγιες πτώσεις). Η λ. είναι αγν. ετύµου, η δε προ-
ταθείσα σύνδεση µε σανσκρ. pyuksna- δεν ευσταθεί]. 

πτυχή: οµόρριζα. Από ένα αρχαίο θέµα πτυχ-, που σήµαινε «δι-
πλώνω», έχουν παραχθεί στην Ελληνική (Αρχαία και Νέα) µια σει-
ρά λέξεων µε αυτή τη βασική σηµασία: πτυχ-ή (του υφάσµατος 
και πτυχές τού θέµατος, οι διάφορες πλευρές ενός θέµατος, που 
δεν είναι πάντοτε εµφανείς)· δί-πτυχο, τρί-πτυχο, πολύ-πτυχο, κά-
θε αντικείµενο (πάπυρος, χαρτί κ.λπ.) διπλωµένο στα δύο, στα 
τρία, σε πολλές πτυχές- πτυχ-ίο (< αρχ. πτύχ-ιον) µε παράγωγα 
πτυχ-ιακός, πτυχι-ούχος πτύχ-ωση (πτυχώσεις τού ενδύµατος)- ρ. 
πτύσσω (< *πτυχ-)ω), που εµφανίζεται στα σύνθετα ανα-πτύσσω, 
κυριολ. σηµασία «ξεδιπλώνω, ανοίγω, εκτείνω», µε παράγωγα ανά-
πτυξη, αναπτυξιακός, ανάπτυγµα, ανεπτυγµένος (µτχ.), υπανάπτυ-
κτος· συµ-πτύσσω «µαζεύω, θέτω µαζί» (αντίθ. τού αναπτύσσω), 
σύµπτυξη, συνεπτυγµένος (µτχ.), σύµπτυγµα- περι-πτύσσω «αγκα-
λιάζω», κυρ. στο ουσ. περιπτύξεις. 

πτυχιακός, -ή, -ό [1890] αυτός που σχετίζεται µε το πτυχίο ή ειδικότ. 
µε την απόκτηση πτυχίου: ~ εξετάσεις | εργασία | σπουδές || (κ. ως 
ουσ.) ετοιµάζω την πτυχιακή µου (ενν. εργασία). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. 

πτυχίο (το) πιστοποιητικό σπουδών ή/και επαγγελµατικής κατάρτι-
σης, που χορηγείται από ανώτερη ή ανώτατη σχολή σε όποιον ολο-
κλήρωσε µε επιτυχία τη φοίτηση του: έχω/ παίρνω ~||~Νοµικής|| ζη-
τούνται µηχανικοί, κάτοχοι πτυχίου Ε.Μ.Π. ΣΥΝ. δίπλωµα· ΦΡ. επί 
πτυχίω (επί πτυχίω) για φοιτητή ή φοιτήτρια που έχει ολοκληρώσει 
τα χρόνια τής κανονικής φοίτησης, αλλά χρειάζεται να επιτύχει στην 
εξέταση ορισµένων µαθηµάτων, για να αποφοιτήσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πτυχή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. πτύχιον (µε καταβιβασµό τού τόνου) < αρχ. πτυχή 
(βλ.λ.). Για τη σηµασιολ. πορεία βλ. το συνώνυµο δίπλωµα]. 

πτυχιούχος (ο/η) [1865] κάτοχος πτυχίου: το υπουργείο θα προκηρύξει 
διαγωνισµό για την πρόσληψη πτυχιούχων οικονοµικών επιστηµών 
ΣΥΝ. διπλωµατούχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφοιτος, πτυχή. [ΕΤΥΜ. < 
πτυχίο + -ούχος < έχω]. 

-πτυχος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό πτυ-
χών ή µερών: µας έδωσαν ένα τρίπτυχο ενηµερωτικό φυλλάδιο || δί-
πτυχο αφιέρωµα στον ποιητή. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. δί-πτυχος, τρί-
πτυχος), που προέρχεται από το ουσ. πτυχή]. 

πτυχώνω ρ. µετβ. [1880] {πτύχω-σα, -θηκα, -µένος} 1. σχηµατίζω πτυ-
χές (σε κάτι): κοιτάζει ρεµβάζοντας τη θάλασσα, που ο άνεµος την 
πτυχώνει ΣΥΝ. ζαρώνω 2. (µεσοπαθ. πτυχώνοµαι) σχηµατίζονται πτυ-
χές επάνω µου, παύω να είµαι τεντωµένος: το φόρεµα πτυχώνεται 
κάτω από το στήθος ΣΥΝ. ζαρώνω. — πτύχωµα (το). 

πτύχωση (η) [1857] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ο σχηµατισµός 
πτυχών 2. (συνεκδ.) η πτυχή, η αναδίπλωση επιφάνειας: οι ~ τού φο-
ρέµατος | τής κουρτίνας ΣΥΝ. δίπλα, ζάρα, ζαρωµατιά 3. ΓΕΩΛ. η τε-
κτονική διεργασία κατά την οποία τα διάφορα γεωλογικά στρώµατα 
σχηµατίζουν πτυχές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. plissement]. 

πτυχωσιγενης, -ής, -ές {πτυχωσιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΓΕΩΛ. αυτός 
που έχει σχηµατιστεί από πτυχώσεις τού στερεού φλοιού τής Γης: ~ 
οροσειρά | έδαφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < πτύχωση 
+ -γενής < γένος]. 

πτυχωτός, -ή, -ό [1897] αυτός που έχει πτυχές, ο γεµάτος πτυχές: ~ 
φούστα | χιτώνας ΣΥΝ. (για υφάσµατα) πλισέ ΑΝΤ. απτύχωτος. 

πτύω ρ. —> φτύνω 
πτώµα (το) {πτώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το νεκρό σώµα, κυρ. ανθρώ-

που: για να πιστοποιηθεί ο φόνος, πρέπει να βρεθεί το ~ ΣΥΝ. κουφάρι, 
σορός, λείψανο· ΦΡ. (α) (λόγ.) πατώ επί πτωµάτων ενεργώ αδίστακτα 
βλάπτοντας άλλους, προκειµένου να πετύχω, να εξασφαλίσω αυτά 
που θέλω: πάτησε επί πτωµάτων, για να αναρριχηθεί στην κορυφή τής 
εξουσίας (β) θα περάσεις πάνω από το πτώµα µου... για πε-
ριπτώσεις στις οποίες κάποιος εκφράζει την αποφασιστικότητα του 
να αντισταθεί µέχρις εσχάτων στις (συν. αρπακτικές ή προσβλητικές) 
διαθέσεις κάποιου 2. (µτφ. για πρόσ.) (α) πολύ κουρασµένος, εξα-
ντληµένος σωµατικά: είµαι ~ από την κούραση ΣΥΝ. κατάκοπος (β) 
νωθρός, οκνηρός, που δεν έχει µέσα του ψυχή: περιµένεις απ'αυτό το 
~ να σε βοηθήσει στη µετακόµιση; — (υποκ.) πτωµατάκι (το) (σηµ. 2), 
πτωµατικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νεκρός. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
πτώµα < θ. πτω-, µεταπτωτ. βαθµ. (µε µηδενισµ. την πρώτη συλλαβή 
και ετεροιωµένη τη δεύτερη) τού I.E. *petâ- «πετώ, πέφτω», για το 
οποίο βλ. λ. πέτ-οµαι, πί-πτ-ω]. 

πτωµαίνη (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. δύσοσµη αµινική ουσία που 
παράγεται µε ενζυµική αποσύνθεση των πρωτεϊνών στα πτώµατα: 
(µτφ.) «τα Μ.Μ.Ε. µύρισαν ~ και ήλπισαν σε άφθονο αίµα και βία για 
το απαιτητικό σαρκοβόρο κοινό τους» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. ptomaine]. 

πτώση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η κίνηση από ψηλό σηµείο σε χα-
µηλό, η καθοδική πορεία: η ~ αεροπλάνου | τού ακροβάτη από το 
σκοινί στο προστατευτικό δίχτυ | τού καταδύτη από τον βατήρα στο 
νερό || η ~ κάποιου από τη µάντρα | τη σκάλα | το µπαλκόνι ΣΥΝ. πέ-
σιµο- ΦΡ. ελεύθερη πτώση (ί) ΦΥΣ. η κίνηση που πραγµατοποιεί ένα 
σώµα όταν αφήνεται να κινηθεί µε την επίδραση µόνο τού βάρους 
του (ii) η ρίψη αλεξιπτωτιστή από αεροσκάφος στο κενό και η πορεία 
του µε αλεξίπτωτο µέχρι το έδαφος: είναι έµπειρος αλεξιπτωτιστής, 
έχει κάνει πάρα πολλές ~ (iii) (µτφ.) η δραστική, ραγδαία µείωση: οι 
τιµές των µετοχών στο χρηµατιστήριο ακολουθούν πορεία ελεύθερης 
πτώσης 2. η απότοµη απώλεια τής ισορροπίας, το να βρεθεί κανείς 
απότοµα από την όρθια στάση στο έδαφος: κατά την ~ του στο πε-
ζοδρόµιο, χτύπησε το κεφάλι του σ' ένα παγκάκι || από την ~ του 
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έσπασε το πόδι του ΣΥΝ. πέσιµο ANT. σήκωµα, έγερση 3. ΑΘΛ. (α) (στην 
πάλη και την πυγµαχία) το να πέφτει κανείς στο έδαφος ηττηµένος, το να 
εγκαταλείπει οριστικά µια προσπάθεια: η πτώση τού παλαιστή στο κανναβάτσο- 
ΦΡ. µέχρι τελικής πτώσεως βλ. λ. τελικός (β) (στην ενόργανη γυµναστική ή 
στο καλλιτεχνικό πατινάζ) η απώλεια τής ισορροπίας τού αθλητή, που τον 
αναγκάζει να πέσει στο έδαφος, συντελεστής ιδιαίτερα επιβαρυντικός στην 
τελική του βαθµολογία 4. (ειδικά για σπίτια, κτήρια) το γκρέµισµα, η 
κατάρρευση: ο σεισµός προκάλεσε ~ οικιών και δηµοσίων κτηρίων || η ~ τού 
τείχους τού Βερολίνου 5. (κατ' επέκτ.) η ελάττωση, η µείωση ή εξασθένηση, η 
καθοδική πορεία σε µια κλίµακα: προβλέπεται ότι αύριο η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει απότοµη ~||~ τής βιοµηχανικής παραγωγή II η ~ των χρηµατιστηρίων 
προκαλεί τεράστια απώλεια κεφαλαίων σε όλο τον κόσµο || η δραµατική ~ τού 
γενικού δείκτη τιµών κατά 20% || ~ των πωλήσεων || η ~ τού πυρετού ΣΥΝ. 
ύφεση, υποχώρηση, κάµψη ANT. άνοδος- ΦΡ. κάθετη πτώση (αντί τού ορθού 
κατακόρυφη πτώση) για πολύ µεγάλη και απότοµη µείωση: ~ τής 
θερµοκρασίας 6. (ειδικότ.) η ελάττωση τής τιµής ή/και τής αξίας, η υποτίµηση: 
η λίρα | το δολάριο υπέστη ~ || µεγάλη ~ των τιµών των µετοχών στο χρηµα-
τιστήριο || η ~ των επιτοκίων (µτφ.) 7. (για πόλεις, οχυρωµένες θέσεις) η 
κατάληψη κατόπιν πολιορκίας ή µάχης: η ~ τής Κωνσταντινούπολης ΣΥΝ. 
άλωση 8. (κατ' επέκτ.) η έκπτωση από αξίωµα, από θέση ισχύος, από την 
εξουσία: η ~ τού Ναπολέοντος | των Αψβούργων | των Ροµανόφ || η άνοδος και 
η ~ τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας || αναρχία και βία ακολούθησαν την ~ τού 
καθεστώτος 9. η δυσµενής µεταβολή, ειδικότ. η παρακµή: ~ τού ηθικού των 
στρατιωτών || η ~ ενός ειδώλου τής µουσικής · 10. ΓΛΩΣΣ. (α) καθένας από 
τους µορφολογικούς τύπους των ονοµατικών µερών τού λόγου (ουσιαστικών, 
επιθέτων και αντωνυµιών), που δηλώνει τον συντακτικό ρόλο των λέξεων 
αυτών µέσα στην πρόταση: η Αρχαία Ελληνική έχει πέντε -: ονοµαστική, γενική, 
δοτική, αιτιατική, κλητική, ενώ η Νέα Ελληνική τέσσερεις (εξέλιπε η δοτική) (β) 
(ειδικότ.) γραµµατική υποκατηγορία των ονοµάτων τής Ελληνικής (µαζί µε τις 
υποκατηγορίες τού αριθµού και τού γένους) · 11. ΙΑΤΡ. κάθε µετατόπιση 
οργάνου ή σπλάχνου προς τα κάτω λόγω χαλαρώσεως των συνδέσµων και των 
µυώ-νων που το συγκρατούν ή εξαιτίας τής αραίωσης τού λιπώδους ιστού που 
το περιβάλλει: ~ νεφρού | στοµάχου | µήτρας 12. ΜΟΥΣ. η µελωδική διαδοχή 
φθόγγων ή συγχορδιών, που σηµατοδοτεί το τέλος µουσικής φράσης, 
τµήµατος ή ολόκληρης µουσικής σύνθεσης · 13. ΗΛΕΚΤΡ. πτώση τάσεως η 
διαφορά δυναµικού που παρατηρείται στα άκρα αγωγού, ο οποίος διαρρέεται 
από ηλεκτρικό ρεύµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πτώσις < θ. πτω-, µεταπτωτ. βαθµ. (µε 
µηδενισµ. την πρώτη συλλαβή και ετεροιωµένη τη δεύτερη) τού I.E. *petâ- 
«πετώ, πέφτω», για το οποίο βλ. λ. πέτ-οµαι, πετ-εινός, πί-πτ-ω. Η γλωσσ. σηµ. 
είναι ήδη αρχ. (στον Αριστοτέλη), ενώ ο ιατρ. όρ. είναι αντιδάν. από γαλλ. 
ptôse, ο δε µουσ. όρ. αποδίδει το ιταλ. cadenza (βλ. κ. κα-ντέντσα)]. 

πτωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (µτφ.) αυτός που πέφτει ή που έχει τάση προς τα 
κάτω: η ~ πορεία των µετοχών | τού δολαρίου || ~ τάσεις τού πληθωρισµού · 2. 
ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τις πτώσεις των ονοµάτων: - τύπος | λέξη | 
κατάληξη (β) πτωτικά (τα) τα ονοµατικά µέρη τού λόγου, αυτά που 
παρουσιάζουν πτώσεις (άρθρο, ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυµία, µετοχή) 3. 
ΡΗΤΟΡ. πτωτικό σχήµα το ρητορικό σχήµα κατά το οποίο δύο ή 
περισσότερες πτώσεις τού ίδιου ονόµατος ακολουθούν η µία την άλλη. — 
πτωτικά επίρρ. (σηµ. 1). 

-πτωτος, -η, -ο λεξικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό πτώσεων: 
δίπτωτα | τρίπτωτα ουσιαστικά. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. δί-πτω-τος, 
τρί-πτωτος), που προέρχεται από το αρχ. πτώσις]. 

πτωχαίνω ρ. → φτωχαίνω 
πτωχαλαζονας (ο) [µτγν.] ο πτωχός που είναι ταυτοχρόνως και αλαζόνας ΣΥΝ. 

ψωροπερήφανος. — πτωχαλαζονεία (η) [αρχ.]. 
πτώχεια (η) → φτώχια 
πτώχευση (η) [1840] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} ΝΟΜ. η κατάσταση 

στην οποία κηρύσσεται µε δικαστική απόφαση κάθε έµπορος ο οποίος 
εµφανίζει µόνιµη ταµειακή δυσχέρεια πληρωµής των χρεών του, τελεί δηλαδή 
σε κατάσταση παύσης πληρωµών: η εταιρεία µας κήρυξε ~ και όλο το 
προσωπικό έµεινε χωρίς δουλειά || οι δουλειές του δεν πάνε καλά, βρίσκεται στα 
πρόθυρα τής ~ ΣΥΝ. χρεωκοπία, φαλίρισµα, κραχ, (οικ.) φαλιµέντο. 

πτωχευτικός, -ή, -ό [1892] ΝΟΜ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την πτώχευση: ~ 
διαδικασία 2. Πτωχευτικό ∆ίκαιο ο κλάδος τού Εµπορικού ∆ίκαιου, ο οποίος 
περιλαµβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν την πτώχευση (βλ.λ.). 

πτωχεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {πτώχευσα} (για φυσικά ή νοµικά πρόσ.) κηρύσσω 
πτώχευση (βλ.λ.), περιέρχοµαι σε κατάσταση αδυναµίας να εξοφλήσω τους 
δανειστές µου, να εκπληρώσω τις οικονοµικές µου υποχρεώσεις: εκατοντάδες 
επιχειρήσεις µικροµεσαίων πτώχευσαν τον τελευταίο χρόνο ΣΥΝ. χρεωκοπώ, 
φαλιρίζω, (εκφραστ.) βουλιάζω, πέφτω έξω, βαράω καννόνν ΦΡ. δυστυχώς 
επτωχεύσαµεν (i) φρ. µε την οποία λέγεται ότι ο Χαρίλαος Τρικούπης 
ανήγγειλε στο Κοινοβούλιο την πτώχευση τού ελληνικού κράτους (ii) φρ. µε 
την οποία ανακοινώνει κανείς χρεωκοπία ή αδυναµία να ανταποκριθεί στα 
έξοδα του. 

πτωχικός, -ή, -ό → φτωχικός 
πτωχοκοµείο [1833] κ. (λαϊκ.) φτωχοκοµείο (το) φιλανθρωπικό κατάστηµα στο 

οποίο περιθάλπονται άπορα άτοµα, ανίκανα να εργαστούν, κυρ. ηλικιωµένα. 
[ΕΤΥΜ. < πτωχός + -κοµείο < αρχ. κοµώ «φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. λ. 
κοµ-ίζω, κόµµωσις)}. 

πτωχοπροδροµικός, -ή, -ό [1829] ΦΙΛΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον Βυζαντινό 
λόγιο και ποιητή Θεόδωρο Πρόδροµο ή Πτωχοπρόδρο-µο (12ος αι.): ~ 
ποιήµατα. 

πτωχοπροδροµισµός (ο) [1894] {χωρ. πληθ.} 1. η επίδραση των 
πρωχοπροδροµικών ποιηµάτων στη λογοτεχνία 2. η αναξιοπρεπής διε-
κτραγώδηση τής υλικής ανέχειας κάποιου µε σκοπό την επαιτεία. 

πτωχός, -ή, -ό (λόγ.) φτωχός· κυρ. στη ΦΡ. πτωχός τω πνεύµατι (µακάριοι οί 
πτωχοί τφ πνεύµατι, Κ.∆. Ματθ. 5, 3) για ταπεινούς και ευ-δίδακτους 
ανθρώπους· (συνήθ. κατά παρερµηνεία) για άτοµα µειωµένης ευφυΐας και 
αντιλήψεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. φτωχός]. 

Π.Υ. (η) Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
πυαιµία (η) [1880] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. γενική λοίµωξη τού αίµατος, που 

οφείλεται στην παρουσία σε αυτό µεγάλου αριθµού πυογόνων µι-
κροοργανισµών (λ.χ. στρεπτόκοκκοι, σταφυλόκοκκοι κ.ά.) (πβ. λ. σηψαιµία). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyhémie]. 

πύαρ (το) {µόνο σε ονοµ. κ. αιτ.} (λόγ.) το πρωτόγαλα (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. < µτγν. 
πύαρ (δεν απαντά σε γεν. ή δοτ.), που συνδ. µε το αρχ. πυός (ό) «πρωτόγαλα» 
και µε το αρχ. πύον (βλ.λ.) µέσω των σηµασιών «πήζω, υφίσταµαι ζύµωση, 
ξινίζω». Συγγενείς είναι και οι τ. σανσκρ. sarà «ξινόγαλα», saras- «κρούστα 
τού γάλακτος», λατ. caries «σήψη» κ.ά.]. 

πυγή (η) (αρχαιοπρ.) ο πρωκτός και οι γλουτοί, τα οπίσθια, ο πισινός. — 
πυγαίος, -α, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ. τού καθηµερινού λεξιλογίου, η οποία δεν απαντά στην επική 
και τραγική ποίηση λόγω τής σηµασίας της. Η ετυµ. είναι αβέβαιη, καθώς δεν 
έχει επιβεβαιωθεί η σύνδεση µε τη µτγν. «γλώσσα» πύννος «πρωκτός», όπως 
και η αναγωγή σε I.E. *peu- | *pu- «φουσκώνω». Εξίσου αµφίβολη η ανάλυση 
σε θ. *pu-g-, που θα συνέδεε τη λ. πυγή µε αρχ. ισλ. fjük «χιονοθύελλα», λετ. 
püga «σφοδρός άνεµος» κ.ά.]. 

πυγµαίος, -α, -ο 1. άνθρωπος µε πολύ µικρό ύψος ΣΥΝ. µικρόσωµος, 
κοντορεβιθούλης ANT. γίγαντας 2. Πυγµαίος (ο), Πυγµαία (η) κάθε µέλος 
φυλής, τα ενήλικα άτοµα τής οποίας δεν ξεπερνούν σε ύψος το 1,5 µέτρο: 
φυλές Πυγµαίων συναντά κανείς στην Ασία και την τροπική Αφρική. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πυγµαίοι, φυλή νάνων, οι οποίοι κατοικούσαν στην περιοχή 
τού Ανω Νείλου τής Αιγύπτου, < πυγµή «γροθιά - µονάδα µετρήσεως µήκους 
ίση µε 34 εκατοστά» (βλ.λ.)]. 

πυγµαλιων (ο) {πυγµαλί-ωνος, -ωνα | -ώνων} (µετωνυµ.) άνθρωπος που 
προσπαθεί να αλλάξει ριζικά κάποιον άλλον προς το καλύτερο, 
αναλαµβάνοντας την εκπαίδευση και την ευρύτερη καλλιέργεια του. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Πυγµαλίων, όν. µυθικού βασιλιά τής Κύπρου, ο οποίος ερωτεύτηκε ένα 
γυναικείο άγαλµα που είχε κατασκευάσει ο ίδιος, το οποίο ζωντάνεψε µε 
επέµβαση τής Αφροδίτης και έγινε η Γαλάτεια. Η σηµερινή σηµασία 
προέρχεται από το οµώνυµο θεατρικό έργο τού Μπερνάρ Σω (Β. Shaw), το 
οποίο µεταφέρθηκε στον κινηµατογράφο µε τον τίτλο My Fair Lady «Ωραία 
µου Κυρία»]. 

πυγµαχία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. (αρχαίο και σύγχρονο) αγώνισµα πάλης 
µεταξύ δύο αθλητών, οι οποίοι προσπαθούν να καταβά-λουν ο ένας τον άλλον 
µε γροθιές· στη σύγχρονη εκδοχή του, οι αθλητές φορούν ειδικά βαριά και 
παραγεµισµένα γάντια (που καλύπτουν µαζί τα τέσσερα δάκτυλα και χωριστά 
τον αντίχειρα) και αγωνίζονται στο ρινγκ (βλ.λ.) για τρεις ώς δεκαπέντε 
τρίλεπτους γύρους µε ενδιάµεσες µονόλεπτες διακοπές ΣΥΝ. µποξ. — 
πυγµαχικός, -ή, -ό. 

πυγµάχος (ο/η) αθλητής τής πυγµαχίας, πρόσωπο που λαµβάνει µέρος σε 
αγώνες πυγµαχίας ΣΥΝ. µποξέρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. πυξ (< *πύγ-ς, βλ.λ.) + -
µάχος < µάχοµαι]. 

πυγµοχω ρ. µετβ. [µτγν.] {πυγµαχείς... | πυγµάχησα} µετέχω σε αγώνα 
πυγµαχίας. 

πυγµή (η) 1. (λόγ.-σπάν.) η παλάµη τού χεριού µε τα δάχτυλα κλειστά, 
σφιγµένα προς τα µέσα ΣΥΝ. γροθιά, µπουνιά 2. (συνήθ. µτφ.) η δυναµική 
συµπεριφορά, η αποφασιστική στάση: στην περίπτωση αυτή πρέπει να δείξετε 
~|| ο Βίσµαρκ κυβερνούσε µε σιδερένια - || άνθρωπος µε ~ || «πρόκειται για µια 
ενέργεια πυγµής, που θέλει να υπογραµµίσει την ισχυρή προσωπικότητα τού 
ανδρός» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. πυγ- (επίρρ. πύξ < *πύγ-ς, βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -µή, πβ. δράττω - δραχ-µή, άγω - άκ-µή]. 

πυγολαµπίδα (η) κολεόπτερο έντοµο που στο κάτω µέρος τής κοιλιάς του φέρει 
ειδικά όργανα, τα οποία εκκρίνουν µια ουσία, που (όταν οξιδώνεται) παράγει 
φως ΣΥΝ. (λαϊκ.) κωλοφωτιά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πυγολαµπίς, -ίδος < πυγο- (< 
πυγή «οπίσθια», βλ.λ.) + -λαµπίς < λάµπω]. Π. Υ.∆.Ε. (η) Περιφερειακή 
Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων. πυελικός, -ή, -ό → πύελος πυελίτιδα (η) [1876] 
ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής πυέλου τού νεφρού. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyélite]. πυελογραφία (η) 
{πυελογραφιών} ΙΑΤΡ. διαδικασία λήψεως (σε τακτά χρονικά διαστήµατα) 
ακτινογραφικών εικόνων τού ουροποιητικού συστήµατος µετά τη διοχέτευση 
ενδοφλεβίως ειδικού ιωδιούχου διαλύµατος στους νεφρούς, τους ουρητήρες και 
στην κύστη· χρησιµοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς και αποκαλύπτει 
ανωµαλίες σε οποιοδήποτε σηµείο τού ουροποιητικού συστήµατος (λ.χ. όγκους, 
πέτρες στους νεφρούς). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pyelography]. πυελοκυστίτιδα (η) {χωρ. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. η ταυτόχρονη φλεγµονή τής νεφρικής πυέλου και τής ουροδόχου 
κύστης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pyelocystitis]. πυελονεφρίτιδα 
(η) [1879] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. φλεγµονή των νεφρών, 
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η οποία συνήθ. προκύπτει ως επιπλοκή τού σακχαρώδους διαβήτη και, αν δεν 
θεραπευθεί, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στους νεφρούς ή και νεφρική 
ανεπάρκεια- θεραπεύεται µε αντιβίωση, χορήγηση παυσίπονων και λήψη υγρών 
ή µε νοσοκοµειακή περίθαλψη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pyélonéphrite]. πυελοπεριτονίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού 
περιτοναίου τής λεκάνης, η οποία προκαλείται από φλεγµονή των έσω γεννη-
τικών οργάνων τής γυναίκας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyélopéritonite]. πύελος (η) {πυέλ-ου | -
ων, -ους} (λόγ.) ΑΝΑΤ. 1. η οστέινη δοµή σε σχήµα λεκάνης στη βάση τής 
σπονδυλικής στήλης, η οποία αποτελείται από τα δύο ανώνυµα οστά, το ιερό 
οστό και τον κόκκυγα και η οποία είναι πιο ρηχή και πλατιά στις γυναίκες, για 
να διευκολύνεται η κυοφορία και ο τοκετός: ανδρική | γυναικεία - ΣΥΝ. λεκάνη 
2. πλατύ τµήµα τού νεφρού από το οποίο αρχίζει ο ουρητήρας. — πυελικός, -ή, 
-ό [1865]. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. πύελος < *πλύ-ελος (µε ανοµοιωτική αποβολή τού πρώτου -λ-
) < θ. πλυ- (τού ρ. πλύ-νω, πβ. πλύ-σις, πλυ-τός) + επίθηµα -ελο- (πβ. µυ-ελός, 
πτύ-ελον). 

πυελοοκοπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. ακτινοσκοπική 
εξέταση τής νεφρικής πυέλου και τού ουρητήρα, που γίνεται για 
διαγνωστικούς σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. < πύελος + -σκόπηση < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά - εξετάζω», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyéloscopie]. 

πυελοτοµια (η) ΙΑΤΡ. 1. η τοµή τής πυέλου (βλ.λ.) µε χειρουργική επέµβαση 2. η 
διάνοιξη τής νεφρικής πυέλου (βλ.λ.) µε χειρουργική επέµβαση, συνήθ. για 
αφαίρεση λίθου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pyelotomy]. 

Πυθαγόρας (ο) 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και µαθηµατικός από τη Σάµο 
(6ος αι. π.Χ.) 2. ανδρικό όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < 
Πυθώ, αρχαία ονοµασία τής πόλης των ∆ελφών και τής τοποθεσίας στην οποία 
βρίσκεται (βλ. λ. Πυθία), + -αγόρας < αγορά (µε τη σηµ. «αγόρευση, 
διάλεξη»)]. 

πυθαγόρειος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Πυθαγόρα ή/και τη 
σχολή του: ~ διδασκαλία | φιλοσοφία 2. ΜΑΘ. (α) πυθαγόρειο θεώρηµα το 
µαθηµατικό θεώρηµα, κατά το οποίο το τετράγωνο τής υποτείνουσας ισούται 
µε το άθροισµα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών ενός ορθογωνίου 
τριγώνου (β) πυθαγόρειος πίνακας πίνακας πολλαπλασιασµού που αποδίδεται 
στον Πυθαγόρα και δίνει τα γινόµενα των δέκα πρώτων ακεραίων αριθµών, 
όταν πολλαπλασιαστούν µε το 1, το 2, το 3 κ.λπ. ώς το 10 (βλ. κ. λ. 
προπαίδεια) 3. πυθαγόρειοι (οι) {πυθαγορεί-ων, -ους} οι οπαδοί τής 
φιλοσοφίας τού Πυθαγόρα ή/και οι µαθητές τής σχολής του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γιγά-ντειος, -ιος. 

Πυθία (η) {Πυθιών} 1. ιέρεια τού Απόλλωνα στο µαντείο των ∆ελφών, µέσω 
τής οποίας ο θεός έδινε τους χρησµούς του' ΦΡ. (ειρων.-σκωπτ.) κάνω την 
Πυθία µιλώ µε λόγια µπερδεµένα, δεν δίνω ξεκάθαρη απάντηση · 2. οµαδικό 
παιχνίδι που συνηθίζεται σε νεανικές, εφηβικές παρέες, κατά το οποίο οι 
παίκτες (από δύο κάθε φορά) είναι υποχρεωµένοι να εκτελούν ό,τι 
υποδεικνύει ο παίκτης που έχει αναλάβει τον ρόλο τής Πυθίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πυθία (ενν. ιέρεια), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. Πύθιος < 
Πυθώ, αρχαία ονοµασία τής πόλης των ∆ελφών και τής τοποθεσίας της. Το 
τοπωνύµιο Πυθώ είναι αγν. ετύµου. Οι αρχαίοι το συνέδεαν µε το ρ. πύθοµαι 
«σαπίζω» (βλ. λ. πύον), επειδή εκεί αποσυντέθηκε ο Πύθων, το τερατόµορφο 
ερπετό που φόνευσε ο Απόλλων. Παρετυµο-λογική είναι η σύνδεση µε το ρ. 
πυνθάνοµαι «πληροφορούµαι» (εξαιτίας τού ρόλου που έπαιζε το δελφικό 
µαντείο) λόγω τής µακρότητας τού τ. Πυθώ, εν αντιθέσει προς τους τ. τού 
πυνθάνοµαι (απρφ. αορ. β' πϋθ-έσθαι)]. 

Πύθια (τα) {Πυθίων} µεγάλη θρησκευτική γιορτή των αρχαίων Ελλήνων, η 
δεύτερη σε σηµασία µετά τα Ολύµπια, που ετελείτο κάθε τέσσερα χρόνια 
προς τιµήν τού θεού Απόλλωνα στους ∆ελφούς και περιελάµβανε αθλητικούς, 
µουσικούς και ποιητικούς Αγώνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Θεοφάνια. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Πύθια (ενν. ιερά) < Πυθώ, αρχαία ονοµασία τής πόλης των 
∆ελφών και τής τοποθεσίας όπου διεξάγονταν οι Πυθικοί αγώνες. Βλ. κ. 
Πυθία]. 

πυθικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον Πύθιο Απόλλωνα, την Πυθία 
ή τα Πύθια: ~ Αγώνες (οι αθλητικοί, µουσικοί και ποιητικοί αγώνες που 
διεξάγονταν στο πλαίσιο των Πυθίων) ΣΥΝ. πύθιος. 

πυθιονίκης (ο) {πυθιονικών} (στην αρχαιότητα) ο νικητής στα Πύθια, στους 
Πυθικούς Αγώνες, στον οποίο απονεµόταν ως βραβείο ένα δάφνινο στεφάνι 
από το ιερό δέντρο τού θεού Απόλλωνα (στην κοιλάδα των Τεµπών). [ΕΤΥΜ 
αρχ. < Πύθια (βλ.λ.) + -νίκης < νίκη). 

πύθιος, -α (λόγ. -ία), -ο [αρχ.] (στην αρχαιότητα) 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
Πυθώ, την περιοχή γύρω από τους ∆ελφούς ΣΥΝ. δελφικός 2. (ως 
προσωνυµία) Πύθιος (ο) ο Απόλλων, όπως λατρευόταν στους ∆ελφούς 3. 
(ειδικότ.) Πύθιοι (οι) οι κάτοικοι των ∆ελφών 4. Πύθια (τα) βλ.λ. 5. Πυθία 
(η) βλ.λ. 

πυθµένας (ο) (λόγ.) 1. η κατώτατη εσωτερική επιφάνεια κάθε κοίλου 
αντικειµένου, σκεύους κ.λπ.: ~ δοχείου | βαρελιού ΣΥΝ. πάτος, βάση 2. ο βυθός 
θάλασσας, λίµνης, ποταµού κ.λπ.: στον ~ τού λιµανιού τής Αλεξάνδρειας 
εντοπίστηκαν σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα ΣΥΝ. πάτος. — πυθµενικός, -
ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ΕΤΥΜ < αρχ. πυθµήν, -ένος (µε επίθηµα 
-µην, πβ. λι-µήν, ποι-µήν) < ♦bhudh- (µε ανοµοίωση των δασέων) < I.E. 
*bhudh- «έδαφος, πάτωµα», πβ. σανσκρ. budhnâ-h, λατ. fund-us «έδαφος, 
πυθµένας» (> γαλλ. fond, ισπ. hondo), αρχ. γερµ. bodam «έδαφος» (> γερµ. 
Boden), αρχ. 

αγγλ. botm (> αγγλ. bottom) κ.ά.]. 
πύθωνας (ο) {πυθώνων} 1. µεγαλόσωµο φίδι που ζει στις εύκρατες και 

τροπικές περιοχές τής Ασίας, τής Αφρικής και τής Αυστραλίας, είναι 
νυκτόβιο, αργοκίνητο, χωρίς δηλητήριο, φθάνει σε µήκος τα οκτώ µέτρα και 
θανατώνει τη λεία του µε περίσφιξη · 2. ΜΥΘΟΛ. Πύθωνας (ο) τερατόµορφο 
φίδι, τέκνο τής Γαίας, που κατοικούσε στην περιοχή των ∆ελφών, έως ότου το 
εξολόθρευσε ο Απόλλων, ο οποίος και θέσπισε τη λατρεία του στην περιοχή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Πύθων, ονοµασία τού τερατόµορφου ερπετού που φονεύθηκε 
από τον Απόλλωνα, παράλλ. τ. τού τοπωνυµίου Πυθώ, αρχαία ονοµασία τής 
πόλης των ∆ελφών και τής τοποθεσίας της (βλ. λ. Πυθία)]. 

πυκνά επίρρ. → πυκνός 
πυκνογραµµένος, -η, -ο αυτός που είναι γραµµένος πυκνά, χωρίς µεγάλα 

διαστήµατα ανάµεσα στα γράµµατα, στις συλλαβές και τις λέξεις: ~ κείµενο | 
σελίδες ΑΝΤ. αραιογραµµένος. 

πυκνοκατοικηµένος, -η, -ο (για περιοχές) πυκνά κατοικηµένος, αυτός που 
διαθέτει δυσανάλογα µεγάλο πληθυσµό σε σχέση µε την έκταση του: ~ 
περιοχή ANT. αραιοκατοικηµένος. 

πυκνοκατοίκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η εγκατάσταση µεγάλου 
πληθυσµού σε µικρή αναλογικά έκταση: «ο δείκτης πυκνοκα-τοίκησης έχει 
βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω τής µείωσης τού µεγέθους των 
νοικοκυριών» (εφηµ.). 

πυκνοκατοικούµαι ρ. αµετβ. {πυκνοκατοικείσαι... | πυκνοκατοικήθηκα, -µένος} 
1. (για περιοχές) έχω πολλούς κατοίκους, διαθέτω δυσανάλογα µεγάλο 
πληθυσµό σε σχέση µε την έκταση µου: η Αθήνα πυκνοκατοικείται 2. (η µτχ. 
πυκνοκατοικηµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

πυκνοληψια (η) {πυκνοληψιών} ΙΑΤΡ. µορφή επιληψίας (βλ.λ.) µε πολλές 
κρίσεις την ηµέρα, κατά τις οποίες ο ασθενής, χωρίς να παρουσιάζει απώλεια 
συνειδήσεως, δεν µπορεί να κινηθεί, να µιλήσει ή να σκεφθεί. 
[ΕΤΥΜ < πυκνό- + -ληψία < λήψη, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pycnolepsie]. 

πυκνόµαλλος, -η, -ο [1894] αυτός που έχει πυκνά µαλλιά ή (για ζώα) πυκνό 
τρίχωµα. 

πυκνόµετρο (το) [1833] {πυκνοµέτρ-ου | -ων} 1. ΦΥΣ. όργανο που χρη-
σιµοποιείται για τη µέτρηση τής πυκνότητας και τού ειδικού βάρους υγρού 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) γράδο 2. ΦΩΤΟΓΡ. οπτικό πυκνόµετρο συσκευή που µετρά την 
πυκνότητα φωτογραφικής πλάκας ή φιλµ, καταγράφοντας φωτοµετρικά τη 
διαφάνεια της. — πυκνοµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
densimètre (νόθο συνθ.)]. 

πυκνόρρευστος, -η, -ο [1882] (για υγρά) αυτός που έχει µεγάλη πυκνότητα, που 
ρέει µε δυσκολία: ~ µέλι | σιρόπι ΣΥΝ. παχύρρευστος, πηχτός ΑΝΤ. αραιός. — 
πυκνόρρευστα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < πυκνό- + ρευστός (< ρέω)]. 

πυκνός, -ή, -ό 1. αυτός που περιέχει πολλή ύλη σε µικρό όγκο, που τα 
συστατικά του βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο: η ζακέτα αυτή έχει 
πολύ ~ πλέξη ANT. αραιός 2. (για σύνολο οµοειδών στοιχείων) αυτός που 
αποτελείται από πολλά µέλη, τα οποία βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, 
αυτός που έχει συµπτυχθεί: ο στρατός περνούσε σε - παράταξη || έδωσε τη 
διάλεξη του ενώπιον ~ ακροατηρίου || ~ µουστάκι | γένι | φρύδι | βλέφαρο (από 
πολλές τρίχες σε µικρή απόσταση µεταξύ τους) ΑΝΤ. αραιός 3. (στον πληθ.) 
για πράγµατα που βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλον: ~ µαλλιά 
(πλούσια) || ~ σύννεφα καπνού 4. (ειδικότ. για υγρά) αυτός που ρέει µε 
δυσκολία, ο παχύρρευστος: -µέλι | σιρόπι ΣΥΝ. πυκνόρρευστος, πηχτός ΑΝΤ. 
αραιός 5. αυτός που δεν αφήνει µεγάλο ενδιάµεσο χώρο: ~ φύλλωµα | δάσος | 
λόχµη | βλάστηση 6. (βροχή, χιόνι, χαλάζι κ.λπ.) αυτός που εκδηλώνεται µε 
ένταση, που πέφτει σε µεγάλη ποσότητα: πέφτει - χιόνι 7. αυτός που 
εµφανίζεται ή επαναλαµβάνεται µε πολύ µεγάλη συχνότητα και κατά µικρά 
χρονικά διαστήµατα: αντηλλάγησαν ~ πυρά µεταξύ των δύο αντιµαχόµενων 
πλευρών || ~ δροµολόγια αστικών συγκοινωνιών || ~ επικοινωνία | 
αλληλογραφία | συναντήσεις | επαφές | επισκέψεις 8. (µτφ.) αυτός που δεν 
αφήνει ενδιάµεσα κενά κατά την εξέλιξη του: ταινία µε συναρπαστική πλοκή 
και ~ δράση ΣΥΝ. σφιχτοδεµένος 9. αυτός που δεν επιτρέπει να φανεί τίποτε 
µέσα από αυτόν: - σκοτάδι | οµίχλη | νέφος || (µτφ.) ~ πέπλος µυστηρίου 
εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση ΣΥΝ. αδιαπέραστος 10. (µτφ. για τον 
λόγο) αυτός που εκφράζει πολλά νοήµατα µε λίγες λέξεις: ~ διατύπωση ΣΥΝ. 
περιεκτικός. — πυκν-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ < αρχ. πυκνός | πυκινός 
(ποιητ.). ∆εν είναι σαφές ποιος από τους δύο τύπους είναι αρχαιότ.· έχει 
διατυπωθεί η υπόθεση ότι το πυκνός προέρχεται από το πυκινός µε συγκοπή, 
αλλά, κατά διαφορετική εκδοχή, ο τ. πυκινός προέρχεται υποχωρητικώς από 
το συνθ. πυ-κι-µήδης «ευφυής». Η ετυµ. παραµένει αβέβαιη. Έχει προταθεί η 
σύνδεση µε το ουσ. αµ-πυξ «διάδηµα» (*άνά-πυξ) και µε αβεστ. pusâ (< I.E. 
*puk- «συµπιέζω, συµπυκνώνω, περικλείω»), πράγµα που θα δικαιολογούσε 
τη σηµ. «σταθερά, στερεά» τού οµορρίζου επιρρ. πύκα). 

πυκνότητα (η) [αρχ.] [πυκνοτήτων} 1. το να είναι κάτι πυκνό, να έχει δηλ. τα 
µέρη ή τα συστατικά του συµπυκνωµένα, συγκεντρωµένα σε ελάχιστο χώρο: 
~ ύλης | γάλακτος | υγρού ANT. αραιότητα 2. το να επαναλαµβάνεται κάτι 
συχνά: ~ επισκέψεων | εµφανίσεων ΣΥΝ. συχνότητα ΑΝΤ. αραιότητα, 
σπανιότητα 3. (µτφ. για νόηµα, λόγο, έκφραση κ.λπ.) το να λέγονται πολλά 
ή/και σηµαντικά µε λίγες λέξεις: το σύγγραµµα του παρουσιάζει εξαιρετική ~ 
εννοιών ΣΥΝ. περιεκτικότητα 4. ΦΥΣ. το πηλίκο τής µάζας στερεού, υγρού ή 
αερίου σώµατος διά τού όγκου του · 5. ΗΛΕΚΤΡ. (α) πυκνότητα φορτίου ο 
λόγος τού ηλεκτρικού φορτίου που περιέχεται σε ορισµένο όγκο, προς τον 
όγκο αυτόν (β) πυκνότητα ρεύµατος το πηλίκο τής εντάσεως τού 
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ρεύµατος που διαρρέει αγωγό, δια τη διατοµή τού αγωγού αυτού (γ) 
πυκνότητα ηλεκτρικού | µαγνητικού πεδίου ο αριθµός των δυναµικών 
γραµµών που διέρχονται ανά µονάδα επιφανείας µιας εγκάρσιας τοµής τού 
ηλεκτρικού ή τού µαγνητικού πεδίου 6. ο λόγος τού αριθµού ατόµων προς 
συγκεκριµένη έκταση: η ~ πληθυσµού µιας πόλης || η µέση ~ κατοίκησης 
αντιστοιχεί σε 26 τ.µ. επιφανείας ανά άτοµο. 

πυκνοτυπωµένος, -η, -ο [1896] (για κείµενο, βιβλίο κ.λπ.) αυτός που είναι 
τυπωµένος πυκνά, µε µικρά διαστήµατα ανάµεσα στα γράµµατα, στις λέξεις ή 
στους στίχους. 

πυκνοϋφασµένος, -η, -ο (ύφασµα) που έχει πυκνή ύφανση. 
πυκνόφυλλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει πυκνά φύλλα, που διαθέτει πλούσιο 

φύλλωµα: ~ δέντρο | θάµνος. 
πυκνοφυτευω ρ. µετβ. {πυκνοφύτ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. φυτεύω σε πυκνή 

διάταξη 2. (η µτχ. πυκνοφυτεµένος, -η, -ο) αυτός που έχει πυκνά φυτεµένη 
βλάστηση: ~ κήπος. — πυκνόφυτος, -η, -ο [1886]. 

πυκνώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πύκνω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) 
πυκνό: ~ την ύφανση/ την πλέξη ΑΝΤ. αραιώνω· (ειδικότ.) 2. αυξάνω τον 
αριθµό (από κάτι) στον ίδιο χώρο ή χρόνο: ο πρωθυπουργός θα πυκνώσει τις 
περιοδείες του στην επαρχία || - τα δροµολόγια | τη συγκοινωνία || τις επισκέψεις 
| τις επαφές | τις εµφανίσεις µου στην τηλεόραση ΑΝΤ. αραιώνω 3. µειώνω την 
απόσταση µεταξύ προσώπων ή πραγµάτων, τα φέρνω πολύ κοντά το ένα στο 
άλλο: ~ τις γραµµές τού στρατού ΑΝΤ. αραιώνω 4. αυξάνω τα µέλη (συνόλου): 
~ τις τάξεις τού κόµµατος | τής οργάνωσης ΑΝΤ. αραιώνω 5. ξαναγράφω 
κείµενο µε λίγα λόγια, χρησιµοποιώντας βασικές λέξεις και φράσεις του ♦ 
(αµετβ.) 6. γίνοµαι πυκνός, αδιαπέραστος: στον ουρανό τα σύννεφα άρχισαν να 
πυκνώνουν || το σκοτάδι πύκνωσε γύρω µας || όσο νύχτωνε, τόσο η οµίχλη 
πύκνωνε και η ατµόσφαιρα γινόταν πιο αποπνικτική ΑΝΤ. αραιώνω- (ειδικότ.) 
7. (για υγρά) γίνοµαι παχύρρευστος, ρέω µε δυσκολία: πύκνωσε το διάλυµα | 
το σιρόπι ΣΥΝ. συµπυκνώνοµαι ΑΝΤ. αραιώνω 8. γίνοµαι συχνότερος, αυξάνει 
ο αριθµός µου: τα συγχαρητήρια τηλεγραφήµατα έχουν πυκνώσει από το πρωί || 
όσο προχωρούσε η τελετή, τόσο πύκνωνε ο κόσµος ΑΝΤ. αραιώνω 9. (για πρόσ. 
ή πράγµατα) έρχοµαι πολύ κοντά, µπαίνω σε πυκνή σειρά: οι σειρές των 
στρατιωτών πύκνωναν ή αραίωναν ανάλογα µε τα παραγγέλµατα ΑΝΤ. αραιώνω 
10. ΣΤΡΑΤ. πυκνώσατε! παράγγελµα για σύµπτυξη, για τοποθέτηση σε πυκνή 
τάξη ΑΝΤ. αραιώσατε! — πύκνωµα (το) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πυκνώ (-όω) < 
πυκνός (βλ.λ.)]. 

πύκνωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να γίνεται κάτι πυκνό: ~ 
διαλύµατος ΣΥΝ. πύκνωµα ΑΝΤ. αραίωση, αραίωµα 2. (ειδικότ.) η αύξηση τής 
συχνότητας: ~ των συγκρούσεων/ των επισκέψεων | των δροµολογίων 3. η 
αντιγραφή κειµένου µε λίγα λόγια: ~ κειµένου 4. ΣΤΡΑΤ. η τοποθέτηση τού 
στρατεύµατος σε πυκνή τάξη 5. ΒΙΟΛ. ο κυτταρικός εκφυλισµός κατά τον 
οποίο υπάρχει συµπύκνωση τού περιεχοµένου τού πυρήνα. — πυκνωτικός, -ή, 
-ό [µτγν.]. 

πυκνωτής (ο) [1870] ΗΛΕΚΤΡ. όργανο που αποτελείται από δύο αγωγούς ή 
οπλισµούς, διαχωρισµένους µεταξύ τους µε µονωτικό υλικό και χρησιµεύει για 
τη συσσώρευση και εναποθήκευση ηλεκτρικών φορτίων: κεραµεικοί | 
ηλεκτρολυτικοί ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. condensateur]. 

Πυλάδης (ο) ΜΥΘΟΛ. εξάδελφος και φίλος τού Ορέστη, σύζυγος τής Ηλέκτρας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θ. πυλ- (< πύλη) + παραγ. επίθηµα -άδης (πβ. κ. ∆ηµ-
άδης)]. 

πυλαίος, -α, -ον [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που σχετίζεται µε την πύλη ΣΥΝ. 
θυραίος · 2. (α) ΑΝΑΤ. πυλαία φλέβα το µεγάλο αιµοφόρο αγγείο (φλέβα) που 
φέρει το αίµα από το στοµάχι, το έντερο, τον σπλήνα, τη χοληδόχο κύστη και 
το πάγκρεας στο ήπαρ (β) ΙΑΤΡ. (σχηµατισµός ή παθολογική κατάσταση) που 
συνδέεται µε την πυλαία φλέβα: ~ κυκλοφορία | υπέρταση (αυξηµένη πίεση 
αίµατος στη φλέβα αυτή ως αποτέλεσµα κίρρωσης τού ήπατος). 

πύλη (η) {πυλών} 1. µεγάλη σε µέγεθος πόρτα στην είσοδο περιτειχισµένης 
πόλης, ανακτόρου, φρουρίου, στρατοπέδου, ναού ή άλλου οικοδοµήµατος: η 
κεντρική ~ τού νοσοκοµείου κλείνει για τους επισκέπτες µετά τις 8.00 µ.µ. || η ~ 
τού κάστρου 2. ο χώρος από τον οποίο εισέρχεται κανείς σε κτήριο ή περιοχή: 
η ~ τού υπουργείου | τής πα-νεπιστηµιόπολης ΣΥΝ. είσοδος· ΦΡ. (µτφ.) (α) 
ανοίγω τις πύλες µου γίνοµαι ανοικτός για το κοινό ή αρχίζω τον κύκλο των 
εργασιών µου: σήµερα ανοίγει τις πύλες της η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης || 
η Βουλή θα ανοίξει τις πύλες των θερινών τµηµάτων της (β) (βρίσκοµαι) προ 
των πυλών (λατ. ante portas) (είµαι) πολύ κοντά, πλησιάζω: ο εχθρός 
βρίσκεται προ των πυλών (γ) πύλες τού Άδη | τού Παραδείσου | τής Κόλασης 
{πύλαι Άίδαο, Οµήρ. ίλ. Ε 646) η είσοδος στον Αδη | τον Παράδεισο | στην 
Κόλαση 3. ΑΝΑΤ. το τµήµα οργάνου που αποτελεί το σηµείο εισόδου των 
αγγείων και των νεύρων στο όργανο αυτό: ηπατικές | νεφρικές ~ || πύλες 
πνεύµονος | σπλήνα · 4. ωραία πύλη (\) ΕΚΚΛΗΣ. η µεσαία θύρα τού τέµπλου 
στο εσωτερικό των ναών, από την οποία εισέρχονται στο Ιερό Βήµα µόνο 
ιερείς (ii) ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) η µεσαία από τις τρεις θύρες, µε τις οποίες ο 
νάρθηκας τής Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως επικοινωνούσε µε τον 
κυρίως ναό- τη χρησιµοποιούσε ο αυτοκράτορας, για να εισέλθει στον ναό 5. 
ΙΣΤ. (Υψηλή) Πύλη (ί) το ανάκτορο τού σουλτάνου (ii) (συνεκδ.) η 
κυβέρνηση τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. τεχν. όρ., αγν. ετύµου (εν αντιθέσει προς το συνώνυµο θύρα), πιθ. 
δάνειο, όπως και άλλοι όροι τού οικοδοµικού λεξιλογίου (πβ. κ. µέγαρον)]. 
Πύλος (η) πόλη τής Ν∆. Πελοποννήσου στον νοµό Μεσσηνίας. — Πύ-λιος (ο), 
Πύλια (η). [ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο (ήδη µυκ. pu-ro) < πύλη (βλ.λ.)]. 

-πυλός, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
συγκεκριµένο αριθµό πυλών: δί-πυλος, εκαντοντά-πυλη. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. δί-πυλος, έπτά-πυ- 

λος), που προέρχεται από το ουσ. πύλη]. πυλώνας (ο) [αρχ.] 1. µεγάλη εξωτερική 
θύρα, που αποτελεί την κύρια είσοδο µεγάρου, ανακτόρου, ναού, µονής κ.λπ. 
ΣΥΝ. πύλη · 2. 

υποστύλωµα που κατασκευάζεται από χαλύβδινα ελάσµατα, τα 
οποία σχηµατίζουν πλαίσια και χρησιµεύει για την υποστήριξη των καλωδίων 
υψηλής τάσεως ΣΥΝ. πύργος µεταφοράς 3. (µτφ.) καθετί το οποίο θεωρείται 
ως υποστήριγµα, απαραίτητο στοιχείο, βάση στήριξης για κάτι άλλο: ο 
ελληνικός πολιτισµός αποτελεί πυλώνα τού ευρωπαϊκού πολιτισµού || «στον 21ο 
αιώνα το ασφαλιστικό σύστηµα θα οικοδοµηθεί στη συµφωνία τριών πυλώνων: 
δηµόσια ή ιδιωτική ασφάλιση, γιατροί, πολίτης» (εφηµ.) ΣΥΝ. άξονας. 

πυλωρισµος (ο) ΙΑΤΡ. οδυνηρή σύσπαση τού πυλωρού (βλ.λ.), που προκαλείται 
από έλκη τού βλεννογόνου τού στοµάχου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. pylorisme]. 

πυλωρός (ο) ΑΝΑΤ. το κωνοειδές στόµιο που βρίσκεται στο κατώτατο, τελικό 
τµήµα τού στοµάχου και στην αρχή τού λεπτού εντέρου, το οποίο εµποδίζει 
αφενός την παλινδρόµηση τού περιεχοµένου τού εντέρου προς τον στόµαχο, 
όταν συστέλλεται το λεπτό έντερο, και αφετέρου την είσοδο στο έντερο 
µεγάλων κοµµατιών τροφής ή άπεπτου υλικού. — πυλωρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «φρουρός πύλης», < πύλη + -ωρός (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ορώ «βλέπω, παρατηρώ». Η ιατρ. σηµ. 
είναι µτγν. (Γαληνός)]. 

πυλωτή (η) → πιλοτή 
πυξάρι (το) -+ πύξος 
πυξίδα (η) 1. (α) όργανο προσανατολισµού που αποτελείται από κουτί 

κατασκευασµένο από µη µαγνητικό υλικό, στο κέντρο τού οποίου είναι 
στερεωµένη ακίνητη µαγνητική βελόνα, η οποία πάντα δείχνει τη διεύθυνση 
τού βορρά (β) ΝΑΥΤ. γυροσκοπική πυξίδα η πυξίδα που µε τη βοήθεια 
γυροσκοπίου δείχνει τον αληθή βορρά 2. (µτφ.) οτιδήποτε χρησιµεύει ως µέσο 
προσανατολισµού: η ζωή και η δράση του έγινε - τής ελεύθερης σκέψης || το 
κόµµα πορεύεται χωρίς ~ · 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. µικρό κουτί ποικίλων σχηµάτων µε 
κάλυµµα, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την τοποθέτηση και φύλαξη µέσα σε 
αυτό διαφόρων αντικειµένων (λ.χ. κοσµηµάτων, µικρών εργαλείων). [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. πυξίς, -ίδος < αρχ. πύξος (βλ.λ.), επειδή ή πυξίδα κατασκευαζόταν από 
ξύλο πύξου]. 

πυξιδοθηκη (η) [1858] {πυξιδοθηκών} ΝΑΥΤ. κυλινδρικό κιβώτιο, στερεωµένο 
στο κατάστρωµα τού πλοίου, µέσα στο οποίο τοποθετείται η µαγνητική 
πυξίδα. 

πυξ-λαξ επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε γροθιές και κλοτσιές: τον πέταξε έξω από το 
γραφείο του ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *πυγ-ς (µε επιρρ. κατάλ. -ς, βλ. κ. λάξ), το οποίο θεωρείται 
αρχαϊκό ριζικό ουσ. (όπως αποκαλύπτεται και από τη «γλώσσα» τού Ησυχίου 
πύξ· πυγµή, γρόνθος, όπου η λ. πύξ αντιµετωπίζεται ως όνοµα) < θ. *pug-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *peug- «κεντώ, µπήγω, χτυπώ», πβ. λατ. pu-n-go 
«κεντώ, τρυπώ», pugnus «γροθιά, πυγµή» (> γαλλ. poing, ισπ. puno) κ.ά. 
Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, στην ίδια λεξιλογική οµάδα ανήκει και το ουσ. 
πεύκη (βλ. λ πεύκο). Παράγ. πυγ-µή, πυγµ-αϊος, πύκ-της, πυγ-µάχος]. 

πύξος (ο) (λόγ.) 1. BOT. αειθαλές δασικό φυτό σε µορφή θάµνου ή µικρού 
δέντρου µε δερµατώδη φύλλα και πολύ µικρά κιτρινωπά άνθη, το οποίο 
φύεται σε ορεινές περιοχές και αξιοποιείται για το ξύλο του, το οποίο 
χρησιµοποιείται κυρίως στην ξυλογραφία 2. (συνεκδ.) το ξύλο τού παραπάνω 
φυτού, που είναι σκληρό και συµπαγές αλλά κα-τεργάσιµο ΣΥΝ. αγιόξυλο. 
Επίσης πυξός (ο) κ. (λαϊκ.) πυξάρι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. pu-ko-so), 
πιθ. δάνειο µικρασιατ. προελεύσεως. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. ανάγεται 
σε I.E. *bheu-k- | *bhu-k-, από όπου και αρµ. boys «φυτό» (βλ. λ. φύω | -
οµαι). Το λατ. buxus «πύξος» αποτελεί πιθ. δάνειο από την ίδια πηγή (εξού 
και τα γαλλ. buis, γερµ. Büchse, αγγλ. box)]. 

πύο (το) → πύον 
πυογόνος, -ος, -ο [1888] ΙΑΤΡ. (για µικροοργανισµούς) αυτός που παράγει πύον 

(βλ.λ.), που προκαλεί την ανάπτυξη πύου: ~ σταφυλόκοκκος. Επίσης πυογενής, 
-ής, -ές [1887]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyogène]. 

πυοδερµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. οξεία φλεγµονή τού δέρµατος, που 
συνοδεύεται από σχηµατισµό πύου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
Pyodermia]. 

πυοκτανίνη (η) [1890] {πυοκτανινών} ΦΑΡΜ. αντισηπτικό και βακτη-ριοκτόνο 
παρασκεύασµα, που µπορεί να χρησιµοποιείται ως κολλύριο κατά 
οφθαλµολογικών παθήσεων, σε διαλύµατα για γαργάρες ή για δερµατολογική 
εφαρµογή. 
[ΕΤΥΜ < πύον + -κτανίνη < θ. κταν- τού αρχ. κτείνω «φονεύω» (πβ. αόρ. β' 
ε-κταν-ον, βλ. κ. -κτονία), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyoctanine]. 

nuov κ. (λαϊκ.) πύο (το) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. το ωχρό υποκίτρινο ή ανοικτό 
πρασινωπό παχύρρευστο υγρό από νεκρωµένους ιστούς, ορό τού αίµατος, 
νεκρά λευκά αιµοσφαίρια και υγρά, το οποίο παρουσιάζεται στο σηµείο όπου 
εντοπίζεται βακτηριακή λοίµωξη, καθώς ο οργανισµός προσπαθεί να αµυνθεί 
εναντίον των παθογόνων µικροβίων, τα οποία καταπολεµεί κυρ. µε τα λευκά 
αιµοσφαίρια: σπυρί µε ~ || η πληγή έχει | βγάζει | µαζεύει ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πύθω | -οµαι «σαπίζω, αποσυντίθεµαι» < θ. πυ- (µε 
επίθηµα -θω, πβ. βρί-θω, πλή-θω) < I.E. *pu- «σαπίζω, βροµώ» (πιθ. από 
επιφώνηµα αηδίας *pu «πουφ», ηχοµιµητικής προελ.), πβ. σανσκρ. puya- 
«πύον», αρµ. hu, λατ. püs (> γαλλ. pus), αρχ. ισλ. füki «βροµε- 



ττυοποίηση 1518 πύραυλος 
 

ρός» αρχ. σκανδ. füinn «σάπιος» κ.ά.]. 
πυοποιηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο σχηµατισµός πύου. — 

πυοποιός, -ός, -όν [µτγν.], πυοποιώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
πυόρροια (η) [µτγν.] {πυορροιών} ΙΑΤΡ. η εκροή πύου σε µεγάλη ποσότητα: 

φατνιακή ~. — πυορροϊκός, -ή, -ό [1873]. 
πυορροω ρ. αµετβ. {πυορροείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} εκρέω πύον: 

«µήπως ήλθε επιτέλους ο καιρός να αποφασίσει ο διοικητής τής Ε.Τ.Β.Α. να 
κλείσει την πυορροούσα οικονοµική πληγή;» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. πυορροω 
(-έω) < πύον + -ρροώ (µε διπλασιασµό τού αρχικού -ρ- λόγω συνθέσεως) < 
ρους (< ρέω)]. 

πυοσφαίριο (το) [1895] {πυοσφαιρί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. εκφυλισµένο λευκό 
αιµοσφαίριο, που αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά τού πύου (βλ.λ.). 

πυουρία (η) {πυουριών} ΙΑΤΡ. η παρουσία λευκών αιµοσφαιρίων στα ούρα, η 
οποία συνήθ. οφείλεται σε ουρολοίµωξη. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. pyuria]. 

nu ρ (το) {πυρ-ός | -ά, -ών} 1. (αρχαιοπρ.) η φωτιά' ΦΡ. (α) κάνω (κάποιον) πυρ 
και µανία εξοργίζω (κάποιον): η συµπεριφορά του τον έκανε πυρ και µανία || 
µόλις άκουσε την είδηση, έγινε πυρ και µανία (β) βάπτισµα τού πυρός βλ. λ. 
βάπτισµα (γ) (γίνοµαι) παρανάλωµα τού πυρός βλ. λ. παρανάλωµα (δ) πυρ, 
γυνή και θάλασσα βλ. λ. γυνή (ε) διά πυρός και σιδήρου (i) (περνώ κάτι ~) 
πυρπολώντας και κατασφάζοντας: πέρασαν την κατακτηµένη χώρα ~ (ii) µέσα 
από κινδύνους και ταλαιπωρίες: πέρασε - µέχρι να φθάσει εδώ || χρειάστηκε να 
περάσει ~, ωσότου αποδείξει ότι είχε δίκιο (στ) εις το πυρ το εξώτερον (εις το 
πυρ το εξώτερον, πιθ. από συµφυρµό των φράσεων είς τό πυρ το αΐώνιον, Κ.∆. 
Ματθ. 25, 41, και είς το σκότος το εξώτερον, Κ.∆. Ματθ. 8,12) στην κόλαση 
(ζ) αιώνιο πυρ βλ. λ. αιώνιος (η) άσβεστο πυρ η φωτιά που διατηρείται 
αναµµένη διαρκώς για θρησκευτικούς λόγους 2. ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) υγρόνΙ 
ελληνικόν πυρ (ύγρόν πυρ, Θεοφάνης Οµολογ. Χρονογραφία 331) εµπρηστικό 
µείγµα χηµικών ουσιών, ικανό να καίγεται ακόµη και µέσα στο νερό, που 
χρησιµοποιήθηκε από το βυζαντινό ναυτικό κυρ. εναντίον των Αράβων 3. 
ΣΤΡΑΤ. βολή | βολές πυροβόλου όπλου: οι εχθροί εξαπέλυσαν καταιγισµό πυ-
ρός || σήµερα κηρύχθηκε κατάπαυση τού ~ σε όλα τα µέτωπα || δύναµη πυρός (η 
ισχύς σε όπλα) ΣΥΝ. πυροβολισµός | πυροβολισµοί, (λαϊκ.-οικ.) σµπάρος· ΦΡ. 
(α) (ανοίξατε | άρξατε) πυρ! (ως παράγγελµα για τη βολή πυροβόλου όπλου) 
πυροβολήστε! (β) ανοίγω πυρ αρχίζω να πυροβολώ, να βάλλω εναντίον 
(κάποιου) (γ) παύσατε πυρ! (ως παράγγελµα για τον τερµατισµό των βολών) 
σταµατήστε να πυροβολείτε! (δ) γραµµή πυρός η πρώτη γραµµή τής µάχης 4. 
πυρά (τα) (α) βολές πυροβόλων όπλων: ~ όλµων || αντιαεροπορικά ~ || η 
περίπολος δέχθηκε καταιγιστικά ~ από λαθρεµπόρους || βρέθηκε µέσα σε 
διασταυρούµενα ~ || από την ανταλλαγή πυρών τραυµατίστηκαν τρεις 
διερχόµενοι πολίτες || ανταποδίδω τα ~ (β) (µτφ.) σφοδρή λεκτική επίθεση µε 
τη διατύπωση κατηγοριών: ο υπουργός δέχθηκε τα συντονισµένα - τής 
αντιπολίτευσης- ΦΡ. (βρίσκοµαι) µεταξύ δύο πυρών (i) ανάµεσα σε δύο 
εχθρούς, που βάλλουν από αντίθετες κατευθύνσεις (ii) (µτφ.) ανάµεσα σε δύο 
αντιπάλους ή παρατάξεις που αντιµάχονται µεταξύ τους ή δρουν εναντίον µου 
χωριστά και µε διαφορετικό τρόπο: στην πρωινή συνεδρίαση βρέθηκα ~. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. πϋρ (ήδη µυκ. συνθ. pu-ka-wo = πυρκαΡοί) < I.E. *p(e)wö r- | 
*pûr- «πυρ, φωτιά», πβ. αρµ. hur (< *pur-), αρχ. γερµ. fuir (> γερµ. Feuer, 
αγγλ. fire) κ.ά. Παράγ. πυρ-ά, πυρ-σός, πυρ-ετός, πυρ-ίτης, πυρ-καϊά κ.ά. Το 
ουσ. χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στη σύνθεση και απαντά ως πυρ- (λ.χ. πυρ-
πολώ, πυρ-φόρος), ως πυρι- (από τη δοτ. ενικού, λ.χ. πυρί-καυστος, πυρί-
φλεκτος) και, κυρίως, ως πύρο- (µε συνδετικό φωνήεν -ο-, λ.χ. πυρο-βολώ, 
πύρο-µαντεία). Αρκετές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια (κατεξοχήν δε τα στρατ. 
παραγγέλµατα), λ.χ. πυρ! (< γαλλ. feu!), ανοίξατε | παύσατε πυρ! (< γαλλ. 
ouvriez | cessez le feu!), µεταξύ δύο πυρών (< γαλλ. entre deux feux), 
παρανάλωµα τού πυρός (< γαλλ. la proie des flammes), διά πυρός και σιδήρου 
(< γερµ. mit Feuer und Schwert), δύναµη πυρός (< αγγλ. fire power) κ.ά.]. 

πυρά (η) {χωρ. πληθ.} σωρός ξύλων ή άλλων καύσιµων υλικών που καίγονται, 
κυρ. ως µέσο καταστροφής ή θανάτωσης (λ.χ. κατά τον Μεσαίωνα): κατά τον 
Μεσαίωνα οι αιρετικοί καταδικάζονταν στον διά τής ~ θάνατο || το δικτατορικό 
καθεστώς παρέδιδε στην ~ τα βιβλία των αντιφρονούντων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. < πϋρ (βλ.λ.)]. 

πύρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η θερµότητα που εκπέµπεται από τη φωτιά, η 
ακτινοβολία θερµότητας από εστία πυρός: η ~ τού φούρνου 
2. η έντονη αίσθηση θερµότητας, έξαψης ΣΥΝ. ξάναµµα, φούντωµα 
3. (κατ' επέκτ.-µτφ.) η φλόγωση πληγής ή πάσχοντος µέλους τού σώµατος. 
Επίσης πυράδα 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. πυρώ (-όω) (υποχωρητ.) < πϋρ, πβ. κ. κάψα - κα-ψώνω].# 

πυραγός (ο/η) κατώτερος αξιωµατικός τής Πυροσβεστικής (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. < πυρ + -αγός < άγω, πβ. κ. σµην-αγός]. 

πυράκανθος (ο) {πυρακάνθ-ου | -ων, -ους) BOT. αειθαλής αγκαθωτός θάµνος µε 
οδοντωτά φύλλα, άνθη λευκά ή ροζ, που φύονται µεµονωµένα ή κατά 
ταξιανθίες, και µικρούς, σφαιρικούς καρπούς µε πορτοκαλί ή κόκκινο χρώµα, 
ο οποίος καλλιεργείται ως καλλωπιστικός. Επίσης πυράκανθο (η) [µτγν.]. 

πυρακτώνω ρ. µετβ. {πυράκτω-σα, -θηκα, -µένος} θερµαίνω (κάτι) ώσπου να 
γίνει διάπυρο: πυρακτωµένο µέταλλο | κάρβουνο ΣΥΝ. πυρώνω, κορώνω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. πυρακτώ (-όω), παράλλ. τ. τού αρχ. πυρακτώ (-έω), πιθ. < 
πυράζω «πυρακτώνω», όπως µαρτυρείται στο Μέγα Ετυµολογικόν (< πϋρ), µε 
εκφραστ. επίθηµα -ακτώ, πβ. ύλ-ακ-τώ, άλυκτώ. ∆εν φαί- 

νεται πιθ. η άποψη ότι το ρ. παράγεται από αµάρτυρο *πύρ-ακτος ή *πυρ-
άκτης (< πϋρ + -άκτης < άγω) µε τη σηµ. «αυτός που οδηγεί στη φωτιά», 
αφού προσκρούει σε µορφολογικές και σηµασιολογικές δυσχέρειες]. 

πυράκτωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η θέρµανση υλικού, 
κυρ. µετάλλου, ωσότου αυτό γίνει διάπυρο: λυχνίες πυρα-κτώσεως (που 
φωτίζουν όταν τα δύστηκτα µέταλλα στο εσωτερικό τους πυρακτώνονται 
εκπέµποντας λευκό φως). 

πυραµίδα (η) 1. ΓΕΩΜ. γεωµετρικό στερεό που αποτελείται από ένα επίπεδο 
πολύγωνο (τη βάση) και από τρίγωνα (παράπλευρες έδρες), που έχουν βάσεις 
τις πλευρές τού πολυγώνου και κοινή κορυφή: κό-λουρος ~ (τής οποίας οι 
παράπλευρες έδρες τέµνονται από ένα επίπεδο σε οποιοδήποτε σηµείο πριν 
από την κοινή κορυφή τους) 2. ΑΡΧΑΙΟΑ. µνηµειακό λίθινο οικοδόµηµα µε 
τετράγωνη βάση και τέσ-σερεις επικλινείς τριγωνικές πλευρές, που 
συναντώνται σε κοινή κορυφή ή έχουν περικοπεί ελαφρώς, έτσι ώστε να 
σχηµατίζουν µικρή εξέδρα στην κορυφή: στην αρχαία Αίγυπτο οι ~ ήταν 
ταφικά µνηµεία των Φαραώ || οι ~ των Μαγιάς || η - τού Χέοπος 3. (κατ' επέκτ.) 
κάθε κατασκεύασµα, αντικείµενο ή σωρός αντικειµένων που έχει πλατιά βάση 
και απολήγει σε κορυφή: στις βιτρίνες των πολυκαταστηµάτων οι κονσέρβες 
σχηµατίζουν πυραµίδες 4. (µτφ.) κάθε αξιολογική σειρά ή ιεραρχία, που 
κλιµακώνεται από ένα κατώτατο, βασικό επίπεδο, το οποίο περιλαµβάνει την 
πλειονότητα των µελών αυτής τής κατάταξης, προς ένα ανώτατο σηµείο, το 
οποίο προσεγγίζουν ολίγοι: ήταν αποφασισµένος να ανέλθει πάση θυσία στην 
κορυφή τής κοινωνικής ~ 5. ΑΝΑΤ. κάθε σχηµατισµός τού ανθρώπινου 
σώµατος, που µοιάζει µε πυραµίδα (σηµ. 1): οι ~ τού προµήκους µυελού στον 
εγκέφαλο • 6. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. πυραµίδα τού πληθυσµού γραφική παράσταση 
που απεικονίζει τη δοµή τού πληθυσµού σε συγκεκριµένη στιγµή, δηλ. την 
κατανοµή του κατά ηλικία και φύλο · 7. ΟΙΚΟΛ. τροφική πυραµίδα η 
γραφική παράσταση που περιγράφει τις σχέσεις ποσοτικής αναλογίας στο 
εσωτερικό τροφικής αλυσίδας, κατά την οποία τα θύµατα είναι πάντα 
πολλαπλάσια από τους θηρευτές (π.χ. τα φυτά πολλαπλάσια από τα χορτοφάγα 
ζώα και τα χορτοφάγα από τα σαρκοφάγα) (πβ. τροφική αλυσίδα, λ. αλυσίδα, 
τροφικό πλέγµα, λ. πλέγµα). 
— πυραµιδικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πυραµίς (-ίδος), αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθεί η άποψη ότι 
πρόκειται για µτφ. χρήση τού ουσ. πυραµίς «είδος γλυκύσµατος» (< πυρός 
«σιτάρι», βλ. λ. πυρήνας) λόγω σχήµατος, αφού δεν παραδίδονται 
λεπτοµέρειες για την υποτιθέµενη σχέση τους. Εξίσου µη πειστική 
εµφανίζεται και η εκδοχή τού δανείου από την αιγυπτ. λ. pr-m-us «ύψος». 
Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. πυραµίδα πληθυσµού (< αγγλ. population 
pyramid), τροφική πυραµίδα (< γαλλ. pyramide alimentaire)]. 

πυραµιδοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {πυραµιδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που έχει το σχήµα πυραµίδας: ~ κτίσµα | αντικείµενο || (µτφ.) ~ δοµή τής 
εξουσίας || ΑΝΑΤ. ~ οστό | µυς ΣΥΝ. πυραµιδωτός. — πυραµιδοειδώς επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πυραµιδωτός, -ή, -ό [1890] πυραµιδοειδής. — πυραµιδωτά επίρρ. 
πυρανάφλεξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} ΜΗΧΑΝ. η αυτόµατη και 

απρογραµµάτιστη ανάφλεξη τού καύσιµου υλικού στον κύλινδρο µηχανής 
εσωτερικής καύσεως, η οποία προκαλείται από την επαφή τού καυσίµου µε 
υπέρθερµες µεταλλικές επιφάνειες, µε συνέπεια την ταχύτατη αύξηση τής 
πίεσης και τού θορύβου καύσεως, αυξηµένες απώλειες ψύξεως και χαµηλή 
απόδοση τής µηχανής. 

πυρανίχνευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η έρευνα για τον 
εντοπισµό φωτιάς µε σκοπό την κατάσβεση της: σύστηµα αυτόµατης ~ 
(µηχανικό σύστηµα σε εσωτερικούς χώρους, όπως γραφεία, ξενοδοχεία κ.λπ., 
που εντοπίζει φωτιά και θέτει αυτοµάτως σε λειτουργία καταβρεχτήρες για 
την κατάσβεση της). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fire detection]. 

πυραντοχή (η) η αντοχή υλικού σε υψηλή θερµοκρασία. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fire resistance]. 

πύραρχος (ο) {πυράρχ-ου | -ων, -ους} ανώτερος αξιωµατικός τής Πυ-
ροσβεστικής (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < πυρ + -άρχος < άρχω]. 

πυρασφάλεια (η) [1894] {πυρασφαλειών} 1.η ασφάλεια για τα ατυχήµατα που 
προκαλούνται από φωτιά 2. (συνεκδ.) η εταιρεία που ασχολείται µε τις 
ασφάλειες σε περιπτώσεις ατυχηµάτων από φωτιά. 
— πυρασφαλιστικός, -ή, -ό [1833]. 

πυραυλάκατος (η) {πυραυλακάτ-ου | -ων, -ους} πολεµικό σκάφος σχετικά 
µικρό και ευκίνητο, που µπορεί να εκτοξεύει πυραύλους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άκατος. 
[ΕΤΥΜ < πύραυλος + άκατος]. 

πυραυλικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε πυραύλους ή εκτοξεύει 
πυραύλους: ~ όπλο | επίθεση | ταχύτητα | βάση | συστήµατα || ~ εκτόξευση | 
δοκιµές 2. πυραυλική (η) η επιστηµονική µελέτη τής κατασκευής και 
εκτόξευσης πυραύλων: Ειδικό Αµυντικό Κέντρο Πυραυλικής και Αεροναυτικής. 

πυραυλοκίνητος, -η, -ο αυτός που κινείται µε τη βοήθεια πυραύλων: ~ 
διαστηµικό όχηµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. rocket-propelled]. 

πύραυλος (ο) [1858] {πυραύλ-ου | -ων, -ους) 1. ΤΕΧΝΟΛ. προωθητικός 
κινητήρας ή και ολόκληρο όχηµα, που λειτουργεί µε αντίδραση προ-
καλούµενη από εκτόξευση µέρους τής ίδιας του τής µάζας αντίθετα προς τη 
φορά τής κίνησης του και αναπτύσσει πολύ µεγάλη ταχύτητα· χρησιµοποιείται 
για την κίνηση των διαστηµοπλοίων: το διαστηµικό λεωφορείο δεν 
απογειώθηκε, γιατί παρουσίασαν βλάβη οι προωθητικοί ~ 2. (συνεκδ.) το 
διαστηµικό όχηµα που κινείται µε τη βοήθεια πυραύλου: εκτόξευση πυραύλου 
στη Σελήνη 3. ΣΤΡΑΤ. βλήµα που 
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διαθέτει δικό του σύστηµα προώσεως, εκτοξεύεται από τη βάση του, 
έχει την ικανότητα να αναπτύσσει τεράστιες ταχύτητες και να πλήττει 
στόχους σε µεγάλη απόσταση: αντιαεροπορικός | πυρηνικός | διη-
πειρωτικός ~ (ικανός να πλήξει στόχο σε άλλη ήπειρο) || κατευθυνό-
µενος ~ (αυτός που διαθέτει αυτόνοµο σύστηµα αυτοκατεύθυνσης 
για ολόκληρη ή για τµήµα τής τροχιάς του) || βαλλιστικός ~ (αυτός 
που, µετά την εξάντληση των καυσίµων του, χάνει την προωθητική 
του δύναµη και µεταβάλλεται σε βλήµα ελεύθερης πτήσεως) || ~ εδά-
φους-εδάφους | εδάφους-αέρος | θαλάσσης-αέρος || - µεγάλου | µι-
κρού βεληνεκούς 4. πυροτέχνηµα που εκσφενδονίζεται ψηλά και 
εκρήγνυται στον αέρα ΣΥΝ. ρουκέτα· ΦΡ. (µτφ.) γίνοµαι πύραυλος (i) 
φεύγω µε µεγάλη ταχύτητα (ii) θυµώνω πάρα πολύ ΣΥΝ. γίνοµαι µπα-
ρούτι · 5. παγωτό συσκευασµένο µέσα σε λεπτό, τραγανό µπισκότο 
σε σχήµα κώνου, όπως διατίθεται τυποποιηµένο στο εµπόριο σε διά-
φορες γεύσεις. — (υποκ.) πυραυλάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλός. 
[ETYM. < πυρ + αυλός, απόδ. τού γαλλ. fusée (< fuseau «αδράχτι - κώ-
νος», λόγω τού σχήµατος, < λατ. fusus)]. 

πυραυλοφόρος, -ος, -ο ΣΤΡΑΤ. αυτός που φέρει πυραύλους: ~ σκάφος 
τού Πολεµικού Ναυτικού. [ΕΤΥΜ. < πύραυλος + -φόρος < φέρω]. 

πύραυνος (ο) {πυραύν-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΑΙΟΛ. µεταλλικό ή πήλινο 
φορητό αγγείο, ανοιχτό στο πάνω µέρος, µέσα στο οποίο µεταφέρεται 
ή ανάβεται µικρή φωτιά για θέρµανση ή παρασκευή φαγητού. Επί-
σης πύραυνο (το). [ΕΤΥΜ. µτγν. < πϋρ + -αυνος < αϋω «ανάβω φωτιά» 
(βλ. λ. έναυσµα)]. 

πυργί (το) {πυργ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο µικρός σε µέγεθος πύργος ΣΥΝ. 
πυργίσκος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πυργίον, υποκ. τού αρχ. πύργος (βλ.λ.)]. 

πυργίσκος (ο) 1. ο µικρός σε µέγεθος πύργος ΣΥΝ. πυργί 2. ΣΤΡΑΤ. (α) 
µικρό διαµέρισµα σε σχήµα πύργου στα πολεµικά πλοία και αερο-
πλάνα, το οποίο περιλαµβάνει και προστατεύει τα µικρά πυροβόλα 
και τα όργανα διευθύνσεως τής βολής (β) θωρακισµένο διαµέρισµα 
σε υψηλή θέση µέσα σε υποβρύχιο, στο οποίο παραµένουν αυτοί που 
κατευθύνουν τις βολές την ώρα τής µάχης (γ) περιστροφικό θωρακι-
σµένο διαµέρισµα µικρών διαστάσεων, όπου βρίσκονται τα πυροβό-
λα άρµατος µάχης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < πύργος + υποκ. επίθηµα -Ισκος, πβ. άστερ-ίσκος, οβελ-
ίσκος. Ως στρατ. όρ. η λ. αποδίδει το αγγλ. turret]. 

πυργοδεσπότης (ο) [1825] {πυργοδεσποτών}, πυργοδεσποινα (η) 
[1887] 1. (στον Μεσαίωνα) κύριος τού πύργου, ο φεουδάρχης 2. 
(κατ' επέκτ.) ιδιοκτήτης πύργου ή επιβλητικής, πολυτελούς κατοι-
κίας. 

πυργοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {πυργοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυ-
τός που έχει το σχήµα πύργου: ~ κτίσµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Πύργος (ο) πόλη τής ∆. Πελοποννήσου, πρωτεύουσα τού νοµού 
Ηλείας. — Πυργωτής (ο), Πυργιώτισσα (η), ττυργιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Σύµφωνα µε την παράδοση, η ονοµασία οφείλεται σε πύργο 
που έκτισε τον 16ο αι. ο Ιωάννης Τσερνοτάς ή Τσερνοτάµπεης, ο οποί-
ος ήταν κάτοχος τιµαρίων στη Β∆. Πελοπόννησο]. 

πύργος (ο) 1. υψηλό και οχυρό οικοδόµηµα µε περισσότερους τού 
ενός ορόφους και περιορισµένο πλάτος, που χρησίµευε παλαιότ. για 
την ενίσχυση τής άµυνας των τειχών πόλεως, την προάσπιση φρου-
ρίου και την ασφάλεια των µαχητών που παρέµεναν στο εσωτερικό 
του· ΦΡ. (µτφ.) (α) σαν χάρτινος πύργος (i) για κτήριο που καταρρέει 
πολύ εύκολα: η πολυκατοικία κατέρρευσε στον σεισµό ~ (ii) για 
οτιδήποτε αποδεικνύεται αβάσιµο, εξαιρετικά ασταθές, ενώ εκ πρώ-
της όψεως φαινόταν δυνατό και ακλόνητο: οι ελπίδες | τα επιχειρή-
µατα της κατέρρευσαν ~ (β) (µτφ.) /υάλινος πύργος ο χώρος στον 
οποίο αποµονώνεται εκούσια κάποιος από το περιβάλλον, τον κοινω-
νικό του περίγυρο, αδιαφορώντας για ό,τι συµβαίνει γύρω του, µένο-
ντας αµέτοχος στις εξελίξεις: «ο στοχαστής που βγαίνει από τον ~ του 
[...] µε σκοπό να κάνει τη φιλοσοφία δηµόσια, να τη [...] µοιραστεί µε 
τον µεγαλύτερο δυνατό αριθµό ανθρώπων» (εφηµ.) (γ) ο πύργος τής 
Βαβέλ (i) (Π.∆.) το υψηλό οικοδόµηµα που άρχισαν να κα-
τασκευάζουν οι άνθρωποι από αλαζονεία, για να φθάσουν στον ου-
ρανό (βλ. λ. Βαβέλ) (ii) (µτφ.) κατάσταση χάους και αδυναµίας αν-
θρώπων να έλθουν σε συνεννόηση (δ) Λευκός Πύργος βλ. λ. λευκός 
2. (στον Μεσαίωνα) η οχυρωµένη κατοικία τού φεουδάρχη 3. (κατ' 
επέκτ.) το πολύ υψηλό, µνηµειακού χαρακτήρα οικοδόµηµα, τού 
οποίου η κορυφή υπερέχει σηµαντικά όλων των γύρω κτισµάτων και 
είναι ορατή από µεγάλη απόσταση: ο ~ τού Άιφελ | τής Πίζας 4. το 
πολυώροφο κτίσµα µοντέρνου αρχιτεκτονικού ρυθµού, που στεγάζει 
συνήθ. γραφεία, καταστήµατα, υπηρεσίες κλπ.: ο ~ των Αθηνών | τού 
Ο.Τ.Ε: ΦΡ. πύργος ελέγχου ψηλό οικοδόµηµα σε αεροδρόµιο, που 
στεγάζει την υπηρεσία η οποία ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία στον 
χώρο τού αεροδροµίου, καθώς και τα σχετικά όργανα 5. το πολυτελές 
συνήθ. εξοχικό µέγαρο, το οποίο θυµίζει στην αρχιτεκτονική του 
οχυρωµένο αρχοντικό φεουδάρχη τού Μεσαίωνα (σηµ. 2) 6. (στο 
σκάκι) το κοµµάτι που έχει το σχήµα πύργου (σηµ. 1) και µπορεί να 
κινείται οριζόντια και κάθετα (όχι διαγώνια) πάνω στη σκακιέρα 7. 
ΣΤΡΑΤ. τµήµα άρµατος µάχης: το σκάφος και ο ~ άρµατος || Τεχνίτης 
Πύργου Ερπυστριοφόρου Οχήµατος 8. ΤΕΧΝΟΛ. η βάση στηρίξεως των 
καλωδίων υψηλής τάσεως ΣΥΝ. πυλώνας 9. συναρµολογούµενη σιδε-
ρένια σκαλωσιά. — (υποκ.) πυργάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Ίσως πρόκειται για δάνειο από γερµ. τε-
χνοδοµικούς όρους (λ.χ. γοτθ. baurgs «πόλη, πύργος», αρχ. γερµ. burg 
> γερµ. Burg), µέσω τής µακεδόνικης διαλέκτου. Σύµφωνα µε άλλη 
άποψη, η λ. πύργος ανάγεται σε *bhrgho-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*bhergh- «ύψος, ψηλά», και συνδ. µε°το τοπωνύµιο Πέργαµος (βλ.λ.), 
καθώς και µε το γερµ. Berg «βουνό», εκδοχή που θα δικαιολογούσε 

τις «γλώσσες» τού Ησυχίου φύρκος- τείχος και φ<ο>ϋρκορ- όχύρωµα. 
Προεκτείνοντας την εκδοχή αυτή, ένας ερευνητής υπέθεσε ότι ο I.E. 
τ. αποτελεί µικρασιατικό δάνειο, πβ. χεττ. parku- «ψηλός», parkeSSar 
«ύψος». Τέλος, ορισµένοι υποστηρίζουν ότι η λ. αποτελεί προελλην. 
δάνειο. Μετάφρ. δάνειο αποτελούν ορισµένες φρ., λ.χ. πύργος ελέγχου 
(< αγγλ. control tower), σαν χάρτινος πύργος (< αγγλ. like a house of 
cards), γυάλινος πύργος (< γαλλ. la tour d'ivoire)]. 

πυργόσπιτο (το) (παλαιότ.) οικοδόµηµα που είχε τη µορφή πύργου: 
τα ~ τής Μάνης. 

πυργώνω ρ. µετβ. {πύργω-σα, -θηκα, -µένος} 1. περιβάλλω (χώρο) µε 
πύργους 2. (µτφ.) καθιστώ (κάτι) ψηλό σαν πύργο: «ένα βουνό µε 
δάφνες αν υψώσουµε απ' το Πήλιο ώς την Όσσα κι αν το πυργώσουµε 
ώς τον έβδοµο ουρανό...» (Α. Σικελιανός) ΣΥΝ. ανυψώνω, επισω-
ρεύω. — πύργωµο (το) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πυργώ (-όω) < 
πύργος (βλ.λ.)]. 

πυργωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει σχήµα πύργου: ~ κτίσµα | 
οικοδόµηµα ΣΥΝ. πυργοειδής 2. (για οχυρωµατικό έργο) αυτός που 
διαθέτει πύργο ή πύργους. 

πυρείο (το) (λόγ.) σπίρτο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πυρείον«ξύλο που ανάβει 
φωτιά µέσω τριβής» < πϋρ + παραγ. επίθηµα -εΐον (πβ. µνηµ-είον)]. 

πυρέξ (το) {άκλ.} 1. το χοντρό, ανθεκτικό, ηµιδιαφανές ή διαφανές 
γυαλί, το οποίο δεν σπάει τόσο στις υψηλές θερµοκρασίες όσο και 
στις απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας (λ.χ. από το ψύχος στη φωτιά) 
2. (συνεκδ.) οτιδήποτε είναι κατασκευασµένο από το παραπάνω υλι-
κό (λ.χ. οι δοκιµαστικοί σωλήνες των χηµικών εργαστηρίων) 3. (ειδι-
κότ.) µαγειρικό σκεύος από το παραπάνω υλικό, που χρησιµοποιείται 
για το ψήσιµο τού φαγητού. 
[ΕΤΥΜ. < Pyrex, εµπορική επωνυµία, < αγγλ. pyrex < pie «πίτα» + -r-
+ -ex (µε παρετυµολ. επίδρ. τού αρχ. πϋρ)]. 

πυρέσσω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (λόγ.-σπάν.) έχω πυρετό, πάσχω 
από πυρετό ANT. είµαι απύρετος. [ΕΤΥΜ αρχ. < *πυρέτ-)ω < πυρετός 
(βλ.λ.)]. 

πυρετικός, -ή, -ό → πυρετός 
πυρέτιο (το) [αρχ.] {πυρετί-ου | -ων} (λόγ.-σπάν.) ο χαµηλός ή µικρής 

διάρκειας πυρετός ΣΥΝ. δέκατα. 
πυρετογόνος, -ος, -ο [1879] ΙΑΤΡ. 1. αυτός που προκαλεί πυρετό: ~ 

ουσία 2. πυρετογόνο (το) ουσία πρωτεϊνικής ή πολυσακχαρικής σύν-
θεσης, που προέρχεται είτε από βακτήρια ή ιούς είτε από κύτταρα 
που καταστρέφονται και προκαλεί άνοδο τής θερµοκρασίας τού σώ-
µατος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. pyrétogène]. 

πυρετοθεραπεια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η πρόκληση πυρετού µε τε-
χνητά µέσα για θεραπευτικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. pyretotherapy]. 

πυρετολογία (η) [1786] [χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. επιστηµονικός κλάδος που 
µελετά τα διάφορα είδη πυρετών, τα αίτια που τους προκαλούν και 
τις µεθόδους αντιµετωπίσεως τους.  — πυρετολόγος (ο/η), πυρετο-
λογικός, -ή, -ό [1889]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pyrétologie]. 

πυρετός (ο) 1. η παθολογική αύξηση τής θερµοκρασίας τού σώµατος 
πάνω από το φυσιολογικό, η οποία αποτελεί σύµπτωµα ασθένειας 
και συνοδεύεται συχνά από γενική κακοδιαθεσία και άλλα φαινό-
µενα, λ.χ. πονοκέφαλο, ρίγη κλπ.: ανεβαίνει | πέφτει ο ~ || καίγοµαι | 
ψήνοµαι στον ~ || τριταίος | τεταρταίος - (αυτός που εµφανίζεται κάθε 
τρίτη | τέταρτη ηµέρα) 2. ΙΑΤΡ. (ειδικότ.) πυρετοί (οι) οι παθολογικές 
αυξήσεις τής θερµοκρασίας τού σώµατος ως σύµπτωµα τής ελο-
νοσίας (βλ.λ.) ΣΥΝ. ελώδεις πυρετοί, θέρµες 3. (ονοµασία διαφόρων 
ασθενειών που προσβάλλουν τα ζώα): καταρρακτικός ~ των προβά-
των || ανθρακικός | αφθώδης | γαλακτώδης ~ || κίτρινος | τυφοειδής | 
µελιταίος ~ 4. (µτφ.) η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ένταση 
ή/και ζωηρή ενεργητικότητα, κατάσταση έξαψης: ο ~ τού χρυσού || ο 
~ των εκλογών || ο ~ για το αυριανό ντέρµπι όλο και ανεβαίνει ΣΥΝ. 
έξαψη. — (υποκ.) πυρετούλης (ο) κ. (λόγ.) πυρέτιο (το) [αρχ.] (βλ.λ.), 
πυρετικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φωτιά, καύµα», < πϋρ + παραγ. επίθηµα -
ετός, πβ. παγ-ετός, όχ-ετός, συρφ-ετός. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ. 
(Ιπποκράτης)]. 

πυρετώδης, -ης, -ες [αρχ.] {πυρετώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΙΑΤΡ. 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον πυρετό (βλ.λ.) ή που προκαλεί πυρετό: ~ 
ρίγος | νόσος ΣΥΝ. πυρετικός 2. αυτός που υπόκειται σε πυρετό: ~ κύ-
στη 3. αυτός που µοιάζει µε φλεγµονή (βλ.λ.) ή που προκαλείται από 
φλεγµονή: ~ έλκος ΣΥΝ. φλεγµονώδης 4. (µτφ.) αυτός που γίνεται µε 
µεγάλο ζήλο, ενεργητικότητα ή βιασύνη ή που εκδηλώνεται µε ασυ-
νήθιστη ένταση: ~ προετοιµασία | δραστηριότητα | διαβουλεύσεις | 
προπαρασκευή | προσπάθειες ΣΥΝ. ζωηρός, έντονος. — πυρετωδώς 
επίρρ. [1895]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πυρήνα (η) {χωρ. πληθ.} καύσιµη ύλη σε µορφή κόκκων, που προέρ-
χεται από τη σύνθλιψη των πυρήνων των ελαιοκάρπων µετά την 
αφαίρεση τού λαδιού. Πυρηναία (τα) οροσειρά τής Ν∆. Ευρώπης, 
φυσικό όριο µεταξύ τής Γαλλίας και τής Ισπανίας. — πυρηναϊκός, -ή, 
-ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Pyrénées. Σύµφωνα µε την 
επικρατέστερη µυθολογική παράδοση, τα όρη έλαβαν την ονοµασία 
τους από την Πυρήνη, θυγατέρα τού βασιλιά τής Θράκης Βέβρυκος 
και ερωµένη τού Ηρακλή, η οποία ετάφη εκεί. Εντελώς τυχαία 
θεωρείται η οµοιότητα µε την κελτ. λ. ber | per «κορυφή». Κατά τους 
µεσν. χρόνους, οι λαοί συνήθιζαν να χρησιµοποιούν τα ονόµατα των 
επιµέρους βουνών και κοιλάδων που ήταν κοντά στον τόπο κατοικίας 
τους· δεν φαίνεται να είχε επικρατήσει συγκεκριµένη ονοµασία για 
όλη την 
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οροσειρά]. Πυρήνας (ο) 1. BOT. το σκληρό, ξυλώδες σπέρµα στο 
εσωτερικό σαρκωδών καρπών: ο - rou ελαιοκάρπου ΣΥΝ. κουκούτσι 2. 
(µτφ.) οτιδήποτε αποτελεί το κεντρικό στοιχείο σε κάτι: οι σχολές 
αυτές αποτελούν τον ~ του νέου πανεπιστηµίου || οι ζηλοτυπίες µεταξύ 
των συζύγων αποτελούν τον ~ τής κωµωδίας || ο ~ τού ερωτήµατος ΣΥΝ. 
κέντρο, βάση 3. οµάδα προσώπων που αποτελούν τους δηµιουργούς 
και πρωταγωνιστές κίνησης, οργάνωσης κλπ.: ο ~ τής συµµορίας | τής 
συνωµοσίας 4. (µτφ.) οµάδα προσώπων µε κοινούς ιδεολογικοπολιτι-
κούς στόχους, που δρουν στο εσωτερικό ευρύτερου χώρου: τοποθετή-
θηκε γραµµατέας τής οργάνωσης µε την εντολή να συγκροτήσει κοµ-
µατικούς ~· ΦΡ. σκληρός πυρήνας βλ. λ. σκληρός · 5. ΒΙΟΛ. σφαιρικό, 
ελλειψοειδές ή άλλου σχήµατος σωµάτιο στο εσωτερικό όλων των 
κυττάρων -εκτός από τα βακτήρια και τα κυανοφύκη- που διαχωρί-
ζεται από το κυτταρόπλασµα µε διπλή µεµβράνη και τού οποίου η 
λειτουργία είναι η ρύθµιση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων τού 
κυττάρου, µέσω τού συνόλου σχεδόν των γενετικών πληροφοριών που 
περιέχει 6. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. κεντρικό τµήµα τού ατόµου, που αποτελείται 
από τα πρωτόνια και τα νετρόνια, φέρει θετικό ηλεκτρικό φορτίο και 
γύρω του κινούνται τα ηλεκτρόνια 7. ΑΣΤΡΟΝ. (α) το κέντρο αστέρα ή 
πλανήτη: ο ~ τού Ηλίου (β) η κεντρική περιοχή γαλαξία 8. ΓΕΩΛ. το 
κεντρικό, διάπυρο τµήµα στο εσωτερικό τής Γης, που βρίσκεται κάτω 
από τον µανδύα και εκτείνεται σε βάθος 2.900 χιλιοµέτρων µέχρι το 
κέντρο τού πλανήτη· αποτελείται από τον εξωτερικό πυρήνα, που 
µπορεί να είναι υγρός, και τον εσωτερικό, που έχει πάχος 1.300 χι-
λιόµετρα και µπορεί να είναι στερεός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πυρήν, -ήνος, αρχική σηµ. «κουκούτσι», < πυρός «σιτάρι» 
< I.E. *pü-ro- «κόκκος, κουκούτσι - σιτηρά», πβ. λιθ. pOrai «σιτηρά 
(τού χειµώνα)», αρχ. σλαβ. pyro «κεχρί», αρχ. αγγλ. fyrs «άγρω-στις» 
(> αγγλ. furze) κ.ά. Οµόρρ. δωρ. σπυρός (βλ. λ. σπυρί). Οι σύγχρονοι 
επιστηµ. όρ. αποδίδουν το γαλλ. nucleus]. πυρηνέλαιο (το) [1891] 
{πυρηνελαί-ου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το λάδι που εξάγεται από τα 
κουκούτσια (πυρήνες) τής ελιάς µε εκχύλιση µε οργανικούς διαλύτες· 
χρησιµοποιείται στη διατροφή και τη σαπωνο-ποιία ΣΥΝ. 
πυρηνόλαδο. πυρηνικός, -ή, -ό 1. ΦΥΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον 
πυρήνα τού ατόµου και τις ιδιότητες του: ~ σύντηξη | σχάση | 
ακτινοβολία | αντίδραση ΣΥΝ. ατοµικός (β) πυρηνική ενέργεια η 
ενέργεια που απελευθερώνεται σε µεγάλες ποσότητες κατά τη 
διάρκεια πυρηνικών αντιδράσεων (βλ. λ. αντίδραση) ή µεταπτώσεων 
των ατοµικών πυρήνων από ορισµένη ενεργειακή στάθµη σε άλλη 
χαµηλότερη (γ) πυρηνικό όπλο όπλο µε τεράστια εκρηκτική και 
καταστροφική δύναµη, που λειτουργεί είτε µε σχάση είτε µε σύντηξη 
ατοµικών πυρήνων (δ) πυρηνική κεφαλή (i) η κεφαλή ενός πυρηνικού 
πυραύλου (ii) (συνεκδ.) ο πυρηνικός πύραυλος: µια χώρα που διαθέτει 
πλήθος πυρηνικών κεφαλών (ε) πυρηνικός πόλεµος ο πόλεµος που 
διεξάγεται µε πυρηνικά όπλα (στ) πυρηνικός χειµώνας η κατάσταση 
ψύχους, σκότους και ερήµωσης, που έπεται ενός πυρηνικού πολέµου 
(ζ) πυρηνικός αντιδραστήρας τεχνολογικό κατασκεύασµα για την 
αξιοποίηση τής πυρηνικής ενέργειας, εντός τού οποίου λαµβάνει χώρα 
συνεχής αλλά ελεγχόµενη πυρηνική σχάση ή σύντηξη και 
απελευθερώνεται ποσότητα πυρηνικής ενέργειας: ~ σχάσεως | 
σύντηξης (η) πυρηνική φυσική κλάδος τής φυσικής, που έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη τού πυρήνα τού ατόµου ως φυσικού 
συστήµατος, καθώς και των φυσικών φαινοµένων που σχετίζονται µε 
αυτόν 2. αυτός που σχετίζεται µε τη χρήση τής πυρηνικής ενέργειας: ~ 
οπλοστάσιο | απόβλητα | δοκιµή | τεχνολογία | εξοπλισµός | εργοστάσιο 
| ατύχηµα 3. αυτός που κατέχει πυρηνικά όπλα: - υποβρύχιο | 
αεροπλανοφόρο | δύναµη (κράτος µε πυρηνικό οπλοστάσιο) · 4. 
(ειδικότ.) ΒΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον πυρήνα τού κυττάρου: ~ 
µεµβράνη 5. πυρηνική ιατρική ο κλάδος που ασχολείται (i) µε τη 
διάγνωση (µέσω τής σπινθηρογραφικής απεικόνισης οργάνων και τής 
αναζήτησης διαγνωστικών δεικτών στα βιολογικά υγρά) (ii) µε τη 
θεραπευτική χορήγηση των κατάλληλων κατά περίπτωση 
ραδιενεργών ισοτόπων σε διάφορες παθήσεις · 6. (α) αυτός που 
σχετίζεται µε τον πυρήνα (βλ.λ.) σώµατος, αντικειµένου, οργάνωσης 
(β) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. πυρηνική οικογένεια τύπος οικογενειακής οργάνωσης 
που χαρακτηρίζει τις βιοµηχανικές κοινωνίες και περιλαµβάνει τον 
σύζυγο, τη σύζυγο και τα ανήλικα και άγαµα τέκνα (κατ' αντιδιαστολή 
προς τη διευρυµένη οικογένεια). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
nuclear]. πυρηνίσκος (ο) ΒΙΟΛ. σφαιρικός σχηµατισµός τού πυρήνα 
των κυττάρων πλούσιος σε R.N.A. (βλ.λ.), ο οποίος εξαφανίζεται κατά 
τη µίτωση και επανεµφανίζεται στους θυγατρικούς πυρήνες. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από λατ. nucleolus]. πυρηνοειδής, -ής, -ές [µτγν.] 
{πυρηνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (επιστηµ.) ο όµοιος µε πυρήνα 
καρπού: (ΑΝΑΤ.) ~ απόφυση (η απόφυση τού δεύτερου αυχενικού 
σπονδύλου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. πυρηνοκίνητος, -η, -ο αυτός 
που κινείται µε πυρη\Ίκή ενέργεια: ~ υποβρύχιο. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. nuclear-powered], πυρηνόλυση (η) {-
ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ. η διάλυση τού πυρήνα των κυττάρων. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pyrenolysis]. πυρίαµα (το) 
{πυριάµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. θερµό επίθεµα (όπως φιάλη µε 
ζεστό νερό, κατάπλασµα κ.λπ.) που τοποθετείται για θεραπευτικούς 
σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. αοχ. < πυριώ (-άω) < πυρία «ατµόλουτρο» (< πυρ)]. πυριγενής, 
-ής, -ές κ. πυρογενής [µτγν.] {πυριγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-
σπάν.) 1. αυτός που γεννιέται ή σχηµατίζεται µέσα στη φωτιά ή από τη 
φωτιά 2. αυτός που υπέστη κατεργασία, που σφυρηλα- 

τήθηκε µε τη χρήση φωτιάς: - εργαλείο | όργανο.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-νς, -ες- 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < πυρι- (< πϋρ) + -γενής < γένος]. 

πυρίκαυστος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που κάηκε από τη φωτιά, που απο-
τεφρώθηκε: ~ σκεύος ΣΥΝ. αποτεφρωµένος. [ΕΤΥΜ αρχ. < πυρι- (< 
πϋρ) + -καυστος < καίω]. 

πυρίµαχος, -η, -ο αυτός που αντέχει σε υψηλές θερµοκρασίες, που δεν 
καταστρέφεται εύκολα από τη φωτιά: ~ σκεύος | υλικά. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< πυρι- (< πϋρ) + -µαχος < µάχοµαι]. 

πύρινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που καίει, που βγάζει φωτιά ή αποτε-
λείται από φωτιά: οι ~ γλώσσες έγλειφαν τους τοίχους τού φλεγόµενου 
κτηρίου || ~ λαίλαπα (πυρκαγιά) || το ~ µέτωπο τής πυρκαγιάς || (µτφ.) 
«οι κάτοικοι τής περιοχής προσπαθούσαν να σταµατήσουν τον ~ 
δράκο και να σώσουν τις περιουσίες τους» ΣΥΝ. διάπυρος, πυρω-
µένος 2. (µτφ.) ο γεµάτος πάθος και ένταση, κυρ. επιθετική: ~ λόγοι 
εκφωνούνται στη Βουλή κατά τής φορολογικής µεταρρύθµισης || -
µάτια | κήρυγµα | άρθρο ΣΥΝ. ένθερµος, φλογερός, λάβρος. 

πυρίτης (ο) [µτγν.] {πυριτών} ΓΕΩΛ. πέτρωµα που έχει την ιδιότητα 
να παράγει φωτιά µε την τριβή σε άλλο αντικείµενο (βλ. κ. λ. πυρό-
λιθος) ΣΥΝ. στουρνάρι. 

πυρίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) εκρηκτική ύλη που αποτελείται από 
µείγµα νίτρου, θείου και ξυλάνθρακα και αναδίδει µαύρο καπνό 
όταν εκρήγνυται ΣΥΝ. µπαρούτι. 
[ΕΤΥΜ. < θηλ. τού µτγν. πυρίτης (ο) «είδος τσακµακόπετρας που ανά-
βει φωτιά» ως απόδ. τού γαλλ. poudre «µπαρούτι»]. 

πυριτιδαποθήκη (η) [1847] {πυριτιδαποθηκών} (λόγ.) 1. αποθήκη 
πυρίτιδας (βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) η αποθήκη πυροµαχικών 3. (µτφ.) η 
γεωγραφική περιοχή που αποτελεί λανθάνουσα εστία πολέµου λόγω 
συσσωρευµένων εντάσεων και αντιθέσεων: η ~ τής Ευρώπης (χαρα-
κτηρισµός για τα Βαλκάνια). 

πυριτιδοποιείο (το) [1847] (λόγ.) το εργοστάσιο παραγωγής πυρίτιδας 
(βλ.λ.) και άλλων εκρηκτικών και πολεµικών υλών ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
µπαρουτάδικο. 

πυριτιδοποιία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η τέχνη ή η βιοµηχανία 
παρασκευής πυρίτιδας και πυροµαχικών. — πυριτιδοποιός (ο) 
[1847]. 

πυρίτιο (το) [1873] {πυριτίου} ΧΗΜ. αµέταλλο στοιχείο (σύµβολο Si), 
που απαντά σε µεγάλο ποσοστό στα πετρώµατα τού στερεού φλοιού 
τής Γης υπό µορφήν οξυγονούχων ενώσεων χρησιµοποιείται στη µι-
κροηλεκτρονική (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). — πυριτικός, -ή, -ό [1819], 
[ΕΤΥΜ. < πυρίτης (λίθος) < πυρ, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. silicon 
(< λατ. silex «χαλίκι, πυρίτης»)]. 

πυριτιούχος, -ος, -ο [1873] αυτός που περιέχει πυρίτιο. 
[ΕΤΥΜ. < πυρίτιο + -ούχος < έχω]. 

πυριτοδόκη (η) {πυριτοδοκών} ΝΑΥΤ. (παλαιότ.) δοχείο ή κιβώτιο για 
τη φύλαξη τής πυρίτιδας, που χρησιµοποιήθηκε για τα πυροβόλα των 
πολεµικών πλοίων. 
[ΕΤΥΜ. < πυρίτ(ιδα) + -δόκη < δέχοµαι (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. caisse 
à poudre]. 

πυριτοκάµινος (η) {πυριτοκαµίν-ου | -ων, -ους} (λόγ.) η ειδική κάµι-
νος, µέσα στην οποία γίνεται η φρύξη τού σιδηροπυρίτη κατά τη βιο-
µηχανική παρασκευή τού θειικού οξέος. 

πυριτόλιθος (ο) [1873] {πυριτολίθ-ου | -ων, -ους} ο πυρόλιθος. 
πυριφλεγής, -ής, -ές {πυριφλεγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. (κυριολ.) 

αυτός που καίγεται αναδίδοντας φλόγες 2. (µτφ.) πολύ θερµός και 
έντονος: ~ έρως ΣΥΝ. ένθερµος, διακαής, σφοδρός, φλογερός. Επίσης 
πυρίφλεκτος, -η, -ο [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
πυρι- (< πϋρ) + -φλεγής < φλέγω]. 

πυρκαγιά κ. (λόγ.) πυρκαϊά (η) [αρχ.] µεγάλης έκτασης φωτιά η 
οποία καταστρέφει κτήρια, δάσος κ.λπ.: ~ ξέσπασε σε παλιό εργο-
στάσιο και το κατέστρεψε ολοσχερώς || ~ µεγάλης έκτασης µαίνεται 
σε πευκόφυτο δάσος τής Αττικής || καταπολέµηση | κατάσβεση τής ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πυρκαϊά (πβ. µυκ. pu-ka-wo = Πυρκαεύς) < πϋρ + θ. κα-
(< καίω, πβ. παθ. αόρ. β' έ-κά-ην) + -ιά]. 

ΠΥΡ.ΚΑΛ. (το | προφορ. η) Πυριτιδοποιείο-Καλυκοποιείο. 
nupo- | πυρό κ. πυρι- | πυρι- κ. πυρ- | πύρ- ά συνθετικό για τον 

σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται: 1. µε τη φω-
τιά: πυρ-ασφάλεια, πυρ-φόρος, πυρί-καυστος, πυρό-σβεση 2. µε την 
ανάφλεξη: πυρο-δοτώ, πυρο-τέχνηµα, πύρ-αυλος 3. µε τα πυρά, τη βο-
λή: πυρο-βολισµός 4. µε το κόκκινο χρώµα τής φωτιάς: πυρ-άκανθος, 
πυρό-ξανθος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πυρο-ειδής, µτγν. 
πνρο-φόρος), που προέρχεται από το ουσ. πϋρ (βλ.λ.) και απαντά επί-
σης ως πυρ- προ φωνήεντος και συµφώνου (λ.χ. αρχ. πυρ-άγρα, πυρ-
φόρος), καθώς και ως πυρι- (από τη δοτ. ενικού, λ.χ. αρχ. πυρί-καυ-
στος, πυρι-φλεγής)]. 

πυροβασία (η) {χωρ. πληθ.} το βάδισµα ξυπόλυτου πάνω σε αναµ-
µένα κάρβουνα, χωρίς να καίγεται (π.χ. στα αναστενάρια). 

πυροβάτης (ο) {πυροβατών}, πυροβάτισσα (η) {πυροβατισσών} 
πρόσωπο που εκτελεί πυροβασία (βλ.λ.) (βλ. κ. λ. αναστενάρης). 
[ΕΤΥΜ < πύρο- (< πυρ) + -βάτης < βαίνω, πβ. κ. δια-βάτης, επι-βάτης, 
ανα-βάτης]. 

πυροβολαρχία (η) [1833] {πυροβολαρχιών} ΣΤΡΑΤ. µονάδα τού πυρο-
βολικού, που διαθέτει έξι πυροβόλα και διοικείται από λοχαγό. 
[ΕΤΥΜ. < πυροβόλο + -αρχία < άρχω, απόδ. τού γαλλ. batterie]. 

πυροβολείο (το) [1858] ΣΤΡΑΤ. οχυρωµατικό έργο που διαθέτει προ-
στασία από τα εχθρικά πυρά, στο οποίο στεγάζονται και από το 
οποίο βάλλουν τα πυροβόλα. 

πυροβόληση (η) → πυροβολώ 
πυροβολητής (ο) [1847] ΣΤΡΑΤ. Ο χειριστής πυροβόλου ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
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καννονιέρης. 
πυροβολικός, -ή, -ό [1822] ΣΤΡΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το πυροβόλο 2. 

πυροβολική (η) κλάδος τής πολεµικής επιστήµης και τέχνης, που έχει ως 
αντικείµε\Ό µελέτης τα διάφορα είδη πυροβόλων 3. Πυροβολικό (το) 
(συντοµ. ΠΒ) (α) µάχιµο Όπλο τού Στρατού Ξηράς, που πολεµά µε πυροβόλα 
και κύριο καθήκον του είναι να παρέχει πυρά υποστήριξης στο Πεζικό και στα 
Τεθωρακισµένα, προσβάλλοντας στόχους επιφανείας· ΦΡ. βαρύ πυροβολικό 
βλ. λ. βαρύς (β) ΝΑΥΤ. το σύνολο των πυροβόλων πολεµικού πλοίου, καθώς 
και το προσωπικό που τα χειρίζεται. 

πυροβολισµός (ο) [1825] 1. η εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου (πιστολιού ή 
τουφεκιού): πέφτουν (σποραδικοί) ~ ΣΥΝ. βολή, τουφεκιά, πιστολιά 2. 
(συνεκδ.) ο ήχος που παράγεται κατά την εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου 
(κυρ. φορητού): ο ~ ακούστηκε από εκεί ΣΥΝ. τουφεκιά, πιστολιά. 

πυροβόλο (το) 1. κάθε όπλο που λειτουργεί µε εκρηκτική ύλη, εκτοξεύοντας σε 
µεγάλη απόσταση βλήµατα, τα οποία προωθούνται και επιταχύνονται µέσα 
στον σωλήνα ή στην κάννη από τα αέρια καύσεως 2. µεγάλο, µη φορητό 
εκηβόλο όπλο, που εκτοξεύει βαρέα βλήµατα, συνήθ. στηριζόµενο σε 
κιλλίβαντα ΣΥΝ. καννόνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
canon]. 

πυροβόλος, -ος, -ο αυτός που εκτοξεύει βλήµατα µε την προωθητική δύναµη 
αερίων καύσεως: - όπλα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., για φλεγόµενα βέλη, < πύρο- (< πϋρ) + -βόλος < βάλλω, πβ. 
δισκο-βόλος, σφαιρο-βόλος). 

πυροβολώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [1854] {πυροβολείς... | πυροβόλ-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (αµετβ.) βάλλω µε πυροβόλο όπλο, ρίχνω πυροβολισµό: 
έβγαλε το πιστόλι του και πυροβόλησε στον αέρα | στα τυφλά ♦ (µετβ.) 2. 
κατευθύνω τη βολή πυροβόλου όπλου προς (κάποιον/κάτι): τον πυροβόλησαν 
σχεδόν εξ επαφής || πυροβόλησε τον στόχο µε κλειστά µάτια ΣΥΝ. ρίχνω 3. 
(µτφ.) εκτοξεύω κατηγορίες εναντίον κάποιου: «µην πυροβολείτε τον 
υπουργό», είπε ο πρωθυπουργός, «την ευθύνη αναλαµβάνω εξ ολοκλήρου εγώ»- 
ΦΡ. µην πυροβολείτε τον πιανίστα! µην κατηγορείτε κάποιον (ο οποίος δεν 
φταίει σε τίποτα, δεν έχει καµία ανάµειξη σε µια υπόθεση). [ΕΤΥΜ. < πύρο- 
(< πυρ) + -βολώ (< βάλλω), άσχετο µε το µτγν. πυροβολώ «σπέρνω σιτάρι» < 
πύρο- (< πυρός «σίτος», βλ. λ. πυρήνας)]. 

πυρογενής, -ής, -ές → πυριγενής 
πυρογραφία (η) [1898] {χωρ. πληθ.) 1. η µέθοδος διακοσµήσεως στερεών 

επιφανειών, λ.χ. ξύλου, δέρµατος, οστού, χαρτονιού κ.λπ., που συνίσταται στη 
χάραξη σχεδίων µε πυρακτωµένη µεταλλική ακίδα 2. (συνεκδ.) το έργο που 
δηµιουργήθηκε µε την παραπάνω µέθοδο. 
— πυρογραφίας, -ή, -ό, πυρογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pyrogravure (νόθο συνθ.)]. 

πυρογράφος (ο) το ειδικό εργαλείο µε το οποίο γίνεται η πυρογραφία (βλ.λ.). 
πυροδιάσπαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΧΗΜ. η πυρόλη-ση 

(βλ.λ.). 
πυροδότης (ο) [1895] {πυροδοτών} 1. ΝΑΥΤ. ναύτης πολεµικού πλοίου, που 

έχει ως έργο να µεταφέρει τα πυροµαχικά από τις αποθήκες τού πλοίου στα 
πυροβόλα 2. (παλαιότ.) ράβδος µε φιτίλι στο ένα της άκρο, µε την οποία 
µεταδιδόταν η φωτιά στο έκκαυµα των παλαιών πυροβόλων. 

πυροδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να πυροδοτεί κανείς 
κάτι: η ~ τού δυναµίτη || (µτφ.) η ~ βίαιων εκδηλώσεων από τις εµπρηστικές 
δηλώσεις πολιτικών παραγόντων 2. η έναρξη τής χηµικής αντίδρασης µέσα 
στον θάλαµο καύσεως πυραύλου, η οποία θα παραγάγει τα θερµά αέρια που 
απαιτούνται για την πρόωση του. — πυροδοτικός, -ή, -ό. 

πυροδοτώ ρ. µετβ. [1852] {πυροδοτείς... | πυροδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. µεταδίδω φωτιά (σε εκρηκτική ύλη) 2. (γενικότ.) προκαλώ έκρηξη 
(σε εκρηκτικό µηχανισµό): οι τροµοκράτες πυροδότησαν τη βόµβα µε 
τηλεχειρισµό 3. (µτφ.) προκαλώ την έντονη εκδήλωση, γίνοµαι αιτία να 
προκληθεί κάτι: η προκλητική αυτή ενέργεια θα πυροδοτήσει ανεξέλεγκτες 
αντιδράσεις || η παραίτηση πυροδότησε σηµαντικές εξελίξεις || τις φήµες 
πυροδότησε µια συνέντευξη του || «υπάρχουν τρόποι να δοθεί στις γυναίκες η 
θέση που τους αξίζει στα µέσα ενηµέρωσης, χωρίς να είναι αναγκαίο να 
πυροδοτήσουµε έναν πόλεµο των φύλων...» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ; < πύρο- (< πυρ) 
+ -δοτώ < δότης]. 

πυροηλεκτρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} το φαινόµενο τής ανάπτυξης αντίθετων 
ηλεκτρικών φορτίων σε διάφορα τµήµατα υπερθερµασµέ-νου κρυστάλλου. — 
πυροηλεκτρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pyroelectricity]. 

πυροκροτητής (ο) µικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, τοποθετηµένη σε ειδική 
µεταλλική θήκη, που η έκρηξη της προκαλεί την ανάφλεξη πυρίτιδας ή άλλης 
εκρηκτικής ή προωθητικής ύλης ΣΥΝ. εµπύρευµα. 
— πυροκροτικός, -ή, -ό [1887]. 
[ΕΤΥΜ. < πυρο- (< πυρ) + -κροτητής < κροτώ, απόδ. τού αγγλ. detonator]. 

πυρολάτρης (ο) [1845] {πυρολατρών}, πυρολάτρισσα (η) (πυρο-λατρισσών} 
1. πρόσωπο που αποδίδει θεϊκή ή µυστηριακή δύναµη στη φωτιά, 
καθιστώντας την αντικείµενο λατρείας 2. οπαδός τού ζω-ροαστρισµού. 

πυρολατρία (η) [1845] {πυρολατριών} 1. η λατρεία τής φωτιάς ως θεϊκής ή 
µυστηριακής δύναµης 2. ο ζωροαστρισµός (βλ.λ.). — πυρολα-τρικός, -ή, -ό 
[1892], 

πυρόλιθος (ο) [1847] {πυρολίθ-ου | -ων, -ους) σκληρή πέτρα, µία από τις 
µορφές τού πυριτίου, που παράγει σπινθήρα µε την τριβή ΣΥΝ. πυ- 

ριτόλιθος, στουρναρόπετρα, τσακµακόπετρα. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. pierre à feu]. 

πυρόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΧΗΜ. η διάσπαση πολύπλοκων 
µορίων οργανικών ενώσεων σε απλούστερα µε την επίδραση υψηλής 
θερµοκρασίας· χρησιµοποιείται ως µέθοδος διυλίσεως τού πετρελαίου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pyrolysis]. 

πυροµανής, -ής, -ές {πυροµαν-ούς | -είς (ουδ.-ή)} αυτός που πάσχει από 
πυροµανία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ < πυρο- (< πυρ) + -µανής < µαίνοµαι (πβ. αρχ. αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 

πυροµανία (η) [1852] (χωρ. πληθ.} η ψυχαναγκαστική παρόρµηση που παρωθεί 
κάποιον να ανάβει φωτιές, να προκαλεί πυρκαγιές. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. pyromanie]. 

πυροµαντεία (η) [µτγν.] {πυροµαντειών} η µαντεία που βασίζεται στην 
παρατήρηση τής φωτιάς, που αξιοποιεί ως σηµάδια καµένα αντικείµενα, 
σφάγια κ.λπ. ΣΥΝ. εµπυροσκοπία. 

πυροµαντης (ο) [µτγν.] {πυροµάντ-εις, -εων}, πυροµάντισσα (η) 
{πυροµαντισσών} πρόσωπο που προβλέπει, προφητεύει τα µελλούµενα µε 
πυροµαντεία. 

πυροµαχικά (τα) [1870] (περιληπτ.) τα βλήµατα, οι εκρηκτικές ύλες ή συσκευές 
κ.λπ., το πολεµικό υλικό: αποθήκη πυροµαχικών || τους τελείωσαν τα ~. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. munitions]. 

πυροµεταλλουργία (η) {χωρ. πληθ.} η διαδικασία ή τεχνική επεξεργασίας των 
µεταλλευµάτων µε τη θερµότητα, εξαγωγή των µετάλλων από αυτά ή µε την 
τήξη ή την πύρωση τους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pyrometallurgy]. 

πυροµετρία (η) [πυροµετριών} η επιστηµονική µέτρηση υψηλών 
θερµοκρασιών. — πυροµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. pyrométrie]. 

πυρόµετρο (το) [1766] {πυροµέτρ-ου | -ων} όργανο για τη µέτρηση πολύ 
υψηλών θερµοκρασιών, το οποίο χρησιµοποιεί ως βάση µετρήσεως την 
ακτινοβολία που εκπέµπεται από ένα σώµα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. pyromètre]. 

πυρονόµος (ο) αξιωµατικός τής Πυροσβεστικής (βλ. λ. βαθµός, ΠΕΜ.). 
[ΕΤΥΜ. < πυρο- (< πυρ, πυρός) + -νόµος, κατά τα αστυ-νόµος, τροχονόµος, 
στρατο-νόµος]. 

πυροπαθής, -ής, -ές {πυροπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει 
πληγεί από πυρκαγιά, που έχει υποστεί καταστροφή ή ζηµιά από φωτιά ΣΥΝ. 
πυρόπληκτος. 
[ΕΤΥΜ < πυρο- (< πυρ) + -παθής < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. αρχ. παθ. αόρ. 
β' ε-παθ-ον), κατά το πληµυρο-παθής]. 

πυρόπληκτος, -η, -ο πυροπαθής (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < πυρο- (< πυρ) + -πληκτος < 
πλήττω, κατά το σεισµό-πλη-κτος]. 

πυροπροστασία (η) {πυροπροστασιών} το οργανωµένο σύστηµα προστασίας 
(κτηρίου, δάσους κ.λπ.) από πυρκαγιά. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fire 
protection]. 

πυροπυξιδα (η) [1856] πυροµετρικό όργανο για τη µέτρηση τής θερµοκρασίας 
των κλιβάνων. 

πυρόσβεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η κατάσβεση πυρκαγιάς: στην - 
µετέχουν στρατιώτες και εθελοντές. [ΕΤΥΜ. < πυρο- (< πυρ) + σβέση (βλ.λ.)]. 

πυροσβεστήρας (ο) [1833] το φορητό ή κινητό, συνήθ. κόκκινο, κυλινδρικό 
δοχείο, που τοποθετείται προληπτικά σε κτήρια, µεταφορικά µέσα κ.λπ. για 
την άµεση κατάσβεση πυρκαγιών µικρής εκτάσεως µε την εκτόξευση ειδικών 
χηµικών ουσιών, οι οποίες µπορούν λ.χ. να ψύχουν τα υλικά ή τα αντικείµενα 
που καίγονται ή να σβήνουν τις φλόγες στερώντας τους το οξυγόνο. 
[ΕΤΥΜ. < πυρο- (< πυρ) + -σβεστήρας < αρχ. σβέννυµι (βλ. σβήνω), απόδ. 
τού γαλλ. extincteur de feu]. 

πυροσβέστης (ο) [1855] (πυροσβεστών}, πυροσβέστρια (η) [1899] 
{πυροσβεστριών} (σηµ. 1) 1. µέλος τού Πυροσβεστικού Σώµατος, επι-
φορτισµένο µε το έργο τής κατάσβεσης πυρκαγιών 2. (µτφ.) οποιοσδήποτε 
επεµβαίνει σε καταστάσεις εντάσεως και συγκρούσεων, κατευνάζοντας τα 
πνεύµατα. [ΕΤΥΜ. < πυρο- (< πυρ) + -σβέστης (< αρχ. σβέννυµι, βλ. κ. 
σβήνω)]. 

πυροσβεστικός, -ή, -ό [1889] 1. αυτός που σχετίζεται µε την κατάσβεση 
πυρκαγιών ή µε τους πυροσβέστες: ~ αντλία | κρουνός | αεροπλάνο | µέσα | 
δυνάµεις | προσωπικό 2. (α) πυροσβεστικό (όχηµα) µηχανοκίνητο, συνήθ. 
βυτιοφόρο, όχηµα πυρόσβεσης, ειδικά εξοπλισµένο µε αντλία και εύκαµπτους 
σωλήνες µεγάλης παροχής και µήκους (ώς και 300 µέτρων) για την εκτόξευση 
νερού ή χηµικών διαλυµάτων µε υψηλή πίεση, εφοδιασµένο µε ειδική σκάλα 
ταχείας ανάπτυξης για την επέµβαση σε ψηλά κτήρια (β) Πυροσβεστική 
(Υπηρεσία) | Πυροσβεστικό Σώµα ειδική υπηρεσία αµέσου δράσεως για την 
κατάσβεση πυρκαγιών, τον απεγκλωβισµό ατόµων ή την αντιµετώπιση 
πληµυρών µε προσωπικό ειδικά εκπαιδευµένο και µε ανάλογο εξοπλισµό: το 
τηλέφωνο τής ~ είναι 199 3. (µτφ.) αυτός που επιχειρεί να µειώσει τις εντάσεις, 
να ηρεµήσει τα πνεύµατα: οι ~ επεµβάσεις τού προέδρου δεν κατάφεραν να 
συµφιλιώσουν τις αντίπαλες παρατάξεις µέσα στο κόµµα || ~ µέτρα | αποφάσεις 
|| τέτοιες κρίσεις δεν αντιµετωπίζονται µε ~ ενέργειες ΣΥΝ. κατευναστικός. — 
nupo-σβεστικ-ά | -ώς επίρρ. 

πυροστάτης (ο) (πυροστατών} η πυροστιά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
πυριστάτης < πυρι- (< πϋρ) + -στάτης < θ. στα-τού ρ. Γστηµι (βλ. λ. ϊ-στα-µαι), 
πβ. κ. θερµο-στάτης]. 

πυροστιά (η) 1. µεταλλικός τρίποδας µε τριγωνικό ή κυκλικό πλαίσιο για την 
τοποθέτηση χύτρας ή άλλου σκεύους πάνω από τη φωτιά 
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ΣΥΝ. πυροστάτης 2. (συνεκδ.) κάµινος πάνω από την οποία υπάρχει 
εγκατεστηµένη πυροστιά (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. πυροστιά < µτγν. πυρεστία «τζάκι, θερµάστρα» (µε 
την επίδρ. των συνθέτων από πύρο-) < πυρ + εστία. Σύµφωνα µε λι-
γότερο πιθ. εκδοχή, η λ. προέρχεται από συµφυρµό των λ. πυροστάτης 
(µεσν. | µτγν.) και παρεστία (αρχ.)]. 

πυρόσφαιρα (η) [1890] {χωρ. πληθ.} (παλαιότ.) ο πυρήνας τής Γης. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pyrosphère]. 

πυροσωλήνας (ο) [1847] πυροτεχνική συσκευή που πυροδοτεί εκρη-
κτικό βλήµα: ~ ωρολογιακός | ηλεκτρικός || αντιαεροπορικός | αντι-
βαλλιστικός ~ προσεγγίσεως. 

πυροτέχνηµα (το) [1840] {πυροτεχνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κατα-
σκεύασµα από εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες, που εκτοξεύεται ψηλά 
στον ουρανό και σκορπίζεται (καθώς εκρήγνυται) σε πολύχρωµα, 
φωτεινά, φαντασµαγορικά σχήµατα, συχνά µε δυνατούς ήχους, συ-
ριγµούς και κρότους σε εορτασµούς, εκδηλώσεις, τελετές κ.λπ. ΣΥΝ. 
βεγγαλικό, βαρελότο, φωτοβολίδα 2. (συνεκδ.) πυροτεχνήµατα (τα) οι 
φαντασµαγορικές εκρήξεις των παραπάνω κατασκευασµάτων: στο 
τέλος τού καρναβαλιού θα ανάψουν | ρίξουν πυροτεχνήµατα ΣΥΝ. 
βεγγαλικά 3. (µτφ.) η ενέργεια που αποσκοπεί στην πρόκληση εντυ-
πωσιασµού χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα: η υπόσχεση για µείωση 
τής στρατιωτικής θητείας αποδείχθηκε προεκλογικό ~. [ΕΤΎΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. firework]. 

πυροτέχνης (ο) [1772] {πυροτεχνών} 1.ο τεχνίτης που κατασκευάζει 
πυροτεχνήµατα 2. ΣΤΡΑΤ. ο πυροτεχνουργός (βλ.λ.). Επίσης πυροτε-
χνίτης. 
[ΕΤΎΜ. < πυρο- (< πυρ) + -τέχνης < τέχνη, πβ. βιο-τέχνης, καλλι-τέ-
Χνης]- 

πυροτεχνικός, -ή, -ό [1766] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τέχνη τής 
κατασκευής πυροτεχνηµάτων 2. πυροτεχνική (η) η πυροτεχνουρ-γία 
(βλ,λ.). 

πυροτεχνουρνία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τού πυροτεχνουργού 2. 
ΣΤΡΑΤ. κλάδος τής κατασκευαστικής τεχνολογίας, που ασχολείται µε 
την παρασκευή, τη χρήση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των εκρη-
κτικών υλών ΣΥΝ. πυροτεχνική. 

πυροτεχνουργός (ο) [1888] 1. τεχνίτης ειδικευµένος στην παραγωγή, 
χρήση και συντήρηση πυροτεχνηµάτων ή στην παρασκευή εκρη-
κτικών (στη γόµωση βληµάτων) ΣΥΝ. πυροτέχνης, πυροτεχνίτης 2. 
ΣΤΡΑΤ. τεχνικός ειδικευµένος στον εντοπισµό, την εξουδετέρωση και 
απογόµωση εκρηκτικών µηχανισµών, πυροµαχικών: ο - κατάφερε να 
εξουδετερώσει την ωρολογιακή βόµβα πέντε λεπτά πριν από την 
έκρηξη της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. pyrotechnicien]. 

Πυρότουβλο (το) πυρίµαχη πλίνθος, τούβλο από πυρίµαχο υλικό, από 
µη µεταλλικά ορυκτά (άργιλο, βοξίτη κ.λπ.), που χρησιµοποιείται στη 
µεταλλουργία, την υαλουργία και την οικοδοµική (κατασκευή 
τζακιών κ.λπ.). [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. firebrick]. 

πυροφάνι (το) {πυροφαν-ιού | -ιών} 1. η πρόσθετη και εξέχουσα σχά-
ρα στην πλώρη αλιευτικού, πάνω στην οποία τοποθετείται ειδική λά-
µπα, ώστε το φως να προσελκύει ψάρια κατά το νυχτερινό ψάρεµα 
2. (συνεκδ.) το νυχτερινό ψάρεµα µε τον παραπάνω τρόπο: πάω για ~ 
3. (αργκό) ΣΤΡΑΤ. (ως καψώνι) η τοποθέτηση αναµµένου χαρτιού ανά-
µεσα στα δάχτυλα τού ποδιού στρατιώτη που κοιµάται. 
[ΕΤΎΜ. < πυρο- (< πυρ) + -φάνι (< µτγν. φανίον, υποκ. τού αρχ. φα-
νός)]. 

πυροφοβία (η) {πυροφοβιών} ΨΥΧΟΛ. Ο παθολογικός φόβος για τη 
φωτιά, τις πυρκαγιές. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pyrophobia]. 

πυρπόληση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η καταστρο-
φή µε εµπρησµό: η ~ τής τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη. 

πυρπολητής (ο) [µτγν.] 1. το πρόσωπο που πυρπολεί 2. ΙΣΤ. ο µπουρ-
λοτιέρης, ο κυβερνήτης ή ναύτης πυρπολικού. 

Πυρπολικό (το) µικρό ευέλικτο πλοίο, γεµάτο εύφλεκτες και εκρη-
κτικές ύλες, το οποίο προσκολλάται σε εχθρικό σκάφος, ώστε µε την 
ανάφλεξη των εκρηκτικών υλών να το καταστρέψει ΣΥΝ. µπουρλότο. 
[ΕΤΎΜ Απόδ. τού γαλλ. brûlot (βλ. κ. µπουρλότο)]. 

Πυρπολικός, -ή, -ό [1825] αυτός που σχετίζεται µε την πυρπόληση, 
που προκαλεί εµπρησµό ΣΥΝ. εµπρηστικός. 

πυρπολώ ρ. µετβ. {πυρπολείς... | πυρπόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. καταστρέφω (κάτι) βάζοντας του φωτιά, προκαλώ την ανά-
φλεξη και καύση του: οι Τούρκοι πυρπόλησαν τη Σµύρνη το 1922 ΣΥΝ. 
κατακαίω 2. (µτφ.) προκαλώ έντονα συναισθήµατα: ο Ρήγας πυρπο-
λούσε τις καρδιές των Ελλήνων µε τα ποιήµατα του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πυρπολώ «ανάβω και διατηρώ τη φωτιά (γυρίζοντας τα ξύλα)» < 
πυρ + πολώ (-έω) «γυρίζω, (περι)στρέφω», ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. 
πέλω | -οµαι «κινούµαι, περιστρέφοµαι» (βλ. λ. πόλος), πβ. κ. άνα-
πολώ, περι-πολώ]. 

πύρρειος, -ος, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον Πύρρο (βλ.λ.)· ΦΡ. πύ-
ρειος νίκη η νίκη που επιτυγχάνεται µε βαρύτατες απώλειες τού νι-
κητή, ώστε να µην έχει ουσιαστικό αντίκρισµα: η κατάκτηση τής 
Κρήτης ήταν για τους Γερµανούς µια ~, αφού καθυστέρησε καθορι-
στικά την επίθεση τους στη Σοβιετική Ένωση, πβ. κ. καδµεία νίκη λ. 
καδµείος. 

πυρρίχη (η) {πυρριχων} ο πυρρίχιος χορός (βλ. λ. πυρρίχιος).   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. πυρρίχιος]. 

πυρρίχιος (ο) {πυρριχί-ου | -ων, -ους} 1. πολεµικός χορός, που κατά-
γεται κυρ. από τις αρχαίες δωρικές πόλεις, οι κινήσεις τού οποίου 
συνιστούν χορευτική απόδοση των επιθετικών ή αµυντικοί ενεργει- 

ών ενόπλων µαχητών κατά τη διάρκεια τής µάχης 2. ΜΕΤΡ (ενν. πους) 
µέτρο που βασίζεται σε πόδα αποτελούµενο από δύο βραχείες συλ-
λαβές (βλ. λ. µετρικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. πυρρίχη (ενν. δρχησις) < πυρρός «ερυθρός, αυτός 
που έχει το χρώµα τής φωτιάς» (βλ.λ.) + επίθηµα -ιχος (πβ. κ. µειλί-
χη - µειλίχιος)]. 

πυρρόξανθος, -η, -ο αυτός που έχει κοκκινόξανθο χρώµα: ~ µαλλιά | 
γένια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΎΜ. µεσν. < πυρρός (βλ.λ.) + ξανθός]. 

πυρρός, -ά, -όν (αρχαιοπρ.) αυτός που έχει το χρώµα τής φωτιάς, 
ξανθοκόκκινος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίθ. (ήδη µυκ. ανθρωπωνύµια Pu-wo, Pu-wa, Pu-wi-no), 
που συνδ. µε τις λ. πυρ και πυρσός (δωρ.). Σύµφωνα µε την πιο ασφα-
λή ερµηνεία, οι τ. πυρρός και πυρσός προέρχονται από το ουσ. πυρ, 
αλλά παράγονται από διαφορετικά επιθήµατα: πυρρός < *πυρ-Ρός 
(όπως επιµαρτυρούν οι τ. τής Μυκηναϊκής) < πυρ + επίθηµα -Εός (πβ. 
πολιός < *πολι-Ρός), ενώ πυρσός < πυρ + επίθηµα -σός. Η υιοθέτηση 
κοινού αρχικού τ. *πυρσ-Ρός δεν προσφέρει ικανοποιητικές απαντή-
σεις]. 

Πυρρός (ο) 1. βασιλιάς τής Ηπείρου (318-272 π.Χ.), γνωστός για τις 
µεγάλες νίκες του επί των Ρωµαίων, στις οποίες όµως είχε βαρύτατες 
απώλειες 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < πυρρός «ερυθρός, αυτός που έχει το χρώµα τής 
φωτιάς» (βλ.λ.), µε αναβιβασµό τού τόνου]. 

πυρρότριχος, -η, -ο [µτγν.] κοκκινοµάλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
πυρρόχρους, -ους, -ουν {πυρρόχρ-οος, -ου | -οες, -όων} αυτός που 

έχει το ξανθοκόκκινο χρώµα τής φωτιάς. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < πυρρός «ερυθρός, αυτός που έχει το χρώµα τής φω-
τιάς»)βλ.λ.) + -χρους < χρως, χροός (βλ. λ. χρώ-µα)]. 

πυρρόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει πυρρό χρώµα. [ΕΤΎΜ. < πυρρός 
«ερυθρός, αυτός που έχει το χρώµα τής φωτιάς» (βλ.λ.) + -χρωµος < 
χρώµα]. 

Πυρρών (ο) {Πύρρων-ος, -α) αρχαίος Έλληνας σκεπτικός φιλόσοφος 
(360-270 π.Χ.). 
[ΕΤΎΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. επίθ. πυρρός «ερυθρός, αυτός που έχει το 
χρώµα τής φωτιάς» (βλ.λ.)]. 

πυρρώνειος, -α, -ο [µτγν.] ΦΙΛΟΣ, αυτός που σχετίζεται µε τον σκε-
πτικό φιλόσοφο Πύρρωνα: ~ σκέψη. Επίσης πυρρωνικός, -ή, -ό. 

πυρρωνισµός (ο) [1828] η σκεπτική γνωσιολογική θεωρία τού Πύρ-
ρωνα, που αρνείται κάθε αντικειµενική γνώση, αλήθεια και επιστή-
µη. — πυρρωνιστής (ο). [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pyrrhonisme]. 

πυρσός (ο) φωτιστικό µέσο, το οποίο συνήθ. κρατιέται στο χέρι ή 
στερεώνεται στον τοίχο· αποτελείται από ένα κοµµάτι ρητινώδους ξύ-
λου περιτυλιγµένο µε λινάρι (διαποτισµένο µε εύφλεκτη ουσία), που 
ανάβει στην πάνω του άκρη ΣΥΝ. δάδα, δαυλός. [ΕΤΎΜ. αρχ. (δωρ. 
τ.) < πϋρ + επίθηµα -σός. Βλ. κ. πυρρός]. 

πυρφόρος, -ος, -ο 1. (α) αυτός που έχει, που φέρει φωτιά: «Προµηθεύς 
~» (τραγωδία τού Αισχύλου) (β) αυτός που µεταδίδει φωτιά, που 
προκαλεί φωτιά: ~ βέλη 2. (για ουσίες, κράµατα κ.λπ.) αυτός που έχει 
την ιδιότητα να αναφλέγεται χωρίς θέρµανση, τριβή ή κρούση, που 
παράγει σπινθήρες. [ΕΤΥΜ, αρχ. < πυρ + -φόρος < φέρω]. 

πυρώδης, -ης, -ες [αρχ.] {πυρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. αυ-
τός που έχει πυρακτωθεί, ο διάπυρος ΣΥΝ. πύρινος 2. αυτός που έχει 
το χρώµα ή τη λάµψη τής φωτιάς: ~ ανταύγειες.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-νς, ;ες. 

πυρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {πύρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. µετα-
δίδω έντονη θερµότητα ή αυξάνω κατά πολύ τη θερµοκρασία (σε κά-
τι), φέρνοντας το κοντά λ.χ. στη φωτιά ή σε φλόγα: ο ήλιος πύρωνε τα 
µάρµαρα το αποµεσήµερο ΣΥΝ. θερµαίνω, καίω 2. (µτφ.) προσδίδω (σε 
κάτι) το κοκκινωπό χρώµα τής φωτιάς: το ηλιοβασίλεµα πύρωνε τον 
ορίζοντα 3. πυρακτώνω: ο σιδηρουργός πυρώνει το σίδερο ♦ (αµετβ.) 
4. (για πράγµατα) πυρακτώνοµαι: πύρωσε το µαγκάλι | το µάτι τής 
κουζίνας || πύρωσαν τα κάρβουνα 5. γίνοµαι πολύ πιο ζεστός, αποκτώ 
πολύ υψηλότερη θερµοκρασία: άσε τον φούρνο να πυρώσει λίγο και 
µετά βάζεις το ταψί. — πύρωµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πυρώ (-
όω) < πϋρ]. 

πύρωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πυράκτωση: ~ 
µεταλλεύµατος µε | χωρίς χηµική αντίδραση 2. ΙΑΤΡ. το αίσθηµα που 
έχει κανείς ότι κάτι τον καίει εσωτερικά: ~ στοµάχου ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
καήλα, καούρα. 

πυρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την πύρωση, που 
προκαλεί πύρωση, αυξάνει τη θερµοκρασία σώµατος ή πυρακτώνει 
ΣΥΝ. καυστικός 2. πυρωτικό (το) αυτό που ανεβάζει την εσωτερική 
θερµοκρασία αυτού που το καταναλώνει. 

Π.Υ.Σ. (τα) Πρακτικά Υπουργικού Συµβουλίου. 
Π.Υ.Σ.∆.Ε. (το) Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης. 

Π.Υ.Σ.Μ.Ε. (το) Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μέσης Εκπαί-
δευσης. 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. (το) Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης. 

πυτζάµα (η) → πιτζάµα 
πυτιά (η) πηκτικό ένζυµο που εµφανίζεται στο γαστρικό υγρό µοσχα-

ριού και χρησιµοποιείται στην πήξη τού γάλακτος για την παραγωγή 
τυριού. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. πυτία < πυετία < *πυ-ετός < πυός «πρωτόγαλα» (βλ. λ. 
πύον) + παραγ. επίθηµα -ετός (πβ. πάγ-ος - παγ-ετός). Σύµφωνα µε 
άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από αµάρτυρη γενική *πύ-ατος τού 



πυτιάζω 1523 πώς 
 

µτγν. πϋαρ (παράλλ. τ. τού αρχ. πυός)]. 
πυτιάζω ρ. µετβ. {πυτίασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βάζω στο γάλα πυ-

τιά, για να πήξει και να γίνει τυρί. 
πυώδης, -ης, -ες [αρχ.] {πυώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΙΑΤΡ. 1. αυτός 

που έχει τη χαρακτηριστική όψη ή σύσταση τού πύου, που περιέχει 
πύον: ~ έκκριµα | υγρό 2. αυτός που παράγει πύον, που συνοδεύεται 
ή χαρακτηρίζεται από την παραγωγή, έκκριση πύου: ~ φλεγµονή | νε-
φρίτιδα | µόλυνση | αµυγδαλές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πύωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η παραγωγή ή ο 
σχηµατισµός πύου ΣΥΝ. πυόρροια, διαπύηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

πφένιχ (το) {άκλ.} υποδιαίρεση τής νοµισµατικής µονάδας τής Γερ-
µανίας, που ισοδυναµεί µε το ένα εκατοστό τής αξίας τού µάρκου. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Pfennig < αρχ. γερµ. phendi(n(g, πιθ. < λατ. pondus 
«σταθµός, βάρος, αξία» (φρ. pondus auri «ποσότητα χρυσού», pondus 
argenti denarii «αργυρό νόµισµα αξίας µιας δραχµής)]. 

Π.Φ.Σ. (ο) Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος. 
'πώ κ. πω (να/θα) ρ. → λέγω 
πώγ(υν (ο) {πώγων-ος, -α | -ες, πωγώνων} (αρχαιοπρ.) 1. το γένι 2. (συ-

νεκδ.) το πιγούνι. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Οι συνδέσεις µε το ρ. πήγ-νυ-µι (µέσω ετε-
ροιώσεως), καθώς και µε I.E. *peu- | *pü- | *pö[u]- «φουσκώνω», στε-
ρούνται τεκµηριώσεως]. 

πωνωνοφόρος, -ος, -ο (λόγ.) 1. γενειοφόρος 2. ΖΩΟΛ. πωγωνοφόρα 
(τα) θαλάσσιοι, ασπόνδυλοι οργανισµοί που χαρακτηρίζονται από 
κεραίες στο µπροστινό άκρο τού σώµατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < πώγων, -
ωνος + -φόρος < φέρω]. 

-πωλείο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστικών 
που δηλώνουν το κατάστηµα όπου πωλείται (κάτι): βιβλιο-πωλείο, κο-
σµηµατο-πωλείο, ανθο-πωλείο, κρεο-πωλείο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. παντο-
πωλεϊον, µτγν. βιβλιο-πωλεϊον), που προέρχεται από τα συνθ. σε -πώ-
λης (< πωλώ)]. 

πωλείται ρ. → πουλώ 
-πώλης λεξικό επίθηµα λέξεων που σηµαίνουν τον επαγγελµατία 

έµπορο, αυτόν που πωλεί κάτι: παντο-πώλης, κρεο-πώλης. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. 
πωλώ (βλ.λ.)]. 

πώληση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η διάθεση 
αγαθού έναντι χρηµατικού ποσού ή άλλου τιµήµατος· ΝΟΜ. σύµβαση 
µε την οποία ο ένας συµβαλλόµενος (πωλητής) αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να µεταβιβάσει την κυριότητα τού πράγµατος ή τού δι-
καιώµατος που αποτελεί το αντικείµενο τής πώλησης και να παρα-
δώσει το πράγµα ή να εκχωρήσει το δικαίωµα και ο άλλος συµβαλ-
λόµενος (αγοραστής) αναλαµβάνει την υποχρέωση να πληρώσει το 
συµφωνηθέν τίµηµα: ~ µε δόσεις πληρωµής || ~ µε πίστωση | µε προ-
µήθεια || ~ λειανική (σε καταναλωτές και σε µικρές ποσότητες) | χον-
δρική (σε µεγάλες ποσότητες και µε πολύ χαµηλότερες τιµές, σε 
εµπόρους) | προϊόντα προς - || (κ. στον πληθ.) οι ~ τής εταιρείας έπε-
σαν κατά 20% || τµήµα πωλήσεων || εργάζοµαι στις ~ (στο τµήµα πω-
λήσεων) || µυστικές | παράνοµες ~ όπλων ΣΥΝ. πούληµα ΑΝΤ. αγορά. 

πωλητήριο (το) [αρχ.] (πωλητηρί-ου | -ων} 1. το έγγραφο (συµβόλαιο) 
που πιστοποιεί πώληση: οι όροι τού ~ 2. ειδική σηµείωση ή αγγελία 
για την πώληση ακινήτου ή άλλου αντικειµένου (λ.χ. αυτοκινήτου) 
µε πληροφορίες για τον υποψήφιο αγοραστή, η οποία συνήθ. τοιχο-
κολλάται ή τοποθετείται πάνω στο προς πώληση ακίνητο ή αντικεί-
µενο: ρωτούσε τον θυρωρό για το ~ στην είσοδο (πβ. λ. ενοικιαστή-
ριό) 3. ο τόπος όπου γίνεται πώληση: «στον πρώτο όροφο θα δηµι-
ουργηθεί ~ εκδόσεων και αντιγράφων» (εφηµ.). 

πωλητήριος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε την πώληση. 
[ΕΤΥΜ. < πωλώ + παραγ. επίθηµα -τήριος, πβ. κ. πωλητήριο]. 

πωλητής [αρχ.] κ. (λαϊκ.) πουλητής (ο), πωλήτρια (η) [µτγν.} {πω-
λητριών} 1. πρόσωπο που πωλεί (κάτι): ο ~ τού διαµερίσµατος ζητού-
σε µεγαλύτερη τιµή ΑΝΤ. αγοραστής 2. υπάλληλος εµπορικού κατα-
στήµατος που εξυπηρετεί τους πελάτες, δείχνοντας τους τα προϊόντα 
και δίνοντας τους σχετικές πληροφορίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

πώλος (ο) (αρχαιοπρ.) το πουλάρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. πώλος (ήδη 
µυκ. po-ro) < *pö[u]-los, που συνδ. µε αρχ. γερµ. folo (> γερµ. Fohlen(, 
αλβ. pelë «φοράδα», αρµ. ul «κατσικάκι». Η συνύπαρξη των τ. αυτών 
θα µπορούσε να οδηγήσει σε I.E. *pew- | *pow- «µικρός, λίγος», από 
όπου και αρχ. παις (βλ. λ. παιδί), λατ. puer «γυιος, αγώρι» κ.ά. 
Πάντως η µακρότητα τού τ. πώ-λος παραµένει δυσερµήνευτη, αν και 
µαρτυρείται στο αλβ. pelë (< *pöln-)]. 

πωλώ ρ. -> πουλώ 
πώµα (το) {πώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) σκέπασµα δοχείου, που 

εφαρµόζει στο στόµιο του ΣΥΝ. (καθηµ.) βούλλωµα, τάπα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. πώµα < *pö-mn < I.E. *pö(i)- «βοσκώ ζώα - προστατεύω», πβ. 
σανσκρ. pätra- «δοχείο» (< *pö-tro-m), γοτθ. födr «θήκη», αρχ. γερµ. 
fötar (> γερµ. Futter « φόδρα «), σανσκρ. pâti «προστατεύω, φρουρώ» 
κ.ά. Οµόρρ. ποι-µήν (βλ.λ.)]. 

πωµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {πωµάτισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) σκεπάζω 
(δοχείο) µε το πώµα του, το βουλλώνω: ~ τις µπουκάλες τού κρασιού 
ΣΥΝ. (καθηµ.) ταπώνω ΑΝΤ. εκπωµατίζω. 

πωµατισµός (ο) (λόγ.) 1. η τοποθέτηση πώµατος σε δοχείο: - φιαλών 
ΣΥΝ. (καθηµ.) τάπωµα, βούλλωµα ΑΝΤ. εκπωµατισµός 2. ΙΑΤΡ. η κάλυ-
ψη φυσικής ή τραυµατικής κοιλότητας µε βαµβάκι ή γάζα, κυρ. για 
την προστασία της από µολύνσεις, το σταµάτηµα αιµορραγίας. Επί-
σης πωµάτισµα (το) (σηµ. 1). πωπώ! επιφών. → ποπό 
πώρινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι κατασκευασµένος από πωρό-

λιθο: ~ άγαλµα. 

πωρόλιθος (ο) {πωρολίθ-ου | -ων, -ους} πορώδες, ιζηµατογενές και 
εύθραυστο πέτρωµα, που προέρχεται κυρ. από γλυκά νερά, πλούσια 
σε ανθρακικό ασβέστιο και χρησιµοποιείται ως οικοδοµικό υλικό. 

πώρος (ο) (αρχαιοπρ.) 1. ο πωρόλιθος (βλ.λ.) 2. (γενικότ.) κάθε πορώ-
δης πέτρα 3. η πέτρα των δοντιών ΣΥΝ. τρυγία 4. η οστέινη και χόν-
δρινη ουσία που αποκαθιστά τη συνοχή τού οστού (ύστερα από κά-
κωση), αναπτυσσόµενη ανάµεσα στα άκρα τού κατάγµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πώρος, όρ. τής τεχνοδοµίας, αγν. ετύµου. Χωρίς επαρκή 
τεκµηρίωση θεωρείται η σύνδεση µε ακκαδ. pQlu (;), αν και η πιθα-
νότητα δανείου δεν θα µπορούσε να αποκλειστεί]. 

πωρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {πωρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που 
µοιάζει µε πωρόλιθο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

πωρώνω ρ. µετβ. {πώρω-σα, -θηκα, -µένος} (εκφραστ.) 1. φανατίζω 
στο έπακρο: τους πωρώνει µε πύρινους λόγους και συνθήµατα || (συ-
νήθ. η µτχ.) πωρωµένος οπαδός κόµµατος | οµάδας 2. (αργκό) προκα-
λώ τρελό ενθουσιασµό (σε κάποιον), τον εκστασιάζω· συχνά το µε-
σοπαθ.: πωρώνοµαι µ' αυτή τη µουσική. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. πωρώ (-όω), αρχική σηµ. «σκληρύνω, αναισθητοποιώ» 
(για νεκρωµένη σάρκα ή για πέτρες), < πώρος (βλ.λ.). Στην Κ.∆. συ-
ναντούµε για πρώτη φορά τη σηµερινή σηµ. «καθιστώ κάποιον ηθι-
κώς αναίσθητο ή αδιάφορο» (πβ. Μάρκ. 6, 52: άλλ' ην αυτών ή καρ-
δία πεπωρωµένη- Β'Κορινθ. 3, 14: άλλα επωρώθη τα νοήµατα (= νο-
οτροπία, τρόπος σκέψης) αυτών)]. 

πώρωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. ο φανατισµός, η ολο-
κληρωτική αφοσίωση: η ~ των οπαδών µε την οµάδα τους || έχει ~ µε 
την πολιτική 2. (συνεκδ.-αργκό) ό,τι αποτελεί το αντικείµενο τού φα-
νατισµού ή προκαλεί άκρατο ενθουσιασµό: αυτή η µουσική είναι 
σκέτη ~! 3. η ηθική αναισθησία, η έλλειψη κάθε ηθικού ενδοιασµού: 
έχει τέτοια ~, που θα έκανε τα πάντα για να πετύχει! 

πως επίρρ. 1. (για τη διατύπωση ερωτήσεων σχετικά µε τον τρόπο µε 
τον οποίο υπάρχει ή γίνεται κάτι) µε ποιον τρόπο, µέσο: ~ λειτουργεί; 
|| ~ γνωριστήκατε; || — πηγαίνεις στη δουλειά; -Με αυτοκίνητο || ~ 
αντέδρασε όταν το έµαθε; || (κ. σε πλάγιο λόγο) δεν ξέρω ~ το έµαθε || 
ψάχνω το ~ και το γιατί αυτής τής υπόθεσης- ΦΡ. πώς σε λένε | φω-
νάζουν; ποιο είναι το όνοµα σου; · 2. για τη διατύπωση ερωτήσεων 
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά προσώπου, πράγµατος ή κατάστασης, 
σχετικά µε την εξέλιξη ενός πράγµατος: -~ είναι ο προϊστάµενος σου; 
-Αυστηρός, αλλά δίκαιος || Θυµάσαι ~ ήταν αυτός που σε χτύπησε; -
Ψηλός, µελαχρινός... || -~ είναι ο άρρωστος; -Καλύτερα || ~ νιώθεις; || 
— τελείωσε ο αγώνας; -2-0 υπέρ τής Βραζιλίας || (οικ.) ~ πάνε τα 
κέφια; ΦΡ. (α) (οικ.) πώς πάει; (i) (συνήθ. µετά από χαιρετισµό ως 
ερώτηση σε κάποιον για την υγεία του, τη διάθεση του) (ii) (ως 
ερώτηση για την πορεία πράγµατος ή διαδικασίας) (β) ιτώς είστε; 
(ευγενικός τρόπος ερωτήσεως σε κάποιον για την υγεία του, τη διά-
θεση του) (γ) πώς πάνε | είναι τα πράγµατα; (ως ερώτηση για την κα-
τάσταση τού προσώπου προς το οποίο απευθύνεται κανείς ή σε σχέ-
ση µε κάτι που τον αφορά): — στην Ελλάδα; -Όπως τα άφησες 3. για 
τη διατύπωση ερωτήσεων σχετικά µε τη στάση, την εντύπωση, την 
άποψη ή την εικόνα που έχει κάποιος για κάτι: — σου φαίνεται ο 
άντρας της; -Καλός || — τον βλέπεις τον νέο πρωθυπουργό; -∆εν έχω 
άποψη || ~ σχολιάζετε...; || φοβάµαι να του το πω, γιατί δεν ξέρω ~ θα 
το πάρει || ~ φαντάζεσαι τον ιδανικό φίλο; || ~ το εννοείς αυτό; (τι 
ακριβώς έχεις στον νου σου, όταν το λες αυτό;) || ~ το καλαβαίνεις 
αυτό; (τι ακριβώς καταλαβαίνεις από αυτό;) · 4. για τη διατύπωση 
ερωτήσεων που εκφράζουν έντονη απορία ή έκπληξη: ~ δεν έχει τρε-
λαθεί ακόµη µε τόσα που του έτυχαν; 5. (µε επιτιµητική διάθεση): ~ 
µιλάς έτσι στον πατέρα σου; (είναι ανεπίτρεπτο να του µιλάς έτσι)· 
ΦΡ. πώς µπόρεσες (να...) για να εκφραστεί έκπληξη και αποδοκιµα-
σία για κάτι που έκανε κάποιος: ~ να κάνεις τέτοια ατιµία; 6. (συνήθ. -
I-και) για ποιον λόγο (για ερωτήσεις που εκφράζουν συγχρόνως και 
έκπληξη): ~ και δεν ασχολήθηκες µε τη µουσική, αφού σου αρέσει 
τόσο; || ~ και µας θυµήθηκες; || ~ δεν το σκέφτηκα νωρίτερα; ΦΡ. (α) 
πώς (κι) έτσι; (µε απορία) για ποιον λόγο: -Φέτος δεν θα πάµε διακο-
πές. —; (β) πώς το 'πάθε; πώς συνέβη κάτι τέτοιο; για πράγµατα µη 
αναµενόµενα: ~ ο Γιάννης και ξύπνησε τόσο νωρίς; Συνέβη κάτι; || 
(ειρων.) ~ σήµερα και ήρθε διαβασµένος στο σχολείο; (συνήθως έρ-
χεται αδιάβαστος) 7. για να εκφραστεί ότι κάτι είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο ή αδύνατο: - είναι δυνατόν; (είναι αδύνατον) || ~ να κοιµηθείς 
µε τέτοια φασαρία; (είναι αδύνατον να κοιµηθείς...) · 8. πώς; | πώς 
είπατε; (ως ερώτηση από κάποιον που δεν άκουσε, που ζητεί να του 
επαναλάβουν αυτό που του είπαν): ~, είπατε τίποτα; 9. για την έκ-
φραση έντονης απορίας ή θαυµασµού: ~ αλλάζει ο άνθρωπος! || ~ 
περνούν τα χρόνια! 10. (ειδικότ.) (α) πόσο πολύ: ~ ήθελα αυτό το τα-
ξίδι! ΦΡ. πώς και πώς | και τι (i) για περιπτώσεις αναµονής µε λα-
χτάρα: ~ κάνουν, για να δουν τα εγγονάκια τους! || ~ περιµένω το κα-
λοκαίρι, να ξεκουραστώ (ii) για περιπτώσεις ανυποµονησίας, για την 
πραγµατοποίηση επιθυµίας, επιδίωξης σκοπού µε κάθε µέσον: ~ έκα-
νε γι ' αυτά τα εισιτήρια! (τα ήθελε πάρα πολύ) (iii) για περιπτώσεις 
στοργικής φροντίδας, έκδηλης αγάπης: ~ την έχει τη γυναίκα του! 
Χαλί γίνεται να τον πατήσει! (β) για την έκφραση θαυµασµού ή αυ-
ταρέσκειας: (οικ.) ~ τα λέει! (τι ωραία που τα λέει!) || ~ είσαι έτσι! (τι 
έπαθες ή γιατί φαίνεσαι τόσο άσχηµα;) 11. ευτυχώς που: ~ δεν έσπα-
σες κανένα πόδι από εκεί που έπεσες! 12. (ως επιβεβαιωτική απά-
ντηση) βεβαίως, σίγουρα: -Είσαι ευχαριστηµένη τώρα; —! δεν έχω 
παράπονο! || (+άρνηση) ~ δεν θέλω! (βεβαίως θέλω) || ~ όχι! (βεβαίως, 
ούτε συζήτηση)· ΦΡ. (οικ.) αµ πώς! τι νόµιζες; µπορούσε να γίνει αλ-
λιώς; ~· όχι, θα µου γλύτωνες! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πώς | κώς (ιων.), < θ. πο-, ρίζα ερωτηµατικών (τονισµένη) 
και αορίστων (άτονη) αντωνυµιών (βλ. λ. πό-τε, τις), + επιρρ. επίθηµα 
-ώς]. 



πως 1524 πως 
 

πως επίρρ. (αρχαιοπρ.) µε κάποιον τρόπο, κάπως· στις ΦΡ. (α) ούτω 
πως κάπως έτσι (β) άλλως πως βλ. λ. άλλως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πως | κως (ιων.), εγκλιτικό µόριο, < θ. πο-, ρίζα ερωτη-
µατικών (τονισµένη) και αορίστων (άτονη) αντωνυµιών (βλ. λ. πό-τε, 
τίς) + επιρρ. επίθηµα -ως]. 

πως σύνδ. (καθηµ.) ότι· για την εισαγωγή ειδικών προτάσεων: έµαθα - 
έφυγες || φηµολογείται ~ πάµε για εκλογές- ΦΡ. (α) (λαϊκ.) κατά πως 
σύµφωνα µε (ό,τι), όπως: ~ τα λες, έχεις δίκιο || ~ άκουσα, θα έχουµε 
εξελίξεις! || ~ το πάει, θα τη χάσει τη δουλειά του (β) όχι πως (i) για 
να δηλωθεί ότι δεν συµβαίνει αυτό που µπορεί να νοµίσει κανείς, ει-
δικότ. ότι η αιτία δεν είναι αυτή που µπορεί να νοµίσει κανείς: ~ αµ- 

φιβάλλω για τις ικανότητες σου, απλώς για τυπικούς λόγους πρέπει να 
σε εξετάσω || (συχνά ειρων.) ~ είναι ερωτευµένος (είναι φανερό ότι 
είναι ερωτευµένος) ΣΥΝ. όχι ότι (ii) στο πλαίσιο σχήµατος αντίθεσης 
στον λόγο, για να δείξουµε ότι κάτι ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις, 
έστω και σε µικρότερο βαθµό: «στην αίθουσα συνεδριάσεων τής 
Βουλής δεν βρίσκονταν περισσότεροι από δέκα βουλευτές- ~ νωρίτερα 
ήταν περισσότεροι» (εφηµ.) || Αυτός ήταν κάθαρµα. ~ οι άλλοι ήταν 
τίποτα καλόπαιδα, αλλά αυτός τους ξεπερνούσε όλους σε 
απανθρωπιά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πώς (ερωτηµατ.), µε εξέλιξη τής τροπικής σηµ. σε ειδι-
κή, µε αποτέλεσµα τη χρήση τού επιρρήµατος ως συνδέσµου]. 



Ρ 

Ρ, ρ: ρω, το δέκατο έβδοµο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Στην Αρχαία Ελληνική το ρω στην αρχή τής λέξης προφερόταν ως δασύ, 
συνοδευόταν δηλ. από την εκφώνηση µιας άχνας, που δηλωνόταν και στη γραφή (πβ. ρήµα, που γραφόταν ως ΗΡΕΜΑ [Η = δασύ πνεύµα] στο 
προευκλείδειο αλφάβητο). Η δήλωση τής δασείας στο αρκτικό ρ χρησιµοποιείται και σήµερα στη γραφή των αρχαίων κειµένων και σε όλη τη 
λόγια παράδοση (π.χ. ροή, ρώµη, ραίνω). Στους βυζαντινούς χρόνους µάλιστα και µέχρι τον 19ο αιώνα ακόµη (στο Λεξικό τού Σκαρλάτου 
Βυζαντίου λ.χ.), στο µέσον τής λέξης δηλώνονταν δύο πνεύµατα, δηλ. τα δύο είδη προφοράς τού διπλού ρω: π.χ. εξερράγη, αναντίρρητος. Στις 
συλλαβογραφικές γραφές η αντιµετώπιση τού Ρ υπήρξε διαφορετική. Στη Γραµµική (γραφή) Β (1450-1200 π.Χ.) το ίδιο συλλαβόγραµµα, 
συµβατικά το Ρ, δηλώνει και τα δύο υγρά (r και 1): π.χ. a-ri-to-mo = αριθµός, αλλά re-u-ko = λευκός. Στο κυπριακό συλλαβάριο υπάρχουν 
διαφορετικά συλλαβογράµµατα για τα δύο υγρά σύµφωνα. Οι µελετητές τής ιστορίας τής ελληνικής γραφής ανάγουν τη µορφή και την 
ονοµασία τού γράµµατος ρω στο βορειοσηµιτικό rôs ή rea (που σήµαινε «κεφάλι»). Ήδη σε αλφάβητα τής περιόδου 520-480 π.Χ. το γράµµα 
ρω προσέλαβε τη µορφή R, η οποία κυριάρχησε στο χαλκιδικό αλφάβητο (τής Εύβοιας) και εκείθεν στο λατινικό αλφάβητο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλφάβητο, γραφή. 

Ρ, ρ ρω κ. ρορ το δέκατο έβδοµο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. ρω, αριθµός). 

Ρα (ο) {άκλ.} (κατά την αρχαία αιγυπτιακή µυθολογία) ο θεός Ήλιος, 
δηµιουργός των θεών, των ανθρώπων και τού κόσµου. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Τα < αιγυπτ. Ra | Re «ήλιος»]. 

ραβαΐσι (το) {ραβαϊσ-ιού | -ιών} 1. µεγάλο και µε πολλούς ανθρώπους 
γλέντι ΣΥΝ. ξεφάντωµα 2. (συνεκδ.) η φασαρία από το γλέντι. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. τουρκ. προελεύσεως]. 

ραβανί κ. (σπανιότ.) ρεβανί (το) {άκλ.} γλύκυσµα που παρασκευά-
ζεται από σιµιγδάλι, αβγά, ζάχαρη και βούτυρο, ψήνεται στον φούρνο 
και περιχύνεται µε σιρόπι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. revani]. 

ραβασάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. σύντοµη και κρυφή επιστολή ή σηµείω-
µα µε ερωτικό περιεχόµενο 2. (γενικότ.-ειρων.) οτιδήποτε γραπτό (έγ-
γραφο, επιστολή, σηµείωµα κ.λπ.), το οποίο στέλνει κάποιος σε κά-
ποιον: ΤΟ ~ τής εφορίας || οι υπάλληλοι αντάλασσαν ραβασάκια, όταν 
δεν τους έβλεπε ο διευθυντής. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µεσν. ραβάσιν «ξύλο για µέτρηµα, για υπολογισµό» 
< σλαβ. ravas]. 

ραββί (ο) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. (ως τιµητική προσφώνηση) 1. (στον ιουδαϊ-
σµό) ο ραββίνος (βλ.λ.) 2. (στην Κ.∆., ιδ. στους Ευαγγελιστές Μάρκο, 
Ματθαίο και Ιωάννη) ο Ιησούς Χριστός, όπως τον αποκαλούν οι µα-
θητές του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διδάσκαλος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ραββί < εβρ. 
rabbi «δάσκαλε µου!» < rabb «δάσκαλος»]. 

ραββίνος (ο) θρησκευτικός λειτουργός των Εβραίων, που εκτελεί τε-
λετουργικά και διδακτικά (κατηχητικά) καθήκοντα ως πνευµατικός 
ηγέτης- ΦΡ. µέγας ραββίνος ο επί κεφαλής των ραββίνων µιας πε-
ριοχής. — ραββινικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. rabbino < rabbi, µε φωνητ. επίδραση τού 
µτγν.ραββί (βλ.λ.)]. 

ραβδί (το) {ραβδ-ιού | -ιών} 1. µακρύ και λεπτό κοµµάτι ξύλου ΣΥΝ. 
βέργα, (λόγ.) ράβδος· ΦΡ. µαγικό ραβδί (i) ραβδί που κρατούσαν µά-
γισσες, νεράιδες κ.λπ. και το οποίο είχε µαγικές ιδιότητες: τον άγγιξε 
µε το ~ και τον µεταµόρφωσε σε βάτραχο (ii) (µτφ.) καθετί το οποίο 
προκαλεί µια ανεξήγητη µεταβολή σε κάποιον ή κάτι: «ποιο ~ τους 
ακούµπησε και ξαφνικά, εκεί που δήλωναν αποφασισµένοι να ακο-
λουθήσουν διαφορετικούς δρόµους, διαπίστωσαν ότι βρίσκονται 
ενώπιον εκλογών και οµονόησαν;» (εφηµ.) 2. (ειδικότ.) το µπαστούνι 
ΣΥΝ. µαγκούρα, (λόγ.) βακτηρία, ράβδος. — (υποκ.) ραβδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ραβδίον, υποκ. τού ουσ. ράβδος (βλ.λ.)]. 

ραβδιά (η) το χτύπηµα µε ραβδί: του 'ρίξε µία γερή ~! [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < *ραβδέα (µε συνίζηση) < αρχ. ράβδος (βλ.λ.)]. 

ραβδίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ράβδισ-α, -τηκα, -µένος} 1. χτυπώ µε ραβδί 
ΣΥΝ. ξυλοκοπώ 2. (ειδικότ.) χτυπώ ή τινάζω (τα κλαδιά τού δέντρου) 
µε ραβδί, για να ρίξω κάτω τους καρπούς του: ~ τις ελιές | τις καρυ-
διές | τις αµυγδαλιές. 

ραβδίο (το) ΒΙΟΛ. καθένα από τα φωτοευαίσθητα κύτταρα τού αµφι-
βληστροειδούς χιτώνα τού µατιού που είναι απαραίτητα για να βλέ-
πει κανείς σε αµυδρό φως χωρίς να ξεχωρίζει τα χρώµατα, αλλά µό-
νο τη φωτεινότητα και το σχήµα των αντικειµένων (βλ. κ. λ. κώνιο). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. rod]. 

ράβδισµα (το) [µεσν.] {ραβδίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το χτύπηµα αν-
θρώπου ή ζώου µε ραβδί ή παρεµφερές όργανο (ρόπαλο, βέργα) ως τι-
µωρία 2. το χτύπηµα ή τίναγµα των κλαδιών δέντρου µε ραβδί, για 
να πέσουν οι καρποί του: το ~ των ελιών. 

ραβδισµός (ο) [µτγν.] το ράβδισµα (βλ.λ., σηµ. 1). 
ραβδιστήρα (η) το ειδικό µακρύ ραβδί που χρησιµοποιείται για το 

χτύπηµα των δέντρων κατά τη συγκοµιδή των καρπών τους, κατά το 
ράβδισµα. Επίσης ραβδιστήρι (το). 

ραβδοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ραβδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. 
αυτός που το σχήµα του µοιάζει µε ραβδί 2. αυτός που έχει γραµµω- 

τό σχέδιο. — ραβδοειδώς επίρρ. [1799]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης -ης, -ες. 
ραβδοκώδικας (ο) {ραβδοκωδίκων} ειδικός κώδικας αναγνώρισης 
αντικειµένων (λ.χ. βιβλίων, εµπορευµάτων κ.λπ.) βασισµένος στο πά-
χος διαδοχικών ραβδώσεων. 

ραβδοµαχία (η) [µτγν.] {ραβδοµαχιών} η άσκηση στη µάχη σώµα µε 
σώµα µε τη χρήση ραβδιών ως όπλων (πβ. λ. σπαθασκία, ξιφασκία). 
— ραβδοµαχώ ρ. [1887] {-είς...}, ραβδοµάχος (ο/η). 

ραβδοµύωµα (το) {ραβδοµυώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. καλοήθης 
όγκος στους γραµµωτούς µυς, ο οποίος συνήθ. εµφανίζεται στην καρ-
διά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhabdomyoma]. 

ράβδος (η) (λόγ.) 1. µακρύ και λεπτό κυλινδρικό κοµµάτι ξύλου, κυρ. 
(παλαιότ.) για στήριξη κατά το περπάτηµα· ΦΡ. ράβδος εν γωνία, 
άρα βρέχει για συλλογισµούς µε αδύναµη λογική συνοχή, για συ-
µπεράσµατα που δεν είναι σαφές πώς προκύπτουν: ισχυρίζεται ότι η 
τζαζ συµβάλλει στην αύξηση τής εγκληµατικότητας- ~! 2. (συνεκδ.) ο 
ραβδισµός, το ξυλοκόπηµα· ΦΡ. (α) (παροιµ.) όπου δεν πίπτει λόγος, 
πίπτει ράβδος (όπου ου πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος) για περιπτώσεις 
που κάποιος δεν πείθεται µε τα λόγια και πρέπει να συµµορφωθεί µε 
τη βία (παραφθορά τής φρ.: ο ν ου τύπτει λόγος ουδέ ράβδος = όποιον 
δεν πιάνει ο λόγος δεν τον πιάνει και το ξύλο, πβ. Αποστολίου παροιµ. 
12. 77) (β) (σκωπτ.) αγία ράβδος το ξύλο (ως µέσο σωφρονισµού): κι 
αν δεν είναι φρόνιµος, η ~ να 'ναι καλά 3. (ειδικότ.) το µπαστούνι, η 
µαγκούρα 4. στέλεχος ραβδοειδούς σχήµατος ως σύµβολο εξουσίας, 
επίσηµου αξιώµατος, τίτλου, ιδιότητας: ποιµαντική ~ (σύµβολο 
αρχιερατικής εξουσίας) || στραταρχική ~ (διακριτική τού στρατάρχη) 
|| ρυθµική ~ (µπαγκέτα µαέστρου) || µαγική ~ (ταχυδακτυλουργού) 5. 
οτιδήποτε έχει ραβδοειδές σχήµα: αστυνοµική ~ (το κλοµπ) II ~ 
χρυσού | σιδήρου || σιδηροδροµικές ~ (οι ράγες) 6. ράβδος ζεύξεως το 
εξάρτηµα τού αυτοκινήτου που συνδέει τους δύο βραχίονες των 
διευθυντηρίων τροχών, η µεγάλη µπάρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ράβδος < 
*wrb-dos (µε επίθηµα -δος, πβ. κλά-δος) < θ. *wrb-, συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *wer-b- «κάµπτω, λυγίζω», πβ. αρχ. σλαβ. *vrüba (> ρωσ. 
verba «λυγαριά»), λατ. verbera (πληθ.) «χτύπηµα, µαστίγιο», ίσως και 
γοτθ. wairpan «ρίχνω, πετώ», αρχ. γερµ. werfan (> γερµ. werfen) 
κ.ά. Οµόρρ. ραπ-ίζω (βλ.λ.)]. 

ραβδοσκοπία (η) {ραβδοσκοπιών} ο εντοπισµός υπόγειων πηγών, 
υδάτων, µετάλλων ή ακόµα θαµµένων θησαυρών κ.λπ. από άτοµα 
που ισχυρίζονται ότι έχουν υψηλή ραδιαισθησία µε τη βοηθητική 
χρήση ράβδου ή εκκρεµούς. — ραβδοσκοπικός, -ή, -ό, ραβδοσκο-
πικ-ά /-ως επίρρ. 

ραβδοσκόπος (ο/η) πρόσωπο που ασκεί ραβδοσκοπία.  — ραβδο-
σκόπο) ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ. < ράβδος + -σκόπος < σκοπώ «παρατηρώ 
προσεκτικά»]. 

ραβδούχος (ο) ΙΣΤ. 1. (στην αρχαία Ελλάδα) αυτός που επισήµως 
κατείχε αξίωµα, εξουσία, φέροντας και την αντίστοιχη διακριτική 
ράβδο, όπως λ.χ. οι δικαστές, οι διαιτητές ή κριτές αγώνων κ.λπ. 
2. (στην αρχαία Αθήνα) αξιωµατούχος ο οποίος έφερε ράβδο ως δια-
κριτικό τού αξιώµατος του, ήταν υπεύθυνος για την τήρηση τής τά-
ξεως σε δηµόσιες εκδηλώσεις (γιορτές, αθλητικούς αγώνες κ.λπ.) 
3. (στην αρχαία Ρώµη) ο υπηρέτης που προπορευόταν τού άρχοντα, 
κρατώντας δέσµη ράβδων και πέλεκυ ΣΥΝ. ραβδοφόρος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ραβδούχος < ράβδος + -οϋχος < έχω]. 

ραβδοφόρος, -α, -ο 1. αυτός που κρατά ράβδο κυρ. ως διακριτικό 
αξιώµατος ή τίτλου 2. ραβδοφόρος (ο) ο ραβδούχος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ- αρχ. < ράβδος + -φόρος < φέρω]. 

ράβδωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (συνήθ. στον 
πληθ.) 1. στενή, επιµήκης εξοχή ή εσοχή στην επιφάνεια στερεάς 
ύλης ή κατασκευής: κατακόρυφες ~ ενός κίονα ΣΥΝ. αυλάκωση 2. 
στενή λωρίδα συγκεκριµένου χρώµατος πάνω σε επιφάνεια δια-
φορετικού χρώµατος: οι ~ τής ζέβρας ΣΥΝ. γραµµή, γράµµωση. — ρα- 
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βδώνω ρ. [1896]. 
ραβδωτός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που στην επιφάνεια του φέρει ραβδώσεις: ~ 

µύες ΣΥΝ. γραµµωτός 2. (ειδικότ. για κίονες, κατασκευές κ.λπ.) αυτός που 
έχει αυλακώσεις: ~ κίονας/ κολόνα ΣΥΝ. αυλακωτός. — ραβδωτά επίρρ. 

Ραβέννα (η) πόλη τής ΒΑ. Ιταλίας κοντά στην Αδριατική Θάλασσα, ονοµαστή 
για τα ψηφιδωτά της. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. 'Ραβέννα | 'Ραούεννα (στον γεωγράφο Στράβωνα) < λατ. 
Ravenna, ετρουσκ. αρχής, αγν. ετύµου]. 

ραβέρσα (η) {δύσχρ. ραβερσών} η κίνηση µπασκετµπολίστα κατά την οποία 
γυρίζει µε πλάτη στο καλάθι υψώνοντας το χέρι και στέλνοντας τη µπάλα προς 
αυτό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. reverse, βλ. λ. ραβερσέ]. 

ραβερσέ (το) {άκλ.} 1. βολή (σουτ) µε κίνηση ραβέρσας (βλ.λ.) 2. (ως επίθ.) 
αυτός που γίνεται µε τον τρόπο τής ραβέρσας: σουτ ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
reversé, µτχ. τού p. reverser «επιστρέφω»]. 

ραβί (ο)-+ ραββί 
ραβιέρα (η {ραβιερών} µικρό οικιακό οβάλ σκεύος, συνήθ. από πορσελάνη, 

όπου σερβίρεται τυρί κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. raviera < γαλλ. ravier «µικρό πιάτο, στο οποίο σερβίρονται 
λαχανικά και ορεκτικά» < παλ. γαλλ. rave < λατ. raphanus < αρχ. ράφανος 
(βλ. λ. ραπάνι)]. 

ραβιόλι (το) {ραβιολ-ιού | -ιών) 1. τετράγωνο ζυµαρικό γεµισµένο µε κιµά και 
καρυκεύµατα 2. ραβιόλια (τα) το φαγητό που παρασκευάζεται µε τα 
παραπάνω ζυµαρικά. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ravioli, πληθ. τού raviolo «µικρό λάχανο, γογγύλι», υποκ. τού 
rava < λατ. rapa | rapum «γογγύλι, ραπάνι»]. 

ράβω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έραψα, ρά-φτηκα, -µµένος} ♦ (µετβ.) 1. ενώνω ή 
στερεώνω (κάτι µε κάτι άλλο) µε βελονιές: ~ τις εξωτερικές τσέπες σ' ένα 
πουκάµισο | το κουµπί στο µανίκι 2. φτειάχνω ή επιδιορθώνω (ρούχο, κάλυµµα 
κ.λπ.), ενώνοντας ή στερεώνοντας τα επιµέρους κοµµάτια τού υφάσµατος µε 
βελονιές: ~ τις κάλτσες που τρύπησαν ΦΡ. (α) ράβε, ξήλωνε, (δουλειά να µη 
σου λείπει) (i) για ανούσιες, τετριµµένες εργασίες, που ωστόσο απασχολούν 
κάποιον (ii) για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος φτειάχνει κάτι, κάποιος 
άλλος το χαλάει και αυτό συνεχίζεται µε τον ίδιο τρόπο: «ο ένας υπουργός 
κατάργησε τις γενικές εξετάσεις, ο επόµενος λέει ότι θα τις επαναφέρει→ 
(εφηµ.) (β) κοµµένος και ραµµένος στα µέτρα (κάποιου) βλ. λ. κόβω (γ) 
(οικ.) ράψ' το | ράφ' το µη µιλάς, βούλλωσέ το, κλείστ' το! (δ) κόβω και 
ράβω κάνω ό,τι θέλω: στην εταιρεία αυτή κόβει και ράβει 3. κλείνω (τραύµα) 
µε ράµµατα 4. αναθέτω (σε ράφτη ή µοδίστρα) το ράψιµο (ρούχου ή άλλου 
ενδύµατος): όλες τις τουαλέτες της τις ράβει σε ξένους οίκους µόδας! || σε ποιον 
το έραψες αυτό το σακάκι; 5. (~ κάποιον) αναλαµβάνω το ράψιµο των ρούχων 
(κάποιου): λένε ότι τη ράβει µεγάλος µόδιστρος 6. (µεσοπαθ. ράβοµαι) είµαι 
πελάτης (σε συγκεκριµένο ράφτη ή µοδίστρα): χρόνια τώρα ~ σ'αυτή τη 
µοδίστρα και δεν την αλλάζω! ♦ 7. (αµετβ.) ασχολούµαι µε το ράψιµο: παλιά τα 
προσόντα µιας γυναίκας ήταν απλώς να ξέρει να ράβει και να µαγειρεύει· ΦΡ. 
κόβει και ράβει η γλώσσα µου φλυαρώ ασταµάτητα. Επίσης (λόγ.) ράπτω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ράπτω (ήδη µυκ. ra-pte-re = ραπτήρες), αγν. ετύµου. Η 
απουσία αρχικού w- από τους µυκ. τ. δεν επιτρέπει τη σύνδεση µε λιθ. verpiù 
«γνέθω», λετ. rirpet «γνέθω µε αδράχτι», που θα οδηγούσε σε I.E. *werp- 
«γυρίζω, στρέφω, τυλίγω» (µέσω τού συνεσταλµ. *wrp). Το νεοελλ. ράβω 
βασίζεται στον αρχ. αόρ. ερραψα κατά το σχήµα σκάπτω - έσκαψα - σκάβω, 
κόπτω - έκοψα - κόβω κ.ά.]. 

ράγα1 (η) {ραγών} καθεµία από τις δύο ατσάλινες ράβδους, πάνω στις οποίες 
κινείται ο σιδηρόδροµος ή το τραµ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. rail < αγγλ. rail (πβ. railway «σιδηρόδροµος») < 
παλ. γαλλ. raille, παράλλ. τ. τού reille < λατ. régula «κανόνας, µέτρο»]. 

ράγα2 (η) → ρώγα 
ραγάδα (η) 1. η µικρή σχισµή, η επιφανειακή ρωγµή: ~ στον βράχο | σε τοίχο 2. 

(συνήθ. στον πληθ.) κάθε γραµµοειδής ρήξη τής επιδερµίδας συνήθ. γύρω από 
φυσικά στόµια, τις θηλές των µαστών κ.λπ.: µετά την τελευταία της 
εγκυµοσύνη έκανε ραγάδες στην κοιλιά. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ραγάς, -άδος < θ. ράγ- 
τού αρχ. ρήγ-νυ-µι (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην). Βλ. κ. ρήγµα]. 

ραγδαίος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που εκδηλώνεται ή εµφανίζεται µε µεγάλη 
ορµή και σε µεγάλες ποσότητες: ~ βροχή | χιονόπτωση ΣΥΝ. σφοδρός 2. (µτφ.) 
αυτός που εξελίσσεται µε µεγάλη ταχύτητα: ~ πτώση των αξιών | αύξηση των 
τιµών | αλλαγές | ρυθµοί | εξελίξεις. — ραγδαί-α | -ως [µτγν.] επίρρ. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. ραγδαίος < επίρρ. ράγδην «βιαίως, σφοδρά» + παραγ. επίθηµα -
αϊος (πβ. αρχαίος, µοιραίος). Το επίρρ. ράγδην (που µαρτυ-ρείται ως µτγν.) 
ανάγεται σε θ. ραγ- τού ρ. ρήγ-νυ-µι (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην) και 
επιρρηµατικό επίθηµα -δην (πβ. φύρ-δην, άρ-δην). Βλ. κ. ρήγµα]. ραγή (η) 
ΙΑΤΡ. ελαφρά, επιφανειακή ρωγµή οστού. [ΕΤΥΜ < αρχ. ραγή < θ. ραγ- τού ρ. 
ρήγ-νυ-µι (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην). Βλ. λ. ρήγµα]. ραγιάδικος, -η, -ο 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον ραγιά ή τον ραγιαδισµό 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από υποτέλεια, δουλικότητα ΣΥΝ. δουλοπρεπής. — ρανιάδικα 
επίρρ. ραγιαδισµός (ο) [1890] η δουλική στάση, που φανερώνει ραγιά 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. δουλικότητα, υποτέλεια. ραγιάς (ο) {ραγιάδες} 1. (κατά την 
Τουρκοκρατία) ο χριστιανός υπήκοος τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 2. (µτφ.) 
αυτός που έχει δουλο-πρεπή στάση απέναντι σε κάποιον: µας θέλουν όλους ~, 
για να µας κάνουν ό,τι θέλουν! 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. raya | reaya]. 
ραγίζω κ. ραΐζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ρά(γ)ισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 

προκαλώ ρωγµή στην επιφάνεια (κυρ. εύθραυστου αντικειµένου), χωρίς να το 
σπάζω: η πέτρα ράγισε το τζάµι τού παραθύρου-ΦΡ. ραγίζω την καρδιά 
(κάποιου) (µτφ.) προκαλώ µεγάλη θλίψη (σε κάποιον): τα πικρά λόγια του µου 
ράγισαν την καρδιά ΣΥΝ. πληγώνω ♦ (αµετβ.) 2. (κυρ. για εύθραυστα 
αντικείµενα) παθαίνω ρωγµή, επιφανειακό ρήγµα, χωρίς να σπάω: ο 
καθρέφτης | το ποτήρι ράγισε || ραγισµένο βάζο || ράγισε το κόκκαλο τού χεριού 
και το έβαλαν στον γύψο 3. (µτφ.) υφίσταµαι πλήγµα, χάνω τη σταθερότητα 
µου: µετά το σκάνδαλο το άτεγκτο προσωπείο τού αδιάφθορου ηγέτη άρχισε να 
ραγίζει || ράγισε το µέτωπο τής συµµαχίας- ΦΡ. (µτφ.) (α) ραγίζει η καρδιά µου 
θλίβοµαι βαθύτατα: ράγισε η καρδιά όλης τής Ελλάδας µε το δράµα τού µικρού 
παιδιού (β) ραγίζει το γυαλί (i) κλονίζεται η υγεία (κάποιου): άµα ραγίσει το 
γυαλί, τι να τα κάνεις και τα λεφτά και τη δόξα; (ii) για κάτι που δέχεται 
ανεπανόρθωτο πλήγµα: όταν ραγίσει το γυαλί σε µια φιλία, δύσκολα 
ξανακολλά! — ράγισµα κ. ράισµα (το), (υποκ.) ραγισµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έρράγησα < γ' πληθ. έρράγησαν, παθ. αόρ. β' τού 
αρχ. ρήγνυµι (βλ. κ. ρήγµα), κατά τα ρ. σε -ίζω, λ.χ. σήποµαι -έσάπησαν - 
σαπίζω]. 

ραγισµατιά κ. (καθηµ.) ραϊσµατιά (η) η µικρή ρωγµή επιφάνειας ΣΥΝ. 
ράγισµα. [ΕΤΥΜ. < ράγισµα, -ατός + -ιά, πβ. κ. σταλαγµατ-ιά]. 

ραγκλόν (το) → ρεγκλάν 
ράγκµπι (το) {άκλ.} οµαδικό παιχνίδι που παίζεται από δύο δεκαπε-νταµελείς 

οµάδες και διαφέρει από το ποδόσφαιρο στο ότι οι παίκτες επιτρέπεται να 
πιάνουν, να µπλοκάρουν και να µεταφέρουν τη µπάλα µε τα χέρια, ενώ 
σκοπός είναι να µπει η µπάλα στο αντίπαλο τέρµα ή να περάσει πάνω από το 
οριζόντιο δοκάρι του. [ΕΤΥΜ < αγγλ. rugby, από την οµώνυµη πόλη τής 
Αγγλίας, στο κολέγιο τής οποίας επινοήθηκε (το 1823) το άθληµα αυτό]. 

ραγκού κ. ραγού (το) {άκλ.} κρέας µε λαχανικά µαγειρεµένο µε πολλά 
καρυκεύµατα και σάλτσα (βλ. κ. λ. εντράδα). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. ragoût < p. 
*ragoûter «ανοίγω την όρεξη» (χαρακτηρίζει αρνητικά τα φαγητά µε 
υπερβολική δόση καρυκευµάτων απαντά µόνον ο µτχ. τ. ragoûtant) < goût 
«γούστο, γεύση»]. 

ραγκτάιµ (το) {άκλ.} µουσικό ύφος πρόδροµο τής τζαζ κατά τα τέλη τού 19ου 
και τις αρχές τού 20ού αι. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. ragtime, από συµφυρµό των rag(ged) «τραχύς, ακατανόητος, 
χωρίς συνοχή» + time «χρόνος»]. 

ραγοειδής, -ής, -ές {ραγοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (επιστηµ.) αυτός που µοιάζει 
στο σχήµα του µε ρώγα: ~ υµένας (τού µατιού). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ραγοειδής < αρχ. ράξ | ρώξ (βλ. λ. ρώγα) + παραγ. επίθηµα -
ειδής]. 

ραγολογώ ρ. αµετβ. {ραγολογείς... | ραγολόγησα} µαζεύω ρώγες ή τα 
τελευταία τσαµπιά που έχουν µείνει σε ένα κλήµα. — ραγολόγηµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ραγολογώ (-έω) < ραγολόγος < ράξ | ρώξ (βλ. λ. ρώγα) + 
λόγος]. 

ραγού (το) → ραγκού 
ράδα (η) {χωρ. πληθ.} ΝΑΥΤ. ανοιχτό και ευρύχωρο αγκυροβόλιο, ανοιχτός 

προλιµένας: «το "Μαντώ" ήταν τώρα στη ~, έξω απ' το λιµάνι τής Μπόνας» (Η. 
Βενέζης). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. rada < γαλλ. rade < αρχ. αγγλ. rad «ταξίδι» (> αγγλ. 
road «δρόµος, οδός»)]. 

Ραδαµανθυς (ο) {Ραδαµάνθυος} ΜΥΘΟΛ. Κρητικός ήρωας, γυιος τού ∆ία και 
τής Ευρώπης, γνωστός για τη σωφροσύνη και τη δίκαιη κρίση του· ένας από 
τους τρεις κριτές-δικαστές των ψυχών στον Άδη (µαζί µε τον Μίνωα και τον 
Αιακό). Επίσης Ραδάµανθης. [ΕΤΥΜ < αρχ. Εαδάµανθυς, πιθ. προελλην. 
δάνειο, όπως µαρτυρείται από το συµφωνικό σύµπλεγµα -νθ-. ∆εν ευσταθεί η 
σύνδεση µε το µτγν. ράδαµνος «µικρό κλαδί, µικρός βλαστός»]. 

ραδιαισθησία (η) {ραδιαισθησιών} η υποτιθέµενη ευαισθησία σε ορισµένα 
είδη ακτινοβολίας, καθώς και η αντίστοιχη ικανότητα κάποιου να εντοπίζει 
πρόσωπα, πράγµατα κ.λπ.· στην αξιοποίηση της βασίζεται και η ραβδοσκοπία 
(βλ.λ.). — ραδιαισθαντικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. radiesthésie 
(νόθο συνθ.)]. 

ραδιενέργεια (η) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα ορισµένων στοιχείων να εκπέµπουν 
τη σωµατιδιακή ή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που προκύπτει από την 
αυθόρµητη διάσπαση των πυρήνων των ατόµων τους και τη δηµιουργία νέων 
πυρήνων συνεκδ. το αντίστοιχο φαινόµενο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radioactivity (µε µεταφορά τού α' συνθ. 
radio-)]. 

ραδιενεργός, -ός (καθηµ. -ή), -ό 1. αυτός που έχει την ιδιότητα να εκπέµπει 
ραδιενέργεια, που περιέχει στοιχεία µε αυτή την ιδιότητα: ~ ορυκτό | πηγή | 
υλικά || το ράδιο είναι ~ στοιχείο 2. (α) ραδιενεργό νέφος βλ. λ. νέφος (β) 
ραδιενεργός άνθρακας άνθρακας (C) 14, βλ. λ. άνθρακας (γ) ραδιενεργά 
κατάλοιπα ραδιενεργές ουσίες που εκλύονται µετά από πυρηνική έκρηξη, 
µεταφέρονται µε τους ανέµους και επικάθηνται προκαλώντας ρύπανση (δ) 
ραδιενεργός ακτινοβολία η τριών διαφορετικών µορφών ακτινοβολία, την 
οποία εκπέµπουν τα ραδιενεργά στοιχεία που βρίσκονται στη φύση. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radioactive (µε µεταφορά τού ά συνθ. radio-)]. 

ραδίκι (το) {ραδικ-ιού | -ιών) εδώδιµο φυτό, είδη τού οποίου είναι το αντίδι, η 
πικραλίδα ή άγριο ραδίκι κ.λπ. [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. radicchio < δηµώδ. λατ. 
*râdiculum, παράλλ. τ. 
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τού λατ. rädicula, υποκ. τού radix, -icis «ρίζα»]. 
ραδικοβλάσταρο (το) το τρυφερό βλαστάρι καλλιεργηµένου ραδι-κιού. 
ραδικόζουµο (το) το ζουµί, ο ζωµός από βρασµένα ραδίκια. 
ραδινός, -ή, -ό (λόγ.) 1. (κυρ. για µέλη τού σώµατος) αυτός που έχει 
λεπτότητα και ευλυγισία, λεπτοκαµωµένος και κοµψός: οι υψηλές, ~ 
και γεµάτες αξιοπρέπεια µορφές είναι χαρακτηριστικό τής ζωγραφι-
κής τής εποχής των Παλαιολόγων || ~ φιγούρα 2. αυτός που η κατα-
σκευή του είναι επιµήκης και λεπτή: ~ κίονας. — ραδινότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ραδινός | βραδινός (αιολ.), αβεβ. ετύµου. Η λ. συνδ. µε 
τη «γλώσσα» τού Ησυχίου ραδές- το άµφοτέρως έγκεκλιµένον και µε 
το οµηρικό επίθ. περι-ρρηδής «ολισθηρός, γλιστερός», πράγµα που 
οδηγεί στην υιοθέτηση ρίζας *Fpaö-. Ωστόσο, οι επιχειρηθείσες συν-
δέσεις µε τ. άλλων I.E. γλωσσών (λ.χ. γοτθ. wraton «πορεύοµαι», λιθ. 
randù «βρίσκω», σανσκρ. âvradanta «χαλαρώνω κάτι») παραµένουν 
ε£ ολοκλήρου υποθετικές]. 

ράδιο1 (το) το ραδιόφωνο· ΦΡ. (καθηµ.-οικ.) ράδιο-αρβύλα βλ. λ. αρ-
βύλα. — (υποκ.) ραδιάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. radio, που αποσπάστηκε από σύνθετα όπως 
radiotelephony, radiophony]. 

ράδιο2 (το) {ραδίου | χωρ. πληθ.} εξαιρετικά ραδιενεργό µεταλλικό 
στοιχείο (σύµβολο Ra) αργυρόλευκου χρώµατος, που απαντά στον πι-
σουρανίτη (ορυκτό τού ουρανίου) ως προϊόν ραδιενεργού διασπάσεως 
τού ουρανίου (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. radium < λατ. radius «ακτίνα»]. 

ράδιο- κ. ραδιό- κ. ραδι- ά συνθετικό κυρ. επιστηµονικών όρων, που 
δηλώνει ότι κάτι: 1. είναι ραδιενεργό ισότοπο τού ραδίου και γε-
νικότ. σχετίζεται µε το στοιχείο ράδιο: ραδιο-ϊσότοπο, ραδιο-λογία 2. 
προκύπτει από τη χρήση ακτινών Χ ή βασίζεται, αναφέρεται σε αυ-
τές: ραδιο-θεραπεία, ραδιο-γράφηµα 3. σχετίζεται µε τις ακτίνες που 
εκπέµπονται από τη διάσπαση ατοµικών πυρήνων: ραδι-ενέργεια, ρα-
διο-πάθεια 4. βασίζει τη λειτουργία του στα ηλεκτροµαγνητικά κύ-
µατα, σχετίζεται µε αυτά: ραδιο-επικοινωνία, ραδιο-κύµατα, ραδιο-
δέσµη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακτίνα. 
[ETYM. Α συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την ονοµασία 
τού χηµικού στοιχείου ράδιο (βλ.λ.) και από ξέν. όρ. µε ά συνθ. το 
λατ. radius «ακτίνα»]. 

ραδι)ο)αστρονοµία (η) (χωρ. πληθ.} η επιστηµονική µελέτη των ου-
ρανίων σωµάτων µε βάση την εκπεµπόµενη ενέργεια τους στα ρα-
διοφωνικά µήκη κύµατος. — ραδι)ο)αστρονοµικός, -ή, -ό, ραδι)ο)-
αστρονοµικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. radioastronomy (νόθο συνθ.) < radio-
(< λατ. radius «ακτίνα») + astronomy (βλ. κ. αστρονοµία)]. 

ραδιοβιολογία (η) {χωρ. πληθ.) ο επιστηµονικός κλάδος τής βιολο-
γίας που εξετάζει την επίδραση που ασκούν στους ζωντανούς οργα-
νισµούς οι ραδιενεργές ακτινοβολίες. 
[ETYM. Μεταφορά τού αγγλ. radiobiology (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + biology (βλ. λ. βιολογία)]. 

ραδιοβολίδα (η) αυτόµατη συσκευή που µεταφέρεται µε αερόστατο, 
µε σκοπό τη µεταβίβαση δεδοµένων από µετεωρολογικές µετρήσεις 
µέσω ειδικού ραδιοποµπού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. radiosonde (µε µεταφορά τού α' 
συνθ. radio-)]. 

ραδιοβόλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η καταγραφή, εξέτα-
ση των µετεωρολογικών, ατµοσφαιρικών δεδοµένων µε ραδιοβολίδα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. radiosondage (µε µεταφορά τού α' 
συνθ. radio-)]. 

ραδιογενετική (η) {χωρ. πληθ.} επιστηµονική κατεύθυνση τής βιο-
λογίας, που εξετάζει τις επιπτώσεις τής ραδιενεργού ακτινοβολίας 
στα γεννητικά κύτταρα, γενικότ. την επίδραση της στην κληρονοµι-
κότητα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radiogenetics (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + genetics (βλ. κ. γενετική)]. 

ραδιογράφηµα (το) {ραδιογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. φωτογρα-
φική παράσταση που αποτυπώνεται µε την επίδραση ακτίνων Χ ή 
πυρηνικής ακτινοβολίας 2. µήνυµα που µεταδίδεται µέσω τής ραδιο-
τηλεγραφίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά των (νόθων συνθ.) αγγλ. radiogram (στη σηµ. «ρα-
διοτηλεγράφηµα») και radiograph (στη σηµ. «ακτινογραφική εικό-
να»)]. 

ραδιογραφία (η) [1897] {ραδιογραφιών} 1. µέθοδος δοκιµής υλικών, 
που βασίζεται στον διαφορετικό βαθµό απορροφήσεως των ακτίνων 
Χ από τα συστατικά ενός σώµατος ΣΥΝ. ραδιογράφηση 2. η ραδιοτη-
λεγραφία (βλ.λ.). Επίσης ραδιοακτινογραφία κ. ραδιογράφηση. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. radiographie (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + -graphie < γράφω]. 

ράδιο γραφικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ραδιογραφία 
ΣΥΝ. ακτινογραφικός 2. αυτός που σχετίζεται µε τη ραδιοτηλεγραφία 
ΣΥΝ. ραδιοτηλεγραφικός. 

ραδιογωνιοµετρια (η) {ραδιογωνιοµετριών} ο υπολογισµός και 
εντοπισµός τής θέσης, τού προσανατολισµού ραδιοφωνικού ποµπού 
µε τη χρήση ραδιογωνιοµέτρου. — ραδιογωνιοµετρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. radiogoniométrie (νόθο συνθ.)]. 

ραδιογωνιοµετρο (το) {ραδιογωνιοµέτρ-ου | -ων} ραδιοηλεκτρική 
διάταξη µε ειδική κατευθυνόµενη κεραία και δέκτη ραδιοκυµάτων 
για τον προσδιορισµό τής διεύθυνσης από την οποία εκπέµπονται 
ραδιοκύµατα, κυρ. από την οποία γίνεται ραδιοφωνική εκποµπή. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. radiogoniomètre (νόθο συνθ.) < radio-
(< λατ. radius «ακτίνα») + gonio- (< γωνία) + -mètre (< µέτρον)]. 

ραδιοδέκτης (ο) {ραδιοδεκτών} ΤΕΧΝΟΛ. δέκτης σηµάτων και µηνυ- 

µάτων που στέλνονται µε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radio receiver]. 

ραδιοδέσµη (η) {ραδιοδεσµών} δέσµη ραδιοκυµάτων µε χρήση στις 
επικοινωνίες, κυρ. στην υπεραστική και διεθνή τηλεφωνία. 

ραδιοενισχυτής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. συνδυασµός ραδιοφώνου και ενισχυτή. 
ραδιοεντοπιστης (ο) το ραντάρ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

Απόδ. τού αγγλ. radar (βλ. κ. ραντάρ)]. 
ραδιοεπικοινωνία (η) {ραδιοεπικοινωνιών} η µεταβίβαση µηνυµάτων 

µέσω ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, λ.χ. µε τη ραδιοτηλεφωνία ή τη 
ραδιοτηλεγραφία. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radiocommunication (µε µεταφορά 
τού α' συνθ. radio-)]. 

ραδιοερασιτέχνης (ο) {ραδιοερασιτεχνών} πρόσωπο που ασχολείται 
ερασιτεχνικά µε τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθµού, συνήθ. 
µικρής εµβέλειας εκποµπής: σύλλογος ραδιοερασιτεχνών || παράνο-
µος ~ (ραδιοπειρατής) || άδεια ραδιοερασιτέχνη. 

ραδιοευαισθησία (η) {ραδιοευαισθησιών} η ευαισθησία ή η αδυναµία 
αντιδράσεως συγκεκριµένων ιστών ή οργανισµών σε διάφορες 
µορφές ακτινοβολίας, λ.χ. στις ακτίνες Χ. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radiosensitivity (µε µεταφορά τού α' 
συνθ. radio-)]. 

ραδιοηλεκτρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη ραδιοηλεκτρο-
λογία ή τον ραδιοηλεκτρισµό: ~ κύµατα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. radioelectric (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + electric (βλ. κ. ηλεκτρικός)]. 

ραδιοζεύξη (η) {-ης κ. -εύξεως | -εύξεις, -εύξεων} ΤΕΧΝΟΛ. η σύνδεση 
δύο τόπων µέσω ραδιοφωνικών κυµάτων για τη µετάδοση σήµατος 
(ήχου, εικόνας, δεδοµένων). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
radio-link]. 

ραδιοηλεκτρισµός (ο) επιστηµονικός κλάδος τού ηλεκτρισµού, που 
ασχολείται µε τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα και τις εφαρµογές τους 
κυρ. στη ραδιοτηλεγραφία ή την τηλεφωνία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. radioelectricity (νόθο συνθ.) < radio-(< λατ. radius «ακτίνα») + 
electricity (βλ. κ. ηλεκτρισµός)]. 

ραδιοηλεκτρολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής ηλεκτρολογίας που 
µελετά τα εναλλασσόµενα ρεύµατα υψηλής συχνότητας, τις 
ιδιότητες και τις εφαρµογές τους, καθώς και η τεχνική που επιτρέπει 
τη διαβίβαση ήχων ή εικόνων µέσω ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. — 
ραδιοηλεκτρολόγος (ο). 

ραδιοηλεκτροτεχνία (η) {ραδιοηλεκτροτεχνιών} η τεχνική των ρα-
διοηλεκτρικών εγκαταστάσεων. — ραδιοηλεκτροτεχνίτης (ο). 

ραδιοθάλαµος (ο) {ραδιοθαλάµ-ου | -ων, -ους} ειδικά διαµορφωµένη 
και εξοπλισµένη αίθουσα για τη µετάδοση ραδιοφωνικών εκποµπών 
ή για ηχογραφήσεις: η συνέντευξη θα µεταδίδεται απευθείας από τον 
~ τού σταθµού µας ΣΥΝ. στούντιο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. studio. 
Βλ. κ. στούντιο]. 

ραδιοθεραπεία (η) {ραδιοθεραπειών} η θεραπευτική µέθοδος που 
στηρίζεται στη χρήση τής ακτινοβολίας τού ραδίου και τεχνητών ρα-
διενεργών ισοτόπων, κυρ. για τη θεραπεία όγκων, διαφόρων ειδών 
καρκίνου ΣΥΝ. ακτινοθεραπεία. — ραδιοθεραπευτικός, -ή, -ό, ρα-
διοθεραττευτικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. radiotherapy (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + therapy < θεραπεία]. 

ραδιοϊσότοπο (το) {ραδιοϊσοτόπ-ου | -ων} το ραδιενεργό ισότοπο συ-
γκεκριµένου στοιχείου, που απαντά στη φύση ή παράγεται τεχνητά 
και χρησιµοποιείται σε φυσικές και βιολογικές έρευνες στη θεραπευ-
τική, τη βιοµηχανία, τη λήψη ραδιογραφιών (βλ.λ.), σε ελέγχους µε-
ταλλικών κατασκευών, καθώς και στη γεωργική έρευνα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. radioisotope (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. radius 
«ακτίνα») + isotope (βλ. κ. ισότοπο)]. 

ραδιοκασετόφωνο (το) {-ώνου | -ων} συσκευή που λειτουργεί ως 
ραδιοφωνικός δέκτης και µαγνητόφωνο συγχρόνως ΣΥΝ. ραδιοµα-
γνητοφωνο. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. radio-tape recorder]. 

ραδιοκύµατα (τα) {ραδιοκυµάτων} ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µε 
µήκος από ένα χιλιοστό ώς 30.000 µέτρα ή µε συχνότητα από 10 κι-
λοχέρτς (kHz) µέχρι 45 γιγαχέρτς (GHz), που χρησιµοποιούνται στη 
ραδιοφωνία, την τηλεόραση, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοτηλεφω-
νία κλπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radiowave]. 

ραδιολογία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} 1. κλάδος τής φυσικής, ο οποίος 
ερευνά τις ιδιότητες και εφαρµογές τού ραδίου και γενικότ. των ρα-
διενεργών σωµάτων · 2. κλάδος τής ιατρικής που µελετά τις ακτίνες 
Χ και άλλες ακτινοβολίες, καθώς και πιθανές τεχνικές αποτυπώσεως 
για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. — ραδιολόγος (ο/η), 
ραδιολογικός, -ή, -ό, ραδιολογικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. radiologie (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + -logie < -λογία (< λέγω)]. 

ραδιόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΧΗΜ. η διάσπαση χη-
µικής ένωσης ως αποτέλεσµα τής χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radiolysis (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + -lysis < αρχ. λύσις]. 

ραδιοµαγνητοφωνο (το) {ραδιοµαγνητοφών-ου | -ων} το ραδιοκα-
σετόφωνο (βλ.λ.). 

ραδιοµετεωρολογία (η) {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής µετεωρολογίας 
που χρησιµοποιεί ραδιοηλεκτρικά µέσα για την ανάλυση και πρό-
γνωση τού καιρού. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. radiometeorologie < radio- (< λατ. radius 
«ακτίνα») + météorologie (βλ. κ. µετεωρολογία)]. 
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ραδιοµόλυβδος (ο) {ραδιοµολύβδου} χηµικό στοιχείο ισότοπο τού µολύβδου, 
που προκύπτει ως τελική µεταστοιχείωση τού ραδίου. 

ραδιοναυτιλία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής ναυτιλίας που αξιοποιεί τα 
ραδιοτεχνικά µέσα για τον εντοπισµό πλοίων και αεροσκαφών, γενικότ. η 
χρήση ραδιοτεχνικών µέσων στη ναυτιλία και την αεροναυτιλία. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radionavigation]. 

ραδιοπάθεια (η) {ραδιοπαθειών} κάθε πάθηση που οφείλεται σε έκθεση σε 
ραδιενεργό ακτινοβολία. 
[ΕΤΥΜ. < ράδιο- + -πάθεια < θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. αρχ. αόρ. β' έ-παθ-
ον)]. 

ραδιοπειρατεία (η) {ραδιοπειρατειών} η κατοχή και λειτουργία ραδιοφωνικού 
ποµπού χωρίς επίσηµη, νόµιµη έγκριση από αρµόδια κρατική αρχή. 

ραδιοπειρατής (ο), ραδιοπειρατίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ιδιοκτήτης ή 
χειριστής παράνοµου ραδιοφωνικού ποµπού. — ραδιοπειρατι-κός, -ή, -ό. 

ραδΐοπηγή (η) κάθε αντικείµενο τού σύµπαντος που εκπέµπει ραδιοκύµατα µε 
µεγάλη συχνότητα, καθώς και η αντίστοιχη περιοχή από την οποία 
εκπέµπονται. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radio source]. 

ραδιοπικάπ (το) {άκλ.} συσκευή µε ραδιόφωνο και πικάπ. 
ραδιοποµπός (ο) ποµπός για επικοινωνία από απόσταση, που χρησιµοποιείται 

στη ραδιοεπικοινωνία ΣΥΝ. ασύρµατος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
radio transmitter]. 

ραδιοπυξίδα (η) ραδιογωνιόµετρο που λειτουργεί αυτόµατα και χρησιµοποιείται 
σε πλοία και αεροσκάφη για τον υπολογισµό τής σωστής πορείας τους. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radio compass]. 

ραδιοσκηνοθεσία (η) {ραδιοσκηνοθεσιών} η σκηνοθεσία θεατρικού έργου που 
µεταδίδεται από το ραδιόφωνο. — ραδιοσκηνοθέτης (ο), ραδιοσκηνοθετικός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radio direction]. 

ραδιοσκοπία (η) {ραδιοσκοπιών} η ακτινοσκόπηση (βλ.λ.). Επίσης 
ραδιοσκόπηση. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radioscopy (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. radius 
«ακτίνα») + -scopy (< σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά»)]. 

ραδιοσκοπικός, -ή, -ό ο ακτινοσκοπικός (βλ.λ.). — ραδιοσκοπικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radioscopie (νόθο συνθ.)]. 

ραδιοσταθµός (ο) 1. ο ειδικά διαµορφωµένος κλειστός χώρος και το κτήριο που 
έχει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό, ο οποίος επιτρέπει (µε ειδική 
κεραία εκποµπής) τη µετάδοση ή αναµετάδοση ραδιοκυµάτων (ραδιοφωνικών 
εκποµπών): ~ µικρής ισχύος || πειρατικός | ιδιωτικός | κρατικός | εµπορικός ~|| 
~ κοινής ωφελείας 2. ο ραδιο-φάρος (βλ.λ.) 3. ο ραδιοτηλεγραφικός σταθµός. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radio station]. 

ραδιοστοιχειο (το) ΧΗΜ. κάθε ραδιενεργό στοιχείο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radioélément]. 

ραδιοσυχνότητα (η) 1. η συχνότητα των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων 
µεταδόσεως ραδιοφωνικού µηνύµατος ή εκποµπής 2. κάθε συχνότητα µέσα 
στην εµβέλεια ραδιοφωνικής µετάδοσης 15.000 έως 10" χερτς. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. radio frequency]. 

ραδιοταξί (το) {άκλ.} ταξί εφοδιασµένο µε σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας, 
µέσω τού οποίου συνδέεται µε άλλα ταξί, καθώς και µε τηλεφωνικό κέντρο, 
ώστε να δέχεται (τηλεφωνικώς) κλήσης για µεταφορές επιβατών (κούρσες). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. radio-taxi]. 

ραδιοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής ραδιοηλεκτροτεχνίας που έχει ως 
αντικείµενο τις εφαρµογές και τα µέσα παραγωγής εναλλασσοµένων 
ρευµάτων υψηλής συχνότητας, τις πιθανές χρήσεις και τις ιδιοµορφίες τής 
διάδοσης τους. — ραδιοτεχνίτης (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
radiotechnique (νόθο συνθ.) < radio-(< λατ. radius «ακτίνα») + technique (βλ. 
κ. τεχνική)]. 

ραδίΌτηλενράφηµα (το) {ραδιοτηλεγραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} µήνυµα που 
µεταδίδεται µέσω τής ραδιοτηλεγραφίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
radiotelegram (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. radius «ακτίνα») + telegram (βλ. 
κ. τηλεγράφηµα)]. 

ραδιοτηλεγραφία (η) {χωρ. πληθ.} η ασύρµατη τηλεγραφία, η χρήση 
ραδιοτηλεγράφου για τη µετάδοση µηνυµάτων. — ραδιοτηλε-Υραφικός, 
-ή, -ό, ραδιοτηλεγρσφικ-ά | -ώς επίρρ., ραδιοτηλεγραφία ρ. {-είς...}, 
ραδιοτηλεγραφητής (ο). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radiotelegraphy (νόθο συνθ.)]. 
ραδιοτηλέγραφος (ο) {-ου κ. -άφου | -άφων, -άφους} ο τηλέγραφος στον 
οποίο τα µηνύµατα ή τα σήµατα µεταδίδονται µέσω ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων περισσότερο παρά µέσα από σύρµατα ή καλώδια· ο 
ασύρµατος τηλέγραφος. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. radiotelegraph (νόθο συνθ.) < radio-(< λατ. radius 
«ακτίνα») + telegraph (βλ. κ. τηλέγραφος)]. ραδιοτηλεοπτικός, -ή, -ό αυτός που 
σχετίζεται συγχρόνως µε τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση: - µέσα | σταθµός | 
οργανισµός | κάλυψη. — ραδιοτηλεοπτικά επίρρ. ραδιοτηλεόραση (η) {-ης κ. -
άσεως | χωρ. πληθ.} η ραδιοφωνία και η τηλεόραση από κοινού. 
[ΕΤΥΜ Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. radiotélévision (νόθο συνθ.). Βλ. κ. 
τηλεόραση]. ραδιοτηλεσκόπιο (το) {ραδιοτηλεσκοπί-ου | -ων} αστρονοµικό όρ-
γανο που αποτελείται από µία κεραία παραβολικού ή διπολικού σχήµατος και 
ειδικό δέκτη για την ανίχνευση ραδιοκυµάτων που εκπέ- 

µπονται από πλανήτες και άλλες πηγές στο διάστηµα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. radiotélescope (νόθο συνθ.) < radio- 
(< λατ. radius «ακτίνα») + telescope (βλ. κ. τηλεσκόπιο)}. 

ραδιοτηλεφωνία (η) {ραδιοτηλεφωνιών} η τηλεφωνική επικοινωνία µε 
ραδιοτηλέφωνα, η ασύρµατη τηλεφωνία.  — ραδιοτηλεφωνικός, -ή, -ό, 
ραδιοτηλεφωνικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radiotelephony 
(νόθο συνθ.)]. 

ραδιοτηλέφωνο (το) {ραδιοτηλεφών-ου | -ων} τηλέφωνο στο οποίο η 
µεταβίβαση τού ήχου ή τής οµιλίας γίνεται µε ραδιοκύµατα, όχι µέσω 
καλωδίων ή συρµάτων, το ασύρµατο τηλέφωνο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
radiotelephone (νόθο συνθ.) < radio-(< λατ. radius «ακτίνα») + telephone (βλ. 
κ. τηλέφωνο)]. 

ραδιουργία (η) [αρχ.] {ραδιουργιών} η δόλια και µυστική δράση εις βάρος 
κάποιου, η σχεδιασµένη προσπάθεια που έχει στόχο να βλάψει κάποιον: 
κρατικοί αξιωµατούχοι προσπάθησαν µε ραδιουργίες να ανατρέψουν τον 
νόµιµο πρόεδρο τής χώρας ΣΥΝ. µηχανορραφία, πλεκτάνη, σκευωρία, 
δολοπλοκία, ίντριγκα. — ραδιουργικός, -ή, -ό, ρα-διουργικ-ά | -ώς επίρρ. 

ραδιούργος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που συνηθίζει τις ραδιουργίες, που οργανώνει 
σκευωρίες εις βάρος άλλων: ~ πολιτικός ΣΥΝ. δολοπλόκος, µηχανορράφος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. χειρουργός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ραδιουργός (µε αναβιβασµό τού τόνου κατά τα κακούργος, 
πανούργος), αρχική σηµ. «αυτός που κάνει κάτι µε ευκολία, απερισκεψία και 
επιπολαιότητα», < ρφδιος «εύκολος - επιπόλαιος» (< επίρρ. ρά «εύκολα, 
άνετα» + επίθηµα -ίδιος, πβ. αίφνης - αιφνίδιος) + -ουργός < έργον. Η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ. Για το αρχ. επίρρ. ρά βλ. λ. ράθυµος, ραστώνη]. 

ραδιουργώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ραδιουργείς... | ραδιούργησα} κάνω ραδιουργίες, 
ενεργώ µε δόλιο και συνωµοτικό τρόπο, επιδιώκοντας το κακό (κάποιου): 
ακόµα και όταν κέρδισε την προεδρία, δεν σταµάτησε να ραδιουργεί εναντίον 
τού αντιπάλου του ΣΥΝ. µηχανορραφώ. 

ραδιοφάρος (ο) ακίνητος ραδιοποµπός που στέλνει χαρακτηριστικά διακριτικά 
σήµατα ως ταξιδιωτική βοήθεια σε πλοία και αεροσκάφη. [ΕΤΥΜ; Μεταφορά 
τού γαλλ. radiophare (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. radius «ακτίνα») + phare 
«φάρος» (βλ. κ. φάρος)]. 

ραδιοφωνία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η µετάδοση οµιλιών, µουσικής κ.λπ. µέσω τού 
ραδιοφώνου στο ευρύ κοινό: πρόγραµµα τής ~ 2. η τεχνική υποστήριξη, καθώς 
και η οργάνωση τής παραγωγής ραδιοφωνικών εκποµπών, η υπηρεσία ή 
επιχείρηση που αναλαµβάνει αυτή την παραγωγή: ελεύθερη - (µη κρατική) || 
δηµοτική | ιδιωτική | κρατική ~ || οι εργαζόµενοι στη ~. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. radiophonie (νόθο συνθ.) < radio- (< λατ. 
radius «ακτίνα») + -phonie < φωνή]. 

ραδιοφωνικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ραδιοφωνία: ~ παραγωγή | 
χρόνος | δίκτυο | διαφήµιση· ΦΡ. ραδιοφωνικός σταθµός (i) ο ραδιοθάλαµος 
(βλ.λ.) ή το κτήριο από το οποίο γίνονται εκποµπές για το ραδιόφωνο, µέσω 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων (ii) ο φορέας που παράγει ραδιοφωνικές 
εκποµπές: όλοι οι ~ µεταδίδουν σήµερα αφιερώµατα για την εξέγερση τού 
Πολυτεχνείου ΣΥΝ. δίαυλος, κανάλι (iii) (συνεκδ.) η συγκεκριµένη συχνότητα 
ή δέσµη συχνοτήτων που χρησιµοποιείται για την εκποµπή προγράµµατος από 
ραδιοφωνικό δίαυλο: αυτός ο ~ δεν ακούγεται καλά- έχει παράσιτα || πέφτει ο 
ένας ~ πάνω στον άλλον! (βλ. κ. λ. ραδιοσταθµός) 2. αυτός που εκπέµπεται 
από το ραδιόφωνο: ~ πρόγραµµα | εκποµπή. — ραδιοφω-νικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. radiophonique]. 

ραδιόφωνο (το) {ραδιοφών-ου | -ων} 1. σύστηµα τηλεπικοινωνίας που 
χρησιµοποιεί ηλεκτροµαγνητικά κύµατα συγκεκριµένης εµβέλειας και 
συχνότητας για τη µετάδοση ακουστικών µηνυµάτων (οµιλιών, µουσικής 
κ.λπ.) σε µεγάλες αποστάσεις χωρίς τη χρήση καλωδίων: ποµπός | συσκευή 
ραδιοφώνου-(συνεκδ.) 2. η συσκευή για τη λήψη ή αναµετάδοση 
ραδιοφωνικών εκποµπών: ~ µε µπαταρίες | µε αποσπώµενα ηχεία || ανοίγω 
(θέτω σε λειτουργία) | κλείνω το -1| ακούω ~ 3. ραδιοφωνικός σταθµός ή 
σύνολο ραδιοφωνικών σταθµών: έχω εκποµπή στο -1| µιλώ | βγαίνω στο ~ || το 
είπαν στο ~|| το ~ δίνει συνεχώς πληροφορίες για την κίνηση 4. η ραδιοφωνική 
εκποµπή, ό,τι µεταδίδεται από τους ραδιοφωνικούς σταθµούς: ακροατής τού ~ 
5. (πε-ριληπτ.) το σύνολο των ραδιοφωνικών σταθµών που εκπέµπουν σε µια 
χώρα: αυξήθηκε το διαφηµιστικό κέρδος τού ~|| το ~ θεωρείται πιο πολυφωνικό 
και αξιόπιστο µέσο ενηµέρωσης από την τηλεόραση. — (υποκ.) ραδιοφωνάκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού παλαιότ. αγγλ. radiophone (νόθο συνθ.) < radio-(< 
λατ. radius «ακτίνα») + -phone (< φωνή)]. 

ραδιοχηµεία (η) κλάδος τής πυρηνικής χηµείας που έχει ως αντικείµενο του τα 
ραδιενεργά στοιχεία, καθώς και τα φαινόµενα που συνοδεύουν τις διαδικασίες 
τής ραδιενεργού διασπάσεως και των πυρηνικών αντιδράσεων. — 
ραδιοχηµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. radiochemistry (νόθο 
συνθ.) < radio-(< λατ. radius «ακτίνα») + chemistry (βλ. κ. χηµεία)]. 

ραδιοχρονολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} σύνολο τεχνικών για 
τον υπολογισµό τής ηλικίας υλικού (ορυκτών, λειψάνων κ.λπ.) βάσει τού 
ρυθµού διασπάσεως τού ραδιενεργού ισοτόπου τού άνθρακα 14· αλλιώς 
µέθοδος τού άνθρακα 14. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. radiometric dating (νόθο 
συνθ.)]. 

ραδόνιο (το) {ραδονίου} αδρανές, ραδιενεργό, αέριο χηµικό στοιχείο (σύµβολο 
Rn), που παράγεται κατά τη διάσπαση τού ραδίου (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού γερµ. Radon < radium (βλ. λ. ράδιο)]. 

ραζακί (το) → ροζακί 
ραθυµία (η) [αρχ.] (χωρ. πληθ.} (λόγ.) η νωθρότητα και η απροθυµία 
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για εργασία ΣΥΝ. τεµπελιά, οκνηρία ANT. ζήλος. 
ράθυµος, -η, -ο κ. αράθυµος (σηµ. 2) (λόγ.) 1. αυτός που αποφεύγω την 

εργασία, που χαρακτηρίζεται από απροθυµία και νωθρότητα στις αντιδράσεις 
του ΣΥΝ. νωθρός, οκνηρός, νωχελής ΑΝΤ. ζωηρός, δραστήριος · 2. ευέξαπτος, 
αυτός που οργίζεται εύκολα. — ράθυµα επίρρ., ραθυµώ ρ. [αρχ.] {-είς...}% 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ράθυµος < επίρρ. ρά «εύκολα» + θυµός (βλ.λ.), οπότε η λ. θα 
δήλωνε αυτόν που ενεργεί ανέµελα και χωρίς φροντίδα, «ελαφρά τη καρδία». 
Το αρχ. επίρρ. ρά | ρήα (οµηρ.) | βρά (αιολ.) ανάγεται σε τ. *Fpàa < *Fpao-a 
ή *Fpàj-a (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού ηµιφώνου) και είναι αβεβ. 
ετύµου. Αµφίβολη θεωρείται η υπόθεση ότι το επίρρ. σήµαινε αρχικώς 
«ελαφρά» (πβ. λατ. levis «ελαφρός» > levare «ελαφρύνω, σηκώνω»), καθώς 
και η προταθείσα σύνδεση µε λιθ. virSùs «το ανώτερο, το υψηλότερο» και µε 
σανσκρ. vârsman-«ύψος, ύψωµα». Παράγ. ραστ-ώνη, ράδιος (βλ. κ. 
ραδιούργος) κ.ά.]. 

ραιβοποδΊα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η κλίση τού ποδιού προς τα µέσα, ώστε 
µόνο το έξω πλάγιο µέρος τού πέλµατος να ακουµπά στο έδαφος κατά το 
περπάτηµα ή την ορθοστασία (πβ. ραιβοσκελίά). — ραι-βόπους, -ους, -ουν 
[1833]. [ΕΤΥΜ. < ραιβός + -ποδία < αρχ. πους «πόδι»]. 

ραιβός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που πάσχει από ραιβοποδία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ραιβός < 
I.E. *wrai-g*-o-, που συνδ. µε γοτθ. wraiqs «σκόλιος», σουηδ. vrêk 
«ισχυρογνώµων», αρχ. φριζ. wräk «κυρτός» κ.ά., ενώ πρέπει να συνδεθεί 
επίσης µε το αρχ. επίθ. ροικός «κεκαµ-µένος, κυρτός». Το επίθ. ραιβός ανήκει 
στη σηµασιολογική κατηγορία των λ. που δηλώνουν σωµατικά ή ψυχικά 
ελαττώµατα, λ.χ. σκαι-ός, λαιός, κολοβός κ.ά.]. 

ραιβοσκελής, -ής, -ές {ραιβοσκελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που πάσχει από 
ραιβοσκελίά ΣΥΝ. (λαϊκ.) στραβοπόδης, στραβοκάννης.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ -ης, -ης, -
ες. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ραιβοσκελής < ραιβός + -σκελής < σκέλος]. 

ραιβοσκελίά (η) {ραιβοσκελιών} ΙΑΤΡ. παραµόρφωση των κάτω άκρων, κατά 
την οποία τα άκρα κυρτώνονται προς τα έξω µε τα γόνατα να απέχουν µεταξύ 
τους περισσότερο από το κανονικό. 

ραΐζω ρ. → ραγίζω 
ραίντνκεν (το) → ρέντγκεν 
ραίνω ρ. µετβ. {έρρανα, να/θα ράνω} 1. ραντίζω µε υγρό, κυρ. αρωµατικό: ~ µε 

αγιασµό | µε ροδόνερο ΣΥΝ. περιβρέχω 2. σκορπίζω (πάνω από 
κάποιον/κάτι): έρραναν µε ροδοπέταλα τους νεόνυµφους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ραίνω < *ράν-_/ω (µε επένθεση), αβεβ. ετύµου. Η µορφή τού θ. *ραν- θα 
επέτρεπε την υπόθεση συνεσταλµ. βαθµίδας τού I.E. *sren- ή *wren- (ίδια 
σηµ.), αλλά οι συνδέσεις µε τα θεωρούµενα ως οµόρρ., λ.χ. αρχ. γερµ. reineo 
«επιβήτορας», νορβ. vrina «κραυγάζω, χρεµετίζω», δεν ευσταθούν 
σηµασιολογικώς. Η εκδοχή κατά την οποία το ρ. ραίνω συνδ. µε σλαβ. λ. που 
σηµαίνουν «πέφτω, χύνω, αναδίδω», πβ. ρωσ. ronitî «ραντίζω, αφήνω να 
πέσει», πολ. ronió, τσεχ. roniti, δεν αιτιολογεί τη δασύτητα τού ελλην. 
ρήµατος, που προϋποθέτει ηµίφωνο s- ή F-. Παράγ. ραν-ίς (-ίδα), ραντ-ίζω]. 

ραιτοροµανικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε κάποια από τις 
ραιτοροµανικές γλώσσες 2. ραιτοροµανικές γλώσσες η υποοµάδα των 
ροµανικών γλωσσών που οµιλούνται στην Α. Ελβετία και σε µικρό τµήµα τής 
Β. Ιταλίας (λ.χ. η Ροµανσική, η Εγκαδινική, η Λα-δινική κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. rättoromanisch < ratto- (< λατ. Rhaetus, βασιλιάς 
των Ετρούσκων που έδωσε το όνοµα του στη ρωµαϊκή επαρχία Rhaetia) + 
romanisch (< λατ. romanicus, βλ. κ. ροµανικός)]. 

ράιχ (το) {άκλ.} στη ΦΡ. Τρίτο Ράιχ η ναζιστική Γερµανία. [ΕΤΥΜ. < γερµ. 
Reich «αυτοκρατορία, κράτος» < αρχ. γερµ. rihhi]. 

ρακάδικο (το) (λαϊκ.) το κατάστηµα όπου πωλείται ρακή. 
ρακένδυτος, -η, -ο (λόγ.) ο ντυµένος µε κουρέλια, µε παλιά και φθαρµένα 

ρούχα ΣΥΝ. κουρελής, κουρελιάρης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ρακένδυτος < ράκος + -
ένδυτος < ενδύω]. 

ρακέτα (η) {ρακετών} ΑΘΛ. 1. το ελαφρύ όργανο που αποτελείται από 
δικτυωτό, ανθεκτικό, κυρ. νάιλον πλέγµα, τεντωµένο µέσα σε ωοειδές πλαίσιο 
από ξύλο, πλαστικό ή αλουµίνιο, µε ειδική λαβή- χρησιµεύει στο να χτυπούν 
τη µπάλα οι παίκτες τού τένις, τού πινγκ-πονγκ κ.λπ. 2. ξύλινο, ελαφρύ και 
µικρό όργανο σε σχήµα κουπιού µε κοντή λαβή, που χρησιµοποιείται στην 
επιτραπέζια αντισφαίριση (πινγκ-πον-γκ) για το χτύπηµα τής µπάλας 3. 
ρακέτες (οι) παιχνίδι που παίζεται µε ρακέτες (σηµ. 2) και µπαλάκι από δύο ή 
περισσότερους παίκτες • 4. ο ειδικά περιγεγραµµένος χώρος κάτω από το 
καλάθι στο γήπεδο τού µπάσκετ: οι βολές των φάουλ εκτελούνται από την 
κορυφή τής ~. — (υποκ.) ρακετούλα (η). 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. racchetta < µέσ. γαλλ. raquette «παλάµη χεριού» < δη-µώδ; 
αραβ. rahet < αραβ. râhah «παλάµη χεριού»]. 

ρακή (η) διάφανο δυνατό οινοπνευµατώδες ποτό που παράγεται κυρ. στην 
Κρήτη µε απόσταξη ΣΥΝ. τσικουδιά. Επίσης ρακί (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. raki 
< αραβ. 'araq, είδος χυµού τής Μέσης Ανατολής, φτειαγµένου από σπόρους 
σιτηρών και ρυζιού- αρχική σηµ. «γλυκό -χυµός»]. 

ρακλετ (το) {άκλ.} λιπαρό τυρί που παρασκευάζεται από γάλα αγελάδας, 
στραγγισµένο µε συµπίεση και θέρµανση, που διατίθεται στο εµπόριο µε τη 
µορφή πεπλατυσµένου κυλίνδρου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. raclette < racler «ξέω, 
λειαίνω» < δηµώδ. λατ. *rasicu-läre < *rasicâre, παράγ. τού λατ. ρ. radere 
«ξέω, λειαίνω» (µτχ. rasus)]. 

ρακοκάζανο (το) (λαϊκ.) καζάνι για την απόσταξη στεµφύλων και την 
παρασκευή ρακής. 

ρακοποτηρο (το) 1. µικρό ποτήρι για τη ρακή 2. (συνεκδ.) η ποσότητα ρακής ή 
άλλου ποτού, που αντιστοιχεί σε τέτοιο ποτήρι. 

ρακοπότης (ο) {ρακοποτών} αυτός που πίνει συχνά και σε µεγάλες 

ποσότητες ρακή. 
ρακόρ (το) {άκλ.} 1. ΤΕΧΝΟΛ. µικρό βιδωτό κοµµάτι σωλήνα, που χρη-

σιµοποιείται για τη σύνδεση µεταλλικών σωλήνων ή ράβδων 2. (στον 
κινηµατογράφο) η οµαλή σύνδεση ενός πλάνου µε το επόµενο του. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. raccord «σύνδεση, σύζευξη» < p. raccorder «συνδέω, συνάπτω» < re- + 
accorder], 

ράκος (το) {ράκ-ους | -η, -ών} 1. (λόγ.) το παλιό και φθαρµένο κοµµάτι 
υφάσµατος, το κουρέλι 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που βρίσκεται σε 
κατάπτωση: όταν έµαθε τον θάνατο της, έγινε - (κατέρρευσε) || γύρισε πίσω - 
απ' την κούραση! ΦΡ. (λόγ.) ράκη φράσεων ακατάληπτα, σκόρπια λόγια, 
φράσεις χωρίς σύνδεση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ράκος, αβεβ. ετύµου. Οι «γλώσσες» τού Ησυχίου βρά-καλον 
ρόπαλον και βράκετον δρέπανον, κλαδευτήριον αποδεικνύουν την ύπαρξη 
αρχικού Ε- (*FpaK-) και συνεσταλµ. βαθµ. *wrk- τού I.E. *wresk- (< *wrek-
sk-). Σύµφωνα µε την εκδοχή αυτή, η λ. συνδ. µε σανσκρ. vrscâti «σχίζω, 
κατακόβω», αρχ. σλαβ. vraska «ρυτίδα, ρωγµή» (< *worsq-â), άποψη που 
παραµένει υποθετική]. 

ρακοσυλλέκτης (ο) [1829] {ρακοσυλλεκτών}, ρακοσυλλέκτρια (η) [1895] 
{ρακοσυλλεκτριών} πρόσωπο που µαζεύει κουρέλια και τα πουλά κυρ. για 
βιοποριστικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ragpicker], 

ρακούν (το) {άκλ.} παµφάγο θηλαστικό µε ρωµαλέο σώµα (µήκους 
µικρότερου τού ενός µέτρου), κοντά πόδια και φουντωτή, ραβδωτή ουρά, 
πυκνό (µαύρο ή µολυβί) τρίχωµα, καφέ αποχρώσεις και χαρακτηριστικά 
σκούρο χρώµα στην περιοχή των µατιών ζει σε δάση κοντά στο νερό, είναι 
νυκτόβιο και θηρεύεται κυρ. για τη γούνα του. [ΕΤΥΜ < αγγλ. raccoon < 
παλαιότ. αµερ. raugroughcun < Αλγκονκική aroughcun (ινδιάν. γλώσσα τής 
Β. Αµερικής)]. 

ραλεντάντο επίρρ. ΜΟΥΣ. βαθµιαία επιβράδυνση τής ρυθµικής αγωγής (τού 
τέµπο) κατά την εκτέλεση ενός µουσικού κοµµατιού ΣΥΝ. ριταρντάντο ΑΝΤ. 
ατσελεράντο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rallentando «επιβράδυνση» < ρ. rallentare «επιβραδύνω» < ra- 
(< λατ. re- + ad-) + lento «αργός, βραδύς»]. 

ράλι (το) {άκλ.} αγαπάς ταχύτητας για αγωνιστικά αυτοκίνητα, που διεξάγεται 
σε δηµόσιους δρόµους ή ειδικές πίστες: το ~ «Ακρόπολις»· ΦΡ. ράλι-αντίκα βλ. 
λ. αντίκ:α. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. rally(e) «συγκέντρωση (αγωνιστικών αυτοκινήτων)» < ρ. rally 
«συγκεντρώνω, συναθροίζω» < γαλλ. rallier < r(e)- εµφατ. + allier «συνδέω, 
συνάπτω» < λατ. alligare «προσδένω, συνδέω» < ad-«προσ→ + ligäre 
«δένω»]. 

ραλίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ο αυτοκινητιστής που συµµετέχει σε ράλι. 
[ΕΤΎΜ. < ράλι + παραγ. επίθηµα -ίστας, πβ. κιθαρ-ίστας]. 

Ραλού (η) (συνήθ. ορθ. Ραλλού) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Θηλ. τού µεσν. Ράλ | 
Ράλ(λ)ης < Ραούλ < γαλλ. Raoul < παλ. γερµ. Rad(w)ulf, για το οποίο βλ. λ. 
Ροδόλφος]. 

R.A.M. (η) ΠΛΗΡΟΦ. η µνήµη σε υπολογιστή που χρησιµοποιείται για την 
προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών, τις οποίες µπορεί να µεταβάλει (µε τις 
κατάλληλες εντολές) ο χρήστης (βλ. λ. µνήµη). [ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τού αγγλ. 
όρου Random Access Memory «µνήµη τυχαίας προσπέλασης»]. 

ραµαζάνι (το) {ραµαζανιού} (στον ισλαµισµό) 1.ο ένατος µήνας τού έτους, 
κατά τον οποίο, σύµφωνα µε την παράδοση, παραδόθηκε το Κοράνιο (βλ.λ.) 
στους ανθρώπους 2. οι υποχρεωτικοί κανόνες συµπεριφοράς που τηρούνται 
τον µήνα αυτόν και στους οποίους περιλαµβάνονται η νηστεία, η εγκράτεια 
και η υπακοή στις θεϊκές εντολές. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. ramazän < αραβ. 
ramadàn]. 

ραµί (το) {άκλ.} χαρτοπαίγνιο που παίζεται από τέσσερεις παίκτες µε 52 
χαρτιά και έναν τζόκερ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rami < αµερ. rummy «είδος χαρτοπαιγνίου», αγν. ετύµου]. 

ράµµα (το) {ράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΙΑΤΡ. (α) νηµατοειδές υλικό που 
χρησιµοποιείται στη χειρουργική, κυρ. για το κλείσιµο τραύµατος, 
συγκρατώντας δύο ιστικές επιφάνειες, ώσπου να συνενωθούν (β) (συνεκδ.) το 
κλείσιµο τραύµατος µε τον παραπάνω τρόπο: έσκισε το χέρι και του έκαναν 
τρία ~ || κόβω | βγάζω τα ράµµατα- ΦΡ. (µτφ.) έχω ράµµατα για τη γούνα 
(κάποιου) βλ. λ. γούνα 2. (λόγ.) κλωστή, κυρ. από ίνες ή νήµατα που έχουν 
στριφτεί µεταξύ τους, κατάλληλη για ράψιµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ράµµα < ράπτω 
(βλ.λ.)]. 

ράµνος (ο) κάθε µικρός θάµνος ή δέντρο, που απαντά στις εύκρατες περιοχές 
τού Β. Ηµισφαιρίου· έχει πριονωτά φύλλα και σκουρόχρωµους σφαιρικούς 
καρπούς. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ράµνος (ή), αβεβ. ετύµου, πιθ. < *ράβνος (κατ' αναλο-γίαν προς 
το ουσ. θάµ-νος), που συνδ. µε τη λ. ράβδος (βλ.λ.). Κατ' άλλη άποψη, η λ. 
ράµνος ανήκει στο προελλην. γλωσσικό υπόστρωµα]. 

ραµολί (το) (άκλ.) (µειωτ.) το ηλικιωµένο πρόσωπο που πάσχει από γεροντική 
άνοια. Επίσης ραµολής (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. ramolli 
< ra- προθεµ. + λατ. mollire «µαλακώνω, απαλύνω» (< mollis «εύκαµπτος, 
µαλακός»)]. 

ραµολψέντο (το) 1. η γεροντική άνοια: παθαίνω ~ ΣΥΝ. µαλάκυνση, 
ραµολίρισµα 2. (συνεκδ.-µειωτ.) το ηλικιωµένο πρόσωπο που πάσχει από 
γεροντική άνοια ΣΥΝ. ραµολί, ξεκούτης, γεροξούρας. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
rammollimento < rammollire «µαλακώνω, απαλύνω», βλ. κ. ραµολί]. 

ραµολίρω ρ. αµετβ. {ραµολίρισα} παθαίνω ραµολιµέντο. — ραµολίρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ramollire, βλ. κ. ραµολί]. 

ράµπα (η) {ραµπών} 1. η κεκλιµένη επιφάνεια που συνδέει δύο επίπεδα 
διαφορετικού ύψους: ~ σιδηροδροµικού σταθµού | επιβιβάσεως 
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/ φορτοεκφόρτωσης 2. (ειδικότ.) καθένα από τα δύο κεκλιµένα επίπεδα 
συνεργείου αυτοκινήτων, που οδηγούν το όχηµα σε υπερυψωµένη σχάρα για 
τον έλεγχο και την επισκευή σηµείων κάτω από το δάπεδο τού οχήµατος 3. 
σειρά φώτων στο µπροστινό µέρος τής σκηνής τού θεάτρου: «Τα φώτα τής ~» 
(τίτλος ταινίας τού Τσάρλυ Τσάπλιν). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. rampe < p. ramper 
«έρπω, ξαπλώνω µπρούµυτα» < φρανκον. *(h)rampön, που συνδ. µε αρχ. 
γερµ. rimpfan «κάµπτω, λυγίζω»]. 

ράµπο (ο) {άκλ.} 1. ένοπλος άνδρας µε βίαιη συµπεριφορά: νεαρός ~ µε 
περίστροφο σκόρπισε τον τρόµο, όταν άρχισε να ρίχνει σε όποιον έβρισκε 
µπροστά του || «ανεγκέφαλος - επιτέθηκε µε χειροβοµβίδες εναντίον µεθοριακής 
περιπόλου προκαλώντας οξύ διπλωµατικό επεισόδιο» (εφηµ.) 2. (µτφ.) ειδικός 
ελεγκτής τού ∆ηµοσίου που ερευνά για οικονοµικές ατασθαλίες: «τους ~ τού 
Υπουργείου Οικονοµικών και τους δικούς του επιθεωρητές επιστρατεύει το 
Υπουργείο Εσωτερικών, για να αντιµετωπίσει τα φαινόµενα διαφθοράς σε 
ορισµένους δήµους» (εφηµ.) ΣΥΝ. κοµάντο 3. (για αθλητή σε οµαδικά 
αθλήµατα) παίκτης που επιτίθεται δυναµικά και ριψοκίνδυνα, συχνά µόνος 
εναντίον πολλών αντιπάλων. 
[ΕΤΥΜ. < αµερ. Rambo, όνοµα σωµατώδους και βίαιου κινηµατογραφικού 
ήρωα σειράς οµώνυµων πολεµικών ταινιών (από το 1982 κ.εξ.), τον οποίο 
υποδύθηκε ο Συλβέστερ Σταλλόνε]. 

ραµπόσκαλα (η) ράµπα σε µορφή σκάλας. 
ραµποτέ (το) {άκλ.} 1. πλαναρισµένο ξύλο σε σανίδες που θηλυκώ-νουν η µία 

στην άλλη: έφτειαξε τον τοίχο µε ~ 2. (ως επίθ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί 
από σανίδες (ξύλου ή από άλλο υλικό) που θη-λυκώνουν µεταξύ τους: ~ 
επένδυση σπιτιού. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. raboté, µτχ. τού p. raboter «πλανάρω, λειαίνω» < rabotte 
(διαλεκτ.) < µέσ. ολλ. robbe]. 

ραµφί (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το µικρό ράµφος. 
ραµφίζω ρ. µετβ. [1894] {ράµφισα} (για πουλιά) 1. χτυπώ µε το ράµφος: το 

θηλυκό ράµφιζε το αρσενικό, διώχνοντας το απ' τη φωλιά 2. πιάνω ή τσιµπώ 
µε το ράµφος µου: τα σπουργίτια ράµφιζαν τις ρώγες των τσαµπιών. — 
ράµφιαµα (το) [1892]. 

ραµφοειδής, -ής, -ές {ραµφοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που το σχήµα του 
µοιάζει µε ράµφος. — ραµφοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ράµφος (το) {ράµφ-ους | -η, -ών} 1. το κεράτινο όργανο πουλιών, που αποτελεί 
συνέχεια των οστών των σιαγόνων τους, η µύτη των πουλιών: τα αρπακτικά 
πτηνά έχουν ~ γυριστό προς τα κάτω 2. (κατ' επέ-κτ.) το σκληρό, κεράτινο 
προεξέχον τµήµα τού στόµατος ορισµένων ζώων (π.χ. τής χελώνας) 3. 
οτιδήποτε έχει ραµφοειδές σχήµα: το ~ τού φαγκότου || πνευστά όργανα µε ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ράµφος, εκφραστ. όρ., αβεβ. ετύµου. Η λ. συνδ. µε τη 
«γλώσσα» τού Ησυχίου ρέµφος- το στόµα η ρις και ίσως µε το επίθ. ραιβός 
(βλ.λ.). ∆εν αποκλείεται η λ. να παρουσιάζει έρρινο ένθηµα (πβ. κά-µ-πτω, 
γνώ-µ-πτω, κρά-µ-βος), ενώ έχει διατυπωθεί η άποψη ότι συνδ. µε το ρ. ρέµβ-
οµαι «περιστρέφοµαι, γυρίζω» (βλ. λ. ρόµβος) και, ως εκ τούτου, µε µέσ. 
γερµ. wrimpen «µυκτηρίζω», wramp-achtich «κυρτός, κεκαµµένος»]. 
ρανιδα (η) (λόγ.) µικρή ποσότητα υγρού υπό µορφή σταγόνας· ΦΡ. µέχρι 
τελευταίας ρανίδος (τού αίµατος) µέχρι θανάτου: θα πολεµήσουν για την 
ελευθερία ~. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ρανίς, -ίδος < ραίνω (βλ.λ.). Η φρ. µέχρι τελευταίας ρανίδος 
(τού αίµατος) αποδίδει τη γαλλ. jusqu'à la dernière goutte de sang]. 

ραντ (το) {άκλ.} µονάδα µετρήσεως τής ποσότητας ραδιενέργειας που 
απορροφάται ως ακτινοβολία. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. rad, ακρωνύµιο τού όρου Radiation Absorbed Dose «δόση 
απορροφηθείσης ακτινοβολίας»]. 

ράντα1 (η) {ραντών} ΝΑΥΤ. 1. η κεραία τού καταρτιού τής πρύµνης ΣΥΝ. 
κέρκος ANT. κέρας, πίκι 2. το πανί τού καταρτιού τής πρύµνης. [EJXM. < βεν. 
randa «κοφτό πανί πλοίου» < γοτθ. randa]. 

ράντα2 (η) {ραντών} η τιράντα. — (υποκ.) ραντάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τιράντα 
(βλ.λ.), µε εσφαλµ. χωρισµό, επειδή το τι- θεωρήθηκε στην οµιλία ως άρθρο 
(τη ράντα)]. 

ράντα3 (η) {ραντών} 1. σύνολο σταθερών και καθορισµένων χρηµατικών 
ποσών που καταβάλλονται σε ίσα και τακτά χρονικά διαστήµατα: πρόσκαιρη 
~ (µε περιορισµένο αριθµό καταβολών) || ~ ακέραια (ετήσιας περιόδου) | 
µεταβλητή (µε όρους που αλλάζουν) | προκαταβλητέα (µε προκαταβολή των 
ποσών στην αρχή περιόδου) 2. εισόδηµα που εισπράττει κανείς σταθερά, κυρ. 
από χρεώγραφα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rente < δηµώδ. λατ. »rendita, 
θηλ. µτχ. τού »rendere < λατ. reddere «αποδίδω, επιστρέφω (κάτι)» (µε την 
επίδρ. τού ρ. prendere «παίρνω»)]. 

ραντάρ (το) {άκλ.} ελλην. ραδιοεντοπιστής- συσκευή ή σύστηµα για τον 
καθορισµό τής παρουσίας και τής θέσης κινούµενου ή ακίνητου αντικειµένου, 
για την ανίχνευση του µέσω τού υπολογισµού τής διεύθυνσης και τής 
ταχύτητας επιστροφής ραδιοκυµάτων, που ανα-κλώνται ή επανεκπέµπονται 
από το αντικείµενο αυτό. [ΕΤΥΜ < αγγ. radar, ακρωνύµιο τού αγγλ. Ra(dio) 
D(etecting) A(nd) R(anging)]#. 

ραντεβού (το) {άκλ.} 1. συµφωνία για συνάντηση, η δέσµευση για επικοινωνία, 
επαφή: δίνω (καθορίζω συνάντηση) | κανονίζω | κλείνω ~ (δεσµεύοµαι για 
συνάντηση µε κάποιον) || έχω ~ µε τον γιατρό | µε τον κοµµωτή || ούτε ~ να 
'χαµέ (ήρθαµε τυχαία στο ίδιο µέρος την ίδια ώρα) 2. (συνεκδ.) η συνάντηση 
που έχει καθοριστεί για συγκεκριµένη ώρα σε συγκεκριµένο µέρος: είναι 
πάντα συνεπής στα ~ της || αργώ στα ~ || επαγγελµατικό | ερωτικό | µυστικό | 
φιλικό ~ || τώρα τελευταία βγαίνουν συνέχεια ~||~ τον Σεπτέµβρη (θα 
ξαναβρεθούµε 

τον Σεπτέµβρη· συνηθισµένη επιγραφή στις χειµερινές κινηµατογραφικές 
αίθουσες κατά τη θερινή περίοδο)· ΦΡ. (κάποιος) είναι Εγγλέζος στα 
ραντεβού του (κάποιος) είναι πολύ συνεπής, ακριβής στην προκαθορισµένη 
ώρα συνάντησης 3. (ειδικότ.) η προσυµφωνηµένη συνάντηση µε ερωτικό 
σκοπό: η αµηχανία που είχα στο πρώτο µου ~ || ~ στα τυφλά (µεταξύ 
προσώπων που δεν έχουν συναντηθεί). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. rendez-vous]. 

ραντεβουδάκι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.) το ερωτικό ραντεβού. 
ράντζο (το) → ράντσο 
ραντιέρης (ο) {ραντιέρηδες} (λαϊκ.-µειωτ.) ο δανειστής που αποκοµίζει µεγάλα 

κέρδη από τους τόκους που απαιτεί (πβ. τοκογλύφος): «οι διαβόητοι ~ 
πλουτίζουν εισπράττοντας χωρίς κόπο αφορολόγητα τοκοµερίδια» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < ράντα3 + παραγ. επίθηµα -ιέρης}. 

ραντίζω ρ. µετβ. {ράντισ-α, -τηκα, -µένος} 1. περιβρέχω µε σταγόνες νερού ή 
άλλου υγρού: τον ράντισε ο παππάς µε αγιασµό ΣΥΝ. ραίνω 2. ψεκάζω µε 
νερό ή (για δέντρα και φυτά) µε φυτοφάρµακο, χηµικό διάλυµα: ~ τα 
τριαντάφυλλα | τις πορτοκαλιές. — ράντισµα (το) [µτγν.] κ. (λόγ.) ραντισµός 
(ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ραντίζω < αρχ. ραντός, ρηµατικό επίθ. τού ραίνω (βλ.λ.)]. 

ραντιστήρι (το) {ραντιστηρ-ιού | -ιών} δοχείο για πότισµα ή ράντισµα φυτών µε 
λεπτό σωλήνα, στην άκρη τού οποίου υπάρχει διάτρητο πώµα για οµοιόµορφο 
ράντισµα ΣΥΝ. ποτιστήρι. Επίσης (σπάν.) ραντιοτήρας (ο). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ραντιστήριον < ραντίζω + παραγ. επίθηµα -τήριον)πβ. 
καθαρισ-τήριον, βασανισ-τήριον κ.ά.)]. 

ράντσο κ. ράντζο1 (το) πτυσσόµενο, πρόχειρο ξύλινο ή µεταλλικό κρεβάτι κυρ. 
για έκτακτες περιπτώσεις, το οποίο αποτελείται από έναν σκελετό-πλαίσιο, 
στον οποίο στερεώνεται χοντρό, ανθεκτικό πανί (καραβόπανο) ή πλαστικό: σε 
ορισµένα νοσοκοµεία βάζουν τους ασθενείς σε ράντζα, όταν δεν έχουν αρκετά 
κρεβάτια στους θαλάµους || το καλοκαίρι κοιµάται σ' ένα - στη βεράντα. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. rancio < γαλλ. ranche, αρχική σηµ. «ξύλινη βάση άξονα 
κάρου», γερµ. αρχής]. 

ράντσο κ. ράντζο2 (το) (κυρ. στη Β. Αµερική) το µεγάλης έκτασης αγρόκτηµα, 
που περιλαµβάνει και διάφορα κτίσµατα (αγροικίες, στάβλους κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ < ισπ. rancho «µικρή φάρµα» < παλαιότ. ισπ. rancharse «ενοικιάζω, 
εγκαθίσταµαι» (στρατ. όρ.) < γαλλ. (se) ranger «τακτοποιούµαι, 
εγκαθίσταµαι» < rang «σειρά, κατάταξη» < φρανκον. *(h)ring «δαχτυλίδι - 
κύκλος»]. 

ράνω ρ. χωρίς συγκεκριµένη σηµασία· χρησιµοποιείται στη ΦΡ. κά-νω-ράνω 
επιτατικά και µειωτικά: Γι στο καλό κάνεις-ράνεις τόση ώρα; θα τελειώσεις 
ποτέ; || όποτε τον δεις στο µαγαζί, κάνει-ράνει και τίποτε δεν φτειάνει. 
[ΕΤΥΜ Από το ρ. ραίνω, λόγω οµοηχίας τής υποτ. αορ. ράνω µε το ρ. κάνω]. 

ράουλο (το) µεταλλικός δίσκος µε κυκλική εγκοπή στην περιφέρεια του, ώστε 
να µην ξεφεύγει το περιελισσόµενο σχοινί ή συρµατόσχοινο- τοποθετείται στα 
παλάγκα, στους µακαράδες ή σε σταθερούς οδηγούς συρµατόσχοινων ή 
κάβων στα πλοία, καθώς και σε αλουµινένιες συρόµενες πόρτες. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rouleau (εσφαλµ. προφορά) < µτγν. λατ. rotella, υποκ. τού 
λατ. rota «τροχός»]. 

ραπ (η) {άκλ.} ΜΟΥΣ. λαϊκή δηµοφιλής µουσική, όπου ένας µονόλογος 
απαγγέλλεται γρήγορα και ρυθµικά µε ορχηστρική συνοδία ή πάνω σε ένα 
ήδη ηχογραφηµένο ορχηστρικό κοµµάτι- ξεκίνησε από µαύρους εφήβους 
στους δρόµους τής Νέας Υόρκης στη δεκαετία τού '70 και διαδόθηκε 
γρήγορα, φθάνοντας στην Ευρώπη στα µέσα τής δεκαετίας τού '80. — ράπερ 
(ο/η) {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. rap, πιθ. ηχοµιµητ. λ.· η λ. χρησιµοποιήθηκε στην αµε-
ρικανική αργκό, ιδ. των µαύρων, δηλώνοντας έναν ιδιαίτερο τύπο οµιλίας, 
που χαρακτηριζόταν από λεκτική επίδειξη και επαναλήψεις φράσεων]. 

ραπάνι κ. ρεπάνι (το) {ραπαν-ιού | -ιών} φυτό µε τραγανή και εδώδιµη ρίζα, η 
οποία συνήθ. τρώγεται ωµή ως σαλατικό. — (υποκ.) ρα-πανάκι κ. ρεπανάκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ραπάνιον | ραφάνιον, υποκ. τού αρχ. ράφανος | ρέφα-νος, που 
παρουσιάζει επίθηµα -avo-, όπως και οι ονοµασίες άλλων λαχανικών, πβ. πύ-
ανος, λάχ-ανον, πήγ-ανον κ.ά. Παράλληλοι τ., εµφανίζοντας το ίδιο θ. ραφ-1 
ραπ-, είναι οι µτγν. λ. ράφ-υς | ράπ-υς «γογγύλι», οι οποίοι ανάγονται πιθ. σε 
I.E. *râp- (πβ. λατ. räpum «γογ-γύλι» > γαλλ. rave, αρχ. γερµ. ruoba > γερµ. 
Rübe) ή *rêp- (πβ. λιθ. rópé «γογγύλι», αρχ. σλαβ. rëpa, αλβ. repë). 
∆υσεξήγητη παραµένει η εναλλαγή ραπ-1 ραφ-, η οποία έχει εγείρει υποθέσεις 
περί δανείου]. 

ραπίζω ρ. µετβ. {ράπισα} (λόγ.) χτυπώ (κάποιον) στο µάγουλο µε την παλάµη, 
χαστουκίζω ΣΥΝ. µπατσίζω. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ραπίζω «χτυπώ µε ραβδί - χαστουκίζω», αβεβ. ετύµου. Έχει 
διατυπωθεί η άποψη πως το ρ. συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου ραπίς- 
ράβδος, η οποία απαντά στον Όµηρο ως τµήµα τού συνθέτου χρυσό-ρραπις «µε 
χρυσό ραβδί» και αργότερα στο σύνθετο έϋ-ρραπις CEpµής) «µε ωραίο ραβδί», 
αν και η λ. ραπίς θα µπορούσε να αναχθεί σε ριζικό όνοµα *ράψ ή *ραπ-ή. 
Σύµφωνα µε την ίδια εκδοχή, η λ. ραπίς συνδ. πιθ. µε τη λ. ράβδος (βλ.λ.) µέσω 
τού µτγν. συνθέτου ραβδο-φόρος < *ραπιδο-φόρος (µε συγκοπή και 
ηχηροποίηση). Τέλος, έχουν προταθεί συνδέσεις µε τις λ. ρέπω και ρόπαλον]. 
ράπισµα (το) [µτγν.] {ραπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λόγ.) το χτύπηµα στο 
µάγουλο· χαστούκι: δέχοµαι ~ ΣΥΝ. κόλαφος, (λαϊκ.) µπάτσος, σκαµπίλι 2. 
(µτφ.-εκφραστ.) το ηθικό πλήγµα που δέχεται κανείς: 
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ηχηρό ~ γι ' αυτή τη χώρα αποτελεί η τελευταία έκθεση για τον σε-
βασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ΣΥΝ. κόλαφος. — (υποκ.) ραπι-
σµατάκι (το). 

ραπιτογράφος κ. ραπιντογράφος κ. ραπιδογράφος (ο) είδος 
στυλογράφου µε αποθήκη (αµπούλα) σινικής µελάνης στο στέλεχος 
του, στην άκρη τού οποίου προσαρµόζονται ποικίλου πάχους σωλη-
νοειδείς µύτες· χρησιµοποιείται κυρ. για τεχνικά σχέδια και σκίτσα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rapidographe < rapido- (< λατ. rapidus 
«γρήγορος, ταχύς») + graphe (< γράφω) (νόθο συνθ.)]. 

ραπορτο (το) (λαϊκ.) η αναφορά των γεγονότων, έκθεση τού τι συνέ-
βη: καθηµερινά του δίνει - για ό,τι γίνεται στη δουλειά! [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. rapporto < λατ. reportäre «επανακοµίζω, ξαναφέρνω» < re- «ava→ 
+ portare «φέρω, κοµίζω»]. 

ραπτεργάτης (ο) {ραπτεργατών}, ραπτεργάτρια (η) {ραπτεργα-
τριών} (λόγ.) εργάτης απασχολούµενος σε εργοστάσιο κατασκευής 
ενδυµάτων ή σε ραφείο. 

ράπτης {ραπτών} κ. ράφτης [µεσν.] (ο) {ραφτάδες}, ράπτρια (η) 
[µεσν.] {ραπτριών} πρόσωπο που ράβει ενδύµατα. Επίσης ράφτρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ράπτης < αρχ. ράπτω (βλ. κ. ράβω)]. 

ραπτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. ραφτικός 1. αυτός που σχετίζεται µε ράφτη: 
~ εργαλεία || ~ οίκος (οίκος µόδας) 2. ραπτική (η) το επάγγελµα και η 
τέχνη τής κατασκευής ενδυµάτων: ασχολείται µε τη ~· ΦΡ. υψηλή 
ραπτική (i) το σύνολο των ενδυµάτων που δεν προορίζονται για 
µαζική παραγωγή (ii) (συνεκδ.) οι σχεδιαστές µόδας 3. ραπτικά κ. ρα-
φτικά (τα) η πληρωµή τού ράφτη. 

ραπτοµηχανή (η) [1888] χειροκίνητη, ποδοκίνητη ή ηλεκτρική µη-
χανή, που περνά βελονιές µε µεγάλη ταχύτητα και σε ίσες αποστά-
σεις, ράβοντας ένα ύφασµα κυρ. για οικιακή χρήση, για το ράψιµο 
ρούχων ή για βιοµηχανική χρήση, για το ράψιµο δερµάτινων ειδών, 
τη συρραφή των σελίδων βιβλίου κ.λπ. 

ραπτος, -ή, -ό κ. ραφτός αυτός που είναι ραµµένος, που ενώνεται µε 
ραφή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ραπτός < ράπτω]. 

ράπτω ρ. → ράβω 
ρασιοναλισµός (ο) ο ορθολογισµός, η συνολική φιλοσοφική κατεύ-

θυνση που αποδέχεται ως µοναδική ουσία τής πραγµατικότητας, ως 
γνώµονα και αφετηρία γνώσεως, τη λογική σκέψη. — ρασιοναλιστι-
κός, -ή, -ό, ρασιοναλισπκ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rationalisme < rational «λογικός, έλλο-
γος» < λατ. rationalis < ratio «λόγος, λογική, λογισµός» (< p. reor «νο-
µίζω, θεωρώ», µτχ. ratus)]. 

ρασιοναλιστης (ο), ρασιοναλίστρια  (η) {ρασιοναλιστριών} ο οπαδός 
τού ορθολογισµού. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rationaliste]. 

ράσο (το) 1. το µακρύ, φαρδύ µαύρο ρούχο των κληρικών και των µο-
ναχών ΦΡ. (α) φοράω (τα) ράσα γίνοµαι κληρικός ή µοναχός (β) αλ-
λού ο παππάς και αλλού τα ράσα του βλ. λ. αλλού (γ) (παροιµ.) τα ρά-
σα δεν κάνουν τον παππά η πραγµατική αξία όποιου κατέχει ένα 
αξίωµα ή µια ιδιότητα δεν έγκειται και δεν εξαντλείται στα εξωτε-
ρικά χαρακτηριστικά, αλλά στις πραγµατικές του ικανότητες και δυ-
νάµεις, στην ποιότητα του ως ανθρώπου 2. (συνεκδ.-περιληπτ.) ο κλή-
ρος, το σύνολο των ιερέων, των κληρικών και µοναχών. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ράσον < λατ. rasum «είδος ενδύµατος από τραχύ ύφασµα χωρίς 
χνούδι», µτχ. τ. τού ρ. radere «ξύνω, ξυρίζω»]. 

ρασοφόρος (ο) [1823] πρόσωπο που φορά ράσα- ο παππάς. 
ράσπα (η) οδοντωτή λίµα, κατάλληλη για την επεξεργασία µαλακών 
υλικών, κυρ. τού ξύλου. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. raspa < παλ. γαλλ. rasper «ξύνω, γδέρνω» (> γαλλ. râper) 
< αρχ. γερµ. raspôn (ίδια σηµ.)]. 

ράστα (ο/η) {άκλ.} 1. (προφορ.) ο οπαδός τού ρασταφαρισµού ΣΥΝ. ρα-
σταφαριανός 2. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται µε τους ρασταφα-
ριανούς και τα χαρακτηριστικά τους: µαλλιά ~. 

ρασταφαρισµος (ο) {χωρ. πληθ.} θρησκευτικό, πολιτικό και πολιτι-
στικό κίνηµα των µαύρων τής Τζαµάικας και των αγγλόφωνων Αντιλ-
λών εµφανίστηκε κατά τη δεκαετία τού 1920 και οι οπαδοί του πι-
στεύουν στην ανωτερότητα τής µαύρης φυλής και στον επαναπατρι-
σµό τους στην Αφρική- η ρέγκε (βλ.λ.) αποτελεί τη µουσική τους έκ-
φραση και η εξωτερική τους εµφάνιση χαρακτηρίζεται από αχτένι-
στες µακριές µπούκλα και γενειάδα. — ρασταφαριανός (ο). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Rastafarism < αµχαρ. όν. Ras Tatari «αρχηγός 
Tafari», όνοµα που έφερε ο Αιθίοπας αυτοκράτορας Χαϊλέ Σε-λασιέ 
πριν από τη στέψη του (1930), ισχυριζόµενος ότι ήταν ο µεσσίας τής 
µαύρης φυλής]. 

ράστερ (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. 1. βασικό εκτυπωτικό πλέγµα κουκκίδων 
(βλ.λ.) για την απόδοση τονικών εικόνων άθροισµα από πολλές πα-
ράπλευρες κουκκίδες µε ισαπέχοντα κέντρα, ίσων ή διαφόρων µεγε-
θών, που δηµιουργούν οπτική εντύπωση συνεχούς ή αυξοµειούµενου 
γκρίζου και επιτυγχάνουν κατά την εκτύπωση τους διαφόρους τό-
νους των φωτογραφιών 2. βιοµηχανοποιηµένο φύλλο χαρτιού ή δια-
φανής επιφάνεια, µε τυπωµένα έτοιµα (αυτοκόλλητα) συµπαγή 
αθροίσµατα κουκκίδων, το οποίο χρησιµοποιούν σχεδιαστές και γρα-
φίστες 3. ειδικές γυάλινες πλάκες φιλµ ή αυτοκόλλητες ταινίες µε 
τυπωµένα σχέδια τέτοιων πλεγµάτων. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Raster < λατ. rastrum «σκαπτικό εργαλείο, δικέλλα», 
παράγ. τού ρ. radere «λειαίνω, γδέρνω» (µτχ. rasus(]. 

ραστώνη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η τάση αδράνειας και παθητικής α-
ποδοχής των πραγµάτων, η έλλειψη ενεργού ενδιαφέροντος: τέτοια 
προβλήµατα αντιµετωπίζονται µε αγώνες και όχι µε τη ~ που χαρα-
κτηρίζει την επαναπαυµένη κοινωνία µας || καλοκαιρινή ~ ΣΥΝ. νω-
θρότητα, ραθυµία, νωχέλεια 2. η ηπιότητα των αντιδράσεων, η απου- 

σία εξάρσεων ή δυναµισµού: αυτό τον καιρό παρατηρείται ένα κλίµα 
ραστώνης στην αντιπολίτευση. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ραστώνη < ραστος (υπερθ. βαθµός τού επιθ. ρόδιος «εύ-
κολος, άνετος») + επίθηµα -ώνη. Το επίθ. ρέστος | ρήιστος ανάγεται 
στο επίρρ. ρά «εύκολα, άνετα» (για το οποίο βλ. λ. ράθυµος) + υπερθ. 
επίθηµα -ιστός]. 

ράτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (οικ.) η γενιά, η φυλή: έξυπνη ~ ο Έλλη-
νας! || από ποια ~ κρατάει; ΣΥΝ. γένος- ΦΡ. οιίνα φάτσα ούνα ράτσα 
βλ. λ. φάτσα 2. (ειδικότ.) οµογενής οµάδα ζώων στο πλαίσιο ενός εί-
δους, η οποία αναπτύσσεται και συντηρείται µε επιλεκτική αναπα-
ραγωγή από τους ανθρώπους: τι ~ είναι το σκυλί σας; || τα πεκινουά 
είναι - σαλονιού 3. (η γεν. ράτσας ως χαρακτηρισµός) για ζώο που 
ανήκει σε συγκεκριµένη ράτσα (σηµ. 2): είναι σκύλος ~ ΑΝΤ. (οικ.) 
κοπρίτης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. razza, πιθ. < αραβ. rä's «προέλευση, αρχή». ∆εν ευστα-
θεί η συνήθης αναγωγή στο λατ. ratio «διάταξη, σειρά, τάξη», αφού η 
παραγωγή απευθείας από την ονοµαστική είναι µη κανονική]. 

ρατσισµός (ο) η κοινωνική ή πολιτική πρακτική διακρίσεων, που βα-
σίζεται στο δόγµα τής ανωτερότητας µιας φυλής, εθνικής ή κοινωνι-
κής οµάδας και στην καλλιεργηµένη αντίληψη των µελών της ότι 
οφείλουν να περιφρουρήσουν την αµιγή σύσταση, την καθαρότητα 
τής οµάδας τους, καθώς και τον κυριαρχικό τους ρόλο έναντι των 
υπόλοιπων φυλετικών, εθνικών, κοινωνικών κ.λπ. οµάδων, που θεω-
ρούνται από αυτά κατώτερες: φυλετικός | κοινωνικός ~ || φαινόµενα 
ρατσισµού εναντίον ξένων µεταναστών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. razzismo. Βλ. κ. ράτσα]. 

ρατσιστής (ο), ρατσίστρια (η) {ρατσιστριών} οπαδός τού ρατσι-
σµού. 

ρατσιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ρατσισµό, που εκ-
φράζει ή εφαρµόζει στην πράξη µια πρακτική διακρίσεων και απο-
κλεισµού ατόµων ή οµάδων που κρίνονται ως κατώτερης αξίας: ~ πο-
λιτική/ ιδέες/ τάσεις/ θέσεις/ οργάνωση/ καθεστώς/ συνθήµατα. — 
ρατσιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

ραφ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει την απόχρωση τού µπλε χρώµατος, 
των στολών τής Αεροπορίας: ~ πουκάµισο | ζακέτα ΣΥΝ. γαλάζιος 2. 
ραφ (το) η ίδια η µπλε απόχρωση των στολών τής Αεροπορίας. 
[ΕΤΎΜ. Από το αγγλ. αρκτικόλεξο R.A.F. < Royal Air Force «Βασιλική 
Αεροπορία»]. 

Ραφαέλα (η) γυναικείο όνοµα. 
Ραφαήλ (ο) [άκλ.} 1. Π.∆. ένας από τους επτά αγγέλους που µεταφέ-

ρουν τις προσευχές των αγίων προς τον Θεό 2. µάρτυρας τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜµτγν. < εβρ. Rafa'el «ο 
Θεός έχει θεραπεύσει»]. 

ραφα νιδα κ. ραπανίδα (η) ζιζάνιο, φυτό συγγενές προς το ραπάνι. 
Επίσης ράφανος (ο) [αρχ.]. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ραφανίς, -ιδος, βλ. λ. 
ραπάνι]. 

ραφείο (το) [µεσν] εργαστήριο κατασκευής κυρ. ανδρικών ενδυµά-
των ΣΥΝ. (λαϊκ.) ραφτάδικο. 

ραφή (η) 1.0 τρόπος µε τον οποίο είναι ραµµένο κάτι: τα καλά ρούχα 
διακρίνονται από τη στρωτή - τους ΣΥΝ. ράψιµο 2. το σύνολο των 
σηµείων, η γραµµή στην οποία συνενώνονται, ράβονται µαζί ξεχωρι-
στά κοµµάτια υφάσµατος, δέρµατος ή άλλου υλικού: ξηλώθηκε η ~ 
στο στρίφωµα || η ~ τού παπουτσιού || αυτή η τσάντα δεν έχει γερές ~ 
3. ΙΑΤΡ. η συνένωση δύο επιφανειών ιστών, το κλείσιµο (δερµατικού) 
τραύµατος µε ράµµατα 4. ραφές (οι) η οδοντωτή γραµµή συνένωσης 
των οστών τού κρανίου ή τού µετώπου. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ραφή < 
ράπτω (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράφ-ην)]. 

ράφι (το) {ραφ-ιού | -ιών} λεπτή σανίδα, συνήθ. ξύλινη ή µεταλλική, 
που στερεώνεται οριζόντια σε τοίχο ή πλαίσιο, για να τοποθετηθούν 
πάνω της διάφορα αντικείµενα: ~ µε βιβλία || έβαλε µερικά ~ στην 
αποθήκη για τα εργαλεία του- ΦΡ. (µτφ.) (α) µένω στο ράφι (για γυ-
ναίκα) δεν καταφέρνω να παντρευτώ, µένω ανύπαντρη (β) κρατώ | 
βάζω στο ράφι αναβάλλω: η γραφειοκρατία έχει κρατήσει πολλά 
κρίσιµα νοµοσχέδια στο ράφι. — (υποκ.) ραφάκι (το). [ΕΤΎΜ. < 
τουρκ. raf]. 

ραφίδα (η) ΒΙΟΛ. βελονοειδής κρύσταλλος, που απαντά σε δεσµίδες 
στα φυτικά κύτταρα. Επίσης (λόγ.) ραφίς {ραφίδος}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ραφίς, -ίδος < ραφή]. 

ραφι)δθ)γραφία (η) σύστηµα γραφής µε αναγνωριστικούς ανάγλυ-
φους χαρακτήρες για ανάγνωση και από τυφλούς. — ραψι)δο)-
Υραφικός, -ή, -ό. 

ραφι)δθ)γράφος (ο) µηχάνηµα µε το οποίο γίνεται η αναπαραγωγή 
των ανάγλυφων χαρακτήρων, που χρησιµοποιούνται στο αλφάβητο 
των τυφλών. 

ραφιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} έπιπλο που αποτελείται από πολλά ρά-
φια. 
[ΕΤΥΜ. < ράφ(ι) + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. συρταρ-ιέρα, κουνουπ-
ιέρα]. t 

ραφινάρω ρ. µετβ. {ραφινάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (για ουσίες) απο-
µακρύνω τις κάθε είδους επιβλαβείς προσµείξεις, ενισχύω την κα-
θαρότητα, την οµοιογένεια (πράγµατος): ~ το λάδι ΣΥΝ. φιλτράρω, 
διυλίζω 2. (µτφ. η µτχ. ραφιναρισµένος, -η, -ο) (α) αυτός που έχει 
υποστεί ειδική επεξεργασία: ~ λάδι | τροφές (β) εκλεπτυσµένος, πε-
ρίτεχνος, αυτός που έχει κοµψότητα και στυλ: ~ τρόποι | συµπεριφο-
ρά | οµιλία. — ραφινάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. raffinare (γαλλ. raffiner) < re- + affinare 
«εκλεπτύνω, καθαρίζω» (< ad- + fino «καθαρός, αγνός» < λατ. finis 
«όριο, τέλος»)]. 

ραφινάτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει ραφιναριστεί: ~ λάδι ΣΥΝ. φιλ-
τραρισµένος, ραφιναρισµένος, διυλισµένος, ραφινέ 2. (µτφ.) ο εκλε- 
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πτυσµένος ΣΥΝ. φίνος, ραφινέ. — ραφινάτα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. raffinato < raffinare (βλ. κ. ραφινάρω)]. 

ραφινέ επίθ. {άκλ.} 1. ραφιναρισµένος, αυτός που έχει φιλτραριστεί: λάδι ~ 
ΣΥΝ. διυλισµένος 2. (µτφ.-συχνά ειρων.) επεξεργασµένος, καλλιεργηµένος, 
υψηλής στάθµης: ~ απατεώνας | καταχραστής | ψεύτης ΣΥΝ. φίνος. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. raffiné < raffiner (βλ. κ. ραφινάρω)]. 

ραφίς (η) → ραφίδα 
ραφτάδικο (το) (καθηµ.) το ραφείο (βλ.λ.). 
ράφτης (ο) -· ράπτης 
ραφτικά (τα) → ραπτικός 
ραφτικός, -ή, -ό → ραπτικός 
ράφτινγκ (το) {άκλ.} άθληµα ή ψυχαγωγική δραστηριότητα, κατά την οποία 

πραγµατοποιείται κατάβαση ενός λιγότερο ή περισσότερο ορµητικού ποταµού 
µε ειδικά διαµορφωµένο, µονοθέσιο ή διθέσιο, σκάφος ή και βάρκα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. rafting < raft «είδος ξύλινης σχεδίας, που χρησιµοποιείται ως 
σκάφος ή πλατφόρµα» < µέσ. αγγλ. rafte < αρχ. σκανδ. raptr]. 

ραφτόπουλο (το) 1. ο νεαρός ράφτης που µαθητεύει κοντά σε έµπειρο ράφτη 2. 
ο νεαρός γυιος τού ράφτη. [ΕΤΥΜ. < ράφτης + -πουλο (βλ.λ.)]. 

ραφτός, -ή, -ό → ραπτός 
ραχατεύω ρ. αµετβ. {ραχάτεψα} (λαϊκ.) περνώ την ώρα µου ξεκούραστα, 

ακαµατεύω ΣΥΝ. τεµπελιάζω. — ραχάτεµα (το). 
ραχάτι (το) (ραχατιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η οκνηρή διάθεση ή κίνηση: το 'ρίξε 

στο - και δεν νοιάζεται για τίποτε ΣΥΝ. τεµπελιά, χου-ζούρεµα, χουζούρι. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. rahat]. 

ραχατλήδικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που σχετίζεται µε τον ραχατλή, που του 
ταιριάζει ή τον χαρακτηρίζει: ~ ζωή | συνήθεια | νοοτροπία | δουλειά ΣΥΝ. 
τεµπέλικος. — ραχατλήδικα επίρρ. 

ραχατλής (ο) (λαϊκ.), ραχατλού (η) {ραχατλούδες} πρόσωπο που τεµπελιάζει, 
που του αρέσει και συνηθίζει το χουζούρι ΣΥΝ. τεµπέλης, χουζούρης. 
[ΕΤΥΜ. < ραχάτι + παραγ. επίθηµα -λής (< τουρκ. -li)]. 

ραχατλίκι κ. ραχατιλίκι (το) {ραχατλικιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η χα-
ρακτηριστική νωθρότητα τού ραχατλή, ο τρόπος και ο ρυθµός ζωής του ΣΥΝ. 
τεµπελιά, χουζούρι, ραχάτι. [ΕΤΥΜ < τουρκ. rahatlik)]. 

ραχάτ-λουκούµ (το) {άκλ.} σκληρό λουκούµι ειδικής παρασκευής. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. rahat lokum < αραβ. rahat alhulqum]. 

ράχη (η) {ραχών} 1. το πίσω µέρος τού ανθρώπινου σώµατος από τον λαιµό ώς 
το τέλος τής σπονδυλικής στήλης ΣΥΝ. πλάτη· ΦΡ. (µτφ.) (α) µε τρώει η ράχη 
µου είµαι προκλητικός στη συµπεριφορά µου και προκαλώ βίαιες αντιδράσεις 
εναντίον µου, πάω γυρεύοντας (β) έχω (κάποιον) στη ράχη µου έχω αναλάβει 
τη συντήρηση (κάποιου), µου έχει γίνει φόρτωµα, βάρος: δουλεύει σκληρά, 
γιατί έχει ολόκληρη οικογένεια στη ράχη του (γ) έχω (κάποια) χρόνια στη ράχη 
µου έχω (συγκεκριµένη) ηλικία: πενήντα χρόνια έχει ήδη στη ράχη του και ούτε 
σκέψη για σπίτι και παιδιά! (βλ. λ. πλάτη) 2. (α) το µέρος τού σώµατος των 
ζώων που αντιστοιχεί στην ανθρώπινη πλάτη: η ~ τού αλόγου | τής καµήλας || 
έβαλε το σαµάρι στη ~ τού γαϊδάρου (β) (για τα ψάρια) το πάνω τµήµα τού 
σώµατος πίσω από το κεφάλι και πάνω από την κοιλιά 3. (για πτηνά) ο άξονας 
ενός φτερού: η ~ τής φτερούγας 4. τµήµα ρούχου που καλύπτει την πλάτη: το 
πουκάµισο είναι στενό στη ~ του 5. η σπονδυλική στήλη, η ραχοκοκκαλιά: 
πονάω | χτύπησα στη ~ 6. το πίσω τµήµα ενός µέλους τού ανθρώπινου σώµα-
τος: η - τής παλάµης 7. η πλευρά ενός αντικειµένου που χρησιµοποιείται ή 
φαίνεται λιγότερο, το τµήµα του που βρίσκεται πιο µακριά ή αντίθετα από το 
µπροστινό ή το κύριο µέρος του, την πρόσοψη ή την κόψη του: η ~ τού 
µαχαιριού | ενός φακέλου 8. η συνήθ. κυρτή επιφάνεια που σχηµατίζει ή 
καλύπτει το πίσω τµήµα οποιουδήποτε αντικειµένου ή κατασκευής: η ~ του 
βιβλίου (το τµήµα τού βιβλίου που βλέπει κανείς, όταν είναι τοποθετηµένο σε 
βιβλιοθήκη) 9. το πίσω µέρος ενός αντικειµένου, που χρησιµεύει για τη 
στήριξη του, την προστασία του κ.λπ.: η ~ τού καναπέ | τής καρέκλας 10. η 
κορυφογραµµή 11. η ραχιά (βλ.λ.): «στων Ψαρών την ολόµαυρη ~ περπατώ-
ντας η ∆όξα µονάχη...» (∆. Σολωµός). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ράχις, -εως < I.E. *wragh-i- «αγκάθι, αιχµή», πβ. λιθ. razys 
«καλαµώνας», râzas «ξερό βλαστάρι, καλάµι», ίσως και µέσ. ιρλ. fracc 
«βελόνα». Η λ. ράχις προσδιόριζε τόσο τη σπονδυλική στήλη όσο και την 
κυρτή επιφάνεια λόφου ή βουνού, η δε συσχέτιση της µε τη σηµ. «αγκάθι, 
αιχµή» απαντά και σε συνώνυµες λ. άλλων γλωσσών, λ.χ. λατ. spina «αγκάθι - 
σπονδυλική στήλη», γαλλ. épine dorsale «σπονδυλική στήλη» (< épine 
«αγκάθι»)]. 

Ραχήλ (η) {άκλ.} 1. Π.∆. µία από τις συζύγους τού Ιακώβ, µητέρα τού Ιωσήφ 
και τού Βενιαµίν, αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < εβρ. Râhël «προβατίνα»]. ραχιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) η 

πλαγιά, η ανηφορική πλευρά όρους, λόφου 
ή βουνού: χτίζουν εκκλησία σ'εκείνη τη ~! ΣΥΝ. ράχη. ραχιαίος, -α, -ο [αρχ.] 
ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ράχη, την πλάτη: ~ σπόνδυλος 2. ραχιαίοι 
(οι) (α) οι µύες τής πλάτης: έχει γυµνασµένους ~ (β) ασκήσεις εκγύµνασης των 
µυών τής πλάτης: έκανε είκοσι ~. ραχιαλνία (η) {ραχιαλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος στην 
ευρύτερη περιοχή τής σπονδυλικής στήλης. — ραχιαλνικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < ράχη + -αλγία < άλγος «πόνος», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
rachialgie]. ραχίτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. παραµόρφωση τής 
σπονδυλικής 

στήλης, η οποία εµφανίζεται κυρ. σε παιδιά λόγω ανεπαρκούς ασβεστίου 
οστών και χόνδρων, κυρ. από αβιταµίνωση ΣΥΝ. ραχιτισµός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. rachitis]. 

ραχιτικός, -ή, -ό [1839] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ραχίτιδα, που 
προκαλείται από ραχίτιδα: ~ παραµόρφωση 2. ραχιτικός (ο), ραχιτική (η) 
πρόσωπο που έχει προσβληθεί από ραχίτιδα. 

ραχιτισµός (ο) [1844] η ραχίτιδα (βλ.λ.). 
ραχοκοκκαλιά (η) 1. η σπονδυλική στήλη (βλ. λ. σπονδυλικός) 2. (µτφ.) ο 

κεντρικός άξονας στον οποίο στηρίζεται µια δοµή, µια σύνθετη δηµιουργία: η 
αρχή τής ισονοµίας αποτελεί τη ~ τού δηµοκρατικού πολιτεύµατος. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. backbone]. 

ραχοκοκκαλο (το) 1. καθένα από τα οστά, τους σπονδύλους τής σπονδυλικής 
στήλης 2. (περιληπτ.) η σπονδυλική στήλη ΣΥΝ. ραχοκοκκαλιά, ράχη. 

ραχούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η µικρή ράχη, µικρού ύψους βουνό ή χαµηλό 
ύψωµα: «έχετε γεια βρυσούλες, λόγκοι, βουνά, ραχούλες» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. 
βουναλάκι. 

ράψιµο (το) {ραψίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ένωση δύο κοµµατιών υφάσµατος 
µε κλωστή, γενικότ. η ένωση πραγµάτων µε κλωστή: πουκάµισο µε άψογο ~ 
και εφαρµογή! || το ~ ενός κουµπιού | ενός φορέµατος 2. (συνεκδ.) η πληρωµή, 
η αµοιβή τού ράφτη ή τής µοδίστρας: πόσο στοίχισε το ~ τού νυφικού; ΣΥΝ. 
ραφτικά 3. το κλείσιµο τραύµατος µε ράµµατα: το ~ τής πληγής. — (υποκ.) 
ραψιµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. ράψιµον < θ. ραψ- τού αρχ. ράπτω (πβ. αρχ. 
αόρ. έρ-ραψ-α)]. 

ραψωδία (η) [αρχ.] {ραψωδιών} 1. καθένα από τα τµήµατα στα οποία 
χωρίζεται ένα επικό ποίηµα αποτελώντας ξεχωριστή θεµατική ενότητα και 
ειδικότ. καθεµία από τις είκοσι τέσσερεις ενότητες τής Ιλιάδας και τής 
Οδύσσειας 2. ΜΟΥΣ. συµφωνικό κοµµάτι ελεύθερου χαρακτήρα βασισµένο 
κυρίως σε λαϊκά µουσικά θέµατα µιας περιοχής: οι «Ουγγρικές ~» τού Λιστ || η 
«Γαλάζια ~» τού Τζώρτζ Γκέρσου-ιν. — ραψωδικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

ραψωδός (ο) 1. (στην αρχαιότητα) αυτός που δηµοσίως απήγγελλε επικά 
ποιήµατα, κυρ. τού Οµήρου και τού Ησιόδου (πβ. λ. αοιδός) 2. (σήµερα) ο 
µουσικοσυνθέτης ραψωδιών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ραψωδός, συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. ράψαι άοι-δήν 
(δηλ. ώδην, βλ. λ. ωδή), η οποία αναφερόταν στην εν σειρά σύνθεση, 
συρραφή και απαγγελία των επικών µερών, κατ' αντιδιαστολή προς τα 
διαιρούµενα σε στροφές λυρικά ποιήµατα (πβ. το χωρίο τού Πινδάρου για 
τους επικούς ποιητές Όµηρο και Ησίοδο: «εν νεαροϊς ϋµνοις ράψαντες 
άοιδήν» και «Όµηρίδαι ραπτών έπέων αοιδοί»). Η λ. απέκτησε βαθµηδόν τη 
γενικευµένη σηµ. τού συνθέτη ποιηµάτων, ενώ, σύµφωνα µε άλλη άποψη, 
χρησιµοποιήθηκε και ως υποβιβαστι-κό προσωνύµιο των κατωτέρων 
επιγόνων τής επικής ποιήσεως]. 

ρε1 (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. Ο δεύτερος κατά σειράν µουσικός φθόγγος τής σύγχρονης 
κλίµακας τού ντο τής δυτικής ευρωπαϊκής µουσικής: ~ µατζόρε | µινόρε. 
[ΕΤΥΜ < διεθν. re (< λατ. resonare «αντηχώ»), για το οποίο βλ. λ. νότα]. 

ρε2 επιφών. (εκφραστ.-οικ.) 1. ως προσφώνηση προσώπων, µε τα οποία υπάρχει 
οικειότητα: τι λες, ~ φίλε, έγινε τέτοιος σαµατάς; || (παρακλητικά) έλα, ~, µη 
µου χαλάς το χατίρι! 2. µε µειωτική διάθεση, οπότε θεωρείται έκφραση 
αγένειας: ξέρεις ποιος είµαι εγώ, ~; || ποιος είσαι εσύ, ~, που θα µου πεις τι θα 
κάνω; || φύγε από 'δώ, ~! 3. για τη δήλωση έκπληξης ή απορίας: άντε, ~! || 
κοίτα, ~! ~ τι πάθαµε! || ~, τι τραβάµε µ' αυτούς που µπλέξαµε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βρε. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. βρε]. 

Ρέα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Ουρανού και τής Γαίας, σύζυγος τού Κρόνου 
και µητέρα τού ∆ία 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ρέα, αγν. ετύµου. Ανεπιβεβαίωτες εικασίες παραµένουν οι 
συνδέσεις µε σανσκρ. rai- «βασίλειο», λατ. rës «πράγµα» ή I.E. *srî-
«γυναίκα», όπως επίσης και µε το αρχ. ρέω]. 

ρεάλι κ. ριάλι (το) {ρεαλ-ιού | -ιών} (παλαιότ.) 1. παλαιό ασηµένιο νόµισµα τής 
Ισπανίας και τής υπό ισπανική κυριαρχία Αµερικής, που η χρηµατική του αξία 
αντιστοιχούσε στο ένα όγδοο τού πέσο 2. (διαλεκτ.) ρεάλια (τα) τα λεφτά, η 
χρηµατική περιουσία. [ΕΤΥΜ. < ισπ. real «βασιλικός» < λατ. regâlis (< rex, 
regis «βασιλιάς»)]. 

ρεάλια (τα) {ρεαλίων} τα πραγµατολογικά στοιχεία ενός αρχαίου κειµένου, 
κατ' αντιδιαστολή προς τα γλωσσικά του στοιχεία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. λατ. 
realia, πληθ. ουδ. τού επιθ. realis «πραγµατικός» < λατ. rês «πράγµα» + 
επίθηµα -alis]. 

ρεαλισµός (ο) 1. το ενδιαφέρον ή η µέριµνα για το πραγµατικό, κατ' 
αντιδιαστολή προς το αφηρηµένο, το υποθετικό κ.λπ.· η αντιµετώπιση ή 
παρουσίαση των πραγµάτων όπως πραγµατικά είναι: ο ~ του δεν τον άφηνε 
ποτέ να παρασυρθεί σε ονειροπολήσεις και ανέφικτα σχέδια || η εξωτερική 
πολιτική τής χώρας χαρακτηρίζεται από ~ 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η απεικόνιση µορφών 
ή σκηνών τής ζωής όπως πραγµατικά είναι ή όπως µπορούν να βιωθούν 
καθηµερινά ΑΝΤ. ιδεαλισµός, ροµαντισµός 3. (στη λογοτεχνία) η θεωρία ή 
τεχνοτροπία κατά την οποία οι οικείες πλευρές τής ζωής αναπαρίστανται µε 
έναν ξεκάθαρα ευθύ ή απλό τρόπο· ΦΡ. σοσιαλιστικός ρεαλισµός η επίσηµα 
αποδεκτή καλλιτεχνική ή λογοτεχνική τεχνοτροπία τής πρώην Σοβιετικής 
'Ενωσης, που στηριζόταν φιλοσοφικά και µεθοδολογικά στη λενινιστική 
θεωρία τής αντανάκλασης και στόχευε στην αισθητική διαπαιδαγώγηση των 
µαζών µέσω των ιδεών τού σοσιαλισµού (µε πρωτεργάτη τον Μαξίµ Γκόργκυ) 
4. ΦΙΛΟΣ, η θεωρία κατά την οποία τα αντικείµενα τής αντίληψης ή τής 
γνώσης που αποκτάται µέσω των αισθήσεων, υπάρχουν ανεξάρτητα από την 
αντιληπτική διαδικασία ή πράξη. 
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[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. réalisme < µτγν. λατ. realis «πραγµατικός» < 
λατ. rës «πράγµα» + επίθηµα -alis]. ρεαλιστής (ο), ρεαλίστρια (η) 
{ρεαλιστριών} 1. ο οπαδός τού ρεαλισµού είτε ως φιλοσοφικού είτε ως 
αισθητικού, καλλιτεχνικού ρεύµατος ANT. ροµαντικός, ιδεαλιστής 2. πρόσωπο 
που βασίζει τη σκέψη και τη συµπεριφορά του στα πραγµατικά µόνο δεδοµένα: 
στη ζωή του έχει µάθει να είναι ~ και να µην τρέφει αυταπάτες ANT. ονειρο-
πόλος, φαντασιόπληκτος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. réaliste. Βλ. κ. ρεαλισµός]. ρεαλιστικός, -ή, -ό 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον ρεαλισµό στην τέχνη: ~ απεικόνιση | εικόνα | 
τεχνοτροπία 2. αυτός που βασίζεται στην πραγµατικότητα, όχι σε υποθέσεις, 
ιδέες ή σε συναισθηµατισµούς: ~ προσέγγιση ενός προβλήµατος || ~ πολιτική | 
ανάλυση ANT. ιδεαλιστικός, ροµαντικός. — ρεαλισπκ-ά | -ώς επίρρ., 
ρεαλιστικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. réalistique. Βλ. κ. 
ρεαλισµός]. ρεαλπολιτίκ (η) {άκλ.} ο πολιτικός ρεαλισµός, πολιτική πρακτική 
που καθορίζεται µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τα γεγονότα, τα οποία και 
εξετάζει ως κατεξοχήν σηµαντικά στοιχεία. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Realpolitik (νόθο 
συνθ.) < real «πραγµατικός» (βλ. λ. ρεαλισµός) + Politik < αρχ. πολιτικός. o όρ. 
εισήχθη το 1963 από τον τότε Γερµανό καγκελάριο Κ. Adenauer µετά το 
άνοιγµα που επιχείρησε προς τις ανατολικές χώρες]. ρέβα (η) {ρεβών} το 
γογγύλι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. rave (παλαιότ. γαλλ. rêve) < λατ. rapa | rapum 
(βλ. λ. ρα-πάνι)]. ρεβανί (το) → ραβανί 
ρεβάνς (η) {άκλ.} 1. η εκδικητική ανταπόδοση κακού: σκεφτόταν την ώρα και 

τη στιγµή που θα έπαιρνε τη ~ από τους αντιπάλους του ΣΥΝ. αντεκδίκηση 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε γίνεται για λόγους αντεκδίκησης: αυτή είναι η ~ του, ο 
δηµόσιος διασυρµός τους! ΣΥΝ. αντίποινα · 3. ΑΘΛ. ο επαναληπτικός αγώνας 
µεταξύ δύο οµάδων, που κρίνει την πρόκριση στο πλαίσιο µιας διοργάνωσης: 
ετοιµάζονται µε σκληρές προπονήσεις για τη ~ στην έδρα τους. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. revanche < παλ. γαλλ. revancher (υποχωρητ.) < re-«ανα→ + 
vencher < λατ. vindicâre «ανταποδίδω, τιµωρώ, εκδικούµαι» (< vindex 
«τιµωρός, εκδικητής»)]. ρεβανσισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (α) η πολιτική ενός 
κράτους, που αποσκοπεί στην επανάκτηση περιοχών του που έχουν χαθεί ή 
προσαρτηθεί σε άλλα κράτη, κυρ. µετά από πολεµική ήττα (β) (γενικότ.) κάθε 
πολιτική που στηρίζεται σε πνεύµα αντεκδίκησης: η αντιπολίτευση κατηγορεί 
την κυβέρνηση για ~ στο θέµα των απολυµένων συµβασιούχων 2. η αντίστοιχη 
πολιτική ενός κόµµατος που έχασε την εξουσία και ζητεί να την ανακτήσει και 
να «τιµωρήσει» τους πολιτικούς του αντιπάλους 3. (γενικότ.) η τάση για 
εκδίκηση, η µνησικακία. — ρεβανσιστικός, -ή, -ό, ρεβανσιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. revanchisme < revanche (βλ. κ. ρεβάνς)]. ρεβανσιστής 
(ο), ρεβανσίστρια (η) {ρεβανσιστριών} πρόσωπο που επιδιώκει την 
ανταπόδοση κακού που έχει υποστεί, που ενεργεί αντεκδικητικά. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. revanchiste < revanche (βλ. κ. ρεβάνς)]. ρεβεγιόν 
(το) {άκλ.} η γιορτή το βράδυ τής παραµονής των Χριστουγέννων και τής 
Πρωτοχρονιάς: θα κάνουν ~ σε ένα φιλικό σπίτι || ντύσιµο | συνταγές για το ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. réveillon < réveiller «ξυπνώ» (συνεπώς «µένω ξύπνιος, για να 
διασκεδάσω») < re- + veiller «αγρυπνώ» < λατ. vigilare (< vigil «άγρυπνος, ο 
ευρισκόµενος σε εγρήγορση»)]. Ρεβέκκα (η) 1. Π.∆. σύζυγος τού Ισαάκ, µητέρα 
τού Ησαύ και τού Ιακώβ και αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < εβρ. Ribhqäh, πιθ. συνδ. µε ρίζα που σηµαίνει 
«τρέφω, παχαίνω»]. ρεβένι (το) {ρεβεν-ιού | -ιών} υψηλής ποιότητας ποικιλία 
καπνού, που ευδοκιµεί κυρ. σε πλαγιές και σε µεγάλα υψόµετρα. [ΕΤΥΜ. Αγν. 
ετύµου]. ρεβέρ (το) {άκλ.} 1. το γύρισµα, το δίπλωµα προς τα έξω τής άκρης 
τού υφάσµατος σε µανίκι ή σε µπατζάκι παντελονιού: διπλό | πρόχειρο ~ · 2. 
(στο τένις) µπαλιά που αποκρούεται από τα αριστερά µε το δεξί χέρι ή από τα 
δεξιά µε το αριστερό: εντυπωσιακό | ξαφνικό ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. revers 
«ανάποδη, αντίστροφη όψη ή πλευρά» < λατ. reversus, µτχ. τ. τού p. revertor 
«αναστρέφω, επιστρέφω»]. ρεβερέντζα κ. ρεβεράντζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) η µεγάλη υπόκλιση εθιµοτυπικού χαρακτήρα κυρ. ως ένδειξη σεβασµού: 
του άρχισαν τις ~! 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. reverenza < λατ. reverenda «σεβασµός, αιδώς» < reverens, µτχ. τ. 
τού ρ. revereor «αιδούµαι, σέβοµαι» < re- + vereor (ίδια σηµ.)]. ρεβιζιονισµός 
(ο) ΠΟΛΙΤ. 1. κάθε παρέκκλιση από τη µαρξιστική θεωρία ή πρακτική, κυρ. η 
τάση που προκρίνει τη µεταρρύθµιση έναντι τής επαναστατικής αλλαγής ΣΥΝ. 
αναθεωρητισµός 2. (γενικά) κάθε αναθεωρητική τάση ή κίνηση, η υπεράσπιση 
τής αναθεώρησης κυρ. µιας έγκυρης ή γενικώς αποδεκτής αντίληψης, θεωρίας 
ή πρακτικής (πβ. λ. ρεφορµισµός). — ρεβιζιονιστής (ο), ρεβιζιονίστρια (η), 
ρεβι-ζιονιστικός, -ή, -ό, ρεβιζιονιστικ-ά | -ώς. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. révisionnisme < révision < µτγν. λατ. revisio 
«αναθεώρηση» < λατ. revisere «επανεξετάζω, αναθεωρώ», πα-ράλλ. τού 
revidêre (< re- «ava→ + vidêre «βλέπω»)]. ρεβιθάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
σαλάτα από αλεσµένα ή πολτοποιη- 
µένα ρεβίθια µε λάδι και κρεµµύδι. ρεβίθι κ. (λαϊκ.) ροβίθι (το) (παλαιότ. ορθ. 
ρεβύθι) {ρεβιθ-ιού | -ιών} 1.ο καρπός τής ρεβιθιάς 2. ρεβίθια (τα) οι καρποί ως 
φαγητό: σούπα ~ || ~ στον φούρνο. — (υποκ.) ρεβιθάκι (το). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. ερεβίνθιον (µε σίγηση τού ατόνου αρκτικού έ-και φωνητ. 
εξέλιξη -νθ- > -00- > -0-), υποκ. τού αρχ. ερέβινθος (βλ.λ.)]. ρεβίθια κ. (λαϊκ.) 
ροβιθιά (η) µονοετές ποώδες φυτό τού οποίου οι εδώδιµοι στρογγυλοί σπόροι, 
που περιέχονται στους καρπούς του, τρώγονται βραστοί ή ξηροί (στραγάλια) ή 
καταναλώνονται, αφού αλεστούν, ως αλεύρι ή υποκατάσταστο τού καφέ. 
Επίσης (επίσ.) ερέ-βινθος (βλ.λ.). ρεβόλβερ (το) {άκλ.} ελλην. περίστροφο- 
όπλο χειρός εφοδιασµένο µε περιστρεφόµενο κύλινδρο µε ειδικές θήκες για την 
τοποθέτηση των φυσιγγίων, που µπορεί να πυροβολεί συνεχώς, χωρίς να 
χρειάζεται ανατροφοδότηση έπειτα από κάθε βολή. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. revolver (οπτικό δάνειο) < revolve «περιστρέφω» (< λατ. 
revolvere < re- + volvere «κυλώ, στρέφω»)]. ρεβύθι (το) → ρεβίθι 
ρέβω κ. (εσφαλµ.) ρεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έρεψα} ♦ (αµετβ.) 1. φθείροµαι από 

την εγκατάλειψη: τόσα χρόνια εγκαταλελειµµένο έρεψε το σπίτι 2. (µτφ.) χάνω 
τη ζωντάνια µου, τη φυσική µου δύναµη, εξαντλούµαι: έρεψε απ' τη 
στενοχώρια! || έρεψα στο περπάτηµα όλη µέρα ΣΥΝ. καταβάλλοµαι, (µτφ.) 
πεθαίνω, µου βγαίνει η πίστη ♦ 3. (µετβ.) (µτφ.) εξαντλώ (κάποιον) εντελώς, 
αφαιρώ από (κάποιον) κάθε δύναµη, ζωντάνια ή διάθεση για δράση ή 
αντίδραση: την έχει ρέψει η δίαιτα! ΣΥΝ. εξαντλώ. 

[ΕΤΥΜ. Υποχωρητ. σχηµατισµός από τον αόρ. ερρεψα, νεότ. τ. τού αρχ. αορ. 
ερρευσα (τού ρ. ρέω, βλ.λ.), κατά το σχήµα έκλεψα - κλέβω, έσκυψα - σκύβω, 
έθαψα - θάβω]. ρεγάλo (το) (λαϊκ.) οτιδήποτε χαρίζεται ή αποκτάται ως δώρο. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. regalo < λατ. regalis «βασιλικός» (< rex, regis «βασιλιάς»)]. 
ρέΓΓε (η) → ρέγκε Ρεγγίνα (η) (ορθότ. Ρεγκίνα) γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. regina «βασίλισσα»]. ρεγιόν (το) {άκλ.} 1. ανακυκλωµένο 
ηµισυνθετικό λεπτό νήµα υφάν-σεως από κυτταρίνη· (παλαιότ.) το τεχνητό 
µετάξι 2. (συνεκδ.) ύφασµα ή κλωστή από αυτό το νήµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rayonne < αγγλ. rayon < γαλλ. rayon «ακτίνα φωτός» < 
παλαιότ. rai «ακτίνα» < λατ. radius]. ρέγκο κ. (εσφαλµ.) ρέγγο (η) {ρεγκών} 
1.ψάρι τού πελάγους, µε σώµα πεπλατυσµένο στα πλευρά, µικρό κεφάλι, 
ασηµένιο χρώµα, που ζει σε κοπάδια και αλιεύεται για το νόστιµο κρέας του- 
ΦΡ. (εκφρα-στ.-µτφ.) (κάποιος) είναι να τον κλαίνε κι οι ρένκες (κάποιος) έχει 
υποστεί τέτοιο κακό, ώστε είναι άξιος να τον λυπούνται ακόµη και οι πιο 
ασήµαντοι, οι πιο µικροί: µε τόσα προβλήµατα που έχω, είναι να µε κλαίνε κι οι 
ρέγκες! 2. (συνεκδ.) το κρέας αυτού τού ψαριού: παστή | καπνιστή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. renga (πβ. γαλλ. hareng, αγγλ. herring), γερµ. αρχής, πβ. αρχ. 
γερµ. hâring]. ρ έγκατα (η) {ρεγκατών} λεµβοδροµία ή ιστιοδροµία, καθώς και 
σειρά λεµβοδροµιών | ιστιοδροµιών. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. regata | ιταλ. regatta < regatar «ξαναπιάνω, συλλαµβάνω» < 
δηµώδ. λατ. *recaptâre < re- «ava→ + captare «κυνηγώ, θηρεύω», επιτατ. τ. τού 
λατ. ρ. capere «λαµβάνω»]. ρέγκε (η) {άκλ.} λαϊκή αµερικανική µουσική τής 
Καραϊβικής µε χαρακτηριστικά της τους περίπλοκους ρυθµούς στις µελωδίες 
και τη χρήση ενός σύντοµου επαναλαµβανόµενου σκοπού από το µπάσο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. reggae, πιθ. < rege-rege «καβγάς, διαµάχη» (στη γλώσσα των 
ιθαγενών τής Τζαµάικας) ή από διαφορετική προφορά τού reggay στο τραγούδι 
«Do the Reggay» (1968) τού Fr. Hibbert, o οποίος και εισήγαγε τη λέξη]. 
ρεγκλόν κ. ραγκλόν (το) {άκλ.} 1. σχέδιο µανικιού, που ξεκινά από τον λαιµό 
µε ραφές µπροστά και πίσω από τον ώµο 2. (κατ' επέκτ.) ρούχο που έχει τέτοιου 
είδους µανίκια. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. raglan < αγγλ. raglan, από το όνοµα τού Βρετανού στρατάρχη 
και λόρδου F.J. Raglan (1788-1855)]. ρεγκοµορφο (το) ΖΩΟΛ. κάθε ψάρι που 
ανήκει στην τάξη στην 

οποία ανήκουν οι ρέγκες, οι σαρδέλες, οι γαύροι κ.λπ. ρέγοµαι 
ρ. → ορέγοµαι 
ρέγούλα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τάξη, η κατάλληλη µέθοδος για τη λειτουργία 
και τη σωστή οργάνωση ενός πράγµατος: κουράστηκε πολύ, µέχρι να φέρει το 
γραφείο σε µια ~ 2. το µέτρο, η αποφυγή υπερβολής: κρατάω (τη) ~ στο ποτό και 
το φαγητό || όλα θέλουν ~! [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. régula «κανόνας, µέτρο» (< ρ. 
regere «διευθύνω, ορίζω»)]. ρεγουλάρω ρ. µετβ. {ρεγουλάρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) 
ρυθµίζω (κάτι), ώστε να λειτουργεί σωστά ή να µην προκαλεί προβλήµατα: ~ 
τις βίδες | την πίεση στα λάστιχα || ~ τη µηχανή τού αυτοκινήτου | ένα σύστηµα || 
πρέπει να ρεγουλάρω λίγο τα έξοδα µου, για να µην ξεµείνω από λεφτά ΣΥΝ. 
τακτοποιώ, ρυθµίζω, κανονίζω. — ρενουλάρισµα (το). 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. regolare «κανονίζω, ρυθµίζω» < regola (βλ. κ. ρέγουλα)]. 
ρενχάζω ρ. αµετβ. {ρέγχασα} (αρχαιοπρ.) ροχαλίζω. 
[ΕΤΥΜ. < ρέγχω (βλ.λ.) + επίθηµα -άζω]. ρεγχασµός (ο) (αρχαιοπρ.) το 
ροχάλισµα. ρέγχω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) ροχαλίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρέγκω | ρέγχω, εκφραστ. ονοµατοποιηµένοι όροι, πιθ. < I.E. 
*srenk- «ροχαλίζω», πβ. αρχ. ιρλ. srennim, µεσν. ιρλ. sreimm «ροχάλισµα». 
Θεωρείται επίσης πιθ. η σύνδεση µε το ουσ. ρύγχος (βλ.λ.)].# ρεζεντά (η) 
{ρεζεντάδες} 1. ετήσιο αυτοφυές καλλωπιστικό φυτό µε τη µορφή θάµνου, 
οδοντωτά ή πτερωτά φύλλα και άνθη σε ταξιαν-θίες µε πρασινοκίτρινο χρώµα 
και χαρακτηριστικό λεπτό άρωµα 
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2. (συνεκδ.) το άνθος τού παραπάνω φυτού. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. réséda < λατ. reseda, προστ. τού ρ. resedäre «θεραπεύω, 
ανακουφίζω» (µε αναφορά στις θεραπευτικές ιδιότητες τού φυτού)]. 
ρεζέρβα (η) {δύσχρ. ρεζερβών} 1. οτιδήποτε κρατά κανείς ως ανταλ-
λακτικό για εφεδρική χρήση ή ως απόθεµα: έχει πάντα µαζί του ένα 
κλειδί ~, για να µην κλειστεί έξω ΣΥΝ. εφεδρεία 2. (ειδικότ.) (α) το 
εφεδρικό λάστιχο αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας (β) (συνήθ. σε πληθ.) 
ο αναπληρωµατικός παίκτης οµάδας: λόγω τραυµατισµών, η οµάδα 
έπαιξε µε τις ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. riserva < riservare «φυλάσσω, διατηρώ» < λατ. reserväre < 
re- + servare «σώζω, φυλάσσω»]. ρεζερβέ επίθ. {άκλ.} αυτός που 
έχει δεσµευθεί, «κρατηθεί» εκ των προτέρων στο όνοµα κάποιου, 
ώστε να χρησιµοποιηθεί από αυτόν σε συγκεκριµένο χρόνο: το 
τραπέζι είναι ~ ΣΥΝ. αγκαζαρισµένος, κλεισµένος, κρατηµένος. 
[ETYM. < γαλλ. réservé < p. réserver < λατ. reserväre «διαφυλάττω, απο-
ταµιεύω» (βλ. κ. ρεζέρβα)]. ρεζερβοθηκη (η) {ρεζερβοθηκών} η θήκη 
τής ρεζέρβας οχήµατος: 
µεταλλική ~ αυτοκινήτου. ρεζερβουάρ (το) {άκλ.} ντεπόζιτο 
αυτοκινήτου για βενζίνη ή πετρέλαιο: γέµισε το ~ για το ταξίδι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. réservoir < p. réserver < λατ. reservare «διαφυλάττω, 
αποταµιεύω» (βλ. κ. ρεζέρβα)]. ρεζές (ο) {ρεζέδες} ο µεντεσές 
πόρτας, παραθύρου ΣΥΝ. κλάπα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. reze]. ρεζιλεύω ρ. µετβ. {ρεζίλ-εψα, -εύτηκα, -
εµένος} 1. προκαλώ ντροπή, φέρνω (κάποιον) σε δύσκολη και άβολη 
θέση: µας ρεζίλεψε µε την απαράδεκτη συµπεριφορά του µπροστά 
στους καλεσµένους µας ΣΥΝ. ντροπιάζω 2. προβαίνω σε δηµόσιο 
εξευτελισµό (κάποιου), επιτίθεµαι (σε κάποιον) εκθέτοντας τον, 
καθιστώντας τον εντελώς ανυπόλη-πτο: τον ρεζίλεψε δηµοσιεύοντας 
λεπτοµέρειες τής ιδιωτικής του ζωής στις εφηµερίδες || µια οµάδα 
διαδηλωτών δεν επιτρέπεται να ρεζιλεύει µε τις ενέργειες της θεσµούς 
και νόµους ΣΥΝ. διασύρω, γελοιοποιώ. — ρεζίλεµα (το). ρεζίλης (ο) 
{ρεζίληδες}, ρεζίλισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο που 
έχει ρεζιλευτεί, που έχει εξευτελιστεί ΣΥΝ. ξευτίλας. Επίσης (λαϊκότ.) 
ρεζίλας (ο), ρεζίλω (η). ρεζίλι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} 1. η απώλεια 
κάθε αξιοπρέπειας, η γελοιοποίηση, ο εξευτελισµός: κάνω κάποιον ~ || 
γίνοµαι ~" ΦΡ. ρεζίλι των σκυλιών βλ. λ. σκυλί 2. ρεζίλια (τα) τα 
ρεζιλίκια, οι ποµπές (κάποιου). 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. rezil]. ρεζιλίκι (το) {χωρ. γεν.} οτιδήποτε οδηγεί 
στον εξευτελισµό, στη γελοιοποίηση (κάποιου): µετά το ~ του έκανε 
χρόνια να ξαναφανεί στα µέρη µας || δεν ντρέπεσαι, τι ρεζιλίκια είναι 
αυτά! || ρεζιλίκια πράµατα (ντροπής πράµατα) ΣΥΝ. ξευτίλα. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. rezillik]. ρεζουµέ (το) {άκλ.} 1. η συνοπτική αναφορά των 
κεντρικών σηµείων µιας έκθεσης, αφήγησης κλπ., γενικά ενός κειµένου 
ΣΥΝ. περίληψη 2. (συνεκδ.) το τελικό σηµείο, το βασικό νόηµα ή 
συµπέρασµα ενός κειµένου, µιας υπόθεσης: µε µία λέξη- ποιο είναι το 
~ απ'όλα αυτά; ΣΥΝ. συµπέρασµα, νόηµα, (µτφ.) ζουµί. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. résumé < p. résumer «συνοψίζω» < λατ. resumere «επα-
ναλαµβάνω» < re- «ava→ + sumere «λαµβάνω, παίρνω»]. ρέζους (ο) 
{άκλ.} (εύχρ. κ. ως παράγοντας ρέζους) αντιγόνο που παρουσιάζεται 
στην επιφάνεια των ερυθρών αιµοσφαιρίων, στην κυτταρική τους 
µεµβράνη, προσδιορίζοντας ως «ρέζους θετικά» αυτά που έχουν 
κληρονοµήσει αυτό το αντιγόνο και ως «ρέζους αρνητικά» (σε πολύ 
µικρότερο ποσοστό τού ανθρώπινου πληθυσµού) αυτά στα οποία 
απουσιάζει. 
[ΕΤΥΜ. < διεθν. Rhesus (στη φρ. RH factor), που ονοµάστηκε έτσι από 
το οµώνυµο είδος πιθήκου (rhesus monkey), στο οποίο εντοπίστηκε 
για πρώτη φορά αυτός ο παράγοντας. Η ονοµασία Rhesus (λατ.) απο-
τελεί αντιδάν. από το αρχ. ανθρωπωνύµιο 'Ρήσος, όνοµα βασιλιά των 
Θρακών, ο οποίος συµµάχησε µε τους Τρώες. Το όν. 'Ρήσος είναι αγν. 
ετύµου]. Ρέθυµνο (το) {Ρεθύµνου} πόλη τής Κρήτης, πρωτεύουσα τού 
οµώνυµου νοµού (νοµός Ρεθύµνης). — Ρεθυµνιώτης κ. 
Ρεθεµ(ν)ιώτης κ. (λόγ.) Ρεθύµνιος (ο), Ρεθυµνιώτισσα κ. 
Ρεθεµ(ν)ιώτισσα κ. (λόγ.) Ρε-θύµνια κ. Ρεθυµνία (η), ρεθυµ(ν)ιώτικος, 
-η, -ο κ. ρεθεµ(ν)ιώτικος κ. (λόγ.) ρεθυµνιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ρίθυµνα, αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, όπως φαί-
νεται από το επίθηµα -υµν-]. ρει ρ. → ρέω 
ρέιβ (η/το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. η έντονη και µε σταθερό ρυθµό µουσική που 
ακούγεται στα ρέιβ-πάρτι: (κ. ως επίθ.) ~ µουσική. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
rave «παραληρώ» < µέσ. αγγλ. rave, πιθ. < µέσ. γαλλ. resver 
«περιπλανώµαι - παραληρώ»]. ρεϊβάδικο (το) (λαϊκ.) ο χώρος στον 
οποίο παίζεται ρέιβ µουσική. ρέιβερ (ο/η) νεαρό συνήθ. πρόσωπο που 
συµµετέχει σε ρέιβ-πάρτι. Επίσης (αργκό) ρεϊβάς {ρεϊβάδες}. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. raver]. ρέιβ-πάρτι (το) {άκλ.} ολονύκτιο πάρτι που 
διοργανώνεται, συνήθως κρυφά, από νεαρά άτοµα σε µεγάλους 
χώρους (συνήθ. εγκαταλελειµµένα κτήρια, αποθήκες κ.ά.) και 
περιλαµβάνει έντονο χορό, ελαφρά ποτά, δηµιουργία οικείας 
ατµόσφαιρας, ενώ για πολλούς αποτελεί και πρόσφορο χώρο 
διακίνησης παραισθησιογόνων. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. rave-party]. ρείθρο 
(το) (λόγ.) 1. το ρυάκι, µικρό ρεύµα νερού 2. το µικρό αυλάκι κατά 
µήκος τού πεζοδροµίου στην άκρη τού οδοστρώµατος. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρείθρον | ρέεθρον < θ. ρε- (τού ρ. ρέω, βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -εθρον)πβ. κλεϊθρον)]. 

ρείκι (το) {ρεικ-ιού | -ιών} φρυγανώδης θάµνος µε µικρά µοβ άνθη. 
Επίσης ρεικιά (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ερείκιον (µε αποκοπή τού αρχικού ατόνου ε-), υποκ. 
τού αρχ. έρείκη (βλ.λ.)]. 

ρεκάζω ρ. αµετβ. {ρέκασα κ. ρέκαξα} (λόγ.) 1. κραυγάζω άγρια, σκούζω 
ΣΥΝ. κράζω 2. κλαίω ή θρηνώ µε δυνατή φωνή. — ρέκασµα (το) κ. 
ρεκασµός (ο). [ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, ίσως < ρεγχάζω (βλ.λ.)]. 

ρέκβιεµ (το) {άκλ.} (λατ. requiem «ανάπαυσιν») 1. ΜΟΥΣ. (α) λατινι-
κή λειτουργία των νεκρών, που ξεκινάει µε τον στίχο requiem 
aeternam dona eis Domine «αιώνια ανάπαυση δος αυτοίς Κύριε»· το 
κείµενο της µελοποιήθηκε από µείζονες συνθέτες τού 18ου αι. (Μό-
τσαρτ κ.ά.), τού 19ου αι. (Μπερλιόζ, Βέρντι, Φωρέ κ.ά.) και τού 20ού 
αι. (Μπρίτεν κ.ά.) (β) κάθε έργο, ιδίως µουσικό ή ποιητικό, αφιερωµέ-
νο στον θάνατο προσώπου και, συνεκδ., ενός κόσµου ή µιας κατά-
στασης: το τελευταίο µέρος τής «Παθητικής» συµφωνίας είναι, στην 
ουσία, ένα ~ τού ίδιου τού Τσαϊκόφσκι 2. (µτφ.) η τελειωτική πράξη, 
ο (συνήθ. αρνητικός) επίλογος µιας προσπάθειας, ενέργειας: η κατα-
δίκη του υπήρξε το ~ µιας φιλόδοξης πολιτικής καριέρας. [ΕΤΥΜ. < 
λατ. requiem, αιτ. ενικού τού ουσ. requies, -ëtis «ανάπαυση» (< re- 
«ava→ + quies «ησυχία, ανάπαυση»), όπως απαντά στη φρ. τής 
νεκρώσιµης ακολουθίας Requiem aeternam dona eis Domine «Αιωνία 
ανάπαυση δώσε τους, Κύριε»]. 

ρεκλάµα (η) {δύσχρ. ρεκλαµών} 1. η διαφήµιση: έκαναν µεγάλη ~ σε 
εφηµερίδες και ραδιόφωνα για το νέο τους προϊόν 2. (συνεκδ.) η δια-
φηµιστική επιγραφή ή αφίσα: έβαλαν φωτεινή ~ έξω απ' το µαγαζί. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφήµιση. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. réclame < p. réclamer «απαιτώ - αντηχώ» < λατ. 
reclamare < re- «ava→ + clamare «κραυγάζω, βοώ»]. 

ρεκλαµάρω ρ. µετβ. (ρεκλάµαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) 1. διαφηµίζω: ~ ένα 
προϊόν στο ραδιόφωνο 2. παρουσιάζω (κάτι) επιδεικτικώς, για να κά-
νω εντύπωση. — ρεκλαµάρισµα (το). 

ρεκλαµατζής (ο) {ρεκλαµατζήδες}, ρεκλαµατζού (η) {ρεκλαµα-
τζούδες} (λαϊκ.) αυτός που ξέρει να προβάλλει τον εαυτό του, που 
ξέρει να προωθείται, να επιδεικνύεται. Επίσης ρεκλαµαδόρος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < ρεκλάµα + παραγ. επίθηµα -τζής (< τουρκ. -ci)]. 

ρεκόρ (το) {άκλ.} 1. επίσηµα καταγεγραµµένη αθλητική επίδοση (α-
θλητή ή οµάδας), που ξεπερνά τις προηγούµενες ανάλογες επιδόσεις: 
παγκόσµιο | πανελλήνιο ~||~ κλειστού στίβου | Ολυµπιακών Αγώνων | 
στο άλµα εις ύψος || καταρρίπτω | συντρίβω | σπάω ένα ~ (ξεπερνώ 
κάθε προηγούµενη επίδοση) || πετυχαίνω | κάνω ~ (πετυχαίνω υψηλό-
τερη επίδοση) || κατέχω το ~ (έχω πετύχει την πιο υψηλή επίδοση σε 
κάτι) 2. (γενικότ.) η υψηλότερη δυνατή ή υπαρκτή επίδοση, η κατάρ-
ριψη, το ξεπέρασµα κάθε προηγούµενης επίδοσης, µεγέθους, τιµής 
κ.λπ.: το νέο του βιβλίο έκανε ~ πωλήσεων || όλη η παράσταση οργα-
νώθηκε και στήθηκε σε χρόνο ~! 3. (γενικά) η επίδοση σε έναν τοµέα: 
το ~ του είναι ικανοποιητικό, αν λάβουµε υπ' όψιν τους τραυµατι-
σµούς που πέρασε || «αρνητικό ~ µε σηµαντική µείωση πληθυσµού 
καταγράφουν η 'Υδρα, οι Οθωνοί κ.ά.» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. record < αγγλ. record «εγγραφή» < παλ. γαλλ. recorder 
< λατ. recordari «θυµούµαι, αναλογίζοµαι» (< re- «ανα→ + cor, cordis 
«καρδιά, ψυχή, θυµός (αρχ. σηµ.)»)]. 

ρέκορντµαν (ο), ρεκορντγουµαν (η) {άκλ.} πρόσωπο που έχει κάνει 
ρεκόρ σε άθληµα ή διαγωνισµό: παγκόσµιος ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
recordman | recordwoman (βλ. κ. ρεκόρ)]. 

ρέκτης (ο) {ρεκτών} (λόγ.) ο δηµιουργικά δραστήριος, ενεργητικός: 
δεν είναι απλώς ένας εργατικός άνθρωπος· είναι ~· αναλαµβάνει πρω-
τοβουλίες, αναπτύσσει δραστηριότητα, δηµιουργεί συνεχώς || ~, µε-
ταρρυθµιστής και καινοτόµος τής πολιτικής ζωής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απράγµων. 
[ΕΤΥΜ, < µτγν. ρέκτης (παράλλ. τού αρχ. ρεκτήρ) < αρχ. ρέζω «πράτ-
τω, ενεργώ» < *wrg-jö, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *werg- (βλ. λ. έργο), µε 
διαφορετική αντιπροσώπευση τού -τ- (αντί τού αναµενόµενου *Fpa-
ζω), πιθ. υπό την επίδρ. τού συνωνύµου έρδω λόγω των αορ. ρέξα (επι-
κός αόρ. τού ρέζω) και έρξα (τού ρ. ερδω), οι οποίοι δεν απείχαν πολύ 
φωνητικώς. Το ρ. ρέζω συνδ. επίσης µε αβεστ. varazyeiti «πράττω, 
κάνω», αρχ. σαξ. wirkian κ.ά. Οµόρρ. εργ-ο(ν), δργ-ανο(ν), δργ-ια 
(πληθ.) κ.ά.]. 

ρεκτιφιέ (το) {άκλ.} 1. η διόρθωση, η αποκατάσταση τής σωστής λει-
τουργίας, τής αρχικής κατάστασης µηχανής 2. (ειδικότ. για αυτοκί-
νητα) η αποκατάσταση κυλίνδρου που έχει φθαρεί, µε λείανση των 
τοιχωµάτων του, ώστε να αποµακρυνθούν τα φθαρµένα τµήµατα του. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. rectifier «επιδιορθώνω» < δηµώδ. λατ. rettificare «ισιώ-
νω, διορθώνω» < λατ. rectus «ορθός, ευθύς» + -ficare < p. facere «κά-
νω, ενεργώ»]. 

ρέκτο (το) {άκλ.} ΦΙΛΟΛ. η εµπρόσθια όψη τυπωµένου ή χειρόγραφου 
φύλλου. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. λατ. (folio) recto «σε φύλλο µε την κανονική (ευθεία) 
όψη», αφαιρετ. πτώση τού λατ. επιθ. rectus «ευθύς, ορθός», προς το 
οποίο αντιδιαστέλλεται η φρ. folio verso «σε φύλλο µε την αντίστρο-
φη (πίσω) όψη»]. 

ρελάνς (η) {άκλ.} 1. (σε χαρτοπαίγνιο) η µεγάλη αύξηση τού χρηµα-
τικού ποσού που ποντάρει (κάποιος), συνήθ. ο διπλασιασµός τού πο-
σού που έχει ποντάρει ο αντίπαλος: κάνω ~ 2. (µτφ.) το να επανέρχε-
ται κανείς σε κάτι µε δυναµικότερο τρόπο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. relance «νέα ώθηση» < p. relancer «ξαναρίχνω, ξανα-
θέτω σε κίνηση» < re- «ανα-, ξανά→ + lancer «ρίχνω» < µτγν. λατ. 
lanceâre «λογχίζω» (< λατ. lancea «λόγχη»)]. 
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ρελαντί (το) {άκλ.} 1. η λειτουργία τού κινητήρα τού αυτοκινήτου, 
που είναι σε στάση, στις 700 µε 800 στροφές· κάτω από αυτό το όριο 
λέγεται χαµηλό ~ και πάνω από τις 1.000 στροφές υψηλό ~· (γενικότ.) 
η λειτουργία µιας µηχανής στην πιο χαµηλή ταχύτητα: βάζω τη µη-
χανή στο ~ 2. (στον κινηµατογράφο) η αργή λήψη, η αργή κίνηση τής 
κάµερας 3. (µτφ.) ο αργός και χαλαρός ρυθµός µε τον οποίο γίνεται 
(κάτι): δεν πολυσκοτίζεταν τα κάνει όλα στο ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. ralenti, 
µτχ. τ. τού p. ralentir «επιβραδύνω» < παλ. γαλλ. alentir (υπό την επίδρ. 
των τ. µε αρχικό πρόθεµα re-) < lent «αργός, βραδύς» (< λατ. 
lentus)]. 

ρελατιβισµός (ο) ο σχετικισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
relativisme < relatif «σχετικός, συνδεδεµένος» < µτγν. λατ. relätivus < 
λατ. relätus, µτχ. τού ρ. refero «αναφέρω, επαναφέρω»]. 

ρελέ (το) {άκλ.} ο ηλεκτρονόµος (βλ.λ.). Επίσης ρελές (ο). [ΕΤΎΜ. < 
γαλλ. relais < relayer «εναλλάσσω»» < re- + laier «αφήνω»]. 

ρέλι (το) {ρελ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. λεπτό, µακρόστενο, συνήθ. λοξό, 
κοµµάτι υφάσµατος ή δέρµατος, που ράβεται πάνω σε άλλο ως τε-
λείωµα ή διακοσµητικό: λαιµόκοψη µε φαρδύ ~ · 2. ΝΑΥΤ. ρέλια (τα) 
η κουπαστή (σε µεγάλα πλοία), το προστατευτικό κιγκλίδωµα (σε 
σκάφη µικρότερων διαστάσεων): «έσκυψε, πέρασε το κεφάλι του στα 
~ κι άρχισε να ξερνάει» (Ν. Καββαδίας). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. reglio «ανεµόσκαλα - βέργα» < λατ. régula «ραβδί, 
µπαστούνι»]. 

ρελιάζω ρ. µετβ. {ρέλιασα} ράβω ρέλι σε ύφασµα ή δέρµα. — ρέλια-σµα 
(το). 

ρεµ (το) {άκλ.} (παλαιότ.) µονάδα µετρήσεως που ισούται προς την 
ποσότητα τής δόσης ακτινοβολίας που απορροφήθηκε (σε µονάδες 
ραντ), η οποία προκαλεί τα ίδια βιολογικά αποτελέσµατα, όπως π.χ. η 
ακτινοβολία Χ ίση µε ένα ραντ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τής αγγλ. 
φρ. R(öntgen) E(quivalent) M(an)]. 

ρεµ (ύπνος) (ο) η φάση τού ύπνου κατά την οποία ο άνθρωπος ονει-
ρεύεται, οπότε παρατηρείται ταχεία κίνηση τού µατιού πίσω από τα 
κλειστά βλέφαρα. 
[ΕΤΥΜ Αρκτικόλεξο τού αγγλ. όρου Rapid Eye Movement «ταχεία κί-
νηση των µατιών»]. 

ρέµα (το) {ρέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. βαθιά κοιλότητα ή άνοιγµα τής 
γης, κυρ. η ανώµαλη κοίτη µικρού χειµάρρου: µπαζώνουν τα - και 
χτίζουν || κάτω στο ~ το βαθύ- ΦΡ. (α) (µτφ.) µε πήρε το ρέµα έχασα 
τα πάντα, παρασύρθηκα σε καταστροφή (β) µπρος γκρεµός | βαθύ 
και πίσω ρέµα για περιπτώσεις στις οποίες οι δύο µοναδικές επιλογές 
κάποιου οδηγούν σε εξίσου δυσάρεστα αποτελέσµατα ή είναι εξίσου 
επικίνδυνες 2. ο χείµαρρος (βλ.λ.). — (υποκ.) ρεµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. ρεύµα (βλ.λ.), µε προληπτ. αφοµοίωση τού φθόγγου -ν- 
/révma/ προς το έρρινο που ακολουθεί και, εν συνεχεία, απλοποίηση]. 

ρεµάλι (το) {ρεµαλ-ιού | -ιών} πρόσωπο χωρίς ηθική, συχνά µε σχέ-
σεις µε τον υπόκοσµο· χαµένο κορµί. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. remil «γεωµαντεία, απάτη» < αραβ. rimai, πληθ. τού 
rami «άµµος»]. 

ρεµατιά (η) βαθύ άνοιγµα τής γης, κοίτη ρέµατος ΣΥΝ. χαράδρα, ρέ-
µα. [ΕΤΥΜ < ρέµα, -ατός + -ιά (πβ. ερηµ-ιά, ποταµ-ιά)]. 

ρεµβάζω ρ. αµετβ. {ρέµβασα} αφήνω τη σκέψη και τη φαντασία µου 
ελεύθερη, κάνω σκέψεις µε ονειροπόλο και ήρεµη διάθεση: του άρε-
σε να ρεµβάζει κοιτώντας το ανοιχτό πέλαγος ΣΥΝ. ονειροπολώ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ρέµβοµαι «περιφέροµαι άσκοπα, περιπλανώµαι» 
(το ενεργ. ρέµβω είναι σπάνιο), εκφραστ. λ., αβεβ. ετύµου- έχει προ-
ταθεί η αναγωγή σε αρχικό θ. *wremb- µε τη σηµ. «περικλείω σε κύ-
κλο» άρα και «γυρίζω άσκοπα (γύρω-γύρω)». Παρουσιάζει έρρινο έν-
θηµα (-m) και αντιµετάθεση τού I.E. *wer-b- (> *wreb) «στρέφω, γυ-
ρίζω» και «λυγίζω, κάµπτω» (βλ. λ. ράβδος), οπότε η λ. θα συνδ. µε 
µεσν. γερµ. wrimpen «ρυτιδώνω, ζαρώνω - µυκτηρίζω», ολλ. wrimpen 
«στρέφω (τα µάτια)» και ίσως µε τα οµόρρ. ράβδος, ράµφος, ράµνος 
κ.ά.]. 

ρεµβασµός (ο) [µτγν.] η ονειροπόλος διάθεση: παραδόθηκε στους ~ 
του κοιτώντας από το κατάστρωµα το ηλιοβασίλεµα ΣΥΝ. ονειροπό-
ληση, ρέµβη. 

ρεµβαστικός, -ή, -ό [1863] αυτός που φανερώνει διάθεση ονειροπό-
λησης: ~ βλέµµα | ύφος. Επίσης (λόγ.) ρεµβώδης, -ης, -ες [µτγν.]. — 
ρεµβαστικά κ. (λόγ.) ρεµβωδώς [µτγν.] επίρρ. ρέµβη (η) {χωρ. 
πληθ.} ο ρεµβασµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρέµβη, υποχωρητ. 
σχηµατισµός τού ρ. ρέµβω | -οµαι (βλ. λ. ρεµβάζω), που όµως 
µαρτυρείται ως µτγν.]. ρεµεντζάρω κ. ρεµιντζάρω ρ. µετβ. 
{ρεµεντζάρισα} ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) προσδένω το πλοίο, πρυµνοδετώ, 
ορµίζω. — ρεµεντζάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. rimaneggiare 
«διορθώνω, αποκαθιστώ» < ri- (< λατ. re-«ανα→) + maneggiare 
«χειρίζοµαι», αρχική σηµ. «κυβερνώ», < µεσν. λατ. manizzare (< λατ. 
manus «χέρι»)]. ρεµέντζο (το) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) ορµητήριο πλοίων, 
σηµείο πρόσδεσης. 
[ΕΤΥΜ. < ρεµεντζάρω (υποχωρητ.)]. ρεµιζάρω ρ. αµετβ. 
{ρεµιζάρισα} (λαϊκ.) παρκάρω σε γκαράζ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
γαλλ. remiser < ουσ. remise < p. remettre «επανατοποθετώ - 
αποστέλλω» < λατ. remittere «αφήνω, αποστέλλω»]. ρεµούλα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} 1. η βίαιη αρπαγή, κλοπή ξένων περιουσιακών 
στοιχείων: στην εταιρεία γινόταν µεγάλη ~ απ' τους υπαλλήλους! 2. 
(ειδικότ.) η υπεξαίρεση δηµοσίου χρήµατος κυρ. από κρατικό 
λειτουργό: κατήγγειλε τη διοίκηση τού οργανισµού για ρεµούλες και 
κοµπίνες. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < ιταλ. rimula «ρήγµα»]. 

ρεµούλκα (η) → ρυµούλκα 
ρεµπέκ (το) {άκλ.} έγχορδο, µουσικό όργανο αραβικής προέλευσης 
που µοιάζε µε τη λύρα, έχει τρεις χορδές και παίζεται µε δοξάρι. 
Επίσης ρεµπέκα (η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rebec < παλαιότ. γαλλ. rebebe < αραβ. rabäb «είδος βιο-
λιού» (πιθ. υπό την επίδρ. τού γαλλ. bec «ράµφος»)]. 

ρεµπελεύω ρ. αµετβ. [µεσν.] {ρεµπέλεψα} 1. τεµπελιάζω: διακοπές 
είναι, µπορούµε να ρεµπελέψουµε λίγο! 2. περιφέροµαι χωρίς σκοπό, 
τριγυρνώ πέρα-δώθε µε αλήτικη διάθεση: από µικρά έµαθαν να ρε- 
µπελεύουν στις αλάνες και στα καφενεία ΣΥΝ. αλητεύω, σουρτου-
κεύω. — ρεµπέλεµα (το). 

ρεµπελιό (το) {ρεµπελ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. η επανάσταση, η εξέγερ-
ση εναντίον εξουσίας ή αρχής: το ~ των ποπολάρων τής Ζακύνθου το 
16281| το ~ τής Σµύρνης (από τους γενίτσαρους το 1797) ΣΥΝ. ανταρ-
σία · 2. η απραξία, η αποφυγή κάθε κόπου και εργασίας, η αργό-
σχολη ζωή: ωραίο το ~, αλλά κάπως πρέπει να βγάλεις το ψωµί σου! 
ΣΥΝ. τεµπελιά, ραχατλίκι ΣΥΝ. ρεµπέλεµα. 

ρέµπελος, -η, -ο 1. ο επαναστάτης· (ειδικότ. για στρατιώτες) αυτός 
που δεν έχει ενταχθεί σε τακτικό στρατό ΣΥΝ. αντάρτης, αντάρτικος 
• 2. αυτός που περιφέρεται αργόσχολα ΣΥΝ. ανεπρόκοπος, αχάίρευ-
τος· ΦΡ. ρέµπελο ασκέρι (i) άτακτο πλήθος κυρ. εξεγερµένο, ο όχλος 
(ii) (µτφ.) οι αργόσχολοι χασοµέρηδες ΣΥΝ. ακαµάτηδες, τεµπέληδες, 
ρεµπέτ ασκέρι, ρεµπεσκέδες 3. αυτός που δεν ακολουθεί τα καθω-
σπρέπει, τυποποιηµένα ή συντηρητικά πρότυπα: ~ ζωή ΣΥΝ. άτακτος, 
ακατάστατος, ασυµµάζευτος. — ρέµπελα επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. 
rebelo «αντάρτης, άτακτος (πολεµιστής)» < λατ. rebellis 
«επαναστάτης, αποστάτης» < re- «ανα→ + -bellis < bellum 
«πόλεµος». Η λ. εξελίχθηκε σηµασιολογικά, προκειµένου να δηλωθεί 
επίσης η έννοια τού τεµπέλη, τού ανέµελου και τού αργόσχολου]. 

ρεµπεσκές (ο) {ρεµπεσκέδες} (µειωτ.) πρόσωπο χωρίς διάθεση για 
εργασία, αργόσχολος ή αλήτης ΣΥΝ. (καθηµ.) ρέµπελος, τεµπέλης, 
αχάίρευτος, ανεπρόκοπος. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

ρεµπετάδικο (το) µουσικό κέντρο στο οποίο παίζονται ρεµπέτικα 
τραγούδια από κοµπανίες. 

ρεµπέτ ασκέρι (το) → ασκέρι 
ρεµπετευω ρ. αµετβ. {ρεµπέτεψα} ζω σαν ρεµπέτης, µε γλέντια και 

καταχρήσεις. 
ρεµπέτης (ο) (ρεµπετών), ρεµπέτισσα (η) {ρεµπετισσών} 1.(πα-
λαιότ.-κακόσ.) (α) πρόσωπο που ακολουθούσε περιθωριακό τρόπο ζω-
ής, απείθαρχη και αντισυµβατική συµπεριφορά και που συχνά σχε-
τιζόταν µε τον υπόκοσµο συµµετέχοντας σε παράνοµες δραστηριό-
τητες (πβ. λ. µάγκας, κουτσαβάκης, µόρτης, νταής) (β) πρόσωπο που 
ζούσε ανέµελα µε γλέντια και καταχρήσεις: «για σένα εγώ αλήτεψα 
και έγινα ~, µπερµπάντης και ξενύχτης και σερέτης» (λαϊκ. τραγ.) 
ΣΥΝ. αλήτης, ρεµπεσκές 2. συνθέτης ή/και εκτελεστής (τραγουδιστής, 
οργανοπαίκτης) ρεµπέτικων τραγουδιών 3. (σήµερα καταχρ.) ερµη-
νευτής ρεµπέτικων τραγουδιών σε ρεµπετάδικο. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < τουρκ. ribat < αραβ. ribât «στρατώνας - οµάδα άτακτων 
στρατιωτών που έκλεβαν και λεηλατούσαν» (πβ. κ. µάγκας). Με αυτή 
τη λ. χαρακτηρίζονταν οι συνθέτες των ρεµπέτικων τραγουδιών, 
επειδή θεωρούνταν στην εποχή τους αλήτες, µάγκες]. 

ρεµπέτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τους ρεµπέτες ή µε τη 
µουσική και τα τραγούδια τους: ~ τραγούδι | ζωή | κοµπανία 2. ρε-
µπέτικο (το) κ. ρεµπέτικα (ενν. τραγούδια) (τα) το ελληνικό αστικό 
λαϊκό τραγούδι των αρχών τού αιώνα, που εξέφρασε την αντίληψη 
ζωής και τις εµπειρίες τού περιθωρίου, των κατώτερων κοινωνικών 
τάξεων, κυρ. στα εµπορικά και βιοµηχανικά κέντρα (λ.χ. Πειραιά, Σύ-
ρο, Θεσσαλονίκη, Σµύρνη), γνώρισε µεγάλη διάδοση κατά τη δεκαετία 
τού '30 και σταδιακά εµπορευµατοποιήθηκε επιβιώνοντας µέχρι και 
τη δεκαετία τού '50· είχε ποικίλη θεµατολογία (τραγούδια τής φυλα-
κής, τού τεκέ, επαγγελµατικά, ερωτικά κ.λπ.) και παιζόταν µε λαϊκά, 
έγχορδα κυρ. όργανα: µελετητής | λάτρης | ερµηνευτής τού - || ένας δί-
σκος µε ρεµπέτικα τής Κατοχής || προπολεµικά | απαγορευµένα ~. 

ρεµπούµπλικα (η) -> ρεπούµπλικα 
ρεν (το) {άκλ.} (στο σκάκι) το πιόνι «βασίλισσα»· συνήθ. ως απειλή 
αυτού τού πιονιού: του έκανε ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. reine «βασίλισσα» 
< λατ. regina]. 

ρενάρ (η) {άκλ.} 1. γούνα από δέρµα αλεπούς 2. (συνεκδ.) οποιο-
δήποτε ένδυµα, κυρ. παλτό κατασκευασµένο από αυτό το δέρµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. renard, ονοµασία τής αλεπούς στο µεσαιωνικό έµµε-
τρο µυθιστόρηµα Le roman de Renart (12ος-14ος αι.), στο οποίο η λ. 
αποτελεί κύρ. όν. και προέρχεται από το φρανκον. Reginhart (< αρχ. 
γερµ. *ragin «συµβουλή» + hart «σκληρός»). Λόγω τής σύνδεσης τού 
κυρίου αυτού ονόµατος µε το ζώο, η παλαιότ. γαλλ. λ. goupil «αλε-
πού» βαθµηδόν εγκαταλείφθηκε]. 

Ρένος (ο) -+ Ειρηναίος [ΕΤΥΜ. Συγκεκοµµ. τύπος τού µεσν. Ρενάτος < 
λατ. Renatus «αναγεννηµένος» (< p. re-nascor «αναγεννώµαι»), 
παρότι εκλαµβάνεται ως συγκεκοµµ. τ. τού ον. Ειρηναίος. Οµοίου 
ετύµου και το θηλ. Ρένα | Ρε-νάτα (< λατ. Renata), παρότι 
εκλαµβάνεται ως υποκορ. τού ον. Ειρήνη]. 

ρέντα (η) (κυρ. στα χαρτιά) η εύνοια τής τύχης: χθες είχε ~ και τίναξε 
τη µπάνκα στον αέρα, τους τα πήρε όλα! ANT. ατυχία, (λαϊκ.) γκί-νια, 
γκαντεµιά. 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rente, βασική σηµ. «ετήσιο εισόδηµα», < 
p. rendre «αποδίδω» < δηµώδ. λατ. rendere, παράλλ. τ. τού λατ. 
reddere «αποδίδω, ανταποδίδω» (< re- + dare «δίνω»)]. 

ρέντγκεν (το) {άκλ.} µονάδα δόσεως ακτινοβολίας, που ισούται µε 
την ποσότητα ιοντίζουσας ακτινοβολίας η οποία απαιτείται για να 
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παραχθεί µία ηλεκτροστατική µονάδα φορτίου ανά κυβικό εκατοστό ξηρού 
αέρα µετρηµένου σε πρότυπες συνθήκες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < διεθν. röntgen | roentgen, από το όνοµα τού Γερµανού φυσικού 
Wilhelm C. Rontgen (1845-1923), ο οποίος τιµήθηκε το 1901 µε το βραβείο 
Νοµπέλ για την ανακάλυψη των ακτινών Χ]. 

ρεντίκολο (το) αυτός που έχει γελοιοποιηθεί, που έχει γίνει ρεζίλι: κατάντησε ~ 
στην πόλη µε τα καµώµατα του || κάνω κάποιον ~. [ΕΤΥΜ < ιταλ. ridicolo < 
λατ. ridiculum «γελοίο, αστείο», ουσιαστι-κοπ. ουδ. τού επιθ. ridiculus 
«γελοίος, αστείος» (< *ridi-tlo-s < ρ. ridere «γελώ» + επίθηµα -tlo-)]. 

ρεντινγκότα κ. ρεντιγκότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) ανδρικό επίσηµο 
σακάκι, σταυρωτό, στενό στη µέση και µακρύ, που φοριόταν ως πανωφόρι 
ΣΥΝ. βελάδα. [ΕΤΥΜ < γαλλ. redingote < αγγλ. riding-coat «κοστούµι 
ιππασίας»]. 

ρέο (το) {άκλ.} (παλαιότ.) µεγάλο στρατιωτικό φορτηγό: ~ τού στρατού 
χρησιµοποιήθηκαν στην πρόσφατη απεργία των λεωφορείων για την 
εξυπηρέτηση τού κοινού. 

ρεο- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάτι εµφανίζει ή χαρακτηρίζεται από 
ροή: ρεο-τροπισµός, ρεο-στάτης. 
[ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. ρέω και απαντά 
κυρ. σε ελληνογενείς ξέν. όρ., λ.χ. αγγλ. rheology, rheostat κ.ά.]. 

ρεοβάση (η) → ρευµατοβάση 
ρεοστάτης κ. ροοστάτης (ο) {ρεοστατών} συσκευή που χρησιµοποιείται για τη 

ρύθµιση τής έντασης τού ηλεκτρικού ρεύµατος σε ένα κύκλωµα. — 
ρεοστατικός, -ή, -ό κ. ροοστατικός [ΕΤΥΜ. < ρεο- + -στάτης (< ί-στα-µαί), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rheostat]. 

ρεοτροπισµός (ο) κινητική αντίδραση των υδρόβιων όντων που εξαρτάται από 
τη διεύθυνση τού ρεύµατος µέσα στο οποίο κινούνται, οπότε και διακρίνεται 
σε θετικό ρεοτροπισµό (όταν ακολουθούν την κατεύθυνση τού ρεύµατος) και 
σε αρνητικό ρεοτροπισµό (όταν κινούνται αντίθετα προς το ρεύµα). — 
ρεοτροπικός, -ή, -ό, ρεοτροπικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. rhéotropisme]. 

ρεπανάκι (το) → ραπανάκι 
ρεπάνι (το) → ραπάνι 
ρεπατζού (η) {ρεπατζούδες} (αργκό) γυναίκα ελευθερίων ηθών που 

αντικαθιστά εργαζοµένη σε οίκο ανοχής, όταν η τελευταία έχει ρεπό. [ΕΤΥΜ 
< ρεπό (λαϊκ. πληθ. ρεπά) + παραγ. επίθηµα -τζού, θηλ. τού -τζής (βλ.λ.)]. 

ρεπερτόριο (το) {ρεπερτορί-ου | -ων} 1. το σύνολο των έργων (θεατρικών ή 
µουσικών) που έχει προγραµµατίσει να παρουσιάσει για ορισµένη χρονική 
περίοδο ένα καλλιτεχνικό σχήµα (θεατρική οµάδα, ορχήστρα κ.λπ.) ή ένας 
καλλιτέχνες: το ~ τού Εθνικού Θεάτρου για την επόµενη χρονιά- ΦΡ. θέατρο 
ρεπερτορίου σύστηµα παρουσίασης θεατρικών έργων, κατά το οποίο ένας 
θίασος ερµηνεύει διάφορα έργα σε τακτά χρονικά διαστήµατα ή µε 
εναλλασσόµενη συχνότητα κατά τη διάρκεια θεατρικής περιόδου 2. το σύνολο 
των έργων ενός καλλιτεχνικού είδους, η συνολική καλλιτεχνική παραγωγή 
στο είδος αυτό σε µία χώρα ή εποχή, σύµφωνα µε συγκεκριµένο καλλιτεχνικό 
ρεύµα ή τεχνοτροπία: διεθνές | ελληνικό | ευρωπαϊκό | µοντέρνο | κλασικό ~ 3. 
το σύνολο των µουσικών έργων, κοµµατιών ή θεατρικών ρόλων που µπορεί 
να ερµηνεύσει ή έχει ήδη ερµηνεύσει ένας καλλιτέχνης: είναι από τους 
ηθοποιούς που διαθέτουν πλούσιο | ανεξάντλητο ~ || ένας σολίστας τής δικής 
του κλάσης πρέπει να ανανεώνει διαρκώς το ~ του 4. το σύνολο των έργων 
µιας τέχνης, ιδίως τής µουσικής ή τού θεάτρου, τα οποία, λόγω τής ιδιαίτερης 
αξίας ή σηµασίας τους, αποτελούν τακτικό µέρος τού ρεπερτορίου των 
καλλιτεχνών ή των καλλιτεχνικών σχηµάτων: κοµµάτι ρεπερτορίου. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. repertorio < µτγν. λατ. repertorium «ευρετήριο» < λατ. reperire 
«ανευρίσκω (έπειτα από αναζήτηση)» (µτχ. repertus -um) < re- «ava→ + 
parere «γεννώ, παράγω»]. 

ρεπλίκα (η) {δύσχρ. ρεπλικών} 1. αντίγραφο έργου τέχνης, το οποίο έχει 
φιλοτεχνήσει ή τού οποίου έχει επιβλέψει τη δηµιουργία ο ίδιος ο δηµιουργός 
τού πρωτότυπου έργου 2. κάθε πιστή αναπαραγωγή ή ακριβές αντίγραφο 
ΣΥΝ. κόπια. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. replica «επανάληψη - αντίγραφο (έργου τέχνης)» < replicare 
«επαναλαµβάνω» < λατ. replicare «ανακάµπτω, ανακλώ, αναδιπλώνω» (> 
γαλλ. répliquer) < re- «ava→ + plicäre «διπλώνω»]. 

ρεπό (το) {άκλ.} σύντοµη άδεια που παραχωρείται περιοδικά σε εργαζοµένους 
για ξεκούραση: κάθε Πέµπτη δίνει - στην οικιακή βοηθό. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < 
γαλλ. repos < p. reposer «αναπαύω, ησυχάζω» < µτγν. λατ. repausäre < re- + 
pausare (< λατ. pausa < αρχ. παυσις)]. 

ρεπορτάζ (το) {άκλ.} 1. η δηµοσιογραφική έρευνα σχετικά µε ένα θέµα και η 
παρουσίαση των στοιχείων που προέκυψαν (σε εφηµερίδα, περιοδικό, 
ραδιόφωνο ή τηλεόραση): κάνω ~ για τις παράνοµες υιοθεσίες || οι κίνδυνοι | 
τα προβλήµατα | οι δυσκολίες ενός - || τηλεοπτικό | ραδιοφωνικό ~ || κοινωνικό 
| πολιτικό | αστυνοµικό | αθλητικό ~ || ελεύθερο ~ (για ποικίλα θέµατα) 2. 
(συνεκδ.) το αποτέλεσµα τής δηµοσιογραφικής εργασίας, που αξιοποιεί την 
παραπάνω τεχνική, κυρ. όπως διαµορφώνεται τελικά ως δηµοσιογραφικό 
κείµενο: µακρύ | µεγάλο | σύντοµο | ενδιαφέρον | αποκαλυπτικό | επικίνδυνο - 
(για τη σύνταξη τού οποίου και τη συγκέντρωση των αντίστοιχων στοιχείων ο 
δηµοσιογράφος εκτέθηκε σε κίνδυνο) 3. µέρος τού ειδησεογραφικού 
προγράµµατος ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, η παραγωγή τού οποίου 
γίνεται έξω από το στούντιο, στον φυσικό χώρο, όπου υπάρχουν στοιχεία για 
συγκεκριµένο θέµα τής επικαιρότητας: ~ στους δρόµους | στον τόπο ενός 
δυστυχήµατος | µιας τραγωδίας || 

ζωντανό ~ || ηλεκτρονικό ~ (µε φορητή τηλεοπτική κάµερα σε µαγνη-
τοσκόπηση ή σε απευθείας µετάδοση) 4. η δουλειά, το έργο τού ρεπόρτερ: 
δουλεύει στο αστυνοµικό ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεολογία, ρεπόρτερ. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. reportage < αγγλ. report «αναφέρω» (βλ. κ. ρεπόρτερ)]. 
ρεπόρτερ (ο/η) {άκλ.} δηµοσιογράφος ειδικευµένος στο ρεπορτάζ: πολιτικός | 
αστυνοµικός | οικονοµικός | αθλητικός ~ || ελεύθερος ~ (ο ρεπόρτερ που 
ασχολείται µε ποικίλα θέµατα). 

[ΕΤΥΜ < αγγλ. reporter < report «αναφέρω, εκθέτω» < γαλλ. reporter 
«επαναφέρω» < λατ. reportäre «επαναφέρω, επανάγω» (< re- «ava→ + portare 
«φέρω, κοµίζω»)]. 

ρεπόρτερ - ρεπορτάζ. Ξένες λέξεις που έχει δανειστεί η Ελληνική 
αντιστοίχως από την Αγγλική (reporter) και τη Γαλλική (reportage). Για την 
ελληνική απόδοση τού ρεπόρτερ χρησιµοποιούνται οι λ. δηµοσιογράφος, 
ειδησιογράφος, ειδησιολόγος και, σε ειδικές περιπτώσεις, η λ. 
(δηµοσιογραφικός) ανταποκριτής Αντιστοίχως για το ρεπορτάζ 
χρησιµοποιούνται οι λ. ειδησιογρα-φία, ειδησιολογία και, σε ειδικές 
περιπτώσεις, η λ. (δηµοσιογραφική) ανταπόκριση. Στην πραγµατικότητα ο 
ρεπόρτερ είναι ο δηµοσιογράφος ο οποίος βρίσκεται όχι στο γραφείο, αλλά 
στον χώρο όπου διαδραµατίζονται τα γεγονότα που η δηµοσιοποίηση τους 
αποτελεί νέα πληροφορία, δηλ. είδηση. Με τις σηµερινές εξελίξεις ο 
ειδησιολόγος (ρεπόρτερ) περιγράφει ζωντανά («live»!) ή µαγνη-
τοσκοπηµένα (στην τηλεόραση) και µαγνητοφωνηµένα (στο ραδιόφωνο} 
τις πληροφορίες που συγκεντρώνει «κατά χώραν» (in loco) για τα 
συµβαίνοντα. Οι γραπτές ειδήσεις που συντάσσονται από πληροφορίες τις 
οποίες συγκέντρωσε ο δηµοσιογράφος επί τόπου ή (αν πρόκειται για 
γενικότερο θέµα) από συναντήσεις και συνοµιλίες µε πρόσωπα συνδεόµενα 
µε τις πληροφορίες ή γνωρίζοντα γι' αυτές, συνιστούν ειδησιογραφία 
(ρεπορτάζ) µε συντάκτη τον ειδησιογράφο (ρεπόρτερ). Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι στις αρχές τού 20ού αι. χρησιµοποιήθηκε για τον ρεπόρτερ η λ. 
νεολόγος (αυτός που µιλάει για τα νέα, τις ειδήσεις) και για το ρεπορτάζ η 
λ. νεολογία, Εφηµερίδα, µάλιστα, τής Κωνσταντινουπόλεως, η οποία από 
το 1897 εκδιδόταν και στην Αθήνα, έφερε τον τίτλο Νεολόγος 
Παρατηρείται και εδώ ότι θα πρέπει να αποφεύγονται σχηµατισµοί 
αγγλικού πληθυντικού ρεπόρτερς)Ι), γιατί τέτοιες δάνειες λέξεις που 
λήγουν σε σύµφωνα τα οποία δεν υπάρχουν στο σύστηµα τής Ελληνικής, 
δεν σχηµατίζουν πληθυντικό. Το ίδιο ισχύει και για λέξεις όπως 
κοµπιούτερ, πληθ. οι κοµπιούτερ, όχι κο-µπιούτερς, γκάνγκοτερ, όχι οι 
γκάνγκστερς- οµοίως, πρέπει να αποφεύγονται πληθ. τσάρτερς, τάνκερς 
κ.τ.ό. 

ρέπος (το) {άκλ.} ελλην. συµφωνία επαναγοράς ΟΙΚΟΝ. συµφωνία για την 
πώληση χρεωγράφου, κρατικού ή άλλου, στην οποία ο πωλητής (συνήθ. 
τράπεζα) αναλαµβάνει να το επαναγοράσει µε ορισµένη τιµή και σε τακτό 
χρονικό διάστηµα. 
[ΕΤΥΜ < Από τους αρχικούς φθόγγους τής αγγλ. φρ. (rep)urchase agreements 
«συµφωνίες επαναγοράς» και το καταλ. τέρµα -os τού αγγλ. πληθυντικού]. 

ρεπούµπλικα κ. ρεµπούµπλικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µαλακό ηµίψηλο καπέλο 
από καστόρι ή πανί. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. repubblica «δηµοκρατία». Η σηµ. «µαλακό ηµίψηλο καπέλο» 
ίσως οφείλεται στη συνήθεια ορισµένων να πετούν ψηλά τέτοια καπέλα 
φωνάζοντας συνθήµατα- πβ. κ. τραγιάσκα]. 

ρεπουµπλικανικός, -ή, -ό [1895] αυτός που σχετίζεται µε τον ρεπουµπλικάνο ή 
τον ρεπουµπλικανισµό: ~ κόµµα | πολιτική || ~ αρχές. — ρεπουµπλικανικά 
επίρρ. 

ρεπουµπλικανισµός (ο) {χωρ. πληθ.} γενικότερη δηµοκρατική πολιτική θεωρία 
και πρακτική, που αντιτίθεται στη µοναρχία, υπερασπίζεται ένα 
αντιπροσωπευτικό σύστηµα διακυβέρνησης και πρεσβεύει τις αξίες τής 
ισότητας και τής ελευθερίας (κυρ. µε περιορισµό τής κρατικής παρέµβασης 
στην οικονοµία)· (ειδικότ.) η πολιτική και οι αρχές τού αµερικανικού 
Ρεπουµπλικανικού Κόµµατος. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. republicanism < 
republican (βλ. κ. ρεπουµπλικάνος)]. 

ρεπουµπλικάνος (ο) [1883] 1. αυτός που αποδέχεται τις αρχές τού 
ρεπουµπλικανισµού 2. ρεπουµπλικάνοι (οι) (α) τα µέλη και κυρ. οι πολιτικοί 
εκπρόσωποι ενός από τα δύο µεγαλύτερα πολιτικά κόµµατα των Η.Π.Α. µε 
συντηρητικό προσανατολισµό σε σχέση µε τους δηµοκρατικούς (βλ.λ.) (β) 
κάθε πολιτικό κόµµα που αποδέχεται τις αρχές τού ρεπουµπλικανισµού. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. republican < γαλλ. républicain, αρχική σηµ. «ο µη 
βασιλόφρων», < république «δηµοκρατία» (< λατ. res publica «δηµόσια 
πράγµατα»)]. 

ρεπουσέ (το) {άκλ.} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. µέθοδος διακοσµήσεως µεταλλικών 
επιφανειών ή αντικειµένων, κατά την οποία το σχέδιο προβάλλει ανάγλυφο µε 
σφυρηλάτηση από την πίσω πλευρά ή από το εσωτερικό τού έργου, ενώ η 
επεξεργασία των λεπτοµερειών γίνεται µε σκάλισµα ή χάραξη τής εξωτερικής 
του πλευράς. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. repoussé < p. repousser «ωθώ προς τα πίσω, απωθώ, 
αντιστέκοµαι» < re- + pousser «σπρώχνω, ωθώ» < παλ. γαλλ. poulser < λατ. 
pulsare «κρούω, ωθώ»]. 

ρεπρίζ (το) {άκλ.} η ανταπόκριση τού αυτοκινήτου στην εντολή τού οδηγού 
για επιτάχυνση. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. reprise «επανάληψη, εξακολούθηση» < p. reprendre 
«ξαναπαίρνω, συνεχίζω, εξακολουθώ» (< λατ. reprehendere | reprendere 
«καταλαµβάνω, κατέχω» < re- «ανα→ + prehendere | prendere «λαµβάνω, 
παίρνω»)]. 



ρεπροντιξιόν 1537 ρετσινόλαδο 
 

ρεπροντιξιόν (η) {άκλ.} 1. η πιστή, ακριβής αναπαραγωγή ή αντι-
γραφή ενός (κυρ. ζωγραφικού) έργου 2. (συνεκδ.) το ίδιο το αντίγρα-
φο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. reproduction «αναπαραγωγή» < reproduire «αναπαρά-
γω» < re- «ανα→ + produire «παράγω» (< λατ. producere < pro- + 
ducere «άγω, οδηγώ»)]. 

ρέπω ρ. αµετβ. (εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ. έρρεπα} 1. παρουσιά-
ζω κλίση προς µία πλευρά ή κατεύθυνση ΣΥΝ. γέρνω 2. (µτφ.) έχω την 
τάση, την έφεση προς κάτι, η φύση και οι συνήθεις επιλογές µου 
έχουν συγκεκριµένη, κυρ. αρνητική, κατεύθυνση: ~ προς την ακολα-
σία | τις ηδονές | τις καταχρήσεις | τη µελαγχολία | την κατάθλιψη || η 
πολιτική του ρέπει όλο και πιο καθαρά προς τον φασισµό ΣΥΝ. τείνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρέπω, πιθ. < *wrep-, οπότε η λ. θα συνδ. µε τις λ. ράβδος, 
ραπίζω (βλ.λ.), ενώ δεν θα πρέπει να ενταχθεί και το ρ. ράπτω στην 
ίδια ετυµολ. οικογένεια. Το ρ. ρέπω θα πρέπει να αναχθεί στο ευρύ 
I.E. θ. *wer- «στρέφω, κάµπτω». Παράγ. ροπ-ή, ρόπ-αλο(ν), ισο-ρροπ-
ία κ.ά.], 

ρεσάλτο (το) 1. ΝΑΥΤ. έφοδος σε πλοίο για την κατάληψη του: οι πει-
ρατές µε ~ κατέλαβαν το πλοίο 2. (µτφ.) κάθε ριψοκίνδυνη προσπά-
θεια, τόλµηµα που επιχειρείται υπό αντίξοες συνθήκες: θα το κάνω 
το - κι ας τα χάσω όλα ΣΥΝ. γιουρούσι, έφοδος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. risalto 
< ρ. risaltare «ξαναπηδώ - προβάλλω, ξεχωρίζω» 

< ri- (< λατ. re- «ανα→) + saltare «πηδώ» (βλ. κ. σαλτάρω)]. 
ρεσεψιόν (η) {άκλ.} 1. ο χώρος υποδοχής και εξυπηρέτησης των πε 
λατών σε ξενοδοχεία, επιβατικά πλοία κ.λπ., διαµορφωµένος συνήθ. 
ως γραφείο µε πάσο, πίσω από το οποίο στέκονται οι υπάλληλοι πα 
ρέχοντας πληροφορίες, κάνοντας κρατήσεις δωµατίων, κλείνοντας 
καµπίνες κ.λπ. 2. η αντίστοιχη υπηρεσία υποδοχής και εξυπηρέτησης 
πελατών ξενοδοχείου, πλοίου κ.λπ.: ζήτησε να τον συνδέσουν µε τη ~ 
(ενν. στο τηλέφωνο) || δουλεύει στη ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. réception «λήψη, υποδοχή» < λατ. receptio < recepto 
«δέχοµαι, υποδέχοµαι», θαµιστικό τού recipio (< re- «ανα→ + -cipio 
< capio «λαµβάνω»)]. 

ρεσεψιονίστ (ο/η) {άκλ.} υπάλληλος που εργάζεται στη ρεσεψιόν 
ξενοδοχείου, πλοίου κ.λπ., εξυπηρετώντας τους πελάτες. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. réceptioniste (βλ. λ. ρεσεψιόν)]. 

ρεσιτάλ (το) 1. η εκτέλεση µουσικών έργων από σολίστα µπροστά σε 
κοινό: ~ πιάνου | βιολιού | σαξοφώνου || - κλασικού τραγουδιού· ΦΡ. 
δίνω ρεσιτάλ (i) εκτελώ έργο ως σολίστας: ~ πιάνου (ii) (µτφ.) αποδί-
δω εξαιρετικά: έδωσε ρεσιτάλ ερµηνείας σ' αυτό το έργο || (κακόσ.) 
έδωσε ρεσιτάλ πάλι στη συνέλευση· το τι βλακείες είπε, δεν λέγεται! 2. 
(µτφ.) η εξαιρετική, αριστοτεχνική και υποδειγµατική απόδοση σε 
έναν τοµέα: ~ ερµηνείας | υποκριτικής || ~ διπλωµατίας || (ειρων.) ~ 
ασυναρτησιών || ~ υποκρισίας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. récital < αγγλ. recital < ρ. recite «απαγγέλλω από µνή-
µης, αφηγούµαι (ενώπιον ακροατηρίου)» < µέσ. αγγλ. reciten «δηλώ-
νω επίσηµα» < λατ. recitare «αναγιγνώσκω, απαγγέλλω» (< re-
«ανα→ + citare «κινώ, καλώ, ονοµάζω»)]. 

ρέστα (τα) {χωρ. γεν.} 1. το χρηµατικό ποσό που επιστρέφεται, όταν 
το ποσό που έχει καταβληθεί για πληρωµή είναι µεγαλύτερο από το 
οφειλόµενο: έχεις να δώσεις - από χιλιάρικο; || άφησε τα - στον σερ-
βιτόρο ως φιλοδώρηµα 2. τα χρήµατα που αποµένουν, που υπολείπο-
νται σε κάποιον ΦΡ. (µτφ.) (α) τα ρέστα µου (στη χαρτοπαιξία) όταν 
ο παίκτης ποντάρει όσα χρήµατα του έχουν αποµείνει (β) (οικ.-εκ-
φραστ.) δίνω ρέστα (i) εντυπωσιάζω: έδωσε ρέστα χθες στη συνέ-
ντευξη- τους αποστόµωσε όλους! (ii) παραδέχοµαι πλήρως: είναι κα-
ταπληκτική, µπροστά της ~! (γ) (από 'κε'ι που χρωστάω) ζητώ και τα 
ρέστα έχω απαιτήσεις, ενώ θα έπρεπε να λογοδοτώ- βγαίνω από πά-
νω: δεν φτάνει που µε έστησε µία ώρα, µου ζήτησε και τα ρέστα, γιατί 
δεν την περίµενα κι άλλο! (δ) (οικ.) και τα ρέστα και τα λοιπά: δεν τα 
µπορώ αυτά τα τυπικά, τις χαιρετούρες ~! ΣΥΝ. και τα συναφή. 
[ΕΤΥΜ; Ουδ. πληθ. τού επιθ. ρέστος (βλ.λ.)]. 

ρεστάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ρέσταρα κ. ρεστάρισα} (λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 
1. σταµατώ (κάτι), οδηγώ στο τέλος της µια διαδικασία, µια ενέργεια 
2. οδηγώ (κάποιον) στη χρεωκοπία: «µε ρεστάρισες, στραπατσάρισες 
τη ζωή µου» (λαϊκ. τραγ.) ♦ 3. (αµετβ.) (µτφ.) µένω ταπί, ρέστος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. restare «µένω, σταµατώ» < λατ. restare «υπολείποµαι 
(δηλ. µένω ως υπόλοιπο)» < re- «ανα→ + stare «στέκω, µένω (σταθε-
ρός)»]. 

ρεστοράν (το) (παλαιότ. ορθ. ρεστωράν) {άκλ.} εστιατόριο, συνήθ. 
πολυτελές: φάγαµε σ' ένα πανάκριβο ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. restaurant, αρχική σηµ. «δυναµωτικό, αναζωογονητικό 
(συνήθ. ποτό)», < restaurer «αποκαθιστώ, επισκευάζω» < λατ. restau-
rare, παράλλ. τ. τού in-staurare «ανακαινίζω»]. 

ρέστος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που µένει ακόµη ως υπόλοιπο από κάτι, 
που έχει περισσέψει: έχει µείνει καθόλου ζάχαρη ~; ΣΥΝ. υπόλοιπος-
ΦΡ. µένω ρέστος (από κάτι) (i) ξεµένω (από κάτι), µου τελειώνει: µια 
µέρα έµεινε ρέστος από τσιγάρα και πήγε να τρελαθεί! (ii) µένω ξε-
κρέµαστος, χωρίς κάλυψη και κυρ. χωρίς λεφτά: ξαφνικά έφυγαν κι 
έµεινα ρέστος, χωρίς δεκάρα τσακιστή σε µια άγνωστη πόλη. [ΕΤΥΜ 
< ιταλ. resto «υπόλοιπος» < restare «µένω, σταµατώ» (βλ. κ. ρεστάρω)]. 

ρετάλι (το) {ρεταλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1.(α) το τελευταίο κοµµάτι από 
τόπι υφάσµατος, που πωλείται πολύ φθηνότερα από την κανονική τι-
µή (β) (γενικότ.) υπόλειµµα διαφόρων υλικών, π.χ. ξύλου, πλακών 
κ.λπ. 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) για πρόσωπο κατάκοπο, εξαντληµέ-
νο: µετά από τόσες ώρες δουλειάς νιώθω ~ 3. (µτφ.-αργκό) άνθρωπος 
χωρίς αξία, το κατακάθι: µ ' εκνευρίζουν κάτι ρετάλια που το παίζου-
νε σπουδαίοι || τον έκανε ~ µε δύο κουβέντες που του είπε! (τον ξευ- 

τίλισε) ΣΥΝ. τιποτένιος. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. ritaglio «απόκοµµα, υπόλειµµα» < ρ. ritagliare «ξανα-
κόβω, περικόπτω» < ri- (< λατ. re- «ανα→) + tagliare «κόβω, χαράζω» 
(πβ. γαλλ. tailler) < µτγν. λατ. taliäre (< λατ. talea «ραβδί, µόσχευµα, 
πάσσαλος»)]. ρετάρω ρ. αµετβ. {ρετάρισα} (συνήθ. για κινητήρα 
αυτοκινήτου) δεν λειτουργώ κανονικά. — ρετάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ, < γαλλ. retard «καθυστέρηση» (κατά τα ρ. σε -ω) < retarder 
«καθυστερώ, αργώ» < λατ. retardäre]. ρετιρέ (το) {άκλ.} 1. ο 
τελευταίος και µικρότερος όροφος κτηρίου, κυρ. πολυκατοικίας, µε 
µεγάλη βεράντα, η πρόσοψη τού οποίου είναι πιο πίσω από την 
πρόσοψη τού υπόλοιπου κτηρίου: έχουν τριάρι στο ~ 2. κάθε 
διαµέρισµα στον όροφο αυτόν: είχε όνειρο ν'αποκτήσει ένα ~ 3. (µτφ.) 
η κορυφή (σε κλίµακα αξιολόγησης, ιεραρχία, βαθµολογία κ.λπ.): «η 
συγκατοίκηση των δύο ανδρών στο - τού πολιτεύµατος (πρωθυπουργία - 
προεδρία)» (εφηµ.) || «τρεις οµάδες συγκατοικούν στο ~ τής 
βαθµολογίας τού πρωταθλήµατος» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. retiré 
«αποµονωµένος - αποσυρθείς», µτχ. τ. τού ρ. retirer «αποµονώνω, 
ξεκουράζω - αποσύροµαι» (πβ. αγγλ. retire) < re-+ tirer «τραβώ, σύρω», 
αβεβ. ετύµου, πιθ. γερµ. αρχής, πβ. γοτθ. tairan, αρχ. γερµ. zeran]. 
ρετους (το) {άκλ.} το ρετουσάρισµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
retouche (βλ. λ. ρετουσάρω)]. ρετουσάρισµα (το) {ρετουσαρίσµ-ατος | 
-ατα, -άτων} 1. η επεξεργασία µιας φωτογραφίας µετά την εµφάνιση 
της για την αισθητική της βελτίωση ΣΥΝ. ρετούς 2. η επεξεργασία 
εικόνας, έργου κ.λπ., κυρ. καλλιτεχνικού χαρακτήρα, µε µικροαλλαγές ή 
βελτιώσεις τής εµφάνισης του, τής τελικής του παρουσίασης: το 
άρθρο θέλει ακόµα ένα - σε δυο-τρία σηµεία || ~ στο µακιγιάζ | σ' έναν 
πίνακα | στο µοντάζ 3. (µτφ.) κάθε ενέργεια για τη βελτίωση τής 
εµφάνισης: «πολλοί κάνουν ~ στο πολιτικό τους προφίλ, εν όψει 
εκλογών» (εφηµ.). ρετουσάρω ρ. µετβ. {ρετουσαρισ-α, -τηκα, -µένος} 
1. κάνω το ρετουσάρισµα µιας φωτογραφίας: το αµερικανικό περιοδικό 
αποδείχθηκε ότι είχε ρετουσάρει τη φωτογραφία τής νεαρής µητέρας, 
για να την προσαρµόσει στα αισθητικά πρότυπα τής αµερικανικής 
κοινωνίας 2. επιφέρω µικροαλλαγές ή βελτιώσεις σε κάτι 
τελειοποιώντας την τελική του εικόνα: ~ έναν πίνακα | ένα 
λογοτεχνικό κείµενο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. retoucher «τροποποιώ, 
επιδιορθώνω» < re- «ξανά→ + toucher «αγγίζω» < δηµώδ. λατ. *toccäre 
«κρούω, χτυπώ ελαφρά, αγγίζω», ηχοποιηµένη λ.]. ρετρό επίθ. {άκλ.} 
ελλην. ξεπερασµένος, νοσταλγικός 1. αυτός που σχετίζεται µε το στυλ 
περασµένων, παρωχηµένων περιόδων, κυρ. στην τέχνη ή τη µόδα: ~ 
ρούχα | χτένισµα || ~ τραγούδια 2. ρετρό (το) (α) παλιό στυλ: φέτος 
είναι στη µόδα το ~ (β) η επιστροφή σε περασµένο στυλ, τεχνοτροπία, 
τάση κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. rétro, απεσπασµένο ά συνθ. τής λ. rétrospectif «ανα-
δροµικός» < rétro- (< λατ. retro «όπισθεν») + -spectif < λατ. spectäre 
«θεωρώ, βλέπω», θαµιστικό τού specere (ίδια σηµ.)]. ρετροϊός (ο) 
ΒΙΟΛ. κάθε ιός που περιέχει ως γενετικό υλικό R.N.A. και προκαλεί 
καρκίνους στα ζώα, τη νόσο τού έιτζ και άλλες ιώσεις· οι ρετροϊοί 
επιζούν και έξω από τα κύτταρα τού ξενιστή, αλλά πολ-
λαπλασιάζονται µόνο ενσωµατωµένοι στο γονιδίωµα (βλ.λ.) τού ξε-
νιστή. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο (ως προς το β' συνθ.) από αγγλ. retrovirus]. 
ρετσέτα (η) {ρετσετών} (λαϊκ.) 1. η συνταγή (συνήθ. γιατρού για 
φάρµακα) 2. (µτφ.) κάθε υπόδειξη για το πώς γίνεται κάτι: ξεπερα-
σµένες ~ για την αντιµετώπιση πολιτικών κρίσεων. [ΕΤΥΜ. < βεν. receta 
< λατ. recepta, θηλ. τής µτχ. receptus τού p. recipio «αναλαµβάνω, 
δέχοµαι» (< re- «ανα→ + -cipio < capio «λαµβάνω»)]. ρετσίνα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} ελληνικό λευκό κρασί, στο οποίο κατά την έναρξη 
τής ζύµωσης του προστίθεται ρετσίνι πεύκων για τη χαρακτηριστική 
γεύση του και (παλαιότερα) ως ένα είδος συντηρητικού: «ρετσίνα µου 
αγνή, αγάπη µου παλιά, κεχριµπαρένια» (καντάδα) ΣΥΝ. ρετσινάτο, 
ρητινίτης οίνος. 
[ΕΤΥΜ; µεσν. < µτγν. λατ. resina, παράλλ. δάνειο τής Λατινικής από µη 
I.E. γλώσσα, όπως και το ελλην. ρητίνη (βλ.λ.), ή απευθείας από το ελ-
λην. ρητίνη]. ρετσινάτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει υποστεί 
επεξεργασία (συνήθ. έχει διαποτιστεί) µε ρετσίνι, που σχετίζεται µε 
το ρετσίνι: ~ χρώµα (κεχριµπαρένιο) ANT. αρετσίνωτος 2. ρετσινάτο 
(κρασί) η ρετσίνα (βλ.λ.): «φέρτε, φέρτε ρετσινάτο έχει ακόµα το 
κελλάρι» (Αθ. Χριστόπουλος). ρετσίνι (το) {ρετσιν-ιού | -ιών} 1. 
κιτρινωπή ώς κεχριµπαρένια, ηµι-διαφανής, παχύρρευστη και 
κολλώδης οργανική ουσία, που εκκρίνεται από τον κορµό των 
πεύκων 2. η ίδια ουσία µετά από ειδική επεξεργασία, κυρ. για την 
κατασκευή βερνικιών και λούστρων και για την επάλειψη των τόξων 
των εγχόρδων µουσικών οργάνων. [ΕΤΥΜ µ,εσν. < αρχ. ρητίνη (ή), µε 
αλλαγή γένους και τσιτακισµό]. ρετσινιά (η) {χωρ. πληθ.) 1. (παλαιότ.) 
δερµάτινο έµπλαστρο µε επάλειψη ρητίνης, που ξεκολλούσε πολύ 
δύσκολα 2. λεκές από ρετσίνι 3. (συνήθ. µτφ.) προσβλητική κατηγορία 
που αποδίδεται σε κάποιον και από την οποία δεν απαλλάσσεται 
εύκολα: του έµεινε | του κόλλησε για πάντα η ~ τού καταχραστή. 
ρετσινόκολλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} είδος πολύ δυνατής κόλλας που 
περιέχει στη σύνθεση της ρετσίνι. ρετσινόλαδο (το) αιθέριο έλαιο που 
χρησιµοποιείται ως καθαρτικό φάρµακο και στη σαπωνοποιία  ΦΡ. τι 
σχέση έχει ο φάντης µε το ρετσινόλαδο; για πράγµατα που δεν έχουν 
καµία σχέση το ένα µε το άλλο, που δεν συνδέονται µε κανέναν 
τρόπο. [ΕΤΥΜ Νόθο συνθ. < ριτσινόλαδο (µε την επίδρ. τού ουσ. 
ρετσίνα) < 



ρετσιτατίβο 1538 ρεφλέξ 
 

ριτσινο- (µτγν. λατ. ricinus «είδος φυτού», αγν. ετύµου) + λάδι]. 
ρετσιτατίβο (το) {άκλ.} 1. τρόπος µουσικής εκφοράς, ο οποίος χρη-
σιµοποιείται στην όπερα και στο ορατόριο, απαγγελία τού λόγου µε-
ταξύ οµιλίας και τραγουδιού: τα λόγια αυτά απαγγέλλονται - 2. από-
σπασµα ή µουσικό κοµµάτι, που η µελωδία ή ο ρυθµός του ακολου-
θούν τη διακύµανση τού προφορικού λόγου: µετά από ένα ~ µε µεγά-
λη δραµατική ένταση, ακολουθεί η άρια τού τενόρου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
recitativo «απαγγελτικός» < ρ. recitare «απαγγέλλω, διερµηνεύω» < 
λατ. recitare «αναγιγνώσκω, απαγγέλλω» (< re-«ανα→ + citare 
«κινώ, καλώ, ονοµάζω»)]. 

Ρέυκιαβικ (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Ισλανδίας. [ΕΤΎΜ. < ισλ. 
Reykjavik «κόλπος καπνού, ατµού» < reykja «αναδίδω αναθυµιάσεις, 
καπνούς» + vik «κόλπος». Η ονοµασία περιγράφει κατάλληλα την 
περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από τον ατµό που αναδίδουν οι 
φυσικές θερµοπηγές της]. 

ρεύµα (το) {ρεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε ροή υγρής, ρευστής ή αέ-
ριας µάζας: ~ λάβας || υδάτινο ~ 2. το ρέµα, κάθε αυλάκωση τού εδά-
φους µέσα στην οποία ρέει νερό: βαθύ | φαρδύ - (βλ.λ.) 3. η ροή τού 
υγρού όγκου µέσα σε αυτό το φυσικό ή τεχνητό αυλάκωµα τού εδά-
φους: όσο πλησίαζε προς τη θάλασσα, το ~ δυνάµωνε || κωπηλατού-
σαν κόντρα στο ~ ΦΡ. θαλάσσιο ρεύµα κάθε κίνηση θαλάσσιας µάζας 
λόγω τής περιστροφής τής Γης, των ανέµων και τής διαφοράς πυ-
κνότητας των διαφόρων θαλάσσιων στρωµάτων: σ' αυτό το σηµείο 
υπάρχουν ισχυρά ~, που προκαλούν προβλήµατα στη ναυσιπλοΐα µι-
κρών σκαφών 4. µετακίνηση ατµοσφαιρικών µαζών λόγω διαφορών 
στη θερµοκρασία και την ατµοσφαιρική πίεση κατά περιοχές: το κύµα 
καύσωνα οφείλεται στις κινήσεις ρευµάτων από την Αφρική 5. κάθε 
κίνηση ή φύσηµα αέρα, λ.χ. σε στεγασµένο χώρο από άνοιγµα, 
πόρτα: µην κάθεσαι στο -, γιατί θα κρυώσεις! || κλείσε το παράθυρο, 
γιατί κάνει ~ 6. (α) η κίνηση, η ροή ηλεκτρικού φορτίου, η ένταση 
τού οποίου µετριέται σε αµπέρ: πώς θα λειτουργήσει η συσκευή χωρίς 
τροφοδοσία ρεύµατος; (β) εναλλασσόµενο ρεύµα ρεύµα µε φορά και 
ένταση διαφοροποιούµενες περιοδικά (y) ρεύµα µονοφασικό ρεύµα 
από µία ηλεκτρεγερτική δύναµη (δ) πολυφασικό ρεύµα ρεύµα από 
ένα σύνολο ηλεκτρεγερτικών δυνάµεων τής ίδιας συχνότητας (ε) 
συνεχές ρεύµα ρεύµα µε σταθερή φορά και ένταση 7. η παροχή ηλε-
κτρικού (ρεύµατος) µέσω κεντρικού δικτύου: µόλις µετακόµισαν και 
δεν έχουν ακόµα -1| διακοπή ρεύµατος || αν δεν πληρώνεις τη ∆.Ε.Η., 
θα σου κόψουν το ~ ΣΥΝ. ηλεκτρικό 8. (συνεκδ.) ο λογαριασµός για τη 
συνδροµή κάθε καταναλωτή στη ∆.Ε.Η.: τον περασµένο µήνα το ~ 
τους ήρθε είκοσι χιλιάδες! || πλήρωσες το ~; 9. (µτφ.) κινούµενο πλή-
θος, ροή κόσµου προς µία κατεύθυνση: το κύριο ~ των διαδηλωτών 
κατευθυνόταν προς την πρεσβεία 10. (µτφ.) η γενική τάση που δια-
µορφώνεται στο πλαίσιο ενός συνόλου προς µία κατεύθυνση (θεωρη-
τική, αισθητική, πολιτική κλπ.): το αντιπολιτευτικό ~ εµφανίζεται 
ενισχυµένο || ~ συµπάθειας προς κάποιον || αυτός ο νέος πολιτικός 
έχει µεγάλο ~ (τον ακολουθούν πολλοί, αποκτά την εύνοια τού κό-
σµου) || υπάρχουν δύο ρεύµατα µεταξύ των υποστηρικτών τής θεω-
ρίας || όποιος πηγαίνει κόντρα στο ~, έχει πολιτικό κόστος (όποιος 
αντιτίθεται στην κυρίαρχη τάση) 11. (µτφ.) το σύνολο των ιδεών ή 
αντιλήψεων (φιλοσοφικών, καλλιτεχνικών, πολιτικών, επιστηµονικών 
κ.λπ.) που σε δεδοµένη εποχή γίνονται αποδεκτές από σηµαντικό σύ-
νολο ανθρώπων: παρακολουθεί όλα τα νέα ~ στον χώρο τής τέχνης || 
τα σύγχρονα φιλοσοφικά ~ || το καλλιτεχνικό ~ τής ποπ-αρτ || στο 
εσωτερικό τού κόµµατος έχει αναπτυχθεί ένα επικίνδυνο ακροδεξιό ~. 
— (υποκ.) ρευµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρεύµα 
< ρέω (βλ.λ.). Στη σηµ. τού ηλεκτρικού ρεύµατος η λ. αποδίδει το γαλλ. 
courant]. 

ρευµαταλνία (η) [1847] {ρευµαταλγιών} πόνος που εµφανίζεται ως 
σύµπτωµα ρευµατισµού. 
[ΕΤΥΜ < ρεύµα + -αλγία < άλγος, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rheu-
matalgia]. 

ρευµατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους ρευµατι-
σµούς: ~ πόνος 2. ρευµατικός (ο), ρευµατική (η) πρόσωπο που έχει 
προσβληθεί από ρευµατισµούς 3. ρευµατικά (τα) οι ρευµατισµοί: έχει 
τα - του! 4. ΙΑΤΡ. ρευµατικός πυρετός οξεία περιπλοκή που ακολουθεί 
σε περιπτώσεις συγκεκριµένων µολύνσεων από στρεπτόκοκκο, η 
οποία προσβάλλει συνήθ. παιδιά και χαρακτηρίζεται από την εκδή-
λωση κυρ. πυρετού, αρθρίτιδας και καρδιακών βλαβών. ρευµατισµός 
(ο) [αρχ.] (συνήθ. στον πληθ.) 1. καθεµιά από διάφορες παθήσεις που 
χαρακτηρίζονται από πόνους και ακαµψία, κυρ. στις αρθρώσεις ή 
στους µυς 2. ο ρευµατικός πυρετός (βλ. λ. ρευµατικός). ρευµατοβάση 
(η) → ρεοβάση ρευµατοδότης (ο) {ρευµατοδοτών} η πρίζα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. prise (βλ. λ. πρίζα)]. ρευµατοειδής, -ής, -ές 
[1890] {ρευµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} για πάθηση, πόνο κ.λπ. που 
µοιάζει να οφείλεται σε ρευµατισµούς: ~ πόνοι || ~ αρθρίτιδα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [Ε1ΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
rhumatoïde]. ρευµατολήπτης (ο) {ρευµατοληπτών} το εξάρτηµα στο 
οποίο καταλήγει το καλώδιο για τη λήψη ηλεκτρικού ρεύµατος από 
πρίζα- το φις (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. fiche (βλ. λ. φις)]. ρευµατολογία (η) {χωρ. 
πληθ.} επιστηµονικός κλάδος τής παθολογίας, που ασχολείται µε τη 
µελέτη και τη θεραπεία ρευµατικών παθήσεων. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rheumatology]. ρευµατολογικός, 
-ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη ρευµατολογία ή τον ρευµατολόγο: ~ 
διάγνωση | εξέταση | θεραπεία.  — ρευµατολογικά | -ώς επίρρ. 

ρευµατολόγος (ο/η) γιατρός παθολόγος ειδικευµένος στη ρευµατο-
λογία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rheumatologist]. 

ρευµατοφορος, -ος, -ο [1881] αυτός που φέρει ρεύµα ή διά µέσου τού 
οποίου µεταβιβάζεται ρεύµα: ~ καλώδια. [ΕΤΥΜ. < ρεύµα + -φόρος 
< φέρω]. 

ρευµατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ρευµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (πό-
νος} που µοιάζει µε ρευµατικό πόνο (χωρίς να είναι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 

ρεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ρεύτηκα} εκβάλλω µε ηχηρό τρόπο στοµα-
χικά αέρια από το στόµα: χτύπησε το µωρό στην πλάτη, για να ρευτεί. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ερεύγοµαι (από τον παθ. αόρ. έρεύχθην > έρεύ-
θην, όπου το έ- θεωρήθηκε συλλαβική αύξηση), εκφραστ. λ. µε τη 
σηµ. «εµώ, ρεύοµαι, φτύνω», < έ- προθεµ. + I.E. *reug- (ίδια σηµ.), πβ. 
λατ. e-rüg-ö (< ex- + ructo «εµώ, ρεύοµαι»), λιθ. raugiù, αρχ. αγγλ. 
rocettan, αρµ. orcam (< *o-ruc-am) κ.ά.]. 

ρεύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} η εκροή σωµατικών υγρών (ειδι-
κότ.) η ονείρωξη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ρεϋσις < αρχ. ρέω (βλ.λ.)]. 

ρευστοποίηση (η) [1847] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µετα-
τροπή στερεού σώµατος σε ρευστό, υγρό ή και αέριο, η υγροποίηση 2. 
ΟΙΚΟΝ. η µετατροπή επενδύσεων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοι-
χείων, κινητών και ακινήτων, σε ρευστό χρήµα: «τα ξένα αµοιβαία 
κεφάλαια προχώρησαν σε µαζικές ~ των χαρτοφυλακίων τους» 
(εφηµ.)· 
[ΕΤΥΜ. o οικον. όρος αποτελεί µετάφρ. δάνειο (από γαλλ. liquidation), 
όπως και ο χηµ. όρος (από γαλλ. fluidisation)]. 

ρευστοποιήσιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να ρευστοποιηθεί: -πε-
ριουσιακά στοιχεία | µετοχές | οµόλογα. 

ρευστοποιώ ρ. µετβ. [1855] {ρευστοποιείς... | ρευστοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. µετατρέπω στερεό σώµα σε ρευστό, υγρό ή και 
αέριο 2. µετατρέπω σε ρευστό χρήµα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία (τίτλους, αξίες, χρεώγραφα κ.λπ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. liquider]. 

ρευστός, -ή, -ό 1. (για ύλες, σώµατα κ.λπ.) αυτός τού οποίου τα µόρια 
κινούνται ελεύθερα µεταξύ τους, χωρίς να σκορπίζονται (όπως τα 
µόρια των αερίων)- αυτός που ρέει, κατ' αντιδιαστολή προς τον αέριο 
ή τον στερεό 2. ρευστό (το) (α) κάθε ουσία, λ.χ. ένα αέριο ή ένα 
υγρό, που µπορεί να ρέει και να αλλάζει διαρκώς το σχήµα της, όταν 
επενεργεί σε αυτήν µια δύναµη (β) (µτφ.-µόνο στον εν.) τα µετρητά, 
τα χρήµατα που µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει αµέσως, να κατα-
βάλει σε πληρωµές, συναλλαγές: υπάρχει έλλειψη ρευστού στην 
εταιρεία || έχει ξεµείνει από ~ 3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει πάρει ακό-
µη σταθερή µορφή, που χαρακτηρίζεται από αστάθεια: τα σχέδια µας 
για το καλοκαίρι είναι ακόµα ρευστά || η ~ πολιτική κατάσταση 
εµποδίζει τις µεγάλες επενδύσεις ΣΥΝ. ασταθής, ευµετάβλητος, µετα-
βλητός ANT. σταθερός, αµετάβλητος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. ρευστός, ρηµατικό επίθ. τού ρέω (βλ.λ.), µε δυσερµήνευτο -σ- 
(πβ. κ. πνευ-σ-τός)]. 

ρευστότητα (η) [1799] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού ρευστού, η ιδιό-
τητα µιας ουσίας να ρέει, παίρνοντας το σχήµα τού δοχείου που κά-
θε φορά την περιέχει: η ~ των υγρών 2. η ικανότητα ουσίας να ρέει, 
ο βαθµός ευκολίας µε τον οποίο ρέει ένα υγρό ή ρευστό: το κρασί 
έχει µεγαλύτερη ~ από τον µούστο 3. η διαθεσιµότητα ρευστού χρή-
µατος επιχείρησης, είτε αµέσως µε διαθέσιµα στο ταµείο είτε εµµέ-
σως µε άµεσα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία, π.χ. οµόλογα: 
υπάρχει πρόβληµα ρευστότητας στην αγορά || στις τράπεζες η χρη-
µατική ~ εξαρτάται από την ικανότητα για άµεση ικανοποίηση των 
αναλήψεων µετρητών 4. (µτφ.) η αστάθεια, η έλλειψη εγγυήσεων ή 
συνθηκών ικανών να εξασφαλίσουν τη διατήρηση ή τη µονιµότητα 
µιας κατάστασης: η πολιτική ~ των τελευταίων ετών έχει επιδεινώσει 
την οικονοµική κατάσταση τής χώρας ΣΥΝ. αστάθεια, µεταβλητότητα 
ANT. σταθερότητα, µονιµότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήµα. [ΕΤΥΜ o όρος 
τής φυσικής αποτελεί µετάφρ. δάνειο (από γαλλ. fluidité), όπως και ο 
οικον. όρος (από γαλλ. liquidité)]. 

ρεύω ρ. → ρέβω 
ρεφάρω ρ. αµετβ. {ρεφάρισα} (λαϊκ.) 1. (στα χαρτιά) ξανακερδίζω 

όσα έχασα σε προηγούµενους γύρους ή παιχνίδια: ας παίξουµε ακό-
µα έναν γύρο, να ρεφάρουµε 2. (µτφ.) επανακτώ το χαµένο έδαφος, 
επανέρχοµαι στην αρχική µου θέση: ήταν στηµένη η ερώτηση, για να 
ρεφάρει στις εντυπώσεις. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. (se) refaire «επανέρχοµαι, αποκαθίσταµαι στην προη-
γούµενη οικον. κατάσταση» (όρος χαρτοπαιγνίου) < refaire «ξανακά-
νω, ξαναφτειάχνω» < re- «ξανά→ + faire «κάνω, φτειάχνω»]. 

ρεφενέ ως επίρρ.· συνεισφέροντας σε Kotvó έξοδο (συνήθ. κατά το 
ποσό που αναλογεί στον καθένα): κάναµε το πάρτι ~ || θα πληρώ-
σουµε ~. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. refene]. ρεφενές (ο) {ρεφενέδες} η συνεισφορά σε 
κοινό έξοδο κατά το ποσό που αναλογεί στον καθένα: θα µαζέψουµε 
το ποσό µε ~ || πόσο είναι ο ~; ρεφερέντουµ (το) {άκλ.} το 
δηµοψήφισµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < λατ. referendum (ενν. ad populum), 
µε τη σηµ. «αυτό που πρέπει να αναφερθεί (στον λαό)», ουδ. τού 
γερουνδιακού referendus < ρ. refero «επαναφέρω» < re- «ava→ + fero 
«φέρω»]. ρέφερι (ο) {άκλ.} ο διαιτητής αθλητικού αγώνα. Επίσης 
(λαϊκ.-πα-λαιότ.) ρέφερης. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. referee]. ρεφλέξ επίθ. {άκλ.} 1. 
αντανακλαστικός: ~ κίνηση 2. ρεφλέξ (τα) τα 
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αντανακλαστικά: δυνατά - || γρήγορα - στην οδήγηση. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
reflex < λατ. reflexus, µτχ. τού p. reflectere «επιστρέφω, ανακλώ» (< re- 
«ανα→ + flectere «κάµπτω, λυγίζω»)]. ρεφλεξολογία (η) {χωρ. πληθ.} 
τεχνική (µε βάση τα αντανακλαστικά) ανακούφισης από την ένταση ή 
και θεραπείας µε µασάζ στα πόδια και µερικές φορές και στα χέρια. — 
ρεφλεξολόγος (ο/η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. reflexology (νόθο 
συνθ.) < reflex «αντανακλαστικό» + -logy]. ρεφορµισµός (ο) ΠΟΛΙΤ. 1. 
(στο σοσιαλιστικό κίνηµα τού τέλους τού 19ου και των αρχών τού 
20ού αι.) το πολιτικό ρεύµα που εγκατέλειψε τον στόχο τής 
επαναστατικής ανατροπής τού καπιταλιστικού συστήµατος και 
πρέσβευε την υιοθέτηση, µέσω νόµιµων διαδικασιών, 
µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό του, χωρίς την παραβίαση ή 
ανατροπή του 2. (συνήθ. µειωτ. από τους εκφραστές τής επίσηµης θέ-
σης τού κόµµατος) η τάση (που εκδηλώνεται στο εσωτερικό κοµµά-
των µε αυστηρό, κυρ. µαρξιστικό, θεωρητικό υπόβαθρο) αµβλύνσεως 
τής κριτικής κατά τού καπιταλισµού και προσανατολισµού στη δια-
δικασία των µεταρρυθµίσεων. — ρεφορµιστής (ο), ρεφορµίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. réformisme < γαλλ. réformer «µεταρρυθ-
µίζω, τροποποιώ» < λατ. re formare «αναµορφώνω, µεταµορφώνω» < 
re- «ανα→ + formare «διαµορφώνω, σχηµατίζω» (< forma «µορφή, 
σχήµα»)]. ρεφορµιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον 
ρεφορµισµό: ~ τάσεις | αντιλήψεις | προσπάθεια. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. réformistique]. ρεφρέν (το) {άκλ.} ελλην. επωδός 1. (α) το 
τµήµα τού µουσικού κοµµατιού, τραγουδιού ή ποιήµατος που 
επαναλαµβάνεται συχνά κατά την εκτέλεση ή την ανάγνωση του· στην 
τυπική απλή φόρµα τού τραγουδιού, το ρεφρέν αντιπαρατίθεται στο 
κουπλέ (βλ.λ.) (το ρεφρέν τραγουδιέται, σε κάθε επάνοδο του, µε τους 
ίδιους στίχους, ενώ στο κουπλέ οι στίχοι εναλλάσσονται) (β) θέµα που 
επανέρχεται στην έκταση τής φόρµας τού ρόντο (βλ.λ.) 2. (µτφ.) 
οτιδήποτε επαναλαµβάνει κανείς σταθερά και µε πανοµοιότυπο τρόπο: 
αυτή η φράση ήταν το µόνιµο ~ τής οµιλίας του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επωδός. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. refrain < αρχ. γαλλ. refraindre «ανασπάζω, ξανατεµα-
χίζω» (µε την έννοια ότι το ρεφρέν αποτελούσε επαναλαµβανόµενο 
µοτίβο, το οποίο διέκοπτε τη σειρά, την πορεία τού τραγουδιού) < λατ. 
refringere «εκκόπτω, ανασπώ, θραύω» < re- «ανα→ + -fringere (< 
frangere «θραύω, σπάζω»)]. ρέψιµο (το) [µεσν.] (ρεψίµ-ατος | -ατα, -
άτων} η ηχηρή εκβολή στοµαχικών αερίων από το στόµα: έχω ~ 
(ρεύοµαι) || το ~ µπροστά σε άλλους θεωρείται αγένεια. — (υποκ.) 
ρεψιµατάκι (το). ρέω ρ. αµετβ. {έρρευσα} 1. κινούµαι προς µία 
κατεύθυνση σχηµατίζοντας ρεύµα: ο ποταµός ρέει προς τη θάλασσα 
ΣΥΝ. κυλώ, (µτφ.) τρέχω 2. βρίσκοµαι σε κυκλοφορία: το αίµα ρέει 
στις φλέβες' ΦΡ. πάντα ρει (πάντα ρεϊ, Ηράκλειτος) όλα 
µεταβάλλονται, υπόκεινται σε διαρκή κίνηση, αλλαγή 3. υπάρχω και 
διατίθεµαι σε µεγάλες ποσότητες: ο καµπανίτης έρρεε όλο το βράδυ 
στα ποτήρια των συνδαιτυµόνων || δεν τον ενδιαφέρουν τα έξοδα 
βλέπεις, ρέει το χρήµα (έχει πολλά λεφτά, ξοδεύει πολλά) 4. αναβλύζω 
άφθονα, όπως λ.χ. ένα υγρό που βρίσκεται υπό πίεση ή εκκρίνεται από 
το σώµα: τα δάκρυα έρρεαν ποτάµι! || το αίµα έρρεε από την πληγή 
ΣΥΝ. ξεχύνοµαι 5. (µτφ. για τον λόγο) εκφράζοµαι ή διατυπώνοµαι µε 
άνεση και ταχύτητα, χωρίς δυσχέρεια ή διακοπή: ο λόγος του ρέει 
ζωντανός και διαυγής.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα, -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρέω < *ρέΡω < I.E. *srew- «ρέω, κυλώ», πβ. σανσκρ. 
srâvati, srava- «ρους», αγγλ. stream, γερµ. Strom κ.ά. Παράγ. ρο-ή, ρους 
| ρό-ος, ρύ-αξ (βλ. λ. ρυάκι), ρείθρον | ρέ-εθρον, ρεϋ-µα, ρευ-σ-τός, ρΰ-
σις (-η) κ.ά. Η ρίζα *srew- αποτελεί παρέκταση τού I.E. *ser- (βλ. λ. έρ-
πω)]. ρήγα (η) → ρίγα ρήγας (ο) {ρηγάδες}, ρήγισσα (η) 
{ρηγισσών} µέλος τής νεολαίας 

«Ρήγας Φεραίος» τού Κ.Κ.Ε. εσωτερικού. 
Ρήγας (ο) [µεσν.] ανδρικό όνοµα. 
ρήγας (ο) {ρηγάδες}, ρήγιθσα (η) [µεσν.] {ρηγισσών} (λογοτ.) 1. βα-

σιλιάς, ο ανώτατος άρχοντας µιας χώρας: ο ~ τής Ανατολής || «νάνι 
τού ~ το παιδί, τού βασιλιά το εγγόνι» (νανούρισµα) 2. ένα από τα 
χαρτιά τής τράπουλας µε την εικόνα βασιλιά τυπωµένη πάνω του: ~ 
σπαθί | κούπα ΣΥΝ. παππάς. Επίσης ρήγαινα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. ρήξ, -γός < λατ. rex, regis «βασιλιάς» (< regëre «ευθύνω, 
ορίζω»), o τίτλος αυτός αναφερόταν κυρ. στους βασιλείς 

τής ∆ύσης (των Φράγκων), ενώ ο τίτλος βασιλεύς περιοριζόταν στους 
Ρωµαίους αυτοκράτορες και στον βασιλιά τής Περσίας]. 

ρηγάτο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) το βασίλειο ή η βασιλεία τού ρήγα, η βα-
σιλική του εξουσία και η χώρα που κυβερνά. 

Ρήγιο (το) {-ου κ. -ίου} πόλη τής Ν∆. Ιταλίας απέναντι από τη Σικελία· 
υπήρξε αρχαία ελληνική αποικία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ρήγιον (µνηµονεύεται στον Ηρόδοτο). Κατά αρχ. παρά-
δοση, οφείλει την ονοµασία του στο ρήγµα που προκάλεσε ένας σει-
σµός, µε αποτέλεσµα να χωριστεί η Σικελία από την Ιταλία µέσω τού 
πορθµού τής Μεσσήνης. Σύµφωνα µε την εκδοχή αυτή, ανάγεται σε 
θ. ράγ-1 ρηγ-, για το οποίο βλ. λ. ρήγµα]. 

ρήγµα (το) {ρήγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε διακοπή τής συνέχειας 
µιας επιφάνειας, το ράγισµα: ~ στον βράχο | στον πάγο τής λίµνης | σ' 
έναν τοίχο ΣΥΝ. ρωγµή 2. (ειδικότ.) ρήξη των πετρωµάτων τού γήινου 
φλοιού λόγω των πάσης φύσεως δυνάµεων που ασκούνται σε αυτόν: 
από τον σεισµό δηµιουργήθηκε ένα µεγάλο - κατά µήκος τού δρόµου 
σε βάθος δύο µέτρων 3. (µτφ.) (α) η διάσπαση τής ενότητας ενός 
συνόλου: η έντονη αντίδραση µιας οµάδας βουλευτών για τους 
χειρισµούς τού προέδρου προκάλεσε ~ στο εσωτερικό τού κόµµατος 
(β) το κενό που διαπιστώνεται κάπου: «το ηθικό και ιστορικό ~ στα 
χρόνια τού Μεσοπολέµου και τής κυριαρχίας τού φασισµού» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. διάσπαση, διχασµός, ρήξη. — ρηγµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ρήγµα < ρήγ-νυ-µι (µε πρόσφυµα -νυ-, πβ. κ. δείκ-νυ-µι) < *Ρρηγ- < I.E. 
*wreg- | *wrög- «σπάζω, κοµµατιάζω, τέµνω», πβ. λιθ. réziu «σπάζω, 
κόβω», αρχ. σλαβ. rëzati «κόβω», αρχ. ρωσ. rëzu, ενώ η σύνδεση µε 
αρµ. ergicanem «σπάζω, κόβω» δεν επιβεβαιώνεται µορ-φολογικώς. 
Οµόρρ. ρώξ (-γα), ραγδ-αϊος (βλ.λ.), ραγ-άς (-άδα) κ.ά. Παράγ. ρήξις (-
η), äp-ρηκ-τος κ.ά. Από τον παθ. αόρ. β' ερ-ράγ-ην (υστε-ρογενώς πιθ. 
κατά τον αόρ. έ-πάγ-ην τού ρ. πήγ-νυ-µί) προέρχεται το επίθηµα -
ρραγής | -ρραγία πολλών συνθέτων (λ.χ. αίµο-ρραγία, ρινορραγία)]. 

ρηγµσ.τώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ρηγµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που ως προς τη φυσική του διαµόρφωση µοιάζει µε ρήγµα: ~ 
τρήµατα 2. αυτός που έχει πολλά ρήγµατα στην επιφάνεια του: - επι-
φάνεια | έκταση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ρηγµάτωοη (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η λύση τής συνέχειας 
τής µάζας που οφείλεται σε εσωγενείς παράγοντες (συστολή ξη-
ράνσεως, πλαστική συστολή) ή σε εξωτερικά φορτία' η δηµιουργία 
ρήγµατος. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. fracture]. 

ρηγνόω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) διασπώ βίαια τη συνο-
χή σώµατος, θραύω σε κοµµάτια: ~ τα δεσµά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ρήγνυµι | ρηγνύω, βλ. λ. ρήγµα]. 

ρηγόπουλο (το), ρηγοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το παιδί τού 
βασιλιά, το βασιλόπουλο. [ΕΤΥΜ. < ρήγας + λεξικό επίθηµα -πουλο 
(βλ.λ.)]. 

ρηγώνι_ ρ. → ριγώνω 
ρήµα (το) {ρήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΓΛΩΣΣ. (α) κλιτό (σε πολλές γλώσ-

σες) µέρος τού λόγου που αποτελεί το κύριο συστατικό τού κατηγο-
ρήµατος και δηλώνει ότι το υποκείµενο ενεργεί, παθαίνει ή βρίσκεται 
σε µία κατάσταση· συχνά διαφοροποιείται µορφολογικά, π.χ. κατά 
τον χρόνο, το ποιόν ενεργείας, τη φωνή, τη διάθεση ή τη συµφωνία 
του µε το υποκείµενο ή το αντικείµενο του (β) αλληλοπαθές ρήµα 
βλ. λ. αλληλοπαθής (γ) απρόσωπο ρήµα βλ. λ. απρόσωπος (δ) τριτο-
πρόσωπο ρήµα βλ. λ. τριτοπρόσωπος (ε) ανώµαλο ρήµα κάθε ρήµα 
τού οποίου οι µορφολογικοί τύποι δεν σχηµατίζονται σύµφωνα µε 
τους γενικούς κανόνες κλίσεως των ρηµάτων σε ένα γλωσσικό σύ-
στηµα (π.χ. τα ρήµατα «τρώω», «βλέπω», «λέω» κ.ά. τής Ελληνικής) 
(στ) συµπλήρωµα τού ρήµατος το αντικείµενο τού ρήµατος (ζ) βοη-
θητικό ρήµα ρήµα το οποίο βοηθεί στον σχηµατισµό ορισµένων τύ-
πων τού ρήµατος· «βοηθητικά» χαρακτηρίζονται τα ρήµατα έχω και 
είµαι: µε το ~ «έχω» σχηµατίζονται οι συντελικοί χρόνοι τού ρήµατος 
(έχω | είχα | θα έχω ντύσει) (η) απολεξικοποιηµένο ρήµα βλ.λ. (θ) 
αποθετικό ρήµα βλ. λ. αποθετικός (ι) εργαστικό ρήµα βλ. λ. εργαστι-
κός (ια) µεταβατικό ρήµα βλ. λ. µεταβατικός (ιβ) αµετάβατο ρήµα 
βλ. λ. αµετάβατος 2. (σπάν.) λόγος, κάτι που έχει ειπωθεί: «~ το σκο-
τεινόν» (Οδ. Ελύτης). — (υποκ.) ρηµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθε-
τικός, αυτοπαθής, εργαστικός, µετοχή, υποχωρητικός, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρήµα < *Έρή-µα, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου θ. 
*Ρερε- (µε µηδενισµ. το πρώτο και εκτεταµ. το δεύτερο φωνήεν) < I.E. 
*wre- «λέγω, µιλώ», πβ. σανσκρ. vratâ- «ρητό», ρωσ. vru «ψεύδοµαι», 

ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ «ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ» ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ: «ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ» 
o πίνακας περιλαµβάνει ρήµατα που σχηµατίζονται σε έναν ή σε περισσότερους χρόνους τής ενεργητικής ή/και τής µεσοπαθητικής φωνής 
µε διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα συνήθη αντίστοιχα ρήµατα («κανονικά» ή «οµαλά»). 

ΕΝΕΣΤΩΤΑ! 
αγγέλλ(ι> (αν-, απ-, ε 
κατ-, προ- κ.ά.) 

άγω (αν-, διεξ-, εισ-, 
εν-, εξ-, παρ-, προ-, 
προσ-, υπ- κ.ά.) 

αιρώ (αφ-, δι-, εξ-, 
καθ-, συν- κ.ά.) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σ ΑΟΡΙΣΤΟΣ 

άγγειλα | (λογ.) 
ήγγειλα 

ήγαγα 

(αφ-)αίρεσα | (λόγ.) 
(δι-)ήρεσα 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 
ΜΕΛΛΟΝΤΑΙ 

να/θα αγγείλω »     

αγάγω 

»     (εξ-)ανρέσω 

ΜΕΣΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ 
αγγέλθηκα | (λόγ.) 
ηγγέλθην (µτχ. αγγελθ-
είς, -είσα, -έν) 

άχθηκα/ 
(λόγ.) (διεξ-)ήχθην 
(µτχ. αχθ-είς, -είσα, -
έν) 
(αφ-)αιρέθηκα (λόγ. µτχ 
εξ-αιρεθ-είς, -είσα, -έν) 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΙ 
να/θα αγγελθώ 

αχθώ 

(καθ-)αιρεθώ 

ΜΕΣΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 

ΜΕΤΟΧΗ 
αγγελµένος 

(συν-)αγµένος | (λόγ.) 
(προ-)ηγµένος 

(δι-)αιρεµένος | (λόγ.) 
(συν-)ηρηµένος 
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αίρω (επ-, καθ-) (καθ-)ήρα να/θα (καθ-)άρω (καθ-)άρθηκα να/θα   (καθ-)αρθώ (καθ-)αρµένος | (λόγ.) 
(επ-)ηρµένος 

αµαρταίνω | αµαρτάνω αµάρτησα »     αµαρτήσω — — — 
ανακλώ (αντ-) ανάκλασα »     ανακλάσω ανακλάστηκα »      ανακλαστώ ανακλασµένος 
ανασταίνω ανάστησα | ανέστησα »     αναστήσω αναστήθηκα »     αναστηθώ αναστηµένος 
ανατέλλω ανέτειλα »     ανατείλω — — — 
ανεβαίνω - — ανέβηκα »     ανέβω | ανεβώ ανεβασµένος 
ανθίσταµαι — — αντιστάθηκα | 

(λόγ.) αντέστην 
»     αντισταθώ | (λόγ.) 
αντιστώ — 

ανίοταµαι   (λόγ.) ανέστην (στη 
φρ. «Χριστός 
ανέστη») 

 (λόγ.) ανεστηµένος 

αντέχω άντεξα »     αντέξω — — — 
απελαύνω απέλασα | (λόγ.) 

απήλασα 
»     απελάσω απελάθηκα | (λόγ.) 

απελάθην (µτχ. απελαθ-είς, 
-είσα, -έν) 

»      απελαθώ  

απέχω απείχα | (λόγ.) απέσχον »     απόσχω — — — 
αποθαρρύνω αποθάρρυνα »     αποθαρρύνω αποθαρρύνθηκα »     αποθαρρυνθώ αποθαρρηµένος 
αποσβένω | 
αποσβεννύω 

απόσβεσα »     αποσβέσω αποσβέστηκα »     αποσβεστώ αποσβεσµένος 

αποοταίνω (ξ-) απόστασα »     αποστάσω — — αποσταµένος 
αρέσω άρεσα »     αρέσω — — — 
αρκώ (δι-) άρκεσα | ήρκεσα »     αρκέσω αρκέστηκα (λόγ. µτχ. 

αρκεσθ-είς, -είσα, -έν) 
»     αρκεστώ — 

αρταίνω άρτυσα »     αρτύσω αρτύθηκα »     αρτυθώ αρτυµένος 
αυξάνω (επ-) αύξησα »     αυξήσω αυξήθηκα (λόγ. µτχ. 

αυξηθ-είς, -είσα, -έν) 
»     αυξηθώ αυξηµένος 

αφήνω άφησα »     αφήσω αφέθηκα (λόγ. µτχ. 
αφεθείς, -είσα, -έν) 

»      αφεθώ αφηµένος 

βάζω έβαλα »     βάλω βάλθηκα »     βαλθώ βαλµένος 
βαίνω (προ-, επι-, πάρα-, 
εκ-, συµ- κ.ά.) βάλλω 
(αµφι-, ανα-, απο-, δια-, 
εισ-, εκ, εµ-, επι-, κατά-, 
µετά-, πάρα-, προ-, συµ-, 
υπέρ-, υπο- κ.ά.) 

έβαλα »     βάλω (απέβην) 
βλήθηκα | (λόγ.) (υπ-
)εβλήθην (µτχ. βληθ-
είς, -είσα, -έν) 

»      (προβώ) »      

βληθώ 

(ανα-)βληµένος | (λόγ.) 
(επι-)βεβληµένος 

βαρύνω (επι-) | 
βαραίνω 

βάρυνα »     βαρύνω (επι-)βαρύνθηκα »     (επι-)βαρυνθώ (επι-)βαρηµένος / 
(λόγ.) (επι-) βεβαρηµένος 

βαρώ βάρεσα »     βαρέσω — — βαρεµένος 
βαστώ βάσταξα | βάστηξα »     βαστ-άξω | -ήξω βαστήχτηκα βαστηχτώ — 
βγάζω έβγαλα »     βγάλω βγάλθηκα »      βγαλθώ βγαλµένος 
βγαίνω — — βγήκα »     βγω βγαλµένος 
βλαοταίνω | βλαστάνω βλάστησα »     βλαστήσω — — βλαστηµένος 
βλέπω είδα »     δω ειδώθηκα »     ιδωθώ ιδωµένος 
-βλέπω (απο-, επι-, 
πάρα-, προ-, υπο- κ.ά.) 

(προ-)έβλεψα »     (προ-)βλέψω (προ-)βλέφθηκα (λόγ. µτχ. 
προβλεφθ-είς, -είσα, -έν) 

»      (προ-)βλεφθώ  

βογγώ βόγγηξα »     βογγήξω — — — 
βόσκω βόσκησα »     βοσκήσω βοσκήθηκα »     βοσκηθώ βοσκηµένος 
(βούλοµαι) — — βουλήθηκα »      βουληθώ — 
βρέχω έβρεξα »     βρέξω βράχηκα | βρέχτηκα »     βραχώ | βρεχτώ βρε)γ)µένος 
βρίσκω βρήκα »     βρω βρέθηκα | (λόγ.) ευρέθην 

(µτχ. ευρεθ-είς, -είσα, -έν) 
»     βρεθώ  

βυζαίνω βύζαξα »     βυζάξω βυζάχτηκα »      βυζαχτώ βυζαγµένος 
γδέρνω έγδαρα »     γδάρω γδάρθηκα »     γδαρθώ γδαρµένος 
γελώ γέλασα »     γελάσω γελάστηκα »     γελαστώ γελασµένος 
γερνώ γέρασα »     γεράσω — — γερασµένος 
γέρνω έγειρα »     γείρω — — γερµένος 
γίνοµαι — — έγινα | γίνηκα »     γίνω | γενώ γινωµένος 
γυρνώ γύρισα »     γυρίσω (γυρίστηκα) »      (γυριστώ) γυρισµένος 
δεικνύω (ανα-, απο-, 
επι-, κατά-, υπο- κ.ά.) 
δέρνω έδειξα 

 

»     δείξω »     

 

δείχτηκα | δείχθηκα 

 

»      δειχτώ | δειχθώ »     

 

(ανα-)δειγµένος | 
(λόγ.) (αποδεδει-
γµένος δαρµένος 

διαβαίνω — — διάβηκα | (λόγ.) διέβην »     διαβώ — 
διαβλέπω διείδα | διέβλεψα »      διίδω / 

διαβλέψω 
διαβλέφθηκα »      διαβλεφθώ — 

διαθλώ διέθλασα »     διαθλάσω διαθλάστηκα »     διαθλαστώ διαθλασµένος 
διαµαρτύροµαι   διαµαρτυρήθηκα (λόγ. µτχ. 

διαµαρτυρηθείς, -είσα, -έν) 
»      διαµαρτυρηθώ διαµαρτυρηµένος 

διαρκώ διάρκεσα | (λόγ.) 
διήρκεσα 

»     διαρκέσω — — — 
διαρρηγνύω διέρρηξα »     διαρρήξω διαρρήχθηκα (τηκα) »      διαρρηχθώ (τώ) διαρρηγµένος 
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διδάσκω δίδαξα να/θα   διδάξω διδάχτηκα | διδάχθηκα 
(µτχ. διδαχθ-είς, -είσα, -
έν) 

να/θα   διδαχτώ | διδαχθώ διδαγµένος 

δίδω (απο-, δια-, εκ-, έδωσα »     δώσω δόθηκα »      δοθώ (παρα-)δοµένος / 
εν-, επι-, κατά-, µετά-,   (λόγ. µτχ. δοθ-είς,  (λόγ.) (δια-)δεδο- 
πάρα-, προ-, ανα-)   -είσα, -έν)  µένος 
δίνω έδωσα »     δώσω δόθηκα »      δοθώ δοσµένος 
διψώ δίψασα »     διψάσω - - διψασµένος 
δρω (αντί-, επι-) έδρασα »     δράσω — — — 
εγείρω (αν-, δι-, εξ- κ.ά.) έγειρα | (λόγ.) ήγειρα »     εγείρω εγέρθηκα | (λόγ.) (αν-

)ηγέρθην (µτχ. 
ανεγερθ-είς, -είσα, -έν) 

»      εγερθώ (εξ-)εγερµένος 

εγκαθιστώ / εγκατέστησα »     εγκαταστήσω εγκαταστάθηκα (λόγ. »     εγκατασταθώ εγκαταστηµένος/ 
εγκατασταίνω   µτχ. εγκατασταθ-είς, -

είσα, -έν)  (λόγ.) εγκατεστηµένος 

εκπλήσσω εξέπληξα »     εκπλήξω εξεπλάγην 
(λόγ. µτχ. εκπλαγ-είς, -
είσα, -έν) 

»     εκπλαγώ  

(εκρηγνύω)  _ εξερράγην (µτχ. 
εκραγ-είς, -είσα, -
έν) 

»     εκραγώ  

εκτί(ν)ω εξέτισα »     εκτίσω — — — 
ελαύνω (απ-, (απ-)έλασα | (λόγ.) (απ-)ελάσω (απ-)ελάθηκα | (λόγ.) (απ-)ελαθώ — 
παρ-, προ- κ.ά.) (παρ-)ήλασα  (απ-)ηλάθην 

(λόγ. µτχ. απ-ελαθ-είς, 
-είσα, -έν) 

  

εξανίσταµαι — — εξανέστην »     εξαναστώ — 
επαινώ επαίνεσα | (λόγ.) 

επήνεσα 
»     επαινέσω επαινέθηκα (λόγ. µτχ. 

επαινεθ-είς, -είσα, -έν) 
»     επαινεθώ — 

έρχοµαι (επ-, εξ-, ήρθα/ήλθα (λόγ. »     έρθω/έλθω — — — 
αν-, δι-, απ-, κατ-, µτχ. επ-ελθ-ών,     προσ-, παρ-, -ούσα, -όν)     
αντεπεξ- κ.ά.)      

εύχοµαι (απ-, προσ-) — — ευχήθηκα »     ευχηθώ — 
εφευρίσκω εφεύρα | (λόγ.) εφηύρα »     εφεύρω εφευρέθηκα »     εφευρεθώ εφευρεµένος | (λόγ.) 

εφευρηµένος 
έχω (εν-, εξ-, κατ-, περί-, είχα >»     έχω — — — 
προ-, συν- κ.ά.)      

ζουλάω | -ώ ζούληξα »     ζουλήξω ζουλήχτηκα »     ζουληχτώ ζουληγµένος 
θαρρώ (ανα-) θάρρεψα | 

(αναθάρρησα) 
»     θαρρέψω / 
(αναθαρρήσω) — — — 

θέλω θέλησα | ήθελα »     θελήσω — — (λόγ.) ηθεληµένος 
θέτω (προσ-, ανα-, έθεσα »     θέσω τέθηκα | (λογιότ.) »     τεθώ (προσ-)θεµένος | (λόγ.) 
εκ-, δια-, απο-, πάρα-,   ετέθην (µτχ. τεθ-είς,  (δια-)τεθειµένος 
κατά-, συν- κ.ά.)   -είσα, -έν)   

-ισταµαι (καθ-, παρ-, — — (κατ-)έστην »     (κατα-)στώ — 
εν-, εξ-, προ-,υφ-,      µεθ- κ.ά.)      καθιστώ (αντί-, απο-, κατέστησα »     καταστήσω (αντι-)καταστάθηκα »     (απο-)κατασταθώ (λόγ.) κατεστηµένος 
εγ-, υπο- κ.ά.)      

κάθοµαι κάθισα | (προφορ.) 
έκατσα 

»     καθίσω / 
(προφορ.) κάτσω — — καθισµένος 

καίω έκαψα »     κάψω κάηκα »     καώ καµένος 
καλώ κάλεσα »     καλέσω καλέστηκα κλήθηκα | 

εκλήθην (λόγ. µτχ. 
κληθ-είς, -είσα, -έν) 

»     καλεστώ | κληθώ καλεσµένος 

-καλώ (ανα-, απο-, (απο-)κάλεσα »     (προσ-)καλέσω (ανα-)κλήθηκα | (λόγ.) »      (συγ-)κληθώ (λόγ.) (προσκεκλη- 
εγ-, προσ-, συγ- κ.ά.)   (απ-)εκλήθην (µτχ. απο-

κληθ-είς, -είσα, -έν)  µένος | (καθηµ.) 
προσκαλεσµένος 

κάνω (απο-) έκανα | έκαµα | 
(από-καµα) 

»     κάνω | κάµω — ~ καµωµένος 

καταλαβαίνω κατάλαβα »     καταλάβω — — — 
καταπλήσσω κατέπληξα »     καταπλήξω (λόγ.) κατεπλάγην »     καταπλαγώ — 
κατάσχω κατέσχεσα | (λόγ.) »     κατασχέσω κατασχέθηκα »      κατασχεθώ (σπάν. λόγ.) 

 κατέσχον  (λόγ. µτχ. κατασχεθ--είς, 
-είσα, -έν)  κατ-εσχη µένος 

καταφρονώ καταφρόνεσα »     καταφρονέσω — — καταφρονεµένος 
κερδίζω κέρδισα »     κερδίσω κερδήθηκα »     κερδηθώ κερδισµένος 
κερνώ κέρασα »     κεράσω κεράστηκα »     κεραστώ κερασµένος 
κλαίω έκλαψα »     κλάψω κλάφτηκα »      κλαφτώ κλαµένος 
κλέβω έκλεψα »     κλέψω κλάπηκα | κλέφτηκα | (λόγ.) 

εκλάπη ν (λόγ. µτχ. κλαπ-
είς, -είσα, -έν) 

»      κλαπώ | 
κλεφτώ 

κλεµµένος 

(κορεννύω) κόρεσα »     κορέσω κορέστηκα | (λόγ.) 
εκορέσθην 

»     κορεστώ (κε)κορεσµένος 

κρεµώ κρέµασα »     κρεµάσω κρεµάστηκα »     κρεµαστώ κρεµασµένος 
λαµβάνω (ανα-, έλαβα »     λάβω λήφθηκα / »      ληφθώ (αν)ειληµµένος 

ρήµατα ανώµαλα 1541 
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απο-, δια-, εκ-, κατά-, 
µετά-, πάρα-, προ-, προσ-, 
συλ- κ.ά.) | λαβαίνω 

  (λόγ.) (συν-)ελήφθην 
(λόγ. µτχ. ληφθ-είς, -
είσα, -έν) 

  

λαχαίνω έλαχα να/θα λάχω — — — 
λέγω (προ-, αντί-) 
/λέω 

είπα »     πω (λόγ. 
προείπω) 

ειπώθηκα | λέχθηκα | (λόγ.) 
ελέχθην (µτχ. λεχθ-είς, -
είσα, -έν) 

να/θα ειπωθώ | 
λεχθώ 

ειπωµένος 

-λέγω (δια-, επι-, εκ-, 
κατά-, συλ- κ.ά.) 

(διά-)λεξα | (λόγ.) 
(επ-)έλεξα 

»     (επι-)λέξω (δια-)λέχτηκα | (λόγ.) 
(εξ-)ελέγην (µτχ. εκ-λεγ-
είς, -είσα, -έν) 

»     (συλ-)λεχθώ | (επι-
)λεγώ 

(επι-)λεγµένος 

λεπτύνω | λεπταίνω λέπτυνα »     λεπτύνω λεπτύνθηκα »     λεπτυνθώ (εκ)λεπτυσµένος 
λυσσώ λύσσαξα »     λυσσάξω — — λυσσασµένος 
µαθαίνω έµαθα »     µάθω µαθεύτηκα »      µαθευτώ µαθηµένος 
µανθάνω (εκ-, απο-) (λόγ.) εξέµαθα »     (εκ)µάθω εκµαθήθηκα »      εκµαθηθώ — 
µεθάω | -ώ µέθυσα »     µεθύσω — — µεθυσµένος 
µειγνύω (ανα-) έµειξα »     µείξω µίχθηκα | (λόγ.) (αν-

)εµίχθην 
»      µιχθώ µιγµένος | (λόγ.) 

(ανα-)µεµιγµένος 
µένω έµεινα »     µείνω — — — 
µετέχω µετείχα | (λόγ.) µετέσχον »     µετάσχω — — — 
µηνώ µήνυσα »     µηνύσω µηνύθηκα »      µηνυθώ µηνυµένος 
µπαίνω — — µπήκα »     µπω µπασµένος 
µπορώ µπόρεσα »     µπορέσω — »     (µπορεθεί) — 
νέµω (απο-, δια-, κατά-) ένειµα »     νείµω (δια-)νεµήθηκα »      (κατα-)νεµηθώ κατανεµηµένος 
ντρέποµαι — — ντράπηκα »     ντραπώ — 
ξέρω (παρατ. ήξερα) έµαθα »     µάθω — — µαθηµένος 
ξεχνώ ξέχασα »     ξεχάσω ξεχάστηκα »      ξεχαστώ ξεχασµένος 
παθαίνω έπαθα »     πάθω — — (σπάν.) παθηµένος 
παίρνω πήρα »     πάρω πάρθηκα »      παρθώ παρµένος 
πάλλω έπαλα »     πάλω — — — 
παραγγέλλω | 
παραγγέλνω 

παράγγειλα | (λόγ.) 
παρήγγειλα 

»     παραγγείλω παραγγέλθηκα »     παραγγελθώ παρηγγελµένος 

παρέχω παρείχα | (λόγ.) 
παρέσχον 

»     παράσχω παρασχέθηκα | (λόγ.) 
παρεσχέθην (µτχ. 
παρασχεθ-είς, -είσα, -
έν) 

»     παρασχεθώ  

παριστώ | παριστάνω | 
παρασταίνω (ανα-) 

παρέστησα »     παραστήσω παραστάθηκα »      παρασταθώ (σπάν.) παραστηµένος 

πεινώ πείνασα »     πεινάσω — — πεινασµένος 
περνώ πέρασα »     περάσω περάστηκα »     περαστώ περασµένος 
πετυχαίνω πέτυχα »     πετύχω — — πετυχηµένος 
πετώ πέταξα »     πετάξω πετάχτηκα »     πεταχτώ πετα)γ)µένος 
πέφτω έπεσα »     πέσω — — πεσµένος 
πηγαίνω | πάω πήγα »     πάω — — — 
πίνω ήπια »     πιω πιώθηκα »     πιωθώ πιωµένος 
πλανώ (απο-, πάρα-) (απο-)πλάνησα »     (απο-)πλανήσω πλανήθηκα »      πλανηθώ (πε)πλανηµένος 
πλέκω (δια-, εµ, περί-, 
συµ- κ.ά.) 

(εν-)έπλεξα »     (συµ-)πλέξω (δια-)πλέχτηκα | (λόγ.) 
(εν-)επλάκην 

»     πλεχτώ | (λόγ.) 
(συµ-)πλακώ 

πλεγµένος | (λόγ.) 
(περιπεπλεγµένος 

πλένω (απο-, ξε-) έπλυνα »     πλύνω πλύθηκα »     πλυθώ πλυµένος 
Πλέω (απο-, δια-, 
εισ-, εκ-, επι-, κατά- 
κ.ά.) 

έπλευσα »     πλεύσω " "  

πλήττω (επι-) 
πνέω (ανα-, απο-, δια-, εισ-
, εκ-, εµ- κ.ά.) 

έπληξα 

έπνευσα 
»     πλήξω »     

πνεύσω 

(λόγ.) επλήγην (µτχ. πληγ-
είς, -είσα, -έν) 
εµπνεύσθηκα (-τηκα) 

»      πληχθώ | πληγώ »     

εµπνευσθώ (-τώ) 
πληγµένος 

εµπνευσµένος 
ποικίλλω ποίκιλα »     ποικίλω — — (λόγ.) (πε)ποικιλ-

µένος 
πονώ πόνεσα »     πονέσω — — πονεµένος 
ρέω (δια-, κατά-, (κατ-)έρρευσα »     (διαρ-)ρεύσω — — — 
συρ- κ.ά.)      

ρουφώ ρούφηξα »     ρουφήξω ρουφήχτηκα »     ρουφηχτώ ρουφηγµένος 
σέβοµαι — — σεβάστηκα »     σεβαστώ — 
σχολάω | σχολνώ σχόλασα »     σχολάσω — — σχολασµένος 
-οπώ (απο-, δια-), σπάω έσπασα »     σπάσω σπάστηκα »      σπαστώ σπασµένος 
σπείρω | σπέρνω 
(δια-, εν-, έγκατα- 
κ.ά.) 

έσπειρα »     σπείρω σπάρθηκα | (λόγ.) 
(εγκατ-)εσπάρην 

»      σπαρθώ | (λόγ.) 
(εγκατα-)σπαρώ 

σπαρµένος | (λόγ.) 
(εγκατ-)εσπαρµένος 

στέκοµαι | στέκω — — στάθηκα »      σταθώ — 
στέλλω | στέλνω (ανα-, 
απο-, δια-, περί-, 
συ-, υπο- κ.ά.) 

έστειλα »     στείλω στάλθηκα | (λόγ.) 
(κατ-)εστάλην 

»     σταλθώ | (λόγ.) 
(απο-)σταλώ 

σταλµένος | (λόγ.) 
(απ-)εσταλµένος 

στενοχωρώ στενοχώρεσα | 
στενοχώρησα 

»     στενοχωρέσω | 
στενοχωρήσω 

στενοχωρέθηκα | 
στενοχωρήθηκα 

»     στενοχωρεθώ | 
στενοχωρηθώ 

στενοχωρεµένος/ 
στενοχωρηµένος 
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στραµττουλώ στραµπούληξα να/θα στραµπουλήξω στραµπουλήχτηκα να/θα στραµπουληχθώ στραµπουληγµένος 

στρέφω (ανα-, απο-, 
ανχι-, δια-, επι-, 

έστρεψα »     στρέψω στράφηκα | (λόγ.) 
εστράφην 

»     στραφώ στραµµένος | (λόγ.) (δι-
)εστραµµένος 

κατά-, µετά-, συ- κ.ά.)      
συγχωρώ συ)γ)χώρεσα | 

συγχώρησα 
»     συ)γ)χωρέσω | 
συγχωρήσω 

συ)γ)χωρέθηκα | 
συγχωρήθηκα 

»     συ)γ)χωρεθώ | 
συγχωρηθώ 

συ)γ)χωρεµένος | 
συγχωρηµένος 

συµβαίνει (επι-) — — συνέβη »     συµβώ — 
συµπαρίσταµαι / — — συµπαραστάθηκα »     συµπαρασταθώ — 
συµπαραστέκοµαι      
συνιστώ | συστήνω συνέστησα | 

σύστησα 
»     συστήσω συστάθηκα | συστήθηκα 

(λόγ.) συνεστήθην (µτχ. 
συσταθ-είς, -είσα, -έν) 

»     συσταθώ | 
συστηθώ 

συστηµένος 

συντρέχω συνέτρεξα | συνέδραµα »     συντρέξω | 
συνδράµω — — — 

σύρω | σέρνω (ανα-, 
απο-, δια-, επι-, πάρα-) 

έσυρα »     σύρω σύρθηκα | (λόγ.) (παρ-
)εσύρθην (µτχ. (δια-
)συρθ-είς, -είσα, -έν) 

»     συρθώ συρµένος 

σφάλλω | σφάλλοµαι έσφαλα »     σφάλω — — (λόγ.) εσφαλµένος 
σωπαίνω σώπασα »     σωπάσω — — — 
τείνω (αντί-, εκ-, εν-, 
κατά-, πάρα-, προ-, 
συν-) 

έτεινα »     τείνω τάθηκα (λόγ. µτχ. 
(προ-)ταθ-είς, -
είσα, -έν) 

»     (παρα-)ταθώ (λόγ.) (προτεταµένος 

τελώ (απο-, δια-, εκ-, επι-
, συν- κ.λπ.) 

τέλεσα »     τελέσω τελέστηκα »     τελεστώ τελεσµένος/ (λόγ.) 
τετελεσµένος 

τέµνω (ανα-, δια-, 
κατά-, περί-, συν-) 

έταµα | έτµησα »     (ανα-)τάµω | 
(κατα-)τµήσω 

τµήθηκα | ετάµην 

τίθεµαι (ανα-, πάρα-, εκ-, 
επι-, δια-, προσ-)   τέθηκα | (λόγ). ετέθην 

(µτχ. τεθ-είς, 

»     τµηθώ | ταµώ »     

τεθώ 

(κατα-)τµηµένος (λόγ.) 
(συν-)τετµηµένος 
τεθειµένος 

απο-, κατά-, υπο-, συν-)   -είσα, -έν)   
τραβώ τράβηξα »     τραβήξω τραβήχτηκα »     τραβηχτώ τραβηγµένος 
τρέπω (ανα-, απο-, εκ-, 
επι-, µετά-, προ-) 

έτρεψα »     τρέψω τράπηκα | (λόγ.) (απ-
)ετράπην (µτχ. (ανα-
)τραπ-είς, -είσα, -έν) 

»     τραπώ (λόγ.) (επιτετραµµένος 

τρέφω (ανα-, δια-, εκ-) έθρεψα »     θρέψω τράφηκα | (αναθράφηκα) | 
(ανα-)θρέφτηκα 

»     τραφώ / 
(αναθραφώ) 

θρεµµένος 

τρώω | τρώγω έφαγα »     φάω φαγώθηκα »     φαγωθώ φαγωµένος 
τυχαίνω | τυγχάνω 
(απο-, επι-) 

(επ-)έτυχα »     (επι-)τύχω (επι-)τεύχθηκα (λόγ. µτχ. 
επιτευχθ-είς, -είσα, -έν) 

»     (επι-)τευχθώ (επι)τυχηµένος 

υπόσχοµαι — — υποσχέθηκα »     υποσχεθώ υποσχεµένος | (λόγ.) 
υπεσχηµένος 

φαίνοµαι (ανα-, δια-, εµ-, 
κατά- κ.ά.) — — φάνηκα | (λόγ.) 

εφάνην 
»     φανώ (κακο)φανισµένος 

φεύγω (απο-, δια-, 
κατά-, προσ- κ.ά.) 

έφυγα (λόγ. µτχ. διαφυγών, 
-ούσα, -όν) 

»     φύγω αποφεύχθηκα »     αποφευχθώ — 
φθείρω (δια) έφθειρα »     φθείρω φθάρθηκα | (λόγ.) (δι-

)εφθάρην 
»      φθαρώ φθαρµένος | (λόγ.) (δι-

)εφθαρµένος 
φορώ φόρεσα »     φορέσω φορέθηκα »     φορεθώ φορεµένος 
φταίω έφταιξα »     φταίξω — — — 
φυλώ φύλαξα »     φυλάξω φυλάχτηκα »     φυλαχτώ φυλαγµένος 
χαίροµαι | χαίρω — — χάρηκα | (λόγ.) 

εχάρην 
»     χαρώ — 

χέω (δια- εγ-, 
συγ- κ.ά.) 

(συν-)έχυσα »     (δια-)χύσω (δια-)χύθηκα »     (δια-)χυθώ (λόγ.) (συγ-)κεχυµέ-
µένος 

χορταίνω χόρτασα »     χορτάσω (χορτάστηκα) — χορτασµένος 
χωρώ χώρεσα »     χωρέσω — — — 
ψάλλω | ψέλνω έψαλα »       ψάλω ψάλθηκα | (λόγ.) 

εψάλην 
»       ψαλθώ / 
(λόγ.) ψαλώ 

ψαλµένος 

λατ. verbum «λέξη, λόγος» (< *ver-dho-), γαλλ. verbe, ισπ. verbo, αρχ. γερµ. 
wort (> γερµ. Wort, αγγλ. word) κ.ά. Οµόρρ. αρχ. εΓρω «λέγω, δηλώνω» 
(από τον αρχ. µέλλ. έρώ < *Εερέ-ω), ρη-τός, ρή-τωρ, ρή-σις (-η), ρή-τρα 
(βλ.λ.) κ.ά.]. 

ρήµαγµα (το) {ρηµάγµ-ατος | -ατα, -άτων} η εγκατάλειψη ή το ερεί-πωµα 
(σπιτιού, χώρου, περιοχής): το ~ τής υπαίθρου λόγω τής µετανάστευσης || το ~ 
τού παλιού αρχοντικού. 

ρηµάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (ως επίθ.) ως χαρακτηρισµός για πρόσωπα, 
πράγµατα ή καταστάσεις που προκαλούν αγανάκτηση, δυσφορία ή αντίδραση: 
«Ποιος φταίει για την κατάντια τους; Μα, φυσικά, η ~ η κοινωνία!» (εφηµ.) || 
πού την έχεις βάλει τη ~ την εφηµερίδα και δεν τη βρίσκω; || (για κάτι που έχει 
ήδη αναφερθεί) πού ήταν η ~ και την έψαχνα τόση ώρα; 

ρηµάδι (το) {ρηµαδ-ιού | -ιών} 1. το κτήριο που έχει εγκαταλειφθεί και 
ερειπωθεί, το χάλασµα: γύρισαν και βρήκαν το σπίτι ~ ΣΥΝ. ερείπιο 2. (µτφ.) 
άνθρωπος που εγκαταλείπεται ή αποµένει µόνος: έµεινε ~ 3. (ως 
χαρακτηρισµός αποδοκιµασίας, δυσαρέσκειας, εκνευρισµού 

κ.λπ.) οτιδήποτε εκνευριστικό, άχρηστο: αυτό το ~ (το ραδιόφωνο) µας έχει 
τρελάνει! || κλείσ' το το ~ (σου), επιτέλους! (βούλλωσ' το!, µη µιλάς άλλο!) || 
πώς περνούν τα ~ τα χρόνια! || πάρ'το το ~ σου (το πόδι σου) από µπροστά! ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. υπόλειµµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. (έ)ρηµάδιν < *έρηµάδιον, υποκ. τού 
µτγν. έρηµάς, -άδος < αρχ. έρηµος]. 

ρηµαδιό (το) {ρηµαδιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το ρηµάδι (βλ.λ.)· σε φρ. που 
δηλώνουν καταστροφή, διάλυση: τα έκανε ~. [ΕΤΥΜ. < ρηµάδι (βλ.λ.)]. 

ρηµάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ρήµα-ξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. προκαλώ την 
πλήρη καταστροφή ή ερήµωση κτηρίου, τόπου, τον αφανισµό πληθυσµού 
κ.λπ.: ο σεισµός ήταν το τελευταίο χτύπηµα που ρήµαξε την περιοχή ΣΥΝ. 
αφανίζω, καταστρέφω 2. (µτφ.) προκαλώ την ολοκληρωτική εξασθένηση και 
εξουθένωση (κάποιου): η συνεχιζόµενη λιτότητα έχει ρηµάξει την αγορά || τον 
έχει ρηµάξει στο ξύλο ΣΥΝ. (µτφ.) πεθαίνω, ψοφώ ♦ (αµετβ.) 3. καταρρέω από 
φθορά και ερήµωση, ερειπώνοµαι: ρήµαξε το χωριό από τη µετανάστευση || 
άφησαν 
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την επαρχία να ρηµάξει! ΣΥΝ. ερηµώνω 4. καταβάλλοµαι, εξαντλώ 
όλα τα αποθέµατα ενεργητικότητας και δύναµης που διαθέτω: ρήµαξε από τη 
φτώχια και τη στενοχώρια ΣΥΝ. ρέβω, φθείροµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. βρίσκω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ερηµάζω < αρχ. έρηµος]. 

ρηµατικός, -ή, -ό 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε το ρήµα: - τύπος 
Ι σύνολο (βλ.λ.) 2. αυτός που παράγεται από ρήµα: ~ επίθετο 3. (ως δι-
πλωµατικός όρος) αυτός που εκφράζεται ή διατυπώνεται προφορικώς και όχι 
γραπτώς: «η πρεσβεία µας στην Άγκυρα επιδίδει - διακοίνωση στο τουρκικό 
Υπουργείο Εξωτερικών» (εφηµ.) ANT. γραπτός. [ΕΤΥΜ < µτγν. ρηµατικός < 
αρχ. ρήµα. Η φρ. ρηµατική διακοίνωση αποδίδει την αγγλ. verbal note]. 

ρηµοκκλήσι (το) → ερηµοκκλήσι 
Ρηνανία (η) 1. περιοχή τής ∆. (ενωµένης) Γερµανίας στα σύνορα µε το 

Λουξεµβούργο, το Βέλγιο και την Ολλανδία 2. Ρηνανία-Παλατινά-ΓΟ 
κρατίδιο τής οµοσπονδιακής Γερµανίας. — Ρηνανός (ο), Ρηνανή (η), 
ρηνανικός, -ή, -ό. 
ÌSIYM Μεταφορά τού γαλλ. Rhénanie (< λατ. Rhenus «Ρήνος»). Το φε-
ρώνυµο γερµ. κρατίδιο (γερµ. Rheinland-Pfalz) οφείλει την ονοµασία του στα 
κάστρα τής περιοχής τού Ρήνου, όπου κατά καιρούς διέµενε ο Γερµανός 
αυτοκράτορας. Το κυριότερο από τα κάστρα αυτά ονοµαζόταν Pfalzgraf 
«παλάτι τού κόµητα»]. 

ρ ή νιο (το) {ρηνίου} ΧΗΜ. σπάνιο µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Re) αρ-
γυρόλευκου χρώµατος, σκληρό και ιδιαιτέρως δύστηκτο- παρουσιάζει 
εξαιρετική αντοχή και έχει αξιοσηµείωτες µηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ms.). [ΕΤΥΜ. < νεολατ. rhenium < λατ. Rhenus 
«Ρήνος»]. 

Ρήνος (ο) ποταµός τής ∆. Ευρώπης, που πηγάζει από τις ελβετικές Αλπεις, 
διαρρέει τη Γερµανία και την Ολλανδία και εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα. 
[ΕΤΥΜ < λατ. Rhenus, κελτ. αρχής (όπως και η αρχ. γερµ. ονοµασία Rin), < 
κελτ. renos «ρεύµα» (πβ. ιρλ. rian «θάλασσα»)]. 

ρήξΠ (ή) [-ης Λ -εως | -εις, -εων) 1. η θραύση σε κοµµάτια ΣΥΝ. σπάσιµο, 
διάσπαση 2. ΙΑΤΡ. το τραύµα, η λύση τής συνέχειας ιστού: ~ συνδέσµου | 
αιµοφόρου αγγείου | ήπατος | σπληνός 3. (µτφ.) (α) η διατάραξη των σχέσεων, 
τού κλίµατος ενότητας και οµόνοιας, ο διαχωρισµός σε αντιπαρατιθέµενες 
οµάδες ή τάσεις: επήλθε ~ στο εσωτερικό τού κόµµατος || έρχοµαι σε ~ µε 
κάποιον (συγκρούοµαι µαζί του, διακόπτω τις σχέσεις ή τους δεσµούς µου) || 
διαφώνησαν και οδηγήθηκαν σε ~ || ~ µε το παρελθόν ΣΥΝ. διάσπαση (β) η 
ριζική αλλαγή σε σχέση µε κάτι που προϋπάρχει: η πολιτική αυτή επέφερε ~ µε 
το κακό παρελθόν τού κοινοβουλευτισµού || «η ιδέα αυτή αποτέλεσε σηµαντική 
~ για τον τρόπο παρουσίασης τού καρναβαλιού και σηµείο τοµής για τη 
µετέπειτα πορεία του» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < αρχ. ρήξις | 
Ερήξις < ρήγ-νυµι (βλ. λ. ρήγµα)]. 

ρηξιγενής, -ής, -ές [1894] {ρηξιγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή(} ΓΕΩΛ. (για πετρώµατα) 
αυτός που διαµορφώνεται µετά από ρήξη τού γήινου φλοιού: ~ κοιλάδες 
(χάσµατα που οφείλονται σε σεισµούς). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ; 
< ρηξι- (< Ρήξη, βλ.λ.) + -γενής < γένος]. 

ρηξικέλευθος, -η, -ο (λόγ.-µτφ.) αυτός που έρχεται σε ρήξη µε τα υπάρχοντα 
και ισχύοντα, που τολµά το νέο και πρωτοποριακό: ~ λύση | πρόταση | 
πολιτική ΣΥΝ. νεωτεριστικός, καινοτόµος, ριζοσπαστικός, (για πρόσ.) 
νεωτεριστής, ριζοσπάστης. — ρηξικέλευθα επίρρ. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
ρηξικέλευθος < ρηξι- (< ρήξις, βλ.λ.) + κέλευθος «οδός, δρόµος, ταξίδι» (< 
κελεύω «διατάσσω» ή µε συµφυρµό από κε-λεύ-ω + ελευθ-, πβ. έλεύσοµαι, 
ελευσις)]. 

ρήση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. εύστοχα και επιγραµµατικά διατυπωµένη 
κρίση γνωστής προσωπικότητας (πνευµατικής, επιστηµονικής, πολιτικής 
κλπ.), που την επικαλούνται οι οµιλητές για να προσδώσουν κύρος, 
αξιοπιστία και γλαφυρότητα στον λόγο τους: ρήσεις σοφών ανθρώπων ΣΥΝ. 
ρητό, απόφθεγµα 2. (γενικότ.) σύντοµη φράση που έχει ειπωθεί ή γραφτεί και 
έχει γίνει ευρύτερα γνωστή: είναι γνωστή η ευαγγελική ~ «µη κρίνετε, ίνα µη 
κριθήτε» || « "γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος" αναφέρει η λαϊκή ~» 
(εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρητό, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρήσις | Έρήσις < θ. Ρρη-, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου θ. 
*Έερε- (µε µηδενισµ. το πρώτο και εκτεταµ. το δεύτερο φωνήεν) < *wrê- 
«λέγω, οµιλώ». Βλ. λ. ρήµα]. 

ρήσος (ο) πίθηκος που απαντά κυρ. στην Ασία και ειδικότ. στην Ινδία, έχει 
χαρακτηριστικά σακουλιασµένα µάγουλα και συνήθ. κοντή ουρά και 
χρησιµοποιείται ευρέως ως πειραµατόζωο σε εργαστηριακές, φαρµακευτικές 
και βιολογικές έρευνες. [EJYM. < νεολατ. Rhesus «είδος πιθήκου», βλ. λ. 
ρέζους]. 

ρητινέλαΐΌ (το) {ρητινελαί-ου | -ων) 1. έλαιο που παράγεται κατά την ξηρή 
απόσταξη ρητίνης 2. το ρετσινόλαδο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. resin 
oil]. 

ρητίνευση (η) {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.) η συλλογή ρετσινιού. — ρητινεύω 
ρ. 

ρητίνη (η) {ρητινών} 1. η φυσική, παχύρρευστη κολλώδης ουσία που 
εκκρίνεται από τον φλοιό κυρ. κωνοφόρου δέντρου στα σηµεία όπου αυτό 
έχει τραυµατιστεί (φυσικά ή τεχνητά)· το ρετσίνι 2. κάθε ανάλογη, µη 
πτητική, παχύρρευστη χηµική ένωση που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία για 
βιοµηχανική χρήση, λ.χ. στην κατασκευή βερνικιών, πλαστικών υλών, βαφών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρητίνη, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο (παραλλήλως προς το λατ. 
rësîna). Βλ. κ. ρετσίνι]. 

ρητινικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη ρητίνη, που περιέχει στη σύνθεση 
του ρητίνη ή περιέχεται σε αυτή (λ.χ. ως µείγµα ή οξύ). 

ρητινίτης (ο) [µτγν.] {ρητινιτών} 1. αυτός που περιέχει ρητίνη- συνήθ. στη ΦΡ. 
ρητινίτης οίνος η ρετσίνα (βλ.λ.) · 2. ο πισσόλιθος (βλ.λ.); 

ρητινόλασπη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πολτώδης ουσία που κατακάθεται στα 
βαρέλια, τα οποία χρησιµοποιούνται για την παρασκευή και αποθήκευση τής 
ρετσίνας. 

ρητινοπισσα (η) [1858] {χωρ. γεν. πληθ.) η πίσσα που αποµένει ως κατακάθι 
κατά την απόσταξη τής τερεβινθίνης (τής ρητίνης τού πεύκου). 

ρητινοσυλλέκτης (ο) [1892] {ρητινοσυλλεκτών} ειδικευµένος εργάτης που 
συλλέγει τη ρητίνη από τα κωνοφόρα δέντρα. 

ρητινούχος, -ος, -ο αυτός που περιέχει ρητίνη. [ΕΤΥΜ < 
ρητίνη + -ούχος < έχω]. 

ρητινοφόρος, -ος/-α, -ο [1873] (κυρ. για δέντρα) αυτός που περιέχει ρητίνη ή 
εκκρίνει ρητίνη: ~ δέντρα || ~ φυτικό κύτταρο. [ΕΤΥΜ < ρητίνη + -φόρος < 
φέρω]. 

ρητινώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ρητινώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
µοιάζει στη σύσταση ή την υφή του µε τη ρητίνη 2. αυτός που περιέχει ρητίνη 
στη σύσταση του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ρητινωνω ρ. µετβ. {ρητίνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καλύπτω επιφάνεια ή σώµα µε 
επίστρωση ρητίνης 2. προσθέτω ρητίνη σε ένα µείγµα ή δίνω σε κάτι (κυρ. 
υγρό) το άρωµα τής ρητίνης 3. (ειδικότ.) βάζω ρητίνη σε κρασί (για την 
παρασκευή ρετσίνας). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρητινώ (-όω) < ρητίνη (βλ.λ.)]. 

ρητίνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η προσθήκη ρητίνης σε υγρό 
µείγµα, κυρ. σε κρασί 2. (για ρητινοφόρα δέντρα) η έκκριση ρητίνης. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. resinosis. Βλ. κ. ρητίνη]. 

ρητό (το) η έκφραση µιας γενικής αλήθειας ή αρχής κυρ. αποφθεγµατικού ή 
αξιωµατικού χαρακτήρα: όπως λέει και το αρχαίο ~: «µέ-τρον άριστον» ΣΥΝ. 
γνωµικό, απόφθεγµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρητό ν, αρχική σηµ. «ακριβές παράθεµα κειµένου (κυρ. 
νοµικού)», ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. ρητός (βλ.λ.)]. 

ρητό: συνώνυµα. Η γενική σηµασία για καθετί που λέγεται είτε από γνωστά 
πρόσωπα είτε από άγνωστα είτε από τον λαό, είναι η λ. ρητό. Καθετί που 
παραθέτουµε στον λόγο µας, για να στηρίξουµε, να ποικίλουµε ή να 
οµορφύνουµε τα λεγόµενά µας, χαρακτηρίζεται ευρύτερα ως ρητό. 
Υπάρχουν στη γλωσσική επικοινωνία (όχι στη λαογραφική τους 
ταξινόµηση) δύο είδη ρητών: αυτό που έχει λεχθεί από γνωστό πρόσωπο 
(το οποίο µπορεί και να µνηµονεύεται µαζί µε το ρητό), το απόφθεγµα ή 
ρήση, και αυτό που λέγεται ανωνύµως από τον λαό, που αποτελεί κοινή 
παραδοχή, έστω και αν ξεκίνησε από συγκεκριµένο πρόσωπο, η παροιµία 
και το γνωµικό. Οι παροιµίες και τα γνωµικά παρεµβάλλονται στην οµιλία 
µας, αποτελώντας µέρος τού λεξιλογίου τής γλώσσας και, κατά κανόνα, 
αναγνωρίζονται από όλους ή από τους περισσότερους συνοµιλητές. Τα 
αποφθέγµατα χρησιµοποιούνται σε πιο απαιτητικό λόγο µε αναφορά συνήθ. 
σε αυτούς που τα διατύπωσαν, αναφορά η οποία στον γραπτό λόγο µπορεί 
να εµφανίζεται και µε τη µορφή παραθέµατος. Κοινό χαρακτηριστικό όλων 
των ειδών των ρητών είναι ότι αποτελούν «βραχέα κείµενα», σύντοµες 
ρήσεις που χρησιµεύουν ως κείµενα αναφοράς στον λόγο µε χα-
ρακτηριστικό την επιγραµµατικότητα. Ειδικότερα, το απόφθεγµα (< 
αποφθέγγοµαι «αποφαίνοµαι, διατυπώνω γνώµη») είναι σύντοµη ρήση µε 
διδακτικό χαρακτήρα και αξιωµατική ισχύ, απορρέουσα από το κύρος τού 
λέγοντος. Συχνά τα αποφθέγµατα δηλώνουν τρόπους συµπεριφοράς µε 
ηθικές προεκτάσεις και αφοριστικό ύφος. Αποτελούν αξιωµατικές 
αποφάνσεις µε έντονη επιγραµµατικότητα (πβ. αγγλ. maxim, γαλλ. maxime 
από µεσν. λατ. maxima (prepositio) «µέγιστη (πρόταση)» σε συλλογισµό, 
αξίωµα). Στο άλλο άκρο βρίσκεται η παροιµία (αγγλ. proverb). Η παροιµία, 
όπως το δηµοτικό τραγούδι, είναι λαϊκό δηµιούργηµα και µε τον λαό συν-
δέεται συχνά στον λόγο από τους οµιλητές («ο λαός λέει µια παροιµία...»). 
Η παροιµία, µε τρόπους όπως η µεταφορά, η εξεικόνιση ή η αλληγορία και 
µε σκωπτική, συχνά, διάθεση, δηλώνει µιαν αλήθεια βγαλµένη µέσα από 
την εµπειρία ή τον κοινό νου τού λαού και γι' αυτό ισχυρή και ευρύτερα 
αποδεκτή. Ανάµεσα στην παροιµία και στο απόφθεγµα βρίσκεται το 
γνωµικό ή η παροιµιώδης φράση. Μοιάζει µε το απόφθεγµα, γιατί µπορεί 
να έχει ξεκινήσει από επώνυµη πηγή (πρόσωπο), αλλά έχει και αυτό, όπως 
η παροιµία, ευρύτερη λαϊκή αποδοχή και διδακτικό χαρακτήρα συµβουλών 
λαϊκής σοφίας, ιδ. για τη συµπεριφορά των ανθρώπων. Γνωµικό και 
παροιµία βρίσκονται σε πολύ στενή σχέση. Παραδείγµατα ρητών παροιµία: 
Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτερεί - Είπε ο γάιδαρος τον 
πετεινό κεφάλα - Καποιανού χαρίζανε γάιδαρο και τον κοίταζε στα δόντια' 
γνωµικό | παροιµιώδης φράση: Μάθε τέχνη κι άσ' τηνε - Μάζευε κι ας είν' 
και ρώγες- απόφθεγµα | ρήση: 'Ανδρών επιφανών πάσα γή τάφος 
(Θουκυδίδης) -Γνώθι σαύτόν (Χίλων) - Η πόλις θα σ' ακολουθεί (Κ. 
Καβάφης) -(Μήγαρις έχω άλλο στον νου µου) πάρεξ ελευθερία και γλώσσα 
(∆. Σολωµός). 

ρήτορας (ο) {ρητόρων} 1. αυτός που δηµοσίως και προφορικά αναπτύσσει τα 
επιχειρήµατα του, µε σκοπό να πείσει για τις θέσεις του: ο σεβασµός προς τον 
~ απαιτεί να µην τον διακόπτεις κατά την αγόρευση του 2. αυτός που έχει την 
ικανότητα να χειρίζεται µε άνεση, ακρίβεια και εκφραστικότητα τον λόγο, 
που έχει το χάρισµα τής ευφράδειας: έχει διεισδυτική και συστηµατική σκέψη, 
αλλά δεν είναι γεννηµένος ~! 3. (στην αρχαιότητα) όποιος συστηµατικά 
αγόρευε 
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στην Εκκλησία τού ∆ήµου: ο ∆ηµοσθένης, ο µεγάλος ~ τής αρχαιότητας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρήτωρ, -ορός < *Ερή-τωρ < θ. *Ρρη-, µεταπτωτ. βαθµ. τού 
δισύλλαβου θ. *Ρερε- (µε µηδενισµ. το πρώτο και εκτεταµ. το δεύτερο φωνήεν) 
< I.E. *wrê- «λέγω, οµιλώ». Βλ. λ. ρήµα]. ρητορεία (η) [αρχ.] {ρητορειών} 1.ο 
λόγος τού ρήτορα, η δηµηγορία 2. η ικανότητα, το χάρισµα τού ρήτορα ΣΥΝ. 
ευφράδεια, ευγλωττία 3. η ρητορική τέχνη ΣΥΝ. ρητορική 4. ΦΙΛΟΛ. το είδος 
τού πεζού λόγου που αναπτύχθηκε από τους αρχαίους Έλληνες µετά τον 
φιλοσοφικό και τον ιστορικό λόγο και περιλαµβάνει λόγους συµβουλευτικούς, 
δικανικούς, επιδεικτικούς και πανηγυρικούς 5. (συνήθ. στον πληθ.) η χωρίς 
νόηµα, ανούσια πολυλογία: άρχισε πάλι τις ~! ΣΥΝ. φλυαρία. ρητορεύω ρ. 
αµετβ. [αρχ.] {ρητόρευσα} 1. ασκώ τη ρητορική τέχνη, αγορεύω δηµοσίως, 
εκθέτω τις απόψεις µου επιχειρηµατολογώντας: ~ σε δικαστήριο | στη Βουλή 
ΣΥΝ. αγορεύω, δηµηγορώ 2. (κακόσ.) µιλώ µε ποµπώδη τρόπο, προσπαθώντας 
να εντυπωσιάσω: άρχισε πάλι να ρητορεύει και ποιος τον αντέχει! ρητορική (η) 
[αρχ.] 1. (α) η τέχνη τής αποτελεσµατικής χρήσης τής γλώσσας στον γραπτό ή 
προφορικό λόγο µε τη χρησιµοποίηση τεχνικών επικοινωνίας και πειθούς, 
καθώς και κατάλληλων σχηµάτων τού λόγου, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοχή 
των θέσεων τού οµιλητή | συγγραφέα | αρθρογράφου από τον ακροατή | 
αναγνώστη: σπουδάζω | διδάσκω ~ (β) (συνεκδ.) τα ίδια τα γλωσσικά µέσα που 
χρησιµοποιεί κάποιος για να πείσει, να επηρεάσει κ.λπ.: «τα λόγια αυτά απηχούν 
την τρέχουσα ~ µεγάλης µερίδας των σύγχρονων οικολογικών κινήσεων» (εφηµ.) 
|| η ~ τού εθνικισµού | τού ρατσισµού' ΦΡ. εκκλησιαστική ρητορική µάθηµα τής 
πρακτικής θεολογίας, κατά το οποίο διδάσκονται οι αρχές, οι κανόνες και οι 
τεχνικές που θα πρέπει να τηρούνται κατά το κήρυγµα 2. (συνεκδ.) κάθε βιβλίο 
ή πραγµατεία για τη ρητορική τέχνη: η «Ρητορική» τού Αριστοτέλη. ρητορικός, -
ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ρήτορα ή τη ρητορεία: ~ τέχνη | 
λόγος | τεχνική | ικανότητα | σχήµα (βλ.λ.) | τέχνασµα | στρατηγική- ΦΡ. (α) 
ρητορική ερώτηση ερώτηση που διατυπώνεται απλώς ως σχήµα λόγου και όχι 
για να απαντηθεί, καθώς η απάντηση της είτε είναι αυτονόητη είτε εντελώς 
περιττή, λ.χ. «τι είναι πιο όµορφο από τον έρωτα;» (ενν. η απάντηση «τίποτε») 
ή «υπάρχει κανείς που αµφιβάλλει για τα στοιχεία αυτά;» (ενν. η απάντηση 
«όχι»)· η ρητορική ερώτηση ισοδυναµεί µε (καταφατική ή αρνητική) απόφανση 
(β) ρητορικά άνθη βλ. λ. άνθος 2. ρητορική (η) βλ.λ. 3. (στον προφορικό λόγο) 
αυτός που διατυπώνεται κατά συγκεκριµένο τρόπο για εντυπωσιασµό ή επίδειξη 
τού οµιλούντος: ~ µεγαλοστοµίες | εξαγγελίες | εφέ | κόλπα ΣΥΝ. ποµπώδης, 
στοµφώδης, επιδεικτικός. — ρητορικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ρητορικότητα (η) 
[1861] {χωρ. πληθ.} 1.η ιδιότητα τού ρήτορα, η ευγλωττία κατά την ανάπτυξη 
θέσεων, η άνεση στον λόγο, το λέγειν ΣΥΝ. ευφράδεια 2. το έντονα επιδεικτικό 
και ανούσιο εξεζητηµένο ύφος λόγου: κουραστική | κενή ~ ΣΥΝ. ρητορισµός. 
ρητορίσκος (ο) (µειωτ.) ρήτορας που δεν οµιλεί ουσιαστικά και τεκµηριωµένα, 
αλλά καταφεύγει σε φτηνές, πρόχειρες και κοινότοπες πολυλογίες και 
ρητορισµούς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρητορίσκος, υποκ. τού αρχ. ρήτωρ, -ορός]. ρητορισµός (ο) 1. 
το ανούσια και έντονα επιδεικτικό ύφος λόγου: διέκρινε κανείς στην οµιλία του 
έναν αφύσικο και κουραστικό ~ ΣΥΝ. ρητορικότητα 2. ρητορισµοί (οι) οι 
επιτηδευµένες εκφράσεις και τα πολύπλοκα λεκτικά σχήµατα: µας κούρασε µε 
τους ~ του ΣΥΝ. βερ-µπαλισµοί. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhetorism]. ρητός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει 
διατυπωθεί γλωσσικά, που έχει λεχθεί: υπάρχουν ρητές και λανθάνουσες 
σκέψεις τού Πλάτωνος γι ' αυτό το θέµα ΣΥΝ. εκπεφρασµένος 2. αυτός που έχει 
διατυπωθεί σαφώς, που δεν αφήνει περιθώρια παρανοήσεων για το περιεχόµενο 
του: πήρε ~ εντολές | διαταγές για το τι έπρεπε να κάνει || παρά τη ~ απαγόρευση 
τού γιατρού, συνέχισε το κάπνισµα || η διάψευση τού υπουργού υπήρξε ~ και 
κατηγορηµατική (απόλυτη στη διατύπωση και δεσµευτική στο περιεχόµενο της) 
|| το ναυλοσύµφωνο περιέχει ~ όρους αποκλεισµού επικίνδυνου φορτίου ΣΥΝ. 
κατηγορηµατικός, απόλυτος ΑΝΤ. ασαφής 3. αυτός που επιτρέπεται ή µπορεί να 
ειπωθεί (κατ' αντιδιαστολή προς το άρρητος) 4. ρητό (το) βλ.λ. · 5. ΜΑΘ. ρητός 
αριθµός αριθµός που γράφεται σε µορφή κλάσµατος µε όρους ακέραιους αριθ-
µούς, λ.χ. -3/+5, +2/-7· οι τέσσερεις πράξεις µεταξύ ρητών δίνουν πάντοτε ρητό 
αριθµό ΑΝΤ. άρρητος. — ρητ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ΡΡ-. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ρητός < *Ρρη-τός < θ. *Ρρη-, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου θ. 
*Ρερε- (µε µηδενισµ. το πρώτο και εκτεταµ. το δεύτερο φωνήεν) < I.E. *wrê- 
«λέγω, οµιλώ». Βλ. κ. ρήµα. Στη φρ. ρητός αριθµός αποδίδεται ο γαλλ. όρ. 
nombre rationnel]. ρήτρα (η) {ρητρών} 1. (α) επιµέρους όρος ή άρθρο σε 
συµβόλαιο, συµφωνία, διαθήκη ή άλλο επίσηµο έγγραφο, σύµβαση: ~ γενική 
(προκαθορισµένη) | ειδική (πρόσθετη ρύθµιση) || ~ ασφαλιστήρια (µε ανάληψη 
εκ µέρους τού παραγγελιοδόχου τής ευθύνης για τη µη τήρηση τής υποχρέωσης 
του) (β) ρήτρα τιµαρίθµου | χρυσού | (ξένου νοµίσµατος) κ.λπ. υπολογισµός 
τής αντιστοιχίας τού εθνικού νοµίσµατος προς τον τιµάριθµο | τον χρυσό | 
ορισµένο ξένο νόµισµα (π.χ. ρήτρα δολαρίου) κ.λπ. κατά την εξόφληση 
συµβατικής οφειλής: έντοκα γραµµάτια µε ~ δολαρίου (γ) ρήτρα 
συναλλάγµατος βλ. λ. συνάλλαγµα 2. ΝΟΜ. (α) (σε διεθνείς συνθήκες) ρήτρα 
των πραγµάτων παραµενόντων ως έχουν (λατ. rebus sic stantibus) όρος για 
την ισχύ συµφωνίας εφόσον τα πράγµατα παραµένουν όπως ήταν όταν υπο-
γράφηκε η συµφωνία- κυρ. ως όρος για λύση διεθνούς συµφωνίας ή για την 
αποχώρηση από αυτήν συµβαλλοµένου σε περίπτωση ριζικής 

και απρόβλεπτης αλλαγής των συνθηκών που οδήγησαν στη σύναψη της (β) 
(στις διεθνείς συναλλαγές) ρήτρα τού µάλλον ευνοουµένου κράτους όρος που 
καθορίζει την παροχή ή την επέκταση όλων ή µέρους των πλεονεκτηµάτων 
µιας χώρας σε τρίτη χώρα και όχι στη χώρα στην οποία είχαν χορηγηθεί ή 
επρόκειτο να χορηγηθούν στο µέλλον (γ) ποινική ρήτρα η υπόσχεση τού 
οφειλέτη προς τον δανειστή ότι, εάν δεν εκπληρώσει ή δεν εκπληρώσει 
προσηκόντως την κύρια παροχή, θα του καταβάλει άλλη παροχή ως ποινή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρήτρα | Ρρατρά, αρχική σηµ. «προφορική συµφωνία», < θ. 
Ρρη-1 Ρρά- (µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλαβου θ. *Ρερε- < I.E. *wrë-«λέγω, 
οµιλώ», βλ. λ. ρήµα) + επίθηµα -τρα. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού 
µτγν. λατ. clausula. Μετάφρ. δάνεια είναι οι όροι ρήτρα τού µάλλον 
ευνοουµένου κράτους (< αγγλ. the most favoured nation clause), ρήτρα 
τιµαρίθµου | δολαρίου (< αγγλ. escalator | dollar clause(]. 

ρηχαίνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} γίνοµαι ρηχός ή πιο ρηχός από 
όσο είµαι ΑΝΤ. βαθαίνω. 

ρηχία (η) {χωρ. πληθ.} η τελευταία φάση τής αµπώτιδος, όταν η στάθµη τού 
νερού βρίσκεται στο χαµηλότερο της σηµείο. [ΕΤΥΜ < αρχ. ράχία | ρηχίη 
(ήδη στον Ηρόδοτο µε τη σηµερινή σηµ.) < ρη^ός | ράχός (βλ.λ.)]. 

ρηχός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει µικρό βάθος: ~ θάλασσα | νερά | πιάτο ΣΥΝ. 
αβαθής, ανάβαθος ΑΝΤ. βαθύς 2. αυτός που δεν προχωρεί βαθιά, που είναι 
κοντά στην επιφάνεια: ~ ρίζες 3. ρηχά (τα) το µέρος τής θάλασσας κυρ. κοντά 
στην ακτή, όπου το βάθος είναι µικρό: κολυµπάει µόνο στα ~ 4. (µτφ.) αυτός 
που δεν εµβαθύνει, στερείται ουσίας: ~ ανάλυση || ~ σκέψη | νοήµατα || ~ 
άνθρωπος χωρίς αναζητήσεις και αρχές! ΣΥΝ. επιπόλαιος, επιφανειακός, (για 
πρόσ.) ελαφρός, ελαφρόµυαλος ΑΝΤ. βαθυστόχαστος, διεισδυτικός. — 
ρηχότητα (η). [ΕΤΥΜ < αρχ. ρηγός ! ράχός «ακανθώδης θάµνος ή φράχτης, 
κλαδί» < *wrägh-os, για το οποίο βλ. λ. ράχη]. 

ριάλιτί σόου (το) ελλην. θέαµα καθηµερινότητας | ιστορίες από τη 
ζωή'τηλεοπτική εκποµπή στην οποία καλούνται να εκθέσουν τα προσωπικά 
τους προβλήµατα καθηµερινοί άνθρωποι και στην οποία συµµετέχουν 
σύµβουλοι γάµου, ψυχολόγοι, νοµικοί κ.ά., καθώς και απλοί άνθρωποι ως 
κοινό' οι εκποµπές αυτές κατηγορούνται συχνά για εξευτελισµό τής 
ανθρώπινης προσωπικότητας και εκµετάλλευση τού ανθρώπινου πόνου για 
λόγους θεαµατικότητας, ενώ από άλλους θεωρούνται ως ένα δηµόσιο βήµα 
που δίνει την ευκαιρία να έρθουν στο προσκήνιο διάφορα προβλήµατα και να 
ευαισθητοποιηθούν η κοινή γνώµη και οι αρµόδιοι φορείς. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
reality show]. 

Ριβιέρα (η) τουριστική περιοχή τής ∆. Ιταλίας στις ακτές τού Κόλπου τής 
Γένοβας. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Riviera «ακτή» < δηµώδ. λατ. *riparia < λατ. ripa]. 

ριβόζη (η) {ριβοζών} σακχαρίτης µε πέντε άτοµα άνθρακα, που αποτελεί 
βασικό συστατικό τού R.N.A. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Ribose < Ribonsäure < Ribon- (< Arabinose 
«ουσία τού αραβικού κόµµεως») + Säure «οξύ»]. 

ριβονουκλεϊκο κ. ριβόζονόυκλεϊκό οξύ (το) το R.N.A. (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. ribonucleic < ribo- (< ribose, βλ. κ. ριβόζη) + nucleic 
(βλ. λ. νουκλεϊκός)]. 

Ρίγα (η) η πρωτεύουσα τής Λεττονίας. [ΕΤΥΜ. < λετ. Riga, πιθ. < αρχ. λετ. 
rînga «καµπή, καµπύλη» ή < λιθ. rîdzina «ρεύµα», απόψεις που εξηγούνται 
από το γεγονός ότι η πόλη είναι χτισµένη στις εκβολές τού ποταµού ∆υτικού 
Ντβίνα (Dvina)]. 

ρίγα (η) {ριγών} 1. η γραµµή που έχει χαραχθεί µε χάρακα 2. (συνήθ. για 
υφάσµατα, ρούχα κ.λπ.) καθεµιά από τις κατακόρυφες ή οριζόντιες ευθείες 
γραµµές στο σχέδιο ρούχου: το πουκάµισο είχε λεπτές γαλάζιες ~ || γραβάτα µε 
χοντρή ~. — (υποκ.) ριγούλα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. riga < αρχ. γερµ. riga 
«γραµµή» (πβ. αρχ. αγγλ. râêw > αγγλ. row)]. 

ριγανάτος, -η, -ο 1. (για φαγητά, συνταγές) αυτός που έχει πολλή ρίγανη: ~ 
κουνέλι | πατάτες 2. ριγανάτο (το) ψητό κρέας µαγειρεµένο µε πολλή ρίγανη. 

ρίγανη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. θαµνώδες αρωµατικό φυτό, χαρακτηριστικό τής 
ελληνικής χλωρίδας, που καλλιεργείται για τα φύλλα (και τα άνθη) του, τα 
οποία αποξηραµµένα και τριµµένα αποτελούν τυπικό καρύκευµα τής 
ελληνικής (και γενικότ. τής µεσογειακής) κουζίνας λόγω τής έντονης γεύσης 
και τού αρώµατος τους· ευρύτατη είναι και η χρήση του στη φαρµακευτική, 
κυρ. για τη σπασµολυτική δράση τού ελαίου που παράγεται από το φυτό αυτό 
(οριγανέλαιο) 2. τα επεξεργασµένα σε εργοστάσιο ή µε φυσικό τρόπο 
αποξηραµµένα, τριµµένα και κοσκινισµένα αρωµατικά φύλλα και άνθη αυτού 
τού φυτού, όπως χρησιµοποιούνται για καρύκευµα: η πίτσα έχει πολλή ~ || 
βάλε κι άλλη ~ στο ψητό || πατατάκια µε ~· ΦΡ. κολοκύθια µε (τη) ρίγανη (ως 
σχόλιο) για ανούσια λόγια, σαχλαµάρες. — (υποκ.) ριγα-νοϊιλα κ. ριγανίτσα 
(η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρίγανος (ή), όρίγανον (τό) (βλ.λ.), µε σίγηση τού αρχικού 
άτονου ό- και αλλαγή γένους]. 

ριγανόλαδο (το) το οριγανέλαιο (βλ.λ.). 
ριγέ επίθ. {άκλ.} 1. (για υφάσµατα, σχέδια) αυτός που έχει ρίγες: ~ γραβάτα 

ΣΥΝ. ριγωτός 2. το σχέδιο που αποτελείται από παράλληλες συνεχόµενες 
ρίγες: το σακάκι είναι σε λεπτό ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. rayé «ριγωτός, ακτινωτός» 
(µε την παρετυµολ. επίδρ. τής λ.ρίγα) < p. rayer < rayon «ακτίνα» (< λατ. 
radius)]. 

ριγηλός, -ή, -ό (λογοτ.) αυτός που τρεµουλιάζει, που ριγεί από το κρύο ΣΥΝ. 
τρεµουλιάρης. — ριγηλά επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ριγηλός < ρίγος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ηλός, πβ. κ. σφριγ-
ηλός]. 



ριγκ 1546 ριζοσπαστισµός 
 

ριγκ (το) → ρινγκ 
ρίγος (το) {ρίγ-ους | -η, -ών} δυνατό τρέµουλο που διαπερνά το σώµα σαν 

ανατρίχιασµα λόγω µεγάλου ή ξαφνικού ψύχους, ως σύµπτωµα πριν από την 
εµφάνιση πυρετού (λ.χ. στην πνευµονία, τη γρίπη) ή λόγω µεγάλης 
ψυχοσωµατικής έντασης, συγκλονιστικού αισθήµατος ή υψηλής 
συγκινήσεως: µε πιάνει - και µόνο που θυµάµαι το φρικτό εκείνο θέαµα || ρίγη 
επιθυµίας | ηδονής | συγκινήσεως ΣΥΝ. τρεµούλα, ανατρίχιασµα, σύγκρυο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρίγος < I.E. *srïg-os (ίδια σηµ.), πβ. λατ. frigus « ρίγος, 
ψύχος» (> ισπ. frio), frigere «κρυώνω, παγώνω», frigidus «παγωµένος, 
ψυχρός» (> γαλλ. froid). Βλ. κ. ριγώ]. 

ριγώ ρ. αµετβ. {ριγείς... | ρίγησα} 1. έχω ρίγη (λόγω ψύχους, πυρετού ή από 
µεγάλη και δυνατή συγκίνηση): - από χαρά | επιθυµία | ηδονή || ριγούσε και 
µόνο στο άκουσµα της ΣΥΝ. αναρριγώ, τρεµουλιάζω, ανατριχιάζω 2. (µτφ.) 
τρέµω ολόκληρος: τα φύλλα ριγούσαν στο φύσηµα τού αέρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ριγώ (-έω) < ρίγος (βλ.λ.). Συχνότερα απαντά στα αρχ. 
κείµενα ο τ. ριγώ (-ώω | -όω), πιθ. κατ' αναλογίαν προς το ίδρώ (-ώω | -όω)]. 

ριγώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ρίγω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) τραβώ ρίγες (κυρ. 
παράλληλες) µε χάρακα πάνω σε µια επιφάνια: ~ µια σελίδα ♦ 2. (αµετβ.) (για 
χάρακα) είµαι ίσιος, ώστε να βοηθώ στη χάραξη ίσιων γραµµών: έχει φθαρεί η 
άκρη τού χάρακα και δεν ριγώνει καλά. — ρίνωµα (το) (σηµ. 1). 

ριγωτός, -ή, -ό αυτός που έχει ρίγες, που το σχέδιο του αποτελούν παράλληλες, 
συνεχείς ρίγες ΣΥΝ. ριγέ, γραµµωτός, χαρακωµένος. 

ρίζα (τα) οι πρόποδες, η περιφέρεια ενός βουνού ΣΥΝ. ριζοβούνι. [ΕΤΥΜ. < 
ρίζα, µε καταβιβασµό τού τόνου κατά τα επιρρ. σε -ά, λ.χ. κοντ-ά, ψηλ-ά, 
χαµηλ-ά]. 

ρίζα (η) {ριζών} 1. το τµήµα τού σώµατος ενός φυτού, που αναπτύσ-σεται και 
διακλαδίζεται κατά κύριο λόγο υπογείως και προς τα κάτω µέσα στο έδαφος, 
στηρίζοντας το φυτό και απορροφώντας από το έδαφος τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά και το νερό, µε τα οποία τροφοδοτεί τα υπέργεια τµήµατα 
του: πασσαλώδης | θυσανώδης ~ 2. κάθε υπόγειο τµήµα ενός φυτού, όπως λ.χ. 
το ρίζωµα 3. (συνεκδ.) το ίδιο το φυτό στο σύνολο του, κυρ. ως ξεχωριστή 
µονάδα σε καλλιέργειες ή χωράφια: ο πατέρας του τού άφησε εκατό ~ ελιές στο 
χωριό 4. (µτφ.) το κατώτερο τµήµα οποιασδήποτε κατασκευής, το θεµέλιο ή η 
βάση στηρίξεως: η ~ τού τοίχου | κολόνας 5. (ειδικότ.) οι πρόποδες υψώµατος, 
λόφου, βουνού κ.λπ.: το χωριό ήταν χτισµένο στη ~ τού µεγάλου βουνού ΣΥΝ. 
ριζά (τα) 6. το τµήµα οργάνου, µέρος τού σώµατος που είναι σφηνωµένο (λ.χ. 
σε ιστό) και συγκρατώ το όργανο, αποτελώντας τη βάση του, το σηµείο από 
το οποίο ξεκινά ή αναπτύσσεται: η ~ τού δοντιού | τής γλώσσας | τού νυχιού | 
ενός νεύρου || σαµπουάν δυναµωτικό για τις - των µαλλιών 7. το γένος, το πρό-
σωπο ή η οικογένεια στην οποία ανάγεται η καταγωγή ενός συνόλου ατόµων, 
απογόνων: έχει ρίζες και στην Ιταλία και στην Αυστρία || από πού είναι η ~ σου; 
ΣΥΝ. αίµα, καταγωγή, γενεαλογική γραµµή, γενεαλογικό δέντρο, γενιά, 
φύτρα 8. ρίζες (οι) (µτφ.) (α) οι γενεαλογικές, πολιτισµικές και ιστορικές 
καταβολές κάποιου, ό,τι συνδέει έναν άνθρωπο µε το παρελθόν του: αν 
αποκοπούµε από τις ~ µας, θα χάσουµε την εθνική µας ταυτότητα || επιστροφή 
στις ~|| οι ~ τού ελληνισµού στη Μ. Ασία και στον Πόντο (β) οι προσωπικές, 
στενές σχέσεις που συνδέουν κάποιον µε έναν τόπο, τρόπο ζωής κ.λπ., 
καθιστώντας ένα µέρος πατρίδα του: αν και παιδί Ελλήνων µεταναστών, 
αισθάνεται τις ~ της στον Καναδά, όπου γεννήθηκε, έζησε και έκανε οικογένεια 
9. (µτφ.) η γενεσιουργός αιτία, η αφορµή ή αφετηρία για την εκδήλωση ή 
διαµόρφωση µιας κατάστασης, ενός γεγονότος: η ~ του κακού || το πρόβληµα 
πρέπει να χτυπηθεί στη - του · 10. ΓΛΩΣΣ. (α) το τµήµα λέξεως που δηλώνει τη 
βασική (ριζική) σηµασία της, π.χ. το στοιχείο λαβ- στο λα-µ-β-άν-ωη ρίζα 
περιβάλλεται από σχηµατιστι-κά στοιχεία ή προσφύµατα (βλ.λ.), µε τα οποία 
συναποτελεί το θέµα τής λέξης (λαµβάν-) κατ' αντιδιαστολή προς την 
κατάληξη (-ω) (β) ο υποθετικός αρχικός τύπος στον οποίο ανάγεται µε 
επανασύνθεση µια λέξη, λ.χ. η I.E. *es- (> *εσ-µι > είµν πβ. αρχ. ινδ. as-mi) · 
11. ΜΑθ. ο αριθµός ο οποίος, πολλαπλασιαζόµενος µε τον εαυτό του µία 
φορά (τετραγωνική ~), δύο φορές (κυβική ~) κ.λπ., δίνει τον αριθµό τού 
οποίου ζητούµε τη ρίζα: το 2 είναι η τετραγωνική ~ τού 4, το 3 είναι η κυβική - 
τού 27, το 5 είναι η τέταρτη ~ τού 625 · 12. ΧΗΜ. ελεύθερες ρίζες 
συµπλέγµατα ατόµων στα οποία υπάρχει τουλάχιστον ένα ελεύθερο, 
ασύζευκτο ηλεκτρόνιο. — (υποκ.) ριζούλα κ. ριζίτσα (η), ριζάκι (TO).t ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρίζα | βρίζα (αιολ.) (ήδη µυκ. wi-ri-za) < *Fptô-ja (ο φω-
νηεντισµός είναι δυσερµήνευτος- ίσως το -ι- να αντιπροσωπεύει εναλλακτική 
µορφή συνεσταλµ. βαθµ. *wrad-), που ανάγεται σε I.E. *wräd- «ρίζα, κλαδί», 
πβ. λατ. radix «ρίζα» (> γαλλ. racine, ισπ. raiz), αρχ. γερµ. würz (> γερµ. 
Wurzel), αρχ. αγγλ. röt (> αγγλ. root), αλβ. rranzë κ.ά. Αµφίβολη η σχέση µε 
τις λ. ράδαµνος, ράδιξ. Ο γλωσσ. όρ. αποδίδει το γερµ. Wurzel]. 

ριζάγρα (η) {δύσχρ. ριζαγρών} ΙΑΤΡ. οδοντιατρικό εργαλείο για την εξαγωγή 
των ριζών των δοντιών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ριζάγρα < ρίζα + άγρα (βλ.λ.)]. 
ρ ιζίδιο (το) {ριζιδί-ου | -ων} 1. µικρή ρίζα, αυτή που είναι πολύ λεπτή 2. 
λεπτή ρίζα νεύρου. 
[ΕΤΥΜ.  Υποκ. τού  ουσ. ρίζα,  µετάφρ.  δάνειο  από  αγγλ.  radicle (< λατ. 
radicula, υποκ. τού radix «ρίζα»)]. ρ ιζ ι κάρης, -α, -ικο {ριζικάρηδες} (λαϊκ.) 
καλορίζικος, αυτός που έχει καλή τύχη, ριζικό ΣΥΝ. καλότυχος ΑΝΤ. 
κακορίζικος, κακότυχος. [ΕΤΥΜ. < ριζικό + παραγ. επίθηµα -άρης]. ριζικαρι 
(το) {ριζικαρ-ιού | -ιών) ΛΑΟΓΡ. κάθε αντικείµενο που ρίχνουν 

στο αµίλητο νερό, το οποίο χρησιµοποιείται για µαντεία στον εορτασµό τού 
κλήδονα. 

ριζικό (το) (λαϊκ.) ό,τι θεωρείται πως έχει προδιαγραφεί από τη µοίρα για 
κάποιον, η προσωπική του µοίρα: «ασήµωσε να σου πω το ~ σου» είπε η 
τσιγγάνα || ήταν το ~ του να µη ζήσει πολύ! || «φταίει το στραβό το ~ µας | 
φταίει ο Θεός που µας µισεί» (Κ. Βάρναλης) ΣΥΝ. πεπρωµένο, τύχη. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ριζικόν, αβεβ. ετύµου. Το γεγονός ότι δεν µπορεί να 
εξακριβωθεί η αρχική σηµ. τής λ., περιπλέκει τα πράγµατα. ∆εν αποκλείεται η 
λ. να αποτελεί απλώς ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. ριζικός (< αρχ. ρίζα), 
αν θεωρήσουµε ότι η λ. σήµαινε εξαρχής «µοίρα, πεπρωµένο». Εντούτοις, αν 
δεχθούµε ως αρχική τη σηµ. «περιουσία που κερδίζεται από τυχοδιώκτη», 
τότε ίσως η λ. ανάγεται σε αραβ. rizq «φόρος για την παραµονή των Αράβων 
στρατιωτών στην Αίγυπτο»]. 

ριζικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε ρίζα (φυτού): ~ τριχίδιο | πίεση (µε 
την οποία ωθείται προς το ξύλωµα τού φυτού το νερό µέσω των αγγείων) 2. 
ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη ρίζα (τρίχας, δοντιού, νεύρου κ.ά.): ~ 
αποτρίχωση 3. (µτφ.) αυτός που αναφέρεται στα θεµέλια ή στην ουσία: 
χρειάζονται ~ αλλαγές για την εξυγίανση τού δηµόσιου τοµέα || - θεραπεία | 
αναδιάρθρωση ΣΥΝ. (λόγ.) εκ βάθρων 4. πλήρης, ο εξ ολοκλήρου: ~ 
διαφωνία || θα κάνει ~ ανακαίνιση στο σπίτι αρχίζοντας από το µηδέν ΣΥΝ. 
ολοκληρωτικός. — ριζικ-ά | -ώς [1871] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάθετος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ριζικός < αρχ. ρίζα (βλ.λ.). Οι σηµ. 3, 4 αποδίδουν το γαλλ. 
radical]. 

ριζιµιός, -ά, -ό (διαλέκτ.) αυτός που έχει ριζώσει βαθιά σε µία θέση, που έχει 
δυνατές και µεγάλες ρίζες: ~ κυπαρίσσι || «σε ψηλό βουνό, σε - χαράκι, 
κάθεται αϊτός» (ριζίτικο τραγ.) || «(το ποτάµι) φέρνει λιθάρια ~, δέντρα 
ξεριζωµένα» (δηµοτ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. ριζιµιός < µεσν. ριζιµαϊος < αρχ. ρίζα + παραγ. 
επίθηµα -ιµαϊος (πβ. επιστολ-ιµαϊος)]. 

ριζίτης (ο) {ριζιτών}, ριζίτισσα (η) {ριζντισσών} (κυρ. στην Κρήτη) πρόσωπο 
που ζει στη ρίζα, στους πρόποδες τού βουνού, κυρ. των Λευκών Ορέων. 

ριζίτιδα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή µιας νευρικής ρίζας. [UXM 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. radiculitis]. 

ριζίτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τις ρίζες, τις καταβολές ή την 
καταγωγή κάποιου, την παράδοση 2. ριζίτικο (το) επιτραπέζιο δηµοτικό 
τραγούδι, που κατάγεται από περιοχή τής ∆. Κρήτης, τραγουδιέται χωρίς 
µουσική από άνδρες και µε ηρωικό κατά κύριο λόγο περιεχόµενο: «ο ∆ιγενής 
ψυχοµαχεί» είναι ένα περίφηµο ~. 

ριζοβόληµα (το) {ριζοβολήµ-ατος | -ατα, -άτων} η ριζοβόληση, το φύ-τρωµα, 
η ανάπτυξη ριζών. 

ριζοβολώ ρ. αµετβ. {ριζοβολάς... | ριζοβόλησα} (λαϊκότ.) 1. βγάζω, αναπτύσσω 
ρίζες: ριζοβόλησαν οι σπόροι || τα δέντρα ριζοβόλησαν ΣΥΝ. ριζώνω 2. (µτφ.-
λογοτ.) εδραιώνοµαι, σταθεροποιούµαι, αποκτώ ερείσµατα: ριζοβόλησε η ιδέα 
τού ξεσηκωµού! ΣΥΝ. στεριώνω. — ρι-ζοβόληση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
ριζοβολώ (-έω) < ρίζα + -βολώ < βάλλω]. 

ριζοβούνι (το) {ριζοβουν-ιού | -ιών} τα ριζά, οι πρόποδες βουνού ΣΥΝ. ρίζα. 
ριζόβραχο (το) 1. ο βράχος που ξεπροβάλλει µέσα από τη θάλασσα ΣΥΝ. 

σκόπελος 2. η βάση ενός βράχου, τα ριζά βουνού. Επίσης ριζο-βράχι (το). 
ριζοειδής, -ής, -ές {ριζοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που ως προς το σχήµα ή 

την ανάπτυξη του µοιάζει µε ρίζα: ~ έκφυση. — ριζοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ρίζα + -ειδής (< είδος). Η λ. ως όρος τής βοτανικής αποτελεί 
αντιδάν., πβ. αγγλ. rhizoid]. 

ριζολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ριζολογάς... | ριζολόγησα) (λαϊκότ.) 1. µαζεύω 
χόρτα τραβώντας τα από το χώµα µαζί µε τις ρίζες τους, κυρ. για τις 
φαρµακευτικές τους ιδιότητες 2. (γενικότ.) ξεχορταριάζω, βγάζω τα χόρτα, 
κυρ. τα αγριόχορτα από έκταση ή καλλιέργεια. — ριζολόγηµα (το). 

ριζόµορφος, -η, -ο [1873] (κυρ. για τα υπόγεια τµήµατα φυτών) αυτός που έχει 
σχήµα ρίζας ΣΥΝ. ριζοειδής. 

ριζονευριτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. νευραλγία που προκαλείται από τον 
ερεθισµό τής ρίζας νωτιαίου νεύρου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
radiculoneuritis (νόθο συνθ.)]. 

Ρίζος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ Από το µεσν. επώνυµο Ρίζος (< ρίζα) 
προέκυψε το ανδρικό κύρ. όνοµα]. 

ριζοσπάστης (ο) [1824] {ριζοσπαστών}, ριζοσπάστρια (η) [1896] 
{ριζοσπαστριών} πρόσωπο που υποστηρίζει ή προωθεί ριζικές πολιτικές ή 
κοινωνικές αλλαγές· ο επαναστάτης και καινοτόµος: ~ πολιτικός | στοχαστής. 
[ΕΤΥΜ. < ρίζα + -σπαστής < σπάζω, απόδ. τού αγγλ. radical]. 

ριζοσπαστικοποιώ ρ. µετβ. {ριζοσπαστικοποιείς... | ριζοσπαστικο-ποί-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) προσδίδω (σε κάτι) ριζοσπαστικό χαρακτήρα. — 
ριζοσπαστικοποίηση (η). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. radicalise]. 

ριζοσπαστικός, -ή, -ό [1868] αυτός που σχετίζεται µε τον ριζοσπαστισµό ή τον 
ριζοσπάστη: ~ φιλελευθερισµός | οικολογία | Τύπος || ~ θέσεις | αντιλήψεις | 
προτάσεις | προσέγγιση ΣΥΝ. επαναστατικός, πρωτοποριακός, νεωτεριστικός, 
(λόγ.) ρηξικέλευθος, καινοτόµος ANT. συντηρητικός. — ριζοσπαστικ-ά | -ώς 
επίρρ., ριζοσπαστικότητα (η) [1886]. 

ριζοσπαστισµός (ο) [1877] 1. η υποστήριξη ή εφαρµογή δραστικών, ριζικών 
πολιτικών, οικονοµικών ή κοινωνικών µεταρρυθµίσεων, κυρ. 



ριζότο 1547 ρινόµακτρο(ν) 
 

µέσω τής δυναµικής ρήξης µε τα κατεστηµένα σχήµατα, µε στόχο την επίλυση 
των υπαρχόντων προβληµάτων 2. κάθε ισχυρή, µαχητική πνευµατική στάση, που 
κυρ. προωθεί ή βασίζεται σε επαναστατική ανατροπή των δεδοµένων 3. το 
σύνολο των θέσεων τις οποίες διατυπώνουν τα ριζοσπαστικά κόµµατα 4. (στις 
Η.Π.Α.) κάθε εξτρεµιστική στάση, αντίληψη ή πρακτική ανεξαρτήτως πολιτικής 
κατευθύνσεως: αριστερός | δεξιός ~. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού αγγλ. radicalism]. 
ριζότο (το) → ρυζότο ριζοφυΐα (η) {χωρ. πληθ.} η ανάπτυξη, έκφυση ριζών. 

[ΕΤΥΜ µτγν. < ριζοφυής < ρίζα + -φυής < φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. ριζοχώρι (το) 
{ριζοχωρ-ιού | -ιών} χωριό που έχει κτιστεί στη ρίζα 
βουνού, στους πρόποδες του. ρίζωµα (το) [αρχ.] {ριζώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η 
ανάπτυξη ριζών: το - τού δέντρου ΣΥΝ. ριζοβόληµα, ριζοβόληση 2. το σύνολο 
των ριζών ενός φυτού 3. υπόγειος ριζοειδής βλαστός συχνά οριζόντιας διάταξης 
και ανάπτυξης, που συνήθ. δηµιουργεί ρίζες από την κάτω του πλευρά και βγάζει 
βλαστάρια από την πάνω επιφάνεια του. ριζωµατικος, -ή, -ό (για φυτά) 1. αυτός 
που έχει ρίζωµα 2. αυτός που αναπτύσσεται, πολλαπλασιάζεται µε ρίζωµα.   — 
ριζωµατικ-ά | -ώς επίρρ. ριζώνω ρ. αµετβ. {ρίζω-σα, -θηκα, -µένος} 1. βγάζω 
ρίζες, ριζοβολώ 2. (µτφ.) αποκτώ στέρεες βάσεις, εδραιώνοµαι: έχει ριζώσει στις 
καρδιές τους η πίστη στη νίκη || πολεµούσε όλες τις προλήψεις που χρόνια τώρα 
είχαν ριζώσει στους ανθρώπους τού χωριού ΣΥΝ. θεµελιώνοµαι, στερεώνοµαι 
ANT. ξεριζώνοµαι 3. (µτφ. για πρόσ.) (α) µένω κάπου µόνιµα ή για πολύ καιρό, 
χωρίς να φεύγω ή να µετακινούµαι: θα ριζώσει στην καρέκλα απ' το πολύ 
διάβασµα! ΣΥΝ. κολλώ (β) αποκτώ ισχυρούς συναισθηµατικούς, κοινωνικούς, 
επαγγελµατικούς κ.λπ. δεσµούς µε έναν τόπο: είκοσι χρόνια µετανάστης στη 
Γερµανία, τελικά ρίζωσε εκεί! ΣΥΝ. στεριώνω ANT. ξεριζώνοµαι. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ριζώ (-όω) < ρίζα]. Ρ.Ι.Κ. (το) Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου. 
ρικέτσια (η) {ρικετσιών} ΒΙΟΛ. µικροοργανισµός ενδιάµεσος ως προς το 

µέγεθος µεταξύ βακτηριδίων και ιών. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. rickettsia, από το όνοµα τού Αµερικανού παθολόγου HT. 
Ricketts (1871-1910)]. ρικετσίωση (η) ΙΑΤΡ. καθεµία από τις νόσους που 
οφείλονται στις ρι-κέτσιες (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. rickettsiosis]. ρικνός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που έχει 
ζαρώσει, που είναι γεµάτος ρυτίδες: ~ πρόσωπο | δέρµα || - χαµόγελο ΣΥΝ. 
ζαρωµένος, σταφιδιασµέ-νος, σουφρωµένος, σκευρωµένος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρικνός < *FpiK-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *wreik- «κάµπτω, 
περιτυλίγω», πβ. λιθ. ri§ù «κάµπτω», râiSas «παράλυτος, κουτσός», µέσ. αγγλ. 
wräh «τρελός, πεισµατάρης», αγγλ. wriggle «συ-στρέφοµαι, στριφογυρίζω», 
ολλ. wrikken «γυρίζω εδώ κι εκεί» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. ροικ-ός «στρεβλός, 
καµπύλος»]. ρικνώνω ρ. µετβ. {ρίκνω-σα, -θηκα, -µένος} (σπάν.-λόγ.) 
περιορίζω την έκταση ή την ελαστικότητα (ενός πράγµατος), ώστε να 
συρρικνώνεται, να έχει πτυχώσεις, ζάρες ΣΥΝ. συµµαζεύω. — ρίκνωση (η) 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρικνοϋµαι (-όο-) < ρικνός (βλ.λ.)]. ριλάξ (το) {άκλ.} 1. 
ξεκούραση, χαλάρωση: χρειάζοµαι λίγο ~ για να πάρω δυνάµεις να συνεχίσω || 
(οικ. ως προτροπή) ~, φίλε µου, µην αγχώνεσαι! · 2. είδος καθίσµατος για 
µωρά. — (υποκ.) ριλαξάκι (το) (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. relax < µέσ. αγγλ. relaxen «αραιώνω» < λατ. relaxare 
«αραιώνω, χαλαρώνω - κάνω κάτι ευρύχωρο, άνετο» < re- + laxare < laxus 
«χαλαρός»]. ριλαξάρω ρ. αµετβ. {ριλαξάρισα} (οικ.) ηρεµώ, ξεκουράζοµαι, 
χαλαρώνω: κάνε µου λίγο µασάζ να ~ || θα φύγω για ένα τριήµερο να ~. [ΕΤΥΜ. 
< ριλάξ + παραγ. επίθηµα -άρω (βλ.λ.)]. ρίµα (η) {δύσχρ. ριµών} 1. η ηχητική 
σύµπτωση λέξεων ή στίχων στροφής ή ποιήµατος σε ένα µέρος τους, κυρ. στην 
κατάληξη τους· η οµοιοκαταληξία: κάνω ~ (οµοιοκαταληκτώ) 2. κάθε ποίηµα ή 
στροφή που έχει τέτοια ηχητική αντιστοιχία στις καταλήξεις των στίχων του, 
κυρ. πρόχειρο, πειρακτικό ή επαινετικό δίστιχο 3. ρ/µες κ. (λαϊκότ.) ριµάδες 
(οι) οµοιοκατάληκτα λαϊκά δίστιχα τραγούδια ΣΥΝ. λειανο-τράγουδα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rima < φρανκον. *rîman «θέτω σε σειρά, τακτοποιώ» < αρχ. 
γερµ. rim «σειρά, γραµµή». Η λ. παρετυµολογήθηκε κατά τον Μεσαίωνα προς 
το αρχ. ουσ. ρυθµός, πράγµα που εξηγεί την ορθογραφία τού αγγλ. rhyme]. 
ριµάδα (η) → ριµάτα 
ριµαδόρος (ο) 1. αυτός που επινοεί ρίµες, που συνθέτει µε αυτοσχεδιασµό 

οµοιοκατάληκτα δίστιχα, για να πειράξει ή να επαινέσει 2. (ειρων.) ο 
στιχογράφος, ο ποιητής ο οποίος στερείται γνήσιου, δηµιουργικού ταλέντου. 

[ΕΤΥΜ < βεν. rimador < rima (βλ. λ. ρίµα) + -dor (βλ. λ. -δόρος)]. ριµαρω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. {ρίµαρ-α κ. -ισα) ♦ 1. (µετβ.) συνθέτω ρίµες, οµοιοκατάληκτα 
στιχάκια: ρίµαρε κάτι στα πρόχειρα ♦ 2. (αµετβ.) (για στίχους) κάνω 
οµοιοκαταληξία: δεν ριµάρουν οι στίχοι ΣΥΝ. οµοιοκαταληκτώ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rimare < rima (βλ. λ. ρίµα)]. ριµάτα κ. ριµάδα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} µακρύ ποίηµα µε δίστιχα που οµοιοκαταληκτούν. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. rimata < rimare (βλ. κ. ριµάρω)]. ριµέικ (το) {άκλ.} ΚΙΝΗΜΑΤ. 
η νεότερη εκδοχή παλαιότερης ταινίας από καλλιτεχνικής πλευράς (λ.χ. η ίδια 
υπόθεση µε άλλους ηθοποιούς και διαφορετικό σκηνοθέτη ή µε άλλον τρόπο 
προσέγγισης τής 

αρχικής ιστορίας κ.λπ.): η ταινία «Άρωµα γυναίκας» µε τον Αλ Πα-τσίνο 
αποτελεί ~ τής παλαιότερης οµώνυµης ταινίας µε τον Βιττόριο Γκάσµαν. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. remake «ξαναφτειάχνω»]. ρίµελ (το) {άκλ.} καλλυντικό σε 
υγρή µορφή για το βάψιµο τής γραµµής των ριζών των βλεφαρίδων µε πινελάκι. 
[ΕΤΥΜ. < Rimmel, εµπορική επωνυµία τού προϊόντος]. ριµπάουντ (το) {άκλ.} 
(κυρ. στο µπάσκετ) η απόκτηση τής µπάλας από επιτιθέµενο ή αµυνόµενο παίκτη 
µετά από άστοχο σουτ: παίρνω | κερδίζω ~ || αµυντικό | επιθετικό | εύκολο | 
δύσκολο ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. rebound «αναπηδώ» < γαλλ. rebondir < re- (< λατ. 
re-«ανα→) + bondir «πηδώ, τινάζοµαι» < δηµώδ. λατ. *bombitire, πα-ράλλ. τ. 
τού bombitäre «θορυβώ, βουίζω» (< λατ. bombus < αρχ. βόµβος)]. ρίνα (η) 
{ρινών} ψάρι τής θάλασσας, µε σκληρό και τραχύ δέρµα, πε-πλατυσµένο σώµα 
και πλατιά εκτεταµένα θωρακικά πτερύγια, που έχει τα βράγχια στο κάτω µέρος 
τού σώµατος του· αλλιώς άγγελος τής θάλασσας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρίνα < αρχ. ρίνη, λ. µε δύο βασικές σηµ.: (α) λίµα, λειαντικό 
εργαλείο (β) το ψάρι «άγγελος τής θάλασσας». Όσον αφορά στη σύνδεση των 
δύο σηµ., έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η λ. προσδιόριζε αρχικώς ένα ψάρι µε 
τραχύ δέρµα, από όπου προέκυψε αργότερα η σηµ. τού λειαντικού εργαλείου- 
ωστόσο το αρχ. ρινός (ή), προς το οποίο συνδ. ετυµολογικά η λ., δεν αναφέρεται 
ποτέ στα λέπια των ψαριών, παρά µόνο στο δέρµα ανθρώπων και βοοειδών. 
Έτσι, ίσως ισχύει το αντίστροφο, δηλ. η αρχική σηµ. «λίµα» έδωσε την αφορµή 
για τη µετέπειτα χρήση τής λ. ως ονοµασίας ψαριού µε τραχύ δέρµα. Για το 
µορφολογικό µέρος τής ετυµολογίας βλ. λ. ρίνη]. ρινγκ (το) {άκλ.} 1. τετράγωνη 
εξέδρα που περικλείεται από σκοινιά, στην οποία γίνονται αγώνες πυγµαχίας ή 
επαγγελµατικής ελεύθερης πάλης (κατς) (βλ. κ. λ. κανναβάτσο)- ΦΡ. ανεβαίνω 
στο ρινγκ (i) µετέχω σε πυγµαχικό αγώνα (ii) αρχίζω πυγµαχική καριέρα, 
γίνοµαι πυγµάχος 2. (µτφ.) κάθε τόπος ή χώρος εντονότατου ανταγωνισµού, 
σκληρής και βίαιης αντιπαράθεσης: το ~ τής πολιτικής. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. ring 
«κρίκος, δακτύλιος, δαχτυλίδι» (εποµένως και η παλαίστρα που έχει τέτοιο 
σχήµα) < αρχ. αγγλ. hring]. ρίνη (η) {ρινών} η λίµα (βλ.λ.). Επίσης pm'o (το) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. ρίνη «λίµα, λειαντικό εργαλείο - το ψάρι "άγγελος τής 
θάλασσας"». Η λ. συνδ. µε το αρχ. ουσ. ρινός (ή) «δέρµα, τρίχωµα (ανθρώπων 
και βοοειδών)» (ήδη µυκ. wi-ri-no), πράγµα που οδηγεί σε θ. *Fpl-vo-, πιθ. 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *wr-ei- (παρέκταση τού I.E. θ. *wer- «σχίζω, 
χαράσσω»), πβ. αρχ. αγγλ. wrîtan «χαράσσω, γράφω, ιχνογραφώ» (> αγγλ. write 
«γράφω»), µεσν. κάτω γερµ. wrîten «χαράσσω, γράφω», γερµ. reiben κ.ά. Για τη 
σύνδεση των δύο σηµ. τής λ. ρίνη, βλ. λ. ρίνα]. ρίνη µα (το) → ρίνισµα ρινίδι 
(το) {ρινιδ-ιού | -ιών} το ρίνισµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < ρίνη + παραγ. επίθηµα -ίδι 
(πβ. πριόνι - πριονίδι, πιστόλι -πιστολίδι)]. ρινίζω ρ. µετβ. {ρίνισ-α, -µένος} 
τρίβω (κάτι, µια επιφάνεια) µε ρίνη ΣΥΝ. λιµάρω. — ρίνιση (η). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ρινίζω < αρχ. ρίνη (βλ.λ.)]. ρινικός, -ή, -ό [1836] αυτός που σχετίζεται µε 
τη µύτη: ~ διάφραγµα 
Ι κατάρρους | οστό | κοιλότητα | σύµφωνο. ρίνισµα (το) {ρινίσµ-ατος | -ατα, -
άτων} πολύ µικρό κοµµάτι ενός υλικού, κυρ. ξύλου ή µετάλλου, που αποσπάται 
κατά το λιµάρισµα του: (συνήθ. στον πληθ.) τα ~ τού ξύλου ΣΥΝ. πριονίδι. 
Επίσης ρίνηµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ρίνισµα < ρινίζω < αρχ. ρίνη (βλ.λ.)]. ρινισµός 
(ο) [1830] διαταραχή τού λόγου, κατά την οποία ο πάσχων αντικαθιστά τους 
φθόγγους β, λ, π µε τους έρρινους µ, ν, µπ κατά την άρθρωση τής οµιλίας του. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. rhinisme]. ρινίτιδα (η) [1876] {χωρ. γεν. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής µύτης ή τής βλεννογόνου µεµβράνης της: πυώδης | 
αλλεργική ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhinitis]. ρινο- κ. ρινό- ά 
συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε τη µύτη (ρινο-λαρυγγικός, 
ρινο-ρραγία κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από το αρχ. ρις, ρινός «µύτη» (βλ.λ.) και εµφανίζεται επίσης σε 
ελληνογε-νείς ξέν. όρ., λ.χ. αγγλ. rhino-ceros, rhino-scope]. ρινόκερος κ. 
ρινόκερως (ο) (ρινόκερων) µεγαλόσωµο θηλαστικό µε παχύ Kat σκληρό δέρµα, 
µε ένα ή δύο όρθια κέρατα στο ρύγχος του, που ζει κυρ. σε τροπικές χώρες στις 
περιοχές τής Αφρικής και τής Ν. και ΝΑ. Ασίας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρινόκερως < ρινο- + -κερως < κέρας, πβ. αίγό-κερως, µονό-
κερως]. ρινολαλία κ. ρινολαλιά (η) φωνητική διαταραχή που έχει ως απο-
τέλεσµα την έρρινη προφορά τού λόγου, την παραγωγή έντονα έρρι-νων 
φθόγγων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhinolalia]. ρΐνολαρυγγικός, -ή, -ό 
[1894] αυτός που σχετίζεται από κοινού µε τη µύτη και τον λάρυγγα. 
ρινόλογία (η) [1897] ΙΑΤΡ ο επιστηµονικός κλάδος που εξετάζει την ανατοµία 

τής µύτης, καθώς και τις ρινικές παθήσεις (σε επίπεδο πρόληψης και 
θεραπείας). — ρινολόγος (ο/η), ρινολογικός, -ή, -ό, ρινο-λογικ-ά | -ώς επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. rhinologie]. ρινόµακτρο(ν) (το) 
{ρινοµάκτρ-ου | -ων} (παλαιότ.-λόγ.) µαντήλι για τον καθαρισµό τής µύτης. 
[ΕΤΎΜ. < ρινο- + µάκτρο (βλ.λ.)]. 



ρινοπλαστική 1548 ριφιφί 
 

ρινοπλαστική (η) [1839] ΙΑΤΡ. εγχείρηση για την αποκατάσταση τής µύτης, λ.χ. 
σε περιπτώσεις τραυµατισµών (επανορθωτική) ή για την τροποποίηση τού 
σχήµατος της (διορθωτική). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
rhinoplastique]. 

ρινορραγία (η) [1889] {ρινορραγιών} ΙΑΤΡ. αιµορραγία των αγγείων τής µύτης 
ΣΥΝ. επίσταξη. 
[ΕΤΥΜ < ρινο- + -ρραγία < θ. -pay- τού αρχ. ρήγνυµι (παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhinorrhagia]. 

ρινόρροια (η) [1888] {ρινορροιών} ΙΑΤΡ. εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού από 
τα ρουθούνια λόγω τραυµατικών αιτίων (κάταγµα στη βάση τού κρανίου). 
[ΕΤΥΜ. < ρινο- + -ρροια (µε διπλασιασµό τού -ρ λόγω συνθέσεως) < ρέω, 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhinorrhoea]. 

ρινοσκόπηση (η) [1891] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. εξέταση των 
ρινικών διόδων µε το ρινοσκόπιο. 
[ΕΤΥΜ. < ρινο- + σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά», ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. rhinoscopies 

ρίνοσκοπικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη ρινοσκόπηση, που 
χρησιµοποιείται ή χρησιµεύει σε αυτήν. — ρινοσκοπικ-ά | -ώς επίρρ. 

ρινοσκόπιο (το) {ρινοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ειδικό όργανο για την εξέταση των 
κοιλοτήτων τής µύτης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. rhinoscope]. 

ρινότµητος, -η, -ο αυτός που του έχουν κόψει τη µύτη. 
ρινοτοµία (η) [µεσν.] {ρινοτοµιών} 1. το κόψιµο τής µύτης (παλαιότ. ως 

τιµωρία) 2. ΙΑΤΡ. η χειρουργική τοµή στη µύτη. — ρινοτοµώ ρ. [µεσν.Η-
είς...}. 

ρινοφάρυγγας (ο) {ρινοφαρυγγών} ΑΝΑΤ. το τµήµα τού φάρυγγα που βρίσκεται 
πίσω από τις ρινικές θαλάµες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
rhinopharynx]. 

ρινοφαρυγγικός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τη µύτη και τον 
φάρυγγα. 

ρινοφαρυγγίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής µύτης και τού φάρυγγα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. rhinopharyngitis]. 

ρινοφωνία (η) [1852] {ρινοφωνιών} 1. ΙΑΤΡ. διαταραχή τής προφορικής 
οµιλίας, κατά την οποία ο ασθενής µιλάει µε τη µύτη ΣΥΝ. ρινισµός 2. 
(συνεκδ.) η έρρινη οµιλία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
rhinophonia]. 

ρινόφωνος, -η, -ο [1888] 1. αυτός που µιλάει έρρινα, µε τη µύτη 2. ΙΑΤΡ. αυτός 
που πάσχει από ρινοφωνία. — ρινοφωνικός. -ή, -ό, ρι-νοφωνικ-ά | -ώς επίρρ. 

ρινοψία (η) {ρινοψιών} ΙΑΤΡ. στραβισµός, κατά τον οποίο τα µάτια 
στρέφονται, ώστε να βλέπουν τη µύτη. [ΕΤΥΜ. < ριν)ο)- + -οψία < όψη]. 

ριντό (το) {άκλ.} 1. η αυλαία τού θεάτρου 2. (γενικότ.) κουρτίνα, πα-
ραπέτασµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rideau «παραπέτασµα, κουρτίνα» < rider «πτυχώνω, 
ζαρώνω» < αρχ. γερµ. riden «συστρέφω, στρίβω»]. 

ριξιά (η) 1. το ρίξιµο, η βολή 2. (ειδικότ.) η ποσότητα τής γόµωσης πυροβόλου 
όπλου · 3. η ζαριά: τους τα πήρε όλα µε µια ~ · 4. (λαϊκ.) η εκσπερµάτιση: (για 
µικρόσωµους ανθρώπους) αυτός είναι µισή ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω. 
[ΕΤΥΜ. < θ. ριξ- τού ρ. ρίχνω (βλ.λ.), πβ. αόρ. έ-ριξ-α, + -ιά (πβ. περ-πατησ-
ιά, πατησ-ιά, καυχησ-ιά)]. 

ρίξιµο (το) {ριξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να ρίχνει κανείς (κάτι): ~ πέτρας | 
ακοντίου 2. το γκρέµισµα, η κατεδάφιση: - κτηρίου | φράχτη | τοίχου · 3. (µτφ. 
σε συναλλαγές) η εξαπάτηση: δεν άντεξε το ~ στη µοιρασιά ΣΥΝ. κοροϊδία · 4. 
η έκτρωση: το ~ τού παιδιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω. 
[ΕΤΥΜ. < θ. ριξ- (βλ. λ. ριξιά) + παραγ. επίθηµα -ιµο, πβ. κάψ-ιµο, βρέξ-ψο]. 

Pio (το) 1. ακρωτήριο τής Β∆. Πελοποννήσου µεταξύ Πάτρας και Αιγίου, που 
συνδέεται µε την απέναντι ακτή τής Στερεάς Ελλάδας (Αντίρριο) µε 
πορθµείο: η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου 2. κοινότητα στην παραπάνω περιοχή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Ψίον (Άχαϊκόν) < ουσ. ρίον «κορυφή όρους - ακρωτήριο», 
αβεβ. ετύµου. Αν θεωρηθεί αποδεκτή η ταύτιση τής λ. µε το µυκ. ri-jo 
«ακρωτήριο», η απουσία αρχικού δίγαµµα αποκλείει οποιαδήποτε συσχέτιση 
µε τ. που εµφανίζουν αρχικό *wr- (λ.χ. αρχ. σαξ. wrisil «γίγαντας», αρχ. γερµ. 
riso (< *wrisan-), γερµ. Riese κ.ά.). Πιθανότερη φαίνεται η αναγωγή σε τ. 
*sri-jo- και, ως εκ τούτου, η σύνδεση µε χεττ. §er «ψηλά», sarà «προς τα 
πάνω» (< I.E. *ser- | *sr- «ψηλός - αιχµή»)]. 

Ρίο ντε Ζανέιρο (Τζανειρο) κ. Ρίο Ιανέιρο (το) {άκλ.} πόλη και λιµάνι τής 
Βραζιλίας, πασίγνωστο για το καρναβάλι του. [ΕΤΥΜ. < πορτ. Rio de Janeiro 
«Ποταµός τού Ιανουαρίου» (προφ. Ρίου ντε Ζανέιρου), ονοµασία που δόθηκε 
εσφαλµένα από µέλη τής αποστολής τού εξερευνητή Amerigo Vespucci στις 
1/1/1502, τα οποία νόµισαν πως ο όρµος Γκουαναµπάρα σχηµατιζόταν από τις 
εκβολές ποταµού]. 

ριπαίος, -α, -ο [1894] (λόγ.) (για άνεµο) ξαφνικός, σφοδρός και µικρής 
διάρκειας. [ΕΤΥΜ. < ριπή]. 

ριπή (η) 1. ΣΤΡΑΤ. (α) η βολή πολλών σφαιρών ταυτοχρόνως από ένα όπλο, 
που πραγµατοποιείται πατώντας σταθερά (συνεχώς) τη σκανδάλη: οι ~ τού 
πολυβόλου «γάζωσαν» τους άνδρες τής περιπόλου- ΦΡ. (α) κατά ριπάς µε 
ριπές: βολή κατά βολή (µία σφαίρα σε κάθε πάτηµα τής σκανδάλης) και βολή ~ 
|| (µτφ.) «διάφοροι σχολιαστές στα Μ.Μ.Ε. άρχισαν να πυροβολούν κατά ριπάς 
κατά των εκπαιδευτικών και τής Ο.Λ.Μ.Ε.» (εφηµ.) (β) (µτφ.) εν ριπή 
οφθαλµού (εν ριπή οφθαλµού, Κ.∆. Α' Κορινθ. 15, 52) πάρα πολύ γρήγορα, 
στη στιγµή, 

ακαριαία: εξαφανίστηκε ~ (β) η ταυτόχρονη βολή οµάδας όπλων: ~ 
πυροβόλων · 2. το ξαφνικό και δυνατό φύσηµα τού ανέµου, η απότοµη 
αύξηση τής ταχύτητας του (πάνω από τεσσεράµισι µέτρα ανά δευτερόλεπτο), 
που δεν διαρκεί περισσότερο από είκοσι δευτερόλεπτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο, ρίχνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ριπή < ρίπτω (βλ.λ.)]. 

ριπίδι (το) {ριπιδ-ιού | -ιών} 1. βεντάλια από ψαθί, ύφασµα, χαρτί ή φτερά 
πουλιών για δροσισµό τού προσώπου: « παίρνοντας ένα χάρτινο ~ από το 
τραπέζι, άρχισε να φυσά τού Αντώνη» (Π. ∆έλτα) 2. (παλαιότ.) λειτουργικό 
σκεύος από φτερά, ύφασµα ή µέταλλο, που το χρησιµοποιούσαν κατά τη Θεία 
Λειτουργία για να διώχνουν τα έντοµα τα οποία τυχόν επικάθονταν στα ιερά 
σκεύη (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω, -ρρ. [ETYM. < µτγν. ριπίδιον, υποκ. τού 
αρχ. ριπίς, -ίδος < ριπίζω < ριπή]. 

ριπιδοειδής, -ής, -ές [1880] {ριπιδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το 
σχήµα βεντάλιας. Επίσης ριπιδωτός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-%, -ες- 

ριπιζω ρ. µετβ. {ρίπισα} (λόγ.) 1. προκαλώ ριπή, αερίζω, ανεµίζω 2. (µτφ.) 
εξάπτω, ερεθίζω ΣΥΝ. αναρριπίζω. — ρίπιση (η) [µτγν.] κ. ρί-πισµα (το) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ριπίζω < ριπή (βλ.λ.)]. 

ριπλέι (το) {άκλ.} ελλην. επανάληψη- η επαναπροβολή στιγµιότυπου στην 
τηλεόραση, στην ίδια ταχύτητα ή συνηθέστ. σε αργή κίνηση, ώστε να 
διακρίνει κανείς (κάτι) καλύτερα ή να ξαναδεί µια σκηνή: ο σκηνοθέτης µάς 
έδειξε την επίµαχη φάση τού µατς σε πολλά ~ || στο ~ φάνηκε καθαρά το 
πρόσωπο τού ληστή- ΦΡ. (αργκό) κάνω ένα ριπλέι επαναλαµβάνω: για κάνε 
ένα ριπλέι σ' αυτό που είπες, γιατί δεν το 'πιασα µε την πρώτη. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
replay]. 

ριπολίνη (η) {χωρ. πληθ.} ελαιόχρωµα καλής ποιότητας και µεγάλης 
στιλπνότητας που στεγνώνει γρήγορα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. ripolin (νόθο συνθ.) < Riep (όνοµα Ολλανδού 
εφευρέτη) + -olin < -ol (< huile «λάδι»)]. 

ρίπος (ο) (λόγ.) 1. η ψάθα, η καλαµωτή · 2. ΝΑΥΤ. πλέγµα από φθαρµένα 
σχοινιά, που χρησιµεύει στην περιτύλιξη των χοντρών καραβό-σχοινων για 
την προστασία τους. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρίπος, παράλλ. τού ουσ. ρίψ, ριπός «ψάθα, πλέγµα λυγαριάς», 
τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου, πιθ. προελλην. δάνειο. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η 
λ. συνδ. µε το ρ. ρίπτω (βλ.λ.) µέσω θ. *wrip- (αρχική σηµ. «στρέφω, 
γυρίζω») και µε γοτθ. wairban «ρίχνω», γερµ. werfen, λιθ. viîbas «βλαστός, 
βέργα»]. 

ρίπτω ρ. µετβ. {έρριψα, ερρίφθην, -ης, -η... (µτχ. ριφθείς, -είσα, -έν), µτχ. 
παρακ. ερριµµένος} (λόγ.) ρίχνω (βλ.λ.)- ΦΡ. Ο κύβος ερρίφθη βλ. λ. κύβος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διώχνω, µετοχή, ρίχνω, -pp. [ETYM < αρχ. ρίπτω, βλ. λ. ρίχνω]. 

ρις (η) [αρχ.] [ριν-ός, -α | -ες, -ών} (λόγ.) η µύτη (βλ.λ.)- µόνο σε σύνθετα και 
παράγωγα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρίς, ρινός, αγν. ετύµου. Η λ. παρουσιάζεται αποµονωµένη από 
τις συνώνυµες λ. των άλλων I.E. γλωσσών, λ.χ. λατ nârês, nâsus (> γαλλ. nez, 
ισπ. naso), γερµ. Nase, αγγλ. nose κ.ά. Έχει προταθεί η σύνδεση τής λ. µε αρχ. 
ιρλ. srön «µύτη», άποψη που παραµένει ανεπιβεβαίωτη. Βλ. λ. ρινο-]. 

ρισκάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ρίσκαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) εκθέτω σε 
κίνδυνο, διακινδυνεύω: ~ χρήµατα | τη ζωή µου || δεν το ~ να πάρω µια τέτοια 
απόφαση ♦ 2. (αµετβ.) µπαίνω σε κίνδυνο, διακινδυνεύω: είναι συντηρητικός 
παίχτης, δεν ρισκάρει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοίρα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. rischiare < rischio 
(βλ. κ. ρίσκο)]. 

ρίσκο (το) 1. ο κίνδυνος, η διακινδύνευση: υπήρχε µεγάλο ~ σε αυτό το 
επιχειρηµατικό άνοιγµα || άνθρωπος τού ~ || πήρε όλο το ~ πάνω του (ανέλαβε 
την ευθύνη τού τολµήµατος) 2. (συνεκδ.) η παρακινδυνευµένη ενέργεια: ήταν 
~ αυτή η επένδυση. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. risco | rischio, αρχική σηµ. «κίνδυνοι σε θαλάσσιο ταξίδι ή σε 
στρατιωτική επιχείρηση», αβεβ. ετύµου, πιθ. < παλ. ιταλ. risico < µεσν. λατ. 
risicum, ίσως < µεσν. ριζικόν (βλ.λ.)]. 

ρίταρντάντο επίρρ. ΜΟΥΣ. ερµηνευτική µουσική ένδειξη, που δηλώνει 
βαθµιαία επιβράδυνση τής ρυθµικής αγωγής ΣΥΝ. ραλεντάντο ANT. 
ατσελεράντο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. ritardando < λατ. retardandum, γερούνδιο τού ρ. retardare 
«βραδύνω, καθυστερώ» < re- «ava→ + tardare < tardus «βραδύς, νωθρός»]. 

ριτενούτο επίρρ. ΜΟΥΣ. ερµηνευτική ένδειξη, δηλώνει βαθµιαία επιβράδυνση 
τής ρυθµικής αγωγής (τέµπο)- διαφέρει από το σοστενούτο, κατά το ότι το 
τελευταίο δηλώνει άµεση επιβράδυνση τής ρυθµικής αγωγής ΣΥΝ. 
ραλεντάντο, ρίταρντάντο ANT. ατσελεράντο, στριντζέντο. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
ritenuto < ρ. ritenere «κρατώ, συγκρατώ» < λατ. retinêre «κατέχω, 
διαφυλάττω, συγκρατώ» < re- «ava→ + tenere «έχω, κατέχω, κρατώ»]. 

ριτσερκάρε (το) {άκλ.} µορφή τής πολυφωνικής µουσικής, πρόδροµος τής 
φούγκας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. ricercare «ερευνώ, εξετάζω» < ri- (< λατ. re- «ava→) + 
cercare < µτγν. λατ. circare «κάνω κύκλο, επιστρέφω» (< λατ. circus «κύκλος, 
γύρος»)]. 

ρίφι (το) {ριφ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το µικρό κατσίκι ΣΥΝ. κατσικάκι. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. ρίφι(ν) < µτγν. έρίφιον (βλ.λ.)]. 

ριφιφί (το) {άκλ.} µέθοδος διάρρηξης που συνίσταται όχι στην απευ-θείας 
παραβίαση τής κύριας εσόδου ενός χώρου (καταστήµατος, τράπεζας κλπ.), 
αλλά στην πλάγια εισβολή σε αυτόν µέσω ανοίγµατος που γίνεται από 
διπλανό κτήριο σε έναν από τους τοίχους του: οι κλέφτες λήστεψαν την 
τράπεζα µε τη µέθοδο τού ~ || οι κλέφτες έκαναν ~. 



Ριχάρδος 1549 ρόβι 
 

[ΕΤΥΜ. Από την οµώνυµη ταινία τού J. Dassin (1954), όπου παρουσιάζεται 
ληστεία κοσµηµάτων µε αυτή τη µέθοδο. Η ίδια η γαλλ. λ. rififi (αργκό) σηµαίνει 
«σύγκρουση, καβγάς» και ανάγεται στο ουσ. rif «όπλο, φωτιά»]. Ριχάρδος (ο) 1. 
όνοµα ηγεµόνων τής Ευρώπης 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού γερµ. 
ονόµατος Richard < αρχ. γερµ. rie «δύναµη, ισχύς» + hart «σκληρός, γενναίος». 
Το όνοµα έχει διαδοθεί ευρύτατα στις ευρωπ. γλώσσες, πβ. αγγλ. Richard, γαλλ. 
Richard, πολ. Ryszard κ.ά.]. ρίχνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έριξα, ρίχτηκα, ριγµένος} 

♦ (µετβ.) 1. (α) κάνω (κάποιον/κάτι) να πέσει από ψηλότερο σε χαµηλότερο 
σηµείο: τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο || ~ κάποιον στη θάλασσα 

|| - κάτω ένα δέντρο | τον αντίπαλο στο έδαφος | το εχθρικό αεροπλάνο µε πύραυλο 
(καταρρίπτω) (β) σε φρ. αντί των απρόσωπων ρ. βρέχει, χιονίζει: ρίχνει βροχή, 

ρίχνει χιόνι, ρίχνει καρεκλοπόδαρα (= πολλή βροχή) 2. γκρεµίζω: έριξε έναν 
τοίχο, για να µεγαλώσει το σαλόνι 3. (µτφ.) κάνω (κάποιον/κάτι) να χάσει την 

κυρίαρχη θέση που έχει: µε την αποστασία του έριξε την κυβέρνηση || ο Π.Α.O.K. 
νίκησε τον Π.Α.Ο. και τον έριξε από την κορυφή τής βαθµολογίας 4. (α) µειώνω: ~ 
τις τιµές | τη θερµοκρασία || ~ τις βάσεις για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. (β) υποβιβάζω: ~ 

το επίπεδο τής συζήτησης 5. (α) πετώ (κάτι) στον αέρα και σε απόσταση από 
εµένα µε µια δυνατή κίνηση τού χεριού µου: ~ πέτρα | δίσκο | ακόντιο ΣΥΝ. 

εκσφενδονίζω, εκτοξεύω (β) πετώ κάτι µέσα σε κάτι άλλο: ~ τα σκουπίδια στον 
κάδο || ~ µπάζα σε ένα ρέµα 6. πυροβολώ: ~ σφαίρες | βλήµατα | ρουκέτες | 

όλµους | οβίδες | τουφεκιές || φοβήθηκε µήπως οι ληστές τού ρίξουν 7. χύνω ολό-
γυρα, διασκορπίζω (κάτι), ραίνω µε (κάτι): έριχναν ρύζι και κουφέτα στους 

νεόνυµφους 8. πείθω µε πονηρό τρόπο ή ξεγελώ: ~ κάποιον µε υποσχέσεις || λέγε-
λέγε την έριξε στο τέλος και του έδωσε τα λεφτά 9. (~ κάποιον σε κάτι) αδικώ 

(κάποιον σε κάτι για να ωφεληθώ εγώ), δεν αντιµετωπίζω ισότιµα: τον έριξαν 
στη µοιρασιά || αισθάνεται ριγµένος- λέει ότι του δίνουν πάντα τα λιγότερα 10. 
(ειδικότ. για φλερτ) καταφέρνω, κάνω (κάποιον) να υποκύψει στις προτάσεις 

µου, στις επιθυµίες µου: την έριξε µε τα γλυκόλογα || ρίχνει τις γυναίκες στο άψε-
σβήσε 11. αφήνω ή εξωθώ (κάποιον) να καταλήξει (κάπου) (συνήθ. σε κακή 

κατάσταση): µε τις ιδιωτικοποιήσεις ρίχνουν τους εργαζοµένους στην ανεργία || η 
ανέχεια τους έριξε στα χέρια των τοκογλύφων || η απογοήτευση τον έριξε στο ποτό 

|| (για ασθένεια) η γρίπη τον έριξε στο κρεβάτι 12. χτυπώ µε συγκεκριµένο τρόπο: 
~ σφαλιάρα | κλοτσιά | χαστούκι | γροθιά' ΦΡ. ρίχνω ξύλο δέρνω, ξυλοκοπώ 13. 

(για ποινή) επιβάλλω: ο διοικητής τού έριξε δέκα µέρες φυλακή 14. αποδίδω 
(κάτι) σε (κάποιον): ο προπονητής έριξε την ευθύνη τής ήττας στους παίκτες || 

έριξαν στον διαχειριστή το φταίξιµο ΣΥΝ. επιρρίπτω 15. βάζω (συγκεκριµένο 
ψηφοδέλτιο) στην κάλπη: ~ λευκό | άκυρο | ψήφο υπέρ ενός κόµµατος || τι έριξες; 

(τι ψήφισες;) 16. τοποθετώ: τι λέτε, ρίχνουµε στον φούρνο κανένα αρνάκι µε 
πατάτες; 17. εισηγούµαι, προτείνω, σε φρ. όπως ρίχνω το σύνθηµα, ρίχνω µια 

πρόταση | ιδέα στο τραπέζι (για συζήτηση) 18. (για προϊόντα) παρουσιάζω και 
προωθώ: ~ καινούργια µοντέλα υπολογιστών στην αγορά ΣΥΝ. κυκλοφορώ 19. σε 
φρ. που δηλώνουν υπεροχή σε ηλικία, ύψος κ.λπ., όπως: του ρίχνω δέκα χρόνια, 
σου ρίχνω είκοσι πόντους (στο ύψος) || εσύ µη µιλάς- σου ρίχνω µερικά χρονάκια 

και κάτι παραπάνω ξέρω από σένα! ♦ (αµετβ.) 20. ρίχνω πυροβολισµούς στον 
αέρα πυροβολώ για εκφοβισµό: οι ληστές έριξαν δύο πιστολιές στον αέρα και 

εξαφανίστηκαν 21. (τριτοπρόσ. ρίχνει) βρέχει: από το πρωί ρίχνει συνεχώς- 
(µεσοπαθ. ρίχνοµαι) 22. (µτφ.) ορµώ, επιτίθεµαι: του ρίχτηκαν ληστές || ρίχτηκαν 

στη µάχη || ρίχτηκαν στον καβγά- ΦΡ. (α) ρίχνοµαι στα πόδια (κάποιου) 
εκλιπαρώ, ικετεύω (κάποιον) (β) ρίχνοµαι στην αγκαλιά | στον λαιµό (κάποιου) 

πέφτω µε πάθος στην αγκαλιά, στον λαιµό (κάποιου) (γ) ρίχνοµαι στη φωτιά για 
κάποιον θυσιάζοµαι για (κάποιον) 23. (µτφ.) (α) πλησιάζω ερωτικά: ένας νεαρός 

στο µπαρ τής ρίχτηκε (β) κάνω ερωτικές χειρονοµίες, παρε\Όχλώ σεξουαλικά: 
της ρίχτηκε µόλις έµειναν µόνοι || ρίχνεται σ' όποια γυναίκα συναντήσει 24. 

ασχολούµαι µε πάθος, αφοσιώνοµαι µε ζήλο, δίνοµαι σε (κάτι): ρίχτηκε στις 
διασκεδάσεις- ΦΡ. ρίχνοµαι µε τα µούτρα σε (κάτι) καταπιάνοµαι µε ζήλο ή µε 
µεγάλη όρεξη σε (κάτι): ~ στη δουλειά | στο φαί · ΦΡ. (α) ρίχνω το παιδί κάνω 

έκτρωση: δεν ήθελε να κρατήσει το παιδί και πήγε και το 'ρίξε (β) ρίχνω ένα 
βλέµµα (σε κάποιον) κοιτάζω (κάποιον) µε ορισµένη διάθεση (επιθετική, 

ερωτική, τρυφερή κ.λπ.(: της έριξε ένα βλέµµα όλο τρυφερότητα || του έριξε ένα 
αυστηρό βλέµµα (γ) ρίχνω µια µατιά (κάπου) κοιτάζω (κάπου) πρόχειρα: έριξε 

µια µατιά στην εφηµερίδα και µετά έπεσε για ύπνο || ρίξε µια µατιά στον κήπο, 
γιατί µου φαίνεται ότι άκουσα έναν θόρυβο (δ) ρίχνω ρίζες (ί) (για φυτό) ριζώνω 
(ii) µένω πολύ ώρα κάπου ή εγκαθίσταµαι κάπου (ε) το ρίχνω (σε κάτι) αρχίζω 

να (κάνω κάτι), επιδίδοµαι ή αφοσιώνοµαι σε (κάτι): ~ στο διάβασµα | στο ποτό | 
στη ντόλτσε βίτα | στα χαρτιά || - στο αστείο | στο καλαµπούρι | στην πλάκα (στ) 

το ρίχνω έξω αρχίζω τις διασκεδάσεις: µην κάθεσαι όλη µέρα κλεισµένη στο 
σπίτι-ρίξ' το λίγο έξω! || το ρίχνει έξω συχνά, αλλά πάντοτε συνοδευόµενος από τη 

σύζυγο του (ζ) ρίχνω (κάτι) πάνω µου φορώ ένα ρούχο, συνήθ. για προστασία 
(από κρύο, υγρασία, ήλιο κ.λπ.): ρίξε µια ζακέτα πάνω σου, θα κρυώσεις! (η) 

ρίχνω µπόι | ανάστηµα ψηλώνω: µέσα σ' ένα καλοκαίρι έριξε µπόι και µε πέρασε 
στο ύψος (θ) ρίχνω φως (σε κάτι) (ι) (κυριολ.) φωτίζω (κάτι) (ii) κάνω (κάτι) 

ξεκάθαρο, ερµηνεύω, φέρνοντας στην επιφάνεια στοιχεία: η εισαγγελική έρευνα 
ρίχνει νέο φως στην υπόθεση τού ναυαγίου (ι) ρίχνω πολλά λεφτά επενδύω 

µεγάλα ποσά (κάπου): έχει ρίξει πολλά λεφτά σ' αυτή την επιχείρηση (ια) ρίχνω 
µαύρη πέτρα πίσω µου βλ. λ. µαύρος (ιβ) ρίχνω άδεια, να πιάσω γεµάτα 

δοκιµάζω να αποσπάσω ένα µυστικό µε έµµεσο τρόπο (ιγ) το ρίχνω στην τρελή | 
στην πα- 

λαβή κάνω τον ανήξερο: µόλις τον ρώτησα πότε θα µε πληρώσει, το 'ρίξε στην 
τρελή (ιδ) ρίχνω το δηλητήριο µου | το φαρµάκι µου λέω κακίες (ιε) ρίχνω 
(κάποιον) στα σίδερα φυλακίζω (κάποιον) (ιστ) ρίχνω το βάρος µου σε (κάτι) 
αποδίδω σπουδαιότητα σε (κάτι), επικεντρώνω την προσοχή µου σε αυτό: 
«δεν υπήρχε καµία προοπτική γι' αυτά τα παιδιά αν συνέχιζαν τον αθλητισµό, 
έτσι προτίµησαν να ρίξουν όλο τους το βάρος στο σχολείο» (εφηµ.) (ιζ) ρίχνω 
τα χαρτιά βλ. λ. χαρτί (ιη) ρίχνω τον εγωισµό µου υποχωρώ, κάνω εγώ το 
πρώτο βήµα (συνήθ. σε διένεξη): έριξε τον εγωισµό του και πήγε και της µίλησε 
αυτός πρώτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, διώχνω. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *ρίφνω < *ρίφτω 
< αρχ. ρίπτω. Το -χ- οφείλεται, κατά µία άποψη, σε ανοµοίωση και απόσπαση 
από το συνθ. άπο-ρρίφνω < άπο-ρρίφτω < άπο-ρρίπτω ή, κατ' άλλη εκδοχή, σε 
συµφυρυ-ό των αορ. ερριψα και έρρηξα (τού ρ. ρήγνυµί). Το αρχ. ρίπτω < 
*Ερί/τ-/ω ανάγεται πιθ. σε θ. *wrï-p-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *wrei-p- 
«στρέφω, γυρίζω» και συνδ. µε αρχ. γερµ. rîban (> γερµ. reiben «τρίβω»). 
Παράγ. ριπ-ή, ρΐψ-ις (-η), ριξ-ιά κ.ά.]. 

ρίχνω - ρίπτω. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, αντίθετα προς το απλό 
ρήµα που µεταπλάστηκε (ρίπτω > ρίχνω, όπως και διώκω > διώχνω, λύω > 
λύνω, δίδω > δίνω κ.λπ.) τα σύνθετα ρήµατα διατήρησαν την αρχική 
µορφή, π.χ. επιρ-ρίπτω (πβ. επι-διώκω, επι-λύω, επι-δίδω κ.λπ.). Σύνθετα 
τού ρίπτω: απορ-ρίπτω (απόρριψη, απορριπτικός, απορριπτέος), καταρ-
ρίπτω (κατάρριψη, καταρριπτικός), επψ-ρίπτω (επίρριψη), ενώ από το ρίχνω 
πλάστηκε το σύνθετο απορίχνω (για εγκύους), διαφορετικό σε σηµασία 
από το απορρίπτω. Αλλα σύνθετα τού ρίπτω: ριψο-κίνδυνος, ρίψ-ασπις. 
Παράγωγα τού ρίπτω: ριπή (εν ριπή οφθαλµού), ριπίδι «βεντάλια», 
αναρριπίζω (τα πάθη) «αναµοχλεύω», ρίψη, µε µτχ. ερριµµένος από το 
ρίχνω παράγονται τα ρίξιµο, ριξιά, µε µτχ. ριγµένος «αδικηµένος». 
Η µετοχή ερριµµένος χρησιµοποιείται στην παροιµιώδη ρήση τού 
Σωκράτη (στα Αποµνηµονεύµατα τού Ξενοφώντος III, 1.7) «λίθοι και 
πλίνθοι και κέραµοι ατάκτως έρριµµένα», που ο µεν Σωκράτης τη 
χρησιµοποιεί για να χαρακτηρίσει τον «άτακτο στρατό», αλλά σήµερα 
δηλώνει τη σύγχυση, την αταξία, την ανακατωσούρα. 

ριχτάρι (το) {ριχταρ-ιού | -ιών} ακριβό (συνήθ.) και περίτεχνο ύφασµα που 
στρώνεται ως διακοσµητικό σε καναπέδες, κρεβάτια κ.λπ.: µπορείτε µε ένα ~ ν' 
αλλάξετε την εικόνα τού σαλονιού σας. [ΕΤΥΜ < ριχτός + παραγ. επίθηµα -
άρι]. 

ρίχτε ρ (το) {άκλ.} καθένας από τους βαθµούς τής κλίµακας Ρίχτερ-ΦΡ. 
κλίµακα Ρίχτερ κλίµακα για τη µέτρηση τού µεγέθους των σεισµών: σεισµική 
δόνηση πέντε βαθµών τής κλίµακας Ρίχτερ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Richter, από το 
όνοµα τού Αµερικανού σεισµολόγου Charles F. Richter (1900-1985), ο οποίος 
σε συνεργασία µε τον καθηγητή Β. Gutenberg επινόησε τη φερώνυµη 
κλίµακα]. 

ριχτί (το) {ριχτ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το κάθετο τµήµα τού σκαλοπατιού, σε 
αντίθεση µε το οριζόντιο (πάτηµα). 

ριχτός, -ή, -ό 1. (για ρούχα) (α) ριγµένος στους ώµους: ~ ζακέτα ΣΥΝ. 
ανάρριχτος (β) αυτός που δεν είναι εφαρµοστός: βάλε κάτι ριχτό, να είσαι 
άνετα · 2. (για επιφάνειες) επικλινής, γειρτός. 

ρίψασπις (ο) {ριψάσπ-ιδος | -ίδων} (αρχαιοπρ.) 1. (κατά την αρχαιότητα) ο 
πολεµιστής που έριχνε κάτω την ασπίδα του, εγκατέλειπε τη µάχη και 
τρεπόταν σε φυγή ΣΥΝ. φυγοπόλεµος, λιποτάκτης 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
εγκαταλείπει λόγω δειλίας κάθε αγωνιστική προσπάθεια ΣΥΝ. φυγόµαχος, 
δειλός. [ΕΤΥΜ < αρχ. ρίψασπις, -ιδος < ριψ- (< ρίπτω) + ασπίς, -ίδος]. 

ρίψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η ενέργεια µε την οποία αφήνει ή ωθεί 
κανείς κάτι να κινηθεί από ύψος προς χαµηλότερο σηµείο: η ~ βοµβών από 
βοµβαρδιστικό αεροπλάνο || οι ~ νερού από πυροσβεστικό αεροσκάφος || ~ 
αλεξιπτωτιστών || ~ εφοδίων | τροφίµων µε αλεξίπτωτο 2. η βολή, η 
εκσφενδόνιση: ~ σφαιρών | βληµάτων | πετρών 3. ΑΘΛ. ρίψεις (οι) τα 
αγωνίσµατα τού δίσκου, τού ακοντισµού, τής σφαίρας και τής σφύρας 4. 
αποθέτω κάτι άχρηστο κάπου: απαγορεύεται η ~ των µπάζων | σκουπιδιών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, ρίχνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. ρίψις < ρίπτω (βλ.λ.)]. 

ριψοκινδυνεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ριψοκινδύνευσα} ♦ 1. (αµετβ.) εκτίθεµαι σε 
κίνδυνο (επιχειρώντας κάτι τολµηρό): ριψοκινδΰνευσε για να τη σώσει ANT. 
προφυλάσσοµαι, ασφαλίζοµαι ♦ (µετβ.) 2. εκθέτω τον εαυτό µου σε κίνδυνο, 
βάζω σε κίνδυνο (κάτι δικό µου): ~ τη ζωή | την υγεία | την περιουσία | την 
υπόληψη | τη θέση µου ΣΥΝ. ρισκάρω ΑΝΤ. εξασφαλίζοµαι, κατοχυρώνω 3. 
(µτφ.) αποπειρώµαι, αποτολµώ (κάτι): θα ριψοκινδυνεύσω µια πρόβλεψη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ριψοκινδυνώ (-έω) (µε επίδρ. τού κινδυνεύω) < ριψοκίνδυνος 
(βλ.λ.)]. 

ριψοκίνδυνος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που ριψοκινδυνεύει: ~ αστυνόµος | 
δηµοσιογράφος | οδηγός ΣΥΝ. παράτολµος ΑΝΤ. συνετός, επιφυλακτικός 2. 
(για πράξεις) αυτός που εµπερικλείει κινδύνους: ~ αποστολή | επιχείρηση | 
οδήγηση | ανάβαση | κατάβαση | επάγγελµα ΣΥΝ. παρακινδυνευµένος ΑΝΤ. 
ασφαλής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρίχνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. ριψοκίνδυνος < ριψ- (< ρίπτω, 
αόρ. ερ-ριψ-α) + συνδ. φωνήεν -ο- + κίνδυνος]. 

RNA (το) → Αρ-Εν-'Ει 
ρ ο (το) → ρω 
Ροβέρτος (ο) 1. όνοµα ηγεµόνων τής Ευρώπης 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ < 

αγγλ. Robert | ισπ.-ιταλ. Roberto < αρχ. γερµ. Hrodebert «λαµπρή φήµη» < 
hrôd «φήµη» + beraht «λαµπρός»]. 

ρόβι (το) {ροβ-ιού | -ιών} φυτό που µοιάζει µε το µπιζέλι και καλλιεργείται για 
τους καρπούς του, αλλά και ως ζωοτροφή. 



ροβίθι 1550 ροδοκοκκινίζω 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. όρόβιον (µε σίγηση τού ατόνου αρχικού φωνήεντος), 
υποκ. τού όροβος, λ. που συνδ. µε το ουσ. έρέβινθος (βλ.λ.) και µε 
λατ. ervum «ρόβι». Φαίνεται πως και οι τρεις λ. αποτελούν ανεξάρ-
τητα δάνεια από άγνωστη γλώσσα τής Α. Μεσογείου]. 

ροβίθι (το) → ρεβίθι 
ροβιθιά (η)→ ρεβιθιά 
ροβινσώνας (ο) (ως προσηγορικό) πρόσωπο που ναυάγησε σε ερη-
µικό νησί ή σε παραθαλάσσια ερηµική τοποθεσία και ζει µακριά 
από τον κόσµο και τον πολιτισµό χάρη στην επινοητικότητα του και 
στις τεχνικές γνώσεις του: «ένας σύγχρονος ~, που εγκατέλειψε µαζί 
µε την οικογένεια του τον πολιτισµό, για να ζήσει στη ζούγκλα τής Κ. 
Αµερικής, φτειάχνοντας τη δική του ουτοπία» (εφηµ.). [ETYM. Από 
το όν. Robinson Crusoe (Ροβινσών Κρούσος), ήρωα τού οµώνυµου 
µυθιστορήµατος (1719-1722) τού Daniel Defoe]. 

ροβολώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ροβολάς... | ροβόλησα} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(αµετβ.) κατεβαίνω γρήγορα από ύψωµα (λόφο, βουνό) σε πεδιάδα: 
«λεβέντης εροβόλαγε από ψηλή ραχούλα» (δηµοτ. τραγ.) ♦ 2. (µετβ.) 
(λογοτ.) ωθώ (κάποιον) να κατεβεί µε ορµή προς τα κάτω, να 
κατηφορίσει: τόσες ψυχές ροβόλησε στον Άδη... || «ροβόλα τα, τα γί-
δια και τα πρόβατα» (δηµοτ. τραγ.). — ροβόληµα (το). [ΕΤΥΜ. Πιθ. 
< *ρεβο-βολώ (µε απλολογία και προληπτ. αφοµοίωση τού -ε) < ρέβω 
«καταρρέω» (βλ.λ.) + -βολώ (< βάλλω). Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, < 
µεσν. ροβολεύω (µε µεταπλασµό κατά τα ρ. σε -ώ) < ιταλ. rubellare | 
γαλλ. rebeller «επαναστατώ» (< λατ. rebelläre < rebellis 
«επαναστάτης, αποστάτης» < re- «ανα→) + -bellis < bellum «πόλε-
µος»). Τέλος, κατ' άλλους, η λ. ανάγεται σε ιταλ. rivolare «ξαναπετώ, 
γυρίζω, επιστρέφω» < ri- (< λατ. re- «ανα→) + volare «πετώ»]. 

ρόγα (η) {ρογών} (λαϊκ. για υπηρέτες, αγρότες ή κτηνοτρόφους) ο µι-
σθός, η αµοιβή. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ρογεύω (υποχωρητ.) < λατ. erogare «αποδίδω χρηµατι-
κή αµοιβή, δαπανώ» < e- προθεµ. + rogare «αιτώ, ερωτώ, προτείνω»]. 

Ρονήρος (ο) 1. όνοµα ηγεµόνων 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
Ρογήρος < µέσ. γερµ. Roger «διάσηµη λόγχη» < αρχ. γερµ. hrod 
«φήµη» + gêr «λόγχη, δόρυ»]. 

ρόγχος (ο) 1. η θορυβώδης αναπνοή ανθρώπου που κοιµάται, που ρο-
χαλίζει ΣΥΝ. ροχάλισµα, ροχαλητό· ΦΡ. επιθανάτιος ρόγχος η θορυ-
βώδης και δύσκολη αναπνοή ατόµου που πεθαίνει · 2. ΙΑΤΡ. (συνήθ. 
στον πληθ.) οι παθολογικοί ήχοι που παράγονται κατά την ακρόαση 
των πνευµόνων σε ασθενείς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρογχός «λαχάνιασµα» < αρχ. ρέγχω | ρέγκω «ροχαλί-
ζω» (βλ. λ. ρέγχω)}. 

ρόδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο τροχός: ~ αυτοκινήτου | λεωφορείου || 
µπροστινές | πισινές ~ || καρέκλα µε ρόδες (γραφείου) || αναπηρικό 
καροτσάκι µε ρόδες- ΦΡ. ρόδα είναι και γυρίζει η ζωή χαρακτηρίζε-
ται από συνεχείς µεταβολές, τίποτε δεν είναι µόνιµο σε αυτό τον κό-
σµο 2. ΝΑΥΤ. το τµήµα τού τιµονιού που είναι κυκλικό και το χειρίζε-
ται ο πιλότος 3. (συνεκδ.-λαϊκ.) το ιδιωτικό αυτοκίνητο ή το µηχανάκι: 
έχει ~ και κυκλοφορεί. — (υποκ.) ροδίτσα κ. ροδούλα (η). [ΕΤΥΜ. < 
βεν. roda < λατ. rota «τροχός»]. 

ρόδακας (ο) {ροδάκων} 1.το γλυπτό κόσµηµα που έχει σχήµα µικρού 
ρόδου · 2. (στη γοτθική αρχιτεκτονική) κυκλικό άνοιγµα, στην πρό-
σοψη ναού, πάνω από τον πυλώνα, διακοσµηµένο µε υαλογραφήµα-
τα που αφήνουν να διεισδύει στα υψηλότερα τµήµατα τού εσωτερι-
κού χώρου ένα απαλό φως · 3. BOT. η ακτινωτή διάταξη των φύλλων 
ορισµένων φυτών στην επιφάνεια τού εδάφους. [ΕΤΥΜ. < ρόδο + 
παραγ. επίθηµα -αξ | -ακας, πβ. θώρ-ακας]. 

ροδάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρή ρόδα: έπιπλο για την τηλεόραση µε ρο-
δάκια. 

ροδακινιά (η) → ρωδακινιά 
ροδάκινο (το) → ρωδάκινο 
ροδαλός, -ή, -ό αυτός που έχει το χρώµα τού ρόδου: -µάγουλα/ επι-

δερµίδα ΣΥΝ. τριανταφυλλένιος. — ροδαλότητα (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ροδαλός < αρχ. ρόδον (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αλός, πβ. όµ-αλός, άπ-
αλός]. 

ροδάµνι κ. ροδάµι (το) {ροδαµν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) BOT. ο βλαστός, το 
κλωνάρι: «να µπουµπουκιάσει το κλαρί, ν' ανοίξει το ~» (δηµοτ. 
τραγ.). 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού µτγν. ρόδαµνοςΙ ράδαµνος, παράλλ. τ. τού αρχ. όρό-
δαµνοςΙ αιολ. Έρόδαµνος. Οι τ. αυτοί ανάγονται πιθ. σε p. *wrad-, συ-
νεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *wr5d- «ρίζα», πβ. λατ. radix (> γαλλ. racine, 
ισπ. raiz), αρχ. γερµ. würz (> γερµ. Wurzel), αλβ. rranzë κ.ά. Οµόρρ. 
ρίζα (< *Fpiö-ja)]. 

ροδάµυλο (το) {ροδαµύλ-ου | -ων} BOT. αµυλοειδής ουσία που εµπε-
ριέχεται στα κύτταρα των φύλλων των φυτών. 

Ροδάνθη (η) γυναικείο όνοµα. 
ροδάνθη (η) {ροδανθών} ΙΑΤΡ. εξάνθηµα τού δέρµατος, που χαρα-
κτηρίζεται από ροδόχροες κηλίδες και οφείλεται σε ποικίλους παρά-
γοντες: συφιλιδική ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ρόδον + -άνθη < άνθος]. 

ροδάνι (το) {ροδαν-ιού | -ιών} εργαλείο µε το οποίο µαζεύεται το νήµα 
τής ανέµης σε µασούρια· ΦΡ. (µτφ.) η γλώσσα (κάποιου) πάει ροδάνι 
βλ. λ. γλώσσα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ροδάνη «νήµα, υφάδι, στριµµένη κλωστή» (µε αλλαγή 
γένους, πβ. καλάµι) < ροδανός | ραδαλός | ραδινός (οι κώδικες δεν 
παρέχουν την ίδια γραφή). Βλ. λ. ραδινός]. 

ροδανίζω ρ. µετβ. [µτγν.] (λαϊκ.) τυλίγω το νήµα τής ανέµης σε µα-
σούρια ΣΥΝ. µασουρίζω. — ροδάνισµα (το). 

Ροδανός (ο) ποταµός τής Α. Γαλλίας που εκβάλλει στη Μεσόγειο 
Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. < λατ. Rhodanus (> γαλλ. Rhône), αβεβ. ετύµου, 
ίσως προ I.E. 

*rod- «ρέω»]. 
ροδάτος, -η, -ο [µεσν.] ρόδινος (βλ.λ.). 
ροδαυγη (η) {χωρ. πληθ.) (λογοτ.) η ανατολή τού ηλίου, που συνο-
δεύεται και χαρακτηρίζεται από εκποµπή απαλού ρόδινου φωτός. 

ροδέλα (η) {δύσχρ. ροδελών} 1. µικρός µεταλλικός δακτύλιος, που το-
ποθετείται µαζί µε τη βίδα που θέλουµε να σφίξουµε ΣΥΝ. παράκυ-
κλος 2. (σπάν.) καθετί που µοιάζει εξωτερικά µε ροδέλα (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βεν. rodela, υποκ. τού roda (βλ. κ. ρόδα)]. 

ροδέλαιο (το) [µτγν.] {ροδελαί-ου | -ων} εύοσµο, άχρωµο ή υποκίτρι-
νο αιθέριο έλαιο, που λαµβάνεται µε απόσταξη από τα φρέσκα πέ-
ταλα τής τριανταφυλλιάς και χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία, 
τη ζαχαροπλαστική, την ποτοποιία κ.α. 

Ροδεσία (η) (παλαιότ.) η Ζιµπάµπουε (βλ.λ.). 
ροδής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ροδιού 2. ροδί (το) το 
ίδιο το χρώµα τού ροδιού. 

ρόδι κ. (λαϊκ.) ρόιδι [µεσν.] κ. ρόιδο (το) {ροδ-ιού | -ιών} ο εδώδιµος 
καρπός τής ροδιάς που έχει το µέγεθος µεγάλου πορτοκαλιού, περί-
που σφαιρικό σχήµα, φλούδα λεία, κιτρινοκαστανωπό έως κόκκινο 
χρωµατισµό και πολύσπερµο καρπό: την Πρωτοχρονιά σπάµε ένα ~ 
για γούρν ΦΡ. (α) τα κάνω ρόιδο οδηγώ τα πράγµατα σε άσχηµο ση-
µείο, τα θαλασσώνω, τα κάνω µούσκεµα: τον τελευταίο καιρό µού τα 
'χεις κάνει ρόιδο (β) σπάει το ρόδι παύει η ατυχία: τους τελευταίους 
µήνες όλο ατυχίες έχω- ελπίζω µε την καινούργια δουλειά που ξεκινώ 
να σπάσει το ρόδι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ροΐδιν (µε αναβιβασµό τού τόνου και έκκρουση) < 
µτγν. ροΐδιον, υποκ. τού αρχ. βόα | ροιά, πιθ. < *poF-iâ, που εµφανί-
ζει την ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. ρέω (βλ.λ.) λόγω τού άφθονου χυµού 
που περιέχει το φρούτο ή λόγω των καθαρτικών ιδιοτήτων του. Η εκ-
δοχή αυτή θα απέκλειε τη σύνδεση µε το µυκ. ro-i-ko, αφού δεν εµ-
φανίζει το επανασυντεθειµένο δίγαµµα (-F-)]. 

ροδιά κ. ροϊδιά (η) µικρό δέντρο που ευδοκιµεί ιδιαίτερα σε βαθιά 
και πηλώδη εδάφη και καλλιεργείται για τον εδώδιµο καρπό του, το 
ρόδι. — (υποκ.) ροδίτσα (η). 

ροδιακός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε το νησί τής Ρόδου: ~ 
πέλαγος | διάλεκτος ΣΥΝ. ροδίτικος. 

ροδίζω ρ. αµετβ. [µτγν] {ρόδισ-α, -µένος} 1. παίρνω ροδοκόκκινο 
χρώµα, ψήνοµαι: ρόδισε το ψωµί | το ψητό ΣΥΝ. ροδοκοκκινίζω 2. (τρι-
τοπρόσ.) ροδίζει ανατέλλει ο ήλιος, χαράζει, ξηµερώνει. — ρόδισµα 
(το). 

ρόδινος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποτελείται από ρόδα (τριαντά-
φυλλα): ~ στεφάνι 2. αυτός που έχει το χρώµα τού ρόδου: ~ ανταύ-
γειες | µάγουλα ΣΥΝ. ροδοκόκκινος, τριανταφυλλής 3. ρόδινο (το) το 
ίδιο το χρώµα τού ρόδου ΣΥΝ. τριανταφυλλί, ροζ 4. (µτφ.) ευοίωνος, 
αίσιος: ~ µέλλον | προοπτικές || η κατάσταση δεν είναι ~ (δεν εµπνέει 
αισιοδοξία) || δεν είναι όλα ρόδινα στη ζωή (δεν είναι όλα εύκολα 
στη ζωή, υπάρχουν δυσκολίες και απογοητεύσεις εκτός από επιτυ-
χίες και χαρές). 

ρόδιο (το) {ροδίου} ΧΗΜ. αργυρόλευκο µέταλλο (σύµβολο Rh), που 
δεν οξιδώνεται ούτε θαµπώνει από τον ατµοσφαιρικό αέρα και γι' 
αυτό χρησιµοποιείται στην επικάλυψη µεταλλικών αντικειµένων για 
προφύλαξη τους (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. rhodium (< αρχ. ρόδον)- ονοµάστηκε έτσι 
από το χρώµα των ενώσεων που σχηµατίζει]. 

Ρόδιος, -ία, -ο → Ρόδος 
ρόδισµα (το) → ροδίζω 
ροδίτης (ο) [µτγν.] {ροδιτών} 1. κρασί που περιέχει εκχύλισµα ρόδων 
ή έχει το άρωµα ροδοπετάλων · 2. γλυκό σταφύλι µε ρόδινο χρώµα. 

ροδίτικος, -η, -ο → Ρόδος 
ροδίτσα (η) → ρόδα 
ρόδο (το) το άνθος τής τριανταφυλλιάς, το τριαντάφυλλο: η Κοιλάδα 

των Ρόδων στη Βουλγαρία || µάγουλα στο χρώµα τού ρόδου- ΦΡ. (α) ρό-
δο αµάραντο βλ. λ. αµάραντος (β) (παροιµ.) απ' αγκάθι βγαίνει ρόδο 
κι από ρόδο βγαίνει αγκάθι βλ. λ. αγκάθι (γ) (παροιµ.) δεν υπάρχει ρό-
δο χωρίς αγκάθι τίποτε δεν είναι τέλειο και εντελώς ακίνδυνο, ακόµη 
και το πιο καλό και όµορφο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ρόδον | βρόδον < *Ρρόδ-ον (ήδη µυκ. wo-do-we = ροδό-
εν, wo-di-jo = ρόδιος) < *wrdo-, πιθ. δάνειο < αρχ. περσ. *wrda- (> 
αρµ. vard «ρόδο», αραβ. ward, αραµ. wardä' κ.ά.). Ανεξακρίβωτη πα-
ραµένει η ακριβής σχέση τής λ. µε το συνώνυµο λατ. rosa, αν και πι-
θανότερη θεωρείται η εκδοχή τού περσικού δανείου (< *wrda-) µέσω 
τής ετρουσκικής γλώσσας. ∆εν υπάρχει τεκµηριωµένη σύνδεση µε το 
αραβ. warada «ανθίζω», waruda «κοκκινίζω» ή µε λατ. rubus «βάτος»]. 

ροδοδάκτυλος, -η, -ο [αρχ.] (λογοτ.) αυτός που έχει ρόδινα δάχτυλα: 
«σαν ήρθε η ~ νυχτοθρεµµένη αυγούλα» (Ζ. Σιδερής από τη σχολική 
µετάφραση τού θµήρου). 

ροδοδάφνη (η) [µτγν.] {ροδοδαφνών} η πικροδάφνη (βλ.λ.). 
ροδόδεντρο (το) [µτγν.] αειθαλής θάµνος ή δέντρο µε κόκκινα, µοβ, 

κίτρινα ή λευκά άνθη, που καλλιεργείται ως καλλωπιστικό φυτό, τού 
οποίου το ξύλο χρησιµοποιείται στην ξυλογραφία λόγω τής σκληρό-
τητας του. 

ροδοέιδής, -ής, -ές [µτγν.] {ροδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε ρόδο στο χρώµα ή το άρωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ροδοζάχαρη (η) {χωρ. πληθ.} γλυκό τού κουταλιού, που παρασκευά-
ζεται από ροδοπέταλα βρασµένα σε διάλυµα ζάχαρης ΣΥΝ. τριαντά-
φυλλο γλυκό. 

ροδοζύµωτος, -η, -ο αυτός που µοιάζει να είναι ζυµωµένος µε ρόδα, 
ο ροδόχρωµος. Επίσης ροδοζυµωµένος. 

ροδόκηπος (ο) [1835] κήπος γεµάτος τριαντάφυλλα ΣΥΝ. ροδώνας, 
ροδότοπος. 

ροδοκοκκινίζω ρ. αµετβ. {ροδοκοκκίνισ-α, -µένος} (κυριολ. κ. µτφ.) 
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γίνοµαι ροδοκόκκινος, αποκτώ ροδοκόκκινο χρώµα: ροδοκοκκίνισε η πίτα | το 
κρέας. — ροδοκοκκίνισµα (το). 

ροδοκόκκινος, -η, -ο αυτός που είναι ελαφρώς κόκκινος: -χρώµα/ ανταύγεια || - 
µάγουλα. 

Ροδόλφος (ο) 1. άγιος τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. όνοµα ηγεµόνων τής 
Ευρώπης 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. Rodolfo | γαλλ. Rodolphe < γερµ. Rudolf < αρχ. 
γερµ. Hrodulf < hröd «φήµη» + wulf «λύκος»]. 

ροδοµανουλος, -η, -ο αυτός που έχει µάγουλα στο χρώµα τού ρόδου, ελαφρώς 
κόκκινα. 

ροδόµελι (το) [µτγν.] {ροδοµελ-ιού | -ιών} φαρµακευτικό διάλυµα µελιού και 
αρώµατος από ρόδα. 

ροδόµηλο (το) [µτγν.] 1. µήλο µε ρόδινο χρώµα 2. γλύκυσµα από κυδώνι και 
ροδοπέταλα. 

ροδοµύριστος, -η, -ο αυτός που µυρίζει σαν τριαντάφυλλο. 
ροδόνερο (το) το ροδόσταµο (βλ.λ.). 
ροδόξιδο (το) ξίδι που είναι αρωµατισµένο µε ροδοπέταλα. 
ροδόξυλο (το) ξύλο µε ελαφρώς κόκκινη απόχρωση, που λαµβάνεται από 

διάφορα τροπικά δέντρα τής Βραζιλίας, τής Ονδούρας, τής Τζα-µάικας, τής 
Αφρικής και τής Ινδίας. 

ροδοπεριχυµένος, -η, -ο ραγισµένος µε ροδόνερο ή σκεπασµένος µε 
ροδοπέταλα. Επίσης ροδοπερίχυτος. 

ροδοπέταλο (το) [1889] {ροδοπετάλων} το πέταλο τού ρόδου ΣΥΝ. ροδόφυλλο- 
ΦΡ. δρόµος στρωµένος µε ροδοπέταλα δρόµος εύκολος και ευχάριστος· για 
καταστάσεις άνετες και ωραίες: η ζωή δεν είναι 

ροδόπεπλος, -η, -ο [µτγν.] (λογοτ.) αυτός που έχει πέπλο µε ρόδινο χρώµα. 
Ροδόπη (η) 1. οροσειρά τής Β∆. Θράκης στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα 2. 

νοµός Ροδόπης νοµός τής Κ. Θράκης µε πρωτεύουσα την Κοµοτηνή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. 'Ροδόπη. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, η οροσειρά έλαβε το 
όνοµα της από τη 'Ροδόπη, σύζυγο τού Αίµου, η οποία µεταµορφώθηκε σε 
βουνό, επειδή καυχήθηκε πως ήταν οµορφότερη από τη θεά Ήρα. Από 
ετυµολογικής πλευράς φαίνεται ότι το όνοµα αποτελεί σύνθετο των λ. ρόδον 
και -όπη < θ. οπ- (βλ. λ. όψη), µε τη σηµ. «ροδό-µορφη, ροδοπρόσωπη»]. 

Ρόδος (η) 1. το µεγαλύτερο νησί των ∆ωδεκανήσων ΦΡ. ιδού η Ρόδος, ιδού και 
το πήδηµα βλ. λ. ιδού 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού και τού νοµού 
∆ωδεκανήσου. — Ροδίτης [µτγν.] κ. (λόγ.) Ρό-διος [αρχ.] (ο), Ροδίτισσα κ. 
(λόγ.) Ρόδια κ. Ροδία (η), ροδίτικος, -η, -ο κ. (λόγ.) ροδιακός, -ή, -ό [αρχ.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ < αρχ. 'Ρόδος, αβεβ. ετύµου. Είναι πιθ. η απλή 
αναγωγή στο ουσ. ρόδον, εφόσον οι αρχαίοι κάτοικοι τού νησιού υιοθέτησαν 
το ρόδο ως έµβληµα τού θεού τού Ηλίου. Επιπλέον έχει αξιολογηθεί ως αρ-
κετά πιθανή η µνεία τής Ρόδου στην Π.∆. (Γένεσις 10, 4), όπου οι 
Εβδοµήκοντα απέδωσαν µε τη λ. 'Ρόδιοι το εβρ. όν. Dodanim | Rodanim ενός 
εγγονού τού Ιάφεθ]. 

ροδόσταµο κ. ροδόσταµα κ. ροδόσταγµα (το) 1. αρωµατικό απόσταγµα από 
ροδοπέταλα, που χρησιµοποιείται στη ζαχαροπλαστική και την αρωµατοποιία: 
«σε πότισα ~, µε πότισες φαρµάκι» (τραγ.) 2. διάλυµα ροδελαίου σε νερό. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ροδόσταµα(ν) < µτγν. ροδόσταγµα (µε προληπτ. αφοµοίωση 
τού -γ- και απλοποίηση των οµοίων συµφώνων) < ρόδον + στάγµα < στάζω]. 

ροδοστέφανος, -η, -ο [1894] ροδοστεφανωµένος (βλ.λ.). 
ροδοστεφανωµένος, -η, -ο [1823] στεφανωµένος µε ρόδα: -Αφροδίτη. Επίσης 

ροδοστεφάνωτος [1823]. 
ροδοστεφης, -ής, -ές [µτγν.] {ροδοστεφ-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών} (λόγ.) 

ροδοστεφανωµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
ροδοστόλιστος, -η, -ο [1833] αυτός που είναι στολισµένος µε ρόδα. 
ροδότοπος (ο) τόπος κατάφυτος από τριανταφυλλιές ΣΥΝ. ροδώνας. 
ροδούλα (η) → ρόδα 
ροδόφυλλο (το) [µεσν.] {ροδοφύλλ-ου | -ων} το ροδοπέταλο. 
ροδοχαράζω ρ. [1895] {ροδοχάραξα} ανατέλλω µε ρόδινο χρωµατισµός ~ η 

µέρα. — ροδοχάραµα (το). 
ροδόχροια (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η ρόδινη χροιά. 
ροδόχρους, -ους, -ουν {ροδόχρ-ου | -οες (ουδ. -οα), -όων) 1. (αρχαιο-πρ.) 

αυτός που έχει ρόδινο χρώµα ΣΥΝ. ροδόχρωµος, ρόδινος, τρια-νταφυλλής 2. 
ΙΑΤΡ. (α) ροδόχρους ακµή δερµατοπάθεια µε χαρακτηριστικού χρώµατος 
αλλοιώσεις ακµής (β) ροδόχρους πιτυρίαση δερµατοπάθεια που οφείλεται σε 
µύκητες· οι βλάβες έχουν ρόδινο χρώµα και οδηγούν σε απολέπιση τού 
δέρµατος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ροδόχρους < ρόδον + -χρους | -χροος < αρχ. χρως, χρωτός 
«δέρµα» (βλ. λ. χροιά, χρώµα)]. 

ροδοχρωµος, -η, -ο [1861] αυτός που έχει ρόδινο, τριανταφυλλί χρώµα. r 
ροδώνας (ο) τόπος κατάφυτος µε τριανταφυλλιές ΣΥΝ. ροδότοπος, ροδόκηπος. 

[ΕΤΥΜ < µτγν. ροδών, -ώνος < αρχ. ρόδον]. 
ροδωνιά (η) [αρχ.] 1. η τριανταφυλλιά 2. ο ροδώνας, ο ροδότοπος. 
ροζ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ρόδου, ρόδινος: ~ πουκάµισο | 

γραβάτα | φούστα 2. αυτός που έχει ερωτικό περιεχόµενο: -σκάνδαλα στην 
πολιτική σκηνή || το περιοδικό αυτό δηµοσιεύει -ιστορίες σε συνέχειες- ΦΡ. ροζ 
τηλέφωνα βλ. λ. τηλέφωνο 3. ροζ (το) το χρώµα τού ρόδου· χρώµα που 
προκύπτει από την ανάµειξη κόκκινου και άσπρου ΣΥΝ. ρόδινο, 
τριανταφυλλί. [ΕΤΥΜ < γαλλ. επίθ. rose < rose «ρόδο» < λατ. rosa]. 

Ρόζα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. Ξέν. κύρ. όν., που προέρχεται από το 
λατ. rosa «ρόδο»]. 

ροζακί κ. ραζακί (το) {ροζακ-ιού | -ιών) ποικιλία σταφυλιού. [ΕΤΥΜ. o τ. 
ραζακί < τουρκ. razaki, ενώ ο τ. ροζακί προέρχεται από τον πληθ. ροζακιά < λατ. 
rosacea, τού επιθ. rosaceus «ρόδινος» (< rosa «ρόδα»). Θεωρείται πιθανό η 
τουρκ. λ. razaki να είναι επίσης λατινογενής]. ροζάριο (το) {ροζαρί-ου | -ων) 1. 
σειρά προσευχών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 2. (συνεκδ.) το κοµποσκοίνι 
που χρησιµοποιείται για να µετράει κανείς τον αριθµό των προσευχών αυτών. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rosario < λατ. rosarium «ροδώνας, γιρλάντα µε ρόδα» < rosa 
«ρόδο»]. ροζέ επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει ροζ χρώµα: ~ κρασί. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rosé < rose «ροζ»]. ροζέτα (η) {ροζετών} 1. έµβληµα σε 
παράσηµο, που έχει σχήµα ρόδου: µια ~ στο πέτο 2. (α) ανάγλυφο κόσµηµα µε 
σχήµα ρόδου (β) στρογγυλό διακοσµητικό στοιχείο συνήθ. σε σχήµα 
λουλουδιού 3. δαχτυλίδι διακοσµηµένο µε λεπτούς πολύτιµους λίθους και 
σχήµα τριαντάφυλλου · 4. διαµάντι πολυεδρικό στο επάνω του µέρος και επί-
πεδο στο κάτω · 5. γύψινη ή ξύλινη διακοσµητική κορνίζα, που καλύπτει τη 
βάση φωτιστικού στο ταβάνι ή τοποθετείται στο µέσον του για διακοσµητικούς 
λόγους. 

[ΕΤΥΜ < ιταλ. rosetta, υποκ. τού rosa «ρόδο» (< λατ. rosa)]. ροζιάζω ρ. αµετβ. 
(ρόζιασ-α, -µένος} βγάζω, αποκτώ ρόζους: από την 
πολλή γεωργική δουλειά ρόζιασαν τα χέρια του. — ρόζιασµα (το). ροζιάρης, -α, -
ικο {ροζιάρηδες} γεµάτος ρόζους: ~ ξύλο | χέρι. Επίσης ροζιάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ρόζος + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κοκκαλ-ιάρης, κλαψ-ιά-ρης, ψειρ-
ιάρης]. ρόζιασµα (το) → ροζιάζω 
ροζµπίφ κ. ροσµπιφ (το) {άκλ.} µοσχαρήσιο κοκκινιστό κρέας µε 

καρυκεύµατα: ~ µε µακαρόνια. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rosbif < αγγλ. roast-beef «ψητό βοδινό»]. ρόζος (ο) 1. BOT. Ο 
οφθαλµός, το εξόγκωµα στον κορµό δέντρου ή στη βάση κλαδιού· (ειδικότ. σε 
ξύλινη σάνιδα) εξόγκωµα που δυσχεραίνει την επεξεργασία τού ξύλου και 
υποβαθµίζει την ποιότητα του 2. µικρή προεξοχή τού δέρµατος στις παλάµες 
των χεριών ή στα πέλµατα των ποδιών, που έχει σκληρυνθεί' κάλος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. όζος (βλ.λ.), µε την παρετυµολ. επίδρ. τής λ. ρίζα]. ροή (η) 
(χωρ. πληθ.} 1. (για υγρά) η συνεχής κίνηση προς ορισµένη κατεύθυνση και η 
ποσότητα τού υγρού που ρέει στην επιφάνεια υδάτινου ρεύµατος: ~ νερού | 
ποταµού | θάλασσας | λαδιού | αίµατος ΣΥΝ. ρεύµα, ρεύση, τρέξιµο 2. ΦΥΣ. η 
συνεχής κίνηση ρευστού (υγρού ή αερίου) προς ορισµένη κατεύθυνση 3. η 
κίνηση ρευστού, καθώς αυτό εγκαταλείπει βαθµιαία το δοχείο µέσα στο οποίο 
ήταν περιορισµένο: µειώθηκε η ~ τού πετρελαίου 4. (γενικότ.) η ακολουθία, µια 
σειρά στοιχείων, στην οποία υπάρχει διαρκής κίνηση τού ενός πίσω ή µετά το 
άλλο ή εναλλαγή τους: ~ κυκλοφορίας αυτοκινήτων || - ειδήσεων | πληροφοριών 
| εικόνων | γεγονότων | επιβατών 5. (για την οµιλία) η συνεχής διαδοχή των 
λόγων: διαταράσσω | διακόπτω τη -τού λόγου κάποιου ΣΥΝ. συνέχεια 6. (µτφ.) 
η πορεία, η εξέλιξη, η συνέχεια: περισσότερες πληροφορίες για το θέµα θα 
έχουµε κατά τη ~ τού δελτίου ειδήσεων. [ΕΤΥΜ < αρχ. ροή < ρέω (βλ.λ.)]. ροΐ 
(το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} ελαιοδοχείο µε µακρύ λεπτό στόµιο, από όπου ρίχνει 
κανείς λάδι στο φαγητό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ρογίον (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -γ-) υποκ. τού αρχ. 
ροή]. ρόιδι (το) -> ρόδι ροϊδιά (η) → ροδιά ρόιδο (το) → ρόδι 
ροίζος (ο) ΙΑΤΡ. ο κραδασµός που προκαλείται από τον στροβιλισµό τού 

αίµατος µέσα από στενωµένη καρδιακή βαλβίδα (στένωση µιτροειδούς) και 
γίνεται αντιληπτός κατά την ψηλάφηση και την ακρόαση. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ροίζος < *ροϊβ-}ος < *roigw-jos, εκφραστ. ονοµατοποιη-µένη 
λ., χωρίς αντιστοιχίες σε άλλες I.E. γλώσσες. Σύµφωνα µε την ανάλυση αυτήν, 
η λ. συνδ. µε το αρχ. συνώνυµο ροϊβδος «σφύριγµα, οξύς ήχος, θόρυβος», που 
εµφανίζει το επίθηµα -δος πολλών ονοµα-τοποιηµένων όρων, λ.χ. äpa-δος, 
κέλα-δος, δµα-δος. Αν, ωστόσο, δεχθούµε ανάλυση *ροϊσ-δος, τότε ο 
µορφολογικός σχηµατισµός πρέπει να έχει ακολουθήσει παρόµοια πορεία µε τη 
λ. φλοίσβος (βλ.λ.). Η λ. ροϊζος δήλωνε κυρ. τον θόρυβο των κυµάτων τής 
θάλασσας και το σφύριγµα τού ανέµου]. ροϊχλίνειος, -α, -ο ΓΛΩΣΣ. αυτός που 
αναφέρεται στον Γερµανό ελληνιστή J. Reuchlin- συνήθ. στη ΦΡ. ροϊχλίνεια 
προφορά η προφορά τής Νέας Ελληνικής (βυζαντινής και νεότερης)· συνήθ. 
αντιδιαστέλλεται στην ερασµική προφορά ΣΥΝ. νεοελληνική, ιωτακιστική. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. προφορά. 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού Γερµανού ανθρωπιστή και φιλολόγου J. Reuchlin 
(1455-1522), ο οποίος δηµοσίευσε µια ελληνική γραµµατική και διάφορα 
φυλλάδια, όπου υποστήριζε τη νεοελληνική (ιωτακιστική) προφορά όλων των 
φάσεων τής γλώσσας]. ροκ (το/η) {άκλ.} 1. µουσικό κίνηµα που ξεκίνησε από 
τις Η.Π.Α. κατά τη δεκαετία τού 1950 µε κύριο χαρακτηριστικό την έντονη 
δυνατή µουσική µε επαναλαµβανόµενους ρυθµούς και την αντισυµβατι-κότητα: 
σκληρό ή χαρντ - (µε διατήρηση τού ρυθµικού στοιχείου και υπερτονισµό τής 
ηλεκτρικής κιθάρας µε σόλο και παραµορφώσεις) || χέβι µέταλ -1| πανκ - || 
κλασικό ~ 2. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται µε το παραπάνω µουσικό είδος: ~ 
συγκρότηµα | µουσική | στυλ- ΦΡ. ροκ όπερα δράµα συνδυασµένο µε ροκ 
µουσική· ως όρος πλάστηκε για να δείξει την τάση τής ροκ µουσικής να 
αποσπαστεί από τον πιο 
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ευτελή συσχετισµό µε την ποπ και από την εµπορευµατοποίηση τού ροκ-εν-
ρολ, πβ. λ. µιούζικαλ. 
[ΕΤΥΜ Από την αγγλ. φρ. rock and roll | rock 'n' roll, η οποία περιλαµβάνει 
τα ρ. rock «κουνώ, σείω, ταλαντεύοµαι» και roll «κυλώ, περιστρέφω». Η λ. 
πρωτοχρησιµοποιήθηκε το 1951 στις Η.ΠΑ. από έναν ντισκ-τζόκεϊ, 
προερχόµενη από το τραγούδι «My baby rocks me with a steady roll». Η λ. 
rock (όπως και η λ. jazz, βλ. λ. τζαζ), στην αργκό, είχε επίσης την σηµασία της 
σεξουαλικής πράξης]. 

ρόκα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) υφαντουργικό εργαλείο σε σχήµα λεπτής, 
ξύλινης ράβδου, στην άκρη τής οποίας τύλιγαν το νήµα µαλλιού ή βαµβακιού 
που προόριζαν για γνέσιµο οι γυναίκες ΣΥΝ. (αρ-χαιοπρ.) ηλακάτη. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ιταλ. rocca < γοτθ. rukka]. 

ρόκα^(η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αυτοφυές φυτό τού οποίου οι βλαστοί 
χρησιµοποιούνται ως σαλατικό· επίσης καλλιεργείται και ως κτηνοτροφικό 
φυτό 2. ο κώνος τού καλαµποκιού. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. ruca (που παρετυµολογήθηκε στην Ελληνική προς το 
ρόκα) < λατ. eruca (brassica) «ερούκα η κράµβη»]. 

ροκακιας (ο) {χωρ. πληθ.) (οικ.) πρόσωπο που του αρέσει πολύ η ροκ µουσική 
και ασχολείται µε αυτή συστηµατικά (αγοράζει δίσκους, βιβλία κ.λπ.) ΣΥΝ. 
ροκάς. [ΕΤΥΜ < ροκ + παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. γυαλ-άκιας]. 

ροκαµπίλι (η) {άκλ.} 1. ροκ µουσική των λευκών, που έχει τις ρίζες της στον 
αµερικανικό Νότο στα µέσα τής δεκαετίας τού '50 2. (συνεκδ. στο αρσ. για 
πρόσ.) αυτός που ακούει συστηµατικά την παραπάνω µουσική, ντύνεται και 
χτενίζεται αναλόγως. Επίσης (οικ.) ρο-καµπιλάς (ο) (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ.-αµερ. rockabilly < rock (βλ. λ. ροκ) + (hill) billy «βου-
νήσιος, από τα βουνά τού αµερ. Νότου (κυρ. τα Απαλλάχια όρη)», όπου Billy 
χαϊδευτ. κύρ. όν.]. 

ροκά να (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κρόταλο (ξύλινο, µεταλλικό ή πλαστικό) που 
παράγει ξερό και δυνατό ήχο και λειτουργεί σαν µύλος, µε την περιστροφή 
οδοντωτού τροχού γύρω από τη λαβή του · 2. το ροκάνι (βλ.λ.). 

ροκάνι (το) {ροκαν-ιού | -ιών} ξυλουργικό εργαλείο που χρησιµοποιείται για τη 
λείανση ξύλινων επιφανειών ΣΥΝ. πλάνη. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ρυκάνη, τού 
οποίου το επίθηµα -άνη χαρακτηρίζει λ. που δηλώνουν εργαλεία, λ.χ. δρεπ-
άνη, σκαπ-άνη. Η λ. ανάγεται πιθ. σε θ. *ruk-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *reuk- 
«µαδώ, γδέρνω» (αν και απουσιάζει το αναµενόµενο προθεµ. φωνήεν, βλ. λ. 
όρυχείον) και, ως εκ τούτου, συνδ. µε λατ. runcâre «σκαλίζω» (πβ. κ. ιρλ. 
rucht «χοίρος»). Η σύνδ. µε σανσκρ. srilc «µακριά κουτάλα για τις θυσίες» 
δεν φαίνεται πιθανή]. 

ροκανίδι (το) {ροκανιδ-ιού | -ιών} το υπόλειµµα από το ξύσιµο ξύλινων 
επιφανειών ή την κοπή ξύλων ΣΥΝ. πλανίδι. [ΕΤΥΜ < ροκάνι + παραγ. 
επίθηµα -ίδι, λ.χ. βρισ-ίδι, στρωσ-ίδι]. 

ροκανίζω ρ. µετβ. {ροκάνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. εξοµαλύνω την επιφάνεια ενός 
ξύλου µε ροκάνι ΣΥΝ. πλανίζω 2. (µτφ.-εκφραστ.) µασώ (κάτι) σκληρό: ~ 
παξιµάδι || ο σκύλος ροκάνιζε ένα κόκκαλο 3. (µτφ.) (α) καταξοδεύω, 
κατατρώγω: ροκάνισε όλη την περιουσία τού πατέρα του· ΦΡ. ροκανίζω τον 
χρόνο καθυστερώ σκοπίµως για το συµφέρον µου (β) υπονοµεύω κάποιον 
φθείροντας τον λίγο-λίγο: του ροκανίζουν τη θέση διαδίδοντας ανά καιρούς 
διάφορα εις βάρος του. — ροκάνισµα (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. ρουκανίζω < µτγν. 
ρυκανίζω < ρυκάνη (βλ. κ. ροκάνι)]. 

ροκάς (ο) {ροκάδες} (καθηµ.) αυτός που αγαπά πολύ το ροκ (µουσική και 
χορό) και µιµείται το ντύσιµο και τους τρόπους των δηµοφιλών τραγουδιστών 
τής ροκ. Επίσης ρόκερ {άκλ.}. 

ροκε (το) {άκλ.} (στο σκάκι) η µετακίνηση κατά δύο τετράγωνα τού βασιλιά 
προς τα αριστερά (µεγάλο ~) ή προς τα δεξιά (µικρό ~) και η ταυτόχρονη (σε 
µία κίνηση) τοποθέτηση τού πύργου δίπλα του και προς το κέντρο· γίνεται µε 
σκοπό να µεταφερθεί ο βασιλιάς σε ασφαλέστερη θέση κατά το άνοιγµα τής 
παρτίδας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. roquer < παλ. γαλλ. roc «πύργος» < δηµώδ. λατ. rocca 
«βράχος»]. 

ροκενρολ κ. ροκ-εν-ρόλ (το) {άκλ.} 1.ΜΟΥΣ. ρυθµική µουσική που 
πρωτοεµφανίστηκε ως είδος στις Η.Π.Α. στις αρχές τής δεκαετίας τού 1950 
και εξαπλώθηκε αργότερα στη νεολαία τής Ευρώπης και ολόκληρου τού 
κόσµου- προήλθε από την ανάµειξη τής λαϊκής µουσικής των µαύρων (το 
ρυδµ εν µπλουζ) και τής µουσικής των λευκών (κυρ. την κάντρι γουέστερν) 2. 
(συνεκδ.) ο λικνιστικός χορός που χορεύεται µε αυτή τη µουσική και έχει 
µέτρο 4/4. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. ροκ]. 

ρόκερ (ο) → ροκάς 
ροκια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.-οικ.) (συνηθ. στον πληθ.) ροκ µουσικό 

κοµµάτι ή παίξιµο ροκ µουσικής κυρ. µε κιθάρα: ακούω ρο-κιές στο 
ραδιόφωνο. 

ροκοκό (το) {άκλ.} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 1. (α) αισθητικό ρεύµα στην ευρωπαϊκή τέχνη 
τού 18ου αι. (προέκταση τού µπαρόκ), που επικράτησε στη Γαλλία την εποχή 
τής Αντιβασιλείας στους τοµείς κυρ. τής αρχιτεκτονικής, τής γλυπτικής και 
τής διακοσµητικής (επίπλων και άλλων αντικειµένων)- χαρακτηρίζεται για 
την κοµψότητα του, τις καµπύλες, τα απαλά χρώµατα και γενικότ. τη 
διακόσµηση επιφανειών µε κοµψά στολίδια (β) (ως επίθ.) έργο τέχνης που 
ακολουθεί την τεχνοτροπία τού ροκοκό: ~ διακόσµηση 2. λογοτεχνικό ρεύµα 
τής ίδιας εποχής, που περιλαµβάνει έργα ελαφρά, εύθυµα, χαριτωµένα µε εκ-
φραστική χάρη και κοµψότητα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rococo, λ. τής αργκό, που χρησιµοποιούσαν αρχικώς οι 
ιδιοκτήτες καλλιτεχνικών εργαστηρίων (ατελιέ), για να περιγράψουν τη 
συγκεκριµένη τεχνοτροπία. Η λ. ανάγεται (µε ανώµαλο σχηµατι- 

σµό) στο γαλλ. rocaille «χαλίκια, ψηφίδες» (τα οποία χρησιµοποιούνται στον 
ρυθµό ροκοκό) < παλ. γαλλ. roc «βράχος» < δηµώδ. λατ. rocca]. 

ροκφόρ (το) {άκλ.} γαλλικό τυρί, µε έντονη και αλµυρή γεύση, πλούσια και 
κρεµώδη υφή, τού οποίου το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από κηλίδες µούχλας 
κυανού χρώµατος (µύκητες τού γένους πενικίλιο)· παρασκευάζεται από 
πρόβειο γάλα και ωριµάζει σε υπόγειους χώρους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. rupi, κύριος, -
α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. τόπων. Roquefort-sur-Soulzon τής επαρχίας Aveyron (στη 
Ν. Γαλλία), όπου παράγεται αυτό το είδος τυριού]. 

ρολά ρω ρ. αµετβ. {ρολάρισα} 1. (για αυτοκίνητο) κινούµαι µόνο µε την ορµή 
που έχω, χωρίς την ισχύ τού κινητήρα 2. (στους Η/Υ) κινώ το κείµενο προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω (στην οθόνη τού υπολογιστή). — ρολάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. rollare < γαλλ. rouler < δηµώδ. λατ. *rotuIâre < rotula, υποκ. 
τού λατ. rota «τροχός»]. 

ρόλε. (το) {άκλ.} µικρός πλαστικός κύλινδρος, που χρησιµοποιούν οι γυναίκες, 
για να τυλίγουν τα µαλλιά τους, ώστε να σταθεροποιείται το χτένισµα τους: 
είναι ακόµη µε τα ~ στο κεφάλι || δεν έβγαλε ακόµη τα ~ (πβ. λ. µπικουτί). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. roller | rolley < roll «κυλώ, τυλίγω»]. 

ρολίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ηθοποιός ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός όταν 
υποδύεται συγκεκριµένους ρόλους. [ΕΤΥΜ < ρόλος + παραγ. επίθηµα -ίστας, 
πβ. κ. ραλ-ίστας]. 

ρολό (το) 1. το κυλινδρικό σχήµα: κάνω κάτι ~2. (συνεκδ.) οτιδήποτε τυλίγεται 
αποκτώντας κυλινδρικό σχήµα: χαρτί υγείας ~ || ~ παπύρου 3. φαγητό 
κυλινδρικού σχήµατος µε γέµιση κρέατος ή κιµά, που σερβίρεται σε 
στρογγυλές φέτες: έβγαλε το ~ από τον φούρνο· ΦΡ. κοτόπουλο ρολό κρέας 
(ψαχνό) κοτόπουλου, στενόµακρου κυλινδρικού σχήµατος, µε γέµιση από 
ζαµπόν, τυρί, αβγά κ.ά. 4. εξωτερικό φύλλο πόρτας ή παραθύρου, που µε τη 
βοήθεια µεταλλικού ελάσµατος ή ξύλινων πήχεων τυλίγεται σε κύλινδρο: 
σηκώνω | κατεβάζω τα - ΣΥΝ. περιελισσόµενο εξώφυλλο· ΦΡ. (µτφ.) κατεβάζω 
τα ρολά (i) (για επιχείρηση, εταιρεία ή οργανισµό) διακόπτω τις εργασίες µου, 
κλείνω, χρεωκοπώ: εξαιτίας τής µεγάλης οικονοµικής κρίσης, πολλές µικρο-
µεσαίες επιχειρήσεις κατέβασαν τα ρολά (ii) (για πρόσ.) χαµηλώνω το βλέµµα 
λόγω στενοχώριας, αποκτώ µελαγχολική έκφραση: τι συµβαίνει και κατέβασες 
τα ρολά; (iii) (στην ποδοσφαιρική αργκό για τερµατοφύλακα) δεν επιτρέπω µε 
την απόδοση µου να πετύχει γκολ ο αντίπαλος: απόψε ο τερµατοφύλακας έχει 
κατεβάσει τα ρολά' δεν µπαίνει γκολ µε τίποτα! 5. µικρός κύλινδρος µε µαλακή 
επιφάνεια από νήµατα, που περιστρέφεται γύρω από άξονα και διαθέτει λαβή, 
µε την οποία τον χειρίζονται κυρ. οι ελαιοχρωµατιστές για το βάψιµο µεγάλων 
επιφανειών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rouleau «κύλινδρος» < rouler «κυλώ, περιστρέφω» (βλ. κ. 
ρουλέτα)]. 

ρολογάδικο (το) (λαϊκ.) κατάστηµα ή εργαστήριο κατασκευής ρολογιών ΣΥΝ. 
(λόγ.) ωρολογοποιείο. [ΕΤΥΜ < ρολόι, -γιου + παραγ. επίθηµα -άδικο]. 

ρολό γα κι (το) → ρολόι 
ρολογάς (ο) {ρολογάδες} (λαϊκ.) ο κατασκευαστής ή επιδιορθωτής ρολογιών 

ΣΥΝ. ωρολογοποιός. 
ρολόγια (η) 1. η πασιφλόρα (βλ.λ.) · 2. (λαϊκ.-οικ.) το ρολόι. 
ρολόι (το) {ρολογιού | -ιών} 1. (α) (γενικά) κάθε συσκευή µετρήσεως τού 

χρόνου (β) ηλιακό ρολόι βλ. λ. ηλιακός (γ) ΒΙΟΛ. βιολογικό ρολόι ο 
εσωτερικός µηχανισµός (ζώου, φυτού, ανθρώπου), µε τον οποίο ρυθµίζεται η 
κανονικότητα των βιολογικών ρυθµών (λ.χ. ο ρυθµός τής άνθησης, ο 
γεννητικός κύκλος, πότε νυστάζει, κοιµάται και ξυπνά κανείς κ.λπ.) 2. 
(ειδικότ.) (α) όργανο µετρήσεως τού χρόνου, που, στην κλασική του µορφή, 
έχει στρογγυλή ή τετράγωνη επιφάνεια, πάνω στην οποία υπάρχουν 
χαραγµένοι αριθµοί από το 1 ώς το 12 ή δώδεκα σηµεία (συνήθ. γραµµές) που 
αντιστοιχούν στους αριθµούς αυτούς και δύο ή τρεις περιστρεφόµενοι δείκτες 
διαφορετικού µήκους (ένας για τις ώρες, ένας για τα λεπτά και ένας για τα 
δευτερόλεπτα), από τη θέση των οποίων προσδιορίζουµε την ώρα: το ~ τής 
πλατείας | τού τοίχου || ηλεκτρονικό (µε ψηφιακές ενδείξεις) | επιτραπέζιο ~ || το 
- πάει µπροστά | πίσω (β) το µικρό ρολόι που φορούµε στο χέρι µε λουράκι ή 
αλυσίδα ή που έχουµε στην τσέπη: ~ χειρός || το - δείχνει | λέει οκτώ (η ώρα 
είναι οκτώ) || φοράω ~ || ρυθµίζω | κουρδίζω το ~ µου || καλοκουρδισµένο ~ || 
χρυσό | ασηµένιο - || ~ µε µπρασελέ | ακριβείας || το ~ χάνει λεπτά | 
δευτερόλεπτα || κοίταξε το ~ του και κατάλαβε πως άργησε- ΦΡ. η δουλειά πάει 
ρολόι | όλα δουλεύουν ρολόι όλα προχωρούν καλά, η δουλειά γίνεται σωστά, 
άψογα: στο γραφείο ~ 3. (συνεκδ.) ψηλό κτήριο στο οποίο βρίσκεται 
τοποθετηµένο µηχανικό ρολόι: το ~ των Ιωαννίνων 4. συσκευή που δείχνει 
την κατανάλωση (ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού κ.λπ.): το ~ τήςΑ.Ε.Η. | τής 
ΕΥΑ.Α.Π. ΣΥΝ. µετρητής · 5. η πασιφλόρα (βλ.λ.). — (υποκ.) ρολογά-κι (το), 
(µεγεθ.) ρολογάρα (η) (σηµ. 1-4). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ώρολόγιον (βλ.λ.), µε σίγηση τού αρχικού άτονου ώ-και τού 
ενδοφωνηεντικού -γ- (πβ. κατώγειον - κατώι, προσφάγιον -προσφάι κ.τ.ό.)]. 

ρόλος (ο) 1. πρόσωπο θεατρικού έργου, το οποίο υποδύεται ο ηθοποιός: 
πρωταγωνιστικός | πρώτος | δεύτερος ~ || ~ κοµπάρσου || παίζω | υποδύοµαι | 
ξέρω καλά τον ~ || δίνω | διανέµω τους ~ || η µεγάλη ηθοποιός ήταν πλασµένη 
για κλασικούς ~ || ενσάρκωνε καταπληκτικά τον - τού µεγαλοαστού || διάλεγε 
πάντοτε στο θέατρο ποιοτικούς ~ || είχε µπει (µέσα) στο πετσί | στην ουσία τού ~ 
|| εξασκούνταν επίµονα, για να µάθουν άψογα τους - τους- ΦΡ. παιχνίδι 
υπόδυσης ρόλων παιχνίδι όπου οι παίκτες παίζουν τον ρόλο φανταστικών 
χαρακτήρων σε φανταστικό περιβάλλον | σκηνικό (ως τεχνική τής ψυχιατρι- 
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κής ή ως εκπαιδευτική τεχνική, λ.χ. στην εκµάθηση ξένων γλωσσών) 2. (µτφ.) 
η ιδιαίτερη συµβολή στην πραγµατοποίηση ενός έργου ή τη διαµόρφωση µιας 
κατάστασης: ο ~ του σχολείου στη σύγχρονη κοινωνία | τής Ελλάδας στα 
Βαλκάνια || η χώρα µας διαδραµάτισε αποφασιστικό ~ στην απελευθέρωση των 
οµήρων || αναγνωρίζεται ο εκσυγχρονιστικός ~ τού νέου κόµµατος στην πολιτική 
µας ζωή || καθοριστικός | ρυθµιστικός | συντονιστικός | εκτελεστικός | ηγετικός | 
εποπτικός | αρνητικός | ύποπτος | πρωταγωνιστικός | κυρίαρχος -· ΦΡ. (κάποιος 
| κάτι) παίζει ρόλο (κάποιος | κάτι) έχει σηµασία: δεν αρκεί µόνο να έχεις 
διαβάσει καλά στις εξετάσεις, παίζει ρόλο και η ψυχολογία τής στιγµής · 3. 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η κοινωνική συµπεριφορά που αναµένεται από πρόσωπο το οποίο 
κατέχει συγκεκριµένη κοινωνική θέση σε σχέση µε τον κάτοχο άλλης θέσης 
(λ.χ. ο ρόλος τού πατέρα ή τής µητέρας στην οικογένεια, τού ηγέτη στην 
πολιτική, οι ρόλοι των δασκάλων και των µαθητών στο σχολείο κ.λπ.): το 
παιδί αρχίζει να µαθαίνει το παιχνίδι των ~ στην οικογένεια || παραδοσιακοί ~ 
(βλ. λ. παραδοσιακός) || γνωρίζω | αντιστρέφω τους ~· ΦΡ. σύγκρουση ρόλων 
για πρόσωπο που πρέπει να εκτελέσει ταυτόχρονα δύο ή περισσότερους 
ρόλους µε ασυµβίβαστες µεταξύ τους απαιτήσεις (λ.χ. ενός αστυνοµικού που 
πρέπει να συλλάβει τον γυιο του ή µιας γυναίκας εργαζόµενης και ταυτόχρονα 
µητέρας, συζύγου, νοικοκυράς κ.λπ.) ή για πρόσωπο που αντιλαµβάνεται 
διαφορετικά το περιεχόµενο τού ρόλου του από αυτούς που κατέχουν 
παρεµφερείς ρόλους. — (υποκ.) ρολάκι (το) κ. ρολάκος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rôle, αρχική σηµ. «τυλιγµένο 
χειρόγραφο, κατάλογος» και αργότερα «κείµενο σεναρίου, το οποίο έπρεπε να 
µάθει ο ηθοποιός», < λατ. rotulus «κύλινδρος, µικρός τροχός», υποκ. τού rota 
«τροχός». Η φρ. παιχνίδι υπόδυσης ρόλων αποδίδει το αγγλ. role-playing 
game, ενώ η φρ. (δεν) παίζει ρόλο αποδίδει το γαλλ. (ne pas) jouer (auc)un 
rôle]. 

Ροµ (ο) (διεθνής όρος) {άκλ.} ο Τσιγγάνος. Επίσης Ρόµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
Τσιγγάνοι. [ΕΤΥΜ. < διεθν. Rom < τσιγγαν. rom «σύζυγος, νυµφευµένος 
άνδρας» 
< σανσκρ. dombah «κατώτερος µουσικός»]. 

ROM (η) ΠΛΗΡΟΦ. η µνήµη ενός Η/Υ που περιέχει δεδοµένα ή προγράµµατα 
(συνήθως) τού κατασκευαστή, τα οποία είναι µονίµως αποθηκευµένα και 
συνήθ. δεν µπορούν να µεταβληθούν: ένα κύκλωµα ~. 
[ETYM. Ακρωνύµιο τής αγγλ. φρ. Read Only Memory «Μνήµη µόνο 
αναγνώσιµη»]. 

ροµανικός, -ή, -ό [1813] κ. (παλαιότ. ορθ. ρωµανικός) 1. αυτός που σχετίζεται 
µε λαό που η γλώσσα του προέρχεται από τη Λατινική· νεολατινικός ΣΥΝ. 
λατινογενής 2. (α) ΓΛΩΣΣ. ροµανικές γλώσσες οι γλώσσες που προέρχονται 
από τη δηµώδη Λατινική (λ.χ. η Γαλλική, η Ιταλική, η Ισπανική, η 
Πορτογαλική, η Ρουµανική, η Προβηγκιανή, η Καταλανική και η 
Ραιτοροµανική) ΣΥΝ. νεολατινικές | λατινογενείς γλώσσες (β) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
ροµανική τέχνη η τέχνη που αναπτύχθηκε στη ∆. Ευρώπη από τον 10ο ώς τον 
12ο αι. και ακολούθησε τα πρότυπα τής αρχαίας ρωµαϊκής τέχνης, 
αξιοποιώντας παράλληλα ορισµένες βυζαντινές και ανατολικές επιδράσεις. 
[ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. roman < παλ. γαλλ. romans «λαϊκή γλώσσα (σε 
αντίθεση µε την κλασική Λατινική)» και «κείµενο γραµµένο σε αυτή τη 
γλώσσα» < δηµώδ. λατ. *romanice (επίρρ.) «κατά τον τρόπο των Ρωµαίων» < 
λατ. Romanicus < Roma «Ρώµη». Η λ. µαρτυρείται και µε τη γρ. ρωµανικός 
(µε την επίδρ. τού Ρώµη)). 

ροµανιστής (ο), ροµανιστρια (η) {ροµανιστριών} επιστήµονας που ασχολείται 
µε τις ροµανικές γλώσσες. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. Romanista < λατ. 
Romanus «Ρωµαίος» 
< Roma «Ρώµη»]. 

ροµάντζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. ενόργανη µουσική σύνθεση µε 
συναισθηµατικό, λυρικό χαρακτήρα 2. (µτφ.) η ονειροπόληση, ο ρεµβασµός: 
πάνω στη γλυκιά ~ άρχισαν τα τραγουδάκια || πήγαν ~ στην παραλία. Επίσης 
ροµαντζάδα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. romanza (βλ. κ. ροµάντζο)]. 

ροµαντζαρω ρ. αµετβ. {ροµαντζάρισα} ρεµβάζω, απολαµβάνω τη φύση, το 
τοπίο ή αναπολώ: τα βράδια ροµαντζάρει στον κήπο τού εξοχικού του. 

ροµάντζο κ. ροµάντσο (το) (στη λογοτεχνία) 1. (α) αφήγηµα µε ερωτική 
υπόθεση: ιπποτικά ~ (β) (µειωτ.) χαµηλού επιπέδου ερωτικό αφήγηµα: βιβλία 
τσέπης µε φθηνά ~ || λαϊκό - ΣΥΝ. µυθιστόρηµα, µυθιστορία 2. ερωτική 
ιστορία: το ~ τους κράτησε λίγο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. romanzo < δηµώδ. λατ. 
*romanice (βλ. λ. ροµανικός)]. 

ροµαντικός, -ή, -ό [1829] 1. αυτός που σχετίζεται µε το καλλιτεχνικό ρεύµα τού 
ροµαντισµού: ~ συγγραφέας | σχολή | ρεύµα | τεχνοτροπία | ποίηση || (ως ουσ.) 
οι ροµαντικοί τού 19ου αι. 2. (συνεκδ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
συναισθηµατισµό, τρυφερά αισθήµατα: ~ έρωτας | χειρονοµία | λόγια 3. αυτός 
που περιέχει στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν τον ροµαντισµό, λ.χ. λυρισµό, 
στοιχεία τής φύσης, έρωτα, ποιητική διάθεση κ.ά.: ~ ταινία | περιβάλλον || 
δηµιουργώ ~ ατµόσφαιρα (λ.χ. µε αναµµένα κεριά, λουλούδια, απαλή µουσική, 
χαµηλό φωτισµό κ.λπ.) ANT. πεζός 4. αυτός στον οποίο αρέσει η 
ονειροπόληση και ο ρεµβασµός, η νοσταλγία: ένας αθεράπευτα ~ νέος ΣΥΝ. 
ονειροπόλος, ονειροπαρµένος 5. (µτφ.) αυτός που βρίσκεται µακριά από την 
πραγµατικότητα, που βλέπει τα πράγµατα συναισθηµατικά ή εξιδανικευµένα: 
µήπως είµαι πολύ ~, όταν µιλάω σήµερα για επιστροφή στις ηθικές αξίες; ΣΥΝ. 
ουτοπιστής, ιδεαλιστής ΑΝΤ. ρεαλιστής, προσγειωµένος. — ροµαντικ-ά | -ώς 
[1898] επίρρ., ρο-µαντικότητα (η) [1868]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. romantique < παλαιότ. γαλλ. romant «ρο-
µάντζο, µεσαιωνικό µυθιστόρηµα» < romans (για το οποίο βλ. λ. ρο- 

µανικός)]. 
ροµαντισµός (ο) [1829] 1. κίνηµα λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό που 

αναπτύχθηκε στο πρώτο µισό τού 19ου αι. ως αντίδραση στον νεοκλασικισµό 
και τον ορθολογισµό των προηγούµενων αιώνων και έδωσε έµφαση στον 
ρόλο τού συναισθήµατος, τής φαντασίας, τού αυθορµητισµού, τού 
συγκινησιακού και τού εξωτικού/ονειρικού στοιχείου, µε ιδιαίτερη προτίµηση 
σε θέµατα όπως η φύση, η περιπέτεια, η ελευθερία, ο ηρωισµός, ο έρωτας κ.ά., 
στο τοπικό και λαϊκό στοιχείο κ.α. 2. ο ροµαντικός χαρακτήρας, το ροµαντικό 
πνεύµα: ο ~ τής εφηβείας | των φοιτητικών χρόνων. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γαλλ. romantisme (βλ. λ. ροµαντικός)]. 

ροµβία (η) {ροµβιών} παλαιότερο λαϊκό έγχορδο µουσικό όργανο, που 
περιείχε έναν κύλινδρο, ο οποίος περιστρεφόταν, αποδίδοντας µουσικά 
κοµµάτια και στηριζόταν σε ρόδες (πβ. λ. λατέρνα). [ΕΤΥΜ. Εσφαλµ. 
ανάγνωση (στην Ελλην.) τής φίρµας τού ιταλικού εργοστασίου ΡΟΜΒΙΑ 
(ορθή προφορά: Πόµπια), το οποίο κατασκεύαζε λατέρνες]. 

ροµβικός, -ή, -ό → ρόµβος 
ροµβοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {ροµβοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έ^ει 

σχήµα ρόµβου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
ρόµβος (ο) 1. ΓΕΩΜ. το µη ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, που έχει τις 

τέσσερεις πλευρές του ίσες · 2. ΖΩΟΛ. το ψάρι καλκάνι · 3. (λόγ.) η σβούρα · 4. 
ΝΑΥΤ. καθεµιά από τις τριάντα δύο διαιρέσεις τού ανε-µολογίου τής πυξίδας. 
— ροµβικός, -ή, -ό [1886]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρόµβος, το οποίο εµφανίζει την 
ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. ρεµβ-, όπως απαντά στο µτγν. ρέµβοµαι «περιφέροµαι 
άσκοπα, περι-πλανώµαι» (βλ. λ. ρεµβάζω). Η λ. ρόµβος αναφερόταν αρχικά 
σε ένα ξύλινο κυκλοτερές σώµα, που περιστρέφεται γύρω από µια χορδή, ενώ 
η σηµ. τού παραλληλογράµµου µε τις ίσες πλευρές και τις άνισες γωνίες είναι 
µτγν.]. 

ροµβωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει χωριστεί σε ροµβοειδή σχήµατα. 
ρόµπα (η) {δύσχρ. ροµπών} 1. πρόχειρο εξωτερικό φόρεµα, που φορούν 

συνήθ. γυναίκες στο σπίτι · 2. (αργκό-υβριστ.) για πρόσωπο που έχει γίνει 
ρεζίλι, στη ΦΡ. γίνοµαι ρόµπα. — (υποκ.) ροµπίτσα κ. ροµπούλα (η) κ. 
ροµπάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. roba < παλ. γαλλ. robe, αρχική σηµ. «πολυτελές ένδυµα, που 
ο εχθρός αρπάζει ως λάφυρο», < φρανκον. rauba «λεία, λάφυρο» (πβ. γερµ. 
rauben «αρπάζω, ληστεύω»)]. 

ροµπ-ντε-σάµπρ (η) {άκλ.} µακριά ρόµπα, συνήθ. καλής ποιότητας, που 
φοριέται µέσα στο σπίτι. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. robe de chambre «ρόµπα 
δωµατίου»]. 

ροµπόλα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (λαϊκ.) ποικιλία σταφυλιού από την Κεφαλλονιά 2. 
(συνεκδ.) το κρασί που παράγεται από το σταφύλι αυτό. [ΕΤΥΜ. Αγν. 
ετύµου]. 

ροµπότ (το) {άκλ.} 1.ΤΕΧΝΟΛ. αυτόµατη προγραµµατιζόµενη ή/και 
τηλεχειριζόµενη συσκευή, που υποκαθιστά τον άνθρωπο σε βιοµηχανικές, 
επιστηµονικές και διάφορες άλλες εργασίες (κατασκευές, επικίνδυνες έρευνες 
τής αστυνοµίας, υπολογισµούς, κοπιαστικές δουλειές κ.ά.) και η οποία έχει 
άλλοτε τη µορφή ανθρώπου και άλλοτε το σχήµα βραχίονα (κυρ. για τις 
τυποποιηµένες εργασίες σε εργοστάσια): η συναρµολόγηση των κοµµατιών 
των αυτοκινήτων γίνεται από ~ || δουλεύει σαν ~ (χωρίς να κουράζεται, χωρίς 
να σταµατά, µε τρόπο απόλυτα πειθαρχηµένο και προγραµµατισµένο) 2. (µτφ. 
ως χαρακτηρισµός) άνθρωπος που σκέπτεται και δρα µηχανικά ή χωρίς δική 
του βούληση, που υπακούει στις εντολές άλλου: στο βιβλίο του περιγράφει µια 
κοινωνία όπου οι άνθρωποι έχουν µετατραπεί σε ~. — (υποκ.) ροµποτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < τσεχ. robot (< robota «εργασία, έργο»), λ. που σχηµατίστηκε από 
τον Τσέχο συγγραφέα Josef Capek και χρησιµοποιήθηκε κυρ. από τον αδελφό 
του Karel Capek (1890-1938) στο µυθιστόρηµα R.U.R. (1920): Rossum's 
Universal Robots]. 

ροµποτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το ροµπότ (βλ.λ.): ~ έλεγχος | 
συσκευή 2. ροµποτική (η) κλάδος τής κυβερνητικής (βλ.λ.) που ασχολείται µε 
τη χρήση και τον έλεγχο των ροµπότ, κυρ. στη βιοµηχανία. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. robotics]. 

ροµφαία (η) {ροµφαίων} 1. µεγάλο και πλατύ δίκοπο σπαθί: γυµνή ~ 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. η πύρινη σπάθα που φέρουν οι άγγελοι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ροµφαία, 
λ. που παρουσιάζει επίθηµα -αία (πβ. αυλαία, θυρ-αία, κορυφ-αία), αβεβ. 
ετύµου, πιθ. δάνειο αγν. προελεύσεως. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η λ. 
ανάγεται σε αµάρτυρο τ. *ροµφή «καµπύλη, αγκίστρι» και, εποµένως, συνδ. 
µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου ροµφεϊς- ιµάντες οϊς ράπτεται τά υποδήµατα, 
ίσως και µε το ουσ. ράµφος]. 

ροµφαιοφόρος, -ος, -ο οπλισµένος µε ροµφαία. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ροµφαία + -φόρος < φέρω]. 

ρονιά (η) 1. (συνήθ. στον πληθ.) οι στάλες τής βροχής που πέφτουν από τη 
στέγη σπιτιού 2. το δάκρυ: «τα µάτια του έτρεχαν ρονιές» (∆. Σολωµός). 
[ΕΤΥΜ Πιθ. από συµφυρµό των λ. ροή και σταλιά, µε την επίδρ. τού ρ. 
ραίνω]. 

ροντάρω ρ. µετβ. {ροντάρισ-α, -τηκα, -µένος} βάζω σε κίνηση καινούργιο 
αυτοκίνητο ή καινούργια µηχανή, µε τρόπο ώστε να λειτουργήσουν σταδιακά 
και οµαλά όλα τα τµήµατα τους. — ροντάρι-σµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rodare < γαλλ. roder < λατ. rodere «τρώγω, περιτρώγω». 
Κατά τον 19ο αι. η ιταλ. λ. χρησιµοποιήθηκε µε τη σηµ. «λιµάρω (ένα 
κοµµάτι µετάλλου)», καθώς και «πρωτοχρησιµοποιώ µια µηχανή»]. 



ροντέο 1554 ρουλέτα 
 

ροντέο (το) {άκλ.} δηµόσια επίδειξη ικανότητας στην ίππευση άγριων αλόγων 
και ταύρων ή στη σύλληψη βοοειδών ή αλόγων µε το πέταγµα σχοινιού µε 
θηλιά (λάσο) µέσα σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, που περικλείεται από 
εξέδρες για το κοινό, ή στην τιθάσευση αγέλης. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. rodeo < p. rodear «περικυκλώνω» < λατ. rotare < rota 
«τροχός»]. 

ροντο (το) {άκλ.} (στη γαλλική ποίηση) ποίηµα µε στερεότυπη δοµή, δύο 
οµοιοκαταληξίες και επαναλαµβανόµενους στίχους. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. rondeau, 
αρχική σηµ. «µικρός κύκλος», < παλ. γαλλ. rondel, υποκ. τού rond «κύκλος» 
< reond < δηµώδ. λατ. *retundus < λατ. rotundus «τροχοειδής, κυκλοτερής, 
στρογγυλός» < rota «τρο-3ζός»]. 

ροντο (το) {άκλ.} φόρµα ως επί το πλείστον τής οργανικής µουσικής, στην 
οποία ένα θέµα (επωδός, ρεφρέν) επανέρχεται συνεχώς, ενώ ανάµεσα στις 
επανόδους παρεντίθεται µουσικό υλικό που ολοένα ανανεώνεται (τυπική 
φόρµα για το τελευταίο µέρος τού κλασικού κοντσέρτου, ή τής κλασικής 
σονάτας): το τελευταίο µέρος τού κοντσέρτου είναι γραµµένο σε φόρµα ~ || 
είναι ένα ~ (βλ. κ. λ. ροντο). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. rondo < γαλλ. rondeau (βλ. λ. 
ροντο)]. 

ροογράφος (ο) ΗΛΕΚΤΡ. όργανο αυτόµατης καταγραφής των µεταβολών 
εντάσεως τού ρεύµατος. [ΕΤΥΜ. < ροο- (< ρέω) + -γράφος < γράφω]. 

ροόµετρο (ο) {ροοµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. µετρητής τής ροής ρευστού ή αερίου 
που κινείται σε αγωγό. [ΕΤΥΜ. < ροο- (< ρέω) + µέτρο, µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. flow metre]. 

ροοστάτης (ο) → ρεοστάτης 
ρόουντ µούβι (η/το) ΚΙΝΗΜΑΤ. ελλην. ταινία δρόµου· κινηµατογραφική ταινία 

όπου ο κεντρικός χαρακτήρας περιπλανάται ή ταξιδεύει είτε διαφεύγοντας από 
κάτι είτε στο πλαίσιο προσωπικών αναζητήσεων (υπαρξιακών ανησυχιών). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. road-movie]. 

ροπαλιά (η) χτύπηµα µε ρόπαλο (βλ.λ.). 
ρόπαλο (το) {ροπάλ-ου | -ων} ξύλινο, χοντρό και συνήθ. κυλινδρικό ραβδί, 

λεπτότερο στη λαβή: τους επιτέθηκαν µε ~ και πέτρες || το ~ τού Ηρακλή- ΦΡ. 
διό ροπάλου µε χτυπήµατα, µε βίαιο τρόπο: επέβαλε την τάξη ~ || 
απαγορεύεται αυστηρώς και ~ το κάπνισµα στους χώρους εργασίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρόπαλον < θ. ροπ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. ρέπω, βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -αλον, πβ. πέτ-αλον, στρόφ-αλον]. 

ροπαλοφόρος, -ος, -ο [µεσν.] αυτός που φέρει ρόπαλο, οπλισµένος µε ρόπαλο: 
~ κακοποιοί. 

ροπή (η) 1. ΦΥΣ. διανυσµατικό φυσικό µέγεθος το οποίο αποτελεί το αίτιο τής 
στροφικής κίνησης των σωµάτων το µέτρο του ισούται µε το γινόµενο τού 
µέτρου τής δύναµης επί την απόσταση τού φορέα τής δύναµης από τον άξονα 
περιστροφής: ~ δυνάµεως | ζεύγους δυνάµεων || µαγνητική | ηλεκτρική ~ 2. 
(µτφ.) η τάση, η προτίµηση για ορισµένα πράγµατα ή για συγκεκριµένη 
συµπεριφορά: έχει - προς την κλεψιά | προς το ψέµα (πβ. λ. κλίση, πάθος, 
ρέπω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ροπή, αρχική σηµ. «η κλίση τής πλάστιγγας λόγω άνισων 
βαρών», < ρέπω (βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. είναι µτγν.]. 

ρόπτρο (το) (λόγ.) µεταλλικό αντικείµενο διαφόρων σχηµάτων, που βρίσκεται 
στην εξώπορτα σπιτιών αντί για κουδούνι και το οποίο κρούουν οι 
επισκέπτες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρόπτρον < θ. ροπ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. ρέπω, βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. κλεϊσ-τρον, πλήκ-τρον]. 

ροσµαρί (το) {ροσµαρ-ιού | -ιών} το δενδρολίβανο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < βεν. 
rosmarin < µεσν. λατ. ros marinus «θαλασσινή δροσιά, φυτό τής µεσογειακής 
θάλασσας»]. 

ροσµπίφ (το) -> ροζµπίφ 
ροσόλι (το) {χωρ. γεν.} λικέρ αρωµατισµένο µε απόσταγµα τριαντάφυλλου. 

[ΕΤΥΜ < ιταλ. rosolio, πιθ. < µεσν. λατ. ros solis «δροσιά τού ηλίου, σκιά»]. 
ρόστο (το) {άκλ.} κοκκινιστό κρέας. [ΕΤΥΜ < ιταλ. arrosto < ρ. arrostire 

«ψήνω, φρυγανίζω» < ar- προθε-µατ. + -rostire < αρχ. γερµ. röstjan (> γερµ. 
rösten, αγγλ. roast)]. 

ρότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΝΑΥΤ. η πορεία, το δροµολόγιο τού πλοίου 2. 
(µτφ.) ο προσανατολισµός: αλλάζω ~ · 3. ΜΟΥΣ. µεσαιωνικό έγχορδο 
όργανο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rotta < δηµώδ. λατ. rupta (via) «διανοιγµένος δρόµος (κυρ. 
µέσα από δάσος)» < λατ. ruptus, µτχ. τού p. rumpere «διασπώ, διασχίζω, 
διαρρηγνύω». Από την ίδια λατ. φρ. προέρχεται και η συνώνυµη γαλλ. λ. 
route]. 

ροταριανός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διεθνή λέσχη των Ρό-ταρι, η 
οποία αποσκοπεί στην κοινωνική και φιλανθρωπική προσφορά, καθώς και 
στη φιλία των λαών: ~ όµιλος. 
Ι ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Rotarian < Rotary Club, από το επίθ. rotary 
«περιστροφικός, εναλλασσόµενος» (< µεσν. λατ. rotarius < λατ. rota 
«τροχός»), επειδή στον αρχικό σχεδιασµό τής λέσχης περιλαµβάνονταν οι εκ 
περιτροπής (in rotation) συνεδριάσεις στα γραφεία καθενός µέλους]. 

ροτόντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. ΑΡΧίτ. τύπος ρωµαϊκού κτηρίου µε κυκλική 
κάτοψη και θόλο· (γενικότ.) κτήριο µε τέτοιο σχήµα: η ~ του Αγίου Γεωργίου 
στη Θεσσαλονίκη 2. (συνεκδ.) στρογγυλό τραπέζι ή τραπεζοµάντηλο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. rotonda < λατ. rotundus «τροχοειδής, κυκλικός» < rota 
«τροχός»]. 

ρότορας (ο) {ροτόρων} ΤΕΧΝΟΛ. το περιστρεφόµενο πηνίο ηλεκτρικού 

κινητήρα, γεννήτριας ή η περιστρεφόµενη πλάκα πυκνωτή· αλλιώς δροµέας, 
οπλισµός, στροφείο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. rotor, συγκεκοµµ. τ. τού rotator «στροφέας» < 
λατ. rotator < rota «τροχός»]. 

ρουά (το) {άκλ.} (στο σκάκι) το πιόνι «βασιλιάς»· συνήθ. ως απειλή αυτού τού 
πιονιού: του έκανε ~|| ~ µατι [ΕΤΥΜ. < γαλλ. roi «βασιλιάς» < παλ. γαλλ. rei < 
λατ. rex]. 

Ρουάντα (η) (γαλλ. République Rwandaise, κινυαρουάντα Republika y'u 
Rwanda = ∆ηµοκρατία τής Ρουάντας) κράτος τής ΚΑ. Αφρικής µε 
πρωτεύουσα το Κιγκάλι, επίσηµες γλώσσες τη Γαλλική και την Κινυαρουάντα 
και νόµισµα το φράγκο Ρουάντας. — Ρουαντέζος (ο), Ρουαντέζα (η), 
ρουαντέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < ρουαντ. Rwanda, αγν. ετύµου]. 

ρουβίδιο (το) [1892] {ρουβιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. αργυρόλευκο µεταλλικό 
στοιχείο (σύµβολο Rb), που ανήκει στην οµάδα των µετάλλων των αλκαλίων 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. rubidium < λατ. rubidus «πορφυρός, κόκκινος» 
(< rubere «κοκκινίζω, ερυθριώ»). Το χηµικό στοιχείο ονοµάστηκε έτσι λόγω 
των δύο ερυθρών γραµµών στην ορατή περιοχή τού φάσµατος του]. 

Ρουβίκων (ο) {Ρουβίκων-ος, -α} ΙΣΤ. ποταµός στη ΒΑ. Ιταλία, που αποτελούσε 
το σύνορο µεταξύ τής Εντεύθεν των Αλπεων Γαλατίας και τής Ιταλίας, 
γνωστός από την απόφαση τού Ιουλίου Καίσαρα να τον διαβεί κηρύσσοντας 
τον πόλεµο στη Σύγκλητο και στον Ποµπήιο το 49 π.Χ., λέγοντας τη φράση 
«ο κύβος ερρίφθη»· ΦΡ. η διάβαση του Ρουβίκωνος | διέβη τον Ρουβίκωνα 
για αποφασιστική ενέργεια σε κρίσιµη στιγµή. Επίσης Ρουβίκωνας. 
[ΕΤΥΜ < λατ. Rubico, -ônis < rubicundus «κατακόκκινος», εξαιτίας τού 
χρώµατος που έχει η λάσπη τού ποταµού]. 

ρούβλι (το) {ρουβλί-ου | -ων) η ρωσική νοµισµατική µονάδα. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. 
rubi' < παλαιότ. ρωσ. rubli, αρχική σηµ. «κούτσουρο, αποµεινάρι» < rubiti 
«κόβω, πελεκώ»]. 

ρούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (διαλεκτ.) δρόµος, οδός: µες στις φαρδιές τις~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. (πβ. µτγν. ρούα) < λατ. ruga «πτυχή, ρυτίδα»]. 

ρουζ (το) {άκλ.} καλλυντική πούδρα που χρησιµοποιούν οι γυναίκες, για να 
δώσουν ροδαλό χρώµα στα µάγουλα τους. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. rouge < λατ. 
rubeus «ερυθρός»]. 

Ρουo (η) {άκλ.} 1. Μωαβίτισσα πρόγονος τού ∆αβίδ, τής οποίας η ζωή 
εξιστορείται στο οµώνυµο βιβλίο τής Π.∆. και αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. < εβρ. Re'ut, πιθ. σηµ. «φίλος»]. 

ρουθήνιο (το) {ρουθηνί-ου | -ων} ΧΗΜ. σπάνιο µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο 
Ru), το οποίο χρησιµοποιείται σε κράµατα, για να τους προσδίδει σκληρότητα 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. ruthenium < 
µεσν. λατ. Ruthenia, περιοχή τής ∆. Ουκρανίας, όπου ανακαλύφθηκε το 
χηµικό στοιχείο]. 

ρουθούνι (το) {ρουθουν-ιού | -ιών} καθένα από τα δύο µικρά ανοίγµατα στο 
κάτω µέρος τής µύτης, από όπου εισέρχεται ο αέρας κατά την εισπνοή· ΦΡ. 
(α) µπαίνω στη µύτη | στο ρουθούνι (κάποιου) βλ. λ. µύτη (β) έχει γερό | καλό 
ρουθούνι έχει καλή όσφρηση (γ) δεν έµεινε ρουθούνι σκοτώθηκαν, χάθηκαν 
όλοι: βοµβάρδισαν το χωριό ανελέητα και ~ (δ) δεν άνοιξε ρουθούνι βλ. λ. 
ανοίγω. Επίσης (αρ-χαιοπρ.) ρώθων (ο) [µτγν.] {ρώθωνος}. — (υποκ.) 
ρουθουνάκι (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. ρουθούνιν < *ρωθώνιον, υποκ. τού µτγν. 
ρώθων (κυρ. πληθ. ρώθωνες), λ. που παρουσιάζει επίθηµα -ων, 
χαρακτηριστικό των ουσ. που δηλώνουν µέρη τού σώµατος (πβ. πώγ-ων, σιαγ-
ών, βρα-χί-ων κ.ά.). Ως προς την ετυµολογία, δεν υπάρχει επιβεβαιωµένη άπο-
ψη· ίσως συνδ. µε το αρχ. ρόθος «θόρυβος, βουή» (πιθ. από το φύσηµα τής 
µύτης), το οποίο ανάγεται στην ετεροιωµ. βαθµ. τής p. *sr-edh-(βλ. λ. ρέω)]. 

ρουθουνίζω ρ. αµετβ. {ρουθούνισα} αναπνέω από τα ρουθούνια, κάνοντας 
θόρυβο. Επίσης (αρχαιοπρ.) ρωθωνίζω. — ρουθοϋνισµα (το). 

ρουκέτα (η) {ρουκετών} 1. µικρό βλήµα που προωθείται µε πυραυλικό 
σύστηµα 2. πυροτέχνηµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. racchetta, υποκ. τού rocca «ρόκα, αδράχτι» (βλ. λ. ρόκα) 
λόγω τού σχήµατος τού πυραύλου]. 

ρουκετοβολος, -ος, -ο 1. αυτός που ρίχνει ρουκέτες 2. ρουκετοβό-λο (το) 
οπλικό σύστηµα που εκτοξεύει ρουκέτες. [ΕΤΥΜ. < ρουκέτα + -βόλος < 
βάλλω]. 

ρουλεµάν (το) {άκλ.} ελλην. κυλισιοτριβέας- ΤΕΧΝΟΛ. µηχανικό εξάρτηµα που 
αποτελείται από δύο οµόκεντρους µεταλλικούς δακτυλίους (κυλίνδρους· έναν 
εξωτερικό, έναν εσωτερικό), οι οποίοι έχουν ανάµεσα τους κυλιόµενα µέρη 
(λ.χ. ατσάλινες µπίλιες, βελόνες κ.ά.)· παρεµβάλλεται συχνά ανάµεσα σε ένα 
περιστρεφόµενο αντικείµενο και τον άξονα του (λ.χ. ανάµεσα σε µια ρόδα και 
τον άξονα της) για τη στήριξη τού άξονα και την ελάττωση των τριβών. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. roulement < p. rouler «περιστρέφω, κυλώ» < rouelle < 
δηµώδ. λατ. rotella, υποκ. τού λατ. rota «τροχός»]. 

ρουλέτα (η) {ρουλετών} 1. συσκευή σε καζίνο αποτελούµενη από δίσκο µε 37 
ή 38 αριθµηµένα χωρίσµατα σε χρώµα µαύρο και κόκκινο εναλλάξ, ο οποίος 
περιστρέφεται και στον οποίο ρίχνεται και κυλά µε αντίθετη φορά µια µπίλια 
2. (συνεκδ.) το τυχερό παιχνίδι (συνήθ. σε καζίνο) στο οποίο κάθε παίκτης 
στοιχηµατίζει σε έναν ή περισσότερους αριθµούς ή και σε χρώµα τής 
παραπάνω συσκευής και κερδίζει, αν η µπίλια σταµατήσει σε αριθµό ή/και 
χρώµα, στα οποία έχει στοιχηµατίσει- ΦΡ. ρώσικη ρουλέτα (i) επικίνδυνο 
παιχνίδι κατά το οποίο ο παίκτης έχει στραµµένη στον κρόταφο του κάννη 
εξάσφαι-ρου περιστρόφου, στις θαλάµες τού οποίου έχει τοποθετηθεί ένα µό-
νο φυσίγγιο και πιέζει τη σκανδάλη, χωρίς να ξέρει αν το περίστρο- 
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φο θα εκπυρσοκροτήσει (ii) (µτφ.) κάθε διαδικασία η οποία ενέχει το στοιχείο 
τού απρόβλεπτου και στην οποία τα µέρη καλούνται διαδοχικά να 
συµµετάσχουν, µέχρι να αναδειχθεί ο νικητής: (στο ποδόσφαιρο) αν δεν 
υπάρξει νικητής στην παράταση, η οµάδα που θα προκριθεί, θα βγει από τη ~ 
των πέναλτι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. roulette < rouler «κυλώ, περιστρέφω» < rouelle < δη-µώδ. 
λατ. rotella, υποκ. τού λατ. rota «τροχός»]. 

Ρουµ (ο) {άκλ.} (κατά τους Άραβες και Τούρκους) ο Ρωµιός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. Rum (βλ. λ. Ρωµιός)]. 

ρουµάνι (το) {ρουµαν-ιού | -ιών} αδιάβατη έκταση µε δέντρα και θάµνους ΣΥΝ. 
δάσος, λόγγος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. [ETYM. < τουρκ. orman < or «δάσος» + -
man]. 

Ρουµανία (η) [1890] (ρουµ. Romania) κράτος τής ΝΑ. Ευρώπης στη 
Βαλκανική Χερσόνησο µε πρωτεύουσα το Βουκουρέστι, επίσηµη γλώσσα τη 
Ρουµανική και νόµισµα το λέι. — Ρουµάνος (ο), Ρουµάνα (η), ρουµανικός, -ή, 
-ό [1891] κ. (καθηµ.) ρουµάνικος, -η, -ο, Ρουµανικά κ. (καθηµ.) Ρουµάνικα 
(τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Roumanie < ρουµ. Romania < λατ. Romani 
«Ρωµαίοι», λόγω των ρωµαϊκών στρατευµάτων τού αυτοκράτορα Τραϊανού, ο 
οποίος κατέκτησε την περιοχή τής ∆ακίας στις αρχές τού 2ου αι. µ.Χ.]. 

ρουµανίζω ρ. αµετβ. ΙΣΤ. 1. υιοθετώ τις ρουµανικές απόψεις σε ένα θέµα- 
(ειδικότ.) ακολουθώ τη ρουµανική προπαγάνδα ως προς την εθνική 
προέλευση των Βλάχων των Βαλκανίων (βλ. κ. λ. Βλάχος, ΣΧΟΛΙΟ) 2. 
ρουµανίζοντες (οι) αυτοί που ακολουθούσαν στα τέλη τού 19ου και στις 
αρχές τού 20ού αι. τη ρουµανική προπαγάνδα για την εθνική καταγωγή των 
Βλάχων των Βαλκανίων και προσπαθούσαν να προκαλέσουν εθνικό 
µειονοτικό ζήτηµα ή/και να δηµιουργήσουν αυτόνοµο βλάχικο κράτος στις 
περιοχές όπου κατοικούσαν Βλάχοι. 

Ρούµελη (η) 1. η Στερεά Ελλάδα (βλ.λ.) 2. ΙΣΤ. (α) η χώρα των Ρουµ (δηλ. των 
Ρωµιών) κατά τους Άραβες και τους Τούρκους (πριν από την άλωση τής 
Κωνσταντινούπολης το 1453), δηλ. το Βυζάντιο- (ειδικότ.) η Μ. Ασία (β) 
(µετά το 1453) οι ευρωπαϊκές τουρκικές επαρχίες τής Ν. Βαλκανικής 
Χερσονήσου (χωρίς τα νησιά τού Αιγαίου Πελάγους) (βλ. κ. λ. Ρωµυλία). 
[EJYM < τουρκ. Rumeli «χώρα των Ρωµιών», αρχικώς «η ευρωπαϊκή 
Τουρκία» (Α. Θράκη), < Rum < αραβ. Rumi < µεσν. Ρωµιός (βλ.λ.)]. 

Ρουµελιώτης (ο) {Ρουµελιωτών} αυτός που κατοικεί στη Ρούµελη ή κατάγεται 
από αυτήν ΣΥΝ. Στερεοελλαδίτης. — Ρουµελιώτισσα (η), ρουµελιώτικος, -η, 
-ο, Ρουµελιώτικα (τα). 

ρούµι (το) {χωρ. γεν.} δυνατό οινοπνευµατώδες ποτό, που παράγεται µε 
απόσταξη από προϊόντα ζαχαρακάλαµου (µελάσα). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. rum < 
αγγλ. rum, συγκεκοµµένος τ. τού παλαιότ. rumbullion | rumbustion, αγν. 
ετύµου]. 

ρούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κουβανέζικος χορός, που έγννε γνωστός στις 
αρχές τού 20ού αιώνα, στον οποίο οι χορευτές κρατούν ακίνητο τον κορµό 
τους και εκτελούν βήµατα µε ανεπαίσθητο λίκνισµα των γοφών τους. [ΕΤΥΜ. 
< αµερ.-ισπ. rumba | rhumba, αγν. ετύµου]. 

ρουµπαγιάτ (το) {άκλ.} (λογοτ.) τετράστιχο περσικό ποίηµα. [ΕΤΎΜ < περσ. 
rubaiyat < αραβ. ruba'iyah < rybâ'iy «τετραµερής σύνθεση»]. 

ρουµπινές (ο) {ρουµπινέδες} ελλην. στρόφιγγα·η κάννουλα τής βρύσης, που 
επιτρέπει το άνοιγµα, το κλείσιµο και τη ρύθµιση τής ροής τού υγρού σε µια 
βρύση. Επίσης ρουµπινέτο (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. robinet, υποκ. τού Robin, 
προσωνύµιο που χρησιµοποιούσαν για τα πρόβατα, παραλλαγή τού κυρ. ον. 
Robert. Η σηµερινή σηµ. οφείλεται στο γεγονός ότι αρχικά οι στρόφιγγες 
είχαν το σχήµα κεφαλής προβάτου]. 

Ρουµπινη (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
< ρουµπίνι]. 
ρουµπινής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τού ρουµπινιού 2. ρουµπινί (το) 
το χρώµα τού ρουµπινιού. 

ρουµπίνι (το) {ρουµπιν-ιού | -ιών} πολύτιµος λίθος κόκκινου χρώµατος, 
ορυκτό οξίδιο τού αργιλίου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. rubin, παράλλ. τ. τού rubis < µεσν. λατ. rubinus 
< λατ. rubeus < ruber «ερυθρός, κόκκινος»]. 

ρούµπος (ο) 1. ΝΑΥΤ. το ανεµολόγιο · 2. βαθµολογική µονάδα σε διάφορα 
ατοµικά ή οµαδικά παιδικά παιχνίδια: πόσους ~ έκανες; [ΕΤΥΜ. < ρουµπώνω 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

ρουµπρίκα (η) {δύσχρ. ρουµπρικών} 1. (α) τίτλος που υποδηλώνει το 
περιεχόµενο δηµοσιογραφικού άρθρου σε εφηµερίδα ή περιοδικό (β) τακτικό 
άρθρο (στήλη) σε έντυπο σχετικά µε καθορισµένο θέµα: οι πολιτικές και 
κοινοτικές ρουµπρίκες · 2. έγχρωµο διακοσµητικό σχέδιο στην αρχή ή στα 
ενδιάµεσα των κεφαλαίων βιβλίων ή εντύπων • 3. ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργική 
οδηγία στο περιθώριο εκκλησιαστικού βιβλίου, γραµµένη µε κόκκινο µελάνι. 
[BJYM; < γαλλ. rubrique, αρχική σηµ. «κόκκινη ώχρα, επικεφαλίδα βιβλίου 
γραµµένη µε κόκκινο µελάνι», < λατ. rubrica «κοκκινόχωµα -επιγραφή νόµου 
µε κόκκινα γράµµατα» < ruber «ερυθρός, κόκκινος»]. 

ρουµπώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ρούµπωσα} ♦ 1. (αµετβ.) παίρνω πολλούς 
ρούµπους, κερδίζω σε παιδικό παιχνίδι ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) νικώ ή αποστοµώνω 
(κάποιον): µ'αυτό που του είπε τονρούµπωσε. [ΕΤΥΜ. < µεσν. *ροµβώνω 
«µαγεύω ρίχνοντας ρόµβους» (µε διατήρηση τής αρχ. προφοράς τού -β- έπειτα 
από έρρινο σύµφωνο και τροπή ο→ ου)< µτγν. ρόµβώ (-όω) < αρχ. ρόµβος 
(βλ.λ.). Η λ. ρόµβος προσδιόριζε αρχικά ένα ξύλινο κυκλοτερές σώµα, που 
περιστρεφόταν γύρω από µια χορδή και εχρησιµοποιείτο κατά την τέλεση 
αρχαίων µυστηρίων]. ρουνικός,  -ή, -ό [1857] αυτός που σχετίζεται µε τους 
ρούνους 

(βλ.λ.): ~ γραφή. 
ρούνοι (οι) σηµεία γραφής των αρχαίων βορειογερµανικών φύλων, που 

προήλθαν από µετασχηµατισµό τού ελληνικού και τού λατινικού αλφαβήτου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Rune(n) < νορβ. rune (σουηδ. runa) < αρχ. 
νορβ. rimar «µυστική γραφή», που συνδ. µε γοτθ. runa «µυστήριο»]. 

ρουπάκι (το) {ρουπακ-ιού | -ιών} βαλανιδιά που καλλιεργείται για 
διακοσµητικούς λόγους και για το ξύλο της- αλλιώς ρουπακο-βαλανιδιά. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. βωπάκιον (µε κώφωση), υποκ. τού ρώπαξ, -ακος (ό), 
παράλλ. τ. τού µτγν. ρωπάς, -άδος (ή) < ρώψ, «γλώσσα» τού Ησυχίου µε 
ερµήνευµα βοτάνη απαλή, η οποία απαντά µε τον πληθ. ρώπες ήδη στον 
Όµηρο. Σχετικά µε την ετυµολογική της^ προέλευση, δεν φαίνεται πιθ. η 
σύνδεση µε τις λ. ραπίζω, ράβδος, ράµνος, αφού προϋποθέτει σπάνια 
φωνηεντική µεταβολή. Ίσως πρόκειται για προελλην. όρο]. 

ρουπακιά (η) τόπος, δάσος γεµάτο ρουπάκια. 
ρούπι (το) { χωρ. γεν.} παλαιά µονάδα µήκους, ισοδύναµη µε 0,0825 µέτρα, 

υποδιαίρεση τού εµπορικού πήχη (το Vs)· ΦΡ. δεν κάνω | δεν το κουνάω ρούπι 
δεν µετακινούµαι καθόλου από τη θέση µου. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. rub]. 

ρουπία (η) {ρουπιών} νοµισµατική µονάδα τής Ινδίας, τού Πακιστάν, τής 
Ινδονησίας και άλλων χωρών τής Ασίας, που ισοδυναµεί µε το 1/15 τής 
αγγλικής στερλίνας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. rupee < χίντι rüpaiyä «ασηµένιο 
νόµισµα»]. 

ρους (ο) {τού ρου, τον ρου | χωρ. πληθ.} 1. η κίνηση τού νερού, η ροή, το 
ρεύµα: ο - του ποταµού 2. (µτφ.) η πορεία, η φορά, η κατεύθυνση: ο - τής 
Ιστορίας || αλλαγή τού ~ τής οικονοµικής πολιτικής. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρους < θ. 
*poF-, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρέω (βλ.λ.)]. 

Ρούσα (η) (συνήθ. ορθ. Ρούσσα) γυναικείο όνοµα. 
ρούσικος, -η, -ο → ρωσικός 
Ρούσος (ο) (συνήθ. ορθ. Ρούσσος) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ 

< επίθ. ρούσος (βλ.λ.)]. 
ρούσος, -α, -ο (λαϊκότ.) ξανθοκόκκινος, κοκκινωπός ή γενικά ξανθός: «ρούσες 

γαλανοµάτες» || «να 'ρχονται να προσκυνάνε, ρούσες και µελαχρινές» (δηµοτ. 
τραγ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ρούς)σ)ιος < λατ. russus «πυρρόχρωµος, ξανθός»]. 

ρουστίκ (το) {άκλ.} ελλην. χωριάτικος- αγροτικό ή χωριάτικο διακοσµητικό 
στυλ: (κ. ως επίθ.) έπιπλα ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. rustique < λατ. rusticus «αγρότης, χωριάτης» < rüs, rüris 
«αγρός»]. 

ρουσφέτι (το) {ρουσφετ-ιού | -ιών} 1. (ειδικότ.) χαριστική παροχή εκ µέρους 
υπουργών ή βουλευτών σε κοµµατικούς οπαδούς, φίλους ή γνωστούς: τα 
κόµµατα κρατούν µε το ~ τους πολίτες σε πολιτική οµηρία 2. (κατ' επέκτ.) 
οποιαδήποτε χαριστική πράξη, εκδούλευση: κάνω σε κάποιον ~ || συνεχώς 
ζητάει διάφορα ~. — (υποκ.) ρουσφετάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. rüsvet]. 

ρουσφετολογία (η) [1892] η πρακτική τής εξυπηρέτησης εκ µέρους πολιτικών 
των κοµµατικών οπαδών, φίλων ή γνωστών µε χαριστικές πράξεις, 
εκδουλεύσεις- (περιληπτ.) τα ρουσφέτια που γίνονται από πολιτικούς. 

ρουσφετολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη ρουσφετολογία ή τον 
ρουσφετολόγο: ~ προσλήψεις στο ∆ηµόσιο. 

ρουσφετολόγος (ο) [1816] αυτός που κάνει ή επιδιώκει ρουσφέτια. 
ρουσφετολογώ ρ. αµετβ. [1895] (ρουσφετολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 

κάνω ή επιδιώκω ρουσφέτια. 
ρουτίνα (η) (χωρ. πληθ.) 1. συνήθης και µηχανικός τρόπος ενέργειας, η 

στερεότυπη επανάληψη των ίδιων πραγµάτων: η τηλεοπτική ψυχαγωγία έγινε 
πλέον ~ 2. (η γεν. ρουτίνας ως χαρακτηρισµός για πράξεις, δραστηριότητες) 
αυτός που τον έχει συνηθίσει κανείς, που δεν αποτελεί κάτι το ιδιαίτερο: µια 
ιατρική εξέταση ~ || αυτή η δίκη θα είναι για σένα υπόθεση ~ || για έναν τόσο 
έµπειρο γιατρό σαν εσένα, αυτή η επέµβαση είναι επέµβαση ~ || δουλειά - 3. 
(συνεκδ.) η έλλειψη πρωτοτυπίας στον χώρο τής ατοµικής και κοινωνικής 
ζωής: η καθηµερινή ~ || πέφτω στη ~ ΣΥΝ. πεζότητα, πλήξη, ανία- ΦΡ. σπάω 
τη ρουτίνα ξεφεύγω από την πλήξη, δίνω ενδιαφέρον (σε κάτι) 4. ΠΛΗΡΟΦ. 
απλό τµήµα προγράµµατος Η/Υ, που µπορεί να κληθεί και να χρησιµοποιηθεί 
επανειληµµένα σε ένα πρόγραµµα: µε αυτή τη ~ µπορούµε να αποθηκεύουµε 
µία φωτογραφία σε δυο διαφορετικούς ψηφιακούς τύπους. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
routine < route «δρόµος» (βλ. λ. ρότα)]. 

ρουτινιάρικος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που δεν παρουσιάζει πρωτοτυπία: ~ ζωή | 
εργασία ΣΥΝ. πληκτικός, ανιαρός. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. routinier < routine (βλ. λ. 
ρουτίνα)]. 

ρούφηγµα (το) {ρουφήγµ-ατος | -ατα, -άτων} το να ρουφάει κανείς µια 
ποσότητα υγρού: µ'ένα ~ άδειασε όλο το ποτήρι! ΣΥΝ. ρόφηση. 

ρουφηξιά (η) 1. το ρούφηγµα-  ΦΡ. µε µια ρουφηξιά µονορούφι, διαµιάς 2. 
(συνεκδ.) η ποσότητα υγρού που µπορεί να ρουφήξει κανείς σε µια κατάποση 
ΣΥΝ. γουλιά 3. (συνεκδ.) η ποσότητα καπνού που ρουφά ο καπνιστής κάθε 
φορά. Επίσης ρουφηνµατιά [ΕΤΥΜ. < θ. ρουφηξ- τού αορ. ρούφηξα (ρ. 
ρουφώ) + -ιά, πβ. αλλαξ-ιά]. 

ρουφητός, -ή, -ό ρουφηχτός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ροφητός < 
αρχ. ροφώ (βλ. λ. ρουφώ)]. 

ρουφηχτός, -ή, -ό αυτός που δίνεται, πίνεται ή τρώγεται µε ρούφηγµα: ~ αβγό | 
φιλί. — ρουφηχτά επίρρ. 

ρουφήχτρα (η) {δύσχρ. ρουφηχτρών} 1.(λαϊκ.) η δίνη (βλ.λ.) και γε-νικότ. η 
περιστροφική κίνηση νερού θάλασσας, ποταµού ή λίµνης κατά τον ρου του ή 
πίσω από κινούµενο πλοίο ΣΥΝ. δίνη, ρούφουλας 2. (µτφ.-οικ.) ο πότης, αυτός 
που πίνει (κρασί και άλλα αλκοολούχα ποτά) σε µεγάλες ποσότητες: είναι 
µεγάλη ~ ο κυρ-Γιάννης- πίνει 
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τρία µπουκάλια στην καθισιά του. 
[ΕΤΎΜ. < ρουφηχτός + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. καύ-τρα, τσούχ-τρα]. 

ρουφιανεύω ρ. µετβ. {ρουφιάνεψα} συκοφαντώ (κάποιον), δολοπλο-κώ 
εναντίον (κάποιου). 

ρουφιανιά (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η συµπεριφορά τού ρουφιάνου· η κατάδοση 
(προσώπου, στοιχείων, µυστικών κ.λπ.): µην κάνεις καµιά ~! || είναι πρώτος 
στη ~. 

ρουφιάνος (ο), ρουφιάνα (η) 1. προαγωγός, µαστροπός 2. (συνεκδ.) πρόσωπο 
που συκοφαντεί, που διαβάλλει (κάποιον) ΣΥΝ. δολοπλόκος, ραδιούργος 3. 
πρόσωπο που προδίδει τα µυστικά (κάποιου) ΣΥΝ. προδότης, σπιούνος, 
χαφιές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ruffiano, αβεβ. ετύµου, ίσως < roffia «βροµιά, µόλυνση» (< 
αρχ. γερµ. hruf )]. 

ρούφουλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η ρουφήχτρα · 2. ο ανεµοστρόβιλος ΣΥΝ. 
ανεµορούφουλας. 
[ΕΤΎΜ. < ρουφώ + µεγεθ. επίθηµα -ουλας, πβ. κ. δράκ-ουλας, ζήτ-ου-λας]. 

ρουφώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ρουφάς... | ρούφ-ηξα, -ιέµαι, -ήχτηκα, -ηγµέ-νος} 1. 
τραβώ µε το στόµα µια ποσότητα υγρού µε χαρακτηριστική κίνηση των 
χειλιών και τής γλώσσας, ώστε να σχηµατίζεται στρογγυλό άνοιγµα στο 
στόµα, και εισπνέοντας: το µωρό ρουφούσε το γάλα από το µπιµπερό || ~ τον 
καφέ | τον χυµό 2. παίρνω µια γουλιά µε ηχηρό (και ενοχλητικό) τρόπο: µη 
ρουφάς τη σούπα | τον καφέ σου 3. (µτφ.) εισπνέω βαθιά: ~ καθαρό αέρα | 
αρωµατικό καπνό 4. απορροφώ: ΤΟ χώµα ρουφούσε γρήγορα το νερό 5. τραβώ 
προς τα µέσα: ~ τα µάγουλα µου || ρούφηξε την κοιλιά του, για να φαίνεται πιο 
αδύνατος 6. λαµβάνω τροφή ή υγρό µε λαιµαργία: ρούφηξε τον χυµό στο πει 
και φει! 7. (µτφ.) αφοµοιώνω ό,τι ακούω, βλέπω ή διαβάζω: ρουφούσε τα λόγια 
τού δασκάλου του || ~ τη γνώση 8. (µτφ.) προκαλώ σωµατική ή οικονοµική 
εξάντληση· η µτχ. ρουφηνµένος, -η, -ο εξαντληµένος, εξασθενηµένος: -
µάγουλα- ΦΡ. (µτφ.) ρουφώ το αίµα (κάποιου) βλ. λ. αίµα 9. (αργκό) δέχοµαι 
(γκολ): το ρούφηξε ο τερµατοφύλακας ΣΥΝ. τρώω 10. (για τον ναργιλέ) πίνω 
γουλιές µε το µαρ-κούτσι: ρουφούσε τον ναργιλέ κι έπαιζε το κοµπολόι. Επίσης 
(λόγ.) ροφώ [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ρουφώ (µε κώφωση) < αρχ. ροφώ (-έω) < *srobh-, ετε-
ροιωµ. βαθµ. τού I.E. *sr-ebh- «ρουφώ», πβ. αρµ. arbi «ήπια» (< *srbh-), λιθ. 
surbiù «ρουφώ, πίνω µε µικρές γουλιές», λατ. sorbëre (> ισπ. sorber), αλβ. 
gjerp (< *serbhö) κ.ά. Παράγ. ρόφ-ηµά]. 

ρουχαλάκι (το) {χωρ. γεν.) 1. το µικρό ρούχο: τα ~ τού µωρού 2. (µει-ωτ.) το 
φτωχικό ρούχο. 

ρουχισµός (ο) το σύνολο των ενδυµάτων κάποιου, ο ιµατισµός: είδη ρουχισµού. 
ρούχο (το) 1. (συνήθ. στον πληθ.) κάθε είδους ένδυµα, οτιδήποτε φοράει 

κανείς: µαζεύουν τρόφιµα και ρούχα για τους φτωχούς || ~ ανδρικά | γυναικεία | 
παιδικά || βιοµηχανία | βιοτεχνία | κατάστηµα ρούχων || µια αλλαξιά ρούχα || 
φορώ | αλλάζω ρούχα || - επίσηµα | κυριακάτικα | τής δουλειάς || πού έβαλες τα 
~ µου; || τους έκλεψαν τα ~ από τα αποδυτήρια || φοράει πάντα ακριβά ~ || 
βάζω τα - στο πλυντήριο || έδωσα τα ~ στο καθαριστήριο· ΦΡ. (α) µτφ. έχω τα 
ρούχα µου (για γυναίκα) έχω περίοδο (β) σχίζω τα ρούχα µου βλ. λ. σχίζω-
πβ. διαρρηγνύω τα ιµάτια µου, λ. διαρρηγνύω (γ) τρώγοµαι µε τα ρούχα µου 
γκρινιάζω µε κάθε αφορµή (δ) (παροιµ.) άλλαξε ο Μανόλιας κι έβαλε τα 
ρούχα του αλλιώς βλ. λ. αλλάζω (ε) (παροιµ.) όποιος φυλάει τα ρούχα του, 
έχει τα µισά | φύλαγε τα ρούχα σου, για να 'χεις τα µισά πρόσεχε και παίρνε 
τις αναγκαίες προφυλάξεις, ώστε να µην χάσεις τα πάντα σε περίπτωση 
κινδύνου ή καταστροφής (στ) βγάζω (κάποιον) από τα ρούχα του βλ. λ. 
βγάζω (ζ) βγαίνω (έξω) από τα ρούχα µου βλ. λ. βγαίνω 2. (ειδικότ.) τα 
απαραίτητα ή κατάλληλα για µια περίσταση, για µια εποχή τού έτους ή 
γενικότ. για το ντύσιµο µας ενδύµατα: δεν έχω ~ να βάλω για τον γάµο! || δεν 
έχω ~, πρέπει να αγοράσω τώρα στις εκπτώσεις || πρέπει να πάρω κανένα ~ για 
τον χειµώνα | το καλοκαίρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΎΜ. < µεσν. 
ροΰχον < σλαβ. ruho]. 

ρόφηµα (το) {ροφήµ-ατος | -ατα, -άτων) ζεστό υγρό (λ.χ. γάλα, σοκολάτα, 
αφέψηµα κ.ά.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρόφηµα < ροφώ (βλ. λ. ρουφώ)]. 

ρόφηση (η) (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) το ρούφηγµα. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. ρόφησις < ροφώ (βλ. λ. ρουφώ)]. 

ροφός (ο) (κοινό όν. και για το αρσ. και για το θηλ. ψάρι) µεγαλόσωµο 
εύγευστο ψάρι, που απαντά στον Ατλαντικό, στη Μεσόγειο και στις ελληνικές 
θάλασσες. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. όρφος | όρφώς | ορφώς (µε αντιµετάθεση), εκ των οποίων 
αρχαιότεροι είναι οι τ. ορφώς | -ώς (γεν. -ώ, αττικόκλιτο), οι οποίοι 
εµφανίζουν τον κλιτικό τύπο τού ουσ. λαγώς. Ως προς την ετυµολογία, πιθ. 
θεωρείται η σύνδεση µε το ουσ. δρφνη «σκοτάδι, σκοτεινότατα» (βλ. λ. 
ορφανός) λόγω τού σκούρου χρώµατος του]. 

ροφώ ρ. → ρουφώ 
ροχάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (καθηµ.) µείγµα σάλιου και βλέννας από τους 

βρόγχους, το οποίο φτύνει κανείς µε αγενή και ηχηρό τρόπο ΣΥΝ. (λόγ.) 
φλέγµα, απόχρεµµα, πτύελο. Επίσης ρόχαλο (το). [ΕΤΎΜ. Μεγεθ. τού ουσ. 
ρόχαλο < ροχαλίζω (βλ.λ.)]. 

ροχαλητό (το) 1. το να ροχαλίζει κανείς 2. (συνεκδ.) ο ήχος που παράγεται όταν 
ροχαλίζει κανείς ΣΥΝ. ροχάλισµα. [ΕΤΎΜ. < ροχαλ(ίζω) + παραγ. επίθηµα -
ητό, πβ. κυνηγ-ητό]. 

ροχαλίζω ρ. αµετβ. {ροχάλισα} (για κοιµώµενο) αναπνέω θορυβω-δώς. — 
ροχάλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ρογχαλίζω, εκφραστ. λ., < θ. ρογχ-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού ρ. ρέγχω «ροχαλίζω» (βλ. λ. ρεγχάζω)]. 

ρόχθος (ο) ο θορυβώδης ήχος των κυµάτων τής θάλασσας ή καταρ- 

ράκτη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρόχθος < αρχ. ροχθώ (-έω) «θορυβώ (για κύµατα)» 
(υποχωρητ.), εκφραστ. λ., αγν. ετύµου, η οποία εµφανίζει παρόµοιο επίθηµα 
µε το αρχ. όρεχθώ (-έω) «µουγγρίζω»]. 

ροώδης, -ης, -ες {ροώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) ρευστός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ροώδης < θ. ρο- (ετεροιωµ. βαθµ. τού ρέω) + παραγ. επίθηµα 
-ώδης (βλ.λ.)]. 

-ρρ- συµφωνικό σύµπλεγµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής που εµφανίζεται σε 
ορισµένες αρχαίες λέξεις καθώς και σε λόγια ή κληρονοµηµένα σύνθετα: 
θάρρος, άρρωστος, αντίρροπος. 

-ρρ-: λέξεις που γράφοντα! µε δύο ρ. Ελάχιστες είναι οι απλές (µη 
σύνθετες) λέξεις που γράφονται µε -ρρ-. Είναι οι λέξεις: θάρρος 
(θαρραλέος, θαρρετός, θαρρώ, ενθαρρύνω, ενθάρρυνση, ενθαρρυντικός), 
αρραβώνας (αρραβωνιάζω, αρραβωνιαστικός, -ιά), άρρεν (αρρενωπός, 
αρρενογονία), πυρρός «κοκκινωπός» (πυρρόξαν-θος, πυρρότριχος), 
πυρρίχιος «είδος αρχαίου χορού, η πυρρίχη», ορρωδώ «κάνω πίσω», καθώς 
και τα κύρια ονόµατα: Πύρρος, Σέρρες, Τυρρηνία, ∆υρράχιο. Αντιθέτως, 
ένα πλήθος συνθέτων λέξεων, που ως απλές λ. αρχίζουν από ρ-, 
διπλασιάζουν λόγω τής συνθέσεως το -ρ- και γράφονται µε δύο -ρ-: ρέω - 
αιµορραγία, παλίρροια, επιρροή, απορρέω, απόρροια, διαρροή κ.λπ., ρέπω -
αντίρροπος, ετοιµόρροπος, ισορροπία, ρητός - αντίρρηση, αναντίρρητος, 
ριπίδι/ριπίζω - αναρριπίζω, ρώννυµι/ρωννύω - αναρ-ρωννύω, ανάρρωση, 
άρρωστος, ρυθµός - ιδιόρρυθµος, οµόρρυθµος, µεταρρυθµίζω, 
απορρύθµιση κ.ά., ρίπτω - απορρίπτω, ροφώ -απορροφώ, αναρρόφηση, 
ράπτω - µηχανορράφος κ.ά. Εξαίρεση: αν το φωνήεν πριν από το -ρ- είναι 
«µακρό» (δηλ. ένα από τα φωνήεντα η, ω ή δίφθογγος ει, οι, αι, ευ κ.λπ.), 
τότε η λέξη γράφεται µε ένα -ρ-: εϊι-ρωστος (αλλά άρρωστος), αεί-ροος 
(αλλά επιρροή), εύ-ρυθµος (αλλά οµόρρυθµος). Με δύο -ρρ- γράφονται και 
τα σύνθετα λέξεων που το ά συνθετικό λήγει σε -ν (εν, συν, πάλιν): εν + -
ρινός > έρρινος, συν + ρίζα > σύρριζα, συν + ρέω > συρρέω, πάλιν + ροή 
> παλίρροια, παν + ρήσις > παρρησία. Όπως µε δύο -ρ- γράφονται και οι 
ιστορικοί χρόνοι (παρατατικός-αόρι-στος) ρηµάτων από ρ-, που ανάγονται 
στην αρχαία ή τη λόγια γλωσσική παράδοση: ρέω - έρρεε, ρίπτω - ερρίφθη 
(ο κύβος). Ωστόσο, όλα τα νεότερα σύνθετα (ξε-ριζώνω, ξανα-ρίχνω, ανα-
ρω-τιέµαι, ασπρό-ρουχα, αγριο-ρωδακινιά, καλο-ρίζικος, µονο-ρούφι, 
µισο-ραγισµένος κ.τ.ό.), τα µεταπλασµένα ρήµατα (ράπτω > ράβω - έραψα 
κ.τ.ό.) και οι ξένες λέξεις (καρό, περούκα, σαβούρα κ.τ.ό.) γράφονται µε 
ένα -ρ-. 

·ρραγία ΙΑΤΡ. λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνει παθολογική κατάσταση, η οποία εκδηλώνεται µε αιµορραγία σε 
ορισµένο όργανο ή µέρος τού σώµατος: γαστρο-ρρα-γία, µητρο-ρραγία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. αίµο-ρρα-γία), 
που προέρχεται από το θ. ραγ- τού ρ. ρήγνυµι (πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην) και 
εµφανίζεται επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. gastro-rrhagy, 
hepato-rrhagy)]. 

-ρροια IATP. λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν τη (φυσιολογική ή µη ή υπερβολική) ροή ενός υγρού: γαλακτό-
ρροια, πυό-ρροια, εµµηνό-ρροια. [ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. αρχ. παλίρροια, διά-ρροια), που προέρχεται από το ρ. ρέω και 
απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. leuco-rrhoea, galacto-
rrhoea)]. 

-ρροώ IATP. λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν ότι 
(κάποιος/κάτι) παρουσιάζει ροή υγρού: αιµο-ρροώ, πυο-ρροώ, εµµηνο-ρροώ. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πυο-ρροώ, αίµο-
ρροώ), που προέρχεται από το ρ. ρέω (πβ. κ. ροή)]. 

ρυάδα (η) (λόγ.) 1. η τριχόπτωση 2. BOT. ασθένεια των αµπελιών που προκαλεί 
πτώση των ρωγών τους. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ρυάς, -άδος < θ. *pF-, µηδενισµ. βαθµ. τής p. *srew- τού ρ. 
ρέω (βλ.λ.)]. 

ρυάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {ρυάστηκα} (λαϊκ. για ζώα) ουρλιάζω, ωρύοµαι, 
σκούζω. — ρυάσιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ < *ωρυάζοµαι < 
αρχ. ώρύοµαι (βλ.λ.), µε σίγηση τού αρχικού ατόνου ώ- και επίθηµα -άζοµαι]. 

ρυάκι (το) {ρυακ-ιού | -ιών} µικρό ρεύµα νερού, ποταµάκι: µικρά ~ ποταµού 
ΣΥΝ. ποταµάκι, ρεµατάκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίγαµµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. ρυάκιον, 
υποκ. τού αρχ. ρύαξ, -ακος < θ. *pF-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *srew- τού ρ. 
ρέω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αξ, πβ. πίν-αξ, πϊδ-αξ]. 

ρυάσιµο (το) → ρυάζοµαι 
ρυγχοειδής, -ής, -ές [1873] (ρυγχοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 

ρύγχος: - στόµα | προεξοχή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
ρύγχος (το) {ρύγχ-ους | -η, -ων} 1. το µπροστινό και προεξέχον τµήµα τού 

κεφαλιού ορισµένων ζώων, που περιλαµβάνει κυρ. τη µύτη και το στόµα: ~ 
ψαριού | χοίρου || µακρύ ~ · 2. ΑΝΑΤ. το ακραίο πρόσθιο τµήµα οργάνου τού 
σώµατος: ~ τού µεσολοβίου | τού σφηνοειδούς · 3. (α) το µυτερό άκρο 
εργαλείου ή οργάνου (β) (γενικότ.) κάθε µυτερή απόληξη αντικειµένου: το - 
ενός πλαστικού περιέκτη υγρού. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρύγχος, εκφραστ. όρ., πιθ. < 
*srungh- (µε εκφραστ. ερρί-νωση), που συνδ. µε αρµ. rng-un-k' (πληθ.) 
«ρουθούνια». Σε αυτή την περίπτωση δεν απέχει πολύ η ετυµολ. συσχέτιση µε 
το ρ. ρέγχω «ροχαλίζω» (βλ.λ.)]. 

ρυγχοφόρος, -ος. -ο [1881] αυτός που φέρει ρύγχος. 



ρυγχωτός 1557 ρυπαίνω 
 

[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., πβ. αγγλ. rhynchophoran]. 
ρυγχωτός, -ή, -ό [1885] (έντοµο) που έχει ρύγχος. 
ρυδµ εν µπλουζ (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. λαϊκή µουσική (αρχικά των µαύ-

ρων τής Αµερικής) που αποτελεί συνδυασµό τού µπλουζ (βλ.λ.) και 
τής τζαζ µε έµφαση στο στοιχείο τού ρυθµού. [ΕΤΥΜ. < αγγλ.-αµερ. 
rhythm 'n' blues]. 

ρυζάλευρο (το) αλεύρι που παράγεται από αποφλοιωµένους κόκκους 
ρυζιού. 

ρύζι (το) {ρυζ-ιού | -ιών} 1. ετήσιο αγρωστώδες φυτό και ο εδώδιµος 
αµυλούχος καρπός του: λευκασµένο | αναποφλοίωτο ~ 2. (συνεκδ.) 
φαγητό από βρασµένο ρύζι: - σπυρωτό || ~ µε σάλτσα | µε κιµά ΣΥΝ. 
πιλάφι· ΦΡ. βράσε ρύζι | όρυζα η κατάσταση δεν διορθώνεται: έτσι 
όπως έχουν γίνει τα πράγµατα, ~! — (υποκ.) ρυζάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. όρύζιον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ό-), υποκ. τού µτγν. 
όρυζα (βλ.λ.)]. 

ρυζόγαλο (το) γλύκυσµα που παρασκευάζεται από βρασµένο ρύζι, 
γάλα και ζάχαρη. 

ρυζοκαλλιέργεια (η) {ρυζοκαλλιεργειών} η καλλιέργεια ρυζιού. 
ρυζόνερο (το) αφέψηµα από βρασµένο ρύζι. 
ρυζότο (το) {χωρ. πληθ.} ρύζι αναµεµιγµένο µε διάφορα υλικά. 

[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < ιταλ. risotto < riso «ρύζι» < λατ. oryza < µτγν. όρυ-
ζα]. 

ρυζοφυτεία (η) {ρυζοφυτειών} η φυτεία ρυζιού. 
ρυζόχαρτο (το) είδος ηµιδιαφανούς χαρτιού σχεδίασης. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Reispapier]. 
ρυθµίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {ρύθµισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (α) καθορίζω µία 
ή περισσότερες παραµέτρους για τη λειτουργία (συσκευής, µηχανή-
µατος, θεσµού, υπηρεσίας κ.λπ.): -ρολόι/ τηλεσκόπιο/ φωτογραφική 
µηχανή || ~ τη θερµοκρασία τού καυστήρα | την ώρα στο βίντεο | την 
ταχύτητα τής µηχανής | το κλιµατιστικό (β) (ειδικότ. η µτχ. ρυθµιζό-
µενος, -η, -ο) αυτός τον οποίο είναι δυνατόν να ρυθµίσει κανείς όπως 
επιθυµεί: ένα κάθισµα µε ~ πλάτη | ύψος || συσκευή θέρµανσης µε ~ 
θερµοκρασία 2. κανονίζω τον τρόπο µε τον οποίο (κάτι) θα λειτουρ-
γεί, θα αποδίδει ή θα διεξάγεται καλύτερα: ~ τα χρώµατα στην τηλε-
όραση, γιατί είναι πολύ έντονα || ~ την εικόνα και τον ήχο σε τηλεο-
πτική εκποµπή || ο τροχονόµος έσπευσε να ρυθµίσει την κυκλοφορία 
στο σηµείο όπου χάλασαν οι φωτεινοί σηµατοδότες 3. τακτοποιώ, δι-
ευθετώ, διακανονίζω: µην ανησυχείς, θα το ρυθµίσω το θέµα || θέλω 
να ρυθµίζω τη ζωή µου µόνος µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 

ρυθµικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. ΜΟΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τον ρυθµό: 
~ κανόνες- ΦΡ. (α) ρυθµική αγωγή (το τέµπο) η ταχύτητα µε την 
οποία εκτελείται ένα κοµµάτι (β) ρυθµική ανάγνωση η εκτέλεση των 
µουσικών φθόγγων ως προς τη διάρκεια και όχι ως προς την οξύτη-
τα τους (που αποδίδεται µε τη µελωδική ανάγνωση) · 2. ρυθµική (η) 
η τονική στιχουργία, κατ' αντιδιαστολή προς την προσωδιακή 3. αυ-
τός που εκτελείται µε ρυθµό: ~ κινήσεις 4. ρυθµική (γυµναστική) η 
γυµναστική που γίνεται σύµφωνα µε συγκεκριµένο µουσικό ρυθµό 
και µε τη χρήση διαφόρων αντικειµένων (κορδέλες, στεφάνια, µπά-
λες). — ρυθµικ-ά | -ώς επίρρ., ρυθµικότητα (η) [1886]. 

ρύθµιση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. ο καθορισµός 
µίας ή περισσοτέρων παραµέτρων λειτουργίας (µηχανήµατος, θε-
σµού, υπηρεσίας κ.λπ.) σύµφωνα µε ορισµένες προδιαγραφές: ~ τής 
ροής τού νερού | τής θερµοκρασίας | τού ήχου | τού ψυγείου | των κα-
ναλιών τής τηλεόρασης | τής οθόνης τού Η/Υ (ο καθορισµός παραµέ-
τρων όπως το χρώµα, η φωτεινότητα κ.λπ.) | τής κυκλοφορίας µε τους 
φωτεινούς σηµατοδότες | τού προγράµµατος σπουδών | τής δηµόσιας 
διοίκησης | τού πολιτεύµατος || στο στούντιο υπάρχουν δύο τεχνικοί 
που ασχολούνται µε τη ~ τού ήχου των ραδιοφωνικών εκποµπών 2. ο 
τρόπος βελτίωσης ή επίτευξης καλύτερης αποδόσεως (ενός πράγµα-
τος), µε σκοπό την εξασφάλιση τής επιθυµητής λειτουργίας ή κατά-
στασης, συνήθ. µετά από δυσλειτουργία, πρόβληµα κ.λπ.: λόγω τής 
καταιγίδας χρειάστηκε να επέµβει τροχονόµος για τη ~ τής κυκλο-
φορίας || η ~ τού νοµοσχεδίου κρίθηκε αναγκαία ύστερα από το κύµα 
διαµαρτυρίας που προκάλεσε || δεν µε βολεύει η πλάτη τού καθί-
σµατος, χρειάζεται ~ || ~ τού κύκλου τής περιόδου µε αντισυλληπτικά || 
~ των ορµονών 3. η διευθέτηση, ο τρόπος αντιµετώπισης ή ο προ-
γραµµατισµός (ενέργειας, κατάστασης, υποχρεώσεων κ.λπ.): ~ των 
δόσεων τού δανείου | τής πληρωµής σε 10 δόσεις | τού ζητήµατος µε 
διάλογο || η ~ τής ζωής µου | τού µέλλοντος µου ανάλογα µε τις εκά-
στοτε επαγγελµατικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

ρυθµιστήρας (ο) [1893] 1. όργανο για τη ρύθµιση τής κανονικής λει-
τουργίας ενός µηχανήµατος: ο ~ τού λέβητα 2. ΣΤΡΑΤ. όργανο που χρη-
σιµοποιείται στο Πυροβολικό για τη ρύθµιση των πυροσωλήνων που 
εκτοξεύουν οβίδες. ρυθµιστής (ο) [µτγν.], ρυθµίστρια (η) [1894] 1. 
αυτός που ρυθµίζει κάτι (π.χ. την εξέλιξη µιας κατάστασης, µια 
διαδικασία ή ενέργεια): ο ~ τού πολιτεύµατος (ο ανώτατος άρχοντας) || 
αυτός είναι ο ~ των τυχών µας 2. ο ρυθµιστήρας (βλ.λ.): ~ εντάσεως | 
ταχύτητας. ρυθµιστικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που ρυθµίζει (κάτι): - 
νόµος | διατάξεις | παράγοντας | αρχή- ΦΡ. (α) ρυθµιστικό σχέδιο το 
σχέδιο µε το οποίο διαρρυθµίζονται πολεοδοµικά οι κατοικηµένοι 
χώροι (πόλεις ή συνοικίες), ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις 
ανάγκες των κατοίκων (β) ΓΛΩΣΣ. ρυθµιστική γραµµατική η 
γραµµατική που ρυθµίζει τη γλωσσική χρήση, τι είναι ορθό και τι όχι 
ANT. περιγραφική γραµµατική (βλ. λ. γραµµατική) 2. καθοριστικός: το 
κόµµα αυτό διαδραµατίζει ~ ρόλο στα πολιτικά µας πράγµατα | στις 
πολιτικές εξελίξεις. — ρυθµιστικά επίρρ. ρυθµολογία (η) [1877] {χωρ. 
πληθ.} 1. η µελέτη των ρυθµών (µουσικών, ποιητικών ή ρητορικών) 2. 
ΑΡΧΙΤ. η µελέτη των αρχιτεκτονικών ρυθµών - γνωστικό αντικείµενο 
τής σπουδής τής αρχιτεκτονικής µα- 

ζί µε τη µορφολογία.   — ρυθµολόγος (ο/η), ρυθµολογικός, -ή, -ό 
[18771. ρυθµός (ο) 1. η εναλλαγή κινήσεων σε καθορισµένο χρονικό 
διάστηµα και µε ορισµένη τάξη: ~ κολύµβησης | κωπηλασίας | κούρσας 
|| κρατώ τον -1| (καταχρ.) αργός | γρήγορος ~ 2. (α) η περιοδική κίνηση 

που εµφανίζουν τα φυσικά φαινόµενα: ο - των κυµάτων (β) η φύση 
και οι λειτουργίες ενός σώµατος ή οργάνου: ~ τής καρδιάς · 3. η 
συµµετρία των µερών ενός συνόλου ΣΥΝ. ευρυθµία, ευαρµοστία, κα-
νονικότητα, τάξη ΑΝΤ. αρρυθµία, ασυµµετρία · 4. η ταχύτητα µε την 
οποία µεταβάλλεται ένα µέγεθος, ή εξελίσσεται µια διαδικασία: ο ~ 
των γάµων | των γεννήσεων | των θανάτων | τής οικονοµικής ανά-
πτυξης | τής παραγωγής | τής απορρόφησης των κοινοτικών κονδυ-
λίων || η υπόθεση προχωρεί µε ρυθµούς χελώνας (πολύ αργά) · 5. ο 
τρόπος µε τον οποίο εξελίσσεται (κάτι), η σειρά που ακολουθείται 
στις ενέργειες (κάποιου): ο ~ τής ζωής | τής εργασίας | τού διαβά-
σµατος || αν συνεχίσει να εργάζεται µ' αυτό τον ~, σίγουρα θα πετύχει 
|| θα γίνουν ενέργειες, ώστε να βρει σύντοµα η οµάδα τον ~ της 6. 
ΜΟΥΣ. η έµµετρη διάταξη των µουσικών αξιών (φθογγοσήµων), η 
οποία σε συνδυασµό µε την περιοδικότητα των ισχυρών και ασθενών 
µερών τού µέτρου (βλ.λ.) συνιστά το σχήµα, τη δοµή και τη δυναµική 
µιας µουσικής φράσης και γενικώς µιας µουσικής σύνθεσης 7. η 
αρµονική κίνηση τού ποιητικού λόγου σύµφωνα µε ορισµένους µε-
τρικούς ή υφολογικούς κανόνες δηλ. την επανάληψη, την εναλλαγή 
τονικών-ατόνων συλλαβών, την κατανοµή ισχυρών χρόνων και παύ-
σεων, που διακρίνουν µορφολογικά την ποίηση από τον πεζό λόγο: 
προσωδιακός ~ ΣΥΝ. µέτρο · 8. ο ιδιαίτερος χαρακτήρας, η τεχνοτρο-
πία ενός καλλιτεχνικού ρεύµατος: βυζαντινός/ γοτθικός | σύνθετος ~ 
ΣΥΝ. στυλ, τεχνοτροπία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρυθµός < θ. *pF- (µηδενισµ. βαθµ. θ. *srew- τού ρέω, 
βλ.λ.) + επίθηµα -θµός (πβ. άρι-θµός, κλαυ-θµός). Σύµφωνα µε την 
ετυµολογική της προέλευση, η λ. θα δήλωνε αυτό που κινείται και, 
συνεπώς, είναι µεταβλητό, ρευστό (εµπεριέχει, ωστόσο, την έννοια 
τής κανονικότητας), o ρυθµός συνδυάζει τις έννοιες τής µορφής και 
τής κίνησης, άποψη που αποδίδεται από τον Αριστοτέλη στους ατο-
µικούς φιλοσόφους, ενώ, ως προς το µουσικό της σκέλος, η λ. συνδ. 
µε το ουσ. µέλος}. 

ρυθµοτονική ποίηση (η) η εκκλησιαστική | λειτουργική ποίηση τής 
βυζαντινής περιόδου, η οποία έχει ως χαρακτηριστικό της ότι κάθε 
στίχος κάθε στροφής (οίκος, τροπάριο) προσαρµόζεται ως προς τον 
αριθµό και τη θέση τού τόνου των συλλαβών του (ισοσυλλαβία -
οµοτονία) προς τον αντίστοιχο στίχο τής πρώτης στροφής, η οποία 
λαµβάνεται ως πρότυπο. [ΕΤΥΜ. < ρυθµοτονία < ρυθµός + -τονία < 
τόνος]. 

ρυκάνη (η) (λόγ.) το ροκάνι ΣΥΝ. πλάνη. 
[ΕΤΎΜ. µτγν., βλ. λ. ροκάνι]. 

ρύµη (η) (αρχαιοπρ.) 1. η ορµή- στις ΦΡ. εν τη ρύµη τού λόγου (εν τη 
ρύµη τού λόγου) στη γρήγορη ροή τού λόγου, καθώς µιλάει κανείς 
γρήγορα: του ξέφυγαν τα λόγια αυτά ~ του · 2. δροµάκι, σοκάκι- ΦΡ. 
ανά τας οδούς και τας ρύµας στους δρόµους και τα δροµάκια: «η 
µπάντα τού δήµου δίνει όλες τις µέρες τον τόνο και τον ρυθµό - τής 
πόλης» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρύµη < θ. *Fpb-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *Ρερυ, το οποίο 
µαρτυρείται στο αρχ. έρύω «σύρω, τραβώ». Η λ. είναι αγν. ετύµου, 
ενώ έχει συχνά συνδεθεί (παρετυµολογικά;) µε τα οµώνυµα έρυµαι 
«προστατεύω, σώζω» (βλ. λ. ρϋσαι), ρϋµα «προστασία, ασφάλεια», 
τα οποία παρουσιάζουν τον ίδιο φωνηεντισµό]. 

ρυµοτοµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η χάραξη δρόµων και πλατειών 
σε µια πόλη · 2. κλάδος τής πολεοδοµίας, που έχει ως αντικείµενο τη 
διαρρύθµιση τού χώρου µέσα στον οποίο πρόκειται να δηµιουργηθεί 
ένας οικισµός. 

ρυµοτοµικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη ρυµοτοµία 
2. ρυµοτοµικό σχέδιο το σχέδιο µε το οποίο καθορίζονται κατ' αρχήν 
οι πολεοδοµικοί κανόνες και τα επιτρεπόµενα µεγέθη (ύψος κτηρίων, 
συντελεστές καλύψεως, εκµεταλλεύσεως οικοπέδου κ.λπ.) των περιο-
χών µιας πόλης, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία και η αισθητι-
κή των πόλεων σύµφωνα µε τις ανάγκες των κατοίκων και µε τις αρ-
χές τής αρχιτεκτονικής και τής πολεοδοµίας. 

ρυµοτοµώ ρ. µετβ. {ρυµοτοµείς... | ρυµοτόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} χαράζω και διανοίγω δρόµους και πλατείες σε πόλη. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρυµοτοµώ (-έω) < ρύµη (βλ.λ.), στη µτγν. σηµ. «δρό-
µος», + -τοµώ < τοµή]. 

ρυµούλκα (η) {ρυµουλκών} 1. το ρυµουλκούµενο όχηµα 2. (κατ' επέ-
κτ.) καθετί που ρυµουλκείται. 

ρυµούλκηση (η) [1868] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) το τράβηγµα 
από όχηµα ή πλοίο άλλου οχήµατος ή πλοίου, που είναι δεµένο πίσω 
του και η µεταφορά του στο σηµείο προορισµού ή επισκευής του. 

ρυµουλκός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που χρησιµοποιείται για ρυµούλ-
κηση: ~ σκάφος | όχηµα 2. ρυµουλκό (το) πλοίο ή όχηµα που χρησι-
µοποιείται για ρυµούλκηση. 

ρυµουλκώ ρ. µετβ. {ρυµουλκείς... | ρυµούλκ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} σέρνω, τραβώ κάτι που είναι συνδεµένο πίσω µου και το 
µεταφέρω στον προορισµό του ή στον χώρο επισκευής του: ~ πλοίο | 
πυροβόλο. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. ρυµουλκώ (-έω) < ^ρυµουλκός < ρϋµα «σχοινί, χορδή 
τόξου» (< θ. *Ερθ-, βλ. λ. ρύµη) + -ουλκός < έλκω]. 

ρυπαίνω ρ. µετβ. {ρύπ-ανα, -άνθηκα, -ασµένος} 1. µολύνω: ~ την 
ατµόσφαιρα | το περιβάλλον | τα νερά | το έδαφος || τα καυσαέρια των 
αυτοκινήτων ~ την ατµόσφαιρα 2. (σπάν.) βροµίζω, λερώνω: ~ τα 
ρούχα µου. [ΕΤΥΜ < αρχ. ρυπαίνω < ρύπος (βλ.λ.)]. 



ρύπανση 1558 Ρωµανός 
 

ρύπανση (η) [µεσν.] (-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.} η µόλυνση από την εκποµπή 
ρύπων από λύµατα, απόβλητα κ.ά.: η ~ του περιβάλλοντος | τής ατµόσφαιρας | 
των υδάτων | τού εδάφους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

ρυπαντής (ο) κάθε ρυπογόνος πηγή (όπως λ.χ. τα εργοστάσια, οι υπόνοµοι κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. pollutant]. 

ρυπαντικός, -ή, -ό αυτός που προκαλεί ρύπανση: ~ ουσίες ΣΥΝ. µολυσµατικός, 
τοξικός. — ρυπαντικά επίρρ. 

ρυπαρογράφηµα (το) {ρυπαρογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} (κακόσ.) 
1. υβριστικό και συκοφαντικό δηµοσίευµα 2. (ειδικότ.) πορνογράφη- 
µα. 

ρυπαρογραφία (η) {ρυπαρογραφιών} 1.η συγγραφή ρυπαρογραφη-µάτων 2. 
(συνεκδ.) το ρυπαρογράφηµα. 

ρυπαρογράφος (ο/η) [µτγν.] (κακόσ.) πρόσωπο που γράφει ρυπαρο-
γραφήµατα. 

ρυπαρογραφώ ρ. αµετβ. {ρυπαρογραφείς... | ρυπαρογράφησα} γράφω 
ρυπαρογραφήµατα. 

ρυπαρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που είναι γεµάτος ρύπους ΣΥΝ. ακάθαρτος, 
βρόµικος ΑΝΤ. καθαρός 2. (µτφ.) ανήθικος, φαύλος ΣΥΝ. αχρείος, αισχρός 
ΑΝΤ. άσπιλος, αδιάφθορος. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ρυπαρός < ρύπος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αράς, πβ. µι-
αρός]. 

ρυπαρότητα (η) [µτγν.] {ρυπαροτήτων} (λόγ.) 1. η βροµιά, η ακαθαρσία ΑΝΤ. 
καθαριότητα, πάστρα 2. (µτφ.) η ανηθικότητα, η φαυλότητα ΣΥΝ. 
εξαχρείωση, κακοήθεια ΑΝΤ. ηθικότητα, χρηστότητα 3. (συνεκδ.) ανήθικος 
λόγος ή αισχρή πράξη ΣΥΝ. αισχρολογία, βωµολοχία, ασχηµοσύνη. 

ρυπογόνος, -ος, -ο [1888] αυτός που παράγει ρύπους, που προκαλεί ρύπανση 
τού περιβάλλοντος: - εστία | βιοµηχανία. 

ρύπος (ο) (λόγ.) 1. η ακαθαρσία, η βροµιά, ο λεκές: οι ~ των ρούχων 
2. κάθε οργανική ή ανόργανη ουσία που συντελεί στη ρύπανση τού 
φυσικού περιβάλλοντος: χηµικοί ~ 3. (µτφ.) το ηθικό στίγµα που κη 
λιδώνει την αξιοπρέπεια (κάποιου) ΣΥΝ. όνειδος, αίσχος, µουντζούρα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρύπος, αγν. ετύµου, όπως συµβαίνει συχνά µε λ. τέ 
τοιας σηµασίας. Ανεπιβεβαίωτη παραµένει η σύνδεση µε σλαβ. λ., οι 
οποίες σηµαίνουν «βροµιά, ακαθαρσία», λ.χ. αρχ. σλαβ. strupe, ρωσ. 
strup, πράγµα που θα οδηγούσε σε θ. *srup-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*sreup- (ίδια σηµ.)]. 

ρύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} εύχρ. στη ΦΡ. έµµηνη ρύση βλ. λ. έµµηνος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. ρύσις < θ. *pF-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *srew-, το οποίο 
απαντά στο ρ. ρέω (βλ.λ.)]. 

ρυτίδα (η) πτυχή τής επιφάνειας τού δέρµατος, κυρ. τού προσώπου, που 
εµφανίζεται ως αποτέλεσµα γήρανσης: οι βαθιές ~ στο µέτωπο του ΣΥΝ. 
ζάρα, ζαρωµατιά. — (υποκ.) ρυτιδούλα κ. ρυτιδίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρυτίς 
| βρυτίς (αιολ.), -ίδος < *ρυτός, παράλλ. τ. τού επιθ. ρυσός «ζαρωµένος, 
ρυτιδωµένος» < θ. *Ερο-, που αποτελεί τη µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *Ρερυ-, το 
οποίο απαντά στο ρ. έρύω «σύρω, τραβώ» (βλ. λ. ρύµη)]. 

ρυτιδιασµένος, -η, -ο γεµάτος ρυτίδες. Επίσης ρυτιδώδης, -ης, -ες [αρχ.]ν ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ρυτιδώνω ρ. µετβ. {ρυτίδω-σα, -θηκα, -µένος) προκαλώ ζάρωµα τού δέρµατος 
από ρυτίδες ΣΥΝ. ζαρώνω, σουφρώνω. Επίσης ρυτιδιάζω. — ρυτίδωµα [µτγν] 
κ. ρυτίδιασµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρυτιδώ (-όω) < ρυτίς, -ίδος (βλ.λ.)]. 

ρυτίδωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. ΙΑΤΡ. αισθητική 
δυσµορφία τού δέρµατος, που οφείλεται σε πολλαπλασιασµό των ρυτίδων στο 
πρόσωπο 2. (µτφ.) ελαφρό κυµάτισµα τής θάλασσας. 

ρυτό (το) ΑΡΧΑΙΟΛ. αγγείο κατασκευασµένο από πηλό ή πολύτιµα µέταλλα, µε 
ποικίλη διακόσµηση και συνήθως ανεστραµµένο κωνικό σχήµα, που το 
χρησιµοποιούσαν στις σπονδές και σε διάφορες τελετουργίες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρυτόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. ρυτός < θ. *pF-, µηδενισµ. 
βαθµ. τού I.E. *srew-, το οποίο µαρτυρείται στο ρ. ρέω (βλ.λ.)]. 

Ρω (η) νησίδα των ∆ωδεκανήσων ∆. τού Καστελόριζου (γνωστή από την Κυρά 
τής Ρω, γυναίκα από το Καστελόριζο, η οποία επί δεκαετίες ύψωνε στη νησίδα 
την ελληνική σηµαία ως ένδειξη των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων σε 
αυτήν). [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

ρω κ. ρο (το) {άκλ.} Ρ, ρ· το δέκατο έβδοµο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρω < σηµιτ. rôs | reS «κεφάλι»]. 

ρώγα (η) {ρωγών} 1.ο σφαιροειδής καρπός τού σταφυλιού: τσιµπολογώ τις - 
τού σταφυλιού- ΦΡ. µάζευε κι ας ε/ν' και ρώγες βλ. λ. µαζεύω 2. η θηλή τού 
µαστού 3. (µτφ.) το εσωτερικό τµήµα τής άκρης των δαχτύλων. Επίσης ράγα. 
— (υποκ.) ρωγούλα κ. ρωγίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρώξ, ρωγός, παράλλ. τ. 
τού ράξ, ραγός, αβεβ. ετύµου, πιθ. λ. τού προελλην. γλωσσικού 
υποστρώµατος, πράγµα που δεν εκπλήσσει, όταν πρόκειται για όρους 
σχετικούς µε το κρασί (βλ. κ. οίνος). Η λ. συνδ. επίσης µε το λατ. racëmus 
«ρώγα σταφυλιού», το οποίο προφανώς αποτελεί παράλλ. δάνειο]. 

ρωγµή (η) (για στερεά σώµατα) η επιµήκης σχισµή, η διακοπή τής συνέχειας: ο 
σεισµός προκάλεσε πολλές ~ στους τοίχους των σπιτιών || ~ οστού || (µτφ.) το 
εύρος τής ~ τού κοινωνικού ιστού || (µτφ.) «ένα κόµµα µε συσπειρωµένη την 
εκλογική του βάση πολύ δύσκολα µπορεί να υποστεί ρωγµές και διαρροές» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. σπάσιµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ρωγµή < θ. ρωγ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού 
θ. που απαντά στο ρ.ρήγ-νυ-µι (βλ. λ. ρήγ-µα) + παραγ. επίθηµα -µη, πβ. τι-
µή]. 

ρωγµιόδης, -ης, -ες {ρωγµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΙΑΤΡ. ραγισµέ- 

νος· κυρ. στη ΦΡ. ρωνµώδες κάταγµα ελαφρό κάταγµα µε επιµήκη διακοπή τής 
συνέχειας τού οστού. 

[ΕΤΥΜ. Η φρ. ρωγµώδες κάταγµα αποτελεί µετάφρ. δάνειο από αγγλ. fissured 
fracture]. ρωγοβύζι (το) {ρωγοβυζ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. θηλή από λάστιχο ή 
πλαστικό, που προσαρµόζεται στο στόµιο µικρής φιάλης, η οποία περιέχει γάλα 
και χρησιµοποιείται για τον τεχνητό θηλασµό τού βρέφους ΣΥΝ. (λόγ.) 
θήλαστρο 2. (συνεκδ.-παλαιότ.) το µπιµπερό (βλ.λ.). ρωδακινιά (η) (σχολ. ορθ. 
ροδακινιά) φυλλοβόλο και οπωροφόρο δέντρο, που καλλιεργείται στις εύκρατες 
περιοχές για τον εδώδιµο καρπό του, το ρωδάκινο. ρωδάκινο (το) (σχολ. ορθ. 
ροδάκινο) {-ου κ. -ίνου | -ων κ. -ίνων} ο καρπός τής ρωδακινιάς· έχει σφαιρικό ή 
ωοειδές σχήµα, χνουδωτή φλούδα, κιτρινορόδινο ή κόκκινο χρώµα, ραφή στη 
ράχη του και χυµώδη, σακχαρούχο και αρωµατική µε υπόξινη γεύση σάρκα.   — 
(υποκ.) ρωδακινάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ρωδάκινον < µτγν. δωράκινον < λατ. duracinum. Σύµφωνα µε 
την παραδοσιακή ετυµολογία των αρχ. Ρωµαίων, η λ. αποτελούσε σύνθετο των 
durus «σκληρός, στερεός» + acinus «ρώγα», αλλά πιθανότερη πρέπει να 
θεωρηθεί η αναγωγή τής λ. duracinum στο όνοµα τής πόλης Dyrrachium 
«∆υρράχιο» (< *Duracium). H απλοποιηµένη ορθογραφία ροδάκινο δεν έχει 
ετυµολογική βάση], ρωδιός (ο) → ερωδιός ρώθων (ο) → ρουθούνι ρωθωνίζω ρ. 
→ ρουθουνίζω 
ρωµαίικος, -η/-ια, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Ρωµιούς: ~ φιλότιµο | 
παράδοση | συνείδηση | πίστη (ορθόδοξη) || (και µειωτ.) αυτά είναι ~ συνήθειες 
ΣΥΝ. νεοελληνικός 2. (περιληπτ.) ρωµαίικο (το) το σύνολο των νεοτέρων 
Ελλήνων ή το νεοελληνικό κράτος: να ζήσει το ~! || «είπα: ~, όπου φυσά κι όταν 
παλεύει η Ελλάδα» (Κ. Παλαµάς) || (συχνά µειωτ.) δεν θα βάλει γνώση ποτέ το 
~! 3. (µέχρι τις αρχές τού 20ού αι.) ρωµαίικα (τα) η απλή καθηµερινή γλώσσα 
των Νεοελλήνων (κατ' αντιδιαστολή προς τη λόγια και αρχαία γλώσσα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη, Έλληνας. — ρωµαίικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Ρωµαίος 
(βλ.λ.), µε τη σηµ. «πολίτης τού Ανατολικού Ρωµαϊκού Κράτους, τού 
Βυζαντίου»]. ρωµαϊκός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την αρχαία 
Ρώµη και τους αρχαίους Ρωµαίους: ~ περίοδος | εποχή | χρόνια | Αυτοκρατορία | 
κράτος | τέχνη | πολιτισµός | αρχαιότητες | ειρήνη 2. Ρωµαϊκή Εκκλησία η 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία (βλ. λ. ρωµαιοκαθολικός) 3. Ρωµαϊκό ∆ίκαιο το 
σύνολο των νοµικών διατάξεων που ίσχυαν στη Ρώµη από την ίδρυση της ώς 
την πτώση τού ∆υτικού Ρωµαϊκού Κράτους τον 5ο αι. µ.Χ. και αργότερα στο 
Βυζαντινό Κράτος· κυρ. το σύνολο των νόµων που κωδικοποιήθηκαν από τον 
Ιουστινιανό και άλλους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. — ρωµαϊκά επίρρ. 
ρωµαιοκαθολικισµός (ο) ΕΚΚΛΗΣ. τα δόγµατα, η λατρεία και οι τελετουργίες τής 
(∆υτικής) Καθολικής Εκκλησίας. ρωµαιοκαθολικός, -ή, -ό [1854] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τον καθολικισµό (βλ.λ.): ~ λειτουργία | ψαλµός | γάµος 2. (α) 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία η Καθολική Εκκλησία (τής ∆ύσης), µε επί 
κεφαλής τον Πάπα (β) ρωµαιοκαθολικός (ο), ρωµαιοκαθολική (η) πιστός τής 
Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας. ρωµαιοκρατία (η) [1856] {χωρ. πληθ.} η 
κυριαρχία τής Ρώµης στους περισσότερους λαούς τού τότε γνωστού κόσµου, η 
κοσµοκρατορία τού ρωµαϊκού κράτους. Ρωµαίος (ο), Ρωµαία (η) 1. ο πολίτης 
τής σηµερινής πόλεως Ρώµης, πρωτεύουσας τής Ιταλίας (βλ.λ.), που κατάγεται 
από ή κατοικεί στη Ρώµη: οικογένεια ~ τουριστών ΙΣΤ. 2. ο πολίτης τής αρχαίας 
Ρώµης και τού αρχαίου ρωµαϊκού κράτους: η «προς Ρωµαίους επιστολή» τού 
Αποστόλου Παύλου || καταγόταν από οικογένεια Ρωµαίων πατρικίων 3. (ειδικότ.) 
(α) ο ελληνόφωνος ορθόδοξος πολίτης τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (β) 
(κατά την Τουρκοκρατία) ο Έλληνας: «ήλθαν Τούρκοι και Ρωµαίοι (...) και 
οµίλησαν στη Ζάκυνθο» (Θ. Κολοκοτρώνης). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Έλληνας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Ρωµαίος < αρχ. Ρώµη (βλ.λ.). Αφότου η Κωνσταντινούπολη 
έγινε πρωτεύουσα τού ρωµαϊκού κράτους, ο όρος Ρωµαίος αναφερόταν πλέον 
και στους ελληνικής καταγωγής πολίτες του]. ρωµαϊστής (ο) [1863], 
ρωµαΐστρια (η) {ρωµαϊστριών} 1. ιστορικός που έχει ειδικευθεί στην ιστορία, 
στους θεσµούς κ.λπ. τής αρχαίας Ρώµης 2. νοµικός που έχει ειδικευθεί στο 
Ρωµαϊκό ∆ίκαιο. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Romaniste, άσχετο από το µτγν. 
ρωµαϊ-στής «ηθοποιός λατινικών κωµωδιών»]. ρωµαϊστί επίρρ. [µτγν.] (λόγ.) 
στη γλώσσα των (αρχαίων) Ρωµαίων, 
στη λατινική γλώσσα ΣΥΝ. λατινιστί, λατινικά. ρωµαλέος, -α, -ο 1. (λόγ. για 
έµψυχα) αυτός που διαθέτει ρώµη (βλ.λ.), που έχει µεγάλη σωµατική δύναµη 
ΣΥΝ. δυνατός, εύρωστος, γερός, στιβαρός, σφριγηλός ΑΝΤ. αδύναµος, 
ασθενικός, καχεκτικός 2. (µτφ.) αυτός που τον χαρακτηρίζει η εκφραστική 
δύναµη και η συνοχή. — ρωµαλέ-α | -ως [µτγν.] επίρρ., ρωµαλεότητα (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρωµαλέος < ρώµη «ισχύς, ευρωστία» (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα 
-αλέος (βλ.λ.)]. Ρωµανία (η) ΙΣΤ. ονοµασία τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας (από 
τον 4ο αι. µ.Χ.) και ειδικότερα τού Ανατολικού Ρωµαϊκού Κράτους (τού Βυ-
ζαντίου): «Η~ πέρασε, η ~ πάρθεν» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. 
Romania < επίθ. romanus «Ρωµαίος»]. ρωµανικός, -ή, -ό -+ ροµανικός 
Ρωµανός (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ ο µελωδός 2. όνοµα 

αυτοκρατόρων τού Βυζαντίου 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < 
λατ. Romanus (ως επίθ. είχε τη σηµ. «Ρωµαίος») 



ρωµαντικός 1559 ρωτώ 
 

< Roma]. 
ρωµαντικός, -ή, -ό → ροµαντικός 
ρωµα ντισµος (ο) → ροµαντισµός 
Ρώµη (η) 1. η πρωτεύουσα τής Ιταλίας, πόλη µε µακραίωνα και σηµαντική 

ιστορία ΦΡ. όλοι οι δρόµοι οδηγούν στη Ρώµη για περιπτώσεις στις οποίες 
όλες οι προσφερόµενες µέθοδοι και µέσα, όλες οι προσπάθειες οδηγούν στον 
ίδιο σκοπό, στο ίδιο αποτέλεσµα 2. (κατ' επέκτ.) το αρχαίο ρωµαϊκό κράτος 
που έφθασε στη µέγιστη ακµή του κατά τους δύο περίπου αιώνες πριν και 
µετά τη γέννηση τού Χριστού, µεταβλήθηκε σε αυτοκρατορία και περιέλαβε 
ολόκληρο τον µεσογειακό κόσµο και µεγάλο τµήµα τής ∆. Ευρώπης: η τέχνη | 
ο πολιτισµός τής ~· ΦΡ. (α) Νέα Ρώµη η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα 
τού Ανατολικού Ρωµαϊκού Κράτους, τού Βυζαντίου (β) Πρεσβυτέρα Ρώµη η 
παλαιά (στην Ιταλία) Ρώµη, πρωτεύουσα τού ∆υτικού Ρωµαϊκού Κράτους σε 
αντιδιαστολή προς τη Νέα Ρώµη (από τα µέσα τού 4ου αι.) (γ) Τρίτη Ρώµη η 
Μόσχα, σύµφωνα µε µια θεωρία µοναστικών κυρίως κύκλων τής Ρωσίας µετά 
την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως (1453), η οποία προέβαλε τη Ρωσία ως 
κέντρο συσπειρώ-σεως όλων των ορθοδόξων υπό την ηγεµονία τού τσάρου 
και χρησιµοποιήθηκε στο πλαίσιο τού πανσλαβισµού (βλ.λ.) ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δι5-
ναµη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. 'Ρώµη (ήδη στον Αριστοτέλη) < λατ. Roma, ετρουσκικής 
αρχής, αγν. ετύµου. Σύµφωνα µε τη µυθολογική παράδοση, η πόλη έλαβε το 
όνοµα της από τον Ρωµύλο (Romulus), τον µυθικό ιδρυτή της, αλλά στην 
πραγµατικότητα ισχύει το αντίστροφο. Απίθανη θεωρείται οποιαδήποτε 
συσχέτιση µε το αρχ. ρέω]. 

ρώµη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η σωµατική ισχύς, η ακµή των σωµατικών 
δυνάµεων: µαχητής γεµάτος ~ || (µτφ.) η ψυχική ~ ΣΥΝ. αλκή, δύναµη, 
ευρωστία, σφρίγος ΑΝΤ. αδυναµία, καχεξία, ασθενικότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δύναµη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ρώµη, λ. αρχαιότερη από το ρ. ρώννυµι, τού οποίου συ-
νηθέστερος είναι ο παρακ. ερρωµαι «υγιαίνω, είµαι καλά», ενώ ο ενεστ. 
φαίνεται υστερογενής αναλογικός σχηµατισµός. Οι λ. είναι αβεβ. ετύµου, 
ίσως συνδ. µε το αρχ. ρώοµαι «εφορµώ, κινούµαι µε βιαιότητα», αν 
προϋποθέσουµε την παρουσία ενδοφωνηεντικού -σ-(*ρώ(σ)-νυ-µι, *ρώ(σ)-
οµαι), όπως προκύπτει από το επίθ. αρ-ρωσ-τος (βλ.λ.). Η λ. ρώµη 
αναφερόταν κυρ. στη φυσική, σωµατική δύναµη, κατ' αντιδιαστολή προς τη λ. 
ισχύς, η οποία δήλωνε τη δύναµη των όπλων, τού στρατού ή τής ψυχής]. 

Ρωµιός κ. (εσφαλµ.) Ρωµηός (ο), Ρωµιά (η) ΙΣΤ. 1. ο πολίτης τής Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας, κυρ. τής βυζαντινής περιόδου και µάλιστα ο ελληνόφωνος 2. 
ο ορθόδοξος χριστιανός κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο και την 
Τουρκοκρατία- κυρ. ο Έλληνας µέχρι την ίδρυση τού νεοελληνικού κράτους: 
Τούρκος είσαι ή ~; ΣΥΝ. Γραικός 3. (κυρ. κατά τον 19ο αι.) ο Νεοέλληνας, 
αυτός που έχει διατηρήσει την ορθόδοξη παράδοση τού Βυζαντίου (κατ' 
αντιδιαστολή προς τον οπαδό τού ευρωπαϊκού διαφωτισµού ή τον πολέµιο τού 
Βυζαντίου): ο ~ έχει φιλότιµο || η πίστη των Ρωµιών 4. (ειρων.-µειωτ.) ο τύπος 
τού Νεοέλληνα που χαρακτηρίζεται από τους ίδιους τους Έλληνες µε ειρωνική 
και υποτιµητική διάθεση ως δουλοπρεπής προς την εξουσία, τεµπέλης, 
κουτοπόνηρος ή αφελής (κατ' αντιδιαστολή προς το ιδεατό πρότυπο τού 
Έλληνα τής κλασικής αρχαιότητας): «οι ολυµπιονίκες µας δίνουν στην επίσηµη 
Ελλάδα, αυτή των Ρωµιών, την απάντηση τής άλλης Ελλάδας, αυτής που 
εργάζεται και δηµιουργεί» (εφηµ.) 5. (ειδι-κότ.) (α) ο ορθόδοξος Έλληνας (ή 
άλλης εθνότητας) των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, 
Αντιοχείας και Ιεροσολύµων (ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία) (β) ο Έλληνας 
ορθόδοξος τής (σηµερινής) Τουρκίας (Ρουµ) (κατ' αντιδιαστολή προς τον 
υπήκοο τού ελληνικού κράτους· Γιουνάν) (γ) ο εξισλαµισµένος Έλληνας ή ο 
κρυπτο-χριστιανός τής Τουρκίας (λ.χ. τής Καππαδοκίας ή τού Πόντου, που 
εξαιρέθηκε τής ανταλλαγής πληθυσµών το 1923): «εξισλαµισθέντες ή 
κρυπτοχριστιανοί Ρωµιοί βρίσκονται ανάµεσα στους πολιτικούς κρατουµένους 
των τουρκικών φυλακών» (ε<ρηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη, Έλληνας, δίκιο. 
[ETYM. µεσν. < µτγν. Ρωµαίος (βλ.λ.). Μετά την πτώση τού ∆υτικού 
Ρωµαϊκού κράτους στα χέρια των Γότθων (5ος αι. µ.Χ.(, το επίθ. Ρωµαίος 
αναφερόταν αποκλειστικά στους πολίτες τού Ανατολικού Ρωµαϊκού κράτους, 
δηλ. τού Βυζαντίου]. 

ρωµιοσύνη (η) {χωρ. πληθ.} 1. (περιληπτ.) ο ελληνισµός (υπό την εθνική και 
πολιτιστική του έννοια), το ορθόδοξο ελληνικό έθνος, η ελληνική φυλή: «τη ~ 
µην την κλαις...» (Γ. Ρίτσος) || οι περιπέτειες τής ~ ΣΥΝ. ρωµαίικο 2. (κατ' 
επέκτ.) η ελληνική ψυχή, το φρόνηµα και τα ιδανικά τού ελληνισµού: οι 
µετανάστες κράτησαν µέσα στην ψυχή τους άσβεστη τη φλόγα τής ~ ΣΥΝ. 
ελληνικότητα 3. (ειδικότ.) οι ιδιότητες και το ήθος που διαµόρφωσε η 
ορθόδοξη παράδοση και η ιστορική πορεία τού νεότερου ελληνισµού (λ.χ. το 
φιλότιµο, η λεβεντιά, το µεράκι, η παλληκαριά κ.ά.): οι Έλληνες φύλαξαν καλά 
τη ~ τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη. Ρωµυλία (η) [1808] ΙΣΤ. 1. η περιοχή που 
περιελάµβανε τις βαλκανικές κτήσεις τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας εκτός 
από τη Βοσνία, την Ουγγαρία και τα νησιά τού Αιγαίου Πελάγους 2. 
Ανατολική Ρω- 

µυλία περιοχή τής Β. Θράκης µεταξύ τού Αίµου, τής Ροδόπης και τού 
Εύξεινου Πόντου, η οποία ανήκει στη Βουλγαρία και στο παρελθόν είχε 
έντονο ελληνικό στοιχείο 

[ΕΤΥΜ. Λόγ. µεταφορά τού τ. Ρούµελη (βλ.λ.), το οποίο τον 19ο αι. είχε και τον 
τ. Ρουµελία]. Ρωξάνη (η) 1. σύζυγος τού Μ. Αλεξάνδρου, κόρη ηγεµόνα τής Βα-
κτριανής 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν^κύρ. όν. < αβεστ. raoxSna «φωτεινή, λαµπρή - αυγή»]. 
ρωπονραφία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ζωγραφική που απεικονίζει σκηνές από την 
καθηµερινή ζωή ή κοινά και ανάξια λόγου αντικείµενα, χρησιµοποιώντας 
µάλιστα για τον σκοπό αυτόν φθηνές χρωστικές ύλες 2. (ειδικότ.) ζωγραφική 
που απεικονίζει θάµνους, καρπούς, νεκρά θηράµατα κ.λπ., συγγενεύει δηλ. µε 
ό,τι είναι ευρύτερα γνωστό ως «νεκρή φύση» 3. (συνεκδ.) ο ζωγραφικός 
πίνακας που ανήκει στα παραπάνω είδη ζωγραφικής: η «Χαρούµενη 
συγκέντρωση» είναι µια πολύ γνωστή ~ τού Γιαν Μέτους. — ρωπογράφος (ο/η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < ρωπογράφος < αρχ. ρώπος «µικρό και ευτελές αντικείµενο» + 
-γράφος < γράφω. Το αρχ. ρώπος είναι αγν. ετύµου· δεν θα µπορούσε ωστόσο 
να αποκλειστεί η σύνδ. µε το ουσ. ρώψ («βοτάνη απαλή», κατά τον Ησύχιο), 
για το οποίο βλ. λ. ρουπάκι]. Ρωσία (η) (ρωσ. Rossijskaja Federacija = Ρωσική 
Οµοσπονδία) 1. κράτος που εκτείνεται από τον Αρκτικό Ωκεανό µέχρι τη 
Μογγολία και την Κίνα µε πρωτεύουσα τη Μόσχα, επίσηµη γλώσσα τη Ρωσική 
και νόµισµα το ρούβλι 2. (παλαιότ.-καταχρ.) όλη η Σοβιετική Ένωση (πβ. 
Αγγλία για όλο το Ηνωµένο Βασίλειο): ο Ψυχρός Πόλεµος µεταξύ Αµερικής 
(δηλ. Η.Π.Α.) και Ρωσίας. — Ρώσος (ο), Ρωσίδα (η) [1862], ρωσικός, -ή, -ό 
(βλ.λ.), Ρωσικά κ. (καθηµ.) Ρώσικα (τα). [ΕΤΥΜ. µεσν. < Ρώσος < Ρώς (οΐ), 
ονοµασία των Βαράγκων Ρως (λαού σκανδιναβικής καταγωγής), οι οποίοι 
θεωρούνται ιδρυτές τού κράτους τού Κιέβου (8ος αι. µ.Χ.). Το όνοµα Ρώς 
ανάγεται πιθ. στο αρχ. φινλ. Rus, µε το οποίο αποκαλούσαν τους Βαράγκους 
εισβολείς, και ίσως σηµαίνει «ξένος». Ορισµένοι συνδέουν περαιτέρω τη λ. µε 
το φινλ. ruotsi «κωπηλάτες», προσωνύµιο των Σκανδιναβών κωπηλατών στα 
πλοία των Βίκινγκς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι Ruotsi ονοµάζεται η Σουηδία στη 
φινλανδική γλώσσα]. ρωσικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) ρώσικος, -η, -ο αυτός που 
σχετίζεται µε τη Ρωσία ή τους Ρώσους, αυτός που προέρχεται από τη Ρωσία: ~ 
Επανάσταση (η Οκτωβριανή, 1917) | συνήθεια | βότκα- ΦΡ. (α) ρώσικη (σαλάτα) 
σαλάτα που αποτελείται από ψιλοκοµµένες βρασµένες πατάτες, αγγούρια, 
µπιζέλια ή αρακά και καρώτα, µαζί µε τουρσί -κάπ-παρη, αγγουράκια- που 
έχουν ανακατευτεί µε µαγιονέζα (β) ρώσικη ρουλέτα βλ. λ. ρουλέτα. Επίσης 
(λαϊκ.) ρούσικος, -η, -ο [µεσν.]. ρωσιστί επίρρ. [µεσν.] (λόγ.) στη ρωσική 
γλώσσα ή κατά τον τρόπο 

των Ρώσων: έκανε ~ τις συστάσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. ρωσοελληνικός, -ή, -ό 
[1889] αυτός που σχετίζεται µε τους Ρώσους 
και τους Έλληνες: ~ πολιτικές ανταλλαγές. ρωσοµαθής, -ής, -ές [1889] 
{ρωσοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) γνώστης τής ρωσικής γλώσσας, αυτός που 
µιλά Ρωσικά. — ρωσοµάθεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΎΜ. < Ρώσος + -µαθής < θ. µαθ- (πβ. αρχ. αόρ. β' ε-µαθ-ον τον ρ. 
µανθάνώ)]. 

Ρωσοπόντιος (ο), Ρωσοπόντια (η) {-ων κ. -ίων) (ως χαρακτηρισµός) Πόντιος 
που έχει έλθει στην Ελλάδα από περιοχή τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
ρωσοτουρκικός, -ή, -ό [1853] αυτός που σχετίζεται µε τους Ρώσους και τους 
Τούρκους: ~ πόλεµος. ρωσόφιλος, -η, -ο [1862] φίλος των Ρώσων, αυτός που 
συµπαθεί τους Ρώσους και τις συνήθειες, το πολιτειακό τους σύστηµα κ.λπ. ή 
υποστηρίζει την πολιτική τους: ~ παράταξη | κόµµα. ρωσόφωνος, -η, -ο → -
φωνος Ρωσσια (η)<→ Ρωσία 
ρωτακισµός (ο) 1. ΙΑΤΡ. η διαταραχή τής οµιλίας, κατά την οποία κάποιος 

δυσκολεύεται ή αδυνατεί να προφέρει τον φθόγγο «ρ», τον οποίο και 
προφέρει συνήθ. ως «γ», λ.χ. «νεγό» αντί «νερό» · 2. ΓΛΩΣΣ. το φαινόµενο 
των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, κατά το οποίο το συριστικό «s» τρέπεται σε 
«r», όταν βρεθεί µεταξύ δύο φωνηέντων, λ.χ. στη Λατινική: arbor - arboris < 
*arbos - arbosis· στην (αρχαία) ελληνική γλώσσα το φαινόµενο απαντά στην 
ιωνική διάλεκτο τής Ερέτριας και τού Ωρωπού, λ.χ. εχουριν αντί εχουσιν. — 
ρωτακίζω ρ. [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. ρωτακίζω (< αρχ. ρω), κατά το αµάρτυρο *ΐωτακίζω, το οποίο 
προϋποτίθεται από το µτγν. ΐωτακισµός. Το ουσ. ρωτακισµός αποτελεί αντιδάν. 
από αγγλ. rhotacism]. ρώτηµα (το) [µεσν.] {ρωτήµ-ατος | -ατα, -άτων} το 
ερώτηµα- συνήθ. στις ΦΡ. (α) για να 'χουµε (το) καλό ρώτηµα (για την επίταση 
ερωτήσεως) για να ξέρω, να πληροφορηθώ σωστά: δεν µου λες, ~, ποια είναι η 
δική σου γνώµη για το ζήτηµα; (β) θέλει (και) ρώτηµα; για κάτι αυτονόητο, για 
το οποίο δεν χρειάζεται να ρωτά κανείς: Αν θέλω να πάω διακοπές; ~; ΣΥΝ. 
εννοείται, εξυπακούεται. ρωτώ ρ. → ερωτώ 



Σ 

Σ, σ/ς: σίγµα, το δέκατο όγδοο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Είναι το µόνο γράµµα τής Ελληνικής που εµφανίζει δύο διαφορετικές µορφές (στη 
µικρογράµµατη γραφή): σ στην αρχή και στο µέσο τής λέξης, -ς στο τέλος τής λέξης. Η δήλωση τού ληκτικού -ς µε διαφορετική µορφή, πέρα των 
παλαιογραφικών λόγων τής ιστορίας τής γραφής, συνδέεται πιθανώς και µε τη βαρύτητα που είχε πάντοτε στη µορφολογία τού ονόµατος τής Ελληνικής, όπου η 
κατάληξη -ς δήλωνε την ονοµαστική πτώση των αρσενικών (ταµίας) έναντι τής επίσης ισχυρής γενικής πτώσης των θηλυκών (χώρα-ς). Τόσο στην Αρχαία όσο 
και στη Ν. Ελληνική το γράµµα Σ δήλωσε την προφορά τού λεγοµένου συριστικού συµφώνου [s], τού άηχου συµφώνου, µπροστά δε από ηχηρά σύµφωνα (µ, ν, 
λ, ρ κ.λπ.) και τού ηχηρού συριστικού [ζ]· πβ. αρχ. και νέο σµήνος, ψήφισµα, σβήνω (αρχ. σβέννυµι) κ.τ.ό. Σε ορισµένα τοπικά αλφάβητα τής Αρχαίας (στην 
Κρήτη, την Θήρα, την Κόρινθο), αντί τού σίγµα χρησιµοποιήθηκε (µε την ίδια φωνητική αξία) το γράµµα σαν (που έµοιαζε µορφικά µε το Μ), ενώ σε ορισµένες 
περιοχές τής Μ. Ασίας (Εφεσο, Κύζικο, Αλικαρνασσό κ.α.) τα δύο Σ (π.χ. στη λ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ) άλλοτε δηλώνονταν κανονικά µε ΣΣ και άλλοτε µε το 
γράµµα σαµπεί (ΑΛΙΚΑΡΝΑΤΟΣ), όπως ονοµάστηκε στους βυζαντινούς χρόνους το γράµµα Τ από τη µορφή του, που έτεινε να είναι η µορφή ενός κεκλιµένου 
Π (>), από όπου και η ονοµασία (ωσάν πει >) σαµπεί. Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής ανάγουν το γράµµα σίγµα στο βορειοσηµιτικό γράµµα sin ή siyn, που 
σήµαινε «δόντι» και προφερόταν [sh], ενώ η ονοµασία του θα επηρεάστηκε από τον «σφυριχτό» (συριστικό) ήχο τον οποίο δηλώνει (προήλθε πιθανόν από 
αµάρτυρο τύπο *σίγµα «σφύριγµα» < ρ. σίζω «σφυρίζω»)· στη σηµιτική γραφή το γράµµα γραφόταν περίπου όπως το W (ανάποδο Σ), ενώ στην Ελληνική 
γράφτηκε όρθια (Σ). Οµοίως το γράµµα σαν το ανάγουν στο βορειοσηµιτικό çâdhê, που προφερόταν [ts]. Περί το 400 π.Χ. το γράµµα σίγµα γενικεύθηκε σε όλες 
τις µορφές τού ελληνικού αλφαβήτου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Σ, σ/ς σίγµα- το δέκατο όγδοο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. 
σίγµα, αριθµός). 

σα σύνδ. —> σαν 
Σ.Α.Α.Ν. (η) Σχολή Αξιωµατικών Αδελφών Νοσοκόµων. 
σαβαγιάρ κ. σαβουαγιάρ (το) {άκλ.} µπισκότο που σερβίρεται µαζί µε το 

παγωτό ή χρησιµοποιείται ως βάση για την παρασκευή γλυ-κυσµάτων 
ψυγείου. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. savoyard «ο προερχόµενος από τη Σαβοΐα» < τόπων. Savoie 
«Σαβοΐα» (< λατ. Sapandia)]. 

σαβάνα (η) [1825] {σάβανων} µεγάλη έκταση στην τροπική ή υποτροπική 
ζώνη, που χαρακτηρίζεται από βλάστηση µε αραιά δέντρα ή θάµνους και στην 
οποία επικρατεί παρατεταµένη ξηρασία που διακόπτεται από θερινές βροχές. 
[ΕΤΎΜ. < ισπ. sabana < zabana, λ. τής γλώσσας Ταϊνό (Αϊτή)]. 

σάβανο (το) λευκό λινό µονοκόµµατο ύφασµα, µε το οποίο καλύπτουν 
κατάσαρκα το σώµα νεκρού, αµέσως µόλις επέλθει ο θάνατος ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
νεκροσέντονο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σάβανον, αβεβ. ετύµου. Η λ. αποτελεί δάνειο ανεξακρίβωτης 
προέλευσης, η δε σύνδεση του µε αραβ. sabanijjat «είδος υφάσµατος τής 
περιοχής Σαβάν (κοντά στη Βαγδάτη)» δεν συµφωνεί µε τα ιστορικά και 
χρονολογικά δεδοµένα. Μέσω τού λατ. sabanum (< µτγν. σάβανον) η λ. 
πέρασε σε άλλες γλώσσες, πβ. αρχ. γερµ. saban «λινό ύφασµα», αρχ. σλαβ. 
savan]. 

σαβανώνω ρ. µετβ. {σαβάνω-σα, -θηκα, -µένος} περιτυλίγω νεκρό µε σάβανο 
και γενικά τον ετοιµάζω για την κηδεία. — σαβάνωµα (το). 

σαβανωτής (ο), σαβανώτρια (η) {σαβανωτριών} πρόσωπο που σαβανώνει, που 
έχει ειδικευθεί στην ετοιµασία των νεκρών για κηδεία και ταφή. Επίσης 
(λαϊκ.) σαβανώτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. 

σαβαρεν (το) {άκλ.} γλύκυσµα από ψηµένη αραιή ζύµη, σε σχήµα κωνικό µε 
ραβδώσεις στο πλάι, που διαποτίζεται µε σιρόπι και συ-νήθ. γαρνίρεται µε 
άσπρη κρέµα και κερασάκι στην κορυφή ΣΥΝ. (καθηµ.) µπαµπάς. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. savarin, από το όνοµα τού Γάλλου συγγραφέα και γα-
στρονόµου Anthelme Brillât-Savarin (1755-1826)]. 

Σάββας (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ ο ηγιασµέ-νος 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κυρ. όν. < σάββατον (βλ.λ.)]. 

σαββατιανός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το Σάββατο (βλ.λ.): ~ µαγείρεµα 
| συγύρισµα ΣΥΝ. σαββατιάτικος· ΦΡ. (α) (παροιµ.) σαββατιανό κατάπιασµα, 
ποµπή τής εβδοµάδας η δουλειά που αρχίζει κανείς την τελευταία στιγµή, 
δεν γίνεται σωστά (β) σαββατιανό σχολείο τα µαθήµατα Ελληνικών 
(γλώσσας, θρησκείας, ιστορίας), που διδάσκονται το Σάββατο µε 
πρωτοβουλία συνήθως τής Εκκλησίας σε Ελληνόπαιδες τού εξωτερικού (ιδίως 
στις Η.Π.Α., Αυστραλία και Καναδά)· λέγεται και κυριακάτικο σχολείο · 2. 
αυτός που σχετίζεται µε το σαββατιανό, ποικιλία σταφυλιού 3. σαββατιανό 
(το) ποικιλία λευκού σταφυλιού που ευδοκιµεί στην Αττική. — σαββατιαίος, 
-α, -ο [1897]. 

σαββατιάτικα επίρρ.· το Σάββατο, κατά την ηµέρα τού Σαββάτου: τι θέλει και 
µας ενοχλεί ~; || δουλεύεις ~; 

σαββατιάτικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που σχετίζεται µε το Σάββατο (βλ.λ.), που 
συµβαίνει ή γίνεται κατά την ηµέρα τού Σαββάτου: ~ δουλειά | µαγείρεµα | 
συγύρισµα | βόλτα ΣΥΝ. σαββατιανός. 

Σάββατο κ. (προφορ.) Σαββάτο (το) {Σαββάτ-ου | -ων} 1. η έβδοµη ηµέρα τής 
εβδοµάδας (πρώτη η Κυριακή), η οποία αποτελεί αργία 

για πολλές κατηγορίες εργαζοµένων (όχι για τα καταστήµατα)· ΦΡ. (α) 
Σάββατο τού Λαζάρου το τελευταίο Σάββατο πριν από τη Μεγάλη Εβδοµάδα, 
κατά το οποίο γιορτάζεται το θαύµα τής αναστάσεως τού Λαζάρου από τον 
Χριστό (β) Μέγα | Μεγάλο Σάββατο η αντίστοιχη ηµέρα τής Μεγάλης 
Εβδοµάδας, η παραµονή τής Κυριακής τού Πάσχα, κατά την οποία τιµάται η 
ταφή και η κάθοδος τού Χριστού στον Αδη, που καταλήγει µε τον εορτασµό 
τής Αναστάσεως τού Χριστού στις 12 η ώρα (µεσάνυχτα) (γ) τον µήνα που 
δεν έχει Σάββατο ποτέ, σε καµία περίπτωση: αυτό που λες θα γίνει ~ (δ) 
(πάνω) στην τούρλα τού Σαββάτου για βιαστική ενέργεια ή δουλειά που γί-
νεται την τελευταία στιγµή ή µέσα σε µεγάλη αναστάτωση: µε πήρε τηλέφωνο 
~ και µου ζήτησε να του ετοιµάσω τρεις λογιστικές καταστάσεις! 2. (στους 
Εβραίους) η έβδοµη και τελευταία ηµέρα τής εβδοµάδας, η οποία είναι 
αφιερωµένη στην ανάπαυση και τη λατρεία τού Θεού· ΦΡ. (παροιµ.) κίνησε ο 
Εβραίος να πάει στο παζάρι κι ήταν)ε) ηµέρα Σάββατο (i) για πρόσωπο που 
επιλέγει να κάνει κάτι σε ακατάλληλη, απρόσφορη χρονική στιγµή (ii) για 
κάποιον που, όταν επιτέλους αποφασίζει να πάει κάπου, κάτι συµβαίνει και 
ανατρέπονται τα σχέδια του. — σαββατιάτικος, -η, -ο, σαββατιάτικα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µάννα. [ΕΤΥΜ < µτγν. Σάββατον < εβρ. sabbat «ανάπαυση»]. 

σαββατόβραδο (το) το βράδυ τού Σαββάτου: το ~ πήγαµε για χορό. 
σαββατογεννηµένος, -η, -ο αυτός που γεννήθηκε ηµέρα Σάββατο και, 

σύµφωνα µε τη λαϊκή παράδοση, είναι ευνοηµένος από την τύχη, διαθέτει 
µαγική επιρροή ή έχει την ικανότητα να επικοινωνεί µε αόρατες δυνάµεις. 

σαββατοκύριακο (το) [µεσν.] 1. το Σάββατο µαζί µε την Κυριακή που 
ακολουθεί 2. (κατ' επέκτ.) το χρονικό διάστηµα από το Σάββατο το µεσηµέρι 
(ή και από την Παρασκευή το απόγευµα) µέχρι τη ∆ευτέρα το πρωί, που 
θεωρείται, και έχει επικρατήσει γενικά, ως ελεύθερος χρόνος των 
εργαζοµένων ΣΥΝ. (αγγλ.) γουικέντ. 

Σαββουλα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
Θηλ. τού ον. Σάββας (βλ.λ.)]. 

Σαβίνα (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Sabina, θηλ. τού Sabinus < εθνωνύµιο Sabini, 
ονοµασία λαού οµόρου των Ρωµαίων]. 

Σαβοΐα (η) περιοχή τής ΝΑ. Γαλλίας στα σύνορα µε την Ιταλία. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. Savoie < λατ. Sapandia, αγν. ετύµου]. 

σαβόρε (το) {άκλ.} η µαρινάτα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. savore < λατ. sapor, -
oris «χυµός, γεύση» < ρ. sapere «γεύοµαι, αισθάνοµαι»]. 

σαβουάρ βιβρ (το) {άκλ.} οι καλοί τρόποι, οι κανόνες καλής συµπεριφοράς: 
εγχειρίδιο τού ~. 
[ΕΤΥΜ· < γαλλ. savoir-vivre «το να ξέρει (κανείς) να ζει» < savoir «ξέρω» + 
vivre «ζω»]. 

σαβούρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το έρµα (βλ.λ.)· (µτφ.) 2. (περιλη-πτ.) το 
σύνολο παλαιών ή ευτελούς αξίας πραγµάτων, που είναι τελείως άχρηστα: 
έχει µαζέψει µεγάλη ~ στο υπόγειο ΣΥΝ. σκουπίδια 3. (περιληπτ.-µειωτ.) 
άνθρωποι κατώτερης κοινωνικής ή/και οικονοµικής τάξεως: αφήνει τους 
καλούς και κάνει παρέα µε τη - 4. (κακόσ.) τροφή πολύ κακής ποιότητας: έχει 
µάθει να πηγαίνει στα διάφορα φαστ-φουντ και να τρώει ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. sabürra «έρµα (πλοίων)», τεχν. όρ., πιθ. δάνειο]. 

σαβουρογάµης (ο) {σαβουρογάµηδες} (λαϊκ.-µειωτ.) άνδρας που 



σαβουρώνω 1561 σαΐτα 
 

δεν είναι εκλεκτικός στην επιλογή ερωτικών συντρόφων. [ΕΤΥΜ. < σαβούρα + 
-γάµης < γαµώ]. σαβουρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σαβούρωσα} (λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 
1. (κυ-ριολ.) βάζω σαβούρα, τοποθετώ έρµα σε πλοίο ή αερόστατο, για να 
ενισχύσω την ευστάθεια του ΣΥΝ. (λόγ.) ερµατίζω ΑΝΤ. ξεσαβουρώνω 

♦ (αµετβ.) 2. (οικ.) τρώω υπερβολικά ΣΥΝ. περιδροµιάζω, τρώω τον 
αγλέουρα. — σαβούρωµα (το). 

σαγανάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό σαγάνι (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το φαγητό που 
ψήνεται σε µικρό σαγάνι, και σερβίρεται µέσα σε αυτό: φέρε µας ένα ~ τυρί || 
γαρίδες | µύδια ~. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού σαγάνι (βλ.λ.)]. 

σαγάνι κ. σαχάνι (το) {σαγαν-ιού | -ιών} τηγάνι ή ταψί µε δύο λαβές. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. sahan]. 

Σαγγάριος (ο) {Σαγγαρίου} ποταµός τής Β. Μικράς Ασίας που εκ-βάλλει στον 
Εύξεινο πόντο· γνωστός από τη µάχη µεταξύ ελληνικών και τουρκικών 
στρατευµάτων (1921), η οποία σήµανε την αποτυχία τής ελληνικής 
εκστρατείας στην Άγκυρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο (η µυθική παράδοση τον θεωρούσε γυιο τού 
Ωκεανού και τής Τηθύος), αγν. ετύµου. Η τουρκ. ονοµασία Sakarya 
προέρχεται από την Ελληνική]. 

Σ.Α.Γ.Ε. (το) Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. 
σαγή (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-περιληπτ.) το σύνολο των εξαρτηµάτων που φέρει 

άλογο ή γενικώς υποζύγιο, κυρ. αυτά που χρησιµοποιούνται για να ζευχθεί 
ένα ζώο µε ένα άλλο ή για να έλξει ένα αντικείµενο (υνί, καρότσα κ.ά.), δηλ. 
ιµάντες, ηνία κ.ά.· πβ. λ. ιππο-σκευή: ~ ιππεύσεως || η ~ τού αλόγου | τού 
µουλαριού ΣΥΝ. (για άλογα) ιπποσκευή, (λαϊκότ.) χάµουρα. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. < σάττω «γεµίζω εντελώς, συµπιέζω, εφοδιάζω», τεχν. όρ. αγν. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε τοχ. twäijk- «συσφίγγω». Προβλήµατα εγείρει η 
εναλλαγή των θ. σακ-1 σαγ- στα παράγωγα τού p.: σάγ-µα, σαγή, αλλά σακ-
τός, σάκ-τωρ, σακ-τήρ κ.ά. Αν θεωρηθεί αρχικό το θ. σακ-, τότε οι τ. σάγµα, 
σαγή θα πρέπει να θεωρηθούν αναλογικοί σχηµατισµοί (πβ. πράττω - πράγµα). 
Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενεστ. σάττω είναι αυτός που πρέπει να θεωρηθεί 
αναλογικός (πβ. τάσσω -ταγή - τάγµα, όρύσσω - όρυγµα)]. 

σαγήνευµα (το) → σαγηνεύω 
σαγήνευση (η) [1888] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} η άσκηση γοητείας: η ~ 

τού ακροατηρίου από τον ρήτορα ΣΥΝ. σαγήνευµα, θέλξη ΑΝΤ. απώθηση. 
σαγηνευτής (ο) [µτγν.], σαγηνεύτρια (η) {σαγηνευτριών} πρόσωπο που έχει τη 

δύναµη να σαγηνεύει, να θέλγει ή να παρασύρει: έρωτας ~ των ψυχών ΣΥΝ. 
µάγος, πλάνος, γόης. Επίσης (λαϊκ.) οαγηνεύ-τρα {σαγηνευτρών}. 

σαγηνευτικός, -ή, -ό [1874] αυτός που είναι ικανός να σαγηνεύει, αυτός που 
µπορεί να γοητεύει, να δελεάζει ή να παρασύρει: ~ µατιά | βλέµµα | πρόταση | 
προοπτική ΣΥΝ. γοητευτικός, δελεαστικός, θελκτικός, µαγευτικός ΑΝΤ. 
απωθητικός, αντιπαθητικός, αποκρουστικός, αηδής. — σαγηνευτικ-ά | -ώς 
[1887] επί pp. 

σαγηνεύω ρ. µετβ. {σαγήνευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} ασκώ γοητεία 
σε (κάποιον), προσελκύω: µε σαγήνευσε το βλέµµα της || η οµορφιά της 
σαγήνευε τους άνδρες ΣΥΝ. γοητεύω, θέλγω, µαγεύω, παρασύρω ΑΝΤ. απωθώ. 
— σαγήνευµα [1871] κ. (καθηµ.) σαγήνεµα (το). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αλιεύω µε το δίχτυ», < σαγήνη (που µαρ-τυρείται 
ως µτγν.), βλ.λ. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

σαγήνη (η) {χωρ. πληθ.} η δύναµη (κάποιου) να γοητεύει, να έλκει τους 
άλλους, να τους «κατακτά», η γοητεία ΣΥΝ. ελκυστικότητα ΑΝΤ. 
απωθητικότητα, αποκρουστικότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρασύρω. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «µεγάλο αλιευτικό δίχτυ», τεχν. όρ., δάνειο προελλην. αρχής (πβ. 
απήνη, ειρήνη). Τη λ. δανείστηκε η Λατινική: sagena (> γαλλ. seine «δίχτυ»)]. 

σαγιονάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) παντόφλα ή υπόδηµα ανοιχτό, που 
συγκρατείται στο πόδι από δύο λωρίδες σε σχήµα V, τού οποίου η γωνία 
βρίσκεται ανάµεσα στο µεγάλο και το διπλανό του δάκτυλο. [ΕΤΥΜ. < ιαπων. 
sayonara «αντίο», από κινηµατογραφική ταινία µέσω τής οποίας έγινε γνωστό 
αυτό το είδος παντόφλας]. 

οάγκα (η) {άκλ.} ΦΙΛΟΛ. µεσαιωνική ισλανδική αφήγηση ή εξιστόρηση σε 
πεζό λόγο, ανεξάρτητα από το θέµα της (χρονικό, βίος αγίου, ηθικοπλαστική 
ιστορία κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. saga < αρχ. σκανδ. saga, που συνδ. µε αρχ. σκανδ. segjan 
«µιλώ» (πβ. γερµ. sagen, αγγλ. say)]. 

σαγκουινι (το) {σαγκουιν-ιού | -ιών} ποικιλία πορτοκαλιού µε χυµώδη σάρκα 
στο χρώµα τού αίµατος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sanguigni, πληθ. τού sanguigno < λατ. sanguineus «αιµα-
τηρός, αιµατόχρωµος» < sanguis, -inis «αίµα»]. 

σάγµα (το) {σάγµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το σαµάρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
αρχ. < σάττω «γεµίζω εντελώς, εφοδιάζω», βλ. λ. σαγή]. 

σαγµατοποιείο (το) [1897] (λόγ.) το εργαστήριο, στο οποίο κατασκευάζονται 
σάγµατα (σαµάρια) ΣΥΝ. (λαϊκ.) σαµαράδικο. — οαγ-µατοποιός (ο) [µτγν.], 
σαγµατοποιία (η) [1890]. 

σαγµατοπωλείο (το) (λόγ.) το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται σάγµατα ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) σαµαράδικο. — σαγµατοπώλης (ο). 

σαγολαίφα (η) → σακολαίβα 
σαγονάς (ο) {σαγονάδες} (λαϊκ.-µειωτ.) πρόσωπο που έχει µεγάλο και 

προτεταµένο σαγόνι. 
σαγόνι (το) {σαγον-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το καθένα από τα δύο οστά τού 

κρανίου, που σχηµατίζουν τη στοµατική κοιλότητα και φέρουν τα δόντια (βλ. 
κ. λ. σιαγόνα) ΣΥΝ. γνάθος 2. (ειδικότ.) το κατώτερο από τα δύο αυτά οστά, το 
πιγούνι (βλ.λ.).  — (υποκ.) σαγονάκι (το), 

(µεγεθ.) σαγονάρα (η). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. σαγόνιν (µε έκκρουση τού -ι-) < αρχ. σιαγόνων, υποκ. τού 
σιαγών, -όνος (ή), βλ. κ. σιαγόνα]. σαγόνια (η) (λαϊκ.) 1. χτύπηµα που δίνεται 
στα σαγόνια: µου 'δώσε µια ~ πολύ δυνατή και µε πέταξε κάτω 2. (µτφ.) 
δυσάρεστο χτύπηµα, πλήγµα: µου 'ρθε µια ~ από την εφορία! σαγοέ επίθ. {άκλ.} 
(λαϊκ.) αυτός τού οποίου η επιφάνεια δεν είναι λεία αλλά ανώµαλη, κοκκώδης: η 
πρόσοψη τού σπιτιού είναι ~. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sahre «βράχος - ορυκτό 
µέταλλο»]. Σ.Α.∆.Α.Σ. (ο) Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων 
Σχολών. Σαδδουκαίος (ο) ΙΣΤ. καθένας από τα µέλη ιουδαϊκής αίρεσης που 
ιδρύθηκε τον 3ο αι. π.Χ., η οποία έδινε ιδιαίτερη σηµασία στον τύπο των 
ιεροτελεστιών και τού Μωσαϊκού Νόµου και υπήρξε αντίπαλος των Φαρισαίων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Σαδδουκαϊοι < εβρ. saddüqim, από το όνοµα τού αρχιερέα 
Sadóq (οι Εβδοµήκοντα το αποδίδουν Σαδώκ), τού οποίου ισχυρίζονταν πως 
ήταν απόγονοι. Το όνοµα ανάγεται στην εβρ. λ. tsâdhôq «δίκαιος, ευθύς»]. 
σαδισµός (ο) [1898] {χωρ. πληθ.} 1. ΨΥΧΟΛ. η γενετήσια απόκλιση, κατά την 
οποία το άτοµο διεγείρεται και ικανοποιείται σεξουαλικά, µόνο όταν προκαλεί 
φυσικό ή ψυχικό πόνο στον ερωτικό του σύντροφο ή µε τη θέα αίµατος ΑΝΤ. 
µαζοχισµός 2. (κατ' επέκτ.) η ευχαρίστηση ή η ικανοποίηση που αισθάνεται 
κανείς βασανίζοντας ή ταλαιπωρώντας άλλο πρόσωπο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sadisme, από το όνοµα τού Γάλλου µυθι-
στοριογράφου, µαρκησίου ντε Σαντ (Marquis de Sade, 1740-1814), ο οποίος 
περιέγραφε στα έργα του τη σεξουαλική διέγερση µέσω προκλήσεως πόνου στον 
ερωτικό σύντροφο]. σαδιστής (ο), σαδίστρια (η) {σαδιστριών} 1. ΨΥΧΟΛ. 
πρόσωπο που ικανοποιείται σεξουαλικά, όταν προκαλεί φυσικό ή ψυχικό πόνο 
στον ερωτικό του σύντροφο ΑΝΤ. µαζοχιστής 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που 
ευχαριστείται να βασανίζει ή να ταλαιπωρεί τους άλλους: κοίτα τον ~ πώς 
χαίρεται που παιδευόµαστε! ΑΝΤ. µαζοχιστής.  — σαδιστικός, -ή, -ό, σαδιστικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. sadiste. Βλ. κ. σαδισµός]. σαδοµαζοχισµός 
(ο) (χωρ. πληθ.} 1. ΨΥΧΟΛ. η συνύπαρξη σαδισµού (βλ.λ.) και µαζοχισµού 
(βλ.λ.) στο ίδιο πρόσωπο, η γενετήσια απόκλιση κατά την οποία το άτοµο 
ικανοποιείται σεξουαλικά όταν βασανίζει τον ερωτικό του σύντροφο, αλλά και 
όταν βασανίζεται από αυτόν 2. (κατ' επέκτ.) η νοσηρή επιθυµία ατόµου να 
επιβληθεί σε άλλο πρόσωπο και ταυτόχρονα να υποταγεί σε αυτό. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. sadomasochisme]. σαδοµαζοχιστής (ο), σαδοµαζοχίστρια 
(η) {σαδοµαζοχιστριών} πρόσωπο που βρίσκει ευχαρίστηση στο να βασανίζει 
άλλο πρόσωπο, αλλά και να βασανίζεται από αυτό. — σαδοµαζοχιστικός, -ή, -ό, 
σαδοµαζοχιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sadomasochiste]. σαζάνι (το) {σαζαν-ιού | -ιών} 
(λαϊκ.) ψάρι των γλυκών νερών, ο κυπρίνος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sazan < saz «ιλύς, βάλτος, βούρκος» + επίθηµα -(a)n]. σάζι 
(το) {σαζ-ιού | -ιών} ΜΟΥΣ. έγχορδο όργανο τής Ανατολής, που θυµίζει στο 
σχήµα τρίχορδο µπουζούκι, χωρίς όµως οπή στο κέντρο τού καπακιού και µε 
µακρύ βραχίονα. — (υποκ.) σαζάκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. saz, περσικής 
προελ.]. σάζω ρ. → σιάζω 
σαθρός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που έχει φθαρεί από τη χρήση, που λόγω 
παλαιότητας είναι έτοιµος να καταρρεύσει: ~ πάτωµα | ταβάνι | τοίχος ΣΥΝ. 
ετοιµόρροπος, σάπιος, ξεχαρβαλωµένος, σαραβαλιασµένος ΑΝΤ. γερός, 
ανθεκτικός 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει στέρεη βάση, που εύκολα µπορεί να 
ανασκευαστεί ή να απορριφθεί: ~ λόγοι | επιχείρηµα ΑΝΤ. στερεός. — 
σαθρότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. ∆εν έχουν επιβεβαιωθεί οι 
υποθέσεις συνδέσεως µε τα επίθ. σαπρός ή ψαθυρός, που είναι συνώνυµα, ούτε 
είναι δυνατόν να υποστηριχθεί η αναγωγή στο ρ. σήθω «κοσκινίζω» (βλ. λ. 
σήτα)]. σαιζλόνγκ (η) → σεζλόνγκ σαιζόν (η) → σεζόν 
σαϊεντολογία (η) (χωρ. πληθ.} σύστηµα θρησκευτικής φιλοσοφίας, που 

ιδρύθηκε το 1951 από τον Αµερικανό συγγραφέα Ron Hubbard. — 
σαϊεντολόγος (ο/η). 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Scientology (νόθο συνθ.) < λατ. scientia «γνώση, 
επιστήµη» + -logy (βλ. κ. -λογία)]. σαΐνι (το) {σαϊν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. 
(κυριολ.-σπάν.) γεράκι που διακρίνεται για τη ζωηρότητα και την ευκινησία 
του 2. (µτφ.) ο πολύ έξυπνος και δραστήριος, αυτός που διακρίνεται για την 
ευστροφία ή την ικανότητα του να επωφελείται από τις περιστάσεις: στην αρχή 
δεν ήξερε τη δουλειά, αλλά σε λίγο έγινε ~ || αυτοί, παιδί µου, είναι ~· πώς θα 
τους συναγωνιστούµε εµείς; ΣΥΝ. ξύπνιος, ευφυής, εύστροφος, ξεφτέρι. Επίσης 
σαΐνης (ο). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. §ahin «γεράκι» < περσ. sâhîn «βασιλικό λευκό πτηνό»]. 
σαιξπηρικός, -ή, -ό [1892] αυτός που σχετίζεται µε τον µεγάλο Αγγλο ποιητή 
και δραµατουργό Ουίλλιαµ Σαίξπηρ (1564-1616): ~ στίχος/ έργο | κωµωδία. 
Επίσης (λόγ.) σαιξπήρειος, -α, -ο [1890]. — σαιξπηρικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού αγγλ. Shakespearean]. σαιξπηριστης (ο) [1892], 
σαιξπηρίστρια (η) {σαιξπηριστριών} επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στο έργο 
τού Σαίξπηρ. σαΐτα (η) {σαϊτών} (λαϊκ.) 1. (λογοτ.) το βέλος που εκτοξεύεται 
από 
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τόξο: «και χέρια γοργογύριστα να ρίχνουν τη ~» (δηµοτ. τραγ.) 2. 
(µτφ.) κατασκευή από σελίδα χαρτιού µε µυτερή άκρη, που θυµίζει 
αιχµή βέλους ή αεροπλανάκι, την οποία κατασκευάζουν τα παιδιά 
και πετούν µακριά για παιχνίδι: µην πετάτε σαΐτες την ώρα τού µα-
θήµατος! · 3. (α) ειδικό εξάρτηµα τού αργαλειού, µε το οποίο περ-
νιέται το υφάδι µέσα από τις κλωστές τού στηµονιού: «πέρνα ~ µου 
γοργή µε το ψιλό µετάξι» (Α. Εφταλιώτης) ΣΥΝ. (λόγ.) κερκίδα (β) το 
ανάλογο εξάρτηµα τής ραπτοµηχανής · 4. µακρύ και λεπτόσωµο φί-
δι τής ηπειρωτικής Ελλάδας, χρώµατος καφέ ή γκριζοπράσινου, που 
κινείται πολύ γρήγορα και αναρριχάται στους θάµνους και τους µα-
ντρότοιχους, για να συλλάβει τη λεία του (µικρές σαύρες, ακρίδες 
κ.λπ.). — (υποκ.) σαΐτούλα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < σαγίτ(τ)α < λατ. 
sagitta «βέλος»]. 

σαΐτεµα (το) → σαϊτεύω 
σαϊτευτής (ο) (λογοτ.) αυτός που σηµαδεύει και ρίχνει µε το τόξο, 

που εκτοξεύει σαΐτες (βλ.λ.): ήταν δεινός ~ ΣΥΝ. τοξότης, τοξευτής. 
σαϊτεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {σάί'τεψα, σαϊτεύτηκα, σαϊτεµένος} (λαϊκότ.) 

1. εκτοξεύω βέλος, σηµαδεύω και χτυπώ µε σαΐτα ΣΥΝ. τοξεύω 2. 
(µτφ.-λογοτ.) εµπνέω έρωτα σε (κάποιον): του έριξε µια µατιά και τον 
σαϊτεψε || «σαϊτεµένο µ'έχεις» (δηµοτ. τραγ.). — σαΐτεµα (το). 

σαϊτιά (η) [µεσν.] 1. η εκτόξευση σαΐτας: «και ξάφνου ~ στην πλάτη 
το λαβώνει» (Κ. Κρυστάλλης) 2. (συνεκδ.) το χτύπηµα ανθρώπου ή 
ζώου µε σαΐτα, το πλήγµα που προκαλείται από βέλος: έφαγε µια ~ 
κατάστηθα και έπεσε νεκρός. 

σαϊτοθήκη (η) {σαϊτοθηκών} η φαρέτρα. 
σάκα (η) {σακών} (καθηµ.) 1. τσάντα από δέρµα, ύφασµα ή πλαστικό, 

µέσα στην οποία τοποθετούν οι µαθητές τα βιβλία, τα τετράδια και 
όλα τα άλλα απαραίτητα για το σχολείο: ετοίµασε τη ~ σου από το 
βράδυ, ώστε να είσαι έτοιµος το πρωί 2. (γενικότ.) τσάντα για την το-
ποθέτηση και τη µεταφορά αντικειµένων (εγγράφων, χαρτικών κ.λπ.) 
ΣΥΝ. χαρτοφύλακας, χαρτοθήκη. [ΕΤΥΜ. < σάκος (βλ.λ.), µε 
αλλαγή γένους], 

σακάκι (το) {σακακ-ιού | -ιών} κοντό ανδρικό και γυναικείο ένδυµα 
µε µανίκια, που καλύπτει το πάνω µέρος τού σώµατος µέχρι λίγο κά-
τω από τη µέση και κουµπώνει µπροστά: ~ καθηµερινό | επίσηµο | 
µονόπετο | σταυρωτό | µεσάτο (που διαγράφει τη µέση ανοίγοντας 
προς τη λεκάνη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. 
σάκος]. 

σακαράκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) κάθε παλιό και αχρηστευµένο 
αντικείµενο, ιδ. αυτοκίνητο ή µηχάνηµα: κυκλοφορεί µε µια ~ ΣΥΝ. 
σαράβαλο. 
[ΕΤΥΜ Πιθ. < ιταλ. carcassa «σκελετός, κουφάρι, σαράβαλο» (µε συλ-
λαβική αντιµετάθεση), αρχική σηµ. «κάσα οχήµατος», ίσως από συµ-
φυρµό των λ. carro (βλ. λ. κάρο) και cassa (βλ. λ. κάσα). Κατ' άλλη 
άποψη, < παλ. ιταλ. saracca «σπαθί» (< σκωτσ. sillock), αν θεωρηθεί 
ότι η λ. σήµαινε αρχικώς «παλιό σπαθί»]. 

σακάς (ο) {σακάδες} (λαϊκ.) αυτός που κατασκευάζει ή µεταφέρει 
σάκους (βλ.λ.). 

σακατεύω ρ. µετβ. {σακάτ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} (λαϊκ.) 1. καθιστώ 
(κάποιον) ανάπηρο χτυπώντας, τραυµατίζοντας τον κ.λπ., του προκα-
λώ σοβαρή ή ανεπανόρθωτη σωµατική βλάβη: του 'δώσε µια στα πό-
δια και τον σακάτεψε || (ως απειλή) φύγε από 'δω, να µη σε σακατέ-
ψω! ΦΡ. σακατεύω (κάποιον) στο ξύλο δέρνω (κάποιον) αλύπητα, µέ-
χρι σηµείου να του προκαλέσω σωµατική βλάβη 2. (µτφ.) κουράζω 
(κάποιον) υπερβολικά, υποβάλλω (κάποιον) σε δοκιµασίες, βάσανα, 
ταλαιπωρίες: τον είχαν σακατέψει τα βάσανα, η φυλακή και η εξορία 
ΣΥΝ. εξαντλώ, καταπονώ. — σακάτεµα (το), σακάτικος, -η, -ο. 

σακάτης (ο) {σακάτηδες}, σακάτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}  (λαϊκ.-
µειωτ.) πρόσωπο που έχει σακατευτεί, ο ανάπηρος: µετά το δυστύχη-
µα ο άντρας της έµεινε ~ ANT. αρτιµελής, γερός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
sakat]. 

σακατιλίκι κ. σακατλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1.η αναπηρία · 2. 
(αργκό) κάθε πάθος, αδυναµία που δεν µπορούµε να της αντιστα-
θούµε και που συνήθ. προκαλεί προβλήµατα: αν δεν είχε το ~ που ξέ-
ρεις, θα 'χε γίνει µεγάλος και τρανός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sakatlik < 
sakat «σακάτης»]. 

σακ-βουαγιάζ (το) {άκλ.} η ταξιδιωτική τσάντα, σάκος όπου τοπο-
θετούνται είδη ρουχισµού και άλλα απαραίτητα για ταξίδι. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. sac (de) voyage «ταξιδιωτική τσάντα»]. 

σακέ (το) {άκλ.} το εθνικό ποτό των Ιαπώνων οινοπνευµατώδες ποτό 
από απόσταξη ρυζιού, που θυµίζει γλυκιά µπίρα. [ΕΤΥΜ < ιαπ. sake]. 

Σ.Α.Κ.Ε. (η) Συνεπής Αριστερή Κίνηση Ελλάδας. 
σακελ(λ)άριος (ο) (σακε)λ)λαρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. παλαιό εκκλη-

σιαστικό αξίωµα που δινόταν σε ιερείς και διακόνους και τού οποί-
ου ο κάτοχος επόπτευε τα µοναστήρια τής επισκοπής, είχε τον έλεγχο 
τής λειτουργίας τής επισκοπικής φυλακής, δίκαζε µικρά παρα-
πτώµατα των µοναχών κ.ά.· ΦΡ. (ειδικότ.) µέγας σακελ(λ)άριος υψη-
λόβαθµος αξιωµατούχος (οφικιάλιος) τού Οικουµενικού Πατριαρχεί-
ου µε ευρύτατη δικαιοδοσία στις µονές, στους µοναχούς και στη µο-
ναστηριακή περιουσία τού Πατριαρχείου. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. sacellarius «θησαυροφύλακας» < saccellus «βαλ-
λάντιο, µικρός σάκος», υποκ. τού saccus (< αρχ. σάκ(κ)ος)]. 

σακί (το) {σακ-ιού | -ιών} 1. (υποκ.) µικρός σε µέγεθος σάκος (βλ.λ.) 2. 
(ειδικότ.) σάκος από καννάβι ή χοντρό ύφασµα, που χρησιµοποιείται 
για την τοποθέτηση, τη φύλαξη ή/και τη µεταφορά διαφόρων αντι-
κειµένων ή προϊόντων: γέµισαν σακιά µε άµµο || το σιτάρι ήταν απο-
θηκευµένο σε µεγάλα ~ ΣΥΝ. τσουβάλι· ΦΡ. βάζω στο ίδιο σακί αντι-
µετωπίζω µε τον ίδιο τρόπο, εξισώνω: µην τα βάζει όλα στο ίδιο σα-
κί- δεν είναι ίδια πράγµατα! || δεν µπορείς να βάζεις στο ίδιο σακί 

τον θύτη και το θύµα 3. (συνεκδ.) το περιεχόµενο ενός τέτοιου σάκου, 
όσο µπορεί να χωρέσει το τσουβάλι: αγόρασε ένα - ρύζι · ΦΡ. (α) βά-
ζω (κάποιον) στο σακί ξεγελώ (κάποιον) µε την ευστροφία και την 
πονηριά µου ΣΥΝ. εξαπατώ, κοροϊδεύω (β) (αγοράζω) γουρούνι στο 
σακί βλ. λ. γουρούνι (γ) πετάω (κάποιον) κάτω σαν σακί αρπάζω (κά-
ποιον) και τον ρίχνω κάτω βίαια. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σακ(κ)ίον, 
υποκ. τού σάκ(κ)ος (βλ.λ.)]. 

σακιάζω ρ. µετβ. {σάκιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βάζω (κάτι) µέσα σε 
σακί. — σάκιασµα (το). 

σακίδιο (το) {σακιδί-ου | -ων} 1. σάκος µε µικρή χωρητικότητα για τη 
µεταφορά λίγων πραγµάτων: γέµισε το ~ του, το κρέµασε στον ώµο 
και έφυγε ΣΥΝ. δισάκι 2. (ειδικότ.) ο µικρός σε µέγεθος σάκος που 
κρεµά στον ώµο ή στην πλάτη του ο στρατιώτης ή ο πεζοπόρος ΣΥΝ. 
δισάκι, γυλιός. — (υποκ.) σακιδιάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σακ(κ)ίδιον, υποκ. τού αρχ. σάκ(κ)ος\. 

σάκκα (η) → σάκα 
σακκάκι (το) → σακάκι 
σακκάς (ο) → σακάς 
σακκί (το) → σακί 
σακκίδιο (το) → σακίδιο 
σακκοβελόνα (η) → σακοβελόνα 
σακκογκόλιθος (ο) → σακογκόλιθος 
σακκοειδής, -ής, -ές → σακοειδής 
σακκοράφα (η) → σακοράφα 
σάκκος (ο) → σάκος 
σακκουλα (η) → σακούλα 
σακκουλάκι (το) → σακούλι 
σακκουλεύοµαι ρ. → σακουλεύοµαι 
σακκούλι (το) → σακούλι 
σακκουλιάζω ρ. → σακουλιάζω 
σακοβελόνα (η) {σακοβελονών} η σακοράφα (βλ.λ.). 
σακογκόλιθος (ο) {σακογκολίθ-ου | -ων, -ους} τεχνητός ογκόλιθος 

που κατασκευάζεται από σάκους γεµάτους σκυρόδεµα (µπετόν). 
σακοειδής, -ής, -ές [1890] {σακοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) όµοιος 
µε σάκο (βλ.λ.), αυτός που έχει σχήµα σάκου: ~ κοιλότητα | προεξοχή 
ΣΥΝ. θυλακοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σακολαίβα κ. (εσφαλµ.) σακολέβα (η) {σακολαιβών} ΝΑΥΤ. (περι-
ληπτ.-παλαιότ.) τετράγωνο πανί, τού οποίου η ραφή είναι τέτοια, 
ώστε να γεµίζει (φουσκώνει) από τον άνεµο σχηµατίζοντας ένα είδος 
σάκου. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σαγολαίφεα < µτγν. σάγος «χοντρό µάλλινο ύφασµα 
που φορούσαν οι στρατιώτες» (< λατ. sagus | sagum, κελτ. αρχής) + 
αρχ. λαϊφος «ύφασµα (ιστίου ή πανιού)», αγν. ετύµου], 

σακοράφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η µεγάλη και χοντρή βελόνα 
που χρησιµοποιείται για το ράψιµο σάκων ή χοντρών υφασµάτων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. επίθ. σακ(κ)ορράφος < σάκ(κ)ος + -ράφος < ραφή]. 

σάκος (ο) 1. µεγάλη στενόµακρη θήκη από χοντρό ύφασµα, δέρµα, 
πλαστικό ή άλλο υλικό, που είναι ανοιχτή στο πάνω µέρος ή κλείνει 
µε κορδόνι και χρησιµοποιείται για τη φύλαξη και τη µεταφορά κά-
θε είδους πραγµάτων, προϊόντων κ.λπ.: έβαλα τα πράγµατα σ' έναν 
παλιό ~ και τα πήγα στο σπίτι || άδειασε βιαστικά τον ~ του || ταχυ-
δροµικός ~ (που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά επιστολών και τα-
χυδροµικών δεµάτων) || χειρουργικός ~ (η ειδική θήκη που χρησιµο-
ποιείται, κυρ. στον στρατό, για τη µεταφορά φαρµάκων, επιδέσµων, 
χειρουργικών εργαλείων και γενικά των απαραιτήτων για την παρο-
χή πρώτων βοηθειών) ΣΥΝ. σακί, σακίδιο, τσουβάλι· ΦΡ. (α) πόσα απί-
δια πιάνει /χωράει | βάζει ο σάκος βλ. λ. απίδι (β) σάκος τού µποξ ο 
σάκος που χρησιµοποιούν για προπόνηση στην πυγµαχία · 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. βαρύτιµο αρχιερατικό άµφιο, που έχει κοντά και πλατιά µα-
νίκια και φθάνει µέχρι τα γόνατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φάκελος. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σάκ(κ)ος, σηµιτ. δάνειο (πιθ. µέσω τής Φοινικικής), πβ. εβρ. saq, 
ακκαδ. äaqqu, µε τη σηµ. «ύφασµα, σάκος, ένδυµα». Η λ. πέρασε 
(µέσω τού λατ. saccus) σε πολλές άλλες γλώσσες, λ.χ. γαλλ. sac, αγγλ. 
sack, γερµ. Sack κ.ά.]. 

σακούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. µικρής χωρητικότητας σάκος 
(βλ.λ.) από χαρτί, πανί ή πλαστικό, κατάλληλος για τη µεταφορά 
πραγµάτων: βάλε τα τρόφιµα στη ~, για να τα πάρουµε µαζί µας || 
χάρτινη | πλαστική ~ || ~ σκουπιδιών 2. (συνεκδ.) το περιεχόµενο αυ-
τού τού σάκου, όσα µπορεί να χωρέσει: µου έφερε µια ~ πράγµατα 
από το σούπερ µάρκετ 3. (ειδικότ.) σάκος από λεπτό πανί, µέσα στον 
οποίο τοποθετείται το γιαούρτι για να στραγγίσει (γιαούρτι σακού-
λας) · 4. σακούλες (οι) ελαφρά φουσκώµατα ή/και µελάνιασµα τού 
δέρµατος στην περιοχή κάτω από τα µάτια, που παρατηρείται κυρ. 
στους ενηλίκους και οφείλεται σε κούραση, αϋπνία ή άλλη αιτία 
(λ.χ. αλκοολισµό). — (υποκ.) σακουλίτσα (η). [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού 
ουσ. σάκος]. 

σακουλάκι (το) -> σακούλι 
σακουλεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {σακουλεύτηκα} (αργκό) αντιλαµβά-

νοµαι τις κακές προθέσεις τού άλλου ή τον επερχόµενο κίνδυνο: τη 
σακουλεύτηκα τη δουλειά και την κοπάνησα εγκαίρως ΣΥΝ. κατα-
λαβαίνω, παίρνω µυρωδιά. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sakul «στάθµη - υπολογισµός» + παραγ. επίθηµα -εύ-
οµαιΥ 

σακούλι (το) {σακουλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρής χωρητικότητας σά-
κος για τη µεταφορά πραγµάτων, µικρή σακούλα: (παροιµ.) «φασούλι 
το φασούλι γεµίζει το ~» (η συστηµατική αποταµίευση σχηµατίζει 
σιγά-σιγά αξιόλογο χρηµατικό κεφάλαιο) 2. (παλαιότ.) µικρή θήκη 
που χρησίµευε για τη φύλαξη των χρηµάτων ΣΥΝ. σακούλα, πουγγί, 
βαλλάντιο. — (υποκ). σακουλάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού 
αρχ. σάκ(κ)ος]. 
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σακουλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σακούλιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(µετβ.) τοποθετώ πράγµα ή αντικείµενο σε σάκο ή σακούλα, συσκευ-
άζω σε σακούλα: ~ τρόφιµα ΣΥΝ. σακιάζω, τσουβαλιάζω ♦ 2. (αµετβ.) 
(για ενδύµατα ή υποδήµατα) έχω κακή εφαρµογή στο σώµα, είµαι 
υπερβολικά ευρύχωρος, σχηµατίζω ζάρες: το φόρεµα σακουλιάζει 
στην πλάτη και θέλει µάζεµα ΑΝΤ. εφαρµόζω. — σακούλιασµα (το). 

σακτισµός (ο) ΘΡΗΣΚ. (στον ινδουισµό) η λατρεία τής υπέρτατης θε-
άς Σάκτι. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. shaktism < Shakti, ινδουιστική θεότητα, < 
σανσκρ. sakti (< saknoti «είναι δυνατός, ικανός»)]. 

σακχαραιµια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η περιεκτικότητα τού αίµατος σε 
σάκχαρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. glucosaemia]. 

σακχαρίνη (η) [1886] {σακχαρινών} ΧΗΜ. οργανική ένωση που χρη-
σιµοποιείται ευρύτατα από τους διαβητικούς και όσους βρίσκονται 
σε δίαιτα ως υποκατάστατο τής ζάχαρης, καθώς έχει πεντακόσιες πε-
ρίπου φορές µεγαλύτερη γλυκαντική ισχύ από τη ζάχαρη αλλά καθό-
λου θρεπτική αξία, ενώ παράλληλα δεν µεταβολίζεται στο σώµα και 
απεκκρίνεται αναλλοίωτη µε τα ούρα (βλ. κ. λ. ζαχαρίνη). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. saccharine]. 

σακχάρινος, -η, -ο [1835] (λόγ.) ζαχαρένιος. 
σάκχαρις (η) {σακχάρεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ζάχαρη. 

[ETYM. µτγν., βλ. λ. σάκχαρο}. 
σάκχαρο (το) {σακχάρ-ου | -ων) 1. ΧΗΜ. καθεµία από τα µέλη οµάδας 

άχρωµων οργανικών χηµικών ενώσεων, που περιέχουν αποκλειστικά 
άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο και είναι πολύ διαδεδοµένες στη φύ-
ση· συντίθενται από τα φυτά κατά τη διαδικασία τής φωτοσύνθεσης 
και αποτελούν την κυριότερη πηγή ενέργειας για τους ζώντες οργα-
νισµούς, καθώς και βασικό συστατικό τους ΣΥΝ. υδατάνθρακας 2. 
ΙΑΤΡ. (α) ο σακχαρώδης διαβήτης (β) η ποσότητα σακχάρου στο αίµα· 
το ζάχαρο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σάκχαρον, παράλλ. τ. των µτγν. σάκχαρ, -αρος και 
σάκχαρι (τό) (κατ' αναλογίαν προς το µέλι). Η λ. αποτελεί δάνειο από 
το ινδικό sakharä < σανσκρ. sarkarä (θηλ.). Από τον ελλην. τ. έχει προ-
έλθει το περσ. äakar > αραβ. sukkar, στο οποίο ανάγονται οι αντί-
στοιχες λ. των ευρωπ. γλωσσών, πβ. ιταλ. zucchero, γαλλ. sucre, γερµ. 
Zucker, αγγλ. sugar, ισπ. azucar κ.ά. Βλ. κ. ζάχαρη]. 

σακχαροδιαβήτης (ο) → ζαχαροδιαβήτης 
σακχαροειδής, -ής, -ές {σακχαροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. 

όµοιος µε ζάχαρη, αυτός που µοιάζει µε τη ζάχαρη ως προς την όψη 
και τη γεύση: ~ υλικό | παρασκεύασµα 2. αυτός που έχει τη χηµική 
σύνθεση και τις ιδιότητες τής ζάχαρης: ~ ουσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. saccharoïde]. 

σακχαρόζη (η) {χωρ. πληθ.} (επιστηµ.) η επιτραπέζια ζάχαρη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. saccharose]. 

σάκχαρο καλά µ ο (το) → ζαχαροκάλαµο 
σακχαροµετρια (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. το σύνολο των µεθό-
δων, µε τις οποίες προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε ζάχαρη σακ-
χαρούχου διαλύµατος ή άλλης ουσίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. saccharométrie]. 

σακχαρόµετρο (το) [1886] {σακχαροµέτρ-ου | -ων} ΧΗΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. το 
ειδικό όργανο µε το οποίο προσδιορίζεται η περιεκτικότητα διαλύ-
µατος σε σάκχαρο. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
saccharomètre]. 

σακχαροµυκητας (ο) [1885] {σακχαροµυκήτων} µύκητας που χρη-
σιµοποιείται στη ζυθοποιία και την αρτοποιία, επειδή προκαλεί ζυ-
µώσεις (βλ.λ.) υδατανθράκων αλλιώς ζυµοµύκητας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. saccharomyces]. 

σακχαροµυκητίαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ η παρασι-
τική νόσος που προκαλείται από σακχαροµύκητες (βλ.λ.) και εκδη-
λώνεται coç µόλυνση τού δέρµατος. 

σακχαρόπηκτος, -η, -ο [1852] (λόγ.) 1. αυτός που παρασκευάζεται µε 
πήξη ζάχαρης ή που διαθέτει επικάλυµµα από πηγµένη ζάχαρη (λ.χ. 
καραµέλες, κουφέτα, ορισµένα φαρµακευτικά χάπια κ.ά.) 2. σακχα-
ρόπηκτο (το) το ζαχαρωτό και συνεκδ. το χάπι. 

σακχαροποίηση (η) [1856] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 
ΧΗΜ. η χηµική ή βιολογική διαδικασία, κατά την οποία οι αµυλώδεις 
ουσίες µετασχηµατίζονται σε σάκχαρα υπό την επίδραση ενζύµων ή 
ανόργανων οξέων. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. saccharification (νόθο 
συνθ.)]. 

σακχαροποιήσιµος, -η, -ο [1856] αυτός που µπορεί να υποστεί σακ-
χαροποίηση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. saccharifiable (νόθο 
συνθ.)]. 

σακχαροποιητικός, -ή, -ό [1894] αυτός που συµβάλλει στη σακχα-
ροποίηση (βλ.λ.). 

σακχαροποιία (η) → ζαχαροποιία 
σακχαροποιός (ο) [1836] αυτός που φτειάχνει γλυκά µε βάση τη ζά-

χαρη. 
σακχαρότευτλον (το) → ζαχαρότευτλο 
σακχαρουρία (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αποβολή σακχάρου, ει-

δικότ. γλυκόζης, µε τα ούρα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
saccharurie]. 

σακχαρούχος, -0ς, -ο -> ζαχαρούχος 
σακχαρώδης, -ης, -ες [Π99] {σακχαρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 

(λόγ.) 1. αυτός που περιέχει ζάχαρη 2. ΙΑΤΡ. σακχαρώδης διαβήτης 
σοβαρή χρόνια νόσος, κύριο χαρακτηριστικό τής οποίας είναι η αύ-
ξηση τού ποσοστού τού σακχάρου στο αίµα (βλ. κ. λ. ζαχαροδιαβή-
της). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. ο χώρος τού σπιτιού που χρησι- 

µεύει για την υποδοχή και τη φιλοξενία των επισκεπτών, η αίθουσα 
υποδοχής: οι καλεσµένοι κάθονται στη ~ || ο καφές θα σερβιριστεί 
στη ~ ΣΥΝ. σαλόνι 2. (γενικότ.) µεγάλη αίθουσα δηµοσίου κτηρίου 
(όχι σπιτιού), που χρησιµοποιείται για τη διεξαγωγή κάθε είδους εκ-
δηλώσεων, όπως συναυλιών, χορών, συνεστιάσεων, διαλέξεων, συνε-
δρίων κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sala < αρχ. γερµ. sal, αρχική σηµ. «εξοχική κατοικία 
(όπου φιλοξενούνταν οι ευγενείς)», από όπου και γαλλ. salle, γερµ. 
Saal κ.ά.]. 

σαλαγητό (το) (λαϊκότ.) ο σάλαγος (βλ.λ.). 
σάλαγος (ο) [µεσν.] κ. σάλαγο (το) (λαϊκ.) 1. ο µεγάλος θόρυβος από 
οµάδα ανθρώπων ή αγέλη ζώων που βρίσκεται σε κίνηση: από 
µακριά ακουγόταν ο ~ τού πλήθους ΣΥΝ. βοή, βουητό 2. η φωνή µε 
την οποία ο βοσκός κατευθύνει το κοπάδι: «να 'χω και κόρη όµορφη... 
να µου βοηθάει στο ~» (Κ. Κρυστάλλης). 

σαλαγώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {σαλαγάς... | σαλάγησα} (λαϊκ.) κατευθύνω 
το κοπάδι στη βοσκή, στη στάνη κ.λπ. µε δυνατές φωνές: το φθινό-
πωρο οι τσοµπάνηδες σαλαγούσαν τα πρόβατα τους κατά τα χειµαδιά 
|| «... (θέλω) ν' αρµέγω τα πρόβατα, να - τα γίδια» (Κ. Κρυστάλλης)- 
ΦΡ. σαλάγα τα, µπάρµπα, σαλάγα τα! ειρωνική αποστροφή προς τον 
αρχηγό οµάδας ανθρώπων που περπατούν βαργεστηµένα ή γενικώς 
προς τον υπεύθυνο οµάδας η οποία δεν εκτελεί κανονικά το έργο 
που της ανατέθηκε. — οαλάγηµα κ. σαλάγισµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σαλαγώ (-έω) < σαλαγή < αρχ. σάλος (βλ.λ.) + επίθηµα -αγ-, πβ. κ. 
πλαταγώ]. 

σαλαµάνδρα (η) {σαλαµάνδρων} αµφίβιο µε ουρά (σαύρα), στιλπνό 
δέρµα και χαρακτηριστικό µαύρο χρώµα µε µεγάλες κίτρινες ή πορ-
τοκαλιές κηλίδες, που τρέφεται συνήθ. µε αργοκίνητα ασπόνδυλα 
(λ.χ. σαλιγκάρια). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σαύρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, όπως και τα οµοιοκατάληκτα µάνδρα, σκο-
λόπενδρα. ∆εν θεωρείται πιθ. η σύνδεση µε το αρχ. σαλάµβη «καπνο-
δόχος»]. 

Σαλαµάνκα (η) ιστορική πόλη τής Ισπανίας µε ονοµαστό πανεπι-
στήµιο. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. Salamanca < λατ. Sal(a)mantica, αγν. ετύµου, πιθ. προρ-
ρωµαϊκής αρχής]. 

σαλαµάστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. πλέγµα από σχοινιά 
που χρησιµοποιείται στα πλοία: «πλέκω - τα µαλλιά σου» (Ν. Καβ-
βαδίας) ΣΥΝ. (λόγ.) πλεκτάνη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. salmastra, από συµφυρµό των ναυτ. όρων sagola «είδος 
σχοινιού» (αγν. ετύµου) + mastra | maestra «το µεγάλο πανί, η 
µαΐστρα (µεγίστη)» (< λατ. magistra)]. 

σαλάµι (το) {σαλαµ-ιού | -ιών} αλλαντικό που παρασκευάζεται από 
ψιλοκοµµένο χοιρινό ή µοσχαρήσιο κρέας, καπνιστό ή όχι, λίπος και 
διάφορα µπαχαρικά: ~ πικάντικο | βραστό | αέρος. — (υποκ.) σαλα-
µάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. salami, πληθ. τού salame < µεσν. λατ. salamen(tum) < 
λατ. salsamentum «άλµη, παστό ψάρι» < salsare «αλατίζω» < salsus 
«αλατισµένος» (< sal «αλάτι»)]. 

Σαλαµίνα (η) 1. νησί τού Σαρωνικού Κόλπου πολύ κοντά στις ακτές 
τής Αττικής, γνωστή από την περίφηµη ναυµαχία µεταξύ Ελλήνων 
και Περσών (480 π.Χ.)· αλλιώς (λαϊκ.) Κούλουρη (βλ.λ.) 2. η πρωτεύ-
ουσα τού οµώνυµου νησιού. — Σαλαµίνιος (ο) [αρχ.], Σαλαµίνια κ. 
(λόγ.) Σαλαµινία (η), σαλαµίνιος, -α, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Σαλαµίς, -ϊνος, πιθ. < φοιν. saläm «ειρήνη», άποψη που 
συµφωνεί µε την ιστορική υπόθεση ότι το νησί υπήρξε εµπορικός 
σταθµός των Φοινίκων. Κατά τη µυθολογία, η Σαλαµίς έλαβε το όνο-
µα της από την κόρη τού ποταµού Ασωπού, σύζυγο τού Ποσειδώνα. 
Μαρτυρούνται επίσης οι ονοµασίες Πιτυοϋσα (από το δέντρο πίτυς 
«κουκουναριά»), Σκιράς (από τον ήρωα Σκίρο) και Κυχρεία (από τον 
ήρωα Κυχρέα, γυιο τής Σαλαµίνος, ο οποίος απάλλαξε το νησί από 
έναν φοβερό δράκοντα)]. 

σαλαµινοµάχος (ο) ΙΣΤ. αυτός που µετείχε στη ναυµαχία τής Σα-
λαµίνας, στην οποία ο ενωµένος ελληνικός στόλος νίκησε τον περσι-
κό (480 π.Χ.); 

σαλαµοειδής, -ής, -ές {σαλαµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοι-
άζει µε σαλάµι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σαλαµοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η διαδικασία 
σταδιακής επίτευξης ενός σκοπού (στρατιωτικού-πολιτικού) µέσω 
επιµέρους στόχων 2. η σταδιακή κατάτµηση, ο κατακερµατισµός: η ~ 
ενός κόµµατος | τής Γιουγκοσλαβίας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Salamitaktik (νόθο συνθ.), από τις λεπτές επάλ-
ληλες φέτες τού σαλαµιού]. 

σαλαµούρα (η) {χωρ. πληθ.) 1. νερό που περιέχει µεγάλη ποσότητα 
αλατιού και χρησιµεύει για τη διατήρηση ψαριών, ελιών και άλλων 
εδωδίµων ΣΥΝ. (λόγ.) άλµη 2. (µτφ.) φαγητό υπερβολικά αλµυρό: αυ-
τή η σούπα δεν τρώγεται, είναι σκέτη ~! 
[ΕΤΥΜ. < βεν. salamora (πβ. ιταλ. salamoia) < µτγν. λατ. salamûria < λατ. 
sal «αλάτι» + muria «άλµη»]. 

σαλάτα (η) {σαλατών} 1. φαγητό ορεκτικό ή συµπληρωµατικό τού κυ-
ρίως γεύµατος, που παρασκευάζεται από ωµά ή βρασµένα λαχανικά 
ή/και άλλα εδώδιµα (λ.χ. ζυµαρικά, δηµητριακά, κρέας, θαλασσινά, 
φρούτα κ.ά), καρυκευµένα µε λάδι, ξίδι, αλάτι, λεµόνι κ.λπ. ή συν-
δυασµένα µε ειδική σάλτσα, το οποίο σερβίρεται συνήθ. κρύο: πρά-
σινη (µε λαχανικά) | ανάµικτη | ρώσικη (βλ. λ. ρωσικός) | χωριάτικη 
(βλ. λ. χωριάτικος) ~ || ~ ζυµαρικών | φρούτων (φρουτοσαλάτα) ΣΥΝ. 
σαλατικό 2. (µτφ.) ανακάτεµα πολλών και διαφορετικών πραγµάτων: 
αντί για οργανωµένη παράσταση, παρουσίασε µια άνευρη, καλλιτε-
χνική ~ ΣΥΝ. σύµφυρµα, συνονθύλευµα, κυκεώνας· ΦΡ. (α) τα κάνω 
σαλάτα αποτυγχάνω πλήρως σε κάτι, φέρνω το αντίθετο αποτέλεσµα: 
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τον στείλαµε να βελτιώσει την κατάσταση κι αυτός τα έκανε σαλάτα! (β) γίνοµαι 
σαλάτα (µε κάποιον) (αργκό) διαπληκτίζοµαι έντονα, τσακώνοµαι (µε 
κάποιον). — (υποκ.) σαλατούλα κ. σαλατίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < βεν. salata < ρ. 
salar «αλατίζω, αλµυρίζω» < sale «αλάτι» (< λατ. sal). Η λ. γενικεύθηκε στις 
ευρωπαϊκές γλώσσες, πβ. γαλλ. salade, αγγλ. salad, γερµ. Salat, ισπ. en-salada, 
ιταλ. in-salata κ.ά.]. σαλατιέρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζιο σκεύος, 
µεγάλο και βαθύ, µέσα στο οποίο σερβίρεται η σαλάτα (βλ.λ.): γυάλινη | 
πορσελάνινη ~. 
[ΕΤΥΜ. < σαλάτα + παραγ. επίθηµα -ιέρα]. σαλατικό (το) (λαϊκ.) 1. κάθε 
λαχανικό ή οποιοδήποτε άλλο εδώδιµο, που χρησιµεύει για την παρασκευή 
σαλάτας: ψιλόκοβε µαρούλια, άνηθο, κρεµµύδι και άλλα ~ 2. (συνεκδ.) η ίδια η 
σαλάτα (βλ.λ.): χρειάζοµαι και δύο-τρία - για να συµπληρωθεί το µενού. σαλάχι 
(το) → σελάχι 
σαλβαρι (το) {σαλβαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. φαρδύ παντελόνι, βράκα ασιατικής 

καταγωγής, που φοριόταν παλαιότ. από τους χωρικούς ορισµένων περιοχών: 
«σαν φορούσα το - 'κείνο τον καιρό, τα κορίτσια µε ζήλευαν µέσα στον χορό» 
(δηµοτ. τραγ.) 2. (γενικότ.) τύπος φαρδιού παντελονιού. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. §alvar < περσ. Salwär «φαρδύ παντελόνι ναυτικών και 
ταξιδιωτών»]. σάλβία (η) {σαλβιών} ποώδες φυτό µε κόκκινα, µοβ ή µπλε 
άνθη, που είναι γνωστό στη χώρα µας ως φασκοµηλιά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
salvia < λατ. salvia < salvus «ασφαλής, σώος», λόγω των θεραπευτικών 
ιδιοτήτων τού φυτού]. σαλέ (το) {άκλ.} 1. ξύλινο σπίτι στις ορεινές περιοχές τής 
Ελβετίας, έξω από τις πόλεις 2. (κατ' επέκτ.) ορεινή εξοχική κατοικία, συνήθ. 
κατασκευασµένη από ξύλο και πολυτελής: έχει ένα ~ στο βουνό, για να πηγαίνει 
για σκι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chalet, που συνδ. µε γαλλ. cale «τµήµα αποβάθρας, αµπάρι», 
αβεβ. ετύµου, πιθ. λ. τού µεσογειακού προ-Ι.Ε. υποστρώµατος]. σάλε µα (το) → 
σαλεύω 
σαλέπι (το) {σαλεπιού | χωρ. πληθ.} παχύρρευστο τονωτικό και µαλακτικό 

αφέψηµα που πίνεται τον χειµώνα και παρασκευάζεται από αποξηραµµένους 
και αλεσµένους κονδύλους τής ρίζας ορισµένων ειδών ορχιδέας, που βράζουν 
σε αλευρόνερο. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. salep < διαλεκτ. αραβ. sahlab, από την αραβ. φρ. (khusy ath-) 
tha'lab, µε αρχική σηµ. «όρχεις τής αλεπούς»]. σαλεπιτζής (ο) {σαλεπιτζήδες} 
(λαϊκ.) πρόσωπο που παρασκευάζει και πουλά σαλέπι (βλ.λ.), συνήθ. γυρίζοντας 
στους δρόµους. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. salepçi < salep (βλ. κ. σαλέπι)]. σαλεύω ρ. 
αµετβ. κ. µετβ. {σάλε-ψα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. κάνω µικρή κίνηση, αλλάζω 
θέση, µετατοπίζοµαι λίγο: ο αέρας είχε πέσει εντελώς, ούτε φύλλο δεν σάλευε || το 
ψάρι σαλεύει (δηλ. είναι ακόµη ζωντανό, σπαρταρά και κατ' επέκτ. είναι 
φρέσκο) ΣΥΝ. κινούµαι, µετακινούµαι, σείοµαι 2. (κατ' επέκτ.) κινούµαι πάνω-
κάτω, πηγαίνω εδώ και εκεί µε ασταθή βήµατα ΣΥΝ. ταλαντεύοµαι, 
τραντάζοµαι, κλονίζοµαι · ΦΡ. σάλεψε (κάποιου) τρελάθηκε: του σάλεψε απ' τα 
βασανιστήρια || είναι δυνατόν να µη σου σαλέψει, όταν σου συµβαίνουν τέτοιες 
συµφορές; || του 'χει σαλέψει ο νους ΣΥΝ. το 'χασα, µου 'στρίψε ♦ 3. (µετβ.) 
κινώ (κάτι) εδώ κι εκεί, προκαλώ τη µετακίνηση του: τα κύµατα σάλευαν ελαφρά 
τη βάρκα || µόλις που σάλεψε τα χείλη του, δείχνοντας πως κάτι θέλει να πει ΣΥΝ. 
κουνώ, σείω, ταλαντεύω, µετατοπίζω ΑΝΤ. ακινητοποιώ. — σάλεµα (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σάλος]. σάλι (το) {χωρ. γεν.} κοµµάτι πλεκτού ή υφαντού 
µάλλινου υφάσµατος, που φοριέται ως κάλυµµα των ώµων από τις γυναίκες 
ΣΥΝ. εσάρ-πα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. châle < περσ. Sal]. σάλιαγκας (ο) (λαϊκ.) το σαλιγκάρι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < σάλιακας < µτγν. σιαλικός (µε την επίδρ. τού ουσ. σάλιο) < αρχ. 
σίαλος]. σαλιαγκοκαόκι (το) (λαϊκότ.) το όστρακο τού σαλιγκαριού. σαλιάζω ρ. 
αµετβ. κ. µετβ. {εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) εκκρίνω 
σάλιο, βγάζω σάλια από το στόµα µου: το µωρό σαλιάζει ♦ 2. (µετβ.) (σπανιότ.) 
υγραίνω (κάτι) µε σάλιο: ~ τα χείλη µου ΣΥΝ. σαλιώνω. σαλιάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) 1. κοµµάτι από ύφασµα ή πλαστικό, που δένεται γύρω από τον 
λαιµό και σκεπάζει το στήθος των νηπίων, για να µη λερώνονται καθώς τρώνε · 
2. ψάρι που ζει σε όλες τις θάλασσες και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την 
πλήρη σχεδόν απουσία λεπιών και τη στιλπνή, βλεννώδη έκκριση που καλύπτει 
το σώµα του. Επίσης σαλιαρίστρα (σηµ. 1). — (υποκ.) σαλιαρίτσα (η). [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. σαλιάρης]. σαλιάρης, -α, -ικο {σαλιάρηδες} (λαϊκ.) 
αυτός που του τρέχουν σάλια από το στόµα, που δεν µπορεί να ελέγξει το σάλιο 
του. [ΕΤΥΜ. < σάλιο + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. ζηµ-ιάρης, χαδ-ιάρης]. 
σάλιαρίζω ρ. αµετβ. {σαλιάρισα} ερωτοτροπώ µε προκλητικό ή σαχλό τρόπο, 
φλερτάρω έντονα: κοίταξε τους πώς σαλιαρίζουν! — σαλιάρι-σµα (το). 
σαλιαρίστρα (η) → σαλιάρα 
σαλιγκάρι (το) {σαλνγκαρ-ιού | -ιών} µαλάκιο µε σπειροειδές κέλυφος και 

εδώδιµη σάρκα, σώµα µακρόστενο που προεξέχει κατά ένα µέρος από το 
κέλυφος και κεφάλι µε δύο ζευγάρια όρθιων, συσταλ-τών κεραιών τρέφεται 
µε φυτική ύλη και κινείται αργά αφήνοντας ίχνη βλέννας, δραστηριοποιείται 
δε κατά τις βροχερές ηµέρες ΣΥΝ. σαλίγκαρος, (λαϊκ.) σάλιαγκας, (λόγ.) 
κοχλίας, (διαλεκτ.) κοχλιός. — (υποκ.) σαλιγκαράκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. σαλίγκας (βλ. λ. σάλιαγκας) + παραγ. επίθηµα -àpi, 
πβ. λιθ-άρι, πιθ-άρι]. 

σαλίγκαρος (ο) 1. το σαλιγκάρι (βλ.λ.) ΣΥΝ. σάλιαγκας 2. (µτφ.-πα-λαιότ.) 
διάδροµος σε σχήµα οστράκου σαλιγκαριού (βλ.λ.), στον οποίο εξετάζονταν οι 
υποψήφιοι οδηγοί αυτοκινήτου. [ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. σαλίγκας (βλ. λ. 
σάλιαγκας) + µεγεθ. επίθηµα -αρος]. 

σαλικυλικός, -ή, -ό ΧΗΜ. κυρ. για ορισµένες ενώσεις, λ.χ.: ~ αλδεϋδη (οργανική 
ένωση που χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία, τη φαρµακοποιία, ως 
αντιδραστήριο στην αναλυτική χηµεία και σε οργανικές συνθέσεις) | αλκοόλη 
(οργανική ένωση που απαντά στον φλοιό τής ιτιάς και τής λεύκας και 
χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική ως αντιπυρετικό, τοπικό αναισθητικό και 
τονωτικό) | οξύ (οργανική ένωση που χρησιµοποιείται ευρύτατα στη 
φαρµακευτική και τη βιοµηχανία χρωµάτων) | το ακετυλο— οξύ είναι η 
δραστική ουσία τής ασπιρίνης. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. salicylic (acid) «σαλικυλικό (οξύ)» < salicyl < 
salicin «είδος πικρής καταπραϋντικής ουσίας» < λατ. salix, -icis «ιτιά», στης 
οποίας τον φλοιό και το φύλλωµα απαντά η εν λόγω ουσία]. 

σαλινόµετρο (το) {σαλινοµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. το όργανο µε το οποίο 
µετριέται πόσο αλάτι έχει το θαλασσινό νερό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
salinometer (νόθο συνθ.) < saline «αλα-τότητα, αλµυρότητα» (< λατ. *salinus 
< sal, salis «αλάτι») + -meter (< αρχ. µέτρο ν)]. 

σάλιο (το) υγρό, διαυγές, αλκαλικό και λίγο κολλώδες, που εκκρίνεται από τους 
σιελογόνους αδένες στη στοµατική κοιλότητα, περιέχει κυρίως νερό (κατά 
95%(, οργανικές και ανόργανες ουσίες και ένζυµα· κύρια λειτουργία του είναι 
να διευκολύνει την κατάποση τής τροφής, αλλά και να αρχίζει τη διαδικασία 
τής πέψης: από τη δίψα ξεράθηκε το ~ µου || ορισµένες στοµαχικές διαταραχές 
συνοδεύονται από έντονη έκκριση σάλιου || το µωρό λερώθηκε µε τα ~ του ΣΥΝ. 
(επιστηµ.) σίελος· ΦΡ. (α) δεν υπάρχει σάλιο δεν έχω καθόλου χρήµατα, είµαι 
απένταρος (β) τρέχουν τα σάλια µου επιθυµώ σφοδρά να φάω ή να αποκτήσω 
κάτι, αλλά δεν µπορώ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *σιάλιον)µε έκκρουση τού -ι-, πβ. σαγόνι - σιαγόνων), υποκ. 
τού αρχ. σίαλος (βλ.λ.)]. 

σαλιώνω ρ. µετβ. {σάλιω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) υγραίνω µια επιφάνεια µε 
σάλιο, βάζω σάλιο σε (κάτι): σάλιωσε τα χείλη του | το γραµµατόσηµο ΣΥΝ. 
σαλιάζω. — σάλιωµα (το). 

σαλµί (το) {άκλ.} (λαϊκ.) 1. φαγητό από κρέας κυνηγιού (λαγό, πέρδικα κ.λπ.) 
και διάφορα καρυκεύµατα 2. (συνεκδ.) η σάλτσα που συνοδεύει το παραπάνω 
φαγητό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. salmi, συγκεκοµµ. τ. τού salmigondis «καρύκευµα από 
βρασµένα κρέατα», από συµφυρµό των λ. salemine «αλατισµένη τροφή» (βλ. 
λ. σαλάµι) και condir «καρυκεύω» (< λατ. condire, ίδια σηµ.)]. 

σαλµονέλα (η) {σαλµονελών} βακτήριο αναερόβιο που προκαλεί τις 
σαλµονελώσεις (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. salmonella, από το όνοµα τού Αµερικανού κτηνιάτρου 
Daniel Ε. Salmon (1850-1914), ο οποίος ανακάλυψε αυτό το βακτήριο]. 

σαλµονέλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. µόλυνση που 
οφείλεται στη σαλµονέλα (βλ.λ.), λ.χ. η τροφική δηλητηρίαση µε συµπτώµατα 
γαστρεντερίτιδας και ο εντερικός πυρετός, λ.χ. ο τυφοειδής πυρετός. [ΕΤΥΜ. 
< αγγλ. salmonellosis < salmonella (βλ. λ. σαλµονέλα)]. 

σαλόνι (το) {σαλον-ιού | -ιών} 1. ο χώρος τού σπιτιού που προορίζεται για την 
επίσηµη υποδοχή και φιλοξενία των επισκεπτών, αίθουσα υποδοχής: περάστε, 
παρακαλώ, στο ~ || µεγάλο | πολυτελές ~· ΦΡ. (µτφ.) φιλολογικό σαλόνι τακτική 
συγκέντρωση συγγραφέων, ποιητών και γενικά εκπροσώπων τού πνεύµατος 
και τής διανόησης, που γίνεται στις αίθουσες υποδοχής µεγάρου, 
αριστοκρατικής έπαυλης κ.λπ. (στην Ελλάδα και σε απλά σπίτια λογοτεχνών) 
µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, την καλλιέργεια των γραµµάτων και των 
τεχνών και τη διάδοση τους στους κόλπους τής κοινωνίας· ο θεσµός ξεκίνησε 
από τη Γαλλία (Παρίσι) τού Που αι. και απλώθηκε σε όλες τις χώρες, 
φθάνοντας µέχρι τις αρχές τού αιώνα µας περίπου ΣΥΝ. σάλα 2. (συνεκδ.) το 
σύνολο των επίπλων τής αίθουσας υποδοχής: το κατάστηµα µας διαθέτει ~ και 
τραπεζαρίες σε τιµή ευκαιρίας || ευρωπαϊκό | παραδοσιακό | µπαρόκ ~ || 
καρυδένιο | δρύινο ~ 3. σαλόνια (τα) (α) η υψηλή κοινωνία (β) (συνεκδ.) η 
πολυτέλεια, η πολυτελής, άνετη ζωή τής υψηλής κοινωνίας: «εγώ το 
πλουσιόπαιδο που ζούσα σε σαλόνια» (λαϊκ. τραγ.) 4. (η γεν. του σαλονιού ως 
χαρακτηρισµός) (α) αυτός που ανήκει στην υψηλή κοινωνία, που έχει καλούς 
τρόπους: εγώ είµαι και ~ και τού λιµανιού (ξέρω τους τρόπους και τής 
αριστοκρατίας και τους πολύ λαϊκούς) (β) (µτφ.) πολυτελείας, για πρόσωπα 
που ανταποκρίνονται µόνο σε εύκολες καταστάσεις ή που ενεργούν εκ τού 
ασφαλούς (χωρίς να εκτίθενται σε κίνδυνο): επαναστάτης - (που µιλάει για 
επανάσταση, ενώ είναι ο ίδιος εύπορος ή εξασφαλισµένος) 5. (ειδικότ.) ο 
εσωτερικός χώρος τού αυτοκινήτου, που προορίζεται για να κάθεται ο οδηγός 
και οι επιβάτες: το καινούργιο µοντέλο διαθέτει πολυτελές δερµάτινο ~ 6. (α) οι 
δύο µεσαίες, αριστερά και δεξιά, (αντικριστές) σελίδες εφηµερίδας, βιβλίου, 
περιοδικού ή άλλου εντύπου: στο ~ τής εφηµερίδας φιλοξενείται σήµερα 
συνέντευξη τού νέου προέδρου (β) (κατ' επέκτ.) κάθε ζεύγος αριστερής και 
δεξιάς σελίδας τού ίδιου εντύπου, στις οποίες εκτυπώνεται κείµενο ή/και 
φωτογραφίες, σαν να αποτελούσαν ενιαία σελίδα 7. (συνήθ. στα βαγόνια 
τρένου) οι αντικριστές θέσεις επιβατών στο µέσον περίπου κάθε βαγονιού 8. 
εµπορική έκθεση που φιλοξενείται σε µεγάλη αίθουσα (ξενοδοχείου, 
αθλητικού κέντρου κ.λπ.): διεθνές ~ 
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αυτοκινήτου | ειδών κουζίνας. — (υποκ.) σαλονάκι (το), (µεγεθ.) σα-λονάρα 
(η). 
[ΕΤΥΜ. < νταλ. salone < sala (βλ. κ. σάλα). Η λ. πέρασε και σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές γλώσσες· πβ. γαλλ. salon, αγγλ. salon και saloon, γερµ. Salon, ισπ. 
salón κ.ά.]. 

Σαλονίκη (η) (λαϊκ.) η Θεσσαλονίκη (βλ.λ.). — Σαλονικιός (ο), Σαλονικιό (η), 
σαλονικιώτικος, -η, -ο. 

σαλοπέτα (η) {δύσχρ. σαλοπετών) παντελόνι-φόρµα µε τιράντες. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. salopette «φόρµα εργασίας που φοριέται πάνω από τα ρούχα, για να µη 
λερωθούν» < salope «βρόµικος, ρυπαρός» (παλαιά σηµ.· η λ. χρησιµοποιείται 
υβριστικά πλέον στη Γαλλική) < sale «βροµιά» + hoppe | huppe 
«τσαλαπετεινός»]. 

σαλός, -ή, -ό (σπάν.) αυτός που του έχει σαλέψει ο νους, ανισόρροπος, τρελός 
ΣΥΝ. παλαβός ΑΝΤ. ισορροπηµένος, λογικός. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σάλος 
(βλ.λ.), µε καταβιβασµό τού τόνου]. 

σάλος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (κυριολ.) η ισχυρή κύµανση στην επιφάνεια τής 
θάλασσας, η θαλασσοταραχή: το πλοίο κλυδωνιζόταν επικίνδυνα από τον σάλο 
ΣΥΝ. τρικυµία, φουρτούνα, αναταραχή, αντάρα ANT. γαλήνη, µπονάτσα 2. 
(µτφ.) θορυβώδης ανακίνηση, κατάσταση ταραχής και κλονισµού: σάλο 
προκάλεσαν οι αποκαλύψεις τού πρώην υπουργού || πολιτικός ~ θα προκληθεί, 
όταν έλθουν στο φως τα σκάνδαλα ΣΥΝ. αναστάτωση, αναταραχή, 
αναβρασµός ANT. γαλήνη, ηρεµία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ασταθής, παλµική, επαναλαµβανόµενη κίνηση - 
τρικυµία, σεισµός», αγν. ετύµου, ναυτικός όρ., πιθ. δάνειο. Αν η λ. είναι I.E., 
τότε σηµαντικές δυσχέρειες εγείρει το αρχικό σ-. Ανεξακρίβωτες οι υποθέσεις 
περί συνδέσεως µε τους τ. τύλη | τύλος «προεξοχή, µαξιλάρι» ή µε το γερµ. 
schwellen «φουσκώνω». Παράγ. σαλ-εύω, σάλ-αγος, σαλ-αγή κ.ά.]. 

σαλοτραπεζαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο ενιαίος χώρος µιας κατοικίας που 
περιλαµβάνει το σαλόνι και την τραπεζαρία 2. (συνεκδ.) το σύνολο των 
επίπλων που αποτελούν το σαλόνι και την τραπεζαρία. [ΕΤΥΜ. < σάλα + 
τραπεζαρία (µε συνδ. φωνήεν -ο-)]. 

σαλπάρω ρ. αµετβ. {σάλπαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 1. (για πλοία) σηκώνω 
την άγκυρα και αναχωρώ από το λιµάνι ΣΥΝ. αποπλέω ΑΝΤ. αράζω 2. (η 
προστ. σάλπα!) (α) παράγγελµα για ανέλκυση τής άγκυρας και απόπλου (β) 
(ως ουσ.) η αναχώρηση τού πλοίου, ο απόπλους: στο ~ δάκρυσαν τα µάτια 
τους ΣΥΝ. σαλπάρισµα 3. (κατ' επέκτ.) ξεκινώ για ταξίδι, φεύγω: αύριο το 
πρωί σαλπάρουµε! ΣΥΝ. αναχωρώ, ξεµακραίνω. — σαλπάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. salpare, αρχική σηµ. «σηκώνω την άγκυρα», < 
µεσν. λατ. serpare < µτγν. λατ. *exharpare < αρχ. έξαρπάζω]. 

σάλπιγγα (η) {σαλπίγγων} 1. ΜΟΥΣ. χάλκινο πνευστό όργανο χωρίς βαλβίδες, 
που χρησιµοποιείται κυρ. στον στρατό για τη µετάδοση παραγγελµάτων, αλλά 
και ως όργανο ορχήστρας: στις έντεκα κάθε βράδυ οι ~ χτυπούν σιωπητήριο · 
2. ΑΝΑΤ. (α) καθένας από τους δύο µακρόστενους αγωγούς που εκτείνονται 
από τα πλάγια τής µήτρας ώς τις ωοθήκες και χρησιµεύουν για να 
µεταφέρονται τα σπερµατοζωάρια στο ωάριο, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν και 
το κατάλληλο περιβάλλον για τη γονιµοποίηση τού ωαρίου και στη συνέχεια 
για τη µεταφορά του στη µήτρα: πάθηση | φλεγµονή των - (β) ευσταχιανή 
σάλπιγγα ο σωληνοειδής πόρος που συνδέει το κοίλο τού τύµπανου τού 
αφτιού µε τον ρινοφάρυγγα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σάλπιγξ, -ιγγος, 
εκφραστ. όρ., που εµφανίζει το ίδιο πα-ραγ. επίθηµα µε άλλα ον. µουσικών 
οργάνων, πβ. σϋρ-ιγξ, φόρµ-ιγξ. Η λ. είναι αγν. ετύµου, πιθ. µεσογ. δάνειο, 
ενώ η σύνδεση µε το ονοµα-τοπ. λιθ. svilpti δεν έχει πειστικά επιχειρήµατα, o 
ανατ. όρ. αποδίδει το νεολατ. salpinx]. 

σαλΠιγγεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση τής µιας ή και των δύο 
σαλπίγγων (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. salpingectomy]. 

σαλπίΎΥΐκός, -ή, -ό ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τις σάλπιγγες τής 
µήτρας τής γυναίκας: ~ κύηση (εξωµήτριος κύηση, κατά την οποία το έµβρυο 
είναι εµφυτευµένο σε µία από τις σάλπιγγες) · 2. αυτός που σχετίζεται µε την 
ευσταχιανή σάλπιγγα (βλ. λ. σάλπιγγα, σηµ. 3). 

σαλπιγγίτιδα (η) [1895] ΙΑΤΡ. φλεγµονή των σαλπίγγων τής µήτρας, που 
αποτελεί συνήθ. τµήµα γενικότερης λοίµωξης των γεννητικών οργάνων τής 
γυναίκας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. salpingite]. 

σαλπιγγογραφία (η) {σαλπιγγογραφιών} ΙΑΤΡ. η ακτινογραφία των σαλπίγγων, 
που γίνεται µε την ένεση ειδικής σκιαγραφικής ουσίας σε αυτές διά µέσου τής 
µήτρας και αποβλέπει στο να διαπιστωθεί αν και κατά πόσον οι σάλπιγγες 
είναι ανοικτές, αποτελώντας τµήµα τής διάγνωσης για τη γυναικεία 
στειρότητα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. salpingography]. 

σαλπιγγοειδης, -ής, -ές [µτγν.] {σαλπιγγοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που µοιάζει µε σάλπιγγα (σηµ. 1), που έχει σχήµα και µορφή σάλπιγγας: ~ 
όργανο | σχηµατισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σαλπιγγοσκοπία (η) {σαλπιγγοσκοπιών} ΙΑΤΡ. η εξέταση τής ευστα-χιανής 
σάλπιγγας (βλ. λ. σάλπιγγα) τού αφτιού. [ΕΤΥΜ. < σάλπιγγα + -σκοπία < 
σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
salpingoscopy]. 

σαλπιγγοσκόπιο (το) {σαλπιγγοσκοπί-ου | -ων) ΙΑΤΡ. το όργανο µε το οποίο 
γίνεται η σαλπιγγοσκοπία. 
[ΕΤΥΜ. < σάλπιγγα + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. salpingoscope]. 

σαλπιγκτής (ο) 1. πρόσωπο που σαλπίζει, που παίζει σάλπιγγα 2. (ειδικότ.) ο 
στρατιώτης που σαλπίζει τα παραγγέλµατα για έγερση, κα- 

τάκλιση, ανάπαυση, ασκήσεις κλπ., καθώς επίσης και τα παραγγέλµατα σε 
ώρα µάχης 3. (σπάν.-µτφ.) πρόσωπο που διακηρύσσει, που διαλαλεί σπουδαία 
γεγονότα: ο ~ τού πολέµου | τής ειρήνης. Επίσης σαλπιστής [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < σαλπίζω (< *σαλπίγγ-)ω), βλ.λ.]. 

σαλπίζω ρ. µετβ. {σάλπισα} 1. παράγω ήχο µε τη σάλπιγγα, παίζω τη σάλπιγγα 
2. (ειδικότ.) ΣΤΡΑΤ. σηµαίνω παράγγελµα µε τη σάλπιγγα 3. (µτφ.) αναγγέλλω 
παντού σπουδαία είδηση: σάλπισε πρώτος το µήνυµα τής ειρήνης ΣΥΝ. 
διακηρύσσω, διαλαλώ, διατυµπανίζω ΑΝΤ. αποκρύπτω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*σαλπίγγ-)ω < σάλπιγξ, -ιγγος, βλ.λ.]. 

σάλπισµα (το) [µτγν.] {σαλπίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (γενικά) το να σαλπίζει 
κανείς, να παράγει ήχο ή να παίζει µουσικό κοµµάτι µε τη σάλπιγγα (βλ.λ.) 2. 
(συχνότ.-συνεκδ.) ο ήχος που παράγεται, που βγαίνει από τη σάλπιγγα: δυνατά 
~ διατάραξαν την ησυχία τής νύχτας 3. (ειδικότ.) ΣΤΡΑΤ. η µετάδοση διαταγής 
(παραγγέλµατος) µε τη σάλπιγγα 4. (συνεκδ.) ΣΤΡΑΤ. το ίδιο το πρόσταγµα 
που σαλπίζεται, το παράγγελµα που δίνεται µε τη σάλπιγγα: εθνικό | νυκτερινό 
~ || θα περιµέναµε να ακούσουµε το ~ τής έναρξης των ασκήσεων 5. (µτφ.) 
επίσηµη αναγγελία ή ανακοίνωση σηµαντικού γεγονότος: το ~ τού 
απελευθερωτικού αγώνα ΣΥΝ. διακήρυξη, διατυµπάνιση. 

σαλπιστης (ο) → σαλπιγκτής 
σάλσα (η) {άκλ.} ΜΟΥΣ. λατινοαµερικάνικη µουσική και χορός, κουβανέζικης 

προέλευσης, µε χαρακτηριστικά τη ρυθµικότητα, τη ζωντάνια και τον 
αισθησιασµό. [ΕΤΥΜ < ισπ. salsa (βλ. κ. σάλτσα)]. 

σαλταδόρος (ο) (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) αυτός που κάνει σάλτους και ειδικότ. ο 
ικανός ή κατάλληλος για µεγάλα άλµατα 2. (παλαιότ., κατά την περίοδο τής 
γερµανικής κατοχής) αυτός που πηδούσε σε γερµανικό όχηµα (συνήθ. 
κινούµενο), για να κλέψει τρόφιµα, υλικά, λάστιχα αυτοκινήτου και άλλα 
χρήσιµα είδη 3. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που αναρριχάται σε υψηλές θέσεις, 
αξιώµατα κ.λπ. χρησιµοποιώντας αθέµιτα ή και ανήθικα µέσα: είναι µεγάλος 
~· πολλά ακούγονται για το πώς κατόρθωσε να φτάσει εκεί όπου έφτασε... 
[ΕΤΥΜ < βεν. saltador < salta (βλ. λ. σάλτο) + επίθηµα -dor]. 

σαλτάρω ρ. αµετβ. {σάλταρ-α κ. -ισα, -ισµένος} (λαϊκ.-οικ.) 1. τινάζω το σώµα 
µου ψηλά και σε απόσταση, για να περάσω ή να αποφύγω εµπόδιο: σάλταραν 
πάνω από τη µάντρα και µπήκαν στον κήπο ΣΥΝ. πηδώ 2. (κατά την περίοδο 
τής γερµανικής κατοχής) πηδώ πάνω σε (συνήθ. κινούµενο) γερµανικό 
φορτηγό, για να κλέψω πολεµοφόδια, ρόδες, τρόφιµα κ.λπ.: «θα ~, θα ~, τη 
ρεζέρβα θα τους πάρω» (λαϊκ. τραγ.) · 3. (αργκό) χάνω τα λογικά µου ή 
βρίσκοµαι σε µεγάλη ψυχική αναστάτωση, µιλώ ή ενεργώ παράλογα: µου 
έχουν συµβεί τόσα από την περασµένη εβδοµάδα, που κοντεύω να ~! || είναι 
σαλταρισµένος απ' την πολλή δουλειά ΣΥΝ. τρελαίνοµαι, τα χάνω. Επίσης 
(λαϊκότ.) σαλτέρνω. — σαλτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. saltare «πηδώ» < 
λατ. saltare (βλ. κ. σάλτο)]. 

σαλτιµπάγκος (ο) 1. πλανόδιος διασκεδαστής -σχοινοβάτης, ακροβάτης, 
ταχυδακτυλουργός ή ηθοποιός- που εκτελεί διάφορα κωµικά νούµερα σε 
ανοικτούς χώρους, πλατείες κ.λπ. προς τέρψη τού κοινού: έφθασε και στην 
πόλη µας το τσίρκο µε τα θηρία και τους ~ 2. (µτφ.-κακόσ.) άνθρωπος 
επιπόλαιος και χωρίς ηθικές αρχές και υπόληψη ΣΥΝ. κατεργάρης, αγύρτης. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. saltimbanco «αυτός που πηδά πάνω στο σανίδι», συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. salta in banco < saltare «πηδώ» (βλ. λ. σάλτο) + banco 
(βλ. λ. πάγκος)]. 

σάλτο (το) (λαϊκ.) η εκτίναξη τού σώµατος προς τα πάνω και σε απόσταση, το 
πήδηµα ΣΥΝ. πηδηµατιά, σαλτάρισµα, (λόγ.) άλµα· ΦΡ. σάλτο µορτάλε (ί) το 
πήδηµα τού θανάτου, επικίνδυνο ακροβατικό νούµερο που γίνεται στο τσίρκο, 
χωρίς προστατευτικό δίχτυ (ii) (µτφ.) παράτολµο εγχείρηµα, ενέργεια που 
εγκυµονεί θανάσιµο κίνδυνο. Επίσης (λαϊκότ.) σάλτος (ο) (πβ. πήδος). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. salto < λατ. saltus «πήδηµα» (< salire «πηδώ»)]. 

σάλτσα (η) {σαλτσών} 1. ρευστό µαγειρικό µείγµα από ποικίλα συστατικά µε 
βάση το λάδι ή το βούτυρο, που προστίθεται στο φαγητό κατά το µαγείρεµα ή 
µετά από αυτό, για να κάνει τη γεύση του πλουσιότερη ή πιο πικάντικη: ~ 
ντοµάτα | µπεσαµέλ | καυτερή | δροσερή | λαχανικών 2. (µτφ.) σάλτσες (οι) 
κάθε περιττό ή υπερβολικό στοιχείο που προστίθεται σε αφήγηση, για να 
κάνει το περιεχόµενο της πιο εντυπωσιακό ή για να καλύψει την απουσία 
ουσιαστικού περιεχοµένου: µην παίρνεις κατά γράµµα αυτά που λέει, γιατί του 
αρέσει να βάζει ~ || άσε τις ~ και µπες στην ουσία! — (υποκ.) ααλταούλα κ. 
σαλτσίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. salsa (διαλεκτ. salza) < λατ. salsa, θηλ. τού salsus «αλ-
µυρός»^ µτχ. τ. τού ρ. salire «αλατίζω» (< sal, salis «αλάτι)]. 

σαλτσιέρα (η) (λαϊκ.) βαθύ επιτραπέζιο σκεύος, στο οποίο τοποθετείται η 
σάλτσα για το σερβίρισµα. [ΕΤΥΜ. < σάλτσα + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. 
σαλατ-ιέρα, αλατ-ιέρά]. 

Σαλώµη (η) 1. όνοµα βιβλικών προσώπων, µε γνωστότερη την κόρη τής 
Ηρωδιάδας, η οποία συνετέλεσε άµεσα στον αποκεφαλισµό τού Ιωάννη τού 
Βαπτιστή µε τον περίφηµο χορό της (ο χορός τής Σαλώ-PVÇ ή χορός των επτά 
πέπλων) 2. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < εβρ. 
salóni «ειρήνη»]. 

Σάλωνα (τα) (ορθότ. Σάλονα)  {Σαλώνων}  (παλαιότ.) η Αµφισσα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., βλ. λ. Άµφισσα]. 

σάµαλι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} γλυκό που παρασκευάζεται µε σιµι-γδάλι και 
ζάχαρη, ψήνεται στον φούρνο και διαποτίζεται µε σιρόπι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
§amali]. 

σαµάν (ο) {άκλ.} µάγος-ιερέας πολλών φυλών τής Ασίας, τής Αµερι- 
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κής, τής Αυστραλίας, τής Ινδονησίας και τής Αφρικής, ο οποίος, πέ-
φτοντας σε έκσταση, έχει την ικανότητα -σύµφωνα µε τις θρησκευ-
τικές πεποιθήσεις κάθε περιοχής- να επικοινωνεί µε τα πνεύµατα, να 
θεραπεύει τους ασθενείς και να οδηγεί µε ασφάλεια τις ψυχές στον 
άλλο κόσµο. Επίσης σαµάνος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chaman < saman, λ. τής γλώσσας Τουνγκούς (από την 
περιοχή τής Ν. Σιβηρίας, Μογγολίας και Β. Κίνας), < πρακριτ. samana 
«βουδιστής µοναχός» < σανσκρ. sramana «µοναχός, ασκητής» (< 
srama «(θρησκευτική) άσκηση»)]. 

σαµανισµός (ο) [1854] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των δοξασιών και των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων πολλών ασιατικών, αµερικανικών και 
αφρικανικών φυλών, που βασίζονται στην πίστη στη µαγεία και στη 
δυνατότητα επικοινωνίας µε τον κόσµο των πνευµάτων µέσω ειδικά 
προικισµένων ατόµων, των σαµάν (βλ.λ.). — σαµανιστής (ο), σαµανί-
στρια (η), σαµανιστικός, -ή, -ό. [ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. 
chamanisme]. 

σαµαράδικο (το) (λαϊκ.) το εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονται 
ή επισκευάζονται σαµάρια ΣΥΝ. (λόγ.) σαγµατοποιείο. 

σαµαράς (ο) {σαµαράδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που κατασκευάζει ή/και 
πουλά σαµάρια ΣΥΝ. (λόγ.) σαγµατοποιός. Επίσης σαµαρτζής. 

Σαµάρεια (η) αρχαία πόλη τής Παλαιστίνης, τής οποίας οι κάτοικοι 
ήταν Ισραηλίτες και Ασσύριοι ειδωλολάτρες· λόγω τής ύπαρξης ει-
δωλολατρικών στοιχείων στη θρησκεία τους αντιµετωπίζονταν µε πε-
ριφρόνηση από τους Ιουδαίους. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. τόπων. < εβρ. Somerön, λόφος που έλαβε το όνοµα του 
από τον Semér, ο οποίος τον πούλησε στον βασιλιά Αµρί τού Ισραήλ]. 

Σαµαρείτης (ο) [µτγν.] {Σαµαρειτών}, Σαµαρείτισσα (η) {Σαµα-
ρειτισσών} (στην αρχαιότητα) πρόσωπο που κατοικούσε ή καταγόταν 
από τη Σαµάρεια (βλ.λ.)· ΦΡ. καλός Σαµαρείτης (ως χαρακτηρισµός) 
άνθρωπος που βοηθεί όποιον έχει ανάγκη, όπως ο Σαµαρείτης τής 
παραβολής τού Ευαγγελίου, ακόµη και αν πρόκειται για εχθρό του. 
— σαµαρειτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

σαµάρι (το) {σαµαρ-ιού | -ιών} 1. το εξάρτηµα που τοποθετείται στη 
ράχη των υποζυγίων και χρησιµεύει ως κάθισµα για τον αναβάτη ή 
ως βάση για τη στερέωση τού φορτίου ΣΥΝ. (λόγ.) σάγµα· ΦΡ. (πα-
ροιµ.) όποιος δεν µπορεί να δείρει τον γάιδαρο, δέρνει το σαµάρι 
βλ. λ. γάιδαρος 2. (µτφ.) (α) καµπύλο χαµηλό εµπόδιο που υψώνεται 
ελαφρά πάνω από το επίπεδο τής ασφάλτου από το ένα πεζοδρόµιο 
ώς το άλλο και τοποθετείται για να αποτρέπει την ανάπτυξη µεγάλης 
ταχύτητας από τα αυτοκίνητα ή για να αποτρέπει τους µοτοσυκλε-
τιστές από αγώνες ταχύτητας (κόντρες) (β) κάθε τέτοιο κυρτό εξό-
γκωµα (λ.χ. στο πάνω µέρος µαντρότοιχου). — (υποκ.) σαµαράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. σαγµάριον (µε προληπτ. αφοµοίωση και απλο-
ποίηση), υποκ. τού αρχ. σάγµα (βλ.λ.), ίσως µε τη µεσολάβηση τού 
λατ. sagma(rium) (< αρχ. σάγµα)]. 

Σαµάρια (η) περιοχή τής Ν∆. Κρήτης στον νοµό Χανίων, γνωστή για 
το ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς φαράγγι της (φαράγγι τής Σαµα-
ριάς). 
[ΕΤΥΜ. Η περιοχή οφείλει την ονοµασία της από το εκκλησάκι τής 
Οσιας Μαρίας, που βρίσκεται στην έξοδο τού φαραγγιού, µε συνεκ-
φορά και συνίζηση: *Σια-Μαριά > Σαµα-ριά]. 

σαµάριο (το) {σαµαρίου} ΧΗΜ. αργυρόλευκο µέταλλο (σύµβολο Sm), 
που χρησιµοποιείται σε ειδικές κατηγορίες γυαλιών και καταλυτών, 
καθώς και στην ηλεκτρονική (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 
νεολατ. samarium < γαλλ. samarskite, από το όν. τού Ρώσου 
συνταγµατάρχη I.E. Samarskij (1803-70), που ήταν µηχανικός σε ορυ-
χεία]. 

σαµαροσκούτι (το) {σαµαροσκουτ-ιού | -ιών} (λαϊκότ.) 1. ύφασµα 
για την εσωτερική επένδυση των σαµαριών 2. χοντρό και φθηνό ύφα-
σµα για κατασκευή πανοφοριών 3. (µτφ.) χοντρό και άκοµψο ύφα-
σµα: τι φόρεσες αυτό το ~; 

σαµαρτζής (ο) {σαµαρτζήδες} (λαϊκ.) ο σαµαράς (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < σαµάρι + παραγ. επίθηµα -τζής (βλ.λ.)]. 

σαµαρώνω ρ. µετβ. {σαµάρω-σα, -θηκα, -µένος] (λαϊκ.) τοποθπώ το 
σαµάρι (βλ.λ.) στη ράχη υποζυγίου: ~ τον γάιδαρο | το άλογο | το µου-
λάρι ANT. ξεσαµαρώνω. — σαµάρωµα (το). 

σαµαρωτος, -ή, -ό αυτός που µοιάζει µε σαµάρι. 
σαµατάς (ο) {σαµατάδες} (λαϊκ.) η µεγάλη φασαρία και ταραχή που 

προκαλείται συνήθ. από πολλούς ανθρώπους µαζί ή από µεµονωµένο 
πρόσωπο που φωνάζει και προκαλεί αναστάτωση: οι διπλανοί γιόρ-
ταζαν τον γάµο τής κόρης τους κι έκαναν µεγάλο - ΣΥΝ. (λαϊκ.) ντό-
ρος, νταβαντούρι ANT. ησυχία, γαλήνη. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. §amata < 
αραβ. (Συρίας) Samâta]. 

σαµατατζής (ο) {σαµατατζήδες}, σαµατατζού (η) {σαµατατζού-δες} 
(λαϊκ.) πρόσωπο που κάνει µεγάλο θόρυβο ή που προκαλεί καβγάδες, 
φιλονικίες κ.λπ.: οι άλλοι δεν τον ήθελαν στην παρέα, γιατί ήταν ~ 
ΣΥΝ. θορυβοποιός, ταραχοποιός, καβγατζής. — σαµατατζήδι-κος, -η, 
-ο. [ΕΤΥΜ. < σαµατάς + παραγ. επίθηµα -τζής (βλ.λ.)]. 

σάµατι επίρρ. (λαϊκ.) 1. (σε ερώτηση στην οποία εννοείται ή αναµέ-
νεται αρνητική απάντηση) µήπως: ~ το έκανε επίτηδες; || ~ εγώ έφται-
γα; || -µπορούσαµε να κάνουµε αλλιώς; ΣΥΝ. σάµπως, τάχα, τάχατες, 
λες και · 2. (σε σύγκριση πραγµατικής κατάστασης µε υποθετική) 
σαν, σαν να: ~ να µη µας τα λες καλά · 3. (κατ' επέκτ.) µου φαίνεται, 
ίσως, σαν να: ~ να σε είδα χθες το βράδυ εδώ γύρω ΣΥΝ. νοµίζω, θαρ-
ρώ. Επίσης σάµατις. 
[ΕΤΥΜ. < ως (χρον. σύνδ.) + -άµατι < άµα + ότι «αµέσως όταν» µε σί-
γηση τού αρχικού ατόνου ω-]. 

σαµβύκη (η) {σαµβυκών} αρχαίο έγχορδο όργανο, τριγωνικού σχή-
µατος (σαν άρπα), που παρήγε οξύ ήχο και κρουόταν µε πλήκτρο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. ανατολικό δάνειο, τού οποίου η προέ-
λευση δεν έχει προσδιοριστεί. ∆εν φαίνεται ιδιαίτερα πιθ. η σύνδ. µε 
αραµ.  äebäkä «κιθάρα». Από  την  Ελληνική  προέρχεται  το  λατ. 
sambuca]. σαµιακός, -ή, -ό → Σάµος 
σαµιαµίδι κ. σαµιαµιθι (το) {σαµιαµιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1.ΖΩΟΛ. 
µικρή, ευκίνητη σαύρα µε καφετί χρώµα, που φωλιάζει στις ρωγµές 
των τοίχων, συνήθ. κατοικηµένων χώρων, και χάρη στα ειδικώς δια-
µορφωµένα άκρα των δακτύλων της µπορεί να τρέχει στις λείες, κά-
θετες επιφάνειες των τοίχων ή ακόµη και στις οροφές ΣΥΝ. µολυντή-ρι 
2. (µτφ.-σκωπτ.) νεαρό άτοµο µικρόσωµο και ευκίνητο: κοίτα το ~ πώς 
σκαρφαλώνει στο δέντρο! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σαύρα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
σαµαµίθιον, υποκ. τού σαµιάµινθος, λ. σηµιτ. αρχής. ∆εν φαίνεται 
πειστική η αναγωγή στο αρχ. σαυρίδιον, µε µεσν. τροπή σε *σαµνίδιον 
(πβ. χαϋνος - αχαµνός) και αναδιπλασιασµό τής πρώτης συλλ. σαµ-
(ι)αµ-ίδι | -ίθι]. σαµιώτικος, -η, -ο → Σάµος 
Σαµνίτης (ο) {Σαµνιτών},Σαµνίτισσα (η) {Σαµνιτισσών} ΙΣΤ. µέλος 
ορισµένων ιταλικών φύλων που κατοικούσαν στην ορεινή Κ. και Ν. 
Ιταλία, γνωστά και από τους πολέµους τους εναντίον των Ρωµαίων 
τον 4ο και 3ο αι. π.Χ. — σαµνιτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < λατ. Samnites, 
αγν. ετύµου]. Σαµόα (οι) (σαµόα Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa, 
αγγλ. Independent State of Samoa = Ανεξάρτητο Κράτος των Σαµόα) 
νησιωτικό κράτος στον Ν. Ειρηνικό Ωκεανό, που αποτελείται από 
εννέα νησιά, µε πρωτεύουσα την Άπια, επίσηµες γλώσσες τη Σαµόα 
και την Αγγλική και νόµισµα το τάλα. — Σαµοανός (ο), Σαµοανή (η), 
σα-µοϊκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Το τόπων. Samoa ανάγεται είτε σε τοπικό φύλαρχο είτε σε λ. 
που σηµαίνει «τόπος των moa» (το moa είναι ονοµασία ντόπιου πτη-
νού, που τώρα έχει εκλείψει και που ίσως αποτελούσε τοτέµ για τους 
ιθαγενείς)]. σαµοβάρι (το) {σαµοβαρ-ιού | -ιών} µεταλλικό οικιακό 
σκεύος ρωσικής προελεύσεως, που αποτελείται από βραστήρα σε 
σχήµα υδρίας, διαθέτει µικρή εστία στη βάση του και 
χρησιµοποιείται για το βράσιµο τού νερού για το τσάι. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. samovar «αυτό που βράζει µόνο του» < samo- «ο ίδιος, 
µόνος» + -var < varit' «βράζω, µαγειρεύω»]. Σαµογέτης (ο) 
{Σαµογετών} µέλος µογγολοειδούς φυλής που ζει στη Σιβηρία, στον 
Β. Παγωµένο Ωκεανό. — σαµονετικός. -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. Samoyed < σαµογετ. Säme-aena | -yemne «γη των Saam» (δηλ. 
των Λαπώνων). Οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται Nenet, που σηµαίνει 
«πρόσωπο, άνθρωπος»]. Σαµοθράκη (η) 1. νησί τού ΒΑ. Αιγαίου 
Πελάγους απέναντι από τις ακτές τής Θράκης και Β∆. τής Ίµβρου 2. η 
πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού.  — Σαµοθρακιώτης κ. 
Σαµοθρακίτης (ο), Σαµοθρακιώ-τισσα κ. Σαµοθρακίτισσα (η), 
σαµοθρακιώτικος, -η, -ο κ. σαµοθρακί-τικος κ. (λόγ.) σαµοθράκειος, -α 
-ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τόπων., από την περιγραφική ονοµασία Σάµος θρακία, η 
οποία µάλλον σήµαινε «υψηλή Θράκη» (βλ. λ. Σάµος, για την προελ-
λην. ρίζα «υψηλός»), άποψη που εξηγείται τόσο από τους ορεινούς 
όγκους τού νησιού όσο και από την καταγωγή των αρχ. κατοίκων του 
(Θράκες)]. σαµόλαδο (το) (λαϊκ.) λάδι από σουσάµι (βλ. κ. λ. 
σουσαµόλαδό) ΣΥΝ. (λόγ.) σησαµέλαιο. 
[ΕΤΥΜ < σουσαµόλαδό, µε απλολογική αποβολή τής ά συλλαβής (πβ. 
άµφι-φορεύς - άµφορεύς)]. Σάµος (η) 1. νησί τού Α. Αιγαίου Πελάγους 
Ν. τής Χίου και Β. των ∆ωδεκανήσων 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νησιού και νοµού (νοµός Σάµου), ο οποίος περιλαµβάνει τα νησιά 
Σάµο, Ικαρία και Φούρνους. — Σαµιώτης κ. (λόγ.) Σάµιος (ο) [αρχ.], 
Σαµιώτισσα κ. (λόγ.) Σάµια κ. Ζαµία (η), σαµιώτικος, -η, -ο κ. (λόγ.) 
σαµιακός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. τόπων., που ανάγεται σε 
προελλην. ρίζα µε σηµ. «υψηλός» και δικαιολογείται από τα 
συγκριτικώς υψηλά βουνά τού νησιού, πράγµα που συµβαίνει και σε 
άλλα τόπων. (πβ. Σάµη, Σαµοθράκη). ∆εν θεωρείται πιθ. η σηµιτ. 
προέλευση τού τοπωνυµίου]. σαµουά (το) {άκλ.} 1. δέρµα απαλό και 
µαλακό από αγριοκάτσικο· (ως επίθ.) 2. αυτός που είναι 
κατασκευασµένος από το παραπάνω δέρµα: παπούτσια ~ · 3. (για 
χρώµα) υπόλευκος, κιτρινωπός: τυπώνω το κείµενο σε χαρτί ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chamois < µτγν. λατ. camox]. Σαµουήλ (ο) {άκλ.} 1. 
προφήτης τής Π.∆., ο τελευταίος Κριτής τού Ισραήλ και άγιος τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κυρ. όν. < εβρ. 
Sêmuël «όνοµα τού Θεού»]. σαµουράι (ο) {άκλ.} ο ευγενής τής 
φεουδαρχικής τάξης τής παλαιάς ιαπωνικής κοινωνίας, η οποία 
σταδιακά µετατράπηκε σε στρατιωτική κάστα µε ειδικά προνόµια και 
διατήρησε τον κλειστό χαρακτήρα της µέχρι την κατάργηση της το 
1871. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπουργός. [ΕΤΥΜ. < ιαπων. samurai < παλαιότ. 
samurafi «υπηρετώ» < sa- προθεµ. + morafi «επαγρυπνώ, αναµένω» (< 
mor «φρουρώ»)]. σάµπα (η) {χωρ. πληθ.} βραζιλιάνικος αστικός 
χορός που χαρακτηρίζεται από µικρά βήµατα µπροστά και πίσω µε 
έντονη κίνηση των γοφών και ελαφρότερη τού κορµού, ο οποίος 
κυριαρχεί στις εκδηλώσεις των περίφηµων βραζιλιάνικων 
καρναβαλιών (πβ. λ. σαµπόδρο-µος). 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. samba, από γλώσσα των ιθαγενών τής Βραζιλίας]. 
σαµπάν (το) {άκλ.} (στη ΝΑ. Ασία και Ιαπωνία) πλοιάριο που κινεί-
ται µε πανιά ή και µε κουπιά, µε επίπεδη γάστρα χωρίς καρίνα, το 
οποίο χρησιµοποιείται και ως κατοικία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. sampan < 
κινεζ. sanbän «(πλοίο) µε τρεις σανίδες» < 
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san «τρία» + ban «σανίδα, κατάστρωµα»]. σαµπάνι επίθ. (άκλ.) αυτός που έχει 
το χρώµα τής σαµπάνιας: ~ 
ύφασµα | εσώρουχο | νυφικό. σαµπάνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. καµπανίτης 
οίνος- περίφηµο γαλλικό αφρώδες κρασί σε χρώµα λευκό, που παρασκευάζεται 
στην περιοχή τής Καµπάνιας τής Γαλλίας µε τη µέθοδο τής δεύτερης ζύµωσης 
τού µούστου µέσα σε σφραγισµένο µπουκάλι- έχει λάβει παγκόσµια διάδοση 
και έχει συνδεθεί µε τις γιορτές, τις επίσηµες περιστάσεις και τα πολυτελή 
γεύµατα: για να γιορτάσουν το ευχάριστο γεγονός, άνοιξαν ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. champagne, από την περιοχή Champagne «Καµπάνια» τής ΒΑ. 
Γαλλίας (< λατ. Campania < campus «πεδιάδα»), όπου πρωτο-παρασκευάστηκε 
τον 17ο αι. ο αφρώδης οίνος]. σα µπανιέρα (η) {σαµπανιερών} µεταλλικό 
δοχείο µέσα στο οποίο τοποθετούνται κοµµάτια πάγου, ώστε η φιάλη, κυρ. 
σαµπάνιας, που επίσης τοποθετείται σε αυτό, να διατηρείται αφότου ανοιχτεί και 
ωσότου καταναλωθεί στην κατάλληλη χαµηλή θερµοκρασία. [ΕΤΥΜ. < 
σαµπάνια + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. φρουτ-ιέρα, σαλατ-ιέ-ρα]. σαµπανιζέ επίθ. 
{άκλ.} ελλην. αφρώδης- (για κρασί) αυτό που αφρίζει σαν τη σαµπάνια (βλ.λ.), 
που µοιάζει µε σαµπάνια: γνωστό ελληνικό ~ κρασί είναι αυτό που παράγεται στη 
Ρόδο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. champanisé(e), βλ. λ. σαµπάνια]. σαµπεί κ. σαµπί (το) 
{άκλ.} γράµµα τού αρχαίου ελληνικού αλφαβήτου σε µορφή πλαγίου «π» (>ι) ή, 
αρχικά, ως Τ, που απαντά σε ορισµένες αρχαϊκές επιγραφές τής Μικράς Ασίας 
στη θέση τού διπλού «σ», αλλά εγκαταλείφθηκε πολύ νωρίς, παραµένοντας µόνο 
στο ελληνικό σύστηµα αριθµήσεως ως σύµβολο τού αριθµού 900. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. σαµπεί | σαµπί, πιθ. < φρ. *ώσάν πεί | πϊ, λόγω τού σχήµατος του, που 
έµοιαζε µε πλάγιο πεί/ πϊ]. σαµπλεβέ (το) {άκλ.} τεχνική σµάλτωσης (βλ.λ.) και 
συνεκδ. ό,τι έχει παραχθεί µε τέτοια τεχνική. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. champlevé < champlever «χαράσσω (µεταλλική) επιφάνεια» < 
champ «πεδίο» (< λατ. campus) + lever «σηκώνω» (< λατ. levare)]. σαµπό (το) 
{άκλ.} καλοκαιρινό πέδιλο µε ξύλινη σόλα στο οποίο µένει ακάλυπτη η φτέρνα 
ΣΥΝ. ξυλοπάπουτσο, τσόκαρο. [ETYM. < γαλλ. sabot < παλ. γαλλ. savate 
«παλιό, φθαρµένο υπόδηµα» (αγν. ετύµου), υπό την επίδρ. τής λ. botte (βλ. κ. 
µπότα)]. σαµπόδροµος (ο) ο δρόµος (και οι γύρω του εγκαταστάσεις) στον οποίο 
παρελαύνουν οι σχολές τής σάµπας κατά το διαγωνιστικό µέρος τού 
καρναβαλιού τού Ρίο ντε Ζανέιρο στη Βραζιλία. σαµποτάζ (το) {άκλ.} ελλην. 
δολιοφθορά 1. ΣΤΡΑΤ. η πρόκληση καταστροφών σε υλικά µέσα ή εγκαταστάσεις 
τού εχθρού, που διενεργείται µε µυστική αποστολή σε καιρό πολέµου ή κατά τη 
διάρκεια επανάστασης: η ανατίναξη τής γέφυρας οφείλεται σε ~ 2. (κατ' επέκτ. σε 
περίοδο ειρήνης) η σκόπιµη και µε έκνοµα µέσα επιβράδυνση ή παρακώλυση 
εργασιών εργοστασίου, λειτουργίας επιχειρήσεως, έργου, διεργασίας, ενέργειας 
κ.ά. για λόγους διαµαρτυρίας ή µε σκοπό την πρόκληση ζηµιάς, σύγχυσης, 
αναταραχής κ.λπ.: ~ στο κυβερνητικό έργο από εσωκοµµατικούς αντιπάλους 
ΣΥΝ. υπονόµευση. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. sabotage < p. saboter, αρχική σηµ. «χτυπώ, 
ταρακουνώ, θορυβώ (µε µπότες)» < sabot (βλ. λ. σαµπό)]. σαµποτάρω ρ. µετβ. 
{σαµποτάρισ-α, -µένος} κάνω σαµποτάζ (βλ.λ.): έχουν πάρει εντολή να 
σαµποτάρουν τις προσπάθειες µας.  — σα-µποτάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. saboter (βλ. λ σαµποτάζ)]. σαµποτέρ (ο/η) {άκλ.} 
ελλην. δολιοφθορέας- πρόσωπο που διενεργεί σαµποτάζ (βλ.λ.): οµάδα 
έµπειρων - εισέδυσε στο στρατόπεδο τού εχθρού και ανατίναξε την 
πυριτιδαποθήκη. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. saboteur < p. saboter (βλ. λ. σαµποτάζ)]. 
σαµπουάν (το) {άκλ.} αρωµατισµένο ρευστό παρασκεύασµα για το λούσιµο και 
την περιποίηση τού τριχωτού τής κεφαλής. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. shampooing, 
γερούνδιο τού αγγλ. shampoo, λ. που περιγράφει τόσο το προϊόν όσο και το 
λούσιµο τού τριχωτού τής κεφαλής, < παλαιότ. αγγλ. champo «µαλάσσω, κάνω 
µασάζ» < χίντι cämpnä «πιέζω, µαλάσσω»]. σα µ πού κ (το) {άκλ.} αραβικό 
πλοιάριο µε δύο κατάρτια, που χρησιµοποιείται στην Ερυθρά Θάλασσα. [ΕΤΥΜ 
< αραβ. sambuk]. σα µπούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ποτό που παρασκευάζεται 
από αλκοόλ, ζάχαρη και αρωµατικές ουσίες και µοιάζει στο χρώµα, στη γεύση 
και στο άρωµα µε το ούζο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sambuca < sambuco (βλ. λ. σαµπούκος)]. σαµπούκος κ. 
ζαµπούκος (ο) µικρό δέντρο ή θάµνος µε µικρά, αρωµατικά, λευκά ή κίτρινα 
άνθη σε ταξιανθίες, τα οποία χρησιµοποιούνται στη φαρµακευτική, τη 
ζαχαροπλαστική και την οινοποιία. [ΕΤΥΜ < ιταλ. sambuco < λατ. sambucus, 
αγν. ετύµου]. σαµπρέλα (η) {σαµπρελών} (λαϊκ.) 1. ελαστικός σωλήνας σε 
σχήµα δακτυλίου, που γεµίζεται µε αέρα υπό πίεση και τοποθετείται στον 
τροχό διαφόρων οχηµάτων (λ.χ. αυτοκινήτου, ποδηλάτου κ.ά.), για να διατηρεί 
τον όγκο του σταθερό: φουσκώνω τη -1| έσκασε η ~ 2. σφαιρικός θάλαµος 
γεµάτος αέρα υπό πίεση, που τοποθετείται στο εσωτερικό τής µπάλας διαφόρων 
αθληµάτων (λ.χ. τού ποδοσφαίρου), για να διατηρεί τον όγκο της σταθερό και 
να της προσθέτει ελαστικότητα ΣΥΝ. αεροθάλαµος 3. (ειδικότ.) κυκλικός 
πλαστικός σωλήνας γεµάτος αέρα, που βοηθεί τον άνθρωπο να επιπλέει στη 
θάλασσα, διασώζοντας τον σε περίπτωση ναυαγίου: φοβόταν να µπει στη 
θάλασσα χωρίς ~ ΣΥΝ. σωσίβιο. — (υποκ.) σαµπρελίτσα (η). [ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη γαλλ. φρ. chambre à air «αεροθά- 

λαµος», µε την επίδρ. των λ. σε -έλα]. 
σάµπως επίρρ. (λαϊκ.) 1. σαν, σαν να: µου µίλησε µε θάρρος, ~ (να) µε γνώριζε 

από παλιά 2. (σε ερωτήσεις, στις οποίες εννοείται ή αναµένεται αρνητική 
απάντηση) σάµατις, µήπως: ~ το έκανα επίτηδες; || ~ ξέρει τι λέει; ΣΥΝ. τάχα, 
τάχατες, λες και 3. (κατ' επέκτ.) µου φαίνεται, ίσως: ~ νά 'χεις δίκιο! ΣΥΝ. 
πιθανώς, σάµατις. [ΕΤΥΜ < σαν + πως]. 

σα µ σάρα (η) ΘΡΗΣΚ. (στον ινδουισµό) η πορεία τής ψυχής που ξαναγεννιέται 
µε τη µορφή οποιουδήποτε όντος (µεταβίωση ή µετενσάρκωση), µέχρι να 
απελευθερωθεί από τα δεσµά των προηγούµενων πράξεων της. 
[ΕΤΥΜ. < σανσκρ. samsara «διαπερνώντας» < sam «µαζί - εντελώς» + -sarà 
< sarati «τρέχει, ρέει»]. 

Σαµψούς (η) {Σαµψούντ-ος, -α} πόλη και ευρύτερη περιοχή τής Β. Μικράς 
Ασίας στον Εύξεινο Πόντο, εστία τού ποντιακού ελληνισµού µέχρι το 1922· η 
αρχαία Αµισός. Επίσης Σαµψούντα. [ΕΤΥΜ. Μεταπλασµός τού ελληνογενούς 
τουρκ. Samsun < µεσν. φρ. είς Άµισόν, ονοµασία που επικράτησε (αντί τής 
αρχ. 'Αµισού, βλ.λ.) µετά την εξάπλωση των Σελτζούκων Τούρκων τον 11ο αι. 
µ.Χ.]. 

σάµψυχο (το) (σαµψύχ-ου | -ων} η µαντζουράνα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. σάµψυχον | σάµψουχον, δάνειο, αγν. ετύµου]. 

Σαµψών (ο) {άκλ.} Π.∆. Κριτής τού Ισραήλ µε ασυνήθιστη σωµατική δύναµη, 
που οφειλόταν στο ότι διατηρούσε τα µαλλιά του άκοπα (βλ. κ. λ. ∆αλιδά). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < εβρ. äimsön, υποκ. τού Semes «ήλιος»]. 

σαν κ. (προφορ.) σα1 µόριο 1. (α) δηλώνει παροµοίωση και ισοδυναµεί µε τα 
«όπως», «καθώς», «σάµπως», «ως», «όµοια µε», «ίδια» (+ άναρθρη 
ονοµαστική ή έναρθρη αιτ.): τρώει ~ βασιλιάς || περπατούσε ~ την αρκούδα || ~ 
λιοντάρια πολέµησαν || το παιδί το ανάθρεψε ~ δικό του || τράβηξε το χέρι της ~ 
από φωτιά || έτρεχε ~ λαγός - έτρεχε ~ τον λαγό || πονηρός ~ αλεπού || έτρεµε - το 
ψάρι || τον αγαπώ ~ αδελφό µου || τους βλέπει όλους ~ εχθρούς του (β) (ειδικότ.) 
για ιδιότητα την οποία ο οµιλητής θεωρεί ή εµφανίζει ως ψευδή ή αναληθή: 
µιλάει ~ ειδικός, ενώ δεν κατέχει το θέµα 2. (καταχρ. µε ουσ. ή επίθ., που επέχει 
στην πρόταση θέση κατηγορηµατικού προσδιορισµού και δηλώνει σχέση 
αιτιολογίας ως προς το υπόλοιπο περιεχόµενο τής πρότασης) µε την ιδιότητα 
τού..., ως: ~ πρωθυπουργός τής χώρας, οφείλω να λάβω αυστηρά µέτρα για την 
πάταξη τού οικονοµικού εγκλήµατος 3. (µε επίθετα, επιρρήµατα και ρήµατα) 
δηλώνει αβεβαιότητα τού οµιλούντος ή πιθανότητα και ισοδυναµεί µε το 
«νοµίζω», «µου φαίνεται», «σάµπως», «αν δεν απατώµαι» κ.λπ.: ~ καλά να τα 
λέει || ~ πολλά γυρεύει || ~ καλά βολευτήκατε σ' αυτό το σπίτι 4. (ερωτηµατικές 
αντωνυµίες ή επιρρήµατα) άραγε, τάχα: ~ τι να θέλει; || ~ πόσα να κερδίζει τον 
µήνα; 5. (σε συνδυασµό µε τα µόρια «να» και «που»): (α) µε το «σαν να» 
εισάγονται (i) αναφορικές παραβολικές προτάσεις, οι οποίες εκφέρονται συνήθ. 
σε χρόνο παρωχηµέ\Ό εξακολουθητικό: φορούσε τη στολή του ~ ήταν αληθινός 
στρατηγός || έκανε πρώτα τον σταυρό της, ~ έµπαινε σε εκκλησιά (ii) παραβολικές 
προτάσεις, που δηλώνουν πιθανότητα ή πιθανή αιτιολογία: ξαφνικά σταµάτησε, 
- θυµήθηκε κάτι || ~ ακούστηκε κάτι µέσα από τα ερείπια || ύστερα ο καπνοπώλης, 
- βαρέθηκε, µου είπε... (iii) ειδικές προτάσεις, συνήθ. µετά το ρήµα «φαίνοµαι» 
και τα συνώνυµα του: φαινόταν ~ ηρέµησε και να ξεθάρρεψε λίγο (ότι ηρέµησε 
και ξεθάρρεψε λίγο) || αυτό το παιδί δείχνει ~ ξέρει τον τόπο (ότι τον ξέρει) (iv) 
κύριες (ανεξάρτητες) προτάσεις, που εκφράζουν υποκειµενική γνώµη ή απλή 
υπόνοια τού οµιλητή: ~ κλαίει || (συχνά και στο εσωτερικό τής πρότασης) η 
θάλασσα ~ καλυτέρεψε και ίσως φύγει καµιά βάρκα || «όµως ~ δυσαρεστήθηκε µ' 
αυτόν µας τον αστεϊσµό» (Κ. Καβάφης) (β) µε τον συνδυασµό «σαν... που» 
εισάγονται σπανιότ. αιτιολογικές προτάσεις: σαν βρόµικα που ήταν, τα πέταξε 
πέρα (επειδή ήταν βρόµικα) · ΦΡ. σα(ν) δεν ντρέπεσαι βλ. λ. ντρέποµαι. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. ωσάν (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ώ-) < φρ. ώς άν]. σαν κ. 
(προφορ.-λογοτ.) σα2 σύνδ. (λαϊκ.) εισάγει χρονικές προτάσεις και ισοδυναµεί 
µε: 1. όταν, όταν θα, αφού: ~ έχασα τη µητέρα µου, ήµουν δώδεκα χρόνων || ~ 
έλθει, θα του το πω || θα ξυπνήσεις ~ χτυπήσουν οι καµπάνες || «~ πας στην 
Καλαµάτα και 'ρθεις µε το καλό...» (δηµοτ. τραγ.) 2. άµα, µόλις, ευθύς ως: ~ είδε 
την αδελφή της, την αγκάλιασε µε ανακούφιση 3. κάθε φορά που, οσάκις: και ~ 
τους έβλεπαν, φώναζαν γελώντας... || κοκκινίζει ~ µε βλέπει · 4. (υποθετικός) 
ισοδυναµεί µε το «εάν», «αν» και εισάγει υποθετικές προτάσεις: ~ θέλεις, 
πήγαινε κι εσύ µαζί τους · 5. (σπανιότ. αιτιολογικός µε υποθετική χροιά) εισάγει 
αιτιολογικές προτάσεις και ισοδυναµεί µε «αφού» ή «επειδή»: δεν πας µια φορά 
κι εσύ ~ νέος να διασκεδάσεις; (αφού | µια και είσαι νέος) || - φίλος, έπρεπε να µε 
βοηθήσεις || ~ ήθελες να µ'αρνηθείς, γιατί να µ'αγαπήσεις; [ΕΤΥΜ µεσν., βλ. λ. 
σαν]. σανατόριο (το) {σανατορί-ου | -ων} θεραπευτικό ίδρυµα σε εξοχική 
τοποθεσία, το οποίο προορίζεται για τη νοσηλεία και θεραπεία των διαφόρων 
µορφών φυµατίωσης, καθώς και ορισµένων µη φυµατιωδών χρονιών 
παθήσεων. — σανατορικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < νεολατ. sanatorium, ουδ. τού 
επιθ. sanatorius < λατ. sanatio, -önis «ίαση, θεραπεία» < sanatus, µτχ. τού ρ. 
sanare «θεραπεύω» (< sanus «υγιής, σώος»)]. Σαννκάη (η) πόλη και λιµάνι τής 
Α. Κίνας στην Κίτρινη Θάλασσα. [ΕΤΥΜ. < κινεζ. Shanghai «παραθαλάσσια» 
< shàng «επί, σε» + hai «θάλασσα»]. σανγκρία (η) {άκλ.} οινοπνευµατώδες 
ποτό (ισπανικής προελεύσεως) από κόκκινο κρασί µε χυµούς εσπεριδοειδών, 
µπαχαρικά, συχνά µε κοµµατάκια φρούτων, που σερβίρεται παγωµένο. 



σανδάλι 1568 Σαξονία 
 

[ΕΤΥΜ. < ισπ. sangria < sangre «αίµα» (< λατ. sanguis, -inis)]. 
σανδάλι κ. σαντάλι κ. (σπανιότ.) σάνδαλο κ. σάνταλο (το) {σαν-δαλ-
ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) καλοκαιρινό υπόδηµα που αποτελείται 
από µια σόλα η οποία προσδένεται στο πόδι µε δερµάτινα λουριά: 
πήρα ένα ζευγάρι σανδάλια για την παραλία. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σανδάλιον, υποκ. τού σάνδαλον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο ανατολ. 
προελεύσεως, ίσως παράλλ. προς το περσ. sandal «πέδιλο»]. 

σανδαράχη κ. σανδαράκη (η) {σανδαραχών} 1. ηµιδιαφανής ρητίνη 
που διατίθεται µε τη µορφή ωχροκίτρινων κόκκων, η οποία χρησι-
µοποιείται στη βιοµηχανία χρωµάτων, στη φαρµακοποιία και για επι-
καλύψεις χαρτιού, δέρµατος ή µετάλλου · 2. ορυκτό τού θείου και 
τού αρσενικού. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σανδαράκη | -άχη, δάνειο ανατολ. προελεύσεως, αγν. 
ετύµου. Ίσως υπάρχει σχέση µε το τόπων. Σανδαράκη, λιµάνι τής 
Μαύρης θάλασσας]. 

σανίδα (η) 1. µακρύ, ορθογώνιο ξύλο µικρού σχετικά πάχους, που 
προέρχεται από τον κατά µήκος τεµαχισµό κορµού δέντρου και χρη-
σιµοποιείται σε ποικίλες ξύλινες κατασκευές: το πάτωµα είναι φτει-
αγµένο από σανίδες || µε το τράνταγµα µετατοπίστηκαν δύο από τις ~ 
τού κρεβατιού ΣΥΝ. τάβλα- ΦΡ. (α) σανίδα σωτηρίας βλ. λ. σωτηρία (β) 
βρε)γ)µένη σανίδα το πολύ ξύλο (κυρ. ως µέσο σωφρονισµού): αυτός 
χρειάζεται - για να στρώσει! 2. (για πολύ αδύνατες και χωρίς 
καµπύλες γυναίκες ή για µέρος τού σώµατος) επίπεδος, χωρίς κα-
µπύλες: έγινε - από τη δίαιτα || κοιλιά ~ . — (υποκ.) σανιδούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σανίς, -ίδος, τεχν. όρ., αγν. ετύµου. Η παραδοσιακή ανα-
γωγή στο ρ. σαίνω «κουνώ (την ουρά), χαιρετίζω» παρουσιάζει αξε-
πέραστα σηµασιολ. προβλήµατα. ∆ιάφορες ερµηνείες έχουν προταθεί 
για το αρχικό σ-, όπως η υπόθεση αρχικού τ. *tu-n-id- (που θα το συ-
νέδεε µε το τύλη | τύλος «κάλος» και «ρόζος (ξύλου)»), αλλά δεν εί-
ναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν]. 

σανιδένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει κατασκευαστεί από σανίδες, που 
αποτελείται από σανίδες: ~ πάτωµα | ταβάνι. 

σανίδι (το) {σανιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. η σανίδα (βλ.λ.) ΣΥΝ. τάβλα • 
2. η σκηνή τού θεάτρου και κατ' επέκτ. η καριέρα τού ηθοποιού τού 
θεάτρου: βγήκε από µικρή στο ~ || έχει χρόνια στο ~. — (υποκ.) 
σανιδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. σανίδιον, υποκ. τού σανίς, -ίδος (βλ.λ.)]. 

σανιδοειδης, -ής, -ές [1896] {σανιδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
όµοιος µε σανίδα, αυτός που έχει το πάχος σανίδας: ~ ειδώλιο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σανιδοσκαλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. 1. πρόχειρη, κινητή σκάλα 
από χοντρές σανίδες, που χρησιµοποιείται για την επιβίβαση και 
αποβίβαση των επιβατών πλοίου, το οποίο έχει πλευρίσει στην απο-
βάθρα 2. πρόχειρος διάδροµος από σανίδα, µε τον οποίο επικοινω-
νούν µε την αποβάθρα οι επιβάτες ελαφρού σκάφους. 

σανιδόφρακτος, -η, -ο [1888] αυτός που έχει περιφραχθεί µε σανίδες: 
~ χώρος | ιδιοκτησία. [ΕΤΥΜ. < σανίδα + -φρακτος < φράσσω]. 

σανίδωµα (το) [µτγν.] {σανιδώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η επικάλυψη, 
η επίστρωση επιφάνειας µε σανίδες: το ~ τού πατώµατος 2. (συνεκδ.-
περιληπτ.) οι σανίδες που χρησιµοποιούνται για την επίστρωση επι-
φάνειας, κυρ. πατώµατος: το ~ τού δωµατίου είναι πολύ φθαρµένο 3. 
(συνεκδ.) πάτωµα κατασκευασµένο από σανίδες. Επίσης σανίδωση (η) 
(σηµ. 1). 

σανιδωνω ρ. µετβ. {σανίδω-σα, -θηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. επικαλύ-
πτω επιφάνεια µε σανίδες, στρώνω µε σανίδια: ~ το πάτωµα 2. (αρ-
γκό) πατάω τέρµα το γκάζι τού αυτοκινήτου, για να επιταχύνω όσο 
το δυνατόν περισσότερο: σανίδωσέ το για να προλάβουµε. [ΕΤΎΜ. < 
µτγν. σανιδώ (-όω) < αρχ. σανίς, -ίδος (βλ.λ.)]. 

σανιδωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει στρωθεί ή επενδυθεί µε σα-
νίδες: ~ πάτωµα | ταβάνι ΣΥΝ. σανιδένιος. 

σάνκτους (το) {άκλ.} ελλην. άγιος· το τέταρτο τυπικό µέρος τής λα-
τινικής λειτουργίας (Κύριε, γκλόρια, κρέντο, σάνκτους-µπενεντί-
κτους, άγκνους ντέι) που µελοποιείται πάνω σε λατινική απόδοση 
τού αγγελικού επινίκιου ύµνου «Αγιος, άγιος, άγιος, κύριος Σαβαώθ» 
(Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Sabaoth) και συµπληρώνεται µε το 
µπενεντίκτους (βλ.λ.): το ~ από την λειτουργία τού Μέντελσον. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. sanctus «άγιος»]. 

σανός (ο) 1. (περιληπτ.) χόρτο από διάφορα αγρωστώδη και άλλα φυ-
τά (λ.χ. βρόµη, τριφύλλι κ.ά.), που θερίζεται πριν ωριµάσει πλήρως 
και αποξηραίνεται µε διάφορα µέσα, για να χρησιµοποιηθεί στη συ-
νέχεια ως ζωοτροφή- ΦΡ. τρώω σανό είµαι αφελής ή βλάκας ΣΥΝ. 
τρώω κουτόχορτο 2. (ειδικότ.) σανά (τα) το σύνολο τής συγκοµιδής 
τού παραπάνω χόρτου. Επίσης σανό (το) (σηµ. 2). — σανοπώλης (ο) 
[1897], σανοπωλείο (το). [ΕΤΥΜ. < σλαβ. seno]. 

Σανσκριτική (η) η κλασική κυρ. αρχαία ινδική γλώσσα (µερικοί χα-
ρακτηρίζουν µε τον ίδιο όρο και τα αρχαιότερα κείµενα, τις Βέδες ή 
Rigveda)· σε αυτή τη γλώσσα, η οποία αποτελεί τµήµα τού κλάδου 
τής Ινδοϊρανικής και ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των ινδοευ-
ρωπαϊκών γλωσσών, έχουν γραφεί τα γνωστά ινδικά έπη Mahâbhârata 
και Rämäyana" ακολούθως υπήρξε µια αρχαΐζουσα µορφή ινδικής 
γλώσσας, στην οποία γράφτηκαν ποιητικά και θεατρικά έργα, αφη-
γήσεις, φιλολογικές και θεολογικές πραγµατείες και η οποία χρησι-
µοποιείται, σπανιότερα, µέχρι και σήµερα. Επίσης Σανσκριτικά (τα). 
— σανσκριτικός, -ή, -ό [1816]. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. sanskrit < σανσκρ. sarhskrta «συναρµο-
σµένος, τελειοποιηµένος, καλλιεργηµένος» (< sam «µαζί» + krta 
«φτειαγµένος»). Η ονοµασία αυτή οφείλεται στην κανονισµένη, αυ- 

στηρά ρυθµιστική και καθαρµένη (πβ. λ. καθαρεύουσα) µορφή τής 
αρχαίας ινδικής γλώσσας, την οποία περιέγραψε συστηµατικά ο 
Ινδός γραµµατικός Panini]. 

σανσκριτολόγος (ο/η) ειδικός επιστήµονας που ασχολείται µε τη 
µελέτη τής Σανσκριτικής και των κειµένων που έχουν γραφτεί στη 
γλώσσα αυτή. — σανσκριτιστής (ο) [1869]. 

σαντακρούτα (η) → σατακρούτα 
σαντάλι (το) → σανδάλι 
σάνταλο1 (το) → σανδάλι 
σάνταλο2 (το) {σαντάλ-ου | -ων} φυτό τής Ινδίας, τής Αυστραλίας και 

των νησιών τού Ειρηνικού Ωκεανού, που φηµίζεται για το αρω-
µατικό ξύλο του (σανταλόξυλο). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σάνταλον, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. 
candana «σανταλόξυλο»]. 

σανταλόξυλο (το) το αρωµατικό ξύλο τού φυτού σάνταλο. 
σαντέζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-παλαιότ.) τραγουδίστρια νυχτε-

ρινού κέντρου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. chanteuse, θηλ. τού chanteur «τραγουδι-
στής» < λατ. cantor]. 

σαντζάκι (το) {σαντζακί-ου | -ων} παλαιά διοικητική περιφέρεια στην 
Οθωµανική Αυτοκρατορία, υποδιαίρεση τού βιλαετίου (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. sancak]. 

σαντιγί (η) (παλαιότ. ορθ. σαντιγύ) {άκλ.} κρύα κρέµα που παρα-
σκευάζεται από γάλα, βούτυρο, ζάχαρη, χρησιµοποιείται ευρέως στη 
ζαχαροπλαστική για την παρασκευή γλυκυσµάτων ή ως συνοδευτικό 
φρούτων, παγωτών, γλυκών, ροφηµάτων κ.λπ.: καφές µε ~ || γλυκό µε 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. chantilly, από την οµώνυµη πόλη τής Ν. Γαλλίας, όπου 
παρασκευάστηκε για πρώτη φορά αυτή η κρέµα. Η πόλη είχε τη 
µεσν. ονοµασία Chantileium < λατ. κύρ. όν. Cantilius]. 

Σαντορίνη (η) η Θήρα (βλ.λ.).  — Σαντορινιός κ. Σαντοριναίος (ο), 
Σαντορινιά κ. Σαντοριναία (η), σαντορινιός, -ιά, -ιό κ. σαντορινιώτι-
κος, -η, -ο κ. σαντοριναίικος [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Θήρα]. 

σαντούγκ (το) {άκλ.} µεταξωτό ύφασµα µε χοντρή ύφανση: (κ. ως 
επίθ.) φορούσε ένα κόκκινο ~ φόρεµα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. shantung, 
όνοµα επαρχίας τής ΒΑ. Κίνας]. 

σάντουιτς (το) {άκλ.} 1. πρόχειρο έδεσµα που αποτελείται από δύο 
φέτες ψωµιού (ή φραντζολάκι ανοιγµένο στη µέση), ανάµεσα στις 
οποίες τοποθετούνται διάφορα υλικά (φέτες τυριού, αλλαντικών κ.ά.) 
2. (µτφ.) κάθε κατασκευή από ξύλο, µέταλλο ή άλλο υλικό, που απο-
τελείται από δύο όµοια εξωτερικά στρώµατα, µεταξύ των οποίων 
υπάρχει ένα τρίτο, διαφορετικής υφής στρώµα- ΦΡ. (λαϊκ.) κάνουν 
(κάποιον) σάντουιτς για πρόσωπο ή πράγµα που το βάζουν στη µέση 
πιέζοντας το δύο άλλα πρόσωπα ή πράγµατα: καθώς έτρεχε, βρέθηκε 
ανάµεσα σε δύο νταλίκες και τον έκαναν ~ || οι δύο αµυντικοί έπεσαν 
πάνω στον επιθετικό και τον έκαναν ~. — (υποκ.) σαντουιτσάκι (το), 
(µεγεθ.) σαντουιτσάρα (η), σαντουιτσάδικο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, 
-α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. sandwich, από το όνοµα τού Αγγλου John Montague, 
κόµητα τού Sandwich (1718-92), ο οποίος, κατά τη διάρκεια τής χαρ-
τοπαιξίας, είχε τη συνήθεια να τρώει αυτού τού είδους το πρόχειρο 
γεύµα, προκειµένου να µην αναγκάζεται να εγκαταλείπει το παιχνί-
δι, για να φάει ένα κανονικό γεύµα]. 

σαντούρι (το) {σαντουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΜΟΥΣ. έγχορδο µουσικό όρ-
γανο τής ΝΑ. Ευρώπης, που αποτελείται από ηχείο σε σχήµα τραπε-
ζίου µε µεταλλικές χορδές, τρεις για κάθε φθόγγο, οι οποίες κρούο-
νται µε δύο λεπτά ραβδάκια (µπαγκέτες) (πβ. λ. κανονάκι). [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. santur]. 

σαντουριέρης (ο) οργανοπαίχτης τού σαντουριού. 
[ΕΤΥΜ. < σαντούρι + παραγ. επίθηµα -ιέρης (βλ.λ.)]. 

σαντουροβιόλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) σαντούρι και βιολί που παί-
ζουν µαζί: «µε βιολί ~ να χορέψουν κι οι διάβολοι» (λαϊκ. τραγ.). 

σανφασόν επίρρ.- χωρίς αυστηρή τήρηση των καθιερωµένων τρόπων 
και κανόνων συµπεριφοράς, µε ανεπίσηµο τρόπο, χωρίς τύπους και 
τυπικότητες: το δείπνο είναι ανεπίσηµο, µπορείς να ντυθείς ~ ΣΥΝ. 
ανεπίσηµα, απλά ANT. τυπικώς, επίσηµα, εθιµοτυπικώς. — σανφα-
σονισµός (ο). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. sans façon «χωρίς τρόπους, χωρίς 
επιτήδευση»]. 

σαξ (το) {άκλ.} 1. ειδική απόχρωση τού γαλάζιου, που αποκλίνει προς 
το πράσινο- το γαλαζοπράσινο χρώµα 2. (ως επίθ.) γαλαζοπράσινος: 
~ µπλουζάκι | σακάκι | φόρεµα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. saxe «είδος πορσελάνης (µε το συγκεκριµένο χρώµα)», 
η οποία κατασκευάζεται στη Σαξονία (γαλλ. Saxe)]. 

σαξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} η τοποθέτηση σέλας σε υποζύγιο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σάξις < σάττω «γεµίζω εντελώς, εφοδιάζω», βλ. λ. σα- 
ΎήΙ, 

σαξόκερας (το) {σαξοκέρ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.-περιληπτ.) ΜΟΥΣ. 
χάλκινο πνευστό µουσικό όργανο, που διαθέτει επιστόµιο και κλει-
διά- χρησιµοποιείται κυρ. στις φιλαρµονικές ορχήστρες (µπάντες). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. saxhorn (νόθο συνθ.) < sax- (βλ. λ. 
σαξόφωνο) + horn «κόρνα, κέρας» (βλ. λ. κόρνα)]. 

Σάξονας (ο) [1800] {Σαξόνων} µέλος αρχαίου γερµανικού λαού, που 
κατοικούσε στην περιοχή τής Βαλτικής Θάλασσας και τού σηµερι-
νού Σλέσβιχ και που αργότερα επεκτάθηκε και στις ακτές τής Γαλα-
τίας και τής Βρετανίας. — σαξονικός, -ή, -ό [1874]. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. Saxon, ονοµασία των βορειογερµανικών φύλων 
που εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία τον 5ο και 6ο αι. µ.Χ., < αρχ. 
αγγλ. Seaxan (πληθ.), πιθ. < αρχ. γερµ. sahsa «πολεµικό µαχαίρι»]. 

Σαξονία (η) [1758] 1. η περιοχή τής Γερµανίας που είχε κατακτηθεί 



σαξόφωνο 1569 σαπρόφυτο 
 

και κατοικηθεί από τους Σάξονες 2. οµόσπονδο κρατίδιο τής Γερµα-
νίας µε πρωτεύουσα τη ∆ρέσδη. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Saxony (πβ. γερµ. Sachsen, γαλλ. Saxe). Βλ. 
λ. Σάξονας]. 

σαξόφωνο (το) {-ου κ. -ώνου | -ων κ. -ώνων} ΜΟΥΣ. µεταλλικό πνευ-
στό µουσικό όργανο σε πολλές παραλλαγές, που αποτελείται από κω-
νικό σωλήνα µε είκοσι τέσσερεις οπές, οι οποίες ελέγχονται από 
κλειδιά µε κάλυµµα, και από επιστόµιο παρόµοιο µε εκείνο τού κλα-
ρινέτου- αποτελεί σήµερα το κυριότερο όργανο για τον µελωδικό αυ-
τοσχεδιασµό τής τζαζ. — σαξοφωνίστας (ο), σαξοφωνίστρια (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. saxophone (νόθο συνθ.) < saxo- (από το 
όνοµα τού Βέλγου κατασκευαστή µουσικών οργάνων Adolphe Sax, 
1814-94) + -phone < φωνή]. 

Σαουδική Αραβία (η) (αραβ. al-Mamlakah al Arabijah as Su'ûdîjah = 
Βασίλειο τής Σαουδικής Αραβίας) κράτος τής Ν∆. Ασίας στην Αρα-
βική Χερσόνησο µε πρωτεύουσα το Ριάντ, επίσηµη γλώσσα την Αρα-
βική και νόµισµα το ριάλ Σαουδικής Αραβίας. — Σαουδάραβας (ο), 
Σαουδαράβισσα (η), σαουδαραβικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Saudi Arabia, από το όνοµα τού εµίρη Abd 
al-Aziz ibn Sa'ûd (1880-1953), ο οποίος συνένωσε τις κτήσεις του στην 
Αραβική Χερσόνησο το 1932 και ίδρυσε το βασίλειο τής Σαουδικής 
Αραβίας. Το όνοµα Sa'üd ανάγεται µάλλον στην αραβ. λ. sa'd «καλή 
τύχη, ευτυχία»]. 

σάουνα (η) φινλανδικού τύπου ατµόλουτρο που βασίζεται στην πα-
ραγωγή ξηρής θερµότητας σε κλειστούς θαλάµους και εφαρµόζεται 
ευρύτατα σε γυµναστήρια, χώρους υγιεινής, ακόµη και σε σπίτια (πβ. 
λ. χαµάµ). [ΕΤΥΜ. < φινλ. sauna]. 

σάουντρακ (το) {άκλ.} 1. η ηχογραφηµένη µουσική κινηµατογραφι-
κής ταινίας, όπως κυκλοφορεί σε δίσκους, ψηφιακούς δίσκους και 
κασέτες 2. (ειδικότ.) το βασικό µουσικό θέµα κινηµατογραφικής ται-
νίας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. sound track]. 

Σ.Α.Π. (το) Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας. 
σαπίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σάπισ-α, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) 

σάπιο, προκαλώ την αποσύνθεση οργανικού σώµατος: µην ποτίζεις 
συνέχεια τα φυτά, γιατί θα τους σαπίσεις τις ρίζες || η υγρασία σάπισε 
τα κουφώµατα- ΦΡ. σαπίζω (κάποιον) στο ξύλο ξυλοκοπώ (κάποιον) 
ανελέητα ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι σάπιος, βρίσκοµαι σε κατάσταση 
αποσύνθεσης: ο κορµός τού δέντρου | τα φύλλα | οι καρποί | οι ρίζες | 
τα λεµόνια | οι ντοµάτες | οι µπανάνες | τα κρέατα | τα δόντια 
σάπισαν || το πάτωµα σάπισε από την υγρασία 3. (µτφ.) κατα-
στρέφοµαι, φθείροµαι: ~ στα κάτεργα | στη φυλακή | στην εξορία 4. 
(µτφ.) χάνω την αγνότητα, την καλοσύνη κ.λπ., διαφθείροµαι (στην 
ψυχή και στο πνεύµα): µέσα του έχει σαπίσει. — σάπισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θ. σαπ-, από τον παθ. αόρ. β' ε-σάπ-ην (και αργότερα 
έσάπησά) τού αρχ. σήποµαι (βλ.λ.) και το επίθηµα -ίζω, κατά το σχή-
µα ρήγνυµι - έρράγην - ραγίζω, µαίνοµαι - έµάνην - µανίζω]. 

σαπίλα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση τής αποσύνθεσης (φυτικής ή 
ζωικής) οργανικής ουσίας ΣΥΝ. σήψη ΑΝΤ. ασηψία 2. (συνεκδ.-συ-
χνότ.) η οσµή σαπισµένου πράγµατος, οργανικής ουσίας που βρίσκε-
ται σε αποσύνθεση: τα απόνερα και οι βροµιές στις άκρες τού δρόµου 
µύριζαν µούχλα και ~ || η ~ από τα χαλασµένα φρούτα δεν σ' άφηνε να 
αναπνεύσεις ΣΥΝ. βρόµα, δυσωδία 3. (µτφ.) η ηθική σήψη, η 
κατάσταση τής ψυχικής και πνευµατικής αποσύνθεσης: γνώρισε όλη 
τη ~ και τη βρόµα τής κοινωνίας || µετά την αποκάλυψη τού 
σκανδάλου, οι αρµόδιοι είναι αποφασισµένοι να καθαρίσουν όλη τη ~ 
ΣΥΝ. διαφθορά, ανηθικότητα ΑΝΤ. αγνότητα, ηθικότητα. [ΕΤΥΜ. < θ. 
σαπ- (βλ. λ. σαπίζω) + παραγ. επίθηµα -ίλα]. 

σαπιοδόντης (ο) {σαπιοδόντηδες}, σαπιοδόντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) πρόσωπο που έχει σάπια δόντια ΣΥΝ. κουφιοδόντης. 

σαπιοκάραβο (το) (λαϊκ.) πολύ παλιό σκάφος που βρίσκεται σε κακή 
κατάσταση και θεωρείται επικίνδυνο: µ'αυτό το ~ θα ταξιδέψουµε; 

σαπιοκοιλια (η) (υβριστ.) ως χαρακτηρισµός για άνθρωπο µε µεγάλη 
και πλαδαρή κοιλιά. 

σαπιολέµονο (το) (λαϊκ.) το σάπιο λεµόνι. 
σάπιος, -ια, -ιο 1. (για οργανικές ουσίες) αυτός που έχει χαλάσει, που 

έχει αλλοιωθεί η σύσταση του ή βρίσκεται σε κατάσταση απο-
σύνθεσης: ~ φρούτα | λαχανικά | τρόφιµα | κρέατα ΣΥΝ. χαλασµένος, 
αλλοιωµένος, (λόγ.) σαπρός· ΦΡ. σάπιο µήλο το χρώµα τού χαλασµέ-
νου µήλου, κόκκινο προς το καφετί 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει 
φθαρεί σε µεγάλο βαθµό, που έχει καταστραφεί από την πολυκαιρία 
και τη χρήση: ~ καρέκλα | τραπέζι | ντουλάπι | έπιπλο ΣΥΝ. σαθρός, 
ετοιµόρροπος ANT. γερός, άφθαρτος 3. (για πρόσ.) αυτός που έχει προ-
σβληθεί από σοβαρό λοιµώδες νόσηµα, συνήθ. αφροδίσιο, το οποίο 
τον κατατρώγει σιγά-σιγά: η σύφιλη τον έκανε άχρηστο και ~ 4. (για 
δόντια) αυτός που έχει χαλάσει (από τερηδόνα) 5. (µτφ.) αυτός που 
βρίσκεται σε κατάσταση ηθικής εξαχρείωσης, διεφθαρµένος: ~ οικο-
γένεια | κοινωνία | µυαλό ΣΥΝ. ανήθικος, φαύλος, αχρείος ANT. ηθι-
κός, ενάρετος· ΦΡ. (α) (αργκό) άσε τα σάπια! άφησε τις πονηριές, µη 
λες ψέµατα, µη συµπεριφέρεσαι διπλωµατικά ή υποκριτικά: ~ και πες 
µου τι συµβαίνει! ΣΥΝ. άσε τα ψόφια (β) κάτι σάπιο υπάρχει στο βα-
σίλειο τής ∆ανιµαρκίας βλ. λ. ∆ανιµαρκία. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σαπίζω (υποχωρητ.(, βλ.λ., κατά το σχήµα τρύπιος -
τρυπώ, ψόφιος - ψοφώ]. 

σάπισµα (το) → σαπίζω 
σαποκώλιασµα (το) {σαποκωλιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) ασθέ-

νεια τών φυτών, ιδ. τών αµπελιών, κατά την οποία σαπίζει η ρίζα 

τους. 
[ΕΤΥΜ. <σαπο- (< σάπιος) + κώλιασµα < κώλος]. 

σαπουνάδα (η) (λαϊκ.) 1. νερό που περιέχει σαπούνι- διάλυµα σα-
πουνιού ή άλλου απορρυπαντικού σε νερό, που χρησιµοποιείται για 
το πλύσιµο των ρούχων, των πιατικών κ.λπ. ΣΥΝ. σαπουνόνερο 2. (συ-
νεκδ.) ο αφρός που σχηµατίζεται από διαλυµένο σαπούνι ή άλλο 
απορρυπαντικό: ρίξε πάνω σου άφθονο νερό, για να φύγουν οι - . 

σαπουνάδικο (το) (λαϊκ.) 1. το εργοστάσιο ή το εργαστήριο στο οποίο 
παρασκευάζεται σαπούνι ΣΥΝ. σαπωνοποιείο 2. το κατάστηµα στο 
οποίο πωλείται σαπούνι. 

σαπουνάς (ο) {σαπουνάδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που παρασκευάζει 
ή/και πωλεί σαπούνι ΣΥΝ. σαπωνοποιός. 

σαπούνι (το) {σαπουν-ιού | -ιών} 1. στερεύ µείγµα από άλατα λιπα-
ρών οξέων µε ιόντα, κυρίως καλίου ή νατρίου, που αφρίζει όταν ανα-
µιχθεί µε νερό, αφαιρώντας ταυτόχρονα τη βροµιά από επιφάνειες, 
όπως λ.χ. το ανθρώπινο δέρµα, το ύφασµα, το πλαστικό κ.λπ., και γι' 
αυτό χρησιµοποιείται ευρύτατα για λούσιµο, πλύσιµο και καθαρι-
σµό: αγνό | πράσινο | αρωµατικό | βιοµηχανικό | ιατρικό ~||~ γλυκε-
ρίνης | πολυτελείας | για παιδιά' ΦΡ. τον αράπη κι αν τον πλένεις το 
σαπούνι σου χαλάς βλ. λ. αράπης 2. (γενικότ.) ηµίρρευστη ή υδαρής 
σύνθεση καθώς και κάθε είδους απορρυπαντικό που χρησιµοποιού-
νται για καθαρισµό. Επίσης (λόγ.) σάπων (ο) [µτγν.] {σάπωνος} 
(βλ.λ.). — (υποκ.) σαπουνάκι (το). 
[UXM µεσν. < µτγν. σαπώνιον (µε τροπή τού -ω- σε -ου-, πβ. πώλος -
πουλάρι), υποκ. τού σάπων, -ωνος < κελτ. *sapo, αφού αυτό το είδος 
καθαριστικού µείγµατος ήταν κελτική εφεύρεση, την οποία κληρονό-
µησαν οι Έλληνες από τους Γαλάτες τής Μικράς Ασίας. Μέσω τού 
παράλλ. δανεισµού πλάστηκε η αντίστοιχη λατ. λ. sapö, -önis και η 
αρχ. γερµ. seifa και έτσι διαδόθηκε σε πολλές ευρωπ. γλώσσες, πβ. 
γαλλ. savon, ιταλ. sapone, γερµ. Seife, αγγλ. soap κ.ά.]. 

σαπουνίζω ρ. µετβ. {σαπούνισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. τρίβω (κά-
τι) µε σαπούνι, σχηµατίζω σαπουνάδα στην επιφάνεια του: το σα-
πουνίζουµε καλά και µετά ξεπλένουµε 2. καθαρίζω (κάτι) µε σαπούνι 
και νερό: κάθε πρωί σαπουνίζει το πρόσωπο του || ~ τα ρούχα. — 
σαπούνισµα (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. σαπωνίζω < µτγν. σάπων (βλ. λ. 
σαπούνι)]. 

σαπουνόλουτρο (το) (λαϊκ.) το λουτρό που γίνεται µε (ζεστό) νερό 
και σαπούνι. 

σαπουνόνερο (το) (λαϊκ.) (συνήθ. στον πληθ.) νερό που περιέχει 
διαλυµένο σαπούνι, διάλυµα σαπουνιού σε νερό: ρίχνει τα ~ στον 
δρόµο! ΣΥΝ. σαπουνάδα. 

σαπουνόπερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) τηλεοπτική ή ραδιοφωνι-
κή σειρά (σίριαλ) µε κοινότοπο αισθηµατικό ή/και περιπετειώδες πε-
ριεχόµενο, που µεταδίδεται σε πάρα πολλά επεισόδια, συχνά για χρό-
νια. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. soap opera, όρος που εµφανίστηκε 
στα τέλη τής δεκαετίας τού '30, επειδή οι χορηγοί των σειρών που 
επικρατούσαν στην αµερικανική τηλεόραση ήταν αρχικώς παραγω-
γοί απορρυπαντικών και σαπουνιών, µε αποτέλεσµα οι διαφηµίσεις 
των προϊόντων τους να κυριαρχούν κατά την προβολή των επεισο-
δίων]. 

σαπουνόπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΓΕΩΛ. ένυδρο ορυκτό τού µα-
γνησίου (πυριτικό µαγνήσιο), που στην αφή µοιάζει µε το σαπούνι 
ΣΥΝ. (λόγ.) σαπωνόλιθος. 

σαπουνόφουσκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. φούσκα που σχη-
µατίζεται σε αφρό σαπουνάδας και γενικότ. σε νερό που περιέχει 
διαλυµένο σαπούνι ΣΥΝ. µπουρµπουλήθρα, (λόγ.) ποµφόλυγα 2. (µτφ.) 
σαπουνόφουσκες (οι) λόγια επιπόλαια ή χωρίς νόηµα και σηµασία, 
που δεν αντέχουν σε κριτική: µη δίνεις σηµασία, αυτά είναι ~ ΣΥΝ. 
αερολογίες, (λόγ.) ποµφόλυγες 3. απογοητευτική εκδήλωση που είχε 
διαφηµιστεί ως σπουδαία ή (γενικότ.) πρόσωπο ή πράγµα που απο-
γοητεύει, ενώ είχε προβληθεί ως σηµαντικό: η τελετή έναρξης των 
Ολυµπιακών Αγώνων ήταν τελικά µια ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

σαπουνόχορτο (το) (λαϊκ.) φυτό που περιέχει στις ρίζες και στα 
φύλλα του ειδικές ουσίες, οι οποίες αφρίζουν στο νερό και έχουν την 
ικανότητα να αφαιρούν τους ρύπους, γι' αυτό και το χρησιµοποιού-
σαν παλαιότ. για τον καθαρισµό των υφασµάτων. 

σαπουνόχωµα (το) {σαπουνοχώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΓΕΩΛ. αργι-
λώδες ορυκτό που µοιάζει στην αφή µε το σαπούνι ΣΥΝ. σαπουνόπε-
τρα, σαπωνόλιθος · 2. το πυριτικό µαγνήσιο που χρησιµοποιείται για 
τη νόθευση των σαπουνιών. 

σαπρογόνος, -ος, -ο ΒΙΟΛ. (λόγ.) (για µικροοργανισµούς) αυτός που 
προκαλεί σήψη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. saprogenic]. 

σαπρός, -ά (καθηµ. -ή), -ό (αρχαιοπρ.) σάπιος (βλ.λ.). — σαπρότητα 
(η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. σαπ- (τού ρ. σήποµαι, πβ. παθ. αόρ. β' έ-σάπ-ην) + πα-
ραγ. επίθηµα -ρος (πβ. σαθ-ρός, οίκτ-ρός, λεπ-ρός)]. 

σαπροφάγος, -ος, -ο [1873] (λόγ.) 1. ΒΙΟΛ. αυτός που τρέφεται µε νε-
κρή οργανική ύλη, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση αποσύνθεσης: ~ 
ζώο | οργανισµός 2. (ειδικότ.) ΖΩΟΛ. καθένας από τους ζωικούς οργα-
νισµούς που τρέφονται µε αποικοδοµούµενη οργανική ύλη, συµβάλ-
λοντας στην περαιτέρω αποσύνθεση της, όπως λ.χ. οι γεωσκώληκες, 
αρκετά είδη εντόµων, ορισµένα γαστερόποδα µαλάκια κ.λπ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. saprophagous]. 

σαπρόφιλος, -η, -ο ΒΙΟΛ. αυτός που ζει και αναπτύσσεται σε απο-
συντεθειµένες οργανικές ουσίες, από τις οποίες αντλεί τα απαραίτη-
τα για την ανάπτυξη του θρεπτικά συστατικά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. saprophile]. 

σαπρόφυτο (το) [1888] {-ου κ. -ύτου | -ων κ. -ύτων} 1. ΒΙΟΛ. οργανι- 
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σµός (λ.χ. πολλοί µύκητες, αρκετά βακτήρια, ορισµένα είδη ορχιδέας 
κ.ά.) που τρέφεται µε νεκρή οργανική ύλη, η οποία βρίσκεται σε κα-
τάσταση αποσύνθεσης- τέτοιοι οργανισµοί συµβάλλουν σηµαντικά 
στην ανακύκλωση τής ύλης, αφού τα ανόργανα υποπροϊόντα τής 
δραστηριότητας τους ενσωµατώνονται και πάλι σε οργανικές ουσίες 
µε τη διαδικασία τής φωτοσύνθεσης (βλ.λ.) 2. µικρόβιο που δεν προ-
καλεί λοιµώδεις νόσους και τρέφεται αποκλειστικά µε νεκρές οργα-
νικές ουσίες. — σαπροφυτικός, -ή, -ό [1891]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. saprophyte]. 

σαπφείρινος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) 1. ζαφειρένιος 2. (κατ' επέ-
κτ.) αυτός που έχει το χρώµα τού ζαφειριού, δηλ. γαλάζιο ή µπλε: «... 
τα µάτια ήσαν, θαρρώ, µαβιά· α, ναι, µαβιά· èva σαπφείρινον µαβί» 
(Κ. Καβάφης). 

σαπφειριτης (ο) {σαπφειριτών} το ζαφείρι (βλ.λ.). 
σάπφειρος (ο) {σαπφείρΓου | -ων, -ους) (λόγ.) το ζαφείρι (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. sappir, το οποίο αποτελώ επίσης δάνειο, αλλά 
άγνωστης αρχής. Μέσω τού λατ. sapphirus (< µτγν. σάπφειρος) η λ. 
διαδόθηκε σε πολλές γλώσσες, πβ. αγγλ. sapphire, γαλλ. saphir κ.ά.]. 

σαπφικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την αρχαία ποιήτρια 
Σαπφώ: ~ ποιήµατα- ΦΡ. σαπφικός έρωτας ο έρωτας µεταξύ γυ-
ναικών ΣΥΝ. λεσβιασµός. 

σαπφισµός (ο) η γυναικεία οµοφυλοφιλία ΣΥΝ. λεσβιασµός, τριβα-
δισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sapphism]. 

Σαπφώ (η) {-ώς κ. -ούς} 1. αρχαία Ελληνίδα λυρική ποιήτρια (τέλος 
τού 7ου - αρχές τού 6ου αι. π.Χ.) από τη Λέσβο 2. µάρτυρας τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Σαπφώ | Ψάπφω | Ψάπφα (αιολ.), αγν. ετύµου, πιθ. προ-
ελλην. αρχής, όπως προκύπτει από το συµφωνικό σύµπλεγµα -πφ-. Οι 
επιχειρηθείσες συνδ. µε τη λ. σάπφειρος ή µε τα επιθ. ψαφαρός, φα-
νερός «εύθραυστος, χαλαρός» θεωρούνται εντελώς απίθανες]. 

σάπων (ο) [µτγν.] {σάπων-ος, -α | -ες, -ώνων} 1. (λόγ.) το σαπούνι 
(βλ.λ.) 2. ΧΗΜ. άλας οργανικού οξέος. 

σαπωναρία (η) [1889] το σαπουνόχορτο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. saponaria], 

σαπωνίνες (οι) [1889] {σαπωνινών} ΧΗΜ. ουσίες που περιέχονται κυρ. 
στο φυτό σαπωναρία και χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία παρα-
σκευής απορρυπαντικών, σαµπουάν, κρεµών ξυρίσµατος κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. saponines]. 

σαπωνοειδής, -ής, -ές [1836] {σαπωνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει την ίδια υφή µε διάλυµα σαπουνιού (γλοιώδης). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

σαπωνόλιθος (ο) {σαπωνολίθ-ου | -ων, -ους} η σαπουνόπετρα (βλ.λ.). 
σαπωνοποιείο (το) [1871] το εργοστάσιο κατασκευής σαπουνιού 

ΣΥΝ. σαπουνάδικο. 
σαπωνοποιία (η) [1889] {χωρ. γεν. πληθ.} η βιοµηχανική παραγωγή 

σαπουνιού. —- σαπωνοποιός (ο) [1850]. 
σαπωνοποιώ ρ. µετβ. [1856] {σαπωνοποιείς... | σαπωνοποί-ησα, -ού-

µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. µετατρέπω λιπαρές ουσίες σε σαπούνι 2. 
ΧΗΜ. υδρολύω εστέρες οργανικών οξέων µε παρουσία καυστικού κα-
λίου ή νατρίου, οπότε παράγεται σάπων (άλας οργανικού οξέος) και 
αλκοόλη. — σαπωνοποίηση (η). 

σάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. συρφετός- µόνο στη ΦΡ. (κακόσ.) η σάρα 
και η µάρα (και το κακό συναπάντηµα) µεγάλο πλήθος, συρφετός από 
ανθρώπους κάθε λογής (κυρ. χαµηλού επιπέδου) · 2. (α) σωρός από 
πέτρες στην κοίτη χειµάρρου (β) πλαγιά βουνού τής οποίας η επιφά-
νεια καλύπτεται από χαλίκια, µε αποτέλεσµα να γίνεται δύσκολη η 
ανάβαση. 
[ΕΤΥΜ. Η φρ. προήλθε από σαρώνω (υποχωρητ.) + µάρα, λεξικό επί-
θηµα που αποσπάστηκε από κακόσηµα σύνθετα, τα οποία δήλωναν 
βραδύνοια, ανοησία, λ.χ. κουτα-µάρα, χαζο-µάρα]. 

σαραβαλάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρό όχηµα που έχει παλιώσει και δεν 
λειτουργεί καλά: πούλησε το ~ του κι αγόρασε µερσεντές τελευταίου 
τύπου! 

σαραβαλιάζω ρ. µετβ. {σαραβάλιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω (κάτι) 
σαράβαλο, καταστρέφω, αχρηστεύω (κάτι): σαραβάλιασε την καρέ-
κλα | τη µηχανή του 2. (µεσοπαθ. σαραβαλιάζοµαι) (α) γίνοµαι σαρά-
βαλο, φθείροµαι: σαραβαλιάστηκε το αυτοκίνητο µου (β) (µτφ.) εξα-
σθενώ σωµατικά από γεράµατα ή αρρώστια. — οαραβάλιασµα (το). 

σαράβαλο (το) 1. αντικείµενο που βρίσκεται σε πολύ κακή κατά-
σταση, φθαρµένο ή άχρηστο: το αυτοκίνητο µας κατάντησε σκέτο ~ 
ΣΥΝ. ερείπιο 2. (µτφ.) άτοµο εξαντληµένο ψυχικά ή (κυρ.) σωµατικά: 
είχε γίνει σωστό ~ από την αρρώστια ΣΥΝ. χούφταλο, ερείπιο. 
[ΕΤΥΜ Πιθ. < µτγν. σαράγαρον «είδος αµαξιού», αγν. ετύµου]. 

Σαράγεβο κ. Σεράγεβο (το) η πρωτεύουσα τής Βοσνίας-Ερζεγοβί-νης. 
[ΕΤΥΜ. < σερβοκρ. Sarajevo < τουρκ. saray «παλάτι» (βλ. λ. σαράι), 
αφού η πόλη αναπτύχθηκε ως εµπορικό και µουσουλµανικό κέντρο 
από τους Τούρκους τον 15ο αι.]. 

σαραγλι (το) {σαραγλ-ιού | -ιών} είδος σιροπιαστού γλυκού.    — 
(υποκ.) σαραγλάκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. saragli (διαλεκτ. αντί τού 
συνήθους saray burma)]. 

Σαραγόσα (η) πόλη τής Β∆. Ισπανίας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Saragossa < ισπ. 
Zaragoza (προφέρεται Θαραγόθα), τόπων, που ανάγεται, µέσω τής 
Αραβικής, στο λατ. Caesarea Augusta, από τον  Ρωµαίο  
αυτοκράτορα  Καίσαρα Αύγουστο (λατ. Caesar Augustus), από τον 
οποίο ιδρύθηκε το 27 π.Χ.]. 

σαράι (το) {σαραγ-ιού | -ιών} τουρκικό ανάκτορο. Επίσης σεράι. 
[ΕΤΥΜ < όψιµο µεσν. σαράγι)ον) < τουρκ. saray < περσ. saräy «παλά-
τι»]. 

σάρακας (ο) {σαράκων} το σαράκι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. σάραξ, -
ακος, βλ. λ. σαράκι]. Σαρακατσανος κ. Καρακατσάνος (ο) 
{Σαρακατσάν-οι κ. -αίοι) Έλληνας κτηνοτρόφος που ζει νοµαδικά, 
καθώς και όποιος κατάγεται από Σαρακατσάνους. — σαρακατσάνικος 
κ. καρακατσάνικος, -η, -ο κ. σαρακατσαναίικος κ. καρακατσαναίικος 
[ΕΤΥΜ. Παράλλ. τ. τού Καρακατσάνος, πιθ. < τουρκ. karakaçan «γάι-
δαρος». Κατ' άλλη άποψη, ανάγεται σε αρωµ. sarac «φτωχός» + -tsani 
(παραγ. επίθηµα οικογενειακών ονοµάτων)]. Σαρακηνός (ο) ΙΣΤ. 1. 
καθένα από τα µέλη ενός αραβικού νοµαδικού φύλου τής Β. Αφρικής, 
γνωστού για τις επιδροµές του κατά τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 2. 
(γενικότ.) ο Αραβας ή ο µουσουλµάνος. [ΕΤΥΜ µεσν. < αραβ. Sarq 
«ανατολή (ηλίου)», που αναφερόταν στην προέλευση των 
µουσουλµάνων νοµάδων κατά την περίοδο τού Βυζαντίου και των 
Σταυροφοριών]. σαράκι (το) {σαρακ-ιού | -ιών} 1. το σκουλήκι που 
τρώει και καταστρέφει τα ξύλα: η ντουλάπα έχει πιάσει ~ ΣΥΝ. σκόρος 
2. (µτφ.) µεγάλη, συνήθ. κρυφή θλίψη ή τύψη για κάτι που λειτουργεί 
υπονοµευτικά: «τα πάθη, τα ελαττώµατα είναι µυστικά ~ τής ψυχής, 
που δαγκώνουν και µετά αποσύρονται» (Κ. Παπαγιώργης) || η βία είναι 
το -των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών ΣΥΝ. µαράζι. [ΕΤΥΜ < 
*σαράκιον, υποκ. τού µτγν. σάραξ, -ακος «σκόρος», πιθ. < σήρ 
«µεταξοσκώληκας», µε επίθηµα -ακ·. Το µτγν. σήρ, -ός ανάγεται στο 
εθνωνύµιο Σήρες «Κινέζοι» (ίσως < κινεζ. se «µετάξι»), από όπου και 
λατ. Seres]. σαρακιάζω ρ. αµετβ. {σαράκιασ-α, -µένος} 1. (για ξύλινα 
αντικείµενα) τρώγοµαι, καταστρέφοµαι από σαράκι 2. (µτφ.) υποφέρω 
ψυχικά, µαραζώνω. — σαράκιασµα (το). σαρακοστεύω ρ. αµετβ. 
{µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (σπάν.) 1. νηστεύω για σαράντα µέρες (τη 
Σαρακοστή) ΑΝΤ. αρταίνοµαι 2. (κατ' επέκτ.) στερούµαι κάτι, κυρ. 
φαγώσιµο. Σαρακοστή (η) 1. η περίοδος νηστείας πριν από τα 
Χριστούγεννα, που διαρκεί σαράντα οκτώ ηµέρες· αλλιώς 
Τεσσαρακοστή-  ΦΡ. (α) Μεγάλη Σαρακοστή η περίοδος νηστείας πριν 
από το Πάσχα, που διαρκεί σαράντα οκτώ µέρες, αρχίζει την πρώτη 
Κυριακή των Νηστειών και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο (β) λείπει ο 
Μάρτης από τη Σαρακοστή; βλ. λ. Μάρτης 2, (γενικότ.) κάθε περίοδος 
νηστείας. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού µεσν. επιθ. σαρακοστός < 
αρχ. τεσσαρακοστός (βλ.λ.), µε αποκοπή τής πρώτης συλλαβής κατ' 
αναλογίαν προς το µεσν. σαράκοντα (βλ. λ. σαράντα)]. 
σαρακοστιανός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Σαρακοστή ΣΥΝ. 
νηστήσιµος ΑΝΤ. αρτυµένος 2. σαρακοστιανά (τα) τα νηστήσιµα φαγητά 
και οι τροφές που τρώγονται κατά την περίοδο τής Σαρακοστής 
(καλαµαράκια, χταπόδι, τουρσί, χαλβάς κ.λπ.). Επίσης σαρακο-
στιάτικος, -η, -ο. σαρακοστιατικα επίρρ.- κατά την περίοδο τής 
Σαρακοστής. σαρακοφάγωµα (το) {σαρακοφαγώµ-ατος | -ατα, -άτων) 
το φάγωµα, 
η καταστροφή τού ξύλου από το σαράκι. σαρακοφαγωµένος, -η, -ο 
(για ξύλο) κατεστραµµένος από σαράκι. σαράντα (το) {άκλ.} 1. 
τριάντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 40 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (α) ο 
ελληνοϊταλικός πόλεµος τού 1940: το ~ πολέµησε στην Αλβανία (β) (κατ' 
επέκτ.) η γερµανική κατοχή (1941-44): το ~ ήταν στην αντίσταση 3. 
σαράντα (τα) το µνηµόσυνο που τελείται σαράντα µέρες µετά τον 
θάνατο κάποιου: του έκαναν τα ~ || την Κυριακή έχουν τα - τού θείου 
τους- ΦΡ. καλά σαράντα ως ευχή σε λεχώνα για να σαραντίσει 4. (ως 
επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 40: ~ δραχµές | 
χιλιάδες- ΦΡ. περνώ από σαράντα κύµατα περνώ µέσα από πολλές 
δυσκολίες: πέρασε από σαράντα κύµατα, για να σπουδάσει. Επίσης 
(λόγ.) τεσσαράκοντα [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < σαράκοντα < αρχ. 
τεσσαράκοντα (βλ.λ.), µε αποκοπή τής πρώτης συλλαβής, η οποία κατά 
τον Μεσαίωνα θεωρήθηκε άρθρο: τές σαράκοντα. Η αποβολή τής 
συλλαβής -κο- απαντά σε πολλά αριθµητικά, λ.χ. έξήκοντα - εξήντα, 
τριάκοντα - τριάντα κ.τ.ό.]. σαράντα- κ. σαράντα- κ. σαραντ- [µεσν.] 
ά συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε 
τον αριθµό σαράντα (40): σαραντά-χρονος, σαραντ-άρης 2. είναι 
σαράντα φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: 
σαραντα-πλάσιος. σαρανταλείτουργο (το) ΕΚΚΛΗΣ. η τέλεση σαράντα 
συνεχόµενων λειτουργιών κατά τη Σαρακοστή (Χριστουγέννων, 
Πάσχα) ή σε οποιαδήποτε περίοδο για τη µνηµόνευση νεκρού. 
σαραντάµερο κ. σαρανταήµερο (το) η νηστεία σαράντα ηµερών 
που γίνεται πριν από τα Χριστούγεννα. σαρανταοκτάωρος, -η, -ο 1. 
αυτός που διαρκεί σαράντα οκτώ ώρες· ο διήµερος: - άδεια 2. 
σαρανταοκτάωρο (το) {σαρανταοκτα-ώρου | -ώρων} το διήµερο: το 
τελευταίο ~ κορυφώθηκε η έξοδος των Αθηναίων για το Πάσχα. 
σαρανταπεντάρης (ο) {σαρανταπεντάρηδεςί,σαρανταπεντάρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.) 1. πρόσωπο ηλικίας σαράντα πέντε ετών ή περίπου 
σαράντα πέντε ΣΥΝ. σαρανταπεντάχρονος 2. (ειδικότ. το θηλ.) κασέτα 
ήχου ή βίντεο διάρκειας σαράντα πέντε λεπτών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. < σαράντα πέντε + παραγ. επίθηµα -άρης]. σαρανταπεντάρι 
(το) {δύσχρ. σαρανταπενταρ-ιού | -ιών} περίστροφο διαµετρήµατος 
σαράντα πέντε χιλιοστών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). σαραντάπηχος, -η, -ο 
[µεσν.] αυτός που έχει µήκος ή ύψος σαράντα 
πήχεις. σαρανταποδαρούσα (η) {χωρ. γεν.} σκουλήκι µε είκοσι ένα 
ζευγάρια ποδιών ΣΥΝ. σκολόπεντρα. 

[ΕΤΥΜ < σαράντα + ποδάρι + -ούσα, πβ. ξανθοµαλλ-ούσα]. 
σαραντάρης (ο) {σαραντάρηδες}, σαραντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 



σαραντάρι 1571 σαρκολάβος 
 

1. πρόσωπο ηλικίας σαράντα ετών ή περίπου σαράντα: η γενιά των 
σαραντάρηδων πολιτικών ΣΥΝ. τεσσαρακονταετής, σαραντάχρονος 
2. (ειδικότ. το θηλ.-λαϊκ.) χρηµατικό ποσό σαράντα χιλιάδων δραχµών (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΓΝ.). 

[ΕΤΎΜ. < σαράντα + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. κ. εξηντ-άρης, τριαντάρης]. 
σαραντάρι (το) {σαρανταρ-ιού | -ιών} ποσό σαράντα χιλιάδων δραχµών: 
έδωσα ένα ~ για τα ρούχα. σαρανταριά (η) {χωρ. πληθ.} σαράντα· στη ΦΡ. 
καµιά σαρανταριά περίπου σαράντα: στο πάρτι ήταν ~ γνωστοί και φίλοι (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΓΝ.). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < σαράντα + παραγ. επίθηµα -αριά]. σα ράντα ρίζω ρ. αµετβ. 
{σαραντάρισα} γίνοµαι σαράντα ετών: «βρε 
πώς καταντήσαµε, που σαρανταρίσαµε» (τραγ.). σαραντάωρο (το) (γράφεται και 
40ωρο) {σαρανταώρου} το νόµιµο συµβατικό ωράριο πενθήµερης 
εβδοµαδιαίας εργασίας, που έχει καθοριστεί ως ανώτατη πλήρης υποχρεωτική 
απασχόληση: γίνονται διαπραγµατεύσεις για την καθιέρωση τού 35ώρου αντί τού 
40ώρου. Σαράντης (ο) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνο-
µα. Επίσης (καθηµ.) Σαράντος. 
[ΕΤΎΜ. Από την εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα (καθηµ. Αγιοι Σαράντα)]. σα 
ραντίζω ρ. αµετβ. [µεσν] {σαράντισα} 1. (για λεχώνα) συµπληρώ-νω σαράντα 
ηµέρες µετά τον τοκετό · 2. (για νεκρό) συµπληρώνονται σαράντα ηµέρες από 
τον θάνατο κάποιου. — σαράντισµα (το). σαραντισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 
ΕΚΚΛΗΣ. η ευχή που διαβάζεται µέσα στην εκκλησία για τη λεχώνα και το 
βρέφος την τεσσαρακοστή ηµέρα µετά τον τοκετό. σαράφης (ο) {σαράφηδες} 
(παλαιότ.) πρόσωπο που εξαργυρώνει ξένα νοµίσµατα ΣΥΝ. αργυραµοιβός. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. sarraf]. σαραφιατικα (τα) (παλαιότ.) τα χρήµατα που 
αποκοµίζει ως κέρδος 
ο σαράφης από την ανταλλαγή νοµισµάτων. σαράφικος, -η, -ο (παλαιότ.) 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον σαράφη 2. σαράφικο (το) το µαγαζί τού σαράφη 
ΣΥΝ. ανταλλακτήριο (συναλλάγµατος). σαργός (ο) ψάρι µε πεπιεσµένο στα 
πλευρά σώµα, ασηµένια-χρυσα-φιά ράχη και κοφτερά δόντια, που αλιεύεται για 
το λευκό και εύ-γευστο κρέας του. — (υποκ.) σαργουδάκι (το). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αγν. ετύµου, πιθ. µεσογ. δάνειο]. σαρδάµ (το) {άκλ.} το µπέρδεµα κατά την 
οµιλία: κατά το γύρισµα τής ταινίας ο ηθοποιός έκανε ένα πολύ αστείο ~ || δεν 
έχει άνεση λόγου και κάνει πολλά ~. 
[ΕΤΥΜ. Από αναγραµµατισµό τού ονόµατος τού ηθοποιού-σκηνοθέτη Μαδρά, 
ο οποίος πρώτος το χρησιµοποίησε µε τη σηµ. τού µπερδέµατος]. 
σαρδαναπαλισµός (ο) [1797] η αλλοπρόσαλλη συµπεριφορά. σαρδανάπαλος 
(ο) 1. ο αλλοπρόσαλλος, ο ασταθής· πρόσωπο άστατο ή ακατάστατο · 2. 
πρόσωπο που ζει άσωτο ή έκλυτο βίο. [ΕΤΥΜ.  αρχ.,  εξελλην.  τ.  τού  ονόµατος  
τού Ασσύριου  βασιλιά Assurbanipal < ακκαδ. Aääur-ban-apli, πιθ. σηµ. «(ο 
θεός) ASäur δηµιουργεί τον ήλιο». Βλ. κ. Ασσυρία]. σαρδέλα (η) {σαρδέλων} 
1.ψάρι µε πεπιεσµένο στα πλευρά επίµηκες σώµα, µεγάλα στρογγυλά µάτια και 
γαλαζοπράσινη ράχη, που κολυµπά σε κοπάδια και έχει µεγάλη εµπορική 
κατανάλωση: ~ παστές | αντζούγιες || ήµαστε στρυµωγµένοι µέσα στο λεωφορείο 
σαν σαρδέλες 2. ΣΤΡΑΤ. (αργκό) το σιρίτι: πήρε δύο ~ κι έγινε λοχίας ΣΥΝ. 
γαλόνι. — (υποκ.) σαρδελίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< ιταλ. sardella, από το νησί Σαρδηνία (ιταλ. Sardegna), στις ακτές τού οποίου 
αλιευόταν το συγκεκριµένο είδος ψαριού]. σαρδεληδόν επίρρ. [1889] (λόγ.) 
όπως οι σαρδέλες (στην κονσέρβα)· (µτφ.) ο ένας πάνω στον άλλον: ο κόσµος 
στοιβαγµένος στα λεωφορεία ~. 
[ΕΤΎΜ. < σαρδέλα + επιρρ. επίθηµα -ηδόν (βλ.λ.), πβ. πρην-ηδόν, βαθµηδόν]. 
σαρδελοβάρελο (το) (λαϊκ.) βαρέλι στο οποίο παστώνουν σαρδέλες. 
σαρδελοκοΰτι (το) {σαρδελοκουτ-ιού | -ιών} µεταλλικό κουτί, κονσέρβα µε 
διατηρηµένες σαρδέλες. οαρδελοφάγος, -ος, -ο 1. αυτός που αρέσκεται να 
τρώει σαρδέλες 
2. σαρδελοφάγος (ο) (λαϊκ.) το πουλί αλκυόνα. Σαρδηνία (η) (ιταλ. Sardegna) 
ιταλικό νησί τής ∆. Μεσογείου Θαλάσσης Ν. τής Κορσικής, µε πρωτεύουσα το 
Κάλιαρι. — Σάρδος κ. Σαρδηνός (ο), Σαρδηνή (η), σαρδηνιακός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < λατ. Sardinia, αβεβ. ετύµου, ίσως από ονοµασία τοπικής θεότητας, αν 
και οι Φοίνικες αποκαλούσαν (ήδη από τον 7ο αι. π.Χ.) το νησί µε το όνοµα 
Sardan, οι δε Έλληνες (στον Ηρόδοτο) µε το όνοµα Σαρδώ]. σαρδιο (το) 
{σαρδί-ου | -ων} ηµιπολύτιµος λίθος που χρησιµοποιείται στη διακόσµηση 
δαχτυλιδιών. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σάρδιον, αβεβ. ετύµου. Κατά τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, ο 
ηµιπολύτιµος λίθος οφείλει την ονοµασία του στις Σάρδεις, την πρωτεύουσα 
τής Λυδίας, όπου καταγράφεται η πρώτη του παρουσία. Ωστόσο, σύγχρονοι 
µελετητές ανάγουν τη λ. στο αρχ. περσ. sered «ερυθροκίτρινος», εκδοχή που 
συµφωνά µε τις αποχρώσεις τού σαρ-δίου].^ σαρδόνιος, -α, -ο (για γέλιο ή 
χαµόγελο) που φανερώνει σαρκασµό, µοχθηρότητα. — σαρδόνια επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. σαρδόνιος | σαρδόνιος (αρχαιότ.), αβεβ. ετύµου. Έχουν 

διατυπωθεί οι εξής υποθέσεις: (α) Η συνήθης παραδοσιακή εξήγηση ήταν ότι 
η λ. προέρχεται από το όνοµα ενός φυτού (πιθ. σαρδάνη < Σαρδώ 
«Σαρδηνία»), το οποίο διέστελλε το πρόσωπο εκείνου που το έτρωγε και του 
προκαλούσε σπασµωδικό γέλιο (β) < *σαρδών< σαί-ρω «δείχνω τα δόντια - 
µειδιώ µε διεσταλµένα χείλη», αγν. ετύµου (γ) Η λ. συνδ. µε τη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου σαρδανάφαλλος- γελωτοποιός και ανάγεται στο όνοµα ενός 
Αιγαιακού λαού Sardana]. 

σαρδόνυχας (ο) (λόγ.) ηµιπολύτιµος λίθος µε χρώµα κόκκινο, λευκό ή µαύρο. 
Επίσης (λόγ.) σαρδόνυξ {σαρδόν-υχος | -ύχων}. [ΕΤΥΜ < µτγν. σαρδόνυξ, -
υχος < σαρδ(ο)- (< αρχ. σάρδιον, βλ.λ.) + ονυξ, -υχος (βλ.λ.). o ηµιπολύτιµος 
αυτός λίθος απεκαλείτο απλώς ό'νυξ, αν έφερε στην επιφάνεια του στίγµατα 
λευκού χρώµατος, ενώ σαρδόνυξ ονοµαζόταν όταν έφερε διάφορα χρώµατα σε 
παράλληλη διάταξη]. 

σαρί (το) {σαρ-ιού | -ιών} ποικιλία καπνού µε έντονο κίτρινο χρώµα. [ΕΤΎΜ. 
< τουρκ. sari «κίτρινος»]. 

σάρι κ. σαρι (το) {σαρ-ιού | -ιών} µακρύ παραδοσιακό ινδικό γυναικείο 
ένδυµα, που αποτελείται από συνήθ. πολύχρωµο ύφασµα (συχνά περίτεχνα 
κεντηµένο) και τυλίγεται γύρω από το σώµα µε τρόπο, ώστε το αριστερό άκρο 
να πέφτει από τον ώµο προς τα κάτω ή να καλύπτει το κεφάλι^ [ΕΤΥΜ. < χίντι 
sari < σανσκρ. atti]. 

σαρία κ. σάρια (η) {χωρ. πληθ.) ο ιερός νόµος των µουσουλµάνων, που ορίζει 
τον ορθό τρόπο ζωής και πίστης. [ΕΤΥΜ < αραβ. äari'ah]. 

σαρίδι (το) {σαριδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το σκουπίδι ΣΥΝ. φρόκαλο. [ΕΤΥΜ < 
σαρώνω (υποχωρητ.) + υποκ. επίθηµα -ίδι, πβ. κ. σκουπ-ίδι]. 

σαρίκι (το) {σαρικ-ιού | -ιών} 1. λεπτό, λευκό ύφασµα που τυλίγουν γύρω από 
το φέσι τους οι επίσηµοι µουσουλµάνοι · 2. κάλυµµα τής κεφαλής των Ινδών. 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < µεσν. καισαρίκιον «καισαρικό στέµµα» (< µτγν. 
Καίσαρ), είτε µε παρασυσχετισµό προς το συνδετικό καί είτε µε τη 
µεσολάβηση τού τουρκ. sank (< µεσν. καισαρίκιον)]. 

σάρισα (η) {σαρισών} ΙΣΤ. µακρύ δόρυ (περ. έξι µέτρα) των αρχαίων 
Μακεδόνων οπλιτών από ελαφρύ και άκαµπτο ξύλο. [ΕΤΥΜ. µτγν., αγν. 
ετύµου, µακεδόνικη λ.]. 

σαρισοφορος (ο) (στρατιώτης) που φέρει σάρισα. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< σάρισα + -φόρος < φέρω]. 

σάρκα (η) {σαρκών} 1. το µυώδες µέρος τού σώµατος των ανθρώπων και των 
ζώων ΣΥΝ. κρέας· ΦΡ. (α) παίρνω | λαµβάνω σάρκα και οστά βλ. λ. οστό (β) 
µε σάρκα και οστά βλ. λ. οστό (γ) εις σάρκα µία βλ. λ. σαρξ 2. (µτφ.) η υλική 
υπόσταση τού ανθρώπου, η βάση των ορµών και των επιθυµιών του, κατ' 
αντιδιαστολή προς την πνευµατική του υπόσταση: µεριµνά µόνο για τη ~ και 
όχι για την ψυχή ANT. πνεύµα, ψυχή 3. BOT. το χυµώδες τµήµα των καρπών, 
κατ' αντιδιαστολή προς τον πυρήνα και το εξωτερικό περίβληµα (τη φλούδα): 
ένα φρούτο µε χυµώδη, εύγευστη ~. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. σαρξ, σαρκός < *twik-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *twerk-
«κόβω» (µε συριστικοποίηση τού συµφωνικού συµπλέγµατος *tw- > *ss- > s-
), πβ. αβεστ. Owaras- «κόβω», οπότε η λ. σαρξ θα σήµαινε πιθανόν αρχικά 
«κοµµάτι κρέας»]. 

σαρκάζω ρ. µετβ. {σάρκασα} ειρωνεύοµαι, κοροϊδεύω (κάποιον) χαιρέκακα 
ΣΥΝ. χλευάζω, περιπαίζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σχίζω σάρκες», < σαρξ, σαρκός (βλ.λ.). Ήδη αρχ. 
είναι και η σηµ. «δαγκώνω τα χείλη µου (από την οργή)» και, ως εκ τούτου, 
«χλευάζω, ειρωνεύοµαι»]. 

σαρκασµός (ο) [µτγν.] η χαιρέκακη ειρωνεία, ο δηκτικός εµπαιγµός ΣΥΝ. 
χλευασµός, σκώµµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδία. 

σαρκαστής (ο) [1859], σαρκάστρια (η) {σαρκαστριών} πρόσωπο που 
σαρκάζει: ~ των πάντων ΣΥΝ. χλευαστής. 

σαρκαστικός, -ή, -ό [1841] αυτός που λέγεται ή γίνεται µε σαρκασµό: -
χαµόγελο ΣΥΝ. χλευαστικός, ειρωνικός. — σαρκαστικά επίρρ. 

σαρκειληµα (το) [1879] {σαρκειλήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΝΑΤ. σωληνώδες 
έλυτρο που αποτελεί εξωτερικό περίβληµα καθεµιάς γραµµωτής µυϊκής ίνας. 
[ΕΤΎΜ. < σάρκα + είληµα «κάλυµµα, σκέπασµα» (< αρχ. είλώ, -έω «κυλώ, 
στρέφω», βλ. κ. ειλητό)]. 

σαρκίδιο (το) {σαρκιδί-ου | -ων} 1. τεµάχιο, κοµµάτι σάρκας 2. ΑΝΑΤ. κάθε 
µικρή σαρκώδης έκφυση ΣΥΝ. σάρκωµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σαρκίδιον, υποκ. τού 
σαρξ, σαρκός]. 

σαρκικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σάρκα 2. (µτφ.) αυτός που 
αναφέρεται στην υλική ζωή τού ανθρώπου (και ιδίως στην ερωτική): ~ 
επιθυµίες | απόλαυση | έρωτας | ηδονή | επαφή | ορµές | αδυναµίες | ορέξεις 
ΑΝΤ. πνευµατικός. — σαρκικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

σάρκινος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αποτελείται από σάρκα. 
σαρκίο (το) (κακόσ.) το σώµα τού ανθρώπου από υλικής απόψεως· (γενικότ.) η 

υλική ζωή: φροντίζει µόνο για το ~ του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σαρκίον, υποκ. τού 
σαρξ, σαρκός]. 

σαρκοβόρος, -α, -ο (για ζώα) αυτός που τρέφεται µε σάρκες ΣΥΝ. σαρκοφάγος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < σαρκο- (< σαρξ, σαρκός) + -βόρος < βορά (βλ.λ.), πβ. κ. 
χρονο-βόρος]. 

σαρκοκοπτης (ο) [1873] {σαρκοκοπτών} το άκαρι (βλ.λ.), που προκαλεί την 
ψώρα στον άνθρωπο. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. Sarcoptes]. 

σαρκολάβος (ο) η χειρουργική λαβίδα µε την οποία συγκρατούνται τα µαλακά 
µέρη τού σώµατος κατά τις εγχειρήσεις. Επίσης σαρκο-λαβίδα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < σαρκο- (< σαρξ, σαρκός) + -λάβος (βλ. κ. λαβίδα)]. 



σαρκοστεωση 1572 σατινάρω 
 

σαρκοστεωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η µεταβολή 
µαλακού µορίου τού σώµατος σε κόκκαλο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. sarcostosis]. 

σαρκοφαγια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} το να τρώει κανείς κρέας, να 
έχει ως τροφή του το κρέας ΑΝΤ. χορτοφαγία. — σαρκοφαγικός, -ή, 
-ό [1894]. 

σαρκοφάγος (η) [µτγν.] ΑΡΧΑΙΟΛ. ξύλινη, πήλινη ή λίθινη λάρνακα, 
στην οποία τοποθετούσαν τον νεκρό: η ~ ενός Φαραώ. 

σαρκοφάγος, -ος, -ο 1. αυτός που τρέφεται µόνο ή κυρ. µε σάρκες: ο 
λύκος, η αλεπού, το λιοντάρι είναι ~ ζώα ΣΥΝ. σαρκοβόρος ΑΝΤ. χορ-
τοφάγος, φυτοφάγος 2. BOT. σαρκοφάγα φυτά πράσινα φυτά τα 
οποία έχουν την ικανότητα να προµηθεύονται οργανικό άζωτο από 
έντοµα ή µικρά ζώα, που συλλαµβάνουν µε ειδικά διαµορφωµένα µέ-
ρη τους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σαρκο- (< σαρξ, σαρκός) + -φάγος < θ. φαγ-, πβ. αόρ. β' 
ε-φαγ-ον (βλ. λ. φαγητό)]. 

σαρκοφυΐα (η) ίχωρ. πληθ.} η ανάπτυξη νέου ιστού στην επιφάνεια 
τραύµατος κατά τη διάρκεια τής επουλώσεώς του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
σαρκοφυώ (-έω) < σαρκο- (< σαρξ, σαρκός) + -φυώ < φύω | -οµαι 
(βλ.λ.)]. 

σαρκώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σαρκώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που έχει πλούσια σάρκα: ~ χείλη 2. (κατ' επέκτ.) παχύσαρκος, χοντρός 
3. (για καρπούς) χυµώδης: ~ φρούτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σάρκωµα (το) {σαρκώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κακοήθης όγκος, συ-
νήθ. στα παιδιά, ο οποίος µπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά οστού 
(οστεοσάρκωµα), χόνδρου (χονδροσάρκωµα), µυός (µυοσάρκωµα), αι-
µοφόρου αγγείου (αγγειοσάρκωµα), λίπους (λιποσάρκωµα), νευρινώ-
µατος (νευρινοσάρκωµα) κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. sarcoma < µτγν. λατ. sarcoma < µτγν. σάρκω-
µα «εξόγκωµα (στη µύτη)»]. 

σαρκωµατώδης, -ης, -ες [1853] {σαρκωµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -
ών} αυτός που µοιάζει µε σάρκωµα: ~ βλάστηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 

σαρκωµατωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η ανάπτυξη 
πολλών σαρκωµάτων στον οργανισµό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. Sarcomatosis]. 

σαρκώνω ρ. µετβ. {σάρκω-σα, -θηκα, -µένος} (εύχρ. το µεσοπαθ. σαρ-
κώνοµαι) 1. ΕΚΚΛΗΣ. (για τον Ιησού Χριστό) λαµβάνω σάρκα, ανθρώ-
πινη φύση ΣΥΝ. ενσαρκώνοµαι 2. (µτφ.) αποκτώ ύπαρξη, υπόσταση: 
«κάτι ανείπωτο ακόµη, κάτι που δεν έχει άνετα σαρκωθεί στη σκέψη 
και στη διατύπωση» (Ε. Παπανούτσος). — σάρκωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σαρκώ (-όω) < σαρξ, σαρκός (βλ.λ.)]. 

σαρµάς (ο) {σαρµάδες} φαγητό από ψιλοκοµµένο κρέας και ρύζι, που 
έχουν τυλιχτεί µε αµπελόφυλλα ή λαχανόφυλλα ΣΥΝ. ντολµάς.  — 
(υποκ.) σαρµαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sarma < p. sarmak 
«τυλίγω»]. 

σαρξ (η) {σαρκός} (λόγ.) η σάρκα (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) (λόγ.) σαρξ εκ τής 
σαρκός µου | (καθηµ.) σάρκα από τη σάρκα µου (σαρξ εκ τής σαρκός 
µου, Π.∆. Γένεσις 2,23) γέννηµα δικό µου, παιδί µου: είσαι ~, είναι δυ-
νατόν να σε προδώσω; (β) το µεν πνεύµα πρόθυµον, η δε σαρξ ασθε-
νής (το µεν πνεύµα πρόθυµον, ή δε σαρξ ασθενής, Κ.∆. Ματθ. 26,41) 
για άνθρωπο που έχει τη θέληση να πράξει κάτι, εµποδίζεται όµως 
από σωµατική αδυναµία, που θέλει αλλά δεν µπορεί: θέλει να νη-
στέψει όλη τη Σαρακοστή για να κοινωνήσει, αλλά - (γ) εµπόριο 
λευκής σαρκός βλ. λ. εµπόριο (δ) εις σάρκα µίαν (και έσονται οι δύο 
εις σάρκα µίαν, Π.∆. Γένεσις 2,24) (θα γίνουν) µία σάρκα, ένα σώµα· 
για την ένωση άνδρα και γυναίκας µε το µυστήριο τού γάµου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. σάρκα]. 

σάρπα (η) ~» εσάρπα 
Σάρρα (η) 1. Π.∆. η σύζυγος τού Αβραάµ, µητέρα τού Ισαάκ και αγία 

τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. 
όν. < εβρ. Sarah «πριγκίπισσα»]. 

σάρρα (η) → σάρα 
σάρωθρο(ν) (το) {σαρώθρ-ου | -ων) (λόγ.) 1. (γενικά) η σκούπα 2. (ει-

δικότ.) το όχηµα που φέρει µηχανισµό µε περιστρεφόµενο κύλινδρο 
µε φυτικές ή συνθετικές ίνες (σαν βούρτσα) στα άκρα για τον καθα-
ρισµό των δρόµων. 
[ΕΤΥΜ. < σαρώ(νω) (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -θρο, λ.χ. βά-θρο, ρεί-θρο. 
Πβ. µεσν. σάρωτρον]. 

Σαρωνικός (Κόλπος) (ο) κόλπος τής ΝΑ. Στερεάς Ελλάδας µεταξύ 
των νοµών Αττικής και Κορινθίας. 
[ETYM. αρχ. τοπωνύµιο, που οφείλει το όνοµα του στον µυθικό βασι-
λιά τής Τροιζήνας Σάρωνα. Ίσως συνδ. µε την αρχ. λ. σαρωνίς, -ίδος 
«είδος δρυός», αγν. ετύµου]. 

σαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σάρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
(σπάν.) σκουπίζω (το πάτωµα) 2. (µτφ.) παρασύρω, καταστρέφω: ο κυ-
κλώνας σάρωσε τα πάντα στο πέρασµα του 3. (µτφ.) παίρνω (κερδί-
ζω) τα πάντα: η ταινία που σάρωσε τα βραβεία στο φετινό φεστιβάλ 
των Καννών · 4. ΠΛΗΡΟΦ. µεταφέρω κείµενο ή εικόνα στον Η/Υ µε 
τον σαρωτή (βλ.λ.) ΣΥΝ. σκανάρω ♦ 5. (αµετβ.) έχω µεγάλη επιτυχία: 
το κόµµα σάρωσε στις εκλογές || η οµάδα µας σάρωσε στο πρωτά-
θληµα || σαρώσαµε στις εξετάσεις. — σάρωµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. σαρώ (-όω) < αρχ. σαίρω < *twr-jö (µε συριστικοποίη-ση τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος *tw- > *ss- > s-, πβ. σείω, και επέν-θεση 
τού -j-), συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *twer- «ωθώ, κινώ». Οµόρρ. σύρ-
ω, σειρά (βλ.λ.)]. 

σάρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. (στην τηλεό-
ραση) η τεχνική που µετατρέπει τις διακυµάνσεις τού φωτισµού τής 
εικόνας σε ηλεκτρικό σήµα · 2. ΠΛΗΡΟΦ. η διαδικασία αναγνώρισης 
και ανάλυσης µε σαρωτή (σκάνερ) τής επιφάνειας, συνήθως µιας σε- 

λίδας χαρτιού, και η µετατροπή της σε ψηφιακή εικόνα, η οποία στη 
συνέχεια µπορεί να αποθηκευτεί σε Η/Υ, να εκτυπωθεί ή να γίνει 
αντικείµενο επεξεργασίας ΣΥΝ. σκανάρισµα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σάρωσις «σκούπισµα» < σαρώ (βλ. λ. σαρώνω). Στην 
πληροφ. η λ. αποδίδει τα αγγλ. sweep, scanning]. 

σαρωτή ς (ο) ΤΕΧΝΟΛ. η συσκευή που αντανακλά δέσµες φωτός πάνω 
σε µια εικόνα ή κείµενο (γραπτό ή τυπωµένο) αναλύοντας το σε πολ-
λές στοιχειώδεις πληροφορίες, τις οποίες στη συνέχεια µεταφέρει 
στον Η/Υ, που ανασυνθέτει µε αυτές στην οθόνη την αρχική εικόνα 
ή το κείµενο (για περαιτέρω επεξεργασία ή απλή εκτύπωση): ~ εικό-
νων | οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (γραµµάτων, ψηφίων) | χει-
ρός (για µικρές εικόνες) | γραµµωτού κώδικα (λ.χ. για τις µαύρες 
γραµµές στη συσκευασία των προϊόντων) || ~ για την ανάγνωση κω-
δικών και τον προγραµµατισµό τού βίντεο (που στέλνει µε µια κόκ-
κινη δέσµη φωτός τις πληροφορίες στο βίντεο για αυτόµατο προ-
γραµµατισµό) ΣΥΝ. σκάνερ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. scanner]. 

σαρωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που παρασύρει τα πάντα στο πέρασµα του: 
~ θύελλα | τυφώνας 2. ολοκληρωτικός, καταλυτικός: η νέα κυ-
βέρνηση προτίθεται να επιφέρει ~ αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση || η 
οµάδα µας πέτυχε ~ νίκη επί των αντιπάλων της. — σαρωτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το αγγλ. sweeping]. 

σας αντων. → εσύ 
σασί (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. το πλαίσιο, το τµήµα σκελετού αυτοκινήτου, 

που στηρίζεται στους άξονες του ΣΥΝ. αµάξωµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
châssis «πλαίσιο» < châsse «θήκη» < λατ. capsa (> κάψα, βλ.λ.)]. 

σασµάν κ. σανσµάν (το) {άκλ.} το κιβώτιο ταχυτήτων στο αυτοκί-
νητο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. changement (de vitesses) «αλλαγή, µεταβολή (ταχυτή-
των)» < p. changer «αλλάζω, µεταβάλλω» < µτγν. λατ. cambiare, κελτ. 
αρχής]· 

σασπένς (το) {άκλ.} η αγωνία (που προκύπτει από την αναµονή µιας 
εξέλιξης): αυτή η ταινία έχει πολύ ~. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. suspense «εκκρεµότητα, αγωνία» < µεσν. λατ. 
suspensum, ουδ. τού λατ. suspensus «µετέωρος, κρεµαστός», µτχ. τ. 
τού p. suspendere «αναρτώ, κρεµώ - αφήνω κάτι µετέωρο, αµφίβολο» 
(< sub- «υπο→ + pendere «κρέµοµαι»)]. 

σαστίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σάστισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) προκαλώ σε 
(κάποιον) σύγχυση, αµηχανία: οι δηµοσιογράφοι τον σάστισαν µε τα 
φλας και τις φωνές τους ♦ 2. (αµετβ.) παθαίνω σύγχυση, τα χάνω: σά-
στισα µπροστά σε τόσο κόσµο || σάστισε και δεν ήξερε τι να κάνει. — 
σάστισµα (το) κ. σαστι)σ)µάρα (η). 
[ΕΤΥΜ· Μεταφορά τού τουρκ. §a§tim, αόρ. τού p. §a§mak «εκπλήσσο-
µαι, θαυµάζω»]. 

σατακρούτα κ. σαντακρούτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} είδος υφάσµατος 
από ακατέργαστο µετάξι σε χρώµα κίτρινο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. seta 
cruda «µετάξι ακατέργαστο»]. 

σατανάς (ο) {σατανάδες} 1. ΘΕΟΛ. (συχνά µε κεφ.) το πνεύµα τού κα-
κού, ο ∆ιάβολος (βλ.λ.): έχει µέσα του τον ~ || λατρεύει τον ~ || όλα αυ-
τά είναι έργα τού ~ || µπήκε µέσα του ο ~ (για δαιµονισµένους) ΣΥΝ. 
πονηρό πνεύµα, εωσφόρος· ΦΡ. (α) πίσω µου d έχω σατανά! σε περι-
πτώσεις που δοκιµάζεται κανείς από πειρασµό ή προς κάποιον που 
προκαλεί, που βάζει σε πειρασµό: βλέπει µια γυναικάρα να τον κοι-
τάζει προκλητικά- γυρίζει, κοιτάζει γύρω και λέει από µέσα του «~»! 
(β) άπαγε οπίσω µου σατανά! (ϋπαγε οπίσω µου, Σατανά, Κ.∆. Ματθ. 
16, 23) προς αποτροπή τού κακού· συνήθ. λέγεται προς το πρόσωπο 
που µας βάζει σε πειρασµό 2. ο σατανιστής: συνέλαβαν τους ~ 3. 
(µτφ.) πρόσωπο πανέξυπνο, ευφυές, πανούργο: είναι ο ~ ο ίδιος, κα-
νείς δεν τον ξεγελάει 4. (χαϊδευτ. για µικρά παιδιά) άτακτο και πει-
ραχτήρι, που δεν κάθεται ούτε στιγµή ήσυχο: αυτός ο µικρός ~ µάς 
κάνει άνω-κάτω το σπίτι! ΣΥΝ. διαβολάκι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Σατανάς < Σατάν | Σατάν< εβρ. sätän «εναντιούµενος, 
αντίπαλος». Βλ. κ. ∆ιάβολος]. 

σατανικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Σατανά: ~ 
λατρεία | ναός | τελετές | σύµβολα ΣΥΝ. διαβολικός- ΦΡ. σατανική σύ-
µπτωση βλ. λ. σύµπτωση 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από κακία, 
µοχθηρότητα και προκαλεί φόβο: - βλέµµα | όψη | µορφή || ~ γέλιο 
(χαιρέκακο) ΑΝΤ αγγελικός, αθώος 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζε-
ται από πανουργία, ευφυΐα και δολιότητα µαζί: ~ τέχνασµα. — σα-
τανικά επίρρ. 

σατανικότητα (η) [1888] {χωρ. πληθ.} µεγάλη κακία και πανουργία 
(που ταιριάζει στον σατανά). 

σατανισµός (ο) [1878] {χωρ. πληθ.} (γενικά) η λατρεία τού Σατανά 
και η δαιµονολατρία· (ειδικότ.) η λατρεία τού Σατανά µε συγκεκρι-
µένο τρόπο (τελετές µαύρης µαγείας, όργια, εικονικές ή πραγµατικές 
θυσίες κ.ά.), που αποσκοπεί, κατ' αυτούς που την ασκούν, στην από-
κτηση τής εύνοιας του, ώστε να επιτύχουν αυτά που επιθυµούν. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. satanisme]. 

σατανιστής (ο) [1895], σατανίστρίΌ (η) {σατανιστριών} οπαδός τού 
σατανισµού και γενικότ. όποιος συµµετέχει σε τελετές σατανι-σµού. 
— σατανιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sataniste]. 

σατέν (το) {άκλ.} λεπτό ύφασµα µε λεία και στιλπνή επιφάνεια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. satin < παλαιότ. γαλλ. zatouin < αραβ. (atlas) zaytûni 
«ατλάζι από την πόλη Zaytün», αραβ. ονοµασία τής κινεζ. πόλης Tseu-
Tong, όπου παραγόταν αυτό το ύφασµα]. 

σατινάρω ρ. µετβ. {σατινάρισα} (για ύφασµα) το κάνω λείο και στιλ-
πνό. — σατινάρισµα (το). 



σατινέ 1573 σαχ 
 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. satiner < satin (βλ. κ. σατέν)]. 
σατινέ επίθ. [άκλ.} 1. (για χαρτί ή άλλη επιφάνεια) ελαφρά γυαλιστερός ANT. 

µατ 2. (για χρώµατα) µεταξύ τού γυαλιστερού και τού µατ. (ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
satiné (βλ. κ. σατέν)]. 

σάτιρα (η) {σατίρων} 1. ΦΙΛΟΛ. λογοτεχνικό είδος (έµµετρο ή πεζό), στο οποίο 
µε τρόπο σκωπτικό ασκείται κριτική σε πρόσωπα και καταστάσεις της 
κοινωνίας µε σκοπό τη διόρθωση τους: πολιτική | κοινωνική ~2. ρωµαϊκό 
σκωπτικό ποίηµα 3. (γενικότ.) η διακωµώδηση, η σκωπτική κριτική: ~ τής 
πολιτικής κατάστασης || καυστική | ανελέητη | σκληρή | εύστοχη | πνευµατώδης 
~. (Βλ. λ. κωµωδία). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδία, σατιρικός, κωµωδία. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. satira < satura «κορεσµός, ποικιλία», ουσιαστικοπ. θηλ. τού 
επιθ. satur «κορεσµένος, πλήρης, άφθονος» (< επίρρ. satis «επαρκώς, 
αφθόνως»). Η λ. προσδιόριζε το ποικίλης υποθέσεως ποιητικό έργο, το οποίο 
χαρακτηριζόταν από το πλήθος αστεϊσµών και χλευαστικών στοιχείων που 
περιείχε. Παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη εµφάνιζα και η λ. φάρσα (βλ.λ.)]. 

σατιρίζω ρ. µετβ. (σατίρισ-α, -τηκα, -µένος} διακωµωδώ πρόσωπα και 
καταστάσεις: ο Γ. Σουρής µε τα ποιήµατα του σατίριζε τους πολιτικούς τής 
εποχής του || σατιρίζει µε τα σκίτσα | τις γελοιογραφίες του τον µικροαστικό 
τρόπο ζωής. — σατιρισµός (ο), σατιριστής (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
satiriser]. 

σατιρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σάτιρα: ~ ποίηµα | συγγραφέας | 
χαρακτήρας || (κ. ως ουσ.) είναι ένας σπουδαίος ~ (ενν. συγγραφέας ή ηθοποιός) 
2. σκωπτικός: ~ διάθεση. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. satirique]. 

σατιρικός - σατυρικός. Το σατιρικός (< σάτιρα) σηµαίνει «σκωπτικός, 
ειρωνικός, κοροϊδευτικός, επικριτικός»- το σατυρικός (< Σάτυρος) σήµαινε 
«τον αναφερόµενο στους Σατύρους (τραγο-πόδαρους κερασφόρους 
δαίµονες, ακολούθους τού ∆ιονύσου, επιρρεπείς σε ερωτικές πράξεις)». Το 
σάτιρα, από το λατ. satira (από όπου το σατιρικός), είναι άλλος τύπος τού 
λατ. satura «είδος ποιήµατος µε σκωπτικό, χλευαστικό χαρακτήρα» < λατ. 
satur «κορεσµένος, παραγεµισµένος, πλήρης» (παρόµοια σηµασιολ. 
εξέλιξη παρατηρείται στη λ. φάρσα < λατ. fardo «πληρώ, γεµίζω»), ενώ το 
Σάτυρος είναι πιθ. προελληνική λ. 

σατιρογραφία (η) [1890] {σατιρογραφιών} η συγγραφή σάτιρας. — 
σατιρογράφος (ο/η). 

σατοµπριάν (το) (συνήθ. ορθ. σατωµπριάν) {άκλ.} διπλού µεγέθους ψητό 
µοσχαρήσιο φιλέτο. [ΕΤΥΜ < γαλλ. chateaubriand, από οµώνυµη πόλη τής ∆. 
Γαλλίας], 

Σατουρνάλια (τα) {Σατουρναλίων} ΙΣΤ. ετήσια ρωµαϊκή γιορτή προς τιµήν τού 
Σατούρνου (τού θεού Κρόνου). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Σατορνάλια < λατ. Saturnalia < Saturnus «Κρόνος», εορτή 
που αποκορυφωνόταν στις 25 ∆εκεµβρίου και τής οποίας πολλά έθιµα 
(ανταλλαγή δώρων, χαρτοπαίγνιο, γλέντια κ.ά.) µεταβιβάστηκαν στον 
εορτασµό τής πρωτοχρονιάς (βλ. κ. βασιλόπιτα)]. 

σατραπεία (η) [αρχ.] {σατραπειών} ΙΣΤ. 1. επαρχία τού αρχαίου περσικού 
κράτους 2. (συνεκδ.) το αξίωµα τού σατράπη και ο χρόνος ασκήσεως του. 

σατράπης (ο) {-ες κ. -ηδες}, σατράπισσα (η) {σατραπισσών} 1. ο διοικητής 
τής σατραπείας (βλ.λ.) 2. (µτφ.) άνθρωπος αυταρχικός, δεσποτικός: έχει έναν 
άντρα ~. — (υποκ.) σατραπίσκος (ο) [1845]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σατράπης | 
(έ)ξατράπης | έξαιθράπης < αρχ. περσ. *xsaera-pâ- «προστάτης τής χώρας» 
(πβ. αρχ. περσ. xsaOra-pävan- < xsaera- «κατέχω, αποκτώ» + pâiti 
«ποιµένας»). Στον ίδιο αρχ. περσ. τύπο ανάγεται και το σανσκρ. ksatrapa-]. 

σατραπικός, -ή, -ό [αρχ.] αυταρχικός, δεσποτικός: ~ νοοτροπία | απόφαση. 
Επίσης σατράπικος, -η, -ο. — σατραπικά κ. σατράπικα επίρρ. 

σατραΠισµός (ο) [1848] η ενέργεια ή η συµπεριφορά που ταιριάζει σε 
σατράπη: ο ~ τού νέου πρωθυπουργού ΣΥΝ. αυταρχισµός, δεσποτισµός. 

σατυρίαση (η) [αρχ.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. µόνιµη κατάσταση 
σεξουαλικής διεγέρσεως στον άνδρα, η ακόρεστη σεξουαλική επιθυµία (πβ. λ. 
πριαπισµός, νυµφοµανία). 

σατυρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε Σατύρους (βλ. λ. Σάτυρος) 
2. ΦΙΛΟΛ. σατυρικό δράµα είδος τού αρχαιοελληνικού δράµατος (µαζί µε την 
τραγωδία και την κωµωδία), στο οποίο τον χορό αποτελούσαν ηθοποιοί 
µεταµφιεσµένοι σε Σατύρους και το οποίο είχε σκωπτικό περιεχόµενο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, σατιρικός, κωµωδία. 

Σάτυρος (ο) {-ου κ. -ύρου | -ων κ. -ύρων, -ους κ. -ύρους} 1. ΜΥΘΟΛ. καθένας 
από τους τραγοπόδαρους και κερασφόρους ακολούθους τού ∆ιονύσου, που 
κατοικούσαν στα δάση και χαρακτηρίζονταν από έντονη σεξουαλική 
δραστηριότητα 2. (µετωνυµ.) άνθρωπος µε τα ζωώδη ένστικτα των Σατύρων, 
λάγνος, ακόλαστος: ~ γέρος ασέλγησε σε ανήλικα παιδιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σατιρικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Σάτυρος | Τίτυρος (δωρ.), αβεβ. ετύµου, λ. που συνδ. µε τη 
λατρεία τού ∆ιονύσου και τής οποίας η αρχική σηµ. είναι απροσδιόριστη, πιθ. 
δάνειο. Ποικίλες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί, εκ των οποίων η κυριότερη 
είναι η λεγόµενη Ιλλυρική: µέσω µιας ιλλυρ. λ. ο τ. σάτυρος ανάγεται σε I.E. 
*s6- «σπέρνω» και συνδ. µε λατ. sator «σπορέας»]. 

Σάυλοκ (ο) {άκλ.} (µετωνυµ.) άνθρωπος φιλάργυρος, τοκογλύφος. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. Shylock, χαρακτήρας µοχθηρού τοκογλύφου, που έπλασε ο W. 
Shakespeare στο έργο του Ο έµπορος τής Βενετίας (The Merchant of Veuice(]. 

σαύρα (η) {σαυρών} πολύ µικρό τετράποδο ερπετό µε φολιδωτό δέρµα και 
µακριά ουρά. — (υποκ.) σαυρούλα κ. σαυρίτσα (η) κ. σαυρά-κι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λακέρδα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πράγµα που επιβεβαιώνεται από την ποικιλία των 
I.E. τ. µε αυτή τη σηµ. ∆εν θεωρείται αποδεκτή η ένταξη τής λ. στην ίδια 
ετυµολ. οικογένεια µε τα σαϋλος «θηλυπρεπής, καµαρωτός (στο βάδισµα)», 
σαυνίον «ακόντιο», σαυκρόν «αβρός». Έχει προταθεί και η προελλην. αρχή 
τής λ.]. 

σαύρα - γουστέρα κ.ά. Η λεξιλογική ποικιλία και ο διαλεκτικός πλούτος 
τής Ελληνικής φαίνεται από το πλήθος των λέξεων και/ή λεξιλογικών 
τύπων που χρησιµοποιούνται για ορισµένες σηµασίες στα νεοελληνικά 
ιδιώµατα, o Μ. Τριανταφυλλίδης αναφέρει (Απαντα 3,561) ότι για τη 
σαύρα χρησιµοποιούνται οι εξής τύποι: γουστέρα, γκουστέρα, κουστέρα, 
φουστέρα, αγκουστέρα, γουστερίτσα (η σταχτιά σαύρα), κοστερίτσα, 
γκούστερας (η πράσινη), πρασινο-γουστέρα, γαδαρογουστέρα, αγροστέρα - 
σκουντέρα, σκονταρέλα, σκουντερίκι, σκουντερίτσα, σκοτερίτσι (η µικρή), 
σκοταρίκλα, σκουρτσέκλα, κοντιρίτσα, κοτσερίκλα, σκορδανίτσα - σαµιαµίθι, 
σαλαµίθι, σαµιαµίδι, σαµιοµίδι - σαλαµάντρα - τσαρπεδόνι. τσαρπιδόνι, 
τσαρπιδόνα, τσουπιλιαγκέλεφας, χωροσάφρα (Σαµψούντα) - (Κεφαλλούντα) 
σκορδανίτσα (η µικρή πράσινη), σαλµι-ρίχα, σαλαβρίχα, σαλαβρίχι (η µικρή 
µαύρη σαύρα), σκορδανιτσο-λόγος (η µεγάλη πράσινη) - πρασίνα, 
ξαφνιστήρα, µολυντήρι. κω-λοσαυρέα, κωλοσταυρέα, κωλοστραβέα, 
κωλοσταυρού, κωλοσαρί-δα, κωλοσαρήθρα, κωλοσκερά, κωλοσουφράς, 
κωλοτάνα - κουρ-κάς. Ας σηµειωθεί ότι η λ. σαύρα είναι αρχαία (Αισχύλος, 
Ηρόδοτος), ενώ τα γουστέρα και γουστερίτσα έχουν σλαβική προέλευση 
(σλαβ. guäter και guSteritsa). To σαµιαµίθι | σαµιαµίδι είναι µεσαιωνικό 
(και ίσως σηµιτικής καταγωγής), η σαλαµάντρα αρχαία (σαλαµάνδρα 
απαντά στον Αριστοτέλη), συνδεδεµένη µάλιστα µε την αντίληψη ότι 
µπορούσε να σβήνει τη φωτιά, το δε τσαπερδόνα, που δηλώνει τη ζωηρή 
νεαρή γυναίκα, ίσως είναι το αρχ. σα-πέρδης, είδος ψαριού που ως 
υποκοριστικό (σαπέρδιον) χρησιµοποιήθηκε, κατά τον Αθηναίο, ως 
παρατσούκλι τής εταίρας Φρύνης. Τέλος, το ψάρι σαυρίδι δεν φαίνεται να 
σχετίζεται µε το σαύρα, αλλά µε το αρχ. σαυρίς, -ίδος, που δήλωνε είδος 
ψαριού. 

σαυρίδι κ. σαφρίδι (το) {σαυριδ-ιού | -ιών} µικρό ψάρι µε γκρίζα ράχη και 
ασηµόλευκη κοιλιά. — (υποκ.) σαυριδάκι κ. σαφριδάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σαύρα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σαυρίδιον < σαυρίς, -ίδος (Λεξικό Σούδας) < αρχ. σαϋρος | 
σαύρα, πιθ. λόγω τού σχήµατος τού ψαριού]. 

σαυροειδής, -ής, -ές [αρχ.] {σαυροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
σαύρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σαφάρι (το) {άκλ.} 1. το οµαδικό κυνήγι αγρίων ζώων στην αφρικανική 
ζούγκλα: ταξίδι για ~ στην Κένυα 2. (µτφ.) η εξόρµηση και το κυνήγι για τον 
εντοπισµό (κάποιου): «σε ένα δις υπολογίζονται τα κέρδη από το µεγάλο ~ τής 
εφορίας για τα παρανόµως εισαχθέντα πολυτελή αυτοκίνητα» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. 
< αγγλ. safari < σουαχίλι safari < αραβ. safar «ταξίδι»]. 

Σ.Α.Φ.Ε. (ο) Σύνδεσµος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 
σαφήνεια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ο απόλυτα κατανοητός τρόπος διατύπωσης 

σκέψεων, ιδεών ή συναισθηµάτων είτε στον προφορικό είτε στον γραπτό 
λόγο: εξέφρασε τις απόψεις του µε - || τα κείµενα του διακρίνονται για τη ~ και 
τη µεστή τους έκφραση ΣΥΝ. καθαρότητα, διαύγεια ΑΝΤ. ασάφεια. 

σαφηνίζω ρ. µετβ. {σαφήνισ-α, -τηκα, -µένος} καθιστώ (κάτι) σαφές ΣΥΝ. 
διασαφηνίζω, διευκρινίζω, επεξηγώ, ξεκαθαρίζω.  — σαφήνιση (η), 
σαφηνιστικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διασαφηνίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
σαφηνής < επίρρ. σάφα (βλ. λ. σαφής) + παραγ. επίθηµα -ηνής (< *άνος 
«πρόσωπο, όψη», πβ. προσ-ηνής)]. 

σαφής, -ής, -ές {σαφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· σαφέστ-ερος, -ατός} 1. (για λόγο ή 
νόηµα) απολύτως κατανοητός, διατυπωµένος ξεκάθαρα, χωρίς να αφήνει 
αµφιβολίες: του δόθηκαν ~ οδηγίες || είναι ~ η σχετική διάταξη τού νόµου || 
αυτή η φράση αποτελεί ~ αναφορά στο πρόσωπο τού προέδρου || υπήρξε ~ 
προειδοποίηση για αυστηρή τιµωρία σε περίπτωση επανάληψης των εκτρόπων || 
δεν έχουµε ~ εικόνα τού τι συµβαίνει στις υπό κατάληψη φυλακές ΣΥΝ. 
ξεκάθαρος ΑΝΤ. ασαφής- ΦΡ. (α) κάνω | καθιστώ (κάτι) σαφές ξεκαθαρίζω, 
διασαφηνίζω (κάτι): τους κατέστησε σαφές ότι χωρίς την υποβολή λεπτοµερών 
σχεδίων δεν πρόκειται να τους χρηµατοδοτήσει (β) γίνοµαι σαφής ξεκαθαρίζω 
αυτό που εννοώ, γίνοµαι κατανοητός: ∆εν καταλαβαίνω τι εννοείς. Μπορείς να 
γίνεις πιο σαφής; || Αύριο θα γράψουµε διαγώνισµα. Έγινα σαφής; (γ) σοφό ν το 
σαφές βλ. λ. σοφός 2. (γενικότ.) φανερός, που τον διαπιστώνει κανείς εύκολα: 
η υγεία του παρουσιάζει ~ βελτίωση || είναι ~ τα δείγµατα ανάκαµψης τής 
ελληνικής οικονοµίας. — σαφώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
διασαφηνίζω, επίρρηµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. σάφα «προφανώς, ασφαλώς, βεβαίως», µέσω τού τ. 
σαφέως - σαφώς (πβ. τάχα-ταχέως) και τού συγκρ. σαφέστερον. Το επίρρ. 
σάφα είναι αβεβ. ετύµου. Αβέβαιη θεωρείται η ανάλυση τού σάφα σε α' συνθ. 
σα- (επιτατ. πρόθεµα) και β' συνθ. -φα (< φάος | φως), ενώ εξίσου αµφίβολη 
παραµένει η σύνδεση µε τον τ. σάος | σώς (βλ. λ. σώος), όπως και µε το ιων. 
σάω «κοσκινίζω»]. 

σαφράν κ. ζαφραν (το) {άκλ.} η ζαφορά (βλ.λ..). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. safran 
< µεσν. λατ. safranum < περσ. za'farân]. 

σαφρίδι (το) → σαυρίδι 
σαχ (το) {άκλ.} (στο σκάκι) η απειλή τού βασιλιά από αντίπαλο πιόνι. 



Σαχαλίνη 1574 σβούρα 
 

[ΕΤΥΜ. < περσ. Sah «βασιλιάς»]. 
Σαχαλίνη (η) νησί τού Β∆. Ειρηνικού Ωκεανού κοντά στις ΝΑ. ακτές 

τής Ρωσίας, τής οποίας αποτελώ επαρχία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Sakhalin < γλ. Μαντσού Sahalin-Ula 
«µαύρος ποταµός», όπως αποκαλείται τοπικά ο ρωσικός ποταµός 
Amur, που εκβάλλει απέναντι από το νησί]. 

σα χάνι (το) → σαγάνι 
Σαχάρα (η) η µεγαλύτερη έρηµος τού κόσµου- καταλαµβάνει ολό-

κληρο σχεδόν το Β. τµήµα τής Αφρικής και αποτελεί το ∆. άκρο τής 
αφροασιατικής ερηµικής ζώνης. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Sahara < αραβ. sahrä' «έρηµος», θηλ. τού ashar «φαιο-
κίτρινος»]. 

σάχης (ο) {σάχηδες} ο βασιλιάς (στην Περσία και στο Αφγανιστάν). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < περσ. Sah «βασιλιάς»· πβ. λ. σαχ, σκάκι]. 

σάχλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο ανόητος, ο σαχλός λόγος: λέει συνέχεια 
σάχλες ΣΥΝ. σαχλαµάρα, ανοησία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

σαχλαµάρα (η) {δύσχρ. σαχλαµαρών} 1. ο σαχλός, ανόητος λόγος: 
άσε τις ~! 2. η βλακώδης, ανόητη πράξη: κάνει σαχλαµάρες.   — 
(υποκ.) σαχλαµαρίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < σαχλός 
+ παραγ. επίθηµα -µάρα, πβ. χαζο-µάρα, κουτα-µά-ρα]. 

σαχλαµάρας (ο) πρόσωπο που λέει ή κάνει σαχλαµάρες ΣΥΝ. σαχλός. 
Επίσης σαχλαµαράκιας. 

σαχλαµαρίζω ρ. αµετβ. {σαχλαµάρισα} 1. λέω ή κάνω σαχλαµάρες 
2. φλυαρώ: µαζεύονται στο σπίτι της και σαχλαµαρίζουν || αντί να 
δουλεύει, σαχλαµαρίζει στα καφενεία. 

σαχλαµπούχλα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η σαχλαµάρα. [ΕΤΥΜ. 
Εκφραστικός τ., συµφυρµός των σάχλα + µπούχλα < µπούρδα, µε την 
αφοµοιωτική επίδρ. τής λ. σάχλα]. 

σάχλαµπούχλας (ο) (λαϊκ.) ο σαχλαµάρας. 
σάχλας (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-επιτατ.) ο σαχλαµάρας. 
σαχλοκουδουνο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} (υβριστ.) (ως χαρακτηρισµός 
για πρόσ.) ανόητος, ελαφρόµυαλος, µε σαχλή συµπεριφορά. 

σαχλός, -ή, -ό 1. αυτός που λέει ή κάνει ανοησίες: ~ νεαροί ΣΥΝ. 
ανόητος 2. (ειδικότ.) αυτός που λέει άνοστα αστεία ΣΥΝ. κρύος 3. πο-
λύ απλοϊκός, ανούσιος: ~ βιβλίο | ταινία | έργο. [ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < µτγν. σαχνός «τρυφερός, αδύναµος» (βλ. λ. ψαχνό) ή, κατ' 
άλλη άποψη, < σαφλός (Ποντ.) < παλαιότ. σα-θλός, άλλος τ. τού αρχ. 
σαθρός. Καµία από τις δύο απόψεις δεν ερµηνεύει ικανοποιητικά τη 
σηµασιολ. εξέλιξη]. 

σαχνισί (το) {σαχνισ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΑΡΧΙΤ. προεξέχον αρχιτεκτονικό 
στοιχείο τής βορειοελλαδικής παραδοσιακής κατοικίας: τα χαγιάτια 
και τα σαχνισιά τής Μακεδονίας. [ΕΤΥΜ < τουρκ. sahnisin]. 

σαψαλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σαψάλιασ-α, -τηκα, -µένος) ♦ 1. (µετβ.) 
κάνω (κάτι) σάψαλο (βλ.λ.) ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι σάψαλο. — σαψά-
λιασµα (το). 

σάψαλο (το) (λαϊκ.) 1. καθετί ετοιµόρροπο: αυτό το σπίτι είναι σκέτο - 
2. (µτφ.) άνθρωπος εξασθενηµένος σωµατικά ή υπερήλικος: όταν τον 
συνάντησα µετά από πολλά χρόνια, ήταν ένα ~· δεν µπορούσε να 
περπατήσει και µε δυσκολία µιλούσε ΣΥΝ. ερείπιο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
caprai «ακατάστατος, κακοντυµένος - οκνηρός»]. 

σβάρνα (η) {σβαρνών} (λαϊκ.) γεωργικό εργαλείο που σέρνεται από 
υποζύγιο και χρησιµεύει στην ισοπέδωση οργωµένου εδάφους ΣΥΝ. 
βωλοκόπος· ΦΡ. (α) παίρνω (κάτι) σβάρνα επισκέπτοµαι διαδοχικά, 
γυρίζω µε τη σειρά: ~ τα µαγαζιά | τους δρόµους | τις ταβέρνες (β) 
παίρνω (κάποιον/κάτι) σβάρνα (i) παρασύρω µε όχηµα, χτυπώ και 
σέρνω (κάποιον/κάτι) (ii) παίρνω µαζί µου στο πέρασµα µου, παρα-
σύρω: ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και πήρε σβάρνα 
τρία άλλα σταθµευµένα || ο χείµαρρος πήρε σβάρνα ό,τι βρήκε στο 
πέρασµα του (iii) τιµωρώ (κάποιον) µαζί µε άλλους για πράξη που 
δεν έκανε ο ίδιος: ένας έκανε το λάθος, αλλά η οργή τού διευθυντή 
τους πήρε όλους σβάρνα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σλαβ. barna, µε ανάπτυξη προθεµ. σ-, πβ. κόνις - σκό-
νη, βώλος - σβώλος]. 

σβαρνίζω ρ. µετβ. {σβάρνισ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. θρυµµατίζω 
(χωµατένιους βώλους) µε σβάρνα: ~ το χωράφι ΣΥΝ. βωλοκοπώ 2. ρί-
χνω (κάποιον) στο έδαφος και τον σέρνω: του έριξε µια γροθιά και 
µετά τον σβάρνισε µερικά µέτρα. Επίσης σβαρνώ [µεσν.] {-άς...}. — 
σβάρνι)α)σµα (το). 

σβάστιΚα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ο αγκυλωτός σταυρός (βλ. λ. αγκυλω-
τός), γνωστός κυρ. ως σύµβολο τού ναζιστικού κόµµατος, τού γερµα-
νικού χιτλερικού καθεστώτος, καθώς και των νεοναζιστικών οργα-
νώσεων. 
[ΕΤΥΜ < γερµ. Swastika < σανσκρ. svastika < svasti «ευτυχία, ευεξία» 
(< su- «καλά, ευ→ + asti «είναι»), λόγω τού ότι αυτό το αντικείµενο 
εθεωρείτο σύµβολο καλής τύχης]. 

Σ.Β.Β.Ε. (ο) Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος. 
Σ.Β∆.Ε. (οι) Σιδηρόδροµοι Βορειοδυτικής Ελλάδος. 
σβέλτα επίρρ. (λαϊκ.) γρήγορα: κάνε ~, µην καθυστερείς || τέλειωσε το 

καλούπωµα στα ~ || δουλειά τώρα, και ~! 
σβελτάδα (η) {χωρ. πληθ.} η ευελιξία και η ταχύτητα. Επίσης σβελ-
τοσύνη. 

σβέλτος, -η, -ο αυτός που είναι γρήγορος και ευκίνητος: δούλευε µε ~ 
κινήσεις ANT. αργοκίνητος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. svelto < δηµώδ. λατ. *ex-vellitus < λατ. evulsus, µτχ. τ. 
τού evellere «εκβάλλω, αφαιρώ, εξαλείφω»]. 

σβερκιά (η) το χτύπηµα µε την παλάµη στο σβέρκο: του έδωσε/ έφα-
γε µια ~, µόλις εµφανίστηκε µε καινούργιο κούρεµα. 

σβέρκος (ο) το πίσω µέρος τού λαιµού, ο αυχένας: µου πιάστηκε Ι 

πόνεσε ο ~· ΦΡ. (α) κάθοµαι στον σβέρκο (κάποιου) επιβάλλοµαι (σε 
κάποιον) µε τη βία, εξουσιάζω (κάποιον): ο τύραννος κάθισε στον 
σβέρκο τού λαού (β) ψωνίζω από σβέρκο εξαπατώµαι ή αποτυγχάνω. 
Επίσης σβέρκο (το). [ΕΤΥΜ. < αλβ. zverk]. 

σβερκώνω ρ. µετβ. {σβέρκωσα} (λαϊκ.-οικ.) αρπάζω απότοµα (κά-
ποιον) από τον σβέρκο. 

σβέση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων) (λόγ.) η κατάσβεση, το σβήσιµο: η 
~ τής φωτιάς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σβέσις < σβέννυµι «σβήνω» (βλ. λ. 
σβήνω)]. 

σβεστήρας (ο) συσκευή µε την οποία σβήνουµε τη φωτιά· πυροσβε-
στήρας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σβεστήρ, -ήρος < αρχ. σβέννυµι «σβήνω» (βλ. λ. σβή-
νω)]. 

σβεστός, -ή, -όν (λόγ.) σβηστός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
σβέννυµι «σβήνω» (βλ. λ. σβήνω)]. 

σβήνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έσβησα, σβήσ-τηκα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. κά-
νω (κάτι) να πάψει να καίει ή να καίγεται: µονάδες τής Πυροσβε-
στικής και τού Στρατού έσβησαν τη µεγάλη πυρκαγιά || - το τσιγάρο 
στο τασάκι || ~ το κερί ANT. ανάβω 2. σταµατώ τη λειτουργία: ~ το 
(ηλεκτρικό) φως | την τηλεόραση | το ραδιόφωνο | τη µηχανή τού αυ-
τοκινήτου ΣΥΝ. κλείνω 3. διαγράφω (κάτι γραµµένο): ο καθηγητής 
έσβησε τις λέξεις από τον πίνακα || ο µπακάλης έσβησε τα βερεσέδια· 
ΦΡ. σβήνω την κλήση | το πρόστιµο ακυρώνω την ισχύ κλήσεως | 
προστίµου από την Τροχαία 4. (µτφ.) κάνω (κάτι) να µην υπάρχει πια, 
να ξεχαστεί, εξαλείφω: έσβησε την προσβολή | τη ντροπή µε αίµα || 
έσβησαν τα παλιά και ξεκίνησαν µια νέα ζωή || τίποτε δεν έσβησε τη 
φήµη του || το κείµενο αυτό επιχειρεί να σβήσει τη µνήµη, την ιστορία, 
τους αγώνες, τον βιωµένο χρόνο των ανθρώπων ΦΡ. (α) σβήσ' τα όλα! 
ξέχασε τα! (β) σβήνω (κάτι) από τη µνήµη κάνω (κάτι) να ξεχαστεί: 
«ο θρίαµβος στο τοπικό ντέρµπι έσβησε από τις µνήµες των φιλάθλων 
τις πρόσφατες αποτυχίες» (εφηµ.) (γ) (µτφ.) σβήνω (κάποιον | κάτι) 
από τον χάρτη βλ. λ. χάρτης 5. (µτφ.) επιτυγχάνω συντριπτική νίκη 
εναντίον (κάποιου) ή τον εξουδετερώνω πλήρως: στον αγώνα ο 
αµυντικός είχε σβήσει τον αντίπαλο επιθετικό 6. µειώνω την ένταση, 
καταπραΰνω: ~ τη δίψα µου µε νερό || δεν βρίσκει γιατρικό να σβήσει 
τον πόνο του 7. (α) (για ασβέστη ή ατσάλι) λειώνω στο νερό: έσβησε 
το πυρωµένο µέταλλο στο νερό (β) προσθέτω στο (φαγητό) υγρό (νε-
ρό, κρασί κλπ.), προτού το κατεβάσω από τη φωτιά: σβήνουµε τα 
υλικά µε λίγο κρασί ♦ (αµετβ.) 8. παύω να καίω: η φωτιά έσβησε || 
φυσάει και το κερί µου σβήνει 9. παύω να λειτουργώ: κάτι έχει η µη-
χανή (τού αυτοκινήτου) και συνεχώς σβήνει || η οθόνη τού υπολογιστή 
σβήνει από µόνη της 10. εξαφανίζοµαι, χάνοµαι: µε την επέλαση τού 
τεχνολογικού πολιτισµού σβήνουν σιγά-σιγά οι παραδόσεις µας || µε 
τα χρόνια έσβησε ο νεανικός τους έρωτας || αν και πέρασαν τόσα 
χρόνια, δεν έσβησε µέσα του ο νεανικός ενθουσιασµός τού δασκάλου 
11. λιποθυµώ: ~, δώστε µου λίγο νερό! 12. πεθαίνω: έσβησε τα 
χαράµατα ήσυχα στο κρεβάτι του· ΦΡ. σβήνει | σώνεται το καντήλι 
(κάποιου) (κάποιος) πεθαίνει: «η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το κα-
ντήλι µου» (λαϊκ. τραγ.). — σβήσιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ Από τον νεότ. αόρ. έσβησα (αντί των αρχαιοτ. εσβεσα και 
έσβην) τού αρχ. σβέννυµι (πβ. κ. σαπίζω < έ-σάπ-ησαν, α' πρόσ. ε-
σάπ-ην, αόρ. β' τού αρχ. σήποµαι). Το αρχ. σβέννυµι < *σβέσ-νυ-µι 
(πβ. αόρ. ε-σβες)σ)-α, αρχαιότ.) < I.E. *(z)gwes- «εξαλείφω, σβήνω», 
πβ. σανσκρ. jäsayati «εξολοθρεύω» κ.ά. Οµόρρ. ä-σβεσ-τος, σβέσ-ις 
(-η). ∆υσερµήνευτο παραµένει το αρχικό σ- τού τ. σβέννυµι]. 

σβήνω ή σβύνω; o τύπος τού ενεστώτα σβήνω, επειδή προήλθε 
από τον αόριστο έσβησα (στον οποίο µεταπλάστηκε ο αρχικός αό-
ριστος εσβεσα από αναλογική επίδραση τού γ' πληθ. έσβησαν, 
εσβ-ην, -ης, -η, -ηµεν, -ητε, εσβ-ησαν), γράφεται κανονικά µε -η-: 
σβήνω. Η παλαιότερη γραφή τού ρήµατος µε -υ- προϋποθέτει εντε-
λώς εσφαλµένως ότι ο ενεστώτας παράγεται απευθείας από το 
σβεννϋω, τον µόνο τύπο που έχει -υ-! Η γραφή αυτή τής λέξης ξε-
κίνησε πιθανότατα από το Λεξικόν τής καθ' ηµάς ελληνικής δια-
λέκτου (1835) τού Σκαρλάτου Βυζαντίου, σε µία περίοδο όπου η 
γλωσσική επιστήµη ήταν άγνωστη στην Ελλάδα. 

σβησιµατιά (η) το σηµάδι που µένει στο χαρτί µετά το σβήσιµο. 
σβήσιµο (το) → σβήνω 
σβηστήρι (το) {σβηστηρ-ιού | -ιών) η γοµµολάστιχα. Επίσης σβήστρα 

κ. σβηστήρα (η) κ. σβηστήρας (ο). 
[ΕΤΥΜ. < θ. σβησ- (τού ρ. σβήνω, πβ. αόρ. έ-σβησ-α) + παραγ. επίθηµα 

-τήρας, πβ. καθε-τήρας, καυσ-τήρας, σω-τήρας]. σβηστός, -ή, -ό 1. 
σβησµένος: οδηγεί µε ~ τα φώτα || έχει ~ τη µηχανή ΑΝΤ. αναµµένος 
2. (µτφ.) εξασθενηµένος: ~ φωνή | µιλιά. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. σβεστός (κατά τον νεότ. αόρ. έσβησα) < αρχ. σβέννυµι 
< *αβέσ-νυ-µι (βλ. λ. σβήνω)]. σβίγκος (ο) γλύκυσµα µε µορφή 

σφαιριδίων από αλεύρι και αβγά, 
που έχουν τηγανιστεί σε λάδι ή βούτυρο. 
[ΕΤΥΜ. < µέσ. γερµ. swinge]. Σ.Β.Ι.Ε. (οι) Σχολές Βοηθών 

Ιατρικών Επαγγελµάτων. σβολιάζω ρ. → σβωλιάζω σβόλιασµα (το) 
→ σβωλιάζω σβόλος (ο) → σβώλος σβουνιά (η) (λαϊκ.) η κοπριά τού 
βοδιού και άλλων µεγάλων ζώων. 

[ΕΤΥΜ. < βουνιά < *βοωνία < µτγν. βοών, -ώνος «βουστάσιο» < αρχ. 
βοϋς «βόδι». Το σ- (σβουνιά) από τον πληθυντικό: τις βουνιές > οι 
σβουνιές > η σβουνιά]. σβούρα (η) {δύσχρ. σβουρών} 1. κωνικό 

αντικείµενο από ξύλο, µέ- 
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ταλλο ή πλαστικό, µε το οποίο παίζουν τα παιδιά στηρίζοντας το όρθιο στο 
έδαφος και κάνοντας το να περιστρέφεται ή (παλαιότ.) εκσφενδονίζοντας το από 
ψηλά προς το έδαφος, αφού προηγουµένως είχε τυλιχθεί µε κορδόνι (το 
«κορδονέτο»), το οποίο εκτυλισσόµενο του παρείχε τη δυνατότητα να 
περιστρέφεται- ΦΡ. (για πρόσ.) γυρίζω σαν (τη) σβούρα βλ. λ. γυρίζω 2. (µτφ.) 
άτοµο σβέλτο, ευκίνητο: αυτός ο άνθρωπος είναι ~, στιγµή δεν σταµατά. — 
(υποκ.) σβουρίτσα (η). [ΕΤΎΜ. Ηχοµιµητική λ. από τον θόρυβο που παράγει η 
σβούρα όταν γυρίζει]. σβουράκι (το) {χωρ. γεν.) 1. η µικρή σβούρα: παίζουµε ~; 
2. (ειδικότ.) ηλεκτροκίνητος περιστρεφόµενος δίσκος, που χρησιµοποιείται για 
τη λείανση µωσαϊκών ή άλλων επιφανειών. σβουρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] 
{σβούρ-ισα κ. -ιξα, -ισµένος} ♦ 1. (αµετβ.) περιστρέφοµαι σαν τη σβούρα ♦ 2. 
(µετβ.) (µτφ.-λαϊκ.) χα-στουκίζω: του σβούριξε µια και είδε τον ουρανό σφοντύλι. 
— σβού-ρισµα (το). σβουριχτός, -ή, -ό 1. αυτός που περιστρέφεται 2. σβουριχτή 
(η) το 

χαστούκι ή η σφαλιάρα: έφαγε µια ~. 
σβύνω ρ. → σβήνω 
σβωλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σβώλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) 
µεταβάλλω (κάτι) σε σβώλους ♦ 2. (αµετβ.) σχηµατίζω σβώλους: σβώλιασε η 
φάβα | ο πουρές. — σβώλιασµα (το). [ΕΤΥΜ. < σβώλος (βλ.λ.)]. σβώλος (ο) 
µικρή (συνήθ. στρογγυλή) µάζα από χώµα ή από άλλη ύλη: ΤΟ µείγµα έκανε 
σβώλους ΣΥΝ. βώλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βώλος, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < βώλος το σ- από συνεκφορές στον πληθυντικό: τους βώλους > οι 
σβώλοι > ο σβώλος (πβ. σβουνιά - βουνιά), ή και από ενικό: ένας βώλος. Η 
γραφή βόλος (µε -ο-) δεν δικαιολογείται, αφού η λ. από το αρχ. βώλος]. 
σγουραινω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σγούρυνα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) σγουρό: ~ τα 
µαλλιά ΣΥΝ. κατσαρώνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι σγουρός: πώς σγούρυναν έτσι τα 
µαλλιά του; Επίσης σγουρώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. σγουροµάλλης, -α, -ικο 1. 
αυτός που έχει σγουρά µαλλιά ΣΥΝ. κα- 
τσαροµάλλης 2. (ειρων.) φαλακρός. Επίσης σγουρόµαλλος, -η, -ο. σγουρός, -ή, 
-ό 1. κατσαρός, βοστρυχωτός: ~ µαλλιά | γένια 2. (συνεκδ.) σγουροµάλλης 3. 
(για φύλλωµα) φουντωτός: ~ βασιλικός. [ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, ίσως < σ- 
προθεµ. (πβ. κ. βώλος - σβώλος) + αρχ. γυρός (βλ. λ. γύρος). Κατ' άλλη άποψη, 
σγουρός < *σβουρός (< σβούρα), που αποσπάστηκε από συνθ. τού τ. 
σβουρόµαλλος]. σγουρώνω ρ. → σγουραινω Σ.∆.Α. (η) Στρατιωτική ∆ιοίκηση 
Αθηνών. Σ.∆.Ο. (το) Συντονιστικό ∆ιυπουργικό Όργανο. Σ.∆.Ο.Ε. (το) Σώµα 
∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. Σ.∆.Υ.Λ.Σ. (η) Σχολή ∆οκίµων 
Υπαξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος. σε1 κ. σ' (πριν από φωνήεν) πρόθ.· µε το 
οριστικό άρθρο σχηµατίζει µία λέξη: ατού, ατής, στον, στην, στο, στα, στων, 
στους, σης· δηλώνει: 1. τόπο: προορισµό | τέρµα κίνησης (+αιτ.) ή θέση στον 
χώρο ή τη θέση όπου συµβαίνει κάτι (+αιτ.)· ειδικότ. δηλώνει: (α) κίνηση µέσα, 
προς το εσωτερικό χώρου ή θέση µέσα σε εσωτερικό χώρο: µπαίνω στο δωµάτιο 
|| έµεινε στο σπίτι για να διαβάσει (β) ανάµεσα: έψαξε µέσα ~ χίλια άλλα για να το 
βρει || είµαι µέσα - τόσο κόσµο κι όµως συνεχίζω να νιώθω µοναξιά (γ) γύρω 
από: κάθισε όλη η οικογένεια στο τραπέζι και άρχισε να τρώει || είχε µια αλυσίδα 
στον λαιµό της (δ) απέναντι | µπροστά: δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο || το 
ρολόι του γυάλιζε στον ήλιο (ε) κοντά (σε κάποιον/κάτι): θα γυρίσει πάλι ~ µένα || 
έχει ένα δέντρο στην πόρτα του (στ) επάνω: έπεσε στο κρεβάτι κατάκοπος || στο 
νερό επιπλέει ένα κούτσουρο (ζ) (+γεν.) για δήλωση τόπου (σπίτι, µαγαζί, 
γραφείο κ.λπ.): πάω στού Κώστα || είµαστε στων Πετροπουλαίων, θες να 'ρθεις 
κι εσύ από 'δώ; 2. προσδιορισµό χρονικού σηµείου ή διαστήµατος (κατά το 
οποίο γίνεται κάτι ή µετά το οποίο γίνεται κάτι) (+αιτ., +επίρρ.): θα βρεθούµε 
στις έξι || στα νιάτα του ήταν όµορφος άντρας || στο άκουσµα τής δυσάρεστης 
είδησης, έπεσε λιπόθυµη || ~ πέντε λεπτά φτάνουµε στο χωριό || ~ λίγο θα είµαστε 
εκεί || ο παππούς του σκοτώθηκε στον ελληνοαλβανικό πόλεµο 3. κατάσταση 
(+αιτ.): ζει - µεγάλη δυστυχία || πέρασε τη ζωή του ~ µεγάλη φτώχια- ΦΡ. (α) στα 
όπα-όπα (έχω κάποιον) µεταχειρίζοµαι κάποιον πολύ καλά, του φέροµαι 
άψογα: την είχε ~, δεν της έλειπε τίποτα (β) πέφτω στα µαλακά καταφέρνω 
ώστε να µην τιµωρηθώ βαριά για παράπτωµα το οποίο έχω κάνει: έπεσε στα µα-
λακά- του έκαναν έγγραφη επίπληξη, ενώ µπορούσαν να τον απολύσουν! 4. τρόπο 
(+αιτ., +τα +επίρρ.): στοιχηθείτε ~ πεντάδες || πήρε το αστείο τους στα σοβαρά 
και παρεξηγήθηκε || είπε κάτι στ'αστεία κι εσύ αµέσως το 'χαψες; || ήπιε τον καφέ 
του στα όρθια και έφυγε βιαστικά || έλα να φάµε κάτι στα γρήγορα και µετά 
φεύγεις || της έδωσε ένα φιλί στα πεταχτά- ΦΡ. (α) στο πόδι πρόχειρα: είναι ένα 
κείµενο γραµµένο ~ (β) στα ίσια χωρίς περιστροφές, ευθέως: µίλα µου ~ και µην 
πας να µου κρύψεις την αλήθεια! 5. αναφορά (+αιτ.): είναι πρώτος στα γράµµατα 
|| είναι πολύ δυνατός ~ αριθµητική 6. αποτέλεσµα (+αιτ.): προήχθη - εφέτη || µε 
το ραβδάκι της τον µεταµόρφωσε ~ βάτραχο- ΦΡ. σε καλό µου.' | σε καλό να µου 
βγει! ευχή για να υπάρξει ευχάριστη εξέλιξη, συνήθ. ύστερα από µία ενέργεια 
υπερβολική: τόσο που έφαγες σήµερα ~ καλό να σου βγει! || ~ καλό µου τόσο 
γέλιο που έκανα απόψε! 7. αιτία (+αιτ.): ψόφησα στην κούραση! 8. σκοπό (+αιτ.): 
τον έχω καλέσει ~ τραπέζι || πρόσκληση ~ γεύµα 9. µέσο ή όργανο (+αιτ.): 
πλήρωσε - δολάρια || τον έσπασαν στο ξύλο- ΦΡ. έρχοµαι | πιάνοµαι στα χέρια 
µε κάποιον παίζω ξύλο µε κάποιον ύστερα από λογοµαχία: κουβέντα στην 
κουβέντα, στο τέλος πιάστηκαν στα χέρια και είδαµε και πάθαµε να τους 
χωρίσουµε! 10. αναλογία | πο- 

σοστό (+αριθµητ.): ένας στους τρεις υποψηφίους περνάει στο πανεπιστήµιο 11. 
συµφωνία (+αιτ.): ο στίχος είναι γραµµένος - δακτυλικό εξάµετρο 12. ποιητικό 
αίτιο (+αιτ.) µε τα σε -τος ρηµατικά επίθετα: ο Γιάννης είναι αγαπητός ~ όλους 
13. ποσό | υπολογισµό κατά προσέγγιση (+αριθµητ.): υπολογίζω τους θεατές ~ 
20.000 14. επίκληση, όρκο (+αιτ.): στην π-ίστη σου, πες µου την αλήθεια! || 
στον θεό που πιστεύεις, σταµάτα να µε βασανίζεις! || σου ορκίζοµαι στα παιδιά 
µου, δεν το έκανα εγώ! 15. τη στάση που κρατά κάποιος απέναντι σε 
κάποιον/κάτι (+αιτ.): ο λαός αντιστάθηκε στη ναζιστική βία. (Βλ. λ. πρόθεση, 
ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. είς (βλ.λ.), µε αποβολή τού αρχικού άτονου ει- [ι] και 
ανάπτυξη συνοδίτη φθόγγου -ε, από συνεκφορές όπως: είς έµέ(να) > σ' έµενα 
> σε µένα]. 

σε2 αντων. → εσύ 
Σ.Ε. (η) Συντονιστική Επιτροπή. 
θέα (τα) (λαϊκ.) τα πράγµατα, όλα όσα ανήκουν (σε κάποιον): µάζεψα τα ~ µου 

κι έφυγα || «τα σέα µου, τα µέα µου και βουρ για το τσαρ-δί µου» (λαϊκ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. πληθ. τού σέ(γ)ι < τουρκ. sey «πράγµα» ή απευθείας από τουρκ. 
esya «τα έπιπλα, τα πράγµατα, οι αποσκευές» (µε ευφωνική αντιµετάθεση). 
Αναλογικά προς τον τ. σέα πλάστηκε ο τ. µέα µε τον χαρακτηριστικό φθόγγο 
τού α' προσώπου τής αντωνυµίας (µου) από φρ. τα σέα µου → τα µέα µου. 
Απίθανη η παραγωγή από µτγν. λατ. mea «τα δικά µου»]. 

Σ.Ε.Α. (ο) 1. Σύνδεσµος Εφέδρων Αξιωµατικών 2. Σύλλογος Ελλήνων 
Αρχιτεκτόνων 3. Σταθµός Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων. 

Σ.Ε.Α.Π. (η) Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού. 
Σ.Ε.Β. (ο) Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών. 
Σ.Ε.Β.Α. (ο) Σύλλογος Εκδοτών Βιβλιοπωλών Αθηνών. 
σέβας (το) {χωρ. γεν. εν. κ. πληθ., πληθ. σέβη (τα)} (λόγ.) ο σεβασµός· ΦΡ. τα 

σέβη µου (i) χαίρετε (µορφή χαιρετισµού µε τον οποίο δηλώνεται σεβασµός 
προς ανώτερο συνήθ. αξιωµατούχο, πρόσωπο µε υψηλή θέση και γενικώς 
σεβάσµια πρόσωπα): ~, κύριε Πρόεδρε | Στρατηγέ (ii) χαιρετίσµατα (µε 
παράλληλη συνδήλωση σεβασµού): ~ στην κυρία | στη σύζυγο σας | στον 
καθηγητή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σέβοµαι (βλ.λ.)]. 

σεβασµατα (τα) τα σέβη· εύχρ. στη ΦΡ. τα σεβάσµατά µου χαιρετισµός προς 
πρόσωπο που περιβάλλουµε µε σεβασµό: ~ στον πατέρα σου ΣΥΝ. τα σέβη 
µου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σεβάζοµαι < σέβας (βλ.λ.)]. 

σεβάσµιος, -α, -ο [µτγν.] άξιος σεβασµού: ~ γέροντας ΣΥΝ. αξιοσέ-
βαστος, σεβαστός, σεπτός. 

Σεβασµιότατος (ο) [µτγν.] {Σεβασµιοτάτ-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. ως 
προσφώνηση επισκόπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

σεβασµιότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) 1. ΕΚΚΛΗΣ. ως προσφώνηση επισκόπου: 
απευθυνόµενοι προς την Υµετέρα ~... 2. η ιδιότητα τού σεβάσµιου. 

σεβασµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1.η εκτίµηση που αισθάνεται κάποιος για άλλον, η 
τιµή που του αποδίδει: τρέφει | δείχνει - προς τους γονείς | τους καθηγητές του 
|| συγκρατήθηκε και δεν είπε τίποτα από ~ προς το πρόσωπο τού θείου του || ο ~ 
µου προς το πρόσωπο του είναι µεγάλος || βαθύς | ψεύτικος | υποκριτικός | 
απόλυτος ~ ANT. ασέβεια-ΦΡ. µε σεβασµό φράση µε την οποία κλείνουµε 
επιστολή που απευθύνουµε προς σεβάσµιο πρόσωπο (ανώτερο ή γεροντότερο) 
2. η φροντίδα για κάτι, ώστε αυτό να διατηρεί το κύρος του, να µη θίγεται, να 
µην προσβάλλεται: ο ~ στους θεσµούς | στους νόµους | στη δηµοκρατία | στις 
παραδόσεις | στην αλήθεια | προς τη φύση || ~ στα ανθρώπινα δικαιώµατα || ~ 
στις µειονότητες 3. (ειδικότ.) ο τρόπος συµπεριφοράς που φανερώνει 
αναγνώριση τής αξίας, τής προσωπικότητας, τής ιδιαιτερότητας κ.λπ. τού 
άλλου: άκουσε τα αιτήµατα τους µε ~ || η πολιτική µας σχεδιάζεται µε - προς τον 
πολίτη || τα προϊόντα µας παράγονται µε ~ στον καταναλωτή || ο ~ προς τον 
πελάτη είναι αρχή τής εταιρείας µας ANT. ασέβεια. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
σεβάζοµαι < σέβας (βλ.λ.)]. 

Σεβάστεια (η) πόλη τής Α. Μικράς Ασίας στις όχθες τού Αλυος ποταµού. 
[ΕΤΥΜ µτγν. τοπωνύµιο. Η αρχ. Κάβειρα τον 3ο αι. µ.Χ. µετονοµάστηκε σε 
Σεβάστεια προς τιµήν τού Ρωµαίου αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανού (λατ. 
Augustus «σεβαστός»). Η σηµερινή τουρκ. ονοµασία Sivas προήλθε από την 
Ελληνική]. 

Σεβαστή (η) γυναικείο όνοµα. 
σεβάστηκα ρ → σέβοµαι 
Σεβαστιανή (η) [µτγν.] 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 

γυναικείο όνοµα. 
Σεβαστιανός (ο) 1. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό 

όνοµα. 
[ΕΤΥΜ µτγν., απόδ. τού λατ. August(i)anus, προσωνυµία των κατοίκων 
ρωµαϊκών πόλεων, που έφεραν το όνοµα Augusta «σεβαστή» (> Αύγουστο)]. 
σεβαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που συµπεριφέρεται µε σεβασµό. 

— σεβαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
Σεβαστός (ο) ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., βλ. λ. Σεβαστιανός]. σεβαστός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) 
σεβάσµιος: ο ~ δάσκαλος | ιερέας || (ειδικότ. σε προσφωνήσεις) Σεβαστοί µου 
γονείς... 2. (για πράγµ.) άξιος σεβασµού: είναι σεβαστά και τα επιχειρήµατα τής 
άλλης πλευράς || οι απόψεις τού καθενός είναι σεβαστές 3. σηµαντικός (ποσοτικά 
ή ποιοτικά): κατέβαλε ένα ~ ποσό || έχει ένα ~ εισόδηµα ΣΥΝ. υπολογίσιµος, 
αξιόλογος ANT. αµελητέος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σεβάζοµαι < σέβας (βλ.λ.)]. 



Σεβαστούπολη 1576 σειραϊκός 
 

Σεβαστούπολη (η) πόλη τής Ν. Ουκρανίας στο Ν∆. άκρο τής Χερσονήσου τής 
Κριµαίας. 

[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Sevastopol < ελλην. σεβαστός + πόλη. Η πόλη ιδρύθηκε από 
τους Ρώσους το 1784 µετά την προσάρτηση τής Κριµαίας, για να δεσπόζει στην 
περιοχή]. Σ.Ε.Β.Ε. (ο) Σύνδεσµος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Σεβίλλη (η) πόλη 
τής Ν∆. Ισπανίας. — Σεβιλλιανός (ο), Σεβιλλιάνα (η), σεβιλλιάνικος, -η, -ο. 

[ΕΤΥΜ· Μεταφορά τού αγγλ. Seville < ισπ. Sevilla < φοιν. sefela «κοιλάδα»]. 
σεβιότ (το) {άκλ.} 1. µαλλί αγγλικής προελεύσεως, που αποτελείται από 

µακριές, λείες και απαλές τρίχες προβάτου 2. νήµα ή ύφασµα 
κατασκευασµένο από το µαλλί αυτό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cheviotte < αγγλ. cheviot, από τους λόφους Cheviot, που 
βρίσκονται µεταξύ Αγγλίας και Σκωτίας]. 

σεβνταλής  (ο)  {σεβνταλήδες}, σεβνταλού   (η) {σεβνταλούδες} (λαϊκ.) ο 
σφοδρά ερωτευµένος, πρόσωπο που έχει σεβντά, ερωτικό καηµό. — 
σεβνταλήδικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sevdah < sevda]. 

σεβντάς (ο) {σεβντάδες} (λαϊκ.) η ερωτική λαχτάρα, ο ερωτικός καηµός: έχει 
µέσα του - για µια µελαχρινή || «έχω ~, έχω καηµό, έχω µεγάλο πόνο» (λαϊκ. 
τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη. [ΕΤΥΜ.· < τουρκ. sevda]. 

σέβοµαι ρ. µετβ. αποθ. {σεβάστηκα} 1. (για πρόσ.) τρέφω εκτίµηση για 
(κάποιον) τιµή: τα παιδιά πρέπει να σέβονται τους γονείς τους | τους 
µεγαλύτερους || εγώ ~ τον εαυτό µου και δεν κάνω πράγµατα που τον µειώνουν 
2. φροντίζω για (κάτι), ώστε αυτό να διατηρεί το κύρος του, να µη θίγεται: ~ 
τους κανόνες τού παιχνιδιού | τα έθιµα τού τόπου µου | τους νόµους | τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα ΣΥΝ. τηρώ, εφαρµόζω 3. (ειδικότ.) συµπεριφέροµαι µε 
τρόπο που φανερώνει αναγνώριση τής αξίας τού άλλου: οι γονείς πρέπει να 
σέβονται την ανάγκη τού παιδιού για παιχνίδι || σεβάσου την κούραση τού άλλου 
και µη φωνάζεις µεσηµεριάτικα! || - τις πεποιθήσεις σου και γι'αυτό δεν θα σε 
πιέσω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *tjegw- «φεύγω τροµαγµένος µακριά από κάτι, απο-
σύροµαι, στρέφω τα νώτα έντροµος» (µε συριστικοποίηση τού συµπλέγµατος 
*tj- > *ss- > s- και αντιπροσώπευση τού χειλοϋπερωικού *-gw- ως -β- προ τού 
-ο-), πβ. σανσκρ. tyâjati «εγκαταλείπω», tyaktar-«θεοσεβής» κ.ά. Οµόρρ. σέβ-
ας, σεπ-τός, σεµ-νός (< *σεβ-νός < σέβας), σοβ-αρός κ.ά. Παράγ. σεβ-άζοµαι, 
σεβασ-µός, σεβασ-τός, εύ-σε-βής κ.ά. Το ρ. σέβοµαι θα είχε προφανώς αρχική 
σηµ. «στρέφω το πρόσωπο µου από δέος, από ιερό τρόµο» και στη συνέχεια, 
µε συµπλήρωµα σε αιτ. πτώση, δήλωσε την απόδοση ευλαβικού φόβου (ως 
θρησκ. όρ.) και τιµής]. 

σεβρό (το) {άκλ.} λεπτό και µαλακό δέρµα κατσικιού, το οποίο υφίσταται 
κατεργασία για την κατασκευή δερµάτινων ειδών (παπουτσιών, γαντιών 
κλπ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chevreau, υποκ. τού chèvre «κατσίκι, γίδα» < λατ. capra 
«γίδα» (θηλ. τού caper, -pri «τράγος»)]. 

οέγα (η) {δύσχρ. σεγών} πριόνι χειρός µε πολύ µικρού πλάτους λάµα, η οποία 
αντικαθίσταται µε άλλες διαφορετικού πάχους ανάλογα µε την ξυλοκοπτική 
εργασία: ηλεκτρική ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sega < ρ. segare «πριονίζω» < λατ. secare «τέµνω, δια-
νοίγω»]. 

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (ο) Σύνδεσµος Ελληνικών Γυµναστικών Αθλητικών Σωµατείων. 
οεγάτσα κ. σιγάτσα (η) {δύσχρ. σεγατσών} χειροκίνητο ξυλουργικό πριόνι µε 

λάµα σε τραπεζοειδές σχήµα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. segaccio, υποκ. τού sega 
«πριόνι», βλ. λ. σέγά\. 

σενκόντο (το) → σεκόντο 
σεγκούνα (η) → σιγκούνα 
σεγόντο (το) → σεκόντο 
Σ.Ε.∆.Ο. (η) Συνδικαλιστική Ένωση ∆ηµοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων. 
Σ.Ε.∆.Π.Φ.Σ. (ο) Σύλλογος Επιστηµονικού ∆ιδακτικού Προσωπικού 

Φιλοσοφικής Σχολής. 
Σ.Ε.Ε. (το) 1. Συµβούλιο Εξωτερικού Εµπορίου 2. Συµβούλιο Επιµόρφωσης 

Εκπαιδευτικών. 
σεζλόνγκ (η) {άκλ.} καλοκαιρινή πολυθρόνα που η ράχη της έχει ρυθµιζόµενη 

κλίση και επιτρέπει να ξαπλώνουµε- συνήθ. τοποθετείται σε ανοιχτό χώρο 
(βεράντες, κήπους, καταστρώµατα πλοίων, παραλίες): στο κατάστρωµα τού 
πλοίου υπήρχαν αρκετές ~ για τους τουρίστες ΣΥΝ. ξαπλώστρα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chaise longue < chaise «καρέκλα» + longue, θηλ. τού επιθ. 
long «µακρύς»]. 

σεζόν (η) {άκλ.} η χρονική περίοδος κατά την οποία αναπτύσσεται µια 
δραστηριότητα: θερινή | τουριστική | θεατρική ~ || ~ των διακοπών || στη µέση 
τής ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. saison < λατ. satio, -önis «σπορά, εποχή σποράς» < ρ. serere 
«σπέρνω, φυτεύω» (µτχ. satus)]. 

Σ.Ε.Η. (το) Σωµατείο Ελλήνων Ηθοποιών. 
Σ.ΕΘ.Α. (η) Σχολή Εθνικής Αµυνας. 
σειέµαι ρ. → σείω 
σέικ (το) {άκλ.} µοντέρνος χορός µε ελεύθερες χορευτικές κινήσεις τού κορµού 

και των άκρων στον ρυθµό τής µουσικής. [ΕΤΥΜ < αγγλ. shake «κουνώ, 
σείω»]. 

σέικερ (το) {άκλ.} ελλην. αναµικτήρας- σκεύος στο οποίο αναµειγνύουµε ποτά 
κουνώντας το για λίγη ώρα: ο µπάρµαν έφτειαξε ένα κοκτέιλ ποτών στο ~ || 
φτειάχνω φραπέ στο ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. shaker < shake «κουνώ, σείω»]. 

σειληνικός, -ή, -ό → σιληνικός 
Σειληνός (ο) → Σιληνός 
σειναµενος, -η, -ο αυτός που σείεται, κουνιέται- µόνο στη ΦΡ. σει-νάµενος-

κουνάµενος βλ. λ. κουνάµενος. 
[ΕΤΥΜ. < σείω | (λαϊκ.) σειέµαι + -νάµενος κατά το συνώνυµο κουνάµενος (< 
κουνώ + παραγ. επίθηµα -άµενος, βλ.λ.)]. 

σειρά (η) 1. η ακολουθία, η αλληλοδιαδοχή οµοειδών προσώπων ή πραγµάτων 
στην ίδια γραµµή: στην πρώτη ~ καθισµάτων κάθισαν οι επίσηµοι || ο στρατηγός 
επιθεώρησε τις ~ των στρατιωτών || ~ από δέντρα- ΦΡ. (α) µπαίνω στη σειρά (i) 
στέκοµαι πίσω από άλλους περιµένοντας (κάτι): ~, για να πληρώσω τους 
λογαριασµούς (ii) κατατάσσοµαι κατά στοίχους, σε ζυγούς: οι στρατιώτες 
µπήκαν στη σειρά για την παρέλαση ΣΥΝ. στοιχίζοµαι (β) στη σειρά ο ένας πίσω 
από τον άλλον: είχαν τοποθετηθεί δέκα καρέκλες ~ (γ) τής σειράς (i) χαµηλής 
ποιότητας: βιβλία | ρούχα ~ (ii) για κάτι κοινότοπο, συνηθισµένο: σίριαλ ~ 2. 
(συνεκδ.) (α) στίχος λέξεων χειρογράφου ή τυπωµένου κειµένου: το θέµα 
διατυπώνεται στην τρίτη ~ τού ποιήµατος (β) η γραµµή σε σελίδα: η σελίδα έχει 
29 ~ 3. σύνολο πραγµάτων ή εκδηλώσεων που εµφανίζονται ή παρουσιάζονται 
διαδοχικά και σχετίζονται µεταξύ τους, αναφέρονται στο ίδιο θέµα κ.λπ.: µόλις 
κυκλοφόρησε η νέα ~ γραµµατοσήµων || παρακολουθεί ~ µαθηµάτων 
λογοτεχνικής µετάφρασης || ο υπουργός απάντησε σε ~ ερωτήσεων των 
δηµοσιογράφων || δηµοσιεύτηκε ~ άρθρων στις εφηµερίδες για το πρόβληµα των 
ναρκωτικών || ~ απεργιακών κινητοποιήσεων παρέλυσε τους κεντρικούς δρόµους 
τής Αθήνας || κυκλοφορούν σειρές ιστορίας, βιογραφιών, θρησκειών, 
ανθρωπιστικών επιστηµών || µια νέα - µέτρων έρχεται να προστεθεί στα ήδη 
υπάρχοντα για την επίλυση τού κυκλοφοριακού προβλήµατος τής Αθήνας- ΦΡ. 
τηλεοπτική σειρά | σειρά συνεχείας | συνεχιζόµενη σειρά το σύνολο 
επεισοδίων τηλεοπτικού έργου, που χαρακτηρίζονται από αφηγηµατική ενότητα 
και προβάλλονται σε συνέχειες: ετοιµάζονται οι ~ που θα προβληθούν τον 
χειµώνα || µια φιλόδοξη ~ βασισµένη στο έργο γνωστού συγγραφέα ΣΥΝ. σίριαλ 
· 4. η κατάταξη, η ταξινόµηση: έγραψε τα ονόµατα κατ' αλφαβητική - || η έκθεση 
των γεγονότων γίνεται µε χρονολογική ~ || προάγονται κατά ~ αρχαιότητας || οι 
αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά ~ προτεραιότητας-ΦΡ. (α) παίρνω σειρά βλ. λ. 
παίρνω (β) κατά σειρά(ν) (κατά σειράν, λατ. in stirpes, Ιουστιν. Κώδ. 6, 4, 4) 
σύµφωνα µε ορισµένη κατάταξη, µε ιεραρχηµένη ακολουθία: ήταν ο πρώτος ~ 
αγώνας τής οµάδας 5. η θέση που καταλαµβάνει κανείς σε µια ακολουθία: ήρθε 
| είναι η ~ του, για να µιλήσει | να τραγουδήσει || ~ έχει τώρα ο κ. Γεωργίου || ό-
λοι µε τη ~ τους- ΦΡ. (α) µε τη σειρά σύµφωνα µε τη θέση που έχει κανείς σε 
µια ακολουθία: Μη βιάζεστε! Όλοι θα πάρετε ~ (β) εκτός σειράς ανεξάρτητα 
από τη θέση κάποιου σε µια διάταξη: δεν µπορείς να µιλήσεις ~ (γ) σειρά σου 
και σειρά µου για πράξη που γίνεται µε αφορµή κάποια άλλη η οποία 
προηγήθηκε και στην οποία πρέπει να αντιδράσει ή να την ανταποδώσει 
κάποιος: εσύ µίλησες και σε άκουσα- τώρα θα µε ακούσεις κι εσύ- ~ 6. η 
κοινωνική θέση (καταγωγή, τάξη): παντρεύτηκε µια κοπέλα τής ~ του || κάνει 
παρέα και µε άτοµα που δεν είναι τής ~ του' ΦΡ. έχει τη σειρά του έχει 
τακτοποιηθεί οικονοµικά, έχει καλή κοινωνική θέση 7. η τάξη, το να ξέρει 
κανείς τι προηγείται και τι ακολουθεί: έβαλε τη ζωή του σε µια ~· ΦΡ. (α) βάζω 
(κάτι) στη σειρά τακτοποιώ (κάτι), διευθετώ: έβαλε στη σειρά τα βιβλία του (β) 
βγαίνω από τη σειρά µου βγαίνω από τον κανονικό ρυθµό τής ζωής µου (γ) 
παίρνω τα πράγµατα µε τη σειρά εξιστορώ τα συµβάντα µε χρονολογική 
σειρά, λέω τι έγινε πρώτα και τι µετά: λοιπόν, για να καταλάβουµε τι συνέβη, ας 
πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά (δ) βάζω τα πράγµατα σε (µία) σειρά 
οργανώνω, βάζω σε τάξη τα στοιχεία µιας µπερδεµένης κατάστασης: είναι 
ανάγκη να συζητήσουµε και να βάλουµε τα πράγµατα επιτέλους σε µία σειρά! 8. η 
λογική αλληλουχία, η συνοχή, ο ειρµός: αυτά που λέει δεν έχουν ~ · 9. ΣΤΡΑΤ. το 
σύνολο των νεοσύλλεκτων στρατιωτών, που παρουσιάζονται στα Κέντρα 
Εκπαιδεύσεως κατά την ίδια ηµεροµηνία: µπήκε η νέα ~ || οι «παλιοί» 
περιµένουν να έρθει η καινούργια ~, για ν' «αράξουν» • 10. ΝΑΥΤ. σύστηµα 
σχοινιών µε το οποίο διπλώνεται τµήµα τής επιφάνειας τού ιστίου σε 
περίπτωση κακοκαιρίας (βλ. κ. λ. σειράδιό) 11. ΜΟΥΣ. διάταξη των τονικών 
υψών τού συγκερασµένου συστήµατος (βλ.λ.), η οποία τίθεται από τον συνθέτη 
ως συµβατική αρχή τής σύνθεσης ενός µουσικού κοµµατιού- όταν 
χρησιµοποιούνται και οι δώδεκα φθόγγοι τού συγκερασµένου συστήµατος, η 
σειρά είναι δωδε-καφθογγική (βλ. κ. λ. σειραϊκός). — (υποκ.) σειρούλα (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «σχοινί, χορδή» (η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.), πιθ. < 
*twer-ja ή *twer-sa (µε συριστικοποίηση τού συµφωνικού συµπλέγµατος *tw- 
> *ss- > s-), που συνδ. µε λιθ. tveriù, tvérti «σφίγγω, πιέζω». Ορισµένες φρ. 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. µε τη σειρά (< γαλλ. par ordre(, στην πρώτη 
σειρά (< γαλλ. au premier rang), βάζω στη σειρά (< γαλλ. mettre en ligne), 
σειρά προτεραιότητας (< γαλλ. ordre de priorité), σειρά (τηλεοπτική) (< αγγλ. 
serial) κ.ά.]. σειράδα (η) σχοινί ή ιµάντας µε το οποίο δένεται και σύρεται ένα 
όχηµα από υποζύγιο. 
[ΕΤΥΜ < σειρά (βλ.λ.), στη σηµ. «σχοινί», + παραγ. επίθηµα -άδα]. σειράδιό 
(το) {σειραδί-ου | -ίων κ. -ιών} ΝΑΥΤ. (λόγ.) (συνήθ. στον πληθ.) µικρό σχοινί 
που χρησιµοποιείται για να δένονται τα πανιά κατά σειρές στα ιστιοφόρα πλοία 
για να ελαττωθεί η επιφάνεια τους κατά την κακοκαιρία ΣΥΝ. µούδα. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. σειράδιον, υποκ. τού αρχ. σειρά]. σειρά.κός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται µε 
µια σειρά 2. ΤΕΧΝΟΛ.-ΠΛΗΡΟΦ. για ενέργειες που γίνονται µε µια σειρά, που 
ολοκληρώνεται η µία προτού ξεκινήσει η άλλη- (εσφαλµ. σειριακός): ~ σύνδεση 
| θύρα | επεξεργασία | αποθήκευση δεδοµένων ANT. παράλληλος · 3. ΜΟΥΣ. 
σειραϊκή µουσική | σειραϊκό σύστηµα µουσικής σύνθεσης σύ- 
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στηµα που προτάθηκε από τον συνθέτη Αρνολντ Σαίµπεργκ (Α. Schönberg) 
κατά τη δεκαετία τού 1920 ως «µέθοδος σύνθεσης µε δώδεκα φθόγγους» και 
επηρέασε αποφασιστικά την πρωτοποριακή µουσική τού 20ού αι.· στη 
συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν σειρές επίσης ηχοχρωµάτων, εντάσεων, ρυθµών 
κ.λπ. (ολοκληρωτικός σειραϊσµός) (βλ. λ. σειρά). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. serial (music)]. σειραϊσµός (ο) {χωρ. πληθ.} 
ΜΟΥΣ. η σειραϊκή µουσική.  — σειράί-στής (ο). 

[ETYM. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. serialismi. 
σείρακας (ο) → σείρικας 
Σειρήνα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. καθένας από τους θαλάσσιους δαίµονες µε σώµα 
πουλιού, κεφάλι γυναίκας και γοητευτική φωνή, γνωστές από την Οδύσσεια 2. 
(µετωνυµ.) (α) γυναίκα µαγευτικής οµορφιάς, γοητευτική ΣΥΝ. γόησσα (β) 
καθετί που γοητεύει, που επηρεάζει καθοριστικά µε τη γοητεία του: πολλοί νέοι 
κλείνουν τ' αφτιά τους στις ~ τού καταναλωτισµού και παραµένουν ολιγαρκείς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Σειρήν (κυρ. πληθ. Σειρήνες), λ. που µαρτυρείται ήδη στο µυκ. 
se-re-mo ka-va-o-re «στο κεφάλι τής σειρήνας», αβεβ. ετύ-µου. Αν θεωρηθεί 
παραδεκτή η σύνδεση µε τη λ. σειρά, τότε οι Σειρήνες θα ήταν αρχικώς εκείνες 
που περικυκλώνουν και δένουν, ενώ η συσχέτιση µε τον αστέρα Σείριο (βλ.λ.), 
ο οποίος συµβόλιζε τη λαµπρότητα και τη θερµότητα, θα θεωρούσε τις Σειρήνες 
ως θεότητες τού µεσηµεριού και τής ήρεµης θάλασσας. Έχει προταθεί ακόµη η 
αναγωγή τής λ. σε άγνωστο θρακο-φρυγικό όρο ή και στο προελ-λην. 
µεσογειακό υπόστρωµα]. σειρήνα (η) 1. συσκευή, όργανο που παράγει ήχο 
µεγάλης εντάσεως, ώστε να προειδοποιεί για έκτακτο γεγονός (ατύχηµα, 
πόλεµο κ.λπ.): όταν ήχησαν οι ~ για αεροπορική επιδροµή, όλοι έτρεξαν στα 
καταφύγια 2. (ειδικότ.) η αντίστοιχη συσκευή µικρού µεγέθους, που χρη-
σιµοποιούν τα περιπολικά τής αστυνοµίας, τα πυροσβεστικά σχήµατα, τα 
ασθενοφόρα καθώς κινούνται. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. sirène (αρχικώς «συσκευή µεταδόσεως ήχων µέσα 
στο νερό») < δηµώδ. λατ. sirena < λατ. siren < αρχ. Σειρήν, -ήνος (βλ.λ.)]. 
σειρήτι (το) → σιρίτι σειριά (η) (λαϊκ.) η γενιά ΣΥΝ. σόι, φύτρα. σειριακός, -ή, 
-ό → σειραϊκός 
σειρίδα (η) 1. το σιρίτι (βλ.λ.) · 2. ΤΕΧΝΟΛ. το σύνολο µονωµένων αγωγών 
(καλωδίων), που είναι τυλιγµένοι µεταξύ τους κατά µήκος, περιβάλλονται από 
πλαστικό συνήθ. κάλυµµα και χρησιµοποιούνται για την τροφοδοσία φορητών 
συσκευών µε ρεύµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σειρίς, -ίδος, υποκ. τού ουσ. σειρά]. 
σείρικας κ. σείρακας (ο) ασθένεια των φυτών από µύκητες, που τα ξεραίνει 
πρώιµα. — σειρικιάζω ρ. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. Σείριος (ο) {-ου κ. -ίου} ο 
µεγαλύτερος αστέρας τού αστερισµού τού Μεγάλου Κυνός, ο φωτεννότερος 
απλανής αστέρας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Το γεγονός ότι ο Σείριος 
χρησιµοποιήθηκε ως προσωποποίηση τής µεσηµβρινής ζέστης και λαµπρότητας, 
έχει οδηγήσει στο να συνδεθεί µε το ρ. σείω (µε ενδιάµεση σηµ. «ταράζοµαι, 
εξεγείροµαι - σπινθηροβολώ, λάµπω») και µε σανσκρ. tvis- «διεγείροµαι, 
λάµπω», tvesâ «σπινθηροβόλος, λαµπρός», αβεστ. èwis-ra (ίδια σηµ. και όµοιο 
επίθηµα µε τη λ. Σείριος). Σε αυτή την περίπτωση, η λ. Σείριος θα προερχόταν 
από τ. *tweis-ro-]. σειροδέτηση (η) [1884] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 
ΝΑΥΤ. το δέσιµο των σειραδίων (βλ.λ.), ιδ. σε περίπτωση κακοκαιρίας ΣΥΝ. 
µου-δάρισµα. —σειροδετώ ρ. [1858] {-είς...}. σειρόδετος, -ος, -ο [1858] ΝΑΥΤ. 
δεµένος σε σειρά (σηµ. 1): ~ ιστία. σεις αντων. → εσύ 
σεισάχθεια (η) {χωρ. πληθ.} (στην αρχαιότητα) νοµοθετικό µέτρο τού 

Σόλωνος, που προέβλεπε την κατάργηση των δηµοσίων και των ιδιωτικών 
χρεών. 

[ETYM. αρχ. < *σεισ-αχθής < σεισ- (< ρ. σείω, πβ. αόρ. σεϊσ-αί) + -αχθής < 
άχθος «βάρος, φορτίο»]. σεισιµο (το) → σείω 
σείσµα (το) {σείσµ-ατος | -ατα, -άτων} το λίκνισµα τού σώµατος (κυρ. κατά το 
βάδισµα). [ΕΤΥΜ. < µτγν. σείσµα < αρχ. σείω]. σεισµικός, -ή, -ό [1844] 1. 
αυτός που σχετίζεται µε σεισµό: ~ δονήσεις | φαινόµενα | έξαρση | δράση | 
ένταση | διάρκεια | βάθος | ρήγµα 2. (α) σεισµικό κύµα η ταλάντωση που 
προκαλεί το φυσικό φαινόµενο τού σεισµού και που διαδίδεται στο εσωτερικό ή 
στην επιφάνεια τής Γης (β) σεισµική ζώνη περιοχή που θεωρείται ότι βρίσκεται 
στο σηµείο επαφής και συµπίεσης των πλακών τής λιθόσφαιρας και στην οποία 
εκδηλώνονται οι περισσότεροι σεισµοί (γ) σεισµική ακολουθία το σύνολο των 
προσεισµών, τού κύριου σεισµού και των µετασεισµών που γεννιούνται σε έναν 
τόπο κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος µε αυξηµένη σεισµική 
δράση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. séismique]. σεΐσµικότητα (η) 
{χωρ. πληθ.} το µέγεθος και η συχνότητα γένεσης των σεισµών σε µια 
ευρύτερη περιοχή: η ~ τής Πελοποννήσου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. séismicité]. σεισµογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} το σύνολο 
των παραγόντων που προκαλούν σεισµούς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. séismogenèse]. σεισµογενής, -ής, -ές {σεισµογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός που προέρχεται από σεισµό: ~ ρηγµατώσεις.   — σεισµογενώς επίρρ.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < σεισµός + -γενήςκ γένος]. 

σεισµογενής - σεισµογόνος. Οι λέξεις διαφέρουν σηµασιολογικά, 
αν και συχνά συγχέονται στη χρήση τους: σεισµογενής είναι αυ 
τός που προέρχεται ή γίνεται από σεισµούς (σεισµογενής ρηγµά- 
τωση τού εδάφους, σεισµογενείς µετατοπίσεις | αλλοιώσεις, σει 
σµογενή φαινόµενα)- σεισµογόνος είναι αυτός που προκαλεί σει 
σµούς (σεισµογόνο ρήγµα, σεισµογόνοι παράγοντες). Εποµένως, 
όταν θέλουµε να πούµε για µια περιοχή ότι προκαλεί συχνά σει 
σµούς, θα πούµε ότι είναι σεισµογόνος περιοχή-αν θέλουµε, αντι 
θέτως, να πούµε ότι πάσχει από σεισµούς, ότι υφίσταται σει 
σµούς, θα την χαρακτηρίσουµε ως σεισµόπληκτη | σεισµοπαθή πε 
ριοχή (τα σεισµόπληκτος | σεισµοπαθής σηµαίνουν και τον άν 
θρωπο που έχει υποστεί ζηµιές από σεισµούς). Από αυτά προκύ 
πτει ότι πρέπει να αποφύγουµε να πούµε σεισµογενής περιοχή εί 
τε µε τη σηµασία «περιοχή που προκαλεί σεισµούς» είτε µε τη ση 
µασία «περιοχή που υφίσταται σεισµούς». →-γενής 

σεισµογόνος, -ος, -ο [1886] αυτός που προκαλεί σεισµούς: ~ ρήγµα 
Ι ζώνη | περιοχή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σεισµογενής. 

σεισµόγραµµα (το) {σεισµογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} το σεισµο-γράφηµα 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. séismogramme]. 

σεΐσµογράφηµα (το) {σεισµογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η γραφική παράσταση 
σεισµικής δόνησης. 

σεισµογραφία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής σεισµολογίας που ασχολείται µε τη 
µελέτη των σεισµικών δονήσεων.  — σεισµογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. séismographie]. 

σεισµογράφος (ο) [1877] συσκευή που καταγράφει τις σεισµικές δονήσεις (το 
επίκεντρο, την ένταση τους κ.λπ.): ο ~ τού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε 
σεισµό εντάσεως 4,2 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βορείως των Κυθήρων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
séismographe]. 

σεισµολογία (η) [1893] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής γεωφυσικής που έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη των σεισµικών δονήσεων. — σεισµολογικός, -ή, -ό 
[1893]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. séismologie]. 

σεισµολόγος (ο/η) [1897] ο επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη σεισµολογία. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. séismologue]. 

σεισµοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής σεισµολογίας που ασχολείται µε τη 
µέτρηση των σεισµικών δονήσεων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
seismometry]. 

σεισµοµετρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη σεισµοµετρία ή µε το 
σεισµόµετρο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. seismometric]. 

σεισµόµετρο (το) {σεισµοµέτρ-ου | -ων} όργανο µετρήσεως τής εντάσεως των 
σεισµών, ανάλογο µε τον σεισµογράφο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. seismometer], 

σεισµοπαθής, -ής, -ές [1886] {σεισµοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} σεισµόπληκτος 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, σεισµογενής. [ΕΤΥΜ. < σεισµός + -παθής 
< θ. παθ- τού ρ. πάσχω (πβ. αόρ. β' ε-παθ-ον)]. 

σεισµόπληκτος, -η, -ο [1893] (για τόπους κ. πρόσ.) αυτός που έχει υποστεί 
ζηµιές ή καταστροφές από σεισµό: ~ περιοχή || η κυβέρνηση ενέκρινε ειδικό 
κονδύλι για τους ~ κατοίκους των Γρεβενών || (κ. ως ουσ.) ανθρωπιστική 
βοήθεια για τους ~ ΣΥΝ. σεισµοπαθής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σεισµογενής. [ΕΤΥΜ < 
σεισµός + -πληκτος < πλήττω]. 

σεισµός (ο) 1. δόνηση τού εδάφους που οφείλεται στα κύµατα που παράγονται, 
όταν τα πετρώµατα τής Γης σπάζουν από τη δράση δυνάµεων που βρίσκονται 
στο εσωτερικό της: η διάρκεια | η πρόγνωση τού ~ || µεγάλος | µικρός | 
καταστρεπτικός | ισχυρός | δυνατός | τεκτονικός (βλ.λ.) | ηφαιστειογενής (που 
προέρχεται από ηφαιστειακή έκρηξη) | επιφανειακός | υποθαλάσσιος - || γίνεται 
~ || έκανε σεισµό ΣΥΝ. εγκέλαδος- ΦΡ. (α) εστία σεισµού το σηµείο στο 
εσωτερικό τής Γης όπου γίνεται η θραύση των πετρωµάτων κατά µήκος ενός 
ρήγµατος (β) επίκεντρο σεισµού το σηµείο στην επιφάνεια τής Γης που 
βρίσκεται ακριβώς πάνω από την εστία τού σεισµού (γ) µέγεθος σεισµού το 
ποσό τής ενέργειας που εκλύεται κατά τον σεισµό' µετριέται στην κλίµακα 
Ρίχτερ (δ) ένταση σεισµού οι συνέπειες τού σεισµού, τα καταστρεπτικά 
αποτελέσµατα τού σεισµού σε κατοικηµένη περιοχή· µετρνέται στη 
δωδεκάβαθµη κλίµακα Μερκάλι (ε) σεισµοί, λοιµοί, λιµοί και καταποντισµοί 
(πβ. Ακολουθία τής Αρτοκλασίας: έτι δε-όµεθα υπέρ του διαφυλαχθήναι την 
άγίαν Έκκλησίαν και την πόλιν ταύτην [...] άπα λοιµού, λιµού, σεισµού, 
καταποντισµοϋ) για περιπτώσεις πολύ µεγάλων φυσικών καταστροφών που 
συµβαίνουν στο ίδιο ή σε πολύ κοντινό διάστηµα (στ) δίνω σεισµούς 
προκαλώ, παράγω σεισµούς: η περιοχή γύρω από αυτό το ρήγµα έχει δώσει δύο 
µεγάλους σεισµούς 2. (µτφ.) πολύ µεγάλη αναταραχή ή αντίδραση: έγινε ~, 
όταν µαθεύτηκε το µυστικό || ~ στο στάδιο από τον ενθουσιασµό των οπαδών || 
κοινωνικό ~ φοβάται η κυβέρνηση λόγω των σκληρών οικονοµικών µέτρων 
ΣΥΝ. χαµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σείω (βλ.λ.)]. 

σεισµοσκόπιο (το) [1893] {σεισµοσκοπί-ου | -ων} η συσκευή καταγραφής τού 
χρόνου ή τής εκδηλώσεως σεισµικής δόνησης. [ΕΤΥΜ. < σεισµός + -σκόπιο 
< σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
séismoscope]. 

σεισοπυγίς (η) {σεισοπυγίδος} (λόγ.) η σουσουράδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σεισοπυγίς, -ίδος < σεισο- (< αρχ. σείω, πβ. αόρ. σεΐσ- 
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ai) + - πυγίς < αρχ. πυγή «οπίσθια» (βλ.λ.)]. 
σειστός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που κουνιέται, που λικνίζεται όταν περπατά: ~ και 

λυγιστός. [ETYM. αρχ < σείω]. 
σείστρο (το) (λόγ.) ΜΟΥΣ. 1. (γενικά) όργανο µε µεταλλικό, πήλινο ή ξύλινο 

σκελετό σε σχήµα πετάλου, τον οποίο τέµνουν κάθετα ράβδοι µε αντικείµενα 
που παράγουν θόρυβο, όταν κουνά κανείς ρυθµικά το όργανο 2. (ειδικότ.) το 
ντέφι (βλ.λ.) 3. το γλωσσίδι των κουδουνιών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σεΐστρον < αρχ. 
σείω (θ. σεισ-, πβ. αόρ. σεϊσ-αι) + πα-ραγ. επίθηµα -τρον, πβ. πλήκ-τρον, 
στέγασ-τρον]. 

σεΐχης (ο) {σεΐχηδες} µουσουλµάνος φύλαρχος. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. §eyh < αραβ. Sayh]. 

σείω ρ. µετβ. {έσεισα, σείοµαι κ. (λαϊκ.) σειέµαι (λαϊκ. µτχ. σεινάµε-νος, -η, -
ο), σείστηκα} 1. κάνω (κάτι) να κουνιέται πέρα δώθε, το δονώ: δυνατός αέρας 
έσειε τα κλαδιά και τους κορµούς των δέντρων || σείστηκε το έδαφος από τον 
σεισµό ΣΥΝ. ταλαντεύω, ταρακουνώ 2. (µεσοπαθ. σειέµαι) βαδίζω καµαρωτά: 
σειέται και λυγιέται 3. (η µτχ. σεινάµενος, -η, -ο) βλ.λ. — σείσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *tweis- «ταράζω, ταρακουνώ» (µε συριστικοποίηση τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος *tw- > *ss- > s-), πβ. σανσκρ. tvésati 
«ταρακουνώ», αβεστ. Owyä «τρόµος, κίνδυνος» κ.ά. Παράγ. σεισ-µός, σεισ-
τός, σεϊσ-τρο(ν), ίσως κ. Σείριος (βλ.λ.)]. 

Σ.Ε.Κ. (οι) (παλαιότ.) Σιδηρόδροµοι Ελληνικού Κράτους. 
ΣΕΚΑΜ | SECAM (το) {άκλ.} το σύστηµα µεταδόσεως έγχρωµου τη-

λεοπτικού σήµατος γαλλικής προελεύσεως, που χρησιµοποιείται στη Γαλλία 
και σε διάφορες χώρες τής Α. Ευρώπης, στην Ασία κ.α. (πβ. ΠΑΛ | PAL, 
NTSC). 
[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τής γαλλ. φρ. Séquentiel Couleur à Mémoire «διαδοχικό 
χρώµα στη µνήµη»]. 

σεκάνς (η) {άκλ.} (στον κινηµατογράφο) η σειρά πλάνων που αποτελούν µια 
ενότητα (στην όλη δοµή τού έργου) µε αρχή, µέση και τέλος: σε µια ~ τού 
έργου οι ληστές επιτίθενται σε ένα καραβάνι, αρπάζουν ό,τι βρίσκουν και 
φεύγουν βάζοντας φωτιά στις άµαξες. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. séquence < µεσν. λατ. 
sequentia «ακολουθία» < λατ. sequor «ακολουθώ» (µτχ. sequens, -ntis)]. 

Σ. Ε Κ. Β. (ο) Σύνδεσµος Εκδοτών Βιβλίου. 
Σ.Ε.Κ.Ε. (η) Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος. 
σεκιουριτάς (ο) {σεκιουριτάδες} (λαϊκ.) άνδρας ιδιωτικής υπηρεσίας παροχής 

ασφάλειας (σεκιούριτι). 
σεκιοόριτι (η) {άκλ.} ιδιωτική εταιρεία που διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο 

προσωπικό, φύλακες και συστήµατα ασφαλείας, ώστε να παρέχει επαρκή 
προστασία σε πρόσωπα, κατοικίες, καταστήµατα κ.λπ. ή να φροντίζει για την 
τήρηση τής τάξης σε έναν χώρο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. security < µέσ. αγγλ. 
securitee < λατ. securitas < securus «ασφαλής, ανέµελος» < se «χωρίς» (< sed) 
+ curus < cura «φροντίδα»]^ 

σεκλέτι κ. σικλέτι (το) {σεκλετ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) η στενοχώρια, η βαρυθυµία: 
ερωτικά - ΣΥΝ. νταλκάς, καηµός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. siklet «βάρος, θλίψη, 
καηµός»]. 

σεκλετίζω κ. σεκλεντίζω κ. σικλεντίζω ρ. µετβ. (σεκλε(ν)τίσ-τη-κα, -µένος) 
(λαϊκ.) στενοχωρώ: ήταν άκεφος και σεκλετισµένος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sikildim, 
αόρ. τού sikilmak]. 

Σ. Ε. Κ Ο. Β. Ε. (τα) Συνεταιριστικά Εργοστάσια Κονσερβοποιίας Βόρειας 
Ελλάδας. 

σεκόγια (η) κωνοφόρο δέντρο τής Β. Αµερικής, το ψηλότερο στον κόσµο, τού 
οποίου το ξύλο χρησιµοποιείται ευρύτατα στην ξυλουργική, την επιπλοποιία 
κ.α. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sequoia, από το όνοµα τού Αµερικανοϊνδιάνου µελετητή 
George G. Sequoya]. 

σεκονταρω κ. σεγκοντάρω → σιγοντάρω 
σεκόντο κ. σεγκόντο κ. σεγόντο κ. σιγόντο (το) 1. ΜΟΥΣ. η δεύτερη φωνή στην 

εκτέλεση τραγουδιού: κάνω - σε κάποιον || τραγουδώ πρίµο ~ 2. (µτφ.) η 
υποστήριξη των απόψεων ή των προσπαθειών κάποιου· ΦΡ. κρατάω σεκόντο 
(σε κάποιον) υποστηρίζω (κάποιον) σε αυτό που κάνει, τον ενισχύω: µιλούσε 
εναντίον µου ο Μιχάλης, κρατούσε σεκόντο κι ο Αντώνης. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. secondo < λατ. secundus «δεύτερος, ακόλουθος, επόµενος» 
(< ρ. sequor «ακολουθώ»)]. 

σέκος επίθ.· {µόνο στο αρσ.} (λαϊκ.) ξερός· κυρ. στη ΦΡ. µένω σέκος | αφήνω 
(κάποιον) σέκο (i) µένω άναυδος: µόλις έµαθε τι συνέβη, έµεινε σέκος (Η) 
πεθαίνω ακαριαία, µένω στον τόπο: τον χτύπησε και τον άφησε σέκο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. secco «ξερός» < λατ. siccus]. 

σεκρετέρ (το) {άκλ.} έπιπλο που χρησιµοποιείται ως γραφείο. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
secrétaire «γραφείο - γραµµατέας» < µεσν. λατ. secretariusj. 

σέκτα κ. σέχτα (η) {σεκτών} 1. η οργανωµένη οµάδα προσώπων στους 
κόλπους µιας θρησκείας, που χαρακτηρίζεται από συνοχή 2. οµάδα στους 
κόλπους πολιτικού κόµµατος µε δογµατικές αντιλήψεις. [ΕΤΥΜ. < λατ. secta 
«οδός, πορεία» < p. sequor «ακολουθώ» (από µτχ. τ. *sectus αντί τού 
νεότερου αναλογικού secutus)]. 

σεκταρισµός κ. σεχταρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των πεποιθήσεων 
των µελών µιας σέκτας 2. η στάση, η συµπεριφορά ενός προσώπου (στον 
χώρο τής θρησκείας, τής πολιτικής κ.λπ.), που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
ανεκτικότητας, φανατισµό και από στενότητα πνεύµατος. — σεκταριστής (ο), 
σεκταρίστρια (η), σεκταριστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
sectarisme. Βλ. κ. σέκτα]. 

σέλα (η) {σελών} 1. κάθισµα προσαρµοσµένο στη ράχη αλόγου, στο οποίο 
κάθεται ο αναβάτης ΣΥΝ. (λόγ.) εφίππιο 2. (γενικότ.) κάθισµα 

ποδηλάτου ή µοτοσυκλέτας. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σέλ(λ)α < λατ. sella < *sed-la < ρ. sedere «κάθοµαι»]. 

σελαγίζω ρ. αµετβ. {σελάγισα} ακτινοβολώ, φεγγοβολώ. — σελάΥ!-σµα 
(το) [µτγν.] κ. σελαγισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σελαγίζω | αρχ. σελαγώ (-έω) < αρχ. σέλας (βλ.λ.), µε 
παρέκταση -αγ-]. 

σελάδικο (το) το σελοποιείο (βλ.λ.). 
σελάς (ο) {σελάδες} ο σελοποιός (βλ.λ.). 
σέλας (το) {σέλαος | χωρ. πληθ.} 1. η έντονη λάµψη, η φεγγοβολή 2. ΑΣΤΡΟΝ. 

φωτεινό φαινόµενο, ορατό κυρ. στις βόρειες ή στις νότιες πολικές περιοχές 
τής Γης, που εµφανίζεται µε διαφορετικά χρώµατα και οφείλεται στην είσοδο 
φορτισµένων σωµατιδίων, που προέρχονται από τον Ήλιο, στα ανώτερα 
στρώµατα τής ατµόσφαιρας: βόρειο | νότιο πολικό ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., αρχαϊκού σχηµατισµού σε -ας, αγν. ετύµου, κυρ. λόγω τού 
αρχικού σ-. Αµφίβολη από φωνολογικής πλευράς παραµένει η σύνδεση µε 
αβεστ. xvaranah- «η λάµψη τής δόξας», σανσκρ. svàrnara, πιθ. «η λάµψη τού 
φωτός», ενώ αδύνατη φαίνεται η συσχέτιση µε το αρχ. είλη «η θερµότητα τού 
ηλίου», καθώς δεν ερµηνεύει επαρκώς τη διατήρηση τού σ- στον τ. σέλας και 
τη µη µετατροπή του σε δασύ φθόγγο]. 

σελασφόρος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που εκπέµπει φως ΣΥΝ. φεγγοβόλος, λαµπρός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < σέλας + -φόρος < φέρω]. 

σελάχι1 κ. σαλάχι (το) {σελαχ-ιού | -ιών} ψάρι µε πεπιεσµένο στη ράχη και την 
κοιλιά σώµα, πλακοειδή λέπια, µεγάλη ουρά σαν µαστίγιο (που έχει µερικές 
φορές δηλητηριώδες αγκάθι), το οποίο κολυµπά γρήγορα και συνήθ. κινείται 
σε αµµώδεις και λασπώδεις βυθούς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σελάχιον, υποκ. τού 
σέλαχος, εκφραστ. σχηµατισµός σε -χος (πβ. τέµα-χος, τάρι-χος), που 
προέρχεται από τη λ. σέλας (βλ.λ.), άποψη την οποία υποστήριζαν και οι 
αρχαίοι συγγραφείς, µε την έννοια ότι ορισµένα από τα ψάρια τής κατηγορίας 
αυτής εκπέµπουν φωσφορίζουσα ακτινοβολία]. 

σελάχι2 κ. σιλάχι (το) {σελαχ-ιού | -ιών} η δερµάτινη ζώνη στην οποία 
τοποθετούσαν τα όπλα τους οι φουστανελοφόροι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. silah 
«όπλο»]. 

σελαχοειδης, -ής, -ές {σελαχοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που µοιάζει 
µε το σελάχι1. Επίσης σελαχώδης, -ης, -ες [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Σ.Ε.Λ.Ε. (ο) Σύλλογος Εγκεκριµένων Λογιστών Ελλάδος. 
σελέµης (ο) {σελέµηδες}, σελέµισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο 

που ζει σε βάρος των άλλων, κοινωνικό παράσιτο ΣΥΝ. τζα-µπατζής, 
χαραµοφάης.  — σελέµικος, -η, -ο, σελεµιάζω p., σελέµικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. selem]. 

Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (η) Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και 
Τεχνικής Εκπαίδευσης. 

Σελεύκεια (η) {-ας κ. -είας} ονοµασία δώδεκα αρχαίων πόλεων που έκτισε ο 
Σέλευκος Α' (ο Νικάτωρ, βασιλιάς τής Συρίας, 4ος-3ος αι. π.Χ.), µε 
γνωστότερη την πόλη τής Ν. Μικράς Ασίας στη Μεσόγειο Θάλασσα, η οποία 
τη βυζαντινή εποχή υπήρξε πρωτεύουσα οµώνυµου θέµατος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. τόπων., από το όν. τού (εκ των διαδόχων τού Μ. Αλεξάνδρου) 
Σέλευκου Α' τού Νικάτορος («νικητή»)]. 

Σέλευκος (ο) {-ου κ. -εύκου} 1. όνοµα αρχαίων βασιλέων τής Συρίας: ~∆'ο 
Φιλοπάτωρ 2. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. 
όν., < σε- (< διε-, θεσσαλ. τ. τού δια < *δ/α) + λευκός, µε τη σηµ. «ολόλευκος» 
(πβ. επίθ. ζά-λευκος)]. 

σεληναίος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) ο σεληνιακός (βλ.λ.). 
σεληνάκατος (η) {σεληνακάτ-ου | -ων, -ους} το τµήµα διαστηµοπλοίου το οποίο 

είναι κατάλληλα σχεδιασµένο για προσσελήνωση. [ΕΤΥΜ. < σελήνη + άκατος 
(βλ.λ.), απόδ. τού αγγλ. lunar module]. 

Σελήνη (η) {χωρ. πληθ.) ο φυσικός δορυφόρος τής Γης, που περιστρέφεται από 
τα δυτικά προς τα ανατολικά: ο δίσκος τής - || «Από τη Γη στη ~» (τίτλος 
βιβλίου τού Ιουλίου Βερν) || η κατάκτηση τής ~ || έκλειψη Σελήνης || η σκοτεινή 
πλευρά τής ~ (η πλευρά που δεν είναι ορατή από τη Γη)· ΦΡ. (α) φάσεις τής 
Σελήνης οι µεταβολές τής όψεως τού φωτιζόµενου τµήµατος τής Σελήνης (β) 
ΑΣΤΡΟΝ. νέα Σελήνη φάση κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται ανάµεσα στον 
Ήλιο και τη Γη και στρέφει προς αυτήν τη σκοτεινή της όψη (γ) ΑΣΤΡΟΝ. 
Σελήνη Αµητού βλ. λ. αµητός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σελήνη | σελάνα (δωρ.) < *σελάσ-ά < σέλας (βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα *-nâ (πβ. λατ. luna «σελήνη» < lux «φως»). Η λ. σελήνη 
αντικατέστησε το αρχαϊκό ουσ. µήνη (< µήν, µηνός « µήνας «), πράγµα που 
οφείλεται στη σύνδεση τής σελήνης µε υπερφυσικά φαινόµενα θρησκευτικού 
χαρακτήρα (πβ. νεοελλ. φεγγάρι < φέγγω). Στις λατινογενείς γλώσσες η λ. που 
χρησιµοποιείται για τη σελήνη είναι συνήθ. θηλυκού γένους, αντιτιθέµενη 
έτσι προς την αντίστοιχη λ. για τον ήλιο (λ.χ. ισπ. el sol - la luna)]. 

σεληνιάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {σεληνιάσ-τηκα, -µένος} παθαίνω κρίση 
επιληψίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

σεληνιακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη Σελήνη: ~ φως· ΦΡ. (α) 
σεληνιακός µήνας το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για µια πλήρη 
περιστροφή τής Σελήνης γύρω από τη Γη (β) σεληνιακό τοπίο (µτφ.) τόπος 
ερηµωµένος χωρίς ίχνος ζωής: η περιοχή έχει εγκαταλειφθεί και θυµίζει ~. 

σεληνιασµένος, -η, -ο αυτός που πάσχει από επιληψία. 
σεληνιασµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ασθένεια τής επιληψίας (που, σύµφωνα 

µε παλαιότερες αντιλήψεις, οφειλόταν στην επίδραση 
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τής Σελήνης). σελήνιο (το) [1847] {σεληνίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. 
αµέταλλο συµπαγές στοιχείο (σύµβολο Se), που µοιάζει µε το θείο 
στις αντιδράσεις του, λαµβάνεται κυρ. ως υποπροϊόν εξευγενισµού 
τού χαλκού και απαντά σε ποικίλες µορφές (µία από αυτές 
χρησιµοποιείται ως φωτοα-γωγός σε ηλεκτρονικές συσκευές) (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). — σε-ληνικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. selenium]. σεληνίτης (ο) 
{σεληνιτών} ποικιλία γύψου. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σελήνη. Η ποικιλία 
γύψου ονοµαστής έτσι, επει-δή εθεωρείτο ότι αυξανόταν ή έφθινε 
ανάλογα µε τις φάσεις τής Σελήνης]. σεληνογραφία (η) [1799] 
{σεληνογραφιών} η περιγραφή τής επιφάνειας τής Σελήνης µε τη 
µέθοδο τής γεωγραφίας. — σεληνογραφι-κός, -ή,-ό [1882]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sélénographie]. σεληνογράφος 
(ο) [1861] ο επιστήµονας που ειδικεύεται στη σκηνογραφία. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sélénographe]. σεληνοειδής, -ής, -
ές [µτγν.] {σεληνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει το σχήµα τής Σελήνης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
σεληνοηλιακος, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη Σελήνη και τον 
Ήλιο ταυτόχρονα: ~ ηµερολόγιο | παρατηρήσεις. σεληνοκεντρικός, -ή, 
-ό [1892] αυτός που αναφέρεται στο κέντρο τής Σελήνης- ΦΡ. 
σεληνοκεντρικές συντεταγµένες σύστηµα συντεταγµένων στο οποίο 
λαµβάνεται ως αρχή το κέντρο τής Σελήνης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. selenocentric]. σεληνολογια (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής 
αστρονοµίας που µελετά τη Σελήνη. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. selenology]. 
σεληνολόγος (ο/η) αστρονόµος που µελετά τη Σελήνη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. selenologist]. σεληνοσκόπιο 
(το) {σεληνοσκοπί-ου | -ων} (παλαιότ.) ειδικό τηλεσκόπιο για την 
παρακολούθηση τής κίνησης τής Σελήνης στον ουράνιο θόλο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. selenoscope]. 
σεληνοτοπογραφία (η) {σεληνοτοπογραφιών} η τοπογραφική πε-
ριγραφή τής επιφάνειας τής Σελήνης.  — σεληνοτοπογραφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. selenotopography]. 
σεληνοτροπισµός (ο) σπάνιο φαινόµενο κατά το οποίο ορισµένα φυτά 
επηρεάζονται από το σεληνιακό φως. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. selenotropism]. σεληνόφως [µτγν.] {σεληνόφωτος | χωρ. πληθ.} 
κ. σεληνόφωτο (το) το φως τής Σελήνης: βαρκάδα υπό το ~ || «Η 
σονάτα τού σεληνόφωτος» (Γ. Ρίτσος). σεληνοφώτιστος, -η, -ο [1866] 
αυτός που φωτίζεται από τη Σελήνη 
ΣΥΝ. φεγγαρόφωτος, φεγγαρόλουστος. σεληνόφωτος, -η, -ο (λογοτ.) 
σεληνοφώτιστος. σελίδα (η) 1. καθεµιά από τις δύο όψεις ενός 
φύλλου χαρτιού, πάνω στην οποία γράφει ή τυπώνει κανείς κάτι 
(κείµενο, σχέδιο, εικόνα): η ~ ενός βιβλίου | εφηµερίδας | περιοδικού || 
το συµβάν ήταν στην πρώτη ~ όλων των εφηµερίδων || το διάβασα 
αναλυτικά στις µέσα ~ || στην τελευταία ~ τής εφηµερίδας υπάρχει ένα 
χιουµοριστικό κείµενο- ΦΡ. (µτφ.) (α) αλλάζω | γυρίζω σελίδα 
µεταβάλλω τη συµπεριφορά µου, τη στάση µου ή µια κατάσταση: 
είναι καιρός να γυρίσουµε σελίδα και να ανοιχτούµε στον σύγχρονο 
κόσµο (β) ανοίγω νέα σελίδα ανοίγω νέους δρόµους: η άρση τού 
εµπάργκο ανοίγει νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών || µια 
ανακάλυψη που ανοίγει νέα σελίδα στη γενετική 2. ΠΛΗΡΟΦ. 
αποµίµηση πραγµατικής σελίδας (σηµ. 1) στην οθόνη Η/Υ· ιδεατή 
επιφάνεια µε καθορισµένα µέτρα (ύψος, πλάτος), στο εσωτερικό τής 
οποίας γράφει κανείς πληκτρολογώντας κείµενο, σχεδιάζει, περνά 
εικόνες κ.λπ.: ρύθµιση σελίδας || προδιαγραφές σελίδας- ΦΡ. (α) 
πρότυπη σελίδα η καθορισµένων διαστάσεων και προδιαγραφών 
σελίδα, που λειτουργεί ως υπόδειγµα για το σύνολο των σελίδων που 
θα γραφούν (β) αντικριστές σελίδες δύο σελίδες, η µία απέναντι στην 
άλλη στην οθόνη Η/Υ, που φαίνονται σαν τις απέναντι σελίδες 
ανοιχτού βιβλίου 3. (ειδικότ.) (α) κάθε ενότητα χαρακτήρων (ο 
αριθµός τους είναι δύναµη τού 2), που φυλάσσεται στην περιφερειακή 
µνήµη ενός Η/Υ και µεταφέρεται από και προς την κεντρική µνήµη 
ως ενιαίο σύνολο (β) (στο τηλεκείµενο | τελε-τέξτ) το σύνολο των 
στοιχείων µε συγκεκριµένο περιεχόµενο που εµφανίζονται στην 
οθόνη: στις ~ για την τέχνη θα βρείτε τα πάντα για το θέατρο, τις 
εκθέσεις ζωγραφικής κ.ά. (γ) (στο ∆ιαδίκτυο) αρχείο που µπορεί να 
αναπτυχθεί µέσω τού ∆ιαδικτύου από αποµακρυσµένο Η/Υ και να 
εµφανιστεί στην οθόνη τού τοπικού Η/Υ- περιέχει κείµενο, σταθερές ή 
κινούµενες εικόνες, γραφικά κ.ά. και αποσκοπεί στη συστηµατική 
ενηµέρωση των χρηστών για συγκεκριµένο θέµα: η -τού Υπουργείου 
Παιδείας | µιας ποδοσφαιρικής οµάδας | ενός διάσηµου καλλιτέχνη 4. 
ως µέτρο για τον προσδιορισµό τής ταχύτητας µε την οποία τυπώνει 
ένας εκτυπωτής: ο εκτυπωτής τυπώνει δέκα ~ το λεπτό 5. (συνεκδ.) το 
κείµενο ή το περιεχόµενο τού κειµένου που υπάρχει σε µία όψη 
(τυπωµένου ή χειρόγραφου) φύλλου χαρτιού ή οθόνης Η/Υ 6. (α) 
γεγονός ή χρονική περίοδος µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, κυρ. σε 
φρ. όπως µια µελανή | µαύρη σελίδα τής ιστορίας µας || δεν είναι η 
µόνη γκρίζα σελίδα στο κεφάλαιο πώλησης έργων τέχνης || άνοιξε 
λαµπρή σελίδα στο βιβλίο τού αθλητισµού κ.ά. (β) σελίδες (οι) πράξεις 
και γεγονότα από την ιστορία ή τη ζωή προσώπου, λαού κ.λπ.: οι 
αγωνιστές τού '21 έγραψαν σελίδες δόξας || σελίδες από την 
καθηµερινή ζωή στην αρχαία Αθήνα (γ) αποσπάσµατα 

από το έργο κάποιου: διάβασε µερικές ~ από τον Ηρόδοτο. — (υποκ.) 
σελιδούλα κ. σελιδίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σελίς, -ίδος, αρχική σηµ. «λίθινη δοκός, σειρά λίθινων καθισµάτων» 
(και µτγν. «στήλη παπύρου, σελίδα»), τεχνικός όρ., που παρουσιάζει 
επίθηµα -ίς (πβ. κ. σαν-ίς, δοκ-ίς), αβεβ. ετύµου. Η λ. εµφανίζει το 
ίδιο ριζικό θ. µε το αρχ. σέλµα «κάθισµα τού κωπηλάτη, θέση», αλλά 
η σύνδεση µε αρχ. γερµ. swelli (> γερµ. Schwelle «κατώφλι, δοκάρι, 
ύψωµα»), δεν φαίνεται πειστική. Η συσχέτιση αυτών των όρων, που 
προϋποθέτει τη συνολική υπαγωγή τους σε αρχική, βασική σηµ. 
«δοκάρι τής βάσης, στήριγµα», είναι δυσχερής]. 

σελιδαρίθµηση (η) [1812] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αρίθµη-
ση των σελίδων γραπτού κειµένου· (ειδικότ.) η χειρόγραφη ή αυτό-
µατη τοποθέτηση αριθµού (ή αριθµητικού συµβόλου, λ.χ. σε συνεχή 
αρίθµηση) σε ευδιάκριτο σηµείο σελίδας εντύπου ή ηλεκτρονικής σε-
λίδας (σε Η/Υ, κατά τη σελιδοποίηση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή. 

σελιδοδείκτης (ο) [1890] {σελιδοδεικτών} 1. µακρόστενη ταινία 
(χάρτινη, υφασµάτινη, πλαστική ή µεταλλική) που τοποθετείται σε 
σελίδα εντύπου, ώστε να την εντοπίζουµε αµέσως 2. µικρή αυτοκόλ-
λητη ταινία που επικολλάται στη σελίδα βιβλίου την οποία επιθυµεί 
να βρει κανείς (και πάνω στην οποία µπορεί να γράψει). 

σελιδοθέτης (ο) [1886] {σελιδοθετών} ΤΥΠΟΓΡ. ορθογώνια µεταλλική 
πλάκα, η οποία χρησιµεύει για την τοποθέτηση και µεταφορά τής 
στοιχειοθετηµένης από µεταλλικά στοιχεία σελίδας ενός εντύπου. 
[ΕΤΥΜ. < σελίδα + -θέτης < αρχ. τίθηµι (βλ. λ. θέτω)]. 

σελιδοποίηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΤΥΠΟΓΡ. η 
διαδικασία κατά την οποία µοιράζεται η στοιχειοθετηµένη τυπογρα-
φική ύλη σε σελίδες µε τον καθορισµό ενός σχήµατος σελίδας (πρό-
τυπη σελίδα) στον Η/Υ ή µε κοπή και κόλληση τυπωµένων κοµµα-
τιών στοιχειοθετηµένης ύλης πάνω σε ειδική επιφάνεια (χρωµοφάν). 
— σελιδοποιητικός, -ή, -ό, σελιδοποιητικά επίρρ. 

σελιδοποιώ ρ. µετβ. [1875] {σελιδοποιείς... | σελιδοποί-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος) ΤΥΠΟΓΡ. κάνω τη σελιδοποίηση (στοιχειοθετηµένου 
κειµένου). — σελιδοποιητής (ο) κ. σελιδοποιός (ο/η) [1888]. 

-σέλιδος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν τον αριθµό των σελίδων από τις οποίες αποτελείται κάτι: πολυ-
σέλιδος, εκατοντα-σέλιδος, δι-σέλιδος. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. σελίδα]. 

σελιδώνω ρ. µετβ. [1856] {σελίδω-σα, -θηκα, -µένος} 1. σελιδοποιώ 
2. αριθµώ κατ' αύξοντα αριθµό τις σελίδες χειρογράφου ή εντύπου. 
— σελίδωση (η) [1782]. 

σελιλόιντ (το) → σελουλόιντ 
σελίνι (το) {σελιν-ιού | -ιών} 1. νοµισµατική µονάδα διαφόρων κρα-

τών, λ.χ. τής Αυστρίας ή τής Τανζανίας 2. παλαιότερη υποδιαίρεση 
τής αγγλικής λίρας. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. scellini, πληθ. τού scellino (αγγλ. shilling) 
< αρχ. γερµ. scilling < *skildu-lings «µικρή ασπίδα», υποκ. τού seilt 
«ασπίδα» (> γερµ. Schild)]. 

σέλινο (το) κηπευτικό φυτό, έντονα αρωµατικό και γευστικό, που 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική για να νοστιµίζει τα φαγητά (σε σα-
λάτες, σάλτσες, σούπες, ζωµούς κ.α.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σέλινον (ήδη µυκ. se-ri-no), αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. 
δάνειο, όπως συµβαίνει συχνά µε φυτά που εµφανίζουν επίθηµα -
ινον, λ.χ. κύµ-ινον, ρητ-ίνη]. 

σελινόρριζα (η) {σελινορριζών} η µεγάλη στρογγυλή ρίζα τού σέλι-
νου: χοιρινό µε ~. 

σέλλα (η) → σέλα 
σέλµα (το) {σέλµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) κάθισµα κωπηλάτη ΣΥΝ. 
πάγκος. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, βλ. λ. σελίδα]. 

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. (η) Σχολή Επιµορφώσεως Λειτουργών Μέσης Εκπαι-
δεύσεως. 

σελοποιείο (το) το εργαστήρι τού σελοποιού ΣΥΝ. σελάδικο. 
σελοποιός (ο) αυτός που κατασκευάζει σέλες αλόγων. 
σελοτέιπ (το) {άκλ.} λεπτή πλαστική ταινία µε κολλητική ουσία στη 

µία όψη της, τυλιγµένη σε κύλινδρο, που χρησιµοποιείται για την 
κόλληση συνήθ. κοµµατιών χαρτιού µεταξύ τους ή πάνω σε διάφορες 
επιφάνειες. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cellotape, εµπορική ονοµασία, < cello-, (βλ. λ. σελοφάν) 
+ tape «ταινία»]. 

σελουλόιντ κ. σελιλόιντ (το) {άκλ.} ο κελουλοΐτης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. celluloid < cellulose (βλ. λ. σελοφάν)]. 

σελοφάν (το) {άκλ.} η κελοφάνη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. cellophane 
(νόθο σύνθ.) < cello- (που αποσπάστηκε από το ουσ. cellulose < λατ. 
cellula, υποκ. τού cella «θάλαµος, κελλί -κύτταρο») + -phane < -φανής 
< θ. φαν- τού ρ. φαίνοµαι (πβ. παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην)]. 

Σ.Ε.Α.Π.Ε. (η) Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Λειανικής Πωλήσεως Ελλά-
δος. 

Σελτζούκος (ο) ΙΣΤ. µέλος τουρκικού φύλου που κυριάρχησε σε 

εκτεταµένες περιοχές τής Κ. Ασίας, τής Μέσης Ανατολής και τής Μ. 
Ασίας από τον 11ο ώς τον 13ο αι. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Τούρκου ηγεµόνα Selçuk, ο οποίος ίδρυσε τη 
φερώνυµη δυναστεία]. 

σελφ-σέρβις (το) {άκλ.} ελλην. αυτοεξυπηρέτηση- σε κατάστηµα) 
σύστηµα κατά το οποίο ο πελάτης εξυπηρετείται µόνος του, χωρίς τη 
µεσολάβηση υπαλλήλου (επιλέγει τα είδη που προτιµά, τα παίρνει ο 
ίδιος από τη θέση όπου είναι τοποθετηµένα και πληρώνει στο τέλος 
στο ταµείο): το µαγαζί λειτουργεί µε ~ || (κ. ως επίθ.) το εστιατόριο εί-
ναι ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. self-service]. 
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σελώνω ρ. µετβ. {σέλω-σα, -θηκα, -µένος} τοποθετώ σέλα στη ράχη αλόγου: ~ 
το άλογο ΑΝΤ. ξεσελώνω. — σέλωµα (το). 

σελωτός, -ή, -ό (για άλογο) στού οποίου τη ράχη έχει προσδεθεί σέλα. 
Σ.Ε.Μ. (το) Σώµα Εφοδιασµού και Μεταφορών. 
Σ.Ε.Μ.Γ. (ο) Σύνδεσµος Ελληνικών Μελετητικών Γραφείων. 
Σεµέλη (η) ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Θήβας Κάδµου και τής Αρµονίας, 

την οποία ερωτεύτηκε ο ∆ίας και απέκτησε µαζί της τον ∆ιόνυσο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. θεωνύµιο, θρακο-φρυγικής προελ., που συνδ. µε τη νεο-φρυγική 
φρ. δεως ζεµελως κε «στους θεούς τού ουρανού και τής γης» (δηλ. στον ∆ία 
και στη Σεµέλη). Προφανώς πρόκειται για χθόνια θεότητα]. 

σεµέν (το) (παλαιότ. ορθ. σεµαίν) {άκλ.} το διακοσµητικό ύφασµα (κεντητό, 
πλεκτό) που στρώνεται κατά µήκος µακρόστενου συνήθ. τραπεζιού: «το 
εµπριµέ σαλόνι θύµιζε Ελλάδα τής δεκαετίας τού '70: ~, µπιµπλό και ψεύτικες 
τουλίπες» (εφηµ.). — (υποκ.) σεµε)νε)δάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chemin (de table) < chemin «δρόµος» (επειδή το ύφασµα 
αυτό διετίθετο στην αγορά των δρόµων) < δηµώδ. λατ. caminus, κελτ. λ.]. 

σεµέν-ντε-φερ (το) {άκλ.} χαρτοπαίγνιο που παίζεται µέχρι και µε δώδεκα 
παίκτες, σκοπός τού οποίου είναι να σχηµατιστεί µε δύο ή τρία χαρτιά 
αριθµός που να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο εννέα. 
[ETYM. < γαλλ. chemin de fer «σιδηρόδροµος», λόγω τού γρήγορου ρυθµού 
που έχει το συγκεκριµένο είδος χαρτοπαιγνίου]. 

σεµιδαλις (η) {σεµιδάλεως | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) το σιµιγδάλι (βλ,λ.). 
[ΕΤΥΜ. <_αρχ. σεµίδαλις, -εως, ανατολ. δάνειο, που συνδ. πιθ. µε ακ-καδ. 
samidu «αλεύρι λεπτό». Παράλληλο δάνειο αποτελεί και το λατ. simila]. 

σεµινάριο (το) {σεµιναρί-ου | -ων} 1. (α) κύκλος µαθηµάτων µε συγκεκριµένο 
αντικείµενο: επιµορφωτικά | εκπαιδευτικά ~ || παρακολούθησε πολλά ~ για τον 
Σεφέρη || ~ θεατρικής δηµιουργίας (β) ειδικό πανεπιστηµιακό σπουδαστήριο, 
όπου γίνονται εισηγήσεις, ανακοινώσεις και συζητήσεις σχετικά µε 
πανεπιστηµιακά θέµατα: µεταπτυχιακό ~ φωνολογίας · 2. ΘΡΗΣΚ. ιερατική 
σχολή τής ∆ύσεως για τη µόρφωση τού ενοριακού κλήρου. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Seminar < λατ. seminarium «φυτώριο» < semen, -inis 
«σπέρµα, γόνος». Η αρχική σηµ. τής λ. σε πανεπιστηµιακό επίπεδο είναι ότι 
το σεµινάριο, προοριζόµενο για λίγους σπουδαστές και έχοντας ως επίκεντρο 
την επιστηµονική έρευνα, αποτελεί φυτώριο µελλοντικών ερευνητών]. 

σεµίνωµα (το) {σεµινώµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. κακοήθης όγκος τού όρχεως, 
ευαίσθητος στην ακτινοβολία και τη χηµειοθεραπεία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. seminoma < λατ. semen, -inis «σπέρµα, γόνος»]. 

Σεµίραµις (η) {Σεµιράµιδος} 1. αρχαία βασίλισσα τής Ασσυρίας 2. γυναικείο 
όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Σεµίραµη. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < ασσυρ. 
Sammuramat «αυτή που αγαπά τα περιστέρια»]. 

σεµνοπρεπής, -ής, -ές [µτγν.] {σεµνοπρεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· σεµνο-πρεπέστ-
ερος, -ατός} σεµνός στην εξωτερική εµφάνιση και τη συµπεριφορά ΣΥΝ. 
ευπρεπής, κόσµιος ΑΝΤ. άσεµνος, απρεπής. — σε-µνοπρεπώς επίρρ. [µτγν.], 
σεµνοπρέπεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες- 

σεµνός, -ή, -ό 1. αυτός που τον χαρακτηρίζει η απουσία υπερβολής, εκζήτησης 
ή επιτήδευσης, που διακρίνεται για την ευπρέπεια και τη σοβαρότητα του: ~ 
όψη | ντύσιµο ΣΥΝ. κόσµιος, ευπρεπής ANT. άσεµνος, απρεπής 2. αυτός που 
σέβεται τους ηθικούς κανόνες και τον διακρίνει η συστολή· ντροπαλός: ~ 
κοπέλα ΣΥΝ. συνεσταλµένος, αι-δήµων ANT. αναιδής, θρασύς, ξεδιάντροπος 
3. µετριόφρων: ~ άνθρωπος | επιστήµονας ANT. επηρµένος, αλαζόνας. — 
σεµν-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «σεβαστός, ιερός» (για θεούς και 
ανθρώπους), < *σεβ-νός< θ. σεβ- τού ουσ. σέβας (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. εί-
ναι µτγν. Ήδη στον Ευριπίδη το παράγ. σεµνότης έχει τη σηµ. «συστολή, 
ντροπαλότητα», όταν αφορά σε κορίτσια]. 

σεµνότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η συνεσταλµένη συµπεριφορά που 
πηγάζει από τον σεβασµό των ηθικών κανόνων: την διακρίνει ~ και ήθος 2. η 
µετριοφροσύνη, η απουσία υπεροψίας: παρ'όλη την περιουσία και τη δύναµη 
του, συµπεριφέρεται µε ~ 3. η απουσία υπερβολής, η σοβαρότητα και η 
ευπρέπεια: το γούστο και η ~ τού ντυσίµατος της είναι ενδεικτικά τού 
χαρακτήρα της. 

σεµνοτυφία (η) {σεµνοτυφιών} 1. η επιφανειακή σεµνότητα, το να δείχνει 
κανείς ότι έχει ηθικές αναστολές, ότι ντρέπεται για κάτι, χωρίς αυτό να 
συµβαίνει πραγµατικά (συνήθ. για λόγους κοινωνικής αποδοχής ή 
συµβατικότητας, επειδή φοβάται µήπως δεν θεωρηθεί σεµνός ή ηθικός από 
τους άλλους) (πβ. λ. σεµνός) 2. (συνεκδ.) λόγος ή πράξη που χαρακτηρίζεται 
από κατ' επίφαση σεµνότητα: ας αφήσουµε τις ~· δεν µας βλέπει κανείς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < σεµνός + -τυφία < τύφος (βλ.λ.), µε τη σηµ. «προσποίηση, 
ψευδαίσθηση»]. 

σεµνότυφος, -η, -ο [1864] αυτός που τον διακρίνει η σεµνοτυφία. — 
σεµνότυφα επίρρ. 

σεµνύνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (+για) {µόνο σε ενεστ.) (λόγ.) υπερηφανεύοµαι, 
καυχώµαι, καµαρώνω: ~ για τους πολιτικούς αγώνες µου | για τις αξίες µου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εξυψώνω, µεγαλύνω», < σεµνός (βλ.λ.)]. 

σέµνωµα (το) {σεµνώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) αυτό για το οποίο 

σεµνύνεται κανείς, το καύχηµα: αποτελεί το - τής ιδιαίτερης πατρίδας του. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. σεµνώ (-όω) < σεµνός]. 

σέµπλιτσε επίρρ. ελλην. απλά- ΜΟΥΣ. ως εκφραστική ένδειξη: απλά, χωρίς 
ιδιαίτερη εκφραστική ένταση. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. semplice < λατ. simplex, -icis 
«απλός»]. 

σέµπρε επίρρ. ελλην. πάντα, διαρκώς· ΜΟΥΣ. ένδειξη που συνοδεύει άλλη 
ένδειξη, υποδεικνύοντας ότι (η δεύτερη) εξακολουθεί να ισχύει για µεγάλο 
τµήµα τής παρτιτούρας, λ.χ. σέµπρε φόρτε: διαρκώς δυνατά, σέµπρε 
ατσελεράντο: εξακολουθεί να επιταχύνεται το τέµπο κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
sempre < λατ. semper]. 

σεµπρικός, -ή, -ό (λαϊκ.) (για κτήµατα) αυτός που έχει παραχωρηθεί σε σέµπρο 
για αγροτική εκµετάλλευση ΣΥΝ. επίµορτος. 

σέµπρος (ο) (λαϊκ.) αυτός που καλλιεργεί ξένα κτήµατα και µοιράζεται τα 
προϊόντα µε τον ιδιοκτήτη, ο επίµορτος καλλιεργητής: πολλοί αγρότες έχουν 
εγκατασταθεί στα µεγάλα αστικά κέντρα και έχουν σέµπρους για τα κτήµατα τους 
στο χωριό ΣΥΝ. κολλήγας. [ΕΤΥΜ < σερβοκρ. sebrü]. 

Σ.Ε.Μ .Σ. (η) Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Σ.Ε.Ν. (το) Σώµα Ελλήνων Ναυτοπροσκόπων. 
σενάζι (το) {σεναζ-ιού | -ιών} κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα µε µορφή 

δοκού σε φέροντες συνήθ. τοίχους οικοδοµικών κατασκευών, µε σκοπό την 
αντισεισµική τους θωράκιση και την αποφυγή διαγώνιων ρηγµατώσεων. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. chaînage < chaîne «αλυσίδα, ακολουθία» (< λατ. catena)]. 

σενάριο (το) {σεναρί-ου | -ων} 1. η γραπτή και λεπτοµερής περιγραφή τής 
δράσης κινηµατογραφικού ή τηλεοπτικού έργου: πετυχηµένο | καλογραµµένο | 
χιλιοπαιγµένο | ανόητο ~ || οι ηθοποιοί ξέφευγαν κάπως από το ~|| το - 
βασίζεται σε ένα πολύ γνωστό µυθιστόρηµα-ΦΡ. ραδιοφωνικό σενάριο η 
ραδιοφωνική προσαρµογή υποθέσεως κινηµατογραφικού, τηλεοπτικού κ.λπ. 
έργου 2. η ενδεχόµενη τροπή µιας κατάστασης, η προβλεπόµενη (από κάποιον) 
εξέλιξη των πραγµάτων: «σύµφωνα µε αποκαλυπτικά ~ τού καθηγητή 
Χάντιγκτον, ο 21ος αι. θα χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις πολιτισµών» (εφηµ.) 
|| τον τελευταίο καιρό ακούγονται πολλά ~ περί ανασχηµατισµού τής κυβέρνησης 
|| «τα ~ που γράφονται αυτές τις µέρες στις γερµανικές εφηµερίδες...» (εφηµ.). 
— (υποκ.) σεναριάκι (το), σεναριακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. 
scenario < λατ. scênârium, υποκ. τού scèna < αρχ. σκηνή]. 

σεναριογράφος (ο/η) πρόσωπο που γράφει σενάρια. — σεναριο-Υραφία (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 

σε να ρ ιολογία (η) {σεναριολογιών} η κυκλοφορία διαφόρων σεναρίων, 
υποθετικών ή πιθανών εξελίξεων γύρω από ένα θέµα (συνήθ. πολιτικό): ο 
πρωθυπουργός µε τις σαφείς δηλώσεις του έθεσε τέρµα στη ~ περί πρόωρων 
εκλογών. 

Σενεγάλη (η) (γαλλ. République du Sénégal = ∆ηµοκρατία τής Σενεγάλης) 
κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Ντακάρ, επίσηµη γλώσσα τη 
Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας. — 
Σενεγαλέζος (ο), Σενεγολέζα (η), σενεγαλέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Sénégal, από τον οµώνυµο ποταµό που 
διαρρέει τη χώρα και τού οποίου η ονοµασία στην τοπική γλώσσα σηµαίνει 
«πλωτός»]. 

Σενεγάλης (ο) ποταµός τής ∆. Αφρικής που εκβάλλει στον Ατλαντικό Ωκεανό 
και αποτελεί το φυσικό όριο µεταξύ τής Μαυριτανίας και τής Σενεγάλης. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Σενεγάλη]. 

σενιάρω ρ. µετβ. {σένιαρα κ. σενιάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. πε-
ριποιούµαι, κάνω (κάποιον/κάτι) ευπαρουσίαστο, ωραίο και κοµψό: έπλυνε το 
αυτοκίνητο, το γυάλισε, το σενιάρισε κι έγινε πρώτο'. 2. (µεσοπαθ. σενιάροµαι 
κ. σενιαρίζοµαι) καλλωπίζοµαι, περιποιούµαι τον εαυτό µου, στολίζοµαι: 
πήγαινε να σενιαριστείς λιγάκι για τον χορό 3. (η µτχ. σενιαρισµένος, -η, -ο) 
στολισµένος, περιποιηµένος. [ΕΤΥΜ. < σινιάρω < ιταλ. signare (βλ. λ. σινιέ)]. 

σενιόρ (ο) {άκλ.}, σενιόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κύριος | κυρία (πβ. λ. σινιόρ). 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. senior (βλ. λ. σινιόρ)]. 

σένιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) 1. περιποιηµένος, φροντισµένος, καλλωπισµένος: 
ντύθηκε, στολίστηκε και µας ήρθε - 2. πολύ ωραίος στην εµφάνιση: -Πώς σου 
φαίνεται το καινούργιο µου αµάξι; -Σένιο! — σένια επίρρ. 

[ΕΤΥΜ < σενιάρω, υποχωρητ.]. σενσουαλισµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΣ, η 
αισθησιαρχία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sensualisme < sensuel < 
λατ. sênsuâlis < sensus, -us «αίσθηση, νόηµα»]. σεντ (το) {άκλ.} το ένα 
εκατοστό τού δολαρίου των Η.Π.Α., τού Καναδά και τής Αυστραλίας. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cent, συγκεκοµµ. τ. τού λατ. centesimus «εκατοστός» < 
centum «εκατό»]. σεντάν (το) {άκλ.} τύπος µεγάλου κλειστού επιβατικού 
αυτοκινήτου για τέσσερα ώς επτά άτοµα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. sedan, αγν. ετύµου]. 
σέντερ (ο) ΑΘΛ. Ο παίκτης που παίζει στο κέντρο (τού γηπέδου ή τής επιθετικής 
διάταξης τής οµάδας). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. centre < λατ. centrum < αρχ. κέντρον]. σέντερ-µπακ 
(ο) {άκλ.} ελλην. κεντρικός αµυντικός ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) ο παίκτης που 
παίζει στο κέντρο τής άµυνας µιας οµάδας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. centre back]. 



σέντερ-φορ 1581 Σεπτέµβριος 
 

σέντερ-φορ (ο) {άκλ.} ελλην. κεντρικός επιθετικός ΑΘΛ. (στο ποδό-
σφαιρο) παίκτης που έχει στο παιχνίδι τη θέση τού κεντρικού επιθε-
τικού, που συνήθ. κινείται στον χώρο τού κέντρου τής αντίπαλης 
άµυνας. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. centre for(ward)]. σεντέφι κ. σιντέφι (το) {σεντεφ-ιού 
| -ιών} (λαϊκ.-λογοτ.) ο µάργα-ρος (βλ.λ.) ΣΥΝ. φίλντισι. — 
σεντεφένιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sedefj. σεντόνι (το) {σεντον-
ιού | -ιών} 1. τετράπλευρο ύφασµα µεγάλων διαστάσεων, λευκό ή 
χρωµατιστό, που χρησιµοποιείται ως σκέπασµα στο κρεβάτι, συνήθ. 
κάτω από την κουβέρτα: ~ σατέν | µονό | διπλό | υπέρδιπλο | 
βαµβακερό | υφαντό | κεντητό | εµπριµέ | µε λάστιχο στις άκρες || σετ 
σεντονιών (πανωσέντονο | κατωσέντονο, µε δύο µαξιλαροθήκες µε 
ενιαίο σχέδιο και συνδυασµένους χρωµατισµούς) || στρώνω το ~ || 
αλλάζω | βάζω καθαρά ~ || µου φεύγουν | γλιστρούν τα σεντόνια 
(ξεσκεπάζοµαι στον ύπνο) 2. (συνεκδ.) το στρωµένο µε σεντόνια 
κρεβάτι: ξάπλωσε στα ~ της || στριφογύριζε στα ~ 3. (µτφ.) (α) 
εκτεταµένο και ανιαρό δηµοσιογραφικό άρθρο ή σχόλιο (β) πολύ µα-
κρύ χαρτί µε τυπωµένο κείµενο, που τυλίγεται και συνήθ. προορίζεται 
για τυπογραφική διόρθωση (γ) µεγάλη πρόταση χωρίς σηµεία στίξεως. 
— (υποκ.) σεντονάκι (το), (µεγεθ.) σεντονάρα (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σινδόνιον, υποκ. τού αρχ. σινδών, -όνος (ή), σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. sädin, 
ακκαδ. saddinu | sattinu. Το λατ. sindon (> µεσν. λατ. sentalum > ιταλ. 
zendale) είναι δάνειο από την Ελληνική]. σεντονιάζω ρ. µετβ. 
{σεντόνιασ-α, -µένος} ντύνω (κάτι) µε σεντόνι: 
~ το πάπλωµα ΣΥΝ. καπλαντίζω. — οεντόνιασµα (το). σεντονόπανο 
(το) ύφασµα κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί ως σεντόνι. σεντούκι (το) 
{σεντουκ-ιού | -ιών} ξύλινο κιβώτιο, µέσα στο οποίο φυλάσσονται 
κυρ. ρούχα ΣΥΝ. κασέλα, µπαούλο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αραβ. sanduk], 
σέντρα (η) {δύσχρ. σεντρών} 1. (στο ποδόσφαιρο) το χτύπηµα τής 
µπάλας µε τέτοιον τρόπο, ώστε να πάρει ύψος και να κατευθυνθεί 
προς το κέντρο τής αντίπαλης άµυνας (µπροστά από το τέρµα): κάνω | 
βγάζω ~ || ~ ακριβείας (που κατευθύνεται ακριβώς εκεί όπου βρί-
σκεται ο συµπαίκτης) || ~ ψηλοκρεµαστή (που παίρνει πολύ ύψος και 
πέφτει προς το κέντρο) | χαµηλή || σέντρα σουτ (δυνατή µπαλιά από τα 
πλάγια συνήθ. τού γηπέδου, που παίρνει ύψος και κατευθύνεται προς 
το τέρµα) || οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές συνηθίζουν να παίζουν µε 
σέντρες 2. (α) το κέντρο τού γηπέδου: το παιχνίδι παίζεται στη ~ (β) 
λευκό σηµάδι στο κέντρο τού γηπέδου, όπου στήνεται η µπάλα στην 
αρχή κάθε ηµιχρόνου ή µετά από κάθε γκολ: η µπάλα τοποθετείται στη 
~  (γ) (συνεκδ.) η πάσα που δίνει παίκτης προς συµπαίκτη του στο 
παραπάνω σηµείο τού γηπέδου, ώστε να αρχίσει ή να ξαναξεκι-νήσει 
ο αγώνας: αµέσως µετά τη ~ ο παίκτης τραυµατίστηκε || γίνεται η ~ από 
τους δύο ποδοσφαιριστές ΣΥΝ. εναρκτήριο λάκτισµα. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. centre «κέντρο» (βλ. κ. σέντερ)]. σεντράρω ρ. 
αµετβ. (σέντραρα κ. σεντράρισα} (στο ποδόσφαιρο) κάνω σέντρα 
(σηµ.1). — σεντράρισµα (το). σέντσ! (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) 
το σεντ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cents, πληθ. τού cent (βλ. κ. σεντ(]. σεξ (το) {άκλ.} η 
ερωτική πράξη: κάνω ~ || ασφαλές ~ (µε προφυλάξεις) || τα πάντα 
γύρω από το ~ || φυσικό | πληρωµένο | τηλεφωνικό (συνοµιλία µε 
σεξουαλικό περιεχόµενο) | στοµατικό | πρωκτικό ~ ΣΥΝ. συνουσία, 
γενετήσια πράξη· ΦΡ. σύµβολο τού σεξ πρόσωπο που θεωρείται 
(ανάλογα µε την εποχή) πρότυπο τού φύλου του στην οµορφιά, τη 
γοητεία και την έλξη που ασκεί στο άλλο φύλο: η Μπριζίτ Μπαρντό 
υπήρξε για τρεις δεκαετίες ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. sexe | αγγλ. sex < λατ. 
sexus «φύλο»]. σεξαπίλ κ. σεξ-απίλ (το) {άκλ.} η ερωτική γοητεία που 
ασκεί κανείς στο άλλο φύλο: µια ηθοποιός που οφείλει την επιτυχία 
της στο - της. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. sex appeal «έλξη τού φύλου»]. σέξι 
επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που προκαλεί ερωτική έλξη: ~ εµφάνιση | 
γυναίκα | χείλια 2. (ειδικότ. για ρούχα) αυτός που αποκαλύπτει αρκετά 
σηµεία τού σώµατος ή τονίζει τη γραµµή του, που εξάπτει ή που 
θεωρείται ότι διεγείρει την ερωτική επιθυµία: ~ εσώρουχα | φόρεµα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sexy < sex (βλ. κ. σεξ)]. σεξισµός (ο) η 
συµπεριφορά που βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένα από τα δύο φύλα 
είναι κατώτερο από το άλλο· (ειδικότ.) η υποτιµητική µεταχείριση 
γυναικών από άνδρες (πβ. ανδρικός σοβινισµός, λ. σοβινισµός). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. sexism]. σεξιστής (ο), σεξίστρια (η) 
{σεξιστριών} (κακόσ.) πρόσωπο που η συµπεριφορά του 
χαρακτηρίζεται από σεξισµό. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. sexist]. 
σεξιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον σεξισµό ή τον σεξι-
στή: ~ συµπεριφορά | διαφήµιση | αστείο | αντιλήψεις || η αντίληψη 
που θέλει τις γυναίκες στην κουζίνα, θεωρείται σεξιστική || - γλώσσα 
(που περιέχει εκφράσεις ή λέξεις µε µειωτικό περιεχόµενο για τις 
γυναίκες ή αναπαράγει τα κοινωνικά στερεότυπα γι' αυτές). — σε-
ξιστικά επίρρ. σεξο- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σχετίζονται µε 
το σεξ: σεξο-ταινία, σεξο-περιοδικό, σεξο-κωµωδία. σεξοβοµβα (η) 
{σπάν. σεξοβοµβών} γυναίκα (συνήθ. σταρ τού κινηµατογράφου ή 
τού θεάµατος γενικά) που θεωρείται σύµβολο τού σεξ και έχει 
πραγµατοποιήσει τολµηρές εµφανίσεις σε ταινίες, περιοδικά κ.λπ. 
σεξοδιαστροφικός, -ή, -ό (εκφραστ.-σκωπτ.) αυτός που σχετίζεται µε 
σεξουαλικές διαστροφές: ~ σενάριο | ταινία ΣΥΝ. πορνικός, πορνό. 

σεξοθεραπεία (η) {σεξοθεραπειών} η θεραπεία σεξουαλικών προ-
βληµάτων που έχουν συνήθ. ψυχολογικά αίτια. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού αγγλ. sex therapy]. 

σεξοκωµωδια (η) {σεξοκωµωδιών} κινηµατογραφική κωµωδία που 
αναφέρεται στις ερωτικές σχέσεις και που συνήθ. περιέχει αρκετές 
τολµηρές σκηνές (κυρ. γυµνού). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. sex 
comedy]. 

σεξθλογία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που ασχολείται µε τη µελέτη 
τής σεξουαλικής ζωής και των προβληµάτων της. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού αγγλ. sexology (νόθο συνθ.)]. 

σεξολόγος (ο/η) επιστήµονας που ειδικεύεται στη σεξολογία. — σε-
ξολογικός, -ή, -ό, σεξολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού 
αγγλ. sexologist (νόθο συνθ.)]. 

σεξοµανής, -ής, -ές {σεξοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει µα-
νία µε το σεξ, που η σκέψη του είναι συνεχώς στραµµένη στο σεξ 
ΣΥΝ. ερωτοµανής, (για άνδρες) ερωτύλος, γυναικοµανής, (για γυναί-
κες) µητροµανής, νυµφοµανής.  — οεξοµανία (η).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
-ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < σεξ + -µανής < θ. µαν- τού ρ. µαίνοµαι (πβ. 
αόρ. β' ε-µάν-ην)]. 

σεξουάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκό) πρόσωπο που προκαλεί έντο-
νη σεξουαλική έλξη ΣΥΝ. αισθησιακός. 

σεξουαλικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το σεξ (βλ.λ.), µε τα 
γεννητικά όργανα ή µε την ερωτική συµπεριφορά γενικότερα: ~ πρά-
ξη | υγεία | ανικανότητα | διαπαιδαγώγηση | επιθυµία | συµπεριφορά | 
διαστροφή | σχέσεις | ήθη | ζωή | επαφή | υπονοούµενο | διαταραχή | 
δυσλειτουργία | δραστηριότητα | σκάνδαλο | προβλήµατα | αποκλίσεις 
|| ~ ορµόνες ΣΥΝ. γενετήσιος, αφροδίσιος· ΦΡ. (α) σεξουαλική αγωγή 
σχολικό µάθηµα που αποσκοπεί στην εξοικείωση των µαθητών µε 
τα χαρακτηριστικά τού φύλου τους και τη σταδιακή εισαγωγή τους 
στα θέµατα τής ερωτικής ζωής και τής αναπαραγωγής (β) 
σεξουαλική παρενόχληση η συνήθ. πιεστική και ενοχλητική συµπε-
ριφορά σεξουαλικού περιεχοµένου (µε σχόλια, προτάσεις ή χειρονο-
µίες) προς κάποιον, κυρ. όταν το πρόσωπο αυτό δεν είναι διατεθειµένο 
να ανταποκριθεί, π.χ. ενός διευθυντή που πιέζει τη γραµµατέα του να 
ενδώσει στις ερωτικές του επιθυµίες (γ) σεξουαλική επανάσταση 
(όρος τής δεκαετίας τού '70) η απελευθέρωση τής σεξουαλικής συ-
µπεριφοράς και τής ηθικής κατά τη δεκαετία τού '60 2. (για πρόσ.) 
λάγνος, ερωτιάρης: είναι πολύ ~ γυναίκα ΣΥΝ. αισθησιακός. — σε-
ξουαλικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. sexual < µτγν. λατ. sexuälis < λατ. sexus 
«φύλο». Οι φρ. σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επανάσταση 
αποδίδουν τις αντίστοιχες αγγλ. φρ. sexual harassment και sexual 
revolution]. 

σεξουαλικότητα (η) {χωρ. πληθ.} το γενετήσιο ένστικτο, η ερωτική 
διάθεση και η εκδήλωση της µέσα από συγκεκριµένη συµπεριφορά: 
άτοµο µε έντονη ~|| η ιστορία τής ανθρώπινης ~. Επίσης σεξουαλι-
σµός (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. sexuality]. 

σεξουλιάρης (ο) {σεξουλιάρηδες}, σεξουλιάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) πρόσωπο που ασχολείται συνεχώς µε το σεξ. — σε-
ξουλιάρικος, -η, -ο. 

σεξπιρικός, -ή, -ό → σαιξπηρικός 
σεξπιριστής (ο) → σαιξπηριστής 
σεξ-σόπ (το) {άκλ.} κατάστηµα που πουλά είδη τα οποία σχετίζονται 

µε το σεξ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. sex shop]. 
σεξτέτο (το) ΜΟΥΣ. 1. µουσικό σύνολο, που αποτελείται από έξι εκτε-

λεστές (όργανα ή φωνές): µουσική για ~ εγχόρδων οργάνων 2. (συ-
νεκδ.) µουσικό έργο γραµµένο για έξι όργανα ή έξι φωνές (ενδεχοµέ-
νως, µε συνοδία ορχήστρας): το ~ από την όπερα Λουτσία ντι Λαµερ-
µούρ, τού Ντονιτσέτι. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Sextett < ιταλ. sestetto < sesto «έκτος» < λατ. sextus 
(< sex «έξι»)]. 

Σ.Ε.Ο. (το) 1. Συµβούλιο Επιλογής Οπλιτών 2. Σώµα Ελληνίδων Οδη-
γών. 

Σ.Ε.Π. 1. (το) Σώµα Ελλήνων Προσκόπων 2. (ο) Σχολικός Επαγγελµα-
τικός Προσανατολισµός. 

σέπαλο (το) {σεπάλ-ου | -ων} BOT. καθένα από τα φύλλα που σχηµα-
τίζουν τον κάλυκα τού άνθους (πβ. λ. πέταλο). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. sépale, από συµφυρµό των λ. σκέπη και 
(πέτ)αλο]. 

σεπαλοειδής, -ής, -ές {σεπαλοειδ-ούς | -είς (ουδ.-ή)} αυτός που 
µοιάζει µε σέπαλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σεπαρέ (το) {άκλ.} ελλην. ιδιαίτερο· ξεχωριστός χώρος σε εστιατό-
ριο, κέντρο κ.λπ., διαµορφωµένος έτσι, ώστε να επιτρέπει την αποµό-
νωση των πελατών που τον χρησιµοποιούν από το υπόλοιπο µαγαζί 
κυρ. για προσωπικές ή επαγγελµατικές συναντήσεις. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
séparé, µτχ. τ. τού p. séparer «χωρίζω» < λατ. separare]. 

σέπια (η) {χωρ. πληθ.) 1. µελανωπή χρωστική ουσία που προέρχεται 
από σουπιά ή καλαµάρι και χρησιµοποιείται ως µελάνι σχεδιάσεως 
και νεροµπογιά 2. (συνεκδ.) ο ζωγραφικός πίνακας που έγινε µε το 
υδρόχρωµα αυτό. [ΕΤΥΜ. < λατ. sepia < αρχ. σηπία «σουπιά» (βλ. λ. 
σουπιά)]. 

σέποµαι ρ. → σήποµαι 
σεπτεµβριανός, -ή, -ό [1868] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον µήνα 

Σεπτέµβριο 2. αυτός που συµβαίνει κατά τον µήνα Σεπτέµβριο. Επί-
σης σεπτεµβριάτικος, -η, -ο. 

Σεπτέµβριος (ο) {Σεπτεµβρίου} ο ένατος µήνας τού έτους και ο πρώ-
τος τού φθινοπώρου (µαζί µε τον Οκτώβριο και τον Νοέµβριο), ο ο- 
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ποίος έχει 30 ηµέρες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας, Οκτώβριος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
λατ. September, -bris < Septem «επτά», επειδή ήταν ο έβδοµος µήνας 
τού ρωµαϊκού ηµερολογίου, το οποίο ξεκινούσε µε τον Μάρτιο]. 

σεπτέτο κ. σετετο (το) ΜΟΥΣ. 1. σύνολο, που αποτελείται από επτά 
εκτελεστές (όργανα ή φωνές): µουσική για ~ εγχόρδων οργάνων 2. 
(συνεκδ.) µουσικό έργο γραµµένο για επτά όργανα ή επτά φωνές (εν-
δεχοµένως, µε συνοδία ορχήστρας): το ~ για τέσσερα έγχορδα και 
τρία πνευστά τού Μπετόβεν. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Septett < ιταλ. settetto < 
sette «επτά» (< λατ. septem)]. 

σεπτός, -ή, -ό (λόγ.) άξιος σεβασµού: τα ~ πάθη τού Χριστού || ~ σκή-
νωµα | ιεράρχης ΣΥΝ. σεβαστός, ιερός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *σεβ-τός < 
σέβοµαι (βλ.λ.)]. 

σερ (ο) {άκλ.} 1. (στην Αγγλία) (α) τίτλος που τίθεται πριν από το όνο-
µα βαρόνου ή ιππότη (β) (συνεκδ.) διακεκριµένο πρόσωπο που φέρει 
τον παραπάνω τιµητικό τίτλο: στον περίφηµο ηθοποιό Τζων Γκίλ-
γκουντ απονεµήθηκε ο τίτλος τού ~ 2. (ως απλή προσφώνηση) κύριος. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sir < µέσ. αγγλ. sire «πατέρας, κύριος» < δηµώδ. λατ. 
*seior < λατ. senior, συγκρ. βαθµός τού senex «ηλικιωµένος» (πβ. κ. 
γαλλ. monsieur «κύριος», αρχικώς προσφώνηση «κύριε µου», < mon 
+ sieur < *seiörem, αιτ. τού δηµώδ. λατ. *seior)]. 

σέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το θερµοκήπιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
serra «θερµοκήπιο - οροσειρά, ζώνη», αρχική σηµ. «πριόνι» (από το 
οδοντωτό σχήµα τής κορυφογραµµής), < λατ. serra «πριόνι», τεχν. 
όρ., αγν. ετύµου]. 

Σεράγεβο (το) → Σαράγεβο 
σεράι (το) -> σαράι 
Σεραφείµ (το) (σηµ. 1) | (ο) (σηµ. 2, 3) {άκλ.} 1. ΘΡΗΣΚ. καθένα από τα 

ουράνια πνευµατικά όντα (αγγέλους), που εικονίζονται µε τρία ζευ-
γάρια πτερύγων (έξι φτερούγες), τα οποία βρίσκονται στην υπηρεσία 
τού Θεού και ακτινοβολούν τη δόξα Του- κατά την Π.∆. στέκονται 
από τη µια και την άλλη πλευρά τού θρόνου Του: τα ~ και τα Χερου-
βείµ 2. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. seraphim, πληθ. τού säräph < ρ. saräph «καίω, φλέ-
γω»]^ 

σερβάν (το) {άκλ.} (παλαιότ.) ο µπουφές τής τραπεζαρίας. Επίσης 
σερβάντα (η). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. servante «υπηρέτρια» (επειδή αυτό το έπιπλο εξυπη-
ρετεί στο σερβίρισµα) < servir «υπηρετώ» (βλ. κ. σερβίρω)]. 

σερβί (το) {άκλ.} χαρτοπαικτικός όρος που σηµαίνει ότι ο παίκτης 
δεν επιθυµεί να αλλάξει φύλλα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. servi «υπηρετηθείς», µτχ. τ. τού ρ. servir «υπηρετώ» 
(βλ. κ. σερβίρω)]. 

Σερβία (η) (σερβ. Srbija) µία από τις δύο ∆ηµοκρατίες τής Οµοσπον-
διακής ∆ηµοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας (µαζί µε το Μαυροβούνιο), 
µε πρωτεύουσα το Βελιγράδι, επίσηµη γλώσσα τη Σερβική και νόµι-
σµα το δηνάριο. — Σέρβος (ο), Σέρβα (η), σερβικός, -ή, -ό [1889] κ. 
(καθηµ.) σέρβικος, -η, -ο, Σερβικά κ. (καθηµ.) Σέρβικα (τα). [ΕΤΥΜ < 
µεσν. Σέρβος < σερβοκρ. Srb, αβεβ. ετύµου, ίσως από καυκα-σιανή λ. 
ser «άνδρας, άνθρωπος»]. 

σερβιέτα (η) {σερβιετών} λεπτή ταινία από βαµβάκι µε ειδική απορ-
ροφητική επικάλυψη (συνήθ. και µε αυτοκόλλητη ταινία στο κάτω 
µέρος για να µένει σταθερή στο εσώρουχο), την οποία χρησιµοποιούν 
οι γυναίκες κατά τις ηµέρες τής έµµηνης ρύσης και η οποία διατίθεται 
στο εµπόριο ως βιοµηχανικό προϊόν σε ειδική αεροστεγή και απο-
στειρωµένη συσκευασία: ~ λεπτή | µακριά | απορροφητική | τσέπης 
(σε ατοµική θήκη) || ~ µε φτερά (µε ειδικές αυτοκόλλητες εξοχές, οι 
οποίες εφαρµόζουν στο εσώρουχο από κάτω) (πβ. λ. ταµπόν). — 
(υποκ.) σερβιετούλα (η) κ. σερβιετάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
serviette < servir «υπηρετώ» (βλ. κ. σερβίρω)]. 

σερβιετάκι (το) {χωρ. γεν.} η µικρή και λεπτή σερβιέτα που φοριέται 
καθηµερινά από γυναίκες για λόγους ατοµικής υγιεινής: αρωµατι-
σµένα ~. 

σερβίρω ρ. µετβ. {σερβίρισ-α (κ. σέρβιρα), -τηκα, -µένος} 1. βάζω (φα-
γητό) στα πιάτα: καθίστε στο τραπέζι, να σας ~ || σερβιριστείτε µόνοι 
σας 2. προσφέρω (φαγητά ή ποτά): το γκαρσόνι σέρβιρε σε δίσκο πα-
γωµένα αναψυκτικά || το πρωινό σερβίρεται στην τραπεζαρία τού ξε-
νοδοχείου 3. (µτφ.) παρουσιάζω ή προσφέρω (κάτι), προσπαθώντας 
να το κάνω αποδεκτό: µας σέρβιραν τις ίδιες θεωρίες µε διαφορετικό 
ιδεολογικό µανδύα · 4. ΑΘΛ. (στο βόλεϊ, το τένις και το πινγκ-
πόνγκ) ρίχνω την πρώτη µπαλιά, κάνω σερβίς (βλ.λ.). — σερβίρισµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. servire < λατ. servire «υπηρετώ (ως δούλος)» < 
servus «δούλος, υπηρέτης»]. 

σερβίς (το) {άκλ.} ΑΘΛ. (στο τένις, το βόλεϊ, το πινγκ-πόνγκ) το πρώτο 
χτύπηµα τής µπάλας προς την περιοχή τού αντιπάλου. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. service < λατ. servitium «υπηρεσία, δουλεία» < servire «υπηρετώ 
(ως δούλος)» < servus «δούλος, υπηρέτης»]. σέρβις (το) {άκλ.} 1. ο 
έλεγχος τής καλής λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα και η 
συντήρηση µηχανής ή µηχανισµού: ~ αυτοκινήτου | ανελκυστήρα || 
κάνω ~ || πάω | δίνω το αυτοκίνητο µου για ~ 2. η εξυπηρέτηση 
πελάτη: «οι τουρίστες εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για την ποιότητα 
τού - των εστιατορίων και των µπαρ των πλοίων» (εφηµ.) || το άψογο 
~ αεροπορικής εταιρείας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. service < γαλλ. service (βλ. κ. 
σερβίς)]. σερβιτόρος (ο), σερβιτόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
υπάλληλος εστιατορίου, ζαχαροπλαστείου, καφενείου ή µπαρ, ο 
οποίος σερβίρει τους πελάτες ΣΥΝ. γκαρσόνι 2. υπηρέτης οικίας που 
σερβίρει φαγητά και ποτά κατά τη διάρκεια γεύµατος ΣΥΝ. 
τραπεζοκόµος. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. servitore < µτγν. λατ. servitor < λατ. servitus, µτχ. τ. τού 
ρ. servire «υπηρετώ (ως δούλος)»]. 

σερβιτσάλι (το) {σερβιτσαλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το όργανο µε το οποίο 
γίνεται το κλύσµα, καθώς και το ίδιο το κλύσµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. serviziale < servizio «υπηρεσία, εξυπηρέτηση» (ευφηµ. 
σχηµατισµός), βλ. λ. σερβίτσιο]. 

σερβίτσιο (το) 1. το σύνολο των επιτραπέζιων σκευών που χρησιµο-
ποιούν οι συνδαιτυµόνες κατά τη διάρκεια γεύµατος 2. (συνεκδ.) σύ-
νολο επιτραπέζιων σκευών για συγκεκριµένη χρήση: ~ τού καφέ | τού 
τσαγιού | τού φρούτου | τού γλυκού | τού φαγητού || πορσελάνινο | 
καθηµερινό ~. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. servizio < λατ. servitium «υπηρεσία, δουλεία» (βλ. κ. 
σερβίς)]. 

Σερβοβόσνιος (ο), Σερβοβοσνια (η) Σέρβος τής Βοσνίας (βλ.λ.). 
— σερβοβοσνιακός, -ή, -ό. 

σερβοβουλγαρικός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε τους 
Σέρβους και τους Βουλγάρους και τις µεταξύ τους σχέσεις: ~ µάχη. 

σερβοκινητήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. κινητήρας που χρησιµοποιείται σε 
συστήµατα αυτόµατου ελέγχου (σερβοµηχανισµούς) για τη διόρθωση 
σφαλµάτων κατά τη λειτουργία τους. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. servomoteur, βλ. κ. σερβόφρενο]. 

σερβοκροατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους Σέρβους και 
τους Κροάτες: ~ γλώσσα. 

σερβοµηχανισµός (ο) ΤΕΧΝΟΛ. αυτόµατη συσκευή που περιλαµβάνει 
σύστηµα για την ανίχνευση σφαλµάτων κατά τη λειτουργία µη-
χανισµού (ανιχνευτής σφαλµάτων) και τη διόρθωση τους. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. servomécanisme (νόθο συνθ.), βλ. κ. 
σερβόφρενο]. 

σερβοµοτέρ (το) {άκλ.} ο σερβοκινητήρας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
servomoteur < servo- (< servir «υπηρετώ, βοηθώ») + moteur 
«κινητήρας»]. 

σερβοσύστηµα (το) {σερβοσυστήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΤΕΧΝΟΛ. σύ-
στηµα που υποστηρίζεται από σερβοµηχανισµό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. servosystème (νόθο συνθ.), βλ. κ. 
σερβόφρενο]. 

σερβόφρενο (το) µηχανισµός που υποβοηθεί το σύστηµα φρένων στα 
µεγάλα κυρ. αυτοκίνητα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. servofrein < servo- (< servir «υπηρετώ, 
βοηθώ», βλ. λ. σερβίρω) + frein «φρένο» (< λατ. frerium)]. 

σεργιάνι κ. σιργιάνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η βόλτα, ο περίπατος: το 
απόγευµα έβγαιναν στο ~ ΣΥΝ. σουλάτσο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. seyran 
«εκδροµή»]. 

σεργιανίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σεργιάνισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) πη-
γαίνω (κάποιον) βόλτα: µε σεργιάνισε στα αξιοθέατα τού νησιού του 
♦ 2. (αµετβ.) κάνω βόλτα, περίπατο: σεργιανίζαµε στα σοκάκια τού 
χωριού. Επίσης σεργιανάω. — σεργιάνισµα (το). 

Σέργιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων και πατριαρχών τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας 2. όνοµα παπών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 
3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Sergius, αγν. ετύµου, 
πιθ. ετρουσκ. αρχής]. 

σερενάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ερωτικό τραγούδι που τραγουδιέται 
τη νύχτα κάτω από το παράθυρο µιας γυναίκας από µικρή οµάδα 
µουσικών ΣΥΝ. καντάδα 2. ενόργανο κοµµάτι σε πολλά µέρη ή φωνη-
τικό κοµµάτι που συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα όργανα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. serenata < sereno «αίθριος, γαλήνιος (καιρός)» < λατ. 
serenus «αίθριος - ξηρός»]. 

σερέτης (ο) {σερέτηδες} (λαϊκ.) ο δύστροπος, ο ευέξαπτος και ερι-
στικός, ο βαρύς: «ο Αντώνης ο βαρκάρης ο σερέτης...» (λαϊκ. τραγ.). 

— σερέτισµα (το), σερέτικος, -η, -ο, σερέτικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. girret]. 

σερζ (το) {άκλ.} πυκνοϋφασµένο, συνήθ. µάλλινο ύφασµα, που χρη-
σιµοποιείται κυρ. για κοστούµια. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. serge < παλ. γαλλ. sarge < δηµώδ. λατ. *sarica < λατ. 
serica (lana) «κινεζικό µαλλί», θηλ. τού sëricus «κινεζικός - µεταξω-
τός» (< µτγν. σηρικός, βλ.λ.)]. 

σερί επίρρ. 1. στη σειρά, κατά σειρά, συνέχεια χωρίς διακοπή: πέτυχε 
δέκα νίκες ~ || παίρνει ~ τη µια δουλειά µετά την άλλη 2. σερί (το) η 
συνέχεια, η διαδοχή: το ~ των επιτυχιών µιας οµάδας στο πρωτάθλη-
µα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. série «σειρά» < λατ. series (< p. serëre «συνάπτω, πλέ-
κω, συνδέω»)]. 

σέρι (το) {άκλ.} περίφηµο λευκό ισπανικό κρασί µε ενίσχυση κονιάκ 
που οινοποιείται µε ειδικό τρόπο, ώστε να έχει ξεχωριστή γεύση. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. sherry < παλαιότ. sherris < ισπ. (vino de) Xeres «κρασί 
τού Xeres», ονοµασία τής πόλης Xeres (τώρα Jerez) τής Ν∆. Ισπανίας, 
η οποία φηµίζεται για την παραγωγή κρασιού]. 

σεριο κ. σεριόζο επίρρ. ελλην. σοβαρά- ΜΟΥΣ. ως εκφραστική ένδει-
ξη: παιγµένο µε σοβαρότητα, χωρίς υπερβολική εκφραστική εκδηλω-
τικότητα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. serio < λατ. serius]. 

σερίφης (ο) {σερίφηδες} 1. (στις Η.Π.Α.) (α) διοικητικός αξιωµατού-
χος σε µια περιοχή, που ασκεί αστυνοµική εξουσία και εκτελεί τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων (β) (παλαιότ.) ο εκλεγµένος αξιωµατού-
χος που φρόντιζε για την τήρηση τής τάξης και ο οποίος έφερε µε-
ταλλικό αστέρι στο στήθος · 2. (στη Μ. Βρετανία) ανώτερος αξιω-
µατούχος αγγλικής κοµητείας ή µικρότερης περιοχής, που έχει διοι-
κητικές και δικαστικές αρµοδιότητες. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. sheriff < µέσ. αγγλ. shirreve < αρχ. αγγλ. 
scirgerëfa < scir (> αγγλ. shire «κοµητεία») + gerSfa «αξιωµατούχος 
µε τοπικές αρµοδιότητες, διοικητής στρατιάς» (< röf «παράταξη (µά- 
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Σέριφος (η) {Σερίφου} 1. νησί των ∆. Κυκλάδων µεταξύ τής Κύθνου 

και τής Σίφνου 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Σερίφιος 
(ο), Σερίφια (η). 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο]. σερ µαγιά κ. σι ρ 
µαγιά (η) (λαϊκ.) 1. το αρχικό κεφάλαιο που χρησιµοποιείται για την 
έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας 2. (κατ' επέκτ.) το χρηµατικό 
κεφάλαιο και γενικότ. τα χρήµατα, η περιουσία. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sermaye]. σερµπετι (το) {σερµπετ-ιού | -ιών} 1. 
γλυκό και αρωµατικό ποτό ΣΥΝ. ηδύποτο 2. (γενικότ.) οτιδήποτε έχει 
πολύ γλυκιά γεύση: τον έκανες ~ τον καφέ! ΣΥΝ. πετιµέζι 3. (µτφ.) 
σερµπέτια (τα) τα γλυκόλογα και οι αβρότητες. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. §erbet]. σερνόµενος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που 
σέρνεται, που δεν µπορεί να σταθεί στα πόδια του ή που βαδίζει µε 
µεγάλη δυσκολία: έφτασε µέχρι εδώ ~· δεν µπορεί να πάρει πια τα 
πόδια του. [ΕΤΥΜ Μτχ. τ. τού σέρνω σε -άµενος κατ' αναλογίαν προς 
τις οµοιοκατάληκτες ενεστωτικές µτχ., λ.χ. ιπτάµενος, ιστάµενος (πβ. 
κ. λεγόµενος, σειν-άµενος, τρεχ-άµενος)]. σερνικοβότανο (το) (λαϊκ.) 
βότανο τού οποίου το αφέψηµα θεωρείται, κατά τη λαϊκή αντίληψη, 
ότι ευνοεί τη γέννηση αρσενικών παιδιών. σερνικοθήλυκος, -η, -ο 
(λαϊκ.) ο αρσενικοθήλυκος (βλ.λ.). σερνικός, -ιά, -ό (λαϊκ.) αρσενικός 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < *ασερνικός (µε σίγηση τού αρχικού άτονου α-) < 
αρσενικός (µε αντιµετάθεση)]. σέρνω κ. σύρω κ. (λαϊκ.) σούρνω ρ. 
µετβ. κ. αµετβ. {έσυρα, σύρ-θη-κα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) να 
κινείται τραβώντας το: τα βόδια έσερναν τις άµαξες || έσερνε µια 
βαλίτσα πίσω του µ'ένα λουρί-ΦΡ. (α) σέρνω (κάποιον) από τη µύτη 
κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω (β) σέρνω (κάποιον) µαζί µου παίρνω 
(κάποιον) µαζί µου, έχω πάντα µαζί µου (κάποιον, συχνά χωρίς να το 
θέλει ο ίδιος): δεν της φέρνει ποτέ αντιρρήσεις και όπου πάει τον σέρνει 
µαζί της (γ) σέρνω τον χορό (ί) (για κυκλικούς, παραδοσιακούς 
χορούς) είµαι πρώτος σε σειρά ανθρώπων που χορεύουν πιασµένοι 
από το χέρι (ii) (µτφ.) πρωτοστατώ σε κάτι: οι Γάλλοι αγρότες σέρνουν 
τον χορό των κινητοποιήσεων στην Ευρώπη 2. µετακινώ (κάτι) 
τραβώντας το: σέρνω το µπαούλο || έσυραν το καρότσι 3. (ειδικότ.) 
κάνω (κάτι) να κινείται έχοντας συνεχή επαφή µε το έδαφος: περπατά 
καλά- µη ~ τα πόδια σου στο πάτωµα || ~ ένα έπιπλο στον διάδροµο || 
µη σέρνεις την κασέλα, γιατί θα χαλάσεις το παρκέ- ΦΡ. δεν µπορώ να 
σύρω τα πόδια µου (λόγω ηλικίας, ασθένειας ή αδυναµίας) δεν µπορώ 
να περπατήσω, είµαι εξαντληµένος 4. (µτφ.) οδηγώ (κάποιον) βίαια, 
παρά τη θέληση του (κάπου): τον έσυραν στην Ασφάλεια µε τις 
χειροπέδες || τον έσυραν στα δικαστήρια για απάτες 5. εξαναγκάζω 
(κάποιον) να κάνει κάτι (το οποίο προσπαθούσε να αποφύγει): τα 
συνδικάτα µε δυναµικές κινητοποιήσεις έσυραν την κυβέρνηση σε 
πρόωρες εκλογές 6. (συνήθ. ο τ. σούρνω) βρίζω, κακολογώ (κάποιον) 
(+ γεν. προσ.(: και τι δεν του 'σούρε πάνω στον θυµό του- ΦΡ. τα 
σούρνω (σε κάποιον) βρίζω ή επι-πλήττω (κάποιον) έντονα: θα του τα 
σούρω µια και καλή και θα φύγω ♦ 7. (αµετβ.) (λαϊκ.-συνήθ. στην 
προστ.) πηγαίνω: σύρε να φέρεις νερό || σύρε κι έλα || σύρε στο καλό 
και µην ξαναγυρίσεις- (µεσοπαθ. σέρνοµαι) 8. κινούµαι έχοντας 
συνεχή επαφή τού κορµού µε το έδαφος, έρπω: οι στρατιώτες 
σύρθηκαν ως τις θέσεις των εχθρών ΦΡ. σέρνοµαι στα πόδια (κάποιου) 
ικετεύω κάποιον, πέφτω στα γόνατα 9. (συνήθ. για υφάσµατα ή 
ρούχα) ακουµπώ στο έδαφος µε κάποια πλευρά µου: τα σεντόνια 
σέρνονταν στο πάτωµα || η ζώνη τής κα-µπαρντίνας σερνόταν κάτω 10. 
κυλιέµαι: σέρνεται µες στις λάσπες-(µτφ.) 11. βαδίζω µε δυσκολία (από 
εξάντληση ή αδυναµία): ο γέρος σερνόταν, δεν µπορούσε να πάρει τα 
πόδια του 12. ΑΘΛ. έχω κακή απόδοση: οι παίκτες σέρνονταν στο 
γήπεδο και οι οπαδοί τους γιου-χάιζαν 13. (για µεταδοτικές αρρώστιες) 
έχω µεγάλη εξάπλωση: εδώ και µέρες σέρνεται µια επικίνδυνη γρίπη. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < σύρνω < αρχ. σύρω (βλ.λ.), από τον αόρ. έσυρα κατά το 
σχήµα πήρα - παίρνω, έγειρα - γέρνω, έσπειρα - σπέρνω]. σεροτονινη 
(η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. ουσία (νευροδιαβιβαστής, βλ.λ.) που 
βρίσκεται σε διάφορα σηµεία τού οργανισµού (λ.χ. στον εγκέφαλο, 
στα αιµοπετάλια), επιδρά στην αρτηριακή υπέρταση, στη νευρική 
διέγερση και σχετίζεται µε την κατάθλιψη. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
αγγλ. serotonin (νόθο συνθ.) < sero- (< serum «ορός») + -tonin (< 
τόνος)]. σερπαντίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} στενή και χρωµατιστή 
χάρτινη κορδέλα, τυλιγµένη σε κύλινδρο, η οποία ρίχνεται στον αέρα 
την περίοδο των Αποκριών και τού καρναβαλιού. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. serpentine < λατ. serpentinus «ερπετόµορφος, οφιοει-
δής» < serpere «έρπω» (µτχ. τ. serpens, -ntis)]. Σέρρες (οι) {Σερρών} 
πόλη τής Α. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου νοµού (νοµός 
Σερρών). — Σερραίος (ο), Σερραίο (η), σερραίι-κος, -η, -ο κ. 
σερραϊκός, -ή, -ό [1890]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. [ΕΤΥΜ < µεσν. Σέρραι, 
που χτίστηκε στην τοποθεσία όπου υπήρχε και η αρχ. πόλη Σίρις ή 
Σίρρα, αγν. ετύµου]. σερσε λα φαµ ελλην. αναζητήστε τη γυναίκα- η 
γυναίκα είναι η συνήθης αιτία αυτού που συµβαίνει: έχει αλλάξει 
πολύ η συµπεριφορά του τώρα τελευταία...-! (δηλ. ερωτεύτηκε). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. cherchez la femme «αναζητήστε τη γυναίκα»]. 
σερσεµης (ο) {σερσέµηδες}, σερσέµισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) 1.ο ανόητος, ο βλάκας ΣΥΝ. µάπας, χαζός · 2. ο σαστισµένος, 
ο αµήχανος. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sersem]. σέρτης (ο) {σέρτηδων}, σέρτισσα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) άνθρωπος ευέξαπτος και εκδικητικός. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sert «σκληρός» < περσ. sard «ψυχρός, δυσάρεστος»]. 
σέρτικος, -η, -ο 1. (για καπνό) βαρύς: κάπνιζε ~ τσιγάρα 2. (για κα-
ταστάσεις ή συµπεριφορά) αυτός που ταιριάζει σε σέρτη (βλ.λ.): ~ 
κουβέντες. σερφ (το) {άκλ.} 1. η ιστιοσανίδα 2. επίπεδη σανίδα µε 
την οποία προσπαθεί κανείς να ισορροπήσει πάνω στα κύµατα. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. surf «κυµατοθραύστης, αντιµάµαλο»]. 
σερφάρω ρ. αµετβ. {σέρφαρα κ. σερφάρισα} 1. κάνω σέρφινγκ (βλ.λ.) 2. 
(αργκό τής ΠΛΗΡΟΦ.) κινούµαι γρήγορα στο ∆ιαδίκτυο (Internet), 
στον κυβερνοχώρο, αναζητώντας πληροφορίες, µηνύµατα, εικόνες 
κ.λπ. που µε ενδιαφέρουν: ~ στο Internet. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. σέρφινγκ]. 

σέρφερ (ο/η) {άκλ.} 1. πρόσωπο που κάνει σέρφινγκ (βλ.λ.) 2. (αργκό 
τής ΠΛΗΡΟΦ.) ο χρήστης τού ∆ιαδικτύου. Επίσης σερφίστας (ο). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. surfer < surf, βλ. λ. σέρφινγκ]. 

σέρφινγκ (το) (άκλ.} ελλ. ιστιοσανίδα, κυµατοδροµία- ψυχαγωγικό ή 
διαγωνιστικό άθληµα στο οποίο ο αθλητής κινείται πάνω στην επι-
φάνεια (την «πλάτη») των κυµάτων, πατώντας σε ειδική σανίδα, χω-
ρίς ή µε ιστίο (ιστιοσανίδα): κάνω ~ || διαγωνισµός ~. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. surfing < surf «κυµατοθραύστης, αντιµάµαλο» < πα-λαιότ. suff, 
αγν. ετύµου]. 

σέσελι (το) {σεσέλεως | χωρ. γεν. πληθ.) αυτοφυές ποώδες φυτό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, δάνειο (πβ. κ. πέπερι, σίναπι), πιθ. αιγυπτ. 
αρχής (όπως συµβαίνει και µε το ίδιο το φυτό)]. 

σεσηµασµένος, -η, -ο (για κακοποιούς) αυτός που έχει εντοπιστεί 
από τις αστυνοµικές αρχές και τους είναι γνωστός για την παράνοµη 
δραστηριότητα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. σηµαίνω (βλ.λ.) ως απόδ. τού γαλλ. 
marqué, το οποίο αρχικώς αναφερόταν στους κατάδικους που στιγ-
µατίζονταν µε πυρωµένο σίδερο, ώστε να φέρουν στον ώµο ένα κρι-
νολούλουδο]. 

Σ.Ε.Σ.Κ. (το) Σωµατείο Ελλήνων Σκηνοθετών Κινηµατογράφου. 
σέσκουλο κ. σέσκλο (το) τεύτλο µε διογκωµένα ριζίδια και µίσχους, 

τού οποίου τρώγονται τα υπερτροφικά φύλλα. [ΕΤΥΜ < *σεύσκουλο 
(µε σίγηση τού -σ-), από συµφυρµό των τ. σεύ-κουλο και σεύκλο, εκ 
των οποίων ο πρώτος εµφανίζει ανάπτυξη ευ-φωνικού -ου-. Ο 
διαλεκτ. τ. σεύκλο ανάγεται στο αρχ. σεϋτλον, ιων. τ. τού τεϋτλον 
(βλ.λ.)]. 

Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. (ο) Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. 
σεσουάρ (το) {άκλ.} ηλεκτρική συσκευή που έχει σχήµα πιστολιού 

και βγάζει θερµό ή κρύο αέρα για το στέγνωµα των µαλλιών ΣΥΝ. πι-
στολάκι. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. séchoir < secher «στεγνώνω, ξηραίνω» < λατ. siccäre < 
siccus «ξηρός, στεγνός»]. 

σέσουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το φτυαράκι που χρησιµοποιούν οι πα-
ντοπώλες, για να παίρνουν µικρές ποσότητες χύµα εµπορευµάτων 
από µεγάλα σακιά (ρυζιού, ξηρών καρπών κ.λπ.) και να βάζουν σε 
σακούλες για τους πελάτες· ΦΡ. µε τη σέσουλα σε αφθονία: ξοδεύω | 
έχω λεφτά ~ ΣΥΝ. αβέρτα ANT. µε το σταγονόµετρο. — (υποκ.) σε-
σουλίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sessola < µεσν. λατ. sesula | sessa, ίσως < περσ. Carnea 
«κουτάλι»]. 

σεστέτο (το) → σεξτέτο 
σετ (το) {άκλ.} 1. το σύνολο οµοειδών πραγµάτων: ένα ~ τραπεζοµά-

ντηλα | τραπεζάκια | µαχαιροπίρουνα || ~ περιποίησης προσώπου | 
σώµατος 2. ΑΘΛ. καθένα από τα µέρη στα οποία χωρίζεται ένας αθλη-
τικός αγώνας τένις, βόλεϊ ή πινγκ-πόνγκ: η Στέφι Γκραφ κέρδισε εύ-
κολα τα δύο πρώτα ~. — (υποκ.) σετάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. set. Με τη σηµ. «σύνολο οµοειδών πραγµάτων» η λ. δεν έχει 
ετυµολ. σχέση µε το p. set «ρυθµίζω, θέτω, κάνω κ.τ.ό.», αλλά 
ανάγεται σε µεσν. αγγλ. sette < αρχ. γαλλ. sette < λατ. secta «οδός» (< 
p. secere «τέµνω, κόβω»)]. 

σέτερ (το) {άκλ.} κυνηγετικό σκυλί µε χαρακτηριστικά του το µακρύ 
κεφάλι και τα κρεµαστά αφτιά, που είναι εκπαιδευµένο να υποδει-
κνύει τη θέση τού θηράµατος. [ΕΤΥΜ < αγγλ. setter < set (για σκυλί) 
«φερµάρω»]. 

σετέτο (το) → σεπτέτο 
Σεϋχέλλες (οι) {Σεϋχέλλων} 1. νησιωτικό σύµπλεγµα από δύο κύριες 

συστάδες νησιών (συνολικά 115 νησιά) τού Ινδικού Ωκεανού Β. τής 
Μαδαγασκάρης 2. (αγγλ. Republic of Seychelles, γαλλ. République des 
Seychelles ■ ∆ηµοκρατία των Σεϋχέλλων) κράτος που περιλαµβάνει 
το παραπάνω νησιωτικό σύµπλεγµα µε πρωτεύουσα τη Βικτόρια, 
επίσηµες γλώσσες την Αγγλική και τη Γαλλική και νόµισµα τη 
ρουπία Σεϋχέλλων. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Seychelles (οπτικό δάνειο), από το όνοµα τού Γάλλου 
Jean Moreau de Séchelles, o οποίος ήταν υπουργός Οικονοµικών το 
1756, όταν το αρχιπέλαγος των Σεϋχέλλων προσαρτήθηκε στη Γαλ-
λία. Η Μ. Βρετανία, που κυρίευσε τα νησιά το 1814, έδωσε στη χώρα 
τη σηµερινή της ονοµασία]. 

σεφ (ο) {άκλ.} ο αρχιµάγειρας. [ΕΤΎΜ. < γαλλ. chef «προϊστάµενος, 
αρχηγός, επί κεφαλής» < δηµώδ. λατ. *capus «κεφάλι» < λατ. caput, -
ïtis]. 

Σ.Ε.Φ. (το) Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 
Σεωαρ(α)δίτης (ο) (Σεφαρ(α)διτών}, Σεφαρ(α)δίτισσα (η) {Σε-

φαρ(α)διτισσών) καθένας από τους Εβραίους που ζούσαν στην Ιβη-
ρική Χερσόνησο µέχρι τα τέλη τού 15ου αι., όταν απελάθηκαν µαζι-
κά και εγκαταστάθηκαν κυρ. στη Β. Αφρική, σε πόλεις τής ευρύτερης 



σεφέρι 1584 σηµάδι 
 

µεσογειακής λεκάνης, αλλά και στη Β. Ευρώπη: οι ~ τής Θεσσαλονί-
κης. Επίσης Σεφάρδος κ. Σεφαρντίµ. — σεφαρ(α)δίτικος, -η, -ο, Σε-
φαρ(α)δίτικα (τα), σεφαρ(α)δίτικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ισπ.-εβρ. sephardi | sephäraddi < εβρ. sëphârâdh 
«Ισπανία»]. 

σεφέρι (το) {σεφερ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) στρατιωτικό εκστρατευτικό 
σώµα: «να 'ρθει ο Μόσκοβος, να φέρει το ~» (δηµοτ. τραγ.) 2. (συ-
νεκδ.) (α) η εκστρατεία (β) το ταξίδι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sefer]. 

σεφλέρα (η) γένος φυτών που περιλαµβάνει πολλά είδη αειθαλών 
δένδρων και θάµνων, τα οποία καλλιεργούνται συνήθ. ως καλλωπι-
στικά. 
|~ΕΤΥΜ. < νεολατ. schefflera, από το όν. τού Γερµανού βοτανολόγου J.C. 
Scheffler(18oç αι.)]. 

σεφταλιά (η) έδεσµα από µπόλια αρνιού γεµισµένη µε κοµµάτια κρέ-
ατος και µυρωδικά. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

σεφτές (ο) {χωρ. πληθ.} 1. η πρώτη πώληση τής ηµέρας· ΦΡ. (α) κάνω 
σεφτέ (σε κάποιον) κάνω την πρώτη πώληση τής ηµέρας ή είµαι ο 
πρώτος πελάτης (κάποιου): ήρθα να σου κάνω σεφτέ (β) έχω καλό 
σεφτέ (για πελάτη) έχω καλό ποδαρικό, φέρνω γούρι 2. (συνεκδ.) τα 
χρήµατα που εισπράττονται κατά την πώληση αυτή. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. siftah]. 

σέχτα (η) → σέκτα 
σεχταρισµός (ο) → σεκταρισµός 
Σ.Ε.Ψ. (ο) Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων. 
-ση (λόγ. -σις) [αρχ.] παραγωγική κατάληξη θηλυκών ουσιαστικών 

που δηλώνει: 1. ενέργεια | πράξη ή κατάσταση 2. αποτέλεσµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανακοινωθέν, αναλογία. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. -σις | -τις (αρχαιότ.) (πβ. αρχ. µάν-τις, αλλά και δό-σις, 
κτή-σις, γένε-σις κ.ά.), που προέρχεται από I.E. επίθηµα *-ti- (λ.χ. 
σανσκρ. òhit-ti- «σχίσιµο»)]. 

σηκός (ο) 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο κτιστός πυρήνας τού αρχαίου ναού, στον 
οποίο στηνόταν άγαλµα θεού 2. (συνεκδ.) εσοχή τοίχου, στην οποία 
τοποθετούσαν άγαλµα ή αγγείο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου, ίσως < δωρ. σάκος < *twà-kós, που 
συνδ. µε το ρ. σάττω «εφοδιάζω, γεµίζω» (βλ. λ. σαγή). Βλ. κ. σηκώνω]. 

Σηκουάνας (ο) ποταµός τής Β. Γαλλίας που διασχίζει το Παρίσι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. λατ. Sequana (> γαλλ. Seine), ίσως < κελτ. soghan «γα-
λήνιος, ήρεµος»]. 

σήκωµα (το) → σηκώνω 
σηκωµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-συνήθ. στον πληθ.) η στύση τού πέ-

ους: έχω σηκωµάρες ΣΥΝ. (!) καύλα. [ΕΤΥΜ < σηκώνω + παραγ. 
επίθηµα -µάρα (βλ.λ.)]. 

σηκωµός (ο) 1. (λογοτ.) ο ξεσηκωµός, η εξέγερση: ο µεγάλος ~ τού Γέ-
νους το 1821 · 2. το ξύπνηµα, η έγερση: δεν έχει ~ (δεν ξυπνάει µε τί-
ποτα). 

σηκώνω ρ. µετβ. (σήκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κινώ (κάτι) προς τα πά-
νω, υψώνω: ~ το κεφάλι | τα µάτια προς τον ουρανό | το βλέµµα | 
σκόνη | τα µανίκια || ~ (το) χέρι (λ.χ. ως µαθητής για να πάρω µέρος 
στο µάθηµα)· ΦΡ. (α) σηκώνω | υψώνω τη σηµαία (i) κάνω έπαρση 
σηµαίας ANT. υποστέλλω τη σηµαία (ii) (για οδηγό ταξί) ανεβάζω τη 
σηµαία (βλ.λ., σηµ. 6), για να φαίνεται ότι είναι ελεύθερο για µίσθω-
ση το ταξί (β) σηκώνω χέρι (πάνω σε κάποιον) χτυπώ (κάποιον), χει-
ροδικώ (εις βάρος κάποιου): µην τολµήσεις να σηκώσεις χέρι πάνω 
µου, γιατί θα το µετανιώσεις (γ) σηκώνω | αίρω τον σταυρό του µαρ-
τυρίου υποφέρω, βασανίζοµαι (δ) σηκώνω στα χέρια | στους ώµους 
(κάποιον) αποθεώνω (κάποιον): µετά τη λήξη τού αγώνα, οι οπαδοί 
τής οµάδας σήκωσαν τον προπονητή στα χέρια (ε) σηκώνω ψηλά τα 
χέρια δεν ξέρω τι να κάνω, αισθάνοµαι αµήχανος, παραιτούµαι από 
προσπάθεια: στην πρώτη δυσκολία σηκώνει ψηλά τα χέρια {στ) δεν 
σηκώνω κεφάλι βλ. λ. κεφάλι (ζ) σηκώνω τους ώµους δείχνω µε αυτή 
την κίνηση ότι δεν ξέρω κάτι ή ότι αδιαφορώ για κάτι: «Γι να κά-
νουµε;» τον ρώτησα· εκείνος σήκωσε τους ώµους (η) σηκώνω (κά-
ποιους) στο πόδι αναστατώνω (κάποιους): σταµάτα, θα σηκώσεις όλη 
τη γειτονιά στο πόδι µε τις φωνές σου! (θ) έχω (κάποιον) στο σήκω-
σήκω, κάτσε-κάτσε κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω, κάνει ό,τι του λέω (ι) 
σηκώνω τη φωνή (σε κάποιον) µιλάω άγρια και αγενώς (σε κάποιον) 
ΣΥΝ. υψώνω τη φωνή | τον τόνο τής φωνής µου (ια) µε πήρε και µε 
σήκωσε βλ. λ. παίρνω (ιβ) σηκώνω το τραπέζι µαζεύω τα πιάτα και 
τα µαχαιροπίρουνα, τα σερβίτσια κ.λπ., καθαρίζω το τραπέζι µετά 
από φαγητό (ιγ) σηκώνω µύτη δείχνω υπεροπτική ή αλαζονική συ-
µπεριφορά: έχει σηκώσει µύτη τον τελευταίο καιρό και δεν ακούει 
κανέναν 2. κάνω (κάποιον) να αφήσει τη θέση στην οποία καθόταν: 
ένας ηλικιωµένος σήκωσε έναν νεαρό, για να καθίσει 3. εγείρω από 
τον ύπνο, ξυπνώ: να µε σηκώσεις στις έξι το πρωί 4. (για χρήµατα) 
παίρνω από την τράπεζα, κάνω ανάληψη: σήκωσα όλα τα λεφτά µου 
από την τράπεζα 5. κρατώ και µεταφέρω: δεν µπορώ να σηκώσω τό-
σες τσάντες 6. αντέχω το βάρος (κάποιου): η βιβλιοθήκη αυτή σηκώ-
νει πολλά βιβλία || οι κολόνες δεν σηκώνουν άλλον όροφο 7. (µτφ.) 
αντέχω: τέτοια έξοδα δεν τα σηκώνει η τσέπη µου 8. (µτφ.) δέχοµαι ή 
ανέχοµαι: δεν ~ αστεία || δεν τα - εγώ αυτά || δεν ~ πλάκα | χωρατά | 
κουβέντα | αντιρρήσεις- ΦΡ. (α) δεν σηκώνω µύγα στο σπαθί µου δεν 
ανέχοµαι το παραµικρό, είµαι πολύ εύθικτος (β) δεν µε σηκώνει το 
κλίµα βλ. λ. κλίµα 9. (µτφ. τριτοπρόσ.) επιδέχοµαι: αυτό δεν σηκώνει 
αντίρρηση | κουβέντα || αυτό που ισχυρίζεται σηκώνει πολλή συζήτηση 
ΣΥΝ. χωρά 10. κατακλέβω: λείπαµε διακοπές και µας σήκωσαν τα 
πάντα στο σπίτι 11. (για δάσκαλο, καθηγητή κ.λπ.) εξετάζω (µαθητή, 
εκπαιδευόµενο) στο µάθηµα (παλαιότ. καλώντας τον να εγερθεί από 
τη θέση του): ο δάσκαλος σήκωσε δύο παιδιά, για να πουν το 

µάθηµα' (µεσοπαθ. σηκώνοµαι) 12. παύω να κάθοµαι και στέκοµαι 
όρθιος, εγείροµαι από τη θέση µου· ΦΡ. σηκώνοµαι και φεύγω (εµ-
φατ.) αποχωρώ ή εγκαταλείπω έναν χώρο: θα κάνεις ό,τι σου λέω, αλ-
λιώς σήκω και φύγε! || τους βαρέθηκε όλους και σηκώθηκε κι έφυγε 
13. (µτφ.) αποθεραπεύοµαι, συνέρχοµαι: µετά από τρεις ηµέρες γρί-
πης, σηκώθηκε 14. αποκτώ ίσιο σχήµα, γίνοµαι στητός, ορθώνοµαι: 
µου σηκώθηκε η τρίχα | η πέτσα (έφριξα, φοβήθηκα ή αηδίασα)· ΦΡ. 
(οικ.) (για άντρα) µου σηκώνεται έχω στύση 15. (για άνεµο) αρχίζω 
να πνέω δυνατά: σηκώθηκε βοριάς 16. (µτφ.) εξεγείροµαι, επαναστα-
τώ: σηκώθηκαν οι ραγιάδες και πολεµούν τον Τούρκο- ΦΡ. σηκώθη-
καν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι βλ. λ. κεφάλι. — σήκωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. σηκώ (-όω) «ζυγίζω, ισορροπώ» (συνήθ. στα 
συνθ. άνα-σηκώ, µε τη σηµερινή σηµ., άντι-σηκώ «αντισταθµίζω») < 
αρχ. στ^κός (βλ.λ.)]. 

σηκωτός, -ή, -ό αυτός που µεταφέρεται υποβασταζόµενος από άλ-
λους· συνήθ. στη ΦΡ. πάω (κάποιον) σηκωτό πηγαίνω (κάποιον) µε το 
ζόρι, διά τής βίας κάπου. 

σήµα (το) {σήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. διακριτικό σηµείο που προσδιο-
ρίζει την προέλευση των προϊόντων επιχειρήσεως: επίσηµο | εµπορικό 
~ || ο τίτλος εφηµερίδας και περιοδικού θεωρείται ~ || αποµίµηση | 
παραποίηση σήµατος- ΦΡ. σήµα κατατεθέν εµπορικό διακριτικό ση-
µείο (λέξη, ονοµατεπώνυµο, σύµβολο κ.λπ.), που έχει κατατεθεί στο 
Υπουργείο Εµπορίου, έχει κατοχυρωθεί ως αποκλειστικό διακριτικό 
γνώρισµα µιας επιχείρησης και τίθεται πάνω σε κάθε προϊόν 2. (γε-
νικότ.) το διακριτικό γνώρισµα (ηχητικό, οπτικό, οπτικοακουστικό) 
ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού: το ηχητικό - ενός καναλιού 3. 
το έµβληµα, το σύµβολο που χρησιµοποιεί ως αναγνωριστικό σηµείο 
σωµατείο, σύλλογος, οργάνωση κ.λπ.: το - τού Συλλόγου µας είναι 
ένα δένδρο || είχε το - τής οργάνωσης ραµµένο στο σακάκι 4. το σύ-
νολο των διακριτικών σηµαδιών που έχουν στις επωµίδες, στα πέτα ή 
στα µανίκια όσοι φέρουν στολή (στρατιωτικοί ένστολοι, φρουροί, µέ-
λη οργανώσεων µε ιεραρχία κ.λπ.), τα οποία δηλώνουν τον χώρο στον 
οποίο εντάσσεται κανείς και τη θέση του στην ιεραρχία 5. ΝΑΥΤ. διε-
θνές γνώρισµα που δηλώνει την ταυτότητα κάθε πλοίου χωρητικότη-
τας 30 κόρων και άνω · 6. κάθε εικόνα, ήχος ή µήνυµα που µεταδί-
δεται µε ηλεκτροκύµατα (λ.χ. από τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθ-
µό): η λήψη τού ~ σ' αυτή την περιοχή δεν είναι ικανοποιητική || γί-
νονται εργασίες στον ποµπό για την ενίσχυση τού σήµατος εκποµπής || 
ΤΟ πλοίο έστειλε ~ κινδύνου (πβ. λ. S.O.S.)· ΦΡ. σήµατα µορς βλ. λ. 
µορς 7. (συνεκδ.) το µήνυµα, η ειδοποίηση που στέλνει κανείς (συνήθ. 
µε ηλεκτρονικό µέσο): η Ιντερπόλ έστειλε ~ στην Ελληνική Αστυνοµία 
για τη σύλληψη τού υπόπτου || λάβαµε επείγον ~ από το αρχηγείο 
Στρατού || ακούστηκε το ~ του συναγερµού · 8. καθετί το οποίο προ-
ορίζεται να προειδοποιεί, να καθοδηγεί, να παρέχει πληροφορίες, 
κυρ. σε δηµόσιο χώρο, µε τη µορφή επιγραφής, πινακίδας, µε την εκ-
ποµπή ήχου, φωτός κ.λπ.: ένα ~ στον τοίχο έδειχνε ότι απαγορεύεται 
το κάπνισµα || υπήρχε - κινδύνου κοντά στο µέρος όπου γίνονται κα-
τολισθήσεις 9. (ειδικότ.) σήµατα (τα) τα σύµβολα τής Τροχαίας για 
την οδήγηση και οι πινακίδες που φέρουν αυτά: µαθαίνω τα ~ || δίνω 
τα ~ (εξετάζοµαι για δίπλωµα οδηγήσεως στη γνώση των σηµάτων 
τής Τροχαίας) || πέρασα τα ~ και θα εξεταστώ στην πορεία 10. (ειδι-
κότ.) συσκευή δίπλα στις σιδηροδροµικές γραµµές, µε πράσινο, κί-
τρινο ή κόκκινο φως, που ειδοποιεί τους οδηγούς αυτοκινήτου πότε 
επιτρέπεται η διάβαση (συχνά συνοδεύεται και από ήχο) 11. κάθε κί-
νηση, ενέργεια που αποσκοπεί στη µετάδοση µηνύµατος· ΦΡ. (α) κά-
νω σήµα (σε κάποιον) δείχνω (σε κάποιον) τι να κάνει, πως να ενερ-
γήσει (µε κίνηση των χεριών, τού κεφαλιού, νεύµα ή συγκεκριµένο 
συνθηµατικό τρόπο): οι αστυνοµικοί τους έκαναν σήµα να σταµατή-
σουν || του έκανε σήµα να κατέβει || µόλις σας κάνω σήµα, θα αρχί-
σουµε να φωνάζουµε (β) σήµα τής νίκης βλ. λ. βε (σηµ. 4) · 12. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. στήλη ή αγγείο ή σωρός λίθων που τοποθετούσαν οι αρχαίοι 
πάνω στον τάφο. — (υποκ.) σηµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γραµµα-
τόσηµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σήµα | σάµα (δωρ.), αβεβ. ετύµου, όπως συµβαίνει µε 
αρκετά αρχ. ουσ. σε -µα (λ.χ. σώµα). Έχει προταθεί η σύνδεση µε 
σανσκρ. dhyâ-man «σκέψη» (< p. dhyârnati «σκέφτοµαι»), άποψη πε-
ρισσότερο ικανοποιητική µορφολογικώς παρά σηµασιολογικώς. Λι-
γότερο πιθ. η αντιστοιχία µε βορειοαρµ. sâma «σηµάδι, σήµα». Πα-
ράγ. σηµ-εϊο(ν), σηµ-αίνω, σηµ-αία κ.ά. Ολόκληρη η σηµασιολ. εξέλι-
ξη των λ. περιστρέφεται γύρω από την εκτεταµένη χρήση των λ. σήµα 
και σηµεΐον µε τις σηµ. «σηµάδι, µνηµείο, έµβληµα, σηµαία, σηµα-
σία, όριο» κ.ά. o όρ. σήµα κατατεθέν αποδίδει το γαλλ. marque 
déposée], 

σηµάδεµα (το) → σηµαδεύω 
σηµαδεµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει διακριτικό σηµάδι· ΦΡ. ση-
µαδεµένη τράπουλα βλ. λ. τράπουλα 2. αυτός που έχει σηµάδι από 
ασθένεια, χτύπηµα ή άλλη αιτία. 

σηµαδευτής (ο) αυτός που σκοπεύει, που σηµαδεύει καλά. 
σηµαδεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {σηµάδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. βάζω ση-

µάδι ως διακριτικό γνώρισµα σε (κάποιον/κάτι): σηµάδεψαν τα σπί-
τια που είχαν υποστεί ζηµιές || τους κακοποιούς που συνελάµβαναν, 
τους σηµάδευαν στο µέτωπο || σηµάδευαν µε πυρωµένο σίδερο τα γε-
λάδια τού κοπαδιού ΣΥΝ. µαρκάρω, σταµπάρω 2. (συνεκδ.) σκοπεύω 
µε όπλο: σηµάδεψε έναν λαγό 3. (µτφ.) επηρεάζω καθοριστικά, αφή-
νω ανεξίτηλα σηµάδια, στιγµατίζω: η γνωριµία αυτή σηµάδεψε τη 
ζωή της || η συνέλευση σηµαδεύτηκε από απαράδεκτα επεισόδια || «το 
τέλος αυτού τού αιώνα σηµαδεύτηκε από µεγάλες ανακαλύψεις στην 
επιστήµη και την τεχνολογία» (εφηµ.) 4. (η µτχ. σηµαδεµένος, -η, -ο) 
βλ.λ. — σηµάδεµα (το). 

σηµάδι (το) {σηµαδ-ιού | -ιων} 1. ένδειξη, αναγνωρίσιµο σηµείο: έβα- 
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λα σηµάδια στο τµήµα τού οικοπέδου που µας ανήκει 2. ο στόχος κατά τη βολή 
µε όπλο· κυρ. στη ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον | κάτι) (στο) σηµάδι στοχεύω 
(κάποιον/κάτι): µε το όπλο έβαλαν σηµάδι τους κορµούς των δέντρων (β) ξέρω 
σηµάδι είµαι ικανός στη σκοποβολή 3. η ουλή, το τραύµα: του έµειναν 
σηµάδια από τα βασανιστήρια || η αρρώστια τού άφησε - 4. (γενικότ.) κάθε 
ιδιαίτερο, αναγνωριστικό σηµείο κάποιου (λ.χ. µια ελιά στο σώµα, µια ουλή 
κλπ.): η αναγνώριση στα δηµοτικά τραγούδια γίνεται συχνά µε την αναφορά σε 
κάποιο ~ στο σώµα τής γυναίκας που γνωρίζει µόνον ο σύζυγος 5. (για ζώα) το 
ίχνος, το αποτύπωµα που αφήνουν στο έδαφος 6. (µτφ.) το προµήνυµα, ο 
οιωνός: παρήγορο | κακό | ανησυχητικό ~. — (υποκ.) σηµαδάκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. σηµάδιον, υποκ. τού αρχ. σήµα]. σηµαδιακός, -ή, -ό 1. αυτός 
που προµηνύει, που προοιωνίζεται (κάτι}: ~ µέρα | όνειρο | γεγονός | χρονιά · 2. 
πολύ σηµαντικός, αυτός που επηρεάζει καθοριστικά: µια ~ εµπειρία. σηµαδούρα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. Ο σηµαντήρας (βλ.λ.) ΣΥΝ. τσαµαδούρα. 
[ΕΤΥΜ. < σηµάδι + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. χασ-ούρα]. σηµαία (η) {σηµαιών} 
1. κοµµάτι υφάσµατος µε τα διακριτικά χρώµατα και τα συµβολικά εµβλήµατα 
ενός κράτους (εθνική σηµαία ή σηµαία τού Έθνους), στρατιωτικού σώµατος, 
κόµµατος, συλλόγου και γενικότ. µιας οµάδας)αθλητική σηµαία): γαλανόλευκη 
~ (η ελληνική) || έπαρση | υποστολή σηµαίας || στις εθνικές εορτές ο κόσµος 
κρεµά σηµαίες στα µπαλκόνια || οι οπαδοί έκαιγαν σηµαίες τής αντίπαλης οµάδας 
|| τον έθαψαν µε την ελληνική ~ πάνω στο φέρετρο || χαιρετώ στρατιωτικά τη - || 
υψώνω τη σηµαία τής επανάστασης (επαναστατώ) || η ~ κυµατίζει µεσίστια (στη 
µέση τού ιστού, συνήθ. ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο σηµαντικού 
προσώπου)· ΦΡ. (λόγ.) (α) καλούµαι υπό τας σηµαίας επιστρατεύοµαι (β) 
τάσσοµαι υπό τη σηµαία (κάποιου) προσχωρώ στην πλευρά (κάποιου) (γ) υπό 
τη σηµαία υπό την εξουσία, την κυριαρχία: η Ινδία βρισκόταν για πολλά χρόνια 
- τής Βρετανίας (δ) κρατώ ψηλά τη σηµαία συνεχίζω τον αγώνα, δεν 
εγκαταλείπω την προσπάθεια: οι αντάρτες κρατούσαν ψηλά τη σηµαία τής 
επανάστασης ANT. υποστέλλω τη σηµαία (ε) (ειρων.) παίρνω άδεια από τη 
σηµαία φεύγω από το στρατόπεδο και κατ' επέ-κτ. από χώρο εργασίας, χωρίς να 
ζητήσω άδεια από τον αξιωµατικό ή τον προϊστάµενο αντίστοιχα ΣΥΝ. την 
κοπανάω (στ) σηµαία ευκαιρίας | ευκολίας η σηµαία ορισµένων χωρών που 
παρέχουν σε πλοία ξένης πλοιοκτησίας φορολογικές και άλλες διευκολύνσεις, 
όταν νηολογούνται σε αυτές (ζ) αλλαγή σηµαίας η αλλαγή σηµαίας εθνικότητας 
σε πλοίο µε τη χρησιµοποίηση σηµαίας ευκαιρίας (βλ. προηγούµενη ΦΡ.) (η) 
λευκή σηµαία κοµµάτι λευκού πανιού που συµβολίζει την ανακωχή, το αίτηµα 
για έναρξη διαπραγµατεύσεων ή την παράδοση στρατιωτικής δύναµης: οι 
πολιορκηµένοι ύψωσαν ~ 2. (µτφ.-συχνά και µε κεφ.) το εθνικό σύµβολο, η 
πατρίδα, το έθνος που συµβολίζει η σηµαία: αγωνίστηκαν | πολέµησαν | 
θυσιάστηκαν για τη ~ 3. (µτφ.) το σύµβολο µιας προσπάθειας, µιας ιδεολογίας, 
ενός αγώνα: η δικαιοσύνη και η ελευθερία ήταν οι ~ τού αγώνα τους 4. (µτφ.) 
πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως το σύµβολο ενός χώρου (πολιτικού, κοι-
νωνικού), µιας αθλητικής οµάδας κλπ.: ο πρόεδρος ήταν η ~ τής παράταξης || 
αυτός ο παίκτης είναι ~ για την οµάδα και δεν πωλείται 5. µικρό κοµµάτι 
υφάσµατος ή από άλλο υλικό, που χρησιµεύει για την επικοινωνία από 
απόσταση (λ.χ. µεταξύ πλοίων ή κατά την προσγείωση αεροπλάνων) ή ως 
δείκτης: έκανε σήµατα στον πιλότο µε τις ειδικές ~ για την προσγείωση || κίτρινη 
~ (ως σήµα για την ύπαρξη µολυσµατικής νόσου) || µόλις κατέβασε ο αφέτης τη 
~, οι αθλητές ξεκίνησαν || ο επόπτης σήκωσε τη ~, υποδεικνύοντας οφσάιντ || η 
µπάλα χτύπησε στη ~ τού κόρνερ · 6. εξάρτηµα οχήµατος ταξί, µε φωτάκι και την 
επιγραφή «ελεύθερο», το οποίο, όταν είναι υψωµένο, σηµαίνει ότι το ταξί είναι 
ελεύθερο για µίσθωση ενώ, όταν είναι κατεβασµένο, ότι είναι µισθωµένο· ΦΡ. 
πτώση σηµαίας το κατέβασµα τού παραπάνω εξαρτήµατος από τον οδηγό τού 
ταξί κατά την επιβίβαση πελάτη, που ισοδυναµεί µε έναρξη υπολογισµού τής 
αξίας τής διαδροµής από συγκεκριµένο ποσό. — (υποκ.) σηµαιάκι (το) κ. 
σηµαι-ούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελληνικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σηµαία | σηµεία (αρχαιότ. τ.) < αρχ. σήµα. Ορισµένες φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. υπό τας σηµαίας (< γαλλ. sous les drapeaux), λευκή σηµαία 
(< γαλλ. drapeau blanc), σηµαία ευκαιρίας (< αγγλ. flag of convenience) κ.ά.]. 
σηµαινόµενο (το) {σηµαινοµέν-ου | -ων} 1. ΓΛΩΣΣ. η σηµασία, δηλ. η 
πληροφορία ή η γνώση που έχει ο οµιλητής µιας γλώσσας για το τι δηλώνει 
(«σηµαίνει») κάθε λέξη («γλωσσικό σηµείο»)· το σηµασιολογικό περιεχόµενο 
µιας λέξης το οποίο δηλώνεται µορφικά από το σηµαίνον (βλ.λ.) 2. ΣΗΜΕΙΟΛ. 
η πληροφορία που δηλώνει κάθε µορφή σηµείου- π.χ. ό,τι σηµαίνει µια 
συγκεκριµένη χειρονοµία, ένα ακουστικό ή οπτικό σήµα κ.ο.κ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µτχ. µεσοπαθ. ενεστ. τού ρ. σηµαίνω, µετάφρ. δάνειο (στη γλωσρ. 
σηµ.) από γαλλ. signifié]. σηµαίνον (το) {σηµαίν-οντος | -οντά, -όντων} 1. 
ΓΛΩΣΣ. η φωνολογική µορφή («ακουστική εικόνα») µε την οποία δηλώνεται σε 
κάθε γλώσσα η σηµασία µιας λέξης («γλωσσικού σηµείου»), η γνώση δηλ. που 
έχει ο οµιλητής µιας γλώσσας για το πώς δηλώνεται κάθε λέξη· η φωνολογική 
µορφή (π.χ. /γινέκα/) πραγµατώνεται είτε ως συγκεκριµένη διαδοχή φθόγγων 
στον προφορικό λόγο (π.χ. [γινέκα]) είτε ως συµβατική (ορθογραφική) διαδοχή 
γραµµάτων στον γραπτό λόγο (π.χ. γυναίκα;») 2. ΣΗΜΕΙΟΛ. η µορφή 
(ηχητική, εικαστική, κινητική κ.λπ.) µε την οποία δηλώνεται µια πληροφορία 
(«σηµαινόµενο») στο αντίστοιχο σηµειακό σύστηµα (σήµατα Τροχαίας, 
σήµατα Μορς, εικαστικό έργο κ.λπ.)· π.χ. το θαυµαστικό (!) αποτελεί το 
σηµαίνον, τη µορφή µε 

την οποία δηλώνεται η πληροφορία (σηµαινόµενο) «κίνδυνος» στο σύστηµα 
των σηµάτων τής Τροχαίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µτχ. ενεστ. τού ρ. σηµαίνω, µετάφρ. δάνειο (στη γλώσσ. σηµ.) 
από γαλλ. signifiant]. 

σηµαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σήµαν-α, -θηκα, σεσηµασµένος} ♦ (µετβ.) 1. έχω 
συγκεκριµένο περιεχόµενο, συγκεκριµένη σηµασία: η λέξη «σήψη» σηµαίνει 
την αποσύνθεση οργανικής ουσίας || τι σηµαίνουν αυτοί οι όροι; 2. έχω 
βαθύτερο νόηµα, φανερώνω (κάτι): τι σηµαίνουν όλα αυτά; || αυτή η 
συµπεριφορά κάτι σηµαίνει || πρέπει να βρούµε τι σηµαίνουν οι δηλώσεις του || 
τι να σηµαίνει αυτή η ησυχία; 3. (ειδι-κότ.) ισοδυναµώ µε, έχω ως αποτέλεσµα: 
άρνηση αποδοχής των θέσεων τού προέδρου σηµαίνει διαγραφή από το κόµµα || 
παραβίαση των χωρικών υδάτων σηµαίνει πόλεµος || µια αποτυχία δεν σηµαίνει 
τίποτα· υπάρχουν πάντα ευκαιρίες || η ήττα αυτή σήµανε την αρχή τού τέλους 
του · 4. κάνω (κάτι) να ηχήσει (δηλώνοντας κάτι, µεταδίδοντας ένα µήνυµα): η 
καµπάνα τής εκκλησίας σήµανε πέντε (ενν. η ώρα) || ο σαλπιγκτής σήµανε το 
εγερτήριο | την επίθεση || η σειρήνα σήµανε συναγερµό ΣΥΝ. χτυπώ ♦ (αµετβ.) 
5. βγάζω ήχο (συνήθ. για σήµαντρο, καµπάνα): «σώπα, όπου να 'ναι θα 
σηµάνουν οι καµπάνες» (Γ. Ρίτσος) || «σηµαίνει ο Θιος, σηµαίνει η γης, 
σηµαίνουν τα επουράνια, σηµαίνει κι η Αγια-Σοφιά, το µέγα µοναστήρι» (δηµοτ. 
τραγ.)· ΦΡ. (µτφ.) σήµανε η ώρα | η στιγµή έφτασε η ώρα, ο κατάλληλος 
χρόνος για κάτι σπουδαίο (που αναµενόταν): ~ τού σηκωµού τού Γένους 6. 
ΝΑΥΤ. δίνω σήµατα µε τη σφυρίχτρα τού πλοίου ή µε σηµαίες ή µε ειδικό 
φανό ή µε τους βραχίονες κ.λπ. 7. (η µτχ. ενεστ. σηµαίνων, -ούσα, -ον) βλ.λ. 8. 
(η µτχ. µεσοπαθ. παρακ. σεσηµασµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ενδεικνύω, κάνω σήµα», < σήµα (βλ.λ.)]. 

σηµαίνων, -ούσα, -ον {σηµαίν-οντος (θηλ. -ούσας), -οντά | -οντες (ουδ. -οντά), 
-όντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) σηµαντικός, σπουδαίος: ένα σηµαίνον στέλεχος 
τής κυβέρνησης || µια σηµαίνουσα προσωπικότητα τού πνευµατικού µας βίου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µτχ. ενεστ. τού αρχ. σηµαίνω, απόδ. τού αγγλ. significant]. 

σηµαιοστολίζω ρ. µετβ. [1884] {σηµαιοστόλισ-α, -τηκα, -µένος} στολίζω µε 
σηµαίες (χώρο, κτήριο κ.ά.), π.χ. λόγω εθνικής επετείου: είχαν σηµαιοστολίσει 
όλα τα δηµόσια κτήρια τής πόλης || (µτφ.-ειρων.) ήρθε πρωί-πρωί 
σηµαιοστολισµένη (πολύ στολισµένη). 

σηµαιοστολισµός (ο) [1886] ο στολισµός µε σηµαίες (κτηρίων, δρόµων) κατά 
τις εθνικές επετείους, εορτές κ.λπ. 

σηµαΐΌστόλΐΌΤος, -η, -ο [1854] 1. αυτός που είναι στολισµένος µε σηµαίες 2. 
(ειρων.) αυτός που είναι ντυµένος µε ρούχα εντυπωσιακά και φανταχτερά, 
επιδεικτικά ντυµένος. 

σηµαιοφόρος (ο/η) 1. πρόσωπο που κρατάει την εθνική σηµαία σε επίσηµη 
εορτή 2. (ειδικότ. για µαθητή) πρόσωπο που κρατάει τη σηµαία κατά τον 
εορτασµό εθνικής επετείου (ως τιµητική διάκριση, επειδή συγκέντρωσε την 
υψηλότερη βαθµολογία µεταξύ των συµµαθητών του): στη Γ Λυκείου ήταν ~ 
στην παρέλαση 3. (µτφ.) ο πρωτεργάτης και κήρυκας πολιτικής ή κοινωνικής 
ιδεολογίας ή κίνησης, αυτός που µπαίνει µπροστά: ~ των νέων ιδεών || µπήκε 
~ στον αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων ΣΥΝ. µπροστάρης · 4. ΝΑΥΤ. 
αξιωµατικός τού Πολεµικού Ναυτικού (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
σηµαία + -φόρος < φέρω]. 

σήµανση (η) {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. η τοποθέτηση διακριτικών 
σηµείων ΣΥΝ. σηµάδεµα 2. ΤΟΠΟΓΡ. ο καθορισµός τής θέσης ενός σηµείου 
στο έδαφος 3. η λήψη και η εξέταση από την αστυνοµία στοιχείων 
(δακτυλικών αποτυπωµάτων, σωµατοµετρικών στοιχείων και φωτογραφιών) 
υπόπτων 4. (συνεκδ.) η αστυνοµική υπηρεσία που συλλέγει και καταγράφει τα 
στοιχεία αυτά (υπηρεσία σηµάνσεως κ. Σήµανση): τον πήγαν στη ~ και του 
πήραν αποτυπώµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σήµανσις < αρχ. 
σηµαίνω]. 

σηµαντήρας (ο) ΝΑΥΤ. αντικείµενο σε ποικίλα σχήµατα (κωνικό, σφαιρικό, 
ροµβοειδές κ.ά.) µε κόκκινο, κεραµιδί, µαύρο ή άλλο χρώµα, που επιπλέει 
στην επιφάνεια τής θάλασσας σε συγκεκριµένο σηµείο, δηλώνοντας ανάλογα 
µε το σχήµα και το χρώµα ότι στο σηµείο αυτό υπάρχει κίνδυνος (ύφαλος, 
αβαθή νερά κ.λπ.(, ναυάγιο, πλόιµο πέρασµα, πώς πρέπει να πλεύσει το πλοίο 
(από τα δεξιά τού σηµα-ντήρα, από αριστερά, κυκλικά κ.λπ.), ότι υπάρχουν 
αλιευτικά δίχτυα ή ποντισµένη άγκυρα πλοίου κ.ά.· χρησιµεύει ακόµη για να 
δένεται σε αυτόν η άγκυρα πλοίου για ασφαλέστερο αγκυροβόλιο (βλ. κ. λ. 
ναύδετο): ~ µε φως | µε κουδούνι | µε σφυρίχτρα | φωτοβόλος | ηχητικός | 
προσδέσεως || ~ οµίχλης (που εκπέµπει ηχητικό σήµα στην οµίχλη) ΣΥΝ. 
σηµαδούρα, τσαµαδούρα, ναύδετο. Επίσης (λόγ.) σηµαντήρ {σηµαντήρος}. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σηµαντήρ, -ήρος < αρχ. σηµαίνω]. 

σηµαντήρι (το) {σηµαντηρ-ιού | -ιών} το σήµαντρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σηµαντήριον < σηµαίνω + παραγ. επίθηµα -τήριον (πβ. κ. παρατηρη-τήριον, 
σκοπευ-τήριον)]. 

σηµαντηρόδεσµος (ο) [1887] {-ου κ. -έσµου | -ων κ. -έσµων, -ους κ. -έσµους} 
ΝΑΥΤ. ο κόµπος µε τον οποίο δένεται στην άγκυρα πλοίου το σχοινί 
(σηµάντηρόσχοινο) που τη συνδέει µε το ναύδετο (βλ.λ.). 

σηµαντηρόσχοινο (το) ΝΑΥΤ. το σχοινί µε το οποίο προσδένεται η άγκυρα 
πλοίου σε ναύδετο (βλ.λ.). 

σηµαντικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει ορισµένη σηµασία, αυτός που δηλώνει 
(κάτι): ρήµατα κινήσεως σηµαντικά ΣΥΝ. δηλωτικός · 2. αυτός που έχει 
ιδιαίτερη σηµασία, βαρύτητα και µέγεθος: αναµένονται ~ εξελίξεις || ~ 
αποφάσεις | συνέπειες | πρόσωπα | αυξήσεις ΣΥΝ. σπουδαίος, αξιόλογος ANT. 
ασήµαντος 3. σηµαντική (η) η σηµασιολογία (βλ.λ.).   — σηµαντικ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ., σηµαντικότητα (η) 



σήµαντος 1586 σηµατοφόρος 
 

[1833]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σηµασιολογία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σηµαίνω]. 

-σήµαντος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν συγκεκριµένο αριθµό: 1. σηµασιών: δισήµαντη λέξη 2. µου-
σικών ή µαθηµατικών σηµείων: µονοσήµαντη παράσταση. [ΕΤΥΜ. 
Λεξικό επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µεσν. µονοσήµαντος), 
που προέρχεται από το αοριστικό θ. τού αρχ. σηµαίνω]. 

σήµαντρο (το) {σηµάντρ-ου | -ων} 1. (στα µοναστήρια) µακρόστενο 
κοµµάτι από ξύλο ή πλάκα από µέταλλο (συνήθ. σίδερο), που κρούε-
ται ρυθµικά µε σφυρί ή ξύλινο πλήκτρο από µοναχό σε ορισµένες ώ-
ρες, ειδοποιώντας για την ώρα τού όρθρου, την έναρξη τής λειτουρ-
γίας κ.λπ. 2. κρουστό µουσικό όργανο τριγωνικού σχήµατος · 3. 
σφραγίδα ή άλλο όργανο σφραγίσµατος: ταχυδροµικό ~. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σήµαντρον < σηµαίνω + παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. κ. στόχασ-
τρον, στέγασ-rpov]. 

σηµασία (η) {σηµασιών} 1. (γενικά) η πληροφορία που δίνει µια λέ-
ξη, µια φράση, µια πρόταση, ένα γραµµατικό ή παραγωγικό στοιχείο 
ή και ένα ολόκληρο κείµενο: κυριολεκτική | µεταφορική | αλληγορική 
| λανθάνουσα | πρώτη | κύρια | δευτερεύουσα ~· ΦΡ. (α) λεξική ση-
µασία το τι σηµαίνει ή δηλώνει η λέξη, το σηµαινόµενο (βλ.λ.)· το σύ-
νολο των χρήσεων µιας λέξης που µπορούν να διακρίνουν οι οµιλητές 
µιας γλώσσας (β) γραµµατική σηµασία η σηµασία ενός γραµµατικού ή 
παραγωγικού στοιχείου τής γλώσσας- π.χ. η κατάληξη -ες στο γυ-
ναίκ-ες δηλώνω τη γραµµατική σηµασία «πληθυντικός»· η κατάληξη 
-ούλα στο τσαντ-ούλα δηλώνει σµίκρυνση (µικρή τσάντα) ή υποκορι-
σµό (αγαπηµένη τσάντα) (γ) προτασιακή σηµασία η συνολική σηµα-
σία, το νόηµα µιας ολόκληρης πρότασης (δ) κειµενική σηµασία (i) η 
σηµασία µιας πρότασης (ορθότ. εκφωνήµατος) µέσα σε συγκεκριµένο 
περιβάλλον ενός κειµένου (ii) η σηµασία, το νόηµα ενός κειµένου 
που ισοδυναµεί µε ό,τι συνήθως ονοµάζουµε «µήνυµα» ή «κεντρική 
ιδέα» τού κειµένου 2. η σπουδαιότητα, η βαρύτητα: θέµα υψίστης | 
κεφαλαιώδους | ήσσονος ~ || αποδίδω µεγάλη ~ στην άποψη αυτή || 
κατά τη γνώµη µου, αυτό δεν έχει και τόση ~|| ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος προσπάθησε να µειώσει τη ~ τής αντιπολιτευτικής πρωτο-
βουλίας- ΦΡ. (α) δίνω σηµασία (σε κάτι) στρέφω την προσοχή, το εν-
διαφέρον µου (προς κάτι), ασχολούµαι (µε κάτι): στην εταιρεία µας 
δίνουµε σηµασία στη λεπτοµέρεια || δεν ~ σε ανυπόστατες διαδόσεις || 
µην του δίνεις σηµασία- δεν ξέρει τι λέει! (β) άνευ σηµασίας για κάτι 
µε το οποίο δεν αξίζει να ασχολείται κανείς, για κάτι ασήµαντο: οι 
προφορικές δεσµεύσεις των πολιτικών είναι άνευ σηµασίας- σηµασία 
έχει τι κάνουν στην πράξη (γ) (εµφατ.) έχει σηµασία (i) έχει αξία, 
σπουδαιότητα: αυτό που - είναι αν σε εκφράζει αυτό που κάνεις || 
τώρα πια ό,τι και να κάνουµε δεν ~· το κακό έγινε! ΣΥΝ. µετράει (ii) 
(ερωτηµατικά) έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (για κάποιον): Γιατί ρωτάς τι 
θα κάνω; ~; (δ) τι σηµασία έχει; (σε ρητορικές ερωτήσεις) δεν έχει 
καµία σηµασία, σπουδαιότητα: Αυτό που λες ~; ∆εν επηρεάζει 
καθόλου τα πράγµατα! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισαγωγικά. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική 
σηµ. «ένδειξη», < σηµαίνω, από το θ. σηµασ- (πβ. παρακ. σε-σήµασ-
µαί). Η σηµερινή σηµ. πρωτοαπαντά στους Στωικούς φιλοσόφους. 
Ορισµένοι σύγχρονοι όροι είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. λεξική | 
γραµµατική | προτασιακή | κειµενική σηµασία (< αγγλ. word | 
grammatical | sentence | textual meaning)]. 

σηµασία - έννοια - νόηµα. Οι τρεις λέξεις διαφέρουν µεταξύ τους 
σηµασιολογικά. Έννοια είναι ό,τι συλλαµβάνει κάθε άνθρωπος µε 
τη νόηση του σε σχέση µε τα αντικείµενα τού κόσµου τής πραγ-
µατικότητας. Κάθε ον υπάρχει στον νου, στο µυαλό κάθε ανθρώ-
που µε τη µορφή µιας αντίστοιχης έννοιας, που µπορεί να διαφέ-
ρει ανάλογα µε τις γνώσεις, τις έµπειρες, την καλλιέργεια, τον 
τρόπο και τον τόπο ζωής κ.λπ. τού κάθε ανθρώπου. Κάθε έννοια 
κωδικοποιείται συµβατικά σε κάθε γλώσσα έτσι, ώστε να δηλώνει 
το ίδιο για όλους. Κωδικοποιείται γλωσσικά ως σηµασία και δε-
σµεύει όλους τους οµιλητές µιας γλώσσας. Γλωσσολογικά, η έν-
νοια θεωρείται υποκειµενική οντότητα, µη συµβατική, ενώ η ση-
µασία είναι αντικειµενική οντότητα, πλήρως συµβατική. Ακόµη η 
έννοια είναι καθαρώς νοητική οντότητα, ενώ η σηµασία είναι επί-
σης νοητική οντότητα (υπάρχει ως «πληροφορία» στο µυαλό µας), 
αλλά συνάµα και γλωσσική, δηλ. έχει κοινωνική και επικοινωνια-
κή αξία και λειτουργία. Το νόηµα είναι η σηµασία µιας ολόκληρης 
πρότασης και όχι µιας µεµονωµένης λέξης ή φράσης. ∆ιαφέρει 
έτσι και από την έννοια (αφού είναι σηµασία) και από την απλή 
λεξική σηµασία (αφού είναι προτασιακή σηµασία). Σύµφωνα µε 
τις διακρίσεις αυτές, γλωσσολογικά πρέπει να αποφεύγει κανείς 
να µιλάει για την έννοια ή για το νόηµα µιας λέξης! Μιλούµε για 
τη σηµασία µιας λέξης και για το νόηµα µιας πρότασης, όπως 
µπορούµε να µιλούµε γενικά για την έννοια τής φιλίας ή την έν-
νοια τού καλού πέρα και έξω από την απλή ή πολλαπλή σηµασιο-
λογική κατανοµή (δήλωση) κάθε έννοιας µε σηµασίες | λέξεις σε 
αυτήν ή εκείνη τη γλώσσα. 

σηµασιακός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη σηµασία (λέ-
ξης, φράσης, πρότασης κ.λπ.). — σηµασιακ-ά | -ώς επίρρ. 

σηµασιθλόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η απόδοση ορι-
σµένης σηµασίας σε κάτι. 

σηµασιολογία (η) [1860] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. Ο κλάδος που εξετάζει 
ό,τι έχει σχέση µε τη σηµασία: τα διάφορα είδη τής σηµασίας (βλ. λ. 
σηµασία), τις ποικίλες σηµασιολογικές σχέσεις (συνωνυµίας, αντω-
νυµίας κ.λπ.), την ανάλυση τής σηµασίας, τη µεταβολή τής σηµα-
σίας, τη σχέση τής σηµασίας µε τα άλλα επίπεδα τής γλώσσας 
(γραµµατική, σύνταξη, φωνολογία) και µε τις πραγµατικές συνθήκες 

επικοινωνίας (πραγµατολογία), το λεξιλόγιο µιας γλώσσας κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < παλαιότ. γερµ. Semasiologie (σύγχρ. 
Bedeutungslehre)]. 

σηµασιολογία ή σηµαντική; Μολονότι και οι δύο όροι προέρχονται 
από την Ελληνική, είναι ετυµολογικά διαφανέστερος -και γι' αυτό 
προτιµότερος- ο όρος σηµασιολογία (σηµασία - σηµασιολογία), o 
όρος πλάστηκε αρχικά (το 1825) στη Γερµανική (Semasiologie), 
για να δηλώσει κυρίως τη µελέτη τής µεταβολής των σηµασιών, 
και από τα τέλη τού 19ου αι. πέρασε και στις άλλες γλώσσες 
(γαλλ. semasiologie 1884, αγγλ. semasiology, 1875-80). Στην 
Ελληνική πρωτοχρησιµοποιήθηκε (το 1860) από τον γλωσσολόγο 
∆ηµ. Μαυροφρύδη (γνωστό από το ∆οκίµιον Ιστορίας τής ελληνικής 
γλώσσης) και καθιερώθηκε από τον Γ. Χατζιδάκι. Οι ξένοι έπλασαν 
(από το ελλην. σηµαίνω) το επίθ. σηµαντικός (αγγλ. semantic 
1655-65, γαλλ. sémantique 1561), όπου σχηµάτισαν αργότερα τον 
όρο σηµαντική (γαλλ. sémantique 1883, αγγλ. semantics 1895-
1900). o όρος αυτός στα Ελληνικά, ως µη συνδεόµενος αµέσως µε 
τη λ. σηµασία, υστερεί τού όρου σηµασιολογία, θυµίζει δε 
περισσότερο τον όρο παρασηµαντική τής αρχαίας ελληνικής και 
βυζαντινής µουσικής, τον οποίο αντικατέστησε στην ευρωπαϊκή 
µουσική ο όρος σηµειογραφία. 

σηµασιολογικός, -ή, -ό [1863] ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη 
σηµασία (λέξεως, φράσεως, προτάσεως) ή µε τη σηµασιολογία: ~ 
σχέσεις | περιεχόµενο | αποχρώσεις | επίπεδο | πεδίο | θεωρία. — ση-
µασιολογικά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < παλαιότ. 
γερµ. semasiologisch]. 

σηµασιοσυντακτικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. αυτός που αναφέρεται ταυτο-
χρόνως στις σηµασίες και στη σύνταξη των λέξεων: - σχέσεις. — 
σηµασιοσυντακτικά επίρρ. 

σηµατο- κ. σηµατό- κ. σηµατ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό 
λέξεων που σχετίζονται: 1. µε διακριτικό σηµείο: σηµατο-λόγηση 2. 
µε µέσο επικοινωνίας: σηµατο-φόρος (σταθµός), σηµατ-ωρός 3. µε κά-
τι το οποίο προειδοποιεί, καθοδηγεί, παρέχει πληροφορίες κ.λπ.: ση-
µατο-δότης. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. σηµατ-ουργός), 
που προέρχεται από το ουσ. σήµα, -ατός]. 

σηµατόγραφο (το) [1858] {σηµατογράφ-ου | -ων} ΝΑΥΤ. το βιβλίο στο 
οποίο καταχωρίζονται τα σήµατα που στέλνει και λαµβάνει ένα πο-
λεµικό πλοίο. 

σηµατογράφος (ο) [1897] ΝΑΥΤ. ψηλός κατακόρυφος στύλος σε 
πλοίο ή σηµατοφόρο (βλ.λ.), που έχει µεταλλικούς βραχίονες, τους 
οποίους µετακινούν χειριστές σύµφωνα µε ορισµένο κώδικα (κώδι-
κας σηµατοδοσίας), στέλνοντας µηνύµατα στα πλοία. 

σηµατοδοσία (η) {χωρ. πληθ.} η µετάδοση σηµάτων µε ορισµένο κώ-
δικα: η ~ µετά βραχιόνων µε σηµατογράφο (βλ.λ.). 

σηµατοδότης (ο) {σηµατοδοτών} 1. συσκευή που βρίσκεται στις 
διασταυρώσεις δρόµων και στις διαβάσεις σιδηροδροµικών γραµµών 
και ρυθµίζει την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών µε τη µετάδοση 
φωτεινών σηµάτων αλλιώς φανάρι (το) 2. συσκευή που εκπέµπει σή-
µατα για την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. < σήµα, -ατός + δότης (βλ.λ.)]. 

σηµατοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. η µετάδοση 
σηµάτων µε ορισµένο κώδικα σε απόσταση 2. η τοποθέτηση σηµατο-
δοτών (σε δρόµους, ναυτικά περάσµατα, σιδηροδροµικό δίκτυο, αε-
ροδρόµιο) ΣΥΝ. σήµανση 3. (µτφ.) η δήλωση ενός σηµαντικού πράγ-
µατος που θα συµβεί ή αρχίζει να συµβαίνει: ~ αλλαγών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. signalisation]. 

σηµατοδοτώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σηµατοδοτείς... | σηµατοδότ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ (αµετβ.) 1. µεταδίδω σήµατα µε ορισµένο 
κώδικα 2. τοποθετώ σηµατοδότη ♦ 3. (µετβ.) (µτφ.) δείχνω (κάτι ση-
µαντικό που θα συµβεί ή αρχίζει να συµβαίνει): η εκλογή του σηµα-
τοδότησε µια νέα εποχή στην πολιτική ιστορία τού τόπου || η δεκαετία 
τού '50 σηµατοδοτούσε ένα νέο ξεκίνηµα για την ανθρωπότητα µετά 
τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. signaliser]. 

σηµατοθέσιο (το) [1858] {σηµατοθεσί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. έπιπλο µε θυ-
ρίδες σε πλοίο, όπου τοποθετούνται τα σήµατα και οι σηµαίες. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. poste des signaux]. 

σηµατολόγηση (η) [1893] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΝΑΥΤ. Ο 
καθορισµός τού διεθνούς διακριτικού σήµατος ενός πλοίου και η εγ-
γραφή του στα καθορισµένα επίσηµα βιβλία. 

σηµατολογία (η) [1858] {χωρ. πληθ.) η επικοινωνία και συνεννόηση 
µε σήµατα. 

σηµατολόγιο (το) [1858] {σηµατολογί-ου | -ων} 1. το βιβλίο που κα-
ταγράφει την ερµηνεία των ναυτικών σηµάτων αλλιώς κώδικας ση-
µάτων (ο) 2. το βιβλίο στο οποίο καταγράφονται τα εµπορικά ή βιο-
µηχανικά σήµατα δηµόσιας υπηρεσίας ή επιχείρησης. 

οηµατολογω ρ. αµετβ. {σηµατολογείς... | σηµατολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. προσδιορίζω το διακριτικό σήµα πλοίου 2. εγ-
γράφω πλοίο στο νηολόγιο. 

σηµατονόµος (ο) ΝΑΥΤ. (στο Πολεµικό Ναυτικό) υπαξιωµατικός επί 
κε<ραλής των σηµατωρων πλοίου ή υπηρεσίας. 

σηµατοσχοινο (το) [1858] ΝΑΥΤ. το σχοινί στο οποίο δένονται και 
κρεµιούνται ψηλά οι σηµαίες και τα σήµατα. 

σηµατοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο [1897] ΝΑΥΤ. 1. αυτός που έχει επάνω 
του σήµατα: ~ ιστός πλοίου 2. σηµατοφόρος κ. σηµαφόρος (ο) στα-
θµός στην ακτή, κυρ. σε λιµάνι, από τον οποίο στέλνονται µηνύµατα 
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στα πλοία. 
[ΕΤΥΜ. < σήµα, -ατός + -φόρος < φέρω]. 

σηµατωρός (ο) [1858] ΝΑΥΤ. υπαξιωµατικός ή ναύτης που έχει ως 
έργο του την επικοινωνία µε σήµατα: ο ~ έκανε σινιάλο µε τις ση-
µαιούλες. 
[ΕΤΥΜ. < σήµα, -ατός + -ωρός (βλ.λ.) < αρχ. ορώ (-άω) «βλέπω, κοιτά-
ζω, προσέχω», πβ. ακται-ωρός, σκευ-ωρός]. 

σηµαφόρος (ο) → σηµατοφόρος 
σηµειακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τα σηµεία (στην επικοι-

νωνία) ή που αποτελείται από σηµεία: η γλώσσα θεωρείται ~ σύστη-
µα || η ~ λειτουργία τής γλώσσας. 

σηµείο (το) 1. (α) καθορισµένο µέρος, τοποθεσία που ορίζεται µε 
ακρίβεια: ~ εκκινήσεως | αφίξεως || στρατηγικό ~ (µε µεγάλη σπου-
δαιότητα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις} || σ' αυτό το ~ τού δρόµου 
θα συναντηθούµε || καθορίστηκαν τρία ~ πωλήσεων || το - στηρίξεως 
ενός στύλου || το ~ ελέγχου των εισιτηρίων στο αεροδρόµιο- ΦΡ. τα 
τέσσερα σηµεία τού ορίζοντα βορράς, νότος, ανατολή, δύση (β) (στο 
σώµα) τµήµα, περιοχή: σε ποιο ~ τού ποδιού πονάς; || είχε µελανιές σε 
διάφορα ~ τού σώµατος- ΦΡ. το ευαίσθητο | αδύνατο σηµείο (κάποιου) 
βλ. λ. αδύνατος 2. ΓΕΩΜ. πρωταρχική (θεµελιώδης) έννοια τής 
γεωµετρίας· περιγραφικά είναι το ελάχιστο στοιχείο τού χώρου που 
δεν έχει διαστάσεις: τα ~ Α και Β ορίζουν το ευθύγραµµο τµήµα AB || το 
~ Ο είναι το περίκεντρο τού τριγώνου ΑΒΓ || το Γ είναι το ~ τοµής τού 
κύκλου και τής ευθείας 3. συγκεκριµένο µέρος, τµήµα (έργου, 
κειµένου, υπόθεσης, άποψης, πράγµατος): σ' αυτό το ~ τής οµιλίας του 
αποδοκιµάστηκε έντονα || αυτό το ~ τού κειµένου είναι δυσανάγνωστο || 
µερικά ~ τής παράστασης είναι βαρετά || το µελανό ~ αυτής τής 
υπόθεσης είναι οι υποψίες χρηµατισµού του- ΦΡ. (α) επί τού σηµείου 
αυτού ως προς το σηµείο αυτό, ως προς το θέµα αυτό: «η σύνεση 
υπαγορεύει την αποφυγή κάθε προκλητικής ενέργειας και ~ η κυβέρνηση 
έχει αυξηµένη ευθύνη» (εφηµ.) (β) σηµείο αναφοράς βλ. λ. αναφορά (γ) 
σηµείο τριβής βλ. λ. τριβή (δ) σηµείο επαφής βλ. λ. επαφή 4. (µτφ.) (α) 
όριο, βαθµός κατάστασης ή ενέργειας: έφτασε σε τέτοιο ~ ανδρείας, 
που θυσίασε και την ίδια τη ζωή του για την πατρίδα || η υγεία του 
βρίσκεται σε κρίσιµο ~· ΦΡ. µέχρι ενός σηµείου ώς έναν βαθµό, ώς 
εκεί που συµβαίνει ή επιτρέπεται, αντέχει ή ανέχεται κάποιος κάτι: 
καλή είναι η κουβεντούλα, αλλά ~· να µην αποβαίνει εις βάρος τής 
δουλειάς! || ~ αυτά που λέει είναι κατανοητά (β) χρονικό όριο, 
συγκεκριµένη στιγµή κατά τη διάρκεια µιας ενέργειας ή κατάστασης: 
στο ~ αυτό θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση || από το ~ αυτό και 
µετά, δεν έχουµε µάθει νέα του 5. (α) ΦΥΣ.-XHM. οριακή τιµή µιας 
µεταβλητής που καθορίζει τις συνθήκες µέσα στις οποίες προκαλείται 
ένα φαινόµενο: ~ βρασµού | ζέσεως | πήξεως | τήξεως (β) ΜΗΧ. νεκρό 
σηµείο η θέση των κινητών µερών κατά την οποία µηδενίζεται η 
κινητική ενέργεια 6. σηµάδι: το πρόσωπο της δεν είχε κανένα ~ 
γήρανσης || τα ~ αναγνώρισης τού πτώµατος ήταν πολλά 7. (α) ένδειξη, 
σήµα που ειδοποιεί- ΦΡ. δίνω σηµεία ζωής δείχνω µε κάποιον τρόπο 
σε κάποιον (χωρίς να εµφανίζοµαι προσωπικά) ότι υπάρχω, ότι ζω: 
από τότε που έφυγε για διακοπές, δεν έχει δώσει σηµεία ζωής (β) ΝΑΥΤ. 
το σήµα, το σινιάλο 8. προµήνυµα, οιωνός: τα ~ στον ουρανό 
προµηνύουν καταστροφές- ΦΡ. (α) σηµεία των καιρών (σηµεία των 
καιρών, Κ.∆. Ματθ. 16, 3) στοιχεία που χαρακτηρίζουν µια εποχή και 
προαναγγέλλουν κάτι (συνήθ. κακό): τα ~, λένε πολλοί, δείχνουν ότι ο 
κόσµος οδεύει προς την καταστροφή (β) σηµεία και τέρατα {σηµεία και 
τέρατα, Κ.∆. Πράξ. 4, 30 κ.α.) (i) γεγονότα πολύ παράξενα που 
µοιάζουν µε θαύµατα (ii) τροµερά, απίστευτα ή απαράδεκτα γεγονότα: 
~ έγιναν στις εκλογές: κατηγορίες για νοθεία, εκβιασµούς, παρατυπίες 
και πολλά άλλα 9. ΕΚΚΛΗΣ. σηµείο τού σταυρού (ση-µεϊον, Ευσέβιος, 
4ος αι. µ.Χ.) το σύµβολο τής ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, το σχήµα 
τού σταυρού που κάνουµε µε τα τρία δάχτυλα τού δεξιού χεριού 10. 
ΜΑθ. καθένα από τα σύµβολα µε τα οποία δηλώνονται µαθηµατικές 
πράξεις: το ~ τής πρόσθεσης 11. ΜΟΥΣ. (α) σύµβολο µουσικού 
φθόγγου ΣΥΝ. νότα (β) σηµεία (τα) οι αλλοιώσεις · 12. (α) ΓΛΩΣΣ. 
(γλωσσικό) σηµείο η κύρια γλωσσική µονάδα, η οποία αποτελεί 
συνδυασµό ορισµένης σηµασίας και ορισµένης φωνολογικής δήλωσης 
(πβ. λ. σηµαίνον, σηµαινόµενο), η λέξη (β) σύµβολο, καθετί που 
σηµειώνεται σε στοιχείο τού γραπτού λόγου, για να δηλώσει κάτι: ~ 
στίξεως | τονισµού · 13. νίκη στα σηµεία βλ. λ. νίκη. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
σηµεϊον, αρχική σηµ. «σηµάδι, σήµα», < σήµα (βλ.λ.). Πολλές φρ. είναι 
µετάφρ. δάνεια, λ.χ. σηµείο εκκινήσεως | αφίξεως | τοµής | επαφής | 
στηρίξεως (< γαλλ. point de départ | d'arrivée | d'intersection | de 
contact | d'appui), νεκρό | µελανό σηµείο (< γαλλ. point mort | noir), 
γλωσσικό σηµείο (< γαλλ. signe linguistique), ευαίσθητο l αδύνατο 
σηµείο (< γαλλ. point sensitif | faible), νικώ στα σηµεία (< γαλλ. 
vaincre aux points), δίνω σηµεία ζωής (< γαλλ. donner signes de vie), 
σηµείο ελέγχου (< αγγλ. checkpoint), σε τέτοιο σηµείο,... (< γαλλ. à tel 
point), µέχρις ενός σηµείου (< αγγλ. up to a point(, τα τέσσερα σηµεία τού 
ορίζοντα (< γαλλ. les quatre points cardinaux)]. σηµειογραφία (η) 
[1883] {χωρ. πληθ.} ΜΟΥΣ. η απεικόνιση των µουσικών ήχων µε 
γραπτά σύµβολα, καθώς και µια σειρά οπτικών οδηγιών για την 
εκτέλεση µουσικής σύνθεσης ΣΥΝ. παρασηµαντική. — 
σηµειογραφικός, -ή, -ό. σηµειοθέτης (ο) {σηµειοθετών} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
ειδικό όργανο για µετρήσεις, µε το οποίο ο γλύπτης µεταφέρει στο 
ακατέργαστο µάρµαρο τα σηµεία τού προπλάσµατος ΣΥΝ. πονταδόρος. 
[ΕΤΥΜ. < σηµείο + -θέτης < αρχ. τίθηµι (βλ. λ. θέτω)]. σηµειολογία (η) 
[1809] {χωρ. πληθ.} 1. (α) η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τους 
τρόπους παραγωγής, λειτουργίας και προσλήψεως των διαφόρων 
σηµειακών συστηµάτων, που επιτρέπουν την επικοινωνία ανάµεσα σε 
άτοµα ή/και σε οµάδες ΣΥΝ. σηµειωτική (β) (ειδι- 

κότ.) το σύνολο των σηµείων που περιλαµβάνει ένας κώδικας επικοι-
νωνίας: η ~ του κινηµατογράφου | των χειρονοµιών 2. ΙΑΤΡ. η συ-
µπτωµατολογία. — σηµειολογικός, -ή, -ό, σηµειολογικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sémiologie]. 

σηµειολογία ή σηµειωτική; o όρος σηµειολογία σε σχέση µε τη 
γλώσσα πλάστηκε (το 1913) από τον ιδρυτή τής νεότερης (συγχρο-
νικής) γλωσσολογίας Ferdinard de Saussure (1857-1913) ως 
sémiologie από την ελλην. λ. σηµείο, για να δηλώσει τη γενική 
θεωρία περί σηµείων, κλάδος τής οποίας είναι η γλωσσολογία που 
εξετάζει τα γλωσσικά σηµεία, το σηµειακό σύστηµα τής γλώσσας. 
Αργότερα ο Charles Peirce (1839-1914), ακολουθώντας τον φιλόσοφο 
John Locke (1632-1704) ο οποίος έπλασε τη λέξη semiotics, απέδωσε 
τον όρο σηµειωτική από το σηµειωτικός (ρηµ. επίθ. τού σηµειώνω) 
στο έργο του A System of Logic, considered as Semiotic, όπου 
εξετάζει την έννοια των σηµείων σε σχέση µε την ανθρώπινη 
νόηση και την επιστήµη. Το γεγονός ότι η σηµειολογία έχει να 
κάνει µε σηµεία και µε τα είδη των συστηµάτων που συγκροτούν 
τα σηµεία συνηγορεί -ιδίως στην Ελληνική- υπέρ τής χρήσεως τού 
όρου σηµειολογία ως περισσότερο δηλωτικού τής ενασχόλησης µε 
σηµεία µάλλον παρά µε τη διαδικασία τής σηµείωσης. Ας 
σηµειωθεί ότι ο όρος σηµειολογία, προτού χρησιµοποιηθεί στη 
γλωσσολογία, απαντά ήδη από το 1752 στη Γαλλική ως όρος τής 
ιατρικής (semiologie), δηλώνοντας τη µελέτη των συµπτωµάτων 
των ασθενειών (το 1765 πλάστηκε στη Γαλλική και ο όρος 
Symptomatologie, συµπτωµατολογία µε την ίδια σηµασία). Στην 
Ελληνική ο όρος σηµειολογία (για την ιατρική) πρωτοαπαντά στο 
Λεξικό τής γαλλικής γλώσσης (1809) τού Γρ. Ζαλίκογλου, απ' όπου 
τον καταγράφει και ο λεξικογράφος Στ. Κουµανούδης (Συναγωγή 
νέων λέξεων..., 1900). Και ο όρος σηµειωτική (παλιότερος αυτός, 
τού 1555!) χρησιµοποιήθηκε στην ιατρική και περιλαµβάνεται και 
αυτός στο Λεξικό τού Ζαλίκογλου. 

σηµειολόγος (ο/η) [1889] επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη ση-
µειολογία (βλ.λ., σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
sémiologue]. 

σηµεΐθλογώ ρ. αµετβ. {σηµειολογείς...} ασχολούµαι µε τη σηµειολο-
γία (βλ.λ., σηµ. 1) ή αναλύω διάφορα στοιχεία τής καθηµερινής ζωής 
(συµπεριφορά, ύφος, πράξεις, ντύσιµο κ.λπ.), συσχετίζοντας τη µορφή 
µε το περιεχόµενο της. 

σηµειοσειρά (η) ΜΑΘ. το σύνολο των σηµείων που ανήκουν σε µια 
ευθεία. 

σηµειοσύνολο (το) {σηµειοσυνόλ-ου | -ων) ΜΑΘ. το σύνολο που απο-
τελείται από (διάφορα) σηµεία τού χώρου. 

σηµειοφωνία (η) [1888] {σηµειοφωνιών} ΨΥΧΟΛ. η θεραπεία των δια-
ταραχών τού λόγου µε τη χρήση σηµειοφώνου. 

σηµειόφωνο (το) [1888] {σηµειοφών-ου | -ων} ΨΥΧΟΛ. όργανο για τη 
θεραπεία των διαταραχών τού λόγου, µε το οποίο ο ασθενής ακούει 
παραλλαγµένη τη φωνή του ή διάφορους ήχους. 

σηµείωµα (το) {σηµειώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σύντοµη αναφορά πλη-
ροφορίας ή αναγραφή λογαριασµού: πληροφοριακό | ενηµερωτικό ~ || 
~ τής εφορίας | τής ∆.Ε.Η. || βιογραφικό ~ (βλ. λ. βιογραφικός) 2. σύ-
ντοµη επιστολή: του έστειλε ένα ~ µε τα νέα του 3. πρόχειρη γραφή, 
σχόλιο, σηµείωση: ~ στα περιθώρια βιβλίου 4. το χαρτί µε το οποίο 
πολιτικό ή κοµµατικό στέλεχος ζητεί από τον υπεύθυνο δηµόσιας 
υπηρεσίας ή από βουλευτή, υπουργό κ.λπ. την εξυπηρέτηση φιλικού 
του προσώπου 5. γραπτή περίληψη προφορικών δηλώσεων ξένου 
διπλωµάτη προς την κυβέρνηση στην οποία είναι διαπιστευµένος. — 
(υποκ.) σηµειωµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αρχείο», < σηµειώ (-όω) < αρχ. σηµεϊον. 
Η σηµερινή σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. note]. 

σηµειωµατάριο (το) [1896] {σηµειωµαταρί-ου | -ων} µικρό τετράδιο, 
στο οποίο κρατάει κανείς σηµειώσεις. 

σηµειώνω ρ. µετβ. {σηµείω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (α) σηµαδεύω µε 
διακριτικό σηµάδι: ~ τα λάθη µε κόκκινο στυλό (β) γράφω συγκεκρι-
µένο σηµείο: σηµειώσατε έναν σταυρό σε ένα από τα δύο τετραγω-
νάκια || (στο ΠΡΟ-ΠΟ) Π.Α.Ο.-Α.Ε.Κ. 1-1, σηµειώσατε Χ 2. (α) κρατώ 
σηµείωση, γράφω πρόχειρα: σηµείωσα τη διεύθυνση σου στο µπλο-
κάκι µου (β) καταγράφω πρόχειρα ό,τι ακούω: οι µαθητές σηµείωναν 
αυτά που έλεγε ο καθηγητής 3. (συνεκδ.) προσέχω ιδιαιτέρως (κάτι), 
το λαµβάνω σοβαρά υπ' όψιν µου: να σηµειωθεί ότι η ενέργεια αυτή 
µπορεί να αποβεί εις βάρος των εθνικών µας συµφερόντων ΦΡ. ΤΟ 
σηµειώνω αυτό! το κρατώ στο µυαλό µου, θα το θυµάµαι (συνήθ. µε 
απειλητικό τόνο): Αυτό που µου έκανες το σηµειώνω! Μια µέρα θα 
µου το πληρώσεις! || το ~ που λες- φρόντισε να το πραγµατοποιήσεις! 
ΣΥΝ. το κρατάω 4. (συνεκδ.) τονίζω, υπογραµµίζω, επισηµαίνω: θα 
ήθελα επίσης να σηµειώσω πόσο διαφέρουν µεταξύ τους οι δύο αυτές 
κοινωνίες 5. (µτφ.) (α) επιτυγχάνω, πραγµατοποιώ: ~ πρόοδο | επιτυχία 
| θρίαµβο || ένας παίκτης που σηµείωσε πολλούς πόντους || ~ ρεκόρ 
πωλήσεων (β) εµφανίζω κάτι, µου συµβαίνει κάτι: οι πωλήσεις 
σηµείωσαν κάµψη || «η θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει αξιόλογη µε-
ταβολή» (δελτίο καιρού) 6. (ειδικότ. µεσοπαθ. τριτοπρόσ. σηµειώνε-
ται, σηµειώνονται) γίνεται, καταγράφεται (κάτι): σηµειώθηκαν επει-
σόδια µεταξύ οπαδών ποδοσφαίρου || σηµειώθηκε έκρηξη στα γρα-
φεία ξένης εταιρείας || σηµειώνονται συχνά κρούσµατα ρατσισµού || 
αύριο θα σηµειωθούν καταιγίδες στα δυτικά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σηµειώ (-όω), κυρ. µεσοπαθ. σηµειουµαι «κρατώ ση-
µειώσεις», < αρχ. σηµεϊον}. 

σηµείωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η σύντοµη 
ή/και πρόχειρη καταγραφή (ενδιαφέροντος στοιχείου, πληροφορίας): 
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κρατώ - 2. σηµειώσεις (οι) (α) τα στοιχεία των πανεπιστηµιακών παραδόσεων 
που καταγράφει φοιτητής κατά τη διάρκεια τής παρακολούθησης των 
µαθηµάτων: καλές | λεπτοµερείς -1| θα µου δώσεις τις ~ σου; (β) το 
περιεχόµενο πανεπιστηµιακών παραδόσεων υπό µορφή δακτυλογραφηµένων 
και συνήθ. φωτοτυπηµένων φυλλαδίων: κυκλοφόρησαν οι ~ του µαθήµατος 3. 
συµπληρωµατική πληροφορία σχετικά µε το περιεχόµενο λέξης, φράσης, 
τµήµατος κειµένου ή επεξήγηση, η οποία τίθεται συνήθ. στο κάτω µέρος τής 
σελίδας βιβλίου, περιοδικού, εφηµερίδας ή στο τέλος τού κειµένου µε 
αρίθµηση: υποσελίδιες — || οι — βρίσκονται στο τέλος τού κεφαλαίου || 
Σηµείωση τού Επιµελητή (ενν. τού κειµένου- συντοµ. Σ.τ.Ε.) || Σηµείωση τού 
Μεταφραστή (συντοµ. Σ.τ.Μ.) (πβ. λ. υποσηµείωση) · 4. το σηµάδεµα, το 
µαρκάρισµα. 

σηµειωτέος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που πρέπει να σηµειωθεί, να ληφθεί υπ'όψιν: 
σηµειωτέα η άποψη τού υπουργού, ότι.,.εύχρ. κυρ. στο ουδ. σηµειωτέον πρέπει 
να σηµειωθεί, να ληφθεί υπ' όψιν: ~ ότι τα αποθέµατα νερού µειώνονται 
σταθερά. [ΕΤΥΜ. µτγν. < σηµειώ (-όω) + επίθηµα -τέος των ρηµατ. επιθ.]. 

σηµειωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στα σηµεία 2. σηµειωτική (η) η 
σηµειολογία 3. ΙΑΤΡ. σηµειωτικό σύµπτωµα το σύµπτωµα που επιτρέπει να 
εντοπιστεί η πάθηση ενός νευρικού κέντρου. — σηµειωτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < σηµειωτός < σηµειωτός < σηµειώ (-όω). o επιστηµ. όρ. 
αποτελεί αντιδάν., < γαλλ. sémiotique]. 

σηµειωτόν (το) {χωρ. πληθ.} ΓΥΜΝΑΣΤ. Ο επιτόπιος βηµατισµός, η ρυθµική 
κίνηση των ποδιών στο ίδιο σηµείο· ΦΡ. (α) πηγαίνω σηµειωτόν κινούµαι 
πολύ αργά: από την πολλή κίνηση στους δρόµους, πηγαίναµε σηµειωτόν (β) 
(µτφ.) µε βήµα σηµειωτόν πολύ αργά, χωρίς ταχύτητα: τα έργα τού µετρό 
προχωρούν ~. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. σηµειωτός «ενδεικνυόµενος από σηµάδι» < 
σηµειώ (-όω). Στη σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. marquer le pas]. 

σήµερα επίρρ. 1. την ηµέρα στην οποία βρισκόµαστε χρονικά, κατ' 
αντιδιαστολή προς τη χθεσινή ή την αυριανή: - έχω πολλά να κάνω || ~ είναι 
∆ευτέρα- ΦΡ. (α) σήµερα-αύριο βλ. λ. αύριο (β) σήµερα είµαι, αύριο δεν είµαι 
βλ. λ. αύριο (γ) σαν σήµερα την αντίστοιχη ηµεροµηνία µιας άλλης χρονιάς: 
γεννήθηκε ~ πριν από είκοσι χρόνια 2. στην εποχή µας: ~ η ανθρωπότητα 
αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα 
3. σήµερα (το) το παρόν, η σύγχρονη εποχή: οι νέοι τού ~ || οι προο 
πτικές | οι δυνατότητες τού ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήδη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σήµερον | τήµερον < προθεµ. *κι- (< LE *ke- | *ki-, τοπικό 
µόριο, βλ. λ. εκεί) + ηµέρα + επιρρ. επίθηµα -ον)πβ. αϋρι-ον). Το νεοελλ. 
σήµερα κατά τα επιρρ. σε -α]. 

σηµερινός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται ή υπάρχει σήµερα: η ~ 
καλοκαιρία || τα αβγά είναι ~ 2. σύγχρονος: η ~ κρίση | αµφισβήτηση αξιών || 
τα ~ δεδοµένα τής διεθνούς οικονοµίας || τα ~ προβλήµατα τής ελληνικής 
κοινωνίας. 

σήµερον (η) (ενν. ηµέρα) {άκλ.} (λόγ.) η σηµερινή (ηµέρα): από τής πέµπτης 
πρωινής τής ~ η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης- ΦΡ. την 
σήµερον ηµέρα(ν) (ή τήµερον ηµέρα, ∆ηµοσθ. 
4, 40) τη σηµερινή ηµέρα, σήµερα, στην εποχή µας: δεν υπάρχει τι 
µιότητα ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. σήµερα]. 

σήµηµα (το) {σηµήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΓΛΩΣΣ. 1. το σύνολο των ση-
µασιολογικών χαρακτηριστικών που αποτελούν το σηµασιολογικό 
περιεχόµενο τού λεξήµατος 2. η ελάχιστη σηµασιολογική µονάδα (στον 
αµερικανικό δοµισµό)· το µόρφηµα (βλ. κ. λ. -ηµα). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. sememe, συντετµ. τ. τού όρου semanteme «φορέας ελάχιστης 
σηµασίας» (πβ. µόρφηµα)]. 

-σηµία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. την 
ύπαρξη συγκεκριµένου αριθµού σηµασιών: δι-σηµία, πολυ-σηµία 2. αριθµό 
µουσικών σηµείων (φθόγγων): επτα-σηµία. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Ν. 
Ελληνικής, το οποίο προέρχεται από το αντίστοιχο -σηµος (βλ.λ.), ενισχυµένο 
και από ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. πολυ-σηµία < γαλλ. poly-sémie)]. 

Σηµίτης (ο) [1861] {Σηµιτών} 1. µέλος µιας από την οµάδα φυλών τής Β∆. 
Ασίας, που περιλαµβάνει τους Αραβες και τους Εβραίους (και στα αρχαία 
χρόνια τους Φοίνικες, τους Ασσυρίους κ.ά.) 2. (ειδικότ.) ο Εβραίος. 
[ΕΤΥΜ. Από τον Σηµ (< εβρ. Sem «όνοµα»), γυιο τού Νώε και γενάρχη των 
σηµιτικών φύλων]. 

σηµιτικός, -ή, -ό [1848] αυτός που σχετίζεται µε τους Σηµίτες: ~ γλώσσες | 
γραφή | λαοί. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sémitique]. 

σηµιτισµός (ο) [1891] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των χαρακτηριστικών των 
Σηµιτών (ειδικότ.) η προώθηση των συµφερόντων των Σηµιτών ΑΝΤ. 
αντισηµιτισµός. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sémitisme], 

-σηµο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν είδος 
χαρτοσήµου κατάλληλου για ορισµένο σκοπό: δικηγορό-σηµο, δωρό-σηµο, 
γραµµατό-σηµο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πληθ. διάσηµα, 
παρά-σηµον), που προέρχεται από το ουσ. σήµα, -ατός]. 

-σηµος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. 
αριθµό σηµασιών: πολύσηµη λέξη || αυτό που λες είναι δίση-µο 2. αριθµό 
µουσικών σηµείων (σηµαδιών, φθόγγων): επτά-σηµος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πολύ-ση-µος, µτγν. δί-σηµος), 
που προέρχεται από το ουσ. σήµα και απετέλεσε την αφετηρία για ελληνογενή 
σύνθετα (λ.χ. αρχ. πολύσηµος > γαλλ. poly-sémique(]. 

σηµύδα (η) {σηµύδων} ψηλό δέντρο ή θάµνος µε λεπτά κλαδιά, ωοειδή ή 
τριγωνικά φύλλα, λείο και ρητινούχο φλοιό, ελαστικό και εύκολο στην 
επεξεργασία ξύλο (χρησιµοποιείται στην επιπλοποιία, τη 
ναυπηγική, την οργανοποιία κ.α.), το οποίο απαντά κυρ. στις ψυχρές 

περιοχές τού Β. Ηµισφαιρίου. [ΕΤΥΜ. ιιτγν., αγν. ετύµου]. Σηµωνίδης (ο) {-η κ. 
-ου} ο Αµοργίνος- αρχαίος Έλληνας ιαµβογράφος (7ος αι. π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < Σήµων (< σήµα) + παραγ. επίθηµα -ίδης]. σηπεδών (η) 
{σηπεδόνος} (αρχαιοπρ.) η σήψη, η σαπίλα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σήποµαι (βλ.λ.) + 
παραγ. επίθηµα -e-δών, πβ. τερη-δών, κοτυλη-δών]. σηπία (η) {σηπιων} (λόγ.) η 
σουπιά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, µε κατάλ. -ία (πβ. ταιν-ία) αντί τής 
καταλ. -ίας, που εµφανίζεται συνήθ. σε ον. ψαριών (πβ. κ. καρχαρ-ίας, ξιφίας). Η 
σύνδεση µε το ρ. σήποµαι δεν ερµηνεύεται ικανοποιητικά από σηµασιολ. 
πλευράς (ίσως οφείλεται στη µελάνη που εκκρίνει η σουπιά) και αποτελεί 
µάλλον προϊόν παρετυµολογίας. Το λατ. sépia είναι δάνειο από την Ελληνική. 
Βλ. κ. σουπιά]. 
σήποµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εσάπην, -ης, -η..., σεσηπώς, -υία, -ός} (λόγ.) σαπίζω, 

αποσυντίθεµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. ∆εν 
είναι ικανοποιητική η πρόταση περί συνδέσεως µε σανσκρ. kyâku «µανιτάρι» 
(σηµασιολ. δυσχέρειες) ή µε λιθ. siùpti «σαπίζω» (µορφολ. δυσχέρειες)]. 

σηπτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκαλεί σήψη 2. ΙΑΤΡ. αυτός που 
οφείλεται σε σηψαιµία: ~ πυρετός | σοκ 3. µολυσµένος µε µικρόβια. — 
σηπτικότητα (η) [1847]. 

σηπτίνη κ. σηψίνη (η) {σηπτινών} ΧΗΜ. τοξική ουσία που σχηµατίζεται κατά 
την αποσύνθεση τού κρέατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σηπτός (< σήποµαι), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sepsine]. 

σήραγγα (η) {σηράγγων} τεχνητό όρυγµα ή φυσική δίοδος µε τη µορφή 
µεγάλης στοάς κάτω από την επιφάνεια τής γης ή κάτω από θάλασσα, λίµνη, 
ποταµό' δίοδος που έχει ανοιχτεί µε διάτρηση ορεινού όγκου, για τη 
διοχέτευση υδάτων, τη διέλευση οχηµάτων ή σιδηροδροµικής γραµµής, την 
εξόρυξη µεταλλεύµατος κ.ά.: η ~ κάτω από τη θάλασσα τής Μάγχης, που 
συνδέει τη Βρετανία µε την υπόλοιπη Ευρώπη ΣΥΝ. στοά, τούνελ, (λαϊκ.) 
λαγούµι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σήραγξ, -αγγος, λ. µε έρρινο 
εκφραστ. ένθηµα (πβ. κ. φάραγξ), η οποία ανάγεται στο θ. τού ρ. σέ-σηρ-α 
«δείχνω τα δόντια µου, τρίζω τα δόντια» (παρακ. µε ενεστωτική χρήση), αγν. 
ετύµου]. 

σηραγγώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σηραγγώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ΑΝΑΤ. αυτός 
που έχει κατασκευή η οποία θυµίζει σήραγγα: ~ αιµαγγείωµα || ~ σώµατα τού 
πέους (το στυτικό µέρος τού οργάνου). 

σήριαλ (το) → σίριαλ 
σηρικός, -ή, -ό αυτός που έχει κατασκευαστεί από µετάξι. [ΕΤΥΜ µτγν. < Σήρ, -

ρός (κυρ. πληθ. Σήρες), λαός τής Απω Ανατολής, πιθ. ονοµασία των 
µεταξοπαραγωγών Κινέζων. Το ανθρωπωνύµιο είναι αβεβ. ετύµου, ίσως < 
κινεζ. se «µετάξι». Το λατ. séricum (> γαλλ. serge) είναι δάνειο από την 
Ελληνική]. 

σηροτροφείο (το) [1893] το µέρος στο οποίο εκτρέφονται και αναπτύσσονται 
µεταξοσκώληκες. 

σηροτροφία (η) [1846] {χωρ. πληθ.} η εκτροφή µεταξοσκωλήκων και συνεκδ. 
η παραγωγή µεταξιού. — σηροτροφικός, -ή, -ό [1897]. 

σηροτρόφος (ο/η) [1890] πρόσωπο που ασχολείται µε τη σηροτροφία. 
[ΕΤΥΜ, < σηρο- (< µτγν. σήρ, -ρός «µετάξι» < Σήρ, βλ. κ. σηρικός) + -τρόφος 
< τρέφω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. sériciculteur]. 

σης (ο) {σητός} (λόγ.) ο σκόρος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σής, γεν. σεός | σητός, αβεβ. 
ετύµου, ίσως σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. sâs «σκόρος», ακκαδ. sâsu, αν και δεν 
αποκλείεται να πρόκειται για συµπτωµατική οµοιότητα. Κατ' άλλη υπόθεση, 
σής < *τ/ής ή *τΕή{/'ΐΑ, που συνδ. µε το αρχ. σίνοµαι «βλάπτω, ερηµώνω» 
και µε λατ. tinea «σκόρος», ενώ έχει προταθεί η συσχέτιση µε το απρφ. 
ψήν«ξύνω» (βλ. λ. ψήγµα)]. 

σησαµέλαιο (το) [1885] {σησαµελαί-ου | -ων} φυτικό έλαιο που παράγεται από 
τη συµπίεση σπόρων σουσαµιού και χρησιµοποιείται αυτούσιο ως µέσο 
διατροφής ή ως συστατικό τής µαργαρίνης και άλλων µαγειρικών λιπών. 

σησάµη (η) [αρχ.] {σησαµών} (λόγ.) η σουσαµιά. 
σησάµι (το) {σησαµ-ιού | -ιών} το σουσάµι. [ΕΤΥΜ < 

µτγν. σησάµιον, βλ. λ. σουσάµι]. 
σησαµιά (η) (λόγ.) η σουσαµιά. 
σησαµο (το) [αρχ.] {σησάµ-ου | -ων} (λόγ.) το σουσάµι (βλ.λ.). 
σησαµόπαστος, -ος, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει πασπαλιστεί µε σουσάµι 

ΣΥΝ. σουσαµωτός. 
σησαµόπιτα (η) η µάζα των σπόρων τού σουσαµιού, που µένει µετά την 

αφαίρεση τού σησαµελαίου. 
σησαµόπολτος (ο) [1833] παχύρρευστος πολτός από σπόρους ση-σαµιού που 

έχουν συνθλίβει, το ταχίνι. 
σήτα (η) {σητών} 1. λεπτό κόσκινο ΣΥΝ. κρησάρα 2. πλέγµα από λεπτές ίνες 

πλεγµένες έτσι, ώστε να αφήνουν πολύ µικρές οπές, που τοποθετείται σε 
πόρτες και παράθυρα, για να εµποδίζει την είσοδο των εντόµων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σήθω «κοσκινίζω», µε παραγ. επίθηµα -θω, που είναι αρκετά 
συχνό στα συνώνυµα, πβ. άλη-θω, νή-θω, κνή-θω. o τ. σήθω είναι ιωνικός, 
ενώ στην αττική διάλ. απαντά το συνθ. δια-ττάω. Και οι δύο τ. ανάγονται σε 
*τΕά/ω (από όπου το ιων. σήθω µε συριστικο-ποίηση *ss- και απλοποίηση, 
ενώ ο αττ. τ. *-ττάω εµφανίζει την κοινή µετατροπή τού *ss- σε ττ-), που 
συνδ. µε σανσκρ. titaü «φίλτρο, κό- 
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σκίνο». Η αναγωγή τής λ. σήτα σε σλαβ. sito θεωρείται απίθανη]. σηψαιµία (η) 
[1887] {σηψαιµιών} ΙΑΤΡ. σοβαρή λοίµωξη τού αίµατος, που χαρακτηρίζεται 
από παρουσία βακτηρίων στο αίµα και τοξινών στην κυκλοφορία· εκδηλώνεται 
µε υψηλό πυρετό, ρίγη, αδυναµία κ.ά. και µπορεί να οδηγήσει στον θάνατο. — 
σηψαιµικός, -ή, -ό [1887]. [ΕΤΥΜ. < σήψη +  -αιµία < αίµα, ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. septicémie]. σήψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων) 1. η διαδικασία 
αποσυνθέσεως (φυτικής ή ζωικής) οργανικής ουσίας: ~ ξύλου ΣΥΝ. σάπισµα 2. 
(ειδικότ.) η νέκρωση των ιστών τού σώµατος 3. (µτφ.) η ηθική κατάπτωση, η 
έκλυση των ηθών: ο οµιλητής καταδίκασε τα φαινόµενα σήψης τής σύγχρονης 
κοινωνίας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σήψις < σήποµαι (βλ.λ.)]. σηψιγόνος, -ος, -ο [1887] 
αυτός που προκαλεί σηψαιµία. σηψίνη (η) → σηπτίνη 
σηψιρριζια (η) {χωρ. πληθ.} BOT. το σάπισµα τής ρίζας φυτού. Σ.Θ. (οι) 
Σιδηρόδροµοι Θεσσαλονίκης. 
σθεναρός, -ά (καθηµ. -ή), -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από σθένος (βλ.λ.): ο 

λαός προέβαλε ~ αντίσταση στον κατακτητή ΣΥΝ. θαρραλέος, δυνατός ΑΝΤ. 
ανίσχυρος. — σθεναρ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., σθενα-ρότητα (η) [1889]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη. 

[ΕΤΎΜ. αρχ. < σθένος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αρός, πβ. κ. στιβ-αρός, σοβ-
αρός]. -σθενής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. το σθένος των χηµικών 
στοιχείων: µονοσθενής ρίζα 2. τον αριθµό των γλωσσικών στοιχείων που 
συνδυάζονται µε το ρήµα: τα µεταβατικά ρήµατα είναι δισθενή ή τρισθενή. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. ά-σθενής, εύρυ-
σθενής), που προέρχεται από το ουσ. σθένος, στους δε επιστηµ. όρους αποτελεί 
µετάφρ. δάνειο (λ.χ. γαλλ. tri-valent «τρισθενής»)]. σθένος (το) {σθέν-ους | -η, -
ών} 1. η σωµατική, ψυχική ή/και ηθική δύναµη: αντιµετώπιζε τις δυσκολίες 
πάντοτε µε ~ || είχε το ~ να παραδεχτεί το σφάλµα του || δεν βρήκε το ~ να 
αντιδράσει ΣΥΝ. δύναµη, τόλµη, θάρρος · 2. ΧΗΜ. (α) η ικανότητα των ατόµων 
χηµικού στοιχείου, καθώς και ιόντων και ριζών, να ενώνονται σε συγκεκριµένη 
αναλογία µε άλλα άτοµα, ιόντα ή ρίζες (β) ηλεκτρόνιο σθένους καθένα από τα 
ηλεκτρόνια τής εξώτατης στιβάδας τού ατόµου που µετέχουν στη δηµιουργία 
χηµικών δεσµών · 3. ΓΛΩΣΣ. η δυνατότητα τού ρήµατος να συνδυάζεται µε 
άλλα γλωσσικά στοιχεία µέσα σε µια πρόταση (να δέχεται υποκείµενο και 
αντικείµενα· λ.χ. τα αµετάβατα ρήµατα έχουν ~ 1 (µονοσθενή), επειδή έχουν 
µόνο το υποκείµενο τους, τα µεταβατικά ρήµατα που παίρνουν ένα αντικείµενο 
έχουν ~ 2 (δισθενή· έχουν υποκείµενο και αντικείµενο), ενώ τα ρήµατα που 
συντάσσονται µε δύο αντικείµενα (δίπτωτα) έχουν ~ 3 (τρισθενή), επειδή έχουν 
υποκείµενο και δύο αντικείµενα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύναµη. [ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. 
ετύµου. Η λ. εµφανίζει επίθηµα -(ε)νος, πβ. κ. αφενός, κτή-νος. Ως προς την 
ετυµ., έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η λ. ανάγεται σε 1.Ε *zgwh-énos, από όπου 
και σανσκρ. sagh-noti «υποφέρω, υποµένω», αβεστ. a-zg-ata- «ασυναγώνιστος, 
ασυγκράτητος». Κατ' άλλη άποψη, σθένος < *σθάνος < *στά-σνος (< ρ. ϊ-στη-µι 
| ϊ-στα-µαί), µε -ε- κατά το µένος (φωνολογικά προβληµατική). Τέλος, επειδή 
έχει παρατηρηθεί ότι το ουσ. σθένος είναι η µοναδική ελλην. λ. µε αρχικό 
συµφωνικό σύµπλεγµα σθ-, διατυπώθηκε η εκδοχή ότι η λ. ίσως συνδ. µε το ρ. 
εύθενώ «ακµάζω» (λόγω τής εναλλακτικής γρ. εύσθενώ, βλ. λ. φθηνός), o χηµ. 
και ο γλωσσ. όρ. αποδίδουν τον αγγλ. valency]. σι (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. Ο έβδοµος 
φθόγγος τής ευρωπαϊκής µουσικής κλίµακας. 
[ΕΤΥΜ. < διεθν. όρ. si, βλ. λ. νότα]. ΣΙΑ σε τίτλους εταιρειών, λ.χ. 
«Ναυτιλιακή εταιρεία Γεωργίου και ΣΙΑ». 
[ΕΤΥΜ. Συντοµ. τής λ. συντροφιά, απόδ. τού αγγλ. Co, συντοµ. τής λ. 
company]. σία επιφών. ΝΑΥΤ. ως παράγγελµα στους κωπηλάτες να κινήσουν 
τα κουπιά µε αντίθετη φορά, ώστε να ανακοπεί η πορεία τού σκάφους· ΦΡ. σία 
κι αράξαµε (µτφ.) φθάσαµε ώς το τέρµα, τελειώσαµε. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. scia, 
προστ. τού ρ. sciare «κωπηλατώ προς τα πίσω, αντίθετα µε τη φορά τού 
πλοίου»]. σιαγόνα (η) 1. (λόγ.) το σαγόνι ΣΥΝ. γνάθος 2. ΤΕΧΝΟΛ. τα κινητά 
µέρη τανάλιας ή λαβίδας, µε τα οποία πιάνουµε και σφίγγουµε ένα αντικείµενο. 
[ETYJM· < αρχ. σιαγών, -όνος, λ. τού καθηµερινού λεξιλογίου, που εµφανίζει 
το παραγ. επίθηµα -ών των µελών τού σώµατος (πβ. άγκ-ών, λαγ-ών). Η λ. 
συνδ. µε το εκφραστ. ρ. ψίω «τρέφω (κυρ. ένα παιδί), ταΐζω» (βλ. κ. ψίχα), η δε 
εναλλαγή ψ- | σ- (πβ. κ. ψώχω - σώχω) οφείλεται µάλλον σε απλοποίηση]. 
σιαγονικός, -ή, -ό [1836] αυτός που σχετίζεται µε τη σιαγόνα ΣΥΝ. 

γναθιαίος. σιαδι (το) {σιαδ-ιού | -ιών) επίπεδη επιφάνεια, 
ίσιωµα. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ τού ις)ι)άδα (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ι-) < ίσος]. σιαζω κ. 
σάζω κ. σιάχνω ρ. µετβ κ. αµετβ. {έσιαξα, σιάχτηκα, σιαγ-µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(µετβ.) ισιώνω, συγυρίζω: ~ τη φούστα µου ♦ 2. (αµετβ.) διορθώνοµαι, 
βελτιώνοµαι: έσιαξε ο καιρός. — σιάξιµο (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ίσάζω (µε 
την επίδρ. τού µτγν. ϊσιος) < αρχ. ίσος]. σιαλαγωγος, -ός, -ό ΑΝΑΤ. 1. αυτός 
που µεταφέρει και διοχετεύει το σάλιο: ~ πόρος 2. σιαλαγωγά (τα) τα φάρµακα 
που προκαλούν την έκκριση σάλιου. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sialagogue]. σιαλαδενίτιδα (η) {χωρ. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή των σιαλογόνων αδένων. 

[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sialadenitis]. 
σιαλίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.} ♦ 1. (µετβ.) βρέχω (κάτι) µε 

σάλιο, σαλιώνω ♦ 2. (αµετβ.) εκκρίνω σάλιο. 
σιαλικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε το σάλιο. 
σιαλογόνος, -ος, -ο [1873] κ. σιελογόνος αυτός που εκκρίνει σάλιο: ~ αδένες. 

[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sialogène]. 
σιαλορροια (η) [1893] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική υπερέκκριση σάλιου. 

[ΕΤΥΜ. < σιαλο- + -ρροια < ρέω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sialorrhée]. 
σίαλος κ. σίελος (ο) {σιάλου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το σάλιο. Επίσης σίαλο κ. 

σίελο (το). 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < αρχ. σίαλον | σίελον, µε παραγ. επίθηµα -αλον, πβ. ρόπ-αλον, 
πέτ-αλον. Η λ. συνδ. µε το ρ. πτύω (πβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σίαν 
πτύσαι), το οποίο ίσως ανάγεται σε αρχικό θ. *sp- (βλ. λ. φτύνω). ∆εν υπάρχει 
ετυµολ. σχέση µε το σανσκρ. ksivati «φτύνω» ούτε µε το αρχ. ρ. σικχαίνοµαι. 
Βλ. κ. σάλιο]. 

σιαλοφόρος, -ος, -ο ΑΝΑΤ. αυτός που µεταφέρει σάλιο: ~ οδός. [ΕΤΥΜ. < 
σίαλο + -φόρος < φέρω]. 

σιαλώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σιαλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που µοιάζει 
µε σάλιο ή είναι γεµάτος σάλιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σιαλώνω ρ. µετβ. {σιάλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. διαβρέχω (κάτι) µε σάλιο, 
σαλιώνω 2. (για τροφές) αναµειγνύω µε σάλιο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σιαλώ (-όω) < 
αρχ. σίαλον (βλ. λ. σίαλος)]. 

Σιάµ (το) {άκλ.} (παλαιότ.) η Ταϊλάνδη (βλ.λ.).  — Σιαµέζος (ο), Σια-µέζα (η), 
σιαµαίος, -α, -ο (βλ.λ.) κ. σιαµέζικος, -η, -ο. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. Siam < ταϊλανδ. 
sayam < σανσκρ. syâma «σκουρόχρωµος, καφετής», που προφανώς 
αναφέρεται στο χρώµα τού δέρµατος των κατοίκων τής περιοχής]. 

σιαµαίος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που κατάγεται ή σχετίζεται µε το Σιάµ 2. 
σιαµαία αδέλφια | δίδυµα ή απλώς σιαµαία (τα) τα δίδυµα που γεννιούνται µε 
ενωµένα ορισµένα τµήµατα κατά µήκος τού κορµού τους και συνήθ. έχουν 
κοινά µερικά όργανα· (µτφ. στον πληθ.) αχώριστος, στενός φίλος: αυτοί οι δύο 
είναι ~. [ΕΤΥΜ. < Σιάµ + παραγ. επίθηµα -αίος, πβ. Ευρωπ-αίος, Κερκυρ-αίος. 
o όρ. σιαµαία αδέλφια (αγγλ. siamese twins) οφείλεται στους διδύµους Τσανγκ 
και Ενγκ, που γεννήθηκαν στο Σιάµ (Ταϊλάνδη) το 1811 µε αυτή την 
ανωµαλία (ενωµένοι στο στέρνο)]. 

σιάξιµο (το) → σιάζω 
Σιάτιστα (η) πόλη τής ∆. Μακεδονίας στον νοµό Κοζάνης, γνωστή για το 

εµπόριο γουναρικών. 
σιάτσου (το) {άκλ.} είδος ιαπωνικής θεραπείας, κατά την οποία ασκείται πίεση 

µε τα χέρια σε συγκεκριµένα σηµεία τού σώµατος. [ΕΤΥΜ. < ιαπ. Shiatsu, 
συντετµ. τ. τού shiatsuryöhö < shi «δάχτυλο» + atsu «πίεση» + ryöhö 
«θεραπεία»]. 

σιβαϊσµός (ο) η λατρεία τού ινδουιστικού θεού Σίβα, τον οποίο οι πιστοί 
θεωρούν ως υπέρτατη θεότητα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. s(h)ivaism < χίντι Siva | Shiva, ένας από τους 
θεούς τής ινδουιστικής τριάδας (συµβολίζει τόσο την καταστροφή όσο και την 
ανανέωση, την αναπαραγωγή)]. 

Σιβηρία (η) [1854] 1. τεράστια γεωγραφική έκταση που καταλαµβάνει όλη τη Β. 
Ασία· ανήκει στη Ρωσία και εκτείνεται από τα Ουράλια Όρη ώς τον Ειρηνικό 
Ωκεανό 2. (µτφ.) σε ΦΡ. για να δείξουµε ότι κάπου επικρατεί πολύ κρύο: εδώ 
µέσα είναι - || αν πέσει κι άλλο η θερµοκρασία, θα γίνουµε ~. — σιβηρικός, -ή, 
-ό [1854]. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Siberia < ρωσ. Sibir, αβεβ. ετύµου, 
ίσως όνοµα ταταρικού λαού, ή, σύµφωνα µε άλλη άποψη, < µογγολ. siver 
«έλος, βάλτος»]. 

si vis pacem, para bellum λατ. (προφέρεται σι βις πάκεµ, πάρα µπέλουµ) 
ελλην. αν θέλεις ειρήνη, ετοίµαζε πόλεµο· αν θέλεις να έχεις ειρήνη, να είσαι 
προετοιµασµένος για πόλεµο. 

Σίβυλλα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. ιέρεια που σε κατάσταση έκστασης προφήτευε τα 
µέλλοντα 2. (µετωνυµ.) αινιγµατικό πρόσωπο. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

σιβυλλικός, -ή, -ό [1882] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Σίβυλλα: ~ χρησµοί || 
βιβλία 2. (µτφ.) αινιγµατικός, µυστηριώδης: έδωσε µια -απάντηση || ~ ύφος. — 
σιβυλλικά επίρρ., σιβυλλικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. σιγά επίρρ. 1. 
χαµηλόφωνα: µίλα ~ ANT. δυνατά, µεγαλόφωνα 2. (κα-ταχρ.) χωρίς βιασύνη ή 
ταχύτητα: τρέχω | αναπνέω - ΑΝΤ. γρήγορα· ΦΡ. σιγά-σιγά (i) σταδιακά, λίγο-
λίγο: πίνε ~ (ii) προσεκτικά: βάδιζε -3. σε ΦΡ. που δηλώνουν αδιαφορία, 
ειρωνική στάση απέναντι σε κάποιον/κάτι, κυρ. σε απειλή, ή απαξίωση: ~ τον 
άντρα που θα µας δείρει! || ~ το αυτοκίνητο που πήρε! Το δικό µου είναι 
καλύτερο! ΦΡ. (α) σιγά τα αίµατα βλ. λ. αίµα (β) σιγά τ' αβγά | τα ωά! βλ. λ. 
αβγό, ωόν (γ) σιγά τον πολυέλαιο! βλ. λ. πολυέλαιος (δ) σιγά τα λάχανα! βλ. λ. 
λάχανο 4. σε ΦΡ. τού τύπου σιγά (να) µην... για να δηλώσουµε άρνηση, 
απόρριψη ή επιφύλαξη για κάτι που προτείνει ή φοβάται κάποιος: -Ανησυχώ 
µήπως µας βάλουν πρόστιµο! -Σιγά µη µας βάλουν πρόστιµο! Εδώ δεν βάζουν σε 
άλλους που κάνουν χοντρές παραβάσεις, σε µας θα βάλουν; || -Λες να κερδίσει τις 
εκλογές; -Σιγά να µην τις κερδίσει! [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σιγή, δοτικοφανές 
επίρρ. (σιγή)]. 

σιγά - αργά. Συχνά συγχέονται οι δύο λέξεις στη σηµασία και τη χρήση 
τους. Έτσι κοντά στο ορθό «Μη φωνάζεις- µίλα σιγά, πόνεσαν τ'αφτιά 
µου!», ακούγονται και φράσεις όπως «Μη βιάζεσαι-µίλα σιγά, να σε 
καταλάβω», που είναι λανθασµένες. Ήτοι, το µεν σιγά είναι το αντίθετο 
τού δυνατά (µίλα δυνατά - µίλα σιγά) και 
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αναφέρεται στην ένταση τής φωνής, ενώ το αργά είναι το αντίθε-
το τού γρήγορα (µίλα γρήγορα - µίλα αργά) και αφορά στην τα-
χύτητα τής οµιλίας. Αρα, η ορθή εκφορά τής φρ. «Μη βιάζεσαι·µί-
λα σιγά, να σε καταλάβω» είναι «Μη βιάζεσαι- µίλα αργά, να σε 
καταλάβω». 

σιγάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {σίγασα} 1. κάνω (κάποιον) να σωπάσει 2. (για 
πείνα, δίψα ή πόνο) καταπραΰνω. 

σιγαλιά (η) {χωρ. πληθ.} (συνήθ. λογοτ.) η απουσία κάθε θορύβου, η 
ηρεµία: η ~ τής νύχτας ΣΥΝ. ησυχία, σιγή ΑΝΤ. θόρυβος. [ΕΤΥΜ. < 
σιγαλός (βλ.λ.)]. 

σιγαλός, -ή, -ό 1. γεµάτος σιγή, ήσυχος: ~ ψιχάλισµα ΑΝΤ. θορυβώδης 
2. αργός, βραδυκίνητος 3. (συνεκδ.) λιγοµίλητος ΑΝΤ. φλύαρος 4. συ-
νεσταλµένος, ντροπαλός. — σιγαλά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σιγηλός | -αλός (δωρ.) < σιγή (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
ηλός (πβ. κ. σφριγ-ηλός, απατ-ηλός)]. 

σΐγαλόφωνος, -η, -ο αυτός που µιλά ή ηχεί σιγαλά. — σιγαλόφω-να 
επίρρ. 

σιγανοπαππαδιά (η) (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που εµφανίζεται 
ως φρόνιµο, φιλήσυχο και συνεσταλµένο, χωρίς να είναι στην πραγ-
µατικότητα ΑΝΤ. σιγανό ποτάµι. — (υποκ.) σιγανοπαππαδίτσα (η). 

σιγανός, -ή, -ό αυτός που γίνεται σιγά ή κινείται αργά' ΦΡ. σιγανό 
ποτάµι βλ. λ. ποτάµι. — σιγανά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < επίρρ. σιγά (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ανός, πβ. πιθ-
ανός, στεγ-ανός]. 

σιγανοψιχάλισµα (το) {χωρ. γεν. πληθ.} σιγανό ψιλόβροχο. 
σιγαρέτο (το) (επίσ.) το τσιγάρο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. sigaretto, υποκ. τού 

sigaro «πούρο» (βλ. κ. τσιγάρο)]. 
σιγάρο (το) → τσιγάρο 
σιγαροθήκη (η) → τσιγαροθήκη 
σιγαροποιειο (το) εργαστάσιο παραγωγής τσιγάρων. 
σιγαροποιία (η) [1895] {χωρ. πληθ. σηµ. 1, σιγαροποιιών σηµ. 2} 1. η 

κατασκευή τσιγάρων 2. η βιοµηχανία παραγωγής τσιγάρων. 
σιγαροποιός (ο) [1894] 1. πρόσωπο που παρασκευάζει τσιγάρα, που 

εργάζεται σε καπνοβιοµηχανία 2. ο ιδιοκτήτης καπνοβιοµηχανίας. 
σιγαστήρας (ο) 1. συσκευή που τοποθετείται µπροστά από την κάν-

νη πυροβόλου όπλου, για να ελαχιστοποιεί τον θόρυβο που παράγε-
ται κατά την εκπυρσοκρότηση τού όπλου 2. (γενικότ.) κάθε συσκευή 
ή εξάρτηµα που χρησιµοποιείται για τη µείωση των θορύβων από τη 
λειτουργία µηχανής (π.χ. κινητήρα εσωτερικής καύσεως). [ΕΤΥΜ. < 
θ. σιγασ- (τού αρχ. σιγάζω) + παραγ. επίθηµα -τήρας (πβ. κ. οδοστρω-
τήρας, καυσ-τήρας), µετάφρ. δάνειο από γαλλ. silencieux]. 

σιγή (η) { χωρ. πληθ.} η έλλειψη θορύβου, η απόλυτη ηρεµία, η σιωπή 
ΑΝΤ. βοή, θόρυβος, φασαρία· ΦΡ. (α) σιγή ιχθύος απόλυτη σιγή: τηρώ 
~ (δεν µιλάω καθόλου) (β) τηρώ αιδήµονα σιγή βλ. λ. αιδήµων (γ) 
ενός λεπτού σιγή σιωπή διάρκειας ενός λεπτού που τηρούν οι πα-
ρευρισκόµενοι στην αρχή επίσηµων εκδηλώσεων ως απόδοση τιµής 
σε πρόσωπο που απεβίωσε (δ) η σιγή κόσµον φέρει η σιωπή αποτε-
λεί κόσµηµα για τον άνθρωπο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επίρρ. σίγα (µέσω δοτικοφανούς επιρρ. σιγςί | -ή), αβεβ. 
ετύµου, ίσως εκφραστ. σχηµατισµός τής ονοµατοποιηµένης ρίζας 
*σι- (πβ. σί-ζω, σι-ωπώ). Κατ' άλλη εκδοχή, αν ληφθεί υπ' όψιν η 
«γλώσσα» τού Ησυχίου ρίγα (Ρίγα;)· σιώπα (προστ. ενεστ.), ίσως 
ισχύει η αναγωγή σε I.E. *swlg- «σωπαίνω» (όπου η µεταβολή *sw- > 
s- είναι δυσερµήνευτη) και η σύνδεση µε αρχ. γερµ. swigen (> γερµ. 
schweigen « σωπαίνω »)]. 

σιγηλός, -ή, -ό σιγαλός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < σιγή + παραγ. επίθηµα 
-ηλός, πβ. σφριγ-ηλός, απατηλός]. 

σιγιλίο (το) {σιγιλί-ου | -ων} 1. η µολύβδινη σφραγίδα (βούλλα) τής 
εκκλησιαστικής αρχής (Πατριαρχείου, Συνόδου) 2. (συνεκδ.) κάθε έγ-
γραφο που φέρει σφραγίδα όπως η παραπάνω 3. (ειδικότ.) πατριαρ-
χική και συνοδική επιστολή που αναφέρεται σε διάφορες εκκλησια-
στικές υποθέσεις. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. σιγίλ(λ)ιον < λατ. sigillum «εκτύπωµα, οµοίωµα», 
υποκ. τού signum «σηµείο, σφραγίδα»]. 

σιγιλογραφια (η) ΙΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. Ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
την έρευνα και σπουδή των σιγιλίων (βλ.λ.)- αλλιώς σφραγιδογραφία. 
[ΕΤΥΜ < σιγιλο- (< µεσν. σιγίλ(λ)ιον, βλ.λ.) + -γραφιά]. 

Σιγκαπούρη (η) -> Σινγκαπούρη 
σιγκέλα (η) {σιγκελών} µικρόβιο που προκαλεί σιγκέλωση (δυσεντε-

ρία). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. shigella, από το όνοµα τού Ιάπωνα βακτηριολόγου 
Kiyoshi Shiga (1871-1957), ο οποίος ανακάλυψε τον βάκιλο τής δυσε-
ντερίας]. 

σιγκέλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) η δυσεντερία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. shigellosis < shigella (βλ. λ. σιγκέλα)]. 

Siglum λατ. (προφέρεται σίγκλουµ) {πληθ. sigla} σηµείο, σύµβολο 
(κυρ. για αυτά που χρησιµοποιούνται στην κριτική κειµένου στην 
κλασική φιλολογία). 

σιγκούνα κ. σεγκούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µάλλινο εξωτερικό ρούχο 
τής παραδοσιακής γυναικείας φορεσιάς, ανοιχτό µπροστά και χωρίς 
µανίκια: Καραγκούνα µε ~. Επίσης σιγκουνι κ. σεγκούνι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. shigun]. 

σίγλος (ο) → σίκλος 
σίγµα (το) {άκλ.} Σ, σ/ς 1. το δέκατο όγδοο γράµµα τού ελληνικού αλ-

φαβήτου· ΦΡ. µε ΤΟ VU και µε το σίγµα µε όλες τις λεπτοµέρειες: κά-
θισε και του τα είπε ~ (βλ. κ. λ. αριθµός) 2. οµάδα Σίγµα ένστολοι 
αστυνοµικοί που περιπολούν µε πολιτικά οχήµατα µε συµβατικές πι-
νακίδες και επεµβαίνουν όπου παραστεί ανάγκη. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σίγµα, πιθ. < σίζω «εκπέµπω_ συριστικό ήχο, κάνω 
σσσ...» (βλ.λ.), ενώ το δωρ. όνοµα σάν< εβρ. Sin]. 

σιγµατικός, -ή, -ό ένσιγµος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sigmatique]. 

σιγµατισµός (ο) ΙΑΤΡ. διαταραχή τής αρθρώσεως τού φθόγγου σίγµα, 
ο οποίος δεν προφέρεται σωστά ή αντικαθίσταται από άλλον. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sigmatism]. 

σιγµοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {σιγµοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός 
που έχει το σχήµα τού λατινικού σίγµα (S) 2. ΑΝΑΤ. σιγµοειδές (το) η 
µοίρα τού παχέος εντέρου µετά το κατιόν κόλον, που απολήγει στο 
απευθυσµένο ή ορθό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sigmoid]. 

σιγµοειδοσκοπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέ-
ταση τού σιγµοειδούς µε ειδικό όργανο, το σιγµοειδοσκόπιο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sigmoidoscopy], 

σιγµόληκτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (όνοµα) έτσι χαρακτηρίζονται στην πα-
ραδοσιακή | σχολική γραµµατική ονόµατα (επίθετα ή ουσιαστικά) 
των οποίων το θέµα έχει χαρακτήρα -σ- π.χ. *ευγενεσ-ος (> ευγενούς), 
*γενεσ-α> γένη. 

σιγµός (ο) (λόγ.) ο συριγµός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σίζω «εκπέµπω συριστικό 
ήχο, κάνω σσσ...» (βλ.λ.)]. 

σΐγο- λεξικό πρόθηµα που φανερώνει ότι κάτι: 1. γίνεται χωρίς θόρυ-
βο, µε χαµηλή ένταση: σιγο-τραγουδώ 2. γίνεται µε µικρή ταχύτητα: 
σιγο-περπατώ 3. γίνεται µε χαµηλή θερµοκρασία: σιγο-βράζω. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το επίρρ. σιγά]. 

σιγοβράζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σιγόβρασα} ♦ 1. (µετβ.) βράζω (κάτι) σε 
χαµηλή φωτιά ♦ (αµετβ.) 2. βράζω αργά: το κρέας σιγοβράζει 3. (µτφ.) 
αναπτύσσοµαι, χωρίς να εκδηλώνοµαι, σιγά-σιγά: µέσα του σιγόβρα-
ζε το µίσος. 

σιγοβρέχει ρ. απρόσ. {σιγόβρεξε} βρέχει αργά, σιγά-σιγά. 
σιγοκαίω ρ. αµετβ. καίω σιγά: τα κούτσουρα σιγοκαίουν. 
σιγοκλαίω ρ. αµετβ. {σιγόκλαψα} κλαίω χωρίς να ακούγοµαι. 
σιγοκουβεντιάζω ρ. αµετβ. {σιγοκουβέντιασα} κουβεντιάζω σιγά. 
σιγοµουρµουρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σιγοµουρµούρισα} µουρµου-

ρίζω πολύ σιγά. 
σιγόντάρω κ. σεκοντάρω κ. σεγκοντάρω ρ. µετβ. {σιγοντάρισα} 1. 

κάνω σεκόντο σε (κάποιον που τραγουδάει), κάνω τη δεύτερη φωνή 
2. (µτφ.) εκφράζοµαι υπέρ (κάποιου), υποστηρίζω ή ενθαρρύνω 
(κάποιον): διαµαρτυρόταν και φώναζε ο ένας, τον σιγοντάριζε κι ο 
άλλος. — σιγοντάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. secondare (βλ. κ. 
σεκόντο)]. 

σιγόντο (το) → σεκόντο 
σιγοτραγουδώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {σιγοτραγουδάς... | σιγοτραγούδησα} 
τραγουδώ χαµηλόφωνα. — σιγοτραγοίιδισµα (το). 

σιγουράντζα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η σιγουριά (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < βεν. seguranza < seguro (βλ. κ. σίγουρος)]. 

σιγουραντζής (ο) {σιγουραντζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που προσπαθεί 
πάντοτε να εξασφαλίζεται, να είναι ασφαλής. 

σιγουρεύω ρ. µετβ. {σιγούρ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. εξασφαλίζω, 
σταθεροποιώ: ~ τα παιδιά µου | την περιουσία µου 2. επιβεβαιώνω, 
επαληθεύω 3. (µεσοπαθ. σιγουρεύοµαι) βεβαιώνοµαι: µόλις είδα τις 
αποδείξεις, σιγουρεύτηκα. Επίσης σιγουράρω. — σιγούρεµα (το). 

σιγουριά (η) {χωρ. πληθ.) 1. το αίσθηµα τής ασφάλειας: ένιωθε -µέσα 
στην οικογένεια του ΑΝΤ. ανασφάλεια, αβεβαιότητα 2. η βεβαιότητα: 
αυτό µπορώ να το πω µε ~ ΑΝΤ. αβεβαιότητα. Επίσης (λαϊκ.) σι-
γουράδα. 

σίγουρος, -η, -ο 1. αυτός που παρέχει ασφάλεια, που δεν προκαλεί 
φόβο ή ανησυχία: πρέπει να αναζητήσουµε ένα - καταφύγιο || τοπο-
θέτησε τα λεφτά του σε ~ µετοχές || είχε βρει µια ~ δουλειά 2. αυτός 
που αισθάνεται ασφάλεια: σε αυτό το περιβάλλον νιώθω πολύ ~ ΑΝΤ. 
ανασφαλής 3. αυτός που αισθάνεται βεβαιότητα για κάτι: είµαι ~ για 
την επιτυχία µας 4. αυτός που θεωρείται βέβαιος, εξασφαλισµένος: η 
νίκη µας είναι ~ στο παιχνίδι αυτό. — σίγουρα επίρρ. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< βεν. seguro «βέβαιος, ασφαλής» < λατ. sêcurus «άφοβος, αµέριµνος» 
(< se- στερητ. + cura «φροντίδα»)]. 

σιγοψιθυρίζω ρ. µετβ. {σιγοψιθύρισα} (εµφατ.) ψιθυρίζω (κάτι) µε 
πολύ χαµηλή φωνή: µου σιγοψιθύρισε κάτι στο αφτί. 

σιγώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {σιγάς... | σίγ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. παύω να µιλώ, σωπαίνω: την κρίσιµη στιγµή, αντί να πάρει 
θέση, σίγησε 2. (µτφ.) κοπάζω, καταπαύω: τα καννόνια | τα πολυβόλα 
σίγησαν 3. (µεσοπαθ. σιγώµαι) παύω να προφέροµαι: το δίγαµµα (F) 
σιγήθηκε νωρίς στην Αρχαία Ελληνική. 

σιδεράδικο (το) 1. το εργαστήρι τού σιδερά 2. σιδηροπωλείο. 
σιδεράκια (τα) {χωρ. γεν.} ΙΑΤΡ. ειδικός λεπτός σιδερένιος σκελετός, 
που τοποθετείται στην οδοντοστοιχία, για να διορθωθούν ατέλειες 
των δοντιών (να µη φύονται στραβά κ.λπ.). 

σιδεράς (ο) {σιδεράδες} 1. ο τεχνίτης που κατεργάζεται το σίδερο 
ΣΥΝ. σιδηρουργός 2. ο πωλητής σιδερικών ΣΥΝ. σιδηροπώλης. 

σιδερένιος, -ια, -ιο [µεσν.] 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από σί-
δερο: ~ πόρτα | κάγκελο 2. (µτφ.) πολύ γερός, πολύ δυνατός: ~ υγεία | 
κράση || ~ µπράτσα | νεύρα- ΦΡ. (ευχετ.) σιδερένιος! σε άτοµο που 
αναρρώνει, για πλήρη αποκατάσταση τής υγείας του. 

σιδεριά (η) (περιληπτ.-λαϊκ.) το σύνολο από σιδερένια κάγκελα µιας 
κατασκευής. 

σιδερικό (το) (λαϊκ.) 1. κοµµάτι από σίδερο 2. (συνεκδ.) σιδερένιο ερ-
γαλείο ή όπλο: τράβηξε το ~ και τον πυροβόλησε. 

σιδερίτης (ο) {σιδεριτών} 1. (λαϊκ.) κόκκινο σταφύλι που ανήκει σε 
ποικιλία σταφυλιού που ωριµάζει αργότερα από τα άλλα είδη · 2. 
αυτοφυές ποώδες φυτό µε φύλλα οδοντωτά και άνθη κίτρινα ή λευ- 
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κά, γνωστό και ως «τσάι τού βουνού» (βλ. κ. λ. µαλοτίρά). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. σιδηρίτης (καρπός) | σιδηρϊτις (πόα) < αρχ. σίδηρος, πιθ. λόγω τού 
ερυθρωπού χρώµατος]. σίδερο (το) 1. ο σίδηρος (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) θα 
φάει η µύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι βλ. λ. ατσάλι (β) (µτφ.) 
στη βράση κολλάει το σίδερο βλ. λ. βράση 2. (συνεκδ.) κάθε όργανο, 
σκεύος, εργαλείο ή άλλο αντικείµενο που έχει κατασκευαστεί από 
σίδηρο: µπες µέσα και κλείσε µε το ~ την πόρτα (δηλ. τον σύρτη) || ~ 
καραβιού | βάρκας | σκάφους (η άγκυρα) || τα ~ τού µπαλκονιού | τής 
σκάλας (τα κάγκελα) · ΦΡ. (α) λυγίζω σίδερα είµαι πολύ γερός, πολύ 
δυνατός (β) (µτφ.) τρώω (τα) σίδερα προσπαθώ µε όλες µου τις 
δυνάµεις (για να επιτύχω κάτι): έκανε τα πάντα, έφαγε τα σίδερα, για 
να µάθει πού βρισκόταν ο γυιος του 3. (µτφ.) καθετί που είναι 
εξαιρετικά σκληρό, δυ-νατό ή στέρεο και πολύ µεγάλης ανοχής: το 
κόλλησα τόσο καλά, που έγινε ~ || µια γροθιά ~ · 4. µικρή οικιακή 
συσκευή µε πλαστική συνήθ. χειρολαβή και βάση από σίδηρο (ή 
χάλυβα ή άλλο υλικό), που λειτουργεί (θερµαίνεται) µε ηλεκτρικό 
ρεύµα και χρησιµοποιείται για το σιδέρωµα (βλ.λ.) των ρούχων: θα 
περάσω µε το - το φουστάνι µου, γιατί έχει τσαλακωθεί || για να 
σιδερώσεις αυτό το χοντρό ύφασµα, άφησε το ~ να κάψει || ~ ρεύµατος 
| ατµού 5. (συνεκδ.) το σιδέρωµα: το πουκάµισο | το σακάκι χρειάζεται 
~ · 6. σίδερα (τα) τα σιδερένια κάγκελα τού κελλιού τής φυλακής και 
συνεκδ. η φυλακή αλλά και κάθε σωφρονιστήριο ή ψυχιατρικό 
ίδρυµα (που συνήθ. περιφράσσεται µε σιδερένια κάγκελα): τον έβαλαν 
πέντε χρόνια στα ~ (τον φυλάκισαν για πέντε χρόνια)- ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) τής φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες βλ. λ. 
φυλακή (β) (κάποιος) είναι για τα σίδερα (κάποιος) είναι τρελός σε 
επικίνδυνο βαθµό, πρέπει να κλειστεί σε ψυχιατρείο 7. (ειδικότ.-
αργκό) οι χειροπέδες: «τα ~ τους βάλανε και στη στενή (τη φυλακή) 
τους πάνε» (λαϊκ. τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός, τύχη. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σίδερον < αρχ. σίδηρος (βλ.λ.), µε τροπή τού /i/ σε /e/ 
προ τού -ρ- (πβ. κ. χείρ-χέρι)]. σιδεροβεργα (η) {σπάν. 
σιδεροβεργών} λεπτή και µακριά ράβδος 
από σίδερο: πλάκα από σιδερόβεργες και τσιµέντο. σιδερογωνία (η) 
ΤΕΧΝΟΛ. σιδερένιο έλασµα σε σχήµα ορθής δίεδρης γωνίας, που 
χρησιµοποιείται για σύνδεση δύο τεµαχίων σιδήρου, ξύλου ή άλλου 
υλικού, καθώς επίσης και σε πολλές µεταλλικές κατασκευές. 
σιδεροκέφαλος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (κυριολ.-σπάν.) αυτός που έχει σι-
δερένιο κεφάλι 2. (α) αυτός που έχει πολύ καλή υγεία, που δεν προ-
σβάλλεται από αρρώστιες ΣΥΝ. (µτφ.) σιδερένιος, γερός (β) (ευχετ.) 
προς όσους πρόσφατα ανέρρωσαν από ασθένεια ή διορίστηκαν σε 
θέση ή αρραβωνιάστηκαν, παντρεύτηκαν κλπ., για τη σταθεροποίηση 
και παγίωση τής καλής κατάστασης τους: πάντα ~! || σιδεροκέφαλοι να 
είστε παιδιά µου! σιδερόπανο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το πανί που 
καλύπτει τη σιδερώστρα 2. λεπτό πανί που τοποθετείται κατά το 
σιδέρωµα πάνω από ευαίσθητα ρούχα, για να µην έρχονται σε 
απευθείας επαφή µε το σίδερο. σιδερόπορτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πόρτα φτειαγµένη από σίδερο. σιδεροπριονο (το) ΤΕΧΝΟΛ. πριόνι που 
διαθέτει λεπίδα από βαµµένο χάλυβα µε λεπτά δόντια, κατάλληλη για 
την κοπή σιδερένιων και γενικότ. µεταλλικών αντικειµένων. 
σιδεροστια (η) (λαϊκ.) σιδερένιος τρίποδας που τοποθετείται µέσα στο 
τζάκι, η πυροστιά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < σίδερο + -στια < εστία]. 
σιδερόστοκος (ο) {χωρ. πληθ.} ειδικός στόκος που χρησιµοποιείται 
για το στοκάρισµα µεταλλικών ή άλλων σκληρών επιφανειών. 
σιδερότυπο (το) {-ου κ. -ύπου | -ων κ. -ύπων} σχέδιο το οποίο, όταν 
σιδερωθεί από την πίσω πλευρά του πάνω σε ύφασµα, αποτυπώνεται 
σε αυτό. 
[ΕΤΥΜ. < σίδερο + -τύπο < τύπος (κατά το έντυπο)]. σιδερόφραχτος, -
η, -ο κ. σιδηρόφρακτος [1867] 1. αυτός που τον έχουν φράξει µε 
σιδερένιο πλέγµα, σιδερένια κάγκελα: ~ περιοχή | ιδιοκτησία 2. (µτφ.) 
αυτός που φορά σιδερένια πανοπλία, βαριά οπλισµένος µε σιδερένια 
όπλα: ~ ιππότης | στρατιά ΣΥΝ. πάνοπλος, κατάφρακτος. σιδέρωµα 
(το) {σιδερώµατος | χωρ. πληθ.} 1. το πέρασµα τής επιφάνειας 
τσαλακωµένου υφάσµατος ή ρούχου µε σίδερο (βλ.λ., σηµ. 4), ώστε να 
την κάνει λεία, οµαλή, χωρίς τσαλακώµατα: το ~ των ρούχων || τα 
συνθετικά υφάσµατα θέλουν προσοχή στο ~ || µετά το στέγνωµα τα 
ρούχα θέλουν ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) πάτηµα · 2. η προσαρµογή σιδερένιων 
εξαρτηµάτων σε ξύλινες πόρτες ή παράθυρα 3. η τοποθέτηση 
οπλισµού (σιδερένιων ράβδων) στις τσιµεντένιες πλάκες και στα δο-
κάρια οικοδοµής. σιδερώνω ρ. µετβ. {σιδέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. 
περνάω (την επιφά-v^lcf µαλακωµένου υφάσµατος ή γενικότ. ρούχου) 
µε θερµό σίδερο (βλ λ., σηµ. 4) για να γίνει οµαλή, λεία: ~ τα ρούχα · 
2. προσαρµόζω (σιδερένια εξαρτήµατα) σε ξύλινες πόρτες ή 
παράθυρα 3. τοποθετώ σιδερένιο οπλισµό στα τσιµέντα οικοδοµής. 
σιδερώστρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} φορητή µακρόστενη επίπεδη επι-
φάνεια (συνήθ. πτυσσόµενη), µε ρυθµιζόµενη βάση ή σταθερή (ώστε 
να σχηµατίζει έπιπλο), καλυµµένη µε ειδικό ύφασµα, πάνω στην 
οποία γίνεται το σιδέρωµα των ρούχων: ~ φορητή || ~ -έπιπλο || ~ 
ατµού (πρέσα). 
[ΕΤΥΜ < σιδερώνω + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. απλώσ-τρα, ξαπλώσ-
τρα]. σιδερωτήριο (το) {σιδερωτηρί-ου | -ων) 1. χώρος στον οποίο 
γίνεται το σιδέρωµα των ρούχων 2. µεγάλη συσκευή σε καθαριστήριο 
για το σιδέρωµα των ρούχων. 

[ETYM. < σιδερώνω + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. παρατηρη-τήριο, 
στεγνω-τήριό]. 

σιδερωτής (ο), σιδερώτρια (η) [1889] {σιδερωτριών} πρόσωπο που 
σιδερώνει ενδύµατα, ασπρόρουχα, κουρτίνες κλπ., που έχει ως επάγ-
γελµα το σιδέρωµα ρούχων. 

σιδερωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει στερεωθεί ή ενισχυθεί µε σίδερα, 
µε σιδερένια κιγκλιδώµατα: ~ πόρτα | παράθυρο · 2. (σπανιότ. για 
ενδύµατα) αυτός που έχει σιδερωθεί ΣΥΝ. σιδερωµένος. 

σιδηρά επίθ. → σιδηρούς 
σιδηρέλασµα (το) [1858] {σιδηρελάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) σι-

δερένιο έλασµα, η λαµαρίνα (βλ.λ.). 
σίδηρο- κ. σιδηρό- (λόγ.) α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετί-

ζεται µε, περιέχει ή αποτελείται από σίδερο: σιδηρο-δοκός, σιδηρο-
πωλείο, σιδηρο-µετάλλευµα. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. σίδηρος]. 

σίδηροβίοµηχανία (η) [1888] {σιδηροβιοµηχανιών} 1.η διαδικασία 
εξορύξεως και κατεργασίας σιδήρου και κατασκευής σιδερένιων 
αντικειµένων 2. (συνεκδ.) η βιοµηχανική µονάδα, το εργοστάσιο στο 
οποίο συντελείται η παραπάνω διαδικασία. — σιδηροβιοµήχανος 
(ο/η) [1888]. 

σίδηρο γραφιά (η) {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής χαρακτικής (βλ.λ.) πάνω 
σε σίδηρο ή χάλυβα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
siderography]. 

σιδηροδέσµιος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που τον έχουν δέσει µε 
σιδερένια δεσµά, µε αλυσίδες ή χειροπέδες: τον έσυραν σιδηροδέ-
σµιο µέχρι το τµήµα || οι υπόδικοι µεταφέρθηκαν στο δικαστήριο σι-
δηροδέσµιοι. 

σιδηροδοκός (η) (λόγ.) σιδερένιο δοκάρι που χρησιµοποιείται σε 
διάφορες κατασκευές. 

σιδηροδροµικός, -ή, -ό [1873] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον σιδη-
ρόδροµο: ~ όχηµα | γέφυρα | σταθµός | συρµός | δυστύχηµα | σύ-
γκρουση | άµαξα | γραµµές (οι ράγες τού σιδηροδρόµου και µτφ. η 
σύνδεση περιοχών µε τον σιδηρόδροµο) | δίκτυο (το σύνολο των σι-
δηροδρόµων, µε τους οποίους εξασφαλίζεται η επικοινωνία στο εσω-
τερικό χώρας ή περιοχής) | κόµβος (το σηµείο αφετηρίας ή διασταυ-
ρώσεως δύο ή περισσοτέρων σιδηροδροµικών γραµµών) | διάβαση (η 
διασταύρωση σιδηροδρόµου µε άλλη οδό, λ.χ. αυτοκινητόδροµο) 2. 
αυτός που γίνεται, που διεξάγεται µε τον σιδηρόδροµο: ~ συγκοινω-
νία | σύνδεση | µεταφορά | ταξίδι 3. σιδηροδροµικός (ο) ο υπάλληλος 
ή ο τεχνίτης που εργάζεται στους σιδηροδρόµους. — σιδηροδροµικ-
ά/-ώς [1886] επίρρ. 

σιδηρόδροµος (ο) [1833] {σιδηροδρόµ-ου | -ων, -ους} 1. οδός επικοι-
νωνίας, στρωµένη µε παράλληλες σιδερένιες ράβδους, τις σιδηρο-
τροχιές, πάνω στις οποίες κινείται ατµοκίνητη ή ηλεκτροκίνητη αµα-
ξοστοιχία (τρένο) 2. (συνεκδ.) το µεταφορικό µέσο που αποτελείται 
από πολλά οχήµατα (βαγόνια), τα οποία κινούνται µε µεταλλικούς 
τροχούς πάνω σε ζεύγος σιδηροτροχιών το τρένο: θα πάµε στην Αλε-
ξανδρούπολη µε τον ~ || αστικός | υπεραστικός | υπόγειος | οδοντωτός | 
εναέριος | ηλεκτρικός ~ (µετρό) ΣΥΝ. αµαξοστοιχία, συρµός 3. σιδη-
ρόδροµοι (οι) το σύνολο τού σιδηροδροµικού υλικού (γραµµές, αυτο-
κινητάµαξες, εξοπλισµός, εγκαταστάσεις), καθώς και των υπηρεσιών 
οι οποίες εξυπηρετούν το κοινό που µετακινείται µε το παραπάνω µέ-
σο: η κυβέρνηση αποφάσισε την επιπλέον χρηµατοδότηση των ελλη-
νικών ~ || Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος · 4. (µτφ.) για πολυ-
σύλλαβη λέξη: το όνοµα της είναι σωστός ~! 5. (µτφ.) το επίµηκες µε-
ταλλικό εξάρτηµα τής κορνίζας των κουρτινών, που µοιάζει µε ρά-
γες, όπου τοποθετούνται και κινούνται ελεύθερα τα πιαστράκια από 
τα οποία κρεµιέται η κουρτίνα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. chemin de 
fer]. 

σιδηροθεραπεία (η) {σιδηροθεραπειών} η θεραπευτική µέθοδος που 
βασίζεται στη χρήση ενώσεων σιδήρου και των παραγώγων του. 

σιδηροκατασκευη (η) η κατασκευή τής οποίας τα δοµικά υλικά είναι 
από σίδηρο. 

σιδηρόκραµα (το) {σιδηροκράµ-ατος | -ατα, -άτων} κάθε κράµα µε-
τάλλων που περιέχει σίδηρο (βλ.λ.) και ειδικότ. αυτό που χρησιµο-
ποιείται στη χαλυβουργία για τον εξευγενισµό και την παραγωγή ει-
δικών χαλύβων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ferro-alliage]. 

σιδηρολοστος κ. σιδερολοστός (ο) λοστός από σίδερο. 
σιδηροµετάλλευµα (το) {σιδηροµεταλλεύµ-ατος | -ατα, -άτων} το 
µετάλλευµα σιδήρου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. iron ore]. 
σιδηροµεταλλουργία (η) {σιδηροµεταλλουργιών σηµ. 2} 1. η βιο-
µηχανική παραγωγή ακατέργαστων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων 
τού σιδήρου, που γίνεται κατόπιν επεξεργασίας των σιδηρούχων µε-
ταλλευµάτων 2. (συνεκδ.) η βιοµηχανική µονάδα, το εργοστάσιο στο 
οποίο παράγονται τέτοια προϊόντα. σιδηρονικέλιο (το) 
{σιδηρονικελίου} κράµα σιδήρου και νικελίου, που χρησιµοποιείται 
στη βιοµηχανία λόγω των ιδιοτήτων του που έχουν σχέση µε τη 
διαστολή, τον µαγνητισµό και την αντοχή στη διάβρωση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ferronickel]. σιδηροπαγής, -ής, -
ές [σιδηροπαγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει συνδεθεί ή 
ενισχυθεί µε σίδηρο (βλ.λ.): ~ κατασκευή | κονίαµα (µείγµα τσιµέντου, 
άµµου και νερού µε ενίσχυση από σιδερένιες βέργες, το οπλισµένο 
σκυρόδεµα ή µπετόν αρµέ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης,-ης,-ες. 

[ΕΤΥΜ. < σίδηρος + -παγής < θ. παγ- τού αρχ. πήγνυµι (πβ. παθ. αόρ. 
β' έ-πάγ-ην), βλ. λ. πάγος, πήζω]. 
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σιδηροπενία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η µείωση τού φυσιολογικού ποσού σιδήρου 
ή η έλλειψη του στους ιστούς τού σώµατος, που έχει ως συνέπεια σειρά 
διαταραχών, όπως λ.χ. αναιµία, ατροφία τού βλεννογόνου τού στόµατος, τής 
γλώσσας και τού οισοφάγου. — σιδηροπενικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sideropenic]. σιδηροπυρίτης (ο) 
{σιδηροπυριτών} ΓΕΩΛ. θειούχο ορυκτό τού σιδήρου (βλ.λ.) µε χαρακτηριστικά 
λαµπερό, χρυσοκίτρινο χρώµα, που απαντά στη φύση σε µεγάλες ποσότητες, 
έχει την ιδιότητα να παράγει σπινθήρα, όταν χτυπηθεί µε ατσάλινο αντικείµενο, 
και χρησιµοποιείται ευρέως για την παραγωγή θειικού οξέος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. iron pyrite]. σίδηροπωλειο (το) [1889] (λόγ.) το κατάστηµα 
στο οποίο πωλούνται σιδερένια και γενικώς µεταλλικά αντικείµενα, σκεύη, 
εργαλεία, καρφιά κ.λπ. ΣΥΝ. (καθηµ.) σιδεράδικο. — σιδηροπώλης (ο) [µτγν.]. 
σίδηρος (ο) {σιδήρ-ου | -ων, -ους} 1. ΧΗΜ. σκληρό βαρύ µέταλλο (σύµβολο 
Fe), ανθεκτικό και εύκολο στην κατεργασία, που απαντά σε µεγάλες ποσότητες 
στη φύση (αλλά και σε µικρές ποσότητες στο αίµα και σε ορισµένες τροφές) και 
χρησιµοποιείται ευρύτατα για την κατασκευή εργαλείων, σκευών, µηχανηµάτων 
κ.λπ. (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.): ~ ακατέργαστος | κατεργασµένος | σφυρήλατος 
(αυτός που έχει υποστεί επεξεργασία µε σφυρί) | κονιοποιηµένος (που έχει 
µορφή λεπτότατης σκόνης) || ~ σε ράβδους | σε ελάσµατα || κράµατα τού ~ || το 
σπανάκι και οι φακές περιέχουν ~ ΣΥΝ. σίδερο- ΦΡ. διό πυρός και σιδήρου βλ. 
λ. πυρ 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. Εποχή τού Σιδήρου το πολιτισµικό στάδιο τής εξέλιξης τού 
ανθρώπου, που ακολούθησε την Εποχή τού Λίθου και τού Χαλκού και κατά το 
οποίο ο σίδηρος αντικατέστησε τον χαλκό στην κατασκευή των απαραίτητων 
εργαλείων και όπλων (για την ΝΑ. Ευρώπη τοποθετείται χρονικά γύρω στα 
1200 π.Χ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γκρεµός. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, αφού πρόκειται για µέταλλο άγνωστο στους 
ινδοευρωπαϊκούς λαούς. Ήδη στα οµηρικά έπη ο σίδηρος παρουσιάζεται ως 
ένα σπάνιο, πολύτιµο µέταλλο, το οποίο χρησιµοποιούσαν σε όπλα και 
εργαλεία (το συνηθισµένο µέταλλο είναι ο χαλκός), ενώ δεν απαντά καθόλου 
στις µυκηναϊκές πινακίδες. Η επιχειρηθείσα σύνδεση µε την καυκασ. λ. zido 
«σίδηρος» θεωρείται επισφαλής, όπως και η παλαιά συσχέτιση µε το λατ. sidus 
«άστρο, µετεωρίτης» (αδύνατη η σηµασιολ. µετάβαση). Κατ' άλλους, η λ. 
σίδηρος είχε αρχικώς τη σηµ. «κόκκινο µέταλλο» και συνδ. µε το αρχ. σίδη 
«ροδιά» (επίσης δάνειο), ανάγεται δε σε προελλην. *sida «κόκκινος»]. 
σιδηρόστρωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η στρώση τού 
εδάφους µε σιδηροτροχιές για την κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής. 
σιδηροτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατεργασίας τού σιδήρου 
και τού χάλυβα ΣΥΝ. σιδηρουργία. σιδηροτροχιά (η) [1888] καθεµία από τις 
σιδερένιες γραµµές (δοκούς) ορισµένου πάχους, που τοποθετούνται ανά δύο 
παράλληλα και αποτελούν τον δρόµο (βάση) πάνω στον οποίο κινούνται τα 
τρένα και τα τραµ. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. voie ferrée]. 
σιδηρούν επίθ. -> σιδηρούς 
οιδηρουργειο (το) [µτγν.] (λόγ.) το εργαστήριο κατεργασίας σιδήρου (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. (καθηµ.) σιδεράδικο. σιδηρουργία (η) [µτγν.] {σιδηρουργιών σηµ. 2} 1. 
το σύνολο τών τεχνικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή και 
την κατεργασία τού σιδήρου, των χαλύβων και των χυτοσιδήρων σε βιο-
µηχανική ή και βιοτεχνική κλίµακα ΣΥΝ. σιδηροτεχνία, σιδηρουργική 2. 
(συνεκδ.) η βιοµηχανική µονάδα, το εργοστάσιο ή το εργαστήριο κατεργασίας 
τού σιδήρου. σιδηρουργικός, -ή, -ό [1888] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σιδη-
ρουργία (βλ.λ.): ~ βιοµηχανία 2. (ειδικότ.) σιδηρουργική (η) η τέχνη τής 
κατεργασίας τού σιδήρου ΣΥΝ. σιδηροτεχνία, σιδηρουργία. σιδηρουργός (ο) 
τεχνίτης που απασχολείται σε βιοµηχανία ή βιοτεχνία παραγωγής και 
κατεργασίας σιδήρου,  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χειρουργός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < σίδηρος + -ουργός < έργον]. σιδηρούς, -ά, -ούν (λόγ.) 1. αυτός 
που έχει κατασκευαστεί από σίδηρο ή από χάλυβα: ~ έλασµα | σφαίρα | πύλη | 
ηµιαξόνιο | ράβδος | οδός (η σιδηροδροµική γραµµή) | σταυρός (πρωσικό 
στρατιωτικό παράσηµο τού περασµένου αιώνα) ΣΥΝ. σιδερένιος 2. (µτφ.) 
σκληρός και ανθεκτικός, αυτός που δεν λυγίζει, που δεν υποχωρεί εύκολα: ~ 
κυβερνήτης | καγκελάριος || σιδηρά βασίλισσα | κυρία (που κυβερνά µε σιδηρά 
πυγµή, µε αποφασιστικότητα, προσωνυµία τής πρώην πρωθυπουργού τής Μ. 
Βρετανίας Μ. Θάτσερ) || ~ χαρακτήρας | θέληση | πυγµή | πειθαρχία ΣΥΝ. 
σκληρός, άκαµπτος- ΦΡ. (α) σιδηρούν παραπέτασµα (κατά την περίοδο τού 
Ψυχρού Πολέµου) το πολιτικό, στρατιωτικό και ιδεολογικό φράγµα που χώριζε 
τη Σοβιετική Ένωση και τις χώρες τού Συµφώνου τής Βαρσοβίας από τις χώρες 
τής ∆ύσης (Η.Π.Α., ∆υτική Ευρώπη, µέλη τού NATO) (β) ΟΙΚΟΝ. σιδηρούν 
απόθεµα η ελάχιστη ποσότητα περιουσιακών αποθεµάτων (λ.χ. πρώτων υλών, 
εµπορευµάτων κ.ά.), που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση τής λειτουργίας µιας 
οικονοµικής µονάδας. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σιδηρούς < σίδηρος (βλ.λ.) + κατάλ. -εος | -οϋς (πβ. χρύ-σεος - 
χρυσούς, πορφύρεος - πορφυρούς). Ο τ. σιδηρούς εµφανίζει συναίρεση, ενώ ο 
καταβιβασµός τού τόνου στη λήγουσα οφείλεται σε αναλογία προς τις πλάγιες 
πτώσεις: τού σιδηρ-έου - σιδηρ-οϋ, οπότε και ό σιδήρ-εος - σιδηρούς. 
Ορισµένες φρ. αποτελούν µετάφρ. δάνεια: σιδηρά κυρία (< αγγλ. Iron Lady), 
σιδηρούν παραπέτασµα (< αγγλ. Iron Curtain), σιδηρά πυγµή (< αγγλ. iron fist) 
κ.ά. Ειδικώς ο όρος σιδηρούν παραπέτασµα πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον 
Ου. 

Τσώρτσιλ το 1945]. 
σιδηρούχος, -ος, -ο [1812] (λόγ.) αυτός που περιέχει σίδηρο (βλ.λ.) ή µία από τις 

ενώσεις τού σιδήρου: ~ µέταλλο || ~ ιαµατική πηγή (τής οποίας το νερό περιέχει 
περισσότερα από δέκα µικρογραµµάρια σιδήρου ανά λίτρο) | νερό. [ΕΤΥΜ. < 
σιδηρ(ο)- + -ούχος < έχω]. 

σιδηρόφρακτος, -η, -ο → σιδερόφραχτος 
σιδηρωρυχείο (το) [µτγν.] το ορυχείο από το οποίο εξορύσσεται σί-

δηρος, µεταλλείο σιδήρου. 
Σίδνεϊ (το) → Σύδνεϋ 
Σιδώνα (η) αρχαία πόλη και λιµάνι τής Φοινίκης. Επίσης (λόγ.) Σιδών 

{Σιδώνος}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Σιδών, -ώνος, από το όν. τής φοιν. θεότητας Tsid. H αραβ. 
ονοµασία Sayida προέρχεται από την Ελληνική]. 

Σ.Ι.Ε.Ι.Ε. (ο) Σύνδεσµος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων. 
σιέλ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει το γαλανό χρώµα τού ουρανού, γαλάζιος: ~ 

πουκάµισο 2. σιέλ (το) το ίδιο το γαλανό χρώµα τού ουρανού: µου αρέσει το ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. ciel «ουρανός - γαλανός» < λατ. caelum «ουρανός»]. 

Σ.Ι.Ε.Λ.Θ. (ο) Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Θεσσαλονίκης. 
σιελόρροΐα (η) [1876] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ΙΑΤΡ. η υπερβολική έκκριση σάλιου 

(βλ.λ.), που οφείλεται σε παθήσεις των σιαλογόνων αδένων (βλ. κ. λ. 
σιαλόρροια). 

σίελος (ο) → σίαλος 
Σιέρρα Λεόνε (η) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Sierra Leone = ∆ηµοκρατία τής 

Σιέρρα Λεόνε) κράτος τής ∆. Αφρικής, που βρέχεται από τον Ατλαντικό 
Ωκεανό, µε πρωτεύουσα το Φρήταουν, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και 
νόµισµα το λεόνε. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Sierra Leone «οροσειρά τού λιονταριού» < ισπ. sierra 
«οροσειρά» (< λατ. serra «πριόνι») + ισπ. león «λιοντάρι» (< λατ. leo, -önis). 
Σύµφωνα µε τοπικές µαρτυρίες, η ονοµασία οφείλεται στον θόρυβο που 
προξενούν οι συνεχείς καταιγίδες και οι κεραυνοί πάνω από τα βουνά τής 
χώρας]. 

σιέστα (η) {χωρ. πληθ.} ο µεσηµεριανός ύπνος, η µεσηµεριανή ανά-
παυση. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. siesta < λατ. sexta (hora) «έκτη (ώρα)», δηλ. µεσηµέρι, 
σύµφωνα µε το καθολικό ωρολόγιο πρόγραµµα, διάστηµα που είναι 
αφιερωµένο σε προσευχή και στοχασµό]. 

σίζω ρ. αµετβ. {έσιξα} (λόγ.-σπάν.) 1. βγάζω συριστικό ήχο, σαν αυτόν που 
παράγεται κατά το σβήσιµο τής φωτιάς ή όταν πυρωµένο µέταλλο βυθίζεται 
σε κρύο νερό: το φίδι σίζει 2. (κατ' επέκτ. για πρόσ.) προφέρω τον συριστικό 
φθόγγο «σ» παρατεταµένα, κυρ. ζητώντας από τους άλλους να σιωπήσουν 3. 
ΓΛΩΣΣ. σιζοντες φθόγγοι | σίζο-ντα (τα) οι φθόγγοι που παριστάνονται µε τα 
γράµµατα σ, ζ, τσ, τζ, κατά την παραγωγή των οποίων ακούγεται «σφυριχτός» 
ήχος· οι συριστικοί φθόγγοι (βλ. λ. συριστικός). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ονοµατοποιηµένη ρίζα I.E. *sw(e)i- «σφυρίζω, εκβάλλω 
συριστικό ήχο», λατ. sibilo (> γαλλ. siffler), ιρλ. setim, ουαλ. chwythu κ.ά. 
Βλ. κ. σιγή, σιωπώ]. 

σιθρού επίθ. {άκλ.} (για ρούχα) διαφανής: η τραγουδίστρια φορούσε ένα 
τολµηρό ~ πουκάµισο || ~ φούστα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. see-through «διαφανής» < see «βλέπω» + through «διά 
µέσου»]. 

σιισµός (ο) ΘΡΗΣΚ. Ο δεύτερος µεγαλύτερος κλάδος τού Ισλάµ (µετά τους 
σουνίτες), τού οποίου τα µέλη (σιίτες) είναι οι κύριοι εκπρόσωποι τού 
µαχητικού ισλαµικού φονταµενταλισµού. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. shiism, 
βλ. λ. σιίτης]. 

σιίτης (ο) {σιιτών}, σιίτισσα (η) {σιιτισσών} µουσουλµάνος που έχει ασπαστεί 
τον σιισµό: οι Πέρσες είναι σιίτες, ενώ οι Τούρκοι σουνίτες (βλ. κ. λ. σουνίτης). 
— σιιτικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Shiite < αραβ. siya'ïy «οπαδός» < sì'ah «µερίδα» 
(< ρ. äa'a «συνοδεύω»), επειδή οι σιίτες υποστήριζαν την παράταξη τού Αλή 
(αραβ. äi'at Ali), γαµπρού τού Μωάµεθ, ως εκφραστή τού µουσουλµανισµού 
και διαδόχου τού Προφήτη)]. σικ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που διαθέτει γοητεία και 
κοµψότητα, συνδυασµένη µε αριστοκρατικό αέρα και στυλ: µε πλησίασε ένας 
κύριος πολύ ~ || το ντύσιµο του δεν είναι ~|| ~ έκφραση | συµπεριφορά ΣΥΝ. 
κοµψός ANT. άκοµψος, κακόγουστος, κιτς 2. (για τρόπους συµπεριφοράς) που 
χαρακτηρίζονται από διακριτικότητα, εύστοχη επιλογή εκφραστικών µέσων, 
λεπτότητα χειρισµών: ο τρόπος συµπεριφοράς του δεν είναι καθόλου ~ ΣΥΝ. 
χαριτωµένος, γοητευτικός, κοµψός ANT. άκοµψος, τραχύς 3. (ως επίρρ.) µε 
τρόπο κοµψό, µε αίσθηση τού ωραίου, συνδυάζοντας καλαισθησία και 
πολυτέλεια: η νεαρή κυρία ήξερε να ντύνεται πολύ ~ ΣΥΝ. καλαίσθητα, µε 
γούστο ANT. κακόγουστα, κιτς. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chic «κοµψότητα, φινέτσα» < γερµ. schick]. (sic) επίρρ. λατ. 
(προφέρεται σικ) ελλην. έτσι-έτσι ακριβώς, κατ' αυτό τον τρόπο- η λ. 
χρησιµοποιείται στον γραπτό λόγο (εφηµερίδες, περιοδικά, κριτική έργων 
κ.λπ.) συνήθ. ειρωνικά, βρίσκεται πάντοτε µέσα σε παρένθεση και δίνει έµφαση 
σε ένα στοιχείο τού λόγου που πρέπει να προσέξει ο αναγνώστης, επειδή αυτό 
είναι εσφαλµένο, παράδοξο ή αδόκιµο: για »εντεχνοποίηση (sic) τής µουσικής» 
έκανε λόγο γνωστός συνάδελφος || στους υποτίτλους τού ντοκιµαντέρ ανε-γράφη 
«τροπικό κλήµα» (sic) και προφανώς δεν αναφερόταν σε αµπέλια... 
[ΕΤΥΜ < λατ. sic «έτσι»]. Σικάγο (το) πόλη των Β. Η.Π.Α., γνωστή για τη 
δράση των συµµοριών την εποχή τής ποτοαπαγόρευσης κατά τη δεκαετία τού 
1930- κυρ. µε- 
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τωνυµ. σε φρ. που αναφέρονται σε ένοπλες συµπλοκές κακοποιών µεταξύ 
τους ή µε την αστυνοµία, σε καταδιώξεις παρανόµων µέσα στην πόλη κ.τ.ό.: ~ 
θύµιζε χτες το κέντρο τής Αθήνας || σε ~ µετατράπηκε η παραλιακή λεωφόρος, 
µε ανταλλαγές πυροβολισµών και κυνηγητό των κακοποιών στους γύρω 
δρόµους. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Chicago, από ινδιάν. λ. που σηµαίνει πιθ. «άγριο κρεµµύδι, 
σκόρδο», από τα εδώδιµα φυτά που υπήρχαν άφθονα γύρω από τη λίµνη 
Μίσιγκαν]. 

σίκαλη (η) {-ης κ. -άλεως | χωρ. πληθ.} φυτό ποώδες, µονοετές ή πολυετές, µε 
πλούσιο ριζικό σύστηµα, βλαστό και φύλλα που µοιάζουν µε τού σιταριού 
(αλλά είναι µακρύτερα) και στάχυα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα 
µικρά στάχυα, στα οποία αναπτύσσονται µονόσπερµοι καρποί: καλλιέργεια 
σικάλεως || ψωµί | φρυγανιά σικάλεως ΣΥΝ. βρίζα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. 
secale | sicale, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

σικάτος, -η, -ο (οικ.) αριστοκρατικά κοµψός, αυτός που διαθέτει χάρη και 
γοητεία: ~ κυρία || ~ εµφάνιση | ντύσιµο ΣΥΝ. σικ ΑΝΤ. κακόγουστος, κιτς. 
[ΕΤΥΜ, < σικ (< γαλλ. chic) + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. τρεχ-άτος, φευγ-
άτος]. 

σικέ επίθ. {άκλ.} (καθηµ.) αυτός που το αποτέλεσµα του έχει προκαθοριστεί µε 
παρασκηνιακές ενέργειες και µυστικές συµφωνίες των εµπλεκοµένων µερών: ~ 
αγώνας | παιχνίδι ΣΥΝ. στηµένος, προκαθορισµένος, φτειαχτός. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. chiqué «προσποιητός, απατηλός» < chic (βλ. κ. σικ)]. 

Σικελία (η) νησί τής Ιταλίας απέναντι από τις Ν∆. ακτές της, το µεγαλύτερο και 
ένα από τα πιο πυκνοκατοικηµένα τής Μεσογείου Θαλάσσης, µε πρωτεύουσα 
το Παλέρµο. — Σικελός [αρχ.] κ. Σικελιώτης [αρχ.] κ. (λαϊκ.) Σιτσιλιάνος (ο), 
Σικελή [αρχ.] κ. Σικελιώτισσα κ. (λαϊκ.) Σιτσιλιάνα (η), σικελικός, -ή, -ό 
[αρχ.] (βλ.λ.) κ. σικελιώτικος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) σιτσιλιάνικος 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Σικελία | Σικανία, από την ονοµασία των λαών που κα-
τοικούσαν εκεί, Σικελοί | Σικανοί (λατ. Siedi | Sicani). Και τα δύο ονόµατα 
είναι αγν. ετύµου]. 

σικελικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Σικελία ή τους Σικελούς: 
~ ιστορία | µαφία | έθιµο | προϊόν 2. Σικελικός Εσπερινός (ιταλ. il Vespro 
Siciliano) (α) ΙΣΤ. η σφαγή Γάλλων στο Παλέρµο τής Σικελίας το 1282 κατά 
την ώρα τού εσπερινού, µε την οποία άρχισε η επανάσταση των Σικελών 
εναντίον τού Καρόλου Α, βασιλιά τής Νε-απόλεως-Σικελίας (β) (κατ' επέκτ.) 
κάθε µεγάλη σφαγή (πβ. νύχτα τού Αγ. Βαρθολοµαίου, λ. Βαρθολοµαίος). 

Σίκινος (η) {Σίκινου} 1. νησί των Κυκλάδων µεταξύ τής Ίου και τής 
Φολεγάνδρου 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Σικινιώτης (ο), 
Σικινιώτισσα (η), σικινιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., από τον οµώνυµο γυιο τού Θόαντος, βασιλιά τής Λήµνου]. 

σίκλος κ. σίγλος (ο) (λόγ.-σπάν.) ο κάδος που χρησιµοποιείται για άντληση ή 
µεταφορά νερού, ο κουβάς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σίκλος | σίγλος, σηµιτ. δάνειο (πιθ. µέσω τής Φοινικικής), πβ. 
εβρ. Seqél (όπως ονοµάζεται και σήµερα το νόµισµα τού Ισραήλ), ακκαδ. 
seqlu]. 

σικύα (η) {σικυών} (λόγ.-σπάν.) 1. (α) µικρό γυάλινο δοχείο, παρόµοιο µε 
κολοκύθι ως προς το σχήµα, που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία τοπικής 
συµφόρησης τού αίµατος για θεραπευτικούς σκοπούς- η βεντούζα (βλ.λ.) (β) 
χαράκτη σικύα βεντούζα που τοποθετείται σε χαραγµένη µε αιχµηρό όργανο 
επιφάνεια τού σώµατος, συνήθ. τής πλάτης, ώστε να προκληθεί συγκέντρωση 
και εκροή αίµατος ΣΥΝ. κοφτή βεντούζα 2. (συνεκδ.) ο τοπικός ερεθισµός 
που προκαλείται στο δέρµα από την τοποθέτηση βεντούζας πάνω σε αυτό 3. 
ΙΑΤΡ. µαιευτική σικύα συσκευή κενού που χρησιµοποιείται κατά τον τοκετό 
για την υποβοήθηση τής εξαγωγής τού εµβρύου. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αγριοκολοκυθιά», πιθ. δάνειο, όπως επι-µαρτυρείται 
από την εναλλαγή Σικυών | Σεκυών (τόπων.), καθώς και από τα ποικίλα 
επιθήµατα σικ-ύα | σίκ-υς | σίκ-υος. Η πηγή προελεύσεως τής λ. παραµένει 
άγνωστη, οι δε συσχετισµοί µε αρχ. ρωσ. tyky «κολοκύθι» ή µε το λατ. 
cucumis «αγγούρι» (πιθ. µεσογ. προελ.), µέσω τής «γλώσσας» τού Ησυχίου 
κύκυον τον σικυόν, δεν εξηγούνται ικανοποιητικά. Η σηµ. «βεντούζα», ήδη 
αρχ., αιτιολογείται από την οµοιότητα τού καρπού τής αγριοκολοκυθιάς µε το 
ποτήρι που χρησιµοποιείται στις βεντούζες]. σικυος κ. σικυός (ο) (λόγ.) 1. 
BOT. η αγγουριά (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) ο καρπός τού φυτού αυτού, το αγγούρι 
(βλ.λ.) · 3. BOT. το φυτό πεπονιά (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σίκυος | σικυός, µεταπλ. τ. τού ουσ. σικύα (βλ.λ.)]. θικυς 
(η) {σίκ-υος | -ύων} (λόγ.-σπάν.) BOT. η καρπουζιά (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µτγν., µεταπλ. τ. τού αρχ. σικύα (βλ.λ.)]. σιλασιέ κ. σιλανσιέ (το) {άκλ.} 
εξάρτηµα αυτοκινήτου, ο σιγαστήρας. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. silencieux «σιωπηλός» < λατ. silentiosus < silentium 
«σιωπή» (< p. silêre «σιγώ, σιωπώ»)]. 

Σιλεσία (η) περιοχή τής Ν∆. Πολωνίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Silésie 
(γερµ. Schlesien) < µεσν. λατ. Silesia < πολ. Sleza (σύγχρ. Slask) < παλ. γερµ. 
Silingia, περιοχή στην οποία κατοικούσε το βανδαλικό φύλο Silingi]. 

Σιληνός κ. Σειληνός (ο) ΜΥΘΟΛ. καθένας από τους δαίµονες µε ανθρώπινη 
µορφή, αφτιά ζώου και ουρά, που ανήκαν στη συνοδία (στον θίασο) τού 
∆ιονύσου. — σιληνικός, -ή, -ό [αρχ.]. [EEYM < αρχ. Σ)ε)ιληνός (ο τ. Σιλ- 
είναι ο ορθά παραδεδοµένος), αγν. ετύµου, πράγµα που συµβαίνει συχνά µε 
πρόσωπα συνδεδεµένα µε τη λατρεία τού ∆ιονύσου (βλ. κ. σάτυρος). Έχει 
προταθεί η σύνδεση 

µε θρακ. λ. που σηµαίνουν «κρασί, οίνος» (λ.χ. ζίλαι, ζειλα, ζελάς, ζήλας), ενώ, 
κατ' άλλη εκδοχή, Σιληνός < θρακ. *ΣιλΡάνος = λατ. Silvânus < silva «δάσος» 
(η άποψη αυτή προσκρούει στη σχετική χρονολόγηση των τ.). Τέλος, έχει 
διατυπωθεί η υποθ. ότι η λ. σήµαινε αρχικώς «µαλλιαρός, τριχωτός» και, 
εποµένως, συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σιλλον τρίχωµα]. σιλικόνη (η) 
{χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. καθεµιά από τις συνθετικές, οξυγονούχους οργανικές 
ενώσεις τού πυριτίου, που εµφανίζονται σε υγρή, ελαιώδη ή πολτώδη µορφή ή 
έχουν χαρακτηριστικά τού καουτσούκ ή ρητινών και χρησιµοποιούνται ευρέως 
στη βιοµηχανία ως αντισυ-γκολλητικά µέσα, ως ηλεκτροµονωτικά υλικά κ.ά., 
αλλά και στην αισθητική και πλαστική χειρουργική (κυρ. τού στήθους, των 
χειλιών κ.α.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. silicon < silica, το διοξίδιο τού πυριτίου (SiO,), < 
λατ. silex, -Icis «πυρόλιθος, χαλίκι»]. σιλό(το) {άκλ.} 1. αεροστεγής 
κατασκευή για την αποθήκευση και συντήρηση σιτηρών, χορταριού, ριζών και 
βολβών, που διαθέτει επιπλέον µηχανικές εγκαταστάσεις για γρήγορη φόρτωση 
και εκφόρτωση των προϊόντων αυτών 2. ΣΤΡΑΤ. υπόγεια εγκατάσταση στην 
οποία αποθηκεύονται βαλλιστικά βλήµατα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. silo < ισπ. silo «υπόγεια αποθήκη», αβεβ. ετύµου, πιθ. < κελτ. 
*sïlon «σπόρος φυτού» ή < βασκ. zilo «τρύπα». Η απουσία συγγενών λ. 
καθιστά λιγότερο πιθανή την αναζήτηση ετύµων στη λατινική ή την ελληνική 
γλώσσα]. Σιλουανός (ο) όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: Αγιος ~ ο 
Αθωνίτης. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < λατ. Silvânus, θεότητα των δρυµών, < silva «δάσος, 
δρυµός»]. σιλουέτα (η) {σιλουετών} 1. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η απεικόνιση προσώπου ή 
πράγµατος µόνο µε το περίγραµµα, ενώ το εσωτερικό του παρίσταται µελανό 
ΣΥΝ. σκιαγράφηµα, σκιαγραφία 2. (κατ' επέκτ.) οι γραµµές τού σώµατος 
ανθρώπου ή ζώου, που στο σύνολο τους συνθέτουν την οπτική εικόνα τού 
σώµατος: η µικροσκοπική της-µόλις διακρινόταν µέσα στο σκοτάδι || στο βάθος 
ήταν καθισµένη µια λευκή ~ 3. λεπτό και κοµψό ανθρώπινο σώµα, ιδ. γυναικείο: 
η µέθοδος αυτή θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη ~ σας χωρίς µεγάλες θυσίες || 
οι νέες προτάσεις τής µόδας αναδεικνύουν τη ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. silhouette < φρ. à la silhouette, από το όνοµα τού Γάλλου 
υπουργού των Οικονοµικών Etienne de Silhouette (1709-67), είτε επειδή 
διακοσµούσε το σπίτι του µε περιγράµµατα µορφών είτε επειδή, όπως λέγεται, 
η θητεία του ήταν πολύ σύντοµη και πέρασε απαρατήρητη]. αίλουρος (ο) 
{σιλούρ-ου | -ων, -ους} (επίσ.) το ψάρι γουλιανός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µτγν. < σιλ- 
(αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σιλλον τρίχωµα) + -
ουρος < ουρά]. Σιλωάµ (το) {άκλ.} στη ΦΡ. κολυµβήθρα του Σιλωάµ βλ. λ. 
κολυµβή-θρα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. siloâh «υδραγωγός»]. σιµά επίρρ. (λαϊκ.) σε µικρή 
απόσταση, κοντά: κάθισε ~ στο παράθυρο || πήγε ~ της ΣΥΝ. (λόγ.) εγγύς, 
πλησίον ΑΝΤ. µακριά, (λαϊκ.) αλάργα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σιµός «αυτός που έχει πλακουτσωτή µύτη, ο κε-καµµένος» 
(βλ.λ.)]. σιµιγδαλένιος, -ια, -ιο (για αρτοσκευάσµατα και γλυκύσµατα) αυτός 
που έχει φτειαχτεί µε σιµιγδάλι: ~ χαλβάς | κουλλούρια | ψωµί. σιµιγδάλι (το) 
{σιµιγδαλ-ιού | -ιών} χοντρό, λευκό αλεύρι καλής ποιότητας από σκληρό 
σιτάρι, που παρασκευάζεται µε άλεση των κόκκων τού δηµητριακού, οι οποίοι 
έχουν προηγουµένως διαβραχεί και κατόπιν ξηρανθεί και κοσκινιστεί. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. σεµιδάλι)ο)ν (µε επίδρ. τής λ. άµύγδαλον), υποκ. τού αρχ. 
σεµίδαλις (βλ.λ.)]. σιµιτζής (ο) {σιµιτζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που φτειάχνει 
ή/και πουλά σιµίτια (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. simitçi < simit «κουλλούρι» (βλ. κ. σιµίτι)]. σιµίτι (το) {σιµιτ-
ιού | -ιών} (λαϊκ.) µικρό µαλακό κουλλούρι µε στρογγυλό, πεπλατυσµένο 
σχήµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. simit «κουλλούρι» < αραβ. semid < αρχ. σεµίδαλις 
(βλ.λ.)]. σιµός, -ή, -ό (λόγ.) 1. (για µύτη) πεπλατυσµένος και µε τα ρουθούνια 
προς τα έξω ΣΥΝ. πλακουτσωτός 2. (συνεκδ. για πρόσ.) αυτός που έχει 
πλακουτσωτή µύτη, δηλ. πεπλατυσµένη και µε τα ρουθούνια προς τα έξω ΑΝΤ. 
(λόγ.) γρυπός. — σιµότητα (η) [αρχ.] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. si-mo), 
µε επίθηµα -µός (πβ. θερ-µός), αβεβ. ετύµου. Σχετικά µε την ετυµ. τού θ. σι-, 
δεν θεωρείται πιθ. η αναγωγή στην I.E. ρίζα *swi- (< *swe(i)- «κάµπτω, 
στρέφω») και η σύνδεση µε νορβ. svïma «κλυδωνίζοµαι, τρεκλίζω», ουαλ. 
chwidl «στριφογυρίζω». Ορισµένοι µελετητές συνδέουν τη λ. µε τα επίθ. σίλλος 
«αλλήθωρος» και σικχός «βδελυρός, αηδιαστικός» (βλ. κ. σιχαίνοµαι)]. σιµούν 
(ο) {άκλ.} εξαιρετικά θερµός και ξηρός τοπικός άνεµος, που πνέει στη Σαχάρα 
και την Αραβική Χερσόνησο, σηκώνοντας σύννεφα άµµου (αµµοστροβίλους) 
και προκαλώντας κύµατα καύσωνα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. simoon < αραβ. samum 
«δηλητηριώδης άνεµος»]. σιµπί (το) (CB) {άκλ.} συσκευή που εκπέµπει 
κύµατα σε µικρές αποστάσεις και χρησιµοποιείται συνήθως από οδηγούς ταξί, 
φορτηγών κ.λπ., για να επικοινωνούν µεταξύ τους. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. CB, ακρωνύµιο των λ. c(itizen's) b(and) «δίαυλος των 
πολιτών»]. σίµωµα (το) → σιµώνω 
Σίµων (ο) {Σίµων-ος, -α} 1. το αρχικό όνοµα τού Αποστόλου Πέτρου 2. όνοµα 

προσώπων τής Κ.∆.: ~ ο αδελφόθεοςΙ ο Κυρηναίος (ο άνθρωπος 



σιµωνία 1594 Σινική Θάλασσα 
 

που ανάγκασαν οι Ρωµαίοι να «άρη τον Σταυρόν» τού Κυρίου) 3. όνοµα 
αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 4. ανδρικό όνοµα. Επίσης (κα-θηµ.) 
Σίµος. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., παράλλ. τ. τού ονόµ. Συµεών (βλ.λ.)]. 

σιµωνία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η τακτική τού Σίµωνος τού Μάγου, εκ-
προσώπου τού αιρετικού γνωστικισµού κατά την αποστολική εποχή, 
που ασπάστηκε τον χριστιανισµό και βαπτίστηκε αλλά επιχείρησε να 
εξαγοράσει µε χρήµατα τη δύναµη τής χάριτος τού Αγίου Πνεύµατος 
(Κ.∆. Πράξ. 8, 9-25) 2. (κατ' επέκτ.) (α) η εµπορία τής θείας χάριτος ή 
ιερών πραγµάτων, εικόνων, αγίων λειψάνων κ.λπ. ή η οικονοµική 
εκµετάλλευση τής θείας Ευχαριστίας: δύο κληρικοί προσήχθησαν 
στο εκκλησιαστικό δικαστήριο κατηγορούµενοι για ~ (β) (γενι-κότ.) η 
εκµετάλλευση τής θρησκευτικής πίστης για οικονοµικά οφέλη 3. 
(ειδικότ.) η χειροτονία ή η προαγωγή διακόνου, ιερέως ή επισκόπου 
µε δωροδοκία. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. Σίµων (ό µάγος)]. 

σιµωνίακός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σιµωνία 
(βλ.λ.), που ανάγεται σε αυτήν ή τη χαρακτηρίζει: ~ αδίκηµα | συ-
µπεριφορά 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που διέπραξε σιµωνία ή που 
πέτυχε τη χειροτονία του, την προαγωγή του κ.λπ. µε σιµωνία: ~ κλη-
ρικός | επίσκοπος. 

Σιµωνίδης (ο) (-η κ. -ου) ο Κείος· αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής 
(556-468 π.Χ.), ο οποίος συνέθεσε επιγράµµατα, παιάνες, επινίκια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Σίµων (< επίθ. σιµός, βλ.λ.· άσχετο µε το µτγν. 
όν. Σίµων | Συµεών) + παραγ. επίθηµα -ίδης]. 

σιµώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σίµωσα} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) έρχοµαι κο-
ντά, φθάνω σε µικρή απόσταση: περίεργος, σίµωσε να δει τι γίνεται || 
το τέλος | η ώρα τού χωρισµού σιµώνει ΣΥΝ. πλησιάζω, προσεγγίζω, 
κοντεύω, ζυγώνω ANT. αποµακρύνοµαι, ξεµακραίνω, (λαϊκ.) αλαρ-
γεύω ♦ 2. (µετβ.) (σπανιότ.) φέρνω (κάτι) σε µικρή απόσταση, κάνω να 
πλησιάσει: σίµωσε την κούπα στα χείλη του και ήπιε τον καφέ ANT. 
αποµακρύνω. — σίµωµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < επίρρ. σιµά (βλ.λ.)]. 

Σινά (το) {άκλ.} 1. όρος που βρίσκεται στην οµώνυµη τριγωνική χερ-
σόνησο (Χερσόνησος τού Σινά), η οποία ενώνει την Αίγυπτο (στην 
οποία και ανήκει) µε την Ασία- θεωρείται το όρος στο οποίο ο Θεός 
παρέδωσε στον Μωυσή τις ∆έκα Εντολές και αποτελεί ιερό τόπο τό-
σο τής χριστιανικής όσο και τής ισλαµικής παράδοσης: ασκητεύει 
στην έρηµο τού ~ 2. Μονή Σινά περίφηµη ορθόδοξη µονή, που ιδρύ-
θηκε στο παραπάνω όρος τον 6ο αι. από τον Ιουστινιανό. — Σιναΐτης 
(ο) (βλ.λ.), σιναϊτικός, -ή, -ό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µτγν. τόπων. < εβρ. Sinai, από την έρηµο Sin, η οποία αντλεί το 
όνοµα της από τον οµώνυµο θεό τής Σελήνης, που λάτρευαν οι Σου-
µέριοι και οι Χαλδαίοι]. 

Σιναΐτης (ο) {Σιναϊτών}, Σιναίτισσα (η) (σηµ. 1) {Σιναϊτισσών} 1. 
πρόσωπο που κατοικεί στη Χερσόνησο τού Σινά, στον βόρειο µυχό 
τής Ερυθράς Θάλασσας µεταξύ Αιγύπτου και Αραβίας, ή κατάγεται 
από αυτήν 2. (ειδικότ.) ο µοναχός τής ορθόδοξης µονής τού όρους Σι-
νά. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Sinaïte (βλ. κ. Σινά)]. 

σιναϊτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το όρος Σινά (βλ. κ. λ. Σι-
ναΐτης): ~ χερσόνησος | επιγραφές (αρχαίες επιγραφές τού 6ου αι. 
π.Χ., χαραγµένες σε λίθο, που ανακαλύφθηκαν στο Σινά, αλλά η γρα-
φή τους δεν έχει ακόµη αποκρυπτογραφηθεί) 2. (ειδικότ.) αυτός που 
σχετίζεται µε το ορθόδοξο µοναστήρι τού όρους Σινά: ~ µετόχιο | κώ-
δικας (αρχαιότατο χειρόγραφο τής Αγίας Γραφής, που χρονολογείται 
στα τέλη τού 4ου µ.Χ. αι. και βρίσκεται από το 1933 στο Βρετανικό 
Μουσείο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Sinaitic < Sinai (βλ. κ. Σινά)]. 

σι να µ | κή (η) καθαρτικό φάρµακο από φύλλα τού φυτού κασσία, το 
οποίο χρησιµοποιόταν κατά το παρελθόν. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
sinameki < αραβ. sinaï-meki]. 

σιναπάλευρο (το) {σιναπαλεύρ-ου | -ων} το αλεύρι που παρασκευά-
ζεται από το άλεσµα των σπόρων τού µαύρου σιναπιού, αφού πρώτα 
αφαιρεθεί το λάδι που περιέχουν, και χρησιµοποιείται ως φάρµακο 
µε την µορφή καταπλάσµατος, καθώς και για την παρασκευή µου-
στάρδας. 

σιναπέλαιο (το) [µτγν.] {σιναπελαί-ου | -ων} αιθέριο έλαιο που εξά-
γεται από τους σπόρους τού σιναπιού και χρησιµοποιείται στη φαρ-
µακευτική. 

σινάπι (το) {-ιού κ. (λόγ.) -άπεως | -ιών κ. (λόγ.) -άπεων) 1. ποώδες φυ-
τό που παρασιτεί στο σιτάρι και στις ανοιξιάτικες καλλιέργειες, σχη-
µατίζει µαύρα και κίτρινα σπέρµατα και χρησιµοποιείται ως κτηνο-
τροφή αλλά και κυρ. µε τη µορφή σιναπαλεύρου (βλ.λ.) στη φαρµα-
κευτική και την παρασκευή µουστάρδας 2. (συνεκδ.) ο σπόρος αυτού 
τού φυτού, που χρησιµοποιείται ευρέως στη φαρµακευτική ΣΥΝ. σι-
ναπόσπορος (βλ.λ.)· ΦΡ. κόκκος σινάπεως βλ. λ. κόκκος. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. σινάπι | σίνάπυ | σίνηπι, που συνδ. µε το αρχ. αντίστοιχο νάπυ, -
υος. Και οι δύο λ. αποτελούν δάνεια, αλλά η ακριβής σχέση µεταξύ 
τους δεν έχει διευκρινιστεί (ίσως κατ' αναλογίαν προς τα σίλι - 
σέσελι, βλ.λ., και σάρι - σίσαρον). Η πηγή προελεύσεως τού δανείου 
παραµένει αβέβαιη, έχει δε αποκλειστεί η υπόθεση αι-γυπτ. δανείου. 
Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται σε µαλαϊκ. sawi, sësawi, sënawi, 
πράγµα που προϋποθέτει ασιατική καταγωγή τού φυτού. Η σύνδεση, 
τέλος, µε σανσκρ. sarsâpa «σινάπι» παρουσιάζει µορ-φολ. δυσχέρειες]. 

σιναπισµός (ο) [µτγν.] ΙΑΤΡ. 1. το ποδόλουτρο ή η εφαρµογή κατα-
πλάσµατος που περιέχει σιναπάλευρο, για να προκληθεί υπεραιµία 
στην πάσχουσα περιοχή 2. (συνεκδ.) κάθε παρασκεύασµα υπό µορ-
φήν καταπλάσµατος, εµπλάστρου κ.λπ., που περιέχει σιναπάλευρο 

και χρησιµοποιείται ως θεραπευτικό µέσο. 
σιναποβλάσταρο (το) (λαϊκ.) εδώδιµο χλωρό βλαστάρι σιναπιού. 
σιναπόσπορος (ο) (λαϊκ.) ο σπόρος τού σιναπιού, ο οποίος έχει φαρ-

µακευτικές ιδιότητες. 
σιναπούχος, -ος, -ο [1867] (λόγ.) αυτός που περιέχα σινάπι, που είναι 
πασπαλισµένος µε σκόνη από σπόρους σιναπιού: ~ χάρτης (το χαρτί 
σινάπεως). [ΕΤΥΜ. < σινάπι + -ούχος < έχω]. 

Σινασός (η) πόλη τής Ν. Μικράς Ασίας, πνευµατική εστία τού ελλη-
νισµού µέχρι το 1922. [ΕΤΥΜ < αρχ. Σινα)σ)σός, αγν. ετύµου]. 

σινάφι (το) {σιναφ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. οργανωµένο σύνολο ανθρώ-
πων που ασκούν το ίδιο επάγγελµα ή έχουν την ίδια ασχολία: το ~ 
των µαστόρων | των χτιστάδων ΣΥΝ. συντεχνία, σωµατείο 2. (κατ' επέ-
κτ.) κοινωνική τάξη, κοινωνική οµάδα: αυτός δεν είναι του ~ µας ΣΥΝ. 
κύκλος, τάξη, κάστα, σειρά. [ΕΤΥΜ. < εσνάφι < τουρκ. esnaf (µε 
αντιµετάθεση και τροπή)]. 

Σινγκαπούρη (η) (αγγλ. Republic of Singapore, κινεζ. Xinjiapo 
Gongheguo, µαλαϊκ. Republik Singapura, ταµίλ Singapur Kudiyarasu = 
∆ηµοκρατία τής Σινγκαπούρης) νησιωτική πόλη-κράτος τής ΝΑ. 
Ασίας, στο Ν. άκρο τής Μαλαϊκής Χερσονήσου, µε πρωτεύουσα την 
οµώνυµη πόλη, επίσηµες γλώσσες την Αγγλική, την Κινεζική, τη Μα-
λαϊκή (Μαλαισιανή) και την Ταµίλ και νόµισµα το δολάριο Σινγκα-
πούρης. — Σιννκαπουριανός (ο). Σινγκαπουριανή (η). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. Singapore < σανκσρ. simhapura «πόλη τού 
λιονταριού» < simha «λιοντάρι» + pur «σπίτι, πόλη». Την ονοµασία 
δικαιολογεί µαλαϊκός θρύλος, κατά τον οποίο ο βασιλιάς Ρατζέντρα 
τής δυναστείας Κόλα (11ος αι.) χρησιµοποιούσε το λιοντάρι ως έµ-
βληµα του]. 

σίνδόνη (η) (λόγ.) το σεντόνι. Επίσης σινδών {σινδόνος}. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. τ. τού αρχ. σινδών, -όνος. Βλ. λ. σεντόνι]. 

Σίνδος (η) 1. αρχαία πόλη τής Κ. Μακεδονίας στον Θερµαϊκό Κόλπο 
2. προάστιο τής Θεσσαλονίκης. [ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, αγν. 
ετύµου]. 

σινδών (η) -¥ σινδόνη 
σινέ (το) {άκλ.} το σινεµά (βλ.λ.). 
sine qua non λατ. (προφέρεται σίνε κβα νον) ελλην. όχι χωρίς αυτά, 

εκ των ων ουκ άνευ (βλ. λ. άνευ). 
σινεµά (το) {άκλ.} 1. ο κινηµατογράφος: σου αρέσει το ~; ΦΡ. (αργκό) 

κάνω σινεµά ασχολούµαι µε την παραγωγή κινηµατογραφικών ται-
νιών (ως σκηνοθέτης, παραγωγός, ηθοποιός κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) η αί-
θουσα όπου προβάλλονται κινηµατογραφικές ταινίες: σε ποιο ~ παί-
ζεται το έργο; || πηγαίνω τακτικά ~. Επίσης (λαϊκ.) σινεµάς (ο) {σινε-
µάδες}. — (υποκ.) σινεµαδάκι (το). 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < γαλλ. cinéma, συντετµ. τ. τού cinématographe 
«κινηµατογράφος» < cinémato- (< κίνηµα, -τος) + -graphe < γράφω]. 

σινεµασκόπ (το) {άκλ.} µέθοδος λήψεως και προβολής κινηµατο-
γραφικής ταινίας σε ευρεία οθόνη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cinémascope < cinéma (βλ. κ. σι-
νεµά) + -scope < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω»]. 

σινέραµα (το) {άκλ.} µέθοδος λήψεως και προβολής κινηµατογραφι-
κής ταινίας µε τη χρησιµοποίηση τριών µηχανών λήψεως και προβο-
λής αντιστοίχως, οι οποίες είναι απόλυτα συγχρονισµένες µεταξύ 
τους έτσι, ώστε να δίνεται στον θεατή η εντύπωση τού ανάγλυφου 
και να αυξάνεται σηµαντικά το οπτικό πεδίο τής σκηνής. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cinerama < cine- (συγκεκοµµένος τ. τού 
όρου cinema, βλ. κ. σινεµά) + -rama < όραµα]. 

σινεροµάντσο (το) κινηµατογραφική ταινία αισθηµατικού περιεχο-
µένου. 

Σίνες (οι) {Σινών} οι Κινέζοι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Σίναι < κινεζ. Qin | Chin, 
ονοµασία φηµισµένης δυναστείας αυτοκρατόρων τής Κίνας (2ος αι. 
π.Χ.). Βλ. κ. Κίνα]. 

σινεφιλ (ο/η) {άκλ.} ελλην. κινηµατογραφόφιλος (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cinéphil], 

σινθεσάιζερ (το) → συνθεσάιζερ 
σινί (το) {σιν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) στρογγυλό χάλκινο ταψί. [ΕΤΥΜ < 

τουρκ. sini < περσ. sïriï «στρογγυλός δίσκος ή ταψί από χρυσό, ασήµι, 
χαλκό ή κασσίτερο» < αραβ. slnî]. 

σινιάλο (το) (λαϊκ.) 1. συνθηµατικό ή συµβολικό σήµα, ειδοποιητήριο 
σηµείο: µου έκανε ~ µε το χέρι να φύγω || έδωσε ~ στους στρατιώτες 
να προχωρήσουν || έβγαλε τον καθρέφτη και άρχισε να κάνει σινιάλα 
ΣΥΝ. ειδοποίηση, σήµα, σύνθηµα 2. (ειδικότ.) ΝΑΥΤ. καθεµιά από τις 
σηµαίες διαφορετικού σχήµατος και χρώµατος, µε τις οποίες γί-
νονται οι συνεννοήσεις ανάµεσα στα πλοία: ~ µε δύο µπαντιέρες || ~ 
αναχώρησης | κινδύνου ΣΥΝ. σήµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. segnale < µτγν. λατ. signälis < λατ. signum «σηµάδι, ση-
µείο»]. 

orné επίθ. {άκλ.} 1. (για ρούχα, αξεσουάρ ντυσίµατος κ.λπ.) αυτός 
που φέρει υπογραφή οίκου υψηλής ραπτικής ή γνωστού σχεδιαστή: ~ 
κοστούµι | γραβάτα | πουκάµισο 2. (για πρόσ.) αυτός που ντύνεται µε 
ακριβά, επώνυµα ρούχα οίκων υψηλής ραπτικής και, κατ' επέκτ., 
κοµψός, σικ: ~ τύπος 3. (ως επίρρ.) µε ακριβά, επώνυµα ρούχα ή αξε-
σουάρ ντυσίµατος και, κατ' επέκτ., κοµψά, σικ: όταν δουλεύεις στις 
δηµόσιες σχέσεις, πρέπει να ντύνεσαι πάντα ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. signé 
«υπογεγραµµένος, δηλ. αυτός που φέρει εµπορική επωνυµία», µτχ. τ. 
τού p. signer «σηµαδεύω, υπογράφω» < λατ. signäre < signum 
«σηµείο, σηµάδι»]. 

Σινική Θάλασσα (η) τµήµα τού ∆. Ειρηνικού Ωκεανού που βρέχει τα 
παράλια τής Κίνας- χωρίζεται στη Βόρεια (ή Κίτρινη Θάλασσα), την 
Ανατολική και τη Νότια Σινική Θάλασσα. 



σινικός 1595 σιταρένιος 
 

σινικός, -ή, -ό [1728] αυτός που σχετίζεται µε την Κίνα ή τους Κινέζους: ~ 
κηρός (κερί που παράγεται από ένα έντοµο στην Ασία και χρησιµοποιείται αντί 
για το γνωστό κερί τών µελισσών)· ΦΡ. (α) σινική µελάνη µαύρη, στιλπνή 
µελάνη που αποτελεί µείγµα κυρ. αιθάλης και καµφοράς και χρησιµοποιείται 
στη σχεδίαση και τη ζωγραφική (β) Σινικό Τείχος | Μέγα Τείχος το τεράστιο 
οχυρωµατικό έργο µε κατάστρωµα δρόµου κατά µήκος τής κορυφής του, το 
οποίο ανε-γέρθηκε σε διάφορες εποχές (από τον 4ο-3ο αι. π.Χ. και αργότερα) 
κατά µήκος των βορείων συνόρων τής Κίνας για την αντιµετώπιση των 
µογγολικών επιδροµών και το οποίο αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα 
οικοδοµικά έργα στον πλανήτη µας. [ΕΤΥΜ. < Σίνες (βλ.λ.)]. σινιόν (το) {άκλ.} 
ο κότσος: πήγε στο κοµµωτήριο και τής έκαναν ~. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. chignon, 
στην παλ. γαλλ. αρχική σηµ. «αλυσίδα κοµµώσεως, λαιµού», < δηµώδ. λατ. 
*catenio, -önis «σπονδυλική στήλη» < λατ. catena «αλυσίδα»]. σινιόρ κ. σιορ 
(ο) {άκλ.}, σινιόρα κ. σιόρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (διαλεκτ.) (ως τιµητική 
προσφώνηση) κύριος | κυρία: ο σιορ Ανδρέας || η σιόρα Τερέζα. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
βλ. λ. σενιόρ]. σίνο- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι αναφέρεται στην 
Κίνα ή στους Κινέζους: σινο-θιβετιανός, σινο-ϊαπωνικός. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
πρόθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το όν. Σίνες «Κινέζοι» (βλ.λ.) 
και απαντά κυρ. σε ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. sinology)]. σινοθιβετιανός, -ή, -ό κ. 
σινοθιβετικός ΓΛΩΣΣ. (γλώσσα) που σχετίζεται µε την οµάδα γλωσσών οι οποίες 
µιλιούνται στο Θιβέτ, στην Κίνα και τη Βιρµανία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
Sino-Tibetan]. σινοϊαπωνικός, -ή, -ό [1854] αυτός που σχετίζεται µε τους 
Κινέζους 
και τους Ιάπωνες ταυτοχρόνως: ~ πόλεµος. οινολογία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} 
επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο του τη µελέτη τής γλώσσας, τής 
ιστορίας και τού πολιτισµού τής Κίνας. — οινολόγος (ο/η), οινολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sinology]. σιντεφένιος, -ια, -ιο → 
σεντέφι σιντέφι (το) → σεντέφι 
σιντί (το) (γράφεται CD) {άκλ.} 1. ο ψηφιακός δίσκος (βλ. λ. δίσκος) 2. η ίδια η 

συσκευή που αναπαράγει δίσκους σιντί- ελλην. ακτινοδισκόφωνο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. C(ompact) D(isc) «συµπαγής δίσκος»]. σιντιροµ  (το) 
(γράφεται CD-ROM)  {άκλ.}  ΠΛΗΡΟΦ. 1. ψηφιακός/ συµπαγής δίσκος (CD), 
στον οποίο µπορεί να αποθηκευτεί πολύ µεγάλη ποσότητα πληροφοριών, µε την 
τεχνική των λέιζερ 2. η ίδια η συσκευή που δέχεται δίσκους σιντιροµ: ένα ~ 
ταχύτητας 48χ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. C(ompact) D(isk) - R(ead) O(nly) M(emory)]. 
σιντοϊσµός (ο) [1859] {χωρ. πληθ.} το σύστηµα των αρχαίων θρησκευτικών 
πεποιθήσεων και πρακτικών τής Ιαπωνίας, που αναπτύχθηκε πριν εισαχθεί ο 
βουδισµός και βασίζεται στη λατρεία των προγόνων και στη θεοποίηση των 
δυνάµεων τής φύσης. — σ^τοϊστής (ο) [1878], σιντοΐστρια (η), σιντοϊστικός, -ή, 
-ό [1894]. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. shintoism < ιαπ. Shinto < κινεζ. 
shéndào «οδός των θεών»]. σιντριβάνι (το) (συχνή ορθ. συντριβάνι) {σιντριβαν-
ιού | -ιών) τεχνητός πίδακας τού οποίου το υδραυλικό σύστηµα εκτοξεύει νερό 
σε διάφορα ύψη και σχήµατα και κατασκευάζεται για διακοσµητικούς λόγους: ο 
δήµαρχος έφτειαξε µια τεχνητή λίµνη και ένα ~, για να στολίσει το πάρκο ΣΥΝ. 
αναβρυτήριο. — (υποκ.) σιντριβανάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sadirvan < περσ. 
Sädurvän. Η γρ. µε -υ- (συντριβάνι), που οφείλεται σε παρετυµολ. σύνδεση µε 
το ρ. συντρίβω, είναι εσφαλµ.]. Σινώπη (η) πόλη τής Β. Μικράς Ασίας στον 
Εύξεινο Πόντο µε έντονο ελληνικό στοιχείο από την αρχαιότητα µέχρι το 1922. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που (κατά µυθική παράδοση) οφείλεται στην οµώνυµη 
βασίλισσα των Αµαζόνων. Ίσως ανάγεται σε αρχ. σίνος «καταστροφή, βλάβη» 
και στο επίθηµα -ώπη (< δπ-ωπ-α, παρακ., οµόρρ. τού ό'ψις)]. σιορ (ο) → σινιόρ 

[ΕΤΥΜ. < βεν. sior, συντετµ. τ. τού segnor (βλ. λ. σενιόρ)]. σιόρα 
(η) → σινιόρα σιρΥΐάνι (το) → σεργιάνι 
σίριαλ (το) (συνήθ. ορθ. σήριαλ) {άκλ.} ελλην. σειρά συνεχείας | συνεχιζόµενη 
σειρά 1. τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκποµπή µυθοπλασίας, που έχει πολλά 
επεισόδια και µεταδίδεται σε συνέχειες: κοινωνικό | αισθηµατικό | αστυνοµικό 
~ ΣΥΝ. σειρά 2. (µτφ.) κάθε υπόθεση που έχει λάβει µεγάλη και ανεπιθύµητη 
διάρκεια, που χρονίζει και παρουσιάζει συνεχώς απρόοπτα: η υπόθεση έχει γίνει 
~ || έβαλε τέλος στο ~ ανακοινώσεων και αντιπαραθέσεων. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
serial < series «σειρά» (< λατ. series)]. σίριαλ κιλερ (ο) {άκλ.} ελλην. 
δολοφόνος κατά συρροήν πρόσωπο που διαπράττει δολοφονίες σε διαφορετικό 
τόπο και χρόνο και που όλες έχουν ένα στοιχείο που τις συνδέει µεταξύ τους· 
(γενικότ.) πρόσωπο που έχει διαπράξει πολλές δολοφονίες. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
serial killer]. σιρίτι (το) (παλαιότ. ορθ. σειρήτι, σειρίτί) {σιριτ-ιού | -ιών} 1. η 
µεταξωτή ή χρυσοΰφαντη ταινία που προστίθεται σε ένδυµα ή καπέλο ως 
διακοσµητικό: η στολή του ήταν γαρνιρισµένηµε κόκκινα -ΣΥΝ. κορδόνι, 
γαϊτάνι 2. ΣΤΡΑΤ. η υφασµάτινη ταινία που αποτελεί διακριτικό τής στολής 
αξιωµατικού ή υπαξιωµατικού ΣΥΝ. γαλόνι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çirit < çerit]. 

σιρκουί (το) {άκλ.} 1. πίστα ειδικά διαµορφωµένη στην οποία διεξάγονται 
αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, ποδηλάτων 2. (συνεκδ.) 
αγώνας αυτοκινήτων, µοτοσυκλετών, ποδηλάτων σε κυκλική πίστα. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. circuit < λατ. circuitus «κυκλική πορεία, περίµετρος, 
περιφέρεια» < circumire «κάνω τον κύκλο, περιέρχοµαι» < επίρρ. circum «πέριξ, 
γύρω»]. σιρµαγιά (η) → σερµαγιά 
σιροκολεβάντες (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) άνεµος που πνέει µεταξύ ανατολικού 
και νοτιοανατολικού ανέµου (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (επίσ.) ευραπηλιώτης. 
σιρόκος (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) θερµός και υγρός νότιος ή νοτιοανατολικός 
άνεµος, που πνέει πάνω από τη Μεσόγειο Θάλασσα και τη Ν. Ευρώπη, 
προκαλώντας βροχές και οµίχλες (βλ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.) ΣΥΝ. (λόγ.) εύρος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scirocco < διαλεκτ. αραβ. Suluq < αραβ. äargi «ανατολικός» < 
äarq «ανατολή»]. σιρόπι κ. (λαϊκ.) σορόπι (το) {σιροπ-ιού | -ιών} 1. 
συµπυκνωµένο και παχύρρευστο διάλυµα ζάχαρης ή µελιού σε νερό ή χυµό 
φρούτων, που χρησιµοποιείται στη ζαχαροπλαστική: έδεσε το ~ για το γλυκό || το 
γλύκυσµα είχε περιχυθεί µ' ένα αρωµατικό ~ 2. (ειδικότ.) η µελά-σα τού 
ζαχαροκάλαµου (βλ.λ.) 3. (κατ' επέκτ.) φαρµακευτικό παρασκεύασµα σε µορφή 
παχύρρευστου, ζαχαρούχου διαλύµατος, που έχει αρκετά ευχάριστη γεύση, ώστε 
να µπορεί να ληφθεί από το στόµα: ~ για τον βήχα || µαλακτικό | αποχρεµπτικό ~ 
4. (µτφ.) καθετί που είναι υπερβολικά γλυκό: τον καφέ τού αρέσει να τον πίνει ~ 
ΣΥΝ. (µτφ.) µέλι ANT. φαρµάκι, δηλητήριο 5. (µτφ.) σιρόπια κ. σορόπια (τα) για 
κάθε γλυκερή έκφραση συναισθηµάτων, ιδ. ερωτικών: ο κινηµατογράφος µάς 
έχει συνηθίσει στα ~· ΦΡ. µε παίρνουν τα σορόπια βάζω τα κλάµατα, δακρύζω. 
— (υποκ.) σιροπάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. sciroppo (πληθ. sciroppi) < 
µεσν. λατ. syrupus < αραβ. Sarâb «ποτό, χυµός»]. σιροπιάζω κ. (λαϊκ.) 
σοροπιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σιρόπιασ-α, -τη-κα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) 
ρίχνω σιρόπι (βλ.λ.) πάνω σε (κάτι), περιχύνω (κάτι) µε σιρόπι: ~ το γλυκό ♦ 
(αµετβ.) 2. (για διάλυµα ζάχαρης και νερού) µεταβάλλοµαι σε σιρόπι (βλ.λ.), 
γίνοµαι παχύρρευστος ΣΥΝ. (µτφ.) δένω 3. (για γλυκό) διαβρέχοµαι µε σιρόπι, 
απορροφώ σιρόπι: το κέικ πρέπει πρώτα να σιροπιάσει και µετά να κοπεί 4. (µτφ. 
για πρόσ.) εκδηλώνω τα συναισθήµατα µου µε γλυκερό τρόπο, ερωτοτροπώ 
σαχλά ΣΥΝ. (µτφ.) ζαχαρώνω.  — σιρόπιασµα κ. σορό-πιασµα (το). 
σιροπιαστός, -ή, -ό κ. σοροπιαστός 1. αυτός που έχει ή βρίσκεται µέσα σε πολύ 
σιρόπι: ~ γλυκό 2. σοροπιαστά (τα) είδος γλυκών που έχουν πολύ σιρόπι. σιρός 
(ο) (λόγ.) το σιλό (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. όρ., αγν. ετύµου. Η προταθείσα 
σύνδεση µε το επίθ. σι-µός (βλ.λ.) δεν προσφέρει απολύτως τίποτε]. Σ.Ι.Σ. (η) 
(παλαιότ.) Στρατιωτική Ιατρική Σχολή. σισανές (ο) {σισανέδες} (λαϊκ.) 
εµπροσθογεµές τουφέκι τού 18ου και 19ου αι., που είχε ραβδωτή κυλινδρική 
κάννη: «σέρνει ντουφέκι σι-σανέ κι εγγλέζικα κουµπούρια» (δηµοτ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sisane]. σισπα(ν)σιόν κ. σουσπα(ν)σιόν (η) {άκλ.} οι 
αναρτήσεις οχήµατος (βλ. λ. ανάρτηση). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. suspension < p. suspendre < λατ. suspendere «αναρτώ, κρεµώ - 
αφήνω κάτι µετέωρο» (βλ. κ. λ. σασπένς)]. σισυφειος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τον Σίσυφο (βλ.λ.): ~ µαρτύριο | καταδίκη 2. (µτφ.) 
αυτός που είναι δύσκολος και µάταιος ταυτόχρονα, αυτός που δεν φέρνει 
αποτέλεσµα: ~ έργο | προσπάθεια. Σίσυφος (ο) {-ου κ. -ύφου} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού 
Αιόλου, ιδρυτής και βασιλιάς τής Κορίνθου, ο οποίος καταδικάστηκε από τους 
θεούς να κυλά αιώνια στον Αδη έναν πελώριο βράχο µέχρι την κορυφή βουνού 
και λίγο πριν από το τέρµα ο βράχος να κατρακυλά προς τα πίσω, µαταιώνοντας 
την προσπάθεια του. — σισύφειος, -α, -ο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., αβεβ. 
ετύµου. Η επιχειρηθείσα συσχέτιση µε το επίθ. σοφός θα ταίριαζε 
σηµασιολογικά, ωστόσο δεν θα ερµήνευε ούτε το -υ- (τού τ. Σίσυφος) ούτε την 
αρχική συλλαβή (λόγω αναδιπλα-σιασµού). Ίσως πρόκειται για λ. τού προελλ. 
υποστρώµατος, όπως φαίνεται από την εναλλαγή ε | | στη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου σέσυ-φος πανούργος]. σιτα (η) → σήτα σιταγορά (η) [1786] η αγορά 
σιταριού· (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο 

γίνεται η αγοραπωλησία σιταριού. σιταγωγός, -ός, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που 
µεταφέρει σιτάρι (βλ.λ.): ~ 

πλοίο. — σιταγωγία (η) [µτγν.]. σιτάλευρο (το) [1831] {-ου κ. -εύρου | -ων κ. -
εύρων) το αλεύρι που 
παρασκευάζεται από σιτάρι. σιταποθήκη (η) [1831] {σιταποθηκών} χώρος για 
αποθήκευση σιταριού και άλλων δηµητριακών. σιτάρ (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. ινδικό 
παραδοσιακό έγχορδο µουσικό όργανο που µοιάζει µε µεγάλη κιθάρα, αλλά 
διαθέτει εξαιρετικά µακρύ και πλατύ βραχίονα µε πολλά κλειδιά τοποθετηµένα 
πλευρικά σε όλο το µήκος του. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sitar < χίντι sitar]. σιταράς (ο) {σπαράδες} (λαϊκ.) ο έµπορος 
σιταριού (βλ.λ.) και άλλων 
δηµητριακών ΣΥΝ. σταρέµπορος, (λόγ.) σιτέµπορος. σιταρεµπορος κ. 
σταρέµπορος (ο) → σιτέµπορος σιταρένιος, -ια, -ιο [µεσν] κ. (λαϊκ.) σταρένιος 
1. αυτός που έχει παρασκευαστεί από σιτάρι και ιδ. από αλεύρι σιταριού: ~ 
ψωµί | πα- 
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ξιµάδι 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το χρώµα τού ώριµου σιταριού: ~ 
επιδερµίδα | δέρµα. 

σιταρήθρα (η) {σιταρηθρών} (λαϊκ.) ΖΩΟΛ. Ο κορυδαλλός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
σιτάρι + παραγ. επίθηµα -ήθρα, πβ. καλαµ-ήθρα, δαχτυλ-ήθρα]. 

σιτάρι κ. (λαϊκ.) στάρι (το) {σιταρ-ιού | -ιών} 1. φυτό ποώδες, µονοετές, µε 
ψηλό, ευλύγιστο και κούφιο βλαστό σαν καλάµι, φύλλα µακριά και 
κυλινδρικά που περιβάλλουν τον βλαστό, ενώ τα άνθη και οι καρποί του 
σχηµατίζουν σύνθετο στάχυ· έχει παγκόσµια εξάπλωση και τεράστια σηµασία, 
καθώς προσφέρει την πρώτη ύλη για το ψωµί, τη βασική τροφή τού 
ανθρώπου: ψωµί από - || σπέρνω | θερίζω | αλέθω ~ || σκληρό ~ (τού οποίου το 
ενδοσπέρµιο είναι σκληρό και διαφανές, πλούσιο σε πρωτεΐνες) || µαλακό ~ 
(τού οποίου το σπέρµα έχει τοµή µε αλευρώδη όψη) 2. (συνεκδ.) BOT. Ο 
καρπός τού παραπάνω φυτού, που φέρει θύσανο τριχών στη µία άκρη του και 
είναι λευκός, αργυρός, κιτρινωπός κ.λπ. ανάλογα µε την ποικιλία, αποτελεί δε 
τη βάση για την παρασκευή αλεύρου και στη συνέχεια ψωµιού, αρ-
τοσκευασµάτων κ.λπ.· ΦΡ. (µτφ.) ξεχωρίζω την ήρα από το σιτάρι βλ. λ. ήρα 
3. (συνεκδ.) τα κόλλυβα: φτειάχνει ~ και το πηγαίνει στην εκκλησία. Επίσης 
(λόγ.) σίτος (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σιτάριον, υποκ. τού σίτος (βλ.λ.)]. 

σιτάρκης, -ης, -ες {σιτάρκ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ. για τόπο) αυτός που 
έχει επάρκεια σιτηρών, που διαθέτει όσο σιτάρι είναι απαραίτητο για τη 
διατροφή των κατοίκων: ~ χώρα | πόλη | περιοχή. — σιτάρκεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < σίτος + -αρκής < αρκώ]. 

σιταροειδής, -ής, -ές {σιταροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που 
µοιάζει στο σχήµα και στη µορφή µε κόκκο σιταριού: ~ χόνδρος (µικρός 
χόνδρος που υπάρχει µέσα στους πλάγιους συνδέσµους τού λάρυγγα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σιταρόσπορος (ο) (λαϊκ.) 1. ο σπόρος, ο κόκκος τού σιταριού 2. (συνεκδ.) το 
ίδιο το σιτάρι (βλ.λ.). Επίσης σιταρόσπορο (το). 

σιταρότοπος κ. (λαϊκ.) σταρότοπος (ο) τόπος στον οποίο ευδοκιµεί το σιτάρι 
(βλ.λ.), αγρός που παράγει µεγάλη ποσότητα σιταριού. Επίσης σιταροτόπι κ. 
σταροτόπι (το). 

σιταροχρωµος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) σταρόχρωµος αυτός που έχει το χρώµα τού 
ώριµου σιταριού (βλ.λ.): ~ δέρµα | επιδερµίδα ΣΥΝ. σιταρένιος, σταράτος. 

σιταρόψειρα κ. (λαϊκ.) σταρόψειρα (η) έντοµο που προξενεί καταστροφές στα 
σιτηρά. 

σίτεµα (το) → σιτεύω 
σιτεµπόριο (το) {σιτεµπορίου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το εµπόριο σιταριού (βλ.λ.) 

και άλλων δηµητριακών. 
σίτεµπορία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} το σιτεµπόριο (βλ.λ.). 
σιτέµπορος (ο) {σιτεµπόρ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) ο έµπορος σιταριού, αυτός που 

εµπορεύεται σιτηρά (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.) σιταράς. Επίσης (καθηµ.) 
σιταρέµπορος κ. σταρέµπορος. 

σίτευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η πάχυνση ζώου µε την 
παροχή άφθονης τροφής: ~ µόσχων | αιγοπροβάτων | πτηνών ΣΥΝ. 
υπερσιτισµός. 

σιτευτός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) (για οικόσιτα ζώα και πτηνά) ο καλά θρεµµένος, 
αυτός που έχει παχύνει µε άφθονη τροφή ΣΥΝ. καλοθρεµ-µένος, θρεφτάρν 
ΦΡ. (µτφ.) µόσχος (ο) σιτευτός (από την παραβολή τού ασώτου, Κ.∆. Λουκ. 
15, 23) το ζώο που ανατρέφεται µε προσοχή και φροντίδα και προορίζεται να 
σφαχτεί σε ξεχωριστή περίσταση-(κατ' επέκτ.) ό,τι καλύτερο διαθέτει κανείς 
για υποδοχή και φιλοξενία: όταν γύρισε, οι δικοί τον έσφαξαν τον µόσχο τον 
σιτευτό. 

σιτεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σίτε-ψα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) δίνω άφθονη τροφή σε 
(οικόσιτο ζώο ή πτηνό), για να παχύνει και να σφαχτεί: ~ τον µόσχο | τον 
χοίρο | τη γαλοπούλα ♦ (αµετβ.) 2. (για σφάγια) γίνοµαι τρυφερότερος και πιο 
εύγευστος, παραµένοντας για ένα χρονικό διάστηµα ωµός και εκτός ψυγείου: 
άφησε τον λαγό να σιτέψει, πριν τον µαγειρέψει || το κυνήγι, αν δεν σιτέψει, δεν 
πρέπει να ψηθεί ΣΥΝ. µαλακώνω ANT. ξηραίνω 3. (µτφ. για πρόσ.) µεγαλώνω 
σε ηλικία, ωριµάζω: εµείς πια µεγαλώσαµε, σιτέψαµε 4. (µτφ.) µένω σε 
αχρηστία, αφήνοµαι να ξεχαστώ: η αναφορά του σίτεψε στα συρτάρια των αρ-
µοδίων. — σίτεµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εκτρέφω, ταΐζω», < σίτος 
(βλ.λ.)]. 

σιτηρεσιο (το) {σιτηρεσί-ου | -ων} (λόγ.) η τροφή που παρέχεται καθηµερινά 
σε κάθε στρατιώτη: µου ανέθεσαν να υπολογίζω τα έξοδα για το ~ τού λόχου- 
ΦΡ. ΤΟ σιτηρεσιο ν τής Μεγάλης Παρασκευής για πολύ περιορισµένη τροφή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σιτηρέσιον < σίτος + -ηρέσιον < (ύπ)ηρεσία, µε αποκοπή τής 
προθ. ύπ(ο)- (απλοποίηση)]. 

σίτηρο (το) {µόνο στον πληθ.} 1. καθένα από τα φυτά που καλλιεργούνται για 
τα αµυλούχα, εδώδιµα σπέρµατα τους, αποτελώντας τη βάση τής διατροφής 
τού ανθρώπου και των κατοικίδιων ζώων, όπως το σιτάρι, το κριθάρι, η 
σίκαλη, το ρύζι, ο αραβόσιτος, η βρόµη κ.ά.: η καλλιέργεια σιτηρών 
καταλαµβάνει πάνω από το ήµισυ τής καλλιεργούµενης γης στον πλανήτη µας 
ΣΥΝ. δηµητριακό 2. (συνεκδ.) καθένας από τους εδώδιµους καρπούς 
(σπέρµατα) τών φυτών αυτών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σιτηρά (τά), πληθ. ουδ. τού 
αρχ. επιθ. σιτηρός < σίτος + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. κ. άνθ-ηρός]. 

σιτίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {σίτισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. παρέχω τροφή σε 
(κάποιον), δίνω σε (κάποιον) φαγητό: µεγάλες ποσότητες ξηράς τροφής 
διατέθηκαν, για να σιτίσουν τους σεισµοπαθείς || στον 7ρίτο Κόσµο τα παιδιά 
σιτίζονται ανεπαρκώς ΣΥΝ. διατρέφω 2. (µτφ.) µισθοδοτούµαι ή αντλώ οφέλη, 
κέρδη (από κάπου): «αυτοί που σιτίζονται στον κρατικό κορβανά και έχουν ως 
αρµοδιότητα την εξυπηρέτηση τού πολίτη» (εφηµ.) || «µας σιτίζει ακόµη η αίγλη 
των αρχαίων 

προγόνων» (εφηµ.). — σίτιση (η) [µτγν.] κ. σιτισµός (ο) [µτγν.]. 
σιτικός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε το σιτάρι (βλ.λ.): ~ 

πρόβληµα | ζήτηµα. 
σιτίο (το) (κυρ. στον πληθ.) η τροφή που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. σιτίον, υποκ. τού σίτος (βλ.λ.)]. 
σιτιοδόχη (η) [1833] {σιτιοδοχών} (λόγ.) µικρός σάκος από αδιάβροχο ύφασµα, 

στον οποίο βάζει ο στρατιώτης την τροφή του κατά τη διάρκεια τής πορείας 
ΣΥΝ. σακίδιο. [ΕΤΥΜ. < σιτίο + -δόχη < δέχοµαι]. 

σίτιση (η) -> σιτίζω 
σιτισµός (ο) → σιτίζω 
σιτιστής (ο) [µτγν.] ΣΤΡΑΤ. Ο υπαξιωµατικός στον οποίο έχει ανατεθεί η 

διαχείριση των ειδών διατροφής τής µονάδας. 
σίτο- κ. σιτό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε το σιτάρι ή την 

τροφή: σιτο-καλλιέργεια, σιτο-παραγωγή. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. σίτος (βλ.λ.)]. 

σιτοβολώνας (ο) εύφορη περιοχή που παράγει άφθονα σιτηρά: η Θεσσαλία είναι 
ο ~ τής Ελλάδας || « η Ουκρανία ήταν γνωστή ως ο ~ τής Ευρώπης» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σιτοβολών, -ώνος < σίτο- + -βολών < βάλλω (πβ. κ. -βόλος)]. 

σιτοδεία (η) {σιτοδειών} 1. η έλλειψη σιταριού και γενικότ. δηµητριακών λόγω 
πενιχρής ή κατεστραµµένης σοδειάς ΑΝΤ. σιτάρκεια 2. (κατ' επέκτ.) η έλλειψη 
ή η απουσία τροφίµων για τη συντήρηση ανθρώπων και ζώων ΣΥΝ. πείνα, 
λιµός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σίτο- + -δεία < -δεής (< δέω | -οµαι «στερούµαι, έχω ανάγκη 
»)]. 

σίτο καλλιέργεια (η) {σιτοκαλλιεργειών} 1.η καλλιέργεια σιταριού ή άλλων 
δηµητριακών: για εφέτος το υπουργείο προβλέπει αύξηση τής ~ 2. (συνεκδ.) ο 
αγρός στον οποίο καλλιεργούνται σιτάρι ή άλλα δηµητριακά. — 
σιτοκαλλιεργητής (ο). 

σιτοπαραγωγή (η) [1887] {χωρ. πληθ.} η παραγωγή σιταριού και άλλων 
δηµητριακών, ιδ. η ετήσια: για εφέτος προβλέπεται µείωση τής ~. — 
σιτοπαραγωγικός, -ή, -ό. 

σιτοπαραγωγός, -ός, -ό [1898] 1. (για τόπους) αυτός που παράγει σιτηρά, που 
είναι πρόσφορος για καλλιέργεια σιτηρών: ~ χώρα | περιοχή ΣΥΝ. σιτοφόρος 
2. (ειδικότ.) σιτοπαραγωγός (ο) αυτός που ασχολείται µε την καλλιέργεια 
σιτηρών: οι ~ τής Θεσσαλίας έκλεισαν την εθνική οδό ως ένδειξη διαµαρτυρίας 
για την αγροτική πολιτική τής κυβέρνησης. 

σίτος (ο) (επίσ.) το σιτάρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. σίτος (ήδη µυκ. si-to), αβεβ. 
ετύµου, λ. που αναφερόταν τόσο στους καρπούς των δηµητριακών όσο και 
στα καθηµερινά φαγητά που είχαν ως βάση τα δηµητριακά. Η παλαιά ετυµολ. 
αναγωγή στο ρ. ψία> «τρέφω, ταΐζω» (βλ. λ. ψίχα) δεν µπορεί να γίνει 
αποδεκτή. Αµφισβητούµενη είναι, επιπλέον, η υπόθεση ότι η λ. αποτελεί 
δάνειο από άλλη I.E. γλώσσα (λ.χ. ρωσ. zito «σιτηρά», αρχ. πρωσ. geits «ψω-
µί») ή από µη I.E. γλώσσα (λ.χ. βασκ. zitu «σιτηρά», σουµερ. zid «αλεύρι», 
αρχ. αιγυπτ. sw't «σιτηρά, καλαµπόκι»), ενώ αξιοπρόσεκτες είναι και οι 
υποθέσεις περί πελασγ. δανείου. Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι η άποψη τού C.J. 
Ruijgh, ο οποίος θεωρεί ότι το συλλαβόγραµµα si- (στη µυκ. λ. si-to = σίτος) 
ίσως αποτελεί παραλλαγή τού ιδεογράµµατος τής Μυκηναϊκής για το σιτάρι 
και έχει προέλθει από το αντίστοιχο ιδεόγραµµα τής Γραµµικής Α]. 

σιτόσπαρτος, -η, -ο [1889] (για έκταση γης) σπαρµένος µε σιτάρι. 
σιτοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο (λόγ. για τόπους) αυτός που παράγει σιτάρι, 

πρόσφορος για την καλλιέργεια σιταριού: ~ χώρα | περιοχή ΣΥΝ. 
σιτοπαραγωγός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σίτο- + -φόρος < φέρω]. 

Σ.Ι.Φ.Α. (ο) Σύνδεσµος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων. 
Σίφνος (η) νησί των ∆. Κυκλάδων Ν∆. τής Πάρου. — Σιφναίος κ. (λόγ.) 

Σίφνιος [αρχ.] κ. (λαϊκ.) Σίφνιος (ο), Σιφναίο κ. (λόγ.) Σίφνια κ. Σιφνία κ. 
(λαϊκ.) Σιφνιά (η), σιφναίικος, -η, -ο κ. (λόγ.) σίφνιος, -α, -ο [αρχ.] κ. (λαϊκ.) 
σιφνιάς, -ιά, -ιό. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, αγν. ετύµου. ∆εν συνδέεται µε τη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου σιφνός· κενός]. 

σιφονιέρα κ. (λαϊκ.) σιφινιερα (η) {δυσχρ. σιφονιέρων} χαµηλό έπιπλο µε 
πολλά επάλληλα συρτάρια, στα οποία τοποθετούνται διάφορα αντικείµενα 
οικιακής χρήσεως και ιδ. εσώρουχα, ασπρόρουχα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. chiffonnier < chiffon «λεπτό ύφασµα, κουρέλι» < 
αραβ. Siff]. 

σίφουνας (ο) 1. ΜΕΤΕΩΡ. ο σίφων (βλ.λ.) ΣΥΝ. ανεµοστρόβιλος 2. (κατ' επέκτ.) 
πολύ δυνατός άνεµος που προκαλεί καταστροφές: ο ~ ξερίζωσε δέντρα και 
αναποδογύρισε αυτοκίνητα 3. (µτφ.) καθένας ή καθετί που κινείται µε µεγάλη 
ταχύτητα και ορµή: µπήκε σαν ~ στο σαλόνι και άρχισε να αφηγείται τις 
εξελίξεις. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σίφων, -ωνος (βλ.λ.), µε τροπή τού [ο] σε [u] (πβ. κ. φουρ-νέλο 
< ιταλ. fornello)]. 

σιφούνι (το) {σιφουν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το αυλάκι τού νερόµυλου, στο οποίο 
κυλά το νερό που θέτει σε κίνηση τη φτερωτή (βλ.λ.) · 2. (καθηµ.) το σιφώνι 
(βλ.λ., σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. σιφώνιον, υποκ. τού αρχ. σίφων, -ωνος 
(βλ.λ.)]. 

σίφων (ο) {σίφ-ωνος | -ώνων} (λόγ.) 1. ΜΕΤΕΩΡ. στροβιλοειδής κίνηση τού 
αέρα εξαιρετικά µεγάλης έντασης αλλά µικρής έκτασης, που εµφανίζεται 
κάτω από καταιγιδοφόρα νέφη µε µορφή προβοσκίδας και συνοδεύεται 
συνήθ. από καταιγίδες: ~ ξηράς | θαλάσσης ΣΥΝ. σίφουνας · 2. ΦΥΣ.-
ΤΕΧΝΟΛ. όργανο µε τη µορφή σωλήνα, σχήµατος ανε- 
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στραµµένου U µε άνισα σκέλη, που χρησιµοποιείται για τη µετάγγιση υγρών 
από µία στάθµη σε άλλη χαµηλότερη· 3. ΙΑΤΡ. είδος καθετήρα που 
χρησιµοποιείται για πλύσεις τού στοµάχου · 4. ΑΡΧΙΤ. καθένα από τα σφαιρικά 
τρίγωνα που κατασκευάζονται ανάµεσα στη βάση τού τρούλου 
οικοδοµήµατος και στους κίονες ή τους πεσσούς που τον στηρίζουν, για να 
κατανέµουν το βάρος τής οροφής · 5. ΝΑΥΤ. ειδικός σωλήνας που 
χρησιµοποιείται αντί αντλίας για την τροφοδότηση των λεβήτων ή για την 
εκκένωση υδάτων από δεξαµενή, από το κύτος τού πλοίου κ.λπ. · 6. ΖΩΟΛ. ο 
καθένας από τους δύο προεξέχοντες και συσταλτούς σωλήνες ορισµένων 
ειδών µαλακίων, µε τους οποίους τα ζώα αυτά απορροφούν και αποβάλλουν 
το νερό. Επίσης σίφωνας. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. σίφων, -ωνος, τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου, ίσως προϊόν ηχο-
µιµήσεως. Η λ. εµφανίζει το παραγ. επίθηµα -ων των τεχνικών όρων (λ.χ. κώδ-
ων, κώθ-ων, δόλ-ων)]. σιφώνι (το) (συνήθ. ορθ. σιφόνι) {σιφων-ιού | -ιών} 1. 
ΤΕΧΝΟΛ. υδραυλική εγκατάσταση ειδών υγιεινής σε κουζίνα, αποχωρητήριο 
κ.λπ., που αποτελείται από σωλήνα κεκαµµένο σε δύο σηµεία, ώστε να 
σχηµατίζει U, και ο οποίος είναι γεµάτος νερό στο καµπύλο τµήµα του, ώστε να 
παρεµποδίζονται οι αναθυµιάσεις των αποχετευτικών αγωγών, αλλά 
ταυτόχρονα να επιτρέπεται η ροή των αποβλήτων προς αυτούς 2. φιάλη µε 
παχιά γυάλινα τοιχώµατα, ενισχυµένα εξωτερικά µε ψάθινο ή µεταλλικό 
πλέγµα, το οποίο περιέχει αεριούχο νερό ή άλλο υγρό υπό πίεση, που 
εκτοξεύεται από κατακόρυφο σωλήνα, βυθισµένο σχεδόν µέχρι τον πυθµένα 
τού δοχείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαβήτης. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σιφώνιον < αρχ. σίφων, -ωνος (βλ.λ.). Στις τεχνολ. σηµ. 
συνεπέδρασε το ελληνογενές γαλλ. siphon]. σιφώνιο (το) [µτγν.] {σιφωνί-ου | -
ων} (λόγ.) 1.ΧΗΜ. όργανο σε µορφή γυάλινου ή πλαστικού βαθµονοµηµένου 
σωλήνα, που χρησιµοποιείται στα χηµικά εργαστήρια για τη λήψη δείγµατος 
υγρού ορισµένου όγκου 2. ΑΝΑΤ. Ο µεµβρανώδης σωλήνας που συνδέει τις 
αεροφόρες κοιλότητες τού τετράγωνου οστού µε τις κοιλότητες τής άνω 
γνάθου. σιχ (ο) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. Ο πιστός τού σιχισµού (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < χίντι 
sikh «οπαδός, ακόλουθος» < σανσκρ. siksati «µελετά» (γ' εν. πρόσ.)]. 
σιχαίνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {σιχά-θηκα, -µένος} 1. νιώθω έντονη αποστροφή και 
αηδία για (πρόσωπο, πράγµα ή κατάσταση), δεν µπορώ να ανεχθώ 
(κάποιον/κάτι): ~ τους ψεύτες | τις σαύρες | τη µυρωδιά τού σκόρδου | τη βία | να 
σηκώνοµαι νωρίς | να δουλεύω το Σάββατο || τον σιχαίνοµαι, δεν θέλω να τον 
ξαναδώ || σιχαινόταν τον ίδιο του τον εαυτό ΣΥΝ. απεχθάνοµαι, αποστρέφοµαι 
ΑΝΤ. συµπαθώ- ΦΡ. (α) (µτφ.) σιχαίνονται και οι πέτρες (κάποιον) (κάποιος) 
προκαλεί υπερβολική αηδία ή απέχθεια µε τις πράξεις, τη συµπεριφορά του 
κ.λπ. (β) (µτφ.) σιχαίνοµαι (και) να φτύσω (κάποιον) είναι αφόρητα άσχηµος ή 
βδελυρός, προκαλεί αποτροπιασµό 2. (ειδικότ. η µτχ. σιχαµένος, -η, -ο) αυτός 
που προκαλεί έντονη αποστροφή ή αηδία: ~ άνθρωπος | θέαµα | βρισιά | ιστορία 
ΣΥΝ. σιχαµερός, βδελυρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. σικχαίνω | -οµαι (µε ανοµοιωτική αποβολή τού -κ-, πβ. κ. 
ζάχαρη - σάκχαρον) < σικχός «αηδιαστικός, βδελυρός», λ. τής καθηµερινής 
γλώσσας µε εκφραστ. σύµπλεγµα -κχ-, αγν. ετύµου. Το θ. σι- απαντά πιθ. και 
στα επίθ. σιλλός «αλλήθωρος» και σιµός «πλα-κουτσοµύτης», αλλά δεν έχει 
εξακριβωθεί αν οι λ. συνδέονται]. σίχαµα (το) {σιχάµ-ατος | -ατα, -άτων} 
(λαϊκ.) 1. οτιδήποτε σιχαινόµαστε, καθετί που προκαλεί έντονη αποστροφή, 
αηδία: αυτό το φαγητό είναι ~ ΣΥΝ. σιχαµαρα, σιχαµός, αναγούλιασµα, 
βδέλυγµα 2. (για πρόσ.) άξιος αποστροφής, αυτός που προξενεί αποτροπιασµό: 
το -τής κοινωνίας ΣΥΝ. σιχαµένος, σιχαµερός, κάθαρµα. σιχαµαρα (η) {χωρ. 
πληθ.} 1. η αηδία, η αποστροφή που προκαλεί (κάποιος/κάτι): ένιωσε ~ µόλις 
είδε πώς ετοίµαζαν τα φαγητά ΣΥΝ. σιχασιά 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί 
αηδία, αποστροφή: µια ~ ήταν αυτό το έργο | το φαγητό. 

[ΕΤΥΜ. < σίχαµα + επίθηµα -άρα, πβ. φαγωµ-άρα, τροµ-άρα]. 
σιχαµένος, -η, -ο → σιχαίνοµαι 
σιχαµερός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που προκαλεί αηδία, έντονη απέχθεια και 
αποστροφή: ~ θέαµα | ατιµία | χαµόγελο | κατάσταση | οσµή | αποκάλυψη || ~ 
άνθρωπος | εγκληµατίας | χαρακτήρας ΣΥΝ. σιχαµένος, αηδιαστικός, 
αποκρουστικός, αποτροπιαστικός, (λόγ.) βδελυρός ANT. θελκτικός. — 
σιχαµερά επίρρ. [ΕΤΥΜ < σίχαµα + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. βροµ-ερός]. 
σιχαµός (ο) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η αηδία και η αποστροφή, η έντονη 
απώθηση που αισθάνεται κανείς προς πρόσωπο, πράγµα, κατάσταση κ.λπ.: το 
θέαµα µου προκάλεσε ~ || ένιωσα ~ για τον ίδιο τον εαυτό µου ΣΥΝ. σιχασιά, 
απέχθεια, (λόγ.) βδελυγµία 2. (συνεκδ.-σπανιότ.) κάθε πρόσωπο, πράγµα ή 
οτιδήποτε άλλο προκαλεί αηδία, αποστροφή ΣΥΝ. σίχαµα. σιχασιά (η) {χωρ. 
πληθ.} το αίσθηµα αηδίας, αποστροφής που προκαλεί (κάποιος/κάτι) ΣΥΝ. 
σιχαµαρα. σιχασιάρης, (0) {σιχασιάρηδες}, σιχασιάρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) πρόσωπο που σιχαίνεται, που αισθάνεται αηδία εύκολα και σε 
υπερβολικό βαθµό: όσοι είναι πολύ ~ πλένουν τα χέρια τους αµέσως µόλις 
πιάσουν χαρτονοµίσµατα. — σιχασιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ; < σιχασιά + παραγ. 
επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. βροµ-ιάρης, ζαβολ-ιάρης]^ σιχισµός (ο) ΘΡΗΣΚ. µία από 
τις θρησκείες τής Ινδίας, που συνδυάζει στοιχεία από τον ινδουισµό και τον 
ισλαµισµό, απορρίπτει τη διάκριση σε κάστες και την ειδωλολατρία. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. sikhism]. σιχτίρ(ι) (το) {άκλ.} (οικ.-υβριστ.) µόνο στη ΦΡ. 
σι σιχτίρ! για να εκ- 

φράσουµε µεγάλη αγανάκτηση. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sikdim, αόρ. τού p. sikmek «συνουσιάζοµαι»]. 

σιχτιρίζω ρ. µετβ. {σιχτίρισ-α, -µένος} (οικ.) βρίζω χυδαία, στέλνω στον 
διάβολο ΣΥΝ. διαβολοστέλνω. — σιχτίρισµα (το). 

Σιών (η) {άκλ.} 1. ένας από τους λόφους τής Ιερουσαλήµ και συνεκδ. 
ολόκληρη η πόλη τής Ιερουσαλήµ 2. (κατ' επέκτ.) ο λαός ή/και το κράτος τού 
Ισραήλ 3. (συνεκδ.) σύµβολο τής ιουδαϊκής εθνικής ιδέας και κάθε εβραϊκού 
εθνικιστικού κινήµατος: «Τα πρωτόκολλα των σοφών τής Σιών» (τίτλος 
βιβλίου που αποδόθηκε στους ιδρυτές τού σιωνισµού). 
[ΕΤΥΜ; µτγν. < εβρ. Slyön, ονοµασία λόφου πάνω στον οποίο είναι χτισµένη 
η Ιερουσαλήµ, αγν. ετύµου]. 

σιωνισµός (ο) [1897] {χωρ. πληθ.} 1. πολιτική και εθνική κίνηση των Εβραίων 
που γεννήθηκε στην Κ. και Α. Ευρώπη στα τέλη τού 19ου αι. και στόχευε στη 
δηµιουργία εβραϊκού εθνικού κράτους στην Παλαιστίνη 2. (κατ' επέκτ.-
κακόσ.) κάθε ακραία εθνικιστική και σοβινιστική τάση ή κίνηση των 
Εβραίων, που εκδηλώνεται είτε εντός τού κράτους τού Ισραήλ είτε αλλού 
ANT. αντισιωνισµός. — σιωνιστής (ο), σιωνίστρια (η), σιωνιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sionisme]. 

σιωπή (η) 1. η κατάσταση ενός ή περισσοτέρων προσώπων που δεν µιλούν, η 
έλλειψη, η διακοπή ή η παύση κάθε οµιλίας: ζητώ να γίνει | τηρώ ~ || όταν 
µπήκε µέσα, έγινε απόλυτη ~ || µεγάλη | βαριά | παγερή (που προκύπτει από 
δυσάρεστη κατάσταση ή αδιαφορία) | νεκρική ~ ΣΥΝ. σιγή· ΦΡ. (παροιµ.) η 
σιωπή είναι χρυσός για την αξία τού να σιωπά κανείς 2. (κατ' επέκτ.) η 
απουσία απάντησης ή αντίδρασης, το να µην παίρνει θέση κανείς, προφορικώς 
ή γραπτώς, για ζητήµατα που τον αφορούν: οι καταγγελίες αυτές και η ~ τής 
κυβέρνησης προκάλεσαν έντονες ανησυχίες στο εκλογικό σώµα || ο πρώην 
υπουργός τηρεί επιµελώς εδώ και λίγες ηµέρες απόλυτη ~ σχετικά µε τα εις 
βάρος του δηµοσιεύµατα || πότε πρόκειται, επιτέλους, να λύσεις τη ~ σου; || στην 
περίπτωση αυτή η ~ σηµαίνει συναίνεση- ΦΡ. (α) συνωµοσία σιωπής η 
συµφωνηµένη, συστηµατική αποφυγή κάθε αναφοράς, σχολιασµού, µνείας για 
κάτι που δηµοσιεύεται, εκδίδεται ή γενικότ. για τη δράση προσώπου ή για 
κάποιο γεγονός· η συνεννοηµένη αγνόηση: - στον αθηναϊκό Τύπο για τις 
καταγγελίες τού πρώην υπουργού (β) η σιωπή µου προς απάντηση σου απαξιώ 
να σου απαντήσω (γ) νόµος τής σιωπής βλ. λ. νόµος 3. (ως επιφών.) σιωπή! 
σταµάτα να µιλάς, σιώπησε, άχνα! ΣΥΝ. πάψε, (οικ.) σκάσε, σουτι, µιλιά!, 
τσιµουδιά! 4. (κατ' επέκτ.) η απουσία κάθε θορύβου, η ησυχία: στην πλάση 
απλωνόταν απόλυτη ~ || ζω µέσα στη µοναξιά και τη -1| «άκρα τού τάφου ~ 
στον κάµπο βασιλεύει...» (∆. Σολωµός) ΣΥΝ. σιγή ΑΝΤ. θόρυβος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< σιωπώ (-άω), βλ.λ.]. 

σιωπηλός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) (α) αυτός που δεν µιλά, που τηρεί σιωπή: 
προχώρησε ~ προς την πόρτα || βαδίζαµε σιωπηλοί µέσα στη νύχτα || έµειναν για 
λίγο σιωπηλοί να κοιτάζονται στα µάτια || όταν τον ρωτούσες για το παρελθόν, 
έµενε - σαν τάφος (β) αυτός που δεν του αρέσει να µιλά πολύ, που 
αποστρέφεται τη φλυαρία ΣΥΝ. λιγόλογος ΑΝΤ. λάλος, οµιλητικός, 
πολυλογάς, φλύαρος 2. (κατ' επέκτ.-γενικότ.) αυτός που γίνεται µέσα στη 
σιωπή, που δεν περιλαµβάνει οµιλίες, θόρυβο, ταραχή κ.λπ.: - πορεία | 
διαµαρτυρία | προσευχή | συµφωνία | έγκριση | εκδήλωση | σκηνή | παρέλαση 
ΣΥΝ. σιωπηρός ΑΝΤ. θορυβώδης 3. (ειδικότ. για χώρους) βυθισµένος στη 
σιωπή, αυτός στον οποίο δεν ακούγεται τίποτα: ~ δωµάτιο | σπίτι | δρόµος 
ΣΥΝ. ήσυχος ΑΝΤ. θορυβώδης. — σιωπηλ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., σιωπηλότητα 
(η) [1856]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < σιωπή + παραγ. επίθηµα -ηλός, πβ. απατ-ηλός, σφριγηλός]. 

σιωπηρός, -ή, -ό 1. (α) (για πρόσ.) αυτός που δεν µιλά, που τηρεί σιωπή· 
σιωπηλός ΑΝΤ. λάλος, φλύαρος (β) αυτός που γίνεται µε σιωπή, χωρίς 
εξωτερικές εκδηλώσεις: - διαµαρτυρία 2. (συνεκδ.) αυτός που υπονοείται, που 
δεν δηλώνεται ρητώς αλλά θεωρείται δεδοµένος: ~ συµφωνία | συναίνεση | 
απειλή | οµολογία | έγκριση | υποστήριξη | αναγνώριση || µε τη ~ ανοχή όλων 
µας διαπράττονται τέτοια εγκλήµατα || «η διαιτητική απόφαση στηρίχθηκε στον 
~ όρο περί αποζηµίωσης τού πλοιοκτήτη για τις συνέπειες συµµόρφωσης προς 
τις εντολές των ναυλωτών» (εφηµ.)· ΦΡ. σιωπηρή πλειοψηφία βλ. λ. πλει-
οψηφία. — σιωπηρ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., σιωπηρότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
σιωπή + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. κ. πον-ηρός, µοχθηρός]. 

σιωπητήριο (το) [1833] {σιωπητηρί-ου | -ων} 1. ΣΤΡΑΤ. το νυκτερινό σάλπισµα 
που δηλώνει τη λήξη κάθε συνοµιλίας και επιβάλλει στους στρατιώτες την 
κατάκλιση και τη σιωπή: σαλπίζω ~ ΑΝΤ. εγερτήριο 2. (κατ' επέκτ.) κάθε 
παράγγελµα για σιωπή: στην κατασκήνωση το ~ χτυπάει στις έντεκα το βράδυ. 
[ΕΤΥΜ. < σιωπή + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. παρατηρη-τήριο]. 

σιωπώ ρ. αµετβ. {σιωπάς... | σιώπησα} (λόγ.) 1. τηρώ σιγή, µένω σιωπηλός ή 
παύω να οµιλώ: όσον αφορά σε αυτό το θέµα, ο κ. πρόεδρος καλά θα έκανε να 
σιωπά || ο κατηγορούµενος σιωπά πεισµόνως || σιωπούσαν από φόβο ΣΥΝ. 
σωπαίνω 2. (µτφ.) δεν ηχώ ή παύω να ηχώ: η καµπάνα σιώπησε ΣΥΝ. (λόγ.) 
σιγώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σιωπώ (-άω), εκφραστ. τ., που ανήκει στην ίδια ετυµολ. 
οικογένεια µε τις λ. σιγή, σιγώ (-άω) (βλ.λ.) και οφείλεται σε ονοµατοποιία. Οι 
λ. σιωπώ, σιωπή, παρότι είναι αρχ., θεωρούνται υστερο-γενείς σε σχέση µε τα 
συνώνυµα σιγώ, σιγή και αποτελούν εκφραστ. παραλλαγές τους. ∆εν υπάρχει 
βάση για σύνδεση µε το λατ. sopire «κοιµίζω, ναρκώνω» ως αφετηρία τού 
εκφραστ. επιθήµατος -ωπώ]. 

σιωπώ: συνώνυµα. Το αρχ. σιωπώ και ο µεταπλασµένος µεσν. τύ- 
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πος τού σωπαίνω χρησιµοποιούνται και τα δύο (σε επισηµότερο 
ύφος το σιωπώ, σε καθηµερινό το σωπαίνω), για να δηλώσουν την 
πρόθεση τού οµιλητή να µη µιλήσει για κάτι, το «να µη θέλει να 
αναφερθεί σε κάτι». Το αποσιωπώ είναι εµφατικός τ. τού σιωπώ | 
σωπαίνω και δηλώνει ότι «κάποιος αποφεύγει τελείως και µε κά-
θε τρόπο, ούτε καν µε υπαινιγµούς ή υπονοούµενα, να µιλήσει για 
κάτι». Αποσιωπώ σηµαίνει «σιωπώ πλήρως, απολύτως». Το παρα-
σιωπώ δηλώνει, αντιθέτως, «την πρόθεση να κρύψω κάτι µη µιλώ-
ντας καθόλου γι' αυτό»: Παρεσιώπησε (= απέκρυψε) ουσιώδη 
στοιχεία τής ανακρίσεως, για να παραπλανήσει το δικαστήριο -
Αποσιωπώ (= δεν αναφέροµαι καθόλου, παραλείπω να αναφέρω) 
το γεγονός ότι έχει επανειληµµένως επιτεθεί εναντίον µου σε διά-
φορες ευκαιρίες. 
Τέλος, ας σηµειωθεί ότι το απλό ρ. είναι σιωπώ, -άς, -ά... Φράσεις 
«γιατί σιωπείς;» (µε -ει- αντί -α-) είναι λανθασµένες. 

σκάβω κ. (λόγ.) σκάπτω [αρχ.] ρ. µετβ. {έσκαψ-α, σκάφ-τηκα (λόγ. -
θηκα), σκαµµένος} 1. χτυπώ το έδαφος και αναστρέφω το χώµα µε 
ειδικό εργαλείο (σκαπάνη, κασµά κ.λπ.), για να καλλιεργήσω τη γη ή 
για να διανοίξω όρυγµα (λ.χ. αυλάκι, τάφρο κ.ά.): παλαιότερα έσκα-
βαν τάφρους γύρω από τα κάστρα || ~ τον κήπο | το χώµα | αυλάκι || 
- τα θεµέλια (µε εκσκαφέα)· ΦΡ. (α) σκάβω τον λάκκο (κάποιου) βλ. 
λ. λάκκος (β) (παροιµ.) όποιος σκάβει τον λάκκο τού αλλουνού πέ 
φτει ο ίδιος µέσα βλ. λ. λάκκος 2. σκαλίζω, δηµιουργώ κοίλωµα σε 
µία επιφάνεια, σε ένα σώµα: η θάλασσα έσκαβε τους βράχους ΣΥΝ. 
γλύφω 3. (µτφ. για το δέρµα) προκαλώ χαρακιές ή ρυτίδες, βαθουλώ- 
νω: πρόσωπο σκαµµένο από τον ήλιο | τα βάσανα | τον πόνο ΣΥΝ. 
τσακίζω (βλ. κ. λ. εσκαµµένος). 
[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. έσκαψα τού αρχ. σκάπτω, κατά το σχήµα έτριψα 
- τρίβω, έθλιψα - θλίβω. Το αρχ. σκάπτω εµφανίζει δύο θέµατα 
(σκαπ- και σκαφ-), αλλά δεν είναι σαφές ποιο από τα δύο είναι το 
αρχικό. Αν αρχικό θεωρηθεί το θ. σκαπ- (οπότε το θ. σκαφ- κατά το 
σχήµα θάπτω - τάφος - ταφήναι), τότε η λ. συνδ. πιθ. µε το λατ. 
scapulae «ωµοπλάτες», ίσως λόγω τού σχήµατος που είχαν τα πρώτα 
σκαπτικά εργαλεία. Περισσότερα στοιχεία συγκεντρώνει η υπόθεση 
ότι το θ. σκαφ- είναι αρχικό (οπότε το θ. σκαπ- οφείλεται σε αναλο 
γία ή σε φωνητική εξέλιξη). Σε αυτή την περίπτωση, η λ. εντάσσεται 
πιθ. στην ετυµολ. οικογένεια τού I.E. *(s)kep- «κόβω, τεµαχίζω» (µε 
πολλές εναλλαγές: (s)keb(h)-, (s)kap- κ.ά.) και συνδ. µε το λατ. scabere 
«ξύνω», αρχ. γερµ. scaba «ροκάνι, πλάνη», αρχ. σλαβ. skoblü «ξέστρο» 
κ.ά. Στην ίδια ετυµολ. οικογένεια ανάγονται πιθ. και οι λ. σκέπαρνον 
και κόπτω (βλ.λ.), ανάλογα µε το αν θα θεωρήσουµε το αρχικό σ- µε 
ταβλητό ή όχι. Οµόρρ. σκάφ-η, σκάφ-ος, σκάµ-µα, σκαπ-άνη, σκαπαν- 
εύς κ.ά.]. 

σκάγι (το) {σκαγ-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) µικρό µεταλλικό 
σφαιρίδιο που χρησιµοποιείται ως βλήµα σε φυσίγγιο κυνηγετικού 
όπλου: βρέθηκαν δύο ερωδιοί λαβωµένοι από τα ~ λαθροκυνηγών ΦΡ. 
µε παίρνουν τα σκάγια γίνοµαι στόχος τής κριτικής ή αντικείµενο 
τής οργής (κάποιου), αν και δεν εµπλέκοµαι άµεσα ως υπαίτιος: 
είναι πολύ θυµωµένος, γι ' αυτό φύγε, µη σε πάρουν κι εσένα τα ~. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. scagia (ιταλ. scaglia) < µεσν. λατ. scalia < γοτθ. skalja]. 

σκάζω κ. σκάω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έσκασα, σκασµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
κάνω (κάτι) να σπάσει µε θόρυβο: πήρε µια καρφίτσα και έσκασε το 
µπαλόνι || πάτησε µε δύναµη το πλαστικό κουτί και το έσκασε 2. (για 
φιλί, χαστούκι) δίνω µε ηχηρό τρόπο: του 'σκάσε ένα χαστούκι (τον 
χαστούκισε) || µου 'σκάσε ένα φιλί στο µάγουλο (µε φίλησε)· ΦΡ. 
(µτφ.) (α) σκάω το µυστικό φανερώνω κάτι κρυφό, το αποκαλύπτω (β) 
σκάω (σε κάποιον) το παραµύθι διηγούµαι (σε κάποιον) ψεύτικη 
ιστορία, κατασκευασµένη εκδοχή γεγονότος κ.λπ. (για να αποκοµί-
σω προσωπικό όφελος): τους βρήκε αφελείς και τους έσκασε το πα-
ραµύθι: ότι τάχα ήταν από οικογένεια ευγενών κ.λπ. 3. σε ΦΡ. που δη-
λώνουν ότι κάτι εµφανίζεται αδιόρατα και συνήθ. απρόσµενα: ~ ένα 
χαµόγελο || (κ. αµετβ.) πες της ένα αστείο, να σκάσει λίγο το χειλάκι 
της (να χαµογελάσει)- ΦΡ. (οικ.) σκάω µύτη βλ. λ. µύτη 4. (µτφ.) φέρ-
νω (κάποιον) σε πολύ δύσκολη θέση, του προξενώ µεγάλη δυσφορία, 
υπερένταση, αγωνία, στενοχώρια κ.λπ.: ~ κάποιον µε το πείσµα | την 
επιµονή | τις ερωτήσεις | τη φλυαρία µου || θα µε σκάσει αυτό το παιδί 
µε τις απαιτήσεις του || (για έµφαση) εσύ, παιδάκι µου, σκας γάιδαρο! 
|| θα µε σκάσει αυτό το αυτοκίνητο, πάλι έµεινε στη µέση τού δρόµου! 
ΣΥΝ. τρελαίνω, συγχίζω, στενοχωρώ 5. (οικ. για λεφτά) πληρώνω (για 
κάτι που πρέπει να γίνει, για υποχρέωση, ζηµιά κ.λπ.(: έσκασα πέντε 
χιλιάρικα πρωί-πρωί για βενζίνη || ξέρεις πόσα έσκασα για φόρους 
φέτος; ΦΡ. τα σκάω δίνω λεφτά (χωρίς να το θέλω): µου ζητούσαν να 
τους τα σκάω κάθε µήνα για «προστασία» ♦ (αµετβ.) 6. ανοίγω στην 
επιφάνεια µου, ανοίγω σε ένα ή περισσότερα σηµεία: ο τοίχος έσκασε 
σε πολλές µεριές και πέφτουν σοβάδες || έσκασαν τα χείλη µου από το 
κρύο και τον αέρα || τα χέρια µου είναι σκασµένα 7. παθαίνω έκρηξη, 
τινάζοµαι και σπάω σε κοµµάτια: µια βόµβα έσκασε σήµερα στο 
κέντρο τής πόλης || έσκασε δίπλα του µια οβίδα || σκάει ο λέβητας | το 
µπαλόνι | η φυσαλλίδα | το πυροτέχνηµα ΣΥΝ. εκρήγνυµαι· ΦΡ. (µτφ.) 
σκάει η βόµβα µαθαίνεται κάτι καταπληκτικό ή πρωτάκουστο, 
αποκαλύπτεται σκάνδαλο κ.λπ.: λίγο πριν από τις εκλογές έσκασε η 
βόµβα: ο πρόεδρος τού κυβερνώντος κόµµατος είχε σχέσεις µε τη 
µαφία! 8. (α) σπάω µε θόρυβο και σκορπίζεται το περιεχόµενο µου: 
το καρπούζι έπεσε στον δρόµο κι έσκασε || αν ρίξεις κουκουνάρια στη 
φωτιά σκάζουν (µτφ. για πρόσ.) βρίσκοµαι σε κατάσταση 
υπερέντασης ή σύγχισης, πνίγοµαι από δυσφορία, νιώθω µεγάλη 
στενοχώρια κ.λπ.: πάω να σκάσω απ' το κακό µου! || µη σκας, και όλα 
θα διορθωθούν || έσκασε το παιδί από το κλάµα ΣΥΝ. συγχίζοµαι, 
στενοχωριέµαι, πλαντάζω· ΦΡ. σκάω (κάτω) σαν 

καρπούζι βλ. λ. καρπούζι (β) (µτφ.) αισθάνοµαι κάτι σε πολύ µεγάλο 
βαθµό: ~ από τη ζήλια | τη δίψα | τη ζέστη | τις φωνές || ~ από την πε-
ριέργεια να µάθω τι έγινε || - από την επιθυµία να µου πεις τα νέα (γ) 
(+σε) ξεσπώ (σε κάτι) µε τρόπο έντονο, ηχηρό: ~ στα γέλια· ΦΡ. να 
σκάσεις και να πλαντάξεις | να πρηστείς και να σκάσεις (ως κατάρα 
σε κάποιον)· (µτφ.) 9. έχω (χαρακτηριστικό, ιδιότητα) σε πολύ µεγάλο 
βαθµό, ξεχειλίζω: ~ απ' το πάχος || (σκωπτ.) ~ από υγεία 10. (για φυ-
τά και δέντρα) αρχίζω να ανθίζω, βρίσκοµαι στην πρώτη ανθοφορία: 
έσκασαν τα µπουµπούκια τής τριανταφυλλιάς ΣΥΝ. ανοίγω, ανθοφο-
ρώ, µπουµπουκιάζω 11. (στο φαγητό) αισθάνοµαι ότι έχω ξεπεράσει 
το όριο κορεσµού, ότι δεν αντέχω άλλο: δεν µπορώ να φάω άλλο, έχω 
σκάσει! || θα σκάσω απόψε από το πολύ φαγητό ΣΥΝ. µπαφιάζω 12. 
αρχίζω µόλις να φαίνοµαι, να γίνοµαι ορατός: φύγαµε όταν έσκασε η 
αυγή || ο ήλιος έσκαγε µέσα απ' τα σύννεφα || σκάζουν τα δοντάκια τού 
µωρού ΣΥΝ. αναφαίνοµαι, φανερώνοµαι 13. (οικ.) παύω να µιλάω, 
σωπαίνω: εγώ ~, δεν λέω κουβέντα- κυρ. σε προστακτική: Σκάσε! Μη 
µιλάς! || εσύ να σκάσεις- δεν σου πέφτει λόγος! ΣΥΝ. πάψε!, σώπα!, 
βούλλωσ' το! 14. (ειδικότ. η µτχ. σκασµένος, -η, -ο) (ως χαρακτηρι-
σµός) (α) για πρόσωπα κακότροπα, κακοµαθηµένα: φύγε από 'δώ, βρε 
σκασµένο! (β) για κάποιον πολύ οργισµένο ή στενοχωρηµένο: ήταν ~ 
που δεν µπόρεσε να τελειώσει τη δουλειά του εγκαίρως · ΦΡ. (α) 
(λαϊκ.) το σκάω φεύγω κρυφά από κάπου, δραπετεύω: ~ από το σπίτι 
| το σχολείο | τη χώρα | τη φυλακή || σε γυρεύει η αστυνοµία, καλύτερα 
να το σκάσεις || οι ληστές το 'σκασαν µ' ένα κλεµµένο αυτοκίνητο || το 
'σκάσε µ ' έναν παντρεµένο | µε το ταµείο τού µαγαζιού ΣΥΝ. την 
κοπανάω (β) (λαϊκ.) τη σκάω (σε κάποιον) εξαπατώ (κάποιον), κο-
ροϊδεύω, ξεγελάω (κάποιον): να ξέρεις ότι δεν µπορείς να µου τη 
σκάσεις εµένα || µου την έσκασαν όταν αγόρασα το πλυντήριο και µου 
πούλησαν σκάρτο πράµα || είχε υποσχεθεί ότι θα έλθει, αλλά µου την 
έσκασε. — σκάσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σχάζω «σχίζω, ανοίγω οπή» (βλ. λ. σχάση), µε τροπή 
τού διαρκούς -χ- στο αντίστοιχο κλειστό -κ-, πβ. σχάρα - σκάρα, 
σχίζω - σκίζω]. 

σκαθάρι (το) {σκαθαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. κολεόπτερο κοπροφάγο 
έντοµο 2. ως χαρακτηρισµός για άτακτο ή ζωηρό παιδί · 3. εδώδιµο 
εύγευστο ψάρι που µοιάζει µε πέρκα και αφθονεί στις ελληνικές θά-
λασσες. — (υποκ.) σκαθαράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. κανθάριον (µε προθεµ. σ-, πβ. κόνις - σκόνη), υποκ. τού 
αρχ. κάνθαρος (βλ.λ.), πβ. µεσν. σκάνθαρος]. 

σκαιός, -ά (καθηµ. -ή), -ό (λόγ.) αυτός που χαρακτηρίζεται ή διέπεται 
από τραχύτητα και σκληρότητα, που έχει προσβλητικό χαρακτήρα: 
έτυχε ~ µεταχείρισης || αποπέµφθηκε κατά τον πιο ~ τρόπο || - άν-
θρωπος | χαρακτήρας ΣΥΝ. σκληρός, τραχύς, στυγνός, βάναυσος, αγε-
νής ANT. αβρός, µειλίχιος, προσηνής, ευπροσήγορος, ευγενής, γλυκός, 
µαλακός, ήπιος. — σκαιώς [αρχ.] επίρρ., σκαιότητα (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δεξιός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αριστερός», λ. που συνδ. µε το αντίστοιχο 
λατ. scaevus «αριστερός», το οποίο παρουσιάζει την ίδια «επί κακώ» 
σηµασιολ. εξέλιξη: «αριστερός» → «δυσοίωνος, βάναυσος» (πβ. κ. 
λαιός, ευώνυµος). Σύµφωνα µε ισχυρή εκδοχή, τόσο το αρχ. σκαιός 
όσο και το λατ. scaevus συνδέονται µε λιθ. kairê «αριστερό χέρι»]. 

σκάκι (το) {σκακιού | χωρ. πληθ.} επιτραπέζιο παιχνίδι για δύο άτοµα, 
που παίζεται πάνω σε ειδικά διαµορφωµένο πίνακα µε πεσσούς (πιό-
νια) σχεδιασµένους σε διάφορους τύπους (λ.χ. βασιλιάς, βασίλισσα, 
αξιωµατικός κ.λπ.)· στόχος τού παιχνιδιού είναι να φέρει κάθε παί-
κτης τον αντίπαλο βασιλιά σε τέτοια θέση, ώστε να µη µπορεί να 
αποφύγει την αιχµαλωσία: παίζω | µαθαίνω - ΣΥΝ. (λόγ.-σπανιότ.) ζα-
τρίκιο. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µεσν. σκάκος < ιταλ. scacco < φρανκον. *skak < περσ. 
ääh «βασιλιάς» (πβ. κ. σαχ)]. 

σκακιέρα (η) {δύσχρ. σκακιέρων} 1. ο ειδικός τετράγωνος πίνακας, 
χωρισµένος σε εξήντα τέσσερα µικρά, λευκά και µαύρα τετραγωνά-
κια, πάνω στον οποίο παίζεται το σκάκι (βλ.λ.) 2. (µτφ.) στίβος αγώ-
να, διαπάλης, ανταγωνισµού κ.λπ., που διεξάγεται µε ορισµένους κα-
νόνες: πρέπει να ισχυροποιήσουµε τη θέση τής χώρας στη διεθνή ~ || 
πολιτική ~. [ΕΤΥΜ, < ιταλ. scacchiera < scacco (βλ. λ. σκάκι)]. 

σκακιστής (ο) [1897], σκακίστρια (η) [1894] {σκακιστριών} πρόσωπο 
που ασχολείται συστηµατικά µε το σκάκι, ο παίκτης ή ο αθλητής τού 
σκακιού. — σκακιστικός, -ή, -ό. 

σκάλα (η) {σπάν. σκαλών} 1. κινητή ή µόνιµη κατασκευή που αποτε-
λείται από σειρά επάλληλων οριζόντιων βαθµίδων (σκαλοπάτια)· έχει 
συνήθ. κουπαστές στο πλάι και χρησιµεύει για µετακινήσεις από χα-
µηλότερο επίπεδο σε ψηλότερο και αντίστροφα: ανέβηκε µε κόπο την 
παλιά ~ || κατέβηκε σαν σίφουνας τη -1| κατρακυλώ στη ~ || ακουµπώ 
τη ~ στον τοίχο || µικρή | µεγάλη | κυλιόµενη | φορητή | περιστροφική 
| ελικοειδής | φιδωτή | ξύλινη | σιδερένια | µαρµάρινη | σχοινένια ~ || 
~ υπηρεσίας (σκάλα σε σπίτι, την οποία χρησιµοποιεί το υπηρετικό 
προσωπικό ή σε κατάστηµα για τους υπαλλήλους) ΣΥΝ. (λόγ.) κλίµακα 
2. (ειδικότ.) καθεµία από τις βαθµίδες (σκαλοπάτια) τής παραπάνω 
κατασκευής: οι ~ τής εκκλησίας ήταν γεµάτες κόσµο ΣΥΝ. σκαλί, 
σκαλοπάτι 3. (µτφ.) (α) καθετί που µοιάζει µε σειρά από σκαλιά: τα 
µακριά µαλλιά της έκαναν σκάλες (β) η πορεία προς κάποιον στόχο: 
«υποστηρίζει πως τη µουσική ~ που οδηγεί στη διεθνή καταξίωση 
ελάχιστοι Έλληνες καλλιτέχνες µπορούν να την ανέβουν» (εφηµ.) 4. 
(µτφ.) κάθε κατάταξη ή τοποθέτηση σε βαθµίδες κατ' ανιούσα ή κα-
τιούσα κλίµακα: τα φώτα τού αυτοκινήτου έχουν τρεις ~ ΣΥΝ. δια-
βάθµιση, κλιµάκωση 5. (µτφ.) µεταλλικός κρίκος που κρέµεται από τη 
σέλα αλόγου, πάνω στον οποίο πατά ο ιππέας, για να ανέβει στο άλο-
γο, και στηρίζει κάθε πόδι του κατά τη διάρκεια τής ιππασίας ΣΥΝ. 
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αναβολέας, αναβατήρας 6. (µτφ.) καθεµιά από τις θέσεις στις οποίες 
σταµατά ο επικρουστήρας φορητού πυροβόλου όπλου 7. ΜΟΥΣ. η κλί-
µακα (βλ.λ.): χρωµατική | διατονική | µείζων | ελάσσων ~ · 8. φυσι-
κός ή τεχνητός παραθαλάσσιος χώρος, όπου αγκυροβολούν τα πλοία: 
το καράβι πιάνει στη ~ τού νησιού ΣΥΝ. λιµάνι, όρµος, αποβάθρα, 
επίνειο 9. η προσέγγιση και η στάθµευση πλοίου σε λιµάνι που βρί-
σκεται µεταξύ τού λιµένα αναχωρήσεως και τού λιµένα τελικού προ-
ορισµού: θα διασχίσουµε τον Περσικό Κόλπο και θα πιάσουµε - στις 
ακτές των εµιράτων. — (υποκ.) σκαλίτσα (η) (σηµ. 1-2). [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< λατ. scala (κυρ. πληθ. scälae) < *skand-s-lä < p. scandere «ανεβαίνω»]. 

σκαλάθυρµα (το) {σκαλαθύρµ-ατος | -ατα,-άτων) (λόγ.-σπάν.) µικρή 
επιστηµονική πραγµατεία ή πρόχειρο λογοτεχνικό ή επιστηµονικό 
έργο: στιχουργικό | σκηνικό ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µικρολεπτοµέρεια», < σκαλαθύρω «σκά-
βω» < σκάλλω «σκαλίζω» (βλ. λ. σκαλίζω) + άθύρω «παίζω» (βλ. λ. 
άθυρµα)]. 

σκαλάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. µικρό σε µέγεθος σκαλί (βλ.λ.). 
ΣΥΝ. σκαλοπατάκι 2. σκαλάκια (τα) µικρή σειρά από σκαλοπάτια: 
ανέβηκε τα ~ και χτύπησε την πόρτα τού σπιτιού. 

σκαληνός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που δεν έχει συµµετρία, που αποτε-
λείται από ακανόνιστα ή άνισα µεταξύ τους τµήµατα ΣΥΝ. ανισο-
σκελής 2. (α) ΜΑΘ. σκαληνό τρίγωνο το τρίγωνο που έχει και τις τρεις 
πλευρές του άνισες µεταξύ τους (β) ΑΝΑΤ. σκαληνοί µύες τρεις µύες 
τής πλάγιας τραχηλικής χώρας (ο πρόσθιος, ο µέσος και ο οπίσθιος), 
που εκφύονται από τις εγκάρσιες αποφύσεις των αυχενικών σπονδύ-
λων και λειτουργούν βοηθητικά ως εισπνευστικοί µύες. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «άνισος», < σκάλλω «σκαλίζω» (βλ. λ. σκαλίζω) + 
παραγ. επίθηµα -ηνός]. 

σκαλί (το) {σκαλ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. το καθένα από τα επάλληλα, 
οριζόντια επίπεδα, από τα οποία αποτελείται η σκάλα: κατέβηκε δνο-
δυο τα ~ || ανέβηκε τρέχοντας τα - και έφθασε στην είσοδο ΣΥΝ. 
σκαλοπάτι, (λόγ.) βαθµίδα, αναβαθµός 2. (µτφ.) κάθε στάδιο στην 
εξελικτική πορεία προσώπων, καταστάσεων κ.λπ.: προσπαθούσε µε 
κάθε τρόπο ν' ανέβει τα - τής εξουσίας· ΦΡ. σκαλί-σκαλί κατά στά-
δια, βαθµιαία, κλιµακωτά: ανέβηκε ~ την ιεραρχία. — (υποκ.) σκα-
λάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού µτγν. σκάλα (βλ.λ.)]. 

σκαλιερα (η) {δύσχρ. σκαλιερών} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. η σχοινένια σκάλα 
που χρησιµοποιούν στα πλοία, καθώς και καθένα από τα µικρά σχοι-
νιά που δένονται οριζόντια στα ξάρτια σχηµατίζοντας σχοινένια 
σκαλοπατάκια: «Πάνω στις ~ σε σειρά δώδεκα σειρήνες κρεµασµέ-
νες» (Ν. Καββαδίας). [ETYM. < σκάλα + παραγ. επίθηµα -ιέρα]. 
σκαλίζω ρ. µετβ. {σκάλισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. χτυπώ και ανα-
στρέφω ελαφρά και επιφανειακά το έδαφος, ιδ. γύρω από ρίζες φυ-
τών, µε ειδικό όργανο ή εργαλείο: πρέπει να σκαλίσετε τα φυτά, για να 
αεριστεί το χώµα και να αναπνεύσουν οι ρίζες || ~ το χώµα | τον κήπο || 
(µτφ.) ~ τη µύτη µου (ψηλαφώ ή ξύνω το εσωτερικό της µε το 
δάχτυλο) 2. (για ζώα) σκάβω ελαφρά το χώµα: η γάτα σκάλιζε το χώµα 
|| (παροιµ.) « σκαλίζοντας η κότα βγάζει τα µάτια της» (για όσους 
ανακινούν διάφορα ζητήµατα, τα οποία αποβαίνουν τελικά επιζήµια 
για τους ίδιους) 3. (κατ' επέκτ.) ανακινώ (τα αναµµένα κάρβουνα, τα 
ξύλα κ.λπ., για να δυναµώσει η πυρά): πήγε στο τζάκι και σκάλιζε 
σκεφτικός τη φωτιά || µη σκαλίζεις τη στάχτη, γιατί µπορεί να πεταχτεί 
καµιά σπίθα 4. ανοίγω κοιλώµατα, σχηµατίζω παραστάσεις στην 
επιφάνεια µετάλλου, µαρµάρου ή ξύλου, χαράζοντας την µε ειδικό 
εργαλείο: σκάλισε τ' όνοµα του σ'ένα δέντρο || οι διασηµότεροι γλύπτες 
τής εποχής σκάλισαν τη µορφή του στο µάρµαρο || έπιπλο σκαλισµένο 
στο χέρι ΣΥΝ. λαξεύω, σµιλεύω, γλύφω 5. ανακατεύω πράγµατα 
τοποθετηµένα σε σειρά ή ψαχουλεύω: µη σκαλίζεις τα χαρτιά | τη 
βιβλιοθήκη µου || µια ώρα σκάλιζα την τσάντα µου, αλλά τα κλειδιά 
δεν τα βρήκα || (µτφ.) ~ τη µνήµη µου (προσπαθώ να θυµηθώ κάτι) 6. 
(µτφ.) περιεργάζοµαι το εσωτερικό αντικειµένου, συσκευής κ.λπ., το 
πειράζω ή/και το χαλάω µαστορεύοντας: µη σκαλίζεις το ρολόι µου! || 
το βίντεο χάλασε, γιατί το σκάλισες 7. (µτφ.) ερευνώ κάτι λεπτοµερώς, 
το αναζητώ επίµονα ή επιδιώκω να το εξιχνιάσω, να το φέρω στο 
φως: είναι ανώφελο να σκαλίζουµε το παρελθόν || συνεχίζει να 
σκαλίζει την υπόθεση, επειδή θέλει να µάθει την αλήθεια || ~ παλιές 
έριδες ΣΥΝ. ανασκαλεύω, ξεσκαλίζω- ΦΡ. τα σκαλίζω ερευνώ για 
κάτι (σε υπόθεση που θεωρείται ότι έχει λήξει): Τι θες και τα 
σκαλίζεις; Θες να βρεις τον µπελά σου; || Άσ' τα, µην τα σκαλίζεις! 
Πρόκειται για βρόµικη ιστορία. — σκάλισµα (το). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. 
σκάλλω «σκαλίζω, σκάβω» < *σκάλ-}ω < θ. σκαλ-< *skl-, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *(s)kel- «κόβω», πβ. λιθ. skiliù «σχίζω - σκαλίζω τη 
φωτιά», γοτθ. skilja «χασάπης», αρχ. γερµ. scala «φλοιός, φλούδα» (> 
γερµ. Schale) κ.ά. Στην ίδια I.E. ρίζα (χωρίς το αρχικό *s-) ανάγονται 
και οι τ. κολάπτω, κόλος, κλώ (-άω) κ.ά.]. σκαλιστήρι (χ0) 
{σκαλιστήρ-ιού | -ιών} το εργαλείο µε το οποίο σκαλίζει κανείς, η 
µικρή σκαπάνη που χρησιµοποιείται για ελαφρό σκάψιµο τού 
χώµατος στις κηπουρικές εργασίες. 
[ΕΤΥΜ, < µτγν. σκαλιστήριον < σκαλίζω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. 
κ. ησυχασ-τήριον, βασανισ-τήριον]. σκαλιστής (ο) 1. ο εργάτης που 
σκαλίζει, που ασχολείται µε το ελαφρό σκάψιµο τού χώµατος γύρω 
από τις ρίζες των φυτών 2. (κατ' επέκτ.) ο καλλιτέχνης που χαράζει ή 
σµιλεύει παραστάσεις πάνω σε ξύλο, µάρµαρο κ.λπ. ΣΥΝ. χαράκτης, 
γλύπτης. σκαλιστίκος, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον σκαλιστή 
και το σκάλισµα ή που χρησιµεύει στην εργασία αυτή: ~ εργαλείο | 
µηχανή | βοήθηµα 2. (ειδικότ.) (α) ΖΩΟΛ. σκαλιστικό πτηνό το 
ορνιθόµορφο 

(βλ.λ.) πτηνό (β) ΓΕΩΠ. σκαλιστική καλλιέργεια κάθε καλλιέργεια φυ-
τών που χρειάζεται να σκαλίζονται συχνά, όπως είναι λ.χ. η πατάτα, 
το καρώτο, τα τεύτλα κ.ά. 3. (ειδικότ.) σκαλιστικό (τα) η χρηµατική 
αµοιβή τού σκαλιστή για την εργασία του, τα έξοδα για το σκάλι-
σµα. 

σκαλιστός, -ή, -ό 1. (για επιφάνειες) (α) αυτός που έχει χαραχθεί ή 
λαξευθεί, που φέρει σκαλισµένες παραστάσεις καλλιτεχνικού χαρα-
κτήρα: ~ έπιπλο | κόσµηµα | τέµπλο ΣΥΝ. σκαλισµένος, χαρακτός, γλυ-
πτός, λαξευτός, σµιλευτός, τορνευτός ANT. ασκάλιστος, αλάξευτος, 
ασµίλευτος (β) σκαλιστό (το) µικρή έκτυπη ζωγραφιά 2. (σπάν. για 
έδαφος) αυτός που έχει σκαλιστεί, που έχει σκαφτεί επιφανειακά 
ΣΥΝ. (συχνότ.) σκαλισµένος. 

σκαλίτσα (η) → σκάλα 
σκαλµίσκος (ο) [1858] (λόγ.) ΝΑΥΤ. µικρό και παχύ τεµάχιο ξύλου σε 

σχήµα ατράκτου, που φέρει ειδική γλυφή στην περιφέρεια του και 
χρησιµεύει για το δέσιµο ή/και τη σύσφιξη τού σχοινιού των σηµαι-
ών. 
[ΕΤΥΜ. < σκαλµός (βλ.λ.) + υποκ. επίθηµα -ίσκος (πβ. κ. αστερ-
ίσκος)]. 

σκαλµοδόκη (η) [1858] (λόγ.) ΝΑΥΤ. ειδική σανίδα τής κουπαστής που 
φέρει οπές, µέσα στις οποίες σφηνώνονται οι σκαλµοί των λέµβων. 
[ΕΤΥΜ. < σκαλµός + -δόκη < δέχοµαι]. 

σκαλµός κ. σκαρµός (ο) ΝΑΥΤ. κυλινδρικός πάσσαλος από ξύλο ή 
µέταλλο, προσαρµοσµένος κατακόρυφα στην κουπαστή λέµβου, στο 
ελεύθερο άνω άκρο τού οποίου προσδένεται το κουπί µε θηλιά: δί-
κρανος | δικρανωτός ~ (που το πάνω άκρο του καταλήγει σε διχάλα, 
στην οποία στηρίζεται και περιστρέφεται το κουπί τής λέµβου). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. όρ., < θ. σκαλ- τού ρ. σκάλλω (βλ. λ. σκαλίζω) + πα-
ραγ. επίθηµα -µός. Η λ. συνδ. µε άλλους I.E. τ., που δηλώνουν εργα-
λεία (πβ. αρχ. σκανδ. skalm «αιχµή πιρουνιού», ολλ. schalm «λεπτή 
σανίδα»), όπως και µε τ. χωρίς αρχικό s- (πβ. λιθ. kélmas «κορµός δέ-
ντρου», αγγλ. helm «λαβή πηδαλίου»)]. 

σκαλοπάτι (το) {σκαλοπατ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το καθένα από τα 
επάλληλα, οριζόντια επίπεδα, από τα οποία αποτελείται η σκάλα: κα-
τέβηκε αργά τα ~ τού υπουργείου || ανέβηκε σαν σίφουνας τα ~ και 
χτύπησε την πόρτα ΣΥΝ. σκαλί, (λόγ.) βαθµίδα, αναβαθµίδα, αναβαθ-
µός 2. (µτφ.) στάδιο σε εξελικτική πορεία προσώπου, καταστάσεως, 
φαινοµένου κ.λπ.: έκανε το παν για ν' ανέβει τα ~ τής ιεραρχίας || η 
ιταλίδα σταρ ανήλθε στο ψηλότερο ~ τής διασηµότητας || άλλαξε 
ιδέες, µόλις ανέβηκε µερικά ~ στην κοινωνία. — (υποκ.) σκαλοπατάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < σκάλα + -πάτι < πατώ]. 

σκαλοπίνι (το) {σκαλοπιν-ιού | -ιών} το εσκαλόπ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. scaloppina < γαλλ. escalope, στην αρχική σηµ. «τρόπος 
παρασκευής βοείου κρέατος», αβεβ. ετύµου, πιθ. < παλ. γαλλ. 
eschalope «καρυδότσουφλο» < escale «κέλυφος» (> γαλλ. escale) µε 
την επίδρ. τού p. envelopper «τυλίγω»]. 

σκαλοποδαρο (το) (λαϊκ.) το καθένα από τα δύο µεγάλα δοκάρια, στα 
οποία στηρίζονται τα σκαλοπάτια φορητής σκάλας. 

σκαλτσούνι (το) {σκαλτσουν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. νηστήσιµο γλύκυ-
σµα, που παρασκευάζεται µε ζύµη παραγεµισµένη µε καρύδι, µέλι, 
καννέλα και άλλα υλικά · 2. (λαϊκ.-σπάν.) χοντρή, αντρική µάλλινη 
κάλτσα, που φοριέται µέσα στο σπίτι για παντόφλα. — (υποκ.) σκαλ-
τσουνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < α- προθεµ. + καλτσούνι (< ιταλ. calzone), πβ. κ. κόνις - σκό-
νη]. 

σκαλώνω ρ. αµετβ. {σκάλω-σα, -µένος} (λαϊκ.) 1. πιάνοµαι σε αιχµηρό 
αντικείµενο ή εγκλωβίζοµαι σε στενό χώρο έτσι, ώστε να περιορίζεται 
η ελευθερία των κινήσεων µου: το φόρεµα της σκάλωσε σ' ένα καρφί 
ΣΥΝ. αγκιστρώνοµαι, σφηνώνοµαι 2. (µτφ.) σταµατώ την πορεία, την 
εξέλιξη µου κ.λπ., διότι προσκρούω σε εµπόδιο ή ανακόπτοµαι από 
κάτι: κάπου σκάλωσε η δουλειά || η υπόθεση σκάλωσε στις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες || έχει δηµιουργήσει ένα δίκτυο 
πληροφοριών και έναν µηχανισµό ακριβείας που δεν σκαλώνει που-
θενά ΣΥΝ. σκοντάφτω, προσκόπτω. — σκάλωµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < µτγν. σκάλα (βλ.λ.)]. 

σκαλωσιά (η) (λαϊκ.) πρόχειρο κατασκεύασµα από σανίδες στηριγ-
µένες σε δοκάρια, το οποίο στήνεται γύρω από κτήριο που ανεγείρε-
ται ή επισκευάζεται, για να κινούνται και να εργάζονται πάνω σε 
αυτό οι χτίστες και οι τεχνίτες: οι κακοφτειαγµένες ~ προξενούν συ-
χνά εργατικά ατυχήµατα || θα στήσουν σκαλωσιές, για να επισκευά-
σουν το καµπαναριό τής εκκλησίας ΣΥΝ. (λόγ.) ικρίωµα. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< θ. σκαλωσ- τού ρ. σκαλώνω (αόρ. σκάλωσα) + -ιά (πβ. περπατησ-
ιά)]. 

σκαλωτός, -ή, -ό αυτός που διαθέτει σκαλοπάτια ή σχηµατίζει σκά-
λες, κλίµακες: - οδός | µονοπάτι || (µτφ.) ~ µαλλιά ΣΥΝ. βαθµιδωτός, 
κλιµακωτός ANT. ακλιµάκωτος, αβαθµίδωτος. 

σκάµµα (το) {σκάµµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. κάθε σκαµµένο µέρος, κοι-
λότητα που έχει σχηµατιστεί στο έδαφος µε σκάψιµο ΣΥΝ. λάκκος, 
τάφρος 2. (ειδικότ.) χώρος σκαµµένος και στρωµένος µε άµµο, στον 
οποίο τελούνται διάφορα αγωνίσµατα, όπως λ.χ. το άλµα εις µήκος, 
η πάλη κ.ά.: ο αθλητής πήδηξε στο ~ 3. (κατ' επέκτ.) ο αντίστοιχος 
χώρος γυµναστηρίου, σχολείου κ.λπ., στον οποίο γίνεται η προπόνη-
ση για τα παραπάνω αγωνίσµατα. [ΕΤΥΜ αρχ. < *σκάπ-µα (µε 
αφοµοίωση) < σκάπτω (βλ. λ. σκάβω)]. 

σκαµνάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. µικρό σε µέγεθος σκαµνί (βλ.λ.) 2. 
σκαµνάκια (τα) παιδικό παιχνίδι, κατά το οποίο δύο παιδιά συµπλέ-
κουν τα χέρια τους µε τρόπο ώστε να σχηµατίζουν είδος καθίσµατος, 
όπου κάθεται ή πατάει ένα τρίτο 3. (στο ποδόσφαιρο) αντιαθλητική 
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κίνηση κατά τη διεκδίκηση τής µπάλας στον αέρα από δύο αντιπάλους, κατά 
την οποία ο ένας παίκτης σκύβει κάνοντας τον αντίπαλο του που έχει κάνει 
άλµα να πέσει κάτω: κάνω ~ σε κάποιον. 

σκαµνί (το) {σκαµν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. απλό, ξύλινο κάθισµα χωρίς στήριγµα 
για την πλάτη: πήρε ένα - και κάθισε δίπλα µου || πάτησε σ' ένα ~, για να βλέπει 
καλύτερα την παρέλαση 2. (ειδικότ.) το εδώλιο τού κατηγορουµένου στο 
δικαστήριο- κυρ. στη ΦΡ. καθίζω | στέλνω (κάποιον) στο σκαµνί οδηγώ 
(κάποιον) στο δικαστήριο, σε δίκη ως κατηγορούµενο: αυτή τη φορά θα τον 
καθίσει στο σκαµνί µε τα στοιχεία που έχει εναντίον του. — (υποκ.) σκαµνάκι 
(το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. σκαµνίον, υποκ. τού µτγν. σκάµνον < λατ. 
scamnum «βάθρο, σκαµνί»]. 

σκαµπαβία (η) (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. ελαφριά άκατος ή λέµβος, που χρησιµοποιείται σε 
πολεµικά κυρ. πλοία ή σε λιµάνια για βοηθητικές εργασίες. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scappavia, αρχική σηµ. «υπεκφυγή, µυστική έξοδος», < 
scappare «φεύγω, διαφεύγω» (< µτγν. λατ. *excappare, πβ. γαλλ. échapper) + 
via «δρόµος»]. 

σκαµπάζω ρ. µετβ. {σκάµπασα} (εκφραστ.) µπαίνω στο νόηµα πράγµατος, το 
αντιλαµβάνοµαι µε τον νου: κάτι σκάµπαζε από νοµικά, αλλά όχι και πολλά 
πράγµατα || εδώ χρειάζεται άνθρωπος που να σκαµπάζει από διαχείριση || δεν 
ήθελε να παραδεχτεί ότι δεν σκα-µπάζει από τέτοια ΣΥΝ. κατανοώ, 
καταλαβαίνω, χαµπαριάζω· ΦΡ. δεν σκαµπάζω νρυ | ντιπ δεν ξέρω ή δεν 
καταλαβαίνω τίποτε, δεν έχω καµία γνώση (σε ένα θέµα ή αντικείµενο): δεν 
σκαµπάζει ντιπ από γεωγραφία. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σκαµβάζω «είµαι διεστραµµένος - βλέπω» < µτγν. σκαµβός 
«κυρτός, στραβός», µε επίθηµα -µβος, πβ. κλα-µβός, θρα-µβός, κρά-µβος. Η λ. 
είναι αβεβ. ετύµου- αν το αρχικό σ- θεωρηθεί θεµατικό, τότε η λ. συνδ. πιθ. µε 
το ρ. σκάζω «χωλαίνω», ενώ αν θεωρηθεί προθεµ., φαίνεται πιθανότερη η 
συσχέτιση µε το ρ. κάµπτω]. 

σκαµπανεβαζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(αµετβ.) ΝΑΥΤ. (για πλοία) ταρακουνιέµαι λ.χ. προς τη µία και προς την άλλη 
πλευρά λόγω των κυµάτων, ταλαντεύοµαι: µόλις µπήκε στο λιµάνι, το καράβι 
σταµάτησε να σκαµπανεβάζει ΣΥΝ. κλυδωνίζοµαι, ανεβοκατεβαίνω, (λόγ.) 
προνευστάζω ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάποιον/κάτι) να ταρακουνιέται, να 
ανεβοκατεβαίνει: τα κύµατα µας σκαµπανέβαζαν όλη την ώρα ΣΥΝ. 
κλυδωνίζω. [ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό τού σκαµπαβία (βλ.λ.) και τού ρ. 
ανεβάζω]. 

σκαµπανέβασµα (το) {σκαµπανεβάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. (για πλοίο) 
το ταρακούνηµα και το ανεβοκατέβασµα (στην τρικυµία): ΤΟ ~ τής βάρκας 
λόγω τής θαλασσοταραχής ΣΥΝ. κλυδωνισµός, (λόγ.) προνευστασµός ΑΝΤ. 
(λόγ.) διατειχισµός, (λαϊκ.) µπόντζι 2. (µτφ.) η αυξοµείωση, οι µεταπτώσεις: 
τα ~ των τιµών || η απόδοση του έχει σκαµπανεβάσµατα ΣΥΝ. διακύµανση 
ΑΝΤ. σταθερότητα. 

σκαµπίλι (το) {σκαµπιλ-ιού | -ιών} (καθηµ.) ηχηρό και δυνατό χτύπηµα στο 
µάγουλο, που δίνεται µε την παλάµη τού χεριού: έτσι µου 'ρθε να του δώσω 
δύο ~ µπροστά σε όλο τον κόσµο || του άξιζε ένα - ΣΥΝ. (λόγ.) ράπισµα, 
κόλαφος, (καθηµ.) σκαµπίλισµα, χαστούκι, (λαϊκ.) µπάτσος. — (υποκ.) 
σκαµπιλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Η λ. αποσπάστηκε από το γαλλ. brusquembille «χαστούκι - είδος 
χαρτοπαιγνίου», από παρωνύµιο τού κωµικού Deslauriers (17ος αι.)]. 

σκαµπιλίζω ρ. µετβ. {σκαµπίλισα} (λαϊκ.) δίνω σκαµπίλι (βλ.λ.), χτυπώ 
(κάποιον) µε την παλάµη στο πρόσωπο: φύγε από εδώ µη σε σκαµπιλίσω! 
ΣΥΝ. ραπίζω, χαστουκίζω, (λαϊκ.) µπατσίζω. — σκαµπίλισµα (το). 

σκαµπό (το) {άκλ.} χαµηλό, ξύλινο ή µεταλλικό κάθισµα χωρίς πλάτη ΣΥΝ. 
σκαµνί, σκαµνάκι. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. escabeau < λατ. scabellum, παράλλ. τ. τού scamellum, υποκ. 
τού scamnum «βάθρο, σκαµνί» (βλ. κ. σκαµνί)]. 

σκαµπρόζικος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που έχει χαριτωµένο ερωτικό και 
σκανδαλιστικό περιεχόµενο: ~ αστείο | ανέκδοτο | ιστορία | λεπτοµέρεια ΣΥΝ. 
πικάντικος, πιπεράτος. 

σκαµπρόζος, -α, -ο (καθηµ. για πρόσ.) αυτός που προκαλεί ερωτική επιθυµία: ~ 
γυναίκα ΣΥΝ. αισθησιακός, προκλητικός, σκανταλιάρης ΑΝΤ. (µτφ.) κρύος, 
ψυχρός. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scabroso «τραχύς, ανώµαλος» < scabro (ίδια σηµ.) < λατ. 
scaber «τραχύς, ρυπαρός»]. 

σκανάρω ρ. µετβ. {σκάναρ-α κ. -ισα, -ισµένος} σαρώνω, µεταφέρω κείµενο ή 
εικόνα στον υπολογιστή µε σαρωτή (σκάνερ). — σκανάρι-σµα (το). [ΕΤΥΜ 
Βλ. λ. σκάνερ]. 

σκανδάλη (η) {δύσχρ. σκανδάλων} ΤΕΧΝΟΛ. Ο µικρός, σιδερένιος µοχλός στην 
εξωτερική επιφάνεια πυροβόλου όπλου, που αποτελεί το κύριο εξάρτηµα τού 
πυροδοτικού µηχανισµού του και ο οποίος, καθώς πιέζεται µε το δάχτυλο, 
επιτρέπει την προώθηση τού επικρου-στήρα, που µε τη σειρά του προκαλεί 
έτσι την εκπυρσοκρότηση: βρίσκοµαι µε το δάχτυλο στη ~ (είµαι έτοιµος να 
πυροβολήσω) || πατώ | πιέζω | τραβώ τη ~ (πυροβολώ). 
[ΕΤΥΜ µτγν., παράλλ. τ. τού ουσ. σκάνδαλον (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους]. 

σκανδαλιά (η) → σκανταλιά 
σκανδαλιάρης, -α, -ικο → σκανταλιάρης 
σκανδαλίζω κ. (λαϊκ.) σκανταλίζω ρ. µετβ. {σκανδάλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. 

προκαλώ ηθικά (κάποιον), συµπεριφέροµαι µε τρόπο που θίγει το κοινό 
αίσθηµα: µια γυµνή φωτογραφία µάς σκανδαλίζει λιγότερο σήµερα από όσο στο 
παρελθόν || τα έργα αυτά σκανδάλισαν το κοινό || - κάποιον µε τη συµπεριφορά | 
τις δηλώσεις | την εµφάνιση µου ΣΥΝ. σοκάρω 2. βάζω (κάποιον) σε πειρασµό, 
προκαλώ (κά- 

ποιον) να κάνει ή να σκεφτεί κάτι πονηρό: το ντύσιµο της είναι προκλητικό και 
σκανδαλίζει τους άντρες 3. γίνοµαι αιτία σκανδάλου, δηµιουργώ τις 
προϋποθέσεις ή δίνω την αφορµή για σκάνδαλο: µια σχέση που σκανδάλισε την 
αθηναϊκή κοινωνία. — σκανδαλισµός (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < σκάνδαλον (βλ.λ.). Η λ. πρωτοαπαντά στην Κ.∆. µε τη σηµ. 
«παρεµβάλλω πρόσκοµµα, nayiòa» (πβ. Ματθ. 5, 29: ει δέ ο οφθαλµός σου ό 
δεξιός σκανδαλίζει σε, έ'ξελε αυτόν και βάλε από σου)]. 

σκανδαλιστικός, -ή, -ό αυτός που σκανδαλίζει: ~ θέαµα | φωτογραφία | 
ανάγνωσµα | λεπτοµέρεια | εµφάνιση | πρόταση | εικόνα | στάση ΣΥΝ. 
προκλητικός, ερεθιστικός ANT. σεµνός. 

σκάνδαλο κ. (λαϊκ.) σκάνταλο (το) {σκανδάλ-ου | -ων} 1. κάθε πράξη, γεγονός, 
κατάσταση κ.λπ. που αντιβαίνει στις καθιερωµένες αντιλήψεις περί ηθικής, 
θίγει το κοινό αίσθηµα ή τις ηθικές αρχές (κάποιου) προκαλώντας δυσφορία 
και αγανάκτηση: προκαλεί | είναι ~ να κυκλοφορεί ακόµη ελεύθερος! || ξεσπά | 
αποσοβείται το ~ || αποκαλύπτω | συγκαλύπτω το - || κοινωνικτό | πολιτικό | 
ερωτικό | πολύκροτο- || ~ διαφθοράς | δωροδοκίας | κατασκοπίας- ΦΡ. ροζ 
σκάνδαλο σκάνδαλο σχετικό µε σεξουαλικές δραστηριότητες: νέο ~ συντά-
ραξε τον βρετανικό πολιτικό κόσµο 2. (συνεκδ.) η κατακραυγή, η δυσφορία και 
η αγανάκτηση που προκαλείται από πράξη ή συµπεριφορά, η οποία προκαλεί 
την ηθική: συνέχισε να προκαλεί µε τις τολµηρές εµφανίσεις του, χωρίς να 
λογαριάζει το ~ || έφυγε στο εξωτερικό, µέχρι να κοπάσει το ~· ΦΡ. (α) (µτφ.) 
πέτρα (του) σκανδάλου βλ. λ. πέτρα (β) ΝΟΜ. πρόκληση σκανδάλου (µε 
ακόλαστες πράξεις) αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος δηµοσίως 
επιχειρεί ακόλαστη πράξη και προκαλεί µε αυτήν σκάνδαλο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σκάνδαλον, τεχν. όρ., αρχική σηµ. «ξύλινο εξάρτηµα 
(παγίδας)», που συνδ. µε λατ. scandere «ανεβαίνω, περπατώ», µέσ. ιρλ. 
scendit «ορµούν», πιθ. κ. σανσκρ. skandati «πηδώ, χοροπηδώ». Η σηµερινή 
σηµ. «αφορµή φιλονικίας, έριδας» έχει την αφετηρία της στη χρήση τής λ. 
στην Κ.∆., όπου είναι επίσης συχνή η συνεκδοχική σηµ. «παγίδα, πρόσκοµµα» 
(πβ. ΑΊωάνν. 2,10: ό αγαπών τον άδελφόν αυτού εν τφ φωτΊ µένει, και 
σκάνδαλον εν αύτφ ούκ εστίν)]. 

σκανδαλοθηρία (η) {χωρ. πληθ.} το κυνήγι των σκανδάλων, η επίµονη 
αναζήτηση και αποκάλυψη σκανδάλων και η συνεχής προβολή τους από τον 
Τύπο και τα µέσα µαζικής επικοινωνίας: η εφηµερίδα µας δεν πρόκειται να 
προσχωρήσει στη δηµοσιογραφία τής ~ || το κανάλι του επιδίδεται τον τελευταίο 
καιρό σε µια ασύδοτη ~. — σκαν-δαλοθήρας (ο/η) [1887], σκανδαλοθηρικός, -
ή, -ό. [ΕΤΥΜ < σκάνδαλο + -θηρία < θήρα «κυνήγι»]. 

σκανδαλοθηρώ ρ. αµετβ. (σκανδαλοθηρείς...· εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
κυνηγώ σκάνδαλα, επιδιώκω µετά µανίας την αποκάλυψη σκανδάλων: ένα 
έντυπο που σκανδαλοθηρεί συστηµατικά. [ΕΤΥΜ < σκάνδαλο + -θηρώ < θήρα 
«κυνήγι»]. 

σκανδαλολογία (η) {σκανδαλολογιών} η συνεχής συζήτηση περί σκανδάλων, 
επίµονη ανασχόληση µε τα διάφορα σκάνδαλα, ιδίως από τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης: αν θέλουµε να πραγµατοποιηθούν τα µεγάλα έργα, θα πρέπει να 
πάψουµε να συντηρούµε τη ~ γι5ρω από αυτά. — σκανδαλολογικός, -ή, -ό. 

σκανδαλσλογώ ρ. αµετβ. {σκανδαλολογείς... | σκανδαλολόγησα} ασχολούµαι 
συνεχώς µε σκάνδαλα, κάνω δηµόσια συζήτηση περί σκανδάλων: οι 
προλαλήσαντες, αντί να επιχειρηµατολογήσουν, προτίµησαν να 
σκανδαλολογήσουν. 

σκανδαλοπλόκος, -ος, -ο (λόγ. για πρόσ.) αυτός που επινοεί, που µηχανεύεται 
σκάνδαλα: ~ δηµοσιογράφος ΣΥΝ. σκανδαλοποιός. [ΕΤΥΜ µεσν. < σκάνδαλον 
+ -πλόκος < πλέκω]. 

σκανδαλοποιος, -ός, -ό [µεσν.] (λόγ.) αυτός που δηµιουργεί ή προκαλεί 
σκάνδαλα ΣΥΝ. σκανδαλοπλόκος, (λαϊκ.) σκανταλιάρης. 

σκανδαλώδης, -ης, -ες [µτγν.] {σκανδαλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) 
αυτός που έχει τον χαρακτήρα σκανδάλου (βλ.λ.), που προκαλεί το δηµόσιο 
αίσθηµα, τη γενική αποδοκιµασία και αγανάκτηση: ~ συµπεριφορά | 
µεροληψία | εύνοια ! σύµβαση | εξαίρεση | προνόµιο | παροχή | απόφαση ANT. 
άψογος, άµεµπτος. — σκανδαλωδώς επίρρ. [1855]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

Σκανδιναβία (η) [1854] περιοχή τής Β. Ευρώπης που βρέχεται από τον 
Αρκτικό Ωκεανό, τη Νορβηγική, τη Βόρεια και τη Βαλτική Θάλασσα και τον 
Κόλπο τής Φινλανδίας· περιλαµβάνει τη ∆ανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και 
τη Φινλανδία. Επίσης Σκανδιναβική (Χερσόνησος). — Σκανδιναβός (ο), 
Σκανδιναβή (η), σκανδιναβικός, -ή, -ό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < λατ. Scandinavia < µεσν. λατ. Scandia (πβ. σουηδ. Skâne, Ν. πε-
ριοχή τής Σουηδίας, αγν. ετύµου) + -navia, από αρχ. γερµ. λ. µε τη σηµ. 
«νησί»]. 

σκανδιναβικός, -ή, -ό [1854] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Σκανδιναβία και 
τους Σκανδιναβούς: ~ λογοτεχνία | προϊόντα | ήθη | έθιµα 2. Σκανδιναβική 
Χερσόνησος η Σκανδιναβία (βλ.λ.) 3. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. σκανδιναβικές 
γλώσσες οι γλώσσες ∆ανική, Σουηδική, Νορβηγική, Ισλανδική και εκείνη των 
Νήσων Φερόες. 

σκάνδιο (το) {σκανδίου} ΧΗΜ. µαλακό αργυρόλευκο µέταλλο (σύµβολο Sc) 
(βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. scandium < µεσν. λατ. Scandia, επειδή ανακαλύφθηκε στη 
Σκανδιναβία]. 

σκάνερ (ο/το) ΤΕΧΝΟΛ. Ο σαρωτής (κειµένων και εικόνων) (βλ. λ. σα-ρωτής). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. scanner < p. scan «εξετάζω λεπτοµερώς - σαρώνω»]. 

σκανταγιάρω κ. σκανταλιάρω ρ. αµετβ. {σκανταγιάρισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 
µετρώ το βάθος τής θάλασσας ή διερευνώ τη διαµόρφωση τού βυθού της µε 
το σκαντάγιο (βλ.λ.). 
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σκαντάγιο κ. σκαντάλιο (το) {σκανταγ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. όργανο σε 
σχήµα βολίδας, µε το οποίο µετριέται από το πλοίο το βάθος τής θάλασσας 
µέχρι τα πενήντα περίπου µέτρα και επιπλέον εξετάζεται η διαµόρφωση τού 
βυθού της ΣΥΝ. βολίδα. [ΕΤΥΜ. < βεν. scandagio «βολίδα, βυθόµετρο» < 
δηµώδ. λατ. scandalium < µτγν. λατ. *scandäculum < λατ. scandere 
«ανεβαίνω»]. 

σκανταλιά κ. σκανδαλιά (η) (λαϊκ.) κάθε παρεκτροπή από όσα επιβάλλει η τάξη 
και η ορθή συµπεριφορά, πράξη που υποδηλώνει έλλειψη πειθαρχίας: τα 
παιδιά χαλούσαν τον κόσµο µε τις φωνές τους κι έκαναν συνεχώς σκανταλιές 
ΣΥΝ. αταξία. 

σκανταλιάρης, -α, -ικο κ. σκανδαλιάρης {σκανταλιάρηδες} (λαϊκ.) 1. αυτός 
που δίνει αφορµές για έριδες, φιλονικίες κ.λπ. ΣΥΝ. σκανδαλοποιός 2. (ειδικότ. 
για παιδιά) αυτός που κάνει σκανταλιές (βλ.λ.), που είναι διαρκώς ανήσυχος 
και δεν πειθαρχεί στις εντολές των µεγάλων: ο γυιος σου είναι ο πιο ~ απ'όλη 
την παρέα ΣΥΝ. άτακτος, ανήσυχος, απείθαρχος, ζιζάνιο, ταραξίας 3. αυτός 
που προκαλεί ερωτικά, που βάζει σε πειρασµό. 
[ΕΤΥΜ. < σκάνταλο (< σκάνδαλο) + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. παι-
χνιδιάρης]. 

σκανταλιάρικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. σκανταλιάρης (βλ.λ.) 2. (ως επίθ.) αυτός που 
σχετίζεται µε τον σκανταλιάρη και τις ενέργειες του: ~ συµπεριφορά | βλέµµα. 
— σκανταλιάρικα επίρρ. 

σκανταλιάρω ρ. → σκανταγιάρω 
σκανταλίζω ρ. ~> σκανδαλίζω 
σκαντάλΐΌ (το) → σκαντάγιο 
σκάνταλο (το) → σκάνδαλο 
σκάντζα (η) (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 1. η αλλαγή, η αντικατάσταση, ιδ. στη ΦΡ. σκάντζα 

βάρδια βλ. λ. βάρδια 2. η µεταβολή τής θέσης ορισµένων δοκαριών, τα οποία 
συγκρατούν τα πανιά τού πλοίου, ιδίως κατά τις απότοµες στροφές ή τις 
αναστροφές του. [ΕΤΥΜ. < σκαντζάρω (υποχωρητ.)]. 

σκαντζάρω ρ. µετβ. {σκάντζαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 1. αντικαθιστώ 
(κάποιον), µπαίνω στη θέση άλλου, αλλάζω βάρδια ή σκοπιά (µε κάποιον): 
«νωρίς µπατάρισε ο καιρός κι έχει χαλάσει | σκαντζάρι-σες, µα σε κρατά λύπη 
µεγάλη...» (Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. αναπληρώνω, αλλάζω 2. (ειδικότ.) 
µεταβάλλω τη θέση ορισµένων δοκαριών που συγκρατούν τα πανιά τού 
πλοίου, τα τραβώ προς την άλλη πλευρά του. — σκαντζάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < βεν. scangiar «φεύγω, αποµακρύνοµαι» < λατ. campsäre, από τον 
αρχ. αόρ. κάµψαι τού ρ. κάµπτω, οπότε πρόκειται για αντιδάν.]. 

σκαντζόχοιρος (ο) 1. µικρό εντοµοφάγο θηλαστικό των εύκρατων περιοχών τής 
Ευρώπης και τής Ασίας, σε χρώµα καφέ ή γκρίζο, µε στρογγυλό σώµα, 
µυτερό ρύγχος, ατροφική ουρά και βελόνες στη ράχη αντί για τρίχωµα· έχει 
την ικανότητα να µαζεύεται και να σχηµατίζει µια µικρή, αγκαθωτή σφαίρα, 
όταν αντιλαµβάνεται κίνδυνο 2. (µτφ.) αυτός τού οποίου τα µαλλιά είναι 
σκληρά, άγρια και πεταχτά. — (υποκ.) σκαντζοχοιράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < κανθόχοιρος (µε τσιτακισµό -νθ- > -τθ- > -τσ- και ηχη-
ροποίηση) < αρχ. άκανθόχοιρος (βλ.λ.)]. 

σκαπανέας (ο/η) {(θηλ.-έως) | -είς, -έων} (λόγ.) 1. (κυριολ.) πρόσωπο που 
εργάζεται µε τη σκαπάνη, που σκάβει ΣΥΝ. σκαφέας, (λαϊκ.) σκα-φτιάς 2. 
(κατ' επέκτ.) ΣΤΡΑΤ. ο στρατιώτης τού Μηχανικού που ασχολείται µε 
σκαπτικές εργασίες και τον ναρκοπόλεµο: εστάλη µια διµοιρία σκαπανέων για 
τη διάνοιξη τής σιδηροδροµικής γραµµής 3. (µτφ.) πρόσωπο που ανοίγει τον 
δρόµο στους άλλους, που πρώτος επινοεί ή δηµιουργεί κάτι καινούργιο σε 
οποιονδήποτε τοµέα τού επιστητού ή τής κοινωνικής δραστηριότητας: ~ τού 
πνεύµατος/ τής επιστήµης | τής προόδου | τής συµφιλίωσης των λαών | τής 
κοινωνικής δικαιοσύνης ΣΥΝ. πρωτοπόρος, πρωτεργάτης, (λαϊκ.) 
µπροστάρης. Επίσης (λόγ.) σκαπανέας (ο/η) {σκαπανέως}. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σκαπανεύς, αρχική σηµ. «σκαφέας, σκαφτιάς», < σκαπάνη 
(βλ.λ.). Στη σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το αγγλ. pioneer]. 

σκαπάνη (η) {σκαπανών} (λόγ.) 1. κάθε γεωργικό και χωµατουργικό εργαλείο 
που αποτελείται από επιµήκη σιδερένια κόψη µε οπή στο ένα άκρο, µέσα στην 
οποία σφηνώνεται η ξύλινη λαβή (στειλιάρι), και χρησιµοποιείται για το 
σκάψιµο γης 2. (συνεκδ.) το σύνολο των εργασιών που γίνονται µε τη βοήθεια 
τού εργαλείου αυτού: η αρχαιολογική ~ έφερε στο φως τα ερείπια τού 
προϊστορικού οικισµού. [ΕΤΥΜ µτγν. < θ. σκαπ- (τού ρ. σκάπτω, βλ. κ. σκάβω) 
+ παραγ. επίθηµα -άνη, που απαντά και σε άλλες λ., οι οποίες δηλώνουν εργα-
λεία, πβ. τρυπ-άνη, δόκ-αν-ον]. 

σκαπουλαρω ρ. µετβ. {σκαπούλαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) γλυτώνω, ξεφεύγω- κυρ. 
στη ΦΡ. τη σκαπουλαρω (i) διαφεύγω (χωρίς να γίνω αντιληπτός), 
εξαφανίζοµαι: τη σκαπούλαρε ο κλέφτης! ΣΥΝ. δραπετεύω, ξεφεύγω, 
ξεγλιστρώ, (οικ.) το σκάω (ii) (κατ' επέκτ., συχνότ.) διαφεύγω από κίνδυνο, 
απαλλάσσοµαι από κακό: θα είσαι πολύ τυχερός, αν τη σκαπουλάρεις || τη 
σκαπουλάρισε παρά τρίχα | µ' ένα πρόστιµο | µ ' ένα σπασµένο πόδι || είναι 
πολύ άρρωστος, αλλά πιστεύω ότι θα τη σκαπουλάρει (θα σωθεί) ΣΥΝ. 
γλυτώνω, σώζοµαι. — σκαπουλάρισµα (το). 

[ΕΤΥΜ < ιταλ. scapolare «διαφεύγω, ξεφεύγω, αποφεύγω (εµπόδιο)» < µτγν. 
λατ. *excapulare «λύνοµαι από σχοινιά, απελευθερώνοµαι» < ex-+ capulus 
«θηλιά»]. σκαπτικός, -ή, -ό κ. σκαφτικός 1. αυτός που σχετίζεται µε το σκά-
ψιµο ή που είναι κατάλληλος για σκάψιµο: ~ εργαλείο | µηχανή 2. (ειδικότ.) 
σκαπτικά κ. σκαψτικά (τα) η αµοιβή τού σκαφτιά, τα έξοδα για το σκάψιµο 3. 
(ειδικότ.) ΖΩΟΛ. σκαπτικό (το) καθένα από τα έντοµα, το θηλυκό των οποίων 
σκάβει στοές στο χώµα, για να εναποθέσει σε αυτές τα αβγά του. σκαπτός, -ή, -
ό → σκαφτός 

σκάπτω ρ. → σκάβω 
σκάρα (η) → σχάρα 
σκαραβαίος (ο) 1. κολεόπτερο έντοµο µε στιλπνό σκούρο χρώµα, σώµα σχεδόν 

στρογγυλό, µε κεραίες, το οποίο τρέφεται µε κοπριά 2. (συνεκδ.) πήλινο 
αντικείµενο που φέρει παράσταση ή πολύτιµος λίθος λαξευµένος στο σχήµα 
τού εντόµου αυτού, το οποίο στην αρχαία Αίγυπτο εθεωρείτο ιερό και 
σύµβολο τής ανάστασης των νεκρών · 3. (καθηµ.) παλιό µοντέλο αυτοκινήτου 
τής εταιρείας Volkswagen µε χαρακτηριστικό σχήµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < λατ. scarabeus < *σκαράβειος (µε προθεµ. σ-, πβ. κόνις - 
σκόνη) < αρχ. κάραβος (βλ. λ. καραβίδα)]. 

σκαρδαµύσσω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) ανοιγοκλείνω 
τα µάτια, ανοιγοκλείνω συχνά τα βλέφαρα (πβ. κ. λ. ασκαρ-δαµυκτί). [ΕΤΥΜ 
αρχ., βλ. λ. ασκαρδαµυκτί]. 

σκαρί (το) {σκαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. ΝΑΥΤ. η εσχάρα ναυπηγείου, δηλ. ο 
σκελετός πάνω στον οποίο στηρίζεται το πλοίο που ναυπηγείται ή 
επισκευάζεται: το καράβι είναι στα ~ (τώρα ναυπηγείται) || καράβι από σκαριού 
(που µόλις ναυπηγήθηκε)· ΦΡ. (µτφ.) (α) στα σκαριά κατά τη φάση (το στάδιο) 
τής σχεδίασης, τής προετοιµασίας: έχω πολλές δουλειές ~|| η εταιρεία µας έχει 
πολλές εκδόσεις - (β) βάζω (κάποιον) στα σκαριά παρακινώ (κάποιον) να 
κάνει κάτι ΣΥΝ. παρορµώ, παροτρύνω 2. (συνεκδ.) ο σκελετός ναυπηγούµενου 
πλοίου και κατ' επέκτ. το ίδιο το πλοίο: αγαπώ να κοιτάζω τα µεγάλα καλοτάξι-
δα ~ να βγαίνουν από το λιµάνι || «η Νοτιά [...] δεν ήτο ικανή να του αρπάση το 
~ του» (Α. Παπαδιαµάντης) 3. (κατ' επέκτ.) ο σκελετός οποιασδήποτε 
κατασκευής: το ~ τού σπιτιού | τού κτηρίου 4. (µτφ. για πρόσ.) η σωµατική 
διάπλαση, η κατασκευή και η κατάσταση τού σώµατος: ο Μάνος είναι γερό ~ || 
καλό | σιδερένιο | ατσάλινο | γεροδεµένο | αδύναµο | γέρικο - 5. (µτφ. για 
πρόσ.) ο ιδιαίτερος τρόπος σκέψεως, ενέργειας και συµπεριφοράς κάθε 
ατόµου, η ιδιοσυγκρασία: το 'χει το - του και θυµώνει εύκολα || είναι ζηλιάρης, 
γιατί έτσι είναι το ~ του ΣΥΝ. χαρακτήρας, κράση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σκαρίον (µε αποβολή τού αρκτικού άτονου έ- και τροπή τού -
χ- στο αντίστοιχο κλειστό -κ-) < αρχ. έσχάριον | µτγν. έσχα-ρεϊον, υποκ. τού 
εσχάρα (βλ.λ.)]. 

σκαρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σκάρισα} (διαλεκτ.) ♦ 1. (µετβ.) βγάζω (το κοπάδι) 
στη βοσκή ♦ (αµετβ.) 2. (για βοσκήµατα) βγαίνω στη βοσκή 3. (µτφ.) 
σκορπίζοµαι εδώ κι εκεί ΣΥΝ. διασκορπίζοµαι. — σκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ µτγν. 
< αρχ. σκαίρω «χορεύω, χοροπηδώ» (βλ. λ. σκιρτώ)]. 

σκαρίφηµα (το) {σκαριφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ελαφρό σχεδίασµα, πρόχειρο 
ιχνογράφηµα ΣΥΝ. σκίτσο, σχέδιο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σκαριφώµαι (-άο-) (όπως προκύπτει από το αρχ. συνθ. 
δια-σκαριφώµαι) «χαράσσω ελαφρά, ιχνογραφώ πρόχειρα» < θ. σκαριφ- < 
*skri-bh-, µηδενισµ. βαθµ. (µε υστερογενές -α- στην Ελληνική ως φωνήεν 
στηρίξεως) τού I.E. *(s)keri-bh- (< ρίζα *(s)ker-i «κόβω, χωρίζω», βλ. λ. κρί-
νω, κείρ-ω), που συνδ. µε το λατ. scribere «χαράσσω, γράφω», αρχ. γερµ. 
scrïban «γράφω» (< λατ. scribere), γερµ. schreiben κ.ά.]. 

σκαριφησµός (ο) [αρχ.] (ο) 1. ελαφρά και πρόχειρη ιχνογράφηση ΣΥΝ. 
σχεδίασµα, σκιτσάρισµα 2. (γενικότ.) το χάραγµα ή το ξύσιµο επιφάνειας: ~ 
τού τοίχου ΣΥΝ. χάραγµα, ξύσιµο 3. ΙΑΤΡ. η πρόκληση στο δέρµα 
επιφανειακών και επιπόλαιων αµυχών ή νυγµών, που δεν συνοδεύονται 
συνήθ. από αιµορραγία, µε στόχο την εκτέλεση δερµατικών δοκιµασιών ή 
ορισµένων εµβολιασµών, καθώς επίσης και για κοφτές βεντούζες 4. ΕΘΝΟΛ. το 
επιφανειακό χάραγµα τού δέρµατος, κυρ. στο πρόσωπο, που έχει τελετουργικό 
χαρακτήρα και χρησιµοποιείται από ορισµένους λαούς ως ένδειξη τής ηλικίας 
τού ατόµου, τής θέσης και τής λειτουργίας του µέσα στην κοινότητα κ.λπ. 

σκαριφώ κ. σκαριφίζω ρ. µετβ. {σκαριφάς... | σκαρίφ-ησα κ. -ισα) 1. χαράζω 
(κάτι) πρόχειρα, ξύνω (µια επιφάνεια) 2. σχεδιάζω γρήγορα, κάνω πρόχειρο 
ιχνογράφηµα ΣΥΝ. σκιτσάρω, ιχνογραφώ, σκιαγραφώ. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
σκαριφώ (-άω), όπως προκύπτει από το συνθ. κατα-σκαριφώ (-άω), βλ. λ. 
σκαρίφηµα]. 

σκαρλατίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ΙΑΤΡ. η λοιµώδης νόσος οστρακιά 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < βεν. scarlatina < µεσν. λατ. scartata «είδος υφάσµατος» < περσ. 
saqirlât < αραβ. siqillât < µεσν. σιγιλλάτος < λατ. sigillätus «ύφασµα 
διακοσµηµένο µε σχέδια» < sigillum «εκτύπωµα, σφραγίδα» (< signum 
«σηµείο, σηµάδι»)]. 

Σκαρλάτος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. Σκαρλάτος < 
επίθ. σκαρλάτος (βλ.λ.)]. 

σκαρλάτος, -η, -ο (λαϊκ.) πολύ κόκκινος, αυτός που έχει το χρώµα τής 
πορφύρας: ~ µαντήλι | ύφασµα ΣΥΝ. βαθυκόκκινος, πορφυρός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
σκαρλάτος < βεν. scartato < µεσν. λατ. scartata, scarlatum «είδος υφάσµατος» 
(βλ. λ. σκαρλατίνα)]. 

σκαρµός1 (ο) → σκαλµός 
σκαρµός2 (ο) (λαϊκ.) ψάρι µε επίµηκες σώµα, το οποίο φθάνει τα τριάντα πέντε 

εκατοστόµετρα, κεφάλι σαν τού φιδιού, µάτια πολύ κοντά το ένα στο άλλο και 
µεγάλο στοµατικό άνοιγµα µε αιχµηρά δόντια· ζει σε αµµώδεις βυθούς και 
τρέφεται µε ασπόνδυλα. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

σκαρµουτσο (το) (διαλεκτ.) στήλη από µεταλλικά κέρµατα, που έχουν 
περιτυλιχτεί σε χαρτί ΣΥΝ. µασούρι. 
[ΕΤΥΜ. < παλ. ιταλ. schermuzzio «αψιµαχία» (σύγχρ. ιταλ. scaramuccia) < 
µεσν. λατ. *skirmütium < φρανκον. skirmjan]. 

σκάρος1 (ο) (διαλεκτ.) 1. η έξοδος κοπαδιού για βοσκή: «... και σαν νυχτώσουν 
τα βουνά και πάει αυτός στον ~» (Κ. Κρυστάλλης) ΣΥΝ. σκάρισµα 2. (συνεκδ.) 
η ίδια η βοσκή, καθώς και η κατάλληλη για βο- 
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σκή ώρα: «... νά 'χω µε τα βοσκόπουλα σε κάθε - γλέντι» (Κ. Κρυ-στάλλης) (πβ. 
κ. λ. σκαρίζω) ΣΥΝ. σκάρισµα. [ΕΤΥΜ. < σκαρίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σκάρος2 (ο) (λαϊκ.) ψάρι που µοιάζει µε πέτρα, ζει σε βραχώδεις και αµµώδεις 
βυθούς, µε χαρακτηριστικά µικρό, σφιχτά κλεισµένο στόµα σαν ράµφος 
πτηνού, παχουλό γκρίζο-καφετί σώµα, µεγάλα, σκληρά, στρογγυλωπά λέπια 
και εύγευστη σάρκα· αλλιώς παπαγάλος τής θάλασσας. [ΕΤΥΜ αρχ· < σκαίρω 
«χοροπηδώ - σπαρταρώ» (βλ. λ. σκιρτώ)]. 

σκαρπελο (το) (λαϊκ.) εργαλείο από ατσάλι, που χρησιµοποιείται για χάραξη, 
κόψιµο ή ξύσιµο αντικειµένων, ιδίως ξύλινων ΣΥΝ. κοπίδι, κοπτήρας, σµίλη. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scarpello | scalpello < λατ. scalpellum, υποκ. τού scalprum 
«σµίλη» (< p. scalpere «σκαλίζω, εγχαράσσω»)]. 

σκαρπίνι (το) {σκαρπιν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) χαµηλό, συνήθ. ανδρικό, υπόδηµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scarpino (πληθ. scarpini), υποκ. τού scarpa «παπούτσι, 
υπόδηµα» < αρχ. γερµ. skarpa]. 

σκάρτα επίρρ. (λαϊκ.) µε άσχηµο τρόπο, άπρεπα: µου φέρθηκε πολύ -ΣΥΝ. 
ανάρµοστα ΑΝΤ. σωστά. 

σκαρταδούρα (η) (λαϊκ.) κάθε άχρηστο πράγµα και το σύνολο των άχρηστων 
πραγµάτων: µάζεψε τη ~ και πέταξε την! Επίσης σκαρτάδα. 
[ΕΤΥΜ < σκαρτάδα (< βεν. scartada, βλ. λ. σκάρτος) + παραγ. επίθηµα -ουρά 
(πιθ. µε την επίδρ. τής λ. σαβούρα)]. 

σκαρτάρω ρ. µετβ. {σκάρταρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) ξεσκαρτάρω (βλ.λ.). — 
σκαρτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. scartare < scarto (βλ. λ. σκάρτος)]. 

σκαρτεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σκάρτε-ψα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) γίνοµαι 
σκάρτος, χάνω την ποιότητα, την αξία µου: έµπλεξε µε κακές παρέες και 
σκάρτεψε το παιδί ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάτι) σκάρτο: τώρα τελευταία τα 
σκάρτεψαν τα προϊόντα τους ΣΥΝ. χαλώ. 

σκάρτος, -η, -ο (λαϊκ.-κακόσ.) 1. αυτός που δεν έχει αξία, που δεν χρησιµεύει σε 
τίποτε ή αποδεικνύεται ακατάλληλος για τον σκοπό, για τον οποίο 
προορίζεται: το µαγαζί του πουλούσε ~ πράγµατα || ~ δουλειά | (τυπογραφικά) 
φύλλα ΣΥΝ. άχρηστος, ευτελής ΑΝΤ. χρήσιµος 2. (ειδικότ.) αυτός που 
παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωµα, που δεν είναι όπως πρέπει: η µηχανή που 
αγόρασα βγήκε ~ || πήραµε τόσα µήλα και τα µισά βγήκαν ~ || ξεχωρίζω τα καλά 
από τα ~ ΣΥΝ. ελαττωµατικός, χαλασµένος ΑΝΤ. γερός 3. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που έχει κακό χαρακτήρα και συµπεριφέρεται αντίθετα προς τους 
κανόνες τής ηθικής και τής ευπρέπειας: τα υπόλοιπα παιδιά του είναι καλά, 
µόνο το τελευταίο βγήκε σκάρτο || εσένα σου αρέσει να τους βγάζεις όλους 
σκάρτους || αποδείχθηκε πολύ ~ άνθρωπος ΑΝΤ. σωστός 4. (ειδικότ.) σκάρτο 
(το) (α) (στη χαρτοπαιξία) το χαρτί τής τράπουλας που είναι περιττό για το 
παιχνίδι που κάθε φορά παίζεται και γι' αυτό αφαιρείται ή αντικαθίσταται µε 
άλλο (β) (γενικότ.) καθετί άχρηστο, που δεν έχει αξία · 5. (λαϊκ. για 
προσδιορισµό ποσότητας ή µεγέθους) ισοδυναµεί µε το «ούτε»- για κάτι που 
δεν είναι πλήρες ή ολοκληρωµένο: -Πόσο µακριά είναι το χωριό; -∆υο 
χιλιόµετρα σκάρτα· µπορείς να πας και µε τα πόδια || σκάρτες δυο ώρες κράτησε 
η χθεσινή νεροποντή. — σκάρτα επίρρ. (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. scarto 
(όρος τής χαρτοπαιξίας) < carta «κάρτα»]. 

σκαρφαλώνω ρ. αµετβ. {σκαρφάλω-σα, -µένος} 1. (για πρόσ. κ. ζώα) ανεβαίνω 
σε ψηλό ή/και δυσπρόσιτο µέρος, χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα τα χέρια και 
τα πόδια µου: ο πιτσιρίκος σκαρφάλωσε σαν γάτος στο δέντρο και έπιασε τη 
µπάλα || οι κλέφτες σκαρφάλωσαν στη µάντρα και πήδηξαν στον κήπο || (µτφ.) ο 
δρόµος σκαρφάλωνε απότοµα στην πλαγιά ΣΥΝ. αναρριχώµαι 2. (µτφ.) 
κατευθύνοµαι προς τα πάνω, ανέρχοµαι: στα Οψη σκαρφάλωσαν οι τιµές των 
τροφίµων! ΣΥΝ. ανεβαίνω ΑΝΤ. κατεβαίνω. — σκαρφάλωµα (το). [ΕΤΥΜ Από 
συµφυρµό των λ. σκαλώνω και καρφώνω]. 

σκαρφαλωτός, -ή, -ό αυτός που έχει αναρριχηθεί σε ψηλό ή/και δυσπρόσιτο 
µέρος: το βρήκαµε το παλιόπαιδο ~ πάνω στη µουριά! ΣΥΝ. σκαρφαλωµένος. 
— σκαρφαλωτά επίρρ. 

σκαρφίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {σκαρφίστηκα} βάζω (κάτι) στο µυαλό µου, 
συλλαµβάνω σχέδιο, µου έρχεται ιδέα, σκέψη κλπ.: σκαρφίστηκε µια 
δικαιολογία κι έφυγε γρήγορα || σκαρφίστηκε ένα καινούργιο κόλπο || ο 
άνθρωπος πολλά σκαρφίζεται, για να κερδίσει χρήµατα ΣΥΝ. σοφίζοµαι, 
µηχανεύοµαι, επινοώ, εφευρίσκω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ. < *σκαριφίζοµαι < µτγν. σκαριφώµαι (-άο-), µε σίγηση τού -ι-και 
ρηµατικό επίθηµα -ίζοµαι. Βλ. κ. σκαρίφηµα]. σκαρώνω ρ. µετβ. {σκάρω-σα, -
θηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. ΝΑΥΤ. βάζω (πλοίο) στα σκαριά, αρχίζω τη ναυπήγηση 
σκάφους στρώνοντας την καρίνα του πάνω στη σχάρα τού ναυπηγείου 2. 
(καθηµ.-εκφραστ.) δηµιουργώ (κάτι), ασχολούµαι µε την εκτέλεση έργου: τον 
πέτυχα να σκαρώνει ένα άρθρο για το περιοδικό || οι ορειβάτες σκάρωσαν ένα 
καταφύγιο για τη νύχτα || ~ ένα τραγούδι στο πιάνο || µα τι δουλειές είναι αυτές 
που πας και σκαρώνεις; 3. (µτφ.) συλλαµβάνω (ιδέα, σχέδιο κ.λπ.), επινοώ 
(κάτι) και αρχίζω να το εκτελώ: κάποια ζαβολιά σκαρώνουν πάλι τα παιδιά || τι 
προσπαθείς να σκαρώσεις εναντίον µου; || ~ ιστορία | δικαιολογία | σχέδιο | 
παραµύθι (δηλ. ψέµα) | κατηγορία | κόλπο | φάρσα ΣΥΝ. σκαρφίζοµαι, 
σχεδιάζω, (µτφ.) µαγειρεύω. — σκάρωµα (το). [ΕΤΥΜ < σκαρί + παραγ. επίθηµα 
-ώνω]. σκάση (η) (λαϊκ.) η µεγάλη στενοχώρια. 
[ΕΤΥΜ. < σκάζω, βλ.λ.]. σκασιαρχείο (το) (λαϊκ.) η εκούσια απουσία από 
µάθηµα, εργασία ή άλλη ενασχόληση χωρίς λόγο: οι σηµερινοί µαθητές έχουν 
αναγάγει 

το ~ σε επιστήµη! ΣΥΝ. (οικ.) κοπάνα· ΦΡ. (ειδικότ.) κάνω σκασιαρχείο 
απουσιάζω χωρίς λόγο ή φεύγω κρυφά και αδικαιολόγητα από κάπου, ενώ 
πρέπει να παρευρίσκοµαι: την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τις διακοπές τού 
Πάσχα πολλοί δηµόσιοι υπάλληλοι κάνουν σκασιαρχείο ΣΥΝ. κάνω κοπάνα. 
[ΕΤΥΜ < σκας)ι)- (< σκάζω, πβ. αόρ. έσκασα) + -αρχείο < -άρχης (< άρχω)]. 

σκασιλα (η) (οικ.) πολύ µεγάλη στενοχώρια, έντονη θλίψη και δυσαρέσκεια: µη 
µου µιλάς σήµερα, γιατί έχω µεγάλες ~! ΣΥΝ. σκοτούρα ΑΝΤ. ανακούφιση· ΦΡ. 
(κυρ. ειρων.) σκασιλα µου! | είχα µια σκασιλα! µου είναι εντελώς αδιάφορο, 
δεν µε νοιάζει καθόλου, δεν δίνω δεκάρα: ~, κι αν φύγεις κι αν δεν φύγεις! || -
∆εν θα σου ξαναµιλήσω! -~! || (εµφατ.-οικ.) σκασίλα µου µεγάλη και δέκα 
παπαγάλοι! (και ως απάντηση: σκασίλα µου µικρή και δέκα ποντικοί!) ΣΥΝ. 
σκοτούρα µου, σκορδοκαήλα µου. [ΕΤΥΜ. < σκάση + παραγ. επίθηµα -ίλα 
(βλ.λ.)]. 

σκασίµατιά (η) (λαϊκ.) άνοιγµα κατά µήκος τής επιφάνειας στερεού σώµατος: ~ 
τού τοίχου | τού ταβανιού ΣΥΝ. σκάσιµο, ραγισµατιά, χα-ραγµατιά. [ΕΤΥΜ. < 
σκάσιµο, -ατός + κατάλ. -ιά]. 

σκάσιµο (το) -+ σκάζω 
σκασµός (ο) (οικ.) 1. η κατάσταση τού κορεσµού που προκαλεί ασφυξία, 

διακοπή τής αναπνοής· κυρ. στη ΦΡ. τρώω τού σκασµού τρώω υπερβολικά, 
µεγάλες ποσότητες, µέχρι να σκάσω, να πάθω ασφυξία · 2. (ως επιφών.-
αγενώς) σκασµός! σταµάτα να µιλάς: ~! Όταν µιλάω εγώ, εσύ δεν θα µιλάς! 
ΣΥΝ. σιωπή, τσιµουδιά, µόκο, βούλλωσέ το | κλείσ' το· ΦΡ. βγάζω τον σκασµό 
σωπαίνω, «το βουλ-λώνω»: εσύ στο βάθος βγάλε τον σκασµό! [ΕΤΥΜ < 
σκάζω]. 

σκαστός, -ή, -ό 1. αυτός που παράγει ήχο, ο οποίος γίνεται αντιληπτός µε 
κρότο: ~ φιλί | σβερκιά ΣΥΝ. ηχηρός · 2. (για πρόσ.) αυτός που φεύγει κρυφά 
ή απουσιάζει αδικαιολόγητα, παραβιάζοντας τις αρχές και τους κανόνες τού 
χώρου όπου βρίσκεται: είναι ~ από το µάθηµα | από το στρατόπεδο | από τη 
δουλειά || τον έπιασαν σκαστό (δηλ. τη στιγµή που ετοιµαζόταν να φύγει, κατά 
την εκτέλεση τής πράξης του) · 3. (για χρήµατα) που καταβάλλονται εξ 
ολοκλήρου, τοις µετρητοίς και ενώπιον αυτού που θα τα πάρει: έπεσε ένα 
δεκα-χίλιαρο ~. — σκαστά επίρρ. 

σκατάς (ο) {σκατάδες} (!) παλιάνθρωπος, απόβρασµα, λέρα. 
σκατένιος, -ια, -ιο (!) αυτός για τον οποίο ταιριάζει µόνο η περιφρόνηση και η 

απέχθεια µας: ~ δουλειά | χαρακτήρας | ζωή ΣΥΝ. ελεεινός, απεχθής. 
σκα.τής, -ιά, -ί {σκατ-ιού | -ιών) (!) αυτός που έχει το χρώµα των κοπράνων, 

καφετής. 
σκατίλα (η) {χωρ. πληθ.} (!) δυσοσµία από σκατά. [ΕΤΥΜ. 

< σκατό + παραγ. επίθηµα -ίλα]. 
σκατό (το) (!) 1. (στον πληθ.) οι στερεές ή παχύρρευστες ουσίες που 

αποβάλλονται από τον πρωκτό ΣΥΝ. κόπρανο, κουράδες, (ευφηµ.) κακά· ΦΡ. 
(α) τα κάνω σκατά για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος µε τις ενέργειες ή τις 
προσπάθειες του φέρνει το ακριβώς αντίθετο από το επιθυµητό αποτέλεσµα: 
Τι ήθελες και ανακατεύτηκες; Τώρα, τα έκανες σκατά! (β) σκατά κι απόσκατα 
για πράγµατα ή καταστάσεις που πάνε από το κακό στο χειρότερο: ~! Να 
δούµε τι άλλο θα πάθουµε! (γ) σκατά στα µούτρα σου! προς κάποιον που 
έκανε κάτι ανεπίτρεπτο, ηθικά καταδικαστέο: ~, παλιάνθρωπε! 2. (συνεκδ.) 
κάθε είδους ακαθαρσία που βροµάει: πήξαµε στο - σ' αυτή τη γειτονιά 3. ως 
µειωτ. χαρακτηρισµός για κάτι που έχει χαµηλή ποιότητα ή προκαλεί 
δυσαρέσκεια ή θεωρείται ανάξιο λόγου: πάει και ξοδεύει τα λεφτά της σ' αυτά 
τα ~ 4. (ως επιφών.) σκατά! για την έκφραση έντονης δυσαρέσκειας, 
απόλυτης διαφωνίας, ως οργισµένη αντίδραση ή αγανάκτηση: ~! Αυτό µας 
έλειπε τώρα! 5. (µτφ.-µειωτ.) µικρό παιδί που συνήθ. συµπεριφέρεται µε 
θράσος ή ασυνήθιστη αυτοπεποίθηση: ένα τόσο δα - και βγάζει και γλώσσα! 6. 
για οποιοδήποτε µικρό αντικείµενο: ένα τόσο δα ~ να κοστίζει τόσα χρήµατα. 
— (υποκ.) (!) σκα-τούλα (βλ.λ.) κ. σκατουλίτσα (η), σκατούλι κ. σκατουλάκι 
(το). [ΕΤΥΜ < µεσν. σκατόν, από τον πληθ. σκατά τού αρχ. σκώρ, σκατός 
«περίττωµα» < *skör, εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *sker- «απο-πατώ», 
πβ. χεττ. Sakkar «περίττωµα», λατ. mu-scerda «περίττωµα ποντικού», αρχ. 
σκανδ. skarn «κοπριά» κ.ά.]. 

σκατό- κ. σκατό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάποιος/κά-τι: 1. 
σχετίζεται µε τα κόπρανα: σκατο-φαγία, σκατο-λογία, σκατο-λόγος 2. (!-µειωτ., 
υβριστ.) προκαλεί αηδία, απέχθεια ή αγανάκτηση, λ.χ. για την κακή ποιότητα: 
σκατό-πραµα, σκατό-γερος, σκατό-παιδο, σκατο-δουλειά ΣΥΝ. κώλο-, παλιό-. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. 
σκώρ, σκατός (βλ. λ. σκατό)]. 

σκατόγερος (ο), σκατόγρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!-υβριστ.) γέρος | γριά µε 
κακό χαρακτήρα και συµπεριφορά. 

σκατοδουλειά (η) (οικ.-µειωτ.) 1. η δουλειά που απαιτεί µεγάλο κόπο και 
προσπάθεια, χωρίς να αποφέρει τα αντίστοιχα οικονοµικά οφέλη, δουλειά µε 
την οποία δεν αξίζει να ασχολείται κανείς 2. δραστηριότητα που προκαλεί 
υποψίες ως προς τον νόµιµο ή ηθικό χαρακτήρα της: είχε δεν είχε, τη σκάρωσε 
τη ~ του ΣΥΝ. βροµοδουλειά, κατεργαριά. 

σκατολογία (η) {σκατολογιών} η συχνή χρήση στον λόγο (προφορικό ή 
γραπτό) τής λέξης «σκατά» και των συνωνύµων της για λόγους χιούµορ ή για 
την απεικόνιση βροµερών πραγµάτων και καταστάσεων ΣΥΝ. βωµολοχία, 
χυδαιολογία. — σκατολόνος (ο/η), σκατολονι-κός, -ή, -ό, σκατολογώ ρ. {-
είς...}. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. scatology]. 



σκατόµυγα 1603 σκελίδα 
 

σκατόµυγα (η) {σκατοµυγών} (λαϊκ.) 1. µύγα µεγάλου µεγέθους, που 
τρέφεται µε κόπρανα και µεταδίδει µολυσµατικές ασθένειες 2. (µτφ.) 
άνθρωπος αµφιβόλου ήθους, ποταπός και ελεεινός. σκατόπαιδο (το) 
(υβριστ.) κακοµαθηµένο παιδί που ενοχλεί µε τον 
δύστοοπο χαρακτήρα του ΣΥΝ. παλιόπαιδο, κωλόπαιδο. σκατόπραµα 
(το) {χωρ. γεν.} (µειωτ.) κακής ποιότητας αντικείµενο. σκατούλα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (!) 1. µικρό σκατό · 2. (µτφ.-µειωτ.) γυναίκα µε 
κακό χαρακτήρα, που κουτσοµπολεύει και ανακατεύεται σε υποθέσεις 
που δεν την αφορούν 3. (µτφ.-χαϊδευτ.) µικρό ζωηρό κορίτσι. 
σκατουλής, -ιά, -ί (λαϊκ.-οικ.) 1. αυτός που έχει το καφετί χρώµα των 
κοπράνων 2. σκατουλί (το) {άκλ.} η καφετιά απόχρωση των κο-
πράνων. 

[ΕΤΥΜ#< σκατούλα]. σκατουλικο (το) (ως χαρακτηρισµός) για 
µικρό άτακτο παιδί: κοίτα 
τι πήγε κι έκανε το ~! Επίσης σκατούλι σκατοφαγία (η) {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση κατά την οποία κάποιος τρώει 
περιττώµατα ΣΥΝ. κοπροφαγία.  — σκατο-φάγος, -ος, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. scatophagy]. σκατοφατσα (η) 
{σκατοφατσών} (οικ.) 1. αυτός που έχει πολύ άσχηµο και απωθητικό 
πρόσωπο· 2. άνθρωπος µε πρόσωπο µοχθηρό ή που προκαλεί υποψίες 
για επιλήψιµες πράξεις ΣΥΝ. παλιόφατσα, βρο-µόφατσα, κωλόφατσα. 
σκατόψυχος (ο) (υβριστ.) κακός και σκληρός άνθρωπος. σκατώνω ρ. 
µετβ. [µεσν.] {σκάτωσα} (οικ.) 1. βροµίζω (κάτι) µε σκατά, γεµίζω (τον 
τόπο) σκατά 2. (µτφ.) καταλήγω σε αποτυχία· κυρ. στη ΦΡ. τα 
σκατώνω: τα σκάτωσε στις εξετάσεις | στη δουλειά του | στην 
οικογενειακή του ζωή ΣΥΝ. τα θαλασσώνω. — σκάτωµα (το). 
σκάφανδρο (το) [1886] {σκαφάνδρ-ου | -ων} το σύνολο των αδιάβρο-
χων εξαρτηµάτων τής στολής ενός δύτη· (ειδικότ.) η βαριά συσκευή 
καταδύσεων που σφραγίζει ερµητικά και συνδέεται µε την επιφάνεια 
µέσω σωλήνα, διά τού οποίου χορηγείται µε πίεση ο απαιτούµενος για 
την αναπνοή τού δύτη αέρας: αυτόνοµο | διαστηµικό ~ (που φοριέται 
από τους αστροναύτες κατά την εκτέλεση τής αποστολής τους). 
[ΕΤΥΜ. < σκάφη, στην επίσης αρχ. σηµ. «ελαφρύ σκάφος», + -ανδρο 
< άνδρας, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. scaphandre]. σκαφάτος (ο) 
(λαϊκ.) ο ιδιοκτήτης σκάφους αναψυχής. σκαφέας (ο) {σκαφ-είς, -
έων} εργάτης ασχολούµενος κατ' αποκλειστικότητα µε το σκάψιµο 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) σκαφτιάς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σκαφεύς < θ. σκαφ- τού ρ. 
σκάπτω (βλ.λ.)]. σκαφή (η) το σκάψιµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < θ. σκαφ- τού αρχ. σκάπτω (βλ.λ.)]. σκάφη (η) 
{σκαφών} 1. κοίλο και µακρόστενο σκεύος από ξύλο ή µέταλλο, που 
χρησιµοποιείται σε οικιακές εργασίες, όπως το πλύσιµο των ρούχων, 
το ζύµωµα τού ψωµιού ή για την τοποθέτηση νερού και τροφής για τα 
ζώα- ΦΡ. λέω τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη λέω τα πράγµατα µε το 
όνοµα τους, µε ξεκάθαρο και ειλικρινή τρόπο, χωρίς προσποιήσεις και 
υπεκφυγές: δεν έχει µάθει να µασάει τα λόγια του, αυτός λέει ~ ! 2. 
(µειωτ. ως χαρακτηρισµός) µικρή και ελαφριά βάρκα χωρίς καρίνα ή 
κάθε πλοίο µικρού µεγέθους και αµφίβολης ευστάθειας: πού θα 
ταξιδέψουµε µ' αυτή τη ~; 3. το κοίλο µέρος (ηχείο) έγχορδου 
µουσικού οργάνου: «η ~, το µπράτσο και η κεφαλή τής λύρας γίνονται 
από µονοκόµµατο ξύλο µουριάς» (εφηµ.) ΣΥΝ. σκάφος. — (υποκ.) 
σκαφίτσα κ. σκαφούλα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. σκαφ- τού ρ. σκάπτω 
(βλ.λ.)]. σκαφίδα (η) η σκάφη. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· σκαφίς, -ίδος < σκάφη (βλ.λ.)]. σκαφίδι (το) {σκαφιδ-
ιού | -ιών) 1. µικρού µεγέθους σκάφη · 2. µικρού µεγέθους ελαφρύ 
πλεούµενο ΣΥΝ. πλοιάριο. [ΕΤΥΜ. < υ,τγν. σκαφίδιον, υποκ. τού αρχ. 
σκαφίς, -ίδος]. σκαφιδιαζω ρ. µετβ. {σκαφίδιασ-α, -µένος} δίνω σε 
(κάτι) το κοίλο σχήµα τής σκάφης. — σκαφιδώνω ρ. [1894], 
σκαφίδιασµα κ. σκαφί-δωµα (το). σκαφιδοειδής, -ής, -ές [µτγν.] 
{σκαφιδοειδ-ούς | -είς, -ή} αυτός που µοιάζει µε σκάφη ως προς το 
σχήµα του ΣΥΝ. σκαφιδωτός, κοίλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
σκαφιδωτός, -ή, -ό αυτός που έχει το κοίλο σχήµα σκάφης ΣΥΝ. 
σκαφιδοειδής. σκάφος (το) {σκάφ-ους | -η, -ών} 1. το κύριο σώµα τού 
πλοίου, το εξωτερικό του περίβληµα ΣΥΝ. (λαϊκ.) κουφάρι 2. (συνεκδ.) 
ολόκληρο το πλοίο: το λιµάνι ήταν γεµάτο σκάφη παντός είδους || ~ 
αναψυχής || πολεµικό | εµπορικό ~ 3. το αεροπλάνο, το αεροσκάφος 4. 
(µτφ.) κάθε συγκροτηµένος χώρος που έχει ιεραρχία και 
συγκεκριµένο προορισµό (ώστε να µπορεί να παροµοιαστεί µε 
πλοίο): το - τής Εκκλησίας κλυδωνίζεται από θεολογικές έριδες || το ~ 
τής πολιτείας βρίσκεται στα πρόθυρα χρεωκοπίας · 5. ΜΟΥΣ. το ξύλινο 
κοίλο µέρος έγχορδου µουσικού οργάνου (λ.χ. λαούτου, µαντολίνου, 
µπουζουκιού κ.ά.), κατ' αντιδιαστολή προς το µπράτσο (όπου 
τοποθετούνται τα τάστα).  — (υποκ.) σκαφάκι (το) (σηµ. 2). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πλοίο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. σκαφ- τον ρ. σκάπτω (βλ.λ.)]. 
σκαφτιας (ο) {σκαφτιάδες} (λαϊκ.) ο σκαφέας. [ΕΤΥΜ. < σκαφέας 
(µε συνίζηση και επίδρ. τού τ. σκάφτω), πβ. κ. γραφ-ιάς]. σκαφτικός, 
-ή, -ό → σκαπτικός 
σκαφτός, -ή, -ό κ. (λόγ.) σκαπτός [αρχ.] 1. αυτός που έχει σκαφτεί ή 
µπορεί να σκαφτεί ΣΥΝ. σκαµµένος 2. (έγχορδο µουσικό όργανο) 
που το σκάφος του έχει γίνει από ένα µόνο κοµµάτι ξύλου σκαµµένο 
σε ένα του σηµείο και όχι από λεπτές λωρίδες ξύλου τοποθετηµένες 

επάνω σε καλούπι: ~ µπουζούκι | µπαγλαµάς. — σκαφτά επίρρ. 
σκάφτω ρ. → σκάβω 
σκάψιµο (το) {σκαψίµ-ατος | -ατα, -άτων} το σκάλισµα επιφάνειας τού 

εδάφους µε ειδικό εργαλείο (λ.χ. σκαπάνη, κασµά) για το άνοιγµα 
λάκκου ή για γεωργικούς λόγους: το ~ τού κήπου. [ΕΤΥΜ. < θ. σκαψ- 
(από τον αόρ. έ-σκαψ-α τού ρ. σκάβω) + παραγ. επίθηµα -ιµο (πβ. κ. 
γράψ-ιµο, κάψ-ιµο)]. 

σκάω ρ. -+ σκάζω 
σκεβρός, -ή, -ό → σκευρός 
σκεβρώνω ρ. → σκευρώνω 
σκεδάζω ρ. µετβ. {σκέδασα} (σπάν.) διασκορπίζω. — σκεδασµός (ο) 

[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σκεδάω < αρχ. σκεδάννυµι «σκορπίζω» (βλ. λ. διασκε-
δάζω)]. 

σκέδαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΦΥΣ. φαινόµενο κατά το 
οποίο µια φωτεινή ακτίνα ή ένα σωµατίδιο µεταβάλλουν τη διεύθυν-
ση τής κίνησης τους, όταν πέφτουν σε κάποιο υλικό σώµα και διέρ-
χονται από αυτό: ελαστική | ανελαστική | υπερελαστική | πολλαπλή -1| 
εµβαδόν σκέδασης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σκέδασις < σκεδάννυµι (βλ. κ. 
διασκεδάζω)]. 

σκειτµπορντ κ. σκέιτ-µπορντ (το) {άκλ.} µικρή σανίδα πάνω σε 
τέσσερα ροδάκια (πατίνι), όπου πατά και ισορροπεί κανείς καθώς 
µετακινείται ή κάνει ακροβατικές κινήσεις. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ.-αµερ. skate-board (κατά το surf-board) < skate «κάνω 
πατινάζ»^ board «σανίδα»]. 

σκελαλγία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. νευραλγία τής κνήµης. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. scelalgia]. 

σκελέα (η) {σκελεών} ανδρικό εσώρουχο µε µακριά µπατζάκια (µα-
κριά εσωτερική περισκελίδα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πληθ. σκελέαι < σκέλος]. 

σκέλεθρο (το) [1851] {σκελέθρ-ου | -ων} 1. ο σκελετός πεθαµένου 2. 
(µτφ.) άνθρωπος υπερβολικά αδύνατος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. sceletro < λατ. sceletus < αρχ. σκελετός, µε 
επίδρ. τού οµόρρ. µτγν. επιθ. σκελεφρός «ξερός, ισχνός» (κατά τα ουδ. 
µε παραγ. επίθηµα -θρο, πβ. βάρα-θρον), άλλου τ. τού αρχ. σκελιφρός 
< ρ. σκέλλοµαι «ξηραίνω - γίνοµαι ισχνός», για το οποίο βλ. λ. σκε-
λετός]. 

σκελεo ρω µένος, -η, -ο υπερβολικά αδύνατος, σκελετωµένος. 
σκελετά (τα) → σκελετός 
σκελετικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον σκελετό: ~ δοµή | σύ-

στηµα. 
σκελετίνη (η) {σκελετιν)όν} αζωτούχος ύλη από την οποία αποτελεί-
ται ο σκελετός ασπόνδυλων ζωών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. skeletin]. 

οκελετολογια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κλάδος τής ανατοµίας που έχει 
ως αντικείµενο τη µελέτη των οστών και των συνδέσµων τους ΣΥΝ. 
οστεολογία. — σκελετολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. skeletology]. 

σκελετός (ο) {κ. λαϊκ. πληθ. σκελετά (τα) (σηµ. 4)} 1. το σύνολο των 
οστών που αποτελούν την εσωτερική στερεή δοµή τού σώµατος των 
ανθρώπων και των σπονδυλωτών ζώων 2. το σύνολο των οστών αν-
θρώπων ή ζώων που έχουν πεθάνει και βρίσκονται σε κατάσταση 
προχωρηµένης ή ολικής αποσύνθεσης: ~ προϊστορικών ζώων και αν-
θρώπων 3. (µτφ.) άνθρωπος παρά πολύ αδύνατος, ώστε να διαγράφο-
νται τα κόκκαλά του: γίνοµαι | µένω ~ || καταντώ ~ από την ασιτία | 
το άγχος | τη στενοχώρια ΣΥΝ. κάτισχνος, πετσί και κόκκαλο · 4. το 
εξωτερικό περίβληµα ενός τεχνικού έργου, που στηρίζει και καθορί-
ζει το σχήµα τής κατασκευής: ο ~ ενός κτηρίου | µιας γέφυρας || µό-
νο ο ~ τού εργοστασίου έµεινε µετά την πυρκαγιά 5. (ειδικότ.) το 
πλαίσιο από µέταλλο ή κόκκαλο των γυαλιών ηλίου ή οράσεως, στο 
οποίο προσαρµόζονται οι φακοί: γυαλιά µε µεταλλικό | χρυσό | κοκ-
κάλινο ~ 6. (µτφ.) το βασικό σχέδιο, τα κύρια σηµεία ενός θέµατος, τα 
οποία αναπτύσσονται µε λεπτοµέρειες σε προφορικό ή γραπτό λόγο: 
ο ~ ενός µυθιστορήµατος | τής ιστορίας | τής οµιλίας ΣΥΝ. σχεδιά-
γραµµα, βάση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· επίθ. σκελετός «αποξηραµµένος, κατάξερος» (η σηµε-
ρινή σηµ. είναι µτγν.) < θ. σκελε- (τού ρ. σκέλλοµαι «ξηραίνω - γίνο-
µαι ισχνός») + -τός (πβ. συρφε-τός). Το αρχ. σκέλλοµαι < *σκέλ-ίο-
µαι < θ. *skel-3-, δισύλλ. θ., που ανάγεται πιθ. σε I.E. *(s)kel- «στεγνός, 
ξηρός», πβ. σουηδ. skäll «µπαγιάτικος, λεπτός», αγγλ. shallow «ρη-
χός», µέσ. άνω γερµ. hei «ασθενής, αδύναµος», γερµ. hellig «κουρα-
σµένος, στεγνός από δίψα» κ.ά. Οµόρρ. σκλη-ρός (βλ.λ.)]. 

σκελετώδης, -ης, -ες [µτγν.] {σκελετώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
αυτός που είναι τόσο αδύνατος, ώστε να µοιάζει µε σκελετό ΣΥΝ. κά-
τισχνος, πετσί και κόκκαλο, σκελετωµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

σκελετωµένος, -η, -ο αυτός που είναι πάρα πολύ αδύνατος σαν 
σκελετός ΣΥΝ. σκελετώδης, κάτισχνος. 

-σκελής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό 
σκελών: τρι-σκελής, τετρα-σκελής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ 
Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. τετρα-σκελής, 
µτγν. µονο-σκελής), που προέρχεται από το ουσ. σκέλος]. 

σκέλια (τα) {σκελιών} (λαϊκ.) τα κάτω άκρα τού ανθρ(όπου ή τα πίσω 
πόδια τετραπόδων ΦΡ. βάζω την ουρά στα σκέλια σε περιπτώσεις που 
κάποιος εγκαταλείπει µια υπόθεση ή µια προσπάθεια υποχωρώντας 
ντροπιασµένος: έβαλε την ουρά στα σκέλια κι έφυγε µε σκυµµένο το 
κεφάλι. 

[ΕΤΥΜ < *σκέλη-α < σκέλη (πληθ. τού ουδ. σκέλος), κατά το σχήµα 
χείλια < *χείλη-α < χείλη, πληθ. τού χείλος]. σκελίδα (η) καθένα από 
τα µέρη από τα οποία αποτελείται η κεφαλή τού σκόρδου: δύο ~ 
σκόρδο ΣΥΝ. δόντι (για το σκόρδο). Επίσης 



σκέλος 1604 σκέπτοµαι 
 

σκελίδι (το). 
[ETYM. < µτγν. σκελίς, -ίδος, παράλλ. τ. τού αρχ. σχελίς, αρχική σηµ. 
«πλευρά βοδιού, κοτολέτα», αβεβ. ετύµου. Η σηµασιολ. απόσταση δεν 
αφήνει περιθώρια για σύνδεση µε τον τ. σκέλος, ο οποίος αναφερό-
ταν µόνο στα κάτω άκρα. Αλλωστε, η άποψη αυτή δεν θα ερµήνευε 
ικανοποιητικά τον αρχαιότερο τ. σχελίς (µε δασύ σύµφωνο -χ-). Φαί-
νεται πως ο τ. σχελίς πρέπει να θεωρηθεί αρχικός (αλλά αγν. ετύµου), 
ενώ δέχθηκε αργότερα την επίδρ. τής λ. σκέλος τόσο στη µορφή όσο 
και στη σηµ.]. 

σκέλος (το) {σκέλ-ους | -η (κ. λαϊκ. σκέλια στη σηµ. 1, βλ.λ.), -ών} 1. 
(λόγ.) καθένα από τα κάτω άκρα τού ανθρώπου ή τα πίσω πόδια των 
ζώων · 2. καθένα από τα (δύο) τµήµατα που συνθέτουν ένα όλον: το 
πρώτο ~ τής συζήτησης | τού ταξιδιού | τού προβλήµατος || τα ~ τού 
διαβήτη | µιας γωνίας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *(s)kel- «κάµπτω, στηρίζω - κυρτός», πβ. λατ. scelus 
«έγκληµα, ανοσιούργηµα» (µε αρχική σηµ. «στρεβλός, σκόλιος»), 
αρχ. γερµ. scëlah «κυρτός, στραβός», γερµ. schielen «αλληθωρίζω, 
στραβίζω», αλβ. tshalë «χωλός» κ.ά. Οµόρρ. σκολ-ιός, σκελ-ίζω κ.ά. 
Όπως φαίνεται και από την ετυµ., η λ. σκέλος αναφερόταν αρχικώς 
στο µέρος τού ποδιού που λυγίζει εύκολα, δηλ. στην άρθρωση µεταξύ 
µηρού και κνήµης. Χωρίς αρχικό σ- η λ. µαρτυρείται σε µυκηναϊκή 
επιγραφή ως ke-re-a, «πόδια τριπόδου, σκέλη»]. 

σκεµπές (ο) {σκεµπέδες} (λαϊκ.) 1. η κοιλιά ζώου 2. στοµάχι ζώου, 
από το οποίο γίνεται πατσάς 3. (µτφ.) (α) η προτεταµένη και πλαδα-
ρή κοιλιά ανθρώπου: παλιά ήταν πετσί και κόκκαλο, τώρα που µεγά-
λωσε έκανε σκεµπέ (β) (συνεκδ.) άνθρωπος µε µεγάλη και προτετα-
µένη κοιλιά. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. iskembe < περσ. iSkanba «το τρίτο στοµάχι µηρυκα-
στικού»]. 

σκεπάζω ρ. µετβ. {σκέπασ-α, -τηκα, -µένος} 1. καλύπτω εξ ολοκλή-
ρου (επιφάνεια): η οµίχλη σκεπάζει τα βουνά || τοίχος σκεπασµένος 
µε κισσό || - την κατσαρόλα | τα τρόφιµα 2. (ειδικότ.) (α) καλύπτω 
(κάποιον που έχει ξαπλώσει για ύπνο) µε κλινοσκεπάσµατα: ~ το 
παιδί, για να µην κρυώσει (β) καλύπτω (µέρος τού σώµατος ή όλο το 
σώµα) µε ρούχο, ώστε να µην είναι εκτεθειµένο σε κοινή θέα: ~ το 
στήθος µου (γ) τοποθετώ (κάτι) πάνω ή µπροστά από (πρόσωπο ή 
πράγµα) για προστασία: ~ τον καναπέ µε κάλυµµα, για να µη λερώ-
νεται ΣΥΝ. προστατεύω, προφυλάσσω 3. (µεσοπαθ. σκεπάζοµαι) κα-
λύπτοµαι µε (ρούχο, σεντόνι κλπ.): σκεπάσου µην κρυώσεις! 4. το-
ποθετώ σκεπή σε (έναν χώρο), στεγάζω: ~ ένα σπίτι | ένα πηγάδι µε 
πλάκες | µε κεραµίδια 5. (µτφ.) αποκρύπτω, κρατώ (κάτι) µυστικό, 
ώστε να µην αποκαλυφθεί (επιλήψιµη πράξη, ενοχή ή σκάνδαλο): ~ 
τα ίχνη µου | τα λάθη µου | ένα σκάνδαλο || τον σκεπάζει η οικογένεια 
του- ΦΡ. τα σκεπάζω προσπαθώ να αποκρύψω κάτι ΣΥΝ. συγκα-
λύπτω, αποκρύπτω, κουκουλώνω. [ΕΤΥΜ αρχ. < σκέπας ή σκέπη 
(βλ.λ.)]. 

σκεπάρνι κ. (προφορ.) σκερπανι (το) {σκεπαρν-ιού | -ιών} εργαλείο 
για ξυλουργικές και οικοδοµικές εργασίες µε σιδερένια λεπίδα προ-
σαρµοσµένη σε ξύλινη χειρολαβή (στειλιάρι), πλατιά και ακονισµένη 
από τη µια για πελέκηµα, τετραγωνισµένη από την άλλη, για να καρ-
φώνει, και µε µια µικρή τρύπα στη µέση τής πλατιάς της πλευράς, 
για να βγάζει καρφιά· ΦΡ. καµαρώνω σαν γύφτικο σκεπάρνι καυχώ-
µαι µε τρόπο εξαιρετικά επιδεικτικό, καµαρώνω υπερβολικά, χωρίς 
να υπάρχει ανάλογη αιτία: πήρε ο γυιος της το πτυχίο και καµαρώνει 
σαν γύφτικο σκεπάρνι. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σκεπάρνιον, υποκ. τού αρχ. σκέπαρνος (ό) (και αργό-
τερα σκέπαρνον, το), τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου, πιθ. λ. µε επίθηµα *r + -
no- (-ρνο-). Η υπόθεση αυτή θα οδηγούσε σε I.E. *(s)kep- «κόβω, τε-
µαχίζω», πβ. ρωσ. Scepâti «κοµµατιάζω, τεµαχίζω», λετ. skèpelo «κοµ-
µάτι» κ.ά., και η λ. θα εντασσόταν στην ίδια ετυµολογική οικογένεια 
µε το ρ. σκάπτω (βλ.λ.). Σύµφωνα µε άλλη άποψη, σκέπαρνος < 
*σκέρπ-ανος (µε αντιµετάθεση) < θ. *(s)kerp- < I.E. *(s)ker- «κόβω, 
αποκόπτω» (βλ. λ. κείρω «κουρεύω») και συνδ. µε γερµ. Scherbe «συ-
ντρίµµι», schürfen «ξύνω, σκάβω». Τέλος, εξαιτίας τής δυσκολίας που 
εγείρει το συµφωνικό σύµπλεγµα -ρν-, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 
πρόκειται για αρχαϊκό δάνειο (πβ. κόθο-ρν-ος)]. 

σκέπα ρ νια (η) (λαϊκ.) χτύπηµα µε σκεπάρνι. 
σκεπαρνίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {σκεπάρνισα} (λαϊκ.) χτυπώ (ξύλο, τού-

βλο κλπ.) µε σκεπάρνι. 
σκεπαρνισµα (το) {σκεπαρνίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το χτύπηµα µε 

το σκεπάρνι 2. σκεπαρνίσµατα (τα) τα κοµµάτια τού ξύλου που απο-
σπώνται κατά την κατεργασία του µε σκεπάρνι ΣΥΝ. πελεκούδια. 

σκέπασµα (το) [αρχ.] {σκεπάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κάλυψη µιας 
επιφάνειας, µέρους τού σώµατος κλπ.: το ~ τού προσώπου | τής κε-
φαλής 2. (συνεκδ.) το αντικείµενο που χρησιµοποιείται για να σκε-
πάσει κανείς µια επιφάνεια: έψαχνε το ~ τής κατσαρόλας | τής κα-
νάτας ΣΥΝ. καπάκι, κάλυµµα 3. σκεπάσµατα (τα) τα κλινοσκεπάσµα-
τα (κουβέρτες, σεντόνια κ.λπ.): πέταξε µε µια κίνηση τα ~ και σηκώ-
θηκε από το κρεβάτι || ελαφριά | βαριά ~. 

σκεπαστά επίρρ. (µτφ.) µε τρόπο ασαφή και συγκεκαλυµµένο, απο-
κρύπτοντας την αλήθεια: τα λέω | µιλάω - ΣΥΝ. µασηµένα ANT. στα-
ράτα, καθαρά, ξάστερα. 

σκεπαστή (η) (λαϊκ.) 1. το υπόστεγο, συνήθ. σε ναύσταθµο, για την 
προφύλαξη των λέµβων 2. (σε γήπεδο) η εξέδρα που έχει στέγη. 

σκεπαστηρι (το) {σκεπαστηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) καθετί που χρησιµο-
ποιείται ως σκέπαστρο. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. σκεπαστήριος < σκεπάζω + παραγ. επί-
θηµα -τήριος]. 

σκεπαστικος, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που είναι κατάλληλος για να σκε-
πάζει µια επιφάνεια. 

σκεπαστός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει σκέπασµα: ~ σουπιέρα 
ANT. ξέσκεπος, ξεσκέπαστος 2. (για χώρους) αυτός στον οποίο έχει 
τοποθετηθεί σκεπή: ~ αυλή | εξώστης ΣΥΝ. στεγασµένος 3. (γλυκό) 
που καλύπτεται (σκεπάζεται) µε παγωτό: καταΐφι σκεπαστό µε καϊ-
µάκι. 

σκέπαστρο (το) {σκεπάστρ-ου | -ων} 1. κατασκεύασµα που καλύπτει 
ανοικτό χώρο, για να τον προστατεύει από κάθε επίδραση τού εξω-
τερικού περιβάλλοντος 2. (ειδικότ.) τζαµωτή κατασκευή που προφυ-
λάσσει φυτώριο 3. ΣΤΡΑΤ. οχυρωµατικό έργο που παρέχει κάλυψη και 
προστασία από εχθρικά πυρά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σκέπαστρον < αρχ. σκεπάζω (θ. σκεπασ- τού αορίστου) 
+ παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. στέγασ-τρον}. 

σκέπη (η) 1. κατασκεύασµα που καλύπτει το πάνω, το ανώτατο µέρος 
ενός οικοδοµήµατος, η στέγη: ~ µε κεραµίδια | πλάκες 2. το πάνω 
τµήµα ενός αυτοκινήτου. — (υποκ.) σκεπούλα (η). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
σκέπη (βλ.λ.), µε καταβιβασµό τού τόνου στη λήγουσα, κατά το σχήµα 
κάµπη - καµπή, σκάφη - σκαφή]. 

σκέπη (η) {σκεπών} 1. η ασφάλεια, η προστασία µε την οποία περι-
βάλλεται κανείς: παίρνω | έχω | βάζω κάποιον κάτω από τη ~ µου || 
θέτω κάποιον υπό τη ~ µου 2. ο γυναικείος πέπλος ΣΥΝ. (λαϊκ.) τσίπα, 
µπόλια 3. ΕΚΚΛΗΣ. το κάλυµµα σεβάσµιας και θαυµατουργής εικό-
νας, η οποία αποκαλύπτεται συνήθ. την ηµέρα τής εορτής τού εικο-
νιζόµενου αγίου προσώπου: η ~ τής Θεοτόκου 4. ΒΙΟΛ. λεπτή µεµβρά-
νη που περιβάλλει ορισµένα όργανα τού σώµατος των ζώων, το περι-
τόναιο, το µεσέντερο. 
[ΕΤΥΜ αρχ·» παράλλ. τ. τού αρχαϊκού σκέπας, -αος «καταφύγιο, κά-
λυµµα», αγν. ετύµου. ∆εν φαίνεται ιδιαίτερα πιθ. η σύνδεση µε λιθ. 
kepùre «σκούφος», ρωσ. cepéc (ίδια σηµ.)]. 

σκεπός (ο) (σπάν.-συνήθ. για τον Θεό) αυτός που σκεπάζει και προ-
στατεύει, ο φύλακας και προστάτης: «ο Θεός βοηθός και ~» (Ι. Γρυ-
πάρης). 
[ΕΤΥΜ. < σκέπω (βλ.λ.), κατά το σχήµα τρέφω - τροφή - τροφός, πέ-
µπω - ποµπή - ποµπός]. 

σκεπτικισµός (ο) [1766] 1. ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφικό ρεύµα που δεν αποδέ-
χεται την ύπαρξη πραγµατικής γνώσης για τα πράγµατα, θέτοντας 
υπό αµφισβήτηση την αυθεντικότητα και την ισχύ γενικώς παραδε-
κτών αληθειών 2. (γενικά) η τάση να αντιµετωπίζει κανείς ένα πρό-
σωπο ή µια κατάσταση µε καχυποψία ή δυσπιστία, θέτοντας υπό αµ-
φισβήτηση οτιδήποτε σχετικό µε αυτά: άκουγε τις απόψεις τον µε ~ || 
«µε ~ (αν όχι φόβο) αντιµετωπίστηκε η ένωση των "δύο Γερµανιών" 
από τη διεθνή κοινή γνώµη» (εφηµ.). — σκεπτικιστής (ο) [1887], σκε-
πτικίστρια (η), σκεπτικιστικός, -ή, -ό [1896], σκεπτικιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. skepticisme]. 

σκεπτικό (το) 1. το µέρος τής δικαστικής απόφασης που περιέχει το 
αιτιολογικό, το οποίο οδήγησε τους δικαστές στη λήψη συγκεκριµέ-
νης απόφασης 2. (γενικά) ο τρόπος σκέψης ή το σύνολο των σκέψεων 
που οδηγεί στη λήψη συγκεκριµένης απόφασης: δεν µπορώ να κατα-
λάβω το ~ σας || ποιο ήταν το ~ σας γι ' αυτή την ενέργεια; ΦΡ. una I 
µε αυτό το σκεπτικό... µε τον συγκεκριµένο τρόπο σκέψης (που έχει 
αναφερθεί ήδη)...: ~, δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιµετώπισης τού 
προβλήµατος. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. σκεπτικός (βλ.λ). Η σηµερι-
νή σηµ. αποδίδει το γαλλ. considérant]. 

σκεπτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (καθηµ.) σκεφτικός 1. ΦΙΛΟΣ, αυτός που 
σχετίζεται µε τον σκεπτικισµό: ~ φιλόσοφοι | φιλοσοφία 2. σκεπτικός 
(ο) ο φιλόσοφος που ακολουθεί το ρεύµα τού σκεπτικισµού: οι ~ 
υπήρξαν αρνητές κάθε γνώσης · 3. αυτός που είναι απασχοληµένος, 
απορροφηµένος σε σκέψεις: έµεινε - αρκετή ώρα || τον κοίταζε ~ και 
δεν έλεγε λέξη ΣΥΝ. συλλογισµένος. — σκεπτικ-ά /-ώς [µτγν.] κ. σκε-
φτικά επίρρ., σκεπτικότητα (η) [1854]. 

σκέπτοµαι κ. σκέφτοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {σκέφ-τηκα κ. -θη-
κα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω σκέψεις γύρω από ένα ζήτηµα: δώσε µου λίγο 
χρόνο να σκεφτώ καλύτερα το θέµα σου || ~ νύχτα-µέρα συνεχώς αυτά 
που µου είπες || σκέψου τι θες να σου αγοράσω και πες το µου! || - τι 
να φορέσω απόψε | πού να πάµε για ρεβεγιόν | πόσο σ' αγαπώ | πότε 
θα γυρίσεις || ~ ότι αυτή η λύση δεν είναι σωστή || σκέφτεσαι ό,τι 
σκέφτοµαι; || µη σκέφτεσαι άσχηµα πράγµατα || (κ. αµετβ.) δεν µπορώ 
να σκεφτώ τώρα, είµαι εκνευρισµένη || είναι κλεισµένος στο δωµάτιο 
του και σκέφτεται || Συµβαίνει τίποτα; -Όχι, απλώς ~ 2. κάνω σκέψεις 
για ένα θέµα µε ορισµένο τρόπο σκέψης: ~ κάτι σωστά | λανθασµένα | 
εις βάθος | επιφανειακά || δεν το σκέφτηκες άσχηµα, αλλά υπάρχουν 
κι άλλα στοιχεία να λάβεις υπ' όψιν || για πες µου, πώς το σκέφτεσαι 
το θέµα; || (κ. αµετβ.) αυτό το παιδί σκέφτεται ώριµα | υπεύθυνα || ~ 
φωναχτά | µεγαλοφώνως (εξωτερικεύω µιλώντας αυτά που 
σκέφτοµαι) || ~ από µέσα µου (χωρίς να εξωτερικεύω τι σκέφτοµαι) 
3. (+να) σκοπεύω, σχεδιάζω: ~ να φύγω από την Αθήνα | να 
σταµατήσω τη δουλειά µου ΣΥΝ. προτίθεµαι 4. βρίσκω (κάτι) µε τη 
σκέψη ή τη φαντασία µου, επινοώ: µη στενοχωριέσαι, κάτι θα σκε-
φτούµε || αυτή τη στιγµή δεν µπορώ να σκεφτώ τίποτα ΣΥΝ. σκαρφί-
ζοµαι 5. λαµβάνω υπ' όψιν µου (κάποιον/κάτι), πριν προχωρήσω σε 
συγκεκριµένη ενέργεια: έφυγε και τους άφησε- δεν σκέφτηκε ούτε τα 
παιδιά τους! || σκέψου την οικογένεια σου | το µέλλον | την καριέρα 
σου! || αν σκεφτεί κανείς ότι ήταν τόσες µέρες χωρίς τροφή και νερό, 
είναι ν' απορεί πώς επιβίωσε τελικά || δεν ~ ποτέ τι θα πει ο κόσµος 
ΣΥΝ. λογαριάζω, ενδιαφέροµαι, νοιάζοµαι· ΦΡ. σκέψου καλά για 
περιπτώσεις στις οποίες προειδοποιούµε κάποιον να προσέξει πριν 
αποφασίσει: ~ τι πας να κάνεις! Θα το µετανιώσεις! || (κ. απολύτως) 
Μη βιάζεσαι να υπογράψεις! ~! Μετά θα είναι αργά! ΣΥΝ. πρόσεχε, 
έχε τον νου σου 6. επαναφέρω στη µνήµη µου (εικόνες, συναισθήµα-
τα από το παρελθόν ή υποθετικές καταστάσεις), συνήθ. αναπολώντας 
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ή µε κριτική διάθεση: σκεφτόµουν τι καλά που ήταν τα φοιτητικά χρόνια || ~ τις 
περσινές διακοπές ΣΥΝ. αναπολώ 7. (στο β' πρόσ. -t-va) για περιπτώσεις στις 
οποίες προτρέπουµε κάποιον να φανταστεί κάτι, να έρθει σε ορισµένη 
υποθετική κατάσταση: σκεφτείτε να συµφωνούσα- ποιος ξέρει τι θα είχα πάθει! 
|| Σκέψου να γίνει καµιά ξαφνική απόβαση στο νησί! Χαθήκαµε! ΣΥΝ. 
φαντάσου να...· ΦΡ. για σκέψου | για φαντάσου για περιπτώσεις στις οποίες 
κάποιος µένει έκπληκτος µπροστά σε απροσδόκητη κατάσταση: - να περάσει 
από µπροστά και να µην πει ούτε καληµέρα! || (κ. απολύτως) Ωστε εκείνος ο 
κύριος που ερχόταν εδώ τα καλοκαίρια έγινε πρωθυπουργός! ~! 8. (+ πλάγια 
ερώτηση) απορώ για (κάτι), αναρωτιέµαι: ~ τι να απέγινε εκείνος ο ξένος... || ~ 
ποιος θα µπορούσε να έχει κλέψει τα έγγραφα ΣΥΝ. προβληµατίζοµαι ♦ 
(αµετβ.) 9. έχω την ικανότητα τής λογικής σκέψης: οι µαθητές πρέπει να 
µάθουν να σκέφτονται || δεν σκέφτεται καθόλου αυτός ο άνθρωπος, ό,τι του 
'ρθει λέει! || «~, άρα υπάρχω» (cogito ergo sum, Καρτέσιος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *σκέπ-jο-µαι < θ. *σκεπ-1 *σπεκ- (µε 
αντιµετάθεση) < I.E. *spek- «κατασκοπεύω - παρατηρώ προσεκτικά», πβ. 
σανσκρ. pâsyati «βλέπω», λατ. specere, species «όψη, βλέµµα - είδος», ad-
spectus (> γαλλ. aspect, ισπ. aspecto), αρχ. γερµ. spehön «κατασκοπεύω» (> 
γερµ. spähen) κ.ά. Οµόρρ. σκέψ-ις, σκοπ-ός, σκόπ-ελος, σκοπ-εύω, σκόπ-ιµος 
κ.ά. Η λ. σκέπτοµαι εξέφραζε κυρ. την έννοια «αναζητώ µε το βλέµµα, 
προσπαθώ να συλλάβω κάτι µε τα µάτια», αναφερόµενη έτσι σε ένα είδος 
ενεργού οράσεως διαφορετικό από αυτό που εκφράζουν τα ρ. ορώ και βλέπω]. 

σκεπτόµενος, -η (κ. λόγ. -ένη), -ο 1. αυτός που σκέπτεται, σκεπτικός: το άγαλµα 
αναπαριστά τον φιλόσοφο σκεπτόµενο 2. αυτός που προβληµατίζεται για 
διάφορα θέµατα, που δεν είναι πνευµατικά νωθρός κυρ. στις ΦΡ. σκεπτόµενος 
άνθρωπος | σκεπτόµενο ο ν: ως καλλιτέχνης και σκεπτόµενος άνθρωπος δεν 
µπορώ να µείνω απαθής µπροστά σε αυτά τα αίσχη! 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. σκέπτοµαι ως απόδ. τού γαλλ. pensant, όπως 
στη φρ. un homme pensant «σκεπτόµενος άνθρωπος»]. 

σκέπω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) έχω (κάποιον/κάτι) υπό τη 
σκέπη µου, παρέχω σε (κάποιον) ασφάλεια και προστασία ΣΥΝ. προστατεύω, 
προφυλάσσω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκέπη (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σκερβελες (ο) {σκερβελέδες} (λαϊκ.) (ως µειωτ. χαρακτηρισµός) για πρόσωπο 
ανάξιο λόγου, τεµπέλη και άχρηστο. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

σκερπάνι (το) → σκεπάρνι 
σκερτσάντο επίρρ. ΜΟΥΣ. µε εύθυµο, παιχνιδιάρικο τρόπο: αλέγκρο 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scherzando < scherzare (βλ. λ. σκερτσάρω)]. 
σκερτσάρω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) κάνω σκέρτσα, 

προσπαθώ να τραβήξω την προσοχή των άλλων πάνω µου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
scherzare «παίζω, παιχνιδίζω, αστειεύοµαι», < λογγο-βαρδ. skerzön, γερµ. 
αρχής, πβ. αρχ. γερµ. scern «σκέρτσο, θρασύτητα» (> γερµ. scherzen, ρ.)]. 

σκέρτσο (το) 1. φιλάρεσκη κίνηση που λειτουργεί ως τέχνασµα, για να τραβήξει 
τα βλέµµατα όλων πάνω σε αυτόν που την κάνει ΣΥΝ. νάζι, τσαλίµι, (λόγ.) 
ακκισµός 2. σκέρτσα (τα) τα ερωτικά παιχνίδια, τα πείσµατα µεταξύ 
ερωτευµένων: βαρέθηκα πια τα ~ της 3. κίνηση γεµάτη χάρη και αέρα: 
περπατά µε ~ 4. ΜΟΥΣ. (α) µουσική σύνθεση µε εύθυµο, ζωηρό, 
παιχνιδιάρικο χαρακτήρα (β) τυπικό µέρος τής µουσικής φόρµας σονάτας, 
ιδίως στις συµφωνίες (συνήθως σε τριµερή ρυθµό): ο Μπετόβεν, στις 
συµφωνίες του, αντικατάστησε το µε-νουέτο µε το ~. — (υποκ.) σκερτσάκι (το) 
(σηµ. 1-3). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. scherzo < ρ. scherzare (υποχωρητ.), βλ. κ. 
σκερτσάρω]. 

σκερτσόζικος, -η, -ο αυτός που γίνεται µε σκέρτσο: ~ συµπεριφορά ΣΥΝ. 
ναζιάρικος. — σκερτσόζικα επίρρ. 

σκερτσόζος (ο), σκερτσόζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που κάνει 
σκέρτσα στην προσπάθεια του να γίνει το επίκεντρο τής προσοχής ΣΥΝ. 
ναζιάρης, παιχνιδιάρης 2. πρόσωπο που έχει ιδιαίτερη χάρη στις κινήσεις και 
στη συµπεριφορά του ΣΥΝ. χαριτωµένος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. scherzoso < 
scherzo (βλ. λ. σκέρτσο)]. 

σκέτα επίρρ.· χωρίς κάτι άλλο ακόµη· συνήθ. στη ΦΡ. νέτα-σκέτα βλ. λ. νέτα. 
σκέτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι ή προσφέρεται µόνος του, χωρίς συνοδευτικό ή 

χωρίς να έχει αναµιχθεί µε άλλη ουσία: καφές ~ (χωρίς ζάχαρη ή γάλα) || 
έφαγε - µακαρόνια (χωρίς σάλτσα, τυρί κ.λπ.) | µπιφτέκια ! ψωµί || ήπιε ~ νερό 
(χωρίς τίποτε άλλο) || ~ ουίσκι (δηλ. χωρίς νερό) || ~ ούζο (χωρίς νερό ή 
παγάκια) || ~ βούτυρο | σιτάρι | χρυσάφι (που δεν έχει νοθευτεί) || (σε 
παραγγελίες) έναν σκέτο, παρακαλώ! (δηλ. έναν καφέ χωρίς ζάχαρη) 2. (µτφ.) 
αυτός που δεν έχει περιττά στολίδια ή άλλα εξεζητηµένα στοιχεία: ~ έπιπλα | 
φόρεµα ΣΥΝ. λιτός, απλός, απέριττος 3. αυτός στον οποίο δεν µπορεί να 
αποδοθεί άλλος χαρακτηρισµός, που δεν είναι τίποτα πιο πολύ ούτε πιο λίγο 
από τη δηλούµενη έννοια: είναι ~ παλιάνθρωπος | βλάκας | παραλογισµός | 
προδοσία | ανοησία | ψέµα | κακία ΣΥΝ. καθαρός 4. (ειδικότ.) αυτός που έχει 
χάσει όλα του τα λεφτά σε τυχερά παιχνίδια: έχω µείνει ~ || (κ. για έµφαση) 
είµαι νέτος-σκέτος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. schietto «αµιγής, γνήσιος, απλός», < γοτθ. slaihts | αρχ. γερµ. 
slehta- «απλός» (> γερµ. schlecht «ασήµαντος, άσχηµος, κακός»)]. 

σκετς (το) {άκλ.} σύντοµη (συνήθ. χιουµοριστική) σκηνή (νούµερο), που 
παρουσιάζεται σε σκηνή θεάτρου, στην τηλεόραση κ.λπ. και αποτελεί µέρος 
µεγαλύτερου θεάµατος (παράστασης, σόου, εκποµπής): στο ~ που ακολουθεί 
θα δούµε τις προσπάθειες ενός νεαρού να µπει τζάµπα στον κινηµατογράφο. — 
(υποκ.) σκετσάκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sketch < ολλ. schets | γερµ. Skizze < ιταλ. schizzo (βλ. λ. 
σκίτσο)]. 

σκευσ.γωγία (η) {χωρ. πληθ.} (παλαιότ.) ΣΤΡΑΤ. η µεταφορά στρατιωτικών 
σκευών και εφοδίων σε πολεµική περίοδο. 

σκευαγωγός, -ός, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που χρησιµοποιείται ως µέσο 
µεταφοράς αποσκευών. 

σκευάζω ρ. µετβ. {σκεύασ-α, -τηκα κ. (λόγ.) -θηκα, -µένος} (για εµπορεύµατα) 
συσκευάζω (βλ.λ.). — σκευασία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκεύος (βλ.λ.)]. 

σκευάµαξα (η) [1887] {σκευαµαξών} όχηµα που µεταφέρει αποσκευές ΣΥΝ. 
σκευοφόρος. 

σκεύασµα (το) {σκευάσµ-ατος | -ατα, -άτων} σύνθεση φαρµακευτικών ουσιών η 
οποία χρησιµοποιείται για θεραπευτικούς λόγους: βιταµινούχα | φαρµακευτικά | 
ιατρικά ~. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σκευάζω (βλ.λ.)]. 

σκευή (η) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) 1. το σύνολο των απαραίτητων 
αντικειµένων, που χρησιµοποιούνται για ορισµένο σκοπό· ο εξοπλισµός: ~ 
Μηχανικού | Πυροβολικού 2. (µτφ.) το σύνολο των στοιχείων που 
χρησιµοποιούνται για ορισµένο σκοπό: ο ποιητής κρίνεται συχνά από τη ~ τού 
έργου του, τις λέξεις και τον µύθο ΣΥΝ. εξοπλισµός, µέσα. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
παράλλ. τ. τού ουδ. σκεύος (βλ.λ.)]. 

σκευοθηκη (η) [αρχ.] {σκευοθηκών} έπιπλο µέσα στο οποίο τοποθετούνται και 
φυλάσσονται διάφορα σκεύη ΣΥΝ. µπουφές. 

σκεύος (το) {σκεύ-ους | -η, -ών} αντικείµενο µε διαφορετικό κατά περίπτωση 
σχήµα και διαστάσεις, που χρησιµοποιείται για την κάλυψη πρακτικών 
αναγκών τού ανθρώπου: µαγειρικά ~ (οτιδήποτε χρησιµοποιείται στη 
µαγειρική, λ.χ. κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά κ.λπ.) || επιτραπέζια ~ (όσα 
χρησιµοποιούνται κατά την παράθεση γεύµατος) || ηλεκτρικά ~ (τα 
µηχανήµατα που λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα)· ΦΡ. (α) ιερό σκεύος (i) 
καθένα από τα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται στη Θεία Ευχαριστία, λ.χ. 
το Αγιο ∆ισκοπότηρο, το ∆ισκάριο, η λαβίδα κ.λπ. (ii) (κατ' επέκτ.) κάθε 
σκεύος που χρησιµοποιείται στην τέλεση των µυστηρίων και των ακολουθιών, 
λ.χ. τα θυµιατήρια, τα εξαπτέρυγα κ.ά. (β) (µτφ., συνήθ. για γυναίκες) σκεύος 
ηδονής κάθε πρόσωπο που αντιµετωπίζεται αποκλειστικά ως µέσο σεξουα-
λικής ικανοποίησης, κατά τρόπο µειωτικό τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας (γ) 
ΕΚΚΛΗΣ. σκεύος εκλογής (Κ.∆. Πράξ. 9, 15: ότι σκεύος εκλογής εστίν µοι 
ούτος) (i) ο Απόστολος Παύλος, τον οποίο ο Ιησούς επέλεξε για τη διάδοση 
τής πίστης στους εθνικούς (ii) (µτφ.) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε περιβάλλεται 
µε ιδιαίτερη εύνοια και εµπιστοσύνη, ώστε να εξασφαλίζει το άνωθεν χρίσµα 
για υψηλού χαρακτήρα αποστολή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκεύος, τεχν. όρ., αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθούν οι υποθ. περί 
συνδέσεως µε λιθ. Sâu-ju «πυροβολώ», αρχ. γερµ. sciozan (ίδια σηµ.), ούτε µε 
αρχ. αγγλ. hêgan «εκτελώ, βγάζω», αρχ. σλαβ. prë-kutiti «στολίζω»]. 

σκευοφόρος (η) βαγόνι αµαξοστοιχίας στο οποίο τοποθετούνται οι αποσκευές 
των ταξιδιωτών. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «υποζύγιο», < σκεύος + -φόρος < 
φέρω]. 

σκευοφύλακας (ο) {σκευοφυλάκων} ΕΚΚΛΗΣ. αξιωµατούχος τής Εκκλησίας 
επιφορτισµένος µε τη φύλαξη των ιερών σκευών και κειµηλίων τού ναού. 
Επίσης (αρχαιοπρ.) σκευοφύλαξ [µτγν.] {σκευοφύ-λακος}. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σκευοφύλαξ, -ακος < σκεύος + φύλαξ, -ακος]. 

σκευοφυλακιο (το) [µτγν.] {σκευοφυλακί-ου | -ων) ΕΚΚΛΗΣ. Ο χώρος τού ναού 
όπου φυλάσσονται τα ιερά σκεύη και τα άµφια των κληρικών ΣΥΝ. 
ιεροφυλάκιο. 

σκευρός, -ή, -ό αυτός που έχει κυρτώσει, λυγίσει, χάνοντας την προηγούµενη 
ευθεία θέση του ΣΥΝ. κυρτωµένος, στραβωµένος, καµπουριασµένος. [ΕΤΥΜ 
< σκευρώνω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σκευρώνω ρ. αµετβ. {σκεύρω-σα, -µένος} 1. (για ξύλινα αντικείµενα) κυρτώνω 
λόγω υγρασίας ή υπερβολικά υψηλών θερµοκρασιών, στραβώνω χάνοντας το 
αρχικό µου σχήµα: οι σανίδες | τα παράθυρα | τα πατώµατα έχουν σκευρώσει || 
το µπράτσο τού λαούτου σκεύρωσε 2. (για ανθρώπους) κυρτώνω και 
καµπουριάζω χάνοντας την ευθυτενή στάση τού σώµατος µου: σκεύρωσε µε 
τα χρόνια | από τα γεράµατα | από την πολλή δουλειά. — σκεύρωµα (το). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < σκευρίον «κασέλα, χρηµατοκιβώτιο» < αρχ. σκευά-ριον, υποκ. 
τού ουσ. σκεύος. Κατ' άλλη, λιγότερο πιθανή άποψη, η λ. ανάγεται στο αρχ. 
επίθ. σκαιός µε την επίδρ. τού λατ. scaevus «αριστερός - αδέξιος», οπότε πρέπει 
να υποθέσουµε την ύπαρξη ενδιάµεσου τ. *σκαιβός]. σκευωρία (η) 
{σκευωριών} το τέχνασµα µε το οποίο προσπαθεί κανείς να εξαπατήσει έναν 
άλλο στήνοντας παγίδες εις βάρος του: είναι θύµα πολιτικής ~ ΣΥΝ. 
δολοπλοκία, πλεκτάνη, µηχανορραφία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκευωρός 
«σκευοφύλακας» (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. σκευωρός (ο) πρόσωπο 
που µηχανορραφεί, που στήνει σκευωρία. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«σκευοφύλακας», < σκεύος + -ωρός (< ορώ «βλέπω», µε ειδική σηµ. «φρουρώ, 
φυλάσσω»), πβ. θυρ-ωρός, άκται-ωρός, θε-ωρός. Η σηµερινή σηµ. έχει την 
αφετηρία της στο ρ. σκευωρώ (βλ.λ.)]. σκευωρώ ρ. αµετβ. {σκευωρείς...} 
στήνω σκευωρίες (εις βάρος κάποιου), µηχανεύοµαι πονηρά σχέδια για να 
προκαλέσω βλάβη, φθορά: σκευωρεί εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων 
ΣΥΝ. ραδιουργώ, µηχανορραφώ, δολοπλοκώ. 

[ΕΤΥΜ < αρλ- σκευωρούµαι (το ενεργ. σκευωρώ, -έω είναι µτγν.) < 
σκευωρός «σκευοφύλακας» (βλ.λ.). Το ρ. είχε αρχικώς τη σηµ. «φυ- 
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λάσσω τα σκεύη», αλλά από τη χρήση του στην αττ. διάλεκτο (κατε-
ξοχήν στον ∆ηµοσθένη) έλαβε τη σηµ. «φροντίζω µε πολύ µεγάλη επι-
µέλεια» και «καταστρώνω προσεκτικά ένα σχέδιο, µηχανορραφώ»]. 

σκεφτικός, -ή, -ό → σκεπτικός 
σκέφτοµαι ρ. ■*· σκέπτοµαι 
σκέψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. µέρος τής νόησης· αναφέρεται 

στις λεγόµενες «παραγωγικές» λειτουργίες τού νου, όπως η κρίση, οι 
συλλογισµοί, η συγκλίνουσα και αποκλίνουσα σκέψη κ.τ.ό.: η από-
φαση ελήφθη µετά από µακρά - || ύστερα από ~ κατέληξα στο συ-
µπέρασµα ότι έχεις δίκιο || χρειάζεται ωριµότερη | καλύτερη | µια 
δεύτερη - || µη µε διακόπτεις, γιατί χάνω τον ειρµό | τη σειρά | το νήµα 
| την αλυσίδα των ~ µου || από την πολλή ~ ζαλίστηκε || διαβάζω τις - 
κάποιου (καταλαβαίνω τι σκέφτεται) || συγκλίνουσα ~ (βλ. λ. 
συγκλίνω) || αποκλίνουσα ~ (βλ. λ. αποκλίνω)· ΦΡ. (α) είµαι | µπαίνω 
στη σκέψη (κάποιου) καταλαβαίνω τι σκέφτεται (κάποιος), σκέφτο-
µαι τα ίδια πράγµατα µε (κάποιον άλλο): είσαι στη σκέψη µου1 αυτό 
θα 'λεγα κι εγώ τώρα! (β) (στην παραψυχολογία) µεταβίβαση σκέ-
ψεως η ικανότητα που υποστηρίζεται πως έχουν ορισµένα άτοµα να 
µεταβιβάζουν το περιεχόµενο των σκέψεων τους σε πρόσωπο που 
βρίσκεται σε απόσταση (γ) βάζω (κάποιον) σε σκέψεις βλ. λ. βάζω (δ) 
µπαίνω σε σκέψεις (για κάτι) προβληµατίζοµαι: µπήκε σε σκέψεις για 
το αν έπρεπε να του µιλήσει τόσο αυστηρά ή όχι (ε) (λόγ.) κατόπιν 
σκέψεως µετά από σκέψη, µετά από κριτική επεξεργασία: κατόπιν 
ωρίµου σκέψεως αποφάσισε να εγκρίνει την επιχορήγηση (στ) θέλει 
(και) σκέψη; για κάτι για το οποίο δεν χρειάζεται να έχει κανείς δι-
σταγµούς: ~ αν θα το αγοράσεις; Πού θα ξαναβρείς τέτοια ευκαιρία; 
(ζ) διαβάζω τη σκέψη κάποιου καταλαβαίνω τι σκέπτεται κάποιος 2. 
(συνεκδ.) ό,τι σκέπτεται κανείς για ένα ζήτηµα: αυτή η ~ ούτε που 
µου πέρασε από το µυαλό || εγκατέλειψε κάθε ~ για γάµο || ήταν χα-
µένος | βυθισµένος στις ~ του || κάνω σκέψεις για κάτι || θλιβερές | 
χαρούµενες | υψηλές | ταπεινές ~|| η αρχική - ήταν να αναβληθεί η 
συγκέντρωση ΣΥΝ. διανόηµα, στοχασµός· ΦΡ. (α) η σκέψη (κάποιου) 
το να σκέφτεται κανείς (κάποιον), να έχει στο µυαλό του (κάποιον): 
η σκέψη σου θα µε συντροφεύει στην ξενιτειά || στη σκέψη της δά-
κρυσε... (β) δεξαµενή σκέψης οµάδα ή οργανισµός που πραγµατο-
ποιεί διεπιστηµονική έρευνα, συνήθως τεχνολογικού ή κοινωνικού 
χαρακτήρα (γ) ούτε σκέψη! για περιπτώσεις στις οποίες θέλουµε να 
δώσουµε έµφαση στην άρνηση µας για κάτι: Να πουλήσω το σπίτι! ~! 
ΣΥΝ. αποκλείεται, µην το συζητάς (δ) ακόµα και | και µόνο στη σκέψη 
πως | ότι... αρκεί να σκεφτεί κανείς πως | ότι (χωρίς να ισχύει ήδη 
κάτι): και µόνο ~ θα ξοδέψει τόσα χρήµατα, παθαίνει ταραχή! 3. ο 
τρόπος µε τον οποίο σκέπτεται και ενεργεί κανείς: άνθρωπος µε 
καθαρή | ώριµη | ταπεινή | ζωηρή | συγκροτηµένη | αφαιρετική | συν-
θετική ~ 4. το σύνολο των απόψεων και των θέσεων που έχει κανείς 
για ένα κοινωνικό φαινόµενο, ο τρόπος ανάλυσης και ερµηνείας του· 
θεωρία: σύµφωνα µε τη µαρξιστική ~ το ∆ίκαιο ανήκει στο εποικο-
δόµηµα || στη δυτική ~ το άτοµο προτάσσεται τής οµάδας ΣΥΝ. κο-
σµοαντίληψη, κοσµοθεωρία, βιοθεωρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκέψις, αρχική σηµ. «αντίληψη µέσω των αισθήσεων», 
< σκέπτοµαι (βλ.λ.). Η φρ. δεξαµενή σκέψης αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
think tank]. 

σκηνάκι (το) {χωρ. γεν.} (στη γλώσσα των στρατιωτών) 1. µικρή ατο-
µική σκηνή 2. (στον πληθ.) στρατιωτική άσκηση που προβλέπει δια-
µονή των στρατιωτών σε µικρές ατοµικές σκηνές: από αύριο έχουµε 
σκηνάκια. 

σκηνή (η) 1. φορητή συναρµολογούµενη κατασκευή από αδιάβροχο 
ύφασµα και µεταλλικό ή ξύλινο σκελετό, που σχηµατίζει µικρό κα-
τάλυµα και χρησιµοποιείται για προσωρινή διαµονή από εκδροµείς 
(κάµπινγκ), στρατιώτες ή όσους αναγκάζονται να µείνουν στην ύπαι-
θρο εξαιτίας φυσικών ή άλλων καταστροφών (σεισµών, πληµυρών 
κ.λπ.): στήνω | λύνω µια - || στρατιωτική ~ || µοιράστηκαν σκηνές 
στους σεισµοπαθείς || φορτώνω τη ~ στο αµάξι || κουβαλώ | µεταφέ-
ρω τη ~ στην πλάτη ΣΥΝ. τέντα, (λαϊκ.) τσαντίρι · 2. το µέρος τού θε-
άτρου πάνω στο οποίο εµφανίζονται και παίζουν οι ηθοποιοί: τα φώ-
τα χαµηλώνουν και οι ηθοποιοί βγαίνουν στη ~ || διευθυντής | µηχα-
νικός σκηνής ΣΥΝ. πάλκο, παλκοσένικο· ΦΡ. επί σκηνής (το επί τής 
σκηνής µέρος, Αριστοτ. Ποιητική 1459b, 25) πάνω στη σκηνή: οι θεα-
τές γελούσαν µε όσα τραγελαφικά διαδραµατίζονταν - 3. (συνεκδ.) (α) 
το θέατρο (ως τέχνη, από απόψεως ρεπερτορίου, ρόλων κ.λπ.): βγήκε | 
ανέβηκε πολύ νέος στη ~ (δηλ. έγινε ηθοποιός) || έπαιξε µερικά από τα 
καλύτερα έργα τής διεθνούς ~ || Λυρική ~ (δηλ. το µουσικό θέατρο) (β) 
ο χώρος και οι άνθρωποι που δίνουν παραστάσεις θεάτρου: Κεντρική ~ 
Εθνικού Θεάτρου (γ) κάθε χώρος στον οποίο δίνονται παραστάσεις 
(θεατρικές ή µουσικές): η Αθήνα γέµισε από µεγάλες και µικρές ~, 
όπου νέοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δουλειά τους 4. (καθηµ.) το 
σκηνικό µιας θεατρικής παράστασης: η ~ απεικονίζει µια εξοχική 
κατοικία τού 19ου αιώνα 5. (γενικά) κάθε ενιαίο θεµατικά τµήµα 
θεατρικού, κινηµατογραφικού κ.λπ. έργου, το οποίο περιλαµβάνει 
στοιχεία που τυποποιούνται και επαναλαµβάνονται σε κάθε ανάλογη 
περίπτωση: η ~ τής αναγνώρισης στην τραγωδία || έργα µε πολεµικές 
| ερωτικές ~ || ~ βίας στην τηλεόραση || σε µια ~ τού έργου ο ηθοποιός 
βάζει τα γέλια || υπάρχουν συγκινητικές - στο φιλµ || η ~ τού θανάτου 
τού ήρωα περιγράφεται εντυπωσιακά από τον συγγραφέα 6. κάθε 
αυτόνοµο επεισόδιο ενός έργου: (στο θέατρο) πράξη πρώτη, ~ δεύτερη 
7. συµβάν ή σειρά διαδοχικών γεγονότων που εκτυλίσσονται 
µπροστά σε κάποιον: έγινε χωρίς να το θέλει µάρτυρας σε µια πολύ 
συγκινητική ~ || η ~ τού καβγά | τού φόνου || είδαµε στην τηλεόραση 
σκηνές-σοκ || διαδραµατίστηκαν σκηνές υστερίας · 8. (ειδι-κότ.) 
διαφωνία που εκφράζεται µε έντονο τρόπο µπροστά σε κόσµο: ~ 
ζηλοτυπίας- ΦΡ. κάνω σκηνή (σε κάποιον) λογοµαχώ ή συγκρούο- 

µαι (µε κάποιον) µε έντονο τρόπο: του έκανε µια φοβερή σκηνή µπρο-
στά σε όλο τον κόσµο, γιατί δεν ήρθε στην ώρα του · ΦΡ. (µτφ.) πο-
λιτική σκηνή η πολιτική ζωή µιας χώρας, ο χώρος τής πολιτικής δρά-
σης: αλλαγές προβλέπονται το φθινόπωρο στην - ΣΥΝ. πολιτικό τοπίο. 
— (υποκ.) σκηνούλα (η) κ. σκηνάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. λ., µε 
επίθηµα -νή (πβ. ποι-νή, εΰ-νή, φερ-νή), που συνδ. πιθ. µε τη λ. σκιά 
(βλ.λ.). Το λατ. scaena (> γαλλ. scène) είναι δάνειο από την Ελληνική. 
Η φρ. κάνω σκηνή αποδίδει τη γαλλ. faire une scène]. 

σκηνικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σκηνή τού θε-
άτρου και κατ' επέκταση µε τη θεατρική παράσταση: ~ οδηγίες | 
οµορφιά | εφέ || η ~ τέχνη (η τέχνη τού θεάτρου) || η ~ συνύπαρξη δύο 
ηθοποιών || η ~ παρουσία της καταπλήσσει || αξεπέραστη ~ εµπειρία 
ΣΥΝ. θεατρικός 2. σκηνικό (το) το περιβάλλον, το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο εκτυλίσσονται τα γεγονότα: αλλαγές τού πολιτικού ~ προβλέ-
πονται για το φθινόπωρο 3. σκηνικά (τα) τα στοιχεία που παρουσιά-
ζονται στη σκηνή, για να απεικονίσουν κατά τον πειστικότερο τρόπο 
τον τόπο και τον χρόνο στον οποίο διαδραµατίζεται η υπόθεση τού 
έργου. 

σκηνίτης (ο) [αρχ.] {σκηνιτών} αυτός που ζει σε σκηνή ή άλλα προ-
σωρινά καταλύµατα: ~ τσιγγάνος || (κ. ως ουσ.) ο υπουργός επισκέ-
φθηκε τους - στον καταυλισµό σεισµοπλήκτων. 

σκηνογραφία (η) [αρχ.] {συνήθ. χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τής δηµιουρ-
γίας τού διακόσµου τής σκηνής, ο οποίος αναπαριστά τον χώρο, τον 
χρόνο και την όλη ατµόσφαιρα τού θεατρικού έργου 2. (συνεκδ.) ο τε-
χνικός διάκοσµος τής σκηνής ΣΥΝ. σκηνικά. — σκηνογράφος (ο/η) 
[µτγν.], σκηνογραφικός, -ή, -ό [µτγν.], σκηνονραφώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 

σκηνοθεσία (η) [1890] {συνήθ. χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τού συντονι-
σµού και τού ελέγχου όλων των καλλιτεχνικών στοιχείων µιας πα-
ράστασης θεατρικού έργου ή όπερας, κινηµατογραφικής ή τηλεοπτι-
κής ταινίας, τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής εκποµπής, που περιλαµβά-
νει τη διδασκαλία των ηθοποιών, την κίνηση τής κάµερας, την εισα-
γωγή τού ήχου, την επιλογή και διαµόρφωση τού χώρου των γυρι-
σµάτων κ.λπ.: βραβείο σκηνοθεσίας || η ~ απέσπασε τις καλύτερες 
κριτικές · 2. (µτφ.) τέχνασµα που οργανώνεται για να παραπλανήσει 
και να εξαπατήσω, δηµιουργώντας διαφορετική εικόνα τής πραγµα-
τικότητας: τα δάκρυα της ήταν µέρος τής ~, για να τον κάνει να γυ-
ρίσει πίσω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. mise en scène]. 

σκηνοθέτης (ο) [1898] {σκηνοθετών}, σκηνοθέτρια (η) {σκηνοθε-
τριών} το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η σκηνοθεσία (βλ.λ.) θεα-
τρικού έργου, όπερας, κινηµατογραφικής | τηλεοπτικής ταινίας, ρα-
διοφωνικής ή τηλεοπτικής εκποµπής: ραδιοφωνικός | τηλεοπτικός | 
θεατρικός - || ευρηµατικός | τολµηρός | εµπνευσµένος | εκκεντρικός | 
ευφάνταστος ~. Επίσης (λόγ.) σκηνοθέτις (η) {σκηνοθέτιδος}. 
[ΕΤΥΜ. < σκηνή + -θέτης < αρχ. τίθηµι (βλ. λ. θέτω), µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. metteur en scène]. 

σκηνοθετικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε τη σκηνοθεσία ή 
τον σκηνοθέτη: ~ τέχνη | οδηγίες | προσέγγιση | ύφος | αντίληψη | 
εύρηµα | ικανότητα. — σκηνοθετικ-ά | -ώς επίρρ. 

σκηνοθετώ ρ. µετβ. {σκηνοθετείς... | σκηνοθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. αναλαµβάνω τη σκηνοθεσία (βλ.λ.) θεατρικού, τηλεοπτι-
κού, κινηµατογραφικού κ.λπ. έργου ή εκποµπής 2. (α) (κακόσ.) οργα-
νώνω κάτι µε αληθοφανή τρόπο, προκειµένου να εξαπατήσω, να ωφε-
ληθώ ή να προκαλέσω συγκεκριµένες εντυπώσεις: στο έργο αυτό ο 
ήρωας σκηνοθετεί τον θάνατο του, για να διαπιστώσει τι σκέφτονται 
πραγµατικά γι ' αυτόν οι συγγενείς του || είχε σκηνοθετήσει τη διάρ-
ρηξη, για να εισπράξει την ασφάλεια από την ασφαλιστική εταιρεία || 
όλα ήταν σκηνοθετηµένα για να µας εξαπατήσουν (β) φροντίζω και 
την παραµικρή λεπτοµέρεια για το πώς πρέπει να είναι ή να γίνει 
κάτι: σκηνοθετεί τον εαυτό του παντού- κανονίζει από πριν τι θα πει, 
πώς θα σταθεί, τι θα φορέσει, τα πάντα! [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. mettre en scène]. 

σκ η von η για (η) {χωρ. πληθ.} γιορτή των Εβραίων σε ανάµνηση τής 
παραµονής τους σε σκηνές µετά την έξοδο από την Αίγυπτο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σκηνή + -πηγία < θ. πηγ- τού αρχ. πήγ-νυ-µι «µπήγω, 
τοποθετώ» (βλ. λ. πήζω). Με τη λ. σκηνοπηγία απέδωσαν οι Εβδοµή-
κοντα την εβρ. φρ. (hag) hassukköt «(εορτή) των σκηνών» (Π.∆. ∆ευτερ. 
16, 13-15)]. 

σκηνοποιία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η κατασκευή σκηνών. — 
σκηνοποιός (ο/η) [µτγν.]. 

σκηνορραφία (η) {χωρ. πληθ.) (λόγ.) η ραφή σκηνών. — σκηνορρά-φος 
(ο) [µτγν.]. 

σκήνος (το) {σκήν-ους | -η, -ών) το σκήνωµα (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νε-
κρός. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. σκήνος, παράλλ. τ. τού σκηνή (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους 
κατά το συνώνυµο ουδ. σώµα]. 

σκηνούχος (ο/η) (λόγ.) αυτός που έχει στην κατοχή του σκηνή (ως 
κατάλυµα). [ΕΤΥΜ. < σκηνή + -ούχος < έχω]. 

σκηνοφύλακας (ο) {σκηνοφυλάκων} ΣΤΡΑΤ. αυτός που αναλαµβάνει 
τη φρούρηση των σκηνών σε στρατιωτικό καταυλισµό. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σκηνοφύλαξ, -ακος < σκηνή + φύλαξ, -ακος]. 

σκήνωµα (το) {σκηνώµ-ατος | -ατα, -άτων) το λείψανο αγίου όπως 
φυλάσσεται στους ναούς και εκτίθεται σε δηµόσιο προσκύνηµα: το - 
τού Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νεκρός. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «σκηνή, τέντα», < σκηνώ (-όω) < σκηνή (πβ. σκήνος). Η 
σηµ. «σώµα» (όχι νεκρό) πρωτοαπαντά στην Κ.∆. (Β' Πέτρ. 1, 13: 
εφ' όσον ειµί έν τούτφ τφ σκηνώµατι)]. 



σκηπτούχος 1607 σκιάχτρο 
 

σκηπτούχος, -ος, -ον (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που έχει ή κρατά σκήπτρο 
2. (λόγ.) σκηπτούχος (ο) αυτός που κατέχει τον θρόνο και τα 
πρωτεία τής εξουσίας, ο βασιλιάς ΣΥΝ. ηγεµόνας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σκηπτοϋχος < *σκήπτον (όπως βεβαιώνεται από το δωρ. σκάπτον, βλ. 
κ. σκήπτρο) + -οΰχος < έχω]. 

σκήπτρο (το) 1. ράβδος από πολύτιµα υλικά µε πολυτελή εξωτερικό 
διάκοσµο, που αποτελεί έµβληµα βασιλικής εξουσίας 2. (συνεκδ.) τα 
πρωτεία τής εξουσίας: ποιος κατέχει τα ~ σε αυτή τη χώρα; 3. (µτφ.) 
η υπεροχή, η ανωτερότητα (κάποιου σε κάτι): κατέχει τα σκήπτρα 
στους αγώνες δρόµου µεγάλων αποστάσεων || διατηρεί εδώ και χρό-
νια τα ~ στο βόλεϊ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκήπτρονΙ σκ-άπτον (δωρ.), αρχική σηµ. «βακτηρία, ρά-
βδος, µπαστούνι», < θ. σκηπ- (τού ρ. σκήπτω «στηρίζω, ακουµπώ») + 
παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. κ. πλήκ-τρον. Το αρχ. σκ·ήπτω < *σκήπ-}ω, 
πιθ. < σκάπος (απαντά µόνον ως «γλώσσα» τού Ησυχίου σκ-άπος-
κλάδος), που συνδ. µε αρχ. γερµ. skaft (> γερµ. Schaft «κορµός, κο-
τσάνι»), αρχ. σκανδ. skapi, πιθ. κ. λατ. scapus «βακτηρία, στέλεχος» 
(αν δεν πρόκειται για δάνειο από την Ελληνική). Η σηµασιολ. έκταση 
τής λ. και οι συγκεκριµένοι τονικοί όροι που προκύπτουν από αυτήν, 
δεν επιτρέπουν τη σύνδεση µε το ρ. σκάπτω]. 

σκήτη (η) {σκητών} ΕΚΚΛΗΣ. 1. το ερηµητήριο µοναχού 2. εξάρτηµα 
κύριας µονής, όπου ασκούνται υπό έναν γέροντα οµάδες µοναχών µε 
δική τους επιλογή έχοντας χαλαρή αναφορά (σχέση) µε τη διοίκηση 
και τη λειτουργική ζωή τής κύριας µονής: η ~ τής Αγίας Αικατερίνας 
στο όρος Σινά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο, µονή. [ΕΤΥΜ. µεσν., από 
το µτγν. τόπων. Σκήτις, Σκίτις τής Αιγύπτου]. 

σκι (το) {άκλ.} 1. καθένα από τα δύο ειδικά στενόµακρα πέδιλα που 
φορά κανείς, για να κινείται πάνω στο χιόνι (µε τη βοήθεια ειδικών 
ραβδιών) ή στην επιφάνεια τής θάλασσας (κρατώντας ένα σχοινί πί-
σω από σκάφος που κινείται και τον έλκει): φοράω τα ~ µου ΣΥΝ. (για 
το χιόνι) χιονοπέδιλο 2. η χιονοδροµία ή το αντίστοιχο άθληµα στη 
θάλασσα: κάνω | πάω για ~ || θαλάσσιο ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. ski < νορβ. ski < αρχ. νορβ. skith «κοµµάτι ξύλου, χιο-
νοπέδιλο», που συνδ. µε αρχ. γερµ. skit «κοµµάτι ξύλου», αρχ. αγγλ. 
scëadan «χωρίζω, κόβω»]. 

σκιά (η) 1. το τµήµα ενός χώρου στο οποίο δεν φθάνει το φως, που δεν 
φωτίζεται, κατ' αντιδιαστολή προς το φωτισµένο τµήµα του- (ειδικότ.) 
η σκοτεινή ή λιγότερο φωτεινή περιοχή ενός χώρου, που σχηµατίζε-
ται καθώς ένας αδιαφανής όγκος ή σώµα εµποδίζει την ακτινοβολία 
τού ήλιου ή το φως να το διαπεράσει: ο κλέφτης κρυβόταν στη -1| TO 
δωµάτιο ήταν στη ~ || φως και σκιές || κάθισε στη ~ να ξεκουραστεί || 
40° Κελσίου υπό σκιάν ΦΡ. (α) (µτφ.) µένω στη σκιά δεν εµφανίζοµαι, 
δεν γίνεται γνωστή η ύπαρξη µου: µια ζοφερή ιστορία, που είχε µείνει 
επί δεκαετίες στη σκιά, ήρθε στο φως τής δηµοσιότητας (β) (µτφ.) στη | 
υπό τη σκιά (κάποιου) σε δεύτερο ρόλο: µια ζωή ήταν στη σκιά τού 
διάσηµου συζύγου της (γ) (λόγ.) περί όνου σκιάς (περί όνου σκιάς 
[µάχεσθαι], Αριστοφ. Σφήκες 191) για ασήµαντα ή ευτελή θέµατα: ~ 
ο λόγος στη χθεσινή συζήτηση 2. το σκοτεινό είδωλο ενός σώµατος, 
που προβάλλεται πάνω σε µια επιφάνεια µε διαστάσεις µεγαλύτερες 
των πραγµατικών του, όταν φωτίζεται από την αντίθετη κατεύθυνση: 
είδε την - ενός αγνώστου να τον παρακολουθεί· ΦΡ. (α) φοβάται | 
τρέµει και τη σκιά του για κάποιον που είναι τόσο δειλός, ώστε να 
φοβάται ακόµα και όταν δεν υπάρχει πραγµατικός λόγος (β) γίνοµαι η 
σκιά (κάποιου) (i) γίνοµαι αχώριστος φίλος (κάποιου), είµαι πάντα µαζί 
του (ii) ακολουθώ ή παρακολουθώ συνεχώς (κάποιον), χωρίς να τον 
χάνω από τα µάτια µου: ο ιδιωτικός ντετέκτιβ είχε γίνει η σκιά του 
για µια βδοµάδα 3. (ειδικότ.) πρόσωπο ή πράγµα, τού οποίου 
διαγράφεται το περίγραµµα στο σκοτάδι· σκοτεινή σιλουέτα: οι ~ των 
βουνών | των σπιτιών || στον δρόµο διέκρινε δύο ~ που βάδιζαν 
βιαστικά ΣΥΝ. σκοτεινή φιγούρα · 4. (κατά τις λαϊκές αντιλήψεις) το 
άυλο πνεύµα, η ψυχή ανθρώπου που έχει πεθάνει: η ~ τού πεθαµένου 
παιδιού || οι ~ των προγόνων || ο κόσµος των ~ (ο κόσµος των νεκρών) 
5. ως χαρακτηρισµός για κάποιον/κάτι που έχει χάσει τη δύναµη, τη 
θέση και την επιρροή που είχε: κατάντησε ~ από την αρρώστια | από 
την πείνα || «στην αµερικανική αγορά δεν έµεινε παρά η ~ τής πάλαι 
ποτέ κράταιάς ιαπωνικής βιοµηχανίας» (εφηµ.)1 ΦΡ. γίνοµαι σκιά του 
εαυτού µου για µεταβολή προς το χειρότερο: ο πρωθυπουργός είχε 
γίνει σκιά τού παλιού καλού του εαυτού 6. σηµάδι φυσικής και ψυ-
χικής κόπωσης: έχω µαύρες ~ κάτω από τα µάτια από την αϋπνία 7. 
(µτφ.) υπόνοια για κάτι ασαφές ή ύποπτο: στην υπόθεση αυτή δεν 
πρέπει να µείνει καµία ~ αµφιβολίας· όλα πρέπει να έλθουν στο φως 
8- (στη ζωγραφική) ο βαθµός σκούρας απόχρωσης ενός χρώµατος, 
που προσδιορίζεται είτε από την ποσότητα τού µαύρου τόνου είτε 
από την έλλειψη φωτός στα περιγράµµατα των αναπαριστώµενων ει-
κόνων ΣΥΝ. φωτοσκίαση, φόρµα 9. καλλυντικό προϊόν για τον χρω-
µατισµό των βλεφάρων σε διάφορα χρώµατα: σκιές για τα µάτια 10. 
(µτφ.) η επίδραση που ασκείται από δυσάρεστο γεγονός: υπό τη - των 
αεροπορικών επιχειρήσεων στο Κόσοβο διεξάγεται η συνάντηση των 
υπουργών Εξωτερικών των χωρών-µελών τού NATO || η βαριά ~ των 
πρόσφατων επεισοδίων επέδρασε στο κλίµα των εκδηλώσεων ΦΡ. ρί-
χνω (τη) σκιά (µου) (κάπου) επισκιάζω, επικαλύπτω αρνητικά: τα τε-
λευταία γεγονότα έριξαν τη σκιά τους στους εορτασµούς | στη διάθεση 
όλων · 11, θέατρο σκιών λαϊκό θέατρο µε «πρωταγωνιστές» 
χάρτινες συνήθ. φιγούρες, των οποίων η σκιά προβάλλεται πίσω από 
ένα κατάλληλα φωτισµένο παραλληλόγραµµο πανί· ο καραγκιόζης 
(πβ. λ. θέατρο). — (υποκ.) σκιούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *oKi-ja < I.E. *skai- | *ski- «σκιά» (µε σπάνια φωνηε-
ντική εναλλαγή -ai- | -i-, που δεν απαντά σε κανονικούς I.E. τ.), πβ. 
αλβ. hije «σκιά», σανσκρ. chayä, γερµ. schimmern «λάµπω, γυαλίζω» 
κ.ά. Η λ. συνδ. πιθ. µε το ουσ. σκηνή (βλ.λ.). Παράγ. σκι-άζω, σκι-ερός, 

σκι-ώδης, σκιά-χτρο κ.ά. Αρκετές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη 
Γαλλική, λ.χ. µένω στη σκιά (< rester dans l'ombre), ζω στη σκ-ιά του 
(< vivre dans son ombre), φοβάται και τη σκιά του (< avoir peur de son 
ombre), γίνοµαι η σκιά κάποιου (< suivre quelqu'un comme son 
ombre(, έγινε σκιά τού εαυτού του (< il a devenu l'ombre de lui-même), 
δεν υπάρχει σκιά αµφιβολίας (< il n'y a pas l'ombre d'un doute), θέα-
τρο σκιών (< le théâtre d'ombres)]. 

σκιάγραµµα (το) {σκιαγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σκιαγράφηµα 
(βλ.λ.) 2. ακτινοσκοπικό ή ακτινογραφικό διάγραµµα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. skiagram]. 

σκιαγράφηµα (το) [αρχ.] {σκιαγραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η από-
δοση τής εικόνας προσώπου ή πράγµατος µε τις πολύ γενικές τους 
γραµµές, χωρίς λεπτοµέρειες ΣΥΝ. σκίτσο, σκαρίφηµα 2. (µτφ.) περι-
γραφή γεγονότος, πράγµατος ή εργασίας σε γενικές γραµµές. 

σκιαγραφία (η) [αρχ.] {σκιαγραφιών} 1. η τέχνη τής απεικόνισης 
προσώπων ή πραγµάτων µε σκιαγραφήµατα 2. το σκιαγράφηµα 
(βλ.λ.) 3. η ζωγραφική απόδοση τής σκιάς των αντικειµένων 4. σχέδιο 
που αποτελείται µόνο από άσπρο και διάφορους τόνους τού µαύρου 
χρώµατος. — σκιαγραφικός, -ή, -ό [µτγν.], σκιαγραφικά επίρρ. 

σκιαγραφώ ρ. µετβ. [αρχ.] {σκιαγραφείς... | σκιαγράφ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) 1. (στη ζωγραφική) απεικονίζω (κάποιον/κάτι), απο-
δίδοντας µόνο το περίγραµµα του µε τις βασικές του γραµµές ΣΥΝ. 
σκιτσάρω, σκαριφώ 2. (µτφ.) περιγράφω (κάτι) µε σύντοµη αναφορά 
στα βασικά χαρακτηριστικά του, διαγραµµατικά: ~ τα σχέδια µου για 
το µέλλον | την πολιτική γραµµή τής κυβέρνησης | τη ζωή µου || ~ 
τους χαρακτήρες ενός έργου || το βιβλίο σκιαγραφεί µε τον καλύτερο 
τρόπο την εικόνα τής εποχής || «οι έρευνες αυτές σκιαγραφούν το 
προφίλ τού µέσου καταναλωτή-ψηφοφόρου» (εφηµ.). — σκιαγράφη-
ση Ol) [µτγν.]. 

σκιάδα (η) (λαϊκ.) 1. πρόχειρη κατασκευή που χρησιµεύει ως σκιά 
από τον ήλιο ΣΥΝ. κιόσκι, περίπτερο 2. (ειδικότ.) οµπρέλα για τον 
ήλιο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σκιάς, -άδος < αρχ. σκιά]. 

σκιάδι (το) {σκιαδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) πλατύγυρο καπέλο που φοριέται 
συνήθ. από τους αγρότες ως µέσο προφύλαξης από την πολύωρη έκ-
θεση τους στον ήλιο. Επίσης (λόγ.) σκιάδειο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. σκΊάδ(ε)ιον (η γρ. µε -ει- είναι αρχαιότ. και καλύτερα 
τεκµηριωµένη), υποκ. τού ουσ. σκιά]. 

σκιάζω1 ρ. µετβ. {σκίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. δηµιουργώ σκιά πάνω σε 
(επιφάνεια), εµποδίζοντας τη δίοδο των φωτεινών ακτίνων: αυτό το 
δέντρο σκιάζει το σπίτι || ~ τα µάτια µε το χέρι µου 2. (µτφ.) δηµι-
ουργώ βαριά ατµόσφαιρα εξαιτίας δυσάρεστου γεγονότος: οι πολιτι-
κές εξελίξεις σκίασαν τον εορτασµό ΣΥΝ. επισκιάζω 3. (στη ζωγρα-
φική) σχηµατίζω σκιές ή προσθέτω σκιές σε µια εικόνα: ~ ένα σκί-
τσο. — σκίαση (η) [µτγν.] (συνήθ. σύνθετο µε τα επι-, φωτο-). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκτιά (βλ.λ.)]. 

σκιάζω2 ρ. µετβ. (λαϊκ.) {έσκιαξα, σκιά-χτηκα, -γµένος) 1. τροµάζω 
(κάποιον): µην το σκιάζεις το παιδί, γιατί θα φύγει! 2. δηµιουργώ σε 
(κάποιον) κλίµα έντονου φόβου: «ήταν όλα σιωπηλά | γιατί τα 'σκίαζε 
η φοβέρα | και τα πλάκωνε η σκλαβιά» (∆. Σολωµός). 3. (µεσοπαθ. 
σκιάζοµαι) τα χάνω από τον φόβο µου: τι του είπες και ήρθε εδώ 
σκιαγµένος; || σκιάχτηκα, µόλις τον είδα µπροστά µου ΣΥΝ. τροµάζω, 
φοβούµαι. — σκιάξιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. σκιάζω (βλ.λ.). Η σηµ. «φοβίζω, τροµάζω» οφείλεται στη 
συσχέτιση τού σκοτεινού µε τον φόβο και τη µυστηριώδη αγωνία 
(πβ. κ. σκιάχτρο). Ήδη στον Όµηρο η λ. σκιά χρησιµοποιήθηκε για να 
δηλώσει τις ψυχές των νεκρών, καθώς και την απειλή τού θανάτου]. 

Σκιάθος (η) 1. το δυτικότερο νησί των Β. Σποράδων κοντά στα Α. πα-
ράλια τού νοµού Μαγνησίας 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. 
— Σκιαθίτης (ο), Σκιαθίτισσα (η), σκιαθίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Σκίαθος, αγν. ετύµου, προελλην. τοπωνύµιο, που συνδ. 
παρετυµολογικά µε αρχ. σκιαθίς, -ίδος «είδος ψαριού»]. 

σκιαµαχία (η) [µτγν.] {σκιαµαχιών} η µάχη µε ανύπαρκτους αντιπά-
λους ή χωρίς κανένα όφελος, ο άσκοπος αγώνας. 

σκιαµαχώ ρ. µετβ. [αρχ.] {σκιαµαχείς... | σκιαµάχησα} παλεύω µε 
σκιές, αγωνίζοµαι µάταια, χωρίς σκοπό. 

σκιαξάρης, -α, -ικο (λαϊκ.) φοβητσιάρης, δειλός. [ΕΤΥΜ. < σκιάζω 
«φοβίζω, τροµάζω» (αόρ. έ-σκιαξ-α) + παραγ. επίθηµα -άρης (πβ. κ. 
πρωτ-άρης)]. 

σκίαση (η) [µεσν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η δηµιουργία 
σκιάς. 

σκίασµα (το) [µτγν.] {σκιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί που δηµι-
ουργεί σκιά 2. (στη ζωγραφική) η απεικόνιση των εναλλαγών φωτός 
και σκιάς, ώστε το αναπαριστώµενο αντικείµενο να προβάλλει σαν 
ανάγλυφο. 

σκίαστρο (το) [1845] {σκιάστρ-ου | -ων} (λόγ.) 1. αντικείµενο που κά-
νει σκιά: τα εσωτερικά ~ αυτοκινήτου, που κ-άνουν σιαά στον οδηγό 
2. το αµπαζούρ (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αµπαζούρ. [ΕΤΥΜ. < σίαάζω + 
παραγ. επίθηµα -τρο (πβ. κ. στέγασ-τρο, σκέπαστρο), απόδ. τού γαλλ. 
abat-jour (βλ. κ. αµπαζούρ)]. 

σκιατραφής, -ής, -ές {σκιατραφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
µεγαλώσει στη σκιά, που δεν έχει σκληραγωγηθεί- µαλθακός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σκιά + -τραφής < θ. τραφ- (πβ. παθ. αόρ. β' έ-τράφ-ην) 
τού ρ. τρέφω]. 

σκιάχτρο (το) 1. οµοίωµα (συνήθ. ανθρώπου) που χρησιµοποιείται 
από τους αγρότες ως µέσο για την αποµάκρυνση πουλιών ή άλλων 
ζώων που βλάπτουν τις καλλιέργειες 2. (µτφ.) οτιδήποτε µπορεί να 
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προκαλέσει φόβο: το - τής ανεργίας ΣΥΝ. φόβητρο 3. (µτφ.) άνθρωπος 
πολύ άσχηµος, που απωθεί µε την εµφάνιση του: παντρεύτηκε ένα - 
ΣΥΝ. ξόανο. 

[ΕΤΥΜ. Από τον αόρ. έσκιαξα του ρ. σκιάζω2 (βλ.λ.) και το παραγ. επί-
θηµα -τρο (πβ. κ. πλήκ-τρο)]. σκιέρ (ο/η) {άκλ.} πρόσωπο που κάνει 
σκι (στο χιόνι ή στη θάλασσα) 
ως άθληµα ή ως ψυχαγωγική δραστηριότητα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. skieur 
< ski (βλ. λ. σκι)]. σκιερός, -ή, -ό 1. αυτός που δηµιουργεί σκιά: ~ 
δέντρα | δάσος 2. αυτός που βρίσκεται στη σκιά: η ~ πλευρά ενός 
σπιτιού 3. αυτός που έχει σκοτεινό, σκούρο χρώµα ΣΥΝ. σκουρόχρωµος, 
σκοτεινόχρωµος 4. 

ΦΥΣ. (σώµα) που δεν το διαπερνά το φως: ~ σώµα. — σκιερότητα (η) 
[1766]. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < σκιά + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φοβ-ερός, τροµ-
ερός]. σκίζα (η) → σχίζα σκίζω ρ. → σχίζω 
σκίµπους (ο) {σκίµπ-οδος, -οδα | -οδες, -όδων} (αρχαιοπρ.) το σκα-
µνί. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Η κλίση τής λ. (γεν. -οδός) καθιστά βέβαιη 
την παρουσία τού ουσ. πους, ποδός ως β' συνθ., ενώ, αναφορικά µε το 
α' συνθ. σκιµ-, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για σύντµηση 
τού *σκιµπέ-πους «στήριγµα, πόδι στο οποίο στηρίζεται κανείς» 
(όπου *σκιµπ-ε- < αρχ. σκίµπτοµαι «στηρίζω | -οµαι, ρίχνω | -οµαι», 
που εντάσσεται στην ετυµολ. οικογένεια τού συνωνύµου σκήπτοµαι, 
βλ. κ. σκήπτρο). Κατ' άλλους, η λ. συνδ. µε το αρχ. σκιµβός «χωλός»]. 

σκίνος (ο) → σχίνος 
σκινόχωµα (το) {σκινοχώµ-ατος | -ατα, -άτων} χώµα που περιέχει σά-

πιες ρίζες σχίνων. 
σκίνχεντ (ο/η) {άκλ.} λευκός άντρας, µέλος συµµορίας, µε ξυρισµένο 

κεφάλι και επιθετικές (συχνά βίαιες) τάσεις· ως φαινόµενο, εµφα-
νίστηκε στη Βρετανία το 1969 και διαδόθηκε και σε άλλες χώρες ως 
νεανική αντικοµφορµιστική µόδα, συχνά συνδεδεµένη µε τον ρατσι-
σµό, τον χουλιγκανισµό και άλλες µορφές αντικοινωνικής συµπερι-
φοράς. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. skinhead «φαλακρός, κοντοκουρεµένος» < skin «δέρ-
µα» + head «κεφάλι»]. 

σκιοσκόπιο (το) {σκιοσκοπί-ου | -ων} φωτεινός προβολέας για τη µε-
λέτη ακτινογραφικών πλακών, ο ακτινογραφικός προβολέας. [ΕΤΥΜ 
< σκιά + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sciascope]. 

σκίουρος (ο) {σκιούρ-ου | -ων, -ους} θηλαστικό τρωκτικό ζώο που ζει 
σε δάση, µε καφετί συνήθ. τρίχωµα και χαρακτηριστική µακριά φου-
ντωτή ουρά που στέκεται όρθια ΣΥΝ. βερβερίτσα, βερβέρα. — (υποκ.) 
σκιουράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < σκιά + -ουρος < ουρά, επειδή µε τη φουντωτή ουρά 
του µπορεί να κάνει σκιά στον εαυτό του]. 

σκιόφιλος, -η, -ο (φυτό) που έχει ανάγκη από σκιερό περιβάλλον, για 
να αναπτυχθεί. — σκιοφιλία (η). [ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
νεολατ. sciophila (πληθ.)]. 

σκιοφοβία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ο παθολογικός φόβος των σκιών, 
τού σκοταδιού. 

σκιόφοβος, -η, -ο [1851] αυτός που φοβάται τη σκιά, το σκοτάδι. 
σκιόφως (το) [µτγν.] {σκιόφωτος | χωρ. πληθ.} 1. το θαµπό φως που 

υπάρχει τη στιγµή που πέφτει η νύχτα ΣΥΝ. λυκόφως, ηµίφως 2. αµυ-
δρό φως που ακτινών που διέρχονται από ηµιδιαφανή σώµατα. 

σκιοφωτισµός (ο) η φωτοσκίαση (βλ.λ.). 
σκίρος (ο) ΙΑΤΡ. καρκίνωµα που χαρακτηρίζεται από µεγάλη σκληρό-

τητα λόγω υψηλής περιεκτικότητας ινώδους συνδετικού ιστού. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σκϊροςΙ σκίρρος, αρχική σηµ. «ακαλλιέργητη γη», αγν. 
ετύµου, ενώ έχει συνδεθεί παρετυµολ. µε το όν. σκϋρος «λατύπη»]. 

σκίρτηµα (το) [αρχ.] {σκιρτήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ξαφνική, από-
τοµη κίνηση, τίναγµα: το πρώτο - τού εµβρύου 2. (µτφ.) καρδιοχτύπι 
από έντονο συναίσθηµα: τα πρώτα ~ τής αγάπης. 

σκιρτώ ρ. αµετβ. {σκιρτάς... | σκίρτησα} 1. πετάγοµαι ξαφνικά από τη 
θέση µου ΣΥΝ. αναπηδώ 2. (µτφ. για τη θάλασσα) αναταράσσοµαι, 
έχω έντονο κυµατισµό: «σφόδρα σκιρτούν µακριά πολύ τα πέλαγα κι 
οι βράχοι» (∆. Σολωµός) ΣΥΝ. σαλεύω 3. (µτφ. για την καρδιά) χτυπάω 
πολύ δυνατά, αναστατώνοµαι από έντονο συναίσθηµα: σκίρτησε η 
καρδιά µου µόλις τον είδα || ~ από χαρά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκιρτώ (-άω) < σκαίρω «πηδώ, χοροπηδώ» (πβ. κ. αϊρω - 
άρτάω, άν-αρτώ) < *σκάρ-}ω < *skr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*(s)ker- «πηδώ, τινάζοµαι, πάλλοµαι», πβ. αρχ. γερµ. scerôn «είµαι 
θρασύς», scern «θράσος, σκέρτσο», αρχ. αγγλ. scêre «ακρίδα», αρχ. 
σλαβ. skorû «γρήγορος, ταχύς» κ.ά.]. 

σκίρων (ο) {σκίρωνος | χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο µαΐστρος (βλ.λ. κ. λ. άνε-
µος, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. ανθρωπωνύµιο, το οποίο προσδιόριζε αρχικώς τον ληστή 
που σκότωσε ο Θησέας σε µια βραχώδη περιοχή (Σκιρωνίδες πέτρες) 
µεταξύ Αθηνών και Μεγάρων, πιθ. < σκίρος «ακαλλιέργητη γη -
σκληρός» (βλ.λ.). Με την ίδια ονοµασία έγινε γνωστός στην αρχαιό-
τητα και ο άνεµος που έπνεε από τις Σκιρωνίδες πέτρες]. 

σκιρωνοβορράς (ο) [1858] {χωρ. πληθ.} (επίσ.) η µαϊστροτραµου-
ντάνα (βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.). 

σκιρωνοζέφυρος (ο) [1858] {χωρ. πληθ.} (επίσ.) ο πουνεντοµαΐστρος 
(βλ.λ. κ. λ. άνεµος, ΠΙΝ.). 

σκισψατιά (η) η απότοµη τοµή κατά µήκος µιας επιφάνειας: ρούχα 
γεµάτα σκισιµατιές ΣΥΝ. σχισµή. 

σκίσιµο (το) → σχίσιµο 
σκισµάδα (η) → σχισµάδα 

σκισµή (η) → σχισµή 
σκιστός, -ή, -ό → σχιστός 
σκιτζής (ο) {σκιτζήδες} (λαϊκ.) 1. αυτός που επιδιορθώνει παλιά ρού-
χα και παπούτσια ΣΥΝ. µπαλλωµατής 2. (µτφ.) αυτός που είναι αδέ-
ξιος και απρόσεκτος στην τέχνη του, που δεν εµπνέει εµπιστοσύνη 
για το αποτέλεσµα τής δουλειάς του ΣΥΝ. αλµπάνης. — σκιτζήδικος, -
η, -ο (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. eskici «παλαιοπώλης, µπαλλωµατής» < eski «παλαι-
ός»]. 

σκιτσάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σκίτσαρ-α κ. -ισα, -ισµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
αποδίδω µε πολύ απλές γραµµές το περίγραµµα (προσώπου, πράγµα-
τος ή κατάστασης): τον σκιτσάρισε σε δύο λεπτά 2. (µτφ.) περιγράφω 
µε λίγα λόγια: σκίτσαρε τον χαρακτήρα της µε λίγες µόνο λέξεις ΣΥΝ. 
σκιαγραφώ ♦ 3. (αµετβ.) σχεδιάζω σκίτσα: σκιτσάρει πολύ καλά, έχει 
ταλέντο || σε ποια εφηµερίδα σκιτσάρει; (εργάζεται ως σκιτσογράφος) 
— σκιτσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. schizzare < schizzo (βλ. λ. 
σκίτσο)]. 

σκίτσο (το) 1. πρόχειρο σχέδιο προσώπου ή πράγµατος στις πολύ βα-
σικές του γραµµές ΣΥΝ. σκαρίφηµα, σκιαγράφηµα 2. (ειδικότ.) σχέδιο 
µε γελοιογραφικό ή άλλο περιεχόµενο, που δηµοσιεύεται σε εφηµε-
ρίδες ή περιοδικά, ως σχόλιο τής επικαιρότητας: τα ~ τού Κυρ ΣΥΝ. 
γελοιογραφία 3. (µτφ.) σύντοµη γενική περιγραφή: στο διήγηµα του 
υπάρχουν τα ~ των προσωπικοτήτων τής εποχής του ΣΥΝ. σκιαγρα-
φία. — (υποκ.) σκιτσάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. schizzo < λατ. schedium «αυτοσχέδιο ποίη-
µα», ουδ. τού επιθ. schedius < αρχ. σχέδιος (βλ. λ. σχέδιο)]. 

σκιτσογράφος (ο/η) καλλιτέχνης ειδικευµένος στα σκίτσα. — σκι-
τσογραφία (η), σκιτσογραφικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 

Σ.Κ.Ι.Χ.Α. (ο) Σύλλογος Κατόχων ιδιωτικής Χρήσεως Αυτοκινήτων. 
σκιώδης, -ης, -ες {σκιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. ο σκιερός (βλ.λ.) 
2. (µτφ.) αυτός που ασκείται σε πολύ χαµηλούς τόνους, χωρίς σθένος, 
σαν να µην υπάρχει: ~ αντίσταση | εξουσία 3. ΠΟΛΙΤ. (α) σκιώδης κυ-
βέρνηση το πολιτικό σχήµα που συγκροτείται από στελέχη τού κόµ-
µατος τής αξιωµατικής αντιπολίτευσης, κατ' αντιστοιχία διαρθρωτι-
κή προς το κυβερνητικό σχήµα, προκειµένου να παρακολουθείται 
και να αξιολογείται κατά τοµείς το κυβερνητικό έργο (β) αυτός που 
ανήκει σε σκιώδη κυβέρνηση: ο ~ υπουργός Οικονοµικών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σκιά. Η φρ. σκιώδης κυβέρνηση αποτελεί µετάφρ. δά-
νειο από αγγλ. shadow government]. 

σκλαβιά (η) [µεσν.] 1. η κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτός που 
έχει στερηθεί την ελευθερία του: 400 χρόνια σκλαβιάς των Ελλήνων 
στους Τούρκους ΣΥΝ. υποδούλωση, δουλεία ANT. ελευθερία 2. (µτφ.) 
βαρύ καθήκον από το οποίο δεν µπορεί κανείς να απαλλαγεί, νοµικής 
ή ηθικής φύσεως δέσµευση: πολλοί θεωρούν τον γάµο σκέτη ~. 

σκλαβοπαζαρο (το) 1. ο τόπος στον οποίο πωλούνται και αγοράζο-
νται δούλοι 2. (συνεκδ.) το εµπόριο σκλάβων: στις µέρες µας υπάρ-
χουν ακόµη ~. 

σκλαβόπουλο (το), σκλαβοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ο µικρός στην 
ηλικία σκλάβος. [ΕΤΥΜ. < σκλάβος + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

σκλάβος (ο), σκλάβα (η) {δύσχρ. σκλάβων} 1. ο άνθρωπος που έχει 
χάσει την ελευθερία του και έχει υποδουλωθεί σε άλλον, τον οποίο 
οφείλει να υπηρετεί (συχνά υπό άθλιες συνθήκες διαβίωσης), καθώς 
αυτός έχει πάνω του δικαίωµα ζωής και θανάτου: οι Σαρακηνοί κα-
τέλαβαν την πόλη και πούλησαν τους αιχµαλώτους για σκλάβους στα 
παζάρια τής Ανατολής || εµπόριο | εξέγερση σκλάβων || «Οι ~ στα 
δεσµά τους» (τίτλος βιβλίου τού Κ. Θεοτόκη) ΣΥΝ. δούλος, υπόδουλος, 
αιχµάλωτος· ΦΡ. δουλεύω σαν σκλάβος εργάζοµαι πολύ σκληρά, στε-
ρούµενος τις στοιχειώδεις χαρές τής ζωής: πέρασε τα καλύτερα του 
χρόνια δουλεύοντας σαν σκλάβος ΣΥΝ. σαν σκυλί 2. ο άνθρωπος που 
βρίσκεται υπό την απόλυτη εξουσία ενός άλλου, ο απόλυτα υποταγ-
µένος σε µια κατάσταση: ~ τού ποτού | τού καθήκοντος | τού πάθους 
|| (µτφ.) ~ σας για πάντα (σε περιπτώσεις δουλοπρεπούς συµπεριφο-
ράς από κάποιον που έχει γοητευθεί από άλλο πρόσωπο) ΣΥΝ. δέ-
σµιος, δούλος, υποχείριος. — (υποκ.) σκλαβάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δού-
λος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < Στλάβος (µε τροπή τού -τ- σε -κ-, πβ. αντλώ - αγκλώ, 
στιλβώνω - σκλιβώνώ) < Σλάβος, επειδή µεγάλος αριθµός Σλάβων 
υποδουλώνονταν κατά τον Μεσαίωνα στους Γερµανούς και τους Βυ-
ζαντινούς. Από το µεσν. σκλάβος προήλθε και το µεσν. λατ. sclavus 
(> γαλλ. esclave, αγγλ. slave)]. 

σκλαβώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {σκλάβω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στερώ από 
(άνθρωπο, οµάδα ανθρώπων ή χώρα) την ελευθερία, θέτω (κάποιον) 
υπό την απόλυτη εξουσία µου: οι Τούρκοι σκλάβωσαν τους Έλληνες 
για 400 χρόνια ΣΥΝ. υποδουλώνω 2. κάνω (κάποιον) να αισθάνεται 
υποχρεωµένος απέναντι µου, επειδή τον εξυπηρέτησα όταν είχε ανά-
γκη ή επειδή του συµπεριφέρθηκα πολύ καλά: η κατανόηση σας µε 
σκλαβώνει || µας σκλάβωσε µε την προθυµία του να µας βοηθήσει 3. 
(µτφ.) γοητεύω σε µεγάλο βαθµό, κάνω (κάποιον) να αισθάνεται ότι 
δεν µπορεί να µου αρνηθεί τίποτα: η ευγένεια της και οι τρόποι της 
µε έχουν σκλαβώσει ΣΥΝ. κατακτώ 4. (µεσοπαθ. σκλαβώνοµαι) απο-
κτώ την υποχρέωση (νοµική, ηθική) να κάνω κάτι για πολύν καιρό, 
χωρίς να µπορώ να απαλλαγώ: σκλαβώθηκε σ' αυτή τη δουλειά κι 
έχει χαθεί απ' τον κόσµο || τι ήθελα και παντρεύτηκα και σκλαβώθηκα 
µέσα σ' αυτό το σπίτι; ΣΥΝ. δεσµεύοµαι. — σκλάβωµα (το). 

Σ.Κ.Λ.Ε. (ο) Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. 
σκλήθρα (η) {σκληθρων} 1. φυλλοβόλο δέντρο που απαντά σε περιο-
χές µε υγρό έδαφος, τού οποίου το ξύλο έχει µεγάλη αντοχή στο νερό 
και χρησιµοποιείται σε κατασκευές, στη γλυπτική και την έπιπλο- 
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ποιία · 2. το πελεκούδι ΣΥΝ. σχίζα. Επίσης σκλήθρο (το) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. (µε σ- προθεµ., πβ. κ. κόνις - σκόνη, κνίψ - σκνίπα) < αρχ. κλήθρα < I.E. 
*klädhrä, που συνδ. µε τους γερµ. διαλεκτ. τ. lutter, ludern, ludere (ίδια σηµ.)]. 
σκληραγωγια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η άσκηση στη δυσκολία, στην 
ταλαιπωρία, ώστε να αποκτήσει κανείς αντοχή, να µην καταβάλλεται εύκολα 
από τις δυσκολίες: η ~ είναι απαραίτητη· αλλιώς οι νέοι γίνονται µαλθακοί. 
Επίσης σκληραγώγηση [1893].   — σκληραγωγι-κός, -ή, -ό. σκληραγωγώ ρ. 
µετβ. {σκληραγωγείς... | σκληραγώγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 1. ανατρέφω 
(κάποιον) κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο οργανισµός του να συνηθίσει τις 
ταλαιπωρίες, να µην είναι µαλθακός 2. (µεσοπαθ. σκληραγωγούµαι) 
εξοικειώνοµαι σε ιδιαίτερα αυστηρό και σκληρό τρόπο αγωγής, συνηθίζω στις 
ταλαιπωρίες: δουλεύοντας από µικρός στα χωράφια, έχει σκληραγωγηθεί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σκληραγωγώ (-έω) < σκληρός + -αγωγώ < αγωγή]. σκληράδα 
(η) 1. η σκληρότητα 2. (µτφ.) τραχιά και απότοµη συµπεριφορά ή έκφραση, που 
φανερώνει ψυχική και ηθική αναλγησία ΣΥΝ. ασπλαχνία, απονιά ΑΝΤ. 
ευσπλαχνία. 

[ΕΤΥΜ. < σκληρός + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. πονηρ-άδα]. 
σκληραθηρωµατωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η 
αρτηριοσκλήρωση (βλ.λ.). σκληραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σκλήρυ-να, -νθηκα} ♦ 
1. (µετβ.) κάνω (κάποιον/κάτι) σκληρό ή σκληρότερο από ό,τι είναι: ~ τη στάση 
µου | τους τρόπους µου | την πολιτική µου || οι αδικίες | οι κακουχίες τον έχουν 
σκληρύνει ΑΝΤ. µαλακώνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι σκληρός: η στάση τής 
κυβέρνησης απέναντι στους απεργούς θα σκληρύνει τα επόµενα 24ωρα. Επίσης 
σκληρύνω [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. οκληρέγχυµα (το) [1885] {σκληρεγχύµ-
ατος | -ατα, -άτων} BOT. Ο κύριος ιστός που συµβάλλει στη στήριξη των φυτών. 
— σκληρενχυµα-τικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. sclerenchyma]. σκληρεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. 
η χειρουργική αφαίρεση µιας λωρίδας τού σκληρού χιτώνα τού οφθαλµού σε 
περίπτωση γλαυκώµατος. Επίσης σκληρεκτοµία. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sclerectomy]. σκληριά (η) (λαϊκ.) 
απότοµη και γοερή κραυγή ΣΥΝ. στριγγλιά, τσύ- 

ριγµα. σκληρία (η) [µτγν.] {σκληριών} ΙΑΤΡ. σκλήρυνση ιστού ή οργάνου που 
γίνεται αντιληπτή µε ψηλάφηση ΣΥΝ. σκλήρωµα. σκληρίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. 
-άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. ο σχηµατισµός σκληρίας, η εµφάνιση 
σκληρωµάτων. σκληρίζω ρ. αµετβ. {σκλήρισα} (λαϊκ.) βγάζω κραυγή, φωνάζω 
µε όλη µου τη δύναµη: σκληρίζει αντί να τραγουδάει ΣΥΝ. ξεφωνίζω, στριγ-
γλίζω, τσυρίζω. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < στριγγλίζω, µε παρετυµολ. επίδρ. τής λ. σκληρός]. σκλήρισµα 
(το) {σκληρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η σκληριά (βλ.λ.). σκληρίτιδα (η) (χωρ. γεν. 
πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού σκληρού χιτώνα (ασπράδι) τού µατιού, άγνωστης 
αιτιολογίας, που εµφανίζεται συχνότερα σε νεαρές γυναίκες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. scleritis]. σκληρό- κ. σκληρό- α' συνθετικό που 
δηλώνει ότι κάποιος/κάτι έχει την ιδιότητα τής σκληρότητας: σκληρό-πετσος, 
σκληρο-κόκκαλος, σκληρό-δερµος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επιθ. 
σκληρός (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. 
scléro-dermie, scléro-kératite(]. σκληρογόνος, -ος, -ο ΙΑΤΡ. αυτός που 
δηµιουργεί ή συντελεί στη σκλήρυνση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sclérogène]. σκληροδακτυλία (η) [1879] 
{σκληροδακτυλιών} ΙΑΤΡ. η σκληροδερ-µία που εντοπίζεται στα δάκτυλα των 
χεριών ή των ποδιών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sclérodactylie]. 
σκληρόδερµα (το) {σκληροδέρµ-ατος | -ατα, -άτων} µύκητας (µανιτάρι) που 
χρησιµοποιείται για τη νόθευση των κονσερβών µε µανιτάρια «τρούφες». 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. scleroderma]. σκληροδερµία (η) 
[1879] {σκληροδερµιών} ΙΑΤΡ. χρονία δερµατοπάθεια που χαρακτηρίζεται από 
τοπικές σκληρύνσεις τού δέρµατος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
sclerodermie]. σκληρόδερµος,  -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει σκληρό δέρµα 2. 
(µτφ.) αναίσθητος, ηθικώς ανάλγητος ΣΥΝ. χοντρόπετσος, σκληρό-πετσος. 
σκληροθεραπεία (η) {σκληροθεραπειών} ΙΑΤΡ. µέθοδος θεραπείας των κιρσών 
(βλ.λ.) µε ένεση σε αυτούς µιας ουσίας που τους καταστρέφει. σκληρόκαρδος, 
-η, -ο αυτός που έχει σκληρή καρδιά, που δεν πονά και δεν ενδιαφέρεται για 
τίποτε άλλο εκτός από τον εαυτό του ΣΥΝ. άσπλαχνος, άπονος, ανελέητος, 
ανάλγητος ΑΝΤ. σπλαχνικός, πονετικός. — σκληροκαρδία (η) [µτγν.]. 
σκληροκερατίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η ταυτόχρονη φλεγµονή τού σκληρού και τού 
κερατοειδούς χιτώνα τού µατιού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
sclérokératite]. σκληροκεφαλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν αλλάζει γνώµη, ο 
πεισµατάρης ΣΥΝ. αµετάπειστος, ξεροκέφαλος, χοντροκέφαλος ΑΝΤ. 
διαλλακτικός, συγκαταβατικός. — σκληροκεφαλιά (η). σκληροκόκκαλος,  -η, -
ο  1. αυτός  που  έχει σκληρά  κόκκαλα 
2. (µτφ.) αυτός που έχει σκληραγωγηθεί. σκληρόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -
ύσεις, -ύσεων) ΙΑΤΡ. η καταστροφή τού ινώδους συνδετικού ιστού µε ορισµένες 
ουσίες και θεραπευτι- 

κές µεθόδους για τη θεραπεία αγκυλώσεων και περιαρθρικών σκληρύνσεων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sclérolyse]. 

σκληροµετρία (η) {σκληροµετριών} ΦΥΣ. το σύνολο των µεθόδων µετρήσεως 
τής σκληρότητας διαφόρων υλικών: -µετάλλων/ ορυκτών | ξύλων. Επίσης 
σκληροµέτρηση. — σκληροµετρικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. sclérométrie]. 

σκληρόµετρο (το) {σκληροµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. το όργανο που χρησιµοποιείται 
για τη µέτρηση τής σκληρότητας διαφόρων υλικών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. scléromètre]. 

σκληροπάθεια (η) {σκληροπαθειών} ΙΑΤΡ. κάθε είδους παθολογική σκλήρυνση. 
[ΕΤΥΜ < σκληρό- + -πάθεια < θ. παθ-, πβ. παθ. αόρ. β' έ-παθ-ον (ρ. πάσχω)]. # 

σκληρόπετσος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει σκληρό δέρµα (πέτσα) ΣΥΝ. 
χοντρόπετσος 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από σκληρά αισθήµατα, 
από απονιά ΣΥΝ. χοντρόπετσος, άπονος, ανάλγητος 3. αυτός που παρουσιάζει 
ιδιαίτερα µεγάλη αντοχή στις ταλαιπωρίες και τη σωµατική δοκιµασία ΣΥΝ. 
σκληραγωγηµένος. 

σκληροπυρηνικός, -ή, -ό αυτός που ανήκει στον σκληρό πυρήνα (βλ. λ. σκληρός) 
οργάνωσης, κίνησης ή πολιτικού σχηµατισµού, που δεν αποδέχεται καµία 
αλλαγή των πεποιθήσεων ή τής ιδεολογίας του: οι ~ τού κόµµατος | τής οµάδας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. hard-core]. 

σκληρός, -ή, -ό 1. αυτός τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να λυγίσει ή να σπάσει 
κανείς, να συµπιέσει ή να κόψει σε κοµµάτια: ~ υλικό || ~ χώµα | κρέας | 
χαρτόνι | εξώφυλλο | µέταλλο ΑΝΤ. µαλακός 2. αυτός που είναι τραχύς, άγριος 
στην αφή ή δηµιουργεί το αντίστοιχο αίσθηµα: ~ δέρµα | µαλλιά | χέρια | 
ύφασµα || τα ~ σαµπουάν | σαπούνια ταλαιπωρούν το δέρµα µας ΑΝΤ. µαλακός, 
απαλός 3. (α) αυτός που υποβάλλει σε δοκιµασία, ταλαιπωρεί: ~ ζωή | συνθήκες 
διαβίωσης | χειµώνας | περίοδος (β) αυτός τον οποίο είναι δύσκολο να αντέξει, 
να υποµείνει κανείς: ~ καθήκον | αλήθεια | πραγµατικότητα | ανταγωνισµός 4. 
αυτός που χαρακτηρίζεται από επιθετικό πνεύµα, ορµή, σφοδρότητα: ~ γλώσσα 
| κριτική | επίθεση | αντιµετώπιση | προειδοποίηση | ανακοινωθέν ΣΥΝ. οξύς, 
δριµύς 5. αυτός που δεν έχει ευαισθησία, ανθρωπιά ή επιείκεια: ~ οικονοµικά 
µέτρα | ποινή | καρδιά | µεταχείριση | εργοδότης | κοινωνία ΣΥΝ. ανάλγητος, 
άπονος ΑΝΤ. ήπιος, επιεικής, ανθρώπινος 6. αυτός τον οποίο δεν κάµπτει, δεν 
λυγίζει ή δεν νικά κανείς εύκολα, που δύσκολα κάνει υποχωρήσεις: ~ πολιτικός 
| αντίπαλος | διαπραγµατευτής | παζάρια || υιοθέτηση ~ στάσης | γραµµής στην 
εξωτερική πολιτική || προβάλλω ~ αντίσταση || ο υπουργός αποφάσισε να τηρήσει 
~ γραµµή στις διαπραγµατεύσεις µε τους συνδικαλιστές- ΦΡ. (α) (µτφ.) σκληρό 
καρύδι πρόσωπο που δύσκολα ηττάται ή δέχεται να του επιβάλλεται η θέληση 
άλλου: δεν µπορούν να τον εξουδετερώσουν εύκολα· είναι ~ (β) (ειρων.) σκληρό 
αντράκι για άνδρα που παριστάνει τον ανυποχώρητο, τον δύσκολο και ζόρικο 
(χωρίς να είναι): µας προέκυψε κι ο Βαγγέλης ~! (γ) σκληρός πυρήνας µικρός 
αριθµός προσώπων ή δοµών (οµάδας, οργάνωσης, συνόλου) που απαρτίζουν 
έναν πυρήνα που έχει την πιο ενεργή συµµετοχή ή τον πιο καθοριστικό ρόλο 
στις δραστηριότητες µιας µεγαλύτερης οµάδας, οργάνωσης, συνόλου: ο ~ τού 
κόµµατος || «οι αρµοδιότητες των βασικών υπουργείων, δηλαδή τού σκληρού πυ-
ρήνα τού κράτους, όπως ονοµάζονται...» (εφηµ.) · 7. αυτός για τον οποίο 
απαιτείται µεγάλη προσπάθεια και κόπος, που δεν επιτυγχάνεται εύκολα: ~ 
δουλειά | προπόνηση | διάβασµα ΣΥΝ. επίπονος, έντονος, δύσκολος ΑΝΤ. 
εύκολος, άνετος · 8. ουσία που περιέχει σε υψηλό ποσοστό συστατικό που την 
καθιστά ακατάλληλη ή ακόµα και επικίνδυνη για κοινή χρήση: ~ νερό (δηλ. 
νερό µε υψηλή περιεκτικότητα αλάτων µαγνησίου και ασβεστίου, ακατάλληλο 
για πόση, για πλυντήρια, ατµολέβητες κ.ά.) || ~ ναρκωτικά | φάρµακα (δηλ. 
πολύ ισχυρά) ΑΝΤ. µαλακός · 9. ΟΙΚΟΝ. (για το νόµισµα µιας χώρας) αυτός που 
έχει σχετικά σταθερή αξία στις διεθνείς συναλλαγές, µε λιγότερες διακυµάνσεις 
στην αξία του (από αυτές που σηµειώνονται στα ασταθή νοµίσµατα): η 
κυβέρνηση ακολούθησε στο παρελθόν την πολιτική τής ~ δραχµής || το - µάρκο 
προβληµατίζει τους Γερµανούς • 10. ΚΙΝΗΜΑΤ. σκληρό πορνό ταινία που 
καταγράφει µε λεπτοµέρειες την ερωτική πράξη και συχνά περιέχει σκηνές 
σεξουαλικής παθολογίας (σαδισµού, µαζοχισµού κ.ά.) ΑΝΤ. µαλακό πορνό · 11. 
σκληρός δίσκος βλ. λ. δίσκος. — σκληρά επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. σκλη- (< 
*sklê-, µηδενισµ. βαθµ. ά φωνήεντος τού I.E. *skel-~-, βλ. λ. σκελετός) + 
παραγ. επίθηµα -ρός, πβ. κ. αΐχµη-ρός, ψυχ-ρός. Ορισµένες φρ. αποτελούν 
µετάφρ. δάνεια από την Αγγλική, λ.χ. σκληρή γραµµή (< hard line), σκληρός 
πυρήνας (< hard core), σκληρός νόµισµα (< hard currency) κ.ά.]. σκληρόσαρκος, 
-η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει σκληρή σάρκα: ~ καρποί. σκληροστένωση (η) {-ης 
κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η σκλήρυνση των ιστών τού σώµατος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sclerostenosis]. σκληρότητα (η) [αρχ.] {χωρ. 
πληθ.} 1. η κατάσταση κατά την οποία ένα σώµα είναι πολύ συµπαγές και 
καθόλου ελαστικό, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να σπάσει, να λυγίσει, να 
συµπιεστεί ή να κοπεί σε κοµµάτια: η ~ του ξύλου | τής πέτρας | τού ατσαλιού 
ΣΥΝ. ακαµψία ΑΝΤ. µαλακότητα, ευκαµψία, ελαστικότητα 2. (µτφ.) η έλλειψη 
ευαισθησίας, ανθρωπιάς: η ~ τής συµπεριφοράς | τής καρδιάς | τής οικονοµικής 
πολιτικής τής κυβέρνησης | τού νόµου ΣΥΝ. αναλγησία ΑΝΤ. ανθρωπιά, 
ευαισθησία 3. (µτφ.) η αυστηρότητα ή η επιθετικότητα (στις διατυπώσεις, στη 
διάθεση κ.λπ.): η ~ τής γλώσσας τού ανακοινωθέντος | τής κριτικής | τής 
αντίδρασης · 4. (για ήχο που παράγε- 
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ται κυρ. από ηλεκτρικά µουσικά όργανα) η τραχύτητα, η σκληράδα 
• 5. (για νερό) η περιεκτικότητα του σε άλατα ασβεστίου και µα-
γνησίου. 

σκληροτράχηλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που δεν καταβάλλεται εύκολα, 
που παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή: ~ αντίπαλος | πολεµιστής ΣΥΝ. 
ακατάβλητος. 

σκληρόφλουδος, -η, -ο (για καρπούς) αυτός που έχει σκληρή φλού-
δα: - σταφύλια. σκληρόφυλλος, -η, -ο [µτγν.] (για φυτά) αυτός που 
έχει µικρά, σκληρά, δερµατώδη φύλλα, τα οποία εµποδίζουν την 
απώλεια τής υγρασίας, για να αντέχει στην ξηρασία. — 
σκληροφυλλία (η). σκληρόφυτο (το) {σκληροφύτ-ου | -ων} φυτό 
ικανό να αντέχει στην ξηρασία (βλ. κ. λ. σκληρόφυλλος). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. sclérophyte]. σκληρόψυχος, -η, -ο 
[µτγν.] αυτός που έχει σκληρή ψυχή, που δεν δείχνει οίκτο: ~ 
συµπεριφορά. σκλήρυνση (η) {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. η 
µετατροπή τής σύστασης ενός σώµατος, ώστε να γίνεται σκληρότερο: -
µετάλλου 2. (ειδικότ.) ΙΑΤΡ. (α) παθολογική κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από τη µετατροπή προς το σκληρότερο οργάνων ή 
ιστών τού σώµατος (β) σκλήρυνση κατά πλάκας ο προοδευτικός 
εκφυλισµός τής µυελίνης (τής ουσίας που περιβάλλει ορισµένα 
νευρικά κύτταρα), ώστε να δηµιουργούνται σκληρές περιοχές 
(πλάκες) χωρίς την ουσία αυτή και να προκαλείται διαταραχή τού 
νευρικού συστήµατος µε σπασµούς, απώλεια των αισθήσεων κ.λπ. ώς 
και ο θάνατος τού ασθενούς 3. η αλλαγή τής κατάστασης ή τής 
συµπεριφοράς ενός ατόµου προς την αυστηρότητα ή την αδιαλλαξία: 
αναµένεται ~ τής οικονοµικής πολιτικής τής κυβέρνησης. Επίσης 
σκλήρωση [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < µτγν. σκλι)ρυνσις < αρχ. σκληρύνω (< 
σκληρός). Η σκλήρυνση κατά πλάκας αποτελεί απόδ. τού γαλλ. sclérose 
en plaques]. σκληρυντικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αναφέρεται ή 
συντελεί στη 

σκλήρυνση. σκληρύνω ρ. 
→ σκληραίνω 
σκληρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {σκληρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών σκλη- 

ρωδέστ-ερος, -ατός} 1. ΙΑΤΡ. αυτός που είναι γεµάτος σκληρώµατα: ~ 
ιστός 2. (γενικά) αυτός που έχει σκληρή υφή, σκληρή σύσταση. * 

ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
σκλήρωµα (το) [αρχ.] {σκληρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. αποσκλη- 
ρυµµένο µέρος ή σκληρό όγκωµα. σκληρωνυχία (η) {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σκλήρυνση 
και πάχυνση των νυχιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ < σκληρό- + -ωνυχία (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < αρχ. δνυξ, -χος «νύχι», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
scleronychia]. σκλήρωση (η) → σκλήρυνση 

σκληρωτικός, -ή, -ό [1836] ΙΑΤΡ. 1. αυτός που επιφέρει σκλήρυνση 
ΣΥΝ. σκληρυντικός 2. αυτός που πάσχει από σκλήρυνση οργάνου ή 
ιστού. σκληρωτίνη (η) {σκληρωτινών} ΒΙΟΛ. σκουρόχρωµη ή µαύρη 
χρωστική ουσία εντόµων και σκουληκιών, που λειτουργεί όπως η 
µελανίνη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sclerotin]. σκνίπα (η) 
{σκνιπών} 1. µικρό κουνούπι που εµφανίζεται τη νύχτα κατά τις 
θερµές εποχές τού έτους (κυρ. κοντά σε στάσιµα νερά) και µε το 
τσίµπηµα του µπορεί να µεταδώσει σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο 
2. (µτφ.-οικ.) άνθρωπος πολύ µεθυσµένος, που δεν βλέπει µπροστά 
του από το µεθύσι: ήταν | έγινε πάλι ~! ΣΥΝ. (αργκό) πίτα, λειώµα. — 
(υποκ.) σκνιπάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σκνίψ (ό) (µε αλλαγή γένους), παράλλ. τ. τού αρχ. 
κνίψ, κνιπός < θ. κνίπ- < *k(e)n-ip- (µε παρέκταση -ip-) < I.E. *ken-
«ξύνω, χαράσσω», πβ. αρχ. ισλ. hnippa «σπρώχνω, χώνω», ολλ. nijpen 
«τσιµπώ, σφίγγω», αγγλ. nip (ίδια σηµ.). Οµόρρ. κνίζω (βλ.λ.)]. Σκόδρα 
(η) 1. λίµνη τής ∆. Βαλκανικής Χερσονήσου στα σύνορα τής Αλβανίας 
και τής Γιουγκοσλαβίας 2. πόλη τής Β∆. Αλβανίας στη Ν. όχθη τής 
οµώνυµης λίµνης· αλλιώς Σκουτάρι (το). [ΕΤΥΜ < αλβ. Shkodra | 
Shkodër < µτγν. λατ. Scodra < λατ. Scutarii «ασπιδοποιοί»]. 
ΣΚ.Ο.Ε. (η) Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος. σκοινάκι (το) → 
σχοινάκι σκοίνας κ. σχοινας (ο) {σκοινάδες} αυτός που φτειάχνει 
ή πουλά 

σχοινιά. σκοινένιος, -ια, -ιο κ. σχοινένιος αυτός που είναι 
φτειαγµένος 

από σχοινί: - σκάλα | παπούτσια. 
σκονί (το) → σχοινί 

σκοινιάζω ρ. µετβ. {σκοίνιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.-λογοτ.) απαγ-
χονίζω. σκοίνος (ο) → σχοινος σκολάω ρ. → σχολώ 
σκολειαρόπαιδο (το) → σχολειαρόπαιδο 
σκολειαρουδι (το) → σχολειαρούδι 
σκολειό (το) → σχολείο σκόλη (η) "♦ 
σχόλη σκολιανός, -ή, -ό → σχολιανός 
σκολιαρόπαιδο (το) → σχολειαρόπαιδο 
σκολιαρουδι (το) → σχολειαρούδι σκολιό 
(το) → σχολειό 
σκολ.ός, -ά. -JM (Μγ.) αυτός που παρουσιάζει παρεκκλίσεις στο 

σχήµα του που στραβώνει σε ορισµένα σηµεία του ΣΥΝ. στραβός 
AMT. ευθύς, ίσιος. — σκολιότητα (η) [αρχ.]. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. σκολ-, ετεροιωµ. βαθµ. τής ρίζας σκελ-, η οποία απα-
ντά στο ουσ. σκέλος (βλ.λ.), πιθ. µέσω ενός προσηγορικού σκόλος (πβ. 
τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σκολοϊς· δρεπάνοις)]. 

σκολιώ ρ. µετβ. {σκολιοίς... | σκολίω-σα, -θηκα, -µένος} (αρχαιοπρ.) 
κάνω (κάτι) στραβό, στραβώνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. σκολιώ (-όω) < 
σκόλιος (βλ.λ.)]. 

σκολίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. δυσµορφία τής 
σπονδυλικής στήλης, που χαρακτηρίζεται από µόνιµη, µεγαλύτερη ή 
µικρότερη, ανάλογα µε τη βαρύτητα των περιπτώσεων, κλίση προς τα 
πλάγια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ < µτγν. σκολίωσις < αρχ. 
σκολιοϋµαι (·όο-) < σκόλιος]. 

σκολιωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη δηµιουργία σκο-
λιώσεως: ~ συµπεριφορά τής σπονδυλικής στήλης 2. αυτός που πά-
σχει από σκολίωση. 

σκολνώ ρ. → σχολώ 
σκολόπαξ (ο) (αρχαιοπρ.) {σκολόπ-ακος | -άκων) η µπεκάτσα. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σκολόπαξ, -ακος < σκόλοψ-, -οπός «πάσσαλος, παλού-
κι» (λόγω τού σχήµατος που έχει το ράµφος τής µπεκάτσας) + επί-
θηµα -αξ, πβ. κ. ασπάλ-αξ]. 

σκολόπεντρα (η) {σκολοπεντρών} η σαρανταποδαρούσα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σκολόπενδρα, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο τού προελλην. 
γλωσσικού υποστρώµατος]. 

σκολοπίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {σκολόπισ-α, -τηκα, -µένος} (αρχαιοπρ.) 
µπήγω πάσσαλο σε (κάποιον/κάτι)- (βλ. κ. λ. παλουκώνω, ανασκολο-
πίζω). — σκολοπισµός (ο) [µτγν.]. 

σκολοψ (ο) {σκόλ-οπος, -οπα | -οπές, -όπων} (λόγ.) λεπτό και µακρύ 
δοκάρι που καταλήγει σε αιχµηρό άκρο, ώστε να µπορεί να χώνεται 
µέσα στο χώµα ΣΥΝ. παλούκι, πάσσαλος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκόλοψ, -οπός, τεχν. όρ., < θ. σκολ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού 
I.E. *(s)kel- «κόβω», που εντάσσεται στην ετυµολ. οικογένεια τού ρ. 
σκάλλω «σκαλίζω, σκάβω» (βλ. λ. σκαλίζω). Η λ. σκόλοψ συνδ. µε 
λατ. scalpere «σκαλίζω, χαράσσω» (> sculptor, -oris «γλύπτης»), αρχ. 
γερµ. scelifa «φλούδα», αρχ. αγγλ. scielf «κοφτερός βράχος» κ.ά. ∆υ-
σχέρειες εγείρει το παραγ. επίθηµα -οψ, το οποίο απαντά συνήθ. σε 
ονόµατα ζώων (πβ. σκάλ-οψ «τυφλοπόντικας») και απουσιάζει από 
άλλους I.E. τ.]. 

σκόλυµπρος (ο) {σκολύµπρ-ου | -ων, -ους} ποώδες φυτό µε πλατιά 
µακρουλά φύλλα και κίτρινο άνθος, που τρώγεται ως λαχανικό, όταν 
είναι τρυφερό. Επίσης σκολύµπρι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκόλυµος (µε την επίδρ. τού τ. κολύµπρι | κολύβριο(ν), µε 
επίθηµα -υµος (πβ. ελ-υµος «κεχρί» και ονοµασίες φυτών σε -αµος, 
λ.χ. κΟ-αµος, κάρδ-αµον), αβεβ. ετύµου. Ανεπιβεβαίωτες παραµένουν 
οι επιχειρηθείσες συνδέσεις τόσο µε το µτγν. σκόλλυς, -υος «τούφα 
µαλλιών» όσο και µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σκόλυβος ο 
έσθιόµενος βολβός]. 

σκολω ρ. → σχολώ 
σκόµβρος (ο) (λόγ.) το ψάρι σκουµπρί (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. δάνειο]. 
σκονάκι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) 1. η µικρή ποσότητα φαρµάκου σε 

σκόνη, που παλαιότ. παρασκεύαζαν οι ίδιοι οι φαρµακοποιοί ως για-
τροσόφι 2. δόση ναρκωτικών · 3. (σε σχολικές | φοιτητικές εξετάσεις) 
µικρό χαρτί µε σηµειώσεις οι οποίες έχουν αντιγραφεί από βιβλίο (το 
περιεχόµενο τού οποίου εξετάζεται) και χρησιµοποιούνται κρυφά 
από µαθητές και φοιτητές σε γραπτές εξετάσεις: κάνω ~ || γράφω ~ 
πάνω στο θρανίο. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού σκόνη]. 

σκόνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. χώµα ή άλλη στερεή ύλη, που µε τη µορ-
φή µικροσκοπικών ελαφρών µορίων αιωρείται στην ατµόσφαιρα ή 
κολλά πάνω σε άλλες επιφάνειες: το αυτοκίνητο σήκωσε σύννεφα ~ || 
η βροχή έκανε τη - να καθίσει || πάνω στα έπιπλα υπήρχε ένα στρώµα 
σκόνης || κλείσε τα µάτια, µη µπει µέσα ~ ΣΥΝ. κονιορτός· ΦΡ. (εκ-
φραστ.) κάνω (κάποιον | κάτι) σκόνη συντρίβω εντελώς (κάποιον/κά-
τι), εκµηδενίζω: έκανε σκόνη όλους τους αντιπάλους του || έκανε σκό-
νη τα επιχειρήµατα τους || έκανε σκόνη το ρεκόρ τού προκατόχου του 
2. (γενικά) φαρµακευτικό ή άλλο παρασκεύασµα το οποίο, αφού συ-
µπιεστεί ή τριφτεί, µεταβάλλεται σε µικροσκοπικά µόρια ύλης: γάλα 
| αβγά | σαπούνι ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. κόνις, -ιος | -εως, µε ανάπτυξη σ- προθεµ., πβ. βώ-
λος - σβώλος, κνιψ - σκνίπα. Ως προς την ετυµ. τού αρχ. κόνις, η µο-
ναδική προφανής σύνδεση είναι µε το λατ. cinis, -eris «στάχτη»]. 

σκονίζω ρ. µετβ. {σκόνισ-α, -τηκα, -µένος} καλύπτω (κάποιον/ κάτι) 
µε σκόνη, λερώνω µε σκόνη ANT. ξεσκονίζω. — σκόνισµα (το). 

σκοντάφτω κ. (λαϊκ.) σκοντάβω ρ. αµετβ. {σκόνταψα} 1. προσκρούω 
(µε το πόδι µου) πάνω σε εµπόδιο, καθώς βαδίζω: σκόνταψε σε µια 
πέτρα και χτύπησε το πόδι του- ΦΡ. (παροιµ.) όποιος βιάζεται 
σκοντάφτει για τα αρνητικά αποτελέσµατα τής βιασύνης 2. (µτφ.) 
συναντώ εµπόδια, ώστε να ανακόπτεται η πορεία µου, να µένω στά-
σιµος: η όλη επιχείρηση | η συµφωνία σκόνταψε στα µεγάλα συµφέ-
ροντα || η υπόθεση σου σκόνταψε στη γραφειοκρατία. — σκόνταµµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. (ς)κοντάπτω | σκονδάπτω < κοντάπτω (µε ανάπτυξη σ-
προθεµ., πβ. κ. κόνις - σκόνη, κύπτω - σκύβω), πιθ. < κοντός «κοντά-
ρι» + άπτω «αγγίζω»]. 

σκόντο (το) {χωρ. πληθ.} έκπτωση στην τιµή εµπορεύµατος ή σε πο-
σό που πρέπει να πληρωθεί: µου έκανε ~ είκοσι τοις εκατό ΣΥΝ. έκ-
πτωση. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sconto < s- προθεµ. + conto «αριθµητικός υπολογισµός 
- συναλλαγή, χρηµατική δοσοληψία» < ρ. contare < λατ. computare 
«υπολογίζω»]. 

Σ.Κ.Ο.Π. (το) Συµβούλιο Κοινωνικής και Οικονοµικής Πολιτικής. 
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Σκόπελος (η) {Σκοπέλου} 1. νησί των Β. Σποράδων µεταξύ τής Σκιά-
θου και τής Αλοννήσου 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — 
Σκοπελίτης (ο), Σκοπελίτισσα (η), σκοπελίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
τοπωνύµιο < αρχ. σκόπελος (βλ.λ.). Το νησί ήταν γνωστό στην 
αρχαιότητα µε την ονοµασία Πεπάρηθος]. σκόπελος (ο) (σκοπέλ-ου | -
ων, -ους} 1. η φυσικά σχηµατισµένη έκταση ξηράς που περιβρέχεται 
από θάλασσα, η οποία κατά την άµπωτη βρίσκεται πάνω από την 
επιφάνεια τής θάλασσας, ενώ καλύπτεται κατά την πληµυρίδα και 
αποτελεί συνήθ. κίνδυνο για τα πλοία: στον χάρτη ήταν σηµειωµένοι οι 
~ και οι ύφαλοι ANT. ύφαλος 2. (µτφ.) σοβαρό εµπόδιο: η σκληρή 
στάση του αποτελεί ~ στη διαδικασία επιλύσεως τού προβλήµατος ΣΥΝ. 
αντιξοότητα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ύψωµα από το οποίο γινόταν 
η κατόπτευση, παρατηρητήριο», < σκοπός «παρατηρητής, φρουρός» 
(βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -έλος (πβ. κ. σί-ελος, πύ-ελος)]. σκόπευση (η) 
[µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η κατεύθυνση τής βολής 
προς έναν στόχο, το σηµάδεµα. σκοπευτήριο (το) [1895] {σκοπευτηρί-
ου | -ων} χώρος κατάλληλα διαµορφωµένος για ασκήσεις 
σκοποβολής. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σκοπευτήριον, αρχική σηµ. «σκοπιά, παρατηρητήριο», 
< αρχ. σκοπεύω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. κ. όρµη-τήριον]. 
σκοπευτής (ο) [µτγν.], σκοπεύτρια (η) [1889] {σκοπευτριών} 1. 
πρόσωπο που σηµαδεύει και ρίχνει µε το όπλο του προς ορισµένο 
στόχο: καλός | κακός ~ 2. πρόσωπο που ασχολείται µε τη σκοποβολή· 
ΦΡ. ελεύθερος σκοπευτής βλ. λ. ελεύθερος. σκοπευτικός, -ή, -ό 
[µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη σκόπευση: ~ 
ικανότητα | αγώνες | µηχανήµατα. σκοπεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
{σκόπευσα} ♦ 1. (αµετβ.) κατευθύνω τη βολή πυροβόλου όπλου προς 
ορισµένο στόχο: ~ καλά | άσχηµα | αδέξια | προσεκτικά || ΣΤΡΑΤ. 
(πρόσταγµα) σκοπεύσατε, πυρ! ♦ (µετβ.) 2. σηµαδεύω (κάτι/κάποιον) µε 
όπλο: ~ το θήραµα | τον στόχο 3. παρατηρώ (µε οπτικό όργανο προς) 
συγκεκριµένο σηµείο: ~ µε το τηλεσκόπιο έναν αστερισµό 4. (συνήθ. 
+να) έχω σκοπό, την πρόθεση (να κάνω κάτι): ~ να φύγω για σπουδές 
στο εξωτερικό || ~ ψηλά (έχω υψηλές προσδοκίες) ΣΥΝ. στοχεύω, 
προτίθεµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποσκοπώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκοπός}. -
σκόπηση λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που δηλώνουν: 1. έρευνα, εξέταση, παρατήρησης (ενός πράγµατος): 
δηµο-σκόπηση, ενδο-σκόπηση 2. ΙΑΓΡ. εξέταση που γίνεται σε ορισµένο 
τµήµα τού σώµατος: κολπο-σκόπηση, βρογχο-σκόπηση 3. εγγραφή 
εικόνας σε ορισµένο υλικό ή µε ορισµένο µέσο: βιντεο-σκόπηση, µα-
γνητο-σκόπηση. Πβ. λ. -σκοπία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. επι-
σκόπησις), που προέρχεται από συνθ. σε -σκοπώ (βλ.λ), ενώ συχνά 
αποδίδει το ελληνογενές γαλλ. -scopie | αγγλ. -scopy (βλ. κ. -σκοπία), 
λ.χ. ακτινο-σκόπηση < γαλλ. radio-scopie]. σκοπιά (η) 1. θέση που 
βρίσκεται σε τέτοιο σηµείο, ώστε να µπορεί κανείς να έχει τη γενική 
εποπτεία των γύρω περιοχών ΣΥΝ. παρατηρητήριο, (λαϊκ.) βίγλα 2. 
ΣΤΡΑΤ. (α) στεγασµένη κατασκευή, συνήθ. σαν µικρό σπιτάκι, όπου 
στέκεται ο στρατιώτης, ο οποίος εκτελεί χρέη σκοπού: ο σκοπός 
κοιµόταν στη ~ του (β) το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο 
στρατιώτης εκτελεί χρέη σκοπού: φυλάω | κρατάω ~ || πάω για ~ · 3. 
(µτφ.) η οπτική γωνία, ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζει κανείς 
ένα θέµα: βλέπω κάτι από διαφορετική ~ || εξετάζω ένα θέµα από κάθε 
~ || από τη δική της - έχει δίκιο ΣΥΝ. άποψη, γνώµη, πρίσµα. [ΕΤΥΜ 
αρχ· < σκοπός]. -σκοπία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών 
ουσιαστικών που δηλώνουν: 1. εξέταση, παρατήρηση (ενός 
πράγµατος): οιωνο-σκο-πία, µετεωρο-σκοπία 2. ΙΑΤΡ. εξέταση που 
γίνεται σε ορισµένο τµήµα τού σώµατος: κρανιο-σκοπία, οµφθαλµο-
σκοπία 3. εγγραφή εικόνας ή/και ήχου µε ορισµένο µέσο: βιντεο-
σκοπία 4. επιδίωξη: κερδο-σκο-πία. Πβ. κ. λ. -σκόπηση. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. Ίερο-σκο-
πία, µτγν. οίωνο-σκυπία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -σκόπος 
και -σκοπώ (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους 
(λ.^. γαλλ. laryngo-scopie, broncho-scopie)]. Σκόπια (τα) {Σκοπίων} 
1. πόλη τής πρώην Γιουγκοσλαβίας, πρωτεύουσα τής «Πρώην 
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας τής Μακεδονίας» (F.Y.R.O.M.) 2. 
(σύµφωνα µε την ελληνική πλευρά) το ίδιο το κράτος, τού οποίου 
πρωτεύουσα είναι η παραπάνω πόλη και έχει νόµισµα το δηνάριο (πβ. 
κ. λ. Μακεδονία, Μακεδόνας).  — Σκοπιανός (ο). Σκοπιανή (η), 
σκοπιανός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µακεδόνικος. [ΕΤΥΜ; < σλαβ. Skopje 
(πβ. κ. σερβοκρ. Skoplje) < λατ. Skupi, ονοµασία λαού ιλλυρικής προελ., 
που εγκαταστάθηκε στην περιοχή κατά τον 2ο αι. µ.Χ. και ίδρυσε εκεί 
τη φερώνυµη πόλη]. σκόπιµος, -η, -ο 1. αυτός που γίνεται από 
πρόθεση: ~ ενέργεια | σιωπή | παρουσία | δηλώσεις || τίποτα δεν ήταν 
τυχαίο στη στάση του, ακόµα και η καθυστέρηση του ήταν ~ ΣΥΝ. 
εσκεµµένος, προµελετηµένος 2. αυτός που επιβάλλεται για την 
εξυπηρέτηση ενός σκοπού: δεν το θεωρώ - να συναντηθείτε τώρα. — 
σκόπιµα | σκοπίµως επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < σκοπός + παραγ. επίθηµα 
-ιµος, πβ. κ. νόµος - νόµιµος]. σκοπιµότητα (η) [1812] 
{σκοπιµοτήτων} ο συγκεκριµένος σκοπός για τον οποίο γίνεται µια 
ενέργεια: υπάρχει ~ πίσω από τις πράξεις ! τις δηλώσεις του || θυσίασε 
το κοινό καλό στον βωµό των κοµµατικών ~. σκοπίµως επίρρ. → 
σκόπιµος 
-σκόπιο λεξικό επίθηµα λέξεων που δηλώνουν όργανο, το οποίο χρη-

σιµοποιείται για εξέταση, παρατήρηση: τηλε-σκόπιο, µικρο-σκόπιο, 

κολπο-σκόπιο, περι-σκόπιο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα λ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το αρχ. σκοπώ (-έω) «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω» (βλ.λ.) και 
µαρτυρείται σε πληθώρα ελληνογενών ξέν. όρων, πβ. αγγλ. tele-scope, 
peri-scope, γαλλ. thermo-scope κ.ά.]. 

σκοπιωρός (ο) ΝΑΥΤ. ναύτης που βγαίνει στην ξηρά, για να ανι-
χνεύσει σηµεία, τα οποία δεν είναι ορατά από τα αγκυροβοληµένα 
πλοία ΣΥΝ. βιγλάτορας, 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σκοπιά + -ωρός (µε έκταση τού αρκτικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < όρώ «βλέπω, παρατηρώ», πβ. κ. θυρ-ωρός]. 

σκοποβολή (η) [1868] 1. άσκηση στη σκόπευση µε φορητό πυροβόλο 
όπλο: αγώνες | ασκήσεις σκοποβολής 2. το αντίστοιχο άθληµα: πήρε 
χρυσό µετάλλιο στη ~. [ΕΤΥΜ. < σκοπός + βολή]. 

σκοποθεσία (η) το να θέτει κανείς έναν σκοπό, το να αποβλέπει στην 
επίτευξη επιθυµίας του. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γερµ. Zielsetzung. Βλ. κ. στοχοθεσία (που αποδίδει 
τον ίδιο όρο)]. 

σκοπός (ο) 1. το απώτερο σηµείο στο οποίο αποβλέπουν οι ενέργειες, 
οι σκέψεις ή οι αποφάσεις κάποιου: πραγµατοποιώ τους ~ µου || πε-
τυχαίνω τον ~ µου || εξυπηρετώ έναν ~ || πεθαίνω | αγωνίζοµαι για 
έναν ιερό | ευγενή | µοναδικό ~ || αντικειµενικός ~ (ο κύριος, ο πρω-
ταρχικός σκοπός µιας ενέργειας) || διαρκής ~ ιδρύµατος || γύριζε όλη 
µέρα από 'δώ κι από 'κεί χωρίς ~ || ενώθηκαν όλοι στον κοινό ~, τη νί-
κη στις εκλογές || δεν το 'χω ~ να παντρευτώ (δεν είναι στα άµεσα 
σχέδια µου) ΣΥΝ. πρόθεση, βλέψη· ΦΡ. (α) από σκοπού {από σκοπού, 
Πλάτ. Θεαίτητος 179c) αποβλέποντας σε κάτι, επίτηδες, σκόπιµα (β) 
ο σκοπός αγιάζει τα µέσα βλ. λ. αγιάζω (γ) έχω καλό | σοβαρό σκοπό 
(για άνδρα που προσεγγίζει γυναίκα) αποβλέπω στον γάµο, όχι σε 
κάτι εφήµερο (δ) έχω καλούς | κακούς σκοπούς έχω τίµιες, αγαθές | 
ανέντιµες, κακές προθέσεις (ε) έχω σκοπό να... έχω την πρόθεση 
να...: ~ να τα πω όλα στην αστυνοµία || έχεις σκοπό να διαβάσεις ή θα 
παίζεις όλη µέρα; (στ) (ο) σκοπός είναι το ζητούµενο, αυτό που 
(πρέπει να) επιδιώκει κανείς είναι: Γι σηµασία έχει τι λέει ο κόσµος; 
Ο ~ να τα έχεις εσύ καλά µε τον εαυτό σου! · 2. ΣΤΡΑΤ. επί ακοπόν! 
παράγγελµα που καλεί τους στρατιώτες να σηµαδέψουν και να βά-
λουν εναντίον στόχου · 3. ΜΟΥΣ. η µελωδία και ο ρυθµός ενός µου-
σικού κοµµατιού: τραγουδάω | σφυρίζω έναν ~ || ζωηρός | χαρούµενος 
| λυπητερός ~ ΦΡ. αλλάζω σκοπό βλ. λ. αλλάζω · 4. (α) ΣΤΡΑΤ. στρα-
τιώτης που αναλαµβάνει την ευθύνη τής φρούρησης ορισµένου το-
µέα τού στρατοπέδου: φυλάω ~ || αντικαθιστώ έναν ~ ΣΥΝ. φρουρός 
(β) (γενικότ.) πρόσωπο που στέκεται σε ένα σηµείο για τη φύλαξη 
χώρου: στην είσοδο τού µεγάρου υπήρχε ένας ~ || καθόταν ακοίµητος 
~ στην πόρτα τού σπιτιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποσκοπώ, στρατηγικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παρατηρητής, φρουρός», < θ. σκοπ-, ετε-
ροιωµ. βαθµ. τού ρ. σκέπτοµαι (βλ.λ.). Αρχαιότατη είναι επίσης η σηµ. 
«σηµείο ή αντικείµενο, στο οποίο προσηλώνει κανείς την προσοχή, 
στόχος» και µτφ. «επιδίωξη, πρόθεση»]. 

-σκοπός λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσενικών ουσιαστικών 
που δηλώνουν: 1. το πρόσωπο που εξετάζει ή παρατηρεί (κάτι): 
οιωνο-σκόπος, οµφαλο-σκόπος 2. το πρόσωπο που ψάχνει (κάτι) µε 
ορισµένο µέσο: ραβδο-σκόπος 3. αυτόν που επιδιώκει (κάτι): κερδο-
σκόπος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. οίωνο-
σκόπος, τερατο-σκόπος), που προέρχεται από το ρ. σκοπώ (-έω) «πα-
ρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω» (βλ. λ. σκοπός)]. 

σκοπόσηµο (το) [1858] {-ου κ. -ήµου | -ων κ. -ήµων} ΝΑΥΤ. πρόχειρη 
κατασκευή που ρυµουλκείται από πλοίο ή αεροσκάφος και χρησι-
µεύει ως στόχος για την εξάσκηση των πυροβολητών των πολεµικών 
πλοίων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. cible]. 

σκοπούµενον (το) {σκοπουµέν-ου | -ων} (λόγ.) ο σκοπός, το αποτέ-
λεσµα στο οποίο αποβλέπει κανείς. [ΕΤΥΜ. αρχ., ουδ. µτχ. ενεστ. 
τού ρ. σκοποΰµαι]. 

σκοπώ ρ. µετβ. (λόγ.) {σκοπείς...· µόνο σε ενεστ.) έχω σκοπό, σκοπεύω: 
η πρωτοβουλία τού υπουργού σκοπεί στην άµεση διευθέτηση τής 
κρίσεως ΣΥΝ. αποσκοπώ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκοπώ (-έω), αρχική σηµ. «παρατηρώ προσεκτικά, εξε-
τάζω»^ < σκοπός (βλ.λ.)]. 

-σκοπώ β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν: 1. 
ότι κάποιος εξετάζει ή παρατηρεί (κάτι): βυθο-σκοπώ, κολπο-σκοπώ 
2. ότι κάποιος εξετάζει ή παρατηρεί µε ορισµένο όργανο ή µέσο: 
ακτινο-σκοπώ, ραβδο-σκοπώ 3. ότι κάποιος εγγράφει κινούµενη εικό-
να και ήχο σε ορισµένο µέσο: µαγνητο-σκοπώ 4. ότι κάποιος επιδιώ-
κει (κάτι): κερδο-σκοπώ. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. οίωνο-σκοπώ, 
άνα-σκοπώ, µτγν. καιρο-σκοπώ), που προέρχεται από το ρήµα σκοπώ 
(-έω) «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω» (βλ. λ. σκοπός). Ορισµένα νε-
ότ. σύνθετα (λ.χ. βιντεο-σκοπώ, µαγνητο-σκοπώ, ακτινο-σκοπώ) είναι 
απευθείας παράγωγα των αντιστοίχων σε -σκόπιο (βλ.λ.)]. 

σκορ (το) {άκλ.} το αποτέλεσµα (σε γκολ, καλάθια, πόντους, σετ 
κ.λπ.) ενός αθλητικού αγώνα: κερδίζω µε µεγάλο ~ || χάνω µε βαρύ ~ 
|| ΤΟ ~ τού αγώνα είναι 1-1 || ο αγώνας τελείωσε µε ισόπαλο ~ || µια 
οµάδα προηγείται µιας άλλης στο ~|| το ~ παραµένει αµετάβλητο || οι 
φιλοξενούµενοι έχουν µειώσει το ~" ΦΡ. (α) ανοίγω το σκορ πετυχαί-
νω πρώτος γκολ, πόντο κ.λπ.: το σκορ άνοιξε η γηπεδούχος οµάδα στο 
πρώτο κιόλας λεπτό τού αγώνα (β) το σκορ ανοίγει επιτυγχάνεται 
γκολ, πόντος κ.λπ.: στο γήπεδο τής Καστοριάς το σκορ δεν έχει ακό-
µη ανοίξει. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. score < αρχ. αγγλ. scora «εγκοπή, 
βαθµίδα» < αρχ. 
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σκανδ. skor (κυρ. µέσω τού p. skora «χαράσσω, µετρώ µε βάση τις 
γραµµές, τις χαρακιές»)]. σκοράρω ρ. αµετβ. {σκόραρα κ. σκοράρισα} (λαϊκ.) 

ΑΘΛ. επιτυγχάνω 
γκολ σε ποδοσφαιρικό αγώνα: σκόραρε µε σουτ έξω από την περιοχή 

Ι µε πέναλτι | µε απευθείας φάουλ || δεν έχει σκοράρει δύο µήνες τώρα. — 
σκοράρισµα (το). σκορβούτο (το) ΙΑΤΡ. κατάσταση αβιταµινώσεως που 
προκαλείται από έλλειψη τής βιταµίνης C και χαρακτηρίζεται από καχεξία, 
αναιµία, αιµορραγία και άλλες οργανικές διαταραχές. — σκορβουτικός, -ή, -ό. 

[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scorbuto < µεσν. λατ. scorbutu(m) < µέσ. κάτω γερµ. scorbut, 
αρχική σηµ. «οίδηµα οφειλόµενο σε πηγµένο γάλα», αφού κατά τον 
Μεσαίωνα πίστευαν ότι το σκορβούτο οφειλόταν στις προµήθειες πηγµένου 
γάλακτος που έφερναν µαζί τους οι Νορµανδοί]. 

σκορδαλιά (η) κρεµώδες µείγµα σκόρδου µε ψωµί ή πατάτα, που συνοδεύει 
φαγητά, όπως ψάρι, χόρτα κλπ.: µπακαλιάρος ~ || είχε ψάρια µε παντζάρια ~ 
ΣΥΝ. αλιάδα. [ΕΤΥΜ. < σκόρδο + αλιάδα (< ιταλ. agliata)]. 

σκορδάτος, -η, -ο αυτός που έχει σκόρδο: λουκάνικο ~. [ΕΤΧΜ < µτγν. 
«γλώσσα» σκορδάτον (τό), άλλη ονοµασία για το αρχ. σκόρ(ο)δον (βλ.λ.)]. 

σκορδελαιο (το) {σκορδελαί-ου | -ων} λάδι που παράγεται από τους βολβούς 
τού σκόρδου και χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική ή για την παρασκευή 
ορισµένων αρτυµάτων. 

σκορδιλα (η) η δυσάρεστη µυρωδιά από σκόρδο: µυρίζει ~. [ΕΤΥΜ. < σκόρδο + 
παραγ. επίθηµα -ίλα (βλ.λ.), πβ. κ. ποδαρ-ίλα]. 

σκόρδο (το) 1. φυτό µε βολβώδη ρίζα αποτελούµενη από µικρότερες σκελίδες, 
µε έντονα καυστική γεύση και δυνατή οσµή: µια σκελίδα ~ || πουλούν τα ~ σε 
πλεξούδες- ΦΡ. σκόρδο ο ένας, κρεµµύδι ο άλλος σε περίπτωση που δύο άτοµα 
δεν µπορούν να συµφωνήσουν σε τίποτα, αλλά εκφράζουν διαρκώς αντίθετες 
γνώµες 2. (ως επιφών.) σκόρδο.' | σκόρδα! για την αποµάκρυνση, 
εξουδετέρωση τής βασκανίας, τού µατιάσµατος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκόροδον | σκόρδον (µε συγκοπή), αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε 
αλβ. hurdhë. Η αναγωγή στο θ. (s)ker-d- «κόβω» (πβ. κείρω «κουρεύω») 
αφήνει ανερµήνευτο τον δισύλλ. φωνηεντισµό τού τ. σκόροδον]. 

σκορδοκαήλα (η) (συνήθ. ορθ. σκορδοκαΐλα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το αίσθηµα 
καψίµατος που νιώθει κανείς από τη στιγµή που τρώει ή χωνεύει σκόρδο 2. 
(µτφ.) πλήρης αδιαφορία απέναντι σε (κάποιον/κάτι): κι εµένα µ' έπιασε ~! || κι 
εµένα ~ µου', (σκασίλα µου, δεν µου καίγεται καρφί). 

σκορδοκρέµµυδο (το) κρεµµύδι που σχηµατίζει αρµαθιά από µικρούς 
στρογγυλωπούς βολβούς. 

σκορδόξιδο (το) κοπανισµένο σκόρδο µέσα σε ξίδι, που παρασκευάζεται για να 
νοστιµίσει το φαγητό: βάζω ~ στον πατσά. 

σκορδόπιστος (ο), σκορδόπιστη (η) (ειρων.) ο άπιστος εραστής. [ΕΤΥΜ. < 
σκόρδο + πιστός, ίσως επειδή η βρώση σκόρδου καθιστά κάποιον (λόγω τής 
οσµής) µάλλον ανεπιθύµητο για ερωτική συνεύρεση]. 

σκορδοπλεξίδα (η) πλεξίδα σκόρδων. 
σκορδοσκελίδα (η) σκελίδα σκόρδου. Επίσης σκορδοσκελίδι (το). 
σκορδοστούµπι (το) {σκορδοστουµπ-ιού | -ιών} 1. φαγητό από ψητό κρέας µε 

σκόρδο 2. το σκορδόξιδο. [ΕΤΥΜ. < σκόρδο + -στούµπι < στουµπώνω 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σκορδούλα (η) (λαϊκ.) 1. η πανούκλα 2. (µτφ.) µεγάλη ζηµιά, καταστροφή. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. σκορδύλη | κορδύλη «ρόπαλο, µώλωπας» (πβ. κ. κνίψ - 
σκνίψ), αγν. ατύµου. ∆εν έχει αποδειχθεί οποιαδήποτε συσχέτιση µε το ρ. 
κραδάω | κραδαίνω, ενώ δυσχερής φαίνεται η αναγωγή στο αρχ. κόνδυλος 
«άρθρωση, γροθιά» µε επίδρ. των λ. κορυφή, κό-ρυς, κόρση]. 

σκορδοφαγία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η υπερβολική κατανάλωση και χρήση 
σκόρδου στα φαγητά 2. (συνεκδ.) διατροφή µε νηστήσιµα φαγητά, χωρίς 
ζωικές ουσίες. 

σκορδοφάγος (ο/η) [µτγν.] αυτός που του αρέσει πολύ το σκόρδο, που τρώει 
πολλά σκόρδα. 

σκορδόψωµο (το) ψωµί που περιέχει σκόρδο. 
σκόρερ (ο/η) {άκλ.} ΑΘΛ. Ο παίκτης που σηµειώνει τέρµατα, καλάθια ή πόντους 

σε αγώνα ποδοσφαίρου, µπάσκετ κ.λπ.: ο πρώτος ~ τού πρωταθλήµατος | τού 
αγώνα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. scorer < score (βλ. κ. σκορ)]. 

σκόρος (ο) µικρό έντοµο που τρέφεται µε µάλλινες ίνες, προξενώντας 
καταστροφές σε µάλλινα υφάσµατα και ρούχα: έβαλε καµφορά στη ντουλάπα, 
για να προστατέψει τα ρούχα από τον ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *κόρος (µε ανάπτυξη 
σ- προθεµ., πβ. κ. βώλος -σβώλος) < αρχ. κόρις < θ. κορ-, ετεροιωµ. βαθµ. θ. 
που απαντά στο αρχ. ρ. κείρω «κόβω» (βλ.λ.), µε τη σηµ. «ροκανίζω, 
κατατρώγω»]. 

σκοροφαγωµένος, -η, -ο 1. (για µάλλινο ύφασµα) αυτός που έχει υποστεί 
φθορές, που έχει τρύπες σε διάφορα σηµεία από σκόρο: ~ µπλούζα | ζακέτα 2. 
(κατ' επέκτ.) καθετί που έχει υποστεί µικροφθο-ρές σε διάφορα σηµεία: ~ 
έπιπλα. — σκοροφάγωµα (το). 

σκορπαινα (η) → σκορπίνα 
σκορπίδι (το) (σκορπιδ-ιού | -ιών} 1. µικρών διαστάσεων σκορπιός (ψάρι) · 2. 

το σκορπιδόχορτο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. σκορπίδιον, υποκ. τού αρχ. 
σκορπιός (βλ.λ.)]. 

σκορπιδόχορτο (το) ποώδες φυτό µε πολύ λεπτά φύλλα, που χρησιµοποιείται 
ως διακοσµητικό ΣΥΝ. σκορπίδι· ΦΡ. έγινε σκορπιδόχορτο για χρηµατικό 
ποσό ή περιουσιακό στοιχείο που σπαταλήθηκε άσκοπα. 

σκορπίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σκόρπισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. ρίχνω σε 
διάφορες κατευθύνσεις, εδώ κι εκεί, πετάω: µη σκορπίζεις τα 
ρούχα σου στο πάτωµα || ~ κοπριά στο χωράφι || ο αέρας σκόρπισε τα 
χαρτιά µου ΣΥΝ. διασπείρω 2. (µτφ.) τρέπω τα µέλη οµάδας ατόµων σε 
άτακτη φυγή, διασπώ τη συνοχή τους: η αστυνοµία σκόρπισε µε δακρυγόνα το 
πλήθος των διαδηλωτών ΣΥΝ. διαλύω 3. (ειδικότ. για αισθήµατα, ιδέες, 
διαθέσεις κ.λπ.) κάνω (κάτι) να εξαφανιστεί, να πάψει να υπάρχει: τα λόγια του 
ήταν τόσο καθησυχαστικά, που σκόρπισαν τους φόβους | τις αµφιβολίες | τα 
ερωτηµατικά µας ΣΥΝ. διαλύω · 4. (µτφ.) αφήνω (κάτι) να βγει προς τα έξω 
και να διαχυθεί στον χώρο: τα λουλούδια σκόρπισαν µια γλυκιά µυρωδιά στο 
δωµάτιο || το κερί σκόρπιζε τη λάµψη του || το πιάνο σκόρπιζε γλυκές νότες στην 
αίθουσα ΣΥΝ. διαχέω, εκπέµπω, αναδίδω 5. (ειδικότ.) αφήνω συγκεκριµένη 
συναισθηµατική κατάσταση να εξαπλωθεί και να κυριαρχήσει: είναι ένας 
άνθρωπος που σκορπίζει την ευτυχία | τον φόβοι το γέλιο στους γύρω του · 6. 
(µτφ.) ξοδεύω αλόγιστα: ~ τα λεφτά µου || ~ τις συµβουλές µου αφιλοκερδώς || 
~ τον εαυτό µου (δηλ. αναλώνω τις δυνάµεις µου σε ανθρώπους ή πράγµατα 
που δεν το αξίζουν) || (κ. µεσοπαθ.) µη σκορπιέσαι σε χίλια δυο πράγµατα- 
συγκε-ντρώσου στη δουλειά σου! ΣΥΝ. αναλώνω, σπαταλώ ♦ (αµετβ.) 7. (για 
τα µέλη ενός συνόλου) διαχωρίζοµαι, γίνοµαι κοµµάτια πηγαίνοντας προς 
διάφορες κατευθύνσεις: η ζάχαρη | τα γυαλιά σκόρπισαν στο πάτωµα 8. (για τα 
µέλη οµάδας ατόµων) χάνω τη συνοχή µου, φεύγω προς διάφορες 
κατευθύνσεις: η συγκέντρωση σκόρπισε, µόλις άρχισε η βροχή || η παρέα µου 
σκόρπισε, όταν παντρευτήκαµε ΣΥΝ. διαλύοµαι. Επίσης σκορπώ [µεσν.] (κ. -
άω). — σκόρπισµα (το) [µεσν.] κ. σκορπισµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
διασκεδάζω, µετοχή, χαιρετώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκορπιός (βλ. λ. σκορπιός), µε 
τη µτγν. σηµ. «πολεµική µηχανή για εκτόξευση βελών»]. 

σκορπίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ψάρι µε χαρακτηριστικά µεγάλο κεφάλι, 
µεγάλα δηλητηριώδη αγκάθια στα µάγουλα και στα βραγχιακά επικαλύµµατα 
και έντονο κόκκινο χρώµα µε διάσπαρτες σκούρες κηλίδες, που αλιεύεται για 
το πλούσιο και εύγευστο κρέας του. Επίσης σκορπαινα [µτγν.]. 

σκορπιός (ο) 1. αραχνοειδές αρθρόποδο που απαντά συνήθ. στα θερµά κλίµατα 
µε κύριο χαρακτηριστικό δύο µπροστινά άκρα σε σχήµα τανάλιας και µακριά 
αρθρωτή ουρά, που καταλήγει σε δηλητηριώδες κεντρί, τού οποίου το 
τσίµπηµα µπορεί να αποβεί θανατηφόρο: τον τσίµπησε ~ 2. (µτφ.) άνθρωπος 
που δεν διστάζει να συµπεριφέρεται µε τρόπο δηκτικό και πικρόχολο · 3. ψάρι 
συγγενικό µε τη σκορπίνα, αλλά µικρότερο σε µήκος · 4. ΝΑΥΤ. ανθεκτική 
ξύλινη ή σιδερένια δοκός τού σκελετού των πλοίων · 5. ΑΣΤΡΟΝ. αστερισµός 
τού Ν. Ηµισφαιρίου 6. ΑΣΤΡΟΛ. το όγδοο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, που 
θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο από 24/10-22/11 7. (συνεκδ.) το πρόσωπο 
που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπάνω περιόδου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκορπιός (µε συνίζηση τής λήγουσας και καταβιβασµό τού 
τόνου), αγν. ετύµου, καθώς θεωρείται αµφίβολη η σύνδεση µε την I.E. ρίζα 
*sker-d- «ξύνω». Έχει παρατηρηθεί σωστά ότι αρθρόποδα όπως ο σκορπιός 
συναντώνται σχεδόν αποκλειστικά στις θερµές χώρες, οπότε θα µπορούσαµε 
να υποθέσουµε ότι η λ. αποτελεί µεσογ. δάνειο. ∆εν έχει ερµηνευθεί 
ικανοποιητικά η σηµ. «πολεµική µηχανή εκτοξεύσεως βελών» (αφετηρία τού 
ρ. σκορπίζω, βλ.λ.)]. 

σκόρπίΌς, -ια, -ιο 1. αυτός που δεν ανήκει σε σύνολο, αλλά βρίσκεται 
διάσπαρτος εδώ κι εκεί: - ειδήσεις | σελίδες | διαδηλωτές | σπίτια ΣΥΝ. 
(δια)σκορπισµένος ANT. µαζεµένος 2. (α) (για προσ.) αυτός που είναι 
ανοργάνωτος, που δεν έχει σύστηµα σε ό,τι κάνει: είναι ~, γι ' αυτό δεν 
ολοκληρώνει ποτέ τίποτε (β) αυτός που δεν έχει εσωτερική σύνδεση, συνοχή: 
έλεγε ~ λόγια, δεν καταλάβαινες τι εννοούσε. — σκόρπια επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < σκορπίζω (υποχωρητ.), κατά τα επίθ. όρθιος, νότιος κ.τ.ό. µε 
συνιζηµένη προφορά τής λήγουσας]. 

σκορπιστός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σκορπιστεί εδώ κι εκεί, χωρίς σειρά ή 
σύστηµα ΣΥΝ. σκόρπιος, διασκορπισµένος. — σκορπιστά επίρρ. 

σκορποχέρης (ο) {σκορποχέρηδες}, σκορποχέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πρόσωπο που κάνει αλόγιστες σπατάλες ΣΥΝ. σπάταλος, ανοι-χτοχέρης ANT. 
σφιχτοχέρης. 

σκορποχώρι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} κατάσταση αταξίας, διασκορπισµού- 
συνήθ. σε ΦΡ. για τον χαρακτηρισµό καταστάσεων ή φαινοµένων πλήρους 
διαλύσεως και ακαταστασίας: το κόµµα έγινε ~, καθώς το ένα στέλεχος 
αποχωρεί µετά το άλλο || οικογένεια είναι αυτή ή~; 

σκορπώ ρ. —> σκορπίζω 
σκότα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. σχοινί µε το οποίο τεντώνονται τα πανιά 

ιστιοφόρου πλοίου. 
[ΕΤΥΜ, < ιταλ. scotta < ισπ. escota < αρχ. σκανδ. skaut «η χαµηλότερη γωνία 
(πουφ τού ιστίου, όπου στερεώνεται ο κάβος»]. 

σκοταδερος, -ή, -ό σκοτεινός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < σκοτάδι + παραγ. επίθηµα -
ερός, πβ. παγ-ερός, φοβ-ερός]. 

σκοτάδι (το) {σκοταδ-ιού | -ιών} 1. η απουσία (φυσικού ή τεχνητού) φωτός, 
ώστε να µη µπορεί κανείς να δει γύρω του: φοβάµαι το ~|| η διακοπή τής 
∆.Ε.Η. βύθισε την πόλη στο ~ || βαθύ | πυκνό | πηχτό ~ || ~ πίσσα (πολύ πυκνό, 
αδιαπέραστο^ ΦΡ. (α) (κάποιον) τον τρώει το µαύρο σκοτάδι βλ. λ. τρώω (β) 
(εκφραστ.) το αιώνιο σκοτάδι (ι) η τυφλότητα (ii) Ο θάνατος 2. (µτφ.) βαθιά 
άγνοια: αφήνω | κρατώ κάποιον στο ~ || είµαι στο ~ || οι βαρβαρικές επιδροµές 
βύθισαν την Ευρώπη στο ~ || (εµφατ.) έχω µαύρα σκοτάδια (πολύ µεγάλη 
άγνοια). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω, υπόλειµµα. [ΕΤΥΜ. < σκότος + παραγ. 
επίθηµα -άδι, πβ. κ. σήµα - σηµάδι]. 



σκοταδιάζω 1613 σκοτώνω 
 

σκοταδιάζω ρ. αµετβ. {σκοτάδιασα} βυθίζοµαι στο σκοτάδι, καλύ-
πτοµαι από σκοτάδι: σκοτάδιασε ο ουρανός | η ψυχή µου. σκοταδισµός 
(ο) 1. η τάση για αντίδραση σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισµού και 
προόδου στον χώρο τής παιδείας και τού πολιτισµού, µε σκόπιµη 
διατήρηση τού λαού στην αµάθεια και την άγνοια ANT. διαφωτισµός 2. 
η κατάσταση ή η περίοδος στην οποία επικρατεί άγνοια, αµάθεια και 
αντίδραση σε κάθε πολιτιστικό νεωτερισµό: ο Μεσαίωνας θεωρείται 
περίοδος σκοταδισµού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
obscurantisme]. σκοταδιστής (ο), σκοταδιστρια (η) {σκοταδιστριών} 
(κακόσ.) πρόσωπο που αντιδρά σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισµού 
και προόδου, οπαδός τού σκοταδισµού.  — σκοταδιστικός, -ή, -ό, 
σκοταδιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. obscurantiste]. σκοτασµός (ο) 1. το 
να είναι, να γίνεται ή να φαίνεται κάτι σκοτεινό 2. ελάττωση τής 
όρασης. [ΕΤΥΜ µτγν. < σκοτάζω < αρχ. σκότος (βλ.λ.)]. σκοτεινά 
επίρρ. 1. (α) κατά την περίοδο τού εικοσιτετραώρου που δεν έχει ήλιο, 
το βράδυ: όταν γυρίσαµε στο σπίτι, ήταν ήδη ~ (β) χωρίς φως, στο 
σκοτάδι: ήταν ~ στο δωµάτιο 2. µε τρόπο µυστηριώδη ή ασαφή: µιλάω 
~ ΣΥΝ. ασαφώς, δυσνόητα. σκοτεινά δα (η) (χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η 
απουσία φωτός, κατάσταση στην οποία επικρατεί σκοτάδι 2. τόπος 
σκοτεινός, που δεν φωτίζεται από πουθενά. 
[ΕΤΥΜ. < σκοτεινός + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. φεγγαρ-άδα, λιακ-
άδα]. σκοτεινιά (η) {χωρ. πληθ.} 1. η κατάσταση ή το χρονικό 
διάστηµα κατά το οποίο επικρατεί σκοτάδι 2. (µτφ.) βαριά διάθεση, 
που προκαλείται από δυσάρεστο γεγονός: µια ~ έπεσε στα πρόσωπα 
όλων, µόλις πήραν τα µαντάτα. σκοτεινιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{σκοτείνιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω (κάτι) σκοτεινό: τα σύννεφα 
σκοτείνιασαν τον ουρανό || τράβηξε τις κουρτίνες, να σκοτεινιάσεις το 
δωµάτιο ♦ (αµετβ.) 2. καλύπτοµαι από σκοτάδι: ο ουρανός | το 
δωµάτιο | η περιοχή σκοτείνιασε 3. (µτφ. για το µυαλό) τα χάνω, δεν 
σκέφτοµαι καθαρά, µου έρχεται τρέλα: σκοτείνιασε ο νους του και 
ήταν εκτός εαυτού ΣΥΝ. θολώνω 4. (µτφ.) χάνω την καλή µου όψη ή 
την ψυχική µου διάθεση, γίνοµαι σκυθρωπός: το πρόσωπο του | τα 
µάτια του | το χαµόγελο του σκοτείνιασε, µόλις έµαθε τα νέα ΣΥΝ. 
σκυθρωπάζω, κατσουφιάζω 5. (απρόσ. σκοτεινιάζει) πέφτει η νύχτα, 
αρχίζει να πέφτει το σκοτάδι: θα φτάσουµε στο χωριό πριν 
σκοτεινιάσει || µόλις ~, ο κόσµος κλείνεται στα σπίτια του ΣΥΝ. 
βραδιάζει, νυχτώνει ΑΝΤ. φέγγει, χαράζει. — σκοτεί-νιασµα (το). 
σκοτεινός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν φωτίζεται, που βρίσκεται στο σκο-
τάδι: ~ δωµάτιο || η ~ πλευρά τού φεγγαριού ΑΝΤ. φωτεινός- ΦΡ. (α) 
σκοτεινός θάλαµος βλ. λ. θάλαµος (β) σκοτεινή αίθουσα η αίθουσα 
τού κινηµατογράφου (γ) στα σκοτεινά (i) στο σκοτάδι, σε σηµείο που 
δεν φωτίζεται: κάποιος στεκόταν ~ (ii) χωρίς φως: δεν είχαµε ρεύµα 
και µείναµε όλο το βράδυ ~ (iii) (µτφ.) χωρίς σαφή προσανατολισµό, 
στην αβεβαιότητα: τραβάω | προχωρώ | βαδίζω | ψάχνω ~ 2. (χρώµα) 
που δεν έχει λάµψη, φωτεινότητα: συννέφιασε και η θάλασσα πήρε ένα 
χρώµα -ΣΥΝ. σκούρος, βαθύς ANT. ανοιχτός · 3. (µτφ.) αυτός που 
κρύβει ένα µυστήριο, που είναι δύσκολο να φθάσει κανείς στο τέλος 
του και να κατανοήσει κάθε πτυχή του: ~ υπόθεση | παρελθόν | φυ-
σιογνωµία ΣΥΝ. µυστηριώδης, περίπλοκος 4. (µτφ. για λόγο ή τρόπο 
σκέψεως) αυτός που δεν έχει σαφήνεια: ~ χωρίο | συγγραφέας || ο 
Ηράκλειτος αποκλήθηκε «σκοτεινός» για τα δυσνόητα λόγια του ΣΥΝ. 
δυσνόητος, ασαφής, στρυφνός ANT. σαφής, καθαρός 5. (µτφ.) αυτός που 
σχετίζεται µε κάτι κακό ή εµπεριέχει δόλο: ~ µυαλό | ψυχή | σχέδια | 
δουλειές | δυνάµεις | πλευρά τής πολιτικής | συναλλαγές ΣΥΝ. 
καταχθόνιος, ύπουλος, δόλιος 6. (µτφ.) (α) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από αβεβαιότητα: το µέλλον είναι ~ (β) δυσάρεστος, που εµπνέει 
ανησυχία και φόβο: τα βλέπω όλα ~ ΣΥΝ. µαύρος, ζοφερός, δυσοίωνος 
7. (µτφ.) αυτός που είναι γεµάτος συµφορές και δυστυχίες: ~ ζωή/ 
κόσµος. — σκοτεινότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < σκότος (βλ.λ.), κατ' 
αναλογίαν προς τα αντώνυµα φα-ει-νός, φωτ-εινός]. σκοτεινούτσικος, 
-η, -ο κάπως σκοτεινός. [ΕΤΥΜ. < σκοτεινός + υποκ. επίθηµα -
ούτσικος, πβ. κ. µικρ-ούτσικος, παχουλ-ούτσικος]. σκοτεινόχρωµος, -η, 
-ο αυτός που έχει σκοτεινό, σκούρο χρώµα 

ΣΥΝ. σκουρόχρωµος ΑΝΤ. ανοιχτόχρωµος. 
Σκοτία (η) → Σκωτία 
σκοτία (η) {σκότιων} ΑΡΧΙΤ. 1. η κοίλη γλυφή που χωρίζει τις δύο 
σπείρες τής βάσης τού αττικού ιωνικού και τού κορινθιακού κίονα, 
σχηµατίζοντας βαθιά σκιά 2. πλατύς αρµός που κατασκευάζεται για 
να τονίζει µορφολογικά τη διαφοροποίηση δύο στοιχείων. [ΕΤΥΜ; 
µτγν. < αρχ. σκότος (βλ.λ.)]. σκοτιδι (το) (σκοτιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το 
σκοτάδι. 

[ΕΤΥΜ Υποκ. τού αρχ. σκότος, πβ. κ. ριπ-ίδι]. σκοτιδιάζω ρ. αµετβ. 
{σκοτίδιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) σκοτεινιάζω. — 
σκοτίδιασµα (το). σκοτίζω ρ. µετβ. {σκότισ-α, -τηκα, -µένος} 1. 
κάνω (κάτι) σκοτεινό ΑΝΤ. φωτίζω 2. διαταράσσω την ηρεµία 
(κάποιου), γίνοµαι ενοχλητικός: µας σκότισε όλο το απόγευµα µε τα 
προβλήµατα του | µε ανόητες ερωτήσεις || µη µε σκοτίζεις! (δηλ. µη µε 
ενοχλείς, µη µου παίρνεις το µυαλό) ΣΥΝ. ενοχλώ, ζαλίζω 3. έχω 
συνεχώς στο µυαλό µου (σκέψη δυσάρεστη), δεν µπορώ να 
απαλλαγώ από αυτήν: σκοτίζει το µυαλό του µε αβάσιµους φόβους 
ΣΥΝ. απασχολώ· (µεσοπαθ. σκοτίζοµαι) 4. απασχολώ διαρκώς το 
µυαλό µου µε µια δυσάρεστη σκέψη: ~ 

µε µικροπράγµατα | µε τη δουλειά µου || τι κάθεσαι και σκοτίζεσαι 
µαζί του; ΣΥΝ. ζαλίζοµαι, πονοκεφαλιάζω 5. δεν ενδιαφέροµαι, δεν 
νοιάζοµαι για (κάποιον/κάτι): (ειρων.) σκοτίστηκα! || πολύ που σκο-
τίστηκα! || σκοτίστηκα κι εγώ! (δηλ. δεν µε νοιάζει καθόλου, αδιαφο-
ρώ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. σκότος (βλ.λ.)]. 

σκότιση (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-µτφ.) ζάλη τού µυαλού, τάση για λι-
ποθυµία: µου 'ρθε ~ ξαφνικά, µόλις τον είδα ΣΥΝ. ζάλη. 

σκότισµα (το) → σκοτισµός 
σκοτισµαρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) σύγχιση (τού νου), ψυχική 
ταραχή. [ΕΤΥΜ < σκοτίζω + -µάρα (βλ.λ.), πβ. κ. σαστισ-µάρα]. 

σκοτισµός (ο) [µτγν.] η θόλωση τού νου. Επίσης σκότισµα (το). 
σκοτοδίνη (η) {σκοτοδινών} ζάλη που χαρακτηρίζεται από έντονη 

πίεση στο πάνω µέρος τού κεφαλιού και συνοδεύεται από στιγµιαία 
απώλεια τής όρασης και τάση για λιποθυµία: µου ήρθε | παθαίνω ~ 
ΣΥΝ. ζάλη. — (λόγ.) σκοτοδινιώ ρ. [αρχ.] {-άς...}. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. σκοτοδινία «ζάλη, σκοτασµός» < σκότος + -δινία < δίνη]. 

Σκότος (ο) → Σκωτία 
σκότος (το) {σκότ-ους | -η· χωρ. γεν.} 1. (λόγ.) το σκοτάδι (βλ.λ.) ANT. 

φως 2. (µτφ.) βαθιά άγνοια, έλλειψη πνευµατικής ανάπτυξης: το ~ 
τής αµάθειας | τής πνευµατικής ισοπέδωσης 3. (µτφ.-λόγ.) ασάφεια, 
πέπλο µυστηρίου: βαθύ ~ καλύπτει την υπόθεση τού φόνου · ΦΡ. Ο 
άρχοντας τού σκότους (ό άρχων του σκότους, Μεθόδιος Περί ανα-
στάσεως 1, 38) ο Σατανάς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *skot- «σκιά, σκοτάδι», πβ. αρχ. ιρλ. scâth «σκιά», 
αρχ. αγγλ. sceadu (> αγγλ. shadow), αρχ. γερµ. scato (> γερµ. Schatten), 
νορβ. skodda «σύννεφο, νεφέλη» κ.ά. Η λ. απαντά αρχικώς σε αρσ. 
γένος (ό σκότος), ενώ το ουδ. γένος πιθ. οφείλεται στην αναλογική 
επίδρ. τού αντωνύµου φάος | φως. Η λ. σκότος αντικατέστησε βαθ-
µηδόν αρχαιότ. όρους, όπως τις λ. κνέφας, δνόφος, ζόφος]. 

σκοτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ζάλη, σκοτοδίνη: νιώθω ~ 2. (µτφ.-
συνήθ. στον πληθ.) πρόβληµα που δεν υποχωρεί, έγνοια που µας απα-
σχολεί έντονα: έχω τόσες | ένα σωρό | µεγάλες σκοτούρες στο µυαλό 
µου || χρηµατικές | οικογενειακές ~ || διώξε τις ~ απ' τον νου σου || δεν 
θέλω άλλη ~ στο κεφάλι µου ΣΥΝ. µπελάς, έγνοια, βάσανα- ΦΡ. (ει-
ρων.) (κι) είχα µια σκοτούρα! | σκοτούρα µου κι εµένα! για κάτι που 
δεν µε ενδιαφέρει, δεν µε αφορά: -Θα επισκεφτεί το χωριό µας ο 
υπουργός! -Σοβαρά; Κι είχα µια σκοτούρα! ΣΥΝ. σκασίλα µου! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σκότος + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. φαγ-ούρα]. 

σκοτσέζικος, -η, -ο → σκοτσέζικος 
Σκοτσέζος (ο) → Σκωτσέζος 
σκότωµα (το) {σκοτώµατος} 1. η βίαιη αφαίρεση τής ζωής: το ~ των 

ζώων ΣΥΝ. θανάτωση, (για πρόσ.) φόνος 2. (ως έκφραση υπερβολής) η 
εσχάτη τιµωρία για κάποιον που έκανε κάτι κακό, αντίθετα προς τις 
υποδείξεις που είχε: µετά απ' αυτά που είπες, θέλεις ~ || ήθελε ~, που 
µίλησε έτσι στον ευεργέτη του! 3. (µτφ.) πολύ µεγάλος κόπος: οι µο-
νοήµερες εκδροµές στα νησιά είναι σκέτο ~ ΣΥΝ. εξάντληση, κούρα-
ση 4. (µτφ.) η πώληση αντικειµένων σε εξευτελιστικά χαµηλές τιµές: 
τα κοσµήµατα της τα έχει για ~ ΣΥΝ. ξεπούληµα. 

σκοτωµός (ο) [µεσν.] 1. η βίαιη αφαίρεση τής ζωής: ζητούσε εκδίκηση 
για τον ~ τού αδελφού του || ο ~ αµάχων στους πολέµους || τα σίριαλ 
δείχνουν όλο σκοτωµούς ΣΥΝ. φόνος, δολοφονία, θανάτωση 2. (µτφ.) 
έντονος καβγάς µε απρόβλεπτες συνέπειες: όταν οι γονείς του δεν τον 
αφήνουν να βγει, γίνεται ~ στο σπίτι 3. (µτφ.) µεγάλος συνωστισµός 
(που συχνά προκαλεί ένταση, εκνευρισµό και διαπληκτισµούς για 
την εξασφάλιση προτεραιότητας): ~ στις τράπεζες | στα αεροδρόµια | 
στα λιµάνια | στο κέντρο τής Αθήνας την πρώτη µέρα εφαρµογής των 
νέων µέτρων || γινόταν ~ για ένα εισιτήριο· ΦΡ. τού σκοτωµού για 
πολύ µεγάλη ταχύτητα: έτρεχε τού σκοτωµού στην παραλιακή 
λεωφόρο. 

σκοτώνω ρ. µετβ. {σκότω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αφαιρώ τη ζωή (έµ-
ψυχου όντος): τον σκότωσε µε καραµπίνα || τη σκότωσε από ζήλια || 
τους συνέλαβαν και τους σκότωσαν ΣΥΝ. φονεύω, θανατώνω, δολο-
φονώ ΦΡ. (α) κάνω | φέροµαι σαν να µου έχουν σκοτώσει τον πα-
τέρα | τη µάννα είµαι υπερβολικά επιθετικός για ασήµαντη αιτία ή 
για αιτία που δεν δικαιολογεί τέτοια αντίδραση (β) σκοτώνουν τα 
άλογα όταν γεράσουν για την τακτική των ανθρώπων να θέτουν στο 
περιθώριο, να περιφρονούν αυτούς που δεν τους είναι πλέον χρήσιµοι 
2. (µτφ.) προκαλώ βαθιά θλίψη, βασανίζω ψυχικά (κάποιον): µε σκο-
τώνει η αδιαφορία του | τα λόγια του | αυτή η δουλειά ΣΥΝ. ταλαι-
πωρώ, στενοχωρώ 3. χτυπώ σηµείο ή σηµεία τού σώµατος, προκαλώ-
ντας µεγάλο σωµατικό πόνο: σκότωσα το χέρι µου | τον αγκώνα µου || 
βλέπε πού πατάς- µε σκότωσες! ΦΡ. σκοτώνω (κάποιον) στο ξύλο 
χτυπώ (κάποιον) χωρίς έλεος 4. (µτφ.) πληγώνω (κάποιον) συναισθη-
µατικά, απογοητεύω: τώρα µε σκοτώνεις µε την άρνηση σου- µια µι-
κρή χάρη σού ζήτησα! 5. χρησιµοποιώ λέξεις, εκφράσεις ή εκτελώ 
µουσικό κοµµάτι µε εσφαλµένο τρόπο, διαστρεβλώνοντας την αρχική 
εικόνα: Πώς παίζει έτσι πιάνο; Σκοτώνει όλες τις µελωδίες || όταν 
ανοίγει το στόµα της, τα σκοτώνει τα Αγγλικά 6. (λαϊκ.-µτφ.) πουλάω 
όσο-όσο: είχε κάτι παλιούς δίσκους γραµµοφώνου και πήγε και τους 
σκότωσε στο Μοναστηράκι ΣΥΝ. ξεπουλώ· ΦΡ. (α) σκοτώνω την ώρα 
µου | τον καιρό µου ασχολούµαι µε πράγµατα χωρίς ενδιαφέρον, µόνο 
και µόνο για να περνάει η ώρα: από τότε που πήρε σύνταξη, παίζει 
τάβλι, για να σκοτώνει την ώρα του (β) σκοτώνω | βαράω µύγες δεν 
έχω πελατεία ή δεν έχω µε τι να ασχοληθώ: δεν έχει πατήσει πελάτης 
εδώ και µέρες στο µαγαζί του- όλη µέρα σκοτώνει µύγες- (το 
µεσοπαθ. σκοτώνοµαι) 7. (α) χάνω µε βίαιο τρόπο τη ζωή µου: σκο-
τώθηκε στον πόλεµο | από έκρηξη βόµβας | στον σεισµό (β) αυτοκτο- 
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νώ: σκοτώθηκε πηδώντας στο κενό 8. (µτφ.) χτυπώ και το σώµα µου 
γεµίζει τραύµατα, µώλωπες κ.λπ.: έπεσα από τις σκάλες και σκοτώ-
θηκα ΣΥΝ. τραυµατίζοµαι, (λαϊκ.) τσακίζοµαι 9. κοπιάζω πάρα πολύ, 
ταλαιπωρούµαι σωµατικά: ~ στο διάβασµα | στη µελέτη | στη δουλειά 
| στο τρέξιµο || κάθε µέρα γυρίζει στο σπίτι σκοτωµένος ΣΥΝ. 
εξαντλούµαι, πεθαίνω 10. (+να) προσπαθώ µε µεγάλο ζήλο να ικα-
νοποιήσω κάποιον ή να φανώ χρήσιµος σε κάτι: σκοτώθηκε να ευ-
χαριστήσει τους καλεσµένους της | να µας εξυπηρετήσει | να πάρει 
τηλέφωνο || (κ. µε ειρων. σηµ.) µη σκοτώνεσαι! (δηλ. µην προσπαθείς 
τόσο πολύ· όταν κάποιος δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον ή προθυµία 
να κάνει κάτι) ΣΥΝ. προθυµοποιούµαι, σπεύδω, (λαϊκ.) τσακίζοµαι 11. 
σκοτωµένο αίµα το αιµάτωµα. 

[ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. σκοτώ (-όω) «συσκοτίζω, τυφλώνω» (µτφ. «ρίχνω 
κάποιον στο σκοτάδι (τού θανάτου)») < σκότος]. σκοτώστρα (η) 
{χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. όργανο µε πλατιά ψαθωτή 
τετράγωνη επιφάνεια και µακριά εύκαµπτη χειρολαβή, µε το οποίο 
σκοτώνει κανείς έντοµα (πβ. µυγοσκοτώστρα) 2. όχηµα ακατάλληλο 
για κυκλοφορία λόγω παλαιότητας ή κακής συντήρησης· γενικότ. 
κάθε όχηµα επικίνδυνο στην οδήγηση του, που µπορεί να προκαλέσει 
ατύχηµα: κυκλοφορεί µε µια ~, ένα διαλυµένο αυτοκίνητο || οι οδηγοί 
αυτοκινήτων αποκαλούν συχνά τα µηχανάκια σκοτώστρες 3. ως 
χαρακτηρισµός ποδοσφαιριστή, συνήθ. αµυντικού, που ενεργεί συχνά 
αντιαθλητικά, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητα των 
αντίπαλων παικτών. 
[ΕΤΥΜ. < σκοτώνω (πβ. αόρ. σκότωσ-α) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. 
ξαπλώσ-τρα, σιδερώσ-τρα]. σκούδο (το) νόµισµα χρυσό ή ασηµένιο, 
που χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν ως νοµισµατική µονάδα 
γαλλικών και ιταλικών κρατιδίων. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. scudo, αρχική σηµ. 
«ασπίδα» (που αρχικώς χαρασσόταν στο νόµισµα), < λατ. scütum 
«θυρεός, επιµήκης ασπίδα των Ρωµαίων πεζικαρίων»]. σκούζω ρ. 
αµετβ. {έσκουξα} (λαϊκ.) βγάζω διαπεραστική κραυγή: -από πόνο | 
σαν να µε σφάζουν || τι έπαθε το µωρό και σκούζει; ΣΥΝ. ουρλιάζω, 
ξεφωνίζω, στριγγλίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκύζοµαι «οργίζοµαι, αγανακτώ» (µε τροπή τού -υ- σε -
ου-, πβ. κ. κυτίο - κουτί) < *σκυδ-[ο-µαι, πιθ. < θ. *skud-, µη-δενισµ. 
βαθµ. τού I.E.  *skeud- «γκρινιάζω, αγανακτώ», πβ. λιθ. skùndïiu, 
«υποφέρω, παραπονούµαι», λετ. skundu «εχθρεύοµαι» κ.ά. Αν ως 
αρχική θεωρηθεί η σηµ. «γρυλίζω, γογγύζω», τότε ενδέχεται η λ. να 
έχει σχηµατιστεί βάσει ονοµατοποιίας], σκουλαµέντο (το) {χωρ. 
πληθ.} (λαϊκ.) η βλεννόρροια. [ETYM. < ιταλ. scolamento «ροή, 
άδειασµα» < scolare «αδειάζω, στραγγίζω» < µτγν. λατ. *ex-coläre < 
λατ. colare «διυλίζω»]. σκουλαρίκι (το) {σκουλαρικ-ιού | -ιών} 
κόσµηµα που κρεµιέται ή προσαρµόζεται στο αφτί (συχνά µετά από 
τρύπηµα): τρυπητά | κρεµαστά | χρυσά ~ || είναι τής µόδας να φορούν 
και οι άντρες ~ ΣΥΝ. (λόγ.) ενώτιο· ΦΡ. να το βάλεις | κρεµάσεις 
σκουλαρίκι να το έχεις στο µυαλό σου. — (υποκ.) σκουλαρικάκι (το). 
[ΕΤΥΜ: < µεσν. σκουλαρίκιον < σχολαρίκιον, που αποσπάστηκε από τη 
φρ. σχολαρικον ένώτιον (πβ. κ. νερό - νεαρον ϋδωρ) «ενώτιο που 
φορούσαν οι σχολάριοι (φρουροί των ανακτόρων στο Βυζάντιο)». Το 
ουσ. σχολάριος είναι µτγν.]. σκουληκαντέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
σκουλήκι που ζει σε υγρά εδάφη 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) 
πρόσωπο που κινείται συνεχώς, που δεν µπορεί να καθίσει ήσυχα στη 
θέση του. [ΕΤΥΜ. < σκουλήκι + -αντέρα < άντερο | έντερο, κατά τα 
µεγεθ.]. σκουλήκι (το) {σκουληκ-ιού | -ιών} 1. µικροσκοπικό 
ασπόνδυλο ζώο, χωρίς σκελετό και άκρα, µε µακρύ σώµα σε σχήµα 
σωλήνα, το οποίο χωρίζεται σε ζώνες ή τµήµατα και κινείται έρποντας 
2. η κάµπια των εντόµων ΣΥΝ. προνύµφη 3. (ειδικότ.) ο 
µεταξοσκώληκας 4. (µτφ.) άνθρωπος τιποτένιος και γλοιώδης 5. (µτφ.) 
έµµονη ιδέα ή προαίσθηµα που βασανίζει κάποιον: µε τρώει το ~ τής 
ζήλιας ΣΥΝ. σαράκι.   — (υποκ.) σκουληκάκι (το), (µεγεθ.) 
σκούληκας (ο). [ΕΤΎΜ. µεσν. < αρχ. σκωλήκιον (µε τροπή τού -ω- σε -
ου-), υποκ. τού σκώληξ, -ηκος, µε επίθηµα -ακΙ -ηκ (πβ. κ. µύρµ-ηξ), 
που χαρακτηρίζει κυρ. µικρά ζώα και έντοµα. Το αρχ. σκώληξ 
προέρχεται από αµάρτυρο τ. *σκώλος «καµπύλη, κυρτότητα» (πβ. τη 
«γλώσσα» τού Ησυχίου σκώλοισν δρεπάνοις, δια την σκολιότητα, 
όπου το δρεπάνι αποκαλείται *σκώλος εξαιτίας τής κυρτής λεπίδας 
του) και ανάγεται σε θ. *sköl-, εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*(s)kel- «κάµπτω, στηρίζω - κυρτός»,jux το οποίο βλ. λ. σκέλος, 
σκόλιος]. σκουληκιάζω ρ. αµετβ. (σκουλήκιασ-α, -τηκα, -µένος} 
γεµίζω σκουλήκια: σκουληκιασµένο κρέας/ κεράσι | ξύλο. — 
σκουλήκιασµα (το). [ΕΤΥΜ; < µεσν. σκωληκιάζω < αρχ. σκωλήκιον (βλ. 
λ. σκουλήκι)]. σκουληκιάρης, -α, -ικο αυτός που είναι γεµάτος 
σκουλήκια, σκου-ληκιασµένος. — σκουληκιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < 
σκουλήκι + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. ψωρ-ιάρης]. 
σκουληκοµυρµηγκοτρυπα (η) τρύπα στο έδαφος από όπου µπαι-
νοβγαίνουν σκουλήκια και µυρµήγκια· στη ΦΡ. φτου σκουληκοµυρ-
µηγκοτρυπα για δυσπρόφερτη λέξη ή δυσκολία γενικά. 
σκουληκοφάγωµα (το) {χωρ. πληθ.} 1. η διάβρωση επιφάνειας, που 
προκαλείται από τα σκουλήκια 2. µέρος που έχει καταστραφεί από τα 
σκουλήκια. σκουληκοφαγωµένος, -η, -ο αυτός που έχει φθαρεί από τα 
σκουλήκια: ~ έπιπλα ΣΥΝ. (λόγ.) σκωληκόβρωτος. οκουλλί (το) 
{σκουλλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. δέσµη από τυλιγµένο νήµα ΣΥΝ. κούκλα 
2. (γενικά) δέσµη από πράγµατα που έχουν δεθεί µαζί ΣΥΝ. µάτσο 3. 
µαλλιά τού κεφαλιού ακατάστατα και αχτένιστα, που πέφτουν 
µπροστά στο πρόσωπο ΣΥΝ. τούφα, τσουλούφι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
*σκολλίον, υποκ. τού µτγν. σκόλλυς, -υος «τούφα µαλ- 

λιών», που συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σκολύπτειν εκτίλ- 
λειν, κολούειν (αόρ. σκολύψαι· κολοΰσαι, κολοβώσαι) και ανάγεται 
στην ίδια ρίζα µε το αρχ. σκάλλω «σκαλίζω, σκάβω» (βλ. λ. σκαλί-
ζω)]. 

σκουµπρί (το) {σκουµπρ-ιού | -ιών} ψάρι µε στενόµακρο σώµα που 
καταλήγει σε διχαλωτή ουρά και χρωµατισµό πρασινωπό στη ράχη, 
κάθετες σκουρόχρωµες ταινίες µέχρι τα πλευρά και ασηµόλευκο 
χρώµα στην κοιλιά" αλιεύεται για το νόστιµο κρέας του (πβ. κ. λ. τσί-
ρος). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < *σκοµβρίον (µε τροπή τού -ο- σε -ου-), υποκ. τού αρχ. 
σκόµβρος (βλ.λ.)]. 

σκουνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ιστιοφόρο πλοίο µε ισοϋψή συνήθ. κα-
τάρτια, που έχει στο κατάρτι τής πλώρης εξάρτιση γολέτας και στο 
κατάρτι τής πρύµνης εξάρτιση µπρικιού. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. scuna < αγγλ. scooner (πβ. κ. γερµ. Schoner), αγν. ετύ-
µου). 

σκούντηµα (το) {σκουντήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. σπρώξιµο µε τον 
αγκώνα ή τον ώµο 2. (µτφ.) η ώθηση προς κάποιον, για να παροτρυν-
θεί να πραγµατοποιήσει κάτι: θέλει πάντα ~, για να διαβάσει ΣΥΝ. 
παρότρυνση, ενθάρρυνση. 

σκουντιά (η) δυνατό σπρώξιµο: µου έδωσαν µια - στο λεωφορείο, που 
µε πέθαναν. 

σκουντούφλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. χτύπηµα πάνω σε εµπό-
διο κατά το βάδισµα, που συνοδεύεται από πτώση και µικροτραυµα-
τισµό ΣΥΝ. σκουντούφληµα 2. (µτφ. για πρόσ.) βαρυθυµία, κακή διά-
θεση. 
[ΕΤΥΜ < σκοντούφλα < µεσν. σκόντουφλον (µε επίδρ. τού ρ. σκοντά-
φτω), πιθ. από συµφυρµό των λ. σκότος και τύφλα. Βλ. κ. σκουντου-
φλώ]. 

σκουντούφληµα (το) → σκουντούφλα» 
σκουντούφλης, -α, -ικο {σκουντούφληδες} 1. αυτός που περπατά 

άτσαλα και σκοντάφτει συνεχώς 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που έχει 
σκυθρωπό πρόσωπο και µόνιµα κακή διάθεση ΣΥΝ. κατσούφης. 

σκουντουφλιάζω ρ. αµετβ. {σκουντούφλιασα} (λαϊκ.-µτφ.) γίνοµαι 
σκυθρωπός, χάνω τη διάθεση µου ΣΥΝ. κατσουφιάζω, σκυθρωπ(ι)άζω. 
— σκουντούφλιασµα (το). 

σκουντουφλώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {σκουντουφλάς... | σκουντούφλησα} 
σκοντάφτω, πέφτω πάνω σε εµπόδιο καθώς βαδίζω και χάνω την 
ισορροπία µου (συνήθ. λόγω νύστας, µέθης κ.λπ.): όλο κάπου σκου-
ντουφλάει, πέφτει και χτυπάει. — σκουντούφληµα (το). [ΕΤΥΜ Αβεβ. 
ετύµου, πιθ. < σκουντούφλα (βλ.λ.). Κατ' άλλη άποψη, η λ. οφείλεται 
σε συµφυρµό των λ. σκοντάφτω και τυφλός. Λιγότερο πιθ. η 
αναγωγή σε συνθ. *κοντυλο-τυφλώ < τυφλο-κοντυλώ (µε αντιστροφή) 
«κουτουλώ σαν τυφλός» (βλ. κ. κουτουλώ), ενώ ακόµη λιγότερες 
πιθανότητες συγκεντρώνει η εκδοχή αµάρτυρου τ. *κουτου-φλιά (µε 
ανάπτυξη σ- προθεµ. και την επίδρ. τού ρ. σκοντάφτω) < *κοτουφλιά 
< *κοττο-τυφλία (µε απλολογία) «η τύφλωση των ορνίθων»]. 

σκουντώ ρ. µετβ. (λαϊκ.) {σκουντάς... | σκούντησα κ. σκούντηξα} 1. 
σπρώχνω (κάποιον) µε τον αγκώνα ή τον ώµο (συνήθ. µε απότοµο 
τρόπο): Μη µε σκουντάς! Όλοι θα περάσουµε || µε σκούντησε στον 
αγκώνα και έχυσα το κρασί || σκουντά τον να ξυπνήσει- κοιµάται πάλι 
2. (µτφ.) ωθώ (κάποιον) να κάνει κάτι, παροτρύνω: αν δεν τον 
σκουντήσεις, δεν στρώνεται να διαβάσει. 
[ΕΤΥΜ < όψιµο µεσν. σκουντώ < µεσν. κουντώ (µε ανάπτυξη σ- προ-
θεµ., πβ. κ. κόνις - σκόνη, κύπτω - σκύβω) < ✈  κοντώ (-όω) 
«ακοντίζω» (η ύπαρξη τού ρ. εικάζεται από τα µαρτυρηµένα 
παράγωγα, λ.χ. κό-ντ-ωσις, κοντ-ωτός) < αρχ. κοντός «κοντάρι, 
ακόντιο»]. 

σκούξιµο (το) {σκουξίµ-ατος | -ατα, -άτων} διαπεραστική κραυγή 
ΣΥΝ. ουρλιαχτό, στρίγγλισµα. 

σκουός (το) {άκλ.} παιχνίδι εσωτερικού χώρου, που παίζεται µε ρα-
κέτες και µπάλα, στο οποίο δύο παίκτες χτυπούν εναλλάξ τη µπάλα 
ρίχνοντας την σε έναν τοίχο που βρίσκεται µπροστά τους, προσπα-
θώντας καθένας τους να κάνει τον άλλο να µην προλάβω να απο-
κρούσε. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. squash «συνθλίβω, συµπιέζω» < µέσ. γαλλ. esquasser 
< δηµώδ. λατ. *ex-quassäre < ex- + λατ. quassäre «σείω, τινάζω» (< 
quatëre, ίδια σηµ.)]. 

σκούπα (η) {σκουπών} 1. όργανο που αποτελείται από (ξύλινο, πλα-
στικό ή µεταλλικό) κοντάρι, στην άκρη τού οποίου προσαρµόζεται 
µια δέσµη από χόρτα ή βούρτσα από πλαστικό και χρησιµοποιείται 
για να αποµακρύνονται οι σκόνες και τα σκουπίδια: από πότε έχει να 
µπει - σ' αυτό το δωµάτιο; 2. (ειδικότ.) ηλεκτρική συσκευή που µε την 
ισχύ τού εκπεµπόµενου αέρα απορροφά τη σκόνη, στερεές ή 
ηµίρρευστες ακαθαρσίες από δάπεδα, χαλιά και έπιπλα: βάζω ~ (κα-
θαρίζω µε ~) 3. (µτφ.) διαδικασία εκκαθαρίσεως χώρου ή περιοχής 
από τα στοιχεία που διαταράσσουν την τάξη και την κοινωνική ηρε-
µία: η επιχείρηση-σκούπα τής Αστυνοµίας για τη σύλληψη εµπόρων 
ναρκωτικών. — (υποκ.) σκουπάκι (το) (βλ.λ.) κ. σκουπίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. scopa (κυρ. πληθ. scopae, -ärum) < scapus, -i «βα-
κτηρία, ράβδος»]. 

σκουπάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρή σκούπα 2. µικρή απορροφητική 
συσκευή καθαρισµού: επαναφορτιζόµενο ~. 

σκουπιδαρειο (το) (λαϊκ.) µέρος στο οποίο ρίχνονται σκουπίδια, τό-
πος γεµάτος σκουπίδια. 
[ΕΤΥΜ. < σκουπίδι + παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. κ. κεραµιδ-αρειό, 
αλητ-αρειό]. 

σκουπίδι (το) {σκουπιδ-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) 1. καθετί άχρη-
στο που το πετάµε: σακούλες σκουπιδιών (πλαστικές σακούλες, στις 
οποίες τοποθετούνται τα σκουπίδια, για να τα πάρει το απόρριµµα- 
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τοφόρο) || κάδος για τα ~ ΣΥΝ. απορρίµµατα- ΦΡ. (α) στα σκουπίδια 
στον χώρο όπου αποθηκεύονται τα άχρηστα πράγµατα: άλλοι δεν 
έχουν να φάνε και εδώ πετούν το φαγητό ~ (β) (µτφ.) πετάω | ρίχνω 
(κάτι) στα σκουπίδια απορρίπτω (κάτι), θεωρώ (κάτι) χαµηλής ποιό-
τητας ή ανάξιο λόγου: πέταξαν στα σκουπίδια το σενάριο µου (γ) για 
τα σκουπίδια (ως χαρακτηρισµός) για κάτι άχρηστο, κακής ποιότη-
τας: αυτό το βιβλίο είναι ~ 2. κάθε είδους ακαθαρσία: σήµερα σκού-
πισα και πάλι η κουζίνα είναι γεµάτη σκουπίδια- ΦΡ. κάνω σκουπίδια 
λερώνω, σκορπίζω διάφορα υπολείµµατα (χαρτιού, αντικειµένων, 
τροφής κ.λπ.), σκόνες 3. (µτφ.) χαµηλής ποιότητας πρόσωπο ή πράγ-
µα: τα ~ τού τηλεοπτικού προγράµµατος || (κ. σε φραστικές λέξεις) 
µια ταινία-σκουπίδι τής περιόδου εκείνης...- ΦΡ. κάνω (κάποιον) 
σκουπίδι µιλώ και συµπεριφέροµαι σε (κάποιον) µε προσβλητικό τρό-
πο, εξευτελίζω (κάποιον). — (υποκ.) σκουπιδάκι (το). [ETYM. < 
σκουπίζω (υποχωρητ.) + παραγ. επίθηµα -ίδι (πβ. κ. ροκανίδι, σκυρπ-
ίδι)]. 

σκουπιδιάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) όχηµα για την αποκοµιδή απορ-
ριµµάτων (ιδίως στον στρατό). 

σκουπιδιάρης (ο) |-ηδες κ. -αίοι), σκουπιδιάρισσα (η) (σκουπίδια 
ρισσών) πρόσωπο που έχει ως επάγγελµα του τη συλλογή των 
σκουπιδιών και γενικότ. την καθαριότητα των δρόµων ΣΥΝ. οδοκα-
θαριστής. [ETYM. < σκουπίδι + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. σιτανταλ-
ιάρης], 

σκουπιδιάρικο (το) κοινοτικό ή δηµοτικό όχηµα, που χρησιµοποιείται 
για την αποκοµιδή των απορριµµάτων ΣΥΝ. απορριµµατοφόρο. 

σκουπιδολόι (το) {χωρ. πληθ.) πλήθος σκουπιδιών. 
[ΕΤΥΜ < σκουπίδι + -λόι | -λόγι < λέγω «συλλέγω»]. 

σκουπιδο(ν)τενεκές (ο) µεταλλικό ή πλαστικό δοχείο, µέσα στο οποίο 
τοποθετούνται οι σακούλες των σκουπιδιών. 

σκουπιδότοπος (ο) τόπος γεµάτος σκουπίδια. 
σκουπιδοφάνος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. ειδική εγκατάσταση σε κουζίνα σπιτιού, 

που αποτελείται από µηχανισµό που αλέθει τα σκουπίδια και 
συνδέεται µε το αποχετευτικό δίκτυο. 

σκουπίζω ρ. µετβ. {σκούπισ-α, -τηκα, -µένος) 1. (α) καθαρίζω τις 
ακαθαρσίες από (µια επιφάνεια) µε τη σκούπα: ~ τα ψίχουλα από το 
πάτωµα | τα ξερά φύλλα από τον δρόµο | τις στάχτες από το τζάκι 
ΣΥΝ. (λόγ.) σαρώνω (β) αφαιρώ τη σκόνη (από µια επιφάνεια), χρησι-
µοποιώντας πανί ή βούρτσα: ~ τα έπιπλα | τους καθρέφτες || ψεκάζω 
τα τζάµια και τα ~ µε πανί || ~ τα πόδια µου (τρίβω τα παπούτσια µου 
πάνω στην ειδική ψάθα, το πατάκι, που υπάρχει στις εισόδους των 
σπιτιών, για να αποµακρύνω τις λάσπες και τις άλλες ακαθαρσίες 
τού δρόµου) ΣΥΝ. ξεσκονίζω 2. (α) απορροφώ την υγρασία από (µια 
επιφάνεια): ~ τα πιάτα | τα ποτήρια | το γάλα που χύθηκε ΣΥΝ. 
σφουγγίζω (β) αφαιρώ την υγρασία, τον ιδρώτα ή τις ακαθαρσίες 
(από το σώµα ή µέρος τού σώµατος) µε πετσέτα ή άλλο απορροφητι-
κό υλικό: ~ το πρόσωπο µου | τα δάκρυα από τα µάτια | τον ιδρώτα 
από το µέτωπο µου | τα χέρια | το παιδί, για να µην κρυώσει | τη µύτη 
µου µε χαρτοµάντηλο || (κ. µεσοπαθ.) σκουπίσου- έχεις σάλτσες στο 
στόµα. — σκούπισµα (το). [ΕΤΥΜ. < σκούπα]. 

σκουπόξυλο (το) το µακρύ λεπτό κοντάρι τής σκούπας· σε ΦΡ. που 
δείχνουν επιθετική διάθεση προς κάποιον, π.χ. (α) παίρνω κάποιον µε 
το σκουπόξυλο χτυπώ κάποιον µε το σκουπόξυλο, διώχνω κάποιον: 
πάψε να λες τέτοια πράγµατα γιατί θα σε πάρω µε το σκουπόξυλο (β) 
σκουπόξυλο που σου χρειάζεται! πρέπει να σε δείρει κανείς: Επι-
τρέπεται να λες τέτοια πράγµατα; ~! 

σκουπόσπορος (ο) ο σπόρος τού σκουπόχορτου. 
σκουποχορτο (το) ειδικό φυτό που ο θύσανος του χρησιµοποιείται για 
να φτειάχνονται σκούπες. 

σκουραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σκούρυνα} ♦ 1. (µετβ.) δίνω σε (κάτι) 
πιο σκούρο χρώµα, κάνω (κάτι) µαυρειδερό: ~ τις καρέκλες, για να 
ταιριάζουν µε το τραπέζι | τα µαλλιά µου ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι σκού-
ρος, αποκτώ πιο σκούρο χρώµα: καθώς µεγαλώνει, τα µαλλιά και τα 
µάτια του σκουραίνουν 3. (µτφ.) πηγαίνω προς το χειρότερο, έχω 
άσχηµη εξέλιξη: το πολιτικό σκηνικό σκουραίνει ΣΥΝ. χειροτερεύω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

σκουρέτο (το) λεπτή σανίδα µε την οποία κατασκευάζονται τα λε-
πτότερα και ελαφρότερα µέρη παραθύρων και επίπλων. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. scuretto, υποκ. τού scuro < λογγοβαρδ. skur «σκιά, καλυµµένος 
τόπος»]. 

σκουριά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. οξίδιο που σχηµατίζεται στην επιφά-
νεια των µετάλλων (συνήθ. τού σιδήρου) µε την επίδραση νερού ή 
αέρα 2. BOT. αρρώστια των φυτών αλλιώς σκωρίαση. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. σκωρία (µε τροπή τού /ο/ σε lu/) < σκώρ, σκατός «περίττωµα» 
(βλ. λ. σκατό)]. σκουριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σκούριασ-α, -µένος} ♦ 
1. (µετβ.) προκαλώ σκουριά σε (σώµα, επιφάνεια): η υγρασία 
σκουριάζει τα µέταλλα ΣΥΝ. οξιδώνω ♦ (αµετβ.) 2. καλύπτοµαι µε 
σκουριά: το σίδερο σκουριάζει εύκολα ΣΥΝ. οξιδώνοµαι 3. (µτφ.) 
χάνω την ευλυγισία και γενικότ. την καλή φυσική µου κατάσταση, 
επειδή βρίσκοµαι για µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός δράσεως: τόσο 
καιρό µέσα στο σπίτι, έχω σκουριάσει || αρχίζω γυµναστική, γιατί 
σκούριασα µε την καθιστική ζωή 4. (η µτχ. σκουριασµένος, -η, -ο ως 
χαρακτηρισµός) αυτός που έχει µείνει προσκολληµένος στο 
παρελθόν, που δεν επιδέχεται αλλαγή ή εξέλιξη: ~ µυαλά | ιδέες ΣΥΝ. 
απηρχαιωµένος, πεπαλαιωµένος, ξεπερασµένος. — σκούριασµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σκωριάζω < αρχ. σκωρία (βλ. κ. σκουριά)]. σκούρος, -α, 
-ο 1. αυτός που έχει σκοτεινό, βαθύ χρώµα: ~ µάτια | µαλλιά | δέρµα || 
~ µπλε | πράσινο ΣΥΝ. σκοτεινόχρωµος, βαθύχρωµος, µαυρειδερός ANT. 
ανοιχτόχρωµος 2. (µτφ.) σε ΦΡ. που δηλώνουν εµπό- 

δια και δυσκολίες, π.χ. (α) τα βρίσκω σκούρα συναντώ δυσκολίες, 
δεν έχω την αναµενόµενη αντιµετώπιση (β) τα βλέπω σκούρα προ-
βλέπω δυσάρεστη εξέλιξη (γ) κατάλαβα τα σκούρα αντιλήφθηκα τη 
δυσκολία τής κατάστασης (δ) σκούρα τα πράγµατα! δύσκολη η κα-
τάσταση 3. σκούρα (τα) τα παντζούρια. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. oscuro (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ο-, που 
ταυτίστηκε µε το αρσ. άρθρο) < λατ. obscürus «σκοτεννός, σκιερός» < 
ob- «προ→ + -scùrus, που συνδ. µε σανσκρ. skauti «καλύπτω», αρχ. 
γερµ. scuvro «σκιά» κ.ά.]. 

σκουροφέρνω ρ. αµετβ. πλησιάζω προς το σκούρο. 
σκουρόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει σκούρο χρώµα: ~ οθόνη ΣΥΝ. 
ανοιχτός, ανοιχτόχρωµος. 

σκουτάρι (το) {σκουταρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η ασπίδα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σκουτάριον, υποκ. τού ουσ. σκοϋτα < λατ. scutum «θυρεός, τετράγωνη 
ασπίδα των Ρωµαίων πεζικαρίων»]. 

σκουτέλλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) µεγάλο και βαθύ πιάτο, πια-
τέλα. 

σκουτέλλι (το) {σκουτελλ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) µικρή γαβάθα. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. σκουτέλλιον, υποκ. τού λατ. scutella «πιατάκι», υποκ. τού scutra 
«πιάτο, δίσκος», τεχν. όρ„ αγν. ετύµου]. 

σκούτερ (το) {άκλ.} µηχανοκίνητο δίκυκλο όχηµα µε µικρό κυβισµό, 
κατάλληλο για µετακινήσεις µέσα στην πόλη ΣΥΝ. βέσπα, µοτοποδή-
λατο. — (υποκ.) σκουτεράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. scooter < p. scoot «τρέχω µε µεγάλη ταχύτητα, εφορ-
µώ», πιθ. < αρχ. σκανδ. skota «σπρώχνω» ή skjóta «πυροβολώ, εξακο-
ντίζω»]. 

σκουτί (το) {σκουτ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. χοντρό µάλλινο ύφασµα, που 
χρησιµοποιούν οι χωρικοί για να ράβουν τα ρούχα τους 2. (συνεκδ.) 
το ρούχο: «ξένες µού πλένουν τα ~, ξένες τα σαπουνίζουν» (δηµοτ. 
τραγ.) ΣΥΝ. ρούχο, ένδυµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σκυτίον, υποκ. τού 
σκϋτος (βλ.λ.)]. 

σκουφάτος, -η, -ο αυτός που φοράει σκούφο. 
σκουφί (το) {σκουφ-ιού | -ιών} ο µικρός σκούφος. 
σκούφια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κάλυµµα τού κεφαλιού, που συνήθ. δέ-
νει στον λαιµό µε κορδελάκν ΦΡ. (α) από πού κρατάει | βαστάει η 
σκούφια σου; ποια είναι η καταγωγή σου, από πού προέρχεσαι; (β) 
βγάλε τη σκούφια σου και χτύπα | βάρα µε για κάποιον που, ενώ κα-
τακρίνει τη συµπεριφορά και τα ελαττώµατα άλλων, στην πραγµατι-
κότητα έχει τον ίδιο χαρακτήρα ή την ίδια συµπεριφορά (γ) πετάω 
τη σκούφια µου (για κάτι) είµαι πάντα πρόθυµος (για κάτι), τρελαί-
νοµαι (για κάτι): ~ για εκδροµές (δ) γελάει κι η σκούφια µου χαίρο-
µαι υπερβολικά. — (υποκ.) σκουφίτσα (η). [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. 
scuffia < αρχ. γερµ. *kupphja]. 

σκούφος (ο) εφαρµοστό κάλυµµα τού κεφαλιού χωρίς γείσο, από 
µαλλί, δέρµα ή άλλο υλικό: ~ για σκι | για το κρύο | για κολύµβηση. 
— (υποκ.) σκουφάκι (το). [ΕΤΥΜ < σκούφια (βλ.λ.), κατά τα αρσ. 
σε -ος]. 

σκουφώνω ρ. µετβ. {σκούφω-σα, -µένος} καλύπτω µε σκούφο. — 
σκούφωµα (το). 

σκραµπλ (το) {άκλ.} επιτραπέζιο παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες προ-
σπαθούν να συνδυάσουν σωστά σκόρπια γράµµατα πάνω σε δια-
γραµµισµένη και βαθµολογηµένη επιφάνεια, ώστε να σχηµατίσουν 
λέξεις. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. scrabble, εµπορική ονοµασία]. 

σκράπας (ο) (λαϊκ.) 1. άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει, δεν µαθαίνει 
εύκολα- ανεπίδεκτος µαθήσεως 2. (ειδικότ.) ο κακός µαθητής: είναι ~ 
στα µαθηµατικά ΣΥΝ. τούβλο, µπούφος. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. scrap «υπόλειµµα, άχρηστο κατάλοιπο» < µέσ. αγγλ. 
scrappe < αρχ. σκανδ. skrap (< p. skrapa «αποξέω, χαράσσω»)]. 

σκριν (το) {άκλ.} ΑΘΛ. (στο µπάσκετ) κίνηση σύµφωνη µε τους κανό-
νες, µε την οποία εµποδίζει ένας παίκτης την κίνηση αντιπάλου, 
ώστε να διευκολυνθεί ο συµπαίκτης του που έχει την µπάλα. — 
σκρινάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. screen «προπέτασµα, χώρισµα» < µέσ. αγγλ. serene < 
αρχ. γαλλ. escren < φρανκον. *skrank, πβ. αρχ. γερµ. scrank «φράγµα, 
εµπόδιο»]. 

σκρίνιο (το) ξύλινο έπιπλο µε ράφια και βιτρίνα, µέσα στο οποίο φυ-
λάσσονται και εκτίθενται διάφορα αντικείµενα τού σπιτιού (πιάτα, 
ποτήρια, διακοσµητικά κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σκρίνιον< λατ. scrinium «κιβώτιο, χαρτοφύλακας», τε-
χν. όρ., αγν. ετύµου]. 

σκριπτ (το) {άκλ.} (στον κινηµατογράφο) 1. το σενάριο ταινίας 2. 
πρόσωπο µε πολλές και σύνθετες αρµοδιότητες τόσο στην προεργα-
σία τής ταινίας όσο και κατά το γύρισµα και το µοντάζ (έλεγχο των 
διαλόγων, καταγραφή σκηνών και πλάνων, ηµερολόγιο γυρισµάτων 
κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. script < λατ. scriptum, ουσιαστικοπ. µτχ. τ. τού ρ. 
scribêre «γράφω»]. 

σκρόφα (η) 1. το θηλυκό γουρούνι ΣΥΝ. γουρούνα 2. (µτφ.) (α) υβρι-
στ. για γυναίκα χαµηλής ηθικής (β) η πόρνη. — (υποκ.) σκροφάκι 
(το) κ. σκροφίτσα (η) (σηµ. 2). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. scrofa «γουρούνα», τεχν. όρ. τής αγροτικής γλώσ-
σας]. σκύβαλο (το) {σκυβάλ-ου | -ων} 1. ό,τι αποµένει από το 
ξεκαθάρισµα των δηµητριακών 2. (γενικότ.) σκουπίδι, άχρηστο 
πράγµα 3, (µτφ.) άνθρωπος τιποτένιος, κούφιος, χωρίς καµιά αξία. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σκύβαλον, αγν. ετύµου. Η χρονική τοποθέτηση τού 
όρου αποκλείει οποιαδήποτε υπόθεση ανατολ. δανείου, ενώ η σύνδ. 
µε το ρ. βάλλω δεν ευσταθεί µορφολογικώς]. σκύβω ρ. αµετβ. κ. 
µετβ. (έσκυψα, σκυµµένος} (αµετβ.) 1. γέρνω το 
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σώµα ή το κεφάλι µου προς τα εµπρός και κάτω: µη σκύβετε έξω από 
το παράθυρο || έτσι που σκύβεις καθώς γράφεις, θα στραβωθείς ΣΥΝ. 
χαµηλώνω· ΦΡ. (µετβ.-µτφ.) σκύβω το κεφάλι βλ. λ. κεφάλι 2. (µτφ.) 
ασχολούµαι µε ενδιαφέρον µε κάποιον ή κάτι: ο υπουργός έσκυψε 
πάνω στα προβλήµατα των εργαζοµένων || οι γονείς ~ µε στοργή στις 
δυσκολίες των παιδιών τους. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. σκύπτω, από τον αόρ. έκυψα τού αρχ. κύπτω (βλ. λ. κύ-
πτω, κυφός), κατά το σχήµα έτριψα - τρίβω, έθλιψα - θλίβω. Η λ. πα-
ρουσιάζει σ- προθεµ., πβ. κ. κόνις - σκόνη, βώλος - σβώλος]. 

Σκυθία (η) αρχαία χώρα Β. τού Εύξεινου Πόντου, την οποία οριοθε-
τούσαν οι ποταµοί ∆ούναβης και ∆ον.  — Σκύθης (ο), σκυθικός, -ή, -
ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. Σκύθαι, αγν. ετύµου]. 

σκυθρωπιάζω κ. (λόγ.) σκυθρωπάζω [αρχ.] ρ. αµετβ. {σκυθρώπια-
σα} (λόγ.) παίρνω όψη σκυθρωπή, χάνω την καλή µου διάθεση ΣΥΝ. 
κατσουφιάζω ΑΝΤ. ευθυµώ. — σκυθρώπιασµα (το). 

σκυθρωπός, -ή, -ό αυτός που έχει έκφραση λυπηµένη και συνο-
φρυωµένη: ~ όψη | πρόσωπο ΣΥΝ. κατσούφης, κατηφής, σκουντούφλης 
ΑΝΤ. ευδιάθετος, εύθυµος. — σκυθρωπά επίρρ., σκυθρωπότητα (η) 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < σκυθρός «οργισµένος, δυσαρεστηµένος» (που όµως 
µαρτυρείται ως µτγν.) + παραγ. επίθηµα -ωπός (βλ.λ.). Το επίθ. σκυ-
θρός < θ. σκυ- (µε εσφαλµ. µορφολ. χωρισµό) τού ρ. σκύζω | -οµαι «ορ-
γίζοµαι, γκρινιάζω» (βλ. λ. σκούζω) + παραγ. επίθηµα -θρός (πβ. κ. 
νω-θρός)]. 

σκύλα (η) 1. θηλυκό σκυλί 2. υβριστ. για γυναίκα µε κακό χαρακτή-
ρα, δύστροπη 3. (αργκό) η πόρνη. — (υποκ.) σκυλίτσα (η), (µεγεθ.) 
σκυλάρα (η) (σηµ. 2). 

σκυλάδικο (το) (αργκό) 1. νυκτερινό λαϊκό κέντρο όπου τραγουδιού-
νται χαµηλής ποιότητας τραγούδια µε ερωτικό κυρ. περιεχόµενο 2. 
(συνήθ. στον πληθ.) λαϊκό τραγούδι που ακούγεται στα παραπάνω 
κέντρα ή που ταιριάζει στο ύφος αυτών των χώρων: τα τραγούδια 
αυτής τής τραγουδίστριας είναι σκυλάδικα || αγόρασε ένα σιντί µε 
σκυλάδικα. [ΕΤΥΜ. < σκυλάς + -άδικο, πβ. κ. ουζ-άδικο]. 

σκυλάκι (το) 1. το µικρόσωµο σκυλί ή κουτάβι · 2. καλλωπιστικό 
φυτό µε ροζ ή µοβ άνθη σε σχήµα χωνιού, που µοιάζουν µε το µου-
σούδι µικρού σκύλου. [ΕΤΥΜ < αρχ. σκυλάκιον, υποκ. τού σκύλαξ, -
ακος (βλ.λ.)]. 

σκύλαξ (ο) (αρχαιοπρ.) {σκύλ-ακος | -ακες, -άκων} το νεογέννητο 
σκυλί, κουτάβι. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. σκύλος]. 

σκυλάραπας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) υβριστ. για πρόσωπο που ανήκει 
στη µαύρη φυλή. 

σκυλάς (ο) {σκυλάδες}, σκύλου (η) {σκυλούδες} (αργκό) 1. λαϊκός 
τραγουδιστής που τραγουδά σε σκυλάδικο (βλ.λ.) 2. πρόσωπο που συ-
χνάζει σε σκυλάδικα. 

σκυλευω ρ. µετβ. {σκύλ-εψα, -εύτηκα κ. -εύθηκα, -ευµένος κ. -εµέ-
νος} αφαιρώ τον οπλισµό και την εξάρτυση από (νεκρό συνήθ. στρα-
τιώτη), λεηλατώ το πτώµα (κάποιου), παίρνω λάφυρα από τους νε-
κρούς: σκύλεψαν τους σκοτωµένους. — σκύλευση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < σκϋλον (κυρ. πληθ. σκύλα) «λάφυρο, οτιδήποτε υφαρ-
πάζεται από τον σκοτωµένο εχθρό», αβεβ. ετύµου. Συνήθως η λ. συ-
σχετίζεται µε τα ουσ. σκϋτος «κατεργασµένο δέρµα», έπι-σκύνιον 
«δέρµα τού µετώπου», αλλά η σύνδεση µε σανσκρ. skunâti «καλυµ-
µένος, σκεπασµένος» (εξαιρετικώς αβέβ. σηµ.) προκαλεί σηµασιολ. 
δυσχέρειες. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η λ. συνδ. µε τα ουσ. σκύλαξ, 
σκύλος (βλ.λ.) παρά τη σηµασιολ. απόσταση και τη διαφορετική πο-
σότητα τού -υ-. Τέλος, έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η λ. έχει σχη-
µατιστεί από συµφυρµό των όρων σϋλον (βλ. λ. συλώ, -άω) και 
σκϋτος]. 

σκυλήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. σκυλίσιος) 1. αυτός που σχετίζεται µε 
σκύλο: ~ µούρη | τοµάρι | δέρµα 2. (µτφ.) αυτός που είναι γεµάτος 
ταλαιπωρίες και κακουχίες: ζω | κάνω - ζωή || ~ δουλειά. — σκυλή-
σια επίρρ. 

σκυλί (το) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. ζώο) {σκυλ-ιού | -ιών} 
1. ο σκύλος (βλ.λ.): αδέσποτα | αστυνοµικά ~ || ~ πολυτελείας | ρά-
τσας- ΦΡ. (α) (πάω) | πεθαίνω σαν το σκυλί (στ' αµπέλι) για κάποιον 
που κανείς δεν τον φρόντισε τις τελευταίες στιγµές τής ζωής του: πέ-
θανε - (β) (παροιµ.) κακό σκυλί ψόφο δεν έχει οι κακοί άνθρωποι 
δεν παθαίνουν τίποτα, οι συµφορές πλήττουν µόνο τους καλούς αν-
θρώπους (γ) τρώγονται σαν τα σκυλιά για ανθρώπους που καβγαδί-
ζουν συνέχεια (δ) ρεζίλι των σκυλιών για πολύ µεγάλο εξευτελισµό: 
~ γίναµε µε τα καµώµατα σου! (ε) βασιλική διαταγή (ή σ δρόµος εί-
ναι ανοιχτός) και τα σκυλιά δεµένα βλ. λ. βασιλικός 2. (µτφ.-µειωτ.) 
άγριος άνθρωπος µε βίαιη συµπεριφορά: µας επιτέθηκαν τα ~ κρα-
δαίνοντας γιαταγάνια 3. (µτφ.) αυτός που είναι γεµάτος λύσσα και 
οργή εναντίον κάποιου: µε έκανε µε τη συµπεριφορά του ~ (µε εξα-
γρίωσε) 4. (µτφ.) άνθρωπος µε µεγάλη αντοχή, που δεν καταβάλλεται 
από τις δυσκολίες: δουλεύει σαν ~ || είναι - στη δουλειά του (δουλεύει 
ακούραστα, πάρα πολύ εργατικός) || είναι ~ µοναχό (δεν το βάζει 
κάτω). — (υποκ.) σκυλάκι (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ 
µεσν., υποκ. τού µτγν. σκύλ(λ)ος (βλ.λ.)]. 

σκυλιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {σκύλιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
εξοργίζω (κάποιον) σε υπερβολικό βαθµό: τον σκύλιασες µε την άρ-
νηση σου ♦ (αµετβ.) 2. εξοργίζοµαι, θυµώνω υπερβολικά: ~ από το 
κακό µου ΣΥΝ. λυσσάω απ' το κακό µου 3. ζηλεύω υπερβολικά: έχει 
σκυλιάσει, γιατί βρήκα πολύ καλή δουλειά. — σκύλιασµα (το). 

σκυλίσιος, -ια, -ιο → σκυλήσιος 
σκυλίτσα (η) → σκύλα 

Σκύλλα (η) ΜΥΘΟΛ. θαλάσσιο τέρας µε δώδεκα πόδια και έξι σκυλό-
µορφα κεφάλια, που κατοικούσε σε σπήλαιο (πιθ. στην Κάτω Ιταλία) 
και µαζί µε τη Χάρυβδη αποτελούσε τον τρόµο των διερχόµενων 
πλοίων και ναυτικών κατά την Οδύσσεια, τη σκότωσε ο Οδυσσέας· 
ΦΡ. (α) η Σκύλλα (+γεν. ουσ.) και η Χάρυβδη (+γεν. ουσ.) για δύο πο-
λύ αρνητικά φαινόµενα, καταστάσεις: «η πολιτική του αποσκοπούσε 
στο ν' αποφευχθούν τα δύο δεινά, η Σκύλλα τού χάους και η Χάρυβδη 
τής τυραννίας» (εφηµ.) (β) µεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης σε 
εξαιρετικά δυσχερή, επικίνδυνη θέση: χρωστάει στην τράπεζα και 
πρέπει να πληρώσει και τα νοίκια- βρίσκεται ~ (γ) από τη Σκύλλα 
στη Χάρυβδη από ένα κακό σε άλλο χειρότερο: πολλοί νέοι πέφτουν 
συχνά από τη Σκύλλα των ναρκωτικών στη Χάρυβδη τής εγκληµατι-
κότητας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *Σκύλ^α (µε αφοµοίωση)· ανήκει στην ίδια οικογένεια 
µε τη λ. σκύλαξ (βλ. λ. σκύλος)]. 

σκύλο- κ. σκυλό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνουν: 1. κάτι σχετικό 
µε σκύλο: σκυλο-τροφή, σκυλό-σπιτο 2. δυσµορφία: σκυλο-µούρης 
• 3. κάτι δυσάρεστο µε υψηλό βαθµό: σκυλο-βαριέµαι, σκυλο-µετα- 
νιώνω. 

σκυλοβαριέµαι ρ. αµετβ. αποθ. (σκυλοβαρέ-θηκα, -µένος) πλήττω 
αφόρητα: ~ µε τις κουλτουριάρικες ταινίες. 

σκυλοβρίζω ρ. µετβ. (σκυλόβρισα) ξεστοµίζω χυδαίες βρισιές ενα-
ντίον (κάποιου): µε σκυλόβρισε, γιατί άργησα. — σκυλοβρίσιµο (το). 

σκυλοδόντης, -α, -ικο αυτός που έχει µεγάλα και αιχµηρά δόντια. 
σκυλόδοντο (το) 1. το δόντι σκύλου 2. (λαϊκ.) ο κυνόδοντας τού αν-

θρώπου. 
σκυλοδροµία (η) [1889] (σκυλοδροµιών) αγώνας δρόµου µεταξύ 

σκύλων, όπου οι θεατές βάζουν στοιχήµατα όπως στον ιππόδροµο 
ΣΥΝ. κυνοδροµία. 

σκυλοζωή (η) ζωή γεµάτη δυσκολίες και στερήσεις, σκυλήσια ζωή. 
σκύλο καβγάς (ο) 1. η συµπλοκή σκυλιών 2. (µτφ.) έντονος καβγάς 

ανάµεσα σε ανθρώπους µε δυνατές φωνές, διαπληκτισµούς, ακόµα 
και χτυπήµατα. 

σκυλοκέφαλος, -η, -ο αυτός που έχει κεφάλι όµοιο µε σκύλου ΣΥΝ. 
κυνοκέφαλος. 

σκυλολοι (το) {σκυλολογ-ιού | -ιών} (καθηµ.-περιληπτ.) 1. οµάδα αδέ-
σποτων συνήθ. σκύλων 2. (µτφ.-µειωτ.) πολλοί άνθρωποι µαζί που 
φωνάζουν δυνατά και ασχηµονούν: µαζεύτηκε στο µαγαζί όλο το ~. 
[ΕΤΥΜ < σκύλος + -λόι < -λόγι (< λέγω «συλλέγω, συγκεντρώνω»)]. 

σκυλοµαχία (η) {σκυλοµαχιών} η κυνοµαχία (βλ.λ.). 
σκυλοµετανιώνω ρ. αµετβ. {σκυλοµετάνιωσα} (εκφραστ.) µετανιώνω 

πικρά, µετανιώνω λόγω µεγάλης απογοήτευσης από ενέργεια µου: 
έχω σκυλοµετανιώσει που αποκάλυψα έτσι εύκολα τα όνειρα µου. 

σκυλοµούρης, -α, -ικο (λαϊκ.) άνθρωπος µε άσχηµη και αντιπαθητική 
όψη. 

σκυλόµουτρο (το) 1. αυτός που έχει άγριο και άσχηµο πρόσωπο 2. 
(µτφ.) άνθρωπος αδιάντροπος και χυδαίος. 

σκυλοπνιγοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] {σκυλοπνίγ-ηκα, -µένος) (συ-
νήθ. για ναυτικούς) υποφέρω αντιµετωπίζοντας τις δυσκολίες των 
ταξιδιών στη θάλασσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

σκυλοπνίχτης (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (µτφ.) πλοίο παλιό ή κακής κα-
τασκευής. 

σκύλος (ο) (πβ. λ. σκυλί") 1. κατοικίδιο σαρκοφάγο θηλαστικό ζώο, 
που εµφανίζεται σε διάφορους τύπους και έχει πολλαπλή χρησιµό-
τητα (κυνήγι, φύλαξη ανθρώπων ή ποιµνίων, καταδίωξη κακοποιών, 
εντοπισµό βοµβών ή ναρκωτικών, συνοδία τυφλών κ.ά.): - κυνηγετι-
κός | σαλονιού | συνοδίας- ΦΡ. (α) σαν τον σκύλο µε τη γάτα για τη 
σχέση ανθρώπων που καβγαδίζουν συνεχώς: τρώγονται ~ (β) σκύλος 
που γαβγίζει δεν δαγκώνει βλ. λ. γαβγίζω (γ) και την πίτα ολόκληρη 
και τον σκύλο χορτάτο βλ. λ. πίτα (δ) εγώ το λέω τού σκύλου µου 
και ο σκύλος στην ουρά του για πράξεις ή καθήκοντα που µε-
ταβιβάζονται από τον έναν στον άλλον, µε αποτέλεσµα να µην εκτε-
λούνται ποτέ (ε) µπάτε, σκύλοι, αλέστε κι αλεστικά µη δώσετε βλ. λ. 
αλέθω (στ) το φτηνό το κρέας το τρων' οι σκύλοι βλ. λ. κρέας 2. (ει-
δικότ.) το αρσενικό αυτού τού ζώου (θηλ. σκύλα) 3. (µτφ.) άνθρωπος 
σκληρός και άγριος που δεν συµβιβάζεται 4. (µτφ.) αυτός που είναι 
ακούραστος: δουλεύει σαν ~ · 5. το σκυλόψαρο, µικρός καρχαρίας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σκύλ(λ)ος (όπως παραδίδεται στη «γλώσσα» τού Ησυ-
χίου σκύλλον την κύνα λέγουσιν) < αρχ. σκύλαξ, -ακος «µικρός σκύ-
λος, κουτάβι» (µε µεταπλασµό κατά τα ουσ. σε -ός), εκφραστ. λ., µε 
επίθηµα -αξ (πβ.βεΐρ-αξ, δέλφ-αξ), που πιθ. συνδ. µε λιθ. skalikas «κυ-
νηγόσκυλο», kalè «σκύλα». Σύµφωνα µε άλλη πρόταση, η λ. ανάγεται 
σε θ. *skul-, µηδενισµ. βαθµ. τού 1.E *(s)kyel-, αλλά τα παράγωγα αυ-
τής τής ρίζας (λ.χ. αρχ. ισλ. skval «απεραντολογία», skvala «φωνάζω 
δυνατά») απέχουν σηµασιολογικώς. Κατ' άλλη άποψη, η λ. θα µπο-
ρούσε να αναχθεί στο θ. σκυ- τού αρχ. σκύζω | -οµαι (βλ. λ. σκούζω) 
µε εσφαλµ. µορφολ. χωρισµό τού ρ. (δηλ. σκύ-ζω αντί *σκύδ^ω). Τέ-
λος, έχει προταθεί η σύνδεση µε αρµ-çul «µικρός ταύρος», άποψη που 
παρουσιάζει σηµασιολ. δυσχέρειες]. 

σκυλοτράγουδo (το) (λαϊκ.) το σκυλάδικο (βλ.λ., σηµ. 2). 
σκυλοτρώγοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {σκυλοφαγώ-θηκα, -µένος) (µτφ.) 
βρίσκοµαι σε συνεχή διαµάχη (µε κάποιον).  — σκυλοφάγωµα (το). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

σκυλού (η) → σκυλάς 
σκυλόφατσα (η) (ως χαρακτηρισµός) σκυλοµούρης (βλ.λ.). 
σκυλόψαρο (το) [µεσν.] καθένα από τα µακρόστενα ψάρια τού βυθού 

που µοιάζουν µε καρχαρία και είναι εξοπλισµένα µε µυτερά δόντια 
που καταστρέφουν τα δίχτυα των ψαράδων. 

σκυλόψυχος, -η, -ο (µτφ.) αυτός που έχει σκληρή ψυχή, χωρίς αι-
σθήµατα ΣΥΝ. σκληρός, άσπλαχνος, ανάλγητος. 



σκύµνος 1617 Σλάβος 
 

σκύµνος (ο) το νεογέννητο τού λιονταριού. [ΕΤΥΜ αρχ. λ., µε επίθηµα -µνος 
(πβ. κ. πρυ-µνός, στά-µνος, έρυ-µνός), πράγµα που δυσχεραίνει την προφανή 
συσχέτιση µε το αρχ. σκύλαξ (βλ. λ. σκύλος). Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. έχει 
προέλθει από συµφυρµό των λ. σκύλαξ και *κύµνος (< ρ. κυώ, -έω «είµαι 
έγκυος»)]. 

σκύρο (το) 1. µικροσκοπικό κοµµάτι πέτρας, χαλίκι 2. (συνήθ. στον πληθ.) 
χαλίκια που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή σκυροδέµατος ή για την 
επίστρωση δρόµων. 
[ΒΤΥΜ. < αρχ. σκϋρος (κατά τα ουδ.), τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε 
λιθ. skiaurè «µικρή διάτρητη κύστη», αρχ. γερµ. scora «φτυάρι», αρχ. σκανδ. 
skora «σφουγγαρίζω, τρίβω» κ.ά. Από το προσηγορικό σκϋρος προέρχεται και 
το όνοµα τής νήσου Σκύρου]. 

σκυρόδεµα (το) {σκυροδέµατος | χωρ. πληθ.) τεχνητό δοµικό υλικό, που 
παρασκευάζεται από χαλίκια (σκύρα), άµµο, τσιµέντο και νερό σε αναλογία 
που καθορίζεται από τον σκοπό τής κατασκευής: ασφαλτικό - || άοπλο ~ (το 
απλό µπετόν) || οπλισµένο | ενισχυµένο ~ (που έχει µέσα στη µάζα του 
σιδερένιες ράβδους, ώστε να αντέχει στον εφελκυσµό- το µπετόν αρµέ) ΣΥΝ. 
σκυροκονίαµα, µπετόν. [ΕΤΥΜ < σκύρο + δέµα (< αρχ. δέω «δένω»), απόδ. τού 
γαλλ. béton (βλ. λ. µπετόν)]. 

σκυροδετω ρ. µετβ. {σκυροδετείς... | σκυροδέτησα} χρησιµοποιώ σκυρόδεµα 
στην κατασκευή δοµικού έργου. — σκυροδέτηση (η). [ΕΤΥΜ < σκύρο + -
δετώ < -δέτης (< αρχ. δέω «δένω»)]. 

σκυροκονίαµα (το) [1896] {σκυροκονιάµατος} το σκυρόδεµα (βλ.λ.). 
σκυροκονιαστής (ο) (λόγ.) ο µπετατζής. [ΕΤΥΜ < σκύρο + κονιαστής < 

µτγν. κονιάζω (βλ. κ. κονίαµα)]. 
Σκυροπούλα (η) νησί των Β. Σποράδων ∆. τής Σκύρου. [ΕΤΥΜ < 

Σκύρος + λεξικό επίθηµα -πούλα]. 
Σκύρος (η) 1. το µεγαλύτερο και νοτιότερο νησί των Β. Σποράδων 2. η 

πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Σκυριανός (ο), Σκυριανή (η), 
σκυριανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· Σκϋρος < ουσ. σκϋρος (ό) (βλ. λ. σκύρο), λόγω των κοι-
τασµάτων χαλικιού που υπάρχουν στο νησί]. 

σκυρόστρωµα (το) [1889] {σκυροστρώµ-ατος | -ατα, -άτων) οδόστρωµα που 
έχει κατασκευαστεί µε σκυρόδεµα. 

σκυρόστρωση (η) [1888] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επίστρωση 
δρόµου µε σκύρα. 

σκυρωτός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που έχει στρωθεί µε σκύρα: ~ δρόµος. 
σκυτάλη (η) {δύσχρ. σκυταλών) 1. µικρή ξύλινη κυλινδρική ράβδος που 

χρησιµοποιείται από τους αθλητές τής σκυταλοδροµίας (βλ.λ.) 2. (µτφ.) η 
διαδοχή στην εκτέλεση έργου ή αποστολής: παίρνω τη ~ (συνεχίζω το έργο 
που µου άφησε κάποιος άλλος) || παραδίδω τη ~ (αφήνω κάποιον άλλον να 
συνεχίσει το έργο µου). [ΕΤΥΜ, αρχ., τεχν. όρ., µε επίθηµα -άλη | -άλο, 
χαρακτηριστικό εργαλείων, λ.χ. ρόπ-αλον, πάσσ-αλος κ.ά. Η λ. είναι αβεβ. 
ετύµου. Αν υποθέσουµε ότι ανάγεται σε αµάρτυρο ουσ. *σκύτος, τότε ίσως 
συνδ. µε λιθ. skùtas «κοµµάτι, κουρέλι», skutù «αποφλοιώνω, γδέρνω». Βλ. κ. 
σκύτος]. 

σκυταλοδροµία (η) {σκυταλοδροµιών} 1. οµαδικό αγώνισµα δρόµου κατά το 
οποίο καθένας από τους αθλητές (τέσσερεις συνήθ. στον στίβο) που 
αποτελούν µία οµάδα, αφού διανύσει την προβλεπόµενη απόσταση που του 
αντιστοιχεί, παραδίδει τη σκυτάλη στον αµέσως επόµενο συναθλητή του, 
µέχρις ότου ο τελευταίος κόψει το νήµα: ~ 4 χ 100 µέτρα 2. παρόµοιο 
αγώνισµα στην κολύµβηση. [ΕΤΥΜ· Απόδ. τού γαλλ. course de relais]. 

σκύτινος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που είναι κατασκευασµένος από σκύτος 
ΣΥΝ. πέτσινος, δερµάτινος. 

σκύτος (το) {σκύτ-ους | -η, -ών} (αρχαιοπρ.) το κατεργασµένο δέρµα ζώου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σκϋτος, τεχν. όρ., < θ. skut-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*(s)keut- «καλύπτω, σκεπάζω», πβ. λατ. cutis «δέρµα» (> ισπ. cutis), αρχ. 
γερµ. hut (> γερµ. Haut «δέρµα», αγγλ. hut «καλύβα») κ.ά. Η λ. συνδ. πιθ. µε 
τον τ. σκϋλον (βλ. λ. σκυλεύω) και µε το αρχ. ρ. κεύθω «κρύβω» < *(s)keu-dh-
]. 

σκυτοτόµος (ο) (λόγ.) αυτός που επεξεργάζεται δέρµατα και κατασκευάζει 
δερµάτινα είδη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σκϋτος + -τόµος < τοµή]. 

σκύφος (ο/το) ΑΡΧΑΙΟΛ. ποτήρι µε φαρδύ στόµιο. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, 
πράγµα συνηθισµένο για ονόµατα δοχείων. Έχει παρατηρηθεί η οµοιότητα µε 
τις λ. σκάφος, σκάφη, αν και οι σηµ. δεν ταυτίζονται, ενώ η παρουσία 
φωνηεντισµού -υ- (στον τ. σκύφος) έχει αποδοθεί σε αναλογία προς τους τ. 
κύτος, κύπελλον, κύµ- 
βηΐ 

σκυφτός, -ή, -ό αυτός που δεν έχει όρθια στάση, αλλά περπατάει, κάθεται ή 
στέκεται µε κλίση τού σώµατος του προς τα εµπρός και προς τα κάτω: 
περπατάει ~ ΣΥΝ. σκυµµένος. — σκυφτά επίρρ. 

σκύψιµο (το) {σκυψίµ-ατος | -ατα, -άτων} η κλίση τού σώµατος ή τού 
κεφαλιού προς τα εµπρός: από το ~ την πονάει η µέση της. 

σκωληκας (ο) (σκωλήκων} (λόγ.) το σκουλήκι. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σκώληξ, -ηκος, βλ. λ. σκουλήκι]. 

σκωληκίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) (λόγ.) το σκουλή-κιασµα. 
σκωληκιώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {σκωληκιάς...} (λόγ.) σκουληκιάζω (βλ.λ.). 
σκωληκόβρωτος, -η, -ο (λόγ.) σκουληκοφαγωµένος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µτγν. < 

σκώληξ, -ηκος + -βρωτος < αρχ. βιβρώσκω (βλ. λ. βρώση)]. 
σκωληκοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {σκωληκοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (λόγ.) αυτός 

που µοιάζει µε σκουλήκι 2. ΙΑΤΡ. σκωληκοειδής απόφυση απόφυση τού 
τυφλού εντέρου µε σχήµα σκουληκιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σκωληκοειδίτιδα (η) [1898] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής σκωληκοειδούς απόφυσης, που 
σε οξείες µορφές της αφαιρείται µε εγχείρηση: οξεία | χρόνια ~. Επίσης (λαϊκ.) 
σκωληκοειδίτης (ο). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. appendicite]. 

σκωληκοφάγος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που τρέφεται µε σκουλήκια. 
σκώληξ (ο) → σκουλήκι 
σκώµµα (το) (λόγ.) {σκώµµ-ατος | -ατα, -άτων} λόγος περιπαικτικός, που 

εµπαίζει αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται ΣΥΝ. κοροϊδία, αστε-ϊσµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδία. [ΕΤΥΜ < αρχ. σκώµµα < σκώπτω (βλ.λ.)]. 

σκώπτης (ο) [µτγν.] {σκωπτών}, σκώπτρια (η) {σκωπτριών} (λόγ.) πρόσωπο 
που συνηθίζει να λέει αστεία και να περιπαίζει τους γύρω του. 

σκωπτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει τον χαρακτήρα σκώµµατος: ~ λόγος | 
κείµενο | δηµοσίευµα ΣΥΝ. περιπαικτικός, κοροϊδευτικός, χλευαστικός. — 
σκωπτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

σκωπτικότητα (η) [1863] {χωρ. πληθ.} το πνεύµα αστεϊσµού. 
σκώπτω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) περιπαίζω, εµπαίζω 

κάποιον χρησιµοποιώντας σκώµµατα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Αρχαίοι 
σχολιαστές, όπως ο Αθηναίος και ο Αιλιανός, συνέδεσαν τη λ. µε το αρχ. 
σκώψ, -ωπός «κουκουβάγια», λόγω τού διαπεραστικού και περιπαικτικού της 
βλέµµατος. Η σηµα-σιολ. απόσταση δεν επιτρέπει τη σύνδεση µε τα ρ. σκάπτω 
και σκέπτοµαι]. 

σκωρία (η) (λόγ.) η σκουριά. 
[ΕΤΥΜ ο,ρχ., βλ. λ. σκουριά]. 

σκωρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το σκούριασµα, η οξίδωση 
2. γενική ονοµασία για διάφορες ασθένειες των φυτών οφειλόµενες σε 
µύκητες ΣΥΝ. σκουριά. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. rusting]. 

σκωριοµύκητας (ο) {σκωριοµυκήτων} παρασιτικός µύκητας που προκαλεί στα 
φυτά τη σκωρίαση. 

σκώτι (το) → συκώτι 
Σκωτία (η) (αγγλ. Scotland) γεωγραφική και πολιτική διαίρεση τού Ηνωµένου 

Βασιλείου, που καταλαµβάνει το βορειότερο τµήµα τού νησιού τής Μ. 
Βρετανίας, µε πρωτεύουσα το Εδιµβούργο. — Σκώτος κ. Σκωτσέζος (ο) 
(βλ.λ.), Σκωτσέζα (η), σκωτσέζικος, -η, -ο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < λατ. Scotia < 
Scotti «Σκώτοι», ονοµασία των λαών κελτ. καταγωγής που κατοικούσαν στην 
περιοχή. ∆εν έχει διατυπωθεί αξιόπιστη υπόθεση σχετικά µε την ετυµ. τού 
ονόµατος, αν και ορισµένοι το συνδέουν µε την αρχ. ουαλ. λ. ysgthru «κόβω, 
χαράσσω», µε αναφορά στη συνήθεια των Σκώτων να χαράσσουν στο σώµα 
τους εντοµές και τατουάζ]. 

σκωτσέζικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τη Σκωτία και τους Σκωτσέζους: ~ 
ουίσκι | γκάιντα | γλώσσα | τσιγγουνιά' ΦΡ. (α) σκω-τσέζικη φούστα (i) το κιλτ 
(ii) φούστα µε πιέτες, κυρ. µάλλινη, µε πολύχρωµα καρό (β) σκωτσέζικο 
ντους (ι) (κυριολ.) ντους µε εναλλαγή ζεστού και κρύου νερού (ii) (µτφ.) η 
απότοµη µεταβολή από ευχάριστη σε δυσάρεστη κατάσταση. 

Σκωτσέζος (ο), Σκωτσέζα (η) 1. αυτός που κατάγεται από τη Σκωτία 2. 
(µετωνυµ.-µόνο στο αρσ.) άνθρωπος υπερβολικά τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού ιταλ. scozzese, πβ. κ. Εγγλέζος]. 

σκωψ (ο) {σκωπός} (λόγ.) ο γκιόνης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < *σκώπ-ς, πιθ. 
εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. ρίζας που απαντά στο ρ. σκέπτοµαι (βλ.λ.), µε 
αναφορά στο διαπεραστικό, στοχαστικό βλέµµα τής κουκουβάγιας. Αυτό το 
χαρακτηριστικό έχει οδηγήσει ορισµένους µελετητές στην υποθ. ότι το ρ. 
σκώπτω (βλ.λ.) αποτελεί µετονοµατικό παράγωγο τού ον. σκώψ]. 

σλαβισµός (ο) [1879] 1. το σύνολο των Σλάβων 2. ιδεολογική τάση που έλαβε 
και τη µορφή πολιτικής κίνησης για την ένωση των Σλάβων σε ισχυρή 
οµοσπονδία µε βάση την κοινή ιστορική και πολιτισµική τους κληρονοµιά 
(βλ. λ. πανσλαβισµός). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. slavisme]. 

σλαβοκρατία (η) [1877] {χωρ. πληθ.} η επικράτηση τής σλαβικής φυλής. 
σλα βόλο για (η) {χωρ. πληθ.} επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τη 

µελέτη των σλαβικών γλωσσών και τής ιστορίας των σλαβικών λαών. — 
σλαβολόγος (ο/η) [1885]. 

Σλαβονία (η) περιοχή τής Α. Κροατίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
Slavonie (βλ. λ. Σλάβος, Σλοβενία)]. 

σλαβονικός, -ή, -ό [1830] κ. σλαβόνικος, -η, -ο 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε 
τη σλαβονική γλώσσα (β) σλαβονική γλώσσα η λόγια σλαβική γλώσσα που 
βασίστηκε στην αρχαία Σλαβική και η οποία χρησιµοποιήθηκε αρχικά ως 
θρησκευτική και στη συνέχεια ως λογοτεχνική γλώσσα, εµφανίζοντας 
παραλλαγές ανάλογα µε την περιοχή στην οποία χρησιµοποιήθηκε (ρωσική | 
βουλγαρική | σερβική Σλαβονική) 2. Σλαβονική (η) κ. Σλαβονικά (τα) η 
σλαβονική γλώσσα (βλ. σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. slavonie < Slavonie (βλ. λ. Σλάβος, Σλοβενία)]. 

Σλάβος (ο), Σλάβα (η) καθένα από τα µέλη των σλαβόφωνων λαών τής Α. και 
Κ. Ευρώπης (Ρώσων, Πολωνών, Τσέχων, Σλοβάκων, Σέρβων κ.ά.). — 
σλαβικός, -ή, -ό [1845] κ. (καθηµ.) σλαβικός, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σλαβ. slovënim (πληθ. τού slovène), αβεβ. ετύµου. Ορι-
σµένοι πιστεύουν ότι η ρίζα τής σλαβ. λ. σηµαίνει «ρεύµα ποταµού» (βλ. κ. 
Σλοβενία), ενώ άλλοι τη συνδέουν µε τη λ. slava «δόξα» ή µε το ρωσ. slovo 
«λόγος» (οπότε Σλάβοι ονοµάζονταν αυτοί που χρησιµοποιούσαν κατανοητή 
γλώσσα). Η παλαιότ. αναγωγή στη λατ. λ. 
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slavus «σκλάβος», επειδή οι σλαβικοί πληθυσµοί πωλούνταν συχνά 
ως δούλοι κατά τον Μεσαίωνα, δεν θεωρείται πιθανή· οι αποδείξεις 
δείχνουν ότι ο σχηµατισµός ήταν µάλλον αντίστροφος (βλ. λ. σκλά-
βος)]. 

Σλάβος ή Σλαύος; Παλαιότερα έγραφαν τη λέξη µε -αν- (Σλαύος, 
σλαυϊκός κλπ.), πιστεύοντας ότι η γραφή µε -αν- είναι λογιότερη 
(τής καθαρεύουσας)! Όποια κι αν είναι η ετυµολογία τής λέξης 
(από σλαβ. slovënim ή από slava ή από slovo), το -ν- τής Σλαβικής 
αποδίδεται κανονικά µε -β- (Σλάβος, σλαβικός) 

σλαβόφιλος, -η, -ο [1878] 1. αυτός που έχει φιλική διάθεση προς τους 
Σλάβους: ~ πολιτική | σχέδιο 2. σλαβόφιλοι (οι) οι Ρώσοι διανο-
ούµενοι τού 19ου αι., που αντιτάχθηκαν στους φιλοδυτικούς. — σλα-
βοφιλία (η) [1878]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Slavophile (νόθο συνθ.) < slavo- (βλ. λ. 
Σλάβος) + -phile < φίλος], 

σλαβόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
σλάιντ(ς) (το) {άκλ.} ελλην. διαφάνεια· φωτογραφική διαφάνεια που 

περιβάλλεται από µικρό πλαίσιο και προβάλλεται από ειδική µηχα-
νή προβολής. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. slide < p. slide «γλιστρώ», οπότε το ουσ. θα αναφερό-
ταν στη λεία επιφάνεια των διαφανειών]. 

σλάλοµ (το) {άκλ.} 1. κάθοδος σε χιονισµένο δρόµο, σε ειδική πίστα 
µεγάλης κλίσεως µε υποχρεωτικά περάσµατα από δύσκολα σηµεία, 
που ορίζονται από ψηλούς και λεπτούς πασσάλους και απαιτούν 
πολλούς ελιγµούς 2. (α) κατάβαση µε κανό (βλ.λ.) σε ποτάµι (β) σει-
ρά ελιγµών επιδεξιότητας στο θαλάσσιο σκι. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. slalom < νορβ. slalâm < sla(d) «επικλινής» + lâm 
«ίχνος, τροχιά»]. 

σλαννκ (η/το) {άκλ.} ΓΛΩΣΣ. τρόπος χρήσεως τής γλώσσας, που σκό-
πιµα αποκλίνει έντονα από την επίσηµη γλώσσα (νόρµα) στο λεξιλό-
γιο και στη σύνταξη, περιλαµβάνοντας αρκετές λέξεις που θεωρού-
νται αταίριαστες στον κοινωνικά προσεγµένο λόγο (µη ευγενικές)· 
έχει ως χαρακτηριστικά του την ελλειπτικότητα, τις µεταφορές, το 
σκωπτικό ύφος κ.ά. και ανήκει στις λεγόµενες «συνθηµατικές» χρή-
σεις τής γλώσσας (µάγκικη γλώσσα, αργκό). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αργκό. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. slang, αγν. ετύµου], 

Σ.Λ.Ε. (το) Συµβούλιο Λαϊκής Επιµόρφωσης. 
σλέπι (το) {χωρ. γεν.} φορτηγό ποταµόπλοιο που χρησιµοποιείται κυρ. 
στον ∆ούναβη. 
[ΕΤΥΜ. < ρουµ. çlep < γερµ. Schlepper «ρυµουλκό, τρακτέρ» (< ρ. 
schleppen «τραβώ, σύρω»)]. 

σλιπ (το) {άκλ.} εφαρµοστό εσώρουχο (συνήθ. ανδρικό) µικρών δια-
στάσεων. — (υποκ.) σλιπάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. [ΕΤΥΜ. 
< αγγλ. slip < p. slip «γλιστρώ, περνώ αθόρυβα» (εξαιτίας τού ότι τα 
εσώρουχα γλιστρούν εύκολα και απαλά στο σώµα)]. 

σλίπινγκ·µπαγκ (το) {άκλ.} ο υπνόσακος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sleeping-bag]. 

Σλοβακία (η) (σλοβακ. Slovenskâ Republika = ∆ηµοκρατία τής Σλο-
βακίας) κράτος τής Κ. Ευρώπης, που περιλαµβάνει το Α. από τα δύο 
τµήµατα στα οποία διασπάστηκε η πρώην Τσεχοσλοβακία, µε πρω-
τεύουσα τη Μπρατισλάβα, επίσηµη γλώσσα τη Σλοβακική και νόµι-
σµα τη σλοβακική κορώνα. — Σλοβάκος (ο), Σλοβάκα (η), σλοβακι-
κός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) σλοβάκικος, -η, -ο, Σλοβακικά κ. (καθηµ.) Σλο-
βάκικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Slovakia < σλοβακ. slovâk < αρχ. σλαβ. 
»slovënim «Σλάβοι» (βλ. λ. Σλάβος)]. 

Σλοβενία (η) (σλοβεν. Republika Slovenija = ∆ηµοκρατία τής Σλοβε-
νίας) κράτος τής ΝΑ. Ευρώπης, που προήλθε από τη διάσπαση τής 
πρώην Γιουγκοσλαβίας, µε πρωτεύουσα τη Λιουµπλιάνα, επίσηµη 
γλώσσα τη Σλοβένικη και νόµισµα το τόλαρ. — Σλοβένος (ο), Σλο-
βένα (η), Σλοβένικα κ. (καθηµ.) Σλοβένικα (τα), σλοβένικος, -ή, -ό κ. 
(καθηµ.) σλοβένικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Slovenia < σλοβεν. Slovenija < Slovênec 
«Σλοβένος» (αρχική σηµ. «Σλάβος») < αρχ. σλαβ. *slovënim «Σλάβοι» 
(βλ. λ. Σλάβος)]. 

σλόγκαν (το) {άκλ.} ελλην. σύνθηµα· σύντοµη και εντυπωσιακή συν-
θηµατική φράση, που χρησιµοποιείται στην πολιτική προπαγάνδα ή 
στα διαφηµιστικά µηνύµατα: µιλάµε µε ~ || ένα αντιρατσιστικό ~ || 
ένα γνωστό διαφηµιστικό ~ είναι το «σηµασία στη λεπτοµέρεια». 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. slogan < παλαιότ. slogorn < κελτ. (τής Σκωτίας) sluagh-
ghairm «κραυγή τού στρατού» < sluagh «στρατός» + ghairm «κραυ-
γή»]. 

Σ.Μ.Α. (η) Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας. 
σµάλτο (το) 1. γυάλινο επίχρισµα διαφόρων αποχρώσεων, που χρη-

σιµοποιείται για τη διακόσµηση ή την προστασία αντικειµένων από 
πηλό, πορσελάνη ή µέταλλο: έφυγε | τρίφτηκε το - ΣΥΝ. εφυάλωµα 2. 
(συνεκδ.) το αντικείµενο που έχει διακοσµηθεί µε το παραπάνω υλι-
κό 3. το λευκό εξωτερικό κάλυµµα των δοντιών ΣΥΝ. αδαµαντίνη. 
[ΕΤΥΜ < νταλ. smalto < φρανκον. smalt < αρχ. γερµ. smelzan «λειώνω 
(µέταλλα), διαλύω» (> αγγλ. smelt)]. 

σµαλτωνω ρ. µετβ. {σµάλτω-σα, -θηκα, -µένος} επιχρίω επιφάνεια 
(µεταλλική ή κεραµική) µε σµάλτο, µε ειδική διαδικασία ΣΥΝ. (λόγ.) 
εφυαλώνω. — σµάλτωµα (το) κ. σµάλτωση (η). 

Σµαράνδα (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης Σµαραγδή. 
[ΕΤΥΜ. < σµαράγδι (βλ.λ.)]. 

σµαραγδένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που είναι φτειαγµένος ή στολισµένος 
µε σµαράγδια: ~ δαχτυλίδι 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το βαθυ-
πράσινο χρώµα τού σµαραγδιού: - θάλασσα. Επίσης σµαράνδινος. 

-η, -ο [µτγν.]. 
σµαραγδής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το βαθυπράσινο χρώµα τού 
σµαραγδιού 2. σµαραγδί (το) το ίδιο το βαθυπράσινο χρώµα τού σµα-
ραγδιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

σµαράγδι (το) (σµαραγδ-ιού | -ιών} διαφανής πολύτιµος λίθος µε βα-
θύ πράσινο χρώµα, που χρησιµοποιείται σε κοσµήµατα ή για τον 
στολισµό άλλων πολύτιµων αντικειµένων (εκκλησιαστικών σκευών 
κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σµαράγδιον, υποκ. τού αρχ. σµάραγδος, πιθ. < σανσκρ. 
marakatam | marakram (όπως επιµαρτυρείται από το µτγν. µάραγδος). 
Φαίνεται πως και οι τ. τής Σανσκριτικής έχουν σηµιτ. προέλ., πβ. εβρ. 
bâréqet, ακκαδ. barraqtu (ίσως από αρχική σηµιτ. ρίζα brq «λάµπω, 
γυαλίζω»)]. 

σµαρανδίτης (ο) [µτγν.] {σµαραγδιτών} ινώδες ορυκτό πράσινου 
χρώµατος. 

σµαραγδοειδής, -ής, -ές {σµαραγδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε σµαράγδι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σµαραγδόχρους, -ους, -ουν [1887] (λόγ.) {σµαραγδόχρ-οες (ουδ. -οα), 
-όων} αυτός που έχει το βαθυπράσινο χρώµα τού σµαραγδιού. 
[ΕΤΥΜ < σµάραγδος (βλ. λ. σµαράγδι) + -χρους < αρχ. χρως «δέρµα, 
επιδερµίδα» (βλ. λ. χρώµα)]. 

σµάρι (το) {δύσχρ. σµαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. σµήνος εντόµων, συνήθ. 
µελισσών 2. (µτφ.) µεγάλο πλήθος: ένα ~ παιδιά | πουλιά πρόβαλε 
µπροστά µας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *έ-σµάρι-ον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ε-), υποκ. 
τού αρχ. εσµός (βλ.λ.)]. 

σµεουριά (η) (λαϊκ.) φυτό συγγενές προς τη βατοµουριά. 
σµέουρο (το) (λαϊκ.) ο καρπός τής σµεουριάς. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < µούρο 

(λόγω τής οµοιότητας των καρπών), µε ανάπτυξη σ- προθεµ. (πβ. κ. 
διαλεκτ. τ. σµούρο)]. 

σµέρνα (η) {σµερνών} ψάρι που µοιάζει µε χέλι, µε µακρόστενο γλοι-
ώδες, χωρίς λέπια σώµα, σκούρο καφετί χρώµα, που αφθονεί στις 
θερµές θάλασσες, αναζητεί την τροφή του κρυµµένο σε σχισµές βρά-
χων και σπηλιές και γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο αν προκληθεί· ψα-
ρεύεται για την εύγευστη σάρκα του· αλλιώς σµύρνα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
σµέρινα (µε συγκοπή τού ενδοσυµφωνικού -ι-) < αρχ. (σ)µύραινα (βλ. 
λ. µύραινα)]. 

σµερτιά κ. σµυρτια (η) (διαλεκτ.) το φυτό µυρσίνη, η µυρτιά. 
Σ.MET.Χ.Α. (το) Συµβούλιο Μετόχων Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
σµήγµα (το) {σµήγµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. λιπώδες και παχύρρευστο 

έκκριµα των δερµατικών αδένων (λ.χ. στο µέτωπο), που κρατά µαλα-
κό και ελαστικό το δέρµα 2. το σµήµα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. σµήγµα, 
αρχική σηµ. «σµήµα», < σµήχω «πλένω (µε καθαριστικό διάλυµα, 
σαπούνι), καθαρίζω, σαπουνίζω», επεκτεταµ. τ. τού ρ. σµώ (-ήω) 
(ίδια σηµ.), µε ενεστωτ. επίθηµα -χω (πβ. κ. τρύ-χω, ψή-χω). Το αρχ. 
σµώ (-ήω) είναι αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το σπάνιο αρχ. σµώχω 
«τρίβω» και µε το αρχ. σµώδιξ «µώλωπας, πρήξιµο». Ορισµένοι 
µελετητές ανάγουν το ρ. σµήω σε I.E. ρίζα *sm-e(i) | *sm-ei- «αλείφω, 
σφουγγίζω», πβ. αρχ. γερµ. smlzan «χτυπώ - αλείφω» (> γερµ. 
schmeißen «ρίχνω, πετώ»), αρχ. αγγλ. smitte «κηλίδα», µέσ. άνω γερµ. 
smitze κ.ά.]. 

σµηγµατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το σµήγµα: ~ πάθηση. 
σµηγµατογόνος, -ος, -ο [1887] αυτός που εκκρίνει σµήγµα: ~ αδένες. 
σµηγµατόρροια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από την αυξηµένη (λιπαρή ~) ή µειωµένη (ξηρή ~) 
έκκριση σµήγµατος λόγω δυσλειτουργίας των σµηγµατογόνων δερ-
µατικών αδένων. — σµηνµατορροίκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. seborrhoea (νόθο συνθ.) < sebo-
(< λατ. sebum «σµήγµα, στέαρ») + -rrhoea < -ρροια (< ρέω)]. 

σµηκτικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει καθαρτική δύναµη: ~ φάρµακα 2. 
ΦΥΣ.-ΧΗΜ. ενδιάµεση κατάσταση τής ύλης, που βρίσκεται ανάµεσα 
στη στερεά και την υγρή της µορφή: ~ κατάσταση || ~ σώµα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < σµήκτης «αυτός που καθαρίζει τρίβοντας» < αρχ. σµή-χωφλ. λ. 
σµήγµα)]. 

σµήµα (το) {σµήµα-τος | -ατα, -άτων} οτιδήποτε χρησιµεύει ως καθα-
ριστικό, σαπούνι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σµήµα < σµώ (-ήω), βλ. κ. 
σµήγµα]. 

σµηναγός (ο) αξιωµατικός τής Πολεµικής Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, 
ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < σµήνος + -αγάς < άγω, πβ. κ. λοχ-αγός]. 

σµηναρχία (η) {σµηναρχιών} µονάδα τής Πολεµικής Αεροπορίας, 
πογ αντιστοιχεί µε το σύνταγµα τού Στρατού Ξηράς. 

σµήναρχος (ο) {σµηνάρχ-ου | -ων, -ους} ανώτερος αξιωµατικός τής 
Πολεµικής Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < σµήνος + -
άρχος < άρχω]. 

σµηνίας (ο) {σµηνιών} υπαξιωµατικός τής Πολεµικής Αεροπορίας 
(βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < σµήνος + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. 
λοχ-ίας]. 

σµηνίτης (ο) {σµηνιτών} το κατώτερο στην ιεραρχία στέλεχος τής 
Πολεµικής Αεροπορίας. [ΕΤΥΜ. < σµήνος + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. 
κ. οπλ-ίτης], 

σµήνος (το) {σµήν-ους | -η, -ών} 1. πυκνή οµάδα ιπτάµενων εντόµων 
ή πουλιών σε κίνηση: ~ χελιδονιών | ακρίδων ΣΥΝ. πλήθος 2. (µτφ.) 
οµάδα αεροπλάνων υπό ενιαία διοίκηση: ~ καταδιωκτικών | µαχητι-
κών αεροσκαφών · 3. ΑΣΤΡΟΝ. αστρικό σµήνος φυσική οµάδα αστέ-
ρων που συνδέονται µεταξύ τους µε ελκτικές δυνάµεις· ο αριθµός 
των αστέρων µπορεί να είναι από δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σµήνος | σµάνος (δωρ.), µε επίθηµα -νος (πβ. κ. εθ-νος), 
αγν. ετύµου]. 



σµηνοσεισµοί 1619 σνοµπ 
 

σµηνοσεισµοί (οι) ΓΕΩΛ. πλήθος σεισµών διαφόρων εντάσεων, µε-
ταξύ των οποίων δεν είναι δυνατή η διάκριση τού κύριου σεισµού. 

σµηνουργία (η) {σµηνουργιών} µετανάστευση τµήµατος των µελισ-
σών µιας κυψέλης για τη δηµιουργία νέας. [ΕΤΥΜ. µτνγ. < 
σµηνουργός < σµήνος + -ουργός (< έργον)}. 

σµινάδι (το) (σµιγαδ-ιού | -ιών) 1. µείγµα σιταριού µε κριθάρι ή σί-
καλη 2. (συνεκδ.) το αλεύρι που παράγεται από το παραπάνω µείγµα. 
[ΕΤΥΜ. < σµιγός (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άδι, πβ. κ. υφ-άδι, µοιρ-
άδι]. 

σµιγός (ο) το σµιγάδι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. συµµιγής (βλ.λ.), µε σίγηση 
τού άτονου [ί] έπειτα από σ-(πβ. κ. σιτάρι - στάρι) και µεταπλασµό 
κατά τα επίθ. σε -ος]. 

σµίγω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έσµιξα, σµίχτηκα, σµιγµένος} ♦ (αµετβ.) (εκ-
φραστ.) 1. συναντώµαι (µε κάποιον): είχαµε να σµίξουµε όλοι µαζί 
δύο χρόνια- ΦΡ. βουνό µε βουνό δεν σµίγει βλ. λ. βουνό 2. (ειδικότ.) 
δηµιουργώ ερωτική σχέση (µε κάποιον) 3. ενώνοµαι, συµπίπτω στο 
ίδιο σηµείο: εδώ σµίγουν η θάλασσα και η στεριά || στο νέο κόµµα 
σµίγει το παλιό µε το καινούργιο ♦ 4. (µετβ.) ενώνω, φέρνω κοντά: 
προσπάθησαν να τους σµίξουν ξανά, αλλά µάταια. — σµίξιµο (το) κ. 
(λαϊκ.) σµίξη (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µέλλ. σµίξω (κατά το σχήµα θίγω - θίξω) < αρχ. µέλλ. 
συµµείξω (µε σίγηση τού άτονου [i] έπειτα από σ-, πβ. κ. σιτάρι -
στάρι) τού ρ. συµµ(ε)ίγνυµι «αναµειγνύω, συνενώνω» (βλ. κ. συµµι-
γής). Κατ' άλλη άποψη, σµίγω < αρχ. µίσγω, µε αντιµετάθεση (βλ. λ. 
µειγνύω)]. 

σµίκρυνση (η) [1879] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. αναπαρά-
σταση ή αναπαραγωγή πρωτοτύπου µε τεχνικές µεθόδους σε µικρό-
τερες διαστάσεις, που διατηρεί αναλλοίωτες τις αρχικές του αναλο-
γίες: ~ φωτογραφίας | βιβλίου || φωτοτυπική - || η απεικόνιση περιο-
χής στον χάρτη σε ~ || ~ σε κλίµακα 1/1000 (= ένα προς χίλια) ΑΝΤ. µε-
γέθυνση 2. (γενικά) η µείωση τού µεγέθους. [ΕΤΥΜ, Απόδ. τού 
γαλλ. raccourcissement]. 

σµίκρυντικός, -ή, -ό [1861] αυτός που σχετίζεται µε τη σµίκρυνση. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποκοριστικός. 

σµικρύνω ρ. µετβ. {σµίκρυν-α, -θηκα} κάνω σµίκρυνση (βλ.λ.): -µια 
σελίδα στο φωτοτυπείο ANT. µεγεθύνω. [ΕΤΥΜ, µτγν. < αρχ. σµικρός 
(βλ. λ. µικρός)]. 

σµίλαξ (η) (λόγ.) {σµίλ-ακος, -ακα | -ακες, -άκων} αυτοφυές, πολυετές, 
ποώδες και αναρριχώµενο φυτό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σµίλαξ, -ακος, µε παραγ. επίθηµα -αξ, χαρακτηριστικό 
λ. που δηλώνουν φυτά (πβ. κ. δόν-αξ), αγν. ετύµου]. 

σµιλάρι (το) (σµιλαρ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) η σµίλη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σµιλάριον, υποκ. τού αρχ. σµίλη (βλ.λ.)]. 

σµίλευµα (το) [αρχ.] {σµιλεύµ-ατος | -ατα, -άτων) καθετί που κατα-
σκευάζεται και λαξεύεται µε τη σµίλη. 

σµιλευτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σµιλευθεί ΣΥΝ. λαξευτός, 
σκαλιστός, γλυπτός. 

σµιλεύω ρ. µετβ. {σµίλευ-σα (κ. λαϊκ. -εψα), -θηκα, -µένος} 1. σκαλί-
ζω µε σµίλη: ο γλύπτης σµιλεύει το µάρµαρο || (µτφ.) οι βράχοι τους 
οποίους είχε σµιλέψει το κύµα ΣΥΝ. λαξεύω 2. (µτφ.) επεξεργάζοµαι 
µε επιµέλεια: οι στίχοι που σµίλεψε ο ποιητής || ποίηµα σµιλευµένο 
από την πένα ενός µεγάλου δηµιουργού. — σµίλευση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σµίλη (βλ.λ.)]. 

σµίλη (η) {δύσχρ. σµιλών} κοπτικό χαλύβδινο εργαλείο µε αιχµηρή 
λάµα στο ένα άκρο, που χρησιµοποιείται στην κατεργασία µαρµάρου 
ή πέτρας ΣΥΝ. καλέµι, σκαρπέλο, κοπίδι. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. λ. µε επίθηµα -λη (-λά(, χαρακτηριστικό λέξεων που δη-
λώνουν εργαλεία (πβ. κ. µήλη) ή όργανα (πβ. κ. χηλή). Η λ. συνδ. µε 
I.E. όρους, οι οποίοι προσδιορίζουν τον ξυλουργό και τον σιδηρουργό, 
λ.χ. αρχ. αγγλ. smid (> αγγλ. smith «σιδηρουργός»), αρχ. γερµ. smid 
(> γερµ. Schmied). ∆υσερµήνευτο παραµένει το µακρό -Τ- τού ουσ. 
σµίλη και δεν φαίνεται πιθ. η φωνηεντική εναλλαγή *smei | *smi-. 
Κατά µία άποψη, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η λ. σµίλη παρουσιάζει 
επίθηµα -Τλη | -Ιλο (και όχι -λη)]. 

σµιχτός, -ή, -ό (συνήθ. για τα φρύδια) ενωµένος. — σµιχτά επίρρ. 
σµιχτοφρύδης, -α, -ικο αυτός που έχει φρύδια ενωµένα πάνω από 
τηµύτη του. 

σµόκιν (το) {άκλ.} επίσηµο ανδρικό ένδυµα µαύρου χρώµατος, λιγό-
τερο επίσηµο από το φράκο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. smoking (< p. smoke «καπνίζω»), που αποσπάστηκε από τη φρ. 
smoking-jacket, αρχική σηµ. «σακάκι που φορούσαν για το κάπνισµα 
µετά το δείπνο»]. Σµόλικας (ο) όρος τής Ηπείρου στον νοµό 
Ιωαννίνων. 
[ΕΤΥΜ. < σλαβ. Smola «ρητίνη» ή < σλαβ. Smolnika «αργιλόχωµα»]. 
σµπαράλια (τα) 1. (για πράγµατα) κοµµάτια και θρύψαλα, συντρίµ-
µια: ΤΟ αυτοκίνητο έγινε ~ από τη σύγκρουση 2. (µτφ. για πρόσωπα) 
για πλήρη διατάραξη τής κανονικής λειτουργίας τού οργανισµού, χά-
λια: η γρίπη µε έκανε - || τα νεύρα µου έχουν γίνει ~ 3. (για σχέσεις | 
καταστάσεις) για ολοκληρωτική διάλυση: µαλώσαµε και γίναµε ~. 
ÌJTYM < ιταλ. sbaraglio «κατατρόπωση, διάλυση» < sbaragliare < προ-
βηγκ. baralhar «αναστατώνω, ταράζω»]. σµπαραλιάζω ρ. µετβ. 
{σµπαράλιασ-α, -τηκα, -µένος) κάνω (κάποιον/κάτι) σµπαράλια, 
διαλύω εντελώς: ~ το αυτοκίνητο µου | τη ζωή µου | τα νεύρα µου. — 
σµπαράλιασµα (το). σµπάρος (ο) πυροβολισµός, ο ήχος από την 
εκπυρσοκρότηση όπλου-ΦΡ. µ' έναν σµπάρο δυο τρυγόνια για 
ενέργεια που αποφέρει διπλό όφελος. 

[ΕΤΥΜ. < βεν. sbaro «θόρυβος, κρότος - εµπόδιο» < λατ. barra «µπά-
ρα»]. 

σµπίρος (ο) 1. αστυνοµικός υπάλληλος 2. (µτφ.-κακόσ.) πρόσωπο που 

εκτελεί εντολές άλλου, συνήθ. εις βάρος τρίτων. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
sbirro «αστυνοµικός» (περιφρονητικά), αντιδάν., < µτγν. λατ. birrus 
«ερυθρωπός µανδύας που φορούσαν οι αστυνοµικοί» < αρχ. πυρρός 
(βλ.λ.)]. 

Σ.Μ.Υ.Ν. (η) Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού. 
σµυρινλάς (ο) {σµυριγλάδες} ο σµυριδεργάτης. 
σµυρίγλι (το) {σµυριγλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η σµύριδα. [ΕΤΥΜ. 

Αντιδάν., < ιταλ. smeriglio < λατ. *smirilium | *smyridium, υποκ. τού 
smyris < µτγν. σµύρις, -ιδος (βλ.λ.)]. 

σµύριδα (η) {σµυρίδων} ορυκτό οξίδιο τού αργιλίου, µαύρου ή γκρί-
ζου χρώµατος, µεγάλης σκληρότητας, που χρησιµοποιείται σε σκόνη 
για τη λείανση µαρµάρων ή µετάλλων, καθώς και στην κατασκευή 
σµυριδόχαρτου, σµυριδόπανων και σµυριδοτροχών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σµύρις, -ιδος, αγν. ετύµου. Η παραδοσιακή σύνδεση µε το αρχ. µύρον 
(βλ.λ.) και µε γερµ. λ. (πβ. αρχ. γερµ. smero > γερµ. Schmer «λίπος, 
πάχος», αρχ. ιρλ. smi(u)r «µεδούλι, µυελός» κ.ά.) δεν ικανοποιεί ούτε 
ως προς τη µορφή ούτε ως προς τη σηµ., ενώ το ίδιο ισχύει και για 
την επιχειρηθείσα αναγωγή στο ρ. σµώ (-ήω) (βλ. λ. σµήγµα). Έχει 
ακόµη διατυπωθεί η πρόταση περί σηµιτ. δανείου]. 

σµυριδεργάτης (ο) {σµυριδεργατών} εργάτης που ασχολείται µε την 
εξόρυξη σµύριδας ΣΥΝ. σµυριδωρύχος, σµυριγλάς. 

σµυριδόπανο (το) ύφασµα πάνω στο οποίο έχουν κολληθεί λεπτοί 
κόκκοι σµύριδας ή άλλων υλικών, που χρησιµοποιείται για τη λείαν-
ση µεταλλικών επιφανειών. 

σµυριδόσκονη (η) [1897] [χωρ. γεν. πληθ.) σκόνη από ψήγµατα σµύ-
ριδας. 

σµυριδοτροχός (ο) [1896] κυλινδρικός ή κωνικός δίσκος φτειαγµέ-
νος από κόκκους πολύ σκληρών υλικών, που χρησιµοποιείται για τον 
τεµαχισµό, τη λείανση, το ακόνισµα κ.λπ. µετάλλων, ξύλων, πολύτι-
µων λίθων κ.ά. 

σµυριδόχαρτο (το) [1898] φύλλο χαρτιού, τού οποίου η επιφάνεια 
καλύπτεται µε κόκκους σµύριδας· χρησιµοποιείται για τη λείανση 
σκληρών µεταλλικών επιφανειών, την προετοιµασία µεταλλικής επι-
φάνειας για βαφή κ.λπ. (πβ. λ. γυαλόχαρτο). 

σµυριδώνω ρ. µετβ. [1876] {σµυρίδω-σα, -θηκα, -µένος) καλύπτω (επι-
φάνεια) µε σµύριδα. 

σµυριδωρυχειο (το) [1897] ορυχείο εξορύξεως σµύριδας. 
σµυριδωρύχος (ο) ο εργάτης σµυριδωρυχείου. 
σµύρνα (η) {σµυρνών} 1. µικρό αγκαθωτό δέντρο, το οποίο εκκρίνει 

αρωµατικό ρετσίνι 2. (συνεκδ.) το αρωµατικό ρετσίνι που παράγεται 
από το παραπάνω φυτό και αποτέλεσε το περίφηµο µύρο, το οποίο, 
σύµφωνα µε την Κ.∆., προσφέρθηκε στον νεογέννητο Χριστό και σή-
µερα χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία και τη φαρµακευτική · 3. 
το ψάρι σµέρνα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < µύρρα «αρωµατικό φυτό» (σηµιτ. προελ., πβ. εβρ. mor, 
αραµ. mura, χανααν. muura, ουγκαριτ. mr, που ανάγονται σε ρίζα mrr 
«δυσοσµία») µε την επίδρ. τού τοπωνυµίου Σµύρνη, όπως διαφαίνεται 
στη φρ. µύρρα Σµυρναία. Κατ' άλλη άποψη, σµύρνα < *(σ)µύρριν-ά 
(µε αρχαϊκή συγκοπή τού -ι-) < µύρρα, ενώ η παρουσία τού σ- κατά 
το σχ^ήµα σµικρός - µικρός]. 

σµυρναιικος, -η, -ο 1. αυτός που έχει σχέση µε τη Σµύρνη ή προέρ-
χεται από εκεί: σουτζουκάκια ~ || ~ τραγούδια 2. σµυρναίικο (το) το 
αστικό λαϊκό τραγούδι των Ελλήνων τής Σµύρνης, κυρ. µέχρι τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή: µια ραδιοφωνική εκποµπή αφιερωµένη στο 
~. Επίσης σµυρναϊκός, -ή, -ό [µτγν.] κ. σµυρνκίπΊΚος, -η, -ο. 

Σµύρνη (η) πόλη τής ∆. Μικράς Ασίας, στην οποία ήκµασε µέχρι την 
καταστροφή τού 1922 ένα πολύ ζωντανό κοµµάτι τού ελληνισµού: ~, 
η χιλιοτραγουδισµένη νύµφη τής Ιωνίας. — Σµυρναίος [αρχ.] κ. 
(λαϊκ.) Σµυρνιός (ο), Σµυρναία κ. (λαϊκ.) Σµυρνιά (η). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αγν. ετύµου. Το τουρκ. όν. Izmir ανάγεται στο αρχ. Σµύρνη]. 

σµυρνιώτικος, -η, -ο → σµυρναίικος 
σµυρτιά (η) σµερτιά (βλ.λ.). 
σνακ (το) (άκλ.) 1. µικρή ποσότητα φαγητού που τρώγεται ανάµεσα 
στα σταθερά γεύµατα 2. τα συνοδευτικά ποτών. [ΕΤΥΜ <^αγγλ. 
snack < µέσ. αγγλ. snaken «δαγκώνω, τσιµπολογώ»]. 

σνακµπάρ κ. σνακ-µπάρ (το) (άκλ.) κατάστηµα στο οποίο σερβί-
ρονται σνακ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. snack bar]. 

σναπς (το) {άκλ.} αλκοολούχο ποτό που πίνεται µε πάγο ή σε σφηνά-
κι και έχει γεύση φρούτων. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Schnaps < κάτω γερµ. snappen «προσπαθώ να δαγκώ-
σω, αρπάζω»]. 

Σ.Ν.∆. (η) Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων. 
σνίτσελ (το) {άκλ.} µοσχαρήσιο κρέας σε λεπτές φέτες που τηγανί-

ζονται, αφού προηγουµένως βουτηχθούν σε αβγό και φρυγανιά: βιε-
νέζικο ~. 
[ΕΤΥΜ < γερµ. Schnitzel, υποκ. τού µέσ. γερµ. sniz «κοµµάτι, φέτα», 
που συνδ. µε αρχ. snldan «κόβω» (> γερµ. schneiden)]. 

σνιφ (το) {άκλ.} ο ήχος που κάνει κάποιος όταν ρουφάει τη µύτη του 
ή/και όταν κλαίει· συχνό στα κόµικς. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. sniff, 
ηχοµιµητ. λ.]. 

σνιφάρω ρ. µετβ. {σνιφάρισα} (αργκό) εισπνέω (ναρκωτική ουσία) 
από τη µύτη: ~ κοκαΐνη. — σνιφάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. sniff 
(+ κατάλ. -άρω) < µέσ. αγγλ. sniffen «εισπνέω]. 

σνοµπ επίθ. (άκλ.) (για πρόσ.) αυτός που είναι µαταιόδοξος, που ανή-
κει στις ανώτερες κοινωνικές τάξεις ή µιµείται τη συµπεριφορά και 
τις συνήθειες των ανθρώπων που ανήκουν σε αυτές, δείχνοντας πα-
ράλληλα περιφρόνηση προς καθετί που είναι ή θεωρεί κατώτερο, 
στην προσπάθεια του να κάνει αισθητή τη δική του υπεροχή. 



σνοµπαρία 1620 σοβώ 
 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. snob, αβεβ. ετύµου, κατά µία άποψη από συµφυρµό των λατ. 
λ. s(ine) nob(ilitate) «χωρίς τίτλο ευγενείας». Η λ. σήµαινε «παπουτσής» και 
στην αργκό τού Πανεπιστηµίου τού Καίµπριτζ (αρχές 19ου αι.) δήλωνε αυτόν 
που δεν ανήκει στο πανεπιστήµιο, τον φτωχό, κοινό άνθρωπο, αργότερα όµως 
και τον ποµπώδη, κακοµαθηµένο και καυχησιάρη (για την καταγωγή ή και τον 
πλούτο του). Η λ. διαδόθηκε από το βιβλίο τού W. Thackeray The Book of 
Snobs (1848)]. σνοµπαρία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. οµάδα σνοµπ ανθρώπων: 
είναι µια 

- όλοι τους 2. συµπεριφορά, ενέργεια ή στάση που χαρακτηρίζει σνο 
µπ ανθρώπους: ακόµα δεν ήρθε και άρχισε τις ~ της. 

[ΕΤΥΜ. < σνοµπ + παραγ. επίθηµα -αρία, πβ. κ. αλητ-αρία]. σνοµπάρω ρ. µετβ. 
{σνόµπαρα κ. σνοµπάρισα} 1. συµπεριφέροµαι µε περιφρόνηση απέναντι σε 
(κάποιον): οι πρωτευουσιάνοι συχνά σνοµπάρουν τους επαρχιώτες 2. δεν 
καταδέχοµαι (κάποιον/κάτι), αποφεύγω υποτιµώντας: πολύ µας σνοµπάρεις 
τώρα τελευταία- ούτε ένα τηλεφώνηµα δεν µας έκανες || ~ τις βιοτεχνίες | τα 
φτηνά µαγαζιά. 

— σνοµπάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. snobbare < snob (βλ. λ. σνοµπ)]. 

σνοµπισµός (ο) [1896] τρόπος συµπεριφοράς, χαρακτηριστικά και συνήθειες 
που ταιριάζουν σε σνοµπ ανθρώπους: δεν µας µιλάει από ~ από τότε που 
µεγαλοπιάστηκε. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. snobbism (βλ. κ. σνοµπ)]. 

Σ.Ο.Α. (το) Συµβούλιο Οικονοµικής Αλληλοβοήθειας. 
σοβαντεπί (το) → σοβατεπί 
σοβα(ν)τίζω κ. σουβα(ν)τίζω ρ. µετβ. (σοβά(ν)τισ-α, -τηκα, -µένος} 1. επιχρίω 

(επιφάνεια) µε σοβά 2. (λαϊκ.-µτφ.) βάζω µεγάλη ποσότητα µακιγιάζ στο 
πρόσωπο µου. — σοβά(ν)τισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού τουρκ. sivadim, 
αόρ. τού p. sivamak (< siva « σοβάς»)]. # 

σοβαρά επίρρ. 1. µε τρόπο σοβαρό, χωρίς αστεία: µίλα µου ~, µη µε 
κοροϊδεύεις! 2. µε ευπρέπεια, χωρίς ακρότητες ή προκλητικότητα: ντύνεται ~ 
3. σε κρίσιµη κατάσταση: είναι ~ στο νοσοκοµείο 4. αληθινά, ειλικρινά: ~ το 
είπες αυτό ή µου έκανες πλάκα; 5. για τη δήλωση έκπληξης, απορίας: -Κέρδισα 
τον πρώτο αριθµό στο λαχείο. —; 6. µε υπεύθυνο και συστηµατικό τρόπο: αν 
δεν δουλέψεις ~, δεν θα επιτύχεις 7. (ειδικότ.) µε προσοχή, όχι επιπόλαια: 
αγωνίστηκε ~ και κέρδισε τον αγώνα. Επίσης (λόγ.) σοβαρώς [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιτατι-κός. 

σοβαρεύω ρ. αµετβ. {σοβάρεψα} γίνοµαι σοβαρός, παίρνω σοβαρό ύφος: τι 
έπαθες και σοβάρεψες απότοµα; || θα σοβαρέψουµε ποτέ ή θα γελάµε συνέχεια; 

σοβαρεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {σοβαρεύτηκα} 1. αποκτώ σοβαρότητα, 
βάζω µυαλό: παντρεύτηκε και σοβαρεύτηκε || πότε επιτέλους θα σοβαρευτείς 
και συ; ΣΥΝ. ωριµάζω 2. παίρνω σοβαρό ύφος, παύω να κάνω αστεία: εµπρός 
να σοβαρευτούµε και λιγάκι, για να δουλέψουµε ΑΝΤ. αστειεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

σοβαρολογώ ρ. αµετβ. [1894] {σοβαρολογείς...} µιλάω σοβαρά, χωρίς να κάνω 
αστεία: δεν σοβαρολογείς, βέβαια, όταν λες ότι δεν θα ξαναέρθεις στην 
Ελλάδα! || Σου είπε τέτοιο πράγµα; Σοβαρολογείς; 

σοβαρός, -ή, -ό (για πρόσ.) 1. αυτός που µε τη στάση και τη συµπεριφορά του 
εµπνέει εµπιστοσύνη, στον οποίο µπορεί να στηριχθεί κανείς: είναι - 
άνθρωπος- δεν θα σε κοροϊδέψει || ~ πελάτης | οικογενειάρχης ΣΥΝ. αξιοπρεπής, 
φρόνιµος, συνετός, αξιόπιστος· ΦΡ. είσαι σοβαρός; (οικ.) για τη δήλωση τής 
µεγάλης µας έκπληξης από κάτι που είπε ή έκανε κάποιος και το οποίο µας 
φαίνεται παράλογο, επιπόλαιο κ.λπ.: ~; Θα φύγεις µε τέτοιον παλιόκαιρο; 2. 
αυτός που έχει αυστηρό ύφος, που δεν µιλάει πολύ ή δεν κάνει καθόλου 
αστεία: είναι πολύ ~ παιδί- σχεδόν ποτέ δεν το έχω δει να γελάει- ΦΡ. (α) στα 
σοβαρά χωρίς διάθεση αστεϊσµού, µε απόλυτη πίστη σε όσα λέγονται ή γί-
νονται: το λες ~; (πιστεύεις αυτό που λες;) || δεν τον παίρνω ~ (δεν του δίνω 
ιδιαίτερη σηµασία, δεν πιστεύω όσα λέει ή κάνει) || δεν παίρνω ~ τις 
προειδοποιήσεις | τα λόγια | τους ισχυρισµούς της (δεν τους πιστεύω) (β) 
µεταξύ σοβαρού και αστείου για κάτι που λέγεται σε εύθυµο, αστείο τόνο 
αλλά για να ληφθεί σοβαρά υπ' όψιν, µε σκοπό να υποβάλει πλαγίως κάτι 
σοβαρό (γ) έχω σοβαρό σκοπό βλ. λ. σκοπός 3. αυτός που είναι ιδιαίτερης 
σηµασίας, ο πάρα πολύ σπουδαίος: ~ επιστήµονας | καλλιτέχνης ΣΥΝ. 
αξιόλογος, σηµαντικός 4. (για πράγµατα, καταστάσεις ή ενέργειες) αυτός που 
βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο, που εµπνέει φόβο και ανησυχία: ~ ασθένεια | 
κατάσταση | τραυµατισµός | ατύχηµα ΣΥΝ. επικίνδυνος, κρίσιµος, δύσκολος 5. 
αυτός που έχει γίνει ή γίνεται µε προσοχή και ακρίβεια, χωρίς προχειρότητες: 
~ µελέτη | έρευνα || µόνο - προτάσεις θα ληφθούν υπ' όψιν στον διαγωνισµό 
ΣΥΝ. ακριβής, εµπεριστατωµένος 6. αυτός που είναι ζωτικής σηµασίας: έχω ~ 
λόγους να αρνηθώ || ασχοληθείτε µε πιο ~ θέµατα || προσφέρω ~ βοήθεια για 
την ευόδωση των ενεργειών || πρόκειται για ~ απόφαση, που δεν λαµβάνεται από 
τη µια µέρα στην άλλη || υπάρχει ~ πρόβληµα στις σχέσεις τους || σηµειώθηκαν ~ 
εξελίξεις στην υπόθεση µας ΣΥΝ. σηµαντικός 7. αυτός που δηµιουργεί ένα 
αίσθηµα αυστηρότητας και επιβολής, που δεν είναι έξαλλος ή τολµηρός: ~ 
ρούχα | χρώµατα || ~ έργο || ~ ύφος | πρόσωπο ΣΥΝ. επιβλητικός, αυστηρός 8. 
αυτός που γίνεται σε µεγάλο βαθµό ή σε µεγάλη ποσότητα: ~ χρηµατικό ποσό 
|| σηµειώθηκε ~ κάµψη στην αγορά 9. σοβαρή µουσική όρος που 
χρησιµοποιείται για να δηλώσει µια περιοχή µουσικών ειδών η οποία 
συµπίπτει περίπου µε την κλασική µουσική (βλ.λ.): αυτός ακούει µόνον ~ ΑΝΤ. 
ελαφρά µουσική. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ορµητικός, ταχύς, βίαιος - 
επιβλητικός, ποµπώδης», < σοβώ (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αρός, πβ. κ. στιβ-
αρός, χαλ-αρός. Η φρ. (παίρνω) στα σοβαρά αποδίδει τη γαλλ. prendre au 
sérieux]. 

σοβαρότητα (η) [µτγν.] 1. η ιδιότητα τού σοβαρού- η επιµέλεια και 

η υπευθυνότητα στην εκτέλεση έργου, καθώς και η αξιοπρέπεια τής 
συµπεριφοράς: τον διακρίνει η ~ στην εκτέλεση τού καθήκοντος του || πρέπει να 
αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις µε τη δέουσα ~ || (ως παρατήρηση) Κύριοι, ~! 
(ας είµαστε σοβαροί, να µην ενεργούµε επιπόλαια ή πρόχειρα) ΑΝΤ. 
επιπολαιότητα, ανευθυνότητα, ελαφρότητα (πβ. λ. σοβαροφανής) 2. η 
κρισιµότητα, ο βαθµός στον οποίο κάτι εγκυµονεί κινδύνους: η ~ τραύµατος | 
αρρώστιας | ατυχήµατος | πολιτικής κρίσης. 

σοβαροφανής, -ής, -ες {σοβαροφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)· σοβαροφα-νέστ-ερος, -
ατός} αυτός που θέλει να φαίνεται σοβαρός, που κάνει τον σοβαρό, παρότι 
δεν είναι ΣΥΝ. σπουδαιοφανής. — σοβαροφάνεια (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < σοβαρός + -φανής < αρχ. έφάνην, παθ. αόρ. β' τού ρ. φαίνω | -
οµαι]. 

σοβάς κ. (λαϊκ.) σουβάς (ο) {σοβάδες} 1. υλικό από ασβέστη και άλλα υλικά 
για την επίστρωση επιφανειών τοίχων, οροφών κ.λπ., επιτρέποντας την 
εκτέλεση λεπτότερων εργασιών πάνω σε αυτές, λ.χ. τού χρωµατισµού, τής 
τοποθέτησης ταπετσαρίας κ.λπ. ΣΥΝ. ασβεστο-κονίαµα, αµµοκονίαµα 2. 
(λαϊκ.-σκωπτ.) πολύ έντονο µακιγιάζ πάνω σε γυναικείο πρόσωπο. [ETYM. < 
τουρκ. siva]. 

σοβατεπί κ. σουβατεπί (το) {άκλ.} (στην οικοδοµική) στενόµακρη λωρίδα από 
ξύλο, µάρµαρο ή πλακάκι που τοποθετείται στο σηµείο που συναντάται ο 
τοίχος µε το δάπεδο στο εσωτερικό µέρος των κτηρίων. Επίσης σοβαντεπί. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sivadibi < siva «σοβάς» + dip «πάτος, βυθός»]. 

σοβατζής (ο) {σοβατζήδες} εργάτης που σοβαντίζει. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. sivaci]. 

σοβατίζω ρ. → σοβα(ν)τίζω 
σοβεντάρω ρ. αµετβ. ΝΑΥΤ. (για πλοίο) καταφεύγω σε απάνεµο λιµάνι, µέρος: 

ζύγωσαν στη στεριά, για να σοβεντάρουν όσο να πέσει ο αέρας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. souventer < sou- (< sous «υπό» < µτγν. λατ. 
subtus) + -venter < vent «άνεµος» < λατ. ventus]. 

σοβιέτ (το) {άκλ.} συµβούλιο των αντιπροσώπων τού έθνους και των 
οµόσπονδων δηµοκρατιών, που αποτελούσε το βασικό κυβερνητικό όργανο 
στην πρώην Σοβιετική Ένωση. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. soviet < ρωσ. sovet «συµβούλιο» < αρχ. ρωσ. süvetü < sii- 
«συν-, µαζί» + vêtu «βουλή»" ίδια δοµή µε την αρχ. λ. συµ-βού-λιον]. 

Σοβιετική Ένωση (η) οµόσπονδη ένωση 15 Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών στην 
Α. Ευρώπη και στην Κ. και Β. Ασία, που ιδρύθηκε το 1922 µετά την 
Οκτωβριανή Επανάσταση στη θέση τής παλαιάς ρωσικής αυτοκρατορίας, µε 
πρωτεύουσα τη Μόσχα, και που ώς τη διάλυση της το 1991 υπήρξε η 
µεγαλύτερη σε έκταση χώρα τού κόσµου και µία από τις δύο υπερδυνάµεις 
(µαζί µε τις Η.Π.Α.). Επίσης Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών 
(συντοµ. Ε.Σ.Σ.∆.). — Σοβιετικός (ο), Σοβιετική (η). 

σοβιετικός, -ή, -ό αυτός που σχετιζόταν µε το σοβιέτ ή τη Σοβιετική Ένωση: - 
οικονοµία | πολίτης | δηµοκρατία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. soviétique]. 

σοβίετίσµός (ο) 1. το σύστηµα διοικήσεως µε τα σοβιέτ, ο τύπος τής σοβιετικής 
εξουσίας 2. (κατ' επέκτ.) ο κοµουνισµός. [ETYM. Μεταφορά τού γαλλ. 
soviétisme]. 

σοβινισµός (ο) (συχνή ορθ. σωβινισµός) τυφλός εθνικισµός που χαρακτηρίζεται 
από τη φανατική εξύµνηση κάθε εθνικού στοιχείου, από απόρριψη και 
περιφρόνηση των στοιχείων άλλων λαών ΦΡ. ανδρικός σοβινισµός το σύνολο 
των προκαταλήψεων ορισµένων ανδρών κατά των γυναικών, που βασίζονται 
στην αντίληψη περί κληρονοµικής υπεροχής τού άνδρα έναντι τής γυναίκας. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός, κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. chauvinisme, από το όν. Chauvin ενός φα-
νατικού πατριώτη, ήρωα τού θεατρικού έργου La Cocarde tricolore (1831), το 
οποίο γράφτηκε από τον Jean Η. Cogniard και βασίστηκε στο πρόσωπο τού 
Γάλλου στρατιώτη Ν. Chauvin, υπέρµετρα αφοσιωµένου στον Ναπολέοντα]. 

σοβινιστής (ο), σοβινίστρια (η) {σοβινιστριών} (συχνή ορθ. σωβι-νιστής, 
σωβινίστρια) οπαδός τού σοβινισµού, φανατικός εθνικιστής. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. chauviniste (βλ. κ. σοβινισµός)]. 

σοβινιστικός, -ή, -ό (συχνή ορθ. σωβινιστικός) αυτός που σχετίζεται µε τον 
σοβινισµό, που είναι χαρακτηριστικός τού σοβινιστή: ~ αντιλήψεις || - 
πολιτική | τοποθέτηση. — σοβινισπκ-ά | -ώς επίρρ. 

σοβράνος, -α, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει µέτωπο προς την κατεύθυνση τού 
ανέµου ΣΥΝ. προσήνεµος· ΦΡ. από σοβράνο (µεριά) από την πλευρά τού 
πλοίου που χτυπά | φυσά ο άνεµος 2. (το ουδ. ως επίρρ.) προς την πλευρά τού 
ανέµου ΑΝΤ. σταβέντο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. sovrano «κυρίαρχος, επιφανής» < 
δηµώδ. λατ. *superänus < λατ. super- «υπέρ→ + παραγ. επίθηµα -anus]. 

σοβχόζ (το) {άκλ.} (παλαιότ.) µεγάλη κρατική αγροτική επιχείρηση µε 
προδιαγραφές βιοµηχανικής µονάδας στη Σοβιετική Ένωση, που στόχευε στη 
µαζικοποίηση τής παραγωγής. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. sovkhoz < sov(etskoe) khoz(yaistvo) «σοβιετική φάρµα, 
αγροτόσπιτο»]. 

σοβώ ρ. αµετβ. {σοβείς...· εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} υπάρχω χωρίς να 
εκδηλώνοµαι, σε λανθάνουσα κατάσταση: η κρίση που σοβεί στο εσωτερικό 
τού κόµµατος || το µίσος χρόνια τώρα σοβεί στις µεταξύ τους σχέσεις ΣΥΝ. 
υποβόσκω, υπόκειµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σοβώ (-έω), αρχική σηµ. «κινώ ορµητικά, σφοδρά - βαδίζω 
ποµπωδώς», επιτατ. σχηµατισµός από την ετεροιωµ. βαθµ. σοβ-τού ρ. σέβοµαι 
(βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. παρουσιάζει το φαινόµενο 
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τής µεταβολής προς αντίθετη κατεύθυνση: «κορδώνοµαι» → «λανθάνω»]. 
σόγια (η) {χωρ. πληθ.} 1. ετήσιο ποώδες φυτό που καλλιεργείται ως όσπριο 

κυρ. για τους εδώδιµους και εξαιρετικά πλούσιους σε πρωτεΐνες σπόρους του, 
καθώς και για την ευρεία χρήση του στην παραγωγή λιπασµάτων, ζωοτροφών, 
καθώς και για µια ποικιλία άλλων εµπορικών χρήσεων 2. ο σπόρος αυτού τού 
φυτού, κυρ. επεξεργασµένος βιοµηχανικά, λ.χ. ως υποκατάστατο τού κρέατος: 
µπιφτέκια σόγιας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. soya < ιαπ. shoyu < κινεζ. shî-yau 
«σογιέλαιο»]. 

σογιάλευρο (το) εξαιρετικά πρωτεϊνούχο προϊόν από σπόρους σόγιας ειδικά 
κατεργασµένους, το οποίο χρησιµοποιείται για τη διατροφή ανθρώπων και 
ζώων, την παρασκευή γάλακτος, τεχνητού κρέατος (πανοµοιότυπου µε το 
φυσικό), καθώς και για τον εµπλουτισµό αλλαντικών σε πρωτεΐνες. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. soya flour]. 

σογιέλαιο (το) {σογιελαί-ου | -ων} ωχροκίτρινο φυτικό έλαιο που παράγεται 
από τους σπόρους τής σόγιας και χρησιµοποιείται στη µαγειρική, καθώς και 
στην κατασκευή σαπουνιών, κεριών, βαφών κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. soya oil]. 

σογκουν (ο) {άκλ.} ανώτερος στρατιωτικός διοικητής στην Ιαπωνία από τον 8ο 
ώς τον 12ο αι. και αργότερα κληρονοµικός αξιωµατούχος, που µαζί µε τους 
οµότιτλους του κυβερνούσαν την Ιαπωνία µαζί µε τον αυτοκράτορα µέχρι το 
1868. 
[ΕΤΥΜ. < ιαπ. shogun «στρατηγός» < µεσν. κινεζ. shaügun < jiängjün 
«αρχηγός τού στρατού»]. 

σόδα (η) {δύσχρ. σοδών} 1. ΧΗΜ. (α) το όξινο ανθρακικό νάτριο (NaHCO,) (β) 
καυστική σόδα (καταχρ.) το υδροξίδιο τού νατρίου (γ) µαγειρική | 
φαρµακευτική σόδα λευκή στερεή σκόνη που χρησιµοποιείται στην 
αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική για το «φούσκωµα» τής ζύµης 2. 
ανθρακούχο αναψυκτικό που διατίθεται σε διάφορες γεύσεις εµφιαλωµένο και 
βοηθεί στη χώνευση 3. (συνεκδ.) κάθε συσκευασία τού παραπάνω 
αναψυκτικού, καθώς και ποσότητα που αντιστοιχεί στο περιεχόµενο της. — 
(υποκ.) σοδίτσα (η) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. soda, αρχική σηµ. «είδος φυτού 
από το οποίο παράγεται η σόδα», < µεσν. λατ. soda < αραβ. suwwâdh]. 

σοδειά (η) 1. η συλλογή και αποθήκευση των ώριµων καρπών που απέδωσε 
αγροτική καλλιέργεια σε ορισµένη χρονική περίοδο: καλή ~ να 'χουµε! || η ~ 
τού σιταριού | των ελιών | τής ντοµάτας ΣΥΝ. συγκοµιδή 2. (συνεκδ.) η 
παραγωγή αγροτικής καλλιέργειας για µία χρονική περίοδο, το σύνολο των 
καρπών από συγκοµιδή: πλούσια | φετινή ~ || σταφύλια από διαλεχτή ~ || 
µαζεύω τη ~ 3. (γενικότ.) το σύνολο των εισπράξεων και τα κέρδη: καλή 
αναµένεται η ~ φέτος για χιλιάδες τουριστικές επιχειρήσεις ΣΥΝ. έσοδα, τζίρος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξοδεύω, ξενιτειά. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < εισοδειά (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου /i/, το οποίο 
θεωρήθηκε άρθρο) < είσοδεία (µε συνίζηση) < µτγν. είσοδεύω (< είσ-+ όδευω 
< οδός)]. 

σοδιάζω ρ. µετβ. {σόδιασ-α, -τηκα, -µένος) (καθηµ.) 1. συγκεντρώνω και 
φυλάσσω σε ειδικούς χώρους τους καρπούς, γενικά τη σοδειά µιας χρονικής 
περιόδου 2. συγκεντρώνω (αγαθά) ως απόθεµα, για αποταµίευση ή ως 
εισόδηµα ΣΥΝ. αποταµιεύω. Επίσης σοδεύω. — σόδιασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ξοδεύω. 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. είσοδιάζω (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου /i/) < αρχ. 
είσοδος]. 

Σόδοµα και Γόµορρα (τα) {Σοδόµων και Γοµόρρων) βιβλικές πόλεις στο νότιο 
άκρο τής Νεκράς Θάλασσας, γνωστές για την ακολασία των κατοίκων τους, 
εξαιτίας τής οποίας καταστράφηκαν από τον Θεό (Π.∆. Γένεσις 19, 24-25)- 
ΦΡ. Σόδοµα και Γόµορρα! για περιπτώσεις και καταστάσεις πλήρους ηθικού 
ξεπεσµού ή µεγάλης και γενικευµένης ακολασίας: εδώ µέσα γίνονται ~! || σ' 
αυτό το κέντρο γίνονται κάθε βράδυ ~! ΣΥΝ. όργια. [ΕΤΥΜ- µτγν. < εβρ. 
Sedom, αγν. ετύµου]. 

σοδοµία (η) η πρωκτική συνουσία, κυρ. µεταξύ οµοφυλόφιλων ανδρών. — 
σοδοµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. sodomie. Εξαιτίας των ακόλαστων πράξεων των 
Σοδοµιτών (βλ. λ. Σόδοµα), η λ. χρησιµοποιείται για να δηλώσει ποικίλες 
σεξουαλικές πρακτικές (οµοφυλοφιλία, πρωκτικό σεξ, κτηνοβασία κ.ά.), οι 
οποίες αποκλίνουν από τη φυσιολογική επαφή]. 

σοδοµίζω ρ. µετβ. {σοδόµισ-α, -τηκα, -µένος} (για άνδρα) έρχοµαι σε 
πρωκτική επαφή µε (κάποιον). 

σοδοµισµός (ο) η σοδοµία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. sodomisme]. σοδοµιστής (ο) ο άνδρας που 

διαπράττει σοδοµία, ο σοδοµίτης. 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού γαλλ. sodomiste]. σοδοµίτης (ο) [µτγν.] (σοδοµιτών) 
αυτός που έρχεται σε πρωκτική συνουσία, κυρ. µε άλλον άνδρα ΣΥΝ. 
σοδοµιστής.   — σοδοµιτικός, -ή, -ό [µτγν.]. Σ.Ο.∆.Υ. (ο) Στεγαστικός 
Οργανισµός ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Σ.Ο.Ε. (το) Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών. 
σό! (το) {σογ-ιού | -ιών) 1. η οικογένεια στην οποία ανάγεται η καταγωγή 

κάποιου, το γένος του: κρατάει από µεγάλο ~ || έγινε ψηλός, γιατί πήρε από το - 
τής µάννας του- αυτοί είναι όλοι τους πρώτο µπόι ΣΥΝ. καταγωγή, γενιά- ΦΡ. 
(α) σόι πάει το βασίλειο βλ. λ. βασίλειο (β) από σόι από ευγενική γενιά, από 
καλή καταγωγή: είναι βλέπεις - και το περηφανεύεται, ΣΥΝ. τζάκι 2. το σύνολο 
των συγγενών (κάποιου) ως οικογένεια και ξεχωριστά το κάθε µέλος της: 
όπου πάει, κουβαλάει και το ~ του! || αγαπάει το ~ του και το βοηθάει όπως 
µπορεί! 3. (συνήθ. µειωτ.) η ξεχωριστή ή πραγµατική ποιότητα προσώπου ή 
πράγµατος: Γι ~ παιδί είναι αυτό; ∆εν ακούει κανέναν! || τι ~ αγάπη 

έχουν και τσακώνονται συνέχεια; || τι ~ αµάξι έχεις; ΣΥΝ. είδος, ποιόν 4. 
(ειδικότ.) η καλή ποιότητα: δεν µου φαίνεται ~ αυτό το ύφασµα' θα σου σκιστεί 
αµέσως! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. soy]. 

σοκ (το) {άκλ.) ελλην. καταπληξία!, ΙΑΤΡ. (α) οξεία κυκλοφορική ανεπάρκεια, 
που προκαλείται από σοβαρό τραυµατισµό ή δυνατό πόνο, µεγάλη απώλεια 
αίµατος ή συγκεκριµένες ασθένειες και χαρακτηρίζεται από αδύναµο σφυγµό 
και πολύ χαµηλή πίεση: µετεγχειρητικό ~ || ~ λόγω ανεπαρκούς καρδιακής 
αποδόσεως || έπαθε ~ και λιποθύµησε! (β) αναφυλακτικό σοκ εντονότατη 
αλλεργική αντίδραση ενός οργανισµού (λ.χ. λόγω ενέσεως ξένης πρωτεΐνης) 
µε έντονη σύσπαση των βρόγχων και εκδήλωση σοβαρής δύσπνοιας 2. 
(ειδικότ.) οργανική διαταραχή, η οποία προκαλείται µε χηµικά µέσα (λ.χ. µε 
ενδοφλέβια ένεση ινσουλίνης για ψυχιατρική θεραπεία) 3. ΨΥΧΟΛ. (α) η 
ξαφνική και βίαιη ανατροπή ή αναστάτωση των αισθηµάτων ή των 
συναισθηµάτων κάποιου, η οδυνηρή κατάπληξη, η οποία συνοδεύεται από 
νευρικές, κυκλοφορικές, αναπνευστικές κ.λπ. διαταραχές: µ'αυτά που είδε, 
έπαθε ~ ο άνθρωπος! || αν το µάθει, θα πάθει ~· πρόσεξε, να της το πεις µε 
τρόπο! (β) εντονότατη συγκίνηση και ταραχή, που προκαλείται από 
απροσδόκητο γεγονός ή βίαιες καταστάσεις, εξαιτίας τής οποίας το άτοµο δεν 
µπορεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις τού 
περιβάλλοντος (γ) µεγάλη αναστάτωση, ανατροπή µιας ισορροπηµένης 
κατάστασης από αναπάντεχο γεγονός: «η άνοδος τού πληθωρισµού και η 
πτώση τού χρηµατιστηρίου προκαλούν - στην κυβέρνηση» (εφηµ.) 4. (συνεκδ.) 
ό,τι προκαλεί τέτοιου είδους σφοδρή και ξαφνική αναστάτωση, κατάπληξη σε 
κάποιον: ήταν µεγάλο ~ για όλους µας αυτές οι αποκαλύψεις! || αυτό το 
αποτέλεσµα ήταν ~ για τα κοµµατικά επιτελεία! [ΕΤΥΜ < γαλλ. choc, αρχική 
σηµ. «ένοπλη σύγκρουση», < p. choquer «συγκρούοµαι (στη µάχη)», γερµ. 
αρχής, πβ. ολλ. shokken «σείω, ταράζω», πιθ. προϊόν ονοµατοποιίας]. 

σοκάκι (το) {σοκακ-ιού | -ιών} ο στενός, µικρός συνοικιακός δρόµος: τα ~ τής 
γειτονιάς. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sokak]. 

σοκάρω ρ. µετβ. {σόκαρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος) 1. προκαλώ σε (κάποιον) 
έντονη και δυσάρεστη έκπληξη: η ανάµειξη υψηλών προσώπων στο σκάνδαλο 
σόκαρε την κοινή γνώµη || «ο γάµος τής κόρης τού µεγιστάνα των MME µε έναν 
µιγάδα σοκάρισε την υψηλή κοινωνία τής Ν. Υόρκης» (εφηµ.) || µε σοκάρει ο 
κυνισµός του! 2. σκανδαλίζω ή προκαλώ το «γαργαλιστικό» ενδιαφέρον 
(κάποιου): ντύνεται έξαλλα, για να σοκάρει τους γονείς του || του αρέσει να 
σοκάρει µε τα αστεία του 3. (µεσοπαθ. σοκάροµαι) υφίσταµαι σοκ, νευρικό 
κλονισµό: σοκαρίστηκε πολύ από το ατύχηµα κι ακόµα να το ξεπεράσει 4. 
(τριτοπρόσ. σοκάρει, σοκάρουν) είναι υπερβολικά προκλητικό και επιθετικό: 
αυτή η συµπεριφορά ~. — σοκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
choquer (βλ. λ. σοκ)]. 

σόκιν επίθ. {άκλ.) 1. αυτός που προκαλεί αµηχανία λόγω τού τολµηρού και 
άσεµνου περιεχοµένου του: ~ ανέκδοτα | ιστορίες | πόζες | σκηνές | στίχοι | 
εκφράσεις | τραγούδια ΣΥΝ. ακατάλληλος, πονηρός, σκανδαλιστικός, (µτφ.) 
βρόµικος 2. σόκιν (το) σχόλιο ή ανέκδοτο που λέγεται για να σκανδαλίσει, να 
πειράξει και το οποίο έχει κατά κανόνα άσεµνο περιεχόµενο: θα σας το πω, 
αλλά είναι ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. shocking < shock < γαλλ. choc (βλ. λ. σοκ)]. 

σοκολάτα (η) {σοκολατών} 1. παρασκεύασµα από καβουρντισµένους, 
αποφλοιωµένους και αλεσµένους σπόρους από κακάο, συχνά ζαχαρωµένο και 
αρωµατισµένο 2. (συνεκδ.) το συµπαγές γλύκυσµα που έχει ως βάση (ή έχει 
επίστρωση µε) αυτό το παρασκεύασµα: λευκή | πικρή ~ || ~ γάλακτος | µε 
αµύγδαλα | µε γέµιση λικέρ || µους - || κρέµα ~ || µία πλάκα ~ 3. (συνεκδ.) 
γαρνίρισµα ή γέµιση από αυτό το παρασκεύασµα: θα προτιµούσα η τούρτα να 
είχε λιγότερη ~ || ήθελε πιο πολλή ~ στο κρουασάν του 4. (συνεκδ.) ζεστό ή 
κρύο ρόφηµα, που φτειάχνεται διαλύοντας το παραπάνω παρασκεύασµα σε 
γάλα ή νερό: παράγγειλε µια ζεστή ~ || πίνω τη ~ µου. — (υποκ.) σοκολατίτσα 
(η). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. chocolat | ιταλ. cioccolata < ισπ. chocolate < chocolatl (λ. τής 
γλώσσας Ναχουάτλ των Αζτέκων) «ρόφηµα µε βάση το κακάο»]. 

σοκολατάκι (το) {χωρ. γεν.) µικρό γλύκυσµα που παρασκευάζεται από 
σοκολάτα ή έχει επίστρωση σοκολάτας: παλιά στις γιορτές προσέφεραν 
σοκολατάκια || ένα πακέτο σοκολατάκια || γεµιστό ~. 

σοκολατένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει παρασκευαστεί από σοκολάτα: - 
πασχαλινό αβγό 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το βαθύ καφέ χρώµα τής 
σοκολάτας: ~ µαύρισµα ΣΥΝ. σοκολατής. 

σοκολατης, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το σκούρο καφέ χρώµα τής σοκολάτας: - 
ρούχο | απόχρωση 2. σοκολατί (το) το ίδιο το χρώµα, η ίδια απόχρωση τού 
καφέ τής σοκολάτας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

σοκολατίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πάστα µε στρώσεις και επικάλυψη από 
σοκολάτα. 

σοκολατόπαιδο (το) (εκφραστ.-µειωτ.) παιδί κακοµαθηµένο και εξαρτηµένο 
από τους γονείς του, που έχει συνηθίσει στις ανέσεις και στην τρυφηλή ζωή 
ΣΥΝ. βουτυρόπαιδο, µαµµόθρεφτο. 

σοκολατοποιια (η) {χωρ. πληθ.) 1. η βιοµηχανία ή βιοτεχνία παρασκευής (και 
συσκευασίας) σοκολατών 2. η τέχνη και το σύνολο των µεθόδων παρασκευής 
σοκολατών. — σοκολατοποιός (ο) [1880]. 

σοκολατούχος, -ος/-α, -ο αυτός που περιέχει σοκολάτα: -ρόφηµα. [ΕΤΥΜ. < 
σοκολάτα + παραγ. επίθηµα -ούχος (< έχω), πβ. κ. ζαχαρ-ού- 
χρςί 

σοκορο (το) (λαϊκ.) το στενό περιθώριο µεταξύ δύο παραλλήλων ακµών 
σανίδας ή πλάκας. Σ.Ο.Λ. (το) Σώµα Ορκωτών Λογιστών. 



σολ 1622 σόµπα 
 

σολ (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. η πέµπτη νότα στην κλίµακα τής ευρωπαϊκής 
µουσικής 2. κλειδί rou σολ το καθιερωµένο σύµβολο τής µουσικής 
στην αρχή τού πενταγράµµου µε δύο τελείες πάνω και κάτω από τη 
δεύτερη γραµµή, στην οποία γράφεται η νότα σολ, δηλώνοντας έτσι 
τη θέση που πρέπει να πάρουν επάνω στο πεντάγραµµο οι άλλες νό-
τες. [ΕΤΥΜ. < διεθν. sol < µεσν. λατ. sol(ve) (βλ. λ. νότα)]. 

σόλα (η) {σπάν. σολών} το σκληρό κάτω µέρος τού παπουτσιού, αυτό 
που καλύπτει το πέλµα και πατά στο έδαφος: λαστιχένια | διπλή | 
τρακτερωτή -1| αυτή η µπριζόλα είναι σαν ~. — (υποκ.) σολίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < προβηγκ. sola < δηµώδ. λατ. *sola < λατ. solea «σανδάλι» 
(< solum «βάση, πυθµένας»)]. 

σολανίνη (η) {σολανινών} ισχυρό, τοξικό και δηλητηριώδες αλκαλο-
ειδές, που απαντά σε διάφορα φυτά και συγκεκριµένα στα φύλλα, 
στους (σαρκώδεις) καρπούς τους και στα υπόγεια αποταµιευτικά µέ-
ρη τους. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. solanine < λατ. Solanum «σκιά», ουσια-
στικοπ. ουδ. τού επιθ. solanus «ανατολικός» (< sol, solis «ήλιος»)]. 

σολανό (το) κάθε φυτό που ανήκει στο γένος στο οποίο ανήκουν η 
πατάτα, η µελιτζάνα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. Solanum < λατ. solanus 
«ανατολικός» (< sol, solis «ήλιος»)]. 

σολάριουµ (το) {άκλ.} συσκευή µε ειδική θέση πάνω στην οποία ξα-
πλώνει κανείς για να αποκτήσει τεχνητό µαύρισµα µε τη βοήθεια ει-
δικών λαµπτήρων. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. solarium < λατ. solarium 
«λιακωτό»]. 

σολάρω ρ. αµετβ. {σόλαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) 1. κάνω σόλο: πριν από το 
φινάλε, σολάρει το βιολί 2. (µτφ.-αργκό) επιδεικνύω τη δεξιοτεχνία, 
τις ικανότητες µου σε κάτι: σόλαρε πάλι χθες στη συνέντευξη, κατα-
τρόπωσε τους πάντες! || όταν έχει κέφια, σολάρει στο γήπεδο! ΣΥΝ. δί-
νω ρεσιτάλ, (αργκό) γράφω. — σολάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < σόλο Λ- 
παραγ. επίθηµα -άρω, πβ. σουτ-άρω]. 

σολέα κ. σολία (η) {σολεών} (στους βυζαντινούς ναούς) ο χώρος τού 
κυρίως ναού που µεσολαβεί µεταξύ τού εικονοστασίου και τού άµ-
βωνα, σχηµατίζοντας περίπου µια προέκταση τού Αγίου Βήµατος. 
Επίσης σολέας (ο). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. solea «σανδάλι, υπόδηµα» < solum «βάση, πυθµέ-
νας»]. 

σολιάζω ρ. µετβ. {σόλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βάζω σόλες σε πα-
πούτσια ή επισκευάζω, αντικαθιστώ τις παλιές: ~ τις µπότες || έστει-
λε τα παπούτσια, να της τα σολιάσουν. — σόλιασµα (το). 

σολινταρίσµός (ο) 1. θεωρία που δίνει µεγάλη έµφαση στην επι-
κράτηση σχέσεων αλληλεγγύης και συναδελφικότητας µεταξύ των 
µελών µιας κοινωνίας ή επαγγελµατικής οµάδας 2. κάθε πρακτική ή 
επιµέρους κίνηση, ενέργεια που στηρίζεται σε αυτή τη θεωρία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. solidarismo < γαλλ. solidaire «αλληλέγ-
γυος, συνυπεύθυνος» < λατ. solidäre «στερεώνω, ισχυροποιώ» (< 
soiidus «στερεός, σταθερός»)]. 

σολίστας (ο), σολίστα (η) 1. εκτελεστής µουσικού οργάνου ή τρα-
γουδιστής, ο οποίος ερµηνεύει µουσική σύνθεση γραµµένη για ένα 
µόνο όργανο ή φωνή, ή για όργανο ή φωνή µε συνοδία οργανικού ή 
και φωνητικού συγκροτήµατος: στο κοντσέρτο για βιολί τού Μπετό-
βεν ~ θα είναι ο Νταβίντ Όιστραχ || το ρέκβιεµ τού Βέρντι είναι 
γραµµένο για τέσσερεις σολίστες, χορωδία και ορχήστρα ΣΥΝ. σόλο 
(το) 2. επαγγελµατίας µουσικός, ειδικευµένος στην εκτέλεση ιδίως 
κοντσέρτων και γενικότ. στην εκτέλεση σολιστικών µουσικών 
µερών: ο Φραντς Λιστ ήταν µεγάλος ~ τού πιάνου ΣΥΝ. βιρτουόζος, 
δεξιοτέχνης ANT. µουσικός ορχήστρας, χορωδός. Επίσης σολίστ (ο/η). 
— σολιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. soliste | ιταλ. solista < solo (βλ. 
λ. σόλο)]. 

σολιψισµός (ο) φιλοσοφική θεωρία που συνιστά ακραία µορφή τού 
υποκειµενικού ιδεαλισµού και αποδέχεται ως µόνη υπαρκτή ή απο-
δείξιµη πραγµατικότητα το Εγώ. — σολιψιστής (ο), σολιψιστικός, -ή, -
ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. solipsisme < λατ. solus «µόνος» + ipse «ο 
ίδιος» (µε συµφυρµό)]. 

σόλο (το) {άκλ.} 1. µουσική σύνθεση ή µέρος σύνθεσης που εκτελεί-
ται, ερµηνεύεται από έναν µόνο καλλιτέχνη µε ή χωρίς συνοδία: σε 
αυτό το σηµείο ακούγεται ένα ~ βιολί 2. (ειδικότ.) η µονωδία 3. (στη 
τζαζ) ο αυτοσχεδιασµός ενός από τους µουσικούς ορχήστρας σε ένα 
θέµα µε τη ρυθµική υποστήριξη των υπόλοιπων οργάνων τής ορχή-
στρας: ~ σαξόφωνο 4. το µέρος χορογραφίας που εκτελείται από έναν 
µόνο χορευτή ή χορεύτρια 5. (συνεκδ.) ο σολίστας (βλ.λ.) 6. (µτφ.-ως 
επίρρ.) από ένα µόνο άτοµο, χωρίς συνοδία: δουλεύει ~ || σήµερα βγή-
κε ~, χωρίς την παρέα του. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. solo < λατ. solus 
«µόνος»]. 

σολόδερµα (το) {σολοδέρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. πολύ χοντρό και ει-
δικά επεξεργασµένο δέρµα, µε το οποίο κατασκευάζονται κυρ. σόλες 
για τα παπούτσια 2. κοµµάτι από καουτσούκ ή άλλη σκληρή και αν-
θεκτική ύλη για την κατασκευή πελµάτων (σολών) στα παπούτσια. 

σολοικιζω ρ. αµετβ. {σολοίκισα} κάνω συντακτικά λάθη στον γραπτό 
ή προφορικό λόγο µου, κάνω σολοικισµούς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (κατ' αναλογίαν και κατ' αντιδιαστολή προς το ρ. άττικί-
ζω) < Σόλοι, όν. πόλεως τής Κιλικίας, όπου οι κάτοικοι µιλούσαν πα-
ρεφθαρµένα την Ελληνική]. 

σολοικισµός (ο) [αρχ.] το εκφραστικό, συντακτικό λάθος κατά την 
εκφορά τού λόγου, στη διατύπωση: η οµιλία του στην τηλεόραση δεν 
ήταν απαλλαγµένη από σολοικισµούς και έδωσε λαβή σε επικριτικά 
σχόλια. 

σόλοικος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που πέφτει σε συντακτικά λά- 

θη στον λόγο του, που κάνει σολοικισµούς 2. (για κείµενα) αυτός που 
έχει σολοικισµούς, που είναι γεµάτος συντακτικά λάθη 3. (γενικά) 
αυτός που δεν ακολουθεί τους αρµόζοντες κανόνες, που δεν ταιριά-
ζει ή είναι ανάρµοστος για µία περίπτωση: θα είναι σόλοικο να πας 
χωρίς πρόσκληση ΣΥΝ. απρεπές, ανάρµοστο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
σολοικίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σολοµός (ο) 1. µεγάλο ψάρι, που µεγαλώνει και ζει στη θάλασσα, το 
οποίο ωστόσο γεννιέται και αναπαράγεται σε ποταµό (στον ποταµό 
µάλιστα στον οποίο γεννήθηκε), κολυµπώντας ανάποδα στο ρεύµα 
του· αλιεύεται για το νόστιµο κρέας του, κοντά στις εκβολές ποτα-
µών 2. (συνεκδ.) το κρέας αυτού τού ψαριού: καπνιστός ~. [ΕΤΥΜ. < 
λατ. salmo, -önis, κελτ. αρχής]. 

Σολοµών (ο) {Σολοµώντ-ος, -α) 1. Π.∆. ο σηµαντικότερος βασιλιάς 
τού Ισραήλ, γυιος και διάδοχος τού ∆αβίδ, µε σπουδαίο έργο σε πολ-
λούς τοµείς (ανήγειρε τον περίφηµο ναό στην Ιερουσαλήµ και απέ-
κτησε µεγάλη φήµη ως σοφός και ποιητής) και άγιος τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Σολοµώντας κ. (λαϊκ.) 
Σολοµός. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < εβρ. Slomo «ειρηνικός»]. 

σολοµωνική (η) {χωρ. πληθ.} 1. βιβλίο µε µαγικές συµβουλές για την 
καθυπόταξη των δαιµόνων, µε µεγάλη επιρροή κατά τους χρόνους 
τού Μεσαίωνα 2. (µτφ.) (α) η µαγεία, η χρήση µαγικών ή αλχηµειών 
(β) οτιδήποτε παραµένει σκοτεινό και ανεξιχνίαστο, χωρίς να κατα-
νοείται ή να έχει λογική: µας άρχισε πάλι µε τη ~ του! ΣΥΝ. ασυναρ-
τησίες. 
[ΕΤΥΜ Το βιβλίο ονοµάστηκε έτσι, επειδή αρχικώς το απέδιδαν στη 
µεταγενέστερη συγγραφική δραστηριότητα τού βασιλιά Σολοµώντα, 
στην πραγµατικότητα όµως πρόκειται για έργο των αλχηµιστών τού 
Μεσαίωνα]. 

σολοµώντειος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον Σολοµώντα· 
ΦΡ. σολοµώντεια λύση η µέση ή ευρηµατική λύση που να ικανοποιεί 
όλους, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί ποιος 
έχει πραγµατικά δίκιο ή δεν είναι εφικτή η υπέρ τού ενός λύση. 

Σολοµώντος Νήσοι (οι) (αγγλ. Solomon Islands) νησιωτικό κράτος 
τού Ν. Ειρηνικού Ωκεανού ΒΑ. τής Αυστραλίας µε πρωτεύουσα τη 
Χονιάρα, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Νή-
σων Σολοµώντος. Επίσης Νήσω τού Σολοµώντα (τα). [ΕΤΥΜ. o 
Ισπανός εξερευνητής Alvaro de Mendafia έδωσε αυτό το όνοµα στα 
νησιά το 1586, επειδή βλέποντας τους ιθαγενείς να στολίζονται µε 
χρυσά κοσµήµατα νόµισε ότι ανακάλυψε τη γη Σουφίρ, από την 
οποία εισήγε χρυσό ο βασιλιάς Σολοµών (Βασιλειών Α' 10, 11)]. 

σολφέζ (το) {άκλ.} 1. φωνητική άσκηση, κυρ. για να µάθει κανείς τις 
νότες, να µπορεί να αναγνωρίζει ήχους και διαστήµατα σε ένα µου-
σικό κοµµάτι ή για εξάσκηση, η οποία συνίσταται στην ανάγνωση 
των σηµείων τής µουσικής κλίµακας, λ.χ. σε µια παρτιτούρα, µε εκ-
φώνηση τής ονοµασίας τους: µάθηµα ~ 2. βιβλίο µουσικής που περι-
λαµβάνει τέτοιες ασκήσεις. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. solfège < ιταλ. solfeggio < µεσν. λατ. solfa «κλίµακα, 
γκάµµα» < sol «σολ» + fa «φα»]. 

σολωµικός, -ή, -ό [1898] αυτός που σχετίζεται µε τον ∆ιονύσιο Σο-
λωµό και το έργο του: ~ ποίηµα | έργο | µελέτες | επιδράσεις. [ΕΤΥΜ 
Η λ. πρωτοαπαντά στον Κωστή Παλαµά]. 

σολωµιστής (ο), σολωµίστρια (η) {σολωµιστριών} µελετητής τού 
∆ιονυσίου Σολωµού και τής ποίησης του ή γενικότ. κάθε µιµητής ή 
θαυµαστής τού ποιητικού του ύφους και έργου. 

Σόλων (ο) (Σόλων-ος, -α} 1. αρχαίος Αθηναίος ποιητής και νοµοθέτης 
(640-560 π.Χ.), ένας από τους επτά σοφούς τής αρχαιότητας 2. ανδρι-
κό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Σόλωνας. 
[ΕΤΥΜ, αρχ. κύρ. όν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < σόλος «µάζα µετάλλου - δί-
σκος», που συνδ. µε χεττ. äulai- «µόλυβδος»]. 

σοµακί (το) 1. δάπεδο ή διακοσµητικό περίζωµα τοίχου, κατασκευα-
σµένο από πολύχρωµο υλικό, κυρ. µάρµαρο 2. (συνεκδ.) το πολύχρω-
µο µάρµαρο που κατεξοχήν χρησιµοποιείται σε τέτοιες κατασκευές. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. somaki < αραβ. summaki]. 

Σοµαλία (η) (σοµαλ. Jamhuuriyadda Demuqraadiga Soomaaliyeed, 
αραβ. Jumhurïyat as §ümäl ad Dìmuqraciyah = Σοµαλική ∆ηµοκρατία) 
κράτος τής Α. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Μογκαντίσου, επίσηµες 
γλώσσες τη Σοµαλική και την Αραβική και νόµισµα το σελίνι Σοµα-
λίας. — Σοµαλός (ο), Σοµαλή (η), σοµαλικός, -ή, -ό, Σοµαλικά (τα). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. Somalia < σοµαλ. Soomaaliya, αβεβ. ετύ-
µου, ίσως από κουσιτική λ. µε τη σηµ. «σκούρος, µαύρος», αναφερό-
µενη στο χρώµα τού δέρµατος των Σοµαλών. Σύµφωνα µε άλλη άπο-
ψη, ωστόσο, η ονοµασία προέρχεται από τις λ. soo «πηγαίνω» και 
maal «γάλα», οπότε περιγράφει τις φιλόξενες διαθέσεις των ιθαγε-
νών]. 

σοµιέ κ. σουµιέ (το) {άκλ.} µεταλλικό πλέγµα µε ελατήρια, που το-
ποθετείται στο κρεβάτι ως βάση για την υποστήριξη τού στρώµατος: 
ορθοπεδικό ~. Επίσης σοµιές κ. σουµιες (ο). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. sommier < δηµώδ. λατ. sagmarium, υποκ. τού 
λατ. sagma < αρχ. σάγµα (βλ.λ.)]. 

σοµόν επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει ανοιχτό πορτοκαλί προς το ροζ 
χρώµα: ~ φόρεµα 2. σοµόν (το) το ίδιο το ανοιχτό πορτοκαλί προς ροζ 
χρώµα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. saumon «σολοµός» (η σηµ. οφείλεται στο χρώµα τού 
ψαριού) < λατ. salmo]. 

σόµπα (η) {σοµπών} φορητή ή µόνιµα εγκατεστηµένη συσκευή, που 
παρέχει θερµότητα για το ζέσταµα ενός χώρου ή ακόµα και για ψή-
σιµο και λειτουργεί µε κάρβουνα, πετρέλαιο, γκάζι, ξύλα ή ηλεκτρι-
κό ρεύµα ΣΥΝ. θερµάστρα. — (υποκ.) σοµπίτσα (η). 



σοµπρέρο 1623 σοσιαλισµός 
 

[ΕΤΥΜ < τουρκ. soba]. 
σοµπρέρο (το) {άκλ.} το χαρακτηριστικό πλατύγυρο και ψηλό κα-
πέλο από ψάθα ή τσόχα, που φοριέται στο Μεξικό και στις Ν∆. πε-
ριοχές των Η.Π.Α. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. sombrero < sombra «σκιά» < δηµώδ. λατ. *subumbräre 
«σκιάζω» (< λατ. sub- «υπο→) + -umbräre < λατ. umbra «σκιά»]. 

σοµφός, -ή, -ό αυτός που έχει σπογγώδη υφή: ~ ξύλο (για τα στρώ-
µατα τού ξυλώµατος των δέντρων, µέσω των οποίων µεταφέρονται 
νερό και άλατα στο φύλλωµα) ΣΥΝ. πορώδης. — σοµφότης (η) [αρχ.] 
(σοµφότητος). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., πιθ. < I.E. *swomb(h)-os «σπογγώδης, πορώδης», πβ. αρχ. 
γερµ. swamp (> γερµ. Schwamm «σφουγγάρι»), αρχ. αγγλ. swamm 
(> αγγλ. swamp «έλος, βάλτος») κ.ά.]. 

σοµφώδης, -ης, -ες [µτγν.] {σοµφώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός 
που έχει σπογγώδη, πορώδη υφή ΣΥΝ. σπογγώδης, πορώδης, σοµφός. 
— σοµφωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σόναρ (το) {άκλ.} 1. µέθοδος για την ανίχνευση και τον εντοπισµό 
αντικειµένων που έχουν βυθιστεί ή κινούνται υποβρυχίως, καθώς και 
για την εξέταση τής µορφολογίας τού βυθού µε ειδική συσκευή υπε-
ρήχων 2. η συσκευή υπερήχων που χρησιµοποιείται σε αυτή τη µέ-
θοδο. — σονάρισµα (το), σονάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sonar, αρκτικόλεξο από τη φρ. so(und) na(vigation) 
r(anging)]. 

σονάτα (η) {σπάν. σονατών) ΜΟΥΣ. ενόργανη σύνθεση γραµµένη κα-
τά κανόνα για έναν ή δύο εκτελεστές πάνω σε ορισµένο µορφολογι-
κό και αισθητικό πρότυπο· αποτελεί τη µία από τις δύο κυριότερες 
φόρµες τής ευρωπαϊκής µουσικής (η άλλη είναι η φούγκα), εµφανί-
ζεται κατά την εποχή τού µπαρόκ, αλλά διαµορφώνεται στη σηµερι-
νή µορφή της από τους κλασικούς (Χάυντν και Μότσαρτ) και φτάνει 
στο απόγειο της µε τις σονάτες για πιάνο τού Μπετόβεν διαρθρώνε-
ται κατά κανόνα σε δύο έως τέσσερα µέρη και χαρακτηρίζεται από 
τη µορφολογία τού πρώτου µέρους, το οποίο γράφεται σε «φόρµα σο-
νάτας» ή σε «φόρµα αλέγκρο σονάτας». 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sonata < ρ. suonare «ηχώ», αλλά και «παράγω ήχο παί-
ζοντας µουσικό όργανο» < λατ. sonus «ήχος». Στην αρχική της σηµα-
σία, η sonata «παιγµένη σε µουσικό όργανο» αντετίθετο στην cantata 
«τραγουδισµένη από ανθρώπινη φωνή»]. 

σονατίνα (η) {σονατινών} µικρή πολυµερής σύνθεση, γραµµένη κατά 
κανόνα για έναν ή δύο εκτελεστές, σε απλοποιηµένη κατά τη µορφή, 
το περιεχόµενο και την τεχνική, φόρµα σονάτας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. sonatina, υποκ. τού sonata (βλ. κ. σονάτα)]. 

σονέτο (το) λυρικό ποίηµα που αποτελείται από δεκατέσσερεις στί-
χους (δύο τετράστιχα, δύο τρίστιχα) και έχει συντεθεί συνήθ. σε ιαµ-
βικό πε-ντάµετρο µε οµοιοκαταληξίες που ακολουθούν σταθερό σχή-
µα. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sonetto < αρχ. προβηγκ. sonet < son «ποίηµα, ωδή» 
(< λατ. sonus «ήχος»)]. 

σόντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ΝΑΥΤ. βυθοµετρικό όργανο, το σκαντάγιο. 
— σοντάρισµα (το), σοντάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sonda «καθετήρας, βολίδα» (γαλλ. sonde), αβεβ. ετύ-
µου, πιθ. < αρχ. αγγλ. sundrap «καθετή ψαρέµατος»]. 

σόου (το) {άκλ.} ελλην. θέαµα 1. (γενικά) θεατρική ή µουσικοχορευ-
τική παραγωγή ή παράσταση µε έντονο το στοιχείο τού θεάµατος: 
φέτος θ'ανεβάσει èva πολύ ακριβό ~· ΦΡ. κάνω σόου παρουσιάζοµαι 
στη σκηνή ή σε πίστα, κάνοντας επίδειξη κυρ. των καλλιτεχνικών ή 
και σωµατικών µου προσόντων: κάνει σόου σε νυχτερινό κέντρο 2. 
τηλεοπτική ή κινηµατογραφική παραγωγή µε σκηνοθετική έµφαση 
στα εντυπωσιακά σκηνικά, τα πολυµελή µπαλέτα και τα τραγούδια: 
φαντασµαγορικό | χολλυγουντιανό ~ || τα ~ τής ελληνικής τηλεόρασης 
ανταγωνίζονται σκληρά το ένα το άλλο για τη θεαµατικότητα || 
καλεσµένος στο αποψινό ~ 3. (αργκό) επεισοδιακή σκηνή, φασαρία ή 
απρόοπτη εξέλιξη, συνήθ. µπροστά σε άλλους (οι οποίοι την αντιµε-
τωπίζουν ως διασκεδαστικό θέαµα): στο πάρτι µέθυσαν δυο φίλοι της 
κι έγινε µεγάλο ~ ΣΥΝ. χαµός, το σώσε. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. show < p. 
show «δείχνω»]. 

σόουλ (η) {άκλ.} δηµοφιλής µουσική τής Β. Αµερικής (ιδ. στις Η.Π.Α.), 
που έχει τις ρίζες της στα νέγρικα εκκλησιαστικά τραγούδια και τη 
χαρακτηρίζει η ένταση τής έκφρασης, το «ξεχείλισµα τής ψυχής». 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. soul «ψυχή - είδος µουσικής»]. 

σόουµαν (ο) {άκλ.}, σοουνούµαν (η) {άκλ.} 1. πρόσωπο που δηµι-
ουργεί ή παρουσιάζει ένα σόου 2. (γενικότ.) πρόσωπο που έχει το χά-
ρισµα τής άνετης σκηνικής παρουσίας, τής ζωντανής επικοινωνίας 
µε το κοινό, αυτός που µπορεί να προσελκύει το ενδιαφέρον όλων πά-
νω του: πέρα από µεγάλος κωµικός, υπήρξε γεννηµένος ~ || (µτφ.) ο ~ 
τής παρέας. [ΕΤΥΜ <αγγλ. showman | showwoman]. 

σοουµπίζνες κ. σόου µπίζνες (η) {άκλ.} η βιοµηχανία τού θεάµατος, 
κάθε επαγγελµατική ή επιχειρηµατική δραστηριότητα για την 
οργάνωση, προώθηση και εκµετάλλευση παραγωγών στον χώρο τού 
θεάτρου, τού κινηµατογράφου, τής ραδιοτηλεόρασης, τού τσίρκου 
κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. show business]. 

σοπράνο (η) {άκλ.} 1. η ποιότητα γυναικείας φωνής που παράγει 
τους υψηλότερους ήχους- τυπική έκταση τής σοπράνο είναι από το 
µεσαίο ντο και περίπου δύο οκτάβες ψηλότερα· υποδιαιρείται σε κα-
τηγορίες όπως: δραµατική | λυρική ~ ΣΥΝ. υψίφωνος (η) (βλ.λ.) 2. (συ-
νεκδ.) η τραγουδίστρια τής κλασικής µουσικής µε φωνή σοπράνο: η 
διάσηµη ~ Μαρία Κάλλας 3. (ως άκλ. επίθ.) το είδος οργάνου ή η ποι-
ότητα φωνής (λ.χ. καστράτο, παιδικής) που παράγει τους υψηλότε-
ρους ήχους στην κατηγορία του/της: ~ κλαρινέτο | σαξόφωνο | τρο- 

µπόνι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. soprano < sopra «άνω» < λατ. supra «υπέρ, άνω»]. 

Σορβόννη (η) δηµόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στο Παρίσι, ένα 
από τα πιο φηµισµένα πανεπιστήµια τού κόσµου. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. Sorbonne, από το όν. τού λογίου Robert de Sorbon (1201-74), 
ο οποίος ίδρυσε το πρώτο θεολογικό κολλέγιο τής σχολής το 1253]. 

σόργο (το) σιτηρό που καλλιεργείται σε πολλές ποικιλίες ΣΥΝ. νταρί. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sorgo < µτγν. λατ. sorgum < λατ. syricum (granum) «συ-
ριακός (σπόρος)»]. 

σορµπέ (το) (άκλ.) γλυκό παρασκεύασµα µε βάση τον πολτό φρούτων 
σερβίρεται παγωµένο σε ποτήρι συνήθ., κατά τη διάρκεια τού 
γεύµατος, πριν από το ψητό. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. sorbet < ιταλ. sorbetto < 
τουρκ. çerbet (βλ. λ. σερµπέτι)]. 

σοροκάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} δυνατός σιρόκος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < σορόκος + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. φεγγαρ-άδα]. 

σοροκολεβάντες (ο) → σιροκολεβάντες 
σορόκος (ο) → σιρόκος 
σορολόπ κ. (λαϊκ.) σορολόπι (το) {άκλ.} στη ΦΡ. ΤΟ ρίχνω στο σο-
ρολόπ συµπεριφέροµαι ανέµελα και αδιάφορα, χαζολογώ ή κάνω 
ό,τι µου έρχεται στο µυαλό, χωρίς να σκέφτοµαι, αδιαφορώντας για 
τις συνέπειες ή για το σωστό: τώρα τελευταία το 'χει ρίξει στο σο-
ρολόπ' δεν δουλεύει, ξενυχτάει, δεν µιλάει στους δικούς του ... 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sorolop]. 

σο póni (το) → σιρόπι 
σοροπιάζω ρ. → σιροπιάζω 
σοροπιαστός, -ή, -ό → σιροπιαστός 
σορός (η) (λόγ.) 1. το σώµα τού νεκρού: η ~ του πρωθυπουργού θα 

εκτεθεί σε δηµόσιο προσκύνηµα 2. το φέρετρο στο οποίο έχει τοπο-
θετηθεί το σώµα τού νεκρού ΣΥΝ. κάσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, νεκρός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φέρετρο», < *τΨορός, ετεροιωµ. βαθµ. τού 
I.E. *twer- «περιβάλλω, περικλείω», πβ. λιθ. tveriù, αρχ. σλαβ. tvoriti 
«κάνω, δηµιουργώ», αρχ. ρωσ. tvorü «µορφή, δηµιουργία» κ.ά. Σύµ-
φωνα µε την εκδοχή αυτή, η λ. ίσως εντάσσεται στην ετυµολ. οικο-
γένεια των λ. σειρά, σωρός (βλ.λ.)]. 

σορός - σωρός. Οµόηχες λέξεις, διαφορετικής σηµασίας και χρή-
σεως, που ενίοτε συγχέονται γραµµατικώς (ως προς τη χρήση τού 
γένους) και ορθογραφικώς. Η λ. σορός είναι θηλ. γένους (η σορός) 
και σηµαίνει «τον νεκρό, το σώµα τού νεκρού που βρίσκεται µέσα 
σε φέρετρο». Πρόκειται για αρχαία λ. που ανάγεται σε I.E. ρίζα 
*twer-, η οποία σηµαίνει «περιβάλλω, περικλείω» (*τΡορ-ός > σορ-
ός). Η λ. σωρός είναι αρσ. γένους (ο σωρός) και σηµαίνει «πλήθος 
πραγµάτων στοιβαγµένων το ένα πάνω στο άλλο». Και αυτή η λ. 
είναι αρχαία και ανάγεται σε I.E. ρίζα *twë- | t5w-, που σηµαίνει 
«διογκώνοµαι, φουσκώνω» (*τΕω-ρός> σω-ρός) και συνδέεται πιθ. 
µε τη λ. σώ-µα. 

σόρτ(ς) (το) {άκλ.} κοντό παντελόνι που το µήκος του τελειώνει πολύ 
πάνω από το γόνατο, καλύπτοντας µέρος µόνο των µηρών.   — 
(υποκ.) σορτσάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. short (πληθ. shorts) < επίθ. 
short «κοντός»]. 

σος (η) (συνήθ. ορθ. σως) {άκλ.} σάλτσα αλµυρή ή γλυκιά. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. sauce < παλ. γαλλ. salse < δηµώδ. λατ. *salsa, θηλ. τού λατ. salsus 
«αλατισµένος». Βλ. κ. σάλτσα]. 

S.O.S. (το) (προφέρεται σος ή ες-ο-ες στη σηµ. 1) {άκλ.} 1. διεθνές κω-
δικοποιηµένο σήµα κινδύνου, που εκπέµπεται σε περιπτώσεις µεγά-
λης ανάγκης, κυρ. από πλοία ή αεροσκάφη, ως κλήση σε βοήθεια: ο 
ασύρµατος εξέπεµψε ~ τρία λεπτά πριν από τη βύθιση τού πλοίου || 
στέλνω ~ · 2. (καθηµ.) το κατεξοχήν πιθανό θέµα µιας σχολικής εξέ-
τασης ή διαγωνισµού: το θέµα που έπεσε δεν ήταν ~ || ξέρεις τα ~; || 
δίνω | παίρνω τα - (τα θέµατα που είναι πιο πιθανό να δοθούν στις 
εξετάσεις). — (µεγεθ.) σοσάρα (η) (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. Αρκτικόλεξο από τις αγγλ. λ. save our souls «σώστε τις ψυχές 
µας». Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για αρκτικόλεξο, 
αλλά ότι τα γράµµατα S.O.S. επιλέχθηκαν ως σήµα κινδύνου επειδή 
είναι απλούστατα στη µεταγραφή τους στον κώδικα Μορς )...—...)]. 

σοσιαλδηµοκράτης (ο) (σοσιαλδηµοκρατών), σοσιαλδηµοκρά-τισσα 
(η) {σοσιαλδηµοκρατισσών} 1. οπαδός τής σοσιαλδηµοκρατίας 2. 
πολιτικός ή εκπρόσωπος σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γερµ. Sozialdemokrat (νόθο συνθ.)]. 

σοσιαλδηµοκρατία (η) {σοσιαλδηµοκρατιών) 1.(στα σοσιαλιστικά 
κόµµατα τής ∆. Ευρώπης) η πολιτική ιδεολογία και πρακτική που 
υποστηρίζει τη βαθµιαία µετάβαση στον σοσιαλισµό µέσω δηµοκρα-
τικών διαδικασιών 2. κάθε κόµµα ή το σύνολο των κοµµάτων που εκ-
φράζουν και εφαρµόζουν αυτή την ιδεολογία και πρακτική: γερµα-
νική | σκανδιναβική ~. — σοσιαλδηµοκρατικός, -ή, -ό, σοδιαλδηµο-
κρατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. Sozialdemokratie (νόθο 
συνθ.)]. 

σοσιαλίζω ρ. αµετβ. {εύχρ. κυρ. στη µτχ. σοσιαλίζων, -ούσα, -ον} ακο-
λουθώ πολιτική µε σοσιαλιστικό προσανατολισµό, αποκτώ σοσιαλι-
στικό χαρακτήρα ή εφαρµόζω σοσιαλιστικές αρχές ή µεθόδους: σο-
σιαλίζουσα πολιτική | θεωρία. 

σοσιαλισµός (ο) [1852] 1. ΠΟΛΙΤ. η θεωρία και το σύστηµα κοινωνι-
κής και οικονοµικής οργάνωσης, στο οποίο τα µέσα παραγωγής και 
κατανοµής των αγαθών κατέχονται και ελέγχονται από κοινωνικές 
οµάδες, κοινότητες ή από το κράτος και όχι από ιδιώτες, οπότε η ατο-
µική ιδιοκτησία και η κατανοµή τού εισοδήµατος υπόκεινται κυρ. 
στον κοινωνικό έλεγχο, κατ' αντιδιαστολή προς τον καπιταλισµό και 
τον φιλελευθερισµό 2. (α) (κατά τη µαρξιστική θεωρία) το στάδιο που 
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έπεται τού καπιταλισµού κατά τη µετάβαση µιας κοινωνίας στον κο-µουνισµό 
και χαρακτηρίζεται από ατελή εφαρµογή των αρχών τού κολεκτιβισµού (β) 
υπαρκτός σοσιαλισµός το πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό σύστηµα που 
είχε επικρατήσει στην Ε.Σ.Σ.∆. και στις πρώην κοµουνιστικές χώρες τής Α. 
Ευρώπης: οι χώρες τού υπαρκτού σοσιαλισµού (το παλιό «ανατολικό µπλοκ») 
(γ) δηµοκρατικός σοσιαλισµός το σύνολο των µεταρρυθµιστικών 
σοσιαλιστικών κοµµάτων τής ∆. Ευρώπης στα νεότερα χρόνια (βλ. κ. λ. 
σοσιαλδηµοκρατία). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. socialisme < social 
«κοινωνικός» < λατ. socialis (< socius «σύντροφος, εταίρος»)]. 

σοσιαλιστής (ο) [1852], σοσιαλίστρια (η) {σοσιαλιστριών} οπαδός τού 
σοσιαλισµού ή µέλος σοσιαλιστικού κόµµατος. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. 
socialiste (βλ. κ. σοσιαλισµός)]. 

σοσιαλιστικός, -ή, -ό [1894] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον σοσιαλισµό ή 
τον σοσιαλιστή, που συµφωνεί µε τις αρχές τού σοσιαλισµού: ~ πολιτική | 
πρακτική | σύστηµα | ιδεολογία (β) σοσιαλιστικός ρεαλισµός βλ. λ. ρεαλισµός 
(γ) Σοσιαλιστική ∆ιεθνής οµοσπονδία κοµµατικών και συνδικαλιστικών 
οργανώσεων που υποστήριζαν τον σοσιαλισµό (από το 1889 ώς τον Α 
Παγκόσµιο Πόλεµο) µε µεγάλη επιρροή στο παγκόσµιο εργατικό κίνηµα 2. 
αυτός που υποστηρίζει ή προωθεί τον σοσιαλισµό: ~ κόµµα | κίνηµα | 
οργάνωση. — σοσιαλι-στικ-ά | -ώς επίρρ. 

σοσόνι (το) {σοσον-ιού | -ιών} κοντή κάλτσα που φθάνει ώς το ύψος τού 
αστραγάλου. — (υποκ.) σοσονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chausson < p. chausser «φορώ παπούτσια» < λατ. calceare < 
calx, -eis «φτέρνα»]. 

σοστενούτο επίρρ. ΜΟΥΣ. ερµηνευτική µουσική ένδειξη, δηλώνει άµεση (κι 
όχι βαθµιαία) επιβράδυνση τής ρυθµικής αγωγής (τέµπο), και γενικότ. 
«συγκρατηµένη» µουσική ερµηνεία- ως ένδειξη ρυθµικής αγωγής, διαφέρει 
από το ριτενούτο, κατά το ότι το τελευταίο δηλώνει βαθµιαία επιβράδυνση 
τής ρυθµικής αγωγής ΣΥΝ. µένο µόσο ANT. πιου µόσο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sostenuto «συγκρατηµένος» < ρ. sostenere < λατ. sustinêre 
«συγκρατώ, βαστάζω, στηρίζω» (< sub- «υπο→ + tenere «κρατώ»)]. 

σοτάρω ρ. µετβ. {σόταρα κ. σοτάρισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) καβουρντίζω ή 
τσιγαρίζω ελαφρά (φαγητό ή συστατικό φαγητού): ~ τα κρεµµύδια (σε λάδι ή 
βούτυρο που καίει). — σοτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ· Μεταφορά τού γαλλ. sauter 
«πηδώ, ρίχνω, τινάζω» < λατ. saltare < saltus «άλµα, πήδηµα» < ρ. salire 
«πηδώ»]. 

σοτέ επίθ. κ. επίρρ. (συνήθ. ορθ. σωτέ) {άκλ.} ελαφρά τσιγαρισµένος (σε λάδι ή 
βούτυρο που καίει): µανιτάρια | κρεµµύδια ~. ΓΕΓΥΜ. < γαλλ. sauté, µτχ. τ. 
τού p. sauter (βλ. λ. σοτάρω)]. 

σοτοβέντο επίρρ. → σταβέντο 
σοτοβοτσε κ. σότο-βότσε επίρρ. ΜΟΥΣ. µε χαµηλή, µαλακή φωνή (σαν 

ψιθύρισµα, για να µην ακούγεται από άλλους). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. sottovoce (< 
λατ. subtus «κάτω») + voce «φωνή» (< λατ. vox)]. 

σου1 (το) {άκλ.} γλύκυσµα µικρό και στρογγυλό από ειδική ελαφριά ζύµη 
ψηµένη στον φούρνο και µε γέµιση από διάφορες κρέµες, µαρµελάδα κ.λπ. — 
(υποκ.) σουδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chou (à la crème) «γλύκυσµα µε κρέµα» < chou «λάχανο» 
(από το σχήµα τού γλυκύσµατος) < λατ. caulis «λάχανο - βλαστός»]. 

σου* αντων. 1. γεν. τού β' προσώπου τής κτητικής αντων.: ο φίλος ~ || τα λόγια 
~ · 2. γεν. τού β' προσώπου τού αδύνατου τύπου τής προσ. αντων.: - είπα τι να 
κάνεις! (βλ. λ. εσύ). [ΕΤΥΜ < αρχ. σου, γεν. τής αντων. συ (βλ.λ.)]. 

Σουαζιλάνδη (η) (σουάζι Umbuso Weswatini, αγγλ. Kingdom of Swaziland = 
Βασίλειο τής Σουαζιλάνδης) κράτος τής Ν. Αφρικής µε πρωτεύουσες το 
Εµπαµπάν και τη Λοµπάµπα, επίσηµες γλώσσες τη Σουάζι και την Αγγλική 
και νόµισµα το λιλανγκένι. — Σουαζιλαν-δός (ο), Σουαζιλανδή (η), 
σουαζιλανδικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Swaziland (µε β' συνθ. 
τη λ. land «χώρα, γη»), από το όνοµα των ιθαγενών Swazi | Swati < Mswati, 
όνοµα βασιλιά τού 16ου αι., που πιθ. σηµαίνει «ραβδί, βέργα»]. 

σουαρέ (το) {άκλ.} απογευµατινή ή βραδινή συγκέντρωση φιλικού χαρακτήρα: 
λογοτεχνικό | γαστριµαργικό ~ ΣΥΝ. βεγκέρα, εσπερίδα. Επίσης (λαϊκ.) 
σουαρές (ο). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. soirée «βραδιά - δεξίωση» < serée (µε την επίδρ. τού ουσ; 
soir «βράδυ») < δηµώδ. λατ. *serâta < λατ. serus «όψιµος»]. 

σουά σοβάζ (το) {άκλ.} ελλην. άγριο µετάξνβαρύ µεταξωτό ύφασµα µε υφή όχι 
πολύ επεξεργασµένη· (κ. ως επίθ.): για τη δεξίωση θα ράψω ένα φόρεµα ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. soie sauvage «άγριο µετάξι», το οποίο παράγεται στην Ινδία, 
την Κίνα και την Ιαπωνία]. 

Σουαχίλι (η/τα) {άκλ.} γλώσσα Μπαντού µε ισχυρές επιδράσεις από την 
Αραβική, η οποία οµιλείται ως µητρική ή ως δεύτερη γλώσσα κυρ. στην 
ανατολική ακτή και στα νησιά τής Αφρικής από την Κένυα έως τα νότια 
σύνορα τής Τανζανίας στον Νότο. [ΕΤΥΜ < αγγλ. swahili < αραβ. sawâhilîy, 
πληθ. τού sâhil «ακτή», οπότε η λ. θα αναφερόταν στη γλώσσα των ιθαγενών 
που κατοικούν στις ακτές]. 

σουβα(ν)τίζω ρ. → σοβα(ν)τίζω 
σουβάς (ο) → σοβάς 
σουβατεπί (το) → σοβα(ν)τεπί 
σουβενίρ (το) {άκλ.} ελλην. ενθύµιο 1. οτιδήποτε αποτελεί ενθύµιο, ζωντανεύει 

στη µνήµη περασµένες στιγµές, αναµνήσεις: κράτησε το δαχτυλίδι ως ~ αυτής 
τής σύντοµης σχέσης || (σκωπτ.) αυτό το σηµάδι τού 'µείνε - από το ατύχηµα! 2. 
(ετδικότ.) ένα συνήθ. µικρό και 

σχετικά φτηνό αντικείµενο, που δίνεται, πωλείται ή φυλάσσεται από κάποιον 
ως ενθύµιο από τόπο, περίσταση, εποχή κ.λπ.: µαγαζί µε ~ || το περίπτερο 
πουλούσε µικρούς τσολιάδες για ~ στους τουρίστες. [ΕΤΥΜ < γαλλ. souvenir 
«ενθύµιο» < p. (se) souvenir «θυµούµαι» < λατ. subvenire «επιβοηθώ, 
έρχοµαι (στον νου)» < sub «υπό» + venire «έρχοµαι»]. 

σουβερ (το) {άκλ.} µικρό κοµµάτι από φελλό, πεπιεσµένο χαρτί ή άλλο υλικό, 
πάνω στο οποίο τοποθετεί κανείς ένα ποτήρι, µια κούπα κ.λπ., για να µην έρθει 
σε άµεση επαφή µε την επιφάνεια επίπλου (π.χ. τραπεζιού). — (υποκ.) 
σουβεράκι (το). [ΕΤΥΜ < γαλλ. sous-verre < sous «κάτω από» + verre 
«ποτήρι»]. 

σούβλα (η) {σπάν. σουβλών} µεταλλική ή ξύλινη βέργα για το ψήσιµο, κυρ. σε 
ψησταριές, στην οποία περνιέται το κρέας και η οποία περιστρέφεται 
στερεωµένη σε σταθερό ύψος πάνω από φωτιά ή άλλη πηγή θερµότητας, 
ώσπου το κρέας να ψηθεί από όλες τις µεριές: ψήνω στη ~ || γυρίζω τη ~ ΣΥΝ. 
οβελός· ΦΡ. στη σούβλα ψηµένο σε σούβλα: αρνί ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. subula < *sü-dhl-ä < p. suere «συρράπτω, συναρµόζω»]. 

σουβλάκι (το) {δύσχρ. σουβλακ-ιού | -ιών} 1. (α) ξύλινη ή µεταλλική λεπτή και 
µικρού µήκους βέργα που χρησιµοποιείται ως σούβλα (β) µικρή σούβλα 2. 
φαγητό παρασκευασµένο από κρέας ή περισσότερα υλικά κοµµένα σε µικρά 
κοµµάτια (συνήθ. κύβους) και περασµένα σε λεπτή και µικρού µήκους ξύλινη 
βέργα (καλαµάκι) ή σε µικρή σούβλα- ψήνονται στη σχάρα ή σε γκριλ και 
προσφέρονται σκέτα ως ορεκτικό ή ως κύριο πιάτο µε συµπληρωµατικό 
γαρνίρισµα: σουβλάκια µε θαλασσινά || ~ κοτόπουλο | ξιφία || ~ ξυλάκι | 
καλαµάκι 3. πρόχειρο φαγητό από κοµµάτια κρέατος (ψηµένα µε τον 
παραπάνω τρόπο) ή από γύρο (βλ.λ.) ή από µπιφτέκι τοποθετηµένο µέσα σε 
µικρή στρογγυλή πίτα µαζί µε άλλα υλικά, όπως ντοµάτα, κρεµµύδι, τζατζίκι 
κ.λπ.: 
- µε διπλή πίτα | απ' όλα (ή κοµπλέ, δηλ. µε όλα τα συνοδευτικά) | χω 
ρίς κρεµµύδι. 
[ΕΤΥΜ µεσν., υποκ. τού σούβλα]. 

σουβλατζήδικο (το) κατάστηµα που παρασκευάζει και πουλά σουβλάκια. 
σουβλατζής (ο) {σουβλατζήδες}, σουβλατζού (η) {σουβλατζού-δες} ο 

ιδιοκτήτης σουβλατζήδικου ή το πρόσωπο που ψήνει και ετοιµάζει τα 
σουβλάκια. [ΕΤΥΜ < σούβλα + παραγ. επίθηµα -τζής (βλ.λ.)]. 

σουβλερός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει µυτερή άκρη, που σχηµατίζει αιχµηρή 
απόληξη: ~ εργαλείο | όργανο ΣΥΝ. οξύς, αιχµηρός, µυτερός 
2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από διαπεραστική οξύτητα, πολύ 
έντονος: ~ πόνος ΣΥΝ. διαπεραστικός. 

[ΕΤΥΜ. < σούβλα + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. µυτ-ερός, βροχ-ερός]. 
σουβλί (το) [µεσν.] {σουβλ-ιού | -ιών} 1. η µικρή σούβλα 2. (γενικότ.) 

κάθε σουβλερό αντικείµενο, ό,τι είναι αιχµηρό, έχει µυτερή άκρη 
3. ειδικό µεταλλικό εργαλείο που χρησιµοποιούν κυρ. οι υποδηµατο 
ποιοί για το τρύπηµα τού δέρµατος (λ.χ. σε λουράκια, ζώνες). 

σουβλιά (η) (καθηµ.) 1. το τρύπηµα µε σουβλί ή γενικότ. µε αιχµηρό 
αντικείµενο, καθώς και το σηµάδι που αφήνει 2. (µτφ.) ο οξύς, έντονος, 
διαπεραστικός πόνος: ένιωσε µια ~ στο στοµάχι! ΣΥΝ. σφάχτης. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. σουβλέα < σούβλα]. 

σουβλίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {σούβλισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
περνώ (κάτι, κυρ. κρέας) στη σούβλα για ψήσιµο 2. ψήνω στη σούβλα (το 
κρέας) γυρίζοντας τη: ~ το αρνί το Πάσχα 3. διαπερνώ (κάποιον) µε σούβλα: 
του είπε πως θα τον σουβλίσει, όπως οι Τούρκοι τον Αθανάσιο ∆ιάκο! ΣΥΝ. 
(λόγ.) ανασκολοπίζω, (λαϊκ.) παλουκώνω 4. (µτφ.) προκαλώ έντονο και οξύ 
εσωτερικό πόνο, δίνω σουβλιές: µε σουβλίζει η µέση µου! ♦ 5. (αµετβ.) ψήνω 
στη σούβλα (κυρ. το πασχαλιάτικο αρνί): πού θα σουβλίσετε φέτος; || όσοι 
έµειναν στην Αθήνα σουβλίζουν στους ακάλυπτους χώρους και στις αυλές. 
— σούβλισµα (το). 

σουβλιστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σουβλιστεί, που έχει περαστεί σε σούβλα 
2. αυτός που έχει ψηθεί στη σούβλα: το - αρνί είναι πιο νόστιµο. 

σουβλοµύτης, -α, -ικο αυτός που η µύτη του είναι µυτερή, έχει σουβλερό 
σχήµα. Επίσης σουβλεροµύτης. 

σουγιάς (ο) {σουγιάδες} µικρό µαχαίρι τσέπης µε µία ή δύο λεπίδες που 
διπλώνουν µέσα στη λαβή- ΦΡ. κολοκοτρωναίικος σουγιάς είδος σουγιά µε 
ξύλινη λαβή. — (υποκ.) σουγιαδάκι (το). [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

σούδα (η) {σουδών} 1. µικρό αυλάκι για τη διοχέτευση των βρόµικων νερών, 
κυρ. από οικιακή χρήση ΣΥΝ. οχετός 2. στενό δροµάκι ή µονοπάτι, γενικότ. 
πέρασµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. sudes | sudis «πάσσαλος, κοντάρι - τάφρος», αγν. 
ετύµου]. 

Σουδάν (το) {άκλ.} (αραβ. Jumhürlyat as-Südän = ∆ηµοκρατία τού Σουδάν) 
κράτος τής Α. Αφρικής µε πρωτεύουσα το Χαρτούµ, επίσηµη γλώσσα την 
Αραβική και νόµισµα το δηνάριο Σουδάν. — Σουδανός κ. (προφορ.) 
Σουδανέζος (ο), Σουδανή κ. (προφορ.) Σουδανέζα (η), σουδανικός, -ή, -ό κ. 
(καθηµ.) σουδανέζικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < αραβ. Sudan (πληθ. τού aswad 
«µαύρος»), που αποσπάστηκε από τη φρ. balad as-südän «γη των µαύρων»]. 

Σουδητια (η) περιοχή τής Β. Τσεχίας. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. Sudétie, 
από τα Σουηδικά όρη (γερµ. Sudeten), αγν. ετύµου, ίσως ιλλυρ. αρχής]. 

Σουέζ (το) {άκλ.} 1. πόλη και λιµάνι τής ΒΑ. Αιγύπτου στον οµώνυµο κόλπο 2. 
(α) Ισθµός τού Σουέζ λωρίδα αιγυπτιακού εδάφους, που συνδέει τη ΒΑ. 
Αφρική µε τη ∆. Ασία (β) ∆ιώρυγα τού Σουέζ διώρυγα που συνδέει τη 
Μεσόγειο µε την Ερυθρά Θάλασσα (γ) Κόλπος τού 
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Σουέζ το Β∆. τµήµα τής Ερυθράς Θάλασσας ανάµεσα στην Αφρική 
και τη Χερσόνησο τού Σινά. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Suez < αραβ. as-suways «το ξεκίνηµα, η αρχή», από τη 
θέση του στο Β. άκρο τής Ερυθράς Θάλασσας]. 

σουέτ (το) {άκλ.} 1. κατεργασµένο δέρµα πολυτελείας, κυρ. από κα-
τσίκι, που χρησιµοποιείται ευρέως στην κατασκευή διαφόρων ειδών 
(ρουχισµού, υποδήσεως) λόγω τής µαλακής χνουδωτής του επιφά-
νεια 2. (ως επίθ.) αυτός που είναι κατασκευασµένος από δέρµα τής 
παραπάνω ποιότητας: ~ γάντια | καπέλο | τσάντα | παπούτσι. — 
σουέτινος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. suède, αρχικώς από τη φρ. (gants de) Suède «γάντια 
από τη Σουηδία», που δήλωσε στη συνέχεια και το δέρµα από το 
οποίο ήταν κατασκευασµένα]. 

σουετίνα (η) {χωρ. πληθ.} αποµίµηση δέρµατος σουέτ. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. suédine, θηλ. τού suède (βλ. λ. σουέτ)]. 

σούζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (για τετράποδα ζώα) η στήριξη στα πί-
σω πόδια µε ισορρόπηση τού κορµού σε όρθια θέση 2. (για οδηγούς 
δικύκλων) η επιδέξια και ριψοκίνδυνη ισορρόπηση τής µηχανής ή 
τού ποδηλάτου στην πίσω ρόδα, καθώς αυτό είναι σε κίνηση: κάνει 
σούζες µπροστά στο σχολείο, για να εντυπωσιάζει τα κοριτσάκια 3. 
(µτφ.) το να στέκεται κανείς ακίνητος µπροστά σε κάποιον (συνήθ. 
ιεραρχικά ανώτερο) ή να δείχνει απόλυτη πειθαρχία και φόβο: όταν 
µπαίνει για µάθηµα, τους θέλει όλους ~! || στέκοµαι ~ (µπροστά) σε 
κάποιον (στέκοµαι ακίνητος σε στάση προσοχής περιµένοντας δια-
ταγές) || Η πεθερά της τους έχει όλους - στο σπίτι! ∆εν τολµά κανείς 
να της φέρει αντίρρηση ΣΥΝ. κλαρίνο. 
[ETYM. Μεταφορά τού παλ. ιταλ. suso < λατ. επίρρ. su(r)sum, που υπο-
δηλώνει κίνηση από κάτω προς τα πάνω, συγκεκ. τ. τού subversum, 
σουπίνο τού ρ. subvertere «ανατρέπω, αναστρέφω» (< sub- «υπο→ + 
vertere «στρέφω, τρέπω»)]. 

Σουηδία (η) (σουηδ. Konungariket Sverige = Βασίλειο τής Σουηδίας) 
κράτος τής Β. Ευρώπης στη Σκανδιναβική Χερσόνησο µε πρωτεύου-
σα τη Στοκχόλµη, επίσηµη γλώσσα τη Σουηδική και νόµισµα τη σου-
ηδική κορώνα. — Σουηδός κ. (καθηµ.) Σουηδέζος (ο), Σουηδή κ. (κα-
θηµ.) Σουηδέζα (η), σουηδικός, -ή, -ό (βλ.λ.), Σουηδικά κ. (καθηµ.) 
Σουηδέζικα (τα). 
[ETYM. Μεταφορά τού νεολατ. Suedia (γερµ. Schweden) < αρχ. σκανδ. 
Sui-piod «ο µοναδικός λαός, ο ξεχωριστός λαός», από το όνοµα Swêar 
(< γοτθ. swê-s «ξεχωριστός, µοναδικός») τού γερµ. φύλου που εγκατα-
στάθηκε στην περιοχή κατά τον πρώιµο Μεσαίωνα. Η σουηδ. ονοµα-
σία Sverige < αρχ. σουηδ. Swë-rike «µοναδικό κράτος, ξεχωριστή αυ-
τοκρατορία» (το β' συνθ. -rike συνδ. µε το γερµ. Reich «κράτος, βασί-
λειο, αυτοκρατορία»)]. 

σουηδικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Σουηδία και τους 
Σουηδούς 2. σουηδική γυµναστική σύστηµα γυµναστικής που περι-
λαµβάνει ελεύθερες ασκήσεις εδάφους, οι οποίες αποσκοπούν στη 
βελτίωση τής φυσικής κατάστασης και την απόκτηση ρυθµού στην 
κίνηση. Επίσης (καθηµ.) σουηδέζικος, -η, -ο. 

SUI generis λατ. (προφέρεται σούι γκένερις) ελλην. τού δικού του γέ-
νους- συνήθ. ως χαρακτηρισµός προσώπων και καταστάσεων που 
έχουν κάτι το ιδιαίτερο, ιδιότητα χαρακτηριστική των ίδιων και µό-
νο- (ειδικότ.) για κάποιον/κάτι που ξεφεύγει από το συνηθισµένο· 
ιδιόρρυθµος ΣΥΝ. ιδιόµορφος, ιδιότυπος. 

σουίνγκ (το) {άκλ.} 1. µουσική τζαζ τής δεκαετίας τού '30 και τού '40 
µε έντονο ρυθµό, που συνήθως παιζόταν από µεγάλες ορχήστρες 2. ο 
αντίστοιχος χορός. 
[ETYM. < αγγλ. swing «αιώρηση, παλινδρόµηση, (µετα)στροφή, έντονη 
ρυθµική κίνηση»]. 

σουίπστείκ (το) {άκλ.} λαχείο για τους αγώνες ιπποδρόµου. [ΕΤΥΜ. 
< αγγλ. sweepstake < sweep «σκουπίζω, σαρώνω» + stake 
«στοίχηµα, ποντάρισµα»]. 

σουίτα (η) {σουιτών} 1. σειρά δωµατίων ξενοδοχείου ή σκάφους, που 
συνδέονται µεταξύ τους και χρησιµοποιούνται ως ενιαίο σύνολο: 
έκλεισε µία ~ στο «Χίλτον» · 2. σειρά ορχηστρικών χορών τής ίδιας 
περιοχής · 3. ορχηστρική σύνθεση αποτελούµενη από αυτοτελή 
ενόργανα τµήµατα διαφορετικής µουσικής φυσιογνωµίας, στην ίδια 
τονικότητα και µε µορφές συνήθ. µικρότερες από εκείνες τής σονά-
τας, κυρ. επιλογές σκηνικής µουσικής από θεατρικά έργα ή µουσικής 
µπαλέτου, που προορίζονται να εκτελεστούν σε κοντσέρτα: η ~ «Σε-
χραζάντ» τού Ρίµσκυ-Κόρσακοφ. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. suite «ακολουθία, συνέχεια, διαδοχική σειρά» < δη-
µώδ. λατ. *sequita < λατ. sequor «ακολουθώ»]. σούκο (η) {άκλ.} 
πρίζα µε γείωση. [ΕΤΥΜ < γερµ. Schuko, συντετµ. τ. τού όρου 
Schutzkontakt «επαφή ασφαλείας»,   από   τη   συχνή   χρήση   στα   
σύνθετα   Schukosteckdose «ρευµατοδότης ασφαλείας» και 
Schukostecker «ρευµατολήπτης ασφαλείας»]. σουκρουτ (το) {άκλ.} 
λάχανο κοµµένο σε πολύ λεπτά κοµµάτια, που συντηρείται σε άρµη. 
[ΕΤΎΜ < γαλλ. choucroute, παρεφθαρµένος τ. (µε την παρετυµολ. επί-
δρ· των λ. chou «λάχανο» και croûte «κρούστα») τού διαλεκτ. αλσατ. 
sûkrût < γερµ. Sauerkraut «ξινολάχανο, τουρσί» < sauer «ξινός» + 
Kraut «λάχανο, χόρτο»]. σουλαντίζω ρ. µετβ. {σουλάντισα} (λαϊκ.) 
βρέχω (κάτι) σε όλη του την επιφάνεια ΣΥΝ. καταβρέχω, ποτίζω. 
Επίσης σουλαντώ. — σου-λάντισµα (το). 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού τουρκ. suladim, αόρ. τού p. sulamak]. 
σουλαντιστήρι (το) {σουλαντιστηρ-ιού | -ιών) το ποτιστήρι (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ < σουλαντίζω + παραγ. επίθηµα -τήρι, πβ. κ. ποτισ-τήρι]. 
σουλατσαδόρος (ο) (λαϊκ.-κακόσ.) αυτός που κάνει σουλάτσο- ΦΡ. 

τοκιστής και σουλατσαδόρος (ως χαρακτηρισµός) ο χασοµέρης, ο 
αργόσχολος, που ζει παρασιτικά. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sollazzatore < sollazzare (βλ.λ.)]. 

σουλατσάρω ρ. αµετβ. {σουλάτσαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) κάνω σουλάτσο 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. σεργιανώ, σεργιανίζω, βολτάρω. — σουλατσάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sollazzare «διασκεδάζω, ξεσκάω» < sollazzo «διασκέ-
δαση, γλέντι» < λατ. solatium «ανακούφιση, παρηγοριά - φαιδρότη-
τα» (< p. solor «παρηγορώ, πραΰνω»)]. 

σουλάτσο (το) (λαϊκ.) ο περίπατος, το συνήθ. αργόσχολο σεργιάνι-
σµα: βγήκε για το ~ της στα µαγαζιά ΣΥΝ. σουλατσάρισµα, σεργιάνι, 
βόλτα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. sollazzo (βλ. λ. σουλατσάρω)]. 

Σούλι (το) {Σουλίου} (περιληπτ.) οµοσπονδία χωριών τής Ηπείρου και 
η περιοχή όπου βρίσκονται αυτά τα χωριά' γνωστά για την ηρωική 
αντίσταση των κατοίκων τους κατά τού Αλή Πασά (1792-1803).  — 
Σουλιώτης (ο), Σουλιώτισσα (η), σουλιώτικος, -η, -ο [1895]. [ΕΤΥΜ. 
< αλβ. suli «αιχµηρή κορυφή (βουνού)»]. 

σουλούπι (το) {σουλουπ-ιού | -ιών} 1. (για πρόσ.) η εξωτερική εµφά-
νιση, η σωµατική διάπλαση (κάποιου): ωραίο | συµµετρικό ~ || από ~ 
δεν λέει τίποτα, αλλά έχει καλή ψυχή! ΣΥΝ. παρουσιαστικό 2. το πε-
ρίγραµµα, το σχήµα πράγµατος: σ' αυτό το µοντέλο µού αρέσει το ~ 
του || αυτό το βάζο έχει ωραίο ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. üslup (µε ευφωνική αντιµετάθεση), πβ. κ. γρουσούζης < τουρκ. 
ugursuz]. 

σουλουπωνω ρ. µετβ. {σουλούπω-σα, -θηκα, -µένος} 1. δίνω σε (κά-
τι/κάποιον) καλύτερη ή την καλύτερη δυνατή εµφάνιση ή έκφραση, 
βελτιώνω την εµφάνιση (κάποιου): ~ το γραφείο | το σπίτι | τα µαλλιά 
µου || δεν άλλαξε το περιεχόµενο, απλώς του σουλούπωσε λίγο τη 
διατύπωση ΣΥΝ. τακτοποιώ, ευπρεπίζω 2. (µεσοπαθ. σουλουπώνοµαι) 
αποκτώ το σωστό ή ενδεδειγµένο παρουσιαστικό, γενικότ. το σωστό 
στυλ: έχει σουλουπωθεί, έµαθε να ντύνεται και να µιλάει σαν κύριος! 
|| σαν να σουλουπώθηκε λίγο αυτό το αχούρι, τώρα µοιάζει µε 
δωµάτιο! — σουλούπωµα (το). 

Σουλτάνα (η) γυναικείο όνοµα. 
σουλτάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η γυναίκα τού σουλτάνου 2. (συχνά 
και ως προσφώνηση χαϊδευτ. ή σκωπτ.) γυναίκα µεγαλωµένη ή συ-
νηθισµένη στις ανέσεις, που έχει εύκολη ζωή. 

σουλτανάτο (το) 1. το αξίωµα τού σουλτάνου 2. κράτος που ηγεµο-
νεύεται από σουλτάνο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sultanat]. 

σουλτανίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. εκλεκτή ποικιλία αµπελιού µε 
σταφύλια χωρίς σπόρους, από τα οποία παράγεται κυρ. η γνωστή, 
ξανθή σταφίδα 2. σταφύλι τής παραπάνω ποικιλίας αµπελιού ΣΥΝ. 
ροζακί. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. sultanina < αραβ. sultani «αυτοκρατορική»]. 

σουλτάν µερεµέτ (το) {άκλ.} (λαϊκ.) ο άγριος ξυλοδαρµός. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sultan «σουλτάνος» + meremet «µερεµέτι»]. 

σουλτάνος (ο) 1. (από τον 11ο αι.) ηγέτης µουσουλµανικού κράτους 
2. καθένας από τους ηγέτες τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 3. (µτφ.) 
κάθε κυβερνήτης ή δεσπότης µε απόλυτες εξουσίες 4. (µτφ.-σκωπτ.) 
άνθρωπος συνηθισµένος στην εύκολη και άνετη ζωή, που ζει µέσα 
στα πλούτη και τα µεγαλεία: ξύπνησε ο ~ µας; (πβ. αγάς, πασάς, 
µπέης). — σουλτανικός, -ή, -ό [1836]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάς. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. σουλτάνος < τουρκ. sultan < αραβ. sultan «κυρίαρχος, ηγεµόνας, 
άρχοντας»]. 

σουλφαµίδη (η) {σουλφαµιδών} ΦΑΡΜ. κάθε χηµική ένωση που συ-
νήθ. χρησιµοποιείται για την παρασκευή φαρµάκων κατά των βα-
κτηριακών µολύνσεων, τού σακχαρώδους διαβήτη, διαφόρων οιδηµά-
των, τής αρτηριακής υπέρτασης και τής ουρικής αρθρίτιδας. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. sulfamide < sulf(o)- (< λατ. sulphur | sulfur «θείο») + 
-amide (< am(monia) «αµµωνία») + παραγ. επίθηµα -ide]. 

σουλφαµιδόσκονη (η) {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. σκόνη από σουλφαµίδες 
που τοποθετείται σε πληγές. 

σούµα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το αποτέλεσµα τής άθροισης, το 
σύνολο ΣΥΝ. άθροισµα- ΦΡ. κάνω (τη) σούµα προσθέτω, υπολογίζω 
συνολικά: κάνε τη σούµα, να δούµε τι σου χρωστάω ΣΥΝ. σουµάρω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σοϋµ(µ)α < λατ. summa «σύνολο», θηλ. τού επιθ. 
summus «ολόκληρος, ανώτατος, ύψιστος»]. 

σούµα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αρωµατικό ρακί από πρώτη απόσταξη 
σύκων. [ΕΤΥΜ < τουρκ. soma, ινδικής προελ.]. 

σουµάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γλυκό αναψυκτικό ποτό από γαλάκτω-
µα αµυγδάλου ΣΥΝ. αµυγδαλάδα. 
[ΕΤΥΜ Πιθ. < σούµα «είδος ποτού» + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. λε-
µον-άδα]. 

σουµάρω ρ. µετβ. {σούµαρ-α κ. -ισα} υπολογίζω ένα άθροισµα, κάνω 
τη σούµα (βλ.λ.): αν τα σουµάρεις, πόσο βγαίνουν όλα µαζί; ΣΥΝ. 
αθροίζω, προσθέτω. — σουµάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < σούµα + -άρω, 
πβ. κ. παρκ-άρω, γουστ-άρω]. 

Σουµελά (η) µονή τής Παναγίας στην Τραπεζούντα τού Πόντου, στο 
όρος Μελά, προπύργιο τού χριστιανισµού κατά την περίοδο τής 
Τουρκοκρατίας- ερηµώθηκε µετά τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο και η ει-
κόνα τής Παναγίας βρίσκεται σήµερα στο Βέρµιο Ηµαθίας. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. Σουµελά (στην ποντιακή διάλεκτο) < εις του Μελά, όν. τού 
όρους όπου βρισκόταν η µονή]. 

Σουµερία (η) αρχαία περιοχή στο νοτιότερο τµήµα τής Μεσοποτα-
µίας µεταξύ τού Τίγρη και τού Ευφράτη, όπου αναπτύχθηκε αξιόλο-
γος πολιτισµός (των Σουµερίων) και αργότερα έγινε γνωστή ως Βα-
βυλωνία. 



Σουµέριος 1626 σου pi ζω 
 

[ΕΤΥΜ. < νεολατ. Sumeria < ακκαδ. Sumeru, αγν. ετύµου]. 
Σουµέριος (ο) {Σουµερί-ου | -ων, -ους} µέλος αρχαίου λαού που κα-

τοικούσε στη Μεσοποταµία (4η χιλιετία π.Χ.) και είχε αναπτύξει 
αξιόλογη πολιτισµική δραστηριότητα (ναοδοµία, µεταλλουργία, αγ-
γειοπλαστική, σφηνοειδή γραφή). — σουµερι)α)κός, -ή, -ό. 

σουµιέ (το) → σοµιέ 
σούµο (το) {άκλ.} είδος ιαπωνικού αθλήµατος πάλης µεταξύ υπέρβα-

ρων παλαιστών. [ΕΤΥΜ. < ιαπων. sumö «αγώνας, µάχη»]. 
sub voce (συντοµ. s.v., προφέρεται σουµπ βόκε ή και σουµπ βότσε) 

λατ.· ελλην. στη λέξη, στο λήµµα· ως παραποµπή σε λήµµα (εγκυκλο-
παίδειας, λεξικού) στο οποίο µπορεί να βρει κανείς µια πληροφορία. 

σούµπιτο επίρρ. (λαϊκ.) µε αιφνιδιαστική ταχύτητα, χωρίς καθυστέ-
ρηση ή προειδοποίηση: µε το που ήρθε, έφυγε ~ για κάτι έκτακτο! 

σούµπιτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που εµφανίζεται ή συµβαίνει απρό-
οπτα, αιφνιδιαστικά: ήρθε ~ απ' το αεροδρόµιο ΣΥΝ. ξαφνικός, αιφνι-
διαστικός. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. subito «αιφνίδιος, ξαφνικός, ταχύς» < λατ. subitus (< ρ. 
subire «εισέρχοµαι, προσέρχοµαι»)]. 

σουµπλιµέ (το) {άκλ.} ΧΗΜ. η ένωση τού διχλωριούχου υδραργύρου, 
µε περιορισµένη χρήση στη θεραπευτική λόγω τής τοξικότητας της, 
µε αντισηπτικές ιδιότητες, που καταπολεµεί τα παράσιτα και τη σύ-
φιλη- αλλιώς άχνη υδραργύρου (η). Επίσης σουµπλιµές (ο). [ΕΤΥΜ. 
< γαλλ. sublimé, µτχ. τ. τού p. sublimer «εξαχνώνω» < λατ. sublimare 
«υψώνω στον αέρα, µετεωρίζω» < επίθ. sublimis «µετέωρος, υψηλός» < 
sub- «υπο→ + -limis, αβεβ. ετύµου, ίσως παράλλ. τ. τού επιθ. limus 
«λοξός, πλάγιος»]. 

σουµπρέτα (η) {σουµπρετών} 1. (σε θεατρικά έργα, όπερες κ.λπ.) χα-
ρακτηριστικός ρόλος υπηρέτριας ή καµαριέρας, που εκδήλωνε έντο-
νη κοκεταρία, αναίδεια και είχε την τάση να µπλέκει σε ίντριγκες 2. 
ηθοποιός που υποδύεται τέτοιο ρόλο ή έχει καθιερωθεί σε τέτοιους 
ρόλους. — σουµπρετίστικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. soubrette < προβηγκ. soubreto, θηλ. τού soubret «προ-
σποιητός, επιτηδευµένος» < παλαιότ. προβηγκ. soubrar < λατ. superare 
«υπερέχω, περισσεύω»]. 

σουναµιτισµός (ο) δοξασία ασιατικών λαών, κατά την οποία η επαφή 
µε νεαρά άτοµα µπορεί να προσφέρει τόνωση και µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής σε γερασµένους και εξασθενηµένους οργανισµούς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Σουναµίτις, -ιδος, νεαρή παρθένα (πλήρες όνοµα 
Άβισάγ ή Σουναµίτις), η οποία, σύµφωνα µε τη βιβλική αφήγηση 
(Π.∆. Χρονικών ΑΊ, 1-4), κοιµόταν µαζί µε τον ηλικιωµένο βασιλιά 
∆αβίδ προς το τέλος τής ζωής του]. 

σουνέτι (το) (στους µουσουλµάνους) η περιτοµή (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sünnet], 

Σούνιο (το) {Σουνίου} ακρωτήριο τής Α. Στερεάς Ελλάδας στο Ν. 
άκρο τού νοµού Αττικής· αλλιώς (λαϊκ.) κάβο-Κολώνες (οι). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. Σούνιον, αγν. ετύµου], 

σουνίτης (ο) [1897] {σουνιτών}, σουνίτισσα (η) {σουνιτισσών} οπα-
δός µιας από τις δύο µεγάλες θρησκευτικές διαιρέσεις τού ισλαµι-
σµού (µαζί µε τους σιίτες), που θεωρεί τους τέσσερεις πρώτους χαλί-
φες ως νόµιµους διαδόχους τού Μωάµεo και τονίζει τη σηµασία τής 
παραδοσιακής κοινωνικής πρακτικής, των απόψεων και των εθίµων 
τής κοινότητας ως βάση τού ισλαµικού ∆ικαίου· ο ορθόδοξος µου-
σουλµάνος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sunnite < αραβ. sunni < sunnâh «µονοπά-
τι, κανόνας, δρόµος»]. 

σουξέ (το) {άκλ.} 1. η, συνήθ. εφήµερη, επιτυχία, η µεγάλη απήχηση 
(προσώπου ή πράγµατος σε οικονοµικό, επαγγελµατικό, προσωπικό 
κ.λπ. επίπεδο): µε την τελευταία του ταινία πιστεύει ότι θα κάνει ~! || 
έχει µεγάλο ~ στις γυναίκες 2. (συνεκδ.) ό,τι ή όποιος σηµειώνει κυρ. 
εµπορική επιτυχία: συλλογή µε ~ τού '50 || το έργο έκοψε χιλιάδες 
εισιτήρια και ήταν το µεγάλο περσινό ~. — (υποκ.) σουξεδάκι (το), 
(µεγεθ.) σουξεδάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. succès < λατ. successus, µτχ. τ. τού ρ. succedere «προ-
χωρώ, προσέρχοµαι» (< sub- «υπο→ + cedere «προχωρώ»)]. 

σουξεδιάρης (ο)  {σουξεδιάρηδες}, σουξεδιάρα (η)  {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο (συνήθ. τραγουδιστής) που επιδιώκει την εφή-
µερη επιτυχία, το σουξέ. — σουξεδιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < σουξέ, 
κατ' αναλογίαν προς ουσ. σε -ες, -έδες, λ.χ. χαβαλεδ-ιάρικυς]. 

σούξου-µούξου-τού (τα) {άκλ.} (εκφραστ.) τα µου-σου-τού (βλ.λ.): 
βαρέθηκα τα ~· πες µου καθαρά τι θες! 
[ΕΤΥΜ < µου-σου-του (γεν. εν. τής προσ. αντωνυµίας) µε προσθήκη 
τού στερητ. ξε-]. 

σούπα (η) {δύσχρ. σουπών} 1. ρευστό ή παχύρρευστο φαγητό από ζω-
µό κρέατος, πουλερικού, ψαριού ή βρασµένων λαχανικών ή ακόµα µε 
βασικά υλικά το αλεύρι, την κρέµα γάλακτος ή το γάλα µε την προ-
σθήκη καρυκευµάτων, χορταρικών κ.λπ., που σερβίρεται σε βαθιά 
πιάτα ή µπολ, χρησιµοποιείται ως ορεκτικό ή συµπληρωµατικό πιάτο 
αλλά και ως βασική αναρρωτική τροφή κυρ. µετά από εγχειρήσεις 2. 
(καθηµ.) κάθε τροφή που είναι ή γίνεται πολύ ρευστή, αραιή: βάλε το 
παγωτό στο ψυγείο, να µη γίνει ~! 3. (µτφ.-αργκό) το σώριασµα κά-
ποιου στο έδαφος από γλίστρηµα: έφαγε µια ~ µπροστά σε όλη την 
παρέα 4. (µτφ. για θεάµατα) οτιδήποτε είναι χαλαρό, χωρίς συνοχή ή 
ένταση, χωρίς συγκινήσεις· καθετί το αδιάφορο και ανιαρό: το µατς 
ήταν ~. — (υποκ.) σουπίτσα (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. soupe < δηµώδ. λατ. suppa «µουσκεµένο ψωµί», γερµ. 
αρχής_, πβ. αρχ. σκανδ. soppa, αρχ. αγγλ. sopp (ίδια σηµ.)]. 

σουπε (το) {άκλ.} µεταµεσονύκτιο δείπνο µε κρύα πιάτα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. γεύµα. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. souper < soupe «σούπα» (βλ. λ. σούπα)]. 
σούπερ επίθ. {άκλ.} 1. (καθηµ.) αυτός που προκύπτει ή εκδηλώνεται 
σε εξαιρετικό βαθµό, ξεπερνώντας κάθε ανάλογο ή όµοιο του: ~ ιδε-
ολόγος | αγωνιστής | εθνικιστής || ~ αυτοκίνητο | ντύσιµο | µακιγιάζ | 
ευκαιρία | προσφορά ΣΥΝ. καταπληκτικός 2. σούπερ (βενζίνη) βεν-
ζίνη µε µεγαλύτερη αναλογία οκτανίων στη σύνθεση της, κατ' αντι-
διαστολή προς την απλή. [ΕΤΥΜ < αγγλ. super < λατ. super «πάνω, 
υπέρ»]. 

σούπερµαν (ο) {άκλ.}, σουπεργούµαν (η) {άκλ.} 1. ήρωας των κόµικς 
µε υπερφυσικές δυνάµεις, τις οποίες αξιοποιούσε βοηθώντας ή 
σώζοντας τους ανθρώπους και πολεµώντας το κακό 2. (µτφ.) κάθε 
πρόσωπο µε εξαιρετικές ή υπερφυσικές δυνάµεις. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
superman «υπεράνθρωπος»]. 

σουπερµάρκετ κ. σούπερ-µάρκετ (το) {άκλ.} ελλην. υπεραγορά-
µεγάλο κατάστηµα λειανικής πώλησης, που διαθέτει µε σύστηµα αυ-
τοεξυπηρέτησης µεγάλη ποικιλία τροφίµων και άλλων προϊόντων οι-
κιακής χρήσεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
supermarket «υπεραγορά»]. 

σουπερστάρ κ. σούπερ-σταρ (ο/η) {άκλ.} πρόσωπο πολύ διακε-
κριµένο ή επιτυχηµένο, κυρ. καλλιτέχνης ή αθλητής που χαίρει ευ-
ρείας αναγνωρίσεως και µεγάλου θαυµασµού και συνήθ. απαιτεί πο-
λύ υψηλά ποσά ως αµοιβή (για τις υπηρεσίες που προσφέρει), ο µε-
γάλος σταρ: ~ τής πολιτικής | των γηπέδων | τού Χόλλυγουντ | τής µό-
δας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. superstar]. 

σουπιά (η) 1. θαλασσινό µαλάκιο πεπλατυσµένου σχήµατος, που 
µοιάζει µε το καλαµαράκι και απαντά σχεδόν σε όλες τις θάλασσες, 
γνωστό για το µελάνι που χύνει, όταν νιώθει ότι κινδυνεύει 2. (συ-
νεκδ.) φαγητό που παρασκευάζεται µε βάση το κρέας τού µαλακίου 
αυτού: ~ γιαχνί | τηγανητή | κρασάτη 3. (µτφ.) άνθρωπος που ξέρει 
να κρύβεται, να καλύπτεται µε πονηριά και να ενεργεί µε µυστικό-
τητα, που παραπλανά προσποιούµενος τον ήσυχο και αδιάφορο: Εί-
ναι αυτός µια ~! Μην κοιτάς που το παίζει αθώος! ΣΥΝ. αλεπού. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. < αρχ. σηπία (βλ.λ.), µε τροπή τού /i/ σε /u/ υπό την επί-
δρ. τού χειλικού -π- (πβ. κ. κατηφής - κατσούφης)]. 

σουπιέρα (η) {σπαν. σουπιερών} µεγάλο και βαθύ πιάτο ή σκεύος για 
το σερβίρισµα τής σούπας. [ΕΤΥΜ. < σούπα + παραγ. επίθηµα -ιέρα, 
πβ. κ. σαλατ-ιέρα]. 

σουπίνο (το) ελλην. ύπτιο- ρηµατικός τύπος τής λατινικής γλώσσας, 
µε τον οποίο δηλώνεται ο σκοπός ή η αναφορά. [ΕΤΥΜ. < λατ. 
supinum, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. supinus «ύπτιος -παθητικός, 
απαθής» (< sub «υπό»)]. 

σουπιοκόκκαλο (το) ο λευκός σκελετός τής σουπιάς, σχήµατος πε-
πλατυσµένου ελλειψοειδούς, που αποτελείται από πορώδη άλατα 
ασβεστίου και πυριτικού µαγνησίου. 

σουπλά (το) {άκλ.} αντικείµενο από ποικίλα υλικά (πλαστικό, ανθε-
κτικό χαρτί, ύφασµα κ.ά.), πάνω στο οποίο ακουµπάµε ζεστό σκεύος 
ή τοποθετούµε το σερβίτσιο τού φαγητού και το πιάτο αντί τραπεζο-
µάντηλου. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. dessous-de-plat (κατ' αναλογίαν προς το σουβέρ) < 
dessous de «κάτω από» + plat «πιάτο»]. 

supra λατ. (προφέρεται σούπρα) ελλην. ανωτέρω- πιο πάνω (ως ένδει-
ξη σε παραποµπές κειµένων). 

σούρα1 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το δίπλωµα, µάζεµα υφάσµατος ή ενδύ-
µατος έτσι, ώστε να σχηµατίζονται συνεχείς πτυχώσεις: η φούστα 
κάνει ~ στη µέση ΣΥΝ. πτύχωση. — (υποκ.) σουρίτσα (η). [ΕΤΥΜ 
µεσν. < σουρώνω1 (υποχωρητ.(, βλ.λ.]. 

σούρα' (η) το µεγάλο µεθύσι ΣΥΝ. σούρωµα. 
[ΕΤΥΜ. < σουρώνω2 (υποχωρητ.)]. 

σούρα3 (η) καθένα από τα κεφάλαια τού Κορανίου. 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. sürah «σειρά, στήλη»]. 

σουραύλι (το) {σουραυλ-ιού | -ιών} πνευστό µουσικό όργανο, ο λαϊ-
κός ή ποιµενικός αυλός, η φλογέρα. 
[ΕΤΥΜ < όψιµο µεσν. συραύλιον (µε τροπή τού /i/ σε /u/, πβ. κ. ξυράφι 
- ξουράφι), πιθ. από συµφυρµό των λ. σϋριγξ και αυλός]. 

σουραυλίζω ρ. αµετβ. (σουραύλισα) παίζω σουραύλι. 
σούργελο (το) (µειωτ.) γελοίο πρόσωπο ή πράγµα, που γίνεται ο πε-

ρίγελως των άλλων: έγινε ~ στη γειτονιά του || εµφανίστηκαν κάτι 
σούργελα στην εκποµπή του. [ΕΤΥΜ Από συµφυρµό των λ. σούρνω (βλ. 
κ. σέρνω) + -γελο (< γέλιο)]. 

σουρεαλισµός (ο) παγκόσµιο καλλιτεχνικό, λογοτεχνικό, ποιητικό 
και φιλοσοφικό κίνηµα που αναπτύχθηκε κυρ. στις αρχές τού 20ού 
αι., φθάνοντας στην ακµή του κατά τα χρόνια τού µεσοπολέµου, το 
οποίο επιδίωκε την υπέρβαση τού πραγµατικού και αισθητού και τό-
νιζε την υποσυνείδητη, µη λογική σηµασία των παραστάσεων, η 
οποία προκύπτει από την «αυτόµατη γραφή» (βλ. λ. γραφή) ή την εκ-
µετάλλευση τυχαίων εντυπώσεων, αναπάντεχων αντιθέσεων κ.λπ.: 
δύο µεγάλοι τού ~, ο κινηµατογραφιστής Μπουνιουέλ και ο ζωγράφος 
Νταλί, δηµιούργησαν την πρώτη σουρεαλιστική ταινία, τον 
«Ανδαλουσιανό Σκύλο» (1929) ΣΥΝ. υπερρεαλισµός. — σουρεαλιστι-
κός, -ή, -ό, σουρεαλιστικ-ά | -ως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. surréalisme < sur «υπέρ, πάνω» (< λατ. 
super) + réalisme (βλ. κ. ρεαλισµός)]. 

σουρεαλιστής (ο), σουρεαλιστρια (η) {σουρεαλιστριών} οπαδός ή 
εκπρόσωπος τού σουρεαλισµού: ο Πικάσσο είναι ένας από τους πιο 
γνωστούς - ζωγράφους. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. surréaliste (βλ. 
κ. σουρεαλισµός)]. 

σουρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σούριξα} (λαϊκ.) σφυρίζω (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συρίζω (βλ.λ.), µε τροπή τού /i/ σε /u/, πβ. κ. ξυρίζω -
ξουρίζω]. 



Σουρινάµ 1627 σουτ2 
 

Σουρινάµ (το) {άκλ.} (ολλ. Republiek Suriname = ∆ηµοκρατία τού 
Σουρινάµ) κράτος στις Β. ακτές τής Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα το 
Παραµαρίµπο, επίσηµη γλώσσα την Ολλανδική και νόµισµα το φλο-
ρίνι Σουρινάµ. — Σουριναµέζος (ο), Σουριναµέζα (η), σουριναµέζι-
κος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ολλ. Suriname, από το όνοµα των αρχαίων κατοίκων του, των 
Surinem, αγν. ετύµου]. 

σούρισµα (το) {σουρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) το σφύριγµα 
(βλ.λ.). 

σουρλουλού (η) {σουρλουλούδες} 1. γυναίκα που συνηθίζει να τρι-
γυρνά στους δρόµους, που πηγαινοέρχεται µε φλύαρη, ατηµέλητη και 
ελαφριά διάθεση 2. (συνεκδ.) γυναίκα εύκολη στις σχέσεις και τις 
συναναστροφές της, αµφισβητούµενης ηθικής και µεµπτής διαγωγής. 
[ΕΤΥΜ. Ίσως < βεν. turlulu «ανόητος, άµυαλος»]. 

σουρµές (ο) {σουρµέδες} (λαϊκ.) µαύρο φυσικό χρώµα για το βάψιµο 
των βλεφαρίδων και των βλεφάρων. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sourmes]. 

σουρ(ν)τίνα κ. σουρδίνα κ. σορντίνα (η) (σουρ(ν)τινών} µουσικό 
εξάρτηµα που µειώνει την ένταση τού ήχου και µεταβάλλει το ηχό-
χρωµα τού µουσικού οργάνου, στο οποίο τοποθετείται και προσαρ-
µόζεται. 
[ETYM. < γαλλ. sourdine < ιταλ. sordina < sordo «κουφός» (< λατ. 
surdus)]. 

σούρνω ρ. µετβ. {έσουρα} (λαϊκ.) σέρνω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. σύρω 
(βλ.λ.), µε τροπή τού /i/ σε /u/ (πβ. κ. ξυράφι - ξουράφι) και επίθηµα -νω 
κατά το σχήµα έσπειρα - σπέρνω, έγειρα -γέρνω]. 

σουροµαδώ ρ. µετβ. {σουροµαδάς... | σουροµάδ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} (λαϊκ.) 1. αρπάζω (κάποιον) από το µαλλί, τραβώ (κάποιον) 
για να του βγάλω τα µαλλιά ΣΥΝ. σουροµαλλιαζω 2. (µεσοπαθ. σου-
ροµαδιέµαι) τραβώ τα µαλλιά µου σε πλήρη απόγνωση ή βαθιά θλί-
ψη, θρηνώντας. — σουροµάδηµα (το). [ΕΤΥΜ. < *συροµαδώ (βλ. λ. 
σούρνω ) < σύρω + µαδώ]. 

σουροµαλλιαζω ρ. µετβ. {σουροµαλλιάσ-τηκα, -µένος} 1. (λαϊκ.) αρ-
πάζω και τραβώ (κάποιον) από τα µαλλιά ΣΥΝ. σουροµαδώ 2. (µεσο-
παθ. σουροµαλλιάζοµαι) µαλλιοτραβιέµαι, παλεύω µε κάποιον αρ-
πάζοντας τον από τα µαλλιά. [ΕΤΥΜ. < *συροµαλλιάζω (βλ. λ. 
σούρνω) < σύρω + µαλλιάζω]. 

σουρουκλεµές (ο) {σουρουκλεµέδες} (εκφραστ.-λαϊκ.) ο σουρ-
τούκης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. ρ. sürüklenmek «σέρ\Όµαι, τραβιέµαι - διάγω ανήθι-
κηζωή»]. 

σούρουπο (το) η ώρα µετά τη δύση και πριν από τη νύχτα ΣΥΝ. δει-
λινό, λυκόφως, σουρούπωµα, σύθαµπο, µούχρωµα. [ΕΤΥΜ. < 
*σύρρυπον < συν- + ρύπος (πβ. κ. σύ-θαµπο), µε τροπή τού δεύτερου 
/i/ και προληπτ. αφοµοίωση]. 

σουρούπωµα (το) {σουρουπώµ-ατος | -ατα, -άτων} η ώρα που πέφτει 
ο ήλιος, η ώρα τού δειλινού ΣΥΝ. µούχρωµα, δειλινό. 

σουρουπωνει ρ. απρόσ. {σουρουπωσε} έρχεται η νύχτα, αρχίζει να 
βραδιάζει ΣΥΝ. νυχτώνει· ΦΡ. (παροιµ.) ακόµα δεν εσουρούττωσε και 
µας καληµερίζεις για άτοµα εκτός χρόνου και τόπου, που δεν έχουν 
αίσθηση τού τι γίνεται ή τι λένε. 

σούρσίµο (το) → σύρσιµο 
σούρτα-φέρτα (τα) {άκλ.} (εκφραστ.-οικ.) 1. η συνεχής και επανα-
λαµβανόµενη µετακίνηση σε έναν τόπο ή διαφορετικούς τόπους, η 
ανταλλαγή επισκέψεων και κατ' επέκτ. η ανάπτυξη σχέσεων: δεν µου 
αρέσουν τα πολλά ~ της στο σπίτι ενός ξένου ΣΥΝ. πηγαινέλα 2. η 
αναποτελεσµατική και άσκοπη δραστηριότητα, ο άδικος, µάταιος 
κόπος για κάτι: τι τα θες αυτά τα -, αφού δεν κερδίζεις τίποτα! 
[ΕΤΥΜ. < σούρ' τα φέρ' τα, προστ. των ρ. σούρνω και φέρνω]. 

σούρτης (ο) -+ σύρτης 
σουρτουκευω ρ. αµετβ. {σουρτούκεψα} (λαϊκ.) είµαι ή γίνοµαι 

σουρτούκης, περιφέροµαι άσκοπα, αλητεύω. — σουρτούκεµα (το). 
σουρτούκης (ο) {σουρτούκηδες}, σουρτούκα (η) (εκφραστ.-λαϊκ.) 

πρόσωπο που έχει συνήθεια να γυρνά στους δρόµους, που του αρέσει 
το σουρτούκεµα (να αλητεύει και να ζει άστατα και ρέµπελα) ΣΥΝ. 
αλήτης, ανεπρόκοπος, αχαΐρευτος. Επίσης σουρτούκω (η). [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. sürtük]. 

σούρωµα (το) [µεσν.] {σουρώµατος} 1. το στράγγισµα (πράγµατος): 
το ~ των µακαρονιών | των χόρτων · 2. η πτύχωση από το δίπλωµα 
υφάσµατος ΣΥΝ. σούρα · 3. το µεγάλο µεθύσι ΣΥΝ. µεθοκόπηµα, µε-
θοκόπι. 

σουρώνω1 ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σούρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
βγάζω το νερό από (κάτι), στραγγίζω µε φίλτρο ή σουρωτήρι: ~ τα 
µακαρόνια | το χαµοµήλι | το τσάι · 2. (για υφάσµατα, ενδύµατα 
κ.λπ.) δηµιουργώ πτύχωση σε (κάτι): ~ το φόρεµα στη µέση ♦ (αµετβ.) 
3. έχω πτύχωση, κάνω ζάρες: το φόρεµα σουρώνει στη µέση και µετά 
πέφτει ίσια 4. (µτφ., για πρόσ.) αδυνατίζω, χάνω όγκο και δυνάµεις: 
έχει σουρώσει από τις δίαιτες ΣΥΝ. µαζεύω, µπαίνω. [ΕΤΥΜ. < 
σειρώνω (µε τροπή τού /ί/ σε /u/, πβ. κ. σύρω - σούρνω) < µτγν. αειρω 
(·όω) «στραγγίζω, φιλτράρω» < αρχ. Σείριος (βλ.λ.)]. 

σουρώνω ρ. αµετβ. {σούρω-σα, -µένος} µεθώ, πίνω πολύ, περισσότε-
ρο από όσο αντέχω: σούρωσε για τα καλά, δεν ξέρει τι κάνει || (η µτχ. 
σουρωµένος, -η, -ο): «σουρωµένος θα 'ρθω πάλι στην παλιά µας γει-
τονιά» (λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. γίνοµαι στουπί | φέσι. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. 
ετύµου, ίσως < τουρκ. sarhos «µεθυσµένος» ή < βεν. sur(o) «φελλός, 
πώµα»]. 

σουρωτήρι (το) {σουρωτηρ-ιού | -ιών} 1. µικρό σκεύος µε τρυπητό 
πλέγµα και λαβή στην άκρη για τη διήθηση αφεψηµάτων (λ.χ. χαµο-
µηλιού, µέντας κ.λπ.) και ροφηµάτων (λ.χ. γάλακτος) 2. µεγάλο µα- 

γειρικό κοίλο σκεύος µε τρύπες, µέσα στο οποίο αδειάζουµε βρα-
σµένα φαγητά (λ.χ. µακαρόνια), για να στραγγίσουν ΣΥΝ. στραγγι-
στήρι. 
[ΕΤΥΜ < σουρώνω + παραγ. επίθηµα -τήρι, πβ. κ. στεγνω-τήρι, βουλ-
λω-τήρι κ.ά.]. 

σουρωτός, -ή, -ό αυτός που έχει στραγγιστεί, που τον έχουν περάσει 
από σουρωτήρι ΣΥΝ. στραγγιστός, στραγγισµένος. 

σο u σα µ ά ΤΟ (το) γλυκό παρασκεύασµα από σουσάµι µε µέλι ή ζά-
χαρη ΣΥΝ. παστέλι. [ΕΤΥΜ· < µτγν. σησαµάτος < αρχ. σήσαµον (βλ. 
λ. σουσάµι)]. 

σουσαµένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει παρασκευαστεί ή πασπαλιστεί 
µε σουσάµι ΣΥΝ. σουσαµωτός. 

σουσάµι (το) {σουσαµ-ιού | -ιών} ο εδώδιµος σπόρος τής σουσαµιάς, 
από τον οποίο εξάγεται το σουσαµόλαδο και χρησιµοποιείται ευρέως 
για να δίνει ξεχωριστό άρωµα και γεύση στο ψωµί, αλλά και σε άλ-
λα αρτοποιήµατα και γλυκύσµατα· ΦΡ. σουσάµι, άνοιξε! για κάθε 
αποτελεσµατικό, δραστικό µέσο, που µοιάζει να εκπληρώνει µια επι-
θυµία µε θαυµατουργό τρόπο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σησάµιον (µε τροπή /i/ → /u/, πβ. κ. σουπιά - σηπία), 
υποκ. τού αρχ. σήσαµον <εβρ. Sumsöm, πβ. κ. αραµ. Süm-Ssmä, ακκαδ. 
SamaSSammu(m), φοιν. SSmn. To λατ. sësamum (> γαλλ. sésame) είναι 
δάνειο από την Ελληνική. Η φρ. σουσάµι, άνοιξε! ανάγεται στο ανα-
τολίτικο παραµύθι «o Αλί Μπαµπά και οι σαράντα κλέφτες», όπου 
αυτές οι λ. χρησίµευαν ως µαγικό πρόσταγµα για να ανοίξει η πόρτα 
τής σπηλιάς των κλεφτών]. 

σουσαµιά (η) φυτό που καλλιεργείται συστηµατικά στις περιοχές τής 
Απω και Μέσης Ανατολής, αλλά και στην Ελλάδα, για τους εδώ-
διµους, ελαιούχους σπόρους του. 

σουσαµόλαδο (το) φυτικό έλαιο που εξάγεται από τους σπόρους τής 
σουσαµιάς. Επίσης (λόγ.) σησαµέλαιο [1880]. 

σουσαµόπιτα (η) {δυσχρ. σουσαµοπιτών} πίτα που παρασκευάζεται 
από σουσάµι, που φτειάχνεται µε σπόρους σουσαµιάς ειδικά επε-
ξεργασµένους, ώστε να έχει αφαιρεθεί το λάδι τους. 

σουσαµωτός, -ή, -ό αυτός που έχει παρασκευαστεί ή πασπαλιστεί µε 
σουσάµι ΣΥΝ. σουσαµένιος. 

σούσι (το) {άκλ.} παραδοσιακό γιαπωνέζικο φαγητό από κρύο ρύζι µε 
φέτες µαριναρισµένου ωµού ψαριού και φύκια. [ΕΤΥΜ. < ιαπων. 
sushi, κατά λέξη «είναι ξινό»]. 

σουσού (η) {σουσούδες} ως χαρακτηρισµός νεόπλουτης, µεγαλοµα-
νούς και ψευτοαριστοκράτισσας γυναίκας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chouchou «αγαπηµένος, ευνοηµένος», 
διπλασιασµένος τ. τού chou (επίσης τρυφερή προσφώνηση, λ.χ. mon 
chou!), αρχική σηµ. «λάχανο». Η λ. µεταφέρθηκε στην Ελληνική χάρις 
στην κωµωδία τού ∆. Ψαθά Μαντάµ Σουσού (ΐ940)]. 

σουσουδίστικος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από το υπεροπτικό 
ύφος των νεόπλουτων και από µεγαλοµανία. [ΕΤΥΜ. < σουσού, 
κατά το µωρουδίστικος]. 

σουσούµι (το) {σουσουµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το ξεχωριστό και προ-
σωπικό χαρακτηριστικό γνώρισµα 2. τα χαρακτηριστικά τού προσώ-
που ως το κατεξοχήν διακριτικό γνώρισµα κάποιου 3. το χαρακτηρι-
στικό παρατσούκλι που δίνεται σε κάποιον ΣΥΝ. παρανόµι. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < *συσσήµιον (µε τροπή τού /i/ σε /u/, πβ. κ. σησάµι -σουσάµι 
και αφοµοίωση), υποκ. τού µτγν. σύσσηµον« αναγνωριστικό σηµείο, 
σύµβολο» < συ- (< συν-) + -σηµον< σήµα]. 

σουσουµιάζω ρ. αµετβ. {σουσούµιασα} (λαϊκ.) 1. αποδίδω περιγρα-
φικά την εµφάνιση κάποιου, τα χαρακτηριστικά τού προσώπου του 
2. (ειδικότ.) εκφράζω τον θαυµασµό µου για την οµορφιά τού προσώ-
που κάποιου, εγκωµιάζω τα χαρακτηριστικά τού προσώπου του. 

σουσουράδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. λεπτό ωδικό πτηνό µε έντονα 
χρώµατα στο φτέρωµά του, γνωστό για τη χαρακτηριστική ουρά του, 
την οποία κουνά πάνω-κάτω 2. (µτφ.-σκωπτ.) (α) η νεαρή συνήθ. γυ-
ναίκα, που συµπεριφέρεται ελαφρόµυαλα και απερίσκεπτα ή µε µα-
ταιοδοξία: «~, -, ψέµατα µου λες αράδα» (λαϊκ. τραγ.) (β) άτακτο κο-
ριτσάκι. — (υποκ.) σουσουραδίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < *σεισουράδα (µε προληπτ. αφοµοίωση) < *σεισούρα (< σείω, 
πβ; αόρ. έ-σεισ-α, + ουρά) + παραγ. επίθηµα -άδα]. 

σούσουρο (το) 1. ο χαµηλής εντάσεως θόρυβος, συνήθ. από τις ταυ-
τόχρονες οµιλίες ανθρώπων: το σχόλιο του προκάλεσε - στο ακροα-
τήριο || έγινε - στην τάξη µε την είσοδο τού δασκάλου 2. (µτφ.) η φη-
µολογία ή σκανδαλολογία για κάποιον ή κάτι: η καταγγελία εναντίον 
του ξεσήκωσε µεγάλο - στους κύκλους του. [ΕΤΥΜ < ιταλ. sussurro 
«ψίθυρος» < λατ. susurrum, εκφραστ. λ.]. 

σουσπασιόν (η) → σισπανσιόν 
σούστα (η) {σουστών} 1. το ελατήριο: οι ~ τού κρεβατιού 2. άµαξα 

δύο τροχών, που την τραβάει ένα άλογο και τής οποίας η καρότσα 
στηρίζεται στον άξονα των τροχών µε ελατήρια 3. σύστηµα από δύο 
µικρά στρογγυλά µεταλλικά ή πλαστικά κοµµάτια, το ένα από τα 
οποία έχει µικρό ελατήριο και µία προεξοχή που µπαίνει µε ελαφρά 
πίεση στην κοιλότητα τού άλλου κοµµατιού ασφαλίζοντας το κλεί-
σιµο, ώστε να συγκρατεί µαζί τα µέρη ενός ρούχου · 4. παραδοσια-
κός κρητικός χορός, στον οποίο οι χαρακτηριστικές κινήσεις των χο-
ρευτών είναι µικρά, συνεχόµενα πηδηµατάκια. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. susta 
< δηµώδ. λατ. *sustäre < λατ. suscitare «ανακινώ» < sub- «υπο→ + 
citare «κινώ ορµητικά, ανακινώ»]. 

σουτ1 επιφών. (εκφραστ.) ησυχία, σιωπή: ~! Μη µιλάς! || ~! Μη φωνά-
ζεις! ΣΥΝ. ούτε λέξη, κιχ, σιγά, σκασµός. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. 

σουτ^(το) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο, το µπάσκετ κ.ά. αθλήµατα) χτύ-
πηµα ή πέταγµα τής µπάλας προς την εστία (τέρµα) ή τη στεφάνη 
(καλάθι) τής αντίπαλης οµάδας, προκειµένου να σηµειωθεί γκολ ή 



σουτάρω 1628 σοφιστής 
 

πόντος: κάνω | ρίχνω - || έχει καλό - (ικανότητα στην εκτέλεση βο-
λών) || δυνατό | ελεύθερο (βλ.λ.) | µακρινό | τεχνικό | ξαφνικό | πονηρό 
| σκαφτό (µε το πόδι να µπαίνει µε απότοµη κίνηση κάτω από τη 
µπάλα σαν να σκάβει το χόρτο, δίνοντας της ώθηση προς τα πάνω) | 
ψηλοκρεµαστό (που δίνει καµπύλη τροχιά στη µπάλα, ώστε να κατα-
λήξει προς το τέρµα από πάνω προς τα κάτω) | συρτό ~ || ~ µε φάλτσο 
(µε χτύπηµα τής µπάλας µε το εξωτερικό ή εσωτερικό πλάι τού πα-
πουτσιού} || ~ µπανάνα (τεχνικό χτύπηµα, ώστε η µπάλα να διαγρά-
ψει καµπύλη τροχιά, όπως το σχήµα τής µπανάνας) || ~ για τρίποντο 
ΣΥΝ. βολή· ΦΡ. (οικ.) τρώω σουτ (από κάπου) µε διώχνουν κακήν-κα-
κώς (από κάπου). — (υποκ.) σουτάκι (το), (µεγεθ.) σούταρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. shoot «πυροβολώ, εκτοξεύω, εκτινάσσω»]. 

σουτάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σούταρ-α κ. -ισα, -ισµένος} ♦ 1. (αµετβ.) 
(στο ποδόσφαιρο, µπάσκετ κ.λπ.) κάνω σουτ: ~ άουτ | από απόσταση 
| εύστοχα | για τρίποντο ♦ 2. (µετβ.) (αργκό για πρόσ.) ξεφορτώνοµαι, 
διώχνω, απολύω (κάποιον): τον σούταραν από την εταιρεία, µετά τις 
ατασθαλίες! — σουτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < σουτ + επίθηµα -άρω, πβ 
κ. µαρκ-άρω, πασ-άρω]. 

σουτέρ (ο) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο, µπάσκετ κ.λπ.) παίκτης που κά-
νει σουτ: από την οµάδα λείπει ο καλός ~ || δεξιός/ αριστερός ~ (που 
σουτάρει µε το δεξί | αριστερό χέρι ή πόδι). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. shooter (κατά τα γαλλ. προελ. ουσ. σε -έρ, λ.χ. φαρσ-έρ, 
ανιµατ-έρ) < shoot (βλ. κ. σουτ)]. 

σουτζουκάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό σουτζούκι 2. σουτζουκάκια 
(τα) πικάντικο φαγητό που παρασκευάζεται από µείγµα κιµά µε ποι-
κίλα καρυκεύµατα που πλάθεται σε µικρούς κυλίνδρους και συ-
µπληρώνεται συνήθως µε σάλτσα ντοµάτας: ~ σµυρναίικα | πολιτικά. 

σουτζούκι (το) {σουτζουκ-ιού | -ιών} 1. αποξηραµµένο λουκάνικο µε 
πολλά καρυκεύµατα και χαµηλά λιπαρά (µέχρι 5%) · 2. γλυκό παρα-
σκεύασµα από ξεραµµένη µουσταλευριά και καρύδια µε µακρόστε-
νο σχήµα (σαν λουκάνικο) (σουτζουκ λουκούµ). — (υποκ.) σουτζου-
κάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sucuk «λουκάνικο»]. 

σουτιέν (το) {άκλ.} ο στηθόδεσµος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. soutien-gorge < soutien «υποστήριγµα» (< p. soutenir 
«συγκρατώ, υποστηρίζω» < λατ. sustinere «υποβαστάζω» < sub-
«υπο→ + tenére «κρατώ») + gorge «στήθος, λαιµός» (< λατ. gurges, 
-itis «στρόβιλος, βάραθρο»)]. 

σουφισµός (ο) ισλαµική αίρεση µυστικιστικού χαρακτήρα, κύρια 
χαρακτηριστικά τής οποίας είναι η έµφαση στον ασκητισµό, η προ-
σπάθεια επικοινωνίας µε τον Θεό µέσα από την ενορατική, την εσω-
τερική γνώση και την έκσταση τού πιστού. 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. souf «µάλλινος», από το είδος τού ενδύµατος που φο-
ρούσαν οι ασκητές τής αίρεσης]. 

σουφλέ (το) {άκλ.} 1. έδεσµα ή γλύκυσµα που φουσκώνει στο ψήσι-
µο µε τη βοήθεια ενός µείγµατος από ασπράδια αυγών χτυπηµένα 
συνήθως µε γάλα: ~ τυριών | σπανάκι | σοκολάτα · 2. µαλακή κατα-
σκευή στο κάθισµα επίπλου που αποτελεί τη βάση όπου τοποθετού-
νται τα µαξιλάρια. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. soufflé, µτχ. τού p. souffler 
«φυσώ, πνέω»]. 

Σουφλί (το) {Σουφλίου} πόλη τής Α. Θράκης στον νοµό Έβρου στα 
σύνορα µε την Τουρκία, γνωστό για την παραγωγή µεταξωτών υφα-
σµάτων. [ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, ίσως < τουρκ. sofulu «τόπος τού 
ασκητή»]. 

σούφρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. κάθε είδους πτύχωση από ζά-
ρωµα ή δίπλωµα ΣΥΝ. πτυχή, σούρα 2. (ειδικότ.) η ρυτίδα (βλ.λ.) 3. 
αδυνάτισµα τού βρέφους οφειλόµενο σε ελλιπή διατροφή, σε αθρε-
ψία · 4. (αργκό) ο σφιγκτήρας τού πρωκτού · 5. (αργκό) η παράνοµη 
οικειοποίηση ή αφαίρεση ξένων πραγµάτων ΣΥΝ. σούφρωµα, κλέ-
ψιµο. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < λατ. *sup(p)la < p. *supplâre < supplicare «ικετεύω, προ-
σκυνώ» < supplex, -icis, αρχική σηµ. «αυτός που κάµπτει τα γόνατα», 
< sub- «υπο→ + plicâre «πτυχώνω, διπλώνω»]. 

σουφραζέτα (η) {σουφραζετών} 1. (στην Αγγλία, τέλη 19ου και αρ-
χές 20ού αι.) γυναίκα που διεκδικούσε το δικαίωµα ψήφου για το φύ-
λο της, πριν από την τελική νοµική του κατοχύρωση το 1928 2. (κατ' 
επέκτ.) η φεµινίστρια (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. suffragette < suffrage «ψήφος, δικαίωµα ψήφου» < λατ. 
suffragium (ίδια σηµ.) < p. suffringere «συντρίβω στο έδαφος» (ιδ. 
κοµµάτια κεράµου, τα οποία χρησιµοποιούσαν στις ψηφοφορίες) < 
sub- «υπο→ + frangere «θραύω, σπάζω»]. 

σούφρωµα (το) {σουφρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η πτύχωση υφά-
σµατος από δίπλωµα ή ζάρωµα ΣΥΝ. πτυχή, πτύχωση, ζάρα, ζάρωµα 
2. (ειδικότ.) η ρυτίδα, η ρυτίδωση: το ~ των γηρατειών || το ~ των φρυ-
διών, όταν θυµώνει κάποιος · 3. (αργκό) κλοπή αντικειµένου ή χρη-
µάτων, που περνά απαρατήρητη ΣΥΝ. σούφρα. — (υποκ.) σουφρωµα-
τάκι (το) (σηµ. 1, 2). 

σουφρώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σούφρω-σα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ (αµετβ.) 
1. (για υφάσµατα) αποκτώ ζάρες ή πτυχώσεις: το ύφασµα σούφρωσε 
στο πλύσιµο ΣΥΝ. µαζεύω, µπαίνω, ζαρώνω 2. (µτφ. για πρόσ.) αποκτώ 
ρυτίδες, χάνω την ακµή, τη σφριγηλότητά µου ♦ (µετβ.) 3. δηµιουργώ 
πτυχές σε ύφασµα: ~ ένα φόρεµα στη µέση ΣΥΝ. πτυχώνω 4. σχηµα-
τίζω ρυτίδες έκφρασης ζαρώνοντας (κάτι): ~ τα χείλη περιφρονητικά 
• 5. κλέβω, αρπάζω: του σούφρωσαν το πορτοφόλι µέσα στον συνω-
στισµό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλέβω. 
[ΕΤΥΜ < σούφρα (βλ.λ.). Απίθανη η αναγωγή στο ρ. συν-οφρυώνω 
(< αρχ. συνοφρυοϋµαι) για µορφολ. λόγους]. 

σοφά ρω ρ. αµετβ. {σοφάρισα} (λαϊκ.) κάνω τον σοφέρ, οδηγώ αυτο-
κίνητο: µαθαίνω να ~. Επίσης σοφεράρω. — σοφάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. chauffer (βλ. λ. σοφέρ)]. 

σοφάς (ο) {σοφάδες} 1. χαµηλό κρεβάτι ή καναπές µε αναπαυτικό 
παχύ στρώµα 2. χαµηλή και µικρή, συνήθ. ξύλινη εξέδρα, που τοπο-
θετούσαν στο εσωτερικό σπιτιού και τη χρησιµοποιούσαν για κατά-
κλιση και ανάπαυση. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. sofa < apaß. suffah 
«µακρόστενος πάγκος»]. 

σοφέρ (ο) {άκλ.}, σοφερινά (η) {χωρ. γεν. πληθ.} οδηγός αυτοκινή-
του, κυρ. υπάλληλος που επί πληρωµή οδηγεί το αυτοκίνητο τού ερ-
γοδότη του ή για λογαριασµό άλλου. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. chauffeur, αρχική σηµ. «θερµαστής», < p. chauffer 
«ζεσταίνω (τη µηχανή)» < δηµώδ. λατ. *calfâre < λατ. cal(e)facere 
(< calére «είµαι θερµός, φλέγοµαι» + facere «κάνω»)]. 

σοφεράντζα (η) (λαϊκ.) 1. (µειωτ.) ο επαγγελµατίας οδηγός αυτοκι-
νήτου, ο σοφέρ ή ο ταξιτζής 2. (οικ.) ο ικανός και πεπειραµένος οδη-
γός. 
[ΕΤΥΜ < σοφέρ + παραγ. επίθηµα -άντζα (< βεν. -anza), πβ. κ. µπροστά 
ντζα, µαστορ-άντζα]. 

σοφεράρω ρ. → σοφάρω 
σοφερίνα (η) → σοφέρ 
σοφηλιάζω ρ. µετβ. {σοφήλιασα} τοποθετώ (κάτι), ώστε να εφάπτε-

ται, να εφαρµόζει σε κάτι άλλο ΣΥΝ. συναρµόζω, εφαρµόζω. [ΕΤΥΜ 
< συφηλιάζω (µε παρετυµολ. επίδρ. των λεξικών προθηµάτων ισο-, 
εσω-) < συ(ν)- + φηλιάζω < θηλιάζω]. 

Σοφία (η) 1. όνοµα βασιλισσών τού Βυζαντίου και τής νεότερης επο-
χής 2. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο 
όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. σοφία (βλ.λ.)]. 

σοφία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η βαθιά πνευµατικότητα και η ικανότητα 
κάποιου να κάνει βαθιές αναλύσεις στα γεγονότα, να συσχετίζει 
στοιχεία, να κατανοεί την πραγµατικότητα και να αξιοποιεί την πεί-
ρα και τις γνώσεις του παράγοντας λογικές, ωφέλιµες κρίσεις και δί-
νοντας σωστές και δίκαιες συµβουλές· ΦΡ. αρχή σοφίας φόβος Κυ-
ρίου (Π.∆. Παροιµ. 1,7) για να δηλωθεί ότι ο άνθρωπος πρέπει να συ-
ναισθάνεται πως η σοφία του είναι πεπερασµένη έναντι τής σοφίας 
τού Θεού 2. το σύνολο των γνώσεων και των πνευµατικών κατακτή-
σεων, όπως αποτυπώθηκαν σε κείµενα, έργα τέχνης κ.λπ. ή παραδό-
θηκαν προφορικά: η ~ των λαών || η ~ των αρχαίων σε ένα πολύτοµο 
έργο || λαϊκή ~ (όπως αποτυπώνεται σε παροιµίες και φράσεις µε δι-
δακτικό χαρακτήρα) 3. η γνώση και η σωστή κρίση: ένα πολύτιµο έρ-
γο, φτειαγµένο µε ~ και µόχθο 4. (α) η τέλεια γνώση και δίκαιη κρίση 
ως ιδιότητα τού Θεού: η τού Θεού αγία ~ (β) Σοφία Σολοµώντος 
απόκρυφο βιβλίο που περιέχεται στην ελληνική µετάφραση τής Π.∆. 
από τους Εβδοµήκοντα 5. (ειρων.) λόγος ή σχόλιο που στερείται ου-
σίας, που δίνει την εντύπωση τού σπουδαίου, αλλά στην πραγµατι-
κότητα είναι χωρίς βάθος και αξία: σιγά τη ~ που σον είπε! || άρχισε 
τις ~ του πάλι! [ΕΤΥΜ. αρχ. < σοφός (βλ.λ.)]. 

Σόφια (η) η πρωτεύουσα τής Βουλγαρίας. [ΕΤΥΜ. Η ονοµασία τής 
πόλεως οφείλεται στον βυζαντινό ναό τής Αγίας Σοφίας, τον οποίο οι 
Οθωµανοί µετέτρεψαν σε τζαµί κατά τον 14ο αι., έδωσαν όµως το 
όνοµα του στην πόλη. Ωστόσο, η ιστορία τής Σόφιας είχε ξεκινήσει 
από τον Ιο αι. µ.Χ., όταν οι Ρωµαίοι κατακτητές την ονόµασαν 
Serdica (< Serdi, θρακικό φύλο που είχε ιδρύσει αποικία στην 
περιοχή τον 8ο αι. π.Χ.), ενώ συχνά απαντά και το συνοδευτικό Ulpia 
(Serdica), προς τιµήν τού αυτοκράτορα Marcus Ulpius Trajanus. H 
παρεφθαρµένη ονοµ. Sredets (< Serdica) επικρατούσε στην πόλη από 
τον 8ο ώς τον 14ο αι. µ.Χ. (κατά τη διάρκεια τού δεύτερου βουλγ. 
κράτους), µέχρις ότου επιβλήθηκε από τους Τούρκους το όνοµα 
Sofiya]. 

Σοφιανός (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < 
σοφία + παραγ. επίθηµα -ανός]. 

σοφίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {σοφίστηκα} δηµιουργώ µε τη σκέψη, 
κατασκευάζω (κάτι) µε τη φαντασία µου (για να εντυπωσιάσω ή να 
ξεφύγω από δύσκολη θέση): πάντα κάτι θα σοφιστεί, για να ξεφύγει 
ακόµα και την τελευταία στιγµή || ~ δικαιολογία | ψέµα | ιστορία | 
λύση ΣΥΝ. επινοώ, σκαρφίζοµαι, µηχανεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετι-
κός. 

σόφισµα (το) [αρχ.] {σοφίσµ-ατος | -ατα, -άτων) ο σκοπίµως εσφαλ-
µένος και παραπλανητικός συλλογισµός, που επιδιώκει να πείσει µε 
λογικοφανή συµπεράσµατα, τα οποία αντικρούονται δύσκολα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιχείρηµα. 

σοφιστεία (η) [µτγν.] {σοφιστειών} 1.η τέχνη τού σοφιστή 2. το σό-
φισµα, ο ηθεληµένα εσφαλµένος αλλά και λογικοφανής συλλογισµός, 
που οδηγεί σε παραπλανητικά συµπεράσµατα: προσπαθεί πάλι να µας 
πείσει µε τις ~ του. σοφιστεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {µόνο σε 
ενεστ.} καταφεύγω συστηµατικά σε σοφιστείες, χρησιµοποιώ 
σοφίσµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. σοφιστής (ο) 1. (στην κλασική 
αρχαιότητα) (α) ευρυµαθής δάσκαλος που επί πληρωµή προσέφερε τις 
γνώσεις του στους χώρους τής φιλοσοφίας, τής ρητορικής, τής 
γραµµατικής, τής µουσικής, τής ποίησης, τής ιστορίας, των φυσικών 
επιστηµών κ.λπ., κυρ. ταξιδεύοντας στις διάφορες ελληνικές πόλεις (β) 
(κακόσ.) δάσκαλος αµφισβητούµενων γνώσεων που επαγγελµατικά 
εκπαίδευε τους µαθητές του προτάσσοντας την αποτελεσµατικότητα 
των λόγων έναντι τής αλήθειας, κάνοντας τους ικανούς να πείθουν, 
ανεξάρτητα από την ορθότητα των απόψεων, των θέσεων τους και 
ασχέτως των µέσων που θα µετέρχονταν 2. (συνεκδ.) αυτός που 
καταφεύγει σε σοφίσµατα για να πείσει, που χρησιµοποιεί σκοπίµως 
παραπλανητικά επιχειρήµατα ή λόγια, που εξαπατά µε τις λέξεις ΣΥΝ. 
απατεώνας, κατεργάρης, πλανευτής. 



σοφιστικέ 1629 σπάζω 
 

[ΕΤΎΜ. < αρχ. σοφίζοµαι < σοφός. Ενώ η λ. σοφιστής είχε αρχικώς την 
αναµενόµενη σηµ. εκείνου που είναι έµπειρος και επιδέξιος στην τέχνη, τη 
ρητορεία και την επιστήµη, από τα µέσα τού 5ου αι. π.Χ. ο όρ. αποδιδόταν 
αποκλειστικά µε µειωτικό τρόπο στους επαγγελµατίες δασκάλους και 
ρήτορες, οι οποίοι επ' αµοιβή δίδασκαν στους µαθητές τους στοιχεία τής 
πρακτικής ζωής, πώς να νικούν σε λογοµαχίες και πώς να χρησιµοποιούν την 
ευγλωττία τους. Στη διατήρηση αυτής τής µειωτικής σηµ. (που συχνά αδικεί 
το έργο των σοφιστών) σπουδαίο ρόλο διαδραµάτισαν τα συγγράµµατα τού 
Πλάτωνος και τού Αριστοτέλη, αντιπάλων των σοφιστών]. 

σοφιστικέ επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει αναπτύξει µια πνευµατική ή αισθητική 
λεπτότητα: ~ ύφος | βλέµµα | διατύπωση 2. αυτός που ταιριάζει σε 
καλλιεργηµένα, εκλεπτυσµένα γούστα: ~ µουσική | ντύσιµο | γυαλιά | χτένισµα 
3. αυτός που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, εκζήτηση ΣΥΝ. 
πολύπλοκος, περίπλοκος. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. sophistiqué < µεσν. λατ. 
sophisticatus < sophisticus < αρχ. σοφιστικός (< σοφιστής)}. 

σοφιστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον σοφιστή: ~ διδασκαλία | 
έργο 2. αυτός που είναι χαρακτηριστικός των σοφιστών, που επιδιώκει την 
παραπλάνηση µε τα λόγια: - συλλογισµός | επιχείρηµα ΣΥΝ. απατηλός, 
ψευδής, παραπλανητικός 3. σοφιστική (η) η τέχνη τού σοφιστή: η αρχαία ~. 
— σοφιστικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

σοφίτα (η) {σπάν. σοφίτων} 1. το τµήµα ενός σπιτιού που βρίσκεται ακριβώς 
κάτω από τη στέγη του ή σε ένα µέρος τής ταράτσας του 2. δωµάτιο ή σύνολο 
δωµατίων που βρίσκονται σε αυτό το τµήµα τού σπιτιού. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. soffitta < soffitto «οροφή, σοφίτα» < δηµώδ. λατ. *suffictus 
(αντί τού κλασικού suffixus) < λατ. suffigere «µπήγω, πασ-σαλώνω» (< sub- 
«υπο→ + figere «µπήγω, καρφώνω»)]. 

σοφόκλειος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον Σοφοκλή, που έχει 
δηµιουργηθεί από αυτόν ή είναι χαρακτηριστικός του: ο «Οιδίπους Τύραννος» 
είναι µία από τις ~ τραγωδίες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 

Σοφοκλής (ο) {-ή κ. -έους} 1. ένας από τους τρεις µεγάλους αρχαίους Έλληνες 
τραγικούς ποιητές (µαζί µε τον Αισχύλο και τον Ευριπίδη) (496-406 π.Χ.), 
που έζησε και πέθανε στην Αθήνα 2. ανδρικό όνοµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Σοφοκλής «ένδοξος για τη σοφία του» < σοφός + -κλής < 
κλέος «δόξα», πβ. κ. Περι-κλής, Θεµιστο-κλής]. 

σοφολογιοτατισµός (ο) (συνήθ. ειρων.) το χαρακτηριστικό ύφος των 
σοφολογιότατων (βλ.λ.), καθώς και κάθε µίµηση ή προσπάθεια µιµήσεως 
αυτού τού τρόπου σκέψεως, εκφράσεως και συµπεριφοράς ΣΥΝ. 
σχολαστικισµός. 

σοφολογιότατος (ο) [1811] {-ου κ. -άτου | -ων κ. -άτων, -ους κ. -άτους} 1. (τον 
19ο αι.) άνθρωπος των γραµµάτων και των τεχνών µε εξαιρετική καλλιέργεια 
και ευρύτητα γνώσεων, ο σοφός λόγιος 2. (ειρων.) οπαδός τού 
σχολαστικισµού και τής ακραίας καθαρεύουσας ΣΥΝ. σχολαστικός. 

σοφολογιοτητα (η) [1744] {χωρ. πληθ.} 1. (τον 19ο αι.) τίτλος σοφού λογίου 2. 
ο σχολαστικισµός. 

σοφός, -ή, -ό 1. αυτός που γνωρίζει πολλά, έχει σωστή και δίκαιη κρίση και 
αξιοποιεί τις εµπειρίες του- αυτός που έχει σοφία (βλ.λ.): ο ~ ανώνυµος λαός | 
γέροντας || κι αν έµαθε πολλά απ' τα βιβλία, σοφός έγινε από τα λάθη του- ΦΡ. 
έτερος εξ ετέρου σοφός (έτερος εξ έτερου σοφός, από φρ. τού Βακχυλίδη) για 
να δηλωθεί ότι ο ένας γίνεται σοφός από τη σοφία τού άλλου, καθώς οι γνώσεις 
µεταδίδονται 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει ευρύτητα γνώσεων, ο εξαιρετικά 
πολυµα-θής: ~ δάσκαλος | επιστήµονας || οι πανεπιστηµιακοί ~ ΣΥΝ. ευρυµαθής 
ANT. άσοφος, απαίδευτος, αµαθής, αµόρφωτος· ΦΡ. οι εητά σοφοί οι επτά 
αρχαίοι Έλληνες (7ος-6ος αι. π.Χ.) που κατεξοχήν θαυµάστηκαν για τη σοφία 
τους: ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Βίας ο Πριηνεύς, ο Πιττακός ο Μυτιληναίος, ο 
Σόλων ο Αθηναίος, ο Χίλων ο Λακεδαιµόνιος, ο Περίανδρος ο Κορίνθιος, ο 
Κλεόβουλος ο Λίνδιος (Ρόδιος)· συχνά αναφέρονται µεταξύ των πλέον 
επιφανών για τη σοφία τους ανδρών ο Επιµενίδης ο Κρης, ο Ανάχαρσις ο 
Σκύθης κ.ά. 3. αυτός που διαθέτει την ευστροφία, την ευφυΐα να 
αντιλαµβάνεται γρήγορα και σωστά τα δεδοµένα: ~ ο νεαρός, ξέρει πού 
βρίσκεται το συµφέρον του! ΣΥΝ. έξυπνος, εύστροφος, ευφυής ANT. χαζός 4. 
(για πράγµατα, ενέργειες, λόγια κ.λπ.) αυτός που προκύπτει από βαθιά γνώση, 
που φανερώνει προνοητικότητα και σύνεση, ευθυκρισία και ευφυΐα: αυτή η 
επένδυση αποδείχθηκε - επιλογή και για τον ίδιο και για την εταιρεία || ~ 
κουβέντα! ΣΥΝ. εύστοχος, πετυχηµένος, επιτυχής, κατάλληλος ANT. άστοχος, 
ανεπιτυχής, απρόσφορος· ΦΡ. σοφόν το σαφές (σοφον το σαφές, Ευριπ. 
'Ορέστης 397) η εκφραστική ακρίβεια, η εύστοχη διατύπωση είναι ενδεικτική 
και χαρακτηριστική τής βαθιάς και ουσιαστικής γνώσης τού σοφού. — σοφ-ά | 
-ώς [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου· δεν ικανοποιούν οι προταθείσες 
συνδ. µε τις λ. σάφα, Σίσυφος}. σοφράς κ. (λαϊκότ.) σουφράς (ο) {σοφράδες} 
(λαϊκ.) χαµηλό τραπέζι στρογγυλού σχήµατος για το σερβίρισµα τού φαγητού. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sofra < αραβ. sufra]. σόφτγουερ (το) {άκλ.} το λογισµικό 
(βλ.λ.). [EJYM < αγγλ. software (εν αντιθέσει προς το hardware) < soft «µαλα-
κός, εύκαµπτος» + -ware (µόνον ως λεξικό επίθηµα) «είδη»]. Σ.Ο.Χ. (η) Σχολή 
Οπλιτών Χωροφυλακής. Σ.Π.Α. (το) Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
σπα (το) {άκλ.} 1. θέρετρο όπου υπάρχουν ιαµατικές πηγές 2. ειδικό κέντρο 

αισθητικής ή και θεραπείας µε ιαµατικά λουτρά (ιαµατικό νερό) 3. η θεραπεία 
ή η φροντίδα σώµατος που γίνεται µε τη χρήση νερού (σε ειδικό κέντρο) για 
αισθητικούς ή και θεραπευτικούς λό- 

γους. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. spa, από οµώνυµη κωµόπολη (Spa) τού ανατολικού Βελγίου, 
όπου υπάρχουν ιαµατικές πηγές µεταλλικού νερού]. 

σπόγγος (ο) → σπάγκος 
σπαγκέτι (το) {άκλ.} 1. (καθηµ.) µακρόστενα λεπτά µακαρόνια ΣΥΝ. πάστα 2. 

φαγητό από τα παραπάνω µακαρόνια µε διάφορες σάλτσες και τυρί: ~ 
καρµπονάρα | µπολονέζ | ναπολιτάνα 3. (συνεκδ.) τυποποιηµένη συσκευασία 
µε τα παραπάνω µακαρόνια ή πιάτο µε το παραπάνω φαγητό, που σερβίρεται 
σε εστιατόριο ή διανέµεται στο σπίτι: παρήγγειλα δύο ~ || αγοράζω ένα πακέτο 
~· ΦΡ. σπαγκέτι γουέστερν ταινία γουέστερν ευρωπαϊκής παραγωγής µε Ιταλό 
σκηνοθέτη και συχνά Ιταλούς ηθοποιούς, στην οποία συνήθ. 
πρωταγωνιστούσε ένας Αµερικανός σταρ και που κατά κύριο λόγο είχε 
γυριστεί στην Ισπανία: πασίγνωστα είναι τα ~ µε πρωταγωνιστή τον Κλιντ 
Ήστγου-ντ και σκηνοθέτη τον Σέρτζιο Λεόνε. Επίσης σπα γκέτο (το) (σηµ. 1,2, 
3). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. spaghetti (πληθ.) < spago «σπάγκος» (βλ. λ. σπάγκος)]. 

σπαγκετίνη (η) {χωρ. πληθ.} πολύ λεπτό σπαγκέτι. 
σπαγκοραµµένος, -η, -ο (κακόσ.-ειρων. για πρόσ.) ο πολύ τσιγγού-νης ΣΥΝ. 

φιλάργυρος, σπάγκος ANT. ανοιχτοχέρης, χουβαρντάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τσιγγούνης. 

σπάγκος (ο) 1. λεπτό σχοινί κατασκευασµένο από διάφορα νήµατα, τα οποία 
έχουν τυλιχτεί, πλεχτεί ή στριφτεί µαζί: ένα κιβώτιο δεµένο µε ~ || απλώνω 
έναν ~ και κρεµάω τα ρούχα 2. (µτφ.-για πρόσ.) µίζερος, τσιγγούνης: είναι ~, 
δραχµή δεν δίνει! ΣΥΝ. φιλάργυρος, σπαγκοραµµένος. — (υποκ.) -παγκάκι1 
(το) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. spago < δηµώδ. 
λατ. spacum, αγν. ετύµου. Με τη σηµ. «φιλάργυρος» η λ. προέρχεται από το 
συνθ. σπαγκο-ραµµένος (µε απόσπαση τού α' συνθ.)]. 

σπαζοκεφαλιά (η) 1. πνευµατικό παιχνίδι µε δύσκολη λύση 2. (γενι-κότ.) 
οτιδήποτε απαιτεί µεγάλη και κουραστική προσπάθεια, προκειµένου να 
επιλυθεί, που προκαλεί πονοκέφαλο η αντιµετώπιση του: µεγάλη ~ αυτή η 
κατάσταση· κανείς δεν µπορεί να καταλάβει τι θα γίνει! ΣΥΝ. µπελάς. 

σπαζοκεφαλιάζω ρ. αµετβ. {σπαζοκεφάλιασα} ταλαιπωρούµαι απασχολώντας 
πολύ και έντονα τη σκέψη µου για κάτι, σκέφτοµαι τη λύση για κάτι 
µπερδεµένο και δύσκολο: γιατί σπαζοκεφαλιάζεις τόση ώρα και δεν κοιτάς τις 
λύσεις στο τέλος τού βιβλίου; ΣΥΝ. σκοτίζοµαι, πονοκεφαλιάζω. 

σπάζω κ. σπάω κ. (σπανιότ.) σπάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έσπασα, σπασµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. ρίχνω ή χτυπώ βίαια (κάτι µε κάτι άλλο) θρυµµατίζοντας το, 
κάνοντας το κοµµάτια: ~ τα τζάµια µε πέτρες || έριξα κάτω το βάζο και το 
'σπασα || ~ τους σβώλους τού χώµατος ΣΥΝ. κοµµατιάζω, τσακίζω, συντρίβω· 
ΦΡ. (µτφ.) (α) σπάω (κάποιον) στο ξύλο δέρνω (κάποιον) πολύ άγρια, 
ξυλοκοπώ (κάποιον) (β) σπάω κέφι | πλάκα διασκεδάζω, κάνω αστεία: µην το 
πάρεις στα σοβαρά, έτσι το 'πα, για να σπάσουµε πλάκα! (γ) τα σπάω (i) 
προκαλώ υλικές καταστροφές: «στα γήπεδα κάθε Κυριακή οι οπαδοί των 
οµάδων τα σπάνε» (εφηµ.) (ii) διασκεδάζω, γλεντώ πολύ: απόψε θα βγούµε έξω 
να τα σπάσουµε! (iii) (~µε κάποιον) τσακώνοµαι, έρχοµαι σε σύγκρουση (µε 
κάποιον): οι συνέταιροι τα σπάσανε για τα λεφτά || τα έχουν σπάσει και δεν µι-
λιούνται (δ) σπάω τον πάγο ζεσταίνω την ατµόσφαιρα, ξεπερνώ την αρχική 
αµηχανία ή τυπικότητα µιας κοινωνικής ή προσωπικής συνάντησης ανθρώπων 
που δεν γνωρίζονται ή δεν έχουν αναπτύξει οικειότητα: είπε δύο-τρία αστεία, 
για να σπάσει τον πάγο! (ε) σπάω τα µούτρα µου αποτυγχάνω πλήρως, 
παταγωδώς: αν µπλεχτεί σ' αυτή την ιστορία, θα σπάσει τα µούτρα του || αν δεν 
σπάσεις τα µούτρα σου, δεν µαθαίνεις! ΣΥΝ. την πατάω (στ) σπάω τη µέση 
µου λυγίζω τη µέση µου: σπάει τη µέση του στον αέρα και σουτάρει! || έσπασε 
µε χάρη τη µέση στον χορό 2. προκαλώ τη διάσπαση ή το κόψιµο (ενός) 
πράγµατος σε κοµµάτια, χαλάω: - ένα σχοινί τεντώνοντας το || ο δυνατός αέρας 
έσπασε τα κλαδιά τού δέντρου 3. (για οστά, δόντια κ.λπ.) προκαλώ κάταγµα: ~ 
τη µύτη | τα δόντια κάποιου µε γροθιά || ~ ένα δάχτυλο- ΦΡ. (α) σπάω κόκκαλα 
συγκλονίζω συναισθηµατικά, προκαλώ έντονη, συνήθ. αρνητική εντύπωση, 
σοκάρω: η ειλικρίνεια του σπάει κόκκαλα || γράφει σε µια γλώσσα που σπάει 
κόκκαλα || η αναισθησία σου σπάει κόκκαλα (β) σπάει ο διάολος το ποδάρι 
του βλ. λ. διάβολος 4. (µτφ.) κάµπτω: ~ τη θέληση | το ηθικό κάποιου ΣΥΝ. 
λυγίζω· ΦΡ. (α) σπάω τον τσαµπουκά (κάποιου)! βλ. λ. τσαµπουκάς (β) σπάω 
το κεφάλι | το µυαλό µου προσπαθώ επίµονα να καταλάβω, να θυµηθώ ή να 
βρω κάτι, σκέφτοµαι και προβληµατίζοµαι χωρίς να βρίσκω άκρη: τόση ώρα ~ 
και δεν µπορώ να θυµηθώ πώς τον λένε! (γ) σπάω τα νεύρα (κάποιου) βλ. λ. 
νεύρο (δ) (αργκό) τα | τη σπάω (σε κάποιον) εκνευρίζω ή θυµώνω (κάποιον) 
σε µεγάλο βαθµό: του αρέσει να µου τη σπάει, για να γελάει µε τα νεύρα µου! 5. 
παραβιάζω τους όρους κοινής συµφωνίας: ~ συµβόλαιο | όρκο | απεργία || ~ το 
εµπάργκο! τον ναυτικό αποκλεισµό 6. αποκωδικοποιώ: ~ έναν κώδικα κρυ-
πτογραφίας 7. κάνω (κάτι) λιγότερο απόλυτο, ενιαίο ή οµοιόµορφο, µετριάζω ή 
παρεµβάλλω (κάτι σε κάτι άλλο): ~ τη µονοτονία || θα βάλω γλυκαντικό, για να 
σπάσει την πικρή γεύση 8. κάνω µείωση, έκπτωση (σε κάτι): ~ τις τιµές ΣΥΝ. 
(µτφ.) ρίχνω, µειώνω, κατεβάζω 9. θέτω τέρµα σε (κάτι): ~ τον αρραβώνα ΣΥΝ. 
διαλύω, τερµατίζω 10. υπερβαίνω (φυσικό ή συµβατικό όριο), προχωρώ πέρα 
(από αυτό) καταρρίπτοντας το, ξεπερνώ (κάθε άλλη επίδοση σε έναν χώρο): ~ 
ένα ρεκόρ | τις ακροαµατικότητες | το φράγµα τού ήχου || ~ τα ταµπού | τις 
προκαταλήψεις/ τις αλυσίδες µου (τις δεσµεύσεις) 11. (µτφ.) διακόπτω (συνέ-
χεια, σειρά ή αλληλουχία): ~ το σερί τού αντιπάλου || ~ µια παράδοση ετών 12. 
κατακερµατίζω, διασπώ σε επιµέρους τµήµατα: να σπάσουµε τη διδακτέα ύλη 
σε µικρά κεφάλαια || σπάστε το ποσό των 100 εκατ. δρχ. σε γραµµάτια των 10 
εκατ. ♦ (αµετβ.) 13. διαλύοµαι πέφτο- 
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ντας βίαια πάνω σε κάτι: τα κύµατα έσπαγαν στα βράχια! 14. γίνοµαι 
κοµµάτια, κόβοµαι: ο καθρέφτης έπεσε κι έσπασε || το λάστιχο έσπασε 
από το πολύ τέντωµα 15. αποκτώ ρυτίδες: αν δεν βάζεις ενυ-δατική 
κρέµα, θα σπάσει γρήγορα το δέρµα σου || έχει σπάσει πολύ στο 
πρόσωπο! || τον είδα σπασµένο· έχει γεράσει πια 16. παθαίνω κάταγµα: 
το πόδι έσπασε 17. υποκύπτω (σε πιέσεις και ταλαιπωρίες): τον 
βασάνισαν επί εβδοµάδες, για να τον κάνουν να σπάσει ■ ΦΡ. (α) 
σπάνε τα νεύρα µου εκνευρίζοµαι πολύ, εξοργίζοµαι: ~ και µόνο που 
τον βλέπω τον παλιάνθρωπο! (β) η καρδιά µου πάει να σπάσει είµαι 
πολύ ταραγµένος, έχω µεγάλη ψυχική αναστάτωση: ~ από τον φόβο | 
τη λαχτάρα | την ελπίδα | την αγωνία! 18. µετριάζοµαι, γίνοµαι λιγό-
τερο έντονος, οµοιόµορφος, χτυπητός: έσπασε κάπως η ψύχρα µε το 
καλοριφέρ 19. (µτφ.) τελειώνω οριστικά, σταµατώ: άντε πια να σπά-
σει αυτή η γκίνια! 20. δαπανώ όλες τις σωµατικές ή ψυχικές µου δυ-
νάµεις, χάνω τις δυνάµεις µου: έχει σπάσει από την κούραση, ούτε τα 
πόδια του δεν µπορεί να πάρει! 21. (αργκό) σπάσε! φύγε αµέσως, τσα-
κίσου από εδώ ΣΥΝ. δίνε του 22. (µεσοπαθ. σπάζοµαι) (αργκό) εκνευ-
ρίζοµαι ή θυµώνω µε κάποιον ή για συγκεκριµένη αιτία: έχει σπαστεί 
µ'αυτά που ακούγονται εις βάρος του || σπάζεται πολύ, όταν τον ξυ-
πνούν αργά τη νύχτα- (η µτχ. σπασµένος, -η, -ο) 23. αυτός που έχει 
κλονιστεί, που έχει χάσει τη βεβαιότητα και τη δύναµη του: ~ ηθικό 
|| φωνή ~ απ' τη συγκίνηση! ΣΥΝ. τρεµάµενος 24. (για προφορά, ξένη 
γλώσσα κ.λπ.) αυτός που είναι χαρακτηριστικά ξενικός, γεµάτος λά-
θη, που δεν έχει τη φυσικότητα ή την ορθότητα τής οµιλίας τού φυ-
σικού οµιλητή: µιλά και λίγα σπασµένα ελληνικά ΣΥΝ. σπαστά 25. 
(αργκό) αυτός που έχει εκνευριστεί: του 'ρθαν όλα ανάποδα σήµερα 
και ήταν ~ · ΦΡ. (α) σπασµένα νούµερα (στα ρούχα) τα τελευταία 
νούµερα που έχουν αποµείνει από ένα σχέδιο, σκόρπια, χωρίς να κα-
λύπτουν όλη τη γκάµµα (β) πληρώνω τα σπασµένα επιβαρύνοµαι α-
πό λάθη, παραλείψεις άλλων, λογοδοτώ ή βρίσκω τον µπελά µου για 
ξένο φταίξιµο: δεν θα ~ πάντα εγώ, ν' αναλάβεις κι εσύ τις ευθύνες 
σου! (γ) (για εγκύους) σπάνε τα νερά (µου) βλ. λ. νερό. [ΕΤΥΜ µεσν., 
από τον αόρ. έσπασα τού αρχ. σπώ (-άω), κατά το σχήµα σκέπασα - 
σκεπάζω, έβρασα - βράζω. Το αρχ. σπώ, τεχν. όρ., είναι αγν. ετύµου, 
πιθ. ανάγεται σε θ. *σπα-, το οποίο εµφανίζει παρεκτάσεις σε -δ- 
(αρχ. σπά-δ-ιξ «είδος φυτού»), -σ- (σπα-σ-µός) και -τ-(αρχ. σπά-τ-ος 
«δέρµα»). ∆εν ευσταθεί η σύνδεση µε I.E. ρίζα *spë-i-«τραβώ, 
τεντώνω» (µε συνεσταλµ. βαθµ. *spa-) και µε αρχ. γερµ. spanan 
«δελεάζω, προσελκύω», νορβ. spana «τεντώνω» κ.ά., αφού δεν υπάρχει 
σηµασιολ. σχέση. Το ρ. σπώ συνδ. πιθ. µε το ρ. σφαδάζω (βλ.λ.)]. 

σπάζω - σπάνω - σπω. Το αρχ. ρ. σπώ από το θέµα σπασ-, µε το 
οποίο σχηµατίζονταν ο αόριστος, ο µέλλων και ο παρακείµενος 
(έσπασα - σπάσω - έχω σπάσει), µεταπλάστηκε στον ενεστώτα 
από σπώ σε σπάζω: ήτοι έσπασα - σπάζω, όπως αγόρασα - αγο-
ράζω, ετοίµασα - ετοιµάζω, δοκίµασα - δοκιµάζω κ.τ.ό. Επίσης, 
κατά το πρότυπο των έφτασα - φτάνω, έπιασα - πιάνω µεταπλά-
στηκε στον ενεστώτα και σε σπάνω (έσπασα - σπάνω), που χρη-
σιµοποιείται σπανιότερα αντί τού σπάζω. Τέλος, το σπώ ανήκει σε 
µια µικρή κατηγορία ρηµάτων σε -ώ (περισπωµένων ρηµάτων), που 
σχηµατίζουν το β' θέµα τους (ενεργ. αορίστου, µέλλοντα, συντελι-
κών χρόνων) σε -ασ- αντί -ησ-: σπώ - έσπασα, αντί *εσπησα. Στην 
ίδια κατηγορία ανήκουν ρήµατα όπως δρω - έδρασα, γελώ ~ γέ-
λασα, διψώ - δίψασα, γερνώ - γέρασα, κρεµώ - κρέµασα, ξεχνώ -
ξέχασα, περνώ - πέρασα, χαλώ - χάλασα, σχολώ - σχόλασα κ.ά. 

σπαής (ο) → σπαχής 
σπάθα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το µεγάλο σπαθί · 2. εξάρτηµα τού αρ-

γαλειού, εργαλείο µε το οποίο υφαίνει κανείς στον ιστό τού αργα-
λειού. 

σπαθανθή (τα) BOT. οµάδα ποωδών φυτών και θάµνων µε βλαστούς 
ίσιους, ξυλώδεις ή αναρριχώµενους και µε άνθη που σχηµατίζουν 
στάχυ, π.χ. η κάλλα, το φιλόδενδρο, η δρακοντιά κ.ά. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. spahtiflorae (νόθο συνθ.) < spatha «σπάθη 
» + -florae (< λατ. flos, -ris, «άνθος)]. 

σπαθάριος (ο) {σπαθαρί-ου | -ων, -ους} 1. (στο Βυζάντιο) µέλος τής 
ανακτορικής φρουράς, η οποία ήταν επιφορτισµένη µε την εκτέλεση 
των απόρρητων ή εµπιστευτικών αυτοκρατορικών αποστολών και την 
τήρηση τής τάξης 2. (στις παραδουνάβιες ηγεµονίες) αυλικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σπάθη + παραγ. επίθηµα -άριος (< λατ. -arius), πβ. 
κ. τιτουλ-άριος]. 

σπαθασκία (η) [1847] {σπαθασκιών} άσκηση ετοιµότητας ή εξάσκη-
ση (στη µάχη) µε σπαθιά (πβ. λ. ξιφασκία). [ΕΤΥΜ; < σπάθη + -
ασκία < ασκώ]. 

σπαθάτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι οπλισµένος µε σπαθί 2. (µτφ.) 
αυτός που έχει λεπτό και ψηλό ανάστηµα, λυγερός ΣΥΝ. λυγερόκορ-
µος, ψηλόλιγνος 3. σπαθάτος (ο) ο σπαθάριος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < µεσν. 
σπαθάτος < αρχ. σπάθη + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. τρεχ-άτος]. 

σπάθη (η) {σπαθών} 1. το σπαθί (βλ.λ.) 2. (παλαιότ.) όπλο που χρησι-
µοποιούσαν οι ιππείς για µονοµαχίες· γενικ. όπλο ξιφασκίας · 3. 
εξάρτηµα υφαντικού ιστού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
I.E. *spadh- «µακρύ και επίπεδο κοµµάτι ξύλου», πβ. αρχ. αγγλ. spadu 
(> αγγλ. spade «αξίνα, τσάπα», µόνο ως προς το µεταλλικό, σκαπτικό 
τµήµα της), γερµ. Spaten κ.ά. Η λ. περιέγραψε στην αρχαιότητα 
πλήθος εργαλείων και όπλων, που είχαν πλατύ και επίπεδο σχήµα, 
όπως είναι το πλατύ µέρος τού κουπιού, η σπάτουλα, το ξύλο µε το 
οποίο χτυπούσαν το υφάδι τού αργαλειού, η ωµοπλάτη, οι όνυχες τής 
άγκυρας και, κυρίως, το σπαθί µε πλατιά λεπίδα (εν αντι- 

θέσει^ µε το ξίφος). Βλ. κ. σπάτουλα]. 
σπαθί (το) (σπαθ-ιού | -ιών) 1. όπλο που αποτελείται από µακριά και 
κοφτερή, συνήθ. ατσαλένια λεπίδα προσαρµοσµένη σε ειδική λαβή 
ΣΥΝ. σπάθη· ΦΡ. µε το σπαθί µου µε την προσωπική µου αξία και 
προσπάθεια: ό,τι πέτυχα, το πέτυχα -, κι όχι µε κάποιο µέσο! 2. (συ-
νεκδ.) τραπουλόχαρτο που στις τέσσερεις άκρες του έχει το σηµάδι 
τού µαύρου τριφυλλιού: άσος | ντάµα - 3. (ως επίρρ.) πρόσωπο άξιο 
εµπιστοσύνης, που συµπεριφέρεται σωστά και τίµια: όλοι του οι φί-
λοι τού στάθηκαν ~ αυτή τη δύσκολη ώρα! || ξηγιέµαι ~. — (υποκ.) 
σπαθάκι (το) (σηµ. 1, 2). [ΕΤΥΜ. < µτγν. σπαθίον, υποκ. τού αρχ. 
σπάθη (βλ.λ.)]. 

σπαθιά (η) [µεσν.] 1. το χτύπηµα µε σπαθί 2. (συνεκδ.) το σηµάδι, η 
πληγή που δηµιουργείται από τέτοιο χτύπηµα: βαθιά ~. 

σπαθίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {σπάθισα} ♦ 1. (µετβ.) χτυπώ (κά-
ποιον/κάτι) µε σπαθί ♦ (αµετβ.) 2. (µτφ.) κινώ κάτι όπως το σπαθί: οι 
γλάροι σπάθιζαν µε τα φτερά τους τον αέρα 3. ξιφασκώ, χειρίζοµαι το 
σπαθί: σπάθιζε στον αέρα προπονούµενος. 

σπαθισµός (ο) [µεσν.] ο χειρισµός τού σπαθιού ή το χτύπηµα µε 
σπαθί. 

σπαθιστής (ο) [1872] αυτός που σπαθίζει. 
σπαθοειδης, -ής, -ές {σπαθοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που το 

σχήµα του µοιάζει µε σπαθί ΣΥΝ. σπαθωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 

σπαθολαµα (η) λάµα σέγας (βλ.λ.) που λόγω τού µήκους και τού 
σχήµατος τού άκρου της εισχωρεί εύκολα σε υλικό το οποίο πρόκει-
ται να κοπεί. 

σπαθολόγχη (η) [1866] {σπαθολογχών} λόγχη που έχει πλατύ έλα-
σµα (ίσιο ή κυρτό) ΣΥΝ. µπαγιονέτα. 

σπα o όσε γα (η) {δύσχρ. σπαθοσεγών} ηλεκτροκίνητο κοπτικό εργα-
λείο χειρός µε µακριές λάµες κοπής για κάθε είδους υλικό (ξύλο, µέ-
ταλλο, πλαστικό). [ΕΤΥΜ Νόθο συνθ., < σπάθα + σέγα (βλ.λ.)]. 

σπαθοφορία (η) [1891] {σπαθοφοριών} το σωστό κράτηµα τού σπα-
θιού για τη σπαθασκία. 

σπαθοφόρος, -ος, -ο 1. αυτός που έχει οπλιστεί µε σπαθί, που κρατάει 
σπαθί 2. (ειρων.) σπαθοφόρος (ο) ο αξιωµατικός τού στρατού ΣΥΝ. 
στρατιωτικός. [ΕΤΥΜ. < σπάθη + -φόρος < φέρω]. 

σπαθόχορτο (το) (λαϊκ.) ονοµασία φυτών που ανήκουν σε διαφορε-
τικά είδη, από τα οποία τα περισσότερα είναι ζιζάνια και κάποια 
έχουν φαρµακευτικές ιδιότητες ή είναι καλλωπιστικά. 

σπαθωτός, -ή, -ό αυτός που το σχήµα του µοιάζει µε σπαθί ΣΥΝ. 
σπαθοειδής. 

σπάλα (η) {δύσχρ. σπαλών} 1. το οστό τής ωµοπλάτης, κυρ. των µε-
γαλόσωµων ζώων (µοσχαριών, αρνιών κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) το κοµµάτι 
τού κρέατος σφαγίου, που κόβεται από την περιοχή τής ωµοπλάτης: 
χοιρινή | αρνησιά ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. 
< ιταλ. spalla < µτγν. λατ. spatula, υποκ. τού λατ. spat(h)a < αρχ. σπάθη 
(βλ.λ.)]. 

σπαλαθιά (η) → ασπάλαθος 
σπάλαθο (το) → ασπάλαθος 
σπαλέτα (η) {σπαλετών} επωµίδα (στρατιωτικής στολής). [ΕΤΥΜ 

Αντιδάν., < ιταλ. spalletta, υποκ. τού spalla < µτγν. λατ. spatula (βλ. κ. 
σπάτουλα)]. 

σπανάκι (το) {σπανακ-ιού | -ιών} 1. µονοετές ή διετές φυτό που καλ-
λιεργείται για τα εδώδιµα φύλλα του, τα οποία είναι παράρριζα, 
έχουν περίπου τριγωνικό σχήµα, βαθυπράσινο χρώµα και λεία ή κυ-
µατιστή επιφάνεια 2. (συνεκδ.) τα φύλλα αυτού τού φυτού, όπως δια-
τίθενται στην αγορά νωπά, κονσερβοποιηµένα ή κατεψυγµένα, κατα-
ναλώνονται µαγειρεµένα ή ωµά (σε σαλάτες) και περιέχουν σίδηρο 
και βιταµίνες Α και C. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < σπινάκιον (µε προληπτ. αφοµοίωση) < λατ. *spinaceum 
(µε την παρετυµολ. επίδρ. τού λατ. spina «αγκάθι, βάτος») < αρχ. 
περσ. äspänäh. Στην ίδια αρχ. περσ. λ. ανάγονται και αντίστοιχες λ. 
ευρωπ. γλωσσών, λ.χ. αγγλ. spinach < µέσ. γαλλ. espinache < αραβ. 
isfänakh < αρχ. περσ. äspänäh]. 

σπανακόπιτα (η) {δύσχρ. σπανακόπιτων} πίτα που παρασκευάζεται 
µε φύλλο και γέµιση από σπανάκι. — (υποκ.) σπανακοπιτάκι (το). 

σπανακόρυζο (το) λαδερό φαγητό που παρασκευάζεται κυρ. µε 
σπανάκι και ρύζι. 

σπανακοτυρόπιτα (η) {δύσχρ. σπανακοτυροπιτών} σπανακόπιτα που 
στη γέµιση της υπάρχει και τυρί. — σπανακοτυροπιτάκι (το). 

σπάνιελ (το) {άκλ.} σκυλί κυνηγετικό ή συνοδίας που ανήκει στην 
ίδια φυλή µε τα κόκερ και συνήθ. έχει µέτριο ύψος (µέχρι και µισό 
µέτρο), µακριά, εύκαµπτα, κρεµαστά αφτιά και στιλπνό ή κυµατιστό 
τρίχωµα, συνήθ. µαύρο και άσπρο ή καστανοκόκκινο και άσπρο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. spaniel < µέσ. αγγλ. spaniell < µέσ. γαλλ. espaignol < δη-
µώδ. λατ. *Hispaniôlus < λατ. Hispania «Ισπανία»]. 

σπανίζω ρ. αµετβ. (µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} είµαι σπάνιος ή προκύ-
πτω σπάνια ή σε περιορισµένο αριθµό: τέτοιοι άνθρωποι σπανίζουν 
στην εποχή µας! || αυτό το είδος πτηνών σπανίζει στην Ευρώπη || τέ-
τοια φαινόµενα σπανίζουν στην κοινωνία µας! ANT. αφθονώ. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < σπάνις, -εως «έλλειψη, σπανιότητα» (βλ.λ.)]. 

Σπανιόλος (ο), Σπανιόλα (η) (λαϊκ.) ο Ισπανός | η Ισπανίδα.  — 
σπανιόλικος, -η, -ο, Σπανιόλικα (τα). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. spagnolo < 
Spagna «Ισπανία»]. 

σπάνιος, -α, -ο 1. αυτός που υπάρχει σε περιορισµένο αριθµό, που δεν 
τον συναντά κανείς συχνά: ~ έκδοση | νόµισµα || ~ είδος, που 
απειλείται µε εξαφάνιση || ανάλογα βίαια περιστατικά είναι - στον 
τόπο µας! ΣΥΝ. λιγοστός, ολιγάριθµος, περιορισµένος ΑΝΤ. άφθονος, 
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συνηθισµένος, διαδεδοµένος 2. αυτός που διαφέρει έντονα από τους 
περισσοτέρους, που ξεχωρίζει ως κάτι το εξαιρετικό, το οποίο ξεπερνά 
τα συνηθισµένα: ~ χαρακτήρας! || ~ οµορφιά | ευφυΐα | ποιότητα | 
διακριτικότητα ΣΥΝ. εκλεκτός, ξεχωριστός, πολύτιµος, µοναδικός, 
ανεκτίµητος ΑΝΤ. συνήθης, τυποποιηµένος, κοινός, απλός. — σπάνια 
| σπανίως [αρχ.] επίρρ., σπανιότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < σπάνις, 
-εως «σπανιότητα, έλλειψη» (βλ.λ.)]. 

σπάνις (η) {σπάνεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η σπανιότητα, η ανεπάρκεια 
των αγαθών ή των προσώπων που απαιτούνται για την κάλυψη των 
υπαρχουσών αναγκών: ~ τροφίµων || η ~ ικανών υποψηφίων ΣΥΝ. έλ-
λειψη ΑΝΤ. αφθονία. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου. Πολύ δύσκολη η αναγωγή στο ρ. σπώ (-άω) 
µε επίθηµα -νι- (για σηµασιολ. λόγους), ενώ η σύνδ. µε το ρ. πένοµαι 
δεν αιτιολογεί το αρχικό σ-]. 

σπανοµαρία (η) (λαϊκ.-ειρων.) ο σπανός άνδρας. [ΕΤΥΜ. < σπανός + 
Μαρία. Η υποτιµητική χρήση θηλ. κυρ. ον. επιτείνει τη σηµασιολική 
ισχύ τού α' συνθ.]. 

σπανός, -ή, -ό 1. (για άνδρες) αυτός που έχει αραιή ή καθόλου τρι-
χοφυΐα στο πρόσωπο, που δεν βγάζει γένια· ΦΡ. (α) (παροιµ.) µόνο 
τού σπανού τα γένια δεν γίνονται όλα είναι δυνατά και πιθανά, 
εκτός από όσα αποκλείονται από τη φύση των πραγµάτων (β) είναι 
πολλοί οι µπαρµπέρηδες για τού σπανού τα γένια βλ. λ. µπαρµπέρης 
2. (σπάν. για τόπους, εκτάσεις κ.λπ.) αυτός που στερείται βλαστήσε-
ως: -βουνό. 
[ΕΤΥΜ µτγν., που αποσπάστηκε από το συνθ. σπανοπώγων (< σπά-
νιος + πώγων «πιγούνι») ή, κατ' άλλη άποψη, απευθείας από το αρχ. 
σπάνιος (πβ. κ. όρθιος - ορθός)]. 

σπαράγγι (το) {σπαραγγ-ιού | -ιών} 1. πολυετές θαµνώδες φυτό που 
καλλιεργείται για τους σαρκώδεις, τρυφερούς και νόστιµους βλα-
στούς του και πολλαπλασιάζεται µε σπέρµατα ΣΥΝ. ασπάραγος 2. ο 
µακρόστενος κιτρινοπράσινος βλαστός αυτού τού φυτού, που χρησι-
µοποιείται στη µαγειρική: σπαράγγια σαλάτα | µε κρέµα γάλακτος και 
ζαµπόν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. άσπαράγ(γ)ιον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ά-), 
υποκ. τού αρχ. άσπάραγος | άσφάραγος (αρχαιότ.), που συνδ. µε το 
αρχ. σφαραγοϋµαι (-έο-) «βροντώ, ταράζω» και µε λιθ. spùrgas «άν-
θηση», σανσκρ. sphurjati «αναβρύζω»]. 

σπάραγµα (το) {σπαράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κοµµάτι που έχει 
αποσπαστεί από κάπου 2. ΦΙΛΟΛ. κοµµάτι από χειρόγραφο παλιάς 
εποχής: τα ~ µιας περγαµηνής 3. µη ολοκληρωµένη καλλιτεχνική 
έµπνευση · 4. κάθε έκφραση ψυχικής συντριβής, σπαρακτικής λύ-
πης: το - τής µάννας για τον χαµό τού παιδιού της ΣΥΝ. συντριβή. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «σχισµένο κοµµάτι», < σπαράσσω (βλ.λ.). 
Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν. (στον Πλούταρχο)]. 

σπαραγµός (ο) [αρχ.] ο βαθύς ψυχικός πόνος, η σπαρακτική θλίψη: ~ 
ψυχής ΣΥΝ. συντριβή- ΦΡ. εµφύλιος σπαραγµός ο εµφύλιος πόλεµος. 

σπαράζω κ. (λόγ.) σπαράσσω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σπάρα-ξα, -χτηκα, -
γµένος} ♦ 1. (µετβ.) (συνήθ. για σαρκοβόρα ζώα) ξεσχίζω βίαια σε 
κοµµάτια: το λιοντάρι σπάραξε το αδύναµο ζώο ΣΥΝ. ξεσχίζω· ΦΡ. 
(µτφ.) σπαράζω την καρδιά (κάποιου) προκαλώ αβάσταχτο πόνο και 
ταραχή, καταθλίβω (κάποιον): δεν αντέχω ν' ακούω αυτό το κλάµα, 
µου σπαράζει την καρδιά! ♦ (αµετβ.) 2. τραντάζοµαι από σπασµούς ή 
λυγµούς, σπαρταρώ: το κορµάκι τού παιδιού σπάραζε στην αγκαλιά 
της! 3. υποφέρω ψυχικά, πονώ βαθιά µέσα µου (για κάποιον/κάτι): ~ 
να τον βλέπω σ'αυτά τα χάλια || σπάραξε η καρδιά µου για το 
µαρτύριο των πεινασµένων προσφύγων! ΣΥΝ. καταθλίβοµαι· ΦΡ. σπα-
ράζω στο κλάµα κλαίω µε ασταµάτητους λυγµούς, γοερά: άφησαν το 
µικρό µόνο του και σπάραξε στο κλάµα! 4. (µεσοπαθ. σπαράσσοµαι) 
υφίσταµαι δεινή δοκιµασία, δοκιµάζοµαι σκληρά: η παράταξη δίνει 
την εικόνα σπαρασσόµενης οµάδας! || η χώρα σπαράσσεται από τις 
εµφύλιες διαµάχες. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. σπαράσσω, εκφραστ. λ., η οποία εντάσσεται στην 
κατηγορία των οµοιοκατάληκτων χαράσσω, τινάσσω, ταράσσω, πα-
τάσσω. Αν η λ. εµφανίζει επίθηµα -άσσω, τότε θα φαινόταν πιθ. η 
αναγωγή στο ρ. σπαίρω «σπαρταρώ». Αλλοι, εντούτοις, προτείνουν 
την ανάλυση σπα-ράσσω, που εµφανίζει θ. σπα- (ρ. σπάω | -ω) και 
αναλογία προς τα ρ. χαράσσω, ταράσσω κ.τ.ό. Λιγότερο πιθ. η σύνδε-
ση µε αρµ. p'ert «σχισµένο ύφασµα»]. 

σπαρακτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. σπαραχτικός αυτός που προκαλεί 
αβάσταχτη ψυχική οδύνη, µεγάλη, βαθύτατη θλίψη: ~ θέαµα | φωνή | 
κλάµα || ~ κάλεσµα για βοήθεια ΣΥΝ σπαραξικάρδιος. — σπαρακτικ-ά 
| -ώς επίρρ. σπαραξικάρδιος, -α, -ο [1847] (εκφραστ.) 1. αυτός που 
σπαράζει την καρδιά, αβάσταχτα θλιβερός: ~ θέαµα | ιστορία ΣΥΝ. 
σπαρακτικός, τραγικός 2. (ειρων.) υπερβολικά και αφύσικα 
τραγικοποιηµένος, που προσπαθεί να προκαλέσει τη συµπάθεια και 
τη θλίψη: πολύ - αυτό το ρεπορτάζ! || ~ ταινίες για άτυχους έρωτες και 
φτωχά παιδάκια! ΣΥΝ. µελό, µελοδραµατικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σπάραξις «σπασµός» + -κάρδιοςκ καρδιά]. 
σπαράσσω ρ. → σπαράζω σπαραχνα (τα) {σπαράχνων} τα βράγχια 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. βάραγχος (µε την επίδρ. τού ρ. 
σπαράσσω) < βρόγχος (µεευφωνικό -α-), βλ. κ. βράγχια, βραχνός]. 
σπαραχτικός, -ή, -ό -> σπαρακτικός 
σπάργανα (τα) {σπάργανων} οι µακριές και φαρδιές υφασµάτινες 
ταινίες,^ µε τις οποίες φάσκιωναν παλιά τα µωρά ΣΥΝ. φασκιά' ΦΡ. 
στα σπάργανα (i) (κυριολ.) στις φασκιές, σε νηπιακή ηλικία (ii) στο 
ξεκίνηµα, στην αρχή, σε πρώιµο στάδιο: η επιχείρηση βρίσκεται ακό-
µα -■ τώρα οργανώνεται || τα πειράµατα σ'αυτό τον τοµέα είναι ~. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σπάργανονκ *σπάργω (όπως µαρτυρείται από τον οµη-
ρικό αόρ. σπάρξαν) < θ. *σπαρ-, µηδενισµ. βαθµ. θ. που απαντά στο 
ουσ. σπείρα (βλ.λ.) µε αρχική σηµ. «περιτυλίγω, διπλώνω». ∆υσερµή-
νευτο παραµένει το καταλ. µόρφηµα -γω, το οποίο άλλωστε δεν απα-
ντά συχνά. Η λ. συνδ. επίσης µε το λιθ. springstù «πνίγοµαι» και µε 
το λετ. sprangât «περισφίγγω»]. 

σπαργανώνω ρ. µετβ. {σπαργάνω-σα, -θηκα, -µένος) τυλίγω (το σώµα 
µωρού) µε σπάργανα, για να µένει σταθερό και ακίνητο ΣΥΝ. φα-
σκιώνω. — σπαρνάνωµα (το) [µτγν.], σπαργάνωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σπαργανώ (·όω) < σπάργανον]. 

σπαρΥώ ρ. αµετβ. {σπαργάς...} είµαι γεµάτος σφρίγος και ζωή: το 
στήθος σπαργά (ενν. από το γάλα) ΣΥΝ. σφριγώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σπαργώ (-άω), εκφραστ. λ., πιθ. < θ. *sp(h)r-g-, συνε-σταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *sp(h)ereg- «πηδώ, εκτινάσσω, αναβρύζω», πβ. λατ. spargere 
«σπέρνω, ραίνω» (> ιταλ. spargere), λιθ. spùrgas «φούντα», αγγλ. 
sprinkle «ραντίζω, καταβρέχω» κ.ά.]. 

σπάρθηκα ρ. → σπέρνω 
σπαρµένος, -η, -ο → σπέρνω 
σπαριλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η βαργεστηµένη και τεµπέλικη 

διάθεση ΣΥΝ. τεµπελιά, οκνηρία. [ΕΤΥΜ < σπάρος + παραγ. επίθηµα 
-ίλα (βλ.λ.)]. 

σπαρίλας (ο) (λαϊκ.) ο µεγάλος τεµπέλης ΣΥΝ. οκνός. 
σπαρµατσέτο κ. σπερµατσέτο (το) κερί που κατασκευάζεται από 

λιπαρές, κυρ. ζωικές, ύλες: «άναψε το και σβήσε το, το κερί, το ~» 
(τραγ.). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. spermaceti (µε προληπτ. αφοµοίωση) < λατ. 
sperma ceti «σπέρµα κήτους» < sperma (< αρχ. σπέρµα) + cetus, -i 
(< αρχ. κήτος)]. 

σπα ρολό γος (ο) παραγάδι που χρησιµοποιείται για το ψάρεµα σπά-
ρων. [ΕΤΥΜ. < σπάρος + -λόγος < λέγω]. 

σπάρος (ο) 1. µικρό ψάρι µε σώµα πεπιεσµένο στα πλευρά, γκρίζο 
και λαµπερό ασηµί χρώµα, που ζει σε ολιγάριθµα κοπάδια σε ρηχές, 
παράκτιες και βραχώδεις θάλασσες, αλιεύεται για το νόστιµο κρέας 
του και συγγενεύει µε τον σαργό και το µελανούρι 2. (µτφ.) ο τεµπέ-
λης, αυτός που αποφεύγει την εργασία και την κούραση. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αγν. ετύµου. ∆εν θεωρείται πιθ. η σύνδεση µε το αρχ. γερµ. sper 
«ακόντιο» ούτε µε το αρχ. σπαίρω «σπαρταρώ». Το λατ. sparus 
«µικρό ακόντιο» συνδ. µε τη γερµ. λ., αλλά όχι µε το αρχ. σπάρος]. 

σπαρσιµο (το) {σπαρσίµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) η σπορά. 
[ΕΤΥΜ. < θ. σπαρ- (τού ρ. σπείρω, πβ. κ. σπαρ-τός) + παραγ. επίθηµα -
σιµό, πβ. κ. ψή-σιµο, φέρ-σιµο]. 

σπαρτά (τα) καλλιεργηµένες εκτάσεις, χωράφια σπαρµένα µε σιτηρά, 
κυρ. σιτάρι: «σαν τον λίβα που καίει τα ~» (από εµβατήριο). [ΕΤΥΜ. 
Πληθ. ουδ. τού επιθ. σπαρτός (βλ.λ.)]. 

σπαρτακισµός (ο) ΠΟΛίτ. σοσιαλιστικό και αργότερα κοµουνιστικό 
κίνηµα στη Γερµανία (Spartakusbund «οµάδα "Σπάρτακος"», 1916-
1919) υπό την ηγεσία τού Καρλ Λίµπκνεχτ και τής Ρόζας Λούξε-
µπουργκ. — σπαρτακιστής (ο). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
spartacisme (βλ. λ. Σπάρτακος)]. 

Σπάρτακος (ο) {-ου κ. -άκου} αρχαίος Έλληνας από τη Θράκη, αρ-
χηγός των δούλων που επαναστάτησαν κατά των Ρωµαίων στη Ν. 
Ιταλία το 73 π.Χ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. θρακ. όν. < Σπαράδοκος | Σπάρτοκος, τού οποίου το α' 
συνθ. Σπαρ(α)- είναι οµόρριζο τού λατ. sparus | -um «µικρό ακόντιο». 
Το β' συνθ. -δοκός | -τόκος είναι αγν. ετύµου]. 

σπαρτάρισµα (το) (σπαρταρίσµ-ατος | -ατα, -άτων) η βίαιη σπα-
σµωδική κίνηση, το τράνταγµα τού σώµατος ΣΥΝ. σφαδασµός. 

σπαρταριστός, -ή, -ό 1. αυτός που σπαρταρά, που τραντάζεται ολό-
κληρος: ~ ψάρια (τα πολύ φρέσκα)· ΦΡ. σπαρταριστό γέλιο το τρα-
νταχτό, δυνατό και αυθόρµητο γέλιο 2. (µτφ.) ο συναρπαστικά ζω-
ντανός και ενδιαφέρων: ~ περιγραφή | λεπτοµέρειες | ύφος ΣΥΝ. συ-
ναρπαστικός 3. (µτφ.) ο πάρα πολύ αστείος: ~ κωµωδία | ανέκδοτο 
ΣΥΝ. ξεκαςδιστικός. — σπαρταριστά επίρρ. 

σπαρταρώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {σπαρταράς... | σπαρτάρησα} 1. τρα-
ντάζοµαι σύγκορµος, δονούµαι: τα ψάρια σπαρταρούσαν ακόµα! || ΤΟ 
παιδί σπαρταρούσε από το κλάµα || το κοινό σπαρταρούσε στα γέλια 
(είχε ξεκαρδιστεί) ΣΥΝ. πάλλοµαι, συνταράζοµαι 2. (ειδικότ.) 
υποφέρω από επώδυνους σπασµούς, σφαδάζω: δεν αντέχω να τον 
βλέπω να σπαρταρά έτσι από τον πόνο 3. (µτφ.) καταλαµβάνοµαι από 
εντονότατο, συγκλονιστικό συναίσθηµα: σπαρταρούσε από χαρά και 
ανυποµονησία || σπαρτάρησε η καρδιά του βλέποντας τον γυιο του 
ΣΥΝ. συγκλονίζοµαι. Επίσης οπαρταρίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σπαίρω | άσπαίρω «σπαρταρώ, σφαδάζω», µε την επίδρ. 
τού ρ. λαχταρώ. Το αρχ. σπαίρω (και µε ά- προθεµ. ασπαίρω) < 
*σπάρ-)ω συνδ. µε λιθ. spiriù «χτυπώ µε το πόδι, κλοτσώ», σανσκρ. 
sphurâti «χωρίζω, απωθώ», πράγµα που οδηγεί σε I.E. *sp(h)er- «πηδώ, 
τινάζω, σπαρταρώ». ∆εν φαίνεται ισχυρή η άποψη ότι το ρ. σπαίρω 
προέρχεται από συµφυρµό των λ. άσπαίρω και σκαίρω «πηδώ, χο-
ρεύω»]. 

Σπάρτη (η) πόλη τής ΝΑ. Πελοποννήσου, πρωτεύουσα τού νοµού Λα-
κωνίας. — Σπαρτιάτης (ο) [αρχ.], Σπαρτιάτισσα (η), σπαρτιάτικος, -
η, -ο κ. σπαρτιατικός, -ή, -ό [µτγν.] (βλ.λ.), σπαρτιάτικα κ. σπαρτιατικά 
επίρρ. (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τόπων., αβεβ. ετύµου. ∆εν µπορεί να αποκλειστεί τυχόν 
σύνδεση µε το ρ. σπείρω (και ιδ. µε το ρηµατικό επίθ. σπαρ-τός) ή µε 
το αρχ. σπάρτον«σχοινί». Ορισµένοι, ωστόσο, θεωρούν ότι πρόκειται 
για προελλην. τοπωνύµιο, που συνδέθηκε παρετυµολογικά µε τις προ-
αναφερθείσες λ. Σε ό,τι αφορά τη χρήση, οι όροι Λακεδαίµων, Λακε- 
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δαιµόνιος έχουν κυρ. πολιτική χροιά, ενώ οι αντίστοιχοι Σπάρτη, Σπαρτιήται 
αναφέρονται συνήθ. στον γεωγραφικό χώρο και στην καταγωγή]. 

σπαρτιάτικα επίρρ.· όπως ταιριάζει στους Σπαρτιάτες, λιτά, µε τα απολύτως 
αναγκαία, πειθαρχηµένα· στις ΦΡ. ζω | τη βγάζω | περνώ σπαρτιάτικα. Επίσης 
σπαρτιατικά. 

σπαρτιάτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Σπάρτη ή τους Σπαρτιάτες: ~ 
νοµοθεσία | ιστορία 2. αυτός που ταιριάζει σε έναν λιτό και πειθαρχηµένο 
τρόπο ζωής ή έκφρασης: ~ απλότητα | ολιγάρκεια. Επίσης σπαρτιατικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. 

σπαρτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι κατάλληλος, χρήσιµος για τη σπορά: 
~ µηχανή 2. σπαρτικά (τα) τα χρήµατα που δαπανώνται για τη σπορά. 

σπάρτινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από σπάρτο,^ που έχει 
πλεχτεί µε σπάρτο: ~ σχοινί. 

σπάρτο (το) θάµνος µε πολλούς λεπτούς πράσινους βλαστούς και κίτρινα άνθη, 
που απαντά κυρ. σε ασβεστώδη, αµµώδη εδάφη και καλλιεργείται ως 
καλλωπιστικό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σπάρτον | σπαρτός, αρχική σηµ. «σχοινί, χορδή», αβεβ. 
ετύµου. Αν αποκλειστεί η πιθανότητα προελλην. όρου (πράγµα αναµενόµενο, 
αν εθεωρείτο αρχική η σηµ. «είδος φυτού»), τότε φαίνεται πως η λ. αποτελεί 
ρηµατικό επίθ. αµάρτυρου p., το οποίο δεν διασώθηκε, ίσως για να 
αποφευχθεί τυχόν σύγχυση µε το οµώνυµο σπείρω (προφύλαξη). Είναι πιθ. η 
ετυµολ. συγγένεια µε τις λ. σπείρα, σπάρ-γανον, σπυρίς]. 

σπαρτολούλουδο (το) το µικρό κίτρινο άνθος τού σπάρτου. 
σπαρτοπλεκτική (η) η τεχνική τής πλέξης και η ίδια η κατασκευή πλεκτών 

ειδών, κυρ. σχοινιών και καλαθιών, από τα κλαδιά τού σπάρτου. 
σπαρτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σπαρθεί: ~ αγρός ΣΥΝ. καλλιεργηµένος, 

σπαρµένος 2. σπαρτά (τα) βλ.λ. [ΕΤΥΜ αρχ. ρηµατικό επίθ. < σπείρω (βλ.λ.)]. 
σπάσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (στην αργκό στον χώρο τής τυπογραφίας) το 

διάστηµα που υπάρχει ανάµεσα στις λέξεις κατά την πληκτρολόγηση τους, 
συνήθ. σε Η/Υ ΣΥΝ. κενό. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. space «διάστηµα» 
(οπτικό δάνειο)]. 

σπασαρχίδης (ο) {συνήθ. χωρ. πληθ.}, σπασαρχίδω (η) {συνήθ. χωρ. πληθ.} (!) 
(λαϊκ.-αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοινωνίας) αυτός που είναι πολύ 
εκνευριστικός ή ενοχλητικός, αυτός που χαλάει την καλή διάθεση των άλλων. 
[ΕΤΥΜ < θ. σπασ- (τού ρ. σπάω, βλ. κ. σπάζω) + αρχίδι]. 

σπασίκλας (ο), σπασίκλα κ. σπασίκλω (η) (µειωτ.) µαθητής που είναι 
αφοσιωµένος αποκλειστικά στη µελέτη των σχολικών του µαθηµάτων, που 
διαβάζει πολύ ΣΥΝ. φυτό. — (υποκ.) σπασικλάκι (το). [ΕΤΥΜ < θ. σπασ- 
(τού ρ. σπάω, βλ. κ. σπάζω) + επίθηµα -ίκλας (< λατ. -iculus)]. 

σπάσιµο (το) {σπασίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η θραύση (πράγµατος): το ~ ενός 
βάζου || το ~ τού καθρέφτη ΣΥΝ. ρήξη 2. (για οστά, δόντια, ανθρώπινα µέλη) 
το κάταγµα: ~ ποδιού | µύτης 3. (µτφ.) η εσωτερική κατάρρευση, η σωµατική 
κατάπτωση ή ψυχική παραίτηση ΣΥΝ. διάλυση 4. (αργκό) ο εντονότατος 
εκνευρισµός, καθώς και ό,τι τον προκαλεί: ήταν µεγάλο | χοντρό ~ γι' αυτόν η 
αναποδιά τής τελευταίας στιγµής! || κάνω ~ σε κάποιον (τον εκνευρίζω 
σκόπιµα)· (ειδικότ.) σπάσιµο νεύρων για εκνευριστική τακτική ή κατάσταση 
5. (µτφ.) η παραβίαση συµφωνίας ή δέσµευσης: ~ όρκου | αρραβώνα ΑΝΤ. 
τήρηση, διαφύλαξη 6. το οριστικό τέλος, ο τερµατισµός, η λήξη: -µιας πο-
λιορκίας ΑΝΤ. έναρξη 7. (για τιµές) η µείωση 8. διακοπή σε µια διαδοχή, σε 
κάτι που διαρκούσε: το - τής παράδοσης 9. το λύγισµα: ένα ~ τής µέσης || 
(µτφ.) «είχε πολύ νάζι και πολύ ~ τής φωνής καθώς τραγουδούσε» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. κάµψη 10. η αποκρυπτογράφηση: το ~ των κωδικών των µυστικών 
υπηρεσιών. — (υποκ.) σπασιµατάκι (το) (σηµ. 1-2). 

σπασµένος, -η, -ο -+ σπάζω 
σπασµολυτικός, -ή, -ό φαρµακευτικό παρασκεύασµα ή ουσία που σταµατά τους 

σπασµούς, επιφέροντας µυϊκή χαλάρωση: η µέντα έχει ~ δράση. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. spasmolytic], 

σπασµός (ο) 1. η βίαιη και ακούσια µυϊκή σύσπαση, που εκδηλώνεται είτε ως 
συνεχόµενη, παρατεταµένη συστολή (τονικός σπασµός) είτε ως µία σειρά 
εναλλασσόµενων µυϊκών συστολών και χαλαρώσεων (κλονικός σπασµός) 
ενός ή περισσοτέρων µυών 2. κάθε σύσπαση κατά τη διάρκεια κρίσεως 
επιληψίας. [ΕΤΥΜ αρχ. < σπώ (-άω) (βλ. κ. σπάζω)]. 

σπασµοφιλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική προδιάθεση για σπασµούς, 
που συχνά προκαλεί λιποθυµία, παραισθήσεις και ζωηρές αντανακλαστικές 
κινήσεις. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. spasmophilia]. 

σπασµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σπασµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} ο σπασµωδικός 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σπασµωδία (η) [1894] {σπασµωδιών} (λόγ.) το τικ (βλ.λ.). 
σπασµωδικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που γίνεται µε σπασµούς, που 

συνοδεύεται από σπασµούς: ~ βήχας ΣΥΝ. σπασµώδης 2. αυτός που 
εκδηλώνεται µε γρήγορες κινήσεις, µε νεύρο: ~ κίνηση | βήµα 3. (µτφ.) αυτός 
που γίνεται απρογραµµάτιστα και υπό πίεση, που στερείται συνήθ. 
µεθοδικότητας, συνέχειας και αποτελεσµατικότητας: η κυβέρνηση αντέδρασε 
µε ~ κινήσεις || - αντίδραση ΣΥΝ. βεβιασµένος, βιαστικός, απροετοίµαστος, 
επιπόλαιος. — σπασµωδικ-ά | -ώς [1871] επίρρ., σπασµωδικότητα (η) [1893]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. spasmodique]. 

σπαστικός, -ή, -ό 1. (κυρ. για ασθένειες) αυτός που προκαλεί σπα- 

σµούς ή χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση σπασµών: ~ βρογχίτιδα | κολίτιδα 
2. (για πρόσ.) αυτός που πάσχει από ασθένεια, η οποία προκαλεί σπασµούς, 
από βρεφική εγκεφαλοπάθεια, παράλυση που προκαλείται από εγκεφαλική 
βλάβη: ~ παιδιά 3. σπαστικός (ο), σπαστική (η) (α) το πρόσωπο που πάσχει 
από ασθένεια, η οποία έχει αυτά τα συµπτώµατα (β) (µειωτ.) (ι) άτοµο αδέξιο, 
ανίκανο ή χαζό (ii) ο εξαιρετικά εκνευριστικός, που σπάει τα νεύρα των 
υπολοίπων: σταµάτα να φωνάζεις και να κοροϊδεύεις, µη γίνεσαι σπαστικός! 
ΣΥΝ. εκνευριστικός. — σπαστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *σπαστός (απαντά µόνο ως β' συνθ., πβ. κ. άναπό-σπα-στος), 
ρηµατικό επίθ. τού σπώ (-άω), βλ. κ. σπάζω. Η λ. απαντά σε πολλές γλώσσες 
ως ελληνογενής ξέν. όρ., λ.χ. αγγλ. spastic, γαλλ. spastique]. 

σπαστός, -ή, -ό 1. (για αντικείµενα, εργαλεία, έπιπλα κ.λπ.) αυτός που µπορεί 
να διπλώνει, να συµπτύσσεται, ώστε να αποκτά µικρότερο όγκο: ~ οµπρέλα | 
κάθισµα 2. (για οµιλία, εκφορά γλώσσας) αυτός που έχει λάθη, που δεν έχει 
την κανονική ροή, οµαλότητα ή άνεση: µιλάει ~ αγγλικά ΣΥΝ. σπασµένα 3. 
αυτός που δεν είναι συνεχής: στη δουλειά του έχει ~ ωράριο 4. (για µαλλιά) 
κυµατιστός, ελαφρά σγουρός. 
[ΕΤΥΜ. Ρηµατικό επίθ. τού αρχ. σπώ (-άω) (πβ. κ. αναπό-σπαστος). Βλ κ. 
σπάζω]. 

σπατάλη (η) {σπαταλών} το υπερβολικό ξόδεµα, χωρίς µέτρο, πέρα από το 
κανονικό ή το επιτρεπόµενο όριο: ~ χρόνου | δυνάµεων | ενέργειας || µε τις ~ 
που κάνει, θα ρίξει έξω την εταιρεία ΣΥΝ. (λόγ.) ανάλωση, καταδαπάνηση, (για 
χρήµατα) διασπάθιση ΑΝΤ. φειδώ. [ΕΤΥΜ µτγν. λ. τού καθηµερινού 
λεξιλογίου µε επίθηµα -άλη (πβ. κραιπ-άλη), αβεβ. ετύµου. Έχει προταθεί η 
σύνδεση µε το ρ. σπώ (-άω) µε τη σηµ. «ρουφώ, αποµυζώ» (βλ. λ. σπάζω), 
ενώ, κατ' άλλους, συνδέεται µε το χεττ. iSpâi- «χορταίνω»]. 

σπάταλος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που ξοδεύει χωρίς µέτρο, υπερβολικά, που 
καταναλώνει πάρα πολλά: είναι πολύ ~, ξοδεύει τα λεφτά λες και τα βρήκε στον 
δρόµο ΣΥΝ. (λόγ.) φειδωλός, (καθηµ.) οικονόµος 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από σπατάλη: ~ ζωή | διαχείριση | διοίκηση ΣΥΝ. πολυδάπανος, 
πολυέξοδος ANT. µετρηµένος. — σπάταλα επίρρ. 

σπαταλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. [µτγν.] {σπαταλάς... | σπατάλ-ησα, -ώµαι κ. -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} ξοδεύω ή καταναλώνω υπερβολικά, κάνω κατάχρηση 
(αγαθών, οικονοµικών πόρων κ.λπ.): ~ τα νιάτα µου | τον χρόνο µου | την 
οικογενειακή περιουσία ΣΥΝ. καταξοδεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δαπανώ. 

σπάτουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. εργαλείο το οποίο αποτελείται από λαβή και 
φαρδύ λεπτό έλασµα, που συνήθ. καταλήγει σε τριγωνική άκρη και 
χρησιµεύει στο ανακάτεµα ή στην τοποθέτηση υλικών µε µορφή πολτού: η ~ 
τού κτίστη || µαγειρική | ζωγραφική ~ ΣΥΝ. σπάθη 2. (µτφ.-αργκό) η γλώσσα 
ανθρώπων που κολακεύουν σε υπερβολικό σηµείο τους άλλους, που 
«γλείφουν»: (ειρων.) έχει βγάλει τη ~ και τον υµνολογεί απ' το πρωί µέχρι το 
βράδυ. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < βεν. spatola < λατ. spatula, υποκ. τού spatha < αρχ. 
σπάθη (βλ.λ.)]. 

σπατουλαριστός, -ή, -ό αυτός που έχει σπατουλαριστεί: ~ ελαιοχρωµατισµοί. — 
σπατουλαριστά επίρρ. 

σπατουλάρω ρ. µετβ. {σπατούλαρα κ. σπατουλάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 
καλύπτω χρησιµοποιώντας σπάτουλα µια επιφάνεια µε υλικό, το οποίο δεν 
είναι σε εντελώς στερεοποιηµένη µορφή (στόκος), πριν από το βάψιµο: ~ τον 
τοίχο. — σπατουλάρισµα (το). 

σπατσάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σπάτσαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) 1. τελειώνω (κάτι), 
ξεµπερδεύω µε κάτι 2. δίνω λύση σε πρόβληµα, ζήτηµα κ.λπ. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
spacciare, που αποσπάστηκε από το παλαιότ. dispacciare < dispaccio 
«έγγραφο, επιστολή» < ισπ. despacho < despachar «λύνω, αποτελειώνω - 
αποστέλλω» < δηµώδ. λατ. *disimpedicare «αποδεσµεύω, απελευθερώνω» < 
dis- + im- + λατ. pedica «πέδη -εµπόδιο»]. 

σπαχής κ. σπαής (ο) {σπαχήδες} ΙΣΤ. 1. (α) οι τουρκικής καταγωγής ή 
εξισλαµισµένοι φεουδάρχες τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, στους οποίους 
στηριζόταν ο στρατός κάθε επαρχίας και οι οποίοι είχαν και φορολογικές 
αρµοδιότητες (β) σπαχήδες τής Πύλης συνήθ. εξισλαµισµένοι ιππείς που 
αποτελούσαν τη σωµατοφυλακή τού σουλτάνου και τον ακολουθούσαν στις 
πολεµικές του επιχειρήσεις 2. (µτγν.) οι ιππείς των άτακτων στρατιωτικών 
σωµάτων, κυρ. των Τούρκων, αλλά και άλλων λαών, π.χ. των Γάλλων στις 
αποικίες. [ΕΤΥΜ < µεσν. σπάχης < τουρκ. ispahi]. 

σπάω ρ. -+ σπάζω 
σπείρα (η) {σπειρών} 1. οµάδα κακοποιών ή γενικότ. παρανόµων, που 

χαρακτηρίζεται από -έστω και στοιχειώδη- οργάνωση: ασύλληπτη | ένοπλη | 
επικίνδυνη | µυστηριώδης | εγκληµατική ~||~ λαθρεµπόρων | αρχαιοκαπήλων | 
κατασκόπων ΣΥΝ. συµµορία, µαφία · 2. οτιδήποτε περιστρέφεται γύρω από 
ένα κέντρο µε ελικοειδή τρόπο, ώστε να σχηµατίζει κύκλους, και χωρίς τα 
άκρα του να ενώνονται ποτέ, καθώς και κάθε τέτοια περιέλιξη: οι ~ τής βίδας | 
τού ελατηρίου | τού σχοινιού | των δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΥΝ. έλικας 3. 
ΖΩΟΛ. κάθε τέτοια περιέλιξη στην επιφάνεια οστράκου 4. ΑΡΧΙΤ. (α) το κυρτό 
µέλος τής βάσης τού ιωνικού κίονα (β) (γενικότ.) διακοσµητικό σχέδιο, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από το ελικοειδές του σχήµα: άσκηση σχεδίου µε ~ 5. 
ΜΑθ. η επιφάνεια που σχηµατίζεται, όταν ένας κύκλος περιστρέφεται γύρω 
από έναν άξονα που ανήκει στο ίδιο επίπεδο µε αυτόν, χωρίς ο κύκλος και ο 
άξονας να τέµνονται 6. ΗΛΕΚΤΡ. καθένα από τα στοιχεία που, όταν 
περιτυλιχθούν γύρω από κυλίνδρους, αποτελούν τα πηνία και τις περιελίξεις, 
έχοντας σχήµα κυκλικό, µε τα άκρα τους το ένα πολύ κοντά στο άλλο · 7. ΙΣΤ. 
ρωµαϊκή στρατιωτι- 
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κή µονάδα αποτελούµενη από δύο λόχους. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σπείρα < *σπέρ-}α (µε αντέκταση), που προέρχεται από θ. µε 
αρχική σηµ. «περιτυλίγω, διπλώνω», αλλά δεν µαρτυρείται, ίσως για να 
αποφευχθεί τυχόν σύγχυση µε το οµώνυµο σπείρω (προφύλαξη). Η λ. συνδ. 
µε τα ουσ. σπάργανον, σπάρτον (βλ.λ.). Ως ρωµαϊκή στρατ. µονάδα (σηµ. 7) η 
λ. αποτελεί απόδ. τού λατ. manipulus]. 

σπειράλ επίθ. (συνήθ. ορθ. σπιράλ) (άκλ.) ελλην. σπειρωτό, σπειροειδές 1. αυτός 
που έχει το σχήµα τής σπείρας, που περιελίσσεται σχηµατίζοντας κύκλους οι 
οποίοι ποτέ δεν τέµνονται: τετράδιο - (τού οποίου τα φύλλα συγκρατούνται 
από ευλύγιστο σπειροειδές σύρµα) || σχήµα ~ ΣΥΝ. ελικοειδής 2. (ως ουσ.) (α) 
ΙΑΤΡ. µηχανισµός σε σχήµα σπείρας, ο οποίος τοποθετείται µε ειδική ιατρική 
επέµβαση στη µήτρα, ώστε να αποφευχθεί ανεπιθύµητη σύλληψη ΣΥΝ. 
ενδοµήτριο σπείραµα (β) µηχανισµός προστασίας από τα έντοµα, που 
αποτελείται από πυκνά σπειροειδή σύρµατα και στον οποίο διοχετεύεται ρεύ-
µα, για να προσελκύει τα έντοµα µε το φως του και να τα θανατώνει µε την 
ηλεκτρική ενέργεια του. 
[ETYM. Αντιδάν., < γαλλ. spiral < µεσν. λατ. spiralis < λατ. spira < αρχ. 
σπείρα (βλ.λ.)]. 

σπείραµα (το) {σπειράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί που περιελίσσεται µε 
ελικοειδή τρόπο 2. ΙΑΤΡ. ενδοµήτριο σπείραµα µηχανισµός σε σχήµα 
σπείρας, ο οποίος τοποθετείται µε ειδική ιατρική επέµβαση στον γυναικείο 
κόλπο, ώστε να αποφευχθεί ανεπιθύµητη σύλληψη ΣΥΝ. σπειράλ 3. ΑΝΑΤ. 
µικροσκοπικό αγγειώδες στοιχείο τής µικρότερης ανατοµολειτουργικής 
µονάδας τού νεφρού. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σπειρώµαι (-άο-) (που µαρτυρείται ως 
µτγν.) < σπείρα. o ανατ. όρ. αποδίδει το γαλλ. glomérule]. 

σπειραµατονεφρίτιδα (η) ΙΑΤΡ. βλάβη τού σπειράµατος από µικρόβια ή τοξικές 
ουσίες. 

σπειροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {σπειροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το 
σχήµα τής σπείρας, που περιελίσσεται ελικοειδώς: ~ κίνηση | σώµα | διάταξη | 
ανέλιξη | γάγγλιο | επίδεσµος | κάταγµα | όστρακο || η διδασκαλία τού 
µαθήµατος πρέπει να ακολουθεί ένα ~ σχήµα ΣΥΝ. ελικοειδής ΑΝΤ. ευθύς. — 
σπειροειδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σπειροµετρο (το) [1893] {σπειροµέτρ-ου | -ων) όργανο µε το οποίο µετριέται το 
ύψος δύο συνεχόµενων στροφών σπείρας (π.χ. κοχλία). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. spiromètre]. 

σπειροµετρώ ρ. µετβ. {-είς... | σπειροµέτρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος} 
µετρώ το ύψος δύο συνεχόµενων στροφών σπείρας (π.χ. κοχλία). — 
σπειροµέτρηση (η). 

σπειρόνηµα (το) {σπειρονήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η σπειροχαίτη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. spironema], 

σπειροτόµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η δηµιουργία 
(κόψιµο) σπειρώµατος. 

σπειροτόµος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. κοπτικό εργαλείο µε τρία ή τέσσερα αυλάκια στο 
σώµα του, που διαµορφώνουν σειρές δοντιών και το οποίο χρησιµοποιείται για 
σπειροτοµήσεις εσωτερικού σπειρώµατος ΣΥΝ. (λαϊκ.) κολαούζο· πβ. λ. 
βιδολόγος. [ΕΓΥ_Μ < σπείρα + -τόµος < τέµνω]. 

σπειροχαίτη (η) [1879] {σπειροχαιτών} ΙΑΤΡ. 1. γενική ονοµασία βακτηρίων τα 
οποία χαρακτηρίζονται από το σπειροειδές σχήµα τους και προκαλούν 
σοβαρές νόσους στους ανθρώπους και στα ζώα, όπως η σύφιλη, η τροπική 
µόρωση (βλ.λ.) και ο υπόστροφος πυρετός (βλ.λ.) ΣΥΝ. σπειρόνηµα 2. ωχρά 
σπειροχαίτη η σύφιλη. [ΕΤΥΜ < σπείρα + χαίτη, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. spirochéte. Η φρ. ωχρά σπειροχαίτη αποδίδει το νεολατ. spirochaeta 
pallida]. 

σπείρω ρ. → σπέρνω 
σπείρωµα (το) {σπειρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σχοινί ή σύρµα που 

περιελίσσεται µε τρόπο τέτοιο, ώστε να σχηµατίζει σπείρες 2. ΤΕΧΝΟΛ. (α) το 
εξωτερικό µέρος τού κοχλία (βλ.λ.) και το εσωτερικό τού περικοχλίου (βλ.λ.), 
τα οποία χαρακτηρίζονται από ελικοειδή αυλάκια: ΤΟ ~ µιας βίδας (β) 
αρσενικό | θηλυκό σπείρωµα ελικοειδής αυλάκωση σε εξωτερική και 
εσωτερική αντίστοιχα επιφάνεια κυλίνδρου (γ) δεξιόστροφο | 
αριστερόστροφο σπείρωµα ελικοειδής ανάπτυξη προς τα δεξιά | αριστερά ως 
προς τον άξονα που σχηµατίζει ο κοχλίας σε κατακόρυφη θέση (δ) εξωτερικό 
| εσωτερικό σπείρωµα η ελικοειδής αυλάκωση στην εξωτερική επιφάνεια 
ενός κοχλία ή αντίστοιχα στο εσωτερικό µιας τρύπας ή περικοχλίου. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. σπείρω (-όω) «περιτυλίγω» < σπείρα]. 

σπείρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΝΑΥΤ. η τοποθέτηση 
ενός υλικού, µε τρόπο που να σχηµατίζει σπείρες: ~ σχοινιού ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
κουλλούριασµα. 

σπειρωτός, -ή, -ό αυτός που έχει το σχήµα σπείρας: ~ ανάπτυξη ΣΥΝ. 
ελικοειδής, σπειροειδής ANT. ευθύς, ίσιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχος. 

σπέκουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (στο πολιτικό λεξιλόγιο) η καιρο-σκοπία, το 
να περιµένει κανείς την κατάλληλη ευκαιρία για να επωφεληθεί: πολλοί 
κάνουν - µέσα στη σύγχυση και την πολιτική αστάθεια ΣΥΝ. καιροσκοπισµός 2. 
(α) η προσπάθεια για απόκτηση κέρδους πέρα από τα επιτρεπτά όρια και µε 
αθέµιτα ή ριψοκίνδυνα µέσα ΣΥΝ. κερδοσκοπία, σπεκουλάτσια (β) (συνεκδ.) 
η άντληση όσο γίνεται µεγαλύτερου κέρδους εις βάρος άλλων: το συνδικάτο 
τον κατήγγειλε για ~ εις βάρος των εργαζοµένων. [ΕΤΥΜ < σπεκουλάρω 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σπεκουλαδόρος (ο) (στο πολιτικό λεξιλόγιο) αυτός που κάνει σπέκουλα (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. καιροσκόπος. — οηεκουλαδόρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < ιταλ. speculatore 
«παρατηρητής - καιροσκόπος» < speculare], 

σπεκουλάρω ρ. αµετβ. {σπεκουλάρισα} (στο πολιτικό λεξιλόγιο) κά- 

νω σπέκουλα (βλ.λ.) ΣΥΝ. καιροσκοπώ. — σπεκουλάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. speculare «παρατηρώ, εξετάζω - καιροσκοπώ» < λατ. speculor < specula 
«παρατηρητήριο, σκοπιά» (< p. specëre «παρατηρώ, βλέπω»)]. 

σπεκουλάτσια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (στο πολιτικό λεξιλόγιο) 1. η προσπάθεια 
για απόκτηση κέρδους πέρα από τα επιτρεπόµενα όρια και µε αθέµιτα ή 
ριψοκίνδυνα µέσα ΣΥΝ. σπέκουλα, σπεκουλάρισµα, κερδοσκοπία 2. 
(συνεκδ.) η άντληση όσο το δυνατόν µεγαλύτερου κέρδους εις βάρος άλλων 
ΣΥΝ. εκµετάλλευση · 3. η αποδοχή και προσκόλληση κάποιου σε θεωρίες και 
γενικότ. απόψεις που δεν έχουν εµπειρική στήριξη ή δεν αποδεικνύονται 
εµπειρικά: η ~ χαρακτηρίζει τον ιδεαλισµό. [ΕΤΥΜ < ρωσ. spekulatsija < λατ. 
speculano (βλ. λ. σπεκουλάρω)]. 

Σ.Π.Ε.Π. (ο) Σύνδεσµος Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων. 
σπερδούκλι κ. σφερδούκλι (το) {σπερδουκλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το φυτό 

ασφόδελος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < *άσφοδέλιον, µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ά- και παρε-τυµολ. 
επίδρ. τού ρ. σπέρνω, υποκ. τού αρχ. άσφόδελος (βλ.λ.)]. 

σπέρµα (το) {σπέρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΒΙΟΛ. το ηµίρρευστο, ελαφρώς 
κολλώδες, υπόλευκο υγρό που εκκρίνεται από τους αδένες τού ανδρικού 
γεννητικού συστήµατος και το οποίο παρέχει στα σπερµατοζωάρια που 
εµπεριέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά για την επιβίωση τους έξω από το 
σώµα: ζωικό | ανθρώπινο ~ 2. ΙΑΤΡ (α) ΑΝΑΤ. ορχικό σπέρµα το υγρό που 
συγκεντρώνεται στον σπερµατικό πόρο και στις σπερµατοδόχους κύστεις, 
έχοντας πολύ υψηλή περιεκτικότητα σπερµατοζωαρίων και πολύ λίγο, αλλά 
ιδιαίτ. πρωτεϊνούχο, υγρό (β) ΑΝΑΤ. ολικό σπέρµα το υγρό που 
εκσπερµατίζεται και αποτελείται από το αρχικό ορχικό σπέρµα µε την 
προσθήκη των εκκρίσεων οργάνων που βρίσκονται από τους όρχεις ώς την 
ουρήθρα (γ) δότης σπέρµατος ο άνδρας που προσφέρει το σπέρµα του για 
ιατρική χρήση και συγκεκριµένα για τεχνητή γονιµοποίηση (δ) τράπεζα 
σπέρµατος ο οργανισµός που ειδικεύεται στη συλλογή και διατήρηση 
ανθρώπινου σπέρµατος σε τέτοιες συνθήκες, ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για τεχνητή γονιµοποίηση 3. (συνεκδ.) το ίδιο το αρσενικό 
αναπαραγωγικό κύτταρο: το - δεν έχει µεγάλη διάρκεια ζωής ΣΥΝ. σπερµατο-
ζωάριο 4. BOT. αναπαραγωγική δοµή φυτών η οποία αποτελείται από ένα 
φυτικό έµβρυο (φυτάριο), το οποίο συνοδεύεται από θρεπτικές ουσίες και από 
προστατευτικό κέλυφος: φυτικό — ΣΥΝ. σπόρος, πυρήνας 5. ο γόνος, ο 
απόγονος κάποιου: είσαι δικό µου ~, παιδί µου || ~ παλιάς γενιάς ΣΥΝ. παιδί, 
σπόρος 6. (µτφ.) η αιτία από την οποία δηµιουργείται κάτι: το ~ τού κακού | 
τής διχόνοιας | τής διαβολής ΣΥΝ. σπόρος 7. (µτφ.) η αρχική µορφή ενός 
πράγµατος, µόλις αυτό έχει δηµιουργηθεί ή συλληφθεί και δεν έχει ακόµα 
ολοκληρωθεί: σπέρµατα αυτής τής φιλοσοφικής στάσης συναντούµε ήδη στον 
Ηράκλειτο || στη δεκαετία τού 1920 οι Η.Π.Α. γνώρισαν ραγδαία οικονοµική 
άνοδο η οποία εµπεριείχε σπέρµατα τής κρίσης τού 1929- ΦΡ. εν σιτέρ-µατι (εν 
σπέρµατι) για να δηλωθεί ότι κάτι (π.χ. ιδέα, θεωρία, σχέδιο κ.λπ.) βρίσκεται 
ακόµα σε πρωταρχικό στάδιο εξέλιξης ή επεξεργασίας. — σπερµατικός, -ή, -ό 
[µτγν.] κ. σπερµικός, σπερµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ; αρχ. (ήδη µυκ. 
pe-ma, pe-mo) < σπείρω (βλ. λ. σπέρνω)]. 

σπέρµαταγωγός, -ός, -ό αυτός που µεταφέρει το σπέρµα: ~ πόρος. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. spermiduct (νόθο συνθ.)]. 

σπερµατέγχυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} η εισαγωγή σπέρµατος 
στον κόλπο ή στη µήτρα µε τεχνητό τρόπο (βλ. κ. τεχνητή γονιµοποίηση, λ. 
τεχνητός). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. insemination]. 

σπερµατικός, -ή, -ό → σπέρµα 
σπερµατίνη κ. σπερµίνη (η) [1890] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το βασικό συστατικό 

τού προστατευτικού υγρού, το οποίο συντελεί στη σταθεροποίηση των 
µεµβρανών και δίνει στο σπέρµα τη χαρακτηριστική οσµή του. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. spermine]. 

σπερµατισµός (ο) [µτγν.] 1. η παραγωγή σπέρµατος ΣΥΝ. σπερµατο-γονία 2. 
ΒΙΟΛ. η θεωρία σύµφωνα µε την οποία το έµβρυο αποκτά τα βασικά 
χαρακτηριστικά του από το αρσενικό µέσω τού σπέρµατος του. 

σπερµατο- κ. σπερµατό- κ. σπερµατ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 
που σχετίζονται: 1. µε το σπέρµα: σπερµατο-ζωάριο, σπερµατ-αγωγός, σπερµο-
γονία 2. µε τον σπόρο, τον πυρήνα τού φυτού: σπερµατο-θήκη, σπερµο-φάγος. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. σπερµατο-λογώ, αρχ. 
σπερµο-λογώ «συλλέγω σπόρους», µτγν. σπερµο-φόρος), που προέρχεται από 
το ουσ. σπέρµα, -ατός και απαντά επίσης σε ελληνο-γενείς ξέν. όρους και 
µετάφρ. δάνεια (λ.χ. γαλλ. spermo-gramme, spermato-zoaire, αγγλ. spermi-
cide «σπερµοκτόνο»)]. 

σπερµατοβλαστη κ. σπερµοβλάστη (η) {σπερµατοβλαστών} BOT. το 
διαφοροποιηµένο όργανο των σπερµατοφύτων, που αποτελείται από τον 
θηλυκό γαµέτη και τον θρεπτικό και προστατευτικό ιστό γύρω από αυτόν και 
το οποίο µετατρέπεται σε σπέρµα µετά τη γονιµοποίηση ΣΥΝ. σπερµατική 
βλάστη. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sperm(at)oblast]. 

σπερµατογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ.-BOT. το σύνολο των 
διαδικασιών που οδηγούν στη δηµιουργία των αρσενικών αναπαραγωγικών 
κυττάρων. Επίσης σπερµατογονία κ. σπερµογονία. — σπερµατογόνος, -ος, -ο 
κ. σπερµονόνος [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Spermatogenese]. 

σπερµατογόνιο (το) {σπερµατογονί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. κύτταρο τής αρχικής φάσης 
ανάπτυξης των αρσενικών γαµετών στους όρχεις (φάση πολλαπλασιασµού). 



σπερµατοδότης 1634 Σπέτσες 
 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. spermatogonium]. σπερµατοδότης κ. 
σπερµοδότης (ο) {σπερµατοδοτών} δότης 
σπέρµατος για τεχνητή γονιµοποίηση. σπερµατοδόχος, -ος, -ο [1854] κ. 
σπερµοδόχος αυτός στον οποίο καταλήγει ή στον οποίο εµπεριέχεται σπέρµα: ~ 
κύστη. [ΕΤΥΜ. < σπέρµα + -δόχος < δέχοµαι, πβ. κ. ουρο-δόχος]. 
σπερµατοζωάριο (το) [1887] {σπερµατοζωαρί-ου | -ων} το αρσενικό 
αναπαραγωγικό κύτταρο που αποτελεί το κύριο συστατικό τού σπέρµατος και 
αποτελείται από την κεφαλή µε τα χρωµοσώµατα, το ακρόσωµα που την 
περιβάλλει και την ουρά (ή «µαστίγιο») που του επιτρέπει να κινείται 
δραστήρια: ανθρώπινο | ζωικό | ζωντανό ~ ΣΥΝ. αρσενικός γαµέτης. 

[ΕΤΥΜ. < σπέρµα + ζωάριο (υποκ. τού ζώο), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
spermatozoaire]. 

σπερµατοθήκη κ. σπερµοθήκη (η) [µεσν.] (σπερµατοθηκών) 1. ΖΩΟΛ. 
θύλακος στο γεννητικό σύστηµα ορισµένων θηλυκών εντόµων, όπου 
φυλάσσεται το σπέρµα των αρσενικών έτσι, ώστε να παραµένει ζωντανό και 
ικανό για αναπαραγωγή για µεγάλο χρονικό διάστηµα 2. BOT. το τµήµα 
άνθους ή καρπού όπου φυλάσσονται προστατευµένα τα σπέρµατα. 

σπερµατοκτόνος, -ος, -ο κ. σπερµοκτόνος 1. αυτός που καθιστά το σπέρµα 
άγονο, που το νεκρώνει και δεν το αφήνει να γονιµοποιήσει τον θηλυκό 
γαµέτη: ~ φάρµακο | ουσία | σύνθεση | αλοιφή 2. σπερµατοκτόνο (το) ΦΑΡΜ. 
ειδική χηµική ουσία µε τη µορφή αλοιφής, υγρού, αναβράζοντος δισκίου ή 
προωθητικού, η οποία, όταν εφαρµοστεί στον γυναικείο κόλπο, νεκρώνει τα 
σπερµατοζωάρια λειτουργώντας ως αντισυλληπτικό: προφυλακτικό µε ~. 
[ΕΤΥΜ. < σπέρµα + -κτόνος < αρχ. κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτονία), 
µετάφρ. δάνειο από αγγλ. spermicide (νόθο συνθ.)]. 

σπερµατοκυτταρο κ. σπερµοκυτταρο (το) {σπερµατοκυττάρ-ου | -ων} ΒΙΟΛ. 
κύτταρο σε ενδιάµεσο στάδιο τής ανάπτυξης των γαµετών µέσα στους όρχεις, 
όταν πλέον τα αρχικά κύτταρα έχουν αυξηθεί σε όγκο και έχουν ήδη υποστεί 
δοµικές µετατροπές, αλλά δεν έχουν ακόµα περάσει στη διαδικασία 
µειώσεως. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. spermatocyte]. 

σπερµατολογία (η) (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο ειδικός κλάδος που ασχολείται µε τη 
µελέτη και περιγραφή των σπερµάτων διαφόρων οργανισµών. — 
σπερµατολογικσς, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
spermatology], 

σπερµατορροια (η) [1879] (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η χωρίς ερέθισµα και σεξουαλική 
ευχαρίστηση ακούσια αποβολή σπέρµατος ή συγγενών υγρών, κυρ. ως 
αποτέλεσµα χρονιών νόσων των σπερµατικών οδών (πβ. λ. ονείρωξη). — 
σπερµατορροϊκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < σπέρµα + -ρροια (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν 
συνθέσει) < ρέω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. spermatorrhée]. 

σπερµατοτοξίνη κ. σπερµοτοξίνη κ. σπερµοξίνη (η) {σπερ-µατοτοξινών) ΒΙΟΛ. 
τοξική ουσία που βρίσκεται στον ορό ζώων, στα οποία έχουν τοποθετήσει 
σπερµατοζωάρια άλλων οργανισµών και η οποία έχει την ιδιότητα να 
καταστρέφει τα σπερµατοζωάρια των οργανισµών αυτών. — 
σπερµατοτοξικός, -ή, -ό κ. σπερµατοξικός [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. sperm(at)otoxin]. 

σπερµατούχος, -ος, -ο 1. αυτός µέσα στον οποίο υπάρχει σπέρµα 2. (µτφ.) αυτός 
που έχει ικανότητα να γονιµοποιεί ΣΥΝ. παραγωγικός, γόνιµος ΑΝΤ άγονος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σπερµατοϋχος < σπέρµα, -ατός + -οϋχος < έχω]. 

σπερµατοφάγος, -ος, -ο κ. σπερµοφάγος αυτός τού οποίου κύρια τροφή 
αποτελούν οι σπόροι των φυτών: ~ πτηνά. [ΕΤΥΜ µτγν. < σπέρµα + -φάγος < 
θ. φάγ-, πβ. αόρ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. φαγητό)]. 

σπερµατοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο κ. σπερµοφόρος 1. αυτός που µπορεί να 
παράγει ή να έχει σπέρµατα 2. ΖΩΟΛ. σπερµατοφόρο (το) η κάψα (βλ.λ.) µέσα 
στην οποία βρίσκονται τα σπερµατοζωάρια ορισµένων ασπόνδυλων και 
τριτώνων (βλ.λ.) 3. ΒΙΟΛ. σπερµατοφόρος (ο) κ. σπερµατοφόρο (το) όργανο 
διαφορετικών οµάδων ζωντανών οργανισµών, το οποίο σχηµατίζει κοιλότητα, 
µέσα στην οποία βρίσκονται τα σπερµατοζωάρια και το οποίο έχει τη 
δυνατότητα να αποκολληθεί από τον οργανισµό. 
[ΕΤΥΜ. < σπέρµα + -φόρος < φέρω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
spermatophorej. 

σπερµατόφυτο (το) [1885] {-ου κ. -ύτου | -ων κ. -ύτων} BOT. (σύµφωνα µε 
ορισµένα ταξινοµικά συστήµατα) (συνήθ. στον πληθ.) ανώτερο φυτό που 
αναπαράγεται µε σπέρµατα (δηλ. τα γυµνόσπερµα και τα αγγειόσπερµα). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. spermatophyta (πληθ.)]. 

σπερµατσετο (το) → σπαρµατσέτο 
σπερµικός, -ή, -ό → σπέρµα 
σπερµίνη (η) → σπερµατίνη 
σπερµοβλάστη (η) → σπερµατοβλάστη 
σπερµογονία (η) → σπερµατογονία 
σπερµογόνος, -ος, -ο → σπερµατογονία 
σπερµοδότης (ο) → σπερµατοδότης 
σπερµοδόχος, -ος, -ο → σπερµατοδόχος 
σπερµοθήκη (η) → σπερµατοθήκη 
σπερµοκτόνος, -ος, -ο → σπερµατοκτόνος 
σπερµοκυτταρο (το) -· σπερµατοκυτταρο 
σπερµολογω ρ. µετβ. {σπερµολογείς...} 1. συγκεντρώνω σπόρους για να 

τραφώ: τα σπουργίτια σπερµολογούσαν από την τροφή των πουλερικών 2. 
(µτφ.) συγκεντρώνω φήµες και τις επανακυκλοφορώ, διαδίδω κακοήθειες: ~ 
αδίστακτα | σε ασύλληπτο βαθµό ΣΥΝ. κουτσο-µπολεύω, κακολογώ. — 
σπερµολογία (η) [µτγν.], σπερµολόγος (ο/η) 

[αρχ.], σπερµολογικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σπερµολογω (-έω) < επίθ. σπερµολόγος, αρχική σηµ. «(για 
πτηνά) αυτός που συλλέγει σπόρους», < σπέρµα + -λόγος (< λέγω, µε τη σηµ. 
«συλλέγω»). Στη Μτγν. Ελληνική η λ. περιέγραψε εκφραστικά εκείνον που 
συλλέγει ό,τι ακούει και το επαναλαµβάνει επιπόλαια, τον φλύαρο και 
κουτσοµπόλη, σηµ. που πρωτοαπαντά στον ∆ηµοσθένη (σε ό,τι αφορά το 
σπερµολόγος)]. 

σπερµοτοξικός, -ή, -ό -+ σπερµατοτοξίνη 
σπερµοτοξίνη (η) → σπερµατοτοξίνη 
σπερµοφάγος, -ος, -ο → σπερµατοφάγος 
σπερµοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο → σπερµατοφόρος 
σπερµοφυής, -ής, -ές {σπερµοφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει βλαστήσει 

από σπόρο και όχι από µόσχευµα ή παραφυάδα: ~ δέντρο | δάσος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µτγν. < σπέρµα + -φυής < φύω | -οµαι]. 

σπερνος, -ή, -ό → εσπερινός 
σπέρνω ρ. µετβ. {έσπειρα, σπάρ-θηκα, -µένος} 1. ρίχνω σε καλλιεργηµένη γη 

σπόρους για να φυτρώσουν φυτά: το σιτάρι το σπέρνουν το φθινόπωρο- ΦΡ. (α) 
φυτρώνω εκεί που δεν µε σπέρνουν βλ. λ. φυτρώνω (β) (παροιµ.) όποιος 
σπέρνει ανέµους, θερίζει θύελλες βλ. λ. άνεµος (γ) (παροιµ.) όπως έσπειρες, θα 
θερίσεις (δ γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει, Κ.∆. Γαλ. 6, 7) 
ανάλογα µε τον τρόπο που φέρεσαι, θα σου φερθούν (πβ. όπως έστρωσες, θα 
κοιµηθείς) (δ) (παροιµ.) -Γεια σου | Τι κάνεις, Γιάννη;-Κουκκιά σπέρνω! για 
ανθρώπους που δίνουν άσχετη απάντηση σε αυτά που τους ρωτούν (ε) σπέρνω 
στη θάλασσα | στην άµµο αυτό που κάνω δεν οδηγεί πουθενά, είναι άδικος 
κόπος ΣΥΝ. µαταιοπονώ 2. (µτφ. για άνδρα) γονιµοποιώ γυναίκα, συντελώ 
στη γέννηση παιδιού ΣΥΝ. τεκνοποιώ 3. (µτφ.) µεταφέρω σε άλλους ιδέες, 
σκέψεις κλπ., διαδίδω: έσπειρε επαναστατικές ιδέες στους υπόδουλους λαούς 
τής Βαλκανικής || έσπειρε τη διχόνοια ανάµεσα τους || οι δηλώσεις κάποιων 
σεισµολόγων έσπειραν τον πανικό στους πολίτες ΣΥΝ. διαδίδω, διασπείρω- ΦΡ. 
σπέρνω ζιζάνια (ήλθεν... ό έχθρας και έπέσπειρεν ζιζάνια, Κ.∆. Ματθ. 13, 25, 
από την παραβολή τού σίτου και των ζιζανίων) ενεργώ διασπαστικά, α-
ποσκοπώ στη δηµιουργία διχόνοιας ΣΥΝ. βάζω φιτιλιές, βάζω λόγια. Επίσης 
(λόγ.) σπείρω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έσπειρα τού αρχ. ρ. σπείρω κατά το σχήµα έγειρα 
- γέρνω, έσυρα - σέρνω. Το αρχ. σπείρω < *σπέρ-}ω (µε αντέκταση) < I.E. 
*(s)per- «χύνω, διασκορπίζω», πβ. αρµ. sp'fem «διασκορπίζω, διασπείρω», 
αγγλ. spray (βλ. κ. σπρέι), αρχ. γερµ. spreiten «διασκορπίζω», αρχ. αγγλ. 
sprsêdan (> αγγλ. spread) κ.ά. Οµόρρ. σπόρος, σπορ-ά, σπαρ-τός, σπέρ-µα 
κ.ά.]. 

Σπερχειός (ο) ποταµός τής Α. Στερεάς Ελλάδας, που πηγάζει από τον 
Τυµφρηστό και εκβάλλει στον Μαλιακό Κόλπο· αλλιώς Αλαµάνα (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. τόπων., µε παραγ. επίθηµα -ειός (πβ. Άλφ-ειός), τού οποίου η 
αρχαϊκότητα επιβεβαιώνεται εν µέρει από το µυκ. pe-ke-u (= Σπερχεύς;) και 
σηµαίνει «ορµητικός, βίαιος». Προέρχεται από το αρχ. ρ. σπέρχω | -οµαι 
«βιάζοµαι, ορµώ, ρίχνοµαι» < I.E. *sper-gh-«σπεύδω, ορµώ», πβ. σανσκρ. 
sprhâyati «ποθώ, φθονώ», a-sparazatâ «προσπαθούσε»]. 

σπέσιαλ επίθ. {άκλ.} ελλην. ειδικός 1. αυτός που αναφέρεται σε πολύ 
συγκεκριµένο τοµέα γνώσεως ή δεξιότητας: πήρε το βραβείο για τα ~ εφέ τής 
ταινίας ΣΥΝ. εξειδικευµένος ANT. γενικός 2. αυτός που είναι προϊόν ιδιαίτερης 
φροντίδας, που υπερέχει ή/και διαφέρει από τους άλλους: θα σας ετοιµάσω 
έναν µεζέ ~! || ~ παγωτό | µακαρονάδα | ποτό ΣΥΝ. ιδιαίτερος, εξαιρετικός, 
ασυνήθιστος ANT. συνηθισµένος, κοινός 3. (ως επίρρ.-προφορ.) ειδικά, 
εξαιρετικά: το τραγούδι ~ αφιερωµένο στην Τάνια από την Αργυρούπολη. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. special < παλ. γαλλ. especial < λατ. specialis «µοναδικός, 
ξεχωριστός» (< species, -ei «είδος, µορφή»). Παρόµοια σηµασιολ. πορεία 
παρατηρούµε και στο επίθ. ειδικός (< είδος)]. 

σπεσιαλίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, σπεσιαλίστρια (η) {σπεσιαλι-στριών) 
(εµφατ.) πρόσωπο που έχει εξειδικευµένη γνώση σε συγκεκριµένο τοµέα: 
είναι ~ στο είδος του | στη ζαχαροπλαστική | στην οργάνωση επιτυχηµένων 
εκδροµών | στην εκτέλεση φάουλ στο ποδόσφαιρο ΣΥΝ. ειδικός, εξπέρ. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού γαλλ. spécialiste]. 

σπεσιαλιτέ (η) {άκλ.} 1. έδεσµα ή γλύκυσµα που έχει παρασκευαστεί είτε µε 
ιδιαίτερη, µη συνηθισµένη συνταγή είτε µε συνηθισµένη συνταγή, αλλά κατά 
τρόπο εξαιρετικό: µας έφτειαξε τη ~ της: παστι-τσάδα κερκυραϊκή || η ~ τού 
καταστήµατος είναι οι γαρίδες 2. (γενι-κότ.) οτιδήποτε αποτελεί το αντικείµενο 
ιδιαίτερης γνώσης ή εξαιρετικής ικανότητας ΣΥΝ. ειδικότητα. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. spécialité < spécial (βλ. κ. σπέσιαλ)]. 

σπετζοφάι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} πικάντικο φαγητό (από το Πήλιο), που 
παρασκευάζεται από µικρά κοµµάτια λουκάνικου, τα οποία αρχικά 
τηγανίζονται και στη συνέχεια βράζονται µέσα σε σάλτσα από ντοµάτα και 
κοµµένες πράσινες πιπεριές. 
[ΕΤΥΜ Από συµφυρµό τού ιταλ. spezzatino «φαγητό µε κοµµάτια κρέατος» 
(< spezzato < ρ. spezzare «κοµµατιάζω, σπάζω») µε το ουσ. φαί]. 

Σπέτσες (οι) {Σπετσών} 1. νησί τού Αργοσαρωνικού Κόλπου κοντά στις Ν. 
ακτές τής Αργολίδας 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Σπετσιώτης 
(ο), Σπετσιώτισσα (η), σπετσιώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Πιθ. < βεν. | ιταλ. Spezie 
«καρύκευµα, µπαχαρικό». Στην αρχαιότητα το νησί ονοµαζόταν Πιτυοϋσσα 
«πευκώδης» (< πίτυς, -υος «πεύκο»)]. 

Σπέτσες - Πέτσα. Εκτός από την κρατούσα άποψη, σύµφωνα µε την οποία η 
ονοµασία Σπέτσες (αντί τής αρχ. ονοµασίας Πίτυ- 



σπετσιωτα 1635 σπιλιάδα 
 

ούσαα) προήλθε από το βεν. | ιταλ. Spezie (βλ. ετυµ.), η ονοµασία 
Πέτσα που χρησιµοποιήθηκε για το νησί (Πετσιώτες, οι κάτοικοι) 
και που απαντά σε παλαιότερα έγγραφα, οδήγησε και σε άλλες 
ετυµολογικές ερµηνείες. Και η µεν άποψη ότι το Πέτσα | Σπέτσες 
είναι η παραφθορά τού αρχ. Πιτυοΰσσα από τους Αρβανίτες τού 
νησιού είναι εξεζητηµένη. Αξίζει όµως να αναφερθεί η άποψη τού 
λεξικογράφου Σκαρλάτου Βυζαντίου, ο οποίος, καίτοι υποστήριζε 
τη διατήρηση ή επαναφορά των αρχαίων ελληνικών τοπωνυµίων, 
αισθάνθηκε την ανάγκη ότι πρέπει να γίνονται και ορισµένες 
εξαιρέσεις για ονόµατα «συνδεδεµένα µε αναµνήσεις ένδοξους της 
νεωτέρας 'µας Ιστορίας». Και ως τέτοια περίπτωση θεωρεί (το 
1835) το παράδειγµα των Πετσών (sic): «διότι τό δνοµα των Πέ-
τσων [έτσι είναι γνωστή η ονοµασία τού νησιού τότε], π.χ, καί τοι 
δια βασιλικού διατάγµατος καθιερωµένων, 'δέν ηµπορεί ποτέ 'να 
θεωρηθή άλλειώς, παρά Pescia, καί εποµένως ούτε µέ τού 'Οµήρου 
ούτε µέ τού Πινδάρου την λύραν 'να συµφωνήση» (Λεξικον της καθ' 
ηµάς ελληνικής διαλέκτου, σ. ν'). Στην περίπτωση που το Πέτσα | 
Πέτσες είναι από το Pescia, τότε το Σ- (Σπέτσες) θα προήλθε µε 
απόσπαση («κακό χωρισµό») από την εκφορά µε το άρθρο: στι[ς 
Πέτσες > οι Σπέτσες- πβ. τους βώλους > οι σβώλοι (σβώλος), τους 
πυργίτες > οι απυργίτες | σπουργίτες (σπουργίτης) κ.τ.ό. 

σπετσιωτα στη ΦΡ. ψάρι αλά σπετσιωτα τρόπος µαγειρέµατος τού 
ψαριού στον φούρνο µέσα σε σάλτσα από ντοµάτα, σκόρδο, µαϊντανό 
και λάδι. (Βλ. κ. λ. αλά). 

Σπετσιώτης (ο) → Σπέτσες 
σπετσιώτικος, -η, -ο → Σπέτσες 
Σπετσιώτισσα (η) → Σπέτσες 
Σπετσοπούλα (η) νησί τού Αργοσαρωνικού Κόλπου Ν. των Σπετσών. 

[ΕΤΥΜ < Σπέτσες + λεξικό επίθηµα -πούλα]. 
σπεύδω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έσπευσ-α, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) κινούµαι ή 

ενεργώ µε ταχύτητα και προθυµία: µόλις µας αντιλήφθηκε, έσπευσε 
προς το µέρος µας- ΦΡ. σπεύδε βραδέως βλ. λ. βραδέως ♦ 2. (µετβ.) 
δείχνω προθυµία, είµαι πρόθυµος (να κάνω κάτι): µετά το ατύχηµα 
έσπευσε να τους συνδράµει οικονοµικά || µη σπεύδεις να απαντήσεις· 
άκου πρώτα καλά τι σε ρωτούν ΣΥΝ. προθυµοποιούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *(s)p(h)eu-d- «επείγοµαι, πιέζω», πβ. λιθ. spâudziu 
«πιέζω, σπρώχνω, βιάζοµαι», spaudà «σπουδή, βιασύνη», spudà«ώθη-
ση, πίεση», ίσως και αλβ. punë «εργασία, επάγγελµα» (< *(s)pud-na). 
Οµόρρ. σπουδ-ή (βλ.λ.)]. 

Σπευσίππος (ο) {-ου κ. -ίππου} αρχαίος Αθηναίος φιλόσοφος (4ος αι. 
π.Χ.), διάδοχος τού Πλάτωνα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < σπευς)ι) (< ρ. 
σπεύδω) + ίππος]. 

σπήκερ (ο) ** σπίκερ 
σπήλαιο (το) {σπηλαί-ου | -ων} (λόγ.) 1. ΓΕΩΛ. φυσικός, υπόγειος και 

κενός χώρος, συνήθ. µε φυσική είσοδο περισσότερο ή λιγότερο εµφα-
νή, ο οποίος σχηµατίζεται από τη διαβρωτική ενέργεια των υπογείων 
υδάτων σε συγκεκριµένους τύπους πετρωµάτων (ασβεστολιθικά, 
ηφαιστειογενή ή κοραλλιογενή): ανεξερεύνητο | απέραντο | βαθύ | 
παλαιολιθικό | επικίνδυνο ~|| ~ µε σταλαγµίτες και σταλακτίτες (πβ. λ. 
σπηλιά, άντρο)- ΦΡ. (α) το σπήλαιο τής Βηθλεέµ το µέρος όπου 
γεννήθηκε ο Χριστός (β) οι άνθρωποι των σπηλαίων οι πρωτόγονοι 
άνθρωποι, που ζούσαν σε σπηλιές 2. ΙΑΤΡ. κοίλωµα σε όργανο, το 
οποίο έχει δηµιουργηθεί από παθολογική αιτία, π.χ. από το υγρό απο-
στήµατος: πνευµονικό ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σπήλαιον, µε το κοινόλεκτο επίθηµα -αιον (πιθ. κατ' 
αναλογίαν προς τα κατά-γαιον, ύπό-γαιον), < σπέος «σπηλιά» (από 
το θ. σπε- και την παρέκταση -λ-, πβ. κ. νέφος - νεφέλη). Το αρχαϊκό 
ουσ. σπέος είναι αγν. ετύµου]. 

σπηλαιόβιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που διαµένει σε σπηλιά: ~ πληθυ-
σµός | άτοµο | νυχτερίδα ΣΥΝ. τρωγλοδύτης, σπηλαίος. 

σπηλαιολογία (η) [1894] {χωρ. πληθ.) ο επιστηµονικός κλάδος που έ-
χει ως αντικείµενο τη µελέτη των σπηλαίων. — σπηλαιολόγος (ο/η), 
σπηλαιολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
spéléologie]. 

σπηλαίος, -α, -ο [1890] (λόγ.) αυτός τού οποίου κατοικία είναι τα φυ-
σικά κοιλώµατα µέσα στο έδαφος: ~ οργανισµός ΣΥΝ. σπηλαιόβιος. 

σπηλαιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σπηλαιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων] (λόγ.) 
1. αυτός που µοιάζει µε σπήλαιο: ένα κατασκεύασµα µε ~ αρχιτε-
κτονική 2. ΙΑΤΡ. (α) αυτός που έχει παθολογικές κοιλότητες: ~ πνεύ-
µονας | αµυγδαλές (β) αυτός που προέρχεται από όργανο γεµάτο κοι-
λότητες: ~ ρόγχος | αναπνοή 3. (µτφ.) αυτός που µοιάζει σαν να βγαί-
νει από σπήλαιο: ~ φωνή ΣΥΝ. βαθύς, υπόκωφος ΑΝΤ. ψιλός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. σπηλιά (η) φυσικός κενός χοόρος κάτω από 
το έδαφος (σπήλαιο) ή µέσα σε βράχια (βραχώδες καταφύγιο), µε 
φυσική είσοδο περισσότερο ή λιγότερο εµφανή (πβ. λ. σπήλαιο): 
βαθιά | δυσπρόσιτη | απότοµη | σκοτεινή | υγρή ~ || η ~ τής αρκούδας | 
τού δράκου | τού ληστή || «ώς πότε [...] σπηλιές να κατοικούµεν, να 
βλέπωµεν κλαδιά» (Ρήγας Βελεστινλής) (πβ. λ. άντρο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < σπήλαιο (βλ.λ.) + κατάλ. -ιά]. 
σπιαναδα (η) (διαλεκτ.) (στα Επτάνησα) η πλατεία, κυρ. η παραλια-

κή. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. spianata < spianare «καθιστώ επίπεδη (µια επιφάνεια), 
στρώνω, ισώνω» < λατ. explanare < ex- + planus «ίσιος, επίπεδος»]. 

σπιζα (η) {σπιζών) κατηγορία ωδικών πτηνών, συχνά µε ζωηρά χρώ-
µατα, κοντό και ισχυρό ράµφος, που φωλιάζουν σε δέντρα και θά-
µνους και σπάνια στο έδαφος και στην οποία ανήκουν η καρδερίνα, 
ο σπίνος, ο φλώρος κ.ά. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < *σπίγγ-}α < I.E. *(s)ping-o- «σπίνος», πβ. αρχ. γερµ. 
fincho (> γερµ. Fink), αρχ. αγγλ. fine (> αγγλ. finch), σουηδ. spink 
«σπουργίτι» κ.ά. Οµόρρ. σπίνος (βλ.λ.)]. 

σπίθα (η) {σπιθών} 1. ο σπινθήρας (βλ.λ.): µόλις ο τροχός ακούµπησε 
στο µέταλλο, πετάχτηκαν παντού σπίθες || η κουκουνάρα που άρπαξε 
φωτιά πέταξε σπίθες ολόγυρα || µια ~ µπορεί να φέρει την καταστροφή 
στο δάσος- ΦΡ. (µτφ.) τα µάτια του πετάν)ε) /βγάζουν σπίθες (i) 
βρίσκεται σε κατάσταση µεγάλης έντασης ή/και εκνευρισµού ή 
νιώθει έντονο µίσος (ii) η µατιά του φανερώνει ότι πρόκειται για έξυ-
πνο άνθρωπο 2. (µτφ.) το συµβάν από το οποίο ξεκινά µια σειρά γε-
γονότων ή από το οποίο διαµορφώνεται µια κατάσταση: η ~ τής σύρ-
ραξης | τού πολέµου | τού πάθους | τού έρωτα | τού µίσους ΣΥΝ. αι-
τία, αρχή, σπόρος 3. (µτφ.) η ένδειξη ζωής ή υπάρξεως µιας ιδιότη-
τας: ακόµα και τα κείµενα που συνέταξε στο τέλος τής ζωής του έχουν 
τη ~ µιας ξεχωριστής πνευµατικής προσωπικότητας || η ~ τού έρωτα 
δεν έσβησε µε τα χρόνια ΣΥΝ. νεύρο, σπινθήρας 4. (µτφ.) πάρα πολύ 
έξυπνος άνθρωπος: είναι ~ µονάχη! ΣΥΝ. σπίρτο, τετραπέρατος, 
πανέξυπνος ANT. τούβλο, (οικ.) βούρλο, βλίτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < σπιθίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

σπιθαµή κ. πιθαµή (η) [µεσν.] 1. η απόσταση από την άκρη τού 
αντίχειρα τού χεριού ώς το άκρο τού µικρού δακτύλου, όταν η πα-
λάµη είναι ανοιχτή: περίσσευε µία ~ ύφασµα από το τόπι και µου το 
έδωσε τζάµπα 2. (συνεκδ.) πάρα πολύ µικρή έκταση: για µια - τόπο 
να σφαχτούν τόσοι άνθρωποι! || πώς να χωρέσουµε και µεις σε µια ~ 
γης; || δεν πρόκειται να παραχωρήσουµε ούτε µια ~ εδάφους ΣΥΝ. 
σταλιά- ΦΡ. (α) µια)ς) σπιθαµή(ς) άνθρωπος (i) άνθρωπος πολύ µι-
κρού αναστήµατος: ~ και να 'χει τόσο θάρρος! ΣΥΝ. σπιθαµιαίος, µι-
κρόσωµος, κοντός, λιλιπούτιος ΑΝΤ. γιγαντιαίος, τεράστιος (ii) άν-
θρωπος µικρής ηλικίας: ~ και να 'χει τέτοια γλώσσα! ΣΥΝ. παιδί, µι-
κρός, ανήλικος ΑΝΤ. ώριµος, ενήλικος (β) σπιθαµή προς σπιθαµή σε 
κάθε σηµείο ενός χώρου: αστυνοµικοί ερευνούσαν τη γύρω περιοχή 
~, για να ανακαλύψουν τυχόν ίχνη ΣΥΝ. εξονυχιστικά, παντού. 
[ΕΤΥΜ αρχ., µε παραγ. επίθηµα -µη (πβ. κ. παλά-µη, πυγ-µή, δραχ-µή), 
πιθ. < σπιδέος (τ. γενικής που απαντά στην οµηρική φρ. δια σπιδέος 
πεδίοιο και ανάγεται σε αµάρτυρο τ. *σπι-δής | *σπιδύς «µακρός, 
εκτεταµένος»). Οι λ. συνδ. µεταξύ τους, αν ανάγονται σε κοινό θ. *spi-
dh-. Σε ό,τι αφορά περαιτέρω συσχετισµούς, είναι πιθ. η σύνδεση µε 
λατ. spissus «αργός, βραδύς» (< *spid-tos, αρχική σηµ. «πυκνός»), λιθ. 
spintù, spisti «συγκεντρώνοµαι, συναθροίζοµαι» (< *spit-ti) κ.ά. o φω-
νηεντισµός τού ρ. σπώ (-άω) δεν επιτρέπει τη σύνδεση του µε την 
προαναφερθείσα λεξιλογική οικογένεια]. 

σπιθαµιαιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός τού οποίου το µέγεθος είναι 
ίσο µε µια σπιθαµή (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει πολύ µικρό µέ-
γεθος, ύψος: ~ αλλά µε µεγάλο πνευµατικό ανάστηµα ΣΥΝ. λιλιπού-
τιος, βραχύσωµος, µικρός, µικροσκοπικός, κοντός ΑΝΤ. γιγάντειος, µε-
γάλος, ψηλός, µεγαλόσωµος 3. (µτφ.) αυτός που δεν έχει ιδιαίτερη ση-
µασία, αξία: ~ πολιτικός ΣΥΝ. ασήµαντος, λίγος ΑΝΤ. σηµαντικός, γι-
γαντιαίος, πολύς. 

σπιθίζω ρ. αµετβ. {σπίθισα} (λογοτ.) σπιθοβολώ (βλ.λ.): τα µάτια της 
σπίθιζαν. — σπίθισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *σπινθ-ίζω (µε αφοµοίωση τού -ν- και απλοποίηση) < 
σπινθήρας (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ίζω]. 

σπιθοβολώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {σπιθοβολείς... | σπιθοβόλησα] 1. σκορ-
πώ γύρω µου σωµατίδια πυρακτωµένης ύλης, βγάζω σπίθες: σπιθο-
βολούσε το σίδερο στο αµόνι || (µτφ.) τα µάτια της σπιθοβολούσαν 
από θυµό ΣΥΝ. σπιθίζω 2. (κατ' επέκτ.) εκπέµπω γύρω µου φως: τα 
κρυστάλλινα ποτήρια σπιθοβολούσαν στον ήλιο ΣΥΝ. λαµποκοπώ, 
ακτινοβολώ. — σπιθοβολή (η) κ. σπιθοβόληµα (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
σπιθοβολώ < σπίθα + -βολώ (< βάλλω), πβ. κ. πυρο-βο-λώ, κεραυνο-
βολώ]. 

σπιθουρί (το) {σπιθουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) κηλίδα ή φουσκάλα που 
εµφανίζεται στο δέρµα λόγω παθολογικής αιτίας: βγάζω ~ ΣΥΝ. εξάν-
θηµα, σπυρί. — (υποκ.) σπιθουράκι (το). [ΕΤΥΜ. < σπίθα + παραγ. 
επίθηµα -ούρι, πβ. κ. µνήµα - µνηµούρι]. 

σπικάζ (το) {άκλ.} ελλην. περιγραφή 1. η περιγραφή γεγονότος από εκ-
φωνητή (σπίκερ, βλ.λ.) µέσω ραδιοφώνου, µεγαφώνου, τηλεοράσεως 
κ.λπ.: ΤΟ ~ τής παρέλασης | τού αγώνα 2. η περιγραφή και ο σχολια-
σµός ενός θεάµατος: το - τού ντοκιµαντέρ έγινε από έµπειρους ηθο-
ποιούς (βλ. κ. λ. -άζ). 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < αγγλ. speak «µιλώ» + -άζ(< γαλλ. -age), κατά τα 
πατινάζ, µακιγιάζ, αµπαλάζ κ.ά.]. 

σπικάρω ρ. µετβ. {σπίκαρ-α κ. -ισα} (αργκό) 1. περιγράφω γεγονός µέ-
σα από κάποιο επικοινωνιακό σύστηµα (π.χ. ραδιόφωνο, µεγάφωνα): 
~ έναν αγώνα | µια παρέλαση 2. επενδύω µε λόγο ένα θέαµα, το πε-
ριγράφω και το σχολιάζω: - ένα ντοκιµαντέρ. [ΕΤΥΜ. < σπίκ(ερ) + 
παραγ. επίθηµα -άρω]. 

σπικάτο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. στην εκτέλεση εγχόρδων οργάνων, τεχνική 
παραγωγής ήχου µε το δοξάρι, το οποίο αφήνεται να αναπηδά στις 
χορδές, κατά τρόπο ώστε η κάθε νότα να ακούγεται ξεχωριστά από 
την προηγούµενη και την επόµενη της. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. spiccato < ρ. spiccare «αποσπώ, ξεκολλώ, ξεκρεµώ (κάτι 
που βρίσκεται στην κορυφή)» < picco «κορυφή» < γαλλ. pic, γερµ. 
αρχής, πβ. αρχ. αγγλ. pic «αιχµηρό εργαλείο»]. 

σπίκερ (ο) (παλαιότ. ορθ. σπήκερ) {άκλ.} ελλην. εκφωνητής- αυτός 
που σπικάρει (βλ.λ.): η φωνή τού ~ ερχόταν δυνατή µέσα από τα µε-
γάφωνα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. speaker < p. speak «µιλώ»]. 

σπιλιάδα κ. σπιλάδα (η) (λαϊκ.) η ξαφνική και δυνατή πνοή ανέµου 
από τη στεριά προς τη θάλασσα ΣΥΝ. ριπή, ανεµοσυρµή. — (υποκ.) 
σπιλιαδίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 



σπίλος 1636 σπιταρόνα 
 

[ETYM. < µτγν. σπιλάς, -άδος, πιθ. < κατα-σπιλάζω «κηλιδώνω - (για 
άνεµο) χτυπώ, εφορµώ» (υποχωρητ.) < αρχ. σπίλος (βλ.λ.)]. 

σπίλος (ο) (λόγ.) 1. ΙΑΤΡ. κηλίδα στο δέρµα ή δερµατική βλάβη µε αλ-
λοιωµένου χρώµατος κηλίδα, η οποία οφείλεται σε παθολογική χρώ-
ση ή σε συγκέντρωση ή/και διεύρυνση αιµοφόρων ή λεµφικών αγ-
γείων: µελαγχρωµατικός ~ ΣΥΝ. ελιά, στίγµα 2. (µτφ.) ηθική κηλίδα, 
αυτό που χαρακτηρίζει άτοµο ηθικά απαράδεκτο ΣΥΝ. στίγµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε το αρχ. πίνος «ακαθαρσία» 
(που χρησιµοποείται κυρ. για το µη κατεργασµένο µαλλί ή ακόµη και 
για άπλυτα ρούχα)]. 

σπιλώνω ρ. µετβ. {σπίλω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) (µτφ.) προσβάλλω 
την τιµή (κάποιου): - υπολήψεις | το όνοµα κάποιου ΣΥΝ. ατιµάζω 
ΑΝΤ. τιµώ. — σπίλωση (η) κ. σπίλωµα (το) [µτγν.], σπιλωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σπιλώ (-όω) < αρχ. σπίλος (βλ.λ.)]. 

σπινάρω ρ. → σπινιάρω 
σπινθήρας (ο) 1. σωµατίδιο πυρακτωµένης ύλης, το οποίο προέρχεται 

από φωτιά ή από σώµατα που έρχονται σε τριβή ή συγκρούονται: 
καθώς η µηχανή σύρθηκε στην άσφαλτο, πετάχτηκαν παντού σπιν-
θήρες ΣΥΝ. σπίθα 2. ΦΥΣ. η ξαφνική και σύντοµη λάµψη φωτός που 
οφείλεται στην αλληλεπίδραση αγωγών µε υψηλά ηλεκτρικά φορτία 
ή στην ύπαρξη ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου, συνοδεύεται από έκλυση 
θερµότητας και µερικές φορές από κρότο: η πυρκαγιά οφείλεται σε 
σπινθήρα οξυγονοκόλλησης || ηλεκτρικός ~ 3. (µτφ.) αυτό στο οποίο 
οφείλεται ένα γεγονός ή το οποίο διαµορφώνει µια κατάσταση: η δο-
λοφονία τού διπλωµάτη αποτέλεσε τον ~ τού πολέµου ΣΥΝ. αιτία, αρ-
χή, λόγος, αφορµή. 
[ETYM. < αρχ. σπινθήρ, -ήρος < θ. σπινθ- < *spnd(h)- (το -ι- αποτελεί 
ελληνικό νεωτερισµό και είναι µάλλον φωνήεν στηρίξεως), συνε-
σταλµ. βαθµ. τού I.E. *spend(h)- «λάµπω, σπινθηροβολώ», πβ. λιθ. 
spindëti «λάµπω, ακτινοβολώ», λετ. spuôdrs «λαµπρός», ενώ δεν µπο-
ρεί να αποκλειστεί η σύνδεση µε λατ. scintilla «σπινθήρας» (> γαλλ. 
étincelle)]. 

σπινθηρίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {σπινθήρισα} 1. σκορπώ γύρω µου σπιν-
θήρες: τα ηλεκτροφόρα σύρµατα σπινθήριζαν στην επαφή µε τη 
βρεγµένη άσφαλτο ΣΥΝ. (λαϊκ.) σπιθίζω 2. (µτφ.) εκπέµπω λάµψη: στο 
κέντρο ενός συνηθισµένου κατά τα άλλα προσώπου σπινθήριζε ένα 
ζευγάρι µάτια όλο εξυπνάδα. — σπινθήρισµα (το) κ. σπινθηρισµός 
(ο) [µεσν.]. 

σπινθηριστής (ο) ο αναφλεκτήρας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ; Απόδ. τού γαλλ. 
éclateur (< p. éclater «λάµπω, αστράφτω»)]. 

σπινθηροβοληµα (το) [1873] {σπινθηροβολήµ-ατος | -ατα, -άτων} η 
εκποµπή σπινθήρων ΣΥΝ. σπινθήρισµα. 

σπινθηροβολία (η) [1882] {σπινθηροβολιών} το σπινθηροβοληµα. 
σπινθηροβόλος, -ος, -ο 1. αυτός που σκορπά γύρω του σπινθήρες 2. 

(συνεκδ.) αυτός που αντανακλά φως, που εκπέµπει λάµψη: ~ 
αστέρια | κοσµήµατα | θάλασσα ΣΥΝ. αστραφτερός, γυαλιστερός ΑΝΤ. 
µουντός, θαµπός 3. (µτφ.) αυτός που δείχνει ιδιαιτέρως ευφυής: ~ 
µάτια | πνεύµα ΣΥΝ. έξυπνος, (οικ.) ξύπνιος ΑΝΤ. αργός, χαζός. — 
σπινθη-ροβολώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < σπινθήρ, -ήρος + -βόλος < βάλλω]. 

σπινθηρογράφηµα (το) {σπινθηρογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η 
απεικόνιση µε τη µέθοδο τής σπινθηρογραφίας τής κατάστασης στην 
οποία βρίσκεται ένα όργανο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
scintigram (νόθο συνθ.)]. 

σπινθηρογραφία (η) {σπινθηρογραφιών} ΙΑΤΡ. η εξέταση τής κατά-
στασης στην οποία βρίσκεται ένα όργανο µε τη χορήγηση ραδιενερ-
γού φαρµάκου, το οποίο, µε τη βοήθεια ειδικού ευαίσθητου ανιχνευ-
τή, συντελεί στην αποτύπωση τής εικόνας τού εξεταζόµενου οργάνου 
σε φωτοευαίσθητη επιφάνεια. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. scintigraphic | scintillogra-phie (νόθο 
συνθ.) < scintillo- (< λατ. scintilla «σπινθήρας») + -graphie (< γρά-
φω)}. 

σπινθηροψία (η) [1876] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. ανωµαλία στην όραση, η 
οποία εντοπίζεται στο ότι ο ασθενής έχει την αίσθηση ότι βλέπει 
διαρκώς σπινθήρες. [ΕΤΥΜ. < σπινθήρας + -οψία < όψη]. 

σπινιάρω κ. σπινάρω ρ. αµετβ. (σπίν-ιαρα κ. -ιάρισα) (λαϊκ. για 
τροχούς οχηµάτων) περιστρέφοµαι χωρίς να κινείται το όχηµα (λ.χ. 
όταν οι ρόδες έχουν κολλήσει στη λάσπη). — σπινιάρισµα κ. omva-
ρισµα (το). [ΕΤΥΜ < αγγλ. spin + παραγ. επίθηµα -ιάρω]. 

σπίνος (ο) µικρό πουλί που µοιάζει µε σπουργίτι, έχει ευχάριστο κε-
λάηδηµα και ανήκει στις σπίζες (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < σπίζω < σπίζα (βλ.λ.), προφανώς µε εσφαλµ. µορφολ. 
χωρισµό θ. σπι- (αντί σπιγγ-, αφού *σπίγγ-jα > σπίζα) υπό την επίδρ. 
τού οµώνυµου µτγν. επιθ. σπινός «ισχνός» (που είναι αγν. ετύµου). 
Παρόµοια σηµασιολ. πορεία συναντούµε και στις σουηδ. λ. spink 
«σπίνος» και spink[e] «ισχνός, αδύνατος (άνθρωπος)»]. 

σπίνταριστός, -ή, -ό (αργκό) 1. (για πρόσωπο που οδηγεί όχηµα) µε 
πολύ µεγάλη ταχύτητα: ερχόταν ~ καταπάνω µας και αναγκαστήκαµε 
ν' ανέβουµε τρέχοντας στο πεζοδρόµιο 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που 
σε δεδοµένη στιγµή χαρακτηρίζεται από υπερκινητικότητα, συ-
ναισθηµατική φόρτιση κ.λπ. και συµπεριφέρεται στους άλλους από-
τοµα: χωρίς να έχω κάνει τίποτε, ήρθε ~ και άρχισε να µου φωνάζει! 
— σπινταριστά επίρρ. [ΕΤΥΜ < σπινταρω, πβ. κ. φουντάρω - 
φουνταριστός]. 

σπινταρω ρ. αµετβ. {σπιντάρισα} (αργκό) κινούµαι ή οδηγώ όχηµα 
µε µεγάλη ταχύτητα. [ΕΤΥΜ < αγγλ. speed «ταχύτητα» + παραγ. 
επίθηµα -άρω]. 

σπιουνιά (η) (λαϊκ.) η κατάδοση ΣΥΝ. χαφιεδισµός, κάρφωµα, ρου- 

φιανιά. 
σπιούνος (ο), σπιούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) πρόσωπο που πα-

ρακολουθεί τις κινήσεις των άλλων και τις αναφέρει σε όποιον τυχόν 
ενδιαφέρεται (συνήθ. σε πρόσωπο που ασκεί εξουσία), µε αντάλλαγ-
µα υλικό ή την εύνοια του ή και από κακοήθεια: ήταν - των Γερµα-
νών στην Κατοχή || ο ~ στη δουλειά καρφώνει ό,τι λέµε στο αφεντικό 
ΣΥΝ. καταδότης, κατάσκοπος, καρφί, χαφιές, ρουφιάνος. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. spione < spia «κατάσκοπος, πράκτορας» < ρ. spiare «παρακολουθώ, 
κατασκοπεύω» (υποχωρητ.) < αρχ. γερµ. spehôn | spiôhon (πβ. κ. αγγλ. 
spy «κατάσκοπος»)]. 

σπιράλ (το) → σπειράλ 
σπιριτόζο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. η ερµηνεία που χαρακτηρίζεται από ζω-

ηρότητα και εκφραστικότητα. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. επίθ. spiritoso < spirito «πνεύµα, ζωηρότητα» (< λατ. 
Spiritus, -i «πνεύµα»)]. 

σπιριτουαλισµός (ο) η πνευµατοκρατία (βλ.λ.). — σπιριτουαλιστής (ο), 
σπιριτουαλίστρια (η). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. spiritualisme < spirituel < µτγν. λατ. spiri-
tualis (< λατ. spiritus, -i «πνεύµα, πνοή»)]. 

σπιρογράφηµα (το) {σπιρογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. διά-
γραµµα που λαµβάνεται µε τη σπιροµέτρηση και παριστάνει τα ανα-
πνευστικά µεγέθη σε συνάρτηση µε τον χρόνο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. Spirogramme (νόθο συνθ.) < spiro- (< λατ. spirare «αναπνέω») 
+ -gramme < -γράµµα (< γράφω)]. 

σπιροµετρία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η µέτρηση τού όγκου αναπνευ-
στικών µεγεθών µε σπιρόµετρο (βλ.λ.). Επίσης σπιροµέτρηση. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. spirometry (νόθο συνθ.) < spiro- (< λατ. spirare 
«αναπνέω») + -metry < -µετρία < µέτρο]. 

σπιρόµετρο (το) {σπιροµέτρ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. όργανο για τη µέτρηση 
αναπνευστικών µεγεθών, ειδικότερα τού όγκου τού αέρα που εκπνέ-
εται κατά τη διάρκεια µιας βίαιης εκπνοής (και γενικότ. των µετα-
βολών τού όγκου των εκπνεόµενων αερίων). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
αγγλ. spirometer (νόθο συνθ.)]. 

σπιρούνι (το) {σπιρουν-ιού | -ιών} εξάρτηµα των ιππέων που αποτε-
λείται από έναν µικρό τροχό µε ακίδες και µε δυνατότητα περιστρο-
φής, ο οποίος τοποθετείται στη φτέρνα τής µπότας, για να µπορεί, 
όποτε θέλει ο ιππέας, να κεντρίζει το άλογο και να το κάνει να τρέ-
χει ΣΥΝ. πτερνιστήρας. [ΕΤΥΜ; < ιταλ. sperone < αρχ. γερµ. 
sporô]. 

σπιρουνιά (η) το κέντρισµα µε το σπιρούνι. 
σπιρουνιζω κ. σπιρουνιαζω ρ. µετβ. {σπιρούν-ισα κ. -ιασα, -ισµέ-νος 

κ. -ιασµένος} πιέζω το δέρµα (ζώου στο οποίο επιβαίνω) µε το 
σπιρούνι: σπιρούνισε το άλογο και αυτό κάλπασε άγρια. — σπιρού-
νισµα κ. σπιρούνιασµα (το). 

σπιρτάδα (η) {χωρ. πληθ.) 1. η µυρωδιά και κυρ. η γεύση των οινο-
πνευµατωδών ποτών λόγω τής υψηλής τους περιεκτικότητας σε οινό-
πνευµα ή άλλες καυστικές ουσίες: η ~ τού ποτού µε χτύπησε αµέσως 
ΣΥΝ. καυστικότητα, οξύτητα 2. (γενικότ.) κάθε έντονη και καυστική 
µυρωδιά ή γεύση 3. (µτφ.) η εξυπνάδα, η ευστροφία: κουβέντες | κεί-
µενο | ερµηνεία όλο ~ ΑΝΤ. ηλιθιότητα. [ΕΤΥΜ < σπίρτο + παραγ. 
επίθηµα -άδα, πβ. κ. σβελτ-ώδα]. 

σπίρτο (το) 1. µικρό, ευθύ και λεπτό κοµµάτι από ξύλο ή χοντρό χαρτί, 
η µία άκρη τού οποίου είναι διαποτισµένη µε εύφλεκτο υλικό, για να 
µπορεί να δώσει φλόγα όταν τριφτεί σε κατάλληλη επιφάνεια: ένα 
κουτί σπίρτα || θειαφένιο | ξύλινο | καµένο | φωσφορικό ~ ΣΥΝ. (λόγ.) 
πυρείο · 2. (λαϊκ.) (α) αυτό που προκύπτει από την απόσταξη οίνου ή 
άλλης παρόµοιας ουσίας: τον έτριψε µε ~ και συνήλθε από το κρύωµα 
|| ξεθυµασµένο ~ ΣΥΝ. οινόπνευµα, αλκοόλ (β) ποτό µε µεγάλη 
περιεκτικότητα οινοπνεύµατος · 3. (µτφ.) πολύ έξυπνος, ευφυής 
άνθρωπος: δεν τον πιάνει κανένας στα αινίγµατα και τις σπαζοκε-
φαλιές· είναι ~! ΣΥΝ. ξύπνιος, (µτφ.) σπίθα, (µτφ.) τσακάλι- ΦΡ. οττιρ-
το αναµµένο /µονάχο για πολύ έξυπνο πρόσωπο 4. ΧΗΜ. σπίρτο τού 
άλατος το υδροχλωρικό οξύ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
spirito «καθαρό οινόπνευµα» < λατ. spiritus (ardens), ονοµασία τής 
αιθυλικής αλκοόλης (τού οινοπνεύµατος), που έδιναν οι αλχηµιστές 
στην ουσία αυτή, προκειµένου να δηλώσουν την εύφλεκτη φύση της 
(ardens, µτχ. τ. τού ρ. ardere «φλέγοµαι, καίγοµαι»)]. 

σπιρτόζος, -α, -ικο (εκφραστ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από οξύ-
τητα πνεύµατος: άνθρωπος ~· κερδίζει το ενδιαφέρον όλων µε τα λο-
γοπαίγνια και την ετοιµότητα τού λόγου του || ~ ανέκδοτα ΣΥΝ. εύ-
στροφος, έξυπνος, ξύπνιος, πνευµατώδης ΑΝΤ. ηλίθιος, χαζός. Επίσης 
σπιρτόζικος, -η, -ο. — σπιρτόζικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < ιταλ. spiritoso < 
spirito «πνεύµα, πνοή» (< λατ. spiritus)]. 

σπιρτοθήκη (η) {σπιρτοθηκών} (λόγ.) µικρό κουτί ορθογώνιου σχή-
µατος, όπου φυλάσσονται τα σπίρτα και το οποίο φέρει συνήθ. στις 
πλαϊνές πλευρές ειδικό υλικό, για να µπορούν µε τριβή πάνω σε αυ-
τό να αναφλέγονται τα σπίρτα ΣΥΝ. σπιρτόκουτο. 

σπιρτόκουτο (το) η σπιρτοθήκη (βλ.λ.) ΦΡ. πύργος από σπιρτόκουτα 
παιδικό παιχνίδι κατά το οποίο τα παιδιά σχηµατίζουν σπίτια ή 
πύργους από τέτοια κουτιά. Επίσης σπιρτοκούτι. 

σπιρτοξυλο (το) το ξύλινο στέλεχος τού σπίρτου και συνεκδ. όλο το 
σπίρτο. 

σπιτάκι (το) → σπίτι 
σπιτάλι (το) {σπιταλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το νοσοκοµείο 2. ίδρυµα πε-

ρίθαλψης ατόµων διαφόρων κατηγοριών, όπως π.χ. γηροκοµείο, ορ-
φανοτροφείο κ.ά. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. οσπιταλιον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ό-) < 
µτγν. λατ. hospitale «ξενώνας», ουδ. τού λατ. επιθ. hospitalis «ξένιος» 
(< hospes, -itis «ξένος»)]. 

σπιταρόνα (η) → σπίτι 
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σπιτήσιος, -ια, -ιο → σπιτικός 
σπίτι (το) {σπιτ-ιού | -ιών} 1. κτίσµα κατάλληλα διαµορφωµένο (από πλευράς 

χώρων και εξοπλισµού), ώστε να κατοικούν σε αυτό άνθρωποι: άβολο | 
αγροτικό | ακατάλληλο | ακατοίκητο | ανοίκιαστο | αντισεισµικό | αρχοντικό | 
αστικό | ασυγύριστο | διατηρητέο | δίπατο | διώροφο | εξοχικό | ερειπωµένο | 
καινούργιο | επιπλωµένο | λυόµενο | νεόδµητο | νοικιασµένο | παραθαλάσσιο | 
πολυώροφο | σαραβαλιασµένο | ευρύχωρο | ψηλοτάβανο | χαµηλοτάβανο | 
διαµπερές | ψυχρό ~ || αγοράζω | πουλάω | βρίσκω | εγκαινιάζω | ψάχνω για | 
αλλάζω | πιάνω (νοικιάζω) | χτίζω | γκρεµίζω | βάφω | ανακαινίζω το ~ || ρούχα 
για το ~ (για να τα φορά κάποιος µέσα στο σπίτι και να νιώθει άνετα- όχι για 
έξοδο ή την εργασία του) || θα χουµε κόσµο στο ~ απόψε || Σαν στο ~ σου! 
Θέλουµε να νιώθεις άνετα µαζί µας! ΣΥΝ. κατοικία, (λόγ.) οίκος, οικία, 
ενδιαίτηµα- ΦΡ. ανοίγω το σπίτι µου βλ. λ. ανοίγω 2. (συνεκδ.) το σύνολο των 
ατόµων που κατοικούν σε αυτό το κτίσµα και που συνήθ. συνδέονται µε 
συγγενικούς δεσµούς: όποτε αργεί να γυρίσει, έχει φασαρίες µε το ~ του (τους 
γονείς) || όπου να 'ναι, θ' ανοίξω κι εγώ το δικό µου ~ (θα µείνω µόνος µου ή 
θα παντρευτώ, θα κάνω οικογένεια) || είναι άνθρωπος τού σπιτιού- όλοι στην 
οικογένεια τον εµπιστεύονται ΣΥΝ. οικογένεια, φαµίλια, σπιτικό' ΦΡ. (α) από 
σπίτι (για πρόσωπο που κατάγεται) από καλή οικογένεια (τίµια και ηθική) ή 
από οικογένεια µε τίτλους ευγενείας: κορίτσι ~)β) για σπίτι (για κορίτσι 
κατάλληλο) για σύζυγος, για δηµιουργία οικογένειας: αυτή να παντρευτείς- 
είναι κορίτσι ~ (γ) φεύγω από το σπίτι εγκαταλείπω την οικογενειακή εστία, 
διακόπτω τις σχέσεις µου µε τους δικούς µου: στα µεγάλα αστικά κέντρα οι 
έφηβοι που φεύγουν από το σπίτι τους πληθαίνουν χρόνο µε τον χρόνο (δ) 
διώχνω (κάποιον) από το σπίτι αποµακρύνω (κάποιον) από την οικογενειακή 
εστία, του στερώ το δικαίωµα να µένει στο σπίτι µαζί µε την οικογένεια του: 
δεν διώχνει κανείς το παιδί του από το σπίτι µε το πρώτο στραβοπάτηµα (ε) 
κλείνω το σπίτι (κάποιου) προκαλώ κακό στην οικογένεια (κάποιου), 
βλάπτοντας ένα µέλος της: οδηγούσε µεθυσµένος και σκότωσε δύο 
περαστικούς- τους έκλεισε τα σπίτια άδικα || η βεντέτα ανάµεσα στις δύο 
οικογένειες έχει κλείσει µέχρι σήµερα πολλά σπίτια 3. η οικογενειακή ζωή, η 
οικογενειακή κατάσταση: διέλυσε το σπίτι του γυρνώντας µε τη µια και µε την 
άλλη- ΦΡ. ανοίγω σπίτι | σπιτικό βλ. λ. ανοίγω 4. (κατ' επέκτ.) το εσωτερικό 
τού σπιτιού (έπιπλα, οικοσκευή κ.λπ.) και οι λειτουργικές του δαπάνες: το 
ζευγάρι µοιράζεται τα έξοδα τού σπιτιού || βάζω τάξη στο | νοικοκυρεύω | 
τακτοποιώ | µαζεύω το ~ ΣΥΝ. σπιτικό, νοικοκυριό· ΦΡ. (α) δουλειές τού 
σπιτιού οι δουλειές που γίνονται για τον καθαρισµό και την τακτοποίηση τού 
σπιτιού (π.χ. σφουγγάρισµα, συγύρισµα), καθώς και αυτές που γίνονται µέσα 
στο σπίτι (π.χ. πλύσιµο ρούχων, σιδέρωµα) (β) κάνω το σπίτι καθαρίζω και 
τακτοποιώ τον χώρο µέσα στον οποίο ζω: δεν µπορώ να 'ρθω για καφέ-έχω να 
κάνω το σπίτι (γ) στρώνω το σπίτι βλ. λ. στρώνω · 5. (ευφηµ.) το πορνείο: τα 
~ τής Τρούµπας αποτελούν το σκηνικό αρκετών ταινιών τής δεκαετίας τού '60 
ΣΥΝ. οίκος α\Όχής 6. (χωρίς άρθρο, ως επίρρ.) στο σπίτι: θα µείνω ~ || τρώω 
συνήθως ~ || πάµε ~. — (µεγεθ.) σπιταρόνα (η) (σηµ. 1-3), (υποκ.) οτπτά-κι 
(το) (σηµ. 1-3). 
[ΕΤΥΜ. µεσν < µτγν. όσπίτιον < λατ. hospitium «ξενώνας» (< hospes, -itis 
«ξένος»)]. 

σπίτι: συνώνυµα. Η πάγκοινη δηµοτική λέξη σπίτι πρωτοαπαντά ως 
όσπίτιον στη µεταγενέστερη Ελληνική, προερχόµενη από το λατ. hospitium 
που σήµαινε «ξενώνας, χώρος φιλοξενίας, φιλοξενία» (< hospes, -itis 
«ξένος»). Μέσα από τη λόγια παράδοση επιβίωσε και χρησιµοποιείται και 
σήµερα ως επίσηµη λέξη το κατοικία, επίσης αρχαία λέξη, που 
χρησιµοποιείται στην Ελληνική από τους µεταγενέστερους χρόνους, 
παράγωγο τού αρχ. ρ. κατοικώ των κλασικών χρόνων. Το κατοικία δηλώνει 
κυρίως το κτίσµα, το οικοδόµηµα όπου κατοικεί κανείς, ενώ το σπίτι 
δηλώνει τόσο το κτίσµα όσο και το περιεχόµενο του, την οικογένεια, τους 
ανθρώπους που κατοικούν σε ένα σπίτι. Πρόκειται για µια διαφορά που 
υπάρχει και σε άλλες συγγενείς γλώσσες (πβ. αγγλ. house και home). H ίδια 
διαφορά υπήρχε στην αρχαία και τη λόγια παράδοση ανάµεσα στο οικία 
(αντίστοιχο τού κατοικία) και στο οίκος (αντίστοιχο τού σπίτι). Το 
εσωτερικό περιεχόµενο που δηλώνει το σπίτι εκφράζεται εντονότερα µε τη 
νεοελληνική λ. σπιτικό, που χρησιµοποιείται σε οικείο λόγο. Στον 
καθηµερινό λόγο αλλά και στην ορολογία σύγχρονων επιστηµών (όπως λ.χ. 
η κοινωνιολογία), η νεότερη λ. νοικοκυριό χρησιµοποιείται αντί τού 
σπιτικό (τα αγροτικά | αστικά νοικοκυριά) µε τη σηµ. «οικογένεια». Σε 
λόγιες µεταφορικές χρήσεις απαντά και η λ. ενδιαίτηµα, αρχαίας 
προελεύσεως λέξη που δηλώνει τον χώρο όπου ενδιαιτάται (< δίαιτα), όπου 
ζει κανείς. Τελευταία εµφανίζεται σε αρχιτεκτονικού και παρόµοιου πε-
ριεχοµένου χρήσεις το απαρέµφατο κατοίκείν ως κατοικία και κατοίκηση. 

σπιτικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που προέρχεται από το σπίτι ή που αναφέρεται 
ή γίνεται στο σπίτι: ~ φαγητό/ γλυκό/ ατµόσφαιρα/ ψωµί/ ζωή | συνταγή | 
δουλειές ΣΥΝ. σπιτήσιος 2. σπιτικό (το) (α) το σύνολο των ανθρώπων που 
ζουν κάτω από την ίδια στέγη και συνδέονται συνήθ. µε συγγενικούς δεσµούς: 
να κοιτάς το - σου και ν' αφήσεις τις υποθέσεις των άλλων ΣΥΝ. σπίτι, 
οικογένεια, φαµίλια (β) οι ανάγκες, τα λειτουργικά έξοδα τού σπιτιού και τής 
οικογένειας: είναι δύσκολο να κρατάς ~ µ ' έναν µόνο µισθό ΣΥΝ. σπίτι, 
οικιακή οικονοµία. Επίσης σπιτήσιος, -ια, -ιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σπίτι. 

σπιτόγατος (ο) (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που του αρέσει να µένει στο 
σπίτι, που δεν βγαίνει συχνά. 

σπιτονοικοκύρης (ο) {σπιτονοικοκύρηδες}, σπιτονοικοκυρά (η) 
πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του σπίτι, το οποίο νοικιάζει σε άλλον: ο ~ 
του, του ζήτησε αύξηση στο ενοίκιο ΣΥΝ. ιδιοκτήτης ΑΝΤ νοικάρης. 

σπιτώνω ρ. µετβ. {σπίτω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. δίνω σε (κάποιον) σπίτι, 
του εξασφαλίζω στέγη: σπίτωσαν τους πρόσφυγες σε συνοικισµό ΣΥΝ. στεγάζω 
ANT. ξεσπιτώνω 2. (κακόσ.) εγκαθιστώ ερωτικό σύντροφο σε κατοικία και ζω 
µαζί του πληρώνοντας τα έξοδα του (χωρίς να είµαστε παντρεµένοι): έχει 
σπιτώσει µια αλλοδαπή. — σπίτωµα (το). 

σπλαγχναλγία (η) {σπλαγχναλγιών} IATP. πόνος στα όργανα που βρίσκονται 
στην κοιλιά τού ανθρώπου. [ΕΤΥΜ. < σπλάγχνο + -αλγία < άλγος]. 

σπλαγχνικός, -ή, -ό [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τα σπλάγχνα: ~ 
πόνος | εξέταση | νεύρο | κρίση. 

σπλάγχνο κ. σπλάχνο (το) 1. καθένα από τα όργανα που βρίσκονται στις 
κοιλότητες ανθρώπινου ή ζωικού οργανισµού, δηλ. τα όργανα τού 
αναπνευστικού, τού πεπτικού και τού ουροποιητικού-γεν-νητικού συστήµατος, 
καθώς και η καρδιά και ο εγκέφαλος: έχω το παιδί σου στα ~ µου (στη µήτρα 
µου, το κυοφορώ) 2. (συνεκδ. στον τ. σπλάχνο) το παιδί που έχει γεννήσει 
κάποιος, το δικό του παιδί: είναι ~ της και ό,τι και να κάνει τον συγχωρεί ΣΥΝ. 
γέννηµα 3. σπλά(γ)χνα (τα) (α) (συνεκδ.) εκεί όπου εδράζεται ο 
συναισθηµατικός κόσµος τού ανθρώπου, η πηγή των συναισθηµάτων του: 
καίγονται τα ~ µου κάθε φορά που τον βλέπω µε άλλη (υποφέρω από έρωτα και 
ζήλια) ΣΥΝ. σωθικά, καρδιά, ψυχή (β) (µτφ.) το εσωτερικό µέρος: τα ~ τής 
γης | τού βουνού || «οι µεγάλοι αρχηγοί βγαίνουν µέσα από τα ~ τού λαού» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. έγκατα ΑΝΤ. επιφάνεια, κορυφή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σπλάγχνον 
(κυρ. πληθ. σπλάγχνα), που συνδ. µε το αρχ. σπλήν, -ηνός (βλ.λ.). Η 
δυσερµήνευτη φωνηεντική εναλλαγή σπλα-1 σπλη- ερµηνεύεται µόνον αν ο τ. 
σπλήν επηρεάστηκε αναλογικά από λ. που δηλώνουν άλλα µέρη τού σώµατος, 
λ.χ. φρήν | -ενός, αύχήν | -ένος (αλλά ο τ. σπλήν, -ηνός δεν εµφανίζει την 
αναµενόµενη µετάπτωση στους κλιτικούς τ.). Σε ό,τι αφορά τη δοµή τής λ. 
σπλάγχνον, πιθανότερη φαίνεται η ανάλυση *σπλά(γ)χνον (µε έρρινο επίθηµα) 
< o *σπλαγ-χ- (µε πρόληψη τού ερρίνου και τροπή σε -γ- προ τού ενθή-µατος -
χ-). Η λ. σπλάγχνα, ιδίως στον πληθ., δήλωσε τον ενδότερο εαυτό, τα 
αισθήµατα συµπόνιας, οίκτου και λύπης, πράγµα που αποτυπώνεται στα 
παράγ. σπλαγχνίζοµαι, εϋσπλαγχνος. Παρόµοια ση-µασιολ. πορεία εµφανίζει 
και η αντίστοιχη εβρ. λ. rahamim (πληθ.) «σπλάγχνα, µήτρα - οίκτος, έλεος»]. 

σπλάγχνο γραφιά (η) {σπλαγχνογραφιών} ΙΑΤΡ. 1. η περιγραφή των σπλάγχνων 
2. (συνεκδ.) η απεικόνιση τής κατάστασης των σπλάγχνων. — 
σπλαγχνογραφικός, -ή, -ό. [Ê1XM Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
splanchnography]. 

σπλαγχνολογία (η) [1819] {χωρ. πληθ.) ΑΝΑΤ. η µελέτη των σπλάγχνων και 
των παθήσεων τους. — σπλαγχνολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. splanchnologies 

σπλαγχνόπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η χαλάρωση και η 
προς τα κάτω πτώση των σπλάγχνων τής κοιλιάς, συνήθ. τού στοµάχου και 
τού εντέρου. Επίσης σπλανχνοπτωσία [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
splanchnoptosis]. 

σπλαγχνοσκοπία (η) {σπλαγχνοσκοπιών} (στην αρχαιότητα) η εξέταση 
σπλάγχνων ζώων για την πρόβλεψη τού µέλλοντος ή τη διάγνωση τής 
διάθεσης των θεών. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < σπλάγχνον + -σκοπία < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, 
εξετάζω»]. 

σπλαχνίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {σπλαχνίστηκα} συµµερίζοµαι τον πόνο τού 
άλλου και του φέροµαι µε καλοσύνη και γενναιοδωρία: αυτός δεν 
σπλαχνίστηκε το ίδιο του το παιδί και περιµένεις να λυπηθεί εσένα; ΣΥΝ. 
λυπάµαι, συµπονώ ΑΝΤ. αδιαφορώ, φέροµαι σκληρά. Επίσης (λόγ.) 
ευσπλαχνίζοµαι ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λυπάµαι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σπλαγχνίζοµαι < αρχ. 
σπλάγχνον (βλ.λ.)]. 

σπλαχνικός, -ή, -ό αυτός που συµµερίζεται τον πόνο των άλλων, που τους 
φέρεται µε κατανόηση και συµπόνια: ήταν άνθρωπος ~: πάντα µε έναν λόγο 
παρηγοριάς για τους πονεµένους και µε ελεηµοσύνη για τους ανήµπορους ΣΥΝ. 
ευσπλαχνικός, φιλεύσπλαχνος, πονόψυχος ΑΝΤ. άκαρδος, σκληρός. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. σπλαγχνικός < αρχ. σπλάγχνον (βλ.λ.)]. 

σπλάχνο (το) → σπλάγχνο 
σπλήνα (η) {σπληνών} 1. ΑΝΑΤ. (κυρ. στον τ. σπλήνας, ο) µαλακό όργανο τής 

κοιλιάς, µε λεία επιφάνεια και βαθυκόκκινο χρώµα, βρίσκεται αριστερά και 
κάτω από το διάφραγµα και µέσα σε αυτό ανανεώνεται και καθαρίζεται το 
αίµα 2. (συνεκδ.) το παραπάνω όργανο ζώου ως έδεσµα: ~ τηγανισµένη | 
γεµιστή. Επίσης σπλήνας (ο) (σηµ. 1){-ακ.-ός). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σπλήν, -ηνός (ό), λ. που συνδ. µε το αρχ. σπλάγ-χνον (βλ.λ.) και 
εντάσσεται σε µια ευρεία κατηγορία I.E. λ., οι οποίες δηλώνουν όργανα και 
µέλη τού σώµατος, αλλά εµφανίζουν πάντοτε δυσεξήγητη ποικιλία στον 
µορφολογικό τους σχηµατισµό. Η λ. συνδ. µε σανσκρ. pllhân- (χωρίς αρκτικό 
s-), λατ. lien, -ënis (< *lihën), ιρλ. selg, αρχ. σλαβ. slëzena, αρµ. p'aycaln κ.ά., 
όλα µε τη σηµ. «σπλήνας». Τη λ. δανείστηκε η λατ. (spien) και µέσω αυτής 
άλλες γλώσσες (αγγλ. spleen)]. 

σπληναλγία (η) {σπληναλγιών} ΙΑΤΡ. Ο πόνος που προέρχεται από τον σπλήνα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. splenalgy]. 

σπληνάντερο (το) πικάντικο φαγητό που παρασκευάζεται από έντερο 
αιγοπροβάτων, το οποίο καθαρίζεται καλά και γεµίζεται µε κοµµάτια σπλήνας 
και άλλων εντοσθίων (βλ.λ.) και ψήνεται στη φω- 
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τιά ή σε ταψί στον φούρνο (πβ. λ. κοκορέτσι). 
σπληνεκτοµή (η) {σπληνεκτοµών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική επέµβαση µε 

την οποία αφαιρείται ο σπλήνας. Επίσης σπληνεκτοµία {σπληνεκτο-
µιών}. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. splénectomie]. 

σπληνεκτοπια (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η µετατόπιση τού σπλήνα προς 
τα κάτω. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. splenectopy]. 

σπληνιάζω ρ. αµετβ. {σπλήνιασα} 1. (λαϊκ.) υποφέρω από διόγκωση 
τού σπλήνα ή από άλλη νόσο σχετική µε αυτό το όργανο 2. (µτφ.) ζω 
µε την εντύπωση ότι η παραµικρή σωµατική ενόχληση οφείλεται σε 
πολύ σοβαρή ασθένεια ΣΥΝ. υποχονδριάζω. — σπλήνιασµα (το). 

σπληνιάρης, -α, -ικο 1. αυτός που υποφέρει από τον σπλήνα του, 
συνήθ. από διόγκωση του ΣΥΝ. σπληνικός 2. (συνεκδ.-µειωτ.) αυτός 
που έχει όψη αρρώστου: Τον ~! Θέλει να περνιέται και για γόης! ΣΥΝ. 
κιτρινιάρης, καχεκτικός 3. αυτός που πιστεύει ότι η παραµικρή σω-
µατική ενόχληση είναι ένδοξη σοβαρής ασθένειας ΣΥΝ. υποχονδρια-
κός. 

σπλήνιασµα (το) → σπληνιάζω 
σπληνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον σπλήνα: - αγ-

γείο | πάθηση | ιστός 2. αυτός που υποφέρει από πάθηση τού σπλή-
να, συνήθ. από διόγκωση του ΣΥΝ. σπληνιάρης. 

σπληνίτιδα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού σπλήνα. 
σπληνογραφια (η) {σπληνογραφιών} ΙΑΤΡ. η περιγραφή τής εικόνας 

και τής κατάστασης τού σπλήνα µε τη βοήθεια υγρού που εισάγεται 
µε ένεση και βοηθεί στην αποτύπωση τής εικόνας τού οργάνου σε 
φωτοευαίσθητο υλικό. — σπληνογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ; 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. splenographies 

σπληνολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η µελέτη τής λειτουργίας και των 
παθήσεων τού σπλήνα. — σπληνολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. splenology]. 

σπληνοµεγαλία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η υπερβολική αύξηση τού 
όγκου τού σπλήνα, η οποία οφείλεται σε παθολογικά αίτια. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Splenomegalie]. 

σπληνορραγία (η) {σπληνορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία τού σπλήνα. 
[ΕΤΥΜ. < σπλην, -ηνός + -ρραγία (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέ-
σει) < θ. ραγ-, πβ. παθ. αόρ. β' έρ-ράγ-ην τού αρχ. ρήγνυµι, ελληνογε-
νής ξέν. όρ., < αγγλ. splenorrhagia]. 

σπλήνωση (η) [1854] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. πάθηση 
των πνευµόνων, κατά την οποία µέρος τού πνευµονικού ιστού απο-
κτά την υφή και το χρώµα τού σπλήνα. 

σπογγαλιέας (ο) [1873] {-α κ. -έως | -είς, -έων) (λόγ.) πρόσωπο που 
ασχολείται µε τη συλλογή και το εµπόριο σφουγγαριών: Σύλλογος 
Σπογγαλιέων Καλύµνου ΣΥΝ. σφουγγαράς. 

σπογγαλιεία (η) [1886] {χωρ. πληθ.} η αλιεία σπόγγων (σφουγγαριών) 
από τον βυθό τής θάλασσας. 

σπογγαλιευτικός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συλλογή 
και το εµπόριο σφουγγαριών, καθώς και µε αυτούς που ασκούν αυτό 
το επάγγελµα: ~ στόλος | σκάφος ΣΥΝ. σφουγγαράδικος 2. σπογ-
γαλιευτικό (το) σκάφος που χρησιµοποιείται στην αλιεία σφουγγα-
ριών ΣΥΝ. σφουγγαράδικο. 

σπογγάνθρακας (ο) {σπογγανθράκων} ο άνθρακας που αποτελεί 
προϊόν τής καύσης των σπόγγων. 

σπογγίζω ρ. → σφουγγίζω 
σπογγίνη (η) {χωρ. πληθ.} σκληροπρωτεΐνη που µοιάζει µε πλαστικό 

και αποτελεί τον σκελετό τού 80% των σπόγγων. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. spongin]. 

σπόγγισµα (το) → σφουγγίζω 
σπογγογενής, -ής, -ές {σπογγογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΓΕΩΛ. αυτός 

που έχει σχηµατιστεί από τους ασβεστολιθικούς σκελετούς των 
σπόγγων: ~ ασβεστόλιθος | πέτρωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < σπόγγος + -γενής < γένος]. 

σπογγοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {σπογγοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (λόγ.) 
αυτός που µοιάζει στη σύσταση του µε σπόγγο, που έχει πόρους και 
είναι απορροφητικός: ~ υλικό ΣΥΝ. πορώδης, απορροφητικός, σπογ-
γώδης 2. σπογγοειδή (τα) οι σπόγγοι ΣΥΝ. σφουγγάρια 3. ΙΑΤΡ. σπογ-
γοειδής µυκητίαση κακοήθης πάθηση που ανήκει στις αιµατοδερ-
µατοπάθειες και προσβάλλει το δέρµα και τα κύτταρα τού αιµοποι-
ητικού συστήµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σπόγγος (ο) 1. ΖΩΟΛ. πολυκύτταρος οργανισµός που απαντά προ-
σκολληµένος στον βυθό θερµών συνήθ. θαλασσών, αποµονωµένος ή 
σε αποικίες, µε σχήµα που θυµίζει σωλήνα και που αλιεύεται από 
σπογγαλιείς, κυρ. για τον σκελετό του από σπογγίνη, ο οποίος µετά 
από επεξεργασία δίνει το σφουγγάρι (βλ.λ.): κυλινδρικοί ~ || εµπόριο 
σπόγγων 2. (συνεκδ.) το προϊόν που παράγεται από την επεξεργασία 
τού σκελετού σπογγίνης, το φυσικό σφουγγάρι 3. (κατ' επέκτ.) (α) κά-
θε πορώδες και απορροφητικό υλικό, συνήθ. στρογγυλού ή τετράγω-
νου σχήµατος, που αποτελεί αποµίµηση τού φυσικού σφουγγαριού 
από συνθετικό υλικό ΣΥΝ. σφουγγάρι (β) τέτοιο προϊόν για το καθά-
ρισµα τού πίνακα στα σχολεία ΣΥΝ. σφουγγάρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ αρχ. λ. (και µτγν. σφόγγος), που συνδ. µε αρµ. sunk, sung, λατ. 
fungus «µανιτάρι» και αποτελούν παράλλ. δάνεια από µεσογ. γλώσ-
σα]. 

σπογγώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σπογγώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυ-
τός που έχει τη µορφή σπόγγου, διαθέτει δηλ. πόρους και µεγάλη 
απορροφητικότητα: ~ υλικό | σύσταση | ουσία των οστών 2. ΙΑΤΡ. 
σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια ζωονόσος που προκαλείται από ειδικού 
τύπου παθογόνους παράγοντες που µπορεί να προσβάλουν και τον 
άνθρωπο και που προκαλούν εκφύλιση τού κεντρικού νευρικού 
συστήµατος µε πλήθος νευρολογικών εκδηλώσεων: - των βοοειδών 

(ή νόσος των τρελών αγελάδων) ΣΥΝ. σπογγοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 

σπσδια (η) → σποδός 
σπσδιο (το) {σποδί-ου | -ων} (λόγ.) λίπασµα από ζωικό άνθρακα. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. σπόδιον, υποκ. τού αρχ. σποδός (βλ.λ.)]. 
σποδός (η) (λόγ.) 1. η µισοσβησµένη στάχτη από την καύση ξύλων ή 

ξυλανθράκων ΣΥΝ. (λαϊκ.) χόβολη 2. (ειδικότ.) (α) η στάχτη από τις 
εκρήξεις ηφαιστείου: ηφαιστειακή ~ (β) η τέφρα από την καύση νε-
κρού. Επίσης σποδιά [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου]. 

σπσλάς (η) {σπολάδος} ειδικό ένδυµα από χοντρό ύφασµα ή λεπτό 
δέρµα για την κάλυψη τού κορµού όσων ασκούνται στην ξιφασκία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σπολάς, -άδος < *σπόλος | *σπόλη, πιθ. ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *(s)p(h)el- «σχίζω, διαχωρίζω, διανοίγω», πβ. λατ. spolium 
«δορά, δέρµα, τοµάρι (ζώου)», spolia (πληθ.) «λάφυρα, πανοπλία νε-
κρού εχθρού», λιθ. spàlis «λείψανο», αρχ. γερµ. spaltan (> γερµ. spalten 
«σχίζω») κ.ά.]. 

σπολλάτη επιφών. (λαϊκ.-σπάν.) 1. (ευχετ.) να ζήσεις πολλά χρόνια: ~ 
αφεντικό! Ο Θεός να σ' έχει καλά! 2. (ειρων.) µπράβο, συγχαρητήρια: 
~ φίλε µου! Τα µάθαµε τα κατορθώµατα σου! ΣΥΝ. εύγε, να µας 
ζήσεις. 
[ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από τη µεσν. ευχετική φρ. είς πολλά 
έτη]. 

σπονδείος (ο) ΜΕΤΡ. τετράσηµος µουσικός πους τής αρχαίας µετρικής 
που αποτελείται από µακρές συλλαβές ή από συναίρεση βραχειών 
συλλαβών τού τύπου: - - - - (βλ. λ. µετρικός, ΠΙΝ.). — σπονδεια-κός, 
-ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σπονδείος (ενν. πους) < αρχ. σπονδή (βλ.λ.), επειδή αυ-
τός ο ρυθµός εχρησιµοποιείτο κατά τη σπονδή στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις]. 

σπονδή (η) 1. (κατά την αρχαιότητα) (α) η τελετουργική πράξη κατά 
την οποία έχυναν κρασί ή άλλο υγρό από αγγείο ή κύπελλο στη γη 
προς τιµήν θεού ή θεών στη διάρκεια ιεροτελεστιών ή συνθηκολογή-
σεων: ~ στον ∆ία (β) σπονδές (οι) η παύση των εχθροπραξιών, η ει-
ρήνευση ή η ανακωχή 2. (µτφ.) θυσία ή προσφορά: δώδεκα νεκροί το 
σαββατοκύριακο, ~ στον Μολώχ τής ασφάλτου || «όλα µαζί συνθέτουν 
έναν µαζικό ξορκισµό για τον χειµώνα που φεύγει, µια ~ στην άνοιξη 
που µπαίνει άτολµα...» (εφηµ.)- ΦΡ. σπονδή στον Βάκχο η οινοποσία: 
και αφού τέλειωσε η ~, άρχισαν το τραγούδι ΣΥΝ. κρασοκατάνυξη. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < σπένδω «χύνω λίγες σταγόνες (συνήθ. κρασιού) από το 
ποτήρι µου ως προσφορά σε θεό», θρησκ. όρ., που συνδ. µε χεττ. 
5i(p)pand- «κάνω σπονδή», λατ. spondëre «εγγυώµαι, υπόσχοµαι (επι-
σήµως)», όπου είναι φανερή η µετάβαση από τη θρησκευτική στη δι-
καστική και νοµική χρήση]. 

σπονδυλαρθρίτιδα (η) ΙΑΤΡ. εκφυλιστική πάθηση των οστών τής 
σπονδυλικής στήλης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
spondylarthrite]. 

σπονδυλεξάρθρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. 
εξάρθρωση σπονδύλου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
spondylarthrosis]. 

σπονδυλικός, -ή, -ό [1871] ΑΝΑΤ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τους 
σπονδύλους: ~ αρτηρία | άξονας | τµήµα 2. ΙΑΤΡ. σπονδυλική στήλη 
(α) ο αξονικός σκελετός τού κορµού και τής ουράς των σπονδυλοζώ-
ων, ο οποίος αποτελείται από ενωµένους σπονδύλους και περιέχει το 
κεντρικό νευρικό σύστηµα τού οργανισµού, ενώ ταυτοχρόνως στηρί-
ζει την κεφαλή και συνδέεται µε τα άκρα ΣΥΝ. ραχοκοκκαλιά (β) 
(µτφ.) ο βασικός άξονας, στον οποίο στηρίζεται κάτι άλλο: τα αξιώ-
µατα αυτά αποτελούν τη ~ τής θεωρίας του ΣΥΝ. ραχοκοκκαλιά, σκε-
λετός, άξονας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vertébral]. 

σπονδυλίτιδα (η) [1879] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή και παραµόρ-
φωση των σπονδύλων, που οφείλεται σε πυογόνα µικρόβια ή σε τραυ-
µατισµό: φυµατιώδης ~. [EJXM Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
spondylite]. 

σπονδυλόζωο (το) [1885] {σπονδυλοζώ-ου | -ων} ΖΩΟΛ. καθένα από 
τα ζώα τής συνοµοταξίας που περιλαµβάνει τα ψάρια, τα αµφίβια, 
τα ερπετά, τα πουλιά και τα θηλαστικά, τα οποία όλα διαθέτουν -ως 
κοινό χαρακτηριστικό- σπονδυλική στήλη και ραχιαίο κεντρικό νευ-
ρικό σύστηµα, ενώ, κατά τα άλλα, παρουσιάζουν πλήθος διαφορών 
ΣΥΝ. σπονδυλωτά. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού νεολατ. vertebrata (< λατ. 
vertebra «σπόνδυλος»)]. 

σπονδυλολίσθηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΙΑΤΡ. το γλί-
στρηµα ενός σπονδύλου, συνήθ. τού τέταρτου ή τού πέµπτου, προς 
τα εµπρός ή προς τα πίσω σε σχέση µε τους άλλους, που προέρχεται 
από τραυµατισµό ή υπάρχει εκ γενετής. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. spondylolisthesis]. 

σπονδυλολυσία (η) {σπονδυλολυσιών} ΙΑΤΡ. η χαλάρωση σπονδύλου, 
συνήθ. τού τέταρτου ή πέµπτου, εκ γενετής ή λόγω τραύµατος, η 
οποία µπορεί να οδηγήσει σε σπονδυλολίσθηση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. spondylolyse]. 

σπονδυλοπάθεια (η) {σπονδυλοπαθειών} ΙΑΤΡ. η γενική ονοµασία για 
όλες τις παθήσεις τής σπονδυλικής στήλης. [ΕΤΥΜ < σπόνδυλος + -
πάθεια < θ. παθ- (παθ. αόρ. β' ε-παθ-ον τού αρχ. πάσχω)]. 

σπόνδυλος κ. (λαϊκ.) σφόνδυλος (σηµ. 3) (ο) {σπονδύλ-ου | -ων, -
ους} 1. ΑΝΑΤ. καθένα από τα -τριάντα τρία για τον άνθρωπο- µικρά 
οστά που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη, τοποθετηµένα το ένα πά-
νω στο άλλο και ενωµένα µεταξύ τους: τραυµατισµένος | εξαρθρω-
µένος | οσφυϊκός | αυχενικός | θωρακικός ~ · 2. ΑΡΧΙΤ. καθένα από τα 
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λαξευµένα, κυλινδρικά, λίθινα κοµµάτια που τοποθετηµένα το ένα 
πάνω στο άλλο και ενωµένα εσωτερικά απαρτίζουν τον κίονα: σπα-
σµένος | λαξευµένος ~ · 3. (λόγ.) εξάρτηµα τού αδραχτιού, το οποίο 
τοποθετείται στην άκρη του, ώστε να ρυθµίζει την κίνηση τού εργα-
λείου γύρω από τον εαυτό του ΣΥΝ. σφοντύλι · 4. ΜΗΧΑΝ. τροχός, µε-
γάλος σε µέγεθος και βάρος, ο οποίος αποτελεί εξάρτηµα εµβολοφό-
ρων κινητηρίων µηχανών και αποσκοπεί στη διατήρηση σταθερής πε-
ριστροφικής κίνησης · 5. BOT. (α) το σύνολο των φύλλων που φύο-
νται από το ίδιο γόνατο τού φυτού (β) καθεµιά από τις τέσσερεις 
οµάδες φύλλων τού άνθους που έχουν µεταµορφωθεί ΣΥΝ. κύκλος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σφόνδυλος | σπόνδυλος (οι τ. µε αρκτικό σφ- είναι αρ-
χαιότ.) < *σφόνδος + παραγ. επίθηµα -υλος (πβ. κ. κόνδ-υλος, δάκτ-
υλος), αβεβ. ετύµου. ∆εν έχει τεκµηριωθεί επαρκώς οποιαδήποτε συ-
σχέτιση µε τις λ. σφοδρός, σφενδόνη, σφαδάζω, µε υποθετική αρχική 
σηµ. «(ακούσιο) σκίρτηµα, τίναγµα». Βλ. κ. σφοντύλι]. 

σπονδύλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. πάθηση τής 
σπονδυλικής στήλης, η οποία αποτελεί ένα είδος χρόνιου ρευµατι-
σµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
spondylosis]. 

σπονδυλωτός, -ή, -ό [1873] 1. (α) αυτός που αποτελείται από σπον-
δύλους: ~ ζώο (β) (µτφ.) αυτός που αποτελείται από τµήµατα που συ-
νενώνονται µεταξύ τους: ~ ταινία (που αποτελείται από µικρές αυ-
τόνοµες ιστορίες, συχνά διαφορετικών δηµιουργών) | αφήγηση 2. 
ΖΩΟΛ. σπονδυλωτά (τα) τα σπονδυλόζωα (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. vertébré]. 

σπονσοράρω κ. σπονσονάρω ρ. µετβ. {σπονσοράρισα} ελλην. χο-
ρηγώ- καλύπτω τα έξοδα εκδήλωσης, εκποµπής, διοργάνωσης κ.ά. µε 

αντάλλαγµα τη διαφηµιστική προβολή µου µέσω αυτής: γνωστή 
εταιρεία αθλητικών ειδών σπονσοράρει τους αγώνες. — σπονσορά-
ρισµα κ. σπονσονάρισµα (το) ελλην. χορηγία. [ΕΤΥΜ, < σπόνσορας 
(βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άρω]. 

σπόνσορας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} ελλην. χορηγός- αυτός που χρηµα-
τοδοτεί αθλητική, καλλιτεχνική ή πνευµατική εκδήλωση αποσκοπώ-
ντας στην άµεση ή έµµεση προβολή του: πολυεθνική εταιρεία ανα-
ψυκτικών είναι ο ~ τού τουρνουά µπάσκετ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sponsor < λατ. sponsor, -oris «εγγυητής» < p. spondere 
«εγγυώµαι, υπόσχοµαι (επισήµως)». Βλ. κ. σπονδή]. 

σπόντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το εσωτερικό, ελαστικό τοίχωµα τού 
τραπεζιού τού µπιλιάρδου: καραµπόλα από ~ (όχι µε απευθείας χτύ-
πηµα, αλλά αφού πρώτα χτυπήσει σε άλλο σηµείο στο εσωτερικό 
τοίχωµα τού µπιλιάρδου) 2. (µτφ.) συγκεκαλυµµένος λόγος: όλο σπό-
ντες µού πετάει, αλλά δεν τολµά να µου µιλήσει στα ίσια ΣΥΝ. υπαι-
νιγµός, υπονοούµενο- ΦΡ. από σπόντα τυχαία: τα νέα τα 'µαθα ~µου 
τα κρατούσαν κρυφά. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sponda «ακροθαλασσιά, παραπέτο, στηθαίο (γέφυρας)» 
< λατ. sponda «το άκρο τού κρεβατιού», αγν. ετύµου]. 

σπορ (το) {άκλ.} ελλην. άθληµα, άθληση, αθλητισµός 1. καθένα από 
τα αθλήµατα: χειµερινό | υπαίθριο | δύσκολο | θαλάσσιο ~ || (ειρων.) 
επιδίδεται µετά µανίας σε όλα τα κοπιαστικά ~: τάβλι, χαρτιά και τα 
συναφή 2. σπορ (τα) (γενικά) ο αθλητισµός, η σωµατική άσκηση: 
ασχολείστε µε τα ~; || περιοδικό για τα - 3. (ως επίθ.) (α) αυτός που 
έχει αθλητικό, αγωνιστικό χαρακτήρα: ~ αυτοκίνητο ΣΥΝ. αγωνιστι-
κός (β) αυτός που δεν έχει επίσηµο χαρακτήρα, ιδιαίτ. για ρουχισµό: 
~ ρούχα | σακάκι | παπούτσια | αµφίεση | καπέλο ΣΥΝ. καθηµερινός, 
ανεπίσηµος, απλός ANT. επίσηµος || (κ. ως επίρρ.) ντύνοµαι ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αθλοπαιδιά. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. sport, συντοµευµένος τ. τού παλ. γαλλ. de-sport (πβ. 
ισπ. deporte) < p. desporter (σηµερ. γαλλ. déporter) «διασκεδάζω, ψυ-
χαγωγούµαι» < λατ. deportare «µετακοµίζω, εξορίζω» < de- (< προθ. 
de) + portare «φέρω, κοµίζω»]. 

σπορά (η) {χωρ. πληθ.} 1. το σκόρπισµα (µε το χέρι ή µε µηχανή) σπό-
ρων σε κατάλληλα προετοιµασµένο έδαφος, ώστε να βλαστήσουν και 
να δώσουν καρπούς: ήρθε ο καιρός για τη ~ || ~ µε το χέρι (ρίχνοντας 
σπόρους) | µε µηχανή | σε γραµµές | κατά θέσεις (σε συγκεκριµένες 
θέσεις) ΣΥΝ. σπάρσιµο 2. (συνεκδ.) η εποχή τού χρόνου κατά την 
οποία γίνεται η παραπάνω διαδικασία ΣΥΝ. φθινόπωρο 3. (µτφ.) ο 
απόγονος: η ~ του είναι έξυπνα και δυνατά παλληκάρια ΣΥΝ. παιδί, 
γενιά- ΦΡ. δια)β)όλου σπορά (i) άνθρωπος µε πολύ µυαλό: θα το κα-
ταλάβει το κόλπο σου- είναι ~ ΣΥΝ. τετραπέρατος, διαόλου κάλτσα, 
ξύπνιος, γάτα ΑΝΤ. χαζός (ii) άνθρωπος µε κακές προθέσεις, που προ-
καλεί προβλήµατα στους άλλους. iJlYM αρχ. < σπείρω (βλ. λ. 
σπέρνω)]. Σποράδες (οι) σύνολο νησιών που βρίσκονται διάσπαρτα 
στο Αιγαίο Πέλαγος: Βόρειες, Νότιες, ∆υτικές ~· κυρ. οι Βόρειες 
Σποράδες ή απλώς Σποράδες τα νησιά Αλόννησος, Σκιάθος, 
Σκόπελος, Σκύρος, καθώς και άλλα µικρότερα νησιά και 
βραχονησίδες. [ΕΤΥΜ < µτγν. Σποράδες (ενν. νήσοι), κατ' 
αντιδιαστολή προς τις Κυκλάδες, δηλ. τα νησιά που περιβάλλουν 
κυκλικά την ιερή ∆ήλο. Οι Σποράδες ονοµάστηκαν έτσι, επειδή είναι 
διεσπαρµένες γεωγραφικά σε µεγάλη έκταση τού Αιγαίου]. 
σποραδην επίρρ. (λόγ.) χωρίς συστηµατικότητα, σε άτακτα διαστή-
µατα: αυτή η λέξη απαντά ~ στα αρχαία κείµενα ΣΥΝ. σποραδικά, 
σπάνια ANT. συστηµατικά, περιοδικά. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < σπορά + επιρρ. επίθηµα -άδην (πβ. κ. συστ-άδην, τροχ-
άδην)]. σποραδικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν συµβαίνει σε τακτά ή/και 
συχνά χρονικά διαστήµατα: ~ πυρά | εµφανίσεις | βροχές ΣΥΝ. αραιός, 
σπάνιος, ακανόνιστος ANT. συχνός, τακτικός 2. σποραδική νόσος νό-
σος που προσβάλλει ορισµένα άτοµα τού πληθυσµού κατά εποχές, 
χωρίς ποτέ να αποκτά ενδηµικό ή επιδηµικό χαρακτήρα. — σπορα- 

δικ-ώς [1843] | -ά επίρρ., σποραδικότητα (η) [1897]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σποράς, -άδος (ό | ή) «ο µη εντεταγµένος σε κοινωνική 
οµάδα ή (για ζώα) σε αγέλη» (< σπείρω)]. 

σπορέας (ο) {-είς, -έων} 1. αυτός που ασχολείται µε τη σπορά: πα-
ραβολή τού - ΣΥΝ. γεωργός 2. (συνεκδ.) το µηχάνηµα που χρησιµο-
ποιείται για τη σπορά: πετρελαιοκίνητος ~. Επίσης (λόγ.) σπορεύς 
{σπορέως}. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σπορεύς < σπόρος]. 

σπορείο (το) έδαφος ειδικά προετοιµασµένο, ώστε να δεχθεί τους 
σπόρους φυτών τα οποία χρειάζονται ειδική περιποίηση προτού µε-
ταφυτευθούν: µόνιµο | κινητό | ψυχρό (τού οποίου η πηγή θέρµανσης 
είναι ο ήλιος) | θερµό (τού οποίου η πηγή θέρµανσης είναι ο ζεστός 
αέρας ή ο ηλεκτρισµός ή ζεστό νερό κ.λπ.) ΣΥΝ. φυτώριο. 

σπορέλαιο (το) {σπορελαί-ου | -ων} ΧΗΜ. λάδι που προέρχεται από 
ελαιούχους καρπούς ή σπέρµατα µε πίεση ή εκχύλιση µε οργανικούς 
διαλύτες και διατίθεται στην κατανάλωση, αφού υποστεί τις προ-
βλεπόµενες από τον νόµο επιτρεπτές εργασίες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. huile de graine]. 

σπόρι (το) {σπορίου | χωρ. γεν. πληθ.} 1. (α) καθένα από τα σπέρµατα 
καρπών: καθάρισε το πεπόνι προσεκτικά από τα ~ (β) ο σπόρος τού 
κολοκυθιού ή τού ηλιόσπορου, που, αφού ψηθεί και αλατιστεί, τρώ-
γεται ως ορεκτικό ή συνοδευτικό αλκοολούχων ποτών ο πασατέµπος: 
ένα σακουλάκι σπόρια 2. (µτφ.) άνθρωπος µικρός στην ηλικία ή το 
ύψος: για κοίτα το ~ που έγινε δυο µέτρα άντρας! ΣΥΝ. σπόρος, µπό-
µπιρας, πιτσιρίκι. — (υποκ.) σποράκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. 
Υποχωρητ. σχηµατισµός από τον τ. σπόρος, κατά το σχήµα λόγος - 
λόγια). 

σποριά (η) 1. το µέρος τού αγρού που µπορεί να σπείρει ο σπορέας σε 
µία διαδροµή 2. το µέρος τού αγρού που καθορίζεται από αυλάκι. 

σποριάγγειο [1885] κ. σποραγγειο (το) [1881] {σποριαγγεί-ου | -ων) 
BOT. µονοκυτταρικό ή πολυκυτταρικό όργανο φυτών, µέσα στο οποίο 
σχηµατίζονται οι σπόροι. [ΕΤΥΜ. < σπορ(ι)ά + αγγείο, ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. sporange]. 

σποριάζω ρ. αµετβ. {σπόριασ-α, -µένος) αποκτώ σπόρους και γίνοµαι 
ακατάλληλος για βρώση: τα µαρούλια σπόριασαν και δεν τρώγονται 
πια. — σπόριασµα (το). 

σποριάρης, -α, -ικο 1. (για καρπό) αυτός που έχει αποκτήσει σπόρους 
και έχει γίνει ακατάλληλος για βρώση ΣΥΝ. σποριασµένος 2. αυτός 
που έχει αποκτήσει σπόρους κατάλληλους για σπορά ΣΥΝ. σπορίτης. 
Επίσης σποριάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΎΜ. < σπόρος + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. κιτριν-ιάρης, κυνηγ-
ιάρης]. 

σποριάς (ο) {σποριάδες} (διαλεκτ.) 1.ο σπορέας (βλ.λ.) 2.Σποριάς (ο) ο 
µήνας Νοέµβριος. 

σπόριασµα (το) → σποριάζω 
σπορικό (το) 1. ο σπόρος 2. σπόρος σιτηρών, πολύ καλής ποιότητας, 

κατάλληλος για νέα σπορά 3. σπορικά (τα) τα φυτά που αναπτύσσο-
νται µε σπορά και όχι µε φύτεµα ΑΝΤ. φυτευτά. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. αµάρτυρου επιθ. *σπορικός < σπόρος]. 

σπόριµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που είναι κατάλληλος για να 
σπαρθεί: ~ φυτό 2. αυτός που έχει καλλιεργηθεί κατάλληλα για σπο-
ρά: ~ γη | χωράφι 3. αυτός που είναι κατάλληλος χρονικά για τη σπο-
ρά: ~ εποχή | καιρός. 

σπόριο (το) [1881] {σπορί-ου | -ων} BOT.-ΒΙΟΛ. το αναπαραγωγικό κύτ-
ταρο που δεν χρειάζεται να ενωθεί µε άλλο παρόµοιο, για να δώσει 
έναν νέο οργανισµό, και υπάρχει στα βακτήρια, στους µύκητες και 
στα πράσινα φυτά. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. spore < αρχ. σπορά]. 

σποριογένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. Ο σχηµατι-
σµός σπορίων: η - στα βακτήρια µε κυτταρική διαφοροποίηση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sporogenesis]. 

σποριοκάρπιο (το) {σποριοκαρπί-ου | -ων) BOT. σκληρό, σφαιροει-δές 
περίβληµα που περιέχει τα σπόρια. [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. sporocarp]. 

σποριοφόρος, -ος, -ο [1891] BOT. (όργανο) που περιέχει ή παράγει 
σπόρια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sporophore]. 

σποριόφυλλο (το) {σποριοφύλλ-ου | -ων} BOT. το φύλλο που φέρει τα 
σποριάγγεια (βλ.λ.), έχοντας άλλοτε διατηρήσει και άλλοτε χάσει την 
αρχική του δοµή και λειτουργία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. sporophyll]. 

σπορίτης (ο) {σποριτών} (λαϊκ.) 1. ο καρπός ενός φυτού, τον οποίο α-
φήνουν να ωριµάσει, για να µπορέσουν µετά να σπείρουν τους σπό-
ρους του: άφησαν να ξεσταχυάσουν ένα-δυο φυτά, για να 'χουν τους ~ 
τους · 2. ο τράγος ή το κριάρι που χρησιµοποιείται για την ανα-
παραγωγή τού κοπαδιού ΣΥΝ. επιβήτορας 3. Σπορίτης (ο) ο µήνας Νο-
έµβριος ΣΥΝ. Σποριάς. 

σπορκος, -α, -ο (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. αυτός που δεν είναι τακτοποιηµένος, 
που δεν είναι εντάξει ΣΥΝ. ελλιπής· ΦΡ. (α) τα βρίσκω σπόρκα | µου 
ήρθαν σπόρκα συναντώ πολλές δυσκολίες, έχω προβλήµατα: µόλις 
τα βρήκε σπόρκα, δεν επέµεινε περισσότερο: σηκώθηκε κι έφυγε ΣΥΝ. 
τα βρίσκω σκούρα ΑΝΤ. µου έρχονται πρίµα (β) στα σπόρκα στις δυ-
σκολίες: «Βαρδιάνος ~» (διήγηµα τού Α. Παπαδιαµάντη) (γ) σπόρκα 
χαρτιά το πιστοποιητικό υγείας που δεν επιτρέπει την ελεύθερη επι-
κοινωνία πλοίου: το πλοίο που µετέφερε ρύζι είχε ~ και δεν το άφη-
σαν να αράξει. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sporco «ακάθαρτος, βρόµικος, αισχρός» < λατ. spurcus 
«ρυπαρός, µιαρός, ακάθαρτος»]. 

σπορογονία (η) {σπορογονιών} 1. BOT. η ανάπτυξη νέων φυτών µε 
σπόρο 2. ΒΙΟΛ. η φάση τού κύκλου αναπαραγωγής των πρωτόζωων, 
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κατά την οποία οι σπόροι αναπτύσσονται και αποσπώνται από µόνοι 
τους. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sporogonie]. 

σπορογόνος, -ος, -ο αυτός που µπορεί να παράγει σπόρους: ~ βα-
κτηρίδια. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν όρ., < γαλλ. sporogone]. 

σπορόζωο (το) {σποροζώ-ου | -ων} ΖΩΟΛ. καθένα από τα παρασιτικά 
πρωτόζωα, από τα οποία µερικά είναι παθογόνα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sporozoaire]. 

σποροπαραγωγή (η) ΓΕΩΠ. η παραγωγή σπόρων µε µεθόδους τέτοιες, 
ώστε να είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά των φυτών που θα 
αποδώσουν και να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή παραγωγή για 
τους καλλιεργητές: επιστηµονική | κρατική | βελτιωµένη | εγχώρια ~. 

σπόρος (ο) 1. BOT. το σπέρµα (βλ.λ.) των καρπών, από το οποίο βλα-
στάνει το νέο φυτό, όταν βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες µέσα στη 
γη: ~ ντοµάτας | πεπονιού | σιταριού || εκλεκτός | µεστωµένος | σκορ-
πισµένος | φυτρωµένος | χαλασµένος ~ 2. ΓΕΩΠ. (γενικότ.) οποιοδή-
ποτε µέρος τού φυτού µπορεί να τοποθετηθεί στη γη και να βλαστή-
σει: κρεµµύδια για σπόρο ΣΥΝ. σπορικό, σπόρισµα 3. (συνεκδ.) η δια-
δικασία κατά την οποία φυτεύονται τα µέρη τού φυτού στη γη, για 
να δώσουν νέους οργανισµούς: δεν κάνει καλό καιρό για σπόρο ΣΥΝ. 
σπορά 4. το ανδρικό σπέρµα ή το σπέρµα των αρσενικών ζώων 5. (συ-
νεκδ.) το τέκνο, το παιδί κάποιου: είναι ~ δικός µου, γνήσιο τέκνο 
µου! ΣΥΝ. απόγονος, σπέρµα, γέννηµα 6. (εκφραστ.) µικρόσωµο παιδί, 
συνήθ. υπερβολικά κινητικό και δραστήριο: βρε σπόρε, από πού ξε-
φύτρωσες πάλι; ΣΥΝ. σπόρι, µικρός 7. (µτφ.) η αφετηρία: ο ~ τής επα-
νάστασης βρισκόταν στα κηρύγµατα τού Ρήγα || ο ~ τής διχόνοιας 
ΣΥΝ. σπέρµα, αιτία, λόγος. [ΕΤΥΜ^αρχ. < σπείρω (βλ. λ. σπέρνω)]. 

σπορτέξ (το) {άκλ.} (συνήθ. στον πληθ.) καθένα από τα αθλητικά πα-
πούτσια. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. sport «άθληµα» + παραγ. επίθηµα -εξ, που δηλώνει το 
χηµικό, φαρµακευτικό ή βιοµηχανικό προϊόν]. 

σπορτσµαν (ο) {άκλ.}, σπόρτσγούµαν (η) {άκλ.} πρόσωπο που 
επιδίδεται στη σωµατική άσκηση, συνήθ. χωρίς να είναι επαγγελµα-
τίας, άνθρωπος των σπορ. [ΕΤΥΜ < αγγλ. sportsman | 
sportswoman]. 

ΟΠΟΤ (το) {άκλ.} 1. σύντοµο διαφηµιστικό φιλµ (στον κινηµατογράφο 
ή στην τηλεόραση): διακόπτουµε για µερικά διαφηµιστικά ~ · 2. µι-
κρό φορητό φωτιστικό που τοποθετείται σε ψηλό σηµείο (πάνω από 
γραφείο, στην οροφή δωµατίου κ.α.) · 3. ΟΙΚΟΝ. άµεσος, τρέχων για 
άµεση πληρωµή και παράδοση (εµπορεύµατος, χρεωγράφων, συναλ-
λάγµατος): ~ πληρωµή | συναλλαγή | αγορά εµπορευµάτων | τιµή 
(τοις µετρητοίς) ΑΝΤ. προθεσµιακός. — (υποκ.) σποτάκι (το) (σηµ. 1, 
2). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. spot < µέσ. αγγλ. spotte, που συνδ. µε µέσ. ολλ. spot 
«κηλίδα, κουκκίδα», αρχ. σκανδ. spotti «κοµµατάκι»]. 

σπουδάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σπούδα-σα, -σµένος κ. -γµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. ασχολούµαι µε σύστηµα και προσοχή µε ορισµένο αντι-
κείµενο, ενεργοποιώντας κυρ. τις πνευµατικές µου δυνάµεις και 
ασκώντας τις δεξιότητες µου, µε σκοπό να µάθω (κάτι) καλά: ~ ια-
τρική! νοµικά ΣΥΝ. µελετώ 2. (+ επίθ. ως κατηγορούµενο) µελετώ για 
να γίνω κάτι (αυτό που δηλώνει το επίθετο): ~ γιατρός | δικηγόρος 3. 
αναλαµβάνω τα έξοδα και γενικά παρέχω στήριξη σε κάποιον που 
θέλει να αποκτήσει µόρφωση ή ειδίκευση: τον σπούδασαν και του 
άνοιξαν δικό του ιατρείο 4. (γενικότ.) παρατηρώ κάτι µε προσοχή, 
αποκτώ γνώσεις σε βάθος: να µε ακούς: την έχω σπουδάσει τη ζωή 
και ξέρω τι σου λέω || ~ τη φύση και τις µεταβολές της ΣΥΝ. µελετώ, 
ψάχνω, γνωρίζω ♦ (αµετβ.) 5. ακολουθώ συγκεκριµένο κύκλο σπου-
δών, συνήθ. σε ανώτερο ή ανώτατο ίδρυµα: -Πού σπουδάζεις; — στο 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων | στην Αγγλία (πβ. λ. φοιτώ) || (η µτχ. ενεστ. 
σπουδάζων, -ούσα, -ον) η σπουδάζουσα νεολαία 6. αποκτώ µόρφω-
ση, µαθαίνω γράµµατα: να κοιτάξεις να σπουδάσεις, γιατί η εποχή 
µας έχει πολλές απαιτήσεις ΣΥΝ. µορφώνοµαι 7. (η µτχ. σπουδασµέ-
νος, -η, -ο κ. σπουδαγµένος) (α) αυτός που έχει αποφοιτήσει από 
ανώτερο ή ανώτατο ίδρυµα: είναι ~ στο εξωτερικό (β) αυτός που έχει 
µεγάλη µόρφωση: εσείς οι σπουδαγµένοι πρέπει να διαφωτίζετε τον 
κόσµο ΣΥΝ. µορφωµένος, γραµµατιζούµενος ΑΝΤ. αµόρφωτος, αγράµ-
µατος. — σπούδασµα κ. οπούδαγµα (το). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «επείγοµαι, σπεύδω», < σπουδή (βλ.λ.). Ήδη 
αρχ. η σηµ. «σπεύδω να δώσω την προσοχή µου σε κάτι σοβαρό, ανα-
ζητώ επίµονα». Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

σπουδαιολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {σπουδαιολογείς... | σπουδαιολόγη-
σα} µιλώ για σηµαντικά ζητήµατα ή µε τρόπο που φαίνεται σπου-
δαίος: (ειρων.) όλη την ώρα σπουδαιολογείς, αλλά δεν µπορείς να 
βρεις µια πρακτική λύση. — σπουδαιολονία (η) [µτγν.] κ. σπουδαιο-
λόγηµα (το). 

σπουδαίος, -α, -ο 1. αυτός που είναι σηµαντικός (σε έναν τοµέα), που 
αξίζει να συγκεντρώσει τον θαυµασµό και την αναγνώριση των 
άλλων: ~ ηθοποιός | παιχνίδι | ιδέα | γιατρός | παράγοντας | απόφαση 
| νέα ΣΥΝ. διαπρεπής, αναγνωρισµένος, εξαιρετικός, ικανός ANT. 
ασήµαντος, τυχαίος· ΦΡ. κάνω τον σπουδαίο παριστάνω ότι είµαι 
κάποιο σηµαντικό πρόσωπο και φέροµαι αλαζονικά: µετά τη βρά-
βευση του κάνει τον σπουδαίο και ούτε που µας µιλά ΣΥΝ. µεγαλο-
πιάνοµαι ΑΝΤ. είµαι προσηνής 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει την αρµό-
ζουσα ηθική στάση: ~ χαρακτήρας | άνθρωπος ΣΥΝ. σωστός, ενάρε-
τος, χρηστός, εξαιρετικός ΑΝΤ ποταπός 3. ο σηµαντικός από οικονο-
µικής απόψεως, αυτός που αποφέρει µεγάλο κέρδος: έκλεισε µια -
δουλειά στο εξωτερικό ΣΥΝ. επωφελής, κερδοφόρος, επικερδής ANT. 
ζηµιογόνος, ασήµαντος 4. (ειρων.) αυτός που δεν είναι σηµαντικός, 

που στερείται σοβαρότητας: ~ φίλος είσαι! Να µην εµφανιστείς κα-
θόλου στο νοσοκοµείο, όσο ήµουν άρρωστος! || ~ δικαιολογία για να 
µην έρθεις! Τι θα πει δεν έχεις κατάλληλα ρούχα! ΣΥΝ. ασήµαντος, 
γελοίος· ΦΡ. (α) (ειρων.) σπουδαίο πράγµα | σπουδαία τα λάχανα! για 
καταστάσεις που δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον ή δεν έχουν 
καµία αξία: ~! Έχασε µια φορά στο τάβλι και το έκανε θέµα! ΣΥΝ. σιγά 
το πράγµα | τα λάχανα (β) σπουδαίο πρόσωπο | υποκείµενο! (ειρων.) 
για άνθρωπο χαµηλής ηθικής ή αξίας: ~! Εκανε δύο φορές φυλακή 
ΣΥΝ. µούτρο 5. σπουδαίο (το) το σηµαντικό, το ενδιαφέρον σηµείο 
µιας υπόθεσης: το - είναι ότι για όλα αυτά έδωσα ελάχιστα χρήµατα! || 
τίποτα το ~ δεν συνέβη τελευταία- ΦΡ. ες αύριο ν τα σπουδαία βλ. λ. 
αύριο. — σπουδαία επίρρ., σπουδαιότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
σπουδαίος, αρχική σηµ. «βιαστικός, πρόθυµος» (πβ. Πολλιανός 1, 
197: σπουδαίος τους πόδας, Κ.∆. Β' Τιµόθ. 1, 17: (...) σπουδαίως 
έζήτησέν µε και εύρεν), < σπουδή (βλ.λ.). Ήδη αρχ. και συνήθεις οι 
σηµ.: «σοβαρός, κατάλληλος, αξιόλογος, σηµαντικός»]. 

σπουδαιοφανής, -ής, -ές [1886] (σπουδαιοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 
αυτός που εµφανίζεται σπουδαίος, χωρίς πραγµατικά να είναι: στον 
κύκλο του µαζεύονται άτοµα ~, που δεν έχουν τίποτα το ουσιαστικό να 
επιδείξουν ΣΥΝ. σοβαροφανής. — σπουδαιοφάνεια (η) [1884]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ < σπουδαίος + -φανής < θ. φαν- (πβ. παθ. αόρ. β' έ-φάν-ην τού 
αρχ. φαίνω | -οµαί)]. 

σπουδάρχης (ο) {σπουδαρχών} (κακόσ.) πρόσωπο που επιδιώκει µε 
κάθε τρόπο να αποκτήσει αξιώµατα.   — σπουδαρχία (η) [µτγν.], 
σπουδαρχώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. [ΕΤΥΜ αρχ.< σπουδή + -άρχης < 
άρχω]. 

σπουδαρχίδης (ο) {σπουδαρχιδών} (κακόσ.) νεαρό άτοµο που επι-
διώκει µε κάθε τρόπο την απόκτηση θέσεων και αξιωµάτων: µε τις 
νέες προσλήψεις γέµισε η εταιρεία σπουδαρχίδες, που σκοτώνονται 
µεταξύ τους για το ποιος θα καταλάβει πιο αξιοζήλευτη θέση ΣΥΝ. 
θεσιθήρας. [ΕΤΥΜ αρχ. < σπουδάρχης (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
ίδης]. 

σπούδασµα κ. οπούδαγµα (το) → σπουδάζω 
σπουδασµένος, -η, -ο κ. σπουδαγµένος → σπουδάζω 
σπουδαστήριο (το) [1783] {σπουδαστηρί-ου | -ων) 1. ειδικά διαµορ-

φωµένος χώρος, συνήθ. µέσα σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυµα, που προορίζεται για µελέτη: στο - απαγορεύονται οι οµιλίες 
2. (γενικότ.) ο χώρος που προορίζεται για τη µελέτη ειδικού αντικει-
µένου και γι' αυτό διαθέτει συναφή βιβλία, όργανα κ.λπ.: ~ φυσιολο-
γίας | χηµείας ΣΥΝ. εργαστήριο. 
[ΕΤΥΜ. < σπουδάζω (από το θ. τού αορ. σπουδασ-) + παραγ. επίθηµα -
τήριο, πβ. κ. δικασ-τήριο, πιεσ-τήριο]. 

σπουδαστής (ο), σπουδάστρια (η) [1887] {σπουδαστριών} 1. πρό-
σωπο που παρακολουθεί τον κύκλο µαθηµάτων ανώτερης Σχολής: ~ 
στα Τ.Ε.Ι. Λάρισας 2. (γενικότ.) πρόσωπο που ασχολείται συστηµατικά 
µε τη µελέτη γνωστικού αντικειµένου, συνήθ. σε οργανωµένο πρό-
γραµµα: ~ ξένων γλωσσών. — σπουδαστικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ 
µτγν., αρχική σηµ. «οπαδός», < αρχ. σπουδάζω (βλ.λ.). Η σηµερινή 
σηµ. ήδη µτγν.]. 

σπουδή (η) 1. η σοβαρή και συστηµατική ενασχόληση µε συγκεκρι-
µένο αντικείµενο, που αποσκοπεί στη βαθιά και ουσιαστική γνώση 
του και στη µετέπειτα άσκηση του: η ~ τής αρχαιότητας | τής συ-
µπεριφοράς των ανθρώπων | τής ιατρικής επιστήµης ΣΥΝ. µελέτη 2. 
σπουδές (οι) (α) οργανωµένη ενασχόληση µε συγκεκριµένο αντικεί-
µενο, που αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων ή/και δεξιοτήτων σε 
αυτό, συνήθ. µέσα σε ακαδηµαϊκά πλαίσια: έκανε ~ στην Ιταλία || 
ποιος πληρώνει για τις ~ σου; || προπτυχιακές | µεταπτυχιακές | ορ-
γανωµένες | γυµνασιακές | θεωρητικές | εγκύκλιες | πανεπιστηµιακές | 
ανώτερες (βλ.λ.) | πολύχρονες ~ || Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών (β) η 
συστηµατική ενασχόληση ενός συνόλου ειδικών µε ένα συγκεκριµένο 
αντικείµενο που έχει ως στόχο να το µελετήσουν σε όσο γίνεται 
µεγαλύτερο βάθος και να διευρύνουν συνεχώς τις γνώσεις που έχουµε 
για αυτό: κλασικές | µεσαιωνικές | ανατολικές (βλ.λ.) | ανθρωπιστικές 
| ιατρικές | φιλοσοφικές | αρχαιολογικές ~ ΣΥΝ. µελέτη 3. καλ-
λιτέχνηµα το οποίο αποτελεί φάση προετοιµασίας για το τελικό έργο 
και το οποίο γίνεται για να µελετήσει ο καλλιτέχνης το αντικείµενο 
του, να δοκιµάσει και να βελτιώσει την τεχνική του: ακόµα και οι - 
τού Πικάσσο αξίζουν µια περιουσία || οι ~ τού Σοπέν είναι ό,τι πρέπει 
για την εξάσκηση των δακτύλων ΣΥΝ. προσχέδιο, πρόπλασµα • 4. η 
βιασύνη, το να ενεργεί κανείς βιαστικά, για να πετύχει ορισµένο 
αποτέλεσµα: να ενεργήσουµε µε ~, για να προφθάσουµε τη διωρία 
ΣΥΝ. γρηγοράδα 5. η διάθεση που δείχνει κανείς να ενεργοποιηθεί και 
να βοηθήσει κάποιον: έδειξε υπερβολική ~ να µε βοηθήσει, και αυτό 
µου δηµιούργησε υποψίες για τα κίνητρα του ΣΥΝ. προθυµία, ζήλος 
ΑΝΤ. απροθυµία. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «βιασύνη, ταχύτητα - ζήλος, προθυµία», 
ετεροιωµ. βαθµ. θ. που απαντά στο ρ. σπεύδω (βλ.λ.). Η λ. δήλωσε επί-
σης τη δραστήρια προσπάθεια και προθυµία την οποία εκδηλώνει 
αυτός που ασχολείται µε κάτι σοβαρό και, κατ' επέκταση, την επιµέ-
λεια και την προσοχή που του αφιερώνει (βλ. κ. σπουδάζω). o µουσ. 
όρ. αποδίδει το γαλλ. étude]. 

σπουργίτης (ο) {σπουργιτών} ΖΩΟΛ. µικρόσωµο πτηνό, µε γκριζοκά-
στανο φτέρωµα, χωρίς ιδιαίτερο κελάηδηµα, που απαντά τόσο στους 
αγρούς όσο και µέσα στις πόλεις, χωρίς να ενοχλείται από την πα-
ρουσία των ανθρώπων. Επίσης σπουργίτι1 (το) (σπουργιτ-ιού | -ιών). 
— (υποκ.) σπουρΥΐτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. πυργίτης (µε ανάπτυξη σ- προθεµ., πβ. κ. βώλος 
- σβώλος, και τροπή /ο/ → lui) < αρχ. πύργος]. 

σπούτνικ (ο) {άκλ.} καθένας από τη σειρά τεχνητών δορυφόρων γύ- 
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ρω από τη Γη, που εκτόξευσε πρώτη στον κόσµο η Σοβιετική Ένωση 
(ΐ 957), για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά µε τη φύση τού δια-
στήµατος, καθώς και για να βελτιώσουν την τεχνική που εφαρµόζε-
ται στους δορυφόρους. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. sputnik «δορυφόρος - συνταξιδιώτης» < s- «µε, µαζί» + 
put «δρόµος, οδός» + επίθηµα -nik]. 

σπρέι (το) {άκλ.} υγρό για ποικίλες χρήσεις (αποσµητικό, εντοµοκτόνο, 
χρώµα κ.λπ.) συµπιεσµένο σε φιάλη µε ψεκαστήρα, από όπου ρίχνεται 
µε πίεση (ψεκασµό): µπογιά σε ~ || αποσµητικό σε ~ || οι ληστές 
χρησιµοποίησαν αναισθητικό ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. spray < ολλ. spraeyen, 
πβ. µέσ. άνω γερµ. sprœjen]. 

οπριντ (το) {άκλ.} 1. ΑΘΛ. Ο σύντοµος (µικρών αποστάσεων) αγώνας 
ταχύτητας (δρόµου ή ποδηλάτου) 2. το γρήγορο τρέξιµο για σύντοµο 
χρόνο: έκανε ένα ~ και τον πρόφτασε. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sprint < παλ. αγγλ. *sprintan, που συνδ. µε αρχ. γερµ. 
sprinzan «αναπηδώ, εκτινάσσοµαι», αρχ. σκανδ. spretta]. 

σπρίντερ (ο/η) {άκλ.} αθλητής τού σπριντ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. sprinter]. 

σπρωξιά (η) το να ωθεί κανείς (κάποιον/κάτι), συνήθ. χρησιµοποιώ-
ντας τη σωµατική του δύναµη: του έριξε µια ~ κι αυτός σωριάστηκε 
κάτω || σπρωξιές, αγκωνιές, βρισιές µέσα στο γεµάτο λεωφορείο ΣΥΝ. 
σκουντιά, σπρώξιµο, σκούντηµα. 
[ΕΤΥΜ. < θ. σπρωξ- (τού ρ. σπρώχνω από τον αόρ. έ-σπρωξ-α) + κα-
τάλ. -ιά, πβ. κ. κλοτσ-ιά]. 

σπρωξίδι (το) {δύσχρ. σπρωξιδ-ιού | -ιών) (σε συνωστισµό) οι συνε-
χείς σπρωξιές µέσα σε ένα σύνολο στρυµωγµένων ανθρώπων, για να 
προχωρήσει κάποιος: άρχισε το ~ από τους επιβάτες που ήθελαν να 
κατέβουν και εµποδίζονταν από αυτούς που στέκονταν στην έξοδο. 
[ΕΤΥΜ. < θ. σπρωξ- (< ρ. σπρώχνω) + παραγ. επίθηµα -ίδι, πβ. κ. βρισ-
ίδι]^ 

σπρώξιµο (το) {σπρωξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η σπρωξιά 2. η ώθηση 
προς τα εµπρός µε τη χρήση µυϊκής δύναµης: το αυτοκίνητο δεν 
παίρνει µπρος· θέλει ~ 3. (µτφ.) η προώθηση (κάποιου) σε έναν χώρο, 
η εύνοια προς (κάποιον): για να εξελιχθείς σ' αυτή την επιχείρηση 
χρειάζεται ~. — (υποκ.) σπρωξιµατάκι (το). 
[ETYM. < θ. σπρωξ- (τον ρ. σπρώχνω από τον αόρ. έ-σπρωξ-α) + πα-
ραγ. επίθηµα -ιµο, πβ. κ. θάψ-ιµο]. 

σπρώχνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έσπρωξα, σπρώ-χτηκα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 
1. ωθώ (κάποιον/κάτι) χρησιµοποιώντας τη σωµατική µου δύναµη: 
Μη µε σπρώχνετε, κύριε! ∆εν έχει ελεύθερο χώρο µπροστά! || έκλεισε 
την πόρτα σπρώχνοντας την µε το χέρι του || τα παιδιά διασκέδαζαν 
σπρώχνοντας το ένα το άλλο στο νερό || σπρώξαµε το αυτοκίνητο, 
γιατί έµεινε από βενζίνη ΣΥΝ. απωθώ· (µτφ.) 2. βοηθώ κάποιον να προ-
χωρήσει, συνήθ. σε θέµατα σταδιοδροµίας: µπορεί να µην έχει µεγά-
λες ικανότητες, αλλά ήδη τον σπρώχνουν οι πολιτικοί του φίλοι ΣΥΝ. 
προωθώ 3. οδηγώ (κάποιον) να ενεργήσει µε συγκεκριµένο τρόπο, συ-
νήθ. χωρίς να το θέλει: τι τον έσπρωξε άραγε στο έγκληµα; || µη 
σπρώχνεις τα πράγµατα στα άκρα! || σ' αυτή την πράξη τον έσπρωξε η 
φιλοδοξία | η στενοχώρια | ο έρωτας | η πείνα ΣΥΝ. παρασύρω, πα-
ρακινώ, εξωθώ ΑΝΤ. αποτρέπω, σταµατώ, συγκρατώ ♦ 4. (αµετβ.) δίνω 
σπρωξιές: Μη σπρώχνετε! Υπάρχουν θέσεις για όλους! [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< αρχ. προωθώ, µε ανάπτυξη σ- προθεµ. (πβ. κ. κύπτω -σκύβω) ή, κατ' 
άλλη άποψη, από αµάρτυρο *είσπροωθώ > *είσ-προώ-θω > *είσ-
προώθνω > σπρώχνω]. 

σπυρί (το) {σπυρ-ιού | -ιών} 1. ο σπόρος των φυτών: διαλέγω το ρύζι | 
το σιτάρι σπυρί-σπυρί ΣΥΝ. κόκκος, κουκκί 2. (µτφ.) πολύ µικρή πο-
σότητα: ούτε ~ ψωµάκι δεν βρισκόταν ΣΥΝ. κόκκος · 3. µικρό εξάν-
θηµα ή µικρή φουσκάλα, που συνήθ. έχει πύον και εµφανίζεται πά-
νω στο δέρµα: βγάζω ένα ~ στο πρόσωπο || πειράζω | σπάω τα ~ ΣΥΝ. 
εξάνθηµα- ΦΡ. (α) βγάζω σπυριά (µτφ.-οικ.) µε απωθεί κάτι πάρα πο-
λύ, δεν µπορώ να το ανεχθώ: ~ κάθε φορά που αρχίζουν τα κουτσο-
µπολιά για τους κοσµικούς ΣΥΝ. (οικ.) µου γυρνάνε τ' άντερα (β) κα-
κό σπυρί να βγάλεις! να πάθεις κάτι κακό. — (υποκ.) σπυράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *σπυρ-ίον, υποκ. τού αρχ. σπυρός, παράλλ. τ. τού πυ-
ρός «κόκκος σιταριού» (βλ.λ.), µε ανάπτυξη σ- προθεµ., πβ. κ. βώλος - 
σβώλος]. 

σπυριάζω ρ. αµετβ. {σπύριασ-α, -µένος} 1. γεµίζω εξανθήµατα ή 
πυώδεις φλεγµονές στο δέρµα µου: ο γυιος του µε την άνοιξη φου-
ντώνει και σπυριάζει · 2. γεµίζω σπόρους, βρίσκοµαι σε φάση υπε-
ρωρίµασης: σπυριασµένος καρπός ΑΝΤ. είµαι άγουρος.  — σττύρια-
σµα (το). σπυριάρης, -α, -ικο 1. (µειωτ.) αυτός που το δέρµα του και 
κυρ. το πρόσωπο του είναι γεµάτο εξανθήµατα ή πυώδεις φλεγµονές · 
2. (σπάν.) αυτός που έχει ώριµους σπόρους: ~ κολοκύθι ΣΥΝ 
υπερώρι-µος ANT. άγουρος. Επίσης σπυριάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < 
σπυρί + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. ψωρ-ιάρης]. σπύριασµα (το) → 
σπυριάζω Σπυριδούλα (η) γυναικείο όνοµα. 
Σπυρίδων (ο) {Σπυρίδων-ος, -α} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκό-
πων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ο Άγιος ~, πολιούχος τής Κέρκυρας 2. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Σπύρος. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., 
αγν. ετύµου]. σπυρίς (η) {σπυρίδ-ος | -ων} ψάθινο καλάθι µε ανοιχτό 
στόµιο, που χρησιµεύει για τη µεταφορά τροφίµων και συνήθ. ψαριών 
ΣΥΝ. ζε-µπίλι. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σπυρίς, -ίδος, µε επίθηµα -ιδ- (πβ. γλυφίς, γραφίς) < 
*spr-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε φωνηεντική αντιπροσώπευση -υρ-, πβ. κ. 
αγυρις, αγύρτης) τού I.E. *sper- «τυλίγω, διπλώνω, πλέκω», οπότε η λ. 
σπυρίς θα δήλωνε αρχικώς το πλεχτό καλάθι. Βλ. κ. σπείρα, σπάργα-
νον, µε τα οποία συνδ. η λ.]. 

σπυρωτός, -ή, -ό αυτός τού οποίου οι κόκκοι είναι ευδιάκριτοι και δεν 
έχουν χάσει το σχήµα τους: ρύζι ~ και όχι λαπάς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχος. 

σπω ρ. → σπάζω 
Σρι Λάνκα (η) {άκλ.} (σιναλεζ. Sri Lanka Prajatantrika Samaja-vadi 

Janarajaya, ταµίλ Ilankai Sananayaka Sosolisa Kudiyarasu = Σοσιαλι-
στική ∆ηµοκρατία τής Σρι Λάνκα) νησιωτικό κράτος στον Ινδικό 
Ωκεανό, κοντά στις ΝΑ. ακτές τής Ινδίας, µε πρωτεύουσα το Κολό-
µπο, επίσηµες γλώσσες τη Σιναλεζική και την Ταµίλ και νόµισµα τη 
ρουπία Σρι Λάνκα' αλλιώς (παλαιότ.) Κεϋλάνη. [ΕΤΥΜ. < σιναλεζ. 
Sri Lanka «νησί τής ευτυχίας, τής ευλογίας» < σαν-σκρ. sri «ευτυχία, 
ιερότητα» + lankä «νησί». Η χώρα ήταν προηγουµένως γνωστή µε 
την ονοµασία Κεϋλάνη < αγγλ. Ceylon (< σανσκρ. siriiha 
«λιοντάρι»), που είναι και το έµβληµα τής χώρας]. 

Σ.Σ.Α.Σ. (η) Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. 
Σ.Σ.Ε. (η) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 
Σ.Σ.Ι. (η) Στρατιωτική Σχολή Ικάρων. 
Σ.Σ.Ξ.Γ. (η) Στρατιωτική Σχολή Ξένων Γλωσσών. 
σταβάρι (το) {σταβαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) µέρος τού αλετριού, που βρί-

σκεται προς τη µεριά τού ζυγού. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σταβάριον < *ίστο-βοάριον (µε σίγηση τού αρκτικού 
άτονου ί- και έκκρουση τού -ο-), υποκ. τού αρχ. ίστοβοεύς «τιµόνι 
αρότρου» < ίστός + -βοεύς < βοϋς «βόδι»]. 

σταβέντο επίρρ. (λαϊκ.) 1. ΝΑΥΤ. από την απάνεµη πλευρά ΣΥΝ. υπή-
νεµα, απάνεµα ΑΝΤ. σοβράνο 2. (ως επίθ.) αυτός που δεν τον πιάνει ο 
αέρας: ~ πόρτο | λιµάνι || από ~ µεριά (από τη µεριά τού σκάφους που 
δεν τη βρίσκει ο άνεµος) ΣΥΝ. υπήνεµος, απάνεµος. Επίσης σοτοβέ-
ντο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sottovento < sotto «κάτω» (< λατ. subtus) + vento «άνε-
µος» (< λατ. ventus)]. 

σταβλάρχης (ο) {σταβλαρχών} 1. πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για 
την καλή λειτουργία τού στάβλου, καθώς και για τα ίδια τα άλογα 
ΣΥΝ. επιστάτης ΑΝΤ. σταβλίτης 2. αξιωµατούχος στην αυλή βασιλέων 
ή πριγκίπων: ο µέγας - τού δουκάτου. [ΕΤΥΜ < στάβλος + -άρχης < 
άρχω]. 

σταβλίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {στάβλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. διατηρώ µε-
γάλα οικιακά ζώα, κυρ. άλογα, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο: έχει 
σταβλίσει δύο άλογα και πέντε αγελάδες 2. οδηγώ ζώα στον χώρο 
όπου στεγάζονται: σταβλίζουµε τις αγελάδες αργά το απόγευµα. — 
στάβλισµα (το). 

σταβλίτης (ο) [µτγν.] {σταβλιτών} πρόσωπο που εργάζεται σε στάβλο 
ΣΥΝ. ιπποκόµος ΑΝΤ. σταβλάρχης. 

στάβλος (ο) 1. ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος, για να στεγάζουν και 
να φροντίζουν κυρ. άλογα, αλλά και άλλα µεγάλα κατοικίδια ζώα: 
καθαρός | σκοτεινός | σύγχρονος | ξύλινος | βασιλικός ~ 2. (µτφ.) χώρος 
ιδ. βρόµικος και ακατάστατος: δυο µέρες αφότου έφυγαν οι γονείς, το 
σπίτι είχε γίνει ~ ΣΥΝ. αχούρι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. στάβλον (τό) < λατ. stabulum «σταθµός, στάβλος» 
(< ρ. stare «ίσταµαι, βρίσκοµαι»)]. 

στάγδην επίρρ. (λόγ.) σταγόνα-σταγόνα, σταλαµατιά-σταλαµατιά. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < θ. σταγ- (τού ρ. στάζω, βλ.λ.) + επιρρ. επίθηµα -δην, πβ. 
κ. άρ-δην]. 

Στάγιρα (τα) {Σταγίρων} (συχνή ορθ. Στάγειρα) χωριό (τής Μακεδο-
νίας) στη ΒΑ. Χαλκιδική Χερσόνησο, η πατρίδα τού Αριστοτέλη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Στάγιρα | Στάγιρος (ή) (οι τ. µε -ει- είναι εσφαλµ.), αγν. 
ετύµου]. 

Σταγιρίτης (ο) [αρχ.] 1. αυτός που κατάγεται από τα Στάγιρα (βλ.λ.) 
2. προσωνυµία τού Αριστοτέλη. 

οτάγµα (το) {στάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σταγόνα που πέφτει, ποσό-
τητα υγροποιηµένης ουσίας ή υγρού που στάζει: ~ κεριού ΣΥΝ. στα-
λαγµατιά, σταλιά 2. το προϊόν τής απόσταξης 3. τα κοφίνια µε τον 
πολτό από τις ελιές, καθώς στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < στάζω (βλ.λ.)]. 

σταγµοδόχη (η) [1897] {σταγµοδοχών} µεταλλικός ή γυάλινος δί-
σκος µε τρύπα στη µέση, που προσαρµόζεται στα κηροπήγια έτσι, 
ώστε να συγκρατεί τις σταγόνες τού λειωµένου κεριού. [ΕΤΥΜ. < 
στάγµα + -δόχη < δέχοµαι]. 

σταγόνα (η) 1. η ελάχιστη ποσότητα υγρού ή ρευστού σώµατος, η 
οποία είτε κυλά από κάπου είτε βρίσκεται σε µια επιφάνεια: ~ τής 
βροχής | νερού | ιδρώτα | κεριού | ποτού | µπογιάς || αιµάτινη | κρυ-
στάλλινη ~ || ορκίστηκε να µην πιει ούτε ~ πια (ενν. οινοπνευµατώ-
δους ποτού) ΣΥΝ. σταλαγµατιά, στάλα· ΦΡ. (α) (µτφ.) ούτε σταγόνα 
δεν µένει δεν περισσεύει ή δεν υπάρχει τίποτα: κατέβασε τόσο τις 
τιµές, που δεν έµεινε ούτε σταγόνα στο µαγαζί (ξεπούλησε) (β) οτα-
γόνα στον ωκεανό (λόγ. σταγόν εν τφ ωκεανφ) για κάτι πάρα πολύ 
λίγο ή ασήµαντο σε σχέση µε κάτι άλλο: αυτά που µου λες είναι ~ 
µπροστά σ' αυτά που τραβάω εγώ (γ) η σταγόνα που ξεχείλισε το 
ποτήρι το τελευταίο από µια σειρά γεγονότων τα οποία έχουν αρνη-
τικό χαρακτήρα, αλλά για τα οποία δεν είχε εκδηλωθεί καµία αντί-
δραση µέχρι εκείνη τη στιγµή: το ότι πήγε µόνος του διακοπές ήταν η 
~: η γυναίκα του, του ζήτησε διαζύγιο (δ) (µοιάζουν) σαν δυο στα-
γόνες νερό για καταπληκτική οµοιότητα: τα δίδυµα αδέλφια µοιάζουν 
συχνά ~ (ε) σταγόνα-σταγόνα (ως επίρρ.) σε πολύ µικρές ποσότητες, 
σιγά-σιγά ΣΥΝ. σταλιά-σταλιά, σταλαµατιά-σταλαµατιά 2. η 
ελάχιστη ποσότητα: η µόνωση είναι τόσο καλή, που δεν περνά ~ 3. 
στα νόνες (οι) (α) για φαρµακευτικό υγρό που ρίχνεται µε σταγονό-
µετρο: ο οφθαλµίατρος του έγραψε σταγόνες για τα µάτια (β) ΑΡΧΙΤ.-
ΑΡΧΑΙΟΛ. διακοσµητικό στοιχείο κυλινδρικού σχήµατος στο επιστύ-
λιο και το γείσο αρχαίων ναών 4. ΙΑΤΡ. (α) αιωρούµενη σταγόνα ελά-
χιστη ποσότητα από υγρό τού σώµατος, συνήθ. αίµα, που πρόκειται 



σταγονίδιο 1642 σταθερός 
 

να εξεταστεί µικροβιολογικά (β) παχεία σταγόνα µέθοδος εξέτασης 
αίµατος σε πλακίδιο για την αναζήτηση πλασµωδίου τής ελονοσίας. 
— (υποκ) σταγονίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < «ΡΧ· σταγών, -όνος < θ. σταγ- τού ρ. στάζω (βλ.λ.). Αρκετές 
φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική, λ.χ. σταγόνα στον ωκεανό 
(< c'est une goutte d'eau dans l'océan), η σταγόνα που ξεχείλισε το πο-
τήρι (< c'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase), σταγόνα-σταγό-
να (< goutte à goutte) κ.ά.]. 

σταγονίδιο (το) [1890] {σταγονιδί-ου | -ων} 1. (υποκ.) πολύ µικρή στα-
γόνα 2. σταγονίδια (τα) (α) (µτφ. κατά τη µεταπολίτευση) τα τελευ-
ταία υπολείµµατα τής δικτατορίας, αυτοί που έκαναν τις τελευταίες 
προσπάθειες για την ανατροπή τής δηµοκρατίας, χωρίς όµως να δια-
θέτουν ουσιαστική δύναµη ή να µπορούν να επηρεάσουν τις εξελί-
ξεις (β) υπολείµµατα οπαδών τής δικτατορίας στον κρατικό µηχανι-
σµό (π.χ. στην Ελληνική Αστυνοµία και στο στράτευµα): «παρασχέ-
θηκε στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας η εξουσία να αποκαθάρει τη 
∆ικαιοσύνη από τα ~ τής δικτατορίας που είχαν αποµείνει στον χώρο 
της» (Π. ∆ηµόπουλος). 

σταγονόµετρο (το) [1833] {σταγονοµέτρ-ου | -ων} ΦΑΡΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. το 
ειδικό όργανο που αποτελείται από σωληνάριο µε ελαστική κύστη 
προσαρµοσµένη στο ένα του άκρο, η οποία, όταν πιέζεται, αναρροφά 
από δοχείο ή φιάλη υγρό· µε αυτό είναι δυνατόν κανείς να µετρά και 
να ρίχνει (στάζει) πολύ µικρές ποσότητες (σταγόνες) από µία, συνήθ. 
φαρµακευτική, ουσία· ΦΡ. µε το σταγονόµετρο σε πολύ µικρές πο-
σότητες, µε φειδώ: είναι άνθρωπος βαρύς- ~ τις λέει τις κουβέντες 
ΣΥΝ. φειδωλά ANT. πλουσιοπάροχα. — σταγονοµετρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Tropfenmesserj. 

σταγονορροια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ροή σταγόνων 2. BOT. η αποβολή 
ποσότητας νερού µε τη µορφή σταγόνων από ανώτερα φυτά και µύ-
κητες ΣΥΝ. εξίδρωση. 
[ΕΤΥΜ < σταγόνα + -ρροια (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει) < 
ρέω, πβ. κ. πυό-ρροια]. 

σταδία (η) {σταδίων} ΤΟΠΟΓΡ. ευθύ όργανο καθορισµένου µήκους, το 
οποίο σε συνδυασµό µε το σταδιόµετρο βοηθεί στον υπολογισµό απο-
στάσεων από µακριά: οριζόντια | κάθετη ~. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. stadia < αρχ. επίθ. στάδιος «αυτός που στέ-
κεται αµετακίνητος και σταθερός» < επίρρ. στάδην< θ. στα- (τού ρ. 
ί'στηµι | ΐσταµαι) + επιρρ. επίθηµα -δην (πβ. κ. συστάδην)]. 

σταδιακός, -ή, -ό αυτός που συντελείται κατά στάδια και όχι µονο-
µιάς: -βελτίωση τού καιρού/ αναβάθµιση των σπουδών/ πτώση των 
τιµών | αποστρατιωτικοποίηση ΣΥΝ. βαθµιαίος ANT. απότοµος. — 
σταδιακ-σ | -ως επίρρ. 

στάδιο (το) {σταδίου | -ων} 1. (σήµερα) ο ειδικά διαµορφωµένος, 
υπαίθριος ή στεγασµένος χώρος, ο οποίος διαθέτει αθλητικές εγκα-
ταστάσεις για την τέλεση αγώνων, καθώς και θέσεις συνήθ. για µε-
γάλο αριθµό θεατών, και χρησιµοποιείται τόσο για αθλητικές συνα-
ντήσεις, κυρ. τού στίβου, όσο και για εκδηλώσεις µε πολυπληθές κοι-
νό: το ~ Ειρήνης και Φιλίας || µεγάλη συναυλία στο Ολυµπιακό - 2. 
Στάδιο (το) το Καλλιµάρµαρο Παναθηναϊκό Στάδιο τής Αθήνας, που 
βρίσκεται ανάµεσα στο Ζάππειο και το Παγκράτι, και η περιοχή γύ-
ρω από αυτό: µένω στο ~ · 3. το χρονικό διάστηµα σε εξελικτική δια-
δικασία, που διαφοροποιείται από τα προηγούµενα και τα επόµενα 
βάσει των κοινών χαρακτηριστικών που εµφανίζονται στη διάρκεια 
του: το νήπιο βρίσκεται στο - τής οµιλίας || το ~ τής επωάσεως || τα 
διαδοχικά - τής θεραπείας || η ιστορία τής ανθρωπότητας έχει περάσει 
από πολλά ~ || βρισκόµαστε σε ~ αναµονής ΣΥΝ. φάση, περίοδος· ΦΡ. 
κατά στάδια σε διαδοχικές φάσεις, όχι απότοµα: η ~ εκτέλεση τού 
έργου ΣΥΝ. σταδιακά ANT. απότοµα, µονοµιάς 4. (στην αρχαιότητα, 
πληθ. τα στάδια και οι στάδιοι) µονάδα µήκους ίση µε 184,87 µέτρα 5. 
αγώνας δρόµου που διεξαγόταν σε αυτή την απόσταση: νικητής τού 
~ · 6. ΝΑΥΤ. µονάδα µήκους που ισούται µε το ένα δέκατο τού ναυ-
τικού µιλίου, δηλ. 182 µ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στάδιον | σπάδιον (δωρ.), αβεβ. ετύµου. Αν θεωρήσουµε 

αρχικό τον τ. σπάδιον (οπότε ο τ. στάδιον θα οφειλόταν σε παρετυ-
µολ. επίδρ. τού επιθ. στάδιος, βλ. λ. σταδία), τότε η λ. θα µπορούσε να 
ενταχθεί στην ετυµολ. οικογένεια τού ρ. σπώ (-άω), πβ. κ. λατ. spatium 
«χώρος, διάστηµα». Αν ωστόσο θεωρήσουµε αρχικό τον τ. στάδιον 
(οπότε ο τ. σπάδιον οφείλεται ίσως σε ανοµοίωση των οδοντικών 
συµφώνων), τότε είναι δυνατή η συσχέτιση µε το επίθ. στάδιος, µε 
αρχική σηµ. «καθορισµένη µετρική µονάδα»]. 

σταδιοδροµία (η) [µτγν.] {σταδιοδροµιών} η επαγγελµατική εξέλιξη 
και πορεία: του ευχήθηκαν «καλή ~» ΣΥΝ. καριέρα. 

σταδιοδροµώ ρ. αµετβ. {σταδιοδροµείς... | σταδιοδρόµησα} ακολου-
θώ ένα επάγγελµα ή ασχολούµαι συστηµατικά µε µια δραστηριότη-
τα καταβάλλοντας προσπάθειες, ώστε να εδραιωθώ και να επιτύχω 
σε αυτό τον χώρο: θα σταδιοδροµήσει στα πλοία, όπως ο πατέρας του 
|| ~ στις επιστήµες ΣΥΝ. κάνω καριέρα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· σταδιοδροµώ (-έω), αρχική σηµ. «τρέχω (σε αγώνα) στο 
στάδιο», < στάδιον + -δροµώ < δρόµος]. 

σταδιοµετρία (η) {σταδιοµετριών} ΤΟΠΟΓΡ. η µέθοδος µετρήσεως 
αποστάσεων µε σταδίες και σταδιόµετρο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. stadiométrie]. 

σταδιόµετρο (το) [1863] {σταδιοµέτρ-ου | -ων) ΤΟΠΟΓΡ. όργανο οπτι-
κό το οποίο µε τη βοήθεια τής σταδίας βοηθεί στον υπολογισµό απο-
στάσεων από µακριά. — σταδιοµέτρηση (η), σταδιοµετρικός, -ή, -ό. 

στάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [έσταξα] ♦ (µετβ.) 1. αφήνω ή κάνω (κάτι) να 
πέσει σε σταγόνες: έσταξα λίγο κονιάκ στο τσάι µου || ~ κολλύριο στα 
αφτιά µου || - λάδι στην κλειδαριά || (µτφ.) τα χέρια τού δικτάτορα 
έσταζαν αίµα (είχε διαπράξει εγκλήµατα, φόνους) ΣΥΝ. σταλάζω- ΦΡ. 
(α) στάζει µέλι το στόµα µου (για κάποιον/ κάτι) (ί) µιλώ για 

κάποιον/κάτι µε τα καλύτερα λόγια: όποτε µιλά γι'αυτήν, στάζει µέλι 
το στόµα του (ii) (γενικότ.) µιλώ µε γλυκό τρόπο ΣΥΝ. γλυκοµιλώ (β) 
φαρµάκι | δηλητήριο στάζει το στόµα µου µιλώ µε κακία για τους 
άλλους, τους αντιµετωπίζω όλους κακοπροαίρετα: δεν µπορεί να πει 
καλή κουβέντα για άνθρωπο- φαρµάκι στάζει το στόµα του 2. (λαϊκ-
µτφ.) πληρώνω, δίνω χρήµατα (σε κάποιον για να εξυπηρετηθώ): θα 
σου πω κάτι αλλά πρώτα στάξε µου! ΦΡ. τα στάζω (κανονικά) πλη-
ρώνω κάποιον (συνήθως µε δυσφορία), για να εξυπηρετηθώ: για να 
τον δει ο συγκεκριµένος γιατρός, τα έσταξε κανονικά ♦ 3. (αµετβ.) για 
κάτι από το οποίο πέφτουν σταγόνες: η βρύση | το κερί | η µύτη στάζει 
|| η σκεπή | το ταβάνι | η οροφή στάζει (είναι τόσο σαθρά, που περνά 
µέσα τους το νερό) || ~ ολόκληρος από ιδρώτα- ΦΡ. (α) (σιγά) µη 
στάξει η ουρά τού ποντικού | τού γαϊδάρου για περιπτώσεις που 
κάποιος ασχολείται µε δευτερεύοντα θέµατα, αγνοώντας τα ουσια-
στικά (β) µη βρέξει και µη στάξει για περιπτώσεις που κάποιος δεί-
χνει µεγάλη προσοχή και φροντίδα σε κάποιον άλλον: τον έχει ~! — 
στάξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *στάγ-)ω, αγν. ετύµου. Οι παλαιότ. υποθέσεις περί συν-
δέσεως µε το λατ. stagnum «έλος, τέλµα» και µε βρετον. staer «ποτα-
µός» προσκρούουν σε ανυπέρβλητες φωνολογικές δυσκολίες. Οι τ. 
στάζω - σταγών εµφανίζουν παρόµοια δοµή µε τους τ. τρύζω - τρύ-
γων]. 

σταθερά (η) 1. ΦΥΣ. αριθµός ή φυσικό µέγεθος, το οποίο δεν γνωρίζει 
µεταβολές και είτε αναφέρεται σε φυσικές ιδιότητες ή ιδιότητες σω-
µάτων ή οργάνων µετρήσεως είτε σχετίζεται µε τις µονάδες συγκε-
κριµένου συστήµατος (λ.χ. η ταχύτητα τού φωτός στο κενό, η σταθε-
ρά τής βαρύτητας κ.ά.) ANT. µεταβλητή 2. ΜΑθ. αριθµός ή µέγεθος 
µιας εξίσωσης ή ανίσωσης κ.λπ., ο οποίος παραµένει σταθερός και 
δεν εξαρτάται από τις µεταβλητές της ANT. µεταβλητή 3. αρχή, κανό-
νας που πρέπει να τηρείται: µία από τις - τού περιοδικού είναι η 
αποφυγή επικριτικών σχολίων για τα κόµµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προη-
γουµένως. 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. σταθερός, µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. stable]. 

σταθεροθερµία (η) {χωρ. πληθ.} η διατήρηση σταθερής θερµοκρα-
σίας για µακρό χρονικό διάστηµα σε έναν συγκεκριµένο τόπο. — 
σταθερόθερµος, -η, -ο [1845]. 

σταθεροποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. το να αποκτά ή 
να ανακτά (κάποιος/κάτι) σταθερότητα, το να παύει να είναι ασταθής, 
µεταβλητός: η - τής υγείας τού ασθενούς | τής γραµµής τού µετώπου | 
τής πολιτικής κατάστασης | τής σχέσης | τής δηµοκρατίας ΣΥΝ. 
στερέωση, εµπέδωση, παγίωση, εδραίωση ANT. αποσταθεροποίηση 2. 
ΟΙΚΟΝ. η διατήρηση οικονοµικών µεγεθών και δεικτών σε επίπεδο 
τέτοιο, ώστε να επέρχεται ισορροπία και να µειώνεται ο πληθωρισµός 
µε τη βοήθεια συγκεκριµένης οικονοµικής τακτικής: η ~ τής εθνικής 
οικονοµίας ΑΝΤ. αποσταθεροποίηση 3. ΦΥΣ. η διατήρηση σταθερής τής 
τιµής µεγέθους, συσκευής ή κυκλώµατος 4. ΧΗΜ. (α) η αύξηση τής 
σταθερότητας µιας χηµικής ένωσης, που αποσκοπεί στον περιορισµό 
τού κινδύνου να διασπαστεί µε ειδική κατεργασία (β) θερµική 
µεταλλουργική εργασία που αποσκοπεί στον περιορισµό τής 
πιθανότητας να γίνει ένα µέταλλο εύθραυστο ή διαβρώσιµο (γ) η 
διαδικασία µε την οποία εξαιρετικά ελαφρά συστατικά τής βενζίνης, 
όπως το βουτάνιο, διαχωρίζονται από το υπόλοιπο υλικό µε τη βοή-
θεια τής κλασµατικής απόσταξης (δ) ο καθαρισµός εκρηκτικής ύλης 
από τις προσµείξεις και η προσθήκη σταθεροποιητή (βλ.λ., σηµ. ΐ) 5. 
ΦΑΡΜ. η κατεργασία µε την οποία καταστρέφονται διαλυτά ένζυµα σε 
φυτά που θέλουµε να αποξηράνουµε. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. stabilisation], 

σταθεροποιητής (ο) 1. ΧΗΜ. (α) χηµική ουσία η οποία µε τη δράση 
της εµποδίζει τη διάσπαση άλλων ουσιών χαµηλής σταθερότητας και 
που χρησιµοποιείται ευρέως στα τυποποιηµένα τρόφιµα (β) κολλοει-
δής ουσία η οποία, όταν προστεθεί σε κάποιο αιώρηµα, εµποδίζει 
εντελώς ή απλώς περιορίζει την καταβύθιση του · 2. ΤΕΧΝΟΛ. στα-
θεροποιητής τάσεως ο µηχανισµός-διάταξη που βρίσκεται απαραι-
τήτως σε όλες τις συσκευές, για να διατηρεί σταθερή την τάση τού 
ρεύµατος, ανεξάρτητα από τις τυχόν µεταβολές στο όλο δίκτυο. 
[ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. stabilisateur]. 

σταθεροποιητικός, -ή, -ό 1. αυτός που συντελεί στη σταθεροποίηση 
(βλ.λ.): ~ µέτρα | επέµβαση | πολιτική | ρόλος ΣΥΝ. εξισορροπητικός 
ANT. αποσταθεροποιητικός 2. ΧΗΜ. σταθεροποιητική ουσία η ουσία 
που προστίθεται στα τρόφιµα, για να βελτιώσει την εµφάνιση και τη 
γεύση τους 3. ΑΣΤΡΟΝ. σταθεροποιητικό (το) η ουσία που προ-
στίθεται στα καύσιµα των πυραύλων, για να µειωθεί η ταχύτητα µε 
την οποία καίγονται. — σταθεροποιητικά επίρρ. 

σταθεροποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {σταθεροποιείς... | σταθεροποί-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} αυτός που επιφέρει σταθερότητα ή συντελεί 
στη σταθεροποίηση (βλ.λ.): η κυβέρνηση προσπαθεί να σταθεροποιή-
σει την οικονοµία || οι τιµές τού ελαιολάδου είναι σταθεροποιηµένες || 
έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση τής υγείας του || τα γενικά ποσοστά 
τής ανεργίας εµφανίζονται σταθεροποιηµένα ΣΥΝ. στερεώνω, 
µονιµοποιώ ANT. αποσταθεροποιώ- ΦΡ. σταθεροποιηµένα φυτά καλ-
λωπιστικά φυτά εσωτερικού χώρου, που διατηρούνται για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα χάρη σε ειδική επεξεργασία που έχουν υποστεί. 

σταθερός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν µετακινείται, που διατηρεί τη θέση 
του αµετάβλητη: σκόπευε µε ~ χέρι || ~ φωνή | πορεία | βήµατα ΣΥΝ. 
αµετακίνητος, αµετάβλητος, ευσταθής ΑΝΤ. ασταθής, µεταβλητός- 
ΦΡ. σταθερό τηλέφωνο η τηλεφωνική συσκευή που λειτουργεί µε 
καλωδιακή σύνδεση, κατ' αντιδιαστολή προς το κινητό τηλέφωνο 
(βλ. λ. κινητός) 2. αυτός που παραµένει αναλλοίωτος, που δεν γνωρί-
ζει µεταβολές: ~ ταχύτητα | καιρός | άνεµος | απόδοση | τιµή | νόµι- 



σταθερότητα 1643 σταλάζω 
 

σµα | κυβέρνηση | επιτόκια | πτώση τιµών ΣΥΝ. αµετάβλητος ANT. 
ασταθής, µεταβλητός 3. αυτός που εµµένει στην αρχική του τοποθέ-
τηση: ~ πεποιθήσεις | σχέση | φίλος | συνήθειες | αρχές || ~ στην πί-
στη του ΣΥΝ. πιστός, συνεπής ANT. άστατος, ταλαντευόµενος 4. ΦΥΣ. 
αυτός που δεν µεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του µε την πάροδο τού 
χρόνου: ~ ουσία ANT. µεταβλητός 5. ΧΗΜ. αυτός τού οποίου η χηµική 
σύσταση δεν αλλοιώνεται εύκολα ή τού οποίου η διάσπαση επιτυγ-
χάνεται σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες: ~ ένωση. — σταθερά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. σταθ- (πβ. έ-στά-θην, παθ. αόρ. τού ρ. ΐστηµι, βλ. λ. 
ϊσταµαι) + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φαν-ερός]. 

σταθερότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1.η διατήρηση σε σταθερή θέ-
ση, η απουσία ταλάντευσης, µετατόπισης, τρέµουλου κ.λπ.: η ~ τού 
χεριού είναι σηµαντικό προσόν στη σκοποβολή || η σωστή κατασκευή 
τού ανελκυστήρα εξασφαλίζει ~ στον θάλαµο κατά την άνοδο και 
κάθοδο || τα στηρίγµατα που προστέθηκαν στο γεφυράκι τού προσέ-
δωσαν µεγάλη ~ || το νέο µοντέλο αυτοκινήτου παρέχει µεγαλύτερη ~ 
στην οδήγηση || όταν φοράς ψηλά τακούνια, δεν έχεις ~ στο περπά-
τηµα ΣΥΝ. ευστάθεια ANT. αστάθεια 2. η διατήρηση στο ίδιο επίπεδο 
ή στην ίδια κατάσταση, η απουσία διακυµάνσεων ή ουσιαστικών µε-
ταβολών: η ~ τής ταχύτητας τού αυτοκινήτου | τού καιρού | τής από-
δοσης ενός αθλητή | των τιµών | τού νοµίσµατος | τής οικονοµίας || η 
φιλία | ο γάµος | η σχέση τους χαρακτηρίζεται από ~ || κυβερνητική | 
πολιτική ~ || η συµφωνία συνεργασίας των τριών χωρών θα εξασφα-
λίσει µακροχρόνια ~ και ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή || η ~ τού χα-
ρακτήρα του τον καθιστά πρόσωπο αξιόπιστο || τη διακρίνει ~ στις 
αρχές και τις πεποιθήσεις της ΑΝΤ. αστάθεια 3. (καταχρ.) η σιγουριά, 
η ασφάλεια που παρέχει (κάποιος/κάτι): αυτά τα λάστιχα εξασφαλί-
ζουν ~ σε κάθε καιρό || χρειάζοµαι µεγαλύτερη αίσθηση σταθερότητας 
σε αυτή τη σχέση | τη δουλειά. 

Στάθης (ο) → Ευστάθιος 
στάθηκα ρ. → στέκοµαι 
σταθµά (τα) τα βάρη από µέταλλο, µε τα οποία γίνεται η µέτρηση σε 

ζυγαριά ΣΥΝ. βαρίδια, ζύγια, βάρη- ΦΡ. δύο µέτρα και δύο σταθµά 
για περιπτώσεις στις οποίες µεροληπτικά εφαρµόζεται ευνοϊκότερη ή 
δυσµενέστερη µεταχείριση σε σχέση µε άλλους: κρίνω | έχω | εφαρ-
µόζω ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ. ετερόκλιτος πληθ. τού σταθµός (βλ.λ.), παραλλήλως προς 
το αρσ. σταθµοί, κατά τα συνώνυµα τάλαντα, ζυγά. Η φρ. δύο µέτρα 
και δύο σταθµά αποτελεί απόδ. τής γαλλ. (avoir) deux poids et deux 
mesures]. 

σταθµαρχείο (το) [1833] το κτήριο στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο 
σταθµάρχης. 

σταθµαρχης (ο) [1822] {σταθµαρχών} 1. ο προϊστάµενος συνήθ. σι-
δηροδοµικού σταθµού · 2. ο προϊστάµενος στρατιωτικής ή αστυνο-
µικής µονάδας (σταθµού) σε ξένη χώρα: η δολοφονία τού ~ τής C.I.A. 
στην Αθήνα. [ΕΤΥΜ < σταθµός + -άρχης < άρχω]. 

στάθµευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (επίσ.) (για όχηµα) 
η διακοπή τής κίνησης για ορισµένο χρονικό διάστηµα και η προ-
σωρινή παραµονή σε συγκεκριµένο σηµείο: παράνοµη ~ || απαγορεύ-
εται η ~ || ελεγχόµενη | ελεύθερη - ΣΥΝ. παρκάρισµα (πβ. λ. στάση)· 
ΦΡ. χώρος στάθµευσης το πάρκινγκ (βλ.λ.). 

σταθµεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {στάθµευ-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
αφήνω (όχηµα) για περιορισµένο χρονικό διάστηµα σε συγκεκριµένο 
σηµείο: στάθµευσε παράνοµα το αυτοκίνητο του ΣΥΝ. παρκάρω ♦ 2. 
(αµετβ.) (για άτοµο, µεταφορικό µέσο ή στρατιωτική µονάδα) διακό-
πτω προσωρινά (για περιορισµένο χρονικό διάστηµα) την πορεία µου 
και παραµένω κάπου, σε σηµείο τής διαδροµής µου: η µονάδα στάθ-
µευσε για το βράδυ σ' ένα κοντινό χωριό || σ' αυτό τον χώρο σταθ-
µεύουν τα φορτηγά. 

στάθµη (η) {χωρ. πληθ.} 1. το νήµα που έχει στο κάτω άκρο του βα-
ρίδι, µε το οποίο βρίσκουµε την κατακόρυφο ή µετρούµε το βάθος νε-
ρού ΣΥΝ. αλφάδι 2. το ύψος στο οποίο βρίσκεται η επιφάνεια υγρού 
σε κατάσταση ηρεµίας: λόγω των βροχοπτώσεων η - τού νερού | τής 
λίµνης ανέβηκε 3. (µτφ.) το επίπεδο, ο βαθµός στον οποίο είναι κάτι 
ανεπτυγµένο: η ~ τού πολιτισµού | τής παιδείας µας || το πρόγραµµα 
αποσκοπεί στην ανύψωση τής ποιοτικής ~ των σπουδών. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< θ. στα- (τού ρ. ϊ-στη-µι | ϊ-στα-µαι, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -θµη. Βλ. 
κ. σταθµός]. 

σταθµητός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που µπορεί να σταθµιστεί, να υπο-
λογιστεί: ~ παράγων ΣΥΝ. υπολογίσιµος, µετρήσιµος ΑΝΤ. αστάθµη-
τος, απροσδιόριστος. 

σταθµίζω ρ. µετβ. {στάθµισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προσδιορίζω το βάρος 
σε (κάτι), ζυγίζω 2. χρησιµοποιώ τη στάθµη, για να καθορίσω την κα-
τακόρυφη ή οριζόντια διεύθυνση σε (κάτι) ΣΥΝ. αλφαδιάζω 3. (µτφ.) 
µελετώ προσεκτικά και αξιολογώ (πριν καταλήξω σε οριστικές απο-
φάσεις): στάθµισε τα υπέρ και τα κατά τής συνεργασίας και αποφά-
σισε να δεχθεί. — στάθµιση (η). [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. στάθµη]. 

σταθµιστής (ο) [µτγν.] αυτός που σταθµίζει, αυτός που ζυγίζει κάτι. 
— σταθµιστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

σταθµογράφος (ο) αυτόµατο όργανο το οποίο µετρά συνεχώς όλες τις 
µεταβολές στη στάθµη τής επιφάνειας υγρού. 

σταθµοδείκτης (ο) [1858] {σταθµοδεικτών} όργανο µετρήσεως τής 
στάθµης τού νερού σε λέβητα ή δεξαµενή. 

σταθµός (ο) 1. το κτήριο ή το κτηριακό συγκρότηµα µε τις απαραί-
τητες εγκαταστάσεις (λ.χ. εκδοτήρια εισιτηρίων, πίνακες δροµολο-
γίων, αίθουσες αναµονής κ.λπ.), όπου σταθµεύει ένα οδικό µέσο δη-
µόσιας συγκοινωνίας (λεωφορείο, ηλεκτρικός σιδηρόδροµος ή µετρό) 
για την επιβίβαση, αποβίβαση ή µετεπιβίβαση επιβατών και τη φόρ- 

τωση και εκφόρτωση αντικειµένων: ~ Κ.Τ.Ε.Λ. | υπεραστικών λεωφο-
ρείων | τού ηλεκτρικού || ο ~ τού Θησείου (µετρό) || (µε κεφ.) ~ Πελο-
ποννήσου (απ' όπου αναχωρούν τρένα για την Πελοπόννησο) (πβ. λ. 
στάση, σηµ. 3) 2. (α) η στάθµευση, καθώς και ο τόπος στον οποίο 
σταθµεύει κανείς: πρώτος ~ τής περιοδείας τού πρωθυπουργού θα εί-
ναι η Ξάνθη (β) (µτφ.) κάθε στάδιο µιας διαδικασίας ή τής πορείας 
κάποιου: η εταιρεία αυτή ήταν ο δεύτερος - στη σταδιοδροµία του 3. 
το σύνολο των τεχνικών εγκαταστάσεων οργανισµού, υπηρεσίας, 
εταιρείας και το κτήριο ή το κτηριακό συγκρότηµα στο οποίο στε-
γάζονται: ραδιοφωνικός | τηλεοπτικός ~ || µετεωρολογικός ~|| ο~ δια-
νοµής | διακίνησης προϊόντων µιας επιχείρησης || οι επίγειοι - ελέγχου 
είναι σε θέση να εντοπίσουν τη φωτιά στο ξέσπασµα της και να 
ειδοποιήσουν τον κεντρικό µηχανισµό πυρόσβεσης- ΦΡ. (α) ηλεκτρι-
κός σταθµός το σύνολο των εγκαταστάσεων, µέσω των οποίων µια 
µορφή ενέργειας µετατρέπεται σε ηλεκτρική για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών µιας περιοχής (β) πυρηνικός σταθµός συ-
γκρότηµα παραγωγής ενέργειας (κυρ. ηλεκτρικής), το οποίο λειτουρ-
γεί µε πυρηνική ενέργεια (γ) υδροηλεκτρικός σταθµός συγκρότηµα 
εγκαταστάσεων, όπου η υδραυλική ενέργεια των ποταµών και των 
υδατοπτώσεων µετατρέπεται σε ηλεκτρική (δ) διαστηµικός σταθµός 
διαστηµόπλοιο που έχει τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη και το οποίο 
χρησιµοποιείται ως εργαστήριο, για τον ανεφοδιασµό ή την επισκευή 
άλλων διαστηµοπλοίων (λ.χ. που εκτελούν στελεχωµένες πτήσεις) (ε) 
σταθµός πρώτων βοηθειών βλ. λ. βοήθεια (στ) σταθµός τού 
Π.Ε.Ρ.Π.Α. η συνήθ. κινητή µονάδα µετρήσεως τής ατµοσφαιρικής ρύ-
πανσης σε µια περιοχή 4. (κατ' επέκτ.) ο τηλεοπτικός ή συνήθ. ο ρα-
διοφωνικός δίαυλος: συντονιστείτε στον µεγαλύτερο µουσικό ~ τής 
χώρας || όλοι οι ~ παίζουν αυτό το τραγούδι πολύ συχνά || ποιον ~ 
ακούς; || ειδησεογραφικός | πειρατικός ~ || η ακροαµατικότητα τού ~ || 
η πρωινή | απογευµατινή ζώνη τού ~ ΣΥΝ. κανάλι 5. µικρή στρατιω-
τική εγκατάσταση (βλ. κ. λ. ναύσταθµος) 6. (µτφ.) κάθε σηµαντικό γε-
γονός καθοριστικής σηµασίας, το οποίο θεωρείται ορόσηµο ή αφετη-
ρία εξελίξεων σε ορισµένο τοµέα ή στη ζωή κάποιου: η Επανάσταση 
τού 1821 αποτελεί - στη νεότερη ιστορία µας || το µυθιστόρηµα αυτό 
υπήρξε ~ στην ιστορία των γραµµάτων τής χώρας του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τµήµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (πιθ. ήδη µυκ. ta-to-mo «στάβλος - ζυγαριά») < θ. στα-
(τού ρ. ϊ-στη-µι | ϊ-στα-µαι, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -θµός, πβ. κ. ισ-
θµός, ρυ-θµός, πορ-θµός. Οι παράλλ. όροι σταθµός και στάθµη έχουν 
λάβει διαφορετικές σηµ., σαφώς διακεκριµένες, αλλά στη σηµ. «ζυ-
γός, ζυγαριά» τα σηµασιολ. πεδία τους µάλλον επικαλύπτονται. Στη 
σηµ. των εγκαταστάσεων οργανισµού ή υπηρεσίας, καθώς και τού 
διαύλου επικοινωνίας, η λ. αποδίδει το αγγλ. station]. 

στακάτο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. τεχνική εκτέλεσης µουσικού φθόγγου ή 
περάσµατος, κατά την οποία ο κάθε ήχος ακούγεται «κοφτός», απο-
λύτως διαχωρισµένος από τους γειτονικούς του, και διαρκεί κλάσµα 
µόνον τής γραπτής του διάρκειας· στην παρτιτούρα, συµβολίζεται µε 
το σηµείο τής τελείας ή κάποιο παρεµφερές (λ.χ. τόνο) πάνω ή κάτω 
από τη νότα· επιτυγχάνεται κατά διαφορετικό τρόπο στα διάφορα εί-
δη οργάνων και στην ανθρώπινη φωνή: τα τροµπόνια συνοδεύουν, 
παίζοντας τρίφωνες συγχορδίες ~ || στο πιάνο το ~ επιτυγχάνεται χτυ-
πώντας απότοµα το πλήκτρο και αφήνοντας το αµέσως 2. (συνεκδ.) 
εκφορά ήχου ώστε να ακούγεται σύντοµος και οξύς: «Αυτό το «Α!» η 
Λωξάντρα το έλεγε ~. Σ'το τίναζε σαν στραγάλι στο πρόσωπο κατ' 
ευθείαν απ' τον λάρυγγα της» (Μ. Ιορδανίδου). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
staccato «διακεκοµµένος, απεσπασµένος» < ρ. staccare «αποσπώ, 
ξεκολλώ, αποχωρίζω» < s- προθεµ. (< λατ. ex-) + attaccare (βλ. λ. 
ατάκα)]. 

στακτή (η) το στακτόνερο, η αλισίβα. [ΕΤΥΜ,αρχ., 
ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. στακτός (βλ.λ.)]. 

στακτός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που στάζει αργά, σε σταγόνες 2. αυτός 
που έχει υποστεί απόσταξη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < στάζω (βλ.λ.)]. 

στάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-λογοτ.) η σταγόνα: της βροχής οι ~ 
ΣΥΝ. σταλαγµατιά·   ΦΡ. (α) στάλα-στάλα (i) σε σταγόνες: έσταξε το 
λεµόνι ~ (ii) (µτφ.) λίγο-λίγο: ~ τού εξαντλήθηκε η υποµονή (β) (µτφ.) 
µια στάλα λίγο: κοιµήσου | ξεκουράσου ~ || δεν έχει ~ µυαλό. 
[ΕΤΥΜ < σταλάζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

στάλαγµα [αρχ.] κ. (λαϊκότ.) στάλαµα (το) {σταλάγµ-ατος | -ατα, -
άτων} (λαϊκ.) 1. η σταγόνα 2. η πτώση και ροή των σταγόνων ΣΥΝ. 
στάξιµο 3. η υδρορροή. Επίσης σταλαγµός (ο) [αρχ.]. 

σταλαγµατιά κ. σταλαµατιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.-λογοτ.) η σταγόνα-ΦΡ. 
(παροιµ.) σταλαγµατιά-σταλαγµατιά γεµίζει η στάµνα η πλατιά µε 
την οικονοµία µαζεύει κανείς πολλά αγαθά ΣΥΝ. φασούλι το φα-
σούλι γεµίζει το σακούλι. Επίσης (λαϊκότ.) σταλαξιά 

σταλαγµίτης (ο) [1831] {σταλαγµιτών} ΓΕΩΛ. Ο ιζηµατογενής σχηµα-
τισµός από ανθρακικό ασβέστιο στο δάπεδο σπηλαίου, ο οποίος προ-
έκυψε από τη συνεχή πτώση σταγόνων νερού από την οροφή στο ση-
µείο εκείνο. — σταλαγµιτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. stalagmite]. 

σταλαγµός κ. σταλαµός (ο) → στάλαγµα 
σταλάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (στάλα-ξα, -γµένος} ♦ 1. (µετβ.) αφήνω να 

πέσει (υγρό) σταγόνα-σταγόνα: στάλαξε λίγο φάρµακο στο νερό || 
(µτφ.) µου στάλαξε βάλσαµο παρηγοριάς (µε παρηγόρησε, µε ανα-
κούφισε ψυχικά) ♦ 2. (αµετβ.) (για υγρό) στάζω, πέφτω σταγόνα-στα-
γόνα: η πρωινή δροσιά στάλαζε από τα φύλλα- ΦΡ. (παροιµ.) αν δεν 
βρέξει, θα σταλάξει έστω και αν δεν επιτύχουµε αυτό που θέλουµε, 
κάτι θα καταφέρουµε. — στάλαξη (η). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σταλάσσω (πβ. κ. τινάζω - τινάσσω), εκφραστ. 
παράγ. τού ρ. στάζω (βλ.λ.) µε ένθηµα -λ-, πβ. κ. ποµφός - ποµφόλυξ]. 



σταλάκτης 1644 στανιό 
 

σταλάκτης (ο) {σταλακτών} εξάρτηµα συστήµατος αυτόµατου ποτί-
σµατος από το οποίο πέφτει νερό σε σταγόνα στο σηµείο που πρέπει 
να ποτιστεί (π.χ. στο χώµα µιας γλάστρας). [ΕΤΎΜ. < σταλάσσω (βλ. 
λ. σταλάζω), απόδ. τού αγγλ. dripper], 

σταλακτίτης [1812] κ. (καθηµ.) σταλαχτίτης (ο) {σταλακτιτών} 
ΓΕΩΛ. κάθε επιµήκης ασβεστολιθικός σχηµατισµός που κρέµεται από 
την οροφή ή τα τοιχώµατα σπηλαίου και σχηµατίζεται από τη συνε-
χή, αργή ροή σταγόνων νερού, οι οποίες αποθέτουν κυρ. ασβεστίτη ή 
άλλα ανθρακικά ή θειούχα ορυκτά. — σταλακτιτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stalactite]. 

στάλα µα (το) → στάλαγµα 
σταλαµατιά (η) → σταλαγµατιά 
στάλαξη (η) → σταλάζω 
σταλαξιά (η) → σταλαγµατιά 
στάλθηκα ρ. → στέλνω 
σταλιά (η) ίχωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η σταγόνα, η στάλα: (µτφ.) «σταλιά-

σταλιά κι αχόρταγα τα πίνω τα φιλιά σου» (τραγ.)· ΦΡ. µια σταλιά (i) 
πολύ µικρή ποσότητα υγρού: πιες ~ γάλα | καφέ (ii) (γενικότ.) πολύ 
µικρή ποσότητα, σε πολύ µικρό βαθµό: να ξεκουραστώ ~ (iii) (µτφ. ως 
χαρακτηρισµός για πρόσ.) µικρόσωµος: είναι ~ άνθρωπος. — (υποκ.) 
σταλίτσα (η). [ΕΤΥΜ < στάλα]. 

σταλιάζω ρ. αµετβ. {στάλιασα} ξεροσταλιάζω (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < σταλίζω (βλ.λ.)]. 

σταλίες (οι) {σταλιών} ο συµφωνηµένος χρόνος φορτοεκφόρτωσης. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. σταλ- τού ρ. στέλλω (πβ. µτγν. διά-σταλ-µα «συµ-
φωνία, διευθέτηση») ως απόδ. τού αγγλ. laytime]. 

σταλίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στάλισα} ♦ 1. (µετβ.) κατευθύνω (κοπάδι) 
σε σκιερό µέρος για ανάπαυση ♦ (αµετβ.) 2. (για βοσκήµατα) ανα-
παύοµαι σε σκιερό τόπο 3. (συνεκδ.) παραµένω σε µέρος που προ-
στατεύεται από τα φυσικά στοιχεία. — στάλισµα (το). [ETYM. < 
µτγν. στάλη «ποιµνιοστάσιο, µαντρί» («γλώσσα» τού Ησυχίου), αγν. 
ετύµου, ίσως συνδ. µε τους τ. στάλιξ «πάσσαλος», στήλη. Βλ. κ. 
στάλος]. 

σταλίκι (το) {σταλικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το µακρόστενο κοντάρι που 
χρησιµοποιούν οι ψαράδες, για να κατευθύνουν τις βάρκες σε αβαθή 
νερά. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού µτγν. στάλιξ, -ικος, πιθ. < θ. στα- (τού αρχ. ί'-στη-µι 
| ΐ-στα-µαι) µε ένθηµα -λ- και παρέκταση -ικ-. Λιγότερο πιθ. θεωρεί-
ται η αναγωγή σε θ. σταλ- τού ρ. στέλλω, µε τη σηµ. «τοποθετώ, τα-
κτοποιώ»]. 

σταλινικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Στάλιν ή και τον 
σταλινισµό: ~ περίοδος | µέθοδοι | καθεστώς || (κ. ως ουσ.) ανήκε 
στους ~ τού κόµµατος 2. σκληρός και αυταρχικός: χρησιµοποιούσε ~ 
µεθόδους, για να επιβάλει τις αποφάσεις του. 

σταλινισµός (ο) {χωρ. πληθ.) 1. το σύνολο των αρνητικών χαρακτη-
ριστικών τής περιόδου κατά την οποία κυβέρνησε ο Στάλιν τη Σο-
βιετική Ένωση µετά τον θάνατο τού Λένιν (1924), δηλ. η εγκαθίδρυση 
ισχυρής κοµµατικής γραφειοκρατίας, η προσωπολατρία τού ηγέτη, οι 
οµαδικές εκκαθαρίσεις, τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως αντιφρονού-
ντων (γκουλάγκ) κ.λπ. 2. η εκδοχή τού µαρξισµού-λενινισµού που βα-
σίζεται στις θεωρίες και τις µεθόδους που επέβαλε ο Στάλιν στη Σο-
βιετική Ένωση, λ.χ. στη θεωρία τής ανάπτυξης τού σοσιαλισµού σε 
µία µόνο χώρα (πβ. λ. τροτσκισµός). — σταλινιστής (ο), σταλινίστρια 
(η). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. stalinisme, από το ψευδώνυµο Stalin 
(< ρωσ. stai «ατσάλι») τού φερώνυµου Σοβιετικού ηγέτη (πραγµατικό 
όνοµα Josif Vissarianovic Dzhugasvili, 1879-1953)]. 

στόλισµα (το) → σταλίζω 
σταλίστρα (η) {σταλιστρών} (λαϊκ.) τόπος σκιερός, στον οποίο στα-

λίζουν βοσκήµατα. 
[ΕΤΥΜ. < σταλίζω (από θ. σταλισ- τού αορ.) + παραγ. επίθηµα -τρα, 
πβ. κ. ποτίσ-τρα, κρεµάσ-τρα]. 

σταλίτσα (η) → σταλιά 
σταλµένος, -η, -ο → στέλνω 
στάλος (ο) (λαϊκ.) 1. σκιερός τόπος ανάπαυσης των αιγοπροβάτων 

ΣΥΝ. σταλίστρα 2. (συνεκδ.) η ανάπαυση των κοπαδιών το µεσηµέρι 
3. (ειδικότ.) η µάντρα κοπαδιού 4. (συνεκδ.) απάνεµο µέρος. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. σταλός, πιθ. συνδ. µε τον τ. στάλη «ποιµνιοστάσιο, στάνη» 
(βλ. κ. σταλίζω)]. 

στάλσιµο (το) {σταλσίµατος | χωρ. πληθ.} (καθηµ.) το να στέλνει κα-
νείς (κάτι) ΣΥΝ. αποστολή. 
[ΕΤΥΜ < θ. σταλ- (πβ. αρχ. παθ. αόρ. β' ε-στάλ-ην, ρ. στέλλω) + παραγ. 
επίθηµα -σιµό, πβ. κ. βάλ-σιµό]. 

Σταµατία (η) γυναικείο όνοµα. 
Σταµάτιος (ο) {Σταµατίου} 1. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα 3. (µτφ. στον τ. Σταµάτης) το κόκκινο 
σήµα στα φανάρια οδικής κυκλοφορίας (επειδή ειδοποιεί τους οδη-
γούς ή τους πεζούς να σταµατήσουν) ANT. Γρηγόρης (το πράσινο σή-
µα). Επίσης (καθηµ.) Σταµάτης. 

[ΕΤΥΜ. Νεοελληνικό κύρ. όν. (µαρτυρείται από τον 16ο αι.), το οποίο 
εξέφραζε την ευχή των γονέων να σταµατήσει τυχόν θνησιγονία ή 
δινόταν σε κορίτσια (Σταµάτα | -ω | -ία), ώστε να τερµατιστεί η θη-
λεογονία και να γεννηθεί κατόπιν αγώρι]. σταµατώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. 
αµετβ. {σταµατάς... | σταµάτη-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάποιον/κάτι) να πάψει να προχωρεί, ακινητοποιώ: µε σταµάτησε στον 
διάδροµο, για να µου µιλήσει || σταµάτησε το αυτοκίνητο του στη µέση 
τού δρόµου 2. ανακόπτω, αναχαιτίζω (την πορεία ατόµων ή 
φαινοµένων): ~ την προέλαση στρατευµάτων | την τερηδόνα | την 
αιµορραγία | την ανοδική πορεία τού πληθωρισµού || τί- 

ποτε δεν µπορεί να σταµατήσει τον χρόνο | τον ρου τής ιστορίας || 
κανείς δεν µπορεί να τον σταµατήσει (έχει τόση δύναµη και ορµή, 
ώστε τίποτε δεν µπορεί να σταθεί εµπόδιο στην πορεία του) 3. παύω, 
δεν συνεχίζω, διακόπτω: η βιοµηχανία σταµάτησε την κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων || σταµάτησε να καπνίζει ύστερα από την αρ-
ρώστια που τον βρήκε || ~ τις σπουδές | τη γυµναστική | τα µαθήµατα | 
το σχολείο (εγκαταλείπω· παύω να πηγαίνω στο σχολείο)- (ειδικότ. 
στην προστακτ.) παύω να µιλώ: σταµάτα πια, µας ζάλισες! || 
Σταµατήστε! ∆εν θέλω να ακούσω γι ' αυτό άλλη κουβέντα! ΑΝΤ. συ-
νεχίζω, εξακολουθώ 4. (αρνητ.) συνεχίζω, δεν παύω: δεν σταµατάει 
να κρίνει όλο τον κόσµο || δεν ~ τη δουλειά (εργάζοµαι συνεχώς· εί-
µαι πολύ εργατικός) ♦ (αµετβ.) 5. παύω να κινούµαι, να λειτουργώ ή 
να ενεργώ: το τρένο | το λεωφορείο σταµάτησε στη στάση || σταµάτησε 
η µηχανή | το ρολόι | το µυαλό µου || σταµατά ο νους τού ανθρώπου 
(µένει κανείς έκπληκτος)· ΦΡ. σταµατά το βλέµµα | το µάτι µου (σε 
κάποιον | κάτι) µου τραβά την προσοχή (κάποιος/κάτι): ~ σε µια 
βιτρίνα | σ' ένα ωραίο καφενεδάκι 6. διακόπτω την πορεία µου, στέ-
κοµαι, σταθµεύω: σταµατήσαµε σ' ένα χωριό, για να φάµε | για να 
ξεκουραστούµε 7. διακόπτοµαι, δεν συνεχίζω, δεν διαρκώ πλέον: στα-
µάτησε η εργασία | ο σφυγµός του | η καταβολή των επιδοµάτων || 
σταµάτησε η εφηµερίδα (διακόπτεται η έκδοση και η κυκλοφορία τής 
εφηµερίδας) || σταµάτησε η βροχή | η νεροποντή · 8. περιορίζοµαι, 
παραµένω: δεν πρέπει κανείς να σταµατά στα φαινόµενα· πρέπει να 
προχωρεί στην ουσία των πραγµάτων || µη σταµατάς στις λεπτοµέρειες 
και χάνεις το κύριο νόηµα. — σταµάτηµα (το) κ. σταµατηµός (ο) 
(λαϊκ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός, παύω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σταµατώ < στάµα, -ατός «κάθισµα, θέση» < θ. στα-
τού αρχ. ϊστη-µι | ΐ-σταµαι (βλ.λ.)]. 

στάµνα (η) {σταµνών} µετρίου µεγέθους πήλινο δοχείο, µε στενό και 
κοντό λαιµό και µία ή δύο λαβές, που χρησιµεύει για την τοποθέτη-
ση και µεταφορά υγρών, κυρ. νερού· ΦΡ. (παροιµ.) πολλές φορές πάει 
η στάµνα στη βρύση, µια φορά σπάει συνήθ. ως προειδοποίηση σε 
άνθρωπο που κουράζεται ή διακινδυνεύει την υγεία του, νοµίζοντας 
ότι δεν θα έχει συνέπειες, ενώ η βλάβη η οποία µπορεί να προκληθεί 
θα είναι ανεπανόρθωτη για αυτόν. Επίσης (λαϊκ.) σταµνί (το) [µεσν.] 
{σταµν-ιού | -ιών). — (υποκ.) σταµνίτσα (η), σταµνούλα (η) κ. στα-
µνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταπλ. τ. τού αρχ. στάµνος (ο | ή)< θ. στα- (τού ρ. ΐ-στη-µι | 
ΐ-στα-µαι, βλ.λ.) + επίθηµα -µν-, µηδενισµ. βαθµ. τού επιθήµατος -
µην | -µων (πβ. κ. στή-µων). Σύµφωνα µε την ετυµολ. της προέλευση, 
η λ. στάµνος θα δήλωνε το δοχείο που στέκεται όρθιο. Η λ. συνδ. επί-
σης µε τοχ. stäm «δέντρο», αρχ. γερµ. stam «κούτσουρο» κ.ά.]. 

σταµνάς (ο) [σταµνάδες} πρόσωπο που κατασκευάζει ή πουλάει 
στάµνες. 

σταµνί (το) -> στάµνα 
σταµνοστάτης (ο) (σταµνοστατών} ειδικό έπιπλο ή τεχνητό κοίλωµα 

στον τοίχο, όπου τοποθετείται πλαγιαστά η στάµνα για ευχερέστερη 
χρήση της. [ΕΤΥΜ < στάµνα + -στάτης < θ. στα- (τού αρχ. ϊ-στα-µαι, 
βλ.λ.)]. 

στάµπα (η) [δύσχρ. σταµπών} 1. η σφραγίδα, η βούλλα 2. (συνεκδ.) το 
αποτύπωµα σφραγίδας 3. (µτφ.) (α) ιδιότητα, συνήθ. αρνητική, µε την 
οποία είναι χαρακτηρισµένος κάποιος: έχει τη ~ τού ακροδεξιού/ τού 
προδότη (β) για κάτι το οποίο έχει αποτυπωθεί στη µνήµη κάποιου 
και τον έχει επηρεάσει καθοριστικά: αυτό το γεγονός σηµάδεψε τη 
ζωή του σαν ~. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. stampa < stampare (βλ. κ. σταµπάρώ)]. 

σταµπάρω ρ. µετβ. {στάµπαρ-α κ. -ισα, -ισµένος) (οικ.) 1. (λαϊκ.) 
σφραγίζω: όλα τα κιούπια ήταν σταµπαρισµένα µε τη φίρµα τού κα-
τασκευαστή- (µτφ.-καθηµ.) 2. εντοπίζω: η αστυνοµία τους είχε στα-
µπάρει όλους από καιρό, περίµενε µόνο να τους πιάσει επ' αυτοφώρω 
|| δεν θα µου ξεφύγει- τον έχω σταµπαρισµένο 3. αποτυπώνω στη 
µνήµη µου: δεν κάνω λάθος, αυτός είναν όταν σταµπάρω κάποιον, 
δεν τον ξεχνώ ποτέ! — σταµπάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. stampare < αρχ. γερµ. stampjan «πατώ, τρίβω, κοπανί-
ζω»]. 

σταµπάτος, -η, -ο (ύφασµα) που έχει σχέδια αποτυπωµένα µε στάµπα. 
Επίσης σταµπωτός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. stampato, βλ. λ. 
σαµπάρω]. 

στάνη (η) {χωρ. πληθ.} ο χώρος εγκαταστάσεως κοπαδιών από ζώα, 
όπως πρόβατα, κατσίκες κ.λπ. ΣΥΝ. ποιµνιοστάσιο, µαντρί. [ΕΤΥΜ < 
σλαβ. stan ή, κατ' άλλη άποψη, κατ' απόσπαση από τη µτγν. 
«γλώσσα» τού Ησυχίου βου-στάνη «βουστάσιο» (θ. στα- τού αρχ. ί'-
στη-µι | ϊ-στα-µαι)]. 

στανιάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {στάνιαρ-α κ. -ισα, -ισµένος} (λαϊκ.) ♦ 
(αµετβ.) 1. παίρνω δυνάµεις, ξανανιώνω: είχα αρχίσει να ζαλίζοµαι, γι 
' αυτό έφαγα λίγο και στάνιαρα ΣΥΝ. έρχοµαι στα ίσα µου ♦ (µετβ.) 2. 
στεγανοποιώ, απορροφώ ή αφαιρώ τα υγρά από κάπου: - το βαρέλι | 
τη δεξαµενή. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. stagnare < λατ. stagnare < stagnum «τέλµα, βραδύρρους 
ποταµός»]. 

στανικός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που γίνεται µε τη βία, µε το στανιό 
ΣΥΝ. αναγκαστικός ΑΝΤ. εθελούσιος. — στανικ-ά | -ως επίρρ. 

στανιό (το) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) ο καταναγκασµός, η άσκηση πίεσης, 
βίας- ΦΡ. (α) µε το στανιό µε το ζόρι: ~ γράµµατα δεν µαθαίνονται || 
την πάντρεψαν ~ ΣΥΝ. µε τη βία (β) (!) γαµώ το στανιό µου | σου... ως 
έκφραση αγανάκτησης εκ µέρους τού οµιλητή για κάτι που τον ενο-
χλεί (πβ. γαµώ το φελέκι µου). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η υποθ. ότι η λ. ταυτίζε-
ται µε τον ασυναίρετο µεσν. τ. στανέο < επίρρ. στανέως < σθενέως (µε 
τροπή τού -θ- στο αντίστοιχο άηχο κλειστό -τ- και προληπτική avo- 
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µοίωση τού -ε- σε -α-) < αρχ. σθένος. Κατ' άλλη εκδοχή, η λ. ανάγεται 
στην αρχ. µτχ. ιστάµενος τού ρ. ϊσταµαι: ίσταµένως > σταµένως (µε 
σίγηση τού αρκτικού άτονου ί-) > *στα)µε)ναίως (µε παρεκτεταµένη 
επιρρ. κατάλ. και ανοµοιωτική αποβολή τής συλλαβής) > *σταναιώς 
> στανιό (µε συνίζηση). Ακόµη, σύµφωνα µε άλλη άποψη, ο τ. προέρ-
χεται από τον αρχαϊκό τ. στενεός, παράλλ. τού επιθ. στενός (πβ. κ. 
αδελφέος - αδελφός), ή, τέλος, από αµάρτυρο ουσ. *στενείον (µε συ-
νίζηση) < *στενέα «βία, εξαναγκασµός» < στενεύω, µε τη σηµ. «υπο-
χρεώνω, εξαναγκάζω»]. 

σταντ (το) {άκλ.} (σε καταστήµατα, εκθέσεις κ.α.) προθήκη ή ειδική 
κατασκευή για την τοποθέτηση και επίδειξη προϊόντων: τα βιβλία και 
τα περιοδικά ήταν τοποθετηµένα σε ένα ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. stand]. 

στάνταρ (το) {άκλ.} 1. συγκεκριµένος τύπος βιοµηχανικού προϊόντος, 
που παράγεται σε µεγάλες ποσότητες 2. οι προδιαγραφές: σύµφωνα 
µε τα διεθνή ~ || το προϊόν αυτό πληροί όλα τα ~ ασφαλείας 3. (ως 
επίθ.) (α) σταθερός, καθορισµένος: τα τυποποιηµένα προϊόντα έχουν 
~ τιµή σε όλα τα µαγαζιά (β) (για πρόσ.) αξιόπιστος, συνεπής: είναι - 
στα ραντεβού του. Επίσης στάνταρντ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. standard < µέσ. γαλλ. estandard < φρανκον. *standord 
«σταθιιός» (πβ. γερµ. Standort)]. 

σταξια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η σταλαγµατιά: βάλε µόνο µια ~ γάλα 
στον καφέ. 
[ΕΤΥΜ. < θ. σταξ- (τού ρ. στάζω, πβ. αόρ. έ-σταξ-α) + κατάλ. -ιά, πβ. κ. 
σπρωξ-ιά]. 

σταξιµο (το) → στάζω 
σταρ (ο/η) {άκλ.} 1. δηµοφιλές πρόσωπο που έχει µεγάλη προβολή και 
δηµοσιότητα, που το έργο ή/και η ζωή του απασχολούν έντονα το κοι-
νό και τα µέσα ενηµέρωσης: οι ~ τού Χόλλυγουντ | τού σινεµά || τη-
λεοπτικός ~ 2. (κατ' επέκτ.) κάθε άτοµο που ξεχωρίζει έντονα σε έναν 
χώρο είτε για τις ικανότητες του είτε µε τη συνολική παρουσία και 
δράση του: (συχνά επιδεικτική ή εκκεντρική): από τα παιδικά του 
χρόνια ήταν ο ~ τής τάξης || οι ~ τής δηµοσιογραφίας | τής δικηγορίας 
| τής πολιτικής- ΦΡ. (α) σταρ-σύστεµ βλ.λ. (β) σταρ Ελλάς η νικήτρια 
στον διαγωνισµό οµορφιάς, που διοργανώνεται κάθε χρόνο για την 
ανάδειξη τής ωραιότερης Ελληνίδας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άστρο. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. star «αστέρας» < παλ. αγγλ. steorra, που συνδ. µε αρχ. γερµ. 
sterno, αρχ. σκανδ. stjarna, λατ. stella, αρχ. ά-στήρ (βλ. κ. αστέ-ρας)1 

σταράτος1, -η, -ο 1. αυτός που έχει το χρώµα σιταριού: ~ δέρµα 
(ανοιχτό µελαχρινό) 2. (για ψωµί) αυτός που έχει γίνει από στάρι, ο 
σταρένιος. [ΕΤΥΜ. < στάρι (< σιτάρι) + παραγ. επίθηµα -άτος]. 

σταράτος2, -η, -ο (στον πληθ. για λόγια) αυτός που λέγεται ξεκάθαρα, 
χωρίς περιστροφές: ~ κουβέντες | δήλωση ΣΥΝ. καθαρός, ντόµπρος. 
— σταράτα επίρρ. [ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < *στεράτος (µε 
αφοµοίωση) < αστεράτος]. 

σταρέµπορος (ο) → σιταρέµπορος 
σταρένιος, -ια, -ιο κ. σιταρένιος αυτός που έχει φτειαχτεί από σιτάρι: 

~ ψωµί. 
στάρετς (ο) {άκλ.} ελλην. γέρων, µοναχός-ρώσος ασκητής, µοναχός: 

ο ~ Σέργιος. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. staretS]. 
σταρήθρα (η) → σιταρήθρα 
στάρι (το) → σιτάρι 
σταριλίκι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.) η ιδιότητα τού σταρ, το να είναι κα-

νείς σταρ. [ΕΤΥΜ. < σταρ + παραγ. επίθηµα -ιλίκι (πβ. αρχηγ-ιλίκι)]. 
στάρκιν (το) {άκλ.} ποικιλία µήλου, µε κόκκινο χρώµα και σκληρή 
χυµώδη σάρκα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. star king]. 

στάρλετ (η) {άκλ.} η νεαρή ηθοποιός που παίζει δεύτερους ρόλους σε 
ταινίες, ελπίζοντας να γίνει κάποτε διάσηµη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. starlet < 
star «αστέρας» + υποκ. επίθηµα -let]. 

σταρότοπος (ο) → σιταρότοπος 
σταρόχρωµος, -η, -ο → σιταρόχρωµος 
σταρόψειρα (η) -+ σιταρόψειρα 
σταρσυστεµ κ. σταρ-σύστεµ (το) {άκλ.} το δίκτυο των µηχανισµών 

προβολής και αναδείξεως προσώπων (καλλιτεχνών, πολιτικών κ.λπ.), 
λ.χ. µε συνεντεύξεις, εµφανίσεις στην τηλεόραση, κοσµικές 
εµφανίσεις, κατασκευασµένες φήµες στον Τύπο, ώστε να γίνονται 
γνωστοί στο κοινό, να καθιερωθούν ως σταρ: είναι από τους τραγου-
διστές που προωθεί το - || κατασκεύασµα τού ~ (κυρ. σε αντιδιαστολή 
προς τους καλλιτέχνες που αναδεικνύονται µε το ταλέντο τους). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. star system]. 

στάρωµα (το) {σταρώµ-ατος | -ατα, -άτων} µέθοδος σκυροδετήσεως 
πλακών σε δύο περίπου ισοϋψείς στρώσεις. [ΕΤΥΜ < αστάρωµα 
«φοδράρισµα» < αστάρι (βλ.λ.)]. 

στάση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η συγκεκριµένη θέση τού σώµα-
τος ή µέλους του, το να στέκεται κανείς µε συγκεκριµένο τρόπο: οι 
στρατιώτες στέκονται σε - προσοχής || σεξουαλικές ~ || προκλητική | 
άσεµνη ~ · 2. το να σταθεί, να σταµατήσει κανείς προσωρινά το δρο-
µολόγιο του: θα κάνουµε µια ~, να ξεκουραστούµε 3. το να σταθεί 
για λίγο όχηµα κάπου, χωρίς να βγει ο οδηγός του, κυρ. για να επιβι-
βαστεί ή να αποβιβαστεί κάποιος: αυτό το λεωφορείο δεν κάνει ~ 
στην οδό Θεµιστοκλέους (πβ. λ. στάθµευση) 4. (συνεκδ.) ο τόπος στον 
οποίο σταµατά διερχόµενο λεωφορείο, τρόλεϊ ή µετρό, για να επιβι-
βαστούν ή να αποβιβαστούν επιβάτες 5. η διακοπή, η παύση: ~ πλη-
ρωµών | εργασίας (µορφή απεργιακής κινητοποίησης, κατά την 
οποία οι εργαζόµενοι διακόπτουν για ορισµένο χρονικό διάστηµα 

την εργασία τους)· ΦΡ. έλλειψη χρηµάτων, στάση εµπορίου όταν δεν 
υπάρχουν χρήµατα, διακόπτεται και η εµπορική δραστηριότητα · 6. 
(µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφέρεται κανείς, κυρ. αντιµετω-
πίζοντας (κάτι/κάποιον): κράτησε άψογη ~ απέναντι του || υιοθετώ 
επιθετική | παθητική | εχθρική | απειλητική | σκληρή | αδιάλλακτη ~ || 
αλλάζω ~ || τηρώ ~ αναµονής εν όψει των εξελίξεων · 7. ΕΚΚΛΗΣ. 
(στη βυζαντινή µουσική) (α) τµήµα τής Ακολουθίας, στο οποίο ψάλ-
λεται όσο οι πιστοί στέκονται όρθιοι {πβ. λ. αναπαύσιµο, κάθισµα) 
(β) ολιγόλεπτη διακοπή τής ψαλµωδίας κατά την εκφορά τού Επιτα-
φίου · 8. η εξέγερση, η ανταρσία: υποκίνηση σε ~ || η ~ του «Νίκα» 
(η εξέγερση τού λαού τής Κωνσταντινούπολης κατά τού Ιουστινια-
νού το 531) || ~ κρατουµένων στις φυλακές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επανάστα-
ση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στάσις < θ. στα- τού ρ. ϊ-στη-µι | ϊ-στα-µαι (βλ.λ.). Η λ. 
συνδ. επίσης µε σανσκρ. sthiti «όρθιος, ακίνητος», λατ. statio «στάση, 
σταθµός» (> γαλλ. station, ισπ. estación), αρχ. γερµ. stat, ρωσ. stati 
«κορµοστασιά» κ.ά.]. 

στασιάζω ρ. αµετβ. {στασίασα} κάνω στάση, ανταρσία, εξεγείροµαι: 
το πλήρωµα στασίασε || οµάδα στρατιωτικών στασίασε κατά τής 
νόµιµης κυβέρνησης ΣΥΝ. επαναστατώ. — στασιαστής (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στάσις]. 

στασιάρχης (ο) {στασιαρχών} προϊστάµενος σιδηροδροµικού σταθ-
µού µε περιορισµένες αρµοδιότητες. — στασιαρχία (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < στάσις + -άρχης < άρχω]. 

στασίαρχος (ο) {στασιάρχ-ου | -ων, -ους} αυτός που ηγείται στασια-
στικού κινήµατος ΣΥΝ. στασιαστής. [ΕΤΥΜ; αργ. < στάσις + -άρχος 
< άρχω]. 

στασιαστής (ο) → στασιάζω 
στασιαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε στάση, µε 

ανταρσία: ~ κίνηµα 2. (συνεκδ.) αυτός που εµφανίζει ροπή προς την 
ανταρσία ΣΥΝ. ταραχοποιός. — στασιαστικά επίρρ. 

στασίδι (το) {στασιδ-ιού | -ιών} ΕΚΚΛΗΣ. καθένα από τα ενωµένα µε-
ταξύ τους ξύλινα καθίσµατα, που ακουµπούν στους εσωτερικούς τοί-
χους τού ναού, κατά µήκος των οποίων βρίσκονται τοποθετηµένα, 
έχουν ψηλή πλάτη και ειδικά στηρίγµατα στα πλάγια, στο ύψος πε-
ρίπου των αγκώνων, για να διευκολύνουν τη στάση των πιστών κατά 
την ορθοστασία, όταν χρειάζεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
στασίδιον, υποκ. τού αρχ. στάσις]. 

στάσιµο (το) {στασίµ-ου | -ων} ΦΙΛΟΛ. το χορικό άσµα τού αρχαίου 
δράµατος, το οποίο εκτελούσε ο χορός ύστερα από κάθε επεισόδιο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στάσιµον (ενν. µέλος), ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. στά-
σιµος (βλ.λ.)]. 

στασιµοπληθωρισµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΟΙΚΟΝ. η συνύπαρξη οικο-
νοµικής στασιµότητας και πληθωρισµού. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. stagninflation]. 

στάσιµος, -η, -ο 1. αυτός που δεν µετακινείται, που µένει ακίνητος: ~ 
νερά 2. αυτός που παραµένει αµετάβλητος: η κατάσταση τής υγείας 
του παραµένει | είναι ~||~ τιµές | οικονοµία 3. αυτός που δεν προ-
άγεται: ~ µαθητής || ο υπάλληλος αυτός έχει µείνει ~ στη θέση αυτή 
εδώ και 8 χρόνια. [ΕΤΥΜ αρχ. < στάσις]. 

στασιµότητα (η) [1845] {χωρ. πληθ.} 1. (κακόσ.) η παραµονή (για πο-
λύ χρόνο) στην ίδια κατάσταση ή στο ίδιο επίπεδο: οικονοµική | 
εµπορική | επαγγελµατική | καλλιτεχνική ~||η υγεία τού ασθενούς 
παρουσιάζει ~ || οι θεσµικές αλλαγές που επιχειρούνται αποσκοπούν 
στην έξοδο από τη ~ || παρατηρείται ~ στις συνοµιλίες για την επίλυση 
τού Κυπριακού || µετά από µακρά περίοδο στασιµότητας, κάτι 
φαίνεται να κινείται στην αγορά || η ~ τού εκλογικού ποσοστού ενός 
κόµµατος 2. η απουσία κίνησης: η ~ των υδάτων. 

-στάσιο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών, που δηλώ-
νουν: 1. τον τόπο, τις εγκαταστάσεις όπου εκτρέφονται ορισµένα 
ζώα: χοιρο-στάσιο, ποιµνιο-στάσιο 2. τον τόπο ή τις εγκαταστάσεις 
όπου βρίσκεται ή συµβαίνει (κάτι): εργο-στάσιο, µηχανο-στάσιο, ει-
κονο-στάσι)ο) 3. ορισµένη κατάσταση που έχει παγιωθεί ή έχει απο-
κτήσει την ισχύ νόµου: ενοικιο-στάσιο, δικαιο-στάσιο. Επίσης (λαϊκ.) 
-στάσι (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το θ. στα- τού ρ. ϊ-στη-µι | ϊ-στα-µαι (βλ.λ.), λ.χ. βου-στάσιον, 
εργο-στάσιον, χοιρο-στάσιο(ν) κ.ά.]. 

στατήρας (ο) 1. (παλαιότ.) µονάδα βάρους ίση µε 44 οκάδες 2. (στην 
αρχαιότητα) (α) µονάδα βάρους, διαφορετική από πόλη σε πόλη (β) 
νοµισµατική µονάδα, διαφορετικής αξίας από πόλη σε πόλη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στατήρ, -ήρος (ήδη µυκ. ta-te-re = στατήρες) < θ. στα-
(τού ρ. ϊ-στη-µι | ϊ-στα-µαι, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τήρ (πβ. κ. κρα-
τήρ). Η λ. συνδ. επίσης µε λατ. stator, -oris (προσωνυµία τού Όρθωσί-
ου ∆ιός) και µε σανσκρ. sthätar «οδηγός άµαξας (δηλ. αυτός που στέ-
κες όρθιος πάνω στην άµαξα)»]. 

-στάτης, -στάτρια (σηµ. 4) λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ου-
σιαστικών που δηλώνουν: 1. τον χώρο στον οποίο τοποθετείται (κάτι): 
ζυγο-στάτης 2. αυτό που υποβαστάζει, στηρίζει (κάτι): λυχνο-στάτης, 
φανο-στάτης 3. αυτό που σταµατά ή ρυθµίζει τη λειτουργία (ενός 
πράγµατος): αιµο-στάτης, θερµο-στάτης 4. το πρόσωπο που στέκεται 
δίπλα (σε κάποιον/κάτι): παρα-στάτης. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (αρχ. όρθο-στάτης, 
παρα-στάτης), που προέρχεται από το αρχ. ϊστηµι | ϊσταµαι (βλ. κ. | -
στατώ, -στασία) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (πβ. 
αγγλ. rheo-stat)]. 

στατική (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. κλάδος τής µηχανικής, που µελετά την 
ισορροπία των δυνάµεων που ασκούνται σε ένα σώµα, το οποίο βρί-
σκεται σε κατάσταση ηρεµίας υπό συνθήκες ισορροπίας· έχει εφαρ- 
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µογή κυρ. στον σχεδιασµό οικοδοµών, κατασκευαστικών έργων (γέ-
φυρες, φράγµατα) και µηχανικών διατάξεων (λ.χ. γερανοί): ~ των ρευ-
στών (µελετά τις συνθήκες ισορροπίας των ρευστών) || χηµική ~ (για 
τις συνθήκες ισορροπίας των χηµικών αντιδράσεων] || εφαρµοσµένη 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. statique]. στατικός, -ή, -ό 1. 
αυτός που σχετίζεται µε τη στάση, που προκαλεί 
ή χαρακτηρίζεται από ακινησία, σε αντιδιαστολή προς αυτόν που 
σχετίζεται µε την κίνηση, τη µεταβολή: η δοµή των κοινωνιών δεν 
ήταν ποτέ - 2. ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε την ισορροπία δυνάµεων 
σε αντιδιαστολή προς τον κινητικό· ΦΡ. ΦΥΣ. (α) στατικό φαινόµενο 
το φαινόµενο που δεν παρουσιάζει καµία εξέλιξη στον χρόνο (β) 
στατικός ηλεκτρισµός (i) τα ακίνητα ηλεκτρικά φορτία που ανα-
πτύσσονται σε ένα σώµα από συγκεκριµένη αιτία (λ.χ. από τριβή) (ii) 
ο κλάδος τού ηλεκτρισµού που µελετά τις ιδιότητες των ηλεκτρικών 
φορτίων, τα οποία αναπτύσσονται σε ένα σώµα ΣΥΝ. ηλεκτροστατική 
3. (α) στατική (η) βλ.λ. (β) αυτός που σχετίζεται µε τη στατική: ~ µε-
λέτη κτηρίου 4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ.-ΦΙΛΟΣ. αυτός που σχετίζεται µε κοινωνικά 
φαινόµενα, τα οποία θεωρείται ότι δεν εξελίσσονται, ότι µένουν στά-
σιµα, σε αντιδιαστολή προς τον δυναµικό: η συγχρονική ανάλυση τής 
γλώσσας δεν είναι ~ · 5. ΟΙΚΟΝ. (α) στατική οικονοµία η οικονοµία 
στην οποία τα βασικά οικονοµικά µεγέθη παραµένουν στάσιµα, δεν 
αλλάζουν (β) στατική οικονοµική ανάλυση η ανάλυση των οικονοµι-
κών µεγεθών που δεν λαµβάνει υπ' όψιν τον παράγοντα χρόνο ANT. 
δυναµική οικονοµική ανάλυση · 6. ΙΑΤΡ. στατική αίσθηση η αίσθηση 
τού χώρου. — στατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στατός (ρηµατ. επίθ.) < θ. στα- τού ρ. ί-στη-µι | ί'-στα-
µαι (βλ.λ.). Η λ. πέρασε σε πολλές ξέν. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. static, γαλλ. 
statique, γερµ. Statik κ.ά.]. 

στατιστική (η) [1821] 1. η συλλογή και ανάλυση ποσοτικών δεδοµέ-
νων για τη συναγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε ένα θέµα (οικονο-
µικό, πολιτικό, κοινωνικό κ.λπ.): η απογραφή είναι µια µορφή στατι-
στικής 2. κλάδος των µαθηµατικών που έχει ως αντικείµενο την πε-
ριγραφή των κανόνων σε συνθήκες τυχαιότητας και αβεβαιότητας, 
σύµφωνα µε τη θεωρία των πιθανοτήτων: σύµφωνα µε τις ~, η παιδι-
κή θνησιµότητα είναι υψηλότερη στις οικονοµικά ασθενέστερες τά-
ξεις. 

στατιστικολόγος (ο/η) [1890] επιστήµονας που έχει ως αντικείµενο-τη 
στατιστική. [ΕΤΥΜ. < στατιστική + -λόγος (βλ.λ.)]. 

στατιστικός, -ή, -ό [1821] αυτός που σχετίζεται µε τη στατιστική: ~ 
µελέτη | δεδοµένα | απεικόνιση τής ανεργίας | µέτρηση | στοιχεία || 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (η υπηρεσία που συλλέγει, ταξινοµεί 
και επεξεργάζεται όλα τα δεδοµένα τής στατιστικής για µία χώρα, 
προβαίνοντας και στην περαιτέρω επιστηµονική τους ανάλυση, διευ-
κολύνοντας τη χάραξη των κρατικών κατευθύνσεων και τη σύνταξη 
των αντίστοιχων προγραµµάτων δράσεως). — στα^οηκ-ά | -ώς [1893] 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. statistique < µεσν. λατ. (collegium) 
statisticum < statisticus < λατ. status «κατάσταση, κράτος», εφόσον αρ-
χικός σκοπός των στατιστικών ήταν να παρέχουν στο κράτος αριθ-
µητικά στοιχεία και υπολογισµούς, που θα το βοηθήσουν στην οικο-
νοµική του πολιτική]. 

στατό (το) είδος αναλογίου όπου κρεµιούνται µικρά εµπορεύµατα, 
κάλτσες, σλιπ, µαντήλια, κάρτες κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. επιθ. στατός «τοποθετηµένος, σταθερός» < θ. -
στα τού ρ. ϊ-στη-µι | ϊ-στα-µαι + επίθηµα -τος]. 

στάτους (το) {άκλ.} η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος/κά-
τι: το κοινωνικό ~ κάποιου || η χώρα αυτή έχει ένα ~ πολιτικής ουδε-
τερότητας, όπως η Ελβετία. [ΕΤΥΜ. < λατ. status «κατάσταση - 
κράτος» < ρ. stare «ίσταµαι»]. 

Status quo (το) λατ. (προφέρεται στάτους κβο) η ισχύουσα κατάστα-
ση, κυρ. σε πολιτικό, κοινωνικό ή οικονοµικό επίπεδο: διατήρηση/ αµ-
φισβήτηση τού - σε µια περιοχή µε γεωπολιτικό ενδιαφέρον || µάχεται 
τεράστια συµφέροντα, τα οποία προσπαθούν να διατηρήσουν το ~ || 
«η κατανάλωση δηµιουργεί µια µιµητική τάση για λόγους ~, στυλ, 
γοήτρου» (εφηµ.) || «υπάρχουν προϊόντα που είναι συνώνυµα τού ~ 
και τού τρόπου ζωής» (εφηµ.). 
[ETYM. < λατ. status quo, αρχική σηµ. «κατάσταση στην οποία...» < 
status «κατάσταση - κράτος» + quo, αφαιρετ. τής αναφ. αντων. qui, 
quae, quod]. 

στα όλος (ο) → στάβλος 
σταυραδερφι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ο αδελφοποιτός ΣΥΝ. βλάµης. 

Επίσης σταυραδερφός (ο). 
σταυραετός [µεσν.] κ. (λαϊκ.) σταυραΐτός (ο) 1. µικρόσωµο αρπα-

κτικό, που ανήκει στο γένος των αετών 2. (λαϊκ.) (τιµητική προσφώ-
νηση) το γενναίο παλληκάρι, ο κλέφτης (στην Τουρκοκρατία). 

σταυρανθή (τα) [1873] BOT. οικογένεια δικοτυλήδονων φυτών που τα 
πέταλα τους σχηµατίζουν σταυρό, όπως η βιολέτα, το κουνουπίδι, το 
λάχανο κ.ά. ΣΥΝ. σταυροφόρο. [ETYM. < σταυρ(ο)- + -ανθή < 
άνθος, απόδ. τού γαλλ. crucifères]. 

σταυρεπίστεγος, -η, -ο [1894] (για ναούς) αυτός που έχει σταυροειδή 
θόλο ΣΥΝ. σταυροθόλωτος. [ΕΤΥΜ < σταυρός + επίστεγος (< επι- + 
-στεγος < στέγη)]. 

-σταυρία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
συγκεκριµένο αριθµό σταυρών (σε ψηφοδέλτιο): µονο-σταυρία, πολυ-
σταυρία. 

Σταυριανή (η) γυναικείο όνοµα. 
Σταυριανος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < σταυρός + παραγ. 

επίθηµα -ιανός. Βλ. κ. Σταύρος}. 

σταυρικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει σχήµα σταυρού: ~ ναός 2. 
αυτός που γίνεται διά τού σταυρού: η ~ θυσία || ο~ θάνατος τού Ιησού 
Χριστού. 

σταυρό- κ. σταυρό- κ. σταυρ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν ότι κάτι: 1. µοιάζει µε σταυρό ή σχηµατίζει 
σταυρό: σταυρο-βελονιά, σταυρο-δρόµι 2. σχετίζεται µε τον Τίµιο 
Σταυρό ή µε τη Σταύρωση: Σταυρο-προσκύνηση, Σταυρο-φορίες. 
[ETYM. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µεσν. σταυρο-φόρος, 
σταυρό-τυπος), που προέρχεται από το αρχ. σταυρός (βλ.λ.)]. 

σταυροαναστάσιµος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον σταυρικό 
θάνατο και την ανάσταση τού Χριστού: ~ τροπάρια 2. (µτφ.) 
µαρτυρικός και νικηφόρος ταυτόχρονα: η Εκκλησία µας σαρκώνει τη 
~ πορεία τού Γένους. 

σταυροβελονιά (η) βελονιά κατά την οποία η κλωστή ή το νήµα 
περνιέται δύο φορές, ώστε το ένα πέρασµα να διασταυρωθεί χιαστί 
µε το άλλο. 

σταυρόβιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} βίδα η οποία στο επάνω µέρος τής 
κεφαλής της έχει εγκοπή σε σχήµα σταυρού. 

σταυρό δ ο σία (η) {χωρ. πληθ.} η διαδικασία εκλογής κατά την οποία 
οι ψηφοφόροι σηµειώνουν έναν σταυρό δίπλα στο όνοµα ενός ή πε-
ρισσότερων υποψηφίων που περιλαµβάνονται σε ένα ψηφοδέλτιο. 
[ΕΤΥΜ. < σταυρός + -δοσία (< δότης), πβ. κ. µισθο-δοσία]. 

σταυροδρόµι (το) (χωρ. γεν.} 1. το σηµείο στο οποίο συναντώνται 
δύο ή περισσότεροι δρόµοι· (µτφ.) 2. το σηµείο στο οποίο συναντώ-
νται διαφορετικά ρεύµατα σκέψεως, πολιτισµοί κ.λπ.: η Ελλάδα ήταν 
πάντοτε το - Ανατολής και ∆ύσης 3. σηµείο καίριων επιλογών: η Ευ-
ρώπη βρίσκεται στο - κρίσιµων αποφάσεων. 

σταυροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {σταυροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει σχήµα σταυρού: ~ κόσµηµα | ναός. — σταυροειδώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

σταυροθεοτοκίο (το) [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. τροπάριο που αναφέρεται στη 
Θεοτόκο και στον Σταυρό (πβ. λ. θεοτόκιο). 

σταυροθόλιο (το) [1895] {σταυροθολί-ου | -ων) ΑΡΧΙΤ. η θολωτή οροφή 
που προκύπτει από τη διασταύρωση κυλινδρικών θόλων επί τε-
τράγωνου ανοίγµατος. [ΕΤΥΜ. < σταυρός + -θόλιο < θόλος]. 

σταυροθόλωτος, -η, -ο [1823] (για ναούς) αυτός που έχει σταυρο-
θόλια. 

οταυροκατσάβιδο (το) κατσαβίδι που έχει αιχµή σε σχήµα σταυρού. 
σταυρόκοµπος (ο) είδος ναυτικού κόµπου µε δύο πλέξεις από τις 

οποίες η µία γίνεται αντίστροφα από την άλλη. 
σταυροκοπιεµαι ρ. αποθ. αµετβ. {σταυροκοπήθηκα} (εκφραστ.) κά-

νω πολλές φορές τον σταυρό µου, συνήθ. όταν συµβαίνει ή ακούµε 
κάτι κακό ή όταν µας φοβίζει (κάτι): µόλις το αεροπλάνο ταρακου-
νήθηκε λίγο, εκείνη άρχισε να σταυροκοπιέται. — σταυροκόπηµα κ. 
σταυροκόπι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < σταυρός + -
κοπιέµαι < -κόπος < κόπτω]. 

σταυρόλεξο (το) {σταυρολέξ-ου | -ων) πνευµατικό παιχνίδι που 
απαιτεί την εύρεση λέξεων, οι οποίες πρέπει να γραφτούν σε ένα τε-
τράγωνο πλαίσιο, χωρισµένο σε µικρά τετράγωνα µε κάθετες και ορι-
ζόντιες αριθµηµένες γραµµές, συνήθ. µε τη βοήθεια ορισµών: λύνω ~. 
[ΕΤΥΜ. < σταυρός + -λεξο < λέξη, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. cross-
word]. 

σταυροµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η µητέρα τού σταυραδελφού. 
σταυρόνηµα (το) {σταυρονήµ-ατος | -ατα, -άτων} διαφανής δίσκος 

που φέρει δύο λεπτά νήµατα, τα οποία τέµνονται υπό ορθή γωνία, 
και που χρησιµοποιείται για την ακριβή σκόπευση αντικειµένων, 
όταν αυτά παρατηρούνται µε διόπτρες, τηλεσκόπια ή άλλα οπτικά 
όργανα. 
[ΕΤΥΜ. < σταυρός + νήµα, απόδ. τού γαλλ. réticule < λατ. reticulum, 
υποκ. τού rete, -is «δίχτυ»]. 

σταυροπατέρας (ο) ο πατέρας τού σταυραδελφού. 
σταυροπηγιακός, -ή, -ό [1614] ΕΚΚΛΗΣ. (µονή) που υπάγεται στη δι-

καιοδοσία τού Οικουµενικού Πατριάρχη και όχι στη διοικητική επο-
πτεία τού επιχώριου µητροπολίτη ή επισκόπου. 

σταυροπήγιο (το) {σταυροπηγί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. η τοποθέτηση 
σταυρού, που τον είχε στείλει ο Οικουµενικός Πατριάρχης, στα θε-
µέλια µονής ως ένδειξη τής υπαγωγής της στη δικαιοδοσία του. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. σταυροπήγιον < σταυρός + -πήγιον (< αρχ. πήγ-νυ-µι, 
βλ. λ. πήζω), πβ. κ. κηρο-πήγιον]. 

σταυροπληγια κ. σταυροπληξία (η) {σταυροπληγιών} ΙΑΤΡ. η ταυ-
τόχρονη παράλυση τού ενός άκρου και τού κάτω άκρου τής άλλης 
πλευράς. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. stauroplegia]. 

σταυροπόδι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} το να κάθεται κανείς µε τις 
κνήµες τοποθετηµένες σταυρωτά ή τη µία πάνω στην άλλη: (συνήθ. 
ως επίρρ.): κάθοµαι -. 

σταυροπροσκυνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΕΚΚΛΗΣ. 1. η 
προσκύνηση τού Τιµίου Σταυρού 2. Κυριακή τής Σταυροπροσκυνή-
σεως η τρίτη Κυριακή τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οπότε ο Τίµιος 
Σταυρός εκτίθεται σε προσκύνηµα για τους πιστούς. 

σταυρός (το) 1. σχήµα που αποτελείται από δύο κάθετες που τέµνο-
νται σχηµατίζοντας τέσσερεις ορθές γωνίες: σχεδιάζω έναν ~ || αντί 
για υπογραφή έβαλε έναν ~ (γιατί ήταν αγράµµατος)· ΦΡ. σταυρός 
προτίµησης το σηµάδι τού σταυρού που σηµειώνει ο ψηφοφόρος δί-
πλα στο όνοµα τού υποψηφίου που προτιµά: βουλευτής πρώτος σε 
σταυρούς προτίµησης 2. (συνεκδ.) σταυροειδές σχήµα µε διαφορετι-
κή κατά περίπτωση διάταξη των κεραιών του: ελληνικός ~ (µε τέσ-
σερεις ίσες κεραίες) | λατινικός ~ (µε την κάτω κεραία µακρύτερη 



Σταύρος 1647 σταχανοβισµός 
 

από τις άλλες τρεις) || ~ ταυ (µε την µορφή τού ελληνικού γράµµατος 
ταυ) || αγκυλωτός - (µε τους βραχίονες του να κάµπτονται σε ορθή 
γωνία προς την ίδια κατεύθυνση, η σβάστικα) || ~ τού Αγίου Ανδρέα 
(σε σχήµα Χ)· ΦΡ. Ερυθρός Σταυρός βλ. λ. ερυθρός 3. ΕΚΚΛΗΣ. Σταυ-
ρός (ο) το σύµπλεγµα µιας κάθετης δοκού και µιας οριζόντιας, µι-
κρότερης, πάνω στο οποίο σταυρώθηκε και θανατώθηκε ο Ιησούς 
Χριστός: Τίµιος ~ (ο σταυρός πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Χρι-
στός, βλ κ. λ. τίµιος) || τού ~ (εορτή χριστιανική στις 14 Σεπτεµβρίου, 
κατά την οποία εορτάζεται η εύρεση τού Τιµίου Σταυρού) 4. (µτφ.) τα 
βάσανα που υποφέρει κανείς στη ζωή του: σηκώνει µεγάλο - || καθέ-
νας σηκώνει τον δικό του ~ 5. κάθε αντικείµενο σταυροειδούς σχή-
µατος, διαφόρων µεγεθών και υλικών (ξύλινος, µεταλλικός, γλυπτός, 
κεντητός κλπ.), το οποίο συµβολίζει τη σταυρική θυσία τού Χριστού 
και γενικά τη χριστιανική πίστη: προσκύνησε τον -1| φοράει χρυσό | 
ασηµένιο ~||~ τού Σωτήρος (παράσηµο)· ΦΡ. (α) µε τον σταυρό στο 
χέρι ενεργώντας µε υπερβολική ευσυνειδησία, τηρώντας τους ηθι-
κούς, κοινωνικούς κ.λπ. κανόνες: όταν ο άλλος σου κάνει κανονικό 
πόλεµο, δεν µπορείς εσύ να πηγαίνεις - ΣΥΝ. έντιµα, χριστιανικά, ηθικά 
(β) φιλώ σταυρό ορκίζοµαι: ~ ότι δεν είπα κακό για σένα (γ) ο 
σταυρός του µαρτυρίου | σηκώνω τον σταυρό τού µαρτυρίου βλ. λ. 
σηκώνω (δ) κάνω τον σταυρό µου (i) φέρνω το δεξί µου χέρι (µε τα 
τρία δάχτυλα, αντίχειρα, δείκτη και µέσο, ενωµένα για τους ορθοδό-
ξους· µε τον αντίχειρα απέναντι από τα υπόλοιπα δάχτυλα για τους 
ρωµαιοκαθολικούς) διαδοχικά στο µέτωπο, στο στήθος ή στην κοι-
λιά, στον δεξιό και τον αριστερό ώµο, ως έκφραση τής χριστιανικής 
µου πίστης: ~, κάθε φορά που περνάω από εκκλησία (ii) (εκφράζο-
ντας έντονη απορία, έκπληξη): Μη χειρότερα! Να ~! Έγιναν τέτοια 
πράγµατα; (iii) (εκφραστ.) εύχοµαι, προσεύχοµαι (να γίνει ή να µη γίνει 
κάτι): κάνε το σταυρό σου να µην το καταλάβει, γιατί αλλιώς καήκαµε! 
6. ΙΣΤ. όργανο βασανισµού και εκτελέσεως, που είχε τη µορφή δύο 
δοκών οι οποίες τέµνονταν σχηµατίζοντας ορθές γωνίες και επάνω 
του έδεναν τον κατάδικο 7. εκδοτικό σύµβολο που (α) δείχνει ότι 
τµήµα εκδιδοµένου κειµένου παλαιού συγγραφέα είναι εφθαρµένο 
(t—t) ή (β) τίθεται µπροστά από την ηµεροµηνία θανάτου κάποιου, 
π.χ. Κωστής Παλαµάς (tl943) 8. (στο κουκλοθέατρο) κατασκευή που 
χρησιµοποιείται για την κίνηση τής µαριονέτας, η οποία αποτελείται 
από δύο ξύλινα στελέχη συνδεδεµένα έτσι, ώστε να σχηµατίζουν 
σταυρό (σηµ. 4), οι άκρες των οποίων συνδέονται µε τα νήµατα τής 
µαριονέτας 9. (καθηµ.) το σηµείο τού µετώπου, που βρίσκεται 
ανάµεσα στα φρύδια και στη ρίζα τής µύτης: τον βάρεσε στον ~ (του 
κατάφερε καίριο πλήγµα) ΣΥΝ. δόξα πατρί (το) · 10. ΑΣΤΡΟΝ. (α) 
Βόρειος σταυρός ο αστερισµός τού Κύκνου (β) Νότιος σταυρός | 
σταυρός του Νότου βλ. λ. νότιος · 11. ΑΘΛ. εξαιρετικά δύσκολη 
άσκηση γυµναστικής επίδειξης στους κρίκους, κατά την οποία ο 
αθλητής σχηµατίζει σταυρό (σηµ. 1) µε το σώµα του, τεντώνοντας τα 
χέρια του σε έκταση, ενώ κρατιέται από τους κρίκους· ΦΡ. (λαϊκ.) 
σταυρός τής θάλασσας ο αστερίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «όρθιος πάσσαλος, παλούκι», < *στα-Ε-ρός 
< θ. στα- (τού ρ. Γ-στη-µι | ϊ-στα-µαι, βλ.λ.) + παρέκταση -Ε- + παραγ. 
επίθηµα -ρος (πβ. σω-ρός). Η λ. συνδ. επίσης µε αρχ. σκανδ. staurr 
«πάσσαλος» και µε λατ. in-staurare «ανανεώνω, επαναλαµβάνω» 
(δηλ. «αποκαθιστώ κάτι στην αρχική του θέση»). Στη Μτγν. Ελλην. η 
λ. συνδέθηκε σηµασιολογικά µε το αντίστοιχο λατ. crux, -eis (επίσης 
αρχική σηµ. «όρθιος πάσσαλος»), προκειµένου να δηλωθεί το φερώ-
νυµο όργανο εκτελέσεως, για το οποίο η Κ.∆. χρησιµοποιεί εναλλα-
κτικώς τη λ. ξύλον (λ.χ. Πράξ. 5,30: κρεµάσαντες επί ξύλου)). 

Σταύρος (ο) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. ΤΟ όνοµα προέκυψε από την 
εορτή τού Τιµίου Σταυρού και εµφανίζει αναβιβασµό τόνου, πβ. κ. 
Λάµπρος - λαµπρός}. 

σταυρότυπος, -ος/-η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει σχήµα σταυρού. 
σταυρουδακι κ. σταυρουλακι (το) {χωρ. γεν.} µικρού µεγέθους 

σταυρός, που φοριέται ως φυλαχτό: φορούσε ~ || στη βάφτιση µοίρα-
ζαν ~. 
[ΕΤΥΜ. < σταυρός + υποκ. επίθηµα -ουδάκι, πβ. κ. λαιµ-ουδάκι, λεφτ-
ουδάκιά]. 

Σταυρούλα (η) γυναικείο όνοµα. 
σταυροφόρο (τα) BOT. τα σταυρανθή (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. crucifères], 
σταυροφορία (η) [1856] {σταυροφοριών} 1. ΙΣΤ. καθεµιά από τις 

οκτώ εκστρατείες που έγιναν κατά τον Μεσαίωνα (11ος-13ος αι.) από 
τους χριστιανούς τής ∆ύσης, µε σκοπό ή πρόσχηµα την απελευθέρωση 
των Αγίων Τόπων από τους µουσουλµάνους 2. (µτφ.) η εκτεταµένη 
και οµαδική προσπάθεια για την αντιµετώπιση προβλήµατος ή 
εναντίον κάποιου: ~ για την καταπολέµηση των ναρκωτικών | για την 
ενηµέρωση τού κόσµου || ~ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα || «οι Ανα-
τολικογερµανοί αποδύθηκαν σε ~ κατά τού καγκελαρίου» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. Croisade]. 

σταυροφόρος (ο) 1. ΙΣΤ. Ο πολεµιστής που µετέσχε σε σταυροφορία 2. 
(µτφ.) πρόσωπο που συµµετέχει σε µαζική προσπάθεια για κάποιον 
(υψηλό συνήθ.) σκοπό: ~ τής ειρήνης | των ανθρωπίνων δικαι-
ωµάτων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < σταυρός + -φόρος < φέρω]. 

σταυρώνω ρ. µετβ. {σταύρω-σα, -θηκα, -µένος) 1. θανατώνω µε σταυ-
ρικό θάνατο: σταύρωσαν τον Χριστό 2. (συνεκδ.) βασανίζω, ταλαι-
πωρώ: αυτός ο άνθρωπος πρώτα σε σταυρώνει και, τελικά, παραδέ-
χεται ότι έχεις δίκιο! 3. τοποθετώ σταυροειδώς: ~ κεραία (τοποθετώ 
την κεραία πλοίου έτσι, ώστε να σχηµατίζει σταυρό µε τον ιστό) || 
συνηθίζεται να σταυρώνουν τα χέρια τού νεκρού πάνω στο στήθος-
ΦΡ. (α) (µτφ.) σταυρώνω τα χέρια παραιτούµαι από την προσπάθεια, 
αδρανώ (β) µε σταυρωµένα χέρια χωρίς να κάνω τίποτα: τι κάθεσαι 

~; Κουνήσου! 4. κάνω το σηµείο τού σταυρού (µπροστά ή πάνω σε 
κάποιον/κάτι): η νοικοκυρά σταύρωσε το ψωµί, πριν το κόψει · 5. 
εκλιπαρώ (κάποιον): τον σταύρωσα να µου πει τι ξέρει για την υπό-
θεση, αλλά αυτός τίποτα! · 6. (αρνητ.) καταφέρνω να αποκτήσω, να 
βρω: δεν ~ δεκάρα | δουλειά | πελάτη · 7. (λαϊκ.-σκωπτ.) σηµειώνω 
σταυρό σε ψηφοδέλτιο, δίπλα στο όνοµα υποψηφίου, ψηφίζω κάποι-
ον: οι υποψήφιοι είναι πρόθυµοι να σας ικανοποιήσουν κάθε αίτηµα, 
αρκεί πρώτα να τους σταυρώσετε! — σταύρωµα (το) [αρχ.]. [ΕΤΎΜ. 
< αρχ. σταυρώ (-όω), αρχική σηµ. «πασσαλώνω, περιφράσσω µε 
πασσάλους», < σταυρός (βλ.λ.)]. 

σταύρωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η θανάτωση 
µε καθήλωση στον σταυρό: η ~ τού Χριστού ΣΥΝ. σταύρωµα 2. Σταύ-
ρωση (η) (α) ο θάνατος τού Ιησού Χριστού στον σταυρό (β) το αντί-
στοιχο εικονογραφικό θέµα 3. (συνεκδ.) η µεγάλη ταλαιπωρία: η ζωή 
του ήταν µια ~ χωρίς ανάσταση. 

σταυρώσιµο (το) ΕΚΚΛΗΣ. το τροπάριο που σχετίζεται µε τη Σταύ-
ρωση τού Χριστού και τη σωτηρία των ανθρώπων που προέρχεται 
από αυτή. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µτγν. επιθ. σταυρώσιµος (στη µεσν. σηµ.) < αρχ. 
σταυρώ (-όω), βλ. κ. σταυρώνω]. 

σταυρωτής (ο) [µτγν.] {-ές κ. -ήδες} 1. αυτός που θανατώνει κάποιον 
µε καθήλωση στον σταυρό 2. (συνεκδ.) ο βασανιστής, ο τύραννος. 

σταυρωτός, -ή, -ό [µεσν.] 1. (για δύο πράγµατα που διασταυρώνο-
νται) αυτός που σχηµατίζει σταυρό: η σηµαία των πειρατών είχε µία 
νεκροκεφαλή µε δύο κόκκαλα σταυρωτά από κάτω ΣΥΝ. σταυροειδής 
2. (ειδικότ. για ενδύµατα) αυτός που κουµπώνει µε διασταύρωση δύο 
τµηµάτων του: ~ σακάκι | γιλέκο 3. ΦΙΛΟΛ. σταυρωτή οµοιοκαταληξία 
η οµοιοκαταληξία τού πρώτου µε τον τέταρτο στίχο και τού δεύτερου 
µε τον τρίτο. — σταυρωτά επίρρ. 

σταφίδα (η) 1. ποικιλία αµπελιού µε σταφύλια κιτρινωπά χωρίς κου-
κούτσι (σταφιδάµπελος) και συνεκδ. ο καρπός αυτού τού αµπελιού 2. 
ο αποξηραµµένος καρπός ορισµένων ποικιλιών αµπελιού (σταφίδας, 
σουλτανίνας), που τρώγεται ωµός ή χρησιµοποιείται στη ζαχαροπλα-
στική· ΦΡ. (µτφ.) γίνοµαι σταφίδα µεθώ πολύ, γίνοµαι σκνίπα στο µε-
θύσι. — (υποκ.) σταφιδούλα (η). 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. σταφίς | άσταφίς, -ίδος (αρχαιότ. ο τ. µε ά- προθεµ.), τε-
χν. όρ., τού οποίου το θ. σταφ- συνδ. πιθ. µε το αρχ. σταφυλή (βλ.λ.)]. 

σταφιδάµπελος (η) [1833] {σταφιδαµπέλ-ου | -ων, -ους} αµπέλι που 
παράγει σταφίδα (βλ.λ., σηµ. 1). 

σταφιδεµπόριο (το) [1891] {σταφιδεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο 
σταφίδας. — σταφιδέµπορος (ο/η) [1888]. 

στα φ ίδια ζω ρ. αµετβ. {σταφίδιασ-α, -µένος} 1. (για σταφύλια) ξεραί-
νοµαι 2. (µτφ. για πρόσ.) ζαρώνω, αφυδατώνεται το δέρµα µου: στα-
φίδιασε το πρόσωπο του από τις στερήσεις | τα γεράµατα. Επίσης 
σταφιδώνω. — σταφίδιασµα (το). 

σταφιδικός, -ή, -ό [1833] αυτός που σχετίζεται µε τη σταφίδα: (µε 
κεφ.) Αυτόνοµος ~ Οργανισµός (συντοµ. Α.Σ.Ο.). 

σταφιδίνη (η) [1894] {σταφιδινών} ΧΗΜ. το σταφιδοσάκχαρο που βρί-
σκεται σε στερεά ή πολτώδη µορφή. 

σταφιδίτης (ο) [µτγν.] {σταφιδιτών} το κρασί που παρασκευάζεται 
από ξερή σταφίδα. 

σταφιδόκαρπος (ο) [1833] ο καρπός τής σταφίδας. 
σταφιδοπαραγωγη (η) [1890] η παραγωγή σταφίδας. 
σταφιδοπαραγωγος (ο) [1833] ο παραγωγός σταφίδας. 
σταφιδόψωµο (το) ψωµί ή αρτοσκεύασµα που περιέχει σταφίδες. 
σταφυλή (η) η κινητή σαρκώδης απόφυση στο ελεύθερο οπίσθιο χεί-

λος τής µαλακής υπερώας, που κλείνει το φαρυγγικό στόµιο κατά 
την κατάποση. — σταφυλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Ορισµένοι µελετητές χαρακτηρίζουν την 
υπόθεση περί δανείου «εύκολη λύση», ωστόσο η παλαιότ. σύνδεση 
µε το αρχ. στέµφυλο ν «πολτώδης µάζα που αποµένει µετά τη σύνθλι-
ψη σταφυλιών ή ελιών» (< στέµβω «κινώ συνεχώς, σείω», βλ. λ. στόµ-
φος) δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς. Η λ. συνδ. επίσης µε το αρχ. 
σταφίς | άσταφίς (βλ. λ. σταφίδα)]. 

σταφύλι (το) {σταφυλ-ιού | -ιών} ο καρπός τού αµπελιού, που µεγα-
λώνει σε τσαµπιά (βότρυς) ως σύνολο από πολλές στρογγυλές, χυ-
µώδεις, γλυκές ή υπόξινες ρώγες σε χρώµα κιτρινωπό, κόκκινο ή µαύ-
ρο, τρώγεται ως φρούτο ή χρησιµοποιείται για την παραγωγή κρασι-
ού και σταφίδας: ~ µοσχάτο | σαββατιανό | ροζακί | φράουλα || κόκ-
κινο | λευκό ~ (κιτρινωπό) || µαύρο - (σκούρο κόκκινο)· ΦΡ. απ' τα σύκα 
ώς τα σταφύλια βλ. λ. σύκο. — (υποκ.) σταφυλάκι (το), σταφυλικός,-
ή,-ό [1869]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σταφύλιον, υποκ. τού αρχ. σταφυλή 
(βλ.λ.)]. 

σταφυλίτης (ο) [µτγν.] {σταφυλιτών} ΑΝΑΤ. η σταφυλή. 
σταφυλίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τής σταφυλής. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. staphylite]. 
σταφυλοκοκκίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η νόσος 

που προκαλείται από σταφυλόκοκκο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. staphylococcia]. 

σταφυλοκοκκικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον σταφυλόκοκκο 
ή τη σταφυλοκοκκίαση. 

σταφυλόκοκκος (ο) [1881] {-ου κ. -όκκου | -ων κ. -όκκων, -ους κ. -όκ-
κους} ΙΑΤΡ. παθογόνο βακτήριο, οι συσσωρεύσεις τού οποίου µοιά-
ζουν στο µικροσκόπιο µε τσαµπί από σταφύλι· αναπτύσσεται σε πε-
ριπτώσεις µολύνσεων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
staphylococcus]. 

σταφυλόρωγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η ρώγα τού σταφυλιού. 
σταφυλοσάκχαρο (το) [1880] {σταφυλοσακχάρ-ου | -ων} ΧΗΜ. η 

γλυκόζη (βλ.λ.).# 
σταχανοβισµός (ο) (χωρ. πληθ.} (παλαιότ.) σύστηµα που αναπτύ- 
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χθηκε στη Σοβιετική Ένωση στο πλαίσιο τής σοσιαλιστικής άµιλλας 
και αποσκοπούσε στην αύξηση τής βιοµηχανικής παραγωγής πέρα 
από τις προβλεπόµενες νόρµες. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. stakhanovisme, από τό όνοµα τού Σοβιε-
τικού ανθρακωρύχου Aleksej G. Stakhanov (1906-77), τού οποίου η 
υψηλή παραγωγικότητα κατά την εξόρυξη γαιάνθρακα ενέπνευσε 
ένα σύστηµα «σοσιαλιστικής άµιλλας» στον τοµέα τής εργασίας]. 

σταχανοβίτης (ο) {σταχανοβιτών}, σταχανοβίτισσα (η) (σταχα-
νοβιτισσών} (παλαιότ. στη Σοβιετική Ένωση) βιοµηχανικός εργάτης 
που πήρε διάκριση, επειδή ξεπέρασε κατά πολύ την προβλεπόµενη 
παραγωγή (νόρµα). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. stakhanovite, βλ. κ. 
σταχανοβισµός]. 

στάχι (το) ~» στάχυ 
σταχολσγηµα (το) -> σταχυολόγηµα 
σταχολογω ρ. → σταχυολογώ 
σταχτερος, -ή, -ό 1. ο γεµάτος στάχτη 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει το 

χρώµα τής στάχτης ΣΥΝ. σταχτόχρωµος, σταχτής. 
οτάχτη (η) (χωρ. γεν. πληθ.) 1. η γκρίζα σκόνη που αποµένει αφού καεί 
κάτι: η ~ τού τσιγάρου || µαζεύει τις ~ από το τζάκι || η βιοτεχνία 
χαρτιού έγινε ~ µέσα σε λίγη ώρα από την εκδήλωση τής πυρκαγιάς 
ΦΡ. (α) στάχτη και µπουλµπερη | µπσύρµπερη βλ. λ. µπούλµπερη (β) 
ρίχνω στάχτη στα µάτια (κάποιου) παραπλανώ (κάποιον) αποσπώντας 
την προσοχή του, αποµακρύνω την προσοχή του από εκεί που πρέπει 
(γ) στάχτη να γίνουν όλα ως έκφραση αδιαφορίας για την τύχη κά-
ποιων πραγµάτων: δεν µε νοιάζει πλέον τι θα γίνει· ~! · 2. ΒΙΟΛ. (α) ο 
µύκητας (ερυσίβη) (β) (συνεκδ.) η ασθένεια των αµπελιών που οφεί-
λεται στον παραπάνω µύκητα ΣΥΝ. στάχτιασµα, [ΕΤΥΜ < µεσν. 
στάκτη < στακτή (µε αναβιβασµό τόνου, πβ. κ. λεύκη - λευκή), 
ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. στακτός (< στάζω)]. 

σταχτής, -ιά, -ί 1. αυτός που έχει το χρώµα τής στάχτης: ~ παντελόνι | 
γούνα 2. σταχτί (το) το ίδιο το χρώµα τής στάχτης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενάµισης, χρώµα. 

σταχτιάζω ρ. αµετβ. {στάχτιασα} 1. γίνοµαι στάχτη · 2. (για φυτά) 
προσβάλλοµαι από ερυσίβη. — στάχτιασµα (το). 

σταχτοδοχείο (το) µικρό, συνήθ. επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο δοχείο, 
µέσα στο οποίο ρίχνονται οι στάχτες και τα υπολείµµατα των τσιγά-
ρων. 

σταχτοθήκη (η) {σταχτοθηκών} το σταχτοδοχείο. 
σταχτοκουλλουρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) η κουλλούρα που ψήνεται σε 

καυτή στάχτη. 
σταχτόνερο (το) η αλισίβα (βλ.λ.). 
σταχτόπανο (το) το χοντρό πανί που χρησιµοποιείται για το στράγ-

γισµα τού σταχτόνερου στο πλύσιµο των ρούχων. 
σταχτοπούτα (η) (µετωνυµ.) 1. γυναίκα που ζει µε όνειρα και φα-

ντάζεται ότι η ζωή της θα µοιάζει µε παραµύθι 2. γυναίκα τής οποίας 
η ζωή θυµίζει την ηρωίδα τού οµώνυµου παραµυθιού: είναι µια 
σύγχρονη ~· γνώρισε τυχαία έναν εφοπλιστή και η ζωή της άλλαξε 
µέσα σ' ένα βράδυ! 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο (κατά το α' συνθ.) και µεταφορά (ως προς το 
β' συνθ.) τού γερµ. Aschenputtel < Aschen «στάχτες» + Puttel, θηλ. τού 
Putto «αγωράκι»]. 

σταχτώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στάχτω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
λερώνω µε στάχτη ♦ 2. (αµετβ.) παίρνω το χρώµα τής στάχτης. — 
στάχτωµα (το). 

στάχυ (το) {σταχ-υού | -υών} 1. το στέλεχος, το καλάµι των δηµη-
τριακών, κυρ. τού σιταριού: ώριµα | ξανθοκίτρινα ~ || θερίζω τα ~ 2. 
BOT. ταξιανθία µε άµισχα άνθη, που φύονται πλαγίως σε επιµήκη 
άξονα. Επίσης (λόγ.) στάχυς (ο) {στάχυος}. 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού αρχ. στάχυς, -υος (ο) < θ. *stngh-, συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *stengh- «είµαι οξύς, αιχµηρός, κεντώ», πβ. αρχ. σκανδ. stinga 
«κεντώ», αρχ. αγγλ. stingan (> αγγλ. sting), αρχ. γερµ. stanga «καµάκι, 
πάσσαλος» κ.ά. Βλ. κ. στόχος]. 

σταχυάζω ρ. αµετβ. {στάχυασα} (για φυτά) σχηµατίζω στάχυ. — 
στάχυασµα (το). 

σταχυολογώ ρ. µετβ. {σταχυολογείς... | σταχυολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} επιλέγω κάνοντας ανθολογία: ~ κείµενα/ αποσπάσµατα 
| δεδοµένα | εκφράσεις. — σταχυολόγος (ο/η), σταχυολόγηση (η) 
[1864], σταχυολόγηµα (το). 
fBTYM. < µτγν. σταχυολογώ (-έω) < στάχυς + -λογώ < -λόγος < λέγω 
(µε τη σηµ. «συλλέγω, συγκεντρώνω»)]. 

στάχυς (ο) → στάχυ 
σταχωνω ρ. µετβ. {στάχω-σα, -θηκα, -µένος} επενδύω (βιβλίο) µε 

σκληρό υλικό (λ.χ. δέρµα)- βιβλιοδετώ. — σταχωτής (ο). [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. στάχυς, εφόσον το ρ. σήµαινε αρχικώς «φτειάχνω δέµατα 
σιταριού» και κατ' επέκταση «βιβλιοδετώ». Είναι αξιοσηµείωτα τα 
σχόλια τού Σπ. Λάµπρου (Επετηρ. Παρνασσού 1898): ή δέ σύν-
δεσιςτοῦβιβλίου έλέγετο [στους Βυζαντινούς] στάχωµα και ό βι-
βλιοδέτης σταχωτής, ενίοτε δέ και βιβλιοαµφιάστης]. 

στάχωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η επένδυση 
βιβλίου µε δέρµα ή άλλη ύλη- βιβλιοδεσία 2. (συνεκδ.) το σκληρό εξω-
τερικό περίβληµα βιβλίου. Επίσης στάχωµα (το) [µεσν.] (σταχώµ-ατος 
| -ατα, -άτων). 

Σ.τ.Ε. (το) Συµβούλιο τής Επικρατείας. 
στέαρ (το) {στέατος | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) το στερεό λίπος που βρί-

σκεται κάτω από το δέρµα µηρυκαστικών και χρησιµοποιείται για 
την παρασκευή κεριών, σαπουνιών κ.ά. προϊόντων ΣΥΝ. ξίγγι. [ΕΤΥΜ 
αρχ. λ. τού αγροτικού λεξιλογίου, µε παραγ. επίθηµα -αρ (πβ. κ. πϊ-
αρ, ηπ-αρ), που ανάγεται σε τ. *στήαρ (µε αντιµεταχώρηση) < *στά/'-
αρ < I.E. *stäy-, πβ. αβεστ. stä(y)- «σωρός, µάζα», σανσκρ. stiyäh 
«στάσιµα ύδατα», styäna «σταθερός, συµπαγής» κ.ά. Η λ. στέαρ δή- 

λωνε το σκληρό υποδόριο πάχος, εν αντιθέσει µε τη λ. πιµελή, που 
αναφερόταν στο µαλακό πάχος]. 

στεατικός, -ή, -ό [1802] αυτός που σχετίζεται µε το στέαρ: ~ οξύ (ορ-
γανικό οξύ από το οποίο σχηµατίζεται το λίπος τού στέατος). 

στεάτινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποτελείται ή παρασκευάζεται 
από στέαρ (βλ.λ.). 

στεατίτης (ο) [µτγν.] (στεατιτών) ΓΕΩΛ. βασικό πυριτικό ορυκτό τού 
µαγνησίου. 

στεατοπυγία (η) [1896] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εναπόθεση παχέος 
στρώµατος λίπους στους γλουτούς. — στεατοπυγικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
< στέαρ, -ατός + -πυγία < πυγή «οπίσθια», ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. stéatopygie]. 

στεατόρροια (η) [1873] ΙΑΤΡ. διαρροϊκό σύνδροµο που οφείλεται 
στην αποβολή άπεπτου λίπους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. steatorrhoea]. 

στεατουργείο (το) το εργαστήριο κατασκευής στεάτινων προϊόντων 
(κεριών κ.ά.). [ΕΤΥΜ < στέαρ, -ατός + -ουργείο < -ουργός (< έργο)]. 

στεατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {στεατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που αποτελείται από στέαρ (βλ.λ.) 2. αυτός που µοιάζει µε στέαρ 
(βλ.λ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

στεάτωµα (το) [µτγν.] [στεατώµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. κάθε κα-
λοήθης όγκος που περιέχει λιπώδη ιστό. 

στεάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παχυσαρκία. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. στεατοΰµαι (-όο-) < αρχ. στέαρ, -ατός]. 

στεγάζω ρ. µετβ. (στέγασ-α, -τηκα, -µένος} 1. παρέχω στέγη (σε κά-
ποιον), εγκαθιστώ σε οίκηµα: ~ πρόσφυγες | σεισµοπαθείς 2. καλύ-
πτω µε στέγη: ~ το γήπεδο 3. (µεσοπαθ. στεγάζοµαι) βρίσκοµαι και 
λειτουργώ (σε συγκεκριµένο κτήριο): µέχρι να αποκατασταθούν οι 
ζηµιές, οι υπηρεσίες τού υπουργείου στεγάζονται στην οδό Φειδίου 62. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ αρχ. < στέγη (βλ.λ.)]. 

στεγανόποδο (το) (στεγανοπόδ-ου | -ων) ΖΩΟΛ. κάθε πτηνό που δια-
θέτει νηκτική µεµβράνη, η οποία συνδέει και τα τέσσερα δάχτυλα 
των ποδιών του. [ΕΤΥΜ «ΡΧ· < στεγανός + πους, ποδός]. 

στεγανοποιώ ρ. µετβ. (στεγανοποιείς... | στεγανοποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα,-ηµένος} καθιστώ (κάτι) στεγανό. —στεγανοποίηση (η). 

στεγανός, -ή, -ό 1. ο ερµητικά κλειστός, ο αδιαπέραστος από υγρά ή 
αέρια: ~ χώρος | διαµερίσµατα || ~ βόθρος 2. στεγανά (τα) (α) ΝΑΥΤ. 
προστατευτικά διαφράγµατα που κλείνουν ερµητικά και δεν επιτρέ-
πουν την είσοδο νερού στο κύτος πλοίου (β) (µτφ.) διαχωριστικά 
στοιχεία που εµποδίζουν την επικοινωνία, που κλείνουν ερµητικά και 
αποµονώνουν άτοµα και οµάδες ενός χώρου ή εµποδίζουν την είσο-
δο σε αυτόν: δεν υπάρχουν ~ στο κόµµα µας- ο καθένας µπορεί να 
προχωρήσει και να αναδειχθεί σε όλα τα επίπεδα. — στεγανότητα (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. στεγ- (βλ. λ. στέγη) + παραγ. επίθηµα -ανός (πβ. κ. 
τραγ-ανός)]. 

στέγαση (η) → στεγάζω 
στεγάσιµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που µπορεί να στεγαστεί. 
στέγαοµα £το) [αρχ.] (στεγάσµ-ατος | -ατα, -άτων} το στέγαστρο. 
στεγαστικός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε τη στέγαση: ~ 

ανάγκη | δάνειο | πολιτική | συνθήκες. 
στέγαστρο (το) (στεγάστρ-ου | -ων} 1. κατασκευή που στεγάζει έναν 

χώρο παρέχοντας προστασία από τον ήλιο ή τη βροχή 2. στεγασµένος 
χώρος, υπόστεγο 3. (ειδικότ.) το υπόστεγο που υπάρχει στις στάσεις 
των µέσων µαζικής µεταφοράς για την προστασία των επιβατών από 
τη βροχή και τον ήλιο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στέγαστρον < στεγάζω (θ. στεγασ- τού αορ.) + παραγ. 
επίθηµα -τρον (πβ. κ. σκέπασ-τρον, στόχασ-τρον)]. 

στέγη (η) {στεγών} 1. το οριζόντιο ή επικλινές κάλυµµα οικοδοµής, 
κατοικίας και γενικά κάθε καλυµµένου χώρου, που µπορεί να απο-
τελείται από κεραµίδια, πλάκες ή άλλα υλικά ΣΥΝ. σκεπή 2. (συνεκδ.) 
σπίτι, κατοικία: στη Γαλλία υπάρχει οξύ πρόβληµα στέγης || εύρεση | 
έλλειψη | προσφορά στέγης || εγκατάλειψη συζυγικής στέγης (η απο-
χώρηση τού ενός από τους συζύγους από την κατοικία, πράξη που 
συνιστά υπό ορισµένες προϋποθέσεις λόγο διαζυγίου) || επαγγελµα-
τική - (ο χώρος που χρησιµοποιείται για την άσκηση επαγγέλµατος, 
λ.χ. δικηγορίας κ.λπ.) 3. εταιρεία που έχει ως σκοπό της την προαγω-
γή και προστασία ορισµένου τοµέα δραστηριότητας και ο χώρος 
στον οποίο λειτουργεί: -Γραµµάτων και Τεχνών/ απόρων κορασίδων 
4. κάθε χώρος στον οποίο παρέχεται κάλυψη συγκεκριµένης ανάγκης 
(π.χ. επαγγελµατικής): ο παρουσιαστής βρήκε ~ για τη χρονιά αυτή σε 
επαρχιακό τηλεοπτικό σταθµό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στέγω (παράλλ. τού ρ. στεγ-άζω) < I.E. *(s)teg- «σκεπά-
ζω, καλύπτω», πβ. σανσκρ. sthagayati, λατ. tegere, toga «σκέπασµα, κά-
λυµµα», αρχ. ιρλ. tech «σπίτι», αρχ. γερµ. dah (> γερµ. Dach «στέγη»), 
decchen (> γερµ. decken «καλύπτω») κ.ά. Παράγ. στεγ-άζω, στεγ-νός, 
ά-στεγ-ος, στεγ-ανός κ.ά.]. 

στεγνοκαθαριστήριο (το) {στεγνοκαθαριστηρί-ου | -ων) (επίσ.) ο 
χώρος όπου γίνεται στεγνό καθάρισµα ρούχων, το καθαριστήριο ρού-
χων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. dry cleaning]. 

στεγνός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν έχει υγρό (στην επιφάνεια ή στο 
εσωτερικό του): ~ ρούχα | ξύλα | δρόµος | µάτια (χωρίς δάκρυα) | χείλη 
(διψασµένα) ΣΥΝ. ξηρός ANT. υγρός, βρεγµένος 2. (ειδικότ.), αυτός 
που δεν έχει υγρασία: ~ αέρας | κλίµα | καιρός· ΦΡ. στεγνό καθάρι-
σµα το καθάρισµα ρούχων που γίνεται σε καθαριστήριο χωρίς νερό, 
συνήθ. µε τη χρήση ενός οργανικού χηµικού συστατικού διαλυτικού 
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3. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που δεν έχει πιει κρασί ή άλλο οινοπνευ-
µατώδες ποτό 4. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη εκ-
φραστικότητας, ζωντάνιας και συναισθηµατικού πλούτου: ~ άνθρω-
πος | ψυχή | ύφος | θέµα | περιγραφή | αφήγηση | απάντηση ANT. ζω-
ηρός, εκφραστικός- ΦΡ. µένω | είµαι στεγνός µένω | είµαι χωρίς λε-
φτά. — στεγνά επίρρ., στεγνότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. στεγ- 
(βλ. λ. στέγη) + παραγ. επίθηµα -νός, πβ. κ. γυµνός, τερπ-νός]. 

στεγνώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στέγνω-σα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
(κάτι) στεγνό: ~ τα πλυµένα ρούχα στον ήλιο ΑΝΤ. υγραίνω, µου-
σκεύω, νοτίζω ♦ (αµετβ.) 2. γίνοµαι στεγνός: κάτσε στη φωτιά, να 
στεγνώσεις || στέγνωσε η πετσέτα | το στόµα µου (βλ. λ. στόµα) || στέ-
γνωσαν τα µάτια µου απ' τα δάκρυα 3. (µτφ.) χάνω τη ζωντάνια µου: 
στέγνωσε απ' την πείνα. — στέγνωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργα-στικός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. στεγνώ (-όω) < αρχ. στεγνός]. 

στεγνωτήρος (ο) 1. ηλεκτρική συσκευή που στεγνώνει τα µαλλιά µε 
την εκποµπή ζεστού αέρα ΣΥΝ. σεσουάρ, πιστολάκι 2. ΙΑΤΡ. λεπτό 
φύλλο από ελαστικό κόµµι, το οποίο αποµονώνει τα δόντια, στα 
οποία γίνεται οδοντιατρική επέµβαση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. séchoir]. 

στεγνωτήριο (το) [1889] {στεγνωτηρί-ου | -ων} χώρος µε ειδικές 
εγκαταστάσεις, στον οποίο γίνεται στέγνωµα νηµάτων, υφασµάτων ή 
ρούχων: (κατάστηµα) —καθαριστήριο. 

στεγνωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που βοηθεί στο στέγνωµα: ~ συ-
σκευή | µηχανή 2. στεγνωτικό (το) ξηραντική ουσία (ακόρεστο λιπα-
ρό έλαιο ή φυσική ρητίνη), η οποία χρησιµοποιείται στα χρώµατα 
βαφής οχηµάτων, στα βερνίκια και στην τυπογραφική µελάνη. 

στειβω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. στύβω, γράφεται κ. στίβω) (έστειψα, στεί-
φτηκα, -µµένος} 1. πιέζω (κάτι), ασκώ επάνω του µεγάλη δύναµη, για 
να βγει το υγρό (νερό, χυµός κ.λπ.) που περιέχει: ~ πορτοκάλια, για 
να κάνω πορτοκαλάδα || το πλυντήριο έχει ειδικό πρόγραµµα, για να 
στείβει τα ρούχα ΣΥΝ. (για νερό) στραγγίζω, (για χυµό) ξεζουµίζω· 
ΦΡ. (µτφ.) (α) στείβω το κεφάλι µου | το µυαλό µου βασανίζω τον νου 
µου, σκέφτοµαι όσο πιο εντατικά µπορώ: ~, να βρω κάποια λύση! || 
όσο κι αν ~, δεν µπορώ να το θυµηθώ (β) στείβω την πέτρα (εκφρα-
στ.) έχω πολύ µεγάλη δύναµη, κυρ. στα χέρια: άλλα παιδιά στείβουν 
την πέτρα στην ηλικία σου κι εσύ δεν θες να µεταφέρεις µια βαλίτσα; 
2. (µτφ.) εκµεταλλεύοµαι (κάποιον) παίρνοντας του ό,τι έχει ΣΥΝ. 
ξεζουµίζω, αποµυζώ- ΦΡ. σαν στεψµένη λεµονόκουπα (µτφ.) για 
πρόσωπο που το έχουν εκµεταλλευθεί παίρνοντας ό,τι καλύτερο µπο-
ρούσε να δώσει: εκµεταλλεύθηκαν το ταλέντο του και, όταν δεν τον 
χρειάζονταν, τον πέταξαν ~. — στείψιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ποδοπατώ, συµπιέζω», < I.E. *steib(h)-
« συσσωρεύω, στερεώνω, συµπιέζω», πβ. αρµ. stipem «πιέζω», λατ. 
stipare «στοιβάζω, συσσωρεύω», stipes «πάσσαλος, παλούκι», λιθ. 
stiebas «σωρός, στήλη», µέσ. άνω γερµ. stif (> γερµ. steif «αλύγιστος, 
δύσκαµπτος») κ.ά. Οµόρρ. στίβ-ος, στιβ-αρός, στοιβ-άς (-άδα), στοιβ-
άζω κ.ά. Συχνά χρησιµοποιούνται στη Ν. Ελληνική και οι εσφαλµ. 
γρ. στίβω (µε την επίδρ. τής µηδενισµ. βαθµ., πβ. στίβ-ος) και στύβω 
(µε την επίδρ. τού αρχ. στύφω, πβ. κ. στυφός, στϋψις)]. 

στείβω: οµόρριζα. Όπως τα στείχω - στοίχος, αντιστοιχώ - στίχος 
κ.τ.ό. εµφανίζουν µεταπτωτική εναλλαγή ει : οι : | (βλ. µεταπτώ-
σεις), η οποία γεννά προβλήµατα ορθογραφίας, έτσι και τα στείβω 
- στοιβάζω - στίβος κ.λπ. εµφανίζουν µεταπτωτική ποικιλία µε δυ-
σχέρειες στην ορθογραφία τους. Συγκεκριµένα, από τη ρ. στειβ-
τού αρχαίου ήδη ρ. στείβω, το οποίο από αρχική σηµασία «πιέζω 
κάτι πατώντας το, ποδοπατώ» έφθασε στη σηµερινή σηµασία «συ-
µπιέζω κάτι (φρούτα κ.λπ.), για να βγάλει υγρό, χυµό», έχουµε δύο 
µεταπτωτικές ποικιλίες: (α) στοιβ-· αρχ. στοιβή «σωρός», από ό-
που το ρ. στοιβάζω και (το µεταρρηµατικό ουσιαστικό) στοίβα (β) 
στιβ-· στίβος, στιβάδα (χιονο-στιβάδα), στιβ-αρός και στίφ-ος (το)· 
σε όλα τα οµόρριζα τού ασθενούς θ. στιβ- υπάρχει η ευρύτερη 
σηµ. «στέρεος, ισχυρός, δυνατός». 
Ας σηµειωθεί ότι η παλαιότερη ορθογραφία τού στείβω ως στύβω 
(από αρχ. στύφω που σήµαινε «µαζεύω, περιστέλλω» και «έχω 
στυφή γεύση», οµόρρ. τού στυφός) δεν θεωρείται σωστή. Έτσι θα 
γράψουµε στείψω | έστειψα και στείψιµο - όχι στύψω | έστυψα 
και στύψιµο! 

στέικ (το) (συνήθ. ορθ. στέηκ) {άκλ.} φέτα µαλακού µοσχαρήσιου κρέ-
ατος που τρώγεται ψητό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. steak]. 

στειλειάρι (το) {στειλειαρ-ιού | -ιών} 1. κυλινδρικό ξύλο που χρησι-
µοποιείται ως λαβή ή µοχλός γεωργικών, ξυλουργικών κ.ά. εργαλείων 
2. (συνεκδ.) ξύλινο ραβδί µεγάλου πάχους, ρόπαλο 3. (συνεκδ.) το ξυ-
λοκόπηµα: θέλει ~ || θα του δώσω ~ (πολύ ξύλο) 4. (µτφ.) άνθρωπος 
αγροίκος και ανεπίδεκτος µαθήσεως ΣΥΝ. κούτσουρο, ξύλο απελέκη-
το. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. στειλειάριον, υποκ. τού αρχ. στε)ι)λεός, παράλλ. τ. τού 
στε)ι)λεα «ξύλινη λαβή εργαλείου, αξίνας», µε κατάλ. -εά (πβ. κ. δωρ-
εά), ενώ οι τ. µε -ει (στειλ-εά) οφείλονται σε µετρική έκταση. Η λ. 
στε)ι)λ-εά ανάγεται σε αµάρτυρο ουδ. *στέλ-ος και συνδ. µε αρµ. 
steHn «κορµός, κλαδί», αρχ. γερµ. stai «τοποθεσία, κατοικία», stellen 
(> γερµ. stellen «στήνω, θέτω, τοποθετώ»), νορβ. stjgl «κοτσάνι, στέ-
λεχος» κ.ά. Οµόρρ. στέλε-χος (βλ.λ.). Οι προαναφερθείσες συνδέσεις 
θα επέτρεπαν την ένταξη τής λ. στην ευρεία οικογένεια τού ρ. στέλ-
λω (βλ.λ.)]. _ 

στειλειαρώνω ρ. µετβ. {στειλειάρωσα} εφαρµόζω στειλιάρι σε (ερ- 

γαλείο): ~ την αξίνα | τον κασµά. 
στείµµα (το) {στείµµ-ατος | -ατα, -άτων) αυτό που αποµένει µετά το 

στείψιµο φρούτου. [ETYM. < στείβω]. 
στειρεύω ρ. → στερεύω 
στειροβότανο (το) το φυτό «άγχουσα», το οποίο, σύµφωνα µε τις 
λαϊκές προλήψεις, προκαλεί στειρότητα. 

στειρόλόγηµα (το) {στειρολογήµατος | χωρ. πληθ.} (για αµπέλι) η 
αποκοπή των στείρων βλαστών. 

στειροποίηση (η) -+ στείρωση 
στειροποιω ρ. → στειρώνω 
στείρος, -α, -ο 1. (για ανθρώπους και ζώα) αυτός που δεν τεκνοποιεί: 

~ γυναίκα | αγελάδα ΣΥΝ. άγονος, στέρφος ΑΝΤ. γόνιµος 2. (για 
έδαφος) που δεν καρποφορεί, που είναι άγονος ΣΥΝ. άκαρπος 3. (µτφ.) 
ο µη δηµιουργικός και αποτελεσµατικός: ~ µίµηση ξενικών προτύ-
πων | ανταγωνισµός | γνώση ΣΥΝ. ατελέσφορος 4. αυτός που δεν πε-
ριέχει µικρόβια (αποστειρωµένος). — στειρότητα (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στείρος < θηλ. ουσ. στείρα (υποχωρητ.) «αυτή που δεν 
έχει ή δεν µπορεί να τεκνοποιήσει (για γυναίκες και θηλ. ζώα)» < 
*στέρ-)α < I.E. *ster- «άγονος^ άκαρπος, στείρος», πβ. σανσκρ. starî-
«άτεκνη (αγελάδα)», αρµ. sterj «άτεκνος» (για ζώα), αλβ. shtjerrë «νε-
αρή αγελάδα - αρνί», λατ. sterilis «άκαρπος, άτεκνος» (> γαλλ. 
stérile), γοτθ. stairö «στείρα (γυναίκα)», αρχ. γερµ. stero «κριάρι», ισλ. 
stirtla «άτεκνη (αγελάδα)» κ.ά.]. 

στειρώνω ρ. µετβ. {στείρω-σα, -θηκα, -µένος} κάνω (κάποιον/κάτι) 
στείρο. Επίσης στειροποιω [1890] {-είς... | στειροποί-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος}. [ΕΤΥΜ. < µτγν. στειρώ (-όω) < αρχ. στείρος]. 

στείρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η επέµβα-
ση που εκτελείται στον άνδρα ή στη γυναίκα, καθώς και σε ζώα, για 
να τους καταστήσει στείρους. Επίσης στειροποίηση [1892]. 

στειρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί στείρωση: ~ φάρµακα 
ΑΝΤ. γονιµοποιός. 

στέισον βαγκόν (το) {άκλ.} τύπος αυτοκινήτου, συνήθ. πολυµορφι-
κού, µε µεγάλο εσωτερικό χώρο. [ΕΤΥΜ < αγγλ. station wagon]. 

στείψιµο (το) -> στείβω 
στέκα (η) {στεκών} 1. η µακριά ράβδος, µε την οποία χτυπούν οι παί-

κτες τις µπάλες τού µπιλιάρδου 2. (µτφ.-µειωτ.) πολύ αδύνατη και 
ψηλή γυναίκα · 3. το ξύλινο εργαλείο των υποδηµατοποιών, µε το 
οποίο γυαλίζουν τις σόλες των παπουτσιών · 4. γυναικείο αξεσουάρ, 
συνήθ. κοκκάλινο ή πλαστικό, που προσαρµόζεται στο κεφάλι συ-
γκρατώντας τα µαλλιά. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. stecca < γοτθ. stika «ραβδί, µπαστούνι» (πβ. κ. αγγλ. 
stick)]. 

στεκάµενος, -η, -ο κ. στεκούµενος (νερό) που ακινητεί, που λιµνάζει. 
[ΕΤΥΜ < στέκω + παραγ. επίθηµα -άµενος, πβ. κ. λεγ-άµενος]. 

στεκάρω ρ. µετβ. {στέκαρ-α κ. -ισα} γυαλίζω µε στέκα (βλ.λ., σηµ. 3) τη 
σόλα (παπουτσιού). — στεκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. steccare < 
stecca, βλ. κ. στέκα]. 

στέκι (το) {στεκ-ιού | -ιών} (καθηµ.) κάθε χώρος στον οποίο συχνάζει 
κανείς: οµάδα φοιτητών χρησιµοποιεί αίθουσα τού Πανεπιστηµίου ως 
- || ορισµένα καφενεία τής Αθήνας ήταν ~ ποιητών και καλλιτεχνών || 
~ τοξικοµανών | φιλάθλων. 
[ΕΤΥΜ Από το γ' εν. στέκει (τού ρ. στέκω), που χρησιµοποιήθηκε ως 
ουδ. ουσ.]. 

στέκοµα! ρ. αµετβ. {στάθηκα} 1. (α) παύω να προχωρώ, να κινούµαι 
ή να λειτουργώ, σταµατώ: στάθηκε κάτω από το παράθυρο της || πε-
ραστικοί στέκονταν µπροστά στη βιτρίνα || στάθηκε λιγάκι, να ξε-
κουραστεί || Στάσου! Μη φεύγεις! || στάσου και θα δεις | θα σου δείξω! 
(ως έκφραση απειλής: περίµενε να δεις τι θα σου κάνω!)- ΦΡ. δεν 
στέκοµαι (καθόλου) ασχολούµαι συνεχώς µε κάτι, δεν αναπαύοµαι 
ούτε στιγµή: από το πρωί δεν έχω σταθεί καθόλου- έχω τρελαθεί στη 
δουλειά (β) σταµατώ (σε κάποιο σηµείο), επιµένω (σε κάτι): ο καθη-
γητής στάθηκε ιδιαιτέρως σ' αυτό το κεφάλαιο || Για στάσου ένα λε-
πτό! Πώς το είπες αυτό; (γ) (για µέσα µαζικής µεταφοράς) κάνω στά-
ση, σταθµεύω: το λεωφορείο στάθηκε στη στάση · 2. υψώνοµαι, ορ-
θώνοµαι, βρίσκοµαι (σε τέτοιο σηµείο, ώστε να είµαι εµφανής): στην 
κορυφή τού βουνού στέκεται η εκκλησία τού Προφήτη Ηλία 3. είµαι 
όρθιος: πολλοί επιβάτες στέκονταν µέσα στο λεωφορείο || ~ κλαρίνο 
(βλ.λ.) | σούζα (βλ.λ.) || στέκεται σαν κούτσουρο (κοκκαλώνω, µαρ-
µαρώνω) | ακίνητος ΦΡ. στέκοµαι | στέκω καλά (i) (για ανθρώπους 
προχωρηµένης ηλικίας) κρατιέµαι καλά, έχω καλή υγεία παρά την 
ηλικία µου (ii) βρίσκοµαι σε πολύ καλή οικονοµική κατάσταση· (µό-
νο το µεσοπαθ. στέκοµαι) 4. είµαι σταθερός, σταθεροποιούµαι: το βά-
ζο δεν στέκεται (καλά) στη θέση του- ΦΡ. (α) (µτφ.) στέκοµαι στα πό-
δια µου (ι) είµαι αυτόνοµος, ανεξάρτητος· µπορώ να τα βγάλω πέρα, 
να ζήσω µόνος µου: χρειάστηκαν χρόνια σκληρής δουλειάς, µέχρι να 
µπορέσει να σταθεί στα πόδια του (ii) ξαναβρίσκω τις δυνάµεις µου, 
συνέρχοµαι: ήπια έναν καφέ, να σταθώ στα πόδια µου 5. διατηρού-
µαι, παραµένω: στάθηκε ακλόνητος στις ιδέες του · 6. βοηθώ κάποιον, 
συµπαραστέκοµαι σε κάποιον: του στάθηκε πολύ ο γυιος του, ιδίως 
στα γηρατειά του- ΦΡ. στέκοµαι δίπλα (σε κάποιον) βλ. λ. δίπλα • 7. 
αποτελώ, είµαι ή αποδεικνύοµαι: σε όλες τις δύσκολες περιστάσεις 
στάθηκε άντρας | παλληκάρι || στάθηκε τυχερός | άτυχος στη ζωή του || 
τίποτε δεν µπορεί να σταθεί εµπόδιο στον δρόµο του 8. συ-
µπεριφέροµαι, έχω συγκεκριµένη στάση (προς κάποιον): µου στάθη-
κες σαν αδελφός || του στάθηκε σαν πραγµατικός πατέρας- ΦΡ. στέ- 
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κοµαι στο ύφος (+γεν.) ανταποκρίνοµαι στις απαιτήσεις: ~ του ρό-
λου που υποδύοµαι στο θέατρο || πρέπει να σταθείς στο ύψος των πε-
ριστάσεων! || Στάσου στο ύψος σου! Μην πέσεις στο επίπεδο τους! 
Επίσης στέκω (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. (έ)στήκω, από τον αρχ. παρακ. εστηκα τού ρ. 
ΐστηµι | ϊσταµαι (βλ.λ.)]. στέκω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(προφορ.-λογοτ.) 1. στέκοµαι (βλ.λ.): τι στέκεις εκεί και δεν έρχεσαι 
µαζί µας; || ο ναός στέκει επί πολλούς αιώνες επιβλητικός στον λόφο- 
ΦΡ. στέκω | στέκοµαι καλά βλ. λ. στέκοµαι 2. (τριτοπρόσ.) στέκει, 
στέκουν είναι σωστό, ευσταθεί, αρµόζει: η άποψη αυτή δεν ~ λογικά | 
επιστηµονικά || αυτά που λέει δεν στέκουν ΦΡ. δεν στέκει καλά δεν 
είναι στα λογικά του. στέλεχος (το) {στελέχ-ους | -η, -ών} 1. BOT. Ο 
βλαστός δέντρου ή φυτού · 2. (λόγ.) το ευθύ και στενόµακρο µέρος 
οργάνου (π.χ. εργαλεί-ου, πβ. λ. στειλειάρι) 3. το µέρος διπλότυπων 
φύλλων χαρτιού (απο-δείξεων πληρωµών, εισιτηρίων κ.ά.), το οποίο 
µένει σε αυτόν που το εκδίδει 4. (µτφ.) (α) µέλος πολιτικού 
σχηµατισµού, υπηρεσίας, επιχειρήσεως ή οργανώσεως µε ιδιαίτερο 
ρόλο (αρµοδιότητες, ευθύνη κ.ά.), κατ' αντιδιαστολή προς το απλό 
µέλος ή τον υπάλληλο: σχολή στελεχών επιχειρήσεων || κορυφαίο | 
ανώτατο | ηγετικό | έµπειρο | δραστήριο | ικανό | υψηλόβαθµο | 
χαµηλόβαθµο ~||~ ασφαλιστικής εταιρείας | παράταξης | τράπεζας | 
πωλήσεων (β) ΣΤΡΑΤ. κάθε µόνιµος αξιωµατικός και υπαξιωµατικός 
στρατιωτικής µονάδας ή υπηρεσίας: στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων · 
5. ΑΝΑΤ. Ο κύριος κορµός νεύρου ή αγγείου πριν διακλαδωθεί 6. ΙΑΤΡ. 
καθαρή καλλιέργεια ενός µικροβίου από έναν αρχικό κλώνο. — 
στελεχικός, -ή, -ό κ. στελεχιακός (σηµ. 4). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυναικείος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. στελε- (το οποίο απαντά στους τ. στε)ι)λεός | 
στε)ι)λεά «ξύλινη λαβή εργαλείου, αξίνας», βλ. λ. στειλειάρι) + πα-
ραγ. επίθηµα -χος, πβ. κ. τάρα-χος, τέµα-χος). Το επίθ. στελεχιακός 
αντί τού ορθού στελεχικός είναι αναλογικός σχηµατισµός προς άλλα 
επίθετα σε -(χ)ιακός, που έχουν σχηµατιστεί κανονικά: πτυχίο - πτυ-
χιακός, ισχίο - ισχιακός, υποβρύχιο - υποβρυχιακός, επαρχία -
επαρχιακός. Βλ. κ. εποχικός]. στελεχώνω ρ. µετβ. {στελέχω-σα, -
θηκα, -µένος} 1. παρέχω το αναγκαίο προσωπικό: ~ επιχείρηση ! 
οργανισµό | υπηρεσία | βιβλιοθήκη 2. (για πρόσ.) είµαι στέλεχος: 
σπουδαίοι αρχιτέκτονες στελεχώνουν αυτή την οικοδοµική επιχείρηση. 
— στελέχωση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γυναικείος. 
[HYM < µτγν. στελεχώ (-όω), αρχική σηµ. «σχηµατίζω κοτσάνι, ανα-
πτύσσω», < αρχ. στέλεχος]. Στέλιος (ο) → Στυλιανός Στέλλα (η) 
γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ Θηλ. τού Στέλιος, που παρετυµολογήθηκε 
προς ξέν. κύρ. όν., πβ. ιταλ. Stella < λατ. stella «αστέρι» (βλ. κ. λ. 
Στυλιανός)]. στέλνω ρ. µετβ. {έστειλα, στάλ-θηκα (λόγ. εστάλην, -ης, -
η...), -µένος} 1. δίνω να µεταφερθεί (κάτι που προορίζεται για 
κάποιον): ~ στους γονείς µου γράµµα | δώρο | δέµα || του έστειλε 
µήνυµα µε αγγελιαφόρο || του ~ χαιρετίσµατα ΣΥΝ. αποστέλλω, πέµπω 
2. κάνω ή βοηθώ (κάποιον) να µεταβεί κάπου για συγκεκριµένο 
σκοπό: οι γονείς του τον έστειλαν στη Γαλλία για µεταπτυχιακά || η 
χώρα µας τον έστειλε αντιπρόσωπο στα Ηνωµένα Έθνη- ΦΡ. (α) 
στέλνω κάποιον στον διά(β)ολο βλ. λ. διάβολος (β) άντε (να) µη σε 
στείλω! ως έκφραση δυσαρέσκειας ή απόρριψης για κάτι που λέει ή 
κάνει κάποιος- ισοδυναµεί µε φρ. «πάψε | σταµάτα | πρόσεχε (ενν. τι 
λες | τι κάνεις), για να µη σου πω "άντε στον διά(β)ολο"» (γ) στέλνω 
(κάποιον) σπίτι του διώχνω ή απολύω (κάποιον) από τη θέση που 
κατέχει: ο διευθυντής τον προειδοποίησε ότι, αν ξανακάνει τέτοιο 
σφάλµα, θα τον στείλει σπίτι του || ο λαός προτίµησε, αντί να τον 
ξαναστείλει στη Βουλή, να τον στείλει αυτή τη φορά σπίτι του 3. κάνω 
(κάτι) να φθάσει κάπου: ο Ήλιος στέλνει τις ακτίνες του στη Γη || η 
κρατική τηλεόραση µέσω δορυφόρου στέλνει το πρόγραµµα της στους 
απόδηµους Έλληνες || µε δυνατό σουτ ο παίκτης έστειλε τη µπάλα στα 
δίχτυα · 4. (αργκό) αφήνω (κάποιον) κατάπληκτο: µ ' έστειλες τώρα µ ' 
αυτό που µου 'πες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω, κλείνω. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. στέλλω (κατά το σχήµα έσπειρα - σπέρνω, έγειρα 
- γέρνω) < *στέλ-)ω < I.E. *stel- «τοποθετώ, στήνω, θέτω», πβ. αρµ. 
stel-canem «φτειάχνω, κατασκευάζω». ∆εν µπορεί να αποκλειστεί η 
σύνδεση µε τις λ. στε)ι)λεά, στέλεχος (βλ.λ.) και µε τις συγγενείς I.E. 
λ. Το ρ. στέλλω παρουσιάζει αξιοπρόσεκτη σηµασιολ. πορεία, έχο-
ντας αρχικώς τη σηµ. «διευθετώ, τακτοποιώ, ετοιµάζω» και εν συνε-
χεία «πέµπω, προετοιµάζω για αναχώρηση (κυρ. τον στρατό ή τον 
στόλο)», οπότε «εξοπλίζω». Οι ποικίλες αυτές χρήσεις είναι εµφανείς 
mi στα παράγωγα στόλ-ος, στολ-ή, στολ-ίζω κ.ά.]. στέµµα (το) 
{στέµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το µετάλλινο στεφάνι που φορούν στο 
κεφάλι βασιλείς και βασίλισσες ΣΥΝ. διάδηµα, κορώνα 2. (συνεκδ.) η 
βασιλική εξουσία: η αυθαιρεσία τού ~ || η εµπλοκή τού -σε πολιτικές 
ίντριγκες και συνωµοσίες 3. (συνεκδ.) η εικόνα τού στέµµατος πάνω σε 
εθνόσηµα ή σφραγίδες κρατών, που έχουν ως ανώτατο άρχοντα 
βασιλιά 4. ΑΣΤΡΟΝ. το εξώτατο τµήµα τής ατµόσφαιρας τού Ήλιου 5. 
ΦΙΛΟΛ. στέµµα (καταγωγής κωδίκων) γραφική παράσταση των 
σωζόµενων χειρογράφων αρχαίου κειµένου, ανάλογα µε την αξία και 
την αλληλεξάρτηση τους. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *στέφ-µα (µε αφοµοίωση) < 
στέφω (βλ.λ.)]. στεµµατογράφος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. όργανο που 
χρησιµοποιείται για την παρατήρηση τού ηλιακού στέµµατος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. coronagraph (νόθο συνθ.)]. 
στεµφυλίτης (ο) [αρχ.] {στεµφυλιτών} αυτός που γίνεται από στέµ- 

φυλα. στέµφυλο (το) {στεµφύλ-ου | -ων) (συνήθ. στον πληθ.) η 
πολτώδης 

µάζα που αποµένει από τη σύνθλιψη των σταφυλιών ΣΥΝ. τσίπουρο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στέµφυλον < θ. στεµφ- (τού ρ. στέµβω «κινώ συνεχώς, 
σείω, τινάζω», βλ. λ. στόµφος) + παραγ. επίθηµα -υλον (πβ. κ. κράτος - 
Κρατύλος, αίσχος - Αισχύλος). Είναι πιθ. η ύπαρξη αµάρτυρου ουδ. 
*στέµφος (πβ. επίθ. ά-στεµφής)]. 

στεµφυλοπιεστήριο (το) [1888] {στεµφυλοπιεστηρί-ου | -ων} το 
πιεστήριοπου χρησιµοποιείται στη σύνθλιψη των στεµφύλων. 

στεµφυλόπνευµα (το) {στεµφυλοπνεύµ-ατος | -ατα, -άτων} το οινό-
πνευµα που παράγεται από απόσταξη στεµφύλων ΣΥΝ. τσίπουρο. 

στεναγµός (ο) [αρχ.] 1. η βαθιά και ηχηρή εκπνοή, ο αναστεναγµός 2. 
(συνεκδ.) ο θρήνος: «θρήνος, κλαυθµός και οδυρµός και ~ και λύπη» 
(από θρηνητικό ποίηµα για την άλωση τής Κωνσταντινούπολης). 
Επίσης στέναγµα (το) [αρχ.] {στενάγµ-ατος | -ατα, -άτων}. 

στενάζω ρ. αµετβ. {στέναξα} 1. εκβάλλω βαθιά και ηχηρή εκπνοή, 
αναστενάζω 2. (συνεκδ.) θρηνώ: οι υπόδουλοι Έλληνες στέναζαν υπό 
τον τουρκικό ζυγό ΣΥΝ. γογγύζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στένω «βογγώ, στενάζω βαριά και βαθιά» + εκφραστ. 
επίθηµα -άζω (πβ. κ. καγχ-άζω). Το αρχ. στένω < I.E. *(s)ten- «βογγώ, 
στενάζω, θορυβώ», πβ. σανσκρ. stanati «θορυβώ, βροντώ», αρχ. αγγλ. 
stenan «στενάζω, βογγώ», ρωσ. stôn «στεναγµός», λατ. tonare «βρο-
ντώ» κ.ά. Παράγ. αρχ. στόν-ος, Στέν-τωρ (κύρ. όν., βλ. λ. στεντόρειος) 
κ.ά.]. 

στενακτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον στεναγµό 2. 
αυτός που προκαλεί στεναγµό ΣΥΝ. λυπηρός, θλιβερός. 

στεναξιά (η) (λαϊκ.) ο στεναγµός. 
στεναχώρια (η) → στενοχώρια 
στενάχωρος, -η, -ο → στενόχωρος 
στεναχωρώ ρ. → στενοχωρώ 
στενεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στένε-ψα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) 

στενό, µειώνω το φάρδος | πλάτος του: ~ το παντελόνι | τη φούστα 
ANT. φαρδαίνω, πλαταίνω 2. (συνεκδ.) προκαλώ ενόχληση ή πόνο (σε 
κάποιον)  λόγω  στενότητας:  µε  στενεύουν  τα  παπούτσια µου 
♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι στενός: ο δρόµος σ' αυτό το σηµείο στενεύει 
4. (µτφ.) περιορίζοµαι: στενεύουν τα περιθώρια των κινήσεων του' 
ΦΡ. στένεψαν τα πράγµατα η κατάσταση έχει γίνει δύσκολη. — στέ 
νεµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. 

στενό (το) [µτγν.] 1. στενός δρόµος: τα γραφικά ~ τής Πλάκας ΣΥΝ. 
σοκάκι 2. στενά (τα) στενό πέρασµα ανάµεσα σε δύο βουνά ή ανά-
µεσα σε θάλασσα και βουνό: οι αντάρτες έπιασαν τα ~ και περίµεναν 
τους στρατιώτες || τα ~ των ∆αρδανελίων ΣΥΝ. (λαϊκ.) (για βουνό) 
κλεισούρα, δερβένι, (για θάλασσα) µπουγάζι. — (υποκ.) στενάκι (το). 
* ΣΧΟΛίΟλ. πορθµός. 

στενογράφηµα (το) [1832] {στενογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} κείµενο 
που έχει γραφεί µε τη µέθοδο τής στενογραφίας. 

στενογραφία (η) [1832] {χωρ. πληθ.) µέθοδος γραφής µε συντοµο-
γραφίες και σύµβολα, η οποία χρησιµοποιείται (π.χ. από δηµοσιο-
γράφους) για την ταχεία και πιστή απόδοση τού λόγου: ~ χρησιµο-
ποιούν οι δηµοσιογράφοι που παρακολουθούν συνεντεύξεις Τύπου. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sténographie]. 

στενογραφικος, -ή, -ό [1847] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη µέθοδο 
τής στενογραφίας: ~ µαθήµατα 2. αυτός που γράφεται µε τη µέθοδο 
τής στενογραφίας. — στενογραφικώς επίρρ. [1857]. 

στενογράφος (ο/η) [1856] πρόσωπο που γνωρίζει και χρησιµοποιεί 
στενογραφία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. sténographe]. 

στενογραφώ ρ. µετβ. [1830] {στενογραφείς... | στενογράφ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} καταγράφω µε τη µέθοδο τής στενογραφίας: ~ 
τα πρακτικά τού συνεδρίου. — στενογράφηση (η). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sténographier]. 

στενόκαρδος, -η, -ο αυτός που δυσφορεί εύκολα, που χαρακτηρίζεται 
από ψυχική µικρότητα ΣΥΝ. µίζερος ANT. ανοιχτόκαρδος. — στε-
νόκαρδα επίρρ., στενοκαρδία (η) [1812]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. engherzig]. 

στενοκέφαλος, -η, -ο 1. αυτός που έχει περιορισµένους πνευµατικούς 
ορίζοντες ΣΥΝ. µικρόνους, στενόµυαλος 2. αυτός που επιµένει στις 
εσφαλµένες απόψεις του ΣΥΝ. ξεροκέφαλος, ισχυρογνώµων. — 
στενοκέφαλα επίρρ., στενοκεφαλιά (η) [1843]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

στενόµακρος, -η, -ο [µτγν.] ο στενός και µακρύς: ~ τραπέζι ΣΥΝ. µα-
κρόστενος. — στενόµακρα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

στενοµέτωπος, -η, -ο [1894] αυτός που έχει στενό µέτωπο ANT. ευ-
ρυµέτωπος, πλατυµέτωπος. — στενοµετωπία (η). 

στενόµυαλος, -η, -ο ο στενοκέφαλος. — στενόµυαλα επίρρ., στε-
νοµυαλιά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. narrow-minded]. 

στενοπορια (η) στενή δίοδος ΣΥΝ. στενωπός, στένωµα, διάσελο. Επί-
σης στενοπορία [αρχ.]. 

στενοπόρος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που έχει στενό πέρασµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στενός + πόρος «πέρασµα, διάβαση» (βλ.λ.)]. 

στενοπροσωπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει µικρό και επίµηκες 
πρόσωπο. 

στενορρύµι (το) {χωρ. γεν.} στενός δρόµος, σοκάκι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ατενορρύµιον, υποκ. τού στενορρύµη < στενός + ρύµη (βλ.λ.)]. 

στενός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει µικρό πλάτος | φάρδος: ~ δρόµος | 
στέρνα | ρούχο (στη µέση | στους ώµους | στη µασχάλη) | µπλούζα | 
παντελόνι | φούστα | παπούτσια- ΦΡ. γίνοµαι στενός κορσές (σε κά-
ποιον) γίνοµαι φορτικός, ενοχλητικός (σε κάποιον): µου 'γίνε στενός 
κορσές τον τελευταίο καιρό ο γείτονας ANT. φαρδύς, ευρύχωρος 2. 
στενό (το) βλ.λ. 3. αυτός που έχει µικρή έκταση: ~ χώρος | δωµατιάκι 
| περιθώρια τετραδίου 4. (λαϊκ.) στενή (η) η φυλακή: µε βάλανε Ι 
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ρίξανε | χώσανε στη ~ 5. (µτφ.) (α) (για πρόσ.) ο περιορισµένος αριθµητικά: σε 
~ οικογενειακό | φιλικό κύκλο || συγκέντρωση | γάµος σε - κύκλο | περιβάλλον || 
η φήµη του ξεπέρασε τα ~ όρια των καλλιτεχνικών κύκλων (β) (κακόσ.) 
περιορισµένου διανοητικού εύρους: ~ αντιλήψεις | λογική | µυαλό | κεφάλι (γ) 
αυτός που αναφέρεται σε περιορισµένο αριθµό πραγµάτων, φαινοµένων κ.λπ.: 
µε τη ~ έννοια τής λέξεως ANT. ευρύς- ΦΡ. υπό στενή έννοια περιοριστικά, 
κατά γράµµα: ερµηνεύουν τον νόµο ~ ΣΥΝ. (λατ.) strido sensu ANT. 
διασταλτικά, υπό ευρεία έννοια 6. (για σχέσεις µεταξύ ανθρώπων) (α) πολύ 
κοντινός, ο πλησιέστερος: ~ φίλος | συγγενείς | συνεργάτες (β) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από µεγάλη αµεσότητα, οικειότητα, εγκαρδιότητα κ.λπ.: έχω ~ 
σχέσεις µε κάποιον (γ) συνεχής ή και τακτικός: βρισκόµαστε σε - επαφή µε τον 
πύργο ελέγχου τού αεροδροµίου || έχουµε αναπτύξει ~ συνεργασία σε θέµατα 
έρευνας και τεχνολογίας ΑΝΤ. χαλαρός. — στενά επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. στενός | στεινός (ιων.) < *στεν-Ε-ός (όπως επιβεβαιώνεται 
από τον συγκριτ. βαθµό στενότερος < *στενΕ-ότερος), αγν. ετύ-µου, ενώ δεν 
είναι σαφής η προέλευση τού ενθήµατος -Ε-]. 

στενοσόκακο (το) το στενό σοκάκι ΣΥΝ. στενορρύµι. 
στενόστοµος, -η, -ο [αρχ.] (για αγγεία) αυτός που έχει στενό στόµιο. 
στενότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού στενού: η ~ τού δρόµου | 

χώρου ΣΥΝ. ευρύτητα· (µτφ.) 2. το να χαράκτηρίζεται η σκέψη κάποιου από 
έλλειψη ευελιξίας, ανοιχτών οριζόντων: ~ πνεύµατος ΣΥΝ. ευρύτητα3.η 
έλλειψη,η ανεπάρκεια: οικονοµική ~||~χρηµάτων | χρόνου ΑΝΤ. πλησµονή, 
αφθονία 4. η οικειότητα: ~ σχέσεων. 

στενόφυλλος, -η, -ο [µτγν.] (για φυτό, βιβλίο ή πόρτα) αυτός που έχει στενά 
φύλλα ΑΝΤ. πλατύφυλλος. — στενοφυλλία (η) [µτγν.]. 

στενοχώρια κ. (λαϊκ.) στεναχώρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η δυσάρεστη ψυχική 
κατάσταση: δεν ήξερα ότι τα νέα µου θα σου έφερναν τόση ~! || θ' αρρωστήσει 
απ' τη ~ της ΣΥΝ. λύπη, θλίψη ΑΝΤ. χαρά 2. η έγνοια, η σκοτούρα: έχει 
πολλές -1| δεν αντέχω άλλες ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στενοχώρια, αρχική σηµ. «στενότητα χώρου» < στενόχωρος. Η 
σηµ. «δυσχέρεια, δυσκολία» είναι ήδη αρχ.]. 

στενόχωρος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) στενάχωρος 1. αυτός που έχει στενότητα χώρου: ~ 
σπίτι ΣΥΝ. πληκτικός, πνιγηρός ΑΝΤ. ευρύχωρος· (µτφ.) 2. (κυρ. στον τ. 
στενάχωρος) αυτός που στενοχωριέται εύκολα: ~ άνθρωπος ΑΝΤ. µακρόθυµος, 
υποµονετικός 3. αυτός που προκαλεί στενοχώρια, δυσφορία: ~ απασχόληση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στενός + χώρος (πβ. κ. το αντώνυµο εύρύ-χωρος). Ο τ. στενά-
χωρος οφείλεται στον πληθ. στενά τού ουδ. στενό]. 

στενοχωρώ [αρχ.] κ. (λαϊκ.) στεναχωρώ ρ. µετβ. {στενοχωρείς... | στενοχώρ-
ησα κ. -εσα, -ούµαι (καθηµ. -ιέµαι), -ήθηκα κ. -έθηκα, -ηµέ-νος κ. -εµένος} 1. 
προκαλώ στενοχώρια σε (κάποιον): δεν του είπε την αλήθεια, γιατί δεν ήθελε 
να τον στενοχωρήσει ΑΝΤ. ευχαριστώ, τέρπω 2. (µεσοπαθ. στενοχωρούµαι | 
στενοχωριέµαι) λυπούµαι, θλίβοµαι: στενοχωρήθηκα απ' την άσχηµη 
συµπεριφορά του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποχωρητικός. 

στεντόρειος, -α, -ο (για φωνή) αυτός που είναι πολύ δυνατός ΣΥΝ. βροντερός, 
ηχηρός. — στεντόρεια | (λόγ.) στεντορείως επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < κύρ. όν. 
Στέντωρ, ήρωας τής Ιλιάδας, περιώνυµος για την ισχυρή, βροντερή του φωνή. 
Το όν. Στέντωρ ανάγεται στο ρ. στέ-νω «στενάζω, βογγώ» (βλ. λ. στενάζω) + 
παραγ. επίθηµα -τωρ (πβ. κ. Νέσ-τωρ)]. 

στένω ρ. → στήνω 
στένωµα (το) [στενώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το στενό πέρασµα ΑΝΤ. άνοιγµα 2. 

IATP. ο περιορισµός τής διαµέτρου σωληνοειδούς κοίλου οργάνου: ~ τής 
ουρήθρας | τού εντέρου. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. στενώ (-όω) < στενός]. 

στενωπός (η) (λόγ.) η στενή διάβαση ΣΥΝ. κλεισούρα, δερβένι. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
στενωπός (ενν. οδός) < στενός + -ωπός < θ. ωπ- (πβ. αρχ. δπ-ωπ-α), βλ. λ. 
οπή]. 

στένωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (λόγ.) η ελάττωση τού 
πλάτους ΣΥΝ. στένεµα ΑΝΤ. πλάτυνση, διεύρυνση 2. ΙΑΤΡ. η ελάττωση τού 
διαµετρήµατος ενός πόρου ή στοµίου οργάνου: ~ αορτής.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ωση. [ΕΤΥΜ < µτγν. στένωσις < αρχ. στενώ (-όω) < στενός]. 

στενωσια (η) (λαϊκ.) στενό πέρασµα ΣΥΝ. στενωπός. [ΕΤΥΜ. < 
στενός + παραγ. επίθηµα -ωσιά (βλ.λ.)]. 

στέπα (η) [1825] {στεπών} αχανής επίπεδη περιοχή µε ξηρό έδαφος και χωρίς 
δέντρα, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια τού έτους καλύπτεται από ποώδη 
βλάστηση: η ρωσική -. — στεπώδης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < γαλλ. steppe < ρωσ. 
step' | ουκρ. step, αγν. ετύµου]. 

Στέργιος (ο) {-ου κ. -ίου) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. όν., που προέρχεται 
από το ρ. στεριώνω εξαιτίας τής ευχής να «στεριώσει» το νεογέννητο- το 
όνοµα δινόταν αρχικώς έπειτα από προηγούµενες περιπτώσεις θνησιγονίας ή 
θηλεογονίας. Πα-ρασυνδέθηκε επίσης µε το αρχ. κύρ. όν. Άστέριος (< αστήρ, -
έρος). Η γρ. µε -γ- δεν έχει ετυµολογική βάση]. 

στέργω κ. (λαϊκ.) οτρεγω [µεσν.] ρ. µετβ. {έστερξα} (+να) δέχοµαι, συναινώ: 
δεν έστερξε να υποταχθεί στους όρους που του επέβαλαν. — στέρξιµο κ. 
(λαϊκ.) στρέξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *sterg- «προσέχω, φροντίζω», πβ. αρχ. ιρλ. sere «αγάπη», 
ουαλ. serch, αρχ. σλαβ. strëgQ «προσέχω, φροντίζω» κ.ά. Παράγ. στοργή 
(βλ.λ.). Το ρ. στέργω είχε αρχικώς τη σηµ. «δείχνω τρυφερότητα, περιβάλλω 
µε αγάπη», αναφερόµενο κυρ. στην αγάπη µεταξύ γονέων και παιδιών, καθώς 
και µεταξύ συγγενικών προσώπων (κατ' αντιδιαστολή προς τα ουσ. έρως, 
φιλία, αγάπη), ενώ οι σηµ. αυτές εµφανίζονται στο παράγ. στοργή. Στη 
συνέχεια το ρ. στέργω έλαβε τη 

σηµ. «δέχοµαι, αρκούµαι σε κάτι, ικανοποιούµαι µε κάτι», χάνοντας έτσι 
µεγάλο µέρος από το αρχικό του σηµασιολ. πεδίο]. 

Στερεά Ελλάδα (η) [1825] γεωγραφικό διαµέρισµα τής Ελλάδας, που 
περιλαµβάνει τους νοµούς Αιτωλοακαρνανίας, Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας- συνήθ. από την Αττική δεν 
συµπεριλαµβάνεται η περιφέρεια τής πρωτεύουσας, η οποία θεωρείται 
αυτοτελές γεωγραφικό διαµέρισµα· αλλιώς (λαϊκ.) Ρούµελη. — 
Στερεοελλαδίτης (ο) [1825], Στερεοελλαδίτισσα (η), στερεοελλαδί-τικος, -η, 
-ο [1888] κ. στερεοελλαδικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Η ονοµασία χρησιµοποιήθηκε µετά την ίδρυση τού νεοελληνικού 
κράτους, για να προσδιορίζονται τα εδάφη Β. τής Πελοποννήσου]. 

στέρεµα (το) → στερεύω 
στερεό (το) 1. ΦΥΣ. µη συµπιεστό σώµα καθορισµένου όγκου και σχήµατος υπό 

σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες και ανεξαρτήτως τού σχήµατος τού 
δοχείου που το περιέχει 2. ΓΕΩΜ. σχήµα στον χώρο των τριών διαστάσεων, 
που περικλείεται από σαφώς καθορισµένες επιφάνειες. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. 
ουδ. τού επιθ. στερεός (βλ.λ.)]. 

στέρεο επίθ. {άκλ.} 1. στερεοφωνικός (βλ.λ.): ήχος | συγκρότηµα ~ 2. στέρεο 
(το) το στερεοφωνικό συγκρότηµα (βλ. λ. στερεοφωνικός). [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
stereo, συγκεκοµµ. τ. τού ελληνογενούς επιθ. stereophonic]. 

στερεοβάτης (ο) {στερεοβατών} ΑΡΧΙΤ. η θεµελίωση αρχαίου κτηρίου. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < στέρεο- + -βάτης < βαίνω]. 

στερεογνωσία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η ικανότητα αντιλήψεως και 
αναγνωρίσεως τής µορφής ενός αντικειµένου µέσω των αισθήσεων. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréognosie]. 

στερεογραφία (η) [1809] {χωρ. πληθ.} µέθοδος γραφικής παράστασης στερεών 
σωµάτων µε προβολή. — στερεογραφικός, -ή, -ό [1809], στέρεογραφικ-ά /-ώς 
[1897] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréographie]. 

στερεογραφοµετρο (το) {στερεογραφοµέτρ-ου | -ων} όργανο µετρήσεως τού 
εµβαδού σφαιρικής επιφάνειας βάσει τής στερεογραφι-κής της προβολής. 

στερεοϊσοµερης, -ής, -ές {στερεοϊσοµερ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (κυρ. στον πληθ.) 
ΧΗΜ. (χηµικές ενώσεις) των οποίων τα µόρια διαφέρουν ως προς τη διάταξη 
των ατόµων τους στον χώρο, µολονότι περιγράφονται από τον ίδιο µοριακό 
και συντακτικό τύπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ής> -ες. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréoisomère]. 

στερεοισοµερεια (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. το φαινόµενο κατά το οποίο χηµικές 
ενώσεις έχουν τον ίδιο µοριακό και συντακτικό τύπο, αλλά τα µόρια τους 
διαφέρουν ως προς τη διάταξη των ατόµων τους στον χώρο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréoisomérie]. 

στερεοµετρία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής γεωµετρίας, στον οποίο 
εξετάζονται οι ιδιότητες των στερεών σωµάτων, των σωµάτων που έχουν 
τρεις διαστάσεις. — στερεοµετρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

στερεοµηχανική (η) ΦΥΣ. η µηχανική των στερεών σωµάτων. 
στερεοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {στερεοποιείς... | στερεοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} κάνω (κάτι, συνήθ. υγρό ή αέριο) στερεό. — στερεοποίηση (η) 
[µτγν.], στερεοποιητικός, -ή, -ό [1895]. 

στερεός, -ή (λόγ. -ά(, -ό κ. στέρεος, -η, -ο (κυρ. στις µτφ. σηµ.) 1. (α) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από πυκνότητα και συνεκτικότητα στη σύσταση και την 
κατασκευή του ΣΥΝ. συµπαγής (β) (ειδικότ.) αυτός που δεν έχει ρευστή 
φύση, που δεν είναι ούτε υγρός ούτε αέριος: ~ σώµα | αντικείµενο | καύσιµα | 
υλικά' ΦΡ. στερεά τροφή η τροφή που δεν είναι σε ρευστή κατάσταση 2. αυτός 
που είναι σταθερά συνδεδεµένος µε τη βάση του, που δεν υπάρχει περίπτωση 
να πέσει ή να µετακινηθεί: ~ τοίχος ΣΥΝ. σταθερός, αµετακίνητος 3. 
(ειδικότ.) αυτός που δεν κινείται: ~ έδαφος ΣΥΝ. σταθερός 4. ανθεκτικός, 
γερός· (µτφ.) 5. αυτός που παραµένει όπως είναι, που δεν κλονίζεται: ~ 
αφοσίωση ΣΥΝ. σταθερός, ακλόνητος 6. αυτός που έχει γερές βάσεις, που δεν 
ανατρέπεται εύκολα: ~ επιχειρηµατολογία | λογική 7. στερεό (το) βλ.λ. —
στερε-ά/-ώς[αρχ.] επίρρ., στερεότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στερεός | στερρός (αττ.) < *στερ-ε)Ε)ός (όµοιο επίθηµα µε τα 
επίθ. έτ-ε)Ε)ός, κεν-ε)Ε)ός) < I.E. *ster- «σταθερός, συµπαγής, 
αµετακίνητος», πβ. αρχ. γερµ. starr «στερεός, αλύγιστος», erstarren «γίνοµαι 
στερεός» κ.ά. Οµόρρ. στέρ-φ-ος, στηρ-ίζω (βλ.λ.). Στην ίδια ετυµολ. 
οικογένεια ανήκει και το αρχ. στείρα «εξέχον µέρος τής πλώρης» (< *στέρ-
_/α), τού οποίου η φωνητική σύµπτωση µε το ουσ. στείρα «άτεκνη γυναίκα» 
ίσως να µην είναι εντελώς συµπτωµατική]. 

στερεοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΤΕΧΝΟΛ. η επιστήµη και η τεχνολογία που 
ασχολούνται συστηµατικά µε δισδιάστατα σχέδια και φωτογραφίες, τα οποία, 
αν παρατηρηθούν µε ειδικό όργανο ή µε τα µάτια, δηµιουργούν την 
ψευδαίσθηση τρισδιάστατης παρουσίας τους στον χώρο 2. ΟΠΤ. το να βλέπει 
κανείς αντικείµενα στις τρεις τους διαστάσεις, το να έχει κανείς την αίσθηση 
τού βάθους και τής απόστασης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
stereoscopie]. 

στερεοσκοπικός, -ή, -ό [1886] αυτός που σχετίζεται µε τη στερεοσκοπία: ~ 
παρατήρηση. — στερεοσκοπικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
stéréoscopique]. 

στερεοσκόπιο (το) [1833] {στερεοσκοπί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. οπτική συσκευή 
που επιτρέπει στον παρατηρητή να κοιτάζει δύο στερεο-γραφικές εικόνες τού 
ίδιου αντικειµένου από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να έχει την εντύπωση 
ότι βλέπει µια τρισδιάσταση εικό- 
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να τού αντικειµένου αυτού. 
[ΕΤΥΜ < στέρεο- + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετά-
ζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréoscope]. 

στερεοστατική (η) (χωρ. πληθ.) ο κλάδος τής µηχανικής που έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη τής στατικής ισορροπίας των στερεών σω-
µάτων. — στερεοστατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. stéréostatique]. 

στερεότητα (η) → στερεός 
στερεοτοµια (η) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. η τεχνική τής κοπής και τής 
λάξευσης των στερεών σωµάτων, όταν αυτά χρησιµοποιούνται στη 
βιοµηχανία, την οικοδοµική και σε διάφορες άλλες τεχνικές κατα-
σκευές. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréotomie]. 

στερεοτυπείο (το) [1888] το εργαστήριο στο οποίο γίνεται η τυπο-
γραφική στερεοτυπία. 

στερεοτύπης (ο) [1833] {στερεοτυπών} ο τεχνίτης που εργάζεται σε 
στερεοτυπείο. [ΕΤΥΜ < στέρεο- + -τύπης < τύπος]. 

στερεοτυπία (η) [1841] {χωρ. πληθ.} 1, ΤΥΠΟΓΡ. µέθοδος κατά την 
οποία στοιχειοθετείται η σελίδα, παράγεται αρνητικό αντίτυπο της 
(µήτρα) και µέσα σε αυτό χύνεται λειωµένο κράµα µολύβδου, ώστε 
να παραχθεί έκτυπη τυπογραφική πλάκα · 2. ΙΑΤΡ. η αναιτιολόγητη 
επανάληψη ήχων, λέξεων, κινήσεων ή χειρονοµιών, που απαντά κυρ. 
στις παιδικές ψυχώσεις · 3. (µτφ.) η έλλειψη πρωτοτυπίας, ποικιλίας, 
δηµιουργικής εναλλαγής: η - τού ύφους ΣΥΝ. µονοτονία, ξηρότητα 
ΑΝΤ. ιδιοτυπία. — στερεοτυπικός, -ή, -ό [1888], στερεοτυπικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Stereotypie]. 

στερεότυπος, -η, -ο [1841] 1. αυτός που τυπώθηκε µε στερεοτυπία: ~ 
έκδοση (έκδοση που γίνεται από έκτυπες πλάκες) 2. (συνήθ. µτφ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ποικιλίας, που επαναλαµβά-
νεται αυτούσιος κάθε φορά: όσες φορές τον ρωτάω, µου δίνει την 
ίδια ~ απάντηση || ~ λογική | τρόπος σκέψεως ΑΝΤ. ιδιότυπος 3. 
ΦΙΛΟΛ. (α) (για κείµενο αρχαιοελληνικό ή λατινικό) αυτός που έχει 
τυπωθεί χωρίς ερµηνευτικά σχόλια και περικοπές (β) αυτός που πε-
ριλαµβάνει τέτοιο κείµενο: ~ έκδοση τής Οξφόρδης 4. στερεότυπο 
(το) {στερεοτύπ-ου | -ων} (α) ο συµβολικός χαρακτηρισµός που απο-
δίδεται στα µέλη οµάδας ανθρώπων (εθνικής, κοινωνικής κ.λπ.) και 
βασίζεται σε γενικεύσεις (ενδεχοµένως αυθαίρετες), π.χ. ότι οι Γερ-
µανοί είναι πειθαρχικοί, οι Σκοτσέζοι τσιγγούνηδες κ.ά. ΣΥΝ. κλισέ 
(β) ΤΥΠΟΓΡ. τυπογραφική πλάκα που χρησιµοποιείται σε κυλινδρικά 
πιεστήρια για εφηµερίδες και έντυπα ταχείας εκτυπώσεως. — στε-
ρεότυπα επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéréotype]. 

στερεοφωνία (η) {χωρ. πληθ.) ΤΕΧΝΟΛ. η τεχνική λήψεως, εγγραφής 
και αναπαραγωγής τού ήχου, η οποία αποσκοπεί στο να δώσει στον 
ακροατή την αίσθηση τής κατανοµής τού ήχου στον χώρο, ότι ο ήχος 
προέρχεται από περισσότερες τής µίας πηγές (διαύλους) µέσα στον 
χώρο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. stereophony]. 

στερεοφωνικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη στερεοφωνία: ~ 
ήχος | ραδιοκασετόφωνο ΣΥΝ. στέρεο ANT. µονοφωνικός 2. στερεο-
φωνικό (συγκρότηµα) το ηλεκτρακουστικό ηλεκτρονικό σύστηµα εγ-
γραφής και αναπαραγωγής τού ήχου, που περιλαµβάνει ενισχυτή, 
ηχεία, ραδιόφωνο, ενδεχοµένως κασετόφωνο, πικάπ ή ακτινοδισκό-
φωνο (CD. player) και δίνει στον ακροατή την αίσθηση ότι ο ήχος 
προέρχεται από περισσότερες τής µίας πηγές µέσα στον χώρο. — 
στερεοφωνικά επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
stereophonic]. 

στερεοφωτογραφία (η) {στερεοφωτογραφιών} η ταυτόχρονη λήψη 
δύο φωτογραφιών τού ίδιου αντικειµένου για στερεοσκοπική χρήση. 
— στερεοφωτονραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
stereophotography]. 

στερεοχηµεία (η) [1892] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. κλάδος που έχει ως αντι-
κείµενο τη µελέτη τής διάταξης των ατόµων των χηµικών ενώσεων 
στον χώρο. — στερεοχηµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. stéréochimie]. 

στερεοχρωµία (η) (χωρ. πληθ.} µέθοδος στερεώσεως των χρωµάτων 
στις υδατογραφίες και τις τοιχογραφίες µε διάλυµα πυριτικού καλί-
ου. — στερεοχρωµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ^Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
stéréochromie]. 

στερεύω ρ. αµετβ. {στέρε-ψα, -µένος} (για πηγές ή ρεύµατα) τελειώ-
νουν τα αποθέµατα µου ή παύω να ρέω: στέρεψε η πηγή | το ποτάµι || 
(µτφ.) στέρεψαν τα δάκρυα της (δεν έχει άλλα δάκρυα να χύσει, 
έκλαψε πάρα πολύ) || (µτφ.) έχω στερέψει από ιδέες ΣΥΝ. ξεραίνοµαι, 
εξαντλούµαι. — στέρεµα (το). 
[ΕΧΥΜ- µεσν. < µτγν. στειρεύω (µε τροπή /i/ → /e/ προ υγρού συµφώ-
νου, πβ. κ. ξηρός - ξερός, σίδηρος - σίδερο) < αρχ. στείρος]. 

στερέωµα κ. (λαϊκ.) στέριωµα (σηµ. 1) (το) {στερεώµατος | χωρ. 
πληθ.} 1. το να στερεώνει κανείς (κάτι) ΣΥΝ. στερέωση· 2. (λογοτ.) ο 
ουρανός, ο ουράνιος θόλος 3. (µτφ.) σύνολο διάσηµων προσώπων ή 
χώρος (σηµαντικής συνήθ.) κοινωνικής δραστηριότητας: το λογοτε-
χνικό | πολιτικό | αθλητικό ~ || ένας ηθοποιός που µεσουρανεί στο 
καλλιτεχνικό - ΣΥΝ. γαλαξίας. [ΕΤΥΜ αρχ. < στερεω (-όω) < 
στερεός]. 

στερεώνω κ. (καθηµ.) στεριώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ {στερέω-σα, -θη-
κα, -µένος) ♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) στερεό, σταθερό: ~ τα πόδια τού 
τραπεζιού || ~ τα παράθυρα (τους βάζω στηρίγµατα, για να µην κλεί-
νουν απότοµα) 2. (µτφ.) καθιστώ (κάτι) ισχυρό, ακλόνητο: οι δυσκο-
λίες που περάσαµε µαζί στερέωσαν τη φιλία µας ΣΥΝ. ενισχύω, εν- 

δυναµώνω ♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι στερεός, σταθερός, ακλόνητος: στην 
παραλογή «τού γιοφυριού τής Άρτας» έχουµε το χτίσιµο ανθρώπου 
στα θεµέλια τού γεφυριού, ώστε αυτό να στεριώσει 4. γίνοµαι µόνι-
µος: δεν ~ σε καµιά δουλειά 5. (η µτχ. στεριωµένοι ή στεριωµένα, 
για τους νεόνυµφους και τα στέφανα αντιστοίχως) ευχετ. προς τους 
νεόνυµφους, για να είναι διαρκής και αδιάσπαστος ο δεσµός τους. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. στερεω (-όω) < στερεός]. 

στερέωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (σπάν.) το να 
στερεώνει κανείς (κάτι) ΣΥΝ. στερέωµα · 2. η διαδικασία στην οποία 
υποβάλλονται τα µάλλινα υφάσµατα για τη διατήρηση των νηµάτων 
στις θέσεις που τους δόθηκαν κατά την ύφανση · 3. ΦΩΤΟΓΡ. η επε-
ξεργασία φωτογραφικού φιλµ, που γίνεται για την αποµάκρυνση των 
αλάτων τού αργύρου, τα οποία αποµένουν ύστερα από την εµφάνιση 
τής φωτογραφίας. 

στερεωτής (ο) [µτγν.] 1. οτιδήποτε στερεώνει κάτι 2. (ειδικότ.) χηµι-
κή ουσία που χρησιµοποιείται για τη στερέωση των φωτογραφιών. 

στερεωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που συµβάλλει στη στερέωση 2. 
στερεωτικό (το) κάθε ουσία που χρησιµοποιείται στη βαφική, τη 
φωτογραφική, την αρωµατοποιία και την κοµµωτική για τη στερέω-
ση αντικειµένων ή ουσιών. 

στερηµένος, -η, -ο 1. (+γεν.) αυτός που στερείται ή έχει στερηθεί 
(κάτι): άνθρωπος ~ αγαθών | παιδείας 2. αυτός που χαρακτηρίζεται 
από την έλλειψη όσων είναι αναγκαία για τη ζωή: πέρασε µια ~ ζωή 
|| ~ παιδικά χρόνια· (για πρόσ.) 3. αυτός που δεν έχει τα απαραίτητα, 
που στερείται όσων έχει ανάγκη για να επιβιώσει: ~ χωρικοί | παιδιά 
των επαρχιών 4. (ειδικότ.) αυτός που έχει στερηθεί το σεξ, που οι σε-
ξουαλικές του ορµές δεν έχουν ικανοποιηθεί ΣΥΝ. ανέραστος. — στε-
ρηµένα επίρρ. 

στέρηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να στερεί κα-
νείς από (κάποιον κάτι): ~ των πολιτικών δικαιωµάτων | τής προσω-
πικής ελευθερίας | τής περιουσίας ΣΥΝ. αφαίρεση ANT. παροχή 2. το 
να µη διαθέτει κανείς (κάτι που επιθυµεί πολύ ή που το έχει ανάγκη): 
~ νερού || (κ. στον πληθ.) πέρασε | υπέµεινε πολλές ~, για να µεγαλώ-
σει τα παιδιά της || σπούδασα µε πολλές ~ || υποβάλλοµαι σε στερήσεις 
ΣΥΝ. έλλειψη 3. ΨΥΧΟΛ. (α) συναισθηµατική στέρηση η απουσία ή η 
ανεπάρκεια µητρικής περιποίησης και φροντίδας για το βρέφος ή το 
µικρό παιδί (β) σύνδροµο στέρησης | στερητικό σύνδροµο (για 
τοξικοµανείς) η ψυχοσωµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 
χρήστης, όταν νιώθει πολύ έντονη και πιεστική την ανάγκη να λάβει 
εξαρτησιογόνες ουσίες 4. (ειδικότ.) η σεξουαλική στέρηση. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 

στερητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη στέρηση 2. 
IATP. (α) στερητική νόσος νόσος που οφείλεται στην απουσία ή την 
ανεπάρκεια στον οργανισµό στοιχείων απαραίτητων για την ανά-
πτυξη του (β) στερητικό σύνδροµο το σύνολο των ανώµαλων ψυχι-
κών και οργανικών αντιδράσεων εξαρτηµένου ατόµου, όταν στερεί-
ται το αντικείµενο από το οποίο είναι εξαρτηµένο (π.χ. αλκοόλ, ναρ-
κωτικά κ.ά.) 3. ΓΛΩΣΣ. (α) στερητικό µόριο µόριο που τίθεται ως πρώ-
το συνθετικό λέξων και εκφράζει άρνηση, στέρηση ή έλλειψη αυτού 
που δηλώνεται από το δεύτερο συνθετικό (κυρίως προκειµένου για το 
α- και αν-, σε λέξεις όπως ά-στεγος, αν-ύπαρκτος, άν-ανδρος κ.λπ.) 
(β) (ως επίθ.) για κάθε γλωσσικό στοιχείο µε λειτουργία στερητικού 
µορίου: το - α-. 

στεριά (η) η ξηρά, η ηπειρωτική χώρα κατ' αντιδιαστολή προς τη θά-
λασσα ή γενικότ. προς το υγρό στοιχείο: µετά από τρεις µήνες στη 
θάλασσα αντίκρισαν ~· ΦΡ. πιάνω στεριά για πλοίο ή ναύτη που αρά-
ζει. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. στερεά (µε συνίζηση), θηλ. τού αρχ. επιθ. στερε-
ός, κυρ. από τη συνεκφορά στερεά (γη)]. 

στεριανός, -ή, -ό 1. αυτός που υπάρχει ή ζει στη στεριά, στην ηπει-
ρωτική χώρα: - πληθυσµός || η ~ Ελλάδα || (ως ουσ.) ένας στεριανός 
δεν µπορεί να ξέρει τα µυστικά τής θάλασσας ΑΝΤ. θαλασσινός 2. 
αυτός που έρχεται από τη στεριά: ~ αέρας. [ΕΤΥΜ < στεριά + παραγ. 
επίθηµα -ανός (πβ. κ. χωρι-ανός)]. 

στέριωµα (το) → στερέωµα 
στεριώνω ρ. → στερεώνω 
στερλίνα (η) (στερλινών) ΟΙΚΟΝ. η βασική νοµισµατική µονάδα τού 

Ηνωµένου Βασιλείου ΣΥΝ. λίρα Αγγλίας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. sterlina < αγγλ. sterling < αρχ. αγγλ. steorling «αργυρό 
νόµισµα µε την απεικόνιση ενός αστεριού» < steorra «αστέρι»]. 

στερνά (τα) (λαϊκ.) τα τελευταία χρόνια τής ζωής κάποιου, τα γηρα-
τειά: είναι στα ~ του || καλά ~! (ευχετ. σε κάποιον, προκειµένου να 
έχει καλά γεράµατα) ΣΥΝ. τελευταία (τα)· ΦΡ. (παροιµ.) τα στερνά τι-
µούν τα πρώτα για περιπτώσεις στις οποίες οι καλές πράξεις κάποι-
ου (κυρ. στο τέλος τής ζωής του) αποκαθιστούν το κακό του παρελ-
θόν. 

στέρνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) δεξαµενή νερού (συνήθ. κτιστή), που εί-
ναι σκαµµένη στο έδαφος. 
[ΕΤΥΜ µεσν., που αποσπάστηκε από το µτγν. κιστέρνα (αντιδάν.) < 
λατ. cisterna «δεξαµενή» < αρχ. κίστη «κιβώτιο» (βλ.λ.)]. 

στερναλνία (η) {στερναλγιών} ΙΑΤΡ. Ο πόνος που εντοπίζεται γύρω 
από το στέρνο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sternalgia]. 

στερνήσΐΌς, -ια, -ιο (λαϊκ.) αυτός που προέρχεται από στέρνα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

στέρνο (το) 1. ΑΝΑΤ. το επίµηκες κεντρικό οστό τού θώρακα, που συν-
δέεται µε τα πλευρά και τις κλείδες 2. (καθηµ.) το στήθος: είχε ανοι-
χτό το πουκάµισο, να φαίνεται το ~. — στερνικός, -ή, -ό [1843]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στέρνον (µε επίθηµα -νον, πβ. κ. τέκ-νον) < I.E. *ster-
«απλώνω, εκτείνω, ευρύνω», πβ. σανσκρ. stima- «διασκορπισµένος, 
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διαδεδοµένος», αρχ. γερµ. stima «πρόσθιος», ρωσ. storonâ «πλευρά, 
περιοχή», πολ. strona «πλευρά, σελίδα», αρχ. σλαβ. prostranü «ευρύς, 
πλατύς» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. στόρ-νυ-µι (βλ. λ. στρώνω), στρα-τός, στρώ-
µα κ.ά. Η λ. προσδιόριζε αρχικώς το πρόσθιο τµήµα τού θώρακα και 
στον Όµηρο χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά για τον άνδρα (σε αντί-
θεση µε τη λ. στήθος, η οποία αναφερόταν και στα δύο φύλα), ενώ 
στους τραγικούς η χρήση της επεκτάθηκε και στις γυναίκες, δηλώ-
νοντας ακόµη και το στήθος ως έδρα των συναισθηµάτων. Η χρήση 
τής I.E. *ster- προς δήλωση µέλους τού σώµατος αποτελεί καινοτοµία 
τής Ελληνικής και δεν µαρτυρείται στις οµόρρ. λ.]. 

στερνογέννητο (το) το στερνοπαίδι (βλ.λ.) ΑΝΤ. πρωτογέννητο. 
στερνοπαίδι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το τελευταίο παιδί στην οικογέ-

νεια ΣΥΝ. υστερότοκο. Επίσης στερνοπούλι {χωρ. γεν.}. 
στερνός, -ή, -ό 1. (λαϊκ.-εκφραστ.) τελευταίος: του είπε το - αντίο 
(βλ.λ.) || έφθασε η - της ώρα- ΦΡ. (παροιµ.) στερνή µου γνώση να σ' 
είχα πρώτα για περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνει κανείς πόσο µε-
γάλο λάθος είχε κάνει στο παρελθόν 2. στερνά (τα) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. ύστερνός (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ύ-) < ύστε-ρινός (µε 
συγκοπή τού -ι-) < αρχ. ύστερος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ινός (πβ. 
κ. τωρ-ινός, αλλοτ-ινός)]. 

στέρξιµο (το) → στέργω 
στεροειδές (το) ΧΗΜ. καθεµιά από τις οργανικές χηµικές ενώσεις, 

των οποίων το µόριο περιέχει 17 άτοµα άνθρακα και οι οποίες παί-
ζουν ρόλο ορµονών. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. steroid, από συµφυρµό τού ουσ. 
sterol και τού επιθήµατος -oid (< -οειδής). Το αγγλ. sterol έχει απο-
σπαστεί από συνθ. τού τύπου chole-sterol «χοληστερόλη» και ανάγε-
ται στο επίθ. στερεός]. 

στερρός, -ά, -ό (αρχαιοπρ.) στερεός. — στερρώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. στερεός]. 

στέρφος, -α, -ο (λαϊκ.-λογοτ.) 1. (για θηλυκά ζώα) αυτός που είναι 
στείρος ΑΝΤ. γόνιµος 2. (για έδαφος) αυτός που είναι άγονος: ~ κτή-
µα (που τα δέντρα του δεν καρπίζουν) ΑΝΤ. γόνιµος. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
στέριφος (µε συγκοπή τού -ι-) < θ. στερ- (βλ. λ. στείρος) + παραγ. 
επίθηµα -(ι)φος (πβ. κ. ελα-φος, ερ-ιφος)]. 

στερώ ρ. µετβ. {στερείς... | στέρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. (~ 
κάποιου | από κάποιον κάτι) εµποδίζω (κάποιον) να απολαύσει (ένα 
αγαθό)· του αφαιρώ (κάτι που έχει) ή του αρνούµαι (κάτι που θέλει 
και ελπίζει να έχει): το καθεστώς στερεί από τους πολίτες στοιχειώδη 
ανθρώπινα δικαιώµατα || ~ από τα παιδιά το παιχνίδι || ο πόλεµος του 
στέρησε τον πατέρα (σκοτώθηκε ο πατέρας του στον πόλεµο) ΣΥΝ. 
αποστερώ, αφαιρώ ΑΝΤ. παρέχω, χορηγώ 2. (µεσοπαθ. στερούµαι +αιτ. | 
λόγ. -Ι-γεν.) δεν έχω, µου λείπει (κάποιος/κάτι που έχω ανάγκη ή 
επιθυµώ πολύ): στερήθηκα την οικογένεια µου, σπουδάζοντας χρόνια 
µακριά από την πατρίδα µου || ποτέ δεν στερηθήκαµε το φαγητό ή το 
ρούχο || στερήθηκα τα πάντα για τα παιδιά µου || ~ τις υπηρεσίες 
κάποιου || ~ των βασικών για την επιβίωση αγαθών || µερικοί πολιτικοί 
στερούνται τής κοινής ανθρώπινης λογικής ΑΝΤ. έχω, διαθέτω, 
απολαµβάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκπίπτω, παρώνυµο. [ETYM. < αρχ. 
στερώ (-έω), παραλλ. τ. τού αρχαιότ. στέροµαι «στερούµαι» (µε 
µεταπλασµό κατά τα συνηρηµένα), αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε µέσ. 
ιρλ. serb «κλοπή» (< *ster-wä), γοτθ. stilan «κλέβω», αρχ. αγγλ. stelan 
(> αγγλ. steal) κ.ά.]. 

στέφανα (τα) {στεφάνων} τα γαµήλια στεφάνια: θ' αλλάξουµε ~)θα 
παντρευτούµε) || καλά στέφανα! (ευχή προς τους αρραβωνιασµένους 
για τον γάµο τους). [ΕΤΥΜ. < στέφανος (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους]. 

στεφάνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (λόγ.) οτιδήποτε περιβάλλει κάτι κυ-
κλικά: - βαρελιού | τροχού ΣΥΝ. γύρος 2. ΑΘΛ. (στην καλαθοσφαίριση) 
ο µεταλλικός δακτύλιος τού καλαθιού στον οποίο προσδένεται το δί-
χτυ 3. BOT. το σύνολο των πετάλων άνθους 4. ΑΝΑΤ. το τµήµα τού δο-
ντιού που καλύπτεται από αδαµάντινη ουσία και προβάλλει από τα 
ούλα ΣΥΝ. µύλη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στέφω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άνη (πβ. κ. χο-άνη, λεκ-
άνη)]. 

στεφανηφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που φέρει στεφάνι, στεφα-
νωµένος: ~ έφηβοι προπορεύονταν στην ιερή ποµπή των µυστηρίων. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < στεφάνη + -φόρος < φέρω]. 

στεφανηφορώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {στεφανηφορείς...- µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} (λόγ.-σπάν.) φορώ στεφάνι, είµαι στεφανωµένος. — στεφα-
νηφορία (η) [αρχ.]. 

στεφάνι (το) {στεφαν-ιού | -ιών} 1. πλέγµα κυκλικού σχήµατος από 
φυλλοφόρα κλαδιά ή και άνθη: το έπαθλο για τους ολυµπιονίκες στην 
αρχαιότητα ήταν ένα ~ ελιάς || φόρεσε ~ στα µαλλιά || την Πρω-
τοµαγιά υπάρχει το έθιµο να πλέκουν στεφάνια από αγριολούλουδα 
και να τα κρεµούν στην πόρτα τού σπιτιού ΣΥΝ. στέφανος 2. η απο-
µίµηση τού παραπάνω πλέγµατος: χρυσό ~ || ακάνθινο ~ (αυτό που 
φόρεσαν στον Χριστό κατά τη Σταύρωση) ΣΥΝ. στέφανος 3. (α) (ειδι-
κότ.) καθένα από τα δύο λευκά οµοιώµατα στεφανιού (σηµ. 1), που 
χρησιµοποιούνται στην τελετή τού γάµου: ο κουµπάρος αλλάζει τα ~ 
στο ζευγάρι || βάζω ~ (παντρεύοµαι) ΣΥΝ. στέφανα (τα) (β) (λαϊκ.-συ-
νεκδ.) ο γάµος: την έχει χωρίς ~ (ζει µαζί της χωρίς να την έχει πα-
ντρευτεί) || σέβοµαι το ~ µου (είµαι πιστός/-ή στη/στον σύζυγο µου) || 
πατώ το - µου (διαπράττω συζυγική απιστία) (γ) (ο/η) σύζυγος 4. το 
σχετικά µεγάλο πλέγµα από άνθη, συνήθ. µε ξύλινο υποστήριγµα, µε 
το οποίο τιµάται νεκρός: καταθέτω - στο µνηµείο των πεσόντων | 
στον τάφο τού τιµώµενου νεκρού || στέλνω - στην κηδεία κάποιου 5. 
(καθηµ.) η στεφάνη (βλ.λ.): το - τού βαρελιού || η µπάλα χτύπησε στο 
~ (τού καλαθιού). — (υποκ.) στεφανάκι (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. 
στεφάνων, υποκ. τού αρχ. στεφάνη]. 

Στεφάνια (η) γυναικείο όνοµα. 
στεφανιαιογραφία (η) {στεφανιαιογραφιών} ΙΑΤΡ. ακτινολογική 

εξέταση των στεφανιαίων αρτηριών τής καρδιάς για τον εντοπισµό 
προβληµάτων και για τη µελέτη τής φυσιολογίας των αγγείων τού 
µυοκαρδίου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. coronarographie (νόθο 
συνθ.)]. 

στεφανιαίος, -α, -ο 1. ΑΝΑΤ. (α) στεφανιαία αρτηρία καθεµιά από τις 
αρτηρίες που αποτελούν κλάδους τής αορτής και τροφοδοτούν το 
µυοκάρδιο µε οξυγονωµένο αίµα (β) στεφανιαία αγγεία οι στεφανι-
αίες αρτηρίες και φλέβες και οι κλάδοι τους 2. ΙΑΤΡ. (α) αυτός που 
σχετίζεται µε τη στεφανιαία αρτηρία ή µε τα στεφανιαία αγγεία (β) 
στεφανιαία ανεπάρκεια πάθηση που προκαλείται από περιορισµένη 
παροχή αίµατος προς το µυοκάρδιο και εκδηλώνεται ως στηθάγχη ή 
έµφραγµα τού µυοκαρδίου (καρδιακό επεισόδιο) (γ) στεφανιαία νό-
σος δυσλειτουργία ή βλάβη τού µυοκαρδίου, που προκαλείται από 
στένωση ή απόφραξη µίας ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών 
(κατ' επέκτ.) κάθε καρδιακή προσβολή (δ) στεφανιαίος κόλπος το 
άνοιγµα από το οποίο εισέρχεται στον δεξιό κόλπο τής καρδιάς το αί-
µα που βγαίνει από το µυοκάρδιο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. στεφανιαίος < αρχ. στέφανος + επίθηµα -ιαϊος. o ια-
τρ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. coronary]. 

στεφάνιο (το) {στεφανί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. σηµείο τού κρανίου που βρί-
σκεται στη σύµπτωση τής στεφανιαίας ραφής και τής άνω κροταφι-
κής χώρας. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. stephanion < µτγν. στεφάνιον, υποκ. τού αρχ. 
στέφανος], 

στεφανοθήκη (η) [1892] {στεφανοθηκών} η θήκη µέσα στην οποία 
φυλάσσονται τα νυφικά στέφανα. 

Στέφανος (ο) {-ου κ. -άνου} 1. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας: ο πρωτοµάρτυρας ~ 2. όνοµα παπών τής Ρωµαιο-
καθολικής Εκκλησίας 3. όνοµα ηγεµόνων τής Ευρώπης 4. ανδρικό 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. < στέφανος (βλ.λ.). Το όν. έχει σηµειώσει, υπό διά-
φορες µορφές, ευρεία διάδοση στις ευρωπ. γλώσσες: αγγλ. Stephen, 
Steven, γαλλ. Etienne, ισπ. Stefano, ουγγρ. Istvân, γερµ. Stefan κ.ά.]. 

στέφανος (ο) {στεφάν-ου | -ων} 1. (λόγ.) το στεφάνι, κυρ. ως διάδηµα 
ή έπαθλο: τιµητικός ~||~ τής νίκης || κατάθεση στεφάνου στο µνηµείο 
τού Αγνώστου Στρατιώτου· ΦΡ. ακάνθινος στέφανος βλ. λ. 
ακάνθινος2. (µτφ.) η ηθική ανταµοιβή για εξέχουσα πράξη: ~ αρετής 
| δόξας | ανδρείας 3. ΑΝΑΤ. κάθε στεφανοειδής σχηµατισµός 4. ΙΑΤΡ. 
εξάνθηµα στα όρια τού µετώπου και τού τριχωτού τής κεφαλής, που 
µοιάζει µε στέφανο. [ΕΤΥΜ αρχ. < στέφω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
ανος]. 

στεφανώνω ρ. µετβ. {στεφάνω-σα, -θηκα, -µένος) 1. φορώ στεφάνι σε 
(κάποιον): κατά την αρχαιότητα στεφάνωναν τους ολυµπιονίκες µε 
δάφνινο στεφάνι ΣΥΝ. στέφω 2. (ειδικότ.) φορώ τα νυφικά στεφάνια 
(σε νεόνυµφους), παντρεύω: τον έχει στεφανώσει ο ξάδελφος του 3. 
(µτφ.) βρίσκοµαι πάνω από κάτι σαν στεφάνι: το ουράνιο τόξο στε-
φάνωνε το βουνό 4. (µεσοπαθ. στεφανώνοµαι) τελώ τους γάµους µου, 
παντρεύοµαι: της υποσχέθηκε ότι θα τη στεφανωθεί || (µεσοπαθ.) 
στεφανώθηκαν σε ένα εκκλησάκι. — στεφάνωµα (το) [αρχ.] κ. στε-
φάνωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. στεφανώ (-όω) < στέφανος 
(βλ.λ.)]. 

στεφανωτος, -ή, -ό 1. (λαϊκ.) στεφανωµένος (µε στεφάνι γάµου) 
2. στεφανωτή (η) η σύζυγος. 

στέφω ρ. µετβ. {έστεψα, στέφθηκα (λόγ. εστέφθην, -ην, -η...), εστεµµέ-
νος} 1. (λόγ.) στεφανώνω: έστεψαν τους νικητές µε δάφνινα στεφάνια 
|| (µεσοπαθ.) (µτφ.) η προσπάθεια µας στέφθηκε από επιτυχία 2. το-
ποθετώ τα στέφανα στο κεφάλι τού γαµπρού και τής νύφης κατά το 
µυστήριο τού γάµου- κυρ. µεσοπαθ.: «στέφεται ο δούλος τού Θεού...» 
3. τοποθετώ στέµµα στο κεφάλι (ηγεµόνα) κατά την τελετή τής ανάρ 
ρησης του στον θρόνο: τα Χριστούγεννα τού 800 µ.Χ. ο Πάπας έστε 
ψε τον Καρλοµάγνο αυτοκράτορα 4. (ειδικότ. το µεσοπαθ. στέφοµαι) 
ανακηρύσσοµαι: µια οµάδα στέφεται πρωταθλήτρια 5. (η µτχ. εστεµ 
µένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *steb(h)- «στηρίζω, συγκρατώ» (αν το ρ. είχε αρχι-
κή σηµ. «περιβάλλω, περικλείω»), πβ. σανσκρ. stabhnäti «συγκρατώ, 
τοποθετώ, στηρίζω», sta-m-bha- «στήριγµα, στύλος», λιθ. sta-m-bas 
«κορµός, στέλεχος» (µε έρρινο ένθηµα) κ.ά. Η λ. εµφανίζει παρόµοια 
σηµασιολ. πορεία µε το αρχ. άµπυξ «διάδηµα» (< άν)α)- + -πυκ- < 
επίρρ. πύκα «συµπαγώς, σταθερά»), είναι δε πιθ. η περαιτέρω σύνδε-
ση της µε το ρ. στέµβω (βλ. λ. στόµφος)]. 

στέψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων) 1. (λόγ.) η τελετουργική τοποθέτη-
ση στεφάνου στο κεφάλι κάποιου: η ~ των νικητών ΣΥΝ. στεφάνωµα 
2. (συνεκδ.) η τελετή τού γάµου, κατά την οποία στέφεται το νιόπα-
ντρο ζευγάρι: η ~ θα γίνει στην εκκλησία τού Αγίου Νικολάου 3. η 
επίσηµη τελετή κατά την οποία τοποθετείται το στέµµα στο κεφάλι 
νέου βασιλιά (ως συµβολική πράξη ενθρονίσεώς του): η ~ του βασι-
λιά | τής βασίλισσας θα τελεστεί αύριο. [ΕΤΥΜ < µτγν. στέψις < αρχ. 
στέφω]. 

στηθάγχη (η) [1889] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. έντονος πόνος στο στήθος, ο 
οποίος άλλοτε είναι διάχυτος στη γύρω περιοχή και άλλοτε γίνεται 
αισθητός ως έντονη πίεση στην περιοχή τής καρδιάς, συχνά µαζί µε 
ένα αίσθηµα ασφυξίας· συνήθ. εντοπίζεται πίσω από το στέρνο, αλ-
λά µερικές φορές επεκτείνεται και στον λαιµό, στην πλάτη ή και στα 
άνω άκρα, προκαλείται από ισχαιµία τού µυοκαρδίου, εκδηλώνεται 
σε περιπτώσεις µεγάλης σωµατικής προσπάθειας ή εξάντλησης και 
υποχωρεί µε ξεκούραση ή µε τη χορήγηση νιτρογλυκερίνης. — στη-
θαγχικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ; < στήθος + -άγχη < άγχω, απόδ. τού νεολατ. 
angina pectoris]. 



στηθαίο 1654 στηρίζω 
 

στηθαίο (το) [µτγν.] προστατευτικό κατασκεύασµα (ξύλινο, κτιστό ή 
µεταλλικό), ύψους περίπου ώς το στήθος, στα άκρα γέφυρας, εξώστη 
κ.λπ. ΣΥΝ. παραπέτο, θωράκιο. 

στηθικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το στήθος 2. (για 
πρόσ.) φυµατικός. 

στηθοδέρνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} στηθο-
κοπιέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

στηθόδεσµος (ο) [µτγν.] {-ου κ. -έσµου | -ων κ. -έσµων, -ους κ. -
έσµους) 1. το εσώρουχο που συγκρατεί προς τα πάνω το γυναικείο 
στήθος ΣΥΝ. σουτιέν 2. ΙΑΤΡ. ορθοπεδικό όργανο που περιβάλλει τον 
κορµό και τη λεκάνη ώς τους ώµους για τη στήριξη τής σπονδυλικής 
στήλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. 

στηθοκοπιέµαι ρ. αµετβ. αποθ. {στηθοκοπήθηκα} (εκφραστ.) χτυπώ 
το στήθος µου από λύπη ή απελπισία ΣΥΝ. στηθοδέρνοµαι, χτυπιέµαι. 
— στηθοκόπηµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ < στήθος + -
κοπιέµαι < -κόπος (< κόπτω)]. 

στηθόπονος (ο) ΙΑΤΡ. ο πόνος στο στήθος. 
στήθος (το) {στήθ-ους | -η (λαϊκ. -ια), -ών} 1. το πρόσθιο µέρος τού 

θώρακα ανθρώπων ή ζώων: έβαλα το αφτί µου στο ~ του, για ν'ακού-
σω την καρδιά του || (κ. στον πληθ.) προτάσσω τα - µου (προβάλλω 
αντίσταση) || ~ µε ~ (για συγκρούσεις σώµα µε σώµα)· ΦΡ. µε διαφο-
ρά στήθους µε πολύ µικρή διαφορά (προκειµένου για αγώνες δρό-
µου, όπου ο νικητής κόβει το νήµα µε ελάχιστη διαφορά από τον επό-
µενο) 2. (συνεκδ.) ολόκληρος ο θώρακας και τα όργανα που περι-
κλείει 3. οι µαστοί τής γυναίκας και το τµήµα τού θώρακα που βρί-
σκεται πάνω από αυτούς: έχει ωραίο | στητό | πεσµένο ~ || (συχνά κ. 
στον πληθ.) αλαβάστρινα | πληθωρικά | πλαδαρά - 4. (κ. στον πληθ.) 
η έδρα των συναισθηµάτων και των παθών: έχω στο ~ µου σεβντά 
ΣΎΝ. καρδιά, φυλλοκάρδια 5. (για πουλιά) η λευκή σάρκα που βρί-
σκεται γύρω από το στέρνο: απ'το κοτόπουλο προτιµάτε µπούτι ή ~; • 
ΦΡ. από στήθους (άπό στήθους, Σωκρ. Σχολαστ. Εκκλ. Ιστορία 7, 22, 
6) απέξω, εντελώς µνηµονικά: λέω | ξέρω | µαθαίνω το ποίηµα ~. — 
(υποκ.) στηθάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στήθος, µε δυσερµήνευτο παραγ. επίθηµα -θος. Η λ. εί-
ναι αβεβ. ετύµου και δεν φαίνεται δυνατή η ένταξη της στην ετυµολ. 
οικογένεια τού αρχ. ΐ-στη-µι, επειδή εµφανίζει αρχαϊκό -η- (και όχι -
à- ή -α-, σύµφωνα µε τις µεταπτωτικές βαθµίδες τού Γ-στη-µι, λ.χ. ϊ-
στα-µαι, αόρ. στή-ναι). Πιθανότερη η σύνδ. µε τη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου στήνιον στήθος, που συνδ. µε σανσκρ. stana- «στήθος γυ-
ναίκας», αρµ. stin (< *steno) κ.ά. Κατά την ίδια εκδοχή, η λ. στήθος 
έχει σχηµατιστεί κατ' αναλογίαν προς τα πλήθος - planus (λατ.), άρα 
και *στήνος - στήθος]. 

στηθοσκοπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση 
των οργάνων τού θώρακα µε στηθοσκόπιο. — στηθοσκοπικός, -ή, -ό 
[1853]. 

στηθοσκόπιο (το) [1849] {στηθοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ιατρικό όργανο 
που χρησιµοποιείται για την ακρόαση των ήχων που παράγονται 
στην καρδιά ή στους πνεύµονες. 
[ΕΤΎΜ. < στήθος + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετά-
ζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stéthoscope]. 

στηθοσκοπω ρ. µετβ. [1889] {στηθοσκοπείς... | στηθοσκόπησα} (για 
γιατρό) εξετάζω (ασθενή) µε στηθοσκόπιο. 

στηθούρι (το) {στηθουρ-ιού | -ιών) (λαϊκ. για σφάγια) η σάρκα γύρω 
από το στέρνο. [ΕΤΥΜ < στήθος + παραγ. επίθηµα -ούρι, πβ. κ. µνηµ-
ούρι]. 

στήλη (η) {στηλών} 1. µεγάλη επιµήκης πλάκα, όρθια τοποθετηµένη, 
ως µνηµείο ή ως διακοσµητικό στοιχείο 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. η µνηµειακού χα-
ρακτήρα, συνήθ. πέτρινη, όρθια στηµένη πλάκα, που µπορούσε να εί-
ναι λεία ή καλλιτεχνικώς επεξεργασµένη (µε ανάγλυφη παράσταση 
κ.λπ.): επιτύµβια | αναθηµατική | ψηφισµατική | τιµητική ~ 3. 
(εσφαλµ.) ο στύλος· κυρ. στη ΦΡ. οι στήλες τού Ολυµπίου ∆ιός (αντί 
τού ορθού οι στύλοι τού Ολυµπίου ∆ιός, αρχαιολογικός χώρος στο κέ-
ντρο των Αθηνών) 4. (+γεν.) οποιοδήποτε σώµα µε ψηλό και στενό 
σχήµα αποτελούµενο από συγκεκριµένη ύλη: ~ καπνού· ΦΡ. (µτφ.) 
µένω στήλη άλατος µένω εντελώς ακίνητος από έντονη έκπληξη 5. 
(α) ΤΥΠΟΓΡ. καθένα από τα κατακόρυφα τµήµατα στα οποία διαιρεί-
ται η σελίδα βιβλίου, εφηµερίδας, περιοδικού ή άλλου εντύπου: το 
κείµενο είναι γραµµένο σε τρεις ~ (τρίστηλο) (β) (συνεκδ.) τµήµα εφη-
µερίδας ή περιοδικού ειδικά αφιερωµένο σε συγκεκριµένο θέµα: κο-
σµική | καλλιτεχνική | αθλητική ~ 6. ΝΑΥΤ. σχηµατισµός πολεµικών 
πλοίων τοποθετηµένων στην ίδια ευθεία και σε ίσες αποστάσεις µε-
ταξύ τους 7. ΑΝΑΤ. σπονδυλική στήλη βλ. λ. σπονδυλικός Β. ΗΛΕΚΤΡ. 
ηλεκτρική στήλη κατασκευή αποτελούµενη από πολλά ηλεκτρικά 
στοιχεία, που συνδέονται µεταξύ τους κατά σειρά και παράγουν ηλε-
κτρικό ρεύµα ΣΥΝ. µπαταρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ; < αρχ. 
στήλη/ στάλα (δωρ.) | στάλλο (αιολ.) < *στάλ-να)µε σί-γηση τού -ν- και 
αντέκταση στους δύο πρώτους τ., ενώ το αιολ. στάλ-λα εµφανίζει 
προχωρητική αφοµοίωση) < θ. σταλ- (συνεσταλµ. βαθµ.) τού ρ. στέλλω 
(βλ. κ. στέλνω), πβ. κ. απρφ. παθ. αορ. β' σταλ-ήναι. Η λ. συνδ. επίσης 
µε αρχ. γερµ. stollo «στήριγµα», λατ. stolo, -ônis «κλαδί, παραφυάδα», 
λετ. stulms «κορµός δέντρου» κ.ά. Στη βιβλική αφήγηση σχετικά µε 
την καταστροφή των Σοδόµων» και Γοµόρρων οφείλεται η φρ. µένω 
στήλη άλατος. Καθώς ο Λωτ και η οικογένεια του αποµακρύνονταν 
από την πόλη έπειτα από θεϊκή εντολή, η σύζυγος του -παρά τη ρητή 
προειδοποίηση- κοίταξε πίσω λαχταρώντας τα υλικά αγαθά που είχε 
εγκαταλείψει: και έπέβλεψεν η γυνή αυτού εις τα οπίσω και εγένετο 
στήλη άλατος (Π.∆. Γένεσις 19, 26)]. 

στήλες - στύλοι. Και οι δύο λέξεις δηλώνουν λίθινες κατασκευές 
διαφορετικού τύπου, σχήµατος και χρήσεως. Η λ. στήλη (πληθ. 

στήλες) δήλωνε την επιτύµβια ή αναθηµατική πλάκα που έστηναν 
σε τάφους ή σε δηµόσιους χώρους και πάνω στην οποία χάραζαν 
παραστάσεις ή επιγραφές διαφόρου περιεχοµένου. Η λ. στύλος 
(πληθ. στύλοι) δήλωνε την κολόνα, τους κίονες που αποτελούσαν 
αρχιτεκτονικά µέλη ναών, στοών, οικοδοµηµάτων κ.τ.ό. Σύµφωνα 
µε τη διάκριση αυτή, είναι προφανές ότι είναι ορθότερο να µιλάµε 
για «τους στύλους τού (ναού) τού Ολυµπίου ∆ιός» και όχι για «τις 
στήλες τού Ολυµπίου ∆ιός». 

στηλιτεύω ρ. µετβ. {στηλίτευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα)} κατακρίνω 
µε δριµύτητα: ένας διανοούµενος που στηλιτεύει την κοινωνική απά-
θεια || «ο εισαγγελέας τού Αρείου Πάγου στην εισήγηση του στηλιτεύει 
την τοκογλυφική τακτική τού ανατοκισµού που χρόνια τώρα 
ακολουθείται από τις τράπεζες» (εφηµ.) ΣΥΝ. καυτηριάζω ΑΝΤ. επαι-
νώ, εγκωµιάζω. — στηλίτευση (η) [µεσν.], στηλιτευτής (ο) [µεσν.], 
στηλιτευτικός, -ή, -ό [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αναγράφω σε στήλη το όνοµα κάποιου, µε 
σκοπό να τον εκθέσω δηµοσίως και να τον στιγµατίσω», < αρχ. στη-
λίτης «ο δηµοσίως αναγεγραµµένος σε στήλη ως άτιµος» (βλ.λ.)]. 

στηλίτης (ο) {στηλιτών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. Ο στυλίτης · 2. ΙΣΤ. (στην αρχαι-
ότητα) ο πολίτης τού οποίου το όνοµα γραφόταν πάνω σε στήλη προς 
διασυρµό του. [ΕΤΥΜ «ΡΧ· < στήλη + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. κ. 
όπλ-ίτης]. 

-στηλος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
αυτόν που αποτελείται ή καταλαµβάνει συγκεκριµένο αριθµό 
στηλών: οκτάστηλος τίτλος εφηµερίδας || (το ουδ. ως ουσ.) τα µονό-
στηλα των εφηµερίδων. [ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που 
προέρχεται από το ουσ. στήλη]. 

στηµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει στηθεί" (µτφ.) 2. αυτός τού οποίου 
το ύφος, η έκφραση δεν χαρακτηρίζεται από φυσικότητα αλλά από 
επιτήδευση: ήταν πολύ ~ στην εκποµπή που εµφανίστηκε 3. αυτός 
τού οποίου η εξέλιξη και το αποτέλεσµα έχουν προκαθοριστεί εν 
αγνοία των ενδιαφεροµένων: ~ τηλεοπτική εκποµπή | αθλητικός αγώ-
νας/ δουλειά ΣΥΝ. φτειαχτός, προσχεδιασµένος, συµφωνηµένος, σκη-
νοθετηµένος, σικέ· ΦΡ. (οικ.) την έχω στηµένη (στη γωνία) (σε κά-
ποιον) βλ. λ. στήνω. 

στήµονας (ο) {στηµόνων} BOT. καθένα από τα επιµήκη αρσενικά 
αναπαραγωγικά όργανα τού άνθους. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στήµων, -όνος, τεχν. όρ., < θ. στη- (τού ρ. ΐ-στη-µι | ϊ-
στα-µαι, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -µων (εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού 
επιθήµατος -men, πβ. κ. µνή-µων, λί-µν-η, στά-µν-ος). Η λ. ανήκε στη 
λεξιλογική οικογένεια όρων τής ραπτικής, όπως επιβεβαιώνεται και 
από την αρχική της σηµ. «νήµα, κλωστή», και συνδ. µε λατ. stamen 
«στήµονας, νήµα», σανσκρ. sthàman- «τόπος διαµονής, εγκατάστα-
ση» κ.ά.]. 

στηµόνι (το) {στηµον-ιού | -ιών} το νήµα τού αργαλειού που εκτείνε-
ται κατά µήκος του και διαπλέκεται µε το υφάδι κατά την ύφανση. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στηµόνιον, υποκ. τού στήµων, -όνος (βλ.λ.)]. 

στηµονιάζω ρ. µετβ. {στηµόνιασα} τοποθετώ το στηµόνι στον αργαλειό. 
— στηµόνιασµα (το). 

στήνω ρ. µετβ. {έστησα, στή-θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ (κάτι/κάποιον) 
όρθιο: έστησε στο µπαλκόνι το κοντάρι τής σηµαίας- ΦΡ. (α) στήνω 
(κάποιον) στον τοίχο βλ. λ. τοίχος (β) (µτφ.) στήνω αφτί βλ. λ. αφτί (γ) 
στήνω (κάποιον) στα έξι | τρία µέτρα κατηγορώ (κάποιον), συνήθ. 
άδικα και µε επιθετικό τρόπο 2. ανεγείρω: - µνηµείο | άγαλµα 3. 
εγκαθιστώ: ~ σκηνές/ καταυλισµό 4. ιδρύω, δηµιουργώ: ~ επιχείρηση 
| εταιρεία 5. (καθηµ.) οργανώνω: ~ θεατρική παράσταση || ~ ενέδρα | 
παγίδα | µηχανή σε κάποιον || ~ εφηµερίδα | έντυπο 6. (κακόσ.) οργα-
νώνω κάτι προκαθορίζοντας την εξέλιξη ή το αποτέλεσµα, χωρίς να 
το γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι: έστησαν γραπτό διαγωνισµό και συ-
νέντευξη για να προσλάβουν τον δικό τους υποψήφιο || ~ ποδοσφαι-
ρικό αγώνα | δίκη ΣΥΝ. προσχεδιάζω 7. αρχίζω: ~ καβγά | χορό | γλέντι 
|| εκεί στήνουν το σκηνικό για µια µελλοντική σύγκρουση στην περιοχή 
8. (για µηχανήµατα, κατασκευές) συναρµολογώ, µοντάρω: ~ εργαλείο 
| σκαλωσιά | ικρίωµα | πλατφόρµα 9. κάνω (κάποιον) να περιµένει για 
πολλή ώρα σε ραντεβού λόγω δικής µου καθυστέρησης ή δεν 
πηγαίνω καθόλου σε αυτό: µε έστησε µια ώρα µες στο κρύο· ΦΡ. 
(οικ.) (α) τη στήνω παίρνω θέση περιµένοντας κάποιον/κάτι: επειδή 
δεν ήξερα τι ώρα θα έβγαινε, την έστησα έξω από την πόρτα του το 
πρωί και περίµενα (β) την έχω στήσει | στηµένη (στη γωνία) (σε κά-
ποιον) παραµονεύω, καιροφυλακτώ, για να κάνω κακό (σε κάποιον): 
του την είχαν στήσει και όταν πλησίασε, τον ξυλοφόρτωσαν || µου την 
έχουν στηµένη- περιµένουν πότε θα κάνω ένα λάθος, για να µε 
διώξουν 10. (µεσοπαθ. στήνοµαι) (εκφραστ.) παίρνω θέση περιµένο-
ντας (κάποιον/κάτι, συνήθ. για πολλή ώρα): όλος ο κόσµος στήθηκε 
µπροστά στις τηλεοράσεις του, για να δει τον αγώνα || είµαι στηµένος 
εδώ απ' τις 3.00 και σε περιµένω · 11. (η µτχ. στηµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ έστησα τού µτγν. ίστάνω (< αρχ. ί'στηµι | 
ΐσταµαι, βλ.λ.), κατά το σχήµα αµάρτησα - άµαρτάνω, έφθασα -
φθάνω, έχυσα - χύνω]. 

στήριγµα (το) [αρχ.] {στηρίγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. οτιδήποτε λει-
τουργεί ως µέσο στήριξης ΣΥΝ. (λόγ.) έρεισµα 2. (µτφ.) (α) η ηθική 
συµπαράσταση, η βοήθεια: δεν βρήκε πουθενά - στη δύσκολη ώρα (β) 
το πρόσωπο στού οποίου τη βοήθεια βασίζεται κανείς: αναζητούσε 
στη ζωή του ένα ~ ΣΥΝ. βοηθός, συµπαραστάτης, προστάτης. 

στηρίζω ρ. µετβ. {στήρι-ξα, -χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -γµένος} 1. κρα-
τώ (κάποιον/κάτι) σε σταθερή θέση: στήριξα τον παππού, να µην πέ-
σει χάµω || µεγάλες κολόνες στήριζαν τη στοά || (µεσοπαθ.) το βάζο | 
η γλάστρα | η κορνίζα στηρίζεται σε µια βάση ΣΥΝ. υποβαστάζω 2. 
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ακουµπώ (κάτι) σταθερά (κάπου), στερεώνω: ~ τη σκάλα στον τοίχο | 
τους αγκώνες στο τραπέζι | το κεφάλι στον αγκώνα | την πλάτη στον 
τοίχο 3. ενισχύω σωµατικά, στυλώνω: φάε κάτι, να σε στηρίξει 4. 
(µτφ.) ενισχύω, βοηθώ: οι γονείς | οι φίλοι | οι συγγενείς του τον στή-
ριξαν στις δύσκολες στιγµές || δύσκολα επιβιώνεις σήµερα, όταν δεν 
έχεις ανθρώπους να σε στηρίξουν || µε στήριξε ηθικά και υλικά || -
οικονοµικά ένα εγχείρηµα | µια προσπάθεια 5. (µτφ.) παρέχω υπο-
στήριξη: τον υποψήφιο δήµαρχο θα στηρίξουν τα δύο µεγάλα κόµ-
µατα || η αντιπολίτευση στήριξε τους χειρισµούς τής κυβέρνησης στα 
κρίσιµα εθνικά θέµατα || ~ τις επιλογές | τις προσπάθειες κάποιου || ~ 
ένα αίτηµα | µια απόφαση· ΦΡ. στηρίξου πάνω µου! βασίσου σε µένα, 
έχε µου εµπιστοσύνη: Μη σε απασχολεί τίποτα για την υπόθεση σου. 
Θα τα τακτοποιήσω όλα εγώ. ~! 6. (µεσοπαθ. στηρίζοµαι) βασίζοµαι, 
έχω ως (ηθικό, υλικό) στήριγµα κάποιον/κάτι: στα πρώτα του 
επιχειρηµατικά βήµατα στηρίχθηκε στην πείρα ανθρώπων που εµπι-
στευόταν || η εταιρεία στηρίζεται στην προηγούµενη τεχνογνωσία και 
τεχνολογία και στο εξειδικευµένο προσωπικό που διαθέτει || στη-
ρίζεται στις δικές του δυνάµεις 7. (µτφ.) βασίζω, θεµελιώνω: στήριξε 
τις απόψεις του σε ακλόνητα επιχειρήµατα || ~ τις αξιώσεις µου σε 
συγκεκριµένο σκεπτικό || ~ τις ελπίδες µου στον γυιο µου. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< θ. στηρ- (που µαρτυρείται στη «γλώσσα» τού Ησυχίου στήρα· τά 
λίθινα πρόθυρα), εκτεταµ. βαθµ. τού I.E. *ster- «σταθερός, 
αµετακίνητος, συµπαγής» (βλ. λ. στερεός)]. 

στηρικτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που χρησιµεύει για στήριξη: ~ όρ-
γανα. 

στήριξη (η) [µεσν.] {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -ίξεων} 1. η χρήση βοηθητι-
κών µέσων, ώστε να επιτυγχάνεται η ευστάθεια ή η διατήρηση πράγ-
µατος σε όρθια θέση: τα σεισµόπληκτα σπίτια έχουν ανάγκη στήριξης 
µε υποστυλώµατα || ο ιστός τής οµπρέλας θαλάσσης τοποθετείται σε 
πλαστική βάση στηρίξεως || η ~ τού κότσου γίνεται µε τσιµπιδά-κια || 
κατά τη διάρκεια τής γυµναστικής το στήθος χρειάζεται επιπλέον ~ µε 
έναν αθλητικό στηθόδεσµο 2. η τοποθέτηση αντικειµένου σε τέτοια 
θέση, ώστε να µείνει σταθερό σε µια θέση ή να µην πέσει: η ~ τής 
σκάλας στον τοίχο || η σωστή ~ τής πλάτης σε εργονοµικό κάθισµα || η 
~ τού κεφαλιού στο προσκέφαλο καθίσµατος αυτοκινήτου || η ~ τού 
κορµού µε τα χέρια στο δάπεδο για την εκτέλεση ασκήσεων 
γυµναστικής 3. (µτφ.) η παροχή βοήθειας, η ενίσχυση: οικονοµική | 
ηθική | τεχνική ~ || στις δύσκολες στιγµές είχε ~ από τις φίλες της || 
κέρδισε τις εκλογές, γιατί είχε τη ~ τού µεγαλύτερου µέρους τού Τύπου 
|| παρέχω - στις επιλογές κάποιου || η Κεντρική Τράπεζα πήρε µέτρα 
για τη ~ τού εθνικού νοµίσµατος 4. (ειδικότ.) η θεωρητική | λογική 
θεµελίωση: η ~ µιας πρότασης σε λογικά επιχειρήµατα || η βιβλιο-
γραφική ~ των επιχειρηµάτων κάποιου || η άποψη του δεν έχει επαρ-
κής θεωρητική και πειραµατική ~. 

στήσιµο (το) {στησίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η τοποθέτηση σε σταθερή 
βάση και όρθια θέση: το ~ τής σηµαίας στην κορυφή τού βουνού 2. η 
σταθερή εγκατάσταση: το ~ των σκηνών || το - τής κεραίας ενός τη-
λεοπτικού σταθµού 3. η όλη οργάνωση: το ~ µιας επιχείρησης | ενός 
µαγαζιού | µιας εκδήλωσης 4. η συναρµολόγηση ή η σύνθεση στοι-
χείων, ώστε να πάρει κάτι την οριστική του µορφή: το ~ τού σκηνι-
κού || το ~ σελίδας | µακέτας | εξωφύλλου 5. ο τρόπος µε τον οποίο 
στέκεται και εµφανίζεται (κάποιος): το ~ της δεν είναι καλό- πρέπει 
ν'αλλάξει στυλ || οι χορευτές τού τανγκό πρέπει να έχουν άψογο ~ 6. 
(ειδικότ.) η απουσία φυσικότητας στην εµφάνιση και την κίνηση 
(κάποιου): αποφεύγει το - όταν εµφανίζεται στην τηλεόραση · 7. το να 
αφήνει κανείς κάποιον να περιµένει πολλή ώρα κάπου: αντιπαθώ το 
~, γι ' αυτό φρόντισε να έρθεις στο ραντεβού στην ώρα σου · 8. ο 
προκαθορισµός (αποτελέσµατος, εξέλιξης) εν αγνοία των ενδιαφερο-
µένων: το ~ ποδοσφαιρικών αγώνων. 
[ΕΤΥΜ. < θ. στησ- (από τον αόρ. έ-στη-σα τού ρ. στήνω) + παραγ. επί-
θηµα -ιµο, πβ. κ. λύσ-ιµο, δέσ-ιµο]. 

Στησίχορος (ο) {-ου κ. -όρου} αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής (α' 
µισό τού 6ου αι. π.Χ.), ο οποίος έζησε στην Ιµέρα τής Σικελίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που στήνει χορό ή προεξάρχει τού 
χορού», < στησι- (< ρ. ϊστηµι, πβ. αόρ. ε-στησ-α) + χορός]. 

στητός, -ή, -ό 1. (για τη στάση τού σώµατος κάποιου) αυτός που είναι 
όρθιος και τεντωµένος, ευθυτενής: περπατάει ~, σαν να κάνει πα-
ρέλαση 2. (γυναικείο στήθος) που είναι τεντωµένο, σφριγηλό ΑΝΤ. χα-
λαρός, πεσµένος. — στητά επίρρ. [ΕΤΥΜ < στήνω + παραγ. επίθηµα -
τός, πβ. κ. τρω-τός, απ-τός]. 

στια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η εστία, το τζάκι. [ΕΤΥΜ < εστία (βλ.λ.), 
µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ε- και συνίζηση]. 

στιβάδα (η) 1. στρώµα οµοειδών πραγµάτων 2. ΦΥΣ.ΧΗΜ. καθεµία 
από τις εκτεταµένες περιοχές που καταλαµβάνουν τα ηλεκτρόνια 
στον χώρο γύρω από τους θετικά φορτισµένους πυρήνες, οι οποίες 
συναποτελούν την περιφερειακή δοµή των ατόµων: τα ηλεκτρόνια 
τής εξωτερικής ~ 3. ΑΝΑΤ. ιστός που αποτελείται απο διάφορα οργα-
νικά στοιχεία και σχηµατίζει υµένα: οι ~ τού κερατοειδούς. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στιβάς, -άδος, αρχική σηµ. «συµπαγές στρώµα», < θ. 
στιβ-, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. στείβω (βλ.λ.)]. 

στιβάλι κ. στιβάνι (το) {στιβαλ-ιού | -ιών) παπούτσι χωρικού, το 
οποίο καλύπτει την κνήµη ή µέρος της ΣΥΝ. µποτίνι. [ΕΤΥΜ όψιµο 
µεσν. < βεν. stivai, πιθ. < µεσν. λατ. aestiväle < λατ. aestivus 
«θερινός» (< aestas, -ätis «θέρος»), επειδή το συγκεκριµένο υπόδηµα 
συνήθιζαν να το προτιµούν το καλοκαίρι]. 

στιβαρός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από σωµατική δύναµη: ~ 
µπράτσα || (µτφ.) εδώ χρειάζεται ένα ~ χέρι, για να τους βάλει σε τάξη 
|| ~ ηγεσία ΣΥΝ. ρωµαλέος, σφριγηλός, εύρωστος, δυνατός ANT. 

αδύναµος, καχεκτικός. — στιβαρά επίρρ., στιβαρότητα (η) [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. 
[EJYM αρχ, αρχική σηµ. «συµπαγής, ογκώδης», < θ. στιβ-, µηδενισµ. 
βαθµ. τού ρ. στείβω (βλ.λ.), πιθ. µέσω αµάρτυρου ουδ. *στίβαρ (πβ. κ. 
βριαρός, σθεναρός)]. 

στίβος (ο) 1. το επίπεδο τµήµα γηπέδου, σταδίου ή ιπποδρόµου, που 
έχει κατάλληλα διαµορφωθεί για την πραγµατοποίηση αθλητικών 
αγώνων 2. (συνεκδ.) το σύνολο των αγωνισµάτων/ τού κλασικού αθλη-
τισµού (άλµατα, δρόµοι, ρίψεις κ.λπ.) που διεξάγονται στον παραπά-
νω χώρο: κλειστός ~ || υγρός ~ (αγωνίσµατα που διεξάγονται σε πισί-
να) 3. (µτφ.) κάθε πεδίο δράσεως που χαρακτηρίζεται από ανταγωνι-
σµό: πολιτικός ~ ΣΥΝ. κονίστρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, στείβω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «πεπατηµένη οδός, ίχνος ποδιού», < θ. στιβ-
, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. στείβω (βλ.λ.). Η λ. προσέλαβε στη Ν. 
Ελληνική και τη σηµ. τού αγωνιστικού χώρου, στον οποίο διεξάγο-
νται αθλητικοί αγώνες]. 

στίγµα (το) {στίγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σηµάδι που αφήνει στο 
δέρµα έγκαυµα ή τραύµα ή που προέρχεται από παθολογικά αίτια: 
έκανε καθαρισµό προσώπου για να φύγουν τα µαύρα - 2. (γενικότ.) 
(α) κηλίδα συγκεκριµένου χρώµατος: πεταλούδα µε κόκκινα ~ στα 
φτερά της (β) σηµάδι δηλωτικό τής παρουσίας κάποιου, κυρ. στη ΦΡ. 
αφήνω (κάπου | σε κάτι) το στίγµα µου έχω καθοριστική παρουσία 
σε κάτι: η δράση του άφησε το στίγµα της στην ιστορία εκείνης τής 
περιόδου || το γεγονός αυτό άφησε το στίγµα του στην πολιτική ζωή 
τής χώρας 3. (σπάν.) ο λεκές 4. (µτφ.) οτιδήποτε προκαλεί ντροπή ή 
κοινωνική καταδίκη: τα βασανιστήρια αποτελούν - για τον πολιτισµό 
µας || ζει µε το ~ τού φονιά ΣΥΝ. όνειδος, ντροπή 5. το σηµείο στον 
χάρτη που δίνει τη γεωγραφική θέση πλοίου, αεροπλάνου, οχήµατος 
κ.λπ. σε κάθε στιγµή τής πορείας του 6. (µτφ.) η τοποθέτηση κάποιου, 
η στάση του σε συγκεκριµένο ζήτηµα: το πολιτικό ~ τού δηµάρχου· 
ΦΡ. δίνω το στίγµα µου διευκρινίζω τη στάση µου, τοποθετούµαι σε 
κάποιο θέµα: ο πρωθυπουργός έδωσε το στίγµα τής κυβερνητικής 
πολιτικής στον αγροτικό τοµέα 7. ΙΑΤΡ. παθολογικό χαρακτηριστικό, 
που µεταδίδεται στους απογόνους: ~ µεσογειακής αναιµίας · 8. 
ΓΛΩΣΣ. το γράµµα ς ως έκτο γράµµα τού αρχαίου ελληνικού 
αλφαβήτου· στην αρίθµηση αντικαθίσταται συνήθ. µε το στ · 9. BOT 
το υψηλότερο ακραίο τµήµα τού υπέρου των αγγειόσπερµων φυτών, 
το οποίο δέχεται τη γύρη κατά την επικονίαση · 10. ΖΩΟΛ. αναπνευ-
στικό άνοιγµα των εντόµων. — στιγµατικός, -ή, -ό [1893]. [ΕΤΥΜ αρχ. 
< στίζω (βλ.λ.)]. 

στιγµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {στιγµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. σηµειώνω µε στίγµατα ΣΥΝ. (λόγ.) διαστίζω 2. (µτφ.) επικρίνω έντο-
να, καυτηριάζω: ~ την ανεύθυνη συµπεριφορά κάποιου ΣΥΝ. στηλι-
τεύω, καταδικάζω ANT. επαινώ, επιδοκιµάζω 3. επιδρώ εις βάθος, κα-
θοριστικά, αποτελώ καθοριστικό σηµείο, γεγονός κ.λπ. για κά-
ποιον/κάτι: οι εµφύλιες συγκρούσεις στιγµάτισαν την περιοχή αυτή 
εκείνη την περίοδο || τα οικογενειακά προβλήµατα κατά την εφηβεία 
της στιγµάτισαν την ενήλικη ζωή της 4. λειτουργώ µε τρόπο που προ-
σβάλλει, µειώνει, βλάπτει κάποιον/κάτι: αυτά τα κακότεχνα έργα 
στιγµάτισαν την καλή φήµη που είχε αποκτήσει ως πρωτοποριακός 
ζωγράφος || τα επεισόδια στιγµάτισαν τη φετεινή επέτειο τού Πολυ-
τεχνείου ΣΥΝ. αµαυρώνω, σπιλώνω, κηλιδώνω. — στι^µατιοµός (ο). 

στιγµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} BOT. ασθένεια των δέ-
ντρων, λόγω τής οποίας σχηµατίζονται κιτρινοκόκκινες κηλίδες στα 
φύλλα τους. 

στιγµή (η) 1. µικρό, περιορισµένο διάστηµα χρόνου: η ~ τού κινδύνου 
|| δεν έχω ούτε µία ~ προσωπικής ζωής || τη µια ~ τα λέει έτσι, την άλλη 
αλλιώς- δεν καταλαβαίνω! ΦΡ. (α) από στιγµή σε στιγµή πολύ σύ-
ντοµα, σε λίγο, όπου να 'ναι: περιµένουµε τα αποτελέσµατα τής 
ψηφοφορίας ~ ΣΥΝ. (λόγ.) οσονούπω (β) από τη µια στιγµή στην άλλη 
σε µικρό διάστηµα χρόνου: αλλάζει γνώµη ~ || δεν γνωρίζουµε τι θα 
προκύψει ~ (γ) στη στιγµή αµέσως, χωρίς καθυστέρηση: έφθασε ~ (δ) 
µέχρι στιγµής µέχρι τώρα: ~ δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα από το Γρα-
φείο Τύπου (ε) τής στιγµής (ως χαρακτηρισµός) για κάτι που γίνεται 
γρήγορα: καφές - || σχέδια | σκίτσα ~ (πρόχειρα) (στ) από τη στιγµή 
που (ως χρον. σύνδ.) από την πρώτη φορά που, µε το που (i) (εισάγει 
χρονική πρόταση, η οποία δηλώνει το προτερόχρονο) αφότου, από τό-
τε που: ~ ήρθε, όλο για σένα ρωτούσε (ii) (ως αιτιολογικός σύνδ.) εφό-
σον, επειδή: ~ δεν θέλεις να ζούµε µαζί, χωρίζουµε (ζ) τη στιγµή που 
(i) (ως χρονικός σύνδ. που εισάγει πρόταση, η οποία δηλώνει το σύγ-
χρονο) ενόσω: ~ εσύ µιλούσες, αυτός γέλασε ειρωνικά (ii) (ως αιτιο-
λογικός σύνδ.) εφόσον: ~ δεν µε ακούει, εγώ τι άλλο µπορώ να κάνω; 
(η) (ούτε) στιγµή (αρνητ.) καθόλου: ~ δεν τον χάνει από τα µάτια της 
|| - δεν µου πέρασε κάτι τέτοιο από το µυαλό (µου) (θ) για µια στιγµή | 
προς στιγµήν για πολύ λίγο (χρόνο): ~ νόµιζα ότι είχα χάσει τις 
αισθήσεις µου (ι) (για) µια στιγµή! περίµενε! µη βιάζεσαι!: ~! Μην 
τρέχεις κι άκουσε µε (ια) την τελευταία στιγµή στο έσχατο χρονικό 
όριο: όταν πρόκειται να ταξιδέψει, ετοιµάζει πάντοτε τα πράγµατα του 
~ ΣΥΝ. στο παρά πέντε, στο τσακ (ιβ) ιστορική στιγµή (i) ορισµένο 
χρονικό σηµείο τής ιστορίας, στάδιο τής ιστορικής εξέλιξης: πρέπει 
να εξετάσουµε το γεγονός αυτό υπό το πρίσµα τής συγκεκριµένης 
ιστορικής στιγµής κατά την οποία έλαβε χώρα (ii) χρονικό σηµείο ή 
κατάσταση ιδιαίτερης σπουδαιότητας: πρόκειται για ~: µετά από 
σαράντα περίπου χρόνια συναντήθηκαν οι δύο αρχηγοί των αντίπαλων 
στρατοπέδων (ιγ) ανά πάσα στιγµή κάθε στιγµή, οποτεδήποτε: ~ 
µπορεί να συµβεί το µοιραίο || ~ πρέπει να είµαστε σε θέση να 
αντιδράσουµε επιτυχώς σε εχθρική επίθεση 2. η κατάλληλη περίστα-
ση, ευκαιρία: θα σου το αποκαλύψω, όταν έρθει η (κατάλληλη) ~ || 
έφθασε η ~ να αγωνιστούµε για τα δίκαια µας- ΦΡ. (κάτι) δεν είναι 
τής στιγµής | τού παρόντος | τής παρούσης | τής ώρας για να δη- 
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λωθεί ότι δεν είναι η κατάλληλη περίσταση να γίνει (κάτι) και ότι είναι 
καλύτερα να γίνει αργότερα 3. περίσταση µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά: 
ζήσαµε στιγµές χαράς | απελπισίας/ αγωνίας/ συγκίνησης | έντασης | 
αντιπαράθεσης || τον βρήκα σε ~ απογοήτευσης || ζήσαµε µαζί καλές και κακές ~ 
· 4. ΓΛΩΣΣ. σηµείο στίξεως, µε το οποίο χωρίζονται µεταξύ τους οι περίοδοι 
και τα κώλα περιόδου ενός κειµένου: άνω ~ ΣΥΝ. τελεία · 5. ΜΟΥΣ. σηµείο 
πολλαπλής σηµασίας (µία στιγµή πάνω από τη νότα δηλώνει το στακάτο, 
δίπλα από τη νότα αυξάνει τη διάρκεια της κατά το ήµισυ, δεύτερη στιγµή 
προσθέτει επιπλέον διάρκεια ενός τετάρτου τής αρχικής) · 6. ΤΥΠΟΓΡ. η µικρό-
τερη µονάδα µέτρησης τού πάχους (µεγέθους) των τυπογραφικών στοιχείων 
και γενικά των τυπογραφικών µεγεθών (πλάτος, µήκος κλπ.)· δώδεκα στιγµές 
κάνουν ένα τετράγωνο (βλ.λ.): το ερµήνευµα είναι γραµµένο µε στοιχεία επτά 
στιγµών. — (υποκ.) στιγµούλα (η) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ήδη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «στίγµα, σηµάδι, νύγµα», < στίζω (βλ.λ.). Η 
χρονική σηµ. είναι ήδη αρχ. (λ.χ. «εν στιγµή χρόνου», Σιµωνίδης), ενώ η 
γλωσσ. σηµ. είναι µτγν. Αρκετές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη Γαλλική, 
λ.χ. από τη µια στιγµή στην άλλη (< d'un moment à l'autre), στη στιγµή (< à 
l'instant), η τελευταία στιγµή (< le dernier moment), από τη στιγµή που (< (à 
partir) du moment que), προς στιγµήν (< sur le moment), την κατάλληλη στιγµή 
(< au moment propre) κ.ά.]. 

στιγµιαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που διαρκεί µόνο µία στιγµή ΣΥΝ. ακαριαίος 
ΑΝΤ. διαρκής, συνεχής 2. αυτός που ετοιµάζεται πολύ γρήγορα, σε µια 
στιγµή: ~ καφές ΣΥΝ. τής στιγµής 3. ΓΛΩΣΣ. (α) στιγµιαίος µέλλοντας ο 
µέλλοντας που δηλώνει πράξη, η οποία θα γίνει στο µέλλον χωρίς διάρκεια ή 
επανάληψη, π.χ. θα δώσω, θα ρίξω, θα φέρω-κατ' αντιδιαστολή προς τον 
εξακολουθητικό | διαρκή | συνεχόµενο (β) στιγµιαία σύµφωνα τα κλειστά 
σύµφωνα (βλ. λ. κλειστός). — στιγ-µιαί-α | -ως επίρρ. 

στιγµιογράφηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η στιγµιαία φωτογράφιση 
ΣΥΝ. ενσταντανέ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. instantané]. 

στιγµιότυπο (το) [1894] {στιγµιοτύπ-ου | -ων} 1. οτιδήποτε τυπώθηκε ή 
εικονίστηκε ακαριαία 2. (συνήθ. στον πληθ.) σύντοµη χαρακτηριστική σκηνή, 
απόσπασµα: η τηλεόραση θα µεταδώσει τα καλύτερα - τού αγώνα ΣΥΝ. φάση. 
[ΕΤΥΜ.< στιγµιαίος + -τύπο (< τύπος), απόδ. τού γαλλ. instantané (βλ. λ. 
ενσταντανέ)]. 

στιγµόµετρο (το) {στιγµοµέτρ-ου | -ων} ΤΥΠΟΓΡ. όργανο (χάρακας, κανόνας) 
που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των στοιχείων, στίχων (αράδων) και 
γενικά των τυπογραφικών µεγεθών (µήκος, πλάτος κλπ.), φέρει υποδιαιρέσεις 
σε στιγµές, τετράγωνα (βλ.λ.), και σε χιλιοστά τού µέτρου ΣΥΝ. στιχόµετρο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

στίζω ρ. µετβ. {έστι-ξα, -γµένος} 1. προκαλώ στίγµατα σε (κάτι) 2. δηλώνω 
γραπτώς τα σηµεία στίξεως σε (κείµενο). [ΕΤΥΜ. αρχ. < *στίγ-jω < I.E. 
*steig- | stig- «χαράσσω, σκαλίζω», πβ. λατ. *stingere (όπως επιβεβαιώνεται 
από τα συνθ. distinguo «ξεχωρίζω», instinctus «ερεθισµένος»), γοτθ. stiks 
«σηµείο, νύγµα, αµυχή», αρχ. περσ. tigra «αιχµηρός», λιθ. stingù «κεντώ, 
χαράζω» κ.ά. Οµόρρ. στιγ-µή, στίγ-µα, στικ-τός, στίξ-ις (-η) κ.ά.]. 

στικ (το) {άκλ.} 1. προϊόν που έχει τη µορφή λεπτού κυλίνδρου: ~ για τα χείλη | 
για τσιµπήµατα από έντοµα 2. (ως επίθ.) αυτός που έχει τη µορφή λεπτού 
κυλίνδρου: - κόλλα | αποσµητικό. [ΕΤΥΜ < αγγλ. stick «µικρό λεπτό κλαδί, που 
έχει κοπεί ή πέσει από δέντρο» και κατ' επέκτ. «λεπτός κύλινδρος από 
οποιοδήποτε υλικό» < µέσ. αγγλ. stikke < αρχ. αγγλ. sticca]. 

στικτογραφία (η) [1866] {χωρ. πληθ.} ο πουαντιγισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. pointillisme]. 

στικτός, -ή, -ό 1. αυτός που φέρει στίγµατα (βλ. κ. λ. διάστικτος, κατάστικτος) 2. 
αυτός που σχηµατίζεται µε στίγµατα. [ΕΤΥΜ, αρχ. < στίζω (βλ.λ.)]. 

στιλ (το) → στυλ 
στιλάκι (το) → στυλάκι 
στιλάτος, -η, -ο -> στυλάτος 
στιλβαδαµας (ο) [1889] {στιλβαδάµ-αντος, -αντα | -αντες, -άντων} (λόγ.) το 

µπριλάντι. [ΕΤΥΜ. < στίλβω + αδάµας, απόδ. τού γαλλ. brillant]. 
στίλβη (η) {χωρ. πληθ.} 1. (λόγ.-σπάν.) η στιλπνότητα, η λαµπρότητα, η λάµψη 

ANT. θαµπάδα, µουντάδα 2. ΑΣΤΡΟΝ. φαινόµενο που συνίσταται στην ταχεία 
διακύµανση τής λαµπρότητας και τού χρώµατος των ουρανίων σωµάτων. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < στίλβω (βλ.λ.)]. 

στίλβω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (λόγ.-σπάν.) λάµπω, αστράφτω. [ΕΤΥΜ 
αρχ. εκφραστ. λ. (λιγότερο κοινή από το συνώνυµο λάµπω), αγν. ετύµου. Η 
θεµατική εναλλαγή στιλβ-1 στιλπ- (στίλβω - στιλπνός) δεν επιτρέπει ασφαλείς 
συσχετισµούς µε τ. άλλων I.E. γλωσσών]. 

στιλβώνω ρ. µετβ. {στίλβω-σα, -θηκα, -µένος} κάνω (κάτι) στιλπνό, γυαλίζω: ~ 
παπούτσια. — στίλβωµα (το) [µτγν.] κ. στίλβωση (η) [µτγν.], στιλβωτικός, -ή, 
-ό [1833]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. στιλβώ (-όω) < στιλβός < αρχ. στίλβω (βλ.λ.)]. 

στιλβωτηριο (το) [1846] {στιλβωτηρί-ου | -ων} το εργαστήριο τού στιλβωτή. 
[ΕΤΥΜ < στιλβώνω + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. στεγνω-τήριο]. 

στιλβωτής (ο) [µτγν.], στιλβώτρια (η) {στιλβωτριών} (επίσ.) το πρόσωπο που 
ασχολείται επαγγελµατικά µε το λουστράρισµα των παπουτσιών ΣΥΝ. 
λούστρος. 

στιλέτο (το) µικρό, ελαφρό µαχαίρι µε µυτερή και κοφτερή λεπίδα, 

που χρησιµοποιείται ως όπλο: τράβηξε το ~ και τον κάρφωσε στην πλάτη· ΦΡ. 
γόβα-στιλέτο γόβα µε λεπτό, ψηλό και µυτερό τακούνι. [ΕΤΥΜ < ιταλ. stiletto, 
υποκ. τού stilo < λατ. stilus «ράβδος, στύλος, γραφίδα», που συνδ. µε το ουσ. 
stimulus, -i «αγκάθι, κεντρί» και δεν σχετίζεται µε το αρχ. στύλος, όπως 
παρετυµολογικά έχει εικασθεί]. 

στιλιζάρω ρ. → στυλιζάρω 
στιλίστας (ο) → στυλίστας 
στιλιστικός, -ή, -ό → στυλιστικός 
στιλό (το)→ στυλό 
στιλπνός, -ή, -ό αυτός που λάµπει, που γυαλίζει: ~ επιφάνεια | µετάξι | χρώµα 

ΣΥΝ. γυαλιστερός ANT. θαµπός. — στιλπνότητα (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. 
στιλπ-, παράλλ. τού θ. στίλβ- (τού ρ. στίλβω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -νός (πβ. 
κ. τερπ-νός, όκ-νός)]. 

Στίλπων (ο) {Στίλπων-ος, -α} 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (4ος αι. π.Χ.), ο 
οποίος δίδαξε στη Σχολή των Μεγάρων και στην Αθήνα 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θ. στίλπ-, παράλλ. τού στίλβ-, για τα οποία βλ. λ. 
στίλβ-ω, στιλπ-νός]. 

στιµάρω ρ. µετβ. {στίµ-αρα κ. -άρισα} (λαϊκ.) υπολογίζω, κάνω εκτίµηση. — 
στιµάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. stimare | estimare < λατ. aestimare (< aes, aeris «πολύτιµο 
πράγµα - χρήµατα, χαλκός»)]. 

στίξη (η) {-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} 1. ΓΛΩΣΣ. (α) ο χωρισµός τού γραπτού 
λόγου σε µέρη (προτάσεις, περιόδους, ηµιπεριόδους) µε ειδικά σηµεία και 
σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες χρήσεως τους: σηµεία στίξεως είναι το 
κόµµα, η τελεία, η άνω τελεία, το ερωτηµατικό κ.ά/ τα σηµεία στίξεως 
διακρίνονται σε συντακτικά (τελεία, κόµµα, άνω τελεία), που διευκολύνουν 
την ανάγνωση και την κατανόηση τού κειµένου, και σε σχολιαστικά 
(θαυµαστικό, εισαγωγικά, αποσιω-πητικά(, που χρησιµοποιούνται από τον 
γράφοντα για να σχολιασθούν τα γραφόµενα (ειρωνεία, αµφισβήτηση, 
έκπληξη, αποσιώπηση, πρόκληση εντυπώσεων, ελεύθεροι συνειρµοί κ.λπ.)· 
βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. απι-σιωπητικά (β) η χρήση των παραπάνω σηµείων σε κείµενο: 
ορθή | κακή ~ || η απουσία στίξεως σε µοντέρνα ποιήµατα · 2. (λόγ.-σπάν.) η 
δηµιουργία στιγµάτων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. στίξις < αρχ. στίζω (βλ.λ.)]. 

στιπλ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. αγώνας δρόµου κατά τον οποίο ο αθλητής περνά πάνω 
από ειδικά ψηλά εµπόδια, κατασκευές µε νερό κ.λπ. [ΕΤΥΜ Η λ. 
αποσπάστηκε από τον αγγλ. όρο steeplechase «αγώνας στιπλ» (αρχικώς µόνο 
σε ιπποδροµίες) < steeple «οβελίσκος (κτίσµατος)» < αρχ. αγγλ. stêpel 
«πύργος»]. 

στιφάδο (το) → στυφάδο 
στκρός, -ή, -ό → στυφός 
στίφος (το) {στίφ-ους | -η, -ών} µεγάλο, πυκνό πλήθος που κινείται επιθετικά: 

τα ~ των βαρβάρων ΣΥΝ. ορδή, µπουλούκι, συρφετός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στίφος < θ. *stibh-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *steib(h)-(βλ. λ. 
στείβω). Η λ. συνδ. επίσης µε λιθ. stiebas «στύλος, ιστός», αρχ. σλαβ. stiblü 
«κοτσάνι», σανσκρ. stibhi- «δεµάτι»]. 

στιχαρίθµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αρίθµηση των στίχων 
ποιήµατος ή πεζού κειµένου ΣΥΝ. στιχοµετρία. 

στιχάριο (το) {στιχαρί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. µακρύ και χειριδωτό εσωτερικό άµφιο 
των ορθοδόξων κληρικών. [ΕΤΥΜ- < µτγν. στιχάριον, υποκ. τού αρχ. στίχος]. 

στιχηδόν επίρρ. (αρχαιοπρ.) 1. κατά στίχους, κατά σειρά 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. επιγραφή 
στιχηδόν επιγραφή τής οποίας τα γράµµατα είναι τοποθετηµένα κατά 
οριζόντιους και κάθετους στίχους. [ΕΤΥΜ. µτγν. < στίχος + επιρρ. επίθηµα -
ηδόν, πβ. κ. βαθµ-ηδόν]. 

στιχηραρικό µέλος (το) [µεσν.] (στη βυζαντινή µουσική) είδος µέλους στο 
οποίο κάθε συλλαβή τού κειµένου εκτείνεται σε δύο ή περισσότερους 
φθόγγους τής µελωδίας' διακρίνονται τα σύντοµα και τα αργά στιχηραρικά 
µέλη (πβ. ειρµολογικό µέλος, παππαδικό µέλος). 

στιχηρός, -ά, -ό(ν) 1. αυτός που έχει γραφεί σε στίχους 2. ΕΚΚΛΗΣ. στιχηρό(ν) 
(το) βυζαντινό τροπάριο, στο οποίο προτάσσονται στίχοι από ψαλµό: ~ 
ιδιόµελα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < στίχος + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. κ. άνθ-ηρός]. 

στιχογραφία (η) {χωρ. πληθ.} το γράψιµο στίχων χωρίς ποιητική αξία. —
στιχογραφικός, -ή, -ό [1893]. 

στιχογράφος (ο/η) [µτγν.] αυτός που συνθέτει ασήµαντους στίχους ΣΥΝ. 
στιχοπλόκος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

στιχοµετρία (η) [µτγν.] {στιχοµετριών} η αρίθµηση των στίχων ενός κειµένου. 
— στιχοµετρικός, -ή, -ό [1880]. 

στιχόµετρο (το) {στιχοµέτρ-ου | -ων} το στιγµόµετρο (βλ.λ.).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
στοίχος. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. line counter]. 

στιχοµυθία (η) {στιχοµυθιών} 1. (στην αρχαία τραγωδία) ζωηρός διάλογος 
µεταξύ των προσώπων τού δράµατος ο οποίος αποτελείται από µονόστιχες ή 
δίστιχες ερωταποκρίσεις 2. (κατ' επέκτ.) ζωηρή συζήτηση που γίνεται µε 
σύντοµες φράσεις: διηµείφθη µεταξύ τους η εξής "... ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος, 
στοίχος, συνοµιλία. [ΕΤΥΜ µτγν. < στιχοµυθώ «διαλέγοµαι χρησιµοποιώντας 
στίχους» < στίχος + -µυθώ (-έω) < µύθος (βλ.λ.)]. 

στιχοπλοκή (η) η σύνθεση ασήµαντων στίχων. 
στιχοπλόκος (ο/η) ο ατάλαντος, ο ασήµαντος ποιητής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

[ΕΤΥΜ. µεσν. < στίχος + -πλόκος < πλέκω]. 
στιχοποιός (ο/η) [µτγν.] (σπάν.) πρόσωπο που συνθέτει στίχους, ο στιχουργός. 

— στιχοποιία (η) [µτγν.]. 
στίχος (ο) 1. ΜΕΤΡ. η γραµµή ποιήµατος που έχει συντεθεί σύµφωνα µε τους 

κανόνες ορισµένου µετρικού ρυθµού: δεκαπεντασύλλαβος ι 



-στίχος 1657 στοιχειώδης 
 

εξάµετρος | ιαµβικός | τροχαϊκός | αναπαιστικός | ακατάληκτος | ακέφαλος ~ 2. 
(προφορ.-καταχρ. στον εν.) τα λόγια τραγουδιού: σηµαντικό ρόλο στο τραγούδι 
παίζει ο ~· (συνήθ. στον πληθ.): σε αυτό τον δίσκο οι ~ είναι τού Λ. 
Παπαδόπουλου || σηµαντικοί ποιητές µας έχουν γράψει στίχους ειδικά για 
τραγούδια 3. καθεµιά από τις γραµµές πεζού κειµένου ΣΥΝ. αράδα. — (υποκ.) 
στιχάκι (το) (σηµ. 1-2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, παραποµπή, στείβω, στοίχος. 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «σειρά, γραµµή (παρατάξεως)», < θ. στιχ-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. στείχω «βαδίζω (σε παράταξη)» < I.E. *steigh-« 
βαδίζω, προχωρώ», πβ. σανσκρ. stighnoti «αναβαίνω», αρχ. σλαβ. ρο-stignQ 
«απλώνω, αγγίζω», αρχ. ιρλ. tlagu «βαδίζω, πηγαίνω», αρχ. γερµ. steg «µικρή 
γέφυρα, πέρασµα», αρχ. σκανδ. stig «βήµα, βάδισµα» κ.ά. Οµόρρ. στοϊχ-ος, 
στοιχ-εϊο(ν), στοίχ-ηµα κ.ά.]. 

-στίχος, -η, -ο [µτγν.] β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό στίχων: 
τετράστιχη στροφή ποιήµατος || (το ουδ. ως ουσ.) σκωπτικό δίστιχο. 

στιχουργηµα (το) [µτγν.] [στιχουργήµ-ατος | -ατα, -άτων) (µειωτ.) η πρόχειρη 
και άτεχνη έµµετρη ποιητική σύνθεση. 

στιχουργία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τής σύνθεσης στίχων. — 
στιχουργικός, -ή, -ό [1813], στιχουργικά επίρρ. 

στιχουργός (ο/η) 1. πρόσωπο που γράφει στίχους 2. (συχνότ.) πρόσωπο που έχει 
γράψει τους στίχους τραγουδιού. — στιχουργώ ρ. [µεσν.] {-είς...}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, στοίχος, χειρουργός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < στίχος + -ουργός (< 
έργον)]. 

στλεγγίδα (η) 1. (στην αρχαία Ελλάδα) χάλκινο όργανο ξέσεως σε σχήµα 
κυκλικού κοχλιαρίου µε λαβή, που χρησιµοποιούσαν οι αθλητές, για να 
αφαιρέσουν από το σώµα τους το λάδι, µε το οποίο επαλείφονταν πριν από 
τον αγώνα, καθώς και το χώµα και τον ιδρώτα που κολλούσαν σε αυτό 2. 
(λόγ.) η ξύστρα που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό τού δέρµατος των 
αλόγων ΣΥΝ. ξυστρί. [ΕΤΥΜ; < αρχ. στλεγγίς, -ίδος (η µοναδική ελλην. λ. µε 
αρκτικό συµ-φων. σύµπλεγµα στλ-), τεχν. όρ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. 
Σύµφωνα µε µια εκδοχή, η λ. συνδ. µε χεττ. istalk-(iya)-, istalgâi «οµαλύνω, 
ισοπεδώνω»]. 

στοά (η) 1. δίοδος, πέρασµα διά µέσου κτηριακού συγκροτήµατος 2. σήραγγα, 
υπόγειος διάδροµος ορυχείου: κάτω από το παλάτι υπήρχαν πολυδαίδαλες - 
ΣΥΝ. λαγούµι, γαλαρία 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. επίµηκες κτήριο µε ανοιχτή τη µία ή και 
τις δύο µακρές πλευρές, όπου το υπόστεγο στηρίζεται από κιονοστοιχία: η ~ 
τού Αττάλου 4. η φιλοσοφική σχολή των στωικών (βλ. κ. λ. στωικισµός) · 5. 
τεκτονική στοά βλ. λ. τεκτονικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < στοιά (µε σίγηση τού -ι-) < στωϊά (µε βράχυνση τού -ω-προ 
τού -ι-) < *στω-Ε-ιά (µε παρέκταση -Ε-) < θ. στω-, εκτεταµ.-ετε-ροιωµ. βαθµ. 
τού θ. στα- τού ρ. ί-στη-µι | ϊ-στα-µαι (βλ.λ.). Η λ. στοά συνδ. επίσης µε 
σανσκρ. sthâv-arâ «σταθερός, σκληρός», αρχ. σλαβ. stavü «διάρθρωση, 
κατασκευή», λιθ. stovà «τόπος, εγκατάσταση», αρχ. αγγλ. stow «θέση, τόπος» 
κ.ά.]. 

Στοβαίος (ο) Ιωάννης· φιλόσοφος από τους Στόβους τής Μακεδονίας (5ος αι. 
µ.Χ.(, οπαδός τής νεοπλατωνικής φιλοσοφίας· συγκέντρωσε στα έργα του 
Εκλογαί και Ανθολόγιον χωρία από 500 ποιητές, φιλοσόφους και 
πεζογράφους. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Στοβαίος < αρχ. Στόβοι, πόλη τής Μακεδονίας (από την 
οποία καταγόταν ο φιλόσοφος), που απαντά Kat ως Στόποι, αγν. ετύµου]. 

στοίβα (η) (στοιβών) σωρός από πράγµατα που έχουν τοποθετηθεί το ένα πάνω 
στο άλλο: µια ~ (από) βιβλία | εφηµερίδες | ρούχα | ξύλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο, στείβω. [ΕΤΥΜ. < στοιβάζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

στοίβαγµα (το) -> στοιβάζω 
στοιβάδα (η) 1. η στοίβα 2. (εσφαλµ.) η στιβάδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 

στοίβας, -άδος < αρχ. στοιβή (βλ. λ. στοιβάζω)]. 
στοιβαδόρος (ο) πρόσωπο που µεταφέρει και τοποθετεί σε στοίβες (προϊόντα, 

εµπορεύµατα κ.λπ.). Επίσης στοιβαχτής [ΕΤΥΜ. < στοίβα + παραγ. επίθηµα -
δόρος (βλ.λ.)]. 

στοιβάζω ρ. µετβ. {στοίβα-ξα, -χτηκα, -γµένος) 1. τοποθετώ (πράγµατα) σε 
στοίβες 2. στρυµώχνω (πράγµατα) σε στενό χώρο 3. (µεσοπαθ. στοιβάζοµαι) 
στρυµώχνοµαι: χιλιάδες επιβάτες στοιβάζονται καθηµερινά στα µέσα µαζικής 
µεταφορά || (η µτχ. στοιβαγµένος, -η, -ο) «οι πρώτοι µετανάστες ζούσαν 
στοιβαγµένοι στο λιµάνι - τρεις-τρεις οικογένειες σε κάθε διαµέρισµα» (εφηµ.). 
— στοίβαγµα κ. στοίβα-σµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. στοιβή «σωρός, στοίβα» (µε αρχική αναφορά στο 
γέµισµα στρωµάτων και µαξιλαριών µε ορισµένα φρυγανώδη φυτά), 
ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. στείβω (βλ.λ.)]. 

στοιβαχτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τοποθετηθεί σε στοίβα 2. αυτός που είναι 
συµπιεσµένος, στρυµωγµένος σε περιορισµένο χώρο. 

στοιχειό (το) (λαϊκ.) 1. ΛΑΟΓΡ. η ψυχή σκοτωµένου ανθρώπου ή ζώου, που 
σύµφωνα µε τις λαϊκές προλήψεις µένει στον τόπο όπου σκοτώθηκε και τον 
φυλά 2. (κατ' επέκτ.) υπερφυσικό ον, συνήθ. κακοποιό ΣΥΝ. τελώνιο, αερικό 
3. (µτφ.) άνθρωπος µε απόκοσµη εµφάνιση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. στοιχεΐον (βλ.λ.), µε καταβιβασµό τού τόνου στη 
λήγουσα και συνίζηση, πβ. κ. θηρίο - θεριό]. 

στοιχείο (το) 1. (α) οτιδήποτε αποτελεί µέρος εννοίας, αντικειµένου ή 
γενικότερου συνόλου: τα συστατικά ~ τού φυσικού κόσµου κατά τους αρχαίους 
φιλοσόφους ήταν ο αέρας, το νερό, η φωτιά και η γη || τα περιουσιακά ~ 
κάποιου || πολιτιστικό | ιδεολογικό | γλωσσικό | θρησκευτικό | ιστορικό | θετικό 
- (β) (γενικότ. αντί τού πράγµα | κάτι): η διάθεση για ειρήνευση είναι ένα 
ενθαρρυντικό ~ (είναι κάτι ενθαρρυντικό | ενθαρρυντικό πράγµα)· ΦΡ. (στη 
φύση) (α) στοιχεία τής 

φύσεως οι δυνάµεις τής φύσης (π.χ. βροχή, αέρας κ.λπ.): ο άνθρωπος µε την 
τεχνολογία προσπάθησε να δαµάσει τα ~ (β) υγρό στοιχείο η θάλασσα (σε 
αντιδιαστολή προς τη στεριά, τη γη) 2. οτιδήποτε συµβάλλει σε κάτι: αναγκαίο 
| απαραίτητο | κρίσιµο | καθοριστικό ~ για την παιδεία | την πρόοδο | την υγεία || 
ο εκδηµοκρατισµός | η εκβιοµηχάνιση τής χώρας είναι - προόδου 3. ΧΗΜ. 
(χηµικό) στοιχείο κάθε απλό σώµα που αποτελείται από όµοια άτοµα, δεν 
µπορεί να διασπαστεί σε απλούστερα µέρη µε τις συνηθισµένες χηµικές 
µεθόδους και µαζί µε άλλα ανάλογα απλά σώµατα σχηµατίζει χηµικές ενώσεις 
(π.χ. το οξυγόνο, το νάτριο, ο σίδηρος κ.λπ.): µεταλλικό | αµέ-ταλλο | 
ραδιενεργό ~ 4. (επίσ.) κάθε ενδεικτική πληροφορία για την αναγνώριση 
εγγράφου ή προσώπου: τα ~ τού εγγράφου (π.χ. ο αριθµός πρωτοκόλλου) || 
δώσε στον αστυνοµικό τα ~ σου! (τις πληροφορίες που αναγράφονται στην 
αστυνοµική σου ταυτότητα) || τον πήγαν στο αστυνοµικό τµήµα για εξακρίβωση 
στοιχείων 5. οτιδήποτε αποδεικνύει (ενοχή ή αθωότητα) στο πλαίσιο 
αστυνοµικής ή δικαστικής διερεύνησης: το άλλοθι που έχει είναι αδιάσειστο ~ 
τής αθωότητας του || τα αποδεικτικά - που προσεκόµισε στο δικαστήριο ο 
κατηγορούµενος || αν έχετε στοιχεία, να τα καταθέσετε ενώπιον τής επιτροπής- 
αλλιώς να µη δηµιουργείτε εντυπώσεις ΣΥΝ. απόδειξη 6. στοιχεία (τα) (α) τα 
δεδοµένα: στατιστικά | συγκριτικά ~|| η επεξεργασία των ~ γίνεται µε υπολογιστή 
(β) οι πληροφορίες, οτιδήποτε αφορά σε συγκεκριµένο θέµα: θέλω φάκελο µε 
τα πλήρη ~ τής υπόθεσης || από τα µέχρι τώρα ~ προκύπτει ότι το δυστύχηµα 
οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος || αντικειµενικά ~ (γ) οι βασικές γνώσεις συγκε-
κριµένου γνωστικού χώρου: ~ γεωµετρίας | Αγγλικής · 7. το οικείο περιβάλλον, 
οι συνθήκες που είναι οικείες ή ταιριάζουν σε κάποιον/κάτι- κυρ. στη ΦΡ. στο 
στοιχείο (κάποιου): σπούδασε φιλολογία κι έτσι, όταν µιλούµε για ποίηση, είναι 
στο στοιχείο του · 8. (περι-ληπτ.) πληθυσµική οµάδα µε συγκεκριµένη (εθνική, 
θρησκευτική κ.λπ.) ταυτότητα, διαφορετική από αυτή τού ευρύτερου συνόλου 
στο οποίο ανήκει: το ελληνικό ~ στην Αυστραλία || το µουσουλµανικό ~ τής 
Θράκης · 9. ΤΥΠΟΓΡ. ο τυπογραφικός χαρακτήρας: πλάγια | µαύρα | λευκά ~ · 
10. (συνήθ. κακόσ.) πρόσωπο ως παράγοντας συγκεκριµένης δράσης· συνήθ. 
προσδιορίζεται από επίθετο που χαρακτηρίζει τη δράση αυτή: εγκληµατικό | 
περιθωριακό | ανατρεπτικό | αναρχικό | επαναστατικό ~ || στην οµάδα εργασίας, 
στην οποία συµµετείχε, αποδείχθηκε ότι ήταν διασπαστικό ~ προκαλώντας µε τη 
στάση της συγκρούσεις · 11. ΦΥΣ. ηλεκτρικό στοιχείο απλή συσκευή που 
µετατρέπει τη χηµική ενέργεια σε ηλεκτρική (π.χ. η βολταϊκή στήλη, η 
µπαταρία κ.ά.). — στοιχειακός, -ή, -ό [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στοιχεΐον < στοίχος «διάταξη, παράταξη» (βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -εΐον (πβ. κ. µνηµ-είον, άρχ-εϊον, φορ-εϊον). Η λ. στον ενικό αριθµό 
(στοιχεΐον) δήλωνε αρχικώς τη γραµµή που σχηµάτιζε η σκιά (ηλιακού 
ρολογιού), βάσει τής οποίας προσδιόριζαν την ώρα τής ηµέρας. Επιπλέον, ο 
πληθ. στοιχεία αναφερόταν στα επιµέρους τµήµατα τού αλφαβήτου (δηλ. 
στους φθόγγους), τα οποία απαρτίζουν µια λ., κατ' αντιδιαστολή προς τη λ. 
γράµµατα, που αναφερόταν κυρ. στη γραπτή µορφή και την οπτική εικόνα των 
φθόγγων, o Πλάτων και ο Αριστοτέλης επεξέτειναν τη χρήση τής λ. στοιχεΓον 
στη φυσική και τη φιλοσοφία, αποδίδοντας της τη σηµερινή της σηµ. «τµήµα 
ενός όλου»]. 

στοιχειοθεσία (η) [1851] (χωρ. πληθ.} 1. ΤΥΠΟΓΡ. η τοποθέτηση των 
µεταλλικών τυπογραφικών στοιχείων έτσι, ώστε να σχηµατίζουν λέξεις ή 
στίχους 2. η φωτοστοιχειοθεσία (βλ.λ.). — στοιχειοθετικός, -ή, -ό [1888]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

στοιχειοθέτης (ο) [1814] (στοιχειοθετών), στοιχειοθέτρια (η) (στοιχειοθετριών) 
(σηµ. 1) 1. τεχνίτης τυπογράφος που έχει ειδικευθεί στη στοιχειοθεσία 
κειµένων 2. ΠΛΗΡΟΦ. µηχανή εκτύπωσης φιλµ ή χαρτιού σε πολύ υψηλή 
ανάλυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ. < στοιχείο + -θέτης (< αρχ. τίθηµι, 
βλ. λ. θέτω), o όρ. τής πληροφορικής αποτελεί απόδ. τού αγγλ. image setter]. 

στοιχειοθετώ ρ. µετβ. [1856] (στοιχειοθετείς... | στοιχειοθέτ-ησα,-ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. ΤΥΠΟΓΡ. τοποθετώ τυπογραφικά στοιχεία µε τρόπο που να 
σχηµατίζω λέξεις, στίχους ή σελίδες 2. τεκµηριώνω, θεµελιώνω βάσει 
στοιχείων: οι ενέργειες αυτές δεν στοιχειοθετούν αδικήµατα || «η ολοµέλεια θα 
κρίνει από το πόρισµα αν στοιχειοθετείται κατηγορία για καθαίρεση τού 
προέδρου» (εφηµ.). — στοιχειοθέτηση (η) [1875]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 
[ΕΤΥΜ. < στοιχείο + -θετώ < -θέτης (< αρχ. τίθηµι, βλ. λ. θέτω)]. 

στοιχειοθήκη (η) [1863] {στοιχειοθηκών) ΤΥΠΟΓΡ. θήκη µέσα στην οποία 
τοποθετούνται τα µεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία ΣΥΝ. γραµ-µατοθήκη, 
κάσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

στοιχειολογία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} το µέρος τής Λογικής που εξετάζει τα 
στοιχεία τής ορθής νόησης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
stœchiologie]. 

στοιχειοµετρία (η) [1834] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. τοµέας που µελετά τις 
αριθµητικές σχέσεις κατά τις χηµικές αντιδράσεις µεταξύ χηµικών στοιχείων ή 
ενώσεων. — στοιχειοµετρικός, -ή, -ό [1834]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. stœchiométrie]. 

στοιχειοχυτήριο (το) [1871] (στοιχειοχυτηρί-ου | -ων} το χυτήριο στο οποίο 
κατασκευάζονται τα µεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία. 

στοιχειοχύτης (ο) [1871] (στοιχειοχυτών) ο εργάτης που απασχολείται σε 
στοιχειοχυτήριο. 

στοιχειοχυτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την κατασκευή τυπογραφικών 
στοιχείων. 

στοιχειώδης, -ης, -ες {στοιχειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που περιέχει 
τα πρώτα και βασικά στοιχεία (συστήµατος, επιστήµης κ.λπ.): ~ άλγεβρα | 
γραµµατική ΣΥΝ. θεµελιώδης, βασικός·  ΦΡ. στοι- 
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χειώδης εκπαίδευση το δηµοτικό σχολείο (όπου ο µαθητής διδάσκε-
ται βασικές και απλές γνώσεις) 2. (συνεκδ.) εντελώς απαραίτητος 
για να υπάρξει ή να συµβεί κάτι (γενικότ.) ο πλέον βασικός: δεν 
υπάρχουν οι ~ προϋποθέσεις για πολιτική σύγκλιση µε το κόµµα αυτό 
|| δεν γνωρίζει τις ~ αρχές τής καλής συµπεριφοράς || µε τα χρήµατα 
που κερδίζει δεν µπορεί να καλύψει τις ~ ανάγκες του || δεν έδειξε 
ούτε τη ~ ευγένεια || τα ~ ανθρώπινα δικαιώµατα ]\ οι - κανόνες 
ασφαλείας | γνώσεις τής πρόσφατης ιστορίας || «τα ενοικιαζόµενα 
δωµάτια πρέπει να έχουν τον ~ εξοπλισµό ενός σπιτιού (ψυγείο, 
κουζίνα, σκεύη)...»)εφηµ.) ΣΥΝ. πρωταρχικός, ελάχιστος, µίνιµουµ. — 
στοιχειωδώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, παιδεία, προη-
γουµένως, στοίχος. [ΕΤΥΜ «ρχ· < στοιχεϊον (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα 
-ώδης]. 

στοιχειώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στοίχειω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 
1. κάνω (κάτι/κάποιον) στοιχειό (βλ.λ.) που φυλάσσει ορισµένο τόπο, 
θυσιάζοντας το | τον στον τόπο αυτόν: «α(ν) δε στοιχειώσετ' άνθρω-
πο, γιοφύρι δε στεριώνει» (δηµοτ. τραγ.) 2. (για φαντάσµατα, υπερ-
φυσικά όντα) κατοικώ (σε ορισµένο τόπο, κτήριο): το φάντασµα τού 
προγόνου του έχει στοιχειώσει το σπίτι που έµενε 3. (µτφ.) βρίσκοµαι 
συνεχώς κάπου και δεν φεύγω: η ιδέα αυτή είχε στοιχειώσει το µυαλό 
του ♦ (αµετβ.) 4. (για πρόσ.) γίνοµαι στοιχειό 5. (για τόπο) (α) κα-
τοικούµαι από φαντάσµατα: το σπίτι αυτό έχει στοιχειώσει || στοι-
χειωµένος πύργος (β) ερηµώνοµαι, περιέρχοµαι σε πλήρη εγκατάλει-
ψη: ο τόπος αυτός, που άλλοτε έσφυζε από ζωή, τώρα έχει στοιχειώ-
σει. — στοίχειωµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
στοιχειόν «δαίµονας» (βλ.λ.)]. 

στοιχηδόν επίρρ. (αρχαιοπρ.) κατά στοίχους, κατά σειρά: οι στρα-
τιώτες παρελαύνουν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 
[ΕΤΥΜ «ρχ· < στοίχος (βλ.λ.) + επιρρ. επίθηµα -ηδόν, πβ. κ. βαθµ-
ηδόν, σωρ-ηδόν]. 

στοίχηµα (το) {στοιχήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συµφωνία µεταξύ δύο 
προσώπων που διατυπώνουν αντίθετες απόψεις ή προγνώσεις, ότι θα 
πάρει από τον άλλον την οριζόµενη αµοιβή εκείνος τού οποίου οι 
απόψεις ή οι προγνώσεις θα επαληθευθούν τελικά: γραφείο στοιχη-
µάτων || παράνοµα ~· ΦΡ. βάζω | πάω στοίχηµα (i) στοιχηµατίζω: βά-
ζεις | πάµε ~ ότι θα βρέξει; (ii) (µτφ.) είµαι σίγουρος ότι: ~ ότι έλεγε 
ψέµατα 2. (συνεκδ.) το χρηµατικό ποσό που ορίζεται ως αµοιβή στη 
συµφωνία αυτή: τι -βάζεις; 3. καθετί που τίθεται ως στόχος από κά-
ποιον (και για την επίτευξη τού οποίου υπάρχουν αµφιβολίες): η 
ένταξη τής χώρας στην Ο.Ν.Ε. είναι το - που προσπαθεί να κερδίσει η 
κυβέρνηση || η κάθαρση στον χώρο τής Αστυνοµίας είναι το προ-
σωπικό ~ τού υπουργού || η αναβάθµιση τής περιοχής είναι ~ ζωής 
για τον σηµερινό δήµαρχο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ; µεσν., 
αρχική σηµ. «συµφωνία», < αρχ. στοιχώ (-έω) «βρίσκοµαι σε 
ευθύγραµµη διάταξη, σε στοίχους» και αργότερα «ανταποκρίνοµαι, 
αντιστοιχώ, βρίσκοµαι σε αρµονία µε κάτι» < στοίχος]. 

στοιχηµατίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στοιχηµάτισα} ♦ (µετβ.) 1. βάζω 
στοίχηµα ένα ποσό ή αντικείµενο µου: - µία µπίρα ότι θα νικήσει η 
οµάδα µου || ~ ένα πεντοχίλιαρο για τη νίκη τής οµάδας µου 2. (µτφ.) 
είµαι σίγουρος: ~ ότι δεν θα έρθει στο ραντεβού || ~ ό,τι έχω και δεν 
έχω ότι τελικά θα σου κάνει το χατίρι ♦ (αµετβ.) 3. βάζω στοίχηµα: 
κανείς δεν στοιχηµατίζει για | σε αυτό το άλογο || (µτφ.) υποστηρίζο-
ντας αυτή την πολιτική, είναι σαν να στοιχηµατίζουµε υπέρ ενός νέου 
τύπου σοσιαλισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

στοιχίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στοίχισα} ♦ (µετβ.) 1. έχω ορισµένη χρη-
µατική αξ,ία και τιµή, κοστίζω: µου στοίχισε τα µαλλιά τής κεφαλής 
µου αυτή η αγορά (µου κόστισε πολύ) || µη µου δίνεις λεφτά· δεν στοι-
χίζει τίποτα 2. (µτφ.) (α) (γενικότ.) προκαλώ επιβάρυνση: η ευγένεια 
δεν στοιχίζει τίποτε (β) (ειδικότ.) προκαλώ οικονοµική επιβάρυνση, 
δαπάνες: τα ταξίδια στοιχίζουν σήµερα πολλά λεφτά (γ) προκαλώ 
ψυχικό βάρος, θλίψη: της στοίχισε πολύ ο θάνατος τού πατέρα της || 
του στοίχισε πολύ ο χωρισµός των γονιών του- ΦΡ. δεν στοιχίζει τί-
ποτε για κάτι απλό, εύκολο- δεν είναι δύσκολο σε κάποιον: δεν του 
στοιχίζει τίποτε να δώσει µια συµβουλή | να σου δανείσει ένα βιβλίο 
3. (µτφ.) έχω ως κόστος, ως συνέπεια: η ενέργεια αυτή θα του στοι-
χίσει την απόλυση του || η οµολογία | αποκάλυψη αυτή του στοίχισε τη 
ζωή (έγινε η αιτία τού θανάτου του) · 4. τοποθετώ σε στοίχους: ο 
λοχίας στοίχισε τους στρατιώτες κατά τετράδες || (κ. µεσοπαθ.) 
«στοιχηθείτε!», διέταξε τους στρατιώτες ο λοχίας || οι µαθητές στοι-
χήθηκαν ο ένας πίσω από τον άλλον ♦ (αµετβ.) 5. έχω συγκεκριµένο 
κόστος: ~ φθηνά | ακριβά | πολύ 6. (ειδικότ.) έχω υψηλό κόστος: µια 
τέτοια εκδήλωση στοιχίζει 7. (ειδικότ. το µεσοπαθ. στοιχίζοµαι) τάσ-
σοµαι υπέρ (κάποιου), συντάσσοµαι µε (κάποιον): «στη λογική αυτή 
των ιδιωτικοποιήσεων στοιχήθηκε το µεγαλύτερο µέρος των επιχει-
ρηµατιών» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τοποθετώ κατά στοίχους, σε ευθύγραµµη 
διάταξη», < στοίχος (βλ.λ.). Όµοια ετυµ. έχει και το αρχ. στοιχώ (-έω), 
τού οποίου χρησιµοποιείται κυρ. ο παθ. αόρ. (λ.χ. στοιχήθηκα, στοι-
χηθείτε). Η σηµ. «κοστίζω» είναι µετάφρ. δάνειο από ιταλ. costare (βλ. 
κ. κοστίζω)]. 

στοίχιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η τοποθέτηση σε στοίχους. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

στοίχος (ο) 1. η ευθύγραµµη παράταξη ΣΥΝ. σειρά, γραµµή, αράδα 2. 
ΑΡΧίτ. καθεµιά από τις οριζόντιες λίθινες ή πλίνθινες σειρές τοιχο-
δοµής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, στείβω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στοίχος, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. στείχω «βαδίζω, προχω-
ρώ (σε παράταξη)» < I.E. *steigh- «βαδίζω, προχωρώ», πβ. αλβ. shtegu 
«πέρασµα, είσοδος», γοτθ. staiga «µονοπάτι», αρχ. γερµ. steiga (> γερµ. 
auf-steigen «ανεβαίνω») κ.ά. Οµόρρ. στίχ-ος, στοιχ-εΐον, στοιχ-ίζω, 
στοίχ-ηµα]. 

στοίχος - στίχος: παράγωγα - σύνθετα. Τα δύο οµόηχα, το στίχος 
και το στοίχος, σηµαίνουν και τα δύο «γραµµή, σειρά, αράδα»: το 
στίχος γραµµή ποιήµατος, το στοίχος γραµµή σε οποιαδήποτε διά-
ταξη (γυµναστικής, στρατού κλπ.). Και τα δύο είναι µεταπτωτικές 
βαθµίδες τού αρχ. ρήµατος στείχω «βαδίζω σε σειρές» (σπχ-: µη-
δενισµένη βαθµίδα µε απουσία τού -ε-- στοΓχ-: ετεροιωµένη βαθ-
µίδα µε τροπή τού ει σε οι). Από το στίχος παράγονται τα: στιχ-
ουργός (στιχουργό, στιχούργηµα, στιχουργικός), στιχο-πλόκος, στι-
χο-γράφος, διά-στιχο «το µεταξύ των σειρών τυπωµένου κειµένου 
διάστηµα» (διαστιχώνω, διαστίχωση), κατά-στιχο (< κατά στίχον 
«τα γραµµένα κατά σειρά»), στιχό-µετρο (και στιγµόµετρο) «αριθ-
µηµένος κανόνας για τη µέτρηση των στίχων», στιχο-µυθία «διά-
λογος», ηµι-στίχιο, µονό-στιχο, δί-στιχο, τρί-στιχο, τετρά-στιχο, πο-
λύ-στιχο κ.λπ. Από το στοίχος παράγονται: στοιχ-ίζω (αρχική σηµ. 
«βάζω στην ίδια γραµµή, εξισορροπώ, εξισώνω»), περι-στοιχίζω, 
στοιχ-ηδόν «στη γραµµή», αντί-στοιχος (αντιστοιχώ, αντιστοιχία), 
σύ-στοιχος (συστοιχώ, συστοιχία), -στοιχία (κιονο-στοιχία, αµαξο-
στοιχία, δενδρο-στοιχία, οδοντο-στοιχία), στοιχώ, στοιχούµαι 
«µπαίνω στην ίδια γραµµή, ακολουθώ» (στοίχηµα, στοιχηµατίζω, 
στοίχηση, «στοιχηθείτε!», στοιχείο (πβ. σηµ-είο, µνηµ-είο κ.τ.ό.) µε 
αρχική σηµ. «αυτό που µπαίνει κατά σειρά, γράµµα (αλφαβήτου)» 
και «γράµµατα λέξεως» > «ελάχιστα συστατικά», στοιχει-ώδης, 
στοιχει-ακός, στοιχει-ώ(νω) (στοιχείωση, µεταστοιχείωση), αστοι-
χείωτος, στοιχειο-θέτης (στοιχειοθετώ, στοιχειοθεσία, στοιχειοθέ-
τηση), στοιχειο-θήκη, στοιχειό (στοιχειώνω, στοίχειωµα). 

στοκ (το) {άκλ.} το απόθεµα διαθέσιµων εµπορευµάτων ή άλλων ει-
δών: «ελλείψει πελατών, οι µεγαλοκαταστηµατάρχες τής πόλης σκέ-
πτονται να επισπεύσουν τις χειµερινές εκπτώσεις, για να διαθέσουν το 
τεράστιο ~ τους» (εφηµ.) || κατάστηµα - (στο οποίο πωλείται σε 
χαµηλές τιµές το απόθεµα εµπορευµάτων). 
[ΕΤΥΜ; < αγγλ. stock < αρχ. αγγλ. stoc(c) «κούτσουρο, πάσσαλος», που 
συνδ. µε αρχ. σκανδ. stokkr «κορµός δέντρου»]. 

στοκαδόρος (ο) µικρή σπάτουλα που χρησιµοποιείται στο στοκάρι-
σµα. [ΕΤΥΜ; < στοκάρω (βλ.λ.), πβ. βεν. stucador]. 

στοκάρω1 ρ. µετβ. {στόκαρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος) καλύπτω ή 
φράζω µε στόκο: στοκάρισε τα τζάµια των παραθύρων στις άκρες. — 
στοκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < βεν. stocar (βλ. λ. στόκος)]. 

στοκάρω2 ρ. µετβ. {στοκάρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) συγκεντρώνω (διαθέ-
σιµα προϊόντα, εµπορεύµατα ή άλλα είδη) σε συγκεκριµένο χώρο. 
[ΕΤΥΜ; < στοκ (βλ.λ.) + -άρω, πβ. κ. σουτ-άρω]. 

στοκατζήδικο (το) (λαϊκ.) κατάστηµα µε στοκ από είδη γνωστών 
(επώνυµων) προϊόντων. 

στόκος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. µείγµα από γύψο, µάρµαρο και άλλα υλι-
κά, που χρησιµοποιείται στο γέµισµα ρωγµών, οπών, ανοιγµάτων ή 
για την εξοµάλυνση ανώµαλων επιφανειών (τοίχων κ.λπ.) 2. (µτφ.-
υβριστ. | σκωπτ.) ανόητος άνθρωπος. [ΕΤΥΜ; όψιµο µεσν. < βεν. stuco 
< λογγοβαρδ. stukki]. 

Στοκχόλµη (η) η πρωτεύουσα τής Σουηδίας. [ΕΤΥΜ; < σουηδ. 
Stockholm < stock «πάσσαλος» + holm «νησί», πιθ. εξαιτίας ενός 
οικισµού που είχε χτιστεί στα τρία νησιά, τα οποία απαρτίζουν τον 
πυρήνα τής σηµερινής πόλης]. 

στολαρχία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} το αξίωµα τού στολάρχου. 
στόλαρχος (ο) {στολάρχ-ου | -ων, -ους} ο αρχηγός πολεµικού στόλου 

ΣΥΝ. ναύαρχος. [ΕΤΥΜ µτγν. < στόλος + -άρχος < άρχω]. 
στολή (η) 1. η ενδυµασία, η αµφίεση· κυρ. στη ΦΡ. εθνική ~ (τοπική 

ενδυµασία που θεωρείται ως η παραδοσιακή) 2. (ειδικότ.) η οµοιό-
µορφη και διακριτική ενδυµασία καθενός από τα άτοµα που ανή-
κουν σε ορισµένο επάγγελµα, τάξη, οργάνωση κ.λπ.: στρατιωτική | 
αστυνοµική ~ || ~ αγγαρείας | εξόδου | παραλλαγής | εργασίας | εκ-
στρατείας || στις επίσηµες εκδηλώσεις πηγαίνει µε ~ || αντιποίηση 
στολής (βλ. λ. αντιποίηση) || µεγάλη - (µε την οποία παρίσταται αξιω-
µατικός σε επίσηµες εκδηλώσεις)- ΦΡ. εν στολή (εν στολή) φορώντας 
στολή: παρουσιάστηκε ενώπιον τους ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «εφόδια, εξάρτιση στόλου», ετεροιωµ. βαθµ. 
τού ρ. στέλλω (βλ. λ. στέλνω). Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

στολίδι (το) {στολιδ-ιού | -ιών} 1. οτιδήποτε χρησιµοποιείται για δια-
κοσµητικούς ή καλλωπιστικούς λόγους ΣΥΝ. κόσµηµα 2. (ειρων.) φα-
νταχτερό και κακόγουστο γυναικείο κόσµηµα ΣΥΝ. µπιχλιµπίδι 3. κα-
θετί για το οποίο περηφανεύεται κάποιος: η κόρη του είναι το - τού 
σπιτιού του || αυτό το µνηµείο είναι ένα ~ για την πόλη µας 4. καθετί 
που προσδίδει οµορφιά (σε κάτι): αυτό το κτήριο είναι ~ για τη γει-
τονιά µας || εκφραστικά ~|| ο βιολιστής διανθίζει το παίξιµο του µε 
τρόπους, φράσεις και στολίδια από τη µουσική παράδοση τού τόπου 
του ΣΥΝ. ποίκιλµα. — (υποκ.) στολιδάκι (το). [ΕΤΥΜ < µτγν. 
στολίδιον, υποκ. τού αρχ. στολίς, -ίδος (< στολή)]. 

στολίδωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) ΓΕΩΛ. η προϊούσα πτύχω-
ση τού φλοιού τής Γης, λόγω τής ψύξης τής γήινης σφαίρας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στολιδοϋµαι (-όο-) «στολίζοµαι, σχηµατίζω πτυχές» < 
στολίς, -ίδος (< στολή)]. 

στολίζω ρ. µετβ. {στόλισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. διακοσµώ µε 
στολίδια: ~ το χριστουγεννιάτικο δέντρο | το σπίτι µε λουλούδια || 
κάθε Μεγάλη Παρασκευή οι γυναίκες στολίζουν τον Επιτάφιο µε 
λουλούδια ΣΥΝ. καλλωπίζω, εξωραΐζω 2. (ειδικότ.) ντύνω µε όµορφα 
ρούχα και κοσµήµατα: οι νέες κοπέλες τού χωριού στόλιζαν τη νύφη 
3. αποτελώ στολίδι (για κάτι/κάποιον), καθιστώ (κάτι/κάποιον) όµορ- 
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φο: την πόλη στολίζουν πολλά αρχαία και βυζαντινά µνηµεία ΣΥΝ. 
κοσµώ 4. (καθηµ.-εκφραστ.) επιτιµώ, εξυβρίζω: τον στόλισα όπως του 
'πρεπε | για τα καλά 5. (µεσοπαθ. στολίζοµαι) φορώ καλά ρούχα (και 
κοσµήµατα): για πού στολίστηκες έτσι; — στολισµός (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «εφοδιάζω, ντύνω», < στολή]. 

στολίσκος (ο) [1869] ΝΑΥΤ. µικρός στόλος. 
[ΕΤΥΜ < στόλος + υποκ. επίθηµα -ίσκος]. 

στόλισµα (το) [αρχ.] {στολίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να στολίζει 
κανείς (κάτι): ορισµένα γραφεία αναλαµβάνουν το ~ τού σπιτιού για 
γαµήλιες ή άλλες δεξιώσεις 2. το στολίδι. 

στολισµός (ο) -+ στολίζω 
στολοδροµία (η) {στολοδροµιών} ΝΑΥΤ. η διάπλευση τού στόλου και 

κυρ. οι τακτικές κινήσεις και οι ελιγµοί του. — στολοδροµικός, -ή, -ό 
[1858], στολοδροµώ ρ. [µτγν.] {-εις...}. [ΕΤΥΜ, < µτγν. στολοδροµώ 
(-έω) < στόλος + -δροµώ < δρόµος]. 

στόλος (ο) 1. (γενικότ.) το σύνολο των πλοίων: ο εµπορικός µας ~ || 
αλιευτικός ~ 2. το σύνολο ή υποσύνολο των πολεµικών πλοίων, η ναυ-
τική δύναµη µιας χώρας: ο ελληνικός | ο 6ος αµερικανικός ~ · 3. το 
σύνολο των διαθέσιµων οχηµάτων ή αεροσκαφών: ο Οργανισµός 
Αστικών Συγκοινωνιών θα ανανεώσει τον ~ του || ο ~ των πυροσβε-
στικών οχηµάτων || ο ~ τής Ολυµπιακής Αεροπορίας. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
θ. στολ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. στέλλω (βλ. λ. στέλνω). Η λ. είχε 
αρχικώς τη σηµ. «πολεµική προπαρασκευή, εξοπλισµός», ιδιαίτερα σε 
σχέση µε τις θαλάσσιες εκστρατείες, από όπου προέκυψε και η σηµ. 
«ναυτική δύναµη, αρµάδα»]. 

στόµα (το) {στόµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το άνοιγµα στο µπροστινό και 
κάτω µέρος τής κεφαλής ανθρώπων και ζώων, που περιβάλλεται από 
τα χείλη, αποτελεί όργανο τής φωνής και τής αναπνοής και από το 
οποίο εισέρχεται η τροφή: µισάνοιχτο | ορθάνοιχτο - || φιλώ στο ~ || 
µιλάω µε γεµάτο ~ || µυρίζει το ~ κάποιου- ΦΡ. (µτφ.) (α) (στο | από) 
το στόµα του λύκου εκεί | από εκεί όπου φωλιάζει ο κίνδυνος: τον 
έστειλαν στο ~ || τον γλύτωσαν από το ~ (β) κλείνω το στόµα (κά-
ποιου) (i) αναγκάζω (κάποιον) να σωπάσει ή εξαγοράζω τη σιωπή 
του: προσπάθησαν να του κλείσουν το στόµα, για να µην τους µαρ-
τυρήσει στην αστυνοµία (ii) αποστοµώνω ή κάνω κάποιον (αρνητικά 
προδιατεθειµένο απέναντι µου) να µην µπορεί να µε κακολογήσει: 
έλεγαν διάφορες κακίες για τις ικανότητες του, αλλά αφότου πήρε το 
πρώτο βραβείο, έκλεισε τα στόµατα ολονών (γ) από το στόµα µου το 
πήρες µε πρόλαβες, το ίδιο θα έλεγα κι εγώ (δ) από το στόµα σου και 
ατού Θεού τ' αφτί (ευχετ.) µακάρι να γίνει αυτό που λες: -Μην 
αγωνιάς- θα τα καταφέρεις στις εξετάσεις. —! (ε;) παίρνω τη µπουκιά 
απ' το στόµα (κάποιου) βλ. λ. µπουκιά (στ) από στόµα σε στόµα (για 
κάτι που διαδίδεται προφορικά) από τον έναν στον άλλον: η είδηση 
κυκλοφόρησε | διαδόθηκε ~||~ έφθασε και στα δικά µου αφτιά (ζ) µε το 
στόµα ανοιχτό άναυδος, άφωνος, έκπληκτος: έµεινε ~, όταν έµαθε το 
περιστατικό (η) ανοίγω το στόµα µου βλ. λ. ανοίγω (θ) βάζω (κάτι) 
στο στόµα µου τρώω (κάτι): από το πρωί έχει να βάλει µπουκιά στο 
στόµα του (ι) δεν παίρνεις κουβέντα απ' το στόµα του για άτοµο 
λιγοµίλητο, για πρόσωπο που προσέχει τα λόγια του και δεν απο-
καλύπτει προσωπικά µυστικά (ια) κρατώ το στόµα µου κλειστό δεν 
αποκαλύπτω πράγµατα που γνωρίζω: ξέρω πολλά, αλλά ~ (ιβ) κρέ-
µοµαι από το στόµα (κάποιου) βλ. λ. κρέµοµαι (ιγ) ράψε το στόµα 
σου! (επιτιµητικά) σώπασε, µη µιλάς! (ιδ) στόµα έχει και µιλιά δεν 
έχει για κάποιον που παραµένει αµίλητος, που δεν µιλά καθόλου ή 
δεν είναι φλύαρος: Αυτό το κορίτσι ~. Τόσο ήσυχο είναι! (κ. ειρων. για 
πρόσωπο φλύαρο) (ιε) βάζω λόγια στο στόµα (κάποιου) αποδίδω σε 
(κάποιον) λόγια που δεν είπε (ιστ) γεια στο στόµα σου! | ν' αγιάσει 
το στόµα σου! σε κάποιον που λέει κάτι, το οποίο βρίσκουµε πολύ 
σωστό (ιζ) µ' ένα στόµα οµόφωνα, όλοι µαζί ΣΥΝ. µε µια φωνή (ιη) µε 
την ψυχή στο στόµα µε µεγάλο άγχος, τρέχοντας για να προλάβω: 
έφθασα στον σταθµό ~ (ιθ) πέφτω στο στόµα (κάποιου) βλ. λ. πέφτω 
(κ) βουλλώνω (τα) στόµατα αποτρέπω αρνητικά σχόλια: τόσα χρόνια 
κρύβω τα ελαττώµατα σου και ~ (κα) πιάνω | βάζω στο στόµα µου 
(κάποιονΙ κάτι) βλ. λ. πιάνω (κβ) στάζει µέλι το στόµα µου βλ. λ. στά-
ζω (κγ) στεγνώνει το στόµα µου δεν έχει πια σάλιο (συνεκδ.) διψώ 
(κδ) διό στόµατος (κάποιου) µέσω κάποιου, µε δήλωση κάποιου: η 
κυβέρνηση ~ τού υπουργού Τύπου διέψευσε τα εκλογικά σενάρια (κε) 
θου, Κύριε, φυλακήν τω ατόµατί µου βλ. λ. φυλακή 2. ο τρόπος που 
µιλά κανείς (κυρ. στις κοινωνικές του συναναστροφές): έχει βρόµικο | 
απύλωτο | άσχηµο - || µάζεψε το - σου! (πρόσεχε πώς µιλάς, πρόσεχε 
τα λόγια σουΐ) 3. (ειδικότ.) ο άσχηµος, ο χυδαίος τρόπος οµιλίας: (µε 
διάθεση επικριτική) έχει ένα ~, σκέτο βόθρο! 4. στόµατα (τα) (α) ο 
κοινωνικός περίγυρος ως πρόσωπα που σχολιάζουν, που ασκούν 
κριτική ή διαδίδουν φήµες: κάνε ό,τι µπορείς για να πετύχεις- θα 
κλείσουµε έτσι και µερικά ~ που σε κακολογούν || τα ~ τού κόσµου (β) 
τα µέλη οικογένειας τα οποία πρέπει κανείς να θρέψει, να καλύψει τις 
βασικές βιοτικές τους ανάγκες: ήταν οικογενειάρχης που έπρεπε να 
θρέψει | να συντηρήσει τόσα ~ 5. (µτφ.) οτιδήποτε µοιάζει µε στόµα 
(σηµ. 1): ~ πυροβόλου | λιµανιού ΣΥΝ. στόµιο, µπούκα 6. BOT. οπή στην 
επιδερµίδα των φυτών, απαραίτητη για τη διαπνοή 7. (συνεκδ.) ΙΑΤΡ 
το άνοιγµα (τραύµατος ή έλκους) 8. (συνεκδ. για µαχαίρι) το κοφτερό 
τµήµα, η κόψη. — (υποκ.) στοµατάκι (το), (µεγεθ.) στοµατάρα (η). 

[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *stom-en- «στόµα», πβ. αβεστ. staman- «στόµα σκύ-
λου», ουαλ. safn «σαγόνι», γοτθ. stibna «ουρανίσκος» κ.ά. Οµόρρ. 
στόµ-αχος (βλ.λ.)]. στοµαλίµνη (η) [αρχ.] {στοµαλιµνών} υδάτινη 
έκταση µε λιµνάζον νερό, που επικοινωνεί µε θάλασσα, λίµνη ή 
ποταµό. 
στοµατάκι (το) -> στόµα 
στοµατάρα (η) → στόµα 

στοµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το στόµα: 
- κοιλότητα | νόσος 2. αυτός που γίνεται µε το στόµα: ~ σεξ (η διέ-
γερση των γεννητικών οργάνων µε το στόµα). 

στοµατίτιδα (η) [1854] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού βλεν-
νογόνου τού στόµατος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
stomatite]. 

στοµατολογία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που έχει ως αντικεί-
µενο τις οδοντοστοµατικές νόσους. — στοµατολογικός, -ή, -ό, στο-
µατολογία επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stomatologie]. 

στοµατολόνος (ο/η) [1895] γιατρός που έχει ειδικευθεί στη στοµα-
τολογία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stomatologue]. 

στοµατοπάθεια (η) {στοµατοπαθειών} ΙΑΤΡ. πάθηση τής στοµατικής 
κοιλότητας. 
[ΕΤΥΜ. < στόµα + -πάθεια < θ. παθ-, πβ. αρχ. ε-παθ-ον, παθ. αόρ. β' τού 
ρ. πάσχω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. stomatopathy]. 

στοµατορρανία (η) [1895] {στοµατορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία τής 
στοµατικής κοιλότητας. 
[ΕΤΥΜ. < στόµα + -ρραγία < θ. ραγ-, πβ. αρχ. έρ-ράγ-ην, παθ. αόρ. β' 
τού ρ. ρήγνυµι (βλ. λ. ρήξη), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. stomator-
rhagia]. 

στοµάχι (το) {στοµαχ-ιού | -ιών} "Ι.ΑΝΑΤ. η σακοειδής διεύρυνση τού 
πεπτικού σωλήνα ανθρώπων και ζώων, που βρίσκεται στο εµπρόσθιο 
τµήµα τής κοιλιάς· λειτουργεί ως αποθήκη που δέχεται και αφοµοι-
ώνει τις τροφές, προτού περάσουν στο έντερο: δεν κάνει να µένεις 
πολλές ώρες µε άδειο ~ || δεν πρέπει να κολυµπάς µε γεµάτο ~ || µε 
πονάει το ~ µου || έχω | νιώθω καούρα | σφίξιµο στο ~ || έχω το στο-
µάχι µου (αισθάνοµαι ενοχλήσεις στο ~) ΣΥΝ. (λόγ.) στόµαχος· ΦΡ. (α) 
βαραίνω το στοµάχι µου παραγεµίζω το στοµάχι µου µε τροφή, µε 
αποτέλεσµα να νιώθω δυσπεψία (β) (µτφ.) γυρίζει | ανακατεύεται το 
στοµάχι µου αισθάνοµαι αναγούλα, έχω τάση προς έµετο (γ) (µτφ.) 
µου κάθεται (κάποιος | κάτι) στο στοµάχι (i) (για τροφή) έχω δυσπε-
ψία (ii) (για άτοµο) κάποιος µου είναι δυσάρεστος, αντιπαθητικός (δ) 
(µτφ.) µεγάλο στοµάχι βλ. λ. µεγάλος 2. (συνεκδ.) το εξωτερικό µέρος 
τού σώµατος, κάτω από το οποίο βρίσκεται το στοµάχι (σηµ. 1): γρο-
θιά στο ~. Επίσης (λόγ.) στόµαχος (ο) (βλ.λ.). — (υποκ.) στοµαχάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. στοµάχιον, υποκ. τού αρχ. στόµαχος (βλ.λ.)]. 

στοµαχιαζω ρ. αµετβ. {στοµάχιασ-α, -µένος} (καθηµ.) αισθάνοµαι 
βάρος στο στοµάχι, παθαίνω δυσπεψία: στοµάχιασα από το πολύ φα-
γητό ΣΥΝ. βαρυστοµαχιάζω. — στοµάχιασµα (το). 

στοµαχιάρικος, -η, -ο (λαϊκ. για τροφές) αυτός που φέρνει βάρος στο 
στοµάχι, που δεν χωνεύεται εύκολα: ~ φαγητό ΣΥΝ. δυσκολοχώ-
νευτος, βαρύς ΑΝΤ. ευκολοχώνευτος. 

στοµαχικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το στο-
µάχι (βλ.λ.): ~ πόνος | διαταραχή | έλκος | πάθηση | ενόχληση 2. στο-
µαχικός (ο), στοµαχική (η) το πρόσωπο που έχει χρόνια πάθηση τού 
στοµάχου, που υποφέρει από το στοµάχι του: δεν κάνει να τρώει βα-
ριά φαγητά, γιατί είναι ~. 

στοµαχόπονος (ο) (καθηµ.) ο πόνος στο στοµάχι (βλ.λ.): µ'έπιασε ~. 
στόµαχος (ο) {στοµάχ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) ΑΝΑΤ. το στοµάχι: έλκος 

στοµάχου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «λαιµός» (µτγν. η σηµ. τό στόµα τής γά-
στρας, τής κοιλίας, δηλ. το στοµάχι), < στόµα + εκφραστ. επίθηµα -
(α)χος)πβ. κ. βάτρ-αχος)]. 

στοµίδα (η) χαλύβδινο εξάρτηµα τού χαλινού, που εισάγεται στο 
στόµα τού αλόγου και στα άκρα τού οποίου προσαρµόζονται τα 
ηνία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. στοµίς, -ίδος, υποκ. τού αρχ. στόµα (βλ.λ.)]. 

στόµιο (το) {στοµί-ου | -ων} (λόγ.) 1. το άνοιγµα που αποτελεί την εί-
σοδο κοιλότητας: ~ σπηλαίου | σήραγγας | φρέατος | τούνελ 2. (ειδι-
κότ.) το άκρο σωληνωτού αντικειµένου: ~ πίπας | µουσικού οργάνου 
| αντλίας 3. οι εκβολές φυσικού ή τεχνητού υδάτινου ρεύµατος, το 
σηµείο στο οποίο ενώνεται µε τη θάλασσα: - ποταµού | διώρυγας 4. 
ΑΝΑΤ. το άνοιγµα µέσω τού οποίου σωληνοειδές όργανο τού σώµατος 
επικοινωνεί µε άλλη κοιλότητα ή µε το εξωτερικό περιβάλλον: ~ τής 
ουρήθρας | τής κύστεως. [ΕΤΥΜ. < αρχ. στόµιον, υποκ. τού στόµα 
(βλ.λ.)]. 

στόµφος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο επιτηδευµένος λόγος, η επιλογή εντυ-
πωσιακών λέξεων, εκφράσεων κλπ., το ποµπώδες ύφος στην οµιλία 
για λόγους επιδείξεως ή για καυχησιολογία: µιλούσε µε ~ και έπαρση 
για τα επιτεύγµατα του || απαγγέλλει µε ~ ΣΥΝ. µεγαλοστοµία, µε-
γαληγορία, φανφαρονισµός ΑΝΤ. λιτότητα, φυσικότητα (ύφους, λό-
γου) 2. (γενικότ.) η υπερβολή στην έκφραση, η χρήση ποµπωδών και 
επιτηδευµένων µέσων έκφρασης: είναι κακός ηθοποιός- παίζει πα-
λιοµοδίτικα, µε πολύ - ΑΝΤ φυσικότητα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. στέµβω «χλευάζω, υβρίζω», µε αρχική σηµ. «κινώ 
συνεχώς και βίαια, σείω», (η εναλλαγή -µβ- | -µφ- έχει εκφραστ. χα-
ρακτήρα) < *ste-m-b- (µε έρρινο ένθηµα) < I.E. *steb(h)- «στηρίζω -
συντρίβω, κοπανίζω», πβ. αρχ. γερµ. stam-phön «συνθλίβω, ποδοπα-
τώ» (> γερµ. stampfen), αρχ. αγγλ. stempan «κοµµατιάζω» (> αγγλ. 
stamp «^χτυπώ µε τα πόδια, συνθλίβω») κ.ά. Οµόρρ. στέµφ-υλο(ν)]. 

στοµφώδης, -ης, -ες [µτγν.] {στοµφώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από επιτήδευση και υπερβολή: ~ οµιλία | 
λόγος | κείµενο | απαγγελία | υποκριτική ΣΥΝ. ποµπώδης ΑΝΤ. απλός, 
λιτός, απέριττος. — στοµφωδώς επίρρ. [1897]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες-   , 

στοµωνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στόµω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
(σπάν.) αµβλύνω την κόψη (οργάνου, εργαλείου κλπ.), το κάνω να χά- 
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σει την οξύτητα του, να γίνει λιγότερο κοφτερό ΑΝΤ. ακονίζω 2. (σπα-νιότ.) 
καθιστώ (σιδερένιο εργαλείο) ανθεκτικότερο, βυθίζοντας το σε κρύο νερό, αν 
είναι πυρακτωµένο, ή ενισχύοντας τις ακµές του µε ατσάλι ΣΥΝ. βάφω ♦ 
(αµετβ.) 3. (για όργανα, εργαλεία κ.λπ.) γίνοµαι λιγότερο αιχµηρός, χάνω τη 
οξύτητα µου: το µαχαίρι στόµωσε και δεν κόβει 4. (µτφ.) χάνω την οξύτητα 
µου, στερεύω: στόµωσε ο νους | η σκέψη | ο λόγος του. — στόµωµα (το) 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. στοµώ (-όω) < στόµα (βλ.λ.)]. 

στοναχή (η) (αρχαιοπρ.) βαθιά και ηχηρή αναπνοή ως εκδήλωση πόνου, θρήνου, 
µεγάλης θλίψης κ.λπ. ΣΥΝ. (ανα)στεναγµός, στόνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < στενάχω, 
ποιητ. τ. (µε εκφραστ. παρέκταση -αχ-) τού ρ. στένω (βλ. λ. στενάζω)]. 

στόνος (ο) (αρχαιοπρ.) ο αναστεναγµός στον θρήνο και γενικότ. ως εκδήλωση 
µεγάλης θλίψης ΣΥΝ. στεναγµός, στοναχή. [ΕΤΥΜ. αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. τού 
ρ. στένω (βλ. λ. στενάζω)]. 

στοπ (το) {άκλ.} (καθηµ.) 1. (α) (γενικά) η παύση ή η διακοπή τής κίνησης, τής 
δράσης κ.λπ.: κάνε ~ αµέσως! ΣΥΝ. στοπάρισµα, σταµάτηµα, παύση, στάση 
(β) (σε µηχάνηµα) το κουµπί που σταµατά ορισµένη λειτουργία: όταν 
τελειώσει η οµιλία του, πάτα ~, για να µη συνεχίσει να γράφει το µαγνητόφωνο 
2. (ως επιφών.) ως προσταγή για άµεση παύση ενέργειας ή κίνησης: ~! Μην 
προχωρείς άλλο! ΣΥΝ. σταµάτα, στάσου, κράτει 3. (συνεκδ.) (α) το σήµα τής 
Τροχαίας που επιβάλλει στα οχήµατα προσωρινή στάση ή τους απαγορεύει τη 
διέλευση σε ορισµένο χώρο: δεν είδε το ~ και παραβίασε την προτεραιότητα || 
κάνω το ~ (σταµατώ και ελέγχω αν έρχεται αυτοκίνητο) (β) (συνήθ. στον 
πληθ.) το κόκκινο πίσω φανάρι αυτοκινήτου, που ανάβει, όταν αυτό φρενάρει 
4. (λέξη που χρησιµοποιείται στα τηλεγραφήµατα, για να διακρίνονται οι 
προτάσεις, λειτουργώντας αντί τελείας): Φθάνω αύριο ~ Ετοίµασε υποδοχή ~. 
[ETYM. Πιθ. αντιδάν. < αγγλ. stop < µέσ. αγγλ. stoppen < αρχ. αγγλ. -
stoppian (ως β' συνθ.), πιθ. < δηµώδ. λατ. *stuppâre «βουλλώνω µε στουπί» < 
λατ. stuppa < µτγν. στυππη, παράλλ. τ. τού αρχ. στυπ(π)εϊον (βλ. λ. στουπί)}. 

στοπάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στόπ-αρα κ. -άρισα} ♦ 1. (µετβ.) διακόπτω την 
κίνηση (σε κάτι), σταµατώ: ο αµυντικός στοπάρει τη µπάλα ΣΥΝ. φερµάρω ♦ 2. 
(αµετβ.) παύω να κινούµαι, σταµατώ: η µπάλα στοπά-ρισε ΑΝΤ. ξεκινώ. — 
στοπάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < στοπ, κατά τα ρ. σε -άρω, λ.χ. κορν-άρω, παρκ-
άρώ]. 

στόπερ {άκλ.} 1. (ο) (στο ποδόσφαιρο) ο αµυντικός παίκτης που αναλαµβάνει 
να σταµατά συγκεκριµένο επιθετικό τής αντίπαλης οµάδας · 2. (το) σφήνα από 
ξύλο ή πλαστικό που κρατά την πόρτα ανοιχτή και δεν την αφήνει να κλείσει 
από τον αέρα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. stopper < stop (βλ. κ. στοπ)]. 

στορ (το) ~> στόρι 
στοργή (η) {χωρ. πληθ.} η τρυφερή αγάπη που συνδυάζεται µε βαθιά 

αφοσίωση, όπως λ.χ. συµβαίνει στη σχέση τής µητέρας προς το παιδί: µητρική 
| υιική ~ || αισθάνοµαι | νιώθω ~ για κάποιον || µην παραµελείτε τις 
συναισθηµατικές ανάγκες των παιδιών σας· προσπαθήστε να τους δείχνετε τη ~ 
σας µε κάθε τρόπο! ΣΥΝ. τρυφερότητα ANT. αστοργία, σκληρότητα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αγάπη. [ΕΤΥΜ αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. στέργω (βλ.λ.)]. 

στοργικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από στοργή, που 
αποτελεί εκδήλωση στοργής: ~ φροντίδα | περιποιήσεις | µατιά | χάδι | φιλί 2. 
(για πρόσ.) αυτός που τρέφει, που εκδηλώνει στοργή για κάποιον: ~ γονιός | 
µητέρα | πατέρας ΣΥΝ. φιλόστοργος, τρυφερός ΑΝΤ. άστοργος, 
σκληρόκαρδος. — στοργικ-ά | -ώς επίρρ., στοργικότητα (η)- 

στόρι1 (το) {χωρ. γεν.} (συνήθ. στον πληθ.) παραπέτασµα από χοντρό ύφασµα 
ή πλαστικό που σχηµατίζει γρίλιες, το οποίο τοποθετείται µπροστά από το 
άνοιγµα πόρτας ή παραθύρου, για να εµποδίζει τη θέα προς το εσωτερικό: 
κλείσε τα ~, γιατί έχει αντηλιά || ανεβάζω | κατεβάζω | ανοίγω τα ~. Επίσης 
στορ {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. store < ιταλ. stora < λατ. storea «ψάθα, 
πλέγµα»]. 

στόρι2 (το) {άκλ.} η υπόθεση ταινίας. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. story < παλ. 
γαλλ. estoire < λατ. historia < αρχ. ιστορία]. 

στορίζω ρ. → ιστορώ 
στόρισµα (το) → ιστόρηση 
στουκάρω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {στούκαρ-α κ. -ισα, στουκαρισµένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 

(αµετβ.) πέφτω µε δύναµη πάνω σε (κάτι): στούκαρε µε το αυτοκίνητο πάνω σ' 
ένα δέντρο ♦ 2. (µετβ.) χτυπώ (κάτι) µε δύναµη πάνω σε (κάτι άλλο, χωρίς να 
το θέλω): στούκαρε τη µηχανή σε µια κολόνα. — στουκάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < στούκα)ς) (βλ.λ.) κατά τα ρ. σε -άρω, από συσχετισµό µε τις 
εφορµήσεις τού γερµανικού αεροσκάφους κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο]. 

στούκας (το) 1. γερµανικό µαχητικό αεροπλάνο καθέτου εφορµήσε-ως, που 
χρησιµοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία κατά το πρώτο ήµισυ τού Β' 
Παγκοσµίου Πολέµου 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) (α) για κουνούπι που 
εφορµά µε βουητό και τσιµπά (β) για βαρύ, άφιλτρο και συχνά µε κακής 
ποιότητας καπνό τσιγάρο. 
[ΕΤΥΜ. < γερµ. Stuka (πληθ. Stukas), συντετµ. τ. τού St(urz)ka-
(mpfflugzeug) «µαχητικό αεροσκάφος (καθέτου) εφορµήσεως» < Sturz 
«πτώση, εφόρµηση» + Kampf «αγώνας, µάχη» + Flug-zeug «αεροσκάφος»]. 

στουµπίζω ρ. µετβ. {στούµπισ-α (κ. στούµπηξα), -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. 
χτυπώ, λειώνω µε τον στούµπο (βλ.λ.): ~ τα σκόρδα στο γουδί ΣΥΝ. κοπανίζω, 
συνθλίβω 2. χτυπώ και προκαλώ σηµάδι, µώλωπες: έπεσα και 
(κατα)στουµπίστηκα || θα σε πιάσω και θα σε στουµπήξω 

καταγής! Επίσης στουµπάω. — στούµπισµα κ. στούµπηγµα (το). [ΕΤΥΜ 
όψιµο µεσν. < στούµπος (βλ.λ.)]. 

στουµπιστός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που έχει στουµπιστεί, που έχει χτυπηθεί µε 
τον στούµπο (βλ.λ.): ~ σκόρδα ΣΥΝ. στουµπισµένος, κοπανιστός. 

στούµπος (ο) (λαϊκ.) 1. ξύλινος κόπανος ή γουδοχέρι 2. η µεγάλη και βαριά 
πέτρα ΣΥΝ. κοτρώνα 3. (µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος µε µικρό ανάστηµα ΣΥΝ. 
κοντός, κοντοπίθαρος. [ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. στούµπος < σλαβ. stonpa]. 

στουµπώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στούµπω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 1. 
γεµίζω (κάτι) υπερβολικά: στούµπωσα τον σάκο µε ρούχα και τώρα δεν κλείνει 
ΣΥΝ. παραγεµίζω, υπερχειλίζω, µπουκώνω 2. φράζω (άνοιγµα σωλήνα, οχετού 
κ.λπ.), ώστε να εµποδίζεται η ελεύθερη ροή των υδάτων: µε τα σκουπίδια που 
έριξες, στούµπωσες τον νεροχύτη ! ΣΥΝ. βουλλώνω, φράζω, (λόγ.) 
αποφράσσω ΑΝΤ. ξεφράζω, ξεβουλλώνω 3. (µτφ. για πρόσ.) δίνω σε 
(κάποιον) υπερβολική ποσότητα τροφής ΣΥΝ. παρατα'ί'ζω, σκάω (στο φαΐ) ♦ 
(αµετβ.) 4. (σπάν. για σωλήνες, οχετούς κ.λπ.) παθαίνω απόφραξη, βουλλώνω: 
~ η µπανιέρα | ο νεροχύτης | η λεκάνη ΣΥΝ. φράζω 5. (µτφ. για πρόσ.) 
παραφορτώνω (το στοµάχι) µε φαγητό, τρώω υπερβολικά: µη µου βάζεις κι 
άλλη σούπα· στούµπωσα! 6. (µτφ.) δεν µπορώ να ενεργηθώ, έχω δυσκοιλιό-
τητα: µε τα πολλά τυριά που έφαγα, στούµπωσα τελείως. — στού-µπωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < στούµπος (βλ.λ.)]. 

στούντιο (το) {άκλ.} 1. εργαστήριο καλλιτέχνη: ~ ζωγράφου | γλύπτη ΣΥΝ. 
ατελιέ 2. κλειστός χώρος µε ειδικό εξοπλισµό για το γύρισµα ταινιών ή την 
παραγωγή τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών εκποµπών, την ηχογράφηση δίσκων 
µουσικής, µαγνητοφωνήσεις, φωτογραφίσεις κ.λπ.: κινηµατογραφικό | 
τηλεοπτικό | ραδιοφωνικό | φωτογραφικό ~ 3. µικρό διαµέρισµα που 
περιλαµβάνει ένα δωµάτιο, κουζίνα και τουαλέτα και συνήθ. προορίζεται για 
ενοικίαση σε φοιτητές ή παραθεριστές. — (υποκ.) στουντιάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. studio «ατελιέ καλλιτέχνη» (αγγλ. studio) < λατ. Studium 
«σπουδή, διατριβή» < studëre «σπουδάζω, ασχολούµαι επιµελώς µε κάτι»]. 

στουπετσι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. ανθρακικός µόλυβδος, που χρη-
σιµοποιείται για την παρασκευή λευκών χρωµάτων: παλιά βάφαµε τα άσπρα 
παπούτσια µας µε ~ 2. (µτφ.) κάτι πολύ σκληρό και άγευ-στο: αυτό δεν είναι 
τυρί, είναι ~. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. iistiibeç < περσ. isfidäc «λευκός - µόλυβδος, βαφή που 
χρησιµοποιούσαν οι γυναίκες»]. 

στουπί (το) {στουπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. ινώδες υλικό που λαµβάνεται ως 
απόξεσµα κατά τον διαχωρισµό ή το χτένισµα των υφαντουργικών ινών τού 
βαµβακιού, τού λιναριού ή τής καννάβεως και χρησιµοποιείται για απόφραξη 
των ρωγµών στα ξύλινα σκάφη, για καθαρισµό των µηχανών ή των χεριών 
από το γράσο κ.λπ. ΣΥΝ. (λόγ.) στυ-πείο 2. το κατώτερης ποιότητας νήµα που 
λαµβάνεται από την επεξεργασία τού λιναριού 3. το βούλλωµα κρασοβάρελου 
4. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) οτιδήποτε έχει γίνει µία σκληρή (και βρόµικη) 
µάζα: έχω δύο εβδοµάδες να λουστώ και τα µαλλιά µου έχουν γίνει ~ · ΦΡ. 
(µτφ. ως χαρακτηρισµός για πρόσ.) στουπί (στο µεθύσι) ο πολύ µεθυσµένος: 
κάθε βράδυ γύριζε στο σπίτι ~ ΣΥΝ. τύφλα στο µεθύσι, σουρωµένος, πίτα, 
σκνίπα. — στουπένιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. στυπ(π)εϊον (µε τροπή /i/ 
→ Ini), τεχν. op., αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε σανσκρ. stüpa- «τούφα, 
τσουλούφι»]. 

στουπόχαρτο (το) —> στυπόχαρτο 
στούπωµα κ. (λόγ.) στύπωµα (σηµ. 3) (το) {στουπώµ-ατος | -ατα, -άτων} 

(λαϊκ.) 1. το φράξιµο ανοίγµατος µε στουπί (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το στουπί ή 
οτιδήποτε άλλο χρησιµοποιείται για φράξιµο ΣΥΝ. βούλλωµα, τάπα, πώµα, 
βύσµα · 3. το στέγνωµα χειρογράφου γραµµένου µε µελάνι, που επιτυγχάνεται 
µε την τοποθέτηση πάνω σε αυτό ειδικού απορροφητικού χαρτιού 
(στυπόχαρτου). 

στουπώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {στούπω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. φράζω µε 
στουπί: ~ το βαρέλι ΣΥΝ. βουλλώνω, ταπώνω, καπακώνω, πω-µατίζω ANT. 
ξεβουλλώνω, ξεταπώνω 2. συµπιέζω (κάτι), ώστε να καταλάβει µικρότερο 
χώρο (βλ. κ. λ. στουµπώνω): ~ τον καπνό στην πίπα µου ΣΥΝ. πατικώνω 3. 
τοποθετώ απορροφητικό χαρτί (συνήθ. πάνω σε χειρόγραφο γραµµένο µε 
µελάνι, για να το στεγνώσω) ΣΥΝ. στυπώνω. 

στουρνάρι (το) {στουρναρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. η σκληρή και αιχµηρή πέτρα 
ΣΥΝ. κοτρώνα 2. ο πυρίτης λίθος που χρησιµοποιείται για το άναµµα τής 
φωτιάς ΣΥΝ. πυρόλιθος | πυριτόλιθος, τσακµακόπετρα 3. (µτφ.-υβριστ.) 
άνθρωπος εντελώς ανόητος ή αµόρφωτος ΣΥΝ. στούρνος, κούτσουρο, 
ντουβάρι, τούβλο ANT. σπίρτο, σπίθα. Επίσης στουρ-ναρόπετρα (η). 
[ΕΤΥΜ < *στορυνάριον)µε τροπή τού /ο/ σε lui και σίγηση τού άτονου IH), 
υποκ. τού µτγν. στορύνη «είδος χειρουργικού εργαλείου», αγν. ετύµου]. 

στούρνος (ο) 1. (σπάν.) το µεγάλο στουρνάρι (βλ.λ.) 2. (συνήθ. µτφ.-υβριστ.) 
άνθρωπος εντελώς ανόητος ή αµόρφωτος: έπεσα σε έναν υπάλληλο ~, που δεν 
ήξερε τίποτα ΣΥΝ. στουρνάρι. [ΕΤΥΜ. < στουρνάρι, µε αλλαγή γένους και 
αφαίρεση τού υποκ. επιθήµατος -άρι για λόγους εµφάσεως (πβ. κ. µουλάρι - 
µούλος)]. 

Στουτγάρδη (η) πόλη τής Ν∆. Γερµανίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Stuttgart 
< αρχ. γερµ. Stutengarten «ο κήπος των φοράδων» < Stute «φοράδα» + Garten 
«κήπος», από το εκτροφείο φοράδων που διατηρούσαν στην περιοχή τον 10ο 
αι. ντόπιοι ηγεµόνες]. 

στόφα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (λαϊκ.) το ύφασµα 2. (ειδικότ.) εκλεκτό, χοντρό 
ύφασµα µε ανάγλυφα σχέδια από νήµατα µεταξιού, χρυσού ή 
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αργύρου, µε το οποίο κατασκευάζονται κουρτίνες, υφάσµατα επι-
πλώσεως κ.λπ. 3. (µτφ. για πρόσ.) η ποιότητα τού χαρακτήρα, τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά, τα γνωρίσµατα (κάποιου): έχει - κωµικού | 
πολιτικού || δεν είναι από τη ~ που γίνονται οι ήρωες ΣΥΝ. πάστα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. stoffa < παλ. γαλλ. estoffe < p. estoffer < φραν-
κον. stopfön «παραγεµίζω, µπαλλώνω» < αρχ. γερµ. *stop-pôn, πιθ. < 
δηµώδ. λατ. *stuppäre «φράζω µε στουπί» (βλ. λ. στοπ)]. στοχάζοµαι ρ. 
αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {στοχάσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} ♦ 1. (αµετβ.) 
σκέφτοµαι βαθιά, µε φιλοσοφική διάθεση, κάνω συλλογισµούς (για 
θεωρητικά ζητήµατα): οι σοφοί στοχάζονται για τα προβλήµατα τής 
ανθρωπότητας ΣΥΝ. συλλογίζοµαι, διανοούµαι ♦ 2. (µετβ.) λαµβάνω 
υπ' όψιν µου, σκέφτοµαι καλά: πριν το κάνεις, στο-χάσου τις 
συνέπειες! || (παροιµ.) «ό,τι κάµεις κι ό,τι πεις, τι θα συµβεί να 
στοχαστείς» (ζύγιζε πάντοτε προσεκτικά τα λόγια και τις πράξεις σου) 
ΣΥΝ. υπολογίζω, λογαριάζω, σταθµίζω, ζυγίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός, αποσκοπώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σηµαδεύω µε το τόξο, στοχεύω», < στόχος. Η 
λ. απέκτησε ήδη από την αρχαιότητα τη σηµ. «κατευθύνω τις προ-
σπάθειες και τις σκέψεις µου προς συγκεκριµένο στόχο, διανοούµαι»]. 
στοχασια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το να σκέφτεται, να στοχάζεται 
κανείς ΣΥΝ. σκέψη, νους 2. (κατ' επέκτ.) η γνώση τού ορθού, που συν-
δυάζεται µε την αυτοσυγκράτηση και προσοχή: παιδί είναι, µιλάει 
χωρίς ~ ΣΥΝ. φρόνηση, περίσκεψη, φρονιµάδα, σύνεση ΑΝΤ. αστοχα-
σιά, επιπολαιότητα. Επίσης στόχαση [αρχ.]. στοχασµός (ο) [αρχ.] 1. 
το να στοχάζεται κανείς: βρισκόταν σε βαθύ ~ || το τηλέφωνο διέκοψε 
τους ~ του ΣΥΝ. (συλ(λογισµός, σκέψη 2. (συνεκδ.) η συγκεκριµένη 
σκέψη που είναι αποτέλεσµα στοχασµού (σηµ. 1): φιλοσοφικοί ~. 
στοχαστής (ο) [µτγν.], στοχάστρια (η) {στοχαστριών} πρόσωπο που 
στοχάζεται, που σκέφτεται βαθιά θεωρητικά ζητήµατα, θέµατα 
υψηλού προβληµατισµού (σχετικά µε τον άνθρωπο, τη ζωή, την κοι-
νωνία κ.λπ.): ο Γκαίτε εκτός από µεγάλος ποιητής ήταν και µεγάλος ~ 
ΣΥΝ. διανοητής, διανοούµενος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κουλτουριάρης. 
στοχαστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σκέπτεται βαθιά και εµβρι-θώς 
2. αυτός που εκδηλώνει βαθιά σκέψη, περισυλλογή: ~ βλέµµα | 
διάθεση. — στοχαστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. στόχαστρο (το) [1870] 
{στοχάστρ-ου | -ων} µικρή µεταλλική προεξοχή στο στόµιο τής 
κάννης των φορητών πυροβόλων όπλων, που διευκολύνει τη σκόπευση· 
ΦΡ. έχω | βάζω (κάποιον) στο στόχαστρο (παθ. είµαι | µπαίνω | 
βρίσκοµαι στο στόχαστρο (κάποιου)) (i) κατακρίνω συνεχώς 
(κάποιον) ή αναµένω την κατάλληλη στιγµή, για να τον επιπλήξω ή να 
τον βλάψω: τον έχει βάλει στο στόχαστρο κι όποτε βρίσκει κάτι στραβό, 
του βάζει τις φωνές || (παθ.) το νέο του µυθιστόρηµα βρίσκεται | µπήκε 
στο στόχαστρο τής κριτικής ΣΥΝ. έχω | βάζω (κάποιον) στο µάτι | στη 
µπούκα (ii) θέτω (κάποιον/κάτι) ως στόχο | στα σχέδια µου: η ιταλική 
οµάδα έχει στο µεταγραφικό της στόχαστρο δύο Έλληνες διεθνείς || αυτό 
το υποκατάστηµα τής τράπεζας µπήκε για δεύτερη φορά στο στόχαστρο 
των ληστών. [ΕΤΥΜ. < στοχάζοµαι (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τρο (πβ. 
κ. σκέπαστρο, στέγασ-τρο)]. στοχεύω ρ. αµετβ. {στόχευσα} (+σε) 1. 
κατευθύνω τη βολή τού όπλου (σε στόχο) ΣΥΝ. σκοπεύω 2. (συνήθ. 
µτφ.) έχω ως στόχο, επιδιώκω: το νοµοσχέδιο αυτό στοχεύει στην 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων | στο να προσελκύσει ξένες επενδύσεις || 
πού στοχεύουν αυτές οι ενέργειες; ΣΥΝ. αποβλέπω, αποσκοπώ.   — 
στόχευση (η).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποσκοπώ. στοχοθεσία (η) {χωρ. 
πληθ.} το να θέτει κανείς στόχους· ο καθορισµός των σηµείων, όπου 
επιδιώκει να φτάσει κανείς, προκειµένου να επιτύχει έναν σκοπό (πβ. 
κ. λ. σκοποθεσία). [ΕΤΥΜ. < στόχος + -θεσία < θέτω (πβ. αόρ. έ-θεσ-α)]. 
στοχοποιηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΣΤΡΑΤ. η διαδικασία 
µε την οποία κάποιος/κάτι ορίζεται ως στόχος µέσω συστήµατος 
στοχεύσεως, π.χ. σε πολεµικό αεροπλάνο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
targetting]. στοχοποιώ ρ. µετβ. {στοχοποιείς... | στοχοποί-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} ΣΤΡΑΤ. εγκλωβίζω στόχο µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών 
µέσων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. targetting]. στοχοπροσήλωση (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η προσήλωση στην επίτευξη ενός 
στόχου. στόχος (ο) 1. το σηµείο ή το αντικείµενο που σηµαδεύει 
κανείς και επιδιώκει να το πετύχει µε βολή: έριξε ένα βέλος, αλλά δεν 
χτύπησε τον ~ || η σφαίρα βρήκε τον ~ της || για να εξασκηθεί στη 
σκοποβολή, έβαλε ~ ένα κονσερβοκούτι || κινούµενος ~ (που δεν είναι 
σταθερός, συχνά και για ανθρώπους ή θηράµατα) || ο βοµβαρδισµός 
στόχων σε εχθρικό έδαφος- ΦΡ. δίνω στόχο (i) εκτίθεµαι ή εκθέτω σε 
εχθρική βολή (ii) (µτφ.) δίνω αφορµή για σχόλια, για κριτική, για 
προσβολές- γε-νικότ. γίνοµαι αντικείµενο τής προσοχής των άλλων: 
φόρεσε κάτι απλό, που να µη δίνει στόχο! ΑΝΤ. περνώ απαρατήρητος 2. 
οτιδήποτε επιδιώκει κανείς, το αντικείµενο των προσπαθειών, σηµείο 
στην πορεία για την επίτευξη ενός σκοπού: ο ~ τού νοµοσχεδίου είναι 
η πάταξη τής φοροδιαφυγής || ο απώτερος ~ των ερευνών || ποιοι είναι 
οι ~ σου στη ζωή; || επιτυγχάνω ! αποτυγχάνω στον ~ µου || εύκολος | δύ-
σκολος | αντικειµενικός (βλ.λ.) | βασικός | αµετακίνητος | µακροπρό-
θεσµος | µεσοπρόθεσµος | βραχυπρόθεσµος ~ ΣΥΝ. επιδίωξη ■ ΦΡ. (α) 
βάζω | θέτω στόχο (i) ορίζω (σηµείο ή αντικείµενο) ως αυτό που επι-
διώκω να πετύχω µε βολή (ii) (µτφ.) ορίζω (κάτι) ως άµεση προτεραι-
ότητα: έβαλε στόχο να περάσει τις εξετάσεις (β) µε στόχο αποσκο-
πώντας: χρησιµοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία - την αύξηση τής πα-
ραγωγής || δηµοσιεύουν δυσφηµιστικά κείµενα - να πλήξουν το κύ- 

ρος τού προέδρου 3. (µτφ.) το πρόσωπο ή το πράγµα, το αντικείµενο 
προς το οποίο κατευθύνεται λόγος ή πράξη µε εχθρικό χαρακτήρα: 
έγινε ~ έντονης κριτικής | συκοφαντιών | ειρωνείας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
σκοπώ, στρατηγικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «στύλος, αιχµηρός πάσσαλος», < θ. στοχ-, 
ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ste-n-gh- «είµαι οξύς, αιχµηρός, κεντώ», πβ. 
ρωσ. stozâ «πάσσαλος», αρχ. γερµ. stanga (> γερµ. Stange «ράβδος, κο-
ντάρι»), αρχ. αγγλ. stingan «κεντώ» (> αγγλ. sting) κ.ά. Οµόρρ. στάχ-
υς (βλ.λ..). Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

στραβά επίρρ. ί. λοξά, όχι σε ευθεία γραµµή, στη γραµµή που πρέπει: 
αυτός ο δρόµος πηγαίνει ~ || έφτειαξε τον τοίχο τελείως ~ ΣΥΝ. ακα-
νόνιστα ΑΝΤ. ίσια, ευθέως, κανονικά' ΦΡ. (µτφ.) (α) βάζω το καπέλο | 
το καπελάκι µου στραβά ντύνοµαι, φέροµαι αδιαφορώντας για τις 
κρίσεις τού κόσµου, κάνω ό,τι θέλω: κάθε βράδυ ~ και πάω να δια-
σκεδάσω (β) κουτσά-στραβά βλ.λ. 2. όχι σωστά, όχι όπως πρέπει, µε 
τρόπο εσφαλµένο: το κατάλαβες ~ || όταν ξεκινήσει κάτι ~, δεν διορ-
θώνεται εύκολα µετά ΣΥΝ. εσφαλµένα, λανθασµένα, κακώς· ΦΡ. παίρ-
νω (κάτι) στραβά δεν αντιλαµβάνοµαι (κάτι) σωστά, παρεξηγώ: θέλω 
να σου πω κάτι, αλλά µην το πάρεις στραβά! 

στραβάδι (το) {χωρ. γεν.} 1. (εκφραστ.-µειωτ.) αυτός που δεν βλέπει 
καλά: κοίτα και λίγο µπροστά σου, ~! 2. (αργκό-σκωπτ.) ο στρατιώτης 
που µόλις έχει καταταγεί, ο νεοσύλλεκτος ΣΥΝ. ψάρι ΑΝΤ. παλιός. 
[ΕΤΥΜ. < στραβός + -άδι (πβ. κ. γλυκ-άδι, σηµ-άδί)]. 

στραβή (η) → στραβός 
στραβίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} πάσχω από 

στραβισµό (βλ.λ.), είµαι αλλήθωρος ΣΥΝ. αλληθωρίζω. 
στραβισµός (ο) [µτγν.] {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αδυναµία των µατιών 

να ευθυγραµµιστούν σωστά στο αντικείµενο, προς το οποίο το άτοµο 
κατευθύνει το βλέµµα του: συγκλίνων (βλ. λ. συγκλίνω) | αποκλίνων ~ 
ΣΥΝ. αλληθώρισµα. — στραβικός, -ή, -ό. 

στραβό- κ. στραβό- α' συνθετικό το οποίο 1. δηλώνει: (α) ότι κάτι 
είναι στραβό ή γίνεται στραβά: στραβο-τιµονιά, στραβο-κοιτάζω, 
στραβο-πατάω (β) ότι κάτι είναι λανθασµένο ή γίνεται λανθασµένα: 
στραβο-παίρνω (γ) (εκφραστ.-µειωτ.) ότι κάποιος/κάτι δεν βλέπει κα-
λά: στραβό-γερος 2. χρησιµοποιείται στον σχηµατισµό λέξεων, οι 
οποίες δηλώνουν αυτόν που έχει κάτι στραβό: στραβο-λαίµης, στρα-
βο-κάννης. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
µτγν. στραβός (βλ.λ.)]. 

στραβοκάννης, -α, -ικο {στραβοκάννηδες} (κ. ως ουσ.) (µειωτ.) αυτός 
που έχει στραβά πόδια ΣΥΝ. στραβοπόδαρος, στραβοπόδης. [ΕΤΥΜ. < 
στραβό- + -κάννης < καννί (βλ.λ.)]. 

στραβοκαταπίνω ρ. αµετβ. {στραβοκατάπια} δεν καταπίνω κανονι-
κά, µε αποτέλεσµα να φράξει η µπουκιά ή η γουλιά τον λάρυγγα, 
αντί να προχωρήσει στον οισοφάγο. 

στραβοκέφαλος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που έχει µεγάλο πείσµα ΣΥΝ. 
ξεροκέφαλος, χοντροκέφαλος, πεισµατάρης, ισχυρογνώµων ΑΝΤ. 
καλός, καλόβολος. — στραβοκεφαλιά (η). 

στραβοκοψάµαι ρ. αµετβ. αποθ. {στραβοκοιµήθηκα} (καθηµ.) κοι-
µάµαι σε στάση ακατάλληλη για ύπνο: στραβοκοιµήθηκα και τώρα 
µε πονάει η πλάτη µου. 

στραβοκοιτάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {στραβοκοίταξα} κοιτάζω πλαγίως, 
κυρ. εκδηλώνοντας περιφρόνηση, απειλή ή δυσαρέσκεια: οι γέροι 
στραβοκοίταζαν το ζευγαράκι που φιλιόταν στον δρόµο ΣΥΝ. λοξο-
κοιτάζω. Επίσης στραβοκοιτώ {-άς...}. — στραβοκοίταγµα (το). 

στραβολαίµης, -α, -ικο {στραβολαίµηδες} 1. (µειωτ.) αυτός που έχει 
στραβό λαιµό 2. (λαϊκ.) στραβολαίµης (ο) µικρό πουλί µε σταχτοκά-
στανο χρώµα και µακριά στρογγυλεµένη ουρά, που στραβώνει το κε-
φάλι του όταν ερεθιστεί και τρέφεται µε µυρµήγκια, τα οποία κυνη-
γά στα δέντρα και στη γη ΣΥΝ. µυρµηγκοφάγος. 

στραβολαιµιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {στραβολαίµιασ-α, -τηκα} (κα-
θηµ.) ♦ 1. (αµετβ.) κουράζω τον λαιµό µου, τεντώνοντας τον συνέχεια 
προς τα πλάγια ή πίσω: στραβολαίµιασα παρακολουθώντας την πα-
ρέλαση από εκεί πίσω || (κ. µεσοπαθ. στραβολαιµιάζοµαι) στραβο-
λαιµιάστηκα προσπαθώντας να δω τι γίνεται ♦ 2. (µετβ.) κάνω (κά-
ποιον) να κρατά τον λαιµό του σε κλίση (σηµ. 1). — στραβολαίµια-
σµα (το). 

στραβοµάρα (η) → στραβωµάρα 
στραβοµουτσουνιάζω ρ. αµετβ. {στραβοµουτσούνιασα} (καθηµ.) 

κάνω µορφασµούς σε ένδειξη δυσαρέσκειας, αποδοκιµασίας κ.λπ.: 
στραβοµουτσούνιασε, όταν είδε φαγητό που δεν του αρέσει στο τρα-
πέζι ΣΥΝ. µορφάζω, ξινίζω τα µούτρα µου. — στραβοµουτσούνιασµα 
(το). 

στραβοµύτης, -α, -ικο [µεσν.] (κ. ως ουσ.) αυτός που έχει στραβή 
µύτη. 

στραβόξυλο (το) 1. (εκφραστ. ως χαρακτηρισµός) ο εξαιρετικά δύ-
στροπος άνθρωπος · 2. ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) καθένα από τα µεγάλα κυρτά 
ξύλα, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τού σκελετού πλοί-
ου (πβ. λ. νοµέας). 

στραβοπάτηµα (το) {στραβοπατήµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) 1. το 
να στραβοπατήσει κανείς 2. (µτφ.) το λάθος ή το παραστράτηµα: στο 
πρώτο ~ οι κοµµατικοί του αντίπαλοι είναι έτοιµοι να του επιτεθούν. 

στραβοπατώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {στραβοπατάς... | στραβοπάτ-ησα, -ιέ-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} (καθηµ.) πατώ στραβά, κάνω λάθος στο βήµα 
µου και σκοντάφτω: στραβοπάτησε και στραµπούλιξε τον αστράγαλο 
της. 

στραβοπόδαρος, -η, -ο [µεσν.] (κ. ως ουσ.) (λαϊκ.) αυτός που έχει 
στρεβλά σκέλη, στραβά πόδια ΣΥΝ. στραβοκάννης. Επίσης στραβο-
πόδης, -α, -ικο [µτγν.]. 



στραβός 1662 στραπάτσο 
 

στραβός, -ή, -ό (καθηµ.) 1. αυτός που δεν είναι ίσιος, που έχει λοξή 
διεύθυνση: οι γραµµές που τραβάς είναι ~· να χρησιµοποιήσεις χά-
ρακα !|| ~ ξύλο ΣΥΝ. στρεβλός, λοξός, (λαϊκ.) ζαβός ΑΝΤ. ίσιος, ευθύς 
2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει πάρει κλίση, που δεν βρίσκεται στη 
σωστή γραµµή: ~ τοίχος/ στέγη | κολόνα ΣΥΝ. στρεβλός, λοξός, (λαϊκ.) 
ζαβός ΑΝΤ. ίσιος· ΦΡ. (µτφ.) (α) ή στραβός είν' ο γιαλός ή στραβά αρ-
µενίζουµε βλ. λ. αρµενίζω (β) παίρνω τον στραβό δρόµο (i) (για 
πρόσ.) επιλέγω ανήθικο τρόπο ζωής, κατρακυλώ στη διαφθορά: έκανε 
κακές παρέες και πήρε τον στραβό δρόµο (ii) (για υποθέσεις) εξε-
λίσσοµαι δυσµενώς: οι δουλειές πήραν στραβό δρόµο 3. αυτός που 
είναι εσφαλµένος: κατά τη γνώµη µου πήρες ~ απόφαση || γιατί βρί-
σκεις - ό,τι λέω; ΑΝΤ. ορθός, σωστός · 4. (οικ.-µειωτ.) αυτός που δεν 
βλέπει καθόλου (τυφλός) ή δεν βλέπει καλά: Καλά, - είσαι; Μπροστά 
σου είναι και δεν το βλέπεις; ΦΡ. (α) κάνω τα στραβά µάτια βλ. λ. µάτι 
(β) για να λέµε | πούµε και τού στραβού το δίκιο (συγκαταβατική φρ. 
που χρησιµοποιεί κάποιος, όταν θέλει να αναγνωρίσει και το δίκιο 
τής άλλης πλευράς) για να είµαστε δίκαιοι, αντικειµενικοί: ~, τον 
προκάλεσες κι εσύ, γι' αυτό αντέδρασε έτσι! (γ) στα στραβά (i) στα 
τυφλά, χωρίς να βλέπει κανείς: ρίχνω | πυροβολώ /χτυπώ ~ ΣΥΝ. όπου 
τύχει (ii) (µτφ.) τελείως απρόσεκτα, απροµελέτητα, χωρίς καµία προ-
σοχή ή προετοιµασία: δεν εννοώ να πάρω αποφάσεις ~ || µη διαλέγεις 
~, κοίταξε προσεκτικότερα! ΣΥΝ. στα κουτουρού (δ) (παροιµ.(µε 
στραβό αν κοιµηθείς, το πρωί θ' αλληθωρίσεις για την επίδραση των 
συναναστροφών στον χαρακτήρα (πβ. µ' όποιον δάσκαλο καθίσεις, 
τέτοια γράµµατα θα µάθεις) (ε) πάει σαν τον στραβό στον Άδη για 
κάποιον που επιδεικνύει αδιαφορία ή µοιρολατρική διάθεση απένα-
ντι σε δυσάρεστα γεγονότα (στ) ποιος στραβός δεν θέλει το φως 
του; βλ. λ. φως 5. (οικ.-µειωτ.) στραβά (τα) τα µάτια: άνοιξε τα ~ σου 
και κοίτα! 6. (αργκό) στραβή (η) αναποδιά ή η απροσεξία: αν τύχει 
καµιά -, χαθήκαµε! || προσέχει να µην κάνει καµιά ~ και χάσει τη 
δουλειά του. — στραβά επίρρ. (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που πάσχει από στραβισµό», < θ. 
στραβ-, συνεσταλµ. βαθµ. τού αρχ. στρεβ-λός (βλ.λ.)]. 

στραβοτιµονια (η) (καθηµ.) 1. κακός χειρισµός τού τιµονιού: άλλη 
µια - να κάνεις και θα πέσουµε στη χαράδρα! (µτφ.) 2. ο κακός χει-
ρισµός υποθέσεως 3. η ηθική παρεκτροπή ΣΥΝ. παράπτωµα. 

στραβούλιακας (ο) (εκφραστ.-µειωτ.) πρόσωπο που δεν βλέπει καλά: 
κοίτα µπροστά σου, βρε ~! 
[ΕΤΥΜ. < στραβός + µειωτ. επίθηµα -ούλιακας, πβ. κ. µπεκρ-ούλια-
κας]. 

στραβοχυµένος, -η, -ο αυτός που έχει χυθεί στραβά (π.χ. σε καλούπι), 
ώστε να µην έχει σωστό σχήµα· κυρ. στη ΦΡ. στραβοχυµένος 
λουκουµάς ο λουκουµάς που δεν έχει το σωστό σχήµα· συνήθ. σκω-
πτ. σε παροµοιώσεις: κάθεται σαν ~. 

στράβωµα (το) -> στραβώνω 
στραβωµάρα κ. (εσφαλµ.) στραβοµάρα (η) (οικ.) 1. το να µη βλέπει 

κάποιος καλά ή καθόλου ΣΥΝ. τύφλα, (λόγ.) τυφλότητα 2. (ως επι-
φών.) εκφράζει ανανάκτηση για την απροσεξία κάποιου που δεν είδε 
κάτι: ~! ∆εν βλέπεις πού πατάς; (µε πάτησες). [ETYM. < στράβωµα + 
παραγ. επίθηµα -άρα, πβ. κ. φαγωµ-άρα, λιγωµ-άρα]. 

Στράβων (ο) {Στράβων-ος, -α) ο σηµαντικότερος αρχαίος Έλληνας 
γεωγράφος (64 π.Χ.-19 µ.Χ.). Επίσης Στράβωνας. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. 
όν. < επίθ. στραβών, παράλλ. τού συχνότερου στραβός (βλ.λ.), το οποίο 
δήλωνε τον πάσχοντα από στραβισµό]. 

στραβώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {στράβω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 
(µετβ.) (καθηµ.) 1. (α) κάνω (κάτι) στραβό: ξεκλείδωσες µε δύναµη 
την πόρτα και στράβωσες το κλειδί ΣΥΝ. στρεβλώνω ΑΝΤ. ισιώνω, ευ-
θυγραµµίζω (β) κάνω (κάτι) να πάρει στραβή στάση ή θέση: - το κε-
φάλι | τον λαιµό µου 2. (µτφ.) κάνω (κάτι) να πάρει άσχηµη, ανεπι-
θύµητη τροπή: µου στράβωσες τη δουλειά! · 3. (α) (οικ.) προκαλώ 
(σε κάποιον) τύφλωση (β) εµποδίζω (κάποιον) να δει, τυφλώνω παρο-
δικά: µε στράβωσε µε τα φώτα του | µε τους προβολείς ♦ (αµετβ.) 4. 
γίνοµαι στραβός (βλ.λ.), χάνω την ευθύτητα µου: τα σανίδια τού κρε-
βατιού είχαν στραβώσει από την υγρασία ΣΥΝ. στρεβλώνοµαι, (λαϊ-
κότ.) ζαβώνω ΑΝΤ. ισιώνω, ευθυγραµµίζοµαι 5. (µτφ.) παίρνω άσχηµη, 
ανεπιθύµητη τροπή: προς το τέλος στράβωσε η δουλειά || στην αρχή 
καλά ξεκινήσαµε, αλλά στην πορεία κάπου στράβωσε το πράγµα ΣΥΝ. 
χαλάω 6. (µεσοπαθ. στραβώνοµαι) γίνοµαι τυφλός, χάνω την όραση 
µου: διαβάζεις µε λιγοστό φως και θα στραβωθείς ΣΥΝ. τυφλώνοµαι, 
χάνω το φως µου. — στράβωµα (το). 

στραγάλι (το) {στραγαλ-ιού | -ιών} ξεροψηµένο και αλατισµένο ρε-
βίθι, που τρώγεται ως ξηρός καρπός. — (υποκ.) στραγαλάκι (το). 
[IIYM µεσν. <αρχ. άστραγάλιον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ά-
), υποκ. τού αστράγαλος, στη σηµ. «ρεβιθιά», επειδή οι κόµποι τού 
µίσχου της µοιάζουν µε οστάρια. Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται 
στο αρχ. τρωγάλιον «ξηροί καρποί και φρούτα, που τρώγονταν ως 
επιδόρπιο» (µε ανάπτυξη -σ- προθεµ., πβ. κ. κόνις - σκόνη, και προ-
ληπτ. συλλαβική αφοµοίωση) < τρώγω]. 

στραγγόλη (η) {στραγγαλών} 1. (παλαιότ.) (α) η αγχόνη, ο βρόχος 
(β) (συνεκδ.) όργανο για τη θανάτωση καταδίκων µε στραγγαλισµό 
2. ΤΕΧΝΟΛ. είδος συσφιγκτήρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µτγν., βλ. λ. 
στραγγαλίζω}. 

στραγγαλίζω κ. (λαϊκ.) στραγγουλίζω ρ. µετβ. {στραγγάλισ-α, -τηκα, 
-µένος} 1. θανατώνω (κάποιον) σφίγγοντας τον λαιµό του µε τα χέρια ή 
πνίγοντας τον µε σχοινί, ύφασµα κλπ.: στραγγάλισε τον άντρα της 
στον ύπνο του || τη στραγγάλισαν µε την εσάρπα της || (ως απειλή) θα 
σε στραγγαλίσω! 2. (µτφ.) δεν σέβοµαι, δεν αφήνω (κάτι) να 
εκδηλωθεί: το αυταρχικό καθεστώς στραγγαλίζει την ελευθερία | τα 
δικαιώµατα των πολιτών || ~ την αξιοκρατία | τη δηµοκρατία | τις 

δηµοκρατικές κατακτήσεις τού λαού ΣΥΝ. καταπνίγω, καταπατώ. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < στραγγάλη «σχοινί αγχόνης» < αρχ. στράγξ, -γγός 
«σταγόνα, σταλαγµατιά (η οποία οφείλεται σε στράγγισµα)» + πα-
ραγ. επίθηµα -άλη, πβ. κ. άγκ-άλη. Βλ. κ. στραγγίζω]. 

στραγγαλισµός (ο) [µεσν.] 1. η θανάτωση κάποιου µε περίσφιγξη τού 
λαιµού του µε τα χέρια ή µε σχοινί, ύφασµα κ.λπ.: παλιά υπήρχε 
εκτέλεση µε ~ || (κ. µτφ.) ο ~ τής δηµοκρατίας ✈  2. ΙΑΤΡ. η περίσφιγξη 
ενός οργάνου από παθολογικό, συνήθ., ιστό που αναπτύσσεται στην 
περιοχή: ~ τού ουρητήρα από καρκινικό ιστό || ~ τού εντέρου από 
συµφύσεις. Επίσης στραγγαλισµό (το) (σηµ. 1). 

στραγγαλιστής (ο) [1887] πρόσωπο που στραγγαλίζει, που θανατώνει 
µε στραγγαλισµό. 

στραγγίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στράγγ-ισα κ. -ιξα, -ίστηκα, -ισµένος} 
♦ (µετβ.) 1. βγάζω από (κάτι) το υγρό που περιέχει, πιέζοντας το ή 
κρεµώντας το και αφήνοντας το να στάζει: στράγγιξε καλά το νερό 
από τα ρούχα, πριν τα απλώσεις ΣΥΝ. εκθλίβω, αποστραγγίζω, σου-
ρώνω, στείβω 2. καθαρίζω (υγρό) από ξένες ουσίες, σουρώνοντας το: 
~ το κρασί- (µτφ.-εκφραστ.) 3. πίνω ή χύνω υγρό ώς την τελευταία 
σταγόνα: σιγά-σιγά τη στράγγιζαν ολόκληρη τη νταµιτζάνα 4. αφαιρώ 
το περιεχόµενο ή τη δύναµη, την ικµάδα (από κάτι): οι στρατιωτικές 
δαπάνες στραγγίζουν τα κρατικά ταµεία || τον στράγγισε η σκληρή 
δουλειά ΣΥΝ. στείβω, εξαντλώ ♦ (αµετβ.) 5. χάνω το υγρό που 
περιέχω: απλώνω το πουκάµισο, για να στραγγίξει || έβαλα τα πιάτα 
στο στραγγιστήρι, για να στραγγίξουν || βάζω το τυρί σε τουλουπάνι 
και το αφήνω να στραγγίξει ΣΥΝ. στεγνώνω 6. (µτφ.-εκφραστ.) χάνω 
τελείως τη δύναµη µου, την ικµάδα µου: στράγγισε από την πολλή 
δουλειά || µετά τα όσα πέρασα, στράγγισα από κάθε συναίσθηµα ΣΥΝ. 
στεγνώνω, εξαντλούµαι. — στράγγισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. στράγξ, -γγός «σταγόνα, σταλαγµατιά (η οποία 
οφείλεται σε στράγγισµα, σε πίεση)», µε επίθηµα -γξ, πβ. κ. στρίγξ, 
λύγξ. Η λ. ανάγεται σε θ. *strng-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *streng-
« σφίγγω, πιέζω», πβ. λατ. stringere «σφίγγω, συνθλίβω» (> γαλλ. 
étreindre, ισπ. estreflir), strictus (µτχ.) «σφιχτός - αυστηρός», αρχ. 
αγγλ. sträng «άκαµπτος, ισχυρός» (> αγγλ. strong) κ.ά. Οµόρρ. στρογγ-
υλός (βλ.λ.)]. 

στράγγιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η αφαίρεση υγρού 
(από κάτι): - εδαφών 2. ο καθαρισµός υγρού από ξένες ουσίες 3. 
(µτφ.) η σωµατική ή ψυχική εξάντληση. 

στραγγιστήρι (το) {στραγγιστηρ-ιού | -ιών} σκεύος κουζίνας, στο 
οποίο αφήνονται τα πιάτα, τα ποτήρια και τα κουζινικά σκεύη µετά 
το πλύσιµο για να στραγγίξουν. Επίσης στραγγιστήρας (ο). [ΕΤΥΜ < 
στραγγίζω + παραγ. επίθηµα -τήρι)ο), πβ. κ. σκαλισ-τήρι, ερ-γασ-τήρι]. 

στραγγιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη διαδικασία τής 
αφαίρεσης υγρού από σώµα: ~ συσκευή | µέθοδος | δίκτυο ΣΥΝ. απο-
στραγγιστικός. 

στραγγιστός, -ή, -ό κ. στραγγιχτός αυτός που έχει στραγγιστεί: ~ 
γιαούρτι ΣΥΝ. αποστραγγισµένος ΑΝΤ. αστράγγιστος. 

στραγγουλίζω ρ. → στραγγαλίζω 
στράκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) οξύς και ξερός κρότος µε διαπε-

ραστικό χαρακτήρα και στιγµιαία διάρκεια: η ~ τού µαστιγίου' ΦΡ. 
(µτφ.) κάνω στράκες | τράκες προκαλώ µεγάλη εντύπωση: απόψε θα 
- µε το καινούργιο µου φόρεµα ΣΥΝ. κάνω µπαµ. 
[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ., κυρ. από τον θόρυβο τού µαστιγίου των αµαξη-
λατών]. 

στρακαστρούκα (η) → τρακατρούκα 
στράλι (το) ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) ο πρότονος (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ < ιταλ. strallo (πληθ. stralli), αγν. ετύµου]. 
στραµµένος, -η, -ο → στρέφω 
στραµπουλίζω ρ. µετβ. {στραµπούλ-ισα κ. -ιξα, -ίχτηκα, -ισµένος κ. -

ιγµένος} (καθηµ.) 1. µου εξαρθρώνεται (µέλος τού σώµατος, κυρ. άνω 
ή κάτω άκρο), παθαίνω διάστρεµµα: έπεσα κάτω και στραµπούλιξα 
το πόδι | το χέρι µου 2. συστρέφω (µέλος τού σώµατος κάποιου). Επί-
σης στραµπουλώ {-ας...). — στραµπούλισµα κ. στραµπούληγµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. από συµφυρµό των ιταλ. strambare και strangolare 
ή, σύµφωνα µε άλλη άποψη, από συµφυρµό των λ. στραβώνω και 
στραγγουλίζω (< ιταλ. strangolare)]. 

στράντζα (η) µηχάνηµα αποτελούµενο από οριζόντιους κυλίνδρους, 
µέσα από τους οποίους περνά η λαµαρίνα για να πάρει κυλινδρικό ή 
γωνιώδες σχήµα. [ΕΤΥΜ. < στραντζάρω (υποχωρητ.)]. 

στραντζαριστός, -ή, -ό αυτός που έχει λυγιστεί µε στράντζα (βλ.λ.). 
— στραντζαριστά επίρρ. 

στραντζάρω ρ. µετβ. {στραντζάρισ-α, -µένος} λυγίζω µέταλλο χρη-
σιµοποιώντας στράντζα (βλ.λ.). — στραντζάρισµα (το). [ΕΤΥΜ 
Αβεβ. ετύµου, ίσως < ιταλ. stiracchiare «τεντώνω, τραβώ» < stirare < 
tirare «τραβώ»]. 

στραπατσάδα (η) πρόχειρο φαγητό από αβγά χτυπηµένα µε λάδι και 
φρέσκια ντοµάτα. [ΕΤΥΜ < βεν. strapazzada < ρ. strapazzar (βλ. λ. 
στραπατσάρω)]. 

στραπατσάρω ρ. µετβ. {στραπατσάρισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) 1. 
καταστρέφω (κάτι) χαλώντας εντελώς την εµφάνιση του: έπεσα σ' 
έναν τοίχο και στραπατσάρισα το αυτοκίνητο || µου στραπατσάρισες το 
καλό µου φόρεµα || (µτφ.) στραπατσάρισες τη ζωή µου ΣΥΝ. χαλώ 2. 
(µτφ.) µειώνω ηθικώς: τον στραπατσάρισες µ' αυτά που του είπες 
ΣΥΝ. ταπεινώνω, εξευτελίζω. — στραπατσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. strapazzare, ίσως < δηµώδ. λατ. *impactiäre < λατ. im-pactus, µτχ. 
τού p. impingere «προσκρούω, χτυπώ»]. 

στραπάτσο (το) (καθηµ.-εκφραστ.) 1. η µεγάλη ζηµιά: το σπίτι έπαθε 
µεγάλο ~ από τις πληµύρες || έπαθαν µεγάλο ~ οι έµποροι που επι- 



στράπλες 1663 στρατιώτης 
 

χείρησαν να κερδοσκοπήσουν ΣΥΝ. στραπατσάρισµα, καταστροφή 2. 
ηθική ζηµιά, τραυµατισµός τής αξιοπρέπειας: ήταν τέτοιο το ~ που 
έπαθε, ώστε δεν θα τολµήσει ξανά να εµφανιστεί σε συγκέντρωση 
ΣΥΝ. ταπείνωση, εξευτελισµός. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. strapazzo < 
strapazzare (βλ. λ. στραπατσάρω)]. 

στράπλες επίθ. {άκλ.} (για γυναικείο ένδυµα) αυτός που αφήνει τους 
ώµους ακάλυπτους και δεν έχει τιράντες: ~ φόρεµα | τουαλέτα | 
σουτιέν || (κ. ως ουσ.) θα φορέσω το ροζ ~ µου µε φούστα. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. strapless < strap «λωρίδα υφάσµατος, δέρµατος, τιράντα» + 
στερητ. επίθηµα -less «χωρίς»]. 

στρας (το) {άκλ.} ποικιλία γυαλιού, εµπλουτισµένου µε µόλυβδο, που 
χρωµατίζεται µε µεταλλικά οξίδια και χρησιµοποιείται ως αποµίµη-
ση πολύτιµων λίθων και µπορεί να διακοσµεί ενδύµατα, παπούτσια 
κ.λπ. ή και να χρησιµοποιείται για τον καλλωπισµό: κολιέ από ~ || φο-
ράω ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ETYM. < αγγλ. strass (διεθν. όρ.), από το όνοµα τού Αυστριακού κο-
σµηµατοπώλη J. Strasser (18ος αι.)]. 

Στρασβούργο (το) πόλη τής ΒΑ. Γαλλίας, έδρα τού Συµβουλίου τής 
Ευρώπης. — Στρασβούργιος (ο), Στρασβούργια (η), στρασβούργιος, -
α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Strasbourg < γερµ. Strasburg < αρχ. γερµ. 
straz(z)a «δρόµος, οδός» + burg «πύργος, οχυρό», οπότε το τόπων, θα 
σήµαινε «οχυρό των δρόµων»]. 

στράτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο δρόµος: πήρα από νωρίς τις ~ 
ψάχνοντας να σε βρω || (µτφ.) η ~ τής ζωής ΣΥΝ. οδός, (διαλεκτ.) ρού-
γα 2. µεταλλική συνήθ. κατασκευή µε ύψος λίγο πιο πάνω από το 
έδαφος, µε τέσσερα πόδια που καταλήγουν σε ροδάκια και µε ένα 
κοµµάτι ύφασµα στο εσωτερικό, στο οποίο τοποθετείται το µωρό, 
ώστε τα πόδια του να ακουµπούν στο έδαφος· χρησιµοποιείται για 
να µαθαίνει το µωρό να περπατάει ΣΥΝ. περπατούρα· ΦΡ. (για νήπια) 
(α) κάνω στράτα | στράτες ασκούµαι στα πρώτα µου βήµατα, µα-
θαίνω να περπατώ ΣΥΝ. στραταρίζω (β) στράτα-στρατούλα! ενθαρ-
ρυντική φρ. για νήπια που κάνουν τα πρώτα τους βήµατα. Επίσης 
στρατί (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. strata (via) «λιθόστρωτος (δρόµος)», θηλ. τής µτχ. 
stratus -a -um τού p. sternere «στρώνω, σκορπίζω»]. 

στραταρίζω ρ. αµετβ. {στρατάρισα} 1. (για νήπια) κάνω τα πρώτα 
µου βήµατα (µε τη στράτα), µαθαίνω να περπατώ ΣΥΝ. κάνω στράτα 
| στράτες 2. περπατώ µε µικρά βήµατα, όπως το µωρό που µαθαίνει 
να περπατά. — στρατάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < στράτα, κατά τα 
νανουρίζω, ταχταρίζω]. 

στραταρχείο (το) [1887] 1. η έδρα τού στρατάρχη 2. (συνεκδ.) οι υπη-
ρεσίες και το προσωπικό τής έδρας τού στρατάρχη. 

στρατάρχης (ο) {(κλητ. στρατάρχα) | στραταρχών} 1. ο ανώτατος αρ-
χηγός τού στρατού, ο πρώτος στην ιεραρχία τού στρατεύµατος: ~ 
Παπάγος ΣΥΝ. αρχιστράτηγος 2. ο ανώτατος στρατιωτικός βαθµός 
που ισχύει σε χώρες µε πολυπληθή ενεργό στρατό και τον οποίο φέ-
ρει ο αρχηγός τών Ενόπλων ∆υνάµεων. [ΕΤΥΜ. αρχ; < στρατός + -
άρχης < άρχω]. 

στραταρχία (η) [µτγν.] {στραταρχιών} 1. το αξίωµα και η εξουσία 
τού στρατάρχη (βλ.λ.) 2. το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο διατελεί 
κανείς στρατάρχης. 

στραταρχικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε στρατάρχη 
(βλ.λ.): ~ θητεία | καθήκον | ράβδος (η διακριτική τού αξιώµατος τού 
στρατάρχη}. 

στράτευµα (το) [αρχ.] {στρατεύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συντεταγ-
µένη στρατιωτική δύναµη: τα ~ µας προήλασαν στο έδαφος τού 
εχθρού || ο εχθρός µεταφέρει στρατεύµατα στα σύνορα || στρατεύµατα 
κατοχής ΣΥΝ. στρατός 2. (περιληπτ.) το σύνολο των συντεταγµένων 
στρατιωτικών µονάδων και γενικότ. των Ενόπλων ∆υνάµεων χώρας: 
το ηθικό τού ~ είναι ακµαιότατο ΣΥΝ. στρατός. 

στρατεύοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {στρατεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
1. κατατάσσοµαι στον στρατό (βλ.λ.): θα στρατευτώ σε τρεις µήνες 
ΣΥΝ. στρατολογούµαι 2. (συνεκδ.) έχω υποχρέωση στρατιωτικής θη-
τείας, είµαι στρατεύσιµος: βάσει τής ελληνικής νοµοθεσίας οι αλλο-
δαποί δεν στρατεύονται 3. (µτφ.) τάσσοµαι, συνήθ. εθελοντικά (στην 
υπηρεσία συγκεκριµένου σκοπού): στρατεύθηκε στην υπόθεση τής 
ειρήνης 4. (η µτχ. στρατευµένος, -η, -ο) (α) (για πρόσ.) αυτός που 
υπηρετεί στον στρατό, που εκτελεί τις στρατιωτικές του υποχρεώ-
σεις: ~ παιδιά | νιάτα (β) (µτφ.) αυτός που είναι ταγµένος να υπηρε-
τεί µια ιδέα ή ιδεολογία, έναν πολιτικό, κοινωνικό κ.λπ. σκοπό: - λο-
γοτεχνία | συγγραφέας | τέχνη. 

στράτευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η κατά-
ταξη στον στρατό: η ελληνική νοµοθεσία έχει θεσπίσει την υποχρε-
ωτική ~ για όλους τους άρρενες που είναι ικανοί να φέρουν όπλο || 
χαρτί | αναβολή στρατεύσεως 2. (µτφ.) η αγωνιστική προσήλωση σε 
συγκεκριµένη ιδέα, ιδεολογία, σε πολιτικό, κοινωνικό κ.λπ. στόχο: ~ 
στο κόµµα | στην οργάνωση || ~ ενάντια στη βία, στον ρατσισµό και 
τον κοινωνικό αποκλεισµό. 

στρατεύσιµος, -η, -ο 1. ο κατάλληλος για στρατιωτική θητεία: ~ νέος 
| ηλικία 2. στρατεύσιµος (ο) {στρατευσίµ-ου | -ων, -ους) ο άνδρας 
που υποχρεούται να καταταγεί και να υπηρετήσει στον στρατό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. στρατευσ- (ρ. στρατεύοµαι) + παραγ. επίθηµα -ιµος, 
πβ. κ. έκπαιδεύσ-ιµος]. 

στρατηγείο (το) 1. η έδρα τού στρατηγού και του επιτελείου του: γε-
νικό - (η έδρα τής ανωτάτης διοικήσεως τού στρατεύµατος) 2. (συ-
νεκδ.) οι υπηρεσίες και το προσωπικό τού στρατηγού και τού επιτε-
λείου 3. (µτφ.) η έδρα, ο κύριος πυρήνας, από όπου ξεκινά η δράση, 
το κέντρο των επιχειρήσεων οµάδας ή οργάνωσης: το ~ τού κόµµατος 
| τής εταιρείας. 

[ETYM. < αρχ. στρατηγεϊον | στρατήγιον< στρατηγός]. 
στρατήγηµα (το) [αρχ.] {στρατηγήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. πράξη 

στρατηγικής ευφυΐας, το πολεµικό τέχνασµα 2. (κατ' επέκτ.) το τέ-
χνασµα. 

στρατηγία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. ο βαθµός και το αξίωµα τού 
στρατηγού (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
ασκεί κανείς τα καθήκοντα τού στρατηγού. 

στρατηγικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον στρατηγό 
(βλ.λ.): ~ αξίωµα 2. (ειδικότ.) στρατηγική (η) (α) ΣΤΡΑΤ. Ο σχεδιασµός 
στρατιωτικής επιχειρήσεως, καθώς και η τέχνη τής αξιοποίησης 
όλων των διαθέσιµων δυνάµεων για τη διεξαγωγή της: ~ ξηράς || ναυ-
τική | στρατιωτική ~ (β) (κατ' επέκτ.) το σύνολο των σχεδιασµένων 
χειρισµών για την επίτευξη συγκεκριµένου στόχου: η ~ τού κόµµατος 
|| ακολουθώ | εφαρµόζω ορισµένη ~ || εθνική ~ για τα Βαλκάνια | για 
τις πυρκαγιές || ορισµένοι διαφηµιστές ακολουθούν ~ παγίδευσης τού 
καταναλωτή ΣΥΝ. τακτική (γ) αυτός που είναι χρήσιµος ή καθοριστι-
κός για την επίτευξη στόχου, την προάσπιση συµφερόντων κ.λπ.: πε-
ριοχή υψηλής ~ σηµασίας || ~ σηµείο | όπλα | σχέδιο | δόγµα | στόχος | 
ανάλυση || ~ συνεργασία µε µια υπερδύναµη || οι ~ υπολογισµοί | 
επιλογές | συµµαχίες µιας χώρας. — στρατηγικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

στρατηγική - τακτικές, σκοπός - στόχοι. Η σηµασιολογική σχέση 
στρατηγικής µε τακτικές είναι σχέση όλου και επιµέρους, γενικού 
και ειδικού. Στρατηγική είναι ο γενικός σχεδιασµός για την αντι-
µετώπιση ενός θέµατος, για την επίλυση προβλήµατος κ.λπ., ενώ 
τακτικές είναι οι συγκεκριµένες εφαρµογές τής στρατηγικής, τα 
επιµέρους σχέδια, στάδια κινήσεις κ.λπ., που επιτελούνται µέσα 
στο γενικό πλαίσιο τής στρατηγικής. Αυτή η σηµασιολογική χρή-
ση αποτελεί απόδοση ξένων όρων (πβ. αγγλ. strategy - tactics(, η 
όλη δε εννοιολογική διάκριση έχει ξεκινήσει από την Ελληνική 
και ειδικότ. από την αρχαία στρατιωτική ορολογία. Αντίστοιχη ση-
µασιολογική σχέση παρατηρείται και στο σηµασιολογικό ζεύγος 
σκοπός - στόχοι: σκοπός είναι η γενική επιδίωξη, στόχο1 είναι οι 
επιµέρους εφαρµογές, τα στάδια που οδηγούν στην επίτευξη τού 
γενικού σκοπού. Οι στόχοι δηλ. εξειδικεύουν και συγκεκριµενο-
ποιούν σε διακεκριµένες φάσεις τη γενική έννοια τού σκοπού. Και 
αυτή η σηµασιολογική διάκριση αποτελεί απόδοση στην Ελληνι-
κή νεότερης διακρίσεως, που γίνεται σε ξένες γλώσσες, πβ. αγγλ. 
aim - target. 

στρατηγός (ο) 1. ο αρχηγός ή διοικητής στρατεύµατος και ειδικότ. 
κάθε ανώτερος στρατιωτικός που έχει επιφορτιστεί µε τη διοίκηση 
µεγάλης µονάδας στρατού ή µε τη διεύθυνση επιτελείου 2. (συνεκδ.) 
ο αντίστοιχος βαθµός, που αποτελεί και τον ανώτατο βαθµό στην ελ-
ληνική στρατιωτική ιεραρχία, τον οποίον φέρει ο εκάστοτε αρχηγός 
Γ.Ε.ΕΘ.Α., εφόσον προέρχεται από τον Στρατό Ξηράς 3. (καταχρ.) προ-
σαγόρευση τού αντιστράτηγου και τού υποστρατήγου (βλ. λ. βαθµός, 
ΠΙΝ.) 4. (µτφ.) ο ιθύνων νους µιας οµάδας, οργάνωσης κ.λπ., αυτός 
που καθορίζει τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί: ο ~ τού 
προεκλογικού επιτελείου ενός κόµµατος || ο παίκτης αυτός είναι ο ~ 
τής οµάδας του στον αγωνιστικό χώρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ETYM. αρχ. < στρατός + -ηγός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < άγω, πβ. κ. άρχ-ηγός, όδ-ηγός]. 

Στρατηγώ (η) γυναικείο όνοµα. 
στρατηλάτης (ο) {στρατηλάτων} ο αρχηγός στρατεύµατος, ο οποίος 

διεξάγει νικηφόρους πολέµους ή εκστρατείες: ο Αλέξανδρος υπήρξε 
µεγάλος ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στρατός + -ηλάτης (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < έλαύνω, πβ. κ. ποδ-ηλάτης, ίχν-ηλάτης]. 

Στρατής, Στρατής (ο) → Ευστράτιος 
στρατί (το) → στράτα 
στρατιά (η) 1. (γενικά) πολυάριθµος στρατός, µεγάλη µονάδα τού 

Στρατού Ξηράς ΣΥΝ. στράτευµα 2. ΣΤΡΑΤ. ο µεγαλύτερος στρατιωτι-
κός σχηµατισµός τού ελληνικού στρατεύµατος, που αποτελείται από 
σύνολο Σωµάτων Στρατού και µονάδων διαφόρων Όπλων υπό ενιαία 
διοίκηση αντιστράτηγου: διοικητής τής Πρώτης Στρατιάς 3. (µτφ.) 
µεγάλο πλήθος: η οικονοµική πολιτική δηµιούργησε στρατιές ανέρ-
γων. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «στράτευµα», < στρατός (βλ.λ.). Η σηµ. 2 
αποδίδει το γαλλ. armée]. 

στρατιωτάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. κάθε µικρό οµοίωµα στρατιώτη, που 
χρησιµοποιείται κυρ. ως παιχνίδι: ο γυιος της έπαιζε µε τα -· ΦΡ. 
στρατιωτάκια ακούνητα, αµίλητα, αγέλαστα παιδικό παχνίδι στο 
οποίο χάνει όποιος παίκτης κινηθεί, µιλήσει ή γελάσει 2. (µτφ.-µει-
ωτ.) αυτός που υπακούει πειθήνια σε διαταγές άλλου: δεν είµαστε -
σου, να µας λες τι θα κάνουµε · 3. ο στρατιώτης (βλ.λ., σηµ. 4) στο 
σκάκι. 

στρατιώτης (ο) {στρατιωτών}, στρατιωτίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο 
άνδρας που υπηρετεί στον στρατό και φέρει τον κατώτερο στρα-
τιωτικό βαθµό ΣΥΝ. οπλίτης, (καθηµ.) φαντάρος· ΦΡ. (α) απλός στρα-
τιώτης βλ. λ. απλός (β) πάω στρατιώτης κατατάσσοµαι στις Ένοπλες 
∆υνάµεις 2. (ειδικότ.) ο στρατιώτης (σηµ. 1) που υπηρετεί στον Στρα-
τό Ξηράς (κατ' αντιδιαστολή προς τον ναύτη και τον σµηνίτη) 3. 
(µτφ.) αυτός που αγωνίζεται για συγκεκριµένο σκοπό ή που υπερα-
σπίζεται κάτι: ~ τής Εκκλησίας | τής ουµανιστικής ιδέας | τής ειρήνης 
ΣΥΝ. µαχητής, αγωνιστής, υπερασπιστής, πρόµαχος · 4. (στο σκάκι) 
καθένα από τα οκτώ πιόνια όµοιου χρώµατος, τα οποία µπορούν να 
επιτελέσουν µόνο περιορισµένες προς τα εµπρός κινήσεις ΣΥΝ. 
στρατιωτάκι, πιόνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < στρατιά + 
παραγ. επίθηµα -ώτης, πβ. κ. δεσµ-ώτης, 
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επαρχι-ώτης]. 
στρατιωτικοποίηση (εσφαλµ. στραηκοποίηση) (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -

ήσεων} η εγκατάσταση στρατιωτικών δυνάµεων σε µια περιοχή ΑΝΤ. 
αποστρατιωτικοποίηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποστρατιωτικοποίηση. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. militarisation]. 

στρατιωτικοποιώ (εσφαλµ. στρατικοποιώ) ρ. µετβ. {στρατιωτικο-ποιείς... | 
στρατιωτικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. εγκαθιστώ στρατιωτικές 
δυνάµεις σε µια περιοχή· κυρ. στη µτχ. στρατιωτικο-ποιηµένος, -η, -ο: ~ νησί 
| ζώνη | περιοχή ΑΝΤ. αποστρατιωτικοποιώ 2. δίνω στρατιωτικό χαρακτήρα σε 
κάτι, οργανώνω µε βάση τα στρατιωτικά πρότυπα, επιβάλλω στρατιωτικού 
τύπου δοµή οργάνωσης και λειτουργίας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
militarise]. 

στρατιωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον στρατό ή τον 
στρατιώτη: ~ άσκηση | σχολή | πειθαρχία | επιχείρηση | ζωή | θητεία | 
δικαιοσύνη | σώµα | ακόλουθος (υπάλληλος πρεσβείας, αρµόδιος για θέµατα 
που αφορούν στον στρατό) | ακαδηµία (ειδική σχολή για την εκπαίδευση και 
εκγύµναση των αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων) | αναµέτρηση | δράση | 
ιεραρχία | ηγεσία | εισβολή | έλεγχος περιοχής | πιέσεις | περιβάλλον | 
νοσοκοµείο | συνεργασία | βάση | φυλακή | δικτατορία | χαιρετισµός | ισχύς | 
επέµβαση | υπεροχή | µέσα | δαπάνες | δορυφόρος | ραντάρ | διοικητής | 
βοήθεια || σε ποια ~ µονάδα υπηρετείς; || µεγάλωσε σε ~ περιβάλλον || αυτή η 
χώρα αποτελεί µεγάλη ~ δύναµη || οι απόψεις των ~ εµπειρογνωµόνων || η πο-
λιτική ζωή σ' αυτή τη χώρα τελεί υπό ~ κηδεµονία (την ελέγχει ο στρατός) || η 
νέα ~ δοµή τού NATO || στην επιχείρηση, εκτός από πολιτικά αεροσκάφη, 
συµµετείχαν και ~ αεροσκάφη || τερµατίζεται η ~ παρουσία ξένων δυνάµεων 
στην περιοχή' ΦΡ. στρατιωτικοί; νόµος ο νόµος µε τον οποίο τίθεται µέρος ή 
το σύνολο χώρας σε κατάσταση πολιορκίας και αναστέλλονται ορισµένες 
συνταγµατικές ελευθερίες: επιβάλλω ~ 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που 
υπηρετεί στον στρατό ως µόνιµος ή έφεδρος, που ασκεί το επάγγελµα ή το 
λειτούργηµα του για λογαριασµό τού στρατού: ~ γιατρός | ιερέας 3. 
στρατιωτικός (ο) βαθµοφόρος που υπηρετεί µόνιµα στον στρατό ΣΥΝ. 
αξιωµατικός 4. στρατιωτικό (το) η θητεία τού στρατιώτη, το να υπηρετεί 
κανείς ως στρατιώτης: δεν έχω κάνει ακόµη το ~ µου ΣΥΝ. (καθηµ.) 
φανταριλί-κι 5. στρατιωτικά (τα) (α) οι γνώσεις, οι υποθέσεις, τα θέµατα κ.λπ. 
που σχετίζονται µε τον στρατό: (παλαιότ.) υπουργός των Στρατιωτικών 
(αντίστοιχο αξίωµα τού σηµερινού υπουργού Αµυνας) (β) τα ρούχα, η στολή, 
το σύνολο των συγκεκριµένων ενδυµάτων που φέρει ο στρατιώτης (ιµατισµός) 
και τα στρατιωτικά του υποδήµατα: φορώ | βάζω τα ~ (πβ. λ. χακί) ΑΝΤ. 
πολιτικά. — στρατιωτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

στρατοδικείο (το) [1847] το στρατιωτικό δικαστήριο που εκδικάζει αξιόποινες 
πράξεις και παραλείψεις στρατιωτικών κάθε βαθµού: περνώ (από) ~ || τακτικό 
| έκτακτο ~. 

στρατοδίκης (ο) [1862] {στρατοδικών} ο αξιωµατικός που µετέχει στη σύνθεση 
στρατοδικείου (βλ.λ.). 

στρατοκόπος (ο) (λαϊκ.-λογοτ.) ο οδοιπόρος ΣΥΝ. στρατολάτης. [ΕΤΥΜ Νόθο 
συνθ., < στράτα (βλ.λ.) + -κόπος < κόπτω, πβ. κ. ξυλο-κό-πος]. 

στρατοκράτης (ο) [1889] {στρατοκρατών} 1. πρόσωπο που κυβερνά µε τη 
βοήθεια τού στρατού 2. πρόσωπο που υποστηρίζει την ενεργό ανάµειξη τού 
στρατού στην πολιτική, γενικότ. την οργάνωση τής κοινωνίας µε βάση 
στρατιωτικά πρότυπα: «οι ~ τής Άγκυρας βρίσκονται στα µαχαίρια µε τον 
ισλαµιστή πρωθυπουργό» (εφηµ.) ΣΥΝ. µιλιταριστής. 
[ΕΤΥΜ. < στρατός + -κράτης < κράτος, πβ. κ. τροµο-κράτης, τεχνοκράτης]. 

στρατοκρατία (η) [1847] {χωρ. πληθ.} 1. η διακυβέρνηση χώρας από 
στρατιωτικούς 2. (κατ' επέκτ.) η ανάµειξη τού στρατού στην πολιτική, η 
επικράτηση στρατιωτικής νοοτροπίας στην πολιτική και κοινωνική ζωή χώρας 
ΣΥΝ. µιλιταρισµός. — στρατοκρατικός, -ή, -ό [1886], στρα-τοκρατικ-ά /-ώς 
[1898] επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. stratocratie]. 

στρατοκρατούµαι ρ. αµετβ. [1847] {στρατοκρατείται..., µτχ. στρα-
τοκρατούµενος, -η, -ο- εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. βρίσκοµαι υπό την 
εξουσία στρατιωτικών, κυβερνωµαι από στρατιωτικούς 2. βρίσκοµαι υπό την 
κηδεµονία τού στρατού, χαρακτηρίζοµαι από την επικράτηση στρατιωτικής 
νοοτροπίας. 

στρατολάτης (ο) {στρατολατών} (λαϊκ.-λογοτ.) ο στρατοκόπος (βλ.λ.): «εγώ 
δεν είµαι παρά ένας στρατολάτης, ένας αποσταµένος περπατητής» (Μ. 
Λουντέµης). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < στράτα + -(ε)λάτης < έλαύνω, πβ. κ. πρωτο-λάτης, ζευ-γο-
λάτης]. 

στρατολογία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η κλήση πολιτών στις Ένοπλες 
∆υνάµεις 2. (συνεκδ.) η ειδική στρατιωτική υπηρεσία που έργο της έχει την 
κλήση, τη συγκέντρωση και την κατάταξη των στρατευσίµων στις διάφορες 
µονάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φρασεολογία. 

στρατολογίας, -ή, -ό [1833] αυτός που σχετίζεται µε τη στρατολογία: ~ 
υπηρεσία | γραφείο. 

στρατολόγος (ο/η) [µεσν.] 1. ΣΤΡΑΤ. ειδικός αξιωµατικός ή υπάλληλος που 
εργάζεται στη στρατολογία 2. (µτφ.) πρόσωπο που ασχολείται µε την 
προσέλκυση και τη συγκέντρωση οπαδών, συνεργατών κ.λπ. για ορισµένο 
σκοπό: ο ~ τού κόµµατος | τής οργάνωσης || «η εξαθλίωση λειτουργεί ως ~ τού 
ισλαµικού φονταµενταλισµού» (εφηµ.). 

στρατολογώ ρ. µετβ. {στρατολογείς... | στρατολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθη- 

κα, -ηµένος} 1. ΣΤΡΑΤ. συγκεντρώνω (στρατευσίµους) και τους κατατάσσω 
στις διάφορες µονάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων: στο Ισραήλ στρατολογούνται 
και οι γυναίκες 2. προσελκύω ή συγκεντρώνω (κάποιους) σε πολιτική, 
κοινωνική κ.λπ. οργάνωση: οι επιτελείς τού κόµµατος προσπαθούν να 
στρατολογήσουν νέα µέλη || νέες αιρέσεις στρατολογούν αφελείς. — 
στρατολόγηση (η) [µεσν.], στρατολογη-τής (ο), στρατολογήτρια (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. στρατολογώ (-έω) < στρατός + -λογώ < λέγω (µε τη σηµ. 
«συλλέγω, συγκεντρώνω»), πβ. κ. σταχυο-λογώ]. 

στρατονοµία (η) {χωρ. πληθ.} ΣΤΡΑΤ. η υπηρεσία τού στρατού που έχει ως 
αποστολή της την αστυνόµευση των στρατιωτικών. [ΕΤΥΜ < στρατός + -
νοµία < νόµος, κατά το αστυνοµία]. 

στρατονόµος (ο) ο αξιωµατικός ή οπλίτης που υπηρετεί στη στρατονοµία. 
στρατόπεδα ρχης (ο) {(κλητ. στρατοπεδάρχα) | στρατοπεδαρχών} ΣΤΡΑΤ. ο 

διοικητής στρατοπέδου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ; µτγν. < στρατόπεδον + -άρχης < 
άρχω]. 

στρατοπεδεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {στρατοπέδευ-σα, -µένος} (για τµήµα στρατού) 
καταλύω, καταλαµβάνω θέση για προσωρινή διαµονή: ο λόχος στρατοπέδευσε 
έξω από την πόλη ΣΥΝ. στρατωνίζοµαι. — στρατοπέδευση (η) [αρχ.], 
στρατοπεδευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

στρατόπεδο (το) {στρατοπέδ-ου | -ων} 1. ο χώρος στον οποίο εγκαθίσταται 
στρατιωτική µονάδα και οι σχετικές εγκαταστάσεις: ~ υποδοχής | 
εκπαιδεύσεως 2. (κατ' επέκτ.) τόπος εγκαταστάσεως και παραµονής πλήθους 
ανθρώπων, που ζουν υπό περιορισµό και στενό έλεγχο: - αιχµαλώτων πολέµου 
| εγκαταστάσεως προσφύγων || «µετά τον φόνο που διέπραξε κλείστηκε σε ~ 
εργασίας κοντά στον Νείλο, για να σπάει πέτρες» (εφηµ.)· ΦΡ. στρατόπεδο 
συγκεντρώσεως κέντρο εγκλεισµού και καταναγκαστικής εργασίας 
αιχµαλώτων, πολιτικών κρατουµένων (κυρ. καθένα από αυτά που 
οργανώθηκαν από τους Ναζί για την εξόντωση εθνικών οµάδων και πολιτικών 
αντιπάλων ή από το σοβιετικό καθεστώς για τον εγκλεισµό των αντιφρο-
νούντων) (βλ. κ. λ. γκουλάγκ): ~ τού Άουσβιτς | τού Νταχάου 3. (µτφ.) οµάδα ή 
κύκλος ατόµων µε κοινή ιδεολογική, πολιτική, κοινωνική κ.λπ. τοποθέτηση, 
που έχουν συσπειρωθεί και αγωνίζονται για τους ίδιους σκοπούς: µετά τη ρήξη 
πολλοί συνεργάτες του πέρασαν σε αντίπαλα - || σύγχυση επικρατεί στο ~ τής 
αντιπολίτευσης ΣΥΝ. παράταξη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στρατόπεδον < στρατός + πέδον «έδαφος» (πβ. κ. οικό-πεδον, 
γή-πεδον), βλ. κ. πεδίο]. 

στρατοποίηση (η) → στρατιωτικοποίηση 
στρατός (ο) 1. (περιληπτ.) το σύνολο των οπλισµένων και στρατιωτι-κώς 

εκπαιδευµένων ανθρώπων, µε τους οποίους διεξάγονται οι πόλεµοι: τακτικός | 
άτακτος ~ || κατατάσσοµαι στον ~ || συγκεντρώνω ~ || Στρατός Ξηράς || σώµα 
στρατού (βλ. λ. σώµα) || ~ σωτηρίας (βλ.λ.) ΣΥΝ. στράτευµα (για Ένοπλες 
∆υνάµεις) 2. (συνεκδ.) το στρατιωτικό επάγγελµα και όλοι όσοι το εξασκούν 
οι στρατιωτικοί: ο ~ δεν πρέπει να αναµειγνύεται στην πολιτική 3. (ειδικότ.) το 
Πεζικό 4. (µτφ.) µεγάλο πλήθος, στρατιά: ένας ~ απόκληρων τής κοινωνίας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *str-to- (µε επίθηµα -to- ρηµατικών επιθ.), συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *ster- «εκτείνω, εξαπλώνω, διασκορπίζω», πβ. σανσκρ. strtâ- 
«απλωµένος, διασκορπισµένος», αρχ. ιρλ. sreth «σωρός, πλήθος» κ.ά. Οµόρρ. 
αρχ. στόρ-νυ-µι (βλ. λ. στρώνω), στρώµα, στέρ-νο(ν) κ.ά. Όπως προκύπτει από 
τα διαθέσιµα στοιχεία, η λ. στρατός θα πρέπει να προσδιόριζε αρχικώς τους 
στρατοπεδευµένους πολεµιστές, οι οποίοι έχουν απλωθεί για να 
κατασκηνώσουν σε συγκεκριµένο χώρο (κατ' αντιδιαστολή προς τον αρχ. όρο 
στίχες, ο οποίος αναφερόταν στις γραµµές τής πολεµικής παράταξης)]. 

Στράτος (ο) → Ευστράτιος 
στρατόσφαφα (η) {χωρ. πληθ.} ΜΕΤΕΩΡ. η ανώτερη ζώνη τής ατµόσφαιρας, η 

οποία βρίσκεται πάνω από την τροπόσφαιρα (βλ.λ.), εκτείνεται σε ύψος 
περίπου 12 χιλιοµέτρων από την επιφάνεια τής Γης και χαρακτηρίζεται από 
ασθενή αύξηση τής θερµοκρασίας σε συνάρτηση µε το ύψος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. stratosphère (νόθο συνθ.) < strato- (< λατ. 
stratum «στρώµα», µτχ. τ. τού p. sternere «στρώνω») + sphère (< σφαίρα)]. 

στρατούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο µικρός δρόµος ΣΥΝ. δροµάκι 2. το 
τετράπλευρο τροχοφόρο κιγκλίδωµα, µε το οποίο υποβοηθούνται τα νήπια στα 
πρώτα τους βήµατα·   ΦΡ. στράτα-στρατούλα βλ. λ. στράτα. [ΕΤΥΜ. Υποκ. 
τού στράτα]. 

στρατουλίζω ρ. αµετβ. {στρατούλισα} (λαϊκ. για νήπια) αρχίζω να βηµατίζω, 
κάνω τα πρώτα µου βήµατα ΣΥΝ. στραταρίζω. — στρατού-λισµα (το). 

στρα τσόχα ρτο (το) σκληρό και χοντρό χαρτί κατώτερης ποιότητας, που 
χρησιµεύει κυρ. για την περιτύλιξη κρέατος, ψαρικών και άλλων εδωδίµων. 
Επίσης στράτσο. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < βεν. strazzo | ιταλ. straccio «κουρέλι, ράκος, πα-
λιόπανο» < ρ. stracciare «σχίζω, κουρελιάζω» < δηµώδ. λατ. *ex-tractiâre (< 
λατ. tractus «έλκυση, σύρσιµο», µτχ. τ. τού trahere «έλκω, σύρω») + χαρτί]. 

στρατώνας (ο) [1833] ΣΤΡΑΤ. το κτήριο ή το συγκρότηµα κτηρίων, στο οποίο 
διαµένουν στρατιώτες. Επίσης (καθηµ.) στρατώνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. 
[ΕΤΥΜ < στρατός + παραγ. επίθηµα -ών)ας), πβ. κ. κυκλ-ώνας, κρυψώνας, 
αµπελ-ώνας]. 

στρατωνίζω ρ. µετβ. [1869] {στρατώνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
εγκαθιστώ (στρατιώτες) σε στρατώνες 2. (συνήθ. το µεσοπαθ. 
στρατωνίζοµαι) εγκαθίσταµαι (σε κατάλυµα): στρατωνιστήκαµε στα 
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σπίτια τού χωριού ΣΥΝ. στρατοπεδεύω. 
στρατωνισµος (ο) [1833] 1. η εγκατάσταση στρατιωτών σε στρατώ-
νες ή άλλα καταλύµατα και γενικότ. η εξασφάλιση στέγης στο στρά-
τευµα: ο ~ τού συντάγµατος ΣΥΝ. στρατοπέδευση 2. (συνεκδ.) το σύ-
νολο των καταλυµάτων που χρησιµοποιούνται για τη διαµονή των 
στρατιωτών ΣΥΝ. στρατώνας, στρατόπεδο. 

στράφηκα ρ. → στρέφω 
στράφι επίρρ. (καθηµ.) µάταια· στη ΦΡ. πάω στράφι χάνοµαι χωρίς 

αποτέλεσµα, χωρίς όφελος: όλες οι προσπάθειες µου πήγαν στράφι! || 
εγώ τον προειδοποίησα, αλλά τα λόγια µου πήγαν στράφι ΣΥΝ. χαράµι. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. israf «σπατάλη»]. 

στραφταλίζω {στραφτάλισα} (λογοτ.) αστράφτω, λαµποκοπώ: το πο-
τάµι στραφτάλιζε καθώς το χτυπούσε ο ήλιος || τον κοίταζε και τα 
µάτια της στραφτάλιζαν. — στραφταλιστός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Από 
συµφυρµό των (α)στράφτ(ω) και (γυ)αλίζώ]. 

στρεβλός, -ή, -ό (λόγ.) 1. στραβός: ~ σκέλη ANT. ευθύς, ίσιος 2. (συ-
νήθ. µτφ.) αυτός που αποκλίνει από το ορθό ή το πρέπον, που έχει µε-
ταβληθεί προς το χειρότερο, που έχει αλλοιωθεί η ουσία του: ~ ιδέα | 
αντίληψη | πεποίθηση ΣΥΝ. στραβός, διαστρεβλωµένος ANT. σωστός. 
— στρεβλά επίρρ., στρεβλότητα (η) [µτγν.]. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *στρεφ-λός (µε εκφραστ. τροπή τού -φ- στο αντίστοιχο 
ηχηρό -β-, πβ. κ. στραβ-ός) < στρέφω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -λός 
(πβ. κ. τυφ-λός). Οµόρρ. στραβ-ός, στρόβ-ιλος κ.ά.]. στρεβλώνω ρ. 
µετβ. {στρέβλω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. κάνω κάτι στρεβλό, 
στραβώνω ΑΝΤ. ισιώνω, ευθυγραµµίζω 2. (µτφ.) µεταβάλλω τη φύση, 
τη µορφή (κάποιου) προς το χειρότερο, αλλοιώνω την ουσία του: ~ 
την αλήθεια ΣΥΝ. διαστρέφω, διαστρεβλώνω, παραµορφώνω. 

— στρέβλωµα (το) [µτγν.], στρεβλωτής (ο) [µτγν.], στρεβλώτρια (η), 
στρεβλωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στρεβλώ (-όω) < στρεβλός]. 

στρέβλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. το να γίνε-
ται κάτι στρεβλό, το στράβωµα, η παραµόρφωση 2. (µτφ.) η παραποί-
ηση µιας καταστάσεως, η µεταβολή προς το χειρότερο, η αλλοίωση 
τής ουσίας: «τα µύρια όσα δεινά τής χώρας, από την καθυστερηµένη 
εκβιοµηχάνιση µέχρι τις γενικότερες οικονοµικές - ερµηνεύονταν µε 
αναφορά στον ύποπτο ρόλο τού ξένου κεφαλαίου» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
διαστρέβλωση. 

στρένω ρ. → στέργω 
στρείδι (το) {στρειδ-ιού | -ιών} εδώδιµο µαλάκιο µε όστρακο που 

αποτελείται από δύο ανόµοιες θυρίδες µε τραχιά, γκρίζα εξωτερική 
επιφάνεια και λεία, λευκόχρωµη εσωτερική· ορισµένα είδη του πε-
ριέχουν µαργαριτάρι: µαργαριτοφόρα ~· ΦΡ. κολλάω σαν στρείδι προ-
σκολλώµαι (σε κάποιον) και (ενδεχοµένως) γίνοµαι πολύ ενοχλητικός 
ΣΥΝ. κολλάω σαν βδέλλα. 
[ΕΤΥΜ, < µεσν. όστρείδιον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ό-), υποκ. 
τού αρχ. δστρειον, -εον, παράλλ. τ. τού δστρακον, µε θ. όστρ- και πα-
ραγ. επίθηµα -ειον. Βλ. λ. όστρακο]. 

στρειδολόγος (ο) αλιευτικό όργανο που χρησιµεύει για τη συλλογή 
στρειδιών και άλλων οστράκων. 

στρέµµα (το) {στρέµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. µονάδα µετρήσεως επι-
φανείας -κυρ. εκτάσεων γης- που ισούται µε 1.000 τετραγωνικά µέ-
τρα (1.000 τ.µ.): κάηκαν 400 ~ δασικής έκτασης 2. (συνεκδ.) η κτηµα-
τική περιουσία: έχει πολλά ~ στο χωριό. — στρεµµατικός, -ή, -ό 
[1897]. 
ΙΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «στροφή, στρέψη - οτιδήποτε έχει συνε-
στραµµένο σχήµα», < στρέφω (βλ.λ.)]. 

στρεπτοκοκκιαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. λοίµωξη 
που οφείλεται σε στρεπτόκοκκο (βλ.λ.), είτε τοπική (λ.χ. η πυοδερµία, 
η εντερίτιδα, η φαρυγγίτιδα, η αµυγδαλίτιδα κ.ά.) είτε γενική (λ.χ. η 
οστρακιά, ο επιλόχειος πυρετός κ.ά.). [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. streptococcic]. 

στρεπτόκοκκος (ο) [1888] ΒΙΟΛ. βακτήριο µε σφαιρικά κύτταρα 
(κόκκους), τα οποία είναι συχνά συνδεδεµένα µεταξύ τους σε µικρές 
αλυσίδες· αφθονούν στα σάπια υλικά, παρασιτούν στη στοµατική 
κοιλότητα, στο δέρµα και στο έντερο και είναι έντονα παθογόνα, 
προκαλώντας πλήθος λοιµώξεων. — στρεπτοκοκκικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < στρεπτός + κόκκος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
streptocoque]. 

στρεπτοµύκητας (ο) {στρεπτοµυκήτων} ΒΙΟΛ. εξαιρετικά διαδεδο-
µένο βακτήριο, ορισµένα είδη τού οποίου παράγουν αντιβιοτικά. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. streptomyces]. 

στρεπτοµυκίνη (η) {στρεπτοµυκινών} ΦΑΡΜ. αντιβιοτικό που παρά-
γεται από ένα είδος στρεπτοµύκητα και χρησιµοποιείται εναντίον 
πολλών βακτηρίων (π.χ. τής φυµατίωσης). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. streptomycin]. 

στρεπτός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που µπορεί να περιστρέφεται 2. στρι-
φτός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < στρέφω]. 

στρες (το) {άκλ.} 1. ΙΑΤΡ. οποιαδήποτε ενόχληση στη λειτουργία τού 
οργανισµού, η οποία οφείλεται σε ερεθίσµατα τού εξωτερικού περι-
βάλλοντος (π.χ. ψύχος, ζέστη, θόρυβος, τραύµα κ.λπ.) ή ψυχολογικούς 
παράγοντες (π.χ. απογοήτευση, σύγχιση κ.λπ.) και συνεκδ. οι οργανι-
κές αντιδράσεις που προκαλούνται 2. (καθηµ.) το άγχος, η ψυχική 
ένταση: θα πάω διακοπές, για να γλυτώσω από το ~ τής δουλειάς || οι 
ασκήσεις αναπνοής και χαλάρωσης βοηθούν στην καταπολέµηση τού 
~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. stress < µέσ. αγγλ. stresse, παράλλ. τ. τού distresse < 
παλ. γαλλ. distresse < δηµώδ. λατ. *districtia < λατ. districtus «δεµένος, 
περιεζωσµένος, σφιγµένος» (µτχ. τ. τού ρ. distringere)]. 

στρεσάρω ρ. µετβ. {στρεσάρισ-α, -τηκα, -µένος} (καθηµ.) προκαλώ 
στρες σε (κάποιον), δηµιουργώ κατάσταση έντασης, άγχους: µε στρε-
σάρουν πολύ στη δουλειά τώρα τελευταία || τον είδα πολύ στρεσαρι-
σµένο (πβ. λ. αγχώνω). — στρεσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < στρες + -άρω, 
πβ. κ. παρκ-άρω, σουτ-άρω]. 

στρέτο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. στη φόρµα τής φούγκας, ένα τµήµα στο 
οποίο η παρουσίαση τού θέµατος σε µια «φωνή» αρχίζει ενώ συνε-
χίζεται και πριν ολοκληρωθεί η παρουσίαση τού θέµατος στην προη-
γούµενη· τοποθετείται, συνήθ., προς το τέλος τής φούγκας 2. (ως 
επίρρ.) ως ένδειξη ρυθµική αγωγής: σε πιο σφιχτό ρυθµό, γρηγορότε-
ρα (βλ. κ. στριντζέντο). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. stretto «σφιχτός, στενός» < λατ. strictus (ίδια σηµ.), µτχ. 
τ. τού ρ. stringere «σφίγγω»]. 

στρεφοποδια (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. δυσµορφία τού άκρου τού πο-
διού. 

στρέφω ρ. µετβ. {έστρεψα, στρά-φηκα (λόγ. εστράφην, -ης, -η...), -µµέ-
νος} 1. γυρίζω (κάτι) επί τόπου (προς ορισµένη κατεύθυνση): ~ τα νώτα 
µου (γυρίζω την πλάτη µου) (βλ. λ. νώτα) 2. (µτφ.) κατευθύνω: ~ το 
βλέµµα µου | την προσοχή µου | τις προσπάθειες µου | το ενδιαφέρον 
µου κάπου || έστρεψαν τα πυρά τους εναντίον τού προέδρου || οι εφη-
µερίδες έστρεψαν το φως των προβολέων τους στην ιδιωτική της ζωή 
|| οι προδότες έστρεψαν τα όπλα εναντίον τής πατρίδας τους ANT. 
αποστρέφω 3. (µτφ. για πρόσ.) µεταβάλλω τη στάση, τη συµπεριφορά 
(προς κάποιον): µε τα λόγια της κατόρθωσε να στρέψει τον έναν ενα-
ντίον τού άλλου- (µεσοπαθ. στρέφοµαι) 4. αλλάζω κατεύθυνση, µε-
τακινούµαι µεταβάλλοντας µέτωπο: ξαφνικά στράφηκε προς το µέρος 
µας µε απειλητικές διαθέσεις ΣΥΝ. γυρίζω, στρίβω 5. (λόγ.) κινούµαι 
κυκλικά, γυρίζω γύρω από πραγµατικό ή νοητό άξονα: όλοι οι 
πλανήτες τού ηλιακού µας συστήµατος στρέφονται γύρω από τον Ήλιο 
|| η Γη στρέφεται περί τον άξονα της ΣΥΝ. περιστρέφοµαι 6. (µτφ.) 
κατευθύνοµαι, προσανατολίζοµαι: οι νέοι στρέφονται περισσότερο σε 
επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τη σύγχρονη τεχνολογία || οι έρευνες 
τής αστυνοµίας στρέφονται προς τους συγγενείς τού θύµατος || σε 
ποιον να στραφώ για βοήθεια; (να απευθυνθώ, να καταφύγω) 7. (η 
µτχ. στραµµένος, -η, -ό) αυτός που είναι γυρισµένος προς ορισµένη 
κατεύθυνση: οι τηλεοπτικές κεραίες είναι ~ προς τον Υµηττό ή την 
Πάρνηθα || η πλώρη τού πλοίου ήταν - προς βορράν || (µτφ.) όλα τα 
βλέµµατα | τα µάτια είναι - προς τον επερχόµενο πόλεµο στο Κόσοβο 
|| (µτφ.) έχω την προσοχή µου ~ στις πολιτικές εξελίξεις στην 
Αλβανία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου. Αν το µυκ. ku-su-to-ro-qa µεταγραφεί ως συ-
στροφή, τότε πρέπει να υποθέσουµε την ύπαρξη αρχικού χειλοϋπε-
ρωικού συµφώνου. Η λ. εντάσσεται σε µια οικογένεια οµορρίζων, που 
παρουσιάζουν όλες τις µεταπτωτ. βαθµ. τού θ. στρεφ-, καθώς και 
(ορισµένες φορές) την εκφραστ. εναλλαγή -φ- | -β-: στρεπ-τός, στρέψ-
ις (-η), στρέµ-µα, στροφ-ή, στρόφ-ιγξ (-ιγγα), στρεβ-λός, στραβ-ός, 
στρόβ-ίλος κ.ά. Ολόκληρη η οµάδα αντικατέστησε εν πολλοίς το αρ-
χαϊκό λεξιλογικό σύστηµα τού συνωνύµου είλέω, είλύω (βλ. λ. ειλε-
ός)]. 

στρεψαυχενία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. ακούσια στροφή τής κεφαλής, 
που συνοδεύεται από σπασµούς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. στρεψαύχην, -ενός < στρεψ(ο)- (< αρχ. στρέφω, από το 
θ. τού αορ. ε-στρεψ-α) + αύχήν, -ένος]. 

στρέψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. στροφή, περιστροφή 2. ΦΥΣ. µορ-
φή καταπόνησης ενός στερεού σώµατος, που οφείλεται στη δράση 
δύο αντίθετων ζευγών δυνάµεων, οι οποίες αναπτύσσονται σε πα-
ράλληλα επίπεδα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. στρέψις < στρέφω]. 

στρεψοδικια (η) [1856] {στρεψοδικιών} 1. η χρήση σοφιστικών ή κα-
κόπιστων επιχειρηµάτων σε δίκη µε στόχο την παραπλάνηση τού δι-
καστηρίου 2. (κατ' επέκτ.) η σκόπιµη διαστροφή τής αλήθειας 3. (συ-
νεκδ.) κάθε κακόπιστο επιχείρηµα που στοχεύει στη διαστροφή τής 
αλήθειας: άρχισε τις ~. — στρεψόδικος, -η, -ο [1854], στρεψοδικώ ρ. 
[αρχ.] {-εις...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επιχείρηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στρεψοδικώ (-έω) < στρεψο- (< στρέφω, από το θ. τού 
αορ. ε-στρεψ-α) + -δικώ < δίκη]. 

στρίβω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έστριψα, στρί-φτηκα, -µµένος} 1. ♦ (µετβ.) 
γυρίζω (κάτι) επί τόπου ή γύρω από τον άξονα του: ~ το νήµα | το σε-
ντόνι, για να φτειάξω σκοινί || ~ το µουστάκι µου ΣΥΝ. συστρέφω, πε-
ριστρέφω, στρέφω· ΦΡ. (α) στρίβω το λαρύγγι κάποιου βλ. λ. λαρύγγι 
(β) στρίβω το νόµισµα ρίχνω το νόµισµα κορώνα-γράµµατα (γ) 
στρίβω τσιγάρο τυλίγω καπνό µέσα σε τσιγαρόχαρτο, για να φτειά-
ξω τσιγάρο (δ) (οικ.) τα στρίβω (ενν. τα λόγια µου) αναιρώ όσα είπα 
προηγουµένως ή ανακαλώ υπόσχεση που έδωσα: Α, µη µου τα στρί-
βεις τώρα! Αλλιώς µου τα 'χες πει ΣΥΝ. τα αλλάζω (ε) (µτφ.) µου στρί-
βει (η βίδα) χάνω τα λογικά µου, παραφρονώ, τρελαίνοµαι: του 'χει 
στρίψει- ούτε ξέρει πια τι κάνει και τι λέει! || µπας και σου 'στρίψε η 
βίδα και µου λες τέτοια πράγµατα; (στ) (αργκό) το στρίβω φεύγω: το 
'στρίψε µε κάποιον που γνώρισε (έφυγε µαζί του) ♦ (αµετβ.) 2. στρέ-
φοµαι γύρω από τον εαυτό µου: το τιµόνι έστριψε από µόνο του, χω-
ρίς να το αγγίξω 3. αλλάζω κατεύθυνση κάνοντας στροφή: το αυτο-
κίνητο έστριψε δεξιά || ο δρόµος στρίβει αριστερά || µας πλησίασε και 
µετά έστριψε απότοµα 4. (συνεκδ.) κάνω το όχηµα που οδηγώ να 
στρίψει, του αλλάζω κατεύθυνση: ο οδηγός έστριψε απότοµα, για να 
αποφύγει το εµπόδιο || εδώ στρίβουµε για την παραλία 5. (οικ.) φεύγω 
γρήγορα ή κρυφά, αποµακρύνοµαι: µου φαίνεται ότι είναι ώρα να 
στρίβουµε || µόλις µε είδε, έστριψε || ~ αλά γαλλικά (το σκάω στα 
κρυφά) || (κυρ. η προστ. µε επιθετική διάθεση) στρίβε! (πάρε δρόµο, 
δίνε του, κοπάνα τη, σπάσε). — στρίψιµο (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., από 
τον αόρ. έστρεψα τού αρχ. στρέφω, κατά το σχήµα 
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έτριψα - τρίβω, έθλιψα - θλίβω]. 
στρίγγλα κ. στρίγκλα (η) {δυσχρ. στριγγλών} "Ι.ΛΑΟΓΡ. κακοποιό δαιµόνιο τής 

λαϊκής µυθολογίας, που έχει τη µορφή άσχηµης γριάς, κάνει µάγια και 
προξενεί κακό, κυρ. στις λεχώνες και στα νεογέννητα 2. (µτφ.) γυναίκα κακιά 
ή εξαιρετικά δύστροπη ΣΥΝ. µέγαιρα, λάµια· ΦΡ. η στρίγγλα που έγινε αρνάκι 
βλ. λ. αρνάκι. [ΕΤΥΜ. µεσν. στρίγ(κ(λα < »strigula, υποκ. τού λατ. striga < 
µτγν. στρίξ «κουκουβάγια» (από την αιτ. στρίγγα), λ. που προσδιόριζε αρχικά 
την κραυγή τής κουκουβάγιας και συνδ. µε λατ. stridere «τρίζω, σφυρίζω» ή, 
κατ' άλλη άποψη, < µεσν. στρίγλα (µε ανάπτυξη -σ- προθεµ., πβ. κ. κόνις - 
σκόνη) < αρχ. τρίγλη «µπαρµπούνι» (βλ.λ.), άποψη δυσχερής σηµασιολογικά]. 

στριγγλιά κ. στριγκλιά (η) (καθηµ.) η οξεία και διαπεραστική κραυγή, που 
συνήθ. εκφράζει τρόµο: τα µικρά, όταν είδαν ξαφνικά τον σκύλο, έβαλαν | 
άρχισαν τις - ΣΥΝ. στρίγγλισµα, τσύρισµα. 

στριγγλίζω κ. στριγκλίζω ρ. αµετβ. {στρίγγλισα} βγάζω οξείες και 
διαπεραστικές κραυγές: ~ από φόβο | από πόνο | από πανικό || ~ σαν υστερικιά 
|| (µτφ.) τα φρένα τού αυτοκινήτου στρίγγλισαν στην άσφαλτο ΣΥΝ. τσυρίζω, 
ουρλιάζω, ξεφωνίζω. — στρίγγλισµα (το). [ΕΤΎΜ. < µεσν. στριγγίζω (που 
δικαιολογεί τη γρ. µε -γγ-) < µτγν. στριξ «κουκουβάγια» (βλ. λ. στρίγγλα) κατ' 
επίδρ. τού στρίγγλα]. 

στρίγγλος κ. στρίγκλος (ο) (λαϊκ.) ο γεµάτος ιδιοτροπίες άνδρας, ο άνδρας που 
συµπεριφέρεται µε µοχθηρία ΣΥΝ. στραβόξυλο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. στρίγλος < 
στρίγλα (υποχωρητ.). Βλ. λ. στρίγγλα]. 

στριγγός, -ή, -ό (για ήχο ή φωνή) ο έντονα οξύς και διαπεραστικός: ~ κραυγή. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. στριγγίζω (υποχωρητ.) < µτγν. *στρίγξ | στρίξ «κουκουβάγια» 
(αιτ. στρίγγα). Βλ. λ. στρίγγλα]. 

Stricto sensu λατ. (προφέρεται στρίκτο σένσου) ελλην. υπό στενή έννοια ANT. 
lato sensu. 

στριµµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει γυριστεί επί τόπου ή γύρω από τον άξονα 
του: ~ τσιγάρο ΣΥΝ. στριφτός 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) αυτός που έχει 
ιδιότροπη συµπεριφορά, που δεν τον ικανοποιεί τίποτα, ο δύστροπος ΣΥΝ. 
παράξενος, ζαβός ANT. καλόβολος, βολικός- ΦΡ. (εκφραστ.) στριµµένο άντερο 
ο πολύ ιδιότροπος άνθρωπος. 

στριµόκωλα επίρρ. → στρυµόκωλα 
στριµόκωλος, -η, -ο → στρυµόκωλος 
στρίµωγµα (το) ~» στρυµώχνω 
στριµωξιδι (το) → στρυµωξίδι 
στριµώχνω ρ. → στρυµώχνω 
στριµωχτός, -ή, -ό → στρυµωχτός 
στριντζεντο επίρρ. ΜΟΥΣ. ως ερµηνευτική ένδειξη που δηλώνει την προοδευτική 

επιτάχυνση τού τέµπο κατά την εκτέλεση ενός µουσικού κοµµατιού ΣΥΝ. 
ατσελεράντο. [ΕΤΥΜ < ιταλ. stringendo < ρ. stringere «σφίγγω» < λατ. 
stringere]. 

στρίποδο (το) {στριπόδ-ου | -ων} (καθηµ.) 1. η φορητή ή τρίποδη βάση µε 
κινητό συνήθ. το πίσω πόδι, πάνω στην οποία στηρίζεται πίνακας ή κάµερα 2. 
(συνήθ. στον πληθ.) το καθένα από τα δύο ξύλινα ή µεταλλικά τετράποδα 
στηρίγµατα, πάνω στα οποία τοποθετούνται εγκάρσια σανίδες, για να 
φτειαχτεί πρόχειρο κρεβάτι ή πάγκος εργασίας 3. (συνεκδ.) το κρεβάτι που 
κατασκευάζεται µε τον παραπάνω τρόπο. 
ίΕΤΥΜ, < τρίποδο, µε ανάπτυξη -σ- προθεµ., πβ. κ. βώλος - σβώλος, κόνις - 
σκόνη]. 

στριπτίζ κ. στριπ-τιζ (το) (παλαιότ. ορθ. στριπτήζ) {άκλ.} η ψυχαγωγική 
επίδειξη (συνήθ. σε νυχτερινό κέντρο), κατά την οποία ένα άτοµο γδύνεται 
αργά και µε τρόπο που να διεγείρει σεξουαλικά τους θεατές: κάνω ~ || 
ανδρικό ~. 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. strip-tease < strip «γδύνω, γυµνώνω» + tease «πειράζω, 
ενοχλώ»]. 

στριπτιζάδικο (το) (καθηµ.) νυχτερινό κέντρο στο οποίο παρουσιάζεται 
πρόγραµµα στριπτίζ. 

στριπτιζέζ (η) {άκλ.} η γυναίκα που κάνα στριπτίζ σε νυχτερινό κέντρο. Επίσης 
(λαϊκ.-µειωτ.) στριπτι)τ)ζού (η) {στριπτι)τ)ζούδες). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. strip-
teaseuse < αγγλ. strip-tease (βλ. κ. στριπτίζ)]. 

στριφνός, -ή, -ό → στρυφνός 
στριφογυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στριφογύρισα} ♦ 1. (µετβ.) περιστρέφω 

συνεχώς (κάτι): στριφογύριζε νευρικά το µολύβι στα δάχτυλα του- ΦΡ. (µτφ.) (α) 
στριφογυρίζω στο µυαλό µου (κάτι) σκέφτοµαι συνέχεια, µε απασχολεί 
έντονα (κάτι) (β) (καθηµ.) τα στριφογυρίζω δεν µιλώ καθαρά, χρησιµοποιώ 
υπεκφυγές, περιστροφές ♦ (αµετβ.) 2. περιστρέφοµαι συνεχώς, κάνω συνεχείς 
στροφές γύρω από τον άξονα µου: ~ σαν σβούρα 3. στρέφοµαι εδώ και εκεί 
ανήσυχα: όλη τη νύχτα στριφογύριζα στο κρεβάτι χωρίς να κλείσω µάτι. 
Επίσης στριφογυρνώ {-άς...}. — στριφογύρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < στρίφω (άλλος τ. τού στρίβω) + γυρίζω, πβ. µεσν. στρεφογυ-ρίζω]. 

στριφογυριστός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε στρίψιµο και γύρισµα γύρω από 
κάτι άλλο ή περί τον άξονα του: ~ σκάλα | κέρατο | κλωστές | καλώδιο | 
µονοπάτι | δρόµος || ο ποδοσφαιριστής έκανε ένα ~ σουτ. — στριφογυριστά 
επίρρ. 

στριφόνι (το) {στριφον-ιού | -ιών} µεγάλη σιδερένια βίδα µε πολυγωνική 
κεφαλή και σπείρωµα στο κάτω µισό της για τρύπες χωρίς έξοδο («τυφλές 
τρύπες»). [ΕΤΥΜ. < στρίφω (άλλος τ. τού στρίβω) + παραγ. επίθηµα -όνι]. 

στρίφτάρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ο ειδικός στροφέας, µε τον οποίο τε-
ντώνονται οι χορδές των µουσικών οργάνων ΣΥΝ. κλειδί. [ΕΤΥΜ. < στριφτός + 
παραγ. επίθηµα -άρι, πβ. κ. στουρν-άρι]. 

στριφτός, -ή, -ό αυτός που έχει στριφτεί: ~ νήµα | φύλλο πίτας | τσιγάρο (το 
φτειαγµένο στο χέρι) ΣΥΝ. στριµµένος. 

ίΕΤΥΜ. < στρίβω | στρίφω]. 
στρίφωµα (το) {στριφώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. το ράψιµο ανα-

διπλωµένης άκρης υφάσµατος ή ενδύµατος, για να µην ξεφτύζει, ή το ράψιµο 
κορδέλας πάνω στην άκρη αυτή: το ~ τής φούστας | τού σακακιού 2. (συνεκδ.) 
η αναδιπλωµένη άκρη υφάσµατος που έχει ραφτεί ή η κορδέλα που ράβεται 
πάνω στην άκρη υφάσµατος: το ~ ξηλώθηκε ΣΥΝ. ρέλι. 

στριφώνω ρ. µετβ. {στρίφω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. διπλώνω και ράβω την 
άκρη σε (ύφασµα), για να µην ξεφτύζει 2. ράβω κορδέλα πάνω στην άκρη 
(υφάσµατος), για να µην ξεφτύζει: ~ το φόρεµα | τη φούστα ΣΥΝ. ρελιάζω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. στρίφω (άλλος τ. τού αρχ. στρέφω) + -ώνω]. 

στρίψιµο (το) → στρίβω 
στροβιλίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {στροβίλισ-α, -τηκα, -µένος) στρέφω (κάτι) 

ολόγυρα και διαρκώς, του δίνω συνεχή περιστροφική κίνηση: ο αέρας 
στροβίλιζε τα ξερά φύλλα || (συνήθ. το µεσοπαθ. στροβιλίζοµαι) τα ζευγάρια 
στροβιλίζονταν στην πίστα χορεύοντας βαλς || (µτφ.) εικόνες από το παρελθόν 
στροβιλίζονταν στο µυαλό του. — στροβίλισµα (το). 

στροβιλισµός (ο) [1872] 1. (λόγ.) η ταχεία και συνεχής περιστροφική κίνηση, 
το αδιάκοπο στριφογύρισµα: ο ~ των χορευτών | των φύλλων ΣΥΝ. περιστροφή 
2. ΦΥΣ. η ταχεία και συνεχής περιστροφική κίνηση των ρευστών (υγρών ή 
αερίων). 

στροβιλιστικός, -ή, -ό [1892] αυτός που στροβιλίζει ή γίνεται µε στροβιλισµό: 
~ χορός ΣΥΝ. στριφογυριστός. 

στροβιλοαντιδραστήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. αεριοστρόβιλος που παράγει ώση µε την 
εκβολή θερµών καυσαερίων µε υψηλή ταχύτητα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. 
turbo-jet]. 

στροβιλογεννήτρια (η) {στροβιλογεννητριών} ΤΕΧΝΟΛ. γεννήτρια ηλεκτρικού 
ρεύµατος που κινείται µε στρόβιλο. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. turbo-
generator]. 

στροβιλοκινητήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. κινητήρας που λειτουργεί µε στρόβιλο και που 
χρησιµεύει στην παραγωγή µηχανικής ισχύος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. turbine-motor]. 

στροβιλοκίνητος, -η, -ο ΤΕΧΝΟΛ. αυτός που κινείται µε στρόβιλο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. turbine-driven]. 

στροβιλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] (στροβιλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που έχει τη µορφή στροβίλου: - κίνηση | σχηµατισµός. — στροβιλοειδώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

στρόβιλος (ο) {στροβίλ-ου | -ων, -ους} 1. µάζα ανέµου ή νερού που κινείται 
περιστροφικώς και µε µεγάλη ταχύτητα ΣΥΝ. δίνη 2. (κατ' επέκτ.) ρεύµα 
µέσα στη µάζα ρευστού ή αερίου µε διεύθυνση διαφορετική από εκείνη 
ολόκληρου τού σώµατος: - καπνού | σκόνης 3. ΤΕΧΝΟΛ. κινητήρια, 
στρεφόµενη µηχανή που χρησιµοποιεί την ενέργεια ρευστού ή αερίου (κυρ. 
νερού ή ατµού), για να θέσει σε περιστροφική κίνηση τροχό, ο οποίος παράγει 
µηχανικό έργο (βλ. κ. λ. ατµοστρόβιλος, υδροστρόβιλος) ΣΥΝ. τουρµπίνα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < στρόβος «περιστροφή, δίνη» (ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. στρέφω, 
βλ.λ., µε εκφραστ. ηχηρό -β- αντί -φ-) + παραγ. επίθηµα -ιλος, πβ. κ. δµ-ιλος]. 

στροβιλοσυµπιεστής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. το τούρµπο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. turbo]. 

στροβοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. η παρατήρηση περιοδικής 
κινήσεως ή ταχέως εξελισσόµενου φαινοµένου µε τη χρήση φωτισµού µε 
διακοπτόµενες αναλαµπές βραχείας διάρκειας, οι οποίες εκπέµπονται στην 
κατάλληλη συχνότητα. — στροβοσκοπικός, -ή, -ό, στροβοσκοπικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. stroboscopy. Βλ. κ. στροβοσκόπιο]. 

στροβοσκόπιο (το) {στροβοσκοπί-ου | -ων) ΤΕΧΝΟΛ. 1. η συσκευή µε την οποία 
γίνεται η στροβοσκοπία 2. όργανο παρατήρησης που βρίσκεται σε ορισµένα 
άρµατα µάχης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στρόβος «περιστροφή, δίνη» (βλ. λ. στρόβιλος) + -σκό-πιο < 
σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
stroboscope]. 

στρογγυλάδα (η) (λαϊκ.) το να είναι κάτι στρογγυλό, το σχήµα και η µορφή τού 
στρογγυλού ΣΥΝ. (λόγ.) στρογγυλότητα. [ΕΤΥΜ. < στρογγυλός + παραγ. 
επίθηµα -άδα (πβ. κ. λιακ-άδα, φεγ-γαρ-άδα)]. 

στρογγυλεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στρογγύλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} ♦ 1. (µετβ.) 
κάνω (κάτι) στρογγυλό (βλ.λ.): το νερό µε τα χρόνια έχει στρογγυλέψει τις 
πέτρες || η τιµή είναι 2.560- ας πούµε 2.500, για να το στρογγυλέψουµε ♦ 2. 
(αµετβ.) γίνοµαι στρογγυλός: το φεγγάρι άρχισε να στρογγυλεύει. Επίσης 
στρογγυλαίνω [µτγν.]. — στρογγύ-λε)υ)µα (το) [µτγν.]. 

στρογγυλοειδης, -ής, -ές {στρογγυλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
σχήµα σχεδόν στρογγυλό. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. στρογγυλός + -ειδής < είδος]. 

στρογγυλοκάθοµαι ρ. αµετβ. {στρογγυλοκάθισα} (εκφραστ.) κάθοµαι 
αναπαυτικά και για µεγάλο χρονικό διάστηµα: ενώ εγώ σκοτωνόµουν να 
πλένω πιάτα, εκείνος πήγε και στρογγυλοκάθισε στην πολυθρόνα ΣΥΝ. 
καλοκάθοµαι, καλοστρώνοµαι, θρονιάζοµαι. [ΕΤΥΜ. < στρογγυλός + 
κάθοµαι, πιθ. από την έννοια «κάθοµαι σε στρογγυλό χαµηλό τραπέζι ως 
προσκεκληµένος, για να φάω»]. 

στρογγυλοµορφος, -η, -ο αυτός που έχει στρογγυλό σχήµα. 
στρογγυλοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (για χρηµατικό ποσό) η 

αφαίρεση ή πρόσθεση µικροποσού, ώστε το τελικό ποσό να είναι στρογγυλό, 
ακέραιο και να διευκολύνονται οι συναλλαγές: το υπόλοιπο τού λογαριασµού 
σας είναι 100.028 δρχ. και µε τη ~ θα πληρώσετε 100.000 δρχ. ακριβώς. — 
στρογγυλοποιώ ρ. {-είς...}. 



στρογγυλοπρόσωπος 1667 στροφόµετρο 
 

[ΕΤΥΜ, Απόδ. τού αγγλ. rounding]. 
στρογγυλοπρόσωπος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει στρογγυλό πρό-

σωπο, χωρίς γωνίες. 
στρογγυλός, -η, -ό 1. αυτός που έχει σφαιρικό σχήµα: η µπάλα είναι ~ 

2. αυτός που έχει κυκλικό σχήµα: η ρόδα είναι ~ || ~ κουµπί | τραπέζι- 
ΦΡ. συζήτηση στρογγυλής τραπέζης | στρογγυλό τραπέζι (σε 
συνέδριο, διάσκεψη, συµβούλιο κ.λπ.) η συζήτηση που διεξάγεται µε-
ταξύ ισότιµων συνοµιλητών για ένα θέµα κοινού ενδιαφέροντος: «οι 
ερευνητικές επιχειρήσεις θα είναι το θέµα τού στρογγυλού τραπεζιού» 
(εφηµ.) 3. αυτός που έχει σχήµα περισσότερο κυκλικό ή σφαιρικό 
παρά γωνιώδες: ~ πρόσωπο | πέτρα 4. αυτός που έχει σχήµα πε-
ρισσότερο καµπυλώδες παρά γωνιώδες ή ευθύγραµµο: ~ ώµοι || τα µά-
τια των Κινέζων είναι σχιστά, ενώ των Ευρωπαίων είναι πιο -' ΦΡ. 
στρογγυλά γράµµατα γράµµατα µε τέλειες καµπύλες 5. ΓΛΩΣΣ. (στον 
τ. στρογγυλός) στρογγυλό φωνήεν το φωνήεν που αρθρώνεται µε 
στρογγυλεµένα χείλη: τα ~ τής Ν. Ελληνικής είναι τα α, ο, ου · 6. (α) 
(αριθµός) που αποτελείται µόνο από ακέραιες µονάδες, χωρίς δεκα-
δικούς ή κλάσµατα (β) (αριθµός) που µπορεί να διαιρεθεί ακριβώς µε 
το 10 ή το 100 ή το 1.000 κ.λπ. (ανάλογα µε το πόσα ψηφία έχει): κο-
στίζει 15.300- για να κάνουµε το ποσό ~, θα σου το αφήσω 15.0001| (εµ-
φατ.) ξόδεψα ένα εκατοµµύριο ~! Επίσης στρόγγυλος, -η, -ο κ. (λόγ.) 
στρογγυλός. — (υποκ.) στρογγυλούτσικος, -η/-ια, -ο, στρογγυλότη-
τα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. στρογγυλός (µε επίθηµα -ύλος, πβ. κ. άγκ-ύλος, 
καµπ-ύλος), αρχική σηµ. «συµπιεσµένος σε σφαίρα, σφαιρικός», < 
♦strong-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *streng- «σφίγγω, συµπιέζω», για το 
οποίο βλ. λ. στραγγίζω}. 

στρογγυλός - στρογγυλός - στρόγγυλος. Η αρχική (ήδη αρχαία) 
µορφή τής λ. είναι στρογγυλός (µε τον τόνο στην παραλήγουσα). 
Από σύνθετα τού τύπου στρογγυλό-µορφος δόθηκε η εντύπωση 
ότι το επιθ. τονίζεται στη λήγουσα και σχηµατίστηκε το στρογγυ-
λός, ενώ σύνθετα τού τύπου ολοστρόγγυλος οδήγησαν στο να 
σχηµατιστεί και τ. στρόγγυλος (µε τον τόνο στην προπαραλήγου-
σα). 

στρογγυλόσχηµος, -η, -ο αυτός που έχει στρογγυλό σχήµα. 
στρογγυλοφαναρος, -η, -ο (µηχανάκι) µε στρογγυλό µπροστινό 

φανάρι. 
στρογγυλοφέγγαρος, -η, -ο αυτός που έχει πρόσωπο στρογγυλό σαν 
την πανσέληνο. 

στρογγυλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η διάταξη των 
χειλέων σε στρογγυλό σχήµα: η προφορά των φωνηέντων ο και u (ου) 
επιτυγχάνεται µε ανάλογη ~ των χειλέων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στρογγύλωσις < *στρογγυλώ (πβ. µτγν. στρογγυλόοµαί) 
< στρογγυλός. Η γλωσσ. σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. arrondissement]. 

στροµβος (ο) 1. (λόγ.) η σβούρα (βλ.λ.) · 2. ειδικό εργαλείο για τη 
συστροφή σχοινιών ΖΩΟΛ. · 3. το σπειροειδές όστρακο των σαλιγκα-
ριών, που γίνεται πιο στενό προς την κορυφή ΣΥΝ. κόγχη · 4. θαλάσ-
σιο γαστερόποδο µαλάκιο µε σκληρό και παχύ όστρακο, διακοσµη-
µένο µε αγκάθια και τριγωνικό στο πίσω άκρο- ζει στα θερµά, ρηχά 
νερά των τροπικών θαλασσών και κυρ. στους κοραλλιογενείς υφά-
λους. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. στρο-µ-β- (µε ένθηµα -µ-), ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. τού 
επιθ. στρεβ-λός (βλ.λ.)]. 

Στροµπολι (το) {άκλ.} νησί τού Τυρρηνικού Πελάγους ∆. των ακτών 
τής Ν. Ιταλίας, όπου και το οµώνυµο ηφαίστειο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
ιταλ. Stromboli < λατ. Strongyle < αρχ. Στρογγυλή (ενν. νήσος), όπως 
περιγράφεται ήδη στον Θουκυδίδη]. 

στροντιο (το) [1896] {στροντίου} ΧΗΜ. 1. αργυρόλευκο και στιλπνό 
µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Sr) 2. στροντιο 90 ραδιενεργό ισότοπο 
τού στροντίου, που αποτελεί ένα από τα προϊόντα τής πυρηνικής 
σχάσης (βλ. λ. περιοδικός, um.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. strontium, από την περιοχή Strontian τής Σκωτίας, 
όπου ανακαλύφθηκε το συγκεκριµένο χηµ. στοιχείο]. 

στρούγκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. κλειστός χώρος όπου στα-
βλίζεται το κοπάδι ΣΥΝ. µαντρί, στάνη 2. (συνεκδ.) το ποίµνιο ΣΥΝ. 
κοπάδι 3. (µτφ.-µειωτ.) σύνολο ατόµων που υπακούουν τυφλά στον 
αρχηγό τους: µπήκε κι αυτός στη ~! (υποτάχθηκε και αυτός στον αρ-
χηγό) ΣΥΝ. µαντρί, στάνη. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρωµ. strunga]. 

στρουθί (το) {στρουθ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το σπουργίτι (βλ.λ.). Επίσης 
(λόγ.) στρουθίο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στρουθίον, υποκ. τού στρουθός (ό | ή) «σπουργίτης», λ. 
που συνδ. µε ποικίλους τ. (για ονόµατα πτηνών) των I.E. γλωσσών, οι 
οποίοι εµφανίζουν διαφορές τόσο στη µορφή όσο και στη σηµ., πβ. 
ρωσ. drozd «κοτσύφι», αρχ. γερµ. drosca-la (> γερµ. Drossel «τσίχλα, 
κίχλη»), αρχ. αγγλ. throstle (> αγγλ. thrush «τσίχλα»), ιρλ. truid 
«ψαρόνι», λατ. turdus «τσίχλα» κ.ά. Όλοι οι ανωτέρω τ. ανάγονται σε 
I.E. *trozdos- | *trozdos- «τσίχλα», η δε λ. στρουθός παρουσιάζει σ- προ-
θεµ.]. 

στρουθιόµορφο (το) ΖΩΟΛ. κάθε µέλος τής πολυπληθέστερης τάξης 
πτηνών, που χαρακτηρίζονται από φωνητικές ικανότητες και ειδικότ. 
την ικανότητα µιµήσεως πολλών ήχων περιλαµβάνει πολλά από τα 
πιο διαδεδοµένα είδη (π.χ. σπουργίτια, χελιδόνια, αηδόνια, καναρί-
νια κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. passériforme]. 

στρουθοκαµηλίζω ρ. αµετβ. {στρουθοκαµήλισα} προσποιούµαι ότι 
αγνοώ ένα πρόβληµα, αντί να φροντίσω να το αντιµετωπίσω. — 
στρουθοκαµηλικός, -ή, -ό, στρουθοκαµηλικά επίρρ. 

στρουθοκαµηλισµός (ο) η τάση να προσποιείται κανείς ότι αγνοεί ή 
δεν βλέπει ένα πρόβληµα, αντί να φροντίσει να το αντιµετωπίσει. 

στρουθοκάµηλος (η) {στρουθοκαµήλ-ου | -ων, -ους} µεγαλόσωµο 
πτηνό-δροµέας, που δεν µπορεί να πετάξει, ζει στην Αφρική, έχει πο-
λύ ψηλό λαιµό, µακριά, δυνατά πόδια και µικρά µαύρα ή καφέ φτε-
ρά και είναι γνωστό και από το µύθευµα ότι χώνει το κεφάλι του 
στην άµµο, όταν αντιλαµβάνεται κίνδυνο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < στρουθός 
(βλ. λ. στρουθί) + κάµηλος]. 

στρουκτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο τρόπος µε τον οποίο διατάσσο-
νται τα µέρη ή τα στοιχεία που συνθέτουν οργανωµένο σύνολο ή σύ-
στηµα· η δοµή (βλ.λ.). [ΕΤΫΜ. < λατ. structura, βλ. κ. 
στρουκτουραλισµός]. 

στρουκτουραλισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η θεωρία και κυρ. η µεθοδο-
λογία ορισµένων επιστηµών τού ανθρώπου (π.χ. τής γλωσσολογίας, 
τής κοινωνικής ανθρωπολογίας, τής θεωρίας τής λογοτεχνίας κ.ά.), η 
οποία προσεγγίζει το εκάστοτε προς εξέταση αντικείµενο ως σύστη-
µα οργανωµένων και αλληλοπροσδιοριζόµενων στοιχείων ο δοµισµός 
(βλ.λ.). — στρουκτουραλιστής (ο), στρουκτουραλίστρια (η), στρου-
κτουραλιστικός, -ή, -ό, στρουκτουραλιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. structuralisme < structural «δοµικός» < structure < 
λατ. structura «δοµή, οικοδόµηµα» (< p. struere «οικοδοµώ, συντάσσω, 
συναρµόζω», µτχ. structus)]. 

στρουµπουλός, -ή, -ό (καθηµ.) αυτός που είναι παχύς και το σχήµα 
τού σώµατος του τείνει προς το σφαιρικό: ~ παιδί | µάγουλο | κοιλιά 
ΣΥΝ. παχουλός ANT. λεπτός, αδύνατος. — (υποκ.) στρουµπου-
λούτσικος, -η/-ια, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < στρόµβος (βλ.λ., πιθ. µέσω αµάρτυρου *στρούµπος) + πα-
ραγ. επίθηµα -ουλός, πβ. κ. παχ-ουλός}. 

στρόφαλος (ο) {στροφάλ-ου | -ων, -ους} ΜΗΧΑΝ. 1. τµήµα µηχανι-
σµού που συνδέεται κατά ορθή γωνία µε άτρακτο και µεταβάλλει 
την ευθύγραµµη παλινδροµική κίνηση σε περιστροφική και αντι-
στρόφως 2. κεκαµµένη λαβή µε την οποία µεταδίδεται περιστροφική 
κίνηση σε άξονα ΣΥΝ. µανιβέλα 3. ΙΑΤΡ. οξεία µορφή δερµατοπάθειας 
κατά την πρώτη παιδική ηλικία, συχνά οφειλόµενη σε παράγοντες 
τής διατροφής. Επίσης στρόφαλο (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. στρόφαλος, αρχική σηµ. «ρόµβος - σβούρα», < στροφή 
+ παραγ. επίθηµα -αλός, πβ. κ. πάσσ-αλος]. 

στροφαλοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που διαθέτει στρόφαλο 
(βλ.λ.): ~ άξονας. [ΕΤΥΜ. < στρόφαλος + -φόρος < φέρω]. 

στροφέας (ο) {στροφ-είς, -έων} 1. ΑΝΑΤ. Ο ανώτατος σπόνδυλος τού 
αυχένα· αλλιώς άτλας ή επιστροφέας 2. ΤΕΧΝΟΛ. Ο κύλινδρος γύρω 
από τον οποίο ένα εξάρτηµα περιστρέφεται ΣΥΝ. στρόφιγγα · 3. (λόγ.) 
το θηλυκωτήρι από ξύλο ή µέταλλο, που συνδέει τα φύλλα τής πόρ-
τας ή τού παραθύρου µε τις παραστάδες και αποτελεί το στήριγµα, 
πάνω στο οποίο αυτά ακουµπούν και ανοιγοκλείνουν ΣΥΝ. µεντεσές. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στροφεύς, -έως< στρέφω]. 

στροφείο (το) εργαλείο µε το οποίο τίθεται κάτι σε περιστροφική κί-
νηση· η µανιβέλα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στροφεϊον, αρχική σηµ. «στριφτή χορδή ή σχοινί - τρο-
χαλία τού αρχαίου θεάτρου», < στροφή + κατάλ. -είον]. 

στροφή (η) 1. η πραγµατοποίηση κυκλικής κίνησης: κάνω µία πλήρη 
~ γύρω από τον εαυτό µου (γύρω από τον άξονα µου) || ο κινητήρας 
πιάνει 1.000 στροφές το λεπτό ΣΥΝ. περιστροφή, βόλτα- ΦΡ. (µτφ.) το 
µυαλό (κάποιου) παίρνει στροφές το µυαλό (κάποιου) βρίσκεται σε 
εγρήγορση, βρίσκει γρήγορα λύσεις· (γενικότ.) κάποιος είναι έξυπνος: 
δεν παίρνει στροφές το µυαλό του- κάθεται και µε κοιτάει, χωρίς να 
καταλαβαίνει τι του λέω 2. η αλλαγή κατευθύνσεως: κάνε ~ και γύρ-
να πίσω! || ~ προς τα αριστερά | προς τα δεξιά 1180 µοιρών (δηλ. προς 
την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση) ΣΥΝ. στρίψιµο, γύρισµα, καµπή 3. 
(µτφ.) η αλλαγή στάσης ή πρακτικής: ~ των ψηφοφόρων προς συντη-
ρητικές επιλογές ΣΥΝ. καµπή, µεταστροφή 4. (ειδικότ.) η καµπή ή η 
διακλάδωση δρόµου: ο δρόµος είναι επικίνδυνος, γεµάτος στροφές || 
πάρε την πρώτη ~ δεξιά και προχώρα προς τη θάλασσα || παίρνω τη ~ 
κλειστά | ανοιχτά || κάνω ~ επί τόπου || κλειστή | ανοιχτή ~ 5. (ειδι-
κότ.) ΝΑΥΤ. η αλλαγή πορείας τού σκάφους προς τα δεξιά ή προς τα 
αριστερά µε τον κατάλληλο χειρισµό τού πηδαλίου του · 6. ΜΕΤΡ. 
οµάδα από δύο ή περισσότερους στίχους µε ρυθµική και ενδεχοµέ-
νως νοηµατική ενότητα, που αποτελεί βασική µονάδα ποιήµατος. — 
στροφικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < στρέφω]. 

στρόφιγγα (η) {στροφίγγων} 1. ο άξονας, ο κύλινδρος κ.λπ., γύρω από 
τον οποίο στρέφεται κάτι ΣΥΝ. στροφέας · 2. ο µοχλός στο άκρο σω-
λήνα υγρού, ο οποίος ρυθµίζει τη ροή: ανοίγω | κλείνω τη ~ ΣΥΝ. κάν-
νουλα, ρουµπινές. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. στρόφιγξ, -ιγγος < θ. στροφ- (τού ρ. στρέφω) + παραγ. 
επίθηµα -νχξ, πβ. κ. φόρµ-ιγξ, σάλπ-ιγξ]. 

στροφιλιά (η) (λαϊκ.) χειροκίνητη πρέσα που πιέζει τα σταφύλια µετά 
από το πάτηµα τους µε τα πόδια. Επίσης στροφίλι (το) {στροφιλ-ιού | 
-ιών). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. από συµφυρµό των στρόφιγγα και σταφύλι. Κατ' άλλους, 
< στρόβιλος ή στρόφιγγα µε επίδρ. τού στέµφυλο]. 

στροφοδίνη (η) {στροφοδινών} η ταχεία και συνεχής περιστροφή 
ΣΥΝ. στροβιλισµός.  — στροφοδινούµαι ρ. [αρχ.] {-είται...}, στροφο-
δίνηµα (το) [1870]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού λατ. vortex | vertex «στρόβιλος, 
δίνη»]. 

στροφόµετρο (το) {στροφοµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. το όργανο µε το 
οποίο µετρούνται οι στροφές τής ατράκτου µηχανής σε ορισµένο χρό-
νο, δηλ. η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της. 



στροφορµή 1668 στρώνω 
 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Tourenmesser]. 
στροφορµή (η) ΦΥΣ. φυσικό µέγεθος, το οποίο αναφέρεται σε περιστροφικές 

κινήσεις. 
-στροφός, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν: 1. 

αριθµό ή συχνότητα στροφών: ολιγό-στροφος, ταχύ-στροφος 2. στροφή µε 
ορισµένη κατεύθυνση: αριστερό-στροφος, δε-ξιό-στροφος 3. (για πρόσ.) 
αντιληπτική ικανότητα, βαθµό εξυπνάδας: αργό-στροφος, εύ-στροφος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. εύ-στροφος, 
µτγν. πολύ-στροφος), που προέρχεται από το ουσ. στροφή]. 

στρυµόκωλα επίρρ. (οικ.) στρυµωχτά: θα είναι ~, αν µπούµε έξι άτοµα µέσα στο 
αυτοκίνητο. 

στρυµόκωλος, -η, -ο (οικ. για κατάσταση, περίσταση κ.λπ.) αυτός που είναι 
δύσκολος και πιεστικός λόγω των απαιτήσεων του: τα πράγµατα είναι ~· 
πρέπει να πιεστούµε πολύ για να τελειώσουµε το έργο εγκαίρως ΣΥΝ. ζόρικος. 

Στρυµόνας (ο) ποταµός τής Βαλκανικής Χερσονήσου, που πηγάζει από το 
βουλγαρικό όρος Βίτοσα και εκβάλλει στον Στρυµονικό Κόλπο. — 
στρυµονικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αρχ. Στρυµών, -όνος, αγν. ετύµου]. 

στρόµωγµα (το) → στρυµώχνω 
στρυµωξιδι (το) (σχολ. ορθ. στριµωξίδι) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) το να 

βρίσκονται πολλοί άνθρωποι µαζί σε περιορισµένο χώρο και το αµοιβαίο 
σπρώξιµο: το τι ~ έγινε στο λεωφορείο, δεν λέγεται! ΣΥΝ. συνωστισµός. 
[ΕΤΥΜ < στρυµώχνω (από το θ. τού αορ. στρύµωξα) + παραγ. επίθηµα -ίδι, 
πβ. κ. βρισ-ίδι, πιστολ-ίδι]. 

στρυµώχνω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. στριµώχνω) {στρύµω-ξα, -χθηκα (καθηµ. -
χτηκα), -γµένος} 1. τοποθετώ (έµψυχα ή άψυχα) πολύ κοντά το ένα στο άλλο, 
βάζω πολλά (πρόσωπα ή πράγµατα) σε περιορισµένο χώρο: δεν µπορούµε να 
στρυµώξουµε κι άλλο κόσµο εδώ µέσα' το βαγόνι δεν χωράει άλλους! || 
στρύµωξε όσα ρούχα µπορείς στη βαλίτσα και τ' άλλα θα δούµε πού θα τα 
βάλουµε || (συχνά το µεσοπαθ.) µη στρυµώχνεστε! || στο λεωφορείο ήµασταν 
στρυµωγµένοι σαν σαρδέλες 2. (µτφ.) φέρνω σε δύσκολη θέση ή σε αδιέξοδο: 
γίνεται επικίνδυνος, όταν τον στρυµώχνουν || τον ~ άσχηµα | πολύ ΣΥΝ. πιέζω · 
3. παρενοχλώ (κάποιον) εκδηλώνοντας έντονη σεξουαλική επιθυµία, συ-νήθ. 
ακινητοποιώντας τον: προσπαθούσε να βρει ευκαιρία να είναι µόνη, για να τη 
στρυµώξει 4. (µεσοπαθ. στρυµώχνοµαι) (µτφ.) βρίσκοµαι σε δυσχερή 
οικονοµική κατάσταση, δυσκολεύοµαι οικονοµικά: τον τελευταίο καιρό είναι 
πολύ στρυµωγµένος, τα πράγµατα δεν πάνε καλά στο µαγαζί || τα οικονοµικά 
του είναι λίγο στρυµωγµένα. — στρόµωγµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. στρύµαξ «γλώσσα» τού Ησυχίου (αγν. ετύµου), που σηµαίνει 
«ξύλο που χρησιµοποιείται στα πατητήρια για τη σύνθλιψη των σταφυλιών». 
∆εν φαίνεται πιθανή η αναγωγή σε *εΐσ-τριµµώνω (< αρχ. τριµµός 
«πολυσύχναστος δρόµος» < τρίβω), καθόσον το ουσ. τριµµός δεν έχει 
παραγάγει ρ. σε -όω, είναι δε σπάνιο στη σύνθεση (έπι-τριµµός, συν-τριµµός). 
Η σχολ. ορθ. στριµώχνω, προϊόν εσφαλµ. απλοποιήσεως, δεν ανταποκρίνεται 
σε καµία από τις δύο προτάσεις ετυµολογήσεως (που θα απαιτούσαν είτε 
στρυµώχνω είτε στριµµώ-χνω)). 

στρυµωχτός, -ή, -ό (σχολ. ορθ. στριµωχτός) (καθηµ.) αυτός που έχει 
στρυµωχτεί: έχει τις καρέκλες στρυµωχτές τη µία δίπλα στην άλλη || ~ ρούχα | 
πράγµατα ΣΥΝ. στρυµωγµένος, συµπιεσµένος, πεπιεσµένος ANT. ασυµπίεστος. 
— στρυµωχτά επίρρ. 

στρυφνός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) ο ιδιότροπος, ο κακότροπος ΑΝΤ. κα-λότροπος, 
µειλίχιος, καλόβολος 2. (µτφ.) ο πολύ περίπλοκος, ο δυσνόητος: ~ ύφος | 
κείµενο ΑΝΤ. σαφής. — στρυφν-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ., στρυφνάδα κ. (λόγ.) 
στρυφνότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. και εκφραστ. όρ. µε επίθηµα -νος, 
αβεβ. ετύµου. Αν θεωρήσουµε αρχικό το θ. στρυφ- (αναζητώντας συγγενείς λ. 
µε αρχικό *str-), τότε η λ. πιθ. συνδ. µε αρχ. σαξ. strüf «τραχύς», αρχ. γερµ. 
strüben «χαράζω, ερεθίζω», ρωσ. strup «κρούστα (πληγής)» κ.ά. Είναι, ωστόσο, 
εξίσου πιθ. η λ. στρυφνός να συνδ. µε το ρ. στύφω (βλ. λ. στυφός) και η 
παρουσία τού αρχικού συµπλέγµατος στρ- να οφείλεται στην επίδραση 
εκφραστ. λ., όπως στρηνής «σκληρός, άγριος», στριφ-νός «στερεός, έντονος 
(για γεύσεις)»]. στρυχνίνη (η) [1842] {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. εξαιρετικά τοξικό 
αλκαλοει-δές, που εκχυλίζεται από τα σπέρµατα ορισµένων ειδών τού φυτού 
στρύχνος (βλ.λ.) και αποτελεί ένα από τα γνωστότερα δηλητήρια, δρώντας 
επιλεκτικά στο κεντρικό νευρικό σύστηµα και προκαλώντας εντονότατους 
σπασµούς και θάνατο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. strychnine < λατ. strychnos < µτγν. στρύχνος 
(βλ.λ.)]. στρυχνινίσµός (ο) ΙΑΤΡ. το σύνολο των συµπτωµάτων τής δηλητη-
ρίασης, που οφείλεται σε λήψη στρυχνίνης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. strychninisme]. στρύχνος (ο) ο στύφνος φλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. στρύχνος (ο) | στρύχνον (τό), αγν. ετύµου]. στρώµα (το) 
{στρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο επίπεδος σάκος από ανθεκτικό ύφασµα, που 
είναι γεµάτος από µαλακό υλικό (λ.χ. βαµβάκι, πούπουλα κ.λπ.) και 
τοποθετείται πάνω στον σκελετό τού κρεβατιού ή Kat στο δάπεδο, για να 
µπορεί κανείς να ξαπλώνει και να κοιµάται επάνω του: µαλακό | ορθοπαιδικό | 
πουπουλένιο ~ || χτυπάω τα ~ για να φύγει η σκόνη ΣΥΝ. (λόγ.) στρωµνή 2. 
(γενικότ.) οτιδήποτε καλύπτει κρεβάτι, πάγκο ή απευθείας το έδαφος, για να 
ξαπλώνει κανείς και να κοιµάται πάνω του: αχυρένιο ~ || ~ από φύλλα 3. 
(συνεκδ.) το κρεβάτι- ΦΡ. πέφτω στο | πιάνω το στρώµα αρρωσταίνω βαριά 4. 
οτιδήποτε στρώνεται πάνω σε επιφάνεια και την καλύπτει: ένα ~ σκό- 

νης είχε κατακαθίσει πάνω στα έπιπλα || ένα παχύ ~ χιονιού | οµίχλης είχε 
σκεπάσει την κοιλάδα ΣΥΝ. επίστρωµα, επικάλυµµα 5. σύνολο προσώπων στο 
εσωτερικό κοινωνικού σώµατος που βρίσκονται στο ίδιο περίπου 
κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και κατέχουν παρόµοια θέση: ανώτερα | 
κατώτερα (κοινωνικά) ~ ΣΥΝ. τάξη (κοινωνική) 6. κάθε νοητή ζώνη τού 
εδάφους, τής θάλασσας, τής ατµόσφαιρας: τα ~ των ιζηµατογενών 
πετρωµάτων 7. ΜΕΤΕΩΡ. γκρίζο χαµηλό οµοιόµορφο νέφος- αποτελείται από 
µικρές υδροσταγόνες, έχει τη µορφή οµίχλης και ανήκει στα κατώτερα νέφη. 
— στρωµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αρχ. στρώµα < θ. *strô-, µεταπτωτ. βαθµ. 
τού δισύλλ. I.E. θ. *stera- (µε µηδενισµ. την πρώτη και ετεροιωµ. τη δεύτερη 
συλλαβή), για την οποία βλ. λ. στρώνω]. 

στρωµαταδικο (το) 1. το εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονται στρώµατα 2. 
το κατάστηµα κατασκευής στρωµάτων. [ΕΤΥΜ. < στρώµα, -τος + επίθηµα -
άδικο, πβ. κ. βενζιν-άδικο]. 

στρώµατος (ο) {στρωµατάδες} ο κατασκευαστής ή πωλητής στρωµάτων. 
στρωµατέξ (το) {άκλ.} το στρώµα (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < στρώµα, 

-τος, + παραγ. επίθηµα -εξ (βλ.λ.)]. 
στρωµατιά (η) (λαϊκ.) παχύ στρώµα από άχυρα, χόρτα, παλιά στρωσίδια κ.λπ., 

πάνω στο οποίο κοιµούνται τα ζώα. 
στρωµατογραφία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΓΕΩΛ. ο κλάδος που ασχολείται µε τη 

µελέτη τού σχηµατισµού, τής σύστασης, τής συσχέτισης και τής θέσης των 
πετρωµάτων τού στερεού φλοιού τής Γης, τα οποία διατάσσονται κατά 
στρώµατα, καθώς επίσης και µε την έρευνα για την ανακάλυψη και 
αξιοποίηση µεταλλοφόρων, πετρελαιοφόρων κ.λπ. κοιτασµάτων και µε τη 
διατύπωση θεωριών για την εξήγηση τής γεωλογικής ιστορίας και εξέλιξης 
τής Γης 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. η µελέτη των διαφόρων στρωµάτων κατοικήσεως σε 
αρχαιολογική θέση. — στρωµατογραφικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. stratigraphie (νόθο συνθ.) < strati-(< λατ. 
stratum «στρώµα») + -graphie < -γραφία < γράφω]. 

στρωµατοθήκη (η) [µεσν.] {στρωµατοθηκών} ειδική θήκη ή ερµάριο, στο 
οποίο τοποθετούνται και φυλάσσονται τα στρώµατα ή τα στρωσίδια τού 
ύπνου. 

στρωµατοποιία (η) {δύσχρ. στρωµατοποιιών} εργοστάσιο κατασκευής 
στρωµάτων. — στρωµατοποιός (ο) [1871]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
tapisserie]. 

στρωµατοσωρ(ε)ίτης (ο) {στρωµατοσωρ(ε)ιτών) ΜΕΤΕΩΡ. νέφος γκρίζου και 
υπόλευκου χρώµατος, κυλινδρικού σχήµατος, που αποτελείται κυρ. από 
υδροσταγονίδια και ανήκει στα κατώτερα νέφη. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
νεολατ. stratocumulus]. 

στρωµατσάδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. στρώµα τοποθετηµένο πάνω στο δάπεδο 
ελλείψει κρεβατιού 2. (συνεκδ.) (ως επίρρ.) ο ύπνος πάνω σε στρώµα όπως το 
παραπάνω: δεν είχαµε αρκετά κρεβάτια κι έτσι οι µισοί κοιµηθήκαµε ~. [ΕΤΥΜ. 
< στρωµάτσο (βλ.λ.) + -άδα, πβ. κ. στρογγυλ-άδα]. 

στρωµάτσο (το) 1. (λαϊκ.) το στρώµα 2. ΝΑΥΤ. κατασκεύασµα από παλιά 
σχοινιά, πανιά κ.λπ. ή από ειδικούς σάκους, που κρέµεται στα πλευρά πλοίου, 
για να το προφυλάσσει από ενδεχόµενες συγκρούσεις µε την προβλήτα ή µε 
άλλα αγκυροβοληµένα σκάφη ΣΥΝ. παρά-βληµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. stramazzo «σώριασµα, πτώση - αχυρόστρωµα», µε την επίδρ. 
τής λ. στρώµα. Το ιταλ. stramazzo προέρχεται από συµφυρµό των λ. strame 
«άχυρο» (< λατ. stramen, -inis) και materazzo | -asso «στρώµα» (< αραβ. 
matrah «ψάθα, µαξιλάρι»)]. 

στρωµατσόπανο (το) (λαϊκ.) χοντρό και ανθεκτικό ύφασµα, συνήθ. βαµβακερό, 
κατάλληλο για την κατασκευή στρωµάτων. 

στρωµάτωση (η) [1839] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η διάταξη κατά 
στρώµατα, επίπεδα 2. ΓΕΩΠ. η τοποθέτηση σπόρων ή µοσχευµάτων κατά 
στρώµατα 3. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η διαστρωµάτωση. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. stratification]. 

στρωµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει στρωθεί, που έχει καλυφθεί η επιφάνεια του 
µε κάτι: δρόµος ~ µε άσφαλτο || πάτωµα ~ µε χαλιά || το κρεβάτι είναι ~ (ενν. 
µε σεντόνι, κουβέρτα ή κάλυµµα κ.λπ.)· ΦΡ. δρόµος στρωµένος µε 
ροδοπέταλα για εύκολη, άνετη και απροβλη-µάτιστη εξέλιξη: η ζωή δεν είναι 
~· έχει απρόοπτα, δυσκολίες και παγίδες 2. αυτός που έχει καθίσει κάπου µε 
άνεση ή ενοχλητικό τρόπο: τον βρήκα - στην πολυθρόνα να χαζεύει στην 
τηλεόραση αντί να διαβάζει 3. αυτός που λειτουργεί σωστά ή που έχει µπει σε 
µια οµαλή πορεία | ρυθµό λειτουργίας: το αυτοκίνητο τώρα είναι ~· ΦΡ. 
στρωµένη δουλειά έτοιµη εργασιακή απασχόληση, εξασφαλισµένο µέλλον: 
Γιατί να σπουδάσει; Το µαγαζί τού πατέρα του είναι ~! [ETYM. Παθ. µτχ. τού 
ρ. στρώνω]. 

στρωµνή (η) (λόγ.) το στρώµα (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. στρω- (βλ. λ. 
στρώµα) + παραγ. επίθηµα -µνη, πβ. κ. λί-µνη]. 

στρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έστρωσα, στρώ-θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. απλώνω 
(κάτι) σε επιφάνεια καλύπτοντας την: ~ καθαρό τραπεζοµά-ντηλο στο τραπέζι || 
- τα χαλιά (καλύπτω τα πατώµατα µε χαλιά) 2. καλύπτω (επιφάνεια) 
απλώνοντας (κάτι) επάνω της: ~ το πάτωµα | τη βεράντα | την αυλή µε 
πλακάκια | µάρµαρο | µωσαϊκό || ο λαός έστρωσε τον δρόµο µε λουλούδια, για 
να περάσει η ποµπή των νικητών ΦΡ. στρώνω τον δρόµο προετοιµάζω (κάτι 
για κάποιον/κάτι), προσφέρω έτοιµο: αξιοποιώντας πλήθος γνωστών του 
στρώνει τον δρόµο στον γυιο του για τη Βουλή 3. τοποθετώ ή τακτοποιώ τα 
σκεπάσµατα (σε κρεβάτι): θα σου στρώσω το κρεβάτι, να κοιµηθείς || πήγε 
µεσηµέρι και ακόµη δεν έστρωσες τα κρεβάτια; || «στρώσε το στρώµα σου για 
δυο, για σένα και για µένα» (τραγ.)· ΦΡ. (α) στρώνω το σπίτι καλύπτω τα 
πατώµατα τού σπιτιού µε χαλιά ή και τα έπιπλα 
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του µε καλύµµατα (β) στρώνω το τραπέζι ετοιµάζω το τραπέζι για 
φαγητό, βάζω τραπεζοµάντηλο, µαχαιροπίρουνα, ποτήρια, πιάτα 
κ.λπ., καθώς και τα φαγητά: ~ για δύο | για δείπνο | πρόχειρα | επί-
σηµα (γ) (παροιµ.) όπως στρώσει*; | έστρωσες, θα κοιµηθείς για κά-
ποιον που δέχεται τις συνέπειες προηγούµενων πράξεων του: όταν 
έβγαζες πολλά λεφτά, δεν έβαζες τίποτα στην άκρη- τώρα που έχεις 
ανάγκη, δεν σου έχει µείνει τίποτα: ~! ΣΥΝ. ό,τι σπέρνεις θερίζεις · 4. 
φέρνω (κάτι) στη σωστή του θέση: ~ το σακάκι µου στους ώµους || 
δώσε µου έναν καθρέφτη, να στρώσω λίγο τα µαλλιά µου! ΣΥΝ. 
φτειάχνω, τακτοποιώ ANT. χαλάω 5. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να φέρεται 
σωστά: είναι λίγο άτακτος, αλλά θα τον στρώσω || (απειλητικά) έν-
νοια σας και θα σας στρώσω εγώ! ΣΥΝ. συµµορφώνω, διορθώνω, δα-
µάζω- ΦΡ. στρώνω (κάποιον) στη δουλειά υποχρεώνω (κάποιον) να 
δουλέψει πολύ, τον αναγκάζω να γίνει εργατικός ♦ (αµετβ.) 6. (για εν-
δύµατα ή υφάσµατα) έχω καλή εφαρµογή, δεν παρουσιάζω σακού-
λες, εξογκώµατα κ.λπ.: αυτό το φόρεµα στρώνει πολύ ωραία στους 
ώµους και στη µέση || το κάλυµµα τού καναπέ είναι κακοραµµένο και 
δεν στρώνει καλά ΣΥΝ. εφαρµόζω ANT. σακουλιάζω· (µτφ.) 7. παύω 
να παρουσιάζω ανωµαλίες, µπαίνω σε οµαλή πορεία | ρυθµό 
λειτουργίας: ευτυχώς άρχισαν να στρώνουν τα πράγµατα || θα στρώσει 
η µηχανή µε τη χρήση || ελπίζω ότι θα στρώσουν οι δουλειές ΣΥΝ 
διορθώνοµαι 8. (για πρόσ.) αρχίζω να ενεργώ όπως πρέπει, µπαίνω 
στον ίσιο δρόµο: νέος είναι ακόµη στο γραφείο, θα στρώσει σύντοµα! 
ΣΥΝ. φτειάχνω, διορθώνοµαι, βελτιώνοµαι ΑΝΤ. χαλάω 9. (για τον και-
ρό) γίνοµαι καλύτερος, βελτιώνοµαι: µπορεί και να στρώσει ο καιρός 
παρά τη βροχή! ΣΥΝ. φτειάχνω ΑΝΤ. χαλάω· (µεσοπαθ. στρώνοµαι) 10. 
(κακόσ.) κάθοµαι (κάπου) µε τρόπο που ενοχλεί τους άλλους: Γι µου 
στρώθηκες στην πολυθρόνα; Σήκω να κάνεις καµιά δουλειά! ΣΥΝ. κα-
λοκάθοµαι, στρογγυλοκάθοµαι 11. (κατ' επέκτ.) έρχοµαι και παραµέ-
νω (κάπου) για πολύ, αυθαίρετα και χωρίς διάθεση να φύγω: ήρθαν 
και µου στρώθηκαν στο σπίτι για έναν ολόκληρο µήνα ΣΥΝ. στρογ-
γυλοκάθοµαι, θρονιάζοµαι 12. (µτφ.) επιδίδοµαι µε ζήλο (σε κάτι), 
αφοσιώνοµαι: πλησιάζουν οι εξετάσεις, γι' αυτό στρώθηκε στο διά-
βασµα ΣΥΝ. ρίχνοµαι, πέφτω µε τα µούτρα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ. έστρωσα (τού αρχ. στόρνυµι), κατά το σχή-
µα έχωσα - χώνω, έζωσα - ζώνω κ.τ.ό. Το αρχ. στόρ-νυ-µι (µε πα-
ράλλ. στρώννυµι και, αργότερα, στορέννυµι) εντάσσεται σε αρχαϊκό 
κλιτικό σύστηµα, τού οποίου αρχαιότεροι τύποι είναι ο ενεστ. στόρ-
νυ-µι, ο αόρ. στορέ-σαι και ο παρακ. ε-στρω-µαι. Οι τ. αυτοί ανάγο-
νται σε I.E. ρίζα *stera- | *ster- | *stre- «απλώνω, διασκορπίζω» (µε δι-
σύλλαβη και µονοσύλλαβη µορφή). Οι τ. που εµφανίζουν θ. στρω- (οι 
πιο συχνοί στη Ν. Ελληνική) οδηγούν σε θ. *strö-, µε µηδενισµ. το 
πρώτο και ετεροιωµ. το δεύτερο φωνήεν τής ρίζας, ενώ συνδ. µε λατ. 
stratum «στρώµα», λιθ. strâja «στάβλος µε στρωµένο άχυρο», σανσκρ. 
stîrnâ- «στρωµένος, σκορπισµένος» κ.ά. Οµόρρ. στρώ-σις, στρώ-µα, 
στρω-µνή, στέρ-νο(ν) (βλ.λ.), στρα-τός (βλ.λ.) κ.ά.]. 

στρώση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (καθηµ.) το στρώµα από συ-
γκεκριµένο υλικό: σκεπάζουµε το γλυκό µε µία ~ σαντιγί 2. (λαϊκ.) το 
στρώµα 3. ΓΕΩΛ. η ταξινόµηση κατά στρώµατα τού υλικού, από το 
οποίο αποτελούνται ιζηµατογενή και εκρηξιγενή πετρώµατα· κάθε 
στρώµα αποτελείται από πετρώµατα που χαρακτηρίζονται από το 
ίδιο υλικό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στρώσις < θ. στρω- < *strö-, µεταπτωτ. βαθµ. (µε µηδε-
νισµ. το πρώτο και ετεροιωµ. το δεύτερο φωνήεν) τού δισύλλ. I.E. θ. 
*ster~- (βλ. λ. στρώνω)]. 

στρωσίδι (το) {στρωσιδ-ιού | -ιών} 1. κοµµάτι από ύφασµα, για την 
κάλυψη τού δαπέδου ΣΥΝ. χαλί, (λόγ.) τάπητας 2. το κάλυµµα επίπλου 
3. οποιοδήποτε ύφασµα (σεντόνι, κουβέρτα κ.λπ.) µε το οποίο στρώ-
νεται το κρεβάτι. [ΕΤΥΜ < µεσν. στρωσίδιον, υποκ. τού αρχ. 
στρώσις]. 

στρώσιµο (το) {στρωσίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να στρώνει κανείς 
κάτι: το ~ τού νυφικού κρεβατιού || το ~ τού πεζοδροµίου µε πλάκες 2. 
το να έρθει κάτι στη σωστή του θέση ή στο σωστό του σχήµα: το 
σακάκι θέλει - πάνω σου 3. η ενασχόληση µε ζήλο: για να περάσεις 
τις εξετάσεις, θέλει ~ 4. (α) η προσαρµογή στις συνθήκες τού περι-
βάλλοντος (π.χ. εργασιακού), ώστε να λειτουργεί κανείς σωστά: είναι 
καινούργιος ακόµη στη δουλειά και θέλει - (β) η προσαρµογή σε 
οµαλούς ρυθµούς λειτουργίας: η µηχανή θέλει ~ 5. η διευθέτηση, το 
να υπάρχει τάξη, οµοιοµορφία: τα µαλλιά σου θέλουν ~· πετάνε σαν 
να είσαι τρελός. 
[ΕΤΥΜ < στρώνω (από το θ. τού αορ. έ-στρωσ-α) + παραγ. επίθηµα -
ιµο, πβ. κ. δέσ-ιµο, χάσ-ιµο]. 

στρωτήρας (ο) 1. δοκός πάνω στην οποία στερεώνονται οι σιδηρο-
τροχιές ΣΥΝ. (λαϊκ.) τραβέρσα 2. δοκός στο τελείωµα τής τοιχοποιίας 
οικοδοµής όπου στηρίζεται ο σκελετός τής στέγης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
στρωτήρ, -ήρος < θ. στρω- (βλ. κ. στρωτός) + παραγ. επίθηµα -τηρ]. 

στρωτός, -ή, -ό 1. (σπάν.-κυριολ.) αυτός που έχει στρωθεί ΣΥΝ. στρω-
µένος ΑΝΤ. άστρωτος, ξέστρωτος 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που δεν πα-
ρουσιάζει ανωµαλίες, ιδιοµορφίες: ~ βάδισµα | γράψιµο | ύφος | κεί-
µενο | οµιλία (χωρίς κοµπιάσµατα, προβλήµατα άρθρωσης κ.λπ.) ΣΥΝ. 
οµαλός, κανονικός 3. (ειδικότ. για ενδύµατα) αυτός που εφαρµόζει 
καλά στο σώµα: ~ φόρεµα ΣΥΝ. εφαρµοστός. — στρωτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. στρω- (< *strö-, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλ. I.E. 
*ster~-, µε µηδενισµ. το πρώτο και ετεροιωµ. το δεύτερο φωνήεν, βλ. 
λ. στρώνω) + παραγ. επίθηµα -τός (ρηµατικό επίθ.), πβ. κ. λυ-τός, 
στρεπ-τός]. 

Σ.Τ.Υ.Α. (η) Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας. 
στύβω ρ. → στείβω 
στυγερός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που προκαλεί αποτροπιασµό και κα- 

τακραυγή: ~ έγκληµα | δολοφόνος ΣΥΝ. απεχθής. — στυγερ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ., στυγερότητα (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. λ., η οποία εντάσσεται στην οικογένεια των οµορρίζων 
Στύξ (-γός), στυγ-νός, στυγ-ώ (-έω), εκφράζοντας τον τρόµο που πα-
γώνει τα µέλη, τον ισχυρό και αποκρουστικό φόβο. Το θ. στυγ-, στο 
οποίο ανάγονται οι λ., είναι αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται στη µηδενι-
σµ. βαθµ. *stug- τού I.E. *(s)teug- και συνδ. µε αρχ. σλαβ. stynqti «ψυ-
χραίνω, παγώνω», ρωσ. stygnuti, stiida «κρύο, ψύχος», αλλά οι περαι-
τέρω συσχετισµοί µε λ. τής αυτής κατηγορίας (µε σηµ. όπως «σπεύ-
δω, ωθώ») είναι παρακινδυνευµένες. Το επίθ. στυγ-ερός εµφανίζει 
παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φοβ-ερός, παγ-ερός, τροµ-ερός]. 

στυγνός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που προκαλεί µίσος, αντιπάθεια, εµφα-
νίζει τη µισητή του ιδιότητα σε πολύ υψηλό βαθµό: ~ εργοδότης | συ-
νάδελφος | εκµεταλλευτής || αυτή την απόφαση µε ανάγκασε να πάρω 
η ~ πραγµατικότητα. — στυγν-ά | -ώς επίρρ., στυγνότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., παράλλ. τ. τού επιθ. στυγερός (βλ.λ.), µε επίθηµα -νός, πβ. 
κ. στεγ-νός]. 

στυλ (το) {άκλ.} 1. ο καλλιτεχνικός ρυθµός, ο ιδιαίτερος τρόπος µε 
τον οποίο έχει δηµιουργηθεί ένα καλλιτεχνικό έργο: ζωγραφίζει σε 
εξπρεσιονιστικό ~ || γοτθικό | αναγεννησιακό ~ || ~ µπαρόκ | ροκοκό | 
αρ-νουβό ΣΥΝ. τεχνοτροπία 2. ο ιδιαίτερος τρόπος έκφρασης λογοτέ-
χνη και γενικότ. κάθε ανθρώπου: είναι συγγραφέας ηθογραφικών διη-
γηµάτων και υιοθετεί το νατουραλιστικό ~ || µην τον παρεξηγείς, είναι 
το - του τέτοιο ΣΥΝ. ύφος· ΦΡ. (οικ.) τού στυλ τού είδους, όπως: 
πρόκειται για µια ταινία µε κατασκόπους ~ «Τζέιµς Μποντ» || µου 
έκανε κάτι περίεργες ερωτήσεις ~ «κάθε πότε πας σινεµά, τι τρως το 
βράδυ» και άλλα τέτοια! 3. (κατ' επέκτ.) η εξωτερική εµφάνιση τού 
ανθρώπου και ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο αυτή διαµορφώνεται: 
έχει αριστοκρατικό | µίζερο | κουλτουριάρικο ~ 4. η ιδιότητα τού να 
έχει κάποιος ή κάτι προσεγµένη εξωτερική εµφάνιση, συµπεριφορά 
κ.λπ., κυρ. τέτοια που να εκφράζει µε ευχάριστο τρόπο την προσωπι-
κότητα του: οι Γάλλοι έχουν | ντύνονται µε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοτοσυ-
κλέτα, ύφος. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. style < λατ. stylus κ. stilus «αιχµηρό εργαλείο, γραφίδα 
µε την οποία χαράζεται µια κέρινη πλάκα». Το λατ. stylus γράφτηκε 
µε -y- λόγω παρετυµολ. προς το αρχ. στύλος, ενώ το λατ. stilus συνδ. 
ετυµολογικά µε τη λ. stimulus «κεντρί, αιχµή»]. 

στυλ ή σπλ; Το ελλην. στυλ είναι δάνειο από τη Γαλλική, από το 
γαλλ. style. Αυτό µε τη σειρά του πλάστηκε από µια λέξη τής Λα-
τινικής που σήµαινε «τη γραφίδα, αιχµηρό όργανο γραφής (χάρα-
ξης υφασµάτων σε κέρινη πινακίδα)». Η λατ. λέξη εµφανίζεται µε 
δύο γραφές: stylus και stilus. Η α' γραφή stylus (από όπου και το 
γαλλ. style, αγγλ. style) συνδέθηκε µε το ελλην. στύλος, λόγω τού 
σχήµατος τού γραφικού οργάνου (πβ. κ. stylographe, απ' όπου το 
stylo). Η β' γραφή είναι η κανονική | ετυµολογική, συνδεόµενη προς 
το stimulus «κεντρί, αιχµή». Η καθιερωµένη γραφή µε -υ- (µε το 
«ελληνικό υ», το «y Graecum», δηλ. το -υ-) υπαγορεύει να γράφεται 
ελληνικά ως στυλ, όπως και τα ξένα (γαλλ. style, αγγλ. style). 

στυλάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.)1. (επιδοκιµαστικά ή χαϊδευτ.) το 
στυλ κάποιου: έχει ωραίο ~ το ντύσιµο της! 2. (ως χαρακτηρισµός) 
άνθρωπος µε χάρη, µε καλό γούστο στην εξωτερική εµφάνιση: αδυ-
νάτισε κι έγινε ~! 

στυλάτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει στυλ, κοµψός: ~ φόρεµα | γυ-
ναίκα. 

Στυλιανή (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Στέλλα. 
Στυλιανός (ο) 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 

Επίσης (καθηµ.) Στέλιος 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. (< αρχ. στύλος), από τη συνήθεια των στυλιτών 
µοναχών να ασκητεύουν πάνω σε στύλους. Αργότερα, το όνοµα εξέ-
φρασε επίσης την επιθυµία των γονέων να στεριώσει «σαν στύλος» 
το νεογέννητο, να γίνει ο «στύλος» τού σπιτιού], 

στυλιζάρω ρ. µετβ. {στυλιζάρισ-α, -τηκα, -µένος} δίνω (σε καλλιτε-
χνικό δηµιούργηµα) αδροµερή χαρακτηριστικά ακολουθώντας κα-
θιερωµένη τεχνοτροπία, χωρίς να επιδιώκω καλλιτεχνική πρωτοτυ-
πία: (συνήθ. η µτχ.) µε την παρακµή τής κλασικής τέχνης οι µορφές 
στα αγγεία είναι στυλιζαρισµένες. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
styliser < style, βλ. κ. στυλ]. 

στυλίσκος (ο) (αρχαιοπρ.) ο µικρός στύλος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < στύλος + 
υποκ. επίθηµα -ισκος (πβ. κ. άστερ-ίσκος, νε-αν-ίσκος)]. 

στυλίστας (ο) {δύσχρ. στυλιστών}, στυλίστρια (η) {στυλιστριών} 1. 
ο συγγραφέας που διακρίνεται για το περίτεχνο ύφος του, για την 
κοµψότητα και τη γλαφυρότητα τής γλώσσας του: µεγάλος ~ είναι ο 
Βλ. Ναµπόκοφ 2. ο επαγγελµατίας που αναλαµβάνει την αισθητική 
επιµέλεια, το στήσιµο χώρων ή προσώπων για τη φωτογράφιση ή την 
τηλεοπτική παρουσίαση τους, που φροντίζει δηλ. τη διαµόρφωση τού 
χώρου, το ντύσιµο, το χτένισµα, το µακιγιάζ, τη στάση (πόζα) κ.λπ. 
των εµφανιζοµένων (π.χ. των µοντέλων), ώστε το τελικό αποτέλεσµα 
να ταιριάζει στην εικόνα που θέλει να δώσει. — στυλιστικός, -ή, -ό, 
στυλιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ύφος. [ΕΤΥΜ, Μεταφορά τού γαλλ. 
styliste (βλ. κ. στυλ)]. 

στυλίτης (ο) {στυλιτών} χριστιανός ασκητής, κυρ. κατά τους πρωτο-
χριστιανικούς χρόνους, τού οποίου η άσκηση συνίστατο στην ισόβια 
παραµονή του στην κορυφή στύλου (βλ.λ.): ο όσιος Συµεών ο ~.  ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µονή. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. στύλος]. 

στυλό (το) {άκλ.} όργανο γραφής ή και σχεδίου, µε κυλινδρικό σωλη- 
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νοειδές στέλεχος, που περιέχει σωληνάριο µε µελάνι το οποίο τροφο-
δοτεί µια µυτερή µύτη (σαν τού µολυβιού)· ΦΡ. στυλό διαρκείας κά-
θε στυλό που η άκρη του περιέχει µια µικροσκοπική µπίλια, η οποία 
µεταφέρει το µελάνι στο χαρτί επιτρέποντας τη συνεχή ροή του ΣΥΝ. 
στυλογράφος. Επίσης (καθηµ.) στύλος (ο) (πβ. λ. πένα, ραπιτογρά-
φος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µοτοσυκλέτα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. stylo, που αποσπάστηκε από το νόθο συνθ. stylo-graphe 
< stylo- (βλ. λ. στυλ) + -graphe < γράφω]. 

στυλοβάτης (ο) (στυλοβατών) 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. η βάση στην οποία στη-
ρίζεται ένας στύλος ή οι κίονες, κυρ. η πάνω επιφάνεια τού κρηπι-
δώµατος αρχαίου ναού 2. (µτφ.) αυτός που στηρίζει µε την ενεργό 
παρουσία του (κάποιον/κάτι), που αποτελεί βασικό στήριγµα (προ-
σπάθειας, επιχείρησης κ.ά.): ~ τής επιχείρησης | τού εθνικού συστή-
µατος υγείας | τού καθεστώτος | τού θεάτρου | τού νέου κινηµατο-
γράφου. [ΕΤΥΜ· αρχ. < στύλος + -βάτης < βαίνω]. 

στυλογράφος (ο) το στυλό διαρκείας (βλ. λ. στυλό). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. stylographe]. 

στυλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {στυλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
το σχήµα του µοιάζει µε στύλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

στυλοκέφαλο (το) {στυλοκεφάλ-ου | -ων) (καθηµ.) το κιονόκρανο 
(βλ.λ.), γενικότ. η κορυφή στύλου, κολόνας. 

στυλοπατι (το) {στυλοπατ-ιού | -ιών} (καθηµ.) ο στυλοβάτης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < στύλος + -πάτι < πατώ, πβ. κ. σκαλο-πάτι, µονο-πάτι]. 

στύλος (ο) 1. επίµηκες, συνήθ. κυλινδρικό σώµα ή κατασκευή από 
τσιµέντο, πέτρα, ξύλο, µάρµαρο ή άλλ" υλικό, που χρησιµοποιείται 
για τη στήριξη κτηρίου, γενικότ. ως υποστήριγµα: οι ~ τού Ολυµπίου 
∆ιός ΣΥΝ. κολόνα, κίονας 2. (γενικότ.) η ψηλή και επιµήκης, συνήθ. 
κυλινδρική κατασκευή: ~ τής ∆.Β.Η. ΣΥΝ. κολόνα 3. BOT. λεπτό τµήµα 
τού υπέρου πάνω από την ωοθήκη, το οποίο καταλήγει στο στίγµα 
(βλ.λ.) 4. (µτφ.) αυτός που αποτελεί βασικό στήριγµα, που προσφέρει 
σιγουριά και σταθερότητα (σε κάποιον/κάτι): ο πατέρας τους είναι ο 
~ τού σπιτιού- αν αρρωστήσει και δεν δουλεύει, τι θ' απογίνουν; ΣΥΝ. 
στυλοβάτης, κολόνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, µοτοσυκλέτα, ύφος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. στύλος < θ. στ-υ- (µηδενισµ. βαθµ. τού θ. στα-, ρ. Γ-στη-
µι | ΐ-στα-µαι, και παρέκταση -u | -F-) + παραγ. επίθηµα -λος. Η λ. 
συνδ. µε σανσκρ. sthünä, «στύλος». Βλ. κ. ΐσταµαί]. 

-στύλος, -η, -ο [µτγν.] β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθ-
µό στύλων: πεντά-στυλος, δί-στυλος. 

στυλώνω ρ. µετβ. (στύλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στηρίζω (κάτι) µε στύ-
λους, στερεώνω πάνω σε στύλους ΣΥΝ. υποστυλώνω 2. (µτφ.) τονώνω, 
δυναµώνω, βοηθώ (κάποιον/κάτι) να ξαναβρεί τις δυνάµεις του: Φάε 
να στυλωθείς λιγάκι! Πώς θ'αντέξεις τόσο δρόµο; || τα καλά τους λό-
για και η εµπιστοσύνη τους του στύλωσαν το ηθικό 3. (µτφ.) ακινη-
τοποιώ, κρατώ (κάτι) σε σταθερό σηµείο- ΦΡ. (α) στυλώνω τα µάτια 
µου (κάπου) ακινητοποιώ το βλέµµα µου, κοιτώ (κάπου) σταθερά: 
στύλωσε τα µάτια του πάνω της ΣΥΝ. προσηλώνω το βλέµµα µου, 
καρφώνω (β) στυλώνω τα πόδια µου (i) στέκοµαι τεντώνοντας τα πό-
δια µου και πατώντας σταθερά κάτω: «Επιάσθη από το αγκωνάρι... 
Ακούµβησε τις πλάτες, εστύλωσε τα πόδια» (Α. Παπαδιαµάντης) (ii) 
(κατ' επέκτ.) στέκοµαι ακίνητος αρνούµενος πεισµατικά να φύγω: 
στύλωσε τα πόδια του και δεν έκανε βήµα! (iii) (µτφ.) εµµένω στην 
άποψη µου: έχει στυλώσει τα πόδια και δεν κάνει πίσω· θέλει να γίνει 
το δικό του. — στύλωση (η) [µτγν.], στύλωµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < µτγν. στυλώ (-όω) < αρχ. στύλος]. 

στυλωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει στερεωθεί σε στύλους ΣΥΝ. 
στυλωµένος, υποστυλωµένος. 

Στυµφαλία (η) λίµνη τής Β. Πελοποννήσου στον νοµό Κορινθίας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Στυµφαλία (λίµνη) < Στύµφαλος, προελλην. τοπωνύµιο, 
αγν. ετύµου]. 

Στυµφαλίδες (όρνιθες) (οι) ΜΥΘΟΛ. τεράστια τερατώδη και αρ-
πακτικά πουλιά, που ζούσαν στη λίµνη Στυµφαλία (στην Κορινθία) 
και τα οποία εξολόθρευσε ο Ηρακλής πραγµατοποιώντας τον έκτο 
άθλο του. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Στυµφαλίς, -ίδος < αρχ. Στύµφαλος, πόλη τής ΒΑ. 
Αρκαδίας]. 

Στυξ (η) {Στυγ-ός, -α} ΜΥΘΟΛ. κόρη τού Ωκεανού και τής Τιθύος· βοή-
θησε τον ∆ία στη Γιγαντοµαχία και έδωσε το όνοµα της στην πηγή 
ενός από τους ποταµούς τού Αδη· στο νερό τής Στυγός ορκίζονταν οι 
θεοί. Επίσης Στύνα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *Στύγ-ς < θ. στυγ-, που εκφράζει τον ισχυρό και απο-
κρουστικό φόβο, τον τρόµο που παγώνει τα µέλη. Βλ. τα οµόρρ. στυγ-
νός, στυγ-ερός]. 

στυπόχαρτο [1858] κ. (λαϊκ.) στουπόχαρτο (το) χαρτί µεγάλης 
απορροφητικότητας, που χρησιµοποιείται για να στεγνώσει το µελάνι 
στις γραµµένες (κυρ. µε πένα) σελίδες. [ΕΤΥΜ < αρχ. στυπ(π)εϊον 
(βλ. λ. στουπί) + -χαρτο < χαρτί]. 

στυπτηρία (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. ένυδρο διπλό θειικό άλας µονοσθε-
νούς µε τρισθενές κατιόν: ~ καλίου - χρωµίου | καλίου - αργιλίου. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· στυπτηρία (γη) < στύφω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τη-
ρία, πβ. κ. βακ-τηρία]. 

στυπτικός, -ή, -ό ΦΑΡΜ. αυτός που προκαλεί ισχυρή συστολή τού 
στοµατικού βλεννογόνου: ~ φάρµακα (για την αντιµετώπιση παθολο-
γικών εκκρίσεων). — στυιτπκ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., στυπτικότητα (η) 
[1831]. [ΕΤΥΜ; αρχ. < στύφω (βλ.λ.)]. 

στύπωµα (το) {στυπώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το στούπωµα (βλ.λ.). 
στυπώνω ρ. → στουπώνω 
στύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} η διαστολή, ανόρθωση και σκλή-

ρυνση τού πέους ή τής κλειτορίδας κατά τη γενετήσια διέγερση: βρί- 

σκοµαι σε | έχω ~ ΣΥΝ. (καθηµ.) σήκωµα, (!) καύλα. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
στύσις < αρχ. στύω | -οµαι «κάνω κάτι να σηκωθεί (κυρ. για το πέος), 
διεγείρω» < θ. στ-υ-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. στα-, ρ. ΐστηµι, µε 
παρέκταση -u- | -F-. Βλ. λ. στύλος]. 

στυτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη στύση: ~ δυ-
σλειτουργία 2. αυτός που προκαλεί ή εντείνει τη στύση: ~ φάρµακα | 
βοηθήµατα ΣΥΝ. διεγερτικός. — στυτικά επίρρ. 

στυφαδα (η) (καθηµ.) η ιδιότητα ή η γεύση τού στυφού: το κυδώνι 
αφήνει µια ~ στο στόµα. [ΕΤΥΜ < στυφός + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. 
κ. λιακ-άδα]. 

στυφάδο (το) φαγητό µε κρέας (κουνέλι, λαγός, µοσχάρι κ.ά.) κα-
βουρντισµένο σε σιγανή φωτιά και µαγειρεµένο στην κατσαρόλα µε 
πολλά µικρά κρεµµύδια και διάφορα καρυκεύµατα µέσα σε σάλτσα 
ντοµάτας. 
[ΕΤΥΜ < παλ. βεν. stufado < δηµώδ. λατ. *ex-tufare < ex- + tufäre < 
αρχ. τύφος «καπνός, ατµός»]. 

στυφίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {στύφισα} ♦ 1. (µετβ.) δίνω (σε κάτι) στυ-
φή γεύση ♦ 2. (αµετβ.) είµαι ή γίνοµαι στυφός, αποκτώ στυφή γεύση: 
το κυδώνι στυφίζει || άµα στυφίσει το φαγητό, µετά δεν τρώγεται. 

στύφνος (ο) µονοετές φυτό, δηλητηριώδες (από αυτό εξάγεται η 
στρυχνίνη) ΣΥΝ. στρύχνος. [ΕΤΥΜ < µτγν. στρυφνός < αρχ. 
στρύχνος (βλ.λ.)]. 

στυφός, -ή, -ό 1. (για τροφές, ουσίες) αυτός που προκαλεί προσωρινή 
ξηρότητα στη στοµατική κοιλότητα σε συνδυασµό µε ξινή γεύση, 
όπως λ.χ. τα άγουρα φρούτα, το κυδώνι, το µούσµουλο κ.ά.: ~ γεύση 
2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη εγκαρδιότητας και 
αυστηρότητα, που δίνει την εντύπωση ότι έχει στερηθεί τη χαρά, τη 
γλύκα τής ζωής: ~ άνθρωπος | χαρακτήρας | χαµόγελο (µε σουφρω-
µένα χείλη). — στυφότητα (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < στύφω (βλ.λ.)]. 

στύφω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ.} (λόγ.) προκαλώ τη συστολή κυρ. τού 
στοµατικού βλεννογόνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. [ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. 
ετύµου, οπωσδήποτε άσχετο µε το ρ. στύω και τα παράγωγα του (πβ. 
στΰ-σις). Κατά µία άποψη, αν µεταγραφεί το µυκ. tu-ru-pte-ri-ja ως 
*στρυπτηρία (από όπου και το αρχ. στυπτηρία µε ανοµοιωτική 
αποβολή τού -ρ-), το ρ. στύφω θα µπορούσε να θεωρηθεί αναλογικό 
προϊόν αντί τού αναµενόµενου *στρύφω (βλ. κ. στρυφνό*;)]. 

στύψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (για τρόφιµα, ουσίες) η ιδιότητα 
τού στυπτικού ή τού στυφού 2. η συστολή τού στοµατικού βλεννογό-
νου 3. (κατά την επεξεργασία υφασµάτων) η βύθιση νηµάτων ή υφα-
σµάτων σε στυπτικό διάλυµα, ώστε το χρώµα τους να µην ξεβάφει 
4. ΧΗΜ. η στυπτηρία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. στϋψις < στύφω 
(βλ.λ.)]. 

στύψιµο (το) -> στείψιµο 
στωικισµός (ο) [1826] 1. ΦΙΛΟΣ, το φιλοσοφικό σύστηµα που ιδρύθηκε 

από τον Ζήνωνα τον Κιτιέα και αναπτύχθηκε από µαθητές του στην 
ελληνιστική εποχή και την εποχή τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας- 
δίδασκε την αποφυγή των υπερβολών (που οδηγούν στην ταραχή και 
την ανησυχία), την εναρµόνιση τής ζωής µε τη λογική και έδινε 
έµφαση στις έννοιες τής ηθικής τάξης, τού καθήκοντος, τής δι-
καιοσύνης, καθώς και στην ουσιαστική αξία τού ανθρώπου και στην 
καλοκαγαθία τής θεϊκής φύσης 2. (κατ' επέκτ.) κάθε συµπεριφορά 
που χαρακτηρίζεται από απάθεια και αταραξία, ιδ. στις δυσάρεστες 
καταστάσεις ΣΥΝ. στωικότητα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. stoïcisme]. 

στωικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον στωικισµό (βλ.λ.) και 
τους στωικούς φιλοσόφους 2. στωικοί φιλόσοφοι | στωικοί (οι) οι φι-
λόσοφοι τής σχολής που ίδρυσε ο Ζήνων ο Κιτιεύς· (ειδικότ. ως ουσ.) 
οι οπαδοί τού στωικισµού 3. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
απάθεια στις συγκινήσεις ή στα εξωτερικά ερεθίσµατα (κυρ. σε δυ-
σάρεστες καταστάσεις), που αντιµετωπίζει τη ζωή και τα προβλήµα-
τα της µε καρτερία, αταραξία και στοχαστική διάθεση: - ύφος ΣΥΝ. 
ατάραχος, απαθής, καρτερικός. — στωικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ µτγν. 
< αρχ. στοά (βλ.λ.), επειδή ο Ζήνων ο Κιτιεύς, που δίδαξε αυτή τη 
φιλοσοφική θεώρηση, συνήθιζε να παραδίδει τα µαθήµατα του στην 
Ποικίλη Στοά των Αθηνών]. 

στωικότητα (η) [1861] {χωρ. πληθ.} η καρτερικότητα και η απάθεια 
απέναντι στα εξωτερικά ερεθίσµατα, η αντιµετώπιση (κυρ. των δυ-
σάρεστων) καταστάσεων µε στοχαστική διάθεση και αταραξία: τα 
υπέµεινε όλα µε ~, χωρίς ποτέ να διαµαρτυρηθεί ή να θυµώσει. 

στωµύλος, -η, -ο (αρχαιοπρ.) (για πρόσ.) (α) αυτός που είναι οµιλη-
τικός ή και φλύαρος ΣΥΝ. πολυλογάς (β) αυτός που διαθέτει εκφρα-
στική άνεση, ευφράδεια ΣΥΝ. εύγλωττος, ευφράδης. — στωµυλία (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. λ., µε επίθηµα -ύλος (πβ. κ. καµπ-ύλος, στρογγ-ύλος), 
αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη λ. στόµα, άποψη που θα µπορούσε να 
σταθεί, αν ερµηνευόταν ικανοποιητικά η φωνηεντική εναλλαγή ο | ω. 
∆εν συνεισφέρει τίποτε σηµαντικό η επνχειρηθείσα σύνδεση µε το 
σπάνιο βεδ. stämu- (αβέβ. σηµ.), καθώς και µε το υποθετικά συγγενές 
stóma- «ύµνος»]. 

συ αντων. → εσύ 
Συβαρίτης (ο) {Συβαριτών}, Συβαριτισσα (η) {Συβαριτισσών} 1. 

κάτοικος τής αρχαίας Σύβαρης, ελληνικής πόλης τής Κάτω Ιταλίας, 
περίφηµης για την ευµάρεια των κατοίκων της 2. (µτφ.) άνθρωπος 
που έχει συνηθίσει στην τρυφηλότητα, στον φιλήδονο τρόπο ζωής, 
στις υλικές απολαύσεις. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < Σύβαρις, -εως (ή), αρχ. ελληνική αποικία στην Κάτω 
Ιταλία, περιώνυµη για την πολυτέλεια και τη φιληδονία των κατοί-
κων της, αγν. ετύµου]. 

συβαριτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την αρχαία 



συβαριτισµός 1671 συγκαλώ 
 

Σύβαρη ή τους Συβαρίτες (β) ΦΙΛΟΛ. συβαριτικοί µύθοι διδακτικοί µύ-
θοι, ανάλογοι των αισωπείων, µε πρωταγωνιστές ανθρώπους αντί ζώ-
ων 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από τρυφηλότητα και µαλθα-
κότητα: ~ ήθη | τρόπος ζωής ΣΥΝ. τρυφηλός, µαλθακός, φιλήδονος. 
Επίσης συβαριτικός, -η, -ο. 

συβαριτισµός (ο) [1861] ο πολυτελής και φιλήδονος τρόπος ζωής 
ΣΥΝ. τρυφηλότητα, µαλθακότητα, φιληδονία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. sybaritisme]. 

σύ γ γα µπρος (ο) (λαϊκ.) ο µπατζανάκης (βλ.λ.). Επίσης (λόγ.) ούγ-
ναµβρος [µτγν.] {συγγάµβρ-ου | -ων, -ους}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

συγγένεια (η) [αρχ.] {-ας κ. (λόγ.) -είας | -ειών} 1. η σχέση µεταξύ 
προσώπων που συνδέονται µε δεσµούς αίµατος (~ εξ αίµατος) ή ανή-
κουν στις οικογένειες συζύγων (~ εξ αγχιστείας): θετή ~ (από υιοθε-
σία) || κοντινή | µακρινή ~· ΦΡ. (α) βαθµός συγγενείας ο αριθµός των 
γεννήσεων που µεσολαβούν για να δηµιουργηθεί συγγένεια µεταξύ 
δύο ατόµων: η µητέρα µε την κόρη έχουν πρώτο βαθµό συγγενείας (β) 
πνευµατική συγγένεια (i) η σχέση αναδόχου και αναδεκτού, ο δε-
σµός που δηµιουργείται από το µυστήριο τής Βάπτισες (ii) (γενι-
κότ.) η ύπαρξη κοινών πνευµατικών στοµίων µεταξύ συγγραφέων, 
καλλιτεχνών κ.λπ. 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ.ΑΝΘΡΩΠΟΛ. Ο κοινωνικός δεσµός 
ανάµεσα στα µέλη µιας οικογένειας, ενός γένους, µιας φυλής 3. η 
σχέση κοινής καταγωγής, µεγάλης αναλογίας ή οµοιότητας µεταξύ 
πραγµάτων, καταστάσεων, φαινοµένων κ.λπ.: η ~ δύο κοµµάτων τού 
ίδιου ιδεολογικού χώρου || η ~ µεταξύ τής αγγλικής και τής γερµανικής 
γλώσσας 4. ΧΗΜ. χηµική συγγένεια η ιδιότητα των χηµικών στοιχείων 
να έλκονται σχηµατίζοντας χηµικές ενώσεις- η έλξη διαφορετικά 
φορτισµένων ηλεκτρικών ή µαγνητικών φορτίων.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-γγ-- 

συγγενεύω ρ. αµετβ. {συγγένεψα} 1. (καθηµ.) είµαι ή γίνοµαι συγ-
γενής (µε κάποιον): πάντρεψαν τα παιδιά τους και συγγένεψαν 2. 
(µτφ.) έχω ή αποκτώ στενότατη σχέση, µεγάλη οµοιότητα ή κοινή 
αφετηρία µε κάτι: συχνά η πνευµατική έλξη και ο θαυµασµός συγ-
γενεύουν µε τον έρωτα || τα δύο αυτά βιβλία συγγενεύουν θεµατικά 
ΣΥΝ. µοιάζω, συνδέοµαι, σχετίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

συγγενής, -ής, -ές {συγγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που συνδέε-
ται στενά µε (κάποιον/κάτι) λόγω κοινής προέλευσης ή/και κοινών 
χαρακτηριστικών: οι επιστήµες τής ψυχολογίας και τής παιδαγωγικής 
είναι ~ || η Φινλανδική και η Ουγγρική είναι ~ γλώσσες ΣΥΝ. οµοειδής, 
παραπλήσιος · 2. (για δυσπλασίες, νόσους κ.λπ.) αυτός που υπάρχει 
εκ γενετής, είτε κληρονοµικά είτε λόγω βλάβης κατά τη διάρκεια 
τής κύησης: - διαµαρτία ΣΥΝ. σύµφυτος. — ουγγενώς επίρρ. [αρχ.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, σύµφυτος. [ΕΤΥΜ αρχ. < συν- (βλ.λ.) + 
-γενής < γένος]. 

συγγενής (ο/η) {συγγεν-ούς (κ. προφορ. -ή) | -είς} το πρόσωπο µε το 
οποίο έχει κανείς συγγένεια: µακρινός ~ (µε µεγάλο βαθµό συγγενεί-
ας) || στενός ~ || ~ πρώτου βαθµού || ανιόντες | κατιόντες ~|| οι ~ µου 
(το συγγενολόι µου, το σόι µου, συχνά χωρίς να συµπεριλαµβάνονται 
οι γονείς)· ΦΡ. (µτφ.) φτωχός συγγενής το µέλος ενός συνόλου που 
θεωρείται παρακατιανό, που αντιµετωπίζεται µε περιφρόνηση: κά-
ποτε η χώρα µας ήταν ο - τής Ευρώπης, ενώ τώρα είναι ισότιµο µέλος 
των προηγµένων ευρωπαϊκών χωρών στην Ε.Ε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, -
γκ-. 

συγγενικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε συγγενή ή συγ-
γένεια: ~ σχέση | ενδιαφέρον | περιβάλλον 2. αυτός που αποτελείται 
από συγγενείς: ~ συγκέντρωση 3. ΝΟΜ. (α) συγγενικά δικαιώµατα τα 
δικαιώµατα που κατά τον νόµο αναγνωρίζονται στους ερµηνευτές ή 
εκτελεστές καλλιτεχνικού έργου (β) συγγενικό συµβούλιο το συµ-
βούλιο που καταρτίζεται στον τόπο κατοικίας τού ανηλίκου και απο-
τελείται από τον ειρηνοδίκη ως πρόεδρο και από έξι πλησιέστερους 
και µεγαλύτερους στην ηλικία συγγενείς τού ανηλίκου, που λαµβά-
νονται µισοί από την πατρική και µισοί από τη µητρική γραµµή, και 
αποσκοπεί στη διαφύλαξη των συµφερόντων τού επιτροπευόµενου 
ανηλίκου. — συγγενικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

συγγένισσα (η) [µτγν.] {συγγενισσών} (λαϊκ.) η γυναίκα µε την 
οποία έχει κανείς συγγένεια. 

συγγενολόι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.-περιληπτ.) το σύνολο των συγ-
γενών (κάποιου), το σόι. 
[ΕΤΥΜ. < συγγενής + -λόι | -λόγι < λέγω, µε τη σηµ. «συλλέγω, συ-
γκεντρώνω»]. 

συγγηρασκω ρ. αµετβ. {συνεγήρασα} (λόγ.-σπάν.) γερνώ µαζί (µε 
κάποιον άλλον), ταυτόχρονα. [ΕΤΥΜ αρχ. < συγ- (< συν-) + 
γηράσκω]. 

συγγλινο κ. σύγλινο (το) είδος παστού, καπνιστού χοιρινού, που 
διατηρείται µέσα σε χοιρινό λίπος. [ΕΤΥΜ < συγ- (συν-) + γλίνα 
(βλ.λ.)]. 

συγγνώµη (η) (προφέρεται κ. συγνώµη) {χωρ. γεν. πληθ. στη σηµ. 1 
και χωρ. πληθ. στις σηµ. 2-7} 1. (α) η έκφραση τής µετάνοιας κά-
ποιου για λόγο ή πράξη του εις βάρος άλλου: σας ζητώ - για ό,τι είπα 
εναντίον σας || τι να την κάνω τη ~ σου; (β) η αποδοχή τής µετάνοιας 
(κάποιου) από το πρόσωπο που έχει θιγεί από λόγο ή πράξη του: 
δίνω τη ~ µου (συγχωρώ) ΣΥΝ. συγχώρηση- (ως επιφών. συγγνώµη!) 
2. για να εκφράσει κανείς τη µεταµέλεια του: ~, δεν ήθελα να σε 
πληγώσω! || ~ για χθες- δεν έπρεπε να µιλήσω έτσι! || (επιτατ.) Χίλια 
~! ∆εν κατάλαβα τι εννοούσατε! 3. στην αρχή τού λόγου, ως ευγενική 
| διακριτική εισαγωγή σε αίτηµα, ερώτηµα, παράκληση κ.λπ.: ~, 
µπορώ να περάσω; | επαναλαµβάνετε; | να πω κάτι; || ~, αλλά θα πρέ-
πει να σας διακόψω ΣΥΝ. (λαϊκ.) µε το συµπάθιο 4. (ειδικότ. +αλλά) 
(α) για την έκφραση ένστασης, διαφωνίας: ~, αλλά δεν έχεις δίκιο! || 
~, αλλά αυτό που είδα δεν ήταν ένα απλό καβγαδάκν µόνο µαχαίρια 
δεν τράβηξαν! (β) για να αρνηθεί ή να απορρίψει κανείς κάτι ευγε- 

νικά: ~, αλλά δεν µπορώ να δεχθώ αυτό το δώρο! || ~, αλλά προηγεί-
ται ο κύριος! 5. για να διορθώσει κανείς δικό του λάθος: Ο Μιχάλης 
είναι εδώ; ~, ο Μίλτος ήθελα να πω! || έχε µαζί σου και τη φωτογρα-
φία, ~, την ταυτότητα σου 6. για τον ειρωνικό ή υποτιµητικό σχολια-
σµό τής αντίδρασης κάποιου σε αυτά που του είπαµε: Καλά, ~! ∆εν 
ήξερα ότι σ'ενοχλεί τόσο η αλήθεια! || ~, δεν ήξερες ότι θα αντιδράσει 
αρνητικά; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συµπάθεια, επιείκεια», < συγγιγνώσκω 
«έχω την ίδια γνώµη, συµφωνώ - συγχωρώ, συµπονώ» (βλ. κ. γνώµη)]. 

συγγνώµη: προφορά. Κανονικά η προφορά τής λέξης είναι /sirj-
γηόπιΐ/ µε το πρώτο γ να προφέρεται ως έρρινο µπροστά από το γ 
τού β' συνθετικού τής λέξης (συν + γνώµη), όπως συµβαίνει σε πα-
ρόµοιες λέξεις (πβ. συγ-γραφέας, εγ-γενής, έγ-γαµος, βλ. -γγ-). 
Ωστόσο, λόγω τής κοινής χρήσεως τής λέξης και τής γρήγορης εκ-
φοράς της στον λόγο, το α' έρρινο έχει την τάση να σιγάται στην 
προφορά (συ-γνώµη), ιδίως στην «αµελή» λεγόµενη άρθρωση. Σε 
αυτό συντείνει και το δυσπρόφερτο συµφωνικό σύµπλεγµα που 
ακολουθεί µετά το α' έρρινο, έτσι που να γεννάται και ένα είδος 
ανοµοίωσης των αλλεπάλληλων ερρίνων (/ηγη/ > /γη/). Πάντως, 
όπως και αν προφέρεται η λ., πρέπει να γράφεται πάντοτε ως συγ-
γνώµη (µε δύο -γ). Όσα ελέχθησαν για το συγγνώµη ισχύουν και 
για το συγχωρώ | συχωρώ όπου το /nx/ απλοποιείται σε /χ/. —> -γγ- 

συγγνωστός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που πρέπει ή αξίζει να συγχωρη-
θεί: ~ απροσεξία | λάθος | παράπτωµα ΣΥΝ. συγχωρητέος ANT. ασυγ-
χώρητος, ασύγγνωστος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει συγχωρηθεί 
ΣΥΝ. συγχωρηµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συγγιγνώσκω «έχω την ίδια γνώµη, συµφωνώ - συγχω-
ρώ, συµπαθώ» (βλ. κ. γνωστός)]. 

σύγγραµµα (το) [αρχ.] {συγγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. έργο (βιβλίο) 
που είναι γραµµένο µε επιστηµονικές συνήθ. αξιώσεις (σύστηµα, 
τεκµηρίωση, βιβλιογραφία κ.λπ.) και µε σχετική έκταση σε αριθµό 
σελίδων: ιατρικό ~ ΣΥΝ. πραγµατεία 2. (ειδικότ.) το επιστηµονικό έρ-
γο που προορίζεται για φοιτητές ως βασικό εγχειρίδιο ενός µαθήµα-
τος: δωρεάν διανοµή των ~ ΣΥΝ. βιβλίο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, -γκ-. 

συγγραφέας (ο/η) {(θηλ. συγγραφ-έως) | συγγραφ-είς, -έων} 1. πρό-
σωπο που ασχολείται συστηµατικά µε τη συγγραφή (βλ.λ., σηµ. 1): 
θεατρικός ~ || - σηµαντικών µελετών 2. (ειδικότ.) λογοτέχνης που 
ασχολείται µε τη συγγραφή πεζών έργων (κατ' αντιδιαστολή προς τον 
ποιητή): ο Καζαντζάκης είναι από τους πιο γνωστούς Έλληνες ~ || δό-
κιµος ~ ΣΥΝ. πεζογράφος 3. (γενικότ.-σπάν.) πρόσωπο που έχει γράψει 
συγκεκριµένο κείµενο: ο ~ τού άρθρου. Επίσης (λόγ.) συγγραφεύς 
(ο/η) {συγγραφέως}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, -γκ-, έκδοση, συγγνώµη. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συγγραφεύς < συγγράφω]. 

συγγραφή (η) [αρχ.] 1. (λόγ.) η παραγωγή (πεζού) γραπτού (κυρ. λο-
γοτεχνικού ή επιστηµονικού) έργου: η ~ µυθιστορήµατος | άρθρου | 
µελέτης | διατριβής ΣΥΝ. γράψιµο 2. (συνεκδ.) το συγγραφικό έργο 
ΣΥΝ. σύγγραµµα, βιβλίο 3. (α) συγγραφή υποχρεώσεων (για µίσθωση 
έργου) οι ειδικοί όροι για την ανάθεση τής εκτελέσεως ενός έργου (β) 
συγγραφή γενικών όρων καθορισµός των όρων και των προϋποθέ-
σεων για τη συµµετοχή κάποιου σε διαγωνισµό, ο οποίος γίνεται για 
την ανάληψη δηµοσίου έργου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

συγγραφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον συγγρα-
φέα ή τη συγγραφή: ~ έργο | ικανότητα | απασχόληση 2. ΝΟΜ. συγ-
γραφικά δικαιώµατα το σύνολο των δικαιωµάτων που κατοχυρώνο-
νται στον συγγραφέα, τα πνευµατικά δικαιώµατα τού συγγραφέα. — 
συγγραφικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

συγγράφω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {συνέγραψα, συγγράφηκα (λόγ. 
συνεγράφην, -ης, -η...)} ♦ 1. (µετβ.) παράγω γραπτό έργο, κυρ. επιστη-
µονικού ή λογοτεχνικού περιεχοµένου σε πεζό λόγο: - µελέτη | δια-
τριβή | την αυτοβιογραφία µου ΣΥΝ. γράφω ♦ 2. (αµετβ.) είµαι συγ-
γραφέας, ασχολούµαι µε τη συγγραφή συστηµατικά ή επαγγελµατι-
κά: δεν είναι ακόµα ώριµος για να συγγράψει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-. 

συγκαίοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συγκά-ηκα, -µένος} παθαίνω σύ-
γκαµα: (σκωπτ.) περπατάει σαν συγκαµένος (σαν να έχει πάθει σύ-
γκαµα στο σηµείο όπου τρίβονται οι µηροί) || δεν άλλαξα εγκαίρως 
το µωρό και συγκάηκε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

συγκαιρινός, -ή, -ό κ. συγκαιρικός [1766] 1. αυτός που ανήκει στην 
ίδια εποχή ή έχει την ίδια ηλικία µε άλλον ΣΥΝ. σύγχρονος, σύ-
γκαιρος 2. (για καρπούς) αυτός που ωριµάζει την ίδια εποχή µε άλ-
λον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύγχρονος. 

σύγκαιρος, -η, -ο [µτγν.] 1. ο συγκαιρινός (βλ.λ.) 2. αυτός που συµ-
βαίνει, γίνεται τη σωστή ώρα, εγκαίρως ΣΥΝ. έγκαιρος. — σύγκαιρα 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 

συγκαλά (τα) η λογική, το µυαλό- στη ΦΡ. στσ συγκαλά (µου) σε κα-
λή διανοητική κατάσταση, στα λογικά (µου): έλα στα συγκαλά σου, 
παιδάκι µου, κι άσε τις ανοησίες! (λογικέψου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < συν- (βλ.λ.) + καλά, πληθ. ουδ. τού επιθ. καλός]. 

συγκαλύπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκάλυ-ψα, -φθηκα, -µµένος (λόγ. συ-
γκεκαλυµµένος)} 1. αποτρέπω την αποκάλυψη (ενός πράγµατος, κυρ. 
αξιόµεµπτης πράξης): ~ ένα σκάνδαλο | την αλήθεια || ~ τη δράση τού 
πραγµατικού ενόχου ΣΥΝ. αποκρύπτω, κουκουλώνω, αποσιωπώ ANT. 
αποκαλύπτω 2. (η λόγ. µτχ. συγκεκαλυµµένος, -η, -ο) βλ.λ. — 
συγκάλυψη (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 

συγκαλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκαλείς... | συγκ-άλεσα, -λήθηκα (λόγ. συ-
νεκλήθην, -ης, -η..., µτχ. συγκληθείς, -είσα, -έν), -εκληµένος) καλώ 
(σύνολο ατόµων) σε από κοινού συζήτηση ή λήψη αποφάσεων: ~ συ-
νέλευση | σύσκεψη || ~ τα µέλη τού διοικητικού συµβουλίου σε έκτα-
κτη συνεδρίαση || ~ την ολοµέλεια τού σώµατος || ο πρόεδρος τού 
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κόµµατος είπε ότι ο πρόεδρος τής ∆ηµοκρατίας πρέπει να συγκαλέσει το 
συµβούλιο των πολιτικών αρχηγών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 

σύγκαµα (το) {συγκάµ-ατος | -ατα, -άτων} ερεθισµός τού δέρµατος σε σηµείο 
όπου υπάρχει τριβή ή επαφή µε ύφασµα (λ.χ. στο σηµείο όπου τρίβονται οι 
µηροί κατά το βάδισµα) ή, προκειµένου για µωρά, στα σηµεία όπου υπάρχει 
τριβή ή επαφή µε λερωµένες από τα ίδια πάνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ 
< ουγκαίω (πβ. κ. καύµα < καίω)]. 

συγκαταβαίνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συγκατέβην, -ης, -η...} (λόγ.) δείχνω 
συγκατάβαση (βλ.λ.): ~ στους όρους που έθεσε | στις πιέσεις του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-γκ-. 

συγκατάβαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} η επιεικής διάθεση, η 
συµπεριφορά που δείχνει ανοχή και κατανόηση: χαµόγελο γεµάτο ~ || 
αντιµετώπισε την περίπτωση του µε ~. 

συγκαταβατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που εκδηλώνει συγκατάβαση: ~ χαµόγελο 
| ύφος | σχόλιο | χειρονοµία — συγκαταβατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
συγκαταβατικότητα (η) [1866]. 

συγκατάθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η έκφραση σύµφωνης 
γνώµης, η αποδοχή, η συναίνεση: ασχολήθηκε µε το θέατρο µε τη ~ των 
γονέων του || δίνω τη ~ µου || έχω τη ~ κάποιου ΣΥΝ. συναίνεση, 
συγκατάνευση, συµφωνία ANT. άρνηση. — συγκαταθετικός, -ή, -ό [µτγν.], 
συγκαταθετικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ < µτγν. συγκατάθεσις < αρχ. 
συγκατατίθεµαι (βλ.λ.)]. 

ουγκαταθέτης (ο) {συγκαταθετών}, συγκαταθέτρια (η) {συγκα-ταθετριών} 
πρόσωπο που εµφανίζεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασµό ως καταθέτης µαζί 
µε τον κύριο καταθέτη. [ΕΤΥΜ < αυγ· (< συν-) + καταθέτης, µετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. co-depositor]. 

συγκατάκλιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} (λόγ.) η από κοινού 
κατάκλιση κάποιων, το πλάγιασµα µαζί ή κοντά µε άλλον/άλλους: η ~ των 
συζύγων. 

συγκαταλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκατ-έλεξα, -αλέχθηκα (λόγ. -ελέ-γην κ. -
ελέχθην, -ης, -η...), -αλεγµένος} περιλαµβάνω, εντάσσω (κάποιον/κάτι) σε ένα 
σύνολο οµοειδών (προσώπων, πραγµάτων): οι ειδικοί τον συγκαταλέγουν στους 
δέκα καλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών || η εθνική µας µπάσκετ 
συγκαταλέγεται ανάµεσα στις κορυφαίες οµάδες τού κόσµου ΣΥΝ. 
συµπεριλαµβάνω, περιλαµβάνω, συνυπολογίζω. 

συγκατάνευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η έκφραση τής 
αποδοχής, τής έγκρισης, τής συναίνεσης (κάποιου) (για κάτι): η ~ σε ένα 
σχέδιο || η ~ των κοµµάτων στα εθνικά θέµατα. 

συγκατανεύω ρ. αµετβ. {συγκατένευσα} δίνω την έγκριση µου, αποδέχοµαι: οι 
γονείς τους συγκατένευσαν στον γάµο ΣΥΝ. συναινώ, συγκατατίθεµαι ΑΝΤ. 
αντιτάσσοµαι. [ΕΤΥΜ µτγν. < συν- (βλ.λ.) + κατανεύω]. 

συγκαταριθµώ ρ. µετβ. {συγκαταριθµείς... | συγκαταρίθµ-ησα, -ού-µαι, -
είται..., -ήθηκα, -ηµένος} αριθµώ, υπολογίζω, συγκαταλέγω κάτι µαζί µε 
άλλα: τον συγκαταριθµούν στους 50 πλουσιότερους ανθρώπους τού κόσµου 
ΣΥΝ. συγκαταλέγω, συγκατατασσω. — σιιγκατα-ρίθµηση (η) [1873]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. συγκαταριθµώ (-έω) (ήδη αρχ. ο µέσος τ. συγκαταριθ-µοϋµαι) 
< συγ- (< συν-) + κατ(α)- + αριθµώ]. 

συγκατατασσω ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκατέτσξα, συγκατατ-άχθηκα (λόγ. 
συγκατετάγην, -ης, -η...), -αγµένος) κατατάσσω µαζί (µε άλ-λους/άλλα) ΣΥΝ. 
συγκαταλέγω, συµπεριλαµβάνω. — συγκατόταξη (η) [1889], 

συγκατατίθεµαι ρ. αµετβ. αποθ. (συγκατ-ατέθηκα (λόγ. συγκατετ-έθην, -ης, -
η...), -ατεθειµένος} (+σε) δίνω τη συγκατάθεση µου, παρέχω την έγκριση µου, 
συµφωνώ: οι γονείς της συγκατατέθηκαν στην απόφαση της να εγκατασταθεί 
στο εξωτερικό ΣΥΝ. συναινώ, συγκατανεύω ANT. αντιτίθεµαι, αντιτάσσοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. (το ενεργ. συγκατατίθηµι είναι µτγν. και 
σπάνιο) < συν-(βλ.λ.) + κατατίθεµαι]. 

ουγκατέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκατείχα} κατέχω (κάτι) συγχρόνως ή από 
κοινού (µε άλλον). 

συγκατηγορούµενος (ο) {συγκατηγορουµέν-ου | -ων, -ους}, συ-
γκατηγορουµενη (η) ΝΟΜ. πρόσωπο που κατηγορείται µαζί µε άλλο για την 
ίδια αξιόποινη πράξη: έριξε όλη την ευθύνη στους ~ του, για να γλυτώσει! — 
συγκατηγορώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

συγκατοίκηση (η) [1766] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η από κοινού 
χρήση τού ίδιου χώρου κατοικίας, το να µένει κάποιος µαζί µε άλλον/άλλους: 
οµαλή | επεισοδιακή - || ζητείται φοιτητής για - || οικογενειακή ~ ΣΥΝ. 
συνοίκηση 2. (µτφ.) (α) ΠΟΛΙΤ. η παράλληλη άσκηση εξουσίας από πρόεδρο 
τής ∆ηµοκρατίας και πρωθυπουργό που προέρχονται από διαφορετικές 
πολιτικές παρατάξεις: η ~ σοσιαλιστών και φιλελευθέρων στην ηγεσία τής 
χώρας αποδεικνύεται προβληµατική (β) (γενικότ.) η συνύπαρξη στην ίδια 
θέση: η - των δύο οµάδων στην κορυφή τής βαθµολογίας τού πρωταθλήµατος. 
Επίσης συγκατοικία [µτγν.] (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ; Η πολιτ. σηµ. αποδίδει το 
γαλλ. cohabitation], 

συγκάτοικος (ο/η) [µεσν.] {συγκατοίκ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που 
συγκατοικεί µε άλλον: ψάχνει για ~, ώστε να µοιράζεται το νοίκι ΣΥΝ. 
σύνοικος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 

συγκατοικώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {συγκατοικείς... | συγκατοίκησα} µένω µαζί (µε 
άλλον/άλλους) στον ίδιο χώρο κατοικίας: συγκατοικούν και µοιράζονται το 
νοίκι ΣΥΝ. συνοικώ. 

συγκατοχή (η) [1897] η από κοινού κατοχή πράγµατος ΣΥΝ. συγκυριότητα. 
συγκάτοχος (ο/η) {συγκατόχ-ου | -ων, -ους} το πρόσωπο που έχει την κατοχή 

πράγµατος από κοινού µε άλλο. 

σύγκειµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ.) (λόγ.) απαρτίζοµαι (από επιµέρους 
τµήµατα): το πρόβληµα σύγκειται στα εξής... ΣΥΝ. συνα-ποτελούµαι, 
συνίσταµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < συν- (βλ.λ.) + κεϊµαι]. 

συγκείµενος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που απαρτίζεται, συναποτελείται από 
επιµέρους τµήµατα 2. ΝΑΥΤ. συγκείµενο στίγµα το προσυµφωνηµένο σηµείο 
συναντήσεως των πλοίων στόλου σε περίπτωση χωρισµού τους για λόγους 
ανωτέρας βίας · 3. ΓΛΩΣΣ. συγκείµενο (το) {συ-γκειµέν-ου | -ων} (α) 
(επιστηµ.) το ευρύτερο ενδογλωσσικό και εξω-γλωσσικό πλαίσιο (γεγονότων, 
καταστάσεων, πληροφοριών κ.λπ.), µέσα στο οποίο τοποθετείται µια 
πληροφορία και γίνεται ευκολότερα κατανοητή, το πραγµατολογικό 
περιβάλλον (β) τα συµφραζόµενα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μτχ. τού αρχ. σύγκειµαι (βλ.λ.). Η σηµ. 3 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
context < µτγν. λατ. contextus «συναρµοσµένη δοµή» < contex(ere) «ενώνω 
πλέκοντας» < con + texere «πλέκω»]. 

συγκεκαλυµµένος, -η, -ο 1. αυτός που γίνεται µε τρόπο έµµεσο ή κρυφό, χωρίς 
να είναι εµφανής: ~ απειλή | πρόταση | κατηγορία 2. αυτός που έχει 
συγκαλυφθεί, που δεν έχει γνωστοποιηθεί: η ~ παράνοµη δράση ενός γνωστού 
προσώπου. — συγκεκαλυµµέν-α | -ως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ; 
Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. συγκαλύπτω]. 

συγκεκοµµένος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (για λέξεις) αυτός που έχει υποστεί συγκοπή 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. συγκόπτω]. 

συγκεκριµενοποιώ ρ. µετβ. {συγκεκριµενοποιείς... | συγκεκριµενο-ποί-ησα, -
ούµαι, -είται..., -ήθηκα, -ηµένος} κάνω κάτι συγκεκριµένο, καθιστώ ακριβές 
και σαφές, απτό: ~ τα σχέδια µου || «το "δόγµα Αϊζενχάουερ" (1957) 
συγκεκριµενοποίησε την αµερικανική στρατηγική µε την ανάπτυξη αµερικανικών 
δυνάµεων στη Μέση Ανατολή» (εφηµ.) || ~ τις σκέψεις µου για τη συνεργασία 
των δύο εταιρειών. — συγκεκριµενοποίηση (η). [ΕΓΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
concrétiser και τού αγγλ. specify]. 

συγκεκριµένος, -η, -ο 1. σαφής και ακριβής: µας έδωσε - οδηγίες για τον τρόπο 
δράσης ΑΝΤ. γενικός, αόριστος, ασαφής 2. ιδιαίτερος, αυτός ακριβώς (και όχι 
κάποιος άλλος): δεν έχω διαβάσει αυτό το ~ βιβλίο || η ~ ταινία µού άρεσε, οι 
άλλες όµως όχι 3. σαφώς ορισµένος, ειδικός (και όχι αφηρηµένος, γενικός): 
υπάρχει ~ πρόταση για το τι πρέπει να γίνει; || δεν µιλάω µε γενικότητες, αλλά µε 
~ στοιχεία ΑΝΤ. γενικός 4. αυτός που γίνεται ή λέγεται µε σαφή τρόπο: γίνε 
πιο -, για να σε καταλάβω ANT. αόριστος, ασαφής 5. αυτός που µπορεί να γίνει 
αντιληπτός µέσω των αισθήσεων, που έχει υλική υπόσταση, κατ' αντιδιαστολή 
προς τον γενικό και τον αφηρηµένο: στη ζωγραφική του οι µορφές του είναι 
συγκεκριµένες κι όχι αφηρηµένες 6. (α) ΓΛΩΣΣ. (κατά την παραδοσιακή 
γραµµατική) συγκεκριµένο ουσιαστικό το ουσιαστικό που δηλώνει κάτι 
αντιληπτό µέσω των αισθήσεων, π.χ. τραπέζι, δέντρο ΑΝΤ. αφηρηµένο 
ουσιαστικό (β) συγκεκριµένη ποίηση τύπος ποίησης κατά τον οποίο το 
περιεχόµενο των λέξεων εξαίρεται ή προεκτείνεται µε την οπτική | 
τυπογραφική διάταξη των λέξεων, των τµηµάτων των λέξεων ή των 
γραµµάτων τους και των σηµείων στίξης (γ) συγκεκριµένη µουσική µουσική 
σύνθεση που έχει ως βάση της φυσικούς ήχους και θορύβους (µουσικούς ή µη, 
π.χ. ήχος βρύσης), οι οποίοι ηχογραφούνται σε µαγνητική ταινία συχνά µε 
ηλεκτρονική επεξεργασία ή παραµόρφωση έτσι, ώστε να δηµιουργήσουν ένα 
µουσικό σύνολο µε συνοχή. — συγκεκριµέν-α | -ως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, 
διακεκριµένος, επίρρηµα, κλίνω, µετοχή. [ΕΤΥΜ Το επίθ. προέρχεται από τη 
µτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. συγκρίνω, έχει όµως αυτονοµηθεί σηµασιολογικούς, 
αποδίδοντας το γαλλ. concret. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν επίσης οι όροι 
συγκεκριµένη µουσική (< γαλλ. musique concrète) και συγκεκριµένη ποίηση (< 
αγγλ. concrete poetry)]. 

σύγκελλος (ο) {συγκέλλ-ου | -ων, -ους} ΕΚΚΛΗΣ. 1. υψηλός αξιωµατούχος τού 
Οικουµενικού Πατριαρχείου 2. κληρικός που ανήκει στην υπηρεσία 
επισκόπου ή πατριάρχη. 
[ΕΤΥΜ µτγν. τίτλος τού γραµµατέα και συµβούλου ανωτέρων κληρι-κιόν, < 
συγ- (< συν-) + -κελλος < κέλλα (βλ. λ. κελλί)]. 

συγκεντρώνω ρ. µετβ. [1814] {συγκέντρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. µαζεύω 
(πρόσωπα | πράγµατα) σε ένα σηµείο: τους συγκέντρωσε όλους γύρω του, για 
να τους δώσει τις τελευταίες οδηγίες || οι εχθροί συγκεντρώνουν στρατεύµατα 
στα σύνορα || συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα για το ταξίδι σε αυτό το δωµάτιο 
ΑΝΤ. σκορπίζω 2. (γενικότ.) µαζεύω, συλλέγω: ~ υπογραφές | χρήµατα για µια 
βιβλιοθήκη | πληροφορίες | δικαιολογητικά 3. (µτφ.) γίνοµαι δέκτης, 
προσελκύω: συγκεντρώνει την εκτίµηση και τη συµπάθεια όλων 4. έχω 
(σύνολο, σειρά από πράγµατα): στο πρόσωπο του συγκεντρώνει πολλά 
χαρίσµατα || - πολλά προσόντα ως υποψήφιος 5. (µτφ.) συντονίζω ή στρέφω 
(κάτι) προς συγκεκριµένη κατεύθυνση: ~ την προσοχή µου στα λόγια κάποιου || 
~ δυνάµεις για τον αυριανό αγώνα || πρέπει να βρει λίγο χρόνο, να συγκεντρώσει 
τη σκέψη του- (µεσοπαθ. συγκεντρώνοµαι) 6. πηγαίνω µαζί µε άλλους στο ίδιο 
σηµείο: συγκεντρωθήκαµε εδώ απόψε, για να τιµήσουµε µια εξέχουσα 
προσωπικότητα των γραµµάτων || συγκεντρώθηκε κόσµος στο αεροδρόµιο για 
την υποδοχή 7. δίνοµαι ολοκληρωτικά (σε κάτι), στρέφοντας σε αυτό όλη την 
προσοχή µου, χωρίς να αφήνω τη σκέψη µου να διασπαστεί: µ' αυτή τη φα-
σαρία πώς να συγκεντρωθώ (στο διάβασµα); || κράτησε την ψυχραιµία σου και 
συγκεντρώσου! ΑΝΤ. αφαιρούµαι 8. (η µτχ. συγκεντρωµένος, -η, -ο) (α) 
µαζεµένος, συναθροισµένος: το ~ πλήθος || οι εκδροµείς ήταν ~ δίπλα στο 
λεωφορείο (β) αυτός που έχει στρέψει την προσοχή του αποκλειστικά σε κάτι: 
~ στη µελέτη τής αρχαίας επιγραφής || δεν είναι ~ όταν διαβάζει, γι' αυτό και δεν 
µαθαίνει τα µα- 
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θήµατά του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ; < συν- (βλ.λ.) + -κεντρώνω < κέντρο, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
concentrer (νόθο συνθ.)]. 

συγκέντρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η τοποθέτηση ή 
µεταφορά (προσώπων | πραγµάτων) σε ένα σηµείο ή γύρω από ένα 
σηµείο: η - στρατευµάτων σε µία περιοχή- ΦΡ. στρατόπεδο συγκε-
ντρώσεως βλ. λ. στρατόπεδο· (ειδικότ.) 2. η προγραµµατισµένη, ορ-
γανωµένη συνάθροιση ατόµων σε δηµόσιο χώρο για την από κοινού 
έκφραση διαµαρτυρίας, υποστήριξης, τη διεκδίκηση αιτηµάτων κ.λπ.: 
προεκλογική - || η αντιπολίτευση οργάνωσε ~ εναντίον του νέου νο-
µοσχεδίου || ενθουσιώδης ~ υποδοχής των ολυµπιονικών 3. η ιδιωτική, 
κυρ. φιλική συνάθροιση ατόµων: κάνει ~ για τα γενέθλια του 4. (συ-
νεκδ.) τα άτοµα που µετέχουν σε συνάθροιση: απευθύνοµαι στη ~|| ο 
παλµός | τα συνθήµατα τής ~ 5. η συλλογή πραγµάτων για την επί-
τευξη σκοπού: ~ χρηµάτων | υπογραφών | δικαιολογητικών | πληρο-
φοριών | αποδεικτικών στοιχείων 6. η υπαγωγή (εξουσίας, αρµοδιο-
τήτων) σε ένα κέντρο (πρόσωπο, θεσµικό ή άλλο όργανο, οµάδα προ-
σώπων κ.λπ.): η - τής εξουσίας | δύναµης στα χέρια λίγων 7. η επι-
στράτευση των πνευµατικών ή ψυχικών δυνάµεων (κάποιου) προς 
συγκεκριµένη κατεύθυνση, ώστε να µην αποσπάται: ~ τής προσοχής 
| τής σκέψης | των προσπαθειών κάποιου || αυτή η άσκηση απαιτεί 
µεγάλη ~ ΣΥΝ. αυτοσυγκέντρωση 8. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η τάση κατά την 
οποία οµοειδές λειτουργίες ή υπηρεσίες (µεγάλου κυρ. αστικού κέ-
ντρου) συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένες περιοχές ή χώρους, δηµι-
ουργώντας επιµέρους εµπορικά, διοικητικά κ.λπ. κέντρα ANT. αποσυ-
γκέντρωση 9. ΟΙΚΟΝ. (α) η τάση δηµιουργίας µεγαλύτερων επιχειρή-
σεων µε εξαγορές, συγχωνεύσεις ή απορρόφηση µικρότερων επιχει-
ρήσεων µε σκοπό τον έλεγχο µεγαλύτερου µεριδίου τής αγοράς (β) 
συγκέντρωση κεφαλαίου η διεργασία κατά την οποία µια επιχείρηση 
αποκτά τον έλεγχο περισσότερων επιχειρήσεων (θυγατρικών εται-
ρειών) ή η αύξηση τού όγκου τού κεφαλαίου της 10. ΧΗΜ. η ποσότη-
τα διαλυµένης ουσίας που περιέχεται σε ένα διάλυµα ανά µονάδα 
όγκου. — (υποκ.) συγκεντρωσούλα (η) (σηµ. 2, 3). [ETYM < µτγν. 
συγκέντρωσις, αρχική σηµ. «σύµπτωση αστρικής τροχιάς γύρω από 
δεδοµένο κέντρο», < *συγκεντρώ (-όω)< συν- (βλ.λ.) + -κεντρώ < 
κέντρον. Στη σηµερινή βασική σηµ. η λ. αποδίδει το γαλλ. 
concentration]. 

συγκεντρωσιάρχης (ο) {συγκεντρωσιαρχών} πρόσωπο (συνήθ. 
κοµµατικό στέλεχος) επιφορτισµένο µε την οργάνωση κοµµατικής, 
κυρ. προεκλογικής, συγκέντρωσης: «ο Γραµµατέας Κινητοποιήσεων, 
γνωστός ως "~ τού ΠΑ.ΣΟ.Κ"» (εφηµ.). 

συγκεντρωτικός, -ή, -ό [1844] 1. αυτός που συγκεντρώνει ή που πε-
ριέχει συγκεντρωµένα πολλά στοιχεία: ~ αποτελέσµατα από 1.500 
εκλογικά τµήµατα 2. ΦΥΣ. συγκεντρωτικός φακός (ή συγκλίνων φα-
κός) ειδικός φακός, που διαθλά το φως, µετατρέποντας µια δέσµη 
ακτινών από παράλληλη σε συγκλίνουσα 3. αυτός που χαρακτηρίζε-
ται από τη συγκέντρωση σε αυτόν εξουσιών, αρµοδιοτήτων, ισχύος· 
ΦΡ. συγκεντρωτική εξουσία | συγκεντρωτικό σύστηµα τύπος πολιτι-
κής οργάνωσης που χαρακτηρίζεται από την υπαγωγή εξουσιών και 
αρµοδιοτήτων σε ένα κέντρο (κατ' αντιδιαστολή προς το αποκεντρω-
τικό σύστηµα ή την αυτοδιοίκηση) 4. (ειδικότ.) αυτός που θέλει να 
ελέγχει ο ίδιος τα πάντα: είναι ~ τύπος· του αρέσει να έχει ο ίδιος την 
εποπτεία όλων των τοµέων τής παραγωγής. — συγκεντρωτικ-ά | -ως 
[1889] επίρρ. 

συγκεντρωτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. σύστηµα οργάνωσης κατά το 
οποίο το σύνολο τού διοικητικού έργου ασκείται από ένα µόνο ισχυ-
ρό κέντρο (κατ' αντιδιαστολή προς την αποκέντρωση και την αυτο-
διοίκηση) 2. η συσσώρευση δηµοσίων υπηρεσιών και λειτουργιών, η 
συγκέντρωση τής δηµόσιας διοίκησης σε έναν τόπο ή σε µία πόλη 
(πβ. λ. υδροκεφαλισµός). ΓΒΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. centralisation]. 

συγκεραζω ρ. µετβ. {συγκέρασ-α, -τηκα, -µένος} 1. αναµειγνύω δύο 
διαφορετικά σώµατα (κυρ. υγρά) 2. (µτφ.) αναµειγνύω ιδέες, αντιλή-
ψεις, γνώµες: στο έργο του κατάφερε να συγκεράσει διαφορετικές 
σύγχρονες τάσεις σε µια αισθητικά πρωτότυπη σύνθεση || (συχνά µε 
τάση συµβιβασµού): ο πρόεδρος συγκέρασε τις απόψεις των διαφο-
ρετικών τάσεων τού διοικητικού συµβουλίου. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. συγκερώ (-άω) (ποιητ. τ. τού αρχ. συγκεράννυµι, βλ. λ. 
συγκερασµός), που µεταπλάστηκε όπως και το διασκεδάννυµι - δια-
σκεδάζω µε βάση τα αοριστικά θέµατα συγκερασ-, διασκεδασ- κατά 
το σχήµα εόρτασα - εορτάζω, µοίρασα - µοιράζω]. 

συγκέρασµα (το) [µεσν.] {συγκεράσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο συ-
γκερασµός (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) ό,τι προκύπτει από συγκερασµό, ανά-
µειξη στοιχείων ΣΥΝ. µείγµα, κράµα. 

συγκερασµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει συγκερασθεί, που έχει 
προκύψει από ανάµειξη στοιχείων 2. ΜΟΥΣ. (α) συγκερασµένο σύ-
στηµα σύστηµα διαίρεσης τού µουσικού διαστήµατος τής οκτάβας 
(βλ.λ.) σε δώδεκα διαστήµατα («ηµιτόνια») ίσα µεταξύ τους· το συ-
γκερασµένο σύστηµα αντιπαρατίθεται στο σύστηµα των φυσικών 
κλιµάκων, οι οποίες χρησιµοποιούν διαστήµατα πιο «φυσικά», πιο 
απλά και αυθόρµητα, αλλά όχι ίσα µεταξύ τους (β) συγκερασµένο 
διάστηµα το διάστηµα που χρησιµοποιείται στο πλαίσιο τού συγκε-
ρασµένου συστήµατος, και σχηµατίζεται από υπέρθεση ενός ή πε-
ρισσοτέρων συγκερασµένων ηµιτονίων (γ) συγκερασµένη κλίµακα η 
κλίµακα που σχηµατίζεται από φθόγγους του συγκερασµένου συ-
στήµατος και χρησιµοποιεί συγκερασµένα διαστήµατα. [ΕΤΥΜ 
Ουσιαστικοπ. παθ. µτχ. τού ρ. συγκεράννυµι, απόδ. τού γαλλ. όρου 
(gamme) tempérée]. 

συγκερασµός (ο) (λόγ.) 1. η ανάµειξη επιµέρους συστατικών, υλικών 
στοιχείων ΣΥΝ. ανακάτεµα, συγκέρασµα 2. (µτφ.) η σύνθεση, κυρ. 

ο συνδυασµός διαφορετικών ή και αντίθετων στοιχείων: ~ απόψεων | 
τάσεων | µοτίβων · 3. ΜΟΥΣ. η ρύθµιση χορδής ή φωνής για την πα-
ραγωγή τού επιδιωκόµενου ανάλογου τονικού ύψους. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. συγκεράννυµι «αναµειγνύω, ανακατεύω» < συν-(βλ.λ.) + 
κεράννυµι (βλ. κ. κράµα)]. συγκεφαλαιώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{συγκεφαλαίω-σα, -θηκα, -µένος} 

♦ 1. (µετβ.) επαναδιατυπώνω (όσα έχουν ήδη λεχθεί ή γραφτεί) µε πε 
ριεκτικό και συνοπτικό τρόπο, καταλήγοντας σε συµπέρασµα: ~ µια 
συζήτηση ΣΥΝ. συνοψίζω, ανακεφαλαιώνω ♦ 2. (αµετβ.) επαναδιατυ 
πώνω (όσα έχουν ήδη λεχθεί ή γραφτεί) µε περιεκτικό και συνοπτικό 
τρόπο: συγκεφαλαιώνοντας, θα ήθελα να επιµείνω στα εξής σηµεία. 
— συγκεφαλαίωση (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συγκεφαλαιώ (-όω) < συν- (βλ.λ.) + -κεφαλαιώ < επίθ. 
κεφαλαίος (βλ. λ. κεφάλαιο)]. 

συγκεφαλαιωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που συγκεφαλαιώνει: ~ πα-
ρουσίαση | οµιλία | παράγραφος ΣΥΝ. συνοπτικός. — συγκεφαλαιω-
τικά | -ως [1895] επίρρ. 

συγκεχυµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν καθορίζεται µε σαφήνεια, 
που δεν διακρίνεται καθαρά: έχει πολύ ~ εικόνα για το όλο συµβάν || ~ 
αναµνήσεις | περίγραµµα ΣΥΝ. ασαφής, ακαθόριστος, µπερδεµένος 
ANT. σαφής, ξεκάθαρος. — συγκεχυµέν-α /-ως [µτγν.] επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. συγχέω]. 

συγκινηµένος, -η, -ο → συγκινώ 
συγκίνηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ψυχική διέ-
γερση, οποιαδήποτε συναισθηµατική ένταση (π.χ. έντονη χαρά, λύ-
πη, συµπόνια κ.λπ.): είναι καρδιακός και ο γιατρός τού συνέστησε να 
αποφεύγει τις ~ || βαθιά | µεγάλη | ιερή ~ || νιώθω ~ που ξαναβλέπω 
ένα αγαπηµένο πρόσωπο || διακρίνω κάποια ~ στη φωνή του || κλαίω 
από ~ || αισθητική ~ 2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί συναι-
σθηµατική διέγερση ή ένταση: η γέννηση ενός παιδιού είναι η µεγα-
λύτερη ~ για µία γυναίκα || δοκιµάζω έντονες ~ 3. (γενικότ.) οποια-
δήποτε συναισθηµατική µεταβολή: υποστηρίζεται ότι σκοπός τής 
σύγχρονης ποίησης δεν είναι η λογική προσέγγιση, αλλά η ~ τού 
αναγνώστη. 

συγκινησία (η) {συγκινησιών} ΦΥΣΙΟΛ. η ακούσια κίνηση ορισµένων 
µυών κατά την κίνηση ενός ξεχωριστού συστήµατος µυών, ενός άλ-
λου µέλους τού σώµατος, όπως είναι λ.χ. η κίνηση των χεριών κατά 
το περπάτηµα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. syncinésie]. 

συγκινησιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη συγκίνηση: ~ 
φόρτιση. — συγκινησιακά επίρρ. 

συγκινητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αγγίζει συναισθηµατικά, που 
προκαλεί συναισθήµατα έντονης χαράς, συµπόνιας, λύπης κ.λπ., τα 
οποία συχνά εκδηλώνονται µε δάκρυα: ~ τέλος | λόγος | αντίο | χει-
ρονοµία | έργο | περιγραφή. — συγκίνητικ-a | -ώς [1864] επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

συγκινώ ρ. µετβ. {συγκινείς... | συγκίν-ησα (λόγ. συνεκίνησα), -ούµαι, 
-ήθηκα -ηµένος) 1. προκαλώ (σε κάποιον) συγκίνηση, προκαλώ έντο-
νη συναισθηµατική φόρτιση: µε συγκίνησε η ευγενική του χειρονοµία 
|| η ταινία αυτή συγκίνησε το κοινό || (µεσοπαθ.) συγκινηθήκαµε όλοι 
στη σκηνή τού αποχωρισµού 2. (συνήθ. αρνητ.) προκαλώ (σε κάποιον) 
το ενδιαφέρον, συναρπάζω, προσελκύω: δεν µε συγκινούν τα 
µακρινά ταξίδια | οι πρωτοποριακές ιδέες 3. επηρεάζω τα συναισθή-
µατα κάποιου (θετικά ή αρνητικά): µε τα έργα µου θέλω να συγκι-
νήσω τον θεατή, να τον κάνω να αντιδράσει µε οποιονδήποτε τρόπο 4. 
κάνω (κάποιον) να δακρύσει από συγκίνηση: ο θάνατος τού φίλου 
του τον συγκίνησε βαθιά- (ειδικότ. µεσοπαθ. συγκινούµαι) 5. αισθά-
νοµαι εύκολα συγκίνηση, δακρύζω εύκολα (από χαρά ή λύπη): δεν 
θέλω να βλέπω τέτοιες ταινίες, γιατί ~ 6. δείχνω ευαισθησία, φιλότι-
µο: ό,τι και να του λες, δεν συγκινείται- είναι αναίσθητος! || µέσα σε 
τόσα νέα παιδιά, κανένα δεν συγκινήθηκε να δώσει τη θέση του στον 
γέροντα! ΣΥΝ. ευαισθητοποιούµαι, φιλοτιµούµαι 7. (η µτχ. συ-
γκινηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει αισθανθεί συγκίνηση και έχει την 
ανάλογη έκφραση (συνήθ. δακρυσµένος): οι γονείς τής νύφης ήταν 
εµφανώς ~ || ήταν ~ από την ανταπόκριση τού κόσµου στο κάλεσµα 
του για ανθρωπιστική βοήθεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συγκινώ (-έω) «διεγείρω ψυχικά» (στον Αριστοτέλη 
απαντά ήδη το µέσ. συγκινούµαι) < συν- (βλ.λ.) + κινώ. Η σηµερινή 
σηµ. απαντά στην Κ.∆., πβ. Πράξ. 6,12: συνεκίνησάν τε τόνλαόν και 
τους πρεσβυτέρους... και συνήρπασαν αυτόν...]. 

σύγκλειση (η) {-ης κ. -είσεως | -είσεις, -είσεων} Ο∆ΟΝΤ. η θέση στην 
οποία υπάρχει επαφή δοντιών ΦΡ. κεντρική σύγκλειση η θέση στην 
οποία έχουµε µέγιστες επαφές των δοντιών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σύγκλεισις < συγκλείω < συγ- (συν-) + κλείω]. 

συγκλήθηκα ρ. → συγκαλώ 
συγκληροδόχος (ο/η) [1851] αυτός που είναι δικαιούχος σε κληρο-

δοσία µαζί µε άλλους. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. colégataire]. 
συγκληρονοµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ύπαρξη συγκληρονό-

µων, καθώς και η µεταξύ τους σχέση 2. (συνεκδ.) η περιουσία που 
διαµοιράζεται σε σύνολο κληρονόµων. 

συγκληρονόµος (ο/η) [µτγν.] καθένας από τους κληρονόµους, στους 
οποίους από κοινού περιέρχεται µια περιουσία. 

συγκληρονόµοι) ρ. µετβ. [µτγν.] {συγκληρονοµείς... | συγκληρονόµ-
ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} κληρονοµώ (κάτι) από κοινού (µε άλ-
λον/άλλους). 

σύγκληση (η) [1893] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} πρόσκληση πολ-
λών προσώπων (κυρ. µελών ενός οργάνου) για συγκεκριµένο σκοπό: 
η ~ τής Βουλής | τού πειθαρχικού | τού συµβουλίου || έκτακτη 
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/ τακτική ~ ενός οργάνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ < συγκαλώ, κατά το σχήµα καλώ - κλήση, µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. convocation]. 

συγκλητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη σύ-
γκλητο (τής αρχαίας Ρώµης ή σύγχρονης ανώτατης σχολής): ~ τάξη 
|| ~ απόφαση | συµβούλιο || - δόγµα (απόφαση τής αρχαίας συγκλήτου 
επί ερωτήµατος τού άρχοντα) (β) συγκλητικός (ο) το µέλος τής 
συγκλήτου (βλ.λ.) 2. ΙΣΤ. συγκλητική επαρχία υποδιαίρεση τής 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, επί κεφαλής τής οποίας οριζόταν κάποιος 
που είχε υπηρετήσει ως πραίτωρας (βλ.λ.). 

σύγκλητος (η) {συγκλήτ-ου | -ων, -ους} 1. ΙΣΤ. το ανώτατο κυ-
βερνητικό, νοµοθετικό, συµβουλευτικό σώµα τής αρχαίας Ρώµης και 
τού Βυζαντίου, τού οποίου οι αρµοδιότητες καθώς και η σύνθεση 
διαφοροποιήθηκαν κατά περιόδους και σύµφωνα µε τις κατά και-
ρούς πολιτειακές αλλαγές · 2. το ανώτατο διοικητικό όργανο ανω-
τάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, κυρ. πανεπιστηµίου, το οποίο απαρ-
τίζεται από καθηγητές και φοιτητές, εκπροσώπους των επιµέρους 
τµηµάτων τού ιδρύµατος, και στο οποίο προεδρεύει ο πρύτανης: η ~ 
τού Πανεπιστηµίου Αθηνών 3. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγά-
ζεται η σύγκλητος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σύγκλητος (ενν. βουλή) < συγκαλώ. Στη Μτγν. Ελληνι-
κή ο όρ. χρησιµοποιήθηκε κυρ. ως απόδ. τού λατ. senatus (< senex, 
senis «γηραιός, πρεσβύτερος»)]. 

συγκλίνω ρ. αµετβ. {συνέκλινα, συγκεκλιµένος} 1. τείνω να συνα-
ντηθώ (µε κάποιον/κάτι) σε ένα σηµείο ή µία γραµµή: οι διάφορες 
οµάδες διαδηλωτών συνέκλιναν στο κέντρο τής πόλης ΑΝΤ. αποκλίνω 
2. (µτφ.) τείνω προς κοινό συµπέρασµα ή αποτέλεσµα: όλες οι ενδεί-
ξεις συγκλίνουν στον φόνο εκ προµελέτης || στο θέµα αυτό οι απόψεις 
µας συγκλίνουν ΑΝΤ. αποκλίνω 3. (η µτχ. συγκλίνων, -ούσα, -ον) ΟΠΤ. 
(α) (δέσµη ακτινοβολίας) που διαδίδεται προς ένα σηµείο ή πολύ 
µικρή περιοχή (β) (οπτικό όργανο) που µπορεί να συγκεντρώνει σε 
ένα σηµείο (εστία) τις παράλληλες φωτεινές ακτίνες που πέφτουν 
πάνω του 4. ΙΑΤΡ. συγκλίνων στραβισµός στραβισµός κατά τον οποίο 
και τα δύο µάτια κλίνουν προς τη µύτη 5. ΨΥΧΟΛ. συγκλίνουσα νόη-
ση | σκέψη µορφή σκέψεως που συνίσταται στο να σκέπτεται κανείς 
µε αναµενόµενο τρόπο ΑΝΤ. αποκλίνουσα νόηση | σκέψη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -γκ-, κλίνω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «ξαπλώνω µαζί µε κάποιον (µε µια γυναί-
κα)», < συγ- (συν-) + κλίνω. Η σηµ. «γέρνω, κλίνω (προς κάτι)» είναι 
µτγν., ενώ η σύγχρονη µτφ. σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. converger]. 

σύγκλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η κίνηση προς το ίδιο 
σηµείο: η ~ όλων των δυνάµεων τού στρατεύµατος προς το κέντρο 
τής αντίπαλης παράταξης ΑΝΤ. απόκλιση 2. (µτφ.) (α) η κατάληξη σε 
κοινό σηµείο (στόχο, αποτέλεσµα, συµπέρασµα): δηµοσιονοµική ~||~ 
απόψεων/ θέσεων/ τάσεων || «το κοινό ανακοινωθέν αποτύπωνε τη ~ 
των στρατηγικών συµφερόντων τους» (εφηµ.) || ~ των µακροοικονοµι-
κών δεικτών τής οικονοµίας ΑΝΤ. απόκλιση (β) κριτήρια σύγκλισης 
όροι συµµετοχής στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Νοµισµατική Ένω-
ση (Ο.Ν.Ε.) 3. ΓΛΩΣΣ. η ανάπτυξη κοινών µορφολογικών ή δοµικών χα-
ρακτηριστικών από διαφορετικές γλώσσες ή διαλεκτικές µορφές τής 
ίδιας γλώσσας, ώστε να εµφανίζουν µεγαλύτερη οµοιότητα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σύγκλισις «στενό πέρασµα» < αρχ. συγκλίνω (κυρ. 
απαντά το µέσ. συγκλίνοµαι «ξαπλώνω µαζί µε κάποιον στην ίδια 
κλίνη»), βλ.λ. Η σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού γαλλ. convergence]. 

σύγκλιση - απόκλιση - παρέκκλιση. Η τάση διαφόρων δυνάµεων 
(κοινωνικών, ιδεολογικών, οικονοµικών κ.λπ.) να ακολουθήσουν 
κοινή πορεία προς επίτευξη κοινών στόχων χαρακτηρίζεται ως σύ-
γκλιση (πβ. την πολιτική και οικονοµική σύγκλιση των χωρών τής 
Ενωµένης Ευρώπης κατά τις επιταγές τής Συνθήκης τού Μάα-
στριχτ): Τέτοιες πολιτικές υπονοµεύουν τη σύγκλιση τής ευρωπαϊ-
κής οικονοµίας. Η διαφοροποίηση τής πορείας ή η αποµάκρυνση 
από τεθέντες κοινούς στόχους χαρακτηρίζεται ως απόκλιση, o 
όρος απόκλιση έχει και γενικότερη σηµασία, δηλώνοντας κάθε 
αποµάκρυνση από τον κανόνα ή από παραδεδεγµένες µορφές συ-
µπεριφοράς (κοινωνικής, ηθικής, γλωσσικής, ιδεολογικής κ.λπ.): Οι 
γλωσσολόγοι ορίζουν τα λάθη ως αποκλίσεις από την κοινή µορφή 
γλωσσικής συµπεριφοράς. Περισσότερο χρωµατισµένη αρνητικά 
λόγω τής παρουσίας τής πρόθ. παρά και τής εκφραστικότητας 
(οπτικής, ενίοτε και ακουστικής) των δύο -κκ- λόγω τής πρόθ. εκ 
είναι η λ. παρέκκλιση, που υποδηλώνει την αλλαγή πορείας προς 
διαφορετική -πιθ. εσφαλµένη ή µη παραδεκτή- κατεύθυνση: Κάθε 
παρέκκλιση από τους κοινούς στόχους θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή 
τού αγώνα. 

συγκλονίζω ρ. µετβ. {συγκλόνισ-α (λόγ. συνεκλόνισα), -τηκα (λόγ. -
θηκα), -µένος} 1. (κυριολ.) προκαλώ ισχυρό κλονισµό (τράνταγµα), 
τραντάζω (κάτι/κάποιον): σεισµός 6,3 Ρίχτερ συγκλόνισε όλη τη ∆. 
Ελλάδα 2. (µτφ.) προκαλώ ισχυρότατη αναστάτωση ή συγκίνηση (σε 
κάποιον), συνταράζω: οι αποκαλύψεις του έχουν συγκλονίσει την 
κοινή γνώµη || η αυταπάρνηση των σωστικών συνεργείων µάς συ-
γκλόνισε όλους ΣΥΝ. κατασυγκινώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. συγκλονώ (-έω), κατά τα ρ. σε -ίζω, βλ. κ. κλονίζω], 

συγκλονισµός (ο) [1880] 1. (κυριολ.) το πολύ ισχυρό τράνταγµα ΣΥΝ. 
ταρακούνηµα 2. (µτφ.) η βαθιά και έντονη αναστάτωση και συγκί-
νηση: ο ~ τής κοινής γνώµης από το δράµα των σεισµοπλήκτων. 

συγκλονιστικός, -ή, -ό [1893] αυτός που συγκλονίζει, που προκαλεί 
µεγάλη ταραχή ή συγκίνηση: ~ προσπάθεια | ερµηνεία | είδηση ΣΥΝ. 

συνταρακτικός. — συγκλονιστικ-ά | -ώς επίρρ. 
συγκοινωνία (η) {συγκοινωνιών} 1. η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων 

αντικειµένων, χώρων, περιοχών µε κάποιο µέσο, δίαυλο, δίοδο κ.λπ.: 
υπάρχει ~ των αιθουσών µέσα από ένα κρυφό πέρασµα || η ~ µεταξύ 
δύο χωριών µέσω οδικού δικτύου 2. (ειδικότ.) η µεταφορά, µετακίνη-
ση προσώπων ή πραγµάτων, καθώς και το σύστηµα και τα µέσα µε 
τα οποία πραγµατοποιείται αυτή οργανωµένα και κυρ. σε σταθερή 
βάση: αστική | υπεραστική | συνεχής | αραιή | πυκνή ~ || η ~ διακό-
πτεται τα µεσάνυχτα || Υπουργείο Συγκοινωνιών || η ~ στο κέντρο θα 
διακοπεί λόγω τής πορείας των απεργών || µέσα συγκοινωνίας 3. (συ-
νεκδ.-καθηµ.) το αστικό λεωφορείο και τρόλεϊ: παίρνω τη -1| θα πάω 
στο κέντρο µε τη ~. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αρχική σηµ. «επικοινωνία», < αρχ. συγκοινωνώ (-έω) 
βλ.λ.]. 

συγκοινωνιακός, -ή, -ό [1898] αυτός που σχετίζεται µε τη συγκοι-
νωνία: ~ δίκτυο | κόµβος | άξονας | έργο | πολιτική | ρύθµιση | γραµ-
µή | µέσα. — συγκοινωνιακ-ά | -ώς επίρρ. 

συγκοινωνιολόγος (ο/η) επιστήµονας µε ειδικές γνώσεις σε θέµατα 
εύρυθµης, οικονοµικής και φιλικής προς το περιβάλλον λειτουργίας 
των συγκοινωνιών. — συγκοινωνιολογία (η). 

συγκοινωνώ ρ. αµετβ. {συγκοινωνείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 
(για αντικείµενα, κλειστούς χώρους) έχω δυνατότητα επικοινωνίας 
(µε κάτι), συνδέοµαι: το κάστρο συγκοινωνούσε µε το λιµάνι µε σή-
ραγγα || τα δωµάτια συγκοινωνούν µε εσωτερική πόρτα ΣΥΝ. επικοι-
νωνώ 2. ΦΥΣ. (α) συγκοινωνούντα δοχεία βλ. λ. δοχείο (β) αρχή των 
συγκοινωνούντων δοχείων φυσικός κανόνας κατά τον οποίο ρυθµί-
ζεται η ισορροπία των υγρών που περιέχονται σε σύστηµα συγκοι-
νωνούντων δοχείων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συγκοινωνώ (-έω), αρχική σηµ. «συνδέοµαι, έχω συµ-
µετοχή (σε κάτι)», < συγ- (< συν-) + κοινωνώ (βλ.λ.). Η βασική σηµ. 
απαντά και στην Κ.∆. (λ.χ. Εφεσ. 5,11: µή συγκοινωνείτε τοις εργοις 
τοϊς άκάρποις τού σκότους...). Ο όρ. συγκοινωνούντα δοχεία αποτελεί 
απόδ. τού γαλλ. vases communicants]. 

συγκόλληση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέθοδος 
τής µόνιµης συνένωσης δύο, κυρ. µεταλλικών, αντικειµένων µε τα 
κατάλληλα υλικά ή τρόπο (κόλλα, ηλεκτροκόλληση): ~ τήξεως (τα 
κοµµάτια θερµαίνονται στο σηµείο τής ένωσης µέχρι τήξεως) || ~ µε 
πίεση | οξυγόνο. Επίσης συγκόλληµα (το) [µτγν.]. 

συγκολλητήρας (ο) [1870] το τεχνικό µέσο ή εργαλείο που χρησι-
µοποιείται για τις συγκολλήσεις ΣΥΝ. (καθηµ.) κολλητήρι. 

συγκολλητής (ο) [αρχ.] τεχνίτης ειδικευµένος στις συγκολλήσεις 
µετάλλων. 

συγκολλητικός, -ή, -ό [1876] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συγκόλ-
ληση: ~ διεργασία || ~ επέµβαση | ουσία | κράµα · 2. ΓΛΩΣΣ. συγκολ-
λητική γλώσσα κάθε γλώσσα στην οποία διάφορα γλωσσικά στοι-
χεία, που στις ευρωπαϊκές λ.χ. γλώσσες απαντούν ως αυτοτελή (π.χ. 
προθέσεις, αντωνυµίες, σύνδεσµοι, άρθρα, ολόκληρες λέξεις), «συ-
γκολλούνται» σε µια ενότητα µε το ριζικό θέµα, δηµιουργώντας ένα 
σύνολο, που αντιστοιχεί µε τη φράση των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, 
π.χ. τουρκ. atlanm «τα άλογα µου» (at = «άλογο, άτι» + lar = πληθ. 
+ im = «µου»)· τέτοιες γλώσσες είναι λ.χ. η Τουρκική, η Ουγγρική, η 
Σουαχίλι, πολλές ινδιάνικες γλώσσες κ.ά. 
[ΕΤΥΜ. Ως επίθ. που προσδιορίζει τη φερώνυµη κατηγορία γλωσσών, 
η λ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. agglutinante]. 

συγκολλώ ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκολλάς... | συγκόλλ-ησα, -ώµαι, -άσαι... 
-ήθηκα, -ηµένος} κολλώ µαζί µε συνδετική ύλη (κυρ. κόλλα) δύο ή πε-
ρισσότερα αντικείµενα ή κοµµάτια αντικειµένου, κάνω συγκόλληση. 

συγκοµιδή (η) 1. η συλλογή καρπών, γεωργικών προϊόντων σε έναν 
χώρο για την αποθήκευση ή την επεξεργασία τους, προκειµένου να 
διατεθούν στο εµπόριο ή προς κατανάλωση: η ~ τής ελιάς | προϊό-
ντων ΣΥΝ. σοδειά 2. (συνεκδ.) το σύνολο των γεωργικών προϊόντων 
που συλλέγονται, οι καρποί: πλούσια | φτωχή ~ 3. (µτφ.) η συγκέ-
ντρωση (στοιχείων, αντικειµένων κ.λπ., π.χ. για τη δηµιουργία απο-
θέµατος, αρχείου): πλούσια ~ χειρογράφων || ο αθλητής αυτός έχει τη 
µεγαλύτερη ~ πόντων στο πρωτάθληµα. — συγκοµίζω ρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, κοµίζω. [ΕΤΥΜ αρχ. < συγκοµίζω < συν- (βλ.λ.) + 
κοµίζω]. 

συγκοπή (η) 1. το να συγκόπτει κανείς (κάτι) 2. ΙΑΤΡ. η παροδική 
απώλεια τής συνείδησης, που συνδέεται µε την ανεπαρκή ροή οξυ-
γονωµένου αίµατος στον εγκέφαλο: παθαίνω - 3. ΓΛΩΣΣ. η αποβολή ή 
σίγηση φωνήεντος που βρίσκεται είτε στην αρχή τής λ. (επάνω > πά-
νω, ερωτώ > ρωτώ) είτε µεταξύ δύο συµφώνων, π.χ. δώστε < δώσετε, 
πάρτε < πάρετε κ.λπ. 4. ΜΟΥΣ. (α) το «δέσιµο» (σύζευξη διαρκείας, βλ. 
λ. σύζευξη) δύο συνεχόµενων φθόγγων, στην περίπτωση που ο προη-
γούµενος καταλαµβάνει ασθενές µέρος µέτρου (άρση) και ο επόµε-
νος ισχυρό (θέση)' σε αυτή την περίπτωση, ο («συγκεκοµµένος») το-
νισµός τής θέσης µετατοπίζεται στην άρση, µε αποτέλεσµα ένα ιδιό-
τυπο φαινόµενο ρυθµικού τονισµού (β) (γενικότ.) η µετατόπιση τού 
τονισµού από το ασθενές µέρος στο ισχυρό, ο αντιχρονισµός (βλ.λ.). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. συγκόπτω < συγ- (< συν-) + 
κόπτω]. 

συγκοπή (φωνηέντων): Στη νεότερη Ελληνική αναπτύχθηκε η τά-
ση να σιγηθεί το προτονικό ιδ. φωνήεν (φωνήεν ευρισκόµενο µπρο-
στά από τονούµενη συλλαβή) και, γενικότερα, το φωνήεν που βρι-
σκόταν στην αρχή τής λέξης. Παραδείγµατα: ιδικός > δικός, ίνα > 
ινά > να, ουδέν > δεν, ηµάς > µας, αυτόν > afton > fton > τον, αυ-
τήν > aftin > ftin > την, αυτού > του και άλλες τέτοιες λέξεις που 
χρησιµοποιούνται πολύ συχνά στον λόγο. Οι λέξεις µάλιστα αυ-
τές, σε παλαιότερα κείµενα (ιδ. τον 19ο αι.), γράφονταν µε κορω- 
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νίδα ('), που δήλωνε τη σίγηση ή συγκοπή τού φωνήεντος: 'δικός, 
'να, 'δεν, 'µας, 'τον, 'την, 'το, 'του κ.λπ. (πβ. λ.χ. τον Πρόλογο τού Λε-
ξικού τής Αρχαίας τού Σκαρλάτου Βυζαντίου, 1851). Πέρα από αυ-
τές τις πολύχρηστες και λειτουργικές λέξεις, που η βραχύτερη 
µορφή τους εξυπηρετεί ιδιαίτερα τον γρήγορο προφορικό λόγο, και 
άλλες λέξεις τής Ελληνικής υπόκεινται σε συγκοπή τού αρκτικού 
τους (προτονικού ή µη) φωνήεντος: ερωτώ > ρωτώ, επάνω> πάνω, 
αιγιαλός > γιαλός, υγεία > γεια (υγεία > υγειά > γεια), ελεύτερος > 
λεύτερος, ηµέρα > µέρα. Ως συγκοπή χαρακτηρίζεται και η σί-
γηση φωνήεντος µέσα στη λέξη ανάµεσα σε δύο σύµφωνα: δώσε-
τε > δώστε, γράψετε > γράψτε (και γράψτε). 

συγκόπτοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {συγκεκοµµένος} 1. (για λέξη) χάνω 
συλλαβή ή φωνήεν 2. (η µτχ. συγκεκοµµένος, -η, -ο) βλ.λ. 

σύγκορµος, -η, -ο (ως επιρρηµατικό κατηγορούµενο) σε όλο το σώµα: 
τρέµω ~. — σύγκορµα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < συγ- (< συν-) + -κορµός < 
κορµί]. 

συγκρατηµένος, -η, -ο → συγκρατώ 
συγκράτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η διατήρηση 

(πράγµατος) σε συγκεκριµένη θέση, η σταθεροποίηση του: καρφίτσα 
για τη ~ τού µαντηλιού στους ώµους ΣΥΝ. στερέωση, στήριξη 2. η δέ-
σµευση σε µία θέση, η εµπόδιση τής περαιτέρω κινήσεως ή ανάπτυ-
ξης, επέκτασης κ.λπ.: η ~ των οµβρίων υδάτων από τα δέντρα τού δά-
σους || (µτφ.) η ~ του πληθωρισµού | των εισαγωγών | τής εκροής συ-
ναλλάγµατος ΣΥΝ. αναχαίτιση, παρεµπόδιση· ΦΡ. συγκράτηση τιµών 
ο έλεγχος των τιµών και η διατήρηση τους σε σταθερά επίπεδα: πο-
λιτική συγκράτησης των τιµών 3. ο έλεγχος στην εκδήλωση των πα-
ρορµητικών αντιδράσεων, των ορµών ή των επιθυµιών κάποιου από 
τον ίδιο: επέδειξε µεγάλη ~, ακόµη και όταν τον προκάλεσαν έντονα 
ΣΥΝ. εγκράτεια, (µτφ.) χαλιναγώγηση ANT. (µτφ.) αποχαλίνωση, 
αφηνιασµός 4. η διστακτικότητα, η διατήρηση επιφυλάξεων: δέχτηκε 
µεν, αλλά ήταν εµφανής η - στη φωνή του || µετά τα όσα έγιναν είναι 
φυσική η ~ του απέναντι στις προτάσεις τους ΣΥΝ. επιφύλαξη. 

συγκροτούµενος (ο) {συγκρατουµέν-ου | -ων, -ους}, συγκροτούµενη 
(η) πρόσωπο που κρατείται σε φυλακή ή κρατητήριο µαζί µε άλλους. 
[ΕΤΥΜ. < συγ- (< συν-) + κρατούµενος]. 

συγκρατώ ρ. µετβ. [αρχ.] {συγκρατείς... | συγκράτ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. κρατώ (κάτι) σταθερό σε µία θέση, στερεώνω ΣΥΝ. 
πιάνω 2. στηρίζω 3. δεσµεύω (κάτι): τα δέντρα τού δάσους συγκρα-
τούν τα νερά τής βροχής || το φίλτρο συγκρατεί τις ξένες ουσίες 4. 
ανακόπτω την ορµή, εµποδίζω ή σταµατώ την κίνηση, την πορεία 
(πράγµατος | προσώπου): τα Μ.Α.Τ. συγκρατούσαν τους διαδηλωτές 
µακριά από το υπουργείο || τον συγκράτησε η ζώνη ασφαλείας και δεν 
χτύπησε στο παρµπρίζ || το φράγµα συγκρατεί τα νερά τού ποταµού 
ΣΥΝ. αναχαιτίζω 5. θέτω (κάτι) υπό έλεγχο, περιορίζοντας ή 
καταστέλλοντας την εκδήλωση του: ~ τα νεύρα | την οργή | τα δά-
κρυα | τον ενθουσιασµό µου || ~ τις τιµές | την αύξηση των επιτοκίων | 
τον πληθωρισµό ΣΥΝ. ελέγχω, περιορίζω 6. καταγράφω ως πληροφορία, 
κρατώ στη µνήµη µου: µου είπε το όνοµα του, αλλά δεν το συ-
γκράτησα || δεν ~ ποτέ αριθµούς ΣΥΝ. θυµάµαι 7. (µεσοπαθ. συγκρα-
τούµαι) περιορίζω την ένταση των αντιδράσεων µου, των παθών ή 
των επιθυµιών µου: Συγκρατήσου! Πρέπει να είσαι ψύχραιµος! || πώς 
να συγκρατηθεί, όταν τον προκαλούν µε τέτοια λόγια; ΣΥΝ. κρατιέµαι 
8. (η µτχ. συγκρατηµένος, -η, -ο) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
µετριοπάθεια ή διστακτικότητα: ήταν πολύ ~ στις δηλώσεις του, για 
να µην οξύνει την κατάσταση || µε τις πιο ~ εκτιµήσεις αναµένεται να 
κερδίσουµε µε ποσοστό τουλάχιστον 50% || ο πρωθυπουργός εξέφρασε 
~ αισιοδοξία για την πορεία των συνοµιλιών || η αγορά ακινήτων 
εµφανίζεται συγκρατηµένη || ~ ανησυχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, 

συγκρητισµός (ο) 1. η ανάµειξη στοιχείων διαφορετικής προελεύ-
σεως, κυρ. θρησκειών ή τύπων λατρείας, ώστε να προκύψει κάτι και-
νούργιο- (ειδικότ.) η ανάµειξη στοιχείου τής αρχαίας ελληνικής και 
των ανατολικών θρησκειών κατά τους ελληνιστικούς και ρωµαϊκούς 
χρόνους 2. ΦΙΛΟΣ, ο τεχνητός συµβιβασµός ιδεών ή διδασκαλιών, που 
είναι διαφορετικές ή και ασυµβίβαστες µεταξύ τους, σε ενιαίο φιλο-
σοφικό σύστηµα, χωρίς να υιοθετείται κάποιο από τα φιλοσοφικά 
συστήµατα στα οποία ήταν εντεταγµένες αυτές οι ιδέες, θεωρίες. — 
συγκρητικός, -ή, -ό, συγκρητικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < συγκρητίζω < συν- (βλ.λ.) + κρητίζω (< Κρής, -τός). Η 
λ. οφείλει τη σηµ. της στους αρχ. Κρήτες, οι οποίοι, αν και είχαν δια-
φορές µε τους οµοεθνείς τους, συνασπίζονταν µαζί τους ενώπιον τού 
κινδύνου ενός πολέµου]. 

συγκριµα (το) {συγκρίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το στερεό σώµα που 
σχηµατίζεται κατά την καθίζηση διαλυµάτων 2. ΓΕΩΛ. ο ακανόνιστου 
σχήµατος όγκος που σχηµατίζεται εντός πετρωµάτων ή εδαφών κα-
τά τη σταδιακή µεταφορά και απόθεση υλικών 3. ΙΑΤΡ. ο στερεός σχη-
µατισµός που εµφανίζεται σε ιστούς, αρθρώσεις, πόρους και σωµα-
τικές κοιλότητες και οφείλεται σε παθολογικά αίτια. [ΕΤΥΜ.µτγν. < 
αρχ. συγκρίνω (βλ.λ.)]. 

συγκρίνω ρ. µετβ. {συνέκρινα, συγκρίθηκα (λόγ. συνεκρίθην, -ης, -
η...)} 1. εξετάζω παράλληλα (δύο ή περισσότερα πρόσωπα ή πράγ-
µατα) εντοπίζοντας τις διαφορές και τις οµοιότητες τους: αν συ-
γκρίνεις τα δύο προϊόντα, θα δεις ότι το πρώτο είναι σαφώς καλύτερο 
|| ~ την ελληνική µε τη γερµανική σύνταξη || µη συγκρίνεις ανόµοια 
πράγµατα! 2. εκτιµώ ή περιγράφω (κάτι/κάποιον) ως παρόµοιο, 
ανάλογο ή ισάξιο (άλλου): µε τι µπορεί να συγκρίνει κανείς τη στοργή 
τής µάννας! ΣΥΝ. παραλληλίζω, (µτφ.) βάζω δίπλα (-δίπλα) 3. (µε-
σοπαθ. συγκρίνοµαι) (α) παραβάλλοµαι προς (κάποιον/κάτι): συχνά 
συγκρίνεται η περίοδος τής αρχαίας αθηναϊκής ηγεµονίας µε αυτήν 

τής σύγχρονης αµερικανικής (β) µπορώ να υποστώ σύγκριση, να θε-
ωρηθώ ισάξιος (κάποιου): συγκρίνεται αυτό το λεπτοδουλεµένο βάζο 
µ'αυτό το τυποποιηµένο; ΦΡ. δεν συγκρίνοµαι υπερέχω τόσο, ώστε 
δεν επιδέχοµαι σύγκριση: αυτό το ρούχο δεν συγκρίνεται, κοίτα ποι-
ότητα υφάσµατος, ραφή... ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «συνδυάζω, σχηµατίζω (κυρ. από κοινού µε κάτι άλλο)», < 
συγ- (< συν-) + κρίνω. Η σηµερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

σύγκριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η εξέταση δύο ή 
περισσοτέρων προσώπων ή πραγµάτων για τον εντοπισµό οµοιοτή-
των και διαφορών: κάθε ~ µεταξύ τους είναι υπέρ της || δύσκολη ~ 
ΣΥΝ. (αντι)παραβολή- ΦΡ. (α) µέτρο σύγκρισης οτιδήποτε λειτουργεί 
ως βάση για αξιολόγηση, ως σηµείο αναφοράς για κρίση, οτιδήποτε 
συγκριτικά προς το οποίο αξιολογείται κάτι άλλο οµοειδές: αν πά-
ρεις ως ~. την Ελβετία, τότε όλες οι χώρες είναι φτωχές || δεν µπορείς 
να θεωρήσεις ~ την αγγλική βιοµηχανία, για να κρίνεις την ελληνική-η 
αγγλική βιοµηχανία ήταν πανίσχυρη, όταν η ελληνική ήταν ακόµη στα 
σπάργανα (β) σε σύγκριση | εν συγκρίσει (εν συγκρίσει) µε (κάποιον 
| κάτι) παραβάλλοντας, συγκρίνοντας προς (κάποιον/ κάτι): ~ το 
προηγούµενο µοντέλο, το νέο είναι σαφώς βελτιωµένο (γ) (καθηµ.) 
καµία σύγκριση! για περιπτώσεις στις οποίες αυτό για το οποίο γί-
νεται λόγος υπερέχει αισθητά, ώστε η ανωτερότητα του να θεωρείται 
εκ των προτέρων δεδοµένη: ~! Αυτό το κρασί είναι ασυναγώνιστο (δ) 
αντέχω στη σύγκριση µπορώ να συγκριθώ, είµαι εφάµιλλος: αυτό το 
µοντέλο αυτοκινήτου δεν αντέχει στη σύγκριση µε τα αντίστοιχα µο-
ντέλα των ιαπωνικών κολοσσών 2. ΓΛΩΣΣ. (α) η δήλωση µέσω των πα-
ραθετικών τού διαφορετικού βαθµού στον οποίο υπάρχει, λ.χ. σε ένα 
ουσιαστικό, η ιδιότητα ή η ποιότητα που εκφράζει ένα επίθετο σε 
σχέση µε άλλα ουσιαστικά (β) όρος σύγκρισης καθένας από τους 
(δύο συνήθ.) συντακτικούς όρους, οι οποίοι συγκρίνονται, όπως δη-
λώνεται µε τη χρήση επιθέτου ή επιρρήµατος συγκριτικού βαθµού: 
στην πρόταση «η Σοφία είναι πιο ψηλή από τον Άρη», πρώτος ~ είναι 
«η Σοφία» και δεύτερος ~ το «από τον Άρη». 

συγκρίσιµος, -η, -ο αυτός που είναι δυνατόν να συγκριθεί µε άλλον: 
~ µεγέθη | οικονοµικός δείκτης. 

συγκριτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σύγκριση: τα 
~ στοιχεία µεταξύ των βαλκανικών χωρών δείχνουν υπεροχή τής 
Ελλάδας στον οικονοµικό τοµέα- ΦΡ. συγκριτικό τεστ η δοκιµαστική 
χρήση καταναλωτικών προϊόντων τού ίδιου τύπου ή τής ίδιας κατη-
γορίας, λ.χ. από εξειδικευµένα περιοδικά αγοράς, για τη σύγκριση 
τους, την ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων 
τους: έγινε - στα τέσσερα πιο εµπορικά µοντέλα αυτοκινήτων στα 
1.300 κυβικά 2. αυτός που βασίζεται στη σύγκριση, που τη χρησιµο-
ποιεί ως µέθοδο έρευνας: ~ ανατοµική | ψυχολογία | γλωσσολογία | 
∆ίκαιο 3. αυτός που προσδιορίζεται, υπολογίζεται µέσω συγκρίσεως, 
όχι απόλυτα: τα ~ πλεονεκτήµατα που παρέχει αυτός ο υπολογιστής 
έναντι των µοντέλων άλλων εταιρειών || τώρα υπάρχει ~ άνεση χρό-
νου (σε σχέση µε πριν) ΣΥΝ. σχετικός ΑΝΤ. απόλυτος 4. ΓΛΩΣΣ. συ-
γκριτικός (βαθµός) ο τύπος επιθέτων και επιρρηµάτων (σε -τερος ή 
µε τη λ. πιο: µικρότερος | πιο µικρός) που χρησιµοποιείται για να δη-
λώσει ότι το προσδιοριζόµενο έχει µια ιδιότητα σε µεγαλύτερο βαθ-
µό από ένα άλλο: το «µικρότερος» είναι ο ~ τού «µικρός», το «γρηγο-
ρότερα» είναι ο - τού «γρήγορα» || η νέα ασφαλιστική εταιρεία είναι 
πιο αξιόπιστη από εκείνη που ήµουν ασφαλισµένος πριν. — συγκρι-
ΤΙκ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ. 

συγκριτολόγος (ο/η) επιστήµονας τής συγκριτικής φιλολογίας. — 
συγκριτολογικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλολογία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. comparatisi]. 

συγκρότηµα (το) {συγκροτήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σύνολο πραγµά-
των τού ίδιου είδους (κυρ. κτηρίων) συγκεντρωµένων, ώστε να συ-
γκροτούν λειτουργική ενότητα: το σχολικό ~ θα περιλαµβάνει δηµο-
τικό, γυµνάσιο και λύκειο || ξενοδοχειακό | βιοµηχανικό ~||~ αθλητι-
κών εγκαταστάσεων | διαµερισµάτων | κινηµατογράφων ΦΡ. στερε-
οφωνικό συγκρότηµα βλ. λ. στερεοφωνικός 2. οργανωµένο σύνολο 
καλλιτεχνών, που εκτελούν έργα είτε δικά τους είτε άλλων: ~ τζαζ | 
λαϊκής | παραδοσιακής µουσικής || µουσικό | δηµοφιλές | ποπ | ροκ ~ 
|| σχηµατίζω | διαλύω ένα ~ || το θρυλικό ~ των Μπιτλς || χορευτικό ~ 
3. (συνεκδ.) οι καλλιτέχνες που απαρτίζουν ένα τέτοιο σύνολο: οι 
σχέσεις τού ~ βρίσκονται σε άσχηµο σηµείο || η φωτογραφία τού ~ 4. 
(ειδικότ.) το σύνολο επιχειρήσεων που συντονίζονται και εποπτεύο-
νται από µία διεύθυνση: ~ τραπεζών | επιχειρήσεων || εκδοτικό ~ 5. 
ΣΤΡΑΤ. σύνολο στρατιωτικών µονάδων, συνήθ. διαφόρων Όπλων και 
Σωµάτων που τίθενται υπό ενιαία διοίκηση για συγκεκριµένη απο-
στολή. — (υποκ.) συγκροτηµατάκι (το) (κυρ. σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «οργανωµένο σύνολο, οµάδα», < αρχ. συγκροτώ (βλ.λ.)]. 

συγκροτηµένος, -η, -ο → συγκροτώ 
συγκρότηση (η) [µτγν.] (-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η σύστα-

ση, ο καθορισµός των µελών, των αρµοδιοτήτων και τού τρόπου λει-
τουργίας ενός συνόλου: ~ εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση 
τού σκανδάλου || ~ εταιρείας ΑΝΤ. διάλυση- ΦΡ. (για αιρετά όργανα) 
συγκρότηση σε σώµα η πρώτη συνεδρίαση µε συγκέντρωση όλων 
των µελών για την ανάδειξη τής διοίκησης και την κατανοµή των αρ-
µοδιοτήτων: η ~ τής Βουλής κατά το Σύνταγµα 2. (µτφ.) η ολοκληρω-
µένη σκέψη και προσωπικότητα, η άρτια πνευµατική οργάνωση που 
επιτρέπει σε κάποιον να λειτουργεί µε συστηµατικότητα και συνέ-
πεια (χωρίς αντιφάσεις): άνθρωπος µε - 3. η κατάρτιση, η κατοχή των 
απαιτούµενων γνώσεων: επιστηµονική | θεωρητική | ελλιπής ~. 

συγκροτώ ρ. µετβ. {συγκροτείς... | συγκρότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. απαρτίζω µαζί µε άλλους (σύνθετο σύνολο): τα µέρη που 
συγκροτούν το όλο || αυτοί οι πέντε συγκροτούν µια υπολογίσιµη 
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αντιπολιτευτική οµάδα στο εσωτερικό τού κόµµατος || όσα είπε δεν 
συγκροτούν πολιτική πρόταση- αποτελούν απλές διαπιστώσεις και 
κοινότοπες κρίσεις ΣΥΝ. συνθέτω, αποτελώ 2. (γενικά) προβαίνω στη 
σύσταση (καθορισµό των µελών, των αρµοδιοτήτων και τής λειτουρ-
γίας): η Βουλή θα συγκροτήσει ειδική εξεταστική επιτροπή για τη 
διερεύνηση των καταγγελιών || ~ ένα επιτελείο ειδικών ΣΥΝ. οργανώ-
νω, σχηµατίζω- ΦΡ. (για αιρετά όργανα) συγκροτούµαι σε σώµα συ-
νεδριάζω για πρώτη φορά για την ανάδειξη τής διοίκησης και την 
κατανοµή των αρµοδιοτήτων: το θέµα θα περάσει από το συµβούλιο, 
αµέσως µόλις αυτό συγκροτηθεί σε σώµα 3. (η µτχ. συγκροτηµένος, -
η, -ο) (α) αυτός που έχει συστηµατικό χαρακτήρα, άρτια πνευµατική 
οργάνωση, ώστε να λειτουργεί µε συνέπεια (χωρίς αντιφάσεις): ~ 
σκέψη | λόγος (β) (για πρόσ.) πνευµατικά ή/και ηθικά ολοκληρωµέ-
νος: ~ επιστήµονας | προσωπικότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. συγκροτώ (-έω), αρχική σηµ. «κρούω µαζί, προκαλώ κρότο 
χτυπώντας δύο πράγµατα µαζί, το ένα µε το άλλο» < συν-(βλ.λ.) + 
κροτώ < κρότος. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ακόµη για την εργασία τού 
σιδηρουργού, ο οποίος σφυρηλατεί εργαλεία ή όπλα, και, µε-
ταφορικώς στη Μτγν. Ελληνική, για ya δηλώσει τη σηµ. «οργανώνω, 
συνιστώ, φτειάχνω»]. 

συγκρούοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συγκρούστηκα} 1. χτυπώ µε 
δύναµη πάνω σε (κάτι/κάποιον): το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πο-
ρεία του και συγκρούστηκε µε διερχόµενο φορτηγό || τα δύο αερο-
πλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα ΣΥΝ. (για οχήµατα) τρακάρω-

(µτφ.) 2. συγκρουόµενα (τα) διθέσια ηλεκτροκίνητα αυτοκινητάκια 
τού λούνα παρκ µε παχύ προστατευτικό λάστιχο γύρω τους, τα οποία 
κινούνται µε ηλεκτρική ενέργεια σε ειδική πίστα, ενώ οι οδηγοί τους 
επιδιώκουν να συγκρουστούν µε όσο γίνεται λιγότερα (ή και περισ-
σότερα) από τα υπόλοιπα 3. έρχοµαι σε αντίθεση (µε κάτι): τα συµ-
φέροντα µας συγκρούονται ΣΥΝ. αντιτίθεµαι, προσκρούω 4. έρχοµαι 
σε ρήξη, σε έντονη αντιπαράθεση µε (κάποιον/κάτι): συγκρούστηκαν 
για τα κληρονοµικά 5. έρχοµαι σε βίαιη αντιπαράθεση, συµπλέκοµαι 
(µε κάποιον): τα ΜΑ.Τ. συγκρούστηκαν µε τους διαδηλωτές 6. έρχο-
µαι σε πολεµική σύγκρουση, συµπλέκοµαι σε µάχη, πολεµώ: οι δύο 
στρατοί συγκρούστηκαν στην πεδιάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

σύγκρουση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων} 1. το ισχυ-
ρό χτύπηµα κινούµενου αντικειµένου σε άλλο: ~ δύο αεροπλάνων | 
αυτοκινήτων | πλοίων || - αµαξοστοιχίας µε αυτοκίνητο σε αφύλαχτη 
διάβαση || σφοδρή ~ τρένων || µετωπική | πλαγιοµετωπική ~ 2. η βίαιη 
συµπλοκή, η ένοπλη αντιπαράθεση: - απεργών µε την αστυνοµία || 
ένοπλη - || σφοδρές ~ µεταξύ των αντίπαλων στρατευµάτων || µαίνο-
νται οι ~ στο µέτωπο || φόβος για γενίκευση των αιµατηρών ~ στη 
Βοσνία 3. (µτφ.) η κατάσταση στην οποία συνυπάρχουν στοιχεία που 
αλληλοαναιρούνται ή που εµποδίζει το ένα την ύπαρξη ή λειτουργία 
τού άλλου: ~ συµφερόντων | νοοτροπιών | απόψεων | αρµοδιοτήτων 
(για υποθέσεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία δύο αρχών, υπηρε-
σιών µε διαφορετικές εκτιµήσεις σχετικά µε τη λύση που πρέπει να 
δοθεί(· ΦΡ. σύγκρουση καθηκόντων βλ. λ. καθήκον 4. ΨΥΧΟΛ. η έκ-
φραση εσωτερικών ψυχικών τάσεων, κινήτρων ή απαιτήσεων, που έρ-
χονται σε αντίθεση, δεν συµβιβάζονται ή λειτουργούν ανταγωνιστι-
κά: αυτό το δίληµµα του έχει δηµιουργήσει πολλές ~ || ξεπέρασε τις 
εσωτερικές της ~ και ανέλαβε πρωτοβουλίες 5. (µτφ.) (α) η έντονη 
αντιπαράθεση: ήρθε σε ~ µε ορισµένους συνεργάτες του (β) (ειδικότ.) 
ο έντονος ανταγωνισµός για την επικράτηση: στο βιβλίο του µιλά για 
- των πολιτισµών ΣΥΝ. διαµάχη, ρήξη. 

συγκρουσιακός, -ή, -ό αυτός που έρχεται σε αντίθεση µε κάποιον 
άλλον ή που προκαλεί συγκρούσεις: η ~ εξωτερική πολιτική µιας χώ-
ρας. 
[ΕΤΥΜ- < σύγκρουση + παραγ. επίθηµα -ακός, πβ. κ. παράδοση - πα-
ραδοσιακός). 

σύγκρυο (το) {χωρ. γεν.} το τρέµουλο είτε από κρύο είτε λόγω µεγά-
λης ταραχής- κυρ. στη ΦΡ. µε πιάνει σύγκρυο περνώ µεγάλη αναστά-
τωση, τρέµω ολόκληρος: τον φοβάται πάρα πολύ· και µόνο που ακού-
ει τ' όνοµα του, την πιάνει σύγκρυο ΣΥΝ. ρίγος, ανατριχίλα, κρυάδα, 
τρεµούλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ; Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. σύγκρυος < συγ- (< συν-) + 
κρύος]. 

συγκυβερνηση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η από 
κοινού συµµετοχή στην κυβέρνηση και γενικότ. στην άσκηση δια-
χειριστικού ή κυβερνητικού έργου: η ~ ∆εξιάς-Αριστεράς το καλο-
καίρι τού 1989. — συγκυβερνώ ρ. [µτγν.] {-άς...}. 

συγκυβερνήτης (ο) [1832] {συγκυβερνητών} ο πιλότος αεροσκάφους 
ή διαστηµοπλοίου, που είναι δεύτερος στην ιεραρχία, ο δεύτερος 
κυβερνήτης. 

συγκυρία (η) {συγκυριών} 1. το πλέγµα των συνθηκών που επικρα-
τούν σε δεδοµένη στιγµή, η γενική κατάσταση µέσα στην οποία συµ-
βαίνει κάτι: η ιστορική ~ δεν είναι ευνοϊκή για τέτοιο τολµηρό εγχεί-
ρηµα || στη σηµερινή ~ ούτε η µία ούτε η άλλη λύση είναι εφικτή- ΦΡ. 
οικονοµική συγκυρία το πλέγµα των σταθερών δεδοµένων που ισχύ-
ουν σε ορισµένη φάση τού οικονοµικού κύκλου και βάσει των οποί-
ων γίνονται οι προβλέψεις για την οικονοµία: η ~ δεν ευνοεί τις επεν-
δύσεις 2. η περίσταση: ατυχής ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συγκυρώ (-έω) «συµβαίνω συγχρόνως, κατά τύχη» < 
συν- (βλ.λ.) + κυρώ (-έω) «συναντώ τυχαία», παράλλ. τ. τού αρχαιότ. 
κύρω (ίδια σηµ.), αγν. ετύµου, αφού καµία σύνδεση µε τη λ. καιρός 
δεν τεκµηριώνεται µορφολογικώς]. 

συγκυριακός, -ή, -ό αυτός που είναι τυχαίος, συµπτωµατικός, ευ-
καιριακός: «η σύγκλιση των ευρωπαϊκών στοχεύσεων τής Βόννης, 
τού Παρισιού και τής Ρώµης δεν είναι ~, καθώς αντανακλά τα µηνύ-
µατα τριών διαφορετικών κοινωνιών» (εφηµ.) || ~ φαινόµενο. — συ- 

γκυριακά επίρρ. 
συγκυριαρχία (η) [1897] {συγκυριαρχιών} 1. η από κοινού κυριαρχία 

δύο ή περισσοτέρων πλευρών 2. (ειδικότ.) η από κοινού άσκηση 
κυριαρχίας από πολλές δυνάµεις, χώρες σε µία χώρα ή περιοχή: το 
1607 η Ανδόρρα τέθηκε υπό τη ~ τής Γαλλίας και τής Ισπανίας. — 
συγκυριαρχώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΚ Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. 
condominium]. 

συγκυρίαρχος, -η, -ο αυτός που από κοινού µε άλλον ή άλλους ασκεί 
κυριαρχικό έλεγχο σε µια χώρα ή περιοχή: ~ δυνάµεις | χώρες. 

συγκύριος (ο) {συγκυρί-ου | -ων, -ους} αυτός που έχει την κυριότητα 
περιουσιακού στοιχείου µαζί µε άλλον ή άλλους ΣΥΝ. συγκάτοχος, 
συνιδιοκτήτης. [ΕΤΥΜ; Απόδ. τού γαλλ. copropriétaire]. 

συγκυριότητα (η) [1838] το να έχει κανείς την κυριότητα περιου-
σιακού στοιχείου µαζί µε άλλον/άλλους. 

σύγλινο (το) είδος παστού χοιρινού που διατηρείται µέσα σε χοιρινό 
λίπος. [ΕΤΥΜ < συ- (< συς «χοίρος», βλ.λ.) + -γλινο < γλίνα (βλ.λ.)]. 

σύγνεφο (το) → σύννεφο 
συγνώµη (η) → συγγνώµη 
συγυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {συγύρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 

αποκαθιστώ την εξωτερική ευπρέπεια, καθαριότητα ή οργάνωση 
(πράγµατος ή προσώπου), ώστε να είναι σε τάξη: ~ ένα δωµάτιο | τα 
χαρτιά στο αρχείο µου ΣΥΝ. σουλουπώνω, συµµαζεύω, νοικοκυρεύω, 
τακτοποιώ, διευθετώ, ευτρεπίζω ΑΝΤ. αναστατώνω, ανακατώνω 2. 
(µτφ.) βάζω (κάποιον) στη θέση του, τον επαναφέρω στην τάξη, µα-
λώνοντας τον ή τιµωρώντας τον: θα σε συγυρίσω εγώ, πού θα µου 
πας; || τον συγύρισε ο πατέρας του για τα καλά χθες βράδυ! ΣΥΝ. επι-
πλήττω, τιµωρώ, κατσαδιάζω, κανονίζω ♦ 3. (αµετβ.) καθαρίζω και 
τακτοποιώ έναν χώρο: κάποιος πρέπει να συγυρίσει εδώ µέσα, αχούρι 
έγινε! 4. (µεσοπαθ. συγυρίζοµαι) επιµελούµαι την εµφάνιση µου, 
ευπρεπίζοµαι: συγυρίσου λίγο, µη βγεις έτσι έξω! || πρέπει επιτέλους 
να συγυριστεί κι αυτός, να βάλει πάνω του ένα ρούχο τής προκοπής 
ΣΥΝ. σουλουπώνοµαι, καλλωπίζοµαι. 
[ΕΤΥΜ < συ(ν)- (βλ.λ.) + γυρίζω. Ως προς τη σηµ. «τιµωρώ κάποιον», 
έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το ρ. γυρίζω νοείται εδώ µε την έννοια 
«διαποµπεύω, περιφέρω και γελοιοποιώ κάποιον»]. 

συγύριο κ. συγυρι (το) (λαϊκ.) 1. το συγύρισµα (βλ.λ.) 2. η αυλή ή ο 
κήπος ενός σπιτιού 3. συγύρια (τα) τα οικιακά σκεύη. [ΕΤΥΜ < 
συγυρίζω (υποχωρητ.), κατά το σχήµα εγκωµιάζω - εγκώµιο, ενοικιάζω 
- ενοίκιο]. 

συγύρισµα (το) (συγυρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το καθάρισµα και η 
τακτοποίηση (χώρου): το ~ τού σπιτιού || (µτφ.) το ~ τής δηµόσιας δι-
οίκησης ΣΥΝ. διευθέτηση, τακτοποίηση, ευτρεπισµός, νοικοκύρεµα, 
συµµάζεµα 2. (µτφ.) η επαναφορά (κάποιου) στην τάξη µε επίπληξη ή 
τιµωρία: του χρειάζεται ένα ~· δεν µπορεί να µας εκθέτει έτσι! ΣΥΝ. 
κατσάδιασµα. — (υποκ.) συγυρισµατάκι (το) (σηµ. 1). 

συγχαίρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {συγχάρηκα κ. (λόγ.) συνεχάρην, -
ης, -η...} ♦ 1. (µετβ.) εκφράζω (σε κάποιον) τη χαρά µου για την τύχη 
του, για αξιέπαινο επίτευγµα του, για χαρούµενη περίσταση τής ζω-
ής του: τον συγχάρηκα για τη νέα του θέση στην εταιρεία || συνεχάρη 
τους νεόνυµφους ANT. συλλυπούµαι ♦ 2. (αµετβ.) (κυριολ.-σπάν.) 
χαίροµαι (µαζί µε άλλον) για τη χαρά του: ως φίλοι του φυσικά και 
συγχαίρουν για την επιτυχία του. 

συγχαρητήρια (τα) [1856] {συγχαρητηρίων} η γραπτή ή προφορική 
έκφραση προς κάποιον τής συµµετοχής µας στη χαρά του ή ως έπαι-
νος που δηλώνει την αναγνώριση εκ µέρους µας τής αξίας µιας επι-
τυχίας του: τα θερµά | ειλικρινή µου ~! || δίνω | διαβιβάζω τα ~ µου 
σε κάποιον || τα ~ µας για τη νίκη σου! || ~, πέρασες στις εξετάσεις! || 
δέχοµαι ~ (ως έκφραση ιδιαίτερης ικανοποίησης για κάποια επιτυχία) 
|| (ειρων.) ~, πάλι έκαψες το φαγητό! ANT. συλλυπητήρια. [ΕΤΥΜ. 
Ουδ. πληθ. τού επιθ. συγχαρητήριος (βλ.λ.)]. 

συγχαρητήριος, -α, -ο αυτός µέσω τού οποίου εκφράζεται η συµ-
µετοχή στη χαρά άλλου ή η αναγν)οριση τής επιτυχίας του: ~ µήνυ-
µα | τηλεγράφηµα | τηλεφώνηµα ΑΝΤ. συλλυπητήριος. [ΕΤΥΜ. < 
συγχαίρω (από το θ. τού αορ. συγχάρη-κα) + παραγ. επίθηµα -τήριος, 
πβ. κ. εντευκ-τήριος, προσκλη-τήριος. Παρόµοιο µορφολ. σχηµατισµό 
εµφανίζει και το αντίστοιχο λατ. congratulatio, -önis < con- «συν→ 
+ gratulatio «επευφηµία, ευχαριστία» < gratulor «συγχαίρω»]. 

συγχέω ρ. µετβ. {συνέχυσα, συγχύθηκα, συγκεχυµένος} 1. αντιλαµ-
βάνοµαι ασαφώς, αδυνατώ να συλλάβω τη διάκριση µεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων συναφών πραγµάτων, προσώπων κ.λπ.: ~ ηµεροµηνίες | 
καταστάσεις || οι µαθητές συγχέουν συχνά τις παραπλήσιες έννοιες 
ΣΥΝ. µπερδεύω 2. (η µτχ. συγκεχυµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύγχυση, -ίζω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- (βλ.λ.) + χέω «χύνω, 
λειώνω» (βλ.λ.)]. 

συγχίζω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. συγχύζω) {σύγχισ-α, -τηκα, -µένος) προ-
καλώ (σε κάποιον) ψυχική αναστάτωση, εκνευρισµό, ταραχή: µε σύγ-
χισε µ ' αυτά που µου 'πε ΣΥΝ. εξοργίζω, ταράζω- (µεσοπαθ. συγχίζο-
µαι) αναστατώνοµαι ψυχικά, εκνευρίζοµαι: δεν πρέπει να συγχίζε-
ται, γιατί του ανεβαίνει η πίεση || µη µου µιλάς τώρα, είµαι συγχι-
σµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύγχυση. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. συγχέω, µε µεταπλασµό από τον αόρ. συνέχυσα, 
που συνέπιπτε µε τον αόρ. των ρηµάτων σε -ίζω]. 

σύγχιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) η κατάσταση ψυχικού ανα-
βρασµού ή ανεξέλεγκτου εκνευρισµού, η διατάραξη τής ψυχικής 
ηρεµίας (κάποιου): ο γιατρός είπε ν' αποφεύγω τις ~!  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύγχυση. [ΕΤΥΜ < συγχίζω]. 



συγχορδία 1677 συγχώρηση 
 

συγχορδία (η) [1894] {συγχορδιών} 1.ΜΟΥΣ. σύνολο µουσικών φθόγ-
γων, το οποίο γίνεται αντιληπτό, αντιµετωπίζεται και χρησιµοποιεί-
ται µουσικά ως ενιαίο όλο, µε εσωτερική συνοχή· κατά κανόνα, συγ-
χορδία καλείται το σύνολο τριών ή περισσοτέρων φθόγγων, δεδοµέ-
νου ότι για το σύνολο δύο φθόγγων προτιµάται η λέξη διάστηµα 
(βλ.λ.): ~ τριών φθόγγων, ~ τεσσάρων φθόγγων κ.λπ.η λ. χρησιµοποι-
είται συνήθως για φθόγγους που συνηχούν, ακούγονται ταυτόχρονα, 
αλλά η ταυτότητα τής συγχορδίας παραµένει αναγνωρίσιµη και όταν 
οι φθόγγοι της ακούγονται διαδοχικά, µε µια οποιαδήποτε σειρά 
(σπασµένη συγχορδία)· ΦΡ. (α) αυξηµένη συγχορδία η συγχορδία που 
σχηµατίζεται από δύο αλλεπάλληλα διαστήµατα µεγάλης τρίτης (β) 
µείζων συγχορδία βλ. λ. µείζων (γ) ελάσσων συγχορδία βλ. λ. 
ελάσσων (δ) ελαττωµένη | ηλαττωµένη συγχορδία η συγχορδία που 
σχηµατίζεται από δύο αλλεπάλληλα διαστήµατα µικρής τρίτης (ε) 
σπασµένη συγχορδία η συγχορδία τής οποίας οι φθόγγοι δεν ακού-
γονται ταυτόχρονα, αλλά διαδοχικά, µε οποιαδήποτε σειρά- όταν οι 
φθόγγοι µιας συγχορδίας διατάσσονται κατά ανιούσα ή κατιούσα 
σειρά, ονοµάζεται άρπισµα 2. (µτφ.-ειρων.) η ταύτιση απόψεων, η 
σύµπτωση γνωµών, εκτιµήσεων, που εκφράζεται έντονα. [ΕΤΎΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «αρµονία», < συν- + -χορδία < χορδή. Ως µουσικός 
όρ. η λ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. accord]. 

συγχορευτής (ο) [αρχ.], συγχορεύτρια (η) {συγχορευτριών} πρόσωπο 
που χορεύει µαζί (µε άλλον), που συνοδεύει στον χορό ΣΥΝ. (αρσ. κ. 
θηλ.) παρτενέρ, (θηλ.) ντάµα. 

συγχρηµατοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η από κοινού 
χρηµατοδότηση: το έργο θα εκτελεστεί µε ~ τού ελληνικού ∆ηµοσίου 
και τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. co-
financement]. 

συγχρονία (η) {συγχρονιών} ΓΛΩΣΣ. το σύνολο των γλωσσικών στοι-
χείων που εµφανίζονται συγχρόνως, δηλ. κατά το ίδιο χρονικό διά-
στηµα (αρχαίο, παλιό, σηµερινό) σε ένα σύστηµα, καθώς και το όλο 
πλέγµα των µεταξύ τους σχέσεων, κατ' αντιδιαστολή προς τη διαχρο-
νία (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύγχρονος, διαχρονικός. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. synchronie (όρος τού Ελβετού 
γλωσσολόγου F. de Saussure)]. 

συγχρονίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {συγχρόνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κάνω δύο 
ή περισσότερα γεγονότα, καταστάσεις, πράξεις, κινήσεις, λειτουργίες 
κ.λπ. να υπάρξουν ή να εκδηλωθούν συγχρόνως, να συµπέσουν ως 
προς τον χρόνο, τον ρυθµό ή τη συχνότητα τους ή να εναλλάσσονται 
κατά τακτά χρονικά διαστήµατα: χρειάζονται κι άλλες πρόβες, για να 
συγχρονιστούν οι χορευτές || συγχρονισµένη επίθεση των συµµαχικών 
δυνάµεων || ~ το βήµα | το ρολόι µου µε κάποιον άλλον 2. ΑθΛ. 
συγχρονισµένη κολύµβηση η συγχρονική κολύµβηση (βλ. λ. 
συγχρονικός) 3. (σπάν.) ρυθµίζω ή τροποποιώ (κάτι) σύµφωνα µε τα 
νεότερα δεδοµένα: ~ τη δηµόσια διοίκηση ΣΥΝ. εκσυγχρονίζω. 

συγχρονικός, -ή, -ό [1845] 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη συγ-
χρονία: ~ εξέταση | µελέτη µιας γλώσσας || ~ γλωσσολογία (κατ' αντι-
διαστολή προς τη διαχρονική) ANT. διαχρονικός 2. ΑΘΛ. συγχρονική 
κολύµβηση τεχνική αγωνιστικής κολύµβησης, κατά την οποία µία ή 
περισσότερες κολυµβήτριες εκτελούν µέσα στο νερό σειρά κινήσεων 
σε συγχρονισµό µε επιλεγµένη µουσική υπόκρουση ΣΥΝ. συγχρονι-
σµένη κολύµβηση. — συγχρονικ-ά | -ώς επίρρ., συνχρονικότητα (η). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχρονικός, σύγχρονος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. synchronique]. 

συγχρονισµός (ο) 1. η σύµπτωση ενεργειών, γεγονότων, καταστάσε-
ων κ.λπ. ως προς τον χρόνο, τον ρυθµό ή τη συχνότητα τους: ο άψο-
γος ~ των µαθητών στην παρέλαση || ο ~ τής επιχείρησης για τη σύλ-
ληψη τού δράστη || ~ κινήσεων || αυτός ο χορευτής δεν έχει καλό -' εί-
ναι εκτός ρυθµού || ακριβής | κακός ~ || ο - ήχου και εικόνας στον κι-
νηµατογράφο || µπορείς να πετύχεις να εκλεγείς ευρωβουλευτής-
χρειάζεται µόνο σωστός ~ των ενεργειών, των επαφών και τής στρα-
τηγικής που θα ακολουθήσεις στο κόµµα 2. η προσαρµογή σε νεότε-
ρα δεδοµένα, ο εκσυγχρονισµός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «συµφωνία ως προς τον χρόνο», < συγχρο-
νίζω | -οµαι. Οι σηµερινές σηµ. αποδίδουν τις ξέν. λ. syn-chronisation 
(γαλλ.), timing (αγγλ.)]. 

συγχρονιστικός, -ή, -ό [1845] αυτός που σχετίζεται µε τον συγχρονι-
σµό, που µπορεί να συγχρονίσει. — συγχρονιοτικ-ά | -ώς [1813] επίρρ. 

σύγχρονος, -η, -ο 1. αυτός που συµβαίνει ή εξελίσσεται ταυτοχρόνως 
µε άλλον: ~ δράση || ~ εµφάνιση δύο τάσεων ΣΥΝ. ταυτόχρονος 2. (για 
πρόσ.) αυτός που εντάσσεται στην ίδια χρονική περίοδο µε κάποιον 
άλλον ή έχει την ίδια ηλικία µε αυτόν: η αξία του δεν αναγνωρίστηκε 
από τους συγχρόνους του, αλλά µετά θάνατον || ο Θουκυδίδης υπήρξε 
~ τού Περικλή · 3. (α) αυτός που ανήκει στο παρόν: οι ~ πολιτικές 
θεωρίες || τι γνωρίζεις για τη ~ µουσική | τέχνη; || τα προβλήµατα τής 
~ ζωής || ο ~ κόσµος || η βία στις ~ κοινωνίες || σχολιάζω τα ~ 
ιδεολογικά ρεύµατα || τι πρέπει να έχει το ~ σπίτι ΣΥΝ. τωρινός, 
σηµερινός, συγκαιρινός ANT. παρελθοντικός, ξεπερασµένος, παλιός (β) 
(για πρόσ.) αυτός που συµβαδίζει µε τα δεδοµένα τής εποχής του: 
είναι ~ άνθρωπος σε όλα του: στο ντύσιµο, το χτένισµα, στις επιλογές 
του || εδώ θα βρείτε τα πάντα για τη ~ γυναίκα ΣΥΝ. µοντέρνος ΑΝΤ. 
ντεµοντέ, µπανάλ, καθυστερηµένος (γ) αυτός που θεωρείται και-
νούργιος ή και πρωτοποριακός σε σχέση µε ό,τι ισχύει: στο βιβλίο 
του ρίχνει µια ~ µατιά σε έναν παλιό µύθο || έχει ~ απόψεις | αντιλή-
ψεις για τις σχέσεις των δύο φύλων || εφαρµόζει ~ εκπαιδευτικά συ-
στήµατα || η εταιρεία µας διαθέτει ~ τεχνολογικό εξοπλισµό || χτίζουν 
~ κτήρια ΣΥΝ. µοντέρνος ANT. παλιός, ξεπερασµένος, κλασικός, 
καθιερωµένος. — συγχρόνως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαχρονικός, νεω-
τερικός, προηγουµένως. [ΕΤΥΜ. µτγν. < συν- (βλ.λ.) + χρόνος]. 

σύγχρονος - συγχρονικός - οµόχρονος - συγκαιρινός. Το σύγ 
χρονος δηλώνει ενέργειες, γεγονότα, καταστάσεις κ.λπ. που ανά 
γονται στον χρόνο τού οµιλητή: Οι σύγχρονες αντιλήψεις περί παι 
δείας δεν είναι ευρύτερα αποδεκτές (σύγχρονες ως προς τον χρό 
νο οµιλίας). Μπορεί επίσης να αναφέρεται στον χρόνο τού «ήρωα» 
τής αφήγησης: Οι σύγχρονοι τού Σωκράτη ειρωνεύονταν συχνά 
τον φιλόσοφο για τις αντιλήψεις του (ενν. οι άνθρωποι που έζησαν 
την ίδια εποχή µε τον Σωκράτη). Άρα σύγχρονος σηµαίνει «στον 
ίδιο χρόνο» και όχι αναγκαστικά «σηµερινός». Την ίδια σηµασία 
(«χρονική δείξη») δηλώνουν και τα επίθετα οµόχρονος και συ 
γκαιρινός, τα οποία χρησιµοποιούνται λιγότερο: Ο Γ. Χατζιδάκις 
ονόµασε τη διµορφία που χαρακτήρισε τη γλωσσική έκφραση των 
Ελλήνων επί αιώνες «οµόχρονη διγλωσσία», σύγχρονη δηλ. χρήση 
από τους ίδιους οµιλητές δύο µορφών τής ελληνικής γλώσσας - 
Οι συγκαιρινοί τού Σωκράτη ειρωνεύονταν... Το συγχρονικός είναι 
όρος τής γλωσσολογίας, που αντιτίθεται στο διαχρονικός και ση 
µαίνει τη συνεξέταση γλωσσικών στοιχείων, δοµών, φαινοµένων 
κ.λπ. που συνεµφανίζονται στον ίδιο χρόνο και συναπαρτίζουν το 
ίδιο γλωσσικό σύστηµα (ενώ το διαχρονικός αναφέρεται ως όρος 
σε διαδοχικά χρονικώς φαινόµενα που ανήκουν σε άλλον χρόνο 
και σε άλλο σύστηµα). -+ διαχρονικός 

συγχρωµισµός (ο) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. καλλιτεχνικό κίνηµα των αρχών τού 
20ού αι. κατά το οποίο το χρώµα πρέπει να χρησιµοποιείται ως αφη-
ρηµένο µέσο και οι εντυπώσεις στα ζωγραφικά έργα να δηµιουργού-
νται µέσα από ρυθµικές χρωµατικές µορφές. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. synchromisme]. 

συγχρωτίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {συγχρωτίσ-θηκα, -µένος} (λόγ.) έχω 
ή αποκτώ συχνή και στενή επαφή (µε κάποιον): ένας δικαστής δεν 
επιτρέπεται να συγχρωτίζεται µε πρόσωπα αµφιβόλου ηθικής ΣΥΝ. 
συναναστρέφοµαι, συναγελάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ, λ. αποθετικός, συνα-
ναστρέφοµαι. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < συν- (βλ.λ.) + -χρωτίζοµαι < χρως, -τός «δέρµα, σάρ-
κα» (βλ. λ. χρώµα)]. 

συγχρωτισµός (ο) η συχνή και στενή επαφή, η συναναστροφή: στο 
πλαίσιο τής αυστηρής στρατιωτικής πειθαρχίας δεν επιτρέπεται ο ~ 
των αξιωµατικών µε τους στρατιώτες. 

συγχύζω ρ. -> συγχίζω 
συνχύθηκα ρ. → συγχέω 
σύγχυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) 1. (κυρ. στον γραπτό ή 

προφορικό λόγο) η ασάφεια τού νοήµατος, η έλλειψη επαρκούς ή 
ακριβούς διάκρισης: ~ εννοιών | ιδεών || η ~ των λόγων του επιτείνε-
ται από τους συνεχείς υπαινιγµούς και τις αµφισηµίες 2. κατάσταση 
ασάφειας, µπέρδεµα: οι αντιφατικές ανακοινώσεις τού υπουργείου 
προκάλεσαν ~ στους δηµοσιογράφους || επικρατεί ~ σχετικά µε τον 
αριθµό των επιβατών τού µοιραίου αεροσκάφους || η απόφαση του 
επέφερε - για τους σκοπούς και τις προθέσεις του 3. (στην ψυχια-
τρική) η διαταραχή που συνίσταται στην αδυναµία τού ασθενούς να 
προσανατολιστεί σε τόπο, χρόνο ή πρόσωπο- ΦΡ. (α) διανοητική σύγ-
χυση σύνδροµο συνήθ. οξείας και παροδικής διαταραχής των ψυχι-
κών λειτουργιών, κυρ. τού προσανατολισµού και τής µνήµης (β) σύγ-
χυση φρενών έλλειψη πνευµατικής διαύγειας, σαφήνειας στη σκέψη 
και τη γλώσσα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σύγχυσις < συγχέω (βλ.λ.)]. 

σύγχυση - σύγχιση, συγχέω - συγχίζω. Πρέπει να γίνεται διάκριση 
σηµασιολογική, µορφολογική και ορθογραφική ανάµεσα στο 
σύγχυση «µπέρδεµα, ανακάτεµα - "νοητική" διαταραχή» και στο 
σύγχιση «ψυχική αναστάτωση, εκνευρισµός, ταραχή». Το σύγχυση 
είναι παράγωγο τού συγχέω, ενώ το νεότερο σύγχιση παράγεται 
από ρήµα συγχίζω | -οµαι1. Το ίδιο το ρ. συγχίζω | -οµαι είναι νεό-
τερος σχηµατισµός που προήλθε µε µεταπλασµό από το ρ. συγχέω, 
από τον αόρ. συνέχυσα, που συνέπιπτε ακουστικά µε τον αόρ. των 
ρηµάτων σε -ίζω (πβ. ζωγραφώ - ζωγράφησα - ζωγραφίζω - ζω-
γράφισα). Η παραγωγή από το ουσιαστικό σύγχυση (υποχωρητικά) 
δεν είναι πειστική. Η σηµασιολογική διαφορά υφίσταται και ανά-
µεσα στα ρήµατα: συγχέω «µπερδεύω, ανακατεύω», ενώ συγχίζω 
«προκαλώ ψυχική αναστάτωση, εκνευρισµό, ταραχή» και συγχί-
ζοµαι «αναστατώνοµαι ψυχικά, εκνευρίζοµαι» (πβ. και µτχ. συγχι-
σµένος «αναστατωµένος, εκνευρισµένος»). 

συγχύσω (να/θα) ρ. → συγχέω 
συγχώνευση (η) [1847] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η συνέ-

νωση επιµέρους οµοειδών στοιχείων σε ευρύτερο, ενιαίο όλο: ~ πλη-
θυσµών | φυλών | υπηρεσιών | ασφαλιστικών ταµείων | τραπεζών | 
σωµάτων ασφαλείας || ~ ποινών 2. συγχώνευση (εταιρειών) η συνέ-
νωση (δύο ή περισσοτέρων εταιρειών, νοµικών προσώπων) µε µετα-
βίβαση των περιουσιακών τους στοιχείων σε µία νέα εταιρεία, µε 
εξαγορά µίας ή περισσοτέρων εταιρειών από άλλη ή µε υπαγωγή 
τους σε αυτήν: η διαδικασία τής ~ πρέπει να εγκριθεί από τα διοικη-
τικά συµβούλια των δύο εταιρειών ΣΥΝ. ενοποίηση. 

συγχωνεύω ρ. µετβ. {συγχώνευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) 
διαµορφώνω νέο, ευρύτερο σύνολο, συνενώνοντας επιµέρους οµοειδή 
στοιχεία, ενοποιώντας τα: το νέο κίνηµα κατάφερε να συγχωνεύσει 
όλες τις τάσεις και τις οµάδες τού χώρου || οι δύο οικονοµικοί γίγα-
ντες συγχωνεύθηκαν µε στόχο την απόλυτη κυριαρχία στην αγορά 
ΣΥΝ. συνενώνω, ενοποιώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- (βλ.λ.) + χωνεύω]. 

συγχώρηση [αρχ.] κ. (λαϊκ.) συ)γ)χώρεση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. 



συγχωρητήριος 1678 συζητώ 
 

πληθ.} η παροχή συγγνώµης: ζητώ | δίνω ~ || ~ αµαρτιών || ζήτησε -
για τα σφάλµατα του ΣΥΝ. συγγνώµη, άφεση- ΦΡ. µετά συγχώρησε- 
ως για φράση ή διατύπωση που µπορεί να σκανδαλίσει, να ενοχλήσει 
ως απρεπής, να θεωρηθεί τολµηρό υπονοούµενο. 

συγχωρητήρΐΌς, -α, -ο 1. αυτός µέσω τού οποίου κάποιος αποδέχε-
ται ή δίνει τη συγγνώµη του ΣΥΝ. συγχωρητικός 2. συγχαρητήριο 
(το) το συγχωροχάρτι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < συγχωρώ + παραγ. επίθηµα -τήριος, πβ. κ. παραχωρη-τήριος, 
κινη-τήριος). 

συγχωρητίκός, -ή, -ό [µτγν.] ο συγχωρητήριος (βλ.λ.). 
συγχωριανός κ. (λαϊκ.) συχωριανός (ο), συγχωριανή κ. (λαϊκ.) 

συχωριανή (η) πρόσωπο που ζει στο ίδιο χωριό ή κατάγεται από το 
ίδιο χωριό µε κάποιον άλλον ΣΥΝ. συντοπίτης. 

συγχωροχάρτι [µεσν.] κ. (λαϊκ.) συχωροχάρτι (το) {συγχω-ροχαρτ-ιού 
| -ιών} 1. έγγραφο που εξέδιδε επί πληρωµή επίσηµη εκκλησιαστική 
αρχή (κυρ. ο Πάπας) και µε το οποίο δινόταν άφεση αµαρτιών ΣΥΝ. 
συγχωρητήριο, συγχωρητικό 2. η απαλλακτική, χαριστική 
συγχώρηση (κάποιου) για όσα έχει διαπράξει εις βάρος άλλων: δεν 
τους δίνω έτσι εύκολα ~· να τιµωρηθούν όπως τους αξίζει ΣΥΝ. 
συγγνώµη. 

συγχωρώ κ. (λαϊκ.) συχωρώ κ. συχωρνώ ρ. µετβ. {συγχωρείς... | 
συγχώρ-ησα κ. (λαϊκ.) -εσα, -ούµαι, -ήθηκα κ. (λαϊκ.) -έθηκα, -ηµένος 
κ. (λαϊκ.) -εµένος (κ. συχωρεµένος)} 1. δίνω (σε κάποιον) τη συγγνώ-
µη µου ή αποδέχοµαι την αίτηση συγγνώµης άλλου, απαλλάσσω (κά-
ποιον) από το βάρος τής ενοχής του: τέτοια παλιανθρωπιά δεν µπορεί 
να τη συγχωρήσει κανείς! || µε παρακάλεσε να τον συγχωρήσω' ΦΡ. 
(α) µε συγχωρείτε ζητώ συγγνώµη· για να ζητηθεί η άδεια για κάτι, 
να διατυπωθεί παράκληση: ~, επαναλαµβάνετε; || -, µπορώ να σας 
ενοχλήσω για λίγο; (β) ς)υ)χώρα µε κι ο Θεός σχωρέσ' σου για να 
ζητήσει κανείς συγγνώµη από όσους έχει πιθανώς βλάψει ή στε-
νοχωρήσει (γ) αµαρτία εξοµολογηµένη, αµαρτία συχωρεµένη βλ. λ. 
αµαρτία 2. (για πεθαµένο) (α) δίνω άφεση αµαρτιών (σε κάποιον), ξε-
χνώ ή δικαιολογώ τα όποια σφάλµατα ή ελαττώµατα του: ο Θεός να 
σχωρέσει την ψυχή του! ΦΡ. Θεός σχωρέσει τα πεθαµένα σου | να 
σου ς)υγ)χωρεθούν τα πεθαµένα σου βλ. λ. πεθαµένος (β) (εκκλησ.) 
(για πρόσ., ο αόρ.) συγχωρέθηκε | (λαϊκ.) σχωρέθηκε πέθανε: πάει 
αυτός, ~! (γ) (η µτχ. συ)γ)χωρεµένος, -η ως ουσ.) το πρόσωπο που 
έχει πεθάνει, ο µακαρίτης | η µακαρίτισσα: ήταν καλός άνθρωπος ο 
~! || ο - ο πατέρας σου πίστευε πολύ σ' αυτά 3. (αρνητ.) αναγνωρίζω 
(κάτι) ως αποδεκτό, το επιτρέπω: τέτοια αφέλεια στις ηµέρες µας δεν 
συγχωρείται! || η κατάσταση δεν συγχωρεί αναβολές· πρέπει να δρά-
σουµε αµέσως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω, πεθαίνω, συγγνώµη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συγχωρώ (-έω), αρχική σηµ. «συναντώ κάποιον, 
συγκλίνω προς την κατεύθυνση κάποιου», < συν- (βλ.λ.) + χωρώ (< 
χώρος). Η λ. απέκτησε ήδη στην Αρχ. και τη σηµ. «συγκλίνω προς τις 
απόψεις κάποιου, συµβιβάζοµαι, συναινώ» και, κατ' επέκταση, 
«παρέχω συγγνώµη»]. 

συδαυλίζω ρ. → συνδαυλίζω 
σύ δέντρο (το) κατάφυτη έκταση γεµάτη δέντρα. [ΕΤΥΜ 

Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. ούνδενδρος < συ(ν)- + -δεν-δρος < 
δένδρον). 

Συδνεϋ κ. Σίδνεϋ (το) {άκλ.} η µεγαλύτερη πόλη τής Αυστραλίας. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Sydney | Sidney, από το όν. τού Βρετανού υπουργού 
Εσωτερικών Thomas Townshend, πρώην υποκόµητα τού Sydney (1733-
1800), προς τιµήν τού οποίου ονοµάστηκε έτσι η πόλη]. 

σύζευγµα (το) {συζεύγµ-ατος | -ατα, -άτων} το αποτέλεσµα τής σύ-
ζευξης ANT. διάζευγµα. [ΕΤΥΜ < συζευγνυω (βλ.λ.)]. 

συζευγνυω ρ. µετβ. {συνέζευ-ξα, -χθην, -ης, -η..., -γµένος} (λόγ.) 1. (α) 
ενώνω δύο πράγµατα, ώστε να επικοινωνούν, πραγµατοποιώ σύζευ-
ξη: συνέζευξαν τις όχθες τής διώρυγας µε γέφυρα ΑΝΤ. διαζευγνύω 
(β) ΜΑθ. ουνεζευγµένη µέθοδος µέθοδος υπολογισµού που αποτε-
λείται από συνεχείς απλές µεθόδους των τριών 2. ενώνω µε γάµο, 
αναγνωρίζω κάποιους ως ζεύγος επισήµως: τους συνέζευξε µε τα ιε-
ρά δεσµά τού γάµου ΣΥΝ. παντρεύω, ζευγαρώνω· ΦΡ. και ους ο Θεός 
συνέζευξεν, άνθρωπος µη χωριζέτω (και ους ό Θεός συνέζευξεν, 
άνθρωπος µ ή χωριζέτω, από την Ακολουθία τού µυστηρίου τού γά-
µου, πβ. κ. Κ.∆. Ματθ. 19, 6) αυτούς που ένωσε ο θεός, να µη χωρίσει 
άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συζεύγνυµι | συζευγνυω «ενώνω µε γάµο» < συ(ν)-
(βλ.λ.) + ζεύγνυµι (βλ. λ. ζεύξη)]. 

συζευκτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη σύζευξη, αυτός 
µέσω τού οποίου γίνεται η σύζευξη: ~ χόνδρος (µεταξύ τής διά-
φυσης και τής επίφυσης των οστών για την αύξηση των οστών, αλ-
λιώς αυξητικός χόνδρος) || ~ λίθοι (σκόπιµες προεξοχές τοίχου, ώστε 
να συνδεθεί αργότερα µε νέο τοίχο σε περιπτώσεις συνεχούς δόµη-
σης) ANT. διαζευκτικός. — συζευκτικ-ά | -ώς επίρρ. 

σύζευξη (η) {-ης κ. -εύξεως | -εύξεις, -εύξεων} 1. η συνένωση ή σύν-
δεση ξεχωριστών πραγµάτων: ~ ηλεκτρονικών κυκλωµάτων (ώστε να 
µεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από το ένα στο άλλο) || ~ δυνάµεων 
|| χηµική ~ || στην ταινία τους επιχειρούν µια ~ των άκρως αντίθετων 
χαρακτήρων ΣΥΝ. σύνδεση, συνένωση, συναρµογή ANT. διάζευξη 2. η 
ένωση δύο ανθρώπων σε γάµο ΣΥΝ. πάντρεµα, παντρειά, γάµος 3. (α) 
ΒίΟΛ. η ένωση ατόµων ενός είδους και διαφορετικού φύλου για την 
αναπαραγωγή τού είδους (β) παροδική σύζευξη συνένωση ανά δύο 
και ανταλλαγή τού γενετικού υλικού, χαρακτηριστική των βλεφαρι-
δοφόρων πρωτόζωων (γ) BOT. εγγενής αναπαραγωγή ορισµένων µυ-
κήτων και βακτηρίων 4. ΜΟΥΣ. το «δέσιµο» δύο συνεχόµενων µουσι-
κών φθόγγων, τού ιδίου τονικού ύψους· συµβολίζεται µε µια καµπύ-
λη που ενώνει τα αντίστοιχα φθογγόσηµα και έχει ως ενέργεια την 

άθροιση τής αξίας των φθόγγων («σύζευξη διαρκείας») 5. ΓΛίίΣΣ. τύ-
πος παρατακτικής σύνδεσης, που δηλώνεται κυρ. µε τον σύνδεσµο 
και και λιγότερο συχνά µε τα επιπλέον, επίσης, επιπροσθέτως κ.ά. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σύζευξις, αρχική σηµ. «σύνδεση, ένωση», < συζεύγνυµι 
| συζευγνυω (βλ.λ.). o βιολ. όρ. αποδίδει το γαλλ. conjugaison]. 

συζήτηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η (συνήθ. προ-
φορική) από κοινού κατάθεση, ανταλλαγή και επεξεργασία απόψεων, 
εκτιµήσεων ή πληροφοριών σχετικά µε ένα θέµα, η οποία διεξάγεται 
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων | πλευρών και συνήθ. απο-
σκοπεί στην επίλυση ενός προβλήµατος ή στην ανάλυση ενός θέµα-
τος: αρχίζω | κάνω | πιάνω | έχω - || θέµα συζήτησης || αλλάζω | συ-
νεχίζω | σταµατώ τη ~ || ό,τι και να του πεις, θα φέρει στη ~ το πα-
ράδειγµα τού αδελφού του || - µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή | από 
τηλεφώνου || ~ θεωρητική | ενδιαφέρουσα | πληκτική | έντονη | υψη-
λού επιπέδου- ΦΡ. (α) συζήτηση στρογγυλής τραπέζης βλ. λ. τράπεζα 
(β) κύκλος | γύρος συζητήσεων (κυρ. σε ενηµερωτικές τηλεοπτικές ή 
ραδιοφωνικές εκποµπές διαλόγου) η ολοκλήρωση σειράς τοπο-
θετήσεων (όλων των συνοµιλητών) σχετικά µε ένα θέµα (γ) χωρίς συ-
ζήτηση χωρίς να χρειάζεται να εκφραστούν απόψεις σχετικά· φανε-
ρά και ξεκάθαρα: είναι ~ ο καλύτερος αρθρογράφος τού περιοδικού 
ΣΥΝ. ασυζητητί (δ) οδηγώ | φέρνω | γυρίζω τη συζήτηση (σε κάτι) 
αλλάζω το συζητούµενο θέµα: πώς τα καταφέρνει όµως και φέρνει 
πάντα τη συζήτηση εκεί όπου τον συµφέρει! (ε) (για απόψεις, θέσεις 
κ.λπ.) σηκώνει συζήτηση για κάτι που είναι αµφιλεγόµενο, συ-
ζητήσιµο: το αν είχε όντως αγαθές προθέσεις, σηκώνει πολλή συζή-
τηση (πιθανότατα δεν είχε αγαθές προθέσεις) (στ) δεν σηκώνω συ-
ζήτηση (ί) είµαι απολύτως βέβαιος για (κάποιον/κάτι), δεν δέχοµαι 
να ακούσω κάτι διαφορετικό: Για τον Αντρέα ~! Ξέρω τι άνθρωπος 
είναι και ό,τι και να πεις, δεν αλλάζω γνώµη! (ii) είµαι απρόθυµος να 
συζητήσω κάτι: είναι δύσθυµος σήµερα, δεν σηκώνει συζήτηση! (ζ) 
(συνήθ. αρνητ.) κάνω συζήτηση (για κάτι) ασχολούµαι σοβαρά (µε 
κάτι): ∆εν θα κάνουµε συζήτηση τώρα για το ποιος θα πληρώσει τους 
καφέδες! Είπα ότι κερνάω εγώ σήµερα! || Τώρα συζήτηση θα χώνου-
µε; Εφόσον πρέπει να δουλέψουµε παραπάνω, θα δουλέψουµε, τελεία 
και παύλα! (η) ακαδηµαϊκή συζήτηση βλ. λ. ακαδηµαϊκός (θ) ανάβει 
η συζήτηση βλ. λ. ανάβω (ι) (κάτι είναι) υπό συζήτηση (i) (κάτι) εξε-
τάζεται, είναι αντικείµενο πραγµάτευσης: τα θέµατα τού βιβλίου είναι 
~ (ii) κάτι είναι αµφίβολο και πρέπει να διερευνηθεί: το ποιος έφταιγε 
είναι ~ (ια) επιδέχοµαι συζήτηση για κάτι που µπορεί να αµ-
φισβητηθεί: οι απόψεις της για το θέµα επιδέχονται συζήτηση (ιβ) 
ανοίγω συζήτηση (µε κάποιον) αρχίζω να συνοµιλώ (µε κάποιον): 
δεν θέλω ν' ανοίξω συζήτηση µαζί σου για κάτι που αφορά σε έναν 
τρίτο (ιγ) ανοίγω | κλείνω τη συζήτηση (µε κάποιον) ξεκινώ τη συζή-
τηση µε κάποιον τρόπο ή ως πρώτος οµιλητής | ολοκληρώνω τη συ-
ζήτηση µε κάποιον τρόπο ή ως τελευταίος οµιλητής: θα ανοίξουµε τη 
σηµερινή συζήτηση µε µία αναφορά στα πρόσφατα γεγονότα || τη ~ 
έκλεισε ο επίσηµος προσκεκληµένος 2. (γενικότ.) κάθε συνοµιλία: (ο 
καθηγητής προς τους µαθητές) δεν θέλω συζητήσεις εκεί στο τελευ-
ταίο θρανίο! || έπιασα τη ~ κι άργησα! ΣΥΝ. κουβέντα 3. η έντονη 
φραστική αντιπαράθεση, η έκφραση ζωηρών διαφωνιών: τον τελευ-
ταίο καιρό γίνεται µεγάλη ~ για την αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου || 
γι ' αυτή την ταινία υπήρξε πολλή ~ την εποχή που πρωτοπρο-βλήθηκε 
|| ξεσηκώνω συζητήσεις ΣΥΝ. αντιλογία 4. (µτφ.) σκέψη, µελέτη: αυτό 
το θέµα χρειάζεται ~. — (υποκ.) συζητησούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συνοµιλία. 

συζητήσιµος, -η, -ο [1883] 1. (για πρόσ.) αυτός µε τον οποίο µπορεί 
να συζητήσει, να συνεννοηθεί κανείς, που πείθεται µε τη λογική: εί-
ναι από τους πλέον ~ και συνεργάσιµους υπαλλήλους τού γραφείου 2. 
αυτός που µπορεί να συζητηθεί, που αξίζει να τεθεί σε συζήτηση: 
είναι ~ προσφορά! || οι όροι είναι -, αλλά η πρόταση ισχύει ΣΥΝ. δια-
πραγµατεύσιµος 3. αυτός που δεν είναι δεδοµένος, που πρέπει να δι-
ευκρινιστεί ή τίθεται υπό αµφισβήτηση: η ειλικρίνεια του είναι -, θα 
πρέπει να δοκιµαστεί! || η αποτελεσµατικότητα των νέων µέτρων είναι 
~ ΣΥΝ αµφισβητούµενος, αµφίβολος ΑΝΤ. αναµφισβήτητος. 

συζητητής (ο) [µτγν.], συζητήτρία (η) {συζητητριών} 1. πρόσωπο που 
συµµετέχει σε συζήτηση, που συνοµιλεί ΣΥΝ. συνοµιλητής 2. πρόσωπο 
που έχει την ικανότητα ή τη διάθεση για συζήτηση, που µπορεί να 
αναπτύξει πειστικά ή παραστατικά τις θέσεις του: είναι καλός ~: 
ξέρει να ακούει τον άλλον και µιλά τεκµηριωµένα. 

συζητητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συζήτηση 2. 
(για πρόσ.) ο συζητητής, αυτός που έχει την ικανότητα να συνοµιλεί, 
να συζητεί µε άνεση, πειστικά. — συζητητικ-ά /-ως επίρρ. 

συζητώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {συζητάς κ. -είς... | συζήτ-ησα, -ού-
µαι, -είται... | -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (αµετβ.) κάνω συζήτηση: ~ 
για ένα θέµα επί ώρες || µου αρέσει να - || δεν συζητά, µόνο να φω-
νάζει ξέρει || ~ καλόπιστα | ελεύθερα | άνετα | εµπιστευτικά | φιλικά | 
έντονα ♦ (µετβ.) 2. καταθέτω, ανταλλάσσω και επεξεργάζοµαι από 
κοινού µε άλλον τις θέσεις, τις εκτιµήσεις ή πληροφορίες που έχω, 
αναλύοντας ή προσπαθώντας να οδηγήσω σε επίλυση ένα ζήτηµα:~ 
τα επαγγελµατικά | τα προσωπικά µου | τις διαφορές µου µε κάποιον || 
δεν έχουµε τι να συζητήσουµε· ΦΡ. ΤΟ συζητώ το εξετάζω, σκέφτοµαι 
σχετικά µε ένα θέµα, κυρ. λόγω ενδοιασµών (που έχω) ή επειδή 
αµφιβάλλω (για κάτι): µην το συζητάς καθόλου, τέτοιες ευκαιρίες 
είναι σπάνιες || το ~ αν θα πάω εξοχή το καλοκαίρι 3. (α) σχολιάζω 
(κάποιον) συνήθ. µε επικριτική διάθεση: τον συζητούσε όλο το χωριό 
µε τα καµώµατα του || αν δεν θέλεις να σε συζητά ο ένας και ο άλλος, 
να µη δίνεις αφορµές (β) κάνω συζήτηση (µε κάποιον) κυρ. σχετικά 
µε απόψεις ή τα προβλήµατα του: αν κάτσεις και τον συζητήσεις, θα 
δεις ότι είναι σοβαρός και µε κατανόηση 4. (µεσοπαθ. συζητιέµαι) 
(α) αποτελώ το αντικείµενο συζητήσεων, γίνεται λόγος για 
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µένα: η πρόταση του συζητιέται πολύ || αυτός ο ηθοποιός συζητιέται 
παντού µετά το Όσκαρ που πήρε (β) ΝΟΜ. (τριτοπρόσ. συζητείται) εκ-
δικάζεται, ξεκινά η εκδίκαση στο δικαστήριο: η υπόθεση ~. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. συζητώ (-έω), αρχική σηµ. «αναζητώ από κοινού, διερευνώ µαζί 
µε άλλους», < συ(ν)- + ζητώ. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν. και 
πρωτοαπαντά στην Κ.∆., περιλαµβάνοντας την έννοια τής δια-
φωνίας, τής διαλογικής αντιπαράθεσης, λ.χ. Πράξ. 9, 29: έλάλει τε 
και συνεζήτει προς τους Ελληνιστάς...]. 

συζυγής, -ής, -ές {συζυγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει συζευ-
χθεί µε άλλον σε ενιαίο σύνολο ΣΥΝ. συνδεδεµένος 2. (µτφ.) αυτός 
που αντιστοιχεί ή είναι παράλληλος µε άλλον, που βρίσκεται σε ανα-
λογία µε αυτόν ως προς τη θέση ή την αξία του ΣΥΝ. παράλληλος, 
ανάλογος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < συ(ν)- (βλ.λ.) + -ζυγής < θ. ζυγ-, από το θ. τού παθ. αορ. 
β' έ-ζύγ-ην, τού ρ. ζεύγνυµι]. 

συζυγία (η) {συζυγιών} 1. η σύζευξη (βλ.λ.) 2. η ένωση δύο συζύγων 

ΣΥΝ. γάµος, πάντρεµα, ζευγάρωµα · 3. ΑΣΤΡΟΝ. η ευθυγράµµιση (σε 
µία νοητή γραµµή) τριών ουρανίων σωµάτων, κυρ. τής Σελήνης ή άλ-
λου πλανήτη µε τον Ήλιο και τη Γη · 4. ΓΛΩΣΣ. το κλιτικό παράδειγ-
µα τού ρήµατος, καθώς και το σύνολο των ρηµάτων που κλίνονται µε 
παρόµοιο τρόπο: ά συζυγία: «βαρύτονα ρήµατα», ρήµατα που στον 
ενεστώτα τής ενεργητικής φωνής λήγουν σε -ω (γράφω) - β' συζυγία: 
«περισπώµενα | συνηρηµένα ρήµατα», ρήµατα που στον ενεστώτα 
τής ενεργητικής φωνής λήγουν σε -ώ (απαιτ-ώ, κρατ-ώ) · 5. ΑΝΑΤ. κα-
θένα από τα δώδεκα ζεύγη εγκεφαλικών νεύρων. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «σύζευξη, ένωση», < σύζυγος. Η γλωσσ. σηµ. µαρτυρείται για 
πρώτη φορά στον Αριστοτέλη]. 

συζυγικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους συζύγους: ~ 
ζωή | απιστία | αγάπη | κλίνη | καθήκοντα | δικαιώµατα | ευτυχία || 
εγκατάλειψη ~ στέγης. — συζυγικ-ά | -ώς επίρρ. 

σύζυγος (ο/η) {συζύγ-ου | -ων, -ους} 1. ο/η νόµιµος σύντροφος, το πρό-
σωπο µε το οποίο κανείς συνδέεται µε γάµο 2. σύζυγοι (οι) το έγγα-
µο ζευγάρι, το ανδρόγυνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συ(ν)- + ζυγός]. 

συζώ ρ. αµετβ. [αρχ.] (συζείς... | συνέζησα) κατοικώ µαζί (µε κά-
ποιον/κάποια}, κυρ. µε ερωτικό σύντροφο χωρίς γάµο ΣΥΝ. συγκατοι-
κώ, συµβιώνω. 

σύθαµπό (το) (λογοτ.) 1. το σούρουπο, η ώρα τής ηµέρας κατά την 
οποία ελαττώνεται το φως τού ηλίου ΣΥΝ. λυκόφως 2. η ώρα τού πρω-
ινού πριν ξηµερώσει, όταν χαράζει ΣΥΝ. λυκαυγές. — σύθαµπα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < συ(ν)- + -θαµπό < θαµπός]. 

συθέµελος, -η, -ο αυτός που υφίσταται κάτι στο σύνολο του, από τη 
βάση, τα θεµέλια του: το χωριό είχε καταστραφεί συθέµελο απ' τους 
βοµβαρδισµούς || η κυβέρνηση κλονίζεται συθέµελη από το σκάνδαλο 
ΣΥΝ. ολόκληρος. — συθέµελα επίρρ. [ΕΤΥΜ < συ(ν)- + θεµέλιο]. 

συκαλάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό σύκο: έφαγε ένα ~ 2. γλυκό τού 
κουταλιού, που παρασκευάζεται µε σύκα: του σέρβιρε ένα ~. 
[ΕΤΥΜ. < σύκο + υποκ. επίθηµα -αλάκι, πβ κ. ρουχ-αλάκι]. 

συκαµινιά κ. συ καµιά (η) η µουριά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < µτγν. συκαµινέα 
(µε συνίζηση) < αρχ. συκάµινον (βλ.λ.)]. 

συκάµινο (το) {συκαµίν-ου | -ων} το µούρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
συκάµινον, σηµιτ. δάνειο (πβ. αραµ. äiqamin «µούρα» (πληθ.), εβρ. 
Siqmä), που δέχθηκε την παρετυµολ. επίδρ. τής λ. σΰκον]. 

συκεώνας (ο) [µτγν.] έκταση µε συκιές ΣΥΝ. συκοπερίβολο. Επίσης 
συκώνας [µτγν.]. 

συκή (η) (λόγ.) η συκιά- ΦΡ. φύλλο συκής (και έγνωσαν ότι γυµνοί 
ήσαν και ερραψαν φύλλα συκής, Π.∆. Γένεσις 3, 7) (i) το φύλλο συ-
κιάς µε το οποίο ο Αδάµ και η Εύα έκρυψαν τη γύµνια τους µπροστά 
στον θεό µετά το προπατορικό αµάρτηµα (πβ. αδαµιαία περιβολή, λ. 
αδαµιαίος) (ii) κάθε ρούχο που αφήνει ακάλυπτο µεγάλο µέρος τού 
σώµατος, που είναι πολύ µικρό και τολµηρό. [ΕΤΥΜ < αρχ. συκέα | 
συκή < σΰκον (βλ.λ.)]. 

συκιά (η) 1. φυλλοβόλο οπωροφόρο δέντρο, αυτοφυές τής Μεσογείου, 
µε ίσιο µαλακό κορµό και µεγάλα, χοντρά φύλλα- καλλιεργείται για 
τους εδώδιµους καρπούς του, τα σύκα 2. (λαϊκ.-µειωτ.) (ως χαρακτη-
ρισµός) οµοφυλόφιλος άνδρας µε θηλυπρεπή συµπεριφορά. [ΕΤΥΜ 
< συκή (βλ.λ.)]. 

σύκινος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συκιά ή το σύκο 
2. αυτός που παρασκευάζεται από σύκο. 

σύκο (το) 1. ο σαρκώδης, εδώδιµος, πρασινοκίτρινος ή µοβ αχλαδό-
µορφος καρπός τής συκιάς· καταναλώνεται νωπός ή ξηρός, έχει µε-
γάλη θρεπτική αξία και ευρεία χρήση στη ζαχαροπλαστική· ΦΡ. (α) 
βασιλικό σύκο βλ. λ. βασιλικός (β) ξηρό | ξερό σύκο αποξηραµµένος 
καρπός τής συκιάς, που καταναλώνεται ως ξηρός καρπός (γ) (λέω) τα 
σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη βλ. λ. σκάφη (δ) σιτ' τα σύκα ώς τα 
σταφύλια σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, πριν ή χωρίς να περά-
σει πολύς χρόνος ΣΥΝ. γρήγορα, σύντοµα (ε) (παροιµ.) καλόµαθε η 
γριά στα σύκα (θα φάει και τα συκόφυλλα) για πλεονέκτες που δεν 
ικανοποιούνται µε τίποτα, αλλά συνεχώς ζητούν περισσότερα 2. (ο 
πληθ. σύκα!) (λαϊκ. ως µειωτ. προσφώνηση) προς έντονα θηλυπρεπή 
οµοφυλόφιλο άνδρα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σΰκον, δάνειο από µεσογειακή γλώσσα, όπως και τα 
αντίστοιχα λατ. ficus (> γαλλ. figue, γερµ. Feige, αγγλ. fig), αρµ. t'uz]. 

συκοµουριά (η) οπωροφόρο, αειθαλές δέντρο, που τα φύλλα του µοι-
άζουν µε τής µουριάς και οι καρποί του µοιάζουν µε σύκα. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. συκοµορέα < συκόµορον (βλ. κ. συκόµουρο)]. 

συκόµουρο (το) ο καρπός τής συκοµουριάς, που µοιάζει µε σύκο. 
[ΕΤΥΜ < }ΐτγν. συκόµορον < σΰκον + µόρον (βλ. λ. µούρο)]. 

συκοπερίβολο (το) κατάφυτη έκταση γεµάτη συκιές ΣΥΝ. συκώνας. 

συκοπιταρίδα (η) (λαϊκ.) 1. πίτα που παρασκευάζεται µε βάση τα σύκα 
2. σειρά αποξηραµµένων σύκων περασµένων µαζί σε σχοινί ή 
σύρµα, αρµαθιά ξηρών σύκων. [ΕΤΥΜ. < σύκο + πίτα + παρέκταση -
αρίδα]. 

συκοφάγος (ο) 1. αυτός που του αρέσει πολύ να τρώει σύκα 2. ΖΩΟΛ. 
µικρόσωµο πτηνό τής Ευρώπης µε γρήγορο και κυµατιστό πέταγµα, 
πρασινοκίτρινο (στα θηλυκά) φτέρωµα και ζωηρό κίτρινο µε µαύρες 
φτερούγες και ουρά στα αρσενικά, που τρέφεται µε έντοµα και φρού-
τα. Επίσης συκολέβι (το) (σηµ. 2), συκοφάγος (ο) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < σΰκον + -φάγος, από τον αόρ. β' ε-φαγ-ον (βλ. κ. φαγητό)]. 

συκοφάντης (ο) {συκοφαντών}, συκοφάντισσα (η) (συκοφαντισ-
σών} πρόσωπο που κατηγορεί (κάποιον) ψευδώς, αποσκοπώντας στη 
µείωση και τη δηµόσια έκθεση του: κοινός | φτηνός | ξεδιάντροπος ~ 
ΣΥΝ. διαβολέας. Επίσης συκοφάντρια (η) [αρχ.] {συκοφαντριών}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σΰκον + -φάντης < φαίνω | -οµαι. ∆ιάφορες εκδοχές 
έχουν διατυπωθεί σχετικά µε τη διαµόρφωση τής σηµ. τού συνθέτου. 
∆εν θεωρείται πλέον πιθανή η δηµοφιλής άποψη τού Πλουτάρχου, ότι 
δηλ. συκοφάντης ήταν εκείνος που κατήγγελλε τους παράνοµους 
εξαγωγείς σύκων στην αρχ. Αθήνα, αφού κανένα κείµενο δεν µνηµο-
νεύει την ύπαρξη σχετικής απαγορεύσεως. Ορθότερη φαίνεται η 
απλούστερη εξήγηση, κατά την οποία συκοφάντης ήταν εκείνος που 
φανέρωνε τα σύκα, τα οποία είχε κρύψει στα ρούχα του κάποιος, και 
κατ' επέκταση εκείνος που κατήγγελλε ασήµαντες µικροκλοπές]. 

συκοφάντηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η εσκεµ-
µένη διατύπωση ή διάδοση ψευδών κατηγοριών (εναντίον κάποιου): 
η ~ των πολιτικών του αντιπάλων ΣΥΝ. συκοφαντία. 

συκοφαντία (η) [αρχ.] {συκοφαντιών} η σκόπιµα ψευδής κατηγορία, 
που εκτοξεύεται εναντίον κάποιου, για να τον µειώσει, να τον δια-
σύρει δηµοσίως: οι ~ δεν µπορούν να τον σπιλώσουν ΣΥΝ. διαβολή, 
(λαϊκ.) ρετσινιά, αβανιά. 

συκοφαντικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον συκοφάντη 
ή τη συκοφαντία ή αποσκοπεί στη συκοφάντηση: ~ εκστρατεία | 
δήλωση | δηµοσίευµα | κατηγορία | ενέργεια ΣΥΝ. διαβλητικός ANT. 
επαινετικός 2. συκοφαντική δυσφήµηση αξιόποινη πράξη την οποία 
διαπράττει όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου 
ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον ψευδή γεγονότα τα οποία 
είναι δυνατόν να βλάψουν την τιµή ή την υπόληψη τού άλλου γνω-
ρίζοντας ότι αυτά είναι ψευδή. — συκοφαντικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

συκοφαντώ ρ. µετβ. [αρχ.] (συκοφαντείς... | συκοφάντ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} διατυπώνω ή διαδίδω εσκεµµένα ψευδείς και κακό-
βουλες κατηγορίες εναντίον κάποιου, για να τον µειώσω και να τον 
εκθέσω ΣΥΝ. διαβάλλω. 

συκόφυλλο (το) [µτγν.] το φύλλο τής συκιάς· ΦΡ. (παροιµ.) καλόµαθε η 
γριά στα σύκα (θα φάει και τα συκόφυλλα) βλ. λ. σύκο. 

συκώνας (ο) [µτγν.] ο συκεώνας (βλ.λ.). 
συκωταριά κ. (λαϊκ.) σκωταριά (η) (περιληπτ.) το συκώτι, οι πνεύ-

µονες και τα σπλάγχνα σφαγίου, κυρ. παρασκευασµένα ως φαγητό. 
[ΕΤΥΜ. < συκώτι + παραγ. επίθηµα -αριά, πβ. κ. κλειδ-αριά, ίσως µέ-
σω τ. *συκωτάρι, υποκ. τού ουσ. συκώτι]. 

συκώτι (το) {συκωτ-ιού | -ιών} 1. µεγάλο, ερυθρού προς το καστανό 
χρώµατος αδενώδες όργανο των σπονδυλωτών, που βρίσκεται στην 
άνω κοιλιακή χώρα, εκκρίνει τη χολή και µετέχει σε σηµαντικές δια-
δικασίες τού µεταβολισµού ΣΥΝ. (λόγ.-επιστηµ.) ήπαρ· ΦΡ. (µτφ.) (α) 
πρήζω το συκώτι (κάποιου) βλ. λ. πρήζω (β) δεν χαλάω το συκώτι 
µου δεν στενοχωριέµαι, δεν σκάω (για κάτι/κάποιον): εγώ ~ για κα-
νέναν! (γ) βγάζω τα συκώτια µου κάνω συνέχεια εµετό (δ) κάνω (και-
νούργιο) συκώτι διασκεδάζω πολύ- για κάτι που µας προκαλεί µεγά-
λη χαρά, ευχαρίστηση 2. το αντίστοιχο όργανο ζώου, λ.χ. κοτόπου-
λου, χήνας (φουαγκρά), πάπιας, παρασκευασµένο ως φαγητό: ο για-
τρός τού συνέστησε να τρώει συχνά ~, επειδή του λείπει σίδηρος 3. 
(συνεκδ.) κάθε νόσος τού παραπάνω οργάνου: δεν κάνει να πίνει, 
γιατί έχει (το) συκώτι (του)! — (υποκ.) συκωτάκι (το). [ETYM. < 
µεσν. συκώτιον, υποκ. τού µτγν. επιθ. συκωτός (< αρχ. σΰκον), που 
αποσπάστηκε από τη συνεκφορά ήπαρ συκωτόν «ήπαρ ζώου 
θρεµµένου µε σύκα» και αντικατέστησε σε γενικές γραµµές το αρχ. 
ήπαρ. Παρόµοια εξέλιξη συναντούµε και στο γαλλ. foie «συκώτι» < 
λατ. (jecur) ficatum]. 

σύληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η παράνοµη απόσπαση, 
κλοπή αντικειµένων, κυρ. εκκλησιαστικών σκευών, εικόνων κ.λπ. από 
ιερούς χώρους ή και από τάφους: ~ αρχαιοτήτων | αρχαίων τάφων 
ΣΥΝ. ιεροσυλία· ΦΡ. σύληση νεκρού βλ. λ. νεκρός. — αυλητής (ο) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελγίνειος. [ΕΤΥΜ < αρχ. σύλησις < συλώ (-
άω), βλ.λ.]. 

συλλαβάριο (το) {συλλαβαρί-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. 1. το σύνολο των γρα-
πτών συµβόλων σε ορισµένες γλώσσες, καθένα από τα οποία παρι-
στάνει µία συλλαβή και όχι χωριστό φθόγγο 2. κυπριακό συλλαβάριο 
ιδιαίτερο συλλαβικό σύστηµα γραφής που χρησιµοποιούσαν οι αρ-
χαίοι Κύπριοι από τις απαρχές τής γραπτής τους παράδοσης µέχρι 
τους ελληνιστικούς χρόνους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
syllabaire]. 

συλλαβή (η) ΓΛΩΣΣ. τµήµα λέξεως που τα στοιχεία του συµπροφέρο-
νται και συνίσταται από ένα φωνήεν ή δίφθογγο (βάση)- (στην Ελλη-
νική) µπορεί να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα σύµφωνα: µα-
κρά | βραχεία ~ || η λ. αί-σθη-ση αποτελείται από 3 συλλαβές (αι = 
δίφθογγος µόνη της, σθη = 2 σύµφωνα και φωνήεν, ση = 1 σύµφωνο 
και φωνήεν). [ETYM. αρχ. < συλλαµβάνω (πβ. κ. λαβή)]. 

συλλαβίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] (συλλάβισα) ♦ (µετβ.) 1. χωρίζω 
τις λέξεις στις συλλαβές από τις οποίες απαρτίζονται (καθώς µιλώ ή 
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γράφω): της ζήτησε να του συλλαβίσει τη λέξη τραπέζι 2. αδυνατώ να 
διαβάσω µε ευχέρεια, δυσκολεύοµαι να προφέρω τις λέξεις: ακόµα 
συλλαβίζει τις λέξεις 3. προφέρω λέξεις κατά συλλαβές: πώς θα µάθει 
το παιδί ορθογραφία, αν δεν µάθει πρώτα να συλλαβίζει; ♦ 4. (αµετβ.) 
διαβάζω ή µιλώ µε παύσεις, κοµπιάζοντας: δεν µιλά καλά τα Γαλλικά, 
ακόµα συλλαβίζει || δεν µπορεί να διαβάσει σωστά, µόνο συλλαβίζει. 
συλλαβικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συλλαβή 2. 
ΓΛΩΣΣ. (α) συλλαβικό σύστηµα γραφής | συλλαβική γραφή η συλλα-
βογραφία (βλ.λ.) (β) συλλαβική αύξηση η αύξηση τού θέµατος των δι-
σύλλαβων ρηµάτων (γράφω, τρέχω, παίζω, δίνω, στέλνω, βάζω κ.τ.ό.) 
µε ένα ε-, ώστε να δηµιουργηθεί µια τρίτη συλλαβή και να είναι έτσι 
δυνατός ο τονισµός τής προπαραλήγουσας, όπως απαιτείται στους 
παρελθοντικούς χρόνους των ρηµάτων τής Νέας Ελληνικής: γράφω -έ-
γρα-φα, έ-γρα-φες, έ-γραφε, γρά-φα-µε (χωρίς ε-, γιατί υπάρχει γ' 

συλλαβή), γρά-φα-τε, έ-γρα-φαν | γρά-φα-νεΜ το ίδιο ισχύει, κατά κα-
νόνα, µε τα ρήµατα αυτά και όταν είναι σύνθετα µε προθέσεις: κα-
τέγραψα, διέτρεξα, παρέδωσα, απέστειλα 3. ΜΟΥΣ. συλλαβικό (µέλος) 
τρόπος µελοποίησης κειµένου κατά τον οποίο σε κάθε συλλαβή τού 
κειµένου αντιστοιχεί κατά κανόνα ένας µουσικός φθόγγος ANT. µελι-
σµατικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

συλλαβισµός (ο) [1782] 1. ο διαχωρισµός των γραπτών ή εκφωνούµε-
νων λέξεων στις συλλαβές από τις οποίες απαρτίζονται: κανόνες 
συλλαβισµού 2. η οµιλία ή κυρ. ανάγνωση µε κόµπιασµα, συνεχείς 
παύσεις, η δυσκολία στην ανάγνωση. Επίσης συλλάβισµα (το) [1889]. 
— συλλαβιστικός, -ή, -ό [1893] (βλ. ΠΙΝ. κανόνες συλλαβισµού). 

συλλαβιστός, -ή, -ό [1893] 1. αυτός που διαβάζεται, εκφωνείται κατά 
συλλαβές: ~ ανάγνωση 2. (κακόσ.) αυτός που διαβάζεται ή οµιλείται 
µε παύσεις, µε δυσκολία, κοµπιάζοντας: τα Αγγλικά του είναι ~ || ~ 
προφορά. — συλλαβιστά επίρρ. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

______________________ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ _______________________ 
Όταν ένα σύµφωνο βρίσκεται ανάµεσα σε δύο φωνήεντα, διφθόγ-
γους ή συνδυασµούς, σε απλές ή σύνθετες λέξεις, συλλαβίζεται µε 
το φωνήεν ή τη δίφθογγο που ακολουθεί: 
Απλές: έ-χω, ό-νει-ρο, ναύ-λα, κα-λο-καί-ρι. 

Σύνθετες: συ-νά-γω, ε-να-έ-ρι-ος, ε-ξαι-ρώ, προ-σέ-χω, συ-να-γω-γή, 
κα-τη-γο-ρώ, κα-λω-σό-ρι-σµα. 

______________________ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ______________________ 
Στις απλές λέξεις, όταν ένα σύµφωνο βρίσκεται ανάµεσα σε δύο 
φωνήεντα ή διφθόγγους, συλλαβίζεται µε το φωνήεν ή τη δίφθογγο 
που ακολουθεί: 
έ-χω, ό-νει-ρο, ναύ-λα, κα-λο-καί-ρι. 
Οι σύνθετες λέξεις χωρίζονται στα συστατικά τους µέρη: συν-ά-γω, 
εν-α-έ-ρι-ος, εξ-αι-ρώ, προσ-έ-χω, συν-α-γω-γή, κα-λωσ-ό-ρι-σµα. 
Σε περίπτωση όµως έκθλιψης, χωρίζονται όπως οι απλές λέξεις: πα-
ρά-γω, υ-πεύ-θυ-νος, κα-τέ-χω, κα-τη-γο-ρώ. 

 

Όταν δύο σύµφωνα βρίσκονται ανάµεσα σε δύο φωνήεντα, διφθόγ-
γους ή συνδυασµούς, σε απλές ή σύνθετες λέξεις, συλλαβίζονται µε 
το επόµενο φωνήεν ή δίφθογγο, αν αρχίζει από αυτά ελληνική λέξη: 
α-τµός (τµήµα), έ-θνος (θνητός), λά-σπη (σπέρνω), τζί-τζικας (τζάµι) 
[απλές λέξεις] 

ει-σφέρω (σφαίρα), ε-κλέγω (κλειδί), προ-σπαθώ (σπαθί) και [σύνθε-
τες λέξεις]. 

Εάν δεν αρχίζει ελληνική λέξη από αυτά, χωρίζονται: δραχ-µή, 
φάτ-νη, έχιδ-να, ικ-µάδα, δάφ-νη, σταθ-µός, τάγ-µα 
άρ-µα, τολ-µώ, συµ-φωνώ. 

Όταν δύο σύµφωνα βρίσκονται ανάµεσα σε δύο φωνήεντα ή δι-
φθόγγους στις απλές λέξεις, συλλαβίζονται µε το επόµενο φωνήεν ή 
δίφθογγο, αν αρχίζει από αυτά ελληνική λέξη: α-τµός (τµήµα), έ-
θνος (θνητός), λά-σπη (σπέρνω), τζί-τζι-κας   (τζάµι). 
∆εν ισχύει ο χωρισµός των δύο συµφώνων στις σύνθετες λέξεις µε 
πρόθεση: εισ-φέρω, εκ-λέγω, προσ-παθώ, συµ-πορεύοµαι, εν-τείνω, 
εγ-καλώ. 

∆εν ισχύει επίσης ο χωρισµός των δύο συµφώνων για τα συ-
µπλέγµατα: γµ, δµ, θµ, κµ, χµ - δν, TV, φν (τα οποία δεν χωρίζονται): 

δρα-χµή, φά-τνη, έχι-δνα, ι-κµάδα, δά-φνη, στα-θµός, τά-γµα. 
Στις λοιπές περιπτώσεις χωρίζονται: 
άρ-µα, τολ-µώ. 

 

Ό,τι ισχύει για τα δύο σύµφωνα ισχύει και για τα µπ, ντ, ΥΚ: α-
µπέλι, πέ-ντε, α-γκίστρι, συ-µπορεύοµαι, ε-ντείνω, ε-γκαλώ. 

ξέ-µπαρκος, ξε- ντύνω, ντό-µπρος, µπα-µπάς. 
Αν όµως προηγείται και άλλο σύµφωνο, χωρίζονται από αυτό: µπαρ-
µπούνι, καβουρ-ντίζω. 

Τα έρρινα συµπλέγµατα µπ, ντ, γκ χωρίζονται: 
αµ-πέλι, αγ-κίστρι, πέν-τε, 
συµ-πορεύοµαι, εν-τείνω, εγ-καλώ. 
Τα άρρινα δίψηφα µπ, ντ, γκ δεν χωρίζονται: 
ξέ-µπαρκος, ξε-ντύνω, ντό-µπρος, µπα-µπάς. 
Αν όµως προηγείται και άλλο σύµφωνο, χωρίζονται από αυτό: µπαρ-
µπούνι, καβουρ-ντίζω. 

 

∆ύο όµοια σύµφωνα πάντοτε χωρίζονται: 
άλ-λος, θάρ-ρος, άµ-µος, άγ-γελος. 

Ισχύει ο ίδιος κανόνας. 

 

Τρία ή περισσότερα σύµφωνα, που βρίσκονται ανάµεσα σε δύο φω-
νήεντα, διφθόγγους ή συνδυασµούς, συλλαβίζονται µε το επόµενο 
φωνήεν ή δίφθογγο, εάν αρχίζει ελληνική λέξη τουλάχιστον από τα 
δύο πρώτα: 
κά-στρο (στρώνω), σφυρί-χτρα (χτένι), αι-σχρός (σχήµα), 
ηλε-κτρισµός (κτήµα). 
Εάν δεν αρχίζει από αυτά ελληνική λέξη, χωρίζονται και το πρώτο 
από τα τρία σύµφωνα συλλαβίζεται µε το προηγούµενο φωνήεν, δί-
φθογγο ή συνδυασµό: άν-θρωπος, αµ-βροσία, νεραν-τζιά, εκ-
στρατεία. 

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. 

 

Τα δίψηφα φωνήεντα (ου, αι, ει, οι, υι) και οι συνδυασµοί αυ, ευ θε-
ωρούνται ως ένα φωνήεν και δεν χωρίζονται: παι-δεί-α, υι-ικός, δου-
λεύ-ει, προαύ-λιο. 
Φωνήεντα που συµπροφέρονται απαρτίζοντας µία συλλαβή (γνή-
σιες και καταχρηστικές δίφθογγοι, π.χ. αϊ, άι, αη, οϊ, όι, οη - ια, ιο, 
ιε, οια, ιου, οιε, οίου κ.ά.), θεωρούνται ως ένα φωνήεν και δεν χωρί-
ζονται: 
κορόι-δο, βόη-θα, νεράι-δα, αϊ-τός, 
δια-βάζω, βια-σύνη, ά-δειος, χτυπιέ-ται, ποτη-ριού, παι-διών. 
Όταν δεν συµπροφέρονται σε µία συλλαβή, χωρίζονται: δι-
αβατήρ-ιο, βι-ασµός, α-δειούχος, πρατηρι-ούχος, κακοποι-οί, 
αλλοι-ώνω. 

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. 



συλλαβόγραµµα 1681 συλλογικότητα 
 

συλλαβόγραµµα (το) {συλλαβογράµµ-ατος | -ατα, -άτων) γραφικό 
σηµείο που παριστάνει µια συλλαβή. συλλαβονραφία (η) [1898] 
{χωρ. πληθ.} σύστηµα γραφής στο οποίο κάθε σύµβολο 
(συλλαβόγραµµα) αντιστοιχεί σε µία συλλαβή και όχι λ.χ. σε έναν 
φθόγγο.  — συλλαβογραφικός, -ή, -ό.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, 
γραφή. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Silbenschrift]. συλλαβόγριφος (ο) 
[1851] {συλλαβογρίφ-ου | -ων, -ους} αίνιγµα στο οποίο ζητείται να 
βρεθεί µία λέξη µε δεδοµένη τη σηµασία ορισµένων τµηµάτων της. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Silbenrätsel]. σύλλαβος (ο) (στη 
Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία) ο επίσηµος κατάλογος όλων των 
γνωστών αιρέσεων. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., µεσν. < λατ. syllabus, από εσφαλµ. ανάγνωση τού 
µτγν. σίλλυβος «ετικέτα βιβλίου», τεχν. όρ., αγν. ετύµου]. -σύλλαβος, -
η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό συλλαβών: 
τρισύλλαβη λέξη || δεκαπεντασύλλαβος στίχος. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής 
Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. πολυ-σύλλαβος, µονο-σύλλαβος), που 
προέρχεται από το αρχ. συλλαβή]. συλλαλητήριο (ο) [1871] 
{συλλαλητηρί-ου | -ων} 1. µαζική διαδήλωση στην οποία οι 
συγκεντρωµένοι εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για ένα θέµα ή την 
υποστήριξη τους σε κοινή θέση: ~ για την ελληνικότητα τής 
Μακεδονίας || διοργανώνω - ΣΥΝ. διαδήλωση, συγκέντρωση 2. 
(συνεκδ.) το πλήθος που µετέχει σε συγκέντρωση: µαχητικό ~ || ο 
παλµός τού ~ || εργατικό | µαθητικό | φοιτητικό ~. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
συλλαλώ (-έω) (< συν- + λαλώ) + παραγ. επίθηµα -τή-ριο, πβ. κ. 
παρατηρη-τήριο]. συλλαµβάνω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνέλ-αβα, -ήφθην, -
ης, -η... (µτχ. συλληφθείς, -είσα, -έν)} 1. (για πρόσ.) προβαίνω στη 
βίαιη κατακράτηση ή στον αιχµαλωτισµό (κάποιου), τον περιορίζω 
στερώντας του τη φυσική ή την προσωπική του ελευθερία: ~ κάποιον 
ως ύποπτο φόνου || συνελήφθη επ' αυτοφώρω | για εµπορία 
ναρκωτικών ΣΥΝ. (καθηµ.) πιάνω, (λαϊκ.) τσακώνω, τσιµπώ 2. (α) (για 
θήραµα) πιάνω, ώστε να µη µπορεί να διαφύγει: ~ πουλιά µε ξόβεργες 
|| οι κυνηγοί συνέλαβαν το άγριο ζώο (β) (για ζώο) πιάνω (αυτό που 
αναζητώ ως τροφή): ο βάτραχος συλλαµβάνει τη λεία του µε τη µακριά 
και κολλώδη γλώσσα του || η γάτα έχει γαµψά νύχια που τη βοηθούν να 
συλλαµβάνει το θήραµα της · 3. καταλαβαίνω (κάτι) στο σύνολο του, 
αντιλαµβάνοµαι πλήρως: δεν µπορούσε να τη συλλάβει ανθρώπινος 
νους τέτοια καταστροφή! ΣΥΝ. εννοώ 4. επινοώ, διαµορφώνω (κάτι) µε 
τη σκέψη ή τη δηµιουργική φαντασία µου: ~ ένα σχέδιο | µια ιδέα | µια 
νέα θεωρία ΣΥΝ. σκέφτοµαι, (καθηµ.) µου έρχεται στο µυαλό 5. (µτφ.) 
(για τηλεοπτική κάµερα, φωτογραφικό φακό κ.λπ.) καταγράφω σε 
φιλµ: ο φακός τον συνέλαβε σε τρυφερό στιγµιότυπο! · 6. (για γυναίκα) 
κα-θίσταµαι έγκυος ΣΥΝ. (λαϊκ.) πιάνω παιδί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 
συλλέγω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνέλ-εξα, -έγην, -ης, -η...} 1. µαζεύω, συ-
γκεντρώνω µαζί: ~ καρπούς 2. (ειδικότ.) συγκεντρώνω πράγµατα που 
µε ενδιαφέρουν, επιδιώκω να τα εντάξω, να τα καταχωρίσω σε κοινό 
σύνολο ή αρχείο είτε για τη δηµιουργία συλλογής είτε για την αξιο-
ποίηση τους για κάποιον σκοπό: ~ πληροφορίες ! καταθέσεις | στοιχεία 
|| ~ γραµµατόσηµα | παλιά νοµίσµατα ΣΥΝ. µαζεύω, συναθροίζω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εκλέγω. συλλειτουργία (η) [1889] {συλλειτουργιών} 
ΕΚΚΛΗΣ. η λειτουργία που τελείται πανηγυρικά από οµάδα κληρικών 
στην ίδια εκκλησία. συλλείτουργο (το) ΕΚΚΛΗΣ. επιµνηµόσυνη 
λειτουργία που τελούν 

συγχρόνως δύο ή περισσότεροι κληρικοί. συλλειτουργός (ο) [µτγν.] 
ΕΚΚΛΗΣ. κληρικός που τελεί από κοινού 
µε άλλους κληρικούς τη θεία Λειτουργία. συλλειτουργώ ρ. αµετβ. 
[µτγν.] {συλλειτουργείς... | συλλειτούργησα) (για ιερείς, κληρικούς) 
τελώ από κοινού µε άλλον/άλλους κληρικούς τη Θεία Λειτουργία. 
συλλέκτης (ο) {συλλεκτών}, συλλέκτρια (η) {συλλεκτριών} 1.(κυ-
ριολ.) πρόσωπο που µαζεύει πράγµατα: ~ καρπών · 2. ΤΕΧΝΟΛ. ηλια-
κός συλλέκτης | συσσωρευτής κάθε συσκευή ή σύστηµα που έχει 
σχεδιαστεί για την απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας και την αξιο-
ποίηση της για τη θέρµανση νερού ή αέρα και για παραγωγή ηλε-
κτρισµού 3. αυτός που συλλέγει, που κάνει συλλογή: ~ ζωγραφικών 
πινάκων/ παλιών νοµισµάτων/ βιβλίων ΣΥΝ. συλλογέας. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. συλλέγω]. συλλεκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (κυριολ.) (α) 
αυτός που σχετίζεται µε τη συλλογή, τη συγκέντρωση πραγµάτων (β) 
συλλεκτική κοινωνία ανθρώπινη κοινωνία που εξασφαλίζει τη 
διατροφή της µε τη συλλογή άγριων φρούτων και καρπών, µε το 
κυνήγι και την αλιεία- η κυνηγετική κοινωνία (πβ. λ. 
τροφοσυλλέκτης) 2. αυτός που σχετίζεται µε τον συλλέκτη ή τη 
συλλογή: ~ µανία | βιβλίο | ταινία || ο πίνακας έχει µεγάλη ~ αξία || ~ 
κοµµάτι (κάθε αντικείµενο που αξίζει να µπει σε συλλογή, που µπορεί 
να ενδιαφέρει συλλέκτες) 3. συλλεκτική (η) η ενασχόληση συλλέκτη 
µε την οργάνωση, συντήρηση και επέκταση τής συλλογής του. 
συλλήβδην επίρρ. (λόγ.) παίρνοντας (πρόσωπα ή πράγµατα) όλα µαζί, 
γενικά, χωρίς διακρίσεις: καταδίκασε ~ τους πολιτικούς || τους έβρισε 
~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. συλ-ληβ- (ρ. συλλαµβάνω, µε την εκτεταµ. βαθµ. ληβ-
τού θ. λαβ-, πβ. κ. σύλ-ληψις) + επιρρ. επίθηµα -δην]. συλληπτήριος, -
ος, -ο [1896] αυτός που είναι κατάλληλος για να πιάνει, να 
συλλαµβάνει κάτι: τα ~ όργανα των εντόµων (για να πιάνουν την 
τροφή τους). 
[ΕΤΎΜ < συλλαµβάνω (πβ. σύλληψη) + παραγ. επίθηµα -τήριος, πβ. κ. 
σω-τήριος, δρασ-τήριος]. συλληπτρα (τα) {συλλήπτρων} τα χρήµατα 
που καταβάλλονται ως 

αµοιβή για τη σύλληψη και παράδοση επικηρυγµένου εγκληµατία. 
[ΕΤΥΜ. < συλλαµβάνω (πβ. σύλληψη) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. δί-
δακ-τρα, εξέτασ-τρα]. 

σύλληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων) 1. (α) η βίαιη κατακρά-
τηση ή ο αιχµαλωτισµός κάποιου, ώστε να περιορίζεται η φυσική ή 
η προσωπική του ελευθερία: η ~ κατασκόπων τού εχθρού από δική 
µας περίπολο || η ~ ενός ξένου πράκτορα (β) (ειδικότ.) το να πέφτει 
κάποιος στα χέρια τής αστυνοµίας (µετά από καταδίωξη ή κατά τη 
διάπραξη ενός αδικήµατος, επ' αυτοφώρω) ή να τίθεται υπό κράτηση 
κατόπιν εντάλµατος: επικίνδυνη | επεισοδιακή ~ ενός κακοποιού || ~ 
ενόχου 2. (για ζώο) ο αιχµαλωτισµός τού θηράµατος: τα γλαρόνια, 
ενώ πετούν, βουτούν και συλλαµβάνουν µικρά ψάρια · 3. η επινόηση, 
το να καταλάβει ή να δηµιουργήσει κανείς (κάτι) µε τη σκέψη ή τη 
φαντασία του: η ~ ενός σχεδίου | µιας ιδέας 4. (συνεκδ.) ό,τι επινοεί 
ή συλλαµβάνει κανείς µε τη σκέψη του: η θεωρία αυτή είναι µια 
µεγαλοφυής ~ ΣΥΝ. επινόηµα · 5. (για γυναίκα ή θηλυκό ζώο) η γονι-
µοποίηση, η έναρξη τής εγκυµοσύνης 6. ΘΕΟΛ. άσπιλη σύλληψη (τής 
Θεοτόκου) δόγµα τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας (καθιερώθηκε το 
1854 επί Πάπα Πίου Θ') που συνίσταται στην πίστη ότι η Παρθένος 
Μαρία συνελήφθη από τη µητέρα της Αννα κατά θαυµαστό τρόπο, 
χωρίς αµαρτία · 7. ΑΣΤΡΟΝ. η µετατροπή ουρανίου σώµατος σε δο-
ρυφόρο άλλου µεγαλυτέρου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σύλληψις < συλλαµβάνω (πβ. κ. λήψις - λαµβάνω). Η σηµ. 
«γονιµοποίηση, έναρξη τής εµβρυϊκής ζωής» απαντά ήδη στον 
Αριστοτέλη]. 

συλλίπασµα (το) [1876] {συλλιπάσµ-ατος | -ατα, -άτων} ουσία που 
χρησιµοποιείται στις µεταλλουργικές εργασίες για τη διευκόλυνση 
τής τήξης των µετάλλων. 

συλλογέας (ο) {συλλογ-είς, -έων) ο συλλέκτης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ <µτγν. συλλογεύς < αρχ. συλλέγω]. 

συλλογή (η) 1. (α) σκόπιµη συγκέντρωση οµοειδών πραγµάτων: η ~ 
καρπών | φρούτων από τα δέντρα (β) η συνήθ. συστηµατική συνά-
θροιση οµοειδών αντικειµένων για τη δηµιουργία ενός όσο το δυνα-
τόν µεγαλύτερου συνόλου: η κοπιαστικ-ή ~ πληροφοριών || ~ στοιχεί-
ων για µια υπόθεση | υπογραφών ΣΥΝ. συγκέντρωση· ΦΡ. κάνω συλ-
λογή συλλέγω: ~ γραµµατοσήµων/ κουτιών συσκευασίας/ νοµισµάτων 
2. (συνεκδ.) το σύνολο των συνήθ. συστηµατικά συγκεντρωµένων 
και ταξινοµηµένων οµοειδών πραγµάτων: µεγάλη | πλούσια | διάσηµη 
| σπάνια ~ || η ~ του περιλαµβάνει δύο από τα πιο ακριβά 
γραµµατόσηµα || ~ διαµαντιών | κοσµηµάτων από χρυσό | τηλεκαρ-
τών | πινάκων ζωγραφικής | µουσικών οργάνων || στην Εθνική Πινα-
κοθήκη παρουσιάζονται έργα τής ρωσικής πρωτοπορίας από τη «~ 
Κωστάκη» 3. σύνολο, τού οποίου τα κοµµάτια θεωρούνται ότι απο-
τελούν µία ενότητα: ~ δηµοτικών τραγουδιών | παροιµιών | ποιηµά-
των | διηγηµάτων || η τελευταία ποιητική ~ τού Οδ. Ελύτη είχε τον τίτ-
λο «∆υτικά τής λύπης» 4. ο έντονος και επίµονος στοχασµός για 
(ένα) θέµα, η διερεύνηση ενός ζητήµατος µε τη σκέψη: είµαι | πέφτω 
σε βαθιά ~ || ώρες συλλογής και ανασυγκρότησης ΣΥΝ. περίσκεψη, 
περισυλλογή · 5. ΙΑΤΡ. η παθολογική συγκέντρωση υγρού σε ιστό: ~ 
πύου. [ΕΤΎΜ. αρχ. < συλλέγω]. 

συλλογίζοµαι κ. (καθηµ.) συλλογιέµαι κ. συλλογ(ι)ούµαι ρ. αµετβ. κ. 
µετβ. αποθ. {συλλογίσ-τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) κάνω συλλογισµούς, 
σκέφτοµαι: ατένιζε τη θάλασσα και συλλογιζόταν || τον συνάντησα 
στο γνωστό του στέκι να συλλογίζεται βαθιά || «όποιος ελεύθερα 
συλλογάται, συλλογάται καλά» (Ρήγας Βελεστινλής) ΣΥΝ. λογίζοµαι, 
κρίνω ♦ (µετβ.) 2. ανακαλώ στη µνήµη: ~ τα ωραία εκείνα χρόνια 
ΣΥΝ. αναπολώ, θυµάµαι, φέρνω στον νου µου, αναλογίζοµαι 3. 
επεξεργάζοµαι (κάτι) στη σκέψη µου: όσο το συλλογίζοµαι, νοµίζω 
πως είχε δίκιο || σαν το συλλογιστείς πού κατάντησε, σε πιάνει απελ-
πισία! 4. λαµβάνω (κάτι) υπ' όψιν µου, το υπολογίζω: δεν συλλογίζε-
ται καθόλου πού θα τον οδηγήσουν αυτά που κάνει ΣΥΝ. λογιαριάζω 
5. (η µτχ. συλλογισµένος, -η, -ο) (α) (για πρόσ.) αυτός που τον απα-
σχολούν έντονα οι σκέψεις του, που έχει απορροφηθεί σε αυτές: πολύ 
συλλογισµένο σε βλέπω τελευταία! ΣΥΝ. σκεφτικός (β) αυτός που 
εκφράζει ή οφείλεται σε βαθιά περίσκεψη: ~ ύφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ αποθε-
τικός. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «υπολογίζω προσεκτικά, κάνω στοχασµούς 
λαµβάνοντας υπ' όψιν όλα τα συγκεντρωµένα στοιχεία», < συν- + 
λογίζοµαι]. 

συλλογικός, -ή, -ό [1859] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε ένα σύνολο 
ανθρώπων ή πραγµάτων, που αφορά σε όλα τα µέρη ή µέλη αυτού 
τού συνόλου: δεν φταίει µόνο ένας, η ευθύνη είναι ~ || η ~ µνήµη || 
πρότεινε κατάργηση τής θέσης τού προέδρου και εκλογή ~ ηγεσίας 
ΣΥΝ. οµαδικός ΑΝΤ. ατοµικός, µεµονωµένος (β) συλλογικό ασυνείδη-
το βλ. λ. ασυνείδητο 2. αυτός που προέρχεται από πολλούς, που συ-
ντελείται µε τη συνεργασία πολλών: ~ προσπάθεια | απόφαση | διά-
βηµα | διαδικασία | παρέµβαση 3. (α) αυτός που σχετίζεται µε σύλ-
λογο, οργανωµένη οµάδα: ~ διαφορές | διαπραγµατεύσεις (µεταξύ ερ-
γαζοµένων και εργοδοτών) (β) συλλογικό όργανο διοικητικό όργανο, 
που οι αποφάσεις του λαµβάνονται µε οµοφωνία και τα µέλη του ευ-
θύνονται εξίσου για τις αποφάσεις και τις συνέπειες που αυτές έχουν 
(γ) συλλογική σύµβαση εργασίας έγγραφη σύµβαση που καθορίζει 
το τι πρέπει οπωσδήποτε να τηρείται στις επιµέρους συµβάσεις 
µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών (βλ. λ. σύµβαση). — συλλο-γίκ-ά 
| -ως επίρρ. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. collectif]. 

συλλογικότητα (η) 1. το να γίνεται κάτι συλλογικά, µε συµµετοχή 
όλων των µελών ενός συνόλου: ~ στη λήψη αποφάσεων για τη διοί-
κηση | στην αντιµετώπιση τού προβλήµατος 2. το να αναφέρεται (κά- 
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τι) σε όλα τα µέλη ενός συνόλου: υπάρχει ~ ευθύνης. 
συλλογισµός (ο) [αρχ.] 1. η διαδικασία εξαγωγής λογικών πορισµά-

των ή κρίσεων µε βάση τα δεδοµένα (γεγονότα ή προτάσεις): πολύ-
πλοκος | εσφαλµένος | αυθαίρετος ~ 2. (συνεκδ.) οι λόγοι, τα επιχει-
ρήµατα, οι αποδείξεις κ.λπ. που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία 
3. (κατά τον Αριστοτέλη) η λογική διαδικασία, κατά την οποία, µε 
βάση ορισµένα δεδοµένα που γίνονται αποδεκτά, προκύπτει ανα-
γκαστικά από αυτά κάτι το διαφορετικό, λ.χ. κάθε Α είναι Γ, κάθε Β 
είναι Α, συνεπώς κάθε Β είναι Γ: επαγωγικός | παραγωγικός | υποθε-
τικός | διαζευκτικός | αναλογικός ~· ΦΡ. κατ' αναλογίαν συλλογισµός 
βλ. λ. αναλογία. 

συλλογιστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε συλλογισµό, 
που προκύπτει από συλλογισµό: ~ τρόπος | σχήµα (συλλογισµός που 
καθορίζεται από τη φύση των προτάσεων, τη µεταξύ τους σχέση και 
το εξαγόµενο συµπέρασµα) 2. συλλογιστική (η) (α) κλάδος τής Λογι-
κής που επιτρέπει τη διατύπωση κρίσεως σχετικά µε την παραγωγή 
ενός συµπεράσµατος από άλλες προτάσεις (υποθέσεις) µε βάση τη 
µελέτη των λογικών δοµών αυτών των προτάσεων (συλλογισµών) (β) 
(γενικότ.) η εξεταστική µελέτη των συλλογισµών (γ) ο τρόπος σκέ-
ψης, το σύνολο των συλλογισµών (κάποιου), βάσει των οποίων κατα-
λήγει σε συµπέρασµα: δεν έχω καταλάβει µε ποια ~ υποστηρίζεις αυτά 
τα πράγµατα || σωστή | εσφαλµένη | βάσιµη ~ || αναλύω | ακολουθώ 
τη ~ του. — συλλογιστικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

σύλλογος (ο) {συλλόγ-ου | -ων, -ους} ένωση προσώπων που συστή-
νεται βάσει καταστατικού µε συγκεκριµένη επωνυµία, έδρα, τρόπο 
δράσης και λειτουργίας για την εξυπηρέτηση ενός σκοπού ή κοινών 
συµφερόντων: ~ γονέων και κηδεµόνων || ~ διδακτικού προσωπικού | 
εργαζοµένων σε εταιρεία || εξωραϊστικός | εµπορικός | φιλανθρωπικός 
| φοιτητικός | αθλητικός ~ || πρόεδρος | γραµµατέας | µέλος τού - ΣΥΝ. 
σωµατείο- ΦΡ. σύλλογος (καθηγητών | δασκάλων) το σύνολο των δι-
δασκόντων (καθηγητών | δασκάλων) σε σχολική µονάδα ως θεσµικό 
συλλογικό όργανο, που συνεδριάζει υπό την προεδρία τού διευθυντή 
και αποφασίζει για τα ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία τού 
σχολείου: το θέµα θα περάσει από τον σύλλογο καθηγητών. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «συγκέντρωση, συνάθροιση προσώπων», < συλλέγω. 
Στην αρχ. Αθήνα σύλλογος απεκαλείτο κάθε ειδική δηµόσια 
συνέλευση εκτός τής Εκκλησίας τού ∆ήµου, ενώ στους εκκλη-
σιαστικούς συγγραφείς απαντά η σηµ. «εκκλησίασµα». Η σηµ. «νο-
µικό σωµατείο» είναι απόδ. των γαλλ. association, collège]. 

συλλυπητήρια (τα) [1871] {συλλυπητηρίων} τα λόγια µε τα οποία 
εκφράζεται (γραπτώς ή προφορικώς) προς κάποιον η συµµετοχή στο 
πένθος του: δεχθείτε τα θερµά µου ~ για τον θάνατο τής µητέρας σας 
ANT. συγχαρητήρια. 

συλλυπητήριος, -α, -ο αυτός µέσω τού οποίου εκφράζεται η συµ-
µετοχή στο πένθος άλλου: ~ τηλεγράφηµα | επιστολή ΣΥΝ. συγχαρη-
τήριος. 
[ΕΤΥΜ. < συλλυπουµαι + παραγ. επίθηµα -τήριος, πβ. κ. ευχαρισ-τή-
ριος, συγχαρη-τήριος]. 

συλλυπουµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {συλλυπείσαι... | συλλυπήθηκα} 
εκφράζω (σε κάποιον) τα συλλυπητήρια µου, εκφράζω τη συµµετοχή 
µου στο πένθος του: έσπευσαν όλοι να τη συλλυπηθούν για τον θά-
νατο τού συζύγου της ΑΝΤ. συγχαίρω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

σύλφη (η) {σπάν. συλφών} (κατά την κελτική µυθολογία) αερικό, νε-
ράιδα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. sylphe < νεολατ. sylphes (πληθ.), λ. που 
πλάστηκε από τον Παράκελσο, από συµφυρµό τού λατ. sylva (πα-
ράλλ. τ. τού silva «δάσος») και τού αρχ. νύµφη]. 

συλφίδα (η) 1. η σύλφη (βλ.λ.) 2. (µτφ.-λόγ.) γυναίκα µε αέρινη, λυγε-
ρόκορµη εµφάνιση. Επίσης (λόγ.) συλφίς [1867] {συλφίδος}. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. sylphide < sylphe (βλ. κ. σύλφη)]. 

συλώ ρ. µετβ. {συλάς... | σύλ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος) 1. 
προβαίνω στη σύληση (ιερού χώρου, κυρ. τάφου), κλέβω αντικείµενα 
(από ιερό χώρο): ο τάφος τού φαραώ βρέθηκε συληµένος 2. (καταχρ.) 
λεηλατώ (χώρο, περιοχή). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συλώ (-άω), αρχική σηµ. «απογυµνώνω τον νεκρό εχθρό 
από τα όπλα του, λαφυραγωγώ», αβεβ. ετύµου, ενώ δεν έχει διαπι-
στωθεί αν το ρ. αποτελεί κανονικό παράγωγο των ουσ. σύλη, σΰλον 
(που όµως είναι µτγν.) ή αν πρόκειται για υποχωρητ. σχηµατισµό µε 
τη µεσολάβηση τού αρχ. επιθ. ά-συλος. Σε ό,τι αφορά την ετυµολο-
γία, είναι προφανής η συσχέτιση µε το συνώνυµο σκύλα «λάφυρα» 
(βλ. λ. σκυλεύω), αν δεχθούµε φωνολογική εξέλιξη σκ- > ξ- > σ-. Η 
σύνδεση τού πληθ. σύλα µε το λατ. spolia (ίδια σηµ.) και η παράλληλη 
αναγωγή τους σε λυδ. λ. δεν έχει ισχυρή τεκµηρίωση]. 

συµβαδίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {συµβάδισα} 1. (λόγ.-σπάν.) βαδίζω µαζί 
(µε κάποιον) 2. (µτφ.) ακολουθώ (κάποιον/κάτι) στην εξέλιξη, στην 
ανάπτυξη του: η ελληνική οικονοµία πρέπει να συµβαδίζει µε τις οι-
κονοµίες των χωρών τής Ε.Ε. || ~ µε τα µηνύµατα των καιρών | µε τις 
νέες τάσεις τής µόδας ή τής τέχνης 3. (γενικότ.) ταιριάζω, συµφωνώ: 
οι εµπρηστικές του δηλώσεις δεν συµβαδίζουν µε το ήπιο προφίλ που 
καλλιεργεί. 

συµβαίνει ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. συµβαίνων, -ούσα, -ον, 
αόρ. συνέβη (να/θα συµβεί), µτχ. ουδ. συµβάν} 1. (για γεγονός) υπάρ-
χει και εξελίσσεται, συντελείται, κυρ. χωρίς να έχει προσχεδιαστεί: 
όλοι διαµαρτύρονται για τα πρωτοφανή πράγµατα που συµβαίνουν || 
ΤΟ ατύχηµα συνέβη προχθές || κανείς δεν κατάλαβε από πού έπεσε ο 
πυροβολισµός- όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα! || τι ~; || ό,τι κι αν συ-
νέβη µεταξύ µας, ανήκει πια στο παρελθόν || όλα είναι δυνατά- κανείς 
δεν µπορεί να προβλέψει τι θα συµβεί τελικά ΣΥΝ. γίνεται, πραγ-
µατοποιείται, λαµβάνει χώρα· ΦΡ. σαν να µη συµβαίνει τίποτε για 
περιπτώσεις στις οποίες ενεργεί κανείς χωρίς να επηρεάζεται από 

κάτι σοβαρό που υπάρχει: Το θράσος του δεν περιγράφεται! Αφού µε 
εξαπάτησε, έρχεται και µου µιλάει, ~! (ειδικότ.) 2. ακολουθεί, έρχεται 
ως συνέπεια: πατάω τον διακόπτη, αλλά δεν ~ τίποτε || τι θα συµβεί, 
αν αλλάξεις ταχύτητα χωρίς να πατήσεις συµπλέκτη; 3. (για δυσά-
ρεστο γεγονός) συντελείται, κυρ. κατά τρόπο απρόβλεπτο: - ~ τίποτε; 
-Όχι, µην ανησυχείς! || αν συµβεί κάτι, πάρε το 1001| άνθρωποι είµα-
στε, τόσα συµβαίνουν κάθε µέρα- κάνε µια ασφάλεια! || Τι σου συνέ-
βη; Σε βλέπω στενοχωρηµένο || συµβαίνουν και στις καλύτερες οικο-
γένειες (βλ. κ. λ. οικογένεια)- ΦΡ. συµβαίνουν αυτά καθησυχαστικά 
σε κάποιον, για να µην ανησυχεί, να µη θεωρεί τόσο σηµαντικό κάτι 
δυσάρεστο που του έτυχε ή για το οποίο είναι ο ίδιος υπεύθυνος: δεν 
πειράζει, ~- την άλλη φορά θα είσαι πιο τυχερός 4. τυχαίνει, πραγµα-
τοποιείται κατά τυχαίο τρόπο: πώς ~ και πάντα συναντά κάποιον 
γνωστό στον δρόµο; || (+να) ~ να γνωρίζω µερικά πρόσωπα, που θα 
σου φανούν χρήσιµα || δεν ~ κάθε µέρα να έρχονται στην πόλη µας 
τέτοιοι καλλιτέχνες! 5. (λόγ.) συµβαίνοντα (τα) όσα συµβαίνουν, οι 
τρέχουσες εξελίξεις: παρακολουθούµε τα ~ µε έντονη ανησυχία 6. 
συµβάν (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- (βλ.λ.) + βαίνω]. 

συµβάλλω ρ. αµετβ. {συνέβαλα (να/θα συµβάλω), συµβλήθηκα (λόγ. 
συνεβλήθην, -ης, -η..., µτχ. συµβληθείς, -είσα, -έν), συµβεβληµένος} 
(+σε) 1. (για ποταµούς) ενώνοµαι και εκβάλλω (σε άλλον ποταµό): 
και οι δύο παραπόταµοι συµβάλλουν στον Αξιό · 2. επιδρώ σε κάποιον 
βαθµό (σε κάτι), έχω το µερίδιο µου στην επίτευξη τελικού απο-
τελέσµατος, γενικότ. στη διαµόρφωση συγκεκριµένης κατάστασης: η 
µετριοπαθής του στάση συµβάλλει στην επικράτηση κλίµατος συ-
νεργασίας || ο σεβασµός στους κανόνες συµβάλλει στον υγιή αντα-
γωνισµό || κάθε πολίτης µπορεί να συµβάλει στην κοινή προσπάθεια 
ΣΥΝ. συντείνω, βοηθώ, συντελώ 3. (µεσοπαθ. συµβάλλοµαι) συνάπτω 
συµφωνία, υπογράφω συµβόλαιο (µε άλλη πλευρά) για την από κοι-
νού επίτευξη ορισµένου αποτελέσµατος: ο δήµος συµβλήθηκε µε 
ιδιωτική εταιρεία για τον καθαρισµό των σχολικών κτηρίων || οι συµ-
βαλλόµενοι δεσµεύονται για την τήρηση τής συµφωνίας || τα συµ-
βαλλόµενα µέρη 4. (η µτχ. συµβεβληµένος, -η, -ο) αυτός που έχει 
υπογράψει συµφωνία | συµβόλαιο µε συγκεκριµένο οργανισµό, 
ασφαλιστικό ταµείο, υπηρεσία υγείας κ.λπ.: γιατρός - µε το 1.Κ.Α. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ.. αρχική σηµ. «βάλλω, εκτοξεύω από κοινού - συνεκβάλ-
λω (για ποταµούς)», < συν- (βλ.λ.) + βάλλω. Η σηµερινή σηµ. (ήδη 
αρχ.) απαντά κυρ. στο µέσο συµβάλλοµαι]. 

συµβάν (το) {συµβάντ-ος | -α, -ων} ό,τι συντελείται σε δεδοµένο χώ-
ρο και χρόνο, το (συνήθ. σηµαντικό) γεγονός: περίεργο | τραγικό | 
πρωτοφανές ~ ΣΥΝ. περιστατικό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεγονός. [ΕΤΥΜ. Ουδ. 
τής αρχ. µτχ. συµβάς, -άσα, -άν, αόρ. β' τού ρ. συµβαίνω]. 

σύµβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. πολυµερής δικαιο-
πραξία η οποία περιέχει τις δηλώσεις βουλήσεως δύο ή περισσοτέ-
ρων προσώπων οι οποίες είναι µεν αντίθετες µεταξύ τους, αλλά συ-
µπίπτουν ως προς το σκοπούµενο έννοµο αποτέλεσµα: εµπορική | 
ασφαλιστική ~ || εκδοτική - (για την έκδοση και εκµετάλλευση πνευ-
µατικού έργου) || υπογραφή διεθνούς ~ για την προστασία τού περι-
βάλλοντος || καταγγέλλω µια ~ || ~ έργου ΣΥΝ. συµφωνία, συνθήκη-
ΦΡ. σύµβαση (εργασίας) σύµβαση µε την οποία ο ένας συµβαλλόµε-
νος (εργαζόµενος) αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει, για ορι-
σµένο ή αόριστο χρόνο, την εργασία του στον άλλο συµβαλλόµενο 
(εργοδότη) και αυτός αναλαµβάνει την υποχρέωση να του καταβάλ-
λει µισθό: τον προσέλαβαν στην εταιρεία µε διετή ~ || συλλογική - || ~ 
αορίστου | ορισµένου χρόνου · 2. (µτφ.) οτιδήποτε υφίσταται ή ισχύει 
µόνο κατ' επίφαση, τυπικά ή κατά τα κρατούντα και στερείται 
ουσιαστικού περιεχοµένου: ο γάµος τους είναι πλέον µια -' µένουν 
µαζί µόνο για τα παιδιά || έζησε αγνοώντας τις κοινωνικές συµβάσεις- 
ΦΡ. κατά σύµβαση {κατά σύµβασιν, Γαλην. 10, 164) (i) τυπικά, 
σύµφωνα µε τους ευρύτερα παραδεκτούς κανόνες ή την παράδοση 
ΣΥΝ. κατά συνθήκη (ii) κατόπιν ευρύτερης ρητής ή σιωπηρής συµφω-
νίας: οι σηµασίες που αποδίδουµε στις λέξεις ισχύουν ~- δεν έχουν 
αιτιώδη χαρακτήρα 3. οτιδήποτε υφίσταται ή ισχύει σύµφωνα µε τις 
επιθυµίες ενός συνόλου ανθρώπων, το οποίο το θεωρεί δεδοµένο: κοι-
νωνικές ~ 4. οποιαδήποτε τεχνική ή πρακτική εφαρµόζεται κατά κα-
νόνα σε συγκεκριµένο καλλιτεχνικό ή λογοτεχνικό είδος: οι ~ τής αρ-
χαίας τραγωδίας | τής όπερας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύµβασις, αρχική σηµ. «συµβάδιση», < συµβαίνω (πβ. 
κ. βάσις). Η σηµ. «συνθήκη» ήδη αρχ.]. 

συµβασιλέας (ο) [µεσν.] {συµβασιλ-είς, -έων) αυτός που ασκεί από 
κοινού µε άλλον ή άλλους την εξουσία ως βασιλιάς, που συµβασι-
λεύει. Επίσης (λόγ.) συµβασιλεύς {συµβασιλέως}. 

συµβασιλεια (η) {συµβασιλειών} η από κοινού άσκηση τής εξουσίας 
από δύο ή περισσότερους βασιλείς. 

συµβασιλεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {συµβασίλευσα} 1. είµαι βασιλιάς 
µαζί µε άλλον ή άλλους, βασιλεύω από κοινού µε άλλον ή άλλους 
βασιλείς 2. ΕΚΚΛΗΣ. µετέχω στην ουράνια βασιλεία. 

συµβασιούχος (ο/η) εργαζόµενος που έχει υπογράψει σύµβαση ερ-
γασίας, που απασχολείται σε µια θέση µε σύµβαση (βλ.λ., σηµ. 1), 
την οποία έχει υπογράψει µε τον εργοδότη. [ΕΤΥΜ. < σύµβαση + -
ούχος < έχω]. 

συµβατικά επίρρ. 1. σύµφωνα µε τις κοινωνικές συµβάσεις, σύµφωνα 
µε τα κρατούντα και καθιερωµένα κοινωνικά πρότυπα (και χωρίς 
πραγµατικό περιεχόµενο): συµπεριφέρονται | ζουν ~ || δέχοµαι κάτι ~ 
ΣΥΝ. κατά σύµβαση, κατά συνθήκην ANT. πραγµατικά, ουσιαστικά 2. 
ΝΟΜ. σύµφωνα µε καθορισµένη συµφωνία, σύµβαση: ~ δεσµεύονται 
και οι δύο πλευρές να τηρήσουν τα συµφωνηθέντα. Επίσης συµβατι-
κώς [µτγν.]. 



συµβατικός 1683 συµβόλαιο 
 

συµβατικός, -ή, -ό 1. αυτός που συµπεριλαµβάνεται στους όρους µιας 
σύµβασης, που καθορίζεται ή απορρέει από σύµβαση ή συµβά-σεις: 
~ τόκος | ∆ίκαιο | δικαίωµα | κατάχρηση | κόστος || ~ υποχρεώσεις | 
δασµοί 2. (µτφ.) αυτός που γίνεται δεκτός µε ρητή ή σιωπηρή 
συµφωνία των µελών µιας οµάδας, που υφίσταται σύµφωνα µε τα 
επικρατούντα πρότυπα και πλαίσια, έχοντας περισσότερο τυπικό πα-
ρά ουσιαστικό χαρακτήρα: ~ σχέση | γάµος | ζωή | τέχνη ΣΥΝ. τυπι-
κός 3. (για πρόσ.) αυτός που ακολουθεί τους τύπους, τα πρότυπα και 
τα όρια που θέτει η κοινωνία, που ζει µε συµβάσεις: καινοτόµος συγ-
γραφέας και ποιητής, στη ζωή του ωστόσο υπήρξε πολύ ~ ΣΥΝ. κοµ-
φορµιστής 4. αυτός που παράγεται ή γίνεται µε τον καθιερωµένο τρό-
πο, συνηθισµένος: µια ~ παράσταση | ηθοποιία || - τηλεοπτική οθόνη 
| καύσιµα | σύστηµα τηλεπικοινωνίας- ΦΡ. συµβατικά όπλα τα όπλα 
που έχουν κατά κανόνα χρησιµοποιηθώ στους µέχρι τώρα πολέµους, 
κατ' αντιδιαστολή προς τα πυρηνικά, τα χηµικά, τα βιολογικά κ.λπ. 
— συµβατικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συµβατός (βλ.λ.). Οι σηµ. 2, 3 αποτελούν απόδ. τού 
γαλλ. conventionnel, ενώ η φρ. συµβατικά όπλα είναι µετάφρ. δάνειο 
(< αγγλ. conventional weapons)]. 

συµβατικός - συµβατός - αυθαίρετος. Το συµβατικός σηµαίνει 
κυρ. «κάτι που γίνεται δεκτό µε ρητή ή σιωπηρή συµφωνία των 
µελών µιας οµάδας»: Οι χαρακτηρισµοί αυτοί έχουν συµβατικό 
χαρακτήρα και δεν έχουν ιδιαίτερη αποδεικτική αξία - Η σηµασία 
τής λέξης είναι καθαρώς συµβατική- δεν έχει αιτιακό χαρακτήρα. 
Το αυθαίρετος σηµαίνει «κάτι που γίνεται χωρίς καµιά συµφωνία, 
γνώση ή συµµετοχή άλλων»: Κανείς δεν µπορεί να επιδοκιµάσει 
τέτοιες αυθαίρετες ενέργειες, που προσβάλλουν το κοινωνικό 
σύνολο. Υπ' αυτή την έννοια το αυθαίρετος είναι αντίθετο προς το 
συµβατικός, που προϋποθέτει ευρύτερη συµµετοχή, γνώση και 
συµφωνία. Το συµβατός σηµαίνει ό,τι το συµβιβάσιµος- δηλώνει 
αυτό που συµβιβάζεται, συµβαδίζει, ταιριάζει µε κάτι άλλο: Το 
πρόγραµµα είναι συµβατό µε συστήµατα µηχανοργάνωσης άλλων 
εταιρειών (αντίθ. ασύµβατο). Το συµβατός, ενώ πλάστηκε µόλις τα 
τελευταία χρόνια, για να δηλώσει το ξέν. compatible, που χρησι-
µοποιείται κυρ. στην πληροφορική, έχει αρχίσει να χρησιµοποιεί-
ται µεταφορικώς και σε άλλες χρήσεις: Τέτοια πολιτική δεν είναι 
συµβατή (= σύµφωνη) µε τις αρχές τού κόµµατος. 

συµβατισµός (ο) κάθε ενέργεια ή άποψη που βασίζεται σε σύµβαση 
ΣΥΝ. κοµφορµισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
conventionnalisme]. 

συµβατός, -ή, -ό 1. αυτός που καθορίζεται ή εξαρτάται από σύµβαση 
ή συµβάσεις 2. αυτός που συµβαδίζει, που µπορεί να υπάρξει µαζί µε 
κάτι άλλο: η ελευθερία τής έκφρασης δεν είναι συµβατή µε 
οποιαδήποτε µορφή λογοκρισίας ΣΥΝ. ταιριαστός 3. αυτός που ται-
ριάζει µε κάτι άλλο (µαζί µε το οποίο ή στο πλαίσιο τού οποίου χρη-
σιµοποιείται): ~ ασύρµατος | εξοπλισµός 4. ΠΛΗΡΟΦ. (α) (για προ-
γράµµατα υπολογιστών) αυτός που µπορεί να εκτελεστεί από συγκε-
κριµένο υπολογιστή: TO πρόγραµµα είναι ~ µε το σύστηµα τής 1.Β.Μ. 
(β) (για εξαρτήµατα υπολογιστών) αυτός που µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί µε συγκεκριµένη συσκευή (γ) (για συστήµατα υπολογιστών) αυ-
τός που είναι λειτουργικά ισοδύναµος µε ένα άλλο, συνήθ. ευρέως 
χρησιµοποιούµενο σύστηµα (λ.χ. έχουν την ίδια µορφή αρχείων και 
εποµένως αυτά είναι αναγνωρίσιµα και από τους δύο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συµβατικός. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συµβαίνω (πβ. κ. βατός). Η πληροφ. σηµ. αποτελεί 
απόδ. τού αγγλ. compatible]. 

συµβατότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1.το να συµβαδίζει, να ταιριάζει (κά-
ποιος/κάτι) µε (κάποιον/κάτι άλλο) 2. ΠΛΗΡΟΦ. (α) η λειτουργική ισο-
δυναµία δύο ή περισσοτέρων υπολογιστών, η ικανότητα τους να 
εκτελούν ίδια προγράµµατα χωρίς τροποποιήσεις: προδιαγραφές 
συµβατότητας (β) (για προγράµµατα ή αρχεία δεδοµένων) η ιδιότητα 
συγκροτήσεως ενός ενιαίου, συνεκτικού συστήµατος επεξεργασίας 
δεδοµένων (γ) (για τηλεπικοινωνιακή εγκατάσταση, µέθοδο ή σύστη-
µα) η ικανότητα συνεργασίας µε εγκαταστάσεις διαφορετικής λει-
τουργικής µεθόδου, µε συσκευές άλλου συστήµατος: έλεγχος συµ-
βατότητας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. compatibility]. 

συµβεβηκός (το) {συµβεβηκότ-ος | -α, -ων} ΦΙΛΟΣ, το τυχαίο συµβάν, 
γεγονός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (ήδη στον Πλάτωνα: TO συµβεβηκός, Παρµενίδης 128c), 
ουδ. µτχ. παρακ. τού συµβαίνω], 

συµβεβληµένος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει συνάψει συµφωνία (µε 
κάποιον): ιατρός ~ µε όλα τα ταµεία (για παροχή υπηρεσιών σε 
όλους τους ασφαλισµένους). [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. 
συµβάλλω]. 

συµβία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λόγ.) η σύζυγος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. σύµβιος < συν- + βίος]. 

συµβιβάζω ρ. µετβ. {συµβίβασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος) 1. επι-
τυγχάνω τη σύγκλιση (αντίθετων, αντικρουόµενων πλευρών ή από-
ψεων) µέσω αµοιβαίων υποχωρήσεων, βρίσκω τη µέση οδό: κατάφε-
ρε να συµβιβάσει προσωρινά τα πράγµατα και να αποφύγει τη ρήξη II 
~ δύο αντικρουόµενες πλευρές- ΦΡ. (α) τα συµβιβάζω (µε κάποιον) 
καταλήγω σε κοινώς αποδεκτή λύση (µε κάποιον), έρχοµαι σε συµ-
φωνία: µη σας προβληµατίζει η τιµή- αν το αποφασίσετε, θα τα συµ-
βιβάσουµε (β) προσπαθώ να συµβιβάσω τα ασυµβίβαστα βλ. λ. ασυµ-
βίβαστος- (µεσοπαθ. συµβιβάζοµαι) 2. έρχοµαι σε συµβιβασµό µε κά-
ποιον, περιορίζω τις απαιτήσεις ή τις αντιρρήσεις µου, προκειµένου 
να υπάρξει λύση ή συµφωνία σε ένα ζήτηµα: τελικά, συµβιβάστηκε 

και δέχθηκε να δουλέψει µε λιγότερα χρήµατα 3. (ειδικότ.) υποχωρώ 
(ως προς αυτά που πιστεύω): θα κάνω αυτό που µου υπαγορεύει η 
συνείδηση µου- δεν πρόκειται να συµβιβαστώ! || τα χρόνια πέρασαν, 
άλλαξε ιδέες, µπήκε στο σύστηµα, συµβιβάστηκε 4. αποδέχοµαι (κάτι 
που δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις µου): δεν συµβιβάστηκε 
ποτέ µε την προοπτική µιας φτωχής ζωής! || πρέπει να συµβιβαστείς 
µε την ιδέα τού χωρισµού || ~ µε την πραγµατικότητα, όσο κακή κι αν 
είναι! || αφού δεν µπορείς να κάνεις τίποτα, συµβιβασου µε την κα-
τάσταση! 5. εναρµονίζοµαι, είµαι συµβατός, βρίσκοµαι σε συµφωνία 
ή ταιριαστή συνύπαρξη: πώς συµβιβάζεται η αυστηρή λιτότητα µε 
τόσες σπατάλες; || ο χριστιανισµός και ο ρατσισµός δεν συµβιβάζονται 
ΣΥΝ. ταιριάζω, (οικ.) κολλάω 6. (η µτχ. συµβιβασµένος, -η, -ό) 
αυτός που δεν αποτολµά την αµφισβήτηση ή την αναζήτηση, που µέ-
νει προσκολληµένος στα ήδη υπάρχοντα δεδοµένα: ~ ζωή | συνείδη-
ση || βλέπεις ανθρώπους συµβιβασµένους, αδιάφορους, χωρίς την 
αγωνία ενός καλύτερου κόσµου. — συµβιβαστής (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
αρχ., αρχική σηµ. «συµφιλιώνω», < συν- + βιβάζω «κάνω κάποιον να 
προχωρήσει» (βλ. λ. βάζω)]. 

συµβιβασµός (ο) [µτγν.] 1. (α) ο αµοιβαίος περιορισµός των απαι-
τήσεων ή των ενστάσεων που προβάλλουν δύο πλευρές που αντιπα-
ρατίθενται ή διαφωνούν, προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία: κα-
ταλήγω | φθάνω σε ~ || ιστορικός ~ (µεγάλης ιστορικής σηµασίας) || 
αυτή η επιλογή είναι αποτέλεσµα συµβιβασµού || εξασφαλίζω | πε-
τυχαίνω - (β) η αποδοχή λύσης ή κατάστασης που δεν ικανοποιεί, 
που δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις, τις επιθυµίες ή τις ανάγκες 
(κάποιου): ποτέ δεν έκανε συµβιβασµούς στη ζωή της- έκανε πάντα 
αυτό που πραγµατικά επιθυµούσε 2. (συνεκδ.) καθετί κατώτερο των 
προσδοκιών κάποιου, το οποίο αποδέχεται επειδή δεν µπορεί να έχει 
αυτό που πραγµατικά επιθυµεί: αυτός ο όρος είναι καθαρός -1| (µει-
ωτ.) «µπροστά σε αυτό το αυτοκίνητο όλα τα άλλα είναι ~!» (διαφή-
µιση) 3. η υποχώρηση (ως προς τις αρχές, τις αξίες, τις ιδέες που έχει 
κάποιος): µετά από χρόνια αντιεξουσιαστικής δράσης, ήρθε ο ~: 
εντάχθηκε σε κόµµα εξουσίας και ανέλαβε δηµόσια αξιώµατα 4. 
ΝΟΜ. σύµβαση µε την οποία οι συµβαλλόµενοι διαλύουν µε αµοιβαίες 
υποχωρήσεις µία φιλονικία τους ή µία αβεβαιότητα για κάποια 
έννοµη σχέση: η υπόθεση κατέληξε σε ~ 5. η διοικητική επίλυση τής 
διαφοράς φορολογουµένου και εφορίας ως προς το ύψος τού φόρου 
που του αναλογεί. 

συµβιβαστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός µέσω τού οποίου επιτυγχάνε-
ται ή επιδιώκεται ο συµβιβασµός: ~ λύση | πρόταση | σχέδιο | προ-
σπάθεια || ~ διάθεση 2. (για πρόσ.) αυτός που υποχωρεί ή συµβιβάζε-
ται, αυτός που αποδέχεται συµβιβασµούς ή κάνει υποχωρήσεις: 
υπήρξε ~ στις διαπραγµατεύσεις ΣΥΝ. ενδοτικός, υποχωρητικός, διαλ-
λακτικός ΑΝΤ. ασυµβίβαστος, αδιάλλακτος. — συµβιβαστικ-ά | -ως 
[µτγν.] επίρρ. 

συµβιβαστικότητα (η) [1861] {χωρ. πληθ.} η τάση (κάποιου) να συµ-
βιβάζει τα πράγµατα, να καταλήγει σε συµφωνία µέσω αµοιβαίων 
υποχωρήσεων. 

συµβιώνω ρ. αµετβ. {συµβίωσα} ζω στον ίδιο χώρο µε (κάποιον άλ-
λον): οι λαοί τής περιοχής συµβιώνουν αρµονικά επί αιώνες. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. συµβιώ (-όω) < συν- + βιώ (-όω) < βίος]. 

συµβίωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η ζωή µαζί 
(µε άλλον/άλλους) στον ίδιο χώρο: δύσκολη | επεισοδιακή ~ || είναι 
πολύ κουραστική η ~ µ ' έναν τόσο παράξενο άνθρωπο! ΣΥΝ. συνύ-
παρξη 2. η υποχρέωση των εγγάµων να ζουν µαζί 3. ΒΙΟΛ. η µε αµοι-
βαία ωφέλεια, συνήθως υποχρεωτική συνύπαρξη ατόµων από διαφο-
ρετικά είδη ζώων και/ή φυτών, µικροοργανισµών. — συµβιωτικός, -
ή, -ό, συµβιωτικά επίρρ. 

συµβλήθηκα ρ. -> συµβάλλω 
συµβοηθος (ο/η) αυτός που βοηθεί µαζί µε κάποιον άλλον ΣΥΝ. συ-

νεπίκουρος. [ΕΤΥΜ µτγν. < συµ- (< συν-) + βοηθός]. 
συµβόλαιο (το) {συµβολαί-ου | -ων} ί.η έγγραφη συµφωνία που συ-

νάπτεται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πλευρών, τίθεται σε ισχύ µε 
την υπογραφή (εκ µέρους τους) εγγράφου που πιστοποιεί τη µεταξύ 
τους έννοµη σχέση και δεσµεύει καθεµιά από τις υπογράφουσες 
πλευρές για την τήρηση των όρων της βάσει των νόµων: ~ συνεργα-
σίας | προµηθειών || αθλητικό | διετές | επαγγελµατικό | άκυρο | συ-
νταξιοδοτικό ~ || δεσµεύοµαι µε -1| κλείνω - σε µια εταιρεία (ξεκινώ 
να εργάζοµαι στην εταιρεία) || όροι τού ~ || το ~ του µε τη δισκογρα-
φική εταιρεία | την οµάδα | το πρακτορείο λήγει σε έναν µήνα || αυτές 
οι υποχρεώσεις δεν περιλαµβάνονται στο ~ || ανανέωση | διακοπή | 
ακύρωση | εξαγορά τού ~ || (µτφ.) το ~ τού Θεού µε τον εκλεκτό του 
λαό- ΦΡ. (α) κοινωνικό συµβόλαιο (Du contrat social, έργο τού Ζαν-
Ζακ Ρουσσώ, 1762) (i) η υποθετική συµφωνία µεταξύ των ατό-µων-
µελών µιας κοινωνίας, βάσει τής οποίας κάθε κοινωνία οργανώνεται, 
ώστε να εξασφαλίζεται η κοινή ασφάλεια και η ευηµερία των µελών 
της (ii) η υποθετική συµφωνία µεταξύ κυβέρνησης και λαού, κατά 
την οποία η κυβέρνηση κατέχει την εξουσία µε την υποχρέωση να 
διασφαλίζει τα συµφέροντα τού συνόλου των µελών τής κοινωνίας 
(β) (µτφ.) ο λόγος (κάποιου) (είναι) συµβόλαιο (κάποιος) είναι 
απόλυτα φερέγγυος, αξιόπιστος και συνεπής σε όσα υπόσχεται ή δε-
σµεύεται να πραγµατοποιήσει: εφόσον το είπε ο Πέτρος, θα το κάνει-
ο λόγος του είναι συµβόλαιο! 2. (συνεκδ.) το έγγραφο που πιστοποιεί 
την εγκυρότητα τής παραπάνω συµφωνίας (σηµ. 1), συντάσσεται από 
συµβολαιογράφο και υποχρεώνει τους υπογράφοντες στην τήρηση 
των όρων που διατυπώνονται σε αυτό: διαβάζω το - προτού το υπο-
γράψω || αντίγραφο συµβολαίου || καταθέτω το - αγοράς τού σπιτιού 
στην εφορία- ΦΡ. ιδιωτικό συµβόλαιο βλ. λ. ιδιωτικός 3. συµβόλαια 
(τα) οι τελικές διαπραγµατεύσεις πριν από την οριστική υπογραφή 
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συµφωνίας: δύο χρόνια τα συζητούσαν και η δουλειά χάλασε στα ~ || είµαστε στα 
~ για την αγορά τής επιχείρησης. [ΕΤΥΜ < αρχ. συµβόλαιον < θ. συµ-βολ- (τού 
ρ. συµβάλλω, πβ. κ. συµβολή) + παραγ. επίθηµα -αιον)π^. κ. τρόπ-αιον). Η 
σηµερινή σηµ. ήδη αρχ. (στον Λυσία)]. 

συµβολαιογραφείο (το) [1840] το επαγγελµατικό γραφείο τού συµ-
βολαιογράφου. 

συµβολαιογραφία (η) [1840] {χωρ. πληθ.} 1. το επάγγελµα τού συµ-
βολαιογράφου 2. ο χρόνος κατά τον οποίο κάποιος εργάζεται ως συµ-
βολαιογράφος. 

συµβολαιογραφικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
συµβολαιογράφο ή τη συµβολαιογραφία: ~ απασχόληση | σφραγίδα 2. 
συµβολαιογραφικά (τα) τα χρήµατα που εισπράττει ο συµβολαιογράφος ως 
αµοιβή για τη σύναψη συµβολαίου 3. αυτός που γίνεται από συµβολαιογράφο, 
που εµπίπτει στις αρµοδιότητες του: ~ έλεγχος | πράξη. — συµβαιολογραφικ-ά 
/-ώς [1897] επίρρ. 

συµβολαιογράφος (ο/η) [µτγν.] δικαστικός υπάλληλος που επί πληρωµή 
συντάσσει, ελέγχει και φυλάσσει συµβόλαια. 

συµβολαιογράφο) ρ. αµετβ. [µεσν.] {συµβολαιογραφείς...} εργάζοµαι ως 
συµβολαιογράφος. 

συµβολή (η) 1. το σηµείο διασταύρωσης και ένωσης: το περίπτερο βρίσκεται στη 
~ των οδών Περικλέους και Οµήρου || η ~ των οστών | ποταµών | αρτηριών | 
αγωγών · 2. η προσωπική συνεισφορά σε συνολική προσπάθεια (για τη 
διαµόρφωση µιας κατάστασης, ενός αποτελέσµατος): η ~ κάποιου στην 
ολοκλήρωση ενός έργου | στην επιτυχία τής παράστασης | στην εµπέδωση 
κλίµατος συνεργασίας | στην επίλυση ενός προβλήµατος || µικρή | καθοριστική | 
σηµαντική ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συµβάλλω, βλ.λ. (πβ. κ. βολή)]. 

συµβολίζω ρ. µετβ. [1889] {συµβόλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. αποτελώ το 
καθιερωµένο σύµβολο (συγκεκριµένου πράγµατος, κυρ. µιας ιδέας, µιας 
αφηρηµένης έννοιας κ.λπ.): το λευκό περιστέρι συµβολίζει την ειρήνη 2. 
αναπαριστώ, εικονίζω (κάποιον/κάτι) µε συγκεκριµένο σύµβολο: οι πρώτοι 
χριστιανοί συµβόλιζαν συχνά τον Χριστό ως ιχθύ || ο δικέφαλος αετός 
συµβολίζει την εξουσία και στην Ανατολή και στη ∆ύση || σε αυτό τον πίνακα το 
περιστέρι συµβολίζει την ψυχή. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
symboliser]. 

συµβολική (η) ΘΕΟΛ. ο κλάδος που µελετά τις διαφορές χριστιανικών 
Εκκλησιών και οµολογιών βάσει τής παραδόσεως τους και των συµβολικών 
τους βιβλίων. 

συµβολικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που εκφράζεται µε ή απαρτίζεται από 
σύµβολα: ~ σύστηµα | απεικόνιση | παράσταση (β) ΜΑΘ. συµβολική λογική η 
µαθηµατική λογική που εκφράζει σχέσεις εννοιών και προτάσεων 
(κατηγορηµάτων) βάσει µαθηµατικών πράξεων, µεθόδων και συστηµάτων 
συµβόλων 2. αυτός που λειτουργεί ως σύµβολο (που υπονοεί κάτι άλλο): σε 
µία ~ κίνηση οι δύο ηγέτες έδωσαν τα χέρια πριν από την υπογραφή τής 
συµφωνίας || ~ χειρονοµία | αποχώρηση εις ένδειξιν διαµαρτυρίας || πράξη 
συµβολικού χαρακτήρα 3. αυτός που χαρακτηρίζεται από τη χρήση συµβόλων, 
συµβολισµών: ~ ποίηµα | πίνακας 4. αυτός που γίνεται περισσότερο για να 
τηρηθούν οι τύποι, τα προσχήµατα, που έχει τυπικό χαρακτήρα και δεν έχει 
πραγµατικό, ουσιαστικό αντίκρισµα: προσέφερε τις πολύτιµες υπηρεσίες του 
έναντι καθαρά συµβολικής αµοιβής. — συµβολικά | -ώς [µτγν.] επίρρ., 
συµβολικότητα (η) [1867]. 

συµβολισµός (ο) [1887] 1. η αντιπροσώπευση πραγµάτων, εννοιών, ιδεών κ.λπ. 
µέσω συµβόλων: πολλοί δεν αποδέχονται ότι υπάρχει ~ στα όνειρα 2. το 
συµβολικό νόηµα, το περιεχόµενο που υποκρύπτεται: ο - τής χειρονοµίας του 
είναι φανερός: δηλώνει ότι ο αγώνας συνεχίζεται || ποιος είναι ο ~ τής 
τελευταίας σκηνής τού έργου; · 3. το λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό κίνηµα που 
εµφανίστηκε στα τέλη τού 19ου αι. ως αντίδραση στον ρεαλισµό, κατά το 
οποίο ο λογοτέχνης ή καλλιτέχνης ερµηνεύει διαισθητικά τον κόσµο ως 
σύνολο συµβόλων, αναζητεί την έκφραση ή την πρόκληση συναισθηµάτων, 
ιδεών µέσω τι1ς χρήσεως συµβολικής γλώσσας, φαντασίας, χρωµάτων κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. symbolisme]. 

συµβολιστής (ο) [1891], συµβολίστρια (η) {συµβολιστριών} 1. πρόσωπο που 
εκφράζεται µε συµβολισµό 2. λογοτέχνης ή καλλιτέχνης οπαδός τού 
συµβολισµού. — συµβολιστικός, -ή, -ό [1894], συµ-βολιστικά επίρρ. [ΕΓΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. symboliste]. 

σύµβολο (το) {συµβόλ-ου | -ων} 1. οτιδήποτε χρησιµοποιείται για να 
παραστήσει ή κατά σύµβαση θεωρείται πως παριστάνει κάτι άλλο· κυρ. ένα 
υλικό αντικείµενο που αντιπροσωπεύει κάτι αφηρηµένο: η τρίαινα είναι το ~ 
τού Ποσειδώνα || το περιστέρι είναι το - τής ειρήνης || ο σταυρός είναι 
χριστιανικό - (πβ. λ. αλληγορία) 2. (α) οτιδήποτε έχει κατοχυρωθεί ως 
έµβληµα: αλλαγή των ~ στη σηµαία µιας χώρας || το ~ τής δυναστείας (β) ΝΟΜ. 
προσβολή συµβόλων αδίκηµα το οποίο τελεί όποιος, για να εκδηλώσει µίσος 
ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραµορφώνει ή ρυπαίνει την επίσηµη 
σηµαία τού κράτους ή έµβληµα τής κυριαρχίας του 3. (για πρόσ.) αυτός που 
έχει καθιερωθεί στην κοινή συνείδηση ως ο κατεξοχήν, ο υποδειγµατικός 
εκφραστής ή ενσαρκωτής µιας ιδέας, µιας στάσης, ενός παραδείγµατος ζωής: 
ο Νέλσον Μαντέλα υπήρξε το ~ τού αγώνα κατά τού απαρτχάιντ || στο Βέλγιο ο 
βασιλιάς αποτελεί το ~ τής ενότητας τού έθνους || η Πηνελόπη είναι το ~ τής 
συζυγικής πίστης 4. κάθε γράµµα, σχέδιο ή άλλο σηµάδι, που συµβατικά 
προσδιορίζει αντικείµενο, µέγεθος, ποσότητα, λειτουργία, πράξη κ.λπ., λ.χ. 
στα µαθηµατικά, στη χηµεία, τη µουσική: το ~ τής πρόσθεσης είναι το + || 
µετεωρολογικό | αστρονοµικό | χηµικό ~ (όπως το Na για το στοιχείο νάτριο) 5. 
(στην ψυχανάλυση) κάθε αντικείµενο ή ιδέα που αντιπροσωπεύει ή υπο-
κρύπτει καταπιεσµένη επιθυµία ή παρόρµηση: φαλλικό | ονειρικό Ι 

ερωτικό ~ 6. ΕΚΚΛΗΣ. Σύµβολο τής Πίστεως η οµολογία πίστεως (Πιστεύω) 
των ορθοδόξων και ρωµαιοκαθολικών χριστιανών, η οποία διατυπώθηκε στην 
Α Οικουµενική Σύνοδο τής Νικαίας (325)· οι Ρωµαιοκαθολικοί προσέθεσαν 
αργότερα και το «filioque» (φιλιόκβε), σύµφωνα µε το οποίο το Αγιο Πνεύµα 
εκπορεύεται και από τον Υιό (βλ. λ. πιστεύω). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύµβολον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. σύµβολος (κυρ. στη φρ. 
σύµβολος οιωνός) < συµβάλλω]. 

συµβουλάτορας (ο) {συµβουλατόρων} 1. πρόσωπο που συµβουλεύει 
(άλλον/άλλους): η µάννα του στάθηκε πάντα καλός ~ ΣΥΝ. σύµβουλος 2. 
(παλαιότ.) µόνιµος σύµβουλος επισήµου προσώπου, άρχοντα: οι ~ τού βασιλιά 
3. (ειρων.) πρόσωπο που αναµειγνύεται σε ξένες υποθέσεις, προτείνοντας 
λύσεις, χωρίς να του έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. συµβουλάτωρ, -ορός < σύµβουλος + παραγ. επίθηµα -άτορας, 
πβ. κ. εστιάτορας, προβοκάτορας]. 

συµβουλευτής (ο) [αρχ.] 1. ο σύµβουλος (βλ.λ.) · 2. βουλευτής που εκλέγεται 
στην ίδια περιφέρεια ή κατά την ίδια περίοδο µε κάποιον άλλο βουλευτή. 

συµβουλευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε συµβουλή ή 
σύµβουλο, που χαρακτηρίζει ή ταιριάζει στη συµβουλή: ~ ικανότητα | ιδιότητα 
| ύφος || ο ~ τόνος στη φωνή κάποιου 2. (α) αυτός που χρησιµεύει ή αποσκοπεί 
στην παροχή συµβουλών: ~ λόγια | επιτροπή || ο — ρόλος τού κοινωνικού 
λειτουργού (β) συµβουλευτική θέση αξίωµα που έχει µόνο γνωµοδοτικό 
χαρακτήρα, χωρίς δυνατότητα λήψεως αποφάσεων (γ) συµβουλευτική ψήφος 
(κατά τη συνεδρίαση συλλογικού σώµατος) ψήφος γνώµης που δεν 
υπολογίζεται κατά τη λήψη αποφάσεως (δ) ΡΗΤΟΡ. συµβουλευτικός λόγος 
πολιτικός λόγος που προτρέπει σε συγκεκριµένη απόφαση, κατ' αντιδιαστολή 
προς τον δικανικό και τον επιδεικτικό. — συµβουλευτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

συµβουλεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {συµβούλ-εψα (λόγ. συνεβούλευσα), -εύ-τηκα 
(λόγ. -θηκα), (λόγ. µτχ. συµβουλευθείς, -είσα, -έν)} 1. δίνω τις συµβουλές µου 
(σε κάποιον), συνιστώντας του συγκεκριµένο τρόπο δράσης ή σκέψης: σε ~ να 
κόψεις το τσιγάρο | να έχεις υποµονή || -Τι θα κάνεις; -Εσύ τι µε συµβουλεύεις; 
2. (µεσοπαθ. συµβουλεύοµαι) (α) ζητώ τη συµβουλή, λαµβάνω υπ' όψιν µου 
τη γνώµη ή την εκτίµηση (κάποιου): ~ τον δικηγόρο | τον λογιστή | τον 
καθηγητή µου για ένα θέµα (β) ανατρέχω συµβουλευτικά σε (πηγή έγκυρης 
πληροφόρησης): ~ µια εγκυκλοπαίδεια | τα αρχεία | τα πρακτικά τής συνε-
δρίασης. 

συµβουλή (η) η γνώµη ή σύσταση που διατυπώνει κανείς, προκειµένου να 
βοηθήσει, να καθοδηγήσει (άλλον) σχετικά µε το πώς είναι καλύτερο να 
πράξει: φιλική | καλή | πολύτιµη | χρήσιµη | σοφή | συνετή ~ || ακούω τη ~ 
κάποιου (κάνω ό,τι µε συµβουλεύει) || ζητώ | παίρνω τη ~ κάποιου || οι γονείς 
οφείλουν να δίνουν συµβουλές στα παιδιά τους ΣΥΝ. νουθεσία, παραίνεση, 
προτροπή, (λαϊκ.) ορµήνεια· ΦΡ. άκουε γέρου συµβουλή και παιδεµένου 
γνώµη βλ. λ. γέρος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + βουλή «σκέψη» (βλ.λ.)]. 

συµβουλή - διαταγή - υπόδειξη: συνώνυµα. Μολονότι η Ελληνική και οι 
άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες δεν δηλώνουν έντονα και γραµ-µατικοποιηµένα 
κοινωνικές διακρίσεις στην επικοινωνία (όπως συµβαίνει λ.χ. στην 
Ιαπωνική και σε άλλες γλώσσες), εντούτοις σε λεξιλογικό επίπεδο και σε 
ορισµένα σηµασιακά πεδία, όπως το «πεδίο τής συµβουλής», εµφανίζονται 
τέτοιες διαφοροποιήσεις. Συγκεκριµένα, προκειµένου για εκτέλεση 
πράξεως που ζητείται λεκτικά από «ανώτερο» (σε κοινωνικό ρόλο, π.χ. 
προϊστάµενο, διευθυντή, δάσκαλο, αξιωµατικό κ.λπ.) προς «κατώτερο» 
(στον κοινωνικό ρόλο που επιτελεί, π.χ. υπάλληλο, µαθητή, στρατιώτη 
κ.λπ.) χρησιµοποιούνται οι λέξεις διαταγή και προσταγή και, ηπιότερα, η λ. 
εντολή. Αν πρόκειται για επικοινωνιακούς ρόλους «κατωτέρου» προς 
«ανώτερο» (π.χ. υπαλλήλου προς διευθυντή), τότε χρησιµοποιούνται λέξεις 
όπως υπόδειξη, σκέψη, άποψη, γνώµη, ενώ αποκλείονται λέξεις όπως 
προσταγή | διαταγή ή συµβουλή. Όταν οι κοινωνικοί ρόλοι των 
συνοµιλητών είναι σε σχέση ισότητας ή κάποιου βαθµού «ανωτερότητας» 
(σχέση γονέα προς παιδί λ.χ.), τότε χρησιµοποιούνται λέξεις όπως 
συµβουλή, παραίνεση (λογιότερη χρήση), προτροπή, ενθάρρυνση κ.τ.ό. 
Στην τελευταία περίπτωση, εφόσον πρόκειται για συµβουλές που δίδονται 
µυστικά και οδηγούν σε ενέργειες που αποσκοπούν σε πολιτική ή 
κοινωνική ανατροπή δοµών τής καθεστηκυίας τάξης, χρησιµοποιούνται οι 
λ. υποκίνηση και παρακίνηση (συµβουλές για στάση, ανταρσία, δια-
µαρτυρία, απεργία κ.τ.ό.). Συµβουλές, διαταγές, υποδείξεις κ.τ.ό. έχουν 
γραµµατικοποιηθεί στην Ελληνική και σε άλλες γλώσσες µε τη ρηµατική 
έγκλιση τής προστακτικής. 

συµβούλιο (το) {συµβουλί-ου | -ων} 1. το συλλογικό όργανο που συγκροτείται 
σε σώµα µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες για ορισµένη θητεία κατόπιν 
διορισµού ή εκλογής των µελών του, για τον χειρισµό συγκεκριµένων 
υποθέσεων, την άσκηση εξουσίας, γενικότ. τη λήψη αποφάσεων: το 
δεκαπενταµελές µαθητικό ~ || τα µέλη τού ~ || διοικητικό | εποπτικό ~ || 
Κυβερνητικό Συµβούλιο Εθνικής Άµυνας (βλ. λ. ΚΥ.Σ.Ε.Α.) || Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης || - πληµµελειοδικών | εφετών | Αρείου Πάγου 2. 
(α) Συµβούλιο τής Επικρατείας βλ. λ. επικράτεια (β) Συµβούλιο Ασφαλείας 
βλ. λ. ασφάλεια (γ) (παλαιότ.) Συµβούλιο Αµοιβαίας Οικονοµικής Βοήθειας η 
ΚΟΜΕΚΟΝ (βλ.λ.) (δ) Συµβούλιο τής Ευρώπης πανευρωπαϊκός διακρατικός 
θεσµός που αποσκοπεί στην προώθηση τής συνεργασίας ανάµεσα στα κράτη-
µέ-λη του σε όλους τους τοµείς εκτός από την άµυνα (ε) Ευρωπαϊκό 
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Συµβούλιο το ανώτατο πολιτικό όργανο τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο αποτελούν οι αρχηγοί των κρατών ή των κυβερνήσεων και ο 
πρόεδρος τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επεξεργάζεται τις κατευθυντή-
ριες γραµµές για µεγάλα θέµατα που απασχολούν την Ένωση (π.χ. η 
ανεργία) (στ) Συµβούλιο (Υπουργών) τής Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
όργανο που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών και που 
αποφασίζει τελικά για τους νόµους τής Ε.Ε. στους περισσότερους το-
µείς (ζ) υπουργικό συµβούλιο συλλογικό κυβερνητικό όργανο που 
ασκεί τις αρµοδιότητες του σε ολοµέλεια, απαρτίζεται από τους 
υπουργούς, υφυπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς που µετέχουν 
στην κυβέρνηση και συνεδριάζει υπό την προεδρία τού πρωθυπουρ-
γού (η) Νοµικό Συµβούλιο τού Κράτους βλ. λ. νοµικός (θ) πειθαρχικό 
συµβούλιο βλ. λ. πειθαρχικός (ι) συγγενικό συµβούλιο βλ. λ. συγ-
γενικός 3. (γενικότ.) οµάδα ατόµων που συζητούν και αποφασίζουν 
για συγκεκριµένο ζήτηµα: σύγκληση συµβουλίου || ορίστηκε έκτακτο 
~ για την Τρίτη || ιατρικό ~ για την παρακολούθηση τής υγείας ασθε-
νούς || όλο το ~ καταδίκασε τις αυθαιρεσίες τής διοίκησης || το ~ δεν 
έλαβε υπ'όψιν του όλες τις προτάσεις. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συµβούλων < αρχ. σύµβουλος. Η λ. δήλωνε αρχικώς τη 
σύσκεψη που γίνεται µε κακό κίνητρο (π.χ. Κ.∆. Ματθ. 12,14: εξελθό-
ντες δέ οί Φαρισαϊοι συµβούλιον ελαβον κατ' αυτού [τού Ιησού] όπως 
αυτόν άπολέσωσιν), αλλά πολύ σύντοµα αναφέρθηκε σε κάθε είδους 
οργανωµένη οµάδα συµβούλων, συχνά αποδίδοντας το λατ. 
consilium (συµβούλιο Ρωµαίου κυβερνήτη ή έπαρχου)]. 

συµβούλιο - συνέλευση - συνέδριο - σύσκεψη: συνώνυµα. Η συ 
νάντηση -τακτική ή έκτακτη- περισσοτέρων ανθρώπων για να 
συζητήσουν, µε ή χωρίς δικαιοδοσία αποφάσεως, διάφορα θέµατα 
(επιστηµονικά, επαγγελµατικά, υπηρεσιακά κ.λπ.) δηλώνεται ανα 
λόγως µε περισσότερες λέξεις. Ποικίλης συνθέσεως σώµατα συ 
νέρχονται για να συζητήσουν. Τέτοια σώµατα συνιστούν διαφό 
ρων µορφών συµβούλια (υπουργικό συµβούλιο, διοικητικό συµ 
βούλιο, δικαστικό συµβούλιο, γνωµοδοτικό συµβούλιο κ.λπ.), που 
προβλέπονται θεσµικά και έχουν συνήθως µακροπρόθεσµο χαρα 
κτήρα. Προκειµένου να µελετηθούν εξειδικευµένα θέµατα συνι 
στώνται επιτροπές ή (λιγότερο τυπικές και περισσότερο ευέλικτες 
και αποτελεσµατικές) οµάδες εργασίας. Η συγκέντρωση για συ 
ζήτηση (ανταλλαγή απόψεων, ενηµέρωση, ανακοινώσεις κ.λπ.) ή 
έχει την απλή µορφή συνάντησης ή τυπικό χαρακτήρα συνέλευ 
σης ή (για εκκλησιαστικά θέµατα και για συσκέψεις ιεραρχικώς 
ανώτερων στελεχών) χαρακτήρα συνόδου (ιερά σύνοδος, σύνοδος 
πατέρων, σύνοδος κορυφής) ή (σε επίσηµα διακρατικά όργανα) 
διάσκεψης και συνδιάσκεψης Οι συναντήσεις των σωµάτων / 
οµάδων που συνέρχονται και συσκέπτονται χαρακτηρίζονται ως 
συσκέψεις ή διασκέψεις ή συνεδρίες | συνεδριάσεις. Μιλάµε για 
συνεδρίες τής Συγκλήτου, συνεδριάσεις ποικίλων επιτροπών και 
συµβουλίων, για διασκέψεις δικαστών και συσκέψεις υπηρεσια 
κών παραγόντων. Οι όροι εναλλάσσονται συχνά µεταξύ τους, 
αφού κάθε βουλευόµενο σώµα συσκέπτεται, διασκέπτεται και συ 
νεδριάζει → συνέδριο 

σύµβουλος (ο/η) {συµβούλ-ου | -ων, -ους} 1. (α) το πρόσωπο που πα-
ρέχει επαγγελµατικές ή εξειδικευµένες συµβουλές, γνωµοδοτεί ή ει-
σηγείται λύσεις επί συγκεκριµένων θεµάτων: ~ επιχειρήσεων | εκ-
παίδευσης προσωπικού || τεχνικός | νοµικός ~ µιας επιχείρησης || οι ~ 
τού δηµάρχου || ~ επικοινωνίας τού προέδρου | επενδύσεων | έκδοσης 
εντύπου (β) σχολικός σύµβουλος το πρόσωπο που σε κάθε νοµαρχία 
είναι επιφορτισµένο µε το έργο τής παροχής συµβουλών, την καθο-
δήγηση και τον συντονισµό τού διδακτικού έργου στην πρωτοβάθµια 
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε θέµατα ειδικότητας του (παλαιότ. 
σχολικός επιθεωρητής, που είχε επιπροσθέτως και έργο αξιολόγησης 
των εκπαιδευτικών) 2. µέλος συµβουλίου (οργανισµού, εταιρείας, 
υπηρεσίας κλπ.): διευθύνων ~ εταιρείας (βλ. λ. διευθύνω) || εξελέγη 
δηµοτικός ~ 3. αυτός που συµβουλεύει (άλλον/άλλους): οι φίλοι του 
αποδείχθηκαν καλοί - στις δυσκολίες ώρα || (µτφ.) το κρασί είναι κα-
κός ~ 4. εκλαϊκευτικό βιβλίο µε πρακτικές συµβουλές: ~ υγείας | οι-
κογενείας || χρηµατιστηριακός ~ || ~ εκθέσεων τού µαθητή. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < συν- + -βουλος < βουλή (βλ.λ.)]. 

Συµεών (ο) {άκλ. κ. σπανιότ. Συµεώνος} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας µε γνωστότερο τον γέροντα, ο οποίος κατά την Υπα-
παντή (βλ.λ.) τού Χριστού αναγνώρισε στο πρόσωπο τού Θείου Βρέ-
φους τον Μεσσία 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Συµεών | Σιµεών < εβρ. sim'Ón «έχει ακούσει» (ενν. ο 
Θεός), όνοµα που, σύµφωνα µε τη βιβλική αφήγηση (Π.∆. Γένεσις 29, 
33), έδωσε η σύζυγος τού Ιακώβ Λεία στον δεύτερο γυιο της, λέγο-
ντας: ...ήκουσεν Κύριος δτι µισούµαι, και προσέδωκέν µοι και τούτον 
έκάλεσεν δε το όνοµα αυτού Συµεών. Παράλληλος µε τον τ. Συµεών 
είναι ο τ. Σίµων (βλ.λ.)]. 

Σύµη (η) 1. νησί των ∆ωδεκανήσων Β. τής Ρόδου, κοντά στα µικρα-
σιατικά παράλια 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Σύµιος 
κ. (λαϊκ.) Συµιός (ο), Σύµια κ. (λαϊκ.) Συµιά (η), συριακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, από το όν. τής θυγατέρας τού Ιαλυσού, η 
οποία απήχθη από τον Γλαύκο και οδηγήθηκε, κατά τη µυθολογία, 
στο νησί. Στην αρχαιότητα η Σύµη µνηµονεύεται επίσης µε τις ονο-
µασίες "Ελκουσα, Αίγλη και Μεταποντίς]. 

συµµαζεµα (το) {συµµαζέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η συγκέντρωση 
(σκόρπιων πραγµάτων) 2. η τοποθέτηση διαφόρων (σκόρπιων) αντι-
κειµένων στην κανονική τους θέση, σε µία τάξη· η οργάνωση και το 
καθάρισµα ενός χώρου: το ~ τού γραφείου | τού δωµατίου ΣΥΝ. συ-
γύρισµα, τακτοποίηση 3. (κυρ. για υφάσµατα, ρούχα) το στένεµα, η 

σύµπτυξη των διαστάσεων σε συγκεκριµένο σηµείο ή τµήµα: θέλει 
ένα µικρό - στη µέση και θα εφαρµόζει καλύτερα η φούστα 4. η ανα-
νέωση ή περιποίηση τής εµφάνισης: ένα ~ στα µαλλιά | στο πρόσωπο 
5. (µτφ.) ο περιοριστικός έλεγχος, η πειθάρχηση εντός συγκεκρι-
µένων ορίων: πολύ αέρα έχουν πάρει- τους χρειάζεται ~ ΣΥΝ. χαλινα-
γώγηση, περιορισµός, συγκράτηση. Επίσης (λαϊκ.) συµµάζωµα. — 
(υποκ.) συµµαζεµατάκι (το). 

συµµαζεµός (ο) το συµµαζεµα (βλ.λ.)· συνήθ. στη ΦΡ. δεν έχει συµ-
µαζεµα (i) (για χώρο) δεν τακτοποιείται εύκολα: το σπίτι του ~, αφού 
πετάει τα πράγµατα του όπου βρει || όλο το συµµαζεύει το δωµάτιο 
του και συµµαζεµό δεν έχει (ii) (για πρόσ.) δεν πειθαρχεί εντός συ-
γκεκριµένων ορίων, ξεφεύγει από τον έλεγχο: ο γυιός του ~· βγαίνει 
κάθε βράδυ και γυρίζει το πρωί. 

συµµαζεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {συµµάζ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. συγκεντρώνω (σκόρπια πράγµατα): συµµάζεψε αυτά που 
έπεσαν στο πάτωµα 2. βάζω σε τάξη, οργανώνω: ~ το δωµάτιο | τα 
ρούχα στη ντουλάπα || (µτφ.) πρέπει να συµµαζέψει λίγο τα πράγµατα 
στην επιχείρηση του ΣΥΝ. τακτοποιώ, συγυρίζω, νοικοκυρεύω 3. 
επιµελούµαι την εµφάνιση (προσώπου ή πράγµατος), φροντίζω να 
φαίνεται πιο περιποιηµένο: ~ τα µαλλιά µου 4. παρουσιάζω ή εκφρά-
ζω (κάτι) µε πιο ευσύνοπτο, κατανοητό και ευπρεπή τρόπο: να συµ-
µαζέψεις το άρθρο· έχει πολλές ασάφειες και επαναλήψεις! 5. µαζεύω 
ή συγκρατώ σε συγκεκριµένο σηµείο ύφασµα ή ρούχο, στενεύοντας 
το πλάτος του: να συµµαζέψουµε το µανίκι, νοµίζω πως κρεµάει στο 
πλάι 6. (µτφ.) ελέγχω (κάποιον/κάτι) επιβάλλοντας περιορισµούς, 
εντάσσω σε πιο πειθαρχηµένο πλαίσιο την έκφραση ή τη συ-
µπεριφορά του: για συµµάζεψε τον, γιατί σαν πολύ αέρα πήρε τε-
λευταία || αυτός δεν συµµαζεύεται πια µε τίποτα ♦ 7. (αµετβ.) τα-
κτοποιώ και καθαρίζω (έναν χώρο): πρέπει να συµµαζέψεις εδώ µέ-
σα, γιατί είναι αχούρι σκέτο!- (µεσοπαθ. συµµαζεύοµαι) 8. µαζεύο-
µαι, περιορίζω τις κινήσεις, σφίγγω ή κουλλουριάζω το σώµα µου: 
του έβαλε µια φωνή και το σκυλί συµµαζεύτηκε αµέσως 9. περιορί-
ζοµαι, ελέγχω τη συµπεριφορά µου: συµµαζέψου και κάτσε φρόνιµα! 
|| (µτχ.) είναι συµµαζεµένος άνθρωπος- ΦΡ. και δεν συµµαζεύεται και 
άλλα τέτοια, και «πάει λέγοντας». Επίσης (λαϊκ.) συµµαζώνω. 

συµµαθητεία (η) {συµµαθητειών} 1. το να είναι κανείς συµµαθητής 
µε κάποιον 2. ο χρόνος κατά τον οποίο κανείς είναι συµµαθητής µε 
κάποιον. 

συµµαθητής (ο) [αρχ.], συµµαθήτρια (η) [µτγν.] {συµµαθητριών} 
πρόσωπο που φοιτά σε ένα σχολείο την ίδια περίοδο µε κάποιον ή εί-
ναι µαθητής τής ίδιας τάξης τού ίδιου σχολείου µε άλλον: οι συµµα-
θητές τού γυιού µου στο δηµοτικό || συνάντηση παλιών ~. — συµµα-
θητεύω ρ. [1782]. 

συµµαχητής (ο) [1807], συµµαχήτρια (η) {συµµαχητριών} πρόσωπο 
που µάχεται από κοινού µε άλλον/άλλους για ορισµένο σκοπό: 
υπήρξαµε συµµαχητές στην Εθνική αντίσταση ΣΥΝ. συναγωνιστής, 
συµπολεµιστής. 

συµµαχία (η) [αρχ.] {συµµαχιών} 1. η συµφωνία µεταξύ δύο ή πε-
ρισσοτέρων πλευρών, λ.χ. κρατών, προκειµένου από κοινού (µε κοινό 
συντονισµό και ενωµένες δυνάµεις) να αντιµετωπίσουν έναν εχθρό, 
µια απειλή κ.λπ.: συνάπτω ~ || ~ Κροατών και Μουσουλµάνων κατά 
των Σερβοβόσνιων 2. (ειδικότ.) ο επίσηµος συνασπισµός ή συνθήκη 
συνεργασίας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πλευρών, λ.χ. κρατών, για 
την επίτευξη ή την επιδίωξη κοινών στρατιωτικοπολιτικών στόχων, 
για την υπεράσπιση κοινών συµφερόντων: η Βορειοατλαντική ~ (το 
ΝΑΤθ) || ισχυρές συγκρούσεις και ανακατατάξεις στο εσωτερικό τής 
~· ΦΡ. Ιερά | Ιερή Συµµαχία βλ. λ. ιερός 3. σύγκλιση κοινωνικών ή πο-
λιτικών οµάδων σε κοινή και συντονισµένη δράση για την προώθηση 
κοινών συµφερόντων ή θέσεων: ~ όλων των προοδευτικών δυνάµεων || 
η ~ τριών κοµµάτων για τον σχηµατισµό βιώσιµης κυβέρνησης 4. η 
συνεννοηµένη τήρηση κοινής στάσεως και η άτυπη συµφωνία δύο ή 
περισσοτέρων εναντίον άλλου/άλλων: ~ µάννας και κόρης κατά τού 
γαµπρού 5. (συνεκδ.) το σύνολο των πλευρών (ατόµων, κρατών κ.λπ.) 
που συµµαχούν, που αναπτύσσουν συµµαχικούς δεσµούς µεταξύ 
τους: οι ηγέτες τής ~ || οι κινήσεις | επιχειρήσεις | τα συµφέροντα µιας 
συµµαχίας 6. (συνεκδ.-καταχρ.) το ίδιο το κείµενο τής συνθήκης, 
βάσει τής οποίας δύο ή περισσότερες πλευρές συµµαχούν: υπογραφή 
τής ~ || δεν προβλέπεται από τους όρους τής ~. 

συµµαχικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε συµµάχους ή 
συµµαχία: ~ στρατεύµατα /νίκη | ηγεσίες- ΦΡ. συµµαχική κυβέρνηση 
βλ. λ. κυβέρνηση. — συµµαχικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

σύµµαχος (ο/η) {συµµάχ-ου | -ων, -ους} 1. (για κράτος, έθνος | λαό) 
αυτός που πολεµά µαζί µε άλλον εναντίον κοινού εχθρού: στην αρ-
χαιότητα, οι Αθηναίοι και οι - τους πολεµούσαν µε τους Σπαρτιάτες 
και τους ~ τους || βρίσκω | αναζητώ συµµάχους για µια εκστρατεία 2. 
(ειδικότ.) Σύµµαχοι (οι) (κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο) το σύνολο 
των κρατών που από κοινού πολέµησαν κατά τής Γερµανίας, τής Ιτα-
λίας και τής Ιαπωνίας: η απόβαση των ~ στη Νορµανδία 3. (α) καθέ-
να από τα κράτη-µέλη στρατιωτικοπολιτικού συνασπισµού ως προς 
τα υπόλοιπα κράτη-µέλη: το Σύµφωνο τής Βαρσοβίας περιελάµβανε 
τη Σοβιετική Ένωση και τους ~ της || η Ελλάδα και η Τουρκία είναι 
σύµµαχοι στο πλαίσιο τού NATO || την Αθηναϊκή Συµµαχία αποτε-
λούσαν οι Αθηναίοι και οι σύµµαχοι τους (β) κράτος που έχει φιλι-
κούς δεσµούς και κοινή πολιτική µε άλλο κράτος: οι Πλαταιές ήταν 
σταθερός ~ τής Αθήνας || η Αγγλία είναι παραδοσιακός ~ των Η.Π.Α. 
4. οποιοσδήποτε βοηθεί, υποστηρίζει ή διευκολύνει κάποιον για την 
επίτευξη στόχου του ή σε δύσκολη περίσταση: ο υποψήφιος αυτός 
βρήκε στον χώρο των Μ.Μ.Ε. πολλούς ~ που τον βοήθησαν καθορι-
στικά στην προεκλογική του εκστρατεία || το φίλαθλο κοινό, που κα-
τέκλυσε το στάδιο, υπήρξε ~ των αθλητών µας στην προσπάθεια για 
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διάκριση || στο πρόσωπο του βρήκε έναν χρήσιµο ~ στην αντιπαρά-
θεση µε τους υπολοίπους 5. (µτφ.) οποιοσδήποτε ή οτιδήποτε ευνοεί 
ή διευκολύνει κάποιον στις προσπάθειες του: ο βαρύς ρωσικός χει-
µώνας αποδείχθηκε πολύτιµος ~ των Ρώσων στις εναντίον τους εκ-
στρατείες τόσο τού Ναπολέοντα όσο και τού Χίτλερ. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συν- + -µαχος < µάχη]. 

σύµµαχος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που µετέχει από κοινού σε συµµαχία µε 
(άλλον/άλλους): στρατηγικός ~ || τ« — κράτη || µια φίλη και ~ χώρα 
ΣΥΝ. συµµαχικός ΑΝΤ. εχθρικός. 

συµµαχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {συµµαχείς... | συµµάχησα} 1. είµαι ή γί-
νοµαι σύµµαχος µε (άλλον/άλλους), συνάπτω ή µετέχω στην ίδια 
συµµαχία (µε άλλον): οι πρώην αντίπαλοι συµµαχούν µπροστά στον 
κοινό κίνδυνο ΣΥΝ. συνασπίζοµαι 2. έρχοµαι σε συνεννόηση, συµφω-
νώ ή συνεργάζοµαι (µε άλλον/άλλους) για την επίτευξη κοινού σκο-
πού, την υπεράσπιση ή προώθηση κοινών συµφερόντων: οι υγιείς πο-
λιτικές δυνάµεις πρέπει να συµµαχήσουν κατά τής διαφθοράς και τής 
σήψης ΣΥΝ. συνεργάζοµαι, συµπράττω, συµπαρατάσσοµαι. 

συµµειγνύω ρ. µετβ. (συνέµ-ειξα, συµµίχθηκα κ. (λόγ.) συνεµίχθην, -
ης, -η..., συµµεµειγµένος} (λόγ.) αναµειγνύω (δύο ή περισσότερα 
πράγµατα) ΣΥΝ. συµφύρω, συγχωνεύω, συνενώνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
συµµείγνυµι | -ύω < συν- + µείγνυµι | -ύω (βλ.λ.)]. 

σύµµεικτος, -η, -ο → σύµµικτος 
σύµµειξη (η) [αρχ.] {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} 1. η ανάµειξη 2. 
(γενικότ.) η ένωση δύο ή περισσοτέρων πραγµάτων σε ενιαίο σύνολο 
ΣΥΝ. συνένωση. 

συµµερίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {συµµερίσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 1. κατα-
νοώ, βιώνω από κοινού, µετέχω µαζί (µε άλλον/άλλους) σε (κάτι): ~ 
την αγωνία | τις ανησυχίες | τις επιφυλάξεις | τον πόνο | την οργή κά-
ποιου || ~ την κούραση σου, αλλά πρέπει να συνεχίσουµε την προ-
σπάθεια 2. συµφωνώ µε (κάτι): δεν ~ τη γνώµη σου, αλλά θα τη λά-
βω υπ'όψιν µου || ~ τις απόψεις/ τις πεποιθήσεις κάποιου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < συν- + µερίζω | -οµαι < µέρος]. 

συµµεταβολή (η) η παράλληλη µεταβολή δύο ή περισσότερων κα-
ταστάσεων. 
[ΕΤΥΜ < «ΡΧ· ουµµεταβάλλω < συµ- (< συν-) + µεταβάλλω (πβ. µε-
ταβάλλω - µεταβολή)]. 

συµµετέχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συµµετείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται 
κ. ως αόρ.), αόρ. συµµετέσχον, -ες, -ε... (να/θα συµµετάσχω)} (+σε) 1. 
(α) µετέχω από κοινού σε (κάτι) µε άλλον: ~ σε προσπάθεια | συ-
ζήτηση | σύσκεψη || ~ ενεργά στα κοινά || ~ στις εξετάσεις | στα κέρδη 
τής επιχείρησης | σε ένα παιχνίδι | σε µια εκδήλωση ΣΥΝ. παίρνω 
µέρος ΑΝΤ. απέχω (β) (η µτχ. συµµετέχων, -ούσα, -ον) αυτός που συµ-
µετέχει: οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό || τα ονόµατα των συµµε-
τεχόντων στο έργο 2. βιώνω το ίδιο συναίσθηµα µαζί µε άλλον: ~ 
στους πόνους | στις χαρές κάποιου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. 

συµµετοχή (η) 1. το να συµµετέχει κανείς σε (κάτι): διαπραγµατεύεται 
τη - του στην κυβέρνηση || δηλώνω ~ στον διαγωνισµό | σε έναν 
αγώνα | σε εξετάσεις || άµεση ~ στις διαδικασίες εκλογής ΑΝΤ. αποχή- 
ΦΡ. φιλική συµµετοχή η συµµετοχή γνωστού συνήθ. προσώπου σε 
εκποµπή τηλεοπτική ή ραδιοφωνική ή σε µουσική παραγωγή 2. (συ-
νεκδ.) όποιος ή ό,τι συµµετέχει σε κάτι, καθώς και αυτό µε το οποίο 
κανείς αντιπροσωπεύεται σε κοινή προσπάθεια, εκδήλωση, εξέταση 
κ.λπ.: το σχέδιο του ήταν µία από τις καλύτερες | αξιολογότερες ~ 
στον διαγωνισµό || η νεαρή τραγουδίστρια ήταν από τις ~ που ξεχώ-
ρισαν | που ευνοήθηκαν από την κριτική επιτροπή || η ταινία τού Θ. 
Αγγελόπουλου αποτελεί την επίσηµη - τής Ελλάδας στο φετινό Φε-
στιβάλ των Καννών ΣΥΝ. υποψηφιότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπλέκω, έχω. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. συµµετέχω]. 

συµµετοχικός, -ή, -ό [1887] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συµµετοχή 
2. αυτός που βασίζεται στη συµµετοχή ή προκύπτει από αυτήν: ~ 
διαδικασίες. — συµµετοχικά επίρρ., συµµετοχικότητα (η). 

συµµέτοχος, -η, -ο αυτός που συµµετέχει ή συµβάλλει σε κάτι µαζί µε 
άλλον/άλλους, που συνεργάζεται µε άλλους για συγκεκριµένο 
αποτέλεσµα: γίνοµαι ~ σε ένα έγκληµα | στα κέρδη τής επιχείρησης || 
είµαστε όλοι συµµέτοχοι στην εικόνα διαλύσεως που παρουσιάζει η 
χώρα ΑΝΤ. αµέτοχος. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. συµµετέχω]. 

συµµετρία (η) [αρχ.] {συµµετριών} 1. η διάταξη των µερών ενός όλου 
µε τρόπο που να αντιστοιχεί το καθένα στο οµόλογο του µε σχέση 
ισότητας (στο µήκος, το πλάτος, το ύψος), π.χ. να µην είναι το ένα χέρι 
πιο κοντό από το άλλο, το ένα µάτι πιο ψηλά από το άλλο, το πα-
ράθυρο τής κάτω σειράς να είναι στην ίδια ευθεία µε το αντίστοιχο 
τής πάνω σειράς κ.λπ.: αυτό το κτήριο χαρακτηρίζεται από - || το σώ-
µα του έχει ~ || το φιλοσοφικό του σύστηµα διακρίνεται για την τέλεια 
- του 2. ΒΙΟΛ. η αντιστοιχία οργάνων ή τµηµάτων τού σώµατος ως 
προς νοητό άξονα, επίπεδο ή σηµείο, λ.χ. στα ελεύθερα ζώα η 
αντιστοιχία δεξιάς και αριστερής πλευράς (αµφίπλευρη συµµετρία): 
ακτινωτή ~ (στους αχινούς, στις θαλάσσιες ανεµώνες) 3. ΓΕΩΜ. Ο µε-
τασχηµατισµός (απεικόνιση) µε τον οποίο σε ένα σχήµα ή στερεό 
απεικονίζουµε ένα ίσο σχήµα µε τη βοήθεια ενός σηµείου (κέντρο 
συµµετρίας), µιας ευθείας (άξονας συµµετρίας) ή ενός επιπέδου (επί-
πεδο συµµετρίας): το κέντρο ενός κύκλου είναι κέντρο συµµετρίας 
τού κύκλου. 

συµµετρία - αρµονία - αναλογία - ισορροπία. Κοινό χαρακτηρι-
στικό των σηµασιών αυτών των λέξεων είναι ότι προϋποθέτουν 
την έννοια τής ισότητας | ανισότητας και τής οµοιότητας | δια-
φοράς. Η συµµετρία (των στοιχείων ενός αρχιτεκτονήµατος) δη- 

λώνει κατά βάσιν σχέση ισότητας (ισοϋψή, ισοπαχή, ισοµετρικά 
κ.λπ. στοιχεία). Όταν η σχέση αυτή διαταράσσεται, τότε προκύπτει 
ασυµµετρία. Η σύνθεση στοιχείων που συνιστούν οµοιότητες ή 
και διαφορές, ισότητες ή και ανισότητες, κατά τρόπον που να αί-
ρονται οι αντιθέσεις σε σύνθεση, συνιστά την αρµονία. Η αρµονία 
οδηγεί στην τάξη µέσα από τη σύνθεση αίροντας το χάος, είναι δε 
µια βαθύτερη εσωτερική ποιοτική σχέση έξω από κάθε ποσοτική 
εξίσωση. Σχέσεις αρµονίας αναπτύσσονται κατεξοχήν στις καλές 
τέχνες, στη φύση, καθώς και στον χώρο των ιδεών και τού πνεύ-
µατος. Η αναλογία δηλώνει τον «σταθερό λόγο», την αντιστοιχία 
ανάµεσα στα µέρη που συνιστούν ένα σύνολο, σταθερές δηλ. σχέ-
σεις ισότητας ή και ανισότητας, που έχουν όµως κανονικό και ιδι-
αίτερο χαρακτήρα. Μπορεί κανείς να µιλάει για αναλογία δύο συ-
στηµάτων, αναλογία στις διαστάσεις, στις σχέσεις κ.λπ. Στον χώρο 
τής πολιτικής, τής κοινωνίας, τής οικονοµίας κ.τ.ό. γίνεται συχνά 
λόγος για ισορροπία. Με την ισορροπία εξισώνονται αντίπαλες ή 
αντίρροπες δυνάµεις. Τις περισσότερες φορές η ισορροπία είναι 
εξισορρόπηση (ποσοτική, αριθµητική κ.λπ.) των διαφορών και όχι 
άρση αυτών. 

συµµετρικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που χαρακτηρίζεται από συµµε-
τρία, που έχει αρµονικές αναλογίες: ~ ανάπτυξη | διάταξη των κτι-
σµάτων στον χώρο || - χαρακτηριστικά ενός προσώπου ΑΝΤ. ασύµµε-
τρος. — συµµετρικ-ά | -ως [1860] επίρρ., συµµετρικότητα (η). 

σύµµετρος, -η, -ο 1. συµµετρικός (βλ.λ.) ΑΝΤ. ασύµµετρος 2. αυτός 
που έχει τη σωστή αντιστοιχία προς κάτι άλλο, χωρίς να υστερεί 
έναντι αυτού ή να καθίσταται υπερβολικός: η - ανάπτυξη τού πνευ-
µατικού προς τον υλικό βίο. — σύµµετρα | συµµέτρως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρλ- < συν- + -µετρος < µέτρον]. 

συµµιγής, -ής, -ές {συµµιγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που προκύπτει 
από τυχαία ανάµειξη στοιχείων, που έχει µπερδεµένη σύσταση ΑΝΤ. 
αµιγής · 2. ΜΑθ. συµµιγής αριθµός αριθµός που αποτελείται από 
δύο ή περισσότερα τµήµατα σε διαφορετικές µονάδες µετρήσεως, οι 
οποίες αναφέρονται στο ίδιο φυσικό µέγεθος, λ.χ. ο αριθµός 2 ώρες 
και 30'r\ 3 χρόνια, 2 µήνες και 14 ηµέρες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, ελ-
λιπής. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < θ. συµµιγ- τού ρ. συµµείγνυµι | -ύω (βλ.λ.). o µαθ. όρ. 
συµµιγής αριθµός αποδίδει το γαλλ. nombre complexe], 

σύµµικτος, -η, -ο αυτός που προκύπτει από τη σύµµειξη δύο ή πε-
ρισσοτέρων στοιχείων: ~ πλήθος ΣΥΝ. αναµεµειγµένος, ανάµικτος, µι-
κτός, ανακατωµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανθολογία. [ΕΤΥΜ αρχ· < 
συµµ(ε)ίγνυµι | -ύω (πβ. κ. µικτός)]. 

συµµορία (η) {συµµοριών} 1. οµάδα κακοποιών, ληστών (γενικότ.) 
κάθε οργανωµένο σύνολο ατόµων µε κοινή και παράνοµη δράση: ξε-
καθάρισµα λογιαριασµών µεταξύ αντίπαλων ~ || αδίστακτη ~ µαφιό-
ζων ΣΥΝ. σπείρα 2. ΝΟΜ. σύσταση και συµµορία (συνήθ. προφορ. σύ-
σταση συµµορίας) αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος συµφωνεί 
µε άλλον να διαπράξουν ορισµένο κακούργηµα ή πληµµέληµα ή ενώ-
νεται µε άλλον για την διάπραξη περισσότερων κακουργηµάτων ή 
πληµµεληµάτων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φορολογική τάξη των αρχ. Αθηναίων - τµή-
µα τού στρατού ή τού στόλου», < σύµµορος < συν- + -µορος < µόρα 
«υποδιαίρεση τού στρατού», ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. µέρ- (βλ. λ. µέ-
ρος). Ήδη στον Ιουστινιανό απαντά η σηµ. τής κλειστής οµάδας συµ-
φερόντων, λ.χ. των γιατρών (ai 'Ασκληπιού συµµορίαι), ενώ στους 
εκκλησ. συγγραφείς η λ. απέκτησε κακόσηµη χροιά, αναφερόµενη σε 
οµάδες αιρετικών]. 

συµµορίτης (ο) [µτγν.] {συµµοριτών}, συµµορίτισσα (η) {συµµο-
ριτισσών) 1. (γενικά) το µέλος συµµορίας 2. (στον Εµφύλιο, κατά την 
τότε κυβερνητική πλευρά-µειωτ.) µέλος τού ∆ηµοκρατικού Στρατού, 
κοµουνιστής αντάρτης. — συµµορίτικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµφύ-
λιος. 

συµµοριτισµός (ο) (περιληπτ.) το σύνολο των ενεργών συµµοριών, 
καθώς και η δράση που αναπτύσσουν. 

συµµοριτσπολεµος (ο) {συµµοριτοπολέµ-ου | -ων, -ους} 1. (γενικά) 
ένοπλη σύγκρουση µε συµµορίες ή µεταξύ συµµοριών 2. (κατά την 
τότε κυβερνητική πλευρά-µειωτ.) ο εµφύλιος πόλεµος τού 1946-49 
(δηλ. µεταξύ των «συµµοριτών» - κοµουνιστών, µελών τού ∆ηµοκρα-
τικού Στρατού, και τού Εθνικού Στρατού). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµφύλιος. 

συµµορφώνω ρ. µετβ. {συµµόρφω-σα, -θηκα (λογ. συνεµορφώθην, -
ης, -η...), -µένος} 1. (κυριολ.-σπάν.) ταιριάζω κάτι µε κάτι άλλο, τα 
κάνω να συµφωνούν: πρέπει να συµµορφώσουµε τη νοµοθεσία µας 
προς τα νέα δεδοµένα 2. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να πειθαρχήσει, να 
συµπεριφέρεται σωστά: για να τον συµµορφώσω, θα γίνω πολύ αυ-
στηρός 3. (µτφ.) κάνω (κάποιον/κάτι) να δείχνει καλύτερος, διορθώνω 
την εµφάνιση, το περιεχόµενο, την ποιότητα του: ~ το τετράδιο | την 
έκθεση | το φόρεµα· (µεσοπαθ. συµµορφώνοµαι) 4. (µε | προς κάτι) 
προσαρµόζοµαι προς συγκεκριµένους κανόνες, δεδοµένα ή υποδεί-
ξεις: δεν µπορεί να συµµορφωθεί µε το πνεύµα τής νέας διοίκησης || ~ 
προς τις υποδείξεις τού γιατρού µου | τους νόµους | τις οδηγίες || οι 
δύο µαθητές προειδοποιήθηκαν ότι, αν δεν συµµορφωθούν, θα τιµω-
ρηθούν αυστηρά ΣΥΝ. πειθαρχώ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. συµµορφοϋµαι (-όο-) < σύµµορφος < συν- + -µορφος < 
µορφή]. 

συµµόρφωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πει-
θάρχηση σε καθορισµένες αρχές, η προσαρµογή προς συγκεκριµέ-
νους κανόνες (από κάποιον που δεν τους τηρεί): η ~ όλων των υπαλ-
λήλων προς τους νέους κανονισµούς || ~ προς τις υποδείξεις | προς τις 
εντολές των ανωτέρων || το παράδειγµα αυτό να το θυµάστε προς 
γνώσιν και συµµόρφωσιν (για να ξέρετε και να φροντίζετε να δεί- 
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χνετε την πρέπουσα συµπεριφορά) || η ~ µιας χώρας προς τα διεθνή 
νόµιµα ΣΥΝ. υπακοή 2. (σπάν.) η διόρθωση τής εξωτερικής µορφής, 
τής εµφάνισης, τού περιεχοµένου κλπ.: η ~ ενός κειµένου | τής φού-
στας. — συµµορφωτικός, -ή, -ό [1834]. 

συµπαγής, -ής, -ές {συµπαγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· συµπαγέστ-ερος, -
ατός} 1. αυτός που έχει αδιάσπαστη συνοχή, µεγάλη πυκνότητα: ~ 
µάζα | σώµα ΣΥΝ. στερεός, αρραγής ANT. χαλαρός 2. (µτφ.) αυτός που 
η συνοχή του εξασφαλίζεται από ισχυρούς και αδιασάλευτους δε-
σµούς: ~ συµµαχία | κόµµα | συνασπισµός | ενότητα || µε τη νέα του 
σύνθεση το κεντρικό επιτελείο γίνεται πολιτικά και οργανωτικά ~ και 
µαχητικό ΣΥΝ. άρρηκτος. — ουµπαγώς επίρρ. [1866]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- (βλ.λ.) + -παγής, από το θ. παγ- τού παθ. αορ. β' ε-
πάγ-ην, ρ. πήγ-νυ-µι (βλ. λ. πάγιος)]. 

συµπάθεια (η) [αρχ.] {συµπαθειών} 1. η βαθιά κατανόηση και συµ-
µετοχή στην ψυχική κατάσταση (κάποιου που πάσχει): έδειχνε ~ για 
τους φτωχούς και τους αδυνάτους || τον κοίταξε µε ~ αναλογιζόµενη 
το δράµα του ΣΥΝ. συµπόνια · 2. η σταθερή προτίµηση (σε κά-
ποιον/κάτι), η θετική προδιάθεση απέναντι του: έχει µεγάλη ~ στην 
κόρη του || δείχνει πάντα τη - του στο καλό κρασί και στις λεπτές 
γεύσεις ΣΥΝ. αγάπη, προτίµηση, ενδιαφέρον, ευµένεια ANT. αντιπά-
θεια, απέχθεια 3. η φιλική ή ερωτική έλξη (προς κάποιον/κάτι): ήταν 
φανερή η ~ της για τον Τάκη τον τελευταίο καιρό 4. (συνεκδ.) ο-
ποιοσδήποτε ή οτιδήποτε αποτελεί το αντικείµενο τού ενδιαφέρο-
ντος, τής προτίµησης (κάποιου): η Μαρίνα είναι η µεγάλη του ~ · 5. 
IATP. η κυρ. παθολογική µεταβολή σε όργανο τού σώµατος, που οφεί-
λεται σε βλάβη ή διαταραχή οµοίου οργάνου, λ.χ. τού άλλου µατιού, 
αφτιού κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δυστυχισµένος. 

συµπάθεια: συνώνυµα. Η δήλωση συµπάθειας (ότι δηλ. συµπάσχει 
κανείς) σε κάποιον που υποφέρει αποτελεί βασική έννοια τής αν-
θρώπινης επικοινωνίας και οδηγεί στη χρήση συναισθηµατικά 
σχολιασµένων λέξεων (πβ. και την εξέλιξη που είχε η ελληνική λ. 
στην Αγγλική, οπού το sympathy σηµαίνει «συλλυπητήρια»!) Τέ-
τοιες λέξεις είναι πολλές στην Ελληνική και προέρχονται είτε από 
την έννοια τού «καίω» (> καηµένος, καψερός) είτε από την έν-
νοια τής «(κακής) µοίρας» (> κακοµοίρης, δυστυχής | δύστυχος, 
κακορίζικος) είτε από διάφορες έννοιες που υπέστησαν σηµασιο-
λογική εξέλιξη προς το σηµασιακό πεδίο τής συµπάθειας: δόλος > 
δό-λι-ος > δό-λιος (µε συµπροφορά τού -ιος)· «ερηµιά» > έρηµος | 
έρµος* «µαύρο χρώµα - πένθος | δυστυχία» > µαύρος- «φτώχια» > 
φτωχός και τουρκ. fukara «φτωχός» > φουκαράς | φουκαριάρης. 

συµπαθεκτοµή (η) η εκτοµή τµήµατος τού συµπαθητικού νευρικού 
συστήµατος για την πρόκληση αγγειοδιαστολής. Επίσης συµπαθε-
κτοµία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sympathectomy]. 

συµπαθής, -ής, -ές {συµπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· συµπαθέστ-ερος, -
ατός} αυτός που κερδίζει τη συµπάθεια των άλλων, που προκαλεί 
την ευµενή αντιµετώπιση, το θετικό ενδιαφέρον για το πρόσωπο του: 
µου είναι πολύ συµπαθής ως άνθρωπος και συνεργάτης || η κόρη σας 
είναι συµπαθέστατη ΣΥΝ. συµπαθητικός, αξιαγάπητος ΑΝΤ. αντιπα-
θής. — συµπαθώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ 
αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που συγκινείται από αισθήµατα άλλων - 
αυτός µε τον οποίο ασκείται ισχυρή αµοιβαία επίδραση», < συν- + -
παθής, από το θ. παθ- τού παθ. αορ. β' ε-παθ-ον τού ρ. πάσχω (πβ. κ. 
πάθ-ος)]. 

συµπαθητικοµιµητικός, -ή, -ό (ουσία) που µπορεί να εντείνει ή να 
µιµείται τη λειτουργία τού συµπαθητικού νευρικού συστήµατος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. sympathomimetic]. 

συµπαθητικός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) ο συµπαθής (βλ.λ.) 2. αυτός που 
δηµιουργεί θετική προδιάθεση, που αντιµετωπίζεται µε συµπάθεια, 
που γίνεται ευχαρίστως αποδεκτός: πολύ - το σπιτάκι σας! || ~ φόρε-
µα | τραγούδι | χρώµα | χωριουδάκι 3. (ειδικότ.) µετριαστικό τού 
«ωραίος, όµορφος»: -Σου άρεσε η Μαίρη; -Συµπαθητική ήταν. || δεν 
είναι κανένας κούκλος, είναι ένας ~ νέος 4. ΙΑΤΡ. συµπαθητικό νευ-
ρικό σύστηµα τµήµα τού αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, που ξε-
κινά από τη θωρακική οσφυϊκή περιοχή τής σπονδυλικής στήλης και 
οι λειτουργίες του δρουν εξισορροπητικά προς αυτές τού παρασυ-
µπαθητικού (βλ.λ.) νευρικού συστήµατος, π.χ. αυξάνοντας τον ρυθµό 
των καρδιακών παλµών (ενώ το παρασυµπαθητικό τους µειώνει), την 
έκκριση των ιδρωτοποιών αδένων κ.λπ. · 5. συµπαθητική µελάνη µε-
λάνη που έχει την ιδιότητα να εµφανίζεται στο χαρτί µετά από χη-
µική ή θερµική επεξεργασία. — συµπαθητικ-ά | -ώς επίρρ., συµπα-
θητικότητα (η) [1861]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ µτγν., 
αρχική σηµ. «συµπάσχων, συµπονετικός», < αρχ. συµπαθώ (-έω). o 
όρ. συµπαθητικό νευρικό σύστηµα αποτελεί απόδ. τού γαλλ. système 
nerveux sympathique]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. συµπαθητικός χρησιµοποιείται στην επικοινωνία ως 
λεκτική συµπεριφορά ευγένειας εκ µέρους τού οµιλητή. Όταν δηλ. 
θέλει να αποφύγει να χαρακτηρίσει κάτι/κάποιον ως «ωραίο | 
όµορφο», χρησιµοποιεί ευγενικά τον χαρακτηρισµό «συµπαθητι-
κός» µε τον οποίο µετριάζεται η διαφωνία και εµφανίζεται ως θε-
τικός χαρακτηρισµός: -Πώς σας φαίνεται το σπίτι | αυτοκίνητο | 
ντύσιµο | βιβλίο | άρθρο... µου; -Συµπαθητικό. Όµοια χρησιµοποι-
είται και το επίθ. χαριτωµένος: ∆εν είναι πολύ ωραία, αλλά είναι 
χαριτωµένη κοπέλα. 

συµπάθιο (το) (λαϊκ.) η συγγνώµη (βλ.λ.)· µόνο στη ΦΡ. µε το συµπά- 

θιο ως ευγενική δήλωση τού οµιλητή για κάτι που είπε ή πρόκειται 
να πει rat το οποίο φοβάται ότι µπορεί να είναι ενοχλητικό, δυσάρε-
στο ή προκλητικό (π.χ. η αναφορά σε λέξεις-ταµπού, σε βιολογικές 
λειτουργίες κ.λπ.): ~, αλλά κι η αφεντιά σου δεν πάει πίσω στα ψέ-
µατα! || µόλις τον είδα ξαφνικά µπροστά µου µες στο σκοτάδι, κα-
τουρήθηκα απ' τον φόβο µου, ~ || φάγαµε ένα ψάρι που µόλις το είχαν 
ψαρέψει, τόσο ~. [ΕΤΥΜ. < µεσν. συµπάθιον < αρχ. συµπαθώ 
(υποχωρητ.)]. 

συµπαθώ ρ. µετβ. {συµπαθείς κ. (λαϊκ.) -άς... | συµπάθ-ησα, -ιέµαι, -
ιούνται, -ήθηκα} 1. αντιµετωπίζω (κάποιον) µε συµπάθεια, αισθάνοµαι 
θετική προδιάθεση απέναντι σε (κάποιον/κάτι): τον συµπάθησε από 
την πρώτη φορά που τον είδε || συµπαθεί τους ανοιχτόκαρδους και 
γελαστούς ανθρώπους ΑΝΤ. αντιπαθώ 2. συµπαθών (ο) {συµπα-
θούντος, -α | -ων) (κυρ. για πολιτική ιδεολογία) αυτός που αντιµετω-
πίζει µε ευµενή διάθεση (κάποιον/κάτι), που διάκειται ευµενώς απέ-
ναντι σε (κάποιον/κάτι)· κυρ. παλαιότ. για τους ευµενώς διακειµέ-
νους προς την Αριστερά: θύµατα των διώξεων υπήρξαν όχι µόνον µέ-
λη τού Κ.Κ.Ε., αλλά και συµπαθούντες · 3. κατανοώ βαθιά, συναι-
σθάνοµαι τον πόνο, τη στενοχώρια (κάποιου), µετέχω στην ψυχική 
του κατάσταση: πάντα συµπαθούσε τους φτωχούς και αδυνάτους 
ΣΥΝ. συµπονώ, συµπάσχω 4. (λαϊκ.) δείχνω σε (κάποιον) κατανόηση, 
συγχωρώ (κάποιον): συµπάθα τον κι αν είπε µια κουβέντα παραπάνω 
|| συµπαθάτε µε~ δεν σας άκουσα 5. (αλληλοπαθ. συµπαθιέµαι, κυρ. 
στο γ' πληθ.) υπάρχει αµοιβαία συµπάθεια µεταξύ δύο ή περισ-
σοτέρων προσώπων: αυτοί οι δύο συµπαθιούνται || συµπαθήθηκαν 
από την πρώτη στιγµή. [ΕΤΥΜ < αρχ. συµπαθώ (-έω) < συµπαθής 
(βλ.λ.)]. 

συµπαιγνία (η) {συµπαιγνιών} το συνωµοτικό σχέδιο δύο ή περισ-
σοτέρων πλευρών για την εξαπάτηση, την παγίδευση, την κοροϊδία 
άλλου: κατήγγειλε ότι έπεσε θύµα συµπαιγνίας των ανταγωνιστών του 
ΣΥΝ. τέχνασµα· ΦΡ. (λόγ.) εκ συµπαιγνίας εξαπατώντας (κάποι-
ον/κάποιους), µε δόλο. [ΕΤΥΜ µτγν. < συν- + παιγνία < παίγνιον]. 

συµπαίκτης [µτγν.] κ. (λαϊκ.) συµπαίχτης (ο) {συµπαικτών}, συ-
µπαίκτρια [µτγν.] κ. (λαϊκ.) συµπαίχτρια (η) {συµπακτριών} 1. 
(λόγ.) πρόσωπο που µετέχει στο ίδιο παιχνίδι µε άλλον/άλλους: οι ~ 
του στο χαρτοπαίγνιο 2. (ειδικότ.) πρόσωπο που παίζει στην ίδια 
οµάδα µε άλλον/άλλους: το νέο απόκτηµα τής οµάδας δήλωσε ανυ-
πόµονος να γνωρίσει τους - του. 

σύµπαν (το) {σύµπ-αντος | -αντα, -άντων} 1. ΑΣΤΡΟΝ. (α) η ολότητα 
τού χώρου, τού χρόνου και των αντικειµένων που υπάρχουν και 
υπήρξαν στον χώρο και τον χρόνο: η ύλη | η βαρύτητα | η µάζα | η δη-
µιουργία τού ~ (β) διαστολή τού σύµπαντος η διαρκής αύξηση των 
αποστάσεων µεταξύ των σηµείων τού συµπαντικού χώρου 2. (ως 
υπερβολή) η ανθρωπότητα, όλος ο κόσµος: εδώ χαλάει το ~ απ' τις 
αποκαλύψεις || διαµαρτύρεται το ~ || µερικοί νοµίζουν ότι είναι το κέ-
ντρο τού ~ 3. σύνολο συστηµατικά δοµηµένων εννοιών και ιδεών: το 
~ των µαθηµατικών || το ~ τής σκέψης του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη στον Ισοκράτη µε τη βασική σηµ.), ουσιαστικοπ. 
ουδ. τού αρχ. επιθ. σύµπας, -ασα, -αν (βλ.λ.)]. 

συµπανηγυρίζω ρ. µετβ κ. αµετβ. [µτγν.] {συµπανηγύρισα} Φ 1. 
(µετβ.) πανηγυρίζω µαζί µε άλλον/άλλους: συµπανηγυρίσαµε όλοι τη 
νίκη στις εκλογές ΣΥΝ. συνεορτάζω ♦ 2. (αµετβ.) µετέχω µαζί µε άλ-
λον σε πανηγυρισµό. 

συµπαντικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το σύµπαν. 
συµπαρόγω ρ. µετβ. {παρατ. συµπαρήγα | συµπαρήγαγα, συµπαρή-

χθην, -ης, -η...} παράγω κάτι σε συνεργασία µε άλλον/άλλους: «το νέο 
αεροσκάφος θα συµπαραχθεί από την ξένη εταιρεία και την Ε.Α.Β. 
στην Ελλάδα» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «οδηγώ παραλλήλως ή κατά µήκος», < συµ-
(< συν-) + παράγω. Η σηµερινή σηµ. κατά το νεότ. µετάφρ. δάνειο συ-
µπαραγωγή (βλ.λ.)]. 

συµπαραγωγή (η) [1859] η από κοινού παραγωγή- κυρ. η παραγωγή 
κινηµατογραφικής ταινίας ή τηλεοπτικού υλικού από περισσότερες 
τής µίας χώρες: η ταινία είναι µια διεθνής ~ τής ΕΓ-1, τού γαλλικού 
TF-1 και τής ιταλικής RAI-2. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
coproduction]. 

συµπαραγωγός (ο/η) [1859] πρόσωπο που πραγµατοποιεί από κοινού 
µε άλλον/άλλους θεατρική, κινηµατογραφική ή τηλεοπτική πα-
ραγωγή: ~ τής εκποµπής | τής παράστασης || (ως επιθ.) ~ εταιρεία. 

συµπαραγωγός, -η, -ο (κυρ. για προϊόντα) αυτός που παράγεται από 
κοινού µε άλλα παράγωγα προϊόντα, που έχει την ίδια προέλευση µε 
αυτά. 

συµπαραδήλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΓΛΩΣΣ. η συν-
δήλωση (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δήλωση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. συµπαραδηλώ (-όω) «δηλώνω κάτι επ' ευκαιρία ενός 
άλλου» < συν- + πάρα- + δηλώ. Η λ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
connotation]. 

συµπαρασέρνω ρ. → συµπαρασύρω 
συµπαράσταση (η) [1893] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. η υλική ή 

κυρ. ηθική στήριξη και βοήθεια (κάποιου) σε προσπάθεια του ή σε 
δύσκολη γι' αυτόν περίσταση: έχει τη - όλης τής οικογένειας στο νέο 
του ξεκίνηµα || διεθνής | γενική ~ || η οµάδα θα έχει τη - των οπαδών 
της || σε ένδειξη συµπαράστασης προς τους απεργούς καθηγητές, µα-
θητές προχώρησαν σε καταλήψεις σχολείων ΣΥΝ. βοήθεια, υποστήριξη 
2. ΝΟΜ. δικαστική συµπαράσταση η κατάσταση στην οποία τίθεται 
µε δικαστική απόφαση κάποιο πρόσωπο κατά τη διάρκεια τής 
οποίας είτε είναι ανίκανο για µερικές ή για όλες τις δικαιοπραξίες 
(στερητική δικαστική συµπαράσταση) είτε απαιτείται η συναίνεση 
τού δικαστικού συµπαραστάτη (επικουρική δικαστική συµπαράστα- 
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ση) για την έγκυρη διενέργεια των δικαιοπραξιών. συµπαραστάτης (ο) 
{συµπαραστατών}, συµπαραστάτρια (η) 

{συµπαραστατριών} πρόσωπο που συµπαρίσταται (σε κάποιον): πολύτιµος | 
πιστός - κάποιου || ~ στα δύσκολα | στον αγώνα κάποιου 
ΣΥΝ. βοηθός, υποστηρικτής, (λόγ.) συνεπίκουρος. Επίσης (καθηµ.) συ-
µπαραστάτισσα (η). 

[ΕΤΥΜ, αρχ. < συµπαρίσταµαι (πβ. κ. παραστάτης)}. συµπαραστέκοµαι ρ. µετβ. 
αποθ. {συµπαραστάθηκα} προσφέρω συµπαράσταση: µου συµπαραστάθηκε στις 
δύσκολες ώρες που πέρασα || όλο το χωριό έσπευσε να συµπαρασταθεί στην 
άτυχη γυναίκα ΣΥΝ. συµπαρίσταµαι, παραστέκοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. συµπαρασύρω [µτγν.] κ. (λαϊκ.) συµπαρασέρνω ρ. µετβ. [συ-µπαρ-
έσυρα, -ασύρθηκα} παρασύρω (κάποιον/κάτι) µαζί µου: το δολάριο 
συµπαρέσυρε στην πτωτική του πορεία και άλλα νοµίσµατα ΣΥΝ. παρασύρω. 
συµπαράταξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η συµµετοχή 

(κάποιου) στην ίδια παράταξη µε άλλον/άλλους: για την επιτυχία τού σκοπού 
αυτού είναι αναγκαία η ~ όλων των υγιών δυνάµεων τού τόπου ΣΥΝ. 
συνεργασία, συµµαχία 2. (συνεκδ.) το σύνολο όσων συµπαρατάσσονται: 
ευρεία ~ || οι ισορροπίες µεταξύ των κοµµάτων στο εσωτερικό τής ~ είναι πολύ 
λεπτές. 

συµπαρατάσσοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συµπαρατά-χθηκα, -γµέ-νος} 1. 
µετέχω στην ίδια παράταξη µε άλλον/άλλους στον πόλεµο ή (µτφ.) τάσσοµαι 
υπέρ µιας πλευράς: ~ πάντα µε τους αδυνάτους || όταν είχε κριθεί πια ο 
πόλεµος, έσπευσε να συµπαραταχθεί µε τους νικητές ΣΥΝ. συνεργάζοµαι, 
συµµαχώ 2. ασπάζοµαι, γίνοµαι µέτοχος των απόψεων, των ιδεών κάποιου: ~ 
µε τους υποστηρικτές τού εκσυγχρονισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

συµπαρεδρεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {συνήθ. στη µτχ. συµπαρεδρεύων, -ούσα, -
ον} 1. κάθοµαι δίπλα (σε κάποιον) · 2. ΑΣΤΡΟΝ. (για πλανήτη) βρίσκοµαι 
στην ίδια θέση µε άλλον. 

συµπαρίσταµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] (συµπαρίστα-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -νται, 
παρατ. συµπαριστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο | συµπαραστάθηκα} 
προσφέρω βοήθεια, συνήθ. ηθική υποστήριξη, συµπαραστέκοµαι: µου 
συµπαραστάθηκε όσο κανείς στις δύσκολες ώρες. 

συµπαροµαρτούντα (τα) όσα ακολουθούν ως συνέπειες, ως φυσικά 
επακόλουθα: αν δεν ακολουθηθεί σκληρή πολιτική λιτότητας, θα ανέβει ο 
πληθωρισµός, θα µεγαλώσει το δηµόσιο χρέος, γενικά θα κλονιστεί η οικονοµία 
µας µε όλα τα ~ ΣΥΝ. παρεπόµενα, συνέπειες, παρακολουθήµατα. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. τ. τού αρχ. συµπαροµαρτώ (-έω) < συν- + παρ(α)- + όµαρτώ 
«συνοδεύω, συναντώ, επακολουθώ». Το αρχ. όµαρτώ (-έω) αποτελεί παράλλ. 
τ. τού άµαρτώ (ίδια σηµ.), προφανώς υπό την επί-δρ. των λ. όµός, οµού, καθώς 
και τού οµορρίζου όµηρος (βλ.λ.). Σε ό,τι αφορά το ρ. άµαρτώ (-έω), 
πρόκειται για συνθ. από το επίρρ. άµα και τη ρίζα άρ- τού ρ. άραρίσκω (βλ. λ. 
αριθµός). Στην ίδια ετυµολ. οικογένεια ανήκει και η «γλώσσα» τού Ησυχίου 
οµηρεν εγγυάται, ακολουθεί]. 

ουµπαρουσιαζω ρ. µετβ. [συµπαρουσιάσ-α, -τηκα (λόγ. -σθηκα)} παρουσιάζω 
(κάτι) από κοινού (µε άλλον): στο εξής θα συµπαρου-σιάζουν το κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων. 

συµπαρουσιαστής (ο), συµπαρουσιάστρια (η) (συµπαρουσια-στριών} το 
πρόσωπο που από κοινού µε άλλο παρουσιάζει εκποµπή ή εκδήλωση: ο ~ της 
στο ψυχαγωγικό πρόγραµµα/ στον τηλεοπτικό µαραθώνιο θα είναι ο γνωστός 
σταρ. 

σύµπας, -ασα, -αν {σύµπ-αντος, -αντα | -άντων (θηλ. -ασών)} (λόγ.) 1. 
ολόκληρος, χωρίς εξαιρέσεις: σύµπασα η πανεπιστηµιακή κοινότητα απέρριψε 
τα νέα µέτρα || σύµπασα η χώρα πανηγυρίζει τη µεγάλη νίκη || το γεγονός 
συγκλόνισε τον σύµπαντα κόσµο ΣΥΝ. όλος 2. σύµπαν (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συν- + πάς (βλ.λ.)]. 

συµπάσχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνέπασχον µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 
συµµετέχω στην ψυχική κατάσταση κάποιου που υποφέρει: ο θεατής 
συµπάσχει µε τα πρόσωπα τής τραγωδίας ώς την τελική κάθαρση 2. 
συµµερίζοµαι τον πόνο κάποιου, κατανοώ την ψυχική του κατάσταση: 
συµπάσχουµε όλοι στο δράµα του, αλλά αδυνατούµε να παρέµβουµε 
ΣΥΝ.συµπονώ, συµπαθώ. 

συµπατριώτης (ο) [µτγν.] (συµπατριωτών), συµπατριώτισσα (η) [1826] 
{δύσχρ. συµπατριωτισσών} 1. πρόσωπο που κατάγεται από την ίδια πατρίδα 
µε άλλον: είναι γνωστός στο εξωτερικό, αλλά όχι στους - του 2. πρόσωπο που 
µένει στον ίδιο τόπο, που προέρχεται από την ίδια πόλη, το ίδιο χωριό µε 
κάποιον: βρήκε έναν - του απ' το νησί. 

συµπεθερα (η) [µεσν.] [συµπεθερών} 1. καθεµιά από τις µητέρες ενός 
ζευγαριού (είτε τού γαµπρού είτε τής νύφης) ως προς τη µεταξύ τους σχέση 2. 
(γενικά) καθεµιά από τις εξ αγχιστείας συγγενείς: πάντρεψαν τα εγγόνια τους 
κι έγιναν συµπεθέρες. 

συµπεθεριά (η) → συµπεθεριό 
συµπεθεριάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {συµπεθέριασα} γίνοµαι συµπέθε-ρος: µε τον 

γάµο των παιδιών µας θα συµπεθεριάσουµε- ΦΡ. (παροιµ.) αν δεν ταιριάζαµε, 
δεν θα συµπεθεριάζαµε οι επιλογές που ο καθένας κάνει στις συναναστροφές 
του είναι αυτές που τελικά του ταιριάζουν και τον αντιπροσωπεύουν. Επίσης 
συµπεθερεύω 

συµπεθεριάσµατα (τα) {συµπεθεριασµάτων} η διαδικασία συνεννοήσεως δύο 
οικογενειών, ωσότου γίνουν συµπέθεροι, µέχρι να γίνει ο γάµος των παιδιών 
τους. 

συµπεθερικός, -ή, -ό κ. συµπεθέρικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τους 
συµπεθέρους 2. συµπεθερικά (τα) οι συµπέθεροι, οι εξ αγχιστείας συγγενείς. 

συµπεθεριό (το) 1. η συγγενική σχέση µεταξύ συµπεθερών. η εξ αγ- 

χιστείας συγγένεια προσώπων 2. (συνεκδ.) η συµφωνία γάµου, ύστερα από τη 
µεσολάβηση τρίτου, µεταξύ δύο οικογενειών ΣΥΝ. συνοικέσιο, προξενιό 3. 
(περιληπτ.) όλοι µαζί οι συµπέθεροι, οι γονείς και συγγενείς τού ζεύγους. 
Επίσης συµπεθεριά (η) [µεσν.]. συµπέθερος (ο) [µεσν.] {συµπεθέρ-ου | -ων, -
ους} 1. καθένας από τους πατέρες έγγαµου ζευγαριού (είτε τού γαµπρού είτε 
τής νύφης) ως προς τη µεταξύ τους σχέση 2. (γενικά) κάθε εξ αγχιστείας συγγε-
νής (κάποιου/κάποιας). συµπεραίνω ρ. µετβ. {συµπέρανα (λόγ. συνεπέρανα)} 
καταλήγω σε συµπέρασµα επεξεργαζόµενος µε τη λογική ορισµένα δεδοµένα: 
πολιτικοί αναλυτές συµπέραναν από τις δηλώσεις του ότι επίκειται παραίτηση του 
|| οι αντιδράσεις του είναι τόσο αντιφατικές, που δεν ξέρω τι να συµπεράνω! 
ΣΥΝ. συνάγω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «εκπληρώνω σε συνεργασία µε κάποιον ή σε 
συνδυασµό µε κάτι άλλο», < συν- + περαίνω < πέρας (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. 
ήδη άρχ.]. συµπέρασµα (το) [αρχ.] [συµπεράσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η λογική 
κατάληξη ενός συλλογισµού· κάθε πρόταση | κρίση στην οποία φθάνει κανείς 
επεξεργαζόµενος λογικά διάφορα δεδοµένα ή προτάσεις: καταλήγω σε | βγάζω | 
συνάγω ~ || εύκολο | εύλογο | αυθαίρετο | βιαστικό | αξιόπιστο | αµερόληπτο ~ 2. 
(ειδικότ.) το τελικό πόρισµα επίσηµης εκδήλωσης, συνάντησης ή έρευνας: 
αναφέροµαι στα - ενός συνεδρίου || συνόψισε τα ~ τής δηµοσκόπησης || ποιο είναι 
το ~ απ' όλη αυτή την υπόθεση; συµπερασµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε το συµπέρασµα: ~ διαπίστωση | κρίση 2. ΓΛΩΣΣ. (α) 
συµπερασµατικός σύνδεσµος ο σύνδεσµος ώστε, ο οποίος εισάγει 
συµπερασµατικές προτάσεις (β) συµπερασµατική πρόταση η πρόταση που 
περιέχει το συµπέρασµα (το αποτέλεσµα, την κατάληξη). — συµπερασµατικ-ά | 
-ώς [αρχ.] επίρρ. συµπερασµός (ο) [µτγν.] το συµπέρασµα, η υπόθεση, εικασία- 
στη ΦΡ. κατά συµπερασµό σύµφωνα µε την υποκειµενική γνώµη ή µε την 
υπόθεση που επιχειρεί κάποιος ΣΥΝ. κατ' εικασία. συµπεριλαµβάνω ρ. µετβ. 
[αρχ.] {συµπεριέλ-αβα, -ήφθην, -ης, -η... (µτχ. συµπεριληφθείς, -είσα, -έν)} 1. 
περιλαµβάνω (κάποιον/κάτι) στο ίδιο σύνολο µαζί ή συγχρόνως µε κάποιον/κάτι 
άλλο: στην τιµή συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα διαµονής και µετακίνησης || δεν 
συµπεριλαµβάνεται στην αρχική πεντάδα τού αγώνα 2. (η γεν. τής µτχ. συ-
µπεριλαµβανοµένου, -ης, -ου) (+γεν.) χωρίς να αφαιρεθεί, µαζί µε: κοστίζει 
12.000 δρχ. ~ τού Φ.Π.Α. || οι ήπειροι είναι πέντε, µη συµπεριλαµβανοµένης τής 
Ανταρκτικής. — συµπερίληψη (η) [1888]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιλαµβάνω. 
συµπεριφέροµαι ρ. αµετβ. αποθ. {συµπεριφέρθηκα} 1. έχω συγκεκριµένη 
συµπεριφορά, τρόπο αντιµετώπισης των άλλων, διαγωγή απέναντι σε (κάποιον): 
συµπεριφέρεται σε όλους µε την ίδια ευγένεια 2. (ειδικότ. αρνητ.) έχω τη σωστή, 
αρµόζουσα συµπεριφορά απέναντι σε κάποιον: σωστός αγροίκος· δεν ξέρει 
στοιχειωδώς να συµπεριφερθεί και να µιλήσει 3. (για υλικά) αντιδρώ µε 
συγκεκριµένο τρόπο σε δεδοµένες συνθήκες κατά τη λειτουργία, τη χρήση µου: 
τα λάστιχα αυτά συµπεριφέρονται µε µεγάλη αξιοπιστία ακόµα και σε βρεγµένο 
δρόµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ; αρχ., αρχική σηµ. «περιφέροµαι µαζί», < συν- (βλ.λ.) + περιφέροµαι. 
Στη Μτγν. Ελληνική απαντούν επίσης οι σηµ. «συνδέοµαι, σχετίζοµαι µε 
κάποιον» και «προσαρµόζω τη διαγωγή µου σε συγκεκριµένο πρότυπο ή 
ανάγκη». Παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη συναντούµε και στο παράγ. 
συµπεριφορά]. συµπεριφορά (η) [µτγν.] 1. (α) ο τρόπος µε τον οποίο κάποιος 
αντιµετωπίζει τους άλλους: η ~ του απέναντι στους γονείς του δείχνει άνθρωπο 
αχάριστο || προσβλητική | φιλική | αποκλίνουσα | αντικοινωνική - ΣΥΝ. τρόπος | 
τρόποι (β) (στον πληθ.) µορφές συµπεριφοράς: αναθεωρούν προηγούµενες 
αντιλήψεις και συµπεριφορές 2. (ειδικότ.) η σωστή ή αρµόζουσα αντίδραση 
κάποιου σε συγκεκριµένες κοινωνικές περιστάσεις: δεν είναι - αυτή, να µη 
σέβεσαι τους µεγαλύτερους σου! 3. το σύνολο των χαρακτηριστικών ενεργειών 
ατόµου ή ζώου, ο συγκεκριµένος τρόπος αντίδρασης του σε εξωτερικά ή εσωτε-
ρικά ερεθίσµατα: προγαµιαία | αναπαραγωγική | τροφική - (για τη λήψη τής 
τροφής) 4. (µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο επενεργεί ή αντιδρά συγκεκριµένο 
υλικό υπό δεδοµένες συνθήκες ή σε συγκεκριµένη χρήση: η - των τροχών σε 
απότοµες στροφές. — συµπεριφορικός, -ή, -ό. συµπεριφορισµός (ο) κάθε 
θεωρία ή αντίληψη κατά την οποία η ψυχολογία ενός υποκειµένου µελετάται µε 
ακρίβεια µόνο µέσω τής εξέτασης και τής ανάλυσης τής συµπεριφοράς του, η 
οποία µπορεί να παρατηρηθεί και να προσδιοριστεί αντικειµενικά και όχι µέσω 
τής διατύπωσης υποκειµενικών κρίσεων ΣΥΝ. µπιχεβιορισµός. — συ-
µπεριφοριστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. behaviourism]. συµπεριφοριστής   (ο),   
συµπερκρορίστρια   (η)   {συµπεριφορι-στριών) οπαδός τού συµπεριφορισµού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. behaviourist]. συµπηννύω ρ. µετβ. 
{συνέπηξα} (λόγ.) 1. κάνω (κάτι) σταθερό και συµπαγές στερεώνοντας σφιχτά 
µαζί τα τµήµατα του 2. (µτφ.) ιδρύω, συγκροτώ: συνέπηξαν εθνική εταιρεία για 
την ανεξαρτησία τής χώρας || συνέπηξαν συµµαχία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συµπήγνυµι | -ύω < συν- + πήγνυµι | πηγνύω (βλ. κ. πήζω)]. ' 
σύµπηκτος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) 1. (κυριολ.) αυτός που έχει πηκτή σύσταση, που 
έχει πήξει: ~ γάλα ΣΥΝ. πηχτός 2. (µτφ.) αυτός που έχει µεγάλη πυκνότητα, 
συνοχή, που τα µέλη του συνδέονται γερά µεταξύ τους σε αδιάσπαστο σύνολο. 



σύµπηξη 1689 συµπληρώνω 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < συµπήγνυµι | -ύω (βλ.λ.)]. 
σύµπηξη (η) {-ης κ. -ήξεως | -ήξεις, -ήξεων} (λόγ.) 1. η σταθεροποίηση και η 

στερέωση των τµηµάτων ενός συνόλου, ώστε να είναι συµπαγές 2. (µτφ.) η 
συγκρότηση, η σύσταση οργανωµένου συνόλου: η ~ κόµµατος | εταιρείας | 
συλλόγου | συνασπισµού ΣΥΝ. ίδρυση, οργάνωση. [ΕΤΥΜ < αρχ. σύµπηξις < 
συµπήγνυµι | -ύω (πβ. κ. πήξις)]. 

συµπιέζω ρ. µετβ. {συµπίεσ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. περιορίζω τις 
διαστάσεις (σώµατος) ασκώντας πίεση σε αυτό, συρρικνώνοντας τον όγκο του 
2. περιορίζω: ~ τις δηµόσιες δαπάνες || ~ τους µισθούς | τις συντάξεις 3. 
ΠΛΗΡΟΦ. κάνω συµπίεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. συµπιέζω < συν- (βλ.λ.) + 
πιέζω, o όρος τής πληροφορικής αποτελεί απόδ. τού αγγλ. compress]. 

συµπίεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η άσκηση πίεσης (σε ένα 
σώµα), ώστε να περιορίζονται οι διαστάσεις του: η ~ τού περιεχοµένου ενός 
σωλήνα µε έµβολο 2. ο περιορισµός τού όγκου ενός σώµατος µε ειδική 
θερµοδυναµική διεργασία, µε άσκηση µηχανικής πίεσης ή µε έκθεση τού 
σώµατος σε συγκεκριµένη ηλεκτροµαγνητική διάταξη 3. ΠΛΗΡΟΦ. η µέθοδος 
µε την οποία µειώνεται το µέγεθος των ψηφιακών δεδοµένων 4. εφαρµογή 
αυστηρότερων, πιο στενών ορίων η µείωση: ~ πιστώσεων | ελλειµµάτων | 
δαπανών ΣΥΝ. περιορισµός. [ΕΤΥΜ < αρχ. συµπίεσις < συµπιέζω, o όρος τής 
πληροφορικής αποτελεί απόδ. τού αγγλ. compression]. 

συµπιεστής (ο) 1. µηχάνηµα για τη συµπίεση αερίων ANT. αποσυµπιεστής 2. 
(ειδικότ.) µηχανική διάταξη για τη διατήρηση τού κυκλώµατος ψύξεως ενός 
πυρηνικού αντιδραστήρα σε σταθερή πίεση. Επίσης συµπιεστήρας (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. compressor]. 

συµπιεστικός, -ή, -ό [1870] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συµπίεση: ~ 
διαδικασία 2. αυτός που προκαλεί συµπίεση: ~ θάλαµος | συσκευή. — 
συµπιεστικ-ά | -ώς επίρρ. 

συµπιεστός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που έχει συµπιεστεί ΣΥΝ. συµπιεσµένος 2. 
αυτός που µπορεί να υποστεί συµπίεση: ~ αέρια 3. ΦΥΣ. συµπιεστό (το) η 
συµπιεστότητα (βλ.λ.). 

συµπιεστότητα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΦΥΣ. η ικανότητα φυσικών σωµάτων να 
συµπιέζονται, να µειώνεται ο όγκος τους µε την άσκηση µηχανικής πίεσης 
ΣΥΝ. συµπιεστό (το). 

συµπίληµα (το) {συµπιλήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. οτιδήποτε προκύπτει 
από την ανάµειξη ετερόκλιτων στοιχείων: ~ ιδεών 2. (ειδικότ.) το κείµενο που 
προκύπτει από την κυρ. άτεχνη συνένωση διαφορετικών ετερογενών 
αποσπασµάτων: το νέο πρόγραµµα είναι ένα πρόχειρο ~ παλαιότερων θέσεων 
και προτάσεων τού κόµµατος ΣΥΝ. σύµφυρµα, συνονθύλευµα. [ΕΤΥΜ. µ.εσν. 
< αρχ. συµπιλώ (βλ.λ.)]. 

συµπιλώ ρ. µετβ. {συµπιλείς...} (λόγ.) 1. δηµιουργώ (κάτι) συνενώνοντας 
διάφορα ανοµοιογενή συστατικά 2. (ειδικότ.) συντάσσω (κείµενο) 
παραθέτοντας διαφορετικής προελεύσεως αποσπάσµατα. — συ-µπίληση (η) 
[αρχ.], συµπιλητής (ο). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συµπιλώ (-έω) «συµπιέζω, στρυµώχνω» < συν- + πιλώ (-
έω)«συµπιέζω, στραγγίζω» < πίλος (βλ.λ.)]. 

συµπίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {συνήπια} (σπάν.) ♦ 1. (µετβ.) πίνω (κάτι) 
µαζί µε κάποιον/κάποιους ♦ 2. (αµετβ.) πίνω µαζί µε άλλους σε µια 
περίσταση. 

συµπίπτω ρ. αµετβ. {συνέπεσα} 1. εφαρµόζω, εφάπτοµαι: τα σχέδια στις 
διαφάνειες συµπίπτουν απολύτως µε το πρωτότυπο 2. (κατ' επέ-κτ.) έρχοµαι σε 
πλήρη αντιστοιχία ή συµφωνία µε (κάτι/κάποιον), συµφωνώ: οι δύο εκθέσεις 
συµπίπτουν σε πολλές επισηµάνσεις || η κατάθεση του συµπίπτει µε την εκδοχή 
τού κατηγορουµένου || οι απόψεις | οι προτάσεις τους συµπίπτουν 3. προκύπτω, 
εκδηλώνοµαι ή συµβαίνω ταυτοχρόνως µε κάτι άλλο: καθυστερούσαν τη 
συνεδρίαση, για να συµπέσει µε την επέτειο τής ιδρύσεως τού κόµµατος 4. 
(απρόσ. συµπίπτει) συµβαίνει, σηµειώνεται ως γεγονός: ~ πάντα να λείπω, 
όταν τηλεφωνεί ΣΥΝ. τυχαίνει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + πίπτω (βλ.λ.)]. 

συµπλακω (να/θα) ρ. → συµπλέκω 
σύµπλεγµα (το) {συµπλέγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε πολύπλοκη ή 

µπερδεµένη ένωση ή συναρµολόγηση συνδεδεµένων πραγµάτων, µερών, 
µονάδων κ.λπ., που απαρτίζουν σύνολο: ~ κτισµάτων 2. (γενικά) κάθε ένωση 
ανεξάρτητων στοιχείων σε ενιαίο σύνολο: ~ συµφώνων || οι Β. Σποράδες είναι 
νησιωτικό ~ 3. (στη γλυπτική και τη ζωγραφική) παράσταση δύο ή 
περισσοτέρων προσώπων, ζώων ή φυτών περιπλεγµένων ή συνδεδεµένων σε 
ένα σύνολο: το ~ τού Λαοκόοντα 4. δύο ή περισσότερα κεφαλαία γράµµατα 
συνδεδεµένα σε ενιαία, κυρ. καλ-λιγραφική, παράσταση ως µονόγραµµα 5. 
κάθε οργανωµένο, τεχνητό ή φυσικό δίκτυο δρόµων, σιδηροδροµικών 
γραµµών, καναλιών, αγωγών κ.λπ. 6. ΨΥΧΟΛ. σύνολο αλληλοσυνδεσµένων, 
συναισθηµατικά φορτισµένων ιδεών, επιθυµιών και παρορµήσεων, που µπορεί 
να είναι ολικώς ή µερικώς καταπιεσµένες, αλλά επηρεάζουν τις αντιλήψεις, 
τις σχέσεις και τη συµπεριφορά τού ατόµου: ~ κατωτερότητας/ ανωτερότητας | 
τής Ηλέκτρας || οιδιπόδειο ~ ΣΥΝ. κόµπλεξ. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. συµπλέκω, o 
ψυχολ. όρ. αποδίδει το γερµ. Komplex, τού οποίου το λατ. έτυµον complexus 
(< p. complicere «συµπλέκω») παρουσιάζει όµοιο σχηµατισµό µε την 
Ελληνική]. 

συµπλεγµατικός, -ή, -ό [1892] 1. αυτός που σχετίζεται µε σύµπλεγµα 2. (λόγ. 
για πρόσ.) αυτός που η συµπεριφορά του φανερώνει και εκδηλώνεται µε βάση 
τα ψυχολογικά του συµπλέγµατα, ιδ. το αίσθηµα µειονεξίας του απέναντι 
στους άλλους ΣΥΝ. κοµπλεξικός. — συ-µπλεγµατικ-ά | -ώς επίρρ. 

συµπλέκτης (ο) {συµπλεκτών} (στα αυτοκίνητα) σύστηµα µε το οποίο 
επιτυγχάνεται η µετάδοση τής κίνησης από τον κινητήρα 

στους πίσω τροχούς (σύµπλεξη) ή η διακοπή της (αποσύµπλεξη) (πβ. 
λ. αµπραγιάζ, σύµπλεξη, ντεµπραγιάζ, αποσύµπλεξη). 
[ΕΤΥΜ. < συµπλέκω, απόδ. τού γαλλ. embrayage (βλ. λ. αµπραγιάζ)]. 

συµπλεκτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που συµπλέκει δύο ή περισσότερα 
πράγµατα 2. ΓΛΩΣΣ. συµπλεκτικός σύνδεσµος σύνδεσµος που συνδέει 
γραµµατικώς στοιχεία ισοδύναµα (δηλ. λέξεις µε λέξεις, προτάσεις µε 
προτάσεις) είτε καταφατικά (λ.χ. και) είτε αποφατικά (λ.χ. ούτε, µήτε). — 
συµπλεκτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

συµπλέκω ρ µετβ. [αρχ.] {συνέπλ-εξα, -άκην, -ης, -η... (στη σηµ. 2) (κ. 
συµπλέχθηκα στις σηµ. 1, 3), συµπεπλεγµένος} 1. πλέκω µαζί δύο ή 
περισσότερα πράγµατα, δηµιουργώ σύµπλεγµα· (µεσοπαθ. συµπλέκοµαι) 2. 
αναµειγνύοµαι σε συµπλοκή: οι διαδηλωτές συνεπλάκησαν µε τα Μ.Α.Τ. || οι 
αντιµαχόµενες πλευρές συνεπλάκησαν σε φονική σύγκρουση 3. συνδέοµαι (µε 
κάτι), οδηγώντας σε ορισµένο αποτέλεσµα: τα συµφέροντα τής χώρας 
συµπλέκονται µε τις τάσεις για εθνική αποκατάσταση λαών τής περιοχής ΣΥΝ. 
συνενώνοµαι, συνδέοµαι. 

σύµπλεξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} (στα αυτοκίνητα) η µετάδοση τής 
κίνησης από τον κινητήρα στους πίσω τροχούς µέσω τού συµπλέκτη- το 
αµπραγιάζ (πβ. λ. ντρεµπραγιάζ, συµπλέκτης). [ΕΤΥΜ; < αρχ. σύµπλεξις (ως 
γλωσσ. και ιατρ. όρ.) < συµπλέκω. Ο όρ. τής µηχανικής είναι απόδ. τού γαλλ. 
embrayage (στη Γαλλική δηλώνει τόσο τον µηχανισµό όσο και το πεντάλ τού 
συµπλέκτη]. 

σύµπλευση (η) [1854] (-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1.η πλεύση προς την 
ίδια κατεύθυνση µε άλλους 2. (µτφ.) η συµφωνία (µε κάποιον), ώστε να 
υπάρχει ταύτιση µε τον τρόπο σκέψης ή δράσης του: η ~ τής εξωτερικής µας 
πολιτικής µε την επίσηµη πολιτική τής Ε.Ε. || «ζητήθηκε από τους δύο άνδρες να 
υπάρξει ~ εν όψει τού συνεδρίου τού κόµµατος» (εφηµ.). 

συµπλέω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνέπλευσα} 1. πλέω προς την ίδια κατεύθυνση, 
ακολουθώ την ίδια ή παράλληλη πορεία πλεύσης µε άλλους: τα σκάφη των δύο 
στόλων συνέπλευσαν κατά µήκος των ακτών 2. (συνήθ. µτφ.) ακολουθώ την 
ίδια κατεύθυνση δράσεως ή σκέψεως µε κάποιον, συµφωνώ µαζί του: συµπλέει 
µε την επίσηµη γραµµή τού κόµµατος ΣΥΝ. συµφωνώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλέω. 

συµπληγάδες (πέτρες) (οι) 1. ΜΥΘΟΛ. ψηλοί και απότοµοι κατακόρυφοι 
σκόπελοι που ανοιγόκλειναν, µε αποτέλεσµα να συντρίβονται τα διερχόµενα 
πλοία στο µεταξύ τους στενό πέρασµα 2. (µτφ.) κάθε εξαιρετικά επικίνδυνο 
και δύσκολο εµπόδιο: πέρασε από - για να τα καταφέρει, αλλά το πείσµα του 
τον έβγαλε νικητή! [ΕΤΥΜ. < αρχ. συµπληγάδες (πέτραι) < συν- + -πληγάδες < 
πληγή]. 

συµπλήρωµα (το) {συµπληρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί που προστίθεται, 
για να συµπληρωθεί (κάτι): δεν χόρτασε µε µία µερίδα φαγητό και έβαλε και ~ || 
~ διατροφής 2. τµήµα βιβλίου στο οποίο παρατίθενται οι παραλείψεις και οι 
προσθήκες που έχουν επισηµανθεί στο κύριο µέρος του 3. ΙΑΤΡ. σύνολο 
ουσιών τού ορού τού αίµατος και των εξωκυτταρικών υγρών, που προκαλούν 
τη λύση ορισµένων αντιγόνων και µετέχουν σε διάφορες παθολογικές 
διεργασίες 4. ΓΛΩΣΣ. συµπλήρωµα τού ρήµατος το αντικείµενο τού ρήµατος 
και γενικότερα ό,τι συµπληρώνει σηµασιοσυντακτικά την έννοια του κατά 
τρόπο υποχρεωτικό (άµεσο αντικείµενο, έµµεσο αντικείµενο, εµπρόθετο 
αντικείµενο, προτάσεις µε να | ότι, πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις κ.ά.) και 
όχι προαιρετικό (όπως λειτουργούν οι προσδιορισµοί και κάθε µορφής 
επιρρηµατικές εξειδικεύσεις) 5. ΜΑΘ. (α) συµπλήρωµα γωνίας η γωνία που 
είναι συµπληρωµατική µιας άλλης, δηλ. που τα µέτρα τους έχουν άθροισµα 
90° (β) συµπλήρωµα συνόλου το σύνολο που έχει ως στοιχεία εκείνα που δεν 
ανήκουν στο δεδοµένο σύνολο. 
[ΕΤΥΜ αρχ-> αρχική σηµ. «γέµισµα, ολοκλήρωση - εκπλήρωση», < 
συµπληρώ (-όω). Ο γλωσσ. όρ. συµπλήρωµα τού ρήµατος είναι απόδ. τού 
γαλλ. complément (du verbe)]. 

συµπληρωµατικός, -ή, -ό 1. αυτός µέσω τού οποίου συµπληρώνεται (κάτι): ~ 
διάταξη νοµοσχεδίου || οι υποψήφιοι ζήτησαν ~ οδηγίες για τα θέµατα || ~ 
διευκρινίσεις 2. (χρώµα) που µπορεί, όταν αναµιχθεί µε άλλο, να δώσει 
άχρωµο αποτέλεσµα 3. ΓΛΩΣΣ. συµπληρωµατική πρόταση κάθε πρόταση που 
µπορεί να λειτουργήσει ως αντικείµενο ή υποκείµενο τού ρήµατος- κυρίως 
προτάσεις µε το ότι/πως και το να (λ.χ. στη φρ. θέλω να ζήσω η πρόταση να 
ζήσω λειτουργεί ως αντικείµενο τού ρήµατος, ενώ στη φρ. το ότι ήλθε είναι 
καλό η έναρθρη πρόταση το ότι ήλθε χρησιµοποιείται ως υποκείµενο τού 
ρήµατος) 4. ΜΑΘ. συµπληρωµατική γωνία (µιας άλλης γωνίας) η γωνία τής 
οποίας το µέτρο µαζί µε το µέτρο τής άλλης έχουν άθροισµα 90°. — 
συµπληρωµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., συµπληρωµατικότητα (η). [ΕΤΥΜ. 
µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που αποτελεί συστατικό στοιχείο ενός όλου», < 
συµπλήρωµα. Η σύγχρονη σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. complémentaire]. 

συµπληρωµατισµός (ο) ΓΛΩΣΣ. το φαινόµενο κατά το οποίο οι χρόνοι 
ορισµένων ρηµάτων συµπληρώνονται µε χρόνους που σχηµατίζονται από 
άλλη ρίζα- π.χ. βλέπω - είδα, λέγω - είπα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. 
suppletivismus]. 

συµπληρώνω ρ. µετβ. {συµπλήρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (κάτι) πλήρες 
προσθέτοντας ό,τι απαιτείται, ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς ελλείψεις: ~ µια 
αίτηση | ένα έντυπο τής εφορίας | ερωτηµατολόγιο || συµπληρώστε τις προτάσεις 
µε τον σωστό τύπο τού ρήµατος || χρειάζεται άλλες 300.000 δρχ., για να 
συµπληρώσει το ποσό τής προκαταβολής || οι κενές θέσεις θα συµπληρωθούν µε 
διορισµούς 2. φθάνω (κάτι) σε σηµείο που ολοκληρώνει συγκεκριµένη 
χρονική διάρκεια: τα 'χει συµπληρωµένα τα είκοσι || φέτος συµπληρώνει 
τριάντα χρόνια στο θέατρο ΣΥΝ. (µτφ.) κλείνω, τελειώνω, ολοκληρώνω 3. 
φθάνω σε ένα σηµείο ή όριο: φέτος ~ τις δέκα συµµετοχές σε διεθνή φεστιβάλ 
4. αποτελώ την αναγκαία προσθήκη σε κάτι: ταιριάζουν τόσο που σε 
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όλα συµπληρώνουν ο ένας τον άλλον. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ολοκληρώνω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συµπληρώ (-όω) < συν- + πληρώ (βλ.λ.)]. 

συµπλήρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η πρό-
σθεση (σε κάτι) όσων χρειάζονται, ώστε να είναι πλήρες, ολοκληρω-
µένο: η ~ των κενών/ τής αίτησης | µιας φράσης ΣΥΝ. πλήρωση, ολο-
κλήρωση 2. (ειδικότ.) η ολοκλήρωση µιας πλήρους χρονικής περιό-
δου: τον τίµησαν για τη - δέκα χρόνων στην προεδρία τού συλλόγου 
ΣΥΝ. (µτφ.) κλείσιµο 3. το να φθάνει κανείς σε ένα σηµείο ή όριο: µε 
τη ~ δέκα κουπονιών παίρνετε ένα δώρο || (ΑΘΛ.) η ~ τριών καρτών 
από έναν παίκτη οδηγεί σε ποινή αποκλεισµού µιας αγωνιστικής. 

συµπληρωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που µπορεί να ολοκληρώσει 
κάτι, που ενδείκνυται για συµπλήρωση ΣΥΝ. συµπληρωµατικός. — 
συµπλπρωτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

συµπλοιοκτησία (η) {συµπλοιοκτησιών} η από κοινού κυριότητα και 
εκµετάλλευση πλοίου από δύο ή περισσότερους ιδιοκτήτες. 

συµπλοιοκτήτης (ο) {συµπλοιοκτητών}, συµπλοιοκτήτρια (η) 
{συµπλοιοκτητριών} πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης πλοίου από κοι-
νού µε άλλον/άλλους. 

συµπλοκή (η) 1. η βίαιη σύγκρουση: ~ αστυνοµικών και διαδηλωτών || 
- µεταξύ των οπαδών δύο αντίπαλων οµάδων · 2. η ένωση δύο ή 
περισσοτέρων στοιχείων µε διαπλοκή τους, η σύνδεση µε πλοκή 3. 
(συνεκδ.) το αποτέλεσµα αυτής τής ένωσης ΣΥΝ. σύµπλεγµα. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < συµπλέκω]. 

σύµπλόκος, -η, -ο 1. σύνθετος 2. (γενικά) ΧΗΜ. συµπλοκή ένωση χη-
µική ένωση που αποτελείται από ένα κεντρικό άτοµο κάποιου µε-
τάλλου, το οποίο συνδέεται χηµικώς µε ορισµένο αριθµό µη µεταλλι-
κών ατόµων, µορίων ή ριζών αλλιώς σύµπλοκο (το): «το νέο προϊόν 
περιέχει πολυβιταµινούχα εκχυλίσµατα φρούτων, πολυµερές σύµπλοκο 
και χρωστικές ουσίες» (εφηµ.) 3. σύµπλοκα (τα) {συµπλοκών} (α) 
ΒΙΟΛ. παράγοντες που επιδρούν στη φυλετική διαφοροποίηση των γε-
νετικά καθορισµένων γεννητικών οργάνων τού εµβρύου (β) ΓΛΩΣΣ. 
συνδυασµοί λέξεων που απαντούν σταθερά µαζί στον λόγο. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. σύµπλοκος «περίπλοκος» < αρχ. συµπλέκω. Το ουδ. σύµπλοκο 
είναι απόδ. τού αγγλ. complex (λ.χ. στον χηµ. όρο complex salt 
«σύµπλοκο άλας»)]. 

σύµπνοια (η) {χωρ. πληθ.} η εκπεφρασµένη οµογνωµία, η σύγκλιση 
σε κοινούς άξονες δράσεως και σκέψεως: υπάρχει απόλυτη -µεταξύ 
των µελών τής οργάνωσης ΣΥΝ. οµοφωνία ANT. διχόνοια, διχογνωµία-

ΦΡ. σε αγαστή σύµπνοια σε πλήρη συµφωνία: συνεργάστηκαν απο-
δοτικά ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < σύµπνους «σύµφωνος, οµόγνωµος» < συν- + -πνους 
(< πνέω)]. 

συµπολεµιστής (ο) [1887], συµπολεµίστρια (η) [1896] {συµπολε-
µιστριών} 1. πρόσωπο που πολεµά ή αγωνίζεται µαζί µε άλλον/άλ-
λους στον πόλεµο 2. (µτφ.) αυτός που αγωνίζεται µαζί µε άλλον/άλ-
λους για έναν σκοπό. 

συµπολεµώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {συµπολεµείς... | συµπολέµησα) πολεµώ 
ή αγωνίζοµαι για κάτι µαζί µε άλλον/άλλους: είχαν συµπολεµήσει 
στην Αλβανία το '40 ΣΥΝ. συναγωνίζοµαι. 

συµπολιτεία (η) [µτγν.] {συµπολιτειών} οµοσπονδία κρατών, πολι-
τειών ενωµένων υπό κοινή κεντρική εξουσία, οι οποίες διατηρούν 
την αυτονοµία τους µε ξεχωριστή κυβέρνηση η καθεµιά: η αχαϊκή -. 
— συµπολιτειακός, -ή, -ό [1896]. 

συµπολιτεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {συµπολιτεύ-θηκα, -µένος} 1. 
πολιτεύοµαι υπέρ τού κόµµατος που βρίσκεται στην εξουσία, είµαι 
βουλευτής τής κυβέρνησης ή υποστηρίζω πολιτικά την κυβερνητική 
πλευρά ANT. αντιπολιτεύοµαι 2. (η µτχ. συµπολιτευόµενος, -η, -ο) αυ-
τός που υποστηρίζει την κυβερνητική πλευρά: οι ~ εφηµερίδες ANT. 
αντιπολιτευόµενος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

συµπολίτευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (περι-
ληπτ.) 1. το σύνολο των κυβερνητικών βουλευτών: σύσσωµη η -χει-
ροκρότησε τον πρωθυπουργό ΑΝΤ. αντιπολίτευση 2. (γενικότ.) το σύ-
νολο όσων υποστηρίζουν την κυβερνητική πλευρά, οι οπαδοί τής κυ-
βέρνησης: ο Τύπος τής ~ · 3. ΕΚΚΛΗΧ. η ζωή τού Χριστού ανάµεσα 
στους ανθρώπους. 

συµπολίτης (ο) [αρχ.] {συµπολιτών}, συµπολίτισσα (η) {δύσχρ. 
συµπολιτισσών} καθένας από τους πολίτες τής ίδιας πόλης σε σχέση 
µε τους άλλους: στην αρχαία αγορά ο ρήτορας απευθυνόταν στους ~ 
του. 

συµπονετικός, -ή, -ό αυτός που συµµερίζεται τον πόνο τού άλλου. 
— συµπονετικά επίρρ. 

συµπόνια (η) {χωρ. πληθ.} η συναισθηµατική αλληλεγγύη και συ-
µπάθεια προς κάποιον, η συναίσθηση τού πόνου του: νιώθω για τους 
φτωχούς || βοηθώ κάποιον από ~ ΣΥΝ. ευσπλαχνία, οίκτος ΑΝΤ. απο-
νιά, απανθρωπιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
[ΕΤΥΜ < συµπονώ (υποχωρητ.), κατά το σχήµα καταφρονώ - κατα-
φρόνια]. 

συµπόνια ή συµπόνοια; Η λ. συµπόνια παράγεται από το ρ. συ-
µπονώ (πβ. καταφρονώ - καταφρόνια, φτηναίνω - φτήνια, αγρυπνώ 
- αγρύπνια, καταντώ - κατάντια κ.τ.ό., βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια) µε την 
παραγωγική κατάληξη -ια· προφανώς δεν έχει καµία σχέση µε τα 
παράγωγα των λέξεων νους, ρους, πλους που γράφονται µε -οια: 
εννοώ - έννοια, µετανοώ - µετάνοια. Ίσως στο γλωσσικό αίσθηµα 
µερικών οµιλητών να έχει παρασυνδεθεί η λ. συµπόνια µε τη λ. 
σύµπνοια (< συµπνέω). 

συµπονώ (κ. -άω) ρ. µετβ. [αρχ.] {συµπονείς κ. -άς... | συµπόνεσα) συ-
µπαραστέκοµαι ψυχικά (σε κάποιον), συναισθάνοµαι τον πόνο του: 
τον ~ για τα βάσανα του, αλλά δεν µπορώ να βοηθήσω ΣΥΝ. σπλα- 

χνίζοµαι. — συµπόνεση (η), συµπονετικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια, 
λυπάµαι. 

συµπορεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συµπορεύ-θηκα (καθηµ. -τη-
κα)) 1. ακολουθώ την ίδια πορεία µε κάποιον, πορεύοµαι µαζί του: οι 
δύο οµάδες οδοιπόρων συµπορεύονταν µέχρι και τον προτελευταίο 
σταθµό ΣΥΝ. συνοδοιπορώ 2. (µτφ.) συµφωνώ, ακολουθώ ανάλογες 
επιλογές µε (κάποιον/κάποιους): η αντιπολίτευση δείχνει να συµπο-
ρεύεται µε την κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική τής χώρας. — 
συµπόρευση (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

συµποσιάζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {συµποσίασα) (λόγ.-σπάν.) συµµετέχω 
σε συµπόσιο. 

συµποσιακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε συµπόσιο ή 
ταιριάζει σε συµπόσιο ή συµποσιαστές ΣΥΝ. συµποσιαστικός. 

συµποσίαρχος (ο) {συµποσιάρχ-ου | -ων, -ους) αυτός που συντονίζει 
ένα συµπόσιο, που έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συµπόσιον + -άρχος < άρχω]. 

συµποσιαστής (ο) [µτγν.] αυτός που συµµετέχει σε συµπόσιο. 
συµποσιαστικός, -ή, -ό αυτός που συντελείται ή διατυπώνεται σε 

συµπόσιο: ~ λόγοι | συζητήσεις ΣΥΝ. συµποσιακός. — συµποσιαστικ-
ά/-ώς επίρρ. 

συµπόσιο (το) {συµποσί-ου | -ων) 1. η συνεστίαση στην οποία, µαζί 
µε το φαγητό, προσφέρονται και ποτά στους µετέχοντες: οργανώνω ~ 
• 2. άτυπη συνάντηση εκπροσώπων και ειδικών ενός επιστηµονικού 
ή καλλιτεχνικού τοµέα αφιερωµένη σε ένα ειδικό θέµα: επιστηµονι-
κό ~||~ θεάτρου | ποίησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνέδριο. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
συµπόσιον < συµπότης (βλ.λ.). Η σηµ. 2 αποτελεί αντι-δάν. από 
νεολατ. symposium]. 

συµποσούµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ.} ανέρχοµαι συνολικά, 
φθάνω σε ορισµένο ποσό: οι οικονοµικές του υποχρεώσεις προς το 
∆ηµόσιο συµποσούνται σε 30 εκατοµµύρια δρχ. ΣΥΝ. ανέρχοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, πληρώ. 
[ΕΤΥΜ Μέσ. τ. τού µτγν. συµποσώ (-όω) «συνυπολογίζω» < συν- + -
ποσώ (-όω) < ποσόν]. 

συµπότης (ο) {συµποτών} 1. αυτός που πίνει µαζί µε άλλους 2. ο συ-
µποσιαστής (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ^. < συν- + -πότης]. 

συµποτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε συµπόσιο ή συ-
µπότες:^ ~ µουσική | ατµόσφαιρα | συζήτηση. 

συµπρόγκαλα (τα) (οικ.-συνήθ. κακόσ.) σύνολο πολλών και µικρών 
αποσκευών ή πραγµάτων που κουβαλάει κάποιος και που τον δυ-
σκολεύουν ιδιαίτερα κατά τη µεταφορά τους ή που προκαλούν ενό-
χληση στους γύρω του: αράδιασε τα ~ της στην είσοδο || µάζεψε τα ~ 
σου και φύγε! [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 

σύµπραξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων) η συνεργασία, η 
συµµετοχή σε κοινή προσπάθεια κατόπιν συνεννοήσεως: η ~ δύο 
κοµµάτων στις εκλογές. 

συµπράττω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνέπραξα, συµπεπραγµένος} ενεργώ 
σε συνεργασία ή σε συνεννόηση µε άλλον/άλλους για συγκεκριµένο 
σκοπό ή αποτέλεσµα: αποφάσισαν να συµπράξουν για την επιτυχία 
τού σχεδίου || κατά την Κατοχή συνέπραξε µε τον εχθρό ΣΥΝ. συνερ-
γώ, συνεργάζοµαι. 

συµπροεδρεύω ρ. αµετβ. {συµπροήδρευσα} προεδρεύω µαζί µε άλ-
λον/άλλους. 

συµπρόεδρος (ο/η) [αρχ.] {συµπροέδρ-ου | -ων, -ους) αυτός που συ-
µπροεδρεύει µε άλλον/άλλους. 

συµπροϊόν (το) {συµπροϊόντ-ος | -ων} ΟΙΚΟΝ. κύριο προϊόν που πα-
ράγεται παράλληλα µε άλλο κατά την ίδια παραγωγική διαδικασία: 
το γάλα και το µαλλί είναι συµπροϊόντα των ζωντανών ζώων, ενώ το 
κρέας και το δέρµα είναι συµπροϊόντα σφαγίων (πβ. λ. υποπροϊόν). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. coproduct]. 

συµπροφέρω ρ. µετβ. [µτγν.] {συµπρο-έφερα κ. συµπρόφερα, -φέρ-
θηκα) προφέρω συγχρόνως, εκφωνώ µαζί δύο ή περισσότερους φθόγ-
γους ΣΥΝ. συνεκφωνώ. 

συµπροφορά (η) ΓΛΩΣΣ. η προφορά δύο ή περισσότερων φθόγγων 
µαζί ΣΥΝ. συνεκφώνηση. 

συµπρωταγωνιστής (ο), συµπρωταγωνίστρια (η) {συµπρωτα-
γωνιστριών} πρόσωπο που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο µαζί µε άλ-
λον/άλλους σε έργο, ταινία ή παράσταση. — συµπρωταγωνισπκός, -
ή, -ό. 

συµπρωταγωνιστώ ρ. αµετβ. {συµπρωταγωνιστείς... | συµπρωταγω-
νίστησα} έχω πρωταγωνιστικό ρόλο µαζί µε άλλον/άλλους (σε έργο, 
ταινία, παράσταση). 

συµπρωτεύουσα (η) {δύσχρ. συµπρωτευουσών) η δεύτερη σε µέγε-
θος και σηµασία (οικονοµική, διοικητική, γεωγραφική, στρατηγική 
κ.λπ.) πόλη µιας χώρας- (ειδικότ. για την Ελλάδα) η Θεσσαλονίκη. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πόλη. 

ούµπτυγµα (το) [µεσν.] {συµπτύγµ-ατος | -ατα, -άτων} ό,τι έχει προ-
κύψει µε σύµπτυξη, η πτύχωση υφάσµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. 

σύµπτυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | -ύξεις, -ύξεων) (λόγ.) 1. το µάζεµα µε 
δίπλωση (ώστε να δηµιουργούνται πτυχώσεις): η ~ των ιστίων ΣΥΝ. 
δίπλωµα 2. η µείωση τής έκτασης πράγµατος, κυρ. µε αφαίρεση ή 
πύκνωση των συστατικών του ή περιορισµό των ορίων του: κατάφερε 
να συµπτύξει τον χρόνο τής οµιλίας του στα 10' || ~ κεφαλαίου ΣΥΝ. 
περιορισµός, ελάττωση, συντόµευση 3. ΣΤΡΑΤ. (α) η σχεδιασµένη 
µετακίνηση σε αµυντικές θέσεις που βρίσκονται πίσω: διέταξε - των 
δυνάµεων πίσω από τα χαρακώµατα ΣΥΝ. οπισθοχώρηση, υποχώρηση 
(β) η συγκέντρωση σε έναν σχηµατισµό των ανδρών που είχαν δια-
σκορπιστεί ή αναπτυχθεί σε διάφορα σηµεία ΣΥΝ. πύκνωση 4. τεχνι-
κή παραλλαγής µουσικού κοµµατιού, θέµατος 5. (στη γυµναστική, 
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λ.χ. ως παράγγελµα) το µάζεµα των χεριών µε τοποθέτηση των δα-
κτύλων στους ώµους µετά την έκταση, προβολή ή ανάταση τους. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σύµπτυξις < αρχ. συµπτύσσω]. 

συµπτύσσω ρ. µετβ. {συνέπτυξα, συµπτύ-χθηκα (λόγ. συνεπτύχθην, -
ης, -η...), συνεπτυγµένος} 1. (λόγ.) µαζεύω µε δίπλωση, δηµιουργώ-
ντας πτυχώσεις: ~ τα ιστία | το παραπέτασµα ΣΥΝ. διπλώνω, περι-
στέλλω, µαζεύω ANT. αναπτύσσω, απλώνω, εκτείνω 2. συγκεντρώνω 
σε πιο περιορισµένο χώρο, µαζεύω πυκνώνοντας: οι µαθητές συ-
µπτύχθηκαν κατά τµήµατα για την προσευχή ΣΥΝ. πυκνώνω ANT. 
αναπτύσσω 3. περιορίζω την έκταση πράγµατος, αφαιρώντας στοι-
χεία του ή βάζοντας το µέσα σε πιο στενά όρια: ~ ένα δίστηλο άρθρο 
σε µονόστηλο || λόγω ελλείψεως χρόνου έπρεπε να συµπτύξει τον λόγο 
του ΣΥΝ. περιορίζω, συντοµεύω, συντέµνω ΑΝΤ. επεκτείνω, επιµη-
κύνω, αναπτύσσω 4. (µεσοπαθ. συµπτύσσοµαι) µετακινούµαι σε θέ-
σεις που βρίσκονται πιο πίσω: η σφοδρή επίθεση τού εχθρού µάς 
ανάγκασε να συµπτυχθούµε πίσω από τα οχυρά ΣΥΝ. υποχωρώ, οπι-
σθοχωρώ ΑΝΤ. αναπτύσσοµαι, προωθούµαι 5. (η µτχ. οννεπτυγµέ-
νος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, πτυχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διπλώνω µαζί», < συν- + πτύσσω (βλ. λ. 
πτυχή)]. 

σύµπτωµα (το) {συµπτώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε οργανικό φαι-
νόµενο που φανερώνει την ύπαρξη παθολογικής κατάστασης, στην 
οποία και οφείλεται: τα ~ τής ιλαράς είναι πυρετός, κοκκίνισµα των 
µατιών, εξανθήµατα σε µορφή κηλίδας κ.ά. || παρουσιάστηκαν συ-
µπτώµατα µηνιγγίτιδας 2. οτιδήποτε φανερώνει ή πιστοποιεί µια γε-
νικότερη προβληµατική, ανεπιθύµητη κατάσταση: τον τελευταίο και-
ρό υπήρξαν ~ ανυπακοής και αυθαιρεσίας || η άνοδος τού τιµαρίθµου 
είναι ανησυχητικό ~ για την πορεία τής οικονοµίας || τα φαινόµενα 
βίας αποτελούν συµπτώµατα κοινωνικής παθολογίας. — (υποκ.) 
συµπτωµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «δυσάρεστη σύµπτωση», < συµπίπτω (πβ. κ. 
πτώµα). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

συµπτωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει τυχαίο χαρακτήρα, 
που προκύπτει από σύµπτωση: η συνάντηση τους δεν ήταν ~, την εί-
χαν προγραµµατίσει ΣΥΝ. τυχαίος 2. αυτός που συνιστά σύµπτωµα 
αρρώστιας ή παθολογικής κατάστασης: ~ πυρετός | νόσος (που οφεί-
λεται σε άλλη νόσο). — συµπτωµατικ-ά | -ως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. επίρρηµα. 

συµπτωµατολογία (η) [1813] {συµπτωµατολογιών} 1. το σύνολο των 
συµπτωµάτων µε τα οποία εκδηλώνεται µια νόσος, µια παθολογική 
κατάσταση 2. επιστηµονικός κλάδος τής φυτοπαθολογίας που 
εξετάζει και τυποποιεί τα συµπτώµατα των νόσων των φυτών. — 
συµπτωµατολογίας, -ή, -ό [1891], συµπτωµατολογικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Symptomatologie]. 

σύµπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η σύγχρονη, τυχαία 
συνήθως, εκδήλωση δύο ή περισσοτέρων ανεξάρτητων µεταξύ τους 
γεγονότων ή καταστάσεων: ασυνήθιστη | παράξενη | µοιραία -1| µια 
σειρά συµπτώσεων άλλαξε την κατάσταση || για δες ~· σήµερα το πρωί 
σε σκεφτόµουν και να που συναντηθήκαµε! || δεν είναι συγγενείς- 
είναι καθαρή ~ που έχουν το ίδιο ονοµατεπώνυµο || ∆εν µπορεί να 
οφείλονται όλα αυτά σε ~! Κάποια λογική εξήγηση θα υπάρχει! || δεν 
ήταν ~ ότι βρισκόταν εκεί' τον είχαν ειδοποιήσει- ΦΡ. (α) κατά 
σύµπτωση τυχαία, χωρίς προετοιµασία ή συνεννόηση, συµπτωµατι-
κά: ~ συναντήθηκαν στον δρόµο! (β) διαβολική | σατανική σύµπτωση 
η σύµπτωση που επιφέρει τα αποτελέσµατα που επιθυµούµε να απο-
φύγουµε και συµβαίνει πέρα από κάθε προσδοκία ή πρόβλεψη (µε 
τρόπο τόσο απίθανο, ώστε µόνο ο διάβολος θα µπορούσε να την έχει 
προκαλέσει): κατά ~ µπερδεύτηκαν οι τηλεφωνικές γραµµές και 
άκουσε όλα όσα συζητούσαµε εις βάρος του 2. το να συµπίπτει (κάτι) 
µε (κάτι άλλο): ~ δύο αξόνων | γωνιών 3. (µτφ.) η συµφωνία, η ταυ-
τόσηµη πορεία ή η σύγκλιση στον τρόπο δράσης ή σκέψης: ~ απόψε-
ων µεταξύ δύο αντιπροσωπιών || ~ εκτιµήσεων. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
σύµπτωσις < συµπίπτω (πβ. κ. πτώσις)]. 

συµπύκνωµα (το) [1894] {συµπυκνώµ-ατος | -ατα, -άτων} το προϊόν 
τής συµπύκνωσης. 

συµπυκνώνω ρ. µετβ. {συµπύκνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αυξάνω την 
πυκνότητα (πράγµατος, σώµατος ή υλικού) έπειτα από ορισµένη διερ-
γασία: συµπυκνωµένη κατάσταση τής ύλης (κυρ. η στερεά και η υγρή 
κατάσταση) || συµπυκνωµένο γάλα (παχύρρευστη µορφή γάλακτος, 
από το οποίο έχει αφαιρεθεί το νερό που κανονικά περιέχει) ΑΝΤ. 
αραιώνω, αναπτύσσω 2. (µτφ.) προσδίδω σε (κάτι) µεγαλύτερη 
περιεκτικότητα, συνοχή: το συµπυκνωµένο νόηµα ενός κειµένου || 
στον µύθο συµπυκνώνεται πολλή σοφία και πείρα ζωής. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. συµπυκνώ (-όω) < συν- + -πυκνώ < πυκνός]. 

συµπύκνωση (η) [1874] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η αύξηση 
τής πυκνότητας (πράγµατος, σώµατος ή υλικού): ~ τού γάλατος ΑΝΤ. 
αραίωση, ανάπτυξη 2. (µτφ.) η απόκτηση µεγαλύτερης συνεκτικότη-
τας, περιεκτικότητας: ~ τού νοήµατος 3. ΧΗΜ. συνένωση δύο µορίων 
σε ένα µεγαλύτερο µε την ταυτόχρονη αποβολή ενός µικρότερου µο-
ρίου 4. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. η υγροποίηση υδρατµών ή άλλου αερίου. 

συµπυκνωτής (ο) [1847] συσκευή που χρησιµοποιείται για τη συ-
µπύκνωση, κυρ. αερίων ή ατµών, για τη µετατροπή τους σε υγρά, αλ-
λά και για τη συµπύκνωση διαλυµάτων. Επίσης συµπυκνωτήρας 
[1894]. — συµπυκνωτικός, -ή, -ό [1861]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. condenseur]. 

σύµφαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΑΣΤΡΟΝ. (κυρ. για κο-
µήτες) η σύγχρονη εµφάνιση. 
[ΕΤΥΜ· < αρχ. σύµφασις < συµφαίνοµαι (που, ωστόσο, µαρτυρείται ως 
µτγν.) < συν- + φαίνοµαι]. 

συµφασικός, -ή, -ό ΗΛΕΚΤΡΟΛ. (ηλεκτρικό ρεύµα) που έχει την ίδια 
φάση µε άλλο ρεύµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. co-phasal 
(νόθο συνθ.)]. 

συµφέρει ρ. → συµφέρω 
συµφέρον (το) {συµφέρ-οντος | -οντά, -όντων} 1. ό,τι αποκοµίζει κα-

νείς ως όφελος: τι ~ θα είχε από την ανατροπή τής κυβέρνησης; || ερ-
γάστηκε ανιδιοτελώς, χωρίς κανένα προσωπικό ~ ΣΥΝ. κέρδος, ωφέ-
λεια- ΦΡ. τα καλά και συµφέροντα (τά καλά και συµφέροντα ταϊς 
ψυχαΐς ηµών, από τη θεία Λειτουργία τού Ιωάννου Χρυσοστόµου) 
για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος αξιολογεί ως γενικά σωστό ή 
θεµιτό ό,τι εξυπηρετεί τον ίδιο ατοµικά, ό,τι ο ίδιος επιδιώκει ή πράτ-
τει προς όφελος του: σκέφτεται µόνο - 2. οτιδήποτε ευνοεί, ^υπηρετεί 
κάποιον: το ~ σου είναι να φύγεις το συντοµότερο! || πάω κόντρα στο 
~ µου! || πράττω σύµφωνα µε το ~ µου || κοιτάζω το ~ µου || εξυ-
πηρετώ τα ~ κάποιου || πώς διασφαλίζονται τα ~ τής εταιρείας; || δη-
µόσιο ~ (που αφορά στα µέλη µιας κοινωνίας, ενός συνόλου) 3. (η 
γεν. συµφέροντος, συµφερόντων) για επιχείρηση, οργανισµό κ.λπ. 
που εξυπηρετεί κάποιον/κάτι: η εταιρεία αυτή είναι ιταλικών συµφε-
ρόντων || οργανισµός δηµοσίου συµφέροντος 4. (κακόσ.) η ιδιοτέλεια, 
το προσωπικό όφελος (συνήθ. σε αντίθεση µε το συναίσθηµα, την ευ-
αισθησία κ.λπ.): παντρεύτηκαν από ~, όχι από έρωτα 5. συµφέροντα 
(τα) κάθε οµάδα, σύνολο προσώπων (φυσικών ή νοµικών) που συχνά 
άτυπα ή παράτυπα επηρεάζει ή παρέµβαινα οικονοµικά σε επιχειρη-
µατική, βιοµηχανική ή άλλου είδους δραστηριότητα: κατήγγειλε τα 
µεγάλα ~ που υπονοµεύουν την κυβέρνηση || οργανωµένα | διαπλε-
κόµενα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διαπλέκω, ενδιαφέρω. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. 
ουδ. τής µτχ. ενεστ. τού αρχ. συµφέρω]. 

συµφεροντολογία (η) [1894] {συµφεροντολογιών} η πρόταξη τού 
ατοµικού συµφέροντος ως κριτηρίου συµπεριφοράς, σκέψεως και λή-
ψεως αποφάσεων. 

συµφεροντολογικός, -ή, -ό [1886] αυτός που προκύπτει ή χαρα-
κτηρίζεται από συµφεροντολογία. — συµφεροντολογικά | -ώς επίρρ. 

συµφεροντολόγος (ο/η) [1891] πρόσωπο που οι επιλογές και η συ-
µπεριφορά του στοχεύουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των συµ-
φερόντων του. Επίσης (λαϊκ.) συµφεροντολόγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.}. 
— συµφεροντολόγα) ρ. {-είς...}. 

Συµφερούπολη (η) πόλη τής Ν. Ουκρανίας στη Χερσόνησο τής Κρι-
µαίας. 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. Simferopol < ελλην. συµφέρον + πόλη, µε την έννοια 
«κερδοφόρος, χρήσιµη πόλη». Ονοµάστηκε έτσι το 1783 µετά την προ-
σάρτηση τής Κριµαίας στη Ρωσία, ακολουθώντας τον συρµό τής επο-
χής, να δίνονται ελληνικά ονόµατα]. 

συµφερτικός, -ή, -ό [1892] (λαϊκ.) αυτός που συµφέρει, επωφελής 
ΑΝΤ. ασύµφορος, επιζήµιος. — συµφερτικά επίρρ. 

συµφέρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {παρατ. συνέφερα} (συνήθ. τριτοπρόσ. ή 
απρόσ.) εξυπηρετώ, είµαι ευνοϊκός για κάποιον, λειτουργώ θετικά 
υπέρ του: (τριτοπρόσ.) αυτή η επένδυση σε συµφέρει περισσότερο 
από τις άλλες || δεν µας συµφέρουν αυτές οι εξελίξεις || κάνει πάντα 
ό,τι τον συµφέρει || (απρόσ.) συµφέρει να αγοράζεις στις εκπτώσεις. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συµφέρω, αρχική σηµ. «φέρνω µαζί - επακολουθώ, συ-
νεπάγοµαι», < συν- + φέρω. Η τριτοπρόσωπη χρήση είναι ήδη αρχ.]. 

συµφέρων, -ούσα, -ον {συµφέρ-οντος, -οντά | -οντες (ουδ. -όντα), -
όντων (θηλ. -ουσών)} 1. αυτός που συµφέρει: πήρε στεγαστικό δά-
νειο µε συµφέροντες όρους || έκανε µια πολύ συµφέρουσα αγορά || 
συµφέρουσες συνεργασίες | επενδύσεις 2. συµφέρον (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. συµφέρω]. 

συµφιλιώνω ρ. µετβ. [µτγν.] {συµφιλίω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αποκα-
θιστώ τη σχέση φιλίας ή αρµονικής συνεργασίας µεταξύ (δύο ή πε-
ρισσοτέρων) πλευρών, επαναφέρω την ηρεµία και την αρµονία µετα-
ξύ τους: προσπάθησε να συµφιλιώσει το ζευγάρι, αλλά τελικά προ-
χώρησαν στο διαζύγιο || δεν έχουν συµφιλιωθεί ακόµα από εκείνο τον 
καβγά! ΣΥΝ. συνδιαλλάσσω, µονοιάζω, αγαπίζω 2. φέρω σε συµβιβα-
σµό καταστάσεις, ιδέες κ.λπ. που είναι αντίθετα: ~ τον ρεαλισµό µε 
τη φαντασία 3. (ειδικότ. το µεσοπαθ. συµφιλιώνοµαι) εξοικειώνοµαι, 
παύω να έχω πρόβληµα (µε κάτι): ο άνθρωπος δύσκολα συµφιλιώνε-
ται µε την ιδέα τού θανάτου. 

συµφιλίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η αποκατάσταση 
τής φιλικής σχέσης ή τής αρµονικής συνεργασίας µεταξύ (δύο ή πε-
ρισσοτέρων) πλευρών, η επαναφορά τής ηρεµίας µεταξύ τους: η ~ 
των δύο αντιµαχοµένων πλευρών || εθνική ~ 2. η εξοικείωση µε κάτι 
δυσάρεστο: η ~ µε την ιδέα τού θανάτου | τής αποτυχίας. 

συµφιλιωτής (ο), συµφιλιώτρια (η) {συµφιλιωτριών} πρόσωπο που 
συµφιλιώνει κάποιους. 

συµφιλιωτικός, -ή, -ό [1886] αυτός που επιχειρεί, αποβλέπει ή συµ-
βάλλει στη συµφιλίωση: µετριοπαθής παρέµβαση µε ~ χαρακτήρα 
ΣΥΝ. συνδιάλλακτικός. — συµφιλιωτικ-ά | -ώς επίρρ. 

συµφοιτητής (ο) [αρχ.], συµφοιτήτρια (η) [1895] {συµφοιτητριών} 
πρόσωπο που φοιτά στην ίδια σχολή, και κατά τον ίδιο χρόνο, µε άλ-
λον/άλλους φοιτητές. 

συµφοιτώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {συµφοιτάς... | συνεφοίτησα} είµαι συµ-
φοιτητής µε άλλον/άλλους. — συµφοίτηση (η) [αρχ.]. 

συµφορά κ. (λαϊκ.) συφορά (η) 1. συµβάν ή κατάσταση µε δυσµε-
νέστατες επιπτώσεις: µε βρίσκει | παθαίνω µεγάλη ~! || τέτοια ~ δεν 
τη βάζει ο νους τού ανθρώπου! ΣΥΝ. κακό· ΦΡ. (α) συµφορά (µου | 
σου...)! αλίµονο (µου | σου...), κακό που µε | σε βρήκε (β) τής συµφο-
ράς (ως χαρακτηρισµός) για κάτι που δεν αξίζει τίποτα, κακής ποιό-
τητας: αυτή η υπηρεσία είναι -ΣΥΝ. τής κακιάς ώρας, τής πυρκαγιάς 
2. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί ένα τέτοιο συµβάν ή κατάσταση: η 
~ του ήταν που δεν άκουσε τους φίλους του || τα αποτελέσµατα των 
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εξετάσεων ήταν µια ~! 3. (συνεκδ.-καθηµ.) πρόσωπο που η συµπερι-
φορά του προξενεί συνεχή και µεγάλα προβλήµατα στους άλλους: 
αυτός είναι - σκέτη, δεν θ'αφήσει τίποτα όρθιο εδώ µέσα. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < συµφέρω (βλ.λ.). Η λ. είχε αρχικώς ουδέτερη χροιά, αφού 
δήλωνε κάθε τυχαίο γεγονός, καλό ή κακό, κάθε απρόβλεπτη 
περίσταση στη ζωή, γι' αυτό και οι αρχαίοι συγγραφείς συ^νά προ-
σέθεταν ένα επίθετο δηλωτικό ποιότητας (λ.χ. συµφοραί αγαθαί | 
καίριοι, συµφορά άχαρις | οικτρά | κακή κ.τ.ο.). Ωστόσο, βαθµηδόν 
περιορίστηκε στη δήλωση των κακών συγκυριών, των ατυχηµάτων 
και των δυσµενών συµβάντων και µε αυτή τη σηµ. επικράτησε στη 
Ν. Ελληνική]. 

συµφόρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΙΑΤΡ. η απότοµη 
συγκέντρωση υπερβολικής ποσότητας αίµατος στα αγγεία ιστού ή 
οργάνου τού σώµατος, µε αποτέλεσµα τη διόγκωση του και την πα-
ρεµπόδιση τής λειτουργίας του: πνευµονική ~ || παθητική | ενεργητική 
~ (που οφείλεται λ.χ. σε λοίµωξη ή κάκωση)· ΦΡ. εγκεφαλική συµ-
φόρηση η αποπληξία (βλ.λ.) 2. (µτφ.) η δυσκολία στην κυκλοφορία, 
λόγω συγκέντρωσης πολλών οχηµάτων στον ίδιο χώρο: τα οδικά έργα 
έχουν προκαλέσει ~ στο τµήµα αυτό τής λεωφόρου ΣΥΝ. µποτι-
λιάρισµα ANT. αποσυµφόρηση 3. η δυσκολία στην κίνηση λόγω συ-
γκέντρωσης πολλών προσώπων στον ίδιο χώρο ή η συγκέντρωση πολ-
λών προσώπων µε ίδια ειδικότητα | επάγγελµα σε έναν κλάδο κ.λπ.: 
παρατηρείται ~ στις υπηρεσίες τού 1.Κ.Α. αυτή την περίοδο || η ~ στον 
κλάδο µας προκλήθηκε από την εισροή µεγάλου αριθµού νέων επαγ-
γελµατιών. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. συµφόρησις < αρχ. συµφορώ (-έω) «συσσωρεύω, συ-
γκεντρώνω σε έναν χώρο» < σύµφορος (βλ.λ.). o ιατρ. όρ. αποτελεί 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. congestion]. 

συµφορητικός, -ή, -ό [1867] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συµφό-
ρηση: ~ περιστατικό 2. αυτός που προκαλεί συµφόρηση: ~ προδιάθε-
ση. 

σύµφορος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που συµφέρει, που αποφέρει όφελος 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) συµφερτικός ANT. ασύµφορος, επιζήµιος 2. αυτός που 
ενδείκνυται υπό συγκεκριµένες συνθήκες: ~ λύση ΣΥΝ. κατάλληλος, 
πρόσφορος ΑΝΤ. ακατάλληλος 3. αυτός που προσφέρει ενίσχυση και 
υποστήριξη σε κάποιον ΣΥΝ. ευνοϊκός ΑΝΤ. βλαπτικός. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «συνοδευτικός, σύντροφος», < συµφέρω}. 

συµφραζόµενα (τα) {συµφραζοµένων} το τµήµα κειµένου ή οµιλίας, 
µέσα στο οποίο βρίσκεται µια λέξη και το οποίο µπορεί να βοηθήσει 
στην κατανόηση τής σηµασίας της: στην πρόταση «οι γερανοί 
αλλάζουν τα φτερά τους το καλοκαίρι» καταλαβαίνουµε από τα ~ ότι 
πρόκειται για το πτηνό γερανός και όχι για το µηχάνηµα (βλ. κ. λ. 
συγκείµενο). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συµφράζοµαι «συσκέπτοµαι µε κάποιον» < συν- + φρά-
ζω | -οµαι «εκφράζοµαι, εξηγούµαι». Η µτχ. συµφραζόµενα απαντά 
µε τη σηµερινή της σηµ. στη Μτγν. Ελληνική]. 

συµφυής, -ής, -ές {συµφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που απο-
τελεί φυσικό εκ γενετής γνώρισµα (κάποιου): ~ χάρη | ευαισθησία 
ΣΥΝ. σύµφυτος 2. αυτός που υπάρχει ή εκδηλώνεται ήδη από τη γέν-
νηση κάποιου: ~ νόσος (συγγενής) ΣΥΝ. έµφυτος, εγγενής. — συµ-
φυώς επίρρ. [αρχ.], ουµφυΐα (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, σύµ-
φυτος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συµφύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

σύµφυµα (το) [1843] {συµφύµ-ατος | -ατα, -άτων} ιδίως παλαιότερο 
αλλά και νεότερο λεξικό στοιχείο που δεν έχει αυτοτελή χρήση στη 
Νέα Ελληνική και λειτουργεί µόνο ως παραγωγικό στοιχείο, π.χ. εν-
δο- (ενδο-χώρα), -κοµία (µελισσο-κοµία). [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. confixe]. 

ουµφΰοµαι ρ. αποθ. αµετβ. {συνεφύην, -ης, -η...} 1. (για φυτά) φυ-
τρώνω στο ίδιο ή από το ίδιο µέρος ή σηµείο µε κάτι άλλο 2. (για 
οστά) συναπαρτίζω άρθρωση µε άλλο οστό, µε το οποίο είµαι φυσι-
κά ενωµένος ΣΥΝ. συνάπτοµαι 3. προσαρµόζοµαι και συγκολλώµαι 
σε κάτι άλλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + φύω 
| -οµαι (βλ.λ.)]. 

σύµφυρµα (το) [1859] {συµφύρµ-ατος | -ατα, -άτων} κάθε ένωση ή 
συνδυασµός στοιχείων που έχουν αναµιχθεί κατά τυχαίο τρόπο, χω-
ρίς σειρά ή συγκεκριµένη αναλογία: ~ λαών | φυλών | τάσεων ΣΥΝ. 
συνονθύλευµα. [ΕΤΥΜ < συµφύρω (βλ.λ.)]. 

συµφυρµατικός, -ή, -ό 1. αυτός που προκύπτει από συµφυρµό 2. 
αυτός που αποτελεί τυχαίο µείγµα, σύµφυρµα. 

συµφυρµός (ο) 1. (λόγ.) η ανάµειξη στοιχείων σε τυχαία αναλογία, η 
συνένωση µε ανακάτωµα: η ιδρυτική διακήρυξη τού κόµµατος είναι 
ένας ~ απόψεων και τάσεων χωρίς ιδεολογική καθαρότητα ΣΥΝ. 
ανακάτωµα 2. ΓΛΩΣΣ. το γλωσσικό φαινόµενο κατά το οποίο δύο συγ-
γενή γλωσσικά στοιχεία (συνήθ. λέξεις, αλλά και φθόγγοι, µορφήµα-
τα, φράσεις, προτάσεις) συµφύρονται, δηλ. συµπλέκονται στη συνεί-
δηση τού οµιλητή και καταλήγουν σε ένα· π.χ. ψάχνω + χαλεύω (δια-
λεκτ. «ζητώ») > ψαχουλεύω, δίχα + διχώς (αρχ. προθέσεις) > δίχως, 
µέζων (µέγας) + άµείνων | κρείσσων > µείζων, πού 'ναι + να τους > 
πού 'ναι τους, προσέλαβαν τους καλύτερους + όσοι µπορούν > προ-
σέλαβαν τους καλύτερους όσους µπορούν να...-ο συµφυρµός ως ψυ-
χολογική γλωσσική διεργασία συνδέεται µε άλλα γλωσσικά φαινό-
µενα όπως η αναλογία και η παρετυµολογία, χρησιµοποιείται δε συ-
χνά σε λογοπαίγνια, στη γλώσσα τής διαφήµισης αλλά και στη λο-
γοτεχνία. 
[ΕΤΥΜ· µτγν. < αρχ. συµφύρω (βλ.λ.). o γλωσσ. όρ. είναι µετάφρ. δά-
νειο από γαλλ. contamination]. 

σύµφυρση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ύρσεως | -ύρσεις, -ύρσεων} 1. η ανά-
µειξη δύο διαφορετικών στοιχείων: η άποψη αυτή αποτελεί ~ υποκει- 

µενισµού και ρεαλισµού 2. ο συµφυρµός (βλ.λ.). 
συµφύρω ρ. µετβ. {συνέφυρα, συµφύρ-θηκα, -µένος} 1. ανακατεύω 

σε τυχαίες δόσεις και αναλογίες, ενώνω αναµειγνύοντας ΣΥΝ. ανα-
κατώνω, αναµειγνύω 2. (µτφ. κυρ. µεσοπαθ. συµφυροµαι) συγχρωτί-
ζοµαι, συναναστρέφοµαι παρέες ή άτοµα κατά τρόπο που υποβιβάζει 
τη γενική εικόνα µου, που µε µειώνει ΣΥΝ. συναγελάζοµαι. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < συν- + φύρω «ανακατεύω, αναµειγνύω (κυρ. πράγµατα ή 
στοιχεία που δεν ταιριάζουν)» (βλ. λ. φύραµα)]. 

ουµφυαί\ (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. η φυσική ένωση σε 
ενιαίο σώµα: ~ κρυστάλλων | διαφορετικών ορυκτών (λ.χ. λόγω τής 
ταυτόχρονης κρυστάλλωσης τους) ΣΥΝ. συγκόλληση, συσσωµάτωση 
2. ΑΝΑΤ. (α) η φυσική ένωση δύο οστών ή µερών οστών: ηβική ~ (β) 
άρθρωση που ενώνει δύο οστά (µε ινώδη χόνδρο) 3. η συγκόλληση 
µερών γειτονικών οργάνων, λ.χ. ύστερα από εγχείρηση. [EJXM < 
αρχ. σύµφυσις < συµφύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

σύµφυτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι στη φύση κάποιου, που αποτελεί 
φυσικό, ουσιαστικό, αναπόσπαστο στοιχείο ή γνώρισµα του: ~ ευ-
γένεια | χάρη | λεπτότητα ΣΥΝ. συµφυής 2. αυτός που προκύπτει ή 
υφίσταται µε φυσικό τρόπο ΣΥΝ. φυσικός 3. (µτφ.) αυτός που απορ-
ρέει φυσικά από κάτι ως εύλογη συνέπεια: η ανώτατη θέση στην ιε-
ραρχία είναι ~ µε περισσότερες ευθύνες 4. (για νόσους) συγγενής 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < συµφύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

σύµφυτος - συµφυής - έµφυτος - συγγενής - εγγενής - επίκτητος. 
Για να δηλωθεί στην Ελληνική ότι κάτι υπάρχει ευθύς εξαρχής, 
συγχρόνως µε τη γένεση ή την πρώτη εµφάνιση του, χρησι-
µοποιήθηκαν παράγωγα των ρηµάτων φύοµαι (αρχ.) και γίγνοµαι 
(αρχ.) µαζί µε τις προθέσεις συν και εν. Τα σύνθετα µε το συν δή-
λωσαν ειδικότερα την «αναγκαία συνύπαρξη» δύο ή περισσότε-
ρων στοιχείων, το ότι συνυπάρχουν, χωρίς να µπορούν να διαχωρι-
στούν: αυτά είναι το σύµφυτος (Η έννοια τής δηµοκρατίας είναι 
σύµφυτη µε την έννοια τής ελευθερίας), το λόγιο συµφυής (Πατήρ, 
Υιός και Άγιο Πνεύµα είναι τρεις συµφυείς υποστάσεις, δηλ. τρία 
διακρινόµενα πρόσωπα αλλά τόσο ενωµένα, ώστε έχουν µία µόνο 
ουσία και µία ενέργεια, που το καθένα τη διαθέτει µε τον ιδιαίτερο 
τρόπο του) και το ειδικής συνήθως χρήσεως (για διάφορες 
νόσους) συγγενής (συγγενής δυσπλασία, αλλά και: Αλήθεια και 
σοφία, δηλ. ο Λόγος, είναι συγγενείς προς τον Γεννήτορα). Τα 
σύνθετα µε το εν δήλωσαν περισσότερο «αυτό που υπάρχει στο 
εσωτερικό κάποιου, στη φύση του, ως προϋπόθεση, τρόπον τινά, 
τής ύπαρξης του»: πρόκειται για το έµφυτος (Η καλοσύνη είναι 
έµφυτη στον άνθρωπο) και το εγγενής (Η γλώσσα είναι εγγενής 
ικανότητα τού ανθρώπου). Στη φυσική εξαρχής ύπαρξη που δηλώ-
νουν τα έµφυτος και εγγενής αντιτίθεται το επίκτητος (Οι ικανό-
τητες τού ανθρώπου να σκέπτεται λογικά και να φέρεται ευγενικά 
είναι επίκτητες). 

συµφωνητικό (το) έγγραφο µε το οποίο συνάπτεται συµφωνία µεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων πλευρών: ιδιωτικό ~ ΣΥΝ. συµβόλαιο. 

συµφωνία (η) {συµφωνιών} 1. η σύµπτωση σε θέσεις, γνώµες ή ενέρ-
γειες: καταλήγω | φθάνω σε ~ || ρητή | προφορική | µυστική | παρα-
σκηνιακή | µερική | έγγραφη | ιδιωτική | πλήρης ~ || µετά από πολύω-
ρες συζητήσεις επήλθε ~ µεταξύ των δύο πλευρών || η διαδικασία κα-
θορίστηκε κατόπιν συµφωνίας όλων των υποψηφίων 2. η αµοιβαία, 
κυρ. επίσηµη, δέσµευση δύο ή περισσοτέρων πλευρών, συνοµολόγηση 
συµβάσεων: κλείνω | τηρώ | επικυρώνω µια ~ || οι όροι µιας ~ || πα-
ραβιάζω | αθετώ µια ~ || —πακέτο- ΦΡ. συµφωνία κυρίων βλ. λ. κύριος 
3. (ειδικότ.) σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
κρατών για τη ρύθµιση λιγότερο σηµαντικών ζητηµάτων, κυρ. κατ' 
αντιδιαστολή προς τη συνθήκη: για τη διευθέτηση τής διαφοράς ακο-
λούθησε διµερής ~ µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 4. (συνεκδ.) το ίδιο 
το έγγραφο συµβάσεως, ενός συµβολαίου: στη ~ δεν έχει τεθεί η υπο-
γραφή του || καταρτίζω | διαβάζω µια ~ 5. (συνεκδ.) καθένας από τους 
επιµέρους όρους συνθήκης ή συµβολαίου: το συµβόλαιο περιελάµ-
βανε ~ για δύο έκτακτες εµφανίσεις τού τραγουδιστή || δέχθηκε µε τη ~ 
να µοιραστούν τα κέρδη 6. το ταυτόχρονο άκουσµα δύο ή περισ-
σοτέρων φωνών ή ήχων 7. (κατ' επέκτ.) η αρµονική ένωση, συνήχηση 
φωνών ή ήχων, κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς την παραφωνία ΣΥΝ. αρ-
µονία 8. (µτφ.) ο αρµονικός συνδυασµός στοιχείων, η ταιριαστή λει-
τουργία και έκφραση, π.χ. βάσει κοινών ή ανάλογων ιδιοτήτων: -χα-
ρακτήρων | χρωµάτων ΑΝΤ. ασυµφωνία 9. (ειδικότ.) (α) η αντιστοιχία 
δεδοµένων κυρ. µετά από σύγκριση, συσχέτιση: δεν υπάρχει ~ λόγων 
και έργων ΣΥΝ. συνέπεια (β) συµφωνία ταµε/ου η αντιστοιχία των 
µετρητών τού χρηµατοκιβωτίου µε το ποσό που αναφέρεται στο βι-
βλίο τού ταµείου · 10. ΜΟΥΣ. (α) εκτεταµένη µουσική φόρµα ορχη-
στρικής µουσικής, κατά κανόνα σε πολλά µέρη (συνήθως τέσσερα)· 
το πρώτο µέρος, µορφολογικά, είναι γραµµένο σε φόρµα σονάτας (β) 
το σύµφωνο διάστηµα (βλ. λ. σύµφωνος) · 11. ΓΛΩΣΣ. συµφωνία όρων 
(σε µια πρόταση) η κατά κανόνα συµφωνία των όρων τής πρότασης 
ως προς ορισµένα γραµµατικά στοιχεία (πρόσωπο, γένος, πτώση, 
αριθµό), λ.χ. το ρήµα συµφωνεί µε το υποκείµενο στο πρόσωπο και 
στον αριθµό, το κατηγορούµενο µε το υποκείµενο στην πτώση και 
(αν είναι επίθ.) στο γένος και στον αριθµό κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδά-
νειο, γένος. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < σύµφωνος (βλ.λ.). o µουσ. όρ. είναι αντιδάν. από ιταλ. 
sinfonia]. 

συµφωνικός, -ή, -ό 1. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε σύµφωνο ή 
σύµφωνα: - σύµπλεγµα | φθόγγος · 2. αυτός που ταιριάζει ή αναφέ-
ρεται σε συµφωνία ή ηχητική αρµονία 3. ΜΟΥΣ. (α) ό,τι σχετίζεται 
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άµεσα µε την παράδοση των συναυλιών, στο πλαίσιο τής οποίας 
αναπτύχθηκε η µουσική φόρµα τής συµφωνίας· σχετίζεται µε τη 
σπουδαιότητα, τη σοβαρότητα και την ποιότητα των µουσικών ιδεών 
και επάγεται εύρος, διάρκεια και µέγεθος: η ανάπτυξη τού θέµατος | 
τής φόρµας | τής µουσικής ιδέας παίρνει ~ διαστάσεις || ~ σπουδές | 
παραλλαγές | εισαγωγή (β) συµφωνικό ποίηµα είδος προγραµµατι-
κής µουσικής, στην οποία η ανάπτυξη τής ποιητικής ιδέας λαµβάνει 
συµφωνικές µουσικές διαστάσεις και ανάλογη σπουδαιότητα (γ) 
συµφωνική ορχήστρα η τυπική ορχήστρα συναυλιών τού 19ου αι., 
που αποτελείται από τις οικογένειες των εγχόρδων, των πνευστών 
(ξύλινων και χάλκινων), των κρουστών οργάνων και την άρπα. — 
συµφωνικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; όψιµο µτγν., αρχική σηµ. «ο προσδιοριζόµενος σε συµφωνία, 
σε συνθήκη», < αρχ. συµφωνία. o γλωσσ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. consonantique, ενώ ο µουσ. όρ. είναι ελληνογενής, < γαλλ. 
symphonique]. 

σύµφωνο (το) {συµφών-ου | -ων) 1. ΓΛΩΣΣ. (α) φθόγγος χαµηλής ηχη-
ρότητας κατ' αντιδιαστολή προς τα φωνήεντα, που παράγεται όταν, 
κατά την οµιλία, ο εκπνεόµενος αέρας προσκρούει σε και κατόπιν 
διέρχεται από τέλειο φραγµό (κλειστά ~) ή στενό τής στοµατικής κοι-
λότητας (διαρκή - τριβόµενα, προστριβή, έρρινα, υγρά ~), µε αποτέ-
λεσµα να δηµιουργείται ένας αισθητός θόρυβος· τα σύµφωνα δεν 
απαντούν αυτοτελώς στον λόγο, αλλά συν-εκφωνούνται µαζί µε φω-
νήεντα (β) γράµµα ή άλλο σύµβολο (γράφηµα) που αναπαριστά, 
αντιπροσωπεύει συµφωνικό ήχο: ανοιχτά | κλειστά ~ · 2. επίσηµη 
συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πλευρών: ιδιωτικό ~ ΣΥΝ. 
συµφωνητικό, συµβόλαιο 3. (ειδικότ.) συνθήκη ή συµµαχία µεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων κρατών: ~ µη επιθέσεως | εµπορικής συνεργα-
σίας | φιλίας || (παλαιότ.) το Σύµφωνο τής Βαρσοβίας (η συµµαχία 
των κοµουνιστικών χωρών) 4. (συνεκδ.) το ίδιο το κείµενο τής συν-
θήκης ή τού συµβολαίου, βάσει τού οποίου συµφωνούν δύο ή περισ-
σότερες πλευρές: υπογραφή | κείµενο τού ~. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. (τό) σύµφωνα, πληθ. ουδ. τού αρχ. επιθ. σύµφωνος 
(βλ.λ.). Η ονοµασία των φθόγγων αυτών ως συµφώνων οφείλεται 
στην ιδιότητα τους να συµ-φωνούνται, να συν-εκφέρονται υπο-
χρεωτικά µε φωνήεν. Η σηµ. «επίσηµη συµφωνία» είναι µτγν. και 
απαντά σε εκκλησ. συγγραφείς]. 

συµφωνογραµµα (το) {συµφωνογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} γράµµα 
που αντιπροσωπεύει συµφωνικό φθόγγο. 

συµφωνόληκτος, -η, -ο [1860] ΓΛΩΣΣ. (όνοµα ή ρήµα) που το τελευ-
ταίο γράµµα τού θέµατος του (χαρακτήρας) είναι σύµφωνο: τρίβ-ω ή 
(στα Αρχαία Ελληνικά) κόραξ, κόρακ-ος. [ΕΤΥΜ. < σύµφωνο + -
ληκτος < λήγω]. 

συµφωνοποιηση (η) [1889] ΓΛΩΣΣ. η τροπή ενός ηµιφώνου σε σύµ-
φωνο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Konsonantismus]. 

σύµφωνος, -η, -ο 1. αυτός που δηλώνει συµφωνία, αποδοχή: όλα έγι-
ναν µε τη ~ γνώµη τού προέδρου || η πρόταση σου µε βρίσκει απολύ-
τως σύµφωνο || είµαι απόλυτα ~ µε τις ενέργειες σου! ΣΥΝ. οµόγνω-
µος ΑΝΤ. αντίθετος· ΦΡ. (είµαστε) σύµφωνοι; συµφωνούµε; έχει κα-
νείς αντίρρηση;: Θα πάµε στο λούνα-παρκ, αλλά θα είστε ήσυχοι. 
Σύµφωνοι; 2. αυτός που βρίσκεται σε αντιστοιχία, που είναι ανάλο-
γος και ταιριαστός µε κάτι άλλο: οι νόµοι οφείλουν να είναι σύµφω-
νοι µε το Σύνταγµα || ο τρόπος ζωής του δεν είναι σύµφωνος µε όσα 
διακηρύσσει ΣΥΝ. ταιριαστός, συνεπής 3. (για φωνή, µουσικό ήχο) 
αυτός που ηχεί αρµονικά σε σχέση µε άλλον ΑΝΤ. παράφωνος 4. 
ΓΛΩΣΣ. σύµφωνο (το) βλ.λ. 5. ΜΟΥΣ. σύµφωνο διάστηµα ή συµφωνία 
(στην παραδοσιακή ευρωπαϊκή µουσική) το µουσικό διάστηµα που, 
λόγω τής µικρής εσωτερικής έντασης που εγκλείει, παρουσιάζει µα-
λακό άκουσµα και ακούγεται αυτοτελώς χωρίς να χρειάζεται να 
«λυθεί» σε κάποιο άλλο διάστηµα· ακουστικά αντιστοιχεί σε απλή 
αριθµητική σχέση των συχνοτήτων των δύο φθόγγων που το αποτε-
λούν: ΤΟ µουσικό έργο πρέπει να τελειώνει σε ~ ΑΝΤ. διάφωνο διά-
στηµα ή διαφωνία (βλ.λ.). — σύµφωνα | συµφώνως [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < συν- + -φωνος < φωνή]. 

συµφωνώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. {συµφωνείς... | συµφών-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα (λόγ. συνεφωνήθην, -ης, -η..., µτχ. συµφωνηθείς, -είσα, -έν), -ηµένος 
(λόγ. συµπεφωνηµένος)} ♦ (αµετβ.) 1. συµµερίζοµαι τη γνώµη, τις 
αντιλήψεις ή τις προτάσεις κάποιου, συµπίπτω στις θέσεις ή στα συ-
µπεράσµατα µου (µε κάποιον): ~ µε ό,τι λες || ~ µε τους περισσότε-
ρους οµιλητές || σε άλλα συµφωνούµε, σε άλλα διαφωνούµε || ~ απο-
λύτως µαζί σου ΑΝΤ. διαφωνώ 2. συνδυάζοµαι αρµονικά: το σχέδιο 
τού καναπέ θα πρέπει να συµφωνεί µε το στυλ των άλλων επίπλων 
ΣΥΝ. ταιριάζω, (µτφ.) δένω, πάω, πηγαίνω ANT. έρχοµαι σε αντίθεση 3. 
βρίσκοµαι σε αντιστοιχία, είµαι συνεπής προς κάτι: η ζωή των πολι-
τικών πρέπει να συµφωνεί µε τις ιδέες που πρεσβεύουν || τα λεφτά στο 
ταµείο πρέπει να συµφωνούν µε τις εισπράξεις τής ηµέρας ΑΝΤ. 
έρχοµαι σε αντίθεση 4. (+σε) συνάπτω συνθήκη ή συµβόλαιο, δε-
σµεύοµαι από κοινού (µε άλλον/άλλους) µε αµοιβαίες υποχρεώσεις 
και εγγυήσεις για την τήρηση συγκεκριµένων όρων: οι ηγέτες τής 
Ε.Ε. προσπαθούν να συµφωνήσουν σε µία κοινή πολιτική || τα δύο 
κράτη συµφώνησαν σε πενταετές πρόγραµµα συνεργασίας 5. (η λόγ. 
µτχ. συµφωνηθείς, -είσα, -έν) για τον οποίο έχει υπάρξει συµφωνία 
(κυρ. επίσηµη): η συµφωνηθείσα πολιτική τού κόµµατος || παραβιά-
στηκαν οι συµφωνηθέντες όροι || τήρησαν τα συµφωνηθέντα µε από-
λυτη συνέπεια ♦ (µετβ.) 6. καταλήγω σε συµφωνία για κάτι, κανονί-
ζω κάτι µε κάποιον άλλο: τα έχουµε συµφωνήσει όλα: θα µοιράσουµε 
τα κέρδη πενήντα-πενήντα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ: < αρχ. 
συµφωνώ (-έω) < σύµφωνος]. 

συµψηφίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {συµψήφισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 

1. συνυπολογίζω το ποσό που δικαιούται να λάβει κανείς µαζί µε τα 
χρέη του, ώστε να υπάρχει απόσβεση ισόποσων απαιτήσεων · 2. 
(στις δικαστικές αποφάσεις) υπολογίζω µικρότερη ποινή ως µέρος 
άλλης µεγαλύτερης, που έχει επιβληθεί στο ίδιο πρόσωπο 3. (µτφ.) 
απαλλάσσω (κάποιον) από την ευθύνη του για σφάλµα που τον βα-
ρύνει, κατά τρόπον ώστε αναλόγως να απαλλάσσοµαι από αντίστοι-
χες δικές µου ευθύνες: στη δηµόσια ζωή τα σκάνδαλα δεν συµψηφί-
ζονται! — συµψηφιστικός, -ή, -ό. 

συµψηφισµός (ο) [µεσν.] 1. ο συνυπολογισµός τού ποσού που δι-
καιούται να λάβει κάποιος µαζί µε τα χρέη του, ώστε να υπάρχει 
απόσβεση ισόποσων απαιτήσεων 2. (στις δικαστικές αποφάσεις) ο 
υπολογισµός µικρότερης ποινής ως µέρους µιας άλλης µεγαλύτερης, 
που έχει επιβληθεί στο ίδιο πρόσωπο 3. (µτφ.) η απαλλαγή κάποιου 
από την ευθύνη του για σφάλµα µε το οποίο βαρύνεται, ώστε ανα-
λόγως να απαλλάσσεται και ο άλλος από αντίστοιχες δικές του ευ-
θύνες. 

σύµψυχος, -η, -ο → σύψυχος 
ΣΥΝ (ο) (συντοµ.) το κόµµα «Συνασπισµός τής Αριστεράς και τής 

Προόδου»· πολιτικό κόµµα που ιδρύθηκε το 1989 από δυνάµεις τής 
Αριστεράς. 

συν πρόθ. (αρχαιοπρ.) δηλώνει: 1. προσθήκη (επιπλέον, επιπροσθέτως), 
σύµβολο τής πρόσθεσης και πρόσηµο των θετικών αριθµών (ΜΑθ.) 
(+αιτ., +αριθµητ.): οκτώ ~ δύο ίσον δέκα || µου ήταν αδύνατο να πε-
ριποιηθώ ταυτόχρονα τους δικούς µου καλεσµένους ~ αυτούς τού 
αδερφού µου || θα σου στοιχίσει 1.000 δρχ. ~ τις κρατήσεις ΑΝΤ. πλην 
ΦΡ. (α) συν Αθηνά και χείρα κ'ινει µαζί µε τη βοήθεια τού Θεού, κάνε 
κι εσύ κάτι, µην περιµένεις τα πάντα από τον Θεό, πρέπει κι εσύ να 
δραστηριοποιηθείς (β) συν τοις άλλοις εκτός από τα άλλα, επιπλέον, 
επιπροσθέτως: «ο σταθµός τής ∆.Ε.Η. έχει εγκατασταθεί πάνω στο 
ενεργό ρήγµα και ~ σε µπαλωµένο χείµαρρο» (εφηµ.) 2. συνοδία, ακο-
λουθία (µαζί µε) (+δοτ.): προσέρχονται ~ γυναιξί και τέκνοις (δηλ. µε 
τις γυναίκες και τα παιδιά τους, όλοι µαζί) || οι ~ αυτώ (οι ακόλουθοι 
του, οι οπαδοί του) 3. βοήθεια (µε τη βοήθεια) (+δοτ.): ~ Θεώ ελπίζω 
να πάνε όλα καλά || παρά την καταστροφή που υπέστη, θα ξανα-
φτειάξει ~ Θεώ την περιουσία του 4. συµφωνία (σε συµφωνία µε) 
(+δοτ.): όλες οι διαδικασίες έγιναν ~ τω νόµω 5. παρέλευση χρονικού 
διαστήµατος (+δοτ.): θα ξεπεράσουµε τα προβλήµατα ~ τω χρό-νω 
(µε τον καιρό, µε το πέρασµα τού χρόνου) || ~ καιρώ (µε την πάροδο 
τού καιρού) όλα θα διευθετηθούν 6. ως ουσιαστικό µε άρθρο συνήθ. 
στον πληθυντικό αριθµό (τα πλεονεκτήµατα): η συµφωνία αυτή έχει τα 
~ και τα πλην της ΑΝΤ. πλην 7. συν (το) ΜΑΘ. (α) το όνοµα τού 
συµβόλου τής πρόσθεσης (β) το όνοµα τού πρόσηµου των θετικών 
αριθµών: η θερµοκρασία ανέβηκε από το µηδέν (0) στους ~ δύο 
βαθµούς (+2) ΑΝΤ. πλην, µείον (γ) (µτφ.) κάθε θετικό, ωφέλιµο για κά-
ποιον στοιχείο: αυτή η συµφωνία έχει πολλά ~ για την εταιρεία µας 
ΦΡ. τα συν και τα πλην τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα, οι 
θετικές και οι αρνητικές πλευρές ενός ζητήµατος: η συµφωνία έχει ~ 
της || ανέφερε τα ~ τής καινούργιας δουλειάς του ΣΥΝ. τα καλά και 
τα κακά, τα υπέρ και τα κατά. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
συν | ξυν (ο τ. ξύν είναι αρχαιότ., πβ. κ. µυκ. ku-su), που συνδ. µε λιθ. su 
«µε, µαζί», αρχ. σλαβ. su, ενώ θα µπορούσε να αναχθεί και στο αρχικό 
θ. τού ρ. ξύω (βλ.λ.), αν θεωρηθεί ως κοινή η αρχική σηµ. «αγγίζω». 
Απεναντίας, δεν τεκµηριώνεται οποιαδήποτε σχέση µε τη λεξιλογική 
οικογένεια τού αρχ. οµού (βλ.λ.). Το τελικό έρρινο -ν είναι 
υστερογενές, όπως φαίνεται από το συνθ. µετα-ξύ]. 

συν- κ. συ- κ. συµ- κ. συγ· κ. συλ- κ. συρ- κ. συσ- α' συνθετικό που 
δηλώνει: 1. ότι κάτι γίνεται από κοινού ή µε τη βοήθεια άλλου: συν-
διδασκαλία, συµ-πορεύοµαι, συν-εργασία, συγ-κατοικώ 2. κοινό 
χαρακτηριστικό σε παραπάνω από ένα πράγµατα ή πρόσωπα: συν-
οµήλικος, σύγ-χρονος 3. σχέση µε περισσότερα από ένα πράγµατα ή 
πρόσωπα: σύν-δεση, συν-επαγωγή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γγ-, -ρρ-. [ΕΤΥΜ· 
Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από την πρόθ. συν 
(βλ.λ.) και απαντά µε τις εξής µορφές: (α) συν-, προ φωνήεντος και 
προ των συµφώνων δ, θ, ν, τ (λ.χ. συν-άγω, συν-δέω, σύν-θε-σις) (β) 
συµ-, προ των συµφώνων β, φ, π, ψ, λόγω αφοµοιώσεως προς τον 
χειλικό τόπο αρθρώσεως (λ.χ. συµ-βαίνω, σύµ-παν, συµ-φέρω) (γ) συγ-, 
προ των συµφώνων γ, κ, ξ, χ, λόγω αφοµοιώσεως προς τον ου-ρανικό 
τόπο αρθρώσεως (λ.χ. συγ-γενής, συγ-κυρία, συγ-χαίρώ) (δ) συ)ς)-, 
προ των συµφώνων ζ, σ (λ.χ. σύ-ζυγος, σύ-σπασις, συσ-σίτιον) (ε) συλ- 
| συρ-, προ των συµφώνων λ, ρ αντιστοίχως, λόγω αφοµοιώσεως (λ.χ,. 
σύλ-λογος, συρ-ραφή)]. 

συ να γείρω ρ. µετβ. {συνήγειρα} (λόγ.) 1. ενεργώ, ώστε να συγκε-
ντρωθεί (πλήθος ανθρώπων): το κάλεσµα τής επιτροπής συνήγειρε τον 
κόσµο ΣΥΝ. συγκεντρώνω, µαζεύω ΑΝΤ. σκορπώ, διαλύω 2. καλώ και 
συγκεντρώνω απότοµα: το χτύπηµα τής καµπάνας συνήγειρε την 
ενορία ΣΥΝ. σηκώνω στο πόδι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + άγείρω «συγκεντρώνω, συναθροίζω» (βλ. λ. αγο-
ρά)]. 

συναγελάζοµαι ρ. αποθ. αµετβ. {συναγελάστηκα} (+µε) 1. ανήκω 
(µαζί µε άλλα ζώα) στην αγέλη 2. συναναστρέφοµαι (ανθρώπους χα-
µηλού επιπέδου) ΣΥΝ. συγχρωτίζοµαι. — συναγελασµός (ο) [µτγν.]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συναναστρέφοµαι. [ΕΤΥΜ αρχ. < συν- + άγελάζω | -
οµαι < αγέλη]. 

συναγερµός (ο) 1. η ξαφνική σύγκληση και συγκέντρωση ανθρώπων, 
αλλά και οργανωµένων οµάδων (όπως τα Σώµατα Ασφαλείας) σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης: ~ για αεροπορική επίθεση || σηµαίνω - 
|| (µτφ.) παλλαϊκός ~· (συνεκδ.) 2. η κατάσταση ετοιµότητας για την 
αντιµετώπιση πιθανού κινδύνου: η Πυροσβεστική βρίσκεται σε 
κατάσταση συναγερµού από τον φόβο εµπρησµού ΣΥΝ. επιφυλακή 3. 
το σήµα που προειδοποιεί για ενδεχόµενο κίνδυνο: µόλις ακού- 
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στηκε ο ~, έτρεξαν όλοι στα καταφύγια ΣΥΝ. σειρήνα 4. ειδικός ηλε-
κτρονικός µηχανισµός, ο οποίος τοποθετείται σε κτήριο ή όχηµα και 
τίθεται σε δράση στην περίπτωση που υπάρχει παραβίαση τού χώ-
ρου ή τού αυτοκινήτου, παράγοντας έντονο ήχο, συνήθ. σειρήνας, ή 
και ειδοποιώντας την αστυνοµία: τοποθετώ ~ στο αυτοκίνητο | στο 
σπίτι || ενεργοποιώ | τοποθετώ | βγάζω τον - 5. ΖΩΟΛ. Ο τυποποιηµένος 
τρόπος επικοινωνίας µεταξύ ατόµων που συναποτελούν οµάδα σε πε-
ρίπτωση εξωτερικής απειλής, ο οποίος συντελείται µε τη βοήθεια 
οπτικών ή ηχητικών σηµάτων ή µέσω εκκρίσεως χηµικών ουσιών ως 
οσφρητικών ή γευστικών ερεθισµάτων. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. συναγείρω (βλ.λ.). Η χρήση τής λ. σε περιπτώσεις 
άµεσου κινδύνου αποδίδει το γαλλ. alarme (< ιταλ. all' arme «στα 
όπλα!»)]. 

συναγρίδα (η) ψάρι που µπορεί να φθάσει και το ένα µέτρο µήκος, 
έχει ροδοκάστανο χρώµα µε γαλάζιες κηλίδες, ζει στη Μεσόγειο Θά-
λασσα και στις ζεστές περιοχές τού Ατλαντικού Ωκεανού και αποτε-
λεί ένα από τα πιο νόστιµα και ακριβά αλιεύµατα. — (υποκ.) συνα-
Υριδούλα (η) κ. συνανριδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συναγρίς, -ίδος < συν- + -αγρίς < άγρα «κυνήγι» 
(βλ.λ.)]. 

συνάγω ρ. µετβ. {συν-ήγαγα (λόγ. -ήχθην, -ης, -η...) (σπάν. συνάχθη-
κα), -ηγµένος) (λόγ.) 1. οδηγούµαι σε διαπίστωση συνδυάζοντας δε-
δοµένα: ~ συµπεράσµατα | κρίση | γνώµη || από τα προαναφερθέντα 
συνάγουµε ότι η λύση τού προβλήµατος είναι εξαιρετικά δυσχερής 
ΣΥΝ. συµπεραίνω 2. (απρόσ. συνάγεται) εξάγεται, βγαίνει ως συµπέ-
ρασµα: από τα στοιχεία που πρσκοµίστηκαν ~ ότι υπάρχει παρανοµία 
ΣΥΝ. προκύπτει, συµπεραίνεται, επάγεται. [ΕΤΥΜ αρχ. < συν- + 
άγω. Το µεσν. συνάζω από τον (επίσης µεσν.) αόρ. (έ)σΰναξα, κατά 
το σχήµα έφραξα - φράζω, τίναξα - τινάζω]. 

συναγωγή (η) 1. (λόγ.) η συγκέντρωση οµοειδών ή συναφών αντι-
κειµένων: «Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών» 
(τίτλος λεξικού τού Στ. Κουµανούδη) ΣΥΝ. συγκέντρωση ANT. δια-
σκορπισµός · 2. (α) η συγκέντρωση των Εβραίων για θρησκευτικούς 
λόγους, κοινή προσευχή και µελέτη (β) (ειδικότ.) ο ναός στον οποίο 
γίνεται η παραπάνω συγκέντρωση ΣΥΝ. χάβρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανθολο-
γία. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < συνάγω. Η ιουδαϊκή συναγωγή φέρει διάφορα εβρ. όν., 
τα οποία αποτυπώνουν τις λειτουργίες της, όπως bet ha-tefilla «οίκος 
προσευχής», bet ha-knesét «οίκος συναθροίσεως», bet ha-midrâ «οί-
κος µελέτης», ενώ στην Ελλάδα είναι γνωστή (στους Έλληνες που 
είναι Εβραίοι το θρήσκευµα) µε το όν. bet Saloni «οίκος ειρήνης». Βλ. 
κ. χάβρα]. 

συναγωνίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {συναγωνίστηκα} 1.δίνω κοινό 
αγώνα (µαζί µε άλλους), µάχοµαι από κοινού ΣΥΝ. συµπορεύοµαι 2. 
αγωνίζοµαι (έχοντας αντίπαλο κάποιον), για να επιτύχω κάτι ΣΥΝ. 
ανταγωνίζοµαι, παραβγαίνω 3. βρίσκοµαι στο ίδιο επίπεδο (µε άλ-
λον), χωρίς κανένας από τους δύο να υπερτερεί: συναγωνίζονται επά-
ξια τους προγόνους τους σε κατορθώµατα || (µτφ.) τα νησιά τού Ιονί-
ου συναγωνίζονται σε οµορφιά αυτά τού Αιγαίου ΣΥΝ. είµαι εφάµιλ-
λος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συναγωνισµός. 

συναγωνίσιµος, -η, -ο [1893] αυτός που µπορεί να τον ανταγωνιστεί 
κάποιος. 

συναγωνισµός (ο) [µεσν.] 1. η προσπάθεια που καταβάλλουν δύο ή 
περισσότερες πλευρές, για να υπερτερήσει η µία τής άλλης: συνθή-
κες ήπιου συναγωνισµού (πβ. λ. ανταγωνισµός, άµιλλα)· ΦΡ. εκτός 
συναγωνισµού (i) για κάποιον/κάτι που δεν συµµετέχει στον συνα-
γωνισµό (στο διαγωνιστικό µέρος): στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
προβλήθηκε ~ και η τελευταία ταινία τού µεγάλου σκηνοθέτη (ii) για 
κάποιον/κάτι που δεν είναι πλέον σε θέση να συµµετάσχει στον συ-
ναγωνισµό: τον έθεσε ~ χρησιµοποιώντας αθέµιτα µέσα ΣΥΝ. εκτός 
µάχης (iii) για κάποιον/κάτι που υπερέχει εµφανώς από τους υπολοί-
πους, ώστε κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαγωνιστεί µαζί τους: εσύ εί-
σαι ~ 2. ΝΟΜ. παρακώλυση συναγωνισµού αξιόποινη πράξη την 
οποία διαπράττει όποιος σε δηµόσιους πλειστηριασµούς εµποδίζει 
µε βία ή µε απειλές τον ελεύθερο συναγωνισµό ή αποµακρύνει µε 
δώρα ή υποσχέσεις αυτόν που κάνει προσφορά ή έχει την πρόθεση 
να κάνει προσφορά. 

συναγωνισµός - ανταγωνισµός - άµιλλα, o ανταγωνισµός διαφέρει 
από τον συναγωνισµό στο ότι ο ανταγωνισµός προϋποθέτει συ-
νήθως αντιπαλότητα, η οποία είναι δυνατόν να φθάνει µέχρι και 
τη σύγκρουση, ενώ ο συναγωνισµός δηλώνει τον παράλληλο αγώ-
να, τη διεκδίκηση, απαλλαγµένη συνήθ. από διαµάχες και συ-
γκρούσεις. Η εξιδανικευµένη µορφή τού συναγωνισµού, µε ευγενή 
και ανιδιοτελή, κατά κανόνα, κίνητρα, είναι η άµιλλα. Αντίστοιχη 
σηµασιολογική διαφορά υπάρχει και µεταξύ των ρηµάτων αντα-
γωνίζοµαι, συναγωνίζοµαι και αµιλλώµαι. Τέλος, ο διαγωνισµός 
και το διαγωνίζοµαι πλησιάζουν πολύ το συναγωνίζοµαι µε εντο-
νότερη την προϋπόθεση υπάρξεως προδιαγραφών και όρων, στους 
οποίους στηρίζεται η αναµέτρηση των διαγωνιζοµένων. 

συναγωνιστής (ο) [αρχ.], συναγωνίστρια (η) [1895] {συναγωνι-
στριών} 1. πρόσωπο που έχει αγωνιστεί µαζί µε άλλον/άλλους για 
κοινό σκοπό, συνήθ. κοινωνικού ή πολιτικού χαρακτήρα: παλιοί -
από τον καιρό τής Αντίστασης ΣΥΝ. συµπολεµιστής, συνοδοιπόρος 
2. καθένας από τους αντιπάλους σε αγώνα. — συναγωνιστικός, -ή, -
ό [1891], συναγωνιστικά επίρρ., συναγωνιστικότητα (η). 

συνάδει ρ. → συνάδω 
συναδελφικότητα (η) {χωρ. πληθ.} η αλληλεγγύη που αναπτύσσεται 
µεταξύ συναδέλφων ANT. αντισυναδελφικότητα. 

συνάδελφος (ο/η) [αρχ.] {συναδέλφ-ου | -ων, -ους}, συναδέλφισ-σα 
(η) {συναδελφισσών} 1. πρόσωπο που ασκεί το ίδιο επάγγελµα ή 
εργάζεται στον ίδιο χώρο ή στην ίδια επιχείρηση, υπηρεσία κ.λπ. µε 
άλλον/άλλους 2. ο φοιτητής ως προς τους συµφοιτητές του και ο 
στρατιώτης ως προς τους στρατιώτες που υπηρετούν µαζί: συνάδελ-
φε, θα έρθεις στη συνέλευση τού έτους; — συναδελφικός, -ή, -ό, συ-
ναδελφικά επίρρ. συναδέλφωση (η) [1888] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων} η ανάπτυξη και στερέωση στενών φιλικών σχέσεων: η ~ δύο 
λαών. Επίσης συ-ναδελφοσύνη [1889]. — συναδελφώνω ρ. [1859]. 
συνάδει, συνάδουν ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} κάτι βρί-
σκεται σε αρµονική σχέση ή σε συµφωνία (µε κάποιον/κάτι): αυτή η 
συµπεριφορά δεν συνάδει προς τη βουλευτική σας ιδιότητα ΣΥΝ. αρ-
µόζω, ταιριάζω ΑΝΤ. απάδω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· συνάδω < συν- + άδω | άείδω «τραγουδώ» (βλ.λ.)]. 
συνάζω ρ. µετβ. {σύν-αξα, -άχθηκα, -αγµένος} (λαϊκ.-λογοτ.) 1. συ-
γκεντρώνω (πλήθος): σύναξε στρατό για µάχη ΣΥΝ. µαζεύω, συνα-
θροίζω ΑΝΤ. διασκορπώ 2. συγκεντρώνω (αντικείµενα): έχει συνάξει 
αµύθητο πλούτο ΣΥΝ. συλλέγω, συσσωρεύω ANT. διασκορπώ. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < αρχ. συνάγω (βλ.λ.)]. συναθλητής (ο) [µτγν.], συναθλήτρια (η) 
{συναθλητριών} 1. πρόσωπο που επιδίδεται στο ίδιο άθληµα µε 
άλλον: ο πρωταθλητής γιόρτασε την επιτυχία του µε Έλληνες και ξένους 
~ του 2. πρόσωπο που ανήκει στην ίδια οµάδα µε ένα άλλο: ήταν 
συναθλητές στον Απόλλωνα Πατρών και τώρα είναι αντίπαλοι σε δύο 
µεγάλα αθηναϊκά σωµατεία ΑΝΤ. αντίπαλος. — συναθλούµαι ρ. [µτγν.] 
{-είσαι...}. συναθροίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνάθροισ-α, -τηκα, -µένος} 
µαζεύω (ανθρώπους, ζώα ή αντικείµενα) στο ίδιο µέρος: ~ κοπάδι | 
στοιχεία | πλήθος ΣΥΝ. συγκεντρώνω, συνάζω, συλλέγω ΑΝΤ 
διασκορπώ, διασπείρω. συνάθροιση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -
ήσεων} 1. η συγκέντρωση ανθρώπων, ζώων ή αντικειµένων στο ίδιο 
µέρος: ~ αντιπροσώπων | πολιτών | µαθητών ΣΥΝ. σύναξη, (λαϊκ.) 
µάζωξη ΑΝΤ. διασκορπισµός 2. ΟΙΚΟΛ. η συγκέντρωση ατόµων τού 
ίδιου είδους σε έναν βιότοπο, ως αποτέλεσµα των ευνοϊκών όρων που 
παρουσιάζει για το είδος. συναίνεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, 
-έσεων} 1. η συγκατάθεση (κάποιου) σε (κάτι), το να επιτρέπει να 
συµβεί κάτι: έδωσε τη -του για τον γάµο τής κόρης του || οι ενέργειες 
έγιναν µε τη - τού Συµβουλίου Ασφαλείας τού Ο.Η.Ε. ΣΥΝ. 
συγκατάνευση, αποδοχή ΑΝΤ. άρνηση, απόρριψη 2. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. 
κοινωνική συναίνεση η αποδοχή ή/και η στήριξη που παρέχει το 
σύνολο ή το µεγαλύτερο µέρος τής κοινωνίας σε αποφάσεις που 
αφορούν σε αυτήν, δηµιουργώντας αίσθηση δικαίου και κοινωνικής 
ισορροπίας: το κυβερνητικό έργο δεν µπορεί να προχωρήσει χωρίς ~ 3. 
ΝΟΜ. (α) η συγκατάθεση για την επιχείρηση µιας δικαιοπραξίας, η 
οποία δίδεται είτε πριν είτε κατά την τέλεση τής δικαιοπραξίας· ΦΡ. 
κοινή συναινέσει (κοινή συναινέσει) µε κοινή συγκατάθεση: ζήτησαν 
να βγει το διαζύγιο ~ (β) διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε διεθνές 
όργανο, κατά την οποία ένα ζήτηµα δεν τίθεται σε ψηφοφορία, αλλά 
ζητείται η απλή συγκατάθεση των µελών που παρίστανται. 
συναινετικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που δηλώνει συναίνεση, που γίνεται 
µε τη σύµφωνη γνώµη (κάποιων): ~ διαζύγιο (µε τη σύµφωνη γνώµη 
και των δύο συζύγων) || ~ λύση συµβολαίου | διαδικασίες. — 
συναινετικ-ά | -ώς επίρρ. συναινώ ρ. αµετβ. {συναινείς... | συναίνεσα} 
(+σε) εκδηλώνω σύµφωνη γνώµη, αποδοχή: αναζητείται µια λύση, 
στην οποία θα συναινέσουν όλες οι παρατάξεις. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συναινώ (-έω) < συν- + αινώ (µε τη σηµ. «συγκατα-
νεύω, συγκατατίθεµαι, συµφωνώ»), βλ.λ.]. συναίρεση (η) {-ης κ. -
έσεως | -έσεις, -έσεων} ΓΛΩΣΣ. φωνολογική διαδικασία τής Αρχαίας 
Ελληνικής µε σταθερό και µόνιµο χαρακτήρα, καθώς και 
υποχρεωτική και γενική ισχύ για τη διάλεκτο στην οποία εµφανίζεται, 
κατά την οποία δύο διαδοχικοί φωνηεντικοί φθόγγοι, που ανήκουν σε 
διαφορετικές συλλαβές, συγχωνεύονται σε ένα µακρό φωνήεν ή 
δίφθογγο, γεγονός που αίρει τη χασµωδία στο εσωτερικό τής λέξης, 
π.χ. τιµάω > τιµώ, ποιέετε > ποιείτε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, έκκρουση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. συναίρεσις < αρχ. συναιρώ (-έω), βλ.λ.]. συναιρώ ρ. 
µετβ. {συν-αίρεσα, -αιρέθηκα, -ηρηµένος} ΓΛΩΣΣ. 1. συγχωνεύω (δύο 
διαδοχικούς ετεροσύλλαβους φωνηεντικούς φθόγγους) σε ένα µακρό 
φωνήεν ή δίφθογγο: οι καταλήξεις -έω, -άω και -όω συναιρούνται σε -
ω 2. (η µτχ. συνηρηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει υποστεί συναίρεση 
(βλ.λ.): - ουσιαστικά | ρήµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω, έκκρουση, µετοχή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συναιρώ (-έω) «συνάγω, λαµβάνω µαζί, συγκεντρώνω 
στο ίδιο σηµείο» < συν- + αίρω «συλλαµβάνω, πιάνω» (βλ. κ. αίρε-
ση)]. συναισθάνοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {συναισθάνθηκα) 1. νιώθω 
το ίδιο συναίσθηµα (µε άλλον), συµµερίζοµαι την ψυχολογική του 
κατάσταση: ~ τη λύπη σου | τον πόνο σου | την έγνοια σου ΑΝΤ. αδια-
φορώ 2. έχω απόλυτη επίγνωση (ενός πράγµατος), κατανοώ (κάτι) 
πλήρως: ~ την ευθύνη µου σε αυτή την υπόθεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απο-
θετικός. συναίσθηµα (το) [µτγν.] {συναισθήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. 
ψυχική διέγερση που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, π.χ. σε ένα 
ευχάριστο ή δυσάρεστο γεγονός, και που προκαλεί φυσιολογικές 
αντιδράσεις και µπορεί να ωθεί σε δράση- συναισθήµατα είναι ο 
φόβος, η χαρά, η λύπη, η οργή, ο ενθουσιασµός κ.ά.: νιώθω ένα 
ευχάριστο | δυσάρεστο ~· ΦΡ. ανταποκρίνοµαι στα συναισθήµατα 
(κάποιου) βλ. 
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λ. ανταποκρίνοµαι 2. το να αντιλαµβάνεται κανείς τον κόσµο µε βά-
ση ψυχολογικές καταστάσεις και όχι στηριζόµενος στη λογική: το ~ 
δεν είναι πάντα ο καλύτερος οδηγός στις πράξεις µας || οι προεκλο-
γικοί λόγοι απευθύνονται πλέον περισσότερο στο ~ παρά στη λογική 
ΣΥΝ. καρδιά, ψυχή ANT. λογική 3. ο ευαίσθητος ψυχικός κόσµος, η ευ-
αισθησία: µια ταινία | ένα έργο | µουσική που έχει ~ || (συνήθ. στον 
πληθ.) σε αυτή την αναµέτρηση δεν έχουν θέση τα ~ ΣΥΝ. συναισθη-
µατισµός 4. το σύνολο των αυθόρµητων κλίσεων ή τάσεων κάποιου, 
που δεν ερµηνεύεται ή αιτιολογείται από τη λογική: θρησκευτικό | 
καλλιτεχνικό | µυστικιστικό ~ ΣΥΝ. ένστικτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίσθηµα. 

συναισθηµατικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το συναί-
σθηµα: ~ αντίδραση | κόσµος | ένταση | κατάσταση | ισορροπία | 
φόρτιση | στέρηση (βλ.λ.) || η εξ αίµατος συγγένεια δεν έχει καµία 
σχέση µε τον ~ δεσµό που µπορεί να έχουν δύο άνθρωποι || στο κρί-
σιµο σηµείο εµφάνισε ~ εµπλοκή (β) συναισθηµατική νοηµοσύνη 
(E.Q. - Emotional Quotient) η ικανότητα να ερµηνεύει κανείς τα συ-
ναισθήµατα των άλλων και να διαχειρίζεται διαπροσωπικές σχέσεις 
και αλληλεπιδράσεις· η ικανότητα για λογικό έλεγχο των παρορµή-
σεων και των συναισθηµάτων για χειρισµό τής συναισθηµατικής ζω-
ής µε τη νοηµοσύνη (είναι, κατά τον Αριστοτέλη, το «έλλογον θυµι-
κόν»)· ο όρος αποτελεί νεολογισµό τής δεκαετίας τού '90 και αντι-
διαστέλλεται στον δείκτη ευφυΐας | νοηµοσύνης, ο οποίος αποτέλεσε 
καταχρηστικά κριτήριο αξιολόγησης τής προσωπικότητας των αν-
θρώπων 2. αυτός που αξιολογεί τις καταστάσεις γύρω του και δρα µε 
γνώµονα τα συναισθήµατα του και όχι τη λογική: είναι πολύ ~ άν-
θρωπος και δεν καταλαβαίνει ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν φίλοι 
και εχθροί, αλλά συµφέροντα που άλλοτε ταυτίζονται και άλλοτε 
αντιτίθενται ΣΥΝ. παρορµητικός ANT λογικός, συγκρατηµένος, νηφά-
λιος, πραγµατιστής 3. (ειδικότ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από ευαί-
σθητο ψυχικό κόσµο: είναι πολύ →' κάθε φορά που θυµάται το παλιό 
του σπίτι, κλαίει ΣΥΝ. ευαίσθητος 4. συναισθηµατικά (τα) οι κατα-
στάσεις που συνδέονται µε ερωτικούς δεσµούς, ερωτικές σχέσεις: 
πώς πάνε τα ~ σου; ΣΥΝ. αισθηµατικά. — συναισθηµατικ-ά | -ώς 
επίρρ., συναισθηµατικότητα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αισθηµατικός. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. των γαλλ. sentimental, émotionnel]. 

συναισθηµατισµός (ο) το να αντιµετωπίζει κανείς τα πράγµατα και 
τους ανθρώπους επηρεασµένος από το συναίσθηµα (κυρ. ευαι-
σθησίες) και όχι από τη λογική: έχει έντονο - κι αυτό τού προκαλεί 
συχνά προβλήµατα || (συχνά στον πληθ.) Άφησε τους ~ κατά µέρος! 
Εδώ επιβιώνουν µόνο οι σκληροί. Επίσης (σπάν.) αισθηµατισµός 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sentimentalisme]. 

συναίσθηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} απόλυτη επίγνω-
ση και συνείδηση µιας κατάστασης: έχει ~ τού καθήκοντος | τού χρό-
νου | τής ευθύνης | των συνεπειών | τού κινδύνου ΣΥΝ. επίγνωση. 

συναισθησία (η) [1896] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ.-ΨΥΧΟΛ. η κατάσταση κα-
τά την οποία ένα ερέθισµα προκαλεί εκτός από την αντίστοιχη αί-
σθηση και κάποια άλλη έτσι, ώστε να βιώνει κανείς δύο ή περισσό-
τερα αισθήµατα από µία και µόνη αιτία (π.χ. το να έχει κανείς την 
αίσθηση τού κόκκινου χρώµατος, ακούγοντας τη νότα «ντο»). — συ-
ναισθησιακός, -ή, -ό, συναισθησιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. synesthésie]. 

συναισθητικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συναί-
σθηση 2. συναιαθητικό (το) ο κλάδος τής ψυχολογίας που ασχολείται 
µε τα συναισθήµατα. 

συναίτιος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που µοιράζεται εξίσου την ευθύνη (για 
κάτι) µε άλλον: δεν φταίει µόνο το κράτος· συναίτιοι είναι και οι πο-
λίτες. — συναιτιότητα (η) [1840]. 

συνακόλουθος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που συµβαίνει µετά από κάτι 
άλλο ως λογική συνέπεια του: ο οικονοµικός αποκλεισµός τής χώρας 
και η ~ αύξηση των τιµών των βασικών ειδών οδήγησαν σε πολιτική 
κρίση || θα γίνει ευκολότερη η πρόσβαση στην περιοχή µε ~ άνοδο τό-
σο των εµπορικών ακινήτων όσο και τής κατοικίας ΣΥΝ. επακόλου-
θος, παρεπόµενος 2. αυτός που βρίσκεται σε συµφωνία µε ό,τι ο ίδιος 
καθορίζει: η στάση του είναι ~ προς τις αρχές του ΣΥΝ. συνεπής ΛΝΤ. 
ασυνεπής 3. συνακόλουθο (το) ό,τι προκύπτει ως λογική αναγκαιό-
τητα: η µεθοδολογία του είναι ~ τής θεωρητικής του τοποθέτησης 
ΣΥΝ. επακόλουθο, συνέπεια, παρεπόµενο ΑΝΤ. ανακόλουθο. — συνα-
κόλουθα επίρρ., συνακολουθία (η) [µεσν.]. 

συνακόλουθα» ρ. µετβ. [αρχ.] {συνακολουθείς... | συνακολούθ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα} (σπάν.) 1. ακολουθώ (µαζί µε κάποιον) 2. συµβαίνω 
ως λογικό αποτέλεσµα πράξης που προηγήθηκε ΣΥΝ. επακολουθώ 3. 
δέχοµαι (κάτι) ως σωστό, ακολουθώ τις προτροπές (κάποιου) ΣΥΝ. 
συµφωνώ, ασπάζοµαι, ακολουθώ ΑΝΤ. διαφωνώ. 

συνακρόαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. το να ακούει κα-
νείς κάτι µαζί µε άλλον/άλλους 2. (ειδικότ.) το να ακούει κανείς τις 
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις άλλων προσώπων είτε λόγω βλάβης των 
γραµµών είτε λόγω συνειδητής επέµβασης στο δίκτυο. — συνακρο-
ατής (ο) [µεσν.], συνακροάτρια (η), συνακροώµαι ρ. [αρχ.] {-άσαι...}. 

συναλνία (η) {συναλγιών} ΙΑΤΡ. Ο πόνος που γίνεται αντιληπτός σε 
περιοχή διαφορετική από αυτήν στην οποία εκδηλώνεται. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. synalgia (< συν- + -αλγία < άλγος 
«πόνος»)]. 

συναλλαγή (η) 1. ΟΙΚΟΝ. η ανταλλαγή προϊόντων ή χρήµατος και 
προϊόντων, η οποία στοχεύει στην ωφέλεια και των δύο µερών: διε-
θνής | εγχώρια | τραπεζική | εµπορική | ιδιωτική | ελεύθερη | χρηµα-
τιστηριακή | παράνοµη ~ || ηλεκτρονικές τραπεζικές - ΣΥΝ. δοσολη-
ψία, δούναι και λαβείν, (οικ.) νταραβέρι, αλισβερίσι, πάρε-δώσε 2. 
ΝΟΜ. πράγµατα εκτός συναλλαγής πράγµατα, ιδ. κοινόχρηστα, τα 
οποία δεν επιτρέπεται να γίνουν αντικείµενο συναλλαγής 3. (συνήθ. 
στον πληθ.) κάθε είδους ανταλλαγή που προϋποθέτει επαφές µεταξύ 

ατόµων (γενικότ.) η επαφή, η σχέση: οι ύποπτες ~ τους κίνησαν το 
ενδιαφέρον τής αστυνοµίας || δεν θέλω να έχεις συναλλαγές µε τέ-
τοιους τύπους ΣΥΝ. δοσοληψίες, πάρε-δώσε, νταραβέρια, αλισβερίσια 
4. (ειδικότ.-κακόσ.) η αθέµιτη, συνήθ. πολιτική, διαδικασία, κατά την 
οποία γίνονται συµφωνίες που στοχεύουν στη στήριξη προσώπου ή 
κόµµατος, το οποίο µε τη σειρά του θα ευνοήσει αυτόν που το υπο-
στήριξε: η προώθηση του στα ανώτερα κλιµάκια υπήρξε προϊόν συ-
ναλλαγής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συναλλάσσω (βλ.λ.)]. 

συνάλλαγµα (το) {συναλλάγµ-ατος | χωρ. πληθ.) ΟΙΚΟΝ. κάθε µέσο 
που χρησιµοποιείται στις διεθνείς συναλλαγές και έχει τη µορφή ξέ-
νου νοµίσµατος: απεριόριστο | τουριστικό | σταθερό | σκληρό - || τιµή 
αγοράς | ισοτιµία | διακύµανση συναλλάγµατος- ΦΡ. (α) τιµή συ-
ναλλάγµατος η αξία τού νοµίσµατος µιας χώρας ως προς το νόµισµα 
άλλης: κυµαινόµενη | σταθερή ~ || διακυµάνσεις στην ~ ΣΥΝ. ισοτιµία 
(β) αγορά συναλλάγµατος η αγορά στην οποία αντικείµενο 
διαπραγµατεύσεως αποτελούν τα εθνικά νοµίσµατα των χωρών: πτω-
τική πορεία τού δολαρίου στη διεθνή ~ (γ) έλεγχος ξένου συναλ-
λάγµατος η κρατική πολιτική που χρησιµοποιεί τον περιορισµό τής 
αγοράς ξένου συναλλάγµατος, για να εµποδίσει τη δηµιουργία ή τη 
διατήρηση προβληµάτων στο ισοζύγιο πληρωµών (δ) ρήτρα συναλ-
λάγµατος η ρήτρα στην οποία συµφωνούν δανειστής και δανειζόµε-
νος, µε σκοπό να προστατευθεί ο δανειστής από πιθανή υποτίµηση 
τού νοµίσµατος στο οποίο γίνεται η συναλλαγή, καθώς και οι δύο 
πλευρές δέχονται ότι το δάνειο αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο ποσό σε 
ξένο σταθερό νόµισµα και ότι ο δανειζόµενος είναι υποχρεωµένος 
να καταβάλει το ποσό σε εγχώριο µεν νόµισµα, αλλά στην ισοτιµία 
που θα ισχύει τότε (ε) ναυτιλιακό συνάλλαγµα βλ. λ. ναυτιλιακός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συµβόλαιο, οικονοµική συναλλαγή», < συ-
ναλλάσσω (βλ.λ.). Η σύγχρονη σηµ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. 
exchange, όπως συµβαίνει και στις φρ. έλεγχος συναλλάγµατος (< 
exchange control), τιµή συναλλάγµατος (< rate of exchange), ισοτιµία 
συναλλάγµατος (< parity of exchange), διακύµανση συναλλάγµατος (< 
fluctuation of exchange)]. 

συναλλαγµατική (η) το έγγραφο που έχει συνταχθεί µε ορισµένο 
τύπο και µε το οποίο ο εκδότης του (αυτός που το υπογράφει) δίνει 
εντολή σε τρίτον (πληρωτή | αποδέκτη) να καταβάλει στον ίδιο ή 
στον κοµιστή τού εγγράφου αυτού σε ορισµένο τόπο και χρόνο συ-
γκεκριµένο ποσό (τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στο έγγραφο) (πβ. 
λ. επιταγή, γραµµάτιο): αδιαµαρτύρητη | απλήρωτη | δηµόσια | εµπο-
ρική | ληξιπρόθεσµη | οπισθογραφηµένη | ενυπόγραφη ~ || εκδίδω | 
αποδέχοµαι | διαµαρτυρώ | οπισθογραφώ | προεξοφλώ ~. 

συναλλαγµατικός, -ή, -ό ΟΙΚΟΝ. 1. αυτός που σχετίζεται µε το συ-
νάλλαγµα: ~ διατυπώσεις | χρέος | αποθέµατα | µονοπώλιο | περιορι-
σµοί | έλεγχος | σταθερότητα | εισροές | διαθέσιµα | πλεόνασµα | ισο-
τιµία | διακυµάνσεις 2. (α) συναλλαγµατική πολιτική η πολιτική που 
ασκεί το κράτος για τον καθορισµό επίσηµης τιµής για το συνάλ-
λαγµα (β) συναλλαγµατική διαφορά η διαφορά που προκύπτει σε µια 
δοσοληψία σε ξένο νόµισµα, όταν η τιµή τού νοµίσµατος αυτού ήταν 
αρχικώς άλλη από αυτήν που ίσχυε κατά την ηµέρα τής συναλλαγής 
3. συναλλαγµατική (η) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συνάλλαγµα. Η σηµ. 3 αποτελεί απόδ. τού γαλλ. 
lettre de change]. 

συναλλαγµατοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο αυτός που ευνοεί την εισροή 
συναλλάγµατος: οι Ολυµπιακοί Αγώνες τού 2004 προβλέπεται να είναι 
µια ~ αθλητική διοργάνωση || η ~ εµπορική µας ναυτιλία. [ΕΤΥΜ. < 
συνάλλαγµα, -ατός + -φόρος < φέρω]. 

συναλλακτικός, -ή, -ό [µτγν.] ΟΙΚΟΝ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τις 
οικονοµικές συναλλαγές: ~ πράξη | δραστηριότητα | αξία 2. (α) συ-
ναλλακτικά ήθη οι συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές: τα ~ 
των αγροτικών κοινωνιών (β) συναλλακτική οικονοµία η οικονοµία 
στην οποία ανταλλάσσονται προϊόντα και υπηρεσίες µε χρήµατα 
ΣΥΝ. εγχρήµατη | συναλλαγµατική οικονοµία ΑΝΤ. αχρήµατη οικονο-
µία (γ) Συναλλακτικό ∆ίκαιο το σύνολο των κανόνων και των νόµων 
που ρυθµίζουν τις οικονοµικές δοσοληψίες 3. αυτός που είναι πρό-
σφορος για οικονοµικές συναλλαγές. 

συναλλάσσω ρ. µετβ. {συνάλλα-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. (σπάν.) δίνω 
(κάτι) για το οποίο λαµβάνω (κάτι αντίστοιχο) ΣΥΝ. ανταλλάσσω- (µε-
σοπαθ. συναλλάσσοµαι) 2. έχω εµπορικές, οικονοµικές δοσοληψίες 
(µε κάποιον): συναλλασσόµαστε µόνο µε φερέγγυους επιχειρηµατίες || 
οι συναλλασσόµενοι στην αγορά οµολόγων 3. (κατ' επέκτ.) έχω αθέ-
µιτες δοσοληψίες: συναλλάσσεται µε ύποπτους τύπους ΣΥΝ. (οικ.) 
νταραβερίζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλλάζω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συσχετίζω, συνδιαλλάσσω», < συν- + 
άλλάσσω. Ήδη αρχ. η σηµ. «συνάπτω συµφωνία ή συµβόλαιο µε κά-
ποιον»]. 

συνάλληλος, -η, -ο ΦΙΛΟΣ, καθεµιά από τις έννοιες που υπάγονται σε 
τρίτη ανώτερη έννοια, την υπερκείµενη: οι έννοιες γεράνι, κρίνος, 
γιασεµί είναι ~, επειδή υπάγονται στην έννοια λουλούδι. — συναλ-
ληλία (η) [1891]. 
[ΕΤΥΜ. < συν- + -άλληλος, από την αλληλοπαθή αντων. αλλήλων, πβ. 
κ. παρ-άλληλος, κατ-άλληλος]. 

συναλοιφή (η) ΓΛΩΣΣ. η διαδικασία µε την οποία δύο συνεχόµενες 
φωνηεντικές συλλαβές συγχωνεύονται σε µία µε συναίρεση, κράση ή 
συνίζηση, ώστε να αποφευχθεί η χασµωδία, π.χ. τα άστρα → τ' 
άστρα, του είπα → του 'πα, δεκαέξι → δεκάξι κ.ά. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
συναλ(ο)ιφή < αρχ. συναλείφω «συµµειγνύω, ανακατεύω» < συν- + 
αλείφω]. 

συνάµα επίρρ.· την ίδια χρονική στιγµή: µ'αυτό τον τρόπο τα παιδιά 
παίζουν και µαθαίνουν ~ ΣΥΝ. συγχρόνως, ταυτόχρονα, µαζί. 



συναµεταξύ 1696 συνάρθρωση 
 

[ΕΤΥΜ µτγν. < σύν + άµα]. 
συναµεταξύ επίρρ. (λαϊκ.) ανάµεσα ΣΥΝ. µεταξύ. [ΕΤΥΜ < 

*συναναµεταξύ (µε απλολογία) < συν- + ava- + µεταξύ]. 
συνάναρχος (ο) αυτός που, όµοια µε κάποιον άλλον, δεν έχει αρχή (ως 

προσωνυµία τού Χριστού σε σχέση µε τον Πατέρα Του). [ETVM µτγν. 
(στους εκκλησ. συγγραφείς τού 4ου αι. µ.Χ.) < συν- + άναρχος]. 

συναναστρέφοµαι ρ. µετβ. αποθ. {συναναστράφηκα} συναντώ συχνά 
(κάποιον), ανήκω στον ίδιο φιλικό κύκλο (µε κάποιον), τον κάνω 
παρέα: συναναστρέφεται µόνον ανθρώπους τής τάξης του. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < συν- + αναστρέφοµαι «τριγυρίζω, συµπεριφέροµαι»]. 

συναναστρέφοµαι - συγχρωτίζοµαι - συναγελάζοµαι. Τα τρία συ-
νώνυµα ρήµατα διαφέρουν στη σηµασιολογική τους απόχρωση 
και, ως εκ τούτου, στη χρήση τους: το συναναστρέφοµαι δηλώνει 
γενικά τη σηµασία τού «συνδέοµαι µε κάποια σχέση (φιλίας, γνω-
ριµίας, ενδιαφερόντων κ.λπ.) που µε οδηγεί να συναντιέµαι συχνά 
µε ορισµένους ανθρώπους», η έµφαση δηλ. στη χρήση τού συνα-
ναστρέφοµαι πέφτει στην έννοια των σχέσεων. Το συγχρωτίζοµαι 
(αρχ. ρήµα από το χρως «δέρµα, σάρκα») σηµαίνει περισσότερο 
ότι «συνδέοµαι µε κάποιους» µε έµφαση στη φυσική συνύπαρξη 
στον ίδιο χώρο (Οταν συχνάζεις σε τέτοια µπαρ, κατ' ανάγκην 
συγχρωτίζεσαι µε ύποπτα πρόσωπα)- ας σηµειωθεί ότι συχνά το 
συγχρωτίζοµαι χρησιµοποιείται για να υπονοήσει αρνητική στάση 
από την πλευρά τού οµιλητή. Το συναγελάζοµαι (< αγέλη ζώων) 
είναι το ρήµα που δηλώνει σαφώς αρνητική τοποθέτηση τού οµι-
λητή, ότι κάποιος δηλ. έχει ύποπτες ή κακές παρέες, συναντιέται 
και έχει σχέσεις που -κατά τον οµιλητή- οδηγούν σε κάτι κακό για 
αυτόν (Με τέτοια πρόσωπα που συναγελάζεται, τι καλό µπορείς να 
περιµένεις από αυτόν; - Συναγελάζεται µε ό,τι χειρότερο υπάρχει 
στην πόλη µας). 

συναναστροφή (η) [µτγν.] 1. το να έχει κανείς φιλικές σχέσεις και 
συχνή επαφή µε κάποιον, το να κάνει παρέα µαζί του: τον έφαγαν οι 
κακές ~ ΣΥΝ. παρέα, σχέσεις 2. (συνεκδ.) η συγκέντρωση ατόµων που 
συνδέονται µε φιλικούς δεσµούς για διασκέδαση: γνωρίστηκαν σε 
µια φιλική ~ πριν από χρόνια και από τότε είναι αχώριστοι ΣΥΝ. συ-
νάθροιση, δεξίωση, πάρτι. 

συνανήκω ρ. αµετβ. [µεσν.] {παρατ. συνανήκα} ανήκω από κοινού 
(κάπου): αυτό το οικόπεδο συνανήκει στις δύο αδελφές. 

συνάνθρωπος (ο) [µεσν.] {συνανθρώπ-ου | -ων, -ους} (εκφραστ.) κά-
θε άνθρωπος σε σχέση µε τους άλλους ως µέλος τής ανθρωπότητας: 
καθήκον τού χριστιανού είναι να βοηθεί τους - του ΣΥΝ. πλησίον (ο). 

συνάντηση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να βρί-
σκεται κανείς µε κάποιον τυχαία ή ύστερα από συνεννόηση: η ~ των 
δύο ηγετών ορίστηκε για τις 22 Ιουνίου || µια τυχαία - στον δρόµο || 
αναπάντεχη | ανέλπιστη | απρόοπτη | µυστική | πολιτική | συγκινητική 
~ || τόπος | σηµείο συνάντησης ΣΥΝ. συναπάντηµα, αντάµωση- ΦΡ. (α) 
συνάντηση κορυφής το να βρεθούν και να συζητήσουν άτοµα ή 
αντιπροσωπίες που βρίσκονται στην κορυφή τής ιεραρχίας στη χώρα 
τους ή στον οργανισµό που εκπροσωπούν: - των Ευρωπαίων ηγετών 
(β) συνάντηση εργασίας συνάντηση οµάδας ανθρώπων για συζήτη-
ση κυρίως οργανωτικών-διοικητικών θεµάτων: ~ των µετόχων τής 
εταιρείας 2. αθλητικός αγώνας µεταξύ αντίπαλων οµάδων ή ατόµων: 
ποδοσφαιρική | πυγµαχική | διεθνής | αθλητική ~ ΣΥΝ. µατς 3. η προ-
σέγγιση, η επαφή δύο πραγµάτων: τα Βαλκάνια υπήρξαν ανέκαθεν 
τόπος συνάντησης λαών και πολιτισµών || η ~ Ανατολής και Λύσης 
στο Βυζάντιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβούλιο. 

συναντιληψη (η) [µεσν.] {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} (λόγ.) από 
κοινού βοήθεια, συµπαράσταση: «δύο παιδιά έρµαια στο χάος, στων 
γειτόνων τη ~» (Τηλ. Αλαβέρας) ΣΥΝ. αρωγή. 

συναντώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {συναντάς... | συνάντ-ησα, -ιέµαι κ. -ώµαι, 
-άται..., -ήθηκα} 1. βρίσκω (κάποιον/κάτι) σε προσυµφωνηµένο ση-
µείο ή τυχαία: τον συνάντησα τυχαία, καθώς πήγαινα στη δουλειά µου 
|| πείτε µου πού θα βρίσκεστε και θα σας συναντήσω αργότερα || 
(µτφ.) η µατιά µου συνάντησε τη δική της || στο δεξί σας χέρι θα συ-
ναντήσετε ένα περίπτερο- εκεί να στρίψετε δεξιά || (κ. αλληλοπαθ.) 
συναντιούνται κάθε Σάββατο στο καφενείο || δεν θυµάµαι πότε συ-
ναντηθήκαµε πρώτη φορά ΣΥΝ. απαντώ, συντυχαίνω, ανταµώνω, συ-
ναπαντώ ΦΡ. τα µεγάλα πνεύµατα συναντώνται για περιπτώσεις στις 
οποίες συµπίπτουν οι απόψεις που εκφράζουν δύο άνθρωποι, οι 
οποίοι δεν είχαν συννενοηθεί ή συζητήσει πριν 2. βρίσκοµαι αντιµέ-
τωπος (µε δυσκολίες ή προβλήµατα), καλούµαι να διεκπεραιώσω (µια 
δύσκολη κατάσταση): θα συναντήσεις πολλά εµπόδια στην πραγµα-
τοποίηση τού σχεδίου σου || - δυσκολίες | κινδύνους | αντιρρήσεις | 
αντίδραση | αντίσταση ΣΥΝ. αντιµετωπίζω 3. βρίσκω κατά τύχη, µου 
τυχαίνει (κάτι): δεν συναντάς εύκολα στη ζωή τόσο καλούς ανθρώ-
πους || στην πρόταση του συνάντησε την πρόθυµη ανταπόκριση των 
συναδέλφων του 4. φθάνω σε συγκεκριµένο σηµείο, πέρα από το 
οποίο δεν προχωρώ: το γεωτρύπανο συνάντησε βράχο ΣΥΝ. βρίσκω, 
πέφτω 5. προσεγγίζω, έρχοµαι σε επαφή: στα έργα του, το φανταστι-
κό συναντά το πραγµατικό και ο µυστικισµός τον ορθολογισµό σε µια 
γόνιµη σύνθεση 6. έρχοµαι αντιµέτωπος (µε αντίπαλο) (σε πόλεµο ή 
αθλητική διοργάνωση): οι δύο στρατοί συναντήθηκαν στην πεδιάδα || 
η τοπική οµάδα θα συναντήσει αύριο την πρωταθλήτρια ANT. 
αντιµετωπίζω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συναντώ (-άω), αρχική σηµ. «έρχοµαι κάπου συγχρό-
νως µε άλλον», < συν- + άντώ (-άω) «συναντώ, συµµετέχω» (πβ. κ. 
άπ-αντώ). Η φρ. τα µεγάλα πνεύµατα συναντώνται είναι απόδ. τής 
γαλλ. αντίστοιχης les grands esprits se rencontrent]. 

συναξάρι (το) {συναξαρ-ιού | -ιών} 1. ΕΚΚΛΗΣ. σύντοµη ή εκτενέστε-
ρη αφήγηση µε αντικείµενο τους µάρτυρες τής πίστης και τα µαρτύ-
ρια τους, αλλά και γενικότ. βίους αγίων, οσίων, ιεραρχών, ιστορικές 
αφηγήσεις για θρησκευτικές εορτές κ.λπ., που περιλαµβάνεται στα 
λειτουργικά βιβλία τής Εκκλησίας και χρησιµοποιείται στη λειτουρ-
γία τού όρθρου: το - τού διακόνου Μαυρικίου 2. (συνεκδ.) το βιβλίο 
που περιέχει τις παραπάνω αφηγήσεις 3. (µτφ.) η µακροσκελής και 
κουραστική αφήγηση (συνήθ. πραγµάτων που δεν ευσταθούν). Επί-
σης (λόγ.) συναξαριο 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. συναξάριον < σύναξις + παραγ. επίθηµα -άριον, πβ. κ. 
άλφαβητ-άριον, προσκυνητ-άριον. Η λ. οφείλεται στο γεγονός ότι τέ-
τοιες διηγήσεις διαβάζονταν σε συναθροίσεις (συνάξεις) µοναχών]. 

συναξαριστής (ο) [µεσν.] ΕΚΚΛΗΣ. 1. ο συγγραφέας συναξαριών 2. η 
συλλογή συναξαριών σε ένα βιβλίο. 

σύναξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. (λαϊκ.) συγκέντρωση αν-
θρώπων: µεγάλη ~ ΣΥΝ. συνάθροιση, (λαϊκ.) µάζωµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η 
λειτουργική συγκέντρωση των πιστών σε εορτή ή στη µνήµη αγίου: 
η ~ τής Θεοτόκου | τού Αγίου Ιωάννη ΣΥΝ. πανήγυρις (β) Ιερά Σύναξη 
η συνεδρία τής κοινότητας τού Αγίου Όρους 3. η συγκέντρωση 
χρηµατικού ποσού από πολλούς ανθρώπους. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
σύναξις < αρχ. συνάγω]. 

συναπάντηµα (το) [µεσν.] {συναπαντήµ-ατος | -ατα, -άτων) (λαϊκ.) η 
συνάντηση- ΦΡ. (α) καλό | κακό συναπάντηµα ό,τι συναντά κανείς 
στον δρόµο του τυχαία και το εκλαµβάνει ως καλό ή κακό οιωνό 
αντιστοίχως (β) (κακόσ.) η σάρα και η µάρα και το κακό συναπάντη-
µα βλ. λ. σάρα. 

συναπαντω ρ. µετβ. [αρχ.] {συναπαντάς... | συναπάντ-ησα, -ώµαι, -
άται... κ. -ιέµαι, -ήθηκα} 1. βρίσκω (κάποιον/κάτι) τυχαία στον δρόµο 
µου: τον συναπάντησα στη γωνία και από την έκπληξη δεν µπορούσε 
να µου µιλήσει ΣΥΝ. συναντώ, ανταµώνω 2. βγαίνω να υποδεχθώ 
(κάποιον): πέταξε την ποδιά κι έτρεξε να τους συναπαντήσει ΣΥΝ. 
προϋπαντώ 3. (µεσοπαθ. συναπαντώµαι) βρίσκοµαι (µε κάποιον) 
τυχαία: συναπαντηθήκαµε ύστερ'από δέκα χρόνια και κάτσαµε να τα 
πούµε ΣΥΝ. συναντώµαι, βρίσκοµαι, ανταµώνω. 

συναπαρτίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {συναπάρτισα κ. συναπήρτισα, συνα-
παρτίσ-θηκα | -τηκα, -µένος} συνθέτω (ένα οργανικό σύνολο) µαζί µε 
άλλα ξεχωριστά µέρη ή στοιχεία: το χειρόγραφο αυτό συναπαρτίζεται 
από τρεις διαφορετικού τύπου περγαµηνές ΣΥΝ. συναποτελώ. — 
συναπάρτισµα (το). 

συναποβίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) 1. η ταυτόχρονη απο-
βίωση 2. ΝΟΜ. τεκµήριο συναποβιώσεως τεκµήριο το οποίο θεσπίζει 
ο Αστικός Κώδικας σύµφωνα µε το οποίο, αν περισσότεροι τού ενός 
έχουν πεθάνει και δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι ένας από αυ-
τούς επέζησε κάποιου άλλου, τεκµαίρεται ότι όλοι πέθαναν ταυτό-
χρονα. 

συναποκοµίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {συναποκόµισα} 1. παίρνω (κάτι) µαζί 
µου: ο ληστής κατάφερε να ξεφύγει έχοντας συναποκοµίσει µεγάλο 
χρηµατικό ποσό 2. (µτφ.) λαµβάνω κάτι ως επιπλέον κέρδος, όφελος: 
από αυτή τη δουλειά, εκτός από εµπειρίες, συναποκόµισε την 
αναγνώριση των συναδέλφων της. 

συναποτελώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {συναποτελείς... | συναποτέλ-εσα, -ού-
µαι, -έστηκα (λόγ. -έσθηκα)} αποτελώ από κοινού: η κερκίδα και η 
ωλένη συναποτελούν τον πήχυ τού χεριού. 

συναπόφαση (η) {-ης κ. -άσεως | -ασεις, -άσεων} η από κοινού από-
φαση· ειδικότ. η διαδικασία λήψεως αποφάσεων µεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. codécision. Το αρχ. συναπόφασις 
σήµαινε «συνδυασµένη απόρριψη, άρνηση»]. 

συναποφασίζω ρ. µετβ. [1833] {συναποφάσ-α, -τηκα | -θηκα, -µένος} 
αποφασίζω από κοινού µε κάποιον άλλο. 

συναπτός, -ή, -ό 1. (σπάν.) αυτός που είναι ενωµένος µε άλλον: ~ 
κείµενα | έγγραφα ΣΥΝ. συνδεδεµένος, συνηµµένος 2. αυτός που συ-
νεχίζεται χωρίς καµία χρονική διακοπή: διετέλεσε πρόεδρος τού 
ιδρύµατος επί δέκα - έτη ΣΥΝ. αδιάλειπτος, συνεχής, ακατάπαυστος 
ΑΝΤ. διακεκοµµένος 3. ΕΚΚΛΗΣ. συναπτή (η) σύντοµες ευχές που συν-
δέονται µε το Τού Κυρίου δεηθώµεν (Του Κυρίου δεηθώµεν). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ αρχ. < συνάπτω]. 

συνάπτω ρ. µετβ. {σύν-αψα (λόγ. -ήψα), -άφθηκα (λόγ. -ήφθην, -ης, -
η..., µτχ. συναφθείς, -είσα, -έν), -ηµµένος} 1. ενώνω, συνδέω (ένα 
αντικείµενο µε άλλο): να συνάψετε τα δικαιολογητικά στην αίτηση 
και να τα υπογράψετε ΣΥΝ. συνενώνω, επισυνάπτω, συναρµόζω ΑΝΤ. 
αποσυνδέω 2. ξεκινώ, αποδέχοµαι ή προχωρώ σε συγκεκριµένη συµ-
φωνία και σχέση: ~ γάµο (παντρεύοµαι) | συµβόλαιο | σύµβαση (συµ-
φωνώ επισήµως για συναλλαγή) | δάνειο (δανείζοµαι) | ειρήνη (συµ-
φωνώ επισήµως για ειρήνη) || οι δύο χώρες συνήψαν διπλωµατικές 
σχέσεις µόλις πριν από δύο χρόνια 3. (η µτχ. συνηµµένος, -η, -ο) βλ.λ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω, µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + άπτω (βλ.λ.)]. 

συναρθρώνω ρ. µετβ. {συνάρθρω-σα, -θηκα, -µένος} συνδέω (τµή-
µατα που είναι ξεχωριστά µεταξύ τους), ώστε να δηµιουργήσουν ένα 
λειτουργικό σύνολο: ~ ένα µηχάνηµα ΣΥΝ. συναρµόζω, συναρµολογώ 
ΑΝΤ. αποσυνδέω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συναρθρώ (αρχ. συναρθρούµαι) < συν- + άρθρώ (-όω) 
< άρθρον (βλ. κ. αρθρώνω)]. 

συνάρθρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η σύνδε-
ση µε άρθρωση ανεξάρτητων µερών, τα οποία, µε αυτό τον τρόπο, συ-
γκροτούν ενιαίο και λειτουργικό σύνολο: η - τού µηχανήµατος || 
(µτφ.) «~ ετερογενών και συχνά αντιφατικών στοιχείων» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
συναρµολόγηση, συναρµογή ΑΝΤ. αποσύνδεση 2. ΑΝΑΤ. κάθε είδους 
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άρθρωση που δεν περιβάλλεται από υγρό και δεν παρουσιάζει καµία 
δυνατότητα κινητικότητας: η ~ των κρανιακών οστών. 

συναριθµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {συναριθµείς... | συναρίθµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) υπολογίζω επιπλέον (κάτι) στην απαρίθµηση: να συ-ναριθµήσετε και 
τα χιλιόµετρα τής επιστροφής, για να βρείτε την κατανάλωση βενζίνης ΣΥΝ. 
συνυπολογίζω, προσµετρώ ΑΝΤ. εξαιρώ. — συναρίθµηση (η) [µτγν.]. 

συναρµογή (η) 1. η σύνδεση επιµέρους τµηµάτων ή πραγµάτων µε ακρίβεια και 
σταθερότητα, ώστε να δηµιουργηθεί ένα στερεό σύνολο: µόνιµη | σταθερή ~ 
ΣΥΝ. συνάρµοση, εφαρµογή, σύνδεση 2. ΤΕΧΝΟΛ. ο τρόπος σύνδεσης 
εξαρτηµάτων µεταξύ τους, που ξεκινά από εφαρµογή των επιφανειών τους και 
ολοκληρώνεται µε τη στερέωση σε ενιαίο σύνολο: µόνιµη | γωνιακή ~ || ~ µε 
συγκόλληση | µε κάρφωµα | βίδωµα || ~ στην επιπλοποιία || «το Ιντερνέτ 
παραµένει µια ~ δικτύων» (εφηµ.) ΣΥΝ. συνάρµοση, συναρµολόγηση 3. (στον 
κινηµατογράφο και στην τηλεόραση) η τοποθέτηση εικόνων στη σειρά που 
επιθυµεί ο σκηνοθέτης ύστερα από επιλογή τού υλικού που έχει γυριστεί 
ΣΥΝ. συναρµολόγηση, µοντάζ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συναρµόζω]. 

συναρµόδιος, -α, -ο αυτός που µοιράζεται δικαιοδοσία µε άλλον: ~ υπουργός | 
υπάλληλος ΣΥΝ. συνυπεύθυνος. 

συναρµόζω ρ. µετβ. {συνάρµοσ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. συνδέω 
(µέρη ή πράγµατα), ώστε να βρίσκονται σε αρµονία µεταξύ τους και να 
αποτελούν ενιαίο και λειτουργικό σύνολο: ~ µηχάνηµα ΣΥΝ. συναρµολογώ, 
συναρθρώνω, µοντάρω ΑΝΤ. ξεµοντάρω 2. (κατ' επέκτ.) συνδέω µε σταθερό, 
στερεό τρόπο ΣΥΝ. στερεώνω ANT. αποσυνδέω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + 
αρµόζω «ρυθµίζω, συνδυάζω» (βλ.λ.)]. 

συναρµολόγηση (η) [1848] η σύνδεση (επιµέρους τµηµάτων ή εξαρτηµάτων), 
ώστε να δηµιουργηθεί ένα στερεό και λειτουργικό σύνολο. 

συναρµολογώ ρ. µετβ. {συναρµολογείς... | συναρµολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. συνδέω (επιµέρους τµήµατα ή εξαρτήµατα), ώστε να δηµιουργηθεί 
ένα στερεό και λειτουργικό σύνολο: ~ όπλο | µηχάνηµα | συσκευή | εξάρτηµα | 
αεροπλανάκι (µοντέλο) ΣΥΝ. συναρµόζω, συναρθρώνω, µοντάρω ANT. 
ξεµοντάρω 2. συναρµολογούµενο (το) παιχνίδι που αποτελείται από 
εξαρτήµατα µιας κατασκευής (π.χ. ενός µοντέλου αεροπλάνου, αυτοκινήτου 
κ.λπ.), τα οποία συνενώνει κανείς µε σκοπό να σχηµατίσει την κατασκευή 
αυτή 3. (µτφ.) συσχετίζω επιµέρους στοιχεία: ο ανακριτής συναρµολογεί τώρα 
τα δεδοµένα τής όλης υποθέσεως. — συναρµολογητής (ο) [1894]. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. συναρµολογώ (-έω) < συν- + άρµολογώ (βλ.λ.)]. 

συνάρµοση (η) [µτγν.] {-ης κ. -όσεως | -όσεις, -όσεων} η συναρµογή 
(βλ.λ.). 

ουναρπαγή (η) [µτγν.] η από κοινού αρπαγή· κυρ. ΓΛΩΣΣ. σύνθετο εκ 
συναριταγής (και φραστικό σύνθετο) η σύνθετη λέξη που έχει σχηµατιστεί 
από φράση, όπως στην περίπτωση τού παράλληλος, που προήλθε από τη ΦΡ. 
παρ' αλλήλους. 

συναρπάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνάρπασ-α, -τηκα, -µένος} ασκώ µεγάλη γοητεία 
σε (κάποιον), προκαλώ έντονα συναισθήµατα, προσελκύω όλο το ενδιαφέρον: 
το θέαµα | το τραγούδι του | ο αγώνας τους είχε συναρπάσει || µε συναρπάζει η 
σκέψη να φύγω µακριά || το σκάκι µού αρέσει, αλλά δεν µπορώ να πω ότι µε 
συναρπάζει κιόλας! || το πλήθος συναρπάζεται από τους πύρινους λόγους ΣΥΝ. 
ενθουσιάζω, µαγεύω, συγκινώ, καταγοητεύω ΑΝΤ. απογοητεύω. 

συναρπαστικός, -ή, -ό [1890] αυτός που ασκεί µεγάλη γοητεία, που κρατά 
αµείωτο το ενδιαφέρον από τη συγκίνηση που προσφέρει: ~ ιστορία | οµορφιά 
| διήγηση | αγώνας | παιχνίδι ΣΥΝ. θελκτικός, µαγευτικός, γοητευτικός, 
σαγηνευτικός ΑΝΤ. αδιάφορος, τετριµµένος. — συναρπαστικά επίρρ. 

συνάρτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η σχέση µεταξύ πραγµάτων 
που εξαρτώνται το ένα από το άλλο ή αντιστοιχούν το ένα στο άλλο: η τιµή 
ενός προϊόντος διαµορφώνεται σε ~ µε την προσφορά και τη ζήτηση αυτού τού 
προϊόντος ΣΥΝ. αλληλεξάρτηση, σύνδεση, συνδυασµός 2. (συνεκδ.) το να 
συσχετίζονται πράγµατα µεταξύ τους και συνεκδ. το αποτέλεσµα τέτοιου 
συσχετισµού: η τελική επιλογή είναι ~ πολλών παραγόντων 3. ΜΑθ. (α) η 
αντιστοιχία των στοιχείων ενός συνόλου Α µε τα στοιχεία ενός συνόλου Β, 
ούτως ώστε κάθε στοιχείο τού Α να αντιστοιχεί σε ένα και µόνο ένα στοιχείο 
τού Β: τριγωνοµετρική | γενικευµένη | αλγεβρική | λογαριθµική ~ (β) ειδικές 
συναρτήσεις οι συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται σε διάφορους 
επιστηµονικούς και τεχνολογικούς κλάδους. — συναρ-τησιακός, -ή, -ό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συνάρτησις «σύνδεση, λογική συνοχή» < συναρτώ (-άω). o 
υ.αθ. όρ. αποτελεί απόδ. τού γερµ. Zusammen-hang]. 

συναρτώ ρ. µετβ. {συναρτάς... | συνάρτ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, 
συναρτηµένος} 1. συνδέω πράγµατα µεταξύ τους στη βάση τής λογικής τους 
σχέσης: µη συναρτάς το διάβασµα σου µε τους βαθµούς || η εµποροκρατία 
συναρτούσε τον πλούτο ενός έθνους µε τα κρατικά αποθέµατα σε χρυσό και 
ασήµι ΣΥΝ. αλληλεξαρτώ ANT. αποσυνδέω 2. (µεσοπαθ. συναρτώµαι) 
βρίσκοµαι σε σχέση εξάρτησης, είµαι συναφής: η τελική αξιολόγηση των 
µαθητών συναρτάται προς τη συνολική τους απόδοση || «οι ιδεολογικές 
αντιπαραθέσεις αυτής τής κοινωνίας συναρτήθηκαν µε τη διαµόρφωση 
συνειδησιακών φαινοµένων, εθνικών και κοινωνικών» (εφηµ.) || «η προοπτική 
επανόδου τους στο κόµµα συναρτάται πλέον µε δικές τους παραχωρήσεις και 
διαβεβαιώσεις» (εφηµ.) || «ο ηγέτης ξέρει ότι η οικονοµία, η δηµόσια διοίκηση, 
η υγεία συναρτώνται απόλυτα από την κοινωνική δυναµική» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
εξαρτώµαι (+από), βασίζοµαι (+σε). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
συναρτώ (-άω) < συν- + άρτώ «συνδέω, κρεµώ» (βλ. κ. άν-αρτώ)]. 

συναρχηγία (η) [1894] {συναρχηγιών} η από κοινού αρχηγία. 

συναρχηγός (ο/η) [1833] πρόσωπο που έχει την αρχή, που είναι αρχηγός από 
κοινού µε άλλον. 

συναρχία (η) {συναρχιών} η ταυτόχρονη παρουσία δύο ή περισσοτέρων 
αρχόντων ή υπευθύνων σε κράτος ή άλλον οργανισµό και η από κοινού 
διοίκηση: οι - συνηθίζονταν στα χρόνια τής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας ΣΥΝ. 
συνδιοίκηση, συγκυβέρνηση ΑΝΤ. µοναρχία. [ΕΤΥΜ αρχ. < σύναρχος < συν- + 
-άρχος < άρχω]. 

συνάρχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ.} µοιράζοµαι την εξουσία (µε 
κάποιον) ΣΥΝ. συγκυβερνώ, συνδιοικώ. 

συνασπίζω ρ. µετβ. {συνάσπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} κάνω (κάποιους) 
να ενώσουν τις δυνάµεις τους, πολιτικές ή στρατιωτικές, σε κοινό αγώνα: ο 
εξωτερικός κίνδυνος συνάσπισε τα κόµµατα στο εσωτερικό τής χώρας || (συνήθ. 
µεσοπαθ.) η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Σερβία συνασπίστηκαν το 1912 
εναντίον τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συµπολεµώ µε κάποιον ως ασπιδοφόρος -(µτφ.) 
υποστηρίζω», < συν- + άσπίζω< ασπίς, -ίδος. Η σύγχρονη σηµ. τού µεσοπαθ. 
συνασπίζοµαι αποδίδει το γαλλ. se coaliser]. 

συνασπισµός (ο) 1. (α) συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών και 
σύµπηξη συµµαχίας, για την επίτευξη κοινού στόχου: αµυντικός | διεθνής | 
ευρωπαϊκός | πολιτικός | κυβερνητικός | µυστικός | στρατιωτικός ~ || ~ κρατών | 
κοµµάτων ΣΥΝ. συµµαχία, συνεργασία (β) οικονοµικός συνασπισµός η 
ένωση ή η συµφωνία µεταξύ οικονοµικών µονάδων, που αποσκοπεί στη 
βελτίωση τής οικονοµικής θέσης των συµβαλλοµένων ή/και στην 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση πιθανού ή υπαρκτού ανταγωνισµού 2. ΠΟΛΙΤ. 
(α) εκλογική συµπαράταξη ή και συνεργασία ευρύτερης χρονικής διάρκειας 
µεταξύ πολιτικών κοµµάτων και οµάδων, κατά κανόνα συγγενών (β) (µε κεφ.) 
το κόµµα «Συνασπισµός τής Αριστεράς και τής Προόδου» (συντοµ. ΣΥΝ). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συνασπίζω (βλ.λ.). Ως πολιτ. όρ. η λ. αποδίδει το γαλλ. 
coalition]. 

συναστρία (η) [µτγν.] {συναστριών} ΑΣΤΡΟΛ. η ευνοϊκή σύζευξη αστέρων. 
συνασφάλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η ασφάλιση σε περισσότερους 

από έναν ασφαλιστές, µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ασφαλιστικών 
ποσών δεν ξεπερνά την ασφαλιστική αξία: καµία ασφάλεια δεν αναλάµβανε 
µόνη της τέτοια ευθύνη και γι ' αυτό κατέληξαν στη λύση τής συνασφάλισης. — 
συνασφαλίζω ρ. [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. co-insurance]. 

συ να υ γα επίρρ. (σπάν.-λογοτ.) την ώρα που χαράζει, µε την αυγή ΣΥΝ. 
ξηµερώµατα, χαράµατα. [ΕΤΥΜ. < συν- + -αυγά < αυγή]. 

συναυλία (η) {συναυλιών} 1. η δηµόσια εκτέλεση µουσικών έργων: αίθουσα | 
χώρος συναυλιών || ~ κλασικής | σύγχρονης | ηλεκτρονικής | ροκ | δηµοτικής 
µουσικής || το συγκρότηµα θα δώσει δύο ~ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
ΣΥΝ. κον)τ)σέρτο 2. (µτφ.) άκουσµα, συνήθ. τυχαίο, από αρµονικούς ήχους: η 
~ των πουλιών || (σκωπτ.) η ~ των βατραχιών || χτες το βράδυ, οι γάτες τής 
γειτονιάς είχαν ~ και δεν µας άφησαν να κοιµηθούµε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αυλός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κοντσέρτο για λύρα και αυλό - ορχηστρι-κή 
µουσική», < σύναυλος «αυτός που ηχεί σε αρµονία µε τον αυλό» < συν- + 
αυλός]. 

συναυτουργια (η) [1871] ΝΟΜ. η κατόπιν κοινής αποφάσεως σύµπραξη 
περισσότερων τού ενός ως άµεσων αυτουργών σε αξιόποινη πράξη. 

συναυτουργός (ο/η) [1833] ΝΟΜ. που συνέπραξε ως άµεσος αυτουργός µαζί 
µε άλλους µετά από κοινή τους απόφαση αξιόποινη πράξη: δικάστηκε ως ~ 
τής διπλής δολοφονίας. 

συνάφεια (η) {συναφειών} 1. η ύπαρξη άµεσης λογικής σχέσης, κοινών 
στοιχείων µεταξύ πραγµάτων ή καταστάσεων: χρονική ~ 2. η σχέση κατά την 
οποία υπάρχουν κοινά στοιχεία µεταξύ πραγµάτων: δεν βρίσκω καµία ~ 
ανάµεσα στα στοιχεία που έχω στη διάθεση µου || ουσιώδης ~ || φωνητική | 
ετυµολογική | σηµασιολογική ~ ΣΥΝ. σχέση, οµοιότητα, συνάρτηση, 
συσχετισµός 3. η διαπροσωπική, φιλική ή επαγγελµατική, σχέση: δεν θέλω να 
έχω πολλές ~ µαζί του || σαρκική ~ (η ερωτική συνεύρεση). 

[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «συσχέτιση, σύνδεση», < αρχ. συναφής. Στη σηµ. 
«λογική αλληλουχία» η λ. αποδίδει τον γαλλ. όρο cohésion]. συναφής, -ής, -ές 
{συναφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που συνδέεται κατά τρόπο άµεσο µε κάτι: 
η ανεργία και η οικονοµική κρίση είναι προβλήµατα ~ || σπουδές ανθρωπιστικών 
επιστηµών και - κλάδων || «υπάρχουν περιπτώσεις λειτουργικώς ~ αρµοδιοτήτων 
µεταξύ των υπουργείων, τα οποία θα µπορούσαν να συγχωνευθούν» (εφηµ.) 
ΣΥΝ. σχετικός, συνδεδεµένος ΑΝΤ. άσχετος 2. αυτός που παρουσιάζει κοινά 
στοιχεία µε κάτι: έχει ζήσει ~ καταστάσεις και είναι ο πλέον κατάλληλος να 
χειριστεί το ζήτηµα ΣΥΝ. παρόµοιος, παρεµφερής, παραπλήσιος ΑΝΤ. 
ανόµοιος, διαφορετικός.  — συναφώς επίρρ. [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + -αφής < άφή]. συνάχι (το) {συναχ-ιού | -ιών} φλεγµονή 
τού βλεννογόνου των ρινικών κοιλοτήτων, η οποία µπορεί να οφείλεται σε ιό ή 
σε αλλεργία και εκδηλώνεται µε φταρνίσµατα, καταρροή τής µύτης και 
απόφραξη της: αρπάζω | παθαίνω ~ || γερό ~. — (υποκ.) συναχάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. συνάγχη «βράχνιασµα», µε αλλαγή γένους και σίγηση 
(κατόπιν αφοµοιώσεως) τού ουρανικού -γ- (πβ. κ. ρογχαλίζω -ροχαλίζω), < συν- 
+ -άγχη < ά,γχω «πνίγω»]. συναχωνοµαι ρ. αµετβ. {συναχώ-θηκα, -µένος} 
αποκτώ συνάχι ΣΥΝ. 

κρυολογώ, την αρπάζω. — (υποκ.) συνάχωµα (το). σύναψη (η) {-ης κ. -
άψεως | -άψεις, -άψεων} 1. η σύνδεση δύο πραγ- 
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µάτων και το σηµείο σύνδεσης: η ~ των δικαιολογητικών στην αίτη-
ση || λεξιλογικές ~ 2. η επίσηµη συµφωνία για κάτι: ~ γάµου | δανεί-
ου | σύµβασης | συµµαχιών | συµφωνίας 3. ΒΙΟΛ. διαφοροποιηµένη 
λειτουργικά και µορφολογικά ζώνη, στα σηµεία όπου τα νευρικά 
κύτταρα εφάπτονται µεταξύ τους ή µε άλλα κύτταρα (π.χ. µυϊκά), 
πράγµα που εξασφαλίζει την αµφίδροµη επικοινωνία ή/και τη µετά-
δοση των ώσεων µεταξύ των κυττάρων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω. [ΕΤΥΜ, 
< αρ^. σύναψις < συνάπτω]. 

συνδαιτυµονας (ο/η) (λόγ.) καθένα από τα πρόσωπα που λαµβάνουν 
µέρος σε γεύµα ΣΥΝ. οµοτράπεζος, οµόδειπνος. Επίσης (λογιότ.) 
συνδαιτυµών {συνδαιτυµόνος}. 
[ΕΤΥΜ. < συν- + αρχ. δαιτυµών «προσκεκληµένος σε δείπνο, οµοτρά-
πεζος» < δαιτύς, -ύος (ή) «γεύµα, φαγητό» + παραγ. επίθηµα -µων 
(πβ. κ. ήγε-µών, κηδε-µών). Το αρχ. δαιτύς (απαντά «άπαξ» στον Όµη-
ρο) αποτελεί επικό τ. τού δαίς, -τός (ίδια σηµ.) < δαίω | -οµαι «κόβω, 
διανέµω - τοώγω». Βλ. κ. παν-δαισία]. 

συνδακτυλία (η) ΙΑΤΡ. συγγενής ανωµαλία τής διάπλασης, κατά την 
οποία τα δάκτυλα των άνω ή των κάτω άκρων συνδέονται µεταξύ 
τους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ.. syndactylia], 

συνδαυλίζω κ. (λαϊκ.) συδαυλίζω ρ. µετβ. {συνδαύλισ-α, -τηκα (λόγ. -
θηκα), -µένος} 1. σκαλίζω τα ξύλα για να δυναµώσει η φωτιά 2. 
(µτφ.) υποδαυλίζω (βλ.λ.): µε την αρθρογραφία του συνδαυλίζει τα 
πολιτικά πάθη. — συνδαύλιση (η) [1857] κ. συνδαύλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < συν- + δαυλίζω < δαυλός]. 

σύνδεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η σχέση εξάρτησης ή 
αλληλεξάρτησης, ο συσχετισµός µεταξύ δύο ή περισσοτέρων πραγ-
µάτων ή καταστάσεων: δεν υπάρχει λογική ~ σε αυτά που ισχυρίζεται 
|| ~ νοηµάτων || παρατακτική | υποτακτική ~ προτάσεων ΣΥΝ. συ-
νένωση ΑΝΤ. αποσύνδεση 2. ΤΕΧΝΟΛ.-ΗΛΕΚΤΡ. η προσαρµογή εξαρτη-
µάτων µεταξύ τους ή µε µηχάνηµα, ώστε να διαµορφωθεί ένα σταθε-
ρό και λειτουργικό σύνολο: η ~ µε τη γεννήτρια χαλάρωσε και κάθε 
τόσο το ρεύµα πέφτει || η ~ των σωλήνων | των βαγονιών || (σε ηλε-
κτρικά κυκλώµατα) παράλληλη | εν παραλλήλω | εν σειρά ~ || ελέγχω 
τις ~ στον υπολογιστή ΣΥΝ. συναρµογή 3. η διαδικασία και τα µέσα, 
µε τα οποία επιτυγχάνεται η επικοινωνία µεταξύ δύο η περισσο-
τέρων σηµείων: ραδιοτηλεοπτική | τηλεφωνική | τηλεγραφική | αερο-
πορική | ατµοπλοϊκή - || σε απευθείας ~ σας µεταδίδουµε την οµιλία 
τού πρωθυπουργού || είναι αδύνατη η ~ µε το Κάιρο τώρα || ~ ποταµού 
| ακτών (κατασκευή γέφυρας) 4. (µτφ.) η ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ 
κρατών µέσω συµφωνιών και αµοιβαίων υποχρεώσεων: η ~ τής Τουρ-
κίας µε την Ε.Ε. || οικονοµική | εµπορική | τελωνειακή | πολιτική | πο-
λιτιστική ~ 5. ΒΙΟΛ. η σχέση αλληλεξάρτησης µεταξύ των γονιδίων, 
αποτέλεσµα τής κατανοµής και τής θέσης που κατέχουν στα χρωµο-
σώµατα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σύνδεσις «συνεκτικός δεσµός» < συνδέω (βλ.λ.). Ως τε-
χνολ. όρ. η λ. αποδίδει το γαλλ. jonction, ενώ στη σηµ. των επίσηµων 
συµφωνιών αποδίδει το γαλλ. liaison]. 

συνδεσµικός, -ή, -ό → σύνδεσµος 
συνδεσµολογία (η) [1897] {συνδεσµολογιών} 1. ΙΑΤΡ.-ΑΝΑΤ. Ο κλάδος 

που έχει ως αντικείµενο του τη µελέτη τής φυσιολογίας και της πα-
θολογίας των συνδέσµων και των αρθρώσεων 2. ΗΛΕΚΤΡ. (α) ο τρόπος 
µε τον οποίο συνενώνονται µεταξύ τους τα εξαρτήµατα και τα µέρη 
ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής ή τα συστατικά κυκλώµατος, 
για να δηµιουργηθεί ενιαίο, σταθερό και λειτουργικό σύνολο: πα-
ράλληλη | εν παραλλήλω | εν σειρά ~ (βλ. λ. σύνδεση) (β) το σύνολο 
των παραπάνω συνδέσεων: χαλαρή | επικίνδυνη | σταθερή ~. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. syndesmologie]. 

σύνδεσµος (ο) {συνδέσµ-ου | -ων, -ους} 1. καθετί που χρησιµοποιεί-
ται για να ενωθούν ή να δεθούν δύο ή περισσότερα πράγµατα µετα-
ξύ τους 2. η ένωση ατόµων σε οργανωµένη οµάδα για την εξυπηρέ-
τηση κοινών στόχων ή λόγω κοινών ενδιαφερόντων: ~ φιλάθλων τής 
Α.Ε.Κ. | ιδιοκτητών παραλιακών κέντρων || (µε κεφ.) ~ Ελληνοπολω-
νικής Φιλίας ΣΥΝ. σωµατείο, ένωση, συνασπισµός 3. το πρόσωπο που 
φέρνει σε επαφή τα µέλη ή τα τµήµατα µιας συνήθ. µυστικής οργά-
νωσης, στρατιωτικού, πολιτικού ή συναφούς τύπου: οι αντάρτες ήρ-
θαν σε επαφή µε τον ~ τους στην Πάτρα || ο ~ τής βρετανικής αντι-
κατασκοπίας στο Βερολίνο · 4. ΓΛΩΣΣ. άκλιτη λέξη που συνδέει δύο 
ή περισσότερους όρους τής πρότασης (ο σκύλος και η γάτα, ο Πέτρος 
ή ο Παύλος) ή και ολόκληρες προτάσεις, κύριες µε κύριες (ο Αντώνης 
µελετά, αλλά ο Θανάσης παίζει ποδόσφαιρο) ή κύριες µε δευτερεύ-
ουσες (δεν πήγε στη δουλειά, επειδή ήταν άρρωστη): συµπλεκτικός | 
διαζευκτικός | αντιθετικός | υποτακτικός | εναντιωµατικός | ειδικός | 
υποθετικός | χρονικός | αιτιολογικός | τελικός | παραχωρητικός | συ-
µπερασµατικός | ενδοιαστικός ~ 5. ΑΝΑΤ. ταινία από ινώδη συνδετικό 
ιστό, που συγκρατεί εσωτερικά όργανα ή οστά αρθρώσεως στη σω-
στή τους θέση: ελαστικός | ισχυρός ~ || ρήξη συνδέσµου 6. ΜΗΧΑΝ. 
µέρος µηχανής µε το οποίο συνενώνονται τµήµατα ή εξαρτήµατα της 
µεταξύ τους: άκαµπτος | ηµιελαστικός | ελαστικός | αρθρωτικός | 
υδραυλικός - 7. ΖΩΟΛ. όργανο των µαλακίων µε το οποίο έρχονται σε 
επαφή οι δύο θυρίδες των οστράκων τους · 8. ΜΟΥΣ. βυζαντινό ση-
µείο ανάµεσα σε χαρακτήρες ποσότητας, τους οποίους ακολουθεί 
ίσον ή φθόγγοι που διαδέχονται ο ένας τον άλλον σε ανοδική ή κα-
θοδική πορεία 9. ΠΛΗΡΟΦ. σύνδεση υπερκειµένου' πλήκτρο ή χαρα-
κτηρισµένο κοµµάτι κειµένου, το οποίο, όταν επιλέγεται, µεταφέρει 
τον χρήστη τού ∆ιαδικτύου σε άλλη σελίδα. — συνδεσµικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αιτία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συνδέω (βλ.λ.). Η ανατ. σηµ. είναι ήδη αρχ., ενώ στη 
Μτγν. Ελληνική η λ. δήλωσε επίσης το σώµα των συνέδρων που συ-
ναθροίζονται για συγκεκριµένο σκοπό. ∆ιάφορες άλλες σηµ. είναι µε- 

τάφρ. δάνεια: «οργανωµένη οµάδα, σωµατείο» (< γαλλ. collège), «µη-
χανικό εξάρτηµα» (< αγγλ. coupler), «διαβιβαστής µυστικών πληρο-
φοριών» (< γαλλ. liaison). Στην πληροφορική η λ. αποδίδει το αγγλ. 
link]. 

συνδεσµώτης (ο) [αρχ.] {συνδεσµωτών} (σπάν.) αυτός που εκτίνει 
ποινή φυλάκισης ή είναι αιχµάλωτος µαζί µε άλλον. 

συνδετήρας (ο) 1. οτιδήποτε χρησιµοποιείται για να κρατήσει ενω-
µένα δύο ή περισσότερα πράγµατα 2. (ειδικότ.) όργανο γραφείου από 
ευλύγιστο µέταλλο ή πλαστικό, που περιελίσσεται ώστε να σχηµατί-
ζει δύο παραλληλόγραµµα, το ένα µέσα στο άλλο· χρησιµοποιείται 
για να συγκρατούνται χαρτιά µεταξύ τους 3. ΝΑΥΤ. εξάρτηµα τής 
αλυσίδας τού πλοίου σε σχήµα κρίκου, µε το οποίο συγκρατούνται 
ενωµένα τµήµατα της. — (υποκ.) συνδετηράκι (το). [ΕΤΥΜ < 
συνδέω + παραγ. επίθηµα -τήρας, πβ. κ. κινη-τήρας]. 

συνδετήριος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) αυτός που µπορεί να συντελέσει σε 
σύνδεση ΣΥΝ. συνδετικός. [ΕΤΥΜ < συνδέω + παραγ. επίθηµα -
τήριος, πβ. κ. κινη-τήριος]. 

συνδετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που συντελεί ή µπορεί να συντε-
λέσει στην ένωση, την επικοινωνία ή τη σύζευξη δύο ή περισσοτέρων 
αντικειµένων: ~ σωλήνες | άξονας | νεύρο || (µτφ.) η ισλαµική θρη-
σκεία είναι ο ~ κρίκος που ενώνει τους Αραβες- ΦΡ. (α) συνδετικό 
υλικό κάθε είδους ουσία που χρησιµοποιείται στην επίτευξη και τη 
διατήρηση τής συνοχής µεταξύ διαφόρων εφαπτόµενων υλικών: ορ-
γανικά | συνθετικά ~ (β) συνδετικός ιστός (i) ο ιστός που προορίζε-
ται να διατηρεί τα όργανα στη θέση τους ή να ενώνει άλλου τύπου 
ιστούς (ii) ΑΝΑΤ. ιστός που αποτελείται από ίνες και διαφόρων ειδών 
κύτταρα και συντελεί στη συνοχή των οργάνων, εσωτερική και δοµι-
κή, καθώς και στη στήριξη όλου τού σώµατος 2. ΓΛΩΣΣ. (α) συνδετι-
κό ρήµα το ρήµα που, χωρίς να έχει δική του σηµασία (είµαι), λει-
τουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάµεσα στο υποκείµενο και το κατη-
γορούµενο (ή το αντικείµενο) για να αποδοθεί ορισµένη ιδιότητα 
(χαρακτηριστικό) στο υποκείµενο (ή σπανιότ. ανάµεσα στο αντικεί-
µενο και το κατηγορούµενο)· (κατ' επέκτ.) ρήµα (διατελώ, αναγορεύ-
οµαι, καλούµαι, θεωρώ κ.ά.) που λειτουργεί και αυτό ως συνδετικό 
(βλ. ΣΧΟΛΙΟ λ. ως) (β) συνδετικό | παρατακτικό σύνθετο βλ. λ. σύνθε-
τος. 

συνδέω ρ. µετβ. {συν-έδεσα, -δέθηκα, -δεδεµένος} 1. κάνω (δύο ή πε-
ρισσότερα πράγµατα) να έχουν συνοχή µεταξύ τους, να αποτελούν 
µέρη ενός συνόλου: ο ιστός συνδέει τα κόκκαλα στις αρθρώσεις || το 
ρήµα «φαίνοµαι» συνδέει το υποκείµενο µε το κατηγορούµενο || το 
σηµείο στο οποίο συνδέονται τα καλώδια ΣΥΝ. συνενώνω, ενώνω ΑΝΤ. 
αποσυνδέω, διαλύω 2. (α) ενώνω (συσκευή) µε κύριο δίκτυο παροχής 
ενέργειας: ~ το τηλέφωνο ΑΝΤ. αποσυνδέω (β) (συνεκδ. και για πρόσ.) 
ενώνω τη συσκευή (κάποιου) µε κύριο δίκτυο παροχής ενέργειας: δεν 
έχω τηλέφωνο- δεν µας έχουν συνδέσει ακόµη ΑΝΤ. αποσυνδέω 3. φέρ-
νω σε επαφή (συσκευές), ώστε η µία να λειτουργεί σε συνδυασµό ή 
µε τη βοήθεια τής άλλης: ~ την τηλεόραση µε το βίντεο ΑΝΤ. απο-
συνδέω 4. προσαρµόζω (εξαρτήµατα), (όστε να αποτελούν έναν µη-
χανισµό: ~ τους δύο πόλους τής µπαταρίας µε τη µηχανή || ~ τα κα-
λώδια µε τα ηχεία ΑΝΤ. αποσυνδέω 5. (α) κάνω να επικοινωνήσουν 
(χώροι) µεταξύ τους, ώστε να είναι δυνατή η µετάβαση από τον έναν 
στον άλλον: ο δρόµος συνδέει τις δύο πόλεις || µια γέφυρα συνδέει τις 
δύο όχθες τού ποταµού || καθηµερινές πτήσεις συνδέουν την Αθήνα µε 
τη Ν. Υόρκη (β) κάνω να επικοινωνήσει (κανείς µε κάποιον): (σε 
τηλεφωνήτρια) συνδέστε µε παρακαλώ µε τον κύριο διευθυντή | µε το 
τµήµα εισαγωγών 6. σχετίζω: µη συνδέεις πράγµατα άσχετα µεταξύ 
τους! || η δήλωση του δεν συνδέεται µε τη φηµολογούµενη ανάµειξη 
του στην πολιτική ΑΝΤ. αποσυνδέω 7. ΨΥΧΟΛ. συνδυάζω (δια-
φορετικά µεταξύ τους αντικείµενα, ερεθίσµατα) συνειρµικά: αυτά τα 
λουλούδια δεν µου αρέσουν, γιατί τα έχω συνδέσει µε δυσάρεστα 
πράγµατα || το µαύρο χρώµα είναι συνδεδεµένο µε τον θάνατο ΑΝΤ. 
αποσυνδέω 8. (µτφ. για πρόσ.) κάνω (κάποιους) να βρίσκονται σε στενή 
σχέση µεταξύ τους, φέρνω κοντά: µας συνέδεε δεσµός µακράς φιλίας 
|| τους συνδέει ένα µυστικό || µας συνδέουν κοινοί αγώνες ΣΥΝ. 
ενώνω ΑΝΤ. αποµακρύνω- (µεσοπαθ. συνδέοµαι) 9. (α) έχω στενές 
σχέσεις φιλίας: συνδέονται από τα χρόνια τού πανεπιστηµίου (β) έχω 
ερωτικό δεσµό: η κοπέλα µε την οποία -10. (γενικότ.) διατηρώ σχέ-
σεις: ~ µε ισχυρούς κύκλους ΣΥΝ. σχετίζοµαι 11. (για κράτη, οργανι-
σµούς κ.λπ.) αναπτύσσω σχέσεις µέσω συµφωνιών ή αµοιβαίων υπο-
χρεώσεων: η Κύπρος αναµένεται να συνδεθεί µε την Ε.Ε. 12. αποκτώ 
επαφή µε δίκτυο: έχω συνδεθεί µε το ∆ιαδίκτυο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «δένω µαζί», < συν- + δέω (βλ. κ. δένω). Οι 
µτφ. χρήσεις τής λ. είναι ήδη αρχ. και µτγν. Η σηµ. «εντάσσοµαι σε 
δίκτυο» είναι απόδ. τού αγγλ. join]. 

συνδήλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΓΛΩΣΣ. η συγκινη-
σιακή πλευρά τής σηµασίας µιας λέξης, η δυνατότητα της να παρα-
πέµπει τους χρήστες τής γλώσσας σε συνειρµούς στηριζόµενους 
στην ανθρώπινη εµπειρία, γεγονός κατεξοχήν συνδεδεµένο µε την 
ποιητική χρήση τής γλώσσας. — συνδηλωτικός, -ή, -ό, συνδηλωτικά 
επίρρ., συνδηλώνω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δήλωση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. connotation]. 

συνδηµότης (ο) [µτγν.] {συνδηµοτών}, συνδηµότισσα (η) {συνδη-
µοτισσών} πρόσωπο που προέρχεται από ή ανήκει στον ίδιο δήµο µε 
άλλον/άλλους: ελπίζουµε η πρωτοβουλία αυτή να τύχει υποστήριξης 
από τους συνδηµότες µας! σιινδιαθήκη (η) {συνδιαθηκών} η σύνταξη 
διαθήκης από περισσότερα τού ενός πρόσωπα µε την ίδια πράξη. 
συνδιαλέγοµαι ρ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {συνδιαλέχθηκα} (λόγ.) επι-
κοινωνώ προφορικά, βρίσκοµαι σε διάλογο ΣΥΝ. συζητώ, κουβεντιά-
ζω, συνοµιλώ. 



συνδιάλεξη 1699 συνδυασµός 
 

συνδιάλεξη (η) [1856] {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} η συνοµιλία 
(κυρ. από το τηλέφωνο): τηλεφωνική | υπεραστική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συ-
νοµιλία. 

συνδιαλλαγή (η) η εξεύρεση λύσης σε πρόβληµα που έχει φέρει 
αντιµέτωπες δύο ή περισσότερες πλευρές, συνήθ. µε αµοιβαίες υπο-
χωρήσεις ΣΥΝ. συµβιβασµός ANT. έριδα, καβγάς. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αργ. συνδιαλλάσσω (βλ.λ.)]. 

συνδιαλλακτικος, -ή, -ό [1897] (λόγ.) αυτός που συµβάλλει στη συν-
διαλλαγή, στον συµβιβασµό. 

συνδιαλλάσσω ρ. µετβ. {συνδιάλλαξα, συνδιαλλάχθηκα (να/θα συν-
διαλλαγώ)} (λόγ.) συµφιλιώνω, συµβιβάζω: ήταν αδύνατον να συν-
διαλλαγούν οι δύο παρατάξεις. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + διαλλάσσω | -ττω «ανταλλάσσω - συµφιλιώνω» 
(< δι)α)- + άλλάσσω | -ττω)]. 

συνδιασκέπτοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {συνδιασκέφθηκα} συζητώ 
(µαζί µε άλλους) για την αντιµετώπιση προβλήµατος και την 
εξεύρεση λύσεων ή/και την ανταλλαγή απόψεων ΣΥΝ. συσκέπτοµαι. 

συνδιάσκεψη (η) [µεσν.] (-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων} η συγκέ-
ντρωση πολλών επίσηµων προσώπων, τα οποία ανταλλάσσουν από-
ψεις, συνήθ. για την επίλυση προβλήµατος και την προώθηση των 
συµφερόντων τους: διεθνής | οργανωµένη | επιτυχής | οικονοµική | 
πολυµερής ~||~ ειρήνης || η ~ κατέληξε σε αδιέξοδο | δεν κατόρθωσε 
να καταλήξει σε συµφωνία- ΦΡ. συνδιάσκεψη κορυφής συνάντηση 
και συνοµιλίες µεταξύ ατόµων που βρίσκονται στην κορυφαία ηγε-
τική θέση κράτους ή οργανισµού: ~ ανάµεσα στους ηγέτες Γαλλίας -
Γερµανίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβούλιο. 

συνδιδασκαλία (η) [1897] {συνδιδασκαλιών} 1. το εκπαιδευτικό σύ-
στηµα στο οποίο άτοµα και των δύο φύλων λαµβάνουν από κοινού 
την ίδια εκπαίδευση 2. το εκπαιδευτικό σύστηµα στο οποίο δύο ή 
περισσότερες σχολικές τάξεις ή τµήµατα διδάσκονται ταυτόχρονα 
και στην ίδια αίθουσα από τον ίδιο διδάσκαλο: η ~ είναι αναγκαστι-
κή στα µονοθέσια σχολεία 3. (γενικότ.) η κοινή διδασκαλία σε δια-
φορετικές τάξεις ή τµήµατα: σήµερα απουσίαζε ο καθηγητής µας και 
κάναµε ~ µε το άλλο τµήµα. 

συνδικάζω ρ. µετβ. [αρχ.] (συνδίκασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
εκδικάζω υπόθεση (µαζί µε άλλον): υπήρξε διαφωνία µεταξύ των δι-
καστών που συνδίκαζαν την υπόθεση 2. εκδικάζω σε µια δίκη (υπο-
θέσεις που σχίζονται µεταξύ τους), µε σκοπό την καλύτερη διερεύ-
νηση τους και τη διευκόλυνση τής απονοµής τής δικαιοσύνης. 

συνδικαλίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {συνδικαλίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µέ-
νος} 1. γίνοµαι µέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης: η εταιρεία απα-
γορεύει στους υπαλλήλους της να συνδικαλίζονται 2. ασχολούµαι 
ενεργά µε τον συνδικαλισµό. 

συνδικαλισµός (ο) {χωρ. πληθ.) 1. η οργάνωση ατόµων που απα-
σχολούνται στον ίδιο τοµέα παραγωγής για την αποτελεσµατικότερη 
διεκδίκηση και διασφάλιση των δικαιωµάτων τους και η συλλογική 
δράση που αναπτύσσουν, για να πετύχουν τον σκοπό αυτόν: ο ~ και 
οι φορείς του προστατεύονται από τον νόµο || ανεξάρτητος | διεθνής | 
αναρχικός | επαναστατικός | εργατικός | φοιτητικός | εργοδοτικός | 
κοµµατικός ~ 2. το σύνολο των οργανώσεων στις οποίες ενώνονται οι 
εργαζόµενοι, για να διεκδικήσουν και να διασφαλίσουν τα συµφέρο-
ντα τους ΣΥΝ. συνδικάτα, ενώσεις. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. syndicalisme < επίθ. syndical < syndic < µτγν. 
λατ. syndicus «αξιωµατούχος πόλεως» < αρχ. σύνδικος «συνήγορος, 
δηµόσιος επίτροπος» (βλ.λ.)]. 

συνδικαλιστής (ο), συνδικαλίστρια (η) {συνδικαλιστριών} 1. ο 
εργαζόµενος που αποτελεί µέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης 2. ο 
εργαζόµενος που αποτελεί ηγετικό στέλεχος συνδικαλιστικής οργά-
νωσης: οι ~ ξεσήκωσαν τους εργαζοµένους. [ΕΤΥΜ, Αντιδάν., < γαλλ. 
syndicaliste, βλ. κ. συνδικαλισµός]. 

συνδικαλιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον συνδικαλισµό: ~ 
δράση | οργάνωση | ηγεσία | ελευθερία | αγώνες | κίνηµα | ενώσεις. — 
συνδικαλιστικά επίρρ. 

συνδικάτο (το) 1. οργάνωση ατόµων που απασχολούνται στον ίδκ> 
τοµέα παραγωγής, η οποία αποβλέπει µέσω τής συλλογικής δράσης 
στη διεκδίκηση και προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, 
αλλά και στη γενικότερη βελτίωση τού βιοτικού και κοινωνικού τους 
επιπέδου: το ~ αποφάσισε απεργία || εργατικό | αγροτικό | πανίσχυρο | 
εργατοϋπαλληλικό ~ || «Ο Αµπιόλα υποστηρίζεται από τα ~ τού πε-
τρελαϊκού τοµέα» (εφηµ.) ΣΥΝ. ένωση, σωµατείο 2. (κακόσ.) κάθε εί-
δους οργάνωση που αποσκοπεί στην προώθηση των συµφερόντων 
των µελών της, συνήθ. εις βάρος τού κοινωνικού συνόλου: το ~ τού 
εγκλήµατος ΣΥΝ. µαφία, κλίκα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. syndicat < µεσν. λατ. syndicatus, µτχ. τ. τού ρ. 
syndicäre < µτγν. λατ. syndicus «αξιωµατούχος πόλεως» < αρχ. σύνδι-
κος «συνήγορος, δηµόσιος επίτροπος» (βλ.λ.)]. 

συνοικία (η) [αρχ.] {συνοικιών} ΝΟΜ. 1. ο διορισµός συνδίκου 2. το 
διάστηµα κατά το οποίο διαρκεί η θητεία και τα καθήκοντα τού συν-
δίκου. 

σύνδικος (ο/η) {συνδίκ-ου | -ων, -ους) πρόσωπο που διορίζεται κατά 
τη διαδικασία τής πτωχεύσεως από το δικαστήριο και εκπροσωπεί 
τον πτωχεύσαντα και την οµάδα των πιστωτών ΣΥΝ. επίτροπος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συνήγορος - (αργότερα) δηµόσιος κατήγο-
ρος», < συν- + -δικός < δίκη]. 

συνδιοίκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η διοίκηση από κοι-
νού µε άλλον/άλλους. — συνδιοικητής (ο) [1888], συνδιοικώ ρ. [αρχ.] 
1-είς...}. 

συνδράµω ρ. µετβ. {συνέδραµα} προφορ. αντί τού ορθού συντρέχω 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατάσχω. [ΕΤΥΜ. Υποτ. τού αόρ. β' συνέδραµον 
(χωρίς οµόρριζο ενεστώτα· χρη- 

σιµοποιήθηκε ως αόρ. τού συντρέχω). Βλ. λ. δρόµος]. 
συνδροµή (η) 1. η παροχή ενίσχυσης, η έµπρακτη βοήθεια: χωρίς τη 

~ σου δεν θα είχα ξεπεράσει την κρίση || µε τη ~ των περαστικών πιά-
στηκε ο κλέφτης ΣΥΝ. βοήθεια, αρωγή, επικουρία 2. (ειδικότ.) οικονο-
µική συνεισφορά για την ολοκλήρωση έργου ή τη βελτίωση τής οι-
κονοµικής κατάστασης κάποιου: ~ για την αποπεράτωση τού ναού | 
για τους απόρους τής ενορίας · 3. το χρηµατικό ποσό που καταβάλ-
λεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για να εξασφαλίσει κανείς τη 
συµµετοχή του σε δραστηριότητα ή τη σε τακτά χρονικά διαστήµα-
τα παραλαβή περιοδικού, εφηµερίδας, φιλοτελικού υλικού κ.ά.: αυ-
ξήθηκε η ~ των µελών τού συλλόγου || ανανεώνω | διακόπτω τη-µου 
στο περιοδικό || εξάµηνη ~ για το ∆ιαδίκτυο 4. συρροή παραγόντων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οµαδική προσέλευση», < συν- + -δροµή < 
ρ. δραµείν, απρφ. αορ. β' τού ρ. τρέχω. Βλ. λ. δρόµος. Η σηµ. «βοήθεια, 
ενίσχυση» είναι µτγν., ενώ η σηµ. «τακτική οικονοµική συνεισφορά» 
αποτελεί απόδ. τού γαλλ. souscription]. 

συνδροµητής (ο) [1816], συνδροµήτρια (η) [1880] {συνδροµη-τριών} 
πρόσωπο που καταβάλλει χρηµατικό ποσό σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο δικαιώµατα στην 
παροχή υπηρεσίας ή την παραλαβή εφηµερίδας, περιοδικού, φιλοτε-
λικού υλικού κ.ά.: ~ τού περιοδικού | των ΕΛ.ΤΑ. || ο Ο.Γ.Ε. ενηµερώ-
νει τους ~ του για την αύξηση τής τιµής τής τηλεφωνικής µονάδας-ΦΡ. 
τηλεόραση συνδροµητών τηλεοπτικό κανάλι, τού οποίου τα έσοδα 
εξασφαλίζονται όχι µέσω των διαφηµίσεων, αλλά µέσω τού χρη-
µατικού ποσού που καταβάλλουν οι θεατές του, συνήθ. σε µηνιαία 
βάση, για να εξασφαλίσουν την ειδική κάρτα αποκωδικοποιήσεως 
τού σήµατος τού καναλιού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. souscripteur], 

συνδροµητικός, -ή, -ό [1868] αυτός που λειτουργεί µε συνδροµητές: 
~ κανάλι | τηλεόραση | δίκτυο. 

σύνδροµο (το) {συνδρόµ-ου | -ων} 1. ΙΑΤΡ. σύνολο συµπτωµάτων που 
σχετίζονται µε την ίδια κλινική εικόνα, τής οποίας η αιτιολογία ή η 
παθογένεια ποικίλλει: αιµολυτικό ~ από φάρµακα | από έλλειψη φυ-
σιολογικών ενζύµων | από ανωµαλίες των ερυθρών αιµοσφαιρίων | 
από λοιµώδες νόσηµα- ΦΡ. (α) σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής 
| ανοσολογικής ανεπάρκειας το έιτζ (βλ.λ.) (β) στερητικό σύνδροµο | 
σύνδροµο στέρησης βλ. λ. στερητικός 2. (µτφ.) στοιχείο που κυ-
ριαρχεί, συνήθ. κατά δυσάρεστο τρόπο, στη συµπεριφορά ή τη σκέψη 
κάποιου. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. syndrome < αρχ. επίθ. σύνδροµος (< συν- + 
δρόµος)]. 

συνδυάζω ρ. µετβ. {συνδύασ-α (λόγ. συνεδύασα), -τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} 1. ασχολούµαι παράλληλα µε πράγµατα διαφορετικά µεταξύ 
τους ή ενώνω διάφορα στοιχεία σε ένα σύνολο: ~ την καλαισθησία 
µε τη λειτουργικότητα | την οµορφιά µε την εξυπνάδα | το τερπνόν 
µετά τού ωφελίµου (την ευχαρίστηση µε την ωφέλεια) | τη διασκέ-
δαση µε την εργασία 2. ΣΤΡΑΤ. (α) συνδυασµένες επιχειρήσεις (i) πο-
λεµική ενέργεια που διεξάγεται µε τη συµµετοχή Στρατού Ξηράς, 
Ναυτικού και Αεροπορίας (ii) πολεµική ενέργεια που διεξάγεται από 
δύο ή περισσότερα κράτη (β) συνδυασµένη άσκηση γυµνάσια στα 
οποία συµµετέχουν περισσότεροι από ένας κλάδοι στρατού 3. ΓΕΩΠ. 
συνδυασµένη καταπολέµηση η χρησιµοποίηση όλων των µεθόδων µε 
τις οποίες µπορούν να προστατευθούν οι καλλιέργειες από ζιζάνια 
και παράσιτα ΣΥΝ. ολοκληρωµένη καταπολέµηση 4. χρησιµοποιώ κάτι 
κατάλληλα, ύστερα από επιλογή, για να εξασφαλίσω αρµονικό ή 
σωστό αποτέλεσµα: αγόρασε ένα άσπρο πουκάµισο, για να το συν-
δυάζει µε όλες της τις φούστες ΣΥΝ. συνταιριάζω, ταιριάζω, εναρµο-
νίζω 5. συσχετίζω (γεγονότα, καταστάσεις), εντοπίζω τις µεταξύ τους 
σχέσεις: πολλοί συνδυάζουν την αποχώρηση του από το κόµµα µε την 
πρόσφατη διαφωνία του µε τον αρχηγό ΣΥΝ. συνδέω, αλληλεξαρ-τώ 
ΑΝΤ. αποσυνδέω 6. (µεσοπαθ. συνδυάζοµαι) µπορώ να λειτουργήσω 
αρµονικά µε κάτι άλλο: το κόκκινο κρασί συνδυάζεται µε κόκκινο 
κρέας και κόκκινες σάλτσες || αυτές οι κουρτίνες συνδυάζονται 
θαυµάσια µε το χαλί και την ταπετσαρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «σχηµατίζω ζεύγος, συνενώνω - (στους εκ-κλησ. 
συγγραφείς) συναναστρέφοµαι, σχετίζοµαι» < συν- + -δυάζω < δυάς, -
άδος «δυάδα» (< δύο). Η σηµερινή σηµ. ακολουθεί ανάλογη εξέλιξη 
τού ουσ. συνδυασµός, που ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί µε τη σηµ. 
«αντιστοιχία» (πάντες οί ενδεχόµενοι συνδυασµοί, Πολιτ. 1290b 35), 
ενώ συνεπέδρασε και το οµοίως σχηµατισµένο γαλλ. combiner]. 

συνδυασµός (ο) [αρχ.] 1. η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων 
πραγµάτων, ούτως ώστε να έχουν συγκεκριµένη σχέση µεταξύ τους: 
ο ~ καλαισθησίας και λειτουργικότητας | οµορφιάς και εξυπνάδας | 
λογικής και ευαισθησίας || (κ. στον πληθ.) ντύσιµο µε κακόγουστους ~ 
χρωµάτων 2. η τοποθέτηση πραγµάτων σε συσχετισµό µεταξύ τους, µε 
σκοπό την επίτευξη αρµονικού αποτελέσµατος: µε πρωτότυπους ~ 
ήχων καταφέρνει να µας δίνει ενδιαφέρουσες µουσικές συνθέσεις || ~ 
ενεργειών/ κινήσεων µε στόχο το µατ (στο σκάκι) ΣΥΝ. συνταίριασµα 
3. (συνεκδ.) η παραβολή γεγονότων και καταστάσεων για τον εντοπι-
σµό των µεταξύ τους σχέσεων: µε τον κατάλληλο ~ µαρτυριών και 
αποτυπωµάτων η αστυνοµία κατέληξε σε τρεις υπόπτους 4. το σύνολο 
των υποψηφίων κόµµατος ή παρατάξεως, που ανήκουν στο ίδιο 
ψηφοδέλτιο: εκλογικός ~ || κατεβαίνω µε τον | στον ~ τού Χ κόµµατος 
|| ανακοινώθηκαν οι εκλογικοί ~ των µεγάλων κοµµάτων για τον δήµο 
Αθηναίων 5. σειρά αριθµών που ορίζονται ως κωδικός ασφαλείας σε 
κλειδαριές, χρηµατοκιβώτια, τσάντες κλπ.- ΦΡ. (α) κλειδαριά συν-
δυασµού κλειδαριά που αποτελείται από τροχούς συνδεδεµένους µε 
κοµβίο, το οποίο στρέφεται πάνω σε αριθµηµένο δίσκο σταµατώντας 
διαδοχικά σε διάφορα σηµεία του, ώστε στο τέλος οι εντοµές των 
τροχών να ευθυγραµµίζονται και να είναι δυνατή η απασφάλιση τής 
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πόρτας (β) συνδυασµός (χρηµατοκιβωτίου) σειρά αριθµών που πρέ-
πει να σχηµατιστούν διαδοχικά από κοµβίο που στρέφεται πάνω σε 
αριθµηµένο δίσκο, ώστε να απασφαλιστεί η πόρτα χρηµατοκιβωτίου 
µε κλειδαριά συνδυασµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. συνδυαστικός, -ή, -ό 
αυτός που συνδυάζει διάφορα στοιχεία: -µέθοδος | µελέτη | έρευνα | 
εξέταση | φαντασία- ΦΡ. συνδυαστική ικανότητα η ικανότητα τού 
ατόµου να συγκρίνει δεδοµένα ή πράγµατα (έννοιες, γεγονότα, 
καταστάσεις, αντικείµενα κ.λπ.(, να εντοπίζει τις µεταξύ τους σχέσεις 
και να τα συσχετίζει µεταξύ τους ή να δηµιουργεί από αυτά κάτι νέο 
(π.χ. µια νέα έννοια ή να κατασκευάζει κάτι καινούργιο).  — 
συνδυαστικ-ά | -ώς επίρρ., συνδυαστικότητα 

(η).  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δύο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που αποτελεί ζευγάρι (µαζί µε άλ-
λον)», < συνδυάζω (βλ.λ.). Η σύγχρονη σηµ. είναι µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. combinatoire]. 

συνέβαλα ρ. → συµβάλλω 
συνέβη ρ. → συµβαίνει 
σιινεγγυητής (ο) [µτγν.], συνεγγυήτρια (η) [1895] {συνεγγυη-τριών) 

πρόσωπο που εγγυάται για κάτι από κοινού µε άλλον ή άλλους: δεν 
πήρε το δάνειο, γιατί δεν µπόρεσε να βρει τον απαραίτητο δεύτερο 
συνεγγυητή. — συνεγγυηΤικός, -ή, -ό, συνεγγυώµαι ρ. {-άσαι...}. 

σύνεγγυς επίρρ. (αρχαιοπρ.) πολύ κοντά· στη ΦΡ. εκ τού σύνεγγυς από 
πολύ κοντά: θέλω να µελετήσω την κατάσταση ~, για να αποφανθώ 
ANT. µακρόθεν. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + εγγύς (βλ.λ.)]. 

συνεγείρω ρ. µετβ. [µτγν.] {συν-ήγειρα, -εγέρθηκα} φέρνω σε κατά-
σταση εγρήγορσης και ενθουσιασµού, ξεσηκώνω: ~ τα πλήθη µε φλο-
γερούς επαναστατικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. µτγν. < συν- + εγείρω 
(βλ.λ.)]. 

συνέδραµα ρ. → συντρέχω 
συνεδρία (η) [αρχ.] {συνεδριών} 1. η συνεδρίαση (βλ.λ.): οι καθηγη-

τές έχουν ~ 2. (συνεκδ.) το σύνολο των µελών που µετέχουν στη συ-
νεδρίαση · 3. η επίσκεψη σε γιατρό, κυρ. στο πλαίσιο θεραπείας: θα 
κάνεις δέκα - φυσικοθεραπείας || ~ ψυχανάλυσης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία, 
συµβούλιο. 

συνεδριάζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {συνεδρίασα} συµµετέχω σε συνεδρία-
ση: το συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά τον µήνα || το δικα-
στήριο | η Βουλή | το σώµα συνεδριάζει. 

συνεδρίαση (η) [µεσν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η συνά-
ντηση µελών συλλογικού οργάνου, που συνέρχεται µε σκοπό να προ-
βούν σε ενέργεια σύµφωνη µε το καταστατικό του: η ~ τού θερινού 
τµήµατος τής Βουλής | τού συµβουλίου | τού κόµµατος | τής επιτροπής 
|| µυστική | δικαστική | έκτακτη ~||~ κεκλεισµένων των θυρών || 
κηρύσσω την έναρξη | τη λήξη τής ~ || η αίθουσα συνεδριάσεων των 
καθηγητών τού σχολείου ΣΥΝ. συνεδρία, σύσκεψη 2. (συνεκδ.) το σύ-
νολο των µελών που µετέχουν στην παραπάνω διαδικασία: η ~ δεν 
κατέληξε σε συµφωνία ΣΥΝ. συνεδρία, σύσκεψη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµ-
βούλιο. 

συνέδριο (το) {συνεδρί-ου | -ων} 1. η συνάντηση πολλών ατόµων, που 
έχει σκοπό την παρουσίαση απόψεων ή την αντιµετώπιση προβλη-
µάτων και την εξεύρεση λύσεων: ιατρικό | επιστηµονικό | γλωσσολο-
γικό | τριήµερο | ετήσιο | αγροτικό | διεθνές - || έναρξη | λήξη συνε-
δρίου || ελεγκτικό ~ ΣΥΝ. συνδιάσκεψη 2. το ανώτατο όργανο ορισµέ-
νων κοµµάτων, το οποίο λαµβάνει αποφάσεις καθοδηγητικού χαρα-
κτήρα: το ~ χάραξε νέα στρατηγική γραµµή || διεξάγεται το πρώτο -
τού κόµµατος | τής νεολαίας ενός κόµµατος ΣΥΝ. συνδιάσκεψη 3. (ως 
µεµονωµένο ιστορικό γεγονός) διεθνής συνδιάσκεψη στην οποία µε-
τέχουν αντιπρόσωποι κρατών και η οποία αποβλέπει στην εξεύρεση 
λύσεων σε συγκεκριµένα προβλήµατα διεθνών σχέσεων 4. (συνεκδ.) 
το σύνολο των µελών που µετέχουν στις παραπάνω διαδικασίες: το ~ 
ανέβαλε τις εργασίες του για την ερχόµενη εβδοµάδα. — συνεδρια-
κός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβούλιο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. συνέδριον < 
σύνεδρος]. 

συνέδριο - συµπόσιο - ηµερίδα | διηµερίδα. Η συνάντηση επιστη-
µόνων µε σκοπό την ανακοίνωση των πορισµάτων τής έρευνας 
τους, την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση γενικά επί ορι-
σµένου θέµατος ή θεµάτων, σε προ πολλού προκαθορισµένο χρόνο 
και µε αυστηρό οργανωτικό πρόγραµµα, χαρακτηρίζεται ως συνέ-
δριο Κατ' επέκταση, γίνεται λόγος για συνέδριο και προκειµένου 
για συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ πολιτικών, οµοϊ-
δεατών κ.λπ. (συνέδριο τού κόµµατος). Αν πρόκειται για απλού-
στερη, λιγότερη επίσηµη διοργάνωση µε πιο χαλαρό πρόγραµµα 
και για λιγότερες ηµέρες, χρησιµοποιείται ο όρος συµπόσιο. Σε 
αντίθεση µε το συνέδριο ή και µε το συµπόσιο, εφόσον µια συνά-
ντηση για ανάλογους σκοπούς διαρκεί µία ή δύο ηµέρες, χαρα-
κτηρίζεται αντιστοίχως ως ηµερίδα και διηµερίδα.   → συµβούλιο 

σύνεδρος (ο/η) {συνέδρ-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που λαµβάνει µέ-
ρος σε συνέδριο (βλ.λ.): οι - ανέπτυξαν τις απόψεις τους σε ανοικτή 
συζήτηση µετά το πέρας των εργασιών 2. ΝΟΜ. Ο δικαστής που µετέ-
χει στο δικαστήριο που συνεδριάζει. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + -εδρος < 
έδρα]. 

συνέθεσα ρ. → συνθέτω 
συνείδηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ξεκάθαρη γνώση 

και αίσθηση που έχει κανείς για κάτι, κυρ. η γνώση τού πόσο σοβα-
ρό, σηµαντικό είναι κάτι: έχει ~ των πράξεων του | των συνεπειών | 
τού κινδύνου | τού πράγµατος | τής σοβαρότητας τής καταστάσεως || 
έχουν ~ πως έχουν εµπλακεί σε µια βρόµικη ιστορία ΣΥΝ. επίγνωση, 

συναίσθηση ANT. άγνοια 2. ΨΥΧΟΛ. η ικανότητα αντιλήψεως όσων 
συµβαίνουν στον εξωτερικό κόσµο, αλλά και στη διάνοια τού αν-
θρώπου: ανακαλώ κάτι στην επιφάνεια τής συνείδησης (θυµάµαι, 
φέρνω στο µυαλό µου) 3. (α) (σύµφωνα µε τους συµπεριφοριστές) η 
συµπεριφορά κατά την οποία το υποκείµενο βρίσκεται σε κατάσταση 
εγρήγορσης και έχει την ικανότητα να αντιδρά στα ερεθίσµατα τού 
περιβάλλοντος, σε αντίθεση µε την κατάσταση τού ύπνου (β) 
(σύµφωνα µε την ψυχιατρική) η συνθετική λειτουργία που επιτρέπει 
σε ένα υποκείµενο να συλλαµβάνει διανοητικά την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται κάθε φορά µε τη βοήθεια τής γνώσης τής προσωπι-
κότητας του και να αποκτά ιδέα για τη µελλοντική του κατάσταση· 
ΦΡ. διαταραχή τής συνείδησης (i) η ψυχική διαταραχή που σχετίζε-
ται µε την εγρήγορση, όπως τα προβλήµατα ύπνου, η ύπνωση, το κώ-
µα, η συγκοπή, η µέθη κ.λπ. (ii) η ψυχική διαταραχή ειδικού ψυχογε-
νετικού χαρακτήρα, η οποία αποτελεί ουσιώδες κλινικό σύµπτωµα 
παθολογικής κατάστασης 4. η ικανότητα κάποιου να αποκτά γνώση 
για τον εαυτό του, η οποία τον διακρίνει από τους άλλους και τον κό-
σµο που τον περιβάλλει: εθνική | ταξική | συλλογική | πολιτική ~ • 5. 
η έµφυτη ιδιότητα τού ατόµου να ενεργεί µε βάση ηθικούς κανόνες 
ή/και να διακρίνει το καλό από το κακό: τον ελέγχει η φωνή τής 
συνείδησης του || δεν τον αφήνει ήσυχο η ~ του || η ~ τού υπαγορεύει 
τι να κάνει || το κάνω, για να έχω ήσυχη τη ~ µου || έχει τύψεις 
συνειδήσεως || έχω κάτι βάρος στη - µου || µε βαραίνει η ~ µου || πα-
ραίτηση για λόγους συνειδήσεως || ελαστική | αυστηρή ~ ΣΥΝ. αυτο-
έλεγχος, αυτεπίγνωση ANT. ασυνειδησία, αδιαφορία· ΦΡ. (α) αντιρ-
ρησίας συνειδήσεως βλ. λ. αντιρρησίας (β) ελαφρά τη συνειδήσει 
βλ. λ. ελαφρός (γ) κατά συνείδηση όπως θεωρεί κανείς σωστό: στην 
εκλογή προέδρου τής ∆ηµοκρατίας οι βουλευτές ενός κόµµατος αφέ-
θηκαν να ψηφίσουν ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συνείδησις «σύµφυτη, εσωτερική γνώση» < ρ. σύνοιδα 
«γνωρίζω καλά, ξέρω» (πβ. απρφ. συν-ειδ-έναι). Βλ. κ. είδηση. Παρό-
µοιο σχηµατισµό εµφανίζει και το αντίστοιχο λατ. conscientia (< 
conscio «σύνοιδα»)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Οι πράξεις, τα λόγια, γενικότ. οι αντιδράσεις και η συµπε-
ριφορά µας κυµαίνονται από πλευράς συνειδητότητας, συνειδητής 
γνώσεως. Μια ενέργεια ή αντίδραση µας µπορεί να είναι ασυ-
νείδητη (ή ασύνειδη ), να τελείται δηλ. χωρίς να έχουµε συνείδηση, 
χωρίς γνώση ή αίσθηση τού τι κάνουµε- µπορεί να είναι υποσυ-
νείδητη (υποσυνείδητο), να έχουµε ασαφή, συγκεχυµένη ή περιο-
ρισµένη συνείδηση τού τι κάνουµε- ενσυνείδητη ή συνειδητή εί-
ναι, αντιθέτως, η πράξη που γίνεται µε πλήρη συνείδηση, γνώση, 
επίγνωση και αίσθηση τού τι κάνουµε. Ας σηµειωθεί ότι, κατά 
τους ειδικούς, η ουσιαστική διαφορά έγκειται όχι τόσο στη γνώση 
όσο στην πρόθεση που έχουµε για κάτι, πόσο δηλ. οι προθέσεις εί-
ναι σαφείς και ξεκάθαρες (συνειδητός | ενσυνείδητος), ασαφείς ή 
αδιαµόρφωτες (υποσυνείδητος) ή ανύπαρκτες (ασυνείδητος). 
Τελευταία, µε τη σηµ. τού συνειδητός χρησιµοποιείται και το συ-
νειδητοποιηµένος (πολίτης, καταστάσεις κ.ά.), ενώ για το ασυνεί-
δητος χρησιµοποιείται το ασυναίσθητος και, λιγότερο, το 
ασυνειδητοποίητος. 

συνειδησιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη συνείδηση: αντι-
µετωπίζει σοβαρό ~ πρόβληµα: να παραδώσει στην αστυνοµία το 
πορτοφόλι µε τα λεφτά που βρήκε ή να τα κρατήσει; — συνειδη-
σιακά επίρρ. 

συνειδητοποιώ ρ. µετβ. {συνειδητοποιείς... | συνειδητοποί-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. αποκτώ σαφή γνώση (ενός πράγµατος): ~ τον 
κίνδυνο | τις διαστάσεις ενός ζητήµατος | την κατάσταση γύρω µου | 
ότι έµεινα µόνος ΣΥΝ. καταλαβαίνω, κατανοώ, συλλαµβάνω ΑΝΤ. 
αγνοώ 2. (µεσοπαθ. αόρ. συνειδητοποιήθηκα) απέκτησα επίγνωση 
τής κοινωνικής κατάστασης γύρω µου και τής θέσης µου µέσα σε 
αυτήν, απέκτησα πολιτική και κοινωνική συνείδηση: συνειδητοποιή-
θηκε νωρίς µέσα από τον καθηµερινό αγώνα για το µεροκάµατο 3. (η 
µτχ. συνειδητοποιηµένος, -η, -ο) αυτός που γνωρίζει σε βάθος τον 
εαυτό του, που έχει επίγνωση των δυνατοτήτων και των αδυναµιών 
του, καθώς και των προβληµάτων και των στόχων του: λίγοι είναι οι 
~ επαναστάτες· οι περισσότεροι απλώς ακολουθούν τον αρχηγό ΣΥΝ. 
(αργκό) ψαγµένος. — συνειδητοποίηση (η). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
prendre conscience (de)]. 

συνειδητός, -ή, -ό 1. αυτός που προκύπτει ως προϊόν επίγνωσης, 
σαφούς και επεξεργασµένης επιλογής: ~ ενέργεια | πρόκληση βλάβης 
| επιλογή ΣΥΝ. ενσυνείδητος, ηθεληµένος, εκούσιος, εσκεµµένος ANT. 
ασυνείδητος, αθέλητος, ακούσιος 2. αυτός που έχει επίγνωση των 
πράξεων του και των καταστάσεων γύρω του, που επιτελεί έργο, 
επειδή το πιστεύει βαθιά: ~ επιστήµονας | οικολόγος | εργάτρια | 
αντικαπνίστρια | φεµινίστρια 3. ΨΥΧΟΛ. συνειδητό (το) το µέρος τής 
ανθρώπινης προσωπικότητας, στο οποίο συντελούνται όλες οι ενσυ-
νείδητες νοητικές δραστηριότητες (πβ. λ. ασυνείδητο). — συνειδητά 
| -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνείδηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύνοιδα «γνωρίζω καλά, ξέρω», µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. conscient. Βλ. κ. συνείδηση]. 

συνειδητότητα (η) {χωρ. πληθ.) η ύπαρξη συνείδησης, επίγνωσης, η 
συνειδητή γνώση. 

συνειδός (το) {συνειδότος | χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. η συνείδηση. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ουσιαστικοπ. ουδ. τής µτχ. συνειδώς τού ρ. σύνοιδα «γνωρίζω 
καλά, έχω υπ' όψιν µου» < συν- + οΐδα (βλ.λ.)]. 

συνειρµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον συνειρµό: ~ παρά-
σταση | αλληλουχία- ΦΡ. συνειρµική θεωρία ο συνειρµισµός (βλ.λ.). 
— συνειρµικ-ά | -ώς επίρρ. 
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[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. associatif]. συνειρµισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 
ΦΙΛΟΣ.-ΨΥΧΟΛ. θεωρητικό σύστηµα το 

οποίο δέχεται ότι οι νοητικές λειτουργίες και κάθε είδους πνευµατι-
κή ζωή στηρίζονται στους συνειρµούς, στη συσχέτιση παραστάσεων 
µεταξύ τους στο βάθος τής συνείδησης και στην ανάκληση όλων, 
όταν µία από αυτές επανέλθει στη µνήµη χωρίς την παρέµβαση τής 
βούλησης. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. associationnisme]. συνειρµός (ο) ΨΥΧΟΛ. 1. 
η διαδικασία µε την οποία οι παραστάσεις συνδέονται µεταξύ τους 
στη συνείδηση, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο είναι δυνατόν µία 
από αυτές, όταν ανακληθεί στη µνήµη, να παρασύρει µαζί της -χωρίς 
την παρέµβαση τής βούλησης- και τις άλλες: ~ ιδεών || λεκτικός ~· ΦΡ. 
ελεύθερος συνειρµός ψυχαναλυτική µέθοδος, συστατικό στοιχείο τής 
ψυχαναλυτικής τεχνικής, που συνίσταται στην έκφραση όλων των 
σκέψεων που περνούν από τον νου τού ασθενούς, είτε µε αφορµή ένα 
συγκεκριµένο στοιχείο (λέξη, αριθµό, ονειρική εικόνα και γενικότ. 
οποιαδήποτε παράσταση) είτε αυθόρµητα 2. (συνεκδ.) καθεµιά από 
τις παραστάσεις που ανακαλούνται στη µνήµη ύστερα από τη 
σύνδεση τους µε µία αρχική. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συνείρω «συνδέω - 
σύρω µαζί», βλ. λ. ειρµός. Η φρ. ελεύθερος συνειρµός αποτελεί απόδ. 
τού γερµ. freie Assoziation]. 
συνεισφέρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {συνεισ-έφερα, -φέρθηκα} ♦ 1. 

(µετβ.) προσφέρω µε τη θέληση µου από κοινού µε άλλους για την 
επιτυχία συλλογικής προσπάθειας: πολλοί συνεισέφεραν (ένα ποσό) || 
~ για την ενίσχυση των πληγέντων | γενναιόδωρα σε ιδρύµατα | στα 
έξοδα ΣΥΝ. συµµετέχω ♦ 2. (αµετβ.) (κατ' επέκτ.) συντελώ (µαζί µε 
άλλους) στην επίτευξη στόχου: στην επιτυχία τής βραδιάς συνεισέ-
φεραν πολλοί παράγοντες ΣΥΝ. βοηθώ, συµβάλλω. 

συνεισφορά (η) [µτγν.] 1. η προσφορά, κυρ. χρηµατικού ποσού, εκ 
µέρους πολλών πλευρών για την επίτευξη κοινού στόχου: ~ για την 
αποπεράτωση έργου | για ενίσχυση αναξιοπαθούντων | για την αγορά 
υπολογιστών για το σχολείο || γενναία | πενιχρή ~||~ ανάλογη µε το 
εισόδηµα 2. (κατ' επέκτ.) η παροχή βοήθειας: εκτίµησα ιδιαιτέρως τη 
~ σου στον αγώνα µας ΣΥΝ. ενίσχυση. 

συνείχα ρ. → συνέχω 
συνέκδηµος (ο) {συνεκδήµ-ου | -ων, -ους) ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό βι-

βλίο σε µικρό σχήµα, το οποίο περιέχει σύντοµες προσευχές, ψαλ-
µούς κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «συνοδοιπόρος, συνταξιδιώτης», < συν- + 
εκδηµος «απόδηµος» (< εκ- + δήµος). Η σηµ. αυτή πρωτοαπαντά 
στην Κ.∆., όπου ο συνταξιδιώτης τού Αποστόλου Παύλου Τίτος χα-
ρακτηρίζεται «χειροτονηθείς υπό τών εκκλησιών συνέκδηµος ηµών» 
(Β'Κορινθ. 8, 19)]. 

συνεκδίκαση (η) [1889] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΝΟΜ. η εκδί-
καση περισσοτέρων τής µίας υποθέσεων από το ίδιο δικαστήριο κατά 
την αυτή συνεδρίαση και η έκδοση κοινής απόφασης. — συνεκ-
δικάζω ρ. [1889]. 

συνεκδοχή (η) ΓΛΩΣΣ. σχήµα λόγου κατά το οποίο (α) το ένα δηλώνει 
πολλά οµοειδή, π.χ. ο γονιός θέλει ν' ακούει καλά λόγια για το παιδί 
του (αντί οι γονείς) (β) το µέρος δηλώνει το σύνολο στο οποίο ανήκει, 
π.χ. το τιµόνι θέλει ψυχραιµία (αντί το αυτοκίνητο) (γ) ένα 
αντικείµενο δηλώνει ένα άλλο µε το οποίο έχει σχέση, π.χ. ο ποδόγυ-
ρος αντί γυναίκα, ποτήρι αντί ποτό (δ) το όργανο δηλώνει την ενέρ-
γεια που πραγµατοποιείται µε αυτό, π.χ. νυστέρι αντί εγχείρηση, µα-
χαίρι αντί φόνος, γερή πένα αντί συγγραφική ικανότητα (ε) το όργανο 
δηλώνει τον χρήστη τού οργάνου, π.χ. γερό ποτήρι αντί πότης (στ) η 
ύλη δηλώνει το αντικείµενο που είναι κατασκευασµένο από αυτήν, 
π.χ. σιδερικό αντί όπλο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < συνεκδέχοµαι «συναναλαµβάνω µερίδιο ευθύνης, επε-
ξηγώ» (< συν- + εκ + δέχοµαι)]. 

συνεκδοχικώς επίρρ. [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. σύµφωνα µε το σχήµα τής συ-
νεκδοχής: η πρώτη σηµασία τής λέξης «Χριστούγεννα» είναι αυτή τής 
θρησκευτικής γιορτής, - όµως δηλώνει και την ηµέρα αυτής τής 
γιορτής (25 ∆εκεµβρίου), π.χ. στη φράση «η δουλειά θα έχει τελειώσει 
µέχρι τα ~». Επίσης συνεκδοχικά  — συνεκδοχικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

συνεκλήθην ρ. → συγκαλώ 
συνεκµετάλλευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η από κοι-
νού εκµετάλλευση: κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί προτάσεις για -
των πετρελαίων τού Αιγαίου (από Ελλάδα και Τουρκία). — συνεκ-
µεταλλεύοµαι ρ. αποθ. [1896]. 

συνεκπαιδεύω ρ. µετβ. [1887] {συνεκπαίδευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τη-
κα), -µένος} εκπαιδεύω µαζί (κυρ. µαθητές και των δύο φύλων). — 
συνεκπαίδευση (η) [1831]. 

συνεκτικός, -ή, -ό 1. αυτός που συντελεί ή µπορεί να συντελεί στο να 
υπάρχει συνοχή, στο να συγκρατούνται πράγµατα µεταξύ τους; ~ 
δεσµοί | ουσία || το ~ στοιχείο τού αραβικού έθνους είναι η κοινή 
ισλαµική θρησκεία ΣΥΝ. συνδετικός, ενοποιητικός 2. (α) ΦΥΣΙΟΛ. συ-
νεκτικός ιστός ο συνδετικός ιστός (βλ. λ. συνδετικός) (β) (µτφ.) το σύ-
νολο των στοιχείων που συµβάλλουν στη συνοχή ενός όλου: αυτά τα 
στοιχεία αποτελούν τον ~ τού µυθιστορήµατος 3. για κάτι που κύριο 
γνώρισµα του είναι η συνοχή στη δοµή του: ~ κείµενο. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< συνέχω]. 

συνεκτικότητα (η) [1825] {χωρ. πληθ.} 1. το να χαρακτηρίζεται κάτι 
από σταθερότητα και εσωτερική συνοχή: η ~ τού υλικού | (µτφ.) των 
συλλογισµών του ΣΥΝ. συνοχή, δέσιµο ANT. χαλαρότητα 2. ΦΥΣ. η 
σταθερή κατάσταση ενός υλικού, όπως προκύπτει από τη δράση εσω-
τερικών δυνάµεων: η ~ των µετάλλων 3. ΓΛΩΣΣ. συνεκτικότητα (πε-
ριεχοµένου) η ιδιότητα ενός κειµένου να χαρακτηρίζεται από αλλη-
λουχία των νοηµάτων του, γεγονός που είναι απαραίτητος όρος για 
την κατανόηση τού περιεχοµένου του (βλ. κ. λ. συνοχή). 

[ΕΤΥΜ. o γλωσσ. όρ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. coherence]. 
συνεκτιµώ {συνεκτιµάς... | συνεκτίµ-ησα, -ήθηκα, -ώµαι, -άσαι..., -

ηµένος} εκτιµώ, υπολογίζω την αξία ή τη σηµασία δύο ή περισσο-
τέρων πραγµάτων µαζί: θα συνεκτιµηθούν όλες οι παράµετροι και θα 
ληφθεί η τελική απόφαση || επιπλέον προσόντα των υποψηφίων, όπως 
µεταπτυχιακές σπουδές, εργασιακή πείρα, ειδικές γνώσεις κ.ά., θα 
συνεκτιµηθούν κατά την αξιολόγηση. — συνεκτίµηση (η). [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. συνεκτιµώµαι «απολαύω των ιδίων τιµών», που επα-
ναχρησιµοποιήθηκε µε βάση τη σηµασιολ. εξέλιξη τού ρ. εκτιµώ]. 

συνεκφορά (η) [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. το φαινόµενο κατά το οποίο συµπρο-
φέρονται ο τελευταίος και ο αρχικός φθόγγος διαδοχικών λέξεων µε 
δηµιουργία φθογγικών µεταβολών, όπως η συναίρεση, η κράση, η έκ-
θλιψη, η αφαίρεση ή η αποβολή (βλ. λ. έκκρουση). — συνεκφέρω ρ. 
[µτγν.]. 

συνεκφωνώ ρ. µετβ. [µτγν.] {συνεκφωνείς... | συνεκφών-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} προφέρω ταυτόχρονα, την ίδια στιγµή: ~ δύο φθόγ-
γους ΣΥΝ. συµπροφέρω. — συνεκφώνηση (η) [µτγν.]. 

ΣΥΝ.Ε.Λ. (η) Συνεταιριστική Εταιρεία Λιπασµάτων. 
συνέλαβα ρ. → συλλαµβάνω 
ουνελέγην ρ. → συλλέγω 
συνέλεξα ρ. → συλλέγω 
συνέλευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. προκαθορισµένη 

συγκέντρωση ατόµων που ανήκουν σε σύλλογο, σωµατείο, κόµµα 
κ.λπ., µε σκοπό την αντιµετώπιση προβληµάτων ή/και τη λήψη απο-
φάσεων: η ~ των καθηγητών || έκτακτη | ετήσια | ιδρυτική | τακτική ~ 
|| γενική ~ των µετόχων || συντακτική ~ (βλ.λ.) ΣΥΝ. σύσκεψη, σύνοδος 
2. (συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που µετέχουν σε κάθε συγκέ-
ντρωση αυτού τού είδους: η ~ έλαβε ριζοσπαστικές αποφάσεις. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβούλιο. 
[ETYM. < µτγν. συνέλευσις < συν- + ελευσις (βλ.λ.), πβ. κ. παρ-έλευ-
σις, δι-έλευσις]. 

συνελήφθην ρ. → συλλαµβάνω 
συνελοντι ειπείν (αρχαιοπρ.) για να µιλήσουµε µε συντοµία, για να 

µην πολυλογούµε ΣΥΝ. εν συντοµία. 
[ETYM. < αρχ. φρ. συνελοντι ειπείν, o τ. συνελοντι αποτελεί τη δοτ. 
ενικού τής µτχ. συνελών, -ούσα, -όν (αόρ. β' τού ρ. συναιρώ «συνάγω, 
µαζεύω»), ενώ ο τ. ειπείν αποτελεί το απρφ. αορ. β' τού ρ. λέγω]. 

συνεννόηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να κα-
ταλαβαίνει ο ένας τι λέει ο άλλος: η ~ είναι δύσκολη, όταν δεν µιλάµε 
την ίδια γλώσσα 2. η αµοιβαία κατανόηση τής στάσης καθενός: αν 
δεν υπάρχει ~, δεν µπορεί να σταθεί η οικογένεια ΣΥΝ. επικοινωνία, 
οµογνωµία ΑΝΤ. ασυνεννοησία, ασυµφωνία, διχογνωµία 3. η δια-
δικασία ανταλλαγής απόψεων µε στόχο την κατανόηση ή/και τη 
συµφωνία: θα έρθουµε ξανά σε ~, για να κανονίσουµε µέρα και ώρα || 
οι διαπραγµατεύσεις βρίσκονται ακόµα στο στάδιο των συνεννοήσεων 
|| µακρά | φιλική | γραπτή | προφορική ~ ΣΥΝ. επαφή, διαβούλευση 4. 
η συµφωνία: κατέληξαν σε ~ 5. συµµαχία που προκύπτει ύστερα από 
διµερείς συµφωνίες· ΦΡ. ΙΣΤ. (α) Εγκάρδια Συνεννόηση διµερείς 
συµφωνίες ανάµεσα στη Γαλλία και τη Ρωσία, τη Βρετανία και τη 
Γαλλία και, τέλος, τη Ρωσία και τη Βρετανία, που οδήγησαν τις 
τρεις δυνάµεις σε κοινό µέτωπο εναντίον τής Γερµανίας και τής 
Αυστροουγγαρίας κατά τον Α Παγκόσµιο Πόλεµο- αλλιώς Αντάντ 
(γαλλ. Entente Cordiale) (β) Τριπλή Συνεννόηση επίσηµη συµµαχία 
µετά την έναρξη τού Α Παγκοσµίου Πολέµου κατά την οποία οι τρεις 
δυνάµεις, Γαλλία, Ρωσία, Βρετανία συµφώνησαν να µην υπογράψουν 
χωριστές συνθήκες ειρήνης µε τους αντιπάλους, δηλ. τη Γερµανία, 
την Αυστρία και την Ιταλία. 

συνεννοήσιµος, -η, -ο αυτός µε τον οποίο µπορεί εύκολα να συ-
νεννοηθεί κάποιος, που είναι πρόθυµος να συζητήσει και να ανταλ-
λάξει απόψεις: είναι ~ και γι'αυτό δεν µαλώνουµε ποτέ. [ΕΤΥΜ. < 
συνεννοούµαι (αόρ. συνεννοή-θηκα) + παραγ. επίθηµα -σιµός, που 
ελήφθη από λ. όπως συζητήσ-ιµος, κατοικήσ-ιµος κ.τ.ό., όπου το 
παραγ. επίθηµα -ιµος προσκολλάται στο θ. τού ενεργ. αορ. 
(συζήτησ-α, κατοίκησ-α)]. 

συνεννοούµα! ρ. αµετβ. αποθ. {συνεννοείσαι... | συνεννοή-θηκα, -
µένος} 1. καταλαβαίνω (κάποιον) και γίνοµαι κατανοητός (από αυ-
τόν), µπορώ να επικοινωνήσω (µε κάποιον): Πώς θα συνεννοηθούµε; 
Ο ένας δεν γνωρίζει τη γλώσσα τού άλλου || χρησιµοποιώ τα Αγγλικά, 
για να συνεννοηθώ µε ανθρώπους που µιλούν διαφορετικές γλώσσες 
2. κατανοώ τις προθέσεις, τη στάση, τις επιθυµίες κάποιου και 
εκείνος τις δικές µου: συνεννοούµαστε εύκολα, γι ' αυτό και συ-
νεργαζόµαστε αποτελεσµατικά || τόσα χρόνια στο ίδιο σπίτι και να µη 
µπορούν να συνεννοηθούν! || είναι αδύνατον να συνεννοηθώ µαζί του' 
επιµένει στην άποψη του και αρνείται να ακούσει οτιδήποτε || 
συνεννοούνται µ' ένα βλέµµα- ΦΡ. (επιτιµητικά ή απειλητικά) συ-
νεννοηθήκαµε; κατάλαβες;: Αυτό να µην επαναληφθεί! ~ 3. ανταλ-
λάσσω απόψεις, µε σκοπό την αµοιβαία κατανόηση ή και τη συµφω-
νία: ακόµη συνεννοούνται, αλλά δεν ξέρω αν θα τα βρουν τελικά 4. ) 
+ να) συµφωνώ µετά από συζήτηση (να κάνω κάτι από κοινού): συ-
νεννοήθηκαν να του φέρουν όλοι το ίδιο δώρο 5. (γενικότ.) έρχοµαι 
σε συµφωνία µετά από συζήτηση: -Λες να έχει αντιρρήσεις; -Όχι, 
έχω συνεννοηθεί µαζί του 6. (η µτχ. συνεννοηµένοι, -ες, -α) αυτοί 
που έχουν συµφωνήσει από πριν (συνήθ. κρυφά από άλλους) να ενερ-
γήσουν µε συγκεκριµένο τρόπο: ήταν ~ να µη δείξουν ότι ξέρουν κάτι 
για όσα είχαν γίνει || έφθαναν πάντα και οι δύο την ίδια ώρα, λες και 
ήταν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

[ΕΤΥΜ. < µεσν. συνεννοούµαι, µέση φωνή τού µτγν. συνεννοώ (-έω) 
«έχω στον νου µου» < συν- + εννοώ (-έω)]. συνένοχος (ο/η) [1832] 
{συνενόχ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που είναι εξίσου υπεύθυνο µε 
άλλο για την τέλεση αξιόποινης πράξης: ~ σε 
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έγκληµα | σε φόνο || κάλυψη συνενόχων ΣΥΝ. συνεργός, συναυτουρ-
γός, συναίτιος. — συνενοχή (η) [1863]. 

συνέντευξη (η) {-ης κ. -εύξεως | -εύξεις, -εύξεων} 1. η συνοµιλία κα-
τά την οποία ένα πρόσωπο απαντά στις ερωτήσεις ενός ή περισσο-
τέρων δηµοσιογράφων: ο δηµοσιογράφος παίρνει - από έναν πολιτι-
κό || ο πολιτικός δίνει | παραχωρεί ~ || ζωντανή | αποκαλυπτική | εν-
διαφέρουσα | ηχογραφηµένη | µαγνητοσκοπηµένη | σύντοµη ~· ΦΡ. 
συνέντευξη Τύπου η συνάντηση κατά την οποία ένα πρόσωπο προ-
χωρεί σε επίσηµες δηλώσεις παρουσία πολλών δηµοσιογράφων και 
στη συνέχεια απαντά σε ερωτήσεις τους 2. (συνεκδ.) το κείµενο τής 
παραπάνω συνοµιλίας: η ~ δηµοσιεύεται ολόκληρη χωρίς περικοπές 
στο επόµενο φύλλο 3. η προκαθορισµένη συνάντηση και συνοµιλία 
υποψηφίου για θέση εργασίας µε τον υπεύθυνο για την επιλογή: 
περνώ από ~. — συνεντευξιάζοµαι ρ. [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιντερβιού. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. συνέντευξις, αρχική σηµ. «τυχαία συνάντηση», < συν-
+ έντευξις)< εντυγχάνω «συναντώ (τυχαία)»). Η φρ. συνέντευξη Τύ-
που είναι απόδ. τού αγγλ. press-conference]. 

συνενώνω ρ. µετβ. {συνένω-σα, -θηκα, -µένος} 1. φέρνω σε σταθερή 
επαφή µεταξύ τους (περισσότερα από ένα πράγµατα), δηµιουργώντας 
σύνολο ΣΥΝ. συνδέω, ενώνω, συνάπτω ANT. αποσυνδέω 2. (συνήθ. 
µτφ.) οδηγώ (περισσότερα από ένα µέρη) σε κοινή κατεύθυνση, στην 
ανάπτυξη παρόµοιας δράσης: πρέπει να συνενώσουµε τις δυνάµεις 
µας, για να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση ΣΥΝ. ενώνω ΑΝΤ. δια-
λύω, σκορπώ. — συνένωση (η) [µτγν.], συνενωτικός, -ή, -ό [1887]. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. συνενοϋµαι (-όο-) < συν- + ένώ | -οΰµαι (βλ. κ. ενώνω)]. 

συνεξετάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνεξέτασ α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
1. εξετάζω µαζί (περισσότερα από ένα πράγµατα): µαζί µε τα στοι-
χεία που προσκόµισε ο µηνυτής θα συνεξεταστούν και τα ευρήµατα 
τής αστυνοµικής έρευνας 2. εξετάζω ένα αντικείµενο µαζί µε άλλους: 
επιστήµονες από διαφορετικούς κλάδους συνεξετάζουν το φαινόµενο 
3. εξετάζω κάποιον µαζί µε άλλον εξεταζόµενο ή µαζί µε άλλον 
εξεταστή. — συνεξέταση (η) [µτγν.], συνεξεταστής (ο) [µτγν.], 
συνεξετάστρια (η). 

συνεορτάζω ρ. τριτοπρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {συνεόρτασ-α, -τηκα, 
-µένος} 1. γιορτάζω µαζί (µε άλλον): (µετβ.) τα παιδιά θα συνεορτά-
σουν τα γενέθλια τους || (αµετβ.) οι δύο Μαρίες θα συνεορτάσουν 2. 
γιορτάζω δύο ή περισσότερα γεγονότα ή επετείους µαζί: την 25η 
Μαρτίου συνεορτάζονται ο Ευαγγελισµός τής Θεοτόκου και η Επα-
νάσταση τού '21. — συνεορτασµός (ο) [1888]. 

συνεπάγεται ρ. τριτοπρ. µετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 
έχει ως συνέπεια: κάθε απρόσεκτη κίνηση ~ πολλούς κινδύνους ΣΥΝ. 
επιφέρει 2. (α) οδηγεί στο συµπέρασµα: το γεγονός ότι δεν είναι πει-
στικός δεν ~ και ότι δεν λέει την αλήθεια (β) απορρέει το συµπέρα-
σµα: απ' όσα µου λες ~ ότι τα πράγµατα βελτιώνονται ΣΥΝ. προκύ-
πτει, τεκµαίρεται 3. ΜΑθ. για ισότητα που προκύπτει από προηγού-
µενη ισότητα σε εξίσωση (σύµβολο =>): avVx. = 2=>x=4 (πβ. ισο-
δυναµεί, λ. ισοδυναµώ). 
[ΕΤΥΜ. Μέση φωνή τού αρχ. συνεπάγω «οδηγώ εναντίον (κάποιου) -
οδηγώ (στρατεύµατα) προς αρωγή συµµάχου» < συν- + επάγω (βλ.λ.). 
Οι σηµερινές σηµ. είναι µτγν.]. 

ουνεπαγωγή (η) [1896] 1. αυτό που προκύπτει ως λογικό και ανα-
πόφευκτο αποτέλεσµα από κάτι άλλο ή αποτελεί απαραίτητη προϋ-
πόθεση του 2. ΜΑθ. η πρόταση που προκύπτει από δύο άλλες προ-
τάσεις α και β και έχει τη µορφή «αν α, τότε β». [ΕΤΥΜ Η λ. 
πρωτοαπαντά στη Ν. Ελληνική µε την αρχ. σηµ. (τού ρ. συνεπάγω) 
«συγκέντρωση όπλων και εφοδίων». Οι σηµερινές σηµ. οφείλονται 
στους όρους επάγω - επαγωγή (βλ.λ.)]. 

συνεπαίρνω ρ. µετβ. {συνεπήρα, συνεπάρ-θηκα, -µένος) ασκώ µεγά-
λη γόητρα, κυριεύω µε τη γόητρα µου: η µουσική | το θέαµα | η 
οµορφιά µας συνεπαίρνει || συνεπαρµένος κοίταζε τη µανιασµένη θά-
λασσα ΣΥΝ. συναρπάζω, µαγεύω, γοητεύω. — συνεπαρµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συνεπαίρω «υψώνω συγχρόνως - προτρέπω, παρακινώ» 
< συν- + επαίρω (βλ.λ.). o νεοελλ. τ. συνεπαίρνω οφείλεται κατά το 
ρ. παίρνω, ιδ. µέσω τού αορ. πήρα - συνεπήρα]. 

συνεπακόλουθος, -η, -ο [1818] 1. αυτός που επακολουθεί µαζεί µε 
κάτι άλλο: «η µείωση των παραβιάσεων τού εθνικού εναέριου χώρου 
θα οδηγήσει και στη µείωση τής ~ έντασης» (εφηµ.) 2. συνεπακό-
λουθο (το) αυτό που προκύπτει ως συνέπεια πράξης, κατάστασης 
κ.λπ. µαζί µε κάτι άλλο: ο διάλογος µεταξύ των δύο χωρών θα αµ-
βλύνει τις αντιθέσεις που υπάρχουν και θα έχει ως ~ την προαγωγή 
τής συνεργασίας τους σε κάθε επίπεδο. — συνεπακόλουθα επίρρ., 
συνεπακολουθώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συνεπακολουθώ (-έω) «ακολουθώ εκ τού σύνεγγυς» < 
συν- + έπ(ι) + ακολουθώ]. 

συνέπεια (η) {συνεπειών} 1. οτιδήποτε ακολουθεί λογικά και ώς έναν 
βαθµό αναπόφευκτα: δεν έχει αναλογιστεί τις συνέπειες των πράξεων 
του || η εξασθένηση τού οργανισµού ήταν φυσική ~ τής αβι-ταµίνωσης 
|| άµεση | απρόβλεπτη | νόµιµη | ολέθρια | δυσάρεστη | βλαβερή | 
σοβαρή - ΣΥΝ. αποτέλεσµα, απόρροια, επακόλουθο, παρεπόµενο· ΦΡ. 
κατά συνέπεια(ν) εποµένως, όπως προκύπτει συµπερασµατικά: ο 
Ανδρέας είναι πιο νέος, πιο µεγαλόσωµος και - πιο δυνατός 2. (ο τ. 
συνεπεία) (συνεπεία) (+γεν.) ως αποτέλεσµα (ενέργειας που 
προηγήθηκε): υπαίτιος υπεξαιρέσεως είναι αυτός που οπωσδήποτε 
έλαβε την κατοχή, είτε ~ συµβάσεως είτε ευρέσεως είτε ~ άλλων 
τυχαίων περιστατικών 3. η συµφωνία ανάµεσα σε αυτά που δηλώνει 
ότι πρεσβεύει κανείς, υπόσχεται ή είναι υποχρεωµένος να κάνει και 
σε αυτά που πράγµατι κάνει ή και ανάµεσα σε διαδοχικές πράξεις ή 
δηλώσεις του: δεν υπάρχει ~ ανάµεσα στα λόγια και στις πράξεις του 
(άλλα λέει και άλλα κάνει) || αγωνίζεται µε - για την κατοχύρωση των 
δικαιωµάτων τής γυναίκας ΑΝΤ. ασυνέπεια, ανακολουθία 

4. η ιδιότητα κάποιου να τηρεί επακριβώς τις υποχρεώσεις του: η ~ 
είναι βασικό προσόν ενός υπαλλήλου µε υπεύθυνη θέση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. επίπτωση. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ακολουθία λέξεων, φράση», < συν- + -
έπεια < -επής (< έπος), πβ. κ. καλλι-έπεια, άρτι-έπεια. Η σύγχρονη 
σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. conséquence]. 

συνέπεια - συνεπής - συνεπώς. Με τον τύπο συνέπεια εµφανίζο-
νται στην Ελληνική δύο διαφορετικής ετυµολογικής προελεύσεως 
και σηµασίας λέξεις: η αρχαία λ. συνέπεια «ακολουθία λέξεων, 
φράση» από το έπος, και η νέα ελληνική λ. συνέπεια «επακόλου-
θο, αποτέλεσµα» από το έποµαι. Συγκεκριµένα, από την αρχ. λ. 
έπος πλάστηκε ο αρχαίος (µεταγενέστερος) τ. συνέπεια, που χρη-
σιµοποιήθηκε στη γραφή εν συνεπεία. Η φράση αυτή σήµαινε 
«στη συνεκφορά, στην ακολουθία (λέξεων)», δηλ. «µέσα στη φρά-
ση», και χρησιµοποιήθηκε από αρχαίους και µεταγενέστερους 
γραµµατικούς, για να δηλώσουν φαινόµενα χασµωδίας, τονισµού 
κ.λπ. που εµφανίζονται στην ακολουθία των λέξεων, όταν λέξεις 
συνεκφέρονται µέσα σε µια φράση. Με αυτή τη σηµ. η λ. συνέπεια 
εντάσσεται στο παράδειγµα άλλων αρχαίων και νεότερων παρα-
γώγων τού (έπος > -επής >) -έπεια: καλλιέπεια, ορθοέπεια, αρτιέ-
πεια, αµετροέπεια κ.λπ. ∆ιαφορετική είναι η προέλευση τής λ. συ-
νέπεια «επακόλουθο». Είναι νεότερη λ. (απαντά σε µεταφράσεις 
από τα µέσα τού 19ου αι.) και πλάστηκε από λογίους, για να απο-
δώσει τη γαλλ. λ. conséquence (< λατ. consequentia < consequor 
«συνέποµαι, συνακολουθώ, επακολουθώ»). Εποµένως, η λ. πλά-
στηκε (καταχρηστικά ως προς τους κανόνες παραγωγής τής Ελλη-
νικής) από το έποµαι, για να αποδώσει στα Ελληνικά το -séquence | 
-sequentia που παράγεται από το sequor «έποµαι», χωρίς να έχει 
σχέση προς τα παράγωγα σε -έπεια από το έπος. Οµοίως, πλάστηκε 
και επίρρ. συνεπώς και, υποχωρητικά, και επίθετο συνεπής, ήτοι 
συνέπεια - συνεπής - συνεπώς, κατά το καλλιέπεια - καλλιεπής - 
καλλιεπώς ή ευπρέπεια - ευπρεπής - ευπρεπώς. Ας σηµειωθεί ότι 
από τον Όµηρο ώς τους πρώιµους Βυζαντινούς συγγραφείς 
(συµπεριλαµβανοµένων των σχολιαστών, λεξικογράφων κ.λπ.) 
παραδίδονται 36 σύνθετα σε -επής από το έπος: θελξι-επής, εύρησι-
επής, θεο-επής, ίσχνο-επής, άληθο-επής, τερψι-επής, άκρι-το-επής, 
χρηστο-επής, άµαρτο-επής, ήδυ-επής, αριστο-επής, ταύτο-επής, 
πολυ-επής, βραχυ-επής, κοµψο-επής, ψευδο-επής κ.ά. 

συνεπεξεργαστής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. µαθηµατικός συνεπεξεργαστής 
βοηθητική µονάδα επεξεργασίας (τσιπ ενσωµατωµένο στον επεξερ-
γαστή) που βοηθεί την κεντρική µονάδα επεξεργασίας στους µαθη-
µατικούς υπολογισµούς. [ΕΤΥΜ- Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
math(ematic) coprocessor]. 

συνεπής, -ής, -ές [1871] {συνεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· συνεπέστ-ερος, -
ατός} 1. αυτός που τα λόγια, η συµπεριφορά και οι πράξεις του συµ-
φωνούν µε τις αρχές του ή µε όσα υποστηρίζει: η ζωή του είναι ~ 
προς τις διακηρύξεις του || είναι - στον λόγο | στα ραντεβού | µε τον 
εαυτό του | προς τις αρχές του ΑΝΤ. ασυνεπής, ανακόλουθος 2. αυτός 
τον οποίο χαρακτηρίζει η συµφωνία µεταξύ των προηγούµενων και 
των επόµενων σταδίων τής εξέλιξης του: ~ πορεία 3. αυτός που τηρεί 
τις υποχρεώσεις του: είναι ~ στη δουλειά του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες, συνέπεια. 
[ΕΤΥΜ. < συνέπεια (βλ.λ.), υποχωρητ. σχηµατισµός, κατά το σχήµα 
αµετροέπεια - αµετροεπής, καλλιέπεια - καλλιεπής. Η λ. αποδίδει το 
γαλλ. conséquant]. 

συνεπιβάτης (ο) [1884] {συνεπιβατών}, συνεπιβατιδα (η) {δυσχρ. 
συνεπιβατίδων} πρόσωπο που βρίσκεται στο ίδιο όχηµα µε άλλον/άλ-
λους. Επίσης συνεπιβάτρια κ. συνεπιβάτισσα   (η). 

συνεπιδρώ ρ. αµετβ. [1874] {συνεπιδράς... | συνεπέδρασα} ασκώ επί-
δραση (σε κάποιον/κάτι) µαζί µε κάποιον/κάτι άλλο: τα στοιχεία που 
συνεπιδρούν στη διαµόρφωση τού χαρακτήρα είναι πολλά. — συνε-
πίδραση (η). 

συνεπίκουρος, -η, -ο [µεσν.] (λόγ.) αυτός που βοηθεί µαζί µε κά-
ποιον/κάτι άλλο ΣΥΝ. συµβοηθός. — συνεπικουρία (η). 

συνεπικουρώ ρ. {συνεπικουρείς... | συνεπικούρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα) 
(λόγ.) παρέχω βοήθεια µαζί µε κάποιον άλλον ή άλλους: «η πείρα των 
παλαιοτέρων και οι συµβουλές τους συνεπικουρούν τους νέους συγ-
γραφείς στα ξεπετάγµατα τους» (εφηµ.) || «οι υπάλληλοι τού δήµου, 
συνεπικουρούµενοι και από δηµοσιογραφικά όργανα, κατήγγειλαν 
σοβαρές ατασθαλίες» (εφηµ.) || «το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 
συνεπικουρούµενο από την ανάκαµψη των διεθνών αγορών, έχει ανα-
κτήσει το µεγαλύτερο µέρος από τις απώλειες τής κρίσης» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συνεπικουρώ (-έω) < συν- + επικουρώ (βλ.λ.)]. 

συνεπιφέρω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνεπέφερα} (σπάν.) έχω ως συνακό-
λουθο: η παραίτηση του συνεπέφερε κύµα αλλαγών στην ιεραρχία 
ΣΥΝ. συνεπάγοµαι. 

συνέβαλα ρ. -> συµβάλλω 
συνεπλάκην ρ. τ» συµπλέκω 
συνέπλεξα ρ. → συµπλέκω 
συνεπτυγµενος, -η, -ο (λόγ.) 1. (σπάν.) αυτός που έχει διπλωθεί, που 

έχει µαζευτεί δηµιουργώντας πτυχώσεις 2. αυτός που έχει πε-
ριοριστεί σε έκταση: η περίληψη είναι η ~ µορφή ενός κειµένου. — 
συνεπτυγµέν·α | -ως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, πτυχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. συµπτύσσω (βλ.λ.)]. 

συνεπώνυµος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει το ίδιο επώνυµο ή την 
ίδια επωνυµία µε άλλον. 

συνεπώς επίρρ. [1858] όπως προκύπτει συµπερασµατικά: δεν γνωρί-
ζω το αντικείµενο- ~, δεν µπορώ να σας βοηθήσω ΣΥΝ. κατά συνέπεια, 
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εποµένως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνέπεια. 
σύνεργα (τα) {συνέργων} τα όργανα που χρησιµοποιεί ένας επαγ-

γελµατίας, κυρ. ένας τεχνίτης: τα - τού µάστορα | τού σιδερά | τού 
τσαγκάρη | τού ψαρά ΣΥΝ. εργαλείο, µαραφέτι. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού 
αρχ. επιθ. συνεργός, το οποίο απαντά και µε τον τονισµό στην αρχική 
συλλαβή (συνεργός)]. 

συνεργάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συνεργάστηκα} 1. εργάζοµαι 
µαζί (µε κάποιον) σε ισότιµη βάση για την επίτευξη κοινού στόχου: 
συνεργαζόµαστε επιτυχηµένα εδώ και χρόνια || οι τεχνικοί | οι επι-
στήµονες | οι εργάτες συνεργάζονται αρµονικά || ως ηθοποιός συνερ-
γάστηκε µε πολλούς σκηνοθέτες ΣΥΝ. συµπράττω, συνεργώ 2. ανα-
πτύσσω σχέσεις (µε κάποιον) και υποστηρίζουµε ο ένας τον άλλον 
αλληλοβοηθούµενοι: οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να συνεργα-
στούν, για να αντιµετωπίσουν την αµερικανική αγορά || αν δεν συ-
νεργαστούµε, θα καταστραφούµε ΣΥΝ. αλληλοβοηθούµαι ΑΝΤ. αντα-
γωνίζοµαι 3. προσφέρω την εργασία µου στην επίτευξη έργου από 
οµάδα, συνήθ. πνευµατικής ή καλλιτεχνικής φύσεως: ~ µε άρθρα σε 
διάφορα περιοδικά | µε περιοδεύοντα θίασο 4. (κακόσ.) προσφέρω 
υπηρεσίες (κυρ. στον κοινό εχθρό) κατά προδοτικό τρόπο: στη διάρ-
κεια τής Κατοχής συνεργάστηκε µε τους κατακτητές. 

συνεργασία (η) [µτγν.] {συνεργασιών} 1. το να εργάζεται κανείς από 
κοινού µε άλλον ή άλλους για την επίτευξη κοινού στόχου: χρειάζο-
µαι τη ~ σου || η ~ σκηνοθέτη και συνθέτη έδωσε θαυµάσιο αποτέλε-
σµα || η συνάντηση έγινε σε κλίµα συνεργασίας ΣΥΝ. σύµπραξη ΑΝΤ. 
ανταγωνισµός 2. η ανάπτυξη σχέσεων αλληλοβοήθειας µεταξύ ατό-
µων ή οµάδων που έχουν κοινούς στόχους: η ~ των ευρωπαϊκών χω-
ρών ΣΥΝ. αλληλοϋποστήριξη 3. η προσφορά πνευµατικής ή καλλιτε-
χνικής εργασίας σε συλλογική προσπάθεια και (συνεκδ.) η ίδια η ερ-
γασία αυτή: εγκαινίασε ~ µε νέο έντυπο || (συνεκδ.) έφερα τη - µου 
για το νέο τεύχος 4. (κακόσ.) η προσφορά υπηρεσιών, κυρ. στον 
εχθρό. 

συνεργάσιµος, -η, -ο αυτός που είναι κατάλληλος ή πρόθυµος για 
συνεργασία, αυτός µε τον οποίο συνεργάζεται κανείς εύκολα: είναι 
άνθρωπος ~· δεν θα έχετε δυσκολίες, αν δουλέψετε µαζί || δεν αρκεί 
να είναι ο δάσκαλος ικανός- πρέπει να είναι και ο µαθητής ~. — συ-
νεργασιµότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. coopératif]. 

συνεργάτης (ο) [αρχ.] {συνεργατών}, συνεργάτιδα (η) [αρχ.] {δύ-
σχρ. συνεργάτιδων} 1. πρόσωπο που εργάζεται µαζί µε άλλον επί 
ίσοις όροις: είναι χρόνια συνεργάτες στη δουλειά ΣΥΝ. συνέταιρος 
ΑΝΤ. αντίπαλος 2. (καταχρ.) πρόσωπο που βοηθεί άλλον στο έργο του, 
που εργάζεται µε κάποιον ως υφιστάµενος του: δεν έµεινε ευχαρι-
στηµένος από τον νέο του συνεργάτη και τον απέλυσε || εξωτερικός ~ 
(άτοµο για εξωτερικές δουλειές) ΣΥΝ. βοηθός, υπάλληλος ANT. προϊ-
στάµενος 3. πρόσωπο που προσφέρει πνευµατικό ή καλλιτεχνικό έρ-
γο σε οµάδα: τακτικός ~ τού περιοδικού 4. αυτός που προσφέρει υπη-
ρεσίες σε κάποιον: στενός ~ τού πρωθυπουργού || εκτελέστηκε από 
τους αντάρτες ως ~ των Γερµανών. Επίσης (καθηµ.) συνεργάτισσα κ. 
συνεργάτρια (η) [1893]. 

συνεργατικός, -ή, -ό [1869] 1. αυτός που αναφέρεται σε συνεργασία 
ή σε συνεργάτη: ~ αλληλεγγύη | κίνηση | διαδικασίες 2. συνεργατική 
(η) ένωση ατόµων που απασχολούνται στον ίδιο τοµέα παραγωγής: 
τα µέλη τής ~ ΣΥΝ. συνεταιρισµός. — συνεργατικότητα (η) [1888]. 

συνεργατισµός (ο) [1888] ΟΙΚΟΝ. κίνηση που στηρίζεται στην αρχή 
τής αλληλοβοήθειας των µελών της (κυρίως µικρών οικονοµικών µο-
νάδων, παραγωγών ή καταναλωτών), για τη δηµιουργία οικονοµικής 
δύναµης µε σκοπό την αντιµετώπιση µονοπωλιακών ή µονοψωνιστι-
κών εµπορικών δοµών στην αγορά. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. coopératisme], 

συνεργείο (το) 1. οµάδα ανθρώπων που απασχολούνται στην εκτέ-
λεση τού ίδιου έργου, έχοντας συνήθ. διαφορετικές, αλλά αλληλοσυ-
µπληρούµενες ειδικότητες: τηλεοπτικό | κινηµατογραφικό ~||~ κα-
θαρισµού κτηρίων | συντηρήσεως έργων τέχνης | καθαριότητας τού 
δήµου | επισκευής αυτοκινήτων 2. (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο ερ-
γάζεται η παραπάνω οµάδα και ο οποίος συνήθ. περιέχει τον κατάλ-
ληλο εξοπλισµό και µηχανήµατα γι' αυτό τον σκοπό: πήγα το αυτο-
κίνητο στο ~ || το ~ καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά 3. 
(συνεκδ.) η επιδιόρθωση µηχανήµατος: το ψυγείο θέλει ~ ΣΥΝ. επι-
σκευή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συνέργειον (κατά τα ουσ. σε -είο, πβ. µηχανουργ-είο) < 
αρχ. συνεργός]. 

συνεργία κ. συνεργεία (η) {συνεργιών} 1. ΝΟΜ. οποιαδήποτε εκ 
προθέσεως συνδροµή υλική ή ηθική, θετική ή αρνητική παρεχόµενη 
στον αυτουργό αξιοποίνου πράξεως (π.χ. όταν κάποιος, αν και έχει 
υποχρέωση, δεν ενεργεί προς αποτροπή αξιόποινης πράξης, όπως ο 
αστυνοµικός διευθυντής που δεν παρεµπόδισε αστυνοµικά όργανα 
τα οποία κακοποιούσαν πολίτες ενώπιον του, όταν χορηγεί κάποιος 
το όπλο σε άλλον για τη διάπραξη ανθρωποκτονίας ή τον διευκολύ-
νει να διαφύγει τη σύλληψη ή συµβουλεύει τον δράστη για τον τρό-
πο τελέσεως τής πράξης κ.ά.) 2. ΒΙΟΛ. (α) η συνεργασία διαφορετικών 
οργάνων για την επιτέλεση µιας λειτουργίας: ~ µυών (β) παραγοντι-
κή συνεργία η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων γονιδίων στη ρύθµι-
ση τής εµφάνισης κληρονοµικού χαρακτηριστικού 3. ΧΗΜ. το φαινό-
µενο κατά το οποίο η δράση δύο χωριστών ουσιών από κοινού είναι 
ισχυρότερη από αυτήν που προκαλείται, όταν οι ουσίες δρουν χωρι-
στά 4. ΦΑΡΜ. η συνδυασµένη δράση χωριστών φαρµάκων που έχουν 
διαφορετικό τρόπο επενέργειας, αλλά αλληλεπιδρούν µε τέτοιον τρό-
πο, ώστε να ενισχύουν το ένα το άλλο στην επίτευξη κοινού αποτε-
λέσµατος ΣΥΝ. συνεργισµός. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < συνεργός (βλ.λ.)]. συνεργισµός (ο) 1. ΕΚΚΛΗΣ. η 
διδασκαλία σύµφωνα µε την οποία η σωτηρία τού ανθρώπου είναι 
προϊόν τού ελεύθερου συνδυασµού τής Θείας Χάριτος και τής 
ανθρώπινης θέλησης 2. ΒΙΟΛ. το φαινόµενο κατά το οποίο δύο ή 
περισσότεροι µικροοργανισµοί δρουν απο κοινού και επιτυγχάνουν 
αποτέλεσµα, το οποίο δεν θα µπορούσαν να επιφέρουν, αν δρούσε ο 
καθένας µόνος του 3. ΦΑΡΜ.-ΒΙΟΛ. η συνδυασµένη δράση χωριστών 
φαρµάκων ή άλλων ουσιών, που έχουν διαφορετικό τρόπο 
επενέργειας, αλλά αλληλεπιδρούν µε τέτοιον τρόπο, ώστε να 
ενισχύουν το ένα το άλλο στην επίτευξη κοινού αποτελέσµατος, το 
οποίο είναι ανώτερο από ό,τι θα ήταν, αν δρούσε κάθε ουσία χωριστά 
ΣΥΝ. συνεργία. — συνεργιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. synergism]. συνεργός (ο/η) ΝΟΜ. το πρόσωπο που 
ενισχύει υλικά ή ηθικά κάποιον στην επιτέλεση αξιόποινης πράξης: 
απλός/ άµεσος ~ || ~ σε φόνο | σε ληστεία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + -εργός < έργον]. συνεργώ ρ. αµετβ. [αρχ.] 
{συνεργείς... | συνέργησα κ. (λόγ.) συνήρ-γησα} 1. αποτελώ 
παράγοντα στην πραγµατοποίηση έργου ή στην επίτευξη 
αποτελέσµατος: αν δεν συνεργήσουµε όλοι, δεν θα πετύχουµε εγκαίρως 
ικανοποιητικό αποτέλεσµα ΣΥΝ. συντελώ, βοηθώ, συµπράττω ΑΝΤ. 
εµποδίζω 2. (κακόσ.) παρακινώ και στηρίζω υλικά ή ηθικά κάποιον 
στην επιτέλεση αξιόποινης πράξης: συνήργησε στο έγκληµα ΣΥΝ. 
συµπράττω. συνέρρευσα ρ. → συρρέω 
συνεριζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {συνερίστηκα} 1. θίγοµαι ή προσβάλλο-
µαι από τα λόγια ή τις πράξεις κάποιου και εκδηλώνω την αντιπάθεια 
ή την εχθρότητα µου προς αυτόν: Μην τον συνερίζεσαι! Γέρος 
άνθρωπος είναι, θα πει και µια κουβέντα παραπάνω ΣΥΝ. ξεσυνερί-
ζοµαι 2. ανταγωνίζοµαι, ζηλεύω κάποιον όταν κερδίζει κάτι αυτός και 
όχι εγώ. — συνερίΌΐά (η) κ. συνέρισµα (το). [ΕΤΥΜ < µτγν. συνερίζω 
«αντιδικώ, ερίζω» < συν- + ερίζω (βλ.λ.)]. συνέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. 
{συνήλθα | χρησιµοποιείται επίσης το αρχ. απρφ. ενεστ. συνέρχεσθαι 
(σηµ. 1)} 1. πηγαίνω στον ίδιο χώρο (µε άλλους) µε σκοπό τη 
συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων, την ψήφιση απόψεων ή τον 
εορτασµό: οι παράγοντες συνήλθαν σε έκτακτη σύσκεψη ΣΥΝ. 
συνάζοµαι, συναθροίζοµαι ΑΝΤ. αποχωρώ- ΦΡ. ΝΟΜ. ελευθερία | 
δικαίωµα τού συνέρχεσθαι το δικαίωµα που παρέχει στους πολίτες το 
Σύνταγµα να συγκεντρώνονται, εφόσον αυτό δεν γίνεται για 
συνωµοτικό ή άλλον αξιόποινο σκοπό 2. συνεδριάζω, βρίσκοµαι σε 
λειτουργία: συνέρχεται η Βουλή | η επιτροπή | το συµβούλιο | το σώµα | 
το δικαστήριο ΑΝΤ. διαλύοµαι, λύοµαι · 3. επανακτώ τις αισθήσεις 
µου: λιποθύµησε από τον πόνο, αλλά σύντοµα συνήλθε ΣΥΝ. έρχοµαι 
στα συγκαλά µου ΑΝΤ. λιποθυµώ, σβήνω, χάνοµαι 4. (µτφ.) επανακτώ 
την ψυχική µου ισορροπία και ηρεµία: προσπαθεί να συνέλθει από τα 
χτυπήµατα τής µοίρας | από το σοκ | από τον χωρισµό 5. επανακτώ την 
υγεία µου: ήταν βαριά άρρωστος, αλλά τώρα συνήλθε. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < συν- + έρχοµαι. Η σηµ. «ανακτώ τις αισθήσεις µου» 
αποδίδει το γαλλ. revenir à moi]. σύνεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. 
πληθ.} η τήρηση φρόνιµης στάσης απέναντι στα πράγµατα, κυρ. ως 
αποτέλεσµα ορθής κρίσης, η σοφία που εφαρµόζει κανείς σε 
ζητήµατα τής καθηµερινότητας: ενεργεί πάντοτε µε ~ και ποτέ 
σπασµωδικά || «η ~ υπαγορεύει την αποφυγή κάθε προκλητικής 
ενέργειας» (εφηµ.) ΣΥΝ. φρονιµάδα, σωφροσύνη, φρόνηση, περίσκεψη 
ANT. αµυαλιά, αφροσύνη, απερισκεψία, αστοχασιά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σύνεσις < συνίηµι «συγκεντρώνω - κατανοώ, αντιλαµβάνοµαι» (πβ. κ. 
άνεσις - άνίηµι, αφεσις - άφίηµι) < συν- + ϊηµι «ρίχνω, εκτοξεύω» (βλ. 
κ. αφήνω). Η λ. σύνεσις είχε αρχικώς την απλή σηµ. «ένωση, 
ενοποίηση», πολύ σύντοµα όµως έλαβε και τη µεταφορική έννοια τής 
περίσκεψης, τής φρόνησης, η οποία απορρέει από την προσεκτική 
συνεκτίµηση όλων των παραγόντων. Βλ. κ. συνετός]. Συνέσιος (ο) {-
ου κ. -ίου} 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. Κυ-ρήνης- 
φιλόσοφος και συγγραφέας (τέλος τού 4ου - αρχές τού 5ου αι. µ.Χ.) µε 
πλούσιο συγγραφικό έργο, επίσκοπος Πτολεµάί'δος (410-413). [ΕΤΥΜ. 
µτγν. κύρ. όν. < αρχ. σύνεσις (βλ.λ.)]. συνεστάλην ρ. → συστέλλω 
συνεσταλµένος, -η, -ο 1. αυτός που δεν παίρνει εύκολα θάρρος 
µπροστά στους άλλους, που συµπεριφέρεται µε αιδηµοσύνη: ήταν ένα 
~ παιδί, που δεν τολµούσε ν' αντιµιλήσει στους µεγαλύτερους ΣΥΝ. 
ντροπαλός, µαζεµένος ΑΝΤ. θρασύς, ξεδιάντροπος 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από αιδηµοσύνη, που δεν έχει θρασύτητα: ~ ύφος | 
µάτια | µατιά | χαµόγελο | στάση ΑΝΤ. θρασύς, ξεδιάντροπος (βλ. κ. λ. 
συστέλλω) 3. ΓΛΩΣΣ. συνεσταλµένη βαθµίδα µορφή ινδοευρωπαϊκής 
ρίζας, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα µεταπτώσεως τής απαθούς 
βαθµίδας (βλ. λ. απαθής) µε µετατροπή τού φωνήεντος της σε συµ-
φωνικό ηµίφωνο (βλ.λ.).   — συνεσταλµέν-α | -ως [µτγν.] επίρρ.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. µετάπτωση, µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. 
συστέλλω]. συνέστειλα ρ. → συστέλλω συνέστησα ρ. → συνιστώ 
συνεστίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η επίσηµου χαρα-

κτήρα συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ατόµων για να γευµατίσουν: η 
αίθουσα διατίθεται για συνεστιάσεις || η ~ τού συλλόγου εργαζοµένων 
στην Εθνική Τράπεζα. — συνεστιάζοµαι ρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εστία. 

[ΕΤΎΜ. < µτγν. συνεστίασις < αρχ. συνεστιώ | -ώµαι (-άο-) < συν- + -
εστιώ < εστία]. συνεστραµµένος, -η, -ο → συστρέφω συνέστρεψα ρ. 
→ συστρέφω 



συνεταιράκι 1704 συνήγορος 
 

συνεταιράκι (το) {χωρ. γεν.} (εκφραστ.-οικ.) ο συνέταιρος (µε τον 
οποίο έχει κανείς στενές σχέσεις): είµαστε συνεταιράκια στο µαγαζί µε 
τον Σπύρο. 

συνεταιρίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {συνεταιρίστηκα· χρησιµο-
ποιείται επίσης το αρχ. απρφ. ενεστ. συνεταιρίζεσθαι) 1. γίνοµαι συ-
νέταιρος άλλου σε κοινή επιχείρηση ΣΥΝ. συνεργάζοµαι· ΦΡ. ΝΟΜ. 
ελευθερία | δικαίωµα τού συνεταιρίζεσθαι το δικαίωµα που ανα-
γνωρίζει το Σύνταγµα στον πολίτη να ιδρύει, να συµµετέχει, να δια-
λύει ή να αποχωρεί από σωµατεία ή ενώσεις 2. µετέχω σε συνεταιρι-
σµό: συνεταιρίστηκε στον αγροτικό συνεταιρισµό τού χωριού του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

συνεταιρικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που αναφέρεται στον συνεται-
ρισµό ή στους συνεταιριστές: ~ τιµή | προϊόν ΣΥΝ. συνεταιριστικός 2. 
αυτός που αναφέρεται σε συνεταίρους: ~ επιχείρηση. — συνεταιρ«-
ά /-ώς [1863] επίρρ. 

συνεταιρισµός (ο) [1851] ο οργανισµός τού οποίου τα µέλη συνερ-
γάζονται, για να βελτιώσουν την οικονοµική κατάσταση τους και 
καρπώνονται οφέλη ανάλογα µε τη συνεισφορά τους σε αυτόν: αγρο-
τικός | καταναλωτικός | οικοδοµικός | γεωργικός | παραγωγικός ~. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. association]. 

συνεταιριστής (ο) [1839], συνεταιρίστρια (η) αυτός που συµµετέχει 
σε συνεταιρισµό. 

συνεταιριστικός, -ή, -ό [1896] αυτός που σχετίζεται µε συνεταιρισµό: 
~ πολιτική | οργάνωση. 

συνέταιρος κ. συνεταίρος (ο/η) {συνεταίρ-ου | -ων, -ους} το πρό-
σωπο που συµµετέχει ισότιµα µε άλλον/άλλους σε οικονοµική επι-
χείρηση: ~ στη δουλειά | στις επιχειρήσεις || πήρε τον γυιο του συνέ-
ταιρο στο µαγαζί. — (υποκ.) συνεταιράκι (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
συνέταιρος < συν- + εταίρος «φίλος, σύντροφος» (PU..)]. 

συνέταµα ρ. → συντέµνω 
συνετέθην ρ. → συνθέτω 
συνέτεινα ρ. → συντείνω 
συνετίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {συνέτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} πεί-

θω ή επιβάλλω (σε κάποιον) να φέρεται συνετά: είναι αγύριστο κε-
φάλι- δεν συνετίζεται εύκολα ΣΥΝ. σωφρονίζω, συµµορφώνω, βάζω 
µυαλό (σε κάποιον). — συνετισµός (ο) [1897] κ. συνέτιση (η). 

συνέτµησα ρ. → συντέµνω 
συνετός, -ή, -ό αυτός που δρα ή γίνεται µε κριτήριο την ορθή σκέψη, 

που δεν παραφέρεται ή δεν είναι προϊόν παραλογισµού: ~ απόφαση | 
ηγέτης | στάση | διαχείριση ΣΥΝ. µυαλωµένος, γνωστικός, φρόνιµος, 
σώφρων ANT. ασύνετος, άκριτος, ασυλλόγιστος. — συνετ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συνίηµι (βλ. λ. 
σύνεση), πβ. κ. άνετος - άνίηµι]. 

συνέτρεξα ρ. → συντρέχω 
ουνευθυνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {µόνον σε ενεστ. κ. παρατ.} 

µοιράζοµαι (µε κάποιον) την ευθύνη: όλοι οι κατηγορούµενοι συνευ-
θύνονται για την τραγωδία. 

συνεύρεση (η) [1852] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. το να βρί-
σκεται (κάποιος) κάπου µαζί µε (κάποιον) άλλο, η συνύπαρξη: η ~ 
των δύο αντιπάλων στη δεξίωση προκάλεσε αµηχανία στους παρευ-
ρισκοµένους ΣΥΝ. συνάντηση 2. η ερωτική επαφή ΣΥΝ. συνουσία. 

συνευρίσκοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συνευρέθηκα} 1. βρίσκοµαι 
µαζί (µε κάποιον): συνευρέθηκα τυχαία σε δείπνο κοινών φίλων ΣΥΝ. 
βρίσκοµαι, συναντώµαι, ανταµώνω ΑΝΤ. αποχωρίζοµαι 2. (ειδικότ.) 
έρχοµαι σε ερωτική επαφή (µε κάποιον) ΣΥΝ. συνουσιάζοµαι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. 

συνεφαπτοµένη (η) ΜΑΘ. (~ γωνίας ή τόξου) ο τριγωνοµετρικός 
αριθµός, ο οποίος ισούται µε το συνηµίτονο προς το ηµίτονο τού τό-
ξου ή τής γωνίας ή µε την εφαπτοµένη τού συµπληρώµατος τής γω-
νίας. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τής µτχ. ενεστ. τού αρχ. ρ. συνεφάπτοµαι. 
Ως µαθ. όρ. αποδίδει το γαλλ. cotagente]. 

συνεφέρνω ρ. µετβ. {συνέφερα} 1. βοηθώ (κάποιον) να ανακτήσει τις 
αισθήσεις του: τον συνέφερε µε µικρά χτυπήµατα στο πρόσωπο 2. 
(µτφ.) βοηθώ (κάποιον/κάτι) να ανακτήσει τις δυνάµεις ή την προη-
γούµενη ισχύ του 3. φέρνω (κάποιον) στα συγκαλά του, συνετίζω: µί-
λα του κι εσύ που έχεις πιο πολύ µυαλό, µπας και τον συνεφέρεις. 
[ΕΤΥΜ Από τον αόρ. συν-έ-φερα (τού ρ. συµφέρω) µε διατήρηση τής 
εσωτ. συλλαβικής αύξησης (πβ. κ. κατ-έ-βηκα - κατεβαίνω) και ανά-
πτυξη -ν- (βλ. λ. φέρνω - φέρω)]. 

συνεχεία (η) [αρχ.] {συνεχειών} 1. η απουσία διακοπής ή χάσµατος, 
η εσωτερική συνοχή συνήθ. ως απόρροια λογικής αιτιότητας: η αδιά-
σπαστη ~ τής ελληνικής γλώσσας ΣΥΝ. ακολουθία ΑΝΤ. ασυνέχεια 2. 
ό,τι ακολουθεί κάτι άλλο και συνδέεται µε αυτό µε εσωτερική αλλη-
λουχία: η ~ (ενν. τής ταινίας) επί τής οθόνης || ευτυχώς, το επεισόδιο 
δεν είχε ~! || θέλεις να µάθεις τη ~ τής ιστορίας; || άγνωστη | ενδια-
φέρουσα | απρόσµενη | απογοητευτική | τραγική ~ || δεν τελειώσαµε 
ακόµα- έχει και ~ το πράγµα || η ~ τής ταινίας µετά τις διαφηµίσεις-
ΦΡ. (α) εν συνεχεία | στη συνέχεια στην επόµενη χρονική στιγµή ή 
φάση: ο δράστης πήρε τον σάκο και - επιβιβάστηκε στο όχηµα τού 
συνενόχου του ΣΥΝ. ακολούθως, µετά (β) δίνω συνέχεια (σε κάτι) δεν 
αφήνω (κάτι) να διακοπεί ή να σταµατήσει, κάνω (κάτι) να συνεχι-
στεί ή να ξαναρχίσει- (ειδικότ. συνήθ. αρνητ.) αφήνω (κάτι) να εξελι-
χθεί σε παρεξήγηση, σε καβγά: Μη δίνεις συνέχεια! Ηταν ένα ανόητο 
επεισόδιο (γ) έπεται | υπάρχει και συνέχεια ακολουθούν και άλλα: 
Αυτά που είδες είναι µόνο η αρχή! ~! || δεν τελειώνει εδώ η περιπέ-
τεια µου- περίµενε, ~! 3. (συνήθ. στον πληθ.) ό,τι ακολουθεί κάτι άλ-
λο ως µέρος ενός συνόλου που εξωτερικά έχει διασπαστεί, αλλά δια-
τηρεί την εσωτερική συνοχή του: το διήγηµα δηµοσιεύθηκε σε συνέ- 

χειες στο περιοδικό || έµαθα την ιστορία σε συνέχειες, γιατί ολοένα µάς 
διέκοπταν || τηλεοπτικό πρόγραµµα σε συνέχειες · 4. το ενωτικό (βλ.λ.) · 
5. ΙΑΤΡ. η σύνδεση οργάνων που βρίσκονται κοντά µέσω ορο-γόνου 
αδένα ύστερα από φλεγµονές ή εγχειρήσεις: ενδορρινική | εν-
δοµητρική | πρόσθια ~ ΣΥΝ. σύµφυση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό, έχω. 
συνέχεια επίρρ.· κατ' εξακολούθηση, ούτως ώστε να µη µεσολαβεί 
διακοπή ή κενό: µιλούσε δύο ώρες ~ || κέρδισε τρεις γύρους ~ || στα-
µάτα να ενοχλείς ~ τους συµµαθητές σου || τα δωµάτια τους είναι ~ το 
ένα στο άλλο ΣΥΝ. συνεχώς, αδιάκοπα, ολοένα, όλη την ώρα ΑΝΤ. 
ποτέ, σπάνια, αραιά και πού, πού και πού. συνεχής, -ής, -ές {συνεχ-
ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (α) αυτός που δεν διακόπτεται, που υφίσταται 
διαρκώς µέσα στον χρόνο: ~ πορεία µέσα στον χρόνο | παρουσία στα 
γράµµατα και στις τέχνες || ~ και επίµονη προσπάθεια || ~ ωράριο ΣΥΝ. 
διαρκής, εξακολουθητικός, αδιάκοπος ΑΝΤ. ασυνεχής, σποραδικός (β) 
συνεχές (το) η αδιάλειπτη σειρά των βαθµιαίων µεταβολών ενός 
χαρακτηριστικού γνωρίσµατος: χω-ροχρονικό - (ο χώρος τεσσάρων 
διαστάσεων µε τέταρτη διάσταση τον χρόνο) 2. αυτός που συµβαίνει 
σε πυκνά χρονικά διαστήµατα: του ασκούνται ~ πιέσεις να υπογράψει 
τη σύµβαση || ~ επιθέσεις | αυξήσεις | πτώση των τιµών | ολισθήµατα | 
τηλεφωνήµατα | ατυχίες || βρισκόµαστε σε ~ επαφή για την επίλυση τού 
προβλήµατος ΣΥΝ. αλλεπάλληλος, επαναλαµβανόµενος ΑΝΤ. σπάνιος, 
αραιός, σποραδικός 3. αυτός που εφάπτεται άλλου ή είναι πολύ κοντά 
του, χωρίς να µεσολαβεί µεταξύ τους κενό στον χώρο: ~ δωµάτια | 
οικήµατα | οικισµοί ΣΥΝ. συνεχόµενος, συναπτός ΑΝΤ. αποµακρυσµένος 
4. ΜΟΥΣ. συνεχή διαστήµατα η άνοδος ή κάθοδος τής φωνής ή των 
οργάνων στα διαδοχικά διαστήµατα µιας κλίµακας 5. ΦΥΣ. συνεχές 
ρεύµα βλ. λ. ρεύµα. — συνεχώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες, έχω. [ΕΤΥΜ αρχ· < συνέχω]. συνεχίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] 
{συνέχισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα)} ♦ (µετβ.) 1. εξακολουθώ, δεν 
διακόπτω: τα σωστικά συνεργεία θα συνεχίσουν την προσπάθεια τους 
µέχρι το βράδυ || ο Άρης σταµάτησε-ο Ερρίκος συνεχίζει να δουλεύει || 
αν συνεχίσεις αυτή την τακτική, δεν θα τα πάµε καλά! ΑΝΤ. σταµατώ, 
διακόπτω, παύω 2. διαδέχοµαι κάποιον σε κάτι, αναλαµβάνω (έργο) 
µετά από κάποιον άλλον, αρχίζω εκ νέου (κάτι που είχε διακοπεί(: θα 
συνεχίσουµε εµείς το έργο τού αείµνηστου ηγέτη µας ΑΝΤ. σταµατώ, 
διακόπτω, παύω ♦ (αµετβ.) 3. δεν διακόπτω, δεν σταµατώ αυτό που 
κάνω: είναι εκπληκτικό- έχει τραυµατιστεί στο πόδι και παρ' όλα αυτά 
συνεχίζει! || Συνέχισε! Μη δίνεις σηµασία στους άλλους! ΑΝΤ. 
σταµατώ, παύω 4. αρχίζω εκ νέου (κάτι που είχε διακοπεί): ας 
κάνουµε ένα διάλειµµα και θα συνεχίσουµε αργότερα! ΑΝΤ. σταµατώ, 
διακόπτω 5. (ειδικότ.) λέω τη συνέχεια αφήγησης, κειµένου κ.λπ.: 
(κατά την εξέταση τού µαθήµατος τής ηµέρας στο σχολείο) καλά µάς 
τα είπες εσύ- να συνεχίσει ο διπλανός σου! ΑΝΤ. σταµατώ, διακόπτω 6. 
(καταχρ. για καταστάσεις, γεγονότα κ.λπ.) δεν παύω να βρίσκοµαι σε 
εξέλιξη ή να επαναλαµβάνοµαι: κάθε µέρα παρκάρει µπροστά στην 
πόρτα µας- πόσο θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση; (µεσοπαθ. 
συνεχίζοµαι) 7. υπάρχω ή εξελίσσοµαι χωρίς διακοπή: ο αγώνας | η 
βροχή | η παράσταση συνεχίζεται || θα συνεχιστεί για πολύ αυτή η 
ιστορία; || τα συνεχιζόµενα προβλήµατα || και η ζωή συνεχίζεται ΣΥΝ. 
εξακολουθώ, κρατώ ΑΝΤ. διακόπτοµαι, παύω, σταµατώ 8. (τριτοπρόσ. 
συνεχίζεται) οπτική ή ακουστική ένδειξη στο τέλος τηλεοπτικού ή 
ραδιοφωνικού προγράµµατος συνεχειών ή στο τέλος αποσπάσµατος 
γραπτού λόγου σε έντυπο, µε την οποία ενηµερώνονται οι θεατές, οι 
ακροατές ή οι αναγνώστες ότι σε τακτό χρονικό διάστηµα ή σε 
επόµενη εκποµπή ή τεύχος θα υπάρχει η συνέχεια τής σειράς ή τού 
κειµένου αντίστοιχα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός. συνέχιση (η) [1868] {-
ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} το να συνεχίζει, να εξακολουθεί κάτι: 
αποφασίστηκε η ~ τής απεργίας || η ~ των προσπαθειών | τού διαλόγου 
ΣΥΝ. εξακολούθηση ΑΝΤ. παύση, διακοπή. συνεχιστής (ο) [1890], 
συνεχιστρια (η) {συνεχιστριών} πρόσωπο που εξακολουθεί να κάνει 
το έργο, το οποίο συνήθ. έχει ξεκινήσει άλλος: ~ τού έργου τού 
προκατόχου του | τής παράδοσης. συνεχόµενος, -η, -ο αυτός που 
αποτελεί συνέχεια τού άλλου στον χρόνο ή τον χώρο, αυτός που 
συµβαίνει ή υφίσταται χωρίς να µεσολαβεί διακοπή ή κενό: ~ φόνοι | 
δωµάτια | κτήρια. — συνεχόµενα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ Μτχ. µέσ. ενεστ. τού αρχ. συνέχω, απόδ. τού γαλλ. con-tigu]. 
συνέχυσα ρ. → συγχέω 
συνέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως 
αόρ.)} 1. συνδέω, υπάρχω ως στοιχείο που συνδέει: «εκείνο που συνέ-
χει όλες αυτές τις εκδηλώσεις βίας είναι η ιδέα τής ανατροπής τής 
τάξης τού κόσµου, η κατάργηση των καθιερωµένων ορίων και νόµων» 
(εφηµ.) · 2. (για ψυχικές καταστάσεις) διακατέχω: τον συνείχε δέος, 
όταν έβλεπε τον δάσκαλο του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. -
συνη παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που δηλώνουν την αφηρηµένη έννοια, η οποία αντιστοιχεί σε αυτό που 
δηλώνει το θέµα τής λέξης: καλο-σύνη, αξιο-σύνη, ιερο-σύνη. [ΕΤΥΜ 
Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που ανάγεται σε I.E. *-tunä 
και απαντά συνήθ. µε το συνδετικό φωνήεν -ο- (λ.χ. µνηµοσύνη, 
σωφρο-σύνη, άγνωµο-σύνη)]. συνήγορος (ο/η) {συνηγόρ-ου | -ων, -ους} 
1. ΝΟΜ. (α) ο δικηγόρος που έχει τη νόµιµη εξουσιοδότηση από τον 
διάδικο να τον εκπροσωπεί στο δικαστήριο και να ασκεί όλες τις 
απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις για την ευνοϊκή έκβαση τής δίκης: 
~ τής υπεράσπισης | τής πολιτικής αγωγής | τού ενάγοντος | τού 
εναγοµένου ΣΥΝ. δικαστικός πληρεξούσιος (β) Συνήγορος τού Πολίτη 
δηµόσιος λειτουργός, που εκλέγεται από τη Βουλή ή διορίζεται από 
την κυβέρνηση· λαµβάνει 
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και εξετάζει καταγγελίες ιδιωτών | πολιτών εναντίον τής κυβέρνη-
σης ή τού ∆ηµοσίου και µεριµνά για την επανόρθωση των αδικιών 
που προκλήθηκαν εις βάρος τους και γενικά για την καταπολέµηση 
τής κακοδιοίκησης, χωρίς όµως η γνώµη του να είναι υποχρεωτική 
για τη διοίκηση 2. το πρόσωπο που παίρνει το µέρος κάποιου, που τον 
υποστηρίζει µε τα λόγια: ΕσΟ τι ανακατεύεσαι; Συνήγορο του σ'έβα-
λε; || είναι ~ των δικαιωµάτων τού παιδιού || αυτόκλητος - ΑΝΤ. κα-
τήγορος. — συνηγορία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < συν- + -ήγορος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) 
< αγορά (βλ.λ.), πβ. κ. κατ-ήγορος, παρ-ήγορος). Η φρ. συνήγορος τού 
πολίτη αποτελεί απόδ. τού σουηδ. Ombudsman]. 

συνηγορώ ρ. µετβ. [αρχ.] {συνηγορείς... | συνηγόρησα} 1. υπερασπί-
ζοµαι (κάποιον/κάτι) µιλώντας υπέρ αυτού: δύο µέλη συνηγόρησαν 
υπέρ τής πρότασης τού προέδρου· οι υπόλοιποι τάχθηκαν εναντίον 2. 
αγορεύω ή παρίσταµαι µπροστά σε δικαστήριο ή σε δικαστική αρχή 
εκπροσωπώντας άλλον και προασπίζοντας τα συµφέροντα του 3. (συ-
νεκδ.) δίνω µεγαλύτερη ισχύ σε γνώµη ή στάση: οι τελευταίες ενδεί-
ξεις συνηγορούν υπέρ τής ταχείας ανάληψης δράσεως ΣΥΝ. υποστη-
ρίζω, ενισχύω, επιβεβαιώνω ΑΝΤ. αµφισβητώ. 

συνήθεια (η) [αρχ.] {συνηθειών} 1. συµπεριφορά που επαναλαµβά-
νεται πανοµοιότυπα χωρίς τις περισσότερες φορές να αποτελεί προϊ-
όν συνειδητής πράξης ή να απασχολεί τη συνείδηση αυτού που την 
εκτελεί: µελετά τις ~ των τρωκτικών || το ξέρω ότι το κάπνισµα είναι 
κακή ~, αλλά δεν µπορώ να το κόψω || από ~ έβγαλε τα παπούτσια 
του µόλις µπήκε στο σπίτι και ας µην ήταν στο δικό του || µένουν µαζί 
από - και όχι γιατί αγαπιούνται || το παιδί τους έχει αποκτήσει κακές 
~ || του 'χει γίνει πια ~ και δεν µπορεί αν δεν φάει γλυκό µετά το 
φαγητό ΣΥΝ. έξη 2. παγιωµένος τρόπος συµπεριφοράς που χαρακτη-
ρίζει τα µέλη µεγαλύτερης ή µικρότερης οµάδας, χωρίς να έχει υπο-
χρεωτικό χαρακτήρα, χωρίς η παραβίαση του να επιφέρει κυρώσεις: 
τοπική | παραδοσιακή | λαϊκή | πατροπαράδοτη ~ ΣΥΝ. έθος, έθιµο 
ΑΝΤ. νεωτερισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκυκλοπαίδεια, ενέργεια. 

συνήθειο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η συνήθεια ή το έθιµο: το 'χουν ~ 
στα µέρη µας ν'ανάβουν φωτιές τ'Αϊ-Γιάννη. [ΕΤΥΜ. < συνήθεια, 
που θεωρήθηκε ουδ. πληθ.]. 

συνήθης, -ης, σύνηθες {συνήθ-ους | -εις (ουδ. -η)· συνηθέστ-ερος, -
ατός} αυτός που συνήθως συµβαίνει, που είναι αναµενόµενος, συ-
νεπώς δεν προκαλεί έκπληξη: πέρα από τη ~ φθορά, δεν παρατηρώ τί-
ποτα το ανησυχητικό στη µηχανή ΣΥΝ. συνηθισµένος ΑΝΤ. ασυνήθης, 
ασυνήθιστος, διαφορετικός· ΦΡ. (α) (λόγ.) κατά το σύνηθες όπως εί-
ναι η συνήθεια, όπως γίνεται τις πιο πολλές φορές: ~, θα φάνε κάπου 
όλοι µαζί µετά την τελετή (β) συνήθης ύποπτος βλ. λ. συνήθως. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, εγκυκλοπαδεία, προηγουµένως. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συν- + -ήθης < ήθος, πβ. κ. εύ-ήθης, καλο-ήθης]. 

συνηθίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {συνήθισ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. (~ 
κάποιον σε κάτι) κάνω (κάποιον) να εξοικειωθεί µε κάτι, να µην του 
είναι ξένο: δεν µας έχει συνηθίσει σε τέτοια συµπεριφορά (δεν περι-
µέναµε από αυτόν τέτοια συµπεριφορά) || η ζωή µε έχει συνηθίσει 
στις εκπλήξεις ΣΥΝ. µαθαίνω, εθίζω, εξοικειώνω ΑΝΤ. ξεσυνηθίζω 2. 
(+να) κάνω (κάποιον) να ενεργεί κατά κανόνα µε συγκεκριµένο τρό-
πο, εξοικειώνω (κάποιον) µε το να κάνει κάτι συχνά: πρέπει να συ-
νηθίσεις τον σκύλο σου να µην είναι φιλικός µε τους ξένους ΣΥΝ. µα-
θαίνω 3. κάνω (κάτι) κατά κανόνα, τις περισσότερες φορές ή συχνά: 
~ να ξυπνώ νωρίς το πρωί || δεν συνηθίζει να αργεί στα ραντεβού του- 
µάλλον κάτι θα του έτυχε || δεν ~ να επισκέπτοµαι τέτοια µέρη 4. 
αποκτώ συνήθεια: συνήθισε το τσιγάρο από µικρός και τώρα δεν 
µπορεί να το κόψει ΣΥΝ. µαθαίνω, εθίζοµαι (+σε) ΑΝΤ. ξεσυνηθίζω 5. 
προσαρµόζοµαι σε (κάτι), δεν µε ξενίζει (κάτι): στην αρχή δεν µπο-
ρούσα να ξυπνήσω νωρίς το πρωί, τώρα όµως το συνήθισα || δύο χρό-
νια τώρα ζω εδώ και έχω συνηθίσει το κλίµα || δεν έχω συνηθίσει να 
µου µιλούν έτσι ΣΥΝ. µαθαίνω, εξοικοιώνοµαι ΑΝΤ. ξεσυνηθίζω ♦ 
(αµετβ.) 6. εξοικειώνοµαι µε κάτι, προσαρµόζοµαι σ' αυτό, ώστε δεν 
µου προξενεί πια δυσκολίες: τον ξέρω χρόνια τώρα κι έχω συνηθίσει 
σ'αυτή τη συµπεριφορά (δεν µε εκπλήσσει η συµπεριφορά του) || συ-
νήθισε στη βελόνα και τώρα ράβει καλύτερα απ'όλες µας || στην αρχή 
είναι δύσκολα, µετά όµως συνηθίζεις || έχω συνηθίσει στην εργέ-νικη 
ζωή | στη ζωή τού ναυτικού | στη στρατιωτική ζωή ΣΥΝ. µαθαίνω 
ΑΝΤ. ξεσυνηθίζω 7. (µεσοπαθ. συνηθίζεται) (α) (τριτοπρόσ.) είναι 
συχνό, υπάρχει ή γίνεται συχνά: δεν ~ πια αυτό το στυλ- είναι εκτός 
µόδας (β) (απρόσ.) υπάρχει η συνήθεια, συµβαίνει κατά κανόνα: στα 
µέρη µας ~ να χαιρετούν και τους αγνώστους ΣΥΝ. (λόγ.) είθισται 8. 
(η µτχ. συνηθισµένος, -η, -ο) βλ.λ. 

συνήθιο (το) → συνήθειο 
συνηθισµένος, -η, -ο 1. αυτός που συµβαίνει ή εµφανίζεται τις πε-

ρισσότερες φορές, πολύ συχνά: ήρθε στη ~ του ώρα || έχουµε πάλι το 
- µποτιλιάρισµα || ~ αστείο | χειρονοµία | θερµοκρασία | συµπεριφορά 
| κίνηση || Τι θα πάρεις; Το ~; (αυτό που παραγγέλνεις συνήθως;) 
ΣΥΝ. συνήθης ΑΝΤ. ασυνήθιστος 2. αυτός που έχει εξοικειωθεί µε κάτι: 
είναι ~ στο ποτό και δεν µεθά εύκολα || δεν είµαι ~ να µου φέρονται 
έτσι ΣΥΝ. µαθηµένος, εξοικειωµένος ΑΝΤ. άµαθος, ξεσυνηθισµέ-νος- 
ΦΡ. (παροιµ.) συνηθισµένα τα βουνά στα χιόνια βλ. λ. βουνό 3. αυτός 
που δεν έχει τίποτα το ξεχωριστό, που δεν ξεχωρίζει: ~ άνθρωποι | 
έργο | ηθοποιός | παράσταση | ζωή || πίσω από ένα - πρόσωπο µπορεί 
να κρύβεται ένας παρανοϊκός δολοφόνος ΑΝΤ. ξεχωριστός, ιδιαίτερος 
4. συνηθισµένα (τα) (α) αυτά που συµβαίνουν κάθε µέρα: -Πώς 
πάει; -Τα ~· τίποτε αξιοσηµείωτο- ΦΡ. έξω από τα συνηθισµένα για 
κάτι πρωτότυπο: µε κοίταζαν παράξενα, γιατί έκανα κάτι ~ (β) ο 
τρόπος µε τον οποίο φέρεται κανείς τις περισσότερες φορές: µην 
αρχίσεις πάλι τα ~! ΣΥΝ. τα ίδια και τα ίδια. [ΕΤΥΜ 
Επιθετικοποιηµένη µτχ. τού ρ. συνηθίζω]. 

συνηθισµένος ή συνειθισµένος; Η λέξη παράγεται από το ρήµα 
συνηθίζω και γράφεται κανονικά µε -η-: συνήθης - συνηθίζω - συ-
νηθισµένος. Η παλαιότερη γραφή µε -W- (συνειθισµένος) από τη 
µετοχή ειθισµένος τού εθίζοµαι δεν ευσταθεί. 

συνήθως επίρρ. {συνηθέστ-ερα, -ατα} τις περισσότερες φορές: ~ τα 
βράδια τρώµε ελαφρά ΣΥΝ. κατά κανόνα ΑΝΤ. σπάνια, ποτέ· ΦΡ. συ-
νήθως ύποπτος (καθηµ. συνήθης ύποπτος) (ι) αυτός που θεωρείται 
συνήθως ύποπτος για κάτι: η αστυνοµία συνέλαβε τους ~ για τα 
επεισόδια στο Πολυτεχνείο (ii) αυτός από τον οποίο αναµένεται συ-
νήθως να γίνει κάτι: «η ταινία-έκπληξη τού φεστιβάλ ήρθε από τον ~ 
Π. Χούρσογλου» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, προηγουµένως. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συνήθης (βλ.λ.). Η φρ. συνήθης ύποπτος αποτελεί απόδ. 
τού αγγλ. usual suspect]. 

συνηµίτονο (το) [1766] {συνηµιτόν-ου | -ων} ΜΑΘ. τριγωνοµετρικός 
αριθµός (σύµβολο: συνχ) (α) συνηµίτονο τόξου η αλγεβρική τιµή τού 
διανύσµατος που ορίζεται από το κέντρο τού τριγωνοµετρικού κύ-
κλου και τής προβολής τού πέρατος τού τόξου στον άξονα των τε-
τµηµένων, είναι πάντοτε -1 < συνχ < +1 (β) συνηµίτονο γωνίας σε 
ορθογώνιο τρίγωνο, ο αριθµός που ισούται µε το πηλίκο τής κάθετης 
πλευράς που πρόσκειται στη γωνία αυτή, διά την υποτείνουσα. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. consinus], 

συνηµµένος, -η, -ο (έγγραφο) που έχει συναφθεί, έχει συνδεθεί µε 
άλλα, προκειµένου να υποβληθούν όλα µαζί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. άπτω, µε-
τοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. συνάπτω, απόδ. τού γαλλ. ci-
joint]. 

συνηµµένως επίρρ. (για έγγραφα που υποβάλλονται κάπου) κατά 
τρόπον, ώστε να είναι συνδεδεµένα, να έχουν συναφθεί: σας υπο-
βάλλω ~ (µαζί µε το πτυχίο) µία αίτηση και µία υπεύθυνη δήλωση. 
Επίσης συνηµµένα. 

συνηρηµένος, -η, -ο → συναιρώ 
συνήχηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΓΛΩΣΣ. η πα-

ρήχηση (βλ.λ.) 2. ΦΙΛΟΛ. η όχι απόλυτη οµοιοκαταληξία 3. ΜΟΥΣ. το 
σύγχρονο άκουσµα δύο ή περισσοτέρων φθόγγων από ανθρώπινη 
φωνές ή όργανα. — συνηχητικός, -ή, -ό, συνηχώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

σύνθεµα (το) {συνθέµ-ατος | -ατα, -άτων} αυτό που αποτελεί προϊόν 
συνθέσεως. 
[ΕΤΥΜ µτγν. (αντί τού αρχ. σύνθηµα, που προσέλαβε άλλη σηµ.) < 
αρχ. συντίθηµι (πβ. κ. θέµα). Η σηµ. «σύνθετη λέξη» είναι µεσν.]. 

συνθεσάιζερ (το) {άκλ.} ελλην. συνθετιστής- ηλεκτρονικό µουσικό 
όργανο, µε το οποίο µπορεί να µιµείται κανείς πολλά από τα συµβα-
τικά όργανα, να τροποποιεί τον ήχο τους, να τον αποθηκεύει και να 
τον αναπαράγει κατά τη βούληση του. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. synthesiser < p. 
synthesise < synthesise < αρχ. σύνθεσις]. 

σύνθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η τοποθέτηση στοιχεί-
ων σε συσχετισµό µεταξύ τους έτσι, ώστε να δηµιουργείται ένα σύ-
νολο, τού οποίου η σηµασία, η αισθητική ή η λειτουργικότητα να ξε-
περνά το άθροισµα τής σηµασίας, τής αισθητικής ή τής λειτουργι-
κότητας των επιµέρους στοιχείων: η αρµονική ~ ήχου και φωτός || ζω-
γραφική ~· (συνεκδ.) 2. το σύνολο των στοιχείων από τα οποία απαρ-
τίζεται (κάτι): στη ~ τής κυβέρνησης περιλαµβάνονται και πρόσωπα 
αναγνωρισµένης αξίας || η ~ τού αέρα | τού φωτός | τού εδάφους || η - 
τού πληρώµατος | τής επιτροπής | τού συµβουλίου | τής οµάδας 3. το 
έργο, κυρ. λογοτεχνικό, που προκύπτει από τον συνδυασµό στοι-
χείων: το ποίηµα αυτό είναι µια πρόχειρη | µεγαλειώδης ~ 4. ΜΟΥΓ. 
(α) η δηµιουργία πρωτότυπου µουσικού έργου, µε τον ορισµό των βα-
σικών στοιχείων τής µορφής, µε βάση τα οποία µπορεί το έργο να 
αναπαραχθεί, είτε µέσω τής καταγραφής τους σε κάποιο σύστηµα 
µουσικής σηµειογραφίας, είτε κατ' άλλον τρόπο· ως τρόπος µουσικής 
δηµιουργίας, αντιπαρατίθεται στον αυτοσχεδιασµό, δηλαδή στη δη-
µιουργία πρωτοτύπου ακροάµατος, το οποίο, όµως, δεν µπορεί να 
αναπαραχθεί (βλ.λ.): η ~ τού Τριστάνου απασχόλησε τον Βάγκνερ από 
το 1857 ώς το 1859 (β) (συνεκδ.) το αποτέλεσµα τής µουσικής 
σύνθεσης, το µουσικό έργο: τα τρία κοµµάτια για κλαρινέτο, τού 
Στραβίνσκι, ~ τού 1919 || το κοµµάτι αυτό είναι µια άγνωστη σχετικά 
~ τού Μπετόβεν 5. ΓΑΩΣΣ. (α) η ένωση δύο ή περισσοτέρων λέξεων, 
ώστε να σχηµατιστεί µία νέα λέξη, η οποία µορφολογικά και σηµα-
σιολογικά διαφοροποιείται από τις λέξεις που την απαρτίζουν, π.χ. 
κακός + καιρός > κακοκαιρία, ψωµί + τυρί > ψωµοτύρι (β) χαλαρή 
σύνθεση µορφή σύνθεσης, κατά την οποία διατηρείται ο µορφολογι-
κός τύπος και ο τόνος τού β' συνθετικού (π.χ. παλιο-σκούπα, βροµο-
γυναίκα, παλιο-σπίτϊ), κατ' αντιδιαστολή προς τα κανονικά σύνθετα 
(ταβανό-σκουπα, βροµο-γύναικο, παλιό-σπιτο) 6. ΦΙΛΟΣ, η συναίρεση 
και η υπέρβαση επιµέρους και αντίθετων µεταξύ τους στοιχείων ή 
προτάσεων σε ένα συνεκτικό σύνολο, µε το οποίο φανερώνεται η 
αλήθεια πληρέστερα από ό,τι µέσω των επιµέρους στοιχείων ή προ-
τάσεων χωριστά' ο όρος γνώρισε µεγάλη απήχηση και σε χώρους 
εκτός φιλοσοφίας µε τη σηµασία που έλαβε από την εγελιανή-µαρ-
ξιστική θεώρηση ως µέρος τού σχήµατος θέση - αντίθεση - σύνθεση 
7. ΒΙΟΛ. ο πολύπλοκος τρόπος µε τον οποίο οι ζωντανοί οργανισµοί 
επεξεργάζονται σε κυτταρικό επίπεδο απλούστερες ουσίες που τους 
είναι αναγκαίες για την επιβίωση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή τους 
ΣΥΝ. βιοσύνθεση 8. ΧΗΜ. (α) η διαδικασία µε την οποία παράγεται 
µία ένωση από στοιχεία ή άλλες απλούστερες ενώσεις: χηµική - (β) 
αέριο σύνθεσης το µείγµα υδρογόνου και µονοξιδίου τού άνθρακα 
που χρησιµοποιείται σε διάφορες βιοµηχανικές συνθετικές διεργα-
σίες (κυρ. σύνθεση βενζίνης) 9. ΦΥΣ. ο υπολογισµός τής συνισταµένης 
διαφόρων µεγεθών: η ~ δυνάµεων/ ταχυτήτων/ κινήσεων 10. ΤΥΠΟΓΡ. 
(α) η τοποθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων σε λέξεις και στίχους 
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(β) η κατά το στάδιο τής βιβλιοδεσίας τοποθέτηση των τυπωµένων 
και διπλωµένων τυπογραφικών φύλλων, συνήθ. δεκαεξασέλιδων, 
ώστε να συµπληρωθεί σώµα βιβλίου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύνθεσις < συντίθηµι (πβ. κ. θέσις). Ως γλωσσ. όρ. η λ. 
χρησιµοποιείται ήδη από την Αρχ. Ελληνική, ενώ εξίσου αρχ. είναι η 
χρήση τής λ. στα µαθηµατικά και στη Λογική, o µουσ. και ο φιλοσ. 
όρ. αποδίδουν ανάλογες χρήσεις τού γαλλ. αντιδανείου synthèse]. 

συνθετήριο (το) [1886] {συνθετηρί-ου | -ων} ΤΥΠΟΓΡ. το ειδικό εργα-
λείο σε µορφή µεταλλικού κανόνα µε περιθώρια που έχουν τη δυνα-
τότητα ρυθµίσεως, πάνω στο οποίο τοποθετούνται κατά τη στοιχειο-
θεσία τα µεταλλικά τυπογραφικά στοιχεία σε λέξεις και στίχους. 

συνθέτης (ο) {συνθετών}, συνθέτιδα (η) {δύσχρ. συνθετίδων} 1. 
ΜΟΥΣ. ο δηµιουργός ενός πρωτότυπου µουσικού έργου, αυτός που του 
ορίζει τα βασικά στοιχεία τής µορφής µε βάση τα οποία µπορεί το 
έργο να αναπαραχθεί, είτε µέσω τής καταγραφής τους σε κάποιο σύ-
στηµα µουσικής σηµειογραφίας, είτε κατ' άλλον τρόπο: ~ κλασικής 
µουσικής | λαϊκών τραγουδιών | τού ρεµπέτικου ΣΥΝ. µουσουργός, 
µουσικοσυνθέτης (βλ.λ.) 2. ΤΥΠΟΓΡ. (α) ειδικευµένος τεχνίτης που το-
ποθετεί τα τυπογραφικά στοιχεία σε λέξεις και στίχους (β) ο τεχνίτης 
που κάνει σύνθεση των τυπωµένων και διπλωµένων τυπογραφικών 
φύλλων για να ολοκληρωθεί σώµα βιβλίου. Επίσης (καθηµ.) συνθέ-
τρια (η) {συνθετριών}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «συγγραφέας», < συντίθηµι, από το θ. θε-
τού ρ. τί-θη-µι | τί-θε-µαι και το παραγ. επίθηµα -της, πβ. κ. νοµο-θέ-
της, άγωνο-θέτης. o µουσ. όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. compositeur]. 

συνθετικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει την ικανότητα να συνδυάζει 
στοιχεία µεταξύ τους σε συνεκτικό σύνολο ή αυτός που σχετίζεται µε 
τη διαδικασία αυτή: ~ σκέψη | πνεύµα | φαντασία || οι µαθητές ετοι-
µάζουν ~ εργασίες ANT. αναλυτικός· ΦΡ. συνθετική µέθοδος η απα-
γωγική µέθοδος που προχωρεί από τα συνολικά και γενικά στα µερι-
κά και ειδικά ΑΝΤ. αναλυτική µέθοδος 2. αυτός που προκύπτει από 
τον συνδυασµό ή τη συνένωση επιµέρους στοιχείων: ~ ορισµός || τα ~ 
µέρη µιας λέξης 3. ΧΗΜ. (α) αυτός που έχει παραχθεί µέσω χηµικής 
σύνθεσης, σε αντίθεση µε αυτόν που έχει διαµορφωθεί µε φυσικό 
τρόπο: ~ ίνες | βενζίνη | ελαστικό | καουτσούκ | κόλλα (β) συνθετικό 
(το) το ύφασµα που έχει παραχθεί από τη χηµική σύνθεση στοιχείων 
ή άλλων ενώσεων και, συνεπώς, δεν αποτελείται από φυσικό υλικό: 
έχω αλλεργία στα ~- φοράω µόνο βαµβακερά, µεταξωτά, µάλλινα ή 
λινά 4. ΓΛΩΣΣ. (α) συνθετικό (το) καθένα από τα µέρη αυτοτελών 
λέξεων, τα οποία συνενώνονται, για να δηµιουργηθεί µία νέα λέξη: 
στη λέξη «ξαναδίνω» πρώτο ~ είναι το «ξανά→ και δεύτερο ~ το «-
δίνω» || αναλύω µια σύνθετη λέξη στα - της (β) συνθετική γλώσσα 
κάθε γλώσσα τής οποίας οι συντακτικές σχέσεις εκφράζονται µέσω 
κλιτικού συστήµατος ή µε τη συγκόλληση µορφηµάτων, καθώς και 
κάθε γλώσσα τής οποίας οι λέξεις σχηµατίζονται µε ρίζες, στις οποίες 
προστίθενται προσφύµατα, προθήµατα και γραµµατικές καταλήξεις 
(πβ. αναλυτική γλώσσα, λ. αναλυτικός) 5. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) 
συνθετική κρίση (στον Καντ) η κρίση τής οποίας το υποκείµενο δεν 
περιλαµβάνει εκ των προτέρων το κατηγόρηµα, το οποίο βρίσκεται 
έξω από το υποκείµενο και αποδίδεται σε αυτό εµµέσως, µετά από 
παρατήρηση και εξέταση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σύνθεσις. Οι αρχικές σηµ. τής λ. είναι «τονικός, κατα-
σκευαστικός» - «αυτός που αποτελεί προϊόν συνθέσεως» - «συστα-
τικός». Οι χηµ. και γλωσσ. όρ. είναι απόδ. τού γαλλ. αντιδανείου 
synthétique]. 

συνθετιστής (ο) το συνθεσάιζερ (βλ.λ.). 
σύνθετος, -η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από πολλά επιµέρους τµή-

µατα ή στοιχεία, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους σε ενιαίο σύνολο: 
~ έργο | εικόνα ΣΥΝ. πολυµερής 2. ΓΛΩΣΣ. (α) σύνθετη λέξη | σύνθετο 
(το) η λέξη που προέρχεται από τη συνένωση άλλων λέξεων: η λέξη 
«µαχαιροπίρουνα» είναι ~, µε πρώτο συνθετικό το «µαχαιρο→ (< µα-
χαίρι) και δεύτερο συνθετικό το «-πίρουνα» (< πιρούνι) (β) αντικει-
µενικό σύνθετο η σύνθετη λέξη τής οποίας τα συνθετικά µπορούν να 
αναλυθούν σε ρήµα και αντικείµενο (π.χ. βιβλιο-δέτης: αυτός που 
δένει βιβλία) (γ) κτητικό σύνθετο η σύνθετη λέξη τής οποίας η ση-
µασία δηλώνει κτήση ή ιδιότητα (π.χ. ξανθο-µάλλης: αυτός που έχει 
ξανθά µαλλιά) (δ) συνδετικό | τταρατακτικό σύνθετο η σύνθετη λέξη 
τής οποίας τα συνθετικά, όταν αναλυθούν, µπορούν να συνδέονται 
µε το «και» (π.χ. γιδο-πρόβατα: γίδες και πρόβατα) (ε) προσδιοριστι-
κό | οριστικό σύνθετο η σύνθετη λέξη τής οποίας το ένα συνθετικό 
προσδιορίζει το άλλο (π.χ. πικρ-αµύγδαλο: πικρό αµύγδαλο) (στ) σύν-
θετο εκ ουναρπαγής | φραστικό σύνθετο βλ. λ. συναρπαγή (ζ) χαλα-
ρό σύνθετο σύνθετη λέξη που έχει προκύψει από χαλαρή σύνθεση 
(βλ. λ. σύνθεση) (η) νόθο σύνθετο σύνθετη λέξη τής οποίας τα συν-
θετικά προέρχονται από διαφορετικές γλώσσες π.χ. τηλεκοντρόλ ΣΥΝ. 
υβρίδιο 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. σύνθετος ρυθµός δηµιούργηµα τής ρωµαϊκής αρ-
χιτεκτονικής, που συνδυάζει στοιχεία από τον ιωνικό και τον κοριν-
θιακό ρυθµό ΣΥΝ. µικτός ρυθµός 4. (συνεκδ.) αυτός που στερείται 
απλότητας, που αποτελείται από πολλά στοιχεία, τα οποία ίσως δυ-
σχεραίνουν την κατανόηση ή τη σύλληψη του: το πρόβληµα είναι 
εξαιρετικά ~ για να επιλυθεί τόσο γρήγορα || ο λόγος του είναι πολύ ~ 
και απαιτεί προσοχή για την κατανόηση του ΣΥΝ. πολύπλοκος ANT. 
απλός 5. σύνθετο (το) έπιπλο που αποτελείται από µία ενιαία κατα-
σκευή ή από περισσότερες µικρές συνενωµένες, τοποθετείται συνήθ. 
µε τη ράχη σε τοίχο και παρέχει χώρους για πολλαπλές χρήσεις (φύ-
λαξη χρηστικών ή διακοσµητικών αντικειµένων, βιβλίων κ.λπ.). — 
σύνθετα επίρρ., συνθετότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συντίθηµι (βλ. κ. θετός). Η γλωσσ. σηµ. είναι ήδη αρχ. 
(στον Αριστοτέλη)]. 

έκταση των συνθέτων ονοµάτων. Στην Αρχαία Ελληνική, σύνθετα 
ονόµατα που το α' συνθετικό τους έληγε σε φωνήεν και το β' συν-
θετικό τους άρχιζε από φωνήεν (π.χ. *στρατο-αγός, *υπο-ερέτης) 
εµφάνιζαν σίγηση τού ληκτικού φωνήεντος και έκταση τού αρκτι-
κού: στρατ-ηγός, υπ-ηρέτης. Έτσι ερµηνεύεται το µακρό φωνήεν 
(η, ω) σε σύνθετα τής Αρχαίας (που χρησιµοποιούµε και σήµερα), 
τα οποία αρχίζουν από βραχύ φωνήεν (ε, ο, α). Το όνοµα λ.χ. ή το 
οδύνη ή το όφελος εµφανίζονται ως σύνθετα µε ω- αντί ο-: ό-νο-
µα (αιολικός τ. όνυµα), αλλά επ-ώνυµο, οµ-ώνυµο, αντωνυµία 
κλπ.· οδύνη, αλλά επ-ώδυνος- όφελος, αλλά κοιν-ωφελής, επ-ωφε-
λής κ.ο.κ. Το ίδιο ισχύει, κατ' επέκτασιν, και σε σύνθετα αυτών των 
λέξεων, που το α' συνθετικό τους δεν λήγει σε φωνήεν, αλλά σε 
σύµφωνο: αν-ώνυµος, συν-ώνυµο· αν-ώδυνος- αν-ωφελής. Τέτοια 
εκτεταµένα, λόγω τής συνθέσεως τους, σύνθετα είναι: αρχ. αγείρω 
«συγκεντρώνω» - οµ-ήγυρις, παν-ηγύρν αγορεύω - κατ-ήγορος, 
συν-ήγορος, παρ-ήγορος- αρχ. άγω «οδηγώ» - στρατ-ηγός, χορ-
ηγός, αρχ-ηγός, κυν-ηγός- αρχ. άκος «θεραπεία» - αν-ήκεστος 
(βλάβη)· ακούω - αν-ήκουστος, υπ-ήκοος, (εις) επ-ήκοον, αυτ-ήκο-
ος, βαρ-ήκοος, ευ-ήκοος- άνεµος - υπ-ήνεµος, προσ-ήνεµος- αρχ. 
ελαύνω «θέτω σε κίνηση» - ιππ-ήλατος, κωπ-ηλάτης, ευ-ήλατος, 
λε-ηλασία, ξεν-ηλασία, ποδ-ήλατο, σφυρ-ηλατώ- έλεος - αν-ηλε-
ήςαρχ. ελυθ- (έλευσις, ήλθον) - προσ-ήλυτος, έπ-ηλυς ενεκ- - δι-
ηνεκ-ής-αρχ. ερέσσω «κωπηλατώ» - υπ-ηρέτης, τρι-ήρης-όροφος -
τρι-ώροφος- αρχ. οδ- (οσµή, όζω) - ευ-ώδης, δυσ-ώδης, -ώδης (µα-
νι-ώδης)· οδύνη - επ-ώδυνος, αν-ώδυνος- αρχ. όλλυµι «καταστρέ-
φω», (όλεθρος) - εξ-ώλης, προ-ώλης, παν-ώλης, παν-ωλεθρία, απ-
ώλεια· οµαλός - αν-ώµαλος- αρχ. οµνύω «ορκίζοµαι» - ορκ-ωµο-
σία, συν-ωµότης, εξ-ωµότης· όνοµα (αιολ. τ. όνυµα) - επ-ώνυµος, 
αν-ώνυµος, αντ-ωνυµία, οµ-ώνυµος, ετερ-ώνυµος- όρος - υπώρεια- 
ορύσσω - δι-ώρυγα, τυµβ-ωρυχία, χρυσ-ωρύχος- όφελος (οφείλω) - 
αν-ωφελής, κοιν-ωφελής, επ-ωφελής· όροφος - ηµι-ώρο-φος, δι-
ώροφος, τρι-ώροφος κ.λπ. 

συνθέτω ρ. µετβ. {συνέθεσα, µεσοπαθ. ενεστ. συντίθ-εµαι, -εσαι, -
εται, -έµεθα, -εσθε, -ενται, µεσοπαθ. παρατ. συνετιθ-έµην, -εσο, -ετο, -
έµεθα, -εσθε, -εντο, αόρ. συντέθηκα (λόγ. συνετέθην, -ης, -η...), µτχ. 
παρακ. συντεθειµένος} 1. ΜΟΥΣ. (α) δηµιουργώ πρωτότυπο µουσικό 
έργο, ορίζοντας τα βασικά στοιχεία τής µορφής του, µε βάση τα 
οποία µπορεί το έργο να αναπαραχθεί, είτε µέσω τής καταγραφής 
τους σε κάποιο σύστηµα µουσικής σηµειογραφίας, είτε κατ' άλλο 
τρόπο: ο Μότσαρτ συνέθεσε το γνωστό του «Ρέκβιεµ» µετά από πα-
ραγγελία κάποιου άγνωστου αριστοκράτη (β) γράφω λογοτεχνικό έρ-
γο, συνήθ. ποιητικό, µε µεγάλη έκταση ή χωρισµένο σε πολλά µέρη: ο 
Γκαίτε συνέθεσε τον «Φάουστ» ΣΥΝ. γράφω 2. (γενικότ.) δηµιουργώ 
συνδυάζοντας στοιχεία: συνέθεσε προσεκτικά τα στοιχεία που οδη-
γούσαν στη λύση τού µυστηρίου 3. (για στοιχεία) αποτελώ µαζί µε 
άλλους ένα σύνολο: τα επιµέρους χαρακτηριστικά των πρωταγωνι-
στών συνθέτουν ένα πανόραµα των ηθών τής εποχής || τα παλιά αρ-
χοντικά και τα µαγαζάκια συνθέτουν µια ροµαντική εικόνα τής παλιάς 
πόλης 4. ΤΥΠΟΓΡ. (α) τοποθετώ (τυπογραφικά στοιχεία) στη σειρά, 
ώστε να σχηµατίζουν λέξεις (β) τοποθετώ στη σειρά τα τυπωµένα 
και διπλωµένα τυπογραφικά φύλλα, για να γίνει σώµα βιβλίου 5. 
(µεσοπαθ. συντίθεµαι) (+από) απαρτίζοµαι, αποτελώ τη σύνθεση 
επιµέρους στοιχείων: το έργο συντίθεται από τρία µέρη || δεν πρόκει-
ται για πρωτότυπη θεωρία- ό,τι λέει συντίθεται από πορίσµατα 
προηγούµενων επιστηµόνων ΣΥΝ. αποτελούµαι, απαρτίζοµαι· ΦΡ. εις 
τα εξ ων συνετέθη (εις τα εξ ων συνετέθη, Ευχολόγιον το Μέγα) από 
τα οποία έχει συντεθεί, έχει φτειαχτεί: διελύθη ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
συντίθηµι < συν- + τίθηµι (βλ. λ. θέτω), o µουσ. όρ. είναι απόδ. τού 
γαλλ. componer], 

συνθήκη (η) {συνθηκών} 1. η συµφωνία δύο ή περισσοτέρων πλευ-
ρών, συνήθ. σε επίπεδο κρατών, για την αποδοχή κοινών όρων για την 
επίλυση διενέξεων ή την ανάπτυξη σχέσεων: υπεγράφη ~ µεταξύ των 
δύο κρατών για εµπορική συνεργασία || διµερής | διεθνής | εµπορική | 
επικυρωµένη ~ || ~ ειρήνης | συµµαχίας || η ~ των Βερσαλιών | των 
Σεβρών || καταγγελία συνθήκης ΣΥΝ. συµφωνία, σύµβαση' ΦΡ. (α) κα-
τά συνθήκην (κατά συνθήκην, Αριστοτ. Ηθικά Νικοµάχεια 1133a 29) 
κατά τρόπο που υποδηλώνει ρητή ή σιωπηρή συµφωνία µεταξύ των 
ανθρώπων: δεχόµαστε ~ ότι τους θερινούς µήνες ο ήλιος ανατέλλει 
στις 6.30 π.µ., αν και στην πραγµατικότητα υπάρχει διαφορά ανάµεσα 
στον Ιούνιο και τον Αύγουστο ΣΥΝ. συµβατικά ΑΝΤ. στην πράξη, στην 
πραγµατικότητα (β) κατά συνθήκην ψεύδη βλ. λ. ψεύδος 2. (συνεκδ.) 
το κείµενο τής παραπάνω συµφωνίας: η ~ διαβάστηκε παρουσία 
όλων των αντιπροσώπων και στη συνέχεια υπογράφηκε από τους δύο 
προέδρους · 3. συνθήκες (οι) το περιβάλλον (φυσικό, κοινωνικό ή 
άλλο) που διαµορφώνεται σε συγκεκριµένη περίσταση ή για ορι-
σµένο διάστηµα: οι ~ δεν ήταν κατάλληλες για την ανάπτυξη εµπο-
ρικών δραστηριοτήτων || υπ' αυτές | κάτω από αυτές τις ~ δεν µπορεί 
να δουλέψει κανείς! || ατµοσφαιρικές | βελτιωµένες | ειδικές | εξαι-
ρετικές | καιρικές | κλιµατολογικές | κοινωνικές | οικονοµικές | πολι-
τικές | τοπικές | υλικές ~ || παραµένουν άγνωστες οι ~ τού θανάτου 
του || κακές ~ διαβίωσης | ζωής ΣΥΝ. όροι, περιστάσεις, συγκυρίες 4. 
(α) ΦΥΣ.-ΧΗΜ. κανονικές συνθήκες (συντοµ. Κ.Σ.) (i) ο συνδυασµός 
θερµοκρασίας 0°C και πιέσεως 1 ατµόσφαιρας· χρησιµοποιούνται ως 
συνθήκες αναφοράς για την αντικειµενική σύγκριση τής συµπερι-
φοράς φυσικών ή χηµικών συστηµάτων: το πείραµα έγινε σε ~ θερ-
µοκρασίας και πιέσεως (Η) (µτφ.) οι συνηθισµένες, φυσιολογικές 
συνθήκες: υπό ~ δεν προκύπτουν τέτοια προβλήµατα (β) ΦΥΣ. οριακές 
συνθήκες οι περιοριστικοί όροι που ανακύπτουν από την ίδια τη φύ- 
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ση ενός προβλήµατος, επιβάλλοντας τον τρόπο µε τον οποίο αυτό θα 
επιλυθεί 5. ΜΑΘ. οι περιορισµοί που θέτουµε σε ένα πρόβληµα ή που 
προκύπτουν κατά τη διαδικασία λύσεως του 6. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) 
(α) ικανή συνθήκη βλ. λ. ικανός (β) αναγκαία συνθήκη βλ. λ. ανα-
γκαίος (γ) ΦίΛΟΣ.-ΓΛΩΣΣ. συνθήκες αληθείας βλ. λ. αλήθεια. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «σύνθεση λέξεων και προτάσεων» και κατ' επέκτ. 
«συνδυασµός προτάσεων για τη συγκρότηση κοινώς αποδεκτού 
κειµένου, συµφωνίας», < συντίθηµι (πβ. κ. θήκη). Στη σηµ. 3 η λ. 
αποδίδει το γαλλ. condition(s)]. συνθηκολόγηση (η) [1880] {-ης κ. -
ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η σύναψη συνθήκης µε την οποία 
τερµατίζεται εµπόλεµη κατάσταση, συ-νήθ. κατόπιν αµοιβαίων 
υποχωρήσεων: η ~ των Γερµανών µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο || 
άνευ όρων ~ ΣΥΝ. συµβιβασµός, υποχώρηση ANT. αντίσταση 
συνθηκολογώ ρ. αµετβ. [1859] {συνθηκολογείς... | συνθηκολόγη-σα, -
µένος} συνάπτω συνθήκη µε την οποία τερµατίζεται εµπόλεµη κα-
τάσταση, συνήθ. αφού έχω προβεί σε υποχωρήσεις: οι απώλειες των 
εχθρών ήταν τόσο µεγάλες, που αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν || ~ 
άνευ όρων ΣΥΝ. συµβιβάζοµαι, υποχωρώ ΑΝΤ. αντιστέκοµαι. σύνθηµα 
(το) {συνθήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. οπτικό ή ηχητικό σήµα µε το 
οποίο δίνεται συγκεκριµένο µήνυµα: µε το ~ του λοχαγού ξεκίνησε η 
επίθεση || ένας πυροβολισµός είναι συνήθως το ~ εκκινήσεως για τους 
αγώνες δρόµου || το ~ τής υποχώρησης | τής αναχώρησης || δίνω το ~ 
ΣΥΝ. σινιάλο, σήµα, πρόσταγµα 2. προσυµφωνηµένη φράση, κίνηση, 
ήχος κ.λπ., µε το οποίο αναγνωρίζονται µεταξύ τους τα µέλη µιας 
οµάδας, ώστε να µη µπορεί να παρεισφρήσει οποιοσδήποτε ξένος 
στους κόλπους της: για να µπεις, πρέπει να γνωρίζεις το~| |~ και 
παρασύνθηµα 3. η σύντοµη, (συνήθ. έµµετρη) φράση µε την οποία εκ-
φράζει ένα πλήθος τις επιδιώξεις, τις επιθυµίες του ή την υποστήριξη 
ή αποδοκιµασία του προς κάποιον/κάτι: αντικυβερνητικά | επα-
ναστατικά | αριστερά ~ || ένα γνωστό πολιτικό ~ υπήρξε το «εδώ και 
τώρα αλλαγή» || ο τοίχος ήταν γεµάτος συνθήµατα ΣΥΝ. σλόγκαν, (σε 
τοίχο) γκράφιτι. — (υποκ.) συνθηµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οτιδήποτε έχει συµφωνηθεί εκ των προτέ-
ρων, συµφωνηµένο σηµείο ή σύµβολο», < συντίθηµι (πβ. κ. άνά-θηµα, 
επί-θηµα), από το θ. θη- τού ρ. τί-θη-µι και την κατάλ. -µα των ουδ. 
(πβ. κ. ρή-µα). Βλ. κ. θέτω. Στη σηµ. 3 η λ. αποδίδει το αγγλ. slogan (βλ. 
κ. σλόγκαν)]. συνθηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει τον 
χαρακτήρα συνθήµατος: ~ λόγος | φράση | χειρονοµία | ήχος | κίνηση 2. 
ΓΛΩΣΣ. συνθηµατική γλώσσα | συνθηµατικό ιδίωµα το ιδίωµα που 
χρησιµοποιούν οµάδες ατόµων µε την ίδια επαγγελµατική 
ενασχόληση ή κοινά ενδιαφέροντα ή συµφέροντα και το οποίο 
δηµιουργείται µε παραµόρφωση των λέξεων, µε νεολογία ή µε 
δανεισµό έτσι, ώστε τα µέλη τής οµάδας να συνεννοούνται µεταξύ 
τους, ενδεχοµένως χωρίς να γίνονται αντιληπτά από τρίτους ΣΥΝ. 
αργκό. — συνθηµατικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάστηµα. 
συνθηµατολογία (η) {συνθηµατολογιών} 1. η χρησιµοποίηση συν-
θηµάτων 2. (περιληπτ.) το σύνολο των συνθηµάτων: η ~ τού κόµµατος 
3. (κακόσ.) η µονότονη χρήση στερεότυπων φράσεων, συνθηµάτων 
(αντί λόγου µε ουσιαστικό περιεχόµενο, δηλ. επιχειρηµάτων): στείρα 
~ ANT. επιχειρηµατολογία. — συνθηµατολογίας, -ή, -ό, συνθηµατο-
λογία επίρρ., συνθηµατολογώ ρ. {-είς...}. συνθιασώτης (ο) [αρχ.] 
{συνθιασωτών}, συνθιασώτρια (η) {συν-θιασωτριών} πρόσωπο που 
υποστηρίζει θερµά την ίδια ιδεολογία µε άλλον: συνθιασώτες στο 
κίνηµα για την κατάργηση των πυρηνικών δοκιµών ΣΥΝ. οµόφρων. 
συνθλίβω ρ. µετβ. [αρχ.] {συν-έθλιψα, -εθλίβην, -ης, -η..., -(τεθλιµµέ-
νος} πιέζω µε δύναµη κάτι και το λειώνω: ~ τα σταφύλια στο πατη-
τήρι | τις ελιές στο ελαιοπιεστήριο || η µυλόπετρα συνθλίβει το σιτάρι || 
η πλάκα από γρανίτη έπεσε πάνω στα δάχτυλα του και τα συνέ-θλιψε || 
(µτφ.) ένιωθε να τον συνθλίβουν οι καθηµερινές απαιτήσεις τής ζωής 
στη µεγαλούπολη. — σύνθλιψη (η) [αρχ.]. σύνθρονο (το) {συνθρόν-ου 
| -ων} ΕΚΚΛΗΣ. τα καθίσµατα που βρίσκονται πίσω από την Αγία 
Τράπεζα µέσα στο Ιερό βήµα, σε µορφή βαθµίδων, και προορίζονται 
για τους πρεσβυτέρους. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. 
σύνθρονος < συν- + θρόνος]. συνιδιοκτήτης (ο) [1833] 
{συνιδιοκτητών}, συνιδιοκτήτρια (η) {συνιδιοκτητριών} πρόσωπο 
που µοιράζεται την κυριότητα ενός πράγµατος µε άλλον: οι νοµικές 
κυρώσεις δεν αφορούν µόνο σε αυτόν, αλλά και στον ~ τού 
καταστήµατος ΣΥΝ. συγκύριος. — συνιδιοκτησία (η) [1888]. 
συνιδρυτής (ο) [1850], συνιδρύτρια (η) {συνιδρυτριών} πρόσωπο 
που έχει συµµετάσχει στην ίδρυση, που έχει ιδρύσει µαζί µε άλλους 
(κάτι): αυτός είναι ένας από τους ~ τού κόµµατος | τού οργανισµού. — 
συνιδρυτικός, -ή, -ό. συνιδρύω ρ. µετβ. [µτγν.] {συνίδρυ-σα, -θηκα, -
µένος} ιδρύω από κοινού, µαζί µε άλλους. — συνίδρυση (η) [1875]. 
συνιζανω ρ. αµετβ. {συνιζή-θηκα, -µένος} επιφέρω (σε κάτι) συνίζη-
ση (βλ.λ.): τα λόγια συµπλέγµατα σπανίως συνιζάνονται. fΕΤΥΜ. αρχ. 
< συν- + ίζάνω «καθίζω, εγκαθιστώ, τοποθετώ», άλλος τ. τού ρ. Γζω (βλ. 
λ. ίζηµα), πβ. κ. καθ-ιζάνω, ΰφ-ιζάνω]. συνίζηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -
ήσεις, -ήσεων} 1. ΓΛΩΣΣ. το φωνητικό φαινόµενο κατά το οποίο οι 
φθόγγοι [i] και [e] συµπροφέρονται µε το φωνήεν που ακολουθεί, 
µετατρεπόµενοι σε [j] προς αποφυγήν χα-σµωδίας: π.χ. ελαία > ελιά 
(προφορά: [elja]), ίδιος (προφορά: [ίδιος] > [iôjoç]) 2. ΜΕΤΡ. η 
συµπροφορά δύο φωνηέντων σε µία µετρική συλλαβή, π.χ. στον στίχο 
«σε γνω-ρί-ζω α-πό- την-κό-ψη» των φωνηέντων ω και α · 3. ΓΕΩΛ. η 
καθοδική ηπειρογενετική µετακίνηση τµηµάτων τού φλοιού τής Γης 
προς το κέντρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εννέα. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. συνίζησις, αρχική σηµ. «καταβύθιση, κατάρρευση», < 
συνιζανω (βλ.λ.). Η γλωσσ. σηµ. είναι µτγν.]. 

ΣΧΟΛΙΟ Συνίζηση ονοµάζεται η συµπροφορά σε µία συλλαβή δύο 
συνεχόµενων φωνηεντικών φθόγγων: µι-λιά (αλλά ο-µι-λί-α), λό-για 
(αλλά λό-γι-α στοιχεία), ό-ποιος (αλλά ο-ποί-ος). Στις λέξεις µι-
λιά, λόγια, όποιος το /i/ (ι,οιτ) όποιο άλλο i) συνιζάνεται, συµπρο-
φέρεται δηλ. µε το ακόλουθο φωνήεν, ενώ στα οµιλία, λόγια, οποί-
ος παραµένει ασυνίζητο (προφέρεται δηλ. µόνο του ως ξεχωριστή 
συλλαβή). ∆υστυχώς, δεν υπάρχει κανόνας -πέρα από το γλωσσικό 
αίσθηµα που έχουµε οι Έλληνες ως ιθαγενείς οµιλητές τής 
γλώσσας- για το πότε ένα /i/ (ι, η, υ, ει, οι) συνιζάνεται και πότε 
προφέρεται ως ξεχωριστός φθόγγος, πράγµα που προκαλεί µεγάλες 
δυσκολίες στην προφορά των ξένων ή στην επεξεργασία τής 
γλώσσας µε Η/Υ. Συνήθως, λέξεις που προέρχονται από τη λόγια 
παράδοση διατηρούν ασυνίζητο το /i/ αντίθετα προς λαϊκότερες 
λέξεις: χί-λια αλλά χι-λι-ε-τί-α, καρ-διά αλλά καρ-δι-ο-λό-γος, έν-
νοια σου αλλά έν-νοι-α, µπο-λιά-ζω αλλά εµ-βό-λι-ο, δό-λιος «κα-
κοµοίρης» αλλά δό-λι-ος (που ενεργεί µε δόλο), γεια αλλά υ-γεί-α 
κ.τ.ό. 
Πολλές λέξεις τής Ελληνικής στην ιστορική τους εξέλιξη υπέστη-
σαν συνίζηση τού /i/ ή και τού /e/ (ε, αι) που υπήρχε στη λέξη: µη-
λέ-α > *µη-λε-ά > µη-λιά, γε-νε-ά > γε-νιά, πα-λαι-ός > πα-λιός (όχι 
παληός, διότι δεν πρόκειται για τροπή τού αι σε η, αλλά για συ-
νίζηση), ε-ορ-τή > *εορ-τή > γιορ-τή, καρ-δί-α > *καρ-δι-ά > καρ-
διά, τα πλα-τέ-α (ουδ. τού επιθ. πλατύς) > *πλα-τε-ά > (τα) πλα-τιά 
και θηλ. η πλα-τεί-α > η πλα-τέ-α (στους µεσν. χρόνους) > η πλα-
Τιά (µε ι, διότι προέρχεται από τον τ. πλα-τέα, στον οποίο µετα-
πλάστηκε το πλατεία, και όχι απευθείας από το πλατεία). Συχνά η 
συνιζηµένη (µε ή χωρίς µετακίνηση τού τόνου) και η ασυ-νίζητη 
προφορά συνιστούν δύο διαφορετικές λέξεις (έχουν διαφορετική 
σηµασία): ά-δεια (κουτιά) - ά-δει-α (απουσίας), α-κρί-βια 
(ακριβός) - ακρί-βει-α (ακριβής), χω-ριό - χω-ρί-ο (κειµένου), δου-
λειά - δου-λεί-α, σκιά-ζω (φοβίζω) - σκι-ά-ζω (κάνω σκιά), ί-διος 
(όµοιος) - ί-δι-ος (προσωπικός) κ.ά. Αλλοτε πάλι, συνιζανόµενος 
και ασυνίζητος τύπος εναλλάσσονται χωρίς σηµασιολογική δια-
φορά: η θεια - θεί-α (αλλά τα θεί-α, ή η θεί-α χάρις), ή-λιος - ή-λι- 
ος, δυο - δύ-ο, µια - µί-α κ.ά. Στα δύο | δυο και µία | µια ο τονι-
ζόµενος τύπος έχει εµφατικό χαρακτήρα, στην περίπτωση δε τού 
µία | µια ξεχωρίζει το αριθµητικό (µί-α) από το αόριστο (µια). 

συνίσταµαι ρ. αµετβ. {συνίστ-αµαι, -ασαι, -αται, -άµεθα, -ασθε, -
ανται, µτχ. συνιστάµενος, -µένη, -µενο, παρατ. συνιστ-άµην, -ασο, -
ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο· εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (+από) απο-
τελούµαι: το υλικό συνίσταται από µία καινούργια χηµική ένωση ΣΥΝ. 
συντίθεµαι 2. (τριτοπρόσ. συνίσταται, συνίστανται +σε) εντοπίζεται, 
βρίσκεται: σε τι ~ το αδίκηµα του; (ποιο είναι το αδίκηµα του;) || «η 
δουλειά των δηµοσιογράφων που εργάζονται στα πρακτορεία 
συνίσταται στο να τροφοδοτούν τους συναδέλφους τους µε πληρο-
φορίες...» (εφηµ.) 3. (η µτχ. συνιστάµενος, -µένη, -µενο) βλ.λ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έγκειται, εξαρτώ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µέση φωνή τού ρ. συνίστηµι (βλ. κ. συνιστώ). Το ρ. συνί-
σταµαι είχε αρχικώς τη σηµ. «στέκοµαι δίπλα (σε κάποιον στη µά-
χη)» και «σχετίζοµαι, εµπλέκοµαι (σε κάτι)», αλλά και η σηµερινή 
έννοια «συναποτελούµαι» είναι ήδη αρχ. (λ.χ. ή πόλις συνίσταται εξ 
οικιών, Ξενοφ. Άποµνηµον. 3. 6. 14)]. 

συνίσταται - συνιστάται. Οι λέξεις διαφέρουν στη σηµασία τους: 
το συνίσταται σηµαίνει (ανάλογα µε την πρόθεση, µε την οποία 
συντάσσεται): (α) «αποτελείται» (συνίσταται από) και (β) «έγκει-
ται, βρίσκεται, υπάρχει» (συνίσταται σε): Το βιβλίο συνίσταται 
από τα εξής κεφάλαια - Η βοήθεια τού Κράτους συνίσταται στο να 
εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις για το έργο. Αντίθετα, το 
συνιστάται σηµαίνει «προτείνεται, δίδεται η συµβουλή, γίνεται η 
σύσταση»: Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται ανάπαυση τού 
ασθενούς - Λόγω τού καύσωνα συνιστάται να αποφεύγουν οι ηλι-
κιωµένοι να µετακινούνται στους δρόµους. 

συνιστάµενος, -µένη, -µενο (λόγ.) 1. αυτός που συνίσταται, αποτε-
λείται από κάτι 2. συνισταµένη (δύναµη) (α) ΦΥΣ. η δύναµη που προ-
κύπτει (ως φυσικό µέγεθος) από τη διανυσµατική πρόσθεση των επι-
µέρους δυνάµεων (συνιστωσών) που επιδρούν σε ένα σώµα (β) (µτφ.) 
το τελικό αποτέλεσµα που προκύπτει, όταν συνυπολογιστούν όλοι οι 
παράγοντες που επιδρούν σε µια κατάσταση: το νοµοσχέδιο αποτέ-
λεσε τη ~ των πιέσεων που ασκήθηκαν στο νοµοθετικό σώµα ΑΝΤ. 
συνιστώσα. 
[ΕΤΥΜ Θηλ. µτχ. ενεστ. τού ρ. συνίσταµαι. o όρ. συνισταµένη (δύνα-
µη) αποδίδει τον γαλλ. (force) resultante]. 

συνιστώ ρ. µετβ. {συνιστάς... | σύστησα (λόγ. συνέστησα), συνιστώ-
µαι, -άται..., συστάθηκα (κ. λόγ. συνεστήθην, -ης, -η..., µτχ. συσταθείς, 
-είσα, -έν), συστηµένος} 1. οργανώνω, συγκροτώ (κυρ. οµάδα): ~ συµ-
βούλιο | σώµα | εταιρεία || συνεστήθη επιτροπή για τη διερεύνηση τού 
θέµατος ΣΥΝ. ιδρύω 2. αποτελώ, είµαι: οι τελευταίες του ενέργειες 
συνιστούν σοβαρότατο αδίκηµα || οι παράγοντες που συνιστούν την 
κρίση || η αδιαφορία για τα κοινά συνιστά απειλή για τη δηµοκρατία 3. 
δίνω συµβουλή, κάνω υπόδειξη: ο γιατρός τού συνέστησε να κόψει το 
κάπνισµα || θα σου συνιστούσα να διακόψεις κάθε επαφή µαζί τους || 
(κ. απρόσ.) στην περίπτωση του συνιστάται ανάπαυση ΣΥΝ. 
υποδεικνύω, συµβουλεύω. Επίσης συσταίνω (σηµ. 3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
συνίσταµαι. 



συνιστώσα 1708 σύνοδος 
 

[ΕΤΥΜ < αΡΧ- συνιστώ (-άω), παράλλ. τ. τού αρχαιοτ. συνίστηµι < 
συν- + ΐστηµι (βλ. λ. Γσταµαι). Πβ. κ. έφ-ιστώ, καθ-ιστώ. Η αρχική 
σηµ. τού ρ. ήταν «συνδυάζω, συνθέτω (υλικά, πόλεις ή πολιτεύµατα», 
ενώ µτγν. είναι οι σηµ. «προτείνω, υποδεικνύω» και «διορίζω σε επί-
σηµο λειτούργηµα» (λ.χ. επίτροπος συσταθείς, επιγραφή(]. 

συνιστώσα (η) {συνιστωσών} 1.ΦΥΣ. καθεµιά από τις επιµέρους δυ-
νάµεις που ασκούνται σε ένα σώµα 2. (µτφ.) (α) οτιδήποτε συντελεί 
στην εµφάνιση ενός φαινοµένου ή στη δηµιουργία µιας κατάστασης: 
οι αποφάσεις των Βρυξελλών αποτελούν βασικές ~ τής διαµόρφωσης 
πολιτικής εκ µέρους των εθνικών κυβερνήσεων (β) πτυχή, πλευρά: 
µία από τις ~ τού νέου σωφρονιστικού συστήµατος... || οι επιµέρους ~ 
ενός προβλήµατος. 
[ΕΤΥΜ θηλ. µτχ. ενεστ. τού ρ. συνιστώ. Ο όρ. συνιστώσα (δύναµη) 
αποδίδει τον γαλλ. (force) composante]. 

συννεφιά (η) η ύπαρξη πολλών νεφών στον ουρανό ANT. αιθρία. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· συννεφιά/ συννέφεια< συννεφής< συν- + -νεφής< νέ-
φος]. 

συννεφιάζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {συννέφιασ-α, -µένος} 1. γεµίζω από 
σύννεφα, συγκεντρώνονται γύρω µου σύννεφα: «συννέφιασε ο Παρ-
νασσός, βρέχει στα καµποχώρια» (δηµοτ. τραγ.) || «συννεφιασµένη 
Κυριακή, µοιάζεις µε την καρδιά µου» (λαϊκ. τραγ.) 2. (απρόσ. συν-
νεφιάζει) ο ουρανός γεµίζει σύννεφα: συννέφιασε απότοµα- θα έχουµε 
µπόρα ΣΥΝ. σκοτεινιάζει ΑΝΤ. ανοίγει ο καιρός 3. (µτφ.) χάνω την 
καλή µου διάθεση και γίνοµαι σκυθρωπός (από στενοχώρια ή θυµό): 
γιατί συννέφιασε το πρόσωπο σου; ΣΥΝ. σκοτεινιάζω, µουτρώνω. — 
συννέφιασµα (το). 

σύννεφο κ. (λαϊκ.-λογοτ.) σύγνεφο (το) 1. η συγκέντρωση υδρατµών 
στην ατµόσφαιρα σε αδιαφανές σώµα, λευκού ή γκρίζου χρώµατος, 
το οποίο, ανάλογα µε τη θερµοκρασία, υγροποιείται σε βροχή ή 
στερεοποιείται σε χαλάζι ή χιόνι: µαύρα | πυκνά | απειλητικά | 
ογκώδη | καταιγιδοφόρα ~ || «το ~ έφερε βροχή» (τραγ.) ΣΥΝ. νέφος, 
νεφέλη· ΦΡ. (µτφ.) (α) στα σύννεφα (i) µακριά από την πραγµα-
τικότητα, χωρίς να θέλει να δει κανείς τα πράγµατα όπως έχουν: στα-
µάτα να ζεις | πετάς ~- αντιµετώπισε τα προβλήµατα σου ρεαλιστικά 
(ii) σε κατάσταση µεγάλης ευτυχίας: από τότε που τα 'φτειαξε µε τον 
Αχιλλέα, πετάει - (β) πέφτω από τα σύννεφα βλ. λ. πέφτω 2. (µτφ.) 
µεγάλος αριθµός από κάτι που µπορεί να σχηµατίζει σώµα συµπα-
γές, το οποίο µπορεί να κινείται στην ατµόσφαιρα, κοντά στη γη: ~ 
σκόνης | ακριδών ΦΡ. (οικ.) (κάτι) πάει σύννεφο για κάτι, συνήθ. δυ-
σάρεστο ή παράνοµο, που εµφανίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό ή σε 
µεγάλη συχνότητα: η βλακεία | η κλεψιά | η απάτη ~ || εκεί µέσα οι 
παρανοµίες πάνε σύννεφο 3. (µτφ.) σύννεφα (τα) οτιδήποτε προµη-
νύει αρνητική εξέλιξη: τα - τού πολέµου || στη σχέση τους εµφανί-
στηκαν τα πρώτα ~ || «µαύρα ~ πλανώνται πάνω από το προεδρικό 
µέγαρο» (εφηµ.)· ΦΡ. βλέπω σύννεφα στον ορίζοντα για να δηλωθεί 
ότι αναµένεται µια δύσκολη, δυσάρεστη κ.λπ. κατάσταση. — (υποκ.) 
συννεφάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. σύννεφος (< συν- + νέφος), 
παράλλ. τ. τού αρχ. συννεφής]. 

συννεφοκαµα (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.) (λαϊκ.) οι καιρικές συνθήκες 
που χαρακτηρίζονται από συννεφιά και πολύ υψηλή θερµοκρασία, 
πράγµα που προκαλεί εύκολα εξάντληση ΣΥΝ. κουφόβραση. 

συννεφώδης, -ης, -ες → νεφώδης 
σύννοµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι σύµφωνος µε τον νόµο: ~ 

ενέργειες | πράξη ΑΝΤ. παράνοµος. — σύννοµα | συννόµως [µτγν.] 
επίρρ. 

σύννους, -ους, -ουν [αρχ.] {-ου, -ουν | -οι (ουδ. -οα), -ων, -ους} (αρ-
χαιοπρ.) 1. αυτός τον οποίο απασχολούν σοβαρές σκέψεις: ~ βλέµµα 
| έκφραση ΣΥΝ. σκεπτικός ΑΝΤ. ξένοιαστος 2. αυτός που έχει κακή 
διάθεση από στενοχώρια ΣΥΝ. συνοφρυωµένος, σκυθρωπός, κατηφής 
ΑΝΤ. χαρούµενος, πρόσχαρος. 

συννυφαδα (η) καθεµιά από τις γυναίκες που οι σύζυγοί τους είναι 
αδέλφια, η σύζυγος τού κουνιάδου: η ~ µου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < συν- + νυφάδα, από τον πληθ. νυφάδες (µε παρέκταση) τής 
λ. νύφη, πβ. µτγν. σύννυµφος (απαντά στους Εβδοµήκοντα, βλ. Π.∆. 
Ρουo 1, 15)]. 

συνοδεία (η) -+ συνοδία 
συνοδευτικός, -ή, -ό [1839] αυτός που συνοδεύει: - σηµείωµα/ επι-

στολή | σχόλια | έγγραφα. — συνοδευτικά επίρρ. 
συνοδεύω ρ. µετβ. {συνόδευ-σα (καθηµ. -εψα), -θηκα (καθηµ. -τηκα), -

µένος} 1. προχωρώ µαζί (µε κάποιον) σε ένδειξη φιλοφρονήσεως ή τι-
µής ή για να τον προστατεύσω, να τον φρουρήσω: να σε συνοδεύσω 
ώς την πόρτα! || πλήθος κόσµου συνόδευσε τον εκλιπόντα στην τε-
λευταία του κατοικία || µετά την απόπειρα εναντίον του συνοδεύεται 
παντού από άνδρες τής προσωπικής του φρουράς || ισχυρή αστυνοµική 
δύναµη συνόδευε τους κρατουµένους ΣΥΝ. ακολουθώ 2. εµφανίζοµαι 
ως αναγκαίο επακόλουθο (άλλου πράγµατος) ή µαζί µε κάτι άλλο: η 
αποτυχία συνοδεύεται από απογοήτευση || τον πόλεµο συνοδεύουν 
µύρια δεινά || οι παραληρηµατικές κρίσεις συνοδεύονται από υψηλό 
πυρετό ΣΥΝ. ακολουθώ 3. (α) συµπληρώνω, υπάρχω ή γίνοµαι µαζί µε 
κάτι άλλο: το βιβλίο συνοδεύεται από ένα CD-ROM || δύο κασέτες µε 
πλούσιο ακουστικό υλικό συνοδεύουν τη µέθοδο εκµάθησης τής 
γλώσσας || η καλή του εµφάνιση στον αγώνα συνοδεύθηκε από 
νικηφόρο αποτέλεσµα (β) ταιριάζω µε κάτι άλλο, είµαι το κατάλληλο 
συµπλήρωµα του: το κρέας συνοδεύεται από κόκκινο κρασί || καλό 
είναι ΤΟ ψάρι να συνοδευθεί µε καρώτα και λαχανάκια 4. ΜΟΥΣ. 
εκτελώ µελωδία που παίζει δευτερεύοντα ρόλο µε όργανο ή µε τη 
φωνή µου, µε σκοπό να αναδειχθεί η βασική µελωδική γραµµή ή η 
φωνή κάποιου: το σόλο τής σοπράνο συνοδεύει κουαρτέτο εγχόρδων 
ΣΥΝ. ακοµπανιάρω 5. (για άνδρες) εµφανίζοµαι σε δηµόσιο χώρο, ψυ- 

χαγωγική εκδήλωση µαζί µε γυναίκα: συνοδεύει πάντοτε πολύ ωραίες 
γυναίκες 6. (ειδικότ. µεσοπαθ. συνοδεύοµαι) έχω συνοδό: η κυρία δεν 
είναι µόνη, συνοδεύεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
σύνοδος «συνοδοιπόρος» (βλ.λ.)]. 

συνοδηγός (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που κάθεται δίπλα στον οδηγό σε 
περιπτώσεις αγώνων αυτοκινήτων ή διανύσεως µεγάλων αποστά-
σεων, µε σκοπό να τον ξεκουράζει ή να τον συµβουλεύει 2. (συνεκδ.) 
πρόσωπο που κάθεται στη θέση δίπλα στον οδηγό: ο οδηγός υπέστη 
απλώς διάσειση, αλλά ο ~ τραυµατίστηκε σοβαρά || αερόσακος συ-
νοδηγού ΣΥΝ. συνεπιβάτης. 

συνοδία (η) (σχολ. ορθ. συνοδεία) {συνοδιών} 1. η οµάδα προσώπων 
ή/και οχηµάτων που ακολουθεί άτοµο ή µονάδα στις µετακινήσεις 
του/της για προστασία ή φρούρηση ή ακόµα και τιµητικά: η ~ τού 
προέδρου | τού πατριάρχη || ~ πλοίων | οχηµάτων || ο κατάδικος µε-
ταφέρθηκε στη φυλακή µε ισχυρή αστυνοµική ~ || βασιλική ! επιβλη-
τική | επίσηµη | µεγαλοπρεπής | τιµητική ~ ΣΥΝ. ποµπή, ακολουθία 2. 
ΜΟΥΣ. µελωδία που δεν παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο, αλλά προορι-
σµός της είναι να συνοδεύσει και να αναδείξει τη βασική µελωδική 
γραµµή: τραγουδώ µε τη ~ πιάνου ΣΥΝ. ακοµπανιαµέντο, υπόκρουση 
3. (λόγ.) συνοδία (συνοδία) (+γεν.) µε τη συνοδία (κάποιου): απεχώ-
ρησε - αστυνοµικής δυνάµεως || συνέφαγαν ~ µουσικής. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < σύνοδος (βλ. λ. συνοδός)]. 

συνοδικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε σύνοδο 
(βλ.λ.): ~ απόφαση (β) αυτός που σχετίζεται µε σύνοδο τής Εκκλη-
σίας: ~ δικαστήριο | κανόνες | τόµος | σύστηµα | συµβούλιο 2. συνο-
δικός (ο) το µέλος τής Ιεράς Συνόδου: οι ~ κατεδίκασαν µε δριµύτη-
τα τη νέα αίρεση · 3. ΑΣΤΡΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε τη σύνοδο ου-
ρανίων σωµάτων. 

συνοδίτης (ο) {συνοδιτών} 1. ΘΡΗΣΚ. αυτός που δέχεται τις αποφά-
σεις τής Συνόδου τής Χαλκηδόνος · 2. ΓΛΩΣΣ. συνοδίτης φθόγγος ο 
φθόγγος που δηµιουργείται για ευφωνικούς λόγους, για να αρθεί δη-
λαδή η χασµωδία µεταξύ άλλων φθόγγων που προφέρονται διαδοχι-
κά, π.χ. το [j] στο [karôja] (καρδιά). 
[ΕΤΥΜ µτγν < σύνοδος + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. κ. ερηµ-ίτης, πολ-
ίτης, o όρ. συνοδίτης φθόγγος αποτελεί απόδ. τού γερµ. Begleitlaut]. 

συνοδοιπόρος (ο/η) [αρχ.] 1. αυτός που ακολουθεί τον ίδιο δρόµο µε 
άλλον, που πορεύεται µαζί του 2. (µτφ.) αυτός που ακολουθεί την 
ίδια ιδεολογία µε άλλους: συνοδοιπόροι στον αγώνα για ένα καλύτε-
ρο αύριο ΣΥΝ. σύντροφος, οµοϊδεάτης 3. (παλαιότ.-κακόσ.) αυτός που 
συµπαθεί τον αριστερό χώρο, τους κοµουνιστές (ως κατηγορία που 
αποδιδόταν µετά τον εµφύλιο πόλεµο από τους δεξιούς κυρ. σε κε-
ντρώους). — συνοδοιπορία (η) [µτγν.], συνοδοιπορώ ρ. [µτγν.] {-
είς...}. 

συνοδός (ο/η) 1. πρόσωπο που συντροφεύει άλλον κυρ. σε δηµόσιους 
χώρους για προστασία, εξυπηρέτηση ή ξενάγηση: το επάγγελµα του 
είναι ~ ατόµων µε ειδικές ανάγκες || ο ~ του τού άνοιξε την πόρτα-ΦΡ. 
(α) σκύλος-συνοδός ειδικά εκπαιδευµένος σκύλος για την καθο-
δήγηση και προστασία κυρ. τυφλών ατόµων (β) ιπτάµενος | ιπταµέ-
νη συνοδός πρόσωπο που εργάζεται σε αεροπορική εταιρεία και 
ασχολείται µε την περιποίηση και την εξυπηρέτηση των επιβατών 
κατά τη διάρκεια τής πτήσης ΣΥΝ. αεροσυνοδός (γ) συνοδός εδά-
φους το πρόσωπο που εργάζεται σε αεροπορική εταιρεία και φρο-
ντίζει για τους επιβάτες πριν από την απογείωση και µετά την προ-
σγείωση (πβ. λ. αεροσυνοδός) 2. πρόσωπο (συνήθ. άνδρας) που συνο-
δεύει άτοµο τού αντίθετου φύλου σε κοινωνική εκδήλωση: δεν θα 
πάω στον χορό, γιατί δεν έχω ~ ΣΥΝ. καβαλιέρος | ντάµα 3. πρόσωπο 
που έχει ως επάγγελµα του να συντροφεύει άτοµα τού αντίθετου φύ-
λου σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ασκώντας συγκεκαλυµµένη πορνεία: 
ζήτησε από το γραφείο συνοδών να του προµηθεύσει µια εµφανίσιµη 
και έξυπνη κοπέλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακόλουθος, δούλος. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
σύνοδος «συνοδοιπόρος» (< συν- + οδός), µε καταβι-βασµό τού τόνου 
στη λήγουσα. Ανάλογα µε τον ρόλο τού προσώπου, η λ. συνοδός 
χρησιµοποιήθηκε για να αποδώσει διάφορους αγγλ. όρους, λ.χ. 
escort (για άνδρα που συνοδεύει γυναίκα), hostess (για ιπταµένη 
συνοδό), companion (γενικά) κ.ά.]. 

συνοδός, -ή, -ό αυτός που συνοδεύει κάποιον/κάτι: ~ πλοίο (πολεµικό 
πλοίο που συνοδεύει νηοποµπή) || ~ µέλη (σε συνέδρια). [ΕΤΥΜ. < 
σύνοδος (ο/η), βλ.λ.]. 

σύνοδος (η) {συνόδ-ου | -ων, -ους} 1. (α) επίσηµη συνάντηση για συ-
ζήτηση σοβαρών θεµάτων και λήψη αποφάσεων, όπου λαµβάνουν µέ-
ρος ανώτερα ιεραρχικώς στελέχη, επίσηµα διακρατικά όργανα κ.λπ.: 
η ~ των µονίµων αντιπροσώπων στην Ε.Ε. || η ~ τής Κεντρικής Επι-
τροπής τού κόµµατος ΣΥΝ. συγκέντρωση, σύσκεψη, συνέλευση, συνε-
δρίαση (β) (συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που µετέχουν στην πα-
ραπάνω διαδικασία: η ~ δεν κατέληξε σε συµφωνία ΣΥΝ. συνέλευση, 
σύσκεψη· ΦΡ. σύνοδος κορυφής η σύσκεψη ανωτάτου επιπέδου, 
στην οποία λαµβάνουν µέρος οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων: η ~ 
των κρατών-µελών τού Ν.Α.Τ.Ο. 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η συνέλευση µητροπο-
λιτών και επισκόπων, κατά την οποία λαµβάνονται αποφάσεις για 
δογµατικά και άλλα θέµατα που απασχολούν την Εκκλησία: οι απο-
φάσεις των ~ οφείλουν να γίνονται σεβαστές από τον κλήρο και το 
πλήρωµα τής Εκκλησίας (β) Οικουµενική Σύνοδος βλ. λ. οικουµενι-
κός (γ) επαρχιακή | τοπική σύνοδος η συνέλευση των επισκόπων εκ-
κλησιαστικής επαρχίας, που συνεδριάζει υπό την προεδρία τού µη-
τροπολίτη και αποφασίζει µόνο για θέµατα τοπικού χαρακτήρα (δ) 
Πατριαρχική Σύνοδος η συνέλευση που συγκαλείται από τον Πα-
τριάρχη και διεξάγεται υπό την προεδρία του, ασχολούµενη απο-
κλειστικά µε θέµατα τού Πατριαρχείου (ε) Ιερά Σύνοδος (τής Ιε-
ραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος) το ανώτατο όργανο τής αυτο-
κέφαλης Εκκλησίας τής Ελλάδος, το οποίο απαρτίζουν όλοι οι µη- 
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τροπολίτες τής χώρας και στο οποίο προεδρεύει ο αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών (στ) ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 
εντολοδόχος τής προηγούµενης συνόδου, που έχει ετήσια θητεία και 
έδρα την Αθήνα και αποτελείται από τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 
δώδεκα µητροπολίτες, οι οποίοι εναλλάσσονται κάθε χρόνο (ζ) Ενδη-
µούσα Σύνοδος ο σηµαντικότερος συνοδικός θεσµός τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας· από τον 4ο αι. υπηρετούσε τις ανάγκες τού Πατριαρχεί-
ου Κωνσταντινουπόλεως και παρέµεινε στην παράδοση του ως θε-
σµός Πατριαρχικής Συνόδου· από το Σχίσµα (1504) και µετά κατέστη 
η ανώτατη εκκλησιαστική αυθεντία τής Ορθοδοξίας µε έδρα το Οι-
κουµενικό Πατριαρχείο και µε συµµετοχή Μητροπολιτών και Αρχιε-
ρέων όχι µόνο από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αλλά και 
από τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύµων 3. 
καθεµία από τις τέσσερεις περιόδους συνεδριάσεων τής Βουλής, που 
λαµβάνουν χώρα στη διάρκεια τής τετράχρονης θητείας της: η ετή-
σια - τής Βουλής · 4. ΑΣΤΡΟΝ. η ευθυγράµµιση δύο ουράνιων σωµά-
των εντός τού ηλιακού συστήµατος, έτσι ώστε παρατηρούµενα από 
τη Γη να βρίσκονται σε µια νοητή ευθεία: ~ πλανητών ΣΥΝ. συζυγία. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οδός, συµβούλιο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + -οδός, πβ. κ. εφ-
οδος, εϊσ-οδος, κάθ-οδος]. 

συνοικέσιο (το) {συνοικεσί-ου | -ων) το σύνολο των συνεννοήσεων 
και επαφών που αποσκοπούν στο να φέρουν κοντά ανθρώπους που 
δεν γνωρίζονται µε στόχο τον γάµο: παντρεύτηκα µε ~ και όχι από 
έρωτα ΣΥΝ. προξενιό' ΦΡ. γραφείο συνοικεσίων η επιχείρηση που επι-
διώκω να προωθήσει γνωριµίες µεταξύ αγάµων, κατόπιν δικής τους 
παραγγελίας, µε σκοπό τον γάµο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συνοικέσιον, αρχική σηµ. «γαµήλια συµβίωση και συ-
γκατοίκηση», < αρχ. συνοίκησις (βλ.λ.)]. 

συνοίκηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. το να κατοικούν στο 
ίδιο µέρος ή σπίτι άνθρωποι που δεν συνδέονται µε συγγενικούς δε-
σµούς: η~µε άτοµα διαφορετικής νοοτροπίας άλλαξε τις αντιλήψεις 
του ΣΥΝ. συγκατοίκηση 2. ΒΙΟΛ. µορφή συµβίωσης η οποία απαντά σε 
κοινωνικά έντοµα, όπως τα µυρµήγκια, και κατά την οποία ένα είδος 
ζώου, διαφορετικό από αυτό που διαµόρφωσε τον χώρο κατοικίας, 
έρχεται να ζήσει εκεί, χωρίς να αποκοµίζει οφέλη ή να βλάπτεται (πβ. 
λ. παρασιτισµός). [ΕΤΥΜ. < αρχ. συνοίκησις < συνοικώ (-έω) 
(βλ.λ.)]. 

συνοικία (η) [αρχ.] {συνοικιών) τµήµα πόλης, κωµόπολης ή χωριού 
µε ξεχωριστή ονοµασία, καθορισµένα όρια, κοινωνική και πολεοδο-
µική οµοιογένεια, το οποίο διαφοροποιείται τόσο από το κέντρο όσο 
και από τα προάστια: ζει σε µια από τις ~ τής Αθήνας που αναπτύ-
χθηκαν κατά τον Μεσοπόλεµο || φτωχική | λαϊκή | παλιά | αρχοντική ~ 
ΣΥΝ. συνοικισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική, πόλη. 

συνοικιακός, -ή, -ό [1884] αυτός που σχετίζεται µε συνοικία: ~ κα-
φενείο | κινηµατογράφος | κατάστηµα | φροντιστήριο ΑΝΤ. κεντρικός· 
ΦΡ. συνοικιακό συµβούλιο όργανο τής τοπικής αυτοδιοίκησης, το 
οποίο αποτελείται από άτοµα που µένουν στην ίδια συνοικία, ασχο-
λούνται µε τα προβλήµατα της και εκλέγονται από τους κατοίκους 
της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

συνοικίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνοίκισα} (σπάν.) ιδρύω συνοικισµό. 
συνοικισµός (ο) [µτγν.] 1. σύνολο κατοικιών κοντά σε πόλη µε σχε-
τική αυτονοµία, που δηµιουργείται για να καλύψει συνήθ. έκτακτες 
ανάγκες στέγης ή µεγάλη προσέλευση πληθυσµού: ο ~ δηµιουργήθη-
κε για τους άστεγους σεισµοπαθείς || προσφυγικός | φτωχικός | ερ-
γατικός ~2. οικισµός που αποτελείται από µικρό αριθµό σπιτιών: δεν 
πρόκειται καν για χωριό: είναι ένας µικρός ~ || ο ~ υπαλλήλων τής 
Ε.Τ.Ε. εξελίχθηκε στον δήµο Φιλοθέης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πόλη. 

σύνοικος (ο/η) [αρχ.] {συνοίκ-ου | -ων, -ους) 1. (αρχαιοπρ.) πρόσωπο 
που κατοικεί µαζί µε άλλον ΣΥΝ. συγκάτοικος 2. ΖΩΟΛ. κάθε οργανι-
σµός που συµµετέχει σε συνοίκηση (βλ.λ., σηµ. 2). 

συνοικώ ρ. αµετβ. {συνοικείς... | συνοίκησα) κατοικώ µαζί (µε κά-
ποιον), µοιράζοµαι τον ίδιο χώρο ΣΥΝ. συγκατοικώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
συνοικώ (-έω) < συν + -οικώ < οίκος]. 

συνολικός, -ή, -ό [1840] αυτός που σχετίζεται µε το σύνολο: το ~ πο-
σό που θα πληρώσετε ανέρχεται στις διακόσιες χιλιάδες δραχµές || ~ 
τιµή | κόστος | άθροισµα/ λογαριασµός || τιµήθηκε από την Ακαδηµία 
Αθηνών για τη ~ του προσφορά στα γράµµατα και στις τέχνες || δεν 
έχει ακόµη επιχειρηθεί µια ~ αποτίµηση τού πεζογραφικού του έργου || 
στο βιβλίο του επιχειρεί µια - θεώρηση τού προβλήµατος || έχει -
εποπτεία τής σχετικής βιβλιογραφίας || ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε 
θετική τη ~ εικόνα τής κυβέρνησης || κάθε εξεταστής αξιολογεί τα 
γραπτά ξεχωριστά και έπειτα προκύπτει ένας ~ βαθµός || το ~ αποτέ-
λεσµα των προσπαθειών τους || ήρθε έκτος στη ~ κατάταξη || ~ ετήσια 
δαπάνη | επιβάρυνση | επιχορήγηση τού κράτους || τα ~ συναλλαγ-
µατικά αποθέµατα τής χώρας ΣΥΝ. ολικός, ολόκληρος ΑΝΤ. µερικός. 
— συνολικ-ά | -ώς [1840] επίρρ. 

συνολκή (η) (επίσ.) 1. το να συστέλλεται κάτι ΣΥΝ. συστολή, µάζεµα 
2. ΙΑΤΡ. η σύσπαση µυός που διαρκεί λίγο, αλλά συνοδεύεται από 
έντονο πόνο: ~ στοµάχου | στήθους ΣΥΝ. κράµπα. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
αρχ. συνέλκω (βλ. κ. ολκή)]. 

σύνολο (το) {συνόλ-ου | -ων) 1. πρόσωπα ή πράγµατα µαζί, που απο-
τελούν ένα όλον (που αντιµετωπίζονται ενιαία λόγω κοινής ιδιότη-
τας ή χαρακτηριστικού που τα συνδέει): το ~ των εργαζοµένων αντέ-
δρασε στα νέα µέτρα || το ~ των δαπανών επιβαρύνει την επιχείρηση || 
το κοινωνικό ~ (η κοινωνία) || οµοιογενές | ετερόκλιτο ~ || ~ κρατών | 
πολιτών ΦΡ. (α) εν (τω) συνόλω (εν [τω] συνόλω) | στο σύνολο συ-
νολικά: στο σύνολο τους οι αντιδράσεις ήταν θετικές || µόνο αν εξε-
τάσουµε το πρόβληµα εν συνόλω, θα βρούµε λύση ΣΥΝ. ολικά (β) σε 
σύνολο | (λόγ.) επί συνόλου για να δηλωθεί µέρος ή ποσοστό ενός 
συνόλου: είχε καλύψει ζηµιές ύψους 15 δις δρχ. (~ 25 δις) 2. ο συν- 

δυασµός πραγµάτων που ταιριάζουν µεταξύ τους: τα χρώµατα δηµι-
ουργούν ένα εντυπωσιακό και αρµονικό ~ || υπάρχουν ατέλειες, αλλά 
το ~ δίνει καλή εντύπωση 3. συνδυασµός ενδυµάτων: δεν µπορείτε να 
αγοράσετε µόνο τη φούστα- είναι ~ µε τη µπλούζα ΣΥΝ. ανσά-µπλ 4. 
ΜΑθ. βασική (πρωταρχική) έννοια των µαθηµατικών (χωρίς ορισµό) 
που χρησιµοποιείται για να δηλώσουµε ότι ένας πεπερασµένος (ή 
άπειρος) αριθµός στοιχείων ή µαθηµατικών εννοιών οµαδοποιούνται 
µε βάση ένα χαρακτηριστικό τους, το οποίο λειτουργεί και ως 
κριτήριο για το αν άλλα στοιχεία ανήκουν στο ίδιο σύνολο: το ~ των 
φυσικών | των ρητών αριθµών || το ~ των φωνηέντων τής ελληνικής 
αλφαβήτου || ισοδύναµα -> ΦΡ. (α) Θεωρία των συνόλων ο κλάδος που 
ασχολείται µε τη µελέτη των συνόλων και µε τις πράξεις και τις 
µαθηµατικές σχέσεις που τα συνδέουν (β) κενό σύνολο σύνολο χωρίς 
κανένα στοιχείο 5. ΓΛΩΣΣ. οµάδα λέξεων σε µία πρόταση, που 
συνδέονται συντακτικά µεταξύ τους πιο στενά απ' ό,τι µε άλλες λέ-
ξεις τής πρότασης· πρόκειται συνήθ. για κύριο όρο τής πρότασης σε 
συνδυασµό µε τους προσδιορισµούς του: να χωρίσετε την πρόταση σε 
λεκτικά σύνολα ΣΥΝ. φράση, σύνταγµα- ΦΡ. ρηµατικό | ονοµατικό | 
προθετικό | επιρρηµατικό σύνολο σύνολο λέξεων που συνδέονται 
συντακτικά µεταξύ τους και τού οποίου η βασική λέξη είναι (αντι-
στοίχως) ρήµα | όνοµα | πρόθεση | επίρρηµα ΣΥΝ. ρηµατική | ονοµα-
τική | προθετική | επιρρηµατική φράση. — (υποκ.) συνολάκι (το) 
(σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. σύνολος. Ο µαθ. όρ. αποτελεί 
απόδ. τού γαλλ. ensemble, ενώ ο γλωσσ. όρ. αποδίδει το αγγλ. group 
(verbal | adverbial κ.τ.ό.)]. 

σύνολος, -ος, -ον (αρχαιοπρ.) αυτός που περιέχει όλες τις πλευρές 
ενός όλου ΣΥΝ. ολόκληρος, ολικός ΑΝΤ. µερικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συν- + όλος]. 

συνοµήλικος, -η, -ο {συνοµηλίκ-ου | -ων, -ους) αυτός που έχει την 
ίδια ηλικία µε άλλον/άλλους: (ως ουσ.) ξεχώριζε στην εξυπνάδα από 
όλους τους συνοµηλίκους της. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. συνοµήλιξ, -ικος < συν- + όµήλιξ (βλ. λ. οµήλι-
κος)]. 

συνοµιλητής (ο) [µτγν.], συνοµιλήτρια (η) {συνοµιλητριών} 1. 
πρόσωπο µε το οποίο συζητεί κανείς: είναι ενοχλητικό να µην προ-
σέχεις τον ~ σου 2. ΠΟΛΙΤ. πρόσωπο που συµµετέχει σε διαπραγµα-
τεύσεις και διαβουλεύσεις, διµερείς ή πολυµερείς, συνήθ. ως αντι-
πρόσωπος µιας πλευράς: οι ~ για τον πόλεµο στη Βοσνία κατέληξαν 
σε προσωρινή συµφωνία ΣΥΝ. διαπραγµατευτής. 

συνοµιλία (η) [µτγν.] {συνοµιλιών) 1. (α) το να συζητεί κανείς µε κά-
ποιον: άκουσα µόνον ένα µικρό µέρος τής συνοµιλίας τους || ανούσια 
| εµπιστευτική | ενδιαφέρουσα | ζωηρή | φιλική | ψυχρή ~ ΣΥΝ. συζή-
τηση, κουβέντα, διάλογος (β) ΠΛΗΡΟΦ. (αγγλ. chat) η επικοινωνία µε-
ταξύ χρηστών τού ∆ιαδικτύου µέσω συγκεκριµένου δικτύου και το 
αντίστοιχο πρόγραµµα 2. ΠΟΛΙΤ. (συνήθ. στον πληθ.) η διαδικασία κα-
τά την οποία δύο ή περισσότερες πλευρές ανταλλάσσουν -µέσω 
αντιπροσώπων- απόψεις και εκθέτουν γνώµες, στοχεύοντας στην 
αντιµετώπιση και επίλυση προβληµάτων: οι ~ στην έδρα τού Ο.Η.Ε. 
διεξήχθησαν σε θερµό κλίµα || εγκάρδιες | αποδοτικές | επίσηµες ~ || 
συνεχίζονται οι ~ για τον αφοπλισµό ΣΥΝ. διαπραγµατεύσεις, συζη-
τήσεις. — συνοµιλώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 

συνοµιλία: συνώνυµα. Μολονότι το οµιλία από την ετυµολογική 
του προέλευση (< όµιλος) συνδέεται µε την έννοια τής οµάδας, τής 
συνάντησης, τής επικοινωνίας, αποχρωµατίστηκε µε την παρέλευ 
ση τού χρόνου από την έννοια αυτή και χρειάστηκε να ξανατονι- 
στεί η σηµασία τού «µαζί» µε το σύνθετο συνοµιλία, που εµφανί 
ζεται στους ελληνιστικούς χρόνους. Εντονότερη σε σηµασία είναι 
η λ. συζήτηση «η από κοινού ζήτηση µέσα από τη γλωσσική επι 
κοινωνία, η συνοµιλία για σοβαρότερα θέµατα, που εµπεριέχει την 
αντιπαράθεση απόψεων και επιχειρηµάτων µε ενδεχόµενες διαφω 
νίες και αντιθέσεις». Η λ. συζήτηση ήλθε να προστεθεί στην πιο 
ισχυρή σε σηµασιολογικό φορτίο λέξη διάλογος, η οποία παρέ 
µεινε να δηλώνει τον πολιτικό διάλογο, τον επιστηµονικό διάλογο, 
τον κοινωνικό διάλογο, τον φιλοσοφικό διάλογο (πβ. τους πλατω 
νικούς διάλογους) και γενικά τις πιο απαιτητικές µορφές συνοµι 
λίας (ας παρατηρηθεί, επ' ευκαιρία, ότι είναι κρίµα στις µέρες µας 
να βλέπουµε τη διαχρονικά και διαγλωσσικά καταξιωµένη λ. διά 
λογος να αντικαθίσταται και στη χώρα όπου γεννήθηκε από το 
ξενικό debate!). Σε νεότερους χρόνους πλάστηκε και η λ. συνδιά 
λεξη (πρωτοαπαντά στο Γαλλοελληνικό και Ελληνογαλλικό Αεξικό 
τού Σκαρλάτου Βυζαντίου, 1856), η οποία περιορίστηκε σήµερα σε 
χρήσεις όπως τηλεφωνική συνδιάλεξη, έναντι τής ευρύτερης χρή 
σης που είχε τον 19ο αι. Ήδη στους αρχαίους απαντά η εξειδικευ 
µένης σηµασίας λ. στιχοµυθία. που δήλωνε τις ερωταποκρίσεις 
εκτάσεως ενός στίχου, δηλ. τις σύντοµες ερωταποκρίσεις οι οποί 
ες απαντούν σε διηγήµατα, θεατρικούς διάλογους κ.τ.ό. Ειδικότε 
ρης σηµασίας δηλωτική είναι και η λ. διαξιφισµοί, που δηλώνει 
διάλογο µε ζωηρές αντιθέσεις και αντεγκλήσεις, οι οποίες παίρ 
νουν τον χαρακτήρα τής λογοµαχίας. Τελευταία, άρχισε να υπο 
σκελίζει στον προφορικό λόγο όλες τις λέξεις (συνοµιλία, συζήτη 
ση, διάλογος) η λ. κουβέντα (από το µεσν. κοµβέντος που προέρ 
χεται από το λατ. conventus «συνέλευση»), η οποία φαίνεται να δί 
νει την αίσθηση στους οµιλητές µιας πιο άτυπης και φιλικής προ 
φορικής συζήτησης, αντίθετης προς τυπικότερες µορφές επικοινω 
νίας (συνοµιλία, διάλογος). → ντιµπέιτ 

συνοµολογώ ρ. µετβ. [αρχ.] {συνοµολογείς... | συνοµολόγ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. παραδέχοµαι τα ίδια πράγµατα (µε άλλον) 2. 



συνοµοσπονδία 1710 συνταγµατάρχης 
 

καταλήγω σε συµφωνία (µε κάποιον), συνάπτω µαζί του συνθήκη: 
συνοµολογήθηκε ρητά ότι η µία χώρα δεν θα επεµβαίνει στα εσωτε-
ρικά τής άλλης ΣΥΝ. συµφωνώ. — συνοµολόγηση (η) [1833]. 

συνοµοσπονδία (η) {συνοµοσπονδιών} 1.(α) η ένωση οµοσπονδιών: 
η ~ Πολυτέκνων (β) (ειδικότ.) η ένωση δύο αυτόνοµων κοινοτήτων 2. 
τριτοβάθµιο όργανο, το οποίο αποτελεί ένωση των επιµέρους οργα-
νώσεων και σωµατείων επαγγελµατιών, εργατών ή συνδικαλιστών: 
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος || Γενική Συνοµοσπονδία 
Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος 3. η ένωση οµόσπονδων κρα-
τών: πολλοί οραµατίζονται το µέλλον τής Ευρώπης µε τη µορφή συ-
νοµοσπονδίας. — συνοµοσπονδιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. confédération]. 

συνοµοταξία (η) [1873] {συνοµοταξιών} 1. ΒΙΟΛ. (παλαιότ.) η ιεραρ-
χικώς ανώτερη βαθµίδα ταξινόµησης των ζώων ή φυτών: ~ σπονδυ-
λωτών | µαλακίων | αρθρωτών 2. (µτφ.) (κακόσ.) σύνολο προσώπων 
που συνδέονται µε ένα κοινό χαρακτηριστικό: «εµφανίστηκε µια νέα 
~ έλλογων όντων: ο φεστιβαλικός άνθρωπος» (εφηµ.) || η ~ των γρα-
φειοκρατών | των πολιτικάντηδων ΣΥΝ. κατηγορία, φάρα. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. embranchement], 

συνονθύλευµα (το) [1851] {συνονθυλεύµ-ατος | -ατα,-άτων} σύνολο 
στοιχείων που έχουν ανακατευτεί µεταξύ τους, χωρίς να τα συνδέουν 
κοινά χαρακτηριστικά: ένα ~ ετερόκλιτων αντικειµένων αποτελούσε 
τη διακόσµηση τού δωµατίου || ~ ξένων | αναφοµοίωτων ιδεών ΣΥΝ. 
σύµφυρµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκφραστικός. 
(ΕΤΥΜ < συνονθυλεύω < συν- + µτγν. όνθυλεΰω «παραγεµίζω (µε 
κρέας), παρατάί'ζω», αγν. ετύµου, πιθ. από αµάρτυρο ουσ. *όνθύλη 
(µε παραγ. επίθηµα -υλη | -υλος, πβ. κ. κανθ-ύλη, κόνδ-υλος), ενώ δεν 
συνδ. ετυµολογικά µε το αρχ. όνθος (ό) «κοπριά» (επίσης αγν. ετύ-
µου)]. 

συνονόµατος, -η, -ο αυτός που έχει το ίδιο όνοµα µε κάποιον άλλον: 
ο Νίκος Κόντος και ο Νίκος Φωτίου είναι ~. 

συνοπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν προχωρεί σε λεπτοµέρειες: ~ έκ-
θεση | αναφορά | ανάλυση | πίνακας ΣΥΝ. συγκεφαλαιωτικός, περι-
ληπτικός, σύντοµος ΑΝΤ. αναλυτικός, διεξοδικός, εκτενής- ΦΡ. συνο-
πτικές διαδικασίες οι διαδικασίες που είναι απαλλαγµένες από τις 
συνηθισµένες τυπικές πολυπλοκότητες και διατυπώσεις: καταδικά-
στηκε µε ~ 2. ΘΡΗΣΚ. (α) συνοπτικά Ευαγγέλια τα Ευαγγέλια τού 
Ματθαίου, τού Μάρκου και τού Λουκά, τα οποία παρουσιάζουν τις 
περισσότερες οµοιότητες δοµής και περιεχοµένου σε σχέση µε αυτό 
τού Ιωάννη και είναι ευκολότερο να συνοψιστούν σε µία αφήγηση 
(β) συνοπτικό πρόβληµα κάθε πρόβληµα που ανακύπτει από τη σύ-
γκριση των Ευαγγελίων τού Ματθαίου, τού Μάρκου και τού Λουκά. 
— συνοπτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., συνοπτικότητα (η) [1891]. [ΕΤΥΜ· 
αρχ., αρχική σηµ. «καθολικός - περιληπτικός», < σύνοπτος < συν- + 
οπτός (ρηµατικό επίθ.) < θ. όπ- (τού παρακ. δπ-ωπ-α, βλ. λ. όψη, 
οπτικός)]. 

συνορεύω ρ. αµετβ. {συνόρευσα} 1. έχω κοινά σύνορα (µε άλλον): η 
Ελλάδα συνορεύει ανατολικά µε την Τουρκία 2. ΝΑΥΤ. συνορεύουσα 
ζώνη η ζώνη που βρίσκεται µεταξύ των χωρικών και των διεθνών 
υδάτων. 

συνοριακός, -ή, -ό [1895] αυτός που βρίσκεται, συντελείται ή ανα-
φέρεται στα σύνορα: ~ φυλάκιο | γραµµή | σταθµός | επεισόδιο | 
φρουρός ΣΥΝ. µεθοριακός. 

συνορίτης (ο) [1750] {συνοριτών} 1. αυτός που έχει κοινά σύνορα µε 
άλλον ΣΥΝ. όµορος, γειτονικός 2. αυτός που συντελείται ή αναφέρε-
ται στα σύνορα ΣΥΝ. συνοριακός. 
[ΕΤΥΜ < σύνορο + παραγ. επίθηµα -ίτης (πβ. κ. συντοπ-ίτης, οπλ-
ίτης)]. 

σύνορο (το) {συνόρ-ου | -ων}1. η πραγµατική ή νοητή γραµµή που 
διαχωρίζει δύο τόπους, που ορίζει το τέλος συγκεκριµένης έκτασης: 
ο Έβρος αποτελεί το φυσικό ~ τής Ελλάδας µε την Τουρκία ΣΥΝ. όριο 
2. (α) σύνορα (τα) η νοητή γραµµή που χωρίζει δύο γειτονικές χώρες: 
ξέφυγε από τους διώκτες του, όταν πέρασε τα ~ || διεξάγονται εκτε-
ταµένοι έλεγχοι στα ~ για λαθροµετανάστες || κλείνω τα ~ σταµατώ-
ντας κάθε είδους βοήθεια σε καύσιµα και τρόφιµα- ΦΡ. (α) εξωτερι-
κά σύνορα (για την Ε.Ε.) τα σύνορα που ορίζουν τη γεωγραφική 
έκταση τής Ε.Ε. και ταυτίζονται µε τα σύνορα των χωρών-µελών που 
βρίσκονται στη γεωγραφική περιφέρεια τής Ένωσης (β) εσωτερικά 
σύνορα (για την Ε.Ε.) τα σύνορα των χωρών-µελών τής Ε.Ε. στο εσω-
τερικό τής γεωγραφικής της έκτασης (β) (συνεκδ.) η περιοχή µιας χώ-
ρας που βρίσκεται κοντά στη συνοριακή γραµµή της: πήρε δυσµενή 
µετάθεση για τα ~ 3. (µτφ.) το σηµείο που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο 
καταστάσεις: βρίσκεται στο ~ µεταξύ ζωής και θανάτου ΣΥΝ. όριο, 
µεταίχµιο. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. σύνορος< συν- + δρος, πβ. κ. 
δµ-ορος]. 

συνοστέωση (η) [1887] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. συνέ-
νωση γειτονικών οστών µε ιστό, η οποία µπορεί να είναι φυσιολογι-
κή ή προϊόν παθολογικής καταστάσεως. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. synost(e)osis]. 

συνουσία (η) {συνουσιών} η ερωτική συνεύρεση, η γενετήσια πράξη: 
φυσιολογική | οµοφυλοφιλική | παρά φύσιν | διακεκοµµένη ~ ΣΥΝ. 
σεξ, σαρκική επαφή, ερωτική πράξη, (!) γαµήσι. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «συναναστροφή, συντροφιά, συζήτηση», < συνοϋσα, θηλ. 
τής µτχ. συνών τού ρ. σύνειµι (βλ. κ. ουσία). Η σηµ. «σεξουαλική 
συνεύρεση» είναι ήδη αρχ.]. 

συνουσιάζοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνουσιάσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} έρ-
χοµαι σε σαρκική επαφή, συνεύρεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαµώ. 

συνοφρυώνοµαι ρ. αµετβ. {συνοφρυώ-θηκα, -µένος} ζαρώνω τα 
φρύδια µου εξαιτίας δυσάρεστου συναισθήµατος ή σκέψης: µόλις 

τον αντίκρισε, συνοφρυώθηκε απότοµα ΣΥΝ. κατσουφιάζω, σκυθρω- 
πιάζω ΑΝΤ. χαµογελώ.  — συνοφρύωµα (το) [µτγν.] κ. συνοφρύωση 
(η) [1880]. 
[ΕΤΥΜ < ορχ· συνοφρυοϋµαι (-όο-) < σύνοφρυς, -υος < συν- + όφρύς 
«φρύδι»]. 

συνοχή (η) 1. η δύναµη που εµποδίζει τη διάσπαση ενός όλου, η δύ-
ναµη που το συγκρατεί ενωµένο, συµπαγές κ.λπ.: η - τού κόµµατος 
απειλείται από τις εξελίξεις || αν δεν έχουµε ~, δεν θα πετύχουµε τους 
στόχους µας 2. (µτφ.) η λογική αλληλουχία, ο ειρµός που επιτρέπει το 
φυσιολογικό πέρασµα από το ένα θέµα στο άλλο: ο λόγος του στε-
ρείται στοιχειώδους συνοχής: µεταπηδά από το ένα θέµα στο άλλο 3. 
ΦΥΣ. η ελκτική δύναµη που δρα µεταξύ των µορίων τού ιδίου σώµα-
τος- είναι ηλεκτροστατικής φύσεως και συντελεί στη διατήρηση τής 
ενότητας ενός υλικού (βλ κ. λ. συνάφεια): µοριακή ~ || ~ στερεών | 
υγρών Α. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. κοινωνική συνοχή επιδιωκόµενη κατάσταση τού 
κοινωνικού συνόλου µέσω τού κοινού συστήµατος αξιών και τής κοι-
νωνικής αλληλεγγύης 5. ΓΛΩΣΣ. η εσωτερική σχέση που συνδέει στο 
επίπεδο τής µορφής τα επιµέρους στοιχεία ενός κειµένου µε τέτοιον 
τρόπο, ώστε αυτό να αποτελεί οργανωµένο γλωσσικό σύνολο και όχι 
απλή παράθεση γλωσσικών στοιχείων (βλ. κ. λ. συνεκτικότητα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < συνέχω. Οι γλωσσ. και φυσ. όρ. αποτελούν µετάφρ. δά-
νειο από αγγλ. cohesion]. 

σύνοψη (η) {-ης κ. -όψεως | -όψεις, -όψεων} 1. η σύντοµη παρουσία-
ση ενός θέµατος χωρίς τις λεπτοµέρειες, αλλά µόνο µε τα βασικά 
στοιχεία: µην επεκτείνεστε σε λεπτοµέρειες· θέλω µια - των γεγονότων 
ΣΥΝ. περίληψη, συγκεφαλαίωση, επισκόπηση 2. (ειδικότ.) κείµενο που 
πραγµατεύεται το θέµα του µε σύντοµο τρόπο: η ~µού κίνησε το 
ενδιαφέρον να µελετήσω το ζήτηµα σε βάθος ΣΥΝ. επιτοµή, περίληψη 
3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) σύνοψη Ευαγγελίων η παρουσίαση των στοιχείων 
σχετικά µε τον βίο τού Ιησού από τα Ευαγγέλια τού Ματθαίου, τού 
Μάρκου και τού Λουκά, για να φανούν αυτά στη χρονική τους δια-
δοχή ή/και για να διερευνηθεί τυχόν πρόβληµα ασυµφωνίας µεταξύ 
τους (βλ. κ. λ. συνοπτικός) (β) (Ιερά) Σύνοψη βιβλίο το οποίο περιέχει 
µέρος από τα επίσηµα βιβλία τής Εκκλησίας για την κατ' ιδίαν προ-
σευχή ή την παρακολούθηση λειτουργίας στην εκκλησία. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. σύνοψις < θ. συν-οψ- τού µέλλ. συνόψοµαι (ρ. συνορώ «τα βλέπω 
όλα µε µια µατιά, τα έχω στο οπτικό µου πεδίο). Βλ. λ. όψη]. 

συνοψίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {συνόψισ-α, -τηκα} παρουσιάζω ένα θέµα, 
µια κατάσταση κ.λπ. µε σύντοµο τρόπο, επιλέγοντας τα βασικότερα 
σηµεία: συνοψίζοντας, τρία είναι τα ζητήµατα που µας απασχολούν: η 
στέγαση, η τροφή και η θέρµανση ΣΥΝ. συγκεφαλαιώνω ΑΝΤ. ανα-
λύω. — συνόψιση (η). 

Σ Υ Ν. Π. Ε. (ο) Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης. 
συνταγή (η) 1. σύνολο οδηγιών για την παρασκευή φαγητού ή γλυ-

κού: έµαθα µια νέα ~ για ένα καταπληκτικό γλυκό || βιβλίο | σηµειω-
µατάριο | θήκη συνταγών || αρχική | αυθεντική | παραδοσιακή ~ 2. 
ΦΑΡΜ. γραπτή εντολή που συντάσσει ο γιατρός και στην οποία ανα-
φέρεται το είδος, η ποσότητα, ο τρόπος και ο χρόνος λήψεως ενός ή 
περισσοτέρων φαρµάκων: τα περισσότερα φάρµακα χορηγούνται µό-
νο µε ιατρική ~ || ~ γιατρού || δυσανάγνωστη | φαρµακευτική -1| εκτελώ 
~ ΣΥΝ. ρετσέτα 3. (γενικότ.) τρόπος δράσης που ακολουθεί συγκε-
κριµένα, προκαθορισµένα στάδια για την επίτευξη ενός σκοπού: δεν 
υπάρχουν συνταγές για την ευτυχία || παρότι και αυτή η τηλεοπτική 
σειρά ακολουθεί τη γνωστή ~, έχει µερικά πρωτότυπα στοιχεία || πα-
λιά και δοκιµασµένη ~|| ο συγγραφέας αυτός γνωρίζει άριστα τη -των 
µπεστ-σέλερ. 
[ΕΤΥΜ; µτγν., αρχική σηµ. «διαταγή», < αρχ. συντάσσω | -ττω (πβ. κ. 
ταγή). Η σηµ. τής φαρµ. εντολής είναι µτγν., ενώ η χρήση τής λ. σχε-
τικά µε την παρασκευή φαγητών αποδίδει το ιταλ. ricetta]. 

σύνταγµα (το) {συντάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (συνήθ. µε κεφ.) (α) το 
σύστηµα νοµικών κανόνων που καθορίζουν τη µορφή τού πολιτεύµα-
τος, τις βασικές γραµµές οργάνωσης και λειτουργίας τού κράτους 
και τις βασικές σχέσεις κράτους και κοινωνίας (β) ο γραπτός θεµε-
λιώδης νόµος τού κράτους, που καθορίζει τη µορφή τού πολιτεύµα-
τος, τις βασικές γραµµές οργάνωσης και λειτουργίας τού κράτους 
και τις βασικές σχέσεις κράτους και κοινωνίας ο οποίος έχει συνή-
θως αυξηµένη τυπική ισχύ (δηλ. δεν µπορεί να τροποποιείται ή να 
καταργείται όπως ένας κοινός νόµος): η προτεινόµενη διάταξη είναι 
αντίθετη µε το άρθρο 3 τού Συντάγµατος || κατάρτιση | αναθεώρηση | 
παραβίαση τού ~ || δηµοκρατικό | αναθεωρηµένο | φιλελεύθερο ~ · 2. 
ΣΤΡΑΤ. (α) οργανική µονάδα τού Στρατού Ξηράς, ανώτερη ιεραρχι-κώς 
από τάγµα και µικρότερη από ταξιαρχία- συνήθ. περιλαµβάνει τρία 
τάγµατα και µονάδες υποστήριξης και διοικητικής µέριµνας: -
Μηχανικού | Πυροβολικού | Πεζικού | αλεξιπτωτιστών | αµφίβιων κα-
ταδροµών (β) (συνεκδ.) το µέρος όπου στρατοπεδεύει η παραπάνω 
µονάδα · 3. ΓΛΩΣΣ. δύο ή περισσότερες λέξεις, οι οποίες «συν-τάσ-
σονται», συνδέονται µεταξύ τους σχηµατίζοντας συγκεκριµένη συ-
ντακτική ενότητα· αλλιώς φράση, π.χ. ο µαθητής (ονοµατικό σύνταγ-
µα ή ονοµατική φράση), βλέπω τηλεόραση (ρηµατικό σύνταγµα ή 
ρηµατική φράση): να εντοπιστούν τα ~ που αποτελούνται από άρθρο 
και ουσιαστικό ΣΥΝ. σύνολο, φράση · 4. ΑΡΧΑΙΟΛ. σύνολο αγαλµάτων 
που είναι τοποθετηµένα σε µία βάση, το ένα δίπλα στο άλλο, και 
αποτελούν θεµατική ενότητα 5. (γενικότ.) συγκέντρωση και ταξινό-
µηση αντικειµένων ιστορικής αξίας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < συντάσσω | -ττω (πβ. κ. τάγµα). Ήδη αρχ. οι σηµ. τού 
στρατιωτικού σώµατος (αργότερα θεωρήθηκε ισοδύναµο τού λατ. 
cohors, υποδιαίρεση τής λεγεώνας) και τού πολιτειακού κειµένου]. 

συνταγµατάρχης (ο/η) {(κλητ. συνταγµατάρχα) | συνταγµαταρχών) 
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1. διοικητής συντάγµατος (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.) 2. ΙΣΤ. Συνταγµατάρ 
χες (οι) οι αξιωµατικοί που έκαναν το πραξικόπηµα τής 21ης Απρι 
λίου 1967: η χούντα των ~. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < σύνταγµα, -ατός + -άρχης < άρχω]. 

συνταγµατικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το Σύντα-γµα 
µιας χώρας: ~ αναθεώρηση | άρθρο || ~ εκτροπή | καθήκοντα | κώλυµα 
| πραξικόπηµα | εγγυήσεις (β) Συνταγµατικό ∆ίκαιο κλάδος τής 
νοµικής επιστήµης, ο οποίος έχει ως αντικείµενο του τη µελέτη των 
κειµένων που ανήκουν τυπικά (ή και ουσιαστικά) στο Σύνταγµα 
µιας χώρας: καθηγητής | τοµέας Συνταγµατικού ∆ικαίου στο Πανε-
πιστήµιο Αθηνών (γ) Συνταγµατικό ∆ικαστήριο το δικαστήριο που 
ελέγχει κατά πόσον η εκτελεστική εξουσία µε τα νοµοθετήµατα και 
τις πράξεις της κινείται µέσα στα όρια που καθορίζει το Σύνταγµα 
(δ) συνταγµατικός χάρτης το Σύνταγµα µιας χώρας ΣΥΝ. καταστατι-
κός χάρτης 2. (α) αυτός που συµφωνεί µε το Σύνταγµα, που δεν το 
παραβιάζει ANT. αντισυνταγµατικός (β) συνταγµατική πράξη | συ-
νταγµατική πρακτική η ακολουθούµενη από τα αρµόδια κάθε φορά 
όργανα τού κράτους ερµηνεία εφαρµογής ενός συνταγµατικού κανό-
να δικαίου 3. (α) αυτός που απορρέει από το Σύνταγµα τής χώρας: ~ 
ελευθερίες | υποχρεώσεις (β) συνταγµατικά δικαιώµατα το σύνολο 
των δικαιωµάτων που πηγάζουν από το Σύνταγµα, π.χ. το δικαίωµα 
τής ελεύθερης έκφρασης τού ατόµου, τής ιδιοκτησίας ακινήτου κ.λπ. 
4. αυτός που ασκεί εξουσία ή διοικείται µε βάση τις διατάξεις τού 
Συντάγµατος: ~ πολίτευµα | βασιλεία | µοναρχία 5. ΓΛΩΣΣ. (α) συ-
νταγµατικός άξονας κατηγοριοποίηση των συστατικών στοιχείων 
τής γλώσσας από τον γλωσσολόγο Φ. ντε Σωσσύρ, για να δηλωθούν 
οι διάφορες σχέσεις τους (φωνολογικές, µορφολογικές, σηµασιολογι-
κές και κυρ. συντακτικές), όταν «συν-τάσσονται», δηλ. όταν τα στοι-
χεία συνεµφανίζονται στον λόγο (λέξη, φράση, πρόταση κ.λπ.) ANT. 
παραδειγµατικός άξονας (β) συνταγµατικές σχέσεις οι διάφορες 
σχέσεις (φωνολογικές, µορφολογικές, σηµασιολογικές, συντακτικές) 
των στοιχείων τής γλώσσας, όπως συν-εµφανίζονται µέσα στον λόγο 
(λέξη, φράση, πρόταση)· π.χ. στην πρόταση ο πατέρας βλέπει τηλεό-
ραση, συνταγµατική, και µάλιστα συντακτική, είναι η σχέση υποκει-
µένου και ρήµατος (ο πατέρας - βλέπει), η σχέση ρήµατος και αντι-
κειµένου (βλέπει - τηλεόραση) κ.λπ. ANT. παραδειγµατικές σχέσεις. 
— συνταγµατικ-ά | -ώς [1825] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σύνταγµα, o γλωσσ. όρ. είναι αντιδάν. από γαλλ. 
syntagmatique (axe | relations)]. 

συνταγµατικότητα (η) [1831] {χωρ. πληθ.} (για νόµο ή άλλη πολι-
τειακή πράξη ή παράλειψη) η συµφωνία ή η µη αντίθεση προς το σύ-
νταγµα: η ~ τού νόµου θα κριθεί στο δικαστήριο ΑΝΤ. αντισυνταγµα-
τικότητα. 

συνταγµατολόγος (ο/η) [1876] ο νοµικός ή ο επιστήµονας τού δι-
καίου που είναι ειδικευµένος στο Συνταγµατικό ∆ίκαιο (ως κλάδο 
τής νοµικής επιστήµης). 

συ νταγο γραφιά (η) [1847] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. το σύνολο των κανό-
νων για τη γραφή ιατρικών συνταγών 2. η γραφή ιατρικής συνταγής. 

συνταγογραφω ρ. µετβ. {συνταγογραφείς... | συνταγογράφ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) (για γιατρό) γράφω (συγκεκριµένα φάρµα-
κα) σε συνταγή. — συνταγογράφηση (η). 

συνταγολογία (η) [1833] {χωρ. πληθ.} ΦΑΡΜ. Ο φαρµακολογικός κλά-
δος που έχει ως αντικείµενο τη σύνταξη και παρασκευή ιατρικών και 
φαρµακευτικών συνταγών. 

συνταγολόγιο (το) [1872] {συνταγολογί-ου | -ων} ΦΑΡΜ. 1. το ειδικό 
βιβλίο στο οποίο ο φαρµακοποιός γράφει τις συνταγές κάθε ηµέρας 
2. το στέλεχος στο οποίο γράφει ο γιατρός τη συνταγή για τον ασθε 
νή του 3. ο κατάλογος των εγκεκριµένων φαρµάκων που µπορούν να 
συνταγογραφηθούν από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ή από τα διάφο 
ρα ασφαλιστικά ταµεία: εθνικό ~. 

συνταιριάζω ρ. µετβ. {συνταίριασ-α, -τηκα, -µένος} κάνω (κάτι) να 
συνδυαστεί αρµονικά µε κάτι άλλο: έψαχνε για τα κατάλληλα γάντια, 
για να τα συνταιριάζει µε το παλτό της || συνταίριαζε οµορφιά και 
καλοσύνη ΣΥΝ. συναρµόζω, συνδυάζω. — συνταίριασµα (το). 

συνταιριαστός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να συνταιριαστεί µε κά-
ποιον/κάτι άλλο. — συνταιριαστά επίρρ. 

συντάκτης (ο) {συντακτών}, συντάκτρια (η) [1874] {συντακτριών} 1. 
πρόσωπο που συντάσσει κείµενο: ο ~ τής προκήρυζης | τού νοµο-
σχεδίου 2. πρόσωπο που εργάζεται σε µόνιµη βάση σε εφηµερίδα ή 
περιοδικό συντάσσοντας άρθρα: ο ~ τού άρθρου προτίµησε την ανω-
νυµία || Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων ΣΥΝ. δηµοσιογρά-
φος 3. πρόσωπο που συντάσσει λήµµατα σε λεξικό ή εγκυκλοπαί-
δεια: ο ~ τού λήµµατος | τού λεζικού. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
συντάσσω | -ττω]. 

συντακτικό (το) 1. ΓΛΩΣΣ. το µέρος τής γραµµατικής που εξετάζει τη 
συντακτική δοµή και λειτουργία µιας γλώσσας (βλ. λ. σύνταξη): το -
τής ελληνικής γλώσσας ΣΥΝ. σύνταξη 2. (συνεκδ.) το σχολικό µάθηµα 
κατά το οποίο διδάσκονται οι κανόνες συντάξεως µιας γλώσσας 3. 
(συνεκδ.) το διδακτικό εγχειρίδιο στο οποίο συγκεντρώνονται και 
από το οποίο διδάσκονται οι κανόνες συντάξεως µιας γλώσσας: γυ-
ρίστε στη σελίδα είκοσι τού - σας. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού 
επιθ. συντακτικός]. 

συντακτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σύνταξη κειµένων: 
η ~ οµάδα ενός περιοδικού | ενός λεζικού 2. (α) αυτός που αναφέρεται 
στους κανόνες συντάξεως µιας γλώσσας: κάνει ~ λάθη || ~ ανάλυση 
(β) συντακτική θεωρία η γενετική-µετασχηµατιστική σύνταξη (βλ. 
λ. γενετικός) 3. ΓΛΩΣΣ. συντακτικό (το) βλ.λ. · 4. (α) αυτός που 
σχετίζεται µε το σύνταγµα µιας χώρας: ~ επιταγή (β) Συντακτική 
Συνέλευση η εθνική συνέλευση που ψηφίζει νέο σύνταγµα (πβ. λ. 
αναθεωρητικός) (γ) συντακτική εξουσία η εξουσία κατάρτισης και 

θέσεως σε ισχύ νέου συντάγµατος (δ) συντακτικό όργανο ο οργανι-
κός φορέας τής συντακτικής εξουσίας (ε) συντακτική πράξη | πρα-
κτική η ακολουθούµενη πρακτική (κανόνες, συνήθειες) από συντα-
κτικό όργανο · 5. ΧΗΜ. συντακτικός τύπος η παράσταση που δείχνει 
τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µεταξύ τους τα άτοµα µιας χηµι-
κής ένωσης. — συντακτικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχική σηµ. «σχηµατισµένος, οργανωµένος», αρχ. συ-
ντάσσω | -ττω (πβ. κ. τακτικός). Ο πολιτικός όρος αποδίδει το γαλλ. 
constituant (λ.χ. Assemblée Constituante «Συντακτική Συνέλευση»)]. 

συντάµω (να/θα) ρ. → συντέµνω 
σύνταξη (η) {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. (α) η παραγωγή γρα-

πτών κειµένων: η ~ ενός δηµοσιογραφικού άρθρου || η ~ ενός εγκυ-
κλοπαιδικού λήµµατος || η ~ οδηγιών | νόµου | νοµοσχεδίου | κατα-
λόγου | αναφοράς || τελεί χρέη διευθυντή συντάξεως στην εφηµερίδα 
του || ~ επιστολής | υποµνήµατος || η αίθουσα σύνταζης ενός ειδησε-
ογραφικού σταθµού ΣΥΝ. γράψιµο, συγγραφή (β) (συνεκδ.) το σύνολο 
των συντακτών: υπήρξε απάντηση από τη ~ τού περιοδικού 2. ΓΛΩΣΣ. 
(α) η συντακτική δοµή µιας γλώσσας, οι τρόποι (κανόνες) κατά τους 
οποίους οι λέξεις (οι γλωσσικές πληροφορίες) συν-τάσσονται, συνδέ-
ονται µεταξύ τους, για να σχηµατίσουν φράσεις (ο µαθητής, την 
άσκηση, έλυσε την άσκηση), προτάσεις (ο µαθητής έλυσε την άσκη-
ση), περιόδους (ο µαθητής έλυσε την άσκηση, προτού τελειώσει η 
προκαθορισµένη ώρα) κ.λπ.: το κείµενο του έχει πλούσιο λεζιλόγιο, 
αλλά χωλαίνει στη ~ || κανόνες τής σύνταζης || απρόσωπη ~ (β) γενε-
τική-µετασχηµατιστική σύνταξη βλ. λ. γενετικός 3. (γενικότ.) ο συν-
δυασµός αριθµών, συµβόλων και απεικονίσεων για τη γραφική ανα-
παράσταση µεγέθους ή πράγµατος: η ~χάρτη/ εκλογικού καταλόγου | 
πίνακα | ισολογισµού ΣΥΝ. κατάρτιση · 4. η µηνιαία παροχή χρη-
µατικού ποσού προς ασφαλισµένο σε κοινωνικό φορέα (ή σε συγγε-
νή του µετά τον θάνατο του), όταν αυτός αποσύρεται από την εργα-
σία του, έχοντας συµπληρώσει τα απαιτούµενα χρόνια ή/και ένσηµα· 
(συνεκδ.) το ίδιο το χρηµατικό ποσό: αναπηρική | χαµηλή | αγροτική 
| στρατιωτική ~ || δύσκολα τα φέρνει βόλτα µε τη ~ που παίρνει || ~ τού 
1.Κ.Α. | τού Ν.Α.Τ. | πείνας- ΦΡ. βγαίνω στη σύνταξη παύω να ερ-
γάζοµαι, συνταξιοδοτούµαι: από τότε που βγήκε στη σύνταξη, δεν ξέ-
ρει πώς να περάσει την ώρα του 5. σύνταξη τής πολιτείας το συντα-
κτικό έργο ενός συντακτικού οργάνου, το σύνταγµα ενός κράτους 6. 
ΣΤΡΑΤ. (α) η συγκέντρωση στρατιωτών ή πλοίων σύµφωνα µε ορισµένη 
διάταξη (β) (ως πρόσταγµα) για τη συγκέντρωση στρατιωτών 
σύµφωνα µε ορισµένη διάταξη. — (υποκ.) συνταξούλα (η) (σηµ. 4). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύνταζις < συντάσσω | -ττω (πβ. κ. τάξις). Αρχική σηµ. 
τής λ. «οργάνωση, διευθέτηση (κατά σειρά και τάξη)», ενώ µτγν. εί-
ναι οι σηµ. «σύνταξη (όρων προτάσεως)» και «αµοιβή (στρατιωτών, 
ιερέων και άλλων µη µάχιµων πολιτών)»]. 

συνταξιδεύω ρ. αµετβ. [1782] {συνταξίδευσα} χρησιµοποιώ το ίδιο 
µεταφορικό µέσο (µε άλλον) ή πορεύοµαι µαζί του: γνωριστήκαµε 
όταν συνταξιδεύαµε για το Παρίσι. — συνταξιδώτης (ο) [1856], συ-
νταξιδιώτισσα (η). 

συντάξιµος, -η, -ο [1833] αυτός που είναι απαραίτητος, για να µπο-
ρέσει κανείς να εξασφαλίσει σύνταξη, όταν σταµατήσει να εργάζε-
ται: ~ χρόνος | χρόνια. 
[ΕΤΥΜ. < σύνταξη + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. ανατάζ-ιµος, δικάσ-
ιµος]. 

συνταξιοδοτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την παροχή σύ-
νταξης: ~ εισφορές | δικαιώµατα/ ταµεία/ ασφαλιστήριο | ασφάλεια | 
συµβόλαιο. — συνταξιοδοτικά επίρρ. 

συνταξιοδοτώ ρ. µετβ. [1849] {συνταξιοδοτείς... | συνταξιοδότ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} παρέχω σε (κάποιον) χρηµατικό ποσό σε µη-
νιαία βάση, όταν πλέον έχει πάψει να εργάζεται, ως συνέχεια τού µι-
σθού ή τής αµοιβής που ελάµβανε όσο εργαζόταν: συνταξιοδοτήθηκε 
πρόωρα. — συνταξιοδότηση (η) [1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΙΙΥΜ < 
σύνταξη + -δοτώ < δότης, πβ. κ. δανειο-δοτώ, χρηµατο-δο-τώ]. 

συνταξιούχος (ο/η) [1833] πρόσωπο που έχει πάψει να εργάζεται και 
λαµβάνει σύνταξη: ~ οικοδόµος | δάσκαλος || τα αιτήµατα των 
συνταζιούχων τού 1.Κ.Α. [ΕΤΥΜ. < σύνταξη + -ούχος (< έχω)]. 

συνταράζω ρ. µετβ. {συντάρα-ξα (λόγ. συνετάραξα), -χθηκα, -γµένος} 
προκαλώ έντονη ψυχική αναστάτωση: τα νέα µάς συντάραζαν ΣΥΝ. 
συγκλονίζω, σοκάρω. Επίσης συνταράσσω [αρχ.]. 

συνταρακτικός, -ή, -ό [1867] κ. συνταραχτικός αυτός που προκαλεί 
έντονη ψυχική αναστάτωση, που επιφέρει µεγάλη αναστάτωση: ~ 
νέα | γεγονός | εµπειρία | είδηση | παρουσία | αλλαγές | αποκαλύψεις 
ΣΥΝ. συγκλονιστικός. — συνταρακτικά κ. συνταραχτικά επίρρ; 

συντάσσω ρ. µετβ. {συν-έταξα, -τάχθηκα, -ταγµένος κ. (λόγ.) -τεταγ-
µένος} 1. δηµιουργώ (γραπτό κείµενο): ~ διαθήκη/ άρθρο | σχόλιο/ έγ-
γραφο | συµβόλαιο | λόγο | διαµαρτυρία | λήµµα | πόρισµα | έκθεση | 
αναφορά | νοµοσχέδιο ΣΥΝ. συγγράφω, γράφω 2. (γενικότ.) συνδυάζω 
αριθµούς, σύµβολα, απεικονίσεις για τη γραφική αναπαράσταση µε-
γέθους ή πράγµατος: ~ χάρτη ! εκλογικό κατάλογο | πίνακα ισολογι-
σµού ΣΥΝ. καταρτίζω, συνθέτω 3. αναλύω (πρόταση) στο συντακτικό 
επίπεδο, βρίσκω ης συντακτικές δοµές της: να συνταχθεί το κείµενο 
και να αναλυθούν οι υποθετικοί λόγοι ΣΥΝ. κάνω σύνταξη 4. ΣΤΡΑΤ. 
τοποθετώ (στρατιώτες) σε ορισµένη διάταξη· (µεσοπαθ. συντάσσο-
µαι) 5. παίρνω θέση (υπέρ κάποιου): ~ µε το µέρος | την άποψη κά-
ποιου ΣΥΝ. υπερασπίζοµαι, στηρίζω, υποστηρίζω, τάσσοµαι (υπέρ | 
κατά κάποιου) ΑΝΤ. αντιτίθεµαι, αντιτάσσοµαι 6. ΓΛΩΣΣ. (για όρο τής 
πρότασης) δέχοµαι συµπλήρωµα σε ορισµένη πτώση ή γενικότ. σε 
ορισµένο τύπο: το «διαβάζω» συντάσσεται µε αιτιατική, ενώ το «επι- 



συνταυτίζω 1712 συντηρητικός 
 

κρατώ» συντάσσεται µε γενική || το «επί» συντάσσεται µε γενική και µε 
αιτιατική || το «πηγαίνω» συντάσσεται µε εµπρόθετο προσδιορισµό 7. 
(η µτχ. συντεταγµένος, -η, -ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + τάσσω | -
ττω (βλ.λ.)]. 

συνταυτίζω ρ. µετβ. [1873] {συνταύτισ-α, -τηκα, -µένος} κάνω (κάτι) 
όµοιο µε άλλο: µε τον καιρό οι δύο διαφορετικές λέξεις συνταυτί-
στηκαν λόγω τής µορφολογικής συγγένειας τους ΣΥΝ. ταυτίζω ANT. 
διαφοροποιώ. — συνταύτιση (η) [1846] κ. συνταυτισµός (ο) [1844]. 

συντεθειµένος, -η, -ο → συνθέτω 
συντέθηκα ρ. → συνθέτω 
συντείνω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνέτεινα} ενώνω τις δυνάµεις µου στην 

επίτευξη ορισµένου στόχου, συµβάλλω προς µία κατεύθυνση: αν δεν 
συντείνουν οι προσπάθειες όλων προς την ίδια κατεύθυνση, η χώρα 
δεν θα βγει από το αδιέξοδο || η αδιαλλαξία του συνέτεινε στην απο-
τυχία των συνοµιλιών ΣΥΝ. συντελώ, συµβάλλω ΑΝΤ. εµποδίζω. 

σύντεκνος (ο) {συντέκνων}, συντέκνισσα (η) {συντεκνισσών} 
(διαλεκτ.) πρόσωπο που συνδέεται µε κάποιον, επειδή τον έχει πα-
ντρέψει ή του έχει βαφτίσει το παιδί: ήρθε κι ο ~ από την Κρήτη και 
µας έφερε το λάδι ΣΥΝ. κουµπάρος. — συντεκνία [µεσν.] κ. συντε-
κνιά (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < συν- + -τεκνος < τέκνον]. 

συντέλεια (η) {χωρ. πληθ.} συνήθ. στη ΦΡ. συντέλεια τού κόσµου (i) 
το τέλος τού κόσµου ΣΥΝ. η δευτέρα παρουσία, τα έσχατα, τα ύστε-
ρα τού κόσµου (ii) (µτφ.) πολύ κακές καιρικές συνθήκες: κρύο, χαλάζι, 
η ~! ΣΥΝ. κοσµοχαλασιά, θεοµηνία ΑΝΤ. γαλήνη, ηρεµία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «από κοινού ενέργεια, συνεργασία για κοινό σκοπό», 
< συντελής (βλ. κ. συντελώ). Στη Μτγν. Ελληνική η λ. δήλωσε τη 
συµπλήρωση, την ολοκλήρωση ενός χρονικού διαστήµατος, καθώς 
και την τελική του περίοδο (λ.χ. πάπυρος 2ου αι. µ.Χ.: συντέλεια του 
διεληλυθότος έτους- Κ.∆. Ματθ. 24, 3: τό σηµείον τής σης παρουσίας 
και συντέλειαςτοῦαιώνος)]. 

συντέλεση (η) -> συντελώ 
συντελεσµένος, -η, -ο -+ συντελώ 
συντελεστής (ο) 1. αυτός που ενεργεί, ώστε να επιτευχθεί συγκε-

κριµένο αποτέλεσµα: βασικός ~ τής επιτυχίας στάθηκε ο υπεύθυνος 
πωλήσεων || το κοινό χειροκρότησε όλους τους συντελεστές τής πα-
ράστασης || δεν µπορεί κανείς να υπολογίσει όλους τους συντελεστές 
τής ανθρώπινης ευτυχίας ΣΥΝ. παράγων, παράµετρος 2. ΜΑθ. ορισµέ-
νος αριθµός ή γράµµα που το θεωρούµε σταθερό σε µια αλγεβρική 
παράσταση: στο µονώνυµο -4χ3ψ το -4 είναι ~||~ διευθύνσεως ευθείας 
3. ΦΥΣ. µέγεθος που εκφράζει τον λόγο ή το γινόµενο δύο διαφο-
ρετικών µεγεθών και χαρακτηρίζει φυσικές ιδιότητες: ~ θερµικής 
διαστολής 4. ΟΙΚΟΝ. (α) ο αριθµός που εκφράζει τη σχέση δύο οικονο-
µικών µεγεθών: ~ αποτελεσµατικότητας (β) οικονοµικός παράγοντας 
που οδηγεί στην ανάπτυξη συγκεκριµένου οικονοµικού µεγέθους: ~ 
παραγωγής 5. σταθερός αριθµός, µεγαλύτερος ή µικρότερος από τη 
µονάδα, µε τον οποίο υπολογίζονται οι διαστάσεις ενός κτίσµατος 
ως προς την έκταση γης στην οποία αυτό κτίζεται: ~ δόµησης | κά-
λυψης | ύψους || για τα εµπορικά ακίνητα παίζει ρόλο η θέση και ο ~ 
εµπορικότητας τής περιοχής. — συντελεστικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µέλος οµάδας φοροσυλλεκτών», < αρχ. 
συντελώ (βλ.λ.). o µαθ. όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. coefficient, ενώ 
στη σηµ. «παράµετρος» αποδίδει το αγγλ. factor]. 

συντελικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. συντελικός χρόνος κάθε χρόνος ρήµατος µε 
τον οποίο εκφράζεται ότι η ενέργεια τού ρήµατος έχει ήδη συντε-
λεστεί, δηλ. έχει τελειώσει- στη Ν. Ελληνική τέτοιοι χρόνοι είναι ο 
παρακείµενος, ο υπερσυντέλικος και ο συντελεσµένος µέλλοντας, 
π.χ. έχω στείλει το δέµα || είχε φύγει όταν πήγα || θα έχει φτάσει, όταν 
του τηλεφωνήσω ΣΥΝ. συντελεσµένος | τετελεσµένος χρόνος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συντελής (< συν- + -τελής < τέλος)}. 

συντελώ ρ. αµετβ. {συντελείς... | συν)ε)τέλεσα, συντελέσ-τηκα, -µέ-
νος} 1. λειτουργώ ως παράγοντας στη διαµόρφωση αποτελέσµατος: η 
άθληση συντελεί στην καλή υγεία || η κακοκαιρία συνετέλεσε στην 
ανατροπή των σχεδίων µας ΣΥΝ. συµβάλλω, συντείνω, συνεργώ, υπο-
βοηθώ- (µεσοπαθ. συντελούµαι) 2. πραγµατοποιούµαι, ολοκληρώνο-
µαι: επί προεδρίας του συντελέστηκε σηµαντικό έργο || συντελούνται 
διεργασίες || η ενσωµάτωση των χωρών αυτών στο νέο σύστηµα συ-
ντελείται ταχύτατα ΣΥΝ. λαµβάνω χώρα, γίνοµαι 3. ΓΛΩΣΣ. (α) συντε-
λεσµένοι χρόνοι οι συντελικοί χρόνοι (β) συντελεσµένος µέλλοντας 
ο χρόνος που σηµαίνει ότι η πράξη που δηλώνει το ρήµα θα έχει ήδη 
τελειώσει στο µέλλον πριν από κάτι άλλο (που λέγεται ή εννοείται), 
π.χ. θα έχω επιστρέψει, προτού τηλεφωνήσεις ΣΥΝ. τετελεσµένος µέλ-
λοντας. — συντέλεση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
συντελώ (-έω), αρχική σηµ. «φέρω εις πέρας, ολοκληρώνω - συνεργώ, 
συµβοηθώ», < συν- + -τελώ (< τέλος). Η λ. είχε συχνά την τεχν. 
κυριολεκτική σηµ. «αποδίδω φορολογικές εισφορές (τέλη) ανάλογα 
µε την περιουσία µου»]. συντέµνουσα (η) [συντεµνουσών} ΜΑθ. 
διανυσµατικό µέγεθος στην τριγωνοµετρία, το αντίστροφο τού 
ηµίτονου. 
[ΕΤΥΜ. θηλ. µτχ. ενεστ. τού αρχ. συντέµνω ως απόδ. τού γαλλ. 
cosecante]. συντέµνω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνέτµησα (λόγ. συνέταµον, -ες, 
-ε..., να/θα συντάµω), συντµήθηκα, συντετµηµένος} (αρχαιοπρ.) 
µικραίνω σε µέγεθος: το κείµενο ήταν εκτενές και του ζήτησαν µια 
συντετµηµένη εκδοχή του ΣΥΝ. συντοµεύω, περιορίζω ΑΝΤ. εκτείνω, 
µεγαλώνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, τµήµα. συντεταγµένος, -η, -ο (λόγ.) 
1. (για οµάδες µαθητών, στρατιωτών κ.λπ.) αυτός που έχει 
παραταχθεί µε συγκεκριµένο τρόπο: στην παρέλαση οι πεζοναύτες 
ήταν ~ σε εξάδες 2. αυτός που έχει συνταχθεί, διατυπωθεί µε ορισµένο 
τρόπο: κείµενο πρόχειρα ~ 3. αυτός που είναι 

οργανωµένος, συγκροτηµένος: µέσα από την κρίση αυτή, το κόµµα 
µας πρέπει να βγει συντεταγµένο 4. αυτός που έχει συγκροτηθεί, δια-
µορφωθεί βάσει Συντάγµατος, που λειτουργεί βάσει νόµων: ~ πολι-
τεία | κράτοςδ. συντεταγµένες (οι) µεµονωµένοι ή συνδυαζόµενοι 
µεταξύ τους αριθµοί, µε τους οποίους ορίζεται ένα σηµείο: το βυθι-
ζόµενο πλοίο έδωσε τις ~ του, για να το εντοπίσουν τα σωστικά' ΦΡ. 
γεωγραφικές συντεταγµένες βλ. λ. γεωγραφικός. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. 
παρακ. τού αρχ. συντάσσω, η οποία στην Αρχαία είχε τις σηµ. 
«παρατεταγµένος για µάχη, επίλεκτος - ευρισκόµενος σε ενότητα, 
οργανωµένος» (λ.χ. ψυχή συντεταγµένη σώµατι, Πλάτ. Νόµοι 903d· 
σηµείον πολιτείας συντεταγµένης, Αριστοτ. Πολιτεία 1272b). Ήδη 
αρχ. η σηµ. «διατυπωµένος επίσηµα» (προοίµιον συντε-ταγµένον, 
Πλάτ. Νόµοι 930e). H σηµ. «στοιχείο γεωγραφικού µήκους | πλάτους» 
αποτελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. coordonnée (scalaire)]. 

συντετµηµένος, -η, -ο → συντέµνω 
συντεχνία (η) [µτγν.] {συντεχνιών} 1.ΙΣΤ. µεσαιωνική επαγγελµατική 

ένωση µαστόρων, τεχνιτών ή εµπόρων µε αυστηρή ιεραρχία, στην 
οποία δεν µπορεί κανείς να ενταχθεί εύκολα και η οποία έχει ως στό-
χο της να προασπίσει τα συµφέροντα των µελών της και να µην επι-
τρέψει την είσοδο ξένων στο επάγγελµα ΣΥΝ. σινάφι 2. (γενικότ.) κάθε 
οργάνωση ατόµων που απασχολούνται στον ίδιο επαγγελµατικό 
κλάδο 3. (κακόσ.) χαρακτηρισµός κάθε ενώσεως επαγγελµατιών, που 
στοχεύει αποκλειστικά στην προάσπιση των συµφερόντων τού κλά-
δου, αδιαφορώντας για το κοινωνικό σύνολο ή ακόµα και εις βάρος 
του: το σωµατείο µας πρέπει να ξεφύγει από τη λογική τής συντεχνίας 
και να αναβαθµιστεί ΣΥΝ. σινάφι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

συντεχνιακός, -ή, -ό [1895] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις συντεχνίες: 
ενώσεις συντεχνιακού χαρακτήρα || ~ κεκτηµένο 2. (κακόσ.) αυτός 
που χαρακτηρίζει συντεχνία (βλ.λ., σηµ. 3), την αντίληψη που θέτει 
σε προτεραιότητα τα συµφέροντα τού επαγγελµατικού κλάδου ακόµη 
και εις βάρος τού κοινωνικού συνόλου: ~ νοοτροπία | συµφέροντα | 
πνεύµα | απαιτήσεις. — συντεχνιακά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πληροφορική. 

συντεχνιασµός (ο) η οργάνωση εργαζοµένων σε συντεχνίες µε σκοπό 
την υπεράσπιση των συµφερόντων τους. 

σύντεχνος (ο/η) {συντέχν-ου | -ων, -ους}, συντεχνίτισσα (η) {χωρ. 
γεν. πληθ.} πρόσωπο που ασκεί την ίδια τέχνη µε άλλον ΣΥΝ. οµότε-
χνος. Επίσης συντεχνίτης (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < συν- +-τεχνος < 
τέχνη, πβ. κ. όµό-τεχνος, εν-τεχνος]. 

σίιντηγµα (το) {συντήγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΦΥΣ. κράµα που παρά-
γεται από σύντηξη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (στον Αριστοτέλη µε τη σηµ. «υγρό έκκριµα τού σώµα-
τος») < συντήκω < συν- + τήκω (βλ.λ.)]. 

συντήκω ρ. µετβ. {συν-έτηξα, -τήχθηκα, -τετηγµένος} προκαλώ την 
ολοκληρωτική τήξη (υλικού), το λειώνω εντελώς.  — σίιντηγµα (το) 
[αρχ.], σύντηξη (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + τήκω «λειώνω» 
(βλ.λ.)]. 

συντήρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να παραµέ-
νει κάτι σε σταθερή µορφή, να µην υφίσταται αλλοίωση ή φθορά 
ΣΥΝ. διατήρηση ΑΝΤ. αλλοίωση, φθορά, καταστροφή 2. η κάλυψη των 
βιοτικών εξόδων, το να διατηρείται κανείς στη ζωή: η ~ µιας οικογέ-
νειας 3. οι διαδικασίες που είναι αναγκαίες, για να λειτουργεί ικα-
νοποιητικά κάτι ή να παραµένει σε καλή κατάσταση: χρειάζεται τα-
κτική - των µηχανών, για να µη σκουριάζουν || συνεργείο συντηρή-
σεως δρόµων || ~ µηχανών | εξοπλισµού | αυτοκινήτων || η ~ τού σπι-
τιού είναι δαπανηρή 4. οι εργασίες που είναι αναγκαίες, για να στα-
µατήσει η φθορά που συντελείται σε κατασκευές πολιτισµικής αξίας 
ή για να αποκατασταθούν στην αρχική κατάσταση τους: ~ έργων τέ-
χνης | εκκλησιών | µνηµείων | ζωγραφικού πίνακα || ~ και αποκατά-
σταση · 5. ο χώρος τού ψυγείου όπου διατηρούνται τα τρόφιµα σε 
χαµηλή θερµοκρασία, χωρίς όµως να παγώνουν: στα περισσότερα ψυ-
γεία ο µεγάλος χώρος κάτω είναι η ~ και ο µικρότερος πάνω η κατά-
ψυξη 6. οι τρόποι που χρησιµοποιούνται, για να µην υποστούν τα 
τρόφιµα αλλοιώσεις επικίνδυνες για τους καταναλωτές τους: ~ τρο-
φίµων || ικανότητα συντηρήσεως · 7. ΠΟΛΙΤ. (α) η εµµονή στις παρα-
δοσιακές κοινωνικές και πολιτισµικές πνευµατικές αξίες και στις κα-
θιερωµένες πολιτικές και κοινωνικές δοµές, η αντίδραση στην κοι-
νωνική και πνευµατική διασάλευση (που προκάλεσαν κυρίως η Γαλ-
λική και η Βιοµηχανική Επανάσταση), καθώς και η αντίθεση στον 
σοσιαλισµό και σε κάθε µορφή κολεκτιβισµού, αλλά συχνά και η 
απόρριψη και των αυταρχικών καθεστώτων που βασίζονται στον 
κρατισµό: εκφραστής τής ~ στο πολιτικό πεδίο ΑΝΤ. πρόοδος, ριζο-
σπαστισµός (β) (συνεκδ.-κακόσ.) το σύνολο των πολιτικών και κοι-
νωνικών δυνάµεων που αντιστρατεύονται τις µεταβολές στην κοινω-
νία ή την πολιτική: η ~ αντιµάχεται την πρόοδο. 

συντηρητής (ο) [µεσν.], συντηρήτρια (η) {συντηρητριών} πρόσωπο 
που εργάζεται για τη συντήρηση µηχανισµού ή έργου πολιτιστικής 
αξίας: ~ µηχανών | έργων τέχνης. 

συντηρητικός, -ή, -ό 1. αυτός που συντελεί στη διαφύλαξη ενός 
πράγµατος στην αρχική του µορφή: ~ µέτρα 2. ΠΟΛΙΤ. φορέας αρχών 
και πνεύµατος συντήρησης (βλ.λ.): οι βαθιά - ιδέες του διαπνέουν 
όλο του το έργο || ~ κόµµα | βουλευτές | πολιτική | παράταξη | κυβέρ-
νηση | επιλογές | ψηφοφόρος || (ως ουσ.) νίκη των ~ στις εκλογές στην 
Αγγλία (τού Συντηρητικού κόµµατος, τού κόµµατος που εκπροσωπεί 
τη ∆εξιά στην Αγγλία) || η ~ µερίδα | πτέρυγα των σοσιαλδηµοκρατών 
(όσοι αντιτίθενται στις ιδεολογικές µεταρρυθµίσεις) ΑΝΤ. προοδευτι-
κός, ριζοσπάστης, αριστερός 3. (γενικότ.) αυτός που δεν ξεφεύγει από 
τα συνηθισµένα, που δεν αγαπά ή δεν τολµά τις µεγάλες αλλαγές: 
πολλοί αριστεροί είναι ~ στην καθηµερινή τους ζωή || ζει ~ ζωή, 
βγαίνει σπάνια και δεν ξοδεύει πολλά || µε ~ προϋπολογισµό θα κα- 



συντηρητισµός 1713 συντρέχω 
 

ταφέρουµε να περιορίσουµε τα έξοδα ΣΥΝ. περιορισµένος, µαζεµένος ANT. 
φιλελεύθερος, ελευθεριάζων 4. συντηρητικά (τα) | συντηρητική ουσία η 
ουσία, φυσική ή χηµική, που προστίθεται στις τροφές, για να εµποδίσει ή να 
επιβραδύνει τις αλλοιώσεις και να παρατείνει τον χρόνο αβλαβούς 
κατανάλωσης των τροφών: αποφεύγω τις κονσέρβες, γιατί περιέχουν ~ 5. 
ΝΟΜ. συντηρητική κατάσχεση ασφαλιστικό µέτρο το οποίο συνίσταται στην 
ολική και νοµική δέσµευση (κατάσχεση) περιουσιακών στοιχείων τού 
οφειλέτη για να εξασφαλιστεί η µελλοντική αναγκαστική εκτέλεση. — 
συντηρητικ-ά | -ως [1814] επίρρ., συντηρητικότητα (η) [1891]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «διατηρητικός, προστατευτικός», < αρχ. συντηρώ 
(βλ.λ.). Η σηµ. «συντηρητικές ουσίες» αποδίδει το αγγλ. preservatives, ενώ ο 
πολιτ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. conservative]. 

συντηρητισµός (ο) [1898] η πολιτική θέση και η γενικότερη στάση ζωής που 
υπαγορεύει εµµονή σε παλιές ιδέες, στη διατήρηση τής καθεστηκυίας τάξης 
πραγµάτων και στην αποστροφή προς καθετί νέο ή νεωτεριστικό: ο ~ του δεν 
του επιτρέπει να συλλάβει τα οφέλη τής νέας τεχνολογίας || η στροφή των 
σοσιαλιστικών κοµµάτων προς τον ~ ΣΥΝ. συντηρητικότητα ΑΝΤ. 
προοδευτισµός, ριζοσπαστισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
conservatism]. 

συντηρώ ρ. µετβ. {συντηρείς... | συντήρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
κρατώ (κάτι) στην αρχική του µορφή, δεν το αφήνω να υποστεί αλλοιώσεις ή 
φθορά: τα τρόφιµα δεν συντηρούνται χωρίς προσθήκη ειδικών ουσιών || η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει αναλάβει να συντηρήσει το κτήριο ΣΥΝ. διατηρώ, 
φυλάσσω ANT. αλλοιώνω, φθείρω, καταστρέφω 2. (α) φροντίζω για την 
επιβίωση: τους συντηρούν µε φιλανθρωπική βοήθεια (β) διατηρώ, φροντίζω να 
συνεχίσει κάτι να υπάρχει: τη φηµολογία τη συντηρούν ορισµένοι κερδοσκόποι 
|| το ψυχροπολεµικό κλίµα συντηρείται από ακραίους πολιτικούς παράγοντες 3. 
παρέχω τα προς το ζην, στηρίζω (κάποιον) οικονοµικά: είναι δύσκολο να 
συντηρείς οικογένεια µε έναν µόνο µισθό || ήταν τριάντα χρόνων και τον 
συντηρούσε ακόµα ο πατέρας του || συντηρεί ερωµένη ΣΥΝ. διατρέφω 4. 
(µεσοπαθ. συντηρούµαι) (α) επιβιώνω καταναλώνοντας κάτι (β) διατηρούµαι 
σε λειτουργία: το νοσοκοµείο συντηρείται µε εθελοντική εργασία. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. συντηρώ (-έω) «διατηρώ, προστατεύω» < συν- + τηρώ 
(βλ.λ.)]. 

συντίθεµαι ρ. → συνθέτω 
συντµήθηκα ρ. → συντέµνω 
σύντµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να συντέµνεται κάτι 2. 

ΓΛΩΣΣ. η βραχυγραφική απόδοση λέξεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρκτικόλεξο. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. σύντµησις < αρχ. συντέµνω (πβ. κ. τµήσις)]. 

συντµήσω (να/θα) ρ. → συντέµνω 
σύντοµα επίρρ.· σε µικρό χρονικό διάστηµα, στο µέλλον: δεν θα κρατήσει αυτό 

για πολύ· ~ θ' αλλάξουν όλα || ~ κοντά σας το νέο µας κατάστηµα. Επίσης 
(λόγ.) συντόµως επίρρ. [αρχ.]. 

σύντοµα -πρόσφατα /προσφάτως. Συχνά οι δύο λέξεις εναλλάσσονται 
εσφαλµένως. Είναι λάθος να πούµε «Θα τον συναντήσω πρόσφατα, την 
άλλη εβδοµάδα», όπως είναι επίσης λάθος να πούµε «Τον συνάντησα 
σύντοµα, την περασµένη εβδοµάδα»] Τα σωστά είναι: θα τον συναντήσω 
σύντοµα, την άλλη εβδοµάδα και Τον συνάντησα πρόσφατα, την περασµένη 
εβδοµάδα. Το πρόσφατα | προσφάτως σήµαινα «πριν από λίγο καιρό» και 
αναφέρεται στο παρελθόν (όχι στο µέλλον). Το σύντοµα σηµαίνει «σε λίγο 
καιρό» και αναφέρεται στο µέλλον (όχι στο παρελθόν). Αν το σύντοµα 
σήµαινα «γρήγορος», «σε µικρό χρονικό διάστηµα» ή «µε λίγα λόγια», 
τότε χρησιµοποιείται για κάθε χρονική βαθµίδα: Η ταλαιπωρία µας 
τέλειωσε σύντοµα- δεν κράτησε, ευτυχώς, πολύ - Εξήγησε µας πολύ σύντοµα 
τι εννοείς- δεν έχουµε καιρό - Τους είδε σύντοµα κι έφυγε να προλάβει το 
τρένο. 

συντοµεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {συντόµευ-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
δίνω σε (κάτι) µικρότερη έκταση ή διάρκεια: πρέπει να συντοµευθεί το 
κείµενο, για να χωρέσει σε µία στήλη || έχω µόνο πέντε λεπτά στη διάθεση µου, 
γι ' αυτό πρέπει να συντοµεύσω την οµιλία µου || ~ µια επίσκεψη ΣΥΝ. µικραίνω, 
περιορίζω ΑΝΤ. επεκτείνω, µεγαλώνω ♦ 2. (αµετβ.) ενεργώ γρήγορα, γίνοµαι 
σύντοµος: Συντόµευε! Θ' αργήσουµε ΣΥΝ. βιάζοµαι ΑΝΤ. αργώ, πάω µε το 
πάσο µου. — συντόµευση (η) [1890]. 

συντοµία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάτι περιορισµένης έκτασης ή 
διάρκειας: η ~ είναι αρετή σε ορισµένους τύπους κειµένων ΑΝΤ. έκταση, 
διάρκεια 2. η µικρή διάρκεια: ανέλυσε µε - τα επιχειρήµατα του ΣΥΝ. 
βραχυλογία ΑΝΤ. πολυλογία- ΦΡ. (α) εν συντοµία (εν συντοµία) µε λίγα 
λόγια: θα σας πω ~ τι συνέβη ΣΥΝ. εν περιλή-ψει ΑΝΤ. αναλυτικά, διά µακρών 
(β) χάριν συντοµίας για να κερδίσουµε χρόνο: ~ θα παραλείψω τις 
λεπτοµέρειες. 

συντοµογραφία (η) [1832] {συντοµογραφιών} η απόδοση λέξης ή φράσης σε 
βραχύτερη µορφή µε παράλειψη τµήµατος τής λέξης ή τµηµάτων των λέξεων, 
π.χ. ΒΑ. αντί Βορειοανατολικός, κ.λπ. αντί και λοιπά κ.ά. ΣΥΝ. βραχυγραφία. 
— συντοµογραφικός, -ή, -ό, συντοµογραφικά | -ώς επίρρ., συντοµογραφώ ρ. 
{-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρκτικόλεξο. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. abréviation]. 

συντοµογραφίες σε πληθυντικό! Συχνά, κατά µίµηση ξένων γλωσσών, το 
σύµφωνο που δηλώνει µια συντοµογραφία (π.χ. σ. = σελίδα, κ. = κύριος, λ. 
= λέξη κ.ά.) επαναλαµβάνεται για να δη- 

λώσει πληθυντικό: σα. = σελίδες, κ.κ. = κύριοι, λλ. = λέξεις (πβ. αγγλ. pp. 
= pages). Αυτό είναι ξένο προς τους κανόνες τής ελληνικής γλώσσας, αλλά 
και προς το σύστηµα παραποµπών τής ελληνικής επιστηµονικής 
βιβλιογραφίας. Η συντοµογραφία σ. ως ακρωνύµιο χρησιµοποιείται τόσο 
για το σελίδα όσο και για το σελίδες. Το ίδιο και η συντοµογραφία λ. που 
χρησιµοποιείται ως ακρωνύµιο τόσο για το λέξη όσο και για τον 
πληθυντικό λέξεις Έτσι θα αποφεύγονται και αστείου τύπου προσφωνήσεις 
(στην πραγµατικότητα προφορικές αναγνώσεις) τής συντοµογραφίας «κ.κ. 
βουλευτές» ως «κύριοι κύριοι βουλευτές»'. 

σύντοµος, -η, -ο 1. αυτός που διαρκεί λίγο: θα είµαστε πάλι κοντά σας µετά το ~ 
διαφηµιστικό διάλειµµα || στη - ζωή του πέτυχε πολλά || ~ δρόµος | διακοπές 
ΣΥΝ. µικρός ΑΝΤ. µακρύς, πολύς, µεγάλος, εκτενής 2. αυτός που δηλώνεται µε 
λίγες λέξεις ή µε µικρής έκτασης κείµενο ή λόγο: ~ έκθεση | οµιλία | αγόρευση 
| λόγος ΣΥΝ. βραχυλογικός, λακωνικός, συνοπτικός ΑΝΤ. µακροσκελής, 
φλύαρος, εκτενής 3. αυτός που εκφράζεται µε λίγα λόγια: θα είµαι ~, για να µη 
σας κουράσω ΑΝΤ. αναλυτικός 4. σύντοµον (το) (στη βυζαντινή µουσική) το 
µέλος στο οποίο κάθε συλλαβή αντιστοιχεί σε έναν µουσικό φθόγγο ΣΥΝ. 
συλλαβικό, ειρµολογικό. — σύντοµα | συντόµως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
συν- + -τόµος < τοµή (βλ.λ.)]. 

συντονίζω ρ. µετβ. {συντόνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. µεταβάλλω τον τόνο ή τον 
ρυθµό (ενός πράγµατος), ώστε να συµφωνεί µε τον τόνο ή τον ρυθµό άλλου: 
για να αποδώσει η ορχήστρα, πρέπει να συντονιστούν τα όργανα ΑΝΤ. 
αποσυντονίζω 2. µεταβάλλω τη συχνότητα (ραδιοτηλεοπτικής συσκευής), 
ώστε να λαµβάνει ή/και να εκπέµπει κάθε φορά συγκεκριµένο 
ηλεκτροµαγνητικό σήµα: είστε συντονισµένοι στο ∆εύτερο Πρόγραµµα τής 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ-2) • 3. καθορίζω και συνδυάζω τις ενέργειες 
(άλλων), ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα χωρίς απώλειες 
χρόνου ή/και ενέργειας και αποφεύγοντας τις συγχύσεις: το όλο πρόγραµµα 
συντονίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ΣΥΝ. ρυθµίζω, διευθετώ ΑΝΤ. 
αποσυντονίζω 4. καθορίζω τη σειρά µε την οποία µιλούν καλεσµένοι σε 
στρογγυλή τράπεζα, συνέδριο ή τηλεοπτική εκποµπή, καθώς και τον χρόνο 
των οµιλιών και τις παρεµβάσεις: τη συζήτηση συντονίζει έµπειρος δη-
µοσιογράφος ΣΥΝ. διευθύνω· (µεσοπαθ. συντονίζοµαι) 5. προσαρµόζω τις 
ενέργειες ή τις ιδέες µου σε αυτά που κάνουν ή πιστεύουν άλλοι: αν δεν 
συντονιστείς µε την εποχή σου, µην περιµένεις να πετύχεις ΣΥΝ. 
προσαρµόζοµαι 6. (ειδικότ. η µτχ. συντονισµένος, -η, -ο) αυτός που γίνεται 
βάσει σχεδίου και παράλληλα προς άλλους που υπακούουν στο ίδιο σχέδιο: ~ 
δράση | παρέµβαση | ενέργειες των αστυνοµικών δυνάµεων || «η ~ µείωση των 
επιτοκίων στις χώρες τής ζώνης τού ευρώ» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. syntoniser < syntonie < αρχ. συντονία «τέ-ντωµα, 
ένταση - αρµονία» < σύντονος (βλ.λ.)]. 

συντονισµός (ο) 1. το να συντονίζει κανείς (κάτι): ο ~ τής συζήτησης | των 
προσπαθειών | τής οµάδας | τής ορχήστρας | των ενεργειών 2. ΦΥΣ. το 
φαινόµενο κατά το οποίο έχουµε µεγιστοποίηση τού πλάτους τής ταλάντωσης 
ενός συστήµατος όταν αυτό διεγείρεται εξωτερικά από πηγή, τής οποίας η 
συχνότητα είναι κοντά στις φυσικές συχνότητες τού συστήµατος 3. (στον 
ραδιοηλεκτρισµό) το φαινόµενο κατά το οποίο κυµαινόµενα ηλεκτρικά ή 
ηλεκτρονικά κυκλώµατα δέχονται την επίδραση εξωτερικής διέγερσης από 
ταλάντωση, τής οποίας η συχνότητα είναι ίδια µε τού κυκλώµατος· στο 
φαινόµενο αυτό στηρίζεται η εκποµπή και η λήψη των ραδιοφωνικών ή 
τηλεοπτικών σηµάτων 4. ΧΗΜ. το φαινόµενο που παρατηρείται σε ορισµένες 
χηµικές ενώσεις, κατά το οποίο η ακριβής δοµή τους µπορεί να περιγραφεί 
από περισσότερους τού ενός εναλλακτικούς συντακτικούς τύπους και όχι από 
έναν µόνο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. syntonisation (βλ. λ. συντονίζω), o χηµ. όρ. είναι 
απόδ. τού γαλλ. résonance]. 

συντονιστής (ο), συντονίστρια (η) {συντονιστριών} 1. πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για τον καθορισµό και τον συνδυασµό των ενεργειών, ώστε να 
επιτευχθεί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα χωρίς απώλειες χρόνου ή/και 
ενέργειας: ο ~ τού κυβερνητικού έργου είναι ο πρωθυπουργός || ο ~ τής 
προεκλογικής εκστρατείας ενός κόµµατος || η ~ των καθηγητών µιας 
ειδικότητας σε σχολείο 2. πρόσωπο που διευθύνει δηµόσια συζήτηση µεταξύ 
πολλών οµιλητών: ο ~ τής συζήτησης δυσκολευόταν να επιβληθεί στους 
καλεσµένους του · 3. ΗΛΕΚΤΡ. το όργανο που χρησιµεύει στον συντονισµό των 
ραδιοφωνικών κυκλωµάτων. 

[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. syntonisateur (βλ. λ. συντονίζω)]. συντονιστικός, -ή, 
-ό αυτός που σχετίζεται µε τον συντονισµό, που αποσκοπεί στον συντονισµό: ~ 
όργανο | επιτροπή | ρόλος || (ως ουσ.) το ~ των φοιτητικών καταλήψεων. — 
συντονιστικά επίρρ. σύντονος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
ένταση: ~ προσπάθειες | προσοχή | ενέργειες ΣΥΝ. εντατικός ΑΝΤ. άτονος, χαλα-
ρός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «τελείως τεντωµένος, ορµητικός, εντατικός», < συν-
τείνω (πβ. κ. τόνος). Η σηµ. «αρµονικός, σύµφωνος, κατάλληλος» είναι µτγν.]. 
συντοπίτης (ο) {συντοπιτών}, συντοπίτισσα (η) {δύσχρ. συντοπι-τισσών} 
πρόσωπο που έχει την ίδια ιδιαίτερη πατρίδα µε άλλον: είδα έναν ~ µου στον 
δρόµο και πιάσαµε την κουβέντα για το χωριό µας ΣΥΝ. συµπατριώτης. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. σύντοπος (< συν- + τόπος) + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. 
κ. πολ-ίτης, όπλ-ίτης]. συντρέχω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνέτρεξα κ. συνέδραµα} 1. 
προσφέρω τη βοήθεια µου, έρχοµαι αρωγός: δεν έχει κανέναν να τον συντρέξει 
σε 
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µια δύσκολη στιγµή ΣΥΝ. βοηθώ, παραστέκοµαι 2. υπάρχω (µαζί µε 
κάτι άλλο): δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του- πρό-
κειται για µια απλή πνευµονική λοίµωξη || συντρέχουν όλες οι προϋ-
ποθέσεις που απαιτούνται για την έγκριση αυτής τής πρότασης. 

συντρέξω - συνδράµω. Το ρήµα συντρέχω µε τη σηµ. τού «βοηθώ, 
παραστέκοµαι» σχηµατίζει τους άλλους (εκτός από τον ενεστώτα 
και παρατατικό) χρόνους µε δύο τύπους (θέµατα): συντρεξ- και 
συνδραµ- (συντρέξω - συνδράµω, συνέτρεξα - συνέδραµα)- π.χ. 
Είναι όλοι πρόθυµοι να συνδράµουν στην επιτυχία τού έργου -Τον 
συντρέξαµε µε αγάπη στις δύσκολες στιγµές που πέρασε. Από τους 
δύο τύπους, το συνδράµω | συνέδραµα χρησιµοποιείται και σε 
επίσηµο λόγο: Η πολιτεία θα συνδράµει κάθε προσπάθεια για την 
αντιµετώπιση τού προβλήµατος τής ανεργίας. Στη φράση συ-
ντρέχει λόγος όλοι οι χρόνοι σχηµατίζονται µε το θέµα συντρεχ-1 
συντρεξ-: αν συντρέξει λόγος | δεν συνέτρεξαν λόγοι | έχουν συ-
ντρέξει σοβαροί λόγοι. 

συντριβάνι (το) → σιντριβάνι 
συντριβή (η) [µτγν.] 1. το να σπάει κάτι σε πολύ µικρά κοµµάτια, να 

θραύεται: η πτώση και η - τού αεροπλάνου 2. η ολοκληρωτική κατα-
στροφή, η ολοκληρωτική ήττα: η ~ τού χιτλερικού στρατού στο ανα-
τολικό µέτωπο || η οµάδα υπέστη - µε σκορ 4-0 ΣΥΝ. πανωλεθρία 3. η 
ψυχική εξουθένωση, η καταρράκωση: ήταν φανερή η ~ στο πρόσωπο 
του, όταν δέχθηκε τα δυσάρεστα νέα. 

συντρίβω ρ. µετβ. {συν-έτριψα, -τρίφθηκα (λόγ. -ετρίβην, -ης, -η...), -τε-
τριµµένος} 1. (κυριολ.) σπάω σε πολύ µικρά κοµµάτια, διαλύω (κάτι) 
κάτω από το βάρος µου ή µε τη δύναµη που ασκώ πάνω του ΣΥΝ. 
θρυµµατίζω, κατακοµµατιάζω 2. διαλύω εντελώς: η πέτρα τού συνέ-
τριψε τα δάκτυλα τού δεξιού ποδιού ΣΥΝ. συνθλίβω· (µτφ.) 3. εξοντώ-
νω, καταστρέφω ολοκληρωτικά: η στρατιά συνέτριψε κάθε αντίσταση 
στον δρόµο της || µη µε απειλείς, γιατί έχω τη δύναµη να σε συντρίψω! 
ΣΥΝ. καταστρέφω, διαλύω 4. καταρρακώνω, εξουθενώνω ψυχικά ΣΥΝ. 
καταλυπώ, καταστενοχωρώ, τσακίζω 5. (µεσοπαθ. συντρίβοµαι) (α) 
γίνοµαι πολλά µικρά κοµµάτια, θρυµµατίζοµαι: το αεροπλάνο 
κατέπεσε και συνετρίβη σε ορεινή περιοχή (β) θλίβοµαι βαθιά, 
καταρρακώνοµαι: είµαστε βαθύτατα συντετριµµένοι από τον θάνατο 
τού αγαπηµένου σας παιδιού. [ΕΤΥΜ#αρχ. < συν- + τρίβω (βλ.λ.)]. 

συντρίµµι (το) {συντριµµ-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) 1. κάθε µι-
κρό κοµµάτι, στο οποίο διαλύεται υλικό που έχει κατακοµµατια-
στεί: κοίταζε τα - τού πολύτιµου βάζου ΣΥΝ. θραύσµα 2. καθετί που 
έχει διαλυθεί (συνήθ. βίαια): από τα ~ τής πολυκατοικίας ανασύρθη-
καν τρεις επιζώντες ΣΥΝ. ερείπιο 3. (µτφ.) αυτός που έχει υποστεί 
σκληρή ψυχική δοκιµασία, που τον έχει καταβάλει σκληρή δοκιµα-
σία: έφυγες και µ ' έκανες συντρίµµια || µετά την πτώχευση είναι ένα 
~· δεν θα τον αναγνωρίσεις αν τον δεις || τα όνειρα µου έγιναν συ-
ντρίµµια ΣΥΝ. ερείπιο, (µτφ.) ράκος. Επίσης σύντριµµα [αρχ.] {συ-
ντρίµµ-ατος | -ατα, -άτων}. [ΕΤΥΜ. < *συντρίµµ-ιον, υποκ. τού αρχ. 
σύντριµµα < συντρίβω]. 

συντριπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που προκαλεί συντριβή, σπάσιµο σε 
µικρά κοµµάτια ή σε πολλά σηµεία: µεταφέρθηκε στο Κ.Α.Τ. µε ~ κά-
ταγµα τού δεξιού ποδιού 2. αυτός που είναι ικανός να προκαλέσει 
απόλυτη καταστροφή: ο στρατός προκάλεσε ~ απώλειες στους αντι-
πάλους ΣΥΝ. καταστροφικός, ολέθριος 3. αυτός που είναι ανώτερος 
από οποιονδήποτε ή οτιδήποτε άλλο που συγκρίνεται µαζί του: ~ νίκη 
στις εκλογές | υπεροχή | υπεροπλία | πλειοψηφία | επιχειρήµατα || η 
σύγκριση είναι ~ υπέρ τού αντιπάλου του 4. (µτφ.) αυτός που προ-
καλεί ψυχική οδύνη: δέχθηκε - πλήγµα από την απώλεια των γονέων 
του ΣΥΝ. επώδυνος. — συντριπτικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
αρχ. συντρίβω]. 

συντροφεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {συντρόφευ-σα, -θηκα, -µέ\Ός) κρατώ 
παρέα σε (κάποιον), συνήθ. κάνοντας ό,τι κάνει και αυτός: θα µε συ-
ντροφεύσεις στον περίπατο µου; || (µτφ.) σε λίγο κι άλλες φωνές συ-
ντρόφευσαν το τραγούδι µας ΣΥΝ. συνοδεύω, ακολουθώ. — συντρό-
φευα (το). 

συντρόφι (το) {χωρ. γεν.} (ειρων.) για µέλος τού κοµουνιστικού κόµ-
µατος (επειδή ο ένας αποκαλεί τον άλλον «σύντροφο»): καλώς τα ~. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού ουσ. σύντροφος µέσω αµάρτυρου *συντρόφιον, πβ. 
κ. ζύγι, αγώγι]. 

συντροφιά (η) [µεσν.] 1. (περιληπτ.) κύκλος ανθρώπων που συγκε-
ντρώνονται φιλικά: µια µεγάλη ~ κατέβαινε τον δρόµο µε κιθάρες και 
τραγούδια || ~ νέων και κεφάτων ανθρώπων || γνωρίστηκαν σε φιλική 
~ ΣΥΝ. παρέα, οµήγυρη 2. το να βρίσκεται κανείς µε άλλον ή άλλους 
και να δηµιουργείται φιλική, ανθρώπινη σχέση, κυρ. ως αντίδοτο 
προς το συναίσθηµα τής µοναξιάς: µου λείπει η ~ σου τώρα που έφυ-
γες στο εξωτερικό || µου κρατούν ~ τα γράµµατα σου | τα τραγούδια 
ΣΥΝ. παρέα, σχέση, συναναστροφή, επαφή ΣΥΝ. συνεταιρισµός. 

συντροφιά (η) [µτγν.] (παλαιότ.) οικονοµική συνεργασία: «Ανδρέας 
Αθανασόπουλος και Συντροφιά» (συντοµ. Σία). 

συντροφίαστος, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που βρίσκεται συντροφιά µε 
κάποιον. — συντροφιαστά επίρρ. 

συντροφικός, -ή -ό [µεσν.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από συ-
ντροφικότητα: ~ αισθήµατα | ατµόσφαιρα 2. αυτός που σχετίζεται µε 
τους συντρόφους, µε αυτούς που αγωνίζονται από κοινού για κάτι, 
που συµµετέχουν σε κοινή προσπάθεια: - πνεύµα | υποστήριξη | κά-
λυψη 3. (µεταξύ µελών κοµουνιστικών ή σοσιαλιστικών κοµµάτων): 
απηύθυνε ~ χαιρετισµούς || (ειρων.) - µαχαιρώµατα (αλληλοϋπονό-
µευση µεταξύ µελών τού ίδιου κόµµατος). — συντροφικά επίρρ. 

συντροφικότητα (η) {χωρ. πληθ.} η εκδήλωση αισθηµάτων αλλη- 

λεγγύης, αλληλοκατανόησης, το να µοιράζεται κανείς µε άλλον τις 
ίδιες καταστάσεις (χαράς, λύπης κ.λπ.). 

σύντροφος (ο/η) {συντρόφ-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που συνδέεται πο-
λύ στενά µε κάποιον: είναι σύντροφοι από τα παιδικά τους χρόνια || 
~ στα όπλα ΣΥΝ. φίλος, συµπαραστάτης 2. αυτός µε τον οποίο έχει 
επιλέξει κανείς να είναι µαζί για όλη τους τη ζωή µε ή χωρίς δεσµά 
γάµου: έχασε τον ~ της- 30 χρόνια έζησαν µαζί || ήταν η ~ του, αλλά 
δεν την παντρεύτηκε ποτέ ΣΥΝ. σύζυγος, ταίρι· ΦΡ. Ο | η σύντροφος 
τής ζωής (κάποιου) (συνήθ. για διάσηµα πρόσωπα, καλλιτέχνες, πο-
λιτικούς κ.λπ.) ο/η σύζυγος (κάποιου) ή το πρόσωπο µε το οποίο συ-
ζεί (κάποιος): «στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσαν η σύ-
ντροφος τής ζωής του και λιγοστοί φίλοι» (εφηµ.) 3. αυτός µε τον 
οποίο συνάπτει κανείς σεξουαλικές σχέσεις: η συχνή εναλλαγή ερω-
τικών ~ αυξάνει την πιθανότητα µόλυνσης από αφροδίσια νοσήµατα || 
άπιστος - ΣΥΝ. εραστής, ταίρι 4. (µτφ.) οτιδήποτε δεν αφήνει κά-
ποιον, δεν τον αποχωρίζεται: η θλίψη έγινε µόνιµος ~ του 5. (α) αυτός 
µε τον οποίο έχει αγωνιστεί κανείς για την επίτευξη ενός στόχου (β) 
(συνεκδ.) ως προσφώνηση ή χαρακτηρισµός µεταξύ µελών κοµουνι-
στικών και σοσιαλιστικών κοµµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ακόλουθος. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που έχει ανατραφεί µαζί µε κάποι-
ον άλλον», < συντρέφω < συν- + τρέφω. Παρόµοιου σχηµατισµού εί-
ναι η αντίστοιχη γαλλ. λ. compagnon < δηµώδ. λατ. companio, -onis, 
«αυτός που τρώει ψωµί µαζί (µε κάποιον)» < λατ. cum + -panio < 
panis «ψωµί»]. 

συντρώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {συνέφαγα} παρακάθοµαι σε γεύµα µαζί 
µε άλλον ή άλλους: συνέφαγε τις προάλλες µε τον υπουργό και τον 
ενηµέρωσε. 

συντυχαίνω ρ. µετβ. {συν-έτυχα, -τυχήθηκα} συναντώ τυχαία: συ-
ντυχηθήκαµε και θυµηθήκαµε τα παλιά ΣΥΝ. (µτφ.) πετυχαίνω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. συντυχάνω < αρχ. συντυγχάνω < συν- + τυγχάνω 
(βλΧ)1, 

συντυχία (η) {συντυχιών} η τυχαία συνάντηση: η ~ µαζί του µε γύρισε 
χρόνια πίσω ΣΥΝ. συναπάντηµα. Επίσης (λαϊκ.) συντυχιά. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < θ. συντυχ- τού αορ. β' συν-έ-τυχ-ον, ρ. συντυγχάνω, µέσω 
αµάρτυρου επιθ. *συν-τυχής]. 

συνυπαίτιος, -α, -ο [1891] ΝΟΜ. αυτός που δεν είναι αυτουργός, αλ-
λά συνετέλεσε στην επέλευση τής άδικης πράξης. — συνυπαιτιότη-
τα (η) [1834]. 

συνύπαρξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άρξεως | χωρ. πληθ.} 1. το να υπάρχουν 
διαφορετικά πρόσωπα ή πράγµατα ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο ή χρό-
νο: η ~ λαϊκών και αστικών µοτίβων κάνει το έργο ενδιαφέρον || αρ-
µονική ~ 2. (κατ' επέκτ.) το να βρίσκονται στον ίδιο χώρο δύο ή πε-
ρισσότερα πρόσωπα και να συµβιώνουν αρµονικά µεταξύ τους: είναι 
δύσκολη η ~ νύφης και πεθεράς στο ίδιο σπίτι ΣΥΝ. συµβίωση 3. 
ΠΟΛΙΤ. ειρηνική συνύπαρξη αρχή που πρυτάνευσε στις σχέσεις µετα-
ξύ κρατών που ανήκαν σε αντίπαλα πολιτικοοικονοµικά συστήµατα 
µέχρι τη διάλυση τού ανατολικού συνασπισµού (µπλοκ), σύµφωνα µε 
την οποία τα κράτη όφειλαν να αποφεύγουν την ένταση και να επι-
διώκουν την άµβλυνση των διαφορών µέσω τού πολιτικού διαλόγου 
και τής διαδικασίας ανταλλαγής υλικών και πνευµατικών αγαθών. 

συνυπάρχω ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνυπήρξα} υπάρχω, ζω ή βρίσκοµαι 
από κοινού µε κάποιον/κάτι άλλο: στο κόµµα συνυπάρχουν πολλές 
διαφορετικές τάσεις || ήταν αδύνατο να συνυπάρξουν στην ίδια υπη-
ρεσία. 

συνυπεύθυνος, -η, -ο [1816] αυτός που µοιράζεται µε άλλον την ευ-
θύνη για (κάτι): είναι ~ για το ατύχηµα, αφού επέδειξε αµέλεια ΣΥΝ. 
συνυπόλογος. — συνυπευθυνότητα (η). 

συνυπηρετώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {συνυπηρετείς... | συνυπηρέτησα) 1. ερ-
γάζοµαι στην ίδια υπηρεσία ή στον ίδιο δήµο ή κοινότητα µαζί µε 
άλλον: οι γονείς µου γνωρίστηκαν, όταν συνυπηρετούσαν στη ∆ράµα || 
οι σύζυγοι που επιθυµούν να συνυπηρετήσουν παίρνουν µόρια 2. 
ΣΤΡΑΤ. υπηρετώ τη θητεία µου την ίδια εποχή και στην ίδια περιοχή 
µε κάποιον: µαζευτήκαµε για ένα γλεντάκι όσοι συνυπηρετούσαµε στη 
Λαµία το '89. — συνυπηρέτηση (η). 

συνυποβάλλω ρ. µετβ. [µτγν.] {συνυπέβαλα, συνυπο-βλήθηκα, -βε-
βληµένος} υποβάλλω (έγγραφο) µαζί µε άλλα: µαζί µε την αίτηση συ-
νυποβάλλονται µία υπεύθυνη δήλωση και ένα βιογραφικό σηµείωµα. 
— συνυποβολή (η) [1888]. 

συνυπογράφω ρ. µετβ. [µτγν.] {συνυπέγραψα, συνυπο-γράφηκα, -γε-
γραµµένος} 1. υπογράφω µαζί µε άλλους: τριάντα πνευµατικοί άν-
θρωποι συνυπογράφουν την επιστολή διαµαρτυρίας 2. (µτφ.) αποδέ-
χοµαι, εγκρίνω (κάτι που υποστηρίζει κάποιος): είµαι µαζί σου και ~ 
τη θέση σου ΣΥΝ. συµφωνώ, συναινώ, συγκατατίθεµαι ANT. διαφωνώ. 

συνυποδήλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΓΛΩΣΣ. η συν-
δήλωση (βλ.λ.). — συνυποδηλωτικός, -ή, -ό, συνυποδηλωτικά επίρρ., 
συνυποδηλώνω ρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δήλωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. connotation]. 

συνυπολογίζω ρ. µετβ. [1833] {συνυπολόγισ-α, -τηκα, -µένος} υπο-
λογίζω δύο ή περισσότερα πράγµατα µαζί: στα έξοδα συνυπολογίζο-
νται τα επαγγελµατικά ταξίδια ΣΥΝ. συναριθµώ. — συνυπολογισµός 
(ο) [1884]. 

συνυποσχετικό (το) [1816] 1. συµφωνητικό µε το οποίο οι συµβαλ-
λόµενοι αναλαµβάνουν αµοιβαίες υποχρεώσεις 2. ΝΟΜ. συµφωνητικό 
µε το οποίο οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι κάποια διαφορά τους 
θα λυθεί από διαιτητή, τον οποίο διορίζουν, αντί να καταφύγουν στα 
αρµόδια δικαστήρια. 

συνυπόσχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {συνυποσχέθηκα} υπόσχοµαι µαζί µε 
άλλον ή άλλους: συνυποσχεθήκαµε να συναντηθούµε στο ίδιο ακρι-
βώς µέρος τρία χρόνια αργότερα. 

συνυποψήφιος, -α, -ο [1811] αυτός που είναι υποψήφιος (για κάτι) 
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µαζί µε άλλον ή άλλους: οι - για τη θέση τού προέδρου έδωσαν κοινή 
συνέντευξη Τύπου || οι ~ χώρες για ένταξη στην Ε.Ε. 

συνυφάδα (η) → συννυφάδα 
συνυφαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνύφα-να, -νθηκα, -σµένος} 1. προσθέτω 

ξένο υλικό στην κανονική ύφανση: ~ χρυσή κλωστή στο µεταξωτό 
ΣΥΝ. ενυφαίνω 2. (κακόσ. κ. µτφ.) προετοιµάζω κάτι εις βάρος άλλου: 
~ συνωµοσία | σκευωρία ΣΥΝ. εξυφαίνω 3. (η µτχ. συνυφασµένος, -η, -
ο) αυτός που εξαρτάται από κάτι άλλο, ο πολύ στενά συνδεδεµένος: η 
τύχη του ως πολιτικού είναι ~ µε αυτή τού αρχηγού του. — συνύ-
φανση {η) [αρχ.]. 

συνωδά επίρρ. (αρχαιοπρ.) συνήθ. στη ΦΡ. συνωδά τω νόµω (συνωδά 
τφ νόµω) σύµφωνα µε τον νόµο. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. συνωδός < συν- + -ωδός < ωδή. Ήδη αρχ. είναι η σύ-
νταξη τού ουδ. πληθ. (ως επιρρ.) µε δοτική στη σηµ. «σε αρµονία µε, 
σύµφωνα µε (κάτι)» (λ.χ. λόγοι συνωδά τοις έργοις, Αριστοτ. Ήθ. Νι-
κοµάχεια 1172b, 5)}. 

συνωθούµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] (συνωθείσαι... | συνωθή-θηκα, -µένος) 
σπρώχνω και σπρώχνοµαι ταυτόχρονα από τους άλλους: οι δηµοσιο-
γράφοι συνωθούνταν γύρω του για µια δήλωση ΣΥΝ. συνωστίζοµαι, 
στρυµώχνοµαι. — συνώθηση (η) [αρχ.]. 

συνωµοσία (η) {συνωµοσιών} 1. συνεννοήσεις και ενέργειες που χα-
ρακτηρίζονται από µυστικότητα και στοχεύουν στην τέλεση παρά-
νοµων πράξεων, κυρ. σχετικών µε την ανατροπή καθεστώτος: ~ ενα-
ντίον τού κράτους | βασιλιά || ανατρεπτική | εγκληµατική | ιστορική | 
πολιτική | αντεθνική | σκοτεινή | στρατιωτική | διεθνής ~ || εξυφαίνω | 
αποκαλύπτω | συµµετέχω σε ~ ΣΥΝ. πλεκτάνη, µηχανορραφία 2. κάθε 
είδους ενέργεια που στρέφεται εναντίον ενός, λίγων ή πολλών 
ατόµων και συντελείται σε συνθήκες µυστικότητας: Είµαι αθώος! 
Έπεσα θύµα συνωµοσίας! ΣΥΝ. πλεκτάνη, µηχανορραφία· ΦΡ. (α) συ-
νωµοσία σιωπής βλ. λ. σιωπή (β) θεωρία τής συνωµοσίας η αντίληψη 
σύµφωνα µε την οποία οτιδήποτε άσχηµο -ιδ. όταν πρόκειται για την 
πολιτική κατάσταση µιας χώρας ή τη σχέση της µε άλλα κράτη-
οφείλεται σε µυστικές εχθρικές ενέργειες, που κατευθύνονται από 
«διεθνή κέντρα ανωµαλίας». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
συνωµότης (βλ.λ.)]. 

συνωµοσιολογία (η) {συνωµοσιολογιών} λόγος περί συνωµοσίας: 
όλη αυτή η ~ έχει µετατοπίσει το κέντρο βάρους τής συζήτησης από 
τις ευθύνες τής κυβέρνησης στον ρόλο άγνωστων και αόρατων ξένων 
κέντρων συνωµοσίας. 

συνωµότης (ο) {συνωµοτών}, συνωµότρια (η) {συνωµοτριών} πρό-
σωπο που οργανώνει ή συµµετέχει σε συνωµοσία: οι ~ συνελήφθησαν 
και εκτελέστηκαν µε συνοπτικές διαδικασίες. Επίσης (λαϊκ.) συνωµό-
τισσα (η) [1897] {δύσχρ. συνωµοτισσών}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω, 
σύνθετος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + -ωµότης (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < οµνυµι «ορκίζοµαι» (βλ. λ. οµνύω). Η λ. 
δήλωνε αρχικώς τους συνδεδεµένους µε όρκο και, κατ' επέκτ., 
εκείνους που κατέ-στρωναν από κοινού µυστικά σχέδια]. 

συνωµοτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε συνωµοσία ή συνωµότη, 
αυτός που προσιδιάζει σε συνωµότη: ~ ενέργεια || ~ βλέµµα | χα-
µόγελο. — συνωµοτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

συνωµοτικότητα (η) {χωρ. πληθ.}1. το να έχει (κάποιος/κάτι) συνω-
µοτικό χαρακτήρα: ~ κινήσεων | ενεργειών | χειρονοµιών | νευµάτων 
| σχεδίου | πρακτικής 2. η ενέργεια και γενικότ. η συµπεριφορά που 
αποβλέπει στη διασφάλιση τής µυστικότητας µιας δραστηριότητας, 
ενός σκοπού ή ενός χώρου: η ~ των µελών µιας κλειστής οργάνωσης 
| µιας αίρεσης | µιας παράνοµης πολιτικοστρατιωτικής οργάνωσης. 

συνωµοτώ ρ. µετβ. [1880] {συνωµοτείς... | συνωµότησα} συµφωνώ µυ-
στικά (µε άλλους), για να βλάψω (κάποιον/κάτι): συνωµοτούν ενα-
ντίον τού κράτους | τού καθεστώτος | τού αρχηγού τους || έχει την έµ-
µονη ιδέα ότι όλος ο κόσµος συνωµοτεί εναντίον του. — συνωµοτι-
σµός (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

συνωνυµία (η) [αρχ.] {συνωνυµιών} 1. το να έχει κανείς το ίδιο όνοµα 
ή επώνυµο µε άλλον: Έχουµε το ίδιο επώνυµο, αλλά δεν είµαστε 
συγγενείς. Πρόκειται για απλή - 2. PHTOP. το σχήµα κατά το οποίο 
χρησιµοποιούνται στη σειρά λέξεις που µπορεί να διαφέρουν µορφο-
λογικά, αλλά είναι περίπου ταυτόσηµες 3. ΓΛΩΣΣ. η ιδιότητα δύο ή 
περισσοτέρων λέξεων που διαφέρουν ως προς τη µορφή τους, αλλά 
ταυτίζονται ή βρίσκονται πολύ κοντά ως προς τη σηµασία τους, π.χ. 
γέρος και ηλικιωµένος, µητέρα και µάννα ANT. αντωνυµία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 

συνώνυµος, -η, -ο 1. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) συνώνυµα (τα) πράγµατα ή 
όντα που ανήκουν στο ίδιο γένος 2. ΓΛΩΣΣ. λέξη που η σηµασία της 
είναι παραπλήσια µε τη σηµασία µιας ή περισσότερων άλλων λέξε-
ων (επιµελής - εργατικός, παρόµοιος - παραπλήσιος - παρεµφερής) ή 
συγγενεύει σηµασιολογικά µε άλλες λέξεις (κάθισµα - καρέκλα -
πολυθρόνα - σκαµνί κ.ά.) ή σπανιότ. συµπίπτει σηµασιολογικά (κό-
κορας - πετεινός) ANT. αντώνυµος 3. συνώνυµο (το) {συνωνύµ-ου | -
ων} (α) ΓΛΩΣΣ. (συνήθ. στον πληθ.) καθεµιά από δύο ή περισσότερες 
συνώνυµες λέξεις: τα «τριαντάφυλλο» και «ρόδο» είναι ~ ANT. αντώ-
νυµα, αντίθετα (β) (κατ' επέκτ.) η έννοια που ταυτίζεται µε άλλη: για 
πολλούς το όνοµα τού Ροβεσπιέρου είναι ~ τής τροµοκρατίας. — συ-
νωνυµικός, -ή, -ό [1874], συνωνυµικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα, πα-
ρώνυµο, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συν- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < όνυµα, αιολ. τ. τού ουσ. όνοµα]. 

συνωρίδα κ. ξυνωρίδα (η) (αρχαιοπρ.) 1. ζεύγος αλόγων (είτε σύ-
ρουν είτε όχι άρµα) 2. ΕΚΚΛΗΣ. ζεύγος αγίων οι οποίοι εορτάζονται 
µαζί, π.χ. Κωνσταντίνος και Ελένη, Κοσµάς και ∆αµιανός, Ακύλας 
και Πρίσκιλλα κ.ά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ξυνωρίς | συνωρίς, -ίδος, < συνήορος 
| συνάορος (µε συ- 

ναίρεση) < συν- + -άορος, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. άερ- (ρ. άείρω «συν-
δέω», βλ. κ. αορτή)]. 

συνωστίζοµαι ρ. αµετβ. [1887] {συνωστίσ-θηκα, -µένος} συνωθούµαι 
(βλ.λ.): δεκάδες ασφαλισµένοι συνωστίζονταν σε µια πολύ µικρή αί-
θουσα αναµονής. 
[ΕΙΧΜ < συν- + αρχ. ώστίζοµαι «σπρώχνοµαι, στρυµώχνοµαι» (< 
ώθώ). Βλ. κ. ωστικός). 

συνωστισµός (ο) [1880] 1. το να βρίσκονται πολλοί άνθρωποι πολύ 
κοντά ο ένας στον άλλον, χωρίς να µπορεί να κινηθεί κανείς ελεύθε-
ρα και πιέζοντας ο ένας τον άλλον: λιποθύµησε µέσα στον - ΣΥΝ. 
στρύµωγµα, συνώθηση ANT. άπλα, άνεση 2. (συνεκδ.) µεγάλη συγκέ-
ντρωση προσώπων που πιέζουν ή σπρώχνουν το ένα το άλλο: είχε τέ-
τοιο ~ στα ταµεία, που αποφάσισα να µην ψωνίσω τίποτα ΣΥΝ. κο-
σµοσυρροή, κοσµοπληµύρα. 

σϋξυλος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που δεν µπορεί ούτε να κινηθεί ούτε 
να µιλήσει, συνήθ. µετά από έντονη έκπληξη: τέτοια ήταν η έκπληξη 
του από τα νέα, ώστε καθόταν ~ και τους κοιτούσε || τον παράτησε ~ 
απ'αυτά που του είπε κι έφυγε ΣΥΝ. άναυδος, κατάπληκτος· ΦΡ. 
αφήνω (κάτι | κάποιον) συξυλο εγκαταλείπω (κάποιον/κάτι): µε 
άφησε σύξυλη και έτρεξε να ψάξει για τον φίλο του || τ' άφησε όλα 
σύξυλα και βγήκε βόλτα ΣΥΝ. παρατώ στη µέση. [ΕΤΥΜ. < συ(ν)- + -
ξυλος < ξύλο]. 

Σ.Υ.Π. (το) Σώµα Υλικού Πολέµου. 
Συρακούσες (οι) (Συρακουσών) πόλη τής ΝΑ. Σικελίας που ιδρύθη-

κε από Κορίνθιους αποίκους τον 8ο αι. π.Χ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Συράκουσαι < *Συρακόντ-jαι (µε αντέκταση), πιθ. από 
το τοπωνύµιο Συρακώ (ονοµασία έλους κοντά στην πόλη) και επίθη-
µα -ντ- (πβ. κ. Τάρας, -αντος). Κατ' άλλη άποψη, πρόκειται για ιλλυρ. 
λ., η οποία, ωστόσο, συνδ. µε τη λεξιλογική οικογένεια τού I.E. *su-ro-
«ξινός, αλµυρός», λ.χ. αρχ. σλαβ. syri, ρωσ. syrój «υγρός, ωµός», αρχ. 
σκανδ. surr «πικρός» κ.ά.]. 

σύρθηκα ρ. → σέρνω | σύρω 
Συρία (η) (αραβ. Al-Jumhüriyah al-Arabiyah as-Sûriyah = Αραβική ∆η-

µοκρατία τής Συρίας) κράτος τής ∆. Ασίας στη Μέση Ανατολή µε 
πρωτεύουσα τη ∆αµασκό, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νόµισµα 
τη συριακή λίρα. — Σύρος κ. Σύριος (ο), Σύρια (η), συριακός, -ή, -ό 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. Σύρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη στον Ηρόδοτο) < Σύρος, αγν. ετύµου. ∆εν φαίνεται 
πλέον πιθ. η σύνδεση µε το τοπωνύµιο Άσσυρία (βλ.λ.), µε το οποίο η 
ηχητική σύµπτωση είναι εντελώς τυχαία. Η λ. απαντά στην ακκαδ. 
γλώσσα ως Suri (άγν. σηµ.)]. 

συριανός, -ή, -ό → Σύρος 
σύριγγα (η) {συριγγών} 1. ΜΟΥΣ. πνευστό όργανο από καλαµένιους 

σωλήνες διαφορετικού µεγέθους, που τοποθετούνται σταθερά ο ένας 
δίπλα στον άλλον ΣΥΝ. αυλός τού Πανός, σουραύλι · 2. ΙΑΤΡ. όργανο 
το οποίο χρησιµεύει στη λήψη υγρών από το σώµα ή στην έγχυση 
στο σώµα φαρµάκων ή άλλων ουσιών σε υγρή µορφή και το οποίο 
έχει τη µορφή κυλινδρικού σωλήνα µε βελόνα στη µια πλευρά και 
έµβολο από την άλλη που κινείται µέσα σε αυτόν και µε το οποίο 
πιέζεται το υγρό, ώστε να διοχετευθεί στη βελόνα και µέσω αυτής 
στο σώµα ΣΥΝ. ένεση 3. εργαλείο µε το οποίο αντλείται νερό ΣΥΝ. 
υδραντλία, τρόµπα · 4. σφυρίχτρα που χρησιµοποιούν οι κυνηγοί, 
για να προσελκύσουν τα θηράµατα τους µιµούµενοι τη φωνή τους • 
5. ΒΙΟΛ. όργανο των πτηνών που βρίσκεται στην τραχεία και µε το 
οποίο παράγεται η φωνή τους · 6. ΝΑΥΤ. τα ισχυρά ξύλα που βρί-
σκονται κατά µήκος τής ναυπηγικής σχάρας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-, ένε-
ση, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σϋριγξ, -ιγγος, αρχική σηµ. «ποιµενικός αυλός τού θε-
ού Πανός», µε επίθηµα -ιγξ και άλλων µουσικών οργάνων, λ.χ. σάλπ-
ιγξ, φόρµ-ιγξ. Αβεβ. ετύµου. Ίσως πρόκειται για µεσογειακό ή ανατολ. 
δάνειο, παράλληλο προς το αντίστοιχο αρµ. sring. ∆εν µπορεί να απο-
κλειστεί η αναγωγή σε αµάρτυρο ριζικό ουσ. *σϋ-ρος και, ως εκ τού-
του, στο I.E. θ. *tuö(u)- | tu- «σωλήνας», πβ. σανσκρ. tuna-, tonava- «αυ-
λός» κ.ά.]. 

συρίγγιο (το) {συριγγί-ου | -ων) 1. (λόγ.) η µικρή σύριγγα (βλ.λ.) · 2. 
ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση κατά την οποία µεταφέρεται πύον ή άλ-
λο υγρό από ένα όργανο σε άλλο ή προς τα έξω µέσα από σωληνοει-
δή πόρο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συρίγγιον, υποκ. τού αρχ. σϋριγξ, -ιγγος (βλ. κ. σύριγ-
γα)]. 

συριγγοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΙΑΤΡ. η δηµιουρ-
γία συριγγίου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fistulation]. 

συριγγώδης, -ης, -ες [αρχ.] {συριγγώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός 
που έχει τη µορφή σύριγγας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

συριγµός (ο) (λόγ.) το σφύριγµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συρίζω (βλ.λ.)]. 

συρίζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) 1. σφυρίζω 2. (γενι-
κότ.) παράγω οξύ συνεχή ήχο, ανάλογο προς το σφύριγµα. — σύριγ-
µα (το) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σϋριγξ, -ιγγος (βλ.λ.)]. 

Σύριος (ο) [µτγν.] (Συρί-ου | -ων, -ους} (λόγ.) αυτός που κατάγεται 
από τη Σύρο ΣΥΝ. Συριανός. 

συριστικοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. φωνο-
λογική µεταβολή που συνίσταται στη µετατροπή ενός φθόγγου σε 
συριστικό, π.χ. η µετατροπή τού -τ- σε -σ- στις λέξεις *φύτις > φύσις, 
*πλουτ-ιος > πλούσιος || η διαφοροποίηση σε -ti | -si µετά από ουρά-
νωση και - τού αρχικού t πριν από το i ανήκει στην πρώιµη διαλεκτική 
διάσπαση τής Ελληνικής. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. sibilation]. 



συριστικός 1716 συρφετός 
 

ουρητικός, -ή, -ό 1. αυτός που ακούγεται σαν σφύριγµα: το φίδι βγάζει 
έναν - ήχο ΣΥΝ. σφυριχτός 2. ΓΛΩΣΣ. συριστικό σύµφωνο καθένα από 
τα σύµφωνα σ και ζ. — συριστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ, Απόδ. τού γαλλ. 
sibilant]. σύρµα (το) (σύρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. επίµηκες µεταλλικό 
σώµα µε πολύ µικρή διάµετρο και µεγάλη ελαστικότητα: µια 
κουλλούρα ~ || χάλκινο | χαλύβδινο | αγκαθωτό | ψιλό - || δένω µε - 2. 
(ειδικότ.) αγωγός ηλεκτρικού ρεύµατος µε την παραπάνω µορφή (σηµ. 
1): ~ υψηλής τάσεως || ηλεκτρικό | τηλεγραφικό - ΣΥΝ. καλώδιο 3. 
πλέγµα από σύρµα (σηµ. 1) που χρησιµοποιείται στις περιφράξεις: ο 
σκύλος πήδηξε το - και µπήκε στο διπλανό περιβόλι || αγκαθωτό - ΣΥΝ. 
συρµατόπλεγµα · 4. οικιακό σκεύος το οποίο αποτελείται από λεπτές 
και σκληρές µεταλλικές ίνες, που διαπλέκονται µεταξύ τους και το 
οποίο χρησιµοποιείται στον καθαρισµό σκευών: τρίβω την κατσαρόλα 
µε το ~ · 5. (οικ.) σύρµα! συνθηµατικά, για να ειδοποιηθεί κάποιος ότι 
πλησιάζει κίνδυνος· ΦΡ. πέφτει σύρµα ακούγεται συνθηµατική ειδο-
ποίηση ότι πλησιάζει κίνδυνος: έπεσε σύρµα ότι φτάνει η αστυνοµία 
και οι µικροπωλητές εξαφανίστηκαν στη στιγµή. — (υποκ.) συρµα-τάκι 
(το), συρµατένιος, -ια, -ιο κ. συρµάτινος, -η, -ο [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «οτιδήποτε σύρεται ή τραβιέται (ιµάτιο, µακριά µαλλιά 
κλπ.)», < σύρω}. συρµατερός, -ή, -ό (για κοσµήµατα) αυτός που έχει 
κατασκευαστεί 

µε την τεχνική τής φιλιγκράνας (βλ. λ. φιλικγκράν). συρµατόβεργα 
(η) {χωρ. γεν. πληθ.} βέργα κατασκευασµένη από 
σύρµα. συρµατοειδής, -ής, -ές {συρµατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που µοιάζει µε σύρµα. — συρµατοειδώς επίρρ. [ΕΤΎΜ. < σύρµα, -
ατός + παραγ. επίθηµα -ειδής). συρµατόπλεγµα (το) [1833]  
{συρµατοπλέγµ-ατος | -ατα, -άτων) πλέγµα κατασκευασµένο από 
σύρµα, µε τρόπο ώστε να υπάρχουν κενά στην πλέξη· χρησιµοποιείται 
για την περίφραξη χώρων: τα δύο σπίτια χωρίζονταν µε ~ || αγκαθωτό | 
ηλεκτροφόρο ~ ΣΥΝ. σύρµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Drahtnetz]. συρµατόπλεκτος, -η, -ο [1887] αυτός που έχει 
κατασκευαστεί από 
πλεκτό σύρµα: ~ φράχτης. συρµατοποιείο (το) [1897] ο χώρος όπου 
κατασκευάζονται σύρµατα. συρµατοποιία (η) [1897] [χωρ. πληθ.} η 
κατασκευή συρµάτων. Επίσης συρµατοποίηση. συρµατοποιός (ο) 
[1894] ο κατασκευαστής συρµάτων. συρµατοπρίονο (το) πριόνι που 
αποτελείται από χαλύβδινο σύρµα 
για την κοπή µαρµάρου ή βράχων. συρµατόσχοινο (το) σχοινί που έχει 
κατασκευαστεί από σύρµατα, τα οποία συστρέφονται µεταξύ τους: 
άπλωσε τη µπουγάδα στο ~ || έκανε µια θηλιά από -. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Drahtseil]. συρµάτωση (η) [-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων} ΤΕΧΝΟΛ. το πέρασµα των ηλεκτρικών αγωγών µέσα από τους 
σωλήνες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. wiring]. συρµή (η) 1. 
επίµηκες βαθούλωµα στο έδαφος, που προκαλείται από συρόµενο 
βάρος ΣΥΝ. αυλακιά, αυλάκι, νεροσυρµή 2. τοποθεσία από την οποία 
συνηθίζουν να περνούν πουλιά: στην κάτω - βγάλαµε δέκα µπεκάτσες 
3. η οικοσκευή ΣΥΝ. επίπλωση, εξοπλισµός 4. ασθένεια ελαφράς 
µορφής, που διαδίδεται µε ταχύτητα σε µεγάλο µέρος τού πληθυσµού 
ορισµένης περιοχής ΣΥΝ. επιδηµία, συρµός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
σύρω]. συρµός (ο) 1. η σιδηροδροµική αµαξοστοιχία ΣΥΝ. τρένο 2. 
ελαφράς µορφής ασθένεια που διαδίδεται ταχύτατα µεταξύ µεγάλου 
µέρους τού πληθυσµού ορισµένης περιοχής ΣΥΝ. συρµή, επιδηµία · 3. 
η µόδα- στη ΦΡ. τού συρµού: αυτή η λέξη είναι ~ τελευταία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «σύρσιµο - ασθένεια ή κάτι άλλο (κακό) που 
εξαπλώνεται γρήγορα», < σύρω. Στη σηµ. «µόδα» η λ. αποδίδει το αγγλ. 
train (κυριολ. «τρένο»)]. συρόµενος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που σύρεται, 
που κινείται µε ώθηση, συνήθ. πάνω σε σταθερή βάση: ~ πόρτα | 
παράθυρο. [ΕΤΥΜ. Μτχ. µέσ. ενεστ. τού αρχ. σύρω]. Σύρος (η) νησί 
των Κυκλάδων µεταξύ τής Μυκόνου και τής Κύθνου. Επίσης (λαϊκ.) 
Σάρα. — Συριανός κ. (λόγ.) Σύριος (ο) [µτγν.], Συριανή κ. (λόγ.) 
Σύρια (η), συριανός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΎΜ. < µτγν. 
Σύρος (ο) (στην Οδύσσεια, Συρίη) < φοιν. Sur, που αποτελεί επίσης το 
φοιν. όν. τής πόλης Τύρου]. 

Σύρος - Συρία, Σύριος - Σύρος, Συριανός - συριακός. Από το ελ- 
λην. τοπωνύµιο Σύρος, το επίθετο (και η ονοµασία των κατοίκων) 
ήταν αρχικά Σύρ-ιος (οι Σύριοι = οι κάτοικοι τής Σύρου). Αντιθέ-
τως, από το τοπωνύµιο Συρία, η ονοµασία τού κατοίκου ήταν Σύρος 
(οι Σύροι = οι κάτοικοι τής Συρίας). Ωστόσο, επειδή το Σύριος 
έδινε την εντύπωση ότι συνδέεται κυρίως µε τη Συρία, ότι είναι το 
όνοµα των κατοίκων τής Συρίας και όχι τής Σύρου, για λόγους 
«γλωσσικής προφύλαξης», αντί τού Σύριος χρησιµοποιήθηκε το 
Συριανός κατά τα πολλά αντίστοιχα ονόµατα (Σφακιανός, Ψαρια-
νός, Καλαµατιανός κλπ.). Έτσι, ελέχθη Συριανός αντί Σύριος 
(όπως και Παριανός αντί Πάριος), ενώ το Σύριος χρησιµοποιείται 
περισσότερο για να δηλώσει (στη θέση τού Σύρος) τον κάτοικο τής 
Συρίας. Το επίθ. που σχηµατίστηκε από το Συρία είναι το συρια-
κός (συριακή γλώσσα), ενώ από το Σύρος το επίθ. είναι το ουρα-
νός (συριανό λουκούµι), απ' όπου και το όνοµα των κατοίκων (Συ-
ριανοί). 

σύρραξη (η) (-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} η βίαιη σύγκρουση, κυρ. 
µεταξύ κρατών: κίνδυνος επεκτάσεως τής σύρραξης σε όλη τη Βαλ- 

κανική. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σύρραξις < συρράσσω < συ(ν)- + ράσσω | -ττω «χτυπώ, 
ρίχνω στο έδαφος» (< *Εράχ-7'ω). Βλ. λ. καταρράκτης]. 

συρραπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που συντελεί στο να συρραφεί κάτι 
ΣΥΝ. συνδετικός 2. συρραπτικό (το) ειδικό µηχάνηµα µε το οποίο περ-
νιούνται µικρά συρµάτινα ελάσµατα, που κρατούν σταθερά συνδε-
δεµένα µεταξύ τους χαρτιά | έγγραφα. 

συρράπτω ρ. µετβ. [αρχ.] (συνέρραψα, συρράφθηκα, συρραµµένος κ. 
(λόγ.) συνερραµµένος} 1. (λόγ.-σπάν.) συνδέω (πράγµατα) ράβοντας 
τα µεταξύ τους: ~ δέρµατα | υφάσµατα ΣΥΝ. συνενώνω 2. (συχνότ.) 
συνδέω (χαρτιά) µε συρραπτικό (βλ. λ. συρραπτικός) 3. (µτφ.) συγκε-
ντρώνω (αποσπάσµατα κειµένων) από διάφορες πηγές δηµιουργώ-
ντας ένα νέο: συνέρραψε εργασίες άλλων και τις παρουσίασε σαν 
πρωτότυπο έργο δικό του. — συρραφή (η) [αρχ.]. 

συρρέω ρ. αµετβ. [αρχ.] [συνέρρευσα} 1. κυλώ προς την ίδια κατεύ-
θυνση: τα ρυάκια τής βροχής συρρέουν προς την κοίτη τού ποταµού 2. 
(µτφ.) συγκεντρώνοµαι (µαζί µε µεγάλο αριθµό άλλων): πλήθη συ-
νέρρευσαν στην προεκλογική του οµιλία ΣΥΝ. συναθροίζοµαι, προ-
στρέχω ANT. σκορπάω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 

σύρριζα επίρρ. 1. από τη ρίζα, µαζί µε τη ρίζα: έκοψαν τα δέντρα ~ 2. 
µέχρι τη ρίζα: έκοψε τα µαλλιά του ~ 3. (µτφ.) από πολύ κοντά: το 
αυτοκίνητο πέρασε ~ από την κολόνα ΣΥΝ. τσίµα-τσίµα, ξυστά. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ρρ-. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σύρριζος < συ(ν)- + -ρριζος (µε διπλασιασµό τού αρ-
χικού ρ εν συνθέσει) < ρίζα]. 

συρρικνώνω ρ. µετβ. [1839] {συρρίκνω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) κά-
νω (κάτι) µικρότερο, πιο περιορισµένο: ~ τις αρµοδιότητες | την εξου-
σία κάποιου || τον 15ο αι. η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε συρρικνω-
θεί στα εδάφη γύρω από την πρωτεύουσα της || (η λόγ. µτχ. µεσοπαθ. 
ενεστ. συρρικνούµενος, -η, -ο) «η ελληνική περιφέρεια [...] ανησυχη-
τικά συρρικνούµενη...» (εφηµ.) ΣΥΝ. περιορίζω ANT. επεκτείνω. 
[ΕΤΥΜ < συ(ν)- + -ρρικνώνω < αρχ. ρικνοϋµαι (-όο-) «ζαρώνω, ρυτι-
δώνω» (< ρικνός, βλ.λ.)]. 

συρρίκνωση (η) [1866] (-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ο περιορι-
σµός σε µέγεθος, το να γίνεται κάτι µικρότερο ή λιγότερο: η ~ τού ει-
σοδήµατος των µισθωτών || η ~ τής βάσης ενός κόµµατος || η ~ των 
πωλήσεων | τής αξίας των ακινήτων || η εδαφική ~ ενός κράτους. 

συρροή (η) η συγκέντρωση (µεγάλου πλήθους)· ΦΡ. κατά συρροήν (ί) 
επανειληµµένα, µε τρόπο που µαρτυρεί προµελετηµένο σχέδιο: κλο-
πές ~ (ii) (καταχρ.-καθηµ.) κατά σύστηµα: ψεύδη ~. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
συρρέω < συ(ν)- + ρέω]. 

σύρσιµο κ. (λαϊκ.) σουρσιµο (το) {συρσίµ-ατος | -ατα, -άτων} το να 
σέρνεται (κάτι): τα ~ των επίπλων γέµισαν το πάτωµα χαρακιές. 
[ΕΤΥΜ. < σύρω + επίθηµα -σιµό, πβ. κ. πάρ-σιµο, φέρ-σιµο]. 

συρτά επίρρ. → συρτός 
συρτά κι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} χορός βασισµένος σε ελληνικά λαϊ-

κά πρότυπα, ο οποίος προέρχεται από χορογραφία τής ταινίας «Ζορ-
µπάς» σε µουσική Μ. Θεοδωράκη. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τής λ. συρτός]. 

συρτάρι (το) (συρταρ-ιού | -ιών} 1. θήκη γραφείου, ντουλάπας ή άλ-
λου επίπλου σε ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήµα κατασκευασµένη 
έτσι, ώστε να σύρεται έξω 2. (µτφ.) σε φράσεις που δηλώνουν παρα-
µέληση, σκόπιµη αγνόηση ή εγκατάλειψη ενός θέµατος ή τη διατή-
ρηση του στα υπ' όψιν για µελλοντική αξιοποίηση: «απόρρητη έρευ-
να κλειδωµένη εδώ και έξι χρόνια στα ~ τής κυβέρνησης» (εφηµ.) || 
«οι αρχές έβαλαν το θέµα στο ~ αφήνοντας την παρανοµία να εξε-
λίσσεται» (εφηµ.) || κρατούν τα σχέδια στο ~ για έκτακτες ανάγκες || 
έχει ένα µεγάλο ατού στο ~ του. — (υποκ.) συρταράκι (το). [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. συρτ-άριον, υποκ. τού αρχ. επιθ. συρτός]. 

συρταριερα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} έπιπλο που αποτελείται αποκλει-
στικά από θήκες τοποθετηµένες η µία πάνω στην άλλη, που µπορούν 
εύκολα η καθεµία χωριστά να σύρεται έξω και µετά να επανέρχεται 
στη θέση της: ψηλή | ξύλινη | γεµάτη ~. 
[ΕΤΥΜ < συρτάρι + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. πουδρ-ιέρα, µπιζουτ-
ιέρα κ.ά.]. 

συρταρωτός, -ή, -ό αυτός που µπαίνει και βγαίνει από το αντικείµενο 
στο οποίο είναι ένθετος, συρόµενος (σαν συρτάρι): το κάλυµµα τής 
θήκης είναι ~ || ~ θήκ-η. — συρταρωτά επίρρ. 

συρτή κ. (λαϊκότ.) σουρτή (η) 1. εργαλείο αλιείας που αποτελείται 
από ψάρι ή οµοίωµα ψαριού µε αγκίστρια πάνω του και το οποίο σύ-
ρεται µε ένα µακρύ διαφανές νήµα στην επιφάνεια τής θάλασσας 
από βάρκα που κινείται 2. συρτές (οι) δίχτυ µε το οποίο πιάνονται 
πουλιά. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. θηλ. τού ρηµατικού επιθ. συρτός 
(βλ.λ.)]. 

σύρτης (ο) [σπάν. συρτών} µεταλλικό ή ξύλινο έµβολο, µε το οποίο 
στερεώνεται στη θέση του ή ασφαλίζεται παράθυρο ή πόρτα ΣΥΝ. µά-
νταλο. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. σύρω]. 

σύρτις (η) (σύρτ-εως | -εις, -εων} (λόγ.) ύψωµα στις αµµώδεις περιο-
χές τού βυθού, το οποίο αλλάζει θέση και όγκο ανάλογα µε τα υπό-
γεια ρεύµατα: επικίνδυνη | κινούµενη ~. Επίσης σύρτη. [ΕΤΥΜ αΡΧ· 
τοπωνύµιο τής Λιβυκής Θάλασσας, το οποίο έχει σχηµατιστεί από το ρ. 
σύρω, καθώς προσδιόριζε κόλπους τής περιοχής που ήταν αµµώδεις 
και διαµορφώνονταν από τα θαλάσσια ρεύµατα]. 

συρτός, -ή, -ό αυτός που σύρεται, που κινείται έχοντας επαφή µε µια 
επιφάνεια ή το έδαφος: τον έβγαλαν έξω συρτό || ~ σουτ- ΦΡ. συρτός 
(χορός) κυκλικός δηµοτικός χορός µε εννέα βήµατα εµπρός και τρία 
πίσω, ο οποίος µοιάζει µε τον καλαµατιανό. — συρτά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < σύρω]. συρφετός (ο) (κακόσ.) πλήθος ετερόκλιτων Kat 
αµφίβολης αξίας ή 
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ήθους ατόµων: γύρω από τον ηγεµόνα συγκεντρώθηκε ένας ~ κολά-
κων και τσαρλατάνων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οτιδήποτε παρασύρει ο άνεµος, όπως σω-
ρός φύλλων, άχυρα κ.τ.ό.», < θ. συρ-φ- (< σύρω, µε δασεία παρέκτα-
ση -φ-) + παραγ. επίθηµα -ετός (πβ. κ. παγ-ετός, κοπ-ετός). Η λ. συνδ. 
επίσης µε γοτθ. bi-swairban «εξαλείφω», αρχ. γερµ. swerban «περι-
στρέφοµαι, εξαλείφω», αν θεωρηθεί ότι το αρχικό σ- παρουσιάζει τη 
φωνολογική εξέλιξη που παρατηρούµε στο ουσ. σέλας (βλ.λ.). Η ση-
µερινή σηµ. ήδη αρχ.]. 

σύρω ρ. µετβ. {έσυρα, σύρθηκα} (λόγ.) 1. τραβώ, σέρνω (βλ.λ.) 2. (α) 
µετακινώ κάτι αργά µε τη µία του επιφάνεια να είναι σε πλήρη επα-
φή µε αυτήν πάνω στην οποία µετακινείται: σύρτε το ποντίκι πατώ-
ντας παράλληλα το πλήκτρο... (µετακινήστε αργά το ποντίκι, ώστε να 
πάει ο κέρσορας στο επιθυµητό σηµείο) (β) η λόγ. προστ. σύρατε ως 
επιγραφή σε συρόµενες πόρτες, συνήθ. καταστηµάτων 3. (µτφ.) 
αναγκάζω (κάποιον) να ακολουθήσει τον δρόµο που εγώ του επιβάλ-
λω, να πράξει όπως εγώ επιθυµώ: η αντιπολίτευση σύρει την κυβέρ-
νηση σε εκλογές || τον έσυρε στο δικαστήριο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *σύρ-jω < *twr-jö (µε συριστικοποίηση τού συµφωνικού 
συµπλέγµατος *tw- > *ss- > s-, πβ. κ. σείω, και αντιπροσώπευση τού 
φωνηεντικού υγρού -Γ- ως -υρ-, πβ. κ. άγύρ-της), συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *twer- «ωθώ, κινώ». Οµόρρ. αρχ. σαίρω (βλ. λ. σαρώνω). Παράγ. 
σύρ-µα, συρ-µή, συρ-µός, σύρ-της, συρ-τός, συρ-φ-ετός (βλ.λ.) κ.ά.]. 

συς (ο/η) {συ-ός, -ν | -ών} (αρχαιοπρ.) ο χοίρος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
συς, παράλλ. τ. τού υς (για το οποίο βλ. λ. ύαινα). Προβλήµατα εγείρει 
το αρχικό σ-, σχετικά µε το οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες 
ερµηνείες: (α) Η λ. δέχθηκε την επίδρ. γειτονικής I.E. γλώσσας, η 
οποία διατηρούσε το αρχικό σ- (λ.χ. λατ. süs, αρχ. γερµ. sü) (β) Η λ. 
προέρχεται από συµφυρµό τού συς µε τη λ. σίαλος «παχύς χοίρος» 
και µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου σίκα- υς Λάκωνες, που εµφανίζουν 
προελλην. θ. σι- (οπότε *σίς;) (γ) Η λ. συνδ. µε λιθ. iciaOlè «χοίρος» 
(άποψη χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα, παρά την προσπάθεια συνδέσεως 
µε την αµφίβολη «γλώσσα» τού Ησυχίου σωλούς' υς). Η λ. απαντά 
και στο µυκ. su-qo-ta = συ-βώ-της «χοιροβοσκός»]. 

συσκέπτοµαι ρ. µετβ. αποθ. [µτγν.] {συσκέφθηκα} µετέχω σε συµ-
βούλιο: οι µέτοχοι συσκέπτονται επί ώρες ΣΥΝ. συνεδριάζω, διασκέ-
πτοµαι. 

συσκευάζω ρ. µετβ. {συσκεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. το-
ποθετώ (αντικείµενο) σε κουτί ή κιβώτιο, για να είναι ευκολότερη η 
µεταφορά του ΣΥΝ. αµπαλάρω, περιτυλίγω 2. τοποθετώ (εµπόρευµα) 
κατά ορισµένο τρόπο µέσα σε τυποποιηµένο περιτύλιγµα: σε αυτό το 
τµήµα συσκευάζονται τα προϊόντα που προορίζονται για το εξωτερικό 
|| να εµπιστεύεσαι µόνο τα συσκευασµένα προϊόντα ΣΥΝ. τυποποιώ, 
αµπαλάρω 3. δηµιουργώ (φαρµακευτικό παρασκεύασµα) ΣΥΝ. 
παρασκευάζω. — συσκευαστής (ο) [µτγν.], συσκευάστρια (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ετοιµάζω τις αποσκευές», < συ(ν)- + σκευ-
άζω < σκεύος]. 

συσκευασία (η) [αρχ.] {συσκευασιών} 1. το να συσκευάζει κανείς 
(κάτι) ΣΥΝ. αµπαλάρισµα, αµπαλάζ, περιτύλιγµα 2. (συνεκδ.) το τυ-
ποποιηµένο περιτύλιγµα εµπορεύµατος (µε κουτί, χαρτί πολυτελείας, 
φιόγκους κ.ά.): αεροστεγής ~ || ~ δώρου. 

συσκευαστήριο (το) {συσκευαστήρί-ου | -ων} ο χώρος στον οποίο 
γίνονται συσκευασίες. 

συσκευή (η) 1. ΤΕΧΝΟΛ. σύνολο επιµέρους οργάνων ή/και εξαρτηµά-
των, που συνδέονται και συνδυάζονται µεταξύ τους, ώστε να επιτε-
λούν συγκεκριµένη µηχανική λειτουργία: ηλεκτρική | ηλεκτρονική | 
αποστακτική | ιατρική | ραδιοφωνική | τηλεφωνική | τηλεοπτική ~ || ~ 
θέρµανσης || οικιακές ~ || µαύρες - (βίντεο, τηλεοράσεις, στερεο-
φωνικά κ.ά.) || λευκές ~ (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια κ.ά.) ΣΥΝ. µη-
χάνηµα 2. σύνολο εξαρτηµάτων και οργάνων, που αποσκοπούν στη 
µέτρηση µεγεθών. [ΕΤΥΜ. µτγν. < συ(ν)- + σκευή «εξοπλισµός» 
(βλ.λ.)]. 

σύσκεψη (η) [µτγν.] {-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων) 1. η συζήτηση 
που διεξάγεται µεταξύ συγκεντρωµένων προσώπων και αποσκοπεί 
στην από κοινού λήψη αποφάσεων ΣΥΝ. συµβούλιο, συνεδρίαση 2. 
(συνεκδ.) το σύνολο των προσώπων που συµµετέχουν στην παραπά-
νω συζήτηση: οι αποφάσεις τής ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβούλιο. 

σύσκιος, -α, -ο 1. αυτός που τον περιβάλλει πλούσια σκιά ΣΥΝ. σκιε-
ρός ANT. ηλιόλουστος 2. σύσκιο (το) το µέρος που έχει πολλή σκιά 
ΣΥΝ. απόσκιο. [ETYM αρχ. < συ(ν)- + -σκιος < σκιά]. 

συσκοτίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {συσκότισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
κάνω (χώρο, περιοχή) να βρεθεί στο σκοτάδι: η βλάβη στο κεντρικό 
δίκτυο τής ∆.Ε.Η. συσκότισε όλη την πόλη ΣΥΝ. σκοτεινιάζω ANT. φω-
τίζω 2. (µτφ.) προξενώ σύγχυση γύρω από (κάτι), το καθιστώ ασα-
φές: οι νέες εξελίξεις συσκότισαν επικίνδυνα την υπόθεση ΣΥΝ. µπερ-
δεύω ΑΝΥ. διαφωτίζω, διαλευκαίνω. — συσκοτισµός (ο). 

συσκότιση (η) [1896] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. το να συσκοτι-
στεί κάτι εντελώς, να βυθιστεί στο σκοτάδι ΣΥΝ. µπλακ-άουτ 2. (µτφ.) 
η δηµιουργία σύγχυσης γύρω από κάτι, ώστε να καταστεί ασαφές, 
απροσδιόριστο. 

σύσπαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. η ακούσια συστο-
λή των µυών, που διαρκεί και συνοδεύεται από µερική δυσκαµψία 
ορισµένων µυών, χωρίς κανείς να έχει υποστεί βλάβη. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σύσπασις < συσπώ (βλ.λ.)]. 

σύσπαστός, -η, -ο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε να 
συµπτύσσεται, να µαζεύεται: - έπιπλο ΣΥΝ. σπαστός, πτυσσόµενος 2. 
ΙΑΤΡ. αυτός που έχει υποστεί ακούσια παρατεταµένη συστολή συνο-
δευόµενη από δυσκαµψία: ~ µυς 3. ΤΕΧΝΟΛ. σύσπαστο (το) απλή µη-
χανή που αποτελείται από µία κινητή και µία ακίνητη τροχαλία και 

χρησιµοποιείται για την ανύψωση αντικειµένων ΣΥΝ. (λαϊκ.) παλά- 
γκο. 
[ΕΤΥΜ. αρ_χ < συσπώ (βλ.λ.)]. 

συσπειρώνω ρ. µετβ. {συσπείρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (πλήθος 
ανθρώπων) να ενωθεί γύρω από κόµµα, άνθρωπο κ.λπ., ώστε να απο-
τελέσουν ένα συµπαγές σύνολο: η άδικη επίθεση κατά τού αρχηγού 
συσπείρωσε τους οπαδούς τού κόµµατος γύρω από το πρόσωπο του 2. 
(λόγ.-κυριολ.) µαζεύω κάτι σπειροειδώς ή συµπιέζω κάτι σπειροειδές: 
~ το ελατήριο ANT. αποσυσπειρώνω 3. ΓΥΜΝΑΣΤ. εκτελώ συσπείρωση 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. συσπειροϋµαι (-όο-), παράλλ. τ. τού αρχ. συσπειρώµαι 
(-άο-) < συ(ν)- + σπειροϋµαι | σπειρώµαι < σπεϊρον | σπείρα (βλ.λ.)]. 

συσπείρωση (η) [1831] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να συ-
σπειρώνεται (κάποιος/κάτι): η ~ τού ελατηρίου ANT. αποσυσπείρωση 
2. η ένωση κάποιων γύρω από πρόσωπο, κόµµα κ.ά., σχηµατίζοντας 
συµπαγές σύνολο: η ~ των δυνάµεων | των οπαδών τού κόµµατος 3. 
ΓΥΜΝΑΣΤ. η στήριξη τού κορµού στο έδαφος µε τα χέρια, µε τα πόδια 
στηριγµένα στα δάχτυλα των ποδιών και µε τα γόνατα λυγισµένα 
προς το στήθος και ανάµεσα στα χέρια, προκειµένου να λάβει κανείς 
στη συνέχεια πρηνή θέση ή να εκτιναχθεί εµπρός. — συσπεψωτ.1-
κός, -ή, -ό, συσπειρωτικά επίρρ. 

σύσπορος, -η, -ο αυτός που δεν είναι εκκοκισµένος: ~ βαµβάκι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < συ(ν)- + σπόρος]. 

συσπουδάζω ρ. µετβ. {συσπούδασα} (λόγ.-σπάν.) ακολουθώ κύκλο 
σπουδών µαζί (µε κάποιον). — συσπουδαστής (ο) [1862], συσπουδά-
στρια (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σπεύδω µαζί µε κάποιον - µετέχω σε αγώ-
νες µαζί µε άλλον αθλητή», < συ(ν)- + σπουδάζω (βλ.λ.)]. 

συσπώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {συσπάσαι... | συσπάσ-τηκα, -µένος} υφί-
σταµαι σύσπαση: το πρόσωπο του συσπάστηκε από φόβο | οργή | πόνο 
|| συσπασµένα χείλη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. συσπώ (-άω) < συ(ν)- + σπώ (-άω). 
Βλ. κ. σπάζω]. 

συσσιτιάρχης (ο) [1891] {συσσιτιαρχών} ΣΤΡΑΤ. οπλίτης ή έφεδρος ή 
και µόνιµος υπαξιωµατικός υπεύθυνος για το συσσίτιο τής µονάδας 
του. [ΕΤΥΜ. < συσσίτιο + -άρχης < άρχω]. 

συσσίτιο (το) {συσσιτί-ου | -ων) 1. το γεύµα που µαγειρεύεται για 
µεγάλο αριθµό ατόµων και διανέµεται δωρεάν, συνήθ. σε καταστά-
σεις ανάγκης και όταν αυτοί για τους οποίους προορίζεται δεν είναι 
σε θέση να εξασφαλίσουν αλλιώς την τροφή τους: τα ~ έσωσαν πολύ 
κόσµο στην Κατοχή || ~ για τους αστέγους | τους σεισµοπαθείς | τους 
πρόσφυγες 2. (ειδικότ.) το φαγητό που προορίζεται για τους 
στρατιώτες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. συσσίτιον, υποκ. τού σύσσιτος «οµοτράπεζος, συνδαι-
τυµόνας» < συ(ν)- + σίτος]. 

συσσωµάτωµα (το) [1890] {συσσωµατώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να 
συσσωµατώνει κανείς (κάτι) ΣΥΝ. συσσωµάτωση 2. ΧΗΜ. σύνολο λί-
γων ατόµων, ιόντων, µορίων µε καθορισµένη θέση. 

συσσωµατώνω ρ. µετβ. [1822] {συσσωµάτω-σα, -θηκα, -µένος} ενώ-
νω (δύο ή περισσότερα σώµατα) σε ένα σύνολο ΣΥΝ. συνενώνω ΑΝΤ. 
διαχωρίζω. 

συσσωµάτωση (η) [1822] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το να 
συσσωµατώνει κανείς (κάτι) ΣΥΝ. συσσωµάτωµα 2. ΤΕΧΝΟΛ. (στην 
υφαντουργία) η παρασκευή λεπτού φύλλου από υλικά που κανονικά 
δεν προσφέρονται για ύφανση, αλλά στην περίπτωση αυτή έχουν 
αναµιχθεί µε συνδετικό υλικό και έχουν συµπιεστεί 3. ΚΟΓΝΩΝΙΟΛ. σύ-
νολο προσώπων µε κοινούς σκοπούς, συνείδηση τής κοινής τους υπό-
στασης και των σκοπών τους, και µε ιδιαίτερη, έστω και υποτυπώδη, 
οργάνωση, π.χ. τα σωµατεία, οι κοινότητες, οι ενώσεις, τα κόµµατα, 
οιιάδες συµφερόντων κ.ά. 

σύσσωµος, -η, -ο αυτός που εµφανίζεται µε όλα του τα µέλη, χωρίς 
να λείψει κανείς: ~ η Βουλή απέτισε φόρο τιµής στον εκλιπόντα || ~ ο 
ελληνικός λαός θα αντισταθεί στις ξένες προκλήσεις ΣΥΝ. όλος, ολό-
κληρος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < συ(ν)- + -σωµός < σώµα]. 

συσσώρευση (η) [1871] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η συγκέ-
ντρωση σε µεγάλη ποσότητα: η ~ πλούτου στα χέρια ολίγων || ~ γνώ-
σεων | κεφαλαίων. 

συσσωρευτής (ο) [1888] ΗΛΕΚΤΡ. 1. σύνολο δύο ή περισσοτέρων ηλεκ-
τρικών στοιχείων, στα οποία είναι αποταµιευµένη χηµική ενέργεια, 
που µετατρέπεται σε ηλεκτρική κατά τη σύνδεση µε εξωτερική αντί-
σταση (εκφόρτιση) ΣΥΝ. µπαταρία, συστοιχία 2. (ειδικότ.) η µπαταρία 
αυτοκινήτου 3. αυτός που συσσωρεύει ορισµένης µορφής ενέργεια· 
ΦΡ. ηλιακός συσσωρευτής | συλλέκτης βλ. λ. συλλέκτης. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. accumulateur]. 

συσσωρεύω ρ. µετβ. {συσσώρευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 
συγκεντρώνω σε µεγάλη ποσότητα: ~ χρέη | κεφάλαια || όσο περνά ο 
καιρός, τα προβλήµατα | οι εκκρεµότητες συσσωρεύονται || στη διάρ-
κεια τής απουσίας µου συσσωρεύθηκε πολλή δουλειά ΣΥΝ. µαζεύω 
(βλ. κ. λ. σωρεύω). — συσσωρευτικός, -ή, -ό, συσσωρευτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < συ(ν)- + σωρεύω < σωρός]. 

συστάδα (η) σύνολο (δένδρων, θάµνων ή νησιών) σε συγκεκριµένη 
περιοχή: πυκνή | αραιή ~ θάµνων || οι ∆. Σαµόα αποτελούν µια ~ νη-
σιών και νησίδων στον Ειρηνικό Ωκεανό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. συστάς, -άδος < θ. συ-στα- (τού ρ. συν-ί-στα-µαι, πβ. 
παθ. αόρ. συν-ε-στά-θην) + κατάλ. -άς, -άδος]. 

συστάδην επίρρ. (αρχαιοπρ.) στη ΦΡ. εκ τού συστάδην από πολύ κο-
ντινή απόσταση: µάχη | αγώνας ~ || πολεµώ | µάχοµαι ~ ΑΝΤ. εξ απο-
στάσεως. [ΕΤΥΜ µτγν. < θ. συ-στα- (τού αρχ. συν-ί-στα-µαι, πβ. παθ. 
µέλλ. συ- 
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στα-θή-σοµαι) + επιρρ. επίθηµα -δην (πβ. κ. φύρ-δην)]. 
συστάθηκα ρ. → συνιστώ 
συσταίνω ρ. → συνιστώ 
συ στάλθηκα ρ. → συστέλλω 
συστήθηκα ρ. → συστήνω 
συσταλτικός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να προκαλέσει συστολή: ~ ερεθισµός. — 

συσταλτικά επίρρ., συσταλτικότητα (η) [1849]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < θ. συ-σταλ- 
(τού αρχ. συστέλλω, πβ. παθ. αόρ. β' συν-ε-στάλ-ην) + παραγ. επίθηµα -τικός). 

συσταλτός, -ή, -ό [1881] αυτός που έχει τη δυνατότητα να συσταλεί: ~ ίνα | µυς. 
[ΕΤΥΜ < συστέλλω (βλ. λ. συσταλτικός), απόδ. τού γαλλ. con-tractile]. 

σύσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. η ύλη ή η ουσία από την οποία 
αποτελείται (κάτι): η ~ τού εδάφους | τού φαρµάκου || χηµική | υδατώδης | 
φυσική - ΣΥΝ. σύνθεση 2. η συγκρότηση, η ίδρυση: ~ θεατρική οµάδας || ~ 
ανωνύµου εταιρείας | σωµατείου | διοικητικού οργάνου | οργανισµού | 
δικαστηρίου | επιτροπής || ~ συµµορίας || αυτό το πρόβληµα υπάρχει από 
συστάσεως τού ελληνικού κράτους ΣΥΝ. συγκρότηση ΑΝΤ. διάλυση 3. (συνεκδ.) 
τα µέλη ή τα όργανα από τα οποία αποτελείται µια οργάνωση: ακόµα δεν 
ανακοινώθηκε η ~ τού νέου υπουργικού συµβουλίου ΣΥΝ. σύνθεση 4. (συνήθ. 
στον πληθ.) το να συστήσει κανείς κάποιον µε τη γνωστοποίηση τού ονόµατος 
και ενδεχοµένως τής ιδιότητας του: αφού έγιναν οι απαραίτητες -, καθίσαµε στο 
τραπέζι ΣΥΝ. γνωριµία 5. πιστοποιητικό ή προφορική δήλωση για τις 
ικανότητες τρίτου ατόµου rat για την προηγούµενη επαγγελµατική ή άλλη 
πείρα του: χωρίς συστάσεις δεν µπορούσε να βρει δουλειά || για την υποτροφία 
χρειαζόταν τις ~ δύο τουλάχιστον καθηγητών του ΣΥΝ. συστατική επιστολή · 6. 
προτροπή για την υιοθέτηση συγκεκριµένης συµπεριφοράς ή στάσης: ύστερα 
από ~ τού γιατρού έκοψε το κάπνισµα ΣΥΝ. συµβουλή, υπόδειξη 7. η κριτική 
που συνοδεύεται από υπόδειξη συγκεκριµένης συµπεριφοράς: ούτε καν οι 
αυστηρές ~ τής αστυνοµίας δεν τους νουθέτησαν ΣΥΝ. παρατήρηση · 8. (σπάν.) 
η διεύθυνση τής κατοικίας ή τού τόπου εργασίας (κάποιου): ήθελα να σας 
στείλω γράµµα, αλλά δεν είχα τη ~ σας ΣΥΝ. διεύθυνση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σύστασις, αρχική σηµ. «το να στέκεται κανείς δίπλα σε 
κάποιον», < συνίστηµι | -ίσταµαι (πβ. κ. στάσις). Ήδη αρχ. οι σηµ. «πολιτική 
ένωση - δοµή, σύνθεση (µερών ή ουσιών)», ενώ µτγν. είναι η σηµ. «υπόδειξη, 
προτροπή»]. 

συστασιώτης (ο) {συστασιωτών} (σπάν.) πρόσωπο που συµµετέχει σε 
εξέγερση, σε στάση. [ΕΤΥΜ; αρχ^. < συ(ν)- + στασιώτης «στασιαστής» < 
στάσις]. 

συστατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σύσταση, µε τα στοιχεία από 
τα οποία αποτελείται (κάτι): ~ στοιχείο | ουσίες 2. αυτός που σχετίζεται µε την 
ίδρυση, τη συγκρότηση (θεσµού, οργανισµού κ.λπ.) 3. συστατικό (το) καθένα 
από τα στοιχεία που αποτελούν (κάτι): τα ~ τού παρασκευάσµατος | τού 
φαρµάκου || τα ~ τού µπετόν είναι άµµος, νερό, τσιµέντο και χαλίκια || θρεπτικά 
~ 4. αυτός που βεβαιώνει για τον χαρακτήρα ή την επίδοση (κάποιου)· ΦΡ. 
συστατική επιστολή το σηµείωµα όπου γράφει κανείς πληροφορίες για πρό-
σωπο που γνωρίζει και µε το οποίο συστήνει το πρόσωπο αυτό, προκειµένου 
να επιλεγεί για συγκεκριµένη θέση (π.χ. εργασία, υποτροφία κλπ.): ~ από τον 
πρώην εργοδότη µου | από καθηγητή µου. [ΕΤΥΜ µτγν. < θ. συ-στα- (τού ρ. 
συνίστηµι | -ίσταµαι), πβ. κ. στατικός, σύ-στασις]. 

συστεγάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {συστεγάσ-θηκα (καθηµ. -τη-κα), -µένος} 
βρίσκοµαι στο ίδιο κτήριο (µε άλλον): οι δύο υπηρεσίες συστεγάζονται σε ένα 
ανακαινισµένο νεοκλασικό. — συστέγαση (η).   , 

συστέλλω ρ. µετβ. {συνέστειλα, συστάλθηκα (λόγ. συνεστάλην, -ης, -η...), 
συνεσταλµένος} 1. ενεργώ, ώστε (κάτι) να χάσει όγκο ή έκταση· (συνήθ. το 
µεσοπαθ. συστέλλοµαι): ορισµένα σώµατα συστέλλονται, όταν µειώνεται η 
θερµοκρασία τους ΣΥΝ. µικραίνω, σµικρύνω ΑΝΤ. διαστέλλω, µεγεθύνω, 
µεγαλώνω 2. (η µτχ. συνεσταλµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < συ(ν)- + στέλλω (βλ. λ. στέλνω). Οι σύγχρονες σηµ. ήδη 
αρχ.]. 

σύστηµα (το) {συστήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σύνολο στοιχείων που 
αλληλεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται µε βάση καθορισµένους κανόνες: η 
γλώσσα είναι ~ || το φωνητικό | µορφολογικό | κλιτικό ~ µιας γλώσσας- 
(ειδικότ.) 2. ΑΝΑΤ. σύνολο οργάνων, τα οποία επιτελούν από κοινού µία ή 
περισσότερες λειτουργίες: πεπτικό | νευρικό (βλ.λ.) | αναπνευστικό - (βλ.λ.)· 
ΦΡ. ανοσοποιητικό σύστηµα βλ. λ. ανοσοποιητικός 3. σύνολο σωµάτων που 
τείνουν προς ισορροπία ή βρίσκονται σε ισορροπία: θερµοδυναµικό ~ 4. 
ΑΣΤΡΟΝ. σύνολο δύο ή περισσοτέρων σωµάτων, τα οποία συνδέονται λόγω 
κοινής καταγωγής και εξαιτίας τής βαρυτικής έλξης που ασκεί το ένα στο 
άλλο και τα οποία βρίσκονται σε τροχιά γύρω από ένα κέντρο βάρους: ηλιακό 
~ 5. σύνολο µηχανισµών για την εξυπηρέτηση σκοπού: Εθνικό - Υγείας || ~ 
δασοπυρόσβεσης || ~ προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων | πρόνοιας · 6. 
(α) τύπος οικονοµικής, κοινωνικής ή πολιτικής οργάνωσης: καπιταλιστικό | 
κοµουνιστικό | πολιτειακό | πολιτικό | κοινοβουλευτικό ~ || το ~ τής 
αντιπροσωπευτικής | άµεσης δηµοκρατίας || συγκεντρωτικό ~ (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
µοντέλο (β) (κακόσ.) το σύνολο των κοινωνικών και πολιτικών δοµών που 
εξασφαλίζουν τη διατήρηση τής φύσης τού καθεστώτος, κυρ. των αρνητικών 
του πλευρών (συνεκδ.) το κυρίαρχο καθεστώς και όσοι το υπηρετούν: το ~ 
φταίει για όλα || υπηρετεί το ~ || βασική µοµφή κατά των σοσιαλδηµοκρατικών 
κοµµάτων είναι ότι τελικά ενσωµατώνονται στο ~ ΣΥΝ. κατεστηµένο 7. το 
συγκροτηµένο σύνολο µεθόδων µε τις οποίες διεξάγεται (κάτι): νέο Ι 

επαναστατικό | παραδοσιακό ~ || ~ διδασκαλίας | εκµάθησης ξένων γλωσσών | 
καταµέτρησης των ψήφων || σωφρονιστικό - (βλ.λ.) || ~ διακυβέρνησης | 
εισαγωγής στα πανεπιστήµια || εκλογικό | εκπαιδευτικό ~· ΦΡ. (α) τυφλό 
σύστηµα τρόπος πληκτρολόγησης σε γραφοµηχανή ή ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, κατά τον οποίο δεν χρειάζεται να κοιτά κανείς τα πλήκτρα ενώ 
γράφει (β) σύστηµα Μπράιν τρόπος ανάγλυφης γραφής τής γλώσσας, για να 
µπορούν να διαβάζουν όσοι δεν έχουν όραση (γ) αναλογικό εκλογικό σύστηµα 
| αναλογική (η) βλ. λ. αναλογικός 8. (α) σύνολο από επιµέρους τµήµατα, 
εξαρτήµατα, στοιχεία που συνδέονται µεταξύ τους και αλληλεπιδρούν 
επιτελώντας συγκεκριµένο έργο: τεχνολογικά ~ || ~ τηλεπικοινωνίας | πληρο-
φορικής || δορυφορικό ~ τηλεόρασης || ~ παρακολούθησης | ελέγχου | 
συναγερµού | φωτισµού | θέρµανσης | πλοήγησης | έγκαιρης προειδοποίησης | 
πηδαλιουχήσεως πλοίου | προσγειώσεως αεροπλάνου (β) τρόπος κατασκευής ή 
λειτουργίας: είναι παλιός µάστορας, δεν ξέρει τα νέα ~ 9. η µεθοδικότητα, ο 
οργανωµένος τρόπος εργασίας ή/και διευθετήσεως ζητηµάτων: έχει ~ στη 
δουλειά της || δουλεύει µε ~ ΣΥΝ. οργάνωση · 10. η συνήθεια, ο συνήθης 
τρόπος µε τον οποίο συµπεριφέρεται ή ενεργεί κανείς: εδώ και δύο µήνες έχει 
αλλάξει ~· κοιµάται νωρίς τα βράδια || το έχει - να αργεί στα ραντεβού του- ΦΡ. 
κατά σύστηµα | εκ συστήµατος µε τρόπο επαναλαµβανόµενο, συχνά, 
συστηµατικά: ~ αντιγράφει στα διαγωνίσµατα ΣΥΝ. συστηµατικά • 11. 
οργανωµένο σύνολο ιδεών, αρχών ή θεωριών για την περιγραφή ή την 
ερµηνεία φαινοµένων: εγελιανό | φιλοσοφικό ~|| ~ αξιών ΣΥΝ. µοντέλο 12. 
τρόπος κατηγοριοποίησης ή συµβολισµού µε βάση ένα ή περισσότερα κοινά 
χαρακτηριστικά: ταξινοµικό | δεκαδικό ~ || περιοδικό ~ των (χηµικών) 
στοιχείων (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) || ~ επιστηµών 13. ο τρόπος µε τον οποίο 
αγωνίζεται µια αθλητική οµάδα: ο προπονητής εφαρµόζει ένα µοντέρνο ~ || 
παίζει µε επιθετικό | αµυντικό - || αγωνίζεται µε ~ ζώνης 14. τυποποιηµένο 
σύνολο συνδυασµένων σηµείων σε τυχερό παιχνίδι: ~ ΠΡΟ-ΠΟ || ~ ΛΟΤΤΟ 
15. ΦΥΣ. σύστηµα αναφοράς βλ. λ. αναφορά 16. ο τρίτος βαθµός τής 
οργάνωσης στον προσκοπισµό 17. ΜΟΥΣ. το πρότυπο των µουσικών φθόγγων 
και των µεταξύ τους διαστηµάτων, µε το οποίο οργανώθηκε η αρχαία ελληνική 
µουσική. — (υποκ.) συστηµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «οργανωµένη διάταξη µερών», < θ. συ-στη-(τού ρ. συνίσταµαι, 
πβ. κ. αόρ. β' συν-έ-στη-ν) + επίθηµα -µα. Η λ. πέρασε σε πολλές ξέν. 
γλώσσες, λ.χ. αγγλ. system, γαλλ. système, γερµ. System κ.ά.]. 

συστηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε σύστηµα, µε σύνολο 
δηλ. στοιχείων αλληλεξαρτώµενων βάσει καθορισµένων σχέσεων ή κανόνων: 
~ σχέσεις 2. αυτός τού οποίου οι ενέργειες γίνονται µε καθορισµένο και 
οργανωµένο τρόπο: είναι ~ στη δουλειά του || ~ µελετητής | φοιτητής ΣΥΝ. 
οργανωµένος, τακτικός, µεθοδικός ΑΝΤ. ακατάστατος 3. αυτός που γίνεται µε 
σύστηµα, σοβαρά και οργανωµένα: ~ έρευνα | ανάκριση 4. αυτός που γίνεται 
µε σταθερό και επαναλαµβανόµενο τρόπο: ~ παρουσία | παρενόχληση || η ~ 
αναφορά στο πρόσωπο µου καταντά ενοχλητική || κάνει ~ χρήση αποφθεγµάτων 
ΣΥΝ. τακτικός, µεθοδικός, σταθερός ΑΝΤ. ασταθής 5. ΒΙΟΛ. συστηµατική (η) 
κλάδος που έχει ως αντικείµενο την ταξινόµηση των οργανισµών σε ιεραρχία 
και τη διερεύνηση των µεταξύ τους σχέσεων συγγενείας · 6. (α) ΙΑΤΡ. 
συστηµατική νόσος ασθένεια που προσβάλλει µόνον τους ιστούς ενός 
ανατοµικού συστήµατος, ανεξάρτητα από τη θέση που αυτοί κατέχουν στον 
οργανισµό (β) ΨΥΧΟΛ. συστηµατικό παραλήρηµα παραλήρηµα κατά το οποίο 
οι παράλογες ιδέες συνδέονται µεταξύ τους σταδιακά, ώστε να δίνουν την 
εντύπωση λογικά οργανωµένου συστήµατος 7. ΘΕΟΛ. συστηµατική θεολογία 
κλάδος που περιλαµβάνει όσους επιµέρους τοµείς σχετίζονται µε τη συστη-
µατική ανάλυση τής χριστιανικής πίστης, δηλ. τη δογµατική, την ιστορία των 
δογµάτων, τη συµβολική και την απολογητική. — συ-στηµατικ-ά | πώς [1799] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. διάστηµα. 

συστηµατικότητα (η) [1801] {χωρ. πληθ.) το να είναι κανείς συστηµατικός, 
µεθοδικός. 

συστηµατοποιώ ρ. µετβ. [1857] {συστηµατοποιείς... | συστηµατοποίησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. δίνω σε (κάτι) συστηµατικό, οργανωµένο 
χαρακτήρα: αν δεν συστηµατοποιήσεις τη δουλειά σου, µην περιµένεις 
αποτελέσµατα || συστηµατοποιηµένη παιδεία ΣΥΝ. οργανώνω ΑΝΤ. 
αποδιοργανώνω 2. κατατάσσω (κάτι) σε κατηγορίες: συστηµατοποιηµένο 
υλικό | αρχείο. — συστηµατοποίηση (η) [1848]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. systématiser]. 

συστηµένος, -η, -ο → συνιστώ | συστήνω 
συστηµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται ή επηρεάζει στο σύνολο του ένα 

σύστηµα (συνήθ. πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό): ~ κρίση | αλλαγή. — 
συστηµικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. systemic. Η λ. δεν έχει σχηµατιστεί 
κανονικά κατά την ελληνική µορφολογία (πβ. µτγν. συστη-µατ-ικός), αλλά 
από το θέµα τής ονοµαστικής πτώσης (σύστηµ-α + -ικός) κατά το πρότυπο τής 
αντίστοιχης αγγλικής. Εµφανίστηκε κατά το 1970]. 

συστήνω ρ. µετβ. {σύ-στησα, -στήθηκα, -στηµένος} 1. παρουσιάζω (κάποιον σε 
κάποιον άλλον), για να γνωριστούν: να σου συστήσω τον µέλλοντα σύζυγο µου 
|| συστηθήκαµε νωρίτερα µόνοι µας ΣΥΝ. γνωρίζω· (η µτχ. συστηµένος, -η, -ο) 
2. αυτός τον οποίο συνοδεύουν συστάσεις, που παρουσιάζεται σε κάποιον, 
χωρίς ο τελευταίος να τον γνωρίζει προσωπικά, αλλά έχοντας µάθει για αυτόν 
από άλλους: πήγε συστηµένος στον προσωπάρχη και εξυπηρετήθηκε αµέσως 
ΣΥΝ. (οικ.) µιληµένος 3. (γράµµα ή δέµα) που πρέπει να παραδοθεί από τον 
ταχυδρόµο στα χέρια τού παραλήπτη: το έστειλα συστηµένο, για να είµαι 
σίγουρος ότι θα το λάβει (βλ. κ. λ. συνιστώ). [ΕΤΥΜ. Από το θ. τής υποτ. αορ. 
συστήσω τον αρχ. συνίστηµι, βλ. κ. 
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συνιστώ, στήνω]. 
σύστησα ρ. → συνιστώ | συστήνω 
συστοιχία (η) [αρχ.] {συστοιχιών} 1. το να βρίσκονται δύο ή περισ-

σότερα πράγµατα από την ίδια µεριά, τοποθετηµένα παράλληλα ή 
σε ζεύγη: ~ πυροβόλων/ πυραύλων/ βληµάτων · 2. ΗΛΕΚΤΡ. ηλεκτρι-
κή συστοιχία η σύνδεση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων ηλεκτρικών γεν-
νητριών ΣΥΝ. µπαταρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. 

σύστοιχος, -η, -ο 1. αυτός που είναι τοποθετηµένος στην ίδια σειρά µε 
άλλον ή σε σχέση µε αυτόν 2. ΓΛΩΣΣ. (κυρ. στην αρχαία ελληνική 
σύνταξη) σύστοιχο (ή εσωτερικό) αντικείµενο βλ. λ. εσωτερικός. — 
σύστοιχα | συστοίχως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στοίχος. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < συ(ν)- + στοίχος (βλ.λ.)]. 

συστολή (η) 1. το να χάνει ένα σώµα τον όγκο, την έκταση ή κάποια 
άλλη διάσταση του ANT. διαστολή 2. ΦΥΣ. το φαινόµενο κατά το οποίο 
περιορίζονται ο όγκος, το µήκος, το πλάτος, το ύψος και η επιφάνεια 
ενός σώµατος ύστερα από µείωση τής θερµοκρασίας: ~ µετάλλων | 
ρευστών ANT. διαστολή 3. ΑΣΤΡΟΝ. το φαινόµενο κατά το οποίο οι δυ-
νάµεις βαρύτητας στο εσωτερικό τού ουράνιου σώµατος οδηγούν σε 
συµπύκνωση µεγάλων µαζών 4. ΙΑΤΡ. το φαινόµενο κατά το οποίο ένα 
όργανο συσπάται και µικραίνουν οι κοιλότητες του: ~ καρδίας | µή-
τρας ANT. διαστολή 5. ΓΛΩΣΣ. η µεταβολή µακρού φωνήεντος σε βρα-
χύ · 6. (µτφ.) το να µη διαθέτει κανείς θάρρος, το να συµπεριφέρεται 
ντροπαλά: η φυσική ~ του τον κάνει να περνά απαρατήρητος ΣΥΝ. 
ντροπαλότητα, ντροπή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντροπή. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. συστέλλω (πβ. κ. στέλλω - στολή). Ήδη µτγν. οι 
σηµ. «σύσπαση (κατά τον καρδιακό σφυγµό)», «βράχυνση µακρού 
φωνήεντος», καθώς και η γενική σηµ. «συρρίκνωση, περιορισµός (τού 
όγκου ενός σώµατος)»]. 

συστολικός, -ή, -ό [1879] ΦΥΣΙΟΛ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη συ-
στολή ANT. διαστολικός 2. (α) συστολική πίεση η µέγιστη αρτηριακή 
πίεση (β) συστολικό φύσηµα το φύσηµα που ακούγεται κατά τη συ-
στολή τής καρδίας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. systolique]. 

συστρατεύοµαι ρ. αµετβ. [αρχ.] {συστρατεύ-θηκα (καθηµ. -τηκα), -
µένος} 1. κατατάσσοµαι στον στρατό µαζί µε κάποιον άλλον 2. (κυρ. 
µτφ.) υπηρετώ µαζί µε κάποιον άλλον µια ιδέα ή ιδεολογία, έναν πο-
λιτικό, κοινωνικό κ.λπ. σκοπό: όλος ο πολιτικός κόσµος έχει συστρα-
τευθεί για την επιστροφή των «Μαρµάρων» τού Παρθενώνα. — συ-
στράτευση (η). 

συστρατιωτης (ο) [αρχ.] {συστρατιωτών} 1. πρόσωπο που έχει υπη-
ρετήσω τη θητεία του κατά την ίδια περίοδο ή στην ίδια µονάδα µε 
άλλον 2. πρόσωπο που έχει πολεµήσει µαζί µε άλλον ΣΥΝ. συµπολε-
µιστής 3. (µτφ.) πρόσωπο που αγωνίζεται µαζί µε άλλον ΣΥΝ. συνα-
γωνιστής. 

συστράφηκα ρ. → συστρεφω 
συστρεφω ρ. µετβ. [αρχ.] {συνέστρ-εψα, (λόγ.) -άφην, -ης, -η..., -αµ-
µένος} στρέφω (κάτι) γύρω από τον εαυτό του ΣΥΝ. κουλλουριάζω, 
στρίβω. — συστροφή (η) [αρχ.]. 

συσφαιρώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µεσν.] {συσφαιρώ-θηκα, -µένος} 
(κυρ. για ορισµένα είδη ζώων) δίνω στο σώµα µου σφαιρικό σχήµα, 
µαζεύοµαι για να προφυλαχθώ, γίνοµαι (σαν) µπάλα: ο σκαντζόχοι-
ρος συσφαιρώνεται, για να προστατευθεί από τους εχθρούς του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

συσφίγγω ρ. µετβ. [1863] {συνέσφιξα, συσφίχθηκα, συνεσφιγµένος} 
1. σφίγγω από όλες τις πλευρές, πιέζω από παντού ΣΥΝ. περισφίγγω 2. 
(για σχέση, δεσµό) φέρνω εγγύτερα, ισχυροποιώ: οι δύο χώρες συνέ- 
σφιξαν τις σχέσεις τους µε εµπορικές και πολιτιστικές συµφωνίες. 
— συσφιγκτικός, -ή, -ό [1863]. 

συ σφιγκτήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. µηχανική διάταξη που χρησιµεύει για 
στερέωση, σύνδεση ή συγκράτηση αντικειµένων. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
συσφιγκτήρ, -ήρος, αρχική σηµ. «(ζώνη, χιτώνας κ.λπ.) που συσφίγγει», 
< συσφίγγω]. 

σύσφιγξη (η) {-ης κ. -ίγξεως | -ίγξεις, -ίγξεων} 1. το να σφίγγει κανείς 
κάτι µε δύναµη, να το κάνει πιο σφιχτό· ΦΡ. σύσφιγξη προσώπου | 
σώµατος αισθητική παρέµβαση που αποσκοπεί στην αντιµετώπιση 
τής χαλάρωσης τού δέρµατος µε τη χρήση ειδικών καλλυντικών προϊ-
όντων και µηχανηµάτων αισθητικής: µε τέσσερεις συσφίγξεις προ-
σώπου υπάρχει µια ορατή µείωση των ρυτίδων 2. (για σχέση, δεσµό) 
η ισχυροποίηση: οι υπουργοί Εξωτερικών εργάζονται για τη ~ των 
σχέσεων των δύο χωρών || η ~ των δεσµών που ενώνουν δύο λαούς. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σύσφιγξις < συσφίγγω]. 

συσχετίζω ρ. µετβ. [1854] {συσχέτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
εξετάζω και προσδιορίζω τη σχέση µεταξύ (δύο ή περισσοτέρων 
πραγµάτων): συσχετίζοντας το χθεσινό έγκληµα µε ένα παλαιότερο, 
κατόρθωσαν να εντοπίσουν τον δράστη ΣΥΝ. σχετίζω, συνδέω. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. corréler], 

συσχετικός, -ή, -ό [1834] ΓΛΩΣΣ. 1. συσχετικές αντωνυµίες οι ερω-
τηµατικές, δεικτικές, αναφορικές και αόριστες αντωνυµίες, που εκ-
φράζουν αντίστοιχες µεταξύ τους έννοιες, π.χ. πόσος - τόσος - όσος 
2. συσχετικά επιρρήµατα τα επιρρήµατα που εκφράζουν αντίστοιχες 
µεταξύ τους έννοιες, π.χ. πόσο - τόσο - όσο. 

[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. corrélatif]. συσχετισµός (ο) 
[1861] 1. το να συσχετίζει κανείς (κάτι) µε (κάτι άλλο): ο ~ των δύο 
εγκληµάτων οδήγησε την αστυνοµία στα ίχνη τού δολοφόνου ΣΥΝ. 
συσχέτιση 2. η ποσοτική σχέση στην οποία βρίσκονται δυνάµεις που 
αντιπαρατίθενται ή συγκρίνονται: µε τη µείωση τού ποσοστού των 
αριστερών κοµµάτων άλλαξε ο ~ δυνάµεων στη Βουλή || ο — ισχύος 
των δύο χωρών || αλλαγή στους πολιτικούς - τής Ευρώπης. Επίσης 
συσχέτιση (η) [1888]. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
corrélation]. 

σύφιλη (η) [1876] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ σοβαρό αφροδίσιο νόσηµα, που, 
αν µείνει χωρίς θεραπεία, επηρεάζει το νευρικό σύστηµα, τις αρτη-
ρίες και το δέρµα ΣΥΝ. (λαϊκ.) µαλαφράντζα, γαλλική αρρώστια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΎΜ. < νεολατ. syphilis < Syphilus, ονοµασία τού κεντρικού ήρωα 
στο ποίηµα Syphilis sive morbus Gallicus «Σύφιλη ή η γαλλική αρρώ-
στια», που έγραψε ο Ιταλός φυσικός και ποιητής Girolamo Fracastoro 
(16ος αι.)]. , 

συφίλίδικός, -ή, -ό [1876] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη σύφιλη 
2. συφιλιδικός (ο), συφιλιδική (η) πρόσωπο που πάσχει από σύφιλη. 

συφιλιδισµός (ο) [1876] ΙΑΤΡ. Ο εµβολιασµός πειραµατόζωων µε το 
µικρόβιο τής σύφιλης (ωχρά σπειροχαίτη) στο πλαίσιο πειραµάτων. 

συφορά (η) → συµφορά συφοριασµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που τον 
έχουν βρει µεγάλες 

συµφορές ΣΥΝ. δυστυχισµένος, δύσµοιρος ANT. ευτυχισµένος. 
συχαρικια (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. χρήµατα ή δώρο σε αυτόν που 

αναγγέλλει πρώτος ευχάριστη είδηση: ποιος θα πάρει τα ~; (ποιος θα 
ανακοινώσει την ευχάριστη είδηση;) 2. (συνεκδ.) η ευχάριστη είδηση 
3. τα συγχαρητήρια. 
[ΕΤΥΜ πληθ. τού µεσν. συ)γ)χαρίκιν < θ. συγχαρ- (τού αρχ. συγχαίρω, 
πβ. υποτ. αορ. συγχαρ-ώ) + υποκ. επίθηµα -ίκι)ο)ν]. 

συχνά επίρρ.· πολλές φορές: µου συµβαίνει ~ κάτι τέτοιο και ξέρω πώς 
να το αντιµετωπίσω || δεν τον βλέπω ~· έχει καιρό να περάσει από 'δώ 
|| δεν πηγαίνω ~ στο θέατρο· δυο-τρεις φορές τον χρόνο ANT. σπάνια, 
αραιά- ΦΡ. (α) πόσο συχνά πόσες φορές (µέσα σε ορισµένη χρονική 
περίοδο): — πηγαίνεις στον οδοντίατρο; -∆ύο φορές τον χρόνο (β) 
συχνά-πυκνά πολλές φορές, αρκετά συχνά. 

συχνάζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {σύχνασα} συνηθίζω να πηγαίνω τακτικά: 
σ' αυτό το στέκι συχνάζουν φοιτητές. 

συχνάκις επίρρ. (αρχαιοπρ.) συχνά. [ΕΤΥΜ αρχ. < συχνός + επιρρ. 
επίθηµα -(ά)κις, πβ. κ. πολλ-άκις]. 

συχνό- κ. συχν- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάτι γίνεται 
συχνά ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα: συχνο-βλέπω, συχνο-διαβαί-
νω, συχνο-κοιτάζω, συχνο-περνώ, συχνο-ρωτώ, συχν-ουρία. [ΕΤΥΜ. 
Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. επίθ. 
συχνός]. 

συχνός, -ή, -ό αυτός που συµβαίνω τακτικά, που επαναλαµβάνεται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα: οι γείτονες σχολιάζουν τις ~ επισκέψεις 
του στο σπίτι της || ~ δροµολόγια ΣΥΝ. τακτικός, αλλεπάλληλος ΑΝΤ. 
αραιός, σπάνιος. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, λ. τής καθηµερινής γλώσσας. Έχει διατυ-
πωθεί η υποθ. ότι η λ. ανάγεται σε τ. *τυκ-σνός, που θα είχε αρχικώς 
τη σηµ. «πυκνός, πεπιεσµένος» (αλλά η τροπή τού αρχικού τ- σε σ-
δεν ερµηνεύεται εύκολα) και περαιτέρω σε p. *tuk-, µηδενισµ. βαθµ. 
τού I.E. *tuak- «συσφίγγω, συµπιέζω»]. 

συχνότητα (η) {συχνοτήτων} 1. το να συµβαίνει (κάτι) σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα: η ~ των εµφανίσεων του στην περιοχή κίνησε το 
ενδιαφέρον τής αστυνοµίας ΣΥΝ. πυκνότητα 2. το πόσο συχνά 
συµβαίνει ή εµφανίζεται (κάτι): σε ποια ~ παρατηρείται αυτό το φαι-
νόµενο; || σε µεγάλη | µικρή ~ 3. ΦΥΣ. (α) ο αριθµός των επαναλήψεων 
περιοδικού φαινοµένου στη µονάδα τού χρόνου (β) ο αριθµός των 
πλήρων παλµών εναλλασσόµενου ρεύµατος ανά δευτερόλεπτο (γ) ο 
αριθµός των ηχητικών κυµάτων ανά δευτερόλεπτο (δ) ο αριθµός των 
πλήρων περιοδικών παλµών ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος ανά 
δευτερόλεπτο· ΦΡ. ακουστική συχνότητα βλ. λ. ακουστικός 4. το µή-
κος κύµατος στο οποίο εκπέµπει ένας ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός 
σταθµός: η ~ τού δηµοτικού σταθµού τής Αθήνας είναι 98,41| αλλάζω 
~ || βρίσκω τη ~ ενός τηλεοπτικού σταθµού και την αποθηκεύω σε 
κανάλι στο βίντεο 5. η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος: εί-
µαστε σε διαφορετικές ~, άλλα πιστεύω εγώ, άλλα αυτός. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. συχνότης, -ητος < αρχ. συχνός, o φυσ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. frequency]. 

συχνουρία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η συχνή αποβολή ούρων, η οποία 
µπορεί να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. sychnurie]. 

συχωρεµένος, -η, -ο 1. (α) αυτός που έχει λάβει άφεση για τις 
αµαρτίες του, που του έχουν συγχωρηθεί τα λάθη (β) (σε ελλειπτικό 
λόγο), µε τη σηµασία «σε συγχωρώ», «δεν πειράζει»: ~, αλλά υπο-
σχέσου ότι δεν θα το ξανακάνεις! 2. (ευφηµ.) αυτός που έχει πεθάνει: 
άφησε χήρα και δύο ορφανά, ο ~ ΣΥΝ. µακαρίτης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µα-
καρίτης, πεθαίνω. 

συχώρεση (η) → συγχώρηση 
συχωριανός, -ή, -ό → συγχωριανός 
συχώριο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το να απαλλάσσεται κανείς από 
τον Θεό ή τους συνανθρώπους του από τις αµαρτίες του ΣΥΝ. συγ-
χώρηση, άφεση· ΦΡ. µπουκιά και συχώριο (i) (ως χαρακτηρισµός) για 
εξαιρετικά νόστιµο φαγητό: έφτειαξε ένα αρνάκι, ~! (ii) (οικ.) για πο-
λύ όµορφο, ελκυστικό άτοµο: Πέρασε µια µικρή, ~! Σκέτο κουκλί! 
ΣΥΝ. κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. συ)γ)χώριον < συ)γ)χωρώ (υποχωρητ.), κατά το σχήµα 
συµπάθιο - συµπαθώ]. 

συχωρ(ν)ώ ρ. → συγχωρώ 
συχωροχάρτι (το) → συγχωροχάρτι 
σύψυχος, -η, -ο κ. σύµψυχος [µτγν.] 1. αυτός που συµµετέχει σε κάτι 

µε όλη του την ψυχή 2. (στον τ. σύµψυχος) αυτός που περιέχει ή 
περιλαµβάνει κάθε έµψυχο ον που βρίσκεται πάνω του ή εξαρτάται 
από αυτόν ΣΥΝ. αύτανδρος. — σύψυχα επίρρ. 

σφαγάρι κ. σφαγάδι (το) {σφαγαρ-ιού | -ιών} 1. ζώο που προορίζεται 
για σφαγή: µαρκάρουν µε κόκκινο χρώµα τα -, για να τα ξεχωρίζουν 
από τα άλλα ΣΥΝ. σφάγιο 2. το κρέας που προέρχεται από 
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σφαγµένο ζώο ΣΥΝ. σφάγιο. 
[ΕΤΥΜ. < θ.σφαγ- (τού ρ. σφάζω, πβ. κ. σφαγ-ή) + παραγ. επίθηµα -άδι 
/ -άρι)π^. κ. µοιρ-άδι, κλων-άρί)]. 

σφαγέας (ο) {σφαγ-είς, -έων} 1. αυτός που έχει ως επάγγελµα το 
σφάξιµο ζώων, τα οποία προορίζονται για τροφή ΣΥΝ. (καθηµ.) χασά-
πης, (λαϊκ.) µακελλάρης 2. (µτφ.) αυτός που διαπράττει οµαδικούς 
φόνους (σε περίοδο πολέµου): ~ αµάχων | των λαών ΣΥΝ. χασάπης, 
µακελλάρης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σφαγεύς < σφαγή (βλ.λ.)]. 

σφαγείο (το) [αρχ.] 1. η ειδικά διαµορφωµένη εγκατάσταση ή γενι-
κότ. ο χώρος στον οποίο σφάζονται ζώα που προωθούνται για κατα-
νάλωση: υγειονοµικό | βιοµηχανικό ~ 2. (συνεκδ.) η θανάτωση πολλών 
ανθρώπων ταυτόχρονα ΣΥΝ. µακελλειό, σφαγή 3. (µτφ.) το κατάστη-
µα µε πολύ υψηλές τιµές· (γενικότ.) σε φράσεις που δηλώνουν πολύ 
υψηλές τιµές: οι τιµές εκεί είναι ~ || λαχανικά αγοράζω ano τη λαϊκή- 
τα µανάβικα είναι - ΣΥΝ. φαρµακείο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

σφαγή (η) 1. το να θανατώνεται (κάτι/κάποιος) µε αιχµηρό αντικεί-
µενο ΣΥΝ. σφάξιµο 2. η θανάτωση ζώου, το κρέας τού οποίου προορί-
ζεται για κατανάλωση: η ~ τού αµνού το Πάσχα ΣΥΝ. σφάξιµο· ΦΡ. 
ως πρόβατον επί σ<ραγήν | σαν πρόβατο στη σφαγή (ώς πρόβατον 
επί σφαγήν, Π.∆. Ησαΐας 53,7) (µτφ.) για κάποιον που οδηγείται (από 
άλλους) σε βέβαιη καταστροφή, χωρίς να το γνωρίζει ή να το κατα-
λαβαίνει ή χωρίς να διαµαρτύρεται 3. (εκφραστ.) η µαζική θανάτωση, 
συνήθ. άµαχου πληθυσµού: η ~ των Κούρδων | των Ποντίων | των 
Αρµενίων από τους Τούρκους || η ~ των νηπίων από τον Ηρώδη ΣΥΝ. 
µακελλειό 4. (µτφ.) (α) (στα οµαδικά αθλήµατα) η βαριά ήττα που 
προέρχεται από άδικες, µεροληπτικές αποφάσεις τού διαιτητή: ~ τού 
Άρη στον εκτός έδρας αγώνα του µε τη Ρεάλ ΣΥΝ. µακελλειό (β) (σε 
διαγωνισµό) η απόρριψη µεγάλου αριθµού διαγωνιζοµένων ή η πολύ 
χαµηλή βαθµολόγηση τους: ~ στα µαθηµατικά: το 60% των υποψη-
φίων έγραψαν κάτω από τη βάση! (γ) ο έντονος ανταγωνισµός για 
την επικράτηση: «~ γίνεται στην κορυφή τής βαθµολογίας τού πρω-
ταθλήµατος» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < σφάζω (< *σφάγ-_/ω), βλ.λ.]. 

σφαγιάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {σφαγίασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα, µτχ. σφα-
γιασθείς, -είσα, -έν), -µένος} 1. θανατώνω µε αιχµηρό αντικείµενο: 
(κυρ. µεσοπαθ.) τα άρρωστα ζώα σφαγιάστηκαν ΣΥΝ. σφάζω, σκοτώ-
νω 2. (ειδικότ.) σκοτώνω (ζώο ή άνθρωπο) σε θυσία για τους θεούς: 
βρέθηκαν πινακίδες όπου απαριθµούνται τα σφαγιασµένα ζώα στο 
ιερό τού θεού ΣΥΝ. θυσιάζω, σφάζω 3. (εκφραστ.-µτφ.) σκοτώνω, φο-
νεύω (πλήθος ανθρώπων) 4. καταπατώ βάναυσα: «το καθεστώς σφα-
γιάζει ανελέητα τα δικαιώµατα των πολιτών» (εφηµ.). — σφαγια-
σµός (ο) [αρχ.], σφαγιαστής (ο) [1897], σφαγιαστικός. -ή, -ό [1895]. 

σφαγιατικα (τα) (λαϊκ.) τα χρήµατα που παίρνει ο σφαγέας, για να 
σφάξει ζώο άλλου. 
[ΕΤΥΜ. < θ. σφαγ- (βλ. λ. σφαγή) + παραγ. επίθηµα -ιάτικος (πβ. κ. 
µην-ιάτικος)]. 

σφάγιο (το) [σφαγί-ου | -ων} 1. ζώο που προσφέρεται ως θυσία στους 
θεούς: στη µέση τής ποµπής προχωρούσαν τα ~: πρόβατα και βόδια 
2. (στην τεχνολογία τροφίµων) (α) ζώο που προορίζεται να σφαχτεί: 
πάχυνση σφαγίων (β) ζώο που έχει σφαχτεί και ετοιµαστεί για κατα-
νάλωση: ποιοτική ταξινόµηση σφαγίων ΣΥΝ. σφαγάρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σφάγιον, υποκ. τού ουσ. σφαγή]. 

σφαδάζω ρ. αµετβ. (µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} κάνω σπασµωδικές κι-
νήσεις, κυρ. λόγω ισχυρού πόνου ή τραύµατος: ~ από τον πόνο || - στο 
έδαφος αιµόφυρτος ΣΥΝ. σπαρταρώ. — σφαδασµός (ο) [αρχ.], σφα-
δαστικός, -ή, -ό [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., εκφραστ. όρ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < θ. σφαδ- (µε επίθηµα 
-άζω) < *sphnd-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *sp(h)e(n)d- «σπαράζω, 
σπαρταρώ», πβ. σανσκρ. spandatë «σπαρταρά, εκσφενδονίζει», µέσ. 
άνω γερµ. spat «σπασµός», ολλ. spat κ.ά. Αν αυτή η εκδοχή θεωρηθεί 
σωστή, τότε το ρ. εντάσσεται στην ετυµολ. οικογένεια των οµορρ. 
σφενδ-όνη, σφόνδ-υλος, σφοδ-ρός (βλ.λ.)]. 

σφάζω ρ. µετβ. (έσφαξα, σφά-χτηκα (λόγ. εσφάγην, -ης, -η...), -γµένος} 
1. σκοτώνω µε αιχµηρό αντικείµενο: ~ το αρνί για το Πάσχα || (συχνά 
εκφραστ.) έσφαξε τη γυναίκα του µε το χασαποµάχαιρο- ΦΡ. (µτφ.) 
(α) σφάζω µε το βαµβάκι | µπαµπάκι κρίνω αυστηρά, κατακρίνω κά 
ποιον ή καταφέρω πλήγµατα εναντίον του, χωρίς να δείχνω εχθρική 
διάθεση, µε κοµψό ή ήπιο τρόπο: στη βιβλιοκριτική του, τον σφάζει 
µε το βαµβάκι || ο διαιτητής µας έσφαξε µε το µπαµπάκι (β) σφάξε 
µε, αγά µου, ν' αγιάσω βλ. λ. αγιάζω 2. (εκφραστ.) φονεύω (πλήθος 
ανθρώπων): αφού κατέλαβαν την πόλη, έσφαξαν όλους τους άντρες 
και πούλησαν σκλάβους τα γυναικόπαιδα 3. (µτφ.) κάνω (κάποιον) 
να υποφέρει, να πονά: τον έσφαξε µε τη µατιά της | µε τα λόγια της 
|| µε σφάζει ένας πόνος στο στέρνο ΣΥΝ. πληγώνω- ΦΡ. (α) πού σε πο- 
νεί και πού σε σφάζει βλ. λ. πονώ (β) (εµφατ.-ειρων.) δεν σφάξανε! 
αποκλείεται να γίνει (κάτι)· για εµφατική άρνηση, απόρριψη: Να κά 
νω εγώ τη δουλειά που έπρεπε να έχουν κάνει άλλοι; ~! Κορόιδο µε 
περάσανε; 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *σφάγ-}ω, µε πιθ. αρχική σηµ. «αποκεφαλίζω», αγν. ετύ-
µου, ίσως ανάγεται σε αµάρτυρο ριζικό ουσ. *σφάξ. ∆εν τεκµηριώνε-
ται επαρκώς καµία σύνδεση µε άλλες I.E. γλώσσες, όπως λ.χ. µε το 
αρµ. spananem «σκοτώνω», ενώ δεν θα µπορούσε να αποκλειστεί εν-
δεχόµενη συσχέτιση µε το αρχ. φάσγανον (αν < *σφάγ-ανον, βλ.λ.)]. 
σφαίρα (η) {σφαιρών} 1. ΓΕΩΜ. στερεό σχήµα, κάθε σηµείο τής επι-
φάνειας τού οποίου απέχει την ίδια σταθερή απόσταση (ακτίνα τής 
σφαίρας) από ένα σταθερό σηµείο στο εσωτερικό του, το κέντρο του 
2. (γενικότ.) οποιοδήποτε σώµα έχει στρογγυλό σχήµα, δηλ. µοιάζει 
µε το παραπάνω στερεό: στη θέση τού κεφαλιού το γλυπτό είχε µια 

τσιµεντένια - || η κρυστάλλινη ~ τής µάγισσας· ΦΡ. (α) υδρόγειος 
σφαίρα βλ. λ. υδρόγειος (β) ουράνια σφαίρα βλ. λ. ουράνιος 3. ΑΘΛ. (α) 
(λόγ.) η µπάλα (β) µεταλλικό όργανο σε στρογγυλό σχήµα, σε µέγεθος 
που να χωρά στο χέρι, η ρίψη τού οποίου αποτελεί ιδιαίτερο άθληµα 
(γ) (συνεκδ.) το άθληµα κατά το οποίο οι αθλητές συναγωνίζονται 
ποιος θα ρίξει µακρύτερα το παραπάνω όργανο: πρωταθλητής στη ~ 
ΣΥΝ. σφαιροβολία · 4. (α) το βλήµα φορητού πυροβόλου όπλου µε 
κάννη µικρού διαµετρήµατος, το οποίο συνήθ. έχει µήκος µεγαλύτερο 
από το πλάτος του και άκρη στρογγυλεµένη ή αιχµηρή: η ~ καρ-
φώθηκε στον αυχένα του | βρήκε | πέτυχε τον αυχένα του || αδέσποτη 
~· ΦΡ. (οικ.) ούτε µε σφαίρες µε κανέναν τρόπο: ~ δεν θα πήγαινα εκεί 
ΣΥΝ. µε τίποτα, (λόγ.) επ' ουδενί (β) (ως επίρρ.) πάρα πολύ γρήγορα: 
έφυγε ~, για να τους προλάβει 5. (µτφ.) ο χώρος στον οποίο δρα ή 
εκτείνεται (κάτι): αυτά που µου λες ανήκουν στη - τής φαντασίας || 
αυτά δεν ανήκουν στη ~ τού επιστητού || η ~ τής επιστήµης | τού ∆ι-
καίου- ΦΡ. (µτφ.) σφαίρα επιρροής ο γεωπολιτικός χώρος που βρί-
σκεται υπό την πολιτική, οικονοµική ή πολιτισµική επίδραση ισχυρής 
χώρας: οι Η.Π.Α. επεκτείνουν τη ~ τους στις πρώην κοµουνιστικές χώ-
ρες ΣΥΝ. ζώνη επιρροής. — (υποκ.) σφαιρούλα (η) κ. (λόγ.) σφαιρίδιο 
(το) [µεσν.] (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σφαίρα, αρχική σηµ. «µπάλα, οτιδήποτε σφαιρικού 
σχήµατος (λ.χ. η Γη)», < *σφάρ-}α (µε επένθεση, πβ. κ. µοίρα) < 
*sphr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *sp(h)er- «πηδώ, τινάζω, σπαρταρώ» 
(για το οποίο βλ. λ. σπαρταρώ). Η ετυµολογία αυτή οδηγεί σε σύνδε-
ση µε τις λ. σπαίρω, σφύρα, σφυρόν (βλ.λ.), η δε εναλλαγή των συ-
µπλεγµάτων σπ-1 σφ- πρέπει µάλλον να αποδοθεί σε εκφραστ. λό-
γους. Η σηµ. «βλήµα όπλου» είναι απόδ. τού γαλλ. balle, ενώ µετάφρ. 
δάνειο αποτελεί η φρ. σφαίρα επιρροής (< αγγλ. sphere of influence)]. 

σφαιράτος, -η, -ο (λαϊκ.) πολύ γρήγορος ΣΥΝ. βολίδα· µόνο στη ΦΡ. 
έφυγε σφαιράτος έφυγε ταχύτατα, σαν σφαίρα. [ΕΤΥΜ, < σφαίρα + 
παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. τρεχ-άτος]. 

σφαιρίδιο (το) [µεσν.] {σφαιριδί-ου | -ων) (λογ.) 1. µικρή σφαίρα 2. 
καθένα από τα µικρά βλήµατα που χρησιµοποιούνται στα κυνηγετι-
κά όπλα και συνήθ. είναι κατασκευασµένα από µολύβι ΣΥΝ. σκάγι 3. 
η µολύβδινη ψήφος στρογγυλού σχήµατος και µικρού µεγέθους, που 
χρησιµοποιόταν πριν από την καθιέρωση τού ψηφοδελτίου 4. ΜΗΧΑΝ. 
µικρή χαλύβδινη σφαίρα που χρησιµοποιείται στο εσωτερικό των 
ρουλεµάν, για να ελαττώνει τις τριβές · 5. ΖΩΟΛ. σωµάτιο στο κέλυ-
φος των αχινών που λειτουργεί ως αισθητήριο και ισορροπιστικό όρ-
γανο. 

σφαιρικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει το σχήµα τής σφαίρας, που 
κάθε σηµείο τής επιφάνειας του απέχει εξίσου από το κέντρο του: ~ 
σώµα | σχήµα ΣΥΝ. σφαιροειδής, στρογγυλός 2. ΜΑθ. αυτός που σχε-
τίζεται µε τη σφαίρα: ~ επιφάνεια | ακτίνα | τριγωνοµετρία | γεωµε-
τρία | τµήµα | δακτύλιος | διαβήτης | όνυχας 3. (µτφ.) αυτός που κα-
λύπτει ένα αντικείµενο ή θέµα από κάθε οπτική γωνία, που ασχολεί-
ται µε όλες του τις διαστάσεις: το ζήτηµα χρειάζεται ~ αντιµετώπιση 
|| έχει - αντίληψη | εικόνα τού προβλήµατος ΣΥΝ. ολόπλευρος. — 
σφαιρικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., σφαιρικότητα (η) [1825]. 

σφαιρίνη (η) {σφαιρινών} ΙΑΤΡ. σφαιρική πρωτεΐνη που αποτελεί συ-
στατικό τής µυοσφαιρίνης και τής αιµοσφαιρίνης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. globin]. 

σφαιριστήριο (το) [1853] {σφαιριστηρί-ου | -ων} (επίσ.) 1. το µπι-
λιάρδο (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) αίθουσα, λέσχη ή κατάστηµα στο οποίο 
υπάρχουν τραπέζια για µπιλιάρδο, ποδοσφαιράκια ή/και ηλεκ-
τρονικά παιχνίδια. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σφαιριστήριον «γήπεδο µπάλας» < αρχ. σφαιρίζω (< 
σφαίρα) + παραγ. επίθηµα -τήριον (πβ. κ. καθαρισ-τήριον). Με τη 
σηµερινή της σηµ. η λ. αποτελεί απόδ. τού ιταλ. biliardo (βλ. κ. µπι-
λιάρδο)]. 

σφαιριστής (ο), σφαιρίστρια (η) {σφαιριστριών} ο παίκτης | η παί-
κτρια τού µπιλιάρδου. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που παίζει µπάλα», < αρχ. σφαιρί-
ζω < σφαίρα]. 

σφαιροβολία (η) [1895] (χωρ. πληθ.) ΑΘΛ. άθληµα κατά το οποίο οι 
αθλητές συναγωνίζονται ποιος θα πετάξει πιο µακριά σιδερένια 
σφαίρα στο µέγεθος τής παλάµης. — σφαιροβόλος (ο/η) [1869]. 

σφαιροειδής, -ής, -ές [αρχ.] {σφαιροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει το σχήµα σφαίρας, που κάθε σηµείο τής επιφάνειας του 
απέχει εξίσου από το κέντρο του: ~ σώµα | σχήµα | απόληξη ΣΥΝ. 
σφαιρικός, στρογγυλός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

-σφαιρος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν όπλο που παίρνει ορισµένο αριθµό σφαιρών: εξάσφαιρο περί-
στροφο. 

σφάκα (η) (σφακών} (λαϊκ.) η φασκοµηλιά. [ΕΤΥΜ < αρχ\ 
σφάκος, αγν. ετύµου. Βλ. κ. φασκοµηλιά]. 

σφακελισµος (ο) ΓΕΩΠ. νόσος των αµπελιών και ορισµένων άλλων 
φυτών, η οποία εκδηλώνεται µε τη σήψη τής ρίζας και το κιτρίνισµα 
των φύλλων και καταλήγει στον θάνατο τού φυτού. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
σφακελίζω < σφάκελος «γαγγραινώδης ιστός, σήψη», τεχν. όρ., µε 
επίθηµα -έλος (πβ. κ. πύ-ελος, σκόπ-ελος, φάκ-ελος), αγν. ετύµου]. 

Σφακιά (τα) (Σφακίων) περιοχή τής Ν∆. Κρήτης στον νοµό Χανίων 
στο Λιβυκό Πέλαγος- οι κάτοικοι της προσέφεραν σηµαντικές υπηρε-
σίες κατά τη διάρκεια τού Αγώνα τού 1821 και των κρητικών επανα-
στάσεων. — Σφακιανός (ο), Σφακιανή (η), σφακιανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. σφάκος «φασκοµηλιά», ενώ δεν είναι 
πιθ. η σύνδεση µε την πόλη Σφαξ (< αραβ. Safäqs) τής Τυνησίας]. 

Σφακτηρία (η) νησί στις Ν∆. ακτές τής Πελοποννήσου απέναντι από 
την Πύλο, γνωστή από τη ναυµαχία µεταξύ των Τούρκων και των 
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Αγγλων, Γάλλων και Ρώσων (1827). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που προέρχεται από το ρ. σφάζω (πβ. σφάκ- 
της)]· 

σφαλάγγι (το) {σφαλαγγ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) είδος δηλητηριώδους αράχνης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. φαλάγγιον (βλ.λ.), µε ανάπτυξη σ-]. 

σφαλαγγουδια (η) (διαλεκτ.) 1. ο ιστός τής αράχνης 2. (συνεκδ.) η αράχνη. 
[ΕΤΥΜ. < σφαλαγγούδι < σφαλάγγι (< φαλάγγι, µε ανάπτυξη σ- προ-θεµ.) + 
υποκ. επίθηµα -ούδι (πβ. κ. σχολειαρ-ούδι)]. 

σφαλερός, -ή, -ό αυτός που δεν είναι σωστός: έχει ~ αντίληψη για το όλο θέµα || ~ 
κρίση ΣΥΝ. εσφαλµένος, λανθασµένος ANT. σωστός, ορθός. — σφαλερ-ά | -ώς 
[αρχ.] επίρρ., σφαλερότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < σφάλλω (αόρ. ε-σφαλ-α) + 
παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. καρπ-ερός, τροµ-ερός]. 

σφαλιάρα (η) (δυσχρ. σφαλιάρων} 1. χτύπηµα στο πρόσωπο ή στον σβέρκο µε 
την παλάµη τού χεριού: (οικ.) θα σε πλακώσω στις ~, αν µε ξανακοροϊδέψεις! 
|| αν ξαναπεί κουταµάρα, θα του ρίξω ~ || έφαγε µια ~ που τη θυµάται ακόµη! 2. 
(µτφ.) αποτυχία, δυσάρεστη έκβαση: έχει φάει πολλές ~ στη ζωή του. — 
(υποκ.) σφαλιαρίτσα (η). [ΕΤΥΜ, < ιταλ. sfaglio «ξαφνικό πήδηµα (ζώου) - 
σκάρτο χαρτί (όρ. χαρτοπαιγνίου)» + επίθηµα -άρα (πβ. κ. τροµ-άρά). Το ιταλ. 
sfaglio < ρ. (s)fagliare < faglia «σφάλµα, λάθος» < µτγν. λατ. fallia < fallire, 
µτγν. τ. τού λατ. fallere «σφάλλω, λαθεύω»]. 

αφάλιαρίζω ρ. µετβ. {σφαλιάρισα} δίνω (σε κάποιον) σφαλιάρα (βλ.λ.): 
σταµάτα να φωνάζεις, γιατί θα σε σφαλιαρίσω! 

σφαλίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σφάλισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.-λογοτ.) ♦ 1. (µετβ.) 
κλείνω µε τέτοιον τρόπο (κάτι), ώστε να µη µπορεί να ανοιχτεί ή να 
παραβιαστεί: να σφαλίσεις καλά το µαγαζί, µη µπουν τίποτα κλέφτες ΣΥΝ. 
κλειδώνω, αµπαρώνω ΑΝΤ. ανοίγω- ΦΡ. σφαλίζω τα µάτια µου πεθαίνω ♦ 2. 
(αµετβ.) κλείνω µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µη µπορώ να ανοιχτώ ή να 
παραβιαστώ: σκεύρωσε η πόρτα και δεν σφαλίζει. Επίσης σφαλ(ν)ώ {-άς...}. — 
σφάλισµα (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ασφαλής, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ασφαλίζω < αρχ. ασφαλής. o τ. σφαλνώ προέρχεται από 
τον αόρ. τού ρ. σφαλώ | σφαλίζω µε την προσθήκη τού επιθήµατος -νώ, κατά 
το σχήµα θρήνησα - θρηνώ, κίνησα - κινώ κ.τ.ό. Το ρ. σφαλώ προέρχεται 
υποχωρητ. από το µεσν. σφαλίζω]. 

σφαλιστός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που δεν είναι ανοιχτός, που δεν µπορεί κανείς 
να εισχωρήσει σε αυτόν ή να τον παραβιάσει: ~ πόρτα || (µτφ.) ~ βλέφαρα 
ΣΥΝ. κλειστός ΑΝΤ. ανοιχτός. — σφαλιστά επίρρ. 

σφάλλω ρ. αµετβ. {έσφαλ-α, -µένος} 1. κάνω λάθος: ~ στους υπολογισµούς µου | 
στις εκτιµήσεις µου || το να σφάλλει κανείς είναι ανθρώπινο ΣΥΝ. λαθεύω, 
αστοχώ, (οικ.) την πατάω 2. παραβιάζω ηθικό κανόνα, διαπράττω αδικία: 
Έσφαλα. Συγχώρησε µε! ΣΥΝ. αµαρτάνω 3. (η µτχ. εσφαλµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ασφαλής, µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *σφάλ-_/ω, πιθ. < σφαλάς (που 
µαρτυρείται ως µτγν.), µε τη σηµ. «ποδοκάκκη, ξύλινος δίσκος µε δύο τρύπες, 
στις οποίες έκλειναν τα πόδια», οπότε το ρ. σφάλλω θα είχε αρχικώς την 
ενεργ. σηµ. «κάνω κάποιον να πέσει παγιδεύοντας τα πόδια του, πεδικλώνω». 
Το µτγν. σφαλός συνδ. πιθ. µε λετ. spals «λαβή, γροθιά», αρχ. γερµ. spuola (> 
γερµ. Spule «κουβαρίστρα, καρούλι») και ανάγεται ίσως στη συνε-σταλµ. 
βαθµ. *sphl- τού I.E. *(s)p(h)el- «σχίζω, διανοίγω». Το ρ. σφάλλω | -οµαι δεν 
συγχέεται ποτέ στην Αρχ. µε το συνώνυµο αµαρτάνω· ενώ το ρ. αµαρτάνω 
δηλώνει την (µέχρις ενός σηµείου) εκούσια διάπραξη λάθους, αστοχίας, το ρ. 
σφάλλω εµπεριέχει κυρ. την έννοια τής αιφνίδιας πτώσης λόγω απροσδόκητου 
εµποδίου]. 

σφάλλω ή σφάλλοµαι; Επειδή το αρχ. ρήµα σφάλλω σήµαινε «ρίχνω κάτω, 
κάνω κάποιον να πέσει», υποστηρίχθηκε νωρίς από γραµµατικούς 
φιλολόγους, όπως ο περίφηµος Κ. Κόντος, ότι είναι ορθότερο να 
χρησιµοποιούµε τον τ. σφάλλοµαι µε τη σηµ. τού «κάνω λάθος». Έτσι, 
ακούγεται συχνά από φιλολόγους και λογιότερους οµιλητές τής Ελληνικής 
να λέγεται «αν δεν σφάλλοµαι» ή «σφάλλεται όποιος νοµίζει ότι...». Και 
στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι, αφού η χρήση καθιέρωσε τελικά τον 
ενεργητικό τύπο αντί τού µέσου, µπορεί κανείς να χρησιµοποιεί το σφάλλω 
«χωρίς ενοχές», φτάνει µόνο να γνωρίζει και να αναγνωρίζει ότι και η χρή-
ση τού σφάλλοµαι δεν είναι εσφαλµένη! Για τη χρήση τού σφάλλοµαι αντί 
τού σφάλλω συνηγορεί (µε τους γνωστούς του αφορισµούς) ο πολύς 
Κωνσταντίνος Κόντος (Γλωσσικαί Παρατηρήσεις, σ. 480): «'Αλλ' επειδή 
µυριόλεκτον µεν παρά τε τοις δοκίµοις και τοις άδοκίµοις εϊνε το παθητικον 
σφάλλοµαι και έσφάλην, παρά µόνοις δε τοις κακώς έλληνίζουσι τών 
µεταγενεστέρων παραλαµβάνεται ένίοτ' άντ' αύτου τό ενεργητικών, όπερ 
άείποτε µεν εν τη παλαιά γλώσση, συνήθως δ' εν τη παρηκµακυία εµφαίνει 
άνέργειον, πάς τις, νοµίζοµεν, πείθεται ότι τοΓς πεπαιδευµένοις αρµόζει νά 
λέγωσι σφάλλοµαι και έσφάλην εκκλίνοντες το σφάλλω και έσφαλα». 

σφάλµα (το) {σφάλµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί εσφαλµένο, που δεν γίνεται 
σωστά: διαπράττω | πέφτω | υποπίπτω σε ~ || το ~ είναι δικό σου και όχι δικό 
µου! || σοβαρό | στρατηγικό | πολιτικό | θανάσιµο | γλωσσικό | γραµµατικό | 
συντακτικό | ορθογραφικό | µαθηµατικό ~ || αναγνωρίζω | διορθώνω το ~ µου 
|| παρουσιάστηκε ~ κατά τη σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο ΣΥΝ. λάθος ΑΝΤ. σωστό 2. 
το να παραβιάζει κανείς ηθικό κανόνα: βαρύ | ηθικό | τροµερό ~ ΣΥΝ. 
αµαρτία, παράπτωµα 3. ΜΑΘ. η διαφορά ανάµεσα στην πραγµατική τιµή και 
στην τιµή που προκύπτει ύστερα από εκτίµηση ή υπολογισµό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ασφαλής, λάθος. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < σφάλλω (βλ.λ.)]. 
σφαλνώ ρ. → σφαλίζω 
σφάξιµο (το) {σφαξίµ-ατος | -ατα, -άτων} το να σφάζει κανείς (κάτι/κάποιον): το 

~ τού αρνιού το Πάσχα ΣΥΝ. (λόγ.) σφαγή. [ΕΤΥΜ. < σφάζω, από το θ. τού 
αορ. έ-σφαξ-α, + παραγ. επίθηµα -ιµο (πβ. κ. τάξ-ιµο, κράξ-ιµο, παίξ-ιµο)]. 

σφαχταρι (το) {σφαχταρ-ιού | -ιών} ζώο που προορίζεται να σφαχτεί ή έχει ήδη 
σφαχτεί: κρέµασαν το ~ απ' το τσιγκέλι ΣΥΝ. σφάγιο, σφαχτό. [ΕΤΥΜ. < 
σφαχτός + παραγ. επίθηµα -άρι, πβ. κ. θρεφτ-άρι]. 

σφάχτης (ο) 1. πρόσωπο που σφάζει ζώα σε σφαγείο ΣΥΝ. σφαγέας • 2. έντονος 
πόνος στα πλευρά, στη µέση ή την πλάτη: µ'έπιασε ένας ~ στην πλάτη και δεν 
µ'αφήνει. [ΙΤΥ_Μ < µτγν. σφάκτης < αρχ. σφάζω]. 

σφαχτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σφαχτεί ΣΥΝ. σφαγµένος 2. σφαχτό (το) (α) 
ζώο που έχει σφαχτεί και πρόκειται να καταναλωθεί το κρέας του: κρεµασµένο 
| ελεγµένο ~ ΣΥΝ. σφαχταρι, σφάγιο (β) ζώο που προορίζεται για σφαγή και 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σφακτός < σφάζω]. 

σφένδαµνος (η) {σφενδάµν-ου | -ων, -ους} δέντρο ή θάµνος µε ανθεκτικό ξύλο 
που χρησιµοποιείται στην ξυλουργική και σε λεπτές κατασκευές· είδη του 
καλλιεργούνται και για τον χυµό τους, από τον οποίο εξάγεται ζάχαρη. Επίσης 
σφενδάµι κ. σφεντάµι (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν., µε παραγ. επίθηµα -αµνός 
και άλλων φυτών (λ.χ. δίκτ-αµνον, όρόδ-αµνος, ράδ-αµνος), αβεβ. ετύµου, πιθ. 
προελλην. λ. αι-γαιακής αρχής. Από πολύ παλιά η λ. θεωρείται συνδεδεµένη 
σηµασιολογικά µε τη λ. σφενδόνη, µάλλον λόγω τού κυµατιστού φυλλώµατος 
τού φυτού. Κατ' άλλους όµως, ο µεσν. τ. άσφένδαµνος προέρχεται από το 
τοπωνύµιο "Ασπενδος (πβ. κ. δίκταµνον - τόπων. ∆ίκτη)]. 

σφενδόνη (η) {σπάν. σφενδονών} (λόγ.) 1. η σφεντόνα (βλ.λ.) 2. το κοίλωµα ή 
η υποδοχή στην οποία στερεώνεται η πέτρα τού δαχτυλιδιού 3. οι κερκίδες 
ενός σταδίου, που βρίσκονται στην κυρτή πλευρά του ΣΥΝ. πέταλο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., µε επίθηµα -όνη (πβ. κ. άγχ-όνη, βελ-όνη, περ-όνή), αβεβ. 
ετύµου, πιθ. δάνειο παραλλήλως προς το αντίστοιχο λατ. funda. Κατ' άλλη 
άποψη, η λ. ανάγεται στο I.E. *sp(h)e(n)d- «σπαράζω, σπαρταρώ» και, 
εποµένως, συνδ. µε τις λ. σφαδάζω, σφοδρός, σφόνδυλος (βλ.λ.). o τ. σφεντόνα 
διατηρεί την αρχ. προφορά τού συµπλέγµατος /nd/ (πβ. κ. ένδυω - ντύνω)]. 

σφενδονίζω [µτγν.] κ. (λαϊκ.) σφεντονίζω ρ. µετβ. {σφενδόνισ-α, -τηκα, -
µένος} 1. ρίχνω (κάτι) µε σφεντόνα ΣΥΝ. εκσφενδονίζω 2. (συνεκδ.) ρίχνω 
(κάτι) µακριά µε δύναµη ΣΥΝ. εκσφενδονίζω. — σφεν-δόνισµα (το). 

σφεντάµι (το) →■ σφένδαµνος 
σφεντόνα (η) {σπάν. σφεντόνων} όργανο που λειτουργεί ως όπλο ή ως παιχνίδι 

και είναι κατασκευασµένο: (α) από διχαλωτό ξύλο, στο οποίο στερεώνεται 
ελαστικό υλικό, όπως λάστιχο, το οποίο, όταν το τεντώνει και το αφήνει 
απότοµα ο χρήστης, εκτοξεύει µακριά την πέτρα ή το βλήµα που έχει στο 
κύρτωµα του (β) από λουρί, σχοινί ή δέρµα, τού οποίου τα δύο άκρα 
ενώνονται και στη µέση του τοποθετείται η πέτρα ή άλλου είδους βλήµα και 
το οποίο ο χρήστης γυρνά περιστροφικά µε ταχύτητα έτσι, ώστε να 
κατευθύνει το βλήµα εκεί όπου θέλει µε τη φυγόκεντρο δύναµη ΣΥΝ. 
σφενδόνη· ΦΡ. φεύγω σφεντόνα φεύγω πολύ βιαστικά ή ορµητικά ΣΥΝ. φεύγω 
σφαίρα, φεύγω καρφί. — σφεντονιά (η). [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. σφενδόνη]. 

σφερδούκλι (το) → σπερδούκλι 
σφετερίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {σφετερίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} επιδιώκω να 
αποκτήσω ή κάνω (κάτι που δεν µου ανήκει) δικό µου µε αθέµιτο τρόπο: ~ τον 
θρόνο | τον τίτλο ΣΥΝ. αρπάζω, οικειοποιούµαι. — σφετερισµός (ο) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κλέβω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σφέτερος, κτητ. αντων. «δικός του)ς)» 
(σπανιότ. για το ά και β' πρόσ.). Το αρχ. σφέ-τερος (µε επίθηµα -τερος, πβ. κ. 
ήµέ-τε-ρος, ούδέ-τερος, ε-τερος) ανάγεται στο θ. σφε- τού πληθ. σφεϊς, σφών, 
σφϊσι(ν), σφάς «αυτοί, -ές», που αντιστοιχεί στον σπάνιο εν. ου (γεν.), οί(δοτ.(, ε 
(αιτ.). Ως αρχικό θα πρέπει να θεωρήσουµε το θ. σφι- (τής δοτ. πληθ.), που 
προέρχεται από I.E. *se- (παράλλ. τού θ. *sewe- | *swe-) και την κατάλ. τής 
οργανικής πτώσης -φι. Σύµφωνα µε την ανάλυση αυτή, η αντων. σφεΐς συνδ. µε 
λατ. sibi, se, αρχ. γερµ. sih (> γερµ. sich), αλβ. ve-të «ο ίδιος» (< *swe-ti), αρχ. 
σλαβ. svojï κ.ά.]. σφετεριστής (ο) [αρχ.], σφετερίστρια (η) {σφετεριστριών} 
πρόσωπο που κάνει (κάτι) δικό του µε αθέµιτο τρόπο: ~ τού θρόνου. — 
σφετεριστικός, -ή, -ό [1894]. σφήκα (η) (σφηκών} έντοµο που µοιάζει πολύ µε 
τη µέλισσα, φέρει δηλητηριώδες κεντρί, τού οποίου το τσίµπηµα είναι πολύ 
οδυνηρό, ζει σε κοινωνίες ή µόνο του και έχει χαρακτηριστικές µαύρες και κί-
τρινες ραβδώσεις στην κοιλιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σφήξ, 
σφηκός, µε επίθηµα -ηξ και άλλων λ. που δηλώνουν έντοµα (πβ. µύρµ-ηξ, σκώλ-
ηξ), αβεβ. ετύµου. Έχουν διατυπωθεί οι εξής υποθέσεις: (α) Η λ. σφ^ξ συνδ. µε 
τη λ. σφήν (βλ. κ. σφήνα), άποψη ισχυρή σηµασιολογικώς, αλλά µε 
µορφολογικά κενά (β) Η λ. συνδ. µε το αρχ. σφάκελος (βλ. λ. σφακελισµός), 
εξαιτίας τού σχήµατος τού εντόµου, άποψη χωρίς ισχυρά επιχειρήµατα (γ) Έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι η λ. συνδ. µε το ουσ. ψήν «είδος εντόµου», αλλά 
θεωρείται εξαιρετικά δυσχερής η µετάθεση συµφώνων που προϋποτίθεται (δ) Η 
παλαιά υποθ. περί συνδέσεως µε το αντίστοιχο λατ. vespa θα προϋπέθετε 
µεταβολή *Ροσφάξ > *όσφήξ > ό σφήξ (µε εσφαλµ. χωρισµό τού αρχικού ό-, 
που θεωρήθηκε άρθρο), πράγµα που δεν γίνεται αποδεκτό, καθώς τα άρθρα δεν 
παίζουν ρόλο στις ετυµ. των αρχ. λ.]. 



σφηκοφωλιά 1722 σφοδρός 
 

σφηκοφωλιά (η) 1. η φωλιά που κατασκευάζουν οι σφήκες από λά-
σπη 2. (µτφ.) συγκέντρωση ή οµάδα επικίνδυνων ή/και πονηρών αν-
θρώπων. 

σφήνα (η) {σφηνών} 1. µεταλλικό ή ξύλινο εργαλείο σε σχήµα πρί-
σµατος, µε αιχµηρή και πλατιά τη µία πλευρά του, το οποίο τοποθε-
τείται µε την αιχµηρή πλευρά του µέσα ή ανάµεσα σε σώµατα που 
πρέπει να διαχωριστούν και ωθείται µέσα µε την πίεση άλλου εργα-
λείου, όπως η βαριά ή το τσεκούρι: ~ υλοτόµου | µαραγκού | σιδη-
ρουργού 2. κάθε σώµα µε το παραπάνω σχήµα, που µπορεί να επιτε-
λέσει παρόµοια λειτουργία ή συγκρατεί άλλα σώµατα στη θέση τους: 
~ για τη στερέωση τής πόρτας | ατράκτου και τροχαλίας- (µτφ.) 3. οτι-
δήποτε παρεµβάλλεται και διακόπτει τη συνοχή ή τη συνέχεια ενός 
πράγµατος: η εισήγηση του µπήκε - στο προκαθορισµένο πρόγραµµα 
τού συνεδρίου || οι τηλεθεατές διαµαρτύρονται για τις διαφηµιστικές ~ 
που διακόπτουν τα προγράµµατα σε κρίσιµα σηµεία 4. (στην οδή-
γηση) απότοµη και χωρίς προειδοποίηση αλλαγή λωρίδας κυκλοφο-
ρίας, ιδ. όταν υπάρχει αυξηµένη κίνηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σφήν, -ηνός (ό) < *σφάν (µε αρχικό κοινό -Ö-), αβεβ. 
ετύµου. Η σύνδεση µε το αρχ. σπάθη (βλ.λ.), όπως και µε γερµ. λ. µε 
τη σηµ. «σχίζα, πελεκούδι», λ.χ. αρχ. γερµ. span (> γερµ. Span), αρχ. 
αγγλ. spön, παραµένει αµφίβολη]. 

σφηνάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρών διαστάσεων ποτήρι από το 
οποίο πίνει κανείς αλκοολούχο ποτό, καταπίνοντας το µονοµιάς 2. 
(συνεκδ.) το περιεχόµενο τού παραπάνω ποτηριού: ήπιε δέκα-βότκα | 
τεκίλα || κατέβαζε τα ~ ασταµάτητα. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. shot]. 

σφηνοειδής, -ής, -ές {σφηνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει 
το σχήµα τής σφήνας: ~ χόνδρος | κόλπος | οστά 2. ΓΛΩΣΣ. σφηνοειδής 
γραφή σύστηµα γραφής που χρησιµοποιήθηκε στη Μέση Ανατολή 
από τα τέλη τής 4ης χιλιετίας π.Χ. ώς την εποχή τού Χριστού· απο-
τελείται από γράµµατα που σχηµατίζονται από συνδυασµούς γραµ-
µών σε σχήµα σφήνας 3. ΑΝΑΤ. σφηνοειδές (το) ένα από τα οστά τού 
προσώπου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σφήν, -νός (βλ. λ. σφήνα). Η σφηνοειδής γραφή εί-
ναι απόδ. τού γαλλ. écriture cunéiforme]. 

σφηνόλιθος (ο) {σφηνολίθ-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΙΤ. πέτρα σε σχήµα 
σφήνας που χρησιµεύει στην κατασκευή θόλων ή τόξων σε κτήρια. 
[ΕΤΥΜ; < σφήνα + λίθος]. 

σφηνώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σφήνω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. 
δεν µπορώ να κινηθώ, επειδή παγιδεύοµαι, εγκλωβίζοµαι σε πολύ 
στενό χώρο: το έµβολο σφήνωσε και δεν ανεβοκατεβαίνει || σφήνωσε 
στον φράχτη και δεν µπορούσε να βγει 2. µαγγώνω: η πόρτα σφήνωσε 
και δεν ανοίγει ♦ (µετβ.) 3. στερεώνω µε σφήνα 4. τοποθετώ (κάτι) 
µέσα σε ένα σώµα ή ανάµεσα σε σώµατα- (µεσοπαθ. σφηνώνοµαι) 5. 
µαγγώνω, εγκλωβίζοµαι και δεν µπορώ να κινηθώ: πήγε να περάσει 
µέσα από ένα στενό άνοιγµα, αλλά επειδή ήταν χοντρός, σφηνώθηκε 
και δεν µπορούσε να βγει 6. (µτφ.) µπαίνω (κάπου) σαν σφήνα, υπάρ-
χω συνεχώς: του σφηνώθηκε η ιδέα να γίνει ηθοποιός || «είναι από 
κείνες τις πόλεις που σφηνώνονται στη µνήµη και δεν τις ξεχνάς ποτέ» 
(εφηµ.). — σφήνωση (η) [αρχ.] κ. σφήνωµα (το). [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
σφηνώ (-όω) < σφήν, -ηνός (βλ. λ. σφήνα)]. 

Σφίγγα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. τέρας, συνήθ. µε κεφάλι γυναίκας, σώµα λιο-
νταριού και φτερά: το αίνιγµα τής - λύθηκε από τον Οιδίποδα 2. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. κάθε αναπαράσταση τού παραπάνω τέρατος, συνήθ. µε σώ-
µα λιονταριού και κεφάλι ανθρώπου ή θεού: στην περίφηµη Σφίγγα 
τής Γκίζας απεικονίζεται το πρόσωπο τού Φαραώ 3. (µετωνυµ.) πρό-
σωπο που δεν αποκαλύπτει τις διαθέσεις ή τις προθέσεις του, που δη-
µιουργεί γύρω του µυστήριο: παρέµεινε ~ σε όλη τη διάρκεια τής συ-
ζήτησης- όσο κι αν τον βολιδοσκοπούσαµε, δεν καταφέραµε να µά-
θουµε τα σχέδια του ΣΥΝ. µυστηριώδης, κρυψίνους ΑΝΤ. ανοιχτό βι-
βλίο. Επίσης (αρχαιοπρ.) Σφιγξ (η) {Σφιγγ-ός, -α}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώ-
νυµο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Σφίγξ, -ιγγός (µε παράλλ. τ. Σφίξ και Φίξ, -ικός), που 
συνδέθηκε παρετυµολ. µε το ρ. σφίγγω και σε αυτό οφείλεται η πα-
ρουσία ερρίνου στον τ. Σφί-γ-ξ. Πρόκειται πιθ. για δάνειο αιγυπτ. 
προελ., µε αρχικούς τ. Σφίξ και Φίξ (πβ. κ. το αιγυπτ. τόπων. Φίκιον 
όρος)]. 

σφίγγω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έσφιξα, σφίχτηκα, σφιγµένος) ♦ (µετβ.) 1. 
περιβάλλω στενά (κάτι), ώστε να µη µπορεί να µετακινηθεί ή να 
απλωθεί, να πάψει να είναι χαλαρό: η ζώνη σφίγγει το παντελόνι στη 
µέση || οι πολιορκητές σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την πόλη ΣΥΝ. 
συσφίγγω· ΦΡ. (α) σφίγγω στην αγκαλιά µου αγκαλιάζω: έσφιξε στην 
αγκαλιά της τον γυιο της (β) σφίγγω το χέρι (i) χαιρετώ (κάποιον) διά 
χειραψίας: είπε «χαίρω πολύ» και µου έσφιξε το χέρι (ii) καταλήγω 
σε συµφωνία: έσφιξαν τα χέρια και η συµφωνία επισφραγίστηκε- 
(µτφ.) (γ) (καθηµ.) σφίγγω το ζωνάρι περιορίζω τα έξοδα µου, 
καταναλώνω λιγότερα (λόγω οικονοµικής στενότητας): «Θανάση, 
σφίξε κι άλλο το ζωνάρι» (τίτλος σατιρικής ταινίας) (δ) σφίγγω τα 
λουριά περιορίζω την ελευθερία, δεν αφήνω ελεύθερο: σφίξε λίγο τα 
λουριά τού γυιου σου, γιατί έχει αρχίσει να µη λογαριάζει κανέναν και 
τίποτα! ΣΥΝ. ελέγχω, περιορίζω ANT. αφήνω ελεύθερο (ε) σφίγγω την 
καρδιά µου περιορίζω τον συναισθηµατισµό µου, επιβάλλοµαι στα 
συναισθήµατα µου: σφίξε την καρδιά σου και κάνε αυτό που πρέπει! 
ΣΥΝ. κάνω την καρδιά µου πέτρα (στ) σφίγγεται η καρδιά µου 
αισθάνοµαι έντονα (δυσάρεστα) συναισθήµατα: σφίγγεται η καρδιά 
σου, όταν τον βλέπεις σ' αυτή την κατάσταση ΣΥΝ. πιάνεται η καρδιά | 
η ψυχή µου 2. δένω γερά και σταθερά: ~ τα κορδόνια των παπουτσιών 
| τον σπάγκο γύρω από το δέµα ΑΝΤ. χαλαρώνω 3. περιβάλλω 
(κάποιον) τόσο στενά, ώστε να τον πιέζω, να του προκαλώ 
ενόχληση: πάχυνα και µε σφίγγει το παντελόνι || µε σφίγγουν τα και- 

νούργια µου παπούτσια ΣΥΝ. στενεύω, κόβω 4. κάνω (κάτι) σφριγηλό: 
κρέµα που σφίγγει τους χαλαρωµένους µηρούς ΣΥΝ. δένω ΑΝΤ. χαλα-
ρώνω 5. εφαρµόζω πολύ στερεά: σφίξε τη βρύση, να µη στάζει ΣΥΝ. 
κλείνω ΑΝΤ. χαλαρώνω, ανοίγω- ΦΡ. (α) σφίγγω τα χείλη (i) (κυριολ.) 
κάνω τα χείλη µου να πιέζουν το ένα το άλλο (ii) (µτφ.) καταβάλλω 
προσπάθεια να µην εκδηλωθώ, να µη φανερώσω τη δυσαρέσκεια ή 
την ενόχληση µου: έσφιξε τα χείλη και προσποιήθηκε ότι όλα πήγαι-
ναν καλά (β) σφίγγω τα δόντια βλ. λ. δόντι (γ) σφίγγω τη γροθιά λυ-
γίζω και κλείνω σφιχτά τα δάχτυλα στην παλάµη: οι εργάτες χαιρέ-
τισαν µε σφιγµένη γροθιά τον λόγο τού συνδικαλιστή 6. φέρνω (κά-
ποιον) σε δυσχερή θέση: τον έσφιξε η ανάγκη και βγήκε να γυρέψει 
δανεικά ΣΥΝ. πιέζω, αναγκάζω ♦ (αµετβ.) 7. γίνοµαι πολύ πιεστικός: 
σφίγγουν τα µέτρα | οι έλεγχοι || σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους πο-
λιορκουµένους ΣΥΝ. αυξάνοµαι ΑΝΤ. µειώνοµαι, χαλαρώνω- ΦΡ. σφίγ-
γουν τα πράγµατα δυσκολεύει η κατάσταση 8. (γενικότ.) γίνοµαι πιο 
έντονος, πιο έντονα αισθητός ΦΡ. (α) σφίγγουν οι ζέστες ανεβαίνει η 
θερµοκρασία: όταν σφίξουν οι ζέστες, θα φύγουµε για διακοπές (β) 
(σκωπτ.) και πού να σφίξουν οι ζέστες! για περιπτώσεις στις οποίες 
λέγονται ή πράττονται πράγµατα αλλοπρόσαλλα ή τρελά 9. γίνοµαι 
πιο πυκνός, παύω να είµαι χαλαρός: σφίγγει το ζελέ | το τσιµέντο 
ΣΥΝ. δένω ΑΝΤ. νερουλιάζω- (µεσοπαθ. σφίγγοµαι) 10. (καθηµ.) βρί-
σκοµαι σε δυσχερή, συνήθ. ως προς τα οικονοµικά, θέση: έχω σφιχτεί 
τώρα τελευταία και δεν ξέρω πού θα βρω λεφτά ΣΥΝ. πιέζοµαι, έχω 
δυσκολίες 11. καταβάλλω µεγάλη προσπάθεια: τώρα τελευταία έχει 
σφιχτεί και η απόδοση του έχει βελτιωθεί ΣΥΝ. βάζω τα δυνατά µου 
ΑΝΤ. καταθέτω τα όπλα, παραιτούµαι 12. (οικ.) προσπαθώ να αφο-
δεύσω 13. (η µτχ. σφιγµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-[ΕΤΥΜ 
αρχ., εκφραστ. λ. µε έρρινο σύµφωνο, αγν. ετύµου]. 

σφιγκτήρας (ο) 1. ΑΝΑΤ. το σύνολο των µυών που έχουν το σχήµα 
δακτυλίου και µε το κλείσιµο τους συστέλλουν ή κλείνουν άλλα όρ-
γανα: ~ τού πυλωρού | τού πρωκτού | τής ουρήθρας · 2. εργαλείο µε 
το οποίο οι τεχνίτες συγκρατούν αντικείµενα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σφιγκτήρ, -ήρος < αρχ. σφίγγω + παραγ. επίθηµα -τήρ 
(πβ. κ. κρα-τήρ)]. 

σφιγµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει σφιχτεί, που είναι δεµένος σφιχτά: 
~ ζώνη 2. αυτός που έχει περιστραφεί τόσο, ώστε δεν µπορεί να 
χαλαρώσει εύκολα: ~ στρόφιγγα βρύσης- (µτφ.) 3. (α) (για πρόσ.) αυ-
τός που ζει µε οικονοµικούς περιορισµούς, που δεν τα βγάζει εύκολα 
πέρα: είναι πολύ ~ αυτή την περίοδο (β) (για καταστάσεις) αυτός που 
περιέχει δυσκολίες και έλλειψη άνεσης: τα πράγµατα είναι ~ αυτή 
την περίοδο 4. αυτός που δεν είναι χαλαρός, που δεν αισθάνεται άνε-
τα: ήταν πολύ - στη συνέντευξη. — σφιγµένα επίρρ. 

σφίξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} µεγάλη και επείγουσα πίεση και η 
στενοχώρια που προκύπτει από αυτήν: δεν πάνε καλά οι δουλειές του 
κι έχει ~ τελευταία ΣΥΝ. ανάγκη, σφίξιµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σφίγξις < 
σφίγγω]. 

σφίξιµο (το) {σφιξίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το να σφίγγει κανείς κάτι 
2. µεγάλη και επείγουσα πίεση: πλησιάζει η εξεταστική και άρχισαν 
τα σφιξίµατα για τους φοιτητές ΣΥΝ. ανάγκη, σφίξη 3. νευρικός πόνος 
σε όργανο τού σώµατος, που οφείλεται συνήθ. σε ψυχολογικές αι 
τίες, σε στενοχώρια κ.λπ.: νιώθω ~ στο στοµάχι | στην καρδιά | στον 
λαιµό | στο στήθος. 
[ΕΤΥΜ; Από το θ. τού αορ. έ-σφιξ-α (ρ. σφίγγω) και το παραγ. επίθηµα -
ιµο, πβ. κ. τρέξ-ιµο, σπρώξ-ιµο]. 

σφιχταγκαλιάζω ρ. µετβ. {σφιχταγκάλιασ-α, -τηκα, -µένος} αγκα-
λιάζω (κάποιον/κάτι) πολύ σφιχτά, συνήθ. ως ένδειξη τρυφερότητας ή 
προστατευτικότητας: τον σφιχταγκάλιασε και τον φίλησε || (κ. µεσο-
παθ.) έµειναν σφιχταγκαλιασµένοι για πολύ ώρα || (µτφ.) «οι πυκνο-
φυτεµένες δράκαινες σφιχταγκαλιάζονται µπλέκοντας τα κλαδιά τους» 
(εφηµ.). — σφιχταγκάλιασµα (το). 

σφιχτοδένω ρ. µετβ. {σφιχτόδε-σα, -θηκα, -µένος} 1. δένω πολύ γερά 
έτσι, ώστε να µη µπορεί να χαλαρώσει ή να λυθεί (κάποιος/κάτι): ~ 
κόµπο | σκοινί- (η µτχ. σφιχτοδεµένος, -η, -ο) 2. αυτός που διαθέτει 
εξαιρετικά σφριγηλό ή/και καλογυµνασµένο σώµα: ~ αθλητής | κο-
λυµβήτρια | µοντέλο ΑΝΤ. χαλαρός, πλαδαρός 3. (µτφ.) αυτός που έχει 
µεγάλη συνοχή: - οικογένεια | παρέα | τάξη ΑΝΤ. χαλαρός. 

σφιχτός, -ή, -ό 1. αυτός που περιβάλλει (κάτι) τόσο στενά, ώστε δεν 
το αφήνει να κινηθεί ελεύθερα ή/και να απλωθεί, όσο µπορεί: - ζώνη 
| φούστα | παπούτσια | κόµπος ΑΝΤ. χαλαρός 2. αυτός που είναι πολύ 
στενά εφαρµοσµένος: ~ βίδα ΣΥΝ. σφιγµένος ΑΝΤ. χαλαρωµένος 
3. (α) αυτός που έχει µεγάλη πυκνότητα : ~ αβγό | σάλτσα | ζύµη ι 
µπεσαµέλ ΣΥΝ. πηχτός, κρουστός ΑΝΤ. αραιός (β) (µτφ.) αυτός που δεν 
είναι καθόλου χαλαρός: ~ κορµί | πόδια | µπράτσα ΣΥΝ. σφιχτοδεµέ 
νος ΑΝΤ. πλαδαρός 4. (µτφ.) αυτός που αποφεύγει τις δαπάνες: αυτό 
τον καιρό πρέπει να είµαστε λίγο ~, γιατί αλλιώς δεν θα τα βγάλου 
µε πέρα || ~ οικονοµική πολιτική ΣΥΝ. (λόγ.) φειδωλός ΑΝΤ. ανοιχτοχέ- 
ρης, σπάταλος. — (υποκ.) σφιχτούτσικος, -η, -ο, σφιχτά επίρρ. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σφικτός < µτγν. σφιγκτός < αρχ. σφίγγω]. 

σφιχτοχέρης (ο) {σφιχτοχέρηδες}, σφιχτοχερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
πρόσωπο που δεν θέλει να ξοδεύει χρήµατα ΣΥΝ. σφιχτός, τσιγ-γούνης 
ΑΝΤ. ανοιχτοχέρης, σπάταλος. — σφιχτοχεριά (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τσιγγούνης. 

σφόδρα επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό: ~ ερω-
τευµένος ΣΥΝ. υπερβολικά, σφοδρά ΑΝτ. ελάχιστα. 

σφοδρός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από πολύ µεγάλη ορµή και 
ένταση: ~ κακοκαιρία | άνεµος | θαλασσοταραχή | έρωτας | πάθος | 
µίσος | επιθυµία | επίθεση | ανταγωνισµός | κριτική || ~ σύγκρουση 
αυτοκινήτων || ~ συγκρούσεις µεταξύ ανταρτών και στρατού ΣΥΝ. 
ορµητικός ΑΝΤ. µαλακός, ήπιος.   — σφοδρ-ά | -ώς [αρχ.] 
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επίρρ., σφοδρότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «σπαρταριστός - ορµητικός», < θ. σφοδ- (µε 
επίθηµα -ρός), ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *sp(h)e(n)d- «σπαράζω, σπαρ-
ταρώ», που συνδ. µε τα οµόρρ. σφαδ-άζω, σφενδ-όνη, σφόνδ-υλος 
(βλ.λ.)]. 

σφολιάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} χοντρό φύλλο ζύµης που, όταν ψηθεί, 
χωρίζεται σε πολλά λεπτά φύλλα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sfogliata < ρ. sfogliare «ξεφυλλίζω» < µτγν. λατ. 
exfoliare < ex- «εκ- | εξ→ + -follare < λατ. folium «φύλλο»]. 

σφόνδυλος (ο) → σπόνδυλος 
σφοντύλι (το) {σφοντυλ-ιού | -ιών) µικρό στρογγυλό όργανο µε τρύπα 

στη µέση, όπου στερεώνεται και περιστρέφεται το αδράχτι για το 
ξάσιµο των µαλλιών ΦΡ. (µτφ.) µου ήρθε ο ουρανός σφοντύλι (i) ζα-
λίζοµαι ύστερα από δυνατό χτύπηµα: η πέτρα τον βρήκε στο κεφάλι 
και του 'ρθε ο ουρανός σφοντύλι ΣΥΝ. µου ήρθε κεραµίδα | νταµπλάς 
(ii) ζαλίζοµαι ύστερα από αναπάντεχο, βαρύ πλήγµα: µόλις είδε τον 
λογαριασµό, του ήρθε ο ουρανός σφοντύλι ΣΥΝ. του ήρθε νταµπλάς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σφονδύλιον (µε διατήρηση τής αρχ. προφοράς τού συ-
µπλέγµατος /nd/, πβ. κ. σφενδόνη - σφεντόνα), υποκ. τού ουσ. σφόν-
δυλος (βλ. λ. σπόνδυλος)]. 

σφορτσάντο επίρρ. ΜΟΥΣ. δυναµική ένδειξη, κατά την οποία µια µε-
µονωµένη νότα ή συγχορδία ενός µουσικού κοµµατιού πρέπει να 
παιχτεί τονισµένα, δυνατά, ξεχωρίζοντας από τη δυναµική των φθόγ-
γων που την περιβάλλουν. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. sforzando < ρ. sforzare «δυναµώνω, φορτσάρω» < s-
(< λατ. ex-) + forzare, βλ. λ. φορτσάρω]. 

σφουγγαράδικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε την αλιεία 
σφουγγαριών ΣΥΝ. σπογγαλιευτικός 2. σφουγγαράδικο (το) πλοιάριο 
που διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την αλιεία σφουγγαριών 
ΣΥΝ. σπογγαλιευτικό (βλ. κ. σπογγαλιευτικός). [ΕΤΥΜ. Από τον 
πληθ. σφουγγαράδες (τής λ. σφουγγαράς) και το πα-ραγ. επίθηµα -
ικος]. 

σφουγγαράς (ο) {σφουγγαράδες} 1. ο δύτης που ειδικεύεται στη 
συλλογή σφουγγαριών ΣΥΝ. σπογγαλιεύς 2. ο έµπορος που πουλά 
σφουγγάρια. 

σφουγγάρι (το) {σφουγγαρ-ιού | -ιών} 1. µαλακή µάζα από ζωόφυτα 
τής θάλασσας, τα οποία ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είναι 
κατάλληλα για οικιακή χρήση: ~ για το µπάνιο | για τον πίνακα ΣΥΝ. 
σπόγγος 2. (συνεκδ.) πλαστικό σώµα που έχει πόρους και παρουσιά-
ζει παρόµοιες ιδιότητες µε αυτές τού φυσικού σφουγγαριού: ~ για τα 
πιάτα | για την καθαριότητα | για το µακιγιάζ- ΦΡ. (α) ρουφά σαν 
σφουγγάρι είναι πολύ απορροφητικός (β) πίνω σαν σφουγγάρι κα-
ταναλώνω πολύ µεγάλες ποσότητες οινοπνευµατωδών ποτών: έπινε 
σαν σφουγγάρι, αλλά το 'κόψε µαχαίρι. — (υποκ.) σφουγγαράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σφογγάριον | σπογγάριον (µε τροπή τού /ο/ σε /u/(, 
υποκ. τού αρχ. σπόγγος (βλ.λ.)]. 

σφουγγαρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {σφουγγάρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) καθαρίζω (επιφάνεια, κυρ. δάπεδο) περνώντας το µε πανί ή 
άλλο απορροφητικό υλικό βουτηγµένο σε νερό: ~ το πάτωµα | το κα-
τάστρωµα || (συνεκδ.) ~ το µπάνιο ♦ 2. (αµετβ.) ασχολούµαι µε το πλύ-
σιµο επιφάνειας µε τον παραπάνω τρόπο. — σφουγγάρισµα (το). 

σφουγγαρίστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} εργαλείο καθηµερινού νοικο-
κυριού, που αποτελείται από µακρύ κοντάρι και κορδέλες απορρο-
φητικού υλικού στη µία του άκρη και χρησιµεύει για τον καθαρισµό 
των πατωµάτων, αφού πρώτα το βουτήξει κανείς σε νερό και το 
στραγγίξει: ξεπλένω τη ~. 
[ΕΤΥΜ. < σφουγγαρίζω (θ. σφουγγαρισ- τού αορ.) + παραγ. επίθηµα -
τρα, πβ. κ. κουβαρίσ-τρα, πολεµίσ-τρα]. 

σφουγγαροπανο (το) πανί που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό 
των δαπέδων, αφού πρώτα το βουτήξει κανείς σε νερό και το στείψει: 
ξεπλένω το ~. 

σφουγγατο (το) φαγητό που έχει ως βάση αβγά χτυπηµένα, τα οποία 
τηγανίζονται στο λάδι και στα οποία µπορούν να προστεθούν και 
άλλα υλικά, όπως τυρί, λουκάνικα, πιπεριές κ.λπ. ΣΥΝ. οµελέτα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. σφουγγατον (µε τροπή τού /ο/ σε /u/) < αρχ. σπόγγος | 
σφόγγος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άτον]. 

σφουγγίζω ρ. µετβ. {σφούγγισ-α, -τηκα, -µένος} 1. αποµακρύνω τα 
νερά χρησιµοποιώντας σφουγγάρι: σφούγγισε καλά το πλάι τής κου-
ζίνας, γιατί έπεσαν νερά || ~ το τραπέζι µε χαρτί 2. (συνεκδ.) αποµα-
κρύνω υγρό από επιφάνεια: σφούγγισε το µέτωπο του από τον ιδρώτα 
µε την πετσέτα. — σφούγγισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σφογγίζω | σπογγίζω (µε τροπή τού /ο/ σε /u/) < σπόγγος 
(βλ.λ.)]. 

σφουγγοκωλάριος (ο) (ως µειωτ. χαρακτηρισµός) κόλακας, πρόσωπο 
που κάνει και τις πιο αναξιοπρεπείς πράξεις, για να κερδίσει την 
εύνοια κάποιου ΣΥΝ. κωλογλείφτης. 
[ΕΤΥΜ. < σφογγίζω (< σφόγγος | σπόγγος) + κώλος + παραγ. επίθηµα 
-άριος (µε σκωπτική αναφορά σε αξιωµατούχους τού Βυζαντίου, λ.χ. 
σιλεντι-άριος, σπαθ-άριος), < λατ. -arius]. 

σφραγίδα (η) 1. όργανο από ξύλο, πέτρα, µέταλλο ή πλαστικό µε εγ-
χάρακτα ή ανάγλυφα γράµµατα, σύµβολα ή λέξεις, τα οποία αποτυ-
πώνονται µε πίεση πάνω σε χαρτί, αφού πρώτα πιεστούν σε µελάνι, 
κυρ. για να δηλωθεί η ταυτότητα τού χρήστη, η κυριότητα του σε 
αντικείµενο, η γνησιότητα τής προέλευσης του ή η εγκυρότητα εγ-
γράφου: βασιλική | επίσηµη | προσωπική ~ || ~ ιδιοκτησίας | κυριότη-
τας | γνησιότητας || δαχτυλίδι µε ~ || η ~ τού τµήµατος | τής διεύθυν-
σης | τού σχολείου ΣΥΝ. στάµπα 2. το αποτύπωµα ή το σήµα που αφή-
νουν πάνω σε χαρτί, κερί ή άλλο υλικό τα έγγλυφα ή ανάγλυφα ση-
µεία τού παραπάνω οργάνου: βάζω ~ σε κάτι || έβαλε το χαρτί κόντρα 
στο φως, για να ελέγξει τη γνησιότητα τής σφραγίδας || ο φάκελος 

έχει τη ~ τού ταχυδροµείου || πολλοί συλλέκτες γραµµατοσήµων πε-
ριλαµβάνουν στη συλλογή τους και ταχυδροµικές ~ ΣΥΝ. στάµπα 3. η 
επικύρωση εγγράφου µε επίσηµη σφραγίδα: για µια - έτρεχα όλη µέ-
ρα από γραφείο σε γραφείο 4. ΕΚΚΛΗΣ. στρογγυλό ξύλινο όργανο, στη 
µία πλευρά τού οποίου υπάρχουν εγχάρακτα λειτουργικά σύµβολα 
και µε το οποίο πιέζουν την πάνω επιφάνεια τού άψητου άρτου, για 
να χρησιµοποιηθεί από τον λειτουργό στη θεία Ευχαριστία: ~ για τα 
πρόσφορα ΣΥΝ. σφραγιστήριο 5. (µτφ.) (α) λειτουργικό ή άλλο στοι-
χείο πνευµατικού ή καλλιτεχνικού δηµιουργήµατος, µε το οποίο ο δη-
µιουργός του δηλώνει την ταυτότητα του ή/και το προστατεύει από 
λογοκλοπή: ο λυρικός ποιητής Αρχίλοχος χρησιµοποιούσε το όνοµα 
«Περικλής» ως ~ των στίχων του (β) (γενικότ.) οτιδήποτε χαρακτηρι-
στικό τής προέλευσης ενός πράγµατος: το έργο του σηµαδεύεται από 
τη ~ τού γνήσιου καλλιτέχνη 6. (µτφ.) ανεξίτηλο σηµάδι, βαθιά και 
αναµφισβήτητη επίδραση: ο χρόνος άφησε τη ~ στο έργο του | πάνω 
του- ΦΡ. βάζω τη σφραγίδα µου βλ. λ. βάζω. — (υποκ.) σφραγιδάκι 
(το) κ. σφραγιδούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σφραγίς, -ΐδος, τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου. Η σηµασιολ. 
εξειδίκευση τού όρου προξενεί ετυµολ. δυσχέρειες στην ισχυρή µορ-
φολογικώς σύνδεση µε το ρ. σφαραγέοµαι «τσυρίζω, τρίζω, βροντώ» 
(η εναλλαγή των θ. σφαρα-1 σφρα- θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως 
συγκοπή τού ενός εκ των δύο όµοιων φωνηέντων σε περιβάλλον 
υγρού συµφώνου). Η λ. φαίνεται να συνδέεται µε το τόπων. Σφραγί-
δων, που ήταν σπηλιά στον Κιθαιρώνα και κατοικία νυµφών, ενώ 
έχει διατυπωθεί και η άποψη πως η λ. σφραγίς αναφερόταν αρχικά 
στη ρευστότητα τού θερµού υλικού, το οποίο χρησιµοποιείται κατά 
τη σφράγιση, πβ. κ. ρωσ. peçatî «σφραγίδα» - pekii «ψήνω» (εξαιρε-
τικά αινιγµατικές ερµηνείες)]. 

σφραγιδογλυφΐα (η) [1865] {χωρ. πληθ.} η τεχνική τής κατασκευής 
σφραγίδων, κυρ. κατά την αρχαιότητα (σφραγιδολίθων, δακτυλιολί-
θων κ.λπ.). 

σφραγιδογραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΣΤ.-ΑΡΧΑΙΟΛ. κλάδος που έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη των σφραγίδων. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο (ως προς το α' συνθ.) τού γαλλ. νόθου συνθ. 
sigillographie]. 

σφραγιδόκηρος (ο) [1833] {σφραγιδοκήρ-ου | -ων, -ους} υλικό που 
χρησιµοποιείται για το σφράγισµα δεµάτων, επιστολών κ.λπ. ΣΥΝ. 
ισπανικός κηρός, βουλλοκέρι. 

σφραγιδοκύλινδρος (ο) {σφραγιδοκυλίνδρ-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΑΙΟΛ. 
η κυλινδρική σφραγίδα (σε διάφορους αρχαίους πολιτισµούς, π.χ. Βα-
βυλώνιους, Αιγυπτίους, Μινωίτες κ.ά.). 

σφραγιδολιθος (ο) [1897] {σφραγιδολίθ-ου | -ων, -ους} ΑΡΧΑΙΟΛ. δα-
χτυλίδι, η πέτρα τού οποίου λειτουργούσε ως σφραγίδα, καθώς έφερε 
εγχάρακτες ή ανάγλυφες παραστάσεις ή γράµµατα που µπορούσαν 
να αποτυπωθούν σε άλλο υλικό: µινωικός | αρχαϊκός | πολύτιµος | αι-
γυπτιακός | αριστουργηµατικός ~. 

σφραγιδοφύλακας (ο) [µτγν.] {σφραγιδοφυλάκων} αξίωµα που θε-
σµοποιήθηκε στην Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερµανία από τον 11ο 
αι. και µετά και σύµφωνα µε το οποίο, όσοι το κατείχαν, είχαν χρέος 
να φυλάσσουν τη µεγάλη σφραγίδα τού κράτους. 

σφραγίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {σφράγισ-α, -τηκα, -µένος} 1. βάζω σφραγί-
δα σε (κάτι): ~ επίσηµο έγγραφο | πιστοποιητικό | γράµµα | έντυπο 2. 
για επιταγή στην οποία η τράπεζα βάζει σφραγίδα που δηλώνει ότι 
δεν έχει αντίκρισµα 3. ΕΚΚΛΗΣ. χρησιµοποιώ ειδική σφραγίδα (βλ.λ., 
σηµ. 4), για να αφήσω αποτύπωµα (σε άψητο άρτο) έτσι, ώστε να χρη-
σιµοποιηθεί στη θεία Ευχαριστία: ~ το πρόσφορο 4. κλείνω (κάτι) ερ-
µητικά µε σφραγίδα έτσι, ώστε να µη µπορεί να παραβιαστεί από έξω 
ή από µέσα: ~ το δέµα µε βουλλοκέρι || ~ το κιβώτιο | το µπουκάλι | 
έναν φάκελο- ΦΡ. σφραγίζω το στόµα µου δεν λέω τίποτα, αρνούµαι 
να αποκαλύψω πράγµατα που γνωρίζω 5. (συνήθ. για καταστήµατα) 
κλείνω µε απόφαση τού κράτους: σφράγισαν το κατάστηµα των ηλε-
κτρονικών τής περιοχής µας για οφειλές προς το ∆ηµόσιο 6. (µτφ.) 
επηρεάζω καθοριστικά: το έργο του σφράγισε την εποχή του || η σχέ-
ση αυτή σφράγισε τη ζωή του 7. (µτφ.) έχω καθοριστική συµµετοχή 
(σε κάτι): «αυτός ο παίκτης σφράγισε την τρίτη συνεχόµενη νίκη τής 
οµάδας του» (εφηµ.) 8. εξασφαλίζω, σε φρ. όπως: στη σύνοδο η χώρα 
αυτή σφράγισε το εισιτήριο για την είσοδο της στην Ε.Ε. · 9. ΙΑΤΡ. 
(για δόντι) καθαρίζω από την τερηδόνα και γεµίζω µε τεχνητό υλικό, 
αποκαθιστώντας την αρχική µορφή και εµποδίζοντας την εξάπλωση 
τής φθοράς. — σφραγιστικός, -ή, -ό [1893]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «κλείνω µε σφραγίδα - επιβεβαιώνω την 
αυθεντικότητα (ενός εγγράφου)», < σφραγίς, -ΐδος. Ήδη αρχ. οι µτφ. 
σηµ. «κλείνω ερµητικά» και «σηµαδεύω, αφήνοντας ίχνη τής παρου-
σίας ή τής επιρροής µου»]. 

σφράγιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων) 1. το σφράγισµα (βλ.λ.) 2. 
ΝΟΜ. ασφαλιστικό µέτρο ή µέτρο εκούσιας δικαιοδοσίας το οποίο συ-
νίσταται στην επίθεση σφραγίδων και γενικά στο κλείδωµα και στον 
περιορισµό τής πρόσβασης τρίτων σε χώρους µέσα στους οποίους 
υπάρχουν κρίσιµα πράγµατα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλει-
ας, αφαίρεσης, φθοράς, κλοπής αντικατάστασης κ.λπ. αυτών. 

σφράγισµα (το) {σφραγίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σήµα που απο-
τυπώνεται µε την επίθεση σφραγίδας: το ~ τής απόδειξης | τού βι-
βλιαρίου τού 1.Κ.Α. | τού πρόσφορου 2. η επίθεση σφραγίδας από τρά-
πεζα σε επιταγή χωρίς αντίκρισµα 3. (κατ' επέκτ.) ασφαλές, ερµητικό 
κλείσιµο µε κατάλληλο υλικό: - µπουκαλιού | τού φακέλου µε βουλ-
λοκέρι 4. κλείσιµο καταστήµατος από το κράτος: η συσσώρευση χρε-
ών προς την εφορία οδήγησε τελικά στο ~ µεγάλης αλυσίδας πολυ-
καταστηµάτων · 5. ΙΑΤΡ. (α) η εισαγωγή σε κοιλότητα δοντιού παρα-
σκευασµένης ουσίας κατάλληλης για την αποκατάσταση τής φυσιο-
λογικής µορφής τού δοντιού: πρέπει να κάνω δύο ~ (β) (κατ' επέκτ.) 



σφραγιστηριο 1724 σφυροβολία 
 

το υλικό που χρησιµοποιείται στην παραπάνω επέµβαση: καθώς 
έτρωγα, µου έφυγε το - ΣΥΝ. έµφραξη. — (υποκ.) σφραγισµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ αρΧ·, «Ρχική σηµ. «ίχνος σφραγιδολίθου», < σφραγίζω (βλ.λ.). 
o ιατρ. όρ. είναι απόδ. τού γαλλ. plombage]. 

σφραγιστηριο (το) [µτγν.] {σφραγιστηρί-ου | -ων} 1. υπηρεσία τού 
∆ηµοσίου, όπου σφραγίζονται έγγραφα ή αντικείµενα 2. ΕΚΚΛΗΣ. µι-
κρό όργανο µε εγχάρακτα ιερά σύµβολα, τα οποία αποτυπώνουν 
στην επιφάνεια άψητου άρτου, για να µπορεί η προσφορά να χρησι-
µοποιηθεί στη Θεία Ευχαριστία ΣΥΝ. σφραγίδα. 

σφραγιστικός, -ή, -ό ~» σφραγίζω 
σφραγιστός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που πάνω του έχει αποτυπωθεί 

σφραγίδα ΣΥΝ. σφραγισµένος ΑΝΤ. ασφράγιστος 2. αυτός που είναι 
ερµητικά κλειστός: ~ µπουκάλι ΣΥΝ. κλεισµένος ΑΝΤ. ανοιχτός. 

σφριγηλός, -ή, -ό [1887] αυτός που βρίσκεται στην ακµή του και είναι 
γεµάτος πνευµατική και σωµατική ζωντάνια και δύναµη: σώµα -ΣΥΝ. 
ζωντανός, εύρωστος, ακµαίος ΑΝΤ. παρηκµασµένος, πεσµένος, άτονος. 
— σφριγηλότητα (η) [1894]. 
[ΕΤΥΜ < σφρίγος + παραγ. επίθηµα -ηλός, πβ. κ. απατ-ηλός, σιωπ-
ηλός}. 

σφρίγος (το) (σφρίγους | χωρ. πληθ.} η ύπαρξη ζωντάνιας και δύνα-
µης, που συνδέεται κυρ. µε το σώµα και την ακµή του: διατήρηση 
τού νεανικού ~ ΣΥΝ. ευρωστία. [ΕΤΥΜ «ΡΧ· < σφριγώ (-άω), 
υποχωρητ., βλ.λ.]. 

σφριγώ ρ. αµετβ. {σφριγάς...· µόνο σε ενεστ.} βρίσκοµαι σε ακµή, έχω 
δύναµη και υγεία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σφριγώ (-άω), εκφραστ. όρ. τού καθηµερινού λεξιλογί-
ου, αγν. ετύµου]. 

σφυγµογράφος (ο) [1890] ΙΑΤΡ. ειδικό µηχάνηµα µε το οποίο µε-
τρούνται οι παλµοί τής καρδιάς και καταγράφονται σε χαρτί.  — 
σφυγµογραφία (η), σφυγµογράφηµα (το). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. sphygmographe]. 

σφυγµοµανόµετρο (το) {σφυγµοµανοµέτρ-ου | -ων} συσκευή εφο-
διασµένη µε µανόµετρο που χρησιµοποιείται για τη µέτρηση τής αρ-
τηριακής πίεσης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
sphygmomanomètre]. 

σφυγµοµέτρηση (η) [1891] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΙΑΤΡ. η 
µέτρηση των χτύπων τής καρδιάς µε ειδικό όργανο 2. (µτφ.) η έρευνα 
που έχει στόχο την καταγραφή των τάσεων και των απόψεων τής κοι-
νής γνώµης: ~ για τηλεοπτική εκποµπή | για τον ηµερήσιο Τύπο || τα 
αποτελέσµατα τής ~ || - των αντιδράσεων τού κοινού ΣΥΝ. δηµοσκό-
πηση, γκάλοπ. — σφυγµοµετρώ ρ. [1886] {-είς...}. 

σφυγµόµετρο (το) [1876] {σφυγµοµέτρ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ειδικό όργανο 
µε το οποίο καταγράφεται η συχνότητα των χτύπων τής καρδιάς και 
ελέγχεται η κανονικότητα τους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
sphygmomètre]. 

σφυγµός (ο) 1. η συστολή και διαστολή τής καρδιάς και των αρτη-
ριών, µε τις οποίες επιτυγχάνεται η κυκλοφορία τού αίµατος στο σώ-
µα και οι οποίες χαρακτηρίζονται κανονικά από συγκεκριµένο ρυθ-
µό: σταθερός | αδύναµος | άστατος | δυνατός | άρρυθµος | άτακτος | 
πυρετικός | φυσιολογικός ~ || πιάνω | βρίσκω | ψηλαφώ | καταγράφω 
| παίρνω | επαναφέρω στο κανονικό τον ~ κάποιου ΣΥΝ. παλµός 2. 
(µτφ.) η κυρίαρχη τάση που καθορίζει τις ενέργειες ή τη στάση ατό-
µων, οµάδων, εποχών: πρέπει να πιάσεις τον ~ τής εποχής σου! || ο ~ 
τής νεολαίας ΣΥΝ. παλµός, ρυθµός. Επίσης σφύξη (η) [αρχ.]. — 
σφυγµικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < σφύζω (βλ.λ.)]. 

σφύζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (για το αίµα) χτυπώ µε 
ρυθµό, κανονικά: το αίµα σφύζει στο κορµί του 2. (µτφ.) είµαι γεµά-
τος (ζωή, ένταση κ.λπ.): τα νιάτα σφύζουν από ζωή || οι δρόµοι σφύ-
ζουν από κίνηση || η πόλη σφύζει από δραστηριότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ίζω. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *σφύγ-jω, τεχν. όρ., αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθεί οποιαδή-
ποτε συσχέτιση µε τα ρ. σφαδάζω και σπεύδω]. 

σφύξη (η) → σφυγµός 
σφύρα (η) {σφυρών} 1. µηχανικό εργαλείο, φορητό ή σταθερό, που 
χρησιµοποιείται στο σπάσιµο ή στη διάλυση πετρωµάτων ή άλλων 
σκληρών σωµάτων: µηχανική ~· ΦΡ. µεταξύ σφύρας και άκµονας 
(ανάµεσα στη σφύρα και στο αµόνι) για κάποιον που βρίσκεται µε-
ταξύ πολλών και δύσκολων καταστάσεων, από τις οποίες δεν µπορεί 
να απαλλαγεί, διότι ξεφεύγοντας από τη µία πέφτει στην άλλη: δεν 
ξέρει πώς να γλυτώσει από τις υποχρεώσεις του- βρίσκεται συνεχώς 
~! 2. µέρος των πυροβόλων, µε το οποίο αυξάνεται η ισχύς τού επι-
κρουστήρα 3. ΑΝΑΤ. ένα από τα τρία µικρά οστά τού µέσου ωτός των 
θηλαστικών, που µαζί µε τον αναβολέα και τον άκµονα µεταδίδουν 
τις ηχητικές δονήσεις στο έσω ους 4. ΑΘΛ. (α) µεταλλική σφαίρα µε 
αλυσίδα, από την οποία την κρατά και την περιστρέφει ο αθλητής, 
προκειµένου να την εκσφενδονίσει όσο πιο µακριά γίνεται (β) (συ-
νεκδ.) το αγώνισµα που διεξάγεται µε το παραπάνω όργανο: πρωτα-
θλητής | ολυµπιονίκης στη ~ ΣΥΝ. σφυροβολία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σφϋρα < *σφ0ρ->α < θ. *sphr-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε 
αντιπροσώπευση τού φωνηεντικού -Γ- ως -ύρ-, πβ. κ. άγύρ-της) τού 
I.E. *sp(h)er- «πηδώ, τινάζω, σπαρταρ°ώ» (για το οποίο βλ. λ. σπαρτα-
ρώ). Η λ. εντάσσεται στην ετυµολ. οικογένεια των οµορρ. σπαίρω, 
σφαίρα, σφυρόν (βλ.λ.). Η φρ. µεταξύ σφύρας και άκµονος είναι µε-
τάφρ. δάνειο από γαλλ. entre l'enclume et le marteau]. 

σφυράκι (το) → σφυρί 
σφυρηλασία (η) [1870] {σφυρηλασιών} η κατεργασία µετάλλων µε 

σφυρί. 
σφυρήλατος, -η, -ο (µέταλλο) που έχει υποστεί επεξεργασία µε σφυρί: ~ 

φύλλα χρυσού. 

[ΕΤΥΜ αρχ. < σφϋρα + -ήλατος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < ελαύνω]. 

σφυρηλατώ ρ. µετβ. [µτγν.] {σφυρηλατείς... | σφυρηλάτ-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. κατεργάζοµαι (µέταλλο) µε σφυρί, για να του δώ-
σω σχήµα ή/και να το στολίσω µε σχέδια: ~ το ασήµι | τον χρυσό | 
πέταλα | καρφιά 2. (µτφ.) διαµορφώνω χαρακτηριστικά ασκώντας 
ισχυρή επίδραση: ο πόλεµος σφυρηλάτησε δυνατούς χαρακτήρες || η 
φιλία τους σφυρηλατήθηκε µέσα από τις δυσκολίες || η παιδεία | η 
µόρφωση σφυρηλατεί τους νέους. — σφυρηλάτηση (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύνθετος. 

σφυρί (το) {σφυρ-ιού | -ιών} εργαλείο µε ξύλινη ή µεταλλική λαβή και 
µεταλλική, πλαστική ή ξύλινη κεφαλή, που στενεύει στη µία της 
πλευρά ή σχηµατίζει διχάλα, το οποίο χρησιµεύει στο κάρφωµα, το 
σπάσιµο, στη στερέωση κ.λπ. άλλων υλικών: χτυπάω το καρφί µε το 
~ || καρφώνω | µπήγω τον πάσσαλο µε το ~· ΦΡ. βγάζω | βγαίνω στο 
σφυρί (i) πουλώ | πουλιέµαι σε πλειστηριασµό: έβγαλε τους πίνακες 
στο σφυρί, γιατί δεν µπορούσε να βρει αλλιώς αγοραστές (ii) πουλώ | 
πουλιέµαι σε πολύ χαµηλές τιµές: χρεωκόπησε και έβγαλε όλα τα 
υπάρχοντα του στο σφυρί ΣΥΝ. ξεπουλώ. — (υποκ.) σφυράκι (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σφυρίον, υποκ. τού αρχ. σφϋρα. Η φρ. βγάζω στο σφυ-
ρί οφείλεται στο σφυρί που χρησιµοποιείται στον πλειστηριασµό, για 
να κατοχυρώσει την πώληση ενός εκθέµατος]. 

σφυριά (η) 1. χτύπηµα µε σφυρί 2. ο ήχος που προκαλεί το χτύπηµα 
µε σφυρί. 

σφύριγµα (το) {σφυρίγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να σφυρίζει κανείς: 
αρχίζω το - 2. (συνεκδ.) ο ήχος που παράγεται, όταν σφυρίζει κανείς: 
εύθυµο | µελωδικό ~ || τα ~ τής εξέδρας (αποδοκιµασίες των φιλά-
θλων) || έφαγε µεγάλο ~ (αποδοκιµάστηκε έντονα) || το ~ τού τρένου 
3. (ειδικότ.) (α) ο ήχος τής σφυρίχτρας διαιτητή αθλητικού αγώνα που 
αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη υπόδειξη ή απόφαση: το ~ τής έναρξης 
| τής λήξης τού µατς (β) η απόφαση τού διαιτητή αθλητικού αγώνα: 
οι γηπεδούχοι εξέφρασαν παράπονα για τα ~ τού διαιτητή. 

σφυρίδα (η) εδώδιµο ψάρι που ζει στον τροπικό Ατλαντικό και στη 
Μεσόγειο, έχει µακρύ και ευκίνητο σώµα και στόµα µε µεγάλο 
άνοιγµα και χείλη, εκ των οποίων το κάτω προεξέχει έντονα. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. σφυραινα (ίδια σηµ., < αρχ. σφϋρα) + παραγ. επίθηµα -ίδα]^ 

σφυρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σφύρι-ξα, -χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -γµέ-
νος} ♦ (αµετβ.) 1. παράγω συριστικό παρατεταµένο ήχο σουφρώνο-
ντας τα χείλη µου και σχηµατίζοντας µικρή δίοδο, µερικές φορές µε 
τη βοήθεια των δακτύλων ή χρησιµοποιώντας ειδικό όργανο: ~ χα-
ρούµενα, καθώς δουλεύω | µε σφυρίχτρα' ΦΡ. σφυρίζω αδιάφορα κά-
νω πως δεν καταλαβαίνω, προσποιούµαι άγνοια ή αδιαφορία: όλοι 
γνώριζαν τι έπρεπε να έχουν κάνει· οι περισσότεροι όµως τώρα σφυ-
ρίζουν αδιάφορα 2. ειδοποιώ ή δίνω σήµα βγάζοντας συριστικό ήχο, 
σουφρώνοντας τα χείλη µου ή χρησιµοποιώντας ειδικό όργανο: όταν 
σου σφυρίξω, να βγεις στο παράθυρο σου || ο τροχονόµος τού σφύριξε 
να σταµατήσει || ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι || - στο κοπάδι | στον 
σκύλο | κλέφτικα (συνθηµατικά) 3. εκφράζω την επιδοκιµασία µου 
παράγοντας συριστικό ήχο, ιδ. οι άνδρες προς τις γυναίκες: όπου περ-
νούσε οι άντρες γύριζαν και σφύριζαν || «στο δρόµο µού σφυρίζανε 
και µε φώναζαν Γκόλφω» (Ν. Γκάτσος) 4. (µτφ.) παράγω συρριστικό 
ήχο σαν να σφυρίζω (σηµ. 1): ο αέρας | η σφαίρα | το πλοίο | το τρέ-
νο | ο βραστήρας | η χύτρα ταχύτητος | το φίδι σφυρίζει· ΦΡ. σφυρί-
ζουν τ' αφτιά µου έχω την αίσθηση ότι ακούω έναν διαρκή συριστικό 
ήχο είτε λόγω µόνιµης βλάβης, ασθένειας κ.λπ. είτε επειδή εκτέθηκα 
σε δυνατούς θορύβους: µόλις βγήκα από το κλαµπ, νόµιζα ότι είχα 
κουφαθεί: τ' αφτιά µου σφύριζαν συνέχεια! ♦ (µετβ.) 5. παράγω 
συριστικό ήχο, που ακολουθεί συγκεκριµένη µελωδία: ~ ένα τραγου-
δάκι | έναν εύθυµο σκοπό 6. δηλώνω (κάτι) µε σφύριγµα: είναι όµορ-
φη και οι άντρες τής σφυρίζουν στον δρόµο 7. λέω χαµηλόφωνα και 
µυστικά σε κάποιον (πληροφορία που του είναι άγνωστη και δεν την 
ακούνε άλλοι): του σφύριξαν την απάντηση από τα πίσω έδρανα || της 
σφύριξε τα καµώµατα του η γειτόνισσα και το βράδυ τού έκανε 
φασαρίες 8. εκφράζω έντονη αποδοκιµασία εις βάρος (κάποιου), ιδ. 
σε οµαδικά θεάµατα: ο εξώστης σφύριξε τον νικητή στην απονοµή 
των βραβείων τού φεστιβάλ ΣΥΝ. γιουχάίζω, αποδοκιµάζω ANT. επι-
δοκιµάζω, χειροκροτώ. Επίσης σφυράω {-άς...}. — σφυριχτός, -ή, -ό, 
σφυριχτά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χαιρετώ. 
[ΕΤΥΜ µεσν. (µε την επίδρ. τού µτγν. σφυρίον ) < αρχ. συρίζω < 
σϋριγξ, -ιγγος (βλ.λ.)]. 

σφυριξιά (η) (λαϊκ.) σύντοµο σφύριγµα. 
σφυρίχτρα (η) {σφυρίχτρων} όργανο που παράγει συριστικό ήχο πα-

ρόµοιο µε σφύριγµα, όταν περάσει µε ορµή µέσα από αυτό αέρας, 
ατµός: η ~ τού διαιτητή | τής ατµοµηχανής. 
[ΕΤΥΜ. < σφυρίζω + παραγ. επίθηµα -τρα (πβ. κ. φταίχ-τρα, τσούχ-
τρα)]^ 

σφυρό (το) (συνήθ. στον πληθ.) ο αστράγαλος: έχει σηµάδια στα -. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σφυρόν < θ. *sphy-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε αντιπροσώ-
πευση τού φωνηεντικού -τ- ως -υρ- αντί -αρ, πβ. κ. άγύρ-της) τού I.E. 
*sp(h)er- «πηδώ, τινάζω, σπαρταρώ», πβ. σανσκρ. sphurâti «πηδώ, τρέ-
µω», αρχ. γερµ. spuri-halz «χωλός, κουτσός» (δηλ. µε παραλυµένους 
αστραγάλους;), spor «ίχνος πέλµατος» (> γερµ. Spur), λιθ. spiriù «πο-
δοπατώ, σπρώχνω» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. σπαίρ-ω (βλ. λ. σπαρταρώ), 
σφαϊρ-α, σφϋρ-α]. 

σφυροβολία (η) {χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. άθληµα κατά το οποίο οι συναγω-
νιζόµενοι περιστρέφονται κρατώντας µε αλυσίδα µεταλλική σφύρα, 
την οποία προσπαθούν να εκσφενδονίσουν όσο πιο µακριά γίνεται: 
πρωταθλητής στη ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. hammer throw]. 



σφυροβόλος 1725 σχέση 
 

σφυροβόλος (ο/η) αθλητής τής σφυροβολίας. [ΕΤΎΜ. < 
σφύρα + -βόλος (< βάλλω), βλ. κ. σφυροβολία]. 

σφυροδρεπανο (το) σύµπλεγµα που σχηµατίζεται από ένα σφυρί και 
ένα δρεπάνι χιαστί, τα σύµβολα δηλ. τής εργατικής και τής αγροτικής 
τάξης αντίστοιχα, και το οποίο αποτέλεσε το σύµβολο πολλών 
κοµουνιστικών κοµµάτων σε όλο τον κόσµο, καθώς και εθνικό σύµ-
βολο στη σηµαία τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

σφυροκατσάβιδο (το) εργαλείο που βιδώνει και ταυτόχρονα ασκεί 
πίεση µε κρούση. 

σφυροκοπώ ρ. µετβ. (σφυροκοπείς... | σφυροκόπ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος) 1. χτυπώ συνεχώς µε σφύρα ή σφυρί: - τα µέταλλα στο 
αµόνι ΣΥΝ. σφυρηλατώ 2. (µτφ.) διεξάγω συνεχείς επιθέσεις εναντίον 
αντιπάλου: η αεροπορία σφυροκοπούσε όλη µέρα τις θέσεις των 
εχθρών || οι αντιρρησίες σφυροκοπούσαν διαρκώς το προεδρείο µε 
επερωτήσεις ΣΥΝ. επιτίθεµαι, βάλλω. — σφυροκόπηµα (το) [1816]. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. σφυροκοπώ (-έω) < σφυροκόπος < σφύρα + -κόπος < 
κόπτω, πβ. κ. ξυλο-κόπος, γρονθο-κοπώ]. 

σχάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. ♦ 1. (µετβ.) ανοίγω (κάτι) σε δύο κοµµάτια: 
µικρά σωµατίδια µεγάλης ταχύτητας σχάζουν τους πυρήνες των ατό-
µων ΣΥΝ. διασπώ, σχίζω ♦ (αµετβ.) 2. χωρίζοµαι στα δύο: σχάζουν τα 
φρούτα από την υπερβολική ζέστη ΣΥΝ. ανοίγω, σχίζοµαι 3. ΝΑΥΤ. 
ακολουθώ αντίθετη πορεία από αυτήν που είχα ώς τώρα: ο άνεµος | 
το πλοίο σχάζει. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. σχάζω | σχάω (ο τ. σχάω είναι αρχαιότ.), που συνδ. µε 
σανσκρ. chyâti «κόβω, χτυπώ» (µτχ. chä-ta) και ανάγεται στην I.E. ρίζα 
*skei- «κόβω, διανοίγω», αν και ο φωνηεντισµός δεν ερµηνεύεται 
εύκολα. Από σηµασιολ. πλευράς, το ρ. αρχικά σήµαινε «κόβω, χωρί-
ζω» και διακρινόταν σαφώς από το ρ. σχίζω (βλ.λ.), το οποίο είχε την 
έννοια «κόβω στα δύο»]. 

σχάρα (η) κ. (λαϊκ.) σκάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µαγειρικό σκεύος 
που αποτελείται από παράλληλες µεταλλικές ράβδους, πάνω στις 
οποίες τοποθετείται αυτό που ψήνεται: µπριζόλες | µπιφτέκια | κοτό-
πουλο | ψάρια στη ~ 2. οποιαδήποτε κατασκευή έχει το παραπάνω 
σχήµα, αποτελείται δηλ. από παράλληλες µεταλλικές ράβδους: ~ αυ-
τοκινήτου (για µεταφορά) | µοτοσυκλέτας | ποδηλάτων || ~ αποχέτευ-
σης 3. (γενικότ.) οτιδήποτε έχει σχήµα που θυµίζει το παραπάνω, 
αποτελείται δηλαδή από παράλληλες (ενδεχοµένως και κάθετες) 
γραµµές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βρίσκω. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. έσχάρα, τεχν. 
όρ., αγν. ετύµου]. 

σχάση (η) f-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. ΙΑΤΡ. η διεύρυνση πληγής µε χει-
ρουργική επέµβαση, για να εξαχθεί το πύον ή για άλλους θεραπευ-
τικούς λόγους 2. ΒΙΟΛ. η διαδικασία µε την οποία διασπώνται και 
πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα, τα χρωµοσώµατα: κυτταρική ~ ΣΥΝ. 
διαίρεση 3. ΦΥΣ. η διαδικασία που συντελείται µε την επενέργεια τού 
ανθρώπου, κατά την οποία βαρείς πυρήνες διασπώνται σε δύο µέρη 
περίπου ίσης µάζας, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες πυρη-
νικής ενέργειας: πυρηνική ~. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σχάσις < αρχ. σχάζω (βλ.λ.). o φυσ. όρ. αποτελεί απόδ. 
τού αγγλ. fission]. 

σχάσιµος, -η, -ο ΦΥΣ. αυτός που µπορεί να υποστεί σχάση: ~ υλικό 
(λ.χ. το πλουτώνιο-239 που χρησιµοποιείται σε πυρηνικούς αντιδρα-
στήρες και πυρηνικά όπλα). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. fissile]. 

σχεδία (η) {σχεδίων} 1. πρόχειρα κατασκευασµένο πλωτό µέσο από 
κορµούς δέντρων παράλληλα τοποθετηµένων και δεµένων µεταξύ 
τους ή από άλλο υλικό: οι ναυαγοί έφτειαξαν ~, για να φύγουν από το 
ερηµονήσι 2. οποιοδήποτε σκάφος δεν διαθέτει καρίνα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. σχέδιος «προσωρινός, αυτοσχέδιος», 
που αποσπάστηκε από φρ. όπως σχεδία ναϋς | γέφυρα, οι οποίες 
δήλωναν προσωρινές, πρόχειρες κατασκευές. ∆εν αποκλείεται η λ. 
σχεδία να αποτελεί απευθείας παράγωγο τού επιθ. σχέδιος. Βλ. κ. 
σχέδιο]. 

σχεδιάγραµµα (το) [1888] {σχεδιαγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. γενι-
κή γραµµική απεικόνιση αντικειµένου ή χώρου υπό κλίµακα, συνήθ. 
πάνω σε χαρτί: µου έφτειαξε ένα ~, για να βρω εύκολα το σπίτι του 2. 
οι σηµειώσεις που καταγράφουν τα κύρια σηµεία γραπτού κειµένου 
ή προφορικής οµιλίας: το ~ τής έκθεσης | τής διάλεξης. 

σχεδιάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {σχεδίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. αποτυπώνω, 
συνήθ. µε µολύβι ή πένα, πάνω σε χαρτί ή ανάλογο υλικό, ένα σώµα 
στις γενικές του γραµµές: ο σκιτσογράφος σχεδίασε µε το πενάκι του 
µια γελοιογραφία || ο ζωγράφος σχεδίασε στον καµβά την πρώτη 
σπουδή για τον πίνακα ΣΥΝ. σκιτσάρω 2. ασχολούµαι µε καλλιτεχνι-
κό ή δηµιουργικό κλάδο, που απαιτεί λεπτοµερή και ακριβή αποτύ-
πωση των αντικειµένων, τα οποία συλλαµβάνω µε τη φαντασία µου: 
~ κτήρια | ρούχα | έπιπλα | υφάσµατα || ο αρχιτέκτονας | ο σχεδιαστής 
µόδας σχεδιάζει 3. προτίθεµαι να κάνω (και ενδεχοµένως προε-
τοιµάζω): η εταιρεία σχεδιάζει να προωθήσει νέο προϊόν στην αγορά 
|| σχεδιάζαµε να ταξιδέψουµε στην Ευρώπη, αλλά, τελικά, δεν τα κα-
ταφέραµε ΣΥΝ. έχω κατά νουν, σκοπεύω 4. προετοιµάζω στις λεπτο-
µέρειες του (κάτι που προτίθεµαι να κάνω): ~ διαφηµιστική εκστρα-
τεία | οικονοµική εξόρµηση | επιχείρηση | επίθεση. 

σχεδίαση (η) [1890] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η δηµιουργία 
σχεδίου, σκίτσου 2. απεικόνιση ενός αντικειµένου σε γενικές γραµ-
µές, πώς θα φαίνεται στην τελική του µορφή, χωρίς να δίνεται έµφα-
ση στις λεπτοµέρειες: ηλεκτρονική ~ εντύπου (σε Η/Υ). 

σχεδίασµα (το) {σχεδιάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σχεδιογράφηµα, σχέ-
διο 2. (α) ο καθορισµός σε αδρές γραµµές τής δοµής ενός έργου: το ~ 
ενός ποιητικού έργου (β) κείµενο που αποτελεί µια πρώτη δοκιµή 
ενός ευρύτερου έργου, η αδροµερής πρώτη παρουσίαση ενός θέµα-
τος: ΤΟ βιβλίο αυτό αποτελεί περισσότερο ένα ~ στη φιλοσοφία παρά 

µια εξαντλητική φιλοσοφική πραγµατεία. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «ιδιοτροπία, καπρίτσιο», < αρχ. σχεδιάζω 
(ακολουθώντας τη σηµασιολ. εξέλιξη των οµορρίζων). Η σηµ. 2 απο-
τελεί απόδ, τού γαλλ. esquisse]. 

σχεδιασµός (ο) 1. το προσχέδιο (βλ.λ.) · 2. η κατάρτιση προγραµ-
µάτων σε έναν τοµέα δραστηριότητας: επιχειρησιακός | βιοµηχανι-
κός ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «οµιλία εκ τού προχείρου», < σχεδιάζω 
(ακολουθώντας τη σηµασιολ. εξέλιξη των οµορρίζων). Στη σηµ. «προ-
γραµµατισµός» η λ. αποδίδει το αγγλ. planning]. 

σχεδιαστήριο (το) [1892] {σχεδιαστηρί-ου | -ων} 1. η ειδικά διαµορ-
φωµένη αίθουσα που χρησιµοποιεί ο σχεδιαστής, για να δηµιουργή-
σει τα σχέδια του: εξοπλισµένο | ατακτοποίητο | ολόφωτο | µοντέρνο 
- 2. το ειδικά κατασκευασµένο γραφείο (τραπέζι), όπου µπορεί κανείς 
να σχεδιάσει: το ~ τού αρχιτέκτονα | τού σχεδιαστή µόδας. 

σχεδιαστής (ο), σχεδιάστρια (η) {σχεδιαστριών} πρόσωπο που 
ασχολείται επαγγελµατικά µε το να σχεδιάζει καλλιτεχνικά ή τεχνο-
λογικά δηµιουργήµατα: ο αρχιτέκτονας προσέλαβε τρεις νέους ~ || ~ 
ρούχων | µόδας | επίπλων ΣΥΝ. γραµµιστής. — σχεδιαστικός, -ή, -ό 
[1898], σχεδιαστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «επινοητής», αρχ. σχεδιάζω (ακολουθώντας 
τη σηµασιολ. εξέλιξη των οµορρίζων). Η σηµερινή σηµ. είναι απόδ. 
τού γαλλ. dessinateur]. 

σχέδιο (το) {σχεδί-ου | -ων} 1. η αποτύπωση, αναπαράσταση συνήθως 
σε χαρτί σώµατος ή αντικειµένου µε γραµµές: ~ ζωγράφου | µαθη-
τευόµενου σκιτσογράφου || ελεύθερο | γραµµικό ~ ΣΥΝ. σκίτσο 2. έγ-
χρωµες ή µαυρόασπρες, γραµµικές ή ανάγλυφες διακοσµήσεις σε 
χαρτί, βιβλίο, ύφασµα κλπ.: κουρτίνες και υφάσµατα σε ποικιλία 
χρωµάτων και σχεδίων || βιβλίο διακοσµηµένο µε µαυρόασπρα ~ || 
διακοσµητικά | γεωµετρικά ~ 3. (α) γενικό και αφαιρετικό πλάνο: ~ βι-
βλίου | οµιλίας | αποφάσεως (β) γενική και αφαιρετική διατύπωση 
όσων θα περιληφθούν σε κείµενο: ψηφίστηκε κατ' αρχήν το ~ νόµου 
για τα ναρκωτικά (έγιναν αποδεκτές από τη Βουλή οι βασικές θέσεις 
για τη νοµοθεσία περί ναρκωτικών, βλ. λ. νοµοσχέδιο) || ~ συµφωνίας 
µεταξύ δύο χωρών στους τοµείς τού τουρισµού και τής εκπαίδευσης 
ΣΥΝ. σχεδιάγραµµα, διάγραµµα · 4. λεπτοµερής αποτύπωση υπάρχο-
ντος αντικειµένου | χώρου ή νοερής σύλληψης: οικιστικό | αρχιτε-
κτονικό | τεχνικό | κατασκευαστικό | µηχανικό | βιοµηχανικό | τοπο-
γραφικό ~ || ΤΟ ~ τού κτηρίου | των εκθεσιακών χώρων ΣΥΝ. διάγραµ-
µα- ΦΡ. (α) σχέδιο (πόλεως) | (πολεοδοµικό) σχέδιο το σχεδιάγραµµα 
στο οποίο αποτυπώνεται η πόλη, όπως θα διαµορφωθεί ύστερα από 
µελλοντική επέκταση της: η περιοχή εντάχθηκε πρόσφατα στο ~ || 
περιοχή εντός | εκτός σχεδίου πόλεως (β) σχέδιο πτήσεως η ανα-
παράσταση µε γραµµές, που ενώνουν σηµεία πάνω σε χάρτη, τής πο-
ρείας ενός αεροσκάφους: το ~ έδειξε πού έγινε το µοιραίο λάθος · 5. 
προγραµµατισµένος τρόπος δράσης ή εργασίας: ~ για την αντιµετώ-
πιση καταστάσεων ανάγκης || επιτελικό | αναπτυξιακό ~ || περίπλοκο | 
εγκεφαλικό | ευφυές ~ || καταστρώνω ~ || αποτυγχάνω σε ένα ~ || ~ 
κατασκευής αγωγού | δράσης ΣΥΝ. πρόγραµµα 6. υπολογισµένη δράση 
που συνήθ. είναι κρυφή ή άγνωστη για τους τρίτους: έχε µου εµπι-
στοσύνη και µη ρωτάς· έχω το ~ µου || ενεργεί πάντα βάσει σχεδίου || 
στα µελλοντικά ~ τής ηθοποιού περιλαµβάνεται και το ανέβασµα 
οπερέτας || έχω σχέδια για µας | για το καλοκαίρι || ανατρέπω | χαλώ | 
παρεµβάλλω εµπόδια στα ~ κάποιου ΣΥΝ. σκοπός, στόχος. — 
(υποκ.) σχεδιάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. σχέδιον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. σχέδιος «πλησίον, 
κοντινός - προσωρινός, αυτοσχέδιος» < επίρρ. σχεδόν (βλ.λ.). Η λ. πέ-
ρασε και στο λατ. schedium «σχεδίασµα, γραµµικό σχέδιο», όπου 
οφείλεται και η σηµερινή σηµ. (βλ. κ. σκίτσο). Μετάφρ. δάνεια απο-
τελούν οι φρ. σχέδιο πόλεως (< αγγλ. city-planning), σχέδιο πτήσεως (< 
αγγλ. flight pattern | path), σχέδιο δράσεως (< αγγλ. plan of action)]. 

σχεδιογραφώ ρ. µετβ. [1858] {σχεδιογραφείς... | σχεδιογράφ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} κάνω σχέδιο (σηµ. 1) ΣΥΝ. σχεδιάζω, σκι-
τσάρω. — σχεδιονράφηση (η) [1871], σχεδιογράφηµα (το) [1845]. 

σχεδόν επίρρ.· περίπου, κατά προσέγγιση, πάνω-κάτω: είναι -βέβαιο 
ότι δεν θα ξανασυµβεί, υπάρχει όµως και µια µικρή πιθανότητα για το 
αντίθετο || ~ όλοι όσοι ρωτήθηκαν απάντησαν θετικά, υπήρξαν όµως 
και µερικοί που είχαν αντιρρήσεις ANT. ακριβώς, τελείως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. έχω, περίπου. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «πολύ κοντά, εγγύς, πλησίον», < θ. σχε- (από 
τον αόρ. β' σχεΓν < *σχε-εν, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *segh-, βλ. κ. έχω) 
+ επιρρ. επίθηµα -δόν (πβ. κ. βαθµη-δόν, όκλα-δόν). Η σηµ. «περίπου» 
είναι ήδη αρχ.]. 

Σ.Χ.Ε.Μ. (το) Συνδικάτο Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών. 
σχέση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (α) οι δεσµοί συνάφειας, οµοιό-

τητας ή/και αναλογίας, η ύπαρξη κοινών σηµείων: ό,τι είπε δεν είχε 
καµία ~ µε το θέµα || η ~ κινηµατογράφου και λογοτεχνίας· ΦΡ. (οικ.) 
καµία σχέση (ι) δεν υπάρχουν κοινά σηµεία (ii) δεν µπορεί να γίνει 
σύγκριση: Εξαιρετική µπίρα! ~ µε τις άλλες (είναι σαφώς καλύτερη 
από τις άλλες) (iii) (γενικότ. ως έντονη άρνηση): -Ήσουν κι εσύ εκεί; -
Εγώ; ~! (β) η θεώρηση δύο ή περισσότερων προσώπων ή πραγµάτων 
ως προς κάποιο χαρακτηριστικό τους ή κάποιο κριτήριο: στο λεξιλό-
γιο κάθε γλώσσας υπάρχουν σχέσεις αντίθεσης/ συνωνυµίας/ αντω-
νυµίας | υπωνυµίας || δεν επιδιώκεται µια ~ υπεροχής ή εξουσίας αλ-
λά µια ισότιµη ~ || οι παραδειγµατικές και οι συνταγµατικές λεξιλο-
γικές ~ || αυτά τα δύο στοιχεία έχουν µεταξύ τους λογική ~ || ~ αιτίας 
και αποτελέσµατος· ΦΡ. (α) σε σχέση µε | (λόγ.) εν σχέσει µε σε σύ-
γκριση µε, αναλογικά προς: ~ την τιµή, η ποιότητα του είναι χαµηλή 
(β) τι σχέση έχει ο φάντης µε το ρετσινόλαδο; βλ. λ. ρετσινόλαδο 2. 
(συνεκδ.) ο βαθµός στον οποίο έχουν πράγµατα, καταστάσεις ή πρό- 
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σωπα κοινά σηµεία: πόση ~ έχει αυτό που λες µε αυτό που εξετά-
ζουµε; 3. (συνεκδ.) ανάµειξη, µερίδιο ευθύνης: πιστέψτε µε- δεν έχω ~ 
µε την υπόθεση! || δεν έχει ~ µε το ατύχηµα · 4. (α) ο συναισθηµατι-
κός, πνευµατικός ή και υλικός δεσµός που αναπτύσσεται µεταξύ 
προσώπων ή µεταξύ προσώπων και πραγµάτων: η ~ τους έχει οικοδο-
µηθεί πάνω σε στέρεες βάσεις || δηµιούργησαν µια ~ η οποία πέρασε 
από διάφορες φάσεις || διάφορες ατυχίες έβαλαν τη ~ σε δοκιµασίες || 
έχουµε µια περίεργη ~ αγάπης και µίσους || ~ στοργής· ΦΡ. σχέση ζωής 
σχέση πολύ σηµαντική, που σηµαδεύει τη ζωή κάποιου: η σχέση της 
µε τον Αντρέα υπήρξε ~ || η σχέση του µε την αρχαιολογία ήταν γι ' 
αυτόν ~ (β) (συνήθ. στον πληθ.) το σύνολο των στοιχείων που 
συνδέουν άτοµα, οµάδες ή οργανωµένα σύνολα: διακρατικές | δια-
προσωπικές | διεθνείς | διπλωµατικές | εξωτερικές | νοµικές | εργα-
σιακές | κοινωνικές | πολιτικές | φιλικές ~ || σχέσεις ανταγωνισµού | 
συνεργασίας || θεωρείται ότι είχε στενές ~ µε παράνοµα κυκλώµατα 
ΣΥΝ. επαφές· ΦΡ. δηµόσιες σχέσεις βλ. λ. δηµόσιος 5. (ειδικότ.-συνήθ. 
στον πληθ.) ο ερωτικός δεσµός, η ερωτική επαφή: έχει - από µικρή || 
είχαν ~ εδώ και τρία χρόνια, αλλά όλοι νόµιζαν ότι ήταν απλώς φίλοι. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. σχέσις < θ. σχε- (από τον αόρ. β' σχείν < *σχε-εν, µηδε-
νισµ. βαθµ. τού I.E. *segh-, βλ. λ. έχω). Ενώ το ουσ. έξις (επίσης πα-
ράγωγο τού έχω) δήλωνε τη συνήθη, διαρκή και παγιωµένη κατά-
σταση, η λ. σχέσις αναφερόταν αρχικώς σε τρόπο συµπεριφοράς και 
σε κατάσταση αµοιβαίας συνάφειας, που χαρακτηριζόταν από προ-
σωρινότητα. Η φρ. εν σχέσει µε είναι απόδ. τού γαλλ. en relation 
avec...]. σχετίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1824] {σχετίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος} 

1. έχω κάποια σύνδεση, συνάφεια µε κάτι: αυτά τα δύο φαινόµενα 
δεν σχετίζονται µεταξύ τους || οι απεργίες σχετίζονται µε την οικο 
νοµική κρίση 2. (για πρόσ.) έχω προσωπικές επαφές, επικοινωνία ή 
δοσοληψίες: δεν σχετίζοµαι µε τέτοια άτοµα. 
[ΕΤΥΜ < σχετικός (βλ.λ.)]. 

σχετικισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, η θεώρηση σύµφωνα µε την οποία η γνώση 
είναι σχετική, ότι δεν είναι δυνατόν να έχουµε αντικειµενική γνώση 
τής πραγµατικότητας ΣΥΝ. σχετικοκρατία. — σχετικιστής (ο), σχετι-
κίστρια (η), σχετικιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. relativism]. 

σχετικοκρατία (η) {σχετικοκρατιών} ΦΙΛΟΣ, Ο σχετικισµός (βλ.λ.). — 
σχετικοκρατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. relativism]. 

σχετικοποιώ ρ. µετβ. {σχετικοποιείς... | σχετικοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} θεωρώ κάτι ως σχετικό, αβέβαιο: µερικοί διανοούµενοι 
σχετικοποιούν τα πάντα και προκαλούν ιδεολογική σύγχυση.   — 
σχετικοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. relativiser], 

σχετικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κάποιου είδους σχέση µε κάτι άλλο: 
αυτό που µου λες είναι ~ µε αυτά που άκουσα πρόσφατα || συζη-
τήθηκαν θέµατα ~ µε την οικολογική κρίση ΣΥΝ. συναφής 2. (ειδικότ.) 
αυτός που σχετίζεται µε κάτι που έχει ήδη αναφερθεί: η ~ έρευνα 
βρίσκεται σε εξέλιξη || η ~ συµφωνία υπεγράφη πρόσφατα || το ποσο-
στό τους είναι δέκα φορές µεγαλύτερο (βλέπε τον ~ πίνακα) 3. (α) αυ-
τός που µεταβάλλεται ανάλογα µε κάτι άλλο: η πληρωµή είναι ~ µε 
την απόδοση || το ιδανικό βάρος είναι - µε το ύψος ΣΥΝ. συναρτώµε-
νος ΑΝΤ. απόλυτος (β) ΦΙΛΟΣ, σχετικό (το) η έννοια σύµφωνα µε την 
οποία τα αντικείµενα, τα γεγονότα και οι καταστάσεις συναρτώνται 
από άλλες συνθήκες και δεν υφίστανται αυτόνοµα ΑΝΤ. απόλυτο 4. 
αυτός που δεν υφίσταται σε απόλυτο βαθµό ή δεν έχει απόλυτο χα-
ρακτήρα, που εξαρτάται και από άλλους παράγοντες: η επιτυχία εί-
ναι κάτι ~· για άλλον µπορεί να κρίνεται στην εργασία του, για άλλον 
στην προσωπική του ζωή ΑΝΤ. απόλυτος· ΦΡ. σχετική πλειοψηφία βλ. 
λ. πλειοψηφία 5. αυτός που γνωρίζει καλά (κάτι/κάποιον): ρώτησα 
έναν ~ µε το θέµα και µου τα εξήγησε όλα || είναι ~ µε τα ηλε-
κτρολογικά ΣΥΝ. γνώστης ΑΝΤ. άσχετος, ανίδεος. — σχετικ-ά | -ώς 
[µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
ΪΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µόνιµος, σταθερός», < θ. σχε- (από τον 
αόρ. β' σχείν < *σχε-εν, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *segh-, βλ. λ. έχω) + 
παραγ. επίθηµα -τικός (πβ. κ. ύπνω-τικός). Η σηµερινή βασική σηµ. 
ήδη µτγν.]. 

σχετικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η απουσία απόλυτης βεβαιότητας για 
(κάτι): η ~ τής αλήθειας || η επικράτηση ενός πνεύµατος σχετικότητας 
στην εκτίµηση των ηθικών αξιών, έχει επιφέρει ηθική σύγχυση 
2. ΦΥΣ. θεωρία τής σχετικότητας θεωρία που διατυπώθηκε από τον 
Αϊνστάιν και σύµφωνα µε την οποία ακόµα και οι έννοιες τού χώρου 
και τού χρόνου, που µέχρι τότε θεωρούνταν σταθερές, είναι µετα 
βλητές και εξαρτώνται από τη θέση τού παρατηρητή. 
[EJYM Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. relativity]. 

σχετλιάζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. παραπονού-
µαι 2. αγανακτώ. — σχετλιασµός (ο) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σχέτλιος «επίµονος - βάναυσος, µοχθηρός, ολέθριος» < 
*σχέ-θλιος (µε ανοµοίωση τού δεύτερου δασέος συµφώνου χ-o > χ-τ) 
< *σχε-θλός (µε επίθηµα -θλός, πβ. κ. έσ-θλός) < θ. σχε-, από τον αόρ. 
β' σχείν < *σχέ-εν, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *segh- (βλ. λ. έχω). Το επίθ. 
σχέτλιος είχε αρχικώς τη σηµ. «αυτός που κρατάει γερά, που φθάνει 
ώς το τέρµα» (από τη σηµ. «συγκρατώ, κρατώ γερά» τού ρ. έχω), γρή-
γορα όµως χρησιµοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά ως κακόσηµο, για 
να δηλώσει τον βάναυσο, τον ολέθριο (άνθρωπο ή και θηρίο), αργό-
τερα δε και τον ταλαίπωρο, τον δυστυχή]. 

σχετλιαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που εκφράζει δυσαρέσκεια, αγα-
νάκτηση ή παράπονο: το «αλίµονο» είναι ~ επιφώνηµα. — σχετλια-
σπκά επίρρ. 

σχήµα (το) {σχήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η γραµµή που καθορίζεται 
από την εξωτερική επιφάνεια πράγµατος, το περίγραµµα: από το ~ 
µόνο, δεν µπορώ να καταλάβω τι είναι || παράξενο | ακαθόριστο | τρι-
γωνικό | σφαιρικό | κανονικό ~ || δίνω | παίρνω ~ ΣΥΝ. µορφή, φιγούρα, 
φόρµα, σιλουέτα 2. η απεικόνιση αντικειµένου µε γραµµές πάνω σε 
χαρτί ή άλλο υλικό µε έµφαση στην αποτύπωση τής γενικής εξω-
τερικής επιφάνειας και όχι των χρωµάτων ή των λεπτοµερειών: χά-
ραξε ένα ~ στην άµµο || να αντιγράψετε τα ~ στο µπλοκ ζωγραφικής 
σας ΣΥΝ. σκίτσο, σχέδιο 3. παγιωµένη χαρακτηριστική παράσταση: 
µια τούρτα σε ~ καρδιάς 4. (µτφ.) η σύνθεση οµάδας, τής οποίας κάθε 
µέλος επιτελεί συγκεκριµένο σκοπό: παίζει τζαζ µε ένα µικρό ερα-
σιτεχνικό ~ || ανακοινώθηκε το νέο - τής κυβέρνησης || ένα ευέλικτο ~ 
θα είναι πιο αποτελεσµατικό 5. νοητή σύλληψη, σύνθεση ιδεών: 
ιδεολογικό | θεωρητικό ~ ΣΥΝ. πλαίσιο 6. (α) ΓΕΩΜ. (γεωµετρικό) σχή-
µα σύνολο σηµείων, γραµµών ή επιφανειών στο επίπεδο ή στον χώρο: 
γραµµικό ! επίπεδο | τετράγωνο | ορθογώνιο | κυκλικό ~ || σχεδιάζω | 
ζωγραφίζω | απεικονίζω | µελετώ ένα ~ (β) ΜΑΘ. η γραφική απεικόνιση 
φαινοµένου: από το ~ φαίνονται καθαρά οι αυξοµειώσεις των τιµών 
ΣΥΝ. διάγραµµα 7. ΤΥΠΟΓΡ. οι διαστάσεις εντύπου: βιβλίο µικρού ~ || 
φωτοτυπίες σχήµατος A4 || βιβλίο σχήµατος τσέπης 8. (α) ΓΛΩΣΣ. 
σχήµα (λόγου) (i) παγιωµένη τεχνική στη χρήση τού λόγου, ιδ. σε 
κείµενα λογοτεχνικά, ρητορικά κλπ., που αποσκοπεί στο ξάφνιασµα 
και στον εντυπωσιασµό τού δέκτη: σχήµα λιτότητας | κατά το πρω-
θύστερον || τα σχήµατα λόγου τού κειµένου (ii) παγιωµένη φράση που 
δεν χρησιµοποιείται µε την κυριολεκτική σηµασία της, αλλά για τις 
συνδηλώσεις που έχει αποκτήσει: δεν πρόκειται για ~ κυριολεκτώ! 
(β) ΡΗΤΟΡ. ρητορικό σχήµα η παρουσίαση µιας ιδέας µέσα σε λόγο 
µε συγκεκαλυµµένο και παγιωµένο τεχνικά τρόπο, ώστε να 
εντυπωσιάσει λεκτικά, να µην ακουστεί άσχηµα το περιεχόµενο της 
ή και για άλλους λόγους: τα ~ στους λόγους τού ∆ηµοσθένη (γ) σνσ-
νταπόδοτο σχήµα βλ. λ. ανανταπόδοτος 9. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η αµφίεση ή η 
τάξη των κληρικών και των µοναχών: περιβάλλοµαι το ~ || µεγάλο | 
µικρό - (βλ. λ. µεγαλόσχηµος κ. µικρόσχηµος) ΣΥΝ. άµφια (β) (συ-
νεκδ.) το να είναι κανείς κληρικός ή µοναχός: σεβασµός στο ~. — 
(υποκ.) σχηµατάκι (το) (σηµ. 1-3). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ, έχω, όµορ-
φος. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. σχήµα < θ. σχη-, από τον µέλλ. σχή-σω τού ρ. έχω 
(βλ.λ.), + -µα (πβ. κ. πράγ-µα, κϋ·µα)]. σχηµατίζω ρ. µετβ. [αρχ.] 
{σχηµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω σχήµα σε (κάτι), κάνω να 
σχηµατιστεί (κάτι): η βροχή σχηµάτισε ρυάκια στον δρόµο || µε 
επιδέξιες κινήσεις σχηµάτισε ένα καραβάκι από χαρτί || σχηµάτισε τα 
αρχικά του πάνω στην πέτρα || ~ µε τα δάχτυλα µου το σήµα τής νίκης· 
ΦΡ. (α) σχηµατίζω τον αριθµό | το νούµερο τηλεφώνου καλώ έναν 
αριθµό τηλεφώνου, παίρνω ένα-ένα τα ψηφία ΣΥΝ. τηλεφωνώ, καλώ 
(β) σχηµατίζω δικογραφία (εις βάρος κάποιου) συγκεντρώνω όλα τα 
απαραίτητα από νοµικής πλευράς στοιχεία, ώστε να στηρίξω 
κατηγορία (εις βάρος κάποιου): σχηµατίστηκε δικογραφία εις βάρος 
του και κρίθηκε προφυλακιστέος 2. συντελώ µαζί µε άλλους στη 
δηµιουργία ενός σχήµατος, αποτελώ µέρος του: οι χορευτές ένωσαν τα 
χέρια και σχηµάτισαν κύκλο ΣΥΝ. δηµιουργώ 3. ΓΛΩΣΣ. δηµιουργώ 
(νέους τύπους λέξεων) µε την προσθήκη γραµµατικών µορφηµάτων ή 
προσφυµάτων: να σχηµατιστούν οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών || 
ο παθητικός µέλλοντας και αόριστος τού ρήµατος σχηµατίζονται µε την 
προσθήκη τού -θη- 4. (µτφ.) οργανώνω (σύνολο), δηµιουργώ (οµάδα, 
τής οποίας τα µέλη έχουν συγκεκριµένο στόχο): σχηµατίστηκαν 
παράνοµοι πυρήνες αντίστασης || ~ κυβέρνηση | συµβούλιο || ~ θίασο | 
συµµαχία | συνασπισµό 5. καταλήγω σε (γνώµη, συµπέρασµα): αν και 
δεν τον ξέρω, έχω σχηµατίσει ιδέα για το ποιόν του || τι ιδέα 
σχηµατίσατε από αυτά που ακούσατε; || ~ γνώµη | άποψη | εντύπωση 
ΣΥΝ. διαµορφώνω 6. (µεσοπαθ. σχηµατίζοµαι) (ειδικότ. για το 
ανθρώπινο σώµα) παίρνω ώριµη µορφή: είναι µικρός και το σώµα του 
δεν έχει σχηµατιστεί ακόµη ΣΥΝ. ωριµάζω, ολοκληρώνοµαι. — 
σχηµάτισµα (το) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. σχηµατικός, -ή, -ό 
[µτγν.] 1. ΜΑΘ. αυτός που αποδίδεται µε γραφική παράσταση: ~ 
παράσταση | απεικόνιση | διάγραµµα 2. (µτφ.) αυτός που αναφέρεται 
µόνο σε εξωτερικά, τυπικά χαρακτηριστικά, που δεν αποδίδει την 
ουσία: το έργο περιορίζεται σε ~ απόδοση των χαρακτήρων || πρόκειται 
για µια ~ σύνοψη των αντιλήψεων αυτών των ανθρώπων. — σχηµατικά 
επίρρ., σχηµατικότητα (η) [1858]. σχηµατισµός (ο) [αρχ.] 1. το να 
αποκτά κάτι σχήµα 2. ΣΤΡΑΤ. (α) η διάταξη µε καθορισµένο τρόπο 
ανδρών, οχηµάτων, σκαφών, πλοίων: ~ µάχης | παρελάσεως | εφόδου | 
πορείας || κλειστός | ευέλικτος | ανοιχτός | άψογος ~ (β) ονοµασία των 
Σωµάτων Στρατού ή τής Στρατιάς 3. η δηµιουργία: ο ~ κυβέρνησης | 
οργάνωσης | συνασπισµού 4. ΓΕΩΛ. ενότητα που αποτελείται από ένα 
σύνολο στρωµάτων. Επίσης σχηµάτισµα (το) [µεσν.]. σχηµατογραφία 
(η) [µτγν.] {σχηµατογραφιών} 1. ΓΕΩΜ. η απεικόνιση αντικειµένων µε 
σχήµατα 2. ΜΑθ. η λύση εξισώσεων µε τη βοήθεια γραφικών 
παραστάσεων. — σχηµατογραφικός, -ή, -ό. σχηµατοποιώ ρ. µετβ. 
[αρχ.] {σχηµατοποιείς... | σχηµατοποίησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
αναπαριστώ (κάτι) µε γραµµές πάνω σε χαρτί ή ανάλογο υλικό, 
αποδίδοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τής µορφής του: 
σχηµατοποιηµένα ζώα και πουλιά κοσµούν το ύφασµα ΣΥΝ. σχεδιάζω, 
σκιτσάρω, σκιαγραφώ 2. (µτφ.) περιγράφω σε γενικές γραµµές µε βάση 
µόνον τυπικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά, συχνά 
υπεραπλουστεύοντας: σχηµατοποιηµένη εκδοχή τής ιστορίας ΣΥΝ. 
απλουστεύω. — σχηµατοποίηση (η) [1884]. σχίζα κ. σκίζα (η) 
{σχιζών} ξύλο ακανόνιστα κοµµένο µε τσεκούρι, συνήθ. για 
ξυλόσοµπα ή τζάκι: ~ για τη φωτιά | για το τζάκι ΣΥΝ. πε- 
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λεκούδι. 
[ΕΤΥΜ. αρρ < *σχίδ-jα, από το θ. τού ρ. σχίζω < *σχίδ-}ω, βλ.λ.]. 

σχιζοειδης, -ής, -ές {σχιζοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} στη ΦΡ. σχιζοειδης 
προσωπικότητα | ιδιοσυγκρασία άτοµο τού οποίου η ψυχική κατάσταση 
απόκλινα από το φυσιολογικό και χαρακτηρίζεται από ακοι-νωνησία, 
αυτισµό, απόκρυψη και αµφιθυµία συναισθηµάτων, ενδο-στρέφεια κ.λπ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. schizoid]. 

σχιζοφασία (η) {χωρ. πληθ.} διαταραχή τού προφορικού λόγου, κατά την οποία 
ο ασθενής χρησιµοποιεί τις λέξεις µε άλλη από την κοινώς αποδεκτή σηµασία 
τους και η οποία θεωρείται ως εκδήλωση µη συστηµατικής σχιζοφρένειας. 
[ΕΤΥΜ. < σχίζω + -φασία < φάσκω (πβ. κ. φάση), ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. schizophasia]. 

σχιζοφρένεια (η) {χωρ. πληθ.) "Ι.ΨΥΧΟΛ. ψυχική διαταραχή που ανήκα στις 
ψυχώσεις και η οποία εµφανίζεται κυρ. σε εφήβους και νεαρούς ενηλίκους, 
αποδιοργανώνοντας ριζικά την προσωπικότητα τους 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
ξεφεύγει από το φυσιολογικό, είναι γεµάτο λογικές αντιφάσεις: η ζωή στις 
σύγχρονες πόλεις είναι ~ || η ~ τής σύγχρονης ζωής | των ρυθµών παραγωγής 
ΣΥΝ. παράνοια, τρέλα. Επίσης σχιζοφρενία. — σχιζοφρενικός, -ή, -ό, 
σχιζοφρενικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Schizophrenie]. 

σχιζοφρενής, -ής, -ές {σχιζοφρεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που σχετίζεται µε 
τη σχιζοφρένεια 2. σχιζοφρενής (ο/η) πρόσωπο που πάσχει από σχιζοφρένεια. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, τρελός. [ΕΤΥΜ. < σχίζω + -φρενής < αρχ. φρήν, 
φρενός (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Schizophren]. 

σχίζω κ. σκίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έσχισ-α, σχίσ-τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
κόβω (κάτι) σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια: ~ και πετώ τ' άχρηστα χαρτιά || 
έσκισα ένα παλιό ρούχο κι έφτειαξα ξεσκονό-πανα || ~ ένα ξύλο µε τσεκούρι- 
ΦΡ. (α) σκίζω τα ρούχα µου διαµαρτύροµαι έντονα, αρνούµενος κατηγορία 
που αδίκως µου αποδίδεται (βλ. κ. διαρρηγνύω τα ιµάτια µου, λ. διαρρηγνύω) 
(β) σκίζω την καρδιά (κάποιου) προκαλώ µεγάλο ψυχικό πόνο: τα βάσανα του 
σου σκίζουν την καρδιά (γ) σκίζω | έσκισα τη γάτα βλ. λ. γάτα (δ) θα σε σκίσω 
σαν σαρδέλα! | Θα σε σκίσω στα δύο (ως απειλή) για περιπτώσεις στις οποίες 
απειλούµε κάποιον ότι θα ασκήσουµε βία πάνω του ή ότι θα τον νικήσουµε 
ταπεινώνοντας τον σε αναµέτρηση µας 2. (για σελίδες, κόλλες χαρτιού κ.τ.ό.) 
αποσπώ κάτι µε τρόπο απότοµο ή βίαιο από το σηµείο στο οποίο βρίσκεται: ~ 
µια σελίδα από το βιβλίο µου || ~ τη σελίδα µιας εφηµερίδας, για να κρατήσω 
ένα άρθρο ΣΥΝ. κόβω, βγάζω 3. φθείρω (συνήθ. ρούχο, ύφασµα, χαρτί) 
προκαλώντας του άνοιγµα, τρύπα ή αποκοπή τµήµατος του (κυρ. κατά την 
επαφή µε αιχµηρή ή σκληρή επιφάνεια ή αντικείµενο): προεξείχε µια πρόκα 
και µου έσχισε το µανίκι || πιάστηκε το µπουφάν στο χερούλι και σκίστηκε στην 
άκρη || ~ τον φάκελο, για να βγάλω το γράµµα || η εφηµερίδα ήταν σκισµένη 
στην άκρη || πιάστηκε η φούστα µου σ' ένα χαµηλό κλαδί και σχίστηκε 4. ανοίγω 
(επιφάνεια) στη µέση, προκαλώ ρωγµή, σχισµή σε (επιφάνεια): ο σεισµός 
έσχισε τον τοίχο στα δύο 5. γδέρνω βαθιά: έπεσε και έσκισε το κεφάλι του και 
χρειάζεται ράµµατα || έσκισα το χέρι µου σ' ένα καρφί 6. (µτφ.) διαπερνώ, 
διασχίζω: δυνατές κραυγές έσκισαν τον αέρα || µια αχτίδα φωτός έσκισε το 
σκοτάδι || το πλοίο σχίζει τα κύµατα || το αεροπλάνο σχίζει τους αιθέρες 7. 
(µτφ.) επιτυγχάνω ολοκληρωτική και ταπεινωτική νίκη κατά (αντιπάλου): τους 
σκίσαµε χτες στον τελικό τού κυπέλλου || θα σε σκίσω στο τένις || θα τους 
σκίσουµε στις εκλογές ΣΥΝ. νικώ, κατανικώ ♦ 8. (αµετβ.) έχω πολύ µεγάλη 
επιτυχία: η παράσταση τους στο θέατρο σκίζει! || τα πήγα πολύ καλά στις 
εξετάσεις, έσκισα!- (ειδικότ. µεσοπαθ. σχίζοµαι) 9. (για ρούχα, υφάσµατα, 
χαρτιά κ.ά.) είµαι εύθραυστος, πολύ λεπτός ή ευαίσθητος και µπορεί εύκολα 
να φθαρώ, να χαραχτώ ή να γίνω κοµµάτια: το χαρτί έχει φθαρεί µε τα χρόνια 
και σκίζεται εύκολα || προσέξτε το πουκάµισο, γιατί το ύφασµα του είναι πολύ 
λεπτό και σχίζεται εύκολα 10. (µτφ.) καταβάλλω πολύ µεγάλες προσπάθειες, 
δείχνω µεγάλη προθυµία: σκίστηκε να µας εξυπηρετήσει || σκίστηκα στις 
δουλειές | στο διάβασµα || ~ για τα παιδιά µου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *σχίδ-)ω < *skid- (µε δασύ εκφραστ. -χ- αντί τού ανα-
µενόµενου -κ-), µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *skei-d- «σχίζω, κόβω στα δύο, 
τέµνω» (µε παρέκταση -d-), πβ. λατ. sci-n-dere (αόρ. scid-i), σαν-σκρ. chid-
yâ-te (παθ.), apa-chid- «κοµµάτι, σχίζα» κ.ά.]. 

σχίνος κ. σκίνος (ο) το µαστιχόδεντρο. Επίσης σκίνο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχα. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. σχίνος (ή), αγν. ετύµου]. σχίσιµο κ. σκίσιµο (το) {σχισίµ-ατος | -
ατα, -άτων} 1. το να σχίσει κανείς (κάτι) 2. το σηµείο στο οποίο είναι σχισµένο 
(κάτι) 3. (ειδικότ. για ενδύµατα) άνοιγµα σε ένδυµα σύµφωνα µε το σχέδιο τού 
πατρόν: φούστα µε ~ στο πλάι || το φόρεµα της έχει - µπροστά. [ΕΤΥΜ. < θ. 
σχισ- (από τον αόρ. έ-σχισ-α τού ρ. σχίζω) + παραγ. επίθηµα -ιµο (πβ. κ. σπάσ-
ιµο, στρώσ-ιµο)]. σχίσµα (το) {σχίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (µτφ.) η διαφορά 
απόψεων, που επιφέρει διάσπαση σε ένα σύνολο 2. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η 
αποµάκρυνση µέρους των πιστών, ο χωρισµός τους σε δύο ή και περισσότερες 
οµάδες εξαιτίας λόγων εκκλησιαστικής τάξεως, ιεραρχίας, διοικητικών και 
λιγότερο εξαιτίας δογµατικών διαφορών ΑΝΤ. αίρεση (β) Σχίσµα (το) η 
διάσταση στο εσωτερικό τής χριστιανικής Εκκλησίας, που εκδηλώθηκε τον 9ο 
αι. και οριστικά το 1054 και οδήγησε στη διαίρεση τής Ανατολικής και τής 
∆υτικής Εκκλησίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρεση. [ΕΤΥΜ αρχ. < σχίζω]. σχισµάδα κ. 
σκισµάδα (η) η σχισµή (βλ.λ.). σχισµατικός, -ή, -ό [µτγν.] ΕΚΚΛΗΣ. 1. αυτός 
που σχετίζεται µε σχί- 

σµα: ~ έριδα 2. σχισµατικός (ο) (α) πρόσωπο που έχει αποσχιστεί από το 
σώµα τής Εκκλησίας για τη δηµιουργία ιδιαίτερης θρησκευτικής κοινότητας, 
η οποία συνεπάγεται την επίσηµη εκκλησιαστική καταδίκη µε συνοδική 
απόφαση (β) πρόσωπο που υποστηρίζει το Σχίσµα των Εκκλησιών. 

σχισµή κ. σκίσµή (η) 1.το ακανόνιστου σχήµατος φυσικό, στενό και µακρύ 
άνοιγµα σε επιφάνεια: η ~ τού βράχου | τού δέντρου || από µία ~ στην πόρτα 
είδε όλη τη σκηνή ΣΥΝ. ρωγµή 2. τεχνητό άνοιγµα που προορίζεται για την 
τοποθέτηση ή τη ρίψη µέσα από αυτό συγκεκριµένων αντικειµένων: αφού 
σηκώσεις το ακουστικό, ρίχνεις ένα κέρµα στη ~ τής τηλεφωνικής συσκευής || ~ 
µηχανήµατος | ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Επίσης σχισµάδα [µεσν.] κ. 
σχις)ι)µατιά [ΕΤΥΜ. αρχ. < σχίζω + παραγ. επίθηµα -µη, πβ. κ. ρωγ-µή]. 

σχιστήριο (το) {σχιστηρί-ου | -ων} εργοστάσιο όπου γίνεται η πρωτογενής κοπή 
όγκων µαρµάρου ή κορµών δέντρων. [ΕΤΥΜ. < θ. σχισ- (από τον αόρ. τού ρ. 
σχίζω) + παραγ. επίθηµα -τή-ριο, πβ. κ. εργασ-τήριο]. 

σχιστόλιθος (ο) [1856] {σχιστολίθ-ου | -ων, -ους} ΟΡΥΚΤ. πέτρωµα που µπορεί 
εύκολα να χωριστεί σε φύλλα ή πλάκες.  — σχιστολιθικός, -ή, -ό [1889]. 
[ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από τον µτγν. όρο σχιστός λίθος]. 

σχιστός, -ή,-ό κ. σκιστός 1.αυτός που έχει σχίσιµο: ~ φόρεµα/ σακάκι 2. αυτός 
που έχει το σχήµα µικρού στενόµακρου ανοίγµατος: οι Κινέζοι έχουν ~ µάτια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σχίζω]. 

σχοινάκι κ. σκοινάκι (το) [χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το σχοινί 2. (α) όργανο 
γυµναστικής που αποτελείται από ένα σχοινί µε λαβές στις δύο άκρες του, 
ώστε να το κρατά ο γυµναζόµενος µε τα δυο του χέρια και να πηδά περνώντας 
το διαρκώς πάνω και κάτω από το σώµα του: κάνω ~ (β) λάστιχο µε ενωµένες 
τις άκρες του, που χρησιµοποιείται ως παιδικό παιχνίδι, κατά το οποίο ο 
παίκτης πηδά µέσα και έξω από τον χώρο που σχηµατίζουν οι τεντωµένες 
πλευρές του, προσπαθώντας άλλοτε να µην το ακουµπήσει καθόλου και 
άλλοτε να επιτύχει περίτεχνους συνδυασµούς ασκήσεων. 

σχοινενιος, -α, -ο κ. σκοινένιος αυτός που είναι κατασκευασµένος από σχοινί: ~ 
λουρί | σκάλα. Επίσης σχοίνινος, -η, -ο [αρχ.]. 

σχοινί κ. σκοινί (το) {σχοιν-ιού | -ιών} µακρύ κορδόνι ή σύρµα που φτειάχνεται 
µε το στρίψιµο ινών από το φυτό σχοίνος, από κάνναβη ή λινάρι ή συρµάτινες 
ίνες και χρησιµοποιείται για να δένονται και να κρεµιούνται διάφορα 
αντικείµενα ή για να λειτουργούν διάφορες µηχανές και εργαλεία: ~ για τα 
ρούχα || δένω τα χέρια κάποιου µε ~ || το ~ τής κρεµάλας ΣΥΝ. κορδόνι- ΦΡ. 
(µτφ.) (α) του σκοινιού και τού παλουκιού βλ. λ. παλούκι (β) τραβάω | 
τεντώνω το σκοινί κρατώ αδιάλλακτη και ανυποχώρητη στάση, εξωθώ τα 
πράγµατα στα άκρα: µην τραβάς το σκοινί, γιατί θα γίνει µεγάλη φασαρία! (γ) 
µαζεύω τα σκοινιά (σε κάποιον) θέτω περιορισµούς στον ανεξέλεγκτο τρόπο 
ζωής (κάποιου) ΣΥΝ. µαζεύω τα λουριά (δ) παίρνω | δένω (κάτι) σκοινί 
κορδόνι | σκοινί ναϊτάνι εµµένω µε ενοχλητικό τρόπο σε κάτι ή επα-
ναλαµβάνω µια ενοχλητική (σε άλλους) συνήθεια: της είπε ότι θα της δώσει 
αύξηση κι αυτή το 'δέσε σκοινί κορδόνι και τον πιέζει (ε) (παροιµ.) στο σπίτι 
τοιί κρεµασµένου δεν µιλάνε για σκοινί βλ. λ. κρεµασµένος. — (υποκ.) 
σχοινάκι κ. σκοινάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. σχοινίον, υποκ. τού αρχ. 
σχοίνος (βλ.λ.). Το νεοελλ. σκοινί οφείλεται σε τροπή τού τριβοµένου -χ- στο 
αντίστοιχο κλειστό -κ- (πβ. κ. σχίζω - σκίζω)]. 

σχοινοβασία (η) [1871] {σχοινοβασιών} το περπάτηµα πάνω σε τεντωµένο 
σχοινί, ως ακροβατικό νούµερο. 

σχοινοβάτης (ο) {σχοινοβατών}, σχοινοβάτισσα (η) {δύσχρ. σχοι-νοβατισσών} 
ακροβάτης που περπατά πάνω σε τεντωµένο σχοινί. — σχοινοβατικός, -ή, -ό 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ µτγν. < σχοίνος + -βάτης < βαίνω (πβ. κ. έπι-βάτης)]. 

σχοινοβατώ ρ. αµετβ. {σχοινοβατείς... | σχοινοβάτησα} 1. εκτελώ ακροβατικά 
νούµερα πάνω σε τεντωµένο σκοινί που βρίσκεται τοποθετηµένο οριζόντια σε 
µεγάλο ύψος από το έδαφος ΣΥΝ. ακροβατώ 2. (µτφ.) προβαίνω σε 
ριψοκίνδυνες ενέργειες: σχοινοβατείς επικίνδυνα µε τα οικονοµικά σου ΣΥΝ. 
ακροβατώ, παίζω µε τη φωτιά, ρισκάρω. [ΕΤΥΜ. < σχοινο- (< σχοινί) + -
βατώ < -βάτης (< βαίνω)· πβ. φρ. επί σχοινιού περιπατεΐν (Αρριανός Επικτήτου 
∆ιατριβαί 3. 12. 2)]. 

σχοίνος κ. σκοίνος (ο) 1. φυτό (βούρλο) από το οποίο φτειάχνεται το σχοινί 2. 
µικρό δέντρο ή θάµνος µε προέλευση από τη Ν. Αµερική, που φέρει λευκά 
άνθη σε ταξιανθίες και κόκκινους καρπούς και καλλιεργείται ως 
καλλωπιστικό φυτό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ < αρχ. σχοΐνος (ήδη µυκ. 
ko-i-no), αγν. ετύµου, όπως συµβαίνει συχνά µε ον. φυτών (πβ. κ. σχίνος). ∆εν 
ικανοποιούν µορφολογικώς οι επιχειρηθείσες συνδέσεις µε λιθ. szenas, αρχ. 
σλαβ. seno «άχυρο, ξε-ρόχορτο», καθώς και µε λατ. funis, λιθ. ginis «σχοινί, 
παλαµάρι». Από τη λ. σχοϊνος και από το ίδιο το φυτό προήλθε το σχοινίον, 
αφού χρησιµοποιούνταν τα κλαδιά και οι βλαστοί τού σχοίνου, για να πλέκο-
νται καλάθια και άλλα αντικείµενα]. 

σχοινοτενής, -ής, -ές {σχοινοτενούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που διαρκεί 
παραπάνω ώρα από όσο πρέπει, συνήθ. για προφορικό λόγο: ~ οµιλία | λόγος | 
αφήγηση | εξηγήσεις ΣΥΝ. µακροσκελής ANT. σύντοµος. — σχοινοτενώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σχοϊνος + -τενής < 
τείνω (πβ. κ. εύθυ-τενής, α-τενής)]. 

Σχοΐνούσα (η) νησί των Κυκλάδων Ν. τής Νάξου. [ΕΤΥΜ. < σχοίνος (βλ.λ.), 
δενδρωνύµιο που συνδέεται και µε τα τοπωνύµια Σχοίνος (Βοιωτία) και 
Σχοινούς (Αρκαδία)]. 

σχολάζω ρ. µετβ. {µόνο στη µτχ. ενεστ. σχολάζων, -ούσα, -ον} 1. ΝΟΜ. 
σχολάζουσα κληρονοµιά κληρονοµιά τής οποίας ο κληρονόµος είναι 
άγνωστος ή δεν είναι βέβαιο ότι την έχει αποδεχθεί και για τη δια- 
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χείριση τής οποίας µπορεί να οριστεί κηδεµόνας 2. ΕΚΚΛΗΣ. σχολά-
ζων επίσκοπος ο αρχιερέας που δεν έχει ποίµνιο, επειδή ο ίδιος δεν 
αποδέχθηκε την επισκοπή, αποµακρύνθηκε ή παραιτήθηκε από αυ-
τήν κ.λπ. και όχι γιατί υπέπεσε σε παράπτωµα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «αναπαύοµαι, έχω ελεύθερο χρόνο», < σχολή (βλ.λ.)]. 

σχολαρχείο (το) [1871] παλαιότερη βαθµίδα τής ελληνικής εκπαί-
δευσης, που διαρκούσε τρία χρόνια και µεσολαβούσε ανάµεσα στο 
δηµοτικό -που ολοκληρωνόταν στην τετάρτη τάξη του- και το γυ-
µνάσιο ΣΥΝ. ελληνικό σχολείο. — σχολάρχης (ο) [µτγν.]. 

σχολαρχία (η) {χωρ. πληθ.} η αρχηγία µιας σχολής, το να είναι κα-
νείς αρχηγός µιας σχολής: ο Κλεάνθης διαδέχθηκε τον Ζήνωνα στη -
των στωικών. 

σχόλασµα (το) {σχολάσµατος | χωρ. πληθ.} 1. η ώρα τής αποχώρησης 
µαθητή ή εργαζοµένου από το σχολείο ή τον τόπο εργασίας αντί-
στοιχα · 2. η απόλυση εργαζοµένου. 

σχολαστικίζω ρ. αµετβ. [1814] {σχολαστίκισα} 1. ασχολούµαι µε λε-
πτοµέρειες και τύπους, αγνοώντας την ουσία τού πράγµατος: σχολα-
στικίζει, ενώ έχει θέµατα ζωτικά να αντιµετωπίσει ΣΥΝ. λεπτολογώ 
2. υιοθετώ χαρακτηριστικά τού σχολαστικισµού (βλ.λ., σηµ. 1). 

σχολαστικισµός (ο) [1859] 1. ΦΙΛΟΣ, Ο θεολογικός φιλοσοφικός τρό-
πος σκέψης που αναπτύχθηκε στα εκκλησιαστικά και µοναστηριακά 
κέντρα τής ∆. Ευρώπης κατά τον Μεσαίωνα και σύµφωνα µε τον 
οποίο τα δόγµατα τής πίστης έπρεπε -και µπορούσαν- να θεµελιω-
θούν λογικά και φιλοσοφικά ιδ. µε τη βοήθεια τής αρχαίας ελληνι-
κής φιλοσοφίας, πρωτίστως τού Αριστοτέλη και δευτερευόντως των 
νεοπλατωνικών (σε µια πρώιµη φάση): µελέτη τού ~ 2. (κατ' επέκτ.) ο 
τρόπος σκέψης και αντιµετώπισης των πραγµάτων, που δίνει υπερ-
βολική έµφαση στους τύπους και αγνοεί την ουσία: τα κείµενα του 
πάσχουν από αφόρητο ~ ΣΥΝ. τυπολατρία, λεπτολογία, δογµατισµός. 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. scholasticism]. 

σχολαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον θεολογικό-φιλο-
σοφικό τρόπο σκέψης, ο οποίος αναπτύχθηκε στη ∆ύση τον Μεσαίω-
να και επιζητούσε να θεµελιώσει τα χριστιανικά δόγµατα στη φιλο-
σοφία και τη Λογική, κυρ. δε στον πλατωνισµό, τον νεοπλατωνισµό 
και τον αριστοτελισµό: ~ φιλοσοφία | παιδεία | δάσκαλος | κείµενο | 
µελέτη | διατύπωση | ερµηνεία | σύγγραµµα | θεολογία 2. σχολαστικός 
(ο) ο µελετητής, ο θεολόγος ή ο φιλόσοφος που ακολουθεί τον 
σχολαστικισµό, τον παραπάνω τρόπο σκέψης: οι ~ τού Μεσαίωνα 3. 
(α) (µειωτ.) αυτός που γίνεται µε υπερβολική προσήλωση στον τύπο 
και στις λεπτοµέρειες, συνήθ. εις βάρος τής ουσίας: ~ διδασκαλία 
ΣΥΝ. τυπολατρικός, στείρος (β) αυτός που δείχνει ιδιαίτερη έµφαση 
και στις πιο µικρές λεπτοµέρειες (σε κάτι): είναι ~ µε την καθαριό-
τητα | το φαΐ | τα ρούχα του 4. (εύσηµο) αυτός που ενεργεί ή διεξά-
γεται µε ιδιαίτερη, επιµελή προσοχή: η ~ καθαριότητα είναι απαραί-
τητος όρος για τα νοσοκοµεία || το ~ διάβασµα εγγυάται επιτυχία στις 
εξετάσεις || ~ έλεγχος | µελέτη ΣΥΝ. λεπτοµερής, εξονυχιστικός, 
βαθύς ANT. επιφανειακός, επιπόλαιος. — σχολαστικ-ά | -ώς επίρρ., 
σχολαστικότητα (η) [1856]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λεπτοµερής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
σχολάζω (βλ.λ.). Η λ. προσδιόριζε αρχικώς εκείνον που αναπαύεται, που 
απολαµβάνει την ησυχία του, αλλά στη Μτγν. Ελληνική 
αναφέρθηκε κυρ. στον άνθρωπο που αξιοποιεί την ανάπαυση του, 
προκειµένου να αποκτήσει περισσότερη παιδεία και να 
καλλιεργήσει το πνεύµα του. Την ίδια εποχή εµφανίζεται και η αρ-
νητική χρήση τής λ. σε σχέση µε εκείνους που ασχολούνται µε µι-
κρολεπτοµέρειες και δίνουν υπερβολική σηµασία στους τύπους και 
όχι στο περιεχόµενο]. 

σχολειαρούδι κ. σκολειαρούδι (το) ο µικρός και άπειρος µαθητής 
ΣΥΝ. µαθητούδι, µαθητάκος. Επίσης σχολειαρόπαιδο. [ΕΤΥΜ. < 
σχολείο + υποκ. επίθηµα -αρούδι (πβ. κ. ^επετ-αρούδι)]. 

σχολείο κ. (λαϊκ.) σχολειό κ. (λαϊκότ.) σκολειο (το) 1. το ίδρυµα όπου 
παρέχεται παιδεία, κυρ. για ανηλίκους (σε επίπεδο στοιχειώδους και 
µέσης εκπαίδευσης): γράφοµαι | πάω στο ~ || βγάζω | τελειώνω το ~ || 
τα ~ ανοίγουν τον Σεπτέµβριο || τι τάξη πηγαίνει στο ~; || πας ~; (είσαι 
µαθητής σχολείου;) || δηµοτικό | µονοτάξιο | κλασικό | πειραµατικό | 
ειδικό | κατηχητικό | αλληλοδιδακτικό | ιδιωτικό | δηµόσιο | µικτό | 
νυχτερινό | κρατικό | πρότυπο ~||~ αρρένων | θηλέων || ~ στοιχειώδους 
(πρωτοβάθµιας) | µέσης (δευτεροβάθµιας) εκπαίδευσης || «όπου 
ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει µια φυλακή» (Βίκτωρ Ουγκώ)· ΦΡ. ΙΣΤ. 
κρυφό σχολειό ο χώρος στον οποίο, κατά την παράδοση, παρεχόταν 
παιδεία στα ελληνόπουλα κυρ. από ιερείς και µοναχούς στα χρόνια 
τής Τουρκοκρατίας κρυφά από τις οθωµανικές αρχές- (συνεκδ.) 2. το 
κτήριο όπου στεγάζεται το παραπάνω ίδρυµα: οι µαθητές δεν 
προσέχουν αρκετά την καθαριότητα τού σχολείου τους ΣΥΝ. 
εκπαιδευτήριο, διδασκαλείο 3. το σύνολο των µαθητών και των 
διδασκόντων στο παραπάνω ίδρυµα: το ~ πάει εκδροµή | επισκέπτεται 
το µουσείο 4. η περίοδος τού χρόνου ή τής ηµέρας, στη διάρκεια τής 
οποίας οι µαθητές διδάσκονται µαθήµατα: µετά το - γυρνώ 
κατευθείαν στο σπίτι || το σχολείο θα τελειώσει στα µέσα Ιουνίου 5. τα 
µαθήµατα, η διδασκαλία που διεξάγεται στο σχολείο: στις γιορτές δεν 
έχουµε ~ 6. (µτφ.) κάθε ενασχόληση από την οποία κερδίζει κανείς σε 
γνώσεις και εµπειρίες: η θητεία µου στον χώρο αυτόν στάθηκε για 
µένα µεγάλο ~ || το ~ τής ζωής || αυτή η δουλειά είναι ~· έµαθα πολλά 
χρήσιµα πράγµατα || «το µεγαλύτερο ~ τής ζωής είναι το πεζοδρόµιο» 
(λαϊκ. τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σχολεΐον < 
αρχ. σχολή (βλ.λ.)]. 

σχολείο: βαθµίδες σχολικής εκπαίδευσης. Οι βαθµίδες τής σχολι-
κής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι: νηπιαγωγείο - δηµοτικό -
γυµνάσιο - λύκειο. Το νηπιαγωγείο αποτελεί την ά βαθµίδα τής 

«προσχολικής» λεγόµενης αγωγής, και σε αυτό πηγαίνουν για 
έναν χρόνο τα παιδιά ηλικίας περίπου 5 ετών. Σε προσχολική αγω-
γή µε δύο τάξεις | έτη, η α' τάξη τού νηπιαγωγείου δέχεται τα προ-
νήπια (ηλικίας 4 ετών) και η β' τα νήπια (ηλικίας 5 ετών). Το δη-
µοτικό σχολείο (πρωτοβάθµια εκπαίδευση) παρέχει όχρονη εκπαί-
δευση («στοιχειώδης εκπαίδευση») σε παιδιά από 6-12 ετών. Με 
το γυµνάσιο οι µαθητές εισέρχονται στη δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση (ά κύκλος). Το γυµνάσιο εκπαιδεύει µαθητές από 12-15 ετών 
και µε τη φοίτηση σε αυτό ολοκληρώνεται η ισχύουσα στην Ελ-
λάδα (και σε άλλες χώρες) 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (δη-
µοτικό και γυµνάσιο). Το λύκειο αποτελεί τον β' κύκλο τής δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις και απο-
τελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση τής φοίτησης στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα | Α.Ε.Ι. και Τε-
χνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα | Τ.Ε.Ι.). Η φοίτηση στο λύκειο 
είναι 3ετής, δίνει δε τις δυνατότητες στους µαθητές να διαλέξουν 
ανάµεσα στα Γενικά Λύκεια (γενικής µορφώσεως εκπαίδευση) και 
στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια | Τ.Ε.Λ. (ειδικής µορφώσεως 
εκπαίδευση). Άρα, η σχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα διαρκεί 13 
έτη: 1 έτος προσχολικής αγωγής (νηπιαγωγείο), 9 έτη υποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης (δηµοτικό - γυµνάσιο) και 3 έτη µεθυποχρεωτι-
κής εκπαίδευσης (λύκειο). 

σχολή (η) 1. ίδρυµα που παρέχει ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση 
µετά τη στοιχειώδη - ή και παράλληλα προς αυτήν: στρατιωτική | 
τεχνική | ιερατική | γεωργική | επαγγελµατική | εµπορική | νοσοκο-
µειακή | πειραµατική | προπαρασκευαστική ~||~ χορού | µουσικής | 
ξένων γλωσσών 2. (ειδικότ.) (α) το ανώτατο ή ανώτερο ίδρυµα που 
παρέχει τριτοβάθµια εκπαίδευση: πανεπιστηµιακή | πολυτεχνική | 
φιλοσοφική | νοµική | θεολογική | φυσικοµαθηµατική ~||~ καλών τε-
χνών | φυσικής αγωγής || εξετάσεις για την εισαγωγή στις ανώτατες 
και ανώτερες ~ (β) Μεγάλη τού Γένους Σχολή η ανώτατη σχολή που 
ιδρύθηκε στο Φανάρι από τον Πατριάρχη Γεννάδιο µετά την Άλωση 
τής Κωνσταντινουπόλεως και υπήρξε το πνευµατικό κέντρο τού 
Ελληνισµού στη διάρκεια τής Τουρκοκρατίας 3. η µόνιµη επιστηµο-
νική αποστολή µιας χώρας σε άλλη µε στόχο την επιτέλεση αρχαιο-
λογικού ή άλλου συναφούς έργου: η Γαλλική | Αµερικανική Αρχαιο-
λογική Σχολή στην Αθήνα 4. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζε-
ται το παραπάνω ίδρυµα ή η παραπάνω αποστολή: η γραµµατεία βρί-
σκεται στον τρίτο όροφο τής ~ || η βιβλιοθήκη | το εντευκτήριο τής ~ 5. 
(συνεκδ.-περιληπτ.) (α) το σύνολο των διδασκόντων ή/και των φοι-
τητών | σπουδαστών που διδάσκουν ή διδάσκονται στο παραπάνω 
ίδρυµα: σύσσωµη η ~ αποδοκίµασε τις ενέργειες τού πρύτανη (β) το 
σύνολο των επιστηµόνων που εργάζονται στην παραπάνω αποστολή: 
η ~ τίµησε τον απερχόµενο διευθυντή της 6. σύνολο επιστηµόνων, φι-
λοσόφων ή καλλιτεχνών, που ασπάζονται τις ίδιες αρχές και αντιµε-
τωπίζουν το αντικείµενο τους από την ίδια οπτική γωνία, αναγνωρί-
ζοντας συνήθ. κάποιον ως αρχηγό τους: καντιανή | µαρξιστική | πλα-
τωνική | γαλλική | φροϋδική ~ || ζωγράφος | εικόνες τής Κρητικής Σχο-
λής || νεοκλασική ~ || δηµιούργησε ~ στον τοµέα αυτόν ΣΥΝ. κίνηση, 
ρεύµα- ΦΡ. είµαι τής παλιάς σχολής ακολουθώ παλαιές αντιλήψεις, 
δεν έχω προσαρµοστεί στα καινούργια δεδοµένα: δεν καταλαβαίνω 
αυτές τις µόδες- ~! 
[ETYM. αρχ., αρχική σηµ. «ανάπαυση, ησυχία, ελεύθερος χρόνος», 
αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται στο θ. τού αορ. β' σχείν (µηδενισµ. βαθµ. 
τού I.E. *segh-, βλ. λ. έχω), όπου το έχω θα σήµαινε «κρατώ γερά, συ-
γκρατώ», ενώ ως προς το επίθηµα -ολή (δυσερµήνευτο) έχει προταθεί 
η υπόθεση περί αναλογίας προς τα βολή, στολή, χολή κ.λπ. ∆εν φαί-
νεται πειστική η υπόθεση συσχετισµού µε το ρ. άσχάλλω «διστάζω, 
δυσανασχετώ», το οποίο απέχει πολύ σηµασιολογικά. Από την έννοια 
τής ανάπαυσης και τής απραξίας, η λ. σχολή δήλωσε στη συνέχεια 
και την αξιοποίηση τού ελεύθερου χρόνου, προκειµένου να καλλιερ-
γήσει κανείς το πνεύµα του, µε αποτέλεσµα ήδη στον Πλάτωνα και 
τον Αριστοτέλη να συναντούµε τη σηµ. «σπουδή, φιλοσοφική συζή-
τηση». Στην ελληνιστική Κοινή η λ. προσέλαβε επίσης τη σηµ. τού 
ιδρύµατος, στο οποίο συστηµατικά προσφέρονται τέτοιες γνώσεις 
και σπουδές. Μέσω τού λατ. schola «σχολείο» η λ. πέρασε σε πολλές 
ξέν. γλώσσες, λ.χ. γαλλ. école, αγγλ. school, γερµ. Schule, ιταλ. scuola, 
ισπ. escuela κ.ά.]. 

σχόλη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ηµέρα αργίας ή γιορτής, µέρα που επίση-
µα δεν δουλεύουν οι εργαζόµενοι: οι µαθητές περιµένουν πώς και 
πώς Κυριακές και σχόλες || «Κυριακή, γιορτή και ~ να 'ταν η βδοµά-
δα όλη» (τραγ.) ANT. καθηµερινή. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. σχολή (βλ.λ.), µε διατήρηση τής αρχικής σηµ. 
«ανάπαυση, απραξία» και αναβιβασµό τού τόνου, ώστε να αποφεύ-
γεται η σύγχυση µε τη νεότ. σηµ. (προφύλαξη)]. 

σχολιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {σχολίασ-α, -τηκα, -µένος} 1. εκφέρω την 
άποψη µου (σχετικά µε γεγονός, κατάσταση, ιδέα ή πρόσωπο), κυρ. 
προβαίνοντας σε θετικούς ή αρνητικούς χαρακτηρισµούς: κύριε 
υπουργέ, σχολιάστε µας τη δήλωση τού συναδέλφου σας || η τελευταία 
του ταινία σχολιάστηκε θετικά ΣΥΝ. κρίνω 2. (ειδικότ.) ασκώ αρνητική 
κριτική σε πρόσωπα και στις πράξεις τους: δεν µου αρέσει να ~, αλλά 
τέτοια στάση δεν µπορεί να περάσει απαρατήρητη ΣΥΝ. κριτικάρω 3. 
ΦΙΛΟΛ. κάνω ερµηνευτικά σχόλια στο έργο συγγραφέα: σχολιασµένη 
έκδοση τού Πλάτωνα ΣΥΝ. υποµνηµατίζω, ερµηνεύω. — σχολιασµός 
(ο). 

σχολιανός, -ή, -ό κ. σκολίΌνός αυτός που ταιριάζει στις σχόλες, ο 
γιορτινός, ο εορταστικός· ΦΡ. ακούω τα σχόλια νά µου βλ. λ. ακούω. 
Επίσης σχολιάτικος, -η, -ο κ. σκολιάτικος. [ΕΤΥΜ, < σχόλη + 
παραγ. επίθηµα -ιανός, πβ. κ. χωρ-ιανός]. 



σχολιαστής 1729 σωλήνας 
 

σχολιαστής (ο) [µεσν.], σχολιάστρια (η) {σχολιαστριών} 1. ο δηµοσιογράφος 
που ειδικεύεται στην ερµηνεία γεγονότων ή δηλώσεων: έµπειρος | πολιτικός | 
οικονοµικός ~ || ~ πολιτικών | αθλητικών ειδήσεων 2. ο φιλόλογος, ιδ. τής 
ελληνιστικής ή τής µεσαιωνικής εποχής, που ερµηνεύει τα κείµενα 
παλαιότερων, κυρ. αρχαίων, συγγραφέων: Αλεξανδρινός ~ τού Οµήρου ΣΥΝ. 
υποµνηµατιστής. 

σχολιαστικός, -ή, -ό [1898] ΓΛΩΣΣ. αυτός που χρησιµοποιείται για να 
σχολιασθούν ποικιλοτρόπως τα λεγόµενα | γραφόµενα: - σηµεία στίξης (βλ. λ. 
στίξη) || ~ σηµασία (η βιωµατική). 
αυτός που εµπεριέχει σχόλιο ή λειτουργεί ως σχόλιο: ~ άρθρο | εκποµπή | 
λόγος | κείµενο. — σχολκισπκ-ά | -ώς επίρρ. 

σχολίατρος (ο/η) {σχολιάτρ-ου | -ων, -ους} γιατρός ειδικευµένος για τον έλεγχο 
των συνθηκών υγιεινής, τον οποίο στέλνει το Υπουργείο Παιδείας στα 
σχολεία. [ΕΤΥΜ. < σχολ(είο) + ιατρός, µετάφρ. δάνειο από γερµ. Schularzt]. 

σχολικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε το σχολείο ή και τους µαθητές 
σχολείου: ~ γιορτή | βιβλίο | ζωή | τσάντα | ποδιά | εκδροµή | χορωδία | κτήριο 
| µελέτη | αποτυχία | εγχειρίδιο | συγκρότηµα- ΦΡ. (α) σχολικό | διδακτικό έτος 
βλ. λ. έτος (β) σχολικό (λεωφορείο) λεωφορείο για τη µεταφορά µαθητών 
προς και από το σχολείο τους (γ) σχολικό ανάγνωσµα βλ. λ. ανάγνωσµα (δ) 
σχολικός σύµβουλος βλ. λ. σύµβουλος (ε) σχολικός επόπτης (παλαιότ.) 
ανώτερος εκπαιδευτικός, που είχε εποπτικό, οργανωτικό και συντονιστικό 
έργο (µέσω των επιθεωρητών) στα σχολεία (στ) ΓΛΩΣΣ. σχολική | 
παραδοσιακή γραµµατική βλ. λ. παραδοσιακός. 

σχόλιο (το) (σχολί-ου | -ων} 1. η έκφραση τής άποψης κάποιου και η 
διατύπωση θετικών ή αρνητικών χαρακτηρισµών σχετικά µε κάποιον/κάτι: 
δηµοσιογραφικό | πολιτικό | καυστικό | δηκτικό | προσβλητικό | δυσµενές | 
ειρωνικό | αυστηρό ~- ΦΡ. ουδέν σχόλιο ν βλ. λ. ουδείς 2. είδος κειµένου που 
περιέχει τη γνώµη κάποιου για κάτι: τα άρθρα και τα ~ τής εφηµερίδας 3. 
(ειδικότ.) κακοπροαίρετη συνήθ. κριτική για γεγονός ή πρόσωπο: σχόλια 
αυτού τού τύπου µε αφήνουν αδιάφορο ΣΥΝ. επίκριση, κουτσοµπολιό 4. 
ΦΙΛΟΛ. σύντοµη φράση που ερµηνεύει λέξη ή απόσπασµα έργου συνήθ. 
αρχαίου συγγραφέα: φιλολογικά | οµηρικά ~ ΣΥΝ. υποµνηµατισµός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < µτγν. σχόλιον, αρχική σηµ. «ερµηνευτική 
παρατήρηση διδασκοµένου κειµένου», < αρχ. σχολή (βλ.λ.) 4- επίθηµα -ιον\. 

σχολιογράφος (ο/η) [µτγν.] πρόσωπο που γράφει σχόλια (για κάποιον/κάτι): 
γνωστός ~ εφηµερίδας || κακεντρεχής ~. — σχολιονρα-φία (η) [1865]. 

σχολώ κ. (λαϊκ.) σκολώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σχολάς... | σχό-λασ-α, -
τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) ολοκληρώνω την ηµερήσια εργασία µου ή φθάνει 
το τέλος τού ωραρίου µου: ~ στις δύο || τι ώρα σχο-λάει το φροντιστήριο; 
ΣΥΝ. τελειώνω ♦ (µετβ.) 2. (αργκό) παύω (κάποιον) από την εργασία του: το 
αφεντικό σχόλασε δέκα εργάτες ΣΥΝ. απολύω, διώχνω ΑΝΤ. προσλαµβάνω, 
παίρνω 3. σταµατώ το µάθηµα, αφήνω την τάξη να φύγει: µας σχόλασε ο 
δάσκαλος νωρίτερα 4. (σκωπτ.) διακόπτω ερωτική σχέση µε (κάποιον/κάποια): 
τον σχόλασε έπειτα από γερό καβγά! ΣΥΝ. αφήνω, παρατάω. Επίσης (λαϊκ.) 
σχολνώ κ. σκολνώ. — σχόλασµα κ. (λαϊκ.) σκόλασµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σπάζω. [ΕΤΥΜ < αρχ. σχολάζω (µε µεταπλασµό κατά τα ρ. σε -ώ), βλ.λ.] 

σχωρνάω ρ. µετβ. {σχωρνάς... | σχώρε-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) συγχωρώ 
(βλ.λ.). — σχώρεση (η). 

ΣΩ.ΒΕ. (το) (προφέρεται σωβέ) Σωµατική Βελτίωση· (ευφηµ. στην αργκό των 
στρατιωτών) το καψώνι. 

σωβινισµός (ο) → σοβινισµός 
σωβινιστής (ο) → σοβινιστής 
σώβρακο (το) 1. ανδρικό εσώρουχο που καλύπτει το υπογάστριο και το πάνω 

µέρος των µηρών, σαν κοντό παντελόνι: βαµβακερό | πολύχρωµο ~· ΦΡ. µας 
πήραν τα σώβρακα (οικ.) µας εξευτέλισαν, µας ταπείνωσαν 2. (καθηµ.-
καταχρ.) το σλιπ (βλ.λ.). — (υποκ.) σωβρακάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ένδον, 
εσώρουχο. 
[ΕΤΥΜ. < *εσώβρακο (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ε-) < έσω + βρακί]. 

σω γα µπρος (ο) 1. ο άνδρας που µετά τον γάµο του πηγαίνει να ζήσει µε την 
οικογένεια τής γυναίκας του, αντί να ανοίξει δικό του σπίτι ή να ζήσει µε τη 
δική του οικογένεια: µπαίνω | πάω ~ 2. (συνεκδ.) έγγαµος άνδρας που δεν 
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, που φαίνεται να µην είναι ο αφέντης τού σπιτιού 
του: (παροιµ.) «-Γιατί 'σαι µαύρος κόρακα; -Γιατί 'µαι -!». ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ETYM. < *εσώγαµπρος (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ε-) < 
έσω + γαµπρός]. 

σώζω κ. (λαϊκ.) σώνω ρ. µετβ. {έσωσα, σώ-θηκα, -σµένος} 1. βγάζω 
(κάποιον/κάτι) από κίνδυνο, αποτρέπω φθορά ή καταστροφή κ.λπ., 
διαφυλάσσω την ακεραιότητα του, εξασφαλίζω τη σωτηρία του: οι 
πυροσβέστες µε αυτοθυσία έσωσαν τη ζωή των ενοίκων || ο γιατρός τού έσωσε 
το πόδι || ~ το κεφάλι | το τοµάρι | τη ζωή µου || ~ κάποιον από πνιγµό | από 
πυρκαγιά | από βέβαιο θάνατο || ~ την επιχείρηση από πτώχευση | την πόλη από 
εχθρική επιδροµή || τώρα πια δεν σε σώζει τίποτα (δεν γλυτώνεις) ΣΥΝ. 
γλυτώνω- ΦΡ. (α) σώζω την κατάσταση αποσοβώ αρνητική εξέλιξη, κίνδυνο· 
βγάζω από αδιέξοδο, δίνω τη λύση: η παρέµβαση του την τελευταία στιγµή 
έσωσε την κατάσταση (β) (λόγ.) ο σώζων εαυτόν σωθήτω (ό σώζων εαυτόν 
σωθή-τω) σε περιπτώσεις µεγάλου κινδύνου και γενικευµένης αναστάτωσης, 
όταν ο καθένας κοιτάζει πρώτα να περιφρουρήσει τις δικές του υποθέσεις 
ξεχωριστά, να γλυτώσει ο ίδιος πρώτα, αδιαφορώντας ή αδυνατώντας να 
φροντίσει για το συνολικό καλό (γ) (λόγ.) σώσον Κύριε (τον λαόν Σου) 
(σώσον, Κύριε, τον λαόν σου, από το Απολυτίκιο τής Υψώσεως τού Τιµίου 
Σταυρού) σε περιπτώσεις µεγάλης έκπλη- 

ξης, αγανάκτησης, απορίας: ~! Τι είναι αυτά που ακούω! (δ) γίνεται το σώσε 
(i) επικρατεί αναστάτωση ή γίνεται καβγάς ή µεγάλη φασαρία: παρεξηγήθηκαν 
και ήρθαν στα χέρια- πήγαν κάποιοι να τους χωρίσουν κι έγινε το σώσε! (ii) έχει 
πολύ µεγάλη κίνηση: στους δρόµους ~ από τα πολλά αυτοκίνητα || στα 
σουπερµάρκετ την παραµονή τής Πρωτοχρονιάς ~ ΣΥΝ. γίνεται πανικός | 
χαµός | το έλα να δεις 2. (µτφ.) διαφυλάσσω (κάτι) ακέραιο και αναλλοίωτο, 
φροντίζω να διατηρήσει την ουσία, την ποιότητα του: µόνο µε παραίτηση θα 
σώσει την αξιοπρέπεια του || ~ την τιµή | την υπόληψη µου ΣΥΝ. διασώζω- ΦΡ. 
σώζω τα προσχήµατα βλ. λ. πρόσχηµα 3. (ειδικότ.) (α) προφυλάσσω 
(κάποιον/κάτι) από την αποτυχία: η εξαιρετική ερµηνεία τού πρωταγωνιστή δεν 
έσωσε την παράσταση (β) προφυλάσσω (κάποιον/κάτι) από τη δυσαρέσκεια ή 
την αγανάκτηση των άλλων: αυτό που σε σώζει είναι ότι είσαι πολύ χαριτωµένη 
(αλλιώς θα είχα θυµώσει πολύ µαζί σου) 4. ΕΚΚΛΗΣ. λυτρώνω από τα δεσµά 
τής αµαρτίας: ο Ιησούς µε τη σταυρική του θυσία έσωσε τον κόσµο || η πίστη 
σου σε έσωσε 5. (στους υπολογιστές) διασώζω, αποθηκεύω, εντάσσω σε 
αρχείο- (µε-σοπαθ. σώζοµαι) 6. εξακολουθώ να υπάρχω, έχω αποµείνει: 
ελάχιστα αποσπάσµατα έχουν σωθεί από τα έργα του || στην κορυφή τού λόφου 
σώζονται ακόµη υπολείµµατα τού κάστρου ΣΥΝ. διασώζοµαι, διατηρούµαι 7. 
(µτφ.) πετυχαίνω τις επιδιώξεις µου, εξασφαλίζοµαι πλήρως: αγόρασαν τότε τα 
οικόπεδα µισοτιµής και σώθηκαν! || αν πιάσει αυτή η δουλειά, σωθήκαµε! ΦΡ. 
(ειρων.) (τώρα) σώθηκα | σωθήκαµε1, για περιπτώσεις στις οποίες δεν πρέπει 
να περιµένει κανείς θετικό αποτέλεσµα ή ευνοϊκή εξέλιξη: Την άφησες να 
κάνει τη δουλειά µόνη της; Σώθηκες! || άσε, γιατί, αν περιµένουµε από σένα, 
σωθήκαµε! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σώζω < σω-ίζω, από τον αόρ. σώ-σαι κατά τα ρ. σε -ίζω (πβ. 
κ. θερίσαι - θερίζω, βαδίσαι - βαδίζω). Οι ιων.-αττ. τ. σώ-σω (µέλλ.), σώ-σαι 
(αόρ.), σω-θήναι (παθ. αόρ.) έχουν προέλθει µέσω συ-ναιρέσεως από τους 
αντίστοιχους επικούς τ. σαώ-σω, σαώ-σαι, σαω-θήναι, οι οποίοι µας οδηγούν 
σε οµηρικό ενεστ. σαώ (-όω) < επίθ. σώς | σώος (βλ.λ.). o νεοελλ. τ. σώνω 
οφείλεται στην επίδρ. των ρ. σε -ώνω (µέσω τού αορ. έ-σωσ-α) κατά το σχήµα 
σήκωσα - σηκώνω, πάγωσα - παγώνω]. 

σώζω - σώνω - διασώζω. Τα ρήµατα σώζω και σώνω έχουν διαφορετική 
ετυµολογική προέλευση: το σώζω είναι το αρχ. σώζω (< σω-ίζω < σώος), 
ενώ το σώνω «αρκώ, φτάνω» προέρχεται από το ισώ-νω (< ίσος). 
Εντούτοις στη χρήση, από τον (κοινό) αόριστο έσωσα σχηµατίστηκε και 
τύπος ενεστώτα σώνω (∆εν σε σώνει τίποτε) αντί τού σώζω, κατά τα πολλά 
ρήµατα σε -ωσα - -ώνω (σκότωσα - σκοτώνω, πλήρωσα - πληρώνω, 
φόρτωσα - φορτώνω κ.τ.ό.), ο οποίος συνέπεσε µε το σώνω (< ισώνω). 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, στην καθηµερινή πια ορολογία τής πληροφορικής, 
όπου ακούγεται συχνότατα το σώζω, για να αποδώσει το αγγλ. save µε τη 
σηµ. «διαφυλάσσω, διατηρώ για να µη χαθεί», είναι προτιµότερο αντί για 
το σώζω (και σώσιµο;) να χρησιµοποιείται το ακριβέστερο διασώζω (και 
ουσ. διάσωση). Το διασώζω σηµαίνει ακριβώς «διαφυλάσσω κάτι για να 
διατηρηθεί, να µη χαθεί»: διασώζω ένα κείµενο | µια φράση | µια 
πληροφορία | το γραπτό µου | το µήνυµα κ.ο.κ. 

σωθικά (τα) (λαϊκ.) 1. (εκφραστ.) τα εσωτερικά όργανα τού ανθρώπου: πιες ένα 
ποτήρι κρασί, να ζεσταθούν τα ~ σου! ΣΥΝ. σπλάχνα, εντόσθια, το µέσα (µου, 
σου...)- ΦΡ. (µτφ.) µου τρώει | καίει τα σωθικά µε βασανίζει πάρα πολύ 2. 
(µτφ.) τα βάθη τής ψυχής (κάποιου): µια κραυγή πόνου έµοιαζε να βγαίνει µέσ' 
από τα ~ του. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *έσωθικά (µε σίγηση τού αρχικού άτονου έ-), 
ουδ. πληθ. τού επιθ. *εσω0ικός < αρχ. εσωθεν (βλ.λ.)]. 

Σωκράτης (ο) {-η κ. -άτους} 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (470/469-399 
π.Χ.), ο οποίος θεµελίωσε την επαγωγική και τη µαιευτική µέθοδο, δίδαξε 
µόνο προφορικά, εµπλουτίζοντας και εµβαθύνοντας τη διαλεκτική και 
οριστικοποίησε τη στροφή τής φιλοσοφίας από τη φύση προς τον άνθρωπο 
και την ανθρωποκεντρική θεώρηση τού κόσµου 2. όνοµα αγίων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < σώς (βλ. λ. 
σώος) + -κράτης < κράτος]. 

σωκρατικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τον αρχαίο Έλληνα 
φιλόσοφο Σωκράτη: ~ φιλοσοφία | διάλογος | µέθοδος | διδασκαλία | ειρωνεία. 

σωληνάκι (το) → σωλήνας 
σωληνάριο (το) {σωληναρί-ου | -ων} 1. το µικρό σωληνοειδές δοχείο από 

εύκαµπτο υλικό, µέσα στο οποίο συσκευάζονται προκειµένου να διατεθούν 
στο εµπόριο, διάφορες ηµίρρευστες ουσίες (κόλλες, αλοιφές, κρέµες, 
ζαχαροπλαστικά υλικά κ.λπ.), ώστε, πιέζοντας το, το περιεχόµενο του να 
σπρώχνεται έξω: ζουλάω το - τής οδοντόκρεµας 2. (λόγ.-σπανιότ.) ο µικρός 
και λεπτός σωλήνας (βλ.λ.) ΣΥΝ. σωληνάκι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σωληνάριον < 
αρχ. σωλήν, -ήνος + υποκ. επίθηµα -άριον (πβ. κ. θηκ-άριον)]. 

σωλήνας (ο) 1. κοίλος, κυλινδρικός και επιµήκης αγωγός που κατασκευάζεται 
από µέταλλο, γυαλί, πλαστικό ή άλλο υλικό και χρησιµοποιείται για τη 
διοχέτευση και µεταφορά υγρών ή αερίων, καθώς επίσης και για την 
τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων: ~ φωταερίου | γκαζιού | 
ύδρευσης- ΦΡ. παιδί τού σωλήνα παιδί από ωάριο, το οποίο γονιµοποιήθηκε 
µέσα σε ειδικό σωλήνα τεχνητά από σπέρµα το οποίο συνήθ. έχει συντηρηθεί 
µε κατάψυξη 2. ΑΝΑΤ. κοιλότητα ή αγωγός τού σώµατος µε κυλινδρικό 
σχήµα: αναπνευστικός | πεπτικός ~ · 3. θαλάσσιο, εδώδιµο µαλάκιο µε 
χαρακτηριστικό σωληνοειδές όστρακο, που αλιεύεται για την εύγευστη σάρκα 
του ή για να χρησιµοποιηθεί ως δόλωµα. Επίσης (λαϊκ.) σωλήνα (η) (σηµ. 
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1). — (υποκ.) σωληνάκι (το) (σηµ. 1, 2). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σωλήν, -ήνος, τεχν. όρ., µε επίθηµα -ήν, -ήνος (πβ. κ. πυρ-ήν), 
αγν. ετύµου. Πιθανόν η λ. να ανάγεται σε ριζικό ουσ. *σώλος, αλλά καµία 
περαιτέρω σύνδεση δεν έχει εξακριβωθεί (λ.χ. µε τη λ. σϋριγξ)]. 

σωληνίσκος (ο) ΙΑΤΡ. ο λεπτός και εύκαµπτος σωλήνας, που τοποθετείται στο 
στόµα για την εισαγωγή και εξαγωγή υγρών, λ.χ. κατά την οδοντιατρική 
εξέταση ΣΥΝ. σωληνάκι. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. σωλήν + υποκ. επίθηµα -
ίσκος]. 

σωληνοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {σωληνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
έχει το σχήµα σωλήνα: ~ θήκη | οπή | όστρακο ΣΥΝ. σωληνωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

σωληνοκάβουρας (ο) (λαϊκ.) κλειδί µε ρυθµιζόµενο άνοιγµα, που 
χρησιµοποιείται για το βίδωµα ή το ξεβίδωµα σωλήνων. 

σωληνοκόφτης (ο) εργαλείο µε το οποίο κόβουν σωλήνες. 
σωληνοιιργία (η) {σωληνουργιών} η βιοµηχανία κατασκευής σωλήνων. 

[ΕΤΥΜ. < σωλήνας + -ουργία < λεξικό επίθηµα -ουργός (βλ.λ.)]. 
σωληνώνω ρ. µετβ. {σωλήνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. τοποθετώ σωλήνες (λ.χ. σε 

µηχανικό σύστηµα), εφοδιάζω µε σωλήνες: ~ την εγκατάσταση 2. συνδέω µε 
σωλήνα: όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να σωληνωθούν µε τον κεντρικό τροφοδότη 
|| ~ το µηχάνηµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. σωληνοϋµαι (-όο-) < αρχ. σωλήν, -ήνος 
(βλ.λ.)]. 

σωλήνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η τοποθέτηση σωλήνων σε 
εγκατάσταση, κυρ. σε ανεγειρόµενο κτήριο, για τη λειτουργία τής ύδρευσης, 
τής αποχέτευσης, τής κεντρικής θέρµανσης κλπ.: η οικοδοµή προχωρεί, τώρα 
περνάνε τις-2. (συνεκδ.-περιληπτ.) το σύνολο των σωλήνων που 
τοποθετούνται διαδοχικά ο ένας µετά τον άλλον, ώστε να αποτελούν συνεχή 
γραµµή, για τη µεταφορά υγρού ή αερίου ή ως προστατευτικό για την κάλυψη 
καλωδίων: η υγρασία έχει καταστρέψει τις ~ τής εγκατάστασης. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού γαλλ. tubulure]. 

σωληνωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει το σχήµα σωλήνα ΣΥΝ. 
σωληνοειδής 2. αυτός που διαθέτει σωλήνες, που αποτελείται από σωλήνες: ~ 
ατµολέβητας | σκαλωσιά. 

σώµα (το) {σώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η φυσική κατασκευή ενός ζωντανού 
οργανισµού, το σύνολο των µελών και των οργάνων που απαρτίζουν έναν 
άνθρωπο ή ένα ζώο (σκελετός, ιστοί, όργανα, συστήµατα οργάνων κλπ.): οι 
φυσικές λειτουργίες τού ~ || ανδρικό | γυναικείο | παιδικό | εφηβικό | γεροντικό ~ 
|| αισθάνοµαι πόνους σε όλο µου το ~ || αρµονικό | µυώδες | γεροδεµένο | 
καχεκτικό | ανεπτυγµένο -1| αισθητική σώµατος ΣΥΝ. κορµί- ΦΡ. (α) αναλογίες 
(τού σώµατος) (i) οι διαστάσεις τού κάθε µέλους σε σχέση µε τις διαστάσεις 
των υπολοίπων µελών, η διάπλαση: φυσιολογικές | κανονικές ~ (ii) (ειδι-κότ. 
για γυναίκες) οι διαστάσεις τού στήθους, τής µέσης και τής περιφέρειας (β) 
νους υγιής εν σώµατι υγιεί βλ. λ. νους (γ) (για µάχη, σύγκρουση) σώµα µε | 
προς σώµα (πολεµώντας) ένας προς έναν (κατά τη διάρκεια συµπλοκής µε τον 
εχθρό): αγώνας | πάλη ~ 2. (ειδικότ.) ο κορµός τού ανθρώπου, κατ' 
αντιδιαστολή προς τα άκρα, τον λαιµό και το κεφάλι: στην πυγµαχία 
επιτρέπονται τα χτυπήµατα στο κεφάλι και στο ~ πάνω από τη ζώνη 3. (ειδικότ.) 
το εξωτερικό στρώµα τού δέρµατος, η επιδερµίδα: σφριγηλό | τρυφερό | λείο ~ 
|| κρέµα σώµατος || ενυδάτωση | περιποίηση σώµατος 4. η υλική υπόσταση τού 
ανθρώπου, το σύνολο των βιολογικών του λειτουργιών και αναγκών, κατ' 
αντιδιαστολή προς το πνεύµα και την ψυχή του (πβ. λ. σάρκα): «~ θυµήσου όχι 
µόνο το πόσο αγαπήθηκες...» (Κ. Καβάφης) || το ξύπνηµα τού ~ || το ~ ζητάει || 
«ασθενεί το ~, ασθενεί µου και η ψυχή» (παρακλητικός κανόνας)· ΦΡ. ψυχή τε 
και σώµατι βλ. λ. ψυχή 5. το πτώµα: ο ενταφιασµός | η καύση τού ~ || η αττική 
γη φιλοξενεί από σήµερα το - τής µεγάλης ηθοποιού ΣΥΝ. (λόγ.) σορός, λείψανο 
6. (επι-στηµ.) κάθε υλικό αντικείµενο, οτιδήποτε γίνεται αντιληπτό µε τις 
αισθήσεις: στερεά | υγρά ~ || ουράνιο ~ (πλανήτης, αστεροειδής κ.λπ.) || ο νόµος 
τής πτώσεως των σωµάτων ΦΡ. ξένο σώµα (i) οτιδήποτε έχει εισέλθει ή 
σχηµατιστεί σε έναν οργανισµό, χωρίς να ανήκει σε αυτόν (ii) (µτφ.) οτιδήποτε 
| οποιοσδήποτε υπάρχει σε ένα σύνολο (π.χ. κοινωνικό), χωρίς να είναι 
προσαρµοσµένος, χωρίς να ανήκει σε αυτό: αισθανόταν ~ στην πόλη που έµενε 
7. ΝΟΜ. σώµα τού εγκλήµατος (λατ. corpus delicti) κάθε υλικό αντικείµενο 
που καθιστά αυταπόδεικτη την τέλεση εγκλήµατος, λ.χ. το φονικό όπλο ΣΥΝ. 
πειστήριο 8. ΧΗΜ. (α) απλό σώµα αυτό που δεν επιδέχεται περαιτέρω χηµική 
διάσπαση ή διαχωρισµό, δηλ. το χηµικό στοιχείο (βλ.λ.) (β) σύνθετο σώµα 
αυτό που αποτελείται από απλά σώµατα και µέσω χηµικών διεργασιών 
(διάσπαση, αποσύνθεση κ.λπ.) µπορεί να αποδώσει τα απλά σώµατα από τα 
οποία αποτελείται 9. (α) το κύριο µέρος αντικειµένου ή όλου, κατ' 
αντιδιαστολή προς τα άκρα ή τα προσαρτήµατα του: το ~ τής µηχανής | τής 
συσκευής (β) (ειδικότ.) συσκευή θέρµανσης: στο σαλόνι υπάρχουν δύο ~ 
καλοριφέρ || ~ που λειτουργεί µε ηλεκτρισµό ΣΥΝ. κορµός 10. (συνεκδ.) η 
οµοιογενής µάζα, η ύλη από την οποία αποτελείται κάθε αντικείµενο 11. το 
χαρτί, το έντυπο τής επιταγής 12. σύνολο προσώπων οργανωµένο για 
συγκεκριµένο σκοπό: δικαστικό | διπλωµατικό ~ || το ~ των ενόρκων | των 
επιθεωρητών | των ορκωτών λογιστών ΦΡ. (α) νοµοθετικό σώµα βλ. λ. νο-
µοθετικός (β) εκλογικό | εκλεκτορικό σώµα το σύνολο των ψηφοφόρων | των 
εκλεκτόρων (γ) (λόγ.) εν σώµατι (εν ένί σώµατι, Κ.∆. Κολ. 3, 15) όλοι µαζί, ως 
σύνολο: πήγαν ~ στο γραφείο τού προέδρου, για να διαµαρτυρηθούν (δ) 
συγκρότηση σε σώµα βλ. λ. συγκρότηση 13. ΤΥΠΟΓΡ. κάθε αντίτυπο βιβλίου, 
συγγράµµατος κ.λπ., που έχει λάβει την τελική µορφή του µετά την τύπωση 
και τη βιβλιοδεσία και µπορεί να κυκλοφορηθεί στο εµπόριο: έχουν αποµείνει 
µόνο είκοσι ~ τού πρώτου τόµου 14. ΕΚΚΛΗΣ. Ο άρτος που ευλογείται κατά το 
µυστήριο 

τής Θείας Ευχαριστίας· ΦΡ. σώµα τής Εκκλησίας το σύνολο των µελών τής 
Εκκλησίας: οι αιρετικοί αποβάλλονται από το ~ 15. (ειδικότ.) (α) το σύνολο 
ανθρώπων µε στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση και οργάνωση: άτακτα ~ 
ανταρτών || το ~ τής Αστυνοµίας || αποπέµφθηκε από το ~ (β) Σώµατα 
Ασφαλείας βλ. λ. ασφάλεια 16. ΣΤΡΑΤ. (α) σύνολο στρατιωτών που τελούν υπό 
ενιαία, ξεχωριστή διοίκηση: έφιππο | µηχανοκίνητο | εκστρατευτικό ~ (β) 
στοιχείο τού στρατού το οποίο δεν συγκρούεται µε τον εχθρό, αλλά παρέχει 
υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής µορφής, π.χ. το Σώµα Υλικού Πολέµου 
(Σ.Υ.Π.), το Σώµα Εφοδιασµού και Μεταφορών κ.ά. (γ) Σώµα Στρατού 
οργανισµός µεγαλύτερος από µεραρχία και µικρότερος από στρατιά- συνήθ. 
αποτελείται από δύο ή περισσότερες µεραρχίες, µαζί µε τα Όπλα και τις 
Υπηρεσίες που τον υποστηρίζουν (βλ. κ. λ. όπλο) 17. ΓΛΩΣΣ. σύνολο 
γλωσσικού υλικού· κόρπους (βλ.λ.). — (υποκ.) σωµατάκι (το) (σηµ. 1, 3), 
(µεγεθ.) σωµατάρα (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σώµα, αγν. ετύµου, όπως συµβαίνει και σε άλλες αντίστοιχες 
λ. I.E. γλωσσών (π.χ. λατ. corpus). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι σώµα < 
*twö-mn, που ανάγεται στην I.E. ρίζα *tëu- «φουσκώνω, πρήζοµαι» και, ως 
εκ τούτου, συνδ. µε τη λ. σω-ρός (βλ.λ.), άποψη η οποία προϋποθέτει 
περίπλοκες µεταβολές. Αλλες εκδοχές, όπως η αναγωγή σε τ. *σώπ-µα και η 
σύνδεση µε το ρ. σήποµαι ή ακόµη και µε τα ρ. σίνοµαι «βλάπτω, κάνω 
κακό», σανσκρ. styä «πήζω, σκληραίνω», δεν συγκεντρώνουν ισχυρά 
επιχειρήµατα. Στον Όµηρο η λ. χρησιµοποιείται αποκλειστικά για πτώµατα 
(κατ' αντιδιαστολή προς τη λ. δέµας). Ήδη στην Κ.∆. συναντούµε τη σηµ. 
«σύνολο προσώπων» (εν σώµα οι πολλοί έσµεν, Α' Κορινθ. 10, 17). o στρατ. 
όρ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. corps]. 

σωµασκία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-σπάν.) η άσκηση, η εκγύµναση τού σώµατος 
ΣΥΝ. γυµναστική, άθληση. [ΕΤΥΜ. αρ^., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. 
σώµα ασκώ]. 

σώµαταρας (ο) {σωµαταράδες} (οικ.) πρόσωπο που έχει ρωµαλέο σώµα µε 
µεγάλες διαστάσεις. 

σωµατάρχης (ο) [1821] {σωµαταρχών} ΣΤΡΑΤ. Ο διοικητής Σώµατος Στρατού. 
[ΕΤΥΜ < σώµα, -ατός + -άρχης < άρχω, απόδ. τού γαλλ. chef de corps]. 

σωµατειακός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε σωµατείο: ~ οργάνωση | 
καταστατικό | αθλητισµός ΣΥΝ. συνδικαλιστικός 2. ΙΣΤ. σωµατειακό κράτος 
πολιτικό σύστηµα που επέβαλλε τη συµµετοχή των εργαζοµένων στα 
ελεγχόµενα από το κράτος σωµατεία και συνδικάτα παραγωγών 
(εφαρµόστηκε στη φασιστική Ιταλία). 

σωµατείο (το) 1. ΝΟΜ. ένωση είκοσι τουλάχιστον προσώπων η οποία επιδιώκει 
σκοπό µη κερδοσκοπικό και έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα: 
καλλιτεχνικό | αθλητικό | φιλανθρωπικό ~ ΣΥΝ. σύλλογος, οργάνωση, 
οργανισµός 2. (ειδικότ.) ένωση προσώπων που ασκούν το ίδιο επάγγελµα, η 
οποία αποσκοπεί στη διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών επαγγελµατικών 
συµφερόντων των µελών της: εργατικό | επαγγελµατικό ~||~ ηθοποιών || - 
εργατοτεχνιτών µετάλλου || ιδρύω | συγκροτώ ~ ΣΥΝ. συνδικάτο. [EJYM < 
µτγν. σωµατείο ν < αρχ. σώµα, -ατός]. 

σωµατεµπορία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. αξιόποινη πράξη την οποία τελεί 
όποιος για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων: (α) προσλαµβάνει ή 
παρασύρει, έστω και µε τη συναίνεση της, ανήλικη γυναίκα µε σκοπό την 
πορνεία (β) µε τη βία, µε απατηλά µέσα, µε απειλές, µε επιβολή ή κατάχρηση 
εξουσίας ή µε κάθε άλλο εξαναγκαστικό µέσο προσλαµβάνει ή παρασύρει 
ενήλικη γυναίκα µε σκοπό την πορνεία (γ) µε τα προαναφερόµενα µέσα 
κατακρατεί παρά τη θέληση της σε οίκο ανοχής γυναίκα ή την εξαναγκάζει σε 
πορνεία. Επίσης σωµατεµπόριο (το) [µεσν.] (πβ. λ. δουλεµπόριο). 

σωµατέµπορος (ο) [µτγν.] {σωµατεµπόρ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που ασκεί 
σωµατεµπορία, ο προαγωγός. Επίσης (λαϊκ.) σωµατέµπο-ρας (πβ. λ. 
δουλέµπορος). 

σωµατίδιο (το) {σωµατιδί-ου | -ων} (επιστηµ.) 1. υλικό σώµα πολύ µικρών 
διαστάσεων, µικρότατο συστατικό ύλης: στοιχειώδες ~ || ~ νέφους (σταγονίδιο 
νερού ή µικρότατο τεµάχιο πάγου που αιωρείται στην ατµόσφαιρα) 2. ΦΥΣ. 
θεωρία των σωµατιδίων θεωρία που ερµηνεύει τη φύση ως αποτέλεσµα τής 
δράσης µικρότατων υλικών σωµάτων η θεωρία των κβάντα ή κβαντική θεωρία 
(βλ. λ. κβαντικός). — σωµατιδιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σωµατίδιον, υποκ. τού αρχ. σώµα, -ατός. o φυσ. όρ. είναι 
απόδ. τού γαλλ. corpuscule]. 

σωµατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το σώµα (βλ.λ.): ~ διάπλαση 
| πόνος | άσκηση | ελάττωµα | αναλογίες | κοιλότητα (η κοιλότητα τού σώµατος, 
στην οποία εµπεριέχονται τα σπλάχνα) | βάρος | λίπος | ύψος | θάνατος | 
δοκιµασία | επαφή | φροντίδα- ΦΡ. (α) σωµατική | φυσική αγωγή βλ. λ. αγωγή 
(β) σωµατική έρευνα ανακριτική πράξη που διενεργείται σε άτοµο ύποπτο για 
τη µεταφορά κλοπιµαίων, απαγορευµένων ουσιών κ.λπ. ή και γενικότ. όταν ο 
αρµόδιος εισαγγελέας έχει διατάξει ανάκριση για κακούργηµα ή πληµµέληµα 
(γ) σωµατική ανάγκη η βιολογική ανάγκη για ούρηση ή αφόδευση (δ) 
σωµατική ακεραιότητα η κατάσταση κατά την οποία η αρτιµέλεια και υγεία 
ενός ανθρώπου δεν έχουν υποστεί βλάβη 2. ΝΟΜ. (α) σωµατική βία η φυσική 
δύναµη που ασκείται κατά τού σώµατος κάποιου, π.χ. ο ξυλοδαρµός (β) 
σωµατική βλάβη βλ. λ. βλάβη (γ) σωµατική ποινή κάθε ποινή που πλήττει το 
σώµα τού καταδίκου (λ.χ. η µαστίγωση, ο ακρωτηριασµός κ.ά.) 3. ΒΙΟΛ. 
σωµατικό κύτταρο κάθε κύτταρο τού σώµατος µε εξαίρεση τα γεννητικά 
κύτταρα. — σωµα-TiK-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. σωµάτιο (το) {σωµατί-ου | -ων} 
1. ΙΑΤΡ. κάθε κύτταρο τού σώµατος, ειδικότ. τα ερυθρά και τα λευκά 
αιµοσφαίρια 2. σωµατίδιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. σωµάτιον, υποκ. τού ουσ. 
σώµα, -ατός. Στη σηµ. «αιµο- 
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σφαίριο» η λ. αποδίδει το γαλλ. corpuscule]. 
οωµατοδόµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} το µπόντι-µπίλ-ντινγκ (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. body-building]. 
σωµατολογια (η) [1799] {χωρ. πληθ.} 1. η µελέτη των µεταβολών τού 

ανθρώπινου σώµατος µε την πάροδο τής ηλικίας και κυρ. των µεταβολών που 
επισυµβαίνουν από τη γέννηση µέχρι την ενηλικίωση 2. επιστηµονικός 
κλάδος τής ανθρωπολογίας, που µελετά το ανθρώπινο σώµα από πλευράς 
ανατοµικής, λειτουργικής, ανθρωποµετρικής κ.λπ. — σωµατολογικός, -ή, -ό 
[1848], σωµατολογικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
somatologie]. 

σωµατοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ΑΝΘΡΩΠΟΛ. η συστηµατική επιστηµονική 
µελέτη των διαστάσεων τού ανθρώπινου σώµατος. — σωµατοµετρικός, -ή, -ό, 
σωµατοµετρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. somatometry]. 

σωµατόπλασµα (το) {σωµατοπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων) ΒΙΟΛ. το σύνολο των 
σωµατικών (βλ.λ.) κυττάρων εκτός από τα γεννητικά κύτταρα 
(σπερµατόπλασµα). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. somatoplasm]. 

σωµατοποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {σωµατοποιείς... | σωµατοποί-ησα, -ού-µαι, -
ήθηκα, -ηµένος} δίνω σε κάτι σωµατική υπόσταση. — σωµατοποίηση (η) 
[µεσν.]. 

σωµατοστατίνη (η) {σωµατοστατινών} ΒΙΟΛ. ορµόνη η οποία παράγεται από 
τον υποθάλαµο και από το τοίχωµα τού πεπτικού σωλήνα και αναστέλλει την 
έκκριση διαφόρων άλλων ορµονών, όπως τής σω-µατοτροπίνης, τής 
θυρεοτροπίνης, τής ινσουλίνης κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
somatostatin < somato- (< σώµα) + -stat (< -στατης < αρχ. Γ-στα-µαι) + 
κατάλ. -in]. 

σωµατοτροπινη (η) ΦΥΣΙΟΛ. η ορµόνη τής υποφύσεως, που επιδρά στην αύξηση 
τού σώµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. somatotropine]. 

σωµατότυπος (ο) {σωµατοτύπ-ου | -ων, -ους} ΑΝΘΡΩΠΟΛ. το σχήµα και η µορφή 
τού ανθρώπινου σώµατος, όπως ταξινοµούνται σε διακριτούς τύπους, µε 
αναφορά σε τρεις ακραίους σωµατικούς τύπους, τον στρογγυλό, παχύ, τον 
µυώδη και τον αδύνατο, λεπτό τύπο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
somatotype]. 

σωµατοφύλακας (ο/η) [µτγν.] {(θηλ. σωµατοφύλακος) | σωµατοφυλάκων} το 
άτοµο που αναλαµβάνει επί πληρωµή την προστασία τής σωµατικής 
ακεραιότητας κάποιου: προσλαµβάνω | κυκλοφορώ µε | συνοδεύοµαι από ~ 
ΣΥΝ. (µειωτ.) µπράβος, γορίλας. 

σωµατοφυλακή (η) οµάδα σωµατοφυλάκων, η προσωπική φρουρά κάποιου. 
σωµατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {σωµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) αυτός που 

έχει µεγάλο, γεροδεµένο, δυνατό σώµα: ~ άνδρας | πολεµιστής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 

σώνω1 ρ. → σώζω 
σώνω2 ρ. αµετβ. 1. είµαι αρκετός, ώστε να καλύπτω τις ανάγκες κάποιου 

επαρκώς· κυρ. στην προστ. σώνει! αρκετά!, φτάνει!: µη βάζεις άλλο λάδι, ~! 
ΦΡ. σώνει και καλά | καλά και σώνει | ντε και σώνει | σώνει και ντε µε το ζόρι, 
µε κάθε τρόπο, ασκώντας πίεση ή επιµένοντας πολύ: ήθελε ~ να παντρέψει την 
κόρη του µε γιατρό || µα ~ να µε πείσει ότι έκανα λάθος! ΣΥΝ. ντε και καλά 2. 
(λαϊκ. σώνω + να) προλαβαίνω· (συνήθ. ο αόρ.): δεν έσωσε να δει την κόρη 
του παντρεµένη ΣΥΝ. αποσώνω· ΦΡ. (α) να µη σώσεις ως κατάρα σε κάποιον 
να µην προλάβει, να πεθάνει πριν κάνει κάτι: µου έφαγε ένα σωρό λεφτά, που 
να µη σώσει να τα χαρεί! (β) να µην έσωνα ως έκφραση έντονης µετάνοιας: 
εγώ τον βοήθησα, που ~, τέτοιο κάθαρµα που ήταν! (γ) µη σώσεις ως έκφραση 
έντονης αδιαφορίας για το αν θα κάνει κανείς κάτι ή όχι· σε φρ. όπως: µη 
σώσεις κι έρθεις! (ας µην έρθεις, δεν µε ενδιαφέρει αν δεν έρθεις) 3. (µεσοπαθ. 
σώνοµαι) χρησιµοποιούµαι ή ξοδεύοµαι ώς το τέλος, τελειώνω: Τι θα γίνει, 
άµα σωθεί το πετρέλαιο; Θα ξεπαγιάσουµε; || σώθηκε η ζάχαρη- πήγαινε να 
πάρεις- ΦΡ. (α) σώθηκαν τα ψέµατα! ήρθε η ώρα τής αλήθειας (β) σώθηκε το 
λάδι | καντήλι του ή σώθηκαν οι µέρες | τα καρβέλια του πεθαίνει ή πέθανε, 
είναι στα τελευταία του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. < ισώνω (< ίσος), µε 
σίγηση τού ι-]. 

σώος, -α, -ο (για πρόσ.) αυτός που διατηρεί την ακεραιότητα του, που δεν έχει 
υποστεί φθορά, βλάβη ή ατύχηµα: βγήκε - από το κτήριο που κατέρρευσε- ΦΡ. 
(α) σώος και αβλαβής βλ. λ. αβλαβής (β) έχω σώας τας φρένας είµαι 
διανοητικώς, ψυχικώς υγιής: για να είναι έγκυρη µια διαθήκη, πρέπει να έχει 
σώας τας φρένας ο διαθέτης. [ΕΤΥΜ. < αρχ. σώος | σώς < *σάΨο-ς (µε 
σίγηση τού δίγαµµα και συναίρεση) < *tw-3-wo-s (που αντικατέστησε τον 
αναµενόµενο τ. *σαΰς < *tw-a-u-s), µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *t5w- 
«φουσκώνω» (µε συριστι-κοποίηση *tw- | *ss- > s-vmi µετάθεση τού -a-), πβ. 
σανσκρ. tavas-vänt «ισχυρός, δυνατός», laviti «είµαι ισχυρός, δύναµαι να...», 
αβεστ. tav-«είµαι σε θέση να...» κ.ά. Οµόρρ. σφζω (< σω-ίζω), σω-τήρ[ας], 
σωστός, σώ-φρων, Σω-κράτης κ.ά. Η αποδοχή τής απόψεως αυτής θα 
προϋπέθετε ότι το επίθ. σώος | σώς είχε αρχικώς τη σηµ. «ισχυρός, δυνατός»]. 

σωπαίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {σώπασα (προστ. κ. σώπα)} ♦ (αµετβ.) 1. παραµένω 
σιωπηλός, δεν µιλώ: Γιατί σωπαίνεις; Γιατί δεν λες κι εσύ τη γνώµη σου; ΣΥΝ. 
σιωπώ, (λόγ.) σιγώ 2. (κατ' επέκτ.) µένω αδρανής, δεν εκδηλώνω την αντίθεση 
µου: η κοινή γνώµη | ο Τύπος σωπαίνει για τα εγκλήµατα τού καθεστώτος 3. 
παύω να µιλώ: το ύφος της µε έκανε να σωπάσω || σώπα, ν' ακούσω! ΣΥΝ. 
(υβριστ.) σκάω, το βουλ-λώνω ANT. µιλώ 4. (η προστ. σώπα) (α) για τη 
δήλωση δυσπιστίας: Ο ίδιος σου το 'πε; ~, δεν το πιστεύω! (β) σε εκφράσεις 
ειρωνείας: ~! Σε λίγο θα µου πεις ότι δεν καταλάβαινε τι έκανε! (γ) για 
καθησυχα-σµό: ~, µην κλαις, θα γίνεις καλά σύντοµα! (δ) ως έκφραση ανακού- 

φισης: ~, τον βρήκαµε επιτέλους! ♦ 5. (µετβ.) (σπάν.) κάνω (κάποιον) να 
σταµατήσει να µιλάει ή να φωνάζει: δεν µπόρεσαν να σωπάσουν τις φωνές που 
διαµαρτύρονταν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σιωπώ. [ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. εσώπασα 
(αντί τού αρχ. εσιώπησα) τού ρ. σιωπώ (βλ.λ.) και επίθηµα -αίνω, κατά το 
σχήµα εχόρτασα - χορταίνω. Η αποβολή τού -ι- (σιωπώ - σωπαίνω) 
εµφανίζεται και άλλες φορές µετά το σ- (λ.χ. σίαλος - σάλιο, σιαγών - σαγόνι), 
όταν ακολουθεί φωνήεν]. 

σωρεία (η) {χωρ. πληθ.) µεγάλη ποσότητα, µεγάλος αριθµός: έχει διαπράξει ~ 
σφαλµάτων || ~ καταγγελιών ΣΥΝ. πλήθος, πληθώρα. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. 
σωρεύω]. 

σωρείτης (ο) → σωρίτης 
σωρεύω ρ. µετβ. {σώρευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) συγκεντρώνω (πράγµατα, 

ώστε να γίνουν σωρός)· (συνήθ. µτφ.): µε την απεργία των δικηγόρων 
εκατοντάδες υποθέσεις σωρεύονται στα δικαστήρια ΣΥΝ. συσσωρεύω, 
συναθροίζω. — σώρευση (η) [αρχ.], σωρευτικός, -ή, -ό [µτγν.], σωρευτικά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < σωρός]. 

σωρηδόν επίρρ. (λόγ.) 1. κατά σωρούς, ώστε να σχηµατίζονται σωροί: οι 
παραγωγοί πετούσαν ~ τα απούλητα φρούτα και λαχανικά ΣΥΝ. σωριαστά, 
απανωτά 2. (κακόσ.) σε µεγάλη ποσότητα, σε µεγάλο αριθµό και χωρίς µέτρο: 
οι πτυχιούχοι υπέβαλλαν ~ αιτήσεις για τις κενές θέσεις στο ∆ηµόσιο ΣΥΝ. 
αθρόως. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. σωρός + επιρρ. επίθηµα -ηδόν)πβ. κ. βαθµ-
ηδόν)]. 

σωριάζω ρ. µετβ. {σώριασ-α, -τηκα, -µένος} 1. (λαϊκ.) τοποθετώ ακατάστατα, 
ατάκτως (πράγµατα, ώστε να σχηµατίσουν σωρό): σώριασε στοίβες τα βιβλία 
πάνω στο γραφείο του ΣΥΝ. σωρεύω, συσσωρεύω-(µεσοπαθ. σωριάζοµαι) 2. 
(για πρόσ.) πέφτω κάτω χωρίς να µπορώ να ελέγξω καθόλου το σώµα µου, 
χωρίς δύναµη, σαν σωρός: ~ λιπόθυµος | νεκρός || έτσι όπως τον βλέπω ωχρό 
κι αδύναµο, φοβάµαι µη σωριαστεί καµιά ώρα 3. καταρρέω: το κτήριο 
σωριάστηκε σαν χάρτινος πύργος. — σώριασµα (το). [ΕΤΥΜ < σωρός]. 

σωριαστός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που σχηµατίζει σωρό: έβαλε όλες τις πατάτες ~ 
στη γωνία ΣΥΝ. στοιβαγµένος, στοιβαχτός. 

σωρίτης (ο) (συνήθ. ορθ. σωρείτης) {σωριτών} (λόγ.) 1.ΦΙΛΟΣ. (στη Λογική) 
σύνθετος, βραχυλογικός συλλογισµός, στον οποίο παραλείπονται τα 
επιµέρους συµπεράσµατα και προβάλλεται µόνο το τελικό και ο οποίος 
µπορεί να αναλυθεί σε τόσους άλλους απλούς συλλογισµούς όσες είναι και οι 
προτάσεις που τον αποτελούν εκτός από την πρώτη και την τελευταία · 2. 
ΜΕΤΕΩΡ. πυκνό, σφαιρικό και εξογκωµένο νέφος που σχηµατίζεται από 
ανοδικά ρεύµατα αέρα' είναι υπό-λευκο ή φαιό και ανακλά έντονα το ηλιακό 
φως. — σωριτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σωρ(ε)ίτης < αρχ. σωρός + παραγ. επίθηµα -ίτης (πβ. κ. πολ-
ίτης), ενώ η γρ. µε -ει- πρέπει να αποδοθεί στην επίδρ. των σωρεύω, σωρεία]. 

σωριτοµελανίας (ο) (συνήθ. ορθ. σωρειτοµελανίας) (σωριτοµελα-νιών} 
ΜΕΤΕΩΡ. πυκνό, ογκώδες και βαρύ νέφος, που η βάση του σχεδόν ακουµπά 
στο έδαφος· δίνει καταρρακτώδεις βροχές που συνοδεύονται και από χαλάζι. 

σωροβολιάζοµαι ρ. αµετβ. {σωροβολιάσ-τηκα, -µένος} (λαϊκ.) πέφτω κάτω 
κατάκοπος ή αναίσθητος, καταρρέω ΣΥΝ. σωριάζοµαι. — σωροβόλιασµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ < σωρός + βολή + παραγ. επίθηµα -ιάζοµαι (πβ. κ. σωριάζοµαι)]. 

σωρός (ο) 1. σύνολο πραγµάτων που έχουν συγκεντρωθεί στον ίδιο χώρο χωρίς 
τακτοποίηση ή έχουν ριχθεί άτακτα το ένα πάνω στο άλλο: ~ από ρούχα | 
βιβλία | εφηµερίδες | σκουπίδια ΣΥΝ. σωρεία, στοίβα- ΦΡ. (µτφ.) ένα σωρό 
(πρόσωπα | πράγµατα κ.λπ.) πάρα πολλά (πρόσωπα | πράγµατα κ.λπ.), µεγάλη 
ποσότητα, πλήθος (προσώπων | πραγµάτων κ.λπ.): µου είπε ~ ψέµατα || έχω ~ 
δουλειά για το Σαββατοκύριακο || έχει - φίλους | λεφτά | υποχρεώσεις | 
δυνατότητες ΣΥΝ. πληθώρα, σωρεία 2. (η γεν. τού σωρού ως χαρακτηρισµός) 
κατώτερης ποιότητας, όχι εκλεκτός ή σπάνιος: αυτό το φουστάνι είναι ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, σορός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Έχει προταθεί η σύνδεση µε τη λ. σώµα (βλ.λ.), 
που όµως είναι εξίσου σκοτεινής προελεύσεως. Κατ' άλλους, η λ. ανάγεται σε 
τ. *twö-ros και, ως εκ τούτου, στην ίδια ρίζα µε το επίθ. σώος | σώς (βλ.λ.), η 
οποία έχει τη σηµ. «φουσκώνω»]. 

σώσε (το) {άκλ.} µόνο στη ΦΡ. γίνεται το σώσε για µεγάλη αναστάτωση ή 
θορυβώδη συγκέντρωση: κάθε βράδυ στην παραλία µαζεύονται παρέες και ~ || 
αν συνεχίσει να µου φέρεται έτσι, θα γίνει το σώσε! ΣΥΝ. γίνεται χαµός | τής 
κακοµοίρας, το έλα να δεις. 

σωσίας (ο/η) {σωσιών} πρόσωπο που µοιάζει πάρα πολύ µε άλλο, ώστε να 
είναι σχεδόν αδύνατον να τα ξεχωρίσει κανείς: ψάχνουν για ~ τού Έλβις 
Πρίσλεϋ, για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Σωσίας (< αρχ. σφζω), ήρωας τής κωµωδίας τού Πλαύ-του 
Άµφιτρύων, όπου ο Ερµής παρουσιάστηκε µε τη µορφή τού υπηρέτη Σωσία, 
µε αποτέλεσµα εκείνος να αµφιβάλλει για τον εαυτό του]. 

σωσίβιο (το) 1. ειδική συσκευή που φοριέται περίπου όπως το γιλέκο, έχει 
ανάλογο σχήµα, κατασκευάζεται από φελλό, µε πάνινη επένδυση, και έχει την 
ικανότητα να επιπλέει στο νερό, ώστε να κρατάει στην επιφάνεια τής 
θάλασσας αυτόν που το φορά, σώζοντας τον από πνιγµό 2. πλαστική ή 
λαστιχένια κουλλούρα σε διάφορα χρώµατα και σχέδια, η οποία φουσκώνει 
µε αέρα και περνιέται γύρω από το σώµα κάποιου (συνήθ. παιδιού), ώστε να 
τον υποβοηθεί στην κολύµβηση, κρατώντας τον στην επιφάνεια 3. (µτφ.) κάθε 
µέσο µε το οποίο 
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διασώζεται κάποιος, βγαίνει από δύσκολη θέση: η έκδοση τού δανεί-
ου υπήρξε ένα ~ για την εταιρεία. — (υποκ.) σωσιβιάκι (το). 

σωσίβιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που χρησιµοποιείται για τη διάσωση 
ανθρώπων: ~ λέµβος ΣΥΝ. σωστικός. [ΕΤΥΜ. < σωσι- (από το θ. τού 
αορ. τού ρ. σώζω) + βίος]. 

σώσιµο1 (το) (λαϊκ.) {σωσίµατος | χωρ. πληθ.} 1. η διάσωση (κάποιου) 
από φθορά, κίνδυνο, καταστροφή: το ~ τής ζωής κάποιου || το ~ τής 
πόλης από τους εχθρούς 2. (µτφ.) η διαφύλαξη τής ακεραιότητας 
(ενός πράγµατος): το ~ τής τιµής | τού ονόµατος τής οικογένειας 3. 
ΠΛΗΡΟΦ. η αποθήκευση σε αρχείο: το ~ τού εγγράφου ΣΥΝ. διάσωση. 
[ΕΤΥΜ < σώζω (από το θ. τού αορ. έ-σωσα) + παραγ. επίθηµα -ιµο, πβ. 
κ. στρώσ-ιµο, σπάσ-ιµο]. 

σώσιµο2 (το) {σωσίµατος | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το τελείωµα, η εξά-
ντληση: το ~ των τροφίµων/ τού νερού/ τού πετρελαίου. [ΕΤΥΜ. < 
σώνω (από το θ. τού αορ. έ-σωσ-α) + παραγ. επίθηµα -ιµο, πβ. κ. 
λειώσ-ιµο]. 

σώσµα (το) {σώσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) η τελευταία ποσότητα 
κρασιού που υπάρχει στο βαρέλι: πίνω από το ~. [ΕΤΥΜ. < σώνω (βλ. 
λ. σώζω), πβ. κ. µεσν. σώσµα «ανάνηψη»]. 

σωσµός (ο) (λαϊκ.) το σώσιµο1 (σηµ. 1). 
σωστικός, -ή, -ό 1. αυτός που χρησιµεύει για τη διάσωση: ~ µέσα | 

συνεργείο | λέµβος | σταθµός (αυτός που χρησιµοποιείται για τη διά-
σωση ναυαγών) ΣΥΝ. σωσίβιος 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. σωστική ανασκαφή η ανα-
σκαφή που γίνεται για να διασωθούν αρχαιολογικά ευρήµατα, τα 
οποία ανακαλύπτονται τυχαία σε χώρο εκσκαφής. — σωστικ-ά | -ώς 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. σωσ- (τού ρ. σφζω, όπου το -σ- οφείλεται είτε στον 
αόρ. σώσ-αι είτε στον παρακ. σέ-σωσ-µαι) + -τικός (πβ κ. βιασ-τι-
κός)].# 

σωστός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι όπως πρέπει να είναι, που δεν έχει 
λάθος: ~ απάντηση | συµπέρασµα || κι αυτό ~ (και αυτή η απάντηση 
είναι ορθή) ΣΥΝ. ορθός ANT. εσφαλµένος, λανθασµένος 2. (ειδικότ.) 
αυτός που έχει αναπτυχθεί ή εξελιχθεί στην εντέλεια, που δεν πα-
ρουσιάζει ατέλειες: θέλω να κάνεις ~ δουλειά· δεν µε νοιάζει το κό-
στος! || Πώς µεγάλωσες! - άντρας έγινες! 3. αυτός που διαθέτει αρ-
τιότητα και ακεραιότητα, που εµφανίζεται ολοκληρωµένος: γεννή-
θηκε µε όλα τα µέλη του σωστά || µέτρησα τα ρέστα και δεν τα βρήκα 
~ 4. αυτός που συµφωνεί µε την πραγµατικότητα: ποιο ρολόι δείχνει 
τη ~ ώρα; 5. αυτός που αποδεδειγµένα κατέχει µια ιδιότητα, που 
ισχύει, που είναι αληθινός, γνήσιος: είναι ~ φίλος | δηµοκράτης | 
αγωνιστής || δεν θέλω να βγει ~ αυτό το όνειρο ΣΥΝ. πραγµατικός ΑΝΤ. 
ψεύτικος 6. αυτός που εξυπηρετεί, που ενδείκνυται για την πραγµα-
τοποίηση σκοπού, επιθυµίας: για να παντρευτείς, πρέπει να βρεις τον 
~ άνθρωπο || κοίταξε να πάρεις τη ~ απόφαση || δεν έχει τα ~ εργα-
λεία γι'αυτή τη δουλειά || αυτός είναι ο ~ δρόµος για την πόλη; || ~ 
επιλογή ΣΥΝ. κατάλληλος, ενδεδειγµένος 7. αυτός που συµφωνεί µε 
την ηθική, µε το δίκαιο, γενικότ. µε αυτό που επιθυµεί η κοινωνία: 
δεν είναι σωστό να τα βάζεις µε µικρότερους || (κ. για πρόσ.) οι γονείς 
µου αγωνίστηκαν για να µε κάνουν ~ άνθρωπο 8. (οικ. ως επιφών. 
σωστός!) ως έκφραση επιδοκιµασίας για κάτι που έκανε ή είπε κά-
ποιος 9. σωστό (το) (α) αυτό που επιβάλλεται, που ενδείκνυται να γί-
νει: ΤΟ ~ είναι να παραιτηθεί ο υπουργός µετά τη σωρεία καταγγελιών 
εις βάρος του- ΦΡ. ΤΟ σωστό σωστό | το σωστό να λέγεται η αλήθεια 
πρέπει να λέγεται- για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος παραδέχεται 
κάτι: Α, ~! Ο Κυριάκος είναι ο ικανότερος απ' όλους, όσο 
αντιπαθητικό χαρακτήρα κι αν έχει! (β) σωστά (τα) η λογική, η δια-
νοητική ισορροπία· µόνο στις ΦΡ. (α) δεν είµαι µε τα σωστά µου (i) 
(κυριολ.) δεν έχω σώας τα φρένας ΣΥΝ. δεν είµαι στα καλά µου (ii) 
λέω ή κάνω πράγµατα που δεν ευσταθούν, που δεν δικαιολογούνται 
από τη λογική ΣΥΝ. παραλογίζοµαι, δεν είµαι στα καλά µου (β) µιλώ 
µε τα σωστά µου µιλώ σοβαρά, µε βάση τη λογική: Με τα σωστά σου 
µιλάς; Θέλεις να κάνω εγώ τέτοιο πράγµα; — σωστά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. ρηµατ. επίθ., αρχική σηµ. «ασφαλής, αυτός που µπορεί να σωθεί» 
(ως αντώνυµο τού ά-σω-τος), < αρχ. σφζω (το -σ- οφείλεται είτε στον 
αόρ. σώσ-αι είτε στον παρακ. σέ-σωσ-µαι) + παραγ. επίθηµα -τός (πβ. 
κ. βρασ-τός)]. 

σώστρα (τα) ΝΑΥΤ. η αµοιβή που καταβάλλεται για τη διάσωση πλοί-
ου εγκαταλελειµµένου από το πλήρωµα του, για την περισυλλογή 
τµηµάτων ναυαγισµένου πλοίου ή τού φορτίου του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
σώστρα < σφζω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τρα (πβ. κ. δί-δακ-τρα, εξέτασ-
τρα)}. 

ΣΩ.ΣΥ.Φ. (το) Σώµα Συνοριακών Φρουρών. 
σωτάρισµα (το) → σοτάρω 
σωτάρω ρ. → σοτάρω 
σωτέ επίθ. κ. επίρρ. → σοτέ 
σωτήρας (ο), σωτειρα (η) [αρχ.] {σωτειρών} 1. πρόσωπο που σώζει 

(κάποιον) από κακό: είσαι ο ~ µου- αν δεν ήσουν εσύ, θα είχα πεθά-
νει || ο λαός βαρέθηκε τους πολιτικούς που εµφανίζονται σαν σωτήρες 
τού έθνους ΣΥΝ. λυτρωτής 2. ΕΚΚΛΗΣ. Σωτήρας (ο) ο Ιησούς Χριστός 
ως λυτρωτής τού ανθρώπου από τον θάνατο και την αµαρτία: η 
Μεταµόρφωση τού Σωτήρος. Επίσης (αρχαιοπρ.) σωτήρ (ο) [αρχ.] 
{σωτήρος- κλητ. σώτερ} (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. σωτήρ, -ήρος < θ. σω- (τού ρ. σφζω, βλ.λ.) + παραγ. επί-
θηµα -τήρ, πβ. κ. κρα-τήρ, δο-τήρ]. 

Σωτήρης (ο) → Σωτήριος 
Σωτηρία (η) γυναικείο όνοµα. 
σωτηρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η απαλλαγή από κίνδυνο, από κακό, η 

διασφάλιση τής ακεραιότητας (κάποιου): υπό τις συνθήκες αυτές η - 
των ναυαγών φαινόταν αδύνατη || δεν πρόκειται να βρεις - || είσαι η 
µόνη ελπίδα σωτηρίας µου ΣΥΝ. λύτρωση, λυτρωµός, γλυτωµός 2. 

(καθηµ.) η λύση στα προβλήµατα (κάποιου): αναζήτησε τη ~ στη φυ-
γή | στο ποτό 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε βοηθεί (κάποιον) να σωθεί: αυτό 
το δάνειο θα είναι η - µας- ΦΡ. (α) σανίδα σωτηρίας οτιδήποτε στο 
οποίο καταφεύγει κανείς, για να γλυτώσει από κακό, για να βρει 
βοήθεια: στις δύσκολες εκείνες ώρες τα χρήµατα που µου δάνεισες 
ήταν µια ~ για ν' αποφύγω τη χρεωκοπία (β) δεν έχω σωτηρία δεν 
γλυτώνω µε τίποτε, δεν µε σώζει τίποτα: εδώ που έφτασε, δεν έχει πια 
σωτηρία 4. ΕΚΚΛΗΣ. η λύτρωση τού ανθρώπου από την αµαρτία, 
στον χριστιανισµό, ή από ό,τι είναι αντίθετο προς την πνευµατική 
ταυτότητα τού θεού, στις άλλες θρησκείες 5. Στρατός Σωτηρίας διε-
θνές χριστιανικό και φιλανθρωπικό κίνηµα που λειτουργεί κατά τα 
στρατιωτικά πρότυπα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < σωτήρ, -ήρος (βλ.λ.). Η φρ. σανίδα σωτηρίας είναι απόδ. 
τής γαλλ. planche de salut]. 

σωτηριολογία (η) [1878] {χωρ. πληθ.} ΘΕΟΛ. τοµέας τής δογµατικής 
(βλ. λ. δογµατικός) που ασχολείται µε τη σωτηρία των ανθρώπων από 
τον Χριστό. — σωτηριολογικός, -ή, -ό, σωτηριολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. sotériologie]. 

Σωτήριος (ο) {Σωτηρίου} ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Σωτήρης. 
[ΕΤΥΜ. Από την εορτή τής Μεταµορφώσεως τού Σωτήρος (Ιησού Χρι-
στού)]. 

σωτήριος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που σώζει, που οδηγεί στη σω-
τηρία (βλ.λ.): αυτό το φάρµακο αποδείχθηκε - για πολλούς || µια βροχή 
θα ήταν ~ για τα σπαρτά || ~ επέµβαση | προειδοποίηση ΑΝΤ. ολέθριος, 
καταστρεπτικός· ΦΡ. (ειδικότ.) σωτήριο(ν) έτος (i) κάθε έτος µετά τη 
γέννηση τού Χριστού: το γεγονός αυτό συνέβη το ~ 1485 (ii) κάθε 
έτος που αξιολογείται ως ιδιαίτερα σηµαντικό κυρ. λόγω τής 
σύνδεσης του µε ένα γεγονός: γεννήθηκε το ~ 1980 || (κ. ειρων.) το ~ 
1999 οι γυναίκες στο χωριό πλένουν ακόµη τα ρούχα στο ποτάµι 2. 
ΕΚΚΛΗΣ. αυτός που φέρνει τη σωτηρία τής ψυχής: τα ~ διδάγµατα 
τού Ευαγγελίου. 

σωτηριωδης, -ης, -ες [µτγν.] {σωτηριώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} 
(λόγ.) αυτός που φέρνει τη σωτηρία- ο σωτήριος: ο ησυχασµός έχει 
για τους οπαδούς του ουσιαστική και ~ αξία || ~ έτος. 

σώτρον (το) (λόγ.) η ζάντα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < µτγν. σώτρον (µε επίθηµα 
-τρον, πβ. κ. πλήκ-τρον) < θ. σω- < *kyö-, εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού 
I.E. *kyew- «τινάζοµαι, αναπηδώ» τού αρχ. ρ. σεύοµαι «κινούµαι 
γρήγορα, ορµώ», πβ. σανσκρ. cyâvate]. 

σωφέρ (ο) → σοφέρ 
σωφρονίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {σωφρόνισ-α, -τηκα (λογιότ. -θηκα), -µέ-

νος} (λόγ.) 1. καθιστώ (κάποιον) σώφρονα, υποδεικνύω (σε κάποιον) 
πώς πρέπει να φέρεται: µε διάφορους τρόπους προσπάθησε να τον 
σωφρονίσει ΣΥΝ. συνετίζω, συµµορφώνω 2. τιµωρώ ΣΥΝ. παραδειγµα-
τίζω, (µτφ.) συγυρίζω, (µτφ.) διορθώνω. — σωφρόνισµα (το) [αρχ.]. 

Σωφρόνιος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Σω-
φρόνης. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < αρχ. σώφρων (βλ.λ.)]. 

σωφρονισµός (ο) [µτγν.] το να σωφρονίζει κανείς (κάποιον), καθώς 
και το σύνολο των µέσων που χρησιµοποιεί κανείς προκειµένου να 
το επιτύχει: µέθοδοι | τρόποι σωφρονισµού || ο ~ τού παιδιού. 

σωφρονιστήρας (ο) ο φρονιµίτης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. σωφρονιστήρ, 
-ήρος (ήδη στον Ιπποκράτη µε τη σηµερινή σηµ.) < θ. σωφρονισ- (< 
σωφρονίζω) + παραγ. επίθηµα -τήρ]. 

σωφρονιστήριο (το) {σωφρονιστηρί-ου | -ων} (λόγ.) το δηµόσιο 
ίδρυµα στο οποίο εγκλείονται οι (νεαροί) κατάδικοι, για να εκτίσουν 
την ποινή τους ΣΥΝ. φυλακή, σωφρονιστικό κατάστηµα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. σωφρονιστήριον < σωφρονίζω + παραγ. επίθηµα -τή-ριον (πβ. 
κ. γυµνασ-τήριον, δικασ-τήριον)]. 

σωφρονιστής (ο) [αρχ.] αυτός που σωφρονίζει. 
σωφρονιστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που αποσκοπεί στον σω-
φρονισµό, που είναι ικανός ή κατάλληλος να σωφρονίζει: ~ µέτρα | 
µέσα | ίδρυµα | κατάστηµα (η φυλακή) | µηχανισµός | υπηρεσία | θε-
σµός || ~ υπάλληλος (που εργάζεται σε φυλακές) (β) σωφρονιστικό 
σύστηµα το σύνολο των επιστηµονικών τεχνικών και µεθόδων, αλλά 
και των κανόνων και των ρυθµίσεων που θεσπίζει η πολιτεία για την 
ηθική βελτίωση και την κοηΌηακή αποκατάσταση των φυλακισµέ-
νων (γ) σωφρονιστικός κώδικας το σύνολο των νοµικών διατάξεων 
που σχετίζονται µε τον τόπο και τον χρόνο εκτίσεως ποινών, οι οποί-
ες επιβάλλουν στέρηση τής προσωπικής ελευθερίας (δ) Σωφρονιστι-
κό ∆ίκαιο το σύνολο των νοµικών διατάξεων που αφορούν στον σω-
φρονισµό, δηλ. στην τιµωρία και στην κοινωνική επανένταξη των κα-
ταδικασµένων σε ποινή στερητική τής ελευθερίας, ανάλογα µε το 
αδίκηµα για το οποίο καταδικάστηκαν, την ηλικία, το φύλο τους 
κ.λπ. 2. (ειδικότ.) σωφρονιστική (η) η επιστήµη που ασχολείται µε 
την ποινική αντιµετώπιση τού καταδικασµένου, τη γενικότερη νοµική 
του κατάσταση και την ορθή εκτέλεση τής εις βάρος του δικαστικής 
απόφασης. 

σωφροσύνη (η) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού σώφρονος, η συµµόρ-
φωση µε το µέτρο και τη λογική, η σύνεση και φρονιµάδα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < σώφρων + παραγ. επίθηµα -σύνη (πβ. κ. δικαιο-σύνη)]. 

σώφρων, -ων, -ον {σώφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) 
αυτός που συµπεριφέρεται µε βάση το µέτρο και τη λογική, που χα-
ρακτηρίζεται από σύνεση και φρονιµάδα: µετριοπαθής και ~ πολιτι-
κός || κανένας ~ άνθρωπος δεν θα αντιδρούσε έτσι || ~ στάση | ενέρ-
γεια! συµβουλή ΣΥΝ. φρόνιµος, συνετός, γνωστικός, µυαλωµένος ΑΝΤ. 
άφρων, απερίσκεπτος, άµυαλος. — σωφρόνως επίρρ. [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον, λογικός, προηγουµένως. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. 
σω- (< σώς | σώος, βλ.λ.) + -φρων (< φρήν, φρενός), πβ. κ. εϋ-φρων, 
όµό-φρων]. 



τ 

Τ, τ: ταυ το δέκατο ένατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Στην Αρχαία Ελληνική, όπως και στη Νέα, δήλωνε το οδοντικό άηχο κλειστό 
σύµφωνο [t]. Στα συλλαβογραφικά αλφάβητα άλλοτε δήλωσε, όπως συµβαίνει κανονικά µε τα αλφάβητα αυτά, ολόκληρη τη σειρά των 
οδοντικών συµφώνων (αυτό ίσχυσε στο κυπριακό συλλαβάριο, όπου το συλλαβόγραµµα τα δήλωσε και την προφορά των δα και θα, το τε 
δήλωσε και την προφορά των δε και θε κ.ο.κ.) και άλλοτε µόνο τη σειρά των τ | θ, ενώ το δ δηλωνόταν µε ιδιαίτερο γράµµα (αυτό συνέβη στη 
Γραµµική γραφή Β). Το γράµµα ταυ στο αττικό αλφάβητο ήταν στην πραγµατικότητα το εικοστό δεύτερο γράµµα τού αλφαβήτου -
µεσολαβούσαν το δίγαµµα (Ε), το µετέπειτα στίγµα, ως έκτο στη σειρά, το σαν (Μ), παραλλαγή τού σίγµα, ως δέκατο όγδοο στη σειρά, και 
το κόππα ('ι ) ως δέκατο ένατο στη σειρά. Το ταυ, άλλωστε, ήταν και το τελευταίο γράµµα τού βο-ρειοσηµιτικού αλφαβήτου και τελευταίο 
για ένα διάστηµα και τού ελληνικού, προτού επινοηθούν από τους Έλληνες τα γράµµατα Υ, Φ, Χ, Ψ και Ω. Οι ιστορικοί τής ελληνικής 
γραφής εξηγούν την προέλευση τού ταυ από το βορειοσηµιτικό γράµµα tâw που σήµαινε «το σηµείο». Ωστόσο, η σταυρόσχηµη µορφή τού 
γράµµατος εµφανίζεται µε κάποιες οµοιότητες (φωνητικές) και στις ελληνικές συλ-λαβογραφικές γραφές, οπότε δεν αποκλείεται απώτερη 
επίδραση αυτών στο συγκεκριµένο γράµµα τής βορειοσηµιτικής γραφής, παρά το γεγονός ότι µια τέτοια παραδοχή γεννά πλήθος άλλων 
ερµηνευτικών δυσκολιών στα λοιπά γράµµατα τού αλφαβήτου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Τ, Τ ταυ- το δέκατο ένατο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. 
ταυ, αριθµός). 

Τ. συντοµ.- τόµος. 
τα1 οριστικό άρθρο → ο, η, το 
τα2 → αυτός 
Τ.Α. (η) Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Τ.Α.Α.Θ.Π. (το) Ταµείο Αρωγής Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου. 
Τ.Α.Α.Σ.Ξ. (το) Ταµείο Αλληλοβοήθειας Αξιωµατικών Στρατού Ξη-

ράς. 
ταβάνι κ. (λαϊκ.) νταβάνι (το) {ταβαν-ιού | -ιών} η εσωτερική επι-

φάνεια τής στέγης, γενικότ. ενός στεγασµένου χώρου ΣΥΝ. οροφή ΑΝΤ. 
δάπεδο, πάτωµα (βλ. λ. στέγη)·  ΦΡ. πετάγοµαι | τινάζοµαι µέχρι το 
ταβάνι για να δηλώσουµε έντονη έκπληξη, χαρά ή πόνο. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. tavan, πιθ. < αραβ. (Συρίας) tawân]. 

ταβανόπροκα κ. νταβανόπροκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγάλο καρφί 
για ποικίλες ^χρήσεις. 

ταβανος κ. ντάβανος (ο) (λαϊκ.) η αλογόµυγα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
βεν. tavan | ιταλ. tafano < λατ. tabanus, ετρουσκ. αρχής]. 

ταβανοσανίδα κ. νταβανοσανίδα (η) λεπτή σανίδα που χρησιµο-
ποιείται κατά την κατασκευή ή για τη (διακοσµητική) επένδυση ορο-
φής. Επίσης ταβανοσάνιδο κ. νταβανοσάνιδο (το). 

ταβανοσκουπα κ. νταβανοσκουπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σκούπα µε 
µακρύ κοντάρι που χρησιµοποιείται για το καθάρισµα ή το βάψιµο 
τού ταβανιού και τού επάνω µέρους των τοίχων. 

ταβανώνω κ. νταβανώνω ρ. µετβ. {ταβάνω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 
επενδύω µε σανίδες ή βάφω (το ταβάνι). — ταβάνωµα (το). 

ταβάς κ. νταβάς (ο) {ταβάδες} (λαϊκ.) κυκλικό και ρηχό ταψί που 
κατασκευάζεται από σφυρηλατηµένο χαλκό: ο ~ µε τα κουλλούρια || 
πατάτες στον ~ (στον φούρνο). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tava «τηγάνι» < 
περσ. täba]. 

ταβατούρι (το) → νταβαντούρι 
Τ.Α.Β.Ε. (το) Ταµείο Ασφαλίσεως Βιοµηχάνων Ελλάδας. 
ταβέρνα (η) {σπάν. ταβερνών} λαϊκό εστιατόριο ή εστιατόριο µε 

λαϊκό στυλ: κοσµική ~. Επίσης ταβερνείο (το) [µτγν.]. — (υποκ.) τα-
βερνούλα κ. ταβερνίτσα (η), ταβερνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. taberna «σκηνή, καλύβα», αργότερα και «καπη-
λειό, οινοπωλείο», αγν. ετύµου, ίσως ετρουσκ. λ.]. 

ταβερνιάρης (ο) {ταβερνιάρηδες}, ταβερνιάρισσα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.) ο ιδιοκτήτης ταβέρνας. [ΕΤΥΜ. < ταβέρνα + παραγ. επίθηµα -
ιάρης, πβ. µεσν. ταβερν-άρης]. 

ταβερνόβιος, -α, -ο (σκωπτ.) αυτός που συχνάζει, που περνάει τον 
καιρό του στις ταβέρνες. [ΕΤΥΜ < ταβέρνα + -βίος, πβ. κ. καφενό-
βιος, µπαρό-βιος]. 

ταβερνούλα (η) → ταβέρνα 
τάβλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. σανίδα µε αρκετό πάχος και δύο επίπε-

δες όψεις ΣΥΝ. µαδέρι 2. (κατ' επέκτ., συχνότ.) χαµηλό, στενόµακρο 
τραπέζι φαγητού· ΦΡ. (α) (τραγούδι) τής τάβλας δηµοτικό τραγούδι 
που λέγεται κατά τη διάρκεια τού φαγητού, όταν όλοι κάθονται στο 
τραπέζι (β) γίνοµαι τάβλα (στο µεθύσι) µεθώ πάρα πολύ ΣΥΝ. γίνοµαι 
τύφλα | σκνίπα | στουπί (γ) (εκφραστ.) πέφτω τάβλα (i) ξαπλώνω ή 
πέφτω ανάσκελα, φαρδύς-πλατύς, ιδιαίτ. λόγω κόπωσης για να ξε-
κουραστώ: γύρισε από τη δουλειά κατάκοπος και έπεσε τάβλα (ii) 
αρρωσταίνω και πέφτω στο κρεβάτι (δ) ρίχνω (κάποιον) τάβλα ανα-
γκάζω (κάποιον) να ξαπλώσει ή να πέσει ανάσκελα, να µείνει ξα-
πλωµένος για καιρό: έπαθα ένα κρυολόγηµα, που µ ' έριξε τάβλα στο 
κρεβάτι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < λατ. tabula «πινακίδα, ξύλινη πλάκα - τραπέζι για ζά-
ρια», τε^ν. όρ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

ταβλαδορος (ο), ταβλαδόρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πρό- 

σωπο που παίζει συχνά τάβλι, ο έµπειρος και ικανός παίκτης στο τά-
βλι. [ΕΤΥΜ. < τάβλι + -δόρος (βλ.λ.), πβ. κ. µπαλα-δόρος, τορνα-
δόρος]. 

ταβλάς (ο) → ταµπλάς1 
τάβλι (το) {ταβλιού | χωρ. πληθ.} 1. επιτραπέζιο παιχνίδι τύχης για 

δύο παίκτες, που παίζεται µε ζάρια και πούλια, τα οποία κινούνται 
πάνω σε ξύλινες επιφάνειες µε είκοσι τέσσερεις θέσεις, µε σκοπό να 
φθάσουν σε συγκεκριµένες θέσεις και συγχρόνως να εµποδίσουν ή 
να αποφύγουν ή να πιάσουν τα πούλια τού αντιπάλου 2. (συνεκδ.) 
ξύλινο κουτί µικρού µεγέθους µε σχήµα ορθογώνιο παραλληλεπίπε-
δο, στην εσωτερική επιφάνεια τού οποίου υπάρχει διαµορφωµένος 
πίνακας, για να παίζεται πάνω σε αυτόν το παραπάνω παιχνίδι: φέρε 
το ~ να παίξουµε. — (υποκ.) ταβλάκι (το). 
[EJYM < µτγν. ταβλίον, υποκ. τού τάβλα (βλ.λ.). Ήδη από εκείνη την 
εποχή η λ. δήλωνε είδη τυχερών παιγνιδιών που παίζονταν µε κύβους 
(ζάρια)]. 

ταβλιάζοµαι ρ. αµετβ. {ταβλιάσ-τηκα, -µένος} (λαϊκ.-οικ.) 1. πέφτω 
κάτω αναίσθητος ύστερα από δυνατό χτύπηµα · 2. κοιµάµαι πολύ 
βαριά, συνήθ. λόγω υπερβολικής κούρασης: ταβλιάστηκε στον ύπνο. 
[ΕΤΥΜ. < τάβλα + παραγ. επίθηµα -ιάζοµαι (πβ. κ. παθ-ιάζοµαι)]. 

ταγό ρ | (το) {ταγαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. σακίδιο πλεκτό ή υφαντό από 
χοντρό µάλλινο ύφασµα, συνήθ. πολύχρωµο, το οποίο κρεµιέται από 
τον ώµο για τη µεταφορά τροφίµων στον χώρο τής δουλειάς ή κατά 
τη διάρκεια οδοιπορίας ΣΥΝ. ντορβάς, (λόγ.) πήρα 2. (µτφ.-µειωτ.) ο 
αγροίκος, ο άξεστος άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ταγάριον < αρχ. ταγή (µε τη σηµ. «σιτηρέσιο υποζυ-
γίων») + υποκ. επίθηµα -άριον, πβ. κ. λυχν-άριον]. 

ταγγόδα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το να είναι κάτι ταγγό (βλ.λ.): το λά-
δι έχει κάποια ~. Επίσης ταγγίλα. [ΕΤΥΜ. < ταγγός + επίθηµα -άδα, 
πβ. κ. κρυ-άδα, νοστιµ-άδα]. 

ταγγίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {τάγγ-ισα κ. -ιασα} (για λιπαρές ουσίες) αλ-
λοιώνοµαι λόγω οξίδωσης από το οξυγόνο τής ατµόσφαιρας ή από 
τη δράση µικροοργανισµών, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία δυσάρε-
στης γεύσης και οσµής: το λάδι τάγγισε. Επίσης ταγγιάζω. — TÓYY1-
ση (η) κ. τάγγισµα (το). 

ταΓΓίλα (η) → ταγγάδα 
ταγγός, -ή, -ό (λαϊκ. για λιπαρές ουσίες) αυτός που έχει χαλάσει, που 

έχει αλλοιωθεί και έχει αποκτήσει δυσάρεστη γεύση και οσµή εξαι-
τίας τής οξίδωσής του από το οξυγόνο τής ατµόσφαιρας ή τής επί-
δρασης µικροοργανισµών: ~ λάδι | βούτυρο ΣΥΝ. χαλασµένος, αλλοι-
ωµένος. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. ταγγή (υποχωρητ.), αγν. ετύµου]. 

ταγέρ (το) {άκλ.} γυναικείο σύνολο ρούχων που αποτελείται από 
φούστα ή παντελόνι και σακάκι από το ίδιο ύφασµα, σχεδιασµένα 
ενιαία και κοµµένα στην ίδια γραµµή: µάλλινο | λινό ~ || ~ κόκκινο | 
µοντέρνο | κλασικό | κοντοµάνικο | χειµωνιάτικο. — (υποκ.) ταγερό-κι 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. tailleur «ράφτης - ραµµένο γυναικείο κοστούµι (δηλ. 
σακάκι και φούστα από το ίδιο ύφασµα)» < tailler «κόβω» < µτγν. 
λατ. taliare < λατ. talea «ραβδί, µόσχευµα»]. 

ταγή κ. ταή (η) (λαϊκ.) η µερίδα τής τροφής που δίνεται στα υποζύγια 
ή σε άλλα οικόσιτα ζώα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «παράταξη, διευθέτηση, διάταξη», < θ. ταγ-
τού ρ. τάσσω (βλ.λ.), πβ. παθ. αόρ. β' ê-τάγ-ην]. 

ταγιαδόρος (ο) → ταλιαδόρος 
ταγιάρω ρ. µετβ. [ταγιάρισα, ταγιαρισµένος) 1. επεξεργάζοµαι την 
επιφάνεια συνήθ. πολύτιµων λίθων ή κρυστάλλου, ώστε να αποκτή-
σουν πολυεδρικό σχήµα 2. διακοσµώ την επιφάνεια, συνήθ. κρυ-
στάλλου, χαράσσοντας τη µε αιχµηρό εργαλείο. — ταγιάρισµα (το). 
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[ΕΤΥΜ < ιταλ. tagliare | γαλλ. tailler «κόβω» < δηµώδ. λατ. taliare (βλ. 
λ. ταγέρ)]. 

ταγίζω ρ. → ταΐζω 
τάγισµα (το) → τάισµα 
τάγιστρο (το) (λαϊκ.) σακίδιο που κρέµεται από τον λαιµό υποζυγίων 

και περιέχει την τροφή τους. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τάγιστρον < ταγίζω (βλ. λ. ταίζω) + παραγ. επίθηµα 
-τρον, πβ. κ. στέγασ-τρον]. 

ταγκίλα (η) -+ ταγγάδα 
ταγκό (το) → τανγκό 
ταγκός, -ή, -ό → ταγγός 
τάγµα (το) {τάγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΣΤΡΑΤ. βασική µονάδα τού 

Στρατού Ξηράς, που αποτελείται από τρεις κύριους λόχους µε οµοι-
όµορφο οπλισµό και από έναν λόχο διοικήσεως · 2. ΕΚΚΛΗΣ. οργά-
νωση µοναχών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας που υπακούουν 
στους ίδιους κανόνες και έχουν ενιαία διοίκηση υπό µορφήν αδελ-
φότητας, µε στόχο τη διάδοση τού χριστιανισµού, την καταπολέµηση 
των αιρέσεων και τη διεύρυνση τής κοινωνικής πρόνοιας, τής εκπαί-
δευσης κ.λπ.: ~ των Ιησουιτών | των Καπουτσίνων | των Βενεδικτίνων 
3. καθεµία από τις εννέα οµάδες αγγέλων (εννέα τάγµατα) µε συ-
γκεκριµένη αποστολή το καθένα 4. (γενικότ.) σύνολο προσώπων που 
δρουν συλλογικά µε καθορισµένη οργάνωση και έχουν αφοσιωθεί 
στην επίτευξη κοινών στόχων: ιπποτικό (βλ. λ. ιπποτικός) | τεκτονικό 
~ 5. ΙΣΤ. Τάγµατα Ασφαλείας ένοπλα σώµατα που συγκροτήθηκαν 
από τον κατακτητή κατά τη διάρκεια τής γερµανικής Κατοχής (1941-
44) και επανδρώθηκαν από Έλληνες, οι οποίοι πολεµούσαν τις αντι-
στασιακές οργανώσεις στο πλευρό των Γερµανών · 6. (α) σύνολο 
προσώπων που έχουν τιµηθεί µε το ίδιο παράσηµο: ανήκει στο - τού 
Σωτήρος | τού Γεωργίου Α (β) (συνεκδ.) το ίδιο το παράσηµο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < τάσσω (βλ.λ.), από το θ. ray- (πβ. παθ. αόρ. β' έ-τάγ-ην) και την 
κατάλ. -µα (πβ. κ. πράγ-µα). Ήδη στην Αρχ. η λ. χρησιµοποιείται για 
να δηλώσει το στρατιωτικό σώµα (µε διάφορες υποδιαιρέσεις, λ.χ. 
µεραρχία, ρωµαϊκή λεγεώνα κ.ά.). Η σύγχρονη µονάδα είναι απόδ. τού 
γαλλ. ordre]. 

ταγµατάρχης (ο/η) {(κλητ. ταγµατάρχα) | ταγµαταρχών} ΣΤΡΑΤ. Ο δι-
οικητής τάγµατος (βλ.λ.) και ο αντίστοιχος ανώτερος αξιωµατικός 
τού Στρατού Ξηράς (βλ. κ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < τάγµα, -ατός + -άρχης < άρχω]. 

ταγµαταοφαλίτης (ο) {ταγµατασφαλιτών} ΙΣΤ. πρόσωπο που ανήκε 
στα Τάγµατα Ασφαλείας (βλ. λ. τάγµα). 

ταγός (ο) (λόγ.) 1. πρόσωπο που ανήκει στην ηγεσία (κυρ. την πνευ-
µατική^ οι πνευµατικοί µας ~ 2. ΙΣΤ. ανώτατος πολιτικός και στρα-
τιωτικός άρχοντας στην αρχαία Θεσσαλία. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. ταγ- τού 
ρ. τάσσω (βλ.λ.), πβ. παθ. αόρ. β' έ-τάγ-ην]. 

τάδε αόρ. αντων. {άκλ.} (µε άρθρο) δηλώνει πρόσωπο που δεν καθο-
ρίζεται ή δεν κατονοµάζεται (αντί τού κάποιος ή τού καθένας): δεν 
θα µου πει εµένα τι θα κάνω ο - και ο δείνα || όταν θα ξέρω, θα σου 
πω να συναντηθούµε την ~ ηµεροµηνία || ο κύριος ~. Επίσης (ειρων.) 
τάδες (πβ. λ. δείνα). 
[ΕΤΥΜ. Από τον πληθ. ουδ. τής αρχ. αντων. ό'δε, ήδε, τόδε «αυτός, -ή, 
-ό εδώ» (< άρθρο ο, ή, τό + δε)]. 

τάδε)ς) - δείνα)ς). Αοριστολογικές λέξεις που χρησιµοποιούνται 
όταν συνειδητά ο οµιλητής θέλει να αποφύγει την ονοµαστική 
αναφορά σε συγκεκριµένο πρόσωπο. Χρησιµοποιούνται είτε χωρι-
στά (∆εν απευθύνοµαι στον τάδε πολιτικό, ο οποίος έχει συµφέρον 
να λέει πως διαφωνεί -Η δείνα επιχείρηση, το δείνα µαγαζί, ο δεί-
να έµπορος, όλοι ισχυρίζονται ότι µαστίζονται από την κρίση και 
δεν έχουν να πληρώσουν την εφορία) είτε µαζί (∆εν µπορεί ο τάδε 
και ο δείνα κύριος να καθορίζουν το µέλλον τής χώρας - Ο τάδε 
λέει αυτά, ο δείνα λέει εκείνα' δεν µπορείς να καταλάβεις τίποτε). 
Όταν χρησιµοποιούνται µαζί ο τάδε και ο δείνα, ισοδυναµούν µε 
ζεύγη όπως αυτός και εκείνος, ο ένας κα! ο άλλος µε έντονη, όπως 
είπαµε, τη διαφορά τής συνειδητής αποφυγής αναφοράς σε ονόµατα 
και, συχνά, µε µειωτική ή ειρωνική υποσήµανση. Η ειρωνική ή 
µειωτικά σχολιαστική απόχρωση οδηγεί ενίοτε και σε χρήσεις 
όπως ο τάδες κα! ο δείνας, δηλ. σε κλίση, τρόπον τινά, των ακλίτων 
τάδε και δείνα κατά τα αρσενικά που λήγουν σε -ς (πατέρα-ς, 
αδελφό-ς, παππού-ς). 

τάδε έφη | τάδ' έφη → έφη 
Τ.Α.∆.Κ.Υ.   (το) Ταµείο Ασφαλίσεως ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων. 
Τ.Α.Ε. (το) Ταµείο Ασφαλίσεως Εµπόρων. 
τάζω ρ. µετβ. (έταξα, τα)γ)µένος) (λαϊκ.) 1. υπόσχοµαι: του έταξαν 

δύο διαµερίσµατα προίκα || µου έχει τάξει να µε πάει στο θέατρο- ΦΡ. 
(α) τάζω λαγούς µε πετραχήλια βλ. λ. πετραχήλι (β) τάξε µου υπο-
σχέσου µου (κάτι) (ενν. για να σου πω κάτι ευχάριστο, κάτι που πε-
ριµένεις): -Πες µου, τι έγινε; —! 2. (ειδικότ.) υπόσχοµαι (αφιέρωµα 
στον Θεό ή σε ιερό πρόσωπο) ως αντάλλαγµα για κάτι που ζητώ: έτα-
ξα στον Άγιο µια λαµπάδα ίση µε το µπόι µου, αν πετύχω στις εξε-
τάσεις- ΦΡ. (παροιµ.) µην τάξεις σ' άγιο κερί και σε παιδί κουλλούρι | 
παιχνίδι µην υποσχεθείς σε κάποιον αυτό που κατεξοχήν επιθυµεί, 
γιατί θα είσαι αναγκασµένος να τηρήσεις πάση θυσία την υπόσχεση 
σου, επειδή θα σου το ζητάει συνέχεια 3. αφιερώνω (κάτι/κάποιον) 
στον Θεό ή σε ιερό πρόσωπο: οι γονείς µου µε βάφτισαν Παναγιώτη, 
γιατί µε έταξαν τής Παναγίας- ΦΡ. τάζω τής Παναγιάς κερί, τού 
διάβολου λιβάνι µετέρχοµαι οποιοδήποτε µέσο, προκειµένου να 
επιτύχω τους σκοπούς µου (βλ. κ. λ. τάσσω). — τάξιµο (το) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ. έταξα τού αρχ. τάσσω (βλ.λ.), κατά το σχή- 

µα έσταξα - στάζω, έκραξα - κράζω]. 
ταή (η) → ταγή 
τάθηκα ρ. →τείνω 
Ταϊβάν (η) {άκλ.} (κινεζ. Chung Hua Min Kuo = ∆ηµοκρατία τής Κί-

νας) νησιωτικό κράτος τής Απω Ανατολής στον Ειρηνικό Ωκεανό, κο-
ντά στις Α. ακτές τής Κίνας, µε πρωτεύουσα την Ταϊπέι, επίσηµη 
γλώσσα την Κινεζική και νόµισµα το νέο δολάριο Ταϊβάν αλλιώς 
(παλαιότ.) Φορµόζα, Εθνικιστική Κίνα. — Ταϊβα νέζος (ο), Ταϊβανέζα 
(η), τάίβανέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < κινεζ. Taiwan < tâi «πλαγιά» + wän «ακτή», µε αναφορά στις 
απόκρηµνες ακτές τού νησιού. Προηγουµένως το νησί είχε την ονο-
µασία Formosa «όµορφη» (πορτ.), όπως το περιέγραψαν οι Πορτογά-
λοι εξερευνητές το 1590 για τα πολύ ωραία τοπία του]. 

τάιγκα (η) Ιχωρ. πληθ.) καθένα από τα ανοιχτά δάση κωνοφόρων αει-
θαλών δασών των υποπολικών περιοχών τής Β. Αµερικής και τής Ευ-
ρασίας, που αναπτύσσεται σε βαλτώδη εδάφη, τα δέντρα τους συ-
νήθ. καλύπτονται από λειχήνες και στην πανίδα του περιλαµβάνο-
νται οι καφέ αρκούδες, οι τάρανδοι, οι λύκοι κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. 
taigà, ταταρικής αρχής]. 

ταΐζω κ. (λαϊκότ.) ταγίζω ρ. µετβ. {τάισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. δίνω 
τροφή (σε ζώα): ~ τον σκύλο µου | τα κοτόπουλα | τις αγελάδες 2. (για 
πρόσ.) δίνω (σε κάποιον) να φάει, βοηθώ (µωρό, γέροντα, ανήµπορο 
κ.λπ.) στο φαγητό: ~ το µωρό κάθε τέσσερεις ώρες. — τάισµα κ. 
τάγισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ταγίζω (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -γ-, πβ. κ. ρο-
λόγι - ρολόι) < αρχ. ταγή (βλ.λ.), στη σηµ. «σιτηρέσιο (υποζυγίων)»]. 

Ταϊλάνδη (η) (τάι Ratcha Anachak Tai = Βασίλειο τής Ταϊλάνδης) 
κράτος τής ΝΑ. Ασίας µε πρωτεύουσα τη Μπανγκόκ, επίσηµη γλώσ-
σα την Τάι (Ταϊλανδική) και νόµισµα το µπατ ΣΥΝ. (παλαιότ.) Σιάµ. 
— Ταϊλανδός κ. (καθηµ.) Ταϊλανδέζος (ο), Ταϊλανδή κ. (καθηµ.) Ταϊ-
λανδέζα (η), ταίλανδικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) ταϊλανδέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Thailand (µε δεύτερο συνθ. το αγγλ. land 
«χώρα, γη») < τάι Thai < tha «είµαι ελεύθερος». Η χώρα χρησιµοποιεί 
επίσης την ονοµασία Prathet Thai «χώρα των ελευθέρων»]. 

ταϊµάουτ κ. τάιµ-άουτ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. η σύντοµη διακοπή αγώνα 
(λ.χ. µπάσκετ, βόλεϊ) την οποία δικαιούται µε βάση τους κανονι-
σµούς να ζητήσει καθένας από τους δύο προπονητές, προκειµένου να 
δώσει νέες οδηγίες στους παίκτες του: παίρνω | ζητώ ~. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. time-out]. 

τάιµινγκ (το) {άκλ.} ελλην. συγχρονισµός | χρονισµός- η επιλογή τής 
στιγµής για την εκτέλεση πράξεως, ώστε να προκύψει το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσµα: το ~ µιας µηχανής | ενός δροµέα || δεν είχε καλό 
~, γι ' αυτό και δεν πέτυχε το αποτέλεσµα που επεδίωκε. [ΕΤΎΜ. < 
αγγλ. timing]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η λέξη τάιµινγκ θα µπορούσε να αποδοθεί ελληνικά είτε 
ως συγχρογιαµός είτε ως χρονισµός. Το δεύτερο είναι αρχαία (µε-
ταγενέστερη) λέξη µε διαφορετική σηµασία (χρονική καθυστέρη-
ση - τοπική καθυστέρηση), χρησιµοποιήθηκε δε και στην τεχνο-
λογία µε τη σηµασία «ρύθµιση τής χρονικής αλληλουχίας» (στη 
λειτουργία ενός συστήµατος). Το συγχρονισµός, αρχαία (µεταγε-
νέστερη) λέξη και αυτό, µε τη σηµασία «συµφωνία χρόνου», φαί-
νεται προτιµότερο για την απόδοση τής σηµασίας «σε σωστό, κα-
τάλληλο χρόνο», που είναι η βασική σηµασία τού ξέν. όρου timing. 

Ταίναρο (το) {Ταινάρου} ακρωτήριο τής Ν. Πελοποννήσου στο Ν∆. 
άκρο τού νοµού Λακωνίας· αλλιώς (λαϊκ.) κάβο-Ματαπάς (ο). [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. Ταίναρον, από τον οµώνυµο ιδρυτή τού ιερού τού Ποσειδώνα 
που υπήρχε εκεί]. 

ταινία (η) {ταινιών} 1. στενό και επίµηκες κοµµάτι από δέρµα, ύφα-
σµα, χαρτί ή άλλο υλικό για ποικίλες χρήσεις: µονωτική | µεταλλική 
- || φορά στο µανίκι µαύρη ~ για πένθος || είχε µια γαλάζια ~ στα 
µαλλιά || ~ τηλετύπου | γραφοµηχανής ΣΥΝ. κορδέλα· ΦΡ. µεταφορική 
ταινία ιµάντας από πλαστικό, δέρµα ή µέταλλο, ο οποίος κινείται µε 
τη βοήθεια µηχανοκίνητου τύµπανου και χρησιµοποιείται για τη 
µεταφορά υλικού 2. (ειδικότ.) η κορδέλα που χρησιµεύει ως όργανο 
µετρήσεως τού µήκους ΣΥΝ. µετροταινία 3. ΑΡΧΙΤ. αρχιτεκτονικό κό-
σµηµα που αποτελείται από συνεχείς γραµµές 4. (α) λεπτή λωρίδα 
από πλαστική ύλη, η οποία έχει επικάλυψη από στρώµα φωτοευαί-
σθητου υλικού, πάνω στην οποία εγγράφονται εικόνες (µε κινηµατο-
γραφική µηχανή λήψεως ή βιντεοκάµερα) ή/και ήχος (π.χ. σε κασέτες 
ήχου) ΣΥΝ. φιλµ· ΦΡ. µαγνητική ταινία λωρίδα από πλαστικό, χαρτί ή 
µέταλλο, που επικαλύπτεται από στρώµα µαγνητιζόµενου οξιδίου 
τού σιδήρου και χρησιµοποιείται για την εγγραφή και αναπαραγωγή 
ήχου και εικόνας, καθώς και στις µονάδες εξωτερικής µνήµης των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (β) το αντίστοιχο κινηµατογραφικό έργο 
ή τηλεοπτική παραγωγή: οµιλούσα - (στην οποία αναπαράγονται, 
εκτός από την εικόνα, οι ήχοι και η οµιλία) || ~ µικρού µήκους | µε-
γάλου µήκους || επική | δραµατική | ιστορική | αστυνοµική | κοινωνική 
| ασπρόµαυρη | έγχρωµη | διαφηµιστική | ατµοσφαιρική | εµπορική | 
καλλιτεχνική | ποιοτική - || γυρίζω ~ || ~ τρόµου | θρίλερ | µυστηρίου | 
χαµηλού προϋπολογισµού | γουέστερν | γαλλικής παραγωγής | 
κινουµένων σχεδίων ΣΥΝ. έργο, φιλµ (γ) (συνεκδ.) η υπόθεση τού 
παραπάνω κινηµατογραφικού | τηλεοπτικού έργου: τι γίνεται στην ~ 
τελικά; || δεν την κατάλαβα αυτή την ~ 5. ΑΝΑΤ. κάθε µόρφωµα ή σχη-
µατισµός που έχει ταινιοειδές σχήµα: µυϊκή | οδοντική | σαλπιγγική 
- · 6. ΖΩΟΛ.-ΙΑΤΡ. σκουλήκι που παρασιτεί στο πεπτικό σύστηµα των 
θηλαστικών και στο έντερο τού ανθρώπου· ΦΡ. έχω ταινία (i) έχω στο 
έντερο µου το παραπάνω παρασιτικό σκουλήκι (ii) (µτφ.) έχω βουλι-
µία, τρώω χωρίς να χορταίνω ή να παχαίνω- συνήθ. σε ερώτηση: ται- 



ταινίαση 1735 τακτοποιώ 
 

via έχει; — (υποκ.) ταινιουλα (η) (σηµ. 1-4). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *râv-ja (µε επένθεση) < θ. *ταν- < *tn-, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *ten- (βλ. λ. τείνω). Η σηµ. 4 αποδίδει το γαλλ. bande]. 

ταινιαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. το σύνολο των διαταραχών 
και των συµπτωµάτων που προκαλούνται από την παρουσία διαφόρων ειδών 
ταινίας (σηµ. 5) στο πεπτικό σύστηµα τού ανθρώπου και ορισµένων 
θηλαστικών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. taeniasis]. 

ταινιοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {ταινιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
σχήµα ταινίας ΣΥΝ. ταινιόµορφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ταινιοθήκη (η) {ταινιοθηκών} 1. ειδική θήκη µέσα στην οποία τοποθετούνται 
κινηµατογραφικές ταινίες 2. λέσχη ή ίδρυµα που διαθέτει αρχείο 
κινηµατογραφικών ταινιών: η ~ τού δήµου. 

ταινιοκτόνος, -ος, -ο [1887] ΙΑΤΡ. αυτός που καταστρέφει τις ταινίες (παράσιτα): 
~ φάρµακο. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. ténifuge]. 

ταινιόµορφος, -η, -ο αυτός που το σχήµα του µοιάζει µε ταινία ΣΥΝ. 
ταινιοειδής. 

ταινιόπλεγµα (το) [1884] {ταινιοπλέγµ-ατος | -ατα, -άτων) (λόγ.) διακοσµητικό 
πλέγµα από ταινίες, που χρησιµοποιείται σε ενδύµατα, παραπετάσµατα, 
καλύµµατα επίπλων κ.λπ. ΣΥΝ. φράντζα. 

ταινιόπλεκτος, -η, -ο [1887] (λόγ.) αυτός που αποτελείται από ταινίες 
πλεγµένες µεταξύ τους: ~ κατασκευή | παραπέτασµα. 

ταινιοφαγος, -ος, -ο (εκφραστ.) (κ. ως ουσ.) αυτός που παρακολουθεί µετά 
µανίας κινηµατογραφικές ταινίες. [ΕΤΥΜ. < ταινία + -φάγος (βλ.λ.)]. 

ταινιωτός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που αποτελείται από ταινίες 2. αυτός που έχει 
κατασκευαστεί σε µορφή ταινίας: ~ πριόνι (η πριονο-κορδέλα) 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. 
ταινιωτή κεραµική η διακόσµηση των προϊστορικών αγγείων τής Κ. 
Ευρώπης, η οποία συνίσταται σε ανάγλυφα ή εγχάρακτα µοτίβα που 
διατάσσονται σε µορφή ταινίας. 

ταίρι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) 1. καθένα από τα δύο όµοια µέρη, από τα οποία 
αποτελείται ένα ζεύγος: έχω τη µία κάλτσα, αλλά δεν βρίσκω το ~ της· ΦΡ. δεν 
έχω ταίρι | δεν έχω το ταίρι µου (σε κάτι) δεν έχω τον όµοιο µου, υπερέχω 
από όλους: ~ στην κακογλωσσιά 2. (για πρόσ.) ο/η σύντροφος τής ζωής: έχασε 
το ~ του || γίνοµαι ~ µε κάποιον (δηµιουργώ µε κάποιον σχέση ή παντρεύοµαι). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *έταίριον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ε-), υποκ. τού αρχ. 
εταίρος (βλ.λ.)]. 

ταιριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ταίρια-ξα κ. -σα, -σµένος (καθηµ. -γµέ-νος)} ♦ 
(µετβ.) 1. συναρµόζω σε ζεύγος: θέλει να βρει κι άλλο ένα βάζο όµοιο, να τα 
ταιριάξει ΣΥΝ. συνταιριάζω, συνδέω 2. φέρνω σε αρµονικό συνδυασµό: 
προσπαθώ να ταιριάξω το µακιγιάζ µε χρώµατα τού προσώπου της· ΦΡ. τα 
ταίριαξαν έλυσαν τις διαφορές τους, συµφώνησαν ♦ (αµετβ.) 3. βρίσκοµαι σε 
αρµονία, σε συµφωνία: τα χρώµατα αυτά ταιριάζουν όµορφα µεταξύ τους || οι 
φωνές µας δεν ταιριάζουν ΣΥΝ. συνδυάζοµαι, συναρµόζοµαι, εναρµονίζοµαι 
4. προσαρµόζοµαι, έχω το σχήµα που αντιστοιχεί (σε κάτι): το κλειδί ταιριάζει 
στην κλειδαριά 5. (για πρόσ.) βρίσκοµαι σε συµφωνία, ζω αρµονικά: ταίριαξαν 
οι δυο τους αµέσως || φαίνεται ότι ταιριάζουν µεταξύ τους || δεν ταιριάζουµε 
ιδεολογικά | κοινωνικά | πνευµατικά- ΦΡ. (α) αν δεν ταιριάζαµε, δεν θα 
συµπεθεριάζαµε βλ. λ. συµπεθεριάζω (β) ταιριάζουν ταχνότα µας 
συµφωνούµε, έχουµε τις ίδιες συνήθειες ή ιδέες, απόψεις κ.λπ.: δεν µου 'χει 
κάνει τίποτα· απλώς δεν ~ 6. (τριτο-πρόσ. ταιριάζει) είναι κατάλληλο, αρµόζει, 
πρέπει: το φέρσιµο σου δεν - σε συγγενή || τέτοια γλώσσα δεν - σε άνθρωπο 
καλλιεργηµένο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < ταίρι]. 

ταίριασµα (το) {ταιριάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το συνταίριασµα, η συναρµογή 
(δύο πραγµάτων) σε ζεύγος 2. ο αρµονικός συνδυασµός: το ~ των χρωµάτων 
και των σχεδίων θέλει τέχνη 3. η προσαρµογή: το ~ τού κλειδιού µε την 
κλειδαριά. 

ταιριαστός, -ή, -ό 1. (+γεν.) αυτός που ταιριάζει, που έχει συνδυαστεί καλά: ~ 
ρούχα | χρώµατα | στολίδια ΣΥΝ. συνταιριασµένος ANT. αταίριαστος, 
παράταιρος 2. (για πρόσ.) αυτός που δεν έχει διαφορές, που συµβιώνει 
αρµονικά (µε άλλον): ~ ζευγάρι | αντρόγυνο ΑΝΤ. αταίριαστος. Επίσης 
ταιριασµένος, -η, -ο. — ταιριαστά επίρρ. 

τάισµα (το) → ταίζω 
ταΐστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το τάγιστρο (βλ.λ.) 2. σκεύος, όπου 

τοποθετείται η τροφή πουλιών ή ζώων. 
[ΕΤΥΜ; < ταίζω (θ. ταϊσ- τού αορ.) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. πο-τίσ-τρα]. 
ταϊφας κ. νταϊφάς (ο) {ταϊφάδες} (λαϊκ.-παλαιότ.) στράτευµα άτακτων, 
µπουλούκι. [ΕΤΥΜ < τουρκ. tayfa]. Τ.Α.Κ. (το) 1. Ταµείο Ασφαλίσεως 
Καπνεργατών 2. Ταµείο Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών. τακάκι (το) {τακακ-
ιού | -ιών} ΤΕΧΝΟΛ. καθένα από τα πέλµατα από υλικό υψηλού συνήθ. 
συντελεστή τριβής που φέρουν τα δύο έµβολα τού συστήµατος των φρένων των 
αυτοκινήτων και τα οποία πιέζονται πάνω σε έναν δίσκο (δισκόφρενο, βλ.λ.), 
που γυρίζει µαζί µε τον τροχό: τα ~ των µπροστινών δισκόφρενων τού 
αυτοκινήτου. [ΕΤΥΜ Υποκ. τού ουσ. τάκος (ο) (βλ.λ.)]. τάκα-τάκα επίρρ. 
(καθηµ.) αµέσως, χωρίς καµία καθυστέρηση: ντύθηκε ~ κι έφυγε- ΦΡ. στο τάκα-
τάκα αµέσως, στο άψε-σβήσε: αυτές οι δουλειές πρέπει να γίνονται ~ ΣΥΝ. 
τσάκα-τσάκα, στο πιτς φιτίλι. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. Τ.Α.Κ.Ε. (το) Ταµείο 
Ασφαλίσεως Κλήρου Ελλάδας. τακίµι (το) {τακιµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) πρόσωπο 
µε το οποίο συνεργάζεται ή έχει κανείς στενές σχέσεις: είµαστε τακίµια µε τον 
Θανάση ΣΥΝ. κολλητός. 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. takim]. 
τακιµιάζω ρ. αµετβ. {τακίµιασα} γίνοµαι τακίµι (µε κάποιον): οι δυο τους 

τακιµιάσανε. 
τάκλιν (το) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο) ενέργεια παίκτη κατά την οποία πέφτει στο 

έδαφος και διώχνει ή αποσπά τη µπάλα από τα πόδια τού αντιπάλου, χωρίς να 
του κάνει φάουλ: έξυπνο | άψογο ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. tackling < p. tackle στη 
σηµ. «σταµατώ, αρπάζω»]. 

τάκος κ. ντάκος (ο) (λαϊκ.) 1. κοµµάτι ξύλου ή άλλου υλικού, που 
χρησιµοποιείται ως υποστήριγµα: έχω βάλει δύο ~ κάτω από το τραπέζι, για να 
µην κουνιέται · 2. κοµµάτι από ξερό ψωµί, παξιµάδι: έφαγε (ν)τάκο περιχυµένο 
µε φρέσκια ντοµάτα, λάδι, ρίγανη, αλάτι. [ΕΤΥΜ. < βεν. taco | ιταλ. tacco < ισπ. 
taco, βλ. κ. τακούνι]. 

τακουνάδικο (το) (λαϊκ.) το εργαστήριο στο οποίο φτειάχνονται ή 
επιδιορθώνονται τα τακούνια των παπουτσιών. 

τακουνάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το χαµηλό τακούνι 2. (στο ποδόσφαιρο) χτύπηµα 
τής µπάλας µε το πίσω µέρος τού παπουτσιού: κάνω ~ || έβαλε γκολ µε ~. 

τακουνάς (ο) {τακουνάδες} (λαϊκ.) τεχνίτης ειδικευµένος στην κατασκευή ή 
την επισκευή τακουνιών (βλ.λ.). 

τακούνι (το) {τακουν-ιού | -ιών} το ψηλότερο και πίσω µέρος τής σόλας τού 
παπουτσιού, όπου ακουµπά η φτέρνα: γοβάκια | παπούτσια µε ψηλό | χαµηλό -. 
— (µεγεθ.) τακουνάρα (η). [ΕΤΥΜ < ιταλ. taccone (οµόρρ. τού ισπ. taco > 
tacón «τακούνι»), αγν. ετύµου]. 

τακουνιά (η) (καθηµ.) χτύπηµα µε το τακούνι: µου έδωσε µια ~, που µε τάραξε! 
τακτ (το) {άκλ.} η λεπτότητα και η διακριτικότητα στη συµπεριφορά: φέρεται 

πάντα µε πολύ ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. tact < λατ. tactus «άγγιγµα», µτχ. τ. τού ρ. tangere «αγ-
γίζω»]. 

τακ-τάκ (το) {άκλ.} ο ήχος τού ελαφριού χτυπήµατος, συνήθ. πάνω σε ξύλινη 
επιφάνεια. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

τακτική [αρχ.] κ. (καθηµ.) ταχτική (η) 1. η σειρά ενεργειών, η µέθοδος µε την 
οποία ενεργεί κάποιος: ακολουθώ έξυπνη | επιθετική | εσφαλµένη ~ 2. 
(ειδικότ.) η συγκεκριµένη µέθοδος µε την οποία ενεργεί κανείς για την 
επίτευξη ορισµένου σκοπού | παρελκυστική ~||~ φθοράς | αιφνιδιασµού | 
αδιαλλαξίας || διέπραξε πολλά λάθη τακτικής || εγκατέλειψε την ~ τής σιωπής 
και άρχισε να απαντά στις αιτιάσεις || ο νέος προπονητής εφαρµόζει άλλη - || 
πρέπει ν' αλλάξουµε ~, αν θέλουµε να αυξήσουµε τα έσοδα µας 3. ΣΤΡΑΤ. ο 
λεπτοµερής σχεδιασµός των επιµέρους σταδίων πολεµικής επιχείρησης. 

τακτικισµος (ο) ΠΟΛΙΤ. τρόπος πολιτικής συµπεριφοράς που χαρακτηρίζεται 
από τη χρησιµοποίηση µιας τακτικής για την εξυπηρέτηση µεµονωµένων 
στόχων και όχι ως µέρους ενός συνολικότερου πολιτικού σχεδίου και 
προγράµµατος: η αδυναµία τής αντιπολίτευσης να διαδραµατίσει τον 
ουσιαστικό της ρόλο φαίνεται κατεξοχήν από τους ~ της. 

τακτικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) ταχτικός 1. αυτός που γίνεται σύµφωνα µε ορισµένη 
τάξη ή τρόπο και σε ορισµένο χρόνο (κατ' αντιδιαστολή προς τον έκτακτο): 
κάθε απόγευµα κάνει τον ~ του περίπατο || υπάρχει ~ συγκοινωνία µε 
λεωφορείο || εν όψει των εορτών θα γίνουν εκτός από τις ~ πτήσεις και πολλές 
έκτακτες || ~ αλληλογραφία | ώρες (γεύµατος, ύπνου) 2. (κατ' επέκτ.) αυτός 
που επαναλαµβάνεται σταθερά, συχνά: δέχεται ~ επισκέψεις από τον 
προϊστάµενο του || οι εκρήξεις οργής του είναι ~ φαινόµενο ΣΥΝ. 
συνηθισµένος, συχνός, τακτός ΑΝΤ. ασυνήθιστος 3. (συνεκδ. για πρόσ.) 
αυτός που εµφανίζεται σταθερά: ~ πελάτης | επισκέπτης || ~ αναγνώστης µιας 
στήλης εφηµερίδας 4. αυτός που έχει σταθερή θέση: ~ προσωπικό | µέλος | 
υπάλληλος || ~ καθηγητής (παλαιοτ. κατ' αντιδιαστολή προς τον έκτακτο) ΣΥΝ. 
µόνιµος ΑΝΤ. έκτακτος, προσωρινός· ΦΡ. τακτικός στρατός ο µόνιµος και 
οργανωµένος στρατός (κατ' αντιδιαστολή προς τις οµάδες των άτακτων) 5. 
(για πρόσ.) αυτός που τηρεί τάξη στη ζωή και τη δραστηριότητα του: ήταν 
πάντα ~ στη δουλειά | στις πληρωµές του || προσπαθώ να είµαι ~ στα ραντεβού 
µου || είναι ~ και επιµελής µαθητής ΣΥΝ. (καθηµ.) εντάξει 6. αυτός που έχει ως 
έργο του την επιτέλεση ορισµένης λειτουργίας: ~ δικαστής | ανακριτής 7. 
τακτική (η) βλ.λ. 8. αυτός που σχετίζεται µε την τακτική (βλ.λ.), κυρ. τού 
πολέµου: ~ σχηµατισµός | οργάνωση | λάθος- ΦΡ. τακτική υποχώρηση 
υποχώρηση που κάνει κάποιος για λόγους τακτικής, πρόσκαιρη και µε σκοπό 
να επιστρέψει κάποτε στο πεδίο τής µάχης (ή µτφ. σε οποιαδήποτε 
αναµέτρηση), κάτω από ευνοϊκότερες γι' αυτόν συνθήκες 9. ΓΛΩΣΣ. τακτικό 
αριθµητικό αριθµητικό επίθετο που δηλώνει την τάξη, δηλ. τη θέση την οποία 
κατέχει το προσδιοριζόµενο ουσιαστικό σε σειρά οµοίων του, π.χ. πρώτος, 
δεύτερος, τρίτος..., δέκατος κ.λπ. — τακτικ-ά | -ώς επίρρ., τακτικότητα (η) 
[1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πανεπιστηµιακός. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < τάσσω (βλ.λ.), πβ. κ. πρακτικός - πράσσω. Ήδη αρχ. οι σηµ. 
«οργανωτικός, εύτακτος», καθώς επίσης και ό,τι σχετίζεται µε τον σχεδιασµό 
τού πολέµου. Μτγν. είναι η σηµ. που συνδέεται µε τους αριθµούς]. τακτισµός 
(ο) ο τροπισµός (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tactisme]. τακτοποιώ [1855] κ. 
(προφορ.) ταχτοποιώ ρ. µετβ. {τακτοποιείς... | τακτοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. βάζω σε τάξη (αντικείµενα): µόλις σήµερα τακτοποιήσαµε τα έπιπλα 
στο καινούργιο σπίτι || πήγαινε να τακτοποιήσεις το γραφείο σου'. || η νοσοκόµα 
τακτοποίησε τον άρρωστο για τη νύχτα || ~ τα λουλούδια | τα µαλλιά µου || ~ τη 
γραβάτα µου | τη συλλογή µου 2. (µτφ.) διευθετώ (κατάσταση σύµφωνα µε 
ορισµένο κανόνα ή πρότυπο): ~ τη ζωή µου || πότε θα 
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αποφασίσεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές σου; || δεν έχει τακτο-
ποιήσει όλα τα θέµατα που προέκυψαν || µην ανησυχείς, αυτό θα το 
τακτοποιήσουµε αµέσως ΣΥΝ. ρυθµίζω, κανονίζω ANT. αναστατώνω, 
καταστρέφω 3. (για λογαριασµούς) εξοφλώ: δεν έχει ακόµη τακτο-
ποιήσει τα χρέη του ΣΥΝ. εκκαθαρίζω- (για πρόσ.) 4. εγκαθιστώ: θα 
σας τακτοποιήσουµε προσωρινά στού αδελφού µου, µέχρι να βρείτε 
κάτι µόνιµο || (κ. µεσοπαθ.) τακτοποιηθήκαµε σε ένα κενό διαµέρισµα 
5. αποκαθιστώ επαγγελµατικά ή κοινωνικά: τακτοποίησε τους φίλους 
του σε καλές δουλειές-(κυρ. µεσοπαθ.): τακτοποιήθηκε σε µια καλή 
θέση || δεν πρόλαβε ακόµη να τακτοποιηθεί στη νέα του ζωή κι 
άρχισαν οι δυσκολίες || µόλις τακτοποιηθεί ο αδελφός µου στην Αµε-
ρική, θα πάω κι εγώ ΣΥΝ. εξασφαλίζω, (καθηµ.) βολεύω 6. τιµωρώ ή 
συνετίζω συνήθ. µε βίαιο τρόπο: Είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε. 
Άσ' τον και θα τον τακτοποιήσω εγώ! ΣΥΝ. βάζω κάποιον στη θέση 
του. — τακτοποίηση [1821] κ. (προφ.) ταχτοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. mettre en ordre]. 

Τακτός, -ή, -ό αυτός που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων: η συνε-
δρίαση θα γίνει σε - ηµεροµηνία || οι δόσεις πληρώνονται ανά ~ χρο-
νικά διαστήµατα || ~ προθεσµία | συνεδρία | χρόνος ΣΥΝ. καθορισµέ-
νος, προκαθορισµένος, προσδιορισµένος ΑΝΤ. έκτακτος, ακαθόριστος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τάσσω (βλ.λ.)]. 

ταλαγάνι (το) {ταλαγαν-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) ανδρικό χειµερινό πα-
νωφόρι που φορούν κυρ. οι βοσκοί. [ΕΤΥΜ. < αλβ. tallagane]. 

ταλαιπωρία (η) [αρχ.] {ταλαιπωριών} 1. το να ταλαιπωρείται κανείς, 
η µεγάλη κούραση: εξαντληµένος από την ~ του ταξιδιού 2. (συνεκδ.) 
οτιδήποτε προκαλεί κακοπάθεια, µεγάλη κούραση: πέρασε µια ζωή 
όλο κόπους και ταλαιπωρίες || είναι µεγάλη - να έρχοµαι κάθε µέρα µε 
τα πόδια ΣΥΝ. βάσανο, δοκιµασία. 

ταλαίπωρος, -η, -ο αυτός που υποφέρει, που περνά ή έχει περάσει 
µεγάλες δοκιµασίες ΣΥΝ. βασανισµένος, δυστυχής, κακόµοιρος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ταλαι- (< τάλας, βλ. λ. ταλανίζω)· αντί τού αναµενόµε-
νου ταλα- εµφανίζεται α' συνθ. ταλαι- (πιθ. κατά τα καταί, παραί, 
χαµαί) + -πώρος, που συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου πωρεϊν 
κηδεύειν, πενθεϊν (καθώς και µε άλλες συνώνυµες «γλώσσες», λ.χ. 
πωρεϊν, πωρήσαι, πωρός κ.ά.), για τα οποία βλ. λ. πωρώνω]. 

ταλαιπωρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {ταλαιπωρείς... | ταλαιπώρ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} κάνω (κάποιον) να υποφέρει σωµατικά ή/και ψυχι-
κά, τον υποβάλλω σε κόπους, δοκιµασίες: η αρρώστια µε ταλαιπώ-
ρησε όσο δεν λέγεται || µη µε ταλαιπωρείς κάνοντας ανόητες ερωτή-
σεις || ταλαιπωρούµαι µε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες || ταλαι-
πωρηθήκαµε πολύ, µέχρι να βρούµε το σπίτι σας ΣΥΝ. βασανίζω. 

ταλανίζω ρ. µετβ. {ταλάνισ-α, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος) (λόγ.) τα-
λαιπωρώ, προκαλώ προβλήµατα (σε κάποιον): η µοιρολατρία πούµας 
ταλανίζει τόσα χρόνια || «ο Πρόεδρος, εκτός από τη νοµισµατική κρί-
ση, έχει κι άλλα δεινά που τον ταλανίζουν» (εφηµ.). — ταλανισµός 
(ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τάλας, -ανος < ταλα- < *tla-, συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *telä- | *tel- «σηκώνω, ζυγίζω - (µτφ.) υποµένω, υποφέρω», πβ. 
λατ. tollo «σηκώνω», tolerare «ανέχοµαι» (> γαλλ. tolérer, ισπ. tolerar), 
σανσκρ. tuia «ζυγαριά», αρχ. γερµ. dolen «υποµένω», γερµ. Ge-duld 
«υποµονή» κ.ά. Οµόρρ. τάλα-ντ-ον, τελα-µών, ταλαί-πωρος, τόλ-µη, 
ίσως και τέλ-ος (βλ.λ.)]. 

ταλαντευτικός, -ή, -ό [1889] αυτός που προκαλεί ταλάντευση: -µη-
χανισµός. 

ταλαντεύω ρ. µετβ. {ταλάντευ-σα, -θηκα (καθηµ.-τηκα)} 1. κάνω 
(κάτι) να κινείται πότε προς τη µία κατεύθυνση και πότε προς την 
άλλη, να κουνιέται πέρα-δώθε ΣΥΝ. λικνίζω 2. (συνήθ. το µεσοπαθ. 
ταλαντεύοµαι) (α) κινούµαι πότε προς τη µία κατεύθυνση και πότε 
προς την άλλη: το σώµα τού σχοινοβάτη ταλαντεύθηκε λίγο, µέχρι να 
ισορροπήσει πάνω στο σχοινί (β) (µτφ.) δεν έχω σταθερή γνώµη: για 
µια στιγµή ταλαντεύθηκε αν θα έπρεπε να δεχθεί ή όχι ΣΥΝ. αµφιτα-
λαντεύοµαι. — ταλάντευση (η) [µεσν.] κ. ταλάντεµα (το). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < τάλαντον (βλ.λ.)], 

τάλαντο (το) {ταλάντ-ου | -ων} (λόγ.) 1. (στην αρχαιότητα) (α) µονάδα 
βάρους (β) νόµισµα µεγάλης αξίας που χρησιµοποιήθηκε από τους 
Έλληνες, τους Ασσυρίους, τους Αιγυπτίους, τους Εβραίους και τους 
Ρωµαίους, ενώ η τιµή και η αξία του ποίκιλλε κατά τόπους και επο-
χές · 2. (λόγ.) κάθε φυσικό χάρισµα ή και επίκτητο προσόν, εξαιρε-
τική ικανότητα: είσαι προικισµένος µε ένα σπάνιο ~· φρόντισε να το 
αξιοποιήσεις! ΣΥΝ. ταλέντο, χάρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τάλαντον, αρχική σηµ. «ζυγαριά», < θ. ταλα- < *tj~-, συ-
νεσταλµ. βαθµ. (και στις δύο συλλαβές) τού I.E. *telä- «ζυγίζω, ση-
κώνω», σχηµατισµένη µε επίθηµα -ντ-, πιθ. κατά την κλίση των µτχ. 
(βλ. κ. ταλανίζω). Η λ. συνδ. επίσης µε σανσκρ. tuli «ζυγαριά, ισορρο-
πία», γοτθ. pulan «στηρίζω, σηκώνω, βαστώ», αρχ. γερµ. dolen κ.ά. 
Οµόρρ. τελα-µών, ταλαί-πωρος, ταλανίζω. Για τη σηµ. «χάρισµα, έµ-
φυτη κλίση» και τη µεσολάβηση τού ιταλ. talento, βλ. λ. ταλέντο]. 

ταλαντούχος, -α/-ος, -ο αυτός που έχει ταλέντο σε κάτι, ο προικι-
σµένος µε εξαιρετική ικανότητα: ~ µουσικός | ηθοποιός | συγγραφέ-
ας | κωµικός | καλλιτέχνης | δηµιουργός ΣΥΝ. προικισµένος ΑΝΤ. ατά-
λαντος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ταλαντούχος < τάλαντον + -ούχος < έχω]. 

ταλάντωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ρυθµική κί-
νηση εναλλάξ προς τη µία και προς την αντίθετη κατεύθυνση, λίκνι-
σµα ΣΥΝ. ταλάντευση 2. ΦΥΣ. η κίνηση που εκτελεί σώµα, το οποίο 
επανέρχεται στις ίδιες θέσεις, σε ίδιους χρόνους και µε τις ίδιες τα-
χύτητες και επιταχύνσεις: οι ~ τού εκκρεµούς. — ταλαντώνοµαι ρ. 
ταλαντωτής (ο) ΦΥΣ. (γενικά) οτιδήποτε ταλαντώνεται- το ηλεκτρικό 
κύκλωµα ή η συσκευή που παράγει περιοδικά εναλλασσόµενα 

ρεύµατα ορισµένης συχνότητας. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. oscillator]. 
τάλαρο (το) → τάλιρο 
τάλας, -αινα, -αν {τάλ-ανος (θηλ. -αίνης), -ανα | -ανες (ουδ. -ανα), -
άνων (θηλ. -αινών)} (αρχαιοπρ.) ταλαίπωρος, κακοµοίρης. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., βλ. λ. ταλανίζω]. τάλε κουαλε επίθ. {άκλ.} (οικ.) ακριβώς ίδιος: 
η προηγούµενη κατάσταση και η σηµερινή είναι ~· δεν άλλαξε τίποτε 
ΣΥΝ. όµοιος, παρόµοιος. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. tale quale «τέτοιος ο οποίος...» < λατ. talis qualis]. 
ταλέντο (το) 1. το φυσικό χάρισµα, η εξαιρετική ικανότητα σε κάτι, 
που διαθέτει κανείς εκ γενετής: έχει ~ στη µουσική | στη ζωγραφική | 
στις ξένες γλώσσες || είναι άνθρωπος µε πολλά ~ || έχει το ~ να κάνει 
εύκολα φιλίες || για να γίνεις καλός ηθοποιός, δεν φτάνει το ~-πρέπει 
και να κοπιάσεις πολύ! ΣΥΝ. (λόγ.) τάλαντο 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο 
που διαθέτει φυσικό χάρισµα: το παιδί αυτό θα πάει µπροστά, είναι 
µεγάλο ~ || κυνηγός ταλέντων για λογαριασµό κινηµατογραφικής 
εταιρείας. — (υποκ.) ταλεντάκι (το) (σηµ. 2), (µεγεθ.) ταλε-ντάρα (η) 
(σηµ. 2). 

[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. talento < λατ. talentum «µονάδα βάρους και 
συναλλαγών» < αρχ. τάλαντον (βλ.λ.). Η σηµ. «χάρισµα» οφείλεται 
στην αφήγηση τής Κ.∆. για την παραβολή των ταλάντων (Ματθ. 25, 
14-30)]. 

ταλιαδόρος κ. ταγιαδόρος (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που φτειάχνει γλυπτά 
από ξύλο, κυρ. για τα τέµπλα των εκκλησιών ΣΥΝ. ξυλόγλυπτης. 
[ΕΤΥΜ < βεν. tagliador < ρ. tagliare «κόβω» (βλ. λ. ταγέρ) + λεξικό επί-
θηµα -dor(e) (βλ. κ. -δόρος)]. 

ταλιαµάς (ο) {ταλιαµάδες} ΝΑΥΤ. (λαϊκ.) το πρόσθιο τµήµα τού πλοί-
ου που βρίσκεται στην περιοχή τής ισάλου γραµµής και σχίζει τα 
κύµατα ΣΥΝ. (λόγ.) κυµατοτόµος, θαλασσοτόµος. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
tagliamare < ρ. tagliare «κόβω, τέµνω» < µτγν. λατ. taliare < λατ. 
talea «ραβδί, µόσχευµα»]. 

ταλιατέλες (οι) {µόνο στον πληθ.-χωρ. γεν.} ζυµαρικό σε µορφή λε-
πτής µακρόστενης επίπεδης λωρίδας. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. tagliatelle (πληθ.) < tagliato «κοµµένος» < ρ. tagliare 
«κόβω, τέµνω» < µτγν. λατ. taliare < λατ. talea «ραβδί, πάσσαλος»]. 

τάλιρο (το) (παλαιότ. τάλληρο) 1. (καθηµ.) µεταλλικό νόµισµα που 
έχει αξία πέντε δραχµών ΣΥΝ. πεντάδραχµο 2. (γενικότ.) νόµισµα δια-
φόρων χωρών και εποχών που αντιστοιχεί σε πέντε απλές νοµισµατι-
κές µονάδες 3. (λαϊκ.) τάλιρα (τα) πολλά χρήµατα, µεγάλη περιουσία: 
«απόψε που υπάρχουνε τα ~ | ρε µάγκες, θα οργώσουµε τα Φάλη-
ρα...» (λαϊκ. τραγ.). Επίσης (λαϊκ.) τάλαρο. — (υποκ.) ταλιράκι (το). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο, δολάριο, κύριος. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. tallero < γερµ. T(h)aler, που αποσπάστηκε από το τό-
πων. Joachimsthaler, περιοχή τής οποίας ο άργυρος χρησιµοποιήθηκε 
για την κατασκευή νοµισµάτων από το 1518. Το πρώτο νόµισµα που 
κόπηκε εκεί, είχε την ονοµασία Sankt Joachimsthaler Guldengroschen 
«αργυρό νόµισµα τής κοιλάδας τού Αγίου Ιωακείµ». Βλ. κ. δολάριο}. 

ταλκ (το) {άκλ.} 1. αντιαλλεργική και αντισηπτική σκόνη µε µονωτι-
κές και απορροφητικές ιδιότητες, που χρησιµοποιείται για επάλειψη 
ερεθισµών και γενικά ευαίσθητων σηµείων τού δέρµατος 2. ΓΕΩΛ. πυ-
ριτικό ορυκτό, πολύ διαδεδοµένο στη φύση, µε σαπωνώδη ή λιπαρή 
υφή και εξαιρετικά µικρή σκληρότητα. [ΕΤΥΜ.< γαλλ. talc < ισπ. 
talque < αραβ. talqj. 

τάλληρο (το) → τάλιρο 
Τάλλιιν (το) {άκλ.} η πρωτεύουσα τής Εσθονίας. [ΕΤΥΜ < εσθ. 

Tallinn < παλαιότ. εσθ. Tanlinn «δανικό οχυρό» < dan «δανικός» 
(σύγχρ. εσθ. taani) + linn «οχυρό», αφού η πόλη ιδρύθηκε από τον 
∆ανό βασιλιά Βάλντεµαρ Β' το 1219]. 

Ταλµούδ (το) [1844] {άκλ.} συλλογή γραπτών των ραββίνων τού Με-
σαίωνα, στην οποία ερµηνεύεται και σχολιάζεται λεπτοµερώς ο 
εβραϊκός πολιτικός και θρησκευτικός νόµος- περιλαµβάνει το Μισνά 
(κείµενο) και τη Γκεµαρά (σχολιολόγιο). — ταλµουδιστής (ο) [1876], 
ταλµουδικός, -ή, -ό [1895]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. εβρ. talmudh «οδηγία, διδασκαλία» < εβρ. lamädh «δι-
δάσκω, οδηγώ»]. 

Τ.Α.Λ.Σ. (το) Ταµείο Αρωγής Λιµενικού Σώµατος. 
τάµα (το) {τάµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η υπόσχεση πιστού στον Θεό ή 

σε άλλο άγιο πρόσωπο να του αφιερώσει κάτι ή να κάνει κάτι εν εί-
δει αφιερώσεως, ως ανταπόδοση για την πραγµατοποίηση επιθυµίας: 
το 'χω κάνει - να πηγαίνω κάθε ∆εκαπενταύγουστο στην Τήνο 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε κάνει ή αφιερώνει κανείς στον Θεό ή σε άγιο, 
πραγµατοποιώντας την παραπάνω υπόσχεση: η εικόνα ήταν γεµάτη 
χρυσά και ασηµένια ~ ΣΥΝ. αφιέρωµα, ανάθηµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τάγµα (στη µτγν. σηµ. «εκπλήρωση ευχής»: εύχήν καλεί την ύπόσχεσιν, 
δ πολλοί τάγµα προσαγορεύουσι, Θεόδοτ.) < αρχ. τάσσω (βλ. κ. 
τάζω)]. 

ταµάµ επίρρ. (λαϊκ.) 1. για κάτι που γίνεται ακριβώς στην ώρα που 
έπρεπε: ήρθε ~ πάνω που είχαµε αρχίσει να µαλώνουµε, για να µας 
χωρίσει 2. ακριβώς, ταιριαστά: - σου πάει το παλτό τής µαµάς σου. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. tamam]. 

ταµάχι (το) {ταµαχιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η απληστία, η πλεονεξία-

ΦΡ. (παροιµ.) το πολύ ταµάχι χαλάει το στοµάχι για να δηλωθούν οι 
βλαβερές συνέπειες τής απληστίας. — ταµακιάρης (ο). [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. tamah], 

ταµαχιάζω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.) γίνοµαι πλεονέκτης. 
ταµαχιάρης (ο) {ταµαχιάρηδες} (λαϊκ.) άπληστος, πλεονέκτης. 
ταµειακός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε το ταµείο 
(βλ.λ): ~ διαχείριση (β) ταµειακή µηχανή ειδική µηχανή που κατά- 



ταµείο 1737 ταµπόν 
 

γράφει τις συναλλαγές µεταξύ εµπόρου και πελατών, αθροίζει τα σχετικά 
ποσά και εκδίδει τη σχετική απόδειξη 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που σχετίζεται µε 
την οικονοµική διαχείριση: ~ πλεόνασµα | έλλειµµα || ~ ανάγκες || τα ~ 
διαθέσιµα των ασφαλιστικών φορέων. — τα-µειακ-ά | -ώς επίρρ. 

ταµείο (το) 1. (αρχικά) το κιβώτιο ή κάθε άλλη κατασκευή όπου φυλάσσονται 
χρήµατα, τίτλοι ή άλλα αντικείµενα αξίας· (συνεκδ.) 2. το γραφείο ή ο χώρος, 
στον οποίο γίνονται εισπράξεις και πληρωµές ή πωλούνται εισιτήρια: το 
υποκατάστηµα τής τράπεζας στην περιοχή µου έχει µόνο δύο ~ και οι 
συναλλασσόµενοι δεν εξυπηρετούνται γρήγορα || περάστε να πληρώσετε στο ~ 
και µετά ελάτε εδώ για παραλαβή || ~ θεάτρου | κινηµατογράφου- ΦΡ. (µτφ.) 
σπάω ταµεία (για κινηµατογραφικό ή θεατρικό έργο) έχω τεράστια 
εισπρακτική επιτυχία: αυτή η ταινία έχει σπάσει τα ταµεία στην Αµερική 3. η 
οικονοµική διαχείριση, ο απολογισµός εισπράξεων και πληρωµών, δηλ. εσό-
δων και εξόδων επίσης, η οικονοµική κατάσταση: του ανέθεσαν να κρατάει το 
~ τής επιχείρησης || υπόλοιπο | πλεόνασµα | έλλειµµα | συµφωνία ταµείου || η 
κυβέρνηση δεν µπορεί να κάνει παροχές µε άδεια ~· ΦΡ. (α) κλείνω ταµείο 
κάνω απολογισµό των εσόδων και των εξόδων (β) κάνω ταµείο (i) δουλεύω 
ως ταµίας: φώναξε τον Γιάννη να κάνει ταµείο όσο λείπω (ii) κάνω απολογισµό 
των πράξεων µου: στο τέλος τής ζωής του κάνει κανείς ταµείο, τι κέρδισε και τι 
έχασε, τι έκανε και τι δεν έκανε (γ) το ταµείο(ν) είναι µείον για να δηλώσουµε 
ότι δεν υπάρχουν χρήµατα ή ότι χρωστάµε χρήµατα 4. η συνολική είσπραξη 
καταστήµατος, επιχείρησης, οργανισµού κ.λπ. ή το υπάρχον απόθεµα σε 
µετρητά: το ~ του συλλόγου µας χρειάζεται ενίσχυση || ο υπάλληλος το 'σκάσε µε 
το ~ τής λέσχης- ΦΡ. βάζω χέρι στο ταµείο κάνω κατάχρηση · 5. υπηρεσία ή 
οργανισµός που έχει ως έργο να διενεργεί εισπράξεις και πληρωµές: (µε κεφ.) 
∆ηµόσιο ~ (η υπηρεσία που είναι αρµόδια για την είσπραξη των δηµοσίων 
εσόδων και για την πληρωµή των δηµοσίων εξόδων) 6. ο δηµόσιος οργανισµός 
που ασχολείται µε την κοινωνική ασφάλιση, παρέχει δηλ. υγειονοµική 
περίθαλψη και σύνταξη στους εργαζοµένους που υπάγονται σε αυτόν: 
ασφαλιστικό ~ || Μετοχικό - Στρατού || ~ κοινωνικών ασφαλίσεων/ 
περιθάλψεως/ συντάξεων/ αρωγής/ προνοίας/ αλληλοβοήθειας | ανεργίας || 
κύριο | επικουρικό ~ || η εξυγίανση των ασφαλιστικών ~ 7. (α) Ταµείο Συνοχής 
ταµείο το οποίο παρέχει χρηµατοδοτική βοήθεια για σχέδια στους τοµείς τού 
περιβάλλοντος και των µεταφορικών υποδοµών χρηµατοδοτεί µόνο τις 
τέσσερεις πιο φτωχές χώρες τής Κοινότητας µε στόχο τη µείωση των 
ανισοτήτων µεταξύ των οικονοµιών των κρατών-µελών τής Ε.Ε. (β) 
(Ευρωπαϊκά) ∆ιαρθρωτικά Ταµεία όργανα παρέµβασης τής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αποσκοπούν στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή στην Ε.Ε. 
(µε τη στήριξη τής περιφερειακής ανάπτυξης, την καταπολέµηση τής ανεργίας, 
τον εκσυγχρονισµό τής γεωργίας κ.ά.) 8. διεθνής οργανισµός που 
περιλαµβάνει αριθµό κρατών-µελών και έχει συγκεκριµένο αντικείµενο 
δράσης: ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆.Ν.Τ.) || ∆ιεθνές Ταµείο Αγροτικής 
Αναπτύξεως. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ταµεϊον < αρχ. ταµιεϊον < ταµιεύω < ταµίας 
(βλ.λ.)]. 

Τάµεσης (ο) ποταµός τής Ν. Αγγλίας που διασχίζει το Λονδίνο. [ΕΤΥΜ. < λατ. 
Tamesis (> αγγλ. Thames), πιθ. από κελτ. ρίζα µε τη σηµ. «ποταµός»]. 

ταµιακός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον ταµία: ~ επίδοµα. 
ταµίας (ο/η) {(θηλ. ταµίου) | ταµιών} 1. πρόσωπο που κρατά ή διευθύνει το 

ταµείο, που διενεργεί εισπράξεις και πληρωµές 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο, 
συνήθ. έµµισθος υπάλληλος, που ασχολείται µε τη διαχείριση των 
οικονοµικών επιχείρησης, σωµατείου, ιδρύµατος κ.λπ. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «αυτός που κόβει και στη συνέχεια διανέµει, µοιράζει», (ήδη µυκ. όν. ta-
mi-je-u = Ταµιεύς) < θ. ταµ-, συνε-σταλµ. βαθµ. τού ρ. τέµνω (βλ.λ.), + 
παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. λοχίας, νεαν-ίας. Η λ. χρησιµοποιήθηκε αρχικώς 
για τον ∆ία, τους βασιλείς, καθώς και για αξιωµατούχους που διένεµαν την 
τροφή, ενώ η χρήση της µε τη σηµ. τού θησαυροφύλακα, τού οικονόµου είναι 
ήδη 
apJÇ·]· 

ταµιευµα (το) [αρχ.] {ταµιεύµ-ατος | -ατα, -άτων) το προϊόν τής αποταµίευσης. 
ταµίευση (η) → αποταµίευση 
ταµιευτήρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. µεγάλη δεξαµενή συγκέντρωσης υδάτων που 

δηµιουργείται κυρίως µε κατασκευή φράγµατος σε επιλεγµένο σηµείο 
λεκάνης συρροής υδάτων και χρησιµοποιείται για την τροφοδότηση 
υδρευτικών δικτύων, υδροηλεκτρικών σταθµών ή/και αρδευτικών δικτύων: 
µειώθηκαν τα αποθέµατα νερού στους ~ τής Ε.Υ∆Λ.Π. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ταµιεύω + παραγ. επίθηµα -τήρας, απόδ. τού γαλλ. réservoir]. 

ταµιευτήριο (το) {ταµιευτηρί-ου | -ων} ιδιαίτερο τµήµα τραπεζικού ιδρύµατος 
ή αυτοτελής χρηµατοοικονοµικός οργανισµός, που συγκεντρώνει καταθέσεις 
και τις αξιοποιεί σε επενδύσεις, δάνεια ή άλλες δραστηριότητες, 
καταβάλλοντας τόκους ή µερίσµατα στους αποταµιευτές: ταχυδροµικό ~ || 
λογαριασµός ταµιευτηρίου- ΦΡ. κατάθεση ταµιευτηρίου µορφή καταθέσεως 
που παρέχει στους ενδιαφεροµένους τη δυνατότητα καταθέσεως και 
αναλήψεως χρηµάτων χωρίς χρονική προειδοποίηση και χωρίς περιορισµούς. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ταµιευτήριον < ταµιεύω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. κ. 
έκπαιδευ-τήριον]. 

ταµιευτικός, -ή, -ό → αποταµιευτικός 
ταµιεύω ρ. → αποταµιεύω 
ταµπά (το) {άκλ.} 1. το καφέ χρώµα, αυτό που πλησιάζει στο χρώµα των 

αποξηραµµένων φύλλων τού καπνού 2. (ως επίθ.) αυτός που έχει 

το παραπάνω χρώµα: παπούτσια | τσάντα ~. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. tabac «καπνός - απόχρωση τού καφέ»]. 

ταµπάκης (ο) {ταµπάκηδες} (λαϊκ.) ο τεχνίτης που κατεργάζεται τα δέρµατα 
ΣΥΝ. (λόγ.) βυρσοδέψης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tabak]. 

ταµπακιερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. θήκη για την τοποθέτηση και φύλαξη τού 
καπνού ή των τσιγάρων ΣΥΝ. καπνοθήκη, τσιγαροθήκη 2. (µτφ.) το κύριο 
περιεχόµενο, η ουσία ζητήµατος: «ενώ το ζητούµενο ήταν η εκλογή προέδρου, 
αρκέστηκε να µιλήσει µόνο για τα εξωτερικά θέµατα και να µην πει λέξη για την 
~» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. tabacchiera < tabacco «καπνός» (βλ. κ. 
ταµπάκος)}. 

ταµπάκικο (το) (λαϊκ.) το εργαστήριο στο οποίο γίνεται κατεργασία δερµάτων 
ΣΥΝ. (λόγ.) βυρσοδεψείο. 

ταµπακοθήκη (η) [1856] {δύσχρ. ταµπακοθηκών} η θήκη για την τοποθέτηση 
ταµπάκου (βλ.λ.) ΣΥΝ. καπνοθήκη, ταµπακιερα. 

ταµπάκος (ο) [1897] 1. σκόνη που παρασκευάζεται από αποξηραµ-µένα φύλλα 
καπνού και εισπνέεται από τη µύτη 2. λεπτοκοµµένος καπνός που αποτελεί το 
συστατικό των χειροποίητων τσιγάρων, τα οποία φτειάχνονται µε συστροφή 
φύλλων τσιγαρόχαρτου. Επίσης ταµπάκο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. tabaco, φύλλα φυτού, τα οποία τύλιγαν και κάπνιζαν οι 
Ινδιάνοι των Αντιλλών την εποχή τού Κολόµβου, ινδιάν. αρχής]. 

ταµπάσκο (το) {άκλ.} 1. BOT. ποικιλία πιπεριάς τής αµερικανικής ηπείρου 2. 
(συνεκδ.) η καυτερή σάλτσα που παρασκευάζεται από την παραπάνω πιπεριά. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. Tabasco, εµπορική ονοµασία προϊόντος]. 

ταµπέλα (η) {ταµπελών} 1. (καθηµ.) ξύλινη, πλαστική, µεταλλική κ.λπ. πλάκα, 
που φέρει επιγραφή (συνήθ. την επωνυµία επιχείρησης, οργάνωσης κ.λπ.) και 
τοποθετείται σε τοίχο ή πόρτα: ∆εν βλέπεις τι γράφει η ~; Είναι γυµναστήριο! 
ΣΥΝ. πινακίδα 2. (µτφ.-κακόσ.) ο χαρακτηρισµός που κατατάσσει κάποιον σε 
συγκεκριµένο ιδεολογικό ή ειδικότ. πολιτικό χώρο: έχει την ~ τού δεξιού | τού 
αριστερού | τού φιλοκυβερνητικού || βάζω | κολλάω σε κάποιον - ΣΥΝ. ετικέτα. 
— (υποκ.) ταµπελίτσα (η). 
[ΕΤΎΜ, < ιταλ. tabella < λατ. tabella, υποκ. τού tabula «ξύλινη πλάκα, 
πίνακας», τεχν. όρ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

ταµπεραµέντο κ. ταπεραµέντο κ. τεµπεραµέντο (το) {χωρ. πληθ.} η 
ιδιοσυγκρασία (κάποιου), ο τρόπος µε τον οποίο εκδηλώνει τις σκέψεις, τα 
συναισθήµατα του: η εκδηλωτικότητα είναι χαρακτηριστικό τού µεσογειακού ~ 
|| είναι γυναίκα µε φλογερό | εκρηκτικό | καλλιτεχνικό ~. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. tempérament < λατ. tempera-mentum «κράση, 
ευεξία (σώµατος)» < p. temperere «αναµειγνύω, συνθέτω» (< tempus 
«χρόνος, καιρός»)]. 

ταµπλαδωτός, -ή, -ό αυτός που φτειάχνεται ή αποτελείται από ταµπλά (βλ. λ. 
ταµπλάς'): ~ παραθυρόφυλλα | πόρτες. 

ταµπλάς1 κ. ταβλάς (ο) {ταµπλάδες} (λαϊκ.) 1. µεγάλος ξύλινος δίσκος: 
ζωγραφιστός ~ || οι κουλλουρτζήδες τοποθετούν τα κουλλούρια τους σε 
φορητούς ταµπλάδες 2. (συνήθ. σε έπιπλο) λεπτή σανίδα που τοποθετείται για 
διακόσµηση ή για κάλυψη κενού σε πλαίσιο. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < τουρκ. tabla 
< µεσν. τάβλα < λατ. tabula]. 

ταµπλάς2 κ. νταµπλάς (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η αποπληξία· κυρ. στη ΦΡ. µου 
'ρχεται ταµπλάς (i) µε πιάνει αποπληξία (ii) (µτφ.) αισθάνοµαι έντονα 
δυσάρεστη έκπληξη: όταν άκουσε τα µαντάτα, του ήρθε ταµπλάς. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. damla > *νταµλάς > νταµπλάς, µε ανάπτυξη ηχηρού b για 
φωνητικούς λόγους και από την αιτ. τον νταµπλά µε εσφαλµ. χωρισµό και 
επίδρ. τού ταµπλάς']. 

ταµπλέτα (η) {ταµπλετών} 1. χάπι σε σχήµα πεπλατυσµένου δισκίου: ~ για τον 
πονόλαιµο 2. εντοµοαπωθητικό σε σχήµα πεπλατυσµένου δισκίου, το οποίο 
τοποθετείται σε ηλεκτρική συσκευή. [ΙΤΥΜ < γαλλ. tablette, υποκ. τού table 
«τραπέζι» (βλ. λ. τάβλα)]. 

ταµπλ-ντότ κ. ταµπλ-ντ' ότ (το) {άκλ.} προκαθορισµένο µενού που σερβίρεται 
σε όλους τους πελάτες χωρίς τη δυνατότητα επιλογής (συνήθ. σε 
συνεστιάσεις, επίσηµα γεύµατα κ.λπ.): την παραµονή τής Πρωτοχρονιάς το 
κατάστηµα έχει ~ ANT. αλα-κάρτ. [ΙΣΥ.Μ < γαλλ. table d'hote «κοινό τραπέζι 
(σε εστιατόριο, ξενώνα) για πολλά πρόσωπα, τα οποία τρώνε από ένα µενού» 
< table «τραπέζι», hôte «αµφιτρύων, φιλοξενών» (στην παλαιά σηµ. 
«εστιάτορας, ξενοδόχος»)]. 

ταµπλό (το) (παλαιότ. ταµπλώ) {άκλ.} 1. ειδικός ξύλινος, πλαστικός κ.λπ. 
πίνακας, πάνω στον οποίο αναρτώνται ανακοινώσεις, διαφηµίσεις κ.ά. 2. ο 
επίπεδος χώρος, στον οποίο είναι εγκατεστηµένα διάφορα όργανα και 
µετρητές: το ~ τού αυτοκινήτου 3. (στην καλαθοσφαίριση) το γυάλινο, 
τετράγωνο τµήµα µπασκέτας, στο οποίο προσαρµόζεται το καλάθι: η µπάλα 
χτύπησε στο ~, πριν καταλήξει στο καλάθι 4. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. ταµπλό-βιβάν η 
εικόνα που σχηµατίζουν πάνω σε σκηνή θεάτρου άτοµα, τα οποία στέκουν σε 
διάφορες στάσεις · ΦΡ. παίζω σε δύο | διπλό ταµπλό βλ. λ. παίζω. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. tableau < table «τραπέζι» < λατ. tabula (βλ. λ. τάβλα)]. 

ταµπλόιντ (το) {άκλ.} εφηµερίδα µικρού σχήµατος. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. tabloid < 
tabl(et) «πλάκα, σηµειωµατάριο» (βλ. λ. ταµπλέτα) + λεξικό επίθηµα -oid (< -
οειδής)]. 

ταµπόν (το) {άκλ.} 1. (παλαιότ.) εργαλείο από ξύλο ή µέταλλο, εφοδιασµένο 
µε απορροφητικό χαρτί, που χρησίµευε για το στέγνωµα τής νωπής µελάνης 
των χειρογράφων 2. αβαθές µεταλλικό κουτί, που περιέχει χοντρό ύφασµα 
διαποτισµένο µε µελάνι, πάνω στο οποίο πιέζεται η σφραγίδα πριν 
χρησιµοποιηθεί · 3. µικρός κύλινδρος από βαµβάκι και άλλα απορροφητικά 
υλικά, που τοποθετείται στον κόλπο τής γυναίκας κατά τη διάρκεια τής 
εµµηνόρροιας. 



ταµπονάρω 1738 τάξη 
 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. tampon < παλαιότ. tapon < φρανκον. tappön «κλείνω 
τρύπα, βουλλώνω»]. 

ταµπονάρω ρ. µετβ. {ταµπονάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. πιέζω ελαφρά 
κατ' επανάληψη απορροφητικό υλικό (χαρτί, πετσέτα, βαµβάκι κ.λπ.) 
πάνω σε υγρή επιφάνεια (π.χ. βρεγµένο δέρµα) για να αποµακρυνθεί 
η υγρασία 2. στεγνώνω µελάνι ή χρώµα ακουµπώντας επάνω απορ-
ροφητικό χαρτί 3. χρησιµοποιώ γάζα ή βαµβάκι για να σταµατήσω 
αιµορραγία, ή να καθαρίσω τραύµα.. — ταµπονάρισµα (το). 

ταµπού (το) {άκλ.} 1. (σε πρωτόγονους πολιτισµούς) πρόσωπο ή 
πράγµα που απαγορεύεται να πλησιάσει, να αγγίξει, να κατονοµάσει 
ή να χρησιµοποιήσει κανείς, επειδή θεωρείται ιερό ή µιαρό: για τους 
ιθαγενείς αυτός ο χώρος είναι ~ και δεν επιτρέπεται σε κανέναν να 
τον παραβιάσει 2. οτιδήποτε απαγορευµένο, κυρ. οτιδήποτε αντιµε-
τωπίζεται από την κοινωνία ως µη υπάρχον, για λόγους ηθικής, κοι-
νωνικών προκαταλήψεων: «Ώς τη δεκαετία τού '60 το σεξ παρέµενε 
ένα από τα µεγαλύτερα ~: κανείς δεν µιλούσε δηµόσια για "αυτό" -
τουλάχιστον όχι µπροστά στην κάµερα» (εφηµ.) 3. (συνεκδ.) κάθε πε-
ριορισµός που επιβάλλει η κοινωνική ηθική, κάθε κοινωνική προκα-
τάληψη: είναι απελευθερωµένο άτοµο, χωρίς ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
taboo, από γλώσσα τής Πολυνησίας, λ.χ. τόνγκα tapu ή φίτζι tabu 
«απαγορευµένος»]. 

tabula rasa (η) (προφέρεται τάµπουλα ράζα) {άκλ.} ελλην. άγραφος 
χάρτης, άγραφο χαρτί, άγραφη πινακίδα' ο νους θεωρούµενος ως κάτι 
άγραφο, κενό, πριν «γεµίσει» µε εντυπώσεις, γνώσεις, εµπειρίες: 
σύµφωνα µε τον Τζων Λοκ, ο άνθρωπος γεννιέται ~ και µε τη µαθη-
σιακή εµπειρία αποκτά τις γνωστικές δοµές. 
[ΕΤΎΜ. < λατ. tabula rasa «αποξεσµένος πίνακας, άγραφη πλάκα (η 
οποία έχει λειανθεί)» < tabula «ξύλινη πλάκα, πίνακας» + rasa, θηλ. 
τής µτχ. rasus τού ρ. radere «αποξέω, λειαίνω»]. 

ταµπουλέ (το) {άκλ.} 1. λεπτοκοµµένο σκληρό σιτάρι 2. σαλάτα που 
παρασκευάζεται από λεπτοκοµµένο σκληρό σιτάρι, ντοµάτα, κρεµ-
µύδι και µαϊντανό, ιδιαίτερα διαδεδοµένη στον αραβικό κόσµο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. taboulé < αραβ. tabbüla «µείγµα»]. 

ταµπουράς (ο) {ταµπουράδες} ΜΟΥΣ. έγχορδο λαϊκό µουσικό όργανο 
µε βαθύ αχλαδόσχηµο ηχείο, πολύ µακρύ βραχίονα και δύο, τρία ή 
τέσσερα ζεύγη χορδών: παίζω | βαράω τον ~. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. 
tambura < αραβ. tambür «λαούτο», αβεβ. ετύ-µου, ίσως < περσ. 
dänbärah ή, κατ' άλλη άποψη, < µτγν. πανδοϋρα «τρίχορδο 
λαούτο»]. 

ταµπούρι (το) {ταµπουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) θέση ισχυρά οχυρωµένη, 
αµυντικό προπέτασµα ΣΥΝ. προµαχώνας, οχυρό, τάπια. [ΕΤΥΜ. 
όψιµο µεσν. < τουρκ. tabur «τάγµα»]. 

ταµπουρίνο (το)ΜθΥΣ. είδος τύµπανου που παίζεται µε µια µπαγκέτα 
ΣΥΝ. ντέφι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tamburino, υποκ. τού tamburo, αρχική σηµ. «ταµπούρ-
λο», < αραβ. tanbür]. 

ταµπούρλο (το) ΜΟΥΣ. µικρό τύµπανο ορχήστρας ή στρατιωτικό ΣΥΝ. 
νταούλι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. tamburlo < tamburo (βλ. λ. ταµπούρό)]. 

ταµ πούρο (το) 1. το ταµπούρλο (βλ.λ.) · 2. ΜΗΧΑΝ. µέρος συστήµα-
τος φρένων σε αυτοκίνητο, κυλινδρικό εξάρτηµα προσαρµοσµένο 
στον άξονα των τροχών, το οποίο πιέζουν δύο σιαγόνες, όταν ο οδη-
γός πατά φρένο, ώστε να ακινητοποιηθεί ο άξονας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
tambour < ισπ. tambor < αραβ. tambür (βλ. λ. ταµπουράς)]. 

ταµπουρώνω ρ. µετβ. {ταµπούρω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. οχυ-
ρώνω 2. (συνήθ. το µεσοπαθ. ταµπουρώνοµαι) προφυλάσσοµαι πίσω 
από αµυντικό προπέτασµα, οχυρώνοµαι: οι στρατιώτες ταµπουρώθη-
καν στα χαρακώµατα || (µτφ.) ταµπουρώνεται πίσω από την ασυλία 
που του εξασφαλίζει η βουλευτική του ιδιότητα. 

ταµ-τάµ (το) {άκλ.} 1. ξύλινο αφρικανικό τύµπανο (βλ.λ.), που χρησι-
µοποιείται για τη συνοδία τού χορού ή για τη µετάδοση µηνυµάτων 
2. (συνεκδ.) παρατεταµένη κρούση τού τύµπανου αυτού για αναγγε-
λία ορισµένων γεγονότων. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. tam-tam < χίντι 
tamtam). 

ταµώ ρ. (να/θα) → τέµνω 
Τανάγρα (η) αρχαία πόλη τής Βοιωτίας, γνωστή για τα περίφηµα πή-

λινα ειδώλια κορών που βρέθηκαν στους τάφους της. —Ταναγραίος 
(ο), ΤαναΥραία (η), ταναγραίος, -α, -ο [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Τανάγρα, από το όνοµα τής κόρης τού Ασωπού ή τού 
Αιόλου, η οποία, σύµφωνα µε τη µυθολογία, ήταν σύζυγος τού Ποι-
µάνδρου, οικιστού τής πόλεως]. 

Τα να γραία (η) 1. η κάτοικος τής Τανάγρας 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. καθένα από 
τα έξοχης τέχνης αρχαία πήλινα ειδώλια κορών, που ανακαλύφθη-
καν αρχικά σε τάφους τής Τανάγρας. 

τανάλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. εργαλείο µε δύο σκέλη που απολήγουν 
σε δύο σιαγόνες, οι οποίες ανοιγοκλείνουν χρησιµοποιείται για την 
εξαγωγή αντικειµένων (λ.χ. καρφιών από τοίχο ή έπιπλο), την κοπή 
συρµάτων κ.λπ.: τον έσφιγγε µε τα χέρια του σαν ~ 2. οδοντιατρικό 
εργαλείο µε δύο σκέλη, που χρησιµοποιείται για την εξαγωγή δο-
ντιών ΣΥΝ. οδοντάγρα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tanaglia < προβηγκ. tenalha (γαλλ. tenaille) < µτγν. λατ. 
tenâcula, πληθ. τού tenaculum, υποκ. τού λατ. tenax, -äcis «ισχυρός, 
στερεός»]. 

τανάπαλιν επίρρ. (λόγ.) κατ' αντίθετη φορά, αντίστροφα: η πολιτική 
κρίση οδηγεί σε κρίση αξιών και ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. τό 
άνάπαλιν)µε κράση) < άνά + πάλιν]. 

τανγκα (το) {άκλ.} εσώρουχο ή µαγιό µε αποκαλυπτικό κόψιµο στους 
γοφούς. [ΕΤΥΜ. < πορτ. tanga, λ. τής γλώσσας Τούπι]. 

Τανγκανίκα (η) λίµνη τής Α. Αφρικής µεταξύ τής Τανζανίας και τού 
Κονγκό. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Τανζανία]. 

τανγκα (προφέρεται κ. τάνγκο) (το) {άκλ.} 1. λαϊκός αστικός χορός τής 
Αργεντινής, που γνώρισε παγκόσµια διάδοση µετά το 1907· χορεύεται 
από ζευγάρια, µε τυποποιηµένα, περπατητά βήµατα και στυλιζαρι-
σµένες φιγούρες 2. µουσική που χορεύεται σε τανγκό· γράφεται σε α-
πλό διµερές µέτρο µε παρεστιγµένο ρυθµό (από τον ισπανικό χορό χα-
µπανιέρα), στη βάση του οποίου προσµιγνύονται στοιχεία από διά-
φορες µουσικές παραδόσεις, και εκτελείται µε ιδιότυπο πάθος. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. tango, αγν. ετύµου]. 

Τανζανία (η) (αγγλ. United Republic of Tanzania, σουαχίλι Jamhuriya 
Muungano wa Tanzania = Ηνωµένη ∆ηµοκρατία τής Τανζανίας) κρά-
τος τής Α. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Ντοντόµα, επίσηµες γλώσσες 
την Αγγλική και τη Σουαχίλι και νόµισµα το σελίνι Τανζανίας. — 
Τανζανός (ο), Τανζανή (η), τανζανικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < σουαχίλι Tanzania, από συµφυρµό των τόπων. Tanganyika 
και Zanzibar, εφόσον η χώρα σχηµατίστηκε το 1964 από την ένωση 
τής Τανγκανίκας µε τη νησιωτική Ζανζιβάρη. Το όνοµα Tanganyika 
προέρχεται από το p. kou-tanganyika «ενώνω» (σουαχίλι), µε την έν-
νοια ότι στη λίµνη Τανγκανίκα συγκεντρώνονται µεγάλες ποσότητες 
νερών. Αλλοι, ωστόσο, παράγουν το όνοµα από τις λ. tonga «νησί» 
και hika «επίπεδος» (σουαχίλι). Η ονοµασία Zanzibar ανάγεται σε 
Zeng^i «ονοµασία τοπικής φυλής» + αραβ. barr «ακτή, παραλία»]. 

τανιεµαι ρ. → τανύω 
τανίνη (η) {τανινών} οµάδα αρωµατικών ενώσεων που απαντούν στη 

φύση και χρησιµοποιούνται στη βυρσοδεψία, τη βαφή υφασµάτων ή 
την ποτοποιία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. tanin < tan «κατεργασµένο δέρµα», κελτ. 
αρχής, πβ. βρετον. tann, κορνουαλ. glas-tannen «δρυς»]. 

τάνκερ (το) {άκλ.} ελλην. δεξαµενόπλοιο· µεγάλο πλοίο που χρησιµο-
ποιείται για τη µεταφορά πετρελαίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρεπόρτερ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. tanker < tank «µεγάλο δοχείο, ντεπόζιτο - άρµα µάχης» 
(βλ. λ. τανκ(]. 

τανκ(ς) (το) {άκλ.} ΣΤΡΑΤ. στρατιωτικό θωρακισµένο όχηµα µε ερπύ-
στριες και χοντρά, ατσάλινα τοιχώµατα, εξοπλισµένο µε πυροβόλο 
όπλο σε περιστρεφόµενο πυργίσκο· άρµα µάχης. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
tank < πορτ. tanque, που αποσπάστηκε από τη λ. estanque «γούρνα, 
λάκκος» < ρ. estancar «ανακόπτω υδάτινο ρεύµα». Κατ' άλλη άποψη, 
ωστόσο, η οποία φαίνεται οµαλότερη ετυµολογι-κώς, το αγγλ. tank 
προέρχεται απευθείας από τη γλώσσα Γκουτζαρά-τι (Ινδία) και τη λ. 
tânkh «λίµνη, δοχείο». Η λ. χρησιµοποιήθηκε στην Αγγλία από το 
1915 ως συνθηµατική ονοµασία τού άρµατος µάχης κατά την 
κατασκευή του]. 

Τ.Α.Ν.Π.Υ. (το) Ταµείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλ-
λήλων. 

ταντάλιο (το) [1812] {τανταλίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. µεταλλικό στοι-
χείο (σύµβολο Ta) µε αργυρόλευκο χρώµα και µεγάλη πυκνότητα, το 
οποίο έχει ευρεία βιοµηχανική χρήση (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < νεολατ. tantalum < αρχ. Τάνταλος (βλ.λ.), λόγω τής 
ανικανότητας τού στοιχείου να απορροφήσει οξέα]. 

Τάνταλος (ο) {-ου κ. -άλου} ΜΥΘΟΛ. βασιλιάς τής Φρυγίας, γνωστός 
για την τιµωρία που του επέβαλαν οι θεοί, να ζει σε έναν λάκκο µε 
νερό που του έφθανε µέχρι τον λαιµό, κάτω από κλαδιά µε καρπούς, 
χωρίς όµως να µπορεί να πιει όταν διψά ούτε να φάει όταν πεινά, 
επειδή και το νερό και οι καρποί αποµακρύνονταν, όταν προσπαθού-
σε να τους φθάσει- ΦΡ. (µτφ.) το µαρτύριο τού Ταντάλου το να µη 
µπορεί να απολαύσει κανείς αγαθά που βρίσκονται κοντά του, που 
του είναι προσιτά (π.χ. να βλέπει άλλους να τρώνε νόστιµα φαγητά 
και ο ίδιος να µη µπορεί, επειδή κάνει δίαιτα). [ΕΤΥΜ ΟΦΖ- κύρ. όν., 
αβεβ. ετύµου, ίσως < *Γάλ-ταλος (µε προληπτική ανοµοίωση τού -λ-) < 
θ. ταλ- (µε εκφραστ. διπλασιασµό), άλλος τ. τής ρ. ταλα-, για την 
οποία βλ. λ. τάλας. Εφόσον η I.E. ρίζα *tela- έχει τη σηµ. «σηκώνω, 
ζυγίζω», φαίνεται ότι το ανθρωπωνύµιο θα αναφερόταν σε αυτόν που 
σηκώνει, που µεταφέρει (πβ. κ. Άτλας), ενώ, σύµφωνα µε άλλη 
άποψη, η λ. προέρχεται από τον υπερθ. ταλάντατος (τού επιθ. τάλας). 
Ορισµένοι µελετητές έχουν υποστηρίξει ότι πρόκειται για δάνειο]. 

τανύω ρ. µετβ. {τάνυ-σα, -οµαι (καθηµ. -έµαι), -στηκα} 1. τεντώνω 
διάπλατα 2. (µεσοπαθ. τανύοµαι κ. τανυέµαι) (α) τεντώνω τα µέλη 
τού σώµατος µου ΣΥΝ. τεντώνοµαι, ανακλαδίζοµαι (β) (λαϊκ.) σφίγ-
γοµαι κατά τον τοκετό ή κατά την αφόδευση. Επίσης τανύζω. — τά-
νυση (η) [αρχ.] κ. τάνυσµα (το) κ. τανυσµός (ο) [µτγν.], τανυτό (το). 
[ΕΤΥΜ αρχ., υστερογενής σχηµατισµός από το οµηρικό ρ. τάνυ-µαι 
(κατά τα θεµατικά φωνηεντόληκτα σε -ύω, πβ. κ. λύω), µε θ. τανυ-, το 
οποίο ανάγεται σε αµάρτυρο επίθ. *τανύς «στενός, λεπτός, στενόµα-
κρος» < *ταν- <: *tn-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *ten- (βλ. λ. τείνω). Η 
λ. συνδ. επίσης µε σανσκρ. tanti- «λεπτός, ψιλός, ισχνός», λατ. tenuis 
«λεπτός, ισχνός», αρχ. γερµ. dunni (> γερµ. dünn «λεπτός»), αρχ. σλαβ. 
tinükü (> ρωσ. tónkij) κ.ά.]. 

ταξείδι (το) → ταξίδι 
τάξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η οργάνωση των πραγµάτων κατά 

τρόπο αρµονικό και µε πνεύµα µεθοδικότητας: στο γραφείο µου επι-
κρατεί πάντα απόλυτη ~ || αν δεν έχεις ~ στη δουλειά σου, δεν πρό-
κειται να κάνεις τίποτε || βάζω µια ~ στο δωµάτιο µου | στη ζωή µου 
ANT. αταξία· ΦΡ. βάζω σε τάξη τακτοποιώ, βάζω σε σωστή σειρά: ~ το 
δωµάτιο µου || προσπαθώ να βάλω σε ~ τις σκέψεις µου 2. κατάταξη 
οργανωµένη κατά ορισµένη σειρά ή κατά συγκεκριµένο τρόπο και 
σύµφωνα µε ορισµένες αρχές έτσι, ώστε κάθε στοιχείο να κατέχει τη 
θέση που του αρµόζει· κανονική σειρά: χρονολογική ~ || µε τον διορι- 
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σµό του παραβιάζεται η ~ διαδοχής ΣΥΝ. διάταξη, τοποθέτηση ANT. 
αταξία- ΦΡ. (λόγ.) πρώτος τη τάξει (πρώτος τή τάξει) ο σηµαντικότε-
ρος σε ιεραρχία: ο ~ υπουργός 3. ύψος (ποσού), κατηγορία· κυρ. στη 
ΦΡ. τής τάξεως (+γεν.): οι δαπάνες ανέρχονται σε ποσό τής τάξεως 
των 50.000.000- ΦΡ. πρώτης τάξεως (ως χαρακτηρισµός) σπουδαίος, 
εκλεκτός: είναι ~ ζωγράφος || µεγάλωσε ένα ~ παιδί || µια ~ ευκαιρία || 
ένα ~ γεύµα 4. (γενικότ.) η κατάσταση, οι συνθήκες που επικρατούν, το 
καθιερωµένο σύστηµα ή πολίτευµα: είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί 
η - των πραγµάτων || καθεστηκυία ~ (η δεδοµένη κατάσταση, το 
κυρίαρχο καθεστώς)' ΦΡ. Νέα Τάξη (πραγµάτων) η νέα κατάσταση 
σε παγκόσµιο επίπεδο, όπως διαµορφώνεται από τις σύγχρονες 
κοινωνικοπολιτικές και οικονοµικές συνθήκες (διάλυση τής Σοβιετι-
κής Ένωσης, παγκοσµιοποίηση τής οικονοµίας κ.ά.) 5. η τήρηση των 
κανόνων τού ορθού και τού πρέποντος, ο σεβασµός στους νόµους, 
στα παραδεδεγµένα: πρέπει να υπακούσεις- αυτό απαιτεί η ~· ΦΡ. 
ανακαλώ | επαναφέρω στην τάξη (κάποιον) κάνω παρατήρηση (σε 
κάποιον που παρεκτρέπεται), επαναφέρω (κάποιον) στα όρια που επι-
βάλλει η τάξη: ο πρόεδρος τής Βουλής ανακάλεσε στην τάξη τους 
φωνασκούντες βουλευτές 6. (συνεκδ.) η κοινωνική ηρεµία: «ησυχία, ~ 
και ασφάλεια» (σύνθηµα τής δικτατορίας τής 21ης Απριλίου) || 
Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως (το υπουργείο στο οποίο υπάγεται η 
αστυνοµία και τα άλλα σώµατα ασφαλείας) || το πρώτο µέληµα των 
ειρηνευτικών δυνάµεων είναι η αποκατάσταση τής - || διατήρηση | 
εξασφάλιση τής ~ ΣΥΝ. ευταξία ΑΝΤ. αταξία, ανωµαλία, αναρχία 7. 
τάξεις (οι) το σύνολο τού οποίου τα µέλη συνδέονται µε ιδιαίτερους 
δεσµούς ή κοινά χαρακτηριστικά: ο αξιωµατικός αυτός αποπέµφθη-
κε από τις ~ τού στρατού 8. (α) το σύνολο ανθρώπων που ανήκουν 
στην ίδια βαθµίδα ορισµένης ιεραρχίας: συναναστρέφεται µόνο άτοµα 
τής ~ του || ανώτερη | κατώτερη | η άρχουσα ~ (βλ. λ. άρχω) || κοι-
νωνική ~ (β) το σύνολο ανθρώπων που έχουν ορισµένα βασικά κοινά 
χαρακτηριστικά σε σχέση µε τη θέση τους στη δοµή τής κοινωνίας 
(βαθµίδα στην κοινωνική ιεραρχία, επαγγελµατική δραστηριότητα, 
τρόπος συµµετοχής στις παραγωγικές διαδικασίες κ.λπ.): αστική | µε-
σαία | εργατική ~· ΦΡ. πάλη των τάξεων η κινητήρια δύναµη τής 
ιστορίας, κατά τη µαρξική θεωρία· το Κοµουνιστικό Μανιφέστο 
(1848) ανάγει το σύνολο τής ιστορίας στην πάλη ανάµεσα σε κοινω-
νικές τάξεις µε διαµετρικώς αντίθετα συµφέροντα 9. ΒΙΟΛ. συστηµα-
τική µονάδα που χρησιµοποιείται στην ταξινόµηση των ζώων και των 
φυτών και βρίσκεται µεταξύ οµοταξίας και οικογένειας: η ~ των σαρ-
κοφάγων · 10. καθεµία από τις υποδιαιρέσεις κύκλου σπουδών, στην 
κατώτερη και µέση εκπαίδευση, η οποία αντιστοιχεί σε ένα σχολικό 
έτος: -Σε ποια - πηγαίνεις; -Στην τρίτη || είµαι µαθητής τής πέµπτης ~ 
|| το γυµνάσιο έχει τρεις ~ και το λύκειο άλλες τρεις || έµεινε στην ίδια 
~ (υποχρεούται να παρακολούθησα για άλλη µια χρονιά τα ίδια 
µαθήµατα)· (συνεκδ.) 11. το σύνολο των µαθητών ή σπουδαστών, που 
εντάσσονται στην παραπάνω υποδιαίρεση: η πρώτη - δεν θα πάει 
εκδροµή || σήµερα ο δάσκαλος εξέτασε όλη την ~ 12. η αίθουσα δι-
δασκαλίας τού σχολείου: ο δάσκαλος µπήκε στην ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τάξις < τάσσω (βλ.λ.). Η λ. αρχικώς αποτελούσε στρατ. όρο, 
αναφερόµενη στη διάταξη τού στρατεύµατος και στη θέση των 
πολεµιστών. Ήδη αρχ. είναι οι σηµ. «ευταξία, οργανωµένη διευθέτη-
ση», καθώς επίσης «κατηγορία, βαθµίδα (αρχικώς στρατιωτών, µετά 
τον 3ο αι. και κληρικών). Ως πολιτ. όρ. η λ. αποδίδει το γαλλ. classe. 
Μετάφρ. δάνεια είναι οι φρ. πρώτης τάξεως (< γαλλ. de première 
classe(, βάζω σε τάξη (< γαλλ. mettre en ordre), νέα τάξη πραγµάτων 
(< αγγλ. new order of things), πάλη των τάξεων (< γαλλ. la lutte des 
classes) κ.ά.]. 

ταξί (το) {άκλ.} το αυτοκίνητο που µεταφέρει επιβάτες, συνήθ. µέσα 
σε πόλη, έναντι κοµίστρου: φωνάζω | καλώ | παίρνω | µισθώνω -1| η 
πιάτσα των ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. taxi, συγκεκοµµ. τ. τού ελληνογενούς taximètre (< τά-
ξη + µέτρο)}. 

ταξιανθια (η) {ταξιανθιών} BOT. η διάταξη των ανθέων στον βλαστό 
τού φυτού κατά συγκεκριµένο τρόπο: βοτρυώδης | κυµατώδης - ΣΥΝ. 
ανθοταξία. [ΕΤΥΜ. < τάξη + -ανθία < άνθος]. 

Ταξιάρχης (ο) {Ταξιαρχών} 1. προσωνυµία καθενός από τους δύο 
Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ ως αρχηγών των ταγµάτων των 
Αγγέλων: στις 8 Νοεµβρίου είναι των Ταξιαρχών 2. ανδρικό όνοµα 
3. ανώτερο παράσηµο· (συνεκδ.) το πρόσωπο που έχει τιµηθεί µε το 
παραπάνω παράσηµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., λιγότερο συχνός τ. από τη συνώνυµη λ. ταξίαρχος 
(βλ.λ.), < τάξις + -άρχης < άρχω]. 

ταξιαρχία (η) [αρχ.] {ταξιαρχιών} 1.ΣΤΡΑΤ. στρατιωτική µονάδα που 
διοικείται από ταξίαρχο και περιλαµβάνει συνήθ. δύο ή τρία συ-
ντάγµατα Πεζικού, υποστηριζόµενα από µοίρα ή µοίρες Πυροβολι-
κού, από µονάδες Τεθωρακισµένων και µονάδες Σωµάτων Στρατού: ~ 
πεζοναυτών | καταδροµών | Πυροβολικού 2. ΙΣΤ. (α) ∆ιεθνείς Ταξιαρ-
χίες σώµατα ξένων εθελοντών που αγωνίστηκαν στο πλευρό των δη-
µοκρατικών κατά τη διάρκεια τού ισπανικού εµφυλίου πολέµου 
(1936-1939) (β) Ερυθρές Ταξιαρχίες (ιταλ. Brigate Rosse) ακροαριστε-
ρή τροµοκρατική οργάνωση, που έδρασε στην Ιταλία κατά τη δεκαε-
τία τού 1970. 

ταξίαρχος (ο/η) {-ου κ. -άρχου | -ων κ. -άρχων, -ους κ. -άρχους} ΣΤΡΑΤ. 
ανώτατος αξιωµατικός τού Στρατού Ξηράς, τής Πολεµικής Αεροπο-
ρίας και τής ΕΛ.ΑΣ. (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -άρχης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «διοικητής τάξεως» (µικρής οµάδας στρα-
τιωτών, που αποτελούσαν µία κάθετη σειρά(, αργότερα λεγεώνας», < 
τάξις + -άρχος < άρχω]. 

ταξιδευτής (ο), ταξιδευτρια (η) {ταξιδευτριών} (λογοτ.) 1. πρόσω- 

πο που ταξιδεύει συχνά, που κάνει πολλά ταξίδια: έµποροι και ~ ΣΥΝ. 
ταξιδιάρης 2. πρόσωπο που βρίσκεται σε ταξίδι ΣΥΝ. ταξιδιώτης. Επί-
σης ταξιδεύτρα (η). 

ταξιδεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {ταξίδ-εψα, -ε)υ)µένος) ♦ (αµετβ.) 
1. µεταβαίνω σε µακρινό τόπο χρησιµοποιώντας µέσο µεταφοράς, κά-
νω ταξίδι: ~ µε πλοίο | τρένο | αεροπλάνο || ~ διά θαλάσσης | ξηράς | 
αέρος || έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσµο || αύριο θα ταξιδέψω στη 
Ρώµη || ~ για δουλειά | για αναψυχή 2. (ειδικότ.) εργάζοµαι ως ναυ-
τικός, ως πλήρωµα πλοίου, σκάφους: φέτος δεν θα ταξιδέψει πολύ- θα 
µείνει µε τους δικούς του για µερικούς µήνες 3. (για πλοία, µεταφο-
ρικά µέσα) εκτελώ δροµολόγιο: τα παγοθραυστικά είναι ειδικά κα-
τασκευασµένα, για να ταξιδεύουν στον Βόρειο Παγωµένο Ωκεανό 4. 
διαδίδοµαι, κινούµαι µε ταχύτητα: το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από 
τον ήχο || σ' αυτή την πόλη τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα 5. (µτφ.) 
αφήνοµαι σε περιπλανήσεις τής σκέψης, ονειροπολώ: Πού ταξιδεύ-
εις; Μία ώρα τώρα που δεν είπες κουβέντα! 6. (µτφ.-ευφηµ.) πεθαίνω: 
µέχρι να βρεθεί το φάρµακο για την αρρώστια του, αυτός θα έχει τα-
ξιδέψει ♦ (µετβ.) (λογοτ.) 7. (κυρ. για πλοίο) µεταφέρω (κάποιον): το 
καράβι µάς ταξιδεύει µακριά 8. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να µεταφερθεί 
µε τη σκέψη του αλλού: το µυθιστόρηµα αυτό µάς ταξιδεύει σε κό-
σµους µαγικούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

ταξίδι (το) (εσφαλµ. ταξείδι) {ταξιδ-ιού | -ιών} η µετάβαση από έναν 
τόπο σε άλλον, συνήθ. µακρινό, µε τη χρήση µέσου µεταφοράς: αε-
ροπορικό | οδικό | σύντοµο | µεγάλο | αξέχαστο | µακρινό | άνετο | 
κουραστικό | παρθενικό ~ || µόλις γύρισε από ένα ~ στην Ινδία || εί-
χατε | κάνατε καλό ~; || -Πού είναι ο σύζυγος σας; -Λείπει (σε) ~! || 
φεύγω (για | σε) | κάνω | πάω ~ || ~ τού γυρισµού || οργανωµένο ~ || 
διαστηµικό ~ (επανδρωµένη πτήση στο διάστηµα για ερευνητικούς 
σκοπούς) || ~ αναψυχής || επαγγελµατικό | υπηρεσιακό ~ || ~ για λό-
γους υγείας- ΦΡ. (α) καλό ταξίδι! ευχετ. σε κάποιον που πρόκειται να 
ταξιδέψει: να 'χεις ~! (β) γραφείο ταξιδιών πρακτορείο εκδόσεως ει-
σιτηρίων, παροχής πληροφοριών και άλλων υπηρεσιών σε ταξιδιώτες 
και διοργανώσεως τουριστικών ταξιδιών (γ) (µτφ.-ευφηµ.) αιώνιο τα-
ξίδι | ταξίδι χωρίς γυρισµό ο θάνατος: έφυγε για το ~ (πέθανε) (δ) τα· 
ξίδι-αστραπή πολύ σύντοµο ταξίδι. — (υποκ.) ταξιδάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ταξίδιον < αρχ. τάξις + υποκ. επίθηµα -ίδιον (πβ. κ. 
σταλ-ίδιον). Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. «εκστρατεία» και αναφερόταν 
στις πορείες των στρατιωτικών σωµάτων. Έτσι διαµορφώθηκε και η 
σηµ. των µη στρατιωτικών µετακινήσεων, οι οποίες γίνονται για αλ-
λαγή τόπου διαµονής, για συγκεκριµένο εµπορικό σκοπό ή και για 
τουριστικούς λόγους. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ήδη τον 2ο αι. µ.Χ. µαρ-
τυρείται η λ. ταξ(ε)ίδιον (το -ε- υπό την επίδρ. τής γεν. τάξεως τού 
ουσ. τάξις) µε τις σηµ. «σκοπός - ταξίδι»]. 

ταξιδιάρης, -α, -ικο {ταξιδιάρηδες} αυτός που ταξιδεύει συχνά ή που 
του αρέσουν τα ταξίδια: ~ πουλί. Επίσης ταξιδιάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ταξίδι + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. παιγνιδ-ιάρης]. 

ταξιδιώτης (ο) {ταξιδιωτών}, ταξιδιώτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
πρόσωπο που ταξιδεύει, που βρίσκεται καθ' οδόν σε ταξίδι: οι ~ τα-
λαιπωρήθηκαν πολύ από την καθυστέρηση ΣΥΝ. ταξιδευτής 2. (ειδι-
κότ.) επιβάτης ταξιδιωτικού µέσου συγκοινωνίας: παρακαλούνται οι 
~ να αφήσουν τις αποσκευές τους στον χώρο φύλαξης. [ΕΤΥΜ. < 
ταξίδι + παραγ. επίθηµα -ώτης, πβ. κ. στρατι-ώτης]. 

ταξιδιωτικος, -ή, -ό [1898] 1. αυτός που σχετίζεται µε το ταξίδι ή/και 
µε ταξιδιώτη: ~ περιγραφή | ντύσιµο | συνάλλαγµα | έγγραφο | σάκος | 
αποσκευές | γραφείο (το γραφείο ταξιδιών, βλ. λ. ταξίδι) | πράκτορας | 
ρεπορτάζ | λογοτεχνία || έγραψε τις - του εντυπώσεις- ΦΡ. (α) ταξι-
διωτική οδηγία οδηγία η οποία εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές ορι-
σµένων κρατών και µε την οποία συνιστάται στους υπηκόους τους, 
που προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να αποφύγουν ορι-
σµένες χώρες προορισµού ή να τους ενηµερώνουν για τον κίνδυνο πι-
θανής τροµοκρατικής επιθέσεως εναντίον τους στις χώρες αυτές (β) 
ταξιδιωτική επιταγή επιταγή εκδιδόµενη από τράπεζα, που χρησιµο-
ποιείται ως µέσο διευκόλυνσης των συναλλαγών και τής µεταφοράς 
κεφαλαίου από χώρα σε χώρα µε ασφάλεια 2. (λογοτ.) ταξιδιωτικό 
(το) λογοτεχνικό έργο στο οποίο αποτυπώνονται οι εντυπώσεις ενός 
περιηγητή από τη χώρα στην οποία ταξίδεψε: τα ~ τού Καζαντζάκη. 

ταξιθετης (ο) {ταξιθετών}, ταξιθέτρια (η) {ταξιθετριών} 1.(σπάν.) 
πρόσωπο που ταξινοµεί, που τοποθετεί αντικείµενα στη σωστή τους 
θέση ΣΥΝ. ταξινόµος 2. (σε θέατρα, κινηµατογράφους, αίθουσες συ-
ναυλιών κ.λπ.) υπάλληλος που οδηγεί όσους προσέρχονται στη θέση 
που αναγράφεται στο εισιτήριο τους ή βρίσκει άδειες θέσεις, στις 
οποίες µπορούν να καθίσουν (εάν οι θέσεις δεν είναι από πριν καθο-
ρισµένες). — ταξιθέτηση (η) [1886], ταξιθετώ ρ. [1896] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. < τάξη + -θέτης < αρχ. τίθηµι (βλ. λ. θέτω), απόδ. τού γερµ. 
Platzanweiser]. 

ταξικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις κοινωνικές τάξεις: ~ 
διακρίσεις | αγώνας | πάλη (η πάλη των τάξεων) | συµφέρον | προνό-
µιο || εργάτης µε - συνείδηση 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που έχει χωριστεί 
σε κοινωνικές τάξεις: ~ κοινωνία | δοµή (η διαστρωµάτωση κοινωνι-
κοοικονοµικού σχηµατισµού σε τάξεις) ΑΝΤ. αταξικός. — ταξικ-ά | -
ώς επίρρ. 

ταξίµετρο (το) {ταξιµέτρ-ου | -ων} µετρητής που τοποθετείται στο 
ταξί και δείχνει το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί σε µία κούρσα 
(διαδροµή), το οποίο εξαρτάται από την απόσταση που διανύθηκε, 
την ώρα τής αναµονής (σε περιπτώσεις συµφωνηµένης κούρσας, σε 
ραδιοταξί) και το αν η διαδροµή έγινε µετά τα µεσάνυχτα (διπλή τα-
ρίφα) (βλ. κ. λ. ταρίφα). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
taximètre (βλ. λ. ταξί)]. 

ταξίµι (το) {ταξιµ-ιού | -ιών} ΜΟΥΣ. αυτοσχεδιαστικό και συνήθ. δε- 
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ξιοτεχνικό εισαγωγικό µουσικό κοµµάτι που ανήκει στη λαϊκή µου-
σική, ενίοτε όµως αποτελεί τον συνδετικό κρίκο µεταξύ δύο ανεξάρ-
τητων µερών µιας µουσικής σύνθεσης και εκτελείται από ένα όργα-
νο. — (υποκ.) ταξιµάκι (το). [ETYM < τουρκ. taksim «διανοµή, 
διαίρεση»]. 

τάξιµο (το) -· τάζω 
ταξινόµηση (η) [1873] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η τοποθέτη-

ση (πραγµάτων ή εννοιών) σύµφωνα µε ορισµένη τάξη ή σύστηµα ή 
σε συγκεκριµένη σειρά, η διαίρεση συνόλου σε συστηµατικά οργα-
νωµένες τάξεις και κατηγορίες: ~ των εγγράφων/ των αρχείων | των 
βιβλίων/ των εικόνων || αλφαβητική | αριθµητική (κατ' αύξοντα αριθ-
µό) | γεωγραφική | ειδολογική ~ ΣΥΝ. κατάταξη· ΦΡ. (α) κάθετη ταξι-
νόµηση η κατάταξη βιβλίων ή φακέλων, τού ενός δίπλα στον άλλον, 
σε όρθια στάση και µε τη ράχη στραµµένη προς τον παρατηρητή (β) 
οριζόντια ταξινόµηση η κατάταξη βιβλίων ή φακέλων, τού ενός πάνω 
στον άλλον και µε τη ράχη στραµµένη προς τον παρατηρητή 2. ΒΙΟΛ. 
η καθιέρωση ιεραρχικού συστήµατος κατηγοριών, στο οποίο κατα-
τάσσονται οι οργανισµοί ανάλογα µε τις µεταξύ τους σχέσεις συγ-
γένειας: η ~ τού φυτικού | τού ζωικού βασιλείου. [ΕΤΥΜ, Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. classification]. 

ταξινοµία (η) [1861] {ταξινοµιών} 1. η ταξινόµηση (βλ.λ.): η γλώσσα 
αποτελεί - τού κόσµου 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. Ο αµερικανικός δοµισµός 
ο οποίος επέµεινε µεθοδολογικά στην ανάλυση τής γλώσσας σε ελά-
χιστες µονάδες και στην οργάνωση τους κατά ταξινοµίες. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. taxonomy (σηµ. 2)]. 

ταξινοµικός, -ή, -ό [1889] αυτός που σχετίζεται µε την ταξινόµηση: 
- χαρακτηριστικά (µε βάση τα οποία γίνεται η ταξινόµηση των ορ 
γανισµών). — ταξινοµικ-ά | -ώς επίρρ. 

ταξίνοµος (ο/η) [1883] 1. πρόσωπο που ταξινοµεί, που τοποθετεί 
αντικείµενα κατά τάξη και µε ορισµένη σειρά 2. (ειδικότ.) υπάλλη-
λος ταχυδροµείου ή άλλης υπηρεσίας, που έχει καθήκον να ταξινο-
µεί τις επιστολές, τα δέµατα κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < τάξη + νόµος (πβ. κ. 
αστυ-νόµος, αγορα-νόµος)]. 

ταξινοµώ ρ. µετβ. [1873] {ταξινοµείς... | ταξινόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} θέτω (πράγµατα) κατά τάξη, τα τοποθετώ σε ορισµένη σειρά 
ή σύµφωνα µε ορισµένο σύστηµα: ~ φακέλους | πίνακες | έγγραφα | 
βιβλία || ~ κατά είδος | µέγεθος | σηµασία | προέλευση ΣΥΝ. ταξιθετώ, 
κατατάσσω. [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. classifier]. 

-τάξιος, -α, -ο λεξικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό σχο-
λικών τάξεων: εξατάξιο δηµοτικό || τελείωσε οκτατάξιο γυµνάσιο. 

ταξιτζής (ο) {ταξιτζήδες}, ταξιτζού (η) {ταξιτζούδες} (καθηµ.) οδηγός 
ή/και ιδιοκτήτης ταξί. [ΕΤΥΜ < ταξί + παραγ. επίθηµα -τζής, πβ. κ. 
καφε-τζής]. 

ταό (το) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. (στον ταοϊσµό) η πηγή και το τέλος όλων των 
πραγµάτων, που ο άνθρωπος δεν µπορεί να αντιληφθεί παρά µόνο 
έµµεσα µέσω τής παρατήρησης των διεργασιών στη φύση, όπου τα 
πάντα µεταλλάσσονται. [ΕΤΥΜ < γαλλ. tao < κινεζ. dào «οδός»]. 

ταοϊσµός (ο) θρησκευτική και φιλοσοφική παράδοση που επηρέασε 
σηµαντικά και για µακρό χρονικό διάστηµα (µαζί µε τον κοµφου-
κιανισµό), έδωσε ξεχωριστή έµφαση στην ατοµική ελευθερία, στις 
αρχέγονες µορφές κοινωνικής οργάνωσης και στη µυστική εµπειρία, 
περιλαµβάνει δε οργανωµένο δόγµα, λατρευτικό τυπικό και θεσµική 
ηγεσία. — ταοϊστής (ο), ταοίστρια (η), ταοϊσπκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. taoïsme < tao (βλ. λ. ταό)]. 

Τ.Α.Ο.Υ. (το) Ταµείο Ασφαλίσεως Οικονοµικών Υπαλλήλων. 
Τ.Α.Π. (το) 1. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 2. Ταµείο Αµειβοµένων Πο-

δοσφαιριστών. 
τάπα1 (η) {σπάν. ταπών} (λαϊκ.) 1. πώµα, συνήθ. δοχείου: βάζω | βγάζω 

την ~ τού βαρελιού ΣΥΝ. βούλλωµα 2. (οικ.-σκωπτ.) ο κοντός άν-
θρωπος 3. (στην καλαθοσφαίριση) η κίνηση µε την οποία αµυνόµενος 
παίκτης χτυπά τη µπάλα µετά από σουτ αντιπάλου κατά την άνοδο 
της προς το καλάθι, διακόπτοντας ή αλλάζοντας την πορεία της, για 
να µη σηµειωθεί καλάθι: έριξε µία θεαµατική ~ || αυτός ο παίκτης 
έχει το υψηλότερο ποσοστό στις ~ στο πρωτάθληµα 4. (µτφ.-αργκό) η 
αποστοµωτική απάντηση, κίνηση, που δεν αφήνει περιθώρια αντί-
δρασης στον άλλον: κάτι ξεκίνησε να λέει για τους φίλους µου, αλλά 
µετά την ~ που του 'ριξα, το βούλλωσε! 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tape, λ. που έχει δύο χωριστά έτυµα. Ως προς τη σηµ. 
«βούλλωµα, πώµα», η λ. προέρχεται από µέσ. γαλλ. taper «βουλλώνω, 
φράζω», γερµ. αρχής, πβ. φρανκον. tappön (βλ. κ. ταµπόν). Ως προς τη 
σηµ. «χτύπηµα, απόκρουση», η λ. αποτελεί υποχωρητ. παράγωγο τού 
(5. taper «χτυπώ, αποκρούω», ονοµατοπ. λ.]. 

τάπα2 (η) {σπάν. ταπών} καθεµιά από τις προεξοχές τού κάτω µέρους 
τού ποδοσφαιρικού παπουτσιού: πλαστικές | βιδωτές ~. [ΕΤΥΜ; 
Μεταφορά τού αγγλ. tap (λέγεται και tap sole προκειµένου για αθλητικά 
παπούτσια), αρχική σηµ. «ελαφρό χτύπηµα»]. 

Τ.Α.Π.Α. (το) Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. 
ταπεινός, -ή, -ό 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη σεµνότητα 

και πλήρη απουσία αλαζονείας: παρά τις διακρίσεις και τα βραβεία, 
παρέµεινε σεµνός και ~ ώς το τέλος || ~ άνθρωπος απλός και 
- ΣΥΝ. µετριόφρων, σεµνός ANT. αλαζόνας, κοµπαστής, υπερφίαλος 2. 
αυτός που δεν έχει σπουδαία αξία | σηµασία- συνήθ. σε φρ. που δη 
λώνουν διακριτικότητα και µετριοφροσύνη, όταν ο οµιλητής αναφέ 
ρεται στο πρόσωπο του, όπως: (α) κατά την ταπεινή µου γνώµη κατά 
την προσωπική µου εκτίµηση, όπως το βλέπω εγώ (χωρίς να θεωρώ 
ότι λέω ή πιστεύω κάτι σπουδαίο): ~, έχετε άδικο (β) ταπεινή παρά 
κληση ως προεξαγγελτική παράθεση, προκειµένου να ζητηθεί κάτι ή 
να εκφραστεί ενόχληση (ενν. χωρίς να θέλω να σας προσβάλω ζητώ- 

ντας σας να διακόψετε ή να σταµατήσετε κάτι που µε ενοχλεί): ~, να 
χαµηλώσετε το ραδιόφωνο σας 3. αυτός που βρίσκεται σε πολύ χα-
µηλή κοινωνική θέση, ο φτωχός: άνθρωπος ~ καταγωγής || το ~ µας 
σπιτικό || (ως ουσ.) το κήρυγµα του απευθύνεται στους ~ και κατα-
φρονεµένους · 4. (κακόσ.) (α) αυτός που συµπεριφέρεται µε δουλο-
πρέπεια και αναξιοπρεπώς: ~ κόλακες (β) ο κατώτερης αξίας και ποι-
ότητας, αυτός που χαρακτηρίζεται από ευτέλεια και µηδαµινότητα: 
η ενέργεια του είχε ~ ελατήρια || ~ κίνητρα | ένστικτο | πράξη || εξυ-
πηρετεί ~ συµφέροντα ΣΥΝ. ευτελής, τιποτένιος, ποταπός, χαµερπής 
ΑΝΤ υψηλόφρων, ανώτερος, αξιοπρεπής. — ταπειν-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ·. αγν. ετύµου. ∆εν προσφέρει ουσιαστική βοήθεια η επι-
σηµανθείσα οµοιότητα µε τα επίθ. αίπεινός, ορεινός. Έχει διατυπω-
θεί η υποθ. ότι η λ. συνδ. µε το τόπων. Τέµπεα | -η µέσω αµάρτυρου 
ουσ. *τάπος µε τη σηµ. «κοίλος, βαθουλός», αλλά το τόπων. Τέµπη 
(βλ.λ.) έχει εντελώς διαφορετική ετυµολογία. Οι προτάσεις για συ-
σχέτιση µε αρχ. σκανδ. pefja «συντρίβω, κοπανίζω», böf «συνωστι-
σµός, στενοχώρια» δεν θεωρούνται πιθανές. Το επίθ. ταπεινός δήλω-
νε αρχικώς κυριολεκτικά «αυτόν που βρίσκεται κάτω, τον κατώτε-
ρο», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στον φτωχό, τον αξιολύπητο και 
(στη βιβλική γλώσσα) σε εκείνον που µεταχειρίζεται τον εαυτό του 
ως κατώτερο, στον σεµνό]. 

ταπεινότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η µεγάλη σεµνότητα, το να πι-
στεύει κανείς για τον εαυτό του ότι δεν είναι κάτι σπουδαίο, σηµα-
ντικό και να ενεργεί αναλόγως: η ~ είναι βασική χριστιανική αρετή || 
µιλούσε πάντα µε ~ για τον εαυτό της ΣΥΝ. ταπεινοφροσύνη, µε-
τριοφροσύνη ANT. αλαζονεία, έπαρση- ΦΡ. η ταπεινότητα µου (ως 
προσφώνηση που χρησιµοποιούσαν παλαιότ. οι Πατριάρχες για τον 
εαυτό τους) γενικότ. ως έκφραση µετριοφροσύνης · 2. (κακόσ.) η πο-
ταπότητα, η µικροπρέπεια: η ~ των κινήτρων του ΣΥΝ. ευτέλεια ΑΝΤ. 
αξιοπρέπεια, υψηλοφροσύνη, µεγαλείο. Επίσης ταπεινοσύνη (σηµ. 1). 

ταπεινοφροσύνη (η) {χωρ. πληθ.} το να είναι κανείς ταπεινόφρων. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ταπεινόφρων + επίθηµα -σύνη, πβ. κ. σωφρο-σύνη]. 

ταπεινόφρων, -ων, -ον {ταπεινόφρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -ό-
νων} (λόγ.) αυτός που µιλά και συµπεριφέρεται ταπεινά, µε µετριο-
φροσύνη, που δεν έχει µεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και ενεργεί 
αναλόγως ΣΥΝ. σεµνός ΑΝΤ. αλαζόνας, καυχησιάρης, υπερήφανος. — 
ταπεινοφρόνως επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. ταπεινός + -φρων (< φρήν, φρενός, βλ.λ.), πβ. κ. έχέ-
φρων, σώ-φρων]. 

ταπεινώνω ρ. µετβ. {ταπείνω-σα, -θηκα, -µένος} µειώνω την υπόληψη 
(κάποιου), του πληγώνω την αξιοπρέπεια: τον ταπείνωσε δηµόσια || 
ένιωσα τόσο ταπεινωµένος από την αποτυχία µου! ΣΥΝ. εξευτελίζω, 
µειώνω, ντροπιάζω ΑΝΤ. εξαίρω, εξυψώνω. [ΕΤΥΜ < αρχ- ταπεινώ 
(-όω) < ταπεινός (βλ.λ.)]. 

ταπείνωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1.η έντονη ηθική 
µείωση, ο εξευτελισµός: ήταν µεγάλη ~ να ηττηθεί µια τόσο σπουδαία 
δύναµη από έναν µικρό στρατό! || όσο ζούσαν µαζί, την υπέβαλλε σε 
κάθε είδους ταπεινώσεις · 2. το να αισθάνεται κανείς ότι είναι 
µικρός, ασήµαντος, ότι δεν αποτελεί κάτι σπουδαίο (όχι ως αίσθηµα 
µειονεξίας, αλλά λόγω σεµνότητας): γονάτισε µπροστά στο εικόνισµα 
τής Παναγίας µε ~ και ευλάβεια. Επίσης ταπείνωµα (το) [µτγν.] 
{ταπεινώµ-ατος | -ατα, -άτων}. 

ταπεινωτικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που προκαλεί ταπείνωση, εξευτε-
λισµό: ~ ήττα | συνθήκη | ανακωχή || δάνειο µε ~ όρους ΣΥΝ. µειωτι-
κός, προσβλητικός, εξευτελιστικός. — ταπεινωτικ-ά | -ώς [1889] 
επίρρ. 

τάπερ (το) {άκλ.} πλαστικό δοχείο µε σκέπασµα που κλείνει ερµητι-
κά για τη φύλαξη και µεταφορά τροφίµων: το ~ µε τα κεφτεδάκια. — 
(υποκ.) ταπεράκι (το). [ΕΤΥΜ < αγγλ. Tupperware, εµπορική 
ονοµασία]. 

ταπεραµέντο (το) → ταµπεραµέντο 
ταπέτο (το) το µικρό χαλί: σκούπισε τα πόδια σου στο ~ έξω από την 

πόρτα! ΣΥΝ. χαλάκι. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. tappeto < λατ. tappgtum, µτγν. τ. τού tapes, -
etis | tapête, -is < αρχ. τάπης, -ητος (βλ. λ. τάπητας)]. 

ταπετσαρία (η) {ταπετσαριών} 1. ειδικό επίστρωµα από χαρτί, ύφα-
σµα ή πλαστικό, που επενδύει εσωτερικές επιφάνειες τοίχων κατοι-
κήσιµου χώρου για διακόσµηση και προστασία 2. η διακοσµητική 
επένδυση επίπλων, καθισµάτων οχηµάτων κ.λπ.: άλλαξε τις ~ στις 
καρέκλες τού σαλονιού 3. (συνεκδ.) η τεχνική τής επίστρωσης τοίχων 
ή επίπλων µε ειδικό κάλυµµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. tappezzeria < ρ. tappezzare < µτγν. λατ. 
*tapitiäre < *tapitium < µτγν. ταπήτιον, υποκ. τού αρχ. τάπης, -ητος 
(βλ. λ. τάπητας)]. 

ταπετσάρω ρ. µετβ. {ταπετσάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βάζω τα-
πετσαρία σε τοίχο ή έπιπλο: αγόρασα δύο πολυθρόνες ταπετσαρι-
σµένες µε κόκκινο βελούδο. — ταπετσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ Αντιδάν., 
< ιταλ. tappezzare (βλ. λ. ταπετσαρία)]. 

ταπετς)ι)έρης (ο) (ταπετς)ι)έρηδες) (λαϊκ.) τεχνίτης ειδικευµένος 
στην τοποθέτηση ταπετσαρίας. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. tappezziere < ρ. tappezzare (βλ. λ. ταπετσα-
ρία)]. 

τάπητας (ο) [ταπήτων} (λόγ.) 1. παχύ, κυρ. µάλλινο ύφασµα, µε το 
οποίο επιστρώνεται κυρ. το πάτωµα και σπανιότ. οι τοίχοι κατοικίας 
για προστασία από το κρύο τον χειµώνα και για διακοσµητικούς λό-
γους: πολύχρωµος | περσικός ~ || χειροποίητος ~ (που υφαίνεται µε το 
χέρι σε αργαλειό) ΣΥΝ. χαλί· ΦΡ. (µτφ.) θέτω επί τάπητος θέτω υπό 
συζήτηση, φέρω (συγκεκριµένο ζήτηµα) προς συζήτηση: καιρός να 
τεθούν τα καυτά προβλήµατα των Α.Ε.Ι. επί τάπητος 2. οτιδήποτε 
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µοιάζει µε χαλί και δίνει την εντύπωση ότι επιστρώνει κάτι: φυσικός 
~ (ποώδης, χαµηλή βλάστηση που καλύπτει το έδαφος σε αρκετά µε-
γάλη έκταση) || ο ~ του γηπέδου (χλοοτάπητας). Επίσης (λόγ.) τάπης 
[αρχ.] {τάπητος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τάπης, -ητος, µε επίθηµα -ης, -ητος (πβ. λέβ-ης, µύκ-ης), 
αβεβ. ετύµου, πιθ. ανατολ. δάνειο, πβ. περσ. tâb-aô (απρφ. tab-îéan «γυ-
ρίζω, στρέφω, γνέθω»). Άλλοι έχουν υπόθεσα ότι τόσο η περσ. όσο 
και η ελλην. λ. έχουν µικρασιατική προέλ. Η φρ. θέτω επί τάπητος 
αποδίδει τη γαλλ. mettre sur le tapis]. 

ταπητοστρώνω ρ. µετβ. [1895] {ταπητόστρω-σα, -θηκα, -µένος} επι-
στρώνω (επιφάνεια) µε τάπητα. — ταπητόστρωση (η), ταπητόστρω-
τος,-η,-ο [1851]. 

ταπητουργείο (το) [1871] το εργαστήριο ή εργοστάσιο κατασκευής 
ταπήτων. 

ταπητουργία (η) [1871] {ταπητουργιών} 1.η τέχνη τής κατασκευής 
ταπήτων: οι κάτοικοι τής περιοχής τής Μπουχάρας ασχολούνται πα-
ραδοσιακά µε την-2. (συνεκδ.) το ταπητουργείο. — ταπητουργικός, -
ή, -ό. 

ταπητουργός (ο/η) [1871] πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε 
την κατασκευή ταπήτων ή ο ιδιοκτήτης ταπητουργείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ουργός. [ETYM. < τάπητας + -ουργός (< έργο)]. 

ταπί (το) {άκλ.} 1. (στη χαρτοπαιξία) όρος µε τον οποίο δηλώνει ο παί-
κτης ότι δεν έχει άλλα χρήµατα 2. (µτφ.-οικ.) χωρίς χρήµατα: µένω | 
είµαι ~ || (σκωπτ.) ~ και ψύχραιµος ΣΥΝ. πανί µε πανί · 3. ο ειδικός 
ελαστικός τάπητας πάνω στον οποίον διεξάγονται αθλητικά αγωνί-
σµατα (ελεύθερη πάλη, ενόργανη γυµναστική κ.ά.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
tapis «τάπητας» (βλ. κ. ταπετσαρία), χαρτοπαικτικός όρ. που δηλώνει 
ότι ο παίκτης αµέλησε ή δεν µπορεί πλέον να τοποθετήσει χρήµατα 
τού στοιχήµατος (να «ποντάρει») στην πράσινη τσόχα τού 
τραπεζιού]. 

ταπιοκα (η) {χωρ. πληθ.} αλεύρι που παράγεται από ένα φυτό (που 
λέγεται µανιόκα) και είναι πολύ σηµαντική τροφή για τους ιθαγενείς 
τής Αφρικής, τής Ν. Αµερικής και των νησιών τής Καραϊβικής. 
[ΕΤΥΜ. < πορτ. tapioca < tipioca (λ. τής γλώσσας Τούπι)]. 

τάπιρος (ο) {ταπίρ-ου | -ων, -ους} νυκτόβιο και φυτοφάγο θηλαστικό 
που ζει στην Κ. και Ν. Αµερική και στη ΝΑ. Ασία, έχει κοντά πόδια, 
µήκος δύο ώς δυόµισι µέτρα περίπου, ύψος πάνω από ένα µέτρο, ενώ 
η µύτη και το άνω χείλος του είναι ενωµένα και σχηµατίζουν κοντή 
προβοσκίδα. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. tapir < πορτ. tapir < tapira (λ. τής γλώσ-
σας Τούπι)]. 

ταπισερί (η) {άκλ.} ύφασµα που κρεµιέται κυρ. στον τοίχο ως διακο-
σµητικό και είναι είτε κεντητό µε βελόνα σε καµβά είτε υφασµένο σε 
αργαλειό ή οριζόντιο στηµόνι. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. tapisserie < p. tapisser < µτγν. λατ. *tapitiâre 
(βλ. λ. ταπετσαρία)]. 

τ' απίστοµα επίρρ. → απίστοµα 
Τ.Α.Π.Ο.Τ.Ε. (το) Ταµείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Οργανισµού Τη-

λεπικοινωνιών Ελλάδος. 
ταπώνω ρ. µετβ. {τάπω-σα, -θηκα, -µένος} 1. φράσσω (άνοιγµα) ή 
κλείνω (δοχείο) µε τάπα (βλ.λ.) ΣΥΝ. πωµατίζω, καπακώνω, βουλλώνω 
ANT. ξεταπώνω, εκπωµατίζω 2. (στην καλαθοσφαίριση για αµυνόµε-
νο παίκτη) κάνω τάπα (βλ.λ.) σε αντίπαλο 3. (µτφ.-οικ.) αποστοµώνω: 
είχε αρχίσει τα πικρόχολα σχόλια, αλλά η Μαρίνα τον τάπωσε αµέ-
σως. — τάπωµα (το). 

ταράζω κ. (λόγ.) ταράσσω ρ. µετβ. {τάρα-ξα, -χτηκα (λόγ. -χθηκα), -
γµένος} 1. κάνω (κάτι) να χάσει την ισορροπία, την ηρεµία, την τάξη: 
η πέτρα που έπεσε τάραξε την επιφάνεια τής λίµνης || ταραγµένη 
θάλασσα ΣΥΝ. αναταράζω ANT. ηρεµώ, γαληνεύω, καταλαγιάζω- ΦΡ. 
(α) (µτφ.) ταράζω τα νερά προκαλώ έντονες συζητήσεις, διαλύω το 
κλίµα αδιαφορίας, ανατρέπω (προσωρινά) τη σταθερότητα µιας κα-
τάστασης: µε τις συγκλονιστικές του αποκαλύψεις για στηµένα παι-
χνίδια τάραξε τα νερά στον χώρο τού αθλητισµού (β) µη µου τους 
κύκλους τάραττε (µη µου τους κύκλους τάραττε, φράση τού Αρχι-
µήδη προς τον Ρωµαίο στρατιώτη που όρµησε να του χαλάσει τους 
σχεδιασµένους στο δάπεδο κύκλους) µη µε σκοτίζεις, µην ταράζεις 
την ηρεµία µου 2. προκαλώ σύγχιση ή έντονη ενόχληση, καταστρέφω 
την ησυχία, την ψυχική γαλήνη (σε κάποιον): τα τραγούδια και οι 
φωνές τους µου τάραξαν τον ύπνο || µε τάραξαν τα νέα που µου είπες 
|| Μην ταράζεσαι! Όλα θα πάνε καλά ΣΥΝ. συνταράσσω, συγχίζω, 
αναστατώνω ANT. ηρεµώ, καλµάρω, γαληνεύω 3. (ειδικότ.) τροµάζω, 
προκαλώ φόβο (σε κάποιον): θα τον ταράξεις γέρο άνθρωπο, βγάλε 
αυτή τη µάσκα 4. (εκφραστ.) (α) κουράζω υπερβολικά (κάποιον) µε 
(κάτι), τον κάνω να απαυδήσει (µε κάτι που κάνω σε υπερβολικό βαθ-
µό): µε τάραξε στην πολυλογία | στην καζούρα- ΦΡ. ταράζω (κά-
ποιον) στο ξύλο δίνω σε (κάποιον) πολύ ξύλο (β) καταναλώνω (κάτι) 
σε υπερβολικό βαθµό: τα ταράξαµε τα γλυκά' δεν αφήσαµε τίποτα! || 
βρήκαµε µια συκιά στον δρόµο και τα ταράξαµε τα σύκα. — τά-
ραγµα (το) [αρχ.] κ. ταραγµός (ο) [αρχ.]. 
[HYM: µεσν., από τον αόρ. ετάραξα τού αρχ. ταράσσω, κατά το σχή-
µα έτίναξα - τινάζω, έκραξα - κράζω. Το αρχ. ταράσσω είναι αβεβ. 
ετύµου, πιθ. προέρχεται από θ. µε δασέα σύµφωνα και συνεσταλµ. -
Γ- (*dha), στο οποίο ανάγεται και η λ. ταραχή (< *dhr~-gh-). To ρ. τα-
ράσσω συνδ. µάλλον µε το αρχ. συνώνυµο θράσσω (< *θράχ^ω), µε 
συγκοπή τού πρώτου -α- σε περιβάλλον υγρού συµφώνου (νόµος τού 
Kretschmer). Ωστόσο η σύνδεση µε το επίθ. τραχύς (βλ.λ.) δεν θα µπο-
ρούσε να αποκλειστεί]. 

ταράκουλό (το) (οικ.) µεγάλη ψυχική αναστάτωση, σύγχιση, έκπληξη· 
κυρ. στη ΦΡ. παθαίνω ταράκουλο αναστατώνοµαι. 

ταρακουνώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ταρακουνάς... | ταρακούν-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} (εκφραστ.) 1. κουνώ πολύ δυνατά, ταράζω από τα 
θεµέλια: η έκρηξη ταρακούνησε ολόκληρο το κτήριο || ο σεισµός µας 
ταρακούνησε για τα καλά! ΣΥΝ. σείω, συγκλονίζω, τραντάζω 2. (µτφ.) 
κάνω (κάποιον) να αισθανθεί ανασφάλεια, φόβο ή ανησυχία, τον 
βγάζω από την αταραξία ή τον εφησυχασµό του: η απειλή απολύσε-
ων ταρακούνησε τους υπαλλήλους που είχαν επαναπαυθεί και η πα-
ραγωγή αυξήθηκε κατακόρυφα || είχαµε την εντύπωση ότι όλα πάνε 
καλά στην πόλη µας, ώσπου ήρθαν οι αποκαλύψεις για διακίνηση 
ναρκωτικών µεταξύ µαθητών να µας ταρακουνήσουν για τα καλά! — 
ταρακούνηµα (το). [ΕΤΥΜ Από συµφυρµό των ρ. ταράζω και 
κουνώ]. 

ταραµάς (ο) {ταραµάδες} ορεκτικό που παρασκευάζεται από διατη-
ρηµένη µάζα αβγών διαφόρων ψαριών τού γλυκού νερού (κυρ. κυπρί-
νου) και καταναλώνεται συνήθ. τις ηµέρες τής νηστείας ΣΥΝ. αβγο-
τάραχο (πβ. λ. χαβιάρι). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tarama]. 

ταραµοκεφτές (ο) {ταραµοκεφτέδες} νηστήσιµος κεφτές µε ζύµη, 
που παρασκευάζεται από ταραµά αντί για κιµά. 

ταραµοσαλάτα (η) {δύσχρ. ταραµοσαλατών} παχύρρευστη σαλάτα 
που προσφέρεται ως ορεκτικό, µε βασικό συστατικό τον ταραµά 
(βλ.λ.), στον οποίο έχει προστεθεί λεµόνι, λάδι, ψιλοκοµµένο κρεµµύ-
δι και ψίχα ψωµιού. 

τάρανδος (ο) {ταράνδ-ου | -ων, -ους} ΖΩΟΛ. µεγαλόσωµο και δυνατό 
ελάφι των αρκτικών περιοχών, µε πυκνό και µακρύ τρίχωµα, κύριο 
χαρακτηριστικό τού οποίου είναι τα ψηλά, διακλαδιζόµενα και πε-
πλατυσµένα στα άκρα κέρατα του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. δάνειο, πιθ. από φιννο-ουγγρική γλώσσα, λ.χ. Sardo, 
sardo, Sordo κ.ά. ∆εν φαίνεται να υπάρχει ετυµολ. σχέση µε τη λ. ταύ-
ρος]. 

ταραντέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ναπολιτάνικος χορός, σε χρόνο 6/8, 
εύθυµος και γρήγορος. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. tarantella, είδος χορού από τον Τάραντα τής ΝΑ. Ιτα-
λίας. Βλ. κ. Τάρας]. 

ταραντούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µεγαλόσωµη δηλητηριώδης αρά-
χνη, νυκτόβια και αργοκίνητη, που ζει στις θερµές περιοχές, τρέφεται 
κυρ. µε έντοµα και µικρά σπονδυλόζωα, τα οποία παγιδεύει σε µεγά-
λο ιστό, ενώ το δάγκωµά της είναι πολύ οδυνηρό αλλά ακίνδυνο για 
τον άνθρωπο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. tarantula < ιταλ. tarantola < Taranto «Τάρας», πόλη τής 
ΝΑ. Ιταλίας (βλ. λ. Τάρας)]. 

ταραξάκο (το) το άγριο ραδίκι. [ΕΤΥΜ. < νεολατ. taraxacum 
< αραβ. tarakhsaqfln (ίδια σηµ.)]. 

ταραξίας (ο/η) {ταραξιών} πρόσωπο που προκαλεί φασαρίες και τα-
ραχές, που προξενεί αναστάτωση: ανέλαβε να αποµονώσει τους - και 
να αποκαταστήσει την τάξη || οι ~ τής δηµόσιας ζωής | τού Κοινο-
βουλίου ΣΥΝ. ταραχοποιός, φασαρίας, ανακατωσούρης. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. τάραξις + παραγ. επίθηµα -ίας (πβ. κ. ταµ-ίας, λοχ-ίας)]. 

Τάρας (ο) {Τάραντ-ος, -α} πόλη τής ΝΑ. Ιταλίας στον µυχό τού οµώ-
νυµου κόλπου, η οποία κατά την αρχαιότητα ήταν η µόνη σπαρτια-
τική αποικία στην Κάτω Ιταλία. Επίσης Τάραντας. [ΕΤΥΜ αρχ., από 
τον οµώνυµο ποταµό, στον οποίο ήταν χτισµένη η πόλη. Θεωρείται 
ιλλυρικής προελ., πβ. ιλλυρ. darandos «δρυς, βαλανιδιά»]. 

ταράσσω ρ. → ταράζω 
ταρατατζούµ (το) {άκλ.} 1. ο ήχος τού τύµπανου 2. (ειρων.-επιτατ.) 

λόγος ή συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από υπερβολή ή ποµπώ-
δες ύφος, τυµπανοκρουσίες: ας αφήσουµε κατά µέρος τα ~ και ας 
ασχοληθούµε µε την ουσία. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 

ταράτσα (η) {ταρατσών} η επίπεδη ακάλυπτη στέγη κτηρίου: θ'ανέ-
βω στην ~ να δω τη θέα | ν'απλώσω τα ρούχα ΣΥΝ. λιακωτό- ΦΡ. (οικ.) 
την κάνω ταράτσα τρώω καλά, µέχρι σκασµού, χορταίνω ΣΥΝ. την 
ταρατσωνω. — (υποκ.) ταρατσούλα (η) κ. ταρατσάκι (το). [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. terrazza < γαλλ. terrasse < προβηγκ. terrassa < δηµωδ. λατ. 
*terrâcea, θηλ. τού επιθ. *terräceus < λατ. terra «γη, έδαφος»]. 

ταρατσωνω ρ. µετβ. {ταράτσω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) κατασκευάζω 
ταράτσα σε (οικοδοµή): ~ το σπίτν ΦΡ. την ταρατσωνω τρώω πολύ και 
καλά, χορταίνω ΣΥΝ. την κάνω ταράτσα. — ταράτσωµα (το). 

ταραχή (η) 1. η ψυχική αναστάτωση: πέρασα µεγάλη ~ || συνήλθα από 
την ~ || οι καβγάδες µού φέρνουν ~ || στην ανάκριση δεν έδειξε ίχνος 
ταραχής ΣΥΝ. σύγχιση, ανησυχία, συγκίνηση, συγκλονισµός ANT. 
ηρεµία, νηφαλιότητα 2. η έλλειψη ηρεµίας και οµαλότητας, η 
αναταραχή: επικρατούσε τέτοια ~ στο ακροατήριο, που οι οµιλητές 
δεν ακούγονταν πια ΣΥΝ. αναστάτωση, ανακατωσούρα, αταξία, φα-
σαρία ANT. ηρεµία, γαλήνη 3. ταραχές (οι) γεγονότα που προκαλούν 
διασάλευση τής έννοµης τάξης, τής κοινωνικής γαλήνης: ξέσπασαν 
νέες | βίαιες ~ στο κέντρο τής πόλης || φοβούµαι | περιµένω ~. [ΕΤΥΜ, 
αρχ.,βλ. λ. ταράζω]. 

ταραχοποιός, -ός, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που προκαλεί φασαρίες και 
ταραχές, που προκαλεί αναστάτωση: τα ~ στοιχεία πρέπει να 
αποµονωθούν (συνήθ. ως ουσ.): οι ταραχοποιοί τιµωρήθηκαν παρα-
δειγµατικά ΣΥΝ. ταραξίας. 

τάραχος (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ψυχική ταραχή- κυρ. στη ΦΡ. τραβώ 
| περνώ των παθών µου τον τάραχο βασανίζοµαι πολύ, υποφέρω τα 
πάνδεινα: των παθών µου τον τάραχο πέρασα, µέχρι να βρω µια θέση 
να παρκάρω! [ΕΤΥΜ. αρχ. < ταραχή (βλ.λ.), µε αλλαγή γένους. Η φρ. 
τραβώ | περνώ 
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των παθών µου τον τάραχο ανάγεται στον Μικρό Παρακλητικό Κα-
νόνα τής Θεοτόκου: των παθών µου τον τάραχον ή τον κυβερνήτην 
τεκοΰσα κύριον και τον κλύδωνα κατεύνασον τών έµών πταισµάτων, 
θεονύµφευτε]. 

ταραχώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ταραχώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
αυτός που χαρακτηρίζεται από ταραχές: η δεκαετία τού '40 ήταν από 
τις πιο ~ περιόδους τής ιστορίας µας || ~ ζωή | βίος || ~ συγκέντρωση | 
συζήτηση | διαδήλωση ΣΥΝ. ταραγµένος, ανήσυχος, θυελλώδης ANT. 
ήρεµος, γαλήνιος, ατάραχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ταρζανια (η) (λαϊκ.) παράτολµη (συνήθ. ακροβατική) ενέργεια. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Tarzan, όν. επινοηµένο από τον Αµερικανό συγγραφέα 
E.R. Burroughs, δηµιουργό τού συγκεκριµένου ήρωα, ενός δυνατού 
και ευκίνητου άνδρα, ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί από παιδί στη ζού-
γκλα και ήταν εξοικειωµένος µε τον κόσµο της]. 

ταρίφα (η) {δύσχρ. ταριφών} 1. η διατίµηση, ο καθορισµός τιµής 
(αγαθού ή υπηρεσίας) 2. (α) (στα ταξίµετρα) το κόµιστρο για τη δια-
δροµή των ταξί ανάλογα µε την απόσταση που διανύεται και την 
ώρα τής ηµέρας: απλή -■ ΦΡ. διπλή ταρίφα το αυξηµένο τιµολόγιο 
που ισχύει για τις νυχτερινές διαδροµές µε ταξί (από τα µεσάνυχτα 
ώς τις 05.00 π.µ.) ή για δροµολόγια έξω από την πόλη, την έδρα τού 
ταξί: πόσο πάει η ~ µέχρι το αεροδρόµιο; (β) (συνεκδ.) το ίδιο το τα-
ξίµετρο: βάζω την ~. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tariffa < αραβ. tarïfah «δηµοσίευση, γνωστοποίηση» 
(< p. 'arrafa «γνωστοποιώ»)]. 

ταρίφας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (µειωτ.) ο ταξιτζής. 
ταρίχευση (η) [αρχ.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. η επεξερ-

γασία τού σώµατος νεκρού ανθρώπου ή ζώου µε ειδικά φάρµακα, µε 
σκοπό να προστατευθεί από την αποσύνθεση και να µείνει όσο το 
δυνατόν αναλλοίωτο: οι αρχαίοι Αιγύπτιοι εφάρµοζαν την ~ των νε-
κρών για θρησκευτικούς λόγους ΣΥΝ. βαλσάµωµα, µουµιοποίηση (για 
ανθρώπους) 2. η µέθοδος συντήρησης κρέατος, ψαριών και άλλων 
τροφίµων µε τη χρήση αλατιού και σπανιότ. µε κάπνισµα ή ξήρανση 
στον αέρα^ΥΝ. πάστωµα, αλάτισµα. — ταριχευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ταριχευτής (ο) [αρχ.], ταριχευτρια (η) {ταριχευτριών} 1. τεχνίτης 
ειδικευµένος στην ταρίχευση (βλ.λ.) ΣΥΝ. βαλσαµωτής 2. τεχνίτης ει-
δικευµένος στη διατήρηση τροφίµων µε αλάτισµα ή κάπνισµα. 

ταριχευτικός, -ή, -ό → ταρίχευση 
ταριχευτός, -ή, -ό [µτγν.] (για τρόφιµα) αυτός που έχει ταριχευθεί, 

που έχει παρασκευαστεί µε ταρίχευση: ~ κρέας | ψάρι ΣΥΝ. ταριχευ-
µένος ANT. φρέσκος, νωπός. 

ταριχεύω ρ. µετβ. {ταρίχευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µένος} 1. συ-
ντηρώ (νεκρό σώµα ανθρώπου ή ζώου) µε τη χρήση ειδικών φαρµά-
κων και τεχνικών: οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ταρίχευαν τους νεκρούς τους 
|| στο σπίτι του είχε ταριχευµένα ζώα και πουλιά ΣΥΝ. βαλσαµώνω 2. 
διατηρώ (τρόφιµα) για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε τη χρήση αλα-
τιού ή µε κάπνισµα, ξήρανση στον αέρα κ.λπ.: ~ κρέας | ψάρι ΣΥΝ. 
παστώνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τάριχος «ταριχευµένο σώµα, µούµια», τεχν. όρ., αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο, ενώ δεν φαίνεται δυνατή η προταθείσα σύνδεση 
µε το ρ. ταρχύω «θάβω, κηδεύω». Η λ. πέρασε και σε άλλες γλώσσες, 
πβ. αρµ. tarex, συρ. tärlxä]. 

ταρό (το) {άκλ.} 1. σύνολο από εβδοµήντα οκτώ παιγνιόχαρτα, από τα 
οποία τα είκοσι δύο (τα παιγνιόχαρτα δηλ. µιας από τις πέντε σειρές 
στις οποίες διαιρείται το σύνολο αυτό) έχουν σχεδιασµένες πάνω 
τους αλληγορικές παραστάσεις και µε τα οποία (µε αποκρυφιστικό 
τρόπο) µαντεύει κανείς το µέλλον 2. καθένα από τα παραπάνω παι-
γνιόχαρτα, κυρ. από τα είκοσι δύο που φέρουν παραστάσεις. [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. tarot < ιταλ. tarocco (κυρ. πληθ. tarocchi), αγν. ετύµου]. 

ταρσανάς κ. αρσανάς (ο) {ταρσανάδες} (λαϊκ.) 1. ναυπηγείο για 
µικρά πλοία 2. (κατ' επέκτ.) (α) µικρός ναύσταθµος (β) αποβάθρα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tersane, µε προληπτ. αφοµοίωση, < βεν. darsana < 
αραβ. dar as-sinäh]. 

ταρσανατζής (ο) {ταρσανατζήδες} (λαϊκ.) ο ναυτεργάτης που απα-
σχολείται σε ταρσανά. 

Ταρσός (η) πόλη τής Ν. Μικράς Ασίας, πνευµατικό κέντρο κατά τους 
Ελληνιστικούς χρόνους. [ΕΤΥΜ. µτγν. τοπωνύµιο, φοιν. προελ., αγν. 
ετύµου]. 

ταρσός (ο) (περιληπτ.) το σύνολο των οστών µεταξύ τής κνήµης και 
τού µεταταρσίου (βλ.λ.) στο κάτω οπίσθιο τµήµα τού ποδιού, τα 
οποία σχηµατίζουν την άρθρωση τού αστραγάλου στον άνθρωπο ή το 
αντίστοιχο τµήµα στο πόδι άλλων σπονδυλωτών ζώων. — ταρσικός, 
-ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ αρχ., τεχν. όρ., < θ. ταρσ- < *trs-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*ters- «ξηραίνοµαι, στεγνώνω» (όπως απαντά στο αρχ. ρ. τέρσοµαι, 
ίδια σηµ.). Η λ. συνδ. επίσης µε αρµ. far «σανίδα πάνω στην οποία 
αποξήραιναν τα σταφύλια», σανσκρ. trsyati «διψώ», αρχ. γερµ. darra 
«αποξηραντήριο φρούτων», σουηδ. tarre «πλέγµα, καλαµωτή», γερµ. 
Durst «δίψα» κ.ά. Η λ. ταρσός, αποµακρυνόµενη από την αρχική έν-
νοια «ξηρός», δήλωσε κυρ. το πλατύ καλαµωτό πλέγµα στο οποίο 
αποξήραιναν τα φρούτα, για να καταλήξει να αναφέρεται σε εξειδι-
κευµένες πλατιές επιφάνειες, όπως είναι η παλάµη, το πέλµα, το άκρο 
τού κουπιού κ.ά. Παράλληλα, το αρχ. ρ. τέρσοµαι αντικαταστάθηκε 
σε όλες τις χρήσεις από το συνώνυµο ξηραίνω], 

τάρσωµα (το) [αρχ.] {ταρσώµ-ατος | -ατα, -άτων} σωρός από καλάµια 
ή κλαδιά πλεγµένα, ώστε να συγκρατούν τα χώµατα πιθανών κατο-
λισθήσεων. 

τάρτα (η) {ταρτών} είδος ρηχής και στρογγυλής πίτας γλυκιάς ή αλ-
µυρής από σκληρή ζύµη, χωρίς κρούστα από πάνω, µε γέµιση από 
κρέµα, σοκολάτα, φρούτα, τυρί, λαχανικά κ.ά. — (υποκ.) ταρτάκι 
(το). 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. tarte, πιθ. άλλος τ. τής λ. tourte (βλ. λ. τούρτα)]. 
ταρτάν (το) {άκλ.} συνθετικός τάπητας που χρησιµοποιείται για την 

κάλυψη τού αγωνιστικού χώρου σε αθλητικές εγκαταστάσεις στίβου. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. tartan < αγγλ. tartan (βλ. λ. τάρταν)]. 

τάρταν (το) {άκλ.} µάλλινο ύφασµα µε καρό σχέδια από λωρίδες δια-
φορετικού πάχους και χρωµάτων, από το οποίο κυρ. κατασκευάζο-
νταν τα κιλτ των Σκωτσέζων, µε ξεχωριστό σχέδιο για κάθε φυλή. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. tartan < µέσ. γαλλ. tertaine «ύφασµα από µαλλί αγνό 
ή συνθετικό», αβεβ. ετύµου, ίσως παράλλ. τ. τού συνωνύµου tiretaine 
< παλ. γαλλ. tiret < λατ. tyrius «(ύφασµα) από την Τύρο» (< Tyrus «Τύ-
ρος»), µε την επί δρ. τής λ. futaine «βαµβακερό ύφασµα»]. 

Τάρταρα (τα) {Ταρτάρων} ΜΥΘΟΛ. τα έγκατα τής Γης, ο Κάτω Κό-
σµος. Επίσης Τάρταρος (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Τάρταρος, αγν. 
ετύµου, πιθ. ανατολ. δάνειο]. 

ταρταρίνος (ο) [1894] γραφικός πολυλογάς και καυχησιάρης, που 
παριστάνει τον παλληκαρά. — ταρταρινισµός (ο) [1894]. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. Tartarin, κεντρικό πρόσωπο τού µυθιστορήµατος Les Aventures 
prodigieuses de Tartarin de Tarascon (Οι εκπληκτικές περιπέτειες τού 
Ταρταρίνου από την Ταρασκονία) τού Γάλλου συγγραφέα Α. Daudet 
(1840-97), στο οποίο ο Ταρταρίνος, αφού πρώτα παρουσίασε τον εαυτό 
του ως ήρωα εκπληκτικών επιτευγµάτων, αναγκάζεται να αναζητήσει 
πραγµατικές περιπέτειες, που θα του επιτρέψουν να επαληθεύσει 
µέρος τής φήµης του]. 

ταρταρούγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. το όστρακο τής θαλάσσιας χε-
λώνας 2. (συνεκδ.) ό,τι κατασκευάζεται από όστρακο θαλάσσιας χε-
λώνας, κυρ. κόσµηµα ή άλλο διακοσµητικό αντικείµενο. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < ιταλ. tartaruga «χελώνα» < µτγν. λατ. tarta- rûcus «κακός 
χελωνόµορφος δαίµονας» < λατ. Tartarus < αρχ. Τάρταρος (βλ. λ. 
Τάρταρα)]. 

ταρτουφίσµός (ο) [1820] η υποκριτική ευσέβεια, η προσποιητή εντι-
µότητα, το να ηθικολογεί κανείς, προκειµένου να αποκρύψει δικά του 
ελαττώµατα, τις πραγµατικές του προθέσεις ΣΥΝ. ιησουιτισµός, φα-
ρισαϊσµός. 

ταρτούφος (ο) αυτός που ηθικολογεί υποκριτικά, που προσποιείται 
τον ευσεβή ΣΥΝ. ιησουίτης, φαρισαίος. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. Tartuffe (ήρωας οµώνυµης κωµωδίας τού Μολιέρου, 
χαρακτηριστικός τύπος υποκριτή και µοχθηρού ανθρώπου) < ιταλ. 
tartufo «τρούφα» < µτγν. λατ. terri(tu)berum < terra «γη, χώµα» + 
tuber «είδος µηλιάς»]. 

τασάκι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) σταχτοδοχείο, µικρό και ρηχό δοχείο 
για τις στάχτες και τα αποτσίγαρα. 

τάση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. (παλαιότ.) το τέντωµα, η έκταση: 
~ των χεριών (µτφ.) 2. η δυναµική που δηµιουργούν τα υπάρχοντα δε-
δοµένα: οι - τής αγοράς συχνά επηρεάζονται από τη διαφήµιση || τον 
τελευταίο καιρό υπάρχει η ~ για µεγαλύτερη ανεξαρτησία τής περι-
φέρειας από το κέντρο || πτωτική | σταθεροποιητική | υποχωρητική | 
ανοδική ~ στο χρηµατιστήριο 3. η ιδιαίτερη κλίση, διάθεση ή προτί-
µηση (που έχει κάποιος προς κάτι): έχει την ~ να τραγικοποιεί τα 
πράγµατα | να λέει ψέµατα | να υπερβάλλει 4. καθεµιά από τις δια-
φορετικές ιδεολογικές κατευθύνσεις που εκδηλώνονται στο εσωτερι-
κό ενός κόµµατος: η κυρίαρχη ~ είναι των εκσυγχρονιστών || στη σύν-
θεση τού εκτελεστικού εκπροσωπούνται όλες οι - ΣΥΝ. (µτφ.) ρεύµα • 
5. ΗΛΕΚΤΡ. η διαφορά δυναµικού µεταξύ δύο σηµείων ενός αγωγού, 
λόγω τής οποίας υπάρχει κίνηση φορτίων από το ένα σηµείο στο άλ-
λο: ρεύµα | σύρµα υψηλής τάσεως. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τάσις, αρχική σηµ. «τέντωµα», < θ. *tn- (συνεσταλµ. 
βαθµ. θ. *ten- τού ρ. τείνω, βλ.λ.) + -σις (πβ. κ. λύ-σις). Οι σύγχρονες 
µτφ. σηµ. αποδίδουν το γαλλ. tension]. 

τάσι (το) {τασ-ιού | -ιών} 1. µεταλλικό κύπελλο µε φαρδύ χείλος, για 
να πίνει κανείς κυρ. νερό: ασηµένιο -ΣΥΝ. ποτήρι 2. (παλαιότ.) ρηχό 
και ελαφρύ δοχείο για το νερό τού λουσίµατος ή το ρίξιµο νερού στα 
λουτρά 3. καθένας από τους δύο µεταλλικούς δίσκους τής ζυγαριάς 
4. (στο αυτοκίνητο) το µεταλλικό διακοσµητικό που καλύπτει τα 
µπουλόνια τού τροχού 5. τάσια (τα) οι ορειχάλκινοι δίσκοι τού κυµ-
βάλου σύγχρονης ορχήστρας. [ΕΤΥΜ < τουρκ. tas]. 

τασιενεργός, -ή, -ό ΧΗΜ. τασιενερνά υλικά υλικά (λ.χ. σαπούνια, 
απορρυπαντικά κ.ά.) τα οποία, όταν διαλυθούν σε διαλύτη, µεταβάλ-
λουν την επιφανειακή του τάση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
tensioactif]. 

τασκεµπάπ κ. τας-κεµπάµπ (το) {άκλ.} φαγητό από µικρά κοµµάτια 
κοκκινιστού κρέατος, ψιλοκοµµένο κρεµµύδι, ντοµάτα και καρυ-
κεύµατα. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tas-kebabi], 

Τασκένδη (η) η πρωτεύουσα τού Ουζµπεκιστάν, κοντά στα σύνορα 
µε το Καζαχστάν, µε σηµαντική ελληνική κοινότητα µετά τη λήξη 
τού ελληνικού εµφυλίου πολέµου (1949). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Tashkent, τής σογδικής γλώσσας, tas «πέ-
τρα» + kand «οχυρό»]. 

τάσσω ρ. µετβ. {έταξα, τάχθηκα (λόγ. ετάχθην, -ης, -η..., µτχ. ταχθείς, 
-είσα, -έν), ταγµένος (λόγ. τεταγµένος)} 1. (αρχαιοπρ.) ορίζω, καθορί-
ζω: ο νόµος τάσσει ως υποχρεωτική την υπογραφή συµβολαίου µεταξύ 
των συµβαλλοµένων (µεσοπαθ. τάσσοµαι) 2. παίρνω θέση (υπέρ ή 
κατά κάποιου), τοποθετούµαι: τάχθηκε µε τους εξεγερµένους χωρι-
κούς || η κοινή γνώµη τάσσεται πάντα υπέρ των αδικηµένων || ~ υπό 
τη σηµαία κάποιου || ετάχθη κατά τής αποφάσεως τού προεδρείου || 
βουλευτές τάχθηκαν εναντίον των πρόωρων εκλογών ΦΡ. (α) τάσσο-
µαι παρά το πλευρό ν κάποιου αγωνίζοµαι µαζί του, συµµαχώ (β) 
(λόγ.) έκαστος εφ' ω ετάχθη βλ. λ. έκαστος 3. (η µτχ. ταγµένος, -η, -
ο) αυτός που έχει δοθεί, αφιερωθεί σε κάτι: ~ στην υπηρεσία τής δι- 
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καιοσύνης | τής επιστήµης || ~ στην προάσπιση των εθνικών συµφε-
ρόντων | στην Αριστερά 4. ΜΑΘ. τεταγµένη (η) µία από τις δύο ή τις 
τρεις συντεταγµένες, βάσει των οποίων προσδιορίζεται ένα σηµείο 
στο επίπεδο ή στον χώρο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*τάγ-_/ω, αγν. ετύµου (βλ. κ. ταγός). Παράγ. τακ-τός, τάξις (-η), τάγ-µα, 
ταγ-ή, τακτ-ικός κ.ά. Το ρ. τάσσω | -ττω είναι συνώνυµο τού ρ. τίθηµι, 
αλλά η σηµασία του είναι πιο εξειδικευµένη, αφού εκφράζει την 
έννοια «τοποθετώ εκεί όπου πρέπει, οργανώνω κατάλληλα, 
ταξινοµώ», πράγµα που δικαιολογεί τη χρήση τής λ. και των 
παραγώγων της^ στη διοικητική και στρατιωτική ορολογία]. 

ταστιέρα κ. ταστερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. Ο βραχίονας των 
εγχόρδων οργάνων (πάνω στον οποίο υπάρχουν τα τάστα). [ΕΤΥΜ. 
< τάστο + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. τοστ-ιέρα]. 

τάστο (το) ΜΟΥΣ. καθένα από τα κάθετα µεταλλικά χωρίσµατα που 
σηµειώνουν στον βραχίονα των εγχόρδων οργάνων τα σηµεία στα 
οποία πρέπει να τοποθετηθούν τα δάχτυλα, για να παραχθούν οι νό-
τες. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tasto < ρ. tastare «ψηλαφώ, ψαύω» < µεσν. λατ. tastare, 
από συµφυρµό των λατ. tangere «αγγίζω, ψαύω» και gustare «γεύο-
µαι»]. 

Τ.Α.Τ. (το) Ταµείο Ασφάλισης Τυπογράφων (έχει ενταχθεί τώρα στο 
1.Κ.Α.). 

Τάταρος (ο) [1813] {Τατάρ-ου | -ων, -ους} αυτός που ανήκει σε τουρ-
κόφωνο λαό τής Κ. Ρωσίας, τής Κριµαίας, τού Β. Καυκάσου και τής 
Σιβηρίας. — ταταρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Tatar, λ. µογγολικής αρχής, που µάλλον 
σηµαίνει απλώς «άνθρωποι, λαός»]. 

Ταταύλα (τα) συνοικία Ελλήνων (µέχρι το 1923) τής Κωνσταντινού-
πολης στην περιοχή τού Πέρα. — ταταυλιανός, -ή, -ό. 

Τατζικιστάν (το) {άκλ.} (τατζ. Jumhurii Tojikiston = ∆ηµοκρατία τού 
Τατζικιστάν) κράτος τής Κ. Ασίας µε πρωτεύουσα το Ντουσανµπέ, 
επίσηµη γλώσσα την Τατζικική και νόµισµα το ρούβλι Τατζικιστάν. 
— Τατζίκος (ο), Τατζίκα (η), τατζικικός, -ή, -ό, Τατζικικά (τα). [ΕΤΥΜ. 
< τατζ. Tadzhikistan (µε β' συνθ. το περσ. -stan «χώρα, γη»), από το όνοµα 
των ιθαγενών Tadzhik «Τατζίκοι» (< σανσκρ. täjika «Περσικός»), που 
αναφέρεται στην απώτερη περσική καταγωγή τους]. 

Τατίανή (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Τατιάνα. 
[ΕΤΥΜ θηλ. τού λατ. Tatiânus (ονοµασία ρωµαϊκής πάτριας) < Tatius, 
αγν. ετύµου]. 

τατουάζ (το) {άκλ.} ελλην. δερµατοστιξία 1. η χάραξη τής επιδερµί-
δας µε ειδικά εργαλεία µε µικρά επιφανειακά τρυπήµατα και έκχυση 
ανάλογων ποσοτήτων χρωστικών ουσιών, ώστε να εντυπώνονται 
πάνω στο δέρµα ανεξίτηλα σχέδια, γράµµατα κλπ.: κάνω ~ στο µπρά-
τσο 2. (γενικότ.) η προσωρινή αποτύπωση στο δέρµα σχεδίων, γραµ-
µάτων κ.λπ. 3. (συνεκδ.) το σχέδιο που χαράσσεται ή αποτυπώνεται 
πάνω στην επιδερµίδα: µεγάλο | µικρό | πολύπλοκο | εντυπωσιακό ~. 
Επίσης τατού {άκλ.}. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tatouage < p. tatouer < αγγλ. tattoo «δερµατοστιξία», λ. 
τής Πολυνησίας, πβ. γλ. Τόνγκα tatau]. 

τάτσι-µίτσι-κότσι {άκλ.} (οικ.) µόνο στη ΦΡ. είναι | τα έχει κάνει τά-
τσι-µίτσι-κότσι (µε κάποιον) (συνήθ. κακόσ.) για να δηλωθεί ότι κά-
ποιος έχει στενές σχέσεις (µε κάποιον), προκειµένου να εξυπηρετη-
θούν συµφέροντα ή παράνοµες ενέργειες. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως από αλβ. Tatsi (= Τάσος), Mitsi (= Μή-
τσος), Kotsi (= Κώτσος), που αναφερόταν στα µέλη συµµορίας. Απί-
θανη η αναγωγή σε σλαβ. hitimice «γρήγορα»]. 

ταυ (το) {άκλ.} Τ, τ 1. το δέκατο ένατο γράµµα τού ελληνικού αλφα-
βήτου · 2. εργαλείο για τεχνικές σχεδιάσεις, που µοιάζει µε δύο χά-
ρακες κάθετους µεταξύ τους 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε έχει σχήµα 
απλού ή διπλού τ (Τ): σύνδεση δοκών | σωλήνων ~ || δοκός ~ (µε δια-
τοµή σε ανάλογο σχήµα) (βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ < αρχ. ταυ < 
εβρ. täw «σηµείο»]. 

Ταΰγετος (ο) {-ου κ. -έτου} η ψηλότερη οροσειρά τής Πελοποννήσου 
στα σύνορα των νοµών Λακωνίας και Μεσσηνίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. Γαΰγετον (τό(, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε τη «γλώσσα» τού 
Ησυχίου ταΰς· µέγας, πολύς (πβ. κ. σανσκρ. taväh «ισχυρός, 
ενεργός»), παρ' ότι η καταληκτική µορφή µάς οδηγεί να υποθέσουµε 
την προελληνική του αρχή]. 

Τ.Α.Υ.Π.Σ. (το) Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος. 
ταυρήσιος, -ια, -to αυτός που σχετίζεται µε ταύρο. 
ταυρί (το) {σπάν. ταυρ-ιού | -ιών) (λαϊκότ.) 1. ο ταύρος (βλ.λ.) 2. (ει-

δικότ.) ο νεαρός, ο µικρός ταύρος 3. (µτφ. για νέο άνθρωπο) πολύ δυ-
νατός: είναι σκέτο ~. [ΕΤΥΜ < *ταυρ-ίον, υποκ. τού αρχ. ταύρος]. 

ταυροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ταυροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε ταύρο ή µε κάποια από τις ιδιότητες τού ταύρου. — ταυ-
ροειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ταυροθυσία (η) {ταυροθυσιών} ΛΑΟΓΡ. η τελετουργική θυσία ταύ-
ρου: το έθιµο τής ~. ταυροκαθάψια (τα) {ταυροκαθαψίων} 1. 
αγώνισµα ακροβατικής ταυροµαχίας στη µινωική Κρήτη µε ιερό, 
τελετουργικό χαρακτήρα, κατά το οποίο ο αθλητής έπιανε τα κέρατα 
τού επιτιθέµενου ταύρου και µε δυνατό άλµα εκτινασσόταν πάνω από 
τη ράχη τού ζώου καταλήγοντας ξανά στο έδαφος πίσω από τον 
ταύρο: η τοιχογραφία που παριστάνει ~ στην Κνωσό 2. ταυροµαχική 
εορτή θρησκευτικού χαρακτήρα σε αρκετές αρχαιοελληνικές πόλεις 
(Θεσσαλία, Σµύρνη, Έφεσος κ.λπ.). 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < ταυροκαθάπτης < ταύρος + καθάπτης < καθάπτω 
«στερεώνω, προσκολλώ» < καθ- (< κατά-) + άπτω/ -οµαι]. 

ταυροκοιτάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ταυροκοίταξα} (εκφραστ.) ♦ 1. 
(αµετβ.) κοιτάζω µε επιθετικό βλέµµα κατευθείαν µπροστά µου χα-
µηλώνοντας το κεφάλι ♦ 2. (µετβ.) κοιτάζω επιθετικά χαµηλώνοντας 
το κεφάλι. 

ταυροµαχία (η) [µτγν.] {ταυροµαχιών} παραδοσιακό αγωνιστικό θέ-
αµα τής Ισπανίας, τής Πορτογαλίας και τής Λατινικής Αµερικής, 
σκοπός τού οποίου είναι η πάλη µε έναν ταύρο και η τελική κατανί-
κηση ή και θανάτωση του µε σπαθί µε καθορισµένη διαδικασία. — 
ταυροµαχικός, -ή, -ό [1887]. 

ταυροµάχος (ο) [1871] πρόσωπο που αγωνίζεται, κυρ. επαγγελµατι-
κά, σε ταυροµαχίες. 

ταυρόµορφος, -η, -ο αυτός που έχει τη µορφή ταύρου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ταύρος + -µορφος < µορφή]. 

Ταύρος (ο) η µεγαλύτερη σε µήκος οροσειρά τής Μικράς Ασίας στο 
Ν. τµήµα της. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ταύρος, αβεβ. ετύµου, ίσως < σηµιτ. tur «όρος» ή < κελτ. 
tauro «λόφος»]. 

ταύρος (ο) 1. αρσενικό βόδι που δεν έχει ευνουχιστεί, ώστε να είναι 
κατάλληλο για αναπαραγωγή· ΦΡ. (α) (µτφ.) πιάνω τον ταύρο από τα 
κέρατα αντιµετωπίζω δύσκολο ή επικίνδυνο ζήτηµα µε αποφασιστι-
κότητα και χωρίς αµφιταλαντεύσεις ή δισταγµούς (β) χύµηξε | όρ-
µηξε σαν ταύρος κινήθηκε | µπήκε µε µεγάλη βιασύνη και ορµή (γ) 
(µτφ.) ταύρος εν υαλοπωλείω | σε νυαλοπωλείο για κάποιον που 
αντιδρά χωρίς αυτοέλεγχο, που αντιδρά µανιωδώς διαλύοντας τα πά-
ντα γύρω του (δ) σαν ταύρος µαινόµενος σε έξαλλη κατάσταση 2. 
(µτφ.) άνθρωπος µε δυνατή κράση και γεροδεµένο σώµα, άνθρωπος 
που χαίρει άκρας υγείας και ενεργητικότητας · 3. ΑΣΤΡΟΝ. αστερι-
σµός µεταξύ Κριού και ∆ιδύµων, που περιλαµβάνει τον λαµπερό 
αστέρα Λαµπαδία 4. ΑΣΤΡΟΛ. το δεύτερο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, 
που θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο 20/4-20/5 5. (συνεκδ. στον 
ενικό) το πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπά-
νω περιόδου: οι ~ θα πρέπει να προσέξουν σήµερα τα επαγγελµατικά 
τους. — (υποκ.) ταυράκι (το), ταύρειος, -α, -ο [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ταύρος, που συνδ. µε λατ. taurus (> γαλλ. taureau, ισπ. torro), αρχ. 
σλαβ. turü (> ρωσ. tur), ιρλ. tarb κ. ά. Έχει επισηµανθεί ακόµη η 
οµοιότητα των τ. αυτών µε σηµιτ. λ. για την ίδια σηµ. (λ.χ. εβρ. äör, 
αραµ. tor, ακκαδ. äüru), αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για 
σηµιτ. δάνειο (ή το αντίστροφο) ή αν και οι δύο γλωσσικές 
οικογένειες δανείστηκαν παραλλήλως τη λ. από άγνωστη µέχρι στιγ-
µής πηγή. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. σαν ταύρος εν υαλοπω-
λείω (< αγγλ. like a bull in a china shop), πιάνω τον ταύρο από τα κέ-
ρατα (< αγγλ. take the bull by the horns)]. 

ταύτα αντων. {τούτων} (λόγ.) αυτά· µόνο σε ΦΡ. όπως (α) µετά ταύτα 
ύστερα από αυτά (β) κατά ταύτα σύµφωνα µε αυτά (γ) διά ταύτα ως 
εισαγωγικό απόφασης σε δηµόσιο ή νοµικό έγγραφο (δ) το διό ταύτα 
το συµπέρασµα που προκύπτει στο τέλος τού λόγου ή τής άποψης 
κάποιου (ε) παρά ταύτα παρ' όλα αυτά. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ταύτα, ουδ. 
πληθ. τής αντωνυµίας ούτος (βλ.λ.)]. 

ταυτίζω ρ. µετβ. {ταύτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. θεωρώ (κά-
τι/κάποιον) ίδιο ή ισάξιο (µε κάτι/κάποιον): µην ταυτίζεις τον έρωτα 
µε την αγάπη! || πολλοί ταυτίζουν τον συγγραφέα τού έργου µε τον 
Ρήγα Βελεστινλή 2. εξακριβώνω, πιστοποιώ την ταυτότητα ή τη φύ-
ση προσώπου ή πράγµατος: οι ειδικοί δεν έχουν ταυτίσει το χειρό-
γραφο || ταύτισαν το DNA τού παιδιού µε εκείνο τού πατέρα του, που 
αρνιόταν ότι ήταν δικό του το παιδί- (µεσοπαθ. ταυτίζοµαι) 3. είµαι 
απόλυτα σύµφωνος, συµπίπτω απόλυτα (µε κάποιον/κάτι): οι απόψεις 
µας δεν ταυτίζονται- διαφωνούµε σε ορισµένα σηµεία 4. µπαίνω 
εντελώς στη θέση (κάποιου), γίνοµαι ένα (µε αυτόν): έχει ταυτιστεί 
µε το πρόσωπο που υποδύεται στη σκηνή || πολλοί νέοι ταυτίζονται µε 
µουσικά ή κινηµατογραφικά είδωλα 5. υιοθετώ συνειδητά ή ασυ-
νείδητα ορισµένη συµπεριφορά και ρόλους, σκέψεις και γνωρίσµατα 
(κάποιου): το παιδί ταυτίζεται µε τον γονέα τού ίδιου φύλου || οι έφη-
βοι ταυτίζονται εύκολα µε τα είδωλα τής επικαιρότητας 6. ΨΥΧΟΛ. 
αναγνωρίζω (κάτι) ως ξεχωριστό, εξακριβώνοντας την ταυτότητα του 
και διακρίνοντας το από παρόµοια αντικείµενα, πρόσωπα, ερεθίσµα-
τα κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ταυτίζω < αρχ. ταύτό < το αυτό (µε κράση)]. 

ταύτιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η αξιολόγηση, εκτίµηση 
κάποιου (προσώπου ή πράγµατος) ως ισάξιου ή ίδιου µε άλλο (πρό-
σωπο ή πράγµα): είναι εσφαλµένη η ~ τής ελευθερίας µε την ασυδο-
σία ΣΥΝ. ταυτισµός 2. (στη γραµµατολογία) η απόδειξη τής αυθεντι-
κότητας (έργου), η εξακρίβωση τής προέλευσης, τού δηµιουργού του: 
η ~ ενός χειρογράφου 3. η απόλυτη συµφωνία, σύµπτωση ως προς κά-
τι: στο θέµα αυτό υπάρχει - των εκτιµήσεων όλων των ειδικών || ~ θέ-
σεων | απόψεων || δεν µπορούν να προχωρήσουν, εφόσον δεν υπάρχει 
~ στους στόχους που θέτουν 4. (µτφ. για πρόσ.) ο πλήρης συµµερι-
σµός (εκ µέρους κάποιου) των συναισθηµατικών αντιδράσεων, τού 
τρόπου σκέψης κ.λπ. άλλου προσώπου, ώστε να µπαίνει στη θέση 
του, σαν να ήταν ο ίδιος που αντιδρούσε, σκεφτόταν κ.λπ. µε αυτό 
τον τρόπο: η ~ τού ηθοποιού µε τον ρόλο που υποδύεται || η ~ τού κοι-
νού µε το θύµα τού εγκλήµατος ήταν το κλειδί τής επιτυχίας τής ται-
νίας 5. ΨΥΧΟΛ. η διεργασία µε την οποία το υποκείµενο αφοµοιώνει 
πλευρές, ιδιότητες και χαρακτηριστικά άλλου υποκειµένου και µε-
ταµορφώνεται πλήρως ή εν µέρει βάσει τού προτύπου που ο άλλος 
προσφέρει: η προσωπικότητα συγκροτείται και διαφοροποιείται µέσω 
µιας σειράς ταυτίσεων. Επίσης ταυ-πσµός (ο) [µτγν.]. 

ταυτο- κ. ταυτό- λεξικό πρόθηµα λέξεων που δηλώνουν ταυτότητα, 
πλήρη οµοιότητα, ταύτιση ως προς κάτι: ταυτο-προσωπία, ταυτο-γνω-
µία, ταυτο-βουλία, ταυτο-λογία. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Μτγν. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
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από το αρχ. ταύτό < το αυτό (µε κράση)]. 
ταυτόαιµος, -η, -ο αυτός που έχει το ίδιο αίµα µε κάποιον ή κάποιους άλλους, ο 

εξ αίµατος συγγενής ΣΥΝ. όµαιµος. 
ταυτοβουλία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η ταύτιση τής βούλησης δύο ή 

περισσότερων πλευρών, η κοινή θέληση. [ΕΤΥΜ µτγν. < ταύτο- + -βουλία < 
βουλή]. 

ταυτογνωµώ ρ. αµετβ. {ταυτογνωµείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} έχω την ίδια 
γνώµη (µε άλλον) ΣΥΝ. οµοφρονώ. — ταυτόγνωµος, -η, -ο [µεσν.], 
ταυτοννωµία (η). 

ταυτογράµµατος, -η, -ο [1888] (ποίηµα, στίχος) στον οποίο εµφανίζεται 
ταυτόγραµµο. 

ταυτόγραµµο (το) {ταυτογράµµ-ου | -ων} ΦΙΛΟΛ. (σε στίχο ή ποίηµα) είδος 
παρήχησης κατά το οποίο οι λέξεις αρχίζουν από το ίδιο γράµµα. 

ταυτολογία (η) {ταυτολογιών} 1. σχήµα λόγου κατά το οποίο επα-
ναλαµβάνονται οι ίδιες έννοιες, νοήµατα µε διαφορετική διατύπωση 2. κάθε 
πρόταση στην οποία το υποκείµενο και το κατηγορούµενο είναι ή δηλώνουν 
την ίδια έννοια, λ.χ. ελευθερία είναι το να είναι κανείς ελεύθερος 3. κάθε 
λογική πρόταση που ισχύει για λόγους τυπικούς καθ' εαυτήν και όχι λόγω 
πιστής απόδοσης τού αντικειµενικού κόσµου. — ταυτολογικός, -ή, -ό, 
ταυτολογικ-ά | -ώς [µεσν] επίρρ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ταύτολόγος < ταύτο- + 
λόγος]. 

ταυτολόγος (ο/η) [µτγν.] πρόσωπο που επαναλαµβάνει τα ίδια, που ταυτολογεί 
ταυτολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ταυτολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} µιλώ µε 

ταυτολογίες, επαναλαµβάνω τα ίδια µε όµοιες ή παρόµοιες λέξεις. 
ταυτοπάθεια (η) {ταυτοπαθειών} (σπάν.) το να παθαίνει κανείς τα ίδια µε 

άλλον. — ταυτοπαθής, -ής, -ές [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ταύτο- + -πάθεια, από 
το θ. τού παθ. αορ. β' έ-παθ-ον (τού αρχ. πάσχω)]. 

ταυτοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ταύτιση (βλ.λ.) 2. ΒΙΟΛ. 
η αναγνώριση και κατάταξη ενός οργανισµού ή απολιθώµατος βάσει των 
υπαρχόντων συστηµάτων ταξινόµησης. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ταύτοποιώ (βλ.λ.). Η 
σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. determination]. 

ταύτοποιώ ρ. µετβ. {ταυτοποιείς... | ταυτοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
ταυτίζω (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ταύτοποιώ (-έω) «ενεργώ ως εκπρόσωπος - κάνω το ίδιο 
πράγµα» < ταύτό + ποιώ]. 

ταυτοπροσωπία (η) [1803] {ταυτοπροσωπιών} ΓΛΩΣΣ. 1. το συντακτικό 
φαινόµενο (τής αρχαίας Ελληνικής) κατά το οποίο το υποκείµενο τού ρήµατος 
συµπίπτει µε το υποκείµενο τού απαρεµφάτου που εξαρτάται από αυτό (π.χ. 
«βούλοµαι ελθεϊν») ΑΝΤ. ετεροπροσωπία 2. (γενικότ.) το να έχουν δύο ή 
περισσότερες προτάσεις το ίδιο υποκείµενο. 

ταυτοπρόσωπος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (στη σύνταξη) αυτός που παρουσιάζει 
ταυτοπροσωπία. 

ταυτόσηµος, -η, -ο 1. (για λέξεις ή φράσεις) αυτός που εκφράζει το ίδιο 
περιεχόµενο µε άλλον, που έχει την ίδια σηµασία: ~ όροι 2. αυτός που είναι 
ακριβώς ίδιος µε (κάποιον/κάτι άλλο), που δεν διαφοροποιείται σε τίποτε από 
αυτό(ν): οι θέσεις των δύο κοµµάτων είναι ταυτόσηµες στο συγκεκριµένο θέµα 
|| ~ διακοίνωση (από πολλούς πρεσβευτές, µε το ίδιο περιεχόµενο) || ~ 
αντίδραση ΣΥΝ. όµοιος, απαράλλακτος. Επίσης ταυτοσήµαντος, -η, -ο [µεσν.] 
(σηµ. 1). — ταυτοσηµία (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < ταυτο- + -σηµος < σήµα]. 

ταυτότητα (η) {ταυτοτήτων} 1. η πλήρης σύµπτωση δύο ή περισσότερων 
πλευρών, η µεγάλη οµοιότητα, ταύτιση ή ισότητα µεταξύ τους: υπήρξε - 
απόψεων | ενδιαφερόντων | θέσεων ΣΥΝ. σύµπτωση, συµφωνία, οµοιότητα · 
2. το σύνολο των διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών, των γνωρισµάτων που 
καθορίζουν τι είναι κάτι, ποιος είναι κάποιος, που επιτρέπουν την αναγνώριση 
του: δεν έχει εξακριβωθεί η ~ των θυµάτων || η πολιτιστική | εθνική | ιστορική 
µας ~ || η ~ τού νεοελληνικού πολιτισµού ΣΥΝ. φυσιογνωµία 3. (συνεκδ.) το 
επίσηµο δελτίο που εκδίδεται από αρµόδια αρχή (λ.χ. στην αστυνοµία) και 
περιλαµβάνει τις πληροφορίες µε τις οποίες πιστοποιείται ότι ο κάτοχος του 
είναι πράγµατι αυτός που περιγράφεται ή και εικονίζεται σε αυτό: αστυνοµική 
~ (∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας, συντοµ. ∆.Α.Τ.) || ~ ασφαλισµένου | 
δηµοσιογράφου | αθλητή 4. βραχιόλι ή µενταγιόν στο οποίο είναι σκαλισµένο 
το όνοµα τού κατόχου του: ασηµένια | χρυσή ~ 5. ΜΑΘ. ισότητα που είναι 
αληθής για όλες τις τιµές των µεταβλητών της- ΦΡ. αρχή τής ταυτότητας 
θεµελιώδης αρχή τής Λογικής, κατά την οποία κάθε πράγµα είναι το ίδιο µε 
τον εαυτό του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ταύτότης, -ητος < ταύτό (βλ. λ. ταυτο-). o µαθ. 
όρ. είναι απόδ. τού γαλλ. identité, ενώ το δελτίο ταυτότητας αποτελεί απόδ. 
τού γαλλ. carte d'identité]. 

ταυτοφωνία (η) [µεσν.] {ταυτοφωνιών} 1. η επανάληψη ίδιων φθόγγων, 
συλλαβών ή γραµµάτων µε τρόπο κουραστικό, δυσάρεστο 2. η ταυτόχρονη 
εκφορά δύο φθόγγων 3. ΜΟΥΣ. (α) η σύµπτωση στον ίδιο φθόγγο δύο 
µελωδικών γραµµών, οι οποίες κατά τα λοιπά κινούνται ανεξάρτητα η µία προς 
την άλλη (β) η ενορχηστρωτική τεχνική κατά το οποίο δύο όργανα ή δύο φωνές 
παίζουν ταυτόχρονα την ίδια µελωδική γραµµή (µερικές φορές ο όρος 
ταυτοφωνία (ουνισόνο) διατηρείται και όταν τα δύο όργανα παίζουν νότες σε 
απόσταση οκτάβας: η σοπράνο τραγουδά σε ~ µε το φλάουτο || τα κοντραµπάσα 
παίζουν σε ~ µε το κοντραφαγκότο ΣΥΝ. ουνισόνο (ιταλ. unisono). — ταυτο-
φωνώρ. [1819] {-είς...}. ταυτόφωνος, -η, -ο (για ανθρώπους, µουσικά όργανα 
κ.λπ.) αυτός 

που έχει ή παράγει την ίδια φωνή ή τον ίδιο ήχο µε κάποιον/κάτι άλλο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < ταυτο- + -φωνος < φωνή]. 

ταυτοχρονισµός (ο) το να συµβαίνει κάτι συγχρόνως µε κάτι άλλο, το να 
διαρκούν το ίδιο χρονικό διάστηµα δύο φαινόµενα. 

ταυτόχρονος, -η, -ο [1840] αυτός που συµβαίνει την ίδια στιγµή ή στο ίδιο 
χρονικό διάστηµα µε κάτι άλλο: ~ µετάδοση τού αγώνα σε τρεις χώρες ΣΥΝ. 
σύγχρονος.  — ταυτόχρονα | ταυτοχρόνως [1840] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < ταυτο- + 
χρόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tauto-chrone]. 

ταυτωνυµία (η) [µεσν.] {ταυτωνυµιών} το να έχει (κάποιος/κάτι) το ίδιο όνοµα 
(µε κάποιον/κάτι άλλο). 

ταφή (η) 1. η απόθεση τού νεκρού στον τάφο του, καθώς και η σχετική τελετή 
ΣΥΝ. ενταφιασµός ΑΝΤ. εκταφή 2. (λόγ.-γενικότ.) το να θάβεται (κάτι): ~ των 
απορριµµάτων ΣΥΝ. θάψιµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. ταφ- τού ρ. θάπ-τω (βλ.λ.), µε 
αρχικό θ. *θαφ- και ανο-µοίωση τού πρώτου συµφώνου]. 

ταφικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την ταφή: η αρχαιολογία µελετά 
µε µεγάλο ενδιαφέρον τα ~ έθιµα των αρχαίων λαών. 

ταφόπετρα (η) [1888] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η επιτάφια πλάκα στην οποία συνήθ. 
αναγράφεται το όνοµα τού νεκρού ΣΥΝ. ταφόπλακα 2. (µτφ.) οτιδήποτε 
επιφέρει το οριστικό τέλος µιας υπόθεσης, επισφραγίζει την κατάληξη της. 

ταφόπλακα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η πλάκα που σκεπάζει τον τάφο, επιτάφια 
πλάκα ΣΥΝ. ταφόπετρα. 

τάφος (ο) 1. λάκκος συνήθ. παραλληλόγραµµου σχήµατος, που ανοίγεται στη 
γη ή αντίστοιχος λαξευτός ή κτιστός χώρος, όπου τοποθετείται η σορός, το 
σώµα τού νεκρού: σκεπάζω | ανοίγω τον ~ || παλιός | µεγάλος | οµαδικός | 
χορταριασµένος | οικογενειακός ~ (για τα µέλη µιας οικογένειας) || «άκρα τού - 
σιωπή» (∆. Σολωµός) (η απόλυτη ησυχία) || αγοράζω έναν ~ || κάθε Σάββατο 
πάει στον ~ τού άνδρα της ΣΥΝ. µνήµα, (λαϊκ.) µνηµούρι, (λαϊκ.) λάκκος· ΦΡ. 
(α) ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος (ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος, 
Θουκ. Περικλέους Επιτάφιος Π, 43.3) για τους γενναίους τάφος είναι οποιαδή-
ποτε γη, ο θάνατος τους έχει οικουµενική διάσταση (β) Άγιος | Πανάγιος 
Τάφος βλ. λ. πανάγιος (γ) οµαδικός τάφος βλ. λ. οµαδικός 2. κάθε τόπος στον 
οποίο πεθαίνει ή σκοτώνεται (κάποιος), στον οποίο παραµένει το πτώµα 
(κάποιου): τα ερείπια τής τραγικής πολυκατοικίας έγιναν ο ~ δέκα ατόµων ΦΡ. 
αγρός τάφος βλ. λ. υγρός 3. (κα-ταχρ.) το µνηµείο το οποίο στήνεται προς 
τιµήν νεκρού ή νεκρών: µεγαλοπρεπής ~ ΣΥΝ. µνήµα, µνηµείο, κενοτάφιο 4. 
(συνεκδ.) ο θάνατος: µόνο ο ~ θα τους χωρίσει || στέλνω | πηγαίνω κάποιον 
στον ~ (προκαλώ τον θάνατο κάποιου)· ΦΡ. (α) µέχρι τάφου ώς τον θάνατο (β) 
µε ΤΟ ένα πόδι στον τάφο (ως χαρακτηρισµός) για ανθρώπους πολύ 
άρρωστους ή ηλικιωµένους, που βρίσκονται κοντά στον θάνατο: παρέµενε 
φιλοχρήµατος, κι ας ήταν µε το ένα πόδι στον τάφο 5. (µτφ.) ό,τι σηµατοδοτεί ή 
επιφέρει ένα τέλος, µια απώλεια, η οριστική καταστροφή: ο ~ όλων των 
ανεκπλήρωτων φιλοδοξιών || αυτή η αποκάλυψη ήταν ο ~ τής σχέσης τους 
ΣΥΝ. ταφόπλακα 6. (µτφ.) ο εχέµυθος άνθρωπος: δεν του ξεφεύγει λέξη- είναι 
~ || και για ό,τι είπαµε µείνε ήσυχος- θα είµαι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµπιστος, 
πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. ταφ- τού ρ. θάπ-τω (βλ.λ.), µε αρχικό θ. *θαφ- και 
ανο-µοίωση τού πρώτου συµφώνου]. 

ταφοφοβία (η) {ταφοφοβιών} ο παθολογικός φόβος κάποιου ότι µπορεί να 
ενταφιαστεί ζωντανός κατά λάθος. 

τάφρος (η) 1. βαθύ χαντάκι που κυρ. περιέβαλλε παλαιότ. κάστρα, οχυρά κ.λπ. 
ΣΥΝ. όρυγµα, χαντάκι 2. ωκεάνια τάφρος στενό, επίµηκες, απότοµο βύθισµα 
τού πυθµένα τού ωκεανού σε πολύ µεγάλο βάθος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. ταφ- (για το οποίο βλ. λ. ταφ-ή, τάφ-ος) + κατάλ. -ος, ενώ 
το -ρ- ενδέχεται να αποτελεί µέρος τού θέµατος (πβ. κ. αρµ. damban, 
dambaran «τάφρος»)]. 

ταφταδένιος, -ια, -ιο αυτός που είναι φτειαγµένος από ταφτά. [ΕΤΥΜ. < 
ταφτάδες (πληθ. τού ταφτάς) + παραγ. επίθηµα -ένιος, πβ. κ. µενεξεδ-ένιος]. 

ταφτάς (ο) {ταφτάδες} 1. µεταξωτό ύφασµα από λεπτό νήµα και πυκνή ύφανση 
2. (συνεκδ.) κάθε ρούχο που είναι κατασκευασµένο µε το παραπάνω ύφασµα: 
φορούσε µαύρο ~ ανάλογο µε την περίσταση || η φούστα ήταν ~ 3. έµπλαστρο 
από το παραπάνω ύφασµα (σηµ. ΐ) για περιπτώσεις δερµατικών παθήσεων. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tafta < περσ. taf ta]. 

τάχα επίρρ. 1. (για να δηλωθεί κάτι που δεν ισχύει πραγµατικά) δήθεν, 
υποτίθεται: δικαιολογήθηκε πως ~ ήταν άρρωστος || έταξε πως θα κερνούσε - 
όλο το µαγαζί, αν κέρδιζαν! ΣΥΝ. φαινοµενικά, (αργκό) και καλά· (κυρ. σε 
ερωτηµατικές προτάσεις) 2. µη, µήπως: Ν'αργήσαµε ~; ∆εν βλέπω κανέναν 
γνωστό! ΣΥΝ. µην τυχόν 3. άραγε: θα ξέρει ~ τον δρόµο ή θα χαθεί; || ~ ποιος 
ξέρει την αλήθεια; || ποιος να µας είδε ~; ΦΡ. (α) κάνω τον τάχα | τάχατε κάνω 
τον σπουδαίο, παίρνω ύφος, επιδεικνύοµαι: µέχρι χθες µας παρακαλούσε και 
σήµερα µας κάνει τον τάχατε! (β) τάχα µου-τάχα µου (εµφατ.) δήθεν: µε πήρε 
τηλέφωνο ~ ότι ενδιαφέρεται να δει αν είµαι καλά, ενώ δεν είχε έρθει ούτε µία 
φορά στο νοσοκοµείο µετά το ατύχηµα. Επίσης (λαϊκ.) τάχατε)ς). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
επιρρ. τ. τού επιθ. ταχύς (βλ.λ.) µε κατάλ. -α (πβ. κ. σάφ-α). Το επίρρ. σήµαινε 
αρχικώς «γρήγορα, αµέσως», αργότερα όµως (ιδ. στην αττική πεζογραφία) η λ. 
απέκτησε πιθανολογική σηµ. εξαιτίας και τής σύνδεσης µε το συνώνυµο ίσως. 
Το µεσν. τάχα-τε οφείλεται σε αναλογική επίδρ. των επιρρ. τίποτε, τότε κ.τ.ό.]. 
τάχε; → τάχος 
ταχεία (η) {ταχειών} αµαξοστοιχία που εκτελεί δροµολόγιο στον µικρότερο 

δυνατό χρόνο, µε λίγες στάσεις και µε τη µεγαλύτερη δυνα- 
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τή ταχύτητα ΣΥΝ. εξπρές. 
[ETYM. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. ταχύς ως απόδ. τού γαλλ. express 
(βλ. κ. εξπρές)]. 

ταχέως επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) 1. µε ταχύτητα: η υπόθεση θα τακτοποιηθεί ~ εντός 
τής ηµέρας ΣΥΝ. γρήγορα, γοργά ΑΝΤ. αργά, βραδέως 2. σε λίγο χρόνο, 
σύντοµα: τα αποτελέσµατα θα φανούν ~, σε λίγες µέρες! ΣΥΝ. όπου να 'ναι, σε 
λίγο. 

ταχιά επίρρ. (λαϊκ.) 1. σύντοµα, σε λίγο: ~ µπαίνει κι η άνοιξη ΣΥΝ. ταχύ 2. 
γρήγορα · 3. αύριο το πρωί: ~ θ' ανταµώσουµε. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ταχέα 
(πληθ. ουδ. τού επιθ. ταχύς), µε συνίζηση]. 

ταχίνι (το) {ταχινιού | χωρ. πληθ.} πολτός από αλεσµένους καρπούς σουσαµιού. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tahin]. 

ταχινός, -ή, -ό (λαϊκ.-λογότ.) 1. πρωινός 2. ταχινή (η) (α) το πρωί (β) η πρωινή 
δροσιά, η πάχνη. [ΕΤΥΜ. αρχ. ποιητ. τ. τού ταχύς (βλ.λ.)]. 

ταχινόσουπα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} σούπα µε ταχίνι. 
τάχιστος, -η, -ο (λόγ.) πάρα πολύ γρήγορος, ο ταχύτατος. — τάχιστα επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., υπερθ. βαθµός τού επιθ. ταχύς]. 
ταχογράφος (ο) µηχάνηµα για τη µέτρηση και καταγραφή τής ταχύτητας µε την 

οποία κινείται µεταφορικό µέσο (αεροπλάνο, πλοίο, αυτοκίνητο κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tachograph]. 

ταχόµετρο (το) {ταχοµέτρ-ου | -ων} όργανο µετρήσεως τής ταχύτητας 
κινούµενου αντικειµένου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tachometer]. 

τάχος (το) {τάχους | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) η ταχύτητα· µόνο στη ΦΡ. εν τάχει 
(εν τάχει, Πινδάρ. Νεµ. 5. 35) γρήγορα, µε συντοµία: ανέπτυξε ~ τις θέσεις του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ταχύς (βλ.λ.)]. 

ταχταρίζω ρ. µετβ. {ταχτάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) παίζω (ένα µωρό) στην 
αγκαλιά µου, κουνώντας το, για να το ηρεµήσω ή να το κάνω να γελάσει (πβ. 
λ. νανουρίζω). 
[ΕΤΥΜ. < τάχτι (ονοµατοπ. λ.) + παραγ. επίθηµα -ρίζω (πβ. κ. νιαου-ρί-&»)]· 

ταχτάρισµα (το) {ταχταρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. το να ταχταρίζει 
κανείς µωρό 2. ζωηρό, εύθυµο, ρυθµικό τραγουδάκι λαϊκής προελεύσεως, το 
οποίο λέει κυρ. η µητέρα, όταν παίζει το µωρό στην αγκαλιά της (πβ. λ. 
νανούρισµα). 

ταχτικός, -ή, -ό → τακτικός 
ταχτοποίηση (η) → τακτοποίηση 
ταχτοποιώ ρ. → τακτοποιώ 
ταχύ (το) (λαϊκ.) 1. το πρωί, η αυγή 2. (ως επίρρ.) (α) γρήγορα ΣΥΝ. ταχιά (β) 

αύριο το πρωί ΣΥΝ. ταχιά. 
ταχύ- κ. ταχύ- ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι χα-

ρακτηρίζεται από: 1. ταχύτητα, γρηγοράδα: ταχυ-διανοµή, ταχυ-πιε-στήριο 2. 
ΙΑΤΡ. παθολογική επιτάχυνση: ταχύ-πνοια, ταχυ-καρδία. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. ταχύς (βλ.λ.)]. 

ταχυβολία (η) [1895] {ταχυβολιών} η ιδιότητα τού ταχυβόλου. 
ταχυβόλος, -ος, -ο [1891] 1. (κυρ. για όπλα) αυτός που βάλλει, πυροβολεί µε 

γρήγορες και συχνές βολές 2. ταχυβόλο (το) (παλαιότ.) πολυβόλο όπλο µε 
µεγάλη ταχύτητα βολών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ. < ταχύ- + -βόλος < 
βάλλω (πβ. κ. βολή)]. 

ταχύγαµος, -η, -ο [µτγν.] (σπάν.) αυτός που έχει συνάψει γάµο πρόωρα. 
ταχυγλωοσία (η) {ταχυγλωσσιών} ΙΑΤΡ. παθολογική διαταραχή τού ρυθµού 

οµιλίας, κατά την οποία ο λόγος εκφέρεται τόσο γρήγορα, βιαστικά και 
ασυγκράτητα, ώστε να µη γίνεται κατανοητός- αλλιώς βατταρισµός ΣΥΝ. 
ταχυφηµία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. tachylalia]. 

ταχύγλωσσος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει ευχέρεια λόγου, ο ευφράδης 2. 
αυτός που πάσχει από ταχυγλωσσία ΑΝΤ. βραδύγλωσσος. 

ταχυγραφία (η) [1871] {ταχυγραφιών} 1. η ιδιότητα ή ικανότητα τού 
ταχυγράφου 2. (σπάν.) η στενογραφία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. tachygraphie]. 

ταχυγραφικός, -ή, -ό [1857] αυτός που σχετίζεται µε την ταχυγραφία ή τον 
ταχυγράφο- ΦΡ. ταχυγραφικά σηµεία σύµβολα που αντικαθιστούν ολόκληρες 
λέξεις για ταχύτερη γραφή κειµένου. — ταχυ-γραφικ-a | -ώς επίρρ. 

ταχύ γράφος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που γράφει γρήγορα 2. (σπάν.) ο 
στενογράφος (βλ.λ.). 

ταχυδακτυλουργία (η) [1872] {ταχυδακτυλουργιών} 1. η τέχνη τού 
ταχυδακτυλουργού 2. (συνεκδ. κυρ. στον πληθ.) (α) τα τεχνάσµατα τού 
ταχυδακτυλουργού (β) (µτφ.) κάθε ενέργεια που στηρίζει την 
αποτελεσµατικότητα της στον εντυπωσιασµό και στην πρόκληση απατηλών 
εντυπώσεων: η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται µε ταχυδακτυλουργίες || άρχισε 
τις ~, για να ξεφύγει! ΣΥΝ. κόλπα. 

ταχυδακτυλουργικός, -ή, -ό [1864] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
ταχυδακτυλουργό: - κόλπο | κίνηση | καπέλο | ραβδί 2. (µτφ.) αυτός που 
γίνεται µε εντυπωσιακή ταχύτητα και επιδεξιότητα ή στηρίζεται σε απατηλές, 
παραπλανητικές εντυπώσεις: µε ~ τρόπο κατάφερε να αναστρέψει το εις βάρος 
του κλίµα, εκτονώνοντας τις εντάσεις. — ταχυδακτυλουργικά /-ώς [1877] 
επίρρ. 

ταχυδακτυλουργός (ο/η) [1874] 1. πρόσωπο που, κυρ. επαγγελµατικά, 
παρουσιάζεται µπροστά σε κοινό και µε ταχύτατες, επιδέξιες κινήσεις ή µε 
διάφορα τεχνάσµατα δηµιουργεί απατηλές οπτικές εντυπώσεις, σαν να 
προκαλεί µε µαγικό τρόπο θαυµαστά, αφύσικα, υπεράνθρωπα φαινόµενα ΣΥΝ. 
µάγος, ζογκλέρ 2. (µτφ.) οποιοσδήποτε 

δηµιουργεί µε πλαστά ή ανυπόστατα στοιχεία ψεύτικες εντυπώσεις, 
χειριζόµενος µε επιδεξιότητα συγκεκριµένες καταστάσεις: ~ τής πολιτικής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός. 
[ΕΤΎΜ. < ταχυ- + δάκτυλος + -ουργός (< έργο), πβ. κ. πρωτ-ουργός, µε-ταλλ-
ουργός, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. prestidigitateur]. 

ταχυδίανοµη (η) σύστηµα ταχείας διανοµής επιστολών, εγγράφων, 
αντικειµένων, των οποίων η παράδοση στον παραλήπτη επείγει: το βιβλίο 
αποστέλλεται και µε ~. — ταχυδιανοµέας (ο/η). 

ταχυδροµείο (το) [1833] 1. κρατική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη 
συγκέντρωση, µεταφορά και διανοµή τής αλληλογραφίας, δεµάτων ή 
επιταγών των κατοίκων µιας χώρας έναντι συγκεκριµένου αντιτίµου 
(καθορισµένου τέλους): Ελληνικά Ταχυδροµεία (ΕΛ.ΤΑ.) || το ~ επιτελεί µε 
µεγάλη καθυστέρηση το έργο του 2. (συνεκδ.) κάθε γραφείο, παράρτηµα τής 
παραπάνω υπηρεσίας, στο οποίο συλλέγονται, ταξινοµούνται και από το οποίο 
αποστέλλονται και διανέµονται γράµµατα, δέµατα, επιταγές, τηλεγραφήµατα 
κ.λπ. και στο οποίο πωλούνται γραµµατόσηµα ή προσφέρονται άλλες 
υπηρεσίες: τα ~ είναι κλειστά τις Κυριακές || έχει ~ στην πλατεία 3. το σύνολο 
των επιστολών, δεµάτων, επιταγών κ.λπ. που διακινούνται µέσω ταχυδροµείου 
(σηµ. 1): δεν έχει ~ από την Αυστραλία λόγω τής απεργίας των εκεί ταχυδροµι-
κών υπαλλήλων 4. κάθε απλή αποστολή ή παραλαβή τέτοιων επιστολών, 
δεµάτων, επιταγών κ.λπ.: το ~ θα έρθει µε το καράβι || το γράµµα που 
περιµένεις θα έρθει µάλλον µε το επόµενο ~. 

ταχυδρόµηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η αποστολή αλληλογραφίας, 
δέυ,ατος, επιταγής κ.λπ. µέσω ταχυδροµείου. 

ταχυδροµικός, -ή, -ό [1816] 1. αυτός που σχετίζεται µε το ταχυδροµείο και µε 
τη λειτουργία του: ~ υπάλληλος | διανοµέας | περιστέρι | κατάστηµα | σύστηµα | 
ταµιευτήριο | αποστολή | µεταφορά' ΦΡ. (α) ταχυδροµικό (τέλος) το τέλος που 
καταβάλλει όποιος κάνει χρήση των υπηρεσιών τού ταχυδροµείου, π.χ. 
αποστέλλει δέµα ή επιστολή (β) ταχυδροµική διεύθυνση τα στοιχεία που 
υποχρεωτικά αναγράφονται πάνω σε αντικείµενο που διακινείται µε 
ταχυδροµείο, όπως το όνοµα, η διεύθυνση, η χώρα τού παραλήπτη κ.ά. (γ) 
Ταχυδροµικός Κώδικας (ορθότ. Κωδικός, ενν. αριθµός) (συντοµ. Τ.Κ.) ο 
πενταψήφιος αριθµός που αντιστοιχεί σε ορισµένη πόλη ή περιοχή και 
σηµειώνεται ως στοιχείο τής διεύθυνσης τού παραλήπτη και τού αποστολέα 
(δ) ταχυδροµική θυρίδα (συντοµ. Τ.Θ.) θυρίδα που µπορεί να ενοικιάσει 
κανείς σε ταχυδροµείο, για να παραλαµβάνει από εκεί την αλληλογραφία του 
ΣΥΝ. γραµµατοθυρίδα 2. αυτός που αποστέλλεται, διακινείται µέσω τού 
ταχυδροµείου: ~ επιστολή 3. ταχυδροµικός (ο/η) υπάλληλος ταχυδροµείου: 
απεργούν οι ~ για οικονοµικά αιτήµατα. — ταχυδροµικ-ά | -ώς [1871] επίρρ. 

ταχυδρόµος (ο/η) [µτγν.] 1. ταχυδροµικός διανοµέας, ταχυδροµικός υπάλληλος 
που κάνει τη διανοµή τού ταχυδροµείου: ο ~ δεν πέρασε σήµερα 2. (µτφ.) 
οποιοσδήποτε διαβιβάζει ένα µήνυµα, µεταφέρει κάτι σε κάποιον εκ µέρους 
άλλου: ~ τής ειρήνης (διαµεσολαβητής µεταξύ εµπολέµων). 

ταχυδροµώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ταχυδροµείς... | ταχυδρόµη-σα, -θηκα, -µένος} 
στέλνω (κάτι) µε ταχυδροµείο: ~ ένα γράµµα | τηλεγράφηµα | δέµα. 

ταχυ θάνατος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που πεθαίνει µε αιφνιδιαστικό τρόπο 2. 
αυτός που δεν ζει πολύ, που η ζωή του είναι σύντοµη ΣΥΝ. βραχύβιος 3. 
αυτός που προκαλεί τον θάνατο γρήγορα ή αιφνιδιαστικά, ο φονικός. 

ταχυθερµοσίφωνας (ο) {ταχυθερµοσιφώνων} ο θερµοσίφωνας που ζεσταίνει 
πολύ γρήγορα το νερό. 

ταχυκαής, -ής, -ές {ταχυκα-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που καίγεται µε ευκολία 
και γρήγορα ΑΝΤ. βραδύκαυστος. — ταχυκαώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 
[ΕΤΥΜ. < ταχυ- + -καής, από το θ. τού αρχ. παθ. αορ. β' ε-κάη-ν (τού ρ. 
καίω)]. 

ταχυκαρδία (η) [1889] {ταχυκαρδιών} ΙΑΤΡ. 1. παθολογική επιτάχυνση τού 
ρυθµού των χτύπων τής καρδιάς πέρα από τους φυσιολογικούς 90 παλµούς 
ανά λεπτό: έχω | µε πιάνει - ΣΥΝ. ταχυπαλµία ΑΝΤ. βραδυκαρδία 2. (συνεκδ.) 
κάθε κρίση επιταχύνσεως των καρδιακών παλµών για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα: έχει συχνές ~. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tachycardie]. 

ταχυκίνητος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που κινείται γρήγορα, που κάνει γρήγορες 
κινήσεις ΣΥΝ. ευκίνητος, γοργοκίνητος ΑΝΤ. αργοκίνητος, βραδυκίνητος. 

ταχυµεταφορά (η) η γρήγορη αποστολή δεµάτων, εµπορευµάτων κ.λπ. από έναν 
τόπο σε άλλον: η υπηρεσία ταχυµεταφοράς των ΕΛ.ΤΑ. 

ταχυµετρία (η) {ταχυµετριών} µέθοδος για τον τοπογραφικό προσδιορισµό 
ενός σηµείου µε τη χρήση ταχυµέτρου (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. tachymetry]. 

ταχυµετρικός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε την ταχυµετρία, που 
πραγµατοποιείται µε ταχύµετρο: ~ υπολογισµός | προσδιορισµός | µέθοδος. — 
ταχυµετρικ-ά | -ώς επίρρ. 

ταχύµετρο (το) [1894] {ταχυµέτρ-ου | -ων} 1. όργανο µε το οποίο µετρείται η 
ταχύτητα µε την οποία περιστρέφεται ένας µηχανισµός 2. τοπογραφικό 
όργανο για τον γρήγορο προσδιορισµό αποστάσεων, διευθύνσεων και 
υψοµετρικών διαφορών µεταξύ σηµείων σε σχέση µε το σηµείο τοποθετήσεως 
τού οργάνου, το οποίο και λαµβάνεται ως το σηµείο αναφοράς 3. όργανο µε 
το οποίο µετρείται η ταχύτητα των βληµάτων είτε µέσα στην κάννη τού όπλου 
είτε στον αέρα 4. όργανο µετρήσεως των χιλιοµέτρων που έχει διανύσει ένα 
αυτοκίνητο, καθώς και τής ταχύτητας που αναπτύσσει κάθε στιγµή· αλλιώς 
κοντέρ: τα ~ των αυτοκινήτων είναι βαθµονοµηµένα σε χιλιόµετρα ανά ώρα. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tachymeter]. 
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ταχύνοΐΌ (η) [1835] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η γρήγορη αντίληψη, η πνευµατική 
ικανότητα ταχείας σύγκρισης, σύνδεσης και αξιοποίησης δεδοµένων ΣΥΝ. 
οξύνοια, ευστροφία ANT. βραδύνοια, αµβλύνοια. 

ταχύνους, -ους, -ουν [αρχ.] {ταχύν-οος | -οες, -όων} (λόγ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από ταχύνοια, που έχει γρήγορη αντίληψη: ~ συνοµιλητής 
ΣΥΝ. οξύνους, εύστροφος ANT. βραδύνους, αµβλύνους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έξυπνος. 

ταχύνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {τάχυνα} επιταχύνω (βλ.λ.). — τά-χυνση (η). 
ταχυπαλµία (η) {ταχυπαλµιών} η ταχυκαρδία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 

Απόδ. τού αγγλ. palpitation]. 
ταχύπηκτος, -η, -ο αυτός που πήζει γρήγορα: ~ τσιµέντο. 
ταχυπιεστήριο (το) [1837] {ταχυπιεστηρί-ου | -ων} µηχανοκίνητο τυπογραφικό 

πιεστήριο, στο οποίο τα τυπογραφικά στοιχεία ή οι πλάκες που πρέπει να 
τυπωθούν στερεώνονται σε περιστρεφόµενο κύλινδρο και εντυπώνονται σε 
ένα συνεχώς περιστρεφόµενο ρολό, κυρ. τυπογραφικού χαρτιού, ώστε η 
εκτύπωση να γίνεται µε µεγάλη ταχύτητα (πβ. λ. πιεστήριο). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Schnellpresse]. 

ταχυπληρωµή (η) η πληρωµή ποσού (π.χ. δόσης στην εφορία, πιστωτικής 
κάρτας κ.ά.) µέσω των ΕΛ.ΤΑ. 

ταχυπλοΐα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η γρήγορη πλεύση, η µεγάλη ταχύτητα 
πλεύσεως. 

ταχύπλοος, -η, -ο (για σκάφη) 1. αυτός που µπορεί να αναπτύξει µεγάλη 
ταχύτητα πλεύσεως 2. ταχύπλοο (το) {ταχυπλόου | -ων} το σκάφος που 
µπορεί να αναπτύξει µεγάλη ταχύτητα- ΦΡ. ταχύπλοο µάχης µικρό πολεµικό 
σκάφος οπλισµένο µε τορπίλες, βαρέα ή αντιαεροπορικά πυροβόλα ή 
κατευθυνόµενα βλήµατα επιφανείας-επιφανείας, το οποίο µπορεί να 
αναπτύξει µεγάλη ταχύτητα πλεύσεως. — ταχυ-πλοώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ταχύ- + -πλοος < πλέω]. 

ταχύπνοια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική επιτάχυνση των αναπνευστικών 
κινήσεων ενός ατόµου πέρα από τον αριθµό που θεωρείται φυσιολογικός ανά 
λεπτό µε βάση την ηλικία, το φύλο, την κίνηση, τη σωµατική ή ψυχική 
κατάσταση τού ατόµου, η οποία παρατηρείται σε περιπτώσεις πνευµονικών, 
καρδιακών ή νευρικών παθήσεων. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ταχύ- + -πνοια < πνέω]. 

ταχυπτέρυγο (το) {ταχυπτερύγων} το ιπτάµενο δελφίνι (βλ. λ. ιπτάµενος) ΣΥΝ. 
υδροπτέρυγο. 

ταχύρρυθµος, -η, -ο αυτός που ακολουθεί ή αναπτύσσεται σε γρήγορο ή 
εντατικό ρυθµό, αυτός που ολοκληρώνεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα: ~ 
σεµινάριο | πρόγραµµα | ανάπτυξη | εκπαίδευση || ~ µαθήµατα πληροφορικής | 
τµήµατα ενηλίκων για εκµάθηση γλωσσών, — ταχύρρυθµα επίρρ. 

ταχύς, -εία, -ύ {ταχ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)· ταχύτ-ερος, -ατός κ. 
τάχιστος} 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα: -βήµα | ανάρρωση || 
στρατιωτικές δυνάµεις ταχείας επέµβασης || σιδηροδροµική γραµµή | δρόµος - 
κυκλοφορίας ΣΥΝ. γρήγορος, γοργός ANT. αργός, βραδύς 2. αυτός που 
συµβαίνει αιφνιδιαστικά, ξαφνικά: ~ αλλαγή των δεδοµένων ΣΥΝ. ξαφνικός, 
αιφνίδιος 3. αυτός που συµβαίνει µε µεγαλύτερη συχνότητα από το κανονικό: 
~ αναπνοή | σφυγµός 4. ταχεία (η) βλ.λ. 5. ταχύ (το) βλ.λ. — ταχέως επίρρ. 
[αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως, -ύς. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *θαχ-ύς (µε ανοµοίωση, πβ. κ. συγκρ. θάσσων < *θάχ-j'iuv), 
αγν. ετύµου. ∆εν έχουν τεκµηριωθεί επαρκώς οι προταθείσες συνδέσεις µε λιθ. 
déngti «τρέχω γρήγορα» ή µε τη συνεσταλµ. βαθµ. *t(h)ngh- (τής I.E. ρίζας 
*t(h)engh- «σύρω, τραβώ») και µε σανσκρ. daghnóti «φθάνω»]. 

ταχυσφυγµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική επιτάχυνση τού σφυγµού, 
που αποτελεί εκδήλωση ταχυπαλµίας ANT. βραδυσφυγµία. 

ταχύτητα (η) {ταχυτήτων} 1. ΦΥΣ. το πηλίκο µεταβολής τής µετατόπισης 
κινητού προς τον χρόνο στον οποίο έγινε αυτή η µεταβολή: το αυτοκίνητο 
κινείται µε ~ 90 χιλιοµέτρων την ώρα || η ~ µε την οποία γράφω στη 
γραφοµηχανή || αναπτύσσω ~ (πατάω γκάζι) || ελαττώνω | κόβω ~ || όριο 
ταχύτητας (η µέγιστη ταχύτητα την οποία επιτρέπεται κατά τον νόµο να 
αναπτύξει κινούµενο όχηµα) || η ~ τού ήχου | τού φωτός· ΦΡ. (α) κεκτηµένη 
ταχύτητα βλ. λ. κεκτηµένος (β) µε την ταχύτητα τού φωτός πάρα πολύ 
γρήγορα, αστραπιαία 2. ο γρήγορος ρυθµός τής κίνησης, παραγωγής ή 
εκτέλεσης έργου: αγώνες ταχύτητας 3. (µτφ.) ο ρυθµός ανάπτυξης: η Ευρώπη 
των δύο ταχυτήτων (για τους διαφορετικούς ρυθµούς ανάπτυξης των 
ευρωπαϊκών χωρών) 4. (α) ταχύτητες (οι) σύστηµα µεταδόσεως τής κίνησης 
από τη µηχανή µέσω άξονα ή αλυσίδας, λ.χ. στους τροχούς αυτοκινήτου ή 
ποδηλάτου ή σε έλικα ταχυπλόου: κιβώτιο ταχυτήτων (β) ο µοχλός µε τον 
οποίο γίνεται ο χειρισµός των σχέσεων µεταδόσεως τής κίνησης τού 
οχήµατος: οι ~ είναι δίπλα στο κάθισµα τού οδηγού (γ) κάθε σχέση αυτού τού 
συστήµατος: έχω πρώτη | δεύτερη ~ || αλλάζω | βάζω | βγάζω ~ || αυτόµατη 
αλλαγή ταχυτήτων. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. ταχυτής, -ήτος (< ταχύς), µε αναβιβασµό τού τόνου. Η σηµ. 4 
είναι απόδ. τού γαλλ. vitesse]. ταχυφαγείο (το) το φαστ-φούντ (βλ.λ.): «τα ~ 
έχουν κατακτήσει το στοµάχι µας» (εφηµ.) ΣΥΝ. φαστφουντάδικο, 
ταχυεστιατόριο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fast-food]. ταχυφηµία (η) 
{χωρ. πληθ.} ταχυγλωσσία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
tachyphémie]. ταψί (το) {ταψ-ιού | -ιών} µαγειρικό, σκεύος πλατύ και αβαθές, 
συνήθ. στρογγυλό και µεταλλικό για ψήσιµο στον φούρνο: µεγάλο | µικρό ~· ΦΡ. 
(α) τού ταψιού (για γλυκό) αυτός που ψήνεται σε ταψί (β) (µτφ.) χορεύω 
(κάποιον) στο ταψί | κάνω (κάποιον) να χορέψει στο ταψί 

υποβάλλω (κάποιον) σε µεγάλη ταλαιπωρία. — (υποκ.) ταψάκι (το). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. κέφι. 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < τουρκ. tepsi]. 

ταψί - εντάψωσις (τού µπακλαβά)! Στο πλαίσιο τού καθαρισµού, 
κατά τα διδάγµατα τού Κοραή και από υπερβάλλοντα ζήλο, πλά 
στηκαν και ορισµένοι εµφανώς εξεζητηµένοι σχηµατισµοί, δήθεν 
για να εξελληνιστούν τα ξένα (τουρκικά) δάνεια, εντασσόµενοι 
τεχνητά στο σύστηµα τής Ελληνικής. Έτσι πλάστηκε και το εντά- 
ψωσις («η τοποθέτηση σε ταψί»!), για να εξελληνιστεί το ταψί 
(από τουρκ. tepsi). Για τον σχηµατισµό τής λ. εντάψωσις και το 
πνεύµα που οδήγησε σε αυτήν, παρατηρεί ο λεξικογράφος Στέφ. 
Κουµανούδης (Συναγωγή νέων λέξεων..., 1900): «[...] και µή δυσχέ 
ραινε αν ήµπορής, αναγνώστα, διά τον τοιούτον πλουτισµον τής 
'Ελληνικής µας γλώσσης, δν τολµώσιν οί τολµώντες, ώς δήθεν 
συµµορφούµενοι τοις υπό Ξενοφώντος ρηθεισιν εν τη 'Αθηναίων 
πολιτεία, κεφ. 8: 'Αθηναίοι χρώνται φωνή κεκραµένη εξ απάντων 
τών Ελλήνων και βαρβάρων». → κέφι 

ταώς (ο) {ταώ | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) το παγώνι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ., δάνειο 
ασιατ. προελ., αφού και το ίδιο το παγώνι εισήχθη στην Ελλάδα από την Ινδία 
µέσω των Περσών. Παράλληλο δάνειο θεωρείται και το αντίστοιχο λατ. pävo, 
-önis, αλλά η µορφολογική δοµή των δύο λ. δεν έχει µέχρι τώρα οδηγήσει σε 
ασφαλείς υποθέσεις σχετικά µε την αρχική ινδ. λ. (πβ. κ. γλ. Ταµίλ toghai)]. 

τ ε αρχαίος συµπλεκτικός σύνδεσµος. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. qe) < IE. *kwe 
(εγκλιτ. µόριο), πβ. λατ. -que, σανσκρ. -ca, γοτθ. -h, αρµ. -k' κ.ά. ∆εν υπάρχει 
ετυµολ. σχέση µε το µόριο των τό-τε, πό-τε, δ-τε (βλ.λ.), όπου το -τε δεν 
ανάγεται σε χειλούπε-ρωικό φθόγγο. Απαντά, ωστόσο, ως β' συνθ. στα 
διαζευκτικά µόρια εί-τε, µή-τε, ού-τε, καθώς και στον σύνδεσµο ώσ-τε]. 

Τ.Ε. (η) Τράπεζα Ελλάδος. 
τ.έ. συντοµ.· τουτέστιν. 
Τ.Ε.Α.Α. (το) Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών. 
Τ.Ε.Α.Ε.∆.Ξ.Ε. (το) Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Εργατών ∆οµικών και 

Ξυλουργικών Εργασιών. 
Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Ζ. (το) Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Εστια-τορίων-

Ζαχαροπλαστείων. 
Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. (το) Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού 

Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. (το) Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών 

Καταστηµάτων. 
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. (το) Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρ-

µακευτικών Εργασιών. 
Τ.Ε.Β.Ε. (το) Ταµείο (Ασφαλίσεως) Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδας. 
Τ.Ε.∆.Κ. (η) Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
Τ.Ε.∆.Κ.Α. (η) Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Αττικής. 
Τ.Ε.Ε. (το) 1. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 2. Τεχνικό Επαγγελµατικό 

Εκπαιδευτήριο. 
τέζα επίρρ. {άκλ.} (καθηµ.-σκωπτ.) 1. σε πλήρη ακινησία: έπεσε ~ από την 

κούραση || είναι ~ στο κρεβάτι από γρίπη 2. νεκρός: µένω ~ (πεθαίνω) || 
τ'άκουσε κι έπεσε ~ από την καρδιά του || ψεκάστε και ~ τα κουνούπια! 3. (ως 
επίθ.) (α) απόλυτα τεντωµένος, εντελώς άκαµπτος: το σχοινί είναι ~ (β) 
εντελώς γεµάτος: η βαλίτσα είναι ~, δεν χωράει τίποτα παραπάνω ΣΥΝ. 
τεζαριστός. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. tesa «ένταση - τέντωµα», θηλ. τού teso < λατ. tensus, µτχ^. τ. 
τού ρ. tendere «τείνω, τεντώνω, εντείνω»]. 

τεζάκι κ. τεζάχ1 κ. τεζιάκι (το) {τεζακ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) πάγκος µαγαζιού για 
την έκθεση προϊόντων, διακοσµητικών αντικειµένων ή για τη διευκόλυνση 
των εργασιών (π.χ. τού ζυγίσµατος, τής πληρωµής κ.λπ.) ή απλό γραφείο µε 
συρτάρια, στα οποία τοποθετούνται οι εισπράξεις: ο πατέρας κάθεται στο ~ κι 
ο γυιος εξυπηρετεί τους πελάτες τού µαγαζιού. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tezgâh «συνεργείο» < περσ. dastagâh «εργαστήριο -πάγκος 
εργαλείων ή εκθέσεως»]. 

τεζαριστός, -ή, -ό αυτός που είναι εντελώς τεντωµένος ή ασφυκτικά γεµάτος, 
ώστε να µη λυγίζει. — τεζαριστά επίρρ. 

τεζάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τεζάρισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) τεντώνω ή γεµίζω 
(κάτι): ~ τη βαλίτσα | το σχοινί- ΦΡ. τα τεζάρω πεθαίνω ♦ (αµετβ.) 2. µένω 
ακίνητος, άκαµπτος: έχει τεζάρει πάνω στο κρεβάτι και δεν κουνιέται 3. (µτφ.) 
εξαντλούµαι, καταρρέω σωµατικά, βιολογικά: αν συνεχίσει να κουράζεται 
τόσο, στο τέλος θα τεζάρει ΣΥΝ. πεθαίνω, λιποθυµώ. — τεζάρισµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ < ιταλ. tesare «τεντώνω, διατείνω» < teso (βλ. κ. 
τέζα)]. 

τεθειµένος, -η, -ο → θέτω 
τέθηκα ρ.→θέτω 
τεθλασµένος, -η, -ο (λόγ.) (γραµµή) που αποτελείται από ευθύγραµµα τµήµατα 

διαφορετικών ευθειών ΦΡ. διά τής τεθλασµένης διά τής πλαγίας οδού, µε 
πλάγιο τρόπο, συνήθ. µε αθέµιτα ή ανορθόδοξα µέσα: αφού είδε ότι δεν 
πετυχαίνει τίποτα διά τής ευθείας οδού, το επεχείρησε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. θλώ (-άω) «σπάζω» (βλ. λ. θλάση)]. 

τεθλιµµένος, -η, -ο (λόγ.-ειρων. συνήθ. για πρόσ.) αυτός που αισθάνεται θλίψη, 
που εκδηλώνει βαθιά λύπη: µαζεύτηκαν όλοι οι ~ συγγενείς για το άνοιγµα τής 
διαθήκης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. θλίβω]. 

τέθριππο (το) {τεθρίππ-ου | -ων) (στην αρχαιότητα) άρµα που έσερναν τέσσερα 
άλογα και µε το οποίο συµµετείχαν σε αρµατοδροµίες, εορταστικές ποµπές 
κ.λπ. 



τεθωρακισµένος 1747 τεκµηρίωση 
 

[ETYM. < αρχ. τέθριππον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. τέθριππος < τε-τρ(α)- 
(βλ. λ. τετράδα) + ίππος, ενώ το -θ- οφείλεται στη δασύτητα τού β' συνθ.]. 

τεθωρακισµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει θωράκιση από ειδική προστατευτική 
επένδυση, η οποία τον καθιστά σχετικώς απρόσβλητο από βλήµα, χτύπηµα: ~ 
όχηµα µεταφοράς προσωπικού ΣΥΝ. θωρακισµένος 2. τεθωρακισµένο (το) (α) 
κάθε όχηµα µε τέτοια θωράκιση (β) άρµα µάχης µε θωράκιση όπως η 
παραπάνω: ελαφρό ~ 3. ΣΤΡΑΤ. Τεθωρακισµένα (τα) (συντοµ. ΤΘ) το 
στρατιωτικό Όπλο που χρησιµοποιεί άρµατα µάχης και οχήµατα µε την 
παραπάνω θωράκιση (βλ. κ. τανκς): υπηρέτησε στα ~. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. θωρακίζω. Το τεθωρακισµένο όχηµα 
αποτελεί απόδ. τού αγγλ. armoured vehicle]. 

T.E.I, (τα) Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 
τεϊλορισµός (ο) ΟΙΚΟΝ. η επιστηµονική οργάνωση, η ορθολογική οργάνωση 

εργασίας ή παραγωγής. 
[ΕΤΥΜ. Από το όνοµα τού Αµερικανού µηχανικού F. Taylor (1856-1915)]. 

τεινεσµός (ο) επώδυνη τάνυση λόγω ερεθισµού ή σπασµού ενός σφιγκτήρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., εκφραστ. και τεχν. όρ., < τείνω + παραγ. επίθηµα -εσµός, πιθ. 
κατ' αναλογίαν προς το αρχ. πιεσµός (είναι αξιοσηµείωτο ότι και οι δύο λ. 
πρωτοαπαντούν στον Ιπποκράτη)]. 

τείνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (έτεινα, τάθηκα, τεταµένος} (λόγ.) ♦ (µετβ.) 1. 
τεντώνω: ~ τη χορδή τού τόξου 2. απλώνω προς τα εµπρός, προτάσσω: ~ την 
κεφαλή | το χέρι ΣΥΝ. προτείνω, προβάλλω- ΦΡ. τείνω χείρα βοηθείας βλ. λ. 
χειρ ♦ (αµετβ.) 3. στοχεύω σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα, αποσκοπώ: οι 
ενέργειες του τείνουν στην εµπέδωση κλίµατος εµπιστοσύνης ΣΥΝ. κατατείνω 
4. έχω την τάση ή την κλίση προς (κάτι): τείνει κυρίως προς τις θετικές 
επιστήµες || ~ προς την αντιλογία | την αµφισβήτηση || ~ να απορρίπτω | να 
ξεχνώ || ~ να πιστέψω ότι είχε δίκιο ΣΥΝ. ρέπω (+προς) 5. (η µτχ. τεταµένος, -
η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *τ]έν-}ω (µε αντέκταση) < I.E. *ten- «τεντώνω, εκτείνω», πβ. 
σανσκρ. tanöti, λατ. ten-d-ere (µε οδοντ. παρέκταση), γαλλ. tendre, ισπ. 
tender, γερµ. dehnen, αλβ. ndënj «διατείνω, τεντώνω (τις χορδές)» κ.ά. 
Οµόρρ. τανύ-ω, τέν-ων (-οντάς), ά-τεν-ής, τόν-ος, τά-σις (-η), τέ-ταν-ος, τειν-
εσµός κ.ά.]. 

τεϊόδεντρο (το) [1896] {τεϊοδέντρ-ου | -ων} αειθαλές φυτό, ιθαγενές τής ΝΑ. 
Ασίας, που καλλιεργείται για τα φύλλα και τους οφθαλµούς από τους οποίους 
παρασκευάζεται το τσάι· ευδοκιµεί σε υγρά κλίµατα, όξινα εδάφη και η 
συγκοµιδή του γίνεται µε το χέρι. 

τεϊοδόχη (η) [1890] {τεϊοδοχών} (λόγ.) η τσαγιέρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
τέιον + -δόχη < δέχοµαι, πβ. κ. τεφρο-δόχη]. 

τέΐον (το) [1859] {τε'ί'ου | χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. το τσάι, τα φύλλα τού 
τεϊοδέντρου αποξηραµµένα και τριµµένα 2. (συνεκδ.) το αφέψηµα που 
παρασκευάζεται από τα παραπάνω φύλλα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. thé < 
µαλαϊκ. teh < διαλεκτ. κινεζ. t'e (πβ. κινεζ. châ). Βλ. κ. τσάι]. 

τεϊοποσία (η) [1897] {τεϊοποσιών} (λόγ.-σπάν.) το να πίνει κανείς τσάι. 
τεϊοποτείο (το) [1897] (λόγ.-σπάν.) κατάστηµα στο οποίο σερβίρεται τσάι ΣΥΝ. 

τσαγιερία. 
τεϊοπότης (ο) [1897] {τεϊοποτών} (λόγ.-σπάν.) πρόσωπο που του αρέσει το 

τσάι, που πίνει συχνά τσάι. 
Τεψεσίας (ο) ΜΥΘΟΛ. Θηβαίος µάντης στον οποίο ο ∆ίας έδωσε το χάρισµα τής 

προφητείας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ο ερµηνευτής των σηµείων», < *Τερεσ-ίας (µε 
µετρική έκταση τού πρώτου -ε- για την αποφυγή των αλλεπάλληλων βραχειών 
συλλαβών) < θ. τερεσ- (ιων.) | τερασ- τού ουσ. τέρας (γεν. *τέρασ-ος > τέρα-ος 
και αργότερα τέρατ-ος). Βλ. τέρας, τεράστιος]. 

τειχίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {τείχισ-α, -τηκα, -µένος) οχυρώνω (λ.χ. µια πόλη) µε 
τείχος: τείχισαν την Αθήνα µαζί µε τον Πειραιά ΣΥΝ. περιτειχίζω. 

τειχιο (το) ΑΡΧΙΤ. φέρον στοιχείο από µπετόν ή πέτρα, τού οποίου η µία 
διάσταση (µήκος) είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την άλλη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τειχίονκ τείχος], 

τείχιση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η οχύρωση µε τείχος, καθώς 
και (συνεκδ.) το ίδιο το οχύρωµα ΣΥΝ. τείχισµα, τείχος, οχύ-ρωµα. 

τείχισµα (το) [αρχ.] {τειχίσµ-ατος | -ατα, -άτων} το τείχος, κυρ. ως οχύρωµα. 
τειχοδοµία (η) {τειχοδοµιών} η κατασκευή τείχους µε συγκεκριµένο τρόπο. 

[ΕΤΥΜ. µτγν. < τειχοδόµος < τείχος + -δόµος (< αρχ. δέµω «χτίζω, κα-
τασκευάζω», βλ. λ. δοµή)]. 

τειχοµαχία (η) [αρχ.] {τειχοµαχιών} 1. µάχη σώµα µε σώµα πάνω στα τείχη ή 
γύρω από αυτά 2. η δωδέκατη ραψωδία (Μ) τής Ιλιάδας. 

τειχοποιια (η) [µτγν.] (τειχοποιιών) η ανέγερση τείχους, οχυρώµατος. — 
τε^οποΐΌς (ο) [αρχ.]. 

τείχος (το) {τείχ-ους | -η, -ών} 1. ψηλό οχυρωµατικό κτίσµα, που περιβάλλει 
συνήθ. µια πόλη ή εκτείνεται κατά µήκος των συνόρων για αµυντικούς 
λόγους- ΦΡ. (α) Μακρά Τείχη (τά µακρά τείχη, θουκ. 2. 13) (στην αρχαιότητα) 
τα τείχη που ένωναν την πόλη τής Αθήνας µε τον Πειραιά και το Φάληρο (5ος 
αι. π.Χ.) (β) Σινικό Τείχος | Μέγα τείχος βλ. λ. σινικός (γ) τείχος των θρήνων 
| των δακρύων ιερός τόπος των Ισραηλιτών, τµήµα τού δυτικού τείχους τού 
ναού τού Σολοµώ-ντος, ο οποίος αποτελεί τόπο προσευχής (δ) τείχος τού 
Βερολίνου | τού αίσχους ή Τείχος διαχωριστικό τείχος (µήκους 45 
χιλιοµέτρων, ενισχυµένο µε συρµατόπλεγµα και φρουρούµενο αυστηρά), που 
µε 

ψήφισµα τής Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης τής τότε Α. Γερµανίας (12 Αυγούστου 
1961) υψώθηκε µεταξύ τού δυτικού και τού ανατολικού τµήµατος τού 
Βερολίνου, εµποδίζοντας τις ελεύθερες µεταφορές και τη συγκοινωνία µεταξύ 
των δύο πλευρών κατεδαφίστηκε τον Νοέµβριο τού 1989, πριν από την 
επανένωση τής Γερµανίας (1990): η πτώση τού Τείχους || δέκα χρόνια από την 
πτώση τού Τείχους 2. (µτφ.) ό,τι οριοθετεί την έκταση ενός συνόλου, την 
ευρύτητα µιας οµάδας, µιας έννοιας κλπ.: τα ~ τού ελληνισµού- ΦΡ. (α) εντός 
των τειχών στο πλαίσιο µιας οµάδας, οργάνωσης κ.λπ.: κύριο µέληµα του είναι 
η ενίσχυση τής ενότητας ~ τού κόµµατος (β) οι εκτός των τειχών όσοι δεν είναι 
µέλη µιας οµάδας, οργάνωσης κ.λπ.: δεν έχει απήχηση στους εκτός των τειχών, 
δεν µπορεί να φέρει νέους ψηφοφόρους 3. (µτφ.) οτιδήποτε υπάρχει ως 
εµπόδιο, φραγµός µεταξύ ατόµων, πλευρών κ.λπ.: ~ σιωπής | αδιαφορίας | 
ασυνεννοησίας || συχνά η κοινωνία η ίδια χτίζει τείχη αποµονώνοντας µέλη της 
ΣΥΝ. φραγµός, εµπόδιο 4. (µτφ.) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε τοποθετείται ή 
στέκεται (κάπου) προστατευτικά: σχηµάτισαν γύρω του ένα -, για να τον 
προφυλάξουν από τους φανατικούς που επιχειρούσαν να τον χτυπήσουν || το 
αµυντικό ~ των παικτών µιας οµάδας σχηµατίζεται κατά την εκτέλεση φάουλ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τείχος < *θεϊχ-ος (µε προληπτ. ανοµοίωση) < I.E. *dheigh- 
«πλάθω (µε πηλό), χτίζω», πβ. σανσκρ. dehi «τείχος, φράγµα», αβεστ. pairi-
daëza «κήπος» (βλ. κ. παράδεισος), λατ. fi-n-g-ere «πλάθω, κατασκευάζω» 
(µε έρρινο ένθηµα, πβ. κ. γαλλ. feindre «προσποιούµαι, υποκρίνοµαι», ισπ. 
fingir), figura «µορφή, φιγούρα», γοτθ. daigs «άργιλος, ζύµη», αρχ. γερµ. teig 
(> γερµ. Teig), αρχ. αγγλ. däg (> αγγλ. dough) κ.ά. Οµόρρ. τοΓχ-ος, αρχ. 
θιγγάνω «αγγίζω» (βλ. λ. θίγω) κ.ά. Το τείχος των θρήνων αποτελεί απόδ. τού 
αγγλ. Wailing Wall]. 

τεκές κ. ντεκές (ο) {τεκέδες} 1. ισλαµικό µοναστήρι, ασκητήριο για δερβίσηδες 
· 2. καταγώγιο όπου γίνεται χρήση ναρκωτικών ή συχνάζουν χασικλήδες ΣΥΝ. 
χασικλήδικο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tekke]. 

τεκίλα (η) {χωρ. πληθ.} µεξικάνικο οινοπνευµατώδες ποτό, συνήθ. άχρωµο, µε 
υψηλή περιεκτικότητα οινοπνεύµατος (40-50%). [ΕΤΥΜ. < ισπ. tequila, από 
την οµώνυµη κωµόπολη τού Μεξικού, που είναι κέντρο παραγωγής τού 
ποτού]. 

τεκµαίροµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) ♦ 1. 
(µετβ.) συµπεραίνω: από πού τεκµαίρεσθε ότι αυτός ευθύνεται; ♦ 2. (αµετβ.) 
(συχνά τριτοπρόσ. τεκµαίρεται | τεκµαίρονται) εξάγεται ως συµπέρασµα µε 
βάση την επεξεργασία των δεδοµένων, αποδεικνύεται: πώς ~ το άλλοθι του | η 
πιστότητα τού εγγράφου; || δεν ~ η συνεννόηση των δραστών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ETYM. αρχ. < τέκµαρ, -ος «σηµείο, σύµπτωµα, ισχυρή 
απόδειξη» < *τέκ- (µε επίθηµα -mr-) < I.E. *kwek- «βλέπω, δείχνω, φαίνοµαι», 
πβ. σανσκρ. câksate «βλέπω», αβεστ. caiman- «µάτι», περσ. ca5m, αρχ. σλαβ. 
kazQ «δείχνω, υπενθυµίζω» κ.ά. Παράγ. τεκ-µαρ-τός, τέκ-µαρ-σις, τεκ-µτ)ρ-
ιο(ν) κ.ά.]. 

τεκµαρτός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που µπορεί να προκύψει ως συµπέρασµα µε 
βάση ορισµένα δεδοµένα, που υπολογίζεται, προσδιορίζεται µε βάση γενικά 
στοιχεία: ~ εισόδηµα (που προσδιορίζεται από ορισµένα τεκµήρια) || ~ ενοίκιο 
(το ενοίκιο που θεωρητικά καταβάλ-λει κάποιος για ιδιοκατοίκηση µε βάση 
συγκεκριµένα στοιχεία) || ~ δαπάνη ΑΝΤ. βεβαιωµένος, αποδεδειγµένος, 
πιστοποιηµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τεκµαίροµαι (βλ.λ.)]. 

τεκµήριο (το) {τεκµηρί-ου | -ων} 1. οποιοδήποτε στοιχείο ή γεγονός µπορεί να 
αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο, στο οποίο µπορεί να βασιστεί κανείς για τη 
συναγωγή συµπερασµάτων: το παιδικό του ύφος δεν αποτελεί ~ αθωότητας- 
ΦΡ. κατά τεκµήριο όπως αποδεικνύεται από τα δεδοµένα: είναι ένας - 
αξιόπιστος µάρτυρας || είναι ~ το καλύτερο µοντέλο 2. ΝΟΜ. (α) συµπέρασµα 
που συνάγεται µε βάση τους κανόνες τής τυπικής λογικής σχετικά µε ένα 
άγνωστο περιστατικό από ένα γνωστό: νόµιµα ~ (που δεσµεύουν τον δικαστή 
ή του επιτρέπουν τη συναγωγή συγκεκριµένου συµπεράσµατος) || δικαστικά ~ 
(που στηρίζονται µόνο στη δικαστική κρίση) || αµάχητο | µαχητό - (β) 
τεκµήριο συναποβιώσεως βλ. λ. συναποβίωση 3. ΟΙΚΟΝ. κάθε στοιχείο στο 
οποίο βασίζεται ο προσδιορισµός τεκµαρτού εισοδήµατος, κυρ. για τον 
υπολογισµό τής φορολογίας κάποιου, όπως είναι λ.χ. το ύψος τού ενοικίου, ο 
αριθµός των ιδιοκτησιών του, οι δαπάνες τής διαβίωσης του κ.λπ.: τεκµήρια 
διαβίωσης (σκάφος, ενοίκια κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. τεκµήριον, από το θ. τού 
αορ. τεκµήρ-ασθαι τού ρ. τεκµαίροµαι (βλ.λ.)]. 

τεκµηριώνω ρ. µετβ. {τεκµηρίω-σα, -θηκα, -µένος} αποδεικνύω (κάτι) µε 
τεκµήρια, στηρίζω την εγκυρότητα συµπεράσµατος µε αποδεικτικά στοιχεία: 
~ τη θέση µου | τους ισχυρισµούς µου µε επιχειρήµατα || τεκµηριωµένη πρόταση 
| άποψη ΣΥΝ. συµπεραίνω, αποδεικνύω, στηρίζω (πβ. αντικειµενικά κριτήρια). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τεκµηριώ (-όω) < τεκµήριον (βλ.λ.)]. 

τεκµηρίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. απόδειξη ή στήριξη τής 
εγκυρότητας συµπεράσµατος µε αποδεικτικά στοιχεία: θα χρειαστεί χρόνος 
και έρευνα για την ~ µιας τέτοιας θέσης || τα επιχειρήµατα του δεν αρκούσαν για 
την - τού συµπεράσµατος του 2. (συνεκδ.) το σύνολο των αποδεικτικών 
στοιχείων, µε τα οποία κάποιος κατοχυρώνει άποψη ή συµπέρασµα, τα 
τεκµήρια: πλήρης | διεξοδική | πειστική | αναλυτική | µακρά | σύντοµη ~ ΣΥΝ. 
πειστήριο 3. ΠΛΗΡΟΦ. οργανωµένη και λεπτοµερής συγκέντρωση των 
στοιχείων που αφορούν στον σχεδιασµό και στην κατασκευή έργου ή 
προγράµµατος Η/Υ- χρησιµεύει ως οδηγός χρήσεως αλλά και ως ιστορικό αρ-
χείο αναφοράς: η υπηρεσία τεκµηρίωσης ενός οργανισµού. — τεκ-µηριωτικός, 
-ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. τεκµηρίωσις < αρχ. τεκµηριώ (-όω). Η σηµ. 3 αποτελεί 



τεκνατζού 1748 τελείωµα 
 

απόδ. τού αγγλ. documentation]. 
τεκνατζού (η) {τεκνατζούδες} (αργκό) γυναίκα µε σεξουαλική προτίµηση σε 

ωραίους άνδρες νεαρής ηλικίας. 
[ΕΤΥΜ. < τεκνό (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τζού, θηλ. τού επιθήµατος -τζής 
(πβ. κ. χωρατα-τζού, πλακα-τζού)]. 

τεκνό (το) (αργκό) ωραίο νεαρό πρόσωπο, που προκαλεί ερωτικό πόθο. 
[ΕΤΥΜ < τέκνο, µε καταβιβασµό τού τόνου, από ιδίωµα περιθωριακών 
οµάδων]. 

τέκνο (το) (λόγ.) 1. το παιδί, ο άνθρωπος ως προς τη σχέση του µε τους 
φυσικούς ή θετούς γονείς του: θετό | γνήσιο ~ || πνευµατισµό ~ (αυτός που έχει 
βαπτιστεί, ανατραφεί ή επηρεαστεί πνευµατικά από κάποιον δάσκαλο) ΣΥΝ. 
γόνος, γυιος | κόρη· ΦΡ. αµαρτία | γονέων παι-δεύουσι τέκνα βλ. λ. αµαρτία 2. 
(σε περιφράσεις) ο άνθρωπος ως προς τη σχέση του µε τον τόπο καταγωγής 
του: ~ τής Αχαίας | τής Ελλάδας ΣΥΝ. γέννηµα 3. (ως φιλική προσφώνηση ή 
σκωπτ.) παιδί (µου)!: πλησίασε ~! (από ιερωµένο σε λαϊκό)· ΦΡ. και au, τέκνον 
Βρούτε; βλ. λ. Βρούτος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τέκνον, από το θ. τού αορ. β' ε-τεκ-ον τού ρ. τίκτω (βλ.λ.) µε 
επίθηµα -νον. Το θ. τεκ·- ανάγεται σε I.E. *tek- «γεννώ - µαρτυρώ» και συνδ. 
πιθ. µε σανσκρ. tâk-man- «παιδί, απόγονος», αρχ. γερµ. degan, αρχ. σκανδ. 
pegn «πολεµιστής - υπηρέτης - νεαρός άνδρας» κ.ά.]. 

τέκνο (η) {άκλ.} ηλεκτρονική, χορευτική µουσική µε µονότονο, έντονο ρυθµό, 
που προέκυψε από την ψυχεδελική µουσική τού '60. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. techno, 
συγκεκοµµ. τ. τού technology (πβ. κ. τεχνολογία)]. 

τεκνογονία (η) {τεκνογονιών} η γέννηση παιδιού ΣΥΝ. τεκνοποιία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < τεκνογόνος < τέκνον + γόνος]. 

τεκνοποίηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η γέννηση παιδιού: 
πολλά σύγχρονα ζευγάρια έχουν πρόβληµα τεκνοποίησης. Επίσης τεκνοποιία 
[αρχ.]. — τεκνοποιητικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

τεκνοποιώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {τεκνοποιείς... | τεκνοποίησα} γεννώ παιδί: για 
όσους δεν µπορούν να τεκνοποιήσουν εφαρµόζονται σύγχρονες µέθοδοι 
τεχνητής γονιµοποίησης. 

τεκταίνεται, τεκταίνονται ρ. αµετβ. τριτοπρόσ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
συµβαίνει, προκύπτει κατόπιν µεθοδεύσεως, βάσει σχεδίου: ήταν ενήµερος των 
όσων τεκταίνονταν στα παρασκήνια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τεκταίνοµαι < τέκτων, -όνος (βλ.λ.)]. 

τεκταινόµενα (τα) {τεκταινοµένων} σειρά γεγονότων ή ενεργειών που 
συγκροτούν τον χαρακτήρα ή καθορίζουν την τελική έκβαση µιας κατάστασης 
(η οποία είναι συνήθ. δυσάρεστη): οι νέοι παρατηρούν τα ~ τής πολιτικής 
σκηνής και απογοητεύονται || παρακολουθεί τα ~ µε αγωνία. 
[ΕΤΥΜ Πληθ. ουδ. τής µτχ. ενεστ. τού αρχ. τεκταίνοµαι «κατασκευάζω (ως 
ξυλουργός) - µηχανεύοµαι» (< τέκτων, βλ.λ.)]. 

τεκτονας (ο) {τεκτόνων} µέλος µασονικής οργάνωσης, τεκτονικής στοάς ΣΥΝ. 
µασόνος. Επίσης (λόγ.) τέκτων {τέκτονος}. [ΕΤΥΜ < αρχ. τέκτων, -όνος 
«ξυλουργός» < *teks-on- (µε απόδ. τού *ks-ως -κτ-, βλ. λ. χτίζω) < I.E. *teks- 
«πλέκω, εργάζοµαι ως ξυλουργός, συνδέω», πβ. σανσκρ. tâksan «ξυλουργός», 
αρχ. ιρλ. tâl «αξίνα» (< *tô ks-lo-), αρχ. γερµ. dehsa «τσεκούρι, πέλεκυς», 
ίσως και λατ. texere «πλέκω - χτίζω» κ.ά. Βλ. κ. τέχνη. Για τη σηµ. «µασόνος» 
βλ. λ. µασόνος]. 

τεκτονική (η) ΓΕΩΛ. 1. Ο κλάδος που µελετά τις παραµορφώσεις τού στερεού 
φλοιού τής γης και τις δυνάµεις που τις προκαλούν 2. τεκτονική πλακών η 
θεωρία κατά την οποία η λιθόσφαιρα αποτελείται από δώδεκα τµήµατα-
πλάκες, οι οποίες αλληλοσυγκρούονται διαρκώς, µε αποτέλεσµα την 
πρόκληση ηφαιστειακής και σεισµικής δραστηριότητας τής Γης, τη 
δηµιουργία ορέων, ωκεανών και τη µετατόπιση ηπείρων. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < 
αγγλ. (Plate) Tectonics < αρχ. τεκτονικός]. 

τεκτονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τους τέκτο-νες ή µε τον 
τεκτονισµό: ~ συντεχνίες | αδελφότητες | σύµβολα (β) τεκτονική στοά (ί) η 
βασική οργανωτική µονάδα τού τεκτονισµού (ii) τα µέλη αυτής τής 
οργανωτικής µονάδας, αδελφότητας (vii) ο τόπος στον οποίο 
συγκεντρώνονται και πραγµατοποιούν τις τελετές τους τα µέλη τέτοιας 
οργάνωσης 2. (α) αυτός που σχετίζεται µε τεχνίτη κατασκευών, κυρ. 
ξυλουργό (β) τεκτονικός πήχης βλ. λ. πήχης · 3. ΓΕΩΛ. (α) αυτός που 
αναφέρεται στην τεκτονική ή µελετάται από αυτό τον επιστηµονικό κλάδο: ~ 
παραµόρφωση || ~ πλάκα (λιθοσφαιρι-κή πλάκα) (β) τεκτονικός σεισµός ο 
σεισµός που προκαλείται κατά τη βίαιη διάρρηξη πετρωµάτων και την τριβή 
από την ολίσθηση των επιφανειών τους. 

τεκτονισµός (ο) [1892] η µασονία (βλ.λ.). 
Τ.Ε.Λ. (το) Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο. 
Τελ Αβίβ (το) {άκλ.} πόλη και λιµάνι τού ∆. Ισραήλ. [ΕΤΥΜ. < 

εβρ. Tel Aviv «λόφος τής άνοιξης»]. 
τελάλης (ο) → ντελάλης 
τελαµωνας (ο) 1. η φυσιγγιοθήκη 2. δερµάτινο ή υφασµάτινο λουρί, από το 

οποίο κρεµούσαν στον ώµο όπλο, σπαθί ή τύµπανα. Επίσης τελαµώνα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τελαµών, -ώνος, αρχική σηµ. «αυτός που µεταφέρει, που 
σηκώνει», µε παραγ. επίθηµα -µων)πβ. κ. χει-µών, κλαυθ-µών). Το θ. τελα- < 
δισύλλ. ρίζα *telä- «ζυγίζω, σηκώνω» (βλ. λ. τάλαντο, ταλανίζω)]. 

τελάρο (το) 1. πρόχειρο κιβώτιο από κοµµάτια ξύλου ή από πλαστικό για τη 
µεταφορά φρούτων, λαχανικών, ψαριών κ.λπ. ΣΥΝ. καφάσι 2. (συνεκδ.) το 
περιεχόµενο ενός τέτοιου κιβωτίου: αγόρασε δύο - 

ντοµάτες 3. πλαίσιο συνήθ. στρογγυλού σχήµατος για το τέντωµα τού 
υφάσµατος κατά το κέντηµα ή παραλληλόγραµµο για το τέντωµα τού 
µουσαµά στη ζωγραφική 4. (γενικότ.) κάθε πλαίσιο, ανεξαρτήτως υλικού ή 
σχήµατος, που τοποθετείται προστατευτικά ή για να στερεώσει (κάτι): ~ τής 
πόρτας | τού παραθύρου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. telaro (συνήθ. τ. telaio) «αργαλειός, 
πλαίσιο, σκελετός» < µεσν. λατ. têlârium, υποκ. τού λατ. tela «αργαλειός, 
ύφασµα» < *teks-lä (< ρ. texere «υφαίνω, πλέκω»)]. 

τελατίνι (το) {τελατιν-ιού | -ιών} δέρµα µοσχαριού ειδικά κατεργασµένο- ΦΡ. 
(λαϊκ. εκφραστ.) κάνω κάποιον τελατίνι (i) δέρνω (κάποιον) πολύ σκληρά (ii) 
φέρνω (κάποιον) σε πολύ δύσκολη θέση. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. telâtin]. 

τελεία (η) {τελειών} 1. το σηµείο στίξεως ).) που χρησιµοποιείται για να 
δηλώσει το τέλος περιόδου λόγου· ΦΡ. (α) άνω τελεία (■) το σηµείο στίξεως 
που δηλώνει παύση λόγου µεγαλύτερη τού κόµµατος και µικρότερη τής 
τελείας και που χωρίζει µια περίοδο λόγου σε ηµιπεριό-δους (β) άνω και κάτω 
τελεία (:) το σηµείο στίξεως που δηλώνει ότι µετά από αυτό ακολουθεί κάτι 
που εξηγεί ή αναλύει αυτό που προηγείται ΣΥΝ. δίστιγµο· (µτφ.) (γ) βάζω 
τελεία (σε κάτι) βάζω οριστικό τέλος (σε κάτι): έβαλε τελεία σε αυτή τη σχέση | 
σε αυτή τη φάση τής ζωής του (δ) τελεία και παύλα για περιπτώσεις που ο τόνος 
τού οµιλητή είναι κατηγορηµατικός, για κάτι που επιβάλλεται ως οριστικό και 
αµετάκλητο, που δεν επιδέχεται αντιρρήσεις: ~! Θα γίνει αυτό που σου είπα! 2. 
το παραπάνω σηµείο που χρησιµοποιείται στις χρονολογίες αντί για την 
κάθετη γραµµή ή την µικρή ενωτική παύλα δηλώνοντας τακτικό αριθµητικό 
(π.χ. 15.3.1995, αντί 15/3/1995 ή 15-3-1995) 3. (γενικότ.) οποιοδήποτε σηµάδι 
µοιάζει µε µικρή βούλλα: γέµισε το φύλλο τού τετραδίου µε κόκκινες ~ 4. (στη 
βυζαντινή µουσική) σηµείο τής παρασηµαντικής, ένα από τα δεκατέσσερα 
εκφωνη-τικά σηµεία που χρησιµοποιούν στη µουσική απαγγελία τού Ευαγ-
γελίου και τού Αποστόλου· γράφεται µε κόκκινο µελάνι και έχει σχήµα 
παραπλήσιο µε τού σταυρού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισαγωγικά, εντελώς, επιτατικός, 
-ία. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. τέλειος (βλ.λ.), που αποσπάστηκε 
από τη φρ. τελεία στιγµή]. 

τέλεια επίρρ. 1. µε τέλειο τρόπο: ζωγραφίζει ~ 2. θαυµάσια, υπέροχα: στην 
εκδροµή περάσαµε ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελείως. 

τελειοθηρία (η) {χωρ. πληθ.} η επιδίωξη τής τέλειας µορφής ή επίδοσης, τού 
τέλειου αποτελέσµατος ΣΥΝ. τελειοµανία. — τελεΐΌθή-ρας (ο), 
τελειοθηρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < τέλειος + -θήρας < θήρα «κυνήγι», πβ. κ. χρυσο-θήρας, προι-κο-
θήρας]. 

τελειοµανής, -ής, -ές {τελειοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει τη µανία να 
επιζητεί διαρκώς το τέλειο, που δεν µπορεί να ανεχθεί ατέλεια ή λάθος σε όσα 
κάνει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < τέλειος + -µανής, από το θ. τού 
αρχ. παθ. αορ. β' έ-µάν-ην (τού ρ. µαίνοµαι), απόδ. τού αγγλ. perfectionist]. 

τελειοµανία (η) {χωρ. πληθ.} η διαρκής επιδίωξη τής τελειότητας, η µανία τής 
διόρθωσης κάθε ατέλειας ή λάθους: η ~ που έχει λειτουργεί εις βάρος του· 
κατατρώγεται µε λεπτοµέρειες και υποφέρει χωρίς λόγο. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
αγγλ. perfectionism]. 

τελειοποίηση (η) [1821] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η βελτίωση ή 
ολοκλήρωση (ενός πράγµατος), ώστε να είναι τέλειο ή να παράγει τέλειο 
αποτέλεσµα: η ~ τής εκτέλεσης ενός κοµµατιού. 

τελειοποιήσιµος, -η, -ο [1857] αυτός που µπορεί να τελειοποιηθεί, που 
επιδέχεται βελτίωση. 

τελειοποιώ ρ. µετβ. [µεσν.] {τελειοποιείς... | τελειοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. κάνω (κάτι) τέλειο, δίνω (σε κάτι) την πιο ολοκληρωµένη, άρτια 
µορφή: είχε τελειοποιήσει την τεχνική της σε τέτοιο βαθµό, ώστε και σήµερα να 
θεωρείται αξεπέραστη 2. (καταχρ.) βελτιώνω, κάνω (κάτι) καλύτερο: ~ τα 
Γαλλικά | τη φυσική µου κατάσταση. 

τέλειος, -α, -ο 1. αυτός που δεν έχει λάθη ή ελλείψεις, που βρίσκεται στην 
πλέον άρτια, εξελιγµένη µορφή του: ~ εκτέλεση µιας χορογραφίας || ~ ραφή || ~ 
συνεργασία ΣΥΝ. άψογος, άρτιος, πλήρης, ολοκληρωµένος, (λόγ.) εντελής 
ANT. ατελής 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που, για τον καθένα προσωπικά, εκφράζει 
ή αποτελεί ιδεώδες, πρότυπο: ~ φίλος | εραστής || ~ αναλογίες σώµατος 3. 
αυτός που έχει όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά, ώστε να του αναγνωρίζεται 
µια ιδιότητα· ολοκληρωµένος: µεγάλωσε πια, έγινε ~ γυναίκα || ~ χαζοµπαµπάς 
| απατεώνας 4. τέλειο(ν) (το) η τελειότητα (βλ.λ.): αναζητεί το ~ 5. τελεία (η) 
βλ.λ. · 6. ΜΑθ. (α) τέλειος αριθµός ο αριθµός τού οποίου το άθροισµα των 
διαιρετών, εκτός τού ιδίου, ισούται µε τον αριθµό αυτόν, λ.χ. ο 6, γιατί 1 + 2 + 
3 = 6 (β) τέλειο σύνολο το σύνολο που αποτελείται µόνον από τα οριακά του 
σηµεία (γ) τέλειο τετράγωνο κάθε αριθµός που αναλύεται ως γινόµενο δύο 
ίσων παραγόντων 7. ΧΗΜ. τέλεια καύση καύση που δεν αφήνει υπολείµµατα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που οδηγεί στην εκπλήρωση τού σκοπού», < 
*τέλεσ-_/ο-ς < θ. τελεσ- (τού ουσ. τέλος, τέλους < *τέλεσ-ος) + επίθηµα -jo-. 
Βλ. κ. τέλος]. 

τελειότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η απουσία λαθών, ατελειών η τέλεια 
κατάσταση: σωµατική | ψυχική | ηθική | πνευµατική ~ || σηµασία δεν έχει ίσως 
τόσο η - όσο ο αγώνας προς αυτήν ΣΥΝ. εντέλεια, πληρότητα ANT. ατέλεια. 

τελειόφοιτος, -η, -ο [1866] αυτός που βρίσκεται στο τελευταίο έτος των 
σπουδών του: χορός τελειοφοίτων (πβ. λ. απόφοιτος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφοιτος. 

τελείωµα [αρχ.] κ. τελείωµα (το) {τελειώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η 
ολοκλήρωση (ενός πράγµατος), ώστε να είναι τελειωµένο: το - τής 
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οµιλίας ANT. έναρξη, αρχή· ΦΡ. καλά τελειώµατα (συνήθ. ως ευχή) 
καλή κατάληξη, καλό αποτέλεσµα: άντε και ~ στην προσπάθεια σου 
2. (συνεκδ.) το σηµείο στο οποίο τελειώνει κάτι: το ~ τής κουρτίνας | 
τού ρούχου || περίτεχνο | προσεγµένο ~ 3. (µτφ.) η εξάντληση, η στα-
διακή ανάλωση αποθεµάτων: το πετρέλαιο είναι στο ~, ίσα-ίσα για 
σήµερα φτάνει. 

τελειωµός (ο) η λήξη, η ολοκλήρωση ή το τέλος µιας διαδικασίας, 
ενός πράγµατος ΣΥΝ. τελείωµα, συµπλήρωση, αποπεράτωση, τέρµα· 
ΦΡ. (κάτι) δεν έχει τελειωµό (ι) (κάτι) δεν τελειώνει ποτέ: τα βάσανα 
του δεν έχουν τελειωµό || «σαν να χαν ποτέ τελειωµό τα πάθη κι οι 
καηµοί τού κόσµου» (Α. Παπαδιαµάντης) (ii) δεν µπορεί να τελειώσει 
(κάτι); είναι τόση η δουλειά, που ούτε αύριο δεν έχουµε τελειωµό. 

τελειώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τέλειωσα κ. (λόγ.) τελείω-σα, -µένος} ♦ 
(µετβ.) 1. οδηγώ (κάτι) στο τέλος, στην ολοκλήρωση: ~ τις σπουδές | 
το παιχνίδι | την προσπάθεια µου || δεν πρόλαβα να τελειώσω τη 
φράση µου ΣΥΝ. περατώνω, ολοκληρώνω ANT. αρχίζω 2. ξοδεύω (κάτι) 
µέχρι τέλους, καταναλώνω (κάτι) ολόκληρο, χωρίς να αφήνω υπό-
λειµµα του: ~ το φαγητό | το κρασί µου ΣΥΝ. σώνω, εξαντλώ 3. δια-
γράφω ή απολύω (κάποιον): «η ∆.Ο.Ε. τελείωσε επτά µέλη της» 
(εφηµ.) ♦ (αµετβ.) 4. φθάνω στο τέλος, στην ολοκλήρωση ή παύω πλέ-
ον να υπάρχω: θα τελειώσει κι αυτή η δοκιµασία || τελείωσε ο αγώνας 
| η εκποµπή | η γιορτή || κάτι τελειώνει οριστικά || Πάνε πια αυτά που 
ήξερες! Τελειώσανε! ΣΥΝ. λήγω, περατώνοµαι, ολοκληρώνοµαι- ΦΡ. 
τέλειωσαν τα αστεία | τα ψέµατα για περιπτώσεις στις οποίες κάτι 
θεωρείται πλέον οριστικό: ~" από 'δώ και πέρα θα κάνεις αυτό που 
σου λέω || -" από αύριο επιστρέφουµε στη δουλειά 5. ξοδεύοµαι, 
εξαντλούµαι: τελείωσαν τα λεφτά | τα περιθώρια χρόνου | οι αντοχές 
(κάποιου) || τέλειωσε η µπίρα ΣΥΝ. σώνοµαι, καταναλώνοµαι 6. (µτφ.) 
εξαντλούµαι σωµατικά ή ψυχικά, καταρρέω ως οργανισµός ή 
πεθαίνω: ~ από τους πόνους | απ' τον πυρετό || µε τελείωσες! ΣΥΝ. 
αποκάµνω, χάνοµαι 7. φθάνω στο κατώτατο σηµείο, παύω να υπάρχω 
µε συγκεκριµένη ιδιότητα, δεν έχω µέλλον σε κάτι: αν µαθευτεί τι 
έχουν κάνει, έχουν τελειώσει ως υπάλληλοι τής εταιρείας || πρέπει να 
προλάβουµε τους ανταγωνιστές µας, γιατί αλλιώς τελειώσαµε! 8. 
(καθηµ.) φθάνω σε οργασµό 9. (η µτχ. τελειωµένος, -η, -ο) αυτός που 
δεν πρόκειται να εξελιχθεί άλλο, που έχει ολοκληρωθεί: αυτή η σχέση 
δεν έχει µέλλον είναι ~ υπόθεση || αν δεν δω ~ δουλειά, δεν πληρώνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργαστικός, ολοκληρώνω, πεθαίνω, τελώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τελειώ (-όω) «καθιστώ κάτι τέλειο - συµπληρώνω, ολοκληρώνω» < 
τέλειος]. 

τελείως επίρρ. [αρχ.] εντελώς, πλήρως: είναι ~ τρελός || τα έχει ~ χα-
µένα ΣΥΝ. ολότερα, καθ' ολοκληρίαν. 

τελείως - τέλεια. Οι δύο λέξεις διαφέρουν, κατά κανόνα, στη ση-
µασία τους. Το τελείως σηµαίνει «εντελώς, πλήρως, καθ' ολοκλη-
ρίαν»: Είναι τελείως ανίκανος να αντιµετωπίσει την κατάσταση -
Λεν έχει γίνει τελείως καλά από τη γρίπη που την ταλαιπωρεί δέκα 
µέρες τώρα. Το τέλεια σηµαίνει κυρίως «µε τέλειο τρόπο, θαυ-
µάσια, εξαίρετα»: Το κατάστηµα ήταν τέλεια διακοσµηµένο. Σε 
χρήσεις όπως: Περάσαµε τέλεια στην εκδροµή - Είναι τέλεια ορ-
γανωµένο νοσοκοµείο, ώστε να µπορεί να αντιµετωπίζει και τα πιο 
δύσκολα περιστατικά, το τέλεια µπορεί να έχει και τις δύο ση-
µασίες. 

τελείωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η κατάκτηση 
τής µεγαλύτερης δυνατής βελτίωσης, το να επιδιώκει ή να πετυχαίνει 
κανείς την τελειότητα: η ηθική ~ τού ανθρώπου 2. η τελειοποίηση 
(ενός πράγµατος), η ολοκλήρωση του, ώστε να φθάσει στην πλήρη, 
τέλεια µορφή του: - ενός έργου | µιας αποστολής ΣΥΝ. ολοκλήρωση, 
περάτωση 3. ΕΚΚΛΗΣ. η παρούσα (µέσα σε µια ζωή πνευµατικής προ-
σπάθειας) καθώς και η µελλοντική (κατά την κρίση) τελειοποίηση 
τού ανθρώπου και τού κόσµου: η ψυχή τού ανθρώπου ακολουθεί µια 
σταδιακή πορεία, καθώς προχωρεί από την ατέλεια στην ~ 4. 
ΑΡΧΑΙΟΛ. (συνήθ. στον πληθ.) οι οπτικές διορθώσεις και παρεκκλίσεις 
από την ευθεία ή τον ψυχρό κανόνα στην αρχαία ελληνική αρχιτε-
κτονική. 

τελειωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που επιφέρει το τέλος, που πε-
ρατώνει (κάτι): η κατάληψη τής ζωτικής αυτής περιοχής ήταν το ~ 
χτύπηµα για την ήδη συρρικνωµένη αυτοκρατορία 2. αυτός που έχει 
οριστικό χαρακτήρα, που δεν αλλάζει περαιτέρω: ~ απάντηση | δια-
τύπωση || η ~ θέση κάποιου σε ένα ζήτηµα ΣΥΝ. οριστικός ANT. προ-
σωρινός, παροδικός, εφήµερος. — τελειωτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

τελεµές (ο) {τελεµέδες} 1. παραδοσιακό, µαλακό, λευκό τυρί από 
πρόβειο, κατσικήσιο ή αγελαδινό γάλα ή από την ανάµειξη τους 2. 
ως µειωτ. χαρακτηρισµός για πρόσωπο. [ΕΤΎΜ < τουρκ. teleme < 
deleme]. 

Τέλενδος (η) {Τελένδου} νησί των ∆ωδεκανήσων απέναντι από τις 
∆. ακτές τής Καλύµνου. [ΕΤΥΜ. αρχ. αγν. ετύµου, προελλην. 
τοπωνύµιο]. 

τέλεξ (το) {άκλ.} 1. διεθνές σύστηµα τηλεγραφικής µετάδοσης γρα-
πτών µηνυµάτων µέσω µιας µηχανής στην οποία πληκτρολογούνται, 
τού τηλεγράφου και τής µηχανής που τα τυπώνει ΣΥΝ. τηλέτυπο 2. η 
µηχανή που µεταδίδει γραπτά µηνύµατα µε τον παραπάνω τρόπο 3. 
(συνεκδ.) το µεταδιδόµενο µήνυµα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. telex, ακρωνύµιο των λ. tele(printer) «τηλέτυπος» και 
ex(change) «ανταλλαγή»]. 

τελεολογία [1861] κ. τελολογία (η) {τελεολογιών} 1.η αντίληψη ότι 
τα πάντα στον κόσµο διέπονται από έναν σκοπό (συνήθ. προκα-
θορισµένο από ένα υπέρτατο ον, τον Θεό), προς την εκπλήρωση τού 
οποίου τείνουν 2. ΦΙΛΟΣ, η µελέτη των ανθρώπινων σκοπών. 

[ΕΤΥΜ < τελεο- (< αρχ. τέλος, -εος | -ους) + -λογία (< λόγος), ελληνο-
γενής ξέν. όρ., < αγγλ. teleology]. 

τελεολογικός, -ή, -ό [1812] κ. τελολογικός 1. αυτός που σχετίζεται µε 
την τελεολογία: ~ σκέψη | κριτήριο (που βασίζεται στην παραδοχή 
ότι υπάρχει σκοπός) 2. ΦΙΛΟΣ, τελεολογική απόδειξη η άποψη κατά 
την οποία η τάξη που επικρατεί στο σύµπαν αποδεικνύει την ύπαρξη 
Θεού, ο οποίος την καθορίζει. — τελεολογικ-ά | -ώς [1864] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. teleological]. 

τέλεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η πραγµατοποίηση, το να 
γίνεται, να συντελείται ή να εκπληρώνεται (κάτι): η ~ του καθήκο-
ντος | τού εγκλήµατος | ενός µυστηρίου (εκκλησιαστικού) | των αγώ-
νων | πολιτικού γάµου ΣΥΝ. εκτέλεση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελώ. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. τέλεσις < αρχ. τελώ (-έω)]. 

τελεσιγραφικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που γίνεται ή διατυπώνεται µε 
τελεσίγραφο 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από απόλυτο 
και απαιτητικό ύφος: ~ αξίωση. — τελεσιγραφικ-ά | -ώς [1897] 
επίρρ. 

τελεσίγραφο (το) [1889] {τελεσιγράφ-ου | -ων} 1. διπλωµατικό έγ-
γραφο µε το οποίο µία πλευρά θέτει σε άλλη ορισµένο χρονικό περι-
θώριο, για να προβεί σε συγκεκριµένες ενέργειες, προειδοποιώντας 
ότι σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρµόσει εξαναγκαστικά µέτρα ή 
θα κηρύξει πόλεµο εναντίον της: ~ παράδοσης άνευ όρων || το 1940 ο 
πρεσβευτής τής Ιταλίας επέδωσε ~ στον Έλληνα πρωθυπουργό 2. 
(µτφ.) κάθε απαίτηση ή προειδοποίηση που απευθύνεται µε απόλυτο 
και απαιτητικό ύφος (προς κάποιον). 
[ΕΤΥΜ < τελεσι- (< τελώ) + -γράφο < γράφω, απόδ. τού νεολατ. 
ultimatum]. 

τελεσιδικία (η) [1833] {τελεσιδικιών} 1. το να µη µπορεί να προ-
σβληθεί η οριστική απόφαση (πρωτόδικη) δικαστηρίου µε τα τακτικά 
ένδικα µέσα (µε την ανακοπή ερηµοδικίας και την έφεση) 2. η ιδιό-
τητα τού τελεσιδίκου. 

τελεσίδικος, -η, -ο [1833] 1. (κυρ. για δικαστικές αποφάσεις) αυτός 
που έχει οριστικό χαρακτήρα, που δεν προσβάλλεται µε τα τακτικά 
ένδικα µέσα 2. τελεσίδικο(ν) (το) η τελεσιδικία. — τελεσίδικα | τε-
λεσιδίκως [1863] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < θ. τελεσι- (< τελώ) + -δικός < δίκη, απόδ. τού γαλλ. jugé en 
dernière instance]. 

τελεσινέ (το) {άκλ.} η τηλεκινηµατογραφία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
telecine (µε γαλλ. τονισµό(, ελληνογενές ξέν. σύνθετο, < tele (< τηλε-) 
+ -cine (βλ. λ. σινεµά)]. 

τελεσιουργός, -ός, -ό (λόγ.) τελεσφόρος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < θ. τελεσι- (< τελώ) + -ουργός (< έργον)]. 

τελεστή pio (το) [αρχ.] {τελεστηρί-ου | -ων} (στην αρχαιότητα) τόπος 
όπου τελούνται µυστήρια. 

τελεστής (ο), τελέστρια (η) {τελεστριών} (σηµ. 3) 1. ΜΑΘ.-ΦΥΣ. η 
απεικόνιση ή ο µετασχηµατισµός µεταξύ δύο συνόλων | χώρων: θεω-
ρία τελεστών 2. (στη Λογική) σύµβολο µε τη βοήθεια τού οποίου σχη-
µατίζονται καινούργιες προτάσεις από µία ή περισσότερες δοθείσες 
προτάσεις (ορίσµατα)· αλλιώς προτασιακός σύνδεσµος · 3. (στην 
αρχαιότητα) το πρόσωπο που τελούσε µυστήριο ή µυούσε κάποιον 
σε αυτό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τελώ (·έω). o επιστηµ. όρος (σηµ. 1) αποτελεί απόδ. τού 
αγγλ. operator]. 

τελεστικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που συµβάλλει στην τέλεση, στο να 
συντελείται κάτι: ~ λειτουργίες. 

τελεσφόρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η επιτυ-
χής ολοκλήρωση µιας προσπάθειας, η εκπλήρωση ενός σκοπού ΣΥΝ. 
ευόδωση, επιτυχία 2. η αποτελεσµατικότητα. 

τελεσφόρος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που οδηγεί σε επιτυχή έκβαση, που 
φέρνει αποτέλεσµα: ~ φάρµακο | µέσο | µεθόδευση ΣΥΝ. αποτελε-
σµατικός, δραστικός, καρποφόρος, τελεσιουργός ANT. ατελέσφορος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τελεσ- (< τέλος, βλ.λ.) + -φόρος < φέρω]. 

τελεσφορώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {τελεσφορείς... | τελεσφόρησα} (λόγ.) 
οδηγούµαι σε επιθυµητό αποτέλεσµα, επιτυγχάνω αίσια έκβαση, εί-
µαι αποτελεσµατικός: εύχοµαι να τελεσφορήσουν όλες σου οι προ-
σπάθειες ΣΥΝ. ευοδούµαι. 

τελετάρχης (ο) {τελεταρχών} αυτός που είναι υπεύθυνος για τη 
διοργάνωση τελετής. [ΕΤΥΜ αρχ. < τελετή + -άρχης < άρχω]. 

τελετέξτ (το) {άκλ.} τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, η οποία παρέχει 
πληροφορίες (ειδήσεις, δροµολόγια συγκοινωνιών, χρήσιµα τηλέφω-
να, χρηµατιστηριακές εξελίξεις κ.ά.) υπό µορφήν έντυπων σελίδων, 
που προβάλλονται ταξινοµηµένες στην οθόνη τής τηλεόρασης και µε 
τις οποίες διεπιδρά ο τηλεθεατής. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. teletext < tele- (< αρχ. τηλε «µακριά») + text «κείµενο» 
(< λατ. textus)]. 

τελετή (η) 1. εκδήλωση µε επίσηµο συνήθως χαρακτήρα, που περι-
λαµβάνει σειρά από τυποποιηµένες συµβολικές ενέργειες 2. (ειδικότ.) 
η ιεροτελεστία, το συγκεκριµένο τυπικό, µε το οποίο συµβολικά εκ-
φράζεται η λατρεία προς τον Θεό, όπως η τέλεση ιερής ακολουθίας: 
~ τής βαπτίσεως ΣΥΝ. ιερουργία 3. η ίδια η γιορτή: λαµπρή | πρόχει-
ρη | επίσηµη | σεµνή ~|| ο πρόεδρος δεν παρέστη στην ~ || ~ τής ορ-
κωµοσίας | αφής τής ολυµπιακής φλόγας || αίθουσα τελετών. — 
(υποκ.) τελετούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µύηση, εορτή συνοδευόµενη από µυστη-
ριακά έθιµα», < θ. τελε- (τού ρ. τελώ, -έω) + παραγ. επίθηµα -τή (πβ. 
γένος - γενετή)]. 

τελετουργία (η) {τελετουργιών} 1.ΕΚΚΛΗΣ. η τέλεση των εκκλησια-
στικών ακολουθιών ή τελετών ΣΥΝ. ιερουργία, ιεροτελεστία, ιερο- 
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πραξία 2. (στην κοινωνική ανθρωπολογία) ιδιωτική ή δηµόσια πράξη, 
που ακολουθεί ορισµένο τυπικό και έχει έντονα µαγικό και θρη-
σκευτικό χαρακτήρα 3. ΒΙΟΛ. η τυποποιηµένη συµπεριφορά ενός ζωι-
κού οργανισµού ως απόκριση σε υποκινητή (βλ.λ.): ~ τής σύζευξης | 
αναπαραγωγής 4. (µτφ.) κάθε σειρά πράξεων που γίνεται µε µεγάλη 
προσοχή, ακρίβεια και προσήλωση σε συγκεκριµένο τυπικό: η ~ τού 
κυριακ-άτικ-ου γεύµατος τής οικογένειας. ΙΕΤΥΜ. µτγν. < τελετουργός < 
τελετή + -ουργός (< έργον)}. τελετουργικός, -ή, -ό [1868] 1. αυτός που 
σχετίζεται µε τελετουργία: ~ τυπικύ | σκεύος | µάσκα | δρώµενο | χορός 
| κίνηση | σειρά 2. (α) τελετουργική (η) ο θεολογικός κλάδος που 
ασχολείται µε τις εκκλησιαστικές ιερές τελετές (β) τελετουργικό (το) 
σύνολο αυστηρά και παραδοσιακά κωδικοποιηµένων πράξεων, λόγων 
και συνήθ. λατρευτικών αντικειµένων, που συνδέεται στενά µε 
συγκεκριµένη πίστη: µιµητικό | θετικό (για καθαγιασµό, ανανέωση) | 
αρνητικό (για κάτι που απαγορεύεται) | Ουσιαστικό ~ 3. (µτφ.) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα και προσήλωση σε ορισµένους 
τύπους: µε αργές - κινήσεις άρχισε να εκτελεί τη συνταγή. — 
τελετουργικ-ά | -ώς επίρρ. τελετουργώ ρ. αµετβ. [µτγν.] 
{τελετουργείς... | τελετούργησα} 1. (για ιερείς) κάνω τελετή ΣΥΝ. 
ιερουργώ 2. (µτφ.) κάνω (κάτι) ακολουθώντας συγκεκριµένη σειρά 
ενεργειών, ενεργώ µε τελετουργικό τρόπο. τελευταία επίρρ.· κατά το 
πρόσφατο παρελθόν, το αµέσως προηγούµενο διάστηµα ώς και τη 
στιγµή που µιλάµε: δεν τον έχω δει ~, θα λείπει ταξίδι- ΦΡ. τώρα 
τελευταία | τον τελευταίο καιρό στο χρονικό διάστηµα από τη στιγµή 
αυτή και λίγο καιρό πριν: ~ δεν αισθάνοµαι καλά- πρέπει να πάω στον 
γιατρό ΣΥΝ. πρόσφατα. Επίσης τελευταίως [αρχ.]. τελευταίος, -α, -ο 1. 
αυτός που βρίσκεται στο τέλος, που ακολουθεί έπειτα από όλα τα 
άλλα στοιχεία ή µέρη µιας σειράς: η ~ µέρα των εξετάσεων || η ~ πόρτα 
στον διάδροµο || η ~ διαγωνιζοµένη || ο ~ γόνος µιας αριστοκρατικής 
οικογένειας ΣΥΝ. έσχατος, ύστατος ANT. πρώτος- ΦΡ. (α) (ευφηµ.) 
τελευταία κατοικία ο τάφος: πλήθος φίλων και συγγενών συνόδεψαν 
τον νεκρό στην ~ του (β) (την) τελευταία στιγµή για κάτι που γίνεται 
ακριβώς κατά τη λήξη µιας προθεσµίας: όλα τα αναβάλλεις γι ' 
αργότερα και θα τρέχουµε πάλι ~ || είναι τής τελευταίας στιγµής (για 
άνθρωπο αναβλητικό, που δεν προγραµµατίζει εγκαίρως τις 
υποχρεώσεις του) (γ) τελευταία λέξη (i) η τελική τοποθέτηση, η 
παρατήρηση, το σχόλιο ή η απόφαση µε την οποία κλείνει ένα θέµα ή 
στην οποία καταλήγει κάποιος: θ' ακούσει όλες τις πλευρές, πριν πει 
την - (ii) η τελική απόφαση: έχω την ~ για κάτι (έχω την αρµοδιότητα 
να αποφασίσω για κάτι, είµαι αυτός που αποφασίζει για κάτι) || ως 
πρόεδρος έχει την ~ για όλα τα θέµατα τής εταιρείας (iii) η πιο 
πρόσφατη ανακάλυψη, τάση κ.λπ.: αυτό το σχέδιο είναι η ~ τής µόδας 
|| η ~ τής ψηφιακής τεχνολογίας (δ) δεύτε τε-λευταίον ασπασµόν βλ. λ. 
ασπασµός (ε) ο τελευταίος που... για κάποιον που αποκλείεται ή είναι 
εντελώς απίθανο ή παράδοξο να κάνει κάτι: είναι ~ δικαιούται να µιλά 
για το θέµα αυτό || είναι ~ θα υποψιαζόµουν ότι θα έκανε ένα τέτοιο 
έγκληµα! (στ) ο τελευταίος των Μοϊκανών βλ. λ. Μοϊκανός (ζ) 
τελευταίο αντίο βλ. λ. αντίο (η) τελευταίο οχυρό βλ. λ. οχυρό (θ) 
τελευταίος και καταϊδρωµένος βλ. λ. καταϊδρωµένος 2. αυτός που 
συνέβη, προέκυψε ή αναφέρεται στο πολύ κοντινό παρελθόν, ο 
πρόσφατος: το ~ φάρµακο || τα - νέα || η -µόδα || οι ~ ανακαλύψεις | 
προετοιµασίες | διαφωνίες || το ~ έργο τού µεγάλου σκηνοθέτη || τα ~ 
επτά χρόνια το δηµογραφικό πρόβληµα έχει οξυνθεί ΑΝΤ. παλαιότερος, 
προηγούµενος 3. αυτός που βρίσκεται στην κατώτατη θέση 
αξιολογικής κλίµακας: ο ~ µαθητής στην τάξη (µε τη µικρότερη 
βαθµολογία) || το ~ φόρεµα ν' αγοράσεις, κοστίζει ολόκληρη περιουσία! 
ΑΝΤ. καλύτερος, άριστος 4. αυτός που έχει τη µικρότερη 
σπουδαιότητα ή επίδραση σε κάτι: και ο ~ υπάλληλος µετέχει στα 
κέρδη τής επιχείρησης || και ο - οπαδός τής παράταξης οφείλει να έχει 
γνώµη για τις κινήσεις τής ηγεσίας· ΦΡ. ο τελευταίος ΤΡοχός τής 
αµάξης βλ. λ. άµαξα 5. αυτός που έχει µνηµονευθεί στο τέλος µιας 
σειράς από δύο ή περισσότερα πρόσωπα ή πράγµατα: ήρθαν ο 
Γιώργος, η Κατερίνα και η Σοφία' η ~ ήρθε αργότερα (δηλ. η Σοφία) 6. 
τελευταία (τα) το τέλος τής ζωής ή (προκειµένου για άψυχα) τής 
λειτουργίας: αρρώστησε βαριά και είναι στα - του! || το ψυγείο είναι 
στα ~ του, σαραβάλιασε πια! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τελευταίος < τελευτή + παραγ. επίθηµα -αϊος (πβ. κ. 
αρχή - αρχαίος)]. τελευτή (η) (λόγ.) το τέλος τής ζωής, ο θάνατος. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *τελεύω (< τέλος), όπως φαίνεται και από την ύπαρξη 
τού επιθ. ά-τέλευ-τος]. τελευτώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τελευτάς... | 
τελεύτησα} (αρχαιοπρ.) στη ΦΡ. τελευτώ τον βίον (αρχ. φρ.) 
πεθαίνω. [ΕΤΎΜ. < αρχ. τελευτώ (-άω) < τελευτή]. τελείιω ρ. αµετβ. 
κ. µετβ. {τέλεψα} (λαϊκ.) ♦ (αµετβ.) 1. τελειώνω, φθάνω στο τέλος 
µου, σταµατώ: τέλεψαν τα τραγούδια κι οι χαρές || τέλεψε το κρασί 
ΣΥΝ. εξαντλούµαι 2. (µτφ.) πεθαίνω: σαν τελέψει κι η µάννα τους, τι 
θ' απογίνουν; || τέλεψε απ' τη στενοχώρια του ο άνθρωπος ♦ 3. (µετβ.) 
τελειώνω, ολοκληρώνω (κάτι): τέλεψε τη δουλειά του και πήγε σπίτι 
του. [ΕΤΥΜ όψιµο µεσν. < αρχ. τέλος]. τέλεφαξ (το) {άκλ.} 1. η 
τηλεοµοιοτυπία (βλ.λ.) 2. το τηλεοµοιότυπο (βλ. λ. 
τηλεοµοιοτυπικός). 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. telefax, συντετµηµένος τ. τού telefacsimile «τηλεοµοι-
ότυπος» (νόθο συνθ.) < tele- (< αρχ. τηλε-) + facsimile «αντίγραφο -
φαξ» (< λατ. fac simile «κάνε | φτειάξε παρόµοιο»)]. τελεφερίκ (το) 
{άκλ.} ελλην. σχοινιοκίνητος σιδηρόδροµος 1. ηλεκτροκίνητο ή 
µηχανοκίνητο εναέριο µεταφορικό µέσο, που χρησιµο- 

ποιείται σε δυσπρόσιτες, ορεινές περιοχές και χιονοδροµικά κέντρα 
για τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων σε θαλαµίσκους, οι οποίοι 
µετακινούνται αναρτηµένοι από ισχυρά καλώδια, που στερεώνονται 
σε ειδικούς υψηλούς πυλώνες-στύλους 2. ηλεκτροκίνητα βαγόνια που 
µεταφέρουν επιβάτες από χαµηλότερο επίπεδο σε ψηλότερο και το 
αντίστροφο. 

{ΕΤΎΜ, < γαλλ. téléphérique (ελληνογενές) < télé- (< τηλε-) + -phérique (< 
φέρω)]. τέλι (το) {τελ-ιού | -ιών} 1. λεπτό µεταλλικό σύρµα 2. επίχρυσο 
λεπτό νήµα 3. η χορδή µουσικού οργάνου από µέταλλο: τα ~ τού 
µπουζουκιού. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. tel < αρµ. t'el «νήµα, σύρµα»]. τελικός, -ή, -ό [µτγν.] 
1. αυτός που δηλώνει το τέλος, τελευταίος: η ~ πρόβα || το - στάδιο 
µιας διαδικασίας || αστοχεί στην ~ προσπάθεια || η - λέξη ενός κειµένου 
ΑΝΤ. αρχικός· ΦΡ. (α) τελική ευθεία (ί) (στους αγώνες δρόµου) η ευθεία 
τού στίβου µετά την τελευταία στροφή και µέχρι το νήµα τού τέλους 
(ii) (µτφ.) το τελευταίο και καθοριστικότερο στάδιο µιας διαδικασίας, 
κυρ. µιας προσπάθειας, κατά το οποίο κρίνεται το αποτέλεσµα της: η - 
των εκλογών || µπαίνουµε στην ~ για τις εξετάσεις τού Ιουνίου ΣΥΝ. 
τελικό στάδιο (β) τελική αιτία βλ. λ. αιτία (γ) σε τελική ανάλυση βλ. λ. 
ανάλυση 2. αυτός που έχει οριστικό και αµετάκλητο χαρακτήρα, που 
δεν υφίσταται περαιτέρω µεταβολές: ανακοίνωση των - 
αποτελεσµάτων || ~ διατύπωση | απόφαση | θέση || ~ επιλογή· ΦΡ. µέχρι 
τελικής πτώσεως ωσότου εξαντληθούν όλες οι δυνάµεις που έχει 
κανείς, µέχρι την οριστική ήττα, µέχρι το τέλος: θ' αγωνιστεί ~ (όσο 
αντέξει) 3. ΑΘΛ. τελικός (ο) ο κορυφαίος και τελευταίος ayéva^ µιας 
διοργάνωσης, που κρίνει τον νικητή της, στον οποίο και απονέµεται ο 
αντίστοιχος τίτλος, λ.χ. τού πρωταθλητή, τού κυπελλούχου κ.λπ.: ο - 
τού Μουντιάλ | κυπέλλου ΟΥΕΦΑ- ΦΡ. (α) µεγάλος τελικός ο αγώνας 
για την κατάκτηση τής πρώτης θέσης σε διοργάνωση, που διεξάγεται 
µεταξύ των δύο οµάδων που έχουν προκριθεί από την ηµιτελική φάση: 
ο ~ τού Κυπέλλου Πρωταθλητριών (οµάδων Ευρώπης) (β) µικρός 
τελικός ο αγώνας για την κατάκτηση τής τρίτης θέσης σε διοργάνωση, 
που διεξάγεται µεταξύ των δύο οµάδων που αποκλείστηκαν από τον 
τελικό: ο ~ τού Παγκόσµιου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο 4. τελικοί (οι) 
κ. τελικά (τα) οι αγώνες τής τελικής φάσης µιας διοργάνωσης: η 
οµάδα του πέρασε στους - τού φάιναλ-φορ (στο µπάσκετ) · 5. ΓΛΩΣΣ. 
(α) αυτός που δηλώνει τον σκοπό (β) τελικό αίτιο (τελικον αίτιον, 
Πρόκλος Παρµενίδ. 612) (στην παραδοσιακή γραµµατική) 
προσδιορισµός ή απαρεµφατικός | µετοχικός τύπος που δείχνει τον 
σκοπό για τον οποίο γίνεται κάτι (γ) τελική πρόταση δευτερεύουσα 
πρόταση που δηλώνει τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η ενέργεια που 
δηλώνει το ρήµα τής κύριας πρότασης (δ) τελικός σύνδεσµος καθένας 
από τους συνδέσµους που εισάγουν τελική πρόταση (να, για να) · 6. 
ΑΝΑΤ. τελικός εγκέφαλος το µεγαλύτερο τµήµα τού εγκεφάλου, που 
αποτελείται κυρ. από τα δύο εγκεφαλικά ηµισφαίρια, το µεσολόβιο 
και τους συνδέσµους των ηµισφαιρίων. — τελικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
τέλµα (το) {τέλµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. έκταση από λιµνάζοντα ύδατα, 
βάλτος ΣΥΝ. έλος, τέναγος 2. (µτφ.) το αδιέξοδο, η κατάσταση στασι-
µότητας, κατά την οποία τίποτε δεν φαίνεται να κινείται: τα πολιτικά 
πράγµατα | µια κοινωνία | η οικονοµία βρίσκονται σε - || η χώρα αυτή 
βυθίζεται σε ~. [ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου]. τελµατώδης, -ης, -ες [αρχ.] 
{τελµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η, -ών)} 1. (για εκτάσεις, εδάφη) αυτός που 
έχει πολλά τέλµατα, βάλτους ΣΥΝ. ελώ-δης, τεναγώδης 2. (µτφ.) αυτός 
που χαρακτηρίζεται από αδιέξοδη ακινησία, στασιµότητα: ~ υπόθεση. 
— τελµατωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. τελµατώνω ρ. αµετβ. 
{τελµάτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. µετατρέποµαι σε τέλµα ΣΥΝ. λιµνάζω 
2. (µεσοπαθ. τελµατώνοµαι) (µτφ.) µένω στάσιµος, αµετάβλητος ή 
βρίσκοµαι σε αδιέξοδο: τελµατωµένη υπόθεση || η κατάσταση στο 
εσωτερικό τού κόµµατος έχει τελµατωθεί ΣΥΝ. αποτελµατώνοµαι. 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. τελµατοΰµαι (-όο-) < αρχ. τέλµα]. τελµάτωση (η) {-
ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η µετατροπή σε τέλµα: η ~ των 
νερών 2. (µτφ.) η αδιέξοδη ακινησία ή στασιµότητα: ~ τής οικονοµίας 
ΣΥΝ. αποτελµάτωση, στασιµότητα. τελολογία (η) → τελεολογία 
τελολογικός, -ή, -ό → τελεολογικός 
τέλος (το) {τέλ-ους | -η, -ών} 1. η ολοκλήρωση ενός πράγµατος, η συ-

µπλήρωση ή εξάντληση των ορίων του: δεν υπάρχει ~ σ' αυτή την τα-
λαιπωρία || µαρτύριο χωρίς ~ || περιπλάνηση | ιστορία χωρίς -■ ΦΡ. (α) 
παίρνω | (λόγ.) λαµβάνω τέλος τελειώνω, ολοκληρώνοµαι: η συνερ-
γασία τους έλαβε τέλος τον Μάρτιο (β) δίνω | βάζω | θέτω τέλος (σε 
κάτι) κάνω (κάτι) να τελειώσει, οδηγώ (κάτι) σε λήξη: πρέπει να µπει 
ένα τέλος σ' αυτή την ιστορία! || έδωσε βίαιο τέλος στη ζωή του (αυ-
τοκτόνησε) || έθεσαν ένα τέλος στην αναρχία που επικρατούσε (γ) 
µέχρι τέλους µέχρι το τελευταίο σηµείο, τη λήξη: στάθηκε στο πλευ-
ρό του ~ (δ) (λόγ.) εν τέλει (i) στην κατάληξη, τελικά: υπήρξε ~ µία 
ανακοίνωση που δεν ικανοποίησε κανέναν (ii) για να τελειώνουµε, 
καταλήγοντας ή ολοκληρώνοντας τα προηγούµενα: ~ πρέπει να ξε-
καθαρίσει τους στόχους του || να δούµε ποιος - συµφωνεί! (ε) στο 
τέλος τελικά: - δικαιώθηκε || ~ νίκησε ο γηπεδούχος || ~ γίνεται πάντα 
το δικό του ΣΥΝ. εν κατακλείδι (στ) καλά τέλη (συνήθ. ως ευχή) 
καλά γηρατειά: φρόντιζε από νωρίς, για να 'χεις ~! (ζ) τέλος καλό, 
όλα καλά (All 's well that ends well, έργο τού Σαίξπηρ) για υπόθεση 
που έχει την επιθυµητή ή σωστή κατάληξη, αίσια έκβαση: ταλαιπω-
ρηθήκαµε, αλλά ~! (η) (αρχαιοπρ.) τέλος και τω θεώ δόξα (τέλος και 
τφ Θεφ δόξα) για κάτι που είχε ευτυχή κατάληξη (θ) (κστι) δεν έχει 



τέλος πάντων 1751 τέµνω 
 

τέλος για κάτι που διαρκεί απεριόριστα, που δεν φαίνεται να τελει-
ώνει: τα βάσανα της δεν έχουν τέλος || οι διεκδικήσεις τους δεν έχουν 
τέλος 2. το (τοπικό ή χρονικό) σηµείο στο οποίο τελειώνει κάτι: κοίτα 
στο ~ τής σελίδας! || τον είδα στο ~ τού διαδρόµου || διαβάζει µόνο 
την αρχή και το ~ τού βιβλίου || το ~ τού 20ού αι. | µιας εποχής | τού 
χρόνου | τού µαθήµατος || το γεγονός αυτό υπήρξε η αρχή τού -τού 
καθεστώτος || (στον πληθ.) τα τέλη τής δεκαετίας τού '40- ΦΡ. τέλος 
εποχής βλ. λ. εποχή 3. η διακοπή ή παύση: ο ερχοµός των επι-
σκεπτών σήµανε και το ~ τής συζήτησης τους || το ~ τής αθωότητας 
ΣΥΝ. λήξη 4. η κατάληξη µιας διαδικασίας, ό,τι προκύπτει από αυτήν, 
το αποτέλεσµα της: τι ~ είχε ο χθεσινός τελικός; || αν συνεχίσουν έτσι 
τα πράγµατα, θα έχουµε άσχηµο ~ ΣΥΝ. έκβαση 5. ο θάνατος: είχε ευ-
τυχισµένο | καλό | ένδοξο | µοναχικό ~ || «χριστιανό τα τέλη τής ζωής 
ηµών» || οι γιατροί έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια, απλώς 
περιµένουν το ~ · 6. καθορισµένος ή αναπροσαρµοζόµενος φόρος, 
δασµός: ~ κυκλοφορίας | ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) || ταχυδροµι-
κά ~ 7. (ως επίρρ.) καταλήγοντας, ολοκληρώνοντας, τελικά: ~, ο οµι-
λητής ευχαρίστησε το ακροατήριο για την προσοχή του · 8. (αρχαι-
οπρ.) ο σκοπός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω, τελώ. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. ∆ύο είναι οι βασικές ετυµολογικές ερµη-
νείες. Αν θεωρήσουµε ότι η σηµ. «τέρµα, στόχος, όριο» προέκυψε από 
την έννοια τής περιστροφής (κατά το όργωµα), τότε οδηγούµαστε 
στην I.E. ρίζα *kwel- «στρέφω, γυρίζω» (βλ. λ. πόλος), αλλά δεν θα ερ-
µηνευόταν ικανοποιητικά το µυκ. te-re-ta (τελεστής), που δεν εµφανί-
ζει αρχικό χειλοϋπερωικό φθόγγο (θα αναµέναµε *qe-re-ta). Από την 
άλλη πλευρά, η (ικανοποιητική µορφολογικώς) αναγωγή στο I.E. *tel-
a «ζυγίζω, σηκώνω» (βλ. λ. τελα-µών, τάλα-ντ-ον, ταλ-αν-ίζω) θα ερ-
µήνευε τη σηµ. «φόρος, πληρωτέο ποσό», αλλά όχι τη βασική σηµ. 
«όριο, τέρµα» τής λ. τέλος. 'Ισως η λ. προέκυψε από συγχώνευση δύο 
διαφορετικών λ., οι οποίες είχαν τις δύο προαναφερθείσες σηµασίες, 
που έχουν διατηρηθεί στη Ν. Ελληνική. Παράγ. τελ-ώ (-έω), τελ-ικός, 
τέλειος (< *τέλεσ-jο-ς), τελευτ-αϊος, τελεσ-τής κ.ά. Μετάφρ. δάνεια 
αποτελούν οι φρ. θέτω | λαµβάνω τέλος (< γαλλ. mettre | prendre fin), 
η αρχή τού τέλους (< γαλλ. le commencement de la fin), εν τέλει (< 
γαλλ. en fin) κ.ά.]. 

τέλος πάντων επίρρ.- για να ολοκληρώσω, τελικά: Λυπάµαι και ζητώ 
συγγνώµη! Όλοι ~ κάνουµε λάθη. 

τελούριο (το) [1817] {τελουρίου} ΧΗΜ. σπάνιο, στιλπνό, εύθραυστο, 
ασηµόλευκο στοιχείο (σύµβολο Te), που χρησιµοποιείται στην κατα-
σκευή κραµάτων και στον χρωµατισµό υαλικών και κεραµικών (βλ. 
κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. tellurium < λατ. tellus, -uris «έδαφος, 
γη»]. 

τελόφαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το τελικό στάδιο τής 
µίτωσης- χαρακτηρίζεται από τον σχηµατισµό των δύο θυγατρικών 
πυρήνων, που προέκυψαν από τη διαίρεση τού πυρήνα τού κυττάρου. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telophase]. 

τελώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τελείς... | τέλεσ-α, -τηκα/-θηκα, τετελεσµένος} 
(λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) προβαίνω στην τέλεση (πράξεως ή διαδικασίας), 
πραγµατοποιώ (κάτι): τέλεσαν τους γάµους τους σε στενό οικογενει-
ακό κύκλο || ~ έγκληµα ΣΥΝ. εκτελώ, διενεργώ, πραγµατοποιώ ♦ 2. 
(αµετβ.) βρίσκοµαι σε συγκεκριµένη κατάσταση: ~ εν συγχύσει | 
αναµονή | αµφιβόλω | ευθυµία || ~ υπό παραίτηση || πολλά σχολεία 
τελούν υπό κατάληψη || η κυβέρνηση αυτής τής χώρας τελεί υπό τον 
απόλυτο έλεγχο των στρατιωτικών || τα µέλη αυτής τής οργάνωσης 
τελούν υπό διωγµό για τις πεποιθήσεις και τη δράση τους- ΦΡ. (+γεν.) 
τελώ εν γνώσει βλ. λ. γνώση 3. τελούµενα (τα) αυτά που 
συµβαίνουν, που γίνονται ΣΥΝ. συµβαίνοντα, τεκταινόµενα 4. (η µτχ. 
τετελεσµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -εσα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. τελώ (-έω) < θ. τελεσ- (όπως φαίνεται από τον αόρ. τε-
λές)σ)αι) τού ουσ. τέλος (γεν. τέλους < *τέλεσ-ος)]. 

τελώ: σύνθετα. Αρχική σηµ. τού βασικού ρήµατος τελώ (από το 
τέλος) είναι «τελειώνω, φέρω εις πέρας», από όπου και οι σηµα-
σίες «κάνω» (Τέλεσαν τον γάµο τους στην εκκλησία τού Αγ. Νικο-
λάου), «πραγµατοποιώ», «εφαρµόζω» κ.λπ., ανάλογα µε το πώς 
διαµορφώνεται η διαδικασία τής τελέσεως µέσα από τις προθέ-
σεις: εκ-τελώ «πραγµατοποιώ, πράττω κάτι µέχρι τέλους, φέρω εις 
πέρας»· επιτελώ «πραγµατοποιώ, πράττω κάτι εις το ακέραιον»· 
απο-τελώ (αρχική σηµασία) «ενεργώ, ώστε να υπάρξει τέλος, απο-
τέλεσµα» - «κάνω κάτι να είναι - γίνοµαι, είµαι» (Αποτελεί 
έγκληµα - Αποτελεί τη βάση των διαπραγµατεύσεων)· δια-τελώ 
(µόνο για πρόσωπα) «γίνοµαι και υπάρχω (υπό κάποια ιδιότητα), 
είµαι» (∆ιετέλεσε πρεσβευτής στην Αγγλία - διατελώ µετά τιµής)· 
συν-τελώ «ενεργώ µαζί µε κάποιον», άρα «συµβάλλω, βοηθώ». Το 
τελώ και τα σύνθετα του σχηµατίζουν µέλλοντα, αόριστο και 
συντελικούς χρόνους µε -ε- και όχι µε -η-. Ενώ λέµε λ.χ. κινώ - κί-
νησα - θα κινήσω - έχω | είχα | θα έχω ΚΊνήσει - κινηθώ - κινή-
θηκα - έχω | είχα | θα έχω κινηθεί (πβ. µιλώ - µίλησα, ζητώ - ζή-
τησα, τηρώ - τήρησα κ.ο.κ.), λέµε τελώ - τελέσω - τέλεσα - έχω 
τελέσει κ.λπ. (όπως και µπορώ - µπόρεσα, αρκώ - ήρκεσα κ.ά.). 
Επίσης, λέµε τέλεση, αλλά κίνηση, ζήτηση. 

τελωνειακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το τελωνείο: ~ αρχή | 
αρχές (στο τελωνείο) | υπηρεσία | έλεγχος || η ~ σύνδεση Ε.Ε.-Τουρ-
κίας· ΦΡ. τελωνειακή ένωση η δηµιουργία ενιαίου τελωνειακού εδά-
φους µεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών µε την κατάργηση των 
εσωτερικών δασµών µεταξύ των κρατών-µελών και την καθιέρωση 
κοινού δασµολογίου για την εισαγωγή εµπορευµάτων από τρίτες χώ-
ρες (πβ. κ. ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, λ. ζώνη) 2. τελωνειακός (ο) 

ο υπάλληλος που εργάζεται σε τελωνείο. τελωνείο (το) 1. η κρατική 
υπηρεσία που σε κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για τον υποχρεωτικό 
έλεγχο των προϊόντων που εισάγονται σε αυτήν και εξάγονται από 
αυτήν, καθώς και για τη βεβαίωση και είσπραξη των καθορισµένων 
δασµών 2. (συνεκδ.) κάθε δηµόσιο κατάστηµα στο οποίο στεγάζεται 
αυτή η υπηρεσία, καθώς και το αντίστοιχο παράρτηµα αυτής τής 
υπηρεσίας: ~ Πατρών 3. (καθηµ.) οι δασµοί που επιβάλλονται στα 
εισαγόµενα και εξαγόµενα προϊόντα, τα τελωνειακά τέλη: αν 
υπολογίσεις το ~ µόνο, θα δεις πόσο ανεβαίνει η τιµή τού αυτοκινήτου 
4. (συνεκδ.) οι υπάλληλοι που εργάζονται σε κάθε παράρτηµα τής 
υπηρεσίας: µεγάλη επιτυχία τού ~ Έβρου στην καταπολέµηση των 
ναρκωτικών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ; < µτγν. τελωνεΐον< 
αρχ. τελώνης (βλ.λ.)]. τελώνης (ο) {τελωνών} 1. προϊστάµενος 
τελωνείου 2. (στην Κ.∆.) ο εισπράκτορας φόρων ΦΡ. Κυριακή τού 
Τελώνη και τού Φαρισαίου η πρώτη Κυριακή τού Τριωδίου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τέλος «φόρος, πληρωµή» + -ώνης < ώνούµαι (-έο-) 
«αγοράζω» (βλ. λ. έξ-ωνούµαι)]. τελωνίζω ρ. µετβ. [1871] {τελώνισ-
α, -τηκα, -µένος) 1. καθορίζω την υποχρεωτική πληρωµή δασµού για 
εισαγόµενο ή εξαγόµενο προϊόν 2. πληρώνω τον τελωνειακό δασµό 
κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή ενός προϊόντος ΣΥΝ. εκτελωνίζω. 
τελώνιο (το) {τελωνί-ου | -ων) (λαϊκ.) φανταστικό δαιµονικό πλάσµα, 
κακό και πονηρό πνεύµα ΣΥΝ. δαιµόνιο, στοιχειό, αερικό. Επίσης τε-
λώνι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τελώνιον, αρχική σηµ. «τελωνείο», < αρχ. τελώνης 
(βλ.λ.). Η µεσν. σηµ. «µυθικό τέρας, δαιµόνιο» οφείλεται σε λαϊκές 
δοξασίες, κατά τις οποίες δαίµονες καραδοκούσαν, προκειµένου να 
αρπάξουν ψυχές από τους αρµόδιους αγγέλους και ουσιαστικά να τους 
«φορολογήσουν»]. τελωνισµός (ο) [1833] 1. ο καθορισµός τού 
υποχρεωτικού τελωνειακού δασµού ενός προϊόντος 2. η διαδικασία 
εισαγωγής ενός προϊόντος, ο εκτελωνισµός. τελωνοφύλακας (ο) 
[1840] {τελωνοφυλάκων} ο κατώτερος υπάλληλος που εργάζεται 
στην υπηρεσία τής τελωνοφυλακής. τελωνοφυλακή (η) [1861] 
κρατική τελωνειακή υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την είσπραξη 
των τελωνειακών δασµών και για τη δίωξη τού λαθρεµπορίου. 
τεµαχηδόν επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε τεµάχια, σε κοµµάτια ΣΥΝ. κοµµα-
τιαστά. 
[ΕΤΥΜ. < τέµαχος + επιρρ. επίθηµα -ηδόν, πβ. κ. σωρ-ηδόν, βαθµ-
ηδόν]. τεµαχίζω ρ. µετβ. {τεµάχισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. κόβω 
(κάτι) σε κοµµάτια, τεµάχια: ~ το κρέας ΣΥΝ. κοµµατιάζω 2. χωρίζω 
σε ξεχωριστά τµήµατα: ~ ένα κτήµα σε οικόπεδα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. τέµαχος < θ. τεµα- (δισύλλ. µορφή τού τέµ-νω) + 
παραγ. επίθηµα -χος]. τεµάχιο (το) (τεµαχί-ου | -ων) (λόγ.) 1. το 
κοµµάτι· καθένα από τα ξεχωριστά τµήµατα σπασµένου ή 
κοµµατιασµένου πράγµατος: ~ κρέατος | άρτου | οικοπέδου | γης 2. 
καθένα από τα ξεχωριστά µέλη ενός συνόλου: σερβίτσιο δώδεκα 
τεµαχίων · 3. τυπογραφική ύλη που έχει στοιχειοθετηθεί, αλλά δεν έχει 
σελιδοποιηθεί · 4. ΓΛΩΣΣ. καθεµία από τις ελάχιστες µονάδες λόγου 
στην οποία µπορεί να χωριστεί ένα εκ-φώνηµα (πβ. κ. λ. µόρφηµα, 
φώνηµα). [ΕΤΎΜ. < αρχ. τεµάχιον, υποκ. τού τέµαχος (βλ. λ. τεµαχίζω)]. 
τεµαχισµός (ο) [µτγν.] (λόγ.) το κόψιµο (ενός πράγµατος) σε κοµµά-
τια ΣΥΝ. κοµµάτιασµα. Επίσης τεµάχισµα (το). τεµαχιστός, -ή, -ό 
[µτγν.] αυτός που είναι κοµµένος σε κοµµάτια, 
τεµάχια, ο τεµαχισµένος. τεµενάς (ο) {τεµενάδες} 1. ανατολίτικος 
χαιρετισµός µε βαθιά υπόκλιση και ταυτόχρονη κίνηση τού δεξιού 
χεριού από κάτω προς το στήθος, το στόµα και το µέτωπο 2. (κατ' 
επέκτ.-κυρ. στον πληθ.) έκφραση δουλοπρεπούς υποταγής προς 
κάποιον (µε πράξεις ή µε λόγια): κάνω ~ σε κάποιον || άρχισε πάλι 
τους ~ στον προϊστάµενο. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. temenna]. τέµενος (το) 
{τεµέν-ους | -η, -ών} 1. (στην αρχαιότητα) ιερός ναός ή τµήµα γης 
(κυρ. άλσος), στο οποίο υπήρχε ναός και βωµός και ήταν αφιερωµένο 
σε θεότητα ή σε ήρωα- ΦΡ. τέµενος των Μουσών κάθε χώρος ή 
κτήριο αφιερωµένο στην καλλιέργεια των καλών τεχνών και των 
γραµµάτων (λ.χ. µουσείο, κτήριο όπερας κ.λπ.) 2. (ειδικότ. σήµερα) το 
µουσουλµανικό τζαµί, χώρος προσευχής των µουσουλµάνων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ναός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε επίθηµα -νος, πβ. κ. ερ-νος, κτή-νος) < δισύλλ. θ. τεµε-
τού ρ. τέµνω (βλ.λ.). Το θ. τεµε- ίσως ανάγεται σε αρχικό θ. *tem~- (µε 
απαθές το πρώτο και συνεσταλµ. το δεύτερο φωνήεν) και είναι προϊόν 
αφοµοιώσεως τεµε- < *τεµά (πβ. κ. τέµα-χος)]. τέµνω ρ. µετβ. {έταµα 
κ. έτµησα, τετµηµένος} (λόγ.) 1. κόβω, διασπώ σε ξεχωριστά τµήµατα, 
σχίζω: ~ ένα σώµα ΣΥΝ. κοµµατιάζω, τεµαχίζω, διανοίγω 2. διαιρώ 
σε διαφορετικά, ξεχωριστά µέρη: ο ποταµός τέµνει τη χώρα || ο νέος 
κυκλοφοριακός άξονας τέµνει τον νοµό σε βόρειο και νότιο τµήµα 
ΣΥΝ. διαιρώ, χωρίζω· ΦΡ. (µτφ.) έταµε νέους δρόµους καινοτόµησε, 
ακολούθησε πρωτοποριακές µεθόδους, νέους τρόπους: ~ στον τοµέα 
τής επιστήµης και τής έρευνας 3. ΜΑθ. (α) (για γραµµές, επιφάνειες, 
άξονες κ.λπ.) συναντώ, έχω κοινά σηµεία µε άλλη γραµµή, έχω µόνο 
έναν χώρο µου κοινό µε γραµµή, άξονα κ.λπ.: η ευθεία τέµνει τον 
κύκλο στα σηµεία Α και Β (β) τετµηµένη (η) µία από τις δύο ή τις τρεις 
συντεταγµένες ενός σηµείου στο επίπεδο ή στον χώρο (γ) τέµνουσα 
(η) (α) η ευθεία (ή η επιφάνεια) που έχει τουλάχιστον ένα κοινό 
σηµείο µε µία άλλη ευθεία, καµπύλη, επίπεδο, επιφάνεια κ.λπ. (β) ο 
τριγωνοµετρικός αριθµός γωνίας, που 
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ισούται µε τον αντίστροφο τού συνηµίτονου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή, 
τµήµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε ενεστ. έρρινο επίθηµα -νω, πβ. κ. δάκ-νω, κάµ-νω) < θ. 
τεµ-, µονοσύλλαβη µορφή τής δισύλλ. I.E. ρίζας *tem~- «κόβω, τέ-
µνω», πβ. αρχ. ιρλ. tamnaid «διαχωρίζει», tamun «κούτσουρο, κοµµέ-
νο ξύλο», λιθ. tinù «σφυροκοπώ», σλοβ. tnèm «σκάβω», παλαιότ. τσεχ. 
tnu «χτυπώ, σχίζω» κ.ά. Οµόρρ. τέµα-χος, τέµε-νος, τοµ-ή, τόµ-ος, τοµ-
εύς (-έας), τοµ-άρι)ον), τµή-σις (-η), τµη-τός, τµή-µα κ.ά. Συχνές είναι 
οι αρχ. φρ. µε µτφ. σηµ. τού ρ. τέµνω, λ.χ. µυρίαι τέτµηνται κέλευθοι 
(Πίνδαρος), τήν εν άστροις τέµνων όδόν (Ευριπ.), τήν µέσην τέµνω 
(πλούτ.) κ.ά.]. 

τεµπέλης, -α, -ικο {τεµπέληδες} (καθηµ.) αυτός που αποφεύγει να 
εργαστεί ή να κοπιάσει ΣΥΝ. οκνηρός, φυγόπονος, ακαµάτης, αργό-
σχολος, οκνός, χασοµέρης ANT. εργατικός, φιλόπονος, προκοµµένος, 
δουλευτής. — (µεγεθ.) τεµπέλαρος (ο), (υποκ.) τεµπελάκος (ο). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tembel < περσ. tanbal (ίδια σηµ.)]. 

τεµπελιά (η) (καθηµ.) 1. η διάθεση για αποφυγή κόπου ή εργασίας: η 
~ του τον καταδίκασε στη φτώχια ΣΥΝ. οκνηρία, νωθρότητα, φυγο-
πονία ΑΝΤ. φιλεργία, φιλοπονία, εργατικότητα 2. η διάθεση για απρα-
ξία, η απροθυµία για δραστηριότητα: τον έχει πιάσει η ~ του σήµερα, 
απ' το πρωί κάθεται ΣΥΝ. νωχέλεια. 

τεµπελιάζω ρ. αµετβ. {τεµπέλιασα} 1. αποφεύγω να κουραστώ, να 
εργαστώ, είµαι τεµπέλης: αν τεµπελιάζει, πώς να πετύχει στη ζωή 
του; ΣΥΝ. φυγοπονώ ΑΝΤ. δουλεύω, κοπιάζω 2. χάνω τον χρόνο µου, 
χωρίς να κάνω τίποτα: απ' το πρωί τεµπελιάζεις· άνοιξε και κανένα 
βιβλίο! ΣΥΝ. χασοµερώ. 

τεµπέλιασµα (το) {τεµπελιάσµ-ατος | χωρ. πληθ.} η κατάσταση τού 
τεµπέλη, το να τεµπελιάζει κανείς. 

τεµπελικι (η) {τεµπελικιού | χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) η αµπέλια (βλ.λ.) 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tembellik]. 

τεµπέλικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον τεµπέλη, που τον χα-
ρακτηρίζει ή του ταιριάζει: ~ ζωή | διάθεση || - σκυλί ΣΥΝ. νωθρός, 
οκνηρός ANT. εργατικός, κοπιαστικός. — τεµπέλικα επίρρ. 

τεµπελόσκυλο (το) (υβριστ.-σκωπτ.) άνθρωπος που είναι πολύ τε-
µπέλης ΣΥΝ. τεµπέλαρος. 

τεµπελχανάς (ο) {τεµπελχανάδες} (λαϊκ.) ο υπερβολικά τεµπέλης 
ΣΥΝ. τεµπέλαρος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tempelhane «κατοικία 
τεµπέληδων»]. 

τεµπελχανείο (το) [1898] (λαϊκ.) 1. µέρος στο οποίο συχνάζουν πολ-
λοί τεµπέληδες 2. οµάδα ανθρώπων που τεµπελιάζουν, παρέα τεµπέ-
ληδων 3. η τεµπελιά (βλ.λ.). Επίσης τεµπελχανείο. 

τέµπερα (η) (τεµπέρων) 1. χρωστική ουσία σε ξηρή µορφή, που χρη-
σιµοποιείται στη ζωγραφική αραιωµένη µε νερό 2. (συνεκδ.) κάθε 
σωληνάριο στο οποίο συσκευάζεται αυτή η χρωστική ουσία: αγορά-
ζω καινούργιες ~ || τι µάρκα τέµπερες χρησιµοποιείς; (συνεκδ.) 3. η 
ποσότητα τής παραπάνω υδατοδιαλυτής χρωστικής ουσίας, που πε-
ριέχεται σε κάθε σωληνάριο: µου τελείωσε η λευκή ~ 4. η τεχνική 
τής ζωγραφικής, που χρησιµοποιεί ως µέσο τέτοιες χρωστικές ου-
σίες: δουλεύω (µε) ~ (ζωγραφίζω µε αυτή την τεχνική) 5. ζωγραφικός 
πίνακας που έχει φιλοτεχνηθεί µε αυτή την τεχνική: περίφηµη | αρι-
στοτεχνική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tempera < ρ. temperare «αναµειγνύω» < λατ. temperare 
«αναµειγνύω, συνθέτω» (< tempus, -oris «χρόνος, καιρός», αν η λ. εί-
χε αρχικώς τη σηµ. «διάστηµα (χρονικό), τµήµα, τεµάχιο»)]. 

τέµπερα µ έντο (το) —> ταµπεραµέντο 
τεµπεσίρι (το) {τεµπεσιριού} (λαϊκ.) η κιµωλία (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tebesir]. 
Τέµπη (τα) {Τεµπών} κοιλάδα τής Θεσσαλίας, διά µέσου τής οποίας 

διέρχεται ο Πηνειός, φηµισµένη για τη φυσική οµορφιά της (Κοιλά-
δα των Τεµπών). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Τέµπ-εα | -η, αβεβ. ετύµου. Ακόµη και αν θεωρήσουµε 
αρχική τη σηµ. «κοίλος, βαθουλός», δεν έχουµε τη δυνατότητα να 
προτείνουµε σύνδεση µε το επίθ. ταπ-εινός (βλ.λ.), διότι έχει εξ ολο-
κλήρου διαφορετική ετυµολογία. Εξίσου δυσερµήνευτη παραµένει η 
προταθείσα συσχέτιση µε το ρ. τέµνω (αν υποτεθεί ότι το τοπωνύµιο 
σήµαινε «τοµή, εντοµή»), αφού δεν θα εξηγούσε το συµφωνικό σύ-
µπλεγµα -µπ-]. 

τέµπλο (το) (στις ορθόδοξες εκκλησίες) το εικονοστάσιο µεταξύ τού 
Αγίου Βήµατος και τού κυρίως ναού: σκαλιστό | ξυλόγλυπτο | µαρ-
µάρινο ~. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τέµπλον < λατ. templum < θ. tern- (µε ευφωνικό -ρ- προ 
τού επιθήµατος -lum, πβ. κ. exem-p-lum), που συνδ. µε το ρ. τέµ-νω 
(πβ. κ. τέµε-νος)]. 

τέµπο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. η ταχύτητα εκτέλεσης µουσικού έργου, η 
ρυθµική αγωγή: αργό | γρήγορο ~ 2. τέµπο πρίµο ένδειξη που δηλώνει 
επάνοδο στο αρχικό τέµπο µιας σύνθεσης. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. tempo < 
λατ. tempus, -oris «χρόνος, καιρός»]. 

τέναγος (το) {τενάγ-ους | -η, -ών) (αρχαιοπρ.) υδροβιότοπος µε στά-
σιµα νερά ΣΥΝ. βάλτος, έλος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που παρουσιάζει παρόµοιο σχηµατισµό µε το αντώ-
νυµο πέλαγος και είναι αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε µια άποψη, η λ. 
συνδ. µε λετ. tigas (< *ting-as) «αµµώδες αβαθές τµήµα τής θάλασ-
σας»]. 

τενογώδης, -ης, -ες [µτγν.] {τεναγώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (αρχαι-
οπρ.) (για εκτάσεις) αυτός που έχει πολλά τενάγη ή µοιάζει µε τένα-
γος ΣΥΝ. βαλτώδης, ελώδης, τελµατώδης. — τεν~γωδώς επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Τένεδος (η) {Τενέδου} νησί τού ΒΑ. Αιγαίου Πελάγους, το οποίο (µαζί 
µε την Ίµβρο) ανήκει στην Τουρκία- ο πληθυσµός του ήταν βασικά 
ελληνικός, αλλά µειώνεται συνεχώς λόγω των συνεχών διώξεων 

που υφίσταται (κατά παράβαση τής Συνθήκης τής Λωζάννης). 
[ΕΤΥΜ. αρ^χ., αγν. ετύµου]. 

τενεκεδένιος, -α, -ο κ. ντενεκεδένιος αυτός που είναι κατα-
σκευασµένος από τενεκέ: ~ κουτί | συσκευασία. [ΕΤΥΜ. < τενεκές 
(από το θ. τού πληθ. τενεκέδ-ες) + παραγ. επίθηµα -ένιος, πβ. κ. 
χρυσαφ-ένιος, ασηµ-ένιος]. 

τενεκεδούπολη (η) {τενεκεδουπόλ-εις, -εων} σύνολο από ξύλινα ή 
τενεκεδένια παραπήγµατα, πρόχειρες παράγκες στις παρυφές µεγα-
λουπόλεων, που κατοικούνται από φτωχούς ανθρώπους: η λάσπη και 
τα νερά έπνιξαν στην κυριολεξία τις ~ στις παρυφές τού Ρίο Ιανέιρο 
ΣΥΝ. παραγκούπολη. 

τενεκές κ. ντενεκές (ο) {τενεκέδες} 1. ο λευκοσίδηρος (βλ.λ.) 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί από λευκοσίδηρο, κυρ. δο-
χεία διαφόρων διαστάσεων: ~ λαδιού | τυριού | φέτας 3. (συνεκδ.) η 
ποσότητα που αντιστοιχεί στο περιεχόµενο ενός τέτοιου δοχείου, κα-
θώς και το περιεχόµενο του: ~ δύο λίτρων || µισό - λάδι ξόδεψε για τα 
γεµιστά! 4. (µτφ.-υβριστ.) άνθρωπος επιφανειακός και κενός, χωρίς 
πνευµατική και ψυχική καλλιέργεια: δεν υπάρχει αξιοκρατία- έχουν 
προωθήσει στις ανώτερες θέσεις ένα σωρό ντενεκέδες· ΦΡ. τενεκές 
ξενσνωτος (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο πολύ χαµηλού επιπέδου ή 
και ήθους. — (υποκ.) τενεκεδάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. teneke]. 

τενεκετζής κ. ντενεκετζής (ο) {τενεκετζήδες} τεχνίτης που κα-
τασκευάζει ή επιδιορθώνει τενεκεδένια αντικείµενα. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. tenekeci < teneke «τενεκές», πβ. κ. σουβλα-τζής, µπογιά- τζής]. r 

τενεκετζήδικο (το) το µαγαζί, το εργαστήριο τού τενεκετζή. [ΕΤΥΜ. < 
τενεκετζής (από το θ. τού πληθ. τενεκετζήδ-ες) + παραγ. επίθηµα -ικο, 
πβ. κ. σουβλατζήδ-ικό]. 

τενεραµέντε κ. τενέρο επίρρ. ΜΟΥΣ. ως εκφραστική ένδειξη: τρυ-
φερά, µε τρυφερότητα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. teneramente < επίθ. tenero «ήπιος, τρυφερός» < λατ. 
tener]. 

τένις (το) {άκλ.} η αντισφαίριση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. tennis < µέσ. 
αγγλ. tenetz < παλ. γαλλ. ten(e)ys «πιάσε, κράτα», προστ. τού p. tenir 
«κρατώ, πιάνω» (< λατ. tenére)]. 

τενίστας (ο) {τενιστών}, τενίστρια (η) {τενιστριών} παίκτης αντι-
σφαιρίσεως (τού τένις). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. tennista < tennis (βλ. λ. 
τένις)]. 

τένοντας (ο) {τενόντων} ΑΝΑΤ. 1. σχοινοειδής ή ταινιοειδής ινώδης 
δεσµίδα, υπόλευκου χρώµατος, ποικίλου µήκους, που συνδέει τους 
µυς µε τα οστά και άλλα ανατοµικά στοιχεία 2. αχίλλειος τένοντας 
ινώδης δεσµίδα τού τρικέφαλου µυός τής κνήµης στη φτέρνα. — τε-
νόντειος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ < αρχ. τένων, -οντος < θ. τεν- τού ρ. τείνω (< 
*τέν-jω), βλ.λ.]. 

τενόντιος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τους τένοντες: ~ ίνες | ιστός. 
τενοντίτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονή ενός τένοντα. 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. tendinitis]. 
τενόρος (ο) 1. λυρικός τραγουδιστής τού οποίου η φωνή εκ φύσεως 

κινείται στις υψηλότερες περιοχές τής αντρικής φωνής, σε αντίθεση 
µε τού βαρύτονου και τού µπάσου: η άρια τού ~|| ο τραγουδιστής αυ-
τός έχει φωνή τενόρου || ερµηνεύει ο ~ Λουτσιάνο Παβαρότι 2. (ως 
άκλ. επίθ. τενόρο) µουσικό όργανο, ιδίως πνευστό, το οποίο σε µια 
σειρά οργάνων παροµοίου τύπου κατατάσσεται όπως η φωνή τού τε-
νόρου ανάµεσα στις ανθρώπινες φωνές: ~ σαξόφωνο || ~ τροµπόνι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tenore < µτγν. λατ. tenor, -oris «αυτός που κρατά µε τη 
φωνή του τη βασική µελωδία, ενώ οι άλλες φωνές τραγουδούν την 
αντίστιξη» (< λατ tenere «κρατώ»)]. 

τενούτο επίρρ. ΜΟΥΣ. τρόπος παιξίµατος, ιδ. µουσικού οργάνου (του-
σέ), κατά τον οποίο µια νότα ή ένα πέρασµα (βλ.λ.) «πατιέται» καλά, 
ακούγεται καλά «πατηµένο», ανεξάρητα από το αν ζητούµε να ηχή-
σει δυνατά ή σιγά. [ΕΤΥΜ < ιταλ. tenuto «κρατηµένος»]. 

τέντα (η) {τεντών} 1. φορητή σκηνή ή πρόχειρη, προσωρινή κατα-
σκευή από ανθεκτικό ύφασµα ή δέρµατα, η οποία στηρίζεται από δο-
κάρια και συνήθ. στερεώνεται σε πασσάλους, οι οποίοι µπήγονται 
στο έδαφος: έστησαν δέκα ~ για την πρόχειρη στέγαση των σεισµο-
παθών || λύνω µια ~ 2. (ειδικότ.) το στρατιωτικό αντίσκηνο 3. προπέ-
τασµα που τοποθετείται σε ανοικτό χώρο για προστασία κυρ. από 
τον ήλιο, τη βροχή ή από την κοινή θέα και αποτελείται από ειδικό, 
χοντρό βαµβακερό ή συνθετικό ύφασµα, που τυλίγεται σε κύλινδρο 
(στερεωµένο συνήθ. κατά µήκος τής οροφής ενός µπαλκονιού ή 
οποιασδήποτε άλλης εξοχής ενός κτηρίου), ο οποίος περιστρέφεται, 
ώστε το τεντόπανο να τυλίγεται (να σηκώνεται) ή να ξετυλίγεται (να 
κατεβαίνει): βάζω ~ σ' ένα σπίτι || σηκώνω | κατεβάζω τις ~ 4. το τε-
ντόπανο: ο αέρας χτυπάει την ~ || σκίστηκαν οι ~ || το σχέδιο | το 
χρώµα τής ~ · 5. (ως επίρρ.) µε το µεγαλύτερο δυνατό άνοιγµα, ορ-
θάνοιχτα: άφησε | άνοιξε ~ τα παραθυρόφυλλα | τα παντζούρια. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < λατ. tenda < ρ. tendere «τεντώνω, εκτείνω»]. 

τεντζερέδια κ. τζεντζερέδια (τα) {τεντζερεδιών} (λαϊκ.) τα κα-
τσαρολικά, τα µαγειρικά σκεύη ενός νοικοκυριού. Επίσης τεντζέρια 

τέντζερης κ. τέτζερης κ. τζέντζερης κ. τσέντζερης (ο) (λαϊκ.) η 
χάλκινη χύτρα· ΦΡ. (παροιµ.-ειρων.) κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το 
καπάκι βλ. λ. καπάκι. Επίσης τεντζερές {τεντζερέδες}. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. tencere]. 

τεντιµπόης (ο) {τεντιµπόηδες} (λαϊκ.-στις δεκαετίες τού '50 κ. τού 
'60) ο νεαρός που ακολουθούσε µε εξεζητηµένο τρόπο τη µόδα στο 
ντύσιµο ή τα µουσικά γούστα τής εποχής, επιδεικνύοντας προκλητι-
κή ή και αντικοινωνική συµπεριφορά για τα δεδοµένα τής εποχής. 



τεντιµποϊσµός 1753 τερεβινθέλαιο 
 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. teddy boy < Teddy, χαϊδευτ. τού βασιλιά τής Αγγλίας 
Edward VII (1901-10), + boy «αγώρι». Το προσωνύµιο αυτό αποδόθηκε σε 
απείθαρχους νεαρούς Αγγλους τής δεκαετίας τού '50 και των αρχών τού '60, 
που φορούσαν µακριές ζακέτες τής εποχής τού Εδουάρδου]. 

τεντιµποϊσµός (ο) (παλαιότ.) η συµπεριφορά των τεντιµπόηδων, γε-νικότ. η 
έντονα προκλητική και αντικοινωνική συµπεριφορά από άτοµα νεαρής 
ηλικίας: ο νόµος 4000 περί τεντιµποϊσµού. 

τεντοπανο (το) χοντρό ανθεκτικό ύφασµα, συνήθ. αδιάβροχο, το οποίο 
τοποθετείται στις τέντες (στον µεταλλικό σκελετό τους). [ΕΤΥΜ. < τέντα + 
πανί]. 

τέντωµα (το) {τεντώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το τράβηγµα (πράγµατος) κυρ. από 
τα άκρα (του), ώστε να τεντωθεί: το ~ ενός υφάσµατος | λάστιχου 2. (µτφ.) το 
µεγαλύτερο δυνατό άνοιγµα: ~ των χεριών || ~ των παντζουριών ΣΥΝ. έκταση. 

τεντώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τέντω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. τραβώ (κάτι) 
από τα άκρα, ώστε να αποκτήσει το µέγιστο µήκος, τη µεγαλύτερη δυνατή 
έκταση του: ~ το σχοινί | το λάστιχο ΣΥΝ. τείνω, τα-νύω, (λαϊκ.) τεζάρω ANT. 
χαλαρώνω, ξετεντώνω- ΦΡ. (µτφ.) (α) τεντώνω το σχοινί ωθώ (κάτι) στα άκρα: 
µην τεντώνεις το σχοινί, γιατί θα έχουµε παρατράγουδα (β) τεντώνω τα αφτιά 
µου βλ. λ. αφτί 2. ανοίγω, ξεδιπλώνω ή απλώνω (κάτι), ώστε όλα του τα µέλη 
να έρθουν στην ίδια ευθεία, να ισιώσει, να αποκτήσει το κανονικό του σχήµα: 
~ το χέρι | το πόδι || ~ το σεντόνι | το τραπεζοµάντηλο 3. (για πόρτες, 
παράθυρα) ανοίγω εντελώς, διάπλατα: ~ την πόρτα 4. κάνω (κάτι) πιο σφιχτό, 
ανελαστικό: το πλύσιµο µε σαπούνι τεντώνει το δέρµα ΣΥΝ. τσητώνω, σφίγγω 
♦ (αµετβ.) 5. αποκτώ το µεγαλύτερο µου µήκος, εξαντλώ τα όρια τής 
ελαστικότητας µου: δεν έχει τεντώσει ακόµα το λάστιχο, θέλει κι άλλο αέρα 
ΣΥΝ. φουσκώνω 6. αποκτώ το κανονικό µου σχήµα, ισιώνω: δεν έχει τεντώσει 
το ρούχο, θέλει λίγο σιδέρωµα || το πόδι του είναι χτυπηµένο και δεν µπορεί να 
το τεντώσει 7. γίνοµαι πιο σφιχτός, σφριγηλός: µε αυτές τις αµπούλες το δέρµα 
τεντώνει και φαίνεστε νεότερη· (µεσοπαθ. τεντώνοµαι) 8. ανοίγω τα χέρια, 
απλώνω τα άκρα µου όσο πιο πολύ µπορώ µακριά από το σώµα µου, ανα-
κλαδίζοµαι: ξύπνησε και τεντώθηκε 9. σηκώνω τα χέρια µου και συνήθ. 
στέκοµαι, στηρίζοµαι στις µύτες των ποδιών µου ψηλώνοντας όσο µπορώ, 
κυρ. για να φτάσω κάτι: ~ για να βρω το τελευταίο βιβλίο στο ράφι || τεντώθηκε 
για να δει τι γινόταν µπροστά 10. υπερηφανεύοµαι, επιδεικνύοµαι µε καµάρι, 
αυταρέσκεια: κοίτα πώς τεντώνεται, όταν ακούει κοµπλιµέντα! ΣΥΝ. 
κορδώνοµαι, επαίροµαι, καµαρώνω 11. (η µτχ. τεντωµένος, -η, -ο) αυτός που 
έχει µεγάλη ένταση: ~ νεύρα || περνά πολλά τελευταία και είναι αρκετά 
τεντωµένος, ξεσπά εύκολα ΣΥΝ. ευερέθιστος, ευέξαπτος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τέντα]. 

τεντωτήρας (ο) µοχλός που αποτελείται από δύο µοχλοβραχίονες και υποµόχλιο 
σε σταθερό σηµείο. 
[ΕΤΥΜ. < τεντώνω + παραγ. επίθηµα -τηράς, πβ. κ. στεγνω-τήρας, στιλβω-
τήρας]. 

τεντωτός, -ή, -ό ο τεντωµένος, αυτός που έχει τεντωθεί: ~ σχοινί ΣΥΝ. 
τεταµένος, απλωµένος ANT. χαλαρός. — τεντωτά επίρρ. 

Τέξας (το) µία από τις πολιτείες των Η.Π.Α.· κυρ. παλαιότ. στη ΦΡ. έγινε | θα 
γίνει Τέξας έγινε | θα γίνει χαλασµός- για άγρια συµπλοκή, µεγάλη 
αναστάτωση: τράβηξαν τα πιστόλια µες στο µαγαζί κι έγινε Τέξας! [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. Texas < ινδιάν. techas «φίλοι - σύµµαχοι»]. 

Τ.Ε.Ο. (το) Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας. 
-τέος, -α, -ο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ρηµατικών επιθέτων: 

εξετασ-τέος (αυτός που πρέπει να γίνει αντικείµενο εξέτασης) || πληρω-τέος 
(αυτός που πρέπει να εξοφληθεί, να πληρωθεί). [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα 
ρηµατ. επιθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από αρχαϊκό 
απαρέµφατο *-τέΡαι (< I.E. *-tu-), πβ. σαν-σκρ. φρ. nâ etâd âttave «δεν είναι 
(κατάλληλο) φαγητό»]. 

Τεπελένι (το) {Τεπελενίου} πόλη τής Ν. Αλβανίας (Β. Ηπείρου), γνωστή από 
τον ελληνοϊταλικό πόλεµο (1940-1941). [ΕΤΥΜ. < αλβ. Tepelen, αγν. 
ετύµου]. 

τεπές (ο) {τεπέδες} (λαϊκ.) 1. θολωτή κορυφή καπέλου ή φεσιού 2. (κατ' επέκτ.) 
θόλος κτηρίου. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tepe]. 

τερακότα (η) {δύσχρ. τερακοτών} 1. ψηµένος, σκληρός πηλός, πλούσιος σε 
σίδηρο, που χρησιµοποιείται ως υλικό κατασκευής κεραµικών 2. (συνεκδ.) 
οτιδήποτε φτειάχνεται από αυτό το υλικό. [ΕΤΥΜ.< νταλ. terra-cotta 
«ψηµένη γη, άργιλος» < terra (< λατ. terra «γη, έδαφος») + cotta < µεσν. λατ. 
cocta < λατ. coquere «ψήνω» (µτχ. coctus), που συνδ. µε το αρχ. πέσσω (βλ. λ. 
πέψη)]. 

τέρας (το) {τέρ-ατος | -άτων} 1. κάθε ζωντανός οργανισµός που γεννιέται µε 
αφύσικη, ανώµαλη διάπλαση: µοσχαράκι—µε δύο κεφάλια ΣΥΝ. έκτρωµα 2. 
φανταστικό πλάσµα υπερφυσικών διαστάσεων και τροµακτικής εµφάνισης, 
συνήθ. πολύ επικίνδυνο για τους ανθρώπους: ο Τυφώνας ήταν για τους 
αρχαίους ένα φοβερό ~ || στις ταινίες επιστηµονικής φαντασίας εµφανίζονται 
συχνά εξωγήινα ~ 3. (µτφ.) οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε έχει υπερβολικά 
άσχηµη εµφάνιση, ο πολύ δύ-σµορφος: τόσο ωραία αυτή και να παντρευτεί 
αυτό το ~! || «Η πεντάµορφη και το ~» (τίτλος παραµυθιού) || δίπλα σ αυτό το 
υπέροχο νεοκλασικό, αυτό το ~ από µπετόν! || πολλοί θεωρούν ότι η Αθήνα 
είναι µια πόλη-τέρας 4. οτιδήποτε αρνητικό έχει αποκτήσει πολύ µεγάλες 
διαστάσεις και δεν αντιµετωπίζεται εύκολα: το ~ του πληθωρισµού 5. (+γεν.) 
οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε ξεχωρίζει, επειδή έχει µια ιδιότητα σε πολύ υψηλό 
βαθµό: ~ γνώσεων | σοφίας | εξυπνάδας | µνήµης- ΦΡ. ιερό τέρας (Les 
Monstres sacrés, τίτλος έργου τού Cocteau, 1940) καθεµιά από τις 
ξεχωριστές, τις µεγάλες µορφές ενός χώρου: τα ~ τής έ- 

βδοµης τέχνης | τού θεάτρου 6. (µτφ. για πρόσ.) (α) ιδιαίτερα επικίνδυνος 
άνθρωπος λόγω διαστροφής, εγκληµατικής προσωπικότητας κ.λπ.: 
ανθρωπόµορφο ~ σκοτώνει κοριτσάκι (β) ο κακός, µοχθηρός άνθρωπος: µόνο 
ένα ~ σαν αυτόν θα έµενε απαθές µπροστά σε τέτοια δυστυχία- ΦΡ. (παροιµ.) 
σηµεία και τέρατα βλ. λ. σηµείο. — (υποκ.) τερατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε κατάλ. -ας, πβ. κ. πέρ-ας, σέβ-ας, γέρ-ας), που ανάγεται σε τ. 
*kwer-ör (µε τροπή τής καταλ. -ωρ | -αρ σε -ας) και οδηγεί σε σύνδεση µε το 
οµηρικό πέλωρ «τέρας» (βλ. λ. πελώριος), το οποίο απαντά και µε τη µορφή 
τέλωρ (πβ. τη «γλώσσα» τού Ησυχίου τέλωρ-πελώριον, µέγα, µακρόν). ∆εν 
φαίνεται πιθ. η συσχέτιση µε το σαν-σκρ. tärah «άστρα», αφού η σηµ. αυτή 
είναι δευτερεύουσα και υστε-ρογενής (για τη λ. τέρας). Η λ. τέρας αναφερόταν 
κυρ. στα σηµεία των θεών, αλλά και στα σηµεία των ουρανών, ιδίως δε στα 
άστρα. Ήδη αρχ. η σηµερινή σηµ.]. 

τεράστιος, -α, -ο 1. αυτός που οι διαστάσεις του ξεπερνούν κατά πολύ τον µέσο 
όρο για τα δεδοµένα τού είδους του: ~ µανιτάρι | δέντρο | σπίτι | ψάρι | µάτια | 
σάντουιτς ΣΥΝ. πελώριος, υπερφυσικός, υπερµεγέθης 2. (εµφατ.) αυτός που 
έχει λάβει εξαιρετικά µεγάλες διαστάσεις, ο πολύ σηµαντικός: ήταν τεράστια η 
συµβολή του στη νίκη τής οµάδας || ~ πρόβληµα | ζήτηµα | ερωτηµατικό | 
ευθύνη | διαφορά ΣΥΝ. µέγιστος. — τεραστίως επίρρ. [µεσν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< αρχ. τέρας, πιθ. µέσω επιθ. *τερασ-τός]. 

τερατονονία (η) [µτγν.] {τερατογονιών} 1. η γέννηση τέρατος 2. (α) το σύνολο 
των βιολογικών διεργασιών που συντελούν στην παραγωγή οργανισµού µε 
µορφολογικές και λειτουργικές ανωµαλίες (β) η σκόπιµη ή συµπτωµατική 
γένεση τεράτων. Επίσης τερατογένεση — τερατογονικός, -ή, -ό. 

τερατογόνος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που γεννά ή έχει ως αποτέλεσµα τη γέννηση 
τεράτων: ~ παράγοντες. 

τερατοειδής, -ής, -ές {τερατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει τη µορφή, 
τα χαρακτηριστικά τέρατος: ~ όγκος ΣΥΝ. τερατώδης. — τερατοειδώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τερατολογία (η) [αρχ.] {τερατολογιών} 1. η αφήγηση ή περιγραφή εντελώς 
ψευδών, απίστευτων και ολοφάνερα αδύνατων να συµβούν ή να ισχύουν 
πραγµάτων ΣΥΝ. ψευδολογία, παραδοξολογία · 2. ΒΙΟΛ. κλάδος τής βιολογίας, 
που έχει ως αντικείµενο µελέτης την εµφάνιση και ανάπτυξη τεράτων και 
γενικά δυσµορφιών 3. πραγµατεία που αναφέρεται σε τέρατα ή στον 
παραπάνω κλάδο τής βιολογίας. Επίσης τερατολόνηµα (το) [µτγν.] (σηµ. 1). 

τερατολογικός, -ή, -ό [1868] αυτός που σχετίζεται µε την τερατολογία ή τον 
τερατολόγο. — τερατολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

τερατολόγος, -ος, -ο [αρχ.] 1. αυτός που ψευδολογεί ασυστόλως και 
χονδροειδώς, που λέει τερατολογίες · 2. επιστήµονας βιολόγος ειδικευµένος 
στην τερατολογία. — τερατολογώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

τερατοµορφία (η) [µεσν.] {τερατοµορφιών} το να έχει κανείς τη µορφή 
τέρατος είτε λόγω ανωµαλιών στη διάπλαση του (για άτοµα) είτε λόγω 
διαφόρων αιτίων. 

τερατόµορφος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τη µορφή τέρατος: ~ πλάσµα | παιχνίδι 
ΣΥΝ. τερατώδης 2. αυτός που είναι πάρα πολύ άσχηµος (ώστε η όψη του να 
προκαλεί τρόµο) ΣΥΝ. κακάσχηµος ANT. αγ-γελόµορφος, πανέµορφος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < τέρας, -ατός + -µορφος < µορφή]. 

τερατοπλασία (η) {τερατοπλασιών} η ανώµαλη ανάπτυξη και διαµόρφωση 
ενός εµβρύου ΣΥΝ. τερατογονία. Επίσης τερατοπλαστία [1766]. [ΕΤΥΜ. < 
τέρας, -ατός + -πλασία < πλάσσω, πβ. κ. µυθο-πλασία]. 

τερατοτοκία (η) {τερατοτοκιών} η γέννηση τέρατος ΣΥΝ. τερατογονία. — 
τερατοτόκος, -ος, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τερατοτοκώ (-έω) < τέρας, -ατός + -τοκώ < τόκος (βλ.λ.)]. 

τερατούργηµα (το) [µτγν.] {τερατουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κάθε 
κατασκεύασµα, δηµιούργηµα κακής αισθητικής, τροµακτικό ή αποκρουστικό 
στην εµφάνιση του: αυτό το γλυπτό είναι ένα ~ ΣΥΝ. κακοτέχνηµα, 
εξάµβλωµα, έκτρωµα 2. η τερατουργία (βλ.λ.): κατηγορείται για 
τερατουργήµατα || δεν πρόκειται για απλό παράπτωµα, αλλά για ~! ΣΥΝ. 
ανοσιούργηµα. 

τερατουργία (η) {τερατουργιών} φρικτή, αποτρόπαιη πράξη ΣΥΝ. τε-
ρατούργηµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < τερατουργός «θαυµατοποιός, µάγος» < τέρας, -ατός + -
ουργός (< έργον)]. 

τερατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {τερατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
µοιάζει µε τέρας, που έχει ανώµαλη, υπερφυσική και δύσµορφη διάπλαση: ~ 
µορφή | πρόσωπο | σώµα | πλάσµα ΣΥΝ. υπερφυσικός, τερατοειδής, 
εκτρωµατικός 2. (µτφ.) αποκρουστικός, αισχρός: ~ ψέµα | έγκληµα. — 
τερατωδώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τερατωδία (η) [µτγν.] {τερατωδιών} 1. το να είναι (κάποιος/κάτι) τερατώδης | -
ες 2. (συνεκδ.) λόγος ή ενέργεια µε αποτροπιαστικό, τερατώδη χαρακτήρα. 

τέρβιο (το) {τερβίου} ΧΗΜ. αργυρόλευκο µέταλλο (σύµβολο Tb), το οποίο 
οξιδώνεται αργά στον αέρα και αντιδρά ακόµη και µε το ψυχρό νερό (βλ. κ. λ. 
περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού νεολατ. terbium < (Yt)terb(y), όν. σουηδικής πόλης, 
πηγής σπάνιων ορυκτών]. 

Τεργέστη (η) πόλη και λιµάνι τής ΒΑ. Ιταλίας στην Αδριατική Θάλασσα και 
στα σύνορα µε τη Σλοβενία. 
[ΕΤΥΜ < λατ. Tergeste (> ιταλ. Trieste) < ιλλυρ. terga «εµπόριο, αγορά»]. 

τερεβινθέλαιο (το) [1866] {τερεβινθελαί-ου | -ων} (επιστηµ.) το νέ-φτι (βλ.λ.). 



τερεβινθίνη 1754 terminus technicus 
 

τερεβινθίνη (η) [1891] {χωρ. πληθ.} η ρητίνη που βγαίνει από διάφο-
ρα δέντρα, λ.χ. κωνοφόρα, είτε αυτόµατα είτε κυρ. µετά το σχίσιµο 
τού κορµού τους και από την οποία λαµβάνεται µε απόσταξη το τε-
ρεβινθέλαιο. 

τερέβινθος (η) {τερεβίνθ-ου | -ων, -ους} κωνοφόρο, φυλλοβόλο δέ-
ντρο µετρίου ύψους, από το οποίο παράγεται η τερεβινθίνη. [ΕΤΥΜ 
µτγν., παράλλ. τ. τού αρχ. τέρµινθος, αγν. ετύµου, προελλην. δάνειο, 
όπως φαίνεται και από το επίθηµα -ινθος. o µτγν. τ. τερέβινθος είναι 
πιθ. αναλογικός προς τον οµοιοκατάληκτο αρχ. έρέβινθος (βλ.λ.)]. 

Τερέζα (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλη-
σίας 2. γυναικείο όνοµα (βλ. κ. λ. Θηρεσία). 
[ΕΤΥΜ < ισπ. Teresa, αβεβ. ετύµου. Έχει προταθεί η αναγωγή στο ελ-
λην. ρ. θερίζω υποδηλώνοντας γονιµότητα, κατ' άλλους όµως προέρ-
χεται από το τοπωνύµιο Θήρα (πβ. και την απόδ. τού ονόµατος ως 
Θηρεσία), που θεωρείται τόπος γεννήσεως τής Αγ. Τερέζας (5ος αι.)]. 

τερέν (το) (παλαιότ. τερραίν) {άκλ.} ο αγωνιστικός χώρος στον οποίο 
διεξάγονται αθλήµατα όπως το τένις, το ποδόσφαιρο κ.λπ.· το γήπε-
δο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. terrain < λατ. terrenum, ουδ. τού επιθ. terrenus < terra 
«γη, έδαφος»]. 

τερερέµ κ. τεριρέµ (το) {άκλ.} κατηγορία αργών µελών τής Βυζα-
ντινής εκκλησιαστικής µουσικής, µε τα οποία ο ψάλτης δείχνει τη 
δεξιοτεχνία του- ψάλλονται κατά τις αγρυπνίες, τις πανηγύρεις κ.λπ. 
και ονοµάζονται έτσι, επειδή δεν στηρίζονται σε κάποιο υµνωδικό 
κείµενο, αλλά στην εκφώνηση συλλαβών όπως τεριρέµ, νενενά κ.ά., 
που δεν έχουν κάποια γλωσσική σηµασία, αλλά χρησιµεύουν απο-
κλειστικά στη στήριξη τού µέλους ΣΥΝ. κράτηµα. [ΕΤΥΜ 
Ηχοµιµητ. λ.]. 

τερερίζω ρ. µετβ. {τερέρισα} 1. παρατείνω εκκλησιαστική ψαλµωδία 
επαναλαµβάνοντας τις συλλαβές τού τερερέµ, ψάλλω µε «τερερέµ» 
2. (συνεκδ.) λέω τραγούδι ή ψαλµωδία µε τρεµουλιαστή φωνή. 
[ΕΤΥΜ < τερερέµ]. 

τερετίζω ρ. µετβ. {τερέτισα} (λόγ.) 1. (για πουλιά, τζιτζίκια) βγάζω 
κελάηδηµα ή τιττύβισµα ΣΥΝ. τιττυβίζω 2. (µτφ. για ανθρώπους) σι-
γοτραγουδώ, λέω σιγά, µουρµουριστά ένα τραγούδι ΣΥΝ. µουρµουρί-
ζω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., ονοµατοπ. λ., ίσως µέσω αµάρτυρου *τφιτίζω (µε ανο-
µοίωση), πβ. κ. τιτίζω - τέττιξ]. 

τερέτισµα (το) [αρχ.] {τερετίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το κελάηδηµα 
ή τιττύβισµα πουλιού ή τζίτζικα 2. κάθε µίµηση τής φωνής πουλιού ή 
τζίτζικα 3. (µτφ.) µουρµουριστό, σιγανό τραγούδι, κυρ. µε τρεµουλια-
στή φωνή. Επίσης τερετισµός (ο) [µτγν.]. 

τερζης (ο) {τερζήδες} (παλαιότ.) ο ράφτης ελληνικών εθνικών ενδυ-
µασιών και όχι ενδυµάτων ευρωπαϊκού τύπου (φράγκικων). [ΕΤΥΜ 
< τουρκ. terzi]. 

τερηδόνα (η) 1. πάθηση των δοντιών, η οποία οφείλεται στη δια-
βρωτική δράση των οξέων από βακτηρίδια κατά την έκθεση τού δο-
ντιού σε σάκχαρα και άµυλα και κατά την οποία σταδιακά κατα-
στρέφεται η αδαµαντίνη, τα οδοντικά σωληνάρια και η οδοντίνη, 
οπότε δηµιουργείται κοιλότητα στο εσωτερικό τού δοντιού και προ-
σβάλλεται ο πολφός του, µε αποτέλεσµα να χαλάει (σαπίζει) το δό-
ντι: οδοντόκρεµα κατά τής - 2. νόσος των σιτηρών, που καταστρέφει 
τους καρπούς τους, µετατρέποντας τους σε γκρίζα σακουλάκια µε 
δύσοσµη σκόνη στο εσωτερικό τους · 3, έντοµο που κατατρώγει τα 
ξύλα ΣΥΝ. σαράκι 4. µαλάκιο που προσβάλλει τα ξύλα µέσα στη θά-
λασσα κατατρώγοντας τα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τερηδών, -όνος (µε εκφραστ. επίθηµα -ηδών, το οποίο 
απαντά σε λ. που δηλώνουν µικρά ζώα, πβ. άνθρ-ηδών, πεµφρ-ηδών, 
τενθρ-ηδών) < θ. τερη- < *ter-5 τού I.E. θ. *ter-, από όπου και το αρχ. 
τείρω «τρυπώ, διαπερνώ» (< *τέρ-)ω). Βλ. λ. διά-τρητος]. 

τερηδονίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [µτγν.] {τερηδονίσ-τηκα (λόγ. -θηκα), -
µένος) (για δόντια) προσβάλλοµαι από τερηδόνα: το τερηδονισµένο 
δόντι ήθελε σφράγισµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

τερηδονισµός (ο) [1839] η διάβρωση, το χάλασµα δοντιού από τε-
ρηδόνα. 

τεριέ (το) {άκλ.} καθένα από τα µικρόσωµα, συνήθ. σκουρόχρωµα 
σκυλιά αγγλικής καταγωγής, που χρησιµοποιήθηκαν στο κυνήγι, κυρ. 
για να ξετρυπώνουν τα ζώα (αλεπού, λαγό, ασβό κ.λπ.) από τις φω-
λιές τους, αργότερα δε και ως σκυλιά σαλονιού. [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
(chien) terrier «(σκύλος) για κυνήγι που γινόταν πεζή» < µεσν. λατ. 
terr-arius < λατ. terra «γη, έδαφος»]. 

τεριλέν (το) {άκλ.} είδος συνθετικών ινών από πολυεστέρα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. térylène, εµπορική ονοµασία]. 

τεριρέµ (το) → τερερέµ 
τερλίκι (το) {τερλικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) χοντρό υφασµάτινο ή µάλλινο 

παπούτσι για το σπίτι, που µοιάζει µε κάλτσα, δεν έχει ραφές και συ-
νήθ. στολίζεται µε κέντηµα. [ΕΤΥΜ < τουρκ. terlik]. 

τέρµα (το) {τέρµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το χρονικό ή τοπικό σηµείο 
στο οποίο κάτι τελειώνει, ολοκληρώνεται: οριστικό -|| το ~ τού δια-
δρόµου || το - τής ψηφοφορίας || το ~ τής οµιλίας του || το ~ τού βίου 
(τα γηρατειά ή ο θάνατος) ΣΥΝ. τέλος, πέρας ANT. αρχή, ξεκίνηµα- ΦΡ. 
(α) φθάνω (κάτι) ώς το | στο τέρµα ολοκληρώνω (κάτι): εφόσον ασχο-
λήθηκε µε την υπόθεση, θα φθάσει την έρευνα ώς το τέρµα (β) τέρµα 
Θεού πάρα πολύ µακριά: το σπίτι της είναι ~ 2. (ειδικότ.) το οριακό 
σηµείο στο οποίο παύει κάτι να υπάρχει ή σταµατά: το ~ µιας σχέσης 
| φιλίας || βάζω | θέτω τέρµα στη ζωή µου (αυτοκτονώ) ΣΥΝ. παύση, 
λήξη, τερµατισµός- ΦΡ. βάζω | θέτω τέρµα σε (κάτι) σταµατώ (κάτι): 
είναι αποφασισµένος να θέσει τέρµα στις αυθαιρεσίες τους || 

βάζω τέρµα στις φιλοδοξίες τού αντιπάλου µου 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
ή οποιοσδήποτε σφραγίζει ή φέρνει το τέλος ενός πράγµατος: η 
αποτυχηµένη εκστρατεία αποτέλεσε το ~ τής ηγεµονίας του 4. (µτφ.) ο 
σκοπός για τον οποίο γίνεται µια ενέργεια ή αυτό που προκύπτει ως 
αποτέλεσµα της: η εισαγωγή του στο Πανεπιστήµιο ήταν το ~ µιας 
δύσκολης σχολικής προσπάθειας · 5. (στο ποδόσφαιρο, στην 
υδατοσφαίριση, τη χειροσφαίριση) η εστία καθεµιάς από τις δύο 
αντίπαλες οµάδες, τρία δοκάρια σε σχήµα «Π»: έστειλε τη µπάλα στο 
~ || η γραµµή τού ~ ΣΥΝ. (ξέν.) γκολπόστ 6. (συνεκδ.) το γκολ: ση-
µειώνω | βάζω | πετυχαίνω ~ || νίκη µε διαφορά τριών ~ 7. το σηµείο 
στο οποίο τελειώνει η διαδροµή σε αγώνα ή σε κούρσα ταχύτητας 
και το οποίο συνήθ. είναι µία ευθεία κάθετη στον διάδροµο τού στί-
βου ή στην πίστα: έφτασε πρώτος στο ~ και στέφθηκε νικητής || τα 
δύο άλογα έτρεχαν δίπλα-δίπλα σχεδόν µέχρι το ~ · 8. η τελευταία 
στάση µιας γραµµής σε µεταφορικό µέσο: πού κάνει - το λεωφορείο; 
|| το (τρόλεϊµε τον αριθµό) «10» έχει ~ στην πλατεία Κολοκοτρώνη || 
θα κατέβω στο ~ ANT. αφετηρία 9. ΓΛΩΣΣ. (παραγωγικό) τέρµα βλ. λ. 
παραγωγικός 10. (ως επίρρ.) στη µέγιστη ένταση, στο ανώτατο ση-
µείο µιας κλίµακας: ~ το γκάζι! || η µηχανή δουλεύει στο - || βάλε τον 
ανεµιστήρα | το ραδιόφωνο στο ~! ΣΥΝ. στο φουλ 11. για να ξεκαθα-
ρίσουµε σε κάποιον ότι κάτι τελείωσε οριστικά, ότι δεν πρόκειται να 
επαναληφθεί πλέον: αρκετά σε ανέχτηκα, ~! || χειµώνιασε, - τα µπά-
νια! ΦΡ. τέρµα τα δι'φραγκα! βλ. λ. δίφραγκο. 
[ΕΤΧΜ αρχ. < *ter-mn < I.E. *ter- «τρυπώ, διαπερνώ», πβ. λατ. termen, 
-inis «σύνορο, όριο» (> ισπ. termino(, χεττ. tarma- «καρφί, πάσσαλος», 
σανσκρ. tarati «περνώ απέναντι», µέσ. άνω γερµ. drum (> γερµ. 
Trumm «ερείπιο, χάλασµα») κ.ά. Οµόρρ. αρχ. τείρω (< *τέρ-./ω), βλ. κ. 
διά-τρη-τος]. 

τερµατίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] [τερµάτισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 
(µετβ.) 1. οδηγώ (κάτι) στην ολοκλήρωση του, φθάνω (κάτι) στο τέλος 
του: τερµάτισε τη σταδιοδροµία του µέσα σε γενική αποδοχή || 
τερµάτισε την οµιλία του ευχαριστώντας το ακροατήριο ΣΥΝ. ολο-
κληρώνω, συµπληρώνω, τελειώνω 2. θέτω τέλος (σε κάτι): τερµάτισαν 
τη συνεργασία τους λόγω διαφωνιών || ~ τη ζωή µου (αυτοκτονώ) || ~ 
µια εγκυµοσύνη (κάνω έκτρωση) ΣΥΝ. σταµατώ, διακόπτω, λήγω, 
παύω ♦ 3. (αµετβ.) (κυρ. σε αγώνες δρόµου ή κούρσες ταχύτητας) 
φθάνω στο τέρµα: τερµάτισε πρώτος µε µεγάλη διαφορά από τον δεύ-
τερο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

τερµατικό (το) 1. ΠΛΗΡΟΦ. συσκευή για την εισαγωγή πληροφοριών 
στην κεντρική µονάδα υπολογιστή, για την αποθήκευση ή ανάκληση 
πληροφοριών από αυτόν, όπως λ.χ. ένα πληκτρολόγιο µε οθόνη 2. (συ-
νεκδ.) η θέση εργασίας τού χειριστή τέτοιας συσκευής: εργάζεται 
στο ~ τής εταιρείας 3. (α) µηχανική συσκευή µε την οποία επιτυγχά-
νεται η ηλεκτρική σύνδεση µε µηχανισµό (β) το σηµείο, το τµήµα ή 
εξάρτηµα ηλεκτρικού κυκλώµατος, µέσω τού οποίου τροφοδοτείται 
το κύκλωµα µε ηλεκτρικό ρεύµα, επειδή από αυτό ξεκινούν και σε 
αυτό καταλήγουν όλες οι γραµµές, οι αγωγοί ρεύµατος: TO ~ µιας τη-
λεφωνικής εγκατάστασης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. terminal < λατ. terminales (< termi-
nus «τέρµα, όριο»)]. 

τερµατικός, -ή, -ό [1883] 1. αυτός που σχετίζεται µε το τέρµα ή το 
τερµατικό (βλ.λ.): ~ συσκευή | στάδιο 2. (για χώρους) αυτός που λει-
τουργεί ως κέντρο διακίνησης, στον οποίο φθάνουν ή από τον οποίο 
ξεκινούν επιβάτες ή εµπορεύµατα, ο συγκοινωνιακός σταθµός: «αε-
ροπλάνα που πετούν στην ~ περιοχή» (εφηµ.) 3. τερµατικό (το) (βλ.λ.). 

τερµατισµός (ο) 1. η ολοκλήρωση πορείας, εξέλιξης, διαδικασίας 
κ.λπ., ώστε να φθάνει στο τέρµα της: ο ~ ενός αγώνα | µιας σχολικής 
χρονιάς | ενός λόγου ΣΥΝ. περάτωση, συµπλήρωση, τελείωµα, κατά-
ληξη ΑΝΤ. αρχή, έναρξη, ξεκίνηµα 2. το σταµάτηµα (οριστικό ή προ-
σωρινό): ο ~ µιας συνεργασίας | µιας σχέσης | µιας φιλίας | των 
εχθροπραξιών | µιας κρίσης ΣΥΝ. διακοπή, παύση 3. (σε αγώνες δρό-
µου, κούρσες ταχύτητας κ.λπ.) η ολοκλήρωση ορισµένης διαδροµής 
από έναν αθλητή, η άφιξη στο τέρµα: στον µαραθώνιο επιτυχία είναι 
και ο απλός ~. 

τερµατοφύλακας (ο/η) {(θηλ. τερµατοφύλακος) | τερµατοφυλάκων) 
(στσ ποδόσφαιρο, το χάντµπολ, στην υδατοσφαίριση κ.λπ.) ο παίκτης 
που είναι επιφορτισµένος µε τη φύλαξη τής εστίας (τέρµατος) τής 
οµάδας του από τις επιθέσεις τής αντίπαλης οµάδας ΣΥΝ. γκολκίπερ. 
[ΕΓΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. goalkeeper]. 

τέρµινθος (η) {τερµίνθου} ΙΑΤΡ. µολυσµατική δερµατοπάθεια. [ΕΤΥΜ, 
< αρχ. τέρµινθος | τερέβινθος, ονοµασία τού φυτού πιστάκη, αγν. 
ετύµου, όρ. τού προελλην. υποστρώµατος. Η σηµ. «δερµατική νόσος» 
είναι γνωστή ήδη στον Ιπποκράτη λόγω τής οµοιότητας των µο-
λυσµατικών ογκιδίων µε τους καρπούς τής τερµίνθου]. 

τέρµινο (το) (λαϊκ.) συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, το οποίο καθο-
ρίζεται ως µονάδα µετρήσεως τού χρόνου, όπως λ.χ. ένας µήνας, ένας 
χρόνος κ.λπ.: δύο ~ κράτησε η συνεργασία τους· ΦΡ. (ειρων.) σε τρία 
τέρµινα σε άγνωστο, ακαθόριστο από πριν χρόνο. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
λατ. terminus «όριο, τέρµα»]. 

terminus ante quem λατ. (προφέρεται τέρµινους άν-τε κβεµ) ελλην. 
χρονολογία (όριο) προ τής οποίας- όρος που χρησιµοποιείται για τη 
χρονική τοποθέτηση έργων ή συγγραφέων: το 1830, η χρονολογία θα-
νάτου τού συγγραφέα, αποτελεί ~ για τη χρονολόγηση τού έργου που 
βρέθηκε στα κατάλοιπα του. 

terminus post quem λατ. (προφέρεται τέρµινους ποστ κβεµ) ελλην. 
χρονολογία (όριο) µετά την οποία· όρος που χρησιµοποιείται για τη 
χρονική τοποθέτηση έργων ή συγγραφέων: ~ για το κορύφωµα τής 
διαµάχης τού δηµοτικισµού αποτελεί το 1880, η χρονολογία δηµοσί-
ευσης τού «Ταξιδιού» τού Γιάννη Ψυχάρη. 

terminus technicus λατ. (προφέρεται τέρµινους τέκνικους) 1. τεχνι- 
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κός όρος 2. (γενικότ.) λέξη που χρησιµοποιείται ως όρος. 
τερµίτης (ο) {τερµιτών} τροπικό έντοµο ανοιχτόχρωµο µε µαλακό σώµα, που 

µοιάζει µε µυρµήγκι, τρέφεται µε ξύλο και καταστρέφει ξύλινες κατασκευές, 
έπιπλα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. termite < νεολατ. termites < λατ. termes, -itis 
«τερηδόνα»]. 

τερµιτόφιλος, -η, -ο ΒΙΟΛ. (για ορισµένα ζωικά είδη) αυτός που εµφανίζει την 
τάση να ζει µονίµως παρασιτικά, συµβιωτικά ή σε συνοίκηση µαζί µε τους 
τερµίτες µέσα στις φωλιές τους και δεν µπορεί να ζήσει αυτόνοµα: ~ έντοµα. 
— τερµιτοφιλία (η). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. termitophile (νόθο συνθ.)]. 

τερπνός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που προκαλεί µεγάλη ευχαρίστηση: ~ άκουσµα | 
γέλιο ΣΥΝ. ευφρόσυνος, ευάρεστος, απολαυστικός ΑΝΤ. δυσάρεστος, πικρός· 
ΦΡ. (παροιµ.) το τερπνόν µετά τού ωφελίµου για πράξεις που είναι 
ταυτόχρονα ευχάριστες και ωφέλιµες: τα οµαδικά αθλήµατα συνδυάζουν ~, 
αφού και παίζει και γυµνάζεται κανείς. — τερπνότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < τέρπω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -νός (πβ. κ. άγ-νός, στυγ-νός). 
Η φρ. το τερπνόν µετά τού ωφελίµου είναι απόδ. τού γαλλ. l'utile à l'agréable]. 

τέρπω ρ. µετβ. {έτερψα} (λόγ.) 1. προκαλώ τέρψη, προσφέρω ευχαρίστηση: 
µουσική που τέρπει ΣΥΝ. ευφραίνω 2. (ειδικότ.) προσφέρω ψυχαγωγία, 
διασκέδαση: µε τις εκποµπές του τέρπει τους Έλληνες κάθε ηλικίας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *terp- | *trep- «χορταίνω, ικανοποιούµαι», πβ. σαν-σκρ. 
trpyati «ικανοποιούµαι, χαίροµαι», περσ. tulf «υπερπλήρωση, κορεσµός» (< 
*trfra-), πιθ. κ. λιθ. tarpa «ανάπτυξη, προκοπή, ευδοκίµηση» κ.ά. Παράγ. τερπ-
νός, τέρψ-ις (-η) και κύρ. όν. όπως Τερψι-χόρη, Εύ-τέρπη κ.ά. Το ρ. τέρποµαι 
(ο µεσοπαθ. τ. είναι ο συνηθέστερος) κάλυπτε διαφορετικό σηµασιολ. πεδίο 
από το συνώνυµο χαίρω, -οµαι, καθώς ενείχε την έννοια τής πλήρους 
ικανοποίησης που νιώθει κανείς, όταν ικανοποιεί τις επιθυµίες του σε σχέση 
λ.χ. µε την τροφή, τον έρωτα ή τη διασκέδαση]. 

terra incognita λατ. (προφέρεται τέρα ινκόγκνιτα) ελλην. άγνωστη γη, 
άγνωστος τόπος- (µτφ.) άγνωστο θέµα, αντικείµενο: για µένα η φιλοσοφική 
σκέψη των Κινέζων ήταν ~. 

τερραίν (το) → τερέν 
τερτίπι (το) {τερτιπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) (συνήθ. στον πληθ.) 1. ο πονηρός 

χειρισµός µιας κατάστασης, το παραπλανητικό τέχνασµα: κάνω τερτίπια || 
όταν τον στρυµώξεις, αρχίζει τα ~, για να ξεφύγει || άσ'τα ~ και µίλα σταράτα! || 
γνωρίζει όσο λίγοι τα - τής διπλωµατίας ΣΥΝ. κόλπο, µηχανή 2. ιδιόµορφη 
συµπεριφορά µε πείσµατα, καµώµατα, νάζια: γυναικεία ~! ΣΥΝ. 
τζιριτζάντζουλες. [ETYM. < τουρκ. tertip]. 

τερτσέτο (το) 1. η τερτσίνα (βλ.λ.) 2. µουσικό κοµµάτι, ιδ. µέρος τής όπερας, 
προορισµένο να τραγουδιστεί από τρεις τραγουδιστές ΣΥΝ. τριωδία 3. 
(συνεκδ.) οι τραγουδιστές που εκτελούν ένα τερτσέτο 4. χορός, χορογραφία ή 
τµήµα χορογραφίας για τρεις χορευτές | χορεύτριες. [ΕΤΥΜ < ιταλ. terzetto < 
terzo «τρίτος» (< λατ. tertius)]. 

τερτσίνα (η) (τερτσινών} 1. στροφή τριών στίχων, στην οποία οµοιο-
καταληκτούν ο πρώτος και ο τρίτος στίχος, ενώ ο δεύτερος οµοιοκα-ταληκτεί 
µε τον πρώτο και τον τρίτο τής επόµενης τρίστιχης στροφής ΣΥΝ. τερτσέτο 2. 
ΜΟΥΣ. το τρίηχο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. terzina < terzo «τρίτος» (< λατ. 
tertius)]. 

τέρψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η έντονη ευχαρίστηση από την 
ικανοποίηση ανάγκης ή επιθυµίας: ~ τής ακοής | των αισθήσεων || δέχτηκε να 
διαβάσει το ποίηµα του προς µεγάλη ~ τού ακροατηρίου 2. η ψυχαγωγία, η 
διασκέδαση: τον ενδιέφερε ο προβληµατισµός και όχι η - των θεατών. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ηδονή. [ΕΤΥΜ < αρχ. τέρψις < τέρπω (βλ.λ.)]. 

τερψιλαρύγγιος, -α, -ο [1894] (λόγ.) 1. αυτός που τέρπει τον λάρυγγα, που 
προσφέρει γευστική ευχαρίστηση: ~ εδέσµατα || ~ ποτό | γλύ-κυσµα 2. 
τερψιλαρύγγια (τα) τα ηδύποτα. 
[ΕΤΥΜ. < θ. τερψι- (τού ρ. τέρπω, πβ. κ. τέρψη) + -λαρύγγιος < λάρυγγας]. 

Τερψιχόρη (η) ΜΥΘΟΑ. κόρη τού ∆ία και τής Μνηµοσύνης, µία από τις εννέα 
Μούσες, προστάτιδα τού χορού, τής λυρικής ποίησης, συχνά και τής 
αυλητικής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < θ. τερψι- (τού ρ. τέρπω, πβ. κ. τέρψις) + -χόρη < 
χορός]. 

τες 1. άτονος τύπος θηλ. τής αιτ. πληθ. τού γ' προσ. τής προσωπικής 
αντωνυµίας· αλλιώς τις: άκου ~ πώς φωνάζουν! || στείλ ~ αύριο! · 2. (παλαιότ.) 
αιτ. πληθ. τού θηλ. άρθρου, άλλος τύπος τού «τις»: «µε ~ δικές της συµβουλές, 
[...] και µε ~ υποσχέσεις της» (Κ. Καβάφης). [ΕΤΥΜ. Ήδη µεσν. τ., που 
οφείλεται στην επίδρ. τής καταλ. -ες (των τριτοκλίτων θηλ.) στο 
µεταβαλλόµενο άρθρο τας | τις (λ.χ. τάς γυναίκας > τις | τες γυναίκες, κατ' 
αναλογίαν προς την ονοµ. ai γυναίκες > οι γυναίκες). o τ. τες τής αντωνυµίας 
ανάγεται στο άρθρο τάς κατά τα θηλ. σε -ες µε παράλειψη τού ουσ.]. 

Τ.Ε.Σ. (οι) Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές. 
τεσσάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. σύνολο τεσσάρων οµοειδών 

πραγµάτων, όµοιων µονάδων (συνήθ. ΑΘΛ): φάγαµε - (δεχθήκαµε τέσσερα 
γκολ) 2. (στο τάβλι) τεσσάρες (οι) τα ντόρτια (βλ.λ.): φέρνω ~ 3. ποσό ίσο µε 
τέσσερα όµοια χαρτονοµίσµατα: πλήρωσα µια ~ (χιλιάρικα) ΣΥΝ. τεσσάρι. 
[ΕΤΥΜ. < τεσσάρι + µεγεθ. επίθηµα -α, πβ. κ. τριάρι - τριάρα]. 

τέσσαρα (το) → τέσσερα 
τεσσαρακονθήµερος, -ος (καθηµ.-η), -ο(ν) (λόγ.) 1. αυτός που διαρκεί σαράντα 

µέρες ή γίνεται όταν συµπληρωθούν σαράντα µέ- 

ρες: ~ νηστεία | άδεια || ~ µνηµόσυνο 2. ΕΚΚΛΗΣ. τεσσαρακονθήµερο (το) 
{τεσσαρακονθηµέρ-ου | -ων} το σαρανταήµερο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τεσσαράκοντα 
+ -ήµερος < ηµέρα]. τεσσαρακοντα (το) (λόγ.) 1. σαράντα (βλ.λ.)· ΦΡ. παρά 
µίαν τεσσαράκοντα (υπό Ιουδαίων πεντάκις τεσσεράκοντα παρά µίαν ελαβον, 
Κ.∆. Β'Κορινθ. 11,24) η ατιµωτική και αυστηρότατη ποινή τριάντα εννέα 
µαστιγώσεων (µτφ.) πολύ ξύλο: έφαγε ~ 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται 
ποσοτικά στον αριθµό σαράντα (4θ). (Βλ. κ. λ. αριθµός, 

ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ. < τέσσαρες (βλ. λ. τέσσερεις) + -κοντά (< *dkomt, ετεροιωµ. βαθµ. τού 
*dekmt- > δεκάς, -άδος, βλ.λ.), πβ. κ. τριά-κοντα, έξή-κοντα]. 

τεσσαρακοντα- κ. τεσσαρακοντα- κ. τεσσαρακοντ- [αρχ.] (λόγ.) α' συνθετικό 
που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό σαράντα 
(40): τεσσαρακοντα-ετής, τεσσαρακο-ντα-ήµερο 2. είναι σαράντα φορές πιο 
µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: τεσσαρακοντα-πλάσιος. 

τεσσαρακονταετηρίδα (η) → τεσσαρακοντα-, -ετηρίδα 
τεσσαρακονταετής, -ής, -ές → τεσσαρακοντα-, -ετής 
τεσσαρακονταετία (η) → τεσσαρακοντα-, -ετία 
τέσσαρα κοντά κις επίρρ. → τεσσαρακοντα-, -άκις 
τεσσαρακονταπλάσιος, -α, -ο -> τεσσαρακοντα-, -πλάσιος 
τεσσαρακοντούτης (ο) {τεσσαρακοντουτών},τεσσαρακοντού-τις (η) 

{τεσσαρακοντούτ-ιδος | -ίδων) (λόγ.) πρόσωπο ηλικίας σαράντα ετών ΣΥΝ. 
τεσσαρακονταετής, σαραντάχρονος. [ΕΤΥΜ. µτγν. (αρχ. τεσσαρακονταετής), 
µε συνδετικό φωνήεν -ο- και συναίρεση οε>ου, < τεσσαράκοντα + ετ(ος) + 
κατάλ. -ής]. 

τεσσαρακοστός, -ή, -ό (επίσης γράφεται 40ός στην αραβική αρίθµηση, Μ' ή µ' 
στην ελληνική και XL στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον 
αριθµό σαράντα (40) 2. Τεσσαρακοστή (η) Σαρακοστή (βλ.λ.) (βλ. κ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τεσσαράκοντα + παραγ. επίθηµα -στός, πβ. κ. εικοστός, τρια-
κοστός]. 

τέσσαρες (οι) → τέσσερεις 
τεσσάρι (το) {τεσσαρ-ιού | -ιών} 1. σύνολο τεσσάρων οµοειδών πραγµάτων: 

µου κόστισε ένα ~ (ενν. χιλιάδες) το δώρο ΣΥΝ. τεσσάρα 2. τραπουλόχαρτο 
που έχει τυπωµένο τον αριθµό τέσσερα: ~ καρό | σπαθί | κούπα 3. διαµέρισµα 
µε σαλοτραπεζαρία και δύο υπνοδωµάτια: ~ µε ευρύχωρη κουζίνα || ~ 
διαµπερές | ορόφου · 4. (στο µπάσκετ) ο παίκτης που παίζει κοντά στο καλάθι, 
στη θέση «τέσσερα» (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). — (υποτ.) τεσσαράκι (το). [ΕΤΥΜ 
Υποκ. τού τέσσαρα (βλ. λ. τέσσερα)]. 

τέσσερα (το) {άκλ.} τρία συν ένα, ο αριθµός 4 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < τέσσαρα, ουδ. τού αριθµητ. τέσσαρες (βλ. λ. τέσσερεις)]. 

τέσσερεις, -εις, -α (σχολ. ορθ. τέσσερις) {τεσσάρων} 1. αυτοί που ανέρχονται 
ποσοτικά στον αριθµό 4: ~ άνθρωποι | χώρες | άστρα || παρήλασαν — (σε | ανά 
τετράδες) || είµαι | µπαίνω στα ~ (στον τέταρτο χρόνο τής ηλικίας µου) || 
κλείνω | πατώ τα ~ (ολοκληρώνω | µπαίνω στο τέταρτο έτος µου) (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.) ■ ΦΡ. (α) στα | µε τα τέσσερα στηριζόµενος στα γόνατα και 
στις παλάµες ή στους αγκώνες: πηγαίνω ~ (µπουσουλώ) || πέφτω ~ || είµαι ~ 
(β) τα µάτια σου τέσσερα µε τεταµένη την προσοχή σου, να είσαι πολύ 
προσεκτικός και παρατηρητικός: τώρα που θα οδηγείς, ~ στον δρόµο! (γ) δεν 
ξέρω | νιώθω πού (µου) πάν' τα τέσσερα (ι) είµαι εντελώς ανίδεος, άσχετος 
(µε κάτι): από κλασική µουσική δεν ξέρει πού του πάν' τα τέσσερα (ii) τα έχω 
εντελώς χαµένα: έχω πάθει τέτοιο σοκ, που κυριολεκτικά δεν ξέρω πού µου πάν' 
τα τέσσερα! (δ) παίρνουν | πάνε (κάποιον) τέσσερεις παίρνουν (κάποιον) µέσα 
στο φέρετρο, τον παίρνουν νεκρό: (κυρ. ως κατάρα) να τον πάνε τέσσερεις! (να 
πεθάνει!) (ε) στους τέσσερεις ανέµους βλ. λ. άνεµος 2. τέσσερα (το) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τέσσερες (µε κατάλ. -εις κατ' αναλογίαν προς το τρεις) < 
τέσσαρες (µε προχωρητική αφοµοίωση), που απαντά και ως τέττα-ρες (αττ.), 
τέτορες (δωρ.(, πέσυρες (αιολ.(, πέτταρες (βοιωτ.) κ.ά. Οι τ. αυτοί ανάγονται, 
µε διαφορετικό φωνηεντισµό, στο I.E. *kwet(w)e/or-, ιδίως δε στον τ. µε 
µηδενισµένη τη β' συλλ. (*kwetwr-), και συνδ. µε σανσκρ. catvârah, λατ. 
quattuor (> γαλλ. quatre, ιταλ. quatro κ.τ.ό.), αρχ. γερµ. fior (> γερµ. vier), 
αρχ. αγγλ. feower (> αγγλ. four) κ.ά. Οµόρρ. τέταρ-τος, τετρ-άς (-άδα), τρά-
πεζα (βλ.λ.), τετρα- (ά συνθ.) κ.ά.]. 

τεστ (το) {άκλ.} 1. συγκεκριµένη, επιστηµονικώς κατηρτισµένη διαδικασία ή 
µέθοδος δοκιµαστικού ελέγχου, επαληθεύσεως ή αξιολογήσεως δεδοµένων: 
συγκριτικό - (µεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων ή δεδοµένων) || - αντοχής 
| εγκυµοσύνης || συγκριτικό ~ (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) τεστ Παπανικολάου | Παπ-τεστ 
διεθνής µέθοδος ευρείας εφαρµογής για την έγκαιρη διάγνωση τού καρκίνου 
τού τραχήλου τής µήτρας µε κυτταρολογική εξέταση κολπικού επιχρίσµατος 
(β) τεστ κοπώσεως βλ. λ. κόπωση 2. σειρά προβληµάτων, ερωτήσεων κ.λπ. 
για την αξιολόγηση τής επίδοσης, των ικανοτήτων, των κλίσεων ή δεξιοτήτων 
(κάποιου): ψυχολογικό ~ || ~ νοηµοσύνης | γνώσεων 3. η πρόχειρη (συνήθ. 
σύντοµη) γραπτή εξέταση µαθητών σε ορισµένη ύλη ή στο µάθηµα τής 
ηµέρας: ~ στην ιστορία || πήρε «άριστα» στο ~ 4. (συνεκδ.) το ίδιο το γραπτό 
ενός µαθητή: ο καθηγητής τους έδωσε τα ~ || διορθώνω το ~. — (υποκ.) 
τεστάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοκιµασία. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. test < παλ. γαλλ. test 
«πήλινο δοχείο που χρησιµοποιούσαν οι αλχηµιστές, για να δοκιµάζουν τον 
χρυσό» < λατ. testum «πήλινο αγγείο» (< p. torrere «ξηραίνω, ψήνω, 
φρυγανίζω», µτχ. τ. tostus, βλ. λ. τοστ)]. 

τεστάρω ρ. µετβ. {τέσταρ-α κ. -ισα} (καθηµ.) κάνω τεστ σε (κάτι), ελέγχω, 
υποβάλλω σε δοκιµασία: ~ τον καινούργιο κινητήρα. — τε-στάρισµα (το). 

testimonia (τα) λατ. (προφέρεται τεστιµόνια) µαρτυρίες· συνήθ. αρ- 
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χαίο χωρίο που επιµαρτυρεί κάτι, αποδεικτικό υλικό. 
τεστ-ντράιβ (το) {άκλ.} ελλην. δοκιµαστική οδήγηση η δοκιµαστική οδήγηση 

αυτοκινήτου για την εξακρίβωση των δυνατοτήτων και των µειονεκτηµάτων 
του, λ.χ. πριν από την αγορά ή την κυκλοφορία του. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. test 
drive]. 

τεστοστερόνη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. η κυριότερη ανδρογόνος ορµόνη, 
η οποία εκκρίνεται κυρ. από τον ενδιάµεσο ορχικό ιστό, ελέγχει την 
παραγωγή τού σπέρµατος, την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων και των 
δευτερογενών χαρακτηριστικών τού ανδρικού φύλου (λ.χ. της τριχοφυΐας τού 
προσώπου, τής αλλαγής χροιάς τής φωνής). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. testosterone (νόθο συνθ.) < testo- (< λατ. testis 
«µάρτυς») + ster(ol) (βλ. κ. στερόλη) + επίθηµα -öne (πβ. κ. hormone 
«ορµόνη»). Η ονοµασία δικαιολογείται από το γεγονός ότι η παρουσία τής 
ορµόνης µαρτυρεί την ύπαρξη αρσενικού φύλου]. 

τεταγµένη (η) → τάσσω 
τεταµένος, -η, -ο 1. αυτός που εκδηλώνεται µε ένταση, που προκύπτει ως 

αποτέλεσµα τής έντασης: οδηγούσε µε ~ προσοχή ANT. χαλαρός 2. (για σχέσεις 
ή καταστάσεις) αυτός που βρίσκεται σε ένταση, που τείνει προς ρήξη και 
σύγκρουση: οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταµένες || ~ ατµόσφαιρα | κλίµα 
ΣΥΝ. επικίνδυνος, φορτισµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. τείνω, µετάφρ. δάνειο (στη µτφ. σηµ.) 
από γαλλ. tendu]. 

τετανία (η) {τετανιών} ΙΑΤΡ. σύνδροµο νευροµυϊκής υπερδιεγερσιµό-τητας, το 
οποίο εκδηλώνεται µε χαρακτηριστικές συµµετρικές συσπάσεις των άκρων, 
κυρ. των χεριών, και συνοδεύεται από πόνους και παραισθήσεις. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tetany]. 

τετανικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον τέτανο: ~ σπασµός | τοξίνη 
|| ~ φάρµακο (λ.χ. η στρυχνίνη). 

τετανοειδής, -ής, -ές {τετανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που µοιάζει µε 
τέτανο ή µε κάποιο από τα συµπτώµατα του: ~ σπασµός | συστολή. — 
τετανοειδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τέτανος (ο) {τετάνου | χωρ. πληθ.} µολυσµατική ασθένεια που χαρακτηρίζεται 
από τονικούς σπασµούς και ακαµψία των µυών, κυρ. τής κάτω σιαγόνος και 
τού λαιµού, η οποία µερικές φορές επιφέρει αναπνευστική παράλυση και 
θάνατο και προκαλείται από ένα βακτήριο, το οποίο εισέρχεται στον 
οργανισµό µέσω πληγής ή κοψίµατος. [EJYM αρχ., ουσιαστικοπ. αρσ. (µε 
αναβιβασµό τού τόνου) τού επιθ. τέτανος «τεντωµένος, τεταµένος» < αναδιπλ. 
τε Η- θ. τα- (< *tn, συνε-σταλµ. βαθµ. τού ρ. τείνω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
νός (πβ. κ. στεγνός, άγ-νός)]. 

τεταρταίος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που γίνεται ή επανεµφανίζεται κάθε τέσσερεις 
ηµέρες· ΦΡ. τεταρταίος πυρετός (i) ελονοσία µε εξάρσεις υψηλού πυρετού 
κάθε τέσσερεις ηµέρες (ii) (µτφ.) µεγάλη αγωνία, κρύος ιδρώτας: µε πιάνει ~. 

Τετάρτη (η) 1. η τέταρτη ηµέρα τής εβδοµάδας (πρώτη η Κυριακή) 2. Μεγάλη 
Τετάρτη η αντίστοιχη ηµέρα τής Μεγάλης Εβδοµάδας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τετάρτη (ενν. ηµέρα, µε αφετηρία το Σάββατο), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. 
τέταρτος (βλ.λ.). Στις λατινογενείς γλώσσες επικράτησε το λατ. dies Mercuri 
«ηµέρα τού Ερµή» (> γαλλ. mercredi, ισπ. miércoles, ρουµ. miercuri κ.ά.), 
ενώ στις γερµ. γλώσσες δεν υπάρχει κοινό όνοµα (λ.χ. γερµ. Mittwoch «µέσον 
εβδοµάδος» - αγγλ. Wednesday < αρχ. αγγλ. wödnesdaeg «ηµέρα τού (θεού) 
Odin»)]. 

τεταρτηµόριο (το) {τεταρτηµορί-ου | -ων} 1. καθένα από τα τέσσερα ίσα 
τµήµατα, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο 2. ΜΑΘ. καθένα από τα τέσσερα ίσα 
µέρη, στα οποία χωρίζεται ένας κύκλος από δύο κάθετες διαµέτρους του, 
συνήθ. στον τριγωνοµετρικό κύκλο από τους τριγωνοµετρικούς άξονες 3. 
ΜΟΥΣ. το διάστηµα ενός ηµιτονίου, που το χωρίζει σε δύο ίσα µέρη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τεταρτηµόριον < τέταρτος + µόριον (πβ. κ. δεκατη-µό-ριον, 
πολλοστη-µόριον)]. 

τεταρτογενής, -ής, -ές [1873] {τεταρτογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
προέκυψε ή γεννήθηκε τέταρτος κατά σειρά.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες- 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. quaternary]. 

τεταρτοετής (ο/η) [1894] {τεταρτοετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} φοιτητής ή 
σπουδαστής που βρίσκεται στο τέταρτο έτος σπουδών του: - τής Νοµικής | τού 
Πολυτεχνείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τέταρτος, -η (λόγ. τετάρτη), -ο (επίσης γράφεται 4ος στην αραβική αρίθµηση, ∆' 
ή δ' στην ελληνική και IV στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό τέσσερα (4): έρχοµαι | είµαι | αναδεικνύοµαι ~ || τερµάτισε ~ 
µένοντας εκτός τριάδας και χωρίς µετάλλιο || στο ~ εδάφιο τού κεφαλαίου- ΦΡ. 
τέταρτη εξουσία ο Τύπος (βλ.λ.), λόγω τής επίδρασης που ασκεί στους 
πολίτες, διαµορφώνοντας σε µεγάλο βαθµό την αντίληψη τους για πρόσωπα 
και πράγµατα (κατ' αντιδιαστολή προς τις υπάρχουσες τρεις αναγνωρισµένες 
εξουσίες, τη νοµοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική) 2. τέταρτος (ο) 
{τετάρτου} (α) ο τέταρτος όροφος πολυκατοικίας (β) ο τέταρτος µήνας τού 
έτους, ο Απρίλιος: η 1/4 (πρώτη τετάρτου) είναι πρωταπριλιά 3. τετάρτη (η) 
(α) ταχύτητα οχήµατος: το αυτοκίνητο πηγαίνει µε ~ (β) η τέταρτη ηµέρα κάθε 
µήνα: την 4/12 (τετάρτη ∆εκεµβρίου) γιορτάζεται η µνήµη τής Αγίας Βαρβάρας 
(γ) η τετάρτη τάξη τού ∆ηµοτικού Σχολείου: ήµασταν συµµαθητές στην ~ (δ) 
Τετάρτη (η) βλ.λ. 4. τέταρτο (το) {τετάρτ-ου | -ων} (α) καθένα από τα 
τέσσερα ίσα µέρη, στα οποία διαιρείται ένα σύνολο: το ~ του µέτρου (είκοσι 
πέντε εκατοστά) || τα δύο ~ τής διαφήµισης πηγαίνουν στην τηλεόραση (ενν. 
των χρηµάτων που διατίθενται) || µόνο το ένα ~ των υποψηφίων περνά στις 
εξετάσεις || το - τού κιλού (διακόσια πενήντα 

γραµµάρια) (β) δεκαπέντε λεπτά τής ώρας· ΦΡ. ακαδηµαϊκό τέταρτο βλ. λ. 
ακαδηµαϊκός (γ) ΜΟΥΣ. (i) φθογγόσηµο διάρκειας αντίστοιχης προς το µισό 
τού µισού τής αξίας ενός ολόκληρου φθογγοσήµου (βλ.λ., σηµ. 4) (ii) νότα µε 
διάρκεια µισή τής διάρκειας τού µισού (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). — (υποκ.) 
τεταρτάκι (το) (σηµ. α-β). [ΕΤΥΜ. αρχ. (µε επίθηµα -τος, πβ. κ. τρί-τος, εκ-
τος) < I.E. *kwetrto-(< *kwet(w(Vor-, βλ. λ. τέσσερεις), πβ. αρµ. corir, λατ. qu-
artus, αρχ. γερµ. fiordo (> γερµ. vierte), αρχ. αγγλ. féorda (> αγγλ. fourth) 
κ.ά.]. 

τεταρτοσφαίριο (το) {τεταρτοσφαιρί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. τρόπος στέγασης τής 
αψίδας ή τής κόγχης τού ιερού στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, που ισοδυναµεί 
µε το ένα τέταρτο τής σφαίρας. — τεταρτσ-σφαιρικός, -ή, -ό. 

τετατέτ κ. τετ-α-τετ επίρρ. 1. κατ' ιδίαν, ιδιαιτέρως, πρόσωπο µε πρόσωπο: τα 
έλεγαν ~ επί µία ώρα || είχαν µία συνάντηση ~ 2. (συνεκδ. ως ουσ.) η κατ' ιδίαν 
συνάντηση και συνοµιλία δύο προσώπων: ο φακός τους εντόπισε σε τρυφερό ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tête à tête (< tête «κεφάλι»)]. 

τετελεσµένος, -η, -ο 1. (λόγ.) αυτός που έχει συντελεστεί, είναι οριστικός και 
τελεσίδικος- κυρ. στις ΦΡ. (α) ΓΛΩΣΣ. τετελεσµένος µέλλων βλ. συντελεσµένος 
µέλλοντας, λ. συντελώ (β) προ τετελεσµένου | -ων (γεγονότ-ος | -ων) µπροστά 
σε κάτι που έχει ήδη διαπραχθεί και δεν είναι δυνατόν να κάνει κανείς τίποτε, 
ώστε να το µεταβάλει ή να το αποτρέψει: βρίσκοµαι | µε φέρνει κάποιος - || 
τώρα βρισκόµαστε ~· δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτε 2. τετελεσµένα (τα) (κα-
κόσ.) όσα έχουν διαπραχθεί εις βάρος (κάποιου) και δεν θεωρούνται πλέον 
αναστρέψιµα: τα ~ στην Κύπρο || δεν θα δεχτούµε άλλα ~· θα αντιταχθούµε σε 
κάθε εχθρική ενέργεια- ΦΡ. πολιτική τετελεσµένων η πολιτική τού να 
δηµιουργεί ένα κράτος εις βάρος άλλου κράτους καταστάσεις που δεν 
ανατρέπονται εύκολα (συνήθ. αυθαίρετες και βίαιες, χωρίς νοµική κάλυψη), 
ώστε να εκβιάσει και τη νοµική επικύρωση τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. τελώ (βλ.λ.). Η φρ. τετελεσµένο γεγονός 
αποδίδει το γαλλ. fait accompli]. 

τετέλεσται (Κ.∆. Ιωάνν. 19, 30· λ. που είπε ο Χριστός στον σταυρό, αφού του 
έδωσαν το ξίδι και πριν παραδώσει το πνεύµα) έχουν πλέον τελειώσει όλα- 
(καθηµ.) για περιπτώσεις στις οποίες για κάποιον επέρχεται το οριστικό τέλος 
µιας κατάστασης. [ΕΤΥΜ. Γ προσ. παθ. παρακ. τού αρχ. τελώ]. 

τετµηµένη (η) → τέµνω 
τέτοιος, -οια, -οιο 1. αυτού τού είδους, όµοιος (µε κάτι άλλο): αγόρασα κι εγώ 

ένα ~ φόρεµα! || δεν έχω άλλο τέτοιο στυλό, µόνο αυτό 2. (ειρων.) για 
περιφρονητική αναφορά (σε κάποιον/κάτι), για έµµεση απόρριψη ή 
υποτίµηση: όταν έχεις ~ φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς! || ~ εκτίµηση να 
µου λείπει! ΦΡ. τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια για κάτι που λέγεται άκαιρα, σε 
χρονικό σηµείο στο οποίο υπάρχουν άλλες προτεραιότητες 3. (καθηµ.) για να 
µην επαναληφθεί ένα όνοµα που έχει αναφερθεί προηγουµένως ή επειδή δεν 
θυµόµαστε ένα όνοµα λόγω αµηχανίας: είδα τον ~, τον... πώς τον λένε; 4. για 
πρόσωπο που περιφρονούµε, που δεν είναι αποδεκτό από τον οµιλητή· συνήθ. 
ο οµοφυλόφιλος άνδρας και η κοινή γυναίκα ΣΥΝ. τοιούτος. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
από συµφυρµό των αντωνυµιών τοίτοιος και ετοιος. Ο τ. τοίτοιος προέρχεται 
από τον αρχ. τοϊος «τέτοιος» µε επανάληψη τής ά συλλαβής, ενώ ο τ. ετοιος < 
έ-τοϊος (µε ε- προθεµ. κατά τα ετούτος, έ-κεϊνος) < αρχ. τοΐος. Σε ό,τι αφορά 
το αρχ. τοϊος, σύµφωνα µε την επικρατέστερη άποψη ανάγεται στην I.E. ρίζα 
*toi- (τού άρθρου ό, ή, το) µέσω γεν. πληθ. *toi-som (*τοίων), πβ. σανσκρ. 
tés-am]. 

τετρ. συντοµ.· τετραγωνικός (για µεγέθη): έκταση 30.000 τετρ. χλµ. || 
διαµέρισµα 100 τετρ. µέτρων. 

τετρα- κ. τετρά- κ. τετρ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάποι-ος/κάτι: 1. 
ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό τέσσερα (4): τετρα-ετής, τετρα-κέφαλος, 
τετρα-ήµερος 2. είναι τέσσερεις φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο 
σύγκρισης: τετρα-πλάσιος, τετρά-διπλος 3. έχει µια ιδιότητα σε πολύ µεγάλο 
βαθµό: τετρά-παχος, τετρά-ψηλος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. αρχ. τετρα-γω-νος, τετρα-µερής), που προέρχεται από θ. τετρα-
, για το οποίο βλ. λ. τετράδα, τέταρτος]. 

τετραβάγγελο (το) (λαϊκ.) βιβλίο που περιλαµβάνει τα τέσσερα Ευαγγέλια. 
Επίσης τετραευαγνέλιο [µεσν.]. 

τετράβαθµος, -η, -ο → τετρα-, -βαθµός 
τετραγλωσσία (η) → τετρα-, -γλωσσία 
τετράγλωσσος, -η, -ο → τετρα-, -γλωσσος 
τετραγωνίδιο (το) [1886] {τετραγωνιδί-ου | -ων} µικρό τετράγωνο ΣΥΝ. 

τετραγωνάκι. 
τετραγωνίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {τετραγώνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω (σε κάτι) 

τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήµα, κάνω (κάτι) να έχει γωνίες (και όχι λ.χ. 
καµπύλες): µε αυτή την ειδική φόρµα µπορείτε να τετραγωνίζετε τα γλυκά σας || 
τετραγωνισµένο δωµάτιο | χαρτί (το χαρτί µι-λιµετρέ) || τετραγωνισµένη πέτρα 
σε δαχτυλίδι || - τον κύκλο (για ανέφικτο στόχο, αδύνατη επιδίωξη) 2. (για 
αριθµούς) υψώνω αριθµό στο τετράγωνο, τον πολλαπλασιάζω επί τον εαυτό 
του. 

τετραγωνικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που έχει τετράγωνο σχήµα: -πέτρα ΣΥΝ. 
τετράγωνος 2. (α) τετραγωνικό (µέτρο) το τετράγωνο που έχει πλευρά ενός 
µέτρου και χρησιµοποιείται ως µονάδα µετρήσεως επιφανειών: πόσα ~ είναι 
το σπίτι; || το - σε αυτή την περιοχή κοστίζει 160 χιλιάδες (σύµβολο τ.µ. ή µ2) 
(β) τετραγωνική ρίζα (π.χ. αριθµού α) (σύµβολο νά) ο αριθµός που, όταν 
πολλαπλασιαστεί µε τον εαυτό του, δίνει αριθµό α· λ.χ. ο αριθµός 2 είναι η ~ 
τού αριθµού 4. — τετραγωνικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

τετραγωνισµός (ο) [αρχ.] 1. η κατασκευή ενός τετραγώνου το οποίο να έχει 
εµβαδόν ίσο προς το εµβαδόν άλλου σχήµατος ή επιφάνειας- 
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ΦΡ. τετραγωνισµός τού κύκλου (i) η κατασκευή ενός τετραγώνου µε εµβαδόν 
ίσο προς αυτό ενός κύκλου, µε τη χρήση µόνο κανόνα και διαβήτη (κάτι το 
οποίο αποτελεί άλυτο γεωµετρικό πρόβληµα) (ii) (µτφ.) η επίπονη και 
συστηµατική προσπάθεια για κάτι ανέφικτο 2. ΜΑθ. ο πολλαπλασιασµός ενός 
αριθµού µε τον εαυτό του, η ύψωση του στη δεύτερη δύναµη. τετράγωνο (το) 
{τετραγών-ου | -ων} 1. το τετράπλευρο που έχει τις τέσσερεις πλευρές του ίσες 
και τις τέσσερεις γωνίες του ορθές (90°) 2. (συνεκδ.) (α) οτιδήποτε έχει το 
παραπάνω σχήµα (β) οικοδοµικό τετράγωνο το τµήµα οικοδοµηµένης 
περιοχής, που περιβάλλεται από τέσσερεις δρόµους: το σπίτι είναι δύο ~ πιο 
κάτω (γ) (συνεκδ.) το οικοδοµικό τετράγωνο· τα κτήρια που είναι χτισµένα σε 
αυτό τον χώρο και όσοι διαµένουν ή εργάζονται στα κτήρια (σπίτια, γραφεία) 
αυτά: έψαξε για διαµέρισµα σ' αυτό το ~, αλλά δεν βρήκε || γκρεµίστηκε 
ολόκληρο το ~ || όλο το - αναστατώθηκε από την έκρηξη 3. ΜΑΘ. (α) τετράγωνο 
(ενός αριθµού α) ο αριθµός που προκύπτει, όταν ένας αριθµός α 
πολλαπλασιαστεί µε τον εαυτό του, λ.χ. το τετράγωνο τού αριθµού 4 είναι το 16 
(β) τέλειο τετράγωνο βλ. λ. τέλειος 4. ΤΥΠΟΓΡ. µονάδα µετρήσεως τού πάχους 
των τυπογραφικών στοιχείων, που διαιρείται σε δώδεκα στιγµές (βλ.λ.), ίση µε 
4,512 χιλιοστά τού µέτρου. 

— (υποκ.) τετραγωνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τετράγωνον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. τετράγωνος]. 

τετράγωνος, -η, -ο 1. αυτός που έχει το σχήµα τού τετραγώνου: ~ τραπεζαρία | 
πλαίσιο | παράθυρο 2. αυτός που έχει ορθές γωνίες, που είναι γωνιώδης: το 
τακούνι του είναι ~||~ ώµοι | πιγούνι 3. (µτφ.) αυτός που είναι οριοθετηµένος 
και δοµηµένος µε απόλυτη ακρίβεια, που ταξινοµεί και αναλύει τα πάντα µε 
ακριβή τρόπο: διαθέτει ~ λογική | νους | σκέψη ΣΥΝ. στέρεος 4. (ως 
χαρακτηρισµός) για ευτραφή και γεροδεµένο άνθρωπο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τετρα- + -γωνος < γωνία, πβ. κ. τρί-γωνος, έξά-γωνος. Ήδη 
στους αρχ. συγγραφείς η λ. χρησιµοποιείται ως ευµενής χαρακτηρισµός των 
ικανοτήτων κάποιου (λ.χ. νόω τετράγωνος, Σιµών. 5.2)]. 

τετράδα (η) 1. σύνολο τεσσάρων οµοειδών µονάδων: µία ~ πετσέτες || ανά 
τετράδες (τέσσερεις-τέσσερεις) || η τυχερή ~ τού Λαϊκού Λαχείου (τέσσερα 
λαχεία µε τον ίδιο αριθµό τής ίδιας σειράς) ΣΥΝ. τεσσάρι 2. κάθε στοίχος σε 
µία παράταξη, που σχηµατίζεται από τέσσερεις γραµµές: στην πρώτη ~ 
βάζουν πάντα τους ψηλότερους || τα θρανία τής τελευταίας ~ ακουµπούν στον 
τοίχο 3. (συνεκδ.) τα άτοµα που ανήκουν σε κάθε τέτοιο στοίχο: σήµερα 
εξέτασε την πρώτη ~ || όλες οι - παρήλασαν πολύ καλά 4. (ειδικότ.) σύνολο 
προσώπων που συνεργάζονται για ορισµένο σκοπό ή κάνουν στενή 
συναναστροφή: η θρυλική τετράς τού Πειραιώς (ρεµπέτικη κοµπανία τής 
δεκαετίας τού '30) || η αµυντική ~ τής Εθνικής. Επίσης (αρχαιοπρ.) τετράς 
[αρχ.] {τετράδος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τετράς, -άδος < θ. τετρ(α)- (< *kwetr-, βλ. λ. τέταρτος) + 
παραγ. επίθηµα -άς, -άδος]. 

τετραδικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον αριθµό τέσσερα, που 
αποτελείται από τέσσερεις οµοειδείς µονάδες. 

τετράδιο (το) {τετραδί-ου | -ων} σύνολο φύλλων χαρτιού (κενών ή µε 
τυπωµένες γραµµές), που έχουν συρραφεί, έχουν προστατευτικό εξώφυλλο 
και χρησιµοποιούνται για γράψιµο, καταγραφή εµπορικών διεκπεραιώσεων 
κ.λπ.: το ~ ιστορίας ενός µαθητή || ~ σηµειώσεων | αντιγραφής | αριθµητικής || 
~ µουσικής (µε τυπωµένα πεντάγραµµα). 
— (υποκ.) τετραδιάκι (το), (µεγεθ.) τετραδιάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τετράδιον < αρχ. τετράς, -άδος. Από τον 4ο αι. µ.Χ. η λ. 
αναφερόταν σε περγαµηνές διπλωµένες στα τέσσερα]. 

τετράδιπλος, -η, -ο → τετρα-, -διπλός 
Τετραδοπαρασκευή (η) (λαϊκ.) η Τετάρτη και η Παρασκευή: τις ~ νηστεύει! 
τετράδραχµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει αξία τεσσάρων δραχµών 2. (στην 

αρχαιότητα) νόµισµα αξίας τεσσάρων δραχµών. 
τετράδυµος, -η, -ο → τετρα-, -δυµος 
τετραεδρικός, -ή, -ό → τετρα-, -εδρικός 
τετράεδρος, -η, -ο → τετρα-, -εδρος 
τετραετής, -ής, -ές → τετρα-, -ετής 
τετραετία (η) → τετρα-, -ετία 
τετραευαγγέλιο (το) → τετραβάγγελο 
τετραηµερια (η) →♦ τετρα-, -ηµερία 
τετραήµερος, -η, -ο → τετρα-, -ήµερος 
τετραθέσιος, -α, -ο → τετρα-, -θέσιος 
τετράθυρος, -η, -ο → τετρα-, -θυρος 
τετρακέφαλος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει τέσσερεις κεφαλές ή τέσσερα 

κεφάλια: ~ τέρας! 2. ΑΝΑΤ. τετρακέφαλος (ο) µυς που περιβάλλει το οστό τού 
µηρού και έχει τέσσερεις προσφύσεις: ασκήσεις για τους ~ || γυµνασµένος ~. 

τετράκιλος, -η, -ο → τετρα-, -κιλος 
τετρακινητήριος, -α, -ο → τετρα-, -κινητήριος 
τετρακιόνιο (το) {τετρακιονί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. (στη βυζαντινή ναοδο-µία) 

ιεροφυλάκιο που είχε τέσσερεις κίονες. 
τετράκις επίρρ. → τετρα-, -άκις 
τετράκλινος, -η, -ο → τετρα-, -κλινος 
τετράκορφος, -η, -ο → τετρα-, -κόρφος 
τετρακοσαρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µηχανή τετρακοσίων κυβικών 

εκατοστών 2. (λαϊκ.) χρηµατικό ποσό τετρακοσίων χιλιάδων δραχµών (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < τετρακόσια + παραγ. επίθηµα -άρα]. 

τετρακοσάρης (ο) {τετρακοσάρηδες} ΑΘΛ. δροµέας αγώνα ταχύτητας 
τετρακοσίων µέτρων. [ΕΤΥΜ. < τετρακόσια + παραγ. επίθηµα -άρης]. 

τετρακοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά τετρακοσαριά περίπου 
τετρακόσιοι, -ιες, -ια (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < τετρακόσια + παραγ. 
επίθηµα -αριά]. 

τετρακόσια (το) {άκλ.} τέσσερεις εκατοντάδες, ο αριθµός 400 (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ Βλ. λ. τετρακόσιοι]. 

τετρακόσιοι, -ιες, -ια {τετρακοσίων} 1. αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον 
αριθµό τετρακόσια (400): ~ µαθητές | στρατιώτες | χιλιάρικα | στρέµµατα- ΦΡ. 
τα έχω τετρακόσια βλ. λ. έχω (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. τετρακόσια (το) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τετρα- (βλ.λ.) + -κόσιοι < -κάτιοι (πβ. κ. είκοσι - ¥ίκα-τι) < 
*dkmt- «εκατό» (βλ. λ. εκατό), o τ. -κόσιοι οφείλεται σε αναλογία προς τα 
επιθήµατα -κοντά, -κοστός (πβ. τριά-κοντα, τρια-κο-στός)]. 

τετρακοσιοστός, -ή, -ό [µτγν.] (επίσης γράφεται 400ός στην αραβική αρίθµηση, 
Υ' ή υ' στην ελληνική και CD στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά 
στον αριθµό τετρακόσια (400) (βλ. κ. λ αριθµός, 
ΠΙΝ.). 

τετρακτύς (η) {τετρακτύος} 1. (κατά τους Πυθαγορείους) ο αριθµός 10, το 
άθροισµα των τεσσάρων πρώτων αριθµών (1+2+3+4=10), που τον θεωρούσαν 
ιερό και πηγή κάθε δηµιουργίας 2. το δεύτερο µέρος των ελευθερίων τεχνών 
(λατ. artes liberales): γεωµετρία, αριθµητική, αστρονοµία, αρµονία (= µουσική) 
3. οµάδα τεσσάρων ατόµων. [ΕΤΥΜ. µτγν. < τετρα- (βλ.λ.) + επίθηµα -κ-τύς, 
µε δυσερµήνευτο ου-ρανικό ένθηµα -κ-, πιθ. κατά το τρικτύς. Η σηµ. 2 
εµφανίζεται τον Μεσαίωνα ως απόδ. τού λατ. quadrivium, αρχική σηµ. 
«τετράοδος, διασταύρωση τεσσάρων οδών»]. 

τετρακύλινδρος, -η, -ο (για κινητήρα) αυτός που έχει τέσσερεις κυλίνδρους. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Vierzylinder]. 

τετράκωπος, -η, -ο → τετρα-, -κωπος 
τετραλογία (η) [αρχ.] {τετραλογιών} 1. (στην αρχαιότητα) σύνολο τεσσάρων 

δραµατικών έργων (τριών τραγωδιών και ενός σατυρικού δράµατος), που 
διδάσκονταν στους δραµατικούς αγώνες κατά τη γιορτή των Μεγάλων 
∆ιονυσίων 2. (γενικότ.) κάθε πνευµατική ή καλλιτεχνική δηµιουργία που 
απαρτίζεται από τέσσερα έργα: η ~ µουσικών δραµάτων «Το ∆αχτυλίδι των 
Νιµπελούνγκεν» τού Ρ. Βάγκνερ. 

τετραµελής, -ής, -ές -+ τετρα-, -µελής 
τετραµερής, -ής, -ές → τετρα-, -µερής 
τετράµετρο (το) [αρχ.] (τετραµέτρ-ου | -ων} (στην αρχαία µετρική) ρυθµική 

µορφή που αποτελείται από τέσσερεις µετρικούς πόδες: τροχαϊκό ~ || 
αναπαιστικό | ιαµβικό ~ (βλ. λ. µετρικός, ΠΙΝ.). 

τετράµετρος, -η, -ο → τετρα-, -µετρος 
τετραµηνία (η) —> τετρα-, -µηνία 
τετραµηνιαίος, -α, -ο → τετρα-, -µηνιαίος 
τετράµηνος, -η, -ο -> τετρα-, -µηνός 
τετράξανθος, -η, -ο αυτός που είναι εντελώς ξανθός ΣΥΝ. κατάξανθος, 

ολόξανθος. 
τετραξονικός, -η, -ο → τετρα-, -αξονικός 
τετράπατος, -η, -ο (για κτήρια) ο τετραώροφος (βλ.λ.). 
τετράπαχος, -η, -ο αυτός που είναι πάρα πολύ παχύς. 
τετραπέρατος, -η, -ο αυτός που είναι πολύ έξυπνος: ~ παιδί ΣΥΝ. πανέξυπνος, 

ευφυέστατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. [ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που 
έχει τέσσερα πέρατα (δηλ. ο κόσµος)», < τετρα- + -πέρατος < πέρας, -ατός. Η 
σηµερινή σηµ. προήλθε από την ενδιάµεση έννοια «κοσµογυρισµένος, 
πολύπειρος, αυτός που έχει γνωρίσει τα πέρατα τού κόσµου»]. 

τετραπλασίΌζω ρ. → τετρα-, -πλασιάζω 
τετραπλάσιος, -α, -ο → τετρα-, -πλάσιος 
τετράπλατος, -η, -ο αυτός που είναι πολύ πλατύς, φαρδύς. 
τετράπλευρος, -η, -ο → τετρα-, -πλευρος 
τετραπληγια (η) {τετραπληγιών} ΙΑΤΡ. παράλυση που προσβάλλει και τα 

τέσσερα άκρα συγχρόνως. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tétraplégie]. 
τετραπληγικος, -ή, -ό ΙΑΤΡ. (κυρ. ως ουσ.) πρόσωπο που πάσχει από 

τετραπληγια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tétraplégique]. 
τετραπλός, -ή, -ό → τετρα-, -πλός 
τετραποδητί επίρρ. (λόγ.) µε τα τέσσερα, στηριζόµενος σε γόνατα και παλάµες 

ή αγκώνες: προχωρώ | τρέχω - ΣΥΝ. µπουσουλώντας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
τετράπους, -ποδός + επιρρ. επίθηµα -ητί, πβ. κ. άκροποδ-ητί, άτιµωρ-ητί]. 

τετραποδία (η) [µτγν.] {τετραποδιών} 1. (στην αρχαία µετρική) σύνολο 
τεσσάρων ποδών · 2. µήκος ή µέτρο τεσσάρων ποδιών. 

τετραποδίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {τετραπόδισα} 1. (για ανθρώπους) προχωρώ 
τετραποδητί, πηγαίνω µπουσουλώντας 2. (κυρ. για άλογα και γενικά για 
ιπποειδή) προχωρώ βάδην, µε τετραποδισµό. 

τετραποδισµός (ο) [µτγν.] (λόγ.) 1. (για ανθρώπους) το βάδισµα στα τέσσερα, 
το µπουσούληµα 2. (για ιπποειδή) το βάδισµα µε ξεχωριστή κίνηση και των 
τεσσάρων ποδιών, κυρ. κατ' αντιδιαστολή προς τον καλπασµό. 

τετράποδος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει τέσσερα πόδια 2. τετράποδο (το) 
{τετραπόδ-ου | -ων} (α) σπονδυλωτό ζώο που διαθέτει δύο ζεύγη ποδιών, κατ' 
αντιδιαστολή προς τα δίποδα (β) (µτφ.-µειωτ.) άνθρωπος χαµηλής 
νοηµοσύνης ή ζωώδους συµπεριφοράς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος. 

τετράπορτος, -η, -ο → τετρα-, -πορτος 
τετράπρακτος, -η, -ο → τετρα-, -πρακτος 
τετράπτυχος, -η, -ο —> τετρα-, -πτυχος 
τετράπτωτος, -η, -ο → τετρα-, -πτωτος 
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τετράριχτος, -η, -ο (για στέγη) αυτός που έχει τέσσερεις κεκλιµένες 
πλευρές. 

τετράς (η) → τετράδα 
τετρασέλιδος, -η, -ο → τετρα-, -σέλιδος 
τετρασέπαλος, -η, -ο → τετρα-, -σέπαλος 
τετρασθενής, -ής, -ές [1887] {τετρασθεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για χηµικά 

στοιχεία) αυτός που έχει σθένος τέσσερα, που πρέπει να ενωθεί µε 
τέσσερα άτοµα µονοσθενούς στοιχείου (λ.χ. υδρογόνου), για να 
σχηµατίσει κορεσµένη ένωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τετρασκελής, -ής, -ές → τετρ(α)-, -σκελής 
τετράσοφος, -η, -ο αυτός που είναι πάρα πολύ σοφός: «Σοφέ µου, το 

τετράσοφο | που σε φωτάει λυχνάρι | να 'τανε, λέει, φεγγάρι | και συ 
είκοσι χρονώ» (Ζ. Παπαντωνίου). 

τετράστηλος, -η, -ο [1886] 1. (για κείµενα) αυτός που καταλαµβάνει 
τέσσερεις στήλες σε σελίδα εντύπου (κυρ. εφηµερίδας ή περιοδικού): 
~ ρεπορτάζ | άρθρο | ανάλυση | καταχώριση 2. τετράστηλο (το) {τε-
τραστήλ-ου | -ων) κείµενο που δηµοσιεύεται σε έντυπο καταλαµβά-
νοντας τέσσερεις στήλες: δεκάδες ~ αφιερώθηκαν αυτές τις ηµέρες 
στον σχολιασµό των δηλώσεων του || αποκαλυπτικό ~. 

τετράστιχος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που απαρτίζεται από τέσσερεις 
στίχους, που εκτείνεται σε τέσσερεις στίχους ή γραµµές: ~ επίγραµ-
µα | αφιέρωση 2. τετράστιχο (το) ποίηµα ή στροφή που αποτελείται 
από τέσσερεις στίχους. 

τετράστυλος, -η, -ο → τετρα-, -στύλος 
τετρασύλλαβος, -η, -ο → τετρα-, -σύλλαβος 
τετρατάξιος, -α, -ο → τετρα-, -τάξιος 
τετράτοµος, -η, -ο → τετρα-, -τόµος 
τετράτροχος, -η, -ο ~» τετρα-, -τροχός 
τετράφυλλος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει τέσσερα φύλλα: ~ άνθος 

| ντουλάπα | τριφύλλι (σύµβολο τύχης) 2. τετράφυλλο (το) (α) φύλλο 
χαρτιού που έχει διπλωθεί στα τέσσερα ή έντυπο που κυκλοφορεί 
διπλωµένο στα τέσσερα (β) γεωµετρικό σχήµα που µοιάζει µε 
τέσσερα φύλλα σε σχήµα σταυρού. 

τετραφωνία (η) → τετρα-, -φωνία 
τετραφωνικός, -ή, -ό → τετρα-, -φωνικός 
τετράφωνος, -η, -ο → τετρα-, -φωνος 
τετράχειρος, -η, -ο αυτός που έχει τέσσερα χέρια. [ΕΤΥΜ < τετρα- + -

χειρός < αρχ. χείρ, -ρός, πβ. µτγν. τετράχειρ, -ρος]. 
τετραχισµος (ο) [1882] ΙΣΤ. (στη Γαλλία, την εποχή τής µοναρχίας) 

θανατική ποινή που επιβαλλόταν σε όσους επιχειρούσαν να δολοφο-
νήσουν τον βασιλιά' προσέδεναν τα τέσσερα άκρα τους σε τέσσερα 
άλογα, τα οποία ξεκινώντας προς διαφορετικές κατευθύνσεις διαµέ-
λιζαν τον κατάδικο. 
[ΕΤΥΜ < τετρα- + -ισµός (κατά το τεµαχισµός), απόδ. τού γαλλ. 
écartèlement]. 

τετράχορδος, -η, -ο → τετρα-, -χορδος 
τετράχρονος, -η, -ο → τετρα-, -χρόνος 
τετραχρωµία (η) {τετραχρωµιών} 1. ΤΥΠΟΓΡ. τεχνική εκτυπώσεως 

πολύχρωµων εικόνων µε τα τέσσερα βασικά χρώµατα (µπλε, κίτρινο, 
κόκκινο, µαύρο)· καθένα από τα τέσσερα χρώµατα τυπώνεται στο 
χαρτί από χωριστή πλάκα (τσίγκο) εκτύπωσης 2. κάθε έντυπο που 
παράγεται µε αυτή τη µέθοδο: το φυλλάδιο αυτό είναι ~. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Vierfarbendruck (πβ. αγγλ. four-colour 
printing)]. 

τετράχρωµος, -η, -ο → τετρα-, -χρωµος 
τετράψηλος, -η, -ο αυτός που είναι πάρα πολύ ψηλός: - βουνό | δέ-

ντρο ΣΥΝ. πανύψηλος. 
τετράωρος, -η, -ο → τετρα-, -ωρος 
τετραώροφος, -η, -ο → τετρα-, -ώροφος 
τετριµµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει απολέσει την ιδιαιτερότητα ή 

την ξεχωριστή του σηµασία, αυτός που δεν διαθέτει πρωτοτυπία: ~ 
διατύπωση /φράση ΣΥΝ. κοινότοπος, συνηθισµένος, µπανάλ 2. τε· 
τριµµένα (τα) αυτά που καθηµερινά συναντά κανείς, ό,τι είναι δεδο-
µένο ή αναµενόµενο στο πλαίσιο τής καθηµερινής ζωής: η πρωτοπο-
ριακή γραφή του είναι εντελώς πέρα από τα ~ || διασκέδαση που ξε-
φεύγει από τα ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. 
τού αρχ. τρίβω]. 

τέττιξ (ο) {τέττ-ιγος | -ίγων} (αρχαιοπρ.) ο τζίτζικας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
αρχ., ονοµατοπ. λ., ίσως µέσω τ. *τίττιξ (µε ανοµοίωση), τού οποίου 
το θ. *τιγ- παρουσιάζει εκφραστ. αναδιπλασιασµό], 

τεύκριο (το) {τευκρί-ου | -ων} ποώδες ή θαµνώδες διακοσµητικό φυ-
τό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τεύκριον, άλλος τ. τού τεύθριον (κατά παρετυµολ. προς 
το όν. Τεύκρος), που ίσως µαρτυρείται στη Μυκηναϊκή: te-u-ta-ra-ko-
ro: *τεύθραγρος. Ίσως συνδ. µε το αρχ. τευθίς, -ίδος «καλαµάρι» (δά-
νειο αγν. προελ.)]. 

τεύτλο (το) ποώδες, διετές φυτό µε χαρακτηριστική χυµώδη, σαρκώ-
δη ρίζα, απλά φύλλα και ερµαφρόδιτα άνθη, που χρησιµοποιείται ευ-
ρύτατα από τη βιοµηχανία τροφίµων, στην πτηνοτροφία και ως λα-
χανικό (βραστό και σε σαλάτες). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τεϋτλον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο. Ελάχιστα πιθ. θεω-
ρείται η σύνδεση µε το αρχ. τευθίς, -ίδος «καλαµάρι», το οποίο απο-
τελεί µάλλον προελλην. δάνειο]. 

Τεύτονες (οι) {Τευτόνων} παλαιό γερµανικό φύλο, που εγκαταστά-
θηκε στα παράλια τής Βαλτικής τον 2ο αι. π.Χ. [ΕΤΥΜ < λατ. 
Teutones, γερµ. αρχής, από λ. που σήµαινε «συνέλευση τού λαού», λ.χ. 
γοτθ. piuda, αρχ. γερµ. diot, µέσ. γερµ. diet]. 

τευτονικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους Τεύτονες: ~ καταγωγή 
| γλώσσα. 

τεύχος (το) {τεύχ-ους | -η, -ών) 1. καθένα από τα ανεξάρτητα από 

πλευράς περιεχοµένου τοµίδια, που τυπώνεται και εκδίδεται κάθε 
φορά σε καθορισµένη ηµεροµηνία και κυκλοφορείται συνήθ. για συ-
γκεκριµένο χρονικό διάστηµα στο πλαίσιο τακτικής έκδοσης ή σει-
ράς εκδόσεων: ανάρπαστο έγινε το τελευταίο ~ τού περιοδικού! || σε 
αυτό το ~ υπάρχει προσφορά ένα άρωµα! || εορταστικό | επετειακό ~ || 
τεύχος-αφιέρωµα στον µεγάλο συνθέτη µε κείµενα και φωτογραφίες 
του 2. τµήµα βιβλίου ή συγγράµµατος, που εκδίδεται κατά δια-
στήµατα (και το οποίο θα αποτελέσει µαζί µε τα υπόλοιπα ενιαίο τό-
µο): κυκλοφορεί το δεύτερο ~ τού τόµου-αφιερώµατος στο Βυζάντιο 
3. (συνεκδ.) το περιεχόµενο ενός τέτοιου τοµιδίου ή τµήµατος βιβλίου: 
ενδιαφέρον | συναρπαστικό | αξιόλογο ~. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τεύχος < τεύχω «παράγω, κατασκευάζω, οικοδοµώ» < 
I.E. *dheugh-, για το οποίο βλ. λ. τυγχάνω. Η λ. χρησιµοποιήθηκε κυρ. 
στον πληθ. τεύχεα (στα Οµηρικά Έπη) µε τη σηµ. τού αµυντικού ιδίως 
οπλισµού (κατ' αντιδιαστολή προς τα όπλα), αργότερα όµως δήλωσε 
πλήθος σκευών οικιακής χρήσεως, στη δε Μτγν. Ελληνική κυριάρχη-
σε η σηµ. «κώδικας, δηλ. φύλλα παπύρου ή περγαµηνής συρραµµένα 
στα άκρα»]. 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. (το) Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού. 
τεφαρίκι (το) {χωρ. γεν.} πράγµα εξαιρετικής, εκλεκτής ποιότητας: 

σου δίνω πράγµα ~! || αυτό είναι ύφασµα ~. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tefarik «ψιλοπράγµατα (µικρής αξίας)». Στη χρήση 
τής λ. ίσως συνετέλεσε και το όν. τού εκδότη Τεφαρίκη, ο οποίος το 
1868 εξέδωσε µια υποδειγµατική ποιητική ανθολογία υπό τον τίτλο 
Παρνασσός ή' 'Απάνθισµα των εκλεκτότερων τεµαχίων τής Νέας 
Ελληνικής ποιήσεως (µε επιλογές τού 1. Ραπτάρχη)]. 

τέφρα (η) {τεφρών} (λόγ.) 1. η στάχτη (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) η στάχτη 
από την καύση νεκρού: τελευταία επιθυµία της ήταν να σκορπιστεί η 
~ της στο Αιγαίο || (µτφ.) το κόµµα του αναγεννήθηκε από την ~ του- 
ΦΡ. αναγεννώµαι εκ τής τέφρας µου | ξαναγεννιέµαι από την 
τέφρα µου (όπως το µυθικό πτηνό Φοίνικας που αναγεννιόταν από 
την τέφρα του) (µτφ.) επανεµφανίζοµαι στο προσκήνιο δυναµικά, ενώ 
όλοι µε θεωρούν ξοφληµένο: «αυτός ο πολιτικός µας έχει συνηθίσει 
να αναγεννιέται από την τέφρα του» (εφηµ.) || «η οµάδα αναγεννή-
θηκε από την τέφρα της χάρη στο φιλί ζωής τού νέου της προπονητή» 
(εφηµ.) 3. το υπόλειµµα από την τέλεια καύση των παραγώγων τής 
κλασµατικής απόσταξης τού πετρελαίου 4. (α) ηφαιστειακή τέφρα 
ηφαιστειακό υλικό που προέρχεται από µάγµα, το οποίο εκτι-
νάσσεται από τον κρατήρα τού ηφαιστείου κατά τη διάρκεια τής 
ηφαιστειακής έκρηξης (β) ραδιενεργός τέφρα το σύνολο των ραδιε-
νεργών υλικών που εκτινάσσονται στην ατµόσφαιρα κατά τις εκρή-
ξεις πυρηνικών όπλων (λόγω πυρηνικών ατυχηµάτων ή φυσικών αι-
τιών) και αποτίθενται στη γη, λ.χ. ως ραδιενεργός βροχή ή ραδιενερ-
γό χιόνι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *dhegwh-ra < I.E. *dhegwh- «καίω», πβ. σανσκρ. dâhati, 
ιρλ. daig «φωτιά», λατ. favilla «στάχτη, τέφρα» (> ιταλ. favilla), γοτθ. 
dag-s «ηµέρα», γερµ. Tag, αγγλ. day κ.ά. ∆εν αποκλείεται η λ. τέφρα 
να αποτελούσε αρχικώς προσδιοριστικό τού ουσ. κόνις]. 

τεφροδοχείο (το) [1861] 1. ειδικό σκεύος για τη φύλαξη τής τέφρας 
νεκρού ΣΥΝ. τεφροδόχος, τεφροδόχη 2. το σταχτοδοχείο (βλ.λ.). 

τεφροδόχη (η) [1858] {τεφροδοχών} σκεύος στο οποίο τοποθετείται 
και φυλάσσεται η τέφρα νεκρού ΣΥΝ. τεφροδοχείο. [ΕΤΥΜ < τέφρα 
+ -δόχη < δέχοµαι]. 

τεφροδόχος (η) [1866] (λόγ.) 1. η τεφροδόχη (βλ.λ.) 2. ειδικός χώρος 
για τη συγκέντρωση τής στάχτης κάτω από το τζάκι ή τη θερµάστρα. 
[ΕΤΥΜ < τέφρα + -δόχος < δέχοµαι]. 

τεφροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {τεφροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. 
αυτός που η σύσταση του µοιάζει µε τη σύσταση τής τέφρας ΣΥΝ. 
σταχτερός 2. αυτός που έχει σταχτί χρώµα σαν το χρώµα τής τέφρας 
ΣΥΝ. σταχτής, τεφρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τεφρός, -ά, -ό [αρχ.] αυτός που το χρώµα του µοιάζει µε το χρώµα 
τής τέφρας ΣΥΝ. σταχτής. 

τεφρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {τεφρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 
που η σύσταση ή το χρώµα του µοιάζουν µε τη σύσταση ή το χρώµα 
τής τέφρας ΣΥΝ. τεφροειδής 2. αυτός που είναι γεµάτος ή σκεπασµέ-
νος από τέφρα: - χώµα | έδαφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τεφτέρι κ. δεφτέρι (το) {τεφτερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) τετράδιο στο οποίο 
κρατά κανείς λογαριασµούς: άνοιξε το τεφτέρι του όπου σηµείωνε τα 
βερεσέδια ΣΥΝ. κατάστιχο. — (υποκ.) τεφτεράκι (το). [ΕΤΥΜ 
Αντιδάν., όψιµο µεσν. < τουρκ. defter < µεσν. διφθέριον, υποκ. τού 
αρ£. διφθέρα (βλ.λ.)]. 

Τεχεράνη (η) η πρωτεύουσα τού Ιράν. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. 
Teheran < περσ. Tehran, που πιθ. σηµαίνει «επίπεδος, χαµηλός» και 
αναφέρεται στην τοποθεσία όπου είναι χτισµένη η πόλη, δηλ. στους 
πρόποδες των ορέων Έλµπουρτζ]. 

τεχνάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {τεχνάσ-θηκα (καθηµ. -τηκα)} επινοώ τρό-
πους (για να πετύχω κάτι), σκαρφίζοµαι (κάτι): τεχνάστηκε κάτι, για 
να γλυτώσει ΣΥΝ. σοφίζοµαι, µηχανεύοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τέχνη (βλ.λ.)]. 

τέχνασµα (το) [αρχ.] {τεχνάσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ό,τι επινοεί κα-
νείς, για να πετύχει κάτι: χρησιµοποιεί πολλά -, για να πείθει τους 
συνοµιλητές τον 2. (κακόσ.) το παραπλανητικό κόλπο, ο πλάγιος τρό-
πος για να επιτυγχάνει κανείς (κάτι): χρησιµοποίησε ένα ~, για να τον 
καταφέρει να υπογράψει ΣΥΝ. κόλπο, πανουργία. 

τέχνη (η) {τεχνών} 1. η ελεύθερη, δηµιουργική έκφραση τού ανθρώ-
που µε έργα που διέπονται από αισθητικούς κανόνες: ασχολούµαι µε 
την -1| θαυµάζω | αγαπώ την ~ || δεν έχει ιδέα από ~|| ο χώρος τής -|| 
άνθρωπος τής ~ || υπηρετεί σαράντα χρόνια την ~ || πολλοί πιστεύουν 
ότι η διαφήµιση στις µέρες µας έχει αναχθεί σε - || έµπορος τέχνης- 
ΦΡ. (α) στρατευµένη τέχνη η τέχνη που εντάσσεται στην υπη- 
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ρεσία πολιτικής, εθνικής ή άλλης σκοπιµότητας (πβ. λ. στρατευµένος) 
(β) η τέχνη για την τέχνη η αντιµετώπιση τής τέχνης ως αυτο-
σκοπού, η πίστη στην αυτονοµία τού έργου τέχνης πέρα από κάθε 
χρηστική ή κοινωνική λειτουργικότητα- δόγµα των παρνασσικών 
Γάλλων ποιητών (l'art pour l'art) (γ) έργο τέχνης (i) κάθε δηµιουργία 
που έχει αισθητικό χαρακτήρα (κατ' αντιδιαστολή προς τα πρακτικά, 
χρηστικά κυρ. αντικείµενα): στη δίκη πολλοί άνθρωποι τού πνεύµα-
τος υποστήριξαν πως το εν λόγω βιβλίο δεν πρέπει να απαγορευθεί, 
γιατί πρόκειται για ~ (ii) (µτφ.) οτιδήποτε προκαλεί τον θαυµασµό για 
την αισθητική του τελειότητα ή την αρτιότητα τής κατασκευής του: 
δεν είναι µια απλή κατασκευή· πρόκειται για ~ || (εµφατ.) αυτό το 
γλυκό είναι ~· πώς το φτειάχνεις; (δ) κάνω τέχνη ασχολούµαι µε την 
παραγωγή καλλιτεχνικών έργων: συχνά, όσοι κάνουν τέχνη αντι-
µετωπίζουν τη δυσπιστία τού κοινού || οι αισθητικές του επιλογές είναι 
ατυχείς, αλλά αυτός νοµίζει ότι κάνει τέχνη (ε) κοινωνιολογία "Κ 
τέχνης ο κλάδος τής κοινωνιολογίας που µελετά τις επιδράσεις των 
κοινωνικών παραγόντων και δοµών στις µορφές τής τέχνης, αλλά και 
τις επιδράσεις τής τέχνης στην κοινωνία (στ) φιλοσοφία τής τέχνης ο 
κλάδος τής φιλοσοφίας που µελετά την τέχνη σε όλες τις µορφές και 
τις εποχές της ως αισθητικό φαινόµενο και τον άνθρωπο ως 
υποκείµενο και αντικείµενο τής τέχνης (ζ) ιστορία τής τέχνης ο 
επιστηµονικός κλάδος που µελετά την τέχνη διαχρονικά και συ-
ντάσσει βιογραφίες καλλιτεχνών 2. (ειδικότ.) η έκφραση ενός συλλο-
γικού αισθητικού ιδεώδους, όπως αυτό προκύπτει µέσα από τα δηµι-
ουργήµατα ενός λαού, έθνους, µιας οµάδας ατόµων ως φορέων πολι-
τισµού: αρχαιοελληνική | δυτική | ινδιάνικη | λαϊκή ~ 3. κάθε τοµέας 
ή µορφή καλλιτεχνικής δηµιουργίας: η ~ τού χορού || παραστατικές | 
οπτικές ~· ΦΡ. (α) καλές τέχνες οι τέχνες που αποβλέπουν στην αι-
σθητική έκφραση και την ικανοποίηση της καλαισθησίας (ζωγραφι-
κή, χορός, µουσική, αρχιτεκτονική, γλυπτική, χαρακτική): Ακαδηµία | 
Σχολή Καλών Τεχνών (β) εικαστικές τέχνες οι τέχνες που προσπα-
θούν να αναπαραγάγουν, να αναπαραστήσουν τον ορατό κόσµο, π.χ. 
η ζωγραφική, η γλυπτική, η φωτογραφία (γ) πλαστικές τέχνες βλ. λ. 
πλαστικός (δ) διακοσµητικές τέχνες βλ. λ. διακοσµητικός (ε) δραµα-
τική τέχνη το θέατρο (στ) έβδοµη τέχνη ο κινηµατογράφος (ζ) όγδοη 
τέχνη η φωτογραφία (η) ένατη τέχνη τα κόµικς 4. κάθε έργο που υπό-
κειται σε αισθητική αξιολόγηση, κάθε καλλιτεχνικό δηµιούργηµα ή 
το σύνολο των έργων ενός καλλιτέχνη: δείγµατα τής - τού γνωστού 
ζωγράφου εκτίθενται στην Εθνική Πινακοθήκη || η γυναίκα στην ~ τού 
∆. Σολωµού || αυτό το πράγµα µόνο ~ δεν είναι! || κριτικός τής ~ 5. το 
προσωπικό ύφος δηµιουργού ή καλλιτέχνη: η εικαστική ~ τού 
Εγγονόπουλου είναι επηρεασµένη από τον υπερρεαλισµό ΣΥΝ. τεχνο-
τροπία 6. η καλλιτεχνική δηµιουργία ως σύνολο τάσεων, ρευµάτων, 
σχολών, κινηµάτων κ.λπ. (τόσο σε συγχρονικό όσο Kat σε διαχρονικό 
επίπεδο): η σύγχρονη ~ δεν περνά εύκολα στον πολύ κόσµο || περιο-
δικό τέχνης (µε θέµατα καλλιτεχνικά) || σπουδάζει ιστορία τής ~ || 
θεωρητικός τής ~ || βρίσκεται στην πρωτοπορία τής - 7. (µτφ.) η γνή-
σια, υψηλή έµπνευση, η δηµιουργική ικανότητα: δεν βλέπω καµιά ~ 
σ' αυτό το γλυπτοί || δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη -, για να φτειάξεις 
τέτοια εµπορικά τραγουδάκια 8. (µτφ.) η ικανότητα στην εκτέλεση 
ανθρώπινης δραστηριότητας, στην ικανοποίηση ανθρώπινης ανά-
γκης: η ~ ν' αγαπάς και ν' αγαπιέσαι || η ~ τής ζωής | τής συνύπαρξης | 
τής επικοινωνίας | τής προσφοράς || η ~ τού να γοητεύεις 9. (µτφ.) η 
µαστοριά, η εµπειρική επιδεξιότητα στην εκτέλεση µιας εργασίας: 
έπιπλο δουλεµένο µε ~ || η µαγειρίτσα θέλει ~ στο δέσιµο των υλικών 
ΣΥΝ. µαστοριά 10. το επάγγελµα, η δουλειά, κυρ. η χειρωνακτική: 
έκατσε δύο χρόνια µαθητευόµενος, µέχρι να µάθει την ~ ΣΥΝ. 
επιτήδευµα· ΦΡ. (παροιµ.) (α) µάθε τέχνη κι άσ' τηνε, κι αν πεινάσεις 
πιάσ' τηνε κάθε γνώση και δεξιότητα που αποκτά κανείς, µπορεί να 
του φανεί χρήσιµη, ακόµη και αν δεν είναι στις άµεσες προτεραιό-
τητες ή ανάγκες του (µπορεί να του χρησιµεύσει αργότερα)· ό,τι µα-
θαίνει ο άνθρωπος είναι χρήσιµο, όσο περισσότερα ξέρει τόσο πιο 
πολλά εφόδια έχει για τη ζωή (β) παλιά µου τέχνη κόσκινο για ασχο-
λία στην οποία κάποιος είναι εξαιρετικά έµπειρος, την οποία εκτελεί 
µε µεγάλη άνεση: -Είναι δύσκολη δουλειά, θα τα καταφέρεις; -Καλά 
τώρα, ~! 11. το σύνολο των αρχών ή των µεθόδων που διέπουν έναν 
τοµέα δραστηριότητας (λ.χ. επαγγελµατικής) ή γνώσης: η µαγειρική | 
ρητορική | ιατρική - || η ~ τής διαφήµισης- ΦΡ. (α) ελευθέριες τέχνες 
(κατά τον Μεσαίωνα, σε σχολές και πανεπιστήµια θεωρητικών 
επιστηµών) τα µαθήµατα τής ρητορικής, τής γραµµατικής, τής δια-
λεκτικής, καθώς και τής αριθµητικής, τής γεωµετρίας, τής αστρονο-
µίας και τής µουσικής, κατ' αντιδιαστολή προς τις µηχανικές τέχνες 
(τις χειρωνακτικές) (β) πολεµικές τέχνες βλ. λ. πολεµικός 12. πονηρό 
επινόηµα, ό,τι εφευρίσκει κανείς, για να αντιµετωπίσει µια κατά-
σταση ΣΥΝ. τέχνασµα· ΦΡ. (παροιµ.) πενία τέχνας κατεργάζεται βλ. 
λ. πενία. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *τέκτ-σνά (µε σίγηση τού ενδοσυµφωνικού -τ-) < θ. τε-
κτ- (βλ. λ. τέκτων). Η λ. δήλωνε αρχικώς την επιτηδειότητα που συ-
νοδεύεται από γνώση σχετικά µε την εκτέλεση έργου ή επαγγέλµατος. 
Στον Πλάτωνα η λ. διαχωρίστηκε σηµασιολογικώς από τους ευρείς 
όρους φύσις και επιστήµη, ενώ απέκτησε γενική σηµ. Αρκετές φρ. και 
όροι αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ελευθέριες τέχνες (< λατ. artes 
liberales), η τέχνη για την τέχνη (< γαλλ. l'art pour l'art), καλές τέχνες 
(< γαλλ. beaux arts), έργο | αντικείµενο τέχνης (< γαλλ. œuvre | objet 
d'art), έβδοµη τέχνη (< γαλλ. le septième art) κ.ά.]. τεχνηέντως επίρρ. 
(λόγ.) µε επιδέξιο χειρισµό: κατάφερε - να επιβάλει τις απόψεις του 
ΣΥΝ. επιτηδείως, έντεχνα. [ΕΤΥΜ αρχ. < επίθ. τεχνήεις, -εσσα, -εν < 
τέχνη + επίθηµα -(ή)εις, πβ. κ. χαρί-εις]. τέχνηµα (το) {τεχνήµ-ατος | -
ατα, -άτων) 1. καθετί που προκύπτει ως 

αποτέλεσµα έντεχνης ή καλλιτεχνικής εργασίας 2. το τεχνούργηµα 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τεχνώµαι (-άο-) < τέχνη (βλ.λ.)]. 

τεχνήτιο (το) {τεχνητίου} ΧΗΜ. συνθετικό στοιχείο (σύµβολο Te) που 
λαµβάνεται κατά τη διάσπαση ουρανίου ή µε βοµβαρδισµό µολυ-
βδαινίου" το πρώτο στοιχείο που παρασκευάστηκε τεχνητά από τον 
άνθρωπο (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ελληνογενούς νεολατ. technetium < τεχνητ(ός) 
+ επίθηµα -ium]. 

τεχνητός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί ως αποµίµηση 
πράγµατος που υπάρχει στη φύση, ο κατασκευασµένος- µη φυσικός: - 
µετάξι | βροχή | λίµνη || οδοντοστοιχία | γονίδιο | νεφρό | µέλος σώ-
µατος ΑΝΤ. φυσικός, γνήσιος· ΦΡ. (α) τεχνητή γονιµοποίηση βλ. λ. γο-
νιµοποίηση (β) τεχνητή νοηµοσύνη βλ. λ. νοηµοσύνη (γ) τεχνητή 
γλώσσα γλώσσα που δεν οµιλείται από φυσικούς οµιλητές, αλλά επι-
νοείται και χρησιµοποιείται για να εξυπηρετήσει συγκεκριµένες επι-
κοινωνιακές ανάγκες µεταξύ αλλόγλωσσων, για τον προγραµµατισµό 
υπολογιστών κ.λπ. ΑΝΤ. φυσική γλώσσα (δ) τεχνητή αναπνοή βλ. λ. 
αναπνοή (ε) τεχνητή επιλογή (στην εκτροφή ζώων και την καλλιέρ-
γεια φυτών) διαδικασία µέσω τής οποίας ο εκτροφέας | καλλιεργητής 
επιλέγει την αναπαραγωγή µόνο εκείνων των τύπων που συγκεντρώ-
νουν συγκεκριµένα επιθυµητά κληρονοµικά χαρακτηριστικά ΑΝΤ. 
φυσική επιλογή (στ) τεχνητός δορυφόρος διαστηµικό όχηµα που 
εκτοξεύεται σε τροχιά γύρω από τη Γη (ζ) ΙΑΤΡ τεχνητό νεφρό βλ. λ. 
νεφρό 2. (µτφ.) αυτός που δεν υφίσταται πραγµατικά, αλλά καλλιερ-
γείται εντέχνως για διάφορους σκοπούς: ~ κλίµα αισιοδοξίας || προ-
σπαθούν να δηµιουργήσουν ~ κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών ΑΝΤ. 
γνήσιος, αληθινός. — τεχνητ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τεχνώµαι (-άο-) < τέχνη. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. 
δάνεια, λ.χ. τεχνητή γλώσσα | γονιµοποίηση | επιλογή (< αγγλ. 
artificial language | insemination | selection) κ.ά.]. 

τεχνητός - τεχνικός - τεχνολογικός - έντεχνος. Συχνά οι λέξεις 
αυτές συγχέονται σηµασιολογικά, µολονότι είναι τελείως διαφο-
ρετικές. Τεχνητός σηµαίνει «κατασκευασµένος, φτειαγµένος» και 
είναι αντίθ. τού «φυσικός» (τεχνητή λίµνη - φυσική λίµνη)- µετα-
φορικά σηµαίνει και «φτειαχτός, ψεύτικος» µε αντίθ. το «γνήσιος, 
αληθινός» (τεχνητός παράδεισος - αληθινός παράδεισος, τεχνητή 
ένταση - αληθινή ένταση). Τεχνικός (ως επίθ.) σηµαίνει «ο ανα-
φερόµενος ή σχετικός µε την τεχνική, τις τεχνικές επιστήµες» (τε-
χνικό θέµα, τεχνική πρόοδος, τεχνικό επίτευγµα). Τεχνολογικός εί-
ναι «ο αναφερόµενος ή προερχόµενος από την τεχνολογία» (τε-
χνολογικά βιβλία, τεχνολογική µέθοδος). Τεχνικός και τεχνολογι-
κός δεν συµπίπτουν σηµασιολογικά, µολονότι συνδέονται στενά. 
∆ιαφέρουν όπως τα γλωσσικός και γλωσσολογικός. Τα φαινόµενα 
τής γλώσσας είναι γλωσσικά- η µέθοδος που εφαρµόζεται για τη 
µελέτη τους είναι γλωσσολογική. Το ίδιο και στην τεχνική: τα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζονται από τις διάφορες τεχνικές επιστή-
µες είναι τεχνικά προβλήµατα· η µέθοδος που χρησιµοποιείται από 
την τεχνολογία είναι τεχνολογική, τέλος, έντεχνος σηµαίνει 
«καλλιτεχνικός, φτειαγµένος µε τέχνη ή αναφερόµενος στις καλές 
τέχνες» (έντεχνη µουσική, έντεχνος λόγος «λογοτεχνία»)· µεταφο-
ρικά σηµαίνει ό,τι και το τεχνητός στη µεταφορική του σηµ.: 
«φτειαχτός, προσποιητός, επιτηδευµένος» (έντεχνο κλίµα ανατα-
ραχής, έντεχνη αµφισβήτηση). 

τεχνική (η) 1. ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιεί κανείς τα διάφορα 
µέσα που έχει στη διάθεση του, για να επιτύχει ή να δηµιουργήσει 
κάτι, καθώς και η ικανότητα που επιδεικνύει κατά τη χρησιµοποίηση 
τους: η ~ τού Οµήρου || η ~ ενός µάστορα || χρησιµοποιεί διάφορες ~, 
για να ελκύσει το ενδιαφέρον των µαθητών του || στους αγώνες 
δρόµου µετρά όχι µόνο η ταχύτητα, αλλά και η ~ τού αθλητή || πρέπει 
να δουλέψει και άλλο στην ~ του, αν θέλει να πάει για πρωταθλητής || 
έχει άριστη | άρτια | υψηλή ~ 2. καθένα από τα επιµέρους τεχνικά 
µέσα (έκφρασης, παραγωγής κ.λπ.), που χρησιµοποιούνται για την 
επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος: η ~ τού εσωτερικού 
µονολόγου | τής παράλληλης δράσης ||η~ τής λήψεως από περιστρε-
φόµενη κάµερα στον κινηµατογράφο || ~ πειθούς 3. (γενικότ.) κάθε 
µέθοδος που χρησιµοποιείται για πρακτικό αποτέλεσµα, ιδ. στη βιο-
µηχανική παραγωγή (επιστηµονική ή µη): πρωτοποριακή ~ κατα-
σκευής πλαστικών | ραφής υφασµάτων. 
[ΕΤΎΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. τεχνικός (< τέχνη). Η λ. πέρασε σε 
πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. και γαλλ. technique, γερµ. Technik]. 

τεχνικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τεχνική (βλ.λ.): 
~ σχεδιασµός | θέµα | πρόοδος | βλάβη | λάθος | προβλήµατα | επί-
τευγµα || ~ προδιαγραφές | χαρακτηριστικά || δεν είχε τα ~ µέσα για να 
αντεπεξέλθει στον ανταγωνισµό || οι ~ λεπτοµέρειες ενός προ-
γράµµατος || διεξήχθη ~ έλεγχος στα οχήµατα || ~ εξοπλισµός- ΦΡ. (α) 
τεχνικό επιµελητήριο το επιµελητήριο στο οποίο υπάγονται ot πολι-
τικοί µηχανικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι ναυπηγοί, οι µεταλλειολόγοι, οι 
αρχιτέκτονες, οι τοπογράφοι, οι χηµικοί µηχανικοί τού Ε.Μ.Π. (β) τε-
χνικός όρος (λατ. terminus technicus) η κωδικοποιηµένη ονοµασία, ο 
όρος που χρησιµοποιεί µια τέχνη, µια επιστήµη ή µια επαγγελµατική 
ειδικότητα 2. αυτός που επιτυγχάνεται µέσω τής εφαρµογής συγκε-
κριµένης τεχνικής: ~ έργα | κατασκευές | επεξεργασία | βοήθεια | επί-
τευγµα || η ~ κάλυψη µιας εκδήλωσης 3. αυτός που σχετίζεται µε τη 
διδασκαλία τέχνης, επαγγέλµατος ή των πρακτικών πλευρών µιας 
επιστήµης: ~ εκπαίδευση (για επαγγέλµατα των εφαρµοσµένων επι-
στηµών ή επαγγέλµατα σχετικά µε τη σύγχρονη τεχνολογία) 4. (α) 
Τεχνικό Επαγγελµατικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) ανώτερο ίδρυµα τριτοβάθµιας 
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τεχνολογικής   εκπαίδευσης   (β)   Τεχνικό  Επαγγελµατικό Λύκειο 
(Τ.Ε.Λ.) λύκειο στο οποίο διδάσκονται ειδικά µαθήµατα για την προ-
ετοιµασία των µαθητών, ώστε µετά την αποφοίτηση τους να µπορούν 
να ασκήσουν µια τέχνη ως επαγγελµατίες τεχνίτες (γ) Τεχνική Επαγ-
γελµατική Σχολή (Τ.Ε.Σ.) ιδιωτική σχολή µε ανάλογους εκπαιδευτι-
κούς στόχους προς το παραπάνω λύκειο (Τ.Ε.Λ.) 5. αυτός που εκτε-
λείται µε επιδεξιότητα, µε καλή τεχνική: ~ ελιγµός | εκτέλεση ενός 
κοµµατιού | χειρισµός | ικανότητα | χτύπηµα τής µπάλας || έχει υψηλή 
- κατάρτιση ΣΥΝ. έντεχνος, περίτεχνος ΑΝΤ. άτεχνος 6. αυτός που 
σχετίζεται µε τον προπονητή ή την προπόνηση παικτών οµάδας: η ~ 
ηγεσία τής οµάδας || ~ οδηγίες 7. τεχνική (η) βλ.λ. 8. τεχνικός (ο) (α) 
επαγγελµατίας ειδικευµένος σε µια τέχνη ή στις πρακτικές εφαρµο-
γές µιας επιστήµης: οι ~ τού σταθµού µας | τής επιχείρησης | τής τη-
λεόρασης προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη (β) (στα οµαδι-
κά αθλήµατα και κυρ. στο ποδόσφαιρο) ο προπονητής: ο ~ τήςΑ.Ε.Κ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, τεχνητός. — τεχνικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

τεχνικότητα (η) [1887] {-ας κ. -ότητος | -οτήτων) το σύνολο των τε-
χνικών χαρακτηριστικών ενός έργου. 

τεχνίτης (ο) [αρχ.] {τεχνιτών}, τεχνίτρια (η) {τεχνιτριών} 1.ο επαγ-
γελµατίας που εξασκεί µια τέχνη, ένα συνήθ. χειρωνακτικό επάγγελ-
µα ή έχει ειδική τεχνική εκπαίδευση: θα φωνάξω έναν ~ για τα πα-
τώµατα | τα υδραυλικά | τα ηλεκτρικά | τη µόνωση τής ταράτσας ΣΥΝ. 
µάστορας 2. (µτφ.) αυτός που είναι εξαιρετικά επιδέξιος σε αυτό που 
κάνει: µεγάλος - τού λόγου | τού βιολιού | τής εικόνας | τής κάµερας || 
είναι ~ στα γλυκά! || (κακόσ. ή ειρων.) ~ στα ψέµατα | στην κοροϊδία || 
~µε τις γυναίκες. Επίσης (λαϊκ.) τεχνίτρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµπειρο-
γνώµονας, χειρουργός. 

τεχνογνωσία (η) [1866] {τεχνογνωσιών} η γνώση τού τρόπου µε τον 
οποίο γίνεται κάτι· οι εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις και πρακτικές 
µέθοδοι για την κατασκευή και παραγωγή προϊόντος: κατασκευή ευ-
ρωπαϊκών τηλεοράσεων µε ιαπωνική ~. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. 
know-how], 

τεχνογραφια (η) [µεσν.] {τεχνογραφιων} 1. η περιγραφή των τεχνών 
και των τρόπων µε τους οποίους αυτές εφαρµόζονται 2. (στην αρχαι-
ότητα) η διδασκαλία των τεχνών τής γραµµατικής και τής ρητορι-
κής. — τεχνογράφος (ο) [αρχ.], τεχνογραφικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

τεχνοδοµή (η) το σύνολο των διευθυντικών στελεχών, των τεχνικών 
και ειδικών επιστηµόνων που χρησιµοποιούνται στις επιχειρήσεις, 
στη βιοµηχανία ή στις κυβερνητικές υποθέσεις. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. technostructure (νόθο συνθ.) < techno- (< τέχνη) + 
structure «δοµή»]. 

τεχνοκαπηλία (η) {τεχνοκαπηλιών} η χρησιµοποίηση, διάθεση τής 
τέχνης ή καλλιτεχνικού έργου ως εµπορεύσιµου είδους. — τεχνοκά-
πηλος (ο/η). 

τεχνοκράτης (ο) {τεχνοκρατών}, τεχνοκράτισσα (η) {τεχνοκρα-
τισσών} 1. οπαδός τής θεωρίας τής τεχνοκρατίας 2. ανώτερος διοι-
κητικός υπάλληλος, ειδικός επιστήµονας ή πολιτικός, ο οποίος ασκεί 
το λειτούργηµα του µε γνώµονα τις υπαρκτές οικονοµικές συνθήκες 
και απαιτήσεις, χωρίς να προτάσσει ως κριτήριο τις συνέπειες των 
επιλογών του για τον ανθρώπινο παράγοντα: στελέχωση υπουργείων 
και δηµοσίων οργανισµών µε τεχνοκράτες || κυβέρνηση τεχνοκρατών 
|| (συχνά κακόσ.) οι ~ αποφάσισαν το κλείσιµο τής επιχείρησης, 
αδιαφορώντας για την τύχη των εργαζοµένων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. technocrat]. 

τεχνοκρατία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η θεωρία που υποστηρίζει ότι η δια-
χείριση και ο έλεγχος τής οικονοµίας, τής κυβέρνησης και ολόκλη-
ρου τού κοινωνικού συστήµατος πρέπει να γίνεται από ειδικούς επι-
στήµονες και γνώστες τής τεχνολογίας, δίνοντας προτεραιότητα στα 
υπαρκτά οικονοµικά και τεχνολογικά δεδοµένα και απαιτήσεις και 
κατά δεύτερο λόγο στον ανθρώπινο παράγοντα 2. σύστηµα διακυ-
βέρνησης που εφαρµόζει αυτή τη θεωρία: ζούµε στην εποχή τής ~. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. technocracy]. 

τεχνοκρατικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τεχνοκρατία ή τους 
τεχνοκράτες: ~ πρακτική | θεωρία | αντίληψη. — τεχνοκρατικά /-ώς 
επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. technocratic]. 

τεχνοκρίτης (ο) [1853] {τεχνοκριτών} ειδικός κριτικός καλλιτεχνι-
κών, κυρ. εικαστικών, έργων και εκδηλώσεων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. critique d'art}. 

τεχνοκριτικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τεχνο-
κρίτη ή µε την κριτική έργων τέχνης 2. τεχνοκριτικός (ο) ο τεχνοκρί-
της 3. τεχνοκριτική (η) η κριτική και αισθητική αξιολόγηση έργων 
τέχνης (κυρ. εικαστικών) ή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 

τεχνολογία (η) {τεχνολογιών} 1. ο τοµέας τής γνώσης που ασχολείται 
µε την εφαρµοσµένη επιστήµη, τις εφευρέσεις, την ανάπτυξη και 
πρακτική αξιοποίηση επιστηµονικών γνώσεων και µεθόδων, κυρ. 
στους χώρους τής µηχανικής, τής βιοµηχανίας κ.λπ.: η ταχεία ανά-
πτυξη τής ~ στον 20ό αι. || αυτό το βίντεο αποτελεί την τελευταία λέξη 
τής ~· ΦΡ. τεχνολογία αιχµής βλ. λ. αιχµή 2. (συνεκδ.) το σύνολο των 
επιτευγµάτων (εφευρέσεων, διαδικασιών, µεθόδων κ.λπ.) που προ-
κύπτουν µέσω τής εφαρµογής επιστηµονικών ή τεχνικών γνώσεων 
για πρακτικούς σκοπούς, καθώς και καθένα από τα παραπάνω επι-
τεύγµατα | προϊόντα: προτιµά τη γερµανική ~ || χρειάζεται ανανέωση 
η ~ τής εταιρείας || ~ τροφίµων (βλ. λ. τρόφιµο) || υψηλή | προηγµένη 
~ || ~ φιλική προς το περιβάλλον || γνώστης των νέων ~ 3. το σύνολο 
των τρόπων µε τους οποίους µια κοινωνία εξασφαλίζει τα υλικά αγα-
θά τού πολιτισµού της: η ~ των αρχαίων Ελλήνων || πρωτόγονη ~ · 4. 
(κατά την παραδοσιακή γραµµατική και γλωσσική διδασκαλία) η 
γραµµατική αναγνώριση και κλίση των γραµµατικών τύπων ενός κει-
µένου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γραµµατική. 

[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «συστηµατική ενασχόληση (ιδ. µε τη γραµ-
µατική^, < τεχνολόγος < τέχνη + λόγος. Η σηµερινή σηµ. είναι αντι-
δάν. από γαλλ. technologie]. 

τεχνολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τεχνολογία: ~ 
πρόοδος | εφαρµογή | εξοπλισµός | επίτευγµα | υποδοµή.  — τεχνο-
λογικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τεχνητός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. technologique]. 

τεχνολόγος (ο/η) 1, πρόσωπο που ασχολείται µε την τεχνολογία, που 
έχει ειδικευθεί σε τεχνολογικές εφαρµογές 2. πρόσωπο που ασχολείται 
µε την τέχνη σε θεωρητικό επίπεδο 3. πρόσωπο που χρησιµοποιεί 
έντεχνο και καλλιεργηµένο λόγο 4. πρόσωπο που τεχνολογεί (σηµ. 
2) ένα κείµενο. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «συγγραφέας εγχειριδίου ρητορικής», < τέ-
χνη + λόγος. Η σηµερινή σηµ. οφείλεται στο ελληνογενές γαλλ. 
technologue]. 

τεχνολογώ ρ. µετβ. [αρχ.] {τεχνολογείς... | τεχνολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. προβαίνω στη συστηµατική επεξεργασία (πράγ-
µατος) µε βάση τους κανόνες µιας τέχνης · 2. κάνω γραµµατική ανα-
γνώριση των λέξεων ενός κειµένου. 

τεχνοοικονοµικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται ταυτόχρονα στην 
τεχνική και την οικονοµική πλευρά ενός ζητήµατος: -µελέτη. — τε-
χνοοικονοµικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ, Εσφαλµ. σύνθετο αντί τού αναµενόµενου τεχνικο-οικονοµι-
κός}. 

τεχνοτροπία (η) [1846] {τεχνοτροπιών} η ξεχωριστή τεχνική, το στυλ 
που διέπει ένα καλλιτεχνικό ή λογοτεχνικό έργο, το ύφος ενός καλ-
λιτέχνη ή µιας σχολής: η ~ τού Ελ Γκρέκο | των υπερρεαλιστών. 
[ΕΤΥΜ < τέχνη + -τροπία < τρόπος]. 

τεχνούργηµα (το) [µτγν.] {τεχνουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το καλ-
λιτεχνικό δηµιούργηµα ΣΥΝ. τεχνουργια 2. καθετί που είναι αποτέλε-
σµα ανθρώπινης εργασίας ή παρέµβασης, κατ' αντιδιαστολή προς 
ό,τι υπάρχει ή δηµιουργείται φυσικά. 

τεχνουργια (η) [µτγν.] {τεχνουργιών} 1. η δηµιουργία περίτεχνων έρ-
γων ή κατασκευασµάτων 2. το τεχνούργηµα (βλ.λ.) 3. η χρησιµοποίη-
ση τεχνικής για την επίτευξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος. 

τεχνουργικος, -ή, -ό [1768] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τεχνουρ-
για: ~ επεξεργασία 2. αυτός που έχει κατασκευαστεί µε έντεχνο, πε-
ρίτεχνο τρόπο. — τεχνουργικ-ά | -ώς επίρρ. 

τεχνουργός (ο/η) 1. τεχνίτης ειδικευµένος σε συγκεκριµένη τέχνη 2. 
αυτός που δηµιουργεί περίτεχνα έργα, καλλιτεχνήµατα ΣΥΝ. καλ-
λιτέχνης. [ΕΤΥΜ µτγν. < τέχνη + -ουργός (< έργον)]. 

τεχνουργώ ρ. µετβ. [µτγν.] {τεχνουργείς... | τεχνούργ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. δηµιουργώ (κάτι) χρησιµοποιώντας µια τέχνη ή 
τεχνική 2. κατασκευάζω (κάτι) µε καλλιτεχνικό τρόπο. 

τέως επίρρ. (λόγ.) 1. έως πριν από λίγο χρόνο, ακριβώς προηγουµένως: 
ο νέος υπουργός διαχώρισε τη θέση του από τον ~ (ενν. υπουργό) 2. ο 
τέως (στον δηµοσιογραφικό λόγο) ως χαρακτηρισµός τού τελευταίου 
βασιλέα των Ελλήνων: η εφηµερίδα φιλοξενεί συνέντευξη τού ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *τάΕος (συσχετικό τού έως < *aFoç), που συνδ. µε σαν-
σκρ. tävat «τόσο µακριά» και προέρχεται από το θ. τού άρθρου τό (< 
I.E. *tod-) και το έως (βλ.λ.)]. 

τέως - πρώην. Και οι δύο λέξεις δηλώνουν µπροστά από ονόµατα 
αξιωµάτων ή επαγγελµάτων ότι η άσκηση τού αναφερόµενου 
επαγγέλµατος ή αξιώµατος τοποθετείται στο παρελθόν, ότι δεν 
ισχύει πλέον. Η διαφορά στη χρήση των δύο επιρρηµάτων για τον 
προσεκτικό χρήστη τής γλώσσας είναι ότι το µεν πρώην αναφέρε-
ται σε παρελθοντική κατάσταση που δεν προσδιορίζεται, ενώ το 
τέως δηλώνει το εγγύς παρελθόν, κάτι που ίσχυε µέχρι πρόσφατα, 
µέχρι προ ολίγου χρόνου (ηµερών, µηνών ή και ετών)' το τέως δηλ. 
αναφέρεται σε µία ή περισσότερες χρονικές φάσεις, που προηγού-
νται αµέσως τής παρούσας χρονικής φάσης: Στην τελετή παρέ-
στησαν όλες οι τοπικές αρχές, µεταξύ των οποίων δύο πρώην νο-
µάρχες και ο τέως νοµάρχης Ανατ. Αττικής - Είναι πρώην βουλευ-
τής τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. (ενν. ότι έχει διατελέσει κάποτε βουλευτής) -
Μίλησε ο τέως υπουργός Παιδείας (ενν. τής αµέσως προηγούµενης 
κυβέρνησης) - Είστε πρώην διοικητής τής Τράπεζας; ∆εν είµαι 
πρώην διοικητής, αλλά ο τέως διοικητής. Εγώ παρέδωσα στον ση-
µερινό διοικητή τής Τράπεζας. Αρα πρώην σηµαίνει «παλαιότερος, 
κάποτε στο παρελθόν», ενώ τέως σηµαίνει «τελευταίος, πρόσφα-
τος, µέχρι πριν από λίγο». 

τζαζ (η) {άκλ.} ΜΟΥΣ. 1. (α) µουσική που πρωτοαναπτύχθηκε από τους 
µαύρους τής Νέας Ορλεάνης στις αρχές τού 20ού αι.' χαρακτηρίζεται 
από ρυθµικές εναλλαγές, συγκοπτόµενους ρυθµούς, πολυφωνικές 
εκτελέσεις από µικρές αρχικά και µεγαλύτερες αργότερα ορχήστρες 
µε αυτοσχεδιασµούς, σόλο δεξιοτεχνίας, µελωδική ελευθερία και συ-
νεχείς παραλλαγές σε ένα θέµα: ο Αούις Αρµστρονγκ είναι από τους 
σηµαντικότερους εκπροσώπους τής ~ || ορχήστρα - (β) (µέχρι και τη 
δεκαετία τού '60) τα ντραµς (βλ.λ.) 2. (ως επίθ.) αυτός που σχετίζεται 
µε αυτό το είδος µουσικής, που συνθέτει ή εκτελεί µουσικά κοµµά-
τια αυτού τού είδους: ~ κοµµάτι | συγκρότηµα | µουσική | σκηνή || ~ 
εκτέλεση | φωνή | άκουσµα · 3. (αργκό-σκωπτ.) αυτός που είναι εντε-
λώς ιδιόµορφος, εντελώς απρόβλεπτος ή παράξενος στις αντιδράσεις, 
στον τρόπο σκέψης και δράσης: τα άτοµα είναι εντελώς ~! || ~ κατά-
σταση ΣΥΝ. (οικ.) τρελαµένος. 
[ΕΤΥΜ < αµερ. jazz, αβεβ. ετύµου, ίσως από κρεολικό jass, λέξη-τα-
µπού, που αναφερόταν σε άσεµνους χορούς. Η λ. jazz (όπως και η λ. 
rock, βλ. λ. ροκ), στην αργκό, είχε επίσης την σηµασία τής σεξουαλι- 
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κής πράξης]. 
τζαζεύω ρ. αµετβ. {τζάζε-ψα, -µένος) (αργκό-σκωπτ.) συµπεριφέρο-
µαι εντελώς ιδιόµορφα και απρόβλεπτα ή έχω παράξενες αντιδρά-
σεις και τρόπο σκέψης και δράσης: Πώς τρέχεις έτσι; Τζάζεψες εντε-
λώς; ΣΥΝ. τρελαίνοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < τζαζ, ίσως από τη σηµ. τού αγγλ. jazz «εξάπτω (τη φαντασία, 
το ενδιαφέρον κάποιου) χρησιµοποιώντας υπερβολές» και τη χρήση 
του στην αµερ. αργκό]. 

τζαζίστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} µουσικός τής τζαζ. 
[ΕΤΥΜ. < τζαζ + παραγ. επίθηµα -ίστας]. 

τζάκα (η) χοντρή γυναικεία ζακέτα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. giacca < giacchetta 
(υποχωρητ.) < γαλλ. jaquette (βλ. λ. τζάκετ)]. 

Τζακάρτα (η) η πρωτεύουσα τής Ινδονησίας. [ΕΤΥΜ. < ινδονησ. 
Jakarta | Djakarta < παλαιότ. Jayakarta «νίκη και ευηµερία», ονοµασία 
που δόθηκε στην πόλη το 1527 από τον πρίγκιπα Φαταχίλα, αφού την 
κυρίευσε. Μέχρι το 1949 έφερε το όν. Batavia (ολλν αρχής)]. 

τζακάς (ο) {τζακάδες} (λαϊκ.) αυτός που κατασκευάζει και εγκαθιστά 
τζάκια σε σπίτια. 

τζάκετ (το) {άκλ.} κοντό χειµωνιάτικο πανωφόρι για άνδρες και γυ-
ναίκες: κολεγιακό | στρατιωτικό ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. jacket < γαλλ. jaquette, αρχική σηµ. «ένδυµα χωρικού», 
< κύρ. όν. Jacques ως προσωνύµιο χωρικών]. 

τζάκι (το) {τζακ-ιού | -ιών} 1. εσωτερικός κτιστός χώρος µε µεγάλο 
άνοιγµα για την τοποθέτηση ξύλων και το άναµµα φωτιάς, καθώς 
και µε καπνοδόχο για τη διοχέτευση τού καπνού από την καύση των 
ξύλων ΣΥΝ. εστία, παραγώνι, παραστιά 2. (συνεκδ.) η φωτιά που καί-
ει στον παραπάνω χώρο: ανάβω | σβήνω το ~ || το ~ βγάζει καπνούς 
3. (µτφ.) (α) η οικογένεια, κυρ. η επώνυµη, η επιφανής: λένε πως κα-
τάγεται από µεγάλο ~ (έχει αριστοκρατική ή πλούσια καταγωγή) ΣΥΝ. 
σόι (β) τζάκια (τα) οι οικονοµικά και κοινωνικά ισχυρές οικογένειες 
ενός τόπου (που κυρ. διαχειρίζονται την εξουσία ή µετέχουν στη δια-
κυβέρνηση του, στη δηµόσια ζωή του): τα παλιά | νέα ~ τής πολιτικής 
ΣΥΝ. προύχοντες, ευγενείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ. < όψιµο 
µεσν. ότζάκι(ν) (µε σίγηση τού αρκτικού ατόνου Ô-) < τουρκ. ocak]. 

τζακπότ κ. τζακ-πότ (το) {άκλ.} η µη ανάδειξη πρώτου νικητή κατά 
την κλήρωση τού λαχείου, τού λόττο κ.λπ., µε αποτέλεσµα το χρη-
µατικό ποσό που θα κέρδιζε ο νικητής να προστίθεται στο ποσό τού 
νικητή τής επόµενης κλήρωσης: µετά από τέσσερα ~ στην κλήρωση 
τού λαχείου, ένα αστρονοµικό ποσό περιµένει τον επόµενο τυχερό! 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. jack-pot, αρχικά όρ. τού πόκερ]. 

Τζαµάίκα (η) (αγγλ. Jamaica) κράτος των Μεγάλων Αντιλλών στην 
Καραϊβική Θάλασσα µε πρωτεύουσα το Κίνγκστον, επίσηµη γλώσσα 
την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Τζαµάικας· αλλιώς Ιαµαϊκή. — 
Τζαµαϊκανός (ο), Τζαµαϊκανή (η), τζαµαϊκανός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
Jamaica < ινδιάν. Xaymaca «γη των πηγών» (γλώσσα Αραουάκ)]. 

τζαµαρία (η) {τζαµαριών} 1. µεγάλης επιφάνειας τζάµι, που χρησι-
µοποιείται ως προστατευτική, διαχωριστική ή διακοσµητική τοίχιση 
οικοδοµής, βεράντας κ.λπ., η οποία συνήθ. καλύπτει µια ολόκληρη 
πλευρά δωµατίου ή κτιστού χώρου από το πάτωµα ώς το ταβάνι: η ~ 
κατά µήκος ενός διαδρόµου 2. κάθε κατασκευή από γυαλί ή υαλό-
τουβλα: η ~ τού θερµοκηπίου 3. (συνεκδ.) κάθε χώρος που περιβάλ-
λεται από ανάλογη κατασκευή: κάθεται στη ~ και λιάζεται 4. (γενι-
κότ.) οι µεγάλες τζαµόπορτες: το σαλόνι έχει µεγάλη ~, που βγάζει σε 
βεράντα 5. (µτφ.-σκωπτ.) τα γυαλιά: φοράει ~. [ΕΤΥΜ < τζάµι + 
παραγ. επίθηµα -αρία, πβ. κ. τραπεζ-αρία, γαλ-αρία]. 

τζαµάς (ο) {τζαµάδες} 1. ο τεχνίτης που κόβει τα τζάµια και τα το-
ποθετεί σε πόρτες και παράθυρα, που κατασκευάζει τζαµόπορτες 2. 
ο έµπορος που πουλά τζάµια. 

τζαµένιος, -ια, -ιο αυτός που είναι κατασκευασµένος από τζάµι: ~ 
πόρτα. 

τζαµί (το) {τζαµ-ιού | -ιών} µουσουλµανικός ναός ή τόπος δηµόσιας 
λατρείας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ναός, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. carni]. 

τζάµι (το) {τζαµ-ιού | -ιών) 1. το γυαλί 2. (συνεκδ.) η γυάλινη επιφά-
νεια (πόρτας, παραθύρου, βιτρίνας κ.λπ.): η βροχή χτυπά στο ~ || τα ~ 
τού πούλµαν δεν ανοίγουν (τα παράθυρα του) · 3. (σκωπτ.) τζάµια 
(τα) τα γυαλιά οράσεως 4. (αργκό ως επίθ. ή επίρρ.) αυτός που δεν 
έχει ψεγάδι, ο τέλειος: το καινούργιο του αµάξι είναι ~! || περάσαµε 
~! — (υποκ.) τζαµάκι (το) (σηµ. 1-2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. cam]. 

τζαµόπορτα (η) {δύσχρ. τζαµόπορτων} πόρτα µε τζάµι ή από τζάµι, 
η τζαµωτή πόρτα. 

τζάµπα κ. τσάµπα επίρρ. (καθηµ.) 1. χωρίς χρηµατικό αντίτιµο, δω-
ρεάν: µου το 'δώσε ~, δεν πλήρωσα τίποτα! ΦΡ. (παροιµ.) τζάµπα ξίδι, 
γλυκό σαν µέλι ό,τι είναι φθηνό ή δωρεάν γίνεται δεκτό µε χαρά 2. 
πολύ φθηνά, µε ελάχιστα χρήµατα: το αγόρασα ~ (σε τιµή ευκαιρίας) 
ΣΥΝ. πάµφθηνα 3. χωρίς κόστος ή βλάβη· στη ΦΡ. τζάµπα µάγκας 
αυτός που συµπεριφέρεται σαν µάγκας, που κάνει τον σπουδαίο ή 
προσπαθεί να επιβληθεί, έχοντας εξασφαλίσει τον εαυτό του, χωρίς 
να κινδυνεύει: «όλοι αυτοί οι επιτήδειοι τής πατριδοκαπηλίας, τού 
αποµονωτισµού, τής δηµαγωγίας, τής αρπαχτής, όλοι οι "τζάµπα 
µάγκες", οι έµποροι εθνικών οραµάτων...» (εφηµ.) 4. (ως επίθ.) αυτός 
που είναι πολύ φθηνός, κυρ. στη ΦΡ. τζάµπα πράµα: Μόνο τόσο τα 
αγόρασες; ~! ΣΥΝ. πάµφθηνος 5. χωρίς κανένα όφελος ή αποτέλεσµα: 
~ ήρθαµε· έχουν ήδη φύγει όλοι! || ~ τόσα έξοδα και κόποι, τίποτα δεν 
κατάφερε- ΦΡ. (α) πηγαίνω τζάµπα πεθαίνω άδικα (µε τρόπο που δεν 

το άξιζα): τζάµπα πήγε είκοσι χρονών παλληκάρν τι τις ήθελε τις κό-
ντρες µε τη µηχανή; ΣΥΝ. µάταια (β) (εµφατ.) τζάµπα και βερεσέ για 
κάτι που γίνεται άδικα, που πάει χαµένο: από την αµέλεια τους πήγε 
τόσος κόπος ~ || Να πνιγεί κολυµπώντας! ~ πήγε ο άνθρωπος. Επίσης 
(αργκό) τζαµπέ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. caba], 

τζαµπατζής κ. τσαµπατζής (ο) {τζαµπατζήδες}, τζαµπατζού (η) 
{τζαµπατζούδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο που συστηµατικά επιδιώκει ή 
καταφέρνει να αποκτά ή να απολαµβάνει κάτι χωρίς να πληρώνει γι' 
αυτό 2. (µειωτ.) πρόσωπο που επιλέγει πάντα τις φθηνότερες λύσεις 
για την ικανοποίηση των βιοτικών και κοινωνικών του αναγκών 3. 
(ειδικότ.) πρόσωπο που παρακολουθεί παράσταση, συναυλία κ.λπ., 
χωρίς να πληρώνει εισιτήριο. — τζαµπατζήδικος, -η, -ο, τζαµπατζή-
δικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cabaci]. 

τζάµπο-τζετ (το) {άκλ.} αεριωθούµενο µε θάλαµο αρκετά ευρύχωρο, 
ώστε να µεταφέρει εκατοντάδες επιβατών Kat µε δύο διαδρόµους 
ανάµεσα στα καθίσµατα του. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. jumbo-jet]. 

τζαµώνω ρ. µετβ. {τζάµω-σα, -θηκα, -µένος} (σε πόρτες, παράθυρα, 
βιτρίνες, κορνίζες κ.λπ.) τοποθετώ τζάµι (ώστε να είναι στο πλαίσιο 
του, στη σωστή του θέση). 

τζαµωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από τζάµι ή έχει 
τζάµια: ~ διαχωριστικό || ~ πόρτα ΣΥΝ. τζαµένιος 2. τζαµωτό (το) ο 
χώρος που περιβάλλεται από τζαµαρία. 

τζαναµπέτης (ο) {-ες κ. -έτηδες), τζαναµπέτισσα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο µε δύστροπο χαρακτήρα και κακούς τρό-
πους ΣΥΝ. κακότροπος, στριµµένος 2. (σκωπτ.) πρόσωπο που σκέφτε-
ται πονηρά, που κάνει πονηριές ΣΥΝ. πονηρούλης. — τζαναµπέτικος, 
-η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cenabet]. 

τζαναµπετιά (η) (λαϊκ.) 1. η ιδιότητα τού τζαναµπέτη 2. κακότροπη 
συµπεριφορά ή αντίδραση, παραξενιά. 

τζάνεµ κ. τζάνε µου επιφών. (διαλεκτ.) ψυχή µου, καλέ µου: έλα 'δώ, 
~! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. canim «ψυχή µου»]. 

τζανεριά (η) η κοροµηλιά (βλ.λ.). 
τζάνερο (το) το κορόµηλο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < τζανερίκι (που θεωρήθηκε 

υποκοριστικό) < τουρκ. canerigi. Απίθανη η προταθείσα παραγωγή 
τζάνερο < *διά-νερο «χυµώδες, γεµάτο χυµό»]. 

Τζαννης (ο) ανδρικό όνοµα· συνήθ. ως χαϊδευτ. τού Ιωάννης (βλ.λ.) 
σε ορισµένες περιοχές τής Ν. Ελλάδας. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. Gianni 
«Ιωάννης»]. 

Τζάντε (το) {άκλ.} (διαλεκτ.) η Ζάκυνθος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< ιταλ. Zante < λατ. Zacynthus < αρχ. Ζάκυνθος (βλ.λ.)]. 

τζάντζαλο (το) (λαϊκ.) το κουρέλι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. τζάντζαλον, 
υποκ. τού ιταλ. cencio «κουρέλι, ράκος», αβεβ. ετύµου, πιθ. αντιδάν., αν 
ανάγεται στο λατ. Cynici (< αρχ. κυνικοί), που αναφέρεται στη 
φιλοσοφική σχολή τού Αντισθένη, εφόσον οι κυνικοί συχνά 
ντύνονταν µε κουρέλια]. 

τζάουλ (το) {άκλ.} (σύµβολο J) ΦΥΣ. µονάδα έργου και ενέργειας στο 
∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (SX). 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τού Αγγλου φυσικού J.P. Joule (1818-89), ο οποίος 
διατύπωσε πρώτος τη σχέση µεταξύ θερµότητας και µηχανικής ενέρ-
γειας]. 

τζαρτζάρω ρ. µετβ. {τζαρτζάρισα} (λαϊκ.-στο ποδόσφαιρο) σπρώχνω 
αντίπαλο παίκτη, καθώς κινείται, µε το σώµα µου, µε τον ώµο και τον 
βραχίονα. — τζαρτζάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Εκφραστ. διπλασιασµός τού αγγλ. jar «τραντάζω, συγκρούο-
µαι», ονοµατοπ. λ.]. 

τζατζίκι (το) {τζατζικ-ιού | -ιών} 1. ορεκτικό που παρασκευάζεται από 
γιαούρτι µε σκόρδο και αγγούρι, κρεµµύδι, λάδι κ.λπ.: µια µερίδα ~ 
2. (συνεκδ.) ένα πιάτο από αυτό το ορεκτικό, όπως σερβίρεται σε τα-
βέρνες, εστιατόρια κ.λπ.: παρήγγειλε δύο ~. — (υποκ.) τζατζικάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cacik]. 

τζατζόνερος (ο), τζατζόνρια (η) (λαϊκ.-εκφραστ.) πρόσωπο ηλι-
κιωµένο και παράξενο ΣΥΝ. γεροπαράξενος. [ΕΤΥΜ. < τζατζόγρια < 
τσατσά (βλ.λ.) + γριά]. 

τζελ (το) {άκλ.} ηµίρρευστη ουσία (συνήθ. σε σωληνάριο) µε ποικίλες 
χρήσεις ανάλογα µε τη σύσταση της (χρησιµοποιείται π.χ. ως οδο-
ντόκρεµα ή για καλλυντική περιποίηση των µαλλιών)· αλλιώς γέλη. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. gel (βλ. κ. ζελέ)]. 

τζενεράλε επίθ. {άκλ.} στη ΦΡ. πρόβα τζενεράλε βλ. λ. πρόβα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. generale «γενικός» < λατ. generalis]. 

τζέντζερης (ο) → τέντζερης 
τζέντλεµαν (ο) {άκλ.} 1. άνδρας µε ευγενική, αριστοκρατική κατα-
γωγή 2. (κατ' επέκτ.) άνδρας µε λεπτούς, εξευγενισµένους τρόπους: 
ένας ~ ποτέ δεν παραφέρεται! 3. άνδρας που σέβεται και τηρεί τον 
κώδικα τιµής: είναι ~· κράτησε τον λόγο του. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
gentleman < gentle «ευγενής» + man «άνδρας»]. 

τζερεµές (ο) (τζερεµέδες) (λαϊκ.) 1. η ζηµιά που βαρύνει κάποιον, 
χωρίς αυτός να την έχει προκαλέσει: φώναξα µάστορα για κάτι τζε-
ρεµέδες 2. τα χρήµατα που πληρώνει κανείς, για να αποκαταστήσει 
ζηµιές ή ως αποζηµίωση: µου άφησε πολλούς ~ αυτή η ιστορία µε την 
εφορία 3. (σκωπτ.) ο τεµπέλης άνθρωπος που γίνεται µπελάς. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. cereme «πρόστιµο»]. 

τζερτζελές (ο) {τζερτζελέδες} (λαϊκ.) 1. η συνήθ. ευχάριστη και ευ- 
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πρόσδεκτη αναστάτωση, η µεγάλη φασαρία: κάνω | έχω ~ 2. (για 
πρόσ.) ο φασαριόζος: είναι µεγάλος ~. [ΕΤΥΜ Ονοµατοπ. λ.]. 

τζετ (το) {άκλ.} το αεριωθούµενο αεροσκάφος. [ΕΤΥΜ.< αγγλ. jet < 
γαλλ. jeter «ρίχνω, εκτοξεύω» (µε αναφορά στο αεριωθούµενο 
σκάφος). Βλ. κ. ζετέ]. 

τζετζερέδια (τα) → τεντζερέδια 
τζετ-λαγκ (το) {άκλ.} ελλην. πτητική απορρύθµιση-η διαταραχή των 

σωµατικών ρυθµών που µπορεί να προκληθεί σε κάποιον µετά από 
πολύωρο αεροπορικό ταξίδι προς προορισµό µε πολύ µεγάλη διαφορά 
ώρας από τον τόπο όπου ζει, όπως µεγάλη κούραση, σύγχυση κ.ά. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. jet lag < jet (βλ. λ. τζετ) + lag «καθυστερώ, επιβραδύ-
νω»]. 

τζετ-σέτ (το) {άκλ.} η υψηλή κοινωνία, ο κόσµος τής αριστοκρατίας: 
το διεθνές ~. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. jet set «το σύνολο των αριστοκρατών, που συχνά χρη-
σιµοποιούν αεροπλάνο για τα ταξίδια τους»]. 

τζετ-σκί (το) {άκλ.} µικρό όχηµα που µοιάζει µε µηχανάκι χωρίς ρό-
δες, το οποίο έχει στη βάση του ένα φαρδύ θαλάσσιο σκι, που επι-
τρέπει στον αναβάτη να περνά µε ορµή µέσα από τα κύµατα και να 
κινείται µε ταχύτητα στην επιφάνεια τού νερού. [ΕΤΥΜ < αγγλ. jet 
ski]. 

-τζήδικο (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν το κατάστηµα στο οποίο πωλείται κάτι: σουβλα-τζή-δικο, 
παλια-τζήδικο, πατσα-τζήδικο. 
[ΕΤΥΜ. Από τον πληθ. αντίστοιχων επαγγελµατικών σε -τζής (παλια-
τζής > παλιατζήδ-ες, ψιλικατζής > ψιλικατζήδ-ες) + παραγ. επίθηµα 
-ικο\. 

-τζής (λαϊκ.) παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν το πρόσωπο το οποίο (α) ασκεί επάγγελµα σχετικό µε κάτι: 
καφε-τζής, φαναρ-τζής (β) κάνει κάτι: πλακα-τζής, καβγα-τζής, χω-
ρατα-τζής. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
τουρκ. -ci και εµφανίζεται τόσο σε τουρκ. λ. (λ.χ. µπογια-τζής < 
τουρκ. boya-ci, σοβα-τζής < τουρκ. siva-ci) όσο και σε νόθα συνθ. (λ.χ. 
παλια-τζής, σουβλα-τζής)]. 

Τζια (η) (λαϊκ.) η Κέα (βλ.λ.). — Τζιώτης (ο), Τζιώτισσα (η), τζιώτικος, -
η, -ο. 

τζίβα κ. τσίβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. χόρτο µε ινώδη σύστα-
ση, µε το οποίο παλαιότ. γέµιζαν στρώµατα, µαξιλάρια κ.λπ. ή το 
χρησιµοποιούσαν για τη λείανση ξύλινων επιφανειών: τρίβω την κα-
σέλα µε - 2. σχοινί που κατασκευάζεται από αυτό το χόρτο 3. οτιδή-
ποτε µοιάζει µε αυτό το χόρτο: τα µαλλιά της έγιναν ~ από τα πολλά 
βαψίµατα. [ΕΤΥΜ Ίσως < αγγλ. ceiba < ισπ. ceiba < γλ. Αραουάκ 
ceyba]. 

τζιβαερι (το) τζοβαί'ρι (βλ.λ.)· συχνά χαϊδευτ.: «η ξενιτειά σε χαίρεται, 
~ µου» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cevahir]. 

τζιέρι κ. τζιγέρι (το) (λαϊκ.) 1. το συκώτι (βλ.λ.) 2. τζιέρια (τα) τα 
εντόσθια- ΦΡ. τρώω | ψήνω τα τζιέρια (κάποιου) καταταλαιπωρώ (κά-
ποιον), υποβάλλω (κάποιον) σε µαρτύρια 3. (ως προσφώνηση) σπλά-
χνο (µου), ψυχή (µου). [ΕΤΥΜ < τουρκ. ciger < περσ. cigar 
«συκώτι»]. 

τζιζ (το) {άκλ.} (εκφραστ.) (στο λεξιλόγιο των νηπίων) στην επιφωνη-
µατική ΦΡ. (µη!) (κάνει) τζιζ! για να δηλωθεί, συνήθ. προειδοποιητικά 
ή αποτρεπτικά, σε παιδί ότι κάτι καίει ή είναι επικίνδυνο: Μη βάζεις 
το δάχτυλο σου στην πρίζα! Κάνει τζιζ! [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ. τής 
παιδικής γλώσσας]. 

τζιµάνι (το) {τζιµαν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο έξυπνος και ικανός άνθρω-
πος: (συχνά ειρων.) παιδί ~ (πολύ ξύπνιος). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ.-αµερ. G-man, συντετµ. τ. τού Government 
man, «άνθρωπος τής κυβερνήσεως», που αποδιδόταν συνθηµατικά 
στους ειδικούς πράκτορες τού F.B.I.]. 

Τζιµπουτί (το) {άκλ.} (αραβ. Jumhüriyat Jibuti, γαλλ. République de 
Djibouti = ∆ηµοκρατία τού Τζιµπουτί) κράτος τής ΒΑ. Αφρικής µε 
πρωτεύουσα το Τζιµπουτί, επίσηµες γλώσσες την Αραβική και τη 
Γαλλική Kat νόµισµα το φράγκο Τζιµπουτί. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. Djibouti < αραβ. Jibuti < gabouti (γλώσσα Αφάρ), που 
είχε τη σηµ. «πιάτο, δίσκος» και, σύµφωνα µε µιαν άποψη, αναφερό-
ταν στο έθιµο τής κατασκευής τέτοιων αντικειµένων από ίνες φοινι-
κοδένδρων]. 

τζιν1 (το) 1. χοντρό, πολύ ανθεκτικό ύφασµα από βαµβάκι ή πολυε-
στέρα, που βάφεται συνήθ. µπλε και χρησιµοποιείται κυρ. για την 
κατασκευή ρούχων, καλυµµάτων κ.λπ.: φούστα από ~ || µαύρο | κόκ-
κινο ~ 2. (συνεκδ.) παντελόνι από αυτό το ύφασµα: φορούσε ένα ~ κι 
ένα µπλουζάκι 3. κάθε ρούχο από αυτό το ύφασµα: ντύσου πρόχειρα· 
θα φοράµε όλοι ~ || η µόδα των ~ 4. (ως επίθ.) αυτός που είναι κατα-
σκευασµένος από αυτό το ύφασµα: ~ φούστα | πουκάµισο | µπουφάν. 
Επίσης µπλουτζίν (το) (σηµ. 1, 2, 3). — (υποκ.) τζινάκι (το). [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. jean (fustian) < jean (< παλαιότ. Jene | Gene «Γένουα», πόλη τής 
Ιταλίας) + fustian «χοντρό βαµβακερό ύφασµα, κοτλέ»]. 

τζιν2 (το) άχρωµο δυνατό, αρωµατικό οινοπνευµατώδες ποτό, που πα-
ρασκευάζεται µε απόσταξη πολτού βύνης και νερού και παίρνει το 
άρωµα του από τον καρπό ενός είδους κέδρου. [ΕΤΥΜ < αγγλ. gin, 
συγκεκοµµ. τ. τού γαλλ. genièvre < ολλ. jenever «κέδρος» (< λατ. 
juniperus) µε την επίδρ. τού τόπων. Genève «Γενεύη»]. 

τζίνι (το) {χωρ. γεν.} (κατά την αραβική µυθολογία) 1. φανταστικό δαι-
µονικό πνεύµα τού αέρα ή τής φωτιάς µε υπερφυσικές δυνάµεις, το 
οποίο µπορούσε να παίρνει οποιαδήποτε µορφή ζώου ή ανθρώπου, 

ζούσε συνήθ. εγκλωβισµένο µέσα σε λυχνάρι και µπορούσε να εκ-
πληρώνει µε µαγικό τρόπο τις ευχές (συνήθ. τρεις) αυτού που θα το 
απελευθέρωνε τρίβοντας το λυχνάρι 2. (µτφ.) ο πανέξυπνος, δαιµό-
νιος άνθρωπος: αυτό το παιδί είναι ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ. < αραβ. jinni «δαίµονας, πνεύµα»]. 

Τζίντζερ (το) {άκλ.} ποώδες φυτό, τού οποίου η ρίζα χρησιµοποιείται 
στη µαγειρική και τη φαρµακευτική ΣΥΝ. πιπερόριζα. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < αγγλ. ginger < παλ. γαλλ. gimgibre < µεσν. λατ. gingiber < 
λατ. zingiber < µτγν. ζιγγίβερι < παλικ. sifïgivera- | σανσκρ. srngavera-]. 

Τζιπ (το) {άκλ.} µικρό όχηµα κατάλληλο για οδήγηση σε ανώµαλο και 
απότοµο δρόµο, µε κίνηση στους τέσσερεις τροχούς, το οποίο αρχικά 
κατασκευάστηκε για στρατιωτική χρήση (κατά τον Β' Παγκόσµιο 
Πόλεµο). — (υποκ.) τζιπάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ.-αµερ. εµπορ. ονοµ. jeep, από την προφορά των αρχικών 
γραµµάτων g- και ρ- στην αγγλ. φρ. general purpose (vehicle) «(όχηµα) 
γενικής χρήσεως». Η γρ. Jeep ίσως οφείλεται σε επίδρ. τής φιγούρας 
κινουµένων σχεδίων Eugene the Jeep, που παρίστανε ένα µικρό θαυ-
µατοποιό ζώο, το οποίο ήταν πηγή ανεξάντλητης δύναµης]. 

τζιριτζάντζουλα (η) → τζυριτζάτζουλα 
τζίρος (ο) → τζύρος 
τζίτζί (το) {άκλ.} (λαϊκ.-προφορ.) ως χαρακτηρισµός για κάποιον/κάτι 

όµορφο, περιποιηµένο κ.λπ.: έπλυνα το αυτοκίνητο και το έκανα ~! 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. cid «ωραίος, όµορφος»]. 

τζίτζικας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µεγαλόσωµο έντοµο που απαντά στις 
θερµές περιοχές τής Γης, φέρει δύο ζεύγη διαφανή φτερά µε µεµβρά-
νες και το αρσενικό διαθέτει ένα όργανο παραγωγής τριγµού (τρα-
γουδιού) χαρακτηριστικού για κάθε είδος, παραµένει συνήθ. κρυµ-
µένο µέσα στο φύλλωµα των δέντρων, από τους χυµούς των οποίων 
τρέφεται· θεωρείται σύµβολο τού καλοκαιριού και τής ξέγνοιαστης 
ζωής: (παροιµ.) «αν δεν λαλήσει τζίτζικας, δεν είναι καλοκαίρι» || µα-
ζεύω | παγιδεύω τζίτζικες ΣΥΝ. τζίτζιρας· ΦΡ. σκάει ο τζίτζικας κάνει 
πολύ µεγάλη ζέστη: έξω ~ κι έχεις κλειστό το παράθυρο; 2. (µτφ.) άν-
θρωπος τεµπέλης, που καλοπερνά αδιαφορώντας για το αύριο· κυρ. 
µε αναφορά στον γνωστό µύθο τού Αισώπου: ο ένας εργατικός και ο 
άλλος ~! Επίσης τζιτζίκι (το) {τζιτζικιού}. — (υποκ.) τζιτζικάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. τέττιξ, -ιγος | -ικος (βλ.λ.), µε την επίδρ. τού ήχου 
τζι τζι]. 

Τζιτζιµπίρα (η) → τσιτσιµπίρα 
τζίτζιρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ο τζίτζικας (βλ.λ.), συνήθ. στον 

γλωσσοδέτη: ο τζίτζιρας, ο µίτζιρας, ο τζιτζιµιτζιχότζιρας, ανέβηκε 
στη τζιτζιριά, τη µιτζιριά, τη τζιτζιµιτζιχοτζιριά... [ΕΤΥΜ < τζίτζικας, 
µε επίθηµα -ρας, κατ' αναλογίαν προς ουσ. όπως µπόµπιρας. ∆εν 
ευσταθεί η αναγωγή στο αρχ. τίτυρος «είδος πιθήκου»]. 

τζιτζιφιόγκος (ο) (λαϊκ.-σκωπτ.) άνδρας που προσέχει υπερβολικά 
την εµφάνιση του, µε επιτηδευµένο ντύσιµο και παρουσιαστικό ΣΥΝ. 
λιµοκοντόρος, κοµψευόµενος. 
[ΕΤΥΜ Πιθ. νόθο συνθ. < τζιτζί (αργκό) (< τουρκ. cici «ωραίος») + φιό-
γκος}. 

τζιτζυφιά (η) (συχνή ορθ. τζιτζιφιά) φυλλοβόλο δέντρο. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ζιζυφέα < µτγν. ζίζυφον (βλ. κ. τζίτζυφο)]. 

Τζίτζυφο (το) ο καρπός τής τζιτζυφιάς. [ΕΤΥΜ < µτγν. ζίζυφον (µε 
ηχηροποίηση), δάνειο αγν- ετύµου]. 

τζίφος (ο) (λαϊκ.) η εντελώς αποτυχηµένη προσπάθεια, το µηδαµινό 
αποτέλεσµα: όλη η προσπάθεια ήταν | πήγε ~ || ~ οι κόποι µας | η 
υπόθεση ΣΥΝ. αποτυχία. [EJYM Πιθ. < αραβ. zife ή < αρχ. ψήφος, µε 
τη σηµ. «µηδέν»]. 

τζίφρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η υπογραφή: το χαρτί δεν είχε τη 
~ τού διευθυντή || πάµε αύριο για τις - κι έκλεισε το συµβόλαιο. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τσίφρα < ιταλ. cifra «αριθµός - µονογραφή» < αραβ. 
sifr «µηδέν»]. 

τζιχάντ (η) {άκλ.} ιερός πόλεµος στη µουσουλµανική παράδοση κατά 
των «απίστων» (µη µουσουλµάνων). [ΕΤΥΜ. < αραβ. jihad 
«µεγίστη προσπάθεια»]. 

Τζοβαΐρι (το) [τζοβαϊρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. πολύτιµη πέτρα 2. κόσµη-
µα φτειαγµένο από πολύτιµη πέτρα και γενικότ. κάθε κόσµηµα· ΦΡ. 
(ως επιφών.) τζοβαΐρι µου! θησαυρέ µου! Επίσης τζιβαερι. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. cevahir]. 

τζοβαϊρικά (τα) (λαϊκ.) τα πολύτιµα πετράδια ή χρυσαφικά ΣΥΝ. κο-
σµήµατα. 

τζόβενο (το) (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. νεαρός, νέος: δεν είσαι πια κάνα ~ 
για να µην κουράζεσαι, µεγάλωσες πια! 2. (ειρων.-µειωτ. για άνδρα 
προχωρηµένης ηλικίας) αυτός που προσπαθεί να µοιάσει µε τους νέ-
ους στην εµφάνιση, τη συµπεριφορά κ.λπ. Επίσης τζόβενος (ο). 
[ΕΤΥΜ, < βεν. zoven < λατ. juvenis «νέος»]. 

τζογαδόρος (ο) πρόσωπο που χαρτοπαίζει συστηµατικά, που ασχο-
λείται µε τα τυχερά παιχνίδια, µε τον τζόγο (επαγγελµατικά ή ερασι-
τεχνικά): του έφαγαν τα λεφτά του οι ~||~είναι, από τα στοιχήµατα 
ζει. — τζογαδόρικος, -η, -ο, τζογαδόρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < βεν. 
zogador «παίκτης» (βλ. κ. τζόγος)]. 

τζόγια (η) (λαϊκ.) στη ΦΡ. τζόγια µου! (κ. τζογούλα µου!) καµάρι µου, 
χαρά µου, χρυσέ | -ή µου! 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < ιταλ. gioia «χαρά» < λατ. gaudia, πληθ. τού 
gaudium (< p. gaudeo «χαίροµαι»)]. 

τζόγκινγκ κ. τζόκινγκ (το) {άκλ.} αργό τρέξιµο µεγάλων αποστάσεων 
για τη διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης: κάνω | πηγαίνω για - 
στο πάρκο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. jogging < ρ. jog «σκουντώ ελαφρά, περπατώ αργά», 
από συµφυρµό τού παλαιότ. jot «σκουντώ» και τού shog «κουνώ, τρα- 



τζόγος 1763 τηλεαγορά 
 

ντάζω»]. 
τζόγος (ο) (λαϊκ.) 1. η χαρτοπαιξία (βλ.λ.) 2. (γενικότ.) οποιοδήποτε 

τυχερό παιχνίδι, αλλά και όλα τα τυχερά παχνίδια στο σύνολο τους: 
εκατοµµύρια χάνονται στον ~ || τα καζίνα είναι µια βιοµηχανία τζόγου 
3. (µτφ.) οποιαδήποτε διαδικασία ή κατάσταση έντονης και αµ-
φίρροπης αντιπαράθεσης, η έκβαση, το αποτέλεσµα τής οποίας εξαρ-
τάται από αστάθµητους παράγοντες, εύστοχες κινήσεις, προβλέψεις 
και χειρισµούς: ο ~ τής πολιτικής 4. η ασταθής επαφή, η µερική εφαρ-
µογή: το τιµόνι έχει πολύ τζόγο και θέλει ρύθµιση. [EJYM. < βεν. zogo 
«παιχνίδι» (ιταλ. gioco) < λατ. jocus]. 

τζόκεϊ (ο) (παλαιότ. τζόκεϋ) {άκλ.} 1. ο επαγγελµατίας αναβάτης που 
µετέχει σε ιπποδροµίες 2. τζόκεϊ (το) καπέλο µε µικρό γείσο, σαν αυτά 
που φορούν οι αναβάτες ή οι στρατιώτες. [ΕΤΎΜ. < αγγλ. jockey < 
κύρ. όν. Jock, µε τη σηµ. «άνδρας, αθλητής»]. 

τζόκερ (ο) (άκλ.) (λαϊκ. στο χαρτοπαίγνιο) το τραπουλόχαρτο µε την 
εικόνα τού γελωτοποιού, το οποίο µπορεί να αντικαταστήσει οποιο-
δήποτε άλλο χαρτί ως ισοδύναµο του ΣΥΝ. µπαλαντέρ. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. joker < joke «αστείο» < λατ. jocus «παιχνίδι»]. 

τζόρας (ο) (ως χαρακτηρισµός και για άνδρα και για γυναίκα) πει-
σµατάρης, ξεροκέφαλος. [ΕΤΥΜ. πιθ. < σερβοκρ. zoran «ρωµαλέος - 
βίαιος»]. 

τζουκµπόξ κ. τζουκ-µποξ (το) {άκλ.} µεγάλο µηχάνηµα µε ενσω-
µατωµένο πικάπ (βλ.λ.), το οποίο λειτουργεί µε κέρµατα και διαθέτει 
ποικιλία δίσκων µέσα σε φανταχτερή βιτρίνα, από τους οποίους ο 
χρήστης µπορεί να επιλέξει αυτόν που θέλει να ακούσει, πατώντας 
το αντίστοιχο πλήκτρο. 
[ΕΤΥΜ; < αγγλ. juke-box (box «κουτί»). Η λ. juke έχει αποσπαστεί από 
το περιφραστ. ουσ. juke joint, το οποίο περιέγραφε ένα εστιατόριο 
πρόχειρου φαγητού, όπου µπορούσε κανείς να ακούσει µουσική από 
τζουκ-µποξ]. 

Τζουµέρκα (τα) τα ΑθαµανικάΌρη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

τζούντο (το) {άκλ.} ιαπωνική πολεµική τέχνη που βασίζεται στο ζί-
ου ζίτσου (βλ.λ.), αλλά δεν επιτρέπει τα σκληρά χτυπήµατα και δίνει 
έµφαση στο αθλητικό στοιχείο και κυρ. στην ταχύτητα και την ευλυ-
γισία των αγωνιζοµένων: αγώνας | αθλητής τού ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
judo < ιαπων. judo < jû «ευλυγισία, ευγένεια» + dö «δρόµος - 
τέχνη»]. 

τζούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το υπόλειµµα ενός υγρού (κα-
τακάθι) στο δοχείο που το περιείχε 2. η πολύ µικρή ποσότητα (λ.χ. 
ενός υγρού): ήπιε µια ~ καφέ, γιατί βιαζόταν || µία ~ ζάχαρη 3. ρου-
φηξιά τσιγάρου ή ναρκωτικού: τραβώ µια -1| κάνω µια ~ 4. (συνεκδ.) 
η ποσότητα ναρκωτικού, κυρ. χασίς, που καπνίζεται µε µία ρουφη-
ξιά, εισπνοή. — (υποκ.) τζουρίτσα (η). [ΕΤΥΜ < τουρκ. cura 
«ρουφηξιά, γουλιά»]. 

τζουράς (ο) {τζουράδες} ΜΟΥΣ. τρίχορδο όργανο τής λαϊκής µουσι-
κής, µε µακρύ µπράτσο και µικρό σκάφος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cura]. 

τζουτζές (ο) {τζουτζέδες} (λαϊκ.-µειωτ.} 1. ο νάνος (βλ.λ.) 2. µικρό-
σωµος γελωτοποιός, ο γελοίος άνθρωπος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cuce]. 

τζουτζούκος (ο), τζουτζούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) ως προ-
σφώνηση αγαπηµένου προσώπου. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çocuk «παιδί»]. 

τζούφιος, -α, -ο κ. ζούφιος (λαϊκ.) 1. (για καρπούς) αυτός που δεν έχει 
ψίχα, ο κούφιος, αυτός που δεν έχει µεστώσει ακόµα: τα αµύγδαλα 
είναι ~ ΣΥΝ. κούφιος, χαλασµένος, ανούσιος, ισχνός, ατροφικός, 
αµέστωτος ANT. µεστός, γεµάτος, σαρκώδης 2. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που δεν έχει εσωτερική (πνευµατική-ψυχική) καλλιέργεια, ο 
κενός και επιφανειακός χαρακτήρας: τον νόµιζα άνθρωπο, µα κι αυ-
τός ~ είναι! || τι θέλει και ασχολείται µε τους ~· περιµένει να τον κα-
ταλάβουν; ΣΥΝ. ανόητος, επιπόλαιος, επιφανειακός, κενός, άδειος. — 
(τ)ζουφάδα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ζούφιος < µεσν. ζοφός (µε τροπή /ο/ → Ini) < αρχ. σοµφός 
«αραιός - σπογγώδης», που συνδ. µε αρχ. γερµ. svamp «σπόγγος», 
αρχ. αγγλ. svamm κ.ά.]. 

τζυράρω ρ. αµετβ. {τζύρ-αρα κ. -άρισα} κάνω εµπορικές συναλλαγές 
που ολοκληρώνονται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, πραγµατο-
ποιώ κύκλο εργασιών. 

τζυριτζά(ν)τζουλα (η) (συνήθ. ορθ. τζιριτζά(ν)τζουλα) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. ο ελιγµός, η στροφή 2. (στον πληθ.) τα καµώµατα, τα νάζια: 
κάνω | αρχίζω τις - ΣΥΝ. κόλπα. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. gironzolare «περιφέροµαι άσκοπα, τριγυρίζω» 
(µε εκφραστ. επανάληψη τού φθόγγου -τζ-) < *gironzolo, υποκ. τού 
giro < λατ. gyrus < µτγν. γύρος (πβ. κ. τζύρος)). 

τζύρος (ο) (συνήθ. ορθ. τζίρος) 1. το σύνολο των εµπορικών συναλ-
λαγών που ολοκληρώνονται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ο 
κύκλος εργασιών: φέτος ο ~ εµφανίζεται µειωµένος 2. (συνεκδ.) το 
συνολικό µικτό κέρδος που αποδίδει µια επιχείρηση σε συγκεκριµέ-
νο χρονικό διάστηµα: είχε ~ δέκα εκατοµµύρια || το µαγαζί του κάνει 
µεγάλο | µικρό ~. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < ιταλ. giro < λατ. gyrus < µτγν. 
γύρος]. 

τήβεννος (η) {τηβένν-ου | -ων, -ους} 1. (στην αρχαιότητα) µακρύς 
εξωτερικός µανδύας ή χλαµύδα που φορούσαν οι αρχαίοι Ρωµαίοι, 
κυρ. οι ανώτεροι αξιωµατούχοι και ο αυτοκράτορας 2. µακρύ, ριχτό 
σκουρόχρωµο ένδυµα µε φαρδιά µανίκια και διακοσµητικές ταινίες 
γύρω από τα µανίκια και τον λαιµό, που φορούν δικαστές και πανε-
πιστηµιακοί σε επίσηµες τελετές ή περιστάσεις. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
τήβεννα | τήβεννος, λ. ετρουσκ. προελ.]. 

τηβεννοφορος, -ος, -ο [µτγν.] αυτός που φορά τήβεννο λόγω τού 

αξιώµατος ή τής θέσης του. 
τηγανητός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τηγανιστεί ή ψήνεται στο τηγάνι: 

~ πατάτες || τα ψάρια θα τα κάνεις ~ ή στον φούρνο; ΣΥΝ. τηγανιστός 
2. τηγανητά (τα) τα φαγητά που ψήνονται στο τηγάνι: αποφεύγει τα 
- κατόπιν εντολής τού γιατρού. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τηγανητόν, ουδ. αµάρτυρου ρηµατικού επιθ. »τηγανη-
τός < αρχ. τήγανον (βλ. λ. τηγάνι)]. 

τηγάνι (το) {τηγαν-ιού | -ιών} 1. πλατύ, στρογγυλό και ρηχό µεταλλι-
κό µαγειρικό σκεύος µε µακριά λαβή για ψήσιµο φαγητών στο λάδι 
ή στο βούτυρο: ~ µε αντικολλητικό πάτο 2. οτιδήποτε έχει πεπλατυ-
σµένο σχήµα ή αβαθή κοιλότητα 3. (συνεκδ.) το ψήσιµο σε σκεύος 
τέτοιου είδους: αποφεύγει τα φαγητά που θέλουν ~ 4. (συνεκδ.) η τη-
γανιά (βλ.λ.) · 5. (µτφ.) στρογγυλή επιφάνεια µε καθίσµατα στο λού-
να-παρκ, που ανεβοκατεβαίνει ή δονείται απότοµα, τραντάζοντας 
όσους έχουν ανεβεί σε αυτήν · 6. περιφραγµένη έκταση σε αλυκή µε 
πολύ µικρό βάθος. — (υποκ.) τηγανάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τηγάνιον, υποκ. τού αρχ. τήγανον | τάγηνον, τεχν. όρ., 
αγν. ετύµου]. 

τηγανιά (η) η ποσότητα που µπορεί να ψηθεί κάθε φορά σε ένα τη-
γάνι: ιχια ~ πατάτες ΣΥΝ. τηγάνι. 

τηγανίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {τηγάνισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 
1. ψήνω (κάτι) στο τηγάνι, µέσα σε καυτό λάδι ή βούτυρο: ~ αβγά | 
ψάρια | πατάτες 2. (µτφ.) υποβάλλω (κάποιον) σε µεγάλη δοκιµασία, 
τον ταλαιπωρώ πολύ ♦ 3. (αµετβ.) ψήνω στο τηγάνι: απ' το πρωί τη-
γανίζει για την οικογένεια! — τηγάνισµα (το) [µεσν.]. 

τηγανιστός, -ή, -ό [µτγν.] ο τηγανητός (βλ.λ.). 
τηγανίτα (η) {τηγανιτών} γλύκυσµα από χυλό αλευριού, που τηγανί-
ζεται σε καυτό λάδι: τηγανίτες µε µέλι και καννέλα ΣΥΝ. λαλαγγίτα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τηγανιτής (ενν. άρτος, αλλαγή γένους κατά το πίτα) < 
αρχ. τήγανον (βλ. λ. τηγάνι)]. 

τηγανοειδής, -ής, -ές {τηγανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που το 
σχήµα του µοιάζει µε τηγάνι ΣΥΝ. τηγανόµορφος.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
-ης, -ες,- 

τη γα νολαδο (το) λάδι που έχει χρησιµοποιηθεί σε τηγάνισµα ή πρό-
κειται να ξαναχρησιµοποιηθεί σε τηγάνισµα. 

τηγανόµορφος, -η, -ο ο τηγανοειδής (βλ.λ.). 
τηγανόψωµο (το) στρογγυλό τηγανισµένο ψωµί µε επίπεδη επιφάνεια 

και γέµιση από τυρί. 
τήγµα (το) {τήγµ-ατος | -ατα, -άτων} το αποτέλεσµα τής τήξης, στερεό 

σώµα που έχει λειώσει. [ΕΤΥΜ. < µτγν. τήγµα «λειωµένο χρώµα» < 
αρχ. τήκω]. 

τήδε επίρρ. (αρχαιοπρ.) στη ΦΡ. τήδε κακείσε (τήδε κάκεϊσε) εδώ και 
εκεί, χωρίς σειρά ή τάξη, µε άτακτο τρόπο: βρήκε τις σηµειώσεις του 
σκορπισµένες ~ ΣΥΝ. άτακτα, σκόρπια. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τήδε (µε επιρρ. χρήση), δοτ. εν. τής δεικτ. αντων. όδε (ό 
+ δέ(]. 

τηκ (το)→τικ2 
τηκτικός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που επιφέρει τήξη, που µπορεί να 
λειώσει κάτι, κυρ. ένα στερεό σώµα: - θερµοκρασία | περιβάλλον 
ΣΥΝ. διαλυτικός, ρευστοποιητικός. 

τηκτός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να λειώσει, εύτηκτος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τήκω]. 

τήκω ρ. µετβ. {έτηξα, τετηγµένος} (λόγ.) 1. µεταβάλλω (στερεό σώµα) 
σε υγρό θερµαίνοντας το: ο χάλυβας τήκεται σε υψηλές θερµοκρασίες 
ΣΥΝ. ρευστοποιώ, λειώνω 2. (µτφ.) φθείρω (κάτι), διασπώ τη συνοχή 
ΣΥΝ. µαραίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
fΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *te- «λειώνω» (µε ουρανική παρέκταση -κ-), πβ. αρχ. 
σλαβ. tajq «λειώνω», αρµ. t'amam «υγραίνω, µουσκεύω», αρχ. ιρλ. tarn 
«θάνατος», ουαλ. tawdd «τήξη», λατ. tâbês «τήξη, σήψη» κ.ά.]. 

τηλαισθησία (η) [1891] {τηλαισθησιών} η ικανότητα που θεωρείται 
πως έχουν ορισµένα άτοµα να αντιλαµβάνονται, να αισθάνονται 
αντικείµενα, γεγονότα ή καταστάσεις, τα οποία υπάρχουν ή συµβαί-
νουν πέρα από την ακτίνα οράσεως ή ακοής τους και, κατά συνέ-
πεια, χωρίς τη διέγερση των αισθητηρίων οργάνων τους. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télésthésie]. 

τηλουγής, -ής, -ές {τηλαυγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· τηλαυγέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που εκπέµπει φωτεινή ακτινοβολία σε µεγάλη 
απόσταση, που φέγγει από µακριά: ~ αστέρας | φάρος. — τηλαυνώς 
επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. <τηλ(ε)- + 
αυγής < αυγή, πβ. κ. λυκ-αυγής]. 

τηλε- κ. τηλέ- κ. τηλ- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων, το 
οποίο: 1. προσδίδει σε κάτι την έννοια τής µεγάλης απόστασης: 
τηλε-βόλο, τηλε-φακός, τηλέ-γραφος · 2. δείχνει ότι κάτι σχετίζεται 
µε την τηλεόραση: τηλε-θεατής, τηλε-παρουσιαστής, τηλε-περιοδικό, 
τηλε-παιχνίδι, τηλ-οψία. 
[ΕΤΎΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το επίρρ. τήλε «µακριά». Σε ό,τι αφορά την ετυµ. τού επιρρ. τήλε, 
που παρουσιάζει δυσερµήνευτη κατάλ. -ε, φαίνεται προφανής η ανα-
γωγή σε I.E. *kwel- «µακριά» (µε τοπική και χρονική σηµ.), καθώς και 
η σύνδεση µε σανσκρ. caramä- «άκρος», ενώ εµφανίζεται και ως α' 
συνθ. των µυκ. ανθρωπωνυµίων qe-ra-di-ri-jo, qe-re-qo-ta-o. Ως α' 
συνθ. το επίρρ. πέρασε σε πολλές ξέν. γλώσσες, πβ. αγγλ. tele-, γαλλ. 
télé-]. 

τηλεαΓΓελία (η) {τηλεαγγελιών} αγγελία που δίδεται για δηµοσίευ-
ση σε έντυπο µέσω ξένων δικτύων. 

τηλεαγορά (η) (συνήθ. στον πληθ.) 1. µέθοδος πώλησης προϊόντων, 
κατά την οποία ο πωλητής τηλεφωνεί σε ανθρώπους, για να διαπι-
στώσει αν θέλουν να αγοράσουν τα προϊόντα του · 2. µέθοδος πώλη-
σης προϊόντων, κατά την οποία αυτά προβάλλονται σε τηλεοπτικές 
διαφηµίσεις και αποστέλλονται στον πελάτη, µόνον αφού τηλεφωνή- 
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σει στην εταιρεία και τα παραγγείλει. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. telemarketing (νόθο συνθ.)]. 

τηλεακτινογραφια (η) {τηλεακτινογραφιών} ΙΑΤΡ. η συνήθ. οπι-
σθοπρόσθια ακτινογραφία τού θώρακα, που αναδεικνύει τους πνεύ-
µονες και την καρδιά. — τηλεακτινογραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ, 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. teleradiography (νόθο συνθ.) < tele- (< 
αρχ. τηλε-) + -radio- (< λατ. radius «ακτίνα») + -graphy < -γραφία (< 
γράφω)]. 

τηλεβόας (ο) {τηλεβόων} 1. ηλεκτρονικό µεγάφωνο, συνήθ. µε ειδικό 
εξάρτηµα που µοιάζει µε χωνί, για την ενίσχυση τού ήχου ΣΥΝ. (κα-
θηµ.) ντουντούκα 2. (παλαιότ.) µεταλλική χοάνη που κατέληγε σε ει-
δικό επιστόµιο, το οποίο προσαρµοζόταν στο στόµα τού οµιλητή και 
ενίσχυε την ένταση τής φωνής του, κυρ. όταν απευθυνόταν σε οµάδα 
ανθρώπων, π.χ. δίνοντας οδηγίες, παραγγέλµατα, φωνάζοντας συνθή-
µατα κλπ.: ναυτικός ~ (που χρησιµοποιούσαν παλαιότ. οι ναυτικοί) 
ΣΥΝ. χωνί, µπουρού. [ΕΤΥΜ.qpy. < τηλε- + -βόας < βοώ (·άω)). 

τηλεβόλο (το) 1. βαρύ πυροβόλο όπλο που πλήττει στόχους σε µεγά-
λες αποστάσεις: αντιαεροπορικό | αντιαρµατικό ~ ΣΥΝ. κανόνι 2. (ει-
δικότ.) πυροβόλο πολεµικού πλοίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ 
Ουδ. τού αρχ. επιθ. τηλεβόλος «αυτός που βάλλει προς τον στόχο 
από µακριά» < τηλε- + -βόλος < βάλλω]. 

τηλεβόµβα (η) (τηλεβοµβών) εκρηκτικός µηχανισµός που πυροδο-
τείται από απόσταση µε τηλεχειρισµό. 

τηλεγραφειο (το) [1833] το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η υπηρεσία 
αποστολής και λήψεως τηλεγραφηµάτων τού ταχυδροµείου. 

τηλεγράφηµα (το) [1843] {τηλεγραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. κείµενο 
που αποστέλλεται µέσω τηλεγράφου- το κόστος αποστολής του 
αυξάνει αναλόγως τού αριθµού των λέξεων και κατά συνέπεια δια-
µορφώνεται µε τη µεγαλύτερη δυνατή νοηµατική συµπύκνωση, εκ-
φραστική λιτότητα και συντοµία: επείγον | ευχετήριο | συλλυπητήριο 
~ 2. (συνεκδ.) το έντυπο τού τηλεγραφείου, στο οποίο έχει τυπωθεί το 
παραπάνω κείµενο: έλαβε το - || χάνω ένα ~ 3. (µτφ.) κάθε κείµενο 
που είναι διατυπωµένο µε µεγάλη συντοµία, που έχει πολύ µικρή 
έκταση: έκθεση ζήτησα, όχι αυτό το ~! [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. télégramme]. 

τηλεγραφητής (ο) [1833], τηλεγραφήτρια (η) [1888] (τηλεγραφη-
τριών} 1. υπάλληλος τηλεγραφείου που χειρίζεται τον τηλέγραφο, α-
ποστέλλοντας και λαµβάνοντας τηλεγραφήµατα 2. ΝΑΥΤ. Ο αξιωµατι-
κός που χειρίζεται τον ασύρµατο τηλέγραφο τού πλοίου ΣΥΝ. ασυρ-
µατιστής. 

τηλεγραφία (η) [1847] {τηλεγραφιών} 1. τηλεπικοινωνιακό σύστηµα 
για τη διαβίβαση µηνυµάτων, που κωδικοποιούνται βάσει συµβολι-
κού αλφαβήτου 2. η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία 
αυτού τού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος 3. κλάδος τής ηλεκτρολο-
γίας, που µελετά τους τρόπους τεχνολογικής υποστήριξης αυτού τού 
συστήµατος- ΦΡ. ασύρµατη τηλεγραφία η ραδιοτηλεγραφία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télégraphie]. 

τηλεγραφικός, -ή, -ό [1817] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την τη-
λεγραφία ή τον τηλεγραφητή: ~ επικοινωνία | σήµα | γραµµή | στύλος 
(β) τηλεγραφική ταινία η διάτρητη ταινία, µε την οποία γίνεται η µε-
τάδοση πληροφοριών µέσω τής τηλεγραφίας (γ) τηλεγραφικός κώδι-
κας ο κώδικας που χρησιµοποιείται στην τηλεγραφία και κάθε λέξη 
του αντίστοιχα σε µία φράση (δ) τηλεγραφικό λεξικό λεξικό στο 
οποίο περιλαµβάνονται όλες οι λέξεις των κωδίκων που χρησιµοποι-
ούνται στην τηλεγραφία 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από µε-
γάλη περιεκτικότητα πληροφοριών και ελλειπτική έκφραση: ~ διατύ-
πωση | ανακοίνωση | δήλωση. — τηλεγραφικ-ά | -ως [1854] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télégraphique]. 

τηλεγραφοξυλο (το) 1. στύλος στον οποίο στηρίζονται τα καλώδια, 
τα σύρµατα, µέσω των οποίων µεταδίδονται τα τηλεγραφικά σήµατα, 
ο τηλεγραφικός στύλος 2. (µτφ.-σκωπτ.) ο πολύ αδύνατος και ψηλός 
άνθρωπος. 

τηλέγραφος (ο) [1817] {τηλεγράφ-ου | -ων,-ους} 1. σύστηµα συσκευ-
ών για τη µετάδοση µηνυµάτων ή σηµάτων σε µεγάλη απόσταση, κυρ. 
για την επικοινωνία µεταξύ δύο ηλεκτρικών συσκευών που συνδέο-
νται µε καλώδιο ή µε άλλο δίαυλο 2. θέση εργασίας στην οποία απα-
σχολείται ο χειριστής τηλεγράφου: δουλεύει στον ~ 3. (µτφ.) (α) κάθε 
µέσο, δίαυλος γρήγορης επικοινωνίας (β) τηλέγραφος µηχανοστασίου 
συσκευή για τη µεταβίβαση οδηγιών από τη γέφυρα προς το µηχανο-
στάσιο πλοίου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télégraphe]. 

τηλέγραφο) ρ. µετβ. κ. αµετβ. [1856] (τηλεγραφείς... | τηλεγράφ-ησα, 
-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} ♦ 1. (µετβ.) στέλνω (µήνυµα) µε τον τηλέ-
γραφο ή µέσω τής τηλεγραφικής υπηρεσίας: ~ ένα ευχετήριο µήνυµα || 
του τηλεγράφησα να έρθει επειγόντως ♦ 2. (αµετβ.) χειρίζοµαι τον 
τηλέγραφο, στέλνοντας ή λαµβάνοντας τηλεγραφήµατα: δεν ξέρω να 
τηλεγραφώ. τηλεδιάψνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 
ιατρική διάγνωση που γίνεται από απόσταση µε τη βοήθεια 
ηλεκτρονικών µέσων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
telediagnosis]. τηλεδιάσκεψη (η) {-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων) 
διάσκεψη στην οποία τουλάχιστον δύο από τους µετέχοντες δεν 
βρίσκονται στον ίδιο χώρο µε τους υπολοίπους, αλλά παρακολουθούν 
και µετέχουν σε αυτήν µε τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακού µέσου, 
όπως λ.χ. µέσα από κλειστό τηλεοπτικό κύκλωµα: επιχειρηµατική | 
εκπαιδευτική ~ ΣΥΝ. τηλεσυνεδρίαση. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. teleconference (νόθο συνθ.)]. 
τηλεειδοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} σύστηµα ασύρ-
µατης σύνδεσης µε ειδικό δέκτη, µέσω τού οποίου ειδοποιείται κα- 

νείς για τηλεφωνική κλήση. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. télésignalisation (νόθο συνθ.)]. 

τηλεθεαµατικοτητα (η) {χωρ. πληθ.} το ποσοστό των τηλεθεατών 
που παρακολουθούν συγκεκριµένη εκποµπή στην τηλεόραση σε σχέση 
προς το σύνολο των τηλεθεατών (που λαµβάνονται ως στατιστικό 
δείγµα) και οι οποίοι έχουν ανοικτό τον τηλεοπτικό τους δέκτη (πα-
ρακολουθούν τηλεόραση) την ώρα µεταδόσεως τής εκποµπής. 
τηλεθέαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} το σύνολο των τηλε-
θεατών που παρακολουθούν µια εκποµπή, κυρ. όπως αυτοί υπολογί-
ζονται στατιστικά µε βάση συγκεκριµένο δείγµα: η εκποµπή του συ-
γκεντρώνει µεγάλη -1| τα ποσοστά τηλεθέασης µιας σειράς. τηλεθεατής 
(ο), τηλεθεάτρια (η) {τηλεθεατριών} πρόσωπο που παρακολουθεί ένα 
τηλεοπτικό πρόγραµµα, που βλέπει τηλεόραση. — τηλεθεατικός, -ή, -
ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. téléspectateur (νόθο συνθ.)]. 
τηλεϊατρική (η) {χωρ. πληθ.} η χρησιµοποίηση τής πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών για ιατρικούς σκοπούς (για τη διάγνωση, για 
την παροχή οδηγιών θεραπείας σε ασθενείς, ακόµη και για τον εξ 
αποστάσεως συντονισµό χειρουργικών επεµβάσεων, κυρ. µε τη βοή-
θεια τής ροµποτικής). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. telemedicine 
(νόθο συνθ.)]. 
τηλεκαθοδηγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) η τηλεκατεύθυνση 

(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. remote guidance]. 
τηλεκαρτα (η) {τηλεκαρτών} µαγνητική κάρτα η οποία επιτρέπει τη 

χρήση των κοινόχρηστων καρτοτηλεφώνων µε την εισαγωγή της στην 
ειδική υποδοχή τους και δίνει στον χρήστη δυνατότητα για τόσες τη-
λεφωνικές συνδιαλέξεις όσες αντιστοιχούν σε ορισµέ\Ό αριθµό τηλε-
φωνικών µονάδων τής κάρτας. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télécarte < télé- (< τηλε-) + carte 
(βλ. λ. κάρτα)]. 

τηλεκατευθυνόµενος, -η, -ο 1. (για µηχανές, συσκευές, σώµατα σε 
τροχιά) αυτός που τίθεται σε λειτουργία ή που η κίνηση του ελέγ-
χεται από απόσταση µε τηλεκατεύθυνση (µε σήµατα που µεταδίδο-
νται, λ.χ. µέσω ερτζιανών ή ηλεκτρικών κυµάτων): ~ παιχνίδια || ~ 
βλήµα | αεροπλάνο | πλοίο | µοντέλο | αντιαεροπορικό πυροβόλο (πβ. 
λ. αυτοκατευθυνόµενος) 2. (µτφ.) αυτός που δεν αυτενεργεί, αλλά δρα 
καθ' υπόδειξιν άλλων: ~ διασπαστές τού κόµµατος ΣΥΝ. βαλτός 3. 
(µτφ.) αυτός που προκύπτει ή γίνεται σύµφωνα µε τις εντολές άλλων: 
~ δηλώσεις | κινήσεις ΣΥΝ. υποκινούµενος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. teleguided (νόθο συνθ.)]. 

τηλεκατεύθυνση (η) (-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} ο έλεγχος τής 
λειτουργίας ή τής κίνησης ενός σώµατος, µιας συσκευής, µηχανής 
κ.λπ. από απόσταση, µε σήµατα που µεταδίδονται µέσω ερτζιανών 
κυµάτων, οπτικών ινών ή ηλεκτρικών γραµµών, κυρ. κατ' αντι-
διαστολή προς την αυτοκατεύθυνση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. remote guidance]. 

τηλεκινηµατογραφία (η) (τηλεκινηµατογραφιών} η µετατροπή κι-
νηµατογραφικής ταινίας σε τηλεοπτική µέσω τηλεκινηµατογράφου. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télécinématographie]. 

τηλεκινηµατογραφος (ο) ηλεκτρονική συσκευή µε την οποία µια 
κινηµατογραφική ταινία γίνεται κατάλληλη για τηλεοπτική µετάδο-
ση µε κωδικοποίηση τού ήχου και των εικόνων της σε ηλεκτρικά σή-
µατα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télécinéma]. 

τηλεκίνησία (η) (χωρ. πληθ.} η ικανότητα που θεωρείται ότι έχουν 
ορισµένα άτοµα (συνήθ. µέντιουµ) να µετακινούν άψυχα σώµατα ή 
να µεταβάλλουν το σχήµα τους µε την επίδραση ψυχικής δύναµης 
ΣΥΝ. ψυχοκίνηση. — τηλεκινητικός, -ή, -ό, τηλεκινητικ-ά | -ως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télékinésie]. 

τηλεκοντρόλ (το) {άκλ.} ελλην. τηλεχειριστήριο· µηχάνηµα που 
χρησιµοποιείται για τον έλεγχο τής λειτουργίας µιας συσκευής από 
απόσταση, όπως λ.χ. τής τηλεόρασης, τού στερεοφωνικού συγκροτή-
µατος, τού κλιµατιστικού κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. telecontrol (νόθο συνθ.) < tele- (< τηλε-) + control 
«έλεγχος»]. 

τηλεκπαίδευση (η) {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} η εκπαίδευση εξ 
αποστάσεως, π.χ. δι' αλληλογραφίας ή συµµετέχοντας σε µάθηµα µέ-
σω τηλεοράσεως, ∆ιαδικτύου (= ηλεκτρονική τηλεκπαίδευση) κ.λπ. 
— τηλεκπαιδευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. των αγγλ. longdistance 
education, distance learning]. 

τηλεκριτική (η) η κριτική για τα προγράµµατα τής τηλεόρασης, η ο-
ποία συνήθ. δηµοσιεύεται σε εφηµερίδες και περιοδικά. 

τηλεκριτικός (ο/η) πρόσωπο που σε περιοδικό ή εφηµερίδα ανα-
λαµβάνει την τηλεκριτική, δηµοσιογράφος που κρίνει τα τηλεοπτικά 
προγράµµατα. 

τηλεµαγκαζίνο (το) {άκλ.} ψυχαγωγική, ενηµερωτική κ.λπ. τηλεο-
πτική εκποµπή, που προβάλλεται συνήθ. το πρωί και παρουσιάζει 
ποικίλα θέµατα. 

τηλεµαραθώνιος (ο) {τηλεµαραθωνί-ου | -ων, -ους} τηλεοπτικός 
µαραθώνιος· εκποµπή µε πολύ µεγάλη διάρκεια υπό µορφήν εκστρα-
τείας αφιερωµένης σε συγκεκριµένο σκοπό (λ.χ. την ενίσχυση των 
παιδιών µε ειδικές ανάγκες) µέσω τής παροχής δωρεών από τους 
τηλεθεατές. 

τηλεµάρκετινγκ (το) (άκλ.) τηλεαγορές (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. telemarketing (νόθο συνθ.)]. 

τηλεµατική (η) το σύνολο των τεχνικών µεθόδων και υπηρεσιών που 
συνδυάζουν τις δυνατότητες τής πληροφορικής και των τηλεπικοι-
νωνιακών δικτύων. — τηλεµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αγγλ. telematics 
(νόθο συνθ.) < tele(communications) «τηλε- 
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πικοινωνίες» + (infor)matics «πληροφορική»]. 
τηλεµαχία (η) {τηλεµαχιών) η τηλεοπτική αντιπαράθεση κυρ. µεταξύ 

πολιτικών, η δηµόσια αναµέτρηση δύο συγκρουόµενων πλευρών, που 
µεταδίδεται από την τηλεόραση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντιµπέιτ. 

Τηλέµαχος (ο) {-ου κ. -άχου} 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Οδυσσέα και τής 
Πηνελόπης 2. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. κύρ. όν. < τηλε- + -µαχος < µάχοµαι. Η αρχική σηµ. ίσως 
ήταν «αυτός που είναι µακριά από τη µάχη», ενώ δεν αποκλείεται η 
ύπαρξη αµάρτυρου επιθ. *τηλέµαχος «αυτός που µάχεται από µα-
κριά» (κατ' αντιδιαστολή προς το αγχέ-µαχος)]. 

τηλεµέτρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέτρηση τής θεα-
µατικότητας τηλεοπτικών εκποµπών. 

τηλεµετρία (η) {χωρ. πληθ.} η µέτρηση µακρινών αποστάσεων µε 
τηλέµετρο. — τηλεµετρικός, -ή, -ό. ίΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. telemetrie]. 

τηλέµετρο (το) [1897] {τηλεµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. όργανο που χρη-
σιµοποιείται για τη µέτρηση τής απόστασης µεταξύ παρατηρητή και 
παρατηρούµενου σηµείου, το οποίο βρίσκεται µακριά· χρησιµοποιεί-
ται στην τοπογραφία, τη ναυσιπλοΐα, σε στρατιωτικές εφαρµογές κ.α. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. télémètre]. 

τηλεµηχανικη (η) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. Ο τηλεχειρισµός των µηχα-
νών, η µεταβίβαση µηχανικής ενέργειας από απόσταση. [ΕΤΥΜ, 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telemechanics]. 

τηλενέρνεια (η) {χωρ. πληθ.} (στην παραψυχολογία) η επίδραση που 
θεωρείται ότι ασκούν στην ύλη άτοµα µε ξεχωριστή ψυχική δύναµη. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telergy]. 

τηλεοµοιοτύπηµα κ. τηλοµοιοτύπηµα (το) {τηλεοµοιοτυπήµ-ατος | -
ατα, -άτων} το µεταβιβαζόµενο κείµενο ή εικόνα µέσω τηλεο-
µοιοτύπου. 

τηλεοµοιοτυπία κ. τηλοµοιοτυπία (η) {τηλεοµοιοτυπιών} µορφή 
τηλεπικοινωνίας µε την οποία είναι δυνατή η εξ αποστάσεως αναπα-
ραγωγή και µεταβίβαση κειµένων και εικόνων µέσω οµοιοτυπικών 
µηχανηµάτων και των κυκλωµάτων τού δηµόσιου τηλεφωνικού δι-
κτύου ΣΥΝ. τέλεφαξ (πβ. λ. τηλέτυπο, φαξ). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
αγγλ. telefax (βλ. κ. τέλεφαξ)]. 

τηλεοµοιοτυπικός κ. τηλοµοιοτυπικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται 
µε την τηλεοµοιοτυπία 2. τηλ(ε)οµοιοτυπικό κ. τηλ(ε)οµοιό-τυττο (το) 
η συσκευή τηλεοµοιοτυπίας- το φαξ ΣΥΝ. τέλεφαξ. 

τηλεοµοιοτυπω κ. τηλοµοιοτυπω ρ. µετβ. (τηλεοµοιοτυπείς... | 
τηλεοµοιοτύπ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} µεταβιβάζω κείµενο ή 
εικόνα µε τηλεοµοιότυπο. 

τηλεοπτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την τηλεόραση: ~ 
πρόγραµµα | σταθµός | εικόνα | οθόνη | δελτίο | κανάλι | δίκτυο | κά-
µερα | σίριαλ | συνεργείο | εκποµπή | συζήτηση | εµφάνιση | συνέ-
ντευξη | διαφήµιση || κλείνω | παίρνω | εξασφαλίζω τα ~ δικαιώµατα 
για την αναµετάδοση ενός αγώνα | µιας συναυλίας || τα ~ µέσα ενη-
µέρωσης || η ταινία προβάλλεται σε πρώτη ~ µετάδοση- ΦΡ. (α) τηλε-
οπτικός δέκτης η συσκευή τής τηλεόρασης (β) τηλεοπτικό µανκαζί-
νο τηλεοπτική εκποµπή ποικίλης ύλης 2. αυτός που έχει καλή και 
άνετη παρουσία, όταν εµφανίζεται στα τηλεοπτικά µέσα, αυτός που 
έλκει το κοινό και στέκεται σωστά στον χώρο: δεν είναι ~ τύπος ο 
υπουργός- µάλλον θα βλάψει παρά θα ωφελήσει η συµµετοχή του στην 
εκποµπή ANT. αντιτηλεοπτικός. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. ά συνθ. TV. - σε φρ. όπως TV. station | 
programme κ.ά.]. 

τηλεορασάκιας (ο) {τηλεορασάκηδες} (εκφραστ.) αυτός που βλέπει 
συνέχεια ή πολύ συχνά τηλεόραση. 
[ΕΤΥΜ < τηλεόραση + µειωτ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. γυαλ-άκιας, µατ-
άκιας]. 

τηλεόραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η µετάδοση µε τη 
βοήθεια ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων κινούµενων ή ακίνητων εικό-
νων και ήχου, που µπορούν είτε να αναπαράγονται σε οθόνη ταυτό-
χρονα µε τη λήψη τους είτε να εγγραφούν σε κατάλληλο µέσο για µε-
ταγενέστερη αναπαραγωγή (βίντεο)· ΦΡ. (α) καλωδιακή τηλεόραση 
βλ. λ. καλωδιακός (β) δορυφορική τηλεόραση βλ. λ. δορυφορικός 2. 
(συνεκδ.) η συσκευή µέσω τής οποίας προβάλλονται οι µεταδιδόµε-
νες εικόνες: βλέπω µια εκποµπή στην ~ || έχω τρεις ~ στο σπίτι || ανοί-
γω ή ανάβω | κλείνω ή σβήνω | χαµηλώνω ή δυναµώνω (ενν. τον ήχο) | 
ρυθµίζω την ~ || ~ έγχρωµη | ασπρόµαυρη | δορυφορικής λήψεως | µε 
επίπεδη οθόνη ΣΥΝ. τηλεοπτικός δέκτης· ΦΡ. κάνω τηλεόραση (i) πα-
ράγω υλικό για τηλεοπτική προβολή (ii) (για ηθοποιό) παίζω σε τη-
λεοπτική παραγωγή: µετά από αρκετά χρόνια αποφάσισα να κάνω 
πάλι τηλεόραση 3. (συνεκδ.) το τηλεοπτικό πρόγραµµα: βλέπω | πα-
ρακολουθώ ~ 4. (συνεκδ.) (α) κάθε τηλεοπτικός σταθµός: τη συνά-
ντηση κάλυψαν απευθείας όλες οι ~ τού κόσµου || κρατική | ιδιωτική - 
(το σύνολο των κρατικών | ιδιωτικών σταθµών) || ~ συνδροµητών 
(βλ.λ.)· ΦΡ. ελεύθερη τηλεόραση το σύνολο των ιδιωτικών τηλεοπτι-
κών σταθµών (αυτών δηλ. που δεν ελέγχονται από το κράτος) (β) το 
σύνολο των τηλεοπτικών σταθµών που λειτουργούν σε συγκεκριµένη 
περιοχή: έχει τίποτα η ~ απόψε; || τι παίζει η ~ αυτή την εβδοµάδα; 5. 
το περιεχόµενο των προγραµµάτων που προβάλλουν τα τηλεοπτικά 
µέσα: η ~ στην Αµερική είναι χαµηλού επιπέδου || εκπαιδευτική ~ (ει-
δικό επιµορφωτικό τηλεοπτικό πρόγραµµα, που απευθύνεται στους 
µαθητές) || παιδική ~ 6. οι τηλεοπτικοί σταθµοί, τα προγράµµατα 
τους, οι παραγωγοί και συντελεστές των προγραµµάτων και η αντί-
ληψη που έχουν για το τι αξίζει να µεταδίδεται και µε ποιον τρόπο, 
δηλ. τα παραπάνω ως µέσο επικοινωνίας και ενηµέρωσης: η ~ απο-
ξενώνει τους ανθρώπους || ο ρόλος τής ~ στη διαµόρφωση κοινωνικών 
στερεοτύπων. — (υποκ.) τηλεορασούλα κ. τηλεορασίτσα (η). 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. télévision (νόθο συνθ.) < télé- (< τη- 

λε-) + vision «όραση»]. 
τηλεορασόπλήκτος (ο) (µειωτ.) αυτός που βλέπει τηλεόραση σε 

υπερβολικό βαθµό, που δεν αντέχει να µη δει τηλεόραση. [ΕΤΥΜ. < 
τηλεόραση + -πληκτος < πλήττω]. 

τηλεπάθεια (η) [1890] {χωρ. πληθ.} παραψυχολογικό φαινόµενο που 
συνίσταται στην ανταλλαγή σκέψεων και εντυπώσεων, στην πνευ-
µατική επικοινωνία µεταξύ δύο ατόµων που βρίσκονται σε µεγάλη 
απόσταση µεταξύ τους, χωρίς τη µεσολάβηση των αισθήσεων και τη 
χρησιµοποίηση των αναγκαίων επικοινωνιακών κωδίκων (βλ. κ. λ. τη-
λαισθησία). — τηλεπαθητικός, -ή, -ό [1891], τηλεπαθητικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < τηλε- + -πάθεια (από το θ. τού αρχ. αορ. β' ε-παθ-ον τού ρ. 
πάσχω), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telepathy]. 

τηλεπαιχνίδι (το) {τηλεπαιχνιδ-ιού | -ιών} παιχνίδι που παίζεται µε-
ταξύ παικτών σε τηλεοπτικό στούντιο και µεταδίδεται από τηλεο-
πτικό σταθµό και στο οποίο οι διαγωνιζόµενοι κερδίζουν δώρα ή χρη-
µατικά ποσά. 

τηλεπαρουσιαστής (ο), τηλεπαρουσιάστρια (η) {τηλεπαρου-
σιαστριών} πρόσωπο που παρουσιάζει τηλεοπτικό πρόγραµµα και 
κυρ. το δελτίο ειδήσεων. 

τηλεπειρατεία (η) {τηλεπειρατειών} η παράνοµη εκποµπή τηλεο-
πτικού προγράµµατος χωρίς την απαιτούµενη άδεια. — τηλεπειρα-
τής (ο), τηλεπειρατικός, -ή, -ό. 

τηλεπεριοδικό (το) εβδοµαδιαίο περιοδικό το οποίο περιέχει τα 
προγράµµατα των τηλεοπτικών καναλιών. 

τηλεπικοινωνία (η) {τηλεπικοινωνιών} 1.η επικοινωνία µεταξύ ατό-
µων που βρίσκονται σε απόσταση µεταξύ τους µε τη χρησιµοποίηση 
ειδικών συσκευών που µεταβιβάζουν και δέχονται ηλεκτροµαγνητι-
κά σήµατα 2. τηλεπικοινωνίες (οι) το σύνολο των µέσων (ενσύρµα-
των, ραδιοηλεκτρικών, οπτικών, ηλεκτροµαγνητικών κ.λπ.) µε τα 
οποία επιτελείται η επικοινωνία αυτή (τηλέγραφος, τηλέφωνο, τηλε-
όραση, δορυφόροι κ.ά.): µεγάλες επενδύσεις στην πληροφορική και 
στις ~. [ΕΤΧΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. telecommunication (νόθο 
συνθ.)]. 

τηλεπικοινωνιακός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τηλεπικοι-
νωνία: ~ µηχανήµατα | συστήµατα | δίκτυα | εξοπλισµός. — τηλεπι-
κοινωνιακά επίρρ. 

τηλεπισκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ΑΣΤΡΟΝ.-ΓΕΩΛ. η 
τεχνική συλλογής στοιχείων για τους πόρους τής γήινης επιφάνειας 
(ύπαρξη νερού, µεταλλεύµατος κ.λπ.) µε την ανάλυση των δεδοµένων 
που παρέχουν ειδικά όργανα, τα οποία βρίσκονται σε δορυφόρους και 
σε αεροπλάνα: την ~ χρησιµοποιούν ακόµη και αλιευτικοί στόλοι, για 
να εντοπίζουν τα κοπάδια των ψαριών. — τηλεπισκοπιστής (ο), τη-
λεπισκοπίστρια (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. télédétection (νόθο 
συνθ.)]. 

τηλεπληροφορική (η) ο συνδυασµός συστηµάτων πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών για τη µεταβίβαση δεδοµένων και εντολών από 
απόσταση. ίΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. teleinformatics (νόθο 
συνθ.)]. 

τηλερνασία (η) {χωρ. πληθ.} η επαγγελµατική απασχόληση εκτός ε-
πιχειρήσεως (κατ' οίκον) µε χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η 
τηλεµατική (βλ.λ.). — τηλεργασιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. teleworking (νόθο συνθ.)]. 

τηλεσηµία (η) {χωρ. πληθ.} η µεταβίβαση σηµάτων και η επικοινω-
νία από µεγάλη απόσταση. [ΕΤΥΜ. < τηλε- + -σηµία < σήµα]. 

τηλεσκηνοθεσια (η) {χωρ. πληθ.} η σκηνοθεσία (βλ.λ.) τηλεοπτικών 
προγραµµάτων. 

τηλεσκηνοθέτης (ο) {τηλεσκηνοθετών}, τηλεσκηνοθέτιδα (η) 
{τηλεσκηνοθετίδων} πρόσωπο που σκηνοθετεί τηλεοπτικές εκποµπές. 
Επίσης τηλεσκηνοθέτρια (η). 

τηλεσκοπία (η) [1852] {χωρ. πληθ.} 1. η τεχνική χειρισµού τού τηλε-
σκοπίου 2. (συνεκδ.) η αστρονοµική παρατήρηση που γίνεται µε τη-
λεσκόπιο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telescopy]. 

τηλεσκοπικός, -ή, -ό [1859] 1. αυτός που σχετίζεται µε το τηλεσκό-
πιο: ~ φακός 2. αυτός που γίνεται µε τηλεσκόπιο: ~ παρατηρήσεις 3. 
(για ουράνια σώµατα) αυτός που είναι ορατός µόνο µε τηλεσκόπιο • 
4. αυτός που σχετίζεται µε την τηλεπισκόπηση (βλ.λ.). — τηλε-
σκοπικά επίρρ. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telescopic]. 

τηλεσκόπιο (το) [1766] {τηλεσκοπί-ου | -ων} 1. όργανο που συλλέγει 
ορισµένες από τις ακτινοβολίες που εκπέµπονται από ουράνιο σώµα, 
για να σχηµατίσει είδωλο του ή για να επιτρέψει την καταγραφή και 
ανάλυση των ακτινοβολιών µε κατάλληλα όργανα 2. (γενικότ.) όργα-
νο οπτικής παρατήρησης αντικειµένων που βρίσκονται σε µεγάλη 
απόσταση. 
[ΕΤΥΜ. < τηλε- + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telescope]. 

τηλεσύνδεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η σύνδεση ορισµέ-
νων σηµείων ενός κτηρίου µε συσκευές τηλεοράσεως, ώστε να υπάρ-
χει συνεχής εσωτερική επικοινωνία εικόνας και ήχου. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. teleconnection (νόθο συνθ.)]. 

τηλεσυνδιάσκεψη (η) {-ης κ. -έψεως | -έψεις, -έψεων} η τηλεδιά-
σκεψη (βλ.λ.). 

τηλεσυνεδρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) η τηλεδιάσκεψη 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. teleconference (νόθο 
συνθ.)]. 

τηλεσυνερνασία (η) συνεργασία εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά 
συνήθ. µέσα. 

τηλεταινία (η) {τηλεταινιών} ταινία που γυρίζεται ειδικά για να µε- 
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ταδοθεί από την τηλεόραση, συνήθ. µε τηλεοπτικές κάµερες και όχι 
σε κινηµατογραφικό φιλµ. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. téléfilm (νόθο συνθ.)], 

τηλεταχύµετρο (το) {τηλεταχυµέτρ-ου | -ων} όργανο για τον προσ-
διορισµό από απόσταση τής ταχύτητας κινούµενου οχήµατος: ~ τής 
τροχαίας. 

τηλετράπεζα (η) {τηλετραπεζών} σύστηµα που επιτρέπει τραπεζικές 
συναλλαγές µέσω δικτύου (σύνδεση µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές). 
[ΕΤΥΜ: Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. telebank (νόθο συνθ.)]. 

τηλετύπηµα (το) {τηλετυπήµ-ατος | -axa, -άτων} το κείµενο που µε-
ταβιβάζεται µε τηλέτυπο. 

τηλετυπία (η) {χωρ. πληθ.) το σύστηµα τηλεγραφίας µε τηλέτυπο. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. teletypy]. 

τηλετυπικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το τηλέτυπο: ~ µη-
χάνηµα (η συσκευή τηλετυπίας) 2. τηλετυπικό (το) το τηλέτυπο 
(βλ,λ.). 

τηλέτυπο (το) {-ου κ. -ύπου | -ων κ. -ύπων} ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που µοι-
άζει εξωτερικά µε γραφοµηχανή µε αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο και 
χρησιµοποιείται για την απευθείας αποστολή κειµένου, το οποίο δα-
κτυλογραφείται πάνω σε ειδική ταινία ή σελίδα και αποστέλλεται 
ταχύτατα µέσω δικτύου ΣΥΝ. τέλεξ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. teletype]. 

τηλετυπώ ρ. µετβ. {τηλετυπείς... | τηλετύπ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος) στέλνω κείµενο µε τηλέτυπο. 

τηλεφακός (ο) σύστηµα φακών µεγάλης εστιακής απόστασης, που 
χρησιµοποιείται σε φωτογραφικές ή τηλεοπτικές µηχανές για τη φω-
τογράφιση αποµακρυσµένων αντικειµένων. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
téléobjectif]. 

τηλεφηµερίδα (η) η εκποµπή ειδήσεων και σχολίων που µεταδίδεται 
από την τηλεόραση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. téléjournal 
(νόθο συνθ.)]. 

Τήλεφος (ο) [-ου κ. -έφου} ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Ηρακλή και τής Αύγης, 
διάδοχος στον θρόνο τής Μυσίας, ο οποίος, αφού τραυµατίστηκε από 
τον Αχιλλέα, έλαβε τον χρησµό ότι αυτός που τον τραυµάτισε θα τον 
θεραπεύσει (ό τρώσας και ΐάσεται). 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < τηλε- (< επίρρ. τήλε «µακριά», βλ.λ.) + -φος 
(αγν. ετύµου)]. 

τηλεφωνείο (το) [1880] ο χώρος ή ο θάλαµος στον οποίο βρίσκεται 
εγκατεστηµένη τηλεφωνική συσκευή για δηµόσια χρήση. 

τηλεφώνηµα (το) [1895] {τηλεφωνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κλήση 
και επικοινωνία µέσω τηλεφώνου: τοπικό | υπεραστικό ~ ΣΥΝ. συν-
διάλεξη 2. (συνεκδ.) το περιεχόµενο µιας τέτοιας επικοινωνίας: τώρα 
τελευταία δέχεται απειλητικά ~ από αγνώστους. 

τηλεφωνητής (ο) [1891], τηλεφωνήτρια (η) [1890] {τηλεφωνητριών} 
1. ο υπάλληλος δηµόσιου, ιδιωτικού ή στρατιωτικού τηλεφωνικού 
κέντρου, που µεριµνά για τη διεξαγωγή τής τηλεφωνικής σύνδεσης 
και επικοινωνίας 2. (αυτόµατος) τηλεφωνητής συσκευή συν-
δεδεµένη µε το τηλέφωνο, η οποία δίνει σύντοµη µαγνητοφωνηµένη 
απάντηση κατά την κλήση και καταγράφει τα τηλεφωνικά µηνύµα-
τα: µου απάντησε ο ~ σου || έχετε µήνυµα στον ~ σας. [ΕΤΥΜ; 
Μεταφορά τού ελληνογενούς γαλλ. téléphoniste]. 

τηλεφωνία (η) [1858] {χωρ. πληθ.} 1. το σύνολο των τηλεφωνικών 
εγκαταστάσεων που διαθέτει µια περιοχή 2. (συνεκδ.) (α) η επικοι-
νωνία µέσω τηλεφώνου: αναλογική | ψηφιακή - (β) κινητή τηλεφω-
νία το είδος τής τηλεφωνικής επικοινωνίας, κατά την οποία ο ένας 
τουλάχιστον από τους δύο συνδροµητές επικοινωνεί µε τον άλλον 
(δέχεται κλήση ή καλεί) χρησιµοποιώντας φορητή ασύρµατη τηλε-
φωνική συσκευή (κινητό τηλέφωνο), η οποία συνδέεται µέσω αριθ-
µού κλήσεως µε ειδικό τηλεφωνικό κέντρο. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telephony. Η φρ. κινητή τηλεφω-
νία είναι µετάφρ. δάνειο από αγγλ. mobile telephony]. 

τηλεφωνικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που σχετίζεται µε το τηλέφωνο ή 
την τηλεφωνία: ~ θάλαµος | κέντρο | συσκευή | δίκτυο | γραµµή | 
κατάλογος | παρακολούθηση | µονάδες χρέωσης | κλήση 2. αυτός που 
γίνεται µε το τηλέφωνο: ~ συνοµιλία/ καταγγελία/ επικοινωνία/ συ-
νεργασία. — τηλεφωνικ-ά | -ώς [1886] επίρρ. 

τηλέφωνο (το) [1861] {τηλεφών-ου | -ων} 1. συσκευή που επιτρέπει 
την προφορική συνδιάλεξη µεταξύ δύο προσώπων που βρίσκονται σε 
απόσταση µεταξύ τους, πάνω στην οποία υπάρχει πίνακας µε αριθ-
µητικά στοιχεία από το 0 µέχρι το 9 (µε τα οποία σχηµατίζει κανείς 
τον αριθµό κλήσεως τής αντίστοιχης συσκευής τού προσο&που µε το 
οποίο επιθυµεί να συνοµιλήσει), καθώς και υποδοχές από όπου α-
κούµε (ακουστικό) τον συνοµιλητή και µιλούµε προς αυτόν: ψηφιακό 
~ || κλείνω το - (σταµατώ να µιλάω, κατεβάζω το ακουστικό) || βάζω 
~ (µου τοποθετεί ο Ο.Τ.Ε. την τηλεφωνική συσκευή και µε εντάσσει 
στο δίκτυο των συνδροµητών του) || πιάνω το ~ (απαντώ, όταν χτυπά-
ει) || σηκώνω το ~ (δηλ. το ακουστικό, γενικότ. απαντώ) || το τηλέφω-
νο είναι νεκρό (δεν ακούγεται το σήµα λειτουργίας του, δεν δουλεύει) 
|| ΤΟ ~ βουίζει (κάνει τον χαρακτηριστικό ήχο που δηλώνει ότι η 
γραµµή είναι κατειληµµένη) || σε ζητούν στο -1| χτυπάει το ~ (καλεί)· 
ΦΡ. (α) κάνω (σε κάποιον) ένα τηλέφωνο | παίρνω (στο) τηλέφωνο 
(κάποιον) τηλεφωνώ (σε κάποιον) (β) είµαι στο τηλέφωνο µιλώ στο 
τηλέφωνο, συνοµιλώ τηλεφωνικά: περίµενε λίγο, τώρα ~ (γ) µιλάει το 
τηλέφωνο είναι κατειληµµένη η τηλεφωνική γραµµή (δ) µου κόβουν 
το τηλέφωνο µου διακόπτουν την τηλεφωνική σύνδεση, επειδή δεν 
πληρώνω τον λογαριασµό (ε) κινητό τηλέφωνο βλ. λ. κινητός (στ) 
σταθερό τηλέφωνο βλ. λ. σταθερός (ζ) φορητό | ασύρµατο τηλέφω-
νο φορητή συσκευή τηλεφωνίας, την οποία µπορούµε να παίρνουµε 
µαζί µας από δωµάτιο σε δωµάτιο και επιτρέπει τη συνδιάλεξη χωρίς 

καλωδιακή σύνδεση (η) µεταφορά τηλεφώνου η εγκατάσταση τού ί-
διου τηλεφώνου σε διαφορετικό χώρο, σε διαφορετική περιοχή, που α-
παιτεί νέα σύνδεση από τον Ο.Τ.Ε. και έχει ως αποτέλεσµα την αλ-
λαγή τού αριθµού τηλεφωνικής κλήσεως (θ) ροζ τηλέφωνα τηλεφω-
νικό δίκτυο στο οποίο, όταν κανείς καλεί συγκεκριµένους αριθµούς, 
ακούει επί πληρωµή µαγνητοφωνηµένα ερωτικά µηνύµατα ή συνοµι-
λεί ανταλλάσσοντας ερωτικά µηνύµατα (ι) κόκκινο τηλέφωνο ειδική 
τηλεφωνική γραµµή που αποσκοπεί στην ανταλλαγή πολιτικών και 
στρατιωτικών πληροφοριών µεταξύ αρχηγών κρατών (ια) χαλασµένο 
τηλέφωνο παιδικό παιχνίδι στο οποίο ο πρώτος παίκτης λέει στο α-
φτί τού δευτέρου µια φράση χωρίς καθαρή άρθρωση και αυτός µετα-
φέρει στον επόµενο ό,τι άκουσε κ.ο.κ., ώστε να προκύπτει στο τέλος 
ένα αστείο αποτέλεσµα (ιβ) άναψαν τα τηλέφωνα βλ. λ. ανάβω 2. (συ-
νεκδ.) το τηλεφώνηµα: κάνω ένα -1| είχα ένα ~ από το εξωτερικό || α-
κρίβυνε το - (το κόστος κάθε συνδιάλεξης) 3. (συνεκδ.) ο αριθµός τη-
λεφωνικής κλήσεως κάποιου: µου δίνετε το ~ σας; || βρήκα το - σου 
στον κατάλογο 4. (συνεκδ.) ο λογαριασµός τηλεφώνου και το έντυπο 
µε το οποίο αυτός αποστέλλεται και πληρώνεται: ήρθε το ~ || πλήρω-
σα το ~5. το τηλεφωνικό δίκτυο, η παροχή τηλεφωνίας: στο χωριό δεν 
υπάρχει ~. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telephone]. 

τηλεφωνώ (κ. -άω) [1833] ρ. αµετβ. κ. µετβ. (+σε) {τηλεφων-είς κ. -
άς... | τηλεφών-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα} ♦ 1. (αµετβ.) µιλώ (µε κάποιον) 
µέσω τηλεφώνου: ~ για πολλή ώρα || δεν µπορώ να σου µιλήσω τώρα, 
γιατί - ΣΥΝ. είµαι στο τηλέφωνο ♦ 2. (µετβ.) (α) καλώ κάποιον στο τη-
λέφωνο: αν δεν αισθάνεσαι καλά, τηλεφώνησε µου (β) µεταδίδω πλη-
ροφορία από το τηλέφωνο: µου τηλεφώνησε ότι θα περνούσε το από-
γευµα να µας έβλεπε 3. (µεσοπαθ. τηλεφωνιέµαι) επικοινωνώ τηλε-
φωνικώς (µε κάποιον): τηλεφωνηθήκαµε χτες || τηλεφωνιέµαι µε τον 
Πέτρο συχνά. 

τηλεφωτογραφία (η) [1893] {τηλεφωτογραφιών} 1. µέθοδος µετα-
δόσεως εικόνων και κειµένων, κατά την οποία η εικόνα σαρώνεται 
από ακτίνες φωτός, τού οποίου η ένταση µεταβάλλεται ανάλογα µε 
τις διαφορές φωτεινότητας τής εικόνας και τού ρεύµατος, που απο-
δίδεται από τα φωτοκύτταρα στα οποία αντανακλάται 2. η τεχνική 
τής φωτογράφισης από µεγάλη απόσταση µε τη χρήση τηλεφακού. 
Επίσης τηλεφωτογράφιση (σηµ. 2). — τηλεφωτογραφικός, -ή, -ό 
[1890]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. telephotography], 

τηλεχειριζόµενος, -η, -ο (για συσκευές, µηχανισµούς κ.λπ.) αυτός που 
τον ενεργοποιεί και τον χειρίζεται κανείς µε τηλεχειρισµό: ~ στε-
ρεοφωνικό συγκρότηµα | τηλεόραση | κλιµατιστικό | αυτοκινητάκι. 
[ETYML Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. telecontrolled]. 

τηλεχειρισµός (ο) ο χειρισµός συσκευής από απόσταση, που µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια φωτεινών σηµάτων, ηλεκτρικού 
ρεύµατος ή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. télécommande (νόθο συνθ.)]. 

τηλεχειριστήριο (το) {τηλεχειριστηρί-ου | -ων} µικρή συσκευή για 
τον χειρισµό συσκευών από απόσταση: το - τής τηλεόρασης | τού βί-
ντεο ΣΥΝ. τηλεκοντρόλ. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο, πβ. γαλλ. télécommandeur (νόθο συνθ.), αγγλ. 
remote control]. 

τηλεψυχία (η) {χωρ. πληθ.) η τηλεπάθεια. 
τηλοµοιοτύπηµα (το) → τηλεοµοιοτύπηµα 
τηλοµοιοτυπία (η) → τηλεοµοιοτυπία 
τηλοµοιότυπο (το) ·*· τηλεοµοιοτυπικός 
τηλοµοιοτυπώ ρ. → τηλεοµοιοτυπώ 
Τήλος (η) νησί των ∆ωδεκανήσων Β∆. τής Ρόδου. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. Τήλος, αγν. ετύµου]. 
τηλοψία (η) {χωρ. πληθ.) (λόγ.) το να παρακολουθεί κανείς τηλεόρα-

ση (πβ. λ. τηλεθέαση). [ΕΤΥΜ < τηλ(ε)- + -οψία < όψη]. 
Τήνος (η) 1. νησί των Κυκλάδων µεταξύ τής Ανδρου και τής Μυκόνου 

2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Τηνιακός κ. (λόγ.) Τήνως 
(ο), Τηνιακή κ. (λόγ.) ΤήνΐΌ κ. Τηνία (η), τηνιακός -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. Τήνος, αγν. ετύµου]. 

ΤΠξΠ (η) )-ης κ. -εως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η µετάβαση ενός σώµατος 
από τη στερεά στην υγρή κατάσταση ΣΥΝ. λειώσιµο ANT. πήξη 2. ση-
µείο τήξεως η θερµοκρασία κατά την οποία ένα σώµα µεταβαίνει α-
πό τη στερεά στην υγρή κατάσταση. [ΕΤΥΜ < αρχ. τήξις < τήκω 
(βλ.λ.)]. 

τηράω ρ. µετβ. {τηράς... | τήραξα} (λαϊκ.) 1. κοιτάζω, παρατηρώ 2. 
(µτφ.) προσέχω, φροντίζω για κάτι. — (σπάν.) τήραγµο (το). [ΕΤΥΜ 
< µεσν. τηρώ | -άω < αρχ. τηρώ (-έω), βλ.λ. Από τη σηµ. «προσέχω, 
φυλάσσω» τού αρχ. τηρώ προήλθε η σηµερινή (ήδη µεσν.) σηµ. 
«παρατηρώ, κοιτάζω»]. 

-τήρας παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσ. ουσ. που δη-
λώνει όργανο ή σκεύος, το οποίο επιτελεί συγκεκριµένη λειτουργία: 
λαµπ-τήρας, ανεµισ-τήρας, προφυλακ-τήρας. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. -τηρ, -τήρος, παραγ. επίθηµα τής Αρχ. Kat Ν. Ελληνικής, 
που προέρχεται από την εκτεταµ. βαθµ. τού I.E. επιθήµατος *-ter (πβ. 
σανσκρ. pi-t5, λατ. pa-ter = αρχ. πα-τήρ) και συνδ. µε τα επιθήµατα 
-τήριο(ν), -τωρ, -τήριος]. 

τήρηση (η) [αρχ.] ί-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) 1. η διάσωση, η διαφύ-
λαξη: ~ τού παραδοσιακού τρόπου ζωής | των εθίµων 2. (συνεκδ.) η 
πιστή εφαρµογή, η συµµόρφωση προς κάτι: - νόµων | συµφωνίας | 
υποσχέσεων 1 τυπικών διαδικασιών || - απόστασης ασφαλείας µεταξύ 
των αυτοκινήτων 3. η εκτέλεση ορισµένης υπηρεσίας ή εργασίας: ~ 
λογιστικών βιβλίων | πρακτικών συνεδριάσεων || ~ αρχείου. 

-τήρι παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδ. ουσ. που δηλώ- 



-τήριο 1767 -τικός 
 

νει: 1. το όργανο ή το σκεύος µε το οποίο γίνεται κάτι: σκαλισ-τήρι, 
βιδω-τήρι 2. τον τόπο όπου γίνεται κάτι: πατη-τήρι, εργασ-τήρι. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το αρχ. -τήριον (βλ.λ.)]. 

-τήριο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδ. ουσ. που δηλώ-
νει: 1. το όργανο ή το σκεύος που επιτελεί µια λειτουργία: πλυν-τή-
ριο, στεγνω-τήριο 2. το µέσο µε το οποίο γίνεται κάτι: ειδοποιη-τήριο, 
απολυ-τήριο 3. τον τόπο όπου γίνεται κάτι: καθαρισ-τήριο, κρατη-τή-
ριο, δικασ-τήριο, γυµνασ-τήριο. 
[ΕΤΎΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το επίθηµα -τήρ (βλ.λ.) και απαντά αρχικώς σε παράγωγα ουσ. 
των αρσ. σε -τήρ (λ.χ. κλη-τήρ - κλη-τήριον)]. 

-τήριος, -α, -ο παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθ. που δη-
λώνει αυτόν που γίνεται µε ορισµένο τρόπο ή για συγκεκριµένο σκο-
πό: ευχαρισ-τήρια επιστολή, κινη-τήριος µοχλός. [ΕΤΥΜ Παραγ. 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθηµα -
τήρ (βλ.λ.), λ.χ. κινη-τήρ - κινη-τήριος, απαντά όµως και ως 
ανεξάρτητο παραγωγικό µόρφηµα (λ.χ. εύχαρισ-τήριος, ασφαλ ισ-
τήριος)]. 

τηρώ ρ. µετβ. {τηρείς... | τήρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. 
διασώζω, διαφυλάσσω: ~ παλιές συνήθειες | ήθη | έθιµα | παραδόσεις 
ΣΥΝ. κρατώ, διατηρώ ANT. εγκαταλείπω, παραµελώ 2. (συνεκδ.) ακο-
λουθώ πιστά, εφαρµόζω: ~ τους νόµους | τον λόγο | την υπόσχεση µου 
| µια συµφωνία ΑΝΤ. παραβαίνω, παραβιάζω 3. έχω αναλάβει την 
εκτέλεση ορισµένης υπηρεσίας ή εργασίας: ~ τα λογιστικά βιβλία τής 
επιχείρησης || ~ τα πρακτικά συνεδρίου ΣΥΝ. κρατώ 4. κρατώ ορισµένη 
στάση, συµπεριφέροµαι µε συγκεκριµένο τρόπο· ΦΡ. (λόγ.) (α) τηρώ 
σιγήν ιχθύος βλ. λ. ιχθύς (β) τηρώ στάση αναµονής περιµένω (δεν 
ενεργώ, επειδή περιµένω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγµατα): οι 
Η.Π.Α. τηρούν στάση αναµονής στο θέµα τής σύγκρουσης των δύο 
χωρών (γ) τηρουµένων των αναλογιών βλ. λ. αναλογία (δ) τηρώ τα 
προσχήµατα βλ. λ. πρόσχηµα (ε) τηρώ αιδήµονα σιγή βλ. λ. αιδήµων 
(στ) τηρώ | κρατώ (τις) αποστάσεις βλ. λ. απόσταση. — τήρηση (η) 
[αρχ.], τηρητής (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τελώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τηρώ 
(-έω), αβεβ. ετύµου, πιθ. < *kwë-r-o (µε υγρό ένθη-µα -r-), εκτεταµ. βαθµ. 
τού I.E. *kwei- «προσέχω, παρατηρώ», πβ. σαν-σκρ. cavati «παρατηρώ, 
φροντίζω, φοβούµαι», αρχ. σλαβ. cajç «αναµένω, ελπίζω», λιθ. kâina 
«αξία, τιµή» κ.ά. Αν αυτή η ετυµ. είναι έγκυρη, τότε το ρ. τηρώ 
εντάσσεται στην οικογ. των λ. ποινή, τίω (βλ.λ.), ενώ αποκλείεται η 
σύνδεση µε το ρ. πέλω | -οµαι. Για τη σχέση µε το αρχ. τηµελώ, βλ. λ. 
ατηµέλητος. Ήδη αρχ. η σηµ. «εφαρµόζω, ακολουθώ πιστά», λ.χ. 
τηρώ όρκους (∆ηµοκρ. 239), τηρώ παρακαταθήκας (Ισοκρ. 1, 22) κ.ά. 
Η φρ. τηρώ στάση αναµονής αποτελεί απόδ. τού γαλλ. guarder une 
position d'attente]. 

της1 οριστικό άρθρο → ο, η, το 
της2 -> αυτός 
-της κ. -τής παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό αρσ. ουσ. που 

δηλώνει: 1. την ιδιότητα προσώπου: δεσµώ-της, πατριώ-της 2. επάγ-
γελµα: πεταλω-τής, χορευ-τής 3. όργανο, σκεύος: µετρη-τής, υπολο-
γισ-τής. 
[ΕΤΥΜ Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το I.E. *-tâ- και απαντά σε παράγωγα ρηµάτων (λ.χ. µαθη-τής, 
έρέ-της) και ονοµάτων (λ.χ. τοξό-της, αγορη-τής)]. 

Τ.Θ. (η) Ταχυδροµική θυρίδα 
ΤΙ ερωτηµ. αντων. 1. (ως ουσιαστικό) ποιο πράγµα, ποια πράξη κ.λπ.: ~ 

είπες; || ~ άκουσες; ΦΡ. (α) (αρχαιοπρ.) τι µέλλει γενέσθαι βλ. λ. γενέ-
σθαι (β) (αρχαιοπρ.) τι τέξεται η επιούσα (τι τέξεται ή έπιοΰσα, Π.∆. 
Παροιµ. 27,1) τι θα φέρει η επόµενη µέρα: ας µη λέµε µεγάλα λόγια, 
γιατί δεν ξέρουµε - (γ) (λόγ.) τι το όφελος; (αρχ. φρ. τί δ' έστ' όφελος | 
τί γαρ όφελος;) ποιο είναι το όφελος; κι αν βλάψω την υγεία µου, για 
να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις µου, ~; (δ) τι θα πει (i) τι σηµαίνει: 
το παιδί ρωτά τον πατέρα του - «διάτρητος» (ii) για να εκφραστεί έ-
ντονη αντίρρηση, για να δηλωθεί ο αδικαιολόγητος χαρακτήρας ε-
νέργειας, σκέψης κ.λπ.: ~ ότι δεν µπορούσε; (ε) και τι µ' αυτό; (i) για 
να δηλωθεί κάτι άσχετο προς το θέµα: ~; Γι ' άλλο πράγµα συζητάµε 
(ii) (για να εκφραστεί αδιαφορία ή αµφιβολία για την έκβαση ενέρ-
γειας) και τι βγαίνει µ' αυτό;: ~; θα λύσουµε κανένα πρόβληµα; (στ) 
ξέρεις τι; άκου να σου πω: ~; ∆εν θα ρθω αύριο στη δουλειά (ζ) προς 
τι; για ποιον λόγο, γιατί: ~ το µίσος και ο αλληλοσπαραγµός; (η) (λόγ.) 
τι χρείαν έχοµεν µαρτύρων; (τί χρείαν εχοµεν µαρτύρων, Κ.∆. Μάρκ. 
14,63) τι ανάγκη έχουµε από µάρτυρες; (για πράγµατα προφανή, που 
αποδεικνύονται από µόνα τους): όταν ο ίδιος οµολογεί την πράξη του, 
~; 2. (σε ρητορικές ερωτήσεις) (α) (απολύτως): ~ είχαµε, ~ χάσαµε; (τί-
ποτα δεν είχαµε, τίποτα δεν χάσαµε) (β) σε ερωτήσεις µε άρνηση, στις 
οποίες υπονοείται ως απάντηση «πάρα πολλά, τα πάντα»: ~ δεν θα 
'δινα, να ξαναβρισκόµουν στο χωριό µου! (γ) τι κι αν για να δείξουµε 
ότι δεν υπάρχει πρόβληµα, δεν πειράζει: ~ βρέχει; || - γεράσαµε; 3. (ως 
επίθ.) (α) τι λογής, τι είδους: ~ άνθρωπος είσαι συ; || ~ ρούχα θα βά-
λεις; || ~ πρόβληµα έχει αυτός; Με τα λεφτά που βγάζει κάνει ό,τι θέ-
λει! (β) (καθηµ.) πόσος: ~ µισθό παίρνετε; 4. (ως επίρρ. για να δηλω-
θεί αιτία, σκοπός ή αναφορά) γιατί, για ποιον σκοπό, σε τι: ~ σου 
φταίω εγώ (σε τι...) || ~ κλείστηκες εκεί µέσα; (γιατί...) 5. (εµφατ. πριν 
από ερώτηση που ακολουθεί και εµπεριέχει έκφραση έκπληξης, θαυ-
µασµού ή αποδοκιµασίας για κάτι): Γι; Αύριο έχουµε αργία; || Τι; Θα 
ξανάρθει στη δουλειά; 6. (επιδοκιµαστικά ή µειωτ., σε περιπτώσεις έ-
ντονης εκδήλωσης συναισθήµατος): -ωραία!/ καλά! | µαρτύριο! | αη-
δία! 7. (σε απάντηση, για να εκφραστεί αποδοκιµασία ή αντίρρηση): -
Ήταν ωραίο το ταξίδι; -Τι ωραίο; Έβρεχε σ' όλη τη διαδροµή! 8. (µε 
άρθρο) (α) πόσα πολλά: το ~ λέει για σένα είναι απερίγραπτο (β) αυτό 
που: το ~ έγινε δεν περιγράφεται. 

[ΕΤΥΜ Ουδ. τής αρχ. ερωτηµατικής αντων. τις (βλ.λ.)]. 
-τιά κατάληξη θηλ. ουσ.: χαραγµα-τιά, δαγκωµα-τιά, πηδηµα-τιά, λα-
βωµα-τιά. 
[ΕΤΥΜ Κατάλ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής που προήλθε από ουδ. σε -
µα, τα οποία έχουν χαρακτήρα -τ- στη γενική (λ.χ. χάραµα - χαρά-
µατ-ος, χαραµατιά)]. 

τιάρα (η) {τιαρών} η µίτρα των Παπών τής Ρώµης και των ιεραρχών 
τής Αγγλικανικής Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ αρχ., ανατολ. δάνειο, ίσως 
φρυγικής αρχής], 

Τίβερης (ο) ποταµός τής Κ. Ιταλίας που πηγάζει από τα Απέννινα 
Όρη και διασχίζει τη Ρώµη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Τίβερις | Θύ(µ)βρις < λατ. Tiberis, αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
κελτ. dubr «ύδατα». Οι Ρωµαίοι θεωρούσαν ότι ο ποταµός ονοµάστη-
κε έτσι εξαιτίας τού βασιλιά τής Αλβας Τιβερίνου]. 

Τιβί κ. Tl-ßl (η) {άκλ.} η τηλεόραση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αγγλ. TV, 
συντοµ. τής λ. television (βλ. κ. τηλεόραση)]. 

τίγκα ως επίθ. κ. επίρρ. {άκλ.} (λαϊκ.) εντελώς γεµάτος: το βαρέλι εί-
ναι ~· δεν χωράει άλλο || το µαγαζί ήταν - από κόσµο ΣΥΝ. φύσκα, 
κάργα. — τιγκάρω ρ. 
[ΕΤΥΜ Πιθ. < ιταλ. diga «επίχωµα, φράγµα» < γαλλ. digue < ολλ. dijk. 
Κατ' άλλη άποψη, < ιταλ. διαλεκτ. tinga < p. tingare «δίνω, παρέχω 
αφθόνως» (υποχωρητ.) < µεσν. λατ. thingäre < αρχ. γερµ. thingön]. 

Τιγρε επίρρ.· σαν τής τίγρης (δηλ. µε ραβδώσεις): ~ γατάκια | ύφασµα 
| φούστα. 

τίγρη (η) {τίγρ-εις, -εων} (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. ζώο) 1. 
µεγαλόσωµο σαρκοφάγο θηλαστικό, που ανήκει στην οικογένεια των 
αιλουροειδών και χαρακτηρίζεται από το ζωηρό καστανοκίτρινο 
χρώµα του και τις κάθετες προς τον άξονα τού σώµατος µαύρες ρα-
βδώσεις τού δέρµατος του, καθώς και για τη δύναµη και ευκινησία 
του 2. (µτφ.) (α) για ευκίνητο, δυναµικό και ορµητικό πρόσωπο (β) 
για τη δύναµη και την ορµητικότητα (κάποιου): (για παίκτη οµάδας) 
ένας ~ στην επίθεση τής οµάδας || «βάλτε έναν - στη µηχανή» (ενν. 
τού αυτοκινήτου· διαφήµιση για καύσιµα). Επίσης τίγρις {τίγρεως} 
κ. τίγρης (ο). — (υποκ.) τιγράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τίγρις, περσ. δάνειο, αλλά δεν έχει προσδιοριστεί η 
ακριβής προέλευση. Η σύνδεση µε αβεστ. tiyri- «βέλος», αρχ. περσ. 
tigra- «οξύς, αιχµηρός» ίσως οφείλεται σε παρετυµολογία, παρά το 
σχόλιο τού Στράβωνος για τον οµώνυµο ποταµό (Τίγρις άµικτον φυ-
λάσσω ν τό ρεύµα δια την οξύτητα, αφ' ου και τοϋνοµα Μήδων τί-γριν 
καλούντων το τόξευµα). Μέσω τού λατ. tigris η λ. πέρασε και σε 
άλλες ευρωπ. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. tiger, γαλλ. tigre, γερµ. Tiger]. 

Τίγρης (ο) ποταµός τής ∆. Ασίας που πηγάζει από τον Αντίταυρο, 
διαρρέει το Ιράκ και εκβάλλει στον Περσικό Κόλπο. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
Τίγρης, -ητος | Τίγρις, -ιδος < αρχ. περσ. Tigra- (βλ. λ. τίγρη) λόγω τής 
ορµητικότητας των υδάτων του]. 

τιγροειδής, -ής, -ές [µτγν.] {τιγροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει στο σώµα µε τίγρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τιθασεύω ρ. µετβ. {τιθάσευ-σα, -θηκα, -µένος) (λόγ.) 1. (για άγρια 
ζώα) εξηµερώνω, δαµάζω ΣΥΝ. ηµερεύω ΑΝΤ. εξαγριώνω, αποθηριώνω 
2. (µτφ.) (α) υποτάσσω (κάποιον/κάτι) στη θέληση µου, τον κάνω να 
µε υπακούει: δύσκολα µπορεί κανείς να τιθασεύσει αυτούς τους 
απείθαρχους νέους (β) θέτω υπό έλεγχο: προσπαθούν να τιθασεύσουν 
τα ελλείµµατα τού ∆ηµοσίου. — τιθάσευση (η) [µτγν.], τιθασευτής 
(ο) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τιθασός «εξηµερωµένος» (µε επίθηµα -σός, πβ. κ. βλαι-
σός, ρυ-σός), µε θ. θα- και εκφραστ. αναδιπλασιασµό -τι-. Το θ. πα-
ρουσιάζει τη συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *dhë- «θηλάζω, τρέφω» (πβ. 
αρχ. θή-σθαι, ίδια σηµ.), πβ. σανσκρ. dhâyati, αρχ. σλαβ. dojo, αρχ. 
γερµ. täju κ.ά. Σύµφωνα µε την ετυµολογία, η λ. τιθασός θα προσδιό-
ριζε αρχικώς το ήµερο ζώο, που δέχεται να τραφεί από ανθρώπινο 
Χει»]· τίθεµαι ρ. αµετβ. {τίθε-µαι, -σαι, -ται, -µέθα, -εσθε, -νταν παρατ. 

ετιθ-έµην, -εσο, -ετο, -έµεθα, -εσθε, -εντο} µεσοπαθ. ενεστ. τού ρ. 
θέτω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. µέσ. τ. τού τίθηµι, βλ. λ. θέτω]. 

τίθονται! Ορισµένοι οµιλητές χρησιµοποιούν στο γ' πρόσωπο πλη-
θυντικού τού τίθεµαι τον τύπο τίθονται)ί): Τίθονται τα εξής ζητή-
µατα. Το ίδιο συµβαίνει και µε σύνθετα τού Τίθεµαι: Οι αντίπαλοι 
επιτίθονταν Επίσης, σπανιότερα χρησιµοποιούν και τύπο τίθοµαι 
και σύνθετο επι-τίθοµαι. Στις περιπτώσεις αυτές, τα τίθονται | τί-
θοµαι χρησιµοποιούνται εσφαλµένως αντί των τίθενται | τίθεµαι, 
όπως φαίνεται και από τους υπόλοιπους τύπους τού ρήµατος (τί-
θεµαι, τίθεσαι, τίθεται, τιθέµεθα, τίθεσθε, τίθενται). Οι τύποι µε -ο- 
σχηµατίζονται αναλογικά προς τους κανονικούς τύπους σε -οµαι | 
-ονται των ρηµάτων σε -ω (ντύνοµαι | ντύνονται, γράφοµαι | 
γράφονται, ορίζοµαι | ορίζονται κ.λπ.). 

τικ1 (το) {άκλ.} IATP. αφύσικη, ακούσια και επαναλαµβανόµενη σπα-
σµωδική κίνηση τού προσώπου, τού λαιµού, των άκρων, κ.λπ. (τίναγ-
µα απότοµο, σύσπαση, µορφασµός κ.λπ.), η οποία οφείλεται σε ψυ-
χολογικά κυρ. αίτια: από τα καψώνια στον στρατό τού έµεινε κάποιο 
-1| νευρικό ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. tic, ονοµατοπ. λ.]. 

ΤΙΚ2 (το) {άκλ.} 1. ψηλό δέντρο των τροπικών περιοχών τού οποίου το 
ξύλο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υγρασία και χρησιµοποιείται 
στην ναυπηγική, στην επιπλοποιία, σε οικοδοµικές κατασκευές κ.λπ. 
2. (συνεκδ.) το ξύλο τού παραπάνω δέντρου. [ΕΤΥΜ < αγγλ. teak < 
πορτ. teca < µαλαϊκ. tekka]. 

-τικός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 



τικ-τάκ 1768 τιµητικός 
 

προέρχεται από τριτόκλιτα ουσιαστικά σε -µα: πραγµα-τικός, συ-
µπληρωµατικός, εµβληµα-τικός. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από ουσ. µε επίθηµα -της (λ.χ. άθλη-τής > αθλητικός, ύπηρέ-της > 
υπηρετικός), από όπου γρήγορα αυτονοµήθηκε ως επίθηµα]. 

τικ-τάκ κ. τίκι-τάκ (το) {άκλ.} 1. ο ήχος τού ρολογιού, που παράγεται 
από την κίνηση των δεικτών του 2. κάθε µονότονα επαναλαµβα-
νόµενος παλµικός ήχος, λ.χ. των χτύπων τής καρδιάς, ιδ. λόγω συ-
γκίνησης, ανησυχίας, επιθυµίας κ.ά.: «όταν σε κοιτώ, αρχίζει τής 
καρδιάς το ~» (λαϊκ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. tic tac, ηχοµιµητ. λ.]. 

τίκτω ρ. µετβ. {έτεκον} (αρχαιοπρ.) (για γυναίκα) γεννώ, φέρνω στον 
κόσµο: ο άνδρας γεννά και η γυναίκα τίκτει (βλ. λ. γεννώ) || ώδινεν 
όρος και έτεκε µυν (βλ. λ. µυς). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γεννώ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*τί-τκ-ω (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό και αντιµετάθεση των 
συµφώνων) < θ. -τκ-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. τεκ-, που απαντά και στην 
οµόρρ. λ. τέκ-νον (βλ.λ.). Αυτή η οικογένεια λέξεων, που συµπε-
ριλαµβάνει και τους ετεροιωµ. τ. τόκ-ος, τοκ-ετός, συνδ. επίσης µε 
γερµανικές λέξεις, οι οποίες έχουν τις σηµ. «νεαρός, υπηρέτης, πολε-
µιστής», λ.χ. αρχ. σκανδ. begn, αρχ. αγγλ. peg(e)n, αρχ. γερµ. degan 
κ.ά.]. 

Τίλιά (η) BOT. η φλαµουριά. [ΕΤΥΜ < λατ. 
tuia «φιλύρα», αγν. ετύµου]. 

τίλιο (το) το αφέψηµα που γίνεται από φύλλα και άνθη φλαµουριάς 
και έχει καταπραϋντικές ιδιότητες. [ΕΤΥΜ < ιταλ. tiglio < λατ. tilia 
«φιλύρα»]. 

τίλλω ρ. µετβ. {έτιλα} (λόγ.) 1. (για ύφασµα) ξεφτύζω, κουρελιάζω 2. 
(γενικότ.) µαδώ- µόνο στη ΦΡ. τίλλω τας τρίχας τής κεφαλής µου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *τίλ-[ω, αβεβ. ετύµου, πιθ. < πτίλον «φτερό» (µε αφο-
µοίωση τού π- κυρ. στα συνθ. µε προθέσεις άπο-, πάρα-, περί-). Βλ. κ. 
πτίλον]. 

τίλµα (το) {τίλµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) στουπί από νήµατα παλαι-
ών λινών και βαµβακερών υφασµάτων, το οποίο χρησιµοποιείται για 
τον καθαρισµό µηχανηµάτων ή ως γάζα για την κάλυψη τραυµάτων. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τίλλω (βλ,λ.)]. 

τι µ (το) {άκλ.} ελλην. οµάδα- σύνολο προσώπων που συνεργάζονται 
για συγκεκριµένο σκοπό: το προπονητικό ~ τής οµάδας || το επιστη-
µονικό ~ τής εταιρείας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. team]. 

τιµαλφής, -ής, -ές {τιµαλφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που έχει 
µεγάλη αξία ΣΥΝ. πολύτιµος, βαρύτιµος 2. τιµαλφή (τα) τα κοσµήµα-
τα, τα χρυσαφικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τιµή + -αλφής, από το θ. τού αορ. β' άλφείν τού ρ. 
άλφάνω «κοµίζω, παράγω» < I.E. *algwh- «κερδίζω - αντίτιµο», πβ. 
σανσκρ. ârhati «κερδίζω», λιθ. alga «αµοιβή» κ.ά.]. 

τιµαριθµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τιµάριθµο 2. Αυ-
τόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή (συντοµ. Α.Τ.Α.) η προσαρµογή 
τού µισθού των υπαλλήλων και των ηµεροµισθίων των εργατών στην 
αύξηση τού τιµαρίθµου, ώστε να προστατεύεται το πραγµατικό τους 
εισόδηµα, η αγοραστική δύναµη (βλ. λ. αγοραστικός) τού µισθού 
τους. 

τιµαριθµοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. η προσαρ-
µογή των οικονοµικών µεγεθών στον τιµάριθµο. 

τιµαριθµοποιώ ρ. µετβ. {τιµαριθµοποιείς... | τιµαριθµοποί-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ΟΙΚΟΝ. προσαρµόζω οικονοµικά µεγέθη στον τι-
µάριθµο. 

τιµάριθµος (ο) {-ου κ. -ίθµου | χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. Ο δείκτης µετρήσε-
ως τού κόστους διαβίωσης, που προσδιορίζει τις µεταβολές των τι-
µών των αγαθών ανάµεσα σε δύο χρονικές περιόδους: άνοδος | πτώ-
ση τού —1| ο — κυµάνθηκε στο πρώτο τρίµηνο τού '97 σε ικανοποιητι-
κά επίπεδα ΣΥΝ. δείκτης τιµών (πβ. λ. πληθωρισµός). [ΕΤΥΜ. < τιµή 
+ αριθµός, µετάφρ. δάνειο από γερµ. Wertzahl]. 

τιµάριο (το) {τιµαρί-ου | -ων} 1. (στην Οθωµανική Αυτοκρατορία) 
εκτεταµένη αγροτική περιοχή που παραχωρούσε ο σουλτάνος σε 
στρατιωτικό αξιωµατούχο, ο οποίος καρπωνόταν µόνο τις προσόδους, 
χωρίς να είναι ιδιοκτήτης τής έκτασης, αναλάµβανε όµως να παρέ-
χει στρατιωτική υποστήριξη στον σουλτάνο (πβ. λ. τσιφλίκι, φέουδο) 
2. (µτφ.) οτιδήποτε εκµεταλλεύεται κάποιος, χωρίς να του ανήκει (θέ-
ση, αξίωµα κ.λπ.): το κόµµα δεν είναι ~ κανενός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
τιµάριονκ πέρα. timar]. 

τιµαριούχος (ο) [1831] ο ιδιοκτήτης τιµαρίου ΣΥΝ. τσιφλικάς (πβ. λ. 
φεουδάρχης). [ΕΤΥΜ. < τιµάριο + -ούχος < έχω]. 

τιµαριώτης (ο) [1782] {τιµαριωτών} ο τιµαριούχος. 
τιµαριωτικός, -ή, -ό [1782] αυτός που σχετίζεται µε το τιµάριο ή τον 

τιµαριούχο: -σύστηµαΙ ιδιοκτησία. 
τιµαριωτισµός (ο) [1856] ΙΣΤ. διοικητικό σύστηµα που αναπτύχθηκε 

κατά την περίοδο τής ακµής τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και εί-
χε ως βάση την παραχώρηση τιµαρίων σε στρατιωτικούς αξιωµα-
τούχους ΧΥΝ. τιµαριωτικό σύστηµα (πβ. λ. φεουδαρχία). 

τιµή (η) 1. (για πράγµατα) η αξία, το αντίτιµο, το χρηµατικό ποσό που 
πρέπει να καταβάλει κανείς για την αγορά πράγµατος ή την παροχή 
υπηρεσίας: ~ διεθνής (στην οποία πωλείται στη διεθνή αγορά) | επο-
χική | εργοστασίου (όσο κοστίζει στους κατασκευαστές) | κόστους 
(όσο κοστίζει ένα προϊόν χωρίς κέρδος) | σταθερή (που δεν µεταβάλ-
λεται ή χωρίς τον πληθωρισµό) | τρέχουσα (που ισχύει σε δεδοµένη 
χρονική στιγµή) | χρηµατιστηριακή | πράσινη (ενός αγροτικού προϊό-
ντος, όπως καθορίζεται από την Ε.Ε.) | φίξινγκ (συναλλάγµατος, το 
οποίο αγοράζουν ή πωλούν οι τράπεζες) | ξένων νοµισµάτων/ χρυσού 
| συναλλάγµατος || ~ αγοράς | πώλησης ενός προϊόντος || συγκράτηση 

Ι άνοδος | πτώση των - || οι - στη λαχαναγορά κυµαίνονται σε υψηλά 
επίπεδα || τσουχτερές | τσιµπηµένες (ανεβασµένες) | συµφέρουσες | 
λογικές | υπερβολικές | ανταγωνιστικές | εκπτωτικές ~ στα κα-
ταστήµατα || αγόρασα κάτι σε ~ ευκαιρίας (βλ.λ.) || σου το δίνω σε 
συµβολική ~ (κατώτερη από την πραγµατική του) || οι ~ αφέθηκαν 
ελεύθερες (να αυξοµειώνονται ανάλογα µε την προσφορά και τη ζή-
τηση) || οι ~ των ακινήτων | των µετοχών ! των καυσίµων ΦΡ. τιµή εκ-
κινήσεως βλ. λ. εκκίνηση 2. ΜΑΘ.-ΦΥΣ. κάθε δυνατός προσδιορισµός 
µεταβλητού µεγέθους ή ποσότητας ή µαθηµατικής παράστασης: ~ 
αλγεβρικής παράστασης | θερµοκρασίας- ΦΡ. απόλυτη τιµή βλ. λ. 
απόλυτος · 3. (για πρόσ.) (α) η υπόληψη, η κοινωνική εκτίµηση που 
δικαιούται κάθε άνθρωπος ως κοινωνικό ον (β) στοιχείο τής προσω-
πικότητας τού ατόµου, η κοινωνική και προσωπική του αξία: το αί-
σθηµα τής ~ || σέβοµαι | θίγω | προσβάλλω την ~ κάποιου || προσωπική 
| οικογενειακή ~ || η ~ τού νεκρού | τού αδελφού- ΦΡ. (α) τιµής ένεκεν 
(τιµής ένεκα, Ξενοφ. Άνάβασις 7.3.28) σε ένδειξη σεβασµού, 
εκτιµήσεως, έντονης επιδοκιµασίας: έπαινος | βραβείο | δίπλωµα | 
τίτλος -1| χαρίζω βιβλίο - (β) (επίσ.) διατελώ µετά τιµής | µε τιµή (ως 
στερεότυπη κατακλείδα επιστολών) µε εκτίµηση, µε σεβασµό (γ) 
στον λόγο τής τιµής µου | λόγω τιµής | έχεις | σου δίνω τον λόγο τής 
τιµής µου οµωτική έκφραση που βασίζεται στην επίκληση τής 
προσωπικής αξιοπρέπειας: ~! Θα σου επιστρέψω το γρηγορότερο τα 
χρήµατα (δ) αποτίνω φόρο τιµής (σε | προς κάποιον) εκφράζω τον 
σεβασµό, την εκτίµηση µου για πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που ξε-
χώρισαν, διακρίθηκαν (σε κάτι): ήρθαµε εδώ, για να αποτίσουµε φόρο 
τιµής στους νεκρούς που έπεσαν για την ελευθερία τής πατρίδας (ε) 
χρέος τιµής η ηθική υποχρέωση: ήταν ~ να υποδεχτούµε πανηγυρικά 
τους ολυµπιονίκες στη χώρα µας (στ) κώδικας τιµής ο ηθικός 
κώδικας που περιλαµβάνει αξίες και κανόνες, οι οποίοι αφορούν και 
συµβάλλουν στην καλή φήµη, στην υπόληψη (κάποιου): ανάµεσα 
στους Κρητικούς επικρατεί ένας ~ | |  ο ~  των σαµουράι λέγεται «µπου-
σίντο» (ζ) (παροιµ.) η τιµή τιµή δεν έχει (και χαρά στον που την έχει) η 
κοινωνική εκτίµηση είναι ανεκτίµητο αγαθό, που δεν εξαγοράζεται µε 
τίποτε: Τι να τα κάνεις τ' άνοµα λεφτά; ~! (η) για την τιµή των όπλων 
για υποχώρηση, συµβιβασµό ή ήττα, κατά την οποία τηρούνται τα 
προσχήµατα, ώστε να διαφυλάσσεται η αξιοπρέπεια τού ηττηµένου 4. 
(συνήθ. στον πληθ.) τιµητική διάκριση ή εκδήλωση: δεν επιζητούσε τις 
~ || του απένειµαν τις καθιερωµένες ~ || στρατιωτικές - (αυτές που 
αποδίδονται από στρατιωτικό άγηµα µε βάση ειδικό κανονισµό) || του 
έκαναν µεγάλες τιµές- ΦΡ. κυρία (επί) των τιµών η κυρία που 
υποδέχεται επίσηµα πρόσωπα (αρχηγούς κρατών, πρέσβεις κ.ά.) και 
ανήκει στην ιδιαίτερη ακολουθία βασίλισσας ή πριγκίπισσας 5. 
οτιδήποτε ανεβάζει την υπόληψη κάποιου: είναι - µας να σας έχουµε 
απόψε κοντά µας || είναι προς τιµήν του ότι δεν δέχτηκε αντάλλαγµα || 
έχω την ύψιστη τιµή, κύριε Πρόεδρε, να σας υποδέχοµαι στη χώρα µου 
|| σε τι οφείλω την ~ τής επισκέψεως σας; || θα χαρώ πολύ, αν µου 
κάνετε την τιµή να παρευρεθείτε στη δεξίωση || «τιµή σ' εκείνους όπου 
στην ζωήν των ώρισαν και φυλάγουν Θερµοπύλες» (Κ. Καβάφης)· ΦΡ. 
προς τιµή(ν) (κάποιου) για ενέργεια που προσδίδει αξία, υπόληψη σε 
αυτόν που την κάνει: αν και αντίπαλος µου, ~ του παραδέχθηκε ότι 
είχα δίκιο 6. (συνεκδ.) πρόσωπο που µας κάνει υπερήφανους: η ~ τής 
οικογενείας µας ΣΥΝ. καµάρι, στολίδι 7. (για κορίτσια) η αγνότητα, η 
παρθενία: παίρνω την ~ κάποιας (είµαι ο πρώτος που έρχεται σε 
σεξουαλική επαφή µαζί της) || στα χωριά παλαιότερα φρόντιζαν για 
την - των κοριτσιών πριν από τον γάµο. [ΕΤΥΜ, αρχ. < τίω «αποδίδω 
τιµή, εκτιµώ, σέβοµαι» < θ. τι- < I.E. *kwl-, µηδενισµ. βαθµ. τού *kwei- 
(ίδια σηµ.), πβ. σανσκρ. cavati «σέβοµαι», cäyu- «σεβαστός». ∆εν 
θεωρείται έγκυρη οποιαδήποτε σύνδεση των ρ. τίω και τίνω «πληρώνω, 
αµείβω» (βλ. λ. άπο-τίνω). Το ουσ. τιµή είχε τη βασική σηµ. «αξία», 
προσδιόριζε όµως και τον οφειλόµενο σεβασµό που απέρρεε από τη 
βασιλική ιδιότητα ή τη µεγάλη περιουσία κάποιου, ενώ παράλληλα 
χρησιµοποιήθηκε και µε τη σηµ. «χρηµατική αξία». Ορισµένες φρ. 
είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. δίνω τον λόγο τής τιµής µου (< γαλλ. donner 
ma parole d'honneur), κώδικας τι-µήζ (< γαλλ. code d'honneur), η τιµή 
τιµή δεν έχει (< γαλλ. l'honneur n'a pas de prix), χρέος τιµής (< αγγλ. 
debt of honour), ζήτηµα τιµής (< γαλλ. point d'honneur), έχω την τιµή 
να... (< γαλλ. avoir l'honneur de...), το πεδίο τής τιµής (< γαλλ. le 
champ d'honneur), κυρία επί των τιµών (< αγγλ. lady | maid of 
honour) κ.ά.]. τίµηµα (το) [αρχ.] {τιµήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το 
χρηµατικό ποσό που στοιχίζει η απόκτηση πράγµατος ή η παροχή 
υπηρεσίας: καταβολή τιµήµατος || το ~ τής εξαγοράς τής εταιρείας 
ΣΥΝ. αντίτιµο, αξία 2. (µτφ.) το κόστος (κοινωνικό, ψυχολογικό κ.λπ.) 
ενέργειας ή συµπεριφοράς: το - τής δόξας | τού πλούτου | τής αγάπης || 
όλα στη ζωή έχουν το ~ τους || «ο ισλαµιστής πρώην πρωθυπουργός 
πλήρωσε το ~ τής διένεξης του µε τον στρατό» (εφηµ.) || το ~ τής νίκης 
ήταν βαρύ ΣΥΝ. αντίτιµο. τίµηση (η) [αρχ.] (-ης κ. -ήσεως | χωρ. 
πληθ.} 1. η απονοµή τιµής 2. ο 
προσδιορισµός τής χρηµατικής αξίας, η χρηµατική αποτίµηση. 
τιµητής (ο), τιµήτρια (η) {τιµητριών} πρόσωπο που έχει την τάση να 
κρίνει µε αυστηρό τρόπο τους άλλους και τις ενέργειες τους: άνθρω-
ποι µε πολλά ελαττώµατα γίνονται παρά ταύτα τιµητές των συναν-
θρώπων τους || ποιος είναι αυτός που έχει µεταβληθεί σε τιµητή των 
πάντων; ΣΥΝ. επικριτής, επιτιµητής, κήνσορας. [ΕΤΥΜ αρχ. < τιµώ. 
Ως τιµητής στην αρχ. Ελλάδα προσδιοριζόταν ο αξιωµατούχος που 
αποτιµούσε τη φορολογήσιµη αξία των υπαρχόντων ή αξιολογούσε 
το µέγεθος φυσικών καταστροφών. Στη σηµερινή σηµ. συνέβαλε το 
αξίωµα τού Ρωµαίου τιµητοΰ (µτγν., απόδ. τού λατ. censor), βλ. κ. 
κήνσορας]. τιµητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που αποδίδει 
τιµές (σε 
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κάποιον): ~ άγηµα | φρουρά 2. (για πράγµ.) αυτός που γίνεται ή πα-
ρέχεται σε ένδειξη τιµής: ~ σύνταξη/ διάκριση! αφιέρωση/ εκδήλωση 
| βραδιά || απονοµή ~ µεταλλίων 3. ως ουσ. στη ΦΡ. έχω την τιµητική 
µου: απόψε έχει την τιµητική του- όλοι γι'αυτόν συζητούν || τις µέρες 
των γιορτών τα γλυκά αυτά έχουν την τιµητική τους 4. αυτός που 
φανερώνει εκτίµηση και προσδίδει τιµή σε (κάποιον): ~ τίτλος | 
προσφώνηση | αναφορά ΣΥΝ. εξυψωτικός ANT. ταπεινωτικός, µειωτι-
κός. — τιµητικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 

τίµιος, -α, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει συναίσθηση τής τιµής και 
τού καθήκοντος και ακολουθεί τα προστάγµατα τής ηθικής ΣΥΝ. 
έντιµος, χρηστός, ηθικός ANT. άτιµος, ανήθικος, ασυνείδητος 2. αυτός 
που γίνεται σύµφωνα µε τα χρηστά ήθη και τον νόµο: ~ µοιρασιά || ~ 
συναλλαγές | κουβέντες ΦΡ. τίµια πράγµατα! (για να βεβαιώσουµε 
ότι δεν θα υπάρξει απάτη ή αδικία): θα γίνουν όλα όπως συµφωνή-
σαµε, ~! · 3. ΕΚΚΛΗΣ. ιερός, άγιος: ~ σταυρός (στον οποίο σταυρώθηκε 
ο Χριστός) | ξύλο (βλ.λ.) || ~ δώρα (ο άρτος και ο οίνος που προ-
σκοµίζει ο ιερέας ως αναίµακτη θυσία προς τον Θεό) || ~ ζώνη (η ζώ-
νη τής Θεοτόκου). — τίµκι | τιµίως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
τιµή]. 

τιµιότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού τίµιου ανθρώπου, η 
συνέπεια και η τήρηση των συµφωνηµένων και των νόµων ΣΥΝ. εντι-
µότητα ANT. ατιµία, ανεντιµότητα. 

Τιµόθεος (ο) {-ου κ. -έου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον µαθητή τού Αποστόλου 
Παύλου, προς τον οποίο απευθύνονται οι επιστολές Προς Τι-µόθεον 
2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Τίµος. [ΕΤΎΜ. αρχ. κύρ. όν. < 
τιµώ + θεός]. 

τιµοκατάλογος (ο) [1871] {τιµοκαταλόγ-ου | -ων, -ους) ο κατάλογος 
στον οποίο αναγράφονται οι τιµές των διαφόρων καταναλωτικών ει-
δών και εµπορευµάτων. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Preisliste]. 

τίµοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} µορφή πολιτεύµατος τής αρχαίας Ελλά-
δας, στο οποίο η συµµετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση τής πο-
λιτείας ήταν ανάλογη µε την περιουσιακή τους κατάσταση. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < τιµή + -κρατία < κράτος, πβ. κ. δηµο-κρατία]. 

τίµοκρατικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την τίµοκρατία: η 
διάκριση των αρχαίων Αθηναίων σε τάξεις σύµφωνα µε το ~ σύ-
στηµα. 

Τιµολέων (ο) {Τιµολέοντ-ος, -α} 1. αρχαίος Κορίνθιος πολιτικός και 
στρατιωτικός (410-337 π.Χ.) 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) "ΤΊµο-
λέοντας. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < τιµώ + λέων]. 

τιµολόγηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) ο καθορισµός τής τι-
µής προϊόντος. 

τιµολόγιο (το) [1856] {τιµολογί-ου | -ων) 1. εµπορικό έγγραφο που δί-
νεται από τον πωλητή στον αγοραστή και στο οποίο καταγράφονται το 
είδος και τα στοιχεία τού εµπορεύµατος (η ποσότητα, η τιµή, το µετα-
φορικό κόστος κ.λπ.) 2. έγγραφο απόδειξης πωλήσεως εµπορεύµατος ή 
παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναγράφεται και το αντίστοιχο αντίτι-
µο: κόβω ~ || ~ ηλεκτρικού ρεύµατος ΣΥΝ. λογιαριασµός. — τιµολο-
γιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Preiskurant]. 

τιµολογώ ρ. µετβ. [1889] {τιµολογείς... | τιµολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} καθορίζω την τιµή πωλήσεως προϊόντος. 

τιµόνι (το) {τιµον-ιού | -ιών} όργανο µε το οποίο ο οδηγός (οχήµατος, 
σκάφους, αεροπλάνου) καθορίζει την κατεύθυνση: κρατάω | στρίβω 
το -1| ξύλινο | πλαστικό | υδραυλικό (στα αυτοκίνητα) ~· ΦΡ. στο τι-
µόνι (i) στην οδήγηση, το να οδηγεί κανείς (συνήθ. επαγγελµατικά, 
λ.χ. ταξί): όλη µέρα ~, σπάνε στο τέλος τα νεύρα σου! || ο καπετάνιος 
ήταν ~ (ii) στη θέση τού οδηγού: ποιος κάθεται | είναι ~; (iii) στην 
εξουσία, στη διοίκηση: βρίσκεται ~ τής διακυβέρνησης τής χώρας 
από το 1994 || είναι ~ τής εταιρείας εδώ και δέκα χρόνια. — (υποκ.) 
τιµονάκι (το), (µεγεθ.) τιµονάρα (η). 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < βεν. timon < λατ. temo, -önis «άµαξα, άρµα» (µε τη 
µεσν. σηµ. «άροτρο, τιµόνι»), αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

τιµονιά (η) ο χειρισµός τού τιµονιού: έκανε µια ανάποδη ~ και βρέ-
θηκε στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας. 

τιµονιά ρω ρ. µετβ. (τιµόνιαρα) (λαϊκ.) 1. κρατώ το τιµόνι, κατευθύ-
νω µε τιµόνι ΣΥΝ. (λόγ.) πηδαλιουχώ 2. (µτφ.) διοικώ, κυβερνώ. 

τιµονιέρης (ο) {τιµονιέρηδες}, τιµονιέρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. 
πρόσωπο που κρατά, που χειρίζεται το τιµόνι (κυρ. στα πλοία) ΣΥΝ. 
πηδιαλιούχος 2. (µτφ.) ο κυβερνήτης, ο διοικητής: ~ τού κράτους || «ο 
µεγάλος ~», έτσι αποκαλούσαν τον Μάο Τσε Τουνγκ. [ΕΤΥΜ. < βεν. 
timonier < timon (βλ. λ. τιµόνι)]. 

τιµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {τιµάς... | τίµ-ησα, -ώµαι, -άσαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
1. απονέµω τιµή (βλ.λ.), εκφράζω τον σεβασµό µου (σε κάποιον/κά-
τι): τιµούµε τους αγωνιστές τής εθνικής αντίστασης || τιµά τη µνήµη 
τού πατέρα του || ~ το µεγαλείο | τη θυσία | το έργο κάποιου || ~ δεό-
ντως | γενναία ΣΥΝ. σέβοµαι 2. εκδηλώνω τιµητικά (µε τιµητικές δια-
κρίσεις) τον σεβασµό µου προς κάποιον: η Βουλή τίµησε µε ειδικό µε-
τάλλιο τον µεγάλο πολιτικό 3. περιβάλλω (κάποιον) µε τιµή, αποδίδω 
τιµή (σε κάποιον): αυτή η ενέργεια δεν τον τιµά καθόλου || µε τίµησε 
µε την εµπιστοσύνη του || µε την επιτυχία του τιµά τους δασκάλους και 
τους γονείς του- ΦΡ. τιµώ µε την παρουσία µου (κάποιον) (για ε-
πίσηµα πρόσωπα) παρευρίσκοµαι τιµητικά στην εκδήλωση (κάποιου) 
4. (µτφ. για φαγητό) αποδίδω την πρέπουσα σηµασία (τρώγοντας, πί-
νοντας κ.λπ.): θα τιµήσουµε το κρασί σας δεόντως || τίµησα τις σπε-
σιαλιτέ σας και µε το παραπάνω 5. τηρώ, εφαρµόζω στην πράξη: ~ 
τον όρκο | την υπόσχεση µου ΣΥΝ. κρατώ 6. (µεσοπαθ. τριτοπρόσ. τι-
µάται | τιµώνται) (λόγ.) κοστίζει | κοστίζουν: το βιβλίο | το έντυπο τι- 

µάται χίλιες δραχµές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τιµώ (-άω) < τιµή (βλ.λ.)]. 

τιµώµενος, -η, -ο 1. αυτός ο οποίος τιµάται, του αποδίδονται τιµές 2. 
ΝΟΜ. (ως ουσ.) πρόσωπο στο οποίο καταλείπεται µε διαθήκη περι-
ουσιακό όφελος (κατεξοχήν οι κληρονόµοι και οι κληροδόχοι αλλά 
και άλλα πρόσωπα τα οποία αποκτούν κάποιο περιουσιακό όφελος 
από τη διαθήκη). [ΕΤΥΜ. Μτχ. µέσ. ενεστ. τού αρχ. τιµώ (-άω)]. 

Τίµων (ο) (Τίµων-ος, -α} 1. αρχαίος Αθηναίος πολίτης (5ος αι. π.Χ.), 
γνωστός για τη µισανθρωπία του 2. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
ένας από τους 70 Αποστόλους 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Τί-
µωνας κ. Τίµος. [ΕΤΎΜ. αρχ. κύρ. όν. < τιµή]. 

τιµωρία (η) [αρχ.] (τιµωριών} 1.η ποινή που επιβάλλεται σε κάποιον, 
ο οποίος διέπραξε αξιόποινη πράξη: επιβάλλω ~2. (συνεκδ.) η ταλαι-
πωρία ή ο καταναγκασµός που επιβάλλεται για σφάλµα ή παράλει-
ψη: ο δάσκαλος του έβαλε - να γράψει δέκα φορές τα ορθογραφικά 
του λάθη σωστά- ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον) τιµωρία τιµωρώ µε συγκε-
κριµένο τρόπο (κάποιον): τον έβαλε τιµωρία στον πίνακα (να στέκεται 
όρθιος στον πίνακα) (β) θεία τιµωρία (i) η τιµωρία που επιβάλλεται, 
σύµφωνα µε θρησκευτικές αντιλήψεις, από τον θεό στους αµαρ-
τωλούς (ii) για καθετί που παθαίνει κάποιος ο οποίος έχει βλάψει άλ-
λους και θεωρείται στη λαϊκή συνείδηση ότι αποτελεί εκδήλωση τής 
θεϊκής δικαιοσύνης- αλλιώς Θεία ∆ίκη. — (υποκ.) τιµωριούλα (η). 

τιµωρός (ο/η) 1. πρόσωπο που τιµωρεί (κάποιον): ο διαβόητος ληστής 
εµφανιζόταν ως ~ των πλουσίων και προστάτης των φτωχών 2. (µτφ.) 
οτιδήποτε εµφανίζεται ως τιµωρία, ως ανταπόδοση ή εκδίκηση: ο 
σκληρός θάνατος ήρθε ~ τής απληστίας του. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τιµή + -ωρός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < όροµαι | ορώ «βλέπω, φυλάσσω, προστατεύω» (πβ. κ. θυρ-
ωρός, άκται-ωρός). Όπως δείχνει ο µορφολογικός σχηµατισµός, το 
συνθ. τιµωρός είχε αρχικώς τη σηµ. «αυτός που προστατεύει την τι-
µή κάποιου», χρησιµοποιήθηκε δε και µε την έννοια «βοηθός, συνε-
πίκουρος, προστάτης», ενώ η σηµ. «αυτός που επιβάλλει ποινή, που 
εκδικείται» φαίνεται να οφείλεται σε παρασυσχετισµό προς το ρ. τί-
νω (βλ; κ. άπο-τίνω)]. 

τιµωρώ ρ. µετβ. [αρχ.] (τιµωρείς... | τιµώρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. επιβάλλω τιµωρία, ποινή (σε κάποιον): θα σε τιµωρήσει η δι-
καιοσύνη για τα αδικήµατα που διέπραξες || τιµώρησαν τους ενόχους 
όπως τους άξιζε || ~ σκληρά | αυστηρά | επιεικώς 2. (συνεκδ.) τα-
λαιπωρώ, βασανίζω 3. ανταποδίδω την πράξη κάποιου για παραδειγ-
µατισµό ή εκδίκηση: ο Θεός µάς τιµωρεί για τα αµαρτήµατα µας! || 
καταστρέψαµε τη φύση κι αυτή τώρα µας τιµωρεί || ο γυιος της την 
τιµωρούσε µε τον τρόπο του: αδιαφορούσε για ό,τι έλεγε. 

τινάζω ρ. µετβ. {τίνα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. (α) κουνώ (κάτι) µε δύ-
ναµη, για να πέσουν αυτά που έχει πάνω του: ~ τις ελιές | τις κερα-
σιές, για να πέσουν οι καρποί || ~ τα ρούχα | το πάπλωµα | τις κου-
βέρτες (για να φύγει η σκόνη) (β) (ειδικότ. για ρούχα, χαλιά, σκεπά-
σµατα κ.λπ.) χτυπώ (κάτι) µε ειδικό όργανο (χτυπητήρι) ή µε τα χέ-
ρια, αφού το κρεµάσω από ψηλά (για να καθαρίσει από τη σκόνη): 
όταν τινάζει τα χαλιά, όλη η σκόνη έρχεται στο µπαλκόνι µου (γ) (γε-
νικότ.) κινώ κάτι πέρα-δώθε: τίναξε τα µαλλιά της µε χάρη || ~ τα σε-
ντόνια 2. πετώ (κάτι) µε ορµή, εκσφενδονίζω: του τίναξε την καρέκλα 
στο κεφάλι- ΦΡ. (α) τινάζω τα µυαλά µου στον αέρα βλ. λ. µυαλό (β) 
τινάζω (κάτι) στον αέρα (i) ανατινάζω, καταστρέφω (κάτι) µε εκρη-
κτικό µηχανισµό: οι σαµποτέρ τίναξαν στον αέρα τις αποθήκες πυ-
ροµαχικών (ii) (µτφ.) οδηγώ σε αποτυχία, καταστρέφω: τίναξε τις δια-
πραγµατεύσεις στον αέρα ΣΥΝ. τορπιλίζω (γ) τα τινάζω | τινάζω τα 
πέταλα (περιφρονητικά ή επιτιµητικά) πεθαίνω 3. (µεσοπαθ. τινάζο-
µαι) (α) πετιέµαι από τη θέση µου λόγω έντονου ή ξαφνικού συναι-
σθήµατος: ξαφνικά του ήρθε µια ιδέα και τινάχτηκε από τη θέση του 
σαν ελατήριο (β) κάνω απότοµη κίνηση, συσπώµαι: ξαφνικά το χέρι 
του τινάχτηκε µπροστά || µόλις του χτύπησε µε το σφυράκι το γόνατο, 
το πόδι του τινάχτηκε µπροστά. — τίναγµα (το) [µτγν.] κ. (σπάν.) 
τιναγµός (ο) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., από τον αόρ. έτίναξα τού αρχ. τινάσσω, κατά το σχήµα 
χαράσσω - έχάραξα - χαράζω. Το ρ. τινάσσω, εκφραστ. τ., είναι αβεβ. 
ετύµου, ίσως προέρχεται από απρφ. *κινάξαι (µε ανοµοιωτική τροπή 
-κ- > -τ- λόγω τού -ξ- <ks>]. 

τίνος → τίς1 
τίντα (η) (χωρ. πληθ.} 1. ΤΥΠΟΓΡ. τυπογραφικό µελάνι απαλού χρώµα-

τος, που χρησιµοποιείται για εκτύπωση χωρίς τονικές διακυµάνσεις 
2. χρώµα ζωγραφικής που αραιώνεται µε λινέλαιο και νέφτι. [ΕΤΥΜ 
< ιταλ. tinta < παλαιότ. tinct < λατ. tinctus, µτχ. τ. τού ρ. tingere «βρέχω, 
υγραίνω»]. 

τίποτε κ. τίποτα αντων. {άκλ.} 1. (ως ουσ. ουδετέρου γένους) (α) (σε 
προτάσεις καταφατικές ή ερωτηµατικές) κάτι: βλέπεις ~; || τρέχει 
(συµβαίνει) ~; || (προτρεπτικά) φάε ~, να δυναµώσεις! (β) (σε προτά-
σεις αποφατικές) καθόλου, ουδέν: δεν είδα απολύτως - || αν δεν πιε-
στούν όλοι οι υπάλληλοι, δεν κάνεις ~ (δεν έχεις αποτέλεσµα)· ΦΡ. (α) 
δεν γίνεται τίποτα για περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει λύση ή 
δυνατότητα να διευθετηθεί (κάτι): -Θεραπεύεται αυτή η ασθένεια, 
γιατρέ; -∆υστυχώς, ~! (β) δεν κάνει τίποτε! (i) (ως απάντηση σε ευ-
χαριστία για υπηρεσία ή βοήθεια που προσφέρθηκε) δεν κοστίζει τί-
ποτε: -Σας ευχαριστώ για όλα! —! (ii) (για πρόσωπο ή πράγµα) δεν 
αξίζει, είναι άχρηστο)ς): ο νέος υπάλληλος ~ || το εξάρτηµα | το 
ανταλλακτικό ~ (iii) (για πρόσ.) µένει άπρακτος, αδρανεί, τεµπελιά-
ζει: ~ όλη µέρα (γ) τίποτα το λες εσύ... ασήµαντο το θεωρείς εσύ...: ~ 
που τράκαρε το αυτοκίνητο; || Βρέθηκε απ' τη µια µέρα στην άλλη µε 
τόσα εκατοµµύρια. ~ αυτό; (δ) µε τίποτα (στον κόσµο) µε κανένα 
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αντάλλαγµα, σε καµιά περίπτωση: ~ δεν θ'άλλαζα τους φίλους µου 
(ε) δεν έχω τίποτα εναντίον (κάποιου) δεν έχω εχθρική διάθεση προς 
(κάποιον): µη µε παρεξηγείς· - σου || Έχεις τίποτα εναντίον µου; Μή-
πως είπα τίποτα και σε πείραξε; (στ) δεν τρέχει τίποτε για την έκ-
φραση αδιαφορίας ή για να δείξουµε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα, για 
να καθησυχάσουµε κάποιον: άσ' τον να λέει, ~ || µην ανησυχείς ~ (η) 
άλλο τίποτε (ί) για να εκφραστεί ο µεγάλος βαθµός στον οποίο εµ-
φανίζεται ένα φαινόµενο, κατάσταση κ,λπ.: από σκοτούρες και βά-
σανα ~ (ii) (ερωτηµατικώς) υπάρχει κάτι άλλο;: Σαν πολλά δεν ζητάς; -
; (θ) ένα τίποτε κάτι ασήµαντο, µηδαµινό: αυτός είναι ~ (ι) κι όχι τί-
ποτ' άλλο... (επιτατ.) για να εστιάσουµε την προσοχή σε κάτι που 
µας ενδιαφέρει περισσότερο από άλλα: είναι η τρίτη φορά που ανα-
βάλλουµε την παράδοση τού έργου- -, θα λένε ότι το κάνουµε επίτη-
δες! 2. (µε άρθρο) για να δηλωθεί κάτι ελάχιστο ή εντελώς ανάξιο λό-
γου· κυρ. στις ΦΡ. (α) για | µε το τίποτα χωρίς σηµαντικό λόγο, για 
ασήµαντη αιτία ή αφορµή: θυµώνει | κάνει καβγά - (β) πολύ κακό 
για το τίποτα βλ. λ. πολύς (γ) από το τίποτα από εντελώς ασήµαντη 
αφορµή ή κατάσταση, από το µηδέν: ξεκίνησε - κι έφτασε ψηλά (χω-
ρίς αρχική υποδοµή, χωρίς να του παρέχει κανείς βοήθεια, µια βάση 
για να ξεκινήσει) 3. (ως αόρ. αντων., ιδ. σε ερωτηµ. προτάσεις, πριν 
από ονόµατα πληθυντικού αριθµού): έχει ~ εστιατόρια εδώ πέρα, για 
να φάµε; || έχεις ~ πληροφορίες για το θέµα; 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τί-ποτε; «τι άραγε;». Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη µεσν., 
ενώ ο τ. τίποτα οφείλεται σε αναλογία προς τα επιρρ. σε -α (πβ. κ. σή-
µερον - σήµερα)]. 

τιποτένιος, -ια, -ιο 1. ο ανάξιος λόγου: τσακώθηκαν για ~ πράγµατα 
ΣΥΝ. µηδαµινός, ασήµαντος ANT. αξιόλογος, σηµαντικός 2. (συ-
νεκδ. για πρόσ.) ο πρόστυχος, ο φαύλος: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. ελεεινός. 
[ETYM < τίποτε + παραγ. επίθηµα -ένιος, πβ. κ. σοκολατ-ένιος, χρυ-
σαφ-ένιος]. 

Τιπούκειτος (ο) κατάλογος στον οποίο αναγράφονταν τα βιβλία, οι 
τίτλοι και χωρία τής µεγάλης βυζαντινής νοµοθετικής συλλογής Βα-
σιλικά. 
[ΕΤΥΜ µεσν., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. τί ποϋ κείται; «πού 
βρίσκεται τι»]. 

τιράζ (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. ο αριθµός των αντιτύπων, στα οποία τυπώ-
νεται ένα έντυπο ΣΥΝ. τράβηγµα. [ΕΤΥΜ < γαλλ. tirage < tirer 
«τραβώ» < µεσν. λατ. tirare]. 

τιραµισού (το/η) {άκλ.} γλύκυσµα που αποτελείται από λεπτό πα-
ντεσπάνι, κρέµα µε βάση άσπρο τυρί και άρωµα καφέ, πασπαλισµέ-
νο µε κακάο. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tiramisu < ιταλ. tira mi su «τράβηξε µε πάνω, ανέβασε 
µε», εξαιτίας των δυναµωτικών ιδιοτήτων του]. 

Τίρανα (τα) {Τιράνων} η πρωτεύουσα τής Αλβανίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πα-
ρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < <*λβ. Tirane, πιθ. συνδ. µε το λατ. Tyrrheni «Τυρρηνοί» (βλ. κ. 
Τυρρηνοί)]. 

τιράντα (η) {δύσχρ. τιραντών} 1. καθεµία από το ζευγάρι των ελα-
στικών λωρίδων που περνά κανείς πάνω από τους ώµους του και 
εφαρµόζει στη µέση παντελονιού ή φούστας, ώστε να συγκρατείται 
χωρίς ζώνη 2. καθεµιά από τις υφασµάτινες λωρίδες ενός ρούχου χω-
ρίς µανίκια, που περνά από τους ώµους και ενώνει το µπροστινό (στο 
ύψος τού στήθους) µε το πίσω µέρος: ~ νυχτικού/ σουτιέν | κοµπινε-
ζόν ΣΥΝ. ράντα. — (υποκ.) τιραντάκι (το) κ. τιραντούλα (η). [ΕΤΥΜ. 
< ιταλ. tirante, µτχ. τ. τού ρ. tirare «τραβώ» < µεσν. λατ. tirare]. 

τιρκουαζ (το) {άκλ.} 1. ορυκτό µε υαλώδεις κρυστάλλους σε χρώµα 
γαλάζιο, πρασινωπό ή γκριζοπράσινο, το οποίο χρησιµοποιείται στην 
κοσµηµατοποιία 2. (συνεκδ.) το ίδιο το χρώµα τού παραπάνω ορυ-
κτού. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. turquoise «είδος πέτρας που συναντάται στην Τουρ-
κία», θηλ. τού επιθ. turquois < turc «Τούρκος»]. 

τιρµπουσον (το) {άκλ.} ελλην. εκπώµαστρο- ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο µε το 
οποίο αφαιρεί κανείς τον φελλό (πώµα) µπουκαλιών (συνήθ. κρα-
σιού)· αποτελείται από ελικοειδές στέλεχος µε αιχµηρή άκρη, το 
οποίο εισέρχεται στον φελλό και κατόπιν έλκεται προς τα έξω είτε µε 
τη δύναµη τού χεριού είτε µε ειδικό µηχανισµό. [ΕΤΥΜ < γαλλ. tire-
bouchon < tirer «τραβώ» + bouchon «πώµα»]. 

τις'οριστικό άρθρο → ο, η, το 
τις2 αντων. {τίνος, τίνι, τίνα | τίνες, τίνων, τίσι, τίνας) (αρχαιοπρ.-λόγ.) 

1. ποιος· ΦΡ. (α) πς πταίει; ποιος φταίει; (τίτλος τού δηκτικού άρθρου 
που έγραψε ο Χ. Τρικούπης εναντίον τής πολιτικής των ανακτόρων το 
1874) (β) τις αγορευειν βούλεται; βλ. λ. αγορεύω (γ) ΣΤΡΑΤ. τις ει; 
ποιος είσαι; (στερεότυπη έκφραση αναγνώρισης, που απευθύνει 
στρατιώτης-σκοπός σε στρατιώτη που πλησιάζει, περίπολο ή εφοδεύ-
οντα αξιωµατικό) (δ) τίνι τρόπω (τίνι τρόπω) µε ποιον τρόπο: κανείς 
πλέον δεν γνωρίζει ~ θα εκτονωθεί η ένταση 2. (η γεν. τίνος µε τη 
σηµ. «ποιανού, σε ποιον»): τίνος είναι η τσάντα || τίνος είναι τούτο το 
παιδί; (ποιοι είναι οι γονείς του; ποια είναι η καταγωγή του;) || τίνος 
να το πω; (σε | προς ποιον) || τίνος το όνοµα έχει; [ΕΤΥΜ αρχ. 
αντων., η οποία λειτουργούσε ως ερωτηµατική (όταν τονιζόταν) και ως 
αόριστη (όταν ήταν εγκλιτική), που ανάγεται σε I.E. *kwi- «ποιος, 
κάποιος», πβ. λατ. quis, χεττ. kuiS, σανσκρ. cit, αρχ. σλαβ. cî-(to) κ.ά. 
Από την αµάρτυρη αιτ. *τιν (πβ. χεττ. kuin, λατ. quem), όπου το -ν- 
θεωρήθηκε θεµατικό, προήλθαν οι τ. τίνος (γεν.), τίνι (δοτ.). Στο ίδιο θ. 
ανάγονται οι πλάγιες πτώσεις τέο (αττ. τοΰ(, τέω (δοτ. τφ), που συνδ. 
µε σανσκρ. kasya, λατ. cujus, (> ισπ. cuyo), αρχ. αγγλ. hzaes (> αγγλ. 
whose), αρχ. σλαβ. ceso κ.ά.]. 

Τιτάνας (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. καθένα από τα παιδιά τού Ουρανού και τής 
Γαίας, που επαναστάτησαν κατά των θεών τού Ολύµπου και, αφού 
ηττήθηκαν, ο ∆ίας τους έριξε στον Αδη 2. (µετωνυµ.) αυτός που δια- 

θέτει πάρα πολύ µεγάλη σωµατική δύναµη: οι - τής άρσης βαρών 
κέρδισαν τέσσερα µετάλλια στους Ολυµπιακούς Αγώνες ΣΥΝ. γίγα-
ντας, υπεράνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Γιτάν, -άνος (µε δυσερµήνευτο επίθηµα -άν, πβ. κ. Άθα-
µάν, Άκαρνάν), αβεβ. ετύµου. Οι αρχαίοι συνέδεαν τη λ. µε το αρχ. 
τιταίνω «τείνω, τεντώνω» (< *τι-τάν-ίω, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. τείνω), 
αλλά η σηµ. «τιµωρώ» που αποδίδει στο ρ. ο Ησίοδος, δεν είναι επαρ-
κώς τεκµηριωµένη και οφείλεται µάλλον σε παρετυµολογία προς το 
ρ. τίω. Αν θεωρηθεί ότι οι Τιτάνες αποτελούσαν θεότητες που σχετί-
ζονταν µε τον Ήλιο και προέρχονταν από τη Μικρά Ασία, δεν απο-
κλείεται η λ. να έχει µικρασιατική προέλ.]. 

τιτάνειος, -α, -ο κ. τιτάνιος 1. αυτός που χαρακτηρίζει τους Τιτάνες 
(βλ. λ. τιτάνας), ο πάρα πολύ δυνατός 2. (µτφ.) αυτός που είναι πάνω 
από τις φυσικές, ανθρωπινές δυνάµεις, ο υπεράνθρωπος: - έργο | 
προσπάθειες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιγάντειος. [ΕΤΥΜ; |ΐτγν. < αρχ. Τιτάν, 
-άνος]. 

τιτανικός, -ή, -ό [αρχ.] τιτάνειος (βλ.λ.). 
τιτάνιο κ. (ορθότ.) τιτάνειο (το) [1897] {τιτανίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. 

ελαφρύ µέταλλο (σύµβολο Ti) µε αργυρόλευκο χρώµα, τα κράµατα 
τού οποίου χρησιµεύουν ως ύλη για την κατασκευή τουρµπίνων, τρο-
χών σιδηροδρόµων, εξαρτηµάτων πλοίων, υπερηχητικών αεροπλάνων 
και πυραύλων κ.ά (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. titanium, ονοµασία που δόθη-
κε στο µέταλλο εξαιτίας τής ανθεκτικότητας των κραµάτων που σχη-
µατίζει]. 

τιτάνιος -α, -ο ~» τιτάνειος 
τιτανιούχος, -ος, -ο [1897] ΧΗΜ. (για χηµικές ενώσεις) αυτός που πε-

ριέχει τιτάνιο. 
τιτανίτης (ο) [1867] {τιτανιτών} ΧΗΜ. ορυκτό µε κύρια συστατικά το 

πυριτικό τιτάνιο και το ασβέστιο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. titanite]. 

τιτανόλιθος (ο) [1840] {τιτανολίθ-ου | -ων, -ους) ΧΗΜ. ο ασβεστόλι-
θος. 

τιτανοµαχία (η) [µτγν.] {τιτανοµαχιών} 1. ΜΥΘΟΛ. η σύγκρουση µε-
ταξύ Τιτάνων και θεών τού Ολύµπου, που έληξε µε τη νίκη των θεών 
2. (µτφ.) µάχη µεταξύ πολύ ισχυρών προσώπων ή αθλητικών οµάδων. 

τίτανος (ο) {τιτάνου | χωρ. πληθ.} ο ασβέστης. [ΕΤΥΜ αρχ·» ayv. 
ετύµου, πιθ. δάνειο. ∆εν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανή η σύνδεση µε 
σανσκρ. svitnâ- «υπόλευκος»]. 

τιτάνωση (η) [1812] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. το πέρασµα µε 
ασβέστη, το ασβέστωµα 2. ΙΑΤΡ. η φυσική εναπόθεση αλάτων ασβε-
στίου στους ιστούς των δοντιών και των οστών και άλλων οργάνων, 
καθώς και παθολογικών µορφωµάτων ΣΥΝ. αποτιτάνωση. 

τιτιβίζω ρ. → τιττυβίζω 
τιτλοµανής, -ής, -ές [1897] {τιτλοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 

επιδιώκει µε µανία την απόκτηση τίτλων (αξιωµάτων ή διακρίσεων). 
- τιτλοµανία (η) [1822]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

[ΕΤΥΜ < τίτλος + -µανής, από το θ. τού αρχ. αορ. β' έ-µάν-ην τού ρ. 
µαίνοµαι]. τίτλος (ο) 1. (σε κείµενο) λέξη ή φράση που αναφέρεται 
στο περιεχόµενο κειµένου ή βιβλίου: στο εξώφυλλο υπάρχει ο - τού 
έργου || ο ~ τού άρθρου | τής επιφυλλίδας || σύντοµος | ευρηµατικός | 
πρωτότυπος 
- || πολλοί περαστικοί έστεκαν στα περίπτερα και χάζευαν τους ~ των 
εφηµερίδων ΣΥΝ. επικεφαλίδα, επιγραφή· ΦΡ. (α) πηχυαίος τίτλος 
(κυριολ.) ο τίτλος που έχει µήκος έναν πήχυ- (µτφ.-εκφραστ.) πολύ µε-
γάλος τίτλος, µε πολύ µεγάλα γράµµατα: οι εφηµερίδες προέβαλαν µε 
πηχυαίους τίτλους την εκλογική νίκη (β) κύριος τίτλος ο βασικός 
τίτλος τής εφηµερίδας, στο κέντρο συνήθ. ή ψηλά στην πρώτη σελί-
δα: όλες οι εφηµερίδες αναφέρονται στον κύριο τίτλο τους στην προ-
κήρυξη εκλογών 2. (συνεκδ.) το βιβλίο που εκδίδεται υπό ορισµένο 
τίτλο: ο εκδοτικός µας οίκος φέτος εξέδωσε εκατό τίτλους 3. (ειδικότ. 
στο εσωτερικό κειµένου) λέξη ή σύντοµη φράση που τίθεται στην αρ-
χή κεφαλαίου, ενότητας, τµήµατος δηµοσιεύµατος και συµπυκνώνει 
το περιεχόµενο τους ή προϊδεάζει γι' αυτό 4. λέξη ή φράση που προσ-
διορίζει το περιεχόµενο θεατρικού, κινηµατογραφικού, τηλεοπτικού, 
καλλιτεχνικού κ.λπ. έργου, εκποµπής (ραδιοφώνου, τηλεόρασης) και 
λειτουργεί ως αναγνωριστικό του στοιχείο: ο ~ µιας τηλεοπτικής εκ-
ποµπής για το βιβλίο ήταν «Άξιον Εστί» || ο ~ τής ταινίας µοιάζει 
άσχετος µε την υπόθεση || ο ~ ενός πίνακα | ενός γλυπτού 5. (σε κι-
νηµατογραφικό έργο) τίτλοι (οι) τα στοιχεία τού έργου (ο τίτλος και 
τα ονόµατα των ηθοποιών, σκηνοθετών, συντελεστών παραγωγής), 
που προβάλλονται συνήθ. στην αρχή τής ταινίας· ΦΡ. πέφτουν οι τίτ-
λοι προβάλλονται στην οθόνη τα στοιχεία τού έργου: πρώτα - και µε-
τά αρχίζει η δράση 6. η ονοµασία επιχείρησης, εταιρείας, ιδρύµατος, 
οργάνωσης κ.λπ., η οποία κατοχυρώνεται και προστατεύεται νοµικά-
ΦΡ. διακριτικός τίτλος όνοµα φανταστικό ή πραγµατικό, παράσταση 
ζωγραφική, σχέδιο κ.λπ., που φέρει αποκλειστικά µια εµπορική επι-
χείρηση (λ.χ. καφενείο «Η Συνάντηση»), ένα κόµµα, ένας σύλλογος 
κ.λπ. 7. έγγραφο ή χρεώγραφο µε οικονοµική αξία, που ενσωµατώνει 
δικαίωµα υπέρ (κάποιου) (µετοχές, οµόλογα κ.λπ.)· αλλιώς χρηµατι-
στηριακοί τίτλοι: εκδόθηκαν τίτλοι τού ∆ηµοσίου || µακροχρόνιοι ~ 
χαµηλού επιτοκίου 8. ΝΟΜ. (α) έγγραφο µε το οποίο πιστοποιείται νό-
µιµο δικαίωµα σε κάτι (κτήµα, κτίσµα κ.ά.) υπέρ κάποιου προσώπου: 
- κυριότητας ακινήτου || ~ ιδιοκτησίας | κατοχής (β) εκτελεστός τίτ-
λος δηµόσιο έγγραφο βάσει τού οποίου µπορεί να γίνει αναγκαστική 
εκτέλεση προς ικανοποίηση κάποιας αξιώσεως (δηλ. να υποχρεωθεί 
ο οφειλέτης να εκπληρώσει την υποχρέωση του, λ.χ. τελεσίδικη δι-
καστική απόψαστ], διαιτητική απόφαση, διαταγή πληρωµής κ.ά.) 9. 
έγγραφο που χορηγεί εκπαιδευτικός οργανισµός, σχολή, το κράτος 
κ.λπ., µε το οποίο βεβαιώνεται ότι κάποιος παρακολούθησε ή περά- 
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τωσε επιτυχώς σπουδές, φοίτησε ή αποφοίτησε από εκπαιδευτικό 
ίδρυµα κ.λπ.: - σπουδών || είναι κάτοχος πανεπιστηµιακού ~ (διπλώ-
µατος, πτυχίου) || έχει να επιδείξει τίτλους και αξιόλογο επιστηµονικό 
έργο 10. (γενικότ.) (α) δίπλωµα ή τιµητική διάκριση (β) αντιποίηση 
τίτλου βλ. λ. αντιποίηση 11. αξίωµα, τιµητική προσαγόρευση: του 
απονεµήθηκε ο - τού διδάκτορος τής Νοµικής Σχολής 12. αξίωµα σε 
ιεραρχία ή στην κοινωνική διαστρωµάτωση: ~ ευγενείας (λ.χ. δού-
κας, µαρκήσιος, κόµης κ.λπ.) || φέρει τον ~ τού αρχιστρατήγου- ΦΡ. 
τίτλος τιµής κάτι που τιµά αυτόν που το έχει: η συµµετοχή µου στην 
Αντίσταση αποτελεί ~ για µένα 13. ΑΘΛ. (α) το πρωτάθληµα: η κατά-
κτηση τού ~ από τηνΑ.Ε.Κ. || σε τροχιά τίτλου µπήκε ο Π.Α.Ο.Κ. µε τη 
σηµερινή νίκη του (β) η διάκριση τού πρωταθλητή ή κυπελλούχου 
επίσηµης διοργάνωσης: η οµάδα µας κέρδισε τον ~ τού Κυπελλούχου 
Ευρώπης στο µπάσκετ. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «επιγραφή», < λατ. 
titulus]. 

τιτλούχος, -ος, -ο 1. αυτός που φέρει τίτλο ευγενείας ή κατέχει ένα 
αξίωµα 2. ΑΘΛ. οµάδα που έχει κερδίσει αθλητικό τίτλο (πρωταθλητή ή 
κυπελλούχου). [ΕΤΥΜ < τίτλος + -ούχος < έχω]. 

τίτλοφόρο (το) το δηµοσιογραφικό δηµοσίευµα που φέρει ιδιαίτερο 
τίτλο. [ΕΤΥΜ. < τίτλος + -φόρος < φέρω]. 

τιτλοφορώ ρ. µετβ. [1835] {τιτλοφορείς... | τιτλοφόρ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. απονέµω (σε κάποιον) τιµητικό τίτλο 2. δίνω ονο-
µασία, τίτλο (σε κάτι): ~ µια οργάνωση | µια επιχείρηση ΣΥΝ. επιγρά-
φω 3. (µεσοπαθ. τιτλοφορούµαι) φέρω ως τίτλο: ένα βιβλίο που τιτ-
λοφορείται «Το τέλος τής Ιστορίας» ΣΥΝ. επιγράφοµαι. — τιτλοφό-
ρηση (η) [1891]. 

τιτοϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Γιουγκοσλάβο πολιτικό 
Τίτο (βλ. λ. τιτοϊσµός). 

τιτοϊσµός (ο) η ιδεολογία και η πολιτική τού Γιουγκοσλάβου πολιτι-
κού Τίτο, κύριο χαρακτηριστικό τής οποίας ήταν η σχετική αυτονό-
µηση από τις σοβιετικές κατευθύνσεις. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. titoism, από το όνοµα τού Γιουγκοσλά-
βου πολιτικού Josip Broz Tito (1892-1980)]. 

Τίτος (ο) 1. όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε 
γνωστότερο τον µαθητή τού Αποστόλου Παύλου, προς τον οποίο 
απευθύνεται η επιστολή Προς Τίτον 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
κυρ. όν. < λατ. Titus, πιθ. συγκεκοµµ. µορφή τής λ. titulus «τίτλος», 
υποδηλώνοντας ένα πρόσωπο που χαίρει σεβασµού]. 

τιτουλάριος (ο) {τιτουλαρί-ου | -ων, -ους) 1. πρόσωπο που φέρει µό-
νο τον τίτλο αξιώµατος (δεν έχει δηλ. και τη δυνατότητα ασκήσεως 
τής αντίστοιχης εξουσίας σε συγκεκριµένη εκκλησία) ΣΥΝ. επίτιµος 
2. ΕΚΚΛΗΣ. ο βοηθός επίσκοπος. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < τίτουλος < λατ. titulus (βλ. λ. τίτλος) + παραγ. επίθηµα 
-άριος, πβ. κ. καγκελ-άριος]. 

τιτρωσκω ρ. µετβ. {έτρωσα (µτχ. τρώσας), ετρώθην, -ης, -η... (να/θα 
τρωθώ, µτχ. τρωθείς, -είσα, -έν)} (αρχαιοπρ.) τραυµατίζω, πληγώνω: 
ΤΟ κύρος τής κυβέρνησης έχει τρωθεί λόγω των ατασθαλιών που απο-
καλύφθηκαν || «οι παραδοσιακές κοινωνικές δοµές έχουν τρωθεί από 
τον χρηµατισµό και τη διαφθορά» (εφηµ.)· ΦΡ. (αρχαιοπρ.) ο τρώσας 
και ιάσεται (ό τρώσας και ΐάσεται) αυτός που προκάλεσε το τραύµα, 
θα το θεραπεύσει (µτφ.) όποιος προκάλεσε τη ζηµιά, θα την αποκα-
ταστήσει: µη ζητάς ευθύνες από εµένα για ό,τι συνέβη· ~! [ΕΤΥΜ 
αρχ. < θ. τρω-, µε ενεστ. αναδιπλασιασµό και επίθηµα -σκω (πβ. κ. 
άρέ-σκω). Η ρίζα τρω- παρουσιάζει τη µεταπτωτ. βαθµ. τού θ. τερη- 
(µε µηδενισµ. το πρώτο και ετεροιωµ. το δεύτερο φωνήεν), δι-σύλλ. 
µορφή τού I.E. *ter- «διαπερνώ, τρυπώ», που µαρτυρείται στα οµόρρ. 
τερη-δών, τραϋ-µα, τρί-β-ω, τρη-τός (βλ. λ. διά-τρη-τος) κ.ά.]. 

τιττυβίζω ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. τιτιβίζω) {τιττύβισα} (για πουλιά) κε-
λαηδώ. — τιττύβισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν., ονοµατοποιηµ. λ., που ίσως συνδ. µε το σανσκρ. tittirâ 
«πέρδικα»]. 

Τιφλίδα (η) (εσφαλµ. ορθ. Τυφλίδα) η πρωτεύουσα τής Γεωργίας. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού τουρκ. Tiflis < γεωργιαν. Tbilisi < tbili «θερ-
µός», που αναφέρεται στις φυσικές θερµοπηγές τής χώρας]. 

Τ.Κ. (ο) Ταχυδροµικός Κώδικας (ορθότ. Κωδικός). 
τ.µ. συντοµ.· τετραγωνικό µέτρο: η τιµή τού τ.µ. ξεπερνά τις 300.000 

δρχ. 
τµήθηκα ρ. → τέµνω 
τµήµα (το) {τµήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. µέρος που έχει αποσπαστεί, 

αποκοπεί από ένα αντικείµενο: ~ από τον κορµό δένδρου || ~ από τα 
οστά ΣΥΝ. τεµάχιο 2. το µέρος ενός όλου: ~ βιβλίου | πόλεως | δάσους 
3. (ειδικότ.) ΜΑθ. (α) το µέρος ευθείας ή επιφάνειας (β) ευθύγραµµο 
τµήµα βλ. λ. ευθύγραµµος (γ) τµήµα κύκλου το µέρος τής επιφάνειας 
τού κύκλου, που ορίζεται από ένα τόξο τής περιφέρειας του και τής 
αντίστοιχης χορδής (δ) τµήµα σφαίρας το µέρος τής σφαίρας που πε 
ριλαµβάνεται µεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων 4. κλάδος δηµόσιας 
ή ιδιωτικής υπηρεσίας: ~ πωλήσεων/ τραπεζικών καταθέσεων/ ερευ 
νών | µάρκετινγκ || Τµήµα Μουσικών Σπουδών ΣΥΝ. τοµέας 5. (συ 
νεκδ.) τα γραφεία στα οποία στεγάζεται ο κλάδος αυτός- ΦΡ. (α) 
(αστυνοµικό) τµήµα (i) αστυνοµική υπηρεσία τής οποίας οι αρµο 
διότητες εντοπίζονται σε ορισµένη περιοχή (ii) (συνεκδ.) τα γραφεία 
στα οποία στεγάζεται η υπηρεσία αυτή: τους συνέλαβαν και τους 
πήγαν στο - (β) εκλογικό τµήµα (i) περιοχή που αντιστοιχεί σε ορι 
σµένο αριθµό εκλογέων (ii) (συνεκδ.) ο χώρος στον οποίο διεξάγονται 
οι εκλογές στην περιοχή αυτή 6. (σε σχολείο) υποδιαίρεση τάξης και 
συνεκδ. η αίθουσα όπου γίνεται η διδασκαλία: η Α Γυµνασίου έχει 
τρία ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τµήµα, αρχική σηµ. «κοµµάτι, τεµάχιο - υποδιαίρεση», 

< θ. τµη- (< *tmë-), µεταπτωτ. βαθµ. (µε µηδενισµ. το πρώτο και εκτε-
ταµ. το δεύτερο φωνήεν) τού θ. *τεµε-, δισύλλ. µορφή τού I.E. *tem-
(βλ. λ. τέµνω). Μτγν. είναι η σηµ. που αναφέρεται σε µέρη ενός συνό-
λου ανθρώπων]. 

τµήµα ή τιµήµα; Συχνά ακούγεται, ιδ. από οµιλητές καταγόµενους 
από τη Νότια Ελλάδα (Πελοπόννησο), ο τ. τιµήµα αντί τού τµήµα. 
Στην προφορά δηλ. αυτών των οµιλητών αναπτύσσεται το φωνηε-
ντικό στοιχείο [i], που διευκολύνει την προφορά τού τµ- στην αρχή 
τής λέξης. Οπωσδήποτε, ο ετυµολογικά και πανελλήνια ορθός τύ-
πος είναι ο τ. τµή-µα από το ρ. τέµνω (πβ. τµή-ση, τµη-τός, συντε-
τµη-µένος [συντέµνω], περιτετµη-µένος [περιτέµνω] κ.ά.). Το ίδιο 
φαινόµενο παρατηρείται και στις λέξεις σταθιµός αντί σταθµός 
και καπινός αντί καπνός. Στις λέξεις αυτές, ωστόσο, η χρήση των 
τύπων µε την ανάπτυξη τού [i] είναι περιορισµένη. 

τµηµατάρχης (ο/η) [1833] {(θηλ. τµηµατάρχου) κλητ. τµηµατάρχα | 
τµηµαταρχών} 1. προϊστάµενος τµήµατος υπηρεσίας (δηµόσιας ή 
ιδιωτικής) 2. βαθµός στη διοικητική ιεραρχία: ~ τού Υπουργείου Παι-
δείας. 

[ΕΤΥΜ. < τµήµα + -άρχης < άρχω]. τµηµατικός, -ή, -ό [1835] 1. αυτός 
που σχετίζεται µε το τµήµα 2. αυτός που γίνεται κατά τµήµατα, 
σταδιακά: ~ καταβολή ποσού ΣΥΝ. µερικός ANT. συνολικός, 
ολόκληρος. — τµηµατικ-ά | -ως [1871] επίρρ. 
τµήση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων) (λόγ.) 1. η τοµή, η αποκοπή µέρους 

από ένα σύνολο 2. (στην Αρχαία Ελληνική) ο αποχωρισµός προθέσεως 
από λέξη, µε την οποία αποτελούσε σύνθετη λέξη και η παρεµβολή 
άλλων λέξεων ενδιαµέσως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τµήµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τµήσις < θ. τµη- τού ρ. τέµνω, βλ. κ. τµή-µα]. 

τµήσω (να/θα) ρ. → τέµνω 
τµητός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που µπορεί να διαιρεθεί σε τµήµατα, να 

τµηθεί 2. κοµµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τµήµα. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. τµη- 
τού ρ. τέµνω, βλ. κ. τµή-µα]. 

Τ.Μ.Τ.Σ. (η) Τράπεζα Μετοχικού Ταµείου Στρατού. 
TNT (το/η) → τρινιτροτολουόλη 
ΤΟ1 αρθρ. → ο, η, το [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού αρχ. άρθρου ό, ή, τό, που 

ανάγεται σε I.E. *tod, πβ. σανσκρ. tad, γοτθ. pata, αρχ. σλαβ. to, λιθ. 
tai κ.ά. Βλ. κ. ό, ή]. 

ΤΟ2 → αυτός 
Ταγκό (το) {άκλ.} (γαλλ. République Togolaise = ∆ηµοκρατία τού Τό-

γκο) κράτος τής ∆. Αφρικής µε πρωτεύουσα τη Λοµέ, επίσηµη γλώσσα 
τη Γαλλική και νόµισµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότη-
τας. — Τογκολέζος (ο), Τογκολέζα (η), τογκολικός, -ή, -ό κ. τογκολέ-
ζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. Togo, από την οµώνυµη λίµνη, τής οποίας το όν. προ-
έρχεται από τις λ. to «νερό» και go «ακτή, όχθη» (γλώσσα Κούα)]. 

τοιούτος, τοιαύτη, τοιούτο· αντων. δεικτική (λόγ.) 1. τέτοιος, τέτοιας 
λογής· ΦΡ. εν τοιαύτη περιπτώσει (έν τοιαύτη περιπτώσει) σε τέτοια 
περίπτωση, τότε 2. (λαϊκ.) τοιούτος (ο) ο οµοφυλόφιλος, ο κίναιδος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· τοιούτος, από συµφυρµό των αντωνυµιών τοϊος (βλ. κ. 
τέτοιος) και ούτος]. 

τοιουτοτρόπως επίρρ. (λόγ.) µε αυτό τον τρόπο, έτσι. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
τοιουτότροπος «τέτοιος, τέτοιου είδους» < τοιούτος + τρόπος]. 

τοις µετρητοίς → µετρητά 
τοιχαρχια (η) {τοιχαρχιών} ΝΑΥΤ. καθένα από τα δύο τµήµατα στα 

οποία χωρίζεται το πλήρωµα πολεµικού πλοίου, για να εκτελούνται 
µε βάρδια (εναλλάξ) οι εργασίες και οι υπηρεσίες στο πλοίο. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. τοίχαρχος, αρχική σηµ. «επόπτης ερετών σε κάθε πλευρά τού 
πλοίου», < τοίχος + -άρχος < άρχω]. 

τοιχίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {τοίχισα} περικλείω (κάτι) µε τοίχο 
ΣΥΝ. περιτοιχίζω. — τοίχιση (η). 

τοιχίο (το) (λόγ.) 1. µικρός τοίχος, τοιχάκι 2. το µέρος τού τοίχου που 
βρίσκεται από τη µια και την άλλη πλευρά πόρτας ή παραθύρου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τοιχίον, υποκ. τού αρχ. τοίχος (βλ.λ.)]. 

τοίχιση (η) → τοιχίζω 
τοιχοβάτης (ο) {τοιχοβατών} ΑΡΧΙΤ. η βάση τού τοίχου αρχαίων κτη-

ρίων. 
[ΕΤΎΜ. µτγν., αρχική σηµ. «αυτός που βαδίζει πάνω σε τοίχο», < 
τοίχος + -βάτης < βαίνω (πβ. κ. έπι-βάτης - επι-βαίνω)]. 

τοιχογράφηµα (το) [1845] {τοιχογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η τοιχο-
γραφία (βλ.λ., σηµ. 1). 

τοιχογραφία (η) [µτγν.] {τοιχογραφιών} 1. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. ζωγραφική πα-
ράσταση στην επιφάνεια τοίχου ή οροφής οικοδοµήµατος ΣΥΝ. νωπο-
γραφία, φρέσκο 2. (µτφ.) η απεικόνιση καταστάσεων µιας περιόδου, 
εποχής κ.λπ.: τα διηγήµατα του συνθέτουν µια ~ τής Αθήνας τού Με-
σοπολέµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 

τοίχο γραφικός, -ή, -ό [1866] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τοιχο-
γραφία 2. αυτός που γίνεται µε τοιχογραφία: ~ διάκοσµος. 

τοιχογράφος (ο) [µτγν.] αυτός που κάνει τοιχογραφίες. 
τοιχογράφο) ρ. αµετβ. [µεσν.] {τοιχογραφείς... | τοιχογράφ-ησα, -ού-

µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ζωγραφίζω σε τοίχο. — τοιχογράφηση (η) 
[1887]. 

τοιχογυρίζω ρ. µετβ. {τοιχογύρισ-α, -µένος) περικλείω µε τοίχο ΣΥΝ. 
περιτοιχίζω. — τοιχογύρισµα (το). 

τοιχοδοµή (η) [1897] η κατασκευή τοίχου και ο ίδιος ο τοίχος ως κα-
τασκευή ΣΥΝ. τοιχοποιία. 

τοιχοδοµώ ρ. αµετβ. {τοιχοδοµείς... | τοιχοδόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} χτίζω, ανεγείρω τοίχο. — τοιχοδόµηση κ. τοιχοδοµία (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τοιχοδοµώ (-έω) < τοιχοδόµος (ήδη µυκ. to-ko-do-mo) < 
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τοίχος + δόµος < δέµω «χτίζω, κατασκευάζω» (βλ. κ. δοµή)]. 
τοιχοκόλληµα (το) [1856] {τοιχοκολλήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η κόλ-

ληση σε τοίχο 2. (συνεκδ.) καθετί που κολλιέται σε τοίχο (λ.χ. µια 
αφίσα). 

τοιχοκόλληση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η κόλληση 
σε τοίχο, λ.χ. αφίσας: µε νόµο απαγορεύεται η ~. 

τοιχοκολλητής (ο) [1889], τοιχοκολλήτρια (η) {τοιχοκολλητριών} 
πρόσωπο που κολλά (αφίσες, ανακοινώσεις, διαφηµιστικά χαρτιά 
κ.ά.) σε τοιχίο. 

τοιχοκολλώ ρ. µετβ. [1835] {τοιχοκολλάς... | τοιχοκόλλ-ησα, -ούµαι κ. -
ιέµαι κ. -ώµαι, -ήθηκα, -ηµένος) κολλώ (κάτι) σε τοίχο: ~ ανακοίνωση 
| διαφήµιση | αφίσα | αγγελία. 

τοιχοποιία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η κατασκευή τοίχων ΦΡ. ξηρά 
τοιχοποιία η ξερολιθιά (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) το σύνολο των χτισµένων 
µερών οικοδοµής. 

τοίχος (ο) κατασκεύασµα από δοµικά υλικά, όπως πέτρες, τούβλα 
κλπ., τα οποία συνδέονται συνήθ. µε κονίαµα και τοποθετούνται σε 
κατακόρυφη διάταξη, περιβάλλοντας εξωτερικά ένα κτίσµα ή σχη-
µατίζοντας χωρίσµατα στο εσωτερικό του (λ.χ. οι τοίχοι των δωµα-
τίων): χτίζω | υψώνω ~ || βάφω τους ~ || γκρεµίζω τον ~ που χωρίζει τα 
δύο δωµάτια || ο - που περιβάλλει την αυλή | το κτήµα | την έπαυλη || 
κρεµώ | καρφώνω έναν πίνακα στον ~ ΣΥΝ. ντουβάρν ΦΡ. (α) χτυπώ 
το κεφάλι µου στον τοίχο µετανιώνω οικτρά: αν δεν ακούσεις τις 
συµβουλές µου, µια µέρα θα το χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο 
(β) τοίχο-τοίχο για κάποιον που περπατά προσεκτικά, µε προφύλαξη, 
ακουµπώντας στον τοίχο (γ) και οι τοίχοι έχουν αφτιά βλ. λ. αφτί (δ) 
κολλάω (κάποιον) στον τοίχο αποστοµώνω, κάνω (κάποιον) να µη 
µπορεί να πει τίποτα, αποδεικνύοντας του ότι έχει άδικο: παρουσίασε 
ατράνταχτα στοιχεία και κόλλησε τους κατηγόρους του στον τοίχο (ε) 
στήνω (κάποιον) στον τοίχο (i) τοποθετώ (κάποιον) όρθιο µε την πλάτη 
να ακουµπά ή να βρίσκεται πολύ κοντά σε τοίχο για εκτέλεση, οδηγώ 
(κάποιον) στο εκτελεστικό απόσπασµα: εγκληµατίες σαν κι αυτόν 
πρέπει να τους στήνουν στον τοίχο (ii) κατηγορώ (κάποιον) µε έντονο 
ύφος, του καταλογίζω ευθύνες για κάτι, τον θεωρώ ένοχο: µ'έχουν 
στήσει στον τοίχο για όλα τα λάθη που έγιναν! (στ) µέσα στους 
τέσσερεις τοίχους µέσα στο σπίτι: όλη µέρα είµαι κλεισµένη ~· βα-
ρέθηκα πια! — (υποκ.) τοιχάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. τοίχος, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στη λ. τείχος (βλ.λ.)]. 

τοιχόστρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επίστρωση εσω-
τερικών τοίχων µε διάφορα υλικά (ξύλο, χαρτί, ύφασµα κ.λπ.) ΣΥΝ. 
ταπετσάρισµα. 

τοιχόχαρτο (το) [1889] το χαρτί που χρησιµοποιείται στην τοιχό-
στρωση, η ταπετσαρία. 

τοίχωµα (το) [1898] {τοιχώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η επιφάνεια που 
περιορίζει έναν χώρο, η πλευρά κοιλώµατος: ~ δοχείου | δεξαµενής | 
αγγείου 2. ΑΝΑΤ. (ειδικότ.) επιφάνεια που περιβάλλει κοιλότητα τού 
σώµατος: θωρακικό | κοιλιακό ~. 

τοκάριθµος (ο) [1882] {τοκαρίθµ-ου | -ων, -ους} 1. ΟΙΚΟΝ. το γινόµενο 
τού κεφαλαίου επί τον αριθµό των ηµερών, κατά τις οποίες το κεφά-
λαιο αυτό δίνει τόκο 2. τοκάριθµοι (οι) οι σειρές των αριθµών που πε-
ριέχονται στους πίνακες των τοκολογίων. 

τοκατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. αρχικά, ελεύθερη σύνθεση για 
πληκτροφόρο όργανο, κοµµάτι µε το οποίο ο εκτελεστής «άγγιζε» τα 
πλήκτρα, συχνά εισαγωγή σε κάποιο άλλο- αργότερα, σύνθεση για 
πιάνο γρήγορη και δεξιοτεχνική: ~ και φούγκα, τού Μπαχ. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. toccata, θηλ. τής µτχ. toccatus τού ρ. toccare «αγγίζω, πιάνω» < 
µεσν. λατ. toccare (ονοµατοπ. λ., από όπου γαλλ. toucher > αγγλ. 
touch)]. 

τοκετός (ο) 1. ΙΑΤΡ. η γέννα: φυσιολογικός | πρόωρος ~ 2. (µτφ.) το 
στάδιο στο οποίο υλοποιείται κάτι, αποκτά υπόσταση: «το µεγαλε-
πήβολο αυτό σχέδιο βρίσκεται στα πρόθυρα τού ~» (εφηµ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εµετός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τόκος + παραγ. επίθηµα -ετός (πβ. κ. παγ-ετός, συρφ-
ετός)]. 

τοκιζω ρ. µετβ. [αρχ.] {τόκισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δανείζω χρήµατα µε 
τόκο 2. (µεσοπαθ. τοκίζοµαι) (για ποσά σε τράπεζα) προστίθεµαι στο 
κεφάλαιο ως προβλεπόµενος τόκος: άφησε τα χρήµατα στην τράπεζα 
να τοκίζονται. — τοκισµός (ο) [αρχ.]. 

Τόκιο (το) → Τόκυο 
τοκισµός (ο) → τοκίζω 
τοκιστής (ο) [αρχ.] αυτός που δανείζει µε τόκο' ΦΡ. τοκιστής και 

σουλατσαδόρος άνθρωπος που δεν εργάζεται, χαραµοφάης: «αυτού 
τού είδους η ανάπτυξη ευνοεί τους απατεώνες, τους τοκιστές και 
σουλατσαδόρους» (εφηµ.). 

Τοκογλυφία (η) [1833] (τοκογλυφιών) ο δανεισµός χρηµάτων µε 
υπερβολικά υψηλό τόκο, πάνω από αυτόν που επιτρέπει ο νόµος. 

τοκογλυφικός, -ή, -ό [1871] αυτός που σχετίζεται µε τον τοκογλύφο ή 
την τοκογλυφία: ~ κεφάλαιο. 

τοκογλύφος (ο/η) πρόσωπο που δανείζει χρήµατα µε υπερβολικά 
υψηλό (πάνω από τον νόµιµο) τόκο ΣΥΝ. αισχροκερδής, (λαϊκ.-εκφρα-
στ.) αγιογδύτης. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < τόκος + -γλύφος < γλύφω «χαράσσω, σκαλίζω». Η λ. 
αναφέρεται περιγραφικά στη συνήθεια των τοκογλύφων να χαράσ-
σουν µε τη γλυφίδα πάνω στο ξύλινο τραπέζι τους τόκους, µε τους 
οποίους επιβάρυναν τους πελάτες τους]. 

τοκολόγιο (το) [1853] {τοκολογί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. σύνολο πινάκων, 
στους οποίους αναγράφονται οι τόκοι κεφαλαίων σε συνάρτηση µε 
τον χρόνο τοκισµού και το επιτόκιο. 

τοκοµερίδιο (το) [1871] {τοκοµεριδί-ου | -ων} απόδειξη ενσωµατω- 

µένη σε χρεωγραφο, η οποία παρέχει στον κοµιστή το δικαίωµα να 
εισπράξει τον τόκο που αυτή αντιπροσωπεύει κατά τη λήξη ορισµέ-
νης χρονικής περιόδου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. coupon d'intérêt]. 

τοκοπληρωµή (η) πληρωµή τόκων για ένα χρονικό διάστηµα χάριτος 
χωρίς παράλληλη αποπληρωµή κεφαλαίου. 

τόκος (ο) 1. το ποσό που αποφέρουν ως κέρδος χρήµατα κατατεθει-
µένα στην τράπεζα για ορισµένη χρονική περίοδο (εξάµηνο ή έτος) 
ανάλογα µε το επιτόκιο· ΦΡ. στον τόκο για κατάθεση χρηµάτων σε 
τράπεζα (όπου τοκίζονται): καλύτερα να βάλεις τα λεφτά σου ~, παρά 
να τα κρατάς στο σπίτι 2. (συνεκδ.) το επιτόκιο: -Με πόσο ~ έβαλες 
τα λεφτά στην τράπεζα; -5% 3. το ποσό που πληρ(όνει οφειλέτης 
στον δανειστή του ως αντάλλαγµα για τη χρησιµοποίηση των χρη-
µάτων που δανείστηκε: ~ δανείου. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «τοκετός», < θ. τοκ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. 
τεκ-, για το οποίο βλ. λ. τίκτω (< *τί-τκ-ω)]. 

τοκόσηµο (το) (τοκοσήµ-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. το φορόσηµο µε το οποίο 
εισπράττονται οι φόροι επί των τόκων ενός τίτλου. 

τοκοφορία (η) [1761] ΟΙΚΟΝ. η απόδοση τόκου. 
τοκοφόρος, -ος, -ο [1871] αυτός που αποφέρει τόκο: ~ δάνειο. 

[ΕΓΥΜ < τόκος + -φόρος < φέρω]. 
τοκοχρεωλύσιο (το) [1848] {τοκοχρεωλυσί-ου | -ων} ΟΙΚΟΝ. µία από 

τις προκαθορισµένες δόσεις δανείου που περιλαµβάνει τους τόκους 
τής περιόδου και αέρος τού κεφαλαίου: η αποπληρωµή των ~. 

τοκοχρεωλυτικος, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε το τοκο-
χρεωλύσιο 2. τοκοχρεωλυτική δόση η δόση που καταβάλλεται για 
την αποπληρωµή δανείου και αποτελείται από το ποσό που δίδεται 
για την εξόφληση τού κεφαλαίου και το ποσό που προορίζεται για 
την εξόφληση των τόκων: ~ στεγαστικού δανείου. 

τοκσόου κ. τοκ-σόου (το) {άκλ.} ελλην. εκποµπή (δια)λόγου ή λο-
γοθέαµα- τηλεοπτική εκποµπή στην οποία οι προσκεκληµένοι (πρό-
σωπα συνήθ. τής επικαιρότητας, διασηµότητες, αλλά συχνά και κοι-
νό) συζητούν ένα θέµα. [ΕΤΥΜ < αγγλ.-αµερ. talk show]. 

Τόκυο (το) η πρωτεύουσα τής Ιαπωνίας. [ΕΤΥΜ. < ιαπ. Tokyo 
«ανατολική πρωτεύουσα» < tö «ανατολή» + kyö «πρωτεύουσα». Η 
πόλη έλαβε αυτό το όνοµα κατ' αντιδιαστολή προς την προηγούµενη 
πρωτεύουσα Kyoto]. 

τολ (το) {άκλ.} µετάλλινη κυλινδρική κατασκευή που στεγάζει έναν 
χώρο: οι στρατιώτες εγκαταστάθηκαν σε ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. tôle, 
διαλεκτ. τ. τού table «τραπέζι»). 

Τολέδο (το) πόλη και περιοχή τής Κ. Ισπανίας, όπου έζησε και δηµι-
ούργησε ο ∆οµίνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο). [ΕΤΥΜ < ισπ. 
Toledo < λατ. Toletum < κελτ. toi «λόφος - ύψωµα», καθώς η πόλη 
βρίσκεται σε µια υπερυψωµένη περιοχή κοντά στον ποταµό Τάγο]. 

τόλµη (η) {χωρ. πληθ.} η απουσία φόβου, το θάρρος: «θέλει αρετήν 
και τόλµην η ελευθερία» (Α. Κάλβος) ΣΥΝ. σθένος, αποφασιστικότητα 
ANT. δειλία, λιποψυχία. 
[ΕΓΥΜ < αρχ· τόλµα | τόλµη < *τολοµά (µε συγκοπή τού δεύτερου -ό-
σε περιβάλλον υγρού) < *τολά-µά (µε αφοµοίωση) < θ. τολά-, µετα-
πτωτ. βαθµίδα (µε ετεροιωµ. το πρώτο και συνεσταλµ. το δεύτερο φω-
νήεν) τού δισύλλ. I.E. θ. *telä- «ζυγίζω, σηκώνω», βλ. οµόρρ. ταλαν-
ίζω, τάλα-ντ-ο(ν). Στη λ. τόλµη το αρχικό θ. αποκτά τη µεταφορική 
σηµ. «αναλαµβάνω την ευθύνη για κάτι, παίρνω πρωτοβουλία»]. 

τόλµηµα (το) [αρχ.] (τολµήµ-ατος | -ατα, -άτων} κάθε ενέργεια που 
συνεπάγεται κίνδυνο και το αποτέλεσµα τής οποίας δεν είναι βέβαιο" 
ριψοκίνδυνη, παράτολµη πράξη: ήταν ~ που του εναντιώθηκες· µπο-
ρούσε να σε βλάψει! 

τολµηρός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει τόλµη, που ενεργεί µε 
ριψοκίνδυνο τρόπο: ένας έξυπνος και ~ πολιτικός ΣΥΝ. άφοβος, θαρ-
ραλέος, αποφασιστικός ΑΝΤ. άτολµος 2. (για πράξεις) αυτός που γί-
νεται µε τόλµη: ~ εγχείρηµα 3. (κακόσ.) ο θρασύς, ο αναιδής 4. αυτός 
που ξεπερνά τα ηθικά όρια· (ειδικότ.) αυτός που έχει ερωτικά προ-
κλητικό περιεχόµενο ή εµφάνιση: ~ ντύσιµο | λόγια | σχέσεις | ταινία 
| µυθιστόρηµα | περιγραφή. — τολµηρ-ά | -ως [αρχ.] επίρρ., τολµη-
ρότητα (η) [1898]. [ΕΤΥΜ αρχ. < τόλµη + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. 
κ. πον-ηρός, αύστ- 
ηρόςΐ 

τολµητιας (ο) [µτγν.] {τολµητιών} (λόγ.) ο τολµηρός άνθρωπος: «αλί-
µονο σ' εκείνον που θα γίνει ~ και θ' αµφισβητήσει την αυθεντία 
τους» (εφηµ.). Επίσης τολµητής [µτγν.]. 

τολµώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τολµάς... | τόλµ-ησα, -ώµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. παίρνω το θάρρος να κάνω κάτι ριψοκίνδυνο: η 
µικρή αυτή χώρα τόλµησε να τα βάλει µε τους µεγάλους τής γης ΑΝΤ. 
δειλιάζω, λιγοψυχώ, τροµάζω 2. (κακόσ.) έχω το θράσος να (κάνω κά-
τι): δεν φτάνει που µε εξαπάτησε, τόλµησε να µου ζητήσει από πάνω 
και τα ρέστα || πώς τολµάς και µου µιλάς έτσι; ΦΡ. (α) τολµώ να... 
παίρνω το θάρρος να...· για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος διστάζει 
να είναι κατηγορηµατικός, λέει ή υποθέτει κάτι µε επιφύλαξη ή γνω-
ρίζοντας πως θα υπάρξουν αντιδράσεις: ~ πω ότι η συγκεκριµένη 
επιλογή τής κυβέρνησης ήταν τουλάχιστον ατυχής! (β) µην τολµήσεις 
να | και... (ως απειλή) µην αποπειραθείς, µην επιχειρήσεις να (κάνεις 
κάτι): ~ µου ξαναµιλήσεις! || ~ και µε ξαναπάρεις τηλέφωνο! ♦ 3. 
(αµετβ.) είµαι τολµηρός: δεν είναι άνθρωπος που τολµά στη ζωή του || 
(παροιµ.) «ο τολµών νικά». [ΕΤΥΜ < αρχ. τολµώ (-άω) < τόλµη]. 

τολύπη (η) {τολυπών} (λόγ.) 1. τούφα από κατεργασµένο µαλλί ή 
βαµβάκι 2. (κατ' επέκτ. κ. συνεκδ.) καθετί που έχει παρόµοιο µε το 
παραπάνω σχήµα: ~ χιονιού | καπνού. 



τοµαρένιος 1773 τονικός 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου, ίσως < τύλος «εξόγκωµα, κάλος, 
ρόζος» (βλ.λ.) µέσω αµάρτυρου *τυλυπ- (µε ανοµοίωση). Η σύνδεση 
µε το ρ. τυλίσσω δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς]. 

τοµαρένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει φτειαχτεί από τοµάρι ΣΥΝ. δερ-
µάτινος, πέτσινος. Επίσης τοµαρήσιος 

τοµάρι (το) {τοµαρ-ιού | -ιών} 1. το δέρµα, το πετσί: ~ ζώου ΣΥΝ. δορά 
2. (ειρων.) το ανθρώπινο σώµα και κατ' επέκτ. ο εαυτός· ΦΡ. (α) που-
λάω ακριβά το τοµάρι µου υπερασπίζοµαι τη ζωή µου µε όλη µου τη 
δύναµη, προκαλώντας τις µέγιστες απώλειες στον αντίπαλο: δεν πρό-
κειται να παραδοθούµε- θα πουλήσουµε ακριβά το τοµάρι µας! (β) 
φυλάει το τοµάρι του αγαπά πολύ τη ζωή του (γ) νοιάζεται µόνο για 
το τοµάρι του ενδιαφέρεται µόνο για τον εαυτό του: είναι µια πα-
λιοεγωίστρια· µόνο για το τοµάρι της νοιάζεται (δ) τον τρώει το το-
µάρι του κάνει πράγµατα που προκαλούν επιθετική αντίδραση, σαν 
να επιθυµεί να τον δείρουν (ε) γλυτώνω το τοµάρι µου διαφεύγω τον 
θάνατο, καταφέρνω να ζήσω: µέσα στον χαλασµό το µόνο που τους 
ενδιέφερε ήταν να γλυτώσουν το τοµάρι τους 3. (κακόσ.) παλιάνθρω-
πος: είναι µεγάλο ~ || (επιτατ.) πουληµένο ~ ΣΥΝ. γαϊδούρι, καθοίκι. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τοµάριον < αρχ. τόµος (βλ.λ.) + επίθηµα -άριον]. 

τοµάτα (η) → ντοµάτα 
τοµατιά (η) → ντοµατιά 
τοµατοπολτός (ο) → ντοµατοπολτός 
τοµατοσαλάτα (η) → ντοµατοσαλάτα 
τοµεακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τοµέα: ~ συνέλευση 2. 

αυτός που γίνεται κατά τοµείς: ~ δράση | πολιτικές. 
τοµεάρχης (ο) {κλητ. τοµεάρχα | τοµεαρχών} (στον διοικητικό ή πο-

λιτικό χώρο) ο προϊστάµενος τοµέα: ~ στον Ο.Τ.Ε. || σύνοδος των το-
µεαρχών τού κόµµατος. [ΕΤΥΜ < τοµέας + -άρχης < άρχω]. 

τοµέας (ο) {-α κ. -έως | -είς, -έων} 1. το τµήµα έργου, δραστηριότητας 
ή υπηρεσίας: το πανεπιστήµιο έχει δραστήρια παρουσία σε όλους τους 
~ τής έρευνας || ~ πωλήσεων | διανοµής προϊόντων || δηµόσιος ~ (το 
∆ηµόσιο) || ιδιωτικός ~ || ο πολιτικός και ο στρατιωτικός ~ µυστικής 
υπηρεσίας || ~ δράσης || το κυβερνητικό έργο στον ~ τής οικονοµίας 
κρίνεται επιτυχηµένο || διακρίθηκε σε πολλούς - τής δηµόσιας ζωής 2. 
οι περιοχές, τα επίπεδα στα οποία µπορεί να διαιρεθεί µια έννοια ή 
ένας αφηρηµένος χώρος: σε όλους τους ~ τού επιστητού | τής γνώσης 
| τής αλήθειας | τής φιλοσοφίας 3. το τµήµα ευρύτερης περιοχής, 
όπως έχει αυτή χωριστεί, για να ελέγχεται και να εξυπηρετείται 
καλύτερα: Νέα Υόρκη, δυτικός ~ 4. (α) (σε πανεπιστήµιο) διοικητική 
υποδιαίρεση τού Τµήµατος: ο ~ Κλασικής Φιλολογίας ανήκει στο 
Φιλολογικό Τµήµα (β) (συνεκδ.) η συνεδρίαση των µελών (διδα-
σκόντων) τού τοµέα: αύριο έχει - στις δύο το µεσηµέρι (βλ. λ. πανε-
πιστήµιο, ΠΙΝ.) 5. η ειδικότητα κάποιου (συνήθ. στην επιστήµη ή την 
τέχνη): πρόκειται για γιατρό µοναδικό στον ~ του · 6. ΜΑθ. (α) κυ-
κλικός τοµέας το µέρος τής επιφάνειας ενός κύκλου που ορίζεται 
από δύο ακτίνες και το µεταξύ τους τόξο (β) σφαιρικός τοµέας το 
στερεό που γράφει κυκλικός τοµέας ο οποίος περιστρέφεται γύρω 
από δεδοµένη διάµετρο τού κύκλου, όπου ανήκει ο κυκλικός τοµέας 
7. καθένα από τα τέσσερα άνω και τα τέσσερα κάτω µπροστινά δό-
ντια τής οδοντοστοιχίας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τοµεύς «αυτός που κόβει» < τοµή (βλ.λ.). Η σηµερινή 
σηµ. αποτελεί απόδ. τού γαλλ. secteur (< λατ. sector), που αρχικώς 
αναφερόταν σε γεωµετρικά σχήµατα (κύκλους, σφαίρες κ.ά.(, όπως 
περιγράφεται στη σηµ. 6]. 

τοµή (η) 1.το κόψιµο µιας επιφάνειας σε ένα σηµείο της: κάνω ~||-
βαθιά | επίπεδη | κάθετη | κατά πλάτος 2. (συνεκδ.) το ίδιο το σηµείο, 
στο οποίο κόπηκε µια επιφάνεια: τοποθέτησε το εργαλείο στην - 3. 
(ειδικότ.) η χειρουργική διάνοιξη τής σάρκας ανθρώπου ή ζώου µε ει-
δικό εργαλείο: καισαρική - 4. (συνεκδ.) το άνοιγµα που έγινε µε τον 
παραπάνω τρόπο: έβλεπες ακόµη την - από την επέµβαση 5. ΜΕΤΡ. 
(α) ο χωρισµός στίχου σε τµήµατα κατά την απαγγελία (β) (συνεκδ.) 
το σηµείο στο οποίο γίνεται η µετρική διαίρεση: πενθηµιµερής | 
εφθηµιµερής | βουκολική ~ 6. ΜΑθ. το σύνολο των κοινών σηµείων 
δύο γραµµών επιφανειών ή στερεών ΦΡ. (α) χρυσή τοµή βλ. λ. χρυ-
σός (β) τοµή συνόλων το σύνολο των κοινών στοιχείων δύο συνόλων 
7. (µτφ.) (α) η δραστική παρέµβαση σε συγκεκριµένο χώρο (ο οποίος 
παρουσιάζει πρόβληµα): πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες ~ στον τοµέα 
τής παιδείας (β) καθετί µε το οποίο ρυθµίζονται µε τρόπο πρωτοπο-
ριακό και καθοριστικό τα θέµατα ενός χώρου: - στον τοµέα τής υγεί-
ας αποτελεί το καινούργιο νοµοσχέδιο (γ) η σε βάθος ανάλυση φαι-
νοµένου, καταστάσεως ή γεγονότος: τοµές στα πολιτικά γεγονότα 8. 
σχεδιάγραµµα µιας από τις δύο επιφάνειες, στις οποίες διαιρείται ένα 
κτήριο, ένα σκάφος, µια κατασκευή κ.λπ., που τέµνεται από επίπεδο 
κατά µήκος ή εγκάρσια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. τοµ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. τέµνω (βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. 
είναι απόδ. τού γερµ. Einschnitt], 

-το µ ή κ. -ΤΟ µ ία ΙΑΤΡ. β' συνθετικό για τον σχηµατισµό θηλυκών ου-
σιαστικών που δηλώνουν χειρουργική διάνοιξη ορισµένου οργάνου: 
τραχειο-τοµή, κρανιο-τοµία. 
[ΕΤΥΜ, Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. φλεβο-τοµία, ανα-
τοµή, µτγν. λαρυγγο-τοµία), που προέρχεται από το θ. τοµ- τού ρ. τέ-
µνω (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρ. και µετάφρ. 
δάνεια (λ.χ. γαλλ. splénectomie, artériatomie)]. 

-τοµή | -τοµία, -εκτοµή | -εκτοµία, -στοµία, -πηξία, -πλαστική, -τοµή 
ή -τοµία είναι το λεξικό επίθηµα που δηλώνει εγχειρήσεις κατά τις 
οποίες γίνεται απλή χειρουργική διάνοιξη τού αναφερόµενου 
οργάνου, λ.χ. ναστροτοµή (για την αφαίρεση καταποθέντος ξένου 
σώµατος), κυστεοτοµή (για την αφαίρεση λίθου τής ουρο- 

δόχου κύστης), νεφροτοµή ή πυελοτοµή (για την αφαίρεση λίθου 
από τη νεφρική πύελο) κ.ο.κ. Αντί τού -τοµή χρησιµοποιείται ισο-
τίµως και το επίθηµα -τοµία. Το β' συνθετικό -εκτοµή χρησιµοποι-
είται για τις εγχειρήσεις κατά τις οποίες γίνεται αφαίρεση τού 
αναφεροµένου στο α' συνθετικό οργάνου, λ.χ. ναστρεκτοµή (για 
καρκίνο), σπληνεκτοµή (σε ρήξεις τού οργάνου), νεφρεκτοµή, µα-
στεκτοµή κ.ο.κ. Αν και µπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί τού -εκτοµή 
το -εκτοµία, αυτό δεν είναι καθιερωµένο. Μια -εκτοµή µπορεί να 
είναι ολική ή υφολική ή µερική Το επίθηµα -οτοµία χρησιµο-
ποιείται για τις επεµβάσεις στις οποίες δηµιουργείται χειρουργική 
έξοδος που παροχετεύει το προϊόν τής λειτουργίας τού χειρουργη-
µένου οργάνου, λ.χ. νεφροστοµία ή ουρητηροστοµία για την πα-
ροχέτευση των ούρων, ειλεοστοµία ή κολοστοµία (η λεγόµενη και 
παρά φύσιν έδρα) για την αποµάκρυνση των κοπράνων, κυστεο-
στοµία για την απαγωγή των ούρων από την κύστη κ.ο.κ. Σε µερι-
κές περιπτώσεις το -στοµία µπορεί να χρησιµεύει και για την πα-
ροχή τροφής, υγρών κ.λπ., όπως συµβαίνει µε τη γαστροστοµία. 
Ένα άλλο είδος επεµβάσεως δηλώνει το επίθηµα -πηξία, όταν 
πραγµατοποιείται στερέωση οργάνου σε περιπτώσεις πτώσης του, 
λ.χ. σε πτώση τής µήτρας γίνεται υστεροπηξία, σε πτώση τού νε-
φρού νεφροπηξία κ.ο.κ. Το β' συνθετικό -πλαστική, αναφέρεται σε 
επεµβάσεις που τελούνται για ανατοµική ή/και λειτουργική απο-
κατάσταση, όπως λ.χ. χειλεοπλαστική, ρινοπλαστική, πυελοπλα-
στική, ενώ άλλοτε τέτοιες επεµβάσεις αναφέρονται περιφραστικά, 
όπως λ.χ. πλαστική µαστού. 

τοµίας (ο) {τοµιών} (λόγ.) ο ευνούχος (βλ.λ.). 
ΙΕΤΥΜ. αρχ. < τοµή]. 

τοµίδιο (το) [1766] {τοµιδί-ου | -ων) (λόγ.) ο µικρός τόµος. 
τοµογραφία (η) {τοµογραφκον} 1. ΙΑΤΡ. διαγνωστική µέθοδος κατά 

την οποία χρησιµοποιούνται ακτίνες Χ, για να φωτογραφίσουµε προ-
καθορισµένο επίπεδο τού ανθρώπινου σο&µατος, παραµερίζοντας τα 
υπόλοιπα επίπεδα: αξονική (βλ.λ.) ~ || µαγνητική ~ (τεχνική απεικο-
νίσεως κυρ. των µαλακών µορίων τού ανθρώπινου σώµατος µε τη 
βοήθεια µαγνητικών πεδίων για τον εντοπισµό όγκων και ανωµαλιών 
στους ιστούς) 2. (συνεκδ.) η απεικόνιση τού επιπέδου τού σώµατος 
(αυτού που υποβάλλεται σε εξέταση): ώς σήµερα έχει κάνει τρεις ~. 
[ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tomography]. 

τοµογράφος (ο) η συσκευή µε την οποία γίνονται οι τοµογραφίες: 
αξονικός | µαγνητικός ~ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. tomograph]. 

τόµος (ο) 1. βιβλίο που αποτελεί µέρος ευρύτερου έργου: ~ εγκυ-
κλοπαίδειας || ογκώδης | λεπτός | πολύχρωµος | κατατοπιστικός ~||η 
βιβλιοθήκη τού δήµου διαθέτει αρκετές χιλιάδες ~, που καλύπτουν 
πολλούς τοµείς γνώσεως 2. (ειδικότ.) µεγάλο και ογκώδες βιβλίο: αυ-
τό δεν είναι βιβλίο, είναι - 3. ΕΚΚΛΗΣ. συνοδικός τόµος κείµενο Πα-
τριάρχη ή αρχηγού αυτοκέφαλης Εκκλησίας και των συνόδων τους, 
µε το οποίο τακτοποιούνται σοβαρά εκκλησιαστικά ζητήµατα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φέτα, κοµµάτι», < θ. τοµ-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού ρ. τέµνω (βλ.λ.). Ήδη µτγν. η σηµ. «ρόλος παπύρου - τεύχος»]. 

-τόµος λεξικό επίθηµα το οποίο δηλώνει το πρόσωπο ή το όργανο 
που κόβει κάτι: υλο-τόµος, λαιµη-τόµος. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. ύλο-τό-
µος), που προέρχεται από το ρ. τέµνω]. 

-τόµος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
συγκεκριµένο αριθµό τόµων: δίτοµο λεξικό || δωδεκάτοµη εγκυκλο-
παίδεια. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. τετρά-τοµος, 
τρί-τοµος), που προέρχεται από το αρχ. τόµος]. 

τόµπολα (η) {χωρ. πληθ.) 1. οµαδικό τυχερό παιχνίδι που παίζεται µε 
κάρτες, οι οποίες έχουν σηµειωµένους πάνω τους αριθµούς, όπου νι-
κητής είναι όποιος συµπληρώσει πρώτος τους αριθµούς τής κάρτας 
του τραβώντας αριθµούς από κληρωτίδα 2. (ως επιφών.) πέτυχα ή 
έχασα: ~! Σας κέρδισα όλους! || ~! Πάλι λάθος έκανα! [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. tombola < ρ. tombolare, άλλος τ. τού ρ. tombare «πέφτω» < 
δηµώδ. λατ. *tumbare, εκφραστ. ονοµατοπ. λ., µε αφετηρία τον θόρυβο 
που προκαλείται κατά την πτώση]. 

τον1 → ο, η, το 
τον2 → αυτός 
τονάζ {άκλ.} ΝΑΥΤ. η χωρητικότητα πλοίου σε τόνους. 

[ΕΤΥΜ < γαλλ. tonnage < tonne «τόνος (χίλια κιλά)»]. 
Τόνγκα (η) {άκλ.} (τονγκ. Pule'anga Tonga = Βασίλειο τής Τόνγκα) 

νησιωτικό κράτος στον Ν. Ειρηνικό Ωκεανό µε πρωτεύουσα τη Νου-
κουαλόφα, επίσηµη γλώσσα την Τονγκική και νόµισµα το παάνγκα. 
— Τόνγκιος (ο), Τόνγκια (η), τονγκικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < τονγκ. 
Tonga, που πιθ. σηµαίνει απλώς «νησί» ή, κατ' άλλους, «ιερός 
τόπος»]. 

τονθορύζω ρ. → υποτονθορύζω 
τονίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {τόνισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ΓΛΩΣΣ. 

βάζω τόνο (βλ. λ. τόνος) σε συλλαβή µιας λέξης 2. προφέρω µε τρόπο 
έντονο: τελείωσε την αγόρευση του τονίζοντας τις τελευταίες του λέ-
ξεις 3. (µτφ.) υπογραµµίζω, δίνω έµφαση (σε κάτι): ο υπουργός τόνισε 
τη σηµασία τού έργου που επιτελέστηκε στην περιοχή || το κούρεµα της 
τονίζει τις γραµµές τού προσώπου της || ένα βάψιµο που τονίζει το 
χρώµα των µατιών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 

τονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τόνο ή τον τονι-
σµό: ~ σηµεία (οξεία, περισπωµένη, βαρεία) | κανόνες (οι κανόνες για 
τη σωστή τοποθέτηση και χρησιµοποίηση τού τόνου) || ~ σύστηµα • 
2. ΙΑΤΡ. τονωτικός: ~ φάρµακα ΣΥΝ. δυναµωτικός· ΦΡ. τονικός σπα-
σµός ο σπασµός κατά τον οποίο οι µύες βρίσκονται σε κατάσταση 
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διαρκούς συσπάσεως · 3. ΜΟΥΣ. (α) τονική µουσική | τονικό σύστηµα 
η µουσική που γράφεται στο σύστηµα των επτάφθογγων κλιµάκων, 
όπως διαµορφώθηκαν ως µείζονες και ελάσσονες (βλ. λ. κλίµακα)- 
ταυτίζεται κατά πολύ µε την τήρηση των κανόνων τής παραδοσιακής 
αρµονίας και αντίστιξης και αντιπαρατίθεται αφενός στο τροπικό 
σύστηµα, το οποίο είναι γραµµένο σε παραδοσιακούς µουσικούς 
τρόπους, αφετέρου στο ατονικό σύστηµα· αλλιώς σύστηµα µείζονος 
- ελάσσονος (το) (β) τονική βαθµίδα ή τονική (ιταλ. tonica) (στο 
τροπικό σύστηµα) η κυρίαρχη βαθµίδα τής κίνησης τού µέλους, η 
οποία αντιπροσωπεύει το σηµείο όπου το µέλος ηρεµεί, σε αντίθεση 
προς τη δεσπόζουσα (βλ.λ.), η οποία αντιπροσωπεύει το σηµείο τής 
έντασης- στο τονικό σύστηµα (µείζονος - ελάσσονος) ταυτίζεται µε 
την πρώτη βαθµίδα τής επτάφθογγης κλίµακας (γ) τονική συγ· 
χορδία (στο τονικό σύστηµα) η συγχορδία (βλ.λ.) που σχηµατίζεται 
µε θεµέλιο την τονική βαθµίδα, δηλαδή την πρώτη τής κλίµακας. 

τονικότητα (η) [1847] {τονικοτήτων} 1. ΜΟΥΣ. η τονική κυριαρχία 
ενός βασικού φθόγγου σε µουσική κλίµακα και στις µελωδίες που 
βασίζονται σε αυτήν 2. ΦΥΣΙΟΛ. η ιδιότητα των ζωντανών µυών να 
παρουσιάζουν µυϊκό τόνο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
tonicité]. 

τονισµός (ο) 1. ΓΛΩΣΣ. (α) η εκφώνηση µιας λέξης µε έξαρση τής φω-
νής (σε ένταση ή σε ύψος) κατά την εκφορά ορισµένης συλλαβής- (β) 
(για λέξεις) η τοποθέτηση τόνου (βλ.λ.): ~ ρήµατος | ουσιαστικού || ~ 
στη λήγουσα | στην παραλήγουσα (γ) δυναµικός τονισµός η τοποθέ-
τηση τονικού σηµείου στο φωνήεν τής λέξης που προφέρεται πιο 
έντονα, πιο δυνατά σε σχέση µε τα υπόλοιπα (π.χ. στα Νέα Ελληνικά) 
(δ) προσωδιακός | µουσικός τονισµός η τοποθέτηση τόνου µε βάση 
τη χρονική διάρκεια (µακρά ή βραχεία) και τον τρόπο τής προφοράς 
(«προσωδίας») των φωνηέντων µιας λέξης (π.χ. στα Αρχαία Ελληνι-
κά) 2. η µεγαλύτερη προβολή ενός πράγµατος σε σχέση µε κάτι άλλο, 
η ανάδειξη ενός στοιχείου (από ένα σύνολο) σε ένταση και έκταση 
µεγαλύτερη από κάποιο άλλο: στον πίνακα αυτόν είναι χαρακτηρι-
στικός ο ~ των γκρίζων χρωµάτων | των όγκων | τής µορφής || ο~ των 
αδυναµιών τού αντιπάλου ΣΥΝ. προβολή, ανάδειξη, υπογράµµιση ANT. 
παραµερισµός, υποβάθµιση. 

τονισµός: είδη τόνων. Προτού εφαρµοστεί (από το 1982) το µονο-
τονικό σύστηµα, η χρήση δηλ. ενός µόνον είδους τόνου, τής οξεί-
ας, για να δηλώνει πού τονίζεται η λέξη, χρησιµοποιούνταν τρεις 
διαφορετικοί τόνοι: η οξεία, η περισπωµένη και (στα τυπωµένα, 
ιδίως, κείµενα) η βαρεία. Βλέποντας ιστορικά το θέµα, γνωρίζουµε 
ότι οι αρχαίοι έγραφαν σε µεγαλογράµµατη γραφή, χωρίς να 
δηλώνουν τον τόνο (ενώ µε ειδικό γράµµα, το Η, δήλωναν στην 
Αθήνα µέχρι το 400 π.Χ. το δασύ πνεύµα, βλ. λ. πνεύµα). Με την 
κατάργηση τής προσωδίας (τής διάκρισης µακρών και βραχέων 
φωνηέντων), οι αρχαίοι Αλεξανδρινοί γραµµατικοί, για την ακρί-
βεια ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος, επινόησαν και πρωτοχρησιµο-
ποίησαν από το 200 π.Χ. τους τόνους (και τα πνεύµατα), για να 
διακρίνουν αρχικά τους οµόγραφους τύπους (νόµος ✈  νοµός, 
οΐκοι Φ οίκοι κ.τ.ό.). Μετά την κατάργηση τής προσωδίας, που 
ολοκληρώνεται τους πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες, και µε τις 
µελέτες των Αλεξανδρινών γραµµατικών, ιδίως τού Ηρωδιανού 
(περ. 200 µ.Χ.), αρχίζουν να δηλώνονται συχνότερα οι τόνοι στα 
φιλολογικά κυρ. κείµενα από τον 2ο και 3ο αι. µ.Χ., γεγονός που 
διευκολύνει τη σπουδή των αρχαίων κειµένων και τους πολλούς 
ξένους (Ρωµαίους, Αιγυπτίους κ.ά.) που µάθαιναν Ελληνικά. Η 
χρήση των τόνων (και των πνευµάτων) γενικεύεται πολύ αργότερα, 
τον 9/10 αι. µ.Χ. στο Βυζάντιο, µαζί µε την καθιέρωση τής 
µικρογράµµατης γραφής. Έκτοτε και µέχρι το 1982 οι τόνοι 
χρησιµοποιήθηκαν πάντοτε στη γραφή µε µικρές απλοποιήσεις σε 
σχέση µε τον τονισµό των δίχρονων (α, ι, υ). 
Τα τρία είδη τόνων είναι: οξεία (από το οξεία προσωδία): δηλώνει 
το ανέβασµα τής φωνής σε µία από τις τρεις από το τέλος συλλα-
βές- π.χ. τόν, νέος, άνθρωπος- βαρεία: δηλώνει το κατέβασµα τής 
φωνής, που συµβατικά εστιάζεται στην πρώτη από το τέλος συλ-
λαβή (λήγουσα), όταν δεν ακολουθεί σηµείο στίξεως· π.χ. τόν νέο, 
τόν καλό µαθητή περισπωµένη (λεγόταν και οξυβαρεία): δηλώνει 
το ανέβασµα και µαζί το κατέβασµα τής φωνής στην ίδια συλλα-
βή- π.χ. κήπος, δώρο. 
Σηµειώνεται ότι φωνολογικά το κύρω από πλευράς τονισµού στην 
ελληνική -γλώσσα είναι η θέση τού τόνου (σε ποια συλλαβή βρί-
σκεται) και όχι πια το είδος τού τόνου (αν είναι οξεία, βαρεία ή 
περισπωµένη). Σηµαντικό λ.χ. είναι να διακρίνει κανείς τους δια-
φορετικούς τύπους (λέξεις | σηµασίες), που δηλώνει η διαφορετική 
θέση τού τόνου στα: γέρος - γερός, νόµος - νοµός, χαµόγελα -
χαµογέλα - χαµογελά, pino (πίνω) - pino (πεινώ), lipo (λείπω) - lipo 
(λυπώ). 

τόννος (ο) ψάρι µε σώµα µεγάλο και παχύ, σχήµα ατρακτοειδές, 
χρώµα σκούρο µπλε στη ράχη και σταχτί στην κοιλιά, που ζει κυρ. 
στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό και το κρέας του είναι πολύ νό-
στιµο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λακέρδα, τόνος, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. tonno < µτγν. λατ. tunnos < λατ. thynnus < αρχ. 
θύννος (βλ.λ.)]. 

τοννοσαλάτα (η) {δύσχρ. τοννοσαλατών} σαλάτα µε τόννο, διάφορα 
λαχανικά και µαγιονέζα. 

τονοδέτης (η) {τονοδετών} ΝΑΥΤ. δέστρα στην προκυµαία, όπου δέ-
νονται τα σχοινιά τής πρύµνης. [ΕΤΥΜ < τόνος + -δέτης < δένω, πβ. 
κ. λαιµο-δέτης]. 

τονοµετρια (η) {τονοµετριών} η µέτρηση τής ενδοφθάλµιας πίεσης. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tonometry]. 
τονόµετρο (το) {τονοµέτρ-ου | -ων} όργανο µετρήσεως τής ενδο-

φθάλµιας πίεσης, που αποτελείται από µεταλλικό έµβολο, το οποίο 
ακουµπά στον οφθαλµικό βολβό και δείχνει την πίεση σε ειδικά βαθ-
µονοµηµένη κλίµακα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
tonometer]. 

τόνος1 (ο) 1. ΓΛΩΣΣ. (α) το ύψος ή η ένταση τής φωνής στον προφορικό 
λόγο σε ένα σηµείο λέξεως ή οµάδας λέξεων (β) (συνεκδ.) (στον 
γραπτό λόγο) διακριτικό σηµείο που σηµειώνεται πάνω από το φω-
νήεν συλλαβής µιας λέξης και δηλώνει το σηµείο τής έντασης τής 
φωνής, όταν αυτή εκφωνείται, ή τις αυξοµειώσεις τού ύψους τής φω-
νής: τοποθέτηση | είδη τόνων (: οξεία, περισπωµένη, βαρεία) || βάζω | 
σηµειώνω | παραλείπω τον ~ σε µια λέξη 2. (για φωνή) το ύψος, η 
ένταση: δυνατοί | χαµηλοί ~ || υψώνω | χαµηλώνω τον ~ τής φωνής 
µου || µη µου υψώνεις εµένα τον τόνο τής φωνής σου (µη µου µιλάς 
έντονα και απειλητικά) 3. το σύνολο των χαρακτηριστικών, ο τρόπος 
τής οµιλίας, όπως αντανακλά την ψυχική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται ο οµιλητής: µιλώ µε έντονο | επιθετικό ~ || µου µίλησε µ' 
έναν ~ απογοήτευσης | ειρωνείας | θλίψης || (κ. στον πληθ.) διαµαρ-
τυρήθηκε σε ήπιους ~ || τα αντιπολιτευόµενα στελέχη κράτησαν χα-
µηλούς ~ στη συνεδρίαση τής Κεντρικής Επιτροπής || συµφώνησαν να 
χαµηλώσουν οι ~ τής αντιπαράθεσης και να µειωθεί η ένταση-ΦΡ. (α) 
ανεβάζω | κατεβάζω τους τόνους αυξάνω | µετριάζω την ένταση τής 
φωνής, τού ύφους τής οµιλίας µου: ο δηµοσιογράφος ζήτησε από τους 
δύο πολιτικούς να κατεβάσουν τους τόνους || στη συζήτηση που 
ακολούθησε ο υπουργός ανέβασε τους τόνους (β) ανεβαίνουν οι τόνοι 
αυξάνεται η ένταση: σιγά-σιγά - τής προεκλογικής αντιπαράθεσης (γ) 
επαναλαµβάνω σε όλους τους τόνους επαναλαµβάνω µε κάθε 
δυνατό τρόπο, µε έµφαση: ο πρωθυπουργός επανέλαβε σε όλους τους 
τόνους την πρόθεση τής κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετία Α. 
(ειδικότ. για τη λογοτεχνία) το ύφος: επικός | λυρικός ~ ποιήµατος 5. 
(για προφορικό ή γραπτό λόγο) η ιδεολογική διάθεση ή τάση: η οµιλία 
του χαρακτηριζόταν από αντιδεξιούς ~ · 6. ΙΑΤΡ. (α) ο βαθµός 
ελαστικότητας µυός ή ιστού (β) η πίεση στα τοιχώµατα τού 
οφθαλµικού βολβού από τα υγρά που υπάρχουν σε αυτόν • 7. ΜΟΥΣ. 
(α) (γερµ. Ton) ο µουσικός ήχος, ο φθόγγος (βλ.λ.), το τονικό ύψος (β) 
το µεγαλύτερο µουσικό διάστηµα ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς 
φθόγγους µιας φυσικής ή συγκερασµένης διατονικής κλίµακας· 
διαιρείται σε δυο ηµιτόνια: η µείζων κλίµακα προχωρά κατά ~, -, 
ηµιτόνιο, ~, ~, ~, ηµιτόνιο || αυτό το πιάνο είναι κουρδισµένο ενάµιση - 
πιο ψηλά από το άλλο- ΦΡ. δίνω τον τόνο (i) (σε ορχήστρα ή 
τραγουδιστή) υποδεικνύω τον κατάλληλο µουσικό ρυθµό (ii) (µτφ.) 
παρουσιάζω, µεταδίδω το κύριο χαρακτηριστικό, το στίγµα, την κυ-
ρίαρχη ατµόσφαιρα, τον ρυθµό: ο πρωθυπουργός έδωσε τον τόνο τής 
πολιτικής που πρόκειται να ακολουθήσει || οι δηµοσιογράφοι δίνουν 
τον τόνο τής προεκλογικής εκστρατείας των κοµµάτων 8. (στο τηλέ-
φωνο, αν καλέσουµε τον αριθµό 141- ως ηχητική ένδειξη για την ώρα) 
χαρακτηριστικός ήχος σύντοµης διάρκειας: η ώρα στον επόµενο ~ θα 
είναι δέκα και είκοσι και τριάντα δευτερόλεπτα 9. (για χρώµατα) ο 
βαθµός εντάσεως, η διαβάθµιση φωτός και σκιάς: πίνακες µε γκρί-
ζους ~ || ζεστοί | ρόδινοι ~ στον ουρανό || οι ~ τού γαλάζιου | τού πρά-
σινου σ' ένα τοπίο 10. (κατ' επέκτ.) η απόχρωση στην ατµόσφαιρα 
ενός χώρου: υπήρχε ένας ~ κοµψότητας | λιτότητας | µεγαλοπρέπειας 
στο δωµάτιο | στο κτήριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκκρουση, εµετός, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. τείνω (< *τέν:/ω), βλ.λ.]. 

τόνος - τόνος - τόννος. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές στην 
προέλευση και τη σηµασία τους λέξεις. Το τόνος, που σηµαίνει 
«την έξαρση τής φωνής σε ορισµένη συλλαβή µιας λέξης» και τη 
γραπτή δήλωση της (τόνος = οξεία, βαρεία, περισπωµένη), προέρ-
χεται από τη ρίζα τεν- (πβ. τέν-ων, τείνω < *τεν-./'ω), αποτελώντας 
την ετεροιωµένη βαθµίδα της (τεν-: τόν-ος, όπως λέγ-ω: λόγ-ος, µέν-
ω: µόν-ος). Το τόνος, που σηµαίνει «µέτρο χωρητικότητας» (ένας 
τόνος σιτάρι), είναι δάνειο από το γαλλ. tonne (πβ. αγγλ. tun και ton, 
γερµ. Tonne, ισλ. tunna) - παλαιότερα, πριν απλογραφηθούν τα σύµ-
φωνα των δάνειων λέξεων τής Ελληνικής, η λέξη γραφόταν τόν-
νος. Τέλος, το τόννος, που δηλώνει το οµώνυµο ψάρι, πήρε µεν την 
τελική µορφή του ως δάνειο από το ιταλ. tonno, το ίδιο όµως το ι-
ταλ. tonno ανάγεται στο αρχ. ελλην. θύννος (όπως και το tuna τής 
Αγγλικής < ισπ. atun < αραβ. tun < θύννος). Το τελευταίο αυτό είναι 
καλό να γράφεται µε δύο -ν- (τόννος) σύµφωνα µε την προέλευση 
του. 

τόνος2 (ο) 1. µονάδα βάρους ίση µε χίλια κιλά 2. (µτφ.) για πολύ µε-
γάλη ποσότητα: πήγε κι αγόρασε έναν - πατάτες 3. µέτρο χωρητικό-
τητας πλοίων ΣΥΝ. κόρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γαλλ. tonne < µεσν. λατ. tunna, κελτ. αρχής], 

TÓVTI επίρρ. → τωόντι 
τονώνω ρ. µετβ. {τόνω-σα, -θηκα, -µένος} 1. προσδίδω δύναµη, αυξά-

νω τη ζωντάνια: ένα πλούσιο πρωινό µε δηµητριακά τονώνει σηµα-
ντικά τον ανθρώπινο οργανισµό ΣΥΝ. ενδυναµώνω, ενισχύω ANT. εξα-
σθενίζω, αδυνατίζω 2. (µτφ.) αναζωογονώ, ζωντανεύω: οι νέες επεν-
δύσεις θα τονώσουν την οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή || ο 
λοχαγός προσπαθούσε να τονώσει το ηθικό των στρατιωτών του. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τονώ (-όω) < αρχ. τόνος]. 

τόνωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η ενίσχυση, το δυνά-
µωµα, η αύξηση τής ενεργητικότητας και τής ζωντάνιας: ένα ρόφη-
µα για την ~ τού οργανισµού || (µτφ.) εµψυχωτικά λόγια για την ~ τού 
ηθικού των παικτών. 

Τονωτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (κυρ. για φάρµακα ή φαρµακευτικές ου- 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Ως τονικό σηµείο (τόνος) χρησιµοποιείται η οξεία ) ' ). Οι λέξεις που τονίζονται στη λήγουσα ονοµάζονται οξύτονες- αυτές που 
τονίζονται στην παραλήγουσα παροξύτονες και αυτές που τονίζονται στην προπαραλήγουσα προπαροξύτονες. 

2. Τόνο παίρνει κάθε λέξη που έχει δύο ή περισσότερες συλλαβές (όχι οι µονοσύλλαβες λέξεις). ∆εν ανεβάζουν τον τόνο τους στην 
προηγούµενη λέξη οι λέξεις στις οποίες έχει σιγηθεί το τονιζόµενο αρκτικό φωνήεν (αφαίρεση), είτε παρουσιάζονται ως µονοσύλλαβες 
είτε ως δισύλλαβες: του 'πε [< του είπε], µου 'ρθε [< µου ήρθε], του 'φέρε [< του έφερε], του δώσε [< του έδωσε]). ∆ιατηρούν τον τόνο 
τους: (α) Λέξεις που παρουσιάζονται ως µονοσύλλαβες ύστερα από έκθλιψη: λίγ' απ' όλα, ούτ'εγώ (β) Λέξεις που παρουσιάζονται ως 
µονοσύλλαβες ύστερα από αποκοπή τού ληκτικού φωνήεντος µπροστά από σύµφωνο: φέρ' το, άσ' τον. 

3. Οι µονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τόνο. Εξαιρούνται και παίρνουν τόνο: (α) o 
διαζευκτικός σύνδεσµος ή:   ο Κώστας ή ο Γιάννης. 
(β) Οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυµιών (µου, σου, του, της, µας, σας, τους), για να διακριθούν από τις κτητικές: η µητέρα µού 

είπε (= η µητέρα είπε σε µένα), αλλά η µητέρα µου είπε (= η δική µου µητέρα είπε). 
(γ) Τα ερωτηµατικά πού και πώς (είτε βρίσκονται σε ευθεία είτε σε πλάγια ερώτηση): Πού µένεις; (ευθεία ερώτηση) - Πες µου πού µένεις 

(πλάγια ερώτηση) - Πώς είσαι; - Πες µου πώς είσαι. 
(δ) Οι µονοσύλλαβες λέξεις, όταν συνεκφέρονται µε τους ρηµατικούς τύπους µπω, βγω, βρω, 'ρθω, σε όλα τα πρόσωπα και τους 

αριθµούς, λ.χ. θά µπω, θά 'ρθω κ.λπ. (επειδή προφέρεται πιο δυνατά το θα), αλλά θα µπω, θα 'ρθω (προφέρεται θα µπώ, θα 'ρθώ). 
(Σηµειώνεται ότι ανάλογος τονισµός [«τονισµός φράσεως»] δεν προβλέπεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, π.χ. θα 'φέρε [όχι θά 'φερε\ 
βλ. 2). 
• Θεωρούνται µονοσύλλαβοι και δεν παίρνουν τόνο οι συνιζηµένοι τύποι: για, γεια, ποιος, ποιου, ποιους, πια, πιω, δυο, µια, γυιος, το 

βίος κ.ά. (αλλά: δύο, µία, το ποιόν, ο βίος). 
4. o τόνος τού εγκλιτικού αναβιβάζεται στη λήγουσα τής προηγούµενης λέξης, όταν αυτή είναι προπαροξύτονη: ο πρόεδρος µας, 

άνοιξε του. Όταν προηγείται τύπος προστακτικής και ακολουθούν δύο εγκλιτικά, ο τόνος σηµειώνεται ως εξής: 
πες του     το    (µονοσύλλαβος τύπος προστακτικής) 
δώσε      τού     το    (παροξύτονος τύπος προστακτικής) άνοιξε   του     
το    (προπαροξύτονος τύπος προστακτικής) 

5. Πνεύµατα δεν σηµειώνονται (ψιλή ['], δασεία [*]). 

Προτείνουµε και εφαρµόζουµε στο παρόν λεξικό τον τονισµό τής γενικής τού οριστικού άρθρου (τού - τής - τού), για να αποφεύγεται η 
σύγχυση µε τα αντίστοιχα κτητικά (του, της, του) και για να διευκολύνεται η ανάγνωση και κατανόηση των ονοµατικών φράσεων σε 
συνεχές κείµενο: 
Η πτώση τής τιµής τού δολαρίου προκαλεί αναταραχή στις αγορές τής Ευρώπης. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Α. Οι τόνοι είναι δύο: η οξεία ) ' ) και η περκπτωµέγη (~)1. 
Οξεία τίθεται πάντοτε στη βραχεία συλλαβή και, ανάλογα µε την περίπτωση, στη µακρά συλλαβή. 
Περισπωµένη τίθεται µόνο σε µακρά συλλαβή. 

Β. Οι βασικοί (γενικοί) κανόνες τού τονισµού είναι: 
1. Η τονιζόµενη βραχεία συλλαβή παίρνει πάντοτε οξεία: φυτό, νέα. 
2. Η τονιζόµενη µακρά παραλήγουσα παίρνει περισπωµένη, όταν η λήγουσα είναι βραχεία: δώσε, φήµες (~-·)2. 

 

• Εξαιρούνται: ώστε, ούτε, µήτε, είτε, είθε. 
• Η τονιζόµενη µακρά παραλήγουσα παίρνει οξεία, όταν η λήγουσα είναι µακρά: ακούω, ανθρώπους, κηφήνων, µήνας 

3. Η τονιζόµενη προπαραλήγουσα παίρνει πάντοτε οξεία: τράπεζα, ώριµος, αίτηµα. 

Γ. Για να εφαρµοστούν οι γενικοί αυτοί κανόνες, πρέπει να γνωρίζουµε πότε µια συλλαβή (δηλ. το φωνήεν ή η δίφθογγος της) είναι µακρά 
και πότε βραχεία 3. 
(α) Τα φωνήεντα µπορεί να είναι µακρά, βραχέα ή δίχρονα. 

Βραχέα είναι πάντοτε τα: ε, ο (συνεπώς, παίρνουν πάντοτε οξεία). 
Μακρά είναι πάντοτε τα: η, ω (παίρνουν άλλοτε οξεία και άλλοτε περισπωµένη, βλ. Β2). 
∆ίχρονα είναι τα: α, ι, u (είναι δηλ. άλλοτε µακρά και άλλοτε βραχέα). 

(β)Ειδικότερα, τα δίχρονα4: 
1. Τα ι, u είναι βραχέα στην παραλήγουσα των ονοµάτων (ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυµιών, µετοχών) και των ρηµάτων 

(συνεπώς, όταν τονίζονται, παίρνουν οξεία): τρίβε («1«), λύσε (ώ«), σκύλος (ό ~), κλίµα (<ί ~) κ.λπ. 
2. Το α είναι βραχύ: (α) Στη λήγουσα των ουδετέρων: µήλα ) =w ) (β) Στην άτονη λήγουσα τής οριστικής των ρηµάτων: τραγουδούσα 

) - W ), είδα ) - W ) (γ) Στην παραλήγουσα των ρηµάτων, εκτός από τις καταλήξεις -αµαι, -ασαι, -αται τού ενικού και -αµε, -ατε, -
ανε τού πληθυντικού: βάλε (ώ« ), αλλά πεινάνε, κοιµάµαι, εκτιµάτε, ας φάµε ) - ~ ). 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα α, ι, υ θεωρούνται µακρά. 

(γ) Συλλαβές µε δίψηφα φωνήεντα (αι, ει, οι, ου, υι) και συνδυασµούς αυ, ευ θεωρούνται µακρές: γενναίος ) = w ), εκείνος (-<-), πλοίο ) - 
« (, κλήρου, πίνει ) »i - ), εύρος ( - ^ ) ,  µαύρα ) - « ). 
• Εξαιρούνται (θεωρούνται βραχέα) τα αι, οι στο τέλος κλιτής λέξεως (εφόσον δεν ακολουθούνται από άλλο φθόγγο | γράµµα): 

χοίροι ) = w ), είµαι ) = ~ (, λαοί ) - ώ ), αλλά κλαίς ) = ), πληροίς ) - = ). 
∆. Τέλος, τίθεται πάντοτε περισπωµένη: 

(α) Στην τονιζόµενη µακρά λήγουσα των ρηµάτων: αγαπώ, κλαις, τρως, κινείς. 
(β) Στην τονιζόµενη γενική (ενικού και πληθυντικού) ουσιαστικών, επιθέτων και αντωνυµιών: τού µαθητή, τής αλεπούς, των 

γυναικών, σου, αυτών κ.λπ. (γ) Στις αντωνυµίες: εµείς, εµάς, µας, εσείς, εσάς, σας. (δ) Στα κύρια ονόµατα σε -ας και σε άλλα: Λουκάς, 
Μηνάς, Θεοτοκάς - Ηρακλής, Περικλής, 'Αθηνά, Ναυσικά, 'Ιησούς κ.ά. 

1. Υπάρχει καν ένας τρίτος τόνος, η βαρεία ) ' ), που τίθεται πάντοτε στην τελευταία τονιζόµενη συλλαβή (τό µικρό σπίτι) (αν δεν ακολουθεί 
στίξη), µόνο στα τυπωµένα αρχαία ή λογιότερα κείµενα. 

2. Εδώ η βραχεία συλλαβή συµβολίζεται µε το (~), ενώ η µακρά συλλαβή µε το (-), π.χ. φορητός (« -κι). 
3. Στη σηµερινή γλώσσα δεν υπάρχουν µακρά και βραχέα φωνήεντα, o χαρακτηρισµός τους ως «µακρών» και «βραχέων» γίνεται µε βάση 

την αρχαία γλώσσα και µόνο για να καθοριστεί ο τόνος στο πολυτονικό σύστηµα. 
4. Οι κανόνες πολυτονικού τής Νέας Ελληνικής που αφορούν στα δίχρονα είναι απλοποιηµένοι έναντι των κανόνων τής Αρχαίας, π.χ. 

Αρχαία: γλώσσα, πείρα, πράγµα - Νέα: γλώσσα, πείρα, πράγµα. 
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σίες και ενέσεις) αυτός που δυναµώνει τον οργανισµό και ενισχύει 
τη δραστηριότητα των οργάνων τού σώµατος: ~ λοσιόν για τα µαλ-
λιά ΣΥΝ. δυναµωτικός 2. (συνεκδ.) ο αναζωογονητικός: ~ παραµβά-
σεις στην οικονοµία 3. ενισχυτικός τού ηθικού: η πρώτη νίκη τής 
οµάδας ήταν ~ για τους παίκτες- ΦΡ. τονωτική ένεση καθετί που το-
νώνει το ηθικό κάποιου: η βόλτα στην εξοχή ήταν µια ~ µετά από τό-
ση κούραση. — τονωτικά επίρρ. 

τοξευτής (ο) [αρχ.], τοξεύτρια (η) [1875] {τοξευτριών} πρόσωπο που 
τοξεύει, τοξότης. 

τοξεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τόξευ-σα, -θηκα, -µένος) ♦ 1. (αµετβ.) ρίχνω 
µε τόξο ♦ 2. (µετβ.) τραυµατίζω (κάποιον) µε βέλος. — τόξευµα (το) 
[αρχ.] κ. τόξευση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < τόξον). 

τοξικοδερµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. δερµατοπάθεια που οφείλεται 
στη λήψη φαρµακευτικής ουσίας ή στην κατανάλωση τροφίµων που 
περιέχουν τοξική χηµική ουσία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
toxicodermie]. 

τοξικολογία (η) [1859] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο κλάδος που ασχολείται µε 
τις τοξικές ουσίες και τις επιδράσεις τους στον οργανισµό και µε τη 
θεραπεία των δηλητηριάσεων που προξενούν.  — τοξικολόνος (ο/η) 
[1887], τοξικολογίας, -ή, -ό [1880], τοξικολογικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. toxicologie]. 

τοξικοµανής, -ής, -ές {τοξικοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που κα-
ταναλώνει για µεγάλο χρονικό διάστηµα και από συνήθεια ουσίες 
που προκαλούν σωµατική και ψυχική εξάρτηση (ναρκωτικά, παραι-
σθησιογόνα, ηρεµιστικά, διεγερτικά κ.ά.): (κυρ. ως ουσ.) πρόγραµµα 
απεξάρτησης τοξικοµανών || αντιµετωπίζει τους ~ µε κατανόηση ΣΥΝ. 
ναρκοµανής. — τοξικοµανία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < 
τοξικός + -µανής (από το θ. τού αρχ. αορ. β' έ-µάν-ην τού ρ. 
µαίνοµαι), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. toxicomane]. 

τοξικός, -ή, -ό αυτός που περιέχει δηλητήριο ή που προκαλείται από 
δηλητηριώδεις ουσίες: - ουσίες/ φάρµακα/ αέρια/ κατάλοιπα/ από-
βλητα. 
[ΕΤΥΜ οφΧ· < τόξον (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. οφείλεται στην αρχ. συ-
νεκφορά τοξικον φάρµακο ν «δηλητήριο µε το οποίο άλειφαν τις αιχ-
µές των βελών», από όπου προέκυψαν οι ξέν. όροι, λ.χ. αγγλ. toxic, 
γαλλ. toxique κ.ά.]. 

τοξικότητα (η) [1894] {χωρ. πληθ.) η ιδιότητα µιας ουσίας να προ-
καλεί τοξικά φαινόµενα (δηλητηριάσεις). [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. toxicité]. 

τοξικοφοβια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο παθολογικός φόβος για τις δη-
λητηριώδεις ουσίες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
toxiphobia]. 

τοξικοφόρος, -ος, -ο αυτός που περιέχει ή παράγει τοξικές ουσίες. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. toxophorous]. 

τοξίκωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. βαρύ σύνδροµο 
τής βρεφικής ηλικίας, που χαρακτηρίζεται από πεπτικές διαταραχές 
και αφυδάτωση ΣΥΝ. τοξινίαση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. toxicosis]. 

τοξιναιµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παρουσία πολλών βακτηριακών 
τοξινών στο αίµα και η µόλυνση του από αυτές. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. toxaemia (βλ. κ. τοξίνη)]. 

τοξίνη (η) [1894] {τοξινών} ΙΑΤΡ.-ΒΙΟΛ. καθένα από τα µέλη οµάδας µο-
ρίων πρωτεϊνικής φύσεως, που είναι δηλητηριώδη για τον οργανισµό: 
οι ~ ορισµένων φαγητών || τρώει µόνο λαχανικά, για να καθαρίσει ο 
οργανισµός του από τις ~. — τοξινικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. toxine]. 

τοξινίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΙΑΤΡ. η τοξίκωση (βλ.λ.). 
τοξινοθεραπεια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. θεραπεία που γίνεται µε τη 

χρήση, µικροβιακών κυρίως, τοξινών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < 
αγγλ. toxinotherapy]. 

τοξινοφόρος, -ος, -ος ΙΑΤΡ. αυτός που περιέχει τοξίνες. [ΕΤΥΜ. < 
τοξίνη + -φόρος < φέρω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
toxophorous], 

τοξίνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η προσβολή από 
τοξίνες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
toxinosis], 

τόξο (το) 1. όπλο που αποτελείται από καµπύλο µακρύ στέλεχος (από 
ξύλο, µέταλλο, πλαστικό, ανάλογα µε την εποχή και το είδος), τού 
οποίου οι δύο άκρες συνδέονται µε ευθύ (τεντωµένο) σχοινί (χορδή) 
ή µε ειδικό ελατήριο, πάνω στο οποίο προσαρµόζεται το βέλος που 
ρίχνεται προς συγκεκριµένο στόχο: στρατιώτης µε ~ (τοξότης) || βάζω 
ένα βέλος στο - || ρίχνω µε το ~ 2. το παραπάνω όπλο σε σύγχρονη 
µορφή, που χρησιµοποιείται στο άθληµα τής τοξοβολίας 3. (συνεκδ.) 
το βέλος που ρίχνει κανείς µε το τόξο: τα ~ έπεφταν βροχή 4. σήµα 
κυκλοφορίας σε δρόµο ή κλειστό χώρο (λ.χ. διάδροµο, κατάστηµα), 
το οποίο δείχνει την κατεύθυνση που πρέπει κανείς να ακολουθήσει 
και έχει το σχήµα βέλους: ένα ~ έδειχνε την πορεία · 5. ΜΑθ. (α) κάθε 
τµήµα καµπύλης, που ορίζεται από δύο σηµεία της (β) κυκλικό τόξο 
το µέρος τής περιφέρειας κύκλου που ορίζεται από δύο σηµεία του 
6, (συνεκδ.) ΑΝΑΤ. µέλος τού σώµατος που έχει σχήµα τόξου (σηµ. 1): 
αορτικό | βραχιόνιο | ζυγωµατικό ~ 7. (µτφ.) για τον γεωγραφικό 
προσδιορισµό µιας τάσης (ιδεολογίας, θρησκείας κ.λπ.) που έχει εξα-
πλωθεί σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, δίνοντας την εντύπωση κα-
µπύλης (τόξου): πολλοί µιλούν για µουσουλµανικό ~ στα Βαλκάνια 
πάνω από την Ελλάδα 8. ΑΡΧΙΤ. αψίδα, καµάρα 9. ΜΕΤΕΩΡ. ουράνιο 
τόξο βλ. λ. ουράνιος, ίριδα 10. ΜΟΥΣ. το δοξάρι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βέλος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τόξον, πιθ. δάνειο από τη σκυθική γλώσσα, αν λάβουµε 
υπ' όψιν την ξεχωριστή φήµη που είχαν οι Πέρσες, και κυρ. οι Σκύ-
θες, ως επιδέξιοι τοξότες. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, η λ. ίσως 

συνδ. µε τα σκυθικά ανθρωπωνύµια Γόξαρις, Τάξακις, Ταξίλας και 
µε το µτγν. περσ. taxa «τόξο». Αντιθέτως, η συσχέτιση µε λατ. taxus 
«είδος δέντρου» και περσ. *taxäa- είναι λιγότερο πιθανή. Η σηµ. «ου-
ράνιο τόξο» είναι µτγν.]. 

τοξοβολία (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. αγώνισµα που συνίσταται 
στη ρίψη βελών µε τόξο εναντίον κινητών ή ακίνητων στόχων. 

τοξοβόλος (ο/η) αθλητής | αθλήτρια τής τοξοβολίας. 
IETYM. µτγν. < τόξο ν + -βόλος < βάλλω]. 

τοξοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {τοξοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)) (λόγ.) αυτός 
που έχει σχήµα τόξου: ~ αρτηρίες | ίνες | κατασκευή ΣΥΝ. τοξωτός. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τοξόπλασµα (το) (τοξοπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ. (συνήθ. στον 
πληθ.) παρασιτικός µικροοργανισµός που απαντά κυρ. στα λευκο-
κύτταρα ανθρώπων και ζώων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
toxoplasma]. 

τοξοπλάσµωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΙΑΤΡ. παρασιτική 
ασθένεια των σπονδυλωτών, που οφείλεται σε µόλυνση από τοξό-
πλασµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. toxoplasmosis]. 

τοξοστοιχία (η) {τοξοστοιχιών) ΑΡΧΙΤ. (στη βυζαντινή ναοδοµία) η 
ένωση µε τόξα των κιόνων µιας κιονοστοιχίας. {ΕΤΥΜ, < τόξο + -
στοιχία < στοίχος]. 

τοξότης (ο) {τοξοτών} 1. στρατιώτης οπλισµένος µε τόξο · 2. ΑΣΤΡΟΝ. 
αµφιφανής αστερισµός τού Ν. ηµισφαιρίου, ο οποίος περιέχει τις πυ-
κνότερες περιοχές τού γαλαξία µας 3. ΑΣΤΡΟΛ. το ένατο ζώδιο τού ζω-
διακού κύκλου, που θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο 23/11-21/12 
4. (συνεκδ. στον ενικό) το πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρ-
κεια τής παραπάνω περιόδου. 
[ΕΤΥΜ αρλ- (ήδη µυκ. to-ko-so-ta) < τόξον + παραγ. επίθηµα -της (πβ. 
κ. ίππό-της)]. 

τοξοφόρος, -ος, -ο αυτός που έχει τόξο (βλ.λ., σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τόξον + -φόρος < φέρω]. 

τοξωτός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει σχήµα τόξου, ο κυρτωµένος: -
φρύδια || ~ έγχορδο µουσικό όργανο (που παίζεται µε δοξάρι) ΣΥΝ.το-
ξοειδής. 

τοπάζι (το) (τοπαζ-ιού | -ιών} ορυκτό και πολύτιµος λίθος µε χαρα-
κτηριστικό κίτρινο χρώµα (αλλά και καστανό ή κυανό) και υαλώδη 
λάµψη, που µετά από θερµική κατεργασία αποκτά ρόδινο χρώµα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τοπάζιον, δάνειο ανατολ. προελ., που πιθ. προήλθε από 
όνοµα νησιού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μέσω τού λατ. topazus η λ. 
διαδόθηκε σε αρκετές γλώσσες, λ.χ. αγγλ. topaz, γαλλ. topaze κ.ά.]. 

τοπάρχης (ο) (τοπαρχών} 1. ο διοικητής ενός τόπου 2. (συνεκδ.) 
ισχυρός τοπικός άρχοντας ΣΥΝ. προεστός, προύχοντας. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < τόπος + -άρχης < άρχω]. 

τοπαρχία (η) [µτγν.] (τοπαρχιών) 1. περιοχή που διοικείται από τον 
τοπάρχη 2. (συνεκδ.) το αξίωµα τού τοπάρχη. 

τόπι (το) (δύσχρ. τοπ-ιού | -ιών} 1. µικρή σφαίρα, κυρ. από λάστιχο, 
που χρησιµοποιείται σε διάφορα παιχνίδια: τα παιδιά έπαιζαν - ΣΥΝ. 
µπάλα 2. η µπάλα τού ποδοσφαίρου: «ο επιθετικός τής Προοδευτικής 
έσπρωξε το - στα δίχτυα τής οµάδας τού Ιωνικού» (εφηµ.) || (ει-ρων.) 
έντεκα άντρες που κλοτσούν ένα ~· ΦΡ. κάνω (κάποιον) τόπι στο 
ξύλο δέρνω (κάποιον) πολύ · 3. µακρύ ύφασµα περιτυλιγµένο γύρω 
από ξύλινο άξονα σε σχήµα κυλίνδρου: ο υπάλληλος έβαλε τα - στα 
ράφια · 4. (παλαιότ.-λαϊκ.) η µπάλα τού καννονιού 5. (συνεκδ.) το 
καννόνι: «βάλτε φωτιά στα -, κάψτε τα Γιάννενα» (δηµοτ. τραγ.). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. top «σφαίρα»]. 

-τόπι λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών µε τη σηµ. 
«χωράφι, αγρός, τόπος»: βοσκο-τόπι, λασπο-τόπι, βαλτο-τόπι. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (-τόπιον), υποκ. 
τού αρχ. τόπος]. 

τοπικισµός (ο) [1877] η υπερβολική προσήλωση (κάποιου) στα συµ-
φέροντα τού τόπου καταγωγής του, τής ιδιαίτερης πατρίδας του ή 
τού τόπου όπου διαµένει, αδιαφορώντας για το ευρύτερο (εθνικό ή 
κοινωνικό) συµφέρον. — τοπικιοτής (ο) [1892], τοπικίστρια (η), Tom-
κιστικός, -ή, -ό [1894], τοπικιστικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. localism]. 

τοπικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε συγκεκριµένη γε-
ωγραφική περιοχή (κατ' αντιδιαστολή συνήθ. προς το σύνολο τής επι-
κράτειας ή έναν µεγάλης έκτασης γεωγραφικό χώρο): ~ άρχοντας | 
προβλήµατα | εκλογές | αρµοδιότητα | (κοµµατική) οργάνωση | σύλ-
λογος || ~ κλίµα | παράδοση | πόλεµος | πανηγύρι | έθιµα || ΓΛΩΣΣ. ~ 
επίρρηµα (επίρρηµα που δηλώνει τόπο) (β) τοπική κοινωνία δήµος ή 
κοινότητα, κατ' αντιδιαστολή προς ευρύτερη περιφέρεια (γ) τοπική 
συγκοινωνία συγκοινωνιακό δίκτυο, συνήθ. λεωφορειακό, που εξυ-
πηρετεί τους κατοίκους συγκεκριµένης περιοχής µέσα στα όρια της 
(κατ' αντιδιαστολή προς τους λεωφορειακούς άξονες, που εξυπηρε-
τούν κατοίκους διαφορετικών περιοχών) (δ) τοπική αυτοδιοίκηση δη-
µοκρατικός αποκεντρωτικός θεσµός διαχείρισης των τοπικών υποθέ-
σεων οι δήµοι και οι κοινότητες· βλ. κ. λ. αυτοδιοίκηση (ε) ΜΕΤΕΩΡ. 
τοπικός άνεµος άνεµος µικρής εντάσεως, που επηρεάζεται από τη 
διαµόρφωση τού χώρου και τις συνθήκες τής περιοχής και όχι από 
τη γενικότερη κυκλοφορία στην ατµόσφαιρα 2. αυτός που σχετίζεται 
µε ένα ορισµένο τµήµα από ένα σύνολο: καταπολέµηση τού ~ πάχους 
|| - θεραπεία. — τοπικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ντόπιος. 

τοπίο (το) 1. υπαίθριος συνήθ. φυσικός χώρος (ως προς τα ιδιαίτερα 
εκείνα χαρακτηριστικά του, που τον καθιστούν αντικείµενο αισθητι-
κής απόλαυσης από τον άνθρωπο): ορεινό | νησιωτικό | µαγευτικό | 
υπέροχο | µοναδικό | εξαίσιο ~ || θαυµάζω | ατενίζω το ~ 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
η ζωγραφική παράσταση τέτοιου χ(ορου, πολλές φορές πλαισιωµένου 
και από πρόσωπα: ο πίνακας απεικονίζει ένα ορεινό - 3. (γενικότ.) η 
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κατάσταση πραγµάτων, το σκηνικό: ακόµη δεν φαίνεται να έχει ξε-
καθαρίσει το πολιτικό - τής χώρας || «µια σειρά βιοµηχανικών συγ-
χωνεύσεων και εξαγορών µεταµορφώνει κάθε µέρα το ~ των Μ.Μ.Ε.» 
(εφηµ.) || θολό το ~ στη χρηµατιστηριακή αγορά. [ETYM. < µεσν. 
τοπίον < µτγν. τόπιον (µε καταβιβασµό τού τόνου), υποκ. τού αρχ. 
τόπος]. 

τοπιογραφία (η) [1863] {τοπιογραφιών} ζωγραφικός πίνακας που 
απεικονίζει τοπίο. — τοπογραφικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 

τοπίογραφος (ο/η) [1829] ζωγράφος που φιλοτεχνεί τοπιογραφίες. 
[ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. paysagiste]. 

το πλανάσθαι ανθρώπινον → ανθρώπινος 
τόπλες επίρρ. 1. (για γυναίκα) χωρίς να καλύπτεται µε ρούχο το στή-

θος: στην παραλία πολλές γυναίκες κυκλοφορούν ~ 2. (ως επίθ. για 
ρούχο) αυτός που αφήνει το πάνω µέρος τού γυναικείου σώµατος, ιδ. 
το στήθος, ακάλυπτο: φοράει µαγιό ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. topless]. 

τοπ-µόντελ (το) {άκλ.} γυναίκα ή άνδρας που βρίσκεται στην κορυφή 
των µοντέλων τα οποία µετέχουν σε επιδείξεις µόδας, υψηλής ρα-
πτικής στον διεθνή χώρο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. top-model]. 

τοπογραφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η εφαρµοσµένη επιστήµη µέ-
σω τής οποίας διενεργούνται ακριβείς µετρήσεις γήινων επιφανειών 
και απεικονίζονται γραφικά σε χάρτη 2. (συνεκδ.) η ακριβής και λε-
πτοµερής περιγραφή τόπου ή περιοχής (µε τα βουνά, τις κοιλάδες 
κ.λπ.)' επίσης η ίδια η διαµόρφωση ενός τόπου: η ~ µιας περιοχής. 

τοπογραφικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τοπο-
γραφία: ~ µελέτη | σχεδιάγραµµα | χάρτης | υπηρεσία 2. τοπογραφικό 
(το) το τοπογραφικό σχεδιάγραµµα. — τοπογραφικ-ά | -ώς [1848] 
επίρρ. 

τοπογράφος (ο/η) ΤΕΧΝΟΛ. µηχανικός που ασχολείται µε τοπογρα-
φικές εργασίες (σύνταξη τοπογραφικών χαρτών, χάραξη τεχνικών έρ-
γων κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. topographe]. 

τοπογραφώ ρ. µετβ. [µτγν.] {τοπογραφείς... | τοπογράφ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) χαρτογραφώ µια περιοχή συντάσσοντας τον τοπο-
γραφικό της χάρτη. 

τοποθεσία (η) [µτγν.] {τοποθεσιών} 1. το µέρος, η θέση σε τόπο, την 
οποία καταλαµβάνει ένα σπίτι, ένας οικισµός κ.λπ. και η ίδια η πε-
ριοχή γενικότερα: χωριό χτισµένο σε ωραία | πεδινή | ορεινή ~ 2. 
ΠΛΗΡΟΦ. συλλογή από ιστοσελίδες τού Παγκόσµιου Ιστού: επισκέ-
φθηκα µια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή ~ σχετικά µε τον γαλλικό κι-
νηµατογράφο. [ΕΤΥΜ. Στην πληροφορική η λ. αποδίδει το αγγλ. web-
site]. 

τοποθέτηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (α) (για 
πράγµατα) το να τοποθετεί κανείς (κάτι/κάπου): η ~ των πιατικών 
στα ράφια (β) η ένταξη στον χώρο και τον χρόνο: η ~ αυτού τού ποι-
ητή στην εποχή του || η ~ τής δράσης στη χώρα των φαραώ αποτελεί 
εύρηµα τού σκηνοθέτη 2. (για πρόσ.) ο καθορισµός τής θέσης στην 
οποία πρόκειται να υπηρετήσει ένας υπάλληλος (διορισµός, µετάθε-
ση, προαγωγή): η ~ καθηγητών σε οργανικές θέσεις σχολείων || η ~ 
κάποιου ως προέδρου ενός οργανισµού 3. (για χρήµατα/κεφάλαια) η 
επένδυση σε τραπεζικές καταθέσεις, ακίνητα κ.λπ.: βραχυπρόθεσµη ~ 
κεφαλαίου || ~ αποταµιεύσεων · 4. η άποψη, η γνώµη για ένα θέµα | 
ζήτηµα: οι ~ των συνέδρων στο σχετικό ζήτηµα ήταν ποικίλες || πολι-
τική ~ || δεξιά | αριστερή ~. 

τοποθετώ ρ. µετβ. {τοποθετείς... | τοποθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-
νος} 1. (για πράγµατα) βάζω (κάτι) σε συγκεκριµένη θέση (συνήθ. µε 
προσοχή): ~ τα βιβλία στη βιβλιοθήκη | τα πιάτα στην πιατοθήκη || ~ 
τα ρούχα µε προσοχή στη βαλίτσα 2. (µτφ.) βάζω (κάποιον/κάτι) σε 
συγκεκριµένη θέση (κοινωνική, πολιτική, ηθική, καλλιτεχνική κ.λπ.) 
µέσα σε σύνολο, τον κατατάσσω (κάπου): τον τοποθετούν στον χώρο 
τού υπερρεαλισµού || -Πού τον τοποθετείς σύµφωνα µε όσα λέει; -Τον 
~ στην Αριστερά 3. (µτφ.-ειδικότ.) προσδιορίζω σε χώρο και χρόνο, 
εντοπίζω: πότε και πού τοποθετείτε τις απαρχές τού σύγχρονου 
ευρωπαϊκού πολιτισµού; || ο ερευνητής τοποθετεί το έργο τού καλλι-
τέχνη στο ιστορικό του πλαίσιο || ο συγγραφέας τοποθετεί τους ήρωες 
του στη µετεµφυλιακή Ελλάδα 4. βάζω σε µια θέση, σε σειρά (ιε-
ραρχία, κλίµακα κ.λπ.): τον τοποθέτησαν στη δεύτερη κατηγορία || 
τοποθέτησαν την οµάδα σε όµιλο ισχυρών αντιπάλων 5. (για σκέψη, 
ιδέα, άποψη) στηρίζω (κάπου), θέτω: τοποθέτησε το θέµα σε εσφαλ-
µένη βάση || δεν το τοποθετείς σωστά το θέµα 6. ορίζω (µε διορισµό, 
προαγωγή, µετάθεση) κάποιον σε εργασιακή, πολιτική, διοικητική θέ-
ση: ο πρωθυπουργός τοποθέτησε δικούς του ανθρώπους στις θέσεις-
κλειδιά τού κρατικού µηχανισµού || τοποθετήθηκε µορφωτικός ακό-
λουθος τής πρεσβείας 7. (για κεφάλαια) επενδύω: ~ χρήµατα στην 
τράπεζα- (µεσοπαθ. τοποθετούµαι) 8. παίρνω θέση στον χώρο: τοπο-
θετήθηκε στο κατάλληλο σηµείο, για να δει από κοντά τον πρόεδρο || 
ο παίκτης είχε τοποθετηθεί στο σωστό σηµείο για γκολ 9. (µτφ.) παίρνω 
θέση για ένα ζήτηµα, εκφράζω συγκεκριµένη άποψη: αφού τοπο-
θετήθηκαν όλοι οι σύνεδροι, άρχισε η ψηφοφορία 10. (µτφ.) κινούµαι 
µέσα στα όρια ενός χώρου (ιδεολογικού, πολιτικού, καλλιτεχνικού 
κ.λπ.), φέρω τα χαρακτηριστικά του: η σκέψη του τοποθετείται στο 
ρεύµα τού ροµαντισµού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τοποθετώ (-έω), αρχική σηµ. «περιγράφω», < τόπος + -
θετώ < -θέτης < τίθηµι (βλ. κ. θέτω)]. 

τοπολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΜΑΘ. η επιστήµη που µελετά τη σχέση 
τού χώρου (τοπολογικός χώρος) και ιδ. των στοιχείων των αντικειµέ-
νων τα οποία µένουν αναλλοίωτα, ακόµη και όταν τα σχήµατα πα-
ραµορφώνονται, τεντώνονται, σχίζονται κ.λπ. µε τη µαθηµατική ανά-
λυση. — τοπολογικός, -ή, -ό [1788], τοπολογικ-ά | -ώς επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. topologie]. 
τοποµετρία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής τοπογραφίας, που έχει ως 

αντικείµενο τις απεικονίσεις και τις µετρήσεις των θέσεων διαφόρων 
σηµείων τού εδάφους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
topométrie]. 

τόπος (ο) 1. τοποθεσία, µέρος, περιοχή· ΦΡ. (λόγ.) (α) κατά τόπους 
κατά περιοχές, τοπικά: ~ θα σηµειωθούν βροχοπτώσεις (β) κρανίου 
τόπος ο Γολγοθάς (βλ.λ.) (γ) Άγιοι Τόποι τα µέρη στα οποία έζησε και 
δίδαξε ο Χριστός (δ) (λόγ.) επί τόπου µε παρουσία (κάποιου) σε αυτό 
τον ίδιο τον τόπο που τον ενδιαφέρει: ο νοµάρχης θα µεταβεί ~, για να 
επιβλέψει το έργο (ε) (µτφ.) µένω στον τόπο πεθαίνω ακαριαία: τον 
χτύπησε σφαίρα και έµεινε στον τόπο (στ) αφήνω (κάποιον) στον 
τόπο σκοτώνω (κάποιον) ακαριαία: τον χτύπησε µε δύναµη και τον 
άφησε στον τόπο (ζ) κοινός τόπος η κοινοτοπία (βλ.λ.): η ανάγκη πε-
ριορισµού των ελλειµµάτων αποτελεί κοινό τόπο πλέον (η) άλλοι τό-
ποι, άλλοι άνθρωποι τα ανθρώπινα ήθη και έθιµα ποικίλλουν από 
τόπο σε τόπο (θ) από τόπο σε τόπο σε διάφορες περιοχές: η λαϊκή 
µας µουσική διαφέρει ~ (ι) τόπος αναπαύσεως το νεκροταφείο 2. το 
µέρος από το οποίο κατάγεται ή στο οποίο διαµένει (κάποιος) (χωριό, 
πόλη ή χώρα), η πατρίδα: νοσταλγώ τον ~ µου || ο ~ µας είναι ξεχα-
σµένος από το κράτος ΦΡ. (α) (παροιµ.) παπούτσι από τον τόπο σου 
κι ας είν' και µπαλωµένο βλ. λ. παπούτσι 3. ο χώρος που καταλαµβά-
νει ένα αντικείµενο, η θέση στην οποία βρίσκεται: κάθε πράγµα βρι-
σκόταν στον ~ του- ΦΡ. (α) πιάνω τόπο βλ. λ. πιάνω (β) (µτφ.) δίνω τό-
πο στην οργή συγκρατώ τον θυµό µου, παύω να είµαι οργισµένος: 
δώσε τόπο στην οργή πια- αφού βλέπεις ότι έχει µετανιώσει! (γ) κάνω 
τόπο (σε κάποιον) αφήνω ελεύθερο χώρο: κάνε τόπο να περάσουµε! 
(δ) τόπο στα νιάτα! (ως σύνθηµα) για την ανάγκη ανανέωσης ενός 
χώρου (εργασιακού, πολιτικού κ.ά.) σε έµψυχο υλικό µε προώθηση 
νεότερων στελεχών: είναι καιρός να αποσυρθεί η παλαιά φρουρά από 
την ηγεσία τής παράταξης- ~! 4. (µτφ.) θέση στο ∆ιαδίκτυο: στον 
διαδικτυακό µας ~ υπάρχουν ιστοσελίδες για όλα τα αθλήµατα • 5. 
ΜΑΘ. γεωµετρικός τόπος το σύνολο σηµείων που έχουν ορισµένη 
κοινή ιδιότητα και συνήθ. ανήκουν σε µια ευθεία, γραµµή ή επι-
φάνεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγώ, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Εντελώς υποθετικές mt ανεπιβεβαίωτες θε-
ωρούνται οι επιχειρηθείσες συνδέσεις µε λιθ. tenkù «εκτείνω, εξα-
πλώνοµαι», µε αρχ. αγγλ. pafian «συναινώ, παρέχω, επιτρέπω» και µε 

αρχ. σλαβ. tepo «χτυπώ», οι οποίες προϋποθέτουν δυσερµήνευτη µε-
ταβολές]. 

-τόπος β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. τό-
πο ή περιοχή γεµάτη από κάτι: θαµνό-τοπος, ψαρό-τοπος 2. τόπο που 
προορίζεται για κάτι: βοσκό-τοπος, κυνηγό-τοπος, βιό-τοπος 3. τόπο 
που έχει συγκεκριµένη ιδιότητα: ξερό-τοπος, αγριό-τοπος. [ΕΤΥΜ. 
Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
τόπος και εµφανίζεται τόσο σε κληρονοµηθέντα σύνθετα (λ.χ. αρχ. 
ä-τοπος, εκ-τοπος, µτγν. ίδιό-τοπος) όσο και σε ελληνογενείς ξέν. 
όρους (λ.χ. αγγλ. bio-tope), από όπου επεκτάθηκε σε γενικότερη 
χρήση (λ.χ. δασό-τοπος, ερηµό-τόπος)]. 

τοποτηρητής (ο) 1. πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να αντικαθι-
στά (κάποιον), όταν απουσιάζει (λ.χ. ο κληρικός που αναπληρώνει 
τον επίσκοπο χηρεύουσας επισκοπής) 2. (µτφ.) το πρόσωπο που το-
ποθετεί κάποιος κάπου, για να επιτηρεί, να εποπτεύει Kat va του 
αναφέρει τι γίνεται: «ο υπουργός Εξωτερικών δεν είδε µε καλό µάτι 
την τοποθέτηση τοποτηρητή τού πρωθυπουργού δίπλα του» (εφηµ.). 
— τοποτηρητεία (η). [ΕΤΥΜ µτγν. < τοποτηρώ (-έω) < τόπος + 
τηρώ]. 

τοποχρονολογία (η) [1892] {τοποχρονολογιών} (στη βιβλιογραφία) 
ο τόπος, η χρονολογία και ο εκδοτικός οίκος ενός δηµοσιεύµατος. 

τοπωνυµία (η) [1874] {τοπωνυµιών} η ονοµασία τόπου ή γεωγραφι-
κού χώρου ΣΥΝ. τοπωνύµιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ιος. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. toponymie]. 

τοπωνυµικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις τοπωνυ-
µίες: ~ έρευνες | κατάλογοι 2. τοπωνυµικό (το) το σύνολο των τοπω-
νυµίων χώρας ή περιοχής: ~ τής Ηλείας. 

τοπωνύµιο (το) {τοπωνυµί-ου | -ων} ονοµασία τόπου (χωριού, κωµό-
πολης, πόλης, δρόµου, βουνού, ποταµού κ.λπ.) ΣΥΝ. τοπωνυµία. 
[ΕΤΥΜ < τόπος + -ωνύµιο (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συν-
θέσει) < αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα (βλ.λ.), ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. toponyme]. 

κλίση τοπωνυµίων. Τα ξένα τοπωνύµια, τα οποία λήγουν ή σχη-
µατίζονται µε καταλήξεις τού κλιτικού συστήµατος τής Ελληνι-
κής (-α, -η, -ο κ.λπ.), κλίνονται κανονικά όπως τα αντίστοιχα ονό-
µατα τής Ελληνικής: η Νικαράγουα - τής Νικαράγουας, η Κένυα - 
τής Κένυας, όπως και η Σερβία - τής Σερβίας, η Ρωσία - τής Ρω-
σίας κ.λπ. Οµοίως θα κλίνουµε η Σκόδρα - τής Σκόδρας, η Λίµα -
τής Λίµας, η Ριβιέρα - τής Ριβιέρας, η Κωνστάντζα - τής Κων-
στάντζας, η Οττάβα - τής Οττάβας, η Βενεζουέλα - τής Βενεζουέ-
λας κ.ο.κ. Επίσης θα κλίνουµε και τα ουδέτερα σε -ο: το Τολέδο -
τού Τολέδου, το Τορίνο - τού ΤΌρίνου, το Οντάριο - τον Ονταρίου, 
το Όσλο - τού Όσλου, όµοια όπως λέµε το Βερολίνο - τού Βερολί-
νου, το Μιλάνο - τού Μιλάνου, το Λονδίνο - τού Λονδίνου κ.τ.ό. Το 
ίδιο ισχύει για τα ξένα τοπωνύµια σε -η: η Κορνουάλλη - τής Κορ-
νουάλλης, η Καµπότζη - τής Καµπότζης, η Βρετάνη - τής Βρετά-
νης, η Ζανζιβάρη - τής Ζανζιβάρης κ.ο.κ., όπως και η Βόννη - τής 
Βόννης, η Βιένη - τής Βιένης, η Βοµβάη - τής Βοµβάης, η Ζυρίχη -
τής Ζυρίχης κ.λπ. 

τορ (το) (άκλ.) µονάδα πίεσης ίση µε την πίεση που προκαλεί στη 
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βάση της στήλη υδραργύρου ύψους ενός χιλιοστοµέτρου- αντιστοιχεί 
στο 1/760 τής πρότυπης ατµοσφαιρικής πίεσης. 
[ΕΤΥΜ. < διεθν. όρ. torr, από το όν. τού Ιταλού φυσικοµαθηµατικού Ε. 

Torricelli (1608-47), ο οποίος µελέτησε την επίδραση τής ατµοσφαιρι-
κής πίεσης]. Τορά (η) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. 1. η Πεντάτευχος 2. (κατ' 
επέκτ.) το σύνολο τής ιουδαϊκής θρησκευτικής λογοτεχνίας, 
περιλαµβανοµένης τής Παλαιάς ∆ιαθήκης, τού Ταλµούδ κ.λπ. 3. 
ειλητάριο από περγαµηνή, πάνω στην οποία είναι γραµµένο το 
κείµενο τής Πεντατεύχου· χρησιµοποιείται για τις λατρευτικές 
ανάγκες στις εβραϊκές συναγωγές. [ΕΤΥΜ. < εβρ. törah «διδασκαλία, 
νόµος» < hora «διδάσκω»]. -τορας παραγωγικό επίθηµα αρσενικών 
ουσιαστικών που δηλώνουν ιδιότητα ή επάγγελµα: αυτοκρά-τορας, 
εισπράκ-τορας, διδάκ-τορας, µαγαζά-τορας, συµβουλά-τορας, 
παντοκρά-τορας, κοσµοκρά-τορας, εστιά-τορας. 

[ETYM. < αρχ. παραγ. επίθηµα -τωρ, -τορος (λ.χ. κτή-τωρ, αυτοκρά-
τωρ, ήγή-τωρ), εκτεταµένη-ετεροιωµένη βαθµ. τού I.E. επιθήµατος 
*-te/or (πβ. πα-τήρ, σω-τήρ - γεν. γεννή-τορ-ος, κλητ. µή-τερ)]. 

τορβάς (ο) → ντορβάς 
τορέρο (ο) {άκλ.} ο ταυροµάχος (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. < 

ισπ. torero < toro «ταύρος» < λατ. taurus]. 
τόρευµα (το) [µτγν.] {τορεύµ-ατος | -ατα, -άτων} (αρχαιοπρ.) έργο 
σµιλευτό ή σκαλισµένο ΣΥΝ. ανάγλυφο, σκαλιστό. 

τορεύς (ο) {τορ-έως | -είς, -έων} (αρχαιοπρ.) αυτός που κατεργάζεται 
µέταλλα ή σκληρά υλικά, δηµιουργώντας ανά·γλυφα έργα (µικροτε-
χνίας κ.λπ.), κοµψοτεχνήµατα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τορευω (βλ.λ.)]. 

τορευω ρ. µετβ. {τόρευ-σα | -θηκα, -µένος} (αρχαιοπρ.) κατεργάζοµαι 
(λ.χ. µε σµίλη) µέταλλο ή άλλο σκληρό υλικό, δηµιουργώντας ανά-
γλυφα ή έκτυπα σχήµατα, έργα µικροτεχνίας κ.λπ. — τορευτής (ο) 
[µτγν.], τορευτικός, -ή, -ό [µτγν.], τορευτός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < θ. τορ-, ετεροιωµ. βαθµ. τού τείρω «τρυπώ, διαπερνώ» (< *τέρ-
7'ω, βλ. κ. τερη-δών, τέρ-µα), + επίθηµα -εύω, µάλλον αναλογικά προς 
το χαλκεύω]. 

Τορίνο (το) πόλη τής Β∆. Ιταλίας στις όχθες τού Πάδου. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. Torino, που οφείλει την ονοµασία στον ρωµαϊκό οικισµό 
Augusta Taurinörum, τον οποίο είχαν ιδρύσει οι Taurini, µια λι-
γουριανή φυλή. Το εθνωνύµιο Taurini είναι κελτ. αρχής και ανάγεται 
πιθ. στις κελτ. λ. tauro «βουνό» ή tur «νερό», ενώ υπάρχει και η άπο-
ψη ότι προέρχεται από το λατ. taurus (< αρχ. ταύρος)]. 

τορµος (ο) (λόγ.) 1. προεξοχή εξαρτήµατος, η οποία εφαρµόζει σε 
εγκοπή άλλου εξαρτήµατος, ώστε να τα ενώνει και να συγκρατεί 
επιβραδύνοντας την κίνηση τού ενός 2. ΣΤΡΑΤ. η οπή στην οποία 
εφαρµόζει το µεταλλικό σύστηµα τού πολυβόλου. — (υποκ.) τορµί-
σκος (ο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τεχν. όρ., που χρησιµοποιείται µε τις βασικές σηµ. «οπή, 
κοιλότητα» και «τένοντας, άξονας», καθώς και µε πολλές άλλες εξει-
δικευµένες σηµασίες. Η σηµ. «οπή, κοιλότητα» θα επέτρεπε τη σύν-
δεση µε την οικογ. τού ρ. τείρω «τρυπώ, διαπερνώ» (βλ. κ. τορευω), 
αλλά οι σηµ. «τένοντας, άξονας» έχουν οδηγήσει ορισµένους µελε-
τητές στη σύνδεση µε γερµ. λ. για το «έντερο», πβ. αρχ. σκανδ. barmr, 
γερµ. Darm ή και µε χεττ. tarma- «καρφί, αστράγαλος»]. 

τορναδόρος (ο) ο τεχνίτης, σε ξυλουργείο ή σιδηρουργείο, που κα-
τεργάζεται µε τόρνο (βλ.λ.) ξύλινα ή µεταλλικά αντικείµενα. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < βεν. tornidor < µτγν. λατ. tornator < λατ. tornus < αρχ. 
τόρνος (βλ.λ.)]. 

τορνάρισµα (το) {τορναρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η κατεργασία αντι-
κειµένου (ξύλινου, µεταλλικού κ.ά.) µε τόρνο ΣΥΝ. τόρνευµα, τόρνευ-
ση. 

τορνάρω ρ. → τορνεύω 
τόρνεµα (το) {τορνέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η τόρνευση 2. (συνεκδ.) 

το αντικείµενο που έχει δουλευτεί µε τόρνο. Επίσης τόρνευµα [αρχ.]. 
τορνευτήριο (το) {τορνευτηρί-ου | -ων} το εργαστήριο στο οποίο ο 

τορναδόρος κατεργάζεται αντικείµενα από ποικίλα υλικά µε τόρνο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τορνευτήριον < αρχ. τορνεύω + παραγ. επίθηµα -τή-
ριον, πβ. κ. οίκη-τήριον, µαιευ-τήριον]. 

τορνευτής (ο) [µτγν.] ο τορναδόρος. 
τορνευτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τορνευτή: ~ 

εργαλεία 2. τορνευτική (η) η τέχνη τού τορνευτή. 
τορνευτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που τον έχει κατεργαστεί τεχνίτης 

µε τόρνο 2. (µτφ.) (α) αυτός που χαρακτηρίζεται από πλαστικότητα 
και συµµετρία αναλογιών: οι ~ καµπύλες τού σώµατος ΣΥΝ. καλλί-
γραµµος (β) περίτεχνα επεξεργασµένος: ~ λόγος. 

τορνεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {τόρν-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. κατεργάζο-
µαι, επεξεργάζοµαι (κάτι) µε τόρνο: ~ το µέταλλο | το ξύλο 2. (µτφ. 
για λόγο) δουλεύω περίτεχνα. Επίσης τορνάρω. — τόρνευση (η) 
[µτγν.]. 

τόρνος (ο) µηχάνηµα πολλαπλής χρήσεως, τόσο στη βιοτεχνία όσο 
και τη βιοµηχανία, εφοδιασµένο µε κοπτικό εργαλείο, µε το οποίο 
µπορούµε να αφαιρέσουµε τµήµα τής µάζας µετάλλου ή ξύλου, ωσό-
του αυτό αποκτήσει την επιθυµητή µορφή, το οποίο χρησιµοποιούν 
συνήθ. οι ξυλουργοί για την κατεργασία διαφόρων αντικειµένων, 
προκειµένου να τους δώσουν καµπύλο ή κυλινδρικό σχήµα. [ΕΤΥΜ 
αρχ., τεχν. όρ. (µε παραγ. επίθηµα -νος, πβ. κ. κύκ-νος), < θ. τορ-, 
ετεροιωµ. βαθµ. τού τείρω «τρυπώ, διαπερνώ» (βλ. κ. τορευω)]. 

Τορόντο (το) πόλη και λιµάνι τού ΝΑ. Καναδά. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
Toronto, που έλαβε την ονοµασία του από το ινδιάν. χωριό 
Tarantou, το οποίο ίσως ανάγεται στην ιροκέζικη λ. Toron-to-hen 
«δάσος µέσα στο νερό» ή στη λ. deondo «τόπος συνάντησης» 
(γλώσσα Χούρον)]. 

τορπίλα (η) → τορπίλη 
τορπιλάκατος (η) [1892] {τορπιλακάτ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. ελαφρό 

ταχύπλοο πολεµικό πλοίο, εξοπλισµένο µε τορπίλες, αντιαεροπορικά 
πυροβόλα µικρού διαµετρήµατος και πυροβόλα. 

τορπίλη (η) [1879] {τορπιλών} 1. υποβρύχιο βλήµα µακρόστενου, κυ-
λινδρικού σχήµατος, το οποίο διαθέτει σύστηµα προωθήσεως και κα-
τευθύνσεως, µπορεί να µεταφέρει εκρηκτική γόµωση (µέχρι πεντα-
κοσίων κιλών) σε µεγάλη απόσταση και να βρίσκει µε ακρίβεια τον 
στόχο του· εκτοξεύεται από αεροπλάνο, πλοίο ή υποβρύχιο και µπο-
ρεί να προκαλέσει την καταστροφή µέχρι και βαριά θωρακισµένου 
πλοίου: εκτοξεύω | ρίχνω ~ εναντίον εχθρικού καταδροµικού || η ~ δεν 
εξερράγη | αστόχησε || πετυχαίνω µε ~ έναν στόχο || τηλεκατευθυνό-
µενη ~ || ~ µε σύστηµα αυτόµατης αναζήτησης τού στόχου 2. (µτφ.) 
κάθε ενέργεια η οποία έχει σκοπό να πλήξει κάποιον, πυροδοτεί αντι-
δράσεις και έχει καταστροφικά αποτελέσµατα: νέα - εναντίον τού 
προέδρου από οµάδα βουλευτών τής εσωκοµµατικής αντιπολίτευσης. 
Επίσης (λαϊκ.) τορπίλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νάρκη. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. torpille < προβηγκ. torpio < λατ. torpedo, -
inis «νάρκη» < p. torpere «ναρκώνω»]. 

τορπιλητής (ο) [1890] ΝΑΥΤ. υπαξιωµατικός ή ναύτης τού Πολεµικού 
Ναυτικού, επιφορτισµένος µε τον χειρισµό των τορπιλών κατά την 
εκτόξευση τους. 

τορπιλίζω ρ. µετβ. [1896] {τορπίλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. ανατινάζω 
(εχθρικό στόχο) εκτοξεύοντας τορπίλη: οι Ιταλοί τορπίλισαν την 
«Έλλη» 2. (µτφ.) υπονοµεύω µια διαδικασία (συνήθ. επίσηµη), εµπο-
δίζω µε δόλιο ή παρασκηνιακό τρόπο την επιτυχή έκβαση της: οι µε-
γάλες δυνάµεις τορπίλισαν τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των δύο 
χωρών || η ειρήνη στην περιοχή τορπιλίστηκε από την τροµοκρατική 
ενέργεια ΣΥΝ. ανατρέπω, σαµποτάρω, υπονοµεύω. — τορπιλισµός 
(ο). 

τορπιλικός, -ή, -ό [1890] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις τορπίλες: ~ 
µηχανισµός 2. τορπιλικό (το) το τορπιλοβόλο (βλ.λ.). 

τορπιλοβλητικος, -ή, -ό [1895] αυτός που χρησιµοποιείται στη ρίψη 
τορπιλών: ~ σωλήνας. [ΕΤΥΜ < τορπίλη + βλητικός < βάλλω (πβ. κ. 
βλήµα)]. 

τορπιλοβόλο (το) [1888] ΣΤΡΑΤ. µικρό ταχύπλοο πολεµικό σκάφος, το 
οποίο είναι εξοπλισµένο κυρ. µε τορπίλες. 
[ΕΤΥΜ. < τορπίλη + -βόλο < βάλλω (πβ. κ. πυρο-βόλο), απόδ. τού γαλλ. 
torpilleur]. 

τορπιλοειδής, -ής, -ές [1892] {τορπιλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει το σχήµα τορπίλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τορπιλοπλάνο (το) ΣΤΡΑΤ. µαχητικό αεροσκάφος που εκτοξεύει τορ-
πίλες εναντίον εχθρικών θαλάσσιων στόχων από χαµηλό ύψος. 
[ETYM. Νόθο συνθ., < τορπίλη + -πλάνο < πλανώµαι (βλ. λ. αερο-πλά-
νο), απόδ. τού αγγλ. torpedo plane]. 

τορπιλοσωλήνας (ο) ο σωλήνας εκτοξεύσεως τορπιλών. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. torpedo tube]. 

τορπιλοφόρο (το) [1889] ΣΤΡΑΤ. βοηθητικό πολεµικό σκάφος που χρη-
σιµοποιείται για τον ανεφοδιασµό των τορπιλοβόλων µε τορπίλες. 
[ΕΤΎΜ. < τορπίλη + -φόρος < φέρω]. 

τος, τη, το (αδύνατος τύπος τής προσωπικής αντων. τρίτου προσ.) αυ-
τός (βλ.λ.): Να τος! Εδώ είναι! || πού V τος; (πού είναι αυτός;) || να το 
το δαχτυλίδι. 
[ΕΤΥΜ Από την αιτ. τον, την, το τού άρθρου ο, η, το κατ' αναλογίαν 
προς την αντων. αυτόν, αυτήν, αυτό και την ονοµαστική αυτός, -ή, -
ό]. 

-τός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνει ότι κάποιος | 
κάτι: 1. µπορεί να πάθει ή να κάνει (κάτι): σπασ-τός, κουρδισ-τός, βι-
δω-τός, διαβα-τός 2. αξίζει για (κάτι): αγαπη-τός, επιθυµη-τός 3. γί-
νεται µε ορισµένο τρόπο: συλλαβισ-τός 4. έχει ορισµένη ιδιότητα ή 
χαρακτηριστικό: πλεχ-τός, χτυπη-τός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. α- | αν- στερητικό. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που εµφανίζεται 
κυρ. σε ρηµατικά επίθετα (λ.χ. στρεπ-τός, έρασ-τός, στρω-τός κ.ά.) 
και προέρχεται από το I.E. επίθηµα *-(e)to-]. 

τοσάκις επίρρ. (λόγ.-σπάν.) τόσες φορές: έχει αναφερθεί ~ σε αυτό το 
θέµα. [ΕΤΥΜ αρχ. < τόσος + επιρρ. επίθηµα -άκις, πβ. κ. πολλ-άκις]. 

Τοσκάνη (η) περιοχή τής Κ. Ιταλίας. — Τοσκανός (ο), Τοσκάνη (η), 
τοσκανικός, -ή, -ό. 
[ETYM. < ιταλ. Toscana < λατ. Tusci | Tuscani, ετρουσκ. φύλο που εγκα-
ταστάθηκε στην περιοχή περί το 1000 π.Χ., αγν. ετύµου]. 

Τόσκος (ο) {-ες κ. -ηδες} ο Αλβανός τής Τοσκαρίας (περιοχή στην Κ. 
και Α. Αλβανία, νοτίως τού ποταµού Σκούµπι). [ΕΤΥΜ < αλβ. Tosk, 
αγν. ετύµου]. 

τόσο επίρρ. 1. για τη δήλωση ορισµένου µεγέθους, ποσότητας, όγκου 
κ.λπ.: είναι ~ µεγάλος || πήρε ένα ραβδί, - µακρύ || ό,τι και να του πεις, 
αυτός ~ καταλαβαίνει 2. (α) για έµφαση στο µέγεθος, στην ποσότητα 
κ.λπ.: σε ~ µικρό σπίτι µένετε; || ~ πολύ σε πείραξε αυτό που είπα; || ~ 
µεγάλο αυτοκίνητο, πού το παρκάρεις; || ~ µεγάλη ανοησία δεν έχω 
ξανακούσει! || πώς και ήρθες ~ νωρίς; ΦΡ. τόσο µα τόσο (+επίθ.) για 
ιδιότητα σε πολύ µεγάλο βαθµό, που προκαλεί εντύπωση: είναι ~ 
ηλίθιος! (β) µε δευτερεύουσα συµπερασµατική πρόταση µε το ώστε 
| που: είναι - αγενής, που δεν λέει ούτε καληµέρα || είναι - έξυπνος, 
ώστε του αρκεί να διαβάσει το µάθηµα µια φορά για να το µάθει 3. 
(για σύγκριση) (α) στην αρχή προτάσεων ως απόδοση σε προτάσεις 
µε το όσο. όσο πιο πολύ αρνείσαι ~ πιο πολύ θα σε πιέζει || όσο 
λιγότερο του µιλάς - το καλύτερο για όλους µας (β) (ειδικότ.) για να 
δηλώσουµε ότι κάτι έχει µια ιδιότητα στον ίδιο βαθµό µε κάτι άλλο: 
είναι ~ ικανός όσο και ο πατέρας του || δεν θεωρείται ~ αξιόπιστος όσο 
ο Χάρης· ΦΡ. άλλο τόσο (i) στον ίδιο βαθµό: όσο καλός ei- 
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ναι ο ένας, ~ είναι κι ο άλλος (ϋ) δύο φορές η ίδια ποσότητα: στα κι-
λά είναι όσο εσύ κι ~ 4. (µετά από αριθµό) περίπου, όσο δηλώνει ο 
αριθµός και κάτι παραπάνω (κυρ. όταν δεν ξέρουµε, δεν θυµούµαστε 
ή δεν θέλουµε να προσδιορίσουµε ακριβώς κάτι): είναι σαράντα -
χρονών || η ώρα έχει πάει δύο και ~· ΦΡ. (αρνητ.) και τόσο για µε-
τριασµό αυτού που έχει ήδη λεχθεί: δεν είναι ~ άσχηµος! || δεν µιλάω 
~ πολύ, για να µου λέτε ότι φλυαρώ! 5. λίγο: δεν θα µου δώσει από το 
γλυκό ούτε ~; 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τόσον, ουδ. τού επιθ. τόσος (βλ.λ.), που χρησιµοποιείται 
επιρρηµατικώς ήδη στον Όµηρο]. 

τοσοδούλης, -α, -ι (εκφραστ.) τόσο µικρός, πάρα πολύ µικρός: είναι 
ένας ~ ανθρωπάκος || ένα ~ σκυλάκι σε φόβισε; ΣΥΝ. τόσος δα. — το-
σοδούλικος κ. τοσοδούτσικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τόσος δα + υποκ. 
επίθηµα -ούλης, πβ. κ. µικρ-ούλης]. 

τόσος, -η, -ο αντων. δεικτική 1. ο ίδιος ή τέτοιος ως προς το µέγεθος, 
την ποσότητα, την ένταση ή τη διάρκεια 2. (ειδικότ.) αυτός που είναι 
τού ίδιου περίπου µεγέθους µε αυτό που δείχνω" ΦΡ. (α) τόσος µό-
νο(ν) σε τέτοιον βαθµό λίγος ή µικρός: τόση µόνο µπίρα µού αρκεί (β) 
τόσοι και τόσοι πάρα πολλοί, αναρίθµητοι: τόσοι και τόσοι (άνθρω-
ποι) ζήτησαν τη βοήθεια του || έχει βαφτίσει τόσα και τόσα παιδιά (γ) 
άλλος τόσος διπλάσιος: από το πολύ φαγητό έγινε ~ (δ) τόσα ξέρεις, 
τόσα λες! δεν ξέρεις τι σου γίνεται· έχεις άγνοια και δεν µπορείς να 
καταλάβεις (ε) (κάνω) το τόσο τόσο (συχνά συνοδεύεται από ανάλογη 
χειρονοµία) µεγαλοποιώ τα πράγµατα: συχνά οι εφηµερίδες κάνουν ~ 
3. µέχρι τέτοιου σηµείου µεγάλος ή πολύς: είχα τόση ανάγκη να 
ξαναβρεθούµε! 4. πάρα πολύς: µε τόσα που µου είπες, µε ανησύχησες || 
~ κόσµος, πού βρέθηκε; || (µε συµπερασµατικό σύνδεσµο ώστε ή 
που) είναι τόση η κούραση µου, ώστε | που δεν σε πρόσεξα 5. (µετά 
από αριθµό) και κάτι, λίγο περισσότερος (επειδή δεν ξέρουµε τον 
ακριβή αριθµό): έχει φτάσει στα εκατόν τόσα κιλά το βάρος του 6. (ως 
απόδοση τού όσος) ακριβώς ίσος κατά το µέγεθος, τον αριθµό, τη 
διάρκεια, την ένταση κ.λπ. µε κάποιον άλλο: όσοι είναι οι προ-
σκεκληµένοι τόσα είναι και τα πιάτα στο τραπέζι || όσους δίσκους µού 
ζήτησες τόσους σου έφερα 7. (σε αρνητ. προτάσεις + και, µε µε-
τριαστική σηµασία) όχι πάρα πολύς: -Ήταν πεντακόσια άτοµα στη 
δεξίωση; -Όχι και τόσοι! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τός)ς)ος (ήδη µυκ. to-so) < *τότ/'-ος < I.E. *toti- «τόσοι» 
(άκλ. επίθ.), πβ. σανσκρ. tati, λατ. tot, toti-dem]. 

τοσοσδά, τοσηδά, τοσοδά αντων. δεικτική (επιτατ.) αυτός που είναι 
πάρα πολύ µικρός σε µέγεθος, σε ποσότητα ή σε έκταση: θα δοκιµάσω 
ένα ~ µόνο κοµµατάκι από το γλυκό || είναι ένας - ανθρωπάκος, κι 
όµως, ξέρεις τι δύναµη έχει; — τοσοδά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < τόσος 
(βλ.λ.) + δα (βλ.λ.)]. 

τοσούλης, -α, -ικο (υποκ.-χαϊδευτ.) τόσο µικρός ή λίγος. Επίσης το-
σούτσικος. -η/-ια, -ο. [ΕΤΥΜ. < τόσος + υποκ. επίθηµα -ούλης]. 

τοσούτος, τοσαύτη, τοσούτο {τοσούτων} (λόγ.-σπάν.) τόσο µεγάλος ή 
τόσο πολύς·  ΦΡ. τοσούτω µάλλον (τοσούτω µάλλον) τόσο περισ-
σότερο, κατά κύρω λόγο, πόσο µάλλον: οι πολιτικοί ηγέτες οφείλουν 
να είναι άψογοι, - εφόσον θέλουν να θεωρούνται πρότυπα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. τοσούτος < τόσος + ούτος]. 

τοστ (το) {άκλ.} σάντουιτς που αποτελείται από δύο τετράγωνες φέτες 
ψωµιού αλειµµένες εσωτερικά µε βούτυρο, ανάµεσα στις οποίες υ-
πάρχουν λεπτές φέτες τυριού και ζαµπόν (και άλλα συνοδευτικά) και 
οι οποίες ψήνονται σε ειδική ηλεκτρική συσκευή (τοστιέρα): κρύο | 
ζεστό | καλοψηµένο | άψητο | απλό ~ || ~ µε ντοµάτα || κάνω | ψήνω | 
φτειάχνω ένα ~ || ψωµί για ~ (καθεµιά από τις λεπτές, τετράγωνες φέ-
τες ψωµιού, που διατίθενται σε ειδική συσκευασία στο εµπόριο). — 
(υποκ.) τοστάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. toast < µέσ. αγγλ. to(o)sten < µέσ. γαλλ. toster < δηµώδ. 
λατ. »tostare < λατ. tostus, µτχ. τ. τού p. torrere «ψήνω, φρυγανίζω»]. 

τοστάδικο (το) (λαϊκ.) κατάστηµα που ετοιµάζει και πουλά τοστ. 
[ΕΤΥΜ. < τοστ + παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. τυροπιτ-άδικο]. 

τοστιέρα (η) {δύσχρ. τοστιέρων} ηλεκτρική συσκευή που αποτελείται 
απο δύο µεταλλικές, συνήθ. µε ραβδώσεις, θερµαινόµενες πλάκες, 
ενωµένες στη µία τους πλευρά, ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν, 
ανάµεσα στις οποίες τοποθετείται και ψήνεται συµπιεζόµενο το 
τοστ. [ΕΤΥΜ. < τοστ + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. ψηστ-ιέρα]. 

Τ.Ο.Τ.Α. (το) Τµήµα Οδικών Τροχαίων Ατυχηµάτων. 
τότε επίρρ. 1. σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή περίοδο (τού πα-

ρελθόντος ή τού µέλλοντος): ~ ζούσαµε µέσα στη φτώχια και τη µι-
ζέρια || δεν υπήρχαν πολυκατοικίες ~· ΦΡ. (α) ώς τότε/µέχρι τότε µέ-
χρι ενός χρονικού σηµείου (το οποίο έχει ήδη αναφερθεί): τον Οκτώ-
βριο έχουµε εκλογές· ~ πρέπει να προετοιµαστούµε σωστά || ας µη 
βιαζόµαστε, ~ έχουµε καιρό || θα τα πούµε το βράδυ· -, καλή ξεκού-
ραση! (β) τότε που την περίοδο ή τη χρονική στιγµή που...: ~ κυβερ-
νούσε ο Καποδίστριας || θυµάσαι ~ είχαµε πάει στη Νάξο; || από ~ πα-
ντρεύτηκε, εξαφανίστηκε από τα στέκια µας 2. (ειδικότ. στην αρχή 
περιόδου) για έµφαση στη χρονική στιγµή κατά την οποία γίνεται 
κάτι: ~ ακούστηκε ένας πυροβολισµός 3. σε αυτή την περίπτωση, λοι-
πόν: όταν δεις να επαληθεύονται οι προβλέψεις µου, ~ θα µε θυµηθείς 
|| ας πούµε ότι έρχονται έτσι τα πράγµατα- τι κάνουµε, ~; 4. (µε άρ-
θρο) (α) για πρόσωπο ή κατάσταση παλαιότερης χρονικής περιόδου 
ή στιγµής: ο ~ διοικητής τού νησιού || η ~ κυβέρνηση (β) (ως ουσ.) το 
παρελθόν: ποια είναι η διαφορά τού - µε το σήµερα; · 5. (εισάγει για 
έµφαση απόδοση υποθέσεως ή το δεύτερο σκέλος συλλογισµού, το 
συµπέρασµα) άρα, εποµένως, λοιπόν: αν δεν µπορεί να επιβληθεί στο 
κόµµα του, ~ πρέπει να παραιτηθεί || αφού είναι έτσι τα πράγµατα, ~ 
θα υποχωρήσουµε. Επίσης (λαϊκότ.) τότες. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. το- (< I.E. *tod, από το άρθρο τό, βλ.λ.) + τε, που απα-
ντά στις λ. δ-τε, πό-τε και ανάγεται στο I.E. ληκτικό µόρφηµα *-te 
(άσχετο προς τον σύνδεσµο τε < *kwe)]. 

τοτέµ (το) {άκλ.} 1. (σε πρωτόγονες φυλές) ζώο, πράγµα ή φυσικό 
φαινόµενο, το οποίο θεωρείται ότι µε υπερφυσικό, µυστηριακό τρόπο 
έχει αποκτήσει συγγένεια µε άτοµο, οµάδα ατόµων ή φυλή και λα-
τρεύεται ως βοηθός των ανθρώπων (ειδικότ.) το ζώο που δεν πρέπει 
να φονεύεται ούτε να πληγώνεται 2. (συνεκδ.) κάθε παράσταση αυ-
τού τού ζώου, τού πράγµατος, τού φυσικού φαινοµένου κ.λπ., καθώς 
και κάθε µύθου σχετικού µε τους προγόνους τής φυλής που το λα-
τρεύει. — τοτεµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. totem < αγγλ. totem < ototeman «το τοτέµ του» (λ. τής 
ινδιάν. γλώσσας Οτζίµπουά) < ρίζα ote- «συγγένεια αίµατος», που 
απαγόρευε σε δύο αδέλφια τού αντίθετου φύλου να έλθουν σε γάµο 
µεταξύ τους]. 

τοτεµισµός (ο) ΕΘΝΟΛ. το σύνολο των δοξασιών και των θρησκευτι-
κών πρακτικών (λατρευτικό τυπικό, απαγορεύσεις, σεβασµός σε ιε-
ροποιηµένες συµβολικές αναπαραστάσεις ζώων ή φυσικών αντικει-
µένων και φαινοµένων), οι οποίες συνδέονται µε την πίστη ατόµων ή 
οµάδων πρωτόγονης κοινότητας σε τοτέµ (βλ.λ.), το οποίο αναγνωρί-
ζουν ως πρόγονο, προστάτη ή σύντροφο τους. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού αγγλ. totemismi. 

τού^οριστικό άρθρο → ο, η, το 
του2 -^αυτός 
τουαλέτα (η) {τουαλετών} 1. έπιπλο που αποτελείται από βάση (µε 

συρτάρια) και µεγάλο καθρέφτη στερεωµένο σε αυτήν, όπου τοποθε-
τούνται ή φυλάσσονται κοσµήµατα και καλλυντικά 2. (συνεκδ.) η πε-
ριποίηση και ο καλλωπισµός τού σώµατος: κάνω την ~ µου (περιποι-
ούµαι την εµφάνιση µου, καλλωπίζοµαι) ΣΥΝ. ευτρεπισµός · 3. γυ-
ναικείο (συνήθ. µακρύ) φόρεµα από ακριβό ύφασµα, που φοριέται σε 
επίσηµες περιστάσεις (γιορτές, δεξιώσεις ή άλλες κοινωνικές εκδη-
λώσεις): βραδινή ~ · 4. το δωµάτιο στο οποίο ικανοποιούµε τις φυ-
σικές µας ανάγκες, πλενόµαστε ή και καλλωπιζόµαστε: πήγε στην ~, 
για να κάνει την ανάγκη του ΣΥΝ. λουτρό, µπάνιο, αποχωρητήριο. — 
(υποκ.) τουαλετίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
toilette, υποκ. τού toile «πανί» < λατ. tela «ύφασµα, ιστός»]. 

τουαλέτα: συνώνυµα, o χώρος τού σπιτιού όπου κάνουµε τη φυ-
σική ανάγκη µας έχει δηλωθεί µε ποικίλες λέξεις, που γίνονται 
όλο και πιο ευφηµιστικές όσο εξελίσσεται ο πολιτισµός και η ζωή 
στην αστική κοινωνία. Σήµερα χρησιµοποιούµε ευφηµιστικά τις 
λέξεις τουαλέτα (κυριολεκτικά: ο χώρος όπου καλλωπίζεται κα-
νείς), µπάνιο (κυριολεκτικά: ο χώρος τού λουτρού), βεσέ (το ξενι-
κό W.C., κυριολεκτικά: χώρος µε νερό για να φρεσκαριστεί κανείς, 
να πλύνει τα χέρια του) και µέρος (µε στένωση τής σηµασίας τής 
λέξης, ώστε να δηλώνει αποκλειστικά το αποχωρητήριο). Η λ. απο-
χωρητήριο (µαρτυρείται από το 1888), «ο χώρος όπου αποχωρεί, 
αποσύρεται κανείς για τη (φυσική) ανάγκη του», είναι η πιο ου-
δέτερη λέξη -µη ευφηµιστική, αλλά και µη χυδαία- για τη δήλωση 
τού συγκεκριµένου χοόρου. Όµοια χρησιµοποιήθηκε για πολύ 
καιρό στην καθηµερινή γλο&σσα και η ξενικής προέλευσης λ. κα-
µπίνες. Οι αρχαίοι χρησιµοποιούσαν τις λ. αφόδιον, άφοδευτή-
ριον, άναγκαϊον και κυρίως τη λ. άπόπατος. Η λ. απόπατος επα-
νεισήχθη στη λόγια γλώσσα στα τέλη τού 19ου αιιόνα, κάνοντας 
τον Κουµανούδη να παρατηρήσει «ή δε νεοείσακτος αρχαία λέξις, 
ό άπόπατος, εξευγενίζεται υπό των αµαθέστερων εις υπόπατον» 
(Συναγωγή νέων λέξεων..., λ. άποχωρητήριον). Η λ. αφοδευτήριο 
χρησιµοποιήθηκε πολύ στη γλωσσά τού στρατού (τον έστειλαν να 
καθαρίσει τα αφοδευτήρια), όπως και η λ. Καλλιόπη παλαιότερα 
δε χρησιµοποιήθηκε και η λ. αναγκαίος (ενν. χοόρος) στην αστική 
γλώσσα. Πλάστηκαν επίσης οι λ. ουρητήριο (για ανδρικές τουα-
λέτες) και το ευφηµιστικό ανακουφιστήριο. που δεν χρησιµοποι-
είται πλέον, όπως δεν χρησιµοποιείται και η παλαιότερη λόγια λ. 
κοπρών. 

τουαλεταρίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {τουαλεταρίσ-τηκα, -µένος) (κα-
θηµ.) 1. περιποιούµαι την εµφάνιση µου ΣΥΝ. ευτρεπίζοµαι, καλλω-
πίζοµαι 2. βάζω τουαλέτα, ντύνοµαι µε επίσηµα ρούχα. — τουαλε-
τάρισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

τούβλο (το) 1. δοµικό υλικό ποικίλου σχήµατος και χρώµατος συνήθ. 
κοκκινωπού, µε εσωτερικές τρύπες, που αποτελεί ψηµένο µείγµα αρ-
γιλώδους χώµατος και νερού και χρησιµοποιείται είτε στο χτίσιµο 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων οικοδοµής είτε στην εσωτερική επι-
κάλυψη καµινιών: διάτρητο | πυρίµαχο ~ 2. (µτφ.) πρόσωπο περιορι-
σµένης ευφυΐας: υπήρχαν και δύο µαθητές στην τάξη, που ήταν ανε-
πίδεκτοι µαθήσεως, τελείως τούβλα ΣΥΝ. αµαθής, βλάκας, κούτσου-
ρο, ξύλο απελέκητο, κουµπούρας. — (υποκ.) τουβλάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ανόητος. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τοϋβλον < τούβουλον < µτγν. λατ. tubulus, υποκ. τού 
λατ. tubus «σωλήνας», αγν. ετύµου]. 

Τουβαλού (η) {άκλ.} (αγγλ. Tuvalu) νησιωτικό κράτος τού Κ. Ειρηνι-
κού Ωκεανού µε πρωτεύουσα τη Φονγκαφάλε, χωρίς επίσηµη γλώσ-
σα (οµιλούνται η Τουβαλουανή, η Κιριµπάτι και η Αγγλική) και νο-
µίσµατα το δολάριο Αυστραλίας ή Τουβαλού. — Τουβαλουανός (ο), 
Τουβαλουανή (η), τουβαλουανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Tuvalu < τουβαλ. Tuvalu «οκτώ στέκουν µαζί» < tu 
«στέκω» + valu «οκτώ». Αν και το σύµπλεγµα τής Τουβαλού αποτε-
λείται από εννέα νησιά, η ονοµασία οφείλεται στο γεγονός ότι σε 
οκτώ οµιλείται η τουβαλουανή γλώσσα, ενώ στο ένατο χρησιµοποι- 
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είται η γλώσσα Κιριµπάτι (Kiribati). Ως αποικία (ώς το 1978) η χώρα 
είχε το όν. Νήσοι Ελις (αγγλ. Ellice Islands), από τον Καναδό εφοπλι-
στή Alexander Ellice, τού οποίου το πλοίο κατέπλευσε στην Τουβαλού 

το 1819]. τουβούλα (η) {χωρ. πληθ.} (ειρων.-εκφραστ.) η τηλεόραση, 
ως οικείο πλέον οικογενειακό στοιχείο και σονήθ. σε σχέση µε τα 
ελαφρά και λαϊκά προγράµµατα της. 

[ΕΤΥΜ. < τιβί (< αγγλ. TV.) + υποκ. επίθηµα -ούλα. Τα σύµφωνα (ξε-
κινώντας από τα χειλικά [ρ], [ν], [f]) προφέρονται µερικές φορές στον 
πρόχειρο λόγο µε τη συνοδία τού φωνήεντος [u]]. 

TOUIVT (το) {άκλ.} τραχύ στην υφή µάλλινο ύφασµα, που έχει υφαν-
θεί µε διαφορετικού χρώµατος κλωστές και χρησιµοποιείται κυρ. για 
σακάκια, παλτά και κοστούµια. 
[ΕΤΥΜ, < αγγλ. tweed < σκωτσ. tweel «ύφασµα µε ραβδώσεις» (υπό 
την επίδρ. τού τόπων. Tweed, ποταµού στη Σκωτία) < µέσ. αγγλ. twyll 
< αρχ. αγγλ. twilic «(ύφασµα) µε διπλό νήµα» < λατ. bilix < bi- (< bis 
«δις») + -lix < licium «µίτος, νήµα»]. 

τουΐστ (το) {άκλ.} χορός δηµοφιλής στη δεκαετία τού '60, στον οποίο 
οι χορευτές στρέφουν τα πόδια και το σώµα τους (χέρια, γοφούς, 
ώµους) µε γρήγορες κινήσεις. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. twist «στρίβω, γυρίζω» < αρχ. αγγλ. twist «σχοινί», που 
συνδ. µε αρχ. αγγλ. twä «δύο»]. 

τουλάχιστον επίρρ. 1. (για αριθµό ή ποσότητα) το λιγότερο, κατ' 
ελάχιστον: παρευρέθηκαν στα εγκαίνια ~ διακόσια άτοµα 2. για κάτι 
που θα µπορούσε να έχει πει ή κάνει κάποιος: θα µπορούσε ~ να µε 
ενηµερώσει, πριν δώσει τέτοια εντολή 3. το λιγότερο που θα µπο-
ρούσε να πει κανείς για κάτι: η συµπεριφορά της ήταν ~ αναιδής || 
είναι ~ πρόωρο να µιλά κανείς για βουλευτικές εκλογές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απόστροφος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τουλάχιστον (µε κράση) < φρ. το 
ελάχιστον], 

τούλι (το) {τουλιού | χωρ. γεν. πληθ.} ελαφρό ύφασµα από βαµβάκι ή 
µετάξι, που σχηµατίζει λεπτό δικτυωτό πλέγµα και χρησιµοποιείται 
στη ραπτική, τη βιοµηχανία ετοίµων ενδυµάτων και την κατασκευή 
µεταξωτοί>ν κόσκινων αλευροποιίας. 
ΙΕΤΥΜ. < γαλλ. tulle, από την οµώνυµη πόλη τής Γαλλίας, όπου κατα-
σκευάστηκε για πρώτη φορά αυτό το ύφασµα]. 

τούλινος, -η, -ο αυτός που είναι κατασκευασµένος από τούλι: ~µπο-
µπονιέρες. 

τουλίπα (η) {τουλιπών} µικρό καλλωπιστικό φυτό µε βολβό, άρωµα 
ξεχωριστό και άνθη ποικίλου χρώµατος (κόκκινου, ροζ, άσπρου 
κ.λπ.(, που φυτρώνει στις εύκρατες περιοχές τής Γης και καλλιεργεί-
ται κυρ. στην Ολλανδία και στο Βέλγιο: Ολλανδία, η χώρα τής ~. 
[ΕΤΥΜ. < νεολατ. tulipa < τουρκ. tülbend «τουρµπάνι» < περσ. dulband, 
εξαιτίας τής οµοιότητας που παρουσιάζει το άνθος τής τουλίπας µε 
αυτό το είδος κεφαλόδεσµου. ∆εν τεκµηριώνεται οποιαδήποτε ετυ-
µολογική σχέση µε το αρχ. τολύπη (βλ.λ.)]. 

Τουλούζη (η) πόλη τής Ν∆. Γαλλίας. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
Toulouse < µτγν. λατ. Tolosa < κελτ. toi «λόφος, ύψωµα», αφού η 
πόλη βρίσκεται κοντά στους πρόποδες των Πυρηναίων]. 

τού λόγου µου αντί τής προσ. αντων. (βλ. λ. λόγος). 
τουλουµήσιος, -ια, -ιο αυτός που διατηρείται σε τουλούµι: ~ τυρί. ✈  

ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 
τουλούµι (το) {τουλουµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το ασκί που γίνεται από 

κατσικήσιο κυρίως δέρµα- ΦΡ. (α) βρέχει µε το τουλούµι βρέχει πο-
λύ, καταρρακτωδώς (β) τον έκανε τουλούµι στο ξύλο τον έδειρε 
αγρίως, τον ξυλοκόπησε πολύ. — (υποκ.) τουλουµάκι (το). [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. tulum]. 

τουλουµιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τουλούµιασα} (λαϊκ.) (µετβ.) 1. (για 
τυρί) τοποθετώ µέσα σε τουλούµι 2. (µτφ.) ξυλοκοπώ (κάποιον) 
αγρίως · 3. (αµετβ.) φουσκώνω, πρήζοµαι σαν τουλούµι: τουλούµια-
σε η κοιλιά του από το φαΐ. — τουλούµιασµα (το). 

τουλουµοτύρι (το) {τουλουµοτυρ-ιού | -ιών} τυρί που διατηρείται σε 
τουλούµι µε άλµη και παρασκευάζεται από γάλα αιγοπροβάτων. 

τουλούµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. µακρόστενο κυλινδρικό 
γλυκό µε ραβδώσεις στην επιφάνεια του (θυµίζει κοτλέ), το οποίο πα-
ρασκευάζεται από ελαφριά ζύµη, που ψήνεται και διαποτίζεται µε 
σιρόπι · 2. η αντλία, η τρόµπα. — (υποκ.) τουλουµπάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. tulumba < ιταλ. tromba (βλ. λ. τρόµπα)]. 

τουλουµπατζής (ο) {τουλουµπατζήδες} 1. αυτός που φτειάχνει ή 
πουλά τουλούµπες (σηµ. 1) · 2. ο χειριστής τουλούµπας (βλ.λ., σηµ. 2). 

τουλούπα (η) (λαϊκ.) η τολύπη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τολύπη (βλ.λ.), µε τροπή και αφοµοίωση]. 

τουλπάνι κ. τουλουπάνι (το) (τουλπαν-ιού | -ιών} 1. λεπτό βαµβακερό 
ύφασµα αραιά υφασµένο, που χρησιµοποιείται για την κατασκευή 
µαντηλιών για το κεφάλι ή ως σουρωτήρι για υγρά 2. (συνεκδ.) ο 
κεφαλόδεσµος, η µαντήλα ΣΥΝ. µπόλια, κεφαλοπάνι. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
τουρκ. tülbent (µε την επίδρ. τής λ. τουλούπα), βλ. κ. τουρµπάνι]. 

τούµπα1 (η) (χωρ. γεν. πληθ.) 1. η πλήρης περιστροφή τού σώµατος 
στον αέρα µε το κεφάλι προς τα κάτω, µε ή χωρίς στήριξη των χεριών 
στο έδαφος· ΦΡ. (α) κάνω τούµπες (για κάτι) (i) επιθυµώ πάρα πολύ 
να κάνω (κάτι): κάνει τούµπες για να 'ρθει µαζί στις διακοπές (ii) 
συµπεριφέροµαι δουλικά σε κάποιον ισχυρό, για να τον κολακεύσω 
και να εξασφαλίσω εξυπηρέτηση: µπροστά του κάνει τούµπες (β) 
(καθηµ.-µτφ.) φέρνω (κάποιον) τούµπα κάνω (κάποιον) να αλλάξει 
άποψη και να συµφωνήσει µαζί µου (γ) (τα) φέρνω τούµπα ανατρέ-
πω µια κατάσταση, φέρνω τα πάνω-κάτω: ενώ κανείς δεν τον υπολό-
γιζε, τα έφερε όλα τούµπα στο συνέδριο και εξελέγη πρόεδρος · 2. η 
πτώση κάποιου στο έδαφος από γλίστρηµα, παραπάτηµα, τρικλοπο- 

διά κ.λπ.· συνήθ. στις ΦΡ. (α) τρώω τούµπα: πάτησε µια µπανανό-
φλουδα και έφαγε τούµπα- επίσης παίρνω µια τούµπα (συνήθ. εµφα-
τικά): εκεί που περπατούσε, πήρε µια τούµπα! (β) έρχοµαι τούµπα 
αναποδογυρίζω (συνήθ. για οχήµατα): πάτησε απότοµα φρένο και το 
αµάξι ήρθε τούµπα · 3. (α) χωµάτινος λόφος, γήλοφος ΣΥΝ. ψήλωµα, 
όχθος (β) ΑΡΧΑΙΟΛ. γήλοφος πάνω σε αρχαίο τάφο ή οικισµό. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., µεσν. < λατ. tumba «µικρό ύψωµα, γήλοφος - τάφος» 
< αρχ. τύµβος (βλ.λ.)]. 

τούµπα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. χάλκινο πνευστό όργανο µε 
κλείδες ΣΥΝ. µπάσο τούµπα · 2. σιδηροσωλήνας λέβητα κεντρικής 
θέρµανσης. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. tuba < λατ. tuba «σάλπιγγα», αγν. ετύµου]. 

τούµπαλιν επίρρ. (αρχαιοπρ.) ανάποδα, αντιστρόφως: οι Βρετανοί 
εξυπηρετούν τους Αµερικανούς και ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τούµπαλιν (µε κράση) < τό εµπαλιν < τό + εµπαλιν 
(επίρρ.) «αντιθέτως, αντιστρόφως» (εν- + πάλιν)]. 

τούµπα νιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τουµπάνιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(αµετβ.) φουσκώνω σαν τύµπανο, πρήζοµαι- (µεσοπαθ. τουµπανιάζο-
µαι): τον βρήκαν τουµπανιασµένο (πρησµένο) ♦ 2. (µετβ.) δέρνω πολύ, 
ξυλοκοπώ αγρίως: τον τουµπάνιασαν στο ξύλο. Επίσης τουµπανίζω 
— τουµπάνιασµα (το). 

τούµπανο (το) (λαϊκ.) 1. το τύµπανο (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) το κάνω τού-
µπανο (για µυστικό) γνωστοποιώ σε όλους, κοινολογώ κάτι): δεν εί-
ναι άνθρωπος να του εµπιστευτείς κάτν ό,τι του πεις το κάνει τού-
µπανο! (β) (παροιµ.) ο κόσµος το 'χει τούµπανο κι εµείς κρυφό κα-
µάρι βλ. λ. κόσµος (γ) η κοιλιά µου έγινε τούµπανο παράφαγα, έφαγα 
περισσότερο από το κανονικό (δ) βρίσκω (κάποιον) τούµπανο βρίσκω 
(κάποιον) τυµπανιαίο, νεκρό 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) για κάτι 
υπερβολικά φουσκωµένο, πρησµένο: το πόδι µου έγινε ~. [ΕΤΥΜ. < 
τύµπανο (βλ.λ.), µε τροπή [i] → [u]]. 

τουµπαρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τούµπαρ-α κ. -ισα, -ισµένος} (λαϊκ.) ♦ 
(µετβ.) 1. αναποδογυρίζω (κάτι), το κάνω να γυρίσει ανάποδα: του-
µπάρισαν το τραπέζι, για να επισκευάσουν τα πόδια του 2. (µτφ.) κά-
νω (κάποιον) µε επιτήδειο τρόπο να αλλάξει γνώµη ή να κάνει ό,τι 
του λέω: τον τουµπάρισε και ψήφισε άλλο κόµµα || µε τα κόλπα του 
κατάφερε να τον τουµπάρει ΣΥΝ. ξεγελώ, καταφέρνω, φέρνω στα νερά 
µου ♦ 3. (αµετβ.) ανατρέποµαι, αναποδογυρίζω: το αυτοκίνητο 
τούµπαρε σε µια επικίνδυνη στροφή ΣΥΝ. ντεραπάρω. — τουµπάρι-
σµα (το). [ΕΤΥΜ. < τούµπα' + παραγ. επίθηµα -άρω, πβ. κ. κορν-άρω]. 

τουµπεκί (το) {τουµπεκ-ιού | -ιών} 1. ψιλοκοµµένα φύλλα καπνού 2. 
(ειδικότ.) φύλλα καπνού ειδικά παρασκευασµένα για ναργιλέ: κάνω 
~ || « κοίταξε τριγύρω οι µάγκες, κάνουν όλοι τουµπεκί» (λαϊκ. τραγ.) 
3. (µτφ.-αργκό) η σιωπή, το να µη µιλάει κανείς· κυρ. στη ΦΡ. κάνω 
τουµπεκί δεν µιλάω, σιωπώ: εσύ κάνε τουµπεκί- δεν σου πέφτει λό-
γος! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. tömbeki < ιταλ. tabacco «καπνός» (βλ. κ. 
ταµπάκος)]. 

τουµπελέκι κ. τουµπερλέκι (το) {τουµπελεκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 
κρουστό όργανο, τού οποίου το ηχείο, πήλινο συνήθ. ή µεταλλικό, θυ-
µίζει στο σχήµα ανάποδη πήλινη στάµνα ή κανάτι, µε πιο πλατύ και 
στρογγυλό το επάνω µέρος, στού οποίου το άνοιγµα έχει τοποθετηθεί 
τεντωµένο δέρµα- κρούεται ρυθµικά µε τα χέρια, ενώ το πιο λεπτό, 
σαν λαιµός, κάτω µέρος του αφήνει το άνοιγµα ελεύθερο. [ΕΤΎΜ. 
< τουρκ. tümbelek]. 

τουναντίον επίρρ. (λόγ.) απεναντίας, αντιθέτως: δεν συνετίστηκε- ~, 
έκαµε χειρότερα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τουναντίον (µε κράση) < τό 
εναντίον]. 

τούνδρα (η) → τούντρα 
τούνελ (το) {άκλ.} 1. η σήραγγα (βλ.λ.) 2. (µτφ.) δύσκολη ή προβλη-

µατική κατάσταση από την οποία πρέπει να περάσει κανείς: «το 
απελπιστικά σκοτεινό ~ των σχέσεων των δύο χωρών» (εφηµ.)· ΦΡ. 
(α) (µτφ.) φως στο βάθος | στην άκρη τού τούνελ κ. φως στο τούνελ 
για την ύπαρξη ελπίδων σε δύσκολες, σκοτεινές περιόδους: δεν βλέ-
πω ~ για την οικονοµία τής χώρας (β) βγαίνω | βγάζω (κάποιον) από 
το τούνελ ξεφεύγω από δύσκολη κατάσταση, ξεπερνώ ένα πρόβληµα: 
µε πυγµή προσπαθεί να βγάλει τη χώρα του από το τούνελ. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. tunnel (οπτικό δάνειο) < µέσ. γαλλ. tonnelle «χωνί», θηλ. τού 
tonnel, υποκ. τού tonne «βαρέλι» < µτγν. λατ. tunna, αγν. ετύµου]. 

τουνίκ (η) {άκλ.} γυναικείο ρούχο που είναι σαν µακριά ζακέτα µε 
ίσια γραµµή και φθάνει ώς το γόνατο ή τον αστράγαλο. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. tunique < λατ. tunica «µακρύ ένδυµα, χιτώνας που φοριόταν 
κατάσαρκα (µε ή χωρίς µανίκια)», δάνειο από εβρ. kuttöneth (µέσω 
τής Ετρουσκικής), εξού και το αρχ. χιτών). 

τούντρα κ. τούνδρα (η) {δύσχρ. τούντρων} επίπεδη ή λοφώδης 
έκταση πολικών περιοχών ή περιοχών µε µεγάλο υψόµετρο, η οποία 
χαρακτηρίζεται από γυµνό έδαφος και βράχους ή από την παρουσία 
βλάστησης, που αποτελείται από βρύα, λειχήνες, πόες και θάµνους. 
[ΕΤΥΜ, < ρωσ. tundra < λαπων. tündar]. 

τουπέ (το) {άκλ.}το υπερήφανο και ακατάδεκτο ή υπεροπτικό ύφος, 
η αλαζονική συµπεριφορά: έχει µεγάλο ~ ΑΝΤ. σεµνότητα, µετριοφρο-
σύνη, συστολή. Επίσης (λαϊκ.) τουπές (ο). 
[ΕΤΥΜ, < γαλλ. toupet < παλ. γαλλ. top «άκρη, µύτη, κορυφή» < φραν-
κον. *top, που συνδ. µε γερµ. λ., λ.χ. αρχ. αγγλ. topp (> αγγλ. top), αρχ. 
γερµ. zopf (> γερµ. Zopf «κοτσίδα, πλεξούδα»)]. 

τουρ (η/το) {άκλ.} (τουριστική) περιήγηση ενός τόπου, συνήθ. οργα-
νωµένη από τουριστικό γραφείο. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. tour < λατ. 
tornus < αρχ. τόρνος]. 

τουρανικός, -ή, -ό [1871] αυτός που σχετίζεται µε το Τουράν (ιρανική 
ονοµασία τού Τουρκµενιστάν, βλ.λ.) και τους κατοίκους του: ~ λα- 
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ός | γλώσσα | καταγωγή (βλ. κ. λ. παντουρανισµός). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. Turanien < περσ. Turan, γενικός όρος για τους 
λαούς τής Κεντρικής Ασίας (ειδικά τού Τουρκεστάν), που υποτίθεται 
ότι ελήφθη από τον µυθικό ήρωα Tur], 

ΤΟΥΡ.∆Υ.Κ. (η) Τουρκική ∆ύναµη Κύπρου (πβ. ΕΛ.∆Υ.Κ.). 
τουρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. η προσωρινή µετακίνηση ατόµων ή 

οµάδων από τον τόπο διαµονής τους σε άλλες περιοχές (τής χώρας 
τους ή τού εξωτερικού), µε στόχο την επίσκεψη αξιοθέατων και γενι-
κότ. την αναψυχή ή ειδικό σκοπό: εσωτερικός | εξωτερικός | φτηνός | 
εκπαιδευτικός | παραθαλάσσιος | ορεινός | οικολογικός | χειµερινός - 
|| κάνω τουρισµό' πβ. λ. αγροτοτουρισµός, οικοτουρισµός 2. (συνεκδ.) 
η οργανωµένη προσπάθεια που διεξάγεται από κρατικούς και 
ιδιωτικούς φορείς (τουριστικά γραφεία) για την προσέλκυση τουρι-
στών σε χώρα ή περιοχή ή τη ρύθµιση όλων των λεπτοµερειών για τη 
µετακίνηση τουριστών: ασχολούµαι µε τον ~ || Ελληνικός Οργανισµός 
Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) || πλήγµα για τον ελληνικό ~ ο πόλεµος στη Βοσ-
νία || γραφείο τουρισµού' ΦΡ. (α) µαζικός τουρισµός η µεταφορά πο-
λυπληθών οµάδων επισκεπτών (συνήθ. των λαϊκών στρωµάτων) σε 
έναν τόπο, καθώς και η οργάνωση τής µετακίνησης και τής διαµονής 
τους µε την παροχή φθηνών υπηρεσιών (β) κοινωνικός τουρισµός βλ. 
λ. κοινωνικός 3. το σύνολο των τουριστών που επισκέπτεται µια πε-
ριοχή: δεν έχουµε ~ φέτος στο νησί || έχει µειωθεί | πέσει ο ~ τα τε-
λευταία χρόνια 4. (µτφ.) η παρουσία κάποιου σε έναν χώρο, χωρίς να 
αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτόν ή ότι συµµετέχει σοβαρά (συνήθ. σε 
επαγγελµατικούς, υπηρεσιακούς, σχολικούς χώρους): οι µαθητές πρέ-
πει να καταλάβουν ότι δεν έρχονται στο σχολείο για ~. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < γαλλ. tourisme < tour «σύντοµη µετακίνηση µε επιστροφή, 
κύκλος» < λατ. tornus < αρχ. τόρνος (βλ.λ.)]. 

τουρίστας (ο) {τουριστών}, τουρίστρια (η) {τουριστριών} 1. πρό-
σωπο που επισκέπεται για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο τής µιας 
ηµέρας (κυρ. σε περίοδο διακοπών) µια περιοχή για τα αξιοθέατα της 
και για αναψυχή ΣΥΝ. επισκέπτης, περιηγητής 2. (µτφ.) πρόσωπο που 
δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για όσα συµβαίνουν γύρω του, που η 
παρουσία του µοιάζει τυπική και ανέµελη, όπως ενός τουρίστα: οι 
φοιτητές αισθάνονται συχνά τουρίστες στις σχολές τους. — (υποκ.) 
τουριστριούλα (η). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. turista. Βλ. κ. 
τουρισµός}. 

τουριστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τουρισµό ή τους 
τουρίστες: ~ κίνηση | ανάπτυξη | υποδοµή | ζήτηση | περίοδος | γρα-
φείο | βιοµηχανία | συνάλλαγµα || ~ καταστήµατα | είδη | αξιοθέατα | 
οδηγός (περιοδικό µε χρήσιµες για τους τουρίστες πληροφορίες) | 
φυλλάδιο || ~ πολιτική (η πολιτική που ακολουθεί µια χώρα για την 
προσέλκυση τουριστών) || Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων (ξενο-
δοχοϋπαλλήλων, µαγείρων κ.ά.)· ΦΡ. (α) τουριστική αστυνοµία ειδική 
υπηρεσία τής Ελληνικής Αστυνοµίας, που ελέγχει αν λειτουργούν 
σωστά τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, ενηµερώνει και βοηθεί τους 
τουρίστες κ.λπ. (β) τουριστικός πράκτορας πρόσωπο που αναλαµβά-
νει να ρυθµίσει όλες τις λεπτοµέρειες (εισιτήρια, ξενοδοχεία κ.λπ.) 
για τουριστικά ταξίδια πελατών 2. (για τόπο, χώρα, νησί κ.λπ.) αυτός 
που προσελκύει πολλούς τουρίστες: τα νησιά τού Αιγαίου είναι ~ || 
αξιοποίηση µιας ~ περιοχής || ~ παραλία. — τουριστικά επίρρ. 

τούρκα (η) στη ΦΡ. αλά τούρκα σε τουρκικό στυλ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. turca]. 

Τουρκακι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) ο µικρός Τούρκος ΣΥΝ. Τουρκόπου-
λο. 

Τουρκάλα (η) → Τούρκος 
Τουρκάλας (ο) {Τουρκαλάδες} (κακόσ.-επιτατ.) ο Τούρκος. 
Τουρκαλβανός (ο) [1815], Τουρκαλβανή (η) (στην Τουρκοκρατία) 

Αλβανός που είχε ασπαστεί τη µουσουλµανική θρησκεία. Επίσης 
Τουρκαρβανίτης (ο). 

Τουρκεστάν κ. Τουρκιστάν (το) {άκλ.} εκτεταµένη περιοχή τής Κ. 
Ασίας που ορίζεται Α. από την Κασπία Θάλασσα και ∆. από την έρη-
µο Γκόµπι και περιλαµβάνει το Τουρκµενιστάν, το Ουζµπεκιστάν, το 
Καζακστάν, το Τατζικιστάν, την Κιργιζία, µέρος τού Β. Αφγανιστάν 
και µέρος τής ∆. Κίνας. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Turkestan «χώρα των Τούρκων», µε β' συνθ. την περσ. 
λ. ostan «χώρα, γη»]. 

τουρκεύω ρ. αµετβ. {τούρκε-ψα, -µένος} 1. γίνοµαι Τούρκος (µε τη 
σηµασία ότι γίνοµαι µουσουλµάνος): πολλοί τούρκεψαν, για να γλυ-
τώσουν τη ζωή και το βίος τους 2. (για χώρα ή πόλη) καταλαµβάνο-
µαι από τους Τούρκους: «γιατ' ήταν θέληµα Θεού η Πόλη να τουρκέ-
ψει» (δηµοτ. τραγ.). — τούρκεµα (το). 

Τουρκία (η) {χωρ. πληθ.}1. (παλαιότ.) η Τουρκία, το οθωµανικό κρά-
τος 2. (λαϊκότ.) οι Τούρκοι ή πλήθος Τούρκων: «Πάργα, ~ σε πλάκω-
σε, ~ σε τριγυρίζει» (δηµοτ. τραγ.). [ΕΤΥΜ. < Τουρκία (µε συνίζηση), 
πβ. κ. Βλαχ-ιά, Φραγκ-ιά]. 

Τουρκία (η) (τουρκ. Türkiye Cumhuriyeti = ∆ηµοκρατία τής Τουρ-
κίας) κράτος τής Εγγύς Ανατολής µε πρωτεύουσα την Αγκυρα, επί-
σηµη γλώσσα την Τουρκική και νόµισµα την τουρκική λίρα. — 
Τούρκος (ο) (βλ.λ.), Τουρκάλα (η), τουρκικός, -ή, -ό (βλ.λ.) κ. (καθηµ.) 
τούρκικος, -η, -ο, Τουρκικά κ. (καθηµ.) Τούρκικα (τα). [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. Türkiye < Turk «Τούρκος», αγν. ετύµου]. 

τουρκικός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) τούρκικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται 
µε την Τουρκία, τον πολιτισµό και τους κατοίκους της: ~ στυλ | 
καφές | λουτρά (χαµάµ) | τουαλέτα (χωρίς λεκάνη στην οποία κά-
θεται κανείς κατά την αφόδευση) 2. αυτός που σχετίζεται µε τα µέλη 
διαφόρων λαών µογγολικής προελεύσεως και ποικίλων ανθρωπο-
λογικών τύπων, όπως οι Ουζµπέκοι, οι Καζάχοι, οι Κιργίζιοι, οι Τάτα-
ροι κ.ά: ~ γλώσσες | λαοί. 

τουρκιστί επίρρ. [1851] (λόγ.) στην τουρκική γλώσσα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 

[ΕΤΥΜ. < Τούρκος + επιρρ. επίθηµα -ιστί, πβ. κ. γαλλ-ιστί]. 
Τουρκµενιστάν (το) {άκλ.} (τουρκµεν. Turkmenistan) κράτος τής Κ. 

Ασίας, πρώην ∆ηµοκρατία τής Ε.Σ.Σ.∆., µε πρωτεύουσα το Ασχα-
µπάντ, επίσηµη γλώσσα την Τουρκµενική και νόµισµα το µανάτ 
Τουρκµενιστάν. — Τουρκµένιος (ο), Τουρκµένια (η), τουρκµενικός, 
-ή, -ό, Τουρκµενικά (τα). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκµεν. Turkmenistan «χώρα των Τουρκµενίων» < τουρκ. 
Turkmen < περσ. Turkman | -mën «αυτός που µοιάζει µε Τούρκο» < 
Turk | Tork «Τούρκος» + -man | -mën < ρ. mändan «µοιάζω»]. 

τούρκο- ά συνθετικό λέξεων που δηλώνει τους Τούρκους ή την 
Τουρκία: τουρκο-λογία, τουρκό-φιλος, τουρκό-φωνος, τουρκο-µερίτης. 
[ΕΤΥΜ. Α συνo τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το εθνωνύµιο 
Τούρκος (βλ.λ..)]. 

τουρκογενής, -ής, -ές [1899] {τουρκογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που προέρχεται από την Τουρκία ή την τουρκική γλώσσα: ~ επώνυ-
µο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < τούρκο- + -γενής < γένος]. 

τουρκόγυφτος (ο), τουρκογύφτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο 
µουσουλµάνος τσιγγάνος 2. (µειωτ.) άνθρωπος βρόµικος και σκούρος 
στο δέρµα. 

τουρκοκρατία (η) [1834] {χωρ. πληθ.} 1. ΙΣΤ. Τουρκοκρατία η χρονική 
περίοδος κατά την οποία το ελληνικό έθνος βρισκόταν υπό τουρκικό 
ζυγό- κυρ. από το 1453 (Αλωση Κωνσταντινουπόλεως) µέχρι την 
Επανάσταση τού 1821 και την ίδρυση τού νεοελληνικού κράτους το 
1832: οι ελληνικές κοινότητες στην ~ || πολλά ελαττώµατα τής φυλής 
µας αποδίδονται στην ~ 2. (γενικότ.) η περίοδος κατά την οποία οι 
Τούρκοι κυριαρχούν σε λαό ή περιοχή: η ~ στα Βαλκάνια. 

τουρκοκρατουµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1848] {τουρκοκρατείσαι... | 
τουρκοκρατήθηκα) (λόγ.) (για χώρες και λαούς) βρίσκοµαι υπό τουρ-
κική κυριαρχία: η Βόρεια Κύπρος τουρκοκρατείται || η απελευθέρω-
ση των τουρκοκρατούµενων περιοχών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

Τουρκοκρητικός (ο) [1895], Τουρκοκρητικιά (η) καθένας από τους 
ελληνόφωνους µουσουλµάνους τής Κρήτης, οι οποίοι µετά το 1922 
εγκατέλειψαν το νησί και µεταφέρθηκαν στην Τουρκία. 

Τουρκοκύπριος (ο) {Τουρκοκυπρί-ου | -ων, -ους}, Τουρκοκύπρια (η) 
ο τουρκικής καταγωγής κάτοικος τής Κύπρου, κατ' αντιδιαστολή προς 
τον Ελληνοκύπριο. — τουρκοκυπριακός, -ή, -ό. 

τουρκολογια (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-περιληπτ.) το πλήθος των Τούρ-
κων. Επίσης τουρκολό! (το). 
[ΕΤΥΜ < τούρκο- + -λογιά (περιληπτ. λεξικό επίθηµα) < αρχ. -λογία 
«συλλογή» (πβ. κ. άνθο-λογίά)]. 

τουρκολογια (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που µελετά τον τουρκικό 
πολιτισµό και τους τουρκικούς λαούς, οι τουρκικές σπουδές.   — 
τουρκολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. turcologie (νόθο 
συνθ.)]. 

τουρκολόγος (ο/η) [1855] επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στην 
τουρκολογία. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. turkologue], 

τουρκοµαθης, -ής, -ές [1845] {τουρκοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που έχει µάθει την τουρκική γλώσσα και ιστορία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < τούρκο- + -µαθής, από το θ. τού αρχ. αορ. β' έ-µαθ-ον τού ρ. 
µανθάνω]. 

Τουρκοµάνος (ο) ο Τουρκµένιος και ειδικότ. καθένα από τα µέλη τής 
φυλετικής οµάδας που ζει στο Τουρκµενιστάν και στις γύρω περιοχές 
(Σιβηρία, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν), αλλά και στις περιοχές τής 
Εγγύς και Μέσης Ανατολής (Κ. Τουρκία, Συρία, Ιράκ), καθώς και στο 
Ιράν. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. Τουρκµενιστάν]. 

τουρκοµερίτης   (ο)   {τουρκοµεριτών},   τουρκοµερίτισσα   (η) 
{τουρκοµεριτισσών} (κατά την περίοδο τής Οθωµανικής Αυτοκρατο-
ρίας) αυτός που καταγόταν από τουρκικές ή τουρκοκρατούµενες πε-
ριοχές. — τουρκοµερίτικος, -η, -ο. [ΕΤΎΜ. < τούρκο- + -µερίτης < 
µέρος, πβ. κ. ξω-µερίτης]. 

τουρκοµπαρόκ (το) {άκλ.}-1. τεχνοτροπία που αναπτύχθηκε κατά τον 
18ο αι. στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και που συνδυάζει στοιχεία 
µπαρόκ τής ∆. Ευρώπης µε στοιχεία τής οθωµανικής τέχνης 2. 
(µειωτ.) ως χαρακτηρισµός για κάτι κακόγουστο, ακαλαίσθητο. 

τουρκοπατηµένος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που τον έχουν κυριεύσει οι 
Τούρκοι: «µη µε µαλώνεις, Κίσαβε, βρε τουρκοπατηµένε, που σε πα-
τάει η Κονιαριά κι οι Λαρσινοί αγάδες» (δηµοτ. τραγ.). 

Τουρκόπουλο (το), Τουρκοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο νεαρός 
Τούρκος, η νεαρή Τουρκάλα ΣΥΝ. Τουρκακι. [ΕΤΥΜ. < τούρκο- + 
λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

Τούρκος (ο), Τουρκάλα (η) 1. ο πολίτης τής Τουρκίας 2. (µτφ.) ορ-
γισµένος, έξαλλος από θυµό: έγινα ~ µ ' αυτά που έγραψε ένας δηµο-
σιογράφος εις βάρος µου || µ'έκανε Τούρκο µε τη συµπεριφορά του 3. 
(γενικά στην Τουρκοκρατία) ο µουσουλµάνος: «γίνεσαι -∆ιάκο µου, 
την πίστη σου ν' αλλάξεις;» (δηµοτ. τραγ.) 4. (µτφ. ως χαρακτηρι-
σµός) για κάτι πολύ αψύ ή καυτερό: αυτό το φαγητό είναι ~. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβολή. Βλ. κ. λ. Αττίλας, Κυπριακό, πράσινος, ψευδοκρά-
τος. [ΕΤΎΜ. < µεσν. Τούρκος < τουρκ. Turk, αγν. ετύµου]. 

τουρκόσπορος (ο) 1. (παλαιότ.-µειωτ.) ο γυιος ή η κόρη Τούρκου και 
χριστιανής 2. µειωτική προσφώνηση που χρησιµοποιήθηκε παλαιότ. 
για Έλληνες πρόσφυγες από τουρκικές ή τουρκοκρατούµενες 
περιοχές: «Για τους ανθρώπους τού Κωνσταντίνου, εµείς που ερχό-
µασταν από το σκλαβωµένο έθνος, που είχαµε ανατραφεί µόνο µε µια 
λαχτάρα, την Ελλάδα, ήµασταν οι τουρκόσποροι» (Γ. Σεφέρης). 

τουρκοφάγος (ο) (παλαιότ.) προσφώνηση ή προσωνύµιο πολεµιστή 



τουρκοφιλία 1782 τοχαρικός 
 

που διακρίθηκε κατά την Επανάσταση τού 1821, επειδή σκότωσε πολ-
λούς Τούρκους· ο καταστροφέας, ο εξολοθρευτής των Τούρκων: Νι-
κηταράς ο ~ (πβ. λ. -φάγος, -κτόνος κ,λπ.). 
[ΕΤΥΜ < τούρκο- + -φάγος, από το θ. τού αρχ. αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. 
φαγητό)]. 

τουρκοφιλία (η) [1889] {χωρ. πληθ.} 1. το αίσθηµα φιλίας προς τους 
Τούρκους 2. (ειδικότ.) το να υπερασπίζεται κανείς τα τουρκικά συµ-
φέροντα, να υποστηρίζει τις πολιτικές θέσεις τής Τουρκίας: η ~ τής 
εξωτερικής πολιτικής µιας χώρας. — τουρκόφιλος (ο) [1829] (πβ. κ. 
λ. φιλότουρκος). 

τουρκοφοβία (η) [1895] {χωρ. πληθ.} η φοβία για τους Τούρκους. 
τουρκόφωνος, -η, -ο → -φωνος 
τουρκοχώρι (το) {χωρ. γεν.} χωριό στο οποίο κατοικούν Τούρκοι. 
τούρλα (η) {χωρ. πληθ.} σωρός στρογγυλού σχήµατος µε µυτερή προ-

εξοχή κ. (κατ' επέκτ.) κάθε µικρή προεξοχή τής γης µόνο στη ΦΡ. στην 
τούρλα τού Σαββάτου βλ. λ. Σάββατο. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. τροΰλ(λ(α, µε αντιµετάθεση φθόγγων (βλ. κ. 
τρούλος)]. 

τουρλί (το) {τουρλ-ιού | -ιών} το πουλί τουρλίδα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < τούρλα}. 

τουρλίδα (η) το µεγαλύτερο παρυδάτιο πουλί τής Ευρώπης, που έχει 
πολύ µακρύ και κυρτό προς τα κάτω ράµφος, χαρακτηριστική φωνή 
και πυκνές ραβδώσεις στο φτέρωµα. [ΕΤΥΜ. ^τούρλα]. 

τουρλου (το) {άκλ.} φαγητό τού φούρνου, που γίνεται µε διάφορα 
λαχανικά, κυρ. καλοκαιρινά- ΦΡ. τουρλού-τουρλού κάθε λογής- για 
πολλά διαφορετικά είδη, που είναι ανακατεµένα, όλα µαζί: έβαλε όλα 
τα υλικά µαζί, ~, και τα έβρασε. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. türlü]. 

τουρλώνω ρ. µετβ. {τούρλω-σα, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. (σπάν.- για 
υλικά) συσσωρεύω σε τούρλα (ώστε να σχηµατιστεί τούρλα) 2. κάνω 
κάτι να προεξέχει, προβάλλω: - την κοιλιά | τον πισινό' ΦΡ. την τούρ-
λωσα παραγέµισα την κοιλιά µου µε φαγητό, παραέφαγα και φού-
σκωσα. — τούρλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τρουλ(λ(ώ (-όω), µε αντιµετάθεση φθόγγων, < µτγν. 
τροϋλ(λ)α (βλ. κ. τούρλα)]. 

τουρλωτός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που προεξέχει ΣΥΝ. φουσκωτός, εξο-
γκωµένος: ~ πισινός. — τουρλωτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τρουλ(λ)ωτός, µε αντιµετάθεση φθόγγων, < τρουλ(λ)ώ, 
βλ. κ. τουρλώνω]. 

το ύ ρ µα (η) {τουρµών} ΙΣΤ. διοικητική διαίρεση τού βυζαντινού θέµα-
τος (βλ. λ. θέµα) και ανώτερη µονάδα τού βυζαντινού στρατού. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τοϋρµα < λατ. turma «ουλαµός, ίλη (ιππικού)»]. 

τουρµάρχης (ο) [µεσν.] {τουρµαρχών} ΙΣΤ. Ο διοικητής τούρµας 
(βλ.λ.). 

τουρµπάνι (το) {τουρµπαν-ιού | -ιών} 1. πλατύ και λεπτό ύφασµα από 
βαµβάκι, µαλλί ή µετάξι, που χρησιµοποιούν µουσουλµανικοί λαοί 
ως καπέλο περιτυλίγοντας το στο κεφάλι ή πάνω από µικρό 
σκουφάκι ΣΥΝ. σαρίκι 2. λεπτό βαµβακερό ύφασµα. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. turban < παλαιότ. tulbant < τουρκ. tülbent < περσ. 
dulband. Βλ. κ. τουλουπάνι]. 

τουρµπίνα (η) {τουρµπίνων} ΤΕΧΝΟΛ. περιστροφική µηχανή που κι-
νείται µε τη θερµική ενέργεια αέρα ή αερίου και χρησιµοποιείται σε 
µεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στους 
στροβιλοαντιδραστήρες των αεροσκαφών και στους κινητήρες των 
αυτοκινήτων (πβ. λ. αεριοστρόβιλος). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. turbine < λατ. turbo, -ìnis «στρόβιλος, δί-
νη» (βλ. κ. τούρµπό)]. 

τούρµπο (το) {άκλ.} ελλην. στροβιλοσυµπιεστής (ο) 1.ΤΕΧΝΟΛ. κινη-
τήρας ή µηχάνηµα που λειτουργεί µε τουρµπίνα (βλ.λ.) · 2. (µτφ. ως 
χαρακτηρισµός) ανόητος άνθρωπος που αντιλαµβάνεται αργά, που 
δεν παίρνει γρήγορα στροφές: είναι ~- ό,τι κι αν του πεις, δεν κατα-
λαβαίνει. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. turbo < λατ. turbo, -Ìnis «στρόβιλος, δίνη»]. 

τουρµποκίνητος, -η, -ο αυτός που κινείται µε τουρµπίνα. 
τούρµπο-τζετ (το) (άκλ.} αεροσκάφος τού οποίου ο κινητήρας λει-

τουργεί µε τουρµπίνα αερίων και είναι έτσι τοποθετηµένος, ώστε η 
ώθηση τού αεροσκάφους να προέρχεται από την εξώθηση προς τα 
πίσω των αερίων τής καύσεως. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. turbo jet]. 

τουρνέ (η) (άκλ.) η περιοδεία (θιάσου, καλλιτέχνη, οµάδας κ.ά.): κά-
νω ~ στην επαρχία. 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < γαλλ. tournée < p. tourner «γυρίζω, περιοδεύω, πε-
ριφέροµαι» < δηµώδ. λατ. »tornare < λατ. tornus < αρχ. τόρνος (βλ.λ.)]. 

τουρνικέ (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. 1. συσκευή που µπορεί να περιστραφεί 
από µια δύναµη αντιδράσεως: υδραυλικό | ηλεκτρικό ~ 2. µεταλλικός 
περιστρεφόµενος µηχανισµός, που τοποθετείται στην είσοδο δηµό-
σιων χώρων (λ.χ. σουπερ-µάρκετ, γηπέδων κ.λπ.) και που επιτρέπει 
την είσοδο ενός ατόµου κάθε φορά. 

[ΕΤΥΜ. < γαλλ. tourniquet < tourner «γυρίζω, περιστρέφω» (βλ. κ. τουρ-
νέ)]. τουρνουά (το) {άκλ.} αθλητική διοργάνωση σε συγκεκριµένο 
τόπο και χρόνο, στην οποία συνήθ. έρχονται αντιµέτωποι οι 
καλύτεροι αθλητές ή οµάδες και στον νικητή τής οποίας απονέµεται 
έπαθλο ή και χρηµατικό ποσό: ~ τένις | ποδοσφαίρου | µπάσκετ. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tournoi < p. tournoyer «περιφέροµαι, περιπλανώµαι» < 
tourner «γυρίζω, περιστρέφω» (βλ. κ. τουρνέ)]. τουρσί (το) {τουρσ-
ιού | -ιών) λαχανικό που διατηρείται σε ξίδι ή άλµη: έφτειαξα ένα 
βαζάκι ~ || (ως επίθ.) αγγούρια | πιπεριές ~. [ΕΤΥΜ < τουρκ. turçu]. 

τούρτα (η) {δύσχρ. τουρτών} γλύκυσµα µεγάλου και συνήθ. στρογ-
γυλού σχήµατος, το οποίο παρασκευάζεται από παντεσπάνι (ως βά-
ση) µε επικάλυψη από κρέµα, σοκολάτα κ.ά. και γαρνίρεται µε σα-
ντιγί, ψιλοκοµµένα φρούτα, αµύγδαλα κ.ά.: ~ γενεθλίων/ παγωτό. — 
(υποκ.) τουρτίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τούρτα «ψηµένο ψωµί» < λατ. torta «είδος πίτας», ου-
σιαστικοπ. θηλ. τής µτχ. tortus τού ρ. torquere «στρέφω, γυρίζω», πβ. 
γαλλ. tourte]. 

τουρτουριάρης, -α, -ικο αυτός που τουρτουρίζει πολύ όταν κάνει κρύο, 
που τον επηρεάζει πολύ το ψύχος. [ΕΤΥΜ. < τουρτούρα + παραγ. 
επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. αρρωστ-ιάρης]. 

τουρτουρίζω ρ. µετβ. {τουρτούρισα} (λαϊκ.) τρέµω από το κρύο, ριγώ 
ΣΥΝ. τρεµουλιάζω. — τουρτούρισµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. 
ταρταρίζω < αρχ. Τάρταρος (βλ.λ.)]. 

τούρτουρο (το) το ρίγος από το ψύχος. Επίσης τουρτούρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < τουρτουρίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

τοϋςΤοριστικό άρθρο -+ ο, η, το 
τους2 →αυτός 
τουσέ επίρρ. ΜΟΥΣ. τρόπος παιξίµατος, η ειδικότερη τεχνική µε την 

οποία «αγγίζουµε» το όργανο, για να το κάνουµε να ηχήσει. [ΕΤΥΜ 
< γαλλ. toucher «αγγίζω» < δηµώδ. λατ. »toccare, ηχοµιµητ. λ.]. 

τουτέστι(ν) επίρρ. (λόγ.) δηλαδή, ήτοι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δηλαδή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τουτέστι(ν) < αρχ. φρ. τοϋτ' εστι(ν)]. 

τούτος, -η, -ο κ. ετούτος δεικτική αντων. 1. (συνήθ. λογοτ. αντί τού 
αυτός): ~ ο άνθρωπος φέρεται παράξενα || ~ το καλοκαιράκι || και 
τούτο κι εκείνο || τούτο µόνο σου ζητώ || τούτες τις µέρες || πέρα(ν) 
τούτου (πέρα από αυτό)- ΦΡ. (α) (λόγ.) τούτου δοθέντος έχοντας αυτό 
ως δεδοµένο, θεωρώντας ότι αυτό ισχύει: ~, πιστεύω ότι πρέπει να 
αναθεωρήσουµε τις απόψεις µας (β) άνευ τούτου χωρίς αυτό: το χρή-
µα είναι απαραίτητο και ~ τίποτα δεν µπορεί να γίνει (γ) προς τούτο 
για τον σκοπό αυτόν ή προς την κατεύθυνση αυτή: η παρέµβαση τού 
υπουργού συµβάλλει - (δ) προς τούτοις επιπλέον, επιπροσθέτως: ~, 
επείγει η λήψη και άλλων µέτρων (βλ. κ. λ. ούτος) (ε) επί τούτω βλ. λ. 
ad hoc (στ) (λόγ.) επί τούτοις επίτηδες (ζ) (λόγ.) ως εκ τούτου όπως 
προκύπτει από τα προηγούµενα: ~, αντιλαµβάνεστε ότι πρέπει να λη-
φθούν αυστηρά µέτρα (η) άλλο πάλι και τούτο βλ. λ. άλλος (θ) καλό 
και τούτο για κάτι που συµβαίνει ξαφνικά, αναπάντεχα (ι) και τούτο 
και το άλλο (σε αφήγηση, για να δείξουµε σειρά διαδοχικών πρά-
ξεων, γεγονότων): κι αρχίζει να φωνάζει, να βρίζει, ~ (βλ. κ. λ. ούτος) 
2. (+ 'δώ | εδώ - εµφατ.) αυτός εδώ ακριβώς: «σε τούτα 'δώ τα µάρ-
µαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει» (Γ. Ρίτσος) || τι λέει τούτος εδώ; || 
ετούτο 'δώ το παιδί είναι άτακτο. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τούτος (ήδη µτγν. τούτοι), κατ* αναλογίαν προς τις 
πλάγιες πτώσεις τούτου, τούτω, τούτον κ.ά. τής αρχ. αντων. ούτος]. 

TOUTOU (το) {άκλ.} (στη γλώσσα των νηπίων) το αυτοκίνητο. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ., που αποδίδει ήχους µηχανών (σιδηροδρόµου, αυ-
τοκινήτου κ.ά.)]. 

τούφα (η) {τουφών} 1. µικρός αριθµός από τρίχες των µαλλιών τής 
κεφαλής µαζί: του έκοψε µια ~ από τα µαλλιά του || µάζεψε µια ~ τρί-
χες από το πάτωµα 2. (κατ' επέκτ.) δέσµη από ίνες µαλλιού ή νήµα-
τος 3. (µτφ.) µεγάλη νιφάδα χιονιού · 4. (στρατιωτική αργκό, συνήθ. 
στον πληθ,) το ψέµα: όλα αυτά που λένε είναι ~! · 5. (αργκό στον 
πληθ.) η ξεκούραση και ο ύπνος, το να µένει κανείς για πολύ στο κρε-
βάτι: πάµε για τούφες! || «µάσες, φούµες, τούφες» (στρατιωτ. έκφρα-
ση). — (υποκ.) τουφίτσα (η) (σηµ. 1, 2). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τούφα < µτγν. λατ. tufa «δόρυ µε τρίχινο λοφίο στο 
άκρο», γερµ. αρχής, λ.χ. αρχ. αγγλ. puf «τούφα, λοφίο», αρχ. νορβ. püfa 
κ.ά.]. 

Τουφέκι κ. ντουφέκι (το) {τουφεκ-ιού | -ιών} φορητό και µακρύ-
καννο πυροβόλο όπλο, που χρησιµοποιείται στον στρατό (οπλίτες Πε-
ζικού) και στο κυνήγι: κρατώ το ~ || µε το ~ στον ώµο || γεµίζω το ~ 
και ρίχνω ΣΥΝ. (λόγ.) τυφέκιο. [ETYML όψιµο µεσν. < τουρκ. 
tüfek]. 

τουφεκιά κ. ντουφέκια (η) ο πυροβολισµός µε τουφέκι: ρίχνω του-
φεκιές στον αέρα. 

τουφεκίδι κ. ντουφεκίδι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η ανταλλαγή πυ-
ροβολισµών µε τουφέκια: άρχισε το ~ || πέφτει ~. [ΕΤΥΜ < τουφέκι 
+ περιληπτ. επίθηµα -ίδι (πβ. κ. πιστολ-ίδί)]. 

τουφεκίζω κ. ντουφεκίζω κ. (λόγ.) τυφεκίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
{τουφέκισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. (αµετβ.) πυροβολώ µε τουφέκι, 
ρίχνω τουφεκιά- (µετβ.) 2. εκτελώ µε τουφέκι: οι Γερµανοί τουφέκι-
σαν όσους έπιασαν στο µπλόκο- ΦΡ. θα τον τουφεκίσουν! για πρό-
σωπο από το οποίο θα ζητηθούν ευθύνες για σηµαντική απόφαση ή 
παράλειψη του και θα τιµωρηθεί αυστηρότατα: αν υποχωρήσουµε 
στις αξιώσεις των εχθρών τής χώρας, θα µας τουφεκίσουν, έλεγε ο 
υπουργός 3. (γενικότ.) σκοτώνω µε τουφέκι. Επίσης (καθηµ.) (ν)του-
φεκάω — τουφεκισµός κ. (λόγ.) τυφεκισµός (ο) κ. (ν)τουφέκισµα 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης. 

τουφεκίσµός (ο) → τουφεκίζω 
τουφεξής κ. (σπάν.) ντουφεξής (ο) {τουφεξήδες} (λαϊκ.) (παλαιότ.) 

αυτός που κατασκευάζει ή πουλά όπλα. 
[ΕΤΥΜ < τουφέκι + επίθηµα -τζής, µε απλοποίηση τού συµφωνικού 
συµπλέγµατος -κ-τζ- σε -ξ- (πβ. κ. µπουζου-ξής)]. τουφωτός, -ή, -ό 
αυτός που έχει τούφες ή µοιάζει µε τούφα ΣΥΝ. θυ- 
σανωτός. τόφαλος (ο) (για πρόσ.) µεγαλόσωµος ογκώδης άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ Από το επώνυµο τού πρωταθλητή τής άρσης βαρών ∆ηµητρίου 
Τόφαλου (1892-1966), που ήταν ιδιαίτερα εύσωµος]. τοχαρικός, -ή, -ό 
αυτός που σχετίζεται µε τους Τοχάρους, αρχαίο σκυθικό λαό τής 
Βακτριανής: ~ γλώσσα. 



Τ.Π 1783 τραβώ 
 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. tocharisch]. 
Τ.Π. (το) Τάγµα Πεζικού. 
Τ.Π.Α.Ε.Ν. (το) Ταµείο Προνοίας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού. 
Τ.Π.∆. (το) Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Τ.Π.∆.Υ. (το) Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 
τρ. (το) τρέχον (έτος), τρέχοντος (έτους). 
-τρα1 παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 

που δηλώνουν: 1. επάγγελµα, δραστηριότητα ή συγκεκριµένη 
ενέργεια κλπ.: πλύσ-τρα, ράφ-τρα, κλέφ-τρα, φταίχ-τρα, χαρτορίχ-τρα, 
παρηγορή-τρα, αφέν-τρα, πλανεύ-τρα, ρουφήχ-τρα, τσούχ-τρα· συχνά 
ως οικ. ή λαϊκ. παραλλαγή των θηλυκών σε -τρία (βλ.λ.): (υφά-ντρια) 
υφάντρα, (προσκυνήτρια) προσκυνήτρα, (ράπτρια) ράφ-τρα, 
(πλύντρια) πλύσ-τρα, (πλεονέκτρια) πλεονέχ-τρα 2. αντικείµενο µε 
συγκεκριµένη χρήση ή λειτουργία: ξαπλώσ-τρα, θερµάσ-τρα, απλώσ-
τρα, σιδερώσ-τρα, κρεµάσ-τρα, σφνρίχ-τρα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το µτγν. επίθηµα -τρία (µε ηµιφωνοποίηση και αποβολή τού -ι-), 
βλ.λ.]. 

-τρα2 παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδετέρων ουσιαστι-
κών, τα οποία απαντούν µόνο στον πληθυντικό αριθµό και δηλώνουν 
χρηµατικό ποσό το οποίο δίνεται για τον σκοπό που δηλώνει το θέµα: 
εύρε-τρα, εξέτασ-τρα, λύ-τρα, δίδακ-τρα, φύλακ-τρα, αποθήκευ-τρα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, πληθ. τού επιθή-
µατος -τρον (βλ.λ.)]. 

τράβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) µεγάλο δοκάρι (βλ.λ.) που χρησι-
µοποιείται για τη στήριξη στέγης ή δαπέδου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. trave 
«δοκάρι, δοκός» < λατ. trabs, -bis]. 

τράβαλα (τα) → ντράβαλα 
τραβατζαρω ρ. µετβ. {τραβατζάρισα} (λαϊκ.) (για υγρό) µεταφέρω 

από ένα δοχείο σε άλλο: ~ λάδι | κρασί. — τραβατζάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. travasare «µεταγγίζω (υγρό)» < µεσν. λατ. trans-vasâre < 
trans- «δια-, µετά→ + -vasare < vas, väsis «αγγείο»]. 

τραβελινγκ (το) {άκλ.} ΚΙΝΗΜ. είδος πλάνου που πραγµατοποιείται 
µε κίνηση τής κάµερας τοποθετηµένης πάνω σε βάση που εξασφαλί-
ζει την απορρόφηση των κραδασµών τής κίνησης και µε τη σειρά 
της κινείται πάνω σε ειδικά διαµορφωµένες ράγες. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
travelling «ταξιδεύοντας»]. 

τραβέρσα (η) {δύσχρ. τραβέρσων} (λαϊκ.) 1. ΝΑΥΤ. ξύλινο δοκάρι, το 
οποίο βρίσκεται τοποθετηµένο κάθετα προς τον διαµήκη άξονα τού 
πλοίου 2. ο στρωτήρας (βλ.λ.) σιδηροτροχιάς 3. ΑΡΧΙΤ. δοκάρι (από 
µέταλλο, ξύλο ή σκυρόδεµα) που χρησιµοποιείται στη σύνδεση δύο ή 
περισσοτέρων δοµικών στοιχείων. 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < ιταλ. traversa < ρ. traversare «διαπλέω, διέρχοµαι 
- διασχίζω καθέτως, διασταυρώνοµαι» (βλ. κ. τραβερσάρω)]. 

τραβερσάδα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. 1. ο διάπλους (κυρ. περι-
στασιακός) από λιµάνι σε λιµάνι 2. (ως επίρρ.) µε το ταξίδι: πληρώ-
νεται ~ ΑΝΤ. µηνιαίως, µε τον µήνα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. traversata < ρ. 
traversare (βλ. κ. τραβερσάρω)]. 

τραβερσάρω ρ. αµετβ. {τραβέρσ-αρα κ. -άρισα} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. (για 
πλοίο) 1. κάνω τραβερσάδα · 2. κάνω τραβέρσο (βλ.λ.). Επίσης τρα-
βερσώνω. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. traversare «διαπλέω, διέρχοµαι - διασχίζω καθέτως, 
διασταυρώνοµαι» < µτγν. λατ. transversare < λατ. trans-versus «λοξός, 
εγκάρσιος» < trans- «δια-, πέραν» + versus < vertere «στρέφω, τρέ-
πω»]. 

τραβέρσο (το) {άκλ.} (λαϊκ.) ΝΑΥΤ. η θέση πλοίου, κατά την οποία 
πλέει µε µειωµένη ταχύτητα, καθώς δέχεται τον άνεµο ή το κύµα 
από τα πλάγια: το πλοίο στρώθηκε (πήρε θέση) ~. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
traverso «λοξά, από  το  πλάι, καθέτως» < λατ. transversus «λοξός, 
εγκάρσιος» (βλ. λ. τραβερσάρω)]. 

τραβεστί (ο/η) {άκλ.} οµοφυλόφιλος άνδρας που ντύνεται µε γυναι-
κεία ρούχα (πβ. λ. παρενδυσία). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. travesti, µτχ. τ. τού ρ. travestir «µεταµφιέζοµαι» < ιταλ. 
travestire < tra- (< λατ. trans- «δια-, πέραν») + vestire «ντύνοµαι» (< 
λατ. vestis, -is «ένδυµα»)]. 

τράβηγµα (το) {τραβήγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να τραβά κανείς 
(κάτι/κάποιον): το - τής πόρτας, για να κλείσει || TO ~ τού τραπεζιού 
πιο µπροστά ΣΥΝ. έλξη, σύρσιµο 2. (συνεκδ.) η άντληση ή η µεταφο-
ρά υγρού: ~ νερού | κρασιού 3. (για καλώδιο, σκοινί, σύρµα κ.λπ.) η 
µεταφορά από ένα σηµείο που θεωρείται πηγή σε άλλο σηµείο: το ~ 
καλωδίου από την κεραία τής τηλεόρασης µέχρι τον χώρο όπου βρί-
σκεται η συσκευή 4. η κίνηση προς τα πίσω: το ~ των νερών τής πα-
λίρροιας · 5. η σχεδίαση (µε σύρσιµο πινέλου, µολυβιού κ.λπ.): το ~ 
γραµµών | µιας µολυβιάς · 6. (µτφ.) τραβήγµατα (τα) η ταλαιπωρία, η 
περιπέτεια: δεν θέλω ~ µε την εφορία · 7. ΤΥΠΟΓΡ. το τιράζ (βλ.λ.) • 8. 
η λήψη φωτογραφίας ή το γύρισµα σκηνών κινηµατογραφικής | 
τηλεοπτικής ταινίας: το ~ µιας σκηνής · 9. ΟΙΚΟΝ. η έκδοση συναλ-
λαγµατικής · 10. ΑΝΑΤ. (για µυ) απότοµο τέντωµα και πιάσιµο: έχει ~ 
στους προσαγωγούς. τραβηγµένος, -η, -ο 1. αυτός που τον έχουν 
τραβήξει, συνήθ. προς τα πίσω: σου πηγαίνουν πολύ τα µαλλιά ~ πίσω 
|| µε το λίφτινγκ που έκανε, το δέρµα της φαίνεται ~ αφύσικα 2. (µτφ.) 
υπερβολικός, ακραίος: ήταν πολύ ~ το αστείο του και την προσέβαλε 
ΣΥΝ. εξεζητηµένος· ΦΡ. (κάτι είναι) τραβηγµένο από τα µαλλιά για 
κάτι που είναι εντελώς απίθανο να συµβαίνει ή να ισχύει, ακραίο: 
αυτό το συµπέρασµα είναι τραβηγµένο από τα µαλλιά || αυτή η θεωρία 
είναι τραβηγµένη από τα µαλλιά· απορώ πώς τη σκέφτηκε · 3. (για 
φωτογραφία ή ταινία) αυτός που έχει αποτυπωθεί σε φιλµ µε 
φωτογραφική ή κινηµατογραφική µηχανή: αυτά τα πλάνα είναι ~ στα 
Ηλύσια Πεδία || µια φωτογραφία ~ το 1970. 

τράβηξα ρ. → τραβώ 
τραβηξιά (η) (λαϊκ.) 1. το τράβηγµα · 2. κάθε εισπνοή καπνού από 

τσιγάρο ή ναρκωτικό ΣΥΝ. ρουφηξιά. 
τραβηχτική (η) (λαϊκ.) 1. η συναλλαγµατική (βλ.λ.) 2. χρηµατικό πο-

σό που αποσπάται εντέχνως από κάποιον. 
τραβηχτικός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που τραβάει, που ελκύει: ~ γυναίκα 

ΣΥΝ. ελκυστικός. 
τραβηχτός, -ή, -ό 1. αυτός που µπορεί να τραβηχτεί ή έχει τραβηχτεί 

• 2. τραβηχτή (η) η παράνοµη λήψη, η υφαρπαγή χρηµάτων. — τρα 
βηχτά επίρρ. 

τραβολογώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {τραβολογάς... | τραβολογ-ιέµαι, -ήθη-
κα} (λαϊκ.) 1. τραβώ (κάποιον) (συνήθ. µε άσχηµο ή βίαιο τρόπο): εί-
χαν πιάσει έναν κακοµοίρη και τον τραβολογούσαν µες στον δρόµο 2. 
(µτφ.) ταλαιπωρώ (κάποιον) υποβάλλοντας τον σε εξαντλητικές µε-
τακινήσεις και καταβάλλοντος τον ψυχικά: χρόνια µάς τραβολογούν 
στα δικαστήρια || την τραβολογάει τόσον καιρό, χωρίς να την πα-
ντρεύεται. — τραβολόγηµα (το). [ΕΤΥΜ; < τραβώ + -λογώ (< 
λόγος)]. 

τραβώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τραβάς... | τράβ-ηξα, -ιέµαι, -ήχτη-
κα, -ηγµένος) ♦ (µετβ.) 1. ασκώ ελκτική δύναµη σε (κάποιον/κάτι), τον 
κάνω να κινηθεί προς το µέρος µου ή (για πράγµα) το τεντώνω κρα-
τώντας το από ένα σηµείο του: οι ψαράδες τραβούσαν τα δίχτυα | τις 
βάρκες στη στεριά || ο γερανός τράβηξε το αυτοκίνητο από το χαντάκι 
|| κάθε οµάδα κρατάει από µία άκρη τού σχοινιού και το τραβά µε 
δύναµη || τράβηξε το ξίφος από το θηκάρι || - το καλώδιο από την 
πρίζα || τράβηξε πίσω το κλείστρο τού όπλου || - το καζανάκι | το 
χειρόφρενο ΣΥΝ. σύρω, έλκω· ΦΡ. (α) τραβάτε µε κι ας κλαίω βλ. λ. 
κλαίω (β) (µτφ.) τραβώ (κάποιον) απ' τη µύτη κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω 
(γ) (µτφ.) τραβάω τα µαλλιά µου βλ. λ. µαλλί (δ) τραβώ κουπί (i) 
(κυριολ.) κωπηλατώ (ii) (µτφ.-λαϊκ.) περνώ µεγάλες δυσκολίες, τα-
λαιπωρούµαι: στην καινούργια του δουλειά τραβάει πολύ κουπί (ε) 
(οικ.) τραβάω ζόρι (i) ταλαιπωρούµαι, καταπονούµαι (ii) (αργκό-ει-
ρων.) έχω πρόβληµα µε (κάποιον ή κάτι): εσύ τι ζόρι τραβάς και δια-
µαρτύρεσαι; (στ) τραβώ χαρτί παίρνω τραπουλόχαρτο από την τρά-
πουλα, όταν έρχεται η σειρά µου (ζ) τραβάω τον δρόµο µου (i) ακο-
λουθώ τη δική µου πορεία: πήρε υποτροφία, πήγε στο εξωτερικό και 
τράβηξε τον δρόµο του (ii) ακολουθώ την πορεία µου, αυτό που µε εν-
διαφέρει, χωρίς να ασχολούµαι µε κάτι άλλο, παραβλέποντας τα άλ-
λα: εσύ τράβα τον δρόµο σου και µην ασχολείσαι µε τους άλλους (η) 
τραβώ το αφτί (κάποιου) επιπλήττω, κάνω αυστηρές παρατηρήσεις 
σε κάποιον: δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος να του τραβήξει το αφτί; 
2. (καθηµ.) σε φράσεις που δηλώνουν την ενέργεια που κάνει κά-
ποιος, λ.χ. τραβάω ένα χαστούκι | σκαµπίλι (σε κάποιον) (χαστουκί-
ζω, σκαµπιλίζω), τραβάω µπουνιά (σε κάποιον) (τον γρονθοκοπώ), 
τραβάω κλοτσιά (κλοτσώ), τραβάω σουτ (σουτάρω), (λαϊκ.) τραβώ 
(σε κάποιον) ένα βρισίδι | ένα λούσιµο βρίζω κάποιον άσχηµα: του 
τράβηξε ένα βρισίδι, που θα το θυµάται σ' όλη του τη ζωή, κ.ά. 3. 
κρατώ (κάποιον/κάτι) από ένα σηµείο και τον µετακινώ σέρνοντας 
τον ΦΡ. τραβώ στην άκρη βλ. λ. άκρη 4. (για υγρά) (α) αντλώ: ~ κρασί 
απ' το βαρέλι (β) απορροφώ: το χώµα τραβάει πολύ νερό 5. (συνεκδ.) 
πίνω: ~ κάµποσο κρασί· ΦΡ. (καθηµ.) το τραβώ πίνω πολύ: βλέπω το 
τραβάς το ουίσκι · 6. απωθώ, αποµακρύνω: τον τράβηξε πέρα 
• 7. (για χρήµατα) κάνω ανάληψη: ~ χρήµατα από την τράπεζα · 8. 
καταναλώνω, απορροφώ µέρος τής παραγωγής: η Ευρώπη τραβάει 
πολύ µεσογειακό λάδι · 9. αποτυπώνω κάτι σε φιλµ (µε φωτογραφι 
κή µηχανή ή βιντεοκάµερα, κινηµατογραφική µηχανή): ~ φωτογρα 
φίες || τον τράβηξε σε µια αστεία πόζα την ώρα που κοιµόταν || το τη 
λεοπτικό συνεργείο τράβηξε µερικές σκηνές από το πανηγύρι · 10. 
(µτφ.) προσελκύω: τον τράβηξε η οµορφιά της || αν δεν σε τραβάει η 
δουλειά σου, τη σταµατάς || ο νεαρός ηθοποιός τράβηξε πάνω του τα 
φώτα τής δηµοσιότητας || η ταινία του τράβηξε το ενδιαφέρον παρα 
γωγών τού Χόλλυγουντ ΣΥΝ. θέλγω, ελκύω ΑΝΤ. απωθώ · 11. (µτφ.) 
πάσχω, υποφέρω: τράβηξα πολλά βάσανα στη ζωή µου- ΦΡ. (α) τρα 
βώ τού λιναριού τα πάθη περνώ µεγάλες ταλαιπωρίες (β) τραβώ των 
παθών µου τον τάραχο | τού Χριστού τα πάθη | τα πάνδεινα κατα 
ταλαιπωρούµαι, υποφέρω (γ) τραβώ τον διάολο µου έχω πολλά βά 
σανα (δ) ΓΙ τραβάµε και δεν το µαρτυράµε', σε περιπτώσεις στις 
οποίες αγανακτεί κανείς µε µια κατάσταση, ταλαιπωρείται πολύ, αλ 
λά δεν διαµαρτύρεται · 12. (µτφ.) αποζητώ, επιθυµώ: απόψε η καρδιά 
µου τραβάει γλέντι και χορό' ΦΡ. (α) η ψυχή µου τραβάει (κάτι) επι 
θυµώ έντονα κάτι: ό,τι τραβάει η ψυχή σας θα το βρείτε στο νέο µας 
πολυκατάστηµα || απόψε ~ γλέντι και χορό (β) (κάτι) το τραβάει η ψυ 
χή | ο οργανισµός (κάποιου) κάποιος δείχνει να του αρέσει ή να επι 
διώκει κάτι, συνήθ. δυσάρεστο: φαίνεται πως την τραβάει η ψυχή 
σου την ταλαιπωρία, γι ' αυτό κυκλοφορείς µε τη συγκοινωνία || το 
τραβάει ο οργανισµός του, µε τον τρόπο που συµπεριφέρεται, να του 
δώσουν την απόλυση στο χέρι · 13. (µτφ.) ταλαιπωρώ, τραβολογώ: 
µας τραβούσε χρόνια στα δικαστήρια || την τραβάει πέντε χρόνια τώ 
ρα και δεν την παντρεύεται · 14. (µτφ. για µήνα) έχω, περιλαµβάνω: 
πόσο τραβάει ο µήνας; || ο µήνας τραβάει τριάντα µία µέρες · 15. χα 
ράσσω, σύρω: ~ γραµµές στο χαρτί ♦ (αµετβ.) 16. κινούµαι προς ορι 
σµένη κατεύθυνση: τράβηξε για το Σούνιο- ΦΡ. (α) τράβα στη µπάντα 
πήγαινε στην άκρη (β) τράβα στη δουλειά σου! ασχολήσου µε τις 
υποθέσεις σου και µην επεµβαίνεις σε ξένες υποθέσεις: ~ και µην 
ανακατεύεσαι! (γ) τράβα! (ϊ) πήγαινε, ξεκίνα: «καροτσέρη -, να πάµε 
στα Ταταύλα» (λαϊκ. τραγ.) (ii) φύγε, χάσου!: άι ~ από 'δώ! · 17. σχη 
µατίζω ρεύµα: το τζάκι δεν τραβάει (η καπνοδόχος δεν διοχετεύει 
έξω τον καπνό) · 18. διαρκώ, παρατείνοµαι: τράβηξε πολύ αυτό το σί 
ριαλ' καιρός να τελειώνει· ΦΡ. (α) τραβώ σε µάκρος | µακριά διαρκώ 
πολύ: αυτή η υπόθεση τράβηξε σε µάκρος (β) (και) τράβα κορδέλα 



τραγάνα 1784 τραγωδία 
 

για κάτι (συνήθ. ενοχλητικό) που συνεχίζεται, που δεν έχει τέλος • 
19. (για όχηµα) έχω ταχύτητα ή υψηλή απόδοση: το καινούργιο του 
αµάξι τραβάει γερά || το µηχανάκι έχει παλιώσει και δεν τραβάει στις 
ανηφόρες· (µεσοπαθ. τραβιέµαι) 20. (α) αποσύροµαι: τραβήχτηκε από 
την πολιτική | από τη δουλειά του ΣΥΝ. αποτραβιέµαι (β) αποσύροµαι, 
υποχωρώ: τα νερά τραβιούνται µε την άµπωτη · 21. ταιριάζω µε το 
φαγητό ή την εποχή: τραβιέται το ούζο µε αυτά τα µεζεδάκια || τσ 
καλοκαίρι η µπίρα τραβιέται πολύ · 22. ταλαιπωρούµαι: ~ χρόνια µ' 
αυτή την ιστορία κι ακόµη δεν έχω ξεµπλέξει · 23. (λαϊκ.) έχω 
ερωτικές σχέσεις: τραβιέται µ'έναν συµφοιτητή της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ελκύω. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τραυώ < ταυρώ, άλλος τ. τού ρ. ταυρίζω (πβ. κ. χαιρε-
τίζω - χαιρετώ, εξασθενίζω - εξασθενώ), µε τη σηµ. «τραβώ όπως ο 
ταύρος, σύρω βίαια», < αρχ. ταύρος. Σύµφωνα µε την ετυµολ. αρχή, 
η λ. θα έπρεπε να γράφεται τραυώ, αλλά επικράτησε η γρ. τραβώ]. 

τραγάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. τραγανό σταφύλι 2. η πετρώδης σύ-
σταση τού εδάφους 3. (ειδικότ.) οµαλός αλλά σκληρός βυθός σκεπα-
σµένος µε άµµο και χαλίκια, σπασµένα κοχύλια και µικρά ζωντανά 
πράσινα φύκια. [ΕΤΥΜ. < επίθ. τραγανός, πβ. κ. φαγανός - φαγάνα]. 

τραγανίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τραγάνισα} µασώ (κάτι τραγανό), κά-
νοντας χαρακτηριστικό θόρυβο, καθώς αυτό θρυµµατίζεται στο στόµα. 
— τραγάνισµα (το). 

τραγανιστός, -ή, -ό (για φαγώσιµο είδος) αυτός που είναι κάπως 
σκληρός στην επιφάνεια ή ξεροψηµένος και, καθώς τρώγεται, θρυµ-
µατίζεται µε χαρακτηριστικό θόρυβο στο στόµα: ~ πατάτες | φύλλο 
πίτας ΣΥΝ. τραγανός. 

τραγανός, -ή, -ό 1. (για φαγώσιµο είδος) κάπως σκληρός ή ξεροψη-
µένος, τραγανιστός (βλ.λ.): ~ µπισκότο 2. (για καρπούς) αυτός που 
έχει κάπως σκληρό περίβληµα: ~ κεράσι. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < θ. τραγ- (< αρχ. τρώγω, πβ. απρφ. αορ. β' τραγ-εΐν) + πα-
ραγ. επίθηµα -ανός, πβ. κ. στεγ-ανός]. 

τράγειος, -α, -ον -+ τράγιος 
τραγελαφικός, -ή, -ό [1818] κατά γελοίο τρόπο αφύσικος, αλλόκο-

τος: η απεργία των ταξί προκάλεσε µια - κατάσταση στους δρόµους. 
τραγέλαφος (ο) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. µυθικό ζώο µε σώµα ελαφιού 

και τράγου 2. (µτφ.) καθετί αφύσικο και αλλόκοτο κατά γελοίο τρό-
πο: η υπόθεση εξελίχθηκε σε σωστό ~. 

τραγή (η) το δέρµα τού τράγου. [ΕΤΥΜ. < µτγν. τραγέα | -ή (ενν. δορά) 
< αρχ. τράγος (πβ. κ. λεοντ-ή)]. 

τραγήσιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) τράγιος (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 
τραγί κ. (λαϊκότ.) τραΐ (το) {τραγ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο τράγος ή (κα-

ταχρ.) το µικρό κατσίκι. [ΕΤΥΜ; Υποκ. τής λ. τράγος (πβ. κ. αρνί, 
γίδι)]. 

τραγιάσκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µάλλινο λαϊκό καπέλο µε γείσο ΣΥΝ. 
κασκέτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζήτω. 
[ΕΤΥΜ < ρουµ. trä'i'ascä (Grecia) «ζήτω (η Ελλάδα)», κραυγή επευφη-
µίας Ρουµάνων εκδροµέων στην Ελλάδα, που τη συνόδευαν µε πέ-
ταγµα των σκούφων τους στον αέρα, µε αποτέλεσµα να παρασυνδε-
θεί η ονοµασία τού σκούφου µε την προαναφερθείσα κραυγή]. 

τραγικοκωµικός, -ή, -ό → κωµικοτραγικός 
τραγικοποιώ ρ. µετβ. [1893] {τραγικοποι-είς | τραγικοποί-ησα, -ού-

µαι, -ήθηκα, -ηµένος} παρουσιάζω ένα γεγονός, µια κατάσταση µε 
τρόπο τραγικό, υπερβάλλοντας ως προς τη σοβαρότητα τού γεγονό-
τος ή τής κατάστασης: µην τραγικοποιείς τα πράγµατα- θα τα κατα-
φέρεις µια χαρά στις εξετάσεις! ΣΥΝ. δραµατοποιώ. — τραγικοποίη-
ση (η). 

τραγικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την τραγωδία (βλ.λ.): ~ 
ποιητής | ήρωας | χορός | ειρωνεία 2. τραγικό (το) µία από τις αισθη-
τικές κατηγορίες (όπως και το κωµικό, το ωραίο κ.ά.), η οποία δηλώ-
νει το συναίσθηµα που προκύπτει από τον φόβο και τον έλεο (στην 
τραγωδία) ή από τη σύγκρουση τού πόνου και τής ευχαρίστησης, τής 
χαράς και τής λύπης 3. τραγικό*; (ο) ο ποιητής τού αρχαίου δράµα-
τος: το βιβλίο του αναφέρεται στους αρχαίους ~ · 4. (α) αυτός που 
έχει συµβεί µε πολύ δυσάρεστο τρόπο, συχνά βίαιο: βρήκε ~ θάνατο 
σε δυστύχηµα (β) αυτός που προκαλεί µεγάλη θλίψη: ~ γεγονός | εξέ-
λιξη | συµβάν | επεισόδιο | κατάληξη | εµπειρία | στιγµές (γ) (για 
πρόσ.) αυτός που η κατάσταση του προκαλεί τη συµπάθεια και τον 
οίκτο: η ~ µάννα τού θύµατος || ~ φιγούρα η σκελετωµένη µορφή τού 
πρόσφυγα || ~ φυσιογνωµία (δ) αυτός που έχει ως επακόλουθο συµ-
φορές: - απερισκεψία | λάθος. — τραγικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τράγος, αντί τού αναµενόµενου τραγφδικός (που είναι 
σπανιότ.), πβ. κ. κωµικός - κωµωδικός. Ήδη αρχ. η σηµ. «ο αναφερό-
µενος σε τραγωδία»]. 

τραγικότητα (η) [1886] {χωρ. πληθ.} το να είναι κάτι τραγικό (βλ. λ. 
τραγικός): η ~ τής κατάστασης. 

τραγικωµωδία (η) δραµατικό έργο που συµπεριέχει στοιχεία τραγω-
δίας και κωµωδίας: πολλοί φιλόλογοι θεωρούν την «Άλκηστη» και 
την «Ιφιγένεια την εν Ταύροις» τραγικωµωδίες. 

τραγίλα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η δυσάρεστη οσµή που αναδίδει ο 
τράγος ΣΥΝ. βαρβατίλα. [ΕΤΥΜ < τράγος + παραγ. επίθηµα -ίλα, πβ. 
κ. ιδρωτ-ίλα]. 

τράγιος, -ια, -ιο [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε τον τράγο: κέρατα ~ || 
(κ. ως βρισιά) τα κέρατα σου τα ~! || «ζουµί από πόδια τραγιά» (Α. 
Λασκαράτος). 

τράγο γένη ς (ο) {τραγογένηδες} 1. αυτός που έχει (µακριά συνήθ.) 
γένια, σαν τού τράγου 2. (ειρων.-υβριστ.) ο παππάς. [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
τράγος + -γένης < γένι]. 

τραγόδερµα (το) {τραγοδέρµ-ατος | -ατα, -άτων} το δέρµα τού τράγου. 

τραγοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {τραγοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που µοιάζει µε τράγο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τραγόµορφος, -η, -ο αυτός που έχει τη µορφή τράγου. 
τραγόπαππας (ο) {χωρ. πληθ.} (µειωτ.) ο παππάς ΣΥΝ τραγογένης 

(σηµ. 2).^ 
τραγοπόδαρος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει πόδια τράγου (συχνά 

ως επίθ. τού ∆ιαβόλου, που κατά τη λαϊκή φαντασία έχει πόδια 
τράγου, και τού αρχ. θεού Πάνα) 2. αυτός που φέρνει γρουσουζιά, ο 
γρουσούζης ΣΥΝ. κατσικοπόδαρος. Επίσης τραγοπόδης (ο). [ΕΤΥΜ < 
τράγος + -πόδαρος < ποδάρι, πβ. αρχ. τραγό-πους]. 

τράγος (ο) (λαϊκ.) 1. η αρσενική αίγα µε χαρακτηριστικό γένι- ΦΡ. 
αποδιοποµπαίος τράγος βλ. λ. αποδιοποµπαίος · 2. (υβριστ.) ο παπ-
πάς, ειδικότ. αυτός που έχει γένι που θυµίζει τράγο · 3. ΑΝΑΤ. δερ-
µάτινη τριγωνική προεξοχή τού αφτιού µπροστά από το στόµιο τού 
έξω ακουστικού πόρου. 
[ΕΤΥΜ αρχ. λ. τού καθηµερινού λεξιλογίου, < θ. τραγ- τού ρ. τρώγω 
(πβ. απρφ. αορ. β' τραγ-εΐν)]. 

τραγούδηµα (το) → τραγουδώ 
τραγούδι (το) {τραγουδ-ιού | -ιών} 1. (α) µελωδική απόδοση, µελο-

ποίηση κειµένου, κατά κανόνα ποιητικού, που τραγουδιέται από µια 
φωνή ή και από χορωδία- η λ. χρησιµοποιείται ιδίως για µελοποιή-
σεις σε απλές µουσικές φόρµες: τα ~ του Σούµπερτ || χορωδιακό ~ || 
το ~ τής γης, τού Μάλερ || και τώρα, θα ακούσετε µουσική και τρα-
γούδια ΣΥΝ. (λόγ.) άσµα, κοµµάτι (β) (ειδικότ.) µελοποίηση στίχων σε 
τυποποιηµένη φόρµα, που στηρίζεται συνήθως στη διαδοχή κουπλέ 
(βλ.λ.) και ρεφρέν (βλ.λ.): είχε µια τσάντα τραγούδια υπό µάλης, και 
γύρναγε τις εταιρείες για να τα βγάλει δίσκο- ΦΡ. και θα πεις κι ένα 
τραγούδι! για κάποιον που αναγκάζεται να κάνει κάτι, και µάλιστα 
µε το παραπάνω: θα τον παντρευτείς, και θα πεις κι ένα τραγούδι! 2. 
(περιληπτ.) σύνολο τραγουδιών µε ενιαία θεµατολογία, µουσικό ύφος 
ή προέλευση: το κλασικό | έντεχνο | λαϊκό | δηµοτικό | κλέφτικο | ρε-
µπέτικο | ελαφρό | ελαφρολαϊκό | µοντέρνο | ελληνικό | ξένο | ποπ | ροκ 
| αγγλόφωνο - 3. (συνεκδ.) η µελωδία, η µουσική, ο µουσικός ήχος: 
το ~ τής σοπράνο | τού βιολιού | τού φλάουτου | τού πιάνου | τής 
ορχήστρας | τού πουλιού | τού αηδονιού 4. (συνεκδ.) το να τραγουδά 
κανείς: µου αρέσει το τραγούδι ΣΥΝ. τραγούδηµα- ΦΡ. (α) το ρίχνω 
στο τραγούδι αρχίζω να τραγουδώ συνεχώς ή να ασχολούµε 
συστηµατικά µε το τραγούδι (β) πιάνω το τραγούδι αρχίζω να τρα-
γουδώ 5. η επαγγελµατική ενασχόληση µε την παραγωγή, κυκλοφο-
ρία ή ερµηνεία τραγουδιών, η αγορά τού τραγουδιού: ανερχόµενος 
αστήρ τού µοντέρνου ~ || ασχολείται µε το ~, ως παραγωγός || το ~ 
στις µπουάτ διέρχεται κρίση || βιοµηχανία τραγουδιού — (υποκ.) 
τραγουδάκι (το) (σηµ. 1), (µεγεθ.) τραγουδάρα (η) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ 
µεσν. < τραγουδώ (υποχωρητ.) ή, κατ' άλλη άποψη, < *τραγφδιον (µε 
την επίδρ. τού τραγουδώ), υποκ. τού αρχ. τραγωδία]. 

τραγοίιδιάρης (ο) {τραγουδιάρηδες}, τραγουδιάρα (η) (λαϊκ.) 
πρόσωπο που λέει τραγούδια ή που του αρέσει να τραγουδά· (ειρων.) 
ερασιτέχνης τραγουδιστής ή τραγουδιστής λαϊκών κέντρων χαµηλού 
επιπέδου (σκυλάδικα, βλ.λ.). 

τραγούδισµα (το) → τραγουδώ 
τραγουδιστής (ο) [µεσν.] {-ές κ. (λαϊκ.) -άδες}, τραγουδίστρια (η) 

{τραγουδιστριών} πρόσωπο που τραγουδά επαγγελµατικά τραγούδια 
δικά του ή άλλων συνθετών: λαϊκός | µεγάλος | επώνυµος | διάσηµος 
~ ΣΥΝ. ερµηνευτής, (λόγ.) αοιδός. 

τραγουδιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το τραγούδι ή τον 
τραγουδιστή:µεγάλες ~ επιτυχίες | σεζόν. — τραγουδιστικά επίρρ. 

τραγουδιστός, -ή, -ό 1. αυτός που τραγουδιέται: ~ κείµενο 2. αυτός 
που είναι σαν τραγούδι: ~ φωνή ΣΥΝ. µελωδικός. — τραγουδιστά 
επίρρ. 

τραγουδοποιός (ο) αυτός που γράφει τραγούδια, που συνθέτει τη 
µουσική και τους στίχους και συχνά τα ερµηνεύει ο ίδιος. — τρα-
γουδοποιό (η), τραγουδοποιώ ρ. j-είς...}, τραγουδοποιητικός, -ή, -ό. 

τραγουδώ κ. τραγουδάω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τραγουδάς... | τραγούδ-
ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ισµένος} ♦ (αµετβ.) 1. έχω την ικανότητα να 
αποδώσω συνδυασµό στίχων και µουσικής, µπορώ να πω ένα τρα-
γούδι: δεν ~, δεν έχω ωραία φωνή || «τραγουδάτε στο µπάνιο;» (δια-
φήµ.) || ~ ωραία | συγκρατηµένα | φάλτσα | µε πάθος 2. ασκώ το 
επάγγελµα τού τραγουδιστή, ερµηνεύω τραγούδια επαγγελµατικώς: ~ 
σε νυχτερινό κέντρο | σε µπουάτ || δήλωσε ότι δεν θα τραγουδήσει 
ξανά 3. (µτφ. για πουλιά) κελαηδώ: τα πουλιά τραγουδούσαν στα 
κλαδιά ♦ (µετβ.) 4. λέω, εκτελώ µε τη φωνή µου ένα τραγούδι, γενι-
κότερα απαγγέλλω εµµελώς ή αποδίδω µε τη φωνή µου µια µελωδι-
κή γραµµή: η παρέα τραγουδά παλιά, ξεχασµένα τραγούδια τού Γιαν-
νίδη || στο γλέντι άλλοι τραγουδούσαν, άλλοι χορεύανε || το παιδί 
τραγουδούσε µε τη φωνή του λογάκια χωρίς σηµασία || όταν παίζεις 
την µελωδία, να την τραγουδάς κιόλας 5. ερµηνεύω τις συνθέσεις 
ενός συνθέτη: στη συναυλία ο Μπιθικώτσης θα τραγουδήσει Θεοδω-
ράκη 6. συνθέτω ένα µεγάλο ποίηµα ή διάφορα ποιήµατα σχετικά µε 
ένα θέµα: ένας ποιητής που τραγούδησε τον έρωτα µε την ποίηση του 
|| ο Παλαµάς στα ποιήµατα του τραγουδάει τους καηµούς τής ρω-
µιοσύνης. — τραγούδηµα κ. τραγούδισµα (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. 
τραγουδώ < αρχ. τραγφδώ (-έω) < τραγφδός (βλ.λ.)]. 

τραγωδία (η) {τραγωδιών} 1. θεατρικό έργο, το οποίο συνδύαζε κατά 
την αρχαιότητα τον ποιητικό έµµετρο λόγο, τη µουσική και την όρ-
χηση και, αναπαριστώντας σκηνές από την ίδια τη ζωή και εσωτερι-
κές συγκρούσεις των ανθρώπων, προκαλούσε στην ψυχή των θεατών 
τον φόβο και τον οίκτο για τη µοίρα των ηρώων: οι τραγωδίες τού Αι-
σχύλου | τού Ευριπίδη 2. το θεατρικό είδος που περιλαµβάνει τέτοια 
έργα: το θέατρο µας θ' ανεβάσει ~|| δήλωσε ότι θα παίξει ~3. (στα νε-
ότερα χρόνια) θεατρικό έργο µε δραµατική υπόθεση ΑΝΤ. κωµωδία 
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4. (συνεκδ.) συµβάν που προκαλεί λύπη και οίκτο για τους αναξιοπαθούντες: 
αεροπορική | ναυτική | οικογενειακή ~ ΣΥΝ. δράµα. [ΕΤΎΜ, < αρχ. τραγωδία 
< τραγωδός (βλ.λ.)]. 

τραγωδιογράφος (ο) [µτγν.] πρόσωπο που γράφει τραγωδίες, ο συγγραφέας 
τραγωδιών ΣΥΝ. τραγικός ποιητής. 

τραγωδοποιος (ο) [αρχ.] ο τραγωδιογράφος. — τρανωδοποιία (η) [µτγν.]. 
τραγωδοποιώ ρ. αµετβ. [1882] {τραγωδοποιείς...} γράφω τραγωδία. 
τραγωδός (ο/η) 1. ο τραγικός ποιητής · 2. ηθοποιός που παίζει σε τραγωδία. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. τραγωδός < τράγος + ωδή (κατά το ραψωδός). Η ερµηνεία 
παραµένει ανεξακρίβωτη, καθ' όσον µάλιστα συνδέεται στενά µε την ιστορική 
εξέλιξη τής τραγωδίας ως λογοτεχνικού είδους. Πιθανότερη φαίνεται η 
αναγωγή στους διονυσιακούς διθυράµβους, στους οποίους ένας χορός 
σατύρων (που τους αποκαλούσαν τράγους) επιδιδόταν σε έξαλλες πράξεις 
µανίας, ακόµη και ασέλγειας. Κατ' άλλους, όµως, η λ. τραγωδός περιέγραψε 
αρχικώς εκείνον που τραγουδούσε και χόρευε σε αγώνες µε έπαθλο έναν 
τράγο ή µε αφορµή τη θυσία του]. 

τραΐ (το) → τραγί 
Τραϊανός (ο) 1. Μάρκος Ούλπιος- Ρωµαίος αυτοκράτορας (98-117 µ.Χ.) 2. 

ανδρικό όνοµα. ΙΕΤΎΜ. µτγν. κύρ. όν. < λατ. Traianus | Troianus < Troia 
«Τροία»]. 

τραινάρισµα (το) → τρενάρισµα 
τραινάρω ρ. → τρενάρω 
τραίνο (το) → τρένο 
τρακ (το) {άκλ.} η ανησυχία ή ο φόβος που αισθάνεται κάποιος, όταν βρίσκεται 

µπροστά σε πολύ κόσµο, όταν περνά µια σωµατική ή ψυχική δοκιµασία ή 
έρχεται σε επαφή µε κάτι τελείως καινούργιο γι' αυτόν: ο ηθοποιός, πριν βγει 
στη σκηνή, είχε ~ || µε πιάνει ~ όταν απευθύνοµαι σε µεγάλο ακροατήριο. 
[ETYM, < γαλλ. trac, εκφραστ. λ., πιθ. προϊόν ονοµατοποιίας]. 

τράκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το να ζητεί κανείς από άλλον χρήµατα, 
τσιγάρα, µικροαντικείµενα κλπ., για να καλύπτει τις ανάγκες του, χωρίς να τα 
επιστρέφει ή να πληρώνει γι' αυτά: κάνω ~ || ζω µε την ~ || βγαίνω για ~ || µου 
έκανε ~ µερικά τσιγάρα- ΦΡ. κάνω τρά-κες εντυπωσιάζω, προκαλώ αίσθηση µε 
την εµφάνιση µου · 2. (αργκό) το τρακάρισµα, η σύγκρουση: έγινε µια ~ στη 
διασταύρωση! [ΕΤΥΜ. < τρακάρω (υποχωρητ.)]. 

τρακαδόρος (ο), τρακαδορισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) αυτός που κάνει 
κατά σύστηµα τράκα (βλ.λ., σηµ. 1). — τρακαδόρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < τράκα 
+ -δόρος (βλ.λ.), πβ. κ. κοµπινα-δόρος]. 

τρακάρισµα1 (το) [1814] {τρακαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} η σύγκρουση 
οχηµάτων: δεν έχει συνέλθει ακόµη απ' το ~. 

τρακάρισµα2 (το) {τρακαρίσµατος | χωρ. πληθ.} το να έχει πάθει κανείς τρακ 
(βλ.λ.). 

τρακαρισµένος1, -η, -ο (όχηµα) που έχει συγκρουστεί (µε άλλο όχηµα): το 
αυτοκίνητο του είναι ~ στο δεξί φτερό. 

τρακαρισµένος2, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που έχει τρακ (βλ.λ.): ήταν ~ και δεν 
τα πήγε καλά στις προφορικές εξετάσεις. [ΕΤΥΜ. < τρακ, µε την επίδρ. τού ρ. 
τρακάρω]. 

τρακάρω1 ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τράκαρ-α κ. -ισα, -ίστηκα, -ισµένος} (λαϊκ.) ♦ 1. 
(αµετβ.) (κατά την οδική κυκλοφορία) (α) συγκρούοµαι µε άλλο όχηµα: 
τρακάρισα µε ένα άλλο αυτοκίνητο | µε µηχανάκι | µε φορτηγό || τράκαρα στην 
εθνική οδό (β) πέφτω µε όχηµα πάνω σε σταθερό σηµείο ή σταθµευµένο 
όχηµα: τράκαρε σ' ένα δέντρο | σε µια κολόνα τής ∆.Ε.Η. || (κ. µτφ.) εκεί που 
περπατούσα, τράκαρα σ' έναν στύλο | σ' έναν τοίχο ♦ (µετβ.) 2. (α) προκαλώ 
ζηµιά στο όχηµα που οδηγώ προσκρούοντας σε άλλο όχηµα ή σταθερό 
σηµείο: πού το τράκαρες το αµάξι σου κι έγινε έτσι; || πρόσεξε µην τρακάρεις το 
καινούργιο σου αυτοκίνητο (β) (τρακάρω κάποιον) χτυπώ µε το όχηµα µου το 
όχηµα άλλου: µε τράκαραν (κάποιος χτύπησε µε το όχηµα του το δικό µου) || 
τον τράκαρε κάποιος από πίσω || έστριψε απότοµα, για να µη µας τρακάρει 3. 
(µτφ.) συναντώ τυχαία (κάποιον), καθώς περπατώ ή οδηγώ: τον τράκαρα σε 
µπαράκι τής παραλίας. Επίσης τρακέρνω. 
[ETYM. < ιταλ. attraccare «(για πλοίο) πλευρίζω σε αποβάθρα ή σε άλλο 
πλοίο, ορµίζω», αγν. ετύµου]. 

τρακάρω2 ρ. µετβ. κάνω κάποιον να πάθει τρακ· συνήθ. το µεσοπαθ. 
τρακάροµαι κ. τρακαρίζοµαι παθαίνω τρακ: τρακαρίστηκε όταν είδε τα 
θέµατα των εξετάσεων || ήταν πολύ τρακαρισµένη στη συνέντευξη Τύπου. 

τρακατρούκα κ. στρακαστρούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µικρό πυροτέχνηµα 
που παράγει µε αλλεπάλληλες εκρήξεις έντονους κρότους ΣΥΝ. κροτίδα 2. 
(µτφ.) τρακατρούκες (οι) απειλές ή υποσχέσεις που µένουν µόνο στα λόγια 
και δεν πραγµατοποιούνται. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

τράκο (το) κ. τράκος (ο) (λαϊκ.) 1. η σύγκρουση οχηµάτων: έγινε ένα - στη 
γωνία ΣΥΝ. τρακάρισµα · 2. η ζηµιά που παθαίνει κανείς σε µια 
δραστηριότητα του, η βλάβη· κυρ. στη ΦΡ. παθαίνω τράκο παθαίνω ζηµιά, µε 
βρίσκει συµφορά: έπαθε ένα τράκο, που θα το θυµάται σε όλη του τη ζωή. 
[ΕΤΥΜ. < τρακάρω (υποχωρητ.)]. 

τρακοσαριά (η) {χωρ. πληθ.} σύνολο τριακοσίων (προσώπων, πραγµάτων)· 
µόνο στη ΦΡ. καµιά τρακοσαριά περίπου τριακόσιοι, -ιες, -ια (βλ. λ. αριθµός, 
ΠΙΝ.). [ETYM. < τρ(ι)ακόσια + παραγ. επίθηµα -αριά (βλ.λ.)]. 

τρακόσοι → τριακόσιοι 
τρακτέρ (το) {άκλ.} ελλην. ελκυστήρας- τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο 

όχηµα που ρυµουλκεί άλλα οχήµατα, κυρ. γεωργικά µηχανήµατα· (συνήθ. 
συνεκδ.) το όχηµα που φέρει πίσω του γεωργικό µηχάνηµα για το όργωµα των 
χωραφιών: οι αγρότες µε τα ~ έκλεισαν την εθνική οδό. — (υποκ.) τρακτεράκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tracteur < λατ. tractus «έλξη, σύρσιµο, τράβηγµα» < ρ. 
trahere «έλκω, σύρω, τραβώ» (πβ. µτχ. tractus)]. 

τρακτερωτός, -ή, -ό (παπούτσι) που η σόλα του έχει µικρές προεξοχές και 
εγκοπές, όπως τα λάστιχα των τροχών των τρακτέρ. 

τραλαλά επιφών. (καθηµ.) εκφράζει χαρά- ΦΡ. (σκωπτ.) (α) είναι τραλαλά (για 
πρόσ.) τα έχει χαµένα, δεν ξέρει τι λέει ή τι κάνει (β) (αργκό) έπαθε ψυχικό 
τραλαλά ταράχτηκε πολύ, υπέστη νευρικό κλονισµό. [ETYM. < γαλλ. tralala, 
ονοµατοπ. λ.]. 

Τράλλεις (οι) {Τράλλεων} αρχαία πόλη τής Μικράς Ασίας, το σηµερινό Αϊδίνι 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, από οµώνυµο θρακ. φύλο, αγν. ετύµου]. 

τραµ (το) {άκλ.} ελλην. τροχιόδροµος- µεταφορικό αστικό µέσο που 
αποτελείται από ηλεκτροκίνητα τροχοφόρα οχήµατα, τα οποία κινούνται 
πάνω σε σιδηροτροχιές. — (υποκ.) τραµάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. tram, αβεβ. 
ετύµου, ίσως < µέσ. ολλ. trame «δοκός, µα-δέρι», οπότε η λ. θα αναφερόταν 
αρχικώς στις σιδηροτροχιές των ορυχείων, πάνω στις οποίες κινούνταν τα 
βαγόνια µε το φορτίο]. 

τραµβα.γέρης (ο) {τραµβαγέρηδες} (παλαιότ.) οδηγός ή εισπράκτορας τραµ. 
[ETYM. < τραµβάι (< αγγλ. tram-way, οπτικό δάνειο) + παραγ. επίθηµα -
έρης, µε ανάπτυξη ευφωνικού -γ- ]. 

τραµουντάνα (η) {χωρ. πληθ.) ο βόρειος άνεµος ΣΥΝ. (επίσ.) βορράς κ. 
(καθηµ.) βοριάς (βλ. λ. άνεµος, ΠΓΝ.). 
[ETYM. < µεσν. τραµο)υ)ντάνα < ιταλ. tramontana «άνεµος από τα βουνά 
(τού βορρά)», θηλ. τού επιθ. tramontano < λατ. transmontänus < trans- + 
montânus «ορεινός» < mons, -ntis «όρος»]. 

τράµπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η ανταλλαγή. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. trampa]. 

τραµπάκουλο (το) (λαϊκ.) 1. ογκώδες και αργό ιστιοφόρο πλοίο τής Αδριατικής 
Θάλασσας 2. (µτφ.) πολύ χοντρή γυναίκα που βαδίζει αργά και κουνιέται 
δεξιά-αριστερά, καθώς στηρίζεται διαδοχικά στο ένα και στο άλλο πόδι. 
[ETYM. < ιταλ. trabaccolo, αβεβ. ετύµου, ίσως < λατ. *tra-bica (ενν. nävis) < 
trabs, -bis «δοκός (στενόµακρη), πλοίο»]. 

τραµπάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ξύλινη ή µεταλλική δοκός ή σανίδα που 
στηρίζεται στο µέσον της πάνω σε µία (συχνά δνχαλωτή) βάση και έχει 
καθίσµατα στις δύο άκρες, όπου κάθονται δύο άτοµα, καθένα από τα οποία 
πιέζει µε το βάρος του τη θέση του, ώστε ο απέναντι του να σηκωθεί στον 
αέρα και αντιστρόφως: κάνω ~. [ETYM. < ιταλ. traballare «ταλαντεύοµαι» 
(υποχωρητ.) < tra- «µεταξύ, ανάµεσα» (< λατ. trans) + ballare «χορεύω, 
πηδώ, σκιρτώ» < µτγν. λατ. ballare (< αρχ. βάλλω)]. 

τραµπαλίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {τραµπαλίστηκα} (λαϊκ.) 1. παίζω µε την 
τραµπαλα, ταλαντεύοµαι πάνω σε τραµπαλα: «τράµπα-τραµπα-λίζοµαι, πέφτω 
και τσακίζοµαι» (παιδικό τραγ.) 2. (µτφ.) πηγαίνω πά-νω-κάτω, 
ανεβοκατεβαίνω, όπως λ.χ. µια βάρκα στο κύµα. — τρα-µπάλισµα (το)   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

τραµπολίνο (το) η εκτέλεση ακροβατικών πάνω σε τεντωµένο κα-ραβόπανο και 
το άθληµα που βασίζεται σε αυτό. [ETYM. < ιταλ. trampolino < trampoli < 
γερµ. trampeln «ποδοκροτώ»]. 

τραµπουκαρειό (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) (περιληπτ.) σύνολο ή οµάδα 
τραµπούκων. Επίσης τραµπουκαρία (η). 
[ETYM. < τραµπούκος + παραγ. επίθηµα -αρειό, πβ. κ. αλητ-αρειό, παππαδ-
αρειό]. 

τραµπουκέτο (το) κινητό µηχάνηµα τού θεάτρου, που εξυπηρετεί τη σκηνική 
παρουσίαση ή εξαφάνιση προσώπων ή αντικειµένων τού σκηνικού 
διακόσµου. 
[ETYM. < ιταλ. trabochetto < γαλλ. trébuchet < προβηγκ. trabuc «πο-
λιορκητικός κριός» (βλ. κ. τραµπούκος)]. 

τραµπουκισµός (ο) η συµπεριφορά που αρµόζει σε τραµπούκο· χαρακτηρίζεται 
από θρασύτητα, χρησιµοποίηση απειλών και εκβιασµών, αυθαιρεσία και 
πρόκληση ταραχών, µε σκοπό την εξυπηρέτηση ανέντιµων και ευτελών 
σκοπών πολιτικής παράταξης ή πολιτικού προσώπου: οι ~ των οπαδών τού 
ακροδεξιού υποψηφίου. 

τραµπούκος (ο) 1. πρόσωπο που πληρώνεται (ή σπανιότ. ενεργεί από µόνο του) 
για να προκαλεί επεισόδια και να βιαιοπραγεί εις βάρος (κυρ. πολιτικών) 
αντιπάλων: οι ~ τής ακροδεξιάς προσπάθησαν να εµποδίσουν τη συγκέντρωση 
των ειρηνιστών 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που χρησιµοποιεί βία για την 
επιβολή του σε έναν χώρο ΣΥΝ. νταής. — τραµπούκικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < ισπ. trabuco «είδος πούρου (που έµοιαζε µε όλµο)» < προβηγκ. 
trabuc «καταπέλτης, πολιορκητική µηχανή» < tra- «ανάµεσα, µεταξύ» + -bue 
(< φρανκον. buk «κοιλιά»). Η σηµερινή χρήση τής λ. οφείλεται στη συνήθεια 
ορισµένων πολιτικών να δίνουν ως φιλοδώρηµα ένα πούρο σε εκείνους που 
προσλαµβάνονταν για να τροµοκρατούν τους πολιτικούς αντιπάλους]. 

τρανεύω ρ. αµετβ. {τράνεψα} (σπάν.) γίνοµαι τρανός (βλ.λ.). 
τρανζίστορ (το) {άκλ.} 1. ΗΛΕΚΤΡ. συµπαγής συσκευή που αποτελείται από 

διαδοχικούς ηµιαγωγούς ενωµένους µεταξύ τους, οι οποίοι παίζουν τον ρόλο 
ενισχυτή µικρών µεταβολών τού ρεύµατος και τής τάσεως 2. (συνεκδ.) µικρό 
ραδιόφωνο. — (υποκ.) τρανζιστοράκι (το) (σηµ. 2). 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. transistor < trans(fer) «µεταφέρω» + (res)istor «αντίσταση», 
επειδή ή ενέργεια διοχετεύεται στον ηµιαγωγό µέσω ηλεκτρικής 
αντιστάσεως]. 



τράνζιτ 1786 τραπεζοκρατία 
 

τράνζιτ κ. τράνζιτο (το) {άκλ.} 1. η διέλευση εµπορευµάτων από εν-
διάµεσους σταθµούς προς τον τελικό προορισµό τους, χωρίς την κα-
ταβολή ενδιάµεσων δασµών 2. η παραµονή ταξιδιωτών σε σταθµούς 
(λιµάνια, αεροδρόµια) και η µετεπιβίβασή τους σε άλλο µέσο µετα-
φοράς για την ολοκλήρωση τού ταξιδιού τους χωρίς ενδιάµεσο έλεγ-
χο στις αποσκευές ή (συνήθ.) και στα διαβατήρια, καθώς και ο χώρος 
στον οποίο παραµένουν για τη µετεπιβίβασή τους: πτήση ~ για Αργε-
ντινή. 
[ΕΓΥΜ < αγγλ. transit | ιταλ. transito < λατ. transitus «διάβαση, µετά-
βαση» < transire «µεταβαίνω, διέρχοµαι»]. 

τρανκουίλο επίρρ. ΜΟΥΣ. ως ένδειξη εκφραστική ή ρυθµικής αγω-
γής: ήρεµα. [ΕΤΥΜ < ιταλ. tranquillo «ήρεµος, ήσυχος» < λατ. 
tranquillus]. 

τρανός, -ή, -ό (εκφραστ.-λογοτ.) 1. (για πρόσ.) ο σπουδαίος: έγινε µε-
γάλος και ~ 2. πολύ µεγάλος, πολύ σηµαντικός: ~ απόδειξη || ~ παρά-
δειγµα τής αξίας του υπήρξε η ερµηνεία του στο έργο αυτό 3. (σπάν.-
λαϊκ.) ο µεγάλος στην ηλικία ή στο ανάστηµα ΣΥΝ. µεγάλος ANT. µι-
κρός. — τρανότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. τρανής «σαφής, ευκρινής» (κατά τα επίθ. σε -ος), 
που παρουσιάζει επίθηµα -άνής, πβ. κ. σαφ-ηνής. Το θ. τρ- προέρχεται 
πιθ. από τη µηδενισµ. βαθµ. τού τείρω (< *τέρ-./ω) (βλ. λ. τόρνος, τρί-
βω), ενώ η σηµασιολ. εξέλιξη φαίνεται ικανοποιητική, αν ληφθεί υπ' 
όψιν και το παράγ. τορός «διαπεραστικός, σαφής, ξεκάθαρος»]. 

τρανσαµινάση (η) {δύσχρ. τρανσαµινασών} ΒΙΟΛ. ένζυµο που συµ-
βάλλει στη γενική διαδικασία µεταβολισµού των αµινοξέων οι τραν-
σαµινάσες απαντούν φυσιολογικά στα κύτταρα, αλλά η ποσότητα 
τους στο αίµα είναι µικρή. 
[ΕΙΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. transaminase < transamination < λατ. 
trans- «δια-, πέραν» + amination < amin- (βλ. λ. αµίνες)]. 

τρανσέξουαλ (ο/η) {άκλ.} αυτός που έχει αλλάξει φύλο (από άνδρας 
σε γυναίκα ή το αντίστροφο) µε χειρουργική επέµβαση. — τρανσε-
ξουαλικότητα (η), τρανσεξουαλικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
transsexual]. 

τρανσεξουαλισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η αίσθηση που έχει κάποιος ότι 
ανήκει στο αντίθετο φύλο και συνήθ. η επακόλουθη πραγµατο-
ποίηση αλλαγής φύλου µε χειρουργική επέµβαση. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού αγγλ. transsexualism]. 

Τρανσυλβανία (η) (ρουµ. Transilvania) περιοχή τής ∆. Ρουµανίας που 
περικλείεται Β., Α. και Ν. από τα Καρπάθια Όρη. — Τρανσυλβα-νός 
(ο), Τρανσυλβανή (η), τρανσυλβανικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ,^ µεσν. λατ. 
Transylvania < trans- «δια→ + sylva «δάσος»]. 

τραντάζω ρ. µετβ. {τράντα-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. σείω δυνατά και 
απότοµα: ο σεισµός τράνταξε τα σπίτια || (κ. µτφ.) το θέατρο τραντά-
χτηκε από τα γέλια των θεατών ΣΥΝ. ταρακουνώ 2. (µτφ.) συγκλονί-
ζω (κάποιον) ψυχικά ή τον κάνω να βγει από κατάσταση εφησυχα-
σµού: οι εικόνες βίας από τον πόλεµο µας τράνταξαν || τους τράντα-
ξαν τα εκλογικά αποτελέσµατα ΣΥΝ. ταρακουνώ. — τράνταγµα (το). 
[ΕΤΥΜ Πιθ. < *τραντανίζω (κατ' αναλογίαν προς τα ρ. σε -άζω) < *τα-
ντανίζω (µε ανάπτυξη -ρ- ευφωνικού) < αρχ. τανταλίζω (< Τάνταλος, 
βλ.λ.)]. 

τρανταχτός, -ή, -ό 1. αυτός που κάνει θόρυβο: ~ γέλια 2. αυτός που 
εντυπωσιάζει, που προκαλεί αίσθηση: ο πρόεδρος τού συλλόγου έκα-
νε - µεταγραφές 3. ο πολύ ισχυρός ή προφανής: ~ επιχείρηµα | από-
δειξη 4. (για πρόσ.) ο σπουδαίος, ο διάσηµος: ~ φυσιογνωµία | προ-
σωπικότητα. — τρανταχτά επίρρ. 

τρανώνω ρ. αµετβ. (λογοτ.) {τράνω-σα, -θηκα} τρανεύω (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ; < µτγν. τρανώ (-όω) «ξεκαθαρίζω, αποσαφηνίζω» < τρανός 
(βλ.λ.), κατά τη σηµασιολ. εξέλιξη τού επιθ.]. 

τράπεζα (η) {-ας κ. -έζης | -εζών} 1. οικονοµική επιχείρηση ή οργανι-
σµός που είναι εξουσιοδοτηµένος να παρέχει διάφορες υπηρεσίες, 
όπως η παραλαβή και φύλαξη χρηµάτων (κατάθεση µε τόκο) ή αντι-
κειµένων αξίας (σε θυρίδες), ο δανεισµός χρηµάτων µε τόκο, η έκδο-
ση και εξαργύρωση επιταγών, η πώληση και αγορά συναλλάγµατος, 
η διακίνηση κεφαλαίων, η έκδοση νοµίσµατος κ.ά.: Εθνική | Εµπορική 
| Κτηµατική ~ || Κεντρική Τράπεζα (η Τράπεζα Ελλάδος, η οποία 
εκδίδει το νόµισµα) || ~ επενδύσεων || κρατική | ιδιωτική ~ 2. (συνεκδ.) 
το κτήριο στο οποίο στεγάζεται ένας τέτοιος οργανισµός, καθώς και 
κάθε του παράρτηµα: πήγα στην ~ || έκρηξη βόµβας σε ~ των Αθηνών 
3. (µτφ.) πρόσωπο µε µεγάλη οικονοµική άνεση, που µπορεί να δα-
νείζει τους άλλους: δεν είµαι ~, για να σας δίνω συνεχώς λεφτά! 4. 
(ειδικότ.) ο χώρος στον οποίο αποθηκεύεται και συντηρείται σε καλή 
κατάσταση κάτι (αίµα, σπέρµα, µοσχεύµατα ή πληροφορίες σε υπο-
λογιστή), ώστε να χρησιµοποιηθεί µόλις υπάρξει ανάγκη: - αίµατος 
(βλ. λ. αίµα) | σπέρµατος | πληροφοριών | δεδοµένων · 5. (σπάν.) το 
τραπέζι, κυρ. στις ΦΡ. (α) Αγία Τράπεζα τετράγωνο ή παραλληλό-
γραµµο τραπέζι που βρίσκεται µέσα στο ιερό των χριστιανικών ναών, 
πάνω στο οποίο τελείται το µυστήριο τής θείας Ευχαριστίας (β) συ-
ζήτηση στρογγυλή*; τραπέζης βλ. λ. στρογγυλός (γ) Ιππότες τής 
Στρογγυλής Τραπέζης οι ιππότες που, κατά τον θρύλο, αποτέλεσαν 
την αυλή τού βασιλιά Αρθούρου στην Αγγλία και οι οποίοι κάθισαν 
γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι, ώστε να φαίνονται όλοι ίσοι: το 
αδελφάτο των ιπποτών τής στρογγυλής τραπέζης 6. (σε µονές) ο χώ-
ρος στον οποίο προσφέρονται γεύµατα στους πιστούς και γευµατί-
ζουν οι µοναχοί- ΦΡ. κάνω τράπεζα γευµατίζω, παρέχω γεύµα. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < *τρά-πεδ-)α < θ. τρα- + πεδ- (από την απαθή βαθµ. τής λ. 
πους, βλ. κ. πέδ-ον, πεδ-ίον). Το θ. τρα- ανάγεται στο αριθµητ. τέσ-
σαρες (πβ. επίθ. τέ-ταρ-τος, τε-τρά-κις) µέσω I.E. *kwe-tr-, όπου όµως η 
σίγηση τού αρχικού τε- (< *kwe-) παραµένει δυσερµήνευτη (ίσως 
θεωρήθηκε αναδιπλασιασµός). Η λ. δήλωνε αρχικώς κάθε έπιπλο µε 
οριζόντια επιφάνεια, που στηρίζεται σε τέσσερα πόδια, αργότερα δε 

εξειδικεύθηκε στη σηµ. «τραπέζι αργυραµοιβού, εξέδρα συναλλα-
γών», από όπου προέκυψε η σηµ. «πιστωτικό ίδρυµα». Μετάφρ. δά-
νεια από την Αγγλική αποτελούν οι φρ. Ιππότες τής Στρογγυλής Τρα-
πέζης (< The Round Table Knights), συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
(< round-table discussion), τράπεζα πληροφοριών (< data bank) κ.ά.]. 

τραπεζάκι (το) → τραπέζι 
τραπεζαρία (η) {τραπεζαριών} 1. ο χώρος σπιτιού, ξενοδοχείου ή 

ιδρύµατος, στον οποίο υπάρχουν ένα µεγάλο τραπέζι και καρέκλες 
για την παροχή γεύµατος σε επισκέπτες (σπίτι) ή αρκετά τραπέζια 
για το σερβίρισµα πελατών ή τροφίµων (ξενοδοχείο, ίδρυµα): θα φά-
µε στην ~ || περάστε στην -1| το πρωινό σερβίρεται στην ~ τού ξενο-
δοχείου 2. (συνεκδ.) ο απαραίτητος εξοπλισµός ενός τέτοιου χώρου σε 
ιδιωτική κατοικία, συνήθ. το τραπέζι και οι καρέκλες, όπου παρατί-
θεται γεύµα σε επισκέπτες ή φιλοξενουµένους: αγόρασα καινούργια -
1| µοντέρνα | κλασική ~. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τραπεζάρης «τραπεζοκόµος των µονών» < τράπεζα + 
παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. κ. πρωτ-άρης, λυρ-άρης]. 

τραπέζι (το) {τραπεζ-ιού | -ιών} 1. έπιπλο µε τέσσερα συνήθ. πόδια, 
πάνω στα οποία στηρίζεται επίπεδη επιφάνεια: στρογγυλό | χειρουρ-
γικό ~ || ~ πτυσσόµενο | περιστρεφόµενο | κινητό | τροχήλατο | ρα-
πτοµηχανής | σερβιρίσµατος | σχεδιάσεως | τού καφέ | τού χολ | για 
φαγητό | τής κουζίνας | για γραφείο || στο τηλεοπτικό στούντιο έχουν 
τοποθετήσει τα µηχανήµατα σε µακρόστενα ~ || το - των συνοµιλιών 
(επισήµων) | των διαπραγµατεύσεων | των διαβουλεύσεων | τού δια-
λόγου | των συζητήσεων ΦΡ. (α) κλείνω τραπέζι (σε εστιατόριο ή νυ-
χτερινό κέντρο) κλείνω θέση, κάνω κράτηση: έχει πολύ κόσµο την 
Τσικνοπέµπτη στις ταβέρνες και πρέπει να κλείσουµε τραπέζι (β) ρί-
χνω (π.χ. πρόταση) στο τραπέζι καταθέτω, υποβάλλω, παρουσιάζω 
(µια πρόταση) στους συνοµιλητές | συζητητές µου 2. (ειδικότ.) το πα-
ραπάνω έπιπλο για το φαγητό· ΦΡ. κάθοµαι στο τραπέζι παίρνω θέ-
ση για να γευµατίσω: όλη η οικογένεια καθόταν στο τραπέζι· ΦΡ. (α) 
στρώνω τραπέζι βλ. λ. στρώνω (β) ξεστρώνω /µαζεύω το τραπέζι µα-
ζεύω όσα έστρωσα πάνω στο τραπέζι (γ) βάζω τραπέζι ετοιµάζω, 
στρώνω τραπέζι 3. (συνεκδ.) το γεύµα ή το δείπνο: έχουµε ~ απόψε || 
µε κάλεσαν σε ~· ΦΡ. κάνω το τραπέζι (σε κάποιον) παραθέτω γεύµα 
(σε κάποιον). — (υποκ.) τραπεζάκι (το). [ΕΤΥΜ < αρχ- τραπεζών, 
υποκ. τού τράπεζα (βλ.λ.)]. 

τραπεζιέρης (ο) {τραπεζιέρηδες}, τραπεζιερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(παλαιότ.) ο τραπεζοκόµος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < τραπέζι + παραγ. 
επίθηµα ιέρης, πβ. κ. τιµον-ιέρης]. 

τραπεζικός, -ή, -ό [1833] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε την τράπεζα: 
~ λογαριασµός | γραµµάτιο | επιταγή | κατάθεση | επιτόκιο | πίστωση | 
κεφάλαιο | απόρρητο (η απαγόρευση τής δηµοσίευσης κάθε 
πληροφορίας για την οικονοµική κατάσταση των πελατών µιας τρά-
πεζας) | σύστηµα | στέλεχος | κολοσσός || ηλεκτρονικές ~ συναλλαγές 
(β) Τραπεζικός Μεσολαβητής ανεξάρτητος θεσµός που έχει δηµιουρ-
γηθεί για να εξετάζει αµερόληπτα και µε διαφανείς διαδικασίες τις 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν ανάµεσα στους συναλλασσόµενους 
και τις τράπεζες και που αφορούν λ.χ. την ποιότητα των υπηρεσιών, 
τους υπολογισµούς χρεώσεων σε πιστωτικές κάρτες κ.λπ. 2. τραπε-
ζικός (ο) ο υπάλληλος τραπέζης ΣΥΝ. τραπεζοϋπάλληλος. 

τραπεζικός ή τραπεζιτικός. Ό,τι έχει σχέση µε την τράπεζα δηλώ-
νεται κανονικά µε το επίθετο τραπεζ-ικός: τραπεζικές συναλλαγές, 
τραπεζικό δάνειο, τραπεζικό γραµµάτιο, τραπεζικός υπάλληλος. 
Αρα το τραπεζιτικός αναφέρεται στο τραπεζ-ίτης «ο ιδιοκτήτης 
µιας τράπεζας» (τραπεζιτικά συµφέροντα, τραπεζιτική ζωή) και 
δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µε αναφορά στην τράπεζα: έτσι, τα 
τραπεζιτικός (υπάλληλος) ή τραπεζιτικό σύστηµα κ.λπ. πρέπει να 
αποφεύγονται και να προτιµώνται αντιστοίχως τα τραπεζικός 
(υπάλληλος), τραπεζικό σύστηµα κ.τ.ό. 

τραπέζιο (το) {τραπεζί-ου | -ων) 1. ΓΕΩΜ. επίπεδο τετράπλευρο, που 
έχει τις δύο πλευρές παράλληλες και άνισες: ισοσκελές ~ || διάµεσος 
τραπεζίου · 2. ΑΘΛ. σύστηµα από δύο σχοινιά που κρέµονται από ψηλά 
παράλληλα µεταξύ τους και στις άκρες τους ενώνονται µε κυλιν-
δρική λεπτή ράβδο, από την οποία κρατιέται ο γυµναστής κάνοντας 
ασκήσεις (αιωρήσεις, περιστροφές κ.λπ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. τραπέζιον, 
υποκ. τού τράπεζα (βλ.λ.)]. 

τραπεζιοειδής, -ής, -ές [1896] {τραπεζιοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που µοιάζει µε τραπέζιο: πλοίο µε ~ πανιά ΣΥΝ. τραπεζοειδής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τραπεζίτης (ο) [αρχ.] {τραπεζιτών} 1. ο ιδιοκτήτης ή ο βασικός µέ-
τοχος ή (παλαιότ.) ο διευθυντής τράπεζας · 2. ΑΝΑΤ. καθένα από δύο 
ή τρία στους ενηλίκους τελευταία δόντια τής άνω και κάτω γνάθου 
ΣΥΝ. γοµφίος. 

τραπεζιτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε τραπεζίτη: - 
σύστηµα | επιταγή | συµφέροντα | ζωή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τραπεζικός. 

τραπεζογραµµάτιο (το) [1865] {τραπεζογραµµατί-ου | -ων} χάρτινο 
νόµισµα που κυκλοφορεί η τράπεζα, το χαρτονόµισµα. 

τραπεζοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {τραπεζοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. 
τραπεζιοειδής (βλ.λ.): - πανιά 2. ΑΝΑΤ. τραπεζοειδής µυς µεγάλος 
και πλατύς µυς τής οπίσθιας επιφάνειας τού τραχήλου και τής ρά-
χης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τραπεζοκόµος (ο/η) (λόγ.) πρόσωπο που εξυπηρετεί όσους γευµατί-
ζουν ή δειπνούν ΣΥΝ. σερβιτόρος, τραπεζιέρης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µτγν. < 
τράπεζα + -κόµος < κοµώ «φροντίζω» (βλ. λ. -κοµία)]. 

τραπεζοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η πολιτική κατάσταση, στην οποία 
όλοι οι τοµείς τής ζωής µιας χώρας και τα διάφορα ζητήµατα ελέγ-
χονται από τράπεζες. 



τραπεζοµάντηλο 1787 τραχηλικός 
 

[ΕΤΥΜ. < τράπεζα + -κρατία < κράτος, πβ. κ. στρατο-κρατίά]. 
τραπεζοµάντηλο (το) [µεσν.] κάλυµµα τού τραπεζιού που στρώνεται 

κατά την ώρα τού φαγητού ή υπάρχει για διακοσµητικούς λόγους 
πάνω στο τραπέζι: κεντητό ~ || απαγορεύτηκαν στα εστιατόρια τα 
πλαστικά και χάρτινα ~. 

τραπεζοµαχαιρο (το) (λαϊκ.) µαχαίρι που τοποθετείται στο τραπέζι 
µαζί µε τα πιρούνια, τα κουτάλια και τα πιάτα κατά την ώρα τού 
φαγητού. 

τραπεζοµεσίτης (ο) [1884] {τραπεζοµεσιτών} αυτός που µεσολαβεί 
σε τραπεζικές συναλλαγές ανάµεσα σε τρίτους. — τραπεζοµεσιτι-
κός, -ή, -ό [1888]. 

τραπεζοϋπάλληλος (ο/η) {τραπεζοϋπαλλήλ-ου | -ων,-ους} υπάλληλος 
τραπέζης, που εργάζεται σε τράπεζα ΣΥΝ. τραπεζικός. — τραπε-
ζοϋπαλληλικός, -ή, -ό. 

Τραπεζούς (η) {Τραπεζούντ-ος, -α) πόλη τής ΒΑ. Μικράς Ασίας στον 
Εύξεινο Πόντο, µία από τις ισχυρότερες και πλουσιότερες ελληνικές 
πόλεις τού Πόντου από την αρχαιότητα µέχρι το 1922' υπήρξε επίσης 
πρωτεύουσα τής Αυτοκρατορίας τής Τραπεζούντας από το 1204 µέχρι 
το 1461. Επίσης Τραπεζούντα. 
ΙΕΤΥΜ. < µτγν. Τραπεζοϋς, -οϋντος < αρχ. τράπεζα, ίσως λόγω τής 
µορφής τού εδάφους]. 

τραπεζώνω ρ. µετβ. {τραπέζω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) (συνήθ. αρ-
νητ.) 1. κάνω το τραπέζι σε (κάποιον), του παρέχω γεύµα ή δείπνο 2. 
τρέφω (κάποιον) ή τον καλώ συχνά για φαγητό: δύο χρόνια τους τρα-
πεζώνω κι ούτε ένα «ευχαριστώ» δεν άκουσα. — τραπέζωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τραπεζώ (-όω), κυρ. το µέσ. τραπεζοϋµαι «κάθοµαι στο 
τραπέζι» < τράπεζα]. 

τράπηκα ρ. → τρέπω 
τράπουλα (η) {δύσχρ. τραπουλών) δεσµίδα από 54 τραπουλόχαρτα, 

κυρ. για χαρτοπαίγνιο, αλλά και άλλα παιχνίδια (πασιέντζα κ.λπ.)· 
ΦΡ. (α) σηµαδεµένη τράπουλα τράπουλα τής οποίας ορισµένα φύλλα 
έχουν σηµάδι, για να αναγνωρίζουν οι χαρτοκλέφτες τα χαρτιά που 
τους ενδιαφέρουν (β) µε σηµαδεµένη τράπουλα (µτφ.) για διαδικα-
σία κατά την οποία δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις τής αµεροληψίας 
και τής δικαιοσύνης και το αποτέλεσµα έχει προκαθοριστεί: οι δια-
πραγµατεύσεις έγιναν - || οι δύο πλευρές διαπραγµατεύονται - (γ) 
κόβω την τράπουλα κόβω τα χαρτιά (βλ. λ. κόβω) (δ) ανακατεύω την 
τράπουλα ανακατεύω τα τραπουλόχαρτα, ώστε να µην υπάρχουν ευ-
νοϊκοί συνδυασµοί χαρτιών και να µοιραστούν εντελώς τυχαία 
στους παίκτες. ΙΕΤΎΜ. < ιταλ. trappola «παγίδα» < φρανκον. *trappa (> 
γαλλ. trappe)]. 

τραπουλόχαρτο (το) καθεµιά από τις 54 χαρτονένιες ή συνθετικές 
κάρτες που αποτελούν την τράπουλα, 40 από τις οποίες έχουν αριθ-
µούς από το 1 ώς το 10 και 14 από αυτές φιγούρες (βαλές, ντάµα, ρή-
γας και δύο τζόκερ)· κάθε αριθµός και φιγούρα (εκτός των δύο τζό-
κερ) υπάρχει τέσσερεις φορές, µία για καθένα από τα τέσσερα δια-
φορετικά σύµβολα («καρό», «κούπα», «σπαθί» και «µπαστούνι», λ.χ. 
«δύο σπαθί», «δέκα καρό», «ντάµα µπαστούνι» κ.λπ.): κατέρρευσε 
σαν πύργος από τραπουλόχαρτα (απότοµα και ολοκληρωτικά). 

τραστ (το) {άκλ.} ΟΙΚΟΝ. µεγάλος οικονοµικός οργανισµός, ο οποίος 
προέρχεται από τη συγχώνευση επιχειρήσεων που παράγουν το ίδιο 
προϊόν και στον οποίο κάθε µέλος χάνει τη νοµική, διοικητική και 
οικονοµική αυτοτέλεια του- συγκροτείται ύστερα από την υπογραφή 
νόµιµης συµφωνίας και αποσκοπεί στη δηµιουργία µονοπωλίου 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. trust «εµπιστοσύνη, αξιοπιστία», σκανδ. αρχής, πβ. 
αρχ. σκανδ. traust, αρχ. αγγλ. treowe «έµπιστος»]. 

τράτα (η) {δύσχρ. τρατών} ΝΑΥΤ. 1. αλιευτικός δικτυωτός σάκος τρι-
γωνικού σχήµατος: «η ~ µας η κουρελού, η χιλιοµπαλλωµένη» (δη-
µοτ. τραγ.) 2. (συνεκδ.) ψαροκάικο µε συρόµενα δίχτυα · 3. κυκλικός 
παραδοσιακός χορός, που χορεύουν οι γυναίκες µε τα χέρια χιαστί. 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < ιταλ. tratta, θηλ. τού επιθ. tratto «τραβηγµένος, 
τεντωµένος» < λατ. tractus «έλκυση, τράβηγµα», µτχ. τ. τού p. trahere 
«τραβώ, έλκω, σύρω»]. 

τραταµέντο (το) (λαϊκότ.) το κέρασµα, η περιποίηση (βλ. κ. λ. τρα-
τάρω): περάστε για ένα ~ ΣΥΝ. τρατάρισµα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
trattamento, βλ. λ. τρατάρω}. 

τρατάρης (ο) {τρατάρηδες} 1. αυτός που ψαρεύει µε τράτα 2. ο ιδιο-
κτήτης τράτας. [ΕΤΥΜ. < τράτα + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. κ. βαρκ-
άρης]. 

τρατάρω ρ. µετβ. {τράτ-αρα κ. -άρισα} (λαϊκ.) προσφέρω γλύκυσµα ή 
ποτό σε επισκέπτη, τον κερνώ κάτι ΣΥΝ. φιλεύω. Επίσης τρατέρνω. 
— τρατάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ; όψιµο µεσν. < ιταλ. trattare «προσφέρω, περιποιούµαι» < λατ. 
tradire «χειρίζοµαι, ασχολούµαι» < µτχ. tractus τού ρ. trahere «τρα-
βώ, έλκω, σύρω»]. 

τραυλίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {τραύλισα} ♦ (αµετβ.) 1. πάσχω από 
τραυλισµό, είµαι βραδύγλωσσος 2. (συνεκδ.) κοµπιάζω στην οµιλία: 
~ από τον φόβο µου ♦ 3. (µετβ.) (µτφ.) µουρµουρίζω κάτι, δεν το λέω 
καθαρά: εµφανώς σοκαρισµένος τραύλιζε κάτι µισόλογα. 

τραυλισµός (ο) [µτγν.] [χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η διαταραχή στην προφορι-
κή οµιλία, που εκδηλώνεται ως δυσκολία προφοράς ορισµένων συµ-
φώνων ή λέξεων ΣΥΝ. βραδυγλωσσία, ψεύδισµα. Επίσης τραύλισµα 
(το) [µτγν.]. 

τραυλός, -ή, -ό (κ. ως ουσ.) αυτός που πάσχει από τραυλισµό ΣΥΝ. 
ψευδός, βραδύγλωσσος. — τραυλότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. λ., 
µε παραγ. επίθηµα -λός, συχνό σε επίθ. που δηλώνουν σωµατική 
αναπηρία, λ.χ. τυφ-λός, χω-λός. Η λ. είναι αβεβ. ετύµου, αφού είναι 
δύσκολο να τεκµηριωθεί οποιαδήποτε σύνδεση µε το ουσ. τραύµα. 
∆εν αποκλείεται ο σχηµατισµός τής λ. να είναι ηχοµιµητι- 

κός και να αποτυπώνει τη δυσκολία των τραυλών κατά την προφορά 
των φθόγγων -ρ- και -λ-]. τραύµα (το) {τραύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. 
ΙΑΤΡ. σωµατική βλάβη από εξωτερικό παράγοντα, που προκαλεί λύση 
τής συνέχειας των ιστών τού δέρµατος και συνήθ. αιµορραγία: 
ανοιχτό | βαθύ | επικίνδυνο | ανεπουλωτο -1| επιπόλαιο ~ (χωρίς 
συνέπειες, ακίνδυνο) || διαµπερές 

- (από σφαίρα, βλ. λ. διαµπερής) ΣΥΝ. πληγή, λαβωµατιά' ΦΡ. ψυχικό 
τραύµα ψυχική βλάβη που µπορεί να προκαλέσει ένα γεγονός ή ένα 
συµβάν και το οποίο αποθηκεύεται στη µνήµη κάποιου και τον επη 
ρεάζει µακροπρόθεσµα: ο χωρισµός των γονιών του τού προκάλεσε ~ 
|| η θέα των σκοτωµένων στρατιωτών προκάλεσε ~ στον νέο ΣΥΝ. σοκ 
2. (µτφ.) καθετί που πλήττει κάποιον, που προκαλεί βλάβη στην προ 
σωπικότητα, την εργασία του κ.λπ.: η ήττα σε εκείνο τον πόλεµο απο 
τελεί ακόµη ανεπουλωτο εθνικό ~ || η απόρριψη του υπήρξε ένα ~ 
στην προσωπικότητα του ΣΥΝ. πλήγµα, χτύπηµα 3. µεγάλη υλική ζη 
µιά, καταστροφή (συνήθ. στον πληθ.(: η Σερβία θα υποφέρει για πολύ 
από τα ~ τού πολέµου. — (υποκ.) τραυµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τραύµα | τρώµα (αρχαιότ.) < θ. τρω- τού ρ. τι-τρώ-σκω 
«πληγώνω, τραυµατίζω» (βλ.λ.). o αττ. τ. τραύµα οφείλεται σε ανα-
λογία προς τον τ. θραύσµα (< θραύω)]. 

τραυµατίας (ο/η) {(θηλ. τραυµατίου) | τραυµατιών} πρόσωπο που φέ-
ρει τραύµα, που έχει τραυµατιστεί: ~ πολέµου (αυτός που έχει τραυ-
µατιστεί σε πόλεµο) ΣΥΝ. λαβωµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τραύµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -ίας, πβ. κ. λοχ-ίας, 
ταµ-ίας]. 

τραυµατίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {τραυµάτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προκαλώ 
σε (κάποιον) τραύµα (σωµατικό ή ψυχικό): ~ θανάσιµα | στο πόδι 
ΣΥΝ. λαβώνω, πληγώνω 2. (µτφ.) προκαλώ πλήγµα σε κάποιον/κάτι: η 
ταπεινωτική συνθήκη τραυµάτισε την εθνική µας υπερηφάνεια || του 
τραυµάτισε την αξιοπρέπεια µε τη συµπεριφορά της || ανόητα επι-
χειρήµατα που τραυµατίζουν τη νοηµοσύνη µας || η επιβολή τέτοιου 
καθεστώτος τραυµατίζει θανάσιµα τη δηµοκρατία ΣΥΝ. πληγώνω, θί-
γω 3. (ειδικότ.) προκαλώ ψυχικό τραύµα (σε κάποιον) (βλ. λ. τραύµα): η 
σκληρή εµπειρία τού Βιετνάµ τραυµάτισε πολλούς Αµερικανούς 
στρατιώτες για πάντα. 

τραυµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τραύµα (σωµα-
τικό ή ψυχικό) ή προέρχεται από αυτό: ~ πυρετός || οι διώξεις και η 
προσφυγιά υπήρξαν γι' αυτήν µια ~ εµπειρία (που την τραυµάτισαν 
ψυχικά) (πβ. λ. τραύµα, τραυµατίζω). 

τραυµατιοφορέας (ο/η) {τραυµατιοφορ-είς, -έων} υγειονοµικός 
υπάλληλος ή στρατιώτης τού Υγειονοµικού Σώµατος, που έχει ως έρ-
γο του τη µεταφορά των τραυµατιών στο νοσοκοµείο και την παρο-
χή των πρώτων βοηθειών σε αυτούς. 

τραυµατισµός (ο) [µτγν.] 1.η πρόκληση σωµατικού τραύµατος: σο-
βαρός | µοιραίος | θανάσιµος ~|| ο ~ κάποιου από αδέσποτη σφαίρα | 
από µαχαιριά (λάβωµα) 2. (µτφ.) η πρόκληση πλήγµατος: ο ~ τού κύ-
ρους | τής προσωπικότητας | τής αξιοπρέπειας (κάποιου). 

τραυµατολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κλάδος τής χειρουργικής, που 
έχει ως αντικείµενο την πρόληψη και τη θεραπεία των τραυµάτων. 
— τραυµατολογικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. traumatology]. τραυµατολόγος 

(ο/η) γιατρός ειδικευµένος στην τραυµατολογία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. traumatologist]. τράφηκα ρ. → 

τρέφω τραχανάς (ο) {τραχανάδες} ζυµαρικό που αποτελείται από 
χοντροα- 

λεσµένο σιτάρι ή σιµιγδάλι και τρώγεται αφού βράσει πρώτα µέσα 
σε γάλα και αποξηρανθεί· ΦΡ. έχω τραχανά απλωµένο έχω κάνει τη 
δουλειά µου και κάθοµαι- (κατ' επέκτ.) αδιαφορώ, τεµπελιάζω. 
[ΕΤΥΜ; < τουρκ. tarhana, µε αντιµετάθεση, < περσ. tarxâna]. τραχεία (η) 

{χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο αναπνευστικός σωλήνας που συνδέει 
τον λάρυγγα µε τους βρόγχους. — τραχειακός, -ή, -ό [1873]. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· τραχεία (ενν. αρτηρία), ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. τρα- 
χύςΐ  , 

τραχειιτιδα (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού βλεννογόνου τής 
τραχείας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. trachéite]. 

τραχειοβρογχικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε την τρα-χεία 
και στους βρόγχους: ~ γάγγλια | αδενοπάθεια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. tracheobronchique]. 

τραχειοβρογχίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού βλεννογόνου τής τρα-
χείας και των βρόγχων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
trachéobronchite]. 

τραχειορραγια (η) {τραχειορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία στην τραχεία. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tracheorrhagy < τραχεία + -ρρα-
γία (µε διπλασιασµό τού -ρ- εν συνθέσει), από το θ. τού αρχ. παθ. 
αορ. β' ερ-ράγ-ην τού ρ. ρήγνυµί]. 

τραχειοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση 
τής τραχείας µε το λαρυγγοσκόπιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. tracheoscopies 

τραχειοτοµία [1839] κ. τραχειοτοµη (η) [1887] ΙΑΤΡ. η χειρουργική 
διάνοιξη τής τραχείας για θεραπευτικούς σκοπούς (για την εισαγωγή 
ειδικού σωλήνα, που διευκολύνει την αναπνοή, για να αποφευχθεί η 
ασφυξία από επικίνδυνο ξένο σώµα ή από τη συσσώρευση εκκρι-
µάτων στην τραχέα και στους βρόγχους). — τραχειοτοµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. trachéotomie]. 

τραχηλιά (η) [µεσν.] (λαϊκ.) 1. µέρος ενδύµατος γύρω από τον λαιµό 
2. (ειδικότ. για νήπια) η σαλιάρα 3. (για ζώα) πλατύ περιλαίµιο 4. 
(συνεκδ.) κοµµάτι κρέατος από τον τράχηλο σφαγµένου ζώου. 

τραχηλικός, -ή, -ό → τράχηλος 
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τραχηλισµός (ο) [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. η σπασµωδική συστολή τού τραχή-
λου κατά τη διάρκεια επιληπτικής κρίσης · 2. ΑΘΛ. (στην πάλη) η λα-
βή σε αντίπαλο από τον τράχηλο. 

τραχηλίτιδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΙΑΤΡ. η φλεγµονή τού τραχήλου τής 
µήτρας, η οποία έχει ως σύµπτωµα τη λευκόρροια (βλ.λ.): οξεία | χρο-
νιά ~. [ETYM Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. trachelitis]. 

τράχηλος (ο) {τραχήλ-ου | -ων, -ους} 1. ΑΝΑΤ. (α) το τµήµα που ενώ-
νει το κεφάλι µε τον κορµό τού σώµατος, ο λαιµός (το εµπρόσθιο τµή-
µα και ο αυχένας): τού Έλληνος ο ~ ζυγόν δεν υποφέρει- ΦΡ. (α) κά-
θοµαι στον τράχηλο (κάποιου) καταδυναστεύω, τυραννώ (κάποιον) 
(β) σκύβω τον τράχηλο (σε κάποιον) υποτάσσοµαι αδιαµαρτύρητα 
στις θελήσεις (κάποιου) (β) το στενό κυλινδρικό τµήµα διαφόρων ορ-
γάνων τού σώµατος: ο ~ τής µήτρας 2. (στα ζώα) ο λαιµός: ο ~ τού 
αλόγου 3. (µτφ.) ο λαιµός διαφόρων αντικειµένων, λ.χ. ενός αγγείου. 
— τραχηλικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., εκφραστ. λ., µε επίθηµα -ήλος (πβ. κ. κίβδ-ηλος), που 
ίσως συνδ. µε το ρ. τρέχω, δηλώνοντας το µέρος τού σώµατος που 
στρέφεται, που γυρίζει (πβ. τη σηµασιολ. µεταβολή στα αρχ. σλαβ. 
vratû «τράχηλος» - vratiti «στρέφω», καθώς και την ετυµολ. σύνδεση 
τού λιθ. käklas «τράχηλος» µε το αρχ. κύκλος). Το θ. τραχ- αποτελεί 
µάλλον τη συνεσταλµ. βαθµ. τού τρέχω]. 

τραχηλοτοµία (η) {τραχηλοτοµιών} ΙΑΤΡ. η χειρουργική διάνοιξη τού 
τραχήλου τής µήτρας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
trachelotomy]. 

τραχύνω ρ. µετβ. [αρχ.] {τράχυν-α, -θηκα) 1. κάνω κάτι τραχύ ΣΥΝ. 
σκληραίνω ANT. λειαίνω 2. (µτφ.) παροξύνω, εξερεθίζω. — τράχυνση 
(η), τραχυντικός, -ή, -ό [αρχ.]. 

τραχύς, -ιά (λόγ. -εία), -ύ {τραχ-ύ κ. -έος | -ιοί κ. -είς, -έων (θηλ. -ει-
ών)· τραχύτ-ερος, -ατός} 1. (για επιφάνειες) ανώµαλος, µη λείος, 
άγριος κατά την αφή: ~ ύφασµα ΣΥΝ. (για έδαφος) πετρώδης ANT. λεί-
ος, απαλός 2. σκληρός, δύσκαµπτος ΑΝΤ. µαλακός, απαλός, τρυφερός 
3. σκληρός, ανυπόφορος: - χιονιάς 4. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που συ-
µπεριφέρεται απότοµα ΣΥΝ. βάναυσος, αγροίκος 5. (µτφ.-συνεκδ.) αυ-
τός που απαιτεί την καταβολή κόπων: ~ έργο ΣΥΝ. επίµοχθος, κοπια-
στικός, εργώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ αρχ. (µε κατάλ. -ύς, πβ. κ. ταχ-ύς, βραδ-ύς), που µορφολογικώς 
θα ήταν δυνατόν να συνδ. µε το ρ. θράσσω (< *θράχ-[ω, µέσω κοινού 
θ. *θραγ- και ανοµοιώσεως) και, ως εκ τούτου, µε το ρ. ταράσσω 
(βλ.λ.), αλλά η σηµασιολ. απόσταση δυσχεραίνει τον συσχετισµό]. 

τραχύτητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η µη λεία, η µη οµαλή υφή (µιας 
επιφάνειας): η ~ µιας πλάκας µαρµάρου ΣΥΝ. αγριάδα ΑΝΤ. οµαλότη-
τα, απαλότητα 2. η σκληρότητα στη συµπεριφορά, οι απότοµοι τρό-
ποι: η ~ τού χαρακτήρα του τον έκανε ανεπιθύµητο ΣΥΝ. βαναυσότη-
τα ΑΝΤ. ευγένεια, ηπιότητα 3. η δυσκολία, η σκληράδα (τού βίου): η ~ 
τής ζωής των ορεσίβιων λαών. 

τραχύφώνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει τραχιά, βραχνή φωνή. 
τράχωµα (το) {τραχώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. µολυσµατική ασθέ-

νεια των µατιών, που χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγµονή τού επι-
πεφυκότος των βλεφάρων. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. τραχύς + παραγ. επίθηµα -ωµα, πιθ. κατά το 
γλαϋκ-ωµα]. 

τραχωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα τραχώ-
µατα: ~ επιπεφυκίτιδα 2. τραχωµατικός (ο), τραχωµατική (η) πρόσω-
πο που πάσχει από τράχωµα. 

τρέιλερ (το) {άκλ.} 1. τροχοφόρο όχηµα, το οποίο σύρεται από φορ-
τηγό ή αυτοκίνητο και χρησιµοποιείται για τη µεταφορά φορτίων • 
2. σύντοµο διαφηµιστικό φιλµ που περιλαµβάνει επιλεγµένα στιγ-
µιότυπα (σκηνές) από προσεχή κινηµατογραφική ταινία ή τηλεοπτι-
κή παραγωγή και το οποίο προβάλλεται ενηµερωτικά για τους τηλε-
θεατές κατά τη διάρκεια προγράµµατος: στο ηµίχρονο των αθλητι-
κών αγώνων τα κανάλια µεταδίδουν διαφηµίσεις και ~. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ trailer < trail «ρυµουλκώ, ακολουθώ τα ίχνη»]. 

τρεις, τρεις, τρία {τριών} 1. αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον 
αριθµό τρία (3) (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.): ανέµειξε ~ χρώµατα || στο λιµα-
νάκι ήταν αραγµένες ~ βάρκες || οι ~ Ιεράρχες || οι ~ Μάγοι µε τα δώ-
ρα- ΦΡ. (α) τρεις κι ο κούκκος ελάχιστοι άνθρωποι: Πόσοι παρακο-
λούθησαν τη διάλεξη; —! (β) (οικ.-εκφραστ.) τρία πουλάκια κάθο-
νταν... (i) για πρόσωπο που αδιαφορεί για τις νουθεσίες που του δί-
νονται: ο πατέρας του προσπαθούσε να του βάλει µυαλό, αλλά αυτός 
~! (ii) για πρόσωπο που αναφέρεται σε πράγµατα άσχετα µε το θέµα: 
-Τι σου απάντησε στην πρόταση που του έκανες; —! (γ) κάθε τρεις 
και λίγο | και δέκα πολύ συχνά: ~ τρέχει στο σπίτι τους! (δ) (παροιµ.) 
τρεις το λάδι, τρεις το ξίδι, έξι το λαδόξιδο σε περιπτώσεις στις 
οποίες κάποιος κάνει σκόπιµα λανθασµένους λογαριασµούς, για να 
αποκοµίσει παράνοµα κέρδη (ε) (παροιµ.) µια τού κλέφτη, δυο τού 
κλέφτη, τρεις και την κακή του µέρα βλ. λ. κλέφτης 2. (ως τακτικό 
αριθµητικό, για δήλωση χρόνου): στις τρεις τού µηνός έχει τα γενέ-
θλια της 3. τρία (το) βλ.λ. 4. (συνεκδ.) οτιδήποτε φέρει τον αριθµό αυ-
τόν ή δηλώνεται µε αυτόν: ο γυιος του πάτησε τα ~ (τα τρία του χρό-
νια) II να µας απαντήσει το νούµερο ~ || τον έκοψε στη χηµεία µε ~ || 
το δωµάτιο ~ || (στο χαρτοπαίγνιο) ~ σπαθί || το - αντικατέστησε το 
πέντε στην οµάδα- ΦΡ. ΜΑΘ. (απλή) µέθοδος των τριών µέθοδος επι-
λύσεως προβληµάτων, κατά την οποία από τρία δεδοµένα βρίσκουµε 
το ζητούµενο τέταρτο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τρεις (ήδη µυκ. ti-ri-si = τρισί, δοτ. πληθ.) < *treyes < I.E. 
*trei- | *tri- «τρεις, τρία», πβ. σανσκρ. trâyah, λατ. trës (> ισπ. très, 
γαλλ. trois), αλβ. tre, αρχ. γερµ. drî (> γερµ. drei), αγγλ. three, αρχ. 
σλαβ. trije, πολ. trzy κ.ά. Οµόρρ. τρί-τος, τριά-κοντα, τρι-ς, τρι-άς (-
άδα), τρια-κόσιοι κ.ά.]. 

τρεισήµισι επίθ. (άκλ.) τρεις και µισός- για ποσότητα από τρεις και 
µισή µονάδες: ~ ηµέρες | σελίδες | εκατοµµύρια. Επίσης τριάµισι. 
[ΕΤΥΜ. < τρεις, τρία + ήµισυ]. 

τρεκλίζω κ. τρικλίζω ρ. αµετβ. {τρέκλισα} παραπατώ καθώς βαδίζω, 
βαδίζω ασταθώς: ο µεθυσµένος τρέκλιζε στον δρόµο. — τρέκλισµα κ. 
τρίκλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τρακλίζω | τρακλώ (µε τροπή σε -ε- λόγω τού υγρού, 
πβ. κ. φταρνίζοµαι - φτερνίζοµαι) < τακλώ, διαλεκτ. τ. τού Πόντου µε 
σηµ. «κάνω κυβίστηση, τούµπα», < αρχ. κατακλώ «σπάζω, κόβω» (µε 
απόσπαση τής πρώτης συλλ.) < κατά- + κλώ (-άω) (βλ. κ. κλάσµα)]. 

τρέλα (η) (παλαιότ. ορθ. τρέλλα) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η παθολογι-
κή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ανατροπή τής διανοητικής 
ισορροπίας τού ανθρώπου, από απώλεια τής λογικής: έχει περιέλθει 
σε κατάσταση τρέλας ΣΥΝ. φρενοβλάβεια, παραφροσύνη- ΦΡ. (α) 
πουλάω τρέλα παριστάνω τον τρελό για ιδιοτελείς σκοπούς (β) (πα-
ροιµ.) η τρέλα δεν πάει στα βουνά (πηγαίνει στους ανθρώπους | 
µον' στους ανθρώπους πάει) η τρέλα είναι χαρακτηριστικό τού αν-
θρώπου, όχι τής φύσης (συνήθ. για πρόσωπα που ενεργούν µε τρόπο 
ασυνάρτητο) 2. (α) η ενέργεια που χαρακτηρίζεται από απερισκεψία: 
έκανε την - να εγκαταλείψει τις σπουδές του || πρόσεξε µην κάνεις 
καµιά ~ και πεις πουθενά το σχέδιο µας! ΣΥΝ. ανοησία, βλακεία (β) 
τρέλες (οι) οι απερισκεψίες, οι παρεκτροπές: νεανικές! παιδικές -3. 
(µτφ.) (α) η ιδιοτροπία: έχει ~ µε την τάξη και την οργάνωση (β) ο εν-
θουσιασµός, το πάθος: έχει ~ για τη µουσική ΣΥΝ. λόξα, ψώνιο, µε-
ράκι · 4. (ως επίθ. ή επίρρ.) για κάτι ωραίο, εξαιρετικό, θαυµάσιο: το 
γλυκό ήταν - || περάσαµε ~ στις διακοπές ΣΥΝ. µούρλια, θαύµα. — 
(υποκ.) τρελίτσα (η), (µεγεθ.) τρελάρα (η). [ΕΤΥΜ < τρελαίνω 
(υποχωρητ.) ή < τρελός]. 

τρελάδικο (το) (λαϊκ.) το τρελοκοµείο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < τρελός + 
παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. σκυλ-άδικο]. 

τρελαίνω ρ. µετβ. (παλαιότ. ορθ. τρελλαίνω) {τρέλα-να, -θηκα, -µέ-
νος) 1. κάνω (κάποιον) τρελό, ώστε να χάσει τη διανοητική του ισορ-
ροπία: δεν άντεξε τη φρίκη τού πολέµου και τρελάθηκε || κοντεύει να 
την τρελάνει µε τη συµπεριφορά του ΣΥΝ. µουρλαίνω 2. (µτφ.) ανα-
στατώνω ψυχικά, ταλαιπωρώ, εκνευρίζω: µε τρελαίνει αυτή η σιωπή-
ας µιλήσει κάποιος! || µας έχει τρελάνει µε τις φωνές του από το πρωί 
3. (µτφ.) ενθουσιάζω (κάποιον), τον συγκινώ ιδιαίτερα, «του παίρνω 
τα µυαλά»: τα κάλλη της έχουν τρελάνει γέρους και νέους! ΣΥΝ. ξε-
τρελαίνω· (µεσοπαθ. τρελαίνοµαι) 4. γίνοµαι τρελός: τρελάθηκε και 
τον έκλεισαν στο φρενοκοµείο! ΦΡ. µην τρελαθούµε (κιόλας)! | δεν 
τρελάθηκα! για τη δήλωση αγανάκτησης ή αµφισβήτησης για κάτι 
που ειπώθηκε: ~! Και µου κάνουν ζηµιά στο σπίτι και θα πληρώσω κι 
από πάνω; 5. (µτφ.) αναστατώνοµαι σωµατικά ή ψυχικά: τρελάθηκε 
από τον φόβο του | την αγωνία του | από τον πονόδοντο | στον πονο-
κέφαλο 6. (+για) επιθυµώ πάρα πολύ, υπεραγαπώ: τρελαίνεται για 
χορό | το ποδόσφαιρο ΣΥΝ. έχω πάθος | ψώνιο για κάτι- ΦΡ. δεν τρε-
λαίνοµαι (κιόλας)! δεν µου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση (κάτι), δεν µε 
ενθουσιάζει: καλό το καινούργιο αυτοκίνητο της, αλλά δεν τρελαί-
νοµαι κιόλας! 7. νιώθω ερωτικό ενθουσιασµό, ερωτική έλξη: τρελά-
θηκε από τα κάλλη της | την οµορφιά της | την τρυφερότητα της ΣΥΝ. 
ξετρελαίνοµαι 8. για πολύ έντονο συναίσθηµα- ΦΡ. τρελαίνοµαι από 
τη χαρά µου χαίροµαι πολύ: όταν έµαθε ότι πήρε την υποτροφία για 
σπουδές στο εξωτερικό, τρελάθηκε από τη χαρά του 9. ενεργώ απερί-
σκεπτα, κάνω ανοησίες: φαίνεται θα τρελάθηκε και πούλησε το µα-
γαζί σε τέτοια τιµή 10. (η µτχ. τρελαµένος, -η, -ο) βλ.λ. 

τρελαµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η τρέλα, η παραφροσύνη 
2. (συνεκδ.) πράξη που φανερώνει ότι κάποιος δεν σκέφτεται λογικά: 
όλο τρελαµάρες κάνει αυτό το παιδί ΣΥΝ. παλαβοµάρα. [ΕΤΥΜ < 
τρελός + παραγ. επίθηµα -µάρα (βλ.λ.), πβ. κ. σαχλα-µάρα, κουτα-
µάρα]. 

τρελαµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τρελαθώ: δεν στέκει στα καλά 
του, είναι -2. πολύ ενθουσιασµένος, παθιασµένος µε (κάποιον/κάτι): 
~ µε την οµάδα µου. 

τρελάρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, τρελάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 
αυτός που κάνει ανοησίες: ο γυιος της είναι ένας -· το µυαλό του το 
'χει µόνο στα µηχανάκια! [ΕΤΥΜ. < τρελός + µεγεθ. επίθηµα -
άρα)ς)]. 

τρελέΥκω (η) {τρελέγκως | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-εκφραστ.) (ως χαρα-
κτηρισµός) γυναίκα που συµπεριφέρεται ιδιόρρυθµα, επιπόλαια ή 
απερίσκεπτα ΣΥΝ. µουρλέγκω, τρελοκαµπέρω. Επίσης τρελόνκα. 
[ΕΤΥΜ < τρελαίνω + παραγ. επίθηµα -κω, θηλ. κυρ. ονοµάτων, λ.χ. 
Κατίγ-κω (< Κατίνα), Λέγ-κω (< Ελένη)]. 

τρέλλα (η) ~> τρέλα 
τρελλός, -ή, -ό → τρελός 
τρελό- | τρελό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που ση-

µαίνουν: 1. τον τρελό, αυτόν που έχει ψυχονευρωτικά προβλήµατα 
και ό,τι σχετίζεται µε αυτόν: τρελο-κοµείο, τρελό-παιδο 2. αυτόν που 
χαρακτηρίζεται από αστάθεια, που δεν είναι προβλέψιµος: τρελό-
καιρος 3. οποιονδήποτε ή οτιδήποτε χαρακτηρίζεται από παραλογι-
σµό, υπερβολή ή εκζήτηση: τρελο-κόριτσο, τρελο-παρέα, τρελο-περι-
πέτεια, τρελο-κατάσταση. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. τρε-
λός]. 

τρελογιατρός (ο) (λαϊκ.) ο ψυχίατρος. 
τρελοκαµπέρω (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-εκφραστ.) γυναίκα πολύ απε-

ρίσκεπτη, που δεν σκέφτεται λογικά ΣΥΝ. τρελέγκω, µουρλέγκω, τρε-
λοπαντιέρα. 
[ΕΤΥΜ < τρελό- + καµπέρω < τουρκ. kamber «πιστός σύντροφος, δού-
λος» (εδώ «τής τρέλας»)]. 

τρελοκοµείο (το) [1840] 1. το ίδρυµα περίθαλψης και νοσηλείας των 
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τρελών, ψυχιατρείο: αυτόν πρέπει να τον κλείσουν σε ~ ΣΥΝ. τρελά-
δικο 2. (µτφ.) (α) για χώρο στον οποίο επικρατεί παραλογισµός ή 
όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει: αυτό το σπίτι έχει µεταβληθεί σε -(β) 
(για πρόσ. ως χαρακτηρισµός) αυτός που συµπεριφέρεται παράλογα 
ή εντελώς απρόβλεπτα: αυτός ο λοχαγός ήταν σκέτο ~. [ΕΤΥΜ. < 
τρελός + -κοµείο < αρχ. κοµώ «φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. λ. -κοµία)]. 

τρελοκόριτσο (το) (χαϊδευτ.) κορίτσι επιπόλαιο και ζωηρό. 
τρελόπαίδο (το) άτακτο, ζωηρό παιδί: έχει µπλέξει µε κάτι τρελό-παιδα 

τής γειτονιάς και έχει αµελήσει τα µαθήµατα του. 
τρελοπαντιερα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (ειρων.-κακόσ.) επιπόλαιη, 

άµυαλη γυναίκα ΣΥΝ. τρελάρα, τρελέγκω, τρελοκαµπέρω. 
τρελός, -ή, -ό (παλαιότ. ορθ. τρελλός) 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει 

τρελαθεί: ή ~ είναι ή τον ~ παριστάνει ΣΥΝ. µουρλός, παλαβός, λωλός-
ΦΡ. (α) τρελός για δέσιµο τελείως τρελός, θεόµουρλος ANT. νουνεχής, 
εχέφρων, λογικός (β) τρελός παππάς σε βάφτισε βλ. λ. βαπτίζω (γ) ο 
τρελός είδε τον µεθυσµένο και φοβήθηκε ένας µεθυσµένος είναι πιο 
επικίνδυνος από έναν τρελό (δ) (εκφραστ.) για τρελούς ψάχνεις; ως 
απάντηση για να δηλωθεί ότι κάποια πρόταση που γίνεται είναι τόσο 
ασύµφορη, ώστε µόνο τρελοί θα τη δέχονταν: σιγά µην πάω πάλι να 
τον βοηθήσω- ~; 2. (+ µε | για) αυτός που αγαπά (κάποιον/κάτι) µε 
πάθος: είναι ~ για τη ζωγραφική || ~ για τον αθλητισµό || είναι ~ µαζί 
σου (τρελά ερωτευµένος)· ΦΡ. κάνω σαν τρελός χαίροµαι υπερβολικά, 
ενθουσιάζοµαι, παθιάζοµαι: κάνει σαν τρελός, όταν είναι να 
διασκεδάσει µε τους φίλους του || κάνει σαν τρελός γι'αυτήν (είναι 
πολύ ερωτευµένος) ΣΥΝ. παθιασµένος 3. (µτφ.) (α) για κάτι που γίνε-
ται µε παράλογο τρόπο, που ξεπερνά τα λογικά όρια: οι ~ ρυθµοί τής 
σύγχρονης ζωής ΣΥΝ. παράλογος· ΦΡ. το τρελό τής υπόθεσης | τής 
ιστορίας το πιο παράλογο, απίθανο, το εξωφρενικό στοιχείο µιας υπό-
θεσης: το πιο τρελό τής υπόθεσης ήταν ότι τελικά φτάσαµε να τον 
παρακαλούµε αντί να µας κυνηγάει αυτός (β) αυτός που ξεπερνά τα 
αποδεκτά, ανεκτά όρια, εξωφρενικός: Αυτά είναι - πράγµατα! Μόνο 
σ' αυτή την υπηρεσία συµβαίνουν! 4. (ειδικότ.) ανόητος, απερίσκε-
πτος: του πέρασε στιγµιαία από τον νου η ~ σκέψη ν' αυτοκτονήσει || 
Καλά, είσαι ~; ∆εν έχεις καθόλου µυαλό στο κεφάλι σου; ΑΝΤ. λο-
γικός, συνετός 5. πολύ έντονος ή παράφορος: ~ έρωτας | νιάτα | ηλι-
κία (η ηλικία τής νεανικής παραφοράς)· ΦΡ. µες στην τρελή χαρά βλ. 
λ. χαρά 6. πολύ εύθυµος, ζωηρός: ~ πάρτι | παρέα | συντροφιά 7. αυ-
τός που είναι παράτολµος, δύσκολο να πραγµατοποιηθεί: είχαν ένα ~ 
σχέδιο | µια ~ ιδέα · 8. (στο σκάκι) το κοµµάτι «αξιωµατικός» 9. τρε-
λός (ο), τρελή (η) ο φρενοβλαβής: όλοι οι - ήταν στο προαύλιο· ΦΡ. 
(α) τής τρελής για µεγάλη αναστάτωση, αναταραχή: στο πάρτι έγινε - 
ΣΥΝ. έγινε τής µουρλής | τής παλαβής (β) σαν τής τρελής τα µαλλιά 
βλ. λ. µαλλί (γ) (παροιµ.) από µικρό κι από τρελό µαθαίνεις την 
αλήθεια βλ. λ. αλήθεια (δ) ο τρελός τού χωριού (i) πρόσωπο µε δια-
ταραγµένο ψυχικό κόσµο ή διανοητική καθυστέρηση, που στις πα-
ραδοσιακές κοινωνίες αποτελούσε χαρακτηριστικό µέλος τους (αλλά 
όχι περιθωριοποιηµένο ή απόβλητο) (ii) (συνήθ. µτφ.) πρόσωπο που 
συµπεριφέρεται παράλογα ή εντελώς απρόβλεπτα σε έναν χώρο, που 
η συµπεριφορά του αποκλίνει χαρακτηριστικά από τη συµπεριφορά 
των υπολοίπων. 
[ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. < µτγν. τρηρός, «γλώσσα» τού Ησυχίου (τρηρόν 
έλαφρόν, δειλόν, ταχύ), < αρχ. τρήρων «περιστέρι», µε αντέκταση, < 
*τράσ-ρων< *trs- µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *tres- «τρέµω» (βλ. λ. τρέ-
µω). Σύµφωνα µε άλλη, λιγότερο πιθ. άποψη, το µεσν. τρελ(λ)ός ανά-
γεται στα αρχ. ανθρωπωνύµια Τρέλλος και 7ρέλλων, που µαρτυρού-
νται στον µιµογράφο Σώφρονα]. 

τρελός: συνώνυµα. Η έννοια τού παραλογισµού στα λόγια και 
στις πράξεις είναι καθηµερινό φαινόµενο στις ανθρώπινες σχέ-
σεις, που έχει βρει τη δήλωση του στη γλώσσα µε ποικιλία λέξεων 
και εκφράσεων. Μια και πρόκειται για έννοια που έχει σχέση µε 
το µυαλό, την ψυχή και τη νόηση τού ανθρώπου, µια σειρά λέξε-
ων (αρκετοί όροι) συνδέονται µε τις λ. φρένες, ψυχή, νους κ.λπ.: 
φρενοβλαβής, φρενοπαθής, σχιζοφρενής - ψυχοπαθής, ψυχα-
σθενής - παρανοϊκός - µανιακός - ακαταλόγιστος Η γενική λέξη 
που χρησιµοποιείται στην οµιλούµενη για κάθε µορφής παραλο-
γιζόµενο, είναι η λ. τρελός από το αρχ. τρηρός «ελαφρός» (οπότε 
αρχική σηµ. τού τρελός είναι η σηµ. «ελαφρόµυαλος»). Μια οµάδα 
λέξεων, που θα µπορούσαν να περιληφθούν στις λεγόµενες «εκ-
φραστικές λέξεις», χρησιµοποιούνται στον προφορικό ιδίως λόγο, 
για να χαρακτηρίσουν κάποιον ως τρελό. Η προέλευση των λέξε-
ων αυτών ποικίλλει: µουρλός < µωρο-λόγος ή από συµφυρµό των 
µωρός + λωλός- ζουρλός < (σ)βουρλός < σβουρίζοµαι «γυρνάω 
σαν τη σβούρα» ή κατά συµφυρµό από ζερβός + τρελός- κουζου-
λός < κούζα «στάµνα χωρίς χέρι» (αρχική σηµ. τού κουζουλός 
«κουλλοχέρης»)· λωλός < µτχ. όλωλώς «απολωλώς, χαµένος» τού 
αρχ. δλλυµαι (αρχική σηµ. «χαµένος»). Από το όλλυµαι είναι και 
το παλαβός: απολωλώς > πολωλώς > παλαλός > παλαβός, οπότε 
παλαβός σηµαίνει Kat αυτό «χαµένος». Κατά τον επιφανή γλωσ-
σολόγο Γ. Χατζιδάκι, η λ. έχει άλλη προέλευση: παλάβρα («φλυα-
ρία, παλαβωµάρα») > παλάβια > παλαβιός > παλαβός (ας σηµειω-
θεί ότι το παλάβρα, από το ισπανοεβρ. palavra, είναι αντιδάνειο, 
αφού παράγεται από το λατ. parabola, που δεν είναι άλλο από το 
ελλην. παραβολή). Τέλος, από το αρχ. Σάβος ή Σαβός «βακχευόµε-
νος, εκτός εαυτού, τρελός» προήλθε πιθ. το ζαβός, ενώ λέξεις όπως 
σαλεµένος (του σάλεψε), βλαµµένος κ.λπ. προέρχονται από µετα-
φορικές χρήσεις λέξεων µε άλλη αρχική σηµασία. 

τρελούτσικος, -η, -ο (υποκ.) λίγο τρελός· συνήθ. για πρόσωπο που 

κάνει περίεργα πράγµατα, έχει περίεργες συνήθειες ή ενεργεί µε 
απρόβλεπτο αλλά χαριτωµένο τρόπο ΣΥΝ. παλαβούτσικος.  — τρε-
λούτσικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < τρελός + υποκ. επίθηµα -ούτσικος, πβ. κ. 
µικρ-ούτσικος]. 

τρελόχαρτο (το) (οικ.) 1. το επίσηµο έγγραφο που δείχνει ότι κάποιος 
νοσηλεύθηκε σε ψυχιατρείο: όσοι εργοδότες βλέπουν το ~, αρνούνται 
να τον προσλάβουν 2. (στον στρατό) το πιστοποιητικό µε το οποίο η 
αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία βεβαιώνει ότι κάποιος δεν µπορεί να 
υπηρετήσει τη θητεία του λόγω ψυχολογικών προβληµάτων, 
ψυχικών γενικά διαταραχών. 

τρεµάµενος, -η, -ο αυτός που τρέµει: ~ χέρια | φωνή | δάχτυλα ΣΥΝ. 
τρεµουλιαστός. 
[ΕΤΥΜ < τρέµω, κατά τις µτχ. σε -άµενος, πβ. κ. λεγ-άµενος, τρεχ-άµε-
νος]. 

τρεµεντίνα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} (διαλεκτ.) η ρητίνη, το έκκριµα κω-
νοφόρων δέντρων, που χρησιµοποιείται στο άλειµµα των καταρτιών 
των πλοίων ΣΥΝ. τερεβινθίνη. 
[ΕΤΥΜ. < τερµινθίνη (µε αντιµετάθεση), θηλ. τού µτγν. επιθ. τερµίνθι-
νος < α^χ. τέρµινθος (βλ.λ.)]. 

τρεµιθιά (η) BOT. είδος φιστικιάς ΣΥΝ. (λόγ.) τερέβινθος. 
ΪΕΤΥΜ. < µτγν. τρέµιθος < αρχ. τέρµινθος (βλ.λ.)]. 

τρεµολάµπω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} τρεµοφέγγω (βλ.λ.). 
τρέµολο (το) ΜΟΥΣ. η εκτέλεση µουσικού φθόγγου µε πολύ γρήγορη 

επανάληψη του στην ίδια χορδή. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tremolo < λατ. tremulus «σειόµενος, παλλόµενος» < 
tremare (βλ. κ. τρέµω)]. 

τρεµοπαίζω ρ. αµετβ. {τρεµόπαιξα} 1. (για φλόγα ή φως) αυξοµειώ-
νεται η ένταση µου, αναβοσβήνω: το φως των άστρων που τρεµοπαί-
ζει 2. (για βλέφαρα) ανοιγοκλείνω γρήγορα και έντονα. 

τρεµοσβήνω ρ. αµετβ. {τρεµόσβησα} 1. σβήνω σιγά-σιγά µε τρεµου-
λιαστές αναλαµπές, ετοιµάζοµαι να σβήσω: το φως | το κερί τρεµο-
σβήνει || τα αστέρια τρεµοσβήνουν ΣΥΝ. τρεµοπαίζω 2. χάνοµαι σιγά-
σιγά, παρακµάζω: η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τρεµόσβηνε στις αρχές 
τού ΙΕ' αιώνα. — τρεµόσβησµα (το). 

τρεµούλα (η) {χωρ. πληθ.} η τρεµουλιαστή κίνηση από φόβο, κρύο, 
συγκίνηση ή πυρετό: µ ' έπιασε ~ από το κρύο ΣΥΝ ρίγος, σύγκρυο, 
ανατριχίλα, κρυάδα. Επίσης τρέµουλο (το). [ΕΤΥΜ. < τρέµω + 
παραγ. επίθηµα -ούλα, πβ. κ. ραχ-ούλα]. 

τρεµουλιάζω ρ. αµετβ. {τρεµούλιασα} 1. τρέµω από κρύο, πυρετό, 
φόβο ή συγκίνηση: τρεµούλιαζαν τα χέρια του || τρεµούλιαζε η φωνή 
του από τη συγκίνηση ΣΥΝ. ριγώ 2. τρεµοφέγγω: «τ'αστέρια τρεµου-
λιάζουνε στού ζέφυρου το χάδι» (τραγ.). — τρεµούλιασµα (το). 

τρεµουλιάρης, -α, -ικο {τρεµουλιάρηδες} αυτός που εύκολα τρε-
µουλιάζει από κρύο, φόβο, συγκίνηση, αδυναµία ή πυρετό ΣΥΝ. κρυ-
ουλιάρης, φοβιτσιάρης. Επίσης τρεµουλιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < 
τρεµούλα + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. κλαψ-ιάρης]. 

τρεµούλιασµα (το) -+ τρεµουλιάζω 
τρεµουλιαστός, -ή, -ό αυτός που τρεµουλιάζει: του µίλησε µε ~ φωνή. 

— τρεµουλιαστά επίρρ. 
τρέµουλο (το) → τρεµούλα 
τρεµοφέγγω ρ. αµετβ. {τρεµόφεξα} (για φώτα, αστέρια κ.λπ.) φωτί-
ζω τρεµουλιαστά, µε µικρές διακοπές ΣΥΝ. τρεµολάµπω. — τρεµο-
φέγγισµα (το). 

τρέµω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. µε διαπερνά ρίγος, κά-
ποιο µέλος ή τα µέλη τού σώµατος µου ταράζονται, συσπώνται από-
τοµα Kat ελαφρά, δονούµαι ακούσια από µικρές αλλεπάλληλες κι-
νήσεις: τρέµουν τα χέρια µου | τα πόδια µου | τα γόνατα µου || ~ ολό-
κληρος | σύγκορµος | από τον φόβο µου | από τη συγκίνηση µου 2. 
(γενικά) δονούµαι: έτρεµε η γη από τον σεισµό || - σαν καλάµι | σαν 
το φύλλο στον άνεµο 3. φοβούµαι, ανησυχώ πάρα πολύ: ~ και µόνο 
που σκέφτοµαι ότι µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο || ~ τον πατέρα της | 
τον θείο του || τρέµει µην πάθει τίποτα ο γυιος της που είναι στα ξένα- 
ΦΡ. (α) τρέµω σαν (το) ψάρι βλ. λ. ψάρι (β) τρέµει το φυλλοκάρ-δι 
µου φοβάµαι πάρα πολύ: είχε µείνει µόνη στο σκοτεινό σοκάκι κι 
έτρεµε το φυλλοκάρδι της. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *tr-em-, παρεκτεταµ. µορφή τής µηδενισµ. βαθµ. τής 
ρίζας *ter- «τρέµω, πάλλοµαι, σείοµαι», πβ. σανσκρ. taralâh «σειόµε-
νος, παλλόµενος», λατ. tremere «τρέµω, σείοµαι» (> γαλλ. craindre 
«φοβούµαι», ισπ. temblar «τρέµω») κ.ά. Οµόρρ. τρό-µος, τροµ-ερός, 
τροµ-άσσω (-άζω). Παραλλήλως απαντά και το αρχ. τρέω «τρέποµαι 
σε φυγή από φόβο» < *τρέσ-ω (< I.E. *tr-es-), βλ. κ. τρελός]. 

τρενάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τρέναρ-α κ. -ισα} (καθηµ.) καθυστερώ, 
παρατείνω (κάτι): (µετβ.) προσπαθεί να τρενάρει τις διαπραγµατεύ-
σεις, ώστε να επωφεληθεί || (αµετβ.) τρενάρει η υπόθεση ΑΝΤ. επι-
σπεύδω. — τρενάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. traîner «τραβώ από πίσω - αναβάλλω» < δηµώδ. λατ. 
*traginare > *tragère < λατ. trahere «τραβώ, έλκω, σύρω», µε την επί-
δρ. τού ρ. agere «άγω»]. 

τρένο (το) ο σιδηρόδροµος, η σιδηροδροµική αµαξοστοιχία: το ~ φεύ-
γει στις 12 || ταξιδεύω στο εξωτερικό µε ~ || παίρνω το ~ για θεσσα-
λονίκη || έπεσε στις γραµµές τού τρένου || ανεβαίνω στο | κατεβαίνω 
από το ~ || πότε έχει ~ για Πάτρα; ΦΡ. (α) (µτφ.) χάνω το τρένο χάνω 
µια καλή ευκαιρία: κινδυνεύουµε να χάσουµε το τρένο τής ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης (β) (µτφ.) κατεβαίνω από το τρένο αποχωρώ από 
τον χώρο στον οποίο ανήκω: όσοι διαφωνούν µε την πολιτική τού 
κόµµατος, να κατέβουν από το τρένο! — (υποκ.) τρενάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. treno < γαλλ. train < p. traîner «τραβώ από πίσω, έλκω» 
(βλ. λ. τρενάρω)]. 

τρέξιµο (το) [µεσν.] {τρεξίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η γρήγορη κίνηση 
προς τα µπρος, µε τρόπο που και τα δύο πόδια να µην ακουµπούν 



τρεπόνηµα 1790 τρέχω 
 

στιγµιαία στο έδαφος για κάθε διασκελισµό 2. ΑΘΛ. Ο αγώνας στον 
οποίο ο αθλητής ξεκινά από µια αφετηρία και προσπαθεί να φθάσει 
στον συντοµότερο δυνατό χρόνο στο τέρµα καθορισµένης απόστα-
σης: πρωταθλητής στο ~ || παραβγαίνουν στο ~ (συναγωνίζονται) ΣΥΝ. 
αγώνας δρόµου, σπριντ 3. (µτφ.) η µεγάλη προσπάθεια, η έντονη κι-
νητοποίηση: η δουλειά αυτή θέλει | απαιτεί | έχει πολύ ~· (στον πληθ. 
τρεξίµατα, τα) οι έγνοιες για σοβαρή υπόθεση: έχουµε ~ µε τα περι-
ουσιακά µας ΣΥΝ. τρεχάµατα (βλ.λ.) 4. (µτφ.-καθηµ.) η σκόπιµη υπο-
βολή σε ταλαιπωρία: φάγαµε πολύ ~ στον στρατό · 5. η ροή υγρού. 

τρεπόνηµα (το) {τρεπονήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ. σπειροειδές βα-
κτήριο που προκαλεί διάφορες ασθένειες, λ.χ. σύφιλη ΣΥΝ. σπειρο-
χαίτη. [ΕΤΥΜ. < τρέπω + νήµα, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
treponema]. 

τρεπονηµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. η νόσος 
που προέρχεται από τρεπόνηµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
treponematosis]. 

τρέπω ρ. µετβ. {έτρεψα, τράπηκα κ. λόγ. ετράπην, -ης, -η... (µτχ. τρα-
πείς, -είσα, -έν)} 1. κάνω (κάποιον) να αλλάξει κατεύθυνση ή στάση 
ΣΥΝ. κατευθύνω, εκτρέπω- ΦΡ. τρέπω σε φυγή (κάποιον) κάνω (κά-
ποιον) να υποχωρήσει τρέχοντας: έτρεψαν τους αντιπάλους τους σε 
φυγή || ο ληστής ετράπη σε φυγή 2. αλλάζω τη µορφή που έχει κάτι, 
µεταβάλλω: (ΜΑθ.) ~ έναν αριθµό σε γινόµενο παραγόντων, λ.χ. 15 -
3 χ 51| (ΓΛΩΣΣ.) ΤΟ -ξ- τής πρόθεσης «εξ» µπροστά από σύµφωνο τρέ-
πεται σε -κ-. 
[ETYM. αρχ., αβεβ. ετύµου, ίσως < I.E. *trep-, πράγµα που θα δικαιο-
λογούσε τη σύνδεση µε σανσκρ. trâpate «ντρέποµαι» (πβ. κ. εν-τρέ-
ποµαι), αλλά το λατ. trepit, προς το οποίο συνήθως παραβάλλεται, 
ίσως είναι απλώς εφεύρηµα των γραµµατικών. Από την άλλη πλευρά, 
το µυκ. to-ro-qo «στριφτό κρόσσι» θα µπορούσε πιθ. να οδηγήσει σε 
αρχική p. *trokw-, ετεροιωµ. βαθµ. τού *trekw-, αν και ο µυκ. τ. έχει 
συνδεθεί επίσης µε το ρ. στρέφω. Τέλος, ορισµένοι υποστηρίζουν την 
ύπαρξη παραλλήλων ριζών *tr-ep- και *tr-ekw-. Οµόρρ. τρόπ-ος, τροπή, 
ευ-τράπ-ελος, τρόπ-αιο(ν), τροπ-άριο(ν) κ.ά.]. 

τρέσα (η) (τρεσών) διακοσµητική ταινία που τοποθετείται σε ύφα-
σµα. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. tresse, αβεβ. ετύµου, πιθ. αντιδάν., < δηµώδ. λατ. 
*trichia < αρχ. θρίξ, τριχός]. 

τρέφω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έθρεψα, τράφηκα, θρεµµένος} ♦ (µετβ.) 1. δί-
νω τροφή (σε κάποιον): ~ το µωρό µε γάλα και φρουτόκρεµες ΣΥΝ. 
διατρέφω, ταΐζω 2. παρέχω τα απαραίτητα προς το ζην, συντηρώ: δεν 
έχει να θρέψει την οικογένεια του || (παροιµ.) «ο µήνας που τρέφει 
τους έντεκα» (βλ. λ. µήνας) 3. (µτφ.) συντηρώ: η φτώχια τρέφει την 
εγκληµατικότητα || (µεσοπαθ.) «η εσωτερική αντιπολίτευση τρέφεται 
από τη λαϊκή δυσαρέσκεια» (εφηµ.) 4. εκτρέφω ζώα: τρέφει είκοσι γε-
λάδια 5. αυξάνω, κάνω να µεγαλώσει: (παροιµ.) «ο ύπνος τρέφει τα 
µωρά κι ο ήλιος τα µοσχάρια» 6. (µτφ.) αφήνω (κάτι) να αναπτυχθεί: 
~ κόµη | γενειάδα ♦ (αµετβ.) 7. (µτφ.) µορφώνω, εκπαιδεύω: µε τον ρο-
µαντισµό τράφηκαν δυο γενιές τού 19ου αιώνα 8. (λόγ.-µτφ.) έχω, 
διατηρώ: ~ ελπίδες | αυταπάτες | φιλοδοξίες | ψευδαισθήσεις || ~ καλά 
| κακά αισθήµατα για κάποιον || έτρεφε πικρία για το ότι δεν τον 
έκαναν υπουργό 9. (λαϊκ. για καρπούς) ωριµάζω 10. (για πληγή) 
επουλώνοµαι, κλείνω: µέχρι να θρέψει η πληγή στο πόδι, µη φορέσεις 
παπούτσι! 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *θρέφ-ω (µε ανοµοίωση των δασέων) < I.E. *dhrebh-
«τρέφω, µεγαλώνω (κάτι), αυξάνω, αναπτύσσω», πβ. λιθ. drebiù «δια-
πλάθω, µορφοποιώ», αρχ. γερµ. trebir «κατακάθι ρετσινιού», αγγλ. 
draff «κατακάθι ζύθου», ρωσ. drobä κ.ά. Φαίνεται πως το ρ. τρέφω εί-
χε αρχικώς τη σηµ. «ευνοώ την ανάπτυξη κάποιου, παρέχοντας του 
κατάλληλη φροντίδα», αλλά στις υπόλοιπες I.E. γλώσσες τα οµόρρι-
ζα απέκτησαν συγκεκριµένες τεχν. χρήσεις. Βλ. κ. θρόµβος]. 

τρέφω: σύνθετα. Το τρέφω, βασικό ρήµα τής Ελληνικής από τα 
αρχαία χρόνια µέχρι σήµερα, σχηµάτιζε τον ενεργ. µέλλοντα, τον 
αόριστο, καθώς και τον µεσοπαθητ. αόριστο διαφορετικά από τον 
ενεστώτα: *θρέφ-ω > τρέφ-ω (µε ανοµοίωση των δασέων θ, φ, δηλ. 
µε τροπή τού o σε τ)· *θρέφ-σω > *θρέπ-σω (θρέψω), *έ-θρεφ-σα > 
*έ-θρεπ-σα (έθρεψα) και *θρεφ-τός > θρεπ-τός (µε αρχαία τροπή 
τού δασέος φ σε ψιλό π µπροστά από σ ή τ). Σε νεότερους χρόνους 
για το απλό τρέφω χρησιµοποιήθηκε και ο τ. θρέφω, που δεν είναι 
φυσικά ο παλιός από τον οποίο ξεκίνησα αλλά νεότερος τύπος 
αναλογικός από τα θρέψω, έθρεψα > θρέφω. Ανάλογο τ. εµφανίζει 
και το ρ. ανατρέφω, που επίσης σχηµατίζει και τ. αναθρέφω, ο 
οποίος διαφέρει υφολογικά από το ανατρέφω (βλ. λ. ανατρέφω). 
Το τρέφω σηµαίνει, κυριολεκτικά και µεταφορικά, «δίνω τροφή». 
Το ανατρέφω χρησιµοποιείται για παιδιά και σηµαίνει «µεγαλώ-
νω» και «εκπαιδεύω» (ανέθρεψαν τρία παιδιά - όπως ανατρέφουν 
τα παιδιά τους οι γονείς, έτσι φέρονται στους άλλους και στους 
ίδιους). Το διατρέφω (και διατρέφοµαι) σηµαίνει «τον τρόπο δια-
τροφής, τη δίαιτα που ακολουθεί κανείς» (διατρέφεται µόνο µε λα-
χανικά και φρούτα). Τέλος, το εκτρέφω χρησιµοποιείται για τη 
διατροφή και συντήρηση ζώων (εκτρέφουν κουνέλια και κότες). 

τρεχάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το τρέξιµο (βλ.λ.): έριξα | πά-
τησα ~, για να προλάβω το λεωφορείο 2. (ως επίρρ.) τρέχοντας: έφυ-
γε ~ για τη δουλειά του. [ΕΤΥΜ < τρέχω + παραγ. επίθηµα -άλα, πβ. 
κ. πηλ-άλα]. 

τρεχαλητο (το) (λαϊκ.) το τρέξιµο (συνήθ. για να προλάβει κανείς 
κάτι ή να τακτοποιήσει υπόθεση του) (βλ.λ.): γύρισε λαχανιασµένος 
από το ~. 

τρεχάµατα (τα) {χωρ. γεν.) οι ενέργειες που γίνονται για την τακτο- 

ποίηση υποθέσεων (και που συνήθ. συνεπάγονται ταλαιπωρία, κού-
ραση και άγχος): αρρώστησε ο γυιος µας κι έχουµε ~ || έχω ~ µε την 
αστυνοµία | την εφορία ΣΥΝ. τρεξίµατα. 
[ΕΤΥΜ < τρέχω + -άµατα, κατά τον πληθ. των ουδ. σε -µα, -µατα, πβ. 
κ. γερ-άµατα, κλά-µατα]. 

τρεχαντήρι (το) {τρεχαντηρ-ιού | -ιών} γρήγορο και µικρό ιστιοφόρο 
πλοίο που διακρίνεται για την ευστάθεια του και είναι κατάλληλο 
για τη µεταφορά εµπορευµάτων και την εξυπηρέτηση µικρών ακτο-
πλοϊκών γραµµών. — (υποκ.) τρεχαντηράκι (το). [ΕΤΥΜ, < 
*τροχαντήρι-ον (µε την επίδρ. τού ρ. τρέχω) < µτγν. τροχα-ντήρ (ό) 
«τµήµα τής πρύµνης πλοίου» (< αρχ. τροχός)]. 

τρεχάτος, -η, -ο αυτός που πηγαίνει κάπου τρέχοντας: ήρθε ~ στο 
ραντεβού. [ΕΤΥΜ < τρέχω + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. φευγ-άτος]. 

τρεχούµενος, -η, -ο κ. (λαϊκότ.) τρεχάµενος 1. αυτός που τρέχει, που 
ρέει: ~ νερά ΑΝΤ. στεκούµενος, (λόγ.) λιµνάζων · 2. (για λογαριασµό 
µόνο στον τ. τρεχούµενος) ο ανοικτός, που ισχύει τώρα, που υπάρχει 
σήµερα. 
[ΕΤΥΜ < τρέχω + -ούµενος, κατά τις µτχ. σε -ούµενος, πβ. κ. χρειαζ-
ούµενος]. 

τρέχω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έτρεξα} ♦ (αµετβ.) 1. κινούµαι προς τα 
εµπρός µε µεγάλη ταχύτητα, κινώντας τα πόδια πολύ πιο γρήγορα 
από ό,τι στο απλό ή γρήγορο περπάτηµα· κινούµαι γρήγορα µε σύ-
ντοµες αναπηδήσεις στον βηµατισµό, έτσι ώστε και τα δύο πόδια να 
µην ακουµπούν στιγµιαία στο έδαφος για κάθε διασκελισµό: ~ για να 
προλάβω το λεωφορείο || τρέξε µέχρι τη γωνία, για να τον προλάβεις 
ΑΝΤ. βραδυπορώ, αργοπορώ· ΦΡ. (α) τρέχω και δεν φτάνω προσπαθώ 
αδιάκοπα, χωρίς να καταφέρνω να καλύψω τις ανάγκες µου, να 
επανορθώσω ζηµία ή να ολοκληρώσω µια προσπάθεια: από το πρωί 
ώς το βράδυ έχω µαθήµατα, ξένες γλώσσες, συναντήσεις- ~! (β) 
τρέχα-νύρευε βλ. λ. γυρεύω (γ) τρέχω πίσω από κάποιον | τρέχω από 
πίσω του ακολουθώ συνεχώς κάποιον, συνήθ. επιδιώκοντας την προ-
σοχή, την ικανοποίηση αιτήµατος ή την εύνοια του: την έχει ερωτευ-
θεί και τρέχει συνεχώς από πίσω της || τρέχει πίσω από κάθε πολιτευτή 
τής περιοχής του, µπας και του διορίσουν την κόρη στο ∆ηµόσιο! 2. 
ΑΘΛ. (α) συµµετέχω σε αγώνα δρόµου µικρών, µεσαίων ή µεγάλων 
αποστάσεων: ~ στα 1001 στα 4001 στα 1.500 µέτρα || ~ σε ευ-
ρωπαϊκούς | σε ολυµπιακούς αγώνες (β) οδηγώ αγωνιστικό αυτοκίνητο 
σε αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων (ράλι): τρέχει στο ράλι «Ακρό-
πολις» || ~ στη «φόρµουλα 1 » 3. (α) (για οχήµατα) κινούµαι µε συ-
γκεκριµένη ταχύτητα: το αυτοκίνητο µου τρέχει µε 200 χιλιόµετρα την 
ώρα (β) (για οδηγό) οδηγώ µε µεγάλη ταχύτητα: όταν βρω ανοιχτό 
τον δρόµο, ~ ΣΥΝ. το πατάω (ενν. το γκάζι) 4. βιάζοµαι, κινούµαι µε 
βιασύνη: Ακόµη εδώ είσαι; Τρέξε, γιατί θα χάσεις το πλοίο! 5. (για τον 
νου | το µυαλό) έχω συγκεντρωθεί σε κάτι, σε µια σκέψη, έχω 
απορροφηθεί σε αυτό: πού τρέχει ο νους σου; || «Πώς µας θωρείς ακί-
νητος; Πού τρέχει ο λογισµός σου;» (Α. Βαλαωρίτης) 6. (α) µετακι-
νούµαι, ενεργώ για τη διευθέτηση ζητηµάτων: ~ για δουλειές | για µια 
υπόθεση τού γυιου µου || πού έτρεχες όλη µέρα κι είσαι τόσο τα-
λαιπωρηµένος; (β) ενεργώ για να βοηθήσω κάποιον: ποιος θα τρέξει 
για σένα, αν αρρωστήσεις; (γ) εργάζοµαι υπερβολικά, υπεραπασχο-
λούµαι: έχει πέσει πολλή δουλειά αυτή την περίοδο και τρέχουµε όλοι 
7. (α) πηγαίνω κάπου πρόθυµα, συχνάζω: ~ στα µπαρ | στις ντισκοτέκ 
| στα πάρτι (β) περιπλανώµαι άσκοπα: Πού τρέχεις τα βράδια; Πού 
γυρνάς; · 8. (για υγρό) ρέω, κυλώ: τρέχουν δάκρυα στα µάτια µου || 
έτρεχε ιδρώτας από το πρόσωπο του- ΦΡ. (α) τρέχει η βρύση η βρύση 
παρουσιάζει διαρροή νερού (β) τρέχει η µύτη µου έχω καταρροή (γ) 
τρέχουν τα σάλια µου επιθυµώ πολύ: και µόνο που σκέφτοµαι τι 
µαγείρεψες, ~! || τρέχουν τα σάλια του για τη µελαχρινή! ΣΥΝ. 
λιγουρεύοµαι · 9. (α) (για χρονικό διάστηµα) περνώ γρήγορα: ο χρόνος 
τρέχει- γι'αυτό ζήσε την κάθε στιγµή! (β) (για ρολόι) πηγαίνω 
µπροστά: το ρολόι µου τρέχει · 10. είµαι σε διαρκή εξέλιξη, µετα-
βάλλοµαι συνεχώς: τα γεγονότα | οι εξελίξεις στη γειτονική χώρα 
τρέχουν και ο σταθµός µας θα σας ενηµερώνει συνεχώς µε έκτακτα 
δελτία ειδήσεων 11. εξακολουθώ να υφίσταµαι, να καταβάλλοµαι, να 
παρέχοµαι: αυτοί απεργούν, αλλά ο µισθός τους τρέχει (καταβάλλεται 
κανονικά) || προσπαθούν να καλύψουν τα ελλείµµατα, αλλά οι τόκοι 
από τα δάνεια τρέχουν (πβ. λ. τρεχούµενος) 12. (η µτχ. τρέχων, -ούσα, 
-ον) βλ.λ. · 13. (τριτοπρόσ. τρέχει) συµβαίνει: τι ~µε σας; ΦΡ. (α) 
κάτι τρέχει στα γύφτικα για ασήµαντο γεγονός: Έχασε ένα πε-
ντοχίλιαρο και ~! Εδώ άλλοι χάνουν περιουσίες! (β) δεν τρέχει τίπο-
τα! (i) (καθησυχαστικά) δεν υπάρχει πρόβληµα, µην ανησυχείς: -Μή-
πως θίχτηκε από αυτό που του είπα; -~, είναι ανοιχτός στην κριτική 
(ii) για τη δήλωση αδιαφορίας: Εδώ έχουν έρθει τα πάνω κάτω, αλλά 
γι'αυτόν ~! ♦ (µετβ.) 14. µεταφέρω βιαστικά: τον έτρεχαν άρον-άρον 
στο νοσοκοµείο || ~ κάποιον στους γιατρούς 15. (µτφ.) (α) ταλαιπωρώ, 
καταπιέζω: ο λοχίας ~ πολύ τους στρατιώτες (β) αναγκάζω κάποιον 
να µε ακολουθεί ή να µε συνοδεύει σε υπόθεση µου ή στις µετακι-
νήσεις µου: µε έτρεχε όλη µέρα από µαγαζί σε µαγαζί! 16. (α) (οικ,-
για Η/Υ) προκαλώ την εκτέλεση ενός προγράµµατος στον Η/Υ, το θέ-
τω σε λειτουργία: τρέξε λίγο το πρόγραµµα, να δούµε πώς δουλεύει (β) 
(για κασέτα, δισκέτα, ψηφιακό δίσκο) προχωρώ µπροστά χρησι-
µοποιώντας τη λειτουργία τής γρήγορης ταχύτητας (αγγλ. fast 
forward): τρέξε την κασέτα να δούµε τι έχει παρακάτω 17. (για όχη-
µα) οδηγώ µε µεγάλη ταχύτητα: µην το τρέχεις τόσο, είναι επικίνδυ-
νο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εργατικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *θρέχ-ω (µε ανοµοίωση των δασέων) < I.E. *dhregh- «κι-
νούµαι γρήγορα, τρέχω», πβ. λετ. dräzu «τρέχω γρήγορα», λιθ. pa-
drózti, γοτθ. bragjan «τρέχω», αρχ. ιρλ. traig «πόδι» κ.ά. Οµόρρ. τροχ-
ός, τροχ-ιά, τροχ-αϊος, τροχ-ίζω, τροχ-άζω, τράχ-ηλος, κακ-εν-τρεχ-ής 
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κ.ά. Η σηµ. που αναφέρεται στους Η/Υ, αποδίδει το αγγλ. run]. 
τρέχων, -ούσα, -ον {τρέχ-οντος (θηλ. -ούσης), -οντά | -οντες (ουδ. -
οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} 1. αυτός που ισχύει αυτή τη στιγµή: τρέ-
χοντα έξοδα || τρέχων λογαριασµός || τρέχουσες δαπάνες 2. συνηθι-
σµένος, γνωστός πλέον: οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στην τηλεόραση 
έχουν γίνει τρέχον φαινόµενο· ΦΡ. τρέχον νόµισµα βλ. λ. νόµισµα 3. 
τωρινός, σύγχρονος: η τρέχουσα τεχνολογία || οι τρέχουσες ανάγκες/ 
εξελίξεις || στην τρέχουσα συγκυρία... 4. αυτός τον οποίο διανύουµε 
χρονικά: το τρέχον έτος || η τρέχουσα χρονιά || (κ. ως ουσ.) η συνά-
ντηση θα γίνει στις 15 τρέχοντος (ενν. µηνός). 

[ΕΤΥΜ. αρχ. µτχ. ενεστ. τού ρ. τρέχω. Οι σύγχρονες µτφ. σηµ. αποτε-
λούν απόδ. τού γαλλ. courant]. 

τρέψω ρ. → τρέπω 
τρήµα (το) {τρήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΑΝΑΤ. η οπή τού σώµατος για 

επικοινωνία ή δίοδο οργάνων, νεύρων κλπ.: σπονδυλικό ~ || τρήµατα 
τής βάσης τού κρανίου. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τρήµα < θ. *tr5-, µεταπτωτ. βαθµ. τού δισύλλ. I.E. θ. 
*tere-, µε µηδενισµ. το πρώτο και απαθές το δεύτερο φωνήεν, για το 
οποίο βλ. λ. τι-τρώ-σκω]. 

τρήση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. το τρύπηµα, η διάτρηση 2. 
(συνεκδ.) το άνοιγµα, η τρύπα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τρήσις < θ. τρη- < *trë- 
(βλ. λ. τρήµα)]. 

τρί- λεξικό πρόθηµα λέξεων που δηλώνει ότι κάτι υπάρχει ή γίνεται 
τρεις φορές (λ.χ. τρι-σύλλαβος, τρί-γωνο, τρί-κορφος, τρι-κάταρτος) 
(βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το αριθµητ. τρεις, τρία (βλ.λ.) και απαντά µε τις µορφές τρι- (λ.χ. 
τρι-πλάσιος, τρί-γω-νος) και τρισ- (λ.χ. τρισ-άγιος, τρισ-υπόστατος). 
Ωστόσο, το επιτατ. τρισ- µαρτυρείται ακόµη και προ συµφώνου (λ.χ. 
τρισ-κατάρατος, τρισ-µέγιστος)]. 

τρία (το) δύο συν ένα, ο αριθµός 3 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ. κ. λ. τρεις). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *tri-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. *trei- (βλ. κ. τρεις), που 
συνδ. µε σανσκρ. tri, αρχ. σλαβ. tri, λατ. tria κ.ά.]. 

-τρία παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
(που αντιστοιχούν σε αρσενικά σε -τής): ποιή-τρια, παρουσιάσ-τρια, 
νική-τρια- κάποια θηλυκά σε -τρία σχηµατίζουν δεύτερο (λαϊκότερο) 
τύπο σε -τρα (βλ.λ.) ή -ισσα (βλ.λ.): (υφάντρια) υφάντρα, 
(προξενήτρια) προξενήτρα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που αποτελεί 
αττ. τ. τού επικού -τειρα (λ.χ. σώ-τειρα) < *-τερ-_/α < I.E. επίθηµα ♦-
ter-, από το οποίο και το αρχ. -τήρ, -τής (βλ.λ.)]. 

τριαγµός (ο) (αρχαιοπρ.) η νίκη σε τρία αγωνίσµατα. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < τριάζω «νικώ σε τρία αγωνίσµατα» < αρχ. τρία]. 

τριάδα (η) 1. σύνολο τριών προσώπων ή πραγµάτων: τα πρόσωπα αυτά 
αποτελούν την ηγετική ~ τού κόµµατος || ο γυµναστής είπε στους 
µαθητές να κάνουν τριάδες (να συνταχθούν ανά τρεις, τρεις-τρεις) 2. 
ΘΕΟΛ. Αγία Τριάδα (κατά τη χριστιανική διδασκαλία) ο Θεός στις 
τρεις υποστάσεις του (Πατήρ, Υιός και Αγιον Πνεύµα). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τριάς, -άδος < θ. τρι- (βλ. λ. τρία). Με τη σηµ. τού δόγµατος τού 
χριστιανισµού, η λ. απαντά από τον 6ο αι. µ.Χ. στον Ιουστινιάνειο 
Κώδικα]. 

τριαδικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τριάδα: ο 
συγγραφέας χρησιµοποιεί το ~ σχήµα «θέση - αντίθεση - σύνθεση» • 
2. αυτός που σχετίζεται µε την Αγία Τριάδα: ο ~ Θεός. — τριαδι-
κότητα (η) [1887]. 

τρίαινα (η) {τριαινών} καµάκι µε τρεις αιχµές, που αποτελούσε µυ-
θολογικό όπλο και σύµβολο τού Ποσειδώνα και χρησιµοποιείται σή-
µερα για αλιεία µεγάλων ψαριών ΣΥΝ. τρικράνι. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. 
τρι- (βλ. λ. τρία) + παραγ. επίθηµα -αινα, πβ. κ. ϋ-αι-να]. 

τριακονθήµερος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που διαρκεί τριάντα ηµέρες 
ΣΥΝ. τριανταήµερος 2. τριακονθήµερο (το) {τριακονθηµέρ-ου | -ων} 
χρονικό διάστηµα τριάντα ηµερών. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τριάκοντα + -
ήµερος < ηµέρα]. 

τριάκοντα (το) {άκλ.} (λόγ.) 1. τριάντα (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως 
επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 30- σε παγιωµένες 
φρ., λ.χ. τα ~ αργύρια (βλ.λ.), οι - τύραννοι (στην αρχαία Αθήνα) ή σε 
λόγ. φρ., λ.χ. οι ~ τού νέου ολιγοµελούς υπουργικού συµβουλίου. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τρία- (βλ. λ. τρία) + λεξικό επίθηµα -κοντά (< *dkomt, 
ετεροιωµ. βαθµ. τού *dekmt- > δεκάς, -άδος), πβ. κ. τεσσαρά-κοντα]. 

τριάκοντα- κ. τριάκοντα- [αρχ.] (λόγ.) α' συνθετικό που δηλώνει ότι 
κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό τριάντα (30): 
τριακοντα-ετής, τριακοντα-ήµερο 2. είναι τριάντα φορές πιο µεγάλος 
ή πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: τριακοντα-πλάσιος. 

τριακονταετής, -ής, -ές → τριάκοντα-, -ετής 
τριακονταετία (η) → τριάκοντα-, -ετία 
τριακοντάκις επίρρ. → τριάκοντα-, -άκις 
τριακονταπλάσιος, -α, -ο → τριάκοντα-, -πλάσιος 
τριακόσιοι, -ες, -α {τριακοσίων} 1. αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά 

στις τρεις εκατοντάδες: οι ~ βουλευτές || ~ γραµµάρια ζάχαρη (βλ. λ. 
αριθµός, ΠΙΝ.) 2. ΙΣΤ. τριακόσιοι (οι) οι Σπαρτιάτες πολεµιστές που µε 
αρχηγό τον Λεωνίδα έπεσαν στις Θερµοπύλες το 480 π.Χ., πολεµώ-
ντας εναντίον των Περσών 3. τριακόσια (το) τρεις φορές το εκατό, ο 
αριθµός 300 (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). Επίσης (λαϊκ.) τρακόσιοι. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τρία- (βλ. λ. τρία) + λεξικό επίθηµα -κόσιοι < -κάτιοι 
(πβ. κ. είκοσι - ΐήκατι) < *dkmt- «εκατό» (βλ. λ. εκατό). o τ. -κόσιοι 
οφείλεται σε αναλογία προς τα επιθήµατα -κοντά, -κοστός (πβ. τριά-
κοντα, τρια-κοστός)]. 

τριακοσιοµέδιµνος (ο) {τριακοσιοµεδίµν-ων, -ους} (συνήθ. στον 
πληθ.) ΙΣΤ. (στο τιµοκρατικό σύστηµα τής αρχαίας Αθήνας) κάθε πο- 

λίτης, µέλος τής δεύτερης κοινωνικής τάξης, στην οποία ανήκαν όσοι 
είχαν εισόδηµα άνω των τριακοσίων µεδίµνων αλλιώς ιππέας (βλ. κ. 
λ. πεντακοσιοµέδιµνος). τρίακοσιοστός, -ή, -ό [µτγν.] (επίσης 
γράφεται 300ός στην αραβική αρίθµηση, Τ' ή τ' στην ελληνική και 
CCC στη λατινική) αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
τριακόσια (300) (βλ. κ. λ. αριθµός, 

ΠΙΝ.). 
τριακοστός, -ή, -ό (επίσης γράφεται 30ός στην αραβική αρίθµηση, Λ 

ή λ' στην ελληνική και XXX στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί 
σε σειρά στον αριθµό τριάντα (30) 2. τριακοστή (η) η τριακοστή ηµέ-
ρα κάθε µήνα: την 30ή κάθε µηνός πληρώνονται οι µισθοί τού εποµέ-
νου 3. τριακοστό (το) καθένα από τα τριάντα ίσα µέρη, στα οποία δι-
αιρείται ένα σύνολο (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΓΝ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
τριάκοντα + παραγ. επίθηµα -στός, πβ. κ. έξηκο-στός]. 

τριάµισι → τρεισήµισι 
τριανδρία (η) {τριανδριών} 1. (στην αρχ. Ρώµη) η άσκηση τής εξου-
σίας από τρεις άνδρες: η πρώτη ρωµαϊκή ~ (Ποµπήιος, Ιούλιος Καί-
σαρ, Κράσσος) 2. οµάδα τριών ανδρών, οι οποίοι συνδέονται µε κοινά 
οράµατα και ιδανικά: η - τού Εκπαιδευτικού Οµίλου (Μ. Τρια-
νταφυλλίδης, ∆. Γληνός, Α. ∆ελµούζος). — τριανδρικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού λατ. triumviratus]. 

τριάντα (το) {άκλ.} 1. είκοσι εννέα συν ένα, ο αριθµός 30 (βλ. λ. αριθ-
µός, ΠΙΝ.) 2. (ως επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 
30: ~ παιδιά | µήλα | γραβάτες. Επίσης (λόγ.) τριάκοντα [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < συντετµ. τ. τού αρχ. τριά-κο-ντα (βλ.λ.), πβ. κ. πεντή-
κοντα - πενήντα, εξήκοντα - εξήντα]. 

τριάντα - κ. τριάντα- κ. τριαντ- [µεσν.] α' συνθετικό που δηλώνει ότι 
κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό τριάντα (30): 
τριαντά-χρονος, τριαντα-ήµερο 2. είναι τριάντα φορές πιο µεγάλος ή 
πιο πολύς από το µέτρο σύγκρισης: τριαντα-πλάσιος. 

τριανταδυάρι (το) {δύσχρ. τριανταδυαρ-ιού | -ιών} περίστροφο δια-
µετρήµατος τριάντα δύο χιλιοστών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < 
τριάντα δύο + παραγ. επίθηµα -άρι (< -άριος, βλ.λ.)]. 

τριανταήµερο (το) {τριανταηµέρ-ου | -ων} σύνολο τριάντα ηµερών, 
ο µήνας. 

τριανταµία (η) {χωρ. πληθ.} τυχερό παιχνίδι µε τραπουλόχαρτα, στο 
οποίο κερδίζει όποιος πετύχει άθροισµα των αριθµών που αναγρά-
φονται ή αντιστοιχούν στα τραπουλόχαρτα του ίσο µε τον αριθµό 
τριάντα ένα ή τον πλησιέστερο σε αυτόν σε σχέση µε τους συµπαί-
κτες του. Επίσης τρίΌνταένα (το). 

τριανταπεντάρι (το) {δύσχρ. τριανταπενταρ-ιού | -ιών} περίστροφο 
διαµετρήµατος τριάντα πέντε χιλιοστών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ < τριάντα πέντε + παραγ. επίθηµα -άρι (< -άριο, βλ.λ.)]. 

τριαντάρης (ο) {τριαντάρηδες}, τριαντάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
1. πρόσωπο ηλικίας τριάντα ή περίπου τριάντα ετών ΣΥΝ. τριακοντα 
ετής, τριαντάχρονος 2. (ειδικότ. το θηλ.) (α) κασέτα ήχου ή βίντεο 
διάρκειας τριάντα λεπτών (µισής ώρας) (β) (λαϊκ.) χρηµατικό ποσό 
τριάντα χιλιάδων δραχµών (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). 
[ΕΤΥΜ < τριάντα + παραγ. επίθηµα -άρης (βλ.λ.)]. τριαντάρι (το) 

{χωρ. γεν.) 1. ποσότητα τριάντα όµοιων πραγµάτων 
2. χρηµατικό ποσό τριάντα δραχµών: αυτές οι τσίχλες κοστίζουν ένα 
~ (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ. < τριάντα + παραγ. επίθηµα -άρι]. 

τριανταριά (η) {χωρ. πληθ.} στη ΦΡ. καµιά τριανταριά περίπου τριά-
ντα: κοστίζει καµιά ~ χιλιάδες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. < 
τριάντα + παραγ. επίθηµα -αριά]. 

τριάντα ρ ιζω ρ. αµετβ. {τριαντάρισα} φθάνω στην ηλικία των τριά-
ντα χρόνων. [ΕΤΥΜ < τριανταριά + παραγ. επίθηµα -ίζω]. 

τρίανταφυλλένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει το χρώµα τού τριαντά-
φυλλου: ~ ήλιος | µάγουλα ΣΥΝ. ρόδινος, ροδαλός. 

τριανταφυλλης, -ιά, -ί 1. ο τριανταφυλλένιος 2. τριανταφυλλί (το) το 
χρώµα τού τριαντάφυλλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

Τριανταφυλλιά (η) γυναικείο όνοµα. 
τριανταφυλλιά (η) [µεσν.] θαµνώδες καλλωπιστικό φυτό µε αγκα-

θωτό βλαστό, τού οποίου τα άνθη έχουν χρώµα κυρίως ρόδινο και 
κόκκινο και ωραία µυρωδιά: όρθια | αναρριχώµενη ~ || κήπος µε τρια-
νταφυλλιές. 

τριαντάφυλλο (το) το άνθος τής τριανταφυλιάς µε κόκκινο, ροζ, 
άσπρο, πορτοκαλί ή κίτρινο χρώµα και ωραίο άρωµα ΣΥΝ. ρόδο. — 
(υποκ.) τριανταφυλλάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
τριαντάφυλλον < τριάντα + φύλλον, που αποσπάστηκε από τη φρ. 
τριαντάφυλλον (ρόδον)]. 

τριανταφυλλολαδο (το) έλαιο που εξάγεται από τριαντάφυλλα ΣΥΝ. 
ροδέλαιο. ^ 

τριανταφυλλόνερο (το) νερό βρασµένο µαζί µε φύλλα τριαντάφυλλου 
ΣΥΝ.ροδόσταµο. 

τριανταφυλλόξιδο (το) ξίδι αρωµατισµένο µε πέταλα ρόδων. 
Τριαντάφυλλος (ο) {-ου κ. -ύλλου} 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. 
τριαντάφυλλος, -η, -ο αυτός που έχει τριάντα φύλλα: ~ τετράδιο | 

µπλοκ | ένθετο. 
τριαντάχρονος, -η, -ο 1. αυτός που διαρκεί τριάντα χρόνια ή έχει 

ηλικία τριάντα ετών: ~ πόλεµος | νέος | επιστήµονας 2. τριαντάχρο-
να (τα) η τριακοστή επέτειος: γιορτάζουν τα - τού γάµου τους. 

τριαξονικός, -ή, -ό → τρι)σ)-, -αξονικός 
τριάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το σύνολο που απαρτίζεται από 

τρεις µονάδες 2. (α) ΣΤΡΑΤ. ποινή φυλάκισης ή στέρησης εξόδου για 
τρεις ηµέρες (β) αποβολή µαθητή για τρεις ηµέρες (γ) ΑΘΛ. τρία γκολ· 
σκορ µε τρία γκολ από την πλευρά τού νικητή: η οµάδα έφαγε ~ στο 



τριάρης 1792 τριγυρίζω 
 

µατς 3. τριάρες (οι) σε παιχνίδι µε ζάρια, η περίπτωση που και τα 
δύο ζάρια, τα οποία ρίχτηκαν, δείχνουν τον αριθµό τρία: έφερε τριά-
ρες 4. παλαιό παιδικό παιχνίδι µε βώλους. [ΕΤΥΜ. < τριάρι + µεγεθ. 
κατάλ. -α]. 

τριάρης (ο) → τρι)σ)-, -άρης 
τριάρι (το) {τριαρ-ιού |-ιών} 1. το σύνολο τριών µονάδων 2. σύνολο από 

τρία όµοια πράγµατα: το χρυσό ~ τής κλήρωσης (οι τρεις τυχεροί αριθ-
µοί) 3. (συνεκδ.) (α) ΑΘΛ. ο αθλητής τού οποίου η φανέλα φέρει τον 
αριθµό τρία (β) (ειδικότ.) καλαθοσφαιριστής που παίζει στη θέση 
«τρία»: ο Πανιώνιος έχει καλό ~ ΣΥΝ. (αγγλ.) φόργουορντ · 4. διαµέρι-
σµα τριών κύριων δωµατίων: µένει σε ~ || νοικιάζει ένα ~. — (υποκ.) 
τριαράκι (το) (σηµ. 4). [ΕΤΥΜ. < τρία + παραγ. επίθηµα -άρί\. 

τριαρχία (η) {τριαρχιών} το να άρχουν, να κυβερνούν µαζί τρία άτοµα: 
η ~ τού Μάρκου Αντωνίου, τού Λέπιδου και τού Οκταβιανού στην 
αρχαία Ρώµη (πβ. λ. τριανδρία). [ΕΤΥΜ µτγν. < τρίαρχος]. 

τριατοµικός, -ή, -ό [1884] (για µόριο) αυτός που έχει τρία άτοµα. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. triatomique]. 

τριβαδισµός (ο) (λόγ.) η γυναικεία οµοφυλοφιλία, ο λεσβιασµός. 
[ΕΤΥΜ  <   τριβάς,   -άδος  (βλ.λ.),  ελληνογενής  ξέν.  όρ.,  <  γαλλ. 
tribadisme]. 

τριβάς (η) {τριβάδ-ος, -α | -ες, -ων} (λόγ.) η οµοφυλόφιλη γυναίκα, η 
λεσβία. [ΕΤΥΜ < µτγν. τριβάς, -άδος < αρχ. τρίβω]. 

τριβέας (ο) {τριβ-είς, -έων} 1. ΤΕΧΝΟΛ. κυλινδρικό εξάρτηµα στο 
οποίο στηρίζεται άτρακτος ή άλλο µέρος µηχανής που στρέφεται 2. 
µηχάνηµα που χρησιµοποιείται για τη λείανση σκληρών υλικών. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τριβεύς, -έως < αρχ. τρίβω]. 

τριβείο (το) µηχάνηµα λειάνσεως επιφανειών από ξύλο, µάρµαρο 
κ.λπ. 

τριβέλι (το) {τριβελ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το τρυπάνι (βλ.λ.)· ΦΡ. µου 
'γίνε τριβέλι µου έγινε φορτικός, ενοχλητικός 2. (µτφ.) η έµµονη ιδέα, 
η βασανιστική σκέψη: η επαγγελµατική αποκατάσταση τού γυιου του 
τού είχε γίνει - στο κεφάλι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τριβέλ(λ)ιν < τρεβέλλιον < λατ. terebellum, υποκ. τού 
terebra «τρυπάνι» (< terere «τρίβω, τρυπώ»)]. 

τριβελίζω ρ. µετβ. {τριβέλισα} 1. τρυπώ, ανοίγω τρύπες µε τριβέλι 2. 
(µτφ.) βασανίζω, ταλαιπωρώ: αυτή η ιδέα τριβελίζει το µυαλό µου || 
µου τριβελίζει το κεφάλι µε τις παραξενιές του. — τριβέλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < τριβέλι]. 

τριβή (η) 1. ΦΥΣ. δύναµη που ανθίσταται στην κίνηση και η οποία 
αναπτύσσεται όταν ένα κινούµενο σώµα έρχεται σε επαφή µε άλλο 
σώµα ή επιφάνεια, εµποδίζοντας ή σταµατώντας την κίνηση τους 2. 
το να τρίβει κανείς (κάτι) 3. (συνεκδ.) η φθορά ως αποτέλεσµα τριψί-
µατος: η ~ των ελαστικών ΣΥΝ. λειώσιµο, φάγωµα 4. (µτφ.) η σύ-
γκρουση απόψεων: άρχισαν πάλι οι - µεταξύ των κοµµατικών δελφί-
νων ΦΡ. σηµείο τριβής θέµα για το οποίο εκφράζονται αντίθετες 
απόψεις, για το οποίο υπάρχει έντονη αντιπαράθεση, σύγκρουση και 
αδυναµία σύγκλισης· επίµαχο σηµείο: η κατανοµή των κονδυλίων κατά 
νοµό αποτελεί το ~ µεταξύ των συναρµόδιων υπουργών ΣΥΝ. προ-
στριβή, µικροδιαφορά 5. η εµπειρία που αποκτά κανείς από την 
άσκηση επαγγέλµατος και γενικά από τη συστηµατική ενασχόληση 
µε κάτι: η ~ του µε τη δουλειά και τους εργάτες τον ωφέλησαν || απο-
κτώ ~ µ ' έναν εργασιακό χώρο (εξοικειώνοµαι). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
τρίβω (βλ.λ.)]. 

τριβίδι (το) {τριβιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η πλάνη2 (σηµ. 1). 
τριβόλι (το) {τριβολ-ιού | -ιών} 1. αγκαθερό ζιζάνιο των αγρών βλ. κ. 
λ. τρίβολος ΣΥΝ. κολλητσίδα 2. (µτφ.) το ζωηρό, άτακτο παιδί ΣΥΝ. ζι-
ζάνιο, δαίµονας. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τριβόλιον, υποκ. τού αρχ. τρίβολος (< τρι- + -βόλος < 
βάλλω), που χρησιµοποιήθηκε ως όνοµα φυτού, επειδή είχε το ίδιο 
σχήµα µε πολεµικό όπλο τριών αιχµών]. 

τριβολιζω ρ. µετβ. {τριβόλισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) οργώνω χωράφι 
για τρίτη φορά. — τριβόλισµα (το). [ΕΤΥΜ < τρι- + -βολίζω < 
βολή]. 

τρίβολος (ο) {τριβόλ-ου | -ων, -ους) το τριβόλι (βλ.λ.)· κυρ. στη ΦΡ. 
διάολοι και τριβόλοι: µαζεύτηκαν όλοι οι - και δεν µας άφησαν να 
κλείσουµε µάτι όλη νύχτα! 
[ΕΤΥΜ Βλ. λ. τριβόλι. Στη φρ. διάολοι και τριβόλοι το πρόθεµα τρι-
λειτουργεί ως επιτατικό, καθώς το ά συνθ. τού δι-άβολοι (µε λανθ. 
χωρισµό) παρετυµολογήθηκε προς το δύο]. 

τρίβραχυς (ο) {τριβράχ-εος | -εις, -εων} ΜΕΤΡ. (µετρικός πους) που 
αποτελείται από τρεις βραχείες συλλαβές. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετρικός. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < τρι- + βραχύς]. 

τρίβω ρ. µετβ. {έτρι-ψα, τρίφτηκα, τριµµένος κ. (λόγ.) τετριµµένος} 1. 
κινώ ένα αντικείµενο πάνω σε άλλο, ώστε να έρχονται σε επαφή µε-
ταξύ τους: ~ απαλά | σκληρά | µε δύναµη τα πλακάκια || ~ την πλάτη, 
για να την καθαρίσω || ~ τα ρούχα στο πλύσιµο || ~ τις φτέρνες µε ε-
λαφρόπετρα || ~ την κατσαρόλα µε σφουγγάρι ΦΡ. (α) τρίβω τα χέρια 
µου (i) (κυριολ.) κινώ τη µια παλάµη πάνω στην άλλη ως ένδειξη ι-
κανοποίησης (ii) (µτφ.) αισθάνοµαι µεγάλη ευχαρίστηση: οι αντίπα-
λοι µας τρίβουν τα χέρια τους µε τις αποτυχίες µας (β) τρίβω (κάτι) 
στη µούρη (κάποιου) (i) (κυριολ.) πιέζω µε δύναµη (κάτι) πάνω στο 
πρόσωπο (κάποιου) (ii) (µτφ.) δείχνω ή δίνω (κάτι σε κάποιον) µε θυ-
µό ή έντονο τρόπο, για να του αποδείξω ότι είχα δίκιο και εκείνος ά-
δικο ή ότι τώρα πια δεν τον έχω ανάγκη κ.λπ.: µου έλεγε ότι δεν θα τα 
καταφέρω- τώρα που πήρα το δίπλωµα, θα του το τρίψω στη µούρη! || 
µε είχε πρήξει µε τα δανεικά' τώρα που βρήκα τα λεφτά, θα του τα 
τρίψω στη µούρη 2. (α) κινώ µε ορισµένο τρόπο και µε πίεση τα δά- 

χτυλα σε σηµείο τού σώµατος, για να το ανακουφίσω: ~ τα µάτια µου, 
γιατί µε τσούζουν || ~ την πλάτη κάποιου όταν πονάει || ~ τα πόδια κά-
ποιου, όταν τα νιώθει βαριά (β) τρίβω τα µάτια µου νιώθω µεγάλη έκ-
πληξη: θα τον δείτε να φτάνει πολύ ψηλά και θα τρίβετε τα µάτια σας 
ΣΥΝ. εκπλήσσοµαι, θαυµάζω, απορώ (γ) (ειδικότ.) αλείφω (σηµείο τού 
σώµατος) µε ειδική ουσία για θεραπευτικούς λόγους κάνοντας πα-
ράλληλα χειροµαλάξεις: ~ κάποιον µε οινόπνευµα || ~ κάποιον µε λά-
δι, για να χαλαρώσουν οι µύες 3. καθαρίζω µε τρίψιµο: ~ τα µαγειρι-
κά σκεύη | τα µαχαιροπίρουνα || - τον νεροχύτη µε σύρµα | το πάτωµα, 
για να γυαλίσει | τα πλακάκια 4. λειαίνω, γυαλίζω µε τρίψιµο: ο 
µαραγκός τρίβει το ξύλο µε γυαλόχαρτο 5. συµπιέζω, συνθλίβω: τρί-
βουν τις ελιές, για να βγάλουν το λάδι τής χρονιάς 6. κάνω κάτι σκό-
νη ή µικρά κοµµατάκια, αλέθω: ~ πιπέρι | καφέ | τυρί (στον τρίφτη) 
για τα µακαρόνια- ΦΡ. (µτφ.) πώς το τρίβουν το πιπέρι πόσο δύσκολο 
είναι (κάτι): όταν θα µπει στη δουλειά, τότε θα δει ~ 7. χαϊδεύω ε-
ρωτικά- (µεσοπαθ. τρίβοµαι) 8. (α) σέρνοµαι πάνω σε (κάτι): οι αγκώ-
νες του τρίβονταν πάνω στο τραπέζι (β) (κυρ. για γλυκά) θρυµµατίζο-
µαι εύκολα, γίνοµαι µικρά κοµµάτια: η µηλόπιτα τρίφτηκε 9. φθείρο-
µαι από την πολλή τριβή και χρήση: τρίφτηκε το παντελόνι του στα 
γόνατα || ο γιακάς τού πουκαµίσου είχε τριφτεί ΣΥΝ. λειώνω 10. (µτφ.) 
αποκτώ πείρα, εξοικείωση µε κάτι λόγω µακρόχρονης και συστηµα-
τικής ενασχόλησης µε αυτό: έχει τριφτεί µε αυτό το αντικείµενο ερ-
γασίας ΣΥΝ. αποκτώ τριβή (πβ. λ. τριβή) 11. (α) έρχοµαι σε επαφή µε 
σώµα ή επιφάνεια, µε τρόπο που να µου προκαλεί ευχάριστο αίσθη-
µα: το µωρό τριβόταν στην αγκαλιά τής µάννας του || η γάτα τριβόταν 
στο καλοριφέρ (β) (µε ερωτικό τρόπο): η κοπέλα τριβόταν πάνω του 
12. (η λόγ. µτχ. τετριµµένος, -η, -ο) βλ.λ. — τρίψιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *tr-Ì3-bh- (όπου το -bh- δεν έχει ερµηνευθεί ικανοποιη-
τικά· ίσως πρόκειται για παρέκταση), µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *ter-
«τρυπώ, διαπερνώ», πβ. λατ. terere «τρίβω» (παρακ. trivi), αρχ. σλαβ. 
trëbiti «εκτρίβω, αποξέω», ρωσ. terebitî κ.ά. Η ίδια ρίζα απαντά µε 
διάφορες µορφές στα ρ. τι-τρώ-σκω, τείρ-ω, τε-τραίν-ω (βλ. κ. τρή-
µα)]. 

τρίβωνας (ο) {τριβώνων} το ράσο µοναχού (ως σύµβολο ασκητισµού 
και αυτάρκειας): καλογερικός ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τρίβων, -ωνος < τρίβω, επειδή συνήθως επρόκειτο για 
πολυχρησιµοποιηµένο ένδυµα]. 

τριγαµία (η) [µτγν.] {τριγαµιών} το να συνάπτει κάποιος γάµο για 
τρίτη φορά. 

τρίγαµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που συνάπτει γάµο για τρίτη φορά 
2. αυτός που έχει συνάψει γάµο µε τρεις συζύγους συγχρόνως. 

τριγενης, -ής, -ές {τριγεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για επίθ.) αυτός που 
έχει τρία γένη: επίθετο ~ και δικατάληκτο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τρι- + -γενής < γένος]. 

τριγλί (το) {τριγλ-ιού | -ιών} (λόγ.) το µπαρµπούνι. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
τρίγλιον, υποκ. τού αρχ. τρίγλη < θ. τριγ- (τού τρίζω, πβ. παρακ. τέ-τριγ-
α) + παραγ. επίθηµα -λη (πβ. τρώγ-λη, κίχ-λη). Η ση-µασιολ. εξέλιξη 
οφείλεται στον θόρυβο που προκαλούν τα βράγχια, όταν ένα ψάρι 
σπαρταρά καθώς το βγάζουν από το νερό (πβ. κ. γαλλ. grondin 
«µπαρµπούνι» < p. gronder «θορυβώ», γερµ. Knurrhahn «τριγλί» < ρ. 
knurren «γρυλίζω»)]. 

τριγλυκερίδιο (το) [1880] {τριγλυκεριδί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. κάθε εστέρας 
τής γλυκερίνης µε τρία όµοια ή διαφορετικά λιπαρά οξέα- το κυριό-
τερο συστατικό των λιπών και των ελαίων, που παρέχουν συµπυκνω-
µένο τροφικό ενεργειακό απόθεµα στους ζωντανούς οργανισµούς. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. triglycéride]. 

τρί γλυφός, -η, -ο ΑΡΧΙΤ.ΑΡΧΑΙΟΛ. 1. αυτός που έχει τρεις γλυφές 2. (α) 
τρίγλυφος (η) {τριγλύφ- ου | -ων, -ους} διακοσµητικό στοιχείο στο 
διάζωµα αρχιτεκτονήµατος δωρικού ρυθµού, που αποτελείται από 
τρεις κάθετες γλυφές (βλ.λ.) οι οποίες εξέχουν (β) τρίγλυφο (το) {τρι-
γλύφ- ου | -ων} το διάζωµα που αποτελείται από τριγλύφους και µε-
τόπες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τρι- + -γλυφός (< γλύφω «λαξεύω, σκαλίζω»), πβ. ανά-
γλυφος]. 

τριγλωσσία (η) → τρι)σ)-, -γλωσσία 
τρίγλωσσος, -η, -ο → τρι)σ)-, -γλωσσος 
τριγλώχιν (ο/η) {τριγλώχινος} αυτός που έχει τρεις αιχµές, τρεις «µύ-

τες»· στην ΑΝΑΤ. τριγλώχιν βαλβίδα η βαλβίδα τού κολποκοιλιακού 
στοµίου τής δεξιάς πλευράς τής καρδιάς, η οποία κατά την καρδιακή 
συστολή εµποδίζει την παλινδρόµηση τού αίµατος από τη δεξιά 
κοιλία στον δεξιό κόλπο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρι- + γλωχίν «αιχµή, µύτη» 
(βλ. κ. γλώσσα)]. 

τριγµός (ο) [αρχ.] 1. ο ήχος που παράγεται από κάτι που τρίζει (βλ. λ. 
τρίζω)- το τρίξιµο 2. ήχος που αναγγέλλει την κατάρρευση ενός 
κτηρίου και ο οποίος παράγεται από τη δόνηση του (λ.χ. λόγω σει-
σµού, έργων που το ταρακουνούν ή αργής διάλυσης των µερών του) 
3. (µτφ., συνήθ. στον πληθ.) τα αντιληπτά από όλους σηµάδια τής κα 
κής λειτουργίας ή τού κινδύνου διαλύσεως ενός θεσµού. 

τριγυρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τριγύρισ-α, -µένος) ♦ 1. (αµετβ.) γυρίζω 
εδώ και εκεί, περιφέροµαι: πού τριγυρίζεις τα βράδια; || ~ στους δρό-
µους | στην εξοχή ♦ (µετβ.) 2. περιβάλλω, περιτριγυρίζω: σπίτι τριγυ-
ρισµένο από χωράφια | από δέντρα | µέσα στη νύχτα 3. (µτφ.) πλη-
σιάζω ή ενοχλώ συνεχώς (κάποιον), αποσκοπώντας σε δικό µου όφε-
λος: τον τριγυρίζει τελευταία, για να τον διορίσει στο ∆ηµόσιο 4. επι-
διώκω (την) ερωτική προσέγγιση ενός προσώπου: στο χωριό τον τρι-
γυρίζουν πολλές ΣΥΝ. γυροφέρνω · 5. (συνήθ. για ασθένειες) εµφανί-
ζω τα αρχικά συµπτώµατα αρρώστιας: τον τριγυρίζει πάλι η γρίπη. 
— τριγύρισµα (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < τριγύρω (βλ.λ.)]. 



τριγυρνώ 1793 τρικλοποδιά 
 

τριγυρνώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {τριγυρνάς...} τριγυρίζω (βλ.λ.): κάθε νύχτα ~ στα 
µπαρ. [ΕΤΥΜ. < τριγυρίζω, µε την επίδρ. τού ρ. γυρνώ]. 

τριγύρω επίρρ.· γύρω-γύρω, ολόγυρα: ~ ακούγονταν κελαηδήµατα πουλιών || (και 
σε χρήση ονόµατος ή επιθέτου) οι - (οι γείτονες) || τα ~ χωράφια. Επίσης 
τριγύρα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τρι- επιτατ. (< αρχ. τρίς) + επίρρ. γύρω]. 

τριγωνικό-, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που έχει το σχήµα τριγώνου. 
τριγωνισµος (ο) [µτγν.] 1. ΜΑθ. η διαίρεση επιφάνειας σε τρίγωνα µε σκοπό τη 

µέτρηση της 2. ο διαχωρισµός τής γήινης επιφάνειας µε νοητές γραµµές σε 
δίκτυο τριγώνων, συνήθ. ισόπλευρων. — τριγωνί-ζω ρ. [µτγν.]. 

τρίγωνο (το) {τριγών-ου | -ων} 1. γεωµετρικό σχήµα που έχει τρεις πλευρές και 
τρεις γωνίες: ισοσκελές | ορθογώνιο | ισόπλευρο | οξυ-γώνιο | αµβλυγώνιο | 
ορθογώνιο | σκαληνό ~ || πλευρές | κορυφές | διάµεσος | κέντρο βάρους 
τριγώνου ΣΥΝ. τρίπλευρο· ΦΡ. ερωτικό | ιψενικό τρίγωνο τρία άτοµα (δύο 
άνδρες και µία γυναίκα ή δύο γυναίκες και ένας άνδρας), ανάµεσα στα οποία 
αναπτύσσονται ερωτικές σχέσεις (βλ. κ. λ. ιψενικός) 2. (συνεκδ.) (α) ξύλινο 
σχεδιαστικό όργανο σε σχήµα ορθογωνίου τριγώνου, που χρησιµεύει στη 
χάραξη ευθειών (καθέτων, παραλλήλων κ.λπ.) ΣΥΝ. γνώµονας (β) 
ξυλουργικό εργαλείο τριγωνικού σχήµατος, που χρησιµεύει στη χάραξη 
επιφανειών και στην εξακρίβωση δίεδρων γωνιών ΣΥΝ. γωνιά 3. µουσικό 
όργανο σε σχήµα τριγώνου (σηµ. 1), που κρούεται µε χαλύβδινη ράβδο (συ-
νήθ. από τα παιδιά, όταν λένε τα κάλαντα): παίζω ~ || «τρίγωνα, κάλαντα µες 
στη γειτονιά» (χριστουγεννιάτικο τραγ.) 4. γλύκυσµα σε σχήµα τριγώνου, που 
φτειάχνεται από φύλλα ζύµης και γεµίζεται µε κρέµα: ονοµαστά είναι τα - από 
το Πανόραµα Θεσσαλονίκης. — (υποκ.) τριγωνάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τρίγωνον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. τρίγωνος]. 

τρΐγωνοµέτρηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η µέτρηση µε 
τρίγωνο (γνώµονα). 

τριγωνοµετρία (η) [1749] {χωρ. πληθ.} ΜΑΘ. κλάδος που έχει ως αντικείµενο 
τη µελέτη των τριγωνοµετρικών αριθµών (ηµίτονο, συνηµίτονο, εφαπτοµένη 
κ.λπ.) ή των τριγωνοµετρικών συναρτήσεων και τις εφαρµογές τους σε 
γεωµετρικούς υπολογισµούς και κυρίως σε τρίγωνο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. trigonometry]. 

τριγωνοµετρικός, -ή, -ό [1766] ΜΑΘ. 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
τριγωνοµετρία: ~ εξίσωση | σειρά 2. (α) τριγωνοµετρικές συναρτήσεις οι έξι 
βασικές συναρτήσεις γωνίας ή τόξου (ηµίτονο, συνηµίτονο, εφαπτοµένη, 
συνεφαπτοµένη, τέµνουσα, συντέµνουσα) (β) τριγωνοµετρικοί πίνακες 
πίνακες που περιέχουν τις τιµές των τριγωνοµετρικών αριθµών των γωνιών ή 
τόξων (συνήθως από 0° ώς 45° ή ώς 90°) (γ) τριγωνοµετρικός αριθµός ένας 
από τους έξι αριθµούς που αναφέρονται σε γωνία ή τόξο (ηµίτονο, 
συνηµίτονο, εφαπτοµένη, συνεφαπτοµένη, τέµνουσα, συντέµνουσα). 

τριγωνοµετρώ ρ. µετβ. [1897] [τριγωνοµετρείς... | τριγωνοµέτρησα} µετρώ µε 
τριγωνισµό. 

τρίγωνος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τρεις γωνίες: ~ σχήµα- ΦΡ. τρίγωνη ακίδα (η) 
βλ. λ. ακίδα 2. τρίγωνο (το) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρι- + -γωνος < γωνία]. 

τρίδιπλος, -η, -ο τριπλός· ΦΡ. διπλός και τρίδιπλος διπλός και ακόµη 
περισσότερο: πάχυνε πολύ από πέρυσι- έγινε ~! [ΕΤΥΜ. < τρι- (βλ.λ.) + 
διπλός]. 

τρίδυµος, -η, -ο 1. (για µωρά) αυτός που γεννήθηκε µε άλλους δύο στον ίδιο 
τοκετό: έκανε | γέννησε τρίδυµα · 2. (λαχείο) στο οποίο, για να κερδίσει κανείς, 
πρέπει να βρει τρεις αριθµούς ή (στον ιππόδροµο) τρεις ίππους σε ορισµένο 
συνδυασµό · 3. αυτός που αποτελείται ή διακλαδίζεται σε τρία: - νεύρο · 4. για 
σύνολο τριών στενών συνεργατών, συµπαικτών κ.λπ.: το επιθετικό ~ τού 
Ολυµπιακού. [ΕΤΥΜ. µτγν. < τρι- + -δυµος (< δύο + παραγ. επίθηµα -µος, βλ. 
κ. δί-δυ-µος)]. 

τριεδρικός, -ή, -ό → τρι)σ)-, -εδρικός 
τρίεδρος, -η, -ο → τρι)σ)-, -εδρος 
τριεθνής, -ής, -ές {τριεθν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που σχετίζεται µε τρία 

έθνη 2. Τριεθνές (το) συνοριακό σηµείο στη Β. Ελλάδα, όπου συναντώνται τα 
σύνορα τής Ελλάδας, τής Βουλγαρίας και τής Τουρκίας. 

τριετής, -ής, -ές → τρι)σ)-, -ετής 
τριετία (η) → τρι)σ)-, -ετία 
τριζάτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που τρίζει. [ΕΤΥΜ. < τρίζω + παραγ. επίθηµα -

άτος, πβ. κ. τρεχ-άτος, φευγ-άτος]. 
τριζοβολώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {τριζοβολάς... | τριζοβόλησα} τρίζω, βγάζω ήχο 

όµοιο µε τρίξιµο. [ΕΤΥΜ; < τρίζω + -βολώ < βολή]. 
τριζόνι (το) {τριζον-ιού | -ιών} έντοµο καφέ-µαύρου χρώµατος, το οποίο 

παράγει χαρακτηριστικό ήχο όµοιο µε τρίξιµο, καθώς τρίβονται µεταξύ τους 
οι άκρες των πτερύγων του ΣΥΝ. γρύλλος. [ΕΤΥΜ. < τρίζω + παραγ. επίθηµα 
-όνι, πβ. κ. τρυγ-όνι, αηδ-όνι]. 

τρίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έτριξα} ♦ (αµετβ.) 1. παράγω ξερό, συχνά οξύ και 
ενοχλητικό διακεκοµµένο ήχο (όπως όταν δεν έχουν λαδωθεί οι µεντεσέδες 
στις πόρτες): τα ξύλα τρίζουν στο τζάκι || έτριζε η πόρτα από τον πολύ αέρα || 
τρίζουν τα τζάµια από τον θόρυβο των φορτηγών || κατά τον σεισµό έτριζε το 
σπίτι || τρίζουν τα παπούτσια του καθώς περπατά || το πάτωµα θέλει επισκευή, 
γιατί τρίζει || (µετβ.) µην τρίζεις τα δόντια σου, είναι γρουσουζιά- ΦΡ. (α) 
τρίζουν τα κόκκαλα (κάποιου) για πεθαµένο που, αν ζούσε, θα αποδοκίµαζε 
τη συµπεριφορά κάποιου: θα τρίζουν τα κόκκαλα τού µεγάλου ποιητή µε αυτά 
που γράφονται για την ποίηση του! (β) τρίζω τα δόντια (σε κάποιον) µι- 

λώ (σε κάποιον) αυστηρά, απειλώ (κάποιον) φοβίζοντας τον: αν δεν του 
τρίξεις λίγο τα δόντια, δεν πρόκειται να σε ακούσει || κάνει τον άγριο, αλλά αν 
του τρίξεις λίγο τα δόντια, γίνεται αµέσως αρνάκι 2. (µτφ.) κλονίζοµαι, είµαι 
έτοιµος να σωριαστώ: τρίζουν τα θεµέλια τού καθεστώτος || η επιχείρηση 
άρχισε να τρίζει υπό το βάρος των χρεών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., εκφραστ. λ. ηχοµιµητικής αρχής (πβ. κ. τρύζω), η οποία συνδ. 
µε το µτγν. στρίγξ, -γγός «κουκουβάγια» και µε λατ. stridere «τρίζω, 
σφυρίζω», τοχ. trisk- «θορυβώ, γρυλίζω»]. 

τριηµερία (η) → τρι)σ)-, -ηµερία 
τριήµερος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που διαρκεί τρεις ηµέρες: ~ πυρετός 2. 

τριήµερο (το) {τριηµέρ-ου | -ων} το χρονικό διάστηµα τριών ηµερών: οι 
Αθηναίοι θα επωφεληθούν από το εορταστικό ~ τής Καθαράς ∆ευτέρας 3. 
τριήµερα (τα) τρισάγιο σε τάφο τρεις ηµέρες µετά τον θάνατο. 

τριηµιτόνιο (το) {τριηµιτονί-ου | -ων} ΜΟΥΣ. η διαφορά τριών ηµιτο-νίων 
µεταξύ δύο συνεχόµενων φθόγγων µε τη χρήση σηµείου αλλοιώσεως. [ΕΤΥΜ. 
< τρι- + ηµιτόνιο]. 

τρίηχο (το) ΜΟΥΣ. το αποτέλεσµα τής υποδιαίρεσης µιας µουσικής αξίας όχι σε 
δύο µέρη, όπως είναι το τυπικό στη δυτική µουσική, αλλά σε τρία ΣΥΝ. 
τριολέτο, τριολέ, (σπάν.) τερτσίνα. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. triplet]. 

τριηραρχία (η) [αρχ.] {τριηραρχιών} 1. (στην αρχαία Αθήνα) δηµόσια 
λειτουργία (βλ.λ.), σύµφωνα µε την οποία οι πιο εύποροι πολίτες 
ανελάµβαναν τα έξοδα εξοπλισµού τριήρους 2. το αξίωµα τού κυβερνήτη τής 
τριήρους, τού τριηράρχου. 

τριήραρχος (ο) {τριηράρχ-ου | -ων, -ους} 1. (στην αρχαία Αθήνα) ο εύπορος 
πολίτης που αναλάµβανε τη δηµόσια λειτουργία τής τριηραρχίας 2. ο 
κυβερνήτης τριήρους. [ΕΤΥΜ αρχ; < τριήρης + -άρχος < άρχω]. 

τριηραρχώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {τριηραρχείς...} (στην αρχαία Αθήνα) είµαι 
τριήραρχος. 

τριήρης (η) {τριήρ-ους | -εις, -ων} ταχύπλοο πολεµικό πλοίο των αρχαίων 
Ελλήνων, το οποίο είχε τρεις σειρές κουπιών σε καθεµιά από τις δύο πλευρές. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τρι- + -ήρης (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) 
< θ. έρε-, από όπου και έρέ-της «κωπηλάτης» (βλ.λ.), οπότε η τριήρης (ενν. 
ναΰς) είναι το πλοίο που διαθέτει σε κάθε πλευρά του τρεις σειρές κωπηλατών 
(ερετών)]. 

τριθέσιος, -α, -ο → τρι)σ)-, -θέσιος 
τριίστιος, -ος, -ο [1876] (για πλοίο) που έχει τρία ιστία ΣΥΝ. τρικάταρτος. 
τρικ (το) (παλαιότ. ορθ. τρυκ) {άκλ.} 1. οπτική απάτη, τέχνασµα που 

παραπλανά το κοινό (σε θεάµατα), δίνοντας µια ψευδαίσθηση πραγ-
µατικότητας για λόγους τεχνικούς (σκηνοθεσία) ή ψυχαγωγίας: τα-
χυδακτυλουργικά ~ ΣΥΝ. κόλπο 2. (κατ' επέκτ.) το τέχνασµα, το κόλπο: 
πολιτικά | εκλογικά ~. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. truc | αγγλ. trick < προβηγκ. trique «απάτη» < p. trikier 
«απατώ» < δηµώδ. λατ. *triccäre < λατ. tricâri «µηχανορραφώ», αγν. ετύµου]. 

Τρίκαλα (τα) {Τρικάλων} πόλη τής Θεσσαλίας, πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νοµού (νοµός Τρικάλων). —Τρικαλινός κ. Τρικαλιώτης (ο), Τρι-καλινή κ. 
Τρικαλιώτισσα (η), τρικαλινός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. Τρίκ(κ)η (πβ. κ. ∆ήµος Τρικκαίων), αγν. ετύµου. 
Ποικίλες απόψεις εξηγούν την παραγωγή τού ονόµατος. Μία εκδοχή (Χ. 
Συµεωνίδης) υποστηρίζει ότι προέρχεται από τ. *Τρίκαρα < Τρι-κάρανα (δρη) 
«όρη µε τρεις κορυφές» (µε απλολογία και ανοµοίω-ση). Κατ' άλλη άποψη, το 
όνοµα ανάγεται στο αρχ. Τρίκκη είτε µέσω τού λατ. Tricca ilia (Α. 
Κεραµόπουλος) είτε µε παραγ. επίθηµα -αλα (Κ. Αµαντος)]. 

τρικαντό (το) (παλαιότ.) τρίκοχο καπέλο από µαύρο ύφασµα µε ανεστραµµένο 
γείσο και φτερά. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. *tri-canton < tri- «τρι→ + παλ. προβηγκ. canton «γωνία, 
αιχµή» (< λατ. canthus < µτγν. κανθός, βλ. κ. άκανθα)]. 

τρικατάληκτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (για επίθετο) αυτός που έχει ξεχωριστή 
κατάληξη για καθένα από τα τρία γένη, π.χ. καλ-ός, -ή, -ό. 

τρικάταρτος, -η, -ο —> τρι)σ)-, -κάταρτος 
τρικέζα (η) {δύσχρ. τρικεζών} (στην τηλεόραση και στον κινηµατογράφο) 

µηχάνηµα για τη δηµιουργία σκηνοθετικών τρικ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. truqueuse, 
θηλ. τού truqueur < p. truquer «σηµαδεύω, κάνω τρικ» < truc (βλ. λ. τρικ)]. 

τρικέρης (ο) {τρικέρηδες} {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) ο ∆ιάβολος. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
επίθ. τρίκερως (κατά τα αρσ. σε -ης) < τρι- + -κερως < κέρας]. 

τρικέρι (το) {τρικερ-ιού | -ιών} εκκλησιαστικό κηροπήγιο που έχει υποδοχές για 
τρία κεριά. Επίσης (λόγ.) τρικήριο [ΕΤΥΜ. µεσν. < τρικήριον < τρι- + -κηρίον 
(βλ. κ. κερί)]. 

τρικέφαλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει τρία κεφάλια: ~ τέρας 2. ΑΝΑΤ. 
τρικέφαλος µυς ο µυς που έχει τρεις µυϊκές κεφαλές: βρα-χιόνιος | κνηµιαίος 
~. 

τρίκιλος, -η, -ο → τρι)σ)-, -κιλος 
τρικινητήριος, -α, -ο → τρι)σ)-, -κινητήριος 
τρικλίζω ρ. → τρεκλίζω 
τρίκλινος, -η, -ο —> τρι)σ)-, -κλινος 
τρίκλισµα (το) → τρέκλισµα 
τρίκλιτος, -η, -ο → τρι)σ)-, -κλίτος 
τρικλοποδιά (η) 1. η σκόπιµη τοποθέτηση τού ποδιού κάποιου ανάµεσα στα 

πόδια ενός άλλου, ενώ αυτός κινείται, ώστε να παραπατήσει και να πέσει 
κάτω ΣΥΝ. πεδίκλωµα 2. (µτφ.) η χρησιµοποίηση πο- 
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νηρού ή ύπουλου τρόπου, για να εµποδιστεί κάποιος να δράσει ή να 
επιτύχει τον στόχο του: ~ στην προεκλογική εκστρατεία τού υποψη-
φίου των συντηρητικών από στελέχη τού κόµµατος του. [ΕΤΥΜ. Πιθ. 
< *τριπλο-ποδιά (µε ανοµοίωση τού πρώτου -π-, ίσως κατ' επίδρ. τού 
τρικλίζω) < τριπλο-πόδης, ονοµασία τρίποδου δαίµονα, < τριπλός + -
πόδης < πόδι]. 

τρίκλωνος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει τρία κλωνιά · 2. (για νήµα) 
αυτός που έχει τρεις κλωστές 3. (στην ηλεκτρολογία για καλώδιο) 
αυτός που αποτελείται από τρία µονωµένα σύρµατα. 

τρικό (το) {άκλ.} πλεκτό ύφασµα ή ρούχο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. tricot < p. tricoter «πλέκω», που ίσως είναι προϊόν ονο-
µατοποιίας]. 

τρίκονχος, -η, -ο -· τρι)σ)-, -κογχος 
τρικολόρε επίθ. {άκλ.} τρίχρωµος ή (κατ' επέκτ.) πολύχρωµος: 
µπλούζα | πουκάµισο | ζυµαρικά ~. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. tricolore < tri- «τρι→ + colore «χρώµα» (< λατ. color, 
-oris)]. 

τρίκορφος, -η, -ο → τρι)σ)-, -κόρφος 
τρικούβερτος, -η, -ο 1. (για πλοίο) αυτός που έχει τρεις κουβέρτες, 

δηλ. τρία καταστρώµατα 2. (µτφ.) ο µεγάλος σε διαστάσεις, σε ποσό-
τητα ή σε ζωηρότητα: στον γάµο τού αδελφού µου έγινε - γλέντι || ~ 
καβγάς. — τρικούβερτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < τρι- + -κούβερτος< κουβέρτα, αρχική σηµ. «καράβι µε τρεις 
κουβέρτες (καταστρώµατα)», από όπου απέκτησε γενική επιτατ. χρή-
ση]. 

τρίκοχος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τρεις κόχες: ~ καπέλο (τρικαντό) 2. 
τρίκοχο (το) το καπέλο που έχει τρεις γωνίες: καµάρωνε µε τη 
στρατιωτική του στολή και το ~ ΣΥΝ. τρικαντό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
τρίκογχος < τρι- + κόγχη]. 

τρικράνι (το) {τρικραν-ιού | -ιών} 1. γεωργικό εργαλείο µε τρεις αιχ-
µές · 2. αλιευτικό εργαλείο (καµάκι) παρόµοιου σχήµατος. [ΕΤΥΜ 
Υποκ. τού αρχ. τρίκρανος «τρικέφαλος» < τρι- + κράνος (βλ.λ.), 
µέσω αµάρτυρου υποκ. *τρικράνιον]. 

τρίκυκλος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τρεις κύκλους ή τροχούς: ~ όχηµα | 
µοτοσυκλέτα 2. τρίκυκλο (το) {τρικύκλ-ου | -ων} όχηµα µε τρεις 
τροχούς, που είναι συνήθ. χαµηλού κυβισµού. [ΕΤΥΜ. < τρι- + 
κύκλος «τροχός», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tricycle]. 

τρικυµία (η) {τρικυµιών} 1. η µεγάλη θαλασσοταραχή: δεν απέπλευ-
σαν τα πλοία λόγω τρικυµίας ΣΥΝ. φουρτούνα 2. (µτφ.) η αναταραχή 
που προκαλείται κάπου και η σύγχυση που ακολουθεί: ~ στο Υπουρ-
γείο µετά τα πρόσφατα γεγονότα- ΦΡ. (λόγ.) τρικυµία εν κρανίω (τρι-
κυµία έν κρανίω) σύγχυση φρενών, η αναστάτωση τού µυαλού 3. (γε-
νικότ.) οι αντιξοότητες, οι δυσκολίες και ταλαιπωρίες στις οποίες 
υποβάλλεται κανείς: αντιµετώπισε µε θάρρος τις ~ τής ζωής του ΣΥΝ. 
φουρτούνες, βάσανα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τρι- + -κυµία < κύµα. Η λ. δήλωνε αρχικώς το τρίτο κύ-
µα, που είναι µεγαλύτερο και ορµητικότερο από τα προηγούµενα]. 

τρικυµίζω ρ. µετβ. {τρικύµισ-α, -µένος} 1. προκαλώ τρικυµία ΣΥΝ. 
φουρτουνιάζω 2. (µτφ.) προξενώ αναταραχή, αναστάτωση 3. (η µτχ. 
τρικυµισµένος, -η, -ο) (α) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση τρικυ-
µίας: ~ θάλασσα ΣΥΝ. τρικυµιώδης (β) ο αναστατωµένος: ~ ψυχή. 

τρικυµισµα (το) {τρικυµίσµ-ατος | -ατα, -άτων} το φουρτούνιασµα 
τής θάλασσας. 

τρικυµισµένος, -η, -ο 1. (για τη θάλασσα) που έχει τρικυµία 2. (µτφ.) 
ο γεµάτος ταραχές, αναστάτωση ή αντιξοότητες: ~ ζωή/ ψυχή. 

τρικυµιώδης, -ης, -ες [1871] {τρικυµιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) 
1. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση τρικυµίας: ~ θάλασσα ΣΥΝ. 
τρικυµισµένος, φουρτουνιασµένος 2. (µτφ.) αυτός που είναι γεµάτος 
αναστατώσεις, απρόβλεπτες µεταβολές των καταστάσεων, περιπετει-
ώδης: µια ~ σχέση ΣΥΝ. θυελλώδης, ταραγµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 

τρίλεπτος, -η, -ο → τρι)σ)-, -λεπτός 
τρίληµµα (το) [1861] (λόγ.) 1. υποθετικός συλλογισµός που έχει στην 

υπόθεση ή την απόδοση του τρεις όρους µε διάζευξη 2. η υποχρεωτική 
και συνήθ. µη ευνοϊκή επιλογή ανάµεσα σε τρεις δυνατότητες. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. trilemma, κατά το αντίστοιχο 
dilemma < µτγν. δίληµµα (βλ.λ.)]. 

τρίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. το πολύ γρήγορο παίξιµο δύο συ-
νεχόµενων φθόγγων, που τους χωρίζει τόνος ή ηµιτόνιο 2. (µτφ.) το 
κελάηδηµα πουλιού. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. trille < ιταλ. trillo, ονοµατοπ. λ., πβ. λατ. 
trittiläre «τερετίζω»]. 

τρίλιζα (η) {χωρ. πληθ.} επιτραπέζιο παιχνίδι, στο οποίο κάθε παίκτης 
προσπαθεί να φέρει τρία δικά του πούλια στη σειρά, είτε σε ευθεία 
είτε σε διαγώνιο, µετακινώντας τα καταλλήλως µέσα σε ορθογώνιο 
τετράπλευρο χωρισµένο σε τετράγωνα· παίζεται επίσης σε αυτοσχέ-
διο τετράπλευρο, που σχεδιάζουν οι παίκτες σε χαρτί ή πίνακα, στα 
τετράγωνα τού οποίου προσπαθούν να σχηµατίσουν τριάδες χρησι-
µοποιώντας το σύµβολο «Χ» ο ένας και «θ» ο άλλος. [ΕΤΥΜ. < 
τρίλια, πιθ. κατά τα πίππιζα, αµπάριζα]. 

τρίλοβος, -η, -ο 1. ΑΝΑΤ. αυτός που έχει τρεις λοβούς (βλ.λ., σηµ. 2): 
- στόµαχος 2. ΑΡΧίτ. (για κατασκευή σε οικοδόµηµα) αυτός που έχει 
υπέρθυρο µε τρεις λοβούς (βλ.λ., σηµ. 3). [ΕΤΥΜ αρχ. (τρίλσβον 
ήπαρ, Αριστοτέλης) < τρι- + λοβός]. 

τριλογία (η) [αρχ.] {τριλογιών} 1. το σύνολο των τριών τραγωδιών µε 
εσωτερική ενότητα, που όφειλε να παρουσιάσει ο διαγωνιζόµενος 
στα αρχαία ∆ιονύσια: η ~ «Ορέστεια» τού Αισχύλου περιελάµβανε τις 
τραγωδίες «Αγαµέµνων», «Χοηφόροι», «Ευµενίδες» 2. (γενικότ.) 
σύνολο τριών έργων µε εσωτερική συνοχή: µε την ταινία «Το µέλλον 

είναι γυναίκα» ο Μ. Φερρέρι ολοκληρώνει την τριλογία του γύρω από 
το θέµα «άνδρας - γυναίκα». 

τριµελής, -ής, -ές → τρι)σ)-, -µελής 
τρίµερης, -ής, -ές → τρι)σ)-, -µερής 
τρίµετρος, -η, -ο → τρι)σ)-, -µετρος 
τριµηνία (η) → τρι)σ)-, -µηνία 
τριµηνιαίος, -α, -ο → τρι)σ)-, -µηνιαίος 
τρίµηνος, -η, -ο [αρχ.] 1. τριµηνιαίος 2. τρίµηνο (το) {τριµήν-ου | -ων) 

(α) το χρονικό διάστηµα τριών µηνών: κατά το δεύτερο ~ τού έτους 
παρουσιάστηκε ελαφρά κάµψη τού πληθωρισµού (β) (ειδικότ.) υπο-
διαίρεση τού σχολικού έτους, που διαρκεί τρεις µήνες: εξετάσεις | 
αποτελέσµατα | βαθµολογία α' τριµήνου. 

τρίµµα (το) {τρίµµ-ατος | -ατα, -άτων} µικρό κοµµάτι που προήλθε 
από τρίψιµο ή θρυµµατισµό: ~ ψωµιού | τυριού ΣΥΝ. θρύµµα. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. τρίµµα < τρίβω]. 

τριµορφία (η) → τρίµορφος 
τριµορφισµος (ο) [1888] το να εµφανίζεται κάποιος µε τρεις µορφές. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. trimorphisme]. 
τρίµορφος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που παρουσιάζεται µε τρεις διαφορετικές 

µορφές. — τριµορφία (η). 
Τρίνινταντ και Τοµπάγκο (το) {άκλ.} (αγγλ. Republic of Trinidad and 

Tobago = ∆ηµοκρατία τού Τρίνινταντ και Τοµπάγκο) νησιωτικό 
κράτος τής Ν. Καραϊβικής Θάλασσας, κοντά στις ακτές τής Ν. Αµε-
ρικής, που περιλαµβάνει τα νησιά Τρίνινταντ και Τοµπάγκο, µε πρω-
τεύουσα το Πορτ οφ Σπέιν, επίσηµη γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα 
το δολάριο Τρίνινταντ και Τοµπάγκο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Trinidad < ισπ. trinidad «τριάδα», ονοµασία που δόθη-
κε στο νησί το 1498 από τον Χριστόφορο Κολόµβο, ίσως επειδή στα 
µάτια του το τριπλό ορεινό σύµπλεγµα τού νησιού συµβόλιζε την 
Αγία Τριάδα. Το νησί Τοµπάγκο (< αγγλ. Tobago) ανάγεται στην αϊτι-
νή λ. tambaku «καπνός», λόγω τής περίεργης -τότε- συνήθειας των 
ιθαγενών να εισπνέουν τον καπνό, αφού πρώτα αποξήραιναν και τύ-
λιγαν τα φύλλα του]. 

τρινίτροτολουόλη (η) ΧΗΜ. (σύµβολο TNT) εκρηκτική ύλη που χρη-
σιµοποιείται στις γοµώσεις βληµάτων, ναρκών, τορπιλών κ.ά. Επίσης 
τρινιτροτολουόλιο (το). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. trinitrotoluene (TNT) < trinitrine (< λατ. 
tri(ni) «ανά τρεις» + -nitrine < nitrum «νίτρο») + toluene < tolu «εί-
δος δέντρου τής Ν. Αµερικής µε ρητινώδη εκχύµατα» + παραγ. επί-
θηµα -ene]. 

τρίξιµο (το) {τριξίµ-ατος | -ατα, -άτων} ο ήχος που παράγει κάτι που 
τρίζει: το ~ τής χαλασµένης πόρτας | των παραθυρόφυλλων ΣΥΝ. 
τριγµός. 

τρίο (το) (άκλ.) ΜΟΥΣ. 1. το µουσικό σύνολο, που αποτελείται από 
τρεις εκτελεστές (όργανα ή φωνές): µουσική για - εγχόρδων 2. (συ-
νεκδ.) µουσικό έργο γραµµένο για τρία όργανα ή τρεις φωνές (ενδε-
χοµένως, µε συνοδία ορχήστρας): το ~ για βιολί, κόρνο και πιάνο τού 
Μπραµς ΣΥΝ. τριωδία 3. (ειδικότ.) το µεσαίο τµήµα τής τυπικής µου-
σικής φόρµας ορισµένων χορών (λ.χ. τού µενουέτου), εµβατηρίων 
κ.λπ., µετά το οποίο επαναλαµβάνεται το αρχικό τµήµα τού χορού 4. 
(γενικότ.) οµάδα τριών ατόµων (που συνήθ. εµφανίζονται µαζί ή συ-
νεργάζονται): οι τρεις τους αποτελούν ένα αχώριστο ~ από τα χρόνια 
τού σχολείου || το επιθετικό ~ µιας οµάδας ποδοσφαίρου ΣΥΝ. τρι-
πλέτα 5. (ειδικότ.) το ερωτικό τρίγωνο (βλ. λ. τρίγωνο). [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. trio < λατ. tri- «τρι→, κατ' επίδρ. τού duo «δύο»]. 

τρίοδος (η) {τριόδ-ου | -ων, -ους} το σηµείο στο οποίο συναντώνται 
τρεις δρόµοι ΣΥΝ. τρίστρατο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρι- + οδός]. 

τριόδυο (το) {χωρ. πληθ.} ζαριά στην οποία το ένα ζάρι δείχνει τρία 
και το άλλο δύο. 

τριολέτο (το) 1. το τρίηχο (βλ.λ.) · 2. οκτάστιχο ποίηµα µε δύο ρίµες 
και όµοιους τον πρώτο, τέταρτο και έβδοµο στίχο. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. triolet, υποκ. τού trio (βλ. κ. τρίο)]. 

τριοξίδιο (το) [1884] {τριοξιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. χηµική ένωση, το µόριο 
τής οποίας περιέχει τρία άτοµα οξυγόνου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. trioxyde]. 

τρίπατος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει τρία πατώµατα, τρεις ορόφους: ~ 
σπίτι. 

τριπιθαµος, -η, -ο → τρι)σ)-, -πίθαµος 
τρίπλα (η) → ντρίπλα 
τριπλαδορος (ο) → ντριπλαδόρος 
τριπλά ρω ρ. → ντριπλάρω 
τριπλασιάζω ρ. -> τρι)σ)-, -πλασιάζω 
τριπλάσιος, -α, -ο → τρι)σ)-, -πλάσιος 
τριπλέτα (η) {τριπλετών} τρία πράγµατα ή πρόσωπα µαζί: η επιθετική 

- µιας οµάδας ποδοσφαίρου. [ΕΤΥΜ < γαλλ. triplette < triple < λατ. 
triplus «τριπλός»]. 

τρίπλευρος, -η, -ο → τρι)σ)-, -πλευρος 
τρίπλοκατοΐκία (η) {τριπλοκατοικιών} οικοδοµή µε τρεις κατοικίες. 
τριπλός, -ή, -ό 1. αυτός που αποτελείται από τρία µέρη: ~ επένδυση 2. 

τρεις φορές περισσότερος ή µεγαλύτερος από κάτι άλλο: ο δικός µας 
καναπές είναι ~ σε σχέση µε τον δικό σας || ~ χτύπηµα (σε τρία 
σηµεία ή τρεις φορές στο ίδιο σηµείο) || κερδίζει τα ~ λεφτά από µένα 
ΣΥΝ. τριπλάσιος 3. αυτός στον οποίο συµµετέχουν τρία µέλη: -
συµµαχία | συνεννόηση ΣΥΝ. τριµερής 4. αυτός που έχει τρεις µορφές 
ή ιδιότητες: έχει ~ ρόλο στην επιχείρηση: τού γραµµατέα, τού λογιστή 
και τού υπεύθυνου πωλήσεων 5. αυτός που γίνεται µε τρεις δια-
δοχικές κινήσεις: ~ χτύπηµα στο σαγόνι τού πυγµάχου || έπαιξε τον 
αγώνα στον ΠΡΟ-ΠΟ µε ~ παραλλαγή 6. αυτός που έχει γίνει σε τρία 
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σηµεία: ~ κάταγµα. — τριπλά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τριπλούς < τρι- + πλους | -πλός (βλ.λ.)]. 

τριπλότυπο (το) [1833] {τριπλοτύπ-ου | -ων) 1. µπλοκ αποδείξεων µε 
τρία δελτία 2. (συνεκδ.) το δελτίο που κόβεται από το βιβλίο αυτό ως 
απόδειξη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. triplicatum]. 

τριπλότυπος, -η, -ο αυτός που εκτυπώνεται σε τρία όµοια αντίτυπα: ~ 
απόδειξη. 

τριπλούν (το) {άκλ. αντί τού ορθού κλιτού τριπλού] το αγώνισµα στο 
άλµα εις µήκος κατά το οποίο ο αθλητής αρχίζει να τρέχει, κάνει 
τρεις µεγάλους διασκελισµούς και στη συνέχεια πηδά όσο το δυνα-
τόν πιο µακριά µέσα σε ένα σκάµµα γεµάτο άµµο. 

τριπλουνίστας (ο) {τριπλουνιστών}, τριπλουνίστρια (η) {τρι-
πλουνιστριών} αθλητής/αθλήτρια τού τριπλού άλµατος (βλ. λ. τρι-
πλούν). [ΕΤΥΜ. < τριπλούν + παραγ. επίθηµα -ίστας (βλ.λ.)]. 

τριπλούς, -ή, -ούν (λόγ.) 1. ο τριπλός· ΦΡ. εις τριπλούν τρεις φορές: 
καταθέστε την αίτηση σας ~ (σε τρία αντίτυπα) 2. ΑΘΛ. τριπλούν (το) 
βλ.λ.- επίσης (παλαιότ.) άλµα (εις) τριπλούν 3. ΙΑΤΡ. τριπλούν (εµβό-
λιο) εµβόλιο για τη διφθερίτιδα, τον τέτανο και τον κοκκύτη µαζί. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τριπλούς (βλ. λ. τριπλός)]. 

τριπλωπία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. πάθηση των µατιών, κατά την οποία 
βλέπει κάποιος τρία είδωλα τού ίδιου αντικειµένου. [ΕΤΥΜ. < 
τριπλός + -ωπία < αρχ. ώψ«όψη» (βλ. λ. όψη)]. 

τρίποδας (ο) {τριπόδων} αντικείµενο µε τρία πόδια, που χρησιµο-
ποιείται ως υποστήριγµα άλλου αντικειµένου: ο ~ ενός πολυβόλου | 
µιας φωτογραφικής µηχανής | βιντεοκάµερας. [ΕΤΥΜ < αρχ. τρίπους, -
ποδός (ήδη µυκ. ti-ri-po) < τρι- + πους, ποδός «πόδι». Το συνθ. 
τρίπους αντιστοιχεί επακριβώς σε λατ. tripes, σαν-σκρ. tripâd-]. 

τριποδιζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {τριπόδισα} (για άλογο) καλπάζω µε µέ-
τρια ταχύτητα. 

τριποδισµός (ο) [1871] 1. (για άλογο) ο καλπασµός µε µέτρια ταχύ-
τητα 2. ΙΑΤΡ. η ανύψωση τής κνήµης και η κάµψη τού µηρού, που πα-
ρουσιάζονται κατά το βάδισµα όσων πάσχουν από παράλυση των 
δακτύλων των ποδιών. 

τρίποδο (το) [µεσν.] {τριπόδ-ου | -ων) ο τρίποδας (βλ.λ.). 
τρίποδος, -η, -ο αυτός που έχει τρία πόδια: ~ κάθισµα. 
Τρίπολη'' (η) {-ης κ. -πόλεως} πόλη τής Κ. Πελοποννήσου, πρωτεύου-

σα τού νοµού Αρκαδίας. Επίσης (λαϊκ.-παλαιότ.) Τριπολιτσά. —Τρι-
πολιτσιώτης κ. Τριπολίτης (ο), Τριπολιτσιώτισσα κ. Τριπολίτισσα (η), 
τριπολιτσιώτικος, -η, -ο κ. τριπολίτικος 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. Τριπολιτσά, που τον 19ο αι. αντικαταστάθηκε από τον 
λόγιο τ. Τρίπολις. Πιθ. οφείλεται στη συγχώνευση τριών -άλλοτε ακ-
µαίων- κωµοπόλεων: Βελιγοστής, Νικλίου και Θάνα]. 

Τρίπολη2 (η) {-ης κ. -πόλεως) η πρωτεύουσα τής Λιβύης. —Τρκιολί-
της (ο), Τριπολίτισσα (η), τριπολίτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Τρίπολις, επειδή στην αρχαιότητα περιελάµβανε τρεις 
χωριστές πόλεις. Η αραβ. ονοµασίαTaräbulus (al-jarb) «(δυτική) Τρί-
πολη» ανάγεται στην Ελληνική]. 

τριπολικός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει τρεις πόλους 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. τρι-
πολικό καλώδιο καλώδιο µε τρία σύρµατα, για τον θετικό, τον αρνη-
τικό και τον ουδέτερο πόλο. [ΕΤΥΜ < ψι- + πολικός < πόλος, 
µετάφρ. δάνειο από αγγλ. tripolari. 

τρίποντο (το) {τριπόντ-ου | -ων} (στο µπάσκετ) καλάθι τριών πόντων, 
που επιτυγχάνεται από παίκτη ο οποίος σουτάρει από απόσταση 6,25 
µ. (ή 6,75 µ. στις Η.Π.Α.) ή µεγαλύτερη. 

τρίπορτος, -η, -ο → τρι)σ)-, -πορτος 
τρίπους (ο) → τρίποδας 
τρίπρακτος, -η, -ο → τρι)σ)-, -πρακτος 
τρίπτυχος, -η, -ο 1. αυτός που αποτελείται από τρία µέρη: η εφηµερίδα 
θα δηµοσιεύσει ένα - αφιέρωµα στο έργο τού µεγάλου συγγραφέα 2. 
τρίπτυχο (το) {τριπτύχ-ου | -ων} (α) σύστηµα που αποτελείται από 
τρεις ζωγραφικές ή ανάγλυφες συνθέσεις, που συνδέονται µεταξύ 
τους, ώστε οι δύο πλαϊνές να διπλώνονται προς αυτήν που βρίσκεται 
στο κέντρο και να την καλύπτουν (β) φυλλάδιο ή δελτίο που 
διπλώνεται έτσι ώστε να σχηµατίζονται σε αυτό τρία συνεχόµενα 
φύλλα (λ.χ. το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας, το δίπλωµα οδηγήσεως 
κ.ά.) (γ) (γενικότ.) σύνολο τριών συνδεόµενων µεταξύ τους µερών, εν-
νοιών κ.λπ.: η συντηρητική ιδεολογία βασίζεται στο - «πατρίς - θρη-
σκεία - οικογένεια» 3. ΦΙΛΟΛ. τρίπτυχα (τα) (στην παλαιογραφία) 
τρεις συνενωµένες πινακίδες (βλ.λ.), που αποτελούσαν έναν κώδικα 
(βλ.λ., σηµ. 6) (βλ. κ. λ. δίπτυχα, πολύπτυχα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τρι- + -πτυχος < πτυχή. Η κυριολ. σηµ. «τρίδιπλος» 
απαντά στον Όµηρο και στον γιατρό Γαληνό (όπου αναφέρεται σε 
χειρουργικούς επιδέσµους), ενώ η µτφ. σηµ. είναι ήδη αρχ. (τρίπτυχοι 
θρήνοι, Ευριπίδης). Το ουδ. τρίπτυχο ως τεχν. όρ. είναι αντιδάν. από 
γαλλ. triptyque], 

τρις επίρρ. 1. (λόγ.) τρεις φορές · 2. (συντοµ.) το τρισεκατοµµύριο 
(γράφεται κ. τρισ.): στο ενάµισι ~ ανέρχεται ο προϋπολογισµός τής 
κολοσσιαίας πολυεθνικής εταιρείας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. τρι-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *trei- «τρεις» (βλ. λ. 
τρεις), πβ. κ. σανσκρ. trih, λατ. ter]. 

τρι)σ)- κ. τρί- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δη-
λώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται αριθµητικά µε τον αριθµό τρία (3): 
τρι-σύλλαβος, τρι-ώροφος, τρι-ετής, τρι-ήµερος, τρι-µερής 2. είναι 
τρεις φορές πιο µεγάλος ή πιο πολύς από το µέτρο συγκρίσεως: τρι-
πλάσιος, τρισ-κατάρατος. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το αριθµητ. τρεις, τρία (βλ.λ.) και απαντά µε τις µορφές τρι- (λ.χ. 

τρι-πλάσιος, τρί-γω-νος) και τρισ- (λ.χ. τρισ-άγιος, τρισ-υπόστατος). 
Ωστόσο, το επιτατ. τρισ- µαρτυρείται ακόµη και προ συµφώνου (λ.χ. 
τρισ-κατάρατος, τρισ-µέγιστος)]. 

τρισάγιο (το) [1856] 1. εκκλησιαστικός ύµνος προς την Αγία Τριάδα 
2. σύντοµη επιµνηµόσυνη ακολουθία που τελείται στον ναό, τον τά-
φο ή στο σπίτι νεκρού: στον ιερό ναό τής Αγ. Βαρβάρας έγινε ~ στη 
µνήµη των τριών πιλότων που χάθηκαν. 

τρισάθλιος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται σε αξιολύπητη κα-
τάσταση, είναι πολύ φτωχός, άρρωστος κ.λπ. ΣΥΝ. δυστυχέστατος, 
αξιολύπητος 2. (για πράγµατα, χώρους κ.λπ.) αυτός που βρίσκεται σε 
πολύ άθλια κατάσταση: ~ δωµάτιο | ρούχο 3. αυτός που έχει πολύ κα-
κό χαρακτήρα· ΦΡ. (εµφατ.) ελεεινός και τρισάθλιος για πρόσωπο 
χυδαίο, κατώτατης ηθικής ποιότητας. 

τρισαλί επιφών.· τρεις φορές αλίµονο: Αλί και ~ µου! Τι έπαθα ο δύ-
στυχος! Επίσης τρισαλίµονο. 

τρίσβαθος, -η, -ο 1. ο πολύ βαθύς: ~ σπηλιά | στέρνα 2. τρίσβαθα (τα) 
τα πιο µύχια και απόκρυφα µέρη: φύλαγε την κρυφή της αγάπη στα ~ 
τής καρδιάς της. 

τρισβάρβαρος, -η, -ο (επιτατ.) ο πολύ βάρβαρος: «~ τα ελληνικά των, 
οιάθλιοι» (κ. Καβάφης). 

τρισδιάστατος, -η, -ο 1. ΜΑθ. αυτός που έχει τρεις διαστάσεις (µήκος, 
πλάτος και ύψος): ~ σχήµα | χώρος | µορφή 2. αυτός που δείχνει να 
έχει τρεις διαστάσεις (µήκος, πλάτος και βάθος), που φαίνεται να 
µην είναι επίπεδος: ~ τηλεοπτική | κινηµατογραφική εικόνα. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. three-dimensional]. 

τρισέγγονος, -η, -ο [µεσν.] το παιδί τού δισέγγονου. 
τρισεκατοµµύριο (το) [1883] {τρισεκατοµµυρί-ου | -ων} 1. χίλια δι-

σεκατοµµύρια, ο αριθµός 1.000.000.000.000 (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.) 2. (ως 
επίθ.) αυτοί που ανέρχονται ποσοτικά στον αριθµό 1.000.000.000.000: 
ένα ~ άνθρωποι. 

τρισεκατοµµυριούχος (ο/η) πρόσωπο που έχει εισόδηµα ή περιουσία 
ενός ή περισσοτέρων τρισεκατοµµυρίων. 

τρισέλιδος, -η, -ο → τρι)σ)-, -σέλιδος 
τρισένδοξος, -η, -ο [1833] πολύ ένδοξος: οι ~ προγονοί µας. 
τρισευδαίµων, -ων, τρισεύδαιµον [µτγν.] {τρισευδαίµ-ονος, -ονα | -

ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) πολύ ευτυχισµένος ΣΥΝ. πανευτυχής, 
τρισµακάριστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 

τρισευτυχισµένος, -η, -ο πάρα πολύ ευτυχισµένος: ζει ~µε την οι-
κογένεια του. 

τρισθενής, -ής, -ές [1888] {τρισθεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 
σθένος (βλ.λ.) τρία: ~ χηµικό στοιχείο || ~ ρήµα (µε δύο αντικείµενα 
και το υποκείµενο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. trivalent]. 

τρισκατάρατος, -η, -ο 1. τρεις φορές καταραµένος: ~ νόσος ΣΥΝ. θε-
οκατάρατος, επικατάρατος 2. τρισκατάρατος (ο) ο ∆ιάβολος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διάβολος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τρισ- (βλ. λ. τρίς) + -κατάρατος < καταρώµαι, πβ. κ. έπι-
κατάρατος]. 

τρισκελής, -ής, -ές → τρι)σ)-, -σκελής 
τρισκόταδο (το) το πυκνό, το βαθύ σκοτάδι ΣΥΝ. θεοσκόταδο. 
τρισκότεινος, -η, -ο πολύ σκοτεινός: ~ νύχτα ΣΥΝ. κατασκότεινος, 

θεοσκότεινος ANT. ολόφωτος. 
τρισµακάριστος, -η, -ο [µτγν.] ο τρισευτυχισµένος. 
τρισµέγιστος, -η, -ο [µτγν.] 1. ο πάρα πολύ µεγάλος ΣΥΝ. παµµέγι-

στος 2. (στον αποκρυφισµό) προσωνυµία τού Ερµή: Ερµής ο ~. 
τρισµός (ο) ΙΑΤΡ σπασµός των µυών τής γνάθου, που προκαλεί πόνο 

και δεν επιτρέπει το άνοιγµα τού στόµατος· παρατηρείται συχνά ως 
σύµπτωµα τού τετάνου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρίζω]. 

τρισόλβιος, -ος, -ον (λόγ.) τρισευτυχισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
τρισ- (βλ. λ. τρίς) + όλβιος < όλβος (βλ.λ.)]. 

τρίσταυρια (η) {χωρ. πληθ.} η δυνατότητα να σηµειώνει ο εκλογέας 
τρεις σταυρούς προτιµήσεως σε κάθε ψηφοδέλτιο. 

τρίστηλος, -η, -ο [1896] 1. (για κείµενο) αυτός που έχει ή καταλαµ-
βάνει τρεις στήλες: ~ άρθρο | τίτλος εφηµερίδας || ~ σώµα θέρµανσης 
2. τρίστηλο (το) δηµοσίευµα που καταλαµβάνει τρεις στήλες εντύ-
που. 

τρίστιχος, -η, -ο → τρι)σ)-, -στίχος 
τρίστρατο (το) [µεσν.] (καθηµ.) το σηµείο συνάντησης τριών οδών, 

το σταυροδρόµι. 
τρίστυλος, -η, -ο → τρι)σ)-, -στύλος 
τρισυλλαβία (η) {τρισυλλαβιών} 1. το να έχει (µια λέξη) τρεις συλ-

λαβές 2. ΓΛΩΣΣ. νόµος τής τρισυλλαβίας ο νόµος που ορίζει ότι κα-
µιά ελληνική λέξη δεν τονίζεται πέρα από την προπαραλήγουσα 
(δηλ. πέρα από την τρίτη συλλαβή από το τέλος). 

τρισύλλαβος, -η, -ο → τρι)σ)-, -σύλλαβος 
τρισυπόστατος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει τρεις υποστάσεις: η ~ 

θεότητα (η Αγία Τριάδα). 
τρισχαριτωµένος, -η, -ο [1891] πάρα πολύ χαριτωµένος: ~ κοριτσάκι. 

— τρισχαριτωµένα επίρρ. 
τρισχειρότερος, -η, -ο τρεις φορές χειρότερος, πολύ χειρότερος: 

δήλωσε ότι η κατάσταση τής οικονοµίας είναι τώρα ~. — τρισχει-
ρότερα επίρρ. 

τρισχιδής, -ής, -ές {τρισχιδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) διαιρεµένος στα 
τρία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. µτγν. < τρι)σ)- (< αρχ. τρίς, 
βλ.λ.) + -σχιδής < σχίζω]. 

τρισχιλιετής, -ής, -ές [µτγν.] {τρισχιλιετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
αυτός που διαρκεί τρεις χιλιάδες χρόνια: η ~ ιστορία τού ελληνικού 
έθνους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τριταγωνιστής (ο), τριταγωνίστρια (η) {τριταγωνιστριών} πρό- 
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σωπο το οποίο διαδραµατίζει τριτεύοντα ρόλο (σε κάτι). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τριτ(ο)- + αγωνιστής, πβ. κ. πρωτ-αγωνιστής]. 

τριταίος πυρετός (ο) ο πυρετός που επανέρχεται κάθε τρίτη µέρα και 
αποτελεί ένα από τα συµπτώµατα τής ελονοσίας. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
τριταίος < τρίτος]. 

τριτανακοπή (η) [1871] ΝΟΜ. το ένδικο βοήθηµα µε το οποίο κάποιος 
τρίτος προσβάλλει δικαστική απόφαση γιατί θίγεται από τα απο-
τελέσµατα της. 
[ETYM; < τρίτος + ανακοπή, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. tierce op-
position]. 

τριτάξιος, -α, -ο [1833] αυτός που αποτελείται από τρεις τάξεις: ~ 
γυµνάσιο | λύκειο· ΦΡ. τριτάξιο δηµοτικό σχολείο το σχολείο, στο 
οποίο διδάσκουν τρεις δάσκαλοι για έξι τάξεις ΣΥΝ. τριθέσιο. 

τριτεγγυηση (η) [1840] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εγγύηση 
που παρέχει κάποιος ως τρίτος, προκειµένου να πληρωθεί σε άλλον 
µια συναλλαγµατική. 

τριτεγγυητής (ο) [1838] αυτός που παρέχει τριτεγγυηση. 
τριτεγγυωµαι ρ. αµετβ. αποθ. [1888] {τριτεγγυάσαι... | τριτεγγυήθη-

κα} παρέχω τριτεγγυηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
τριτεξαδελφος (ο), τριτεξαδέλφη (η) ο τρίτος εξάδελφος, γυιος τού 

δεύτερου εξαδέλφου τού γονιού µου. 
τριτεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µτχ. τριτεύων, -ούσα, -ον | τρίτευσα} είµαι 

τρίτος στη σειρά (κατατάξεως ή σπουδαιότητας)- (κυρ. η µτχ. τρι-
τεύων, -ονσα, -ον) για κάποιον/κάτι πολύ ασήµαντο: τριτεύοντα θέ-
µατα. 

Τρίτη (η) η τρίτη ηµέρα τής εβδοµάδας (πρώτη η Κυριακή)· ΦΡ. (α) 
Μεγάλη Τρίτη η αντίστοιχη ηµέρα τής Μεγάλης Εβδοµάδας (β) Γριτη 
και δεκατρείς η τρίτη ηµέρα τής εβδοµάδας και δέκατη τρίτη τού µή-
να, η οποία θεωρείται, κατά τη λαϊκή αντίληψη, γρουσούζικη. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. τρίτος στη µτγν. φρ. τρίτη 
(σαββάτου). Στη λατ. ονοµασία dies Martis «ηµέρα τού Αρη» βασίζο-
νται οι ονοµασίες τής ηµέρας στις λατινογενείς γλώσσες, λ.χ. γαλλ. 
marti, ισπ. martes, ρουµ. marti. Στις γερµ. γλώσσες αφετηρία αποτέ-
λεσε το αρχ. γερµ. Ziestag, αρχ. αγγλ. Tïwesdeg «ηµέρα τού θεού Tiw 
| Zio (τής γερµ. µυθολογίας)», από όπου γερµ. Dienstag, αγγλ. Tuesday, 
σουηδ. Tisdag κ.ά.]. 

τριτηµόριον (το) {τριτηµορί-ου | -ων) (λόγ.) 1. (από ένα σύνολο) το 
ένα τρίτο 2. ΜΟΥΣ. το ένα τρίτο τού τόνου. [ΕΤΥΜ αρχ. < τρίτος + -
µόριος (βλ. λ. µόριο), πβ. κ. τεταρτη-µόριον]. 

τρίτο- κ. τρίτο- κ. τριτ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν: 1. αυτόν που αντιστοιχεί σε σειρά µεταξύ οµοειδών 
πραγµάτων στον αριθµό τρία: τριτό-τοκος, τριτο-βάθµιος, τριτο-ετής, 
τριτο-κοαµικός, τριτο-γενής 2. αυτόν που αντιστοιχεί σε ταξινόµηση 
στον αριθµό τρία: τριτό-κλιτος, τριτο-πρόσωπος. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αριθµητ. τρίτος]. 

τριτοβάθµιος, -α, -ο [1873] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τρίτο βαθ-
µό ιεραρχικά οργανωµένου συνόλου: ~ συνεταιριστική οργάνωση || ~ 
διοικητικά όργανα· ΦΡ. τριτοβάθµια εκπαίδευση η ανώτερη και η 
ανώτατη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση (τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι.) 2. ΜΑΘ. 
αυτός που είναι τρίτου βαθµού: ~ εξίσωση. 

τριτογενής, -ής, -ές {τριτογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. τρίτος κατά σει-
ρά γενέσεως ή εµφανίσεως 2. ΟΙΚΟΝ. τριτογενής τοµέας παραγωγής 
το εµπόριο και η παροχή υπηρεσιών (σε αντίθεση µε τη γεωργοκτη-
νοτροφική παραγωγή και τη βιοτεχνία/βιοµηχανία) 3. ΓΕΩΛ. τριτογε-
νής περίοδος περίοδος τού καινοζωικού αιώνα, που διαρκεί από 65 
έως 2 εκατοµµύρια χρόνια πριν από σήµερα- διακρίνεται στις εποχές 
Παλαιόκαινο, Ηώκαινο, Ολιγόκαινο, Μειόκαινο και Πλειόκαινο. — 
τριτογενώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < τρίτος + -γενής < γένος. Οι σύγχρονες σηµ. αποδίδουν 
το γαλλ. tertiaire]. 

τριτοετής, -ής, -ές [1889] {τριτοετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (για φοιτητές) 
αυτός που διανύει το τρίτο έτος των σπουδών του: ~ φοιτητής τής 
Φιλολογίας | σπουδαστής τού Τ.Ε.Ι. Λογιστικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. # 

τριτοκλιτος, -η, -ο [1862] ΓΛΩΣΣ. (όνοµα ουσιαστικό και επίθετο) που 
κλίνεται κατά την τρίτη κλίση, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση 
των κλίσεων στην παραδοσιακή σχολική γραµµατική, π.χ. πόλις, -
εως, - χειµών, -ώνος - σαφής, -ούς, Ελλην, -ος κ.ά. [ΕΤΥΜ < τρίτος 
+ κλιτός < κλίνω]. 

τριτοκοσµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις υπό ανάπτυξη 
χώρες τού Τρίτου Κόσµου 2. (κακόσ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
πολύ χαµηλό επίπεδο οικονοµικής | κοινωνικής ανάπτυξης: -χώρα | 
τρόποι | νοοτροπία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Third 
World]. 

τρίτοµος, -η, -ο → τρι)σ)-, -τόµος 
τριτοπρόσωπος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. τριτοπρόσωπο ρήµα ρήµα που απαντά 

µόνο στο τρίτο ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο (λ.χ. συµβαίνει | 
συµβαίνουν, επείγει | επείγουν, πρέπει, πρόκειται, έγκειται, ενδέχεται 
και αρκετά ρήµατα στη µεσοπαθητική τους φωνή: ανακοινώνεται | 
ανακοινώνονται, αποφασίζεται, εννοείται, πιστεύεται, υποτίθεται, 
επιδιώκεται, διαδίδεται κ.λπ.)· τα τριτοπρόσωπα ρήµατα διαφέρουν 
από τα απρόσωπα ρήµατα (βλ. λ. απρόσωπος). — τριτοπροσώπως 
επίρρ. [µτγν.]. 

τρίτος, -η, -ο (επίσης γράφεται 3ος στην αραβική αρίθµηση, Γ' ή γ' 
στην ελληνική και ΠΙ στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σει-
ρά στον αριθµό τρία (3): ~ σώµα Στρατού || - ηλικία (η γεροντική ηλι-
κία, που έπεται τής µέσης και τής νεανικής) || εγκαύµατα | ανάκριση 
- βαθµού || ταξιδεύω στην ~ θέση τού πλοίου || ξενοδοχείο ~ κατηγο-
ρίας 2. αυτός που βρίσκεται σε αξία και σπουδαιότητα µετά τον δεύ- 

τερο: υφάσµατα - διαλογής- ΦΡ. Τρίτος Κόσµος το σύνολο των υπό α-
νάπτυξη χωρών τής Ασίας, τής Αφρικής και τής Λατινικής Αµερικής 
3. ΓΛΩΣΣ. (α) τρίτο πρόσωπο το πρόσωπο για το οποίο µιλάει ο οµιλη-
τής· δηλώνεται κυρίως µε τις καταλήξεις γ' προσώπου τού ρήµατος 
(τρέχ-ει, έτρεχ-ε) καθώς και µε τις προσωπικές αντωνυµίες (αυτός, αυ-
τή, αυτό, αυτοί, αυτές, αυτά) (β) τρίτη κλίση ο τρόπος κλίσης των ο-
νοµάτων τής αρχαίας Ελληνικής σε -ις (πόλις), -ων (κανών), -ης (σα-
φής), -υς (πρέσβυς) κ.ά. σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των κλίσε-
ων στην παραδοσιακή σχολική γραµµατική (πβ. κ. πρώτη κλίση, δεύ-
τερη κλίση) 4. τρίτος (ο) (α) αυτός που δεν σχετίζεται µε υπόθεση, 
συζήτηση ή σύνολο ατόµων: αυτό το πρόβληµα πρέπει να λυθεί από 
εµάς· οι - περιττεύουν (β) αυτός που δεν µετέχει σε υπόθεση ή σχέση 
που υπάρχει µεταξύ δύο πλευρών ή προσώπων: η παρέµβαση τρίτου 
στη δίκη (γ) αυτός που αναµειγνύεται σε σχέση ή υπόθεση µεταξύ 
δύο πλευρών ή προσώπων: ο ~ σε µια σχέση φέρνει χωρισµό (δ) ΝΑΥΤ. 
ο αξιωµατικός που κατέχει τον επόµενο βαθµό µετά τον υποπλοίαρχο 
(ε) ο τρίτος όροφος πολυκατοικίας (στ) ο τρίτος µήνας τού έτους, ο 
Μάρτιος: στις 25/3 (εικοσιπέντε τρίτου) γιορτάζεται ο Ευαγγελισµός 
τής Θεοτόκου 5. τρίτη (η) (α) ταχύτητα οχήµατος: βάζω ~ (β) η τρίτη 
ηµέρα κάθε µήνα: 3/9 (τρίτη Σεπτεµβρίου) (γ) η τρίτη τάξη ∆ηµοτικού, 
Γυµνασίου ή Λυκείου: είναι στην ~ Λυκείου και έχει πολύ διάβασµα 
(δ) Τρίτη (η) βλ.λ. 6. τρίτο (το) καθένα από τα τρία ίσα µέρη, στα οποία 
διαιρείται ένα σύνολο: για τον χαλβά χρειαζόµαστε ένα - τού φλι-
τζανιού µέλι (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. (µε επίθηµα -τος των αριθµητ. επιθ., πβ. κ. τέταρ-τος, έκ-
τος) < θ. τρι-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *trei- (βλ. λ. τρεις). Η λ. συνδ. 
επίσης µε τοχ. trit, αβεστ. 0rit-ya-, λατ. tertius (> ισπ. tercio) κ.ά.]. 

τριτότοκος, -η, -ο 1. αυτός που είναι γεννηµένος µετά τον δευτερό-
τοκο: ~ γυιος 2. (γυναίκα) που γεννά για τρίτη φορά. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
τρίτος + τόκος (βλ.λ.), πβ. κ. πρωτό-τοκος, δευτερό-το-κος]. 

τρίτροχος, -η, -ο → τρι)σ)-, -τροχός 
Τρίτων (ο) {Τρίτων-ος, -α} ΜΥΘΟΛ. θαλάσσια θεότητα µε σώµα αν-

θρώπου και ουρά ψαριού, γυιος τού Ποσειδώνα και τής Αµφιτρίτης. 
Επίσης Τρίτωνας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. θεωνύµιο, που συνδ. µε το όν. 'Αµφιτρίτη. Και τα δύο εί-
ναι αγν. ετύµου (προελλην. αρχής) σε αντίθεση µε το προσωνύµιο 
Τριτο-γένεια (τής Αθηνάς), το οποίο ερµηνεύεται από την Ελληνική]. 

τριτώνω ρ. αµετβ. [µεσν.] {τρίτωσα} επαναλαµβάνοµαι για τρίτη φο-
ρά: τρίτωσε το κακό. 

τριφασικός, -ή, -ό ΗΛΕΚΤΡ. αυτός που έχει τρεις φάσεις· κυρ. στις ΦΡ. 
(α) τριφασικό ρεύµα σύστηµα τριών µονοφασικών εναλλασσοµένων 
ρευµάτων, τα οποία παρουσιάζουν µεταξύ τους διαφορά φάσεως 120° 
(β) τριφασική γεννήτρια η γεννήτρια που παράγει τριφασικό εναλ-
λασσόµενο ρεύµα (γ) τριφασικός κινητήρας ο κινητήρας που λει-
τουργεί µε εναλλασσόµενο τριφασικό ρεύµα (δ) τριφασική συσκευή 
η συσκευή που λειτουργεί µε τριφασικό ρεύµα (ε) τριφασικό καλώ-
διο το ηλεκτρικό καλώδιο που αποτελείται από τρεις µονωµένους 
αγωγούς διελεύσεως ρεύµατος (κατά το πλείστον χάλκινους), των 
οποίων η διατοµή ποικίλλει αναλόγως τής ισχύος τής εκάστοτε συν-
δεόµενης συσκευής. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
triphasic]. 

τρίφατσος, -η, -ο (για οικοδόµηµα) αυτός που έχει πρόσοψη σε τρεις 
δςόµους. 

τρίφτης (ο) {τριφτών} 1. οικιακό σκεύος που διαθέτει επιφάνεια µε 
εγκοπές | χειροκίνητος ή ηλεκτρικός µύλος, που χρησιµοποιείται για 
το τρίψιµο τυριού, φρούτων ή λαχανικών · 2. µηχανή για τη λείανση 
επιφανειών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. τρίπτης < αρχ. τρίβω]. 

τριφτός, -ή, -ό τριµµένος. 
[ΕΤΥΜ; < αρχ. τριπτός < τρίβω]. 

τριφύλλι (το) {τριφυλλ-ιού | -ιών} 1. ποώδες φυτό, µε φύλλα σύνθετα 
από τρία φυλλαράκια και άνθη κόκκινα και µοβ, που χρησιµοποιεί-
ται σε αποξηραµµένη µορφή ως ζωοτροφή: άγριο ~· ΦΡ. (α) (παροιµ.) 
ζήσε, Μάη µου, να φας τριφύλλι βλ. λ. Μάης 2. το έµβληµα τού Πα-
ναθηναϊκού A.Ó. και το ίδιο το αθλητικό σωµατείο 3. το έµβληµα τού 
οδηγισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. [ΕΤΥΜ < µτγν. τριφύλλων, υποκ. 
τού αρχ. τρίφυλλον < τρι- + φύλλον]. 

τρίφυλλος, -η, -ο → τρι)σ)-, -φυλλος 
τριφωνία (η) [1768] {τριφωνιών} ΜΟΥΣ. 1. χορωδία µε τρεις φωνές 2. 

συναυλία µε τρία όργανα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
triphonie]. 

τρίφωνος, -η, -ο → τρι)σ)-, -φωνος 
τρίφωτος, -η, -ο → τρι)ς)-, -φωτός 
τρίχα (η) {τριχών) 1. νηµατοειδής κεράτινος σχηµατισµός που φυ-

τρώνει και αναπτύσσεται στο δέρµα των ανθρώπων και των ζώων 
(και από τον οποίο αποτελούνται τα µαλλιά και τα τριχωτά µέρη τού 
σώµατος): σαµπουάν που περιποιείται τις - τής κεφαλής || βγήκαν στο 
κεφάλι του άσπρες ~ || θα σου µαδήσω το τσουλούφι τρίχα-τρίχα' ΦΡ. 
(α) (οικ.) τρίχες (κατσαρές) για πράγµατα που δεν έχουν καµιά αξία 
(β) παρά τρίχα παραλίγο: ~ να τρακάρουµε (γ) OTIJV τρίχα κοµψά, 
άψογα: είναι ντυµένος ~ (δ) µου σηκώνεται η τρίχα | µου σηκώνονται 
οι τρίχες τής κεφαλής µου ανατριχιάζω, µένω κατάπληκτος, φρίττω: 
µου σηκώθηκε η τρίχα µ ' αυτά που είδα και άκουσα (ε) κρέµεται από 
µια τρίχα (κάτι) βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση: η υγεία του ~ 
(στ) δεν πειράζω ούτε τρίχα (κάποιου) δεν προκαλώ την παραµικρή 
βλάβη (σε κάποιον) 2. (συνεκδ.) το τρίχωµα: η ~ του είναι γερή και 
στιλπνή || έχει καλής ποιότητας - 3. οτιδήποτε έχει το σχήµα τρίχας: οι 
~ τής οδοντόβουρτσας. — (υποκ.) τριχούλα κ. τριχίτσα 
(η). 



τρίχας 1797 τροµερός 
 

[ΕΤΥΜ. µεσν., από την αιτ. τρίχα τού αρχ. θρίξ, τριχός (µε ανοµοίωση), 
που είναι αγν. ετύµου, αφού οι συνώνυµες λ. I.E. γλωσσών έχουν ποι-
κίλη προέλευση, η δε προταθείσα σύνδεση µε λιθ. drikà «νήµατα, 
κλωστές» δεν έχει επιβεβαιωθεί]. 

τρίχας (ο) {χωρ. πληθ.} (µειωτ.) ο ανόητος, ο τιποτένιος άνθρωπος. 
τριχιά (η) 1. (παλαιότ.) σχοινί από τρίχες αλόγων ή κατσικιών 2. χο-

ντρό σχοινί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τριχία (µε καταβιβασµό τού τόνου και συνίζηση) < τρίχα 
φλ.λ.)]. 

τριχιαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. πάθηση των 
βλεφαρίδων, κατά την οποία στρέφονται προς τον βολβό τού µατιού, 
ερεθίζοντας τον κερατοειδή και τον επιπεφυκότα. 

τριχίδιο (το) [µτγν.] {τριχιδί-ου | -ων) 1. πολύ µικρή και λεπτή τρίχα 
2. BOT. καθεµιά από τις σαρκώδεις τριχούλες των ριζών, µε τις οποίες 
απορροφώνται θρεπτικές ουσίες και νερό. 

τρίχινος, -η, -ο [αρχ.] κατασκευασµένος από τρίχες: ~ ένδυµα. 
τριχοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {τριχοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. (α) αυτός 

που είναι όµοιος µε τρίχα (β) αυτός που είναι λεπτός σαν τρίχα: ~ 
ρωγµές στον σοβά 2. ΑΝΑΤ. τριχοειδές αγγείο καθένα από τα πολύ 
λεπτά αιµοφόρα και λεµφικά αγγεία, που αποτελούν σηµαντικά 
στοιχεία τής κυκλοφορίας τού αίµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τριχοµονάδα (η) ΖΩΟΛ. πρωτόζωο που ενδηµεί παρασιτικά στον άν-
θρωπο και στα ζώα και προκαλεί µολύνσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. trichomonad]. 

τριχοµονάδωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. νόσηµα που 
µεταδίδεται σεξουαλικώς και προκαλεί αιδοιοκολπίτιδα, ουρηθρήτι-
δα, συνοδευόµενο από έκκριµα, κνησµό κ.ά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. trichomoniasis]. 

τριχόπτωση (η) [1892] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η πτώση των τρι-
χών τής κεφαλής περισσότερο από το φυσιολογικό, που οδηγεί σε φα-
λάκρα: φάρµακα κατά τής ~. 

τρίχορδος, -η, -ο → τρι)σ)-, -χορδος 
τριχοτοµώ ρ. µετβ. {τριχοτοµείς... | τριχοτόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} διαιρώ σε τρία µέρη: -µια γωνία || η Βοσνία τριχοτοµήθηκε. 
— τριχοτόµηση κ. τριχοτοµία (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τριχοτοµώ (-έω) < επίρρ. τρίχα «σε τρία µέρη» + -
τοµώ < τοµή (βλ. κ. διχο-τοµώ)]. 

τριχοφάνος (ο) [1889] η παθολογική τριχόπτωση σε ορισµένα σηµεία 
στο κεφάλι ή στα γένια. 

τριχοφυΐα (η) {χωρ. πληθ.} το να βγαίνουν τρίχες (κυρ. στο πρόσωπο 
ή στο σώµα): µειωµένη | αυξηµένη | έντονη ~. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
τριχοφυής < θρίξ, τριχός + -φυής < φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

τριχοφυτία (η) (τριχοφυτιων) ΙΑΤΡ. δερµατοπάθεια που οφείλεται 
στον µύκητα τριχόφυτο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
trichophytie]. 

τριχόφυτο (το) {τριχοφύτ-ου | -ων} BOT. παρασιτικός µύκητας που 
προκαλεί δερµατοπάθειες σε ανθρώπους και ζώα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. trichophyton]. 

τρίχρονα (τα) → τρι)σ)-, -χρονα 
τρίχρονος, -η, -ο → τρι)σ)-, -χρόνος 
τριχρωµία (η) {τριχρωµιών} ΤΥΠΟΓΡ. 1. η εκτύπωση έγχρωµων εντύ-

πων ή εικόνων µε τρία µόνο χρώµατα 2. (συνεκδ.) η εικόνα που έχει 
παραχθεί µε την παραπάνω µέθοδο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. trichromie]. 

τρίχρωµος, -η, -ο -+ τρι)σ)-, -χρωµος 
τρίχωµα (το) [αρχ.] {τριχώµ-ατος | -ατα, -άτων} το σύνολο των τριχών 

που καλύπτει το σώµα ή µέλος τού σώµατος ανθρώπου και ζώου ή 
τον κορµό φυτού: πλούσιο | αραιό ~|| το ~ τού στέρνου | τής µασχά-
λης | τής κεφαλής | τής ηβικής περιοχής || ζώο µε γυαλιστερό ~. 

Τριχωνίδα (η) λίµνη τής ∆. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Αιτωλοα-
καρνανίας. Επίσης (λόγ.) Τριχωνίς {Τριχωνίδ-ος, -α}. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
Τριχωνίς (λίµνη), αβεβ. ετύµου, ίσως προελλην. τοπωνύµιο]. 

τριχωτός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι γεµάτος τρίχες: ~ πόδια | 
στήθος ΣΥΝ. δασύτριχος, µαλλιαρός ΑΝΤ. άτριχος 2. τριχωτό (το) το 
σύνολο των τριχών µιας περιοχής τού σώµατος: το ~ τής κεφαλής. 

τριψήφιος, -α, -ο → τρι)σ)-, -ψήφιος 
τρίψιµο (το) -> τρίβω 
τριωδία (η) -+ τρι)σ)-, -ωδία 
τριώδιο (το) (τριωδίου | χωρ. πληθ.} 1. ΕΚΚΛΗΣ. λειτουργικό εκκλη-

σιαστικό βιβλίο που περιλαµβάνει τις ακολουθίες τής Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστής από την Κυριακή τού Τελώνη και τού Φαρισαίου µέχρι 
το Μεγάλο Σάββατο 2. (συνεκδ.) οι τρεις εβδοµάδες τής Αποκριάς: 
ανοίγει | αρχίζει | κλείνει το - (αρχίζουν οι Αποκριές). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
τριφδιον, επειδή οι υµνογραφικοί κανόνες τού βιβλίου αυτού περιέχουν 
µόνο τρεις ωδές (αντί των συνήθων εννέα), < τρι- + φδιον < ωδή]. 

τριωνυµο (το) (τριωνύµ-ου | -ων} ΜΑΘ. κάθε αλγεβρικό πολυώνυµο 
που περιλαµβάνει τρεις όρους, αποτελεί δηλ. το άθροισµα τριών µο-
νωνύµων (βλ.λ.), π.χ. αχ2+βχ+γ. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. τριώνυµος (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. trinôme]. 

τριώνυµος, -η, -ο 1. αυτός που έχει τρία ονόµατα 2. ΜΑΘ. τριωνυµο 
(το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ, µτγν. < τρι- + ώνυµος (< δνυµα, αιολ. τ. τού όνοµα µε έκταση 
τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει)]. 

τρίωρος, -η, -ο → τρι)σ)-, -ωρος 
τριώροφος, -η, -ο → τρι)σ)-, -ώροφος 
-τρο | -τρό παραγωγικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδετέρων ου-

σιαστικών που δηλώνουν: 1. όργανο, αντικείµενο, εργαλείο και γενι- 

κά το µέσο µε το οποίο πραγµατοποιείται µια ενέργεια: σκέπασ-τρο, 
σκιάχ-τρο, φίµω-τρο, θήλασ-τρο 2. χρηµατική συναλλαγή για συγκε-
κριµένο σκοπό (συνήθ. στον πληθ.): ασφάλισ-τρο, κόµισ-τρο 3. αυτό 
που προκαλεί ορισµένη ψυχική αντίδραση, συναίσθηµα: φόβη-τρο, 
γόη-τρο, κίνη-τρο 4. τόπο: θέα-τρο, θέρε-τρο, λου-τρό. [ΕΤΥΜ. Παραγ. 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που ανάγεται στη µηδενισµ. βαθµ. 
*tr- του I.E. επιθήµατος *ter- (πβ. κ. -τηρ) και απαντά µε τις µορφές -
τρον (λ.χ. πλήκ-τρον, κίνη-τρον), -σ-τρον (λ.χ. αγκι-σ-τρον) κατ' 
αναλογίαν προς τα παράγωγα ρηµάτων σε -άζω (λ.χ. στεγάζω - 
στέγασ-τρον), -ε-τρον)λ.χ. θέρ-ε-τρον) κατ' αναλογίαν προς τα 
παράγωγα δισυλλ. ριζών (λ.χ. τέρε-τρον)]. 

τροβαδούρος (ο) 1. περιπλανώµενος λυρικός ποιητής και τραγουδι-
στής τού Μεσαίωνα (11ος-13ος αι.) στη ∆. Ευρώπη, κυρ. στη Γαλλία, 
τη Β. Ισπανία και τη Β. Ιταλία: τα κατορθώµατα των ιπποτών γίνο-
νταν τραγούδια στο στόµα των ~ 2. (γενικότ.) ο τραγουδοποιός, αυτός 
που συνθέτει τραγούδια και τραγουδά ο ίδιος: ο ~ τής αγάπης || ~ των 
παθών τής φυλής. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. troubadour < προβηγκ. trobador < p. trobar 
«βρίσκω - συνθέτω» (πβ. γαλλ. trouver «βρίσκω») < δηµώδ. λατ. 
*tropâre < λατ. tropus < αρχ. τρόπος]. 

Τροία (η) αρχαία πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας, γνωστή από την περί-
φηµη δεκαετή πολιορκία της από τους Αχαιούς (Τρωικός Πόλεµος), 
που περιγράφεται στην Ιλιάδα τού Οµήρου. — Τρώας (ο) (Τρωών}, 
Τρωαδίτισσα (η), τρωικός, -ή, -ό [αρχ.] (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Τροία | Τρωΐα (δωρ.), αγν. ετύµου, αν και έχει προταθεί 
η συσχέτιση µε τα χεττ. τοπωνύµια TruiSa και Tarmisa]. 

τρόικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (κυριολ.) ρωσικό έλκηθρο ή άµαξα, που 
σύρεται από τρία άλογα, ζεµένα κατά µέτωπο 2. (στην πολιτική) η 
συνδιοίκηση τριών αρχόντων ή αντιπροσωπία που αποτελείται από 
τρία πρόσωπα: η ~ τής Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθεί µε την 
πολιτική ηγεσία τής χώρας, για να συζητηθούν οικονοµικά θέµατα || η 
~ τού Εκτελεστικού Γραφείου τού Κινήµατος. [ΕΤΥΜ < ρωσ. troïka < 
tróe «τρεις»]. 

τροκάνι (το) (τροκαν-ιού | -ιών} 1. κουδουνάκι, συνήθ. σιδερένιο, που 
το κρεµούν στα µικρά ζώα 2. λαϊκό µουσικό όργανο, που µοιάζει µε 
κουδούνι σε σχήµα ισοσκελούς τραπεζίου. Επίσης τροκάνα (η). 
[ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ. κατά τα ροκάνι, -άνα\. 

τρόλεϊ (το) (παλαιότ. ορθ. τρόλλεϋ) {άκλ.} το ηλεκτροκίνητο λεωφο-
ρείο που έχει συνηθισµένους (ελαστικούς) τροχούς και τροφοδοτεί-
ται µε ρεύµα από δύο κεραίες (τρολέδες), των οποίων τα άκρα εφαρ-
µόζουν στα ηλεκτροφόρα σύρµατα, που αποτελούν το δίκτυο για την 
ηλεκτροκίνηση τους. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. trolley < ρ. troll (µε την παλαιότ. σηµ. «κυλώ»), που 
συνδ. µε µέσ. γαλλ. troller «τρέχω εδώ κι εκεί», µέσ. γερµ. trollen 
«περπατώ ή τρέχω µε µικρό διασκελισµό»]. 

τρολές (ο) (τρολέδες} (λαϊκ.) καθεµία από τις δύο κεραίες τού τρόλεϊ, 
τής οποίας το άκρο εφαρµόζει σε εναέριο ηλεκτροφόρο σύρµα τού 
δικτύου ηλεκτροδότησης κατά µήκος των διαδροµών, διοχετεύοντας 
έτσι ηλεκτρισµό για την κίνηση τού οχήµατος: πέφτει | χαλάει ο ~. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. trolley (βλ. λ. τρόλεϊ)]. 

τροµάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (τρόµα-ξα, -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. προκαλώ 
(σε κάποιον) αιφνίδιο και έντονο φόβο, τον κάνω να τρέµει, να αι-
σθανθεί πανικό: ο σκύλος τρόµαξε τον κλέφτη || τα νέα µε τρόµαξαν || 
δεν µε τροµάζουν οι αντίξοες συνθήκες ΣΥΝ. φοβίζω, σκιάζω 2. 
(+να) καταβάλλω πολύ κόπο, κάνω µεγάλες προσπάθειες για να πε-
τύχω (κάτι) ή συναντώ µεγάλες δυσκολίες στην επίτευξη (ενός σκο-
πού): τρόµαξα να τον πείσω να έλθει µαζί µας || τροµάξαµε να σε 
βρούµε! ΣΥΝ. µοχθώ, δυσκολεύοµαι ♦ 3. (αµετβ.) κυριεύοµαι ξαφνικά 
από ζωηρό φόβο, µε πιάνει πανικός: τη νύχτα ~ πολύ εύκολα || τρό-
µαξα όταν τον είδα τόσο χλοµό || είναι πολύ φοβητσιάρης, τροµάζει 
µε το παραµικρό || τρόµαξα όσο δεν λέγεται! || (η µτχ. τροµαγµένος, -
η, -ο) µπήκε στο δωµάτιο ~ || ήταν πολύ τροµαγµένη απ' όσα είδε 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) σκιάζοµαι. — τρόµαγµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. τρόµαξα τού αρχ. τροµάσσω (κατά το σχή-
µα τινάσσω - τινάζω), παράλλ. τ. τού ρ. τροµώ (-έω) < τρόµος]. 

τροµακτικός, -ή, -ό κ. τροµαχτικός 1. αυτός που προκαλεί τρόµο, που 
τροµάζει: ~ προοπτική | θόρυβος | εµπειρία | θαλασσοταραχή | ιστορία 
| θέαµα | όραµα | έκρηξη · 2. (µτφ.) αυτός που προκαλεί πολύ µεγάλη 
έκπληξη, θαυµασµό και δέος, που ξεπερνά κάθε περιγραφή: ~ θάρρος 
| θέληση | ταχύτητα | βάθος | κατόρθωµα ΣΥΝ. εκπληκτικός, 
απίστευτος, καταπληκτικός, απερίγραπτος, κολοσσιαίος. — 
τροµακτικ-ά | -ώς [1896] επίρρ. 

τροµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) δυνατός και ξαφνικός φόβος, 
τρόµος: πήρα τέτοια ~, που δεν θα την ξεχάσω ποτέ! || στο άκουσµα 
του την έπιασε ~ ΣΥΝ. τρόµος, δέος, πανικός, (λαϊκότ.) αλάφιασµα· 
ΦΡ. (α) (ειρων.) τροµάρα σου | τροµάρα να σου ρθει! δυστυχία σου, 
συµφορά σου· για περιπτώσεις στις οποίες σχολιάζουµε αρνητικά ή 
ειρωνικά τις πράξεις, τα παθήµατα ή τις επιθυµίες κάποιου: βρε, τρο-
µάρα να σου 'ρθει, εδώ δεν έχεις να φας, αυτοκίνητο ονειρεύεσαι; || 
«τον έφερε στην Ελλάδα ξεγελώντας µυστικούς πράκτορες -τροµάρα 
τους! -, αστυνοµικούς επιφορτισµένους µε την ασφάλεια τού αερο-
δροµίου» (εφηµ.) (β) µια χαρά και δυο τροµάρες! για να δηλώσουµε 
τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται κανείς ή να ειρωνευ-
τούµε την πορεία ή την εξέλιξη των πραγµάτων: - Πώς πάει η και-
νούργια σου δουλειά; —! ΣΥΝ. χάλια, µην τα ρωτάς, άσ' τα να πάνε, 
καθόλου καλά. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τρόµος + παραγ. επίθηµα -άρα]. 

τροµαχτικός, -ή, -ό → τροµακτικός 
τροµερός, -ή, -ό 1. αυτός που προκαλεί τρόµο: ~ θέαµα | δυστύχηµα 
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/ θάνατος | πόλεµος | όψη | αγωνία ΣΥΝ. τροµακτικός, φοβερός, φρι-
κιαστικός, αποτρόπαιος· ΦΡ. (ειδικότ.) είναι τροµερό (να)... είναι 
απαίσιο ή ανυπόφορο (να)...: ~ να µη µπορείς να βρεις το δίκιο σου! 
• 2. αυτός που προξενεί κατάπληξη µε το µέγεθος, την ισχύ του κλπ., 
που δεν µπορεί κανείς να τον περιγράψει: έχει - µνήµη- δεν ξεχνά τί-
ποτε || ~ θόρυβος | κύµα | κρύο | σπατάλη | έλλειψη | εµπόδιο | εντύ-
πωση | προσπάθεια | ικανότητα ΣΥΝ. καταπληκτικός, εκπληκτικός 
ANT. ασήµαντος 3. (µτφ. για πρόσ.) πολύ επιδέξιος, αυτός που προκα-
λεί τον θαυµασµό για ικανότητα ή ιδιότητα του: ~ οµιλητής | ρήτο-
ρας | δουλευτής | αθλητής | χαρτοπαίκτης | δάσκαλος | αντίπαλος 
ΣΥΝ. δεινός, ικανότατος, απίστευτος, αξιοθαύµαστος, αφάνταστος· 
ΦΡ. το τροµερό παιδί (ενός χώρου) για πρόσωπο που ξεχωρίζει για 
τις ικανότητες και τη δράση του σε ρεύµα, κίνηµα ή τοµέα δραστη-
ριότητας: «η εικόνα του θυµίζει τα τροµερά παιδιά τής σύγχρονης 
ψηφιακής εποχής» (εφηµ.). — τροµερ-ά | -ως επίρρ. (σηµ. 2-3). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. απίθανος, δεινός. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρόµος + παραγ. επίθηµα -
ερός, πβ. κ. φοβ-ερός]. 

τροµοκράτης (ο) [1850] {τροµοκρατών}, τροµοκράτισσα (η) {δύ-σχρ. 
τροµοκρατισσών} 1. πρόσωπο που προσπαθεί να επιβληθεί ή να 
κερδίσει κάτι µε τον τρόµο, που τροµοκρατεί συστηµατικά 2. (συ-
χνότ.) µέλος παράνοµης οργάνωσης που ασκεί τροµοκρατία (βλ.λ.): η 
κυβέρνηση επικήρυξε τους ~. 
[ΕΤΥΜ. < τρόµος + -κράτης < κρατώ, πβ. κ. αριστο-κράτης, απόδ. τού 
γαλλ. terroriste]. 

τροµοκράτηση (η) → τροµοκρατώ 
τροµοκρατία (η) [1840] {χωρ. πληθ.} 1. σειρά ενεργειών για την επι-

βολή τού τρόµου µε την άσκηση σωµατικής ή/και ψυχολογικής βίας: 
οι εργαζόµενοι είναι αποφασισµένοι να αντισταθούν στην ~ των ερ-
γοδοτών || «η ~ δεν θα περάσει» (σύνθηµα απεργών) 2. (συνεκδ.) τρό-
πος διακυβέρνησης τού λαού από µικρή µειοψηφία, η οποία εφαρµό-
ζει σκληρά µέτρα βίας: κρατική ~ 3. ΙΣΤ. Τροµοκρατία (η) (γαλλ. La 
Terreur) ονοµασία δύο περιόδων τής Γαλλικής Επανάστασης (10 Αυ-
γούστου - 20 Σεπτεµβρίου 1792 κ. Σεπτέµβριος 1793 - 27 Ιουλίου 
1794), που χαρακτηρίστηκαν από µαζικές φυλακίσεις και εκτελέσεις 
και γενικά επεισόδια µεγάλης σκληρότητας 4. η συστηµατική χρήση 
βίας (δολοφονίες, βοµβιστικές ενέργειες, απειλές για καταστροφές, 
αεροπειρατείες) εκ µέρους οµάδων, οργανώσεων, µειονοτήτων, ακόµη 
και στρατών ή µυστικών υπηρεσιών, µε στόχο να τροµοκρατήσουν 
λαούς, κυβερνήσεις ή πολιτικούς αντιπάλους, προκειµένου να επιτύ-
χουν τους πολιτικούς τους στόχους: η διεθνής ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. terrorisme]. 

τροµοκρατικός, -ή, -ό [1844] αυτός που σχετίζεται µε την τροµο-
κρατία (σηµ. 3) ή τους τροµοκράτες: ~ ενέργεια | δράση | απόπειρα | 
επίθεση/ οµάδα | χτύπηµα- ΦΡ. τροµοκρατική οργάνωση οµάδα τρο-
µοκρατών που προσπαθεί να επιτύχει τους πολιτικούς σκοπούς της 
µε την τροµοκρατία (βλ.λ., σηµ. 3): εξαρθρώθηκε η ~ «Ερυθρές Τα-
ξιαρχίες» || η νέα βοµβιστική ενέργεια τής ~ «17 Νοέµβρη». 

τροµοκρατώ ρ. µετβ. [1880] {τροµοκρατείς... | τροµοκράτ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. προκαλώ τρόµο (σε κάποιον), τον φέρνω σε 
κατάσταση πανικού: µην του λες τέτοια πράγµατα και τον τροµο-
κρατείς || οι φήµες για επικείµενο σεισµό τροµοκράτησαν τον πληθυ-
σµό, που εγκατέλειψε άρον-άρον τα σπίτια του ΣΥΝ. τροµάζω, πανι-
κοβάλλω · 2. διενεργώ πράξεις τροµοκρατίας (βλ.λ.), κυβερνώ ή επι-
βάλλοµαι µε τον τρόµο, µε την άσκηση σωµατικής ή/και ψυχολογι-
κής βίας: οι ληστές τροµοκρατούσαν τότε ολόκληρη την περιοχή || 
τροµοκρατεί τους κατωτέρους του και τους αναγκάζει να υπακούουν 
τυφλά || συµµορίες κακοποιών τροµοκρατούν τις συνοικίες 3. (µεσο-
παθ. τροµοκρατούµαι) κατέχοµαι ή καταλαµβάνοµαι από τρόµο, µε 
πιάνει πανικός: τροµοκρατήθηκα όταν τον είδα σε τέτοια κατάσταση- 
(η µτχ. τροµοκρατηµένος, -η, -ο) αυτός που έχει κυριευθεί από 
τρόµο: ο κόσµος έφυγε τροµοκρατηµένος από τον τόπο τής βοµβιστι-
κής επίθεσης || ~ άνθρωπος | παιδί | ζώο ΣΥΝ. πανικοβάλλοµαι. — 
τροµοκράτηση (η). 

τροµολαννεία (η) {χωρ. πληθ.} η ευχαρίστηση, η ηδονή που αισθά-
νεται κανείς, όταν παρακολουθεί σκηνές τρόµου ή σε περιπτώσεις 
στις οποίες επικρατεί ο τρόµος. — τροµολάννος (ο), τροµολαγνικός, -
ή, -ό. 

τροµονόµος (ο) (ειρων.) ο νόµος που σχετίζεται µε την καταπολέ-
µηση τής τροµοκρατίας. 
[ΕΤΥΜ. < τρόµος + νόµος, κακόσηµος δηµοσιογραφικός νεολογισµός 
τής δεκαετίας τού '90 αντί τού όρου αντιτροµοκρατικός (νόµος)]. 

τρόµος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. το ισχυρό και αιφνίδιο αίσθηµα φόβου και 
πανικού: ~ µε κατέλαβε, όταν συνειδητοποίησα πού βρισκόµουν || «~ 
πάνω από την πόλη» (τίτλος ταινίας) || συµµορίες κακοποιών σπέρ-
νουν τον ~ στην ύπαιθρο || κλίµα τρόµου επικρατεί στην πολιορκηµένη 
πόλη 2. (συνεκδ.) πρόσωπο ή πράγµα που εµπνέει φόβο, που φοβίζει ή 
τροµοκρατεί: ο διαβόητος λήσταρχος υπήρξε για χρόνια ο ~ των 
ταξιδιωτών || τα µαθηµατικά είναι ο ~ πολλών µαθητών ΣΥΝ. φό-
βητρο· ΦΡ. (α) (εµφατ.) ο φόβος και τρόµος οποιοσδήποτε ή οτιδή-
ποτε προκαλεί µεγάλο φόβο: φόβος και τρόµος µ ' έπιασε όταν τον εί-
δα || ήταν ο φόβος και ο τρόµος των αντίπαλων ποδοσφαιριστών || 
σύντοµα έγινε ο φόβος και ο τρόµος των αγάδων τού κάµπου (β) 
ισορροπία τού τρόµου βλ. λ. ισορροπία · 3. ΙΑΤΡ. η τρεµούλα, µικρές, 
διαδοχικές παλµικές κινήσεις µέλους ή ολόκληρου τού σώµατος, που 
εκτελούνται ακούσια και αποτελούν φυσιολογικό φαινόµενο (λ.χ. 
υπό την επίδραση ψύχους, εκνευρισµού ή άλλων ερεθισµάτων) ή σύ-
µπτωµα ασθένειας: - ηρεµίας | ενεργείας || στατικός ~. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «το να τρέµει κανείς από φόβο», < τρέµω]. 

τρόµπα (η) {δύσχρ. τροµπών} ελλην. αντλία- (καθηµ.) 1. η αντλία νε-
ρού ή αέρα: βγάζω νερό από το πηγάδι µε την ~ || φουσκώνω τα λά- 

στιχα τού ποδηλάτου µε την - ΣΥΝ. υδραντλία | αεραντλία 2. (ειδι-
κότ.) ειδική συσκευή για τον ψεκασµό των φυτών ΣΥΝ. ψεκαστήρας. 
[ΕΤΥΜ. < νταλ. tromba «αντλία, σάλπιγγα» < προβηγκ. trompa, γερµ. 
αρχής, πβ. αρχ. γερµ. trumpa, ίσως ονοµατοποιηµένη λ.]. 

τρόµπα µαρίνα (η) ελλην. τηλεβόας- (λαϊκ.) 1. συσκευή για την ενί-
σχυση τής ανθρώπινης φωνής, ώστε να ακούγεται σε µεγάλη από-
σταση 2. (παλαιότ.) µεγάλο κοχύλι, µε το οποίο τα ιστιοφόρα πλοία 
µετέδιδαν ηχητικά σήµατα κατά τη διάρκεια οµίχλης ΣΥΝ. µπουρού. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. tromba marina]. 

τροµπαρω ρ. αµετβ. {τροµπ-άρισα κ. -αρα} (λαϊκ.) 1. χρησιµοποιώ την 
τρόµπα (βλ.λ.), για να αντλήσω νερό ή για να δώσω αέρα · 2. (αργκό) 
αυνανίζοµαι. — τροµπάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. trombare < 
tromba (βλ. κ. τρόµπα)]. 

τρόµπας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπική µορφή 
επικοινωνίας) (µειωτ.-υβριστ.) 1. πρόσωπο που αυνανίζεται ΣΥΝ. (!) 
µαλάκας 2. (µτφ.) ανόητος, ηλίθιος. 

τροµπέτα (η) {τροµπετών} ΜΟΥΣ. χάλκινο πνευστό όργανο µε βαλβί-
δες· αποτελεί το υψηλότερο εν χρήσει χάλκινο όργανο τής συµφωνι-
κής ορχήστρας, ενώ ευρεία χρήση έχει γνωρίσει και σε άλλα µουσικά 
ήδη ιδ. στην τζαζ. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. trombetta, υποκ. τού tromba (βλ. κ. 
τρόµπα)]. 

τροµπετίστας (ο) {τροµπετιστών}, τροµπετίστρια (η) {τροµπετι-
στριών} µουσικός που παίζει τροµπέτα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
trombettista]. 

τροµπόνι (το) {τροµπον-ιού | -ιών) 1. ΜΟΥΣ. χάλκινο πνευστό όργανο 
µε επιστόµιο, το οποίο αποτελείται από κυλινδρικό σωλήνα που κα-
ταλήγει σε ευρύ άνοιγµα και το ένα του τµήµα µπορεί ο εκτελεστής 
να το επιµηκύνει ή να το βραχύνει 2. (συνεκδ.) αυτός που παίζει το 
παραπάνω µουσικό όργανο, ο τροµπονίστας: αρρώστησε το ~ τής 
µπάντας 3. ο ηχηρός, σαν τροµπόνι: αυτός έχει φωνή ~. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. trombone < tromba (βλ. κ. τρόµπα)]. 

τροµπονίστας (ο) {τροµπονιστών}, τροµπονίστρια (η) {τροµπονι-
στριών} µουσικός που παίζει τροµπόνι. Επίσης τροµτιονιστής 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. trombonista]. 

τροµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {τροµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) 1. 
αυτός που εµφανίζει τρεµούλα ή συνοδεύεται από τρεµούλα: ~ κίνη-
ση ΣΥΝ. τρεµουλιαστός, τρεµάµενος ΑΝΤ. ατρεµής, σταθερός 2. ΙΑΤΡ. 
(α) τροµώδες παραλήρηµα βλ. λ. παραλήρηµα (β) τροµώδης παρά-
λυση η νόσος τού Πάρκινσον, το γνωστότερο σύµπτωµα τής οποίας 
είναι το τρέµουλο των χεριών. 

τρόπαιο (το) {τροπαί-ου | -ων} 1. (στην αρχαιότητα) πρόχειρο ανα-
µνηστικό µνηµείο από σωρούς λαφύρων που στηνόταν από τους νι-
κητές στο πεδίο τής µάχης, στο σηµείο ακριβώς όπου νικήθηκαν οι 
εχθροί 2. (κατ' επέκτ.) (α) σηµείο ή σύµβολο νίκης: οι Έλληνες έστη-
σαν ~ στα βουνά τής Αλβανίας (β) κάθε αντικείµενο που έχει κερδί-
σει ή αποκοµίσει κανείς από δραστηριότητα την οποία θεωρεί σπου-
δαία, σηµαντική: στους τοίχους τού σπιτιού του κρέµονταν διάφορα 
κυνηγετικά τρόπαια 3. (ειδικότ.) ΑΘΛ. το κύπελλο που κατακτά ο 
πρώτος νικητής µιας διοργάνωσης: ελπίδες ότι φέτος το - θα έρθει 
στη χώρα µας || νίκησε στον τελικό και πήρε το βαρύτιµο ~ 4. (συ-
νεκδ.) η µεγάλη και θριαµβευτική νίκη: στους Ολυµπιακούς Αγώνες η 
οµάδα µας κέρδισε τα µεγαλύτερα ~· ΦΡ. ουκ εά µε καθειίδειν (το 
[τού] Μιλτιάδου τρόπαιον) (ουκ έα µε καθεύδειν το [τού] Μιλτιάδου 
τρόπαιον, Πλουτάρχου Θεµιστοκλής 3, 4, φράση τού Θεµιστοκλή µε-
τά τη νίκη των Αθηναίων στον Μαραθώνα) δεν µε αφήνει να κοιµη-
θώ η νίκη τού Μιλτιάδη, γενικότ. δεν µε αφήνει να ησυχάσω (κά-
ποιος/κάτι). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. τρόπαιον/ τρόπαιον< τροπή, µε τη σηµ. «κατανίκηση 
και καταδίωξη τού εχθρού», πβ. κ. κατα-τροπώνω]. 

τροπαιούχος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που φέρει τρόπαια ή για τον οποίο 
έχουν στηθεί τρόπαια, ο νικητής: στρατηγός ~ || ΑΘΛ. Ο περσινός ~ στη 
διοργάνωση ΣΥΝ. τροπαιοφόρος, θριαµβευτής, νικηφόρος ANT. νικη-
µένος, ηττηµένος. [ΕΤΥΜ < αρχ. τροπαιούχος < τρόπαιον + -οϋχος < 
έχω]. 

τροπαιοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο αυτός που φέρει, κατακτά τρόπαια, 
ο νικητής: ο άγιος Γεώργιος ο ~ ΣΥΝ. τροπαιούχος. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
τρόπαιον + -φόρος < φέρω]. 

τροπάριο (το) {τροπαρί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. µικρός έµµετρος ύµνος 
(πβ. τη στροφή στα ποιήµατα), που ψάλλεται κατά τη διάρκεια των 
ορθοδόξων ακολουθιών: αναστάσιµο | νεκρώσιµο | µαρτυρικό ~ || το 
~ τής Κασσιανής || ιδιόµελα | αυτόµελα | προσόµοια ~ || κατανυκτικό | 
δοξαστικό ~ 2. (µτφ.-κυρ. στον τ. τροπάρι) καθετί που επαναλαµβά-
νεται στερεότυπα και προκαλεί ανία: πάντα το ίδιο ~ µας ψέλνει 
(δηλ. µας επαναλαµβάνει διαρκώς τα ίδια) || συνέχισε το ~ του επί 
ώρες || σταµάτα αυτό το ~ σε παρακαλώ, βαρέθηκα πια! || επαναλαµ-
βάνω | ξαναρχίζω το ~ για την παρακµή τής κοινωνίας ΣΥΝ. µοτίβο, 
χαβάς, βιολί· ΦΡ. (µτφ.) αλλάζω τροπάρι αλλάζω θέµα, τρόπο οµιλίας 
ή συµπεριφοράς. Επίσης τροπάρι 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τροπάριον< τρόπος (µε τη σηµ. «µελωδία, αρµονία») 
+ παραγ. επίθηµα -άριον (πβ. κ. βιβλι-άριον)]. 

τροπή (η) 1. το να τρέπει κανείς (κάτι) ή να τρέπεται ο ίδιος προς ορι-
σµένο σηµείο, η αλλαγή κατευθύνσεως: τα πράγµατα πήραν ~ προς 
το καλύτερο | χειρότερο || η ~ τού εχθρού σε φυγή ΣΥΝ. γύρισµα 2. (ει-
δικότ.) η µερική ή ριζική µεταβολή τής κατάστασης, τής ουσίας κ.λπ. 
σε άλλη, η αλλαγή τής σύστασης ή η µεταβολή σε ισοδύναµη ποσό-
τητα: ΜΑθ. η ~ του κλάσµατος σε δεκαδικό || ΓΛΩΣΣ. η ~ τού βραχέος 
φωνήεντος σε µακρό · 3. ΑΣΤΡΟΝ. το ηλιοστάσιο (βλ.λ.)· ΦΡ. γραµµή 
των τροπών διάµετρος τής εκλειπτικής, που είναι κάθετη στην ευ-
θεία των σηµείων τής ισηµερίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλλαγή. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< τρέπω (βλ.λ.). Ως τεχν. όρ. η λ. δήλωνε αρχικώς το θερι- 
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νό και χειµερινό ηλιοστάσιο (λ.χ. τροπαί θεριναί), πολύ γρήγορα 
όµως τη συναντούµε στη σηµ. «αλλαγή, µεταβολή», καθώς και «εξαναγκασµός 
τού εχθρού σε φυγή»]. τρόπιδα (η) {τροπίδων} (επίσ.) η καρίνα (βλ.λ.) τού 
πλοίου. Επίσης (αρχαιοπρ.) τρόπις {τρόπιδος}. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. τρόπις, -ιδος < θ. τροπ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. τρέπω) + 
επίθηµα -ις, -ιδος]. τροπικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που φανερώνει 
τρόπο, πώς γίνεται ή εκδηλώνεται (κάτι): ~ επίρρηµα | µετοχή (λ.χ. στην πρότα-
ση γράφεις ωραία, το επίρρ. ωραία είναι τροπικό, γιατί δηλώνει το πώς γράφεις) 
(β) τροπικό ρήµα χαρακτηρισµός κυρίως των ρηµάτων πρέπει και µπορεί, µε τα 
οποία δηλώνεται η στάση τού οµιλητή απέναντι στα λεγόµενα του, µέσα στον 
γενικότερο µηχανισµό τής τροπι-κότητας (βλ.λ.) που διαθέτει η γλώσσα- τα 
συγκεκριµένα ρήµατα επιτρέπουν διττή σηµασιολογική ερµηνεία, η οποία 
διασαφείται κανονικώς από τα συµφραζόµενα: µπορεί να έρθει το βράδυ {- 
επιτρέπεται να έρθει το βράδυ, δεοντική ερµηνεία) || ίσως έρθει το βράδυ (επι-
στηµική ερµηνεία) 2. ΦΙΛΟΣ, τροπική λογική βλ. λ. λογική · 3. ΓΕΩΓΡ. 
τροπικός (ο) (ή σπανιότ. τροπικός κύκλος) καθένας από τους δύο νοητούς 
κύκλους τής γήινης σφαίρας, που βρίσκονται εκατέρωθεν τού Ισηµερινού και 
σε απόσταση 23° 27' από αυτόν: βόρειος ~ ή ~ τού Καρκίνου (αυτός που 
βρίσκεται βορείως τού Ισηµερινού) || νότιος ~ ή ~ τού Αιγόκερω (αυτός που 
βρίσκεται νοτίως τού Ισηµερινού) 4. (κατ' επέκτ.) αυτός που αναφέρεται στη 
διακεκαυµένη ζώνη τής Γης, δηλ. στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στον 
Ισηµερινό, µεταξύ των δύο τροπικών (βλ. παραπάνω): - χώρα | ζέστη | 
καλλιέργεια | ζώνη (η περιοχή στην επιφάνεια τής Γης µεταξύ των δύο 
τροπικών, που χαρακτηρίζεται κυρ. από µεταβολές στις βροχοπτώσεις) | δάσος 
(αυτό που απαντά στις θερµές και υγρές περιοχές γύρω από τον Ισηµερινό και 
αποτελείται κυρ. από ψηλά πλατύφυλλα αειθαλή δέντρα και πυκνή βλάστηση) | 
πανίδα | κλίµα (χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλές θερµοκρασίες και αυξηµένη 
υγρασία ή ξηρότητα) | καταιγίδα (ισχυρότερη από τις συνηθισµένες καταιγίδες 
και ασθενέστερη από τον τυφώνα) | νόσος | πυρετός · 5. (γεν.) ΑΣΤΡΟΝ. αυτός 
που σχετίζεται µε τις τροπές τού Ηλίου, δηλ. τα ηλιοστάσια (βλ.λ.) 6. ΜΟΥΣ. 
τροπική µουσική η µουσική η οποία δηµιουργείται στο πλαίσιο ενός συστή-
µατος µουσικών τρόπων (βλ. λ. τρόπος). 

[ΕΤΥΜ. Οι φρ. τροπικό ρήµα, τροπική λογική αποτελούν µετάφρ. δάνεια από 
τα αγγλ. modal verb, modal logic]. 

τροπικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. η αντίληψη µουσικής σύνθεσης κατά 
τα συστήµατα των τρόπων (βλ.λ.), σε αντιδιαστολή προς τη γραφή κατά το 
σύστηµα τής τονικότητας (βλ.λ.) · 2. ΓΛΩΣΣ. η στάση τού οµιλητή απέναντι σε 
αυτά που λέει («µήνυµα»), ο προσωπικός σχολιασµός και ο τρόπος 
παρουσίασης των λεγοµένων, ώστε να απηχεί την κυµαινόµενη βεβαιότητα 
τού οµιλητή (επιστηµική τροπικότητα) ή τις διαθέσεις του, λ.χ. ανάγκη, 
επιθυµία, ευχή, προσταγή κ.ά. (δεοντική τροπικότητα), π.χ. αφού δεν µας 
τηλεφώνησε, θα έρχεται εδώ {θα έρχεται = πιθανόν έρχεται) || να πάω εγώ, αν 
δεν µπορεί κανένας άλλος (να πάω = ας πάω, δέχοµαι να πάω) || αχ, και να 
κέρδιζες το λαχείο- θα φεύγαµε αµέσως για τη Χαβάη! {αχ, και να κέρδιζες = 
µακάρι να κέρδιζες)· η τροπικότητα στην Ελληνική εκφράζεται µε τους 
δείκτες να, θα, ας, µε τροπικά ρήµατα (µπορεί, πρέπει) και τροπικές εκφράσεις 
{είναι ανάγκη, είναι πιθανόν, ίσως, µακάρι, λες κ.λπ.) ή και, 
γραµµατικοποιηµένα, µε τις ρηµατικές εγκλίσεις (προστακτική, υποτακτική, 
οριστική) βλ. κ. λ. έγκλιση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ίσως. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. modality]. 

τρόπις (η) → τρόπιδα 
τροπισµός (ο) 1. ΒΙΟΛ. το βιολογικό φαινόµενο, κατά το οποίο ριζωµένοι 

(εδραίοι) φυτικοί οργανισµοί ή όργανα τους αλλάζουν προσανατολισµό ή 
ρυθµό αυξήσεως υπό την επίδραση διαφόρων ερεθισµάτων, είτε φυσικών, 
όπως το φως, η βαρύτητα, η επαφή, είτε χηµικών, όπως η παρουσία 
ορισµένων χηµικών στοιχείων κ.ά.- ο όρος χρησιµοποιείται και για κινητούς 
µικροοργανισµούς, καθώς και για κατώτερα ζώα εδραία ή ελεύθερα, που 
προσανατολίζονται αντιδρώντας σε εξωτερικά φυσικά ή χηµικά ερεθίσµατα: 
θετικός ~ (ανάπτυξη προς το ερέθισµα) || αρνητικός ~ (ανάπτυξη µακριά από 
το ερέθισµα) (πβ. φωτοτροπισµός, γεωτροπισµός, χηµειοτροπισµός, 
υδροτροπισµός, θερµοτροπισµός) ΣΥΝ. τακτισµός · 2. ΝΑΥΤ. (επίσ.) (α) η 
τοποθέτηση τού σκάφους σε κατάλληλη θέση για εργασίες συντηρήσεως ή 
επισκευής τής τρόπιδας (βλ.λ.) (β) (συνεκδ.) οι εργασίες που γίνονται στην 
τρόπιδα τού πλοίου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tropisme]. 

τροπιστήριο (το) [1858] {τροπιστηρί-ου | -ων} (λόγ.) ο χώρος όπου γίνεται ο 
τροπισµός (σηµ. 2) πλοίου ΣΥΝ. (λαϊκ.) καρνάγιο. 

τροπολογία (η) {τροπολογιών} 1. (κυριολ.) τροποποίηση θέµατος όσον αφορά 
στη λεκτική διατύπωση ή στις λεπτοµέρειες 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. σύντοµο 
κείµενο που εισάγεται σε σχέδιο νόµου, αποφάσεως, ψηφίσµατος, συνθήκης 
κ.λπ. και επιφέρει µικρές τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις σε προηγούµενες 
διατάξεις τους: η Βουλή ψήφισε χθες δύο νέες ~ στο φορολογικό νοµοσχέδιο. 
— τροπολογίας, -ή, -ό [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «µεταφορική ή αλληγορική έκφραση», < τρόπος 
+ -λογία {< λέγω), o νοµ. όρ. είναι απόδ. τού αγγλ. amendment]. 

τροπολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {τροπολογείς... | τροπολόγ-ησα} (σπάν.) 1. 
τροποποιώ τη λεκτική διατύπωση θέµατος, επιφέρω επουσιώδεις µεταβολές 
σε αυτό 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. εισάγω τροπολογία (βλ.λ.) σε σχέδιο νόµου, 
συνθήκης, συµφωνίας κ.λπ., που πρόκειται να έλθει προς ψήφιση. 

τροποπαυση (η) {-ης κ. -αύσεως | χωρ. πληθ.} µικρού πάχους ζώνη 

στην ατµόσφαιρα τής Γης µεταξύ τής τροπόσφαιρας (βλ.λ.) και τής 
στρατόσφαιρας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. tropopause]. 

τροποποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µερική µεταβολή, µικρή ή 
µεγάλη αλλαγή (σε κάτι): ~ κανονισµού | νόµου | συµβάσεως | συµφωνίας | 
διάταξης ΣΥΝ. αλλαγή, µεταβολή. — τροποποιητικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλλαγή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. modification]. 

τροποποιώ ρ. µετβ. {τροποποιείς... | τροποποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
επιφέρω ελαφρές µεταβολές, κάνω µικρές αλλαγές (σε κάτι}: νοµίζω ότι είναι 
καιρός να τροποποιήσεις τις απόψεις σου ως προς το συγκεκριµένο πρόσωπο || 
ο υπουργός αρνείται να τροποποιήσει το νοµοσχέδιο, όπως ζητεί η 
αντιπολίτευση ΣΥΝ. αλλάζω, µεταβάλλω, µεταρρυθµίζω, τροπολογώ 2. 
(ειδικότ. η µτχ. τροποποιηµένος, -η, -ο) ΒΙΟΛ. αυτός που έχει υποστεί κάποιας 
µορφής µεταβολή στη σύνθεση του ή στον τρόπο παραγωγής του: γενετικά - 
σπόροι | ντοµάτες | τρόφιµα (βλ. λ. µεταλλαγµένος). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. modify]. 

τρόπος (ο) 1. σύστηµα ή µέσο µε το οποίο επιτελείται (κάτι), µέθοδος (σκέψεως, 
πράξεως, ενεργείας κ.λπ.): δεν µου αρέσει ο ~ που φέρεται | που κάθεται | που 
σκέφτεται || θα βρούµε ~ (θα επινοήσουµε) να πληρώσουµε τα χρέη || δυστυχώς, 
δεν υπάρχει ~ να µάθουµε || όλοι οι ~ δοκιµάστηκαν και απέτυχαν || έχεις το 
ελεύθερο να ενεργήσεις µε αυτό | κατ' αυτό τον ~ || µε τον ίδιο | µε άλλον ~ || µε 
τον δικό σου ~ || µε όποιον ~ σού αρέσει || θα συναινέσει µε τον έναν ή τον 
άλλον ~ || µε το έργο του εγκαινιάζει έναν νέο ~ ανάγνωσης | ερµηνείας τής 
ποίησης || - εργασίας | διδασκαλίας || ο ανδρικός και ο γυναικείος ~ αντίληψης 
των γεγονότων ΦΡ. (α) τρόπος ζωής το πώς ζει κάποιος, οι συγκεκριµένες 
µορφές ικανοποίησης των υλικών και πνευµατικών αναγκών ενός προσώπου ή 
οµάδας κοινωνικής, οι προτιµήσεις, η συνήθης συµπεριφορά, τα ήθη, τα έθιµα, 
η νοοτροπία κ.λπ.: µε τα τηλεοπτικά σίριαλ εξαπλώνεται όλο και περισσότερο ο 
αµερικανικός ~ || το άγχος και το στρες αποτελούν, δυστυχώς, στοιχεία τού 
σύγχρονου ~ (β) µε κάθε τρόπο κ. (λόγ.) παντί τρόπω (παντί τρόπω, Αισχ. 
Επτά επί Θήβ 301), | διό παντός τρόπου µε κάθε µέσο, µε κάθε προσπάθεια: 
πρέπει ~ να µάθουµε τι έγινε ΣΥΝ. οπωσδήποτε, εξάπαντος (γ) µε κανέναν 
τρόπο σε καµία περίπτωση, ποτέ: ~ δεν πρέπει να ανακαλύψουν τα σχέδια µας! 
ΣΥΝ. επ' ουδενί (δ) κατά κάποιον τρόπο | (λόγ.) τρόπον τινά {τρόπον τινά, 
Ευριπ. 'Ιππόλυτος 1300) για να το πούµε έτσι· κάπως, περίπου: ήταν, ~, ο 
προστάτης µας όλα εκείνα τα χρόνια (ε) (λόγ.) τρόπος τού λέγειν για να 
δείξουµε ότι δεν εννοούµε ακριβώς αυτό που λέµε, δεν κυριολεκτούµε: ~ θα 
πάω, δεν το έκανα κιόλας! {στ) µε τρόπο (i) έτσι που να µη θίγει, να µην 
προσβάλλει, µε τακτ ή µε επιτηδειότητα, όχι απότοµα ή αδέξια: πες του το ~, 
µην πάθει τίποτα || να την πλησιάσεις ~ και να προσπαθήσεις να την πάρεις µε 
το µέρος σου ΣΥΝ. επιδέξια, επιτήδεια (ii) κρυφά, χωρίς να γίνει κάτι 
αντιληπτό: πάρ' το ~ και φύγε 2. σε δοµές τού τύπου µε ωραίο τρόπο, µε 
άσχηµο τρόπο, µε παράξενο τρόπο αντί των αντίστοιχων επιρρηµάτων: σου 
µιλώ µε ωραίο ~ (ωραία) || µε κοιτάζει µε παράξενο - (παράξενα) 3. (µτφ.) 
στάση και συµπεριφορά, το πώς φέρεται κανείς: από το σπίτι του έχει µάθει 
καλούς ~ (ευγενική συµπεριφορά) || αυτό το παιδί δεν έχει τρόπους (δηλ. δεν 
έχει καλή ανατροφή) || ο — τού γείτονα µας ήταν άψογος || έχει έναν ~ που σε 
κατακτά ΣΥΝ. διαγωγή, φέρσιµο· ΦΡ. µε τον τρόπο του µε τη συµπεριφορά 
του: ~ είναι σαν να µου λέει ότι δεν θέλει να µε ξαναδεί 4. η ικανότητα σε κάτι, 
η επιτηδειότητα σε χειρισµούς: έχει τον ~ να παρουσιάζει το άσπρο µαύρο || έχει 
έναν θαυµαστό ~ να ελίσσεται και να αποφεύγει τις κακοτοπιές ΣΥΝ. 
επιδεξιότητα, ικανότητα · 5. (σπάν.) οι πηγές εσόδων κάποιου και συνεκδ. τα 
ίδια τα αγαθά του, τα υπάρχοντα του: έχει τον τρόπο του (δηλ. είναι εύπορος) || 
έχουν τον ~ τους και τα βολεύουν ΣΥΝ. περιουσία, βίος, µέσα · 6. ΜΟΥΣ. (γαλλ. 
mode) οµάδα µελών ή µουσικών κοµµατιών, τα οποία χρησιµοποιούν 
ορισµένα κοινά µουσικά στοιχεία: θεµέλιους και δεσπόζοντες φθόγγους, 
καταλήξεις, στερεότυπες φράσεις κ.λπ.· τα κοινά αυτά στοιχεία ορίζουν τον 
«τρόπο» που κινούνται τα µέλη· το ευρωπαϊκό τονικό σύστηµα (µείζονος-
ελάσσονος) προέκυψε ως απλοποίηση παλαιοτέρου τροπικού · 7. ΓΛΩΣΣ. το 
ποιόν ενεργείας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ποιόν, περιουσία. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρέπω 
(βλ.λ.)]. 

τροπόσφαιρα (η) {χωρ. πληθ.} η κατώτερη ζώνη τής ατµόσφαιρας τής Γης, η 
οποία φθάνει σε ύψος τα 12 χλµ. και µέσα στην οποία δηµιουργούνται τα 
καιρικά φαινόµενα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. troposphere]. 

τροτέζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γυναίκα που εκδίδεται, πόρνη. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
trotteuse (πβ. κ. trottoir «πεζοδρόµιο») < p. trotter «καλπάζω, τριποδίζω», 
γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. trottön]. 

τροτσκισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. µαρξιστικό ιδεολογικό δόγµα που βασίζεται 
στη θεωρία περί διαρκούς επαναστάσεως τού Λέοντος Τρό-τσκι (1879-1940), 
ηγετικής φυσιογνωµίας τής Οκτωβριανής Επανάστασης και θεωρητικού τού 
κόµµατος των Μπολσεβίκων στη Ρωσία 2. (κατ' επέκτ.) η αντίστοιχη πολιτική 
κίνηση που αναπτύχθηκε σε διάφορες χώρες τού κόσµου. — τροτσκιστής (ο), 
τροτσκίστρια (η), τροτσκιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. trotskisme, από το όνοµα τού Ρώσου κο-
µουνιστή ηγέτη Leon Trotsky (πραγµατικό όν. Lev Davidovic Bronstein)]. 

τρουα-κάρ επίθ. {άκλ.} 1. (φωτογραφία) που εµφανίζει το φωτογρα-φιζόµενο 
αντικείµενο (κυρ. το πρόσωπο ανθρώπου) σε κλίση, ώστε να είναι ορατά τα 
τρία τέταρτα τής συνολικής του επιφάνειας· κατ' αντιδιαστολή προς τα 
«ανφάς» και «προφίλ» 2. (για ρούχα, εξαρτή- 



τρούλος 1800 τροχάδην 
 

µατα ένδυσης κ.λπ.) αυτός που δεν καλύπτει το σύνολο τής επιφάνειας 
σώµατος: κάλτσες | µαντό | σουτιέν | µανίκι ~ · 3. (βιολί) µικρότερο από τις 
κανονικές διαστάσεις, κυρ. για τη διδασκαλία µικρών παιδιών. [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. trois-quarts «τρία τέταρτα»]. 

τρούλος (ο) ΑΡΧΙΤ. ο ηµισφαιρικός θόλος που στεγάζει κατοικήσιµο χώρο και ιδ. 
το κεντρικό τµήµα τού χριστιανικού ναού. [ΕΤΥΜ. < µτγν. τροϋλ(λ)ος < λατ. 
trulla «είδος δοχείου, τηγάνι» (µε αλλαγή γένους πιθ. κατά το θόλος), τεχν. όρ., 
πιθ. δάνειο ετρουσκ. προελ.]. 

τρουλωτός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. (για κτήριο) οικοδοµηµένο µε τρούλο, αυτό που 
έχει θολωτή στέγη: ~ ναός | οικοδόµηµα ΣΥΝ. (λόγ.) θολο-σκεπής 2. (µτφ.) 
αυτός που µοιάζει µε τρούλο, που έχει το σχήµα και τη µορφή τρούλου. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. τρουλ(λ)ωτός < τρουλ(λ(ώ (-όω) < µτγν. τροϋλ(λ)ος (βλ.λ.)]. 

τρούφα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. σοκολάτα σε πολύ µικρά κοµµάτια, µε τα 
οποία επικαλύπτουµε (γαρνίρουµε) γλυκύσµατα 2. (συνεκδ.) γλύ-κυσµα 
στρογγυλού ή κωνικού σχήµατος καλυµµένο µε κοµµατάκια σοκολάτας (σηµ. 
1) · 3. εδώδιµος, υπόγειος µύκητας (µανιτάρι) λευκού ή µαύρου χρώµατος, ο 
οποίος χρησιµοποιείται ως καρύκευµα και είναι περιζήτητος σε πολλές χώρες 
τής Ευρώπης. — (υποκ.) τρουφάκι (το) (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. truffe < δηµώδ. λατ. tufera (µε µετάθεση τού -r-), πληθ. ουδ. 
τού *tûfer < λατ. tuber, -eris «εξόγκωµα»]. 

τροφαντός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. (αρχικά για καρπούς και λαχανικά) αυτός που 
εµφανίζεται πρόωρα, που ωριµάζει πριν από την κανονική εποχή ΣΥΝ. 
πρώιµος ΑΝΤ. όψιµος 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που έχει σώµα πλούσιο σε 
σάρκα, καλοθρεµµένος: ~ παιδί | κορίτσι || ~ αγελάδα ΣΥΝ. ευτραφής, αφράτος 
ΑΝΤ. ατροφικός, λιπόσαρκος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. turfanda «πρώιµος (καρπός)» 
< περσ. tarvanda]. 

τροφέας (ο) {τροφ-είς, -έων} 1. αυτός που τρέφει (κάποιον)- τροφός 2. (ειδικότ.) 
ο γονέας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τροφεύς < τροφός + παραγ. επίθηµα -εύς]. 

τροφεία (τα) {µόνο στον πληθ.} (λόγ.) η δαπάνη για την τροφή, τα έξοδα 
διατροφής: τα ~ τού κολεγίου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τροφεία < τροφεύς < τροφός}. 

-τροφείο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουδέτερων ουσιαστικών που 
δηλώνουν επαγγελµατικό χώρο, ο οποίος: 1. είναι κατάλληλος για τη 
φιλοξενία, περιποίηση κ.λπ. (κάποιου): ορφανο-τροφείο 2. προορίζεται για τη 
συστηµατική εκτροφή ζώου: ορνιθο-τροφείο, χοιρο-τροφείο. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν ίππο-
τροφεϊον, θηριο-τροφειον), που προέρχεται από τα συνθ. σε -τροφός (βλ.λ.)]. 

τροφή (η) 1. κάθε ουσία, η οποία προσλαµβάνεται από ζωντανό οργανισµό για 
τη θρέψη, τη συντήρηση και την αύξηση του- (ειδικότ.) το παρασκεύασµα που 
προκύπτει από την ανάµειξη τροφίµων, πρωτογενών θρεπτικών υλών και 
ευφραντικών: αναζήτηση | πηγή ! λήψη | επεξεργασία τροφής || λιπαρές | 
υγιεινές ~ || ~ πλούσια σε βιταµίνες || έµεινε χωρίς νερό και ~ για δέκα µέρες || ~ 
για γάτες | χοίρους | αγελάδες (ζωοτροφές) | ξηρά ~ ΣΥΝ. φαγητό· ΦΡ. 
(α)πνευµατική τροφή βλ. λ. πνευµατικός (β) στερεά τροφή βλ. λ. στερεός (γ) 
µασηµένη τροφή γνώσεις ήδη επεξεργασµένες από άλλους, που παρέχονται 
έτοιµες, χωρίς ο δέκτης να χρειαστεί να σκεφθεί ή να προβληµατιστεί: τα 
σχολικά βοηθήµατα δίνουν ~ στους µαθητές 2. (µτφ.) κάθε ύλη που 
χρησιµοποιείται για τη λειτουργία µηχανών ή τα αναγκαία στοιχεία για να 
λειτουργεί επαρκώς ένα πρόγραµµα: έφερε - για τις µηχανές (καύσιµα) || δίνω 
~ στο πρόγραµµα τού υπολογιστή (εισάγω δεδοµένα) 3. (µτφ.) οτιδήποτε δίνει 
την αφορµή (για κάτι) ή χρησιµοποιείται ως υλικό για να συντηρείται κάτι: η 
στάση του έδωσε ~ για σχόλια στον Τύπο || «η πλουσιότερη οικογένεια στον 
κόσµο τής τέχνης έγινε ~ για πρωτοσέλιδα» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < τρέφω]. 

-τροφία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν τη συστηµατική εκτροφή ζώων, πτηνών κ.λπ.: ιππο-τροφία, πτηνο-
τροφία, χοιρο-τροφία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. Ίππο-χρο-φία, 
µτγν. συν-τροφία), που προέρχεται από τα συνθ. σε -τροφός (βλ.λ.)].^ 

τροφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τροφή: ~ δηλητηρίαση 
(οξεία γαστρεντερίτιδα που προκαλείται από την κατανάλωση µολυσµένων 
τροφών) | ήθη | κανόνες- ΦΡ. τροφικά έθιµα κοινωνικές ή θρησκευτικές 
ρυθµίσεις που καθορίζουν ποιες τροφές επιτρέπεται να καταναλωθούν και 
ποιες όχι σε συγκεκριµένες συνθήκες ή γενικά, λ.χ. η απαγόρευση τής 
κατανάλωσης χοιρινού κρέατος στους Εβραίους και τους µουσουλµάνους 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που σχετίζεται µε τη θρέψη ή συντελεί σε αυτήν: ~ 
διαταραχή | νεύρα (οι συµπαθητικές ίνες που ρυθµίζουν τη θρέψη, δηλ. τον 
µεταβολισµό και την ανάπτυξη ιστού ή οργάνου τού οργανισµού) 3. ΒΙΟΛ. (α) 
τροφική αλυσίδα | αλυσίδα διατροφής βλ. λ. αλυσίδα (β) τροφικό επίπεδο η 
θέση ενός είδους στην τροφική αλυσίδα (γ) τροφικός κύκλος η κυκλοφορία 
ενός χηµικού στοιχείου µεταξύ των ζωντανών οργανισµών και τού 
περιβάλλοντος. 

τρόφιµο (το) {τροφίµ-ου | -ων} (κυρ. στον πληθ.) 1. κάθε στερεό ή υγρό προϊόν 
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην παρασκευή τροφής: εµπόριο τροφίµων || ~ 
φυσικά (που έχουν παραχθεί χωρίς λιπάσµατα ή που δεν περιέχουν 
συντηρητικά) | νωπά | συντηρηµένα | κατεψυγµένα | συσκευασµένα | διαιτητικά 
|| ~ φυτικής προέλευσης (λ.χ. τα σιτηρά, τα όσπρια, τα οπωρικά, τα λαχανικά 
κ.ά.) | ζωικής προέλευ- 

σης (λ.χ. το κρέας, τα αλιεύµατα, τα αβγά, το γάλα κ.ά.) || βιοµηχανία | 
επεξεργασία | συντήρηση | αποθήκευση | έλεγχος τροφίµων ΣΥΝ. φαγώσιµο 2. 
(α) τεχνολογία τροφίµων ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τις µεθόδους 
συντήρησης, συσκευασίας, διακίνησης και αξιοποίησης των τροφίµων (β) 
χηµεία τροφίµων βλ. λ. χηµεία. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. 
τρόφιµος (ήδη µτγν. πληθ. τρόφιµα, τα)]. 

τρόφιµος (ο/η) {τροφίµ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) 1. αυτός που διατρέφεται από 
άλλον, που ζει ως οικότροφος (βλ.λ.) σε ίδρυµα: είναι ~ τού σχολείου µας | τού 
παρθεναγωγείου | κολεγίου || - φρενοκοµείου (ο τρελός) | ασύλου ΣΥΝ. 
οικότροφος 2. (ειρων.) πρόσωπο που ζει ή συχνάζει σε συγκεκριµένο, και 
µάλιστα αρνητικά χαρακτηρισµένο, περιβάλλον: ~ των φυλακών | των 
χαµαιτυπείων | των τεκέδων ΣΥΝ. θαµώνας, τακτικός επισκέπτης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τροφή + παραγ. επίθηµα -ιµος (πβ. κ. µόν-ιµος, πόσιµος)]. 

τροφοβλάστη (η) {τροφοβλαστών} η εξωτερική στιβάδα των κυττάρων στα 
έµβρυα τού ανθρώπου και άλλων θηλαστικών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. trophoblaste]. 

τροφοδοσία (η) [1833] (χωρ. πληθ.} 1. η παροχή των απαραίτητων τροφίµων, η 
χορήγηση τροφής, συνήθ. σε µεγάλη οµάδα ατόµων: η εταιρεία µας έχει 
αναλάβει την ~ τού στρατού || διακοπή τής ~ των πολιορκηµένων ΣΥΝ. 
τροφοδότηση, σίτιση 2. η παροχή ύλης ή ενέργειας για τη λειτουργία µηχανής, 
η τροφοδότηση (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

τροφοδότης (ο) [µεσν.] {τροφοδοτών}, τροφοδότρια (η) {τροφο-δοτριών} 1. 
αυτός που χορηγεί τρόφιµα, που έχει ως επάγγελµα την τροφοδοσία: ~ τού 
στρατού | τού στόλου | τού πλοίου 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που προµηθεύει 
οποιοδήποτε απαραίτητο υλικό ή προϊόν: η Μέση Ανατολή είναι ο κυριότερος 
~ τής Ευρώπης σε πετρέλαιο ΣΥΝ. προµηθευτής- ΦΡ. αυτόµατος τροφοδότης 
όργανο που ρυθµίζει και εξασφαλίζει τη σταθερότητα τής στάθµης τού νερού 
σε λέβητα 3. (µτφ.) αυτός που παρέχει κάτι σε άλλον: «ο συµβολισµός τής γης 
ως υποδοχέως των νεκρών σωµάτων, αλλά και ως µήτρας και τροφοδό-τριας 
κάθε µορφής ζωής» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

τροφοδότηση (η) [1874] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η τροφοδοσία 
(βλ.λ.) 2. η παροχή τής αναγκαίας ενέργειας ή ύλης για τη λειτουργία και τη 
συντήρηση ενός συστήµατος (µηχανής, κυκλώµατος κ.λπ.(: η ~ µε ρεύµα µιας 
περιοχής || η ~ κινητήρα µε καύσιµη ύλη | ατµολέβητα µε νερό 3. (µτφ.) η 
ενίσχυση, εξασφάλιση προϋποθέσεων για να συνεχιστεί η λειτουργία µιας 
µονάδας ή συνόλου µονάδων: η ~ τής γερµανικής βιοµηχανίας µε αµερικανικά 
κεφάλαια 4. ΑΘΛ. η µεταβίβαση τής µπάλας από παίκτη σε συµπαίκτη του. 

τροφοδοτικός, -ή, -ό [1888] αυτός που αναφέρεται στην τροφοδοσία ή στον 
τροφοδότη: ~ σύστηµα (το σύστηµα που εξασφαλίζει την τροφοδοσία 
ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής διάταξης µε ηλεκτρική ενέργεια) | µηχανισµός. 

τροφοδοτώ ρ. µετβ. [1856] {τροφοδοτείς... | τροφοδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. χορηγώ τρόφιµα, παρέχω τα απαραίτητα φαγώσιµα για τη 
συντήρηση ενός ή περισσοτέρων ανθρώπων: ~ τον στρατό | τον στόλο ΣΥΝ. 
σιτίζω 2. (κατ' επέκτ.) παρέχω τα αναγκαία υλικά ή την απαραίτητη ενέργεια 
για τη συντήρηση και λειτουργία συστήµατος, µηχανήµατος κ.λπ.: ~ πλοίο | 
αεροπλάνο µε καύσιµα || ~ µηχανή | κλίβανο || ~ συσκευή | κύκλωµα µε 
ηλεκτρική ενέργεια ΣΥΝ. δίνω, χορηγώ 3. (µτφ.) παρέχω (κάτι) συστηµατικά, 
δίνω ανελλιπώς: η νεαρή ηθοποιός τροφοδοτεί τις κοσµικές στήλες µε πλούσιο 
υλικό για κουτσοµπολιό || τα λόγια της τροφοδοτούσαν τη φαντασία µου || «τα 
άπειρα ποτάµια τού Πόντου και οι αδιάκοποι χείµαρροι τροφοδοτούν µονίµως 
τη Μαύρη Θάλασσα» (εφηµ.) 4. παρέχω στήριξη ή ενισχύω, συµβάλλω στη 
συντήρηση ενός φαινοµένου, µιας κατάστασης: η ένταση στις σχέσεις των δύο 
ανδρών τροφοδοτείται από τα δηµοσιεύµατα τού Τύπου || οι αγγλικές µυστικές 
υπηρεσίες τροφοδοτούσαν την αναταραχή στη Ν. Αφρική 5. ΑβΛ. µεταβιβάζω 
τη µπάλα σε συµπαίκτη για συνέχιση τής επιθετικής ενέργειας τής οµάδας. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

τροφός (η) (λόγ.) 1. η γυναίκα που έχει αναλάβει τον θηλασµό ξένου βρέφους 
ΣΥΝ. παραµάννα 2. (µτφ.) οποιοσδήποτε συµβάλλει µε τον τρόπο του στην 
ανατροφή των παιδιών: «η τηλεόραση έχει γίνει η βασική ~ των παιδιών» 
(εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρέφω]. 

-τροφός | -τρόφος λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό ουσιαστικών, που 
δηλώνει: 1. αυτόν που τρέφει (σιτίζει, συντηρεί, ανατρέφει) κάτι: πτηνο-
τρόφος, ορνιθο-τρόφος, κτηνο-τρόφος, αγελαδο-τρόφος, ιχθυο-τρόφος κ.ά. 2. 
αυτόν που ζει ή τρέφεται µε ορισµένο τρόπο: οι-κό-τροφος, ετερό-τροφος, 
αυτό-τροφος. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. (σηµ. 1), Μτγν. (σηµ. 2) και Ν. Ελληνικής, 
που προέρχεται από το ρ. τρέφω]. 

τροφοσυλλέκτης (ο) {τροφοσυλλεκτών}, τροφοσυλλέκτρια (η) 
{τροφοσυλλεκτριών} ο άνθρωπος τής λίθινης εποχής, που ζούσε νοµαδικά και 
τρεφόταν κυρ. µε τη συλλογή καρπών και το κυνήγι. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. food-gatherer]. 

τροχαδάκι (το) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) (υποκ.) το τρέξιµο για προθέρµανση ή ως 
γυµναστική άσκηση: πάµε ένα ~ γύρω από το γήπεδο. 

τροχάδην επίρρ. (λόγ.) 1. τρέχοντας: πήγε ~ µέχρι το σπίτι της ΣΥΝ. (καθηµ.) 
τρεχάλα 2. (ειδικότ.) παράγγελµα τής γυµναστικής για τρέξιµο µε µέτρια 
ταχύτητα: εµπρός, όλοι ~! 3. (µτφ.) πολύ γρήγορα, βιαστικά: κοίταξε το 
κείµενο ~ || πέρασε ~ τις λεπτοµέρειες ΣΥΝ. ταχέως, εν σπουδή ΑΝΤ. 
επισταµένως- ΦΡ. επί τροχάδην [αρχ.] (λόγ.) πολύ γρήγορα, βιαστικά: λέω ~ 
τι συνέβη. [ΕΤΥΜ. µτγν. < τροχός | τρόχος + επιρρ. επίθηµα -άδην (πβ. κ. 
συστ- 
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άδην)]. 
τροχάζω ρ. αµετβ. {εύχρ. µόνο στον ενεστ.} (λόγ. για άλογα) πηγαίνω µε 

τροχασµό (βλ.λ.), δηλ. µε αργό τρέξιµο, βραδύτερο από τον καλπασµό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τροχός | τρόχος (βλ.λ.)]. 

Τροχαία (η) 1. η υπηρεσία τής αστυνοµίας που ρυθµίζει και εποπτεύει την 
κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών στις πόλεις και τις εθνικές οδούς: υπηρετώ | 
πηγαίνω στην ~ || καλώ την ~ || έρχεται η ~ και παίρνει καταθέσεις || τον έγραψε 
η ~|| τα σήµατα τής ~ (πινακίδες που προειδοποιούν, καθοδηγούν ή απλώς 
πληροφορούν τους οδηγούς και τους πεζούς) 2. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο 
στεγάζεται η παραπάνω υπηρεσία: περνούσε µπροστά από την ~. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. τροχαίος (βλ.λ.)]. 

τροχαϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον τροχαίο πόδα (βλ. λ. τροχαίος, 
σηµ. 3) ή αυτός που αποτελείται από τροχαίους ως ρυθµικές µονάδες: ~ µέτρο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τροχαίος (ενν. πους)]. 

τροχαίος, -α, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τα τροχοφόρα οχήµατα ή την κίνηση 
τους: ~ ατύχηµα | δυστύχηµα | υλικό (το σύνολο τών σιδηροδροµικών και 
τροχιοδροµικών οχηµάτων µαζί µε τα ανταλλακτικά τους) | κίνηση (η 
κυκλοφορία κάθε είδους τροχοφόρων οχηµάτων) | παράβαση · 2. (σπάν.) 
τροχαίος (ο) ο τροχονόµος (βλ.λ.) · 3. τροχαίος (ο) (ενν. πους) (α) µετρικός 
πους τής αρχαίας (προσωδιακής) ποίησης, ο οποίος αποτελείται από µία 
µακρά συλλαβή, τη θέση, και µία βραχεία, την άρση (β) ρυθµική µονάδα τής 
νεότερης (ρυθµοτονι-κής) ποίησης, που αποτελείται από δύο συλλαβές, µία 
τονισµένη και µία άτονη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τροχός | τρόχος (βλ.λ.)]. 

τροχαλία (η) {τροχαλιών} τροχός προσαρµοσµένος σε άξονα µε λεία ή 
αυλακωτή στεφάνη, γύρω από την οποία τυλίγεται συρµατόσχοινο, αλυσίδα, 
ιµάντας κ.ά., που χρησιµοποιείται για την ανύψωση φορτίου, τη µετάδοση τής 
κίνησης, την άσκηση ελκτικής δύναµης κ.λπ. ΣΥΝ. µακαράς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τροχαλία | τροχιλεία < τροχίλος < τροχός + παραγ. επίθηµα -
ιλος]. 

τροχαλο (το) το χαλίκι. [ΕΤΥΜ Ουδ. τού τρόχαλος (βλ.λ.) κατ' επίδραση τού 
οµόρριζου µτγν. τρόχµαλος «πέτρα που κυλάει, χαλίκι» < *τρόχ-µος < αρχ. 
τρέχω + παραγ. επίθηµα -µος]. 

τρόχαλος (ο) (λαϊκ.) 1. σωρός από πέτρες 2. τοίχος από ξερολιθιά. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
επίθ. τροχαλός «αυτός που τρέχει - στρογγυλός» < τροχ- (< τρέχω) + παραγ. 
επίθηµα -αλός (πβ. κ. οµ-αλός)]. 

τροχαντηρας (ο) ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο ογκώµατα που υπάρχουν στο 
µηριαίο οστό: µείζων και ελάσσων ~. [ΕΤΥΜ < µτγν. τροχαντήρ, -ήρος (όρ. 
τού γιατρού Γαληνού) < *τροχαί-νω (θ. *τροχ-αν- < ρ. τρέχω, πβ. κ. τροχ-ός, 
τροχ-ιά) + παραγ. επίθηµα -τήρ]. 

τροχασµός (ο) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο ταχύς βηµατισµός αλόγου, πιο γρήγορος 
από το βάδισµα, αλλά πιο αργός από τον καλπασµό. Επίσης τρόχασµα (το) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τροχάζω < τροχός]. 

τροχείο (το) [µτγν] (λόγ.) 1. το εργαστήριο στο οποίο τροχίζονται κοπτικά 
εργαλεία και συσκευές ΣΥΝ. τροχιστήριο 2. η µηχανή µε την οποία εκτελείται 
η παραπάνω εργασία. 

τροχηλασία (η) [αρχ.] {τροχηλασιών} η κίνηση µε τροχούς. 
τροχήλατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που κινείται µε τροχούς, που χρησιµοποιεί 

τροχούς για την κίνηση του: ~ όχηµα ΣΥΝ. τροχοφόρος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
τροχός + -ήλατος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < έλαύνω, 
πβ. κ. σφυρ-ήλατος]. 

τροχιά (η) 1. ΑΣΤΡΟΝ. η διαδροµή την οποία εκτελεί ουράνιο σώµα λόγω τής 
βαρύτητας: η ~ τής Σελήνης γύρω από τη Γη | τής Γης γύρω από τον Ήλιο 2. 
ΦΥΣ. το σύνολο των διαδοχικών θέσεων που καταλαµβάνει ένα κινητό σώµα 
ή η γραµµή που διαγράφει κατά τη διάρκεια τής κίνησης του: η ~ των 
ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα || ευθύγραµµη | ελλειπτική | κυκλική ~ ΣΥΝ. 
πορεία 3. ΦΥΣ. η καµπύλη που διαγράφει ένα αντικείµενο, το οποίο 
εκτοξεύεται στον αέρα: η ~ ενός βλήµατος | µιας οβίδας || ο δορυφόρος τέθηκε 
σε ~ γύρω από τη Γη || ο πρώτος δορυφόρος µπήκε σε ~ το 1957 (βλ. κ. λ. 
σπούτνικ) 4. (µτφ.) η πορεία που ακολουθεί κάποιος/κάτι: τον τελευταίο καιρό 
έχει φύγει από την ~ του, κάνει άλλα αντ' άλλων || «οι δείκτες ζήτησης ακινήτων 
ακολούθησαν αυξητική ~» (εφηµ.) || «η ελληνική οικονοµία έχει µπει σε ~ 
ανάπτυξης» (εφηµ.) || «οι πρόσφατες αποτυχίες έβγαλαν την οµάδα εκτός 
τροχιάς τίτλου» (εφηµ.) || «σε τροχιά ανόδου ήταν και χθες ο Γενικός ∆είκτης 
Τιµών τού Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών» (εφηµ.) · 5. (σπάν.) τα ίχνη που 
αφήνουν οι τροχοί οχήµατος πάνω στο έδαφος 6. οι σιδερένιες ράγες, πάνω 
στις οποίες κινούνται τα σιδηροδροµικά οχήµατα ΣΥΝ. σιδηροτροχιά- ΦΡ. µέσα 
σταθερής τροχιάς το µετρό και το τραµ. — τροχιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «τροχός», < αρχ. τροχός | τρόχος (βλ.λ.). Ως επιστηµ. όρ. η λ. 
αποδίδει το γαλλ. orbite]. 

τροχίζω ρ. µετβ. {τρόχισ-α, -τηκα, -µένος} 1. οξύνω την αιχµή κοπτικού 
εργαλείου µε τον ακονιστικό τροχό ή µε την ακόνη: ~ µαχαίρι | ψαλίδι ΣΥΝ. 
ακονίζω ΑΝΤ. στοµώνω 2. (ειδικότ.) ΙΑΤΡ καθαρίζω και λειαίνω δόντι µε τον 
τροχό (βλ.λ.) 3. (κατ' επέκτ.-µτφ.) οξύνω µια ικανότητα ή ιδιότητα (κάποιου), 
τον εξασκώ σε κάτι: τα µαθηµατικά τροχίζουν το µυαλό || ~ τη µνήµη ΣΥΝ. 
ακονίζω. — τρόχισµα (το). [ΕΤΥΜ. αρχ. < τροχός]. 

τροχίλος (ο) 1. ΤΕΧΝΟΛ. µηχανισµός ανυψώσεως βαρών, ο µακαράς (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. καρούλι · 2. ΑΡΧΙΤ. η κοίλη εσοχή που βρίσκεται µεταξύ των δύο 
σπειρών στη βάση των ιωνικών κιόνων · 3. ΖΩΟΛ. υδρόβιο 

πτηνό, µετρίου µεγέθους, µε µακρύ ράµφος και µακριά διχαλωτή ουρά· το 
κολιµπρί (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < τροχός | τρόχος + παραγ. επίθηµα -ιλος]. 

τροχιονέφυρα (η) {τροχιογεφυρών} γέφυρα από όπου περνά σιδηροδροµική 
γραµµή. [ΕΤΥΜ. < τροχιά + γέφυρα]. 

τροχιογράφος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. όργανο που τοποθετείται µέσα σε τορπίλη (βλ.λ.), για 
να καταγράφει αυτόµατα την τροχιά της. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
trajectographe (νόθο συνθ.) < trajectoire «τροχιά» (< λατ. trajectus, µτχ. τ. τού 
p. trajicere «διαβιβάζω, διαπερνώ») + -graphe (< γράφω)]. 

τροχιοδείκτης (ο) {τροχιοδεικτών} ΤΕΧΝΟΛ. µηχανισµός που τοποθετείται στη 
βάση µικρού βλήµατος και, βγάζοντας σπίθες ή καπνούς, καθιστά φωτεινή την 
τροχιά του. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. tracer element]. 

τροχιοδεικτικός, -ή, -ό ΤΕΧΝΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον τρο-χιοδείκτη, που 
δείχνει την τροχιά βλήµατος: ~ βολίδα (που σχηµατίζει έντονο φωτεινό ίχνος 
διαγράφοντας τροχιά στον αέρα και χρησιµοποιείται κυρ. στα αντιαεροπορικά 
βλήµατα). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. tracer bullet | shell]. 

τροχιοδροµικός, -ή, -ό [1889] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
τροχιόδροµο (το τραµ) και την κίνηση του: ~ γραµµή | συγκοινωνία | όχηµα 2. 
(ειδικότ. για πρόσ.) τροχιοδροµικός (ο) υπάλληλος ή εργάτης που εργάζεται 
σε εταιρεία τροχιοδρόµων. — τροχιοδροµικ-ά | -ώς επίρρ. 

τροχιόδροµος (ο) [1883] {τροχιοδρόµ-ου | -ων, -ους} το τραµ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού αγγλ. tramway]. 

τροχιακός (ο) [αρχ.] 1. µικρός τροχός 2. φαρµακευτικό χάπι. 
τρόχισµα (το) → τροχίζω 
τροχιστήριο (το) {τροχιστηρί-ου | -ων} 1. το εργαστήριο στο οποίο τροχίζονται 

κοπτικά (λ.χ. ψαλίδια, µαχαίρια κ.ά.) ή άλλα εργαλεία ΣΥΝ. τροχείο 2. (λαϊκ.) 
τροχιστήρι (το) επίµηκες σιδερένιο εργαλείο που χρησιµοποιείται για να 
ακονίζονται πρόχειρα τα µεγάλα µαχαίρια των κρεοπωλείων ΣΥΝ. λίµα. 
[ΕΤΥΜ < τροχίζω + παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. εργασ-τήριο]. 

τροχιστής (ο) [1894] αυτός που τροχίζει αιχµηρά ή κοπτικά εργαλεία, τεχνίτης 
ειδικευµένος στο να τροχίζει µεταλλικά αντικείµενα ΣΥΝ. ακονιστής. 

τροχιστικός, -ή, -ό [1897] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τροχιστή ή το 
τρόχισµα: ~ διαδικασία | εργαλείο 2. τροχιστικά (τα) η αµοιβή που παίρνει ο 
τροχιστής για την εργασία του, τα έξοδα τού τροχίσµατος. 

τροχοβίλα (η) {σπάν. τροχοβιλών) 1. µεγάλο και πολυτελές τροχόσπιτο (βλ.λ.), 
διαµορφωµένο εσωτερικά σε πολλούς και άνετους χώρους 2. κατοικία 
προκατασκευασµένη, που µεταφέρεται πάνω σε τροχούς για εγκατάσταση 
συνήθ. σε εξοχική τοποθεσία. 

τροχοδροµώ ρ. αµετβ. {τροχοδροµείς... | τροχοδρόµησα} (λόγ. για αεροπλάνα) 
κινούµαι µε τους τροχούς στο έδαφος κατά την απογείωση και την 
προσγείωση µου. — τροχοδρόµηση (η). 

τροχοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {τροχοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε τροχό (βλ.λ.), που έχει το σχήµα και τη µορφή τροχού: ΜΑΘ. ~ 
καµπύλη ΑΝΤ. ευθύς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τροχονόµος (ο/η) αστυνοµικός που ανήκει στη δύναµη τής Τροχαίας (βλ.λ.). 
τροχοπέδη (η) {τροχοπεδών} (λόγ.) 1. ειδικός µηχανισµός για την επιβράδυνση 

ή τη διακοπή τής κίνησης περιστρεφόµενου τροχού- το φρένο (βλ.λ.) 2. (µτφ.) 
οτιδήποτε εµποδίζει ή ανακόπτει ενέργεια, προσπάθεια, δραστηριότητα κ.λπ.: 
η αδιαλλαξία τής άλλης πλευράς αποτελεί ~ για την πρόοδο των συνοµιλιών || η 
παρέµβαση του στάθηκε ~ στην εξέλιξη τής µεσολαβητικής προσπάθειας ΣΥΝ. 
εµπόδιο, φρένο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < τροχός + πέδη «δεσµός» (βλ.λ.)]. 

τροχοπέδηση (η) -+ τροχοπεδώ 
τροχοπεδητής (ο) [1897] (λόγ.-παλαιότ.) ο σιδηροδροµικός υπάλληλος που 

^χειριζόταν τα φρένα στους σιδηροδρόµους. 
τροχοπεδιλο (το) [1893] {τροχοπεδίλ-ου | -ων) (λόγ.) ξύλινο ή µεταλλικό πέδιλο 

εφοδιασµένο µε µικρούς τροχούς, που προσαρµόζεται στο παπούτσι και 
χρησιµεύει για τρέξιµο στον δρόµο ή σε ειδικά διαµορφωµένη πίστα ΣΥΝ. 
πατίνι. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. road-skate ή roller-skate]. 

τροχοπεδιλοδροµώ ρ. αµετβ. {τροχοπεδιλοδροµείς... | τροχοπεδι-λοδρόµησα} 
(λόγ.-σπάν.) τρέχω µε τροχοπέδιλα, κινούµαι µε πατίνι ΣΥΝ. πατινάρω. — 
τροχοπεδιλοδροµία (η). 

τροχοπεδώ ρ. µετβ. [1897] {τροχοπεδείς... | τροχοπέδησα) (λόγ.-σπάν.) 
επιβραδύνω ή σταµατώ εντελώς την κίνηση τροχού, χρησιµοποιώντας το 
φρένο ΣΥΝ. φρενάρω. — τροχοπέδηση (η). 

τροχός (ο) 1. καθένα από τα όργανα κυκλικού σχήµατος, που περιστρέφονται 
γύρω από άξονα και επιτρέπουν τη µετάδοση τής κίνησης, ώστε να προχωρεί 
ένα όχηµα: ~ αυτοκινήτου | άµαξας | ποδηλάτου | αεροπλάνου || από τη 
σύγκρουση χτυπήθηκαν οι µπροστινοί ~ || οι πίσω ~ τού λεωφορείου || 
βοηθητικός ~ (ρεζέρβα) || όχηµα µε δύο ~ (δίτροχο) | µε τέσσερεις ~ 
(τετράτροχο) || υδραυλικός ~ (αυτός που µετατρέπει σε µηχανική την κινητική 
ενέργεια ρεύµατος νερού, το οποίο πέφτει πάνω του) ΣΥΝ. ρόδα- ΦΡ. (α) θα 
γυρίσει ο τροχός (θα γελάσει κι ο φτωχός) θα αλλάξει η τύχη· για την 
µεταστροφή τής τύχης και των καταστάσεων στη ζωή (β) ο τελευταίος | 
πέµπτος τροχός τής αµάξης βλ. λ. άµαξα (γ) ο τροχός τής τύχης το σύµβολο 
τής αβεβαιότητας των ανθρώπινων πραγµάτων 2. (ειδικότ.) ο περι-
στρεφόµενος δίσκος που αποτελεί το βασικό εργαλείο τού αγγειοπλάστη και 
χρησιµεύει για να µορφοποιείται κατάλληλα ο πηλός που τοποθετείται πάνω 
του και πλάθεται µε τα χέρια τού τεχνίτη· αλλιώς κεραµικός τροχός 3. 
(γενικότ.) καθετί που έχει το σχήµα τού 



-τροχός 1802 τρυπώ 
 

παραπάνω οργάνου, καθετί στρογγυλό ή στρογγυλεµένο: ~ ακονί-σµατος || ο ~ 
µιας τροχαλίας · 4. αρχαίο και µεσαιωνικό όργανο βασανισµού µε παρόµοιο 
σχήµα, πάνω στο οποίο περιστρεφόταν ο κατάδικος και έβρισκε οδυνηρό 
θάνατο, αφού πρώτα του έσπαζαν τα µέλη µε σιδερένια ράβδο · 5. ΙΑΤΡ. 
ειδικό οδοντιατρικό εργαλείο, που διαθέτει µικροσκοπικό περιστρεφόµενο 
δίσκο για τον καθαρισµό και τη λείανση των δοντιών. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τρέχω. Όµοιας ετυµ. είναι και το επίσης αρχ. παροξύτονο 
τρόχος, το οποίο διαφοροποιήθηκε ως προς τη σηµ., δηλώνοντας «το τρέξιµο, 
τον αγώνα δρόµου σε κυκλικό στάδιο, την περιστρεφόµενη κίνηση»]. 

-τροχός, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό τροχών: 
τετράτροχο όχηµα || δίτροχο άρµα || (το ουδ. ως ουσ.) ο δράστης επέβαινε σε 
δίτροχο. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. δίτροχος [άµαξα], 
τετρά-τροχος), που προέρχεται από το αρχ. τροχός]. 

τροχοσκηνή (η) σκηνή τοποθετηµένη πάνω σε µεταλλικό σκελετό µε ρόδες, 
που τη σέρνει αυτοκίνητο. 

τροχόσπιτο (το) αυτοκινούµενο ή ρυµουλκούµενο τροχοφόρο όχηµα, ειδικά 
διαµορφωµένο εσωτερικά και εφοδιασµένο µε όλες τις απαραίτητες 
εγκαταστάσεις τής σύγχρονης διαβίωσης (λ.χ. κουζίνα, καθίσµατα, λουτρό 
κ.ά.), το οποίο εγκαθίσταται σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή σε ειδικό χώρο 
καταυλισµού και χρησιµεύει ως παραθεριστική κατοικία: φέτος θα κάνουµε 
διακοπές µε το - || επεκτεινόµενο - (αυτό που επιτρέπει την ανάπτυξη τέντας) || 
πτυσσόµενο - (αυτό που αποτελείται από δύο τµήµατα, συναρµοσµένα το ένα 
µέσα στο άλλο, τα οποία αναπτύσσονται στο έδαφος). 

τροχοφόρος, -α, -ο [1871] 1. (γενικά) αυτός που διαθέτει τροχούς, που κινείται 
πάνω σε τροχούς: ~ όχηµα || ~ αυτοκινούµενο πυροβόλο ΣΥΝ. (λογιότ.) 
τροχήλατος 2. τροχοφόρο (το) κάθε όχηµα που κινείται µε τροχούς: η 
απαγόρευση τής διέλευσης αφορά σε όλα τα ~. [ΕΤΥΜ. < τροχός + -φόρος < 
φέρω]. 

τρύγηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) (λόγ.) η συγκοµιδή 
σταφυλιών ΣΥΝ. τρύγος. Επίσης τρύγηµα (το) [µτγν.]. 

τρυγητής (ο) [µτγν.] {κ. τρυγητάδες}, τρυγήτρια (η) {τρυγητριών} (σηµ. 1) 
(λαϊκ.) 1. πρόσωπο που µαζεύει τα σταφύλια 2. (διαλεκτ.) Τρυγητής ο µήνας 
Σεπτέµβριος, επειδή κατά τη διάρκεια του γίνεται ο τρύγος των σταφυλιών. — 
τρυγητικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

τρυγητός (ο) [αρχ.] (λαϊκ.) 1. η συγκοµιδή των σταφυλιών και σπα-νιότ. τού 
µελιού και τού κεριού από τις κυψέλες των µελισσών ΣΥΝ. τρύγος, τρύγηµα 2. 
(συνεκδ.) η εποχή τής παραπάνω συγκοµιδής: καθαρίζουµε τα βαρέλια τού 
κρασιού τώρα που πλησιάζει ο ~ ΣΥΝ. τρύγος· , 

τρυγία (η) {χωρ. πληθ.) 1. το κατακάθι που εναποτίθεται από το κρασί στον 
πυθµένα και στα τοιχώµατα τού δοχείου, µέσα στο οποίο γίνεται η ζύµωση 
τού µούστου και διαχωρίζεται από το κρασί πριν από τη διαδικασία 
παλαίωσης του · 2. ΙΑΤΡ. η πέτρα στα δόντια (βλ. λ. πέτρα), η οποία 
εµφανίζεται στερεά προσκολληµένη στις επιφάνειες των τοµέων, των 
κυνοδόντων και των προγοµφίων τής κάτω γνάθου, καθώς και των γοµφίων 
τής άνω γνάθου. Επίσης (λαϊκότ.) τρυγιά (η) (σηµ. 1). — τρυγικός, -ή, -ό 
[αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τρύξ, -γός «κατακάθι τού κρασιού», αβεβ. ετύµου. ∆εν 
αποκλείεται η λ. να συνδ. µε το ρ. τρυγώ (βλ.λ.), που σε αυτή την περίπτωση 
θα είχε αρχική σηµ. «πατώ σταφύλια, για να βγάλω τον µούστο». Ίσως 
πρόκειται για προελλην. όρο]. 

τρυγόνα (η) 1. το θηλυκό τρυγόνι (βλ.λ.) 2. (για πρόσ.) χαϊδευτική προσφώνηση 
γυναίκας. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τρύγων, -όνος, ονοµατοπ. λ., που συνδ. µε το ρ. τρύζω 
(εκφραστ. p., ηχοµιµητικής αρχής)]. 

τρυγόνι (το) {τρυγον-ιού | -ιών} (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. πτηνό) 
αποδηµητικό πτηνό που ανήκει στην οικογένεια των περιστε-ροειδών, έχει 
µικρό κεφάλι που απολήγει σε λεπτό ράµφος και µακριές, µυτερές φτερούγες- 
ΦΡ. µ' έναν σµπάρο δυο τρυγόνια βλ. λ. σµπάρος. — (υποκ.) τρυγονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τρυγόνιον, υποκ. τού αρχ. τρύγων (βλ. κ. τρυγόνα)]. 

τρύγος (ο) 1. η συγκοµιδή ώριµων καρπών, ιδ. των σταφυλιών, µία από τις πιο 
επίπονες και σηµαντικές γεωργικές εργασίες: όλο το χωριό πηγαίνει στον ~ || 
µπήκαµε στον ~ (αρχίσαµε το µάζεµα των σταφυλιών) ΣΥΝ. τρυγητός, τρύγηµα 
2. (συνεκδ.) η εποχή τής παραπάνω συγκοµιδής: µετά τον ~ αρχίζει το 
φθινόπωρο- ΦΡ. θέρος, τρύγος, πόλεµος για περιστάσεις στις οποίες 
απαιτείται έντονη προσπάθεια και αυξηµένη δραστηριότητα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. τρυγώ (-άω), υποχωρητ.]. 

τρυγώ ρ. µετβ. {τρυγάς... | τρύγ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. µαζεύω 
ώριµους καρπούς και ιδ. σταφύλια: ~ το αµπέλι ΣΥΝ. (λόγ.) δρέπω 2. 
(ειδικότ.) συλλέγω µέλι και κερί από τις κυψέλες: ~ τα µελίσσια 3. (µτφ.-
λογοτ.) απολαµβάνω, κυνηγώ την ευχαρίστηση: τρυγούσε µε πάθος τις χαρές 
τής ζωής || την παράτησε, αφού πρώτα τρύγησε τις χάρες της 4. (µτφ.) αποσπώ 
χρήµατα από κάποιον, εκµεταλλευόµενος την αφέλεια ή τις συναισθηµατικές 
αδυναµίες του: κάνει πως τον αγαπάει και τον τρυγάει || αντί να δουλεύει, 
τρυγάει τους γονείς του ΣΥΝ. αποµυζώ, αρµέγω, µαδώ. — τρύγηµα (το) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. τρυγώ (-άω), αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ουσ. τρύξ, -
γός (βλ. λ. τρυγία)], 

τρύζω ρ. αµετβ. {έτρυξα} (λόγ.-σπάν.) 1. (για ορισµένα πτηνά) βγάζω σιγανό 
και γογγυστικό ήχο: το τρυγόνι | το χελιδόνι τρύζει · 2. (για τζιτζίκια) βγάζω 
χαρακτηριστικό οξύ ήχο ΣΥΝ. τερετίζω. — τρυσµός (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ αρχ., 
εκφραστ. λ., προϊόν ηχοµιµήσεως, πβ. κ. τρίζω]. 

τρυκ (το) → τρικ 

τρύπα (η) {τρυπών} 1. κάθε άνοιγµα σε µια επιφάνεια: ~ στον τοίχο | στο δόντι | 
στον δρόµο | σε έναν φράχτη | σε παπούτσι | στο έδαφος || το συνεργείο άνοιξε 
τρύπες, για να περάσει σωλήνες || η σφαίρα άνοιξε µια ~ στο παράθυρο || ο 
δρόµος είχε γεµίσει τρύπες από τις εργασίες τής Ε.Υ∆.Α.Π. || κλείνω | βουλλώνω 
| φράζω | διευρύνω | καλύπτω | σκεπάζω µια ~ ΣΥΝ. (λόγ.) οπή· ΦΡ. (α) έχει 
τρύπες η τσέπη µου είµαι σπάταλος, δεν ελέγχω πόσα ξοδεύω (β) βουλλώνω 
τρύπες καλύπτω τις πιο επείγουσες ανάγκες, εξοφλώ µερικά χρέη: µε το δώρο 
τού Πάσχα απλώς ~· πού λεφτά και για διασκέδαση! (γ) κάνω µια τρύπα στο 
νερό βλ. λ. νερό (δ) ΑΣΤΡΟΝ. µαύρη τρύπα (η) βλ. λ. µαύρος (ε) ΟΙΚΟΛ. τρύπα 
τού όζοντος βλ. λ. όζον 2. (ειδικότ.) υπόγεια φωλιά ζώου: η τρύπα τού λαγού | 
τού ποντικού | τού κουνελιού | τής αλεπούς || (παροιµ.) «ο ποντικός στην τρύπα 
του δεν χώραγε και κολοκύθια µάζευε» (για εκείνους που επιχειρούν πράγµατα 
ανώτερα των δυνάµεων τους) 3. (µτφ.) πολύ µικρός χώρος, δωµάτιο ή µαγαζί 
µε πολύ µικρές διαστάσεις: ζει σε µια - || είναι µια ~, αλλά κάνει χρυσές δου-
λειές 4. (µτφ.) έλλειµµα οικονοµικό: ~ στον προϋπολογισµό 5. (λαϊκ.-κακόσ.) 
το αιδοίο ή ο πρωκτός. — (υποκ.) τρυπούλα κ. τρυπίτσα (η), (µεγεθ.) τρυπάρα 
(η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τρυπώ (-άω), υποχωρητ.]. 

τρυπάνι (το) {τρυπαν-ιού | -ιών} ΤΕΧΝΟΛ. εργαλείο από χάλυβα µε ελι-κωτό 
στέλεχος, το οποίο απολήγει σε αιχµή και, καθώς περιστρέφεται, ανοίγει 
τρύπες (σε ξύλα, µέταλλα, τοίχους κλπ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. τρυπάνιον, υποκ. τού 
αρχ. τρύπανον < τρυπώ (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ανον, πβ. κ. δόκ-ανον]. 

τρυπανίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {τρυπάνισ-α, -τηκα, -µένος} ανοίγω τρύπα µε 
τρυπάνι, τρνπώ µε το τρυπάνι. — τρυπάνισµα (το) κ. τρυπανισµός (ο)[µτγν.]. 

τρυπανόσωµα (το) {τρυπανοσώµ-ατος | -ατα, -άτων} µαστιγοφόρο πρωτόζωο, 
που εισβάλλει στον οργανισµό έπειτα από δάγκωµα εντόµου (λ.χ. µύγας 
τσετσέ), παρασιτεί στο αίµα και στους ιστούς ανθρώπων και οικόσιτων ζώων 
(βλ. κ. τρυπανοσωµίαση). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. trypanosome]. 

τρυπανοσωµίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} µεταδοτική µολυσµατική 
ασθένεια, ενδηµική στην Αφρική, που προκαλείται από εισβολή 
τρυπανοσωµάτων (βλ.λ.), επιφέρει µυϊκή ατονία, εξασθένηση τής οράσεως 
και λήθαργο, οδηγεί δε στον θάνατο, αν αφεθεί χωρίς θεραπεία- αλλιώς νόσος 
τού ύπνου. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. trypanosomiasis]. 

τρύπηµα (το) [αρχ.] {τρυπήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το άνοιγµα τρύπας: το ~ 
στο λάστιχο ήταν µεγάλο || το - των αφτιών της, για να βάλει σκουλαρίκια · 2. 
το τσίµπηµα από µυτερό αντικείµενο: το ~ τής βελόνας | από αγκάθι. 

τρυπητήρι (το) [1847] {τρυπητηρ-ιού | -ιών} το εργαλείο που χρησιµεύει για να 
ανοίγονται µικρές τρύπες σε σώµατα µικρής ή µέτριας σκληρότητας (λ.χ. 
δέρµα, χαρτί κλπ.). [ΕΤΥΜ. < τρυπώ + παραγ. επίθηµα -τήρι)ο), πβ. κ. κοιµη-
τήριό]. 

τρυπητός, -ή, -ό [αρχ.] (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει τρυπηθεί, που είναι γεµάτος 
τρύπες: ~ σκεύος ΣΥΝ. τρύπιος 2. (ειδικότ.) τρυπητό (το) µαγειρικό σκεύος µε 
µικρές τρύπες, που χρησιµεύει για να σουρώνουµε τα φαγητά ΣΥΝ. σουρωτήρι 
3. (ειδικότ.) τρυπητή (η) κουτάλα µε τρύπες, κατάλληλη για το σερβίρισµα 
µαγειρεµένων τροφών, που πρέπει πρώτα να στραγγιστούν (λ.χ. µακαρονιών, 
λαχανικών κ.ά.). 

τρύπιος, -ια, -to (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει τρύπα ή τρύπες: οι σόλες των 
παπουτσιών ήταν τρύπιες || οι κάλτσες σου είναι ~ || ~ βάρκα | σακούλα | 
µπλούζα | πουκάµισο | πετσέτα | παντελόνι | τσέπες- ΦΡ. η τσέπη (κάποιου) 
είναι τρύπια | κάποιος έχει τρύπια τσέπη για σπάταλο άνθρωπο ΣΥΝ. 
τρυπηµένος 2. (µτφ.) αυτός που είναι εύκολο να τον παραβιάσει κανείς από 
διάφορα σηµεία, να εισχωρήσει σε αυτόν εύκολα: η άµυνα τής οµάδας ήταν ~· 
οι αντίπαλοι επιθετικοί όποτε ήθελαν έµπαιναν στην περιοχή. 
[ΕΤΥΜ < τρυπώ (υποχωρητ.), κατά τα επίθ. άξιος, γνήσιος, πλούσιος ή, κατ' 
άλλη άποψη, < τρύπα (κατά το σχήµα αγρός - άγριος, τιµή -τίµιος)]. 

τρυπιοχέρης (ο) {τρυπιοχέρηδες}, τρυπιοχέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) πρόσωπο 
που ξοδεύει πολλά χρήµατα, σπάταλος. 

τρυπίτσα (η) → τρύπα 
τρυπογάζι (το) {τρυπογαζ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) είδος αραιής βελονιάς, πρόχειρο 

γαζί ΣΥΝ. αζούρ. 
τρυποκάρυδο (το) ΖΩΟΛ. µικρόσωµο πουλί µε καστανό φτέρωµα και κοντή 

ανασηκωµένη ουρά, που τρυπώνει σε θάµνους, φράχτες και κοιλώµατα, για 
να πιάσει έντοµα και να φτειάξει τη φωλιά του ΣΥΝ. τρυποφρόιχτης, (επίσ.) 
τρωγλοδύτης. 

τρυποκάρυδος (ο) 1. το τρυποκάρυδο (βλ.λ.) · 2. ο δρυοκολάπτης (βλ.λ.): 
Γούντυ ο ~ (διάσηµη φιγούρα κινουµένων σχεδίων). 

τρυπούλα (η) → τρύπα 
τρυποφράχτης (ο) {τρυποφραχτών} το τρυποκάρυδο (βλ.λ.) ΣΥΝ (λαϊκ.) 

παππαδίτσα, µελισσουργός. 
τρυπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τρυπάς... | τρύπ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. ανοίγω τρύπα (σε κάτι): οι διαρρήκτες τρύπησαν τον τοίχο 
και πέρασαν στο κοσµηµατοπωλείο || ο ελεγκτής µού τρύπησε το εισιτήριο || - τα 
αφτιά µου, για να βάλω σκουλαρίκια || ~ τα λάστιχα τού αυτοκινήτου || τρυπούν 
το βουνό, για να ανοιχτεί σήραγγα 2. πληγώνω µε αιχµηρό όργανο: τρύπησα το 
δάχτυλο µου µε τη βελόνα ΣΥΝ. κεντώ' ΦΡ. να µου τρυπήσεις τη µύτη βλ. λ. 
µύτη 3. (κατ' επέκτ.) περνώ πέρα για πέρα: ο πόνος µε τρυπούσε ώς το κόκκαλο 
|| ΤΟ κρύο τρυπούσε τα κόκκαλα ΣΥΝ. διαπερνώ ♦ (αµετβ.) 4. γίνοµαι 
διάτρητος, γεµίζω τρύπες, κυρ. λόγω φθοράς: το µπροστινό λάστιχο τού 
αυτοκινήτου τρύπησε και ξεφούσκωσε || τρύπησε η βάρκα | το δοχείο | η µπάλα | 
το καζανάκι · 5. είµαι αιχµηρός, µπορώ να πλη- 
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γώσω τρυπώντας: πρόσεξε, τα αγκάθια τρυπούν! ΣΥΝ. τσιµπώ · 6. (ει-
δικότ. το µεσοπαθ. τρυπιέµαι) (ειδικότ.-αργκό) παίρνω ναρκωτικά µε 
σύριγγα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τρυπώ (-άω) < θ. *trü-p-, παρεκτεταµ. µορφή τού I.E. 
*teru- | *tru- «τρυπώ, τρίβω», πβ. ρωσ. trup «πτώµα», σανσκρ. trop 
«κορµός, σκελετός» κ.ά. Η λ. συνδ. µε τα ρ. τρύω «βασανίζω, ταλαι-
πωρώ» και τρύχω (βλ. λ. κατα-τρύχω)}. 

τρύπωµα (το) {τρυπώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η τοποθέτηση σε τρύπα 
ή σε µη ορατό σηµείο · 2. (α) πρόχειρο ράψιµο µε αραιές βελονιές: η 
µοδίστρα κάνει ένα ~, για να ξέρει ακριβώς πόσο θα είναι το στρί-
φωµα (β) (συνεκδ.) η ειδική άσπρη κλωστή για το τρύπωµα. 

τρυπώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τρύπω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. βά-
ζω (κάτι) σε τρύπα, κρύβω σε τρύπα ή σε σηµείο που δεν φαίνεται: 
πού τρύπωσες τα παπούτσια µου και δεν τα βρίσκω; || κάπου το τρύ-
πωσε το βιβλίο, άντε τώρα να το βρεις ΣΥΝ. καταχωνιάζω ANT. ξετρυ-
πώνω · 2. ράβω (κάτι) πρόχειρα και µε αραιές βελονιές, το συγκρα-
τώ µε ράψιµο: τρύπωσα το στρίφωµα τής φούστας µου που ξηλώθηκε 
ΣΥΝ. βελονιάζω ♦ (αµετβ.) 3. µπαίνω σε τρύπα, χώνοµαι (κάπου) για 
να κρυφτώ: η αλεπού τρύπωσε στη φωλιά της || τα παιδιά τρύπωσαν 
κάτω από το κρεβάτι | πίσω από την πόρτα ΣΥΝ. κρύβοµαι, χώνοµαι, 
καταχωνιάζοµαι ΑΝΤ. φανερώνοµαι, ξετρυπώνω 4. αναζητώ 
επαγγελµατικές, οικονοµικές κ.ά. ευκαιρίες και καταφέρνω να συµ-
µετάσχω σε αυτές (µε πονηρό ή έξυπνο τρόπο): πάντα βρίσκει τρόπο 
να τρυπώνει σε τέτοιες δουλειές || τα κατάφερε και τρύπωσε στο ∆η-
µόσιο ΣΥΝ. χώνοµαι, µπαίνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µπαίνω. [ΕΤΥΜ. < τρύπα 
+ παραγ. επίθηµα -ώνω]. 

τρυσµός (ο) → τρύζω 
τρυφεραδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η τρυφερότητα (βλ.λ.). 
τρυφερόλογο (το) (συνήθ. στον πληθ.) το ερωτόλογο (βλ.λ.). 
τρυφερός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει απαλή και µαλακή υφή: ~ χέρια | 
δέρµα | πατούσες | κρέας || «τρυφερό σαν την καρδιά ενός µαρουλιού» 
(διαφήµιση) ΣΥΝ. απαλός, µαλακός ΑΝΤ. σκληρός, τραχύς 2. (µτφ.) 
αυτός που συγκινείται εύκολα, που έχει λεπτά και αγνά αισθήµατα: 
έχει αγνή και ~ καρδιά || είναι ~ ψυχή ΣΥΝ. ευαίσθητος, καλός, 
ευσυγκίνητος ΑΝΤ. αναίσθητος, σκληρός 3. (µτφ.) αυτός που έχει 
γλυκιά συµπεριφορά και αισθαντικότητα, που εκφράζει στοργή: ~ φι-
λία | αισθήµατα | φροντίδες | φωνή | διάθεση ΣΥΝ. αβρός, στοργικός, 
συναισθηµατικός ΑΝΤ. σκληρός, σκληρόκαρδος 4. (µτφ.) αυτός που 
εκφράζει έρωτα: αντάλλαξαν ~ λόγια | µατιές ΣΥΝ. ερωτικός 5. (µτφ.) 
ο λεπτός και αδύνατος, αυτός που έχει ακόµη ευαίσθητο χαρακτήρα 
και κράση λόγω τού νεαρού τής ηλικίας του: ~ βλαστάρι || ~ ηλικία 
(παιδική ηλικία) ΣΥΝ. λεπτοφυής, αδύναµος ΑΝΤ. δυνατός, µεστωµέ-
νος, ώριµος. — (υποκ.) τρυφερούλης, -α, -ι/-ικο κ. τρυφερούτσικος, 
-η/-ια, -ο, τρυφερά επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρυφή (βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -ερός, πβ. κ. φαν-ερός]. 

τρυφερότητα (η) [αρχ.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το να είναι (κάποιος/κά-
τι) απαλό και µαλακό ΣΥΝ. τρυφεραδα, απαλότητα ΑΝΤ. σκληρότητα, 
τραχύτητα 2. (µτφ.) η λεπτότητα και γλυκύτητα των αισθηµάτων, η 
έκφραση στοργής: όταν ήταν παιδί, στερήθηκε τη µητρική ~ || ένιωθε 
µεγάλη ~ για τη γιαγιά της ΣΥΝ. ευαισθησία, αισθαντικότητα, στορ-
γή ΑΝΤ. σκληρότητα 3. τρυφερότητες (οι) ερωτικές διαχύσεις, περι-
παθείς τρόποι: κρύφτηκαν στη γωνία και άρχισαν τις ~ || να λείπουν οι 
~ µπροστά µας! ΣΥΝ. ερωτοτροπίες, (λαϊκότ.) ζαχαρώµατα. 

τρυφερουδι (το) {χωρ. γεν.} (χαϊδευτ.) ως χαρακτηρισµός µωρού ή 
παιδιού. [ΕΤΥΜ, < τρυφερός + υποκ. επίθηµα -ούδι (βλ.λ.)]. 

τρυφή (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. ζωή πλούσια και µαλθακή, µε µεγάλη 
πολυτέλεια και άνεση: ζούσε µέσα στην ~ και τις απολαύσεις ΣΥΝ. 
καλοπέραση, χλιδή, ραστώνη ΑΝΤ. στέρηση, ανέχεια 2. (κατ' επέκτ.) η 
αγάπη και η αναζήτηση των σαρκικών ηδονών ΣΥΝ. ηδυπάθεια, φι-
ληδονία, συβαριτισµός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. *θρυφ- (µε ανοµοίωση των δασέων) < I.E. *dhrubh-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού *dhreubh- (τού ρ. θρύπτω, βλ.λ.) «θραύω, θρυψα-
λίζω», πβ. αρχ. γερµ. triofan (> γερµ. triefen «στάζω, σταλάζω»), αρχ. 
αγγλ. droppian (> αγγλ. drop «στάζω») κ.ά. Το ρ. θρύπτω γνώρισε 
ιδιόµορφη σηµασιολ. εξέλιξη από τη σηµ. «θραύω, θρυψαλίζω» στη 
σηµ. «διαφθείρω ηθικά, οδηγώ στην ακολασία», µε αποτέλεσµα η λ. 
τρυφή να έχει αρχική σηµ. «ζωή µαλθακή, καλοπέραση - φιληδο-
νία»]. 

τρυφηλός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) αυτός που αγαπά την τρυφή (βλ.λ.), 
τον µαλθακό και ηδυπαθή βίο, που αναζητεί τις απολαύσεις και τις 
σαρκικές ηδονές ΣΥΝ. µαλθακός, ηδυπαθής, φιλήδονος 2. αυτός που 
είναι γεµάτος ανέσεις και απολαύσεις: ~ ζωή | συνήθειες ΣΥΝ. άνε-
τος, φιλήδονος. — τρυφηλ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., τρυφηλότητα (η) 
[1856]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < τρυφή + παραγ. επίθηµα -ηλός, πβ. κ. άπατ-
ηλός]. 

Τρύφων (ο) {Τρύφων-ος, -α} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας: ~ ο µάρτυς 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Τρύφωνας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < αρχ. τρυφή (βλ.λ.)]. 

Τρωάδα (η) {-ας κ. -ος} αρχαία περιοχή τής Β∆. Μικράς Ασίας, όπου 
βρισκόταν η Τροία. — Τρωαδίτης (ο), Τρωαδίτισσα (η), τρωαδίτικος, 
-η, -ο κ. τρωαδικός, -ή, -ό [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Τρωάς, -άδος < Τροία | Τρωΐα (βλ.λ.) + επίθηµα -άς, -
άδος]. 

Τρώας (ο) → Τροία 
τρώγλη (η) {σπάν. τρωγλών} 1. σπηλιά ή φωλιά ζώου 2. (µτφ.) ανθυ-

γιεινή κατοικία χωρίς φυσικό φως, άθλιος χώρος διαµονής: πολλοί 
λαθροµετανάστες διαβιούν σε τρώγλες || πέρασε τα τελευταία του 
χρόνια σε µια ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρώγω + παραγ. επίθηµα -λη, πβ. κ. 
στή-λη, σµί-λη]. 

τρωγλοδύτης (ο) {τρωγλοδυτών}, τρωγλοδύτισσα (η) {τρωγλο-
δυτισσών} 1. (κυριολ.) πρόσωπο που κατοικεί σε σπηλιά 2. (µτφ.) αυ-
τός που κατοικεί σε τρώγλη (βλ.λ.), που ζει σε άθλια κατοικία · 3. 
ΖΩΟΛ. το πτηνό τρυποφράχτης (βλ.λ.). — τρωγλοδυτισµός (ο), τρω-
Υλοδυτικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < τρώγλη + δύτης < δύω]. 

τρωγοπίνω ρ. µετβ. {εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) τρώγω 
και πίνω συγχρόνως, συµµετέχω σε φαγοπότι: όλη µέρα τρωγόπιναν 
κάτω απ' την κληµαταριά. 

τρώγω ρ. → τρώω 
τρωθώ ρ. → τιτρώσκω 
τρωικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την Τροία, την αρχαία πόλη 

στα βόρεια παράλια τής Μικράς Ασίας 2. Τρωικός Πόλεµος (ο) η 
περίφηµη σύγκρουση ανάµεσα στους συνασπισµένους Αχαιούς και 
στο βασίλειο τής Τροίας µε τους συµµάχους του, που τοποθετείται 
στην ύστερη µυκηναϊκή εποχή (12ος αι. π.Χ.)· (µτφ.) κάθε µεγάλη και 
σφοδρή σύγκρουση ή διαµάχη 3. (ειδικότ.) Τρωικά (τα) η εποχή, οι 
χρόνοι τού Τρωικού Πολέµου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Τρως, -ός, όνοµα τού 
µυθικού ιδρυτή τής Τροίας]. 

τρωκτικό (το) 1. ΖΩΟΛ. καθένα από τα ζώα τής πιο πολυπληθούς και 
διαδεδοµένης τάξης θηλαστικών (ποντικοί, αρουραίοι, σκίουροι, κά-
στορες κ.ά.), που χαρακτηρίζονται από πολύ ισχυρή οδοντοφυΐα (κο-
πτήρες και γοµφίους), χάρη στην οποία µπορούν να κόβουν και να ρο-
κανίζουν και τα σκληρότερα αντικείµενα 2. (µτφ.) πρόσωπο που εκ-
µεταλλεύεται τη θέση του και αποσπά χρηµατικά ή άλλα οφέλη από 
ποσά ή περιουσιακά στοιχεία που δεν του ανήκουν: τα ~ των δηµο-
σίων ταµείων. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. τρωκτικός «άπληστος» < 
αρχ. τρώκτης < τρώγω (βλ.λ.), αρχική σηµ. «µασώ, ροκανίζω (µε τα 
δόντια)». Η σηµερινή βασική σηµ. είναι απόδ. τού νεολατ. Rodentia 
(πληθ.)]. 

τρώσας → τιτρώσκω 
τρώση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) ο τραυµατισµός ΣΥΝ. 

πλήγωµα, λάβωµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τρώσις < θ. τρω- τού ρ. τι-τρώ-σκω (βλ.λ.) + -σις (πβ. 
βρώσις)]. 

τρωτός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που είναι δυνατόν να πληγωθεί εύκολα 
ΑΝΤ. άτρωτος 2. (µτφ. + σε) αυτός που µπορεί εύκολα να πάθει (κάτι 
επιβλαβές): ο οργανισµός του είναι - σε τέτοιους ιούς || είναι ~ στα 
χτυπήµατα των πολιτικών του αντιπάλων ΣΥΝ. ευπαθής, ευπρόσβλη-
τος ΑΝΤ. άτρωτος, απρόσβλητος· ΦΡ. τρωτό σηµείο το αδύνατο ση-
µείο, εκεί όπου κάποιος υστερεί, µειονεκτεί: η φιλαργυρία είναι το ~ 
του ΣΥΝ. αχίλλειος πτέρνα 3. (ειδικότ.) τρωτό (το) κακή ιδιότητα, 
ελάττωµα, στοιχείο τής ζωής ή τού χαρακτήρα κάποιου, για το οποίο 
µπορεί να κατηγορηθεί ή να θεωρηθεί ότι µειονεκτεί: η περιέργεια εί-
ναι από τα ~ τού χαρακτήρα του ΣΥΝ. µειονέκτηµα, ψεγάδι, κουσού-
ρι. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. τρω- τού ρ. τι-τρώ-σκω (βλ.λ.)]. 

τρώω κ. τρώγω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τρως, τρώ-ει, -µε, -τε, -ν)ε) | έφαγα 
(να/θα φάω, φας..., προστ. φάε), φαγώ-θηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. µα-
σώ και καταπίνω στερεά ή ηµιστερεά τροφή' καταναλώνω τρόφιµα: 
τρώµε για να ζούµε, δεν ζούµε για να τρώµε || φάγαµε και ήπιαµε µε 
έξοδα τής εταιρείας || ~ πολύ | λίγο | λαίµαργα | ανόρεχτα | σαν που-
λάκι (ελαφρά) | σαν γουρούνι (λαίµαργα) | για δέκα (πάρα πολύ) | τού 
σκασµού (µέχρι να φουσκώσω, µέχρι να σκάσω)· ΦΡ. (α) να φαν' κι οι 
κότες για να δείξουµε την αφθονία ενός αγαθού: Λεφτά; ~ ! (β) 
τρώω µε δέκα µασέλες βλ. λ. µασέλα (γ) να τρώει η µάννα και στο 
παιδί/ τού παιδιού να µη δίνει για πολύ νόστιµο και λαχταριστό φα-
γητό (δ) (παροιµ.) ας τρώει η γριά κι ας µουρµουρίζει ο γέρος για 
ανθρώπους εγωιστές, που θέλουν να κάνουν το δικό τους (ε) τρώω µε 
χρυσά κουτάλια βλ. λ. χρυσός (στ) θα φάµε καλά! θα καλοπεράσου-
µε ή θα κερδίσουµε πολλά χρήµατα (ζ) θα φας | θα φάει καλά! (i) ως 
έκφραση απειλής: µου κάνει τον µάγκα, αλλά άµα τον αρπάξω καµιά 
µέρα, θα φάει καλά! (ii) για να δείξουµε ότι κάποιος δεν συνειδητο-
ποιεί ότι πρόκειται να πάθει κάτι κακό: αν συνεχίσει έτσι, θα φάει 
καλά! 2. κάθοµαι για φαγητό, γευµατίζω ή δειπνώ: θα φάµε µαζί το 
µεσηµέρι || τρώµε έξω τα βράδια (σε εστιατόριο, όχι στο σπίτι) || τι 
ώρα τρώτε συνήθως; 3. εισπράττω µε παράνοµο τρόπο, κλέβω εκµε-
ταλλευόµενος τη θέση µου ή χρηµατίζοµαι: όσοι ανακατεύονται µε 
τις επιδοτήσεις τρώνε καλά! || Φάγανε οι εργολάβοι, φάγανε οι µηχα-
νικοί, φάγανε οι υπάλληλοι τής πολεοδοµίας... Έτσι εξηγείται πώς 
χτίστηκαν τόσα αυθαίρετα µες στο δάσος · 4. ΕΚΚΛΗΣ. (α) παραβιάζω 
ή δεν τηρώ νηστεία· δεν νηστεύω: ασθενείς και οδοπόροι επιτρέπεται 
να τρώνε || Έφαγες και το Μεγάλο Σάββατο; Αµαρτία! ΣΥΝ. αρ-
ταίνοµαι (β) (αρνητ.) αποφεύγω το κρέας και τις ζωικές τροφές κατά 
την περίοδο τής νηστείας: δεν ~ τη Μεγάλη Εβδοµάδα ♦ (µετβ.) 5. µα-
σώ και καταπίνω (ποσότητα τροφής): το µεσηµέρι έφαγα κοτόπουλο 
µε ρύζι || φάε όλο το φαί σου! || δεν τρώει τίποτα σχεδόν τον τελευταίο 
καιρό || ~ κάτι στο πόδι (πρόχειρα)· ΦΡ. (α) τρώω τον άµπακο | τον 
περίδροµο | τον αγλέορα καταναλώνω υπερβολική ποσότητα 
φαγητού (β) χαράµι το ψωµί που τρώει δεν είναι άξιος για τίποτε, εί-
ναι εντελώς άχρηστος (γ) φάγαµε ψωµί κι αλάτι (µαζί) βλ. λ. αλάτι (δ) 
έφαγα τα ψωµιά µου (i) (για πρόσ.) είµαι πολύ γέρος, πλησιάζω στον 
θάνατο: εγώ τα ψωµιά µου τα έχω φάει, εσείς να δείτε από 'δώ και 
µπρος τι θα κάνετε (ii) (για πράγµατα) έχω φθαρεί ανεπανόρθωτα, 
έχω αχρηστευθεί: αυτή η κουζίνα τα 'φάγε τα ψωµιά της- είναι για 
πέταµα (ε) τρώω χυλόπιτα µε απορρίπτει το πρόσωπο στο οποίο δεί-
χνω ερωτικό ενδιαφέρον: της έκανε πρόταση, αλλά έφαγε χυλόπιτα 
(στ) το τρώω και µε τρώει για περιπτώσεις που δεν αισθάνοµαι τη 
γεύση τού φαγητού λόγω ανησυχίας ή θλίψης (ζ) τρώω µε τα µάτια 
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(κάποιον/ κάτι) βλ. λ. µάτι (η) (παροιµ.) θα φάει η µύγα σίδερο και το 
κουνούπι ατσάλι βλ. λ. ατσάλι (θ) τρώω τον κόσµο | τη γη ψάχνω πα-
ντού ή καταβάλλω πάρα πολλές προσπάθειες, αναστατώνω τα πάντα, 
για να βρω (κάποιον/κάτι): έφαγα τον κόσµο να σε βρω || έφαγα τη γη 
να σ' αναζητώ (ι) (ειδικότ.) τρώω (κάτι) µε το κουτάλι βλ. λ. κουτάλι 
(ια) (παροιµ.) φάτε µάτια ψάρια και κοιλιά περίδροµο για κάτι που 
επιθυµεί κανείς πάρα πολύ, αλλά το απολαµβάνει µόνο µε τα µάτια, 
δεν µπορεί να το αποκτήσει (ιβ) (παροιµ.) φάγαµε το βόδι | τον 
γάιδαρο κι αφήσαµε την ουρά του αποµένει µόνο κάτι λίγο (εύκολο ή 
δύσκολο), για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια µας (ιγ) (παροιµ.) 
όποιος έχει µαχαίρι, τρώει πεπόνι όποιος διαθέτει το κατάλληλο 
µέσον ή την απαραίτητη δύναµη, απολαµβάνει τα αγαθά (ιδ) 
(παροιµ.) το µεγάλο ψάρι τρώει το µικρό (εκφραστ. για την ισχύ τού 
νόµου τής ζούγκλας) ο ισχυρότερος επικρατεί τού ασθενέστερου (ιε) 
(παροιµ.) έπεσαν τ' άστρα τ' ουρανού και τα 'φαγαν οι χοίροι για 
ανώτερους ανθρώπους που ξέπεσαν και διασύρονται από κατωτέρους 
τους (ιστ) (παροιµ.) το πρόβατο που ξεκόβει απ' το κοπάδι (ή φεύγει 
απ' το µαντρί) το τρώει ο λύκος όποιος αποχωρεί από οργανωµένο 
σύνολο και ακολουθεί µοναχική πορεία, σίγουρα θα αποτύχει (ιζ) 
όποιος ανακατεύεται µε τα πίτουρα, τον τρώνε οι κότες βλ. λ. 
ανακατεύω (ιη) (οικ.-ειρων.) το τρώω το φαΐ µου είµαι πειθήνιος, 
υπακούω: µη µου κακοµιλάς, εγώ ~, είµαι καλό παιδί (ιθ) ό,τι φάµε κι 
ό,τι πιούµε... για να δείξουµε τη σηµασία που έχει να ζει κανείς ευ-
χάριστα το παρόν, αδιαφορώντας για το αύριο 6. διατρέφοµαι µε συ-
γκεκριµένο είδος τροφής: τα πρόβατα τρώνε χορτάρι || τα γουρούνια 
τρώνε τα πάντα 7. (ειδικότ.) µου αρέσει συγκεκριµένο φαγητό, κατα-
ναλώνω κάτι µε ευχαρίστηση: τα ~ τα θαλασσινά || ο γυιος µου δεν 
τρώει τα όσπρια · 8. δαγκώνω ή τσιµπώ: µ'έφαγαν τα κουνούπια || 
µ'έφαγε ένας σκύλος || ξέρεις τι θα κάνεις, αν σε φάει σφήκα | σκορ-
πιός; ΦΡ. (α) µαύρο φίδι που σ' έφαγε αλίµονο σου, τι έχεις να πά-
θεις... (β) µε τρώνε | ζώνουν τα φίδια βλ. λ. ζώνω · 9. (µτφ.) παρα-
λείπω τµήµατα κειµένου κατά την εκφώνηση ή την ανάγνωση του ή 
γράµµατα όταν γράφω: διάβαζε βιαστικά κι έφαγε το µισό κείµενο || 
πού είναι το ύψιλον, το έφαγες; ΦΡ. τρώω τα λόγια µου δεν προφέρω 
καλά τις λέξεις · 10. πιστεύω εύκολα σε ό,τι µου λένε: του είπαν χο-
ντρά ψέµατα κι όµως αυτός τα 'φάγε || ό,τι του πεις το τρώει, τόσο 
αφελής είναι! ΣΥΝ. µασάω, χάφτω- ΦΡ. (α) τρώω άχυρα | πίτουρα | λά-
χανα | κουτόχορτο είµαι πολύ εύπιστος ή βλάκας: κουτόχορτο νοµί-
ζεις ότι τρώµε και µας λες τέτοια ψέµατα; (β) δεν τα τρώω | µασάω | 
χάφτω εγώ αυτά! δεν ξεγελιέµαι εύκολα, δεν πιστεύω εύκολα τέτοια 
πράγµατα · 11. (µτφ.) προκαλώ φθορά ή διάβρωση (σε κάτι): τα 
βράχια τα 'χει φάει το κύµα || τη λαµαρίνα την είχε φάει η σκουριά || τα 
έπιπλα τα 'χε φάει το σαράκι || ο σκόρος έφαγε τα µάλλινα ρούχα || το 
πόδι τού τραπεζιού είχε φαγωθεί στην άκρη 12. καταστρέφω 
(κάποιον/κάτι), τον οδηγώ στο χειρότερο σηµείο: τους έφαγαν οι αντι-
ζηλίες και τα µίση || ήταν καλό παιδί, αλλά τον έφαγαν οι παλιοπαρέες 
|| τον έφαγε το πάθος του για τα χαρτιά | για το ποτό | για τις γυναίκες- 
ΦΡ. (α) τρώω τα µούτρα µου βλ. λ. µούτρο (β) (παροιµ.) η πολλή 
δουλειά τρώει τον αφέντη βλ. λ. αφέντης (γ) τρώω το κεφάλι µου βλ. 
λ. κεφάλι (δ) (ο εγωισµός, η βλακεία, το πείσµα, η ξεροκε-φαλιά σου 
κ.λπ.) θα σε φάει (ο εγωισµός, η βλακεία, το πείσµα, η ξε-ροκεφαλιά 
σου κ.λπ.) θα σε καταστρέψει: ας µην ακούει τις συµβουλές µας· το 
πείσµα του θα τον φάει! 13. επιτίθεµαι σε κάποιον, στρέφοµαι 
εναντίον του ή επιδιώκω να τον βλάψω, σε φρ. τού τύπου µόλις είπε 
την άποψη του, έπεσαν όλοι επάνω του να τον φάνε! || αντί να 
συνεργάζεστε, εσείς πάτε να φάτε ο ένας τον άλλον! 14. κάνω (κά-
ποιον) (συνήθ. µε αθέµιτα µέσα) να χάσει τη θέση που κατέχει, να 
απολυθεί: ήταν καλός στη δουλειά του, αλλά τον έφαγαν οι συνδι-
καλιστές, επειδή τους πήγαινε κόντρα || αυτόν τον υπουργό θα τον φάνε 
στον επόµενο ανασχηµατισµό 15. (+ γεν. προσ. αντων.) κά-ποιος/κάτι 
απαιτεί από εµένα να ξοδεύω ορισµένο ποσό για τη συντήρηση του: 
το αυτοκίνητο µου τρώει πολλά λεφτά κάθε µήνα || οι σπουδές τού 
γυιου τους στο εξωτερικό τους τρώνε πολλά λεφτά 16. χρησιµοποιώ 
κάτι και το ξοδεύω, καταναλώνω: τα φάγαµε τα λεφτά που είχαµε || 
φάγαµε το κρέας που είχαµε στο ψυγείο || τρώω το χαρτζιλίκι µου σε 
βιβλία || το αυτοκίνητο τρώει πολλή βενζίνη- ΦΡ. (παροιµ.) η φτήνια 
τρώει τον παρά βλ. λ. φτήνια 17. (ειδικότ.-κακόσ.) σπαταλώ, ξοδεύω 
χωρίς σύνεση: έφαγε όλο του το βίος στο καζίνο και τώρα πεινάει! || 
ό,τι οικονοµίες είχε τις έφαγε στις διασκεδάσεις || όσα βγάζει τα τρώει 
µέσα σ' ένα βράδυ στα µπουζούκια! ΣΥΝ. εξαντλώ, δαπανώ 18. 
(κακόσ. για χρόνο) ξοδεύω ένα χρονικό διάστηµα ή µια περίοδο τής 
ζωής µου (συνήθ. ανώφελα): έφαγα τα χρόνια µου στα θρανία 
(σπουδάζοντας) || έφαγε τα νιάτα του στη φυλακή || έφαγα τη ζωή µου 
στα καράβια (ως ναυτικός) || φάγαµε µία µέρα στις µετακινήσεις- ΦΡ. 
(α) τρώω τον χρόνο (κάποιου) κάνω (κάποιον) να χάσει πολύτιµο 
χρόνο για µένα: µη µου τρως τον χρόνο, ό,τι έχεις να µου πεις, πες το 
γρήγορα! (β) (στο ποδόσφαιρο) τρώω /ροκανίζω τον χρόνο 
καθυστερώ το παιχνίδι, για να λήξει ο χρόνος τού αγώνα: όταν µια 
οµάδα κερδίζει, προσπαθεί να ροκανίσει τον χρόνο, για να κρατήσει τη 
νίκη · 19. παίρνω µε απάτη, δόλο, παράνοµη πράξη (κάτι που ανήκει 
σε άλλον): έφαγε τα λεφτά τής επιχείρησης || τον κορόιδεψε και του 
έφαγε ένα εκατοµµύριο ΣΥΝ. καταχρώµαι 20. (ειδικότ.) αφαιρώ µε 
παράνοµο τρόπο µέρος από τα χρήµατα που διαχειρίζοµαι: ποιοι 
έφαγαν τα δις των κοινοτικών κονδυλίων; · 21. ζητώ (κάτι) φορτικά 
και επίµονα, γίνοµαι ενοχλητικός µε τις συνεχείς παρακλήσεις ή 
παροτρύνσεις µου: µε έφαγε να πάµε στον κινηµατογράφο || τον έφαγε 
να της πάρει γούνα || τα παιδιά µ'έφαγαν να τα πάω στο λούνα-παρκ 
ΣΥΝ. παρακαλώ, ικευτεύω, πιέζω· ΦΡ. (α) τρώω τ' αφτιά (κάποιου) 
(κυρ. στον αόρ.) βλ. λ. αφτί (β) τρώω το κεφάλι (κάποιου) (κυρ. στον 
αόρ.) ζαλίζω κάποιον µιλώντας συνεχώς (γ) τρώω | ξύνω 

τα νύχια µου (για κάτι) επιθυµώ (κάτι) έντονα, αδηµονώ: ~ για καβγά 
(επιδιώκω συνεχώς διενέξεις, προσπαθώ να δηµιουργήσω καβγάδες) 
(δ) (οικ.) τρώω τα λυσς)ι)ακά µου | τα συκώτια µου προσπαθώ µε κάθε 
τρόπο, καταβάλλω οποιαδήποτε προσπάθεια, κάνω το παν, προ-
σπαθώ µε κάθε µέσο να πετύχω κάτι: έφαγε τα λυσς)ι)ακά του να τον 
πείσει, αλλά δεν το κατόρθωσε (ε) τρώω τα µουστάκια µου µε 
κάποιον τσακώνοµαι, έχω έντονη αντιδικία µε κάποιον: φάγανε τα 
µουστάκια τους για το ποιος θα αναλάβει τη διοίκηση (στ) φάε τη 
γλώσσα σου | που να φας τη γλώσσα σου βλ. λ. γλώσσα (ζ) τρώω 
(τα) σίδερα βλ. λ. σίδερο 22. παθαίνω (κάτι) (από απροσεξία, αµέλεια, 
χωρίς να το περιµένω): εκεί που περπατούσα, έφαγα µια τούµπα! || 
έφαγα µια γλίστρα στον δρόµο και χτύπησα στον µηρό · 23. (για συ-
ναισθήµατα, επιθυµίες, πάθη κ.λπ.) βιώνω (κάτι) πολύ έντονα, µε 
απασχολεί (κάτι) πάρα πολύ: τον τρώει ο καηµός || ποιος ξέρει το σα-
ράκι (στενοχώρια) που τρώει την καρδιά µου! || µε τρώει η περιέργεια 
| η αγωνία | ο φθόνος | η ζήλια ΣΥΝ. βασανίζω, µαστίζω, κατατρύχω, 
φθείρω, τυραννώ 24. φθείρω ψυχικά, ενοχλώ ή ταλαιπωρώ (κάποιον) 
µε τις ενέργειες µου: µ'έφαγε µε τη γκρίνια του! || µ'έχει φάει µε τις 
ανοησίες της || τον έφαγε τον άνθρωπο µε τις ιδιοτροπίες του · 25. 
επικρατώ σε µάχη ή αγώνα, αναδεικνύοµαι ανώτερος από αντίπαλο: 
θα σας φάµε στο ντέρµπι τής Κυριακής || αν και µικρός, τον τρώει στο 
τρέξιµο ΣΥΝ. νικώ, ξεπερνώ · 26. σκοτώνω (κάποιον): τον έφαγαν 
µπαµπέσικα | στον ύπνο || πίσω και σ' έφαγα! (οπισθοχώρησε, γιατί 
θα σε σκοτώσω) || αυτός στην Κατοχή έφαγε κόσµο και κοσµάκη- ΦΡ. 
(α) τρώω (κάποιον) λάχανο (i) τον νικώ ολοκληρωτικά, τον εξευτελί-
ζω: στο µατς τής Τρίτης τους φάγαµε λάχανο! (ii) τον φονεύω, χωρίς 
να προλάβει να αντιδράσει ή χωρίς να φταίει: πήγε άδικα ο άνθρω-
πος- τον φάγανε λάχανο! ΣΥΝ. φονεύω (β) (κάποιον) τον τρώει το µαύ-
ρο χώµα | σκοτάδι για κάποιον που σκοτώθηκε 27. γίνοµαι στόχος 
επιθετικής ενέργειας (φραστικής ή σωµατικής) (από κάποιον): ~ κρά-
ξιµο | βρίσιµο | κατσάδα (έντονη αποδοκιµασία) || ~ µπουνιά | κλοτσιά 
| σφαλιάρα | χαστούκι | αγκωνιά | γονατιά- ΦΡ. (α) τρώω ξύλο µε 
δέρνει κάποιος: έφαγε πολύ ξύλο από τον πατέρα του (β) (απειλητικά) 
θα τις φας! θα φας ξύλο (βλ. τρώω ξύλο), θα σε δείρω: κάτσε ήσυχα, 
γιατί ~! (γ) τρώω τής χρονιάς µου | το ξύλο τής χρονιάς µου µε 
δέρνουν αλύπητα 28. καταβροχθίζω, κατασπαράζω: «µην κουνηθείτε, 
γιατί θα σας φάω!» είπε ο δράκος || ο λύκος άρπαξε το αρνί και το 
'φάγε- ΦΡ. (απειλητικά) θα σε φάω! θα σου συµπεριφερθώ άσχηµα, θα 
σε δείρω: κάτσε ήσυχα, γιατί ~! 29. (αρνητ.) για να πείσουµε κάποιον 
ότι δεν πρέπει να φοβάται, ότι δεν θα πάθει τίποτα: πλησίασε, δεν θα 
σε φάω! || µη φοβάσαι τη µηχανή, δεν (σε) τρώει! (πβ. δεν δαγκώνει) 
30. (για µηχανήµατα) προκαλώ φθορά (σε κάποιον/κάτι που έρχεται 
σε επαφή µε µένα): η κοπτική µηχανή τού 'φάγε δύο δάχτυλα || το 
µαγνητόφωνο έφαγε την κασέτα ΣΥΝ. κόβω, µασάω 31. (ειδικότ. για 
µηχανήµατα που λειτουργούν µε κέρµατα) κατακρατώ το κέρµα, 
χωρίς να εκτελέσω την προβλεπόµενη λειτουργία: το τηλέφωνο µου 
'φάγε το εικοσάρικο || έριξα δύο κέρµατα στον κερµατοδέκτη και µου 
τα 'φάγε! 32. (στα οµαδικά αθλήµατα) δέχοµαι γκολ, καλάθι, πόντο 
κ.λπ. από τον αντίπαλο: φάγαµε δύο γκολ στο πρώτο ηµίχρονο || η 
οµάδα έτρωγε το ένα καλάθι πίσω από το άλλο- ΦΡ. (οικ.) την τρώω 
ηττώµαι, χάνω: τη φάγαµε από τους ∆ανούς και αποκλειστήκαµε! || 
κάθε βδοµάδα την τρώτε από τους αντιπάλους σας 33. σε φράσεις 
στον παρακείµενο, για να δείξουµε ότι µια κατάσταση χαρακτηρίζει 
σε υπερβολικό βαθµό κάποιον/κάτι: κοίταξε τα ράφια- τα 'χει φάει η 
σκόνη! (είναι γεµάτα σκόνη) || τον έχει φάει η τηλεόραση (βλέπει 
υπερβολικά τηλεόραση) || ∆εν τον βλέπεις πώς έγινε; Τον έχει φάει ο 
έρωτας (τον έχει κυριεύσει, τον έχει ταλαιπωρήσει) 34. (αργκό) στην 
προστακτική φάε | φά' ως έκφραση αποδοκιµασίας για συγκεκριµένο 
πρόσωπο: φάε έναν τύπο! || φά'τον βλάκα, πώς κοιτάζει! 35. 
υφίσταµαι (κάτι), αναγκάζοµαι να υποστώ (κάτι) παρά τη θέληση 
µου: γυρνώντας σπίτι έφαγα όλη τη βροχή || έφαγα όλο το κρύο πε-
ριµένοντας να έρθεις- ΦΡ. (οικ.) τρώω κάποιον | κάτι στη µούρη | στη 
µάππα για ενοχλητικά πρόσωπα ή καταστάσεις που αναγκαζόµαστε 
να υποστούµε: µε άφησες µόνο µαζί του και τον έφαγα δυο ώρες στη 
µάππα! 36. µου επιβάλλεται (κάτι) ως ποινή, τιµωρία: ~ πρόστιµο | 
πέντε χρόνια φυλακή || (στο δικαστήριο) -Πόσο έφαγε; -∆υο χρόνια µε 
αναστολή || (στο ποδόσφαιρο) έφαγε κόκκινη κάρτα (αποβλήθηκε) 37. 
(κακόσ.) βγάζω (κάποιον) από τη µέση, τον εξουδετερώνω (συνήθ. µε 
ανήθικα | αθέµιτα µέσα): ήταν καλός πολιτικός, αλλά τον έφαγαν οι 
εσωκοµµατικοί του αντίπαλοι || τον έφαγαν τα µεγάλα συµφέροντα, 
γιατί δεν χαριζόταν σε κανέναν 38. (τριτοπρόσ. τρώει, τρώνε) κάτι 
µου προκαλεί φαγούρα: µε τρώει το γόνατο | το αφτί | η χούφτα µου || 
µε τρώνε τα ρούχα µου | τα εξανθήµατα στο δέρµα || µε τρώει το 
κεφάλι µου και ξύνοµαι συνέχεια- ΦΡ. (α) µε τρώει η µύτη µου βλ. λ. 
µύτη (β) µε τρώει η γλώσσα µου βλ. λ. γλώσσα (γ) (οικ.) µε τρώει ο 
πισινός | κώλος µου (για κάτι) θέλω πολύ να κάνω (κάτι), που µπορεί, 
όµως, να έχει και αρνητικές συνέπειες: σε τρώει ο κώλος σου να 
χάσεις τα λεφτά σου στα χαρτιά! ΣΥΝ. πηγαίνω γυρεύοντας (δ) µε 
τρώει το χέρι µου (µτφ., συχνά ως απειλή προς κάποιον) είµαι έτοι-
µος να χειροδικήσω ♦ (µεσοπαθ. τρώγοµαι) 39. (κυριολ.) είµαι κα-
τάλληλος για κατανάλωση, φαγώσιµος: αυτό τρώγεται; || ένα είδος 
µανιταριών που δεν τρώγονται 40. (κατ' επέκτ.) αξίζω να µε φάει κα-
νείς: το φαγητό είναι χάλια, δεν τρώγεται 41. (µτφ.) είµαι υποφερτός, 
δεν προκαλώ αντιπάθεια: δεν είναι όµορφη, αλλά τρώγεται || εσύ πια 
δεν τρώγεσαι µε τίποτε! (είσαι εντελώς ανυπόφορος) || δεν τρώγεται 
µήτε ωµός µήτε ψηµένος (είναι εντελώς ασυµβίβαστος ή ανυπόφο-
ρος) 42. αξιώνω (κάτι) φορτικά, ζητώ µε επιµονή: φαγώθηκε να πα-
ντρευτεί- και τι κατάλαβε; || έναν χρόνο τώρα τρώγεται να του πάρω 
αυτοκίνητο 43. µεµψιµοιρώ συνεχώς, τα βάζω µε τους άλλους ή µε 
τον εαυτό µου, εκφράζω συνεχώς παράπονα: τρώγεται διαρκώς για το 
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µεροκάµατο || όλη µέρα τρώγεται για το τίποτα || τρώγοµαι µε τα ρού-
χα µου (γκρινιάζω συνέχεια, δεν µε ευχαριστεί τίποτε και κανένας, 
φιλονικώ µε όλους και µε τον εαυτό µου) 44. έρχοµαι σε σύγκρουση, 
καβγαδίζω (µε κάποιον): τρώγεται συνέχεια µε τους συναδέλφους του 
|| (εµφατ.) τρώγονται σαν τα σκυλιά ANT. συµφιλιώνοµαι, φιλιώνω, 
µονοιάζω 45. (ειδικότ. η µτχ. φαγωµένος, -η, -ο) αυτός που έχει 
καταναλώσει την απαραίτητη τροφή, που έχει γευµατίσει: ευχαρι-
στώ, δεν θα πάρω τίποτα- είµαι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δαπανώ, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µασώ, ροκανίζω (µε τα δόντια)», < *tf-g- < 
*trö-g- (µε ένθηµα -g-), µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *ter- «τρίβω, τρυπώ», 
πβ. αρµ. t'urc «πιγούνι, µασητήρας», λατ. tergere «µασώ, λειαίνω», 
γοτθ. pairko «τρύπα» κ.ά. Οµόρρ. τρώγ-λη, τράγ-ος, τραγ-ανός κ.ά. 
Η σηµ. «τρώγω», µέσω τής οποίας αντικαταστάθηκε το αρχ. εσθίω, 
είναι µτγν.]. 

τσ κ. τσου (επιφών.) για την έκφραση άρνηση ή, επαναλαµβόµενο, για 
την έκφαρση αποδοκιµασίας. [ΕΤΎΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

Τ.Σ.Α. (το) Ταµείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών. 
τοαγαλί (το) {άκλ.} (διαλεκτ.) το πρασινωπό χρώµα τού χλωρού αµυ-

γδάλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 
τσάγαλο (το) (διαλεκτ.) το χλωρό αµύγδαλο, αυτό που δεν έχει ακόµη 

ωριµάσει πλήρως. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < διά-γαλο «γεµάτο γάλα» (< διά + γάλα) 
ή < σύ-γαλο < συ(ν)- + γάλα, ενώ έχει προταθεί και η αναγωγή στο 
τουρκ. çagla (bademi) «άγουρο αµύγδαλο» < περσ. cagala]. 

τσαγανό (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η ζωηρότητα και το νεύρο, το θάρ-
ρος: δεν έχει το ~ που χρειάζεται γι' αυτή τη δουλειά ΣΥΝ. δύναµη, 
ζωτικότητα. [ΕΤΥΜ. Ουδ. τού µεσν. τσαγανός (βλ.λ.) µε µτφ. σηµ.]. 

τσαγανός (ο) 1. ΖΩΟΛ. Ο κάβουρας · 2. εσοχή τής ραπτοµηχανής, όπου 
τοποθετείται η σαΐτα µε το µασουράκι. [ΕΤΥΜ, µεσν. < τουρκ. 
çaganoz «κάβουρας»]. 

τσαγγαράδικο (το) → τσαγκαράδικο 
τσογγάρης (ο) → τσαγκάρης 
τσαγγάρικο (το) → τσαγκαρικο 
τσαγγαροδευτέρα (η) → τσαγκαροδευτέρα 
τσαγγός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. ο ταγγός (βλ.λ.) 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός 

που είναι ιδιότροπος και ασυµβίβαστος ΣΥΝ. δύστροπος, δύσκολος. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. ταγγός]. 

τσαγερια (η) {τσαγεριων} κατάστηµα όπου σερβίρουν κυρίως τσάι 
ΣΥΝ. (λόγ.) τεϊοποτείο. [ΕΤΥΜ. < θ. τσαγ- (τσάι, -αγιού) + παραγ. 
επίθηµα -ερία]. 

τσαγερό (το) η τσαγιέρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < τσάι + παραγ. 
επίθηµα -ερό, µε ευφωνικό -γ-]. 

τσαγιέρα (η) {τσαγεριων} (λαϊκ.) σκεύος για την παρασκευή, τη δια-
τήρηση τής θερµοκρασίας και το σερβίρισµα τού τσαγιού. [ΕΤΥΜ. < 
τσάι + παραγ. επίθηµα -ιέρα, µε ευφωνικό -γ-]. 

τσαγκαράδικο (το) το τσαγκαρικο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < τσαγκάρης + 
παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. βενζιν-άδικο]. 

τσαγκάρης (ο) {τσαγκάρηδες κ. τσαγκαράδες} (λαϊκ.) αυτός που κα-
τασκευάζει ή και επιδιορθώνει υποδήµατα ΣΥΝ. παπουτσής, υποδη-
µατοποιός, υποδηµατοδιορθωτής. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τσαγγάριοςΙ τζαγγάριος< τζάγγη «είδος υποδήµατος» 
< λατ. zanca, λ. παρθικής αρχής]. 

τσαγκαρικο (το) (λαϊκ.) το εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονται 
και επιδιορθώνονται παπούτσια ΣΥΝ. (λόγ.) υποδηµατοποιείο. Επίσης 
τσαγκαράδικο. 

τσαγκαροδευτέρα (η) (χωρ. πληθ.} 1. (παλαιότ.) η αργία τής ∆ευ-
τέρας, που είχαν καθιερώσει οι τσαγκάρηδες 2. (σκωπτ.) εργάσιµη 
ηµέρα, την οποία µεταβάλλει κανείς σε αργία από τεµπελιά: Γιατί 
δεν πήγες σήµερα στη δουλειά; Τι είναι, ~; 

τσαγκρουνιά (η) (διαλεκτ.) η γρατζουνιά (βλ.λ.). 
τσαγκρουνίζω ρ. (διαλεκτ.) γρατζουνίζω (βλ.λ.). 
τσάι (το) [1895] {τσαγ-ιού | (σπανιότ.) -ια, -ιών} 1. (α) θαµνώδες φυτό 

µε αρωµατικά λευκά λουλούδια και αειθαλή φύλλα ΣΥΝ. (λόγ.) τεϊό-
δεντρο (β) τα αποξηραµµένα φύλλα τού φυτού, επεξεργασµένα ή µη 
ΣΥΝ. (λόγ.) τέιον 2. (συνεκδ.) το αφέψηµα που παρασκευάζεται από το 
βράσιµο των αποξηραµµένων φύλλων τού παραπάνω φυτού και κα-
ταναλώνεται ως ζεστό ή κρύο ρόφηµα: ελαφρύ | βαρύ ~ || ~ µαύρο | 
πράσινο | στιγµιαίο | µε λεµόνι | µε γάλα | Κεϋλάνης | µε άρωµα για-
σεµιού || φτειάχνω | σερβίρω -1| οι Αγγλοι παίρνουν το ~ τους στις πέ-
ντε || είναι ώρα για ~ || φλιτζάνι | σερβίτσιο | κουτί | κουταλάκι | σου-
ρωτήρι | φακελάκι τσαγιού ΣΥΝ. (λόγ.) τέιον ΦΡ. (ειδικότ.) τσάι τού 
βουνού θερµαντικό αφέψηµα που παρασκευάζεται από τα άνθη δια-
φόρων αρωµατικών φυτών, τα οποία φυτρώνουν σε υψόµετρο άνω 
των χιλίων µέτρων 3. (συνεκδ.) απογευµατινή συνάντηση, κατά την 
οποία προσφέρεται στους καλεσµένους το παραπάνω αφέψηµα (σηµ. 
2) µαζί µε µπισκότα, κέικ, γλυκά κ.ά.: πήραµε µια πρόσκληση για ~ || 
η αίθουσα διατίθεται για ~, συνεστιάσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις || 
χορευτικό ~||~ των κυριών τού φιλανθρωπικού σωµατείου 4. κάθε 
έγχυµα (βλ.λ.) αποξηραµµένων φύλλων από συγκεκριµένο φυτό ή 
από µείγµα τµηµάτων του µε θεραπευτικές συνήθ. ιδιότητες: ~ από 
βότανα. — (υποκ.) τσαγάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίφθογγος. [ΕΤΥΜ. < 
ρωσ. tsâî, βλ. κ. τέιο]. 

τσακ (το) {άκλ.} 1. συνήθ. στη ΦΡ. (α) στο τσακ την τελευταία ή την 
κατάλληλη στιγµή: έφτασες -λίγο ακόµη και θα έφευγα || ~ πρόλαβα 
το λεωφορείο (β) (προφορ.) τσακ µπαµ αµέσως: ζήτησα έναν καφέ 
και, ~, µου τον έφερε! · 2. (κυρ. στον προφορ. λόγο, για να δηλώσου-
µε ξαφνικό ή απότοµο ήχο, όχι δυνατό, ο οποίος συνδέεται µε ένα πε-
ριστατικό): και πάνω στην ώρα που είχε ανάψει το γλέντι, ~, πέφτει 

ο διακόπτης τού ρεύµατος! 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

τσακάλι (το) {τσακαλ-ιού | -ιών} 1.ΖΩΟΛ. σαρκοφάγο θηλαστικό, συγ-
γενικό µε τον λύκο και τον σκύλο, που έχει γκριζοκίτρινο τρίχωµα, 
κοκκινωπή ουρά µε µαύρη άκρη και χρυσοκάστανα µάτια, κυνηγά 
κυρ. τη νύχτα και τρέφεται µε µικρά τρωκτικά (συνήθ. ποντικούς), 
έντοµα, πτώµατα και µε απορρίµµατα που αφήνουν οι άνθρωποι 2. 
(µτφ.) πρόσωπο µε µεγάλες ικανότητες, που τα καταφέρνει σε ό,τι 
κάνει: είναι ~, του αναθέτουν όλες τις δύσκολες υποθέσεις ΣΥΝ. επι-
τήδειος 3. (µτφ.-κακόσ.) πρόσωπο που το χαρακτηρίζει η σκληρότη-
τα, η απανθρωπιά, η βία: τα ~ τού υποκόσµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çakal < περσ. sagäl, πβ. κ. σανσκρ. srgäla]. 

τσακαλόλυκος (ο) σαρκοφάγο θηλαστικό που προέρχεται από δια-
σταύρωση τσακαλιού και λύκου. 

τσάκα-τσάκα κ. τσάκα-τσούκα επίρρ.· τάκα-τάκα (βλ.λ.). 
τσακίδια (τα) (λαϊκ.-κυριολ.) το µέρος όπου µπορεί κανείς να γκρε-

µιστεί· (υβριστ.) στη φράση στο τσακίδια! φύγε να µη σε βλέπω, χά-
σου από µπροστά µου ΣΥΝ. στον διάολο! [ΕΤΥΜ. < τσακίζω + 
επίθηµα -ίδια (πληθ. τού -ίδι), πβ. κ. πριον-ίδια]. 

τσακίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσάκισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάτι) κοµµάτια, το σπάζω, το συντρίβω: ~ ένα κλαδί | µια βέργα | 
οστό µέλους τού σώµατος || (µτφ.) ~ το νερό (µετριάζω την ψυχρότητα 
του, το κάνω χλιαρό) || (παροιµ.) «η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και 
κόκκαλα τσακίζει» 2. διπλώνω (κάτι) σε δύο ή περισσότερα µέρη: ~ 
ένα χαρτί στα δύο | στα τέσσερα || οι περισσότερες σελίδες τού βιβλίου 
είναι τσακισµένες 3. (µτφ.) καταβάλλω (κάποιον), τον υποβάλλω σε 
βάσανα και ταλαιπωρίες, τον κάνω να χάσει τη δύναµη ή το σθένος 
του: την τσάκισαν τα γηρατειά || αυτός ο θόρυβος µου τσάκισε τα 
νεύρα || µας τσάκισε η λύπη | αυτή η δουλειά | ο πληθωρισµός | ο 
υγρός καιρός || φαινόταν τσακισµένος ύστερα από το ξενύχτι | την 
αρρώστια || ~ κάποιον στο ξύλο (τον δέρνω πάρα πολύ, ανελέητα) 
ΣΥΝ. εξαντλώ, εξασθενίζω 4. (µτφ.) καταβάλλω (κάποιον) σε µάχη ή 
αγώνα, κατανικώ: οι στρατιωτικές µας δυνάµεις τσάκισαν τον εχθρό 
ΣΥΝ. καταστρέφω ΑΝΤ. νικώµαι, ηττώµαι 5. (µτφ.) καταναλώνω κάτι 
µε βουλιµία: το τσάκισα χθες το παστίτσιο ♦ (αµετβ.) 6. (για άνεµο ή 
ψύχος) µειώνεται η ένταση ή η δριµύτητα µου, καταπαύω: η 
παγωνιά | η θύελλα τσάκισε ΣΥΝ. κοπάζω, ησυχάζω, µαλακώνω, 
πέφτω (µτφ.) ΑΝΤ. δυναµώνω, χειροτερεύω 7. (µτφ.) καταβάλλοµαι από 
κάποιον, χάνω τη δύναµη, το σθένος, τη ζωτικότητα µου κ.λπ.: 
τσάκισε η υγεία του από την υπερκόπωση || τσάκισε από τα βάσανα 
και τις αρρώστιες || τσακίζει η καρδιά µου (λυπούµαι πάρα πολύ, 
συγκινούµαι) ΣΥΝ. νικώµαι, εξασθενώ, κουράζοµαι, εξαντλούµαι· 
(µεσοπαθ. τσακίζοµαι) 8. γίνοµαι κοµµάτια, συντρίβοµαι, τραυ-
µατίζοµαι βαριά: το σκάφος τσακίστηκε στα βράχια || έπεσε και τσα-
κίστηκε · 9. δείχνω µεγάλη προθυµία για κάτι, γίνοµαι θυσία: τσακί-
στηκε να περιποιηθεί τους καλεσµένους της || κάθε µέρα τσακίζεται να 
µας ευχαριστήσει ΣΥΝ. προθυµοποιούµαι, (µτφ.) σκοτώνοµαι, (µτφ.) 
σκίζοµαι, κόπτοµαι 10. (α) (οικ.) εκτελώ κάτι (για το οποίο πήρα 
εντολή) πολύ γρήγορα: πες του να τσακιστεί να έλθει εδώ που τον 
θέλω || τσακίσου να φέρεις το ξεσκονόπανο τώρα! (β) (υβριστ. στην 
προστ.) φύγε από εδώ γρήγορα, ξεκουµπίσου! ΣΥΝ. (άι) στα τσακίδια! 
δρόµο! 
[ΕΤΥΜ. µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < τσακ (ηχοµιµητ. λ.). Κατ' άλλη άπο-
ψη, < τσακίον «είδος µαχαιριού που διπλώνει στα δύο», (αγν. ετύ-
µου), ενώ τελείως απίθανη θεωρείται η αναγωγή στο ρ. *δι-ακκίζοµαι 
«κάνω ακκισµούς»]. 

τσακίρ (το) {άκλ.} (λαϊκ.) στη ΦΡ. τσακίρ κέφι µεγάλο κέφι, κατάστα-
ση έντονης ευφορίας και ελαφράς µέθης: φτάνω στο ~. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. çakirkeyf «ελαφρώς µεθυσµένος»]. 

τσακίρης (ο) {τσακίρηδες}, τσακίρισσα (η) (λαϊκ.) αυτός που έχει 
γαλάζια µάτια ΣΥΝ. γαλανοµάτης. [ΕΤΥΜ, < τουρκ. çakir]. 

τσακίρικος, -η, -ο (λαϊκ.) (για µάτια) αυτός που έχει γαλάζιο χρώµα· 
(µτφ.) ελκυστικός, γοητευτικός: ~ βλέµµα. 

τσάκιση (η) (λαϊκ.) 1. η πτυχή υφάσµατος 2. (συνεκδ.) η γραµµή που 
σχηµατίζεται από την πτυχή τού υφάσµατος κατά το σιδέρωµα: πρό-
σεχε µη χαλάσεις την ~ τού παντελονιού σου || παντελόνι µε καλή | 
ίσια ~. 

τσάκισµα (το) [µεσν.] {τσακίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το σπάσιµο σε 
κοµµάτια: το ~ τού καρυδιού 2. το δίπλωµα σε δύο ή περισσότερα µέ-
ρη: το ~ τού χαρτιού στα δύο 3. το δίπλωµα τής γωνίας σελίδας βι-
βλίου | τετραδίου 4. η πτυχή υφάσµατος και η γραµµή που σχηµατί-
ζεται κατά το σιδέρωµα: το ~ τού φορέµατος | τού παντελονιού ΣΥΝ. 
τσάκιση, πιέτα · 5. (για ψύχος και άνεµο) ελάττωση τής έντασης ή 
τής δριµύτητας ΣΥΝ. µετριασµός, κατάπαυση 6. (µτφ.) καταβολή ή 
εξασθένηση δυνάµεων, σθένους, ζωτικότητας κ.λπ.: ~ τού οργανισµού 
| τού ηθικού | τής αξιοπρέπειας ΣΥΝ. εξάντληση 7. (µτφ.) η κατάπνι-
ξη, η συντριβή: το ~ τής εξέγερσης | τής αντεπανάστασης · 8. το τµήµα 
που επαναλαµβάνεται, η επωδός ή οποιαδήποτε µελωδική παρεµβολή 
σε τραγούδι ΣΥΝ. ρεφρέν, γύρισµα 9. τσακίσµατα (τα) (α) λυγίσµατα 
τού κορµιού, κουνήµατα τής µέσης κατά το βάδισµα ή τον χορό (β) 
τα νάζια που γίνονται από φιλαρέσκεια ΣΥΝ. σκέρτσα, τσαλίµια, 
καµώµατα, (λόγ.) ακκισµοί. 

τσακιστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σπάσει, που τον έχουν τσακίσει ή 
κοπανίσει: ~ ελιές ΣΥΝ. κοπανισµένος ΑΝΤ. ατσάκιστος, ακοπάνι-
στος · 2. αυτός που έχει διπλωθεί, που έχει µαζευτεί σε δύο ή περισ-
σότερα µέρη: ~ γιακάς ΣΥΝ. διπλωµένος, διπλωτός ΑΝΤ. ατσάκιστος, 
απτύχωτος· ΦΡ. (α) δεν έχω πεντάρα τσακιστή δεν έχω καθόλου χρή-
µατα, είµαι αδέκαρος (β) δεν δίνω πεντάρα | δεκάρα τσακιστή δεν µε 
ενδιαφέρει καθόλου, αδιαφορώ πλήρως (γ) δεν αξίζω πεντάρα | δε- 
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κάρα τσακιστή δεν αξίζω τίποτα. 
τσακµάκι (το) {τσακµακ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. κοµµάτι χάλυβα που µε 
την τριβή πάνω σε πυρόλιθο παράγει σπννθήρες, οι οποίοι µεταδίδο-
νται σε φιτίλι 2. (συνεκδ.) ο αναπτήρας που αποτελείται από χάλυβα 
και πυρόλιθο και λειτουργεί µε τον παραπάνω τρόπο: φέρε µου το ~ ν' 
ανάψω τη φωτιά 3. (µτφ.) αυτός που συλλαµβάνει αµέσως µια ιδέα, 
ο έξυπνος: παιδί ~ ΣΥΝ. σπίρτο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çakmak]. 

τσακµακόπετρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η πέτρα τού τσακ-
µακιού φλ.λ.) 2. (γενικότ.) ο πυρόλιθος ΣΥΝ. στουρναρόπετρα. 

τσακωµός (ο) ο διαπληκτισµός και η συνακόλουθη διακοπή των σχέ-
σεων: µετά τον ~ τους δεν ξαναµίλησαν || δεν πρέπει να παίρνει κα-
νείς στα σοβαρά τους ~ των ερωτευµένων || οι ~ µέσα στην οικογένεια 
δεν είναι κάτι ασυνήθιστο ΣΥΝ. µάλωµα, καβγάς ANT. συµφιλίωση, 
µόνοιασµα. Επίσης τσάκωµα (το). 

Τσάκωνας (ο) {Τσακώνων}, Τσακώνισσα (η) ο κάτοικος τής Τσα-
κωνιάς (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. εθνωνύµιο, αβεβ. ετύµου, πιθ. από το περιγραφικό όν. έξω 
Λάκωνες µε τροπή τού -ξ- σε -τσ- (πβ. κ. τσακων. τσερέ = ξηρός) και 
σίγηση τού -λ-: έξω Λάκωνες > *Τσω-άκωνες > Τσάκωνες (µε έκκρου-
ση). Λιγότερο πιθ. η αναγωγή στη φρ. εις τους Λάκωνας, καθώς και η 
σύνδεση µε το επίθ. τραχύς µέσω αµάρτυρου τ. ✈  τράχωνες (< 
τράχων «τραχύ, ανώµαλο έδαφος»). Έχει προταθεί επίσης η 
συσχέτιση µε το µεσν. διάκονες «υπηρέτες, φύλακες κάστρων», ενώ 
η υποθ. περί ετυ-µολ. από το αλβ. tsakon «τραχύ έδαφος» δεν 
αιτιολογείται σηµασιο-λογικώς]. 

Τσακωνιά (η) [µεσν.] το ΝΑ. τµήµα τής επαρχίας Κυνουρίας τού νο-
µού Αρκαδίας, όπου οµιλείται η τσακωνική διάλεκτος, νεοελληνική 
διάλεκτος δωρικής προελεύσεως µε πολλά αρχαϊκά στοιχεία. 

τσακωνικός, -ή, -ό κ. τσακώνικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε 
τους Τσάκωνες (τους κατοίκους τής Τσακωνιάς) ή την Τσακωνιά: -
χορός/ διάλεκτος2. Τσακώνικα (τα) η διάλεκτος των Τσακώνων (βλ. 
λ. Τσακωνιά). 

τσακώνω ρ. µετβ. {τσάκω-σα, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. πιάνω (κά-
ποιον), τον συλλαµβάνω στην παγίδα: παραφύλαξαν και τσάκωσαν 
τον διαρρήκτη || - κάποιον στα πράσα (τον πιάνω την ώρα ακριβώς 
που κάνει κάτι, λ.χ. κλοπή, ύποπτη ή παράνοµη πράξη κ.λπ.) ΣΥΝ. πα-
γιδεύω, αρπάζω, γραπώνω 2. (+να) συλλαµβάνω (κάποιον) να κάνει 
(κάτι κακό): τον τσάκωσαν να κλέβει || αν σε τσακώσω να το ξανα-
κάνεις, θα σε διώξω! 3. (λαϊκ.) αρπάζω (κάτι), πιάνω σφιχτά µε από-
τοµη κίνηση: µόλις µπήκε, τσάκωσε το µπουκάλι από το τραπέζι 4. 
(λαϊκ.) παίρνω και κρατώ στα χέρια µου· κυρ. στον αόρ. και στην 
προστ. τσάκωσε | (κ. αργκό) τσάκω': τσάκωσ' τα χιλιάρικα και φύγε! 
|| τσάκω' το µερτικό σου 5. (µεσοπαθ. τσακώνοµαι) έρχοµαι σε προ-
στριβή ή σύγκρουση (µε κάποιον), µαλώνω: µην τσακώνεστε για µι-
κροπράγµατα || τσακώνονταν και πήγα να τους χωρίσω || τσακώθη-
καν και διέλυσαν τον αρραβώνα || έχει τσακωθεί µε τους περισσότε-
ρους φίλους του ΣΥΝ. µαλώνω, καβγαδίζω, (λογιότ.) διαπληκτίζοµαι 
ANT. συµφιλιώνοµαι ΦΡ. είµαι τσακωµένος (µε κάποιον) έχω µαλώ-
σει, έχω έλθει σε ρήξη (µε κάποιον)· δεν διατηρώ σχέσεις, δεν του µι-
λάω: δεν µιλάµε πια- είµαστε τσακωµένοι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < τσακίον «είδος µαχαιριού» (βλ. κ. τσακίζω), ενώ, 
κατ' άλλη εκδοχή, < *ψακώνω (πβ. κ. ψευδός - τσευδός), από συµ-
φυρµό των λ. ψάχνω και µαγκώνω. Έχει ακόµη προταθεί η αναγωγή 
στον δωρ. τ. σακώ (·όω) (αττ. σηκώ, βλ. λ. σηκώνω), µε τη σηµ. «βάζω 
(το αρνί) στον σήκο, δηλ. στο ζύγι», µέσω τ. *σσακόω από συνεκφο-
ρά µε αντων.]. 

τσακωτός, -ή, -ό [µεσν.] (λαϊκ.) στη ΦΡ. κάνω (κάποιον) τσακωτό πιά-
νω (κάποιον) την ώρα που κάνει κάτι ύποπτο ή κακό: τον έκαναν 
τσακωτό την ώρα που έκλεβε. 

τσαλαβούτας (ο) (λαϊκ.) 1. (σπάν.) αυτός που βαδίζει απρόσεκτα και 
πατά µέσα στις λάσπες 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που ενεργεί, εργάζεται 
κ.λπ. χωρίς τάξη και σύστηµα, απρόσεκτα: µη βασίζεσαι σ' αυτόν, 
είναι ~ στη δουλειά του ΣΥΝ. τσαπατσούλης, άτσαλος, ακατάστατος. 

τσαλαβουτώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {τσαλαβουτάς... | τσαλαβούτησα} 
(λαϊκ.) 1. βαδίζω απρόσεκτα και πατώ µέσα σε λάσπη ή νερά 2. (µτφ.) 
κολυµπώ στα ρηχά, χτυπώντας από φόβο ή για διασκέδαση τα χέρια 
και τα πόδια στο νερό: τα πιτσιρίκια τσαλαβουτούσαν στην άκρη τού 
γιαλού 3. (µτφ.) είµαι τσαπατσούλης, σκέπτοµαι, ενεργώ, εργάζοµαι 
κ.λπ. απρόσεκτα και επιπόλαια, χωρίς τάξη ή σύστηµα: ώρες 
τσαλαβουτούσε µέσα στα βιβλία, αλλά δεν έµαθε τίποτα. — τσαλα-
βούτηµα (το). 
[ΕΤΎΜ. Πιθ. < άτσαλα βουτώ ή, σύµφωνα µε άλλη άποψη, < έξαλλα 
βουτώ]. 

τσαλάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) η ζάρα που σχηµατίζεται σε ύφασµα. 
τσαλακώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσαλάκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 

(αµετβ.) 1. µαζεύω κάτι άτσαλα, το διπλώνω πρόχειρα έτσι, ώστε να 
σχηµατίσει ζάρες: ~ χαρτί | έγγραφο | γράµµα | τα ρούχα µου || τσα-
λακωµένο φόρεµα | σακάκι | παντελόνι ANT. ισιώνω, σιδερώνω 2. (για 
µέταλλα) συµπιέζω, ώστε να αλλοιωθεί η µορφή του: ~ µια λαµαρίνα 
3. (µτφ.) µειώνω, υποβιβάζω: ~ την αξιοπρέπεια | την υπόληψη κά-
ποιου ΣΥΝ. καταρρακώνω, (µτφ.) εξευτελίζω, (καθηµ.) στραπατσάρω 
(µτφ.) ANT. εξυψώνω, εξαίρω 4. (αργκό) καταστρέφω την εξωτερική 
εµφάνιση (κάποιου) χτυπώντας τον, τραυµατίζοντας τον: κάτσε στη 
µπάντα, γιατί θα σου τσαλακώσω τη µούρη! ♦ 5. (αµετβ.) σχηµατίζω 
εύκολα άτσαλες πτυχές ή ζάρες: τολινό ύφασµα τσαλακώνει εύκολα. 
— τσαλάκωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < *ψαλακώνω (µε τροπή τού -ψ- σε τσ-, πβ. κ. ψευδός - τσευ-
δός) < µτγν. ψαλάσσω «αγγίζω ελαφρά» (πβ. ψαλακτός) < αρχ. ψάλ- 

λω + παραγ. επίθηµα -άσσω (πβ. κ. α'ιµ-άσσω, παλ-άσσω, σταλ-άσ-
σω). Κατ' άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από το αµάρτυρο *δια-λακκώ 
< διά + λακκώ < λάκκος]. 

τσαλαπατώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {τσαλαπατάς... | τσαλαπάτ-ησα, -ιέµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) (λαϊκ.) 1. καταστρέφω ή συνθλίβω (κάτι) µε τα πόδια, 
πατώ άτσαλα πάνω του: τσαλαπατούσαν τα λουλούδια τού πάρκου! || 
τα χαρτιά τα είχαν τσαλαπατήσει οι περαστικοί ΣΥΝ. ποδοπατώ 2. 
(µτφ.) µειώνω το κύρος και την υπόληψη κάποιου, τον εξευτελίζω: ~ 
την αξιοπρέπεια | τα αισθήµατα των άλλων ΣΥΝ. ταπεινώνω, 
στραπατσάρω, (µτφ.) τσαλακώνω. — τσαλαπάτηµα (το). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. τσαλαπατώ, αβεβ. ετύµου, ίσως από τη φρ. άτσαλα πατώ ή 
έξαλλα πατώ, ενώ υπάρχει και η εκδοχή τής αναγωγής στη φρ. λάξ 
πατώ, καθώς και στον διαλεκτ. τ. *τσαλαχο-πατώ (τσάλαχο 
«θόρυβος»)]. 

τσαλαπετεινός (ο) ΖΩΟΛ. όµορφο πτηνό µε πλούσιο πορτοκαλοκά-
στανο φτέρωµα, εντυπωσιακό λοφίο από µακριά µαύρα στις άκρες 
φτερά, φτερούγες και ουρά σε µαύρο και άσπρο χρωµατισµό και µα-
κρύ κοφτό ράµφος- τρέφεται µε έντοµα και σκουλήκια και ζει συνήθ. 
σε ανοικτούς θαµνότοπους ΣΥΝ. αγριοπετεινός, αγριοκόκορας. 
[ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < τσαλί (βλ.λ.) + πετεινός]. 

τσαλί (το) {τσαλ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) 1. ξερό χόρτο που χρησιµεύει 
ως προσάναµµα ΣΥΝ. φρύγανο 2. είδος αγκαθωτού θάµνου. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. cali]. 

τσαλίµι (το) {τσαλιµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. επιδέξια κίνηση τού σώµα-
τος στον χορό ή στην πάλη ΣΥΝ. κόλπο, φιγούρα 2. (µτφ.) εξεζητηµένη 
κίνηση ή συµπεριφορά που γίνεται από φιλαρέσκεια: πολλά ~ µάς κά-
νει τώρα τελευταία ΣΥΝ. τσάκισµα, σκέρτσο, κάµωµα, (λογιότ.) ακκι-
σµός. — (υποκ.) τσαλιµάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çalim]. 

Τσαµαδούρα (η) η σηµαδούρα (βλ.λ.). 
τσαµασίρια (τα) {τσαµασιριών} (λαϊκ.) τα προσωπικά είδη (κάποιου). 

[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çama§ir «ασπρόρουχα για πλύσιµο»]. 
Τσάµης (ο) {Τσάµηδες} ο κάτοικος τής Τσαµουριάς, περιοχής τής Θε-

σπρωτίας- (ειδικότ.) ο µουσουλµάνος αλβανόφωνος (Τουρκαλβανός) 
τής Τσαµουριάς, που εξαιρέθηκε τής ανταλλαγής πληθυσµών µε την 
Τουρκία. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως < αρχ. Θύαµις, ποταµός που διαρρέει την 
περιοχή, ή < Σάµεις, όν. αρχ. θρακοϊλλυρικού λαού]. 

τσάµικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Τσάµηδες, δηλ. τους 
κατοίκους τής Τσαµουριάς (βλ.λ.): ~ φορεσιά | έθιµα || γίνοµαι - τα-
µπάκος (γίνοµαι πολύ ενοχλητικός, φορτώνοµαι σε κάποιον) 2. τσάµι-
κος (ο) παραδοσιακός κυκλικός χορός µε πανελλήνια διάδοση· χο-
ρεύεται σε ρυθµό 3/4 και περιλαµβάνει 12 βήµατα (κατ' άλλους 16) 
και χαρακτηρίζεται από τις εντυπωσιακές φιγούρες τού πρώτου χο-
ρευτή. 

Τσαµουριά (η) (στην Τουρκοκρατία) περιοχή τής Θεσπρωτίας, που 
περιελάµβανε την Παραµυθιά, την Πάργα, τις Φιλιάτες, το Μαργαρί-
τι και χωριά τού ∆ελβίνου. [ΕΤΥΜ. < Τσάµης (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα 
-ουριά, πβ. κ. κλεφτ-ουριά], 

τσάµπα →τζάµπα 
τσαµπατζής (ο) → τζαµπατζής 
τσαµπί (το) {τσαµπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. ο βότρυς σταφυλιού, πολλά 

σταφύλια µαζί γύρω από ένα βασικό στέλεχος: κόψαµε από την κλη-
µαταριά τέσσερα µεγάλα - σταφύλι || έφαγε ένα ολόκληρο ~ σταφύλι! 
2. (γενικότ.) κάθε καρπός φυτού που έχει σχήµα βότρυος. — (υποκ.) 
τσαµπάκι (το). 
[ΕΤΥΜ όψιµο µεσν. < βεν. zambin, υποκ. τού zampa «πόδι (ζώου, πτη-
νού)», ονοµατοπ. λ.]. 

τσαµπουκαλεύοµαι ρ. αµετβ. {τσαµπουκαλεύτηκα} (αργκό) 1. συ-
µπεριφέροµαι επιθετικά, εριστικά, µε τσαµπουκά (βλ.λ.) 2. προξενώ 
προβλήµατα. 

τσαµπουκαλής (ο) {τσαµπουκαλήδες}, τσαµπουκαλού (η) {τσα-
µπουκαλούδες} (αργκό-κακόσ.) πρόσωπο που συµπεριφέρεται µε επι-
θετικό και θρασύ τρόπο: κάνει τον ~, αλλά είναι δειλός ΣΥΝ. µάγκας, 
νταής. Επίσης τσαµπουκαλίδισσα (η). — τσαµπουκαλήδικος, -η, -ο, 
τσαµπουκαλήδικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. sabikali «σεσηµασµένος, αυτός που δεν έχει λευκό 
ποινικό µητρώο»]. 

τσαµπουκαλίκι (το) {χωρ. γεν.} (αργκό-κακόσ.) η επιθετική και θρα-
σεία συµπεριφορά: σε ποιον πουλάς ~; || κράτα το ~ γι' άλλες περι-
στάσεις ΣΥΝ. τσαµπουκάς, µαγκιά, ζοριλίκι. [ΕΤΥΜ. < τσαµπουκάς + 
-λίκι (< τουρκ. -hk), πβ. κ. πασα-λίκι]. 

τσαµπουκάς (ο) (αργκό) 1. ζόρικη και µάγκικη συµπεριφορά, που τη 
χαρακτηρίζει το επιθετικό, θρασύ και απειλητικό ύφος: έρχεται κάθε 
τόσο και µας πουλάει - ΣΥΝ. τσαµπουκαλίκι, ζοριλίκι, νταϊλίκι, µα-
γκιά 2. (συνεκδ.) αυτός που υιοθετεί τέτοια συµπεριφορά, ζόρικος και 
σκληρός άνθρωπος: παριστάνει τον ~, αλλά είναι δειλός ΣΥΝ. τσα-
µπουκαλής 3. η µαχητικότητα, ο δυναµισµός και η αυτοπεποίθηση: 
χρειάζεται ~ σ' αυτή τη δουλειά, αλλιώς θα σε κάνουν οι άλλοι ό,τι 
θέλουν || ό,τι κέρδισε, το κέρδισε µε τον - του· ΦΡ. σπάω τον τσα-
µπουκά (κάποιου)! κάµπτω την αυτοπεποίθηση κάποιου, ώστε να γί-
νει υπάκουος ή να µην αντιδρά δυναµικά: κάνει καψώνια στους νε-
οσύλλεκτους, για να τους σπάσει τον τσαµπουκά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
sabika «προηγούµενη καταδίκη, ποινή — ποινικό παρελθόν»]. 

τσαµπούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. πνευστό όργανο τής νησιωτι-
κής Ελλάδας, που αποτελείται από ασκί (από δέρµα αρνιού ή κατσί-
κας), το οποίο φουσκώνει µε αέρα ο εκτελεστής (τσαµπουνάρης), και 
από δύο καλαµένιους αυλούς µε γλωσσίδι, από τους οποίους παρά- 
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γει χαρακτηριστικό οξύ ήχο- πβ. κ. γκάιντα ΣΥΝ. (λόγ.) άσκαυλος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., µεσν. < ιταλ. zampogna < λατ. symphonia < αρχ. συµ-
φωνία (ως µουσ. όρ.)]. 

τσαµπουνάρης (ο) {τσαµπουνάρηδες} αυτός που παίζει τσαµπούνα. 
τσαµπουνω (κ. -άω) ρ. αµετβ. {τσαµπούνας... | (σπάν.) τσαµπούνη-

σα} (λαϊκ.) 1. (αρχικά) παίζω την τσαµπούνα (βλ.λ.) 2. (συνήθ. µτφ.) 
φλυαρώ ακατάπαυστα, λέγοντας ανοησίες· µιλώ χωρίς νόηµα: π τσα-
µποννάει αυτός; || τι κάθεσαι και µου τσαµπούνας; ΣΥΝ. µωρολογώ, 
αεροκοπανώ, παραληρώ. Επίσης τσαµπουνίζω [µεσν.]. — τσαµπού-
νηµα κ. τσαµπούνισµα (το). 

τσάµπουρο (το) (λαϊκ.) το κύριο στέλεχος | κοτσάνι από το τσαµπί, 
όταν αφαιρεθούν οι ρώγες. 

τσαννάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (διαλεκτ.-µεγεθ.) µεγάλος πήλινος κε-
σές, στρογγυλός, µε υψωµένα πλαϊνά τοιχώµατα: γιαούρτι σε ~ ΣΥΝ. 
γαβάθα (η). [ΕΤΥΜ. Μεγεθ. τ. τού ουσ. τσαννάκι (βλ.λ.)]. 

τσαννάκι (το) {τσαννακ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) πήλινο πιάτο των χωρι-
κών ΣΥΝ. γαβάθα (λαϊκ.) ΦΡ. χωρίζω τα τσαννάκια µου (µε κάποιον) 
(ι) διαµοιράζω ό,τι έχω κοινό (µε κάποιον) και γεν. ξεκαθαρίζω τις 
σχέσεις µου µαζί του (ii) παίρνω διαζύγιο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. çanak < µτγν. σαννάκιον «πήλινο δοχείο», 
αγν. ετύµου]. 

τσαννακογλείφτης (ο) {τσαννακογλειφτών} (λαϊκ.-µειωτ.) αυτός που 
γλείφει τα τσαννάκια κάποιου, δηλ. που κολακεύει κάποιον προ-
σπαθώντας να προωθηθεί ή να κερδίσει την εύνοια του: καλός ~ εί-
σαι και τού λόγου σου! ΣΥΝ. κόλακας, τιποτένιος. 

Τσαντ (το) {άκλ.} (αραβ. Jumhürlyat Tchad, γαλλ. République du Tchad 
= ∆ηµοκρατία τού Τσαντ) κράτος τής Κ. Αφρικής µε πρωτεύουσα την 
Εντζάµενα, επίσηµες γλώσσες την Αραβική και τη Γαλλική και νόµι-
σµα το φράγκο Γαλλικής Αφρικανικής Κοινότητας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
Tchad, από την οµώνυµη λίµνη, < αραβ. tSad, από λ. των ιθαγενών 
που σηµαίνει «λίµνη»]. 

τσάντα (η) {τσαντών} 1. σακίδιο από δέρµα, ύφασµα, πλαστικό ή άλ-
λο υλικό σε διάφορα σχήµατα, µε χειρολαβές, όπου τοποθετεί κανείς 
διάφορα αντικείµενα: κρεµαστή | µαθητική ~ || ~ για ψώνια 2. (ειδι-
κότ.) εξάρτηµα τής γυναικείας αµφίεσης για την τοποθέτηση τού 
πορτοφολιού, των κλειδιών, των καλλυντικών και των άλλων απα-
ραίτητων µικροαντικειµένων, που κρέµεται από τον ώµο ή κρατιέται 
στο χέρι. — (υποκ.) τσαντάκι (το), τσαντούλα (η). [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
canta]. 

τσαντάκιας (ο) {τσαντάκηδες} (λαϊκ.) κακοποιός που αρπάζει τσά-
ντες από διαβάτες, κυρ. από γυναίκες. 
[ΕΤΥΜ. < τσάντα + παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. µατ-άκιας, γυαλ-
άκιας)]. 

τσαντιά (η) το χτύπηµα µε την τσάντα: του 'ρίξε µια ~ στο πρόσωπο. 
τσαντίζω ρ. → τσατίζω 
τσαντίλα1 (η) → τσατίλα 
τσαντίλα2 (η) (διαλεκτ.) 1. σάκος από αραιούφασµένο πανί, ο οποίος 
χρησιµοποιείται για την αποστράγγιση τού χλωρού τυριού 2. (συ-
νεκδ.) το τυρί που παρασκευάζεται µε τον παραπάνω τρόπο 3. (κατ' 
επέκτ.) κάθε αραιό ύφασµα που χρησιµοποιείται για αποστράγγιση. 
[ΕΤΥΜ. < σλαβ. Cedilo]. 

τσαντίλας (ο) → τσατίλας 
τσαντίρι (το) {τσαντιρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. πρόχειρο κατάλυµα µε τέ-

ντα στηριγµένη σε µεταλλικούς ή ξύλινους ιστούς, σκηνή: τα ~ των 
τσιγγάνων ΣΥΝ. αντίσκηνο, τέντα 2. προχειροφτειαγµένο φτωχόσπι-
το. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çadir]. 

τσάντισµα (το) → τσάτισµα 
τσαντόρ (το) {άκλ.} φαρδύ µακρύ ρούχο που φοριέται από γυναίκες 

σε µουσουλµανικές χώρες, κυρ. στο Ιράν, φτειαγµένο από µαύρο 
ύφασµα, που καλύπτει το πάνω µέρος τού σώµατος, το κεφάλι και 
µέρος τού προσώπου- πβ. λ. γιασµάκι, φερετζές. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
tchador < αραβ. cador < περσ. caddar]. 

τσάο επιφών. {άκλ.} αντίο, γεια. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. ciao, διαλεκτ. τ. τού 
schiavo «δούλος (σας)», που χρησιµοποιήθηκε ως χαιρετισµός, < µεσν. 
λατ. sclavus (βλ. λ. σκλάβος)]. 

Τ.Σ.Α.Ο.Α. (το) Ταµείο Συντάξεως και Αρωγής Οργάνων Αγροφυλα-
κής. 

τσαουλί (το) {τσαουλ-ιού | -ιών) 1. ο καρπός τής τσαουλιάς (βλ.λ.) 2. 
ποικιλία φασολιών. [ΕΤΥΜ. Πιθ. < *δια-ύλιον «γεµάτο ύλη, χυµό - 
ζουµερό» < διά + ύλη]. 

τσαουλιά (η) (λαϊκ.) ποικιλία βερικοκιάς (βλ.λ.). 
τσαούσης (ο) {τσαούσηδες}, τσαούσα (σηµ. 2) {χωρ. γεν. πληθ.} 

(λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) υπαξιωµατικός τού τουρκικού στρατού µε βαθµό 
αντίστοιχο τού λοχία 2. (συνήθ.-µτφ.) άνθρωπος πολύ αυταρχικός, 
αυθαίρετος και ιδιότροπος. Επίσης τσαούσω (η) (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < 
όψιµο µεσν. τσιαβούσης | τσαούσιος < τουρκ. çavus, «λοχίας, 
φρουρός»]. 

τσάπα (η) {σπάν. τσαπών} (λαϊκ.) γεωργικό εργαλείο για σκάψιµο, 
που αποτελείται από µία πλατιά λάµα, η οποία είναι κάθετα προ-
σαρµοσµένη σε µακρόστενο ξύλινο κοντάρι (στειλιάρι): σκάβω τον 
κήπο µε την ~ || περιστροφική ~ (σύγχρονο µηχανικό εργαλείο που 
έχει τη δυνατότητα να ανασκάπτει πολλά αυλάκια τού ίδιου αγρού 
ταυτόχρονα) ΣΥΝ. σκαπάνη, τσαπί. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ιταλ. zappa < δηµώδ. λατ. sappa, αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε ιλλυρ. zapp «τράγος»]. 

τσαπατσοδουλειά (η) η προχειροδουλειά. 
τσαπατσούλης (ο) {τσαπατσούληδες}, τσαπατσούλα (η) {χωρ. γεν. 

πληθ.} (κακόσ.) πρόσωπο που σκέπτεται, ενεργεί, εργάζεται κ.λπ. 

χωρίς τάξη και σύστηµα, άτσαλα και επιπόλαια: ακόµη δεν έχει µα-
ζέψει το δωµάτιο του, ο ~|| χτένισε καλά τα µαλλιά σου, µην είσαι ~! 
ΣΥΝ. ακατάσταστος, άτσαλος ΑΝΤ. τακτικός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
çapaçul «ατηµέλητος»]. 

τσαπατσουλια (η) 1. η έλλειψη νοικοκυροσύνης, το να είναι κανείς 
άτσαλος και ακατάστατος: η ~ αυτού τού παιδιού δεν περιγράφεται! 
|| ~ στο ντύσιµο | στο γράψιµο | στις δουλειές τού σπιτιού ΣΥΝ. ακα-
ταστασία, επιπολαιότητα 2. (συνεκδ.) ενέργεια ή εργασία που γίνεται 
πρόχειρα, χωρίς µελέτη ή χωρίς τάξη και σύστηµα: θέλεις πάντα να 
έχεις κάποιον να διορθώνει τις ~ σου. 

τσαπατσούλικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον τσαπατσούλη, 
που γίνεται µε τσαπατσουλια: ~ δουλειά | ντύσιµο | εµφάνιση | µέ-
θοδος | τρόπος ΣΥΝ. ακατάστατος, άτσαλος ΑΝΤ. τακτικός. — τσαπα-
τσούλικα επίρρ. 

τσαπερδόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ζωηρή, παιχνιδιάρα και 
έξυπνη νεαρή γυναίκα: κοίτα τι σκάρωσε πάλι η ~! [ΕΤΥΜ. Πιθ. < 
µτγν. σαπέρδιον, σκωπτικό προσωνύµιο τής εταίρας Φρύνης, υποκ. 
τού αρχ. σαπέρδης «είδος ψαριού (κορακίνος)», αγν. ετύµου, πιθ. 
δάνειο]. 

τσαπί (το) {τσαπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. (υποκ.) µικρή σε µέγεθος τσάπα 
(βλ.λ.) 2. (γενικότ.) σκαπτικό εργαλείο, σκαπάνη. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
τσαπίον, υποκ. τού τσάπα (βλ.λ.)]. 

τσαπίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {τσάπισ-α, -τηκα, -µένος) ♦ 1. 
(µετβ.) σκάβω (κάτι) µε την τσάπα (βλ.λ.): ~ τον κήπο | χωράφι ΣΥΝ. 
σκαλίζω, σκάβω ♦ 2. (αµετβ.) σκάβω µε την τσάπα: από το πρωί ~· 
στιγµή δεν ξαπόστασα. — τσάπισµα (το). 

τσαπράζι (το) {τσαπραζ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) (συνήθ. στον πληθ.) τα 
αργυρά ή επίχρυσα κοσµήµατα που φοριούνταν σταυρωτά στο στή-
θος, αποτελώντας εξάρτηµα τής παραδοσιακής ανδρικής φορεσιάς 
τής ηπειρωτικής Ελλάδας. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çapraz < περσ. Capräst]. 

τσαρδάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) πρόχειρος χώρος στέγασης ή κατα-
σκήνωσης, παράγκα ή φτωχικό σπίτι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çardak]. 

τσαρδί (το) {τσαρδ-ιού | -ιών} φτωχό σπίτι· (γενικότ.) το σπίτι, η κα-
τοικία. 
[ΕΤΥΜ. < τσαρδάκι (υποχωρητ.), που θεωρήθηκε υποκοριστικό (πβ. κ. 
πασούµι - πασουµάκι)]. 

τσάρεβιτς (ο) {άκλ.} (παλαιότ.) ο πρωτότοκος γυιος τού τσάρου 
(βλ.λ.) και διάδοχος τού ρωσικού θρόνου. [ΕΤΎΜ. < ρωσ. tsarevic < 
tsar (βλ. κ. τσάρος) + πατρων. επίθηµα -evie]. 

τσαρικός, -ή, -ό [1896] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τσάρο (βλ.λ.): 
~ εξουσία | καθεστώς 2. τσαρικός (ο) ο οπαδός τού τσάρου και τού 
τσαρισµού (βλ.λ.). 

τσαρίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η σύζυγος τού τσάρου (βλ.λ.) 2. (πα-
λαιότ.) γυναίκα µε εξουσία τσάρου στη Ρωσία: η Μεγάλη Αικατερίνη 
ήταν πανίσχυρη ~. 

τσαρισµός (ο) [1897] {χωρ. πληθ.) η απολυταρχική εξουσία των τσά-
ρων τής Ρωσίας (µέχρι το 1917). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. tsarism 
(βλ. κ. τσάρος)]. 

τσάρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) περπάτηµα για αναψυχή, περί-
πατος: πάµε ~ στη θάλασσα; || κάνουν ~ µε τ'αυτοκίνητα ΣΥΝ. βόλτα, 
σεργιάνι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çark «τροχός»]. 

τσαρλατάνος (ο) (λαϊκ.) 1. αυτός που εξαπατά τους άλλους για 
ιδιοτελείς σκοπούς, παριστάνοντας τον ειδικό: ένας - είναι και τίποτε 
άλλο ΣΥΝ. απατεώνας, αγύρτης 2. (ειδικότ.) ψευτοεπιστήµονας που 
εκµεταλλεύεται τους αφελείς: ~ γιατρός/ φαρµακοποιός ΣΥΝ. κοµπο-
γιαν(ν)ίτης 3. (µειωτ.) επιστήµονας, κυρ. γιατρός ή πολιτικός, που δί-
νει πολλές υποσχέσεις. — τσαρλατανιά (η), τσαρλατανισµός (ο). 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. ciarlatano (µε παρετυµολ. επίδρ. τού ρ. ciarlare «φλυα-
ρώ» (< cerretano «κάτοικος τού χωριού Cerreto (στην Ιταλία)» ή < 
µεσν. κερατάς (άποψη Η. & R. Kahane)]. 

τσάρλεστον (το) {άκλ.} γρήγορος χορός που συνοδεύεται από µου-
σική τζαζ- κατάγεται από τους µαύρους τής Β. Αµερικής και απέκτη-
σε τεράστια δηµοτικότητα στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρώπη 
κατά την περίοδο τού Μεσοπολέµου (δεκαετία '20). [ΕΤΎΜ. < αγγλ.-
αµερ. charleston, από την οµώνυµη πόλη τής Ν. Καρολίνας στις 
Η.Π.Α.]. 

τσάρος (ο) 1. ο απόλυτος µονάρχης τής Ρωσικής Αυτοκρατορίας µέ-
χρι την Οκτωβριανή Επανάσταση (1917) και ο τίτλος του: ο Μέγας 
Πέτρος ήταν - τής Ρωσίας 2. ο ηγεµόνας τής Βουλγαρίας κατά τον 
Μεσαίωνα 3. (µτφ.) το πρόσωπο που ασκεί απόλυτη εξουσία σε έναν 
τοµέα: ο ~ τής οικονοµίας. [ΕΤΎΜ. < ρωσ. tsar < γοτθ. kaisar < λατ. 
caesar (βλ. κ. καίσαρας)]. 

τσαρουχάς (ο) {τσαρουχάδες} (λαϊκ.) αυτός που κατασκευάζει ή 
πουλά τσαρούχια. 

τσαρούχι (το) {τσαρουχ-ιού | -ιών} 1. χαµηλό υπόδηµα των χωρικών 
και βοσκών τής ηπειρωτικής Ελλάδας, που κατασκευαζόταν από 
ακατέργαστο ή ηµικατεργασµένο δέρµα και είχε φούντα στην άκρη 
2. (ειδικότ.) το παραπάνω τυποποιηµένο υπόδηµα των ευζώνων τής 
προεδρικής φρουράς µε τη χαρακτηριστική κόκκινη φούντα στο 
µπροστινό άνω άκρο· ΦΡ. (α) µε µισό τσαρούχι για άνθρωπο πολύ 
φτωχό, άπορο (β) µε τα τσαρούχια µε άνεση, χωρίς να δυσκολευτεί 
κανείς ιδιαίτερα, χωρίς απώλειες· και µε το παραπάνω: πέρασε ~ στις 
εξετάσεις 3. (µτφ.) κάθε άκοµψο ή χοντροκοµµένο παπούτσι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. çank]. 

τσάρτερ (το) {άκλ.} 1. αεροπλάνο που εκτελεί χαµηλού κόστους αε-
ροπορική πτήση, τής οποίας οι θέσεις έχουν προπληρωθεί από γρα-
φείο ταξιδιών για λογαριασµό πελατών του µε κοινό προορισµό: θα 
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πάω στο Παρίσι µε ~ 2. (ως επίθ.) για πτήση που έχει πραγµαµµατι-
στεί µε τον παραπάνω τρόπο: πτήση ~ για Λονδίνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ρε-
πόρτερ. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. charter «επίσηµο κείµενο ή συµβόλαιο, που 
εξασφαλίζει τα δικαιώµατα αποκλειστικής χρήσεως» < παλ. γαλλ. 
chartre < µεσν. λατ. chartula, υποκ. τού λατ. charta «φύλλο παπύρου» 
< αρχ. χάρτης]. 

τσατίζω κ. τσαντίζω ρ. µετβ. (τσάτισ-α, -τηκα, -µένος} ενοχλώ (κά-
ποιον) και τον κάνω να θυµώσει ή να εκνευριστεί: τον τσάτισες πολύ 
αυτή τη φορά || µε τσάτισε και της απάντησα άσχηµα || µην τσα-
τίζεσαι, δεν αξίζει τον κόπο || τσατίστηκε λίγο, όταν αρνήθηκα να του 
κάνω το χατίρι || φαινόταν τσατισµένος όταν ήλθε ΣΥΝ. πειράζω, 
ενοχλώ, εξοργίζω. — τσάτισµα κ. τσάντισµα (το). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. 
çatiçmak «συγκρούοµαι», κατά τα ρ. σε -ίζω]. 

τσατίλα κ. τσαντίλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) η κατάσταση µε-
γάλου εκνευρισµού ή οργής ως αποτέλεσµα πειράγµατος, κακής συ-
µπεριφοράς τρίτου κλπ.: κόντεψε να σκάσει από την ~ του, όταν το 
έµαθε! ΣΥΝ. θυµός, αγανάκτηση. [ΕΤΥΜ. < τσατίζω + παραγ. 
επίθηµα -ίλα, πβ. κ. µαυρ-ίλα]. 

τσατίλας κ. τσαντίλας (ο) πρόσωπο που νευριάζει εύκολα, που δίνει 
την εντύπωση ότι είναι πολύ συχνά νευριασµένος ΣΥΝ. ζοχάδας. 

τσάτισµα κ. τσάντισµα (το) → τσατίζω 
τσάτρα-πάτρα επίρρ. (λαϊκ.) 1. έτσι κι έτσι, κουτσά-στραβά: µιλάει 
Αγγλικά - || τα κατάφερε ~ 2. πρόχειρα, χωρίς επιµέλεια: έχτισε τον 
τοίχο ~ ANT. επαρκώς. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. çatra-patra < µεσν. 
σάταλα-πάταλα]. 

τσατσά κ. τσάτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ηλικιωµένη γυναίκα, 
θεία ή γιαγιά · 2. (κακόσ.) µεγάλης ηλικίας γυναίκα, ιδιοκτήτρια 
πορνείου ή που εκδίδει γυναίκες ΣΥΝ. προαγωγός 3. (ειδικότ.) ηλικιω-
µένη γυναίκα (συχνά παλιά πόρνη) που έχει την ευθύνη τής λει-
τουργίας πορνείου. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. από αναδίπλωση τού µεσν. τσά (< θεια) ή, κατ' άλλους, 
από το βουλγ. tsitsa «θεία»]. 

τσα-τσα (το) {άκλ.} 1. χορός από τη Ν. Αµερική µε µικρά γρήγορα βή-
µατα 2. (συνεκδ.) η µουσική για τον παραπάνω χορό. [ΕΤΥΜ. 
Ηχοµιµητική λ., πβ. αγγλ. cha-cha], 

τσατσάρα (η) {σπάν. τσατσάρων} (λαϊκ.) 1. χτένα µε αραιά δόντια για 
το χτένισµα και το ξέµπλεγµα των µαλλιών 2. µικρή (συνήθ. αν-
δρική) χτένα τσέπης. — (υποκ.) τσατσαρούλα (η). [ΕΤΥΜ. < βεν. 
zazzara (πβ. ιταλ. zazzera «τούφα µαλλιών»), που συνδ. µε γοτθ. tatura]. 

τσάτσος (ο) (λαϊκ.) 1. αυτός που πλησιάζει τους ισχυρούς και τους 
κολακεύει για προσωπικό όφελος: οι ~ τού αφεντικού ΣΥΝ. κόλακας, 
γλείφτης 2. (ειδικότ.) αυτός που καταδίδει κάποιον στους ισχυρούς 
ΣΥΝ. καταδότης, χαφιές 3. πρόσωπο που εκτελεί πιστά τις εντολές 
(κάποιου, συνήθ. σηµαντικού κοινωνικά προσώπου). [ΕΤΥΜ. < 
τσάτσα | τσατσά, µε αλλαγή γένους]. 

τσάττισµα (το) (τσαττίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) διαλογικό ποίη-
µα ανάµεσα σε δύο λαϊκούς ποιητές (τσαττιστάρηδες) στην Κύπρο, 
µε αυτοσχέδιους στίχους, στο πλαίσιο λαϊκού ποιητικού διαγωνισµού 
ή εορταστικής εκδήλωσης. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

Τ.Σ.Α.Υ. (το) Ταµείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών. 
τσαφ (το) {άκλ.} ο ήχος που κάνει το σπίρτο µόλις ανάβει ή ο σπιν-

θήρας ηλεκτρισµού. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 
τσαφ-τσουφ (το) {άκλ.} ο ήχος τής ατµοµηχανής. 
τσαχπίνης (ο) {τσαχπίνηδες}, τσαχπίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 

αυτός που κάνει νάζια ή ζωηρές κινήσεις (συνήθ. για να προκαλέσει 
το ερωτικό ενδιαφέρον) ΣΥΝ. ναζιάρης, σκερτσόζος, παιχνιδιάρης. — 
τσαχπινιά (η), τσαχπίνικος, -η/-ια, -ο κ. τσαχπινιάρης, -α, -ικο, τσαχ-
πίνικα επίρρ. [ΕΤΥΜ < τουρκ. çapkin «γυναικάς»]. 

τσεβδίζω ρ. -> τσευδίζω 
τσεβδός, -ή, -ό → τσευδός 
τσεβρές (ο) {τσεβρέδες} (διαλεκτ.) κάλυµµα κεφαλής ή διακοσµητι-

κό στοιχείο επίπλων από ύφασµα κεντηµένο επιδέξια (συχνά χρυσο-
κέντητο) και πολύχρωµο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çevre]. 

τσεκ (το) {άκλ.} η τραπεζική επιταγή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. check 
«ελέγχω», αρχική σηµ. (στο σκάκι) «απειλώ τον αντίπαλο βασιλιά, 
κάνω σαχ», < αρχ. γαλλ. eschec | eschac < αραβ. Sah (βλ. λ. σαχ)]. 

τσεκάπ κ. τσεκ-άπ (το) {άκλ.} ΙΑΤΡ. η γενική ιατρική εξέταση που 
περιλαµβάνει σειρά κλινικών και εργαστηριακών ερευνών, για να 
διαπιστωθώ η κατάσταση των οργάνων και γενικά τής υγείας τού 
εξεταζοµένου πριν από την εµφάνιση οποιωνδήποτε συµπτωµάτων: 
ετήσιο | προεγχειρητικό | µετεγχειρητικό ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. check 
up]. 

τσεκάρω ρ. µετβ. {τσεκάρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) ελέγχω στοιχεία ή επι-
βεβαιώνω αν ισχύει (κάτι): ~ τον λογαριασµό | τα ψώνια στον κατά-
λογο || το περιστατικό είναι αληθινό- το έχω τσεκάρει! ΣΥΝ. επαλη-
θεύω. — τσεκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. check 
«ελέγχω»]. 

τσεκουράτος, -η, -ο 1. (κυριολ.) αυτός που είναι κοφτερός σαν τσε-
κούρι (βλ.λ.) 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα 
και δηκτικότητα, που χτυπά σαν καταπέλτης: ~ λόγια | παρατήρηση | 
ποινή - ΣΥΝ. αυστηρός, δριµύς ANT. ήπιος, επιεικής. — τσεκουρά-τα 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. < τσεκούρι + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. φευγ-άτος]. 

τσεκούρι (το) {τσεκουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. εργαλείο µε βαριά κο-
φτερή λεπίδα στην άκρη ενός στελέχους (στειλιάρι) για το κόψιµο 
δέντρων, ξύλων σε κοµµάτια και άλλες χρήσεις: το ~ τού ξυλοκόπου-
ΦΡ. φωτιά και τσεκούρι καταστροφές µεγάλης έκτασης, που προκα-
λούν επιδροµείς, συνήθ. µε σφαγές και εµπρησµούς: ο Ιµπραήµ πέ-
ρασε τον Μοριά από ~ ΣΥΝ. µπαλτάς, (λογιότ.) πέλεκυς 2. (α) (µτφ.) 
περικοπές δαπανών: για ~ σε όλες τις δαπάνες τού ∆ηµοσίου µίλησε 
χθες στη Βουλή ο υπουργός Οικονοµικών (β) για αυστηρότατη κρίση 
σε εξετάσεις µαθητών, φοιτητών: έπεσε ~ στη φυσική εφέτος. — 
(υποκ.) τσεκουράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενάµισης. [ΕΤΎΜ. < µεσν. 
τσεκούριον < µτγν. σεκούριον, υποκ. τού λατ. securis «πέλεκυς, αξίνα» 
< ρ. secare «τέµνω, κόβω»]. 

τσεκουριά (η) (λαϊκ.) το χτύπηµα µε τσεκούρι (βλ.λ.). 
τσεκουρώνω ρ. µετβ. {τσεκούρωσ-α, -θηκα, -µένος} 1. (κυριολ.) χτυ-

πώ µε το τσεκούρι 2. (συνήθ. µτφ.) τιµωρώ αυστηρά, επιβάλλω πολύ 
µεγάλη ποινή: ο δικαστής τον τσεκούρωσε 3. (ειδικότ.) βαθµολογώ 
µαθητές πολύ αυστηρά ή τους απορρίπτω στις εξετάσεις (λόγω αυ-
στηρότητας): έµαθα ότι η καινούργια καθηγήτρια τσεκουρώνει. — 
τσεκούρωµα (το). 

τσελβόλ (το) {άκλ.} είδος συνθετικού υφάσµατος που µοιάζει µε µε-
ταξωτό. 

τσελεµεντές (ο) {τσελεµεντέδες} (µετωνυµ.) βιβλίο µε συνταγές µα-
γειρικής και ζαχαροπλαστικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΎΜ. 
Από το όν. τού Ν. Τσελεµεντέ (1878-1958), συγγραφέα βιβλίων µαγειρικής]. 

τσελέστα (η) {τσελεστών} ΜΟΥΣ. όργανο τής συµφωνικής ορχήστρας, 
που µοιάζει µε όρθιο πιάνο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. celesta, άλλος τ. τού επιθ. celeste «ουράνιος» < λατ. 
caelestis (< caelum «ουρανός»)]. 

τσέλιγκας (ο) {-ες κ. -άδες} {λαϊκ.} κτηνοτρόφος µε πολλά πρόβατα, 
γίδια κ.λπ., ο ιδιοκτήτης µεγάλου κοπαδιού, που κοντά του εργάζονται 
διάφοροι µικροκτηνοτρόφοι. [ΕΤΥΜ < σλαβ. tselnik «γενάρχης 
οικογένειας»]. 

τσελιγκάτο (το) ανεπτυγµένη κτηνοτροφική µονάδα, που είχε στα 
παλιά χρόνια ως βάση το κοπάδι µιας πλούσιας και ισχυρής οικογέ-
νειας µε τα δικά της βοσκοτόπια και περιελάµβανε ακόµη διαφόρους 
εξαρτηµένους µικροκτηνοτρόφους, οι οποίοι βοσκούσαν τα ζώα τους 
µαζί µε το κοπάδι ισχυρής οικογένειας και εργάζονταν κοντά της. 
[ETYM. < τσέλιγκας + παραγ. επίθηµα -άτο, πβ. κ. δεσποτ-άτο]. 

τσελιγκόπουλο (το), τσελιγκοπούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ο γυιος 
| η κόρη τού τσέλιγκα ή νεαρός τσέλιγκας. [ΕΤΥΜ. < τσέλιγκας + 
λεξικό επίθηµα -πουλο]. 

τσελίστας (ο) {τσελιστών} ο βιολοντσελίστας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. cellista (βλ. κ. τσέλο)]. 

τσέλο (το) ΜΟΥΣ. το βιολοντσέλο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cello, 
συντετµηµένος τ. τού violon-cello (βλ. κ. βιολοντσέλο)]. 

τσεµπαλίστας (ο) {τσεµπαλιστών}, τσεµπαλίστρια (η) [τσεµπα-
λιστριών}, µουσικός που παίζει τσέµπαλο (βλ.λ.). Επίσης τσεµπαλί-
στα (η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. cembalista]. 

τσέµπαλο (το) ΜΟΥΣ. (το) πληκτροφόρο όργανο, στο οποίο οι χορδές 
ηχούν καθώς νύσσονται µε πένες, από δέρµα ή από φτερό· αναπτύ-
χθηκε κατά τον 15ο., και, κατά τον 18ο αι., αντικαταστάθηκε σταδια-
κά από το πιάνο· σε σχέση µε το πιάνο, έχει πολύ φτωχότερες δυνα-
τότητες δυναµικής και εκφραστικής διαφοροποίησης τού ήχου. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. cembalo | clavicembalo < µεσν. λατ. 
(clavi)cymbalum (νόθο συνθ.) < λατ. clavis «κλειδί» + αρχ. κύµβαλον], 

τσεµπέρι (το) (τσεµπερ-ιού | -ιών} µαντήλι από λεπτό ύφασµα, που 
φορούν στο κεφάλι οι γυναίκες (συνήθ. τής υπαίθρου και των χωριών). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çember < περσ. cambar «µαντήλι, περιδέραιο»]. 

τσέπη (η) {τσεπών} 1. σχισµή (άνοιγµα) στην εσωτερική ή την εξω-
τερική πλευρά ενδύµατος ή πρόσθετο κοµµάτι υφάσµατος ραµµένο 
πάνω σε ρούχο, που σχηµατίζει θήκη στην οποία µπορεί κανείς να βάζει 
και να µεταφέρει µικροαντικείµενα: βάζω το πορτοφόλι | το µαντήλι | 
τα κλειδιά | το στυλό | την κάρτα στην ~ || ανοίγω | κλείνω την ~ µου || 
µπουφάν µε µεγάλες ~ || φουσκωµένη ~ (από τα πολλά αντι-κείµενα) || 
γεµίζω | αδειάζω τις ~ µου || ξηλωµένη | τρύπια | µπαλλω-µένη ~ || µιλάει 
µε τα χέρια στις ~ (ένδειξη αγένειας) || το Υπουργείο Οικονοµικών βάζει 
το χέρι βαθιά στην - τού φορολογούµενου πολίτη » (επιβάλλει φόρους, 
αποσπά χρήµατα) || δεν έχω δραχµή | δεκάρα | φράγκο στην ~ (δεν έχω 
καθόλου λεφτά)· ΦΡ. (α) βάζω το χέρι (βαθιά) στη ν τσέπη βλ. λ. χέρι (β) 
έχω καβούρια στην τσέπη είµαι τσιγγούνης, δεν θέλω να κάνω έξοδα 
(γ) µε άδειες τσέπες χωρίς λεφτά (δ) έχω (κάποιον | κάτι) στην τσέπη 
µου | στο τσεπάκι µου έχω εξασφαλισµένο, σίγουρο ένα αποτέλεσµα, 
µπορώ να έχω (κάποιον/κάτι) όποια στιγµή θέλω, είναι τού χεριού µου: 
µη σε απασχολεί αυτός- τον έχω στο τσεπάκι µου 2. το εισόδηµα, η 
οικονοµική κατάσταση ή τα χρήµατα κάποιου: οι ρυθµίσεις τού 
υπουργείου έχουν στόχο το όφελος τής εθνικής οικονοµίας, αλλά και τής 
τσέπης µας- ΦΡ. (α) πληρώνω (κάτι) απ' την τσέπη µου πληρώνω (κάτι) 
µε δικά µου χρήµατα (β) κοιτάω την τσέπη µου είµαι φιλάργυρος, 
κοιτάζω το συµφέρον µου 3. (η γεν. τσέπης ως χαρακτηρισµός) για 
πολύ µικρά αντικείµενα, συχνά και για µικροσυσκευές ή µικρογραφίες 
(µινιατούρες) µεγάλων αντικειµένων: ραδιόφωνο | τηλεόραση - || βιβλίο 
~ (πολύ µικρών διαστάσεων και συνήθ. σε χαµηλή τιµή). — (υποκ.) 
τσεπούλα (η) κ. τσεπάκι (το).. [ΕΤΎΜ < τουρκ. cep]. 

τσεπώνω ρ. µετβ. {τσέπω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. τοποθετώ στην 
τσέπη 2. (συνεκδ.) παίρνω, εισπράττω (συνήθ. χρήµατα) µε παράνοµο 
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τρόπο: οι µεσάζοντες τσεπώνουν πολλά από µίζες. — τσέπωµα (το). 
τσερβέλο (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το µυαλό, ο εγκέφαλος· ΦΡ. (α) 

δεν κόβει το τσερβέλο (κάποιου) (κάποιος) δεν είναι εύστροφος, δεν 
αντιλαµβάνεται ή δεν σκέφτεται γρήγορα (β) σήκωσε | πήρε το τσερ-
βέλο (κάποιου) πήρε τα µυαλά (κάποιου), παρέσυρε, επηρέασε κα-
θοριστικά (κάποιον): του πήραν το τσερβέλο µε τις υποσχέσεις τους 
για πλούτη και δόξα (γ) θα µου φύγει το τσερβέλο θα τρελαθώ (συ-
νήθ. από κάτι παράλογο, εντελώς ακατανόητο)· πβ. λ. µυαλό. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. cervello < λατ. cerebellum, υποκ. τού cerebrum «εγκέ-
φαλος, νους»]. 

τσέρι (το) (άκλ.) λικέρ µε άρωµα κερασιού. [ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < αγγλ. 
cherry < παλ. γαλλ. cherise < µτγν. λατ. ceresia < λατ. cerasus < αρχ. 
κέρασος «κερασιά»]. 

Τσερκέζος (ο), Τσερκέζα (η) ο Κιρκάσιος, η Κιρκάσια (βλ. λ. Κιρ-
κασία). [ΕΤΥΜ < ρωσ. Cerkesy, πιθ. < οσετ. carkas «αετός»]. 

τσέρκι (το) {τσερκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το περίβληµα βαρελιού, κό-
σκινου και άλλων αντικειµένων που έχουν κυκλική περιφέρεια ΣΥΝ. 
στεφάνη 2. (κατ' επέκτ.) κάθε ξύλινος ή µεταλλικός δακτύλιος που 
χρησιµοποιείται για στήριξη ή συγκράτηση· (ειδικότ.) σκληρός ιµά-
ντας για το δέσιµο πολλών αντικειµένων µαζί: έδεσε τα βιβλία σε 
στοίβες µε το ~ 3. (παλαιότ.) παιχνίδι µε µεταλλικό στεφάνι. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. cerchio «κύκλος, στεφάνη» < λατ. circulus, υποκ. τού 
circus «κύκλος» (βλ. κ. τσίρκο)]. 

τσέτουλα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η αγορά µε πίστωση· στη ΦΡ. κό-
βω τσέτουλα αγοράζω (κάτι) µε πίστωση, µε σκοπό να µην πληρώσω 
2. (ως επίρρ.) δωρεάν. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν. < βεν. cetola (ιταλ. cedola) < µτγν. λατ. schedula, υποκ. 
τού λατ. scheda | scida < αρχ. σχίδη (ρ. σχίζω), στη σηµ. «φύλλο (χαρ-
τιού ή παπύρου)». Στις ιταλ. διαλέκτους η λ. έλαβε τη σηµ. τού κα-
ταλόγου όπου σηµειώνονταν οι οφειλέτες και τα χρέη τους προς τον 
πιστωτή]. 

τσετσέ (η) {άκλ.} παρασιτική µύγα τής Αφρικής, µεγαλύτερη από την 
οικιακή και µε κιτρινοκάστανο χρώµα, που τρέφεται µε αίµα και εί-
ναι γνωστή για τη µετάδοση τής νόσου τού ύπνου στον άνθρωπο· ΦΡ. 
τσίµπησε (κάποιον) µύγα τσετσέ για την αλλοπρόσαλλη, περίεργη ή 
ιδιαίτερα εκνευρισµένη συµπεριφορά (κάποιου): Πώς κάνεις έτσι; 
Μύγα ~ σε τσίµπησε; Ηρέµησε λίγο! [ΕΤΥΜ < αγγλ. tsetse < tsêtsê 
(γλ. Τσβάνα)]. 

Τσετσενία (η) αυτόνοµη ρωσική δηµοκρατία στον Β. Καύκασο µε 
πρωτεύουσα το Γκρόζνυ, επίσηµη γλώσσα την Τσετσενική και νόµι-
σµα το ρούβλι. — Τσετσένος (ο), Τσετσένα (η), Τσετσενικά (τα), τσε-
τσενικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. Checheny, αγν. ετύµου]. 

τσευδίζω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} τραυλίζω, ψευδίζω 
(βλ.λ.): ο γυιος της δεν µιλάει ακόµη σωστά, τσευδίζει. — τσεύδισµα 
(το). 

τσευδός, -ή, -ό ο ψευδός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ψευδός (βλ.λ.), 
µε τροπή τού συµπλέγµατος /ps/ σε /ts/, πβ. κ. κου-τσ-ός < κο-ψ-ός, κο-
τσ-άνι < κο-ψ-άνιον]. 

Τσεχία (η) (τσεχ. Ceskâ Republica = Τσεχική ∆ηµοκρατία) κράτος τής 
Κ. Ευρώπης µε πρωτεύουσα την Πράγα, επίσηµη γλώσσα την Τσεχική 
και νόµισµα την τσεχική κορώνα. — Τσέχος (ο), Τσέχα (η), τσε-
χικός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.) τσέχικος, -η, -ο, Τσεχικά κ. (λαϊκ.) Τσέχικα (τα). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Czech «Τσέχος» < τσεχ. Cek, πιθ. < ceta 
«στρατός»]. 

Τσεχοσλοβακία (η) ΙΣΤ. κράτος τής Κ. Ευρώπης, το οποίο ιδρύθηκε 
το 1918, µε πρωτεύουσα την Πράγα, και διασπάστηκε το 1993 σε δύο 
επιµέρους κράτη, την Τσεχία και τη Σλοβακία. — Τσεχοσλοβάκος 
(ο), Τσεχοσλοβάκο (η), τσεχοσλοβακικός, -ή, -ό κ. τσεχοσλοβάκικος, -
η, -ο. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Czechoslovakia]. 

τσηρώτο (το) (σχολ. ορθ. τσιρότο) λεπτό έµπλαστρο· κυρ. µικρή αυ-
τοκόλλητη ταινία που επικολλάται πάνω σε µικρό τραύµα (λ.χ. κόψι-
µο στο δάχτυλο) για προστασία: του έβαλε ένα ~ στην πλάτη. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < ιταλ. cerotto < µτγν. κηρωτόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. 
επιθ. κηρωτός «αλειµµένος µε κερί» (< κηρός). Από την ετυµ. 
προκύπτει ότι ορθότ. γρ. τής λ. είναι µε -η- και -ω- (τσηρώτο)}. 

τσήτα (η) {δύσχρ. τσητών} 1. ξύλινος πήχυς 2. κοµµάτι ξύλου µε το 
οποίο κρατείται κάτι τεντωµένο· ΦΡ. είµαι στην τσήτα σε υπερέντα-
ση, έχω τεντωµένα νεύρα 3. το ξύλινο στήριγµα των κληµατίδων τού 
αµπελιού 4. το κόσκινο · 5. η καρφοβελόνα · 6. διακοσµητική λωρί-
δα που ράβεται στον ποδόγυρο 7. (ως επίρρ.) κολλητά, εφαρµοστά 
στο σώµα: φορούσε ένα µπλουζάκι ~ και διαγράφονταν όλες οι λε-
πτοµέρειες τού σώµατος. [ΕΤΥΜ. < σήτα «κόσκινο» (βλ.λ.)]. 

τσητώνω ρ. µετβ. {τσήτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. τεντώνω: τσήτωσε τα 
πόδια του στο κρεβάτι || µετά το λίφτινγκ το δέρµα της είχε τσητωθεί· 
ΦΡ. (λαϊκ.) την τσήτωσε (ενν. την κοιλιά του) παράφαγε και φούσκω-
σε 2. (µτφ.) πιέζω κάποιον να εντείνει τις προσπάθειες του 3. (µτφ. η 
µτχ. τσητωµένος, -η, -ο) αυτός που έχει τεντωµένα νεύρα, που βρί-
σκεται σε µεγάλη ένταση: είναι πολύ - σήµερα' µε το παραµικρό 
αντιδρά! — τοήτωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < τσήτα + παραγ. επίθηµα -ώνω. Λιγότερο πιθ. η παραγωγή 
από το αρχ. τιταίνω «τείνω, τεντώνω» ή από συµφυρµό των ρ. τιταί-
νω και τεντώνω], 

τσητωτός, -ή, -ό τεντωµένος. 
τσίβα (η) → τζίβα 
τσιγαρίδα (η) (συνήθ. στον πληθ.) ξεροτηγανισµένα κοµµάτια χοιρι-
νού λίπους. 

[ΕΤΥΜ < τσιγαρίζω]. 
τσιγαρίζω ρ. µετβ. {τσιγάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προπαρασκευάζω 

υλικό τού φαγητού τηγανίζοντας το για λίγη ώρα σε καυτό λάδι, βού-
τυρο ή λίπος µέχρι να ροδίσει, για να το χρησιµοποιήσω στο µαγεί-
ρεµα: ~ τα κρεµµύδια ΣΥΝ. καβουρντίζω, σοτάρω 2. (συνήθ. µεσοπαθ. 
τσιγορίζοµαι) βασανίζοµαι, ταλαιπωρούµαι: τσιγαριστήκαµε όλη µέ-
ρα στον ήλιο. — τσιγάρισµα (το). [ΕΤΎΜ. µεσν., ονοµατοποιηµένη 
λ.]. 

τσιγαριλίκι κ. τσιγαρλίκι (το) {τσιγαριλικ-ιού | -ιών} στριφτό τσι-
γάρο, το οποίο περιέχει χασίς ή µαριχουάνα. 

τσιγαριστός, -ή, -ό αυτός που τον έχουν τσιγαρίσει ΣΥΝ. τσιγαρι-
σµένος. 

τσιγάρο (το) [1871] 1. µακρόστενο λεπτό κυλινδρικό χαρτί µε ή χωρίς 
φίλτρο στο ένα του άκρο, που περιέχει ποσότητα ψιλοκοµµένων και 
επεξεργασµένων φύλλων καπνού και το οποίο τοποθετεί κανείς στα 
χείλη του ή σε πίπα και ανάβει το άλλο άκρο (το ελεύθερο), ρουφώ-
ντας µια δόση καπνού (εισπνέοντας ή αποβάλλοντας τον): ένα πακέ-
το µε τσιγάρα || ανάβω το ~ || στρίβω (βλ.λ.) | ρουφώ | πίνω | προσφέρω 
~ || ελαφρύ | βαρύ | σέρτικο | άφιλτρο ~ 2. (συνεκδ.) τσιγάρα (τα) η 
συσκευασµένη σε µικρά κουτιά ποσότητα τσιγάρων (σηµ. 1) που 
διατίθεται στο εµπόριο: αυξήσεις στα ~ || το περίπτερο δεν είχε τσι-
γάρα 3. (συνεκδ.) ό,τι αποµένει από το κάπνισµα τού τσιγάρου· απο-
τσίγαρο, γώπα: στον δρόµο έβλεπες πεταµένα ~ || το σταχτοδοχείο 
ήταν γεµάτο τσιγάρα 4. (συνεκδ.) το κάπνισµα: αρχίζω | κόβω το ~ || 
κόβω το ~ µαχαίρι (όχι σταδιακά, αλλά απότοµα, µια κι έξω) (πβ. λ. 
πούρο, πίπα) 5. απόσταση ίση µε τον χρόνο που χρειάζεται για να 
καπνίσει κανείς ένα τσιγάρο: «το σπίτι βρίσκεται ένα ~ δρόµο πιο 
κάτω» (εφηµ.). — (υποκ.) τσιγαράκι (το). 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. cigaro < ισπ. cigaro, πιθ. < zicar «καπνίζω», λ. τής γλώσ-
σας των Μάγια]. 

τσΐγαροθήκη (η) [1880] {τσιγαροθηκών} 1. θήκη (µεταλλική ή ξύλι-
νη, συνήθ. επίπεδη και πεπλατυσµένη), µέσα στην οποία τοποθετού-
νται τσιγάρα ΣΥΝ. ταµπακιέρα · 2. (καταχρ.) το σταχτοδοχείο (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. σταχτοθήκη. Επίσης (σπάν.-λόγ.) σιγαρετοθήκη (σηµ. 1). 

τσιγαρόχαρτο (το) [1884] 1. λεπτό χαρτί µε το οποίο τυλίγεται ο κα-
πνός των τσιγάρων 2. (γενικότ.) λεπτό ηµιδιαφανές χαρτί που χρησι-
µοποιείται στο σχέδιο (κυρ. για αντιγραφές). 

τσιγγάνικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τους Τσιγγάνους: ~ ζωή | 
γλώσσα | τραγούδια | έθιµα | χοροί | βιολιά | µπάντα µε τροµπέτες | 
µουσική. — τσιγγάνικα επίρρ. 

Τσιγγάνος (ο), Τσιγγάνα (η) µέλος νοµαδικού λαού µε σκουρόχρωµο 
δέρµα, µε καταγωγή από τη Β. Ινδία, που σήµερα ζουν δια-
σκορπισµένοι σε οµάδες (νοµαδικές ή εγκατεστηµένες) σε όλο τον 
πλανήτη και κυρ. στην Ευρώπη: οι ~ θεωρούνται σύµβολο τής ελεύ-
θερης, χωρίς περιορισµούς ζωής || οι ~ στην Ελλάδα έγιναν γνωστοί 
ως σιδεράδες και οργανοπαίκτες || καταυλισµός Τσιγγάνων || πολλοί ~ 
µένουν σε τσαντίρια (πβ. λ. Αθίγγανος, Γύφτος, Ροµ). Επίσης (λαϊ-
κότ.) Ατσίγγανος (ο), Ατσιγγάνα (η). — Τσιγγανάκι κ. Τσιγγανόπου-
λο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, εθνικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < άτσίγγανος < αθίγγανος «άθικτος, ανέγγιχτος» (ά-
στερητ. + θιγγάνω «αγγίζω»), o όρ. αθίγγανος αποδόθηκε κατά τη 
βυζαντινή εποχή στους πιστούς µιας µανιχαϊστικής αίρεσης, οι οποίοι 
είχαν µετοικήσει από τη Φρυγία στο Βυζάντιο και που (εσφαλµένα;) 
ταυτίστηκαν µε τους Τσιγγάνους]. 

ΣΧΟΛΙΟ Οι Τσιγγάνοι αυτοαποκαλούνται Ροµ (Rom) «άνδρας, σύ-
ζυγος» - ενώ οι µη Τσιγγάνοι είναι gadje «άξεστοι, χωριάτες». Τόσο 
η ονοµασία όσο και η γλώσσα που µιλούν (Romany) προέρχονται 
από την (Αρχαία) Ινδική, αφού είναι βέβαιο ότι αρχική κοιτίδα των 
Τσιγγάνων είναι η Β. Ινδία. Στο Βυζάντιο οι αιρετικοί Μελ-
χισεδεκίτες (4-5 αι. µ.Χ.) αποκλήθηκαν Αθίγγανοι, από όπου το 
Ατσίγγανοι (14ος-15ος αι.) και το Τσιγγάνο! (εξού και η γραφή µε -
γγ- αντί -γκ-). Το Αθίγγανο! (α- στερητ. + θιγγάνω «θίγω, αγγίζω») 
σήµαινε «άθικτοι», χαρακτηρισµός που αποδιδόταν στους παρίες, 
στα µέλη τής κατώτερης κάστας (τάξεως) ή στους εκτός κάστας 
(πβ. αγγλ. untouchables). Ονοµάστηκαν επίσης στο Βυζάντιο (9ος 
αι.) και Αιγύπτιοι, από όπου το Γύφτο!, είτε διότι έφθασαν στο Βυ-
ζάντιο µέσω Αιγύπτου είτε διότι προήλθαν από τη «Μικρή Αίγυ-
πτο», την εύφορη Κιλικία (πβ. αγγλ. Gypsy < Egyptians «Αιγύπτιοι», 
ισπ. Gitanos < Egitanos «Αιγύπτιοι»). Αλλες ονοµασίες τους είναι 
Κατσίβελο! και Μποέµ. Το Κατσίβελοι προήλθε από το Cattivello, 
υποκ. τού cattivo < λατ. captivus «αιχµάλωτος, δούλος», ενώ το 
Μποέµ (< γαλλ. bohème) δεν είναι παρά οι Βοηµοί, οι πρόσφυγες 
από τη Βοηµία (Bohemia), που µετακινούνταν και ζούσαν ξέγνοι-
αστοι και ελεύθεροι (από εκεί και η λ. µποέµ «ξέγνοιαστος»), λό-
γω τής επίσηµης αδείας που έδωσε στους Τσιγγάνους ο βασιλιάς 
τής Βοηµίας, η οποία τους επέτρεπε να µετακινούνται ελεύθερα σε 
διάφορες χώρες τής Κ. Ευρώπης. Οι τρεις κύριες φυλετικές οµάδες 
των Τσιγγάνων είναι οι Kalderash (σιδηρουργοί, χαλκουργοί, κυ-
ρίως τής Κ. και ∆. Ευρώπης), οι Gitanos (µουσικοί-χορευτές κυρίως 
τής Ιβηρικής Χερσονήσου) και οι Manush ή Sinti (δεξιοτέχνες τού 
τσίρκου κυρίως τής Ιταλίας, Γαλλίας και Γερµανίας). Ας 
σηµειωθεί ότι η λ. τσιγγούνης ετυµολογείται από τουρκ. çingene 
που δηλώνει τον τσιγγάνο, αποτελεί δηλ. για την Ελληνική 
αντιδάνειο (γι' αυτό γράφεται µε -γγ- και όχι µε -γκ-). 

τσιγγουνεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {τσιγγουνεύτηκα} αποφεύγω να χρη-
σιµοποιήσω ή να ξοδέψω κάτι: ~ ακόµα και το νερό || ~ τα λόγια του 
ΣΥΝ. φειδωλεύοµαι ANT. σπαταλώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

τσιγγούνης, -α, -ικο {τσνγγούνηδες} αυτός που δεν θέλει να κάνει 
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έξοδα, που προσπαθεί να αποφύγει κάθε δαπάνη ΣΥΝ. σφιχτοχέρης, 
σπαγκοραµµένος, εξηνταβελόνης. — (µεγεθ.) τσιγγούναρος (ο), τσιγ-
γούνικος, -η, -ο, τσιγγούνικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çingene < µεσν. Τσιγγάνος (βλ.λ.)]. 

τσιγγούνης: συνώνυµα. Οι λέξεις που δηλώνουν «αυτόν που αγα-
πά υπερβολικά, σχεδόν παθολογικά, τα χρήµατα και στερείται συ-
χνά πραγµάτων που έχει ανάγκη ή επιθυµεί, για να µην ξοδεύει 
χρήµατα», είναι πολλές στην Ελληνική, όπως και σε άλλες γλώσ-
σες. Η συµπεριφορά τού τσιγγούνη (ενέργειες, ιδιότητες, νοοτρο-
πία), ενίοτε τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται από τους άλλους 
σε ορισµένη εθνική οµάδα, είναι η πηγή τής δηµιουργίας των σχε-
τικών λέξεων. Έτσι, τα τσιγγούνης, γύφτος, τσιφούτης και πιθ. το 
καρµοίρης προέρχονται από αντίστοιχα εθνικά ονόµατα: Τσιγγά-
νος > τουρκ. çingene > τσιγγούνης, ΓΟφτος (< Αιγύπτιος) > γύφτος, 
τουρκ. çifit «Εβραίος» > τσιφούτης. πιθανόν και το καρµοίρης < 
αρχ. Καριµοίροι (< Κάρες «λαός τής Μ. Ανατολής, που οι άνδρες 
του υπηρετούσαν ως µισθοφόροι ή ήταν δούλοι» + µοίρα). Η υπερ-
βολική αγάπη προς τα χρήµατα έδωσε τα φιλ-άργυρος, φιλο-χρή-
µατος και παραδό-πιστος. Η οικονοµία στη ραπτική (ράψιµο, 
µπαλλώµατα) έδωσε τα σπαγκοραµµένος και σπάγκος, καθώς και 
το εξηνταβελόνης. Τέλος, η υπερβολική οικονοµία (φειδώ) έδωσε 
το φειδωλός και η πίεση να µην ξοδεύει κανείς, τα σφιχτός και 
σφιχτοχέρης. 

τσιγγουνιά (η) η υπερβολική τάση να αποφεύγει κανείς κάθε έξοδο, 
να µη θέλει να δώσει ή να ξοδέψω χρήµατα ή οτιδήποτε κατέχει· συ-
χνά στον πληθ.: Τσιγγουνιές θα κάνουµε τώρα; Πάρε ό,τι και όσα 
χρειάζεσαι*. 

τσιγκέλι (το) {τσιγκελ-ιού | -ιών} 1. σιδερένιο άγκιστρο στο οποίο 
κρεµούν οι κρεοπώλες τα κρέατα προς πώληση· ΦΡ. βγάζω τα λόγια 
(κάποιου) µε το τσιγκέλι βλ. λ. βγάζω 2. σιδερένιο εργαλείο ανελκύ-
σεως αντικειµένων, που έχουν πέσει σε στέρνα, πηγάδι ή γενικά σε 
λάκκο µε µεγάλο βάθος ΣΥΝ. γάντζος. — (υποκ.) τσιγκελάκι (το), τσι-
γκελωτός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çengel < περσ. 
cangäl «νύχια, άγκιστρα»]. 

τσιγκελωτός, -ή, -ό αυτός που µοιάζει µε τσιγκέλι: -µουστάκια. — 
τσιγκελωτά επίρρ. 

τσίγκινος, -η, -ο αυτός που έχει κατασκευαστεί από τσίγκο: ~ λαµα-
ρίνες. 

τσιγκλώ ρ. -> τσυγκλώ 
τσιγκογραφία (η) {χωρ. πληθ.) ΤΥΠΟΓΡ. µέθοδος για την εκτύπωση 

κειµένων και εικόνων µε τη χρήση τσίγκου (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. zincography (νόθο συνθ.)]. 

τσιγκογράφος (ο) τεχνίτης εξειδικευµένος στην τσιγκογραφία. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. zincograph (νόθο συνθ.)]. 

τσίγκος (ο) 1. ΧΗΜ. Ο ψευδάργυρος 2. (συνεκδ.) ΤΥΠΟΓΡ. πλάκα εκτυ-
πώσεως στη µέθοδο όφσετ (βλ.λ.), που κατασκευαζόταν αρχικά από 
ψευδάργυρο και σήµερα από διάφορα άλλα µέταλλα (λ.χ. αλουµίνιο) 
ή δύο και τρία στρώµατα µετάλλου (λ.χ. χαλκό, χρώµιο κ.λπ.): διµε-
ταλλικός | τριµεταλλικός ~ 3. η λαµαρίνα που έχει επικάλυψη ψευ-
δαργύρου: σκεπή από - || η βροχή χτυπούσε στον ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-
. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. zinco < γερµ. Zink, αγν. ετύµου]. 

τσιγκούνης, -α, -ικο → τσιγγούνης 
τσιζµπουργκερ (το) {άκλ.} το χάµπουργκερ (βλ.λ.) που περιέχει και 

τυρί. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. cheeseburger]. 
τσίκλα (η) → τσίχλα 
τσίκνα (η) {χωρ. πληθ.} η οσµή που αναδίδει το κρέας που ψήνεται ή 

καίγεται. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < *κνίτσα (µε αντιµετάθεση) < αρχ. κνίσα (βλ.λ.). 
Κατ' άλλη άποψη, η λ. προέρχεται (υποχωρητ.) από το ρ. τσικνώνω < 
*έξ-ικµώ < αρχ. έξικµάζω «αποπνέω, αναδίδω» < έξ- + ίκµάς, -άδος 
(πβ. κ. τσύγκλα - ξύγκλα)]. 

τσικνιάς (ο) {τσικνιάδες} (λαϊκ.) ο ερωδιός (βλ.λ.). 
τσικνίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσίκνισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κά-

νω (κάτι) να αναδίδει τσίκνα: - το φαγητό 2. τσιγαρίζω, καβουρντίζω 
♦ (αµετβ.) 3. αναδίδω τσίκνα: τσίκνιζαν τα κρέατα 4. διασκεδάζω την 
ηµέρα τής Τσικνοπέµπτης: εσείς πού θα τσικνίσετε; — τσίκνισµα 
(το). 

Τσικνοπέµπτη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η Πέµπτη τής δεύτερης εβδοµά-
δας τής Αποκριάς, η οποία εορτάζεται µε ψήσιµο κρεάτων και µαζι-
κές εξόδους στις ταβέρνες. 

τσικό (τα) {άκλ.} οι µικροί ποδοσφαιριστές µιας οµάδας, τα παιδικά 
και εφηβικά τµήµατα της: τα ~ τού Ολυµπιακού || κατεβαίνει στον 
αγώνα µε τα ~. [ΕΤΥΜ. < ισπ. chico «νεαρός»]. 

τσικουδια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} οινοπνευµατώδες ποτό που παρα-
σκευάζεται από απόσταξη στεµφύλων ΣΥΝ. ρακή. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
τσίκουδο, αβεβ. ετύµου, ίσως < *κίκουδο < κούκουδο «κουκούτσι»]. 

τσικρίκι (το) {τσικρικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) είδος διπλής ρόκας (βλ. λ. ρό-
κα'). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. cikrik]. 

τσικ τσικ (το) ο ήχος από το ελαφρό τρίξιµο ξύλου ή το τσαλάκωµα 
χαρτιού. Επίσης τσικ τσακ. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

τσιληµπουρδίζω ρ. αµετβ. {τσιληµπούρδισα} (εκφραστ.-οικ.) επιδί-
δοµαι σε ερωτικές αταξίες: παρά την ηλικία του τσιληµπουρδίζει 

ακόµα ΣΥΝ. µπερµπαντεύω, ερωτοτροπώ. — τσιληµπούρδισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. σιληπορδώ (-έω) «φέροµαι χυδαία, βάναυσα» (µε τσι-
τακισµό), µε β' συνθ. τη λ. πορδή. Σχετικά µε το ά συνθ. σιλη-, έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι συνδ. µε το ανθρωπωνύµιο Σιληνός (βλ.λ.), 
αν και άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται για διαλεκτ. τ. που συνδ. µε το 
αρχ. πλώ (-άω) «έχω διάρροια»]. 

τσίλι (το) {άκλ.} πολύ καυτερή σάλτσα, καθώς και το φαγητό στην 
παρασκευή τού οποίου έχει χρησιµοποιηθεί τέτοια σάλτσα: µεξικά-
νικη σαλάτα µε ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. chilli < ισπ. chile < chili (γλώσσα 
Ναχουάτλ)]. 

τσίλια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σκοπιά· εύχρ. στις ΦΡ. (α) κρατάω | φυλάω 
τσίλιες (οικ.) προσέχω µήπως εµφανιστεί κανείς (λ.χ. αστυνοµικός), 
καθώς κάποιος άλλος εκτελεί παράνοµη πράξη (λ.χ. διάρρηξη): οι δύο 
έκλεβαν κι ο τρίτος φύλαγε τσίλιες (β) στην τσίλια (αργκό) σε επιφυ-
λακή, σε εγρήγορση: όλη τη βδοµάδα ήµουν ~. 
[ΕΤΎΜ. Πιθ. < ιταλ. ciglia | ciglio «φρύδι» (πβ. φρ. aguzzare la ciglia 
«παρατηρώ προσεκτικά») < λατ. cilium]. 

τσιλιαδορος (ο) (λαϊκ.-κακόσ.) αυτός που φυλάει τσίλιες (συνήθ. σε 
οµάδα κακοποιών). [ΕΤΎΜ. < τσίλια + λεξικό επίθηµα -δόρος 
(βλ.λ.)]. 

τσιλιβήθρα (η) {τσιληβηθρών} Ι.ΖΩΟΛ. το πτηνό σουσουράδα (βλ.λ.) 
2. (µτφ. για πρόσ.) ο µικρόσωµος και λιπόσαρκος. 
[ΕΤΥΜ < διαλεκτ. τσιλιµήθρα, πιθ. < αλβ. çilimi «παιδάκι, νήπιο» + 
παραγ. επίθηµα -ήθρα]. 

τσίλικος, -η/-ια, -ο 1. (για νοµίσµατα) καινούργιο, νέας κοπής και γι' 
αυτό γυαλιστερό 2. (γενικότ.) καινούργιος: τα ~ άλογα τού αρα-
µπατζή. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çil «καινούργιος» ή < τουρκ. çelik «ατσάλι»]. 

τσίµα-τσίµα επίρρ. -+ τσύµα-τσύµα 
τσιµενταρω ρ. µετβ. {τσιµεντάρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) επιστρώ-

νω, φράζω ή ενώνω µε τσιµέντο: ~ την αυλή | την ταράτσα. Επίσης 
τσιµεντώνω   — τσιµεντάρισµα (το). 

τσιµεντένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) ΓΕΩΛ. η γεώτρηση 
στην οποία ρίχνεται τσιµέντο µε µεγάλη πίεση, ώστε να στερεοποιη-
θεί η περιοχή που βρίσκεται κάτω από αυτήν. 

τσιµεντένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει κατασκευαστεί από τσιµέντο: ~ 
σκαλοπάτι. 

τσιµέντο (το) 1. οικοδοµικό υλικό µε τη µορφή λεπτότατης γκριζο-
πράσινης σκόνης, που παράγεται κυρ. από ασβεστόλιθο και άργιλο 
και όταν αναµιχθεί µε νερό σχηµατίζει πολτό, ο οποίος µετά από ορι-
σµένο χρονικό διάστηµα στερεοποιείται και γίνεται σκληρός λίθος µε 
µεγάλη αντοχή· χρησιµοποιείται για την παρασκευή τσιµεντοκονια-
µάτων, σκυροκονιαµάτων, άοπλου και οπλισµένου σκυροδέµατος 
(µπετόν, µπετόν αρµέ), τσιµεντόλιθων, τσιµεντοσανίδων και για κα-
τασκευές τόσο στο έδαφος όσο και µέσα στο νερό: ~ ταχείας | βρα-
δείας πήξεως || εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου 2. (συνεκδ.) το τσι-
µεντοκονίαµα (βλ.λ.): κουβαλάω | ρίχνω -· ΦΡ. (α) τσιµέντο να γίνει 
δεν βαριέσαι! (β) είµαι | βρίσκοµαι στα τσιµέντα (για οικοδοµή) είµαι 
| βρίσκοµαι στο στάδιο κατά το οποίο ρίχνεται µπετόν στα καλούπια 
3. (συνεκδ.) επιφάνεια που αποτελείται από στερεοποιηµένο τσιµε 
ντοκονίαµα, που δεν έχει στρωθεί ακόµη µε πλάκες, ξύλινο δάπεδο 
κ.λπ.: καταβρέχω το ~, για να µη σκάσει. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. cimento < ιταλ. cemento < λατ. caementum «λατόµη-
µα, ακατέργαστο πέτρωµα» < p. caedere «τέµνω, κόβω»]. 

τσιµεντόβεργα (η) {δύσχρ. τσιµεντοβεργών} η σιδερένια | χαλύβδινη 
βέργα κυκλικής διατοµής, που τοποθετείται στο τσιµέντο (µπετόν) για 
να το οπλίσει (βλ; λ. µπετόν αρµέ). 

τσιµεντοβιοµηχανία (η) {τσιµεντοβιοµηχανιών} βιοµηχανία παρα-
γωγής τσιµέντου. 

τσιµεντοβιοµήχανος (ο) {τσιµεντοβιοµηχάν-ου | -ων, -ους} ο ιδιο-
κτήτης τσιµεντοβιοµηχανίας. 

τσίµεντοκολόνα (η) κολόνα φτειαγµένη από τσιµέντο. 
τσιµεντοκονία (η) {τσιµεντοκονιών} µείγµα τσιµέντου, άµµου και 

νερού που χρησιµοποιείται ως επίχρισµα επιφανειών ή συνδετικό 
υλικό. 

τσιµεντοκονίαµα (το) {τσιµεντοκονιάµ-ατος | -ατα, -άτων) οικοδο-
µικό υλικό (µείγµα) που παρασκευάζεται από τσιµέντο, άµµο και νε-
ρό και το οποίο στερεοποιείται, όταν έλθει σε επαφή µε τον αέρα και 
το νερό' χρησιµοποιείται για τη στεγανοποίηση δεξαµενών, για το γέ-
µισµα των αρµών ανάµεσα στις πλάκες, την κατασκευή τσιµεντο-
πλίνθων κ.ά. (πβ. λ. σκυρόδεµα, µπετόν). 

τσιµεντόλιθος (ο) {-ου κ. -ίθου | -ων κ. -ίθων, -ους κ. -ίθους} ο τε-
χνητός πλίνθος που κατασκευάζεται από σκυρόδεµα (βλ.λ.) και χρη-
σιµοποιείται ως δοµικό υλικό στις οικοδοµές. Επίσης τσιµεντόπλιν/ 
θος (η). 

τσιµεντόπλακα (η) {τσιµεντοπλακών} τσιµεντένια πλάκα που στρώ-
νεται σε µεγάλες επιφάνειες (πεζοδρόµια, ταράτσες κ.α.). 

τσιµεντοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η ευρεία χρήση τού 
τσιµέντου ως οικοδοµικού υλικού· κάλυψη µιας έκτασης µε κτίσµατα 
από τσιµέντο: η ~ τής Αθήνας τις τρεις τελευταίες δεκαετίες || η 
παράνοµη ~ τού κτήµατος µε την ανοχή τής πολιτείας. 

τσιµεντοσανίδα (η) σανίδα που κατασκευάζεται από τσιµέντο µε ίνες 
αµιάντου και πριονίδια ξύλου. 

τσιµεντοστρώνω ρ. µετβ. {τσιµεντόστρω-σα -θηκα, -µένος} καλύπτω 
µια επιφάνεια µε τσιµέντο: τσιµεντοστρωµένη αυλή | δρόµος. — 
τσιµεντόστρωση (η) [1893]. 

τσιµεντοσωλήνας (ο) σωλήνας από τσιµέντο. 
τσιµεντούπολη (η) {-ης κ. -πόλεως | -πόλεις, -πόλεων} (καθηµ.) πόλη 

µε πολλά τσιµεντένια κτήρια- κυρ. ως χαρακτηρισµός µεγαλούπολης 
στην οποία κυριαρχούν οι πολυκατοικίες και απουσιάζει το 
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πράσινος η Αθήνα, µια ~. 
τσιµεντόχρωµα (το) {τσιµεντοχρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ειδικό χρώ-

µα, κατάλληλο για να βάφει τσιµεντένιες επιφάνειες. 
τσιµεντώνω ρ. → τσιµεντάρω 
τσιµινιέρα (η) {τσιµινιέρων) η καπνοδόχος των πλοίων και των ερ-

γοστασίων ΣΥΝ. φουγάρο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. ciminiera < γαλλ. cheminée < µτγν. λατ. 
caminata < λατ. caminus < αρχ. κάµινος (βλ.λ.)]. 

τσιµουδιά (η) {χωρ. πληθ.) ψίθυρος: (ως προσταγή) ~! ∆εν θέλω ν' 
ακούσω κουβέντα! ΦΡ. δεν βγάζω τσιµουδιά δεν λέω ούτε λέξη, σω-
παίνω: ήταν τόσο θυµωµένος, που δεν έβγαλα τσιµουδιά ΣΥΝ. δεν κά-
νω κιχ, δεν βγάζω άχνα. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µτγν. σιµωδία «φάλτσο τραγούδι, άτεχνη 
ωδή» < κύρ. όν. Σιµός (βλ. λ. σιµός «πλακουτσοµύτης») + ωδή]. 

τσιµούχα (η) (τσιµουχών) 1.ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλικός, δερµάτινος ή πλα-
στικός δακτύλιος στεγανότητας 2. η παρυφή υφάσµατος ΣΥΝ. ούγια 
3. (συνεκδ.) λωρίδα από παρυφή υφάσµατος ΣΥΝ. µπορντούρα · 4. 
άκοµψο ρούχο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çamuha «σφουγγάρι κατώτερης 
ποιότητας»]. 

τσίµπηµα (το) {τσιµπήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το άγγιγµα µε µυτερό 
αντικείµενο και το αίσθηµα (πόνος) που αυτό προκαλεί: ένιωσε ένα 
~ από τη βελόνα τής ένεσης ΣΥΝ. (λόγ.) νυγµός 2. (α) το πιάσιµο µέ-
ρους τού δέρµατος µε τα δάχτυλα (συνήθ. τον δείκτη και τον αντί-
χειρα) και το σύντοµο σφίξιµο του: του έδωσε ένα ~ στο µάγουλο (β) 
(συνεκδ.) το αίσθηµα (πόνος) που προκαλεί η παραπάνω ενέργεια: αι-
σθάνθηκε ένα δυνατό ~ στο µπράτσο ΣΥΝ. τσιµπιά 3. (για πουλί) η 
λήψη ποσότητας τροφής µε απότοµη, κοφτή κίνηση τού ράµφους: η 
κότα µε γρήγορα ~ έφαγε τους σπόρους τού καλαµποκιού ΣΥΝ. ράµ-
φισµα 4. το ελαφρό τρύπηµα µε το ράµφος ΣΥΝ. ράµφισµα 5. (µτφ.) 
γρήγορο, βιαστικό γεύµα: φτειάξε κάτι απλό για ~· δεν έχω πολύ χρό-
νο 6. (µτφ.) απότοµος ελαφρός πόνος ή ενόχληση σε µέρος τού σώ-
µατος: ένιωσα ένα ~ στην καρδιά || αν αισθάνεται τσιµπήµατα στα 
πόδια, µάλλον έχει πρόβληµα στην κυκλοφορία τού αίµατος. — 
(υποκ.) τσιµπηµατάκι (το). 

τσιµπηµατιά (η) 1. το τσίµπηµα 2. (συνεκδ.) το σηµάδι που µένει στο 
σώµα από τσίµπηµα. 

τσιµπητός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε τσίµπηµα (βλ.λ.). 
τσιµπιά (η) το τσίµπηµα (βλ.λ., σηµ. 2). 
τσιµπίδα (η) 1. κάθε είδους λαβίδα 2. (µτφ.) ο µηχανισµός υπηρεσίας 

τού κράτους, που συλλαµβάνει όσους παρανοµούν: τον έπιασε η ~ 
τής εφορίας || έπεσε στην ~ τού νόµου (τής αστυνοµίας). — (υποκ.) 
τσιµπιδούλα (η) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ Αβεβ. ετύµου, πιθ. < αρχ. έµπίς, -ίδος «είδος εντόµου» (µε την 
επίδραση τού ρ. τσιµπώ) < έµπίνω «καταπίνω (ενν. το αίµα)» (υπο-
χωρητ.) < έµ- (< εν-) + πίνω]. 

τσιµπιδάκι (το) {χωρ. γεν.) µικρό τσιµπίδι (λαβίδα) που αποτελείται 
από δύο λεπτά µακρόστενα στελέχη και χρησιµοποιείται ανάλογα µε 
το σχήµα και την κατασκευή, για να πιάνει κανείς πολύ µικρά αντι-
κείµενα (λ.χ. ψηφίδες, τυπογραφικά στοιχεία κ.ά.) ή για να αφαιρέ-
σει τρίχες (από τα φρύδια, το πρόσωπο κ.λπ.) και για τη συγκράτηση 
των µαλλιών: ήρθε µε τα ~ στα µαλλιά. 

τσιµπίδι (το) {τσιµπιδ-ιού | -ιών) πολύ µικρή λαβίδα. 
τσίµπλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. λιπώδες έκκριµα που εµφανίζεται συ-

νήθ. στις άκρες των µατιών (λόγω οφθαλµικών παθήσεων, την ώρα 
τού ύπνου κ.λπ.): ξύπνησε µε τις ~ στα µάτια ΣΥΝ. (λόγ.) λήµη· ΦΡ. µε 
την τσίµπλα στο µάτι χωρίς να έχει συνέλθει από τον ύπνο, πριν ξυ-
πνήσει καλά: είµαι ακόµη ~· περίµενε να πιω πρώτα έναν καφέ, να 
ξυπνήσω · 2. ο οφθαλµός στη βάση κάθε κληµατίδας αµπέλου. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τσιµπλίάζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

τσιµπλίάζω ρ. αµετβ. {τσίµπλιασ-α, -µένος) εµφανίζονται τσίµπλες 
στα µάτια: τσίµπλιασαν τα µάτια του. — τσίµπλιασµα (το). [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < σιφλή (µε τσιτακισµό) + παραγ. επίθηµα -ιάζω. Το σι-φλή είναι 
θηλ. τού µτγν. επιθ. σιφλός «ανάπηρος, ακρωτηριασµένος -τυφλός», 
αγν. ετύµου]. 

τσιµπλιάρης, -α, -ικο αυτός που έχει τσίµπλες στα µάτια του. Επίσης 
τσιµπλιάρικος, -η, -ο. 

τσιµπολογώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσιµπολογάς... | τσιµπολόγη-
σα) ♦ 1. (µετβ.) τσιµπώ (κάποιον/κάτι) συνέχεια ♦ 2. (αµετβ.) (µτφ.) 
τρώω λίγο από διάφορα φαγητά ή τρώω λίγο µε µικρές µπουκιές: κα-
θόταν ανόρεχτος και τσιµπολογούσε. — τσιµπολόγηµα (το). [ΕΤΥΜ. < 
τσιµπώ + -λογώ (< αρχ. -λόγω < λέγω «συλλέγω»)]. 

τσιµπούκι (το) {τσιµπουκ-ιού | -ιών} 1. είδος πίπας για κάπνισµα: κά-
πνιζε το ~ του · 2. (λαϊκ.-!, αποφεύγεται σε τυπικές µορφές επικοι-
νωνίας) η πεολειξία. — (υποκ.) τσιµπουκάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
çubuk]. 

τσιµπούρι (το) {τσιµπουρ-ιού | -ιών) 1. παρασιτικό έντοµο που απα-
ντά στο δέρµα των ζώων: ο σκύλος έπιασε τσιµπούρια· αλλιώς άκα-ρι 
(βλ.λ.) 2. (µτφ. για πρόσ.) άνθρωπος ενοχλητικός, φορτικός για τους 
άλλους: µας έγινε ~ (έρχεται όπου πηγαίνουµε, δεν µας αφήνει µό-
νους ή ήσυχους) ΣΥΝ. βδέλλα, κολλητσίδα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τσιµούριν (µε την παρετυµολ. επίδρ. τού ρ. τσιµπώ) < 
"κιµµύριον, υποκ. τού µτγν. κίµµυρος («γλώσσα» τού Ησυχίου)]. 

τσιµπούσι (το) {τσιµπουσ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) το φαγοπότι, το συµπό-
σιο ΣΥΝ. ευωχία. [ΕΤΥΜ < τουρκ. cümbüs]. 

τσιµπώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσιµπάς... | τσίµπ-ησα, -ιέµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} ♦ (µετβ.) 1. πιάνω σφιχτά το δέρµα µε δύο συνήθ. δά-
χτυλα (κυρ. µε τον δείκτη και τον αντίχειρα), προκαλώντας πόνο: τσι-
µπούσε συνεχώς τα µαγουλάκια τού µικρού || τσίµπησε µε να δω αν 
ονειρεύοµαι! (σε περιπτώσεις µεγάλης έκπληξης, απίστευτου περι- 

στατικού) 2. αγγίζω ή τρυπώ (κάποιον/κάτι) µε αιχµηρό όργανο: µε 
τσίµπησε κουνούπι || την τσίµπησε µε την καρφίτσα | µε τη βελόνα 3. 
(για πτηνά) πιάνω ποσότητα τροφής µε κοφτή κίνηση τού ράµφους: 
το καναρίνι τσιµπούσε το κανναβούρι 4. (µτφ.-λαϊκ.) συλλαµβάνω: η 
αστυνοµία τον τσίµπησε, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει τη σύλληψη 5. 
(µτφ.) παίρνω, πιάνω κάτι- ΦΡ. τσίµπα το! (οικ.) πιάσε το, άρπαξε το! 
(όταν πετάµε ή ρίχνουµε κάτι σε κάποιον) 6. (µτφ.) παίρνω κάτι ως 
αύξηση, δώρο, κέρδος: οι τιµές πώλησης τσίµπησαν 2-4% || πήγε να 
δει τον παππού του και τσίµπησε ένα πεντοχίλιαρο από κείνον ♦ 
(αµετβ.) 7. (για ψάρια) τρώω το δόλωµα και πιάνοµαι από το αγκί-
στρι: σήµερα δεν τσιµπάνε τα ψάρια || τσιµπάει; (συνηθισµένη αλλά 
και ενοχλητική ερώτηση σε ερασιτέχνη ψαρά, για να µάθει κανείς αν 
πάει καλά το ψάρεµα, αν υπάρχουν ψάρια και αν τρώνε το δόλωµα) 
8. (για πρόσ.) τρώω από λίγο µε µικρές µπουκιές ή και πρόχειρα: εσύ 
δεν τρως- τσιµπάς σαν το πουλί 9. (µεσοπαθ. τσιµπιέµαι) είµαι ερω-
τευµένος: τσιµπήθηκε µε µια µικρή 10. (η µτχ. τσιµπηµένος, -η, -ο) 
(α) αυτός που είναι ερωτευµένος: είναι -µαζί της (β) (για τιµές προϊ-
όντων) ανεβασµένος, ακριβός: είναι ~ οι τιµές σ' αυτό το µαγαζί. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τσιµπώ < *τσιµπίζω < *έξ-εµπίζω (µε τροπή τού -ξ- σε 
-τσ-, πβ. κ. τσύγκλα - ξύγκλα) < εξ- + -εµπίζω < αρχ. εµπίς, -ίδος «εί-
δος εντόµου» (βλ. κ. τσιµπίδα). Λιγότερο πιθ. είναι οι προταθείσες 
αναγωγές στο ρ. συµπιέζω ή στο αρχ. κίµβιξ, -ϊκος «τσιγγούνης, µι-
κρολόγος»]. 

τσινί (το) {τσιν-ιού | -ιών) πλακίδιο επισµαλτωµένο. 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. çini (< Çin «Κίνα»)]. 

τσίνισµα (το) {τσινίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. η αντίδραση σε 
κάτι (συνήθ. µε τίναγµα, µε αντανακλαστική κίνηση) 2. (µτφ.) η αντί-
δραση (κάποιου) (επειδή του ασκείται πίεση ή επειδή δεν θέλει να 
κάνει κάτι που του ζητούν): µόλις του λέω να βρει µια δουλειά, αρ-
χίζει τα ~. 

τσίνορο (το) (συνήθ. στον πληθ.) η βλεφαρίδα ΣΥΝ. µατοτσίνο)υ)ρο, 
µατόκλαδα. 
[ΕΤΥΜ. < µατο-τσίνο)υ)ρο, µε απόσπαση τού β' συνθ., < µεσν. τσινά-
ρι(ν) < *κινάριον (µε τσιτακισµό) < µτγν. κίναρα | κύναρα «αγκινά-
ρα», αγν. ετύµου]. 

τσιντσιλά (το) {άκλ.} 1. µικρόσωµο τρωκτικό τής Ν. Αµερικής, που 
µοιάζει µε λαγό και θηρεύεται για την πολύτιµη γούνα του 2. (συ-
νεκδ.) η γούνα τού παραπάνω ζώου. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. chinchilla < ισπ. chinchilla, υποκ. τού chinche < λατ. 
cimex, -icis «κοριός»]. 

τσινώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {τσινάς... | τσίνησα} 1. (για ζώα) κλοτσώ αντι-
δρώντας, τινάζοµαι: µόλις απιρούνισε το άλογο, εκείνο τσίνησε και 
δεν προχωρούσε 2. (µτφ. για πρόσ.) δυσανασχετώ, αντιδρώ (επειδή 
δεν θέλω να κάνω κάτι ή επειδή µε πιέζουν): µόλις του πεις για γά-
µο, τσινάει ΣΥΝ. δυστροπώ, (µτφ.) κλοτσάω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. τσινώ 
<*τινώ (µε τσιτακισµό) < τινάζω]. 

τσιουάουα (το) {άκλ.} ο πιο µικρόσωµος σκύλος τού κόσµου, µε 
στρογγυλό κεφάλι, µεγάλα ανασηκωµένα αφτιά, µάτια που προεξέ-
χουν και γεροδεµένο σώµα. [ΕΤΥΜ. Από το τόπων. Chihuahua, πόλη 
τού Μεξικού]. 

τσίου-τσίου (το) {άκλ.} το κελάηδηµα πουλιού. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

τσιπ (το) {άκλ.} ΤΕΧΝΟΛ. πλακίδιο ολοκληρωµένου κυκλώµατος από 
ηµιαγωγό υλικό, κυρ. από πυρίτιο, επάνω στο οποίο µπορούν να απο-
τυπώνονται διάφορα ηλεκτρονικά στοιχεία (αντιστάσεις, τρανζίστορ 
κ.ά.)· πβ. λ. µικροτσίπ. — (υποκ.) τσιπάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. chip 
«θραύσµα, τεµάχιο» (κυρ. στη φρ. silicon chip «τεµάχιο σιλικόνης») < 
µέσ. αγγλ. chippen, από συνθ. αρχ. αγγλ. for-cippion «αποκόπτω»]. 

τσίπα (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) 1. η κρούστα στην επιφάνεια των υγρών, 
ιδ. τού γάλακτος 2. (συνεκδ.) ο λεπτός υµένας που µένει µερικές φο-
ρές στο πρόσωπο των νεογέννητων · 3. κάλυµµα κεφαλής γυναικών 
τσεµπέρι 4. (µτφ.) η ντροπή: δεν έχει καθόλου ~ επάνω του (είναι τε-
λείως ξεδιάντροπος). 
[ΕΤΥΜ µεσν., µε σηµ. «πέπλος, τσεµπέρι», πιθ. συνδ. µε τη «γλώσσα» 
τού Ησυχίου σίφα·χόρια «υµένες που καλύπτουν το πρόσωπο τού εµ-
βρύου», αγν. ετύµου. Κατ' άλλη άποψη, ο µεσν. τ. ανάγεται σε σλαβ. 
tsipa], 

τσιπούρα (η) → τσιππούρα 
τσπτουράδικο (το) µεζεδοπωλείο όπου σερβίρεται τσίπουρο. 
τσίπουρο (το) 1. (συνήθ. στον πληθ.) το υπόλειµµα από το πάτηµα των 

σταφυλιών ΣΥΝ. στέµφυλο 2. (συνεκδ.) η ρακή (βλ.λ.). — (υποκ.) 
τσιπουράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., ίσως < τουρκ. sapre. Κατ' άλλη άποψη, η λ. συνδ. µε το 
µτγν. σίκερα «είδος οινοπνευµατώδους ποτού» < εβρ. äekar]. 

τσιπουρόχωµα (το) {τσιπουροχώµατος | χωρ. πληθ.) είδος χώµατος 
από στέµφυλα. 

τσιππούρα (η) (συνήθ. ορθ. τσιπούρα) {χωρ. γεν. πληθ.} πολύ νόστιµο 
νοµαδικό ψάρι, µε σώµα συµπιεσµένο στα πλευρά, ψηλή και κα-
µπουρωτή ράχη, ασηµόγκριζο χρώµα και µια χαρακτηριστική χρυ-
σοκίτρινη ταινία, σαν φρύδι, που ενώνει τα µάτια· ζει σε παράκτιες 
περιοχές µε αµµώδη βυθό. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ϊππουρος (< ίππος + ουρά). Το αρχικό τσ- προέρ-
χεται από αµάρτυρο αρχικό /s/, το οποίο οφείλεται σε συµπροφορά 
τού άρθρου µε το ουσ. στη γεν. *τής Ίππούρας (µε αλλαγή γένους)]. 

τσιπς (τα) {άκλ.) λεπτές, στρογγυλές και επίπεδες, τηγανισµένες φέ-
τες πατάτας: ένα σακουλάκι ~ || ~ µε ρίγανη. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. chips, πληθ. τού chip, που συνδ. µε αρχ. αγγλ. cippion 
«κόβω (ψωµί, φέτες)»]. 

τσιράκι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) 1. ο µαθητευόµενος σε τεχνικό επάγ- 
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γελµα ΣΥΝ. κάλφας, παραγυιός 2. (συνεκδ.-κακόσ.) ο πιστός ακόλουθος 
(κάποιου) και συνηθέστ. αυτός που εκτελεί τις εντολές (κάποιου): τον 
έχει για ~ του || εµφανίστηκε στο µαγαζί µε τα ~ του ΣΥΝ. υπηρέτης. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çirak < περσ. Ciräg «πελάτης»]. 

τσίριγµα (το) → τσυρίζω 
Τσιρίγο (το) (λαϊκ.) τα Κύθηρα (βλ.λ.). —Τσιριγώτης (ο), Τσιριγώτισ-

σα (η), τσιριγώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. Cerigo < λατ. Cedrigum < Cethericum | 
Cithericum < αρχ. Κύθηρα (βλ.λ.)]. 

τσιρίδα (η) -> τσυρίδα 
τσιρίζω ρ. → τσυρίζω 
τσίριµόνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (συνήθ. στον πληθ.) η φιλο-

φρόνηση 2. το νάζι: µας κάνει τσιριµόνιες ΣΥΝ. κόνξες, σκέρτσα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. τσεριµόνια < ιταλ. cerimonia < λατ. caerimonia «θρη-
σκεία, τελετή», αγν. ετύµου, ίσως ετρουσκ. λ.]. 

τσιρίσι (το) {τσιρισ-ιού | -ιών} 1. είδος αµύλου που προέρχεται και 
εξάγεται από τους κονδύλους τού ασφοδέλου 2. (συνεκδ.) η κόλλα 
που παρασκευάζεται από το άµυλο αυτό και χρησιµοποιείται από 
τους υποδηµατοποιούς. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. çirisj. 

τσιριτσάντζουλα (η) → τζιριτζάντζουλα 
τσιριχτός, -ή, -ό → τσυριχτός 
τσίρκο (το) 1. στεγασµένος χώρος µε κυκλική κονίστρα (πίστα) στο 

κέντρο, όπου γίνονται παραστάσεις µε ταχυδακτυλουργούς, ακροβά-
τες, γυµνασµένα ζώα κ.λπ. 2. (συνεκδ.) ο (περιοδεύων) θίασος που 
πραγµατοποιεί τις παραστάσεις αυτές 3. (µτφ.) κωµικό θέαµα: κατα-
ντήσαµε σωστό ~! 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. circo < λατ. circus «κύκλος», που συνδ. µε τα αρχ. κρί-
κος | κίρκος (βλ.λ.)]. 

τσίρκουλο (το) (λαϊκ.) γελοίος- κυρ. στη ΦΡ. γίνοµαι τσίρκουλο γε-
λοιοποιούµαι. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. circolo < λατ. circulus, υπόκ. τού circus 
«κύκλος»]. 

τσίρλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το υδαρές κόπρανο τής διάρροιας. 
Επίσης τσιρλιό (το). [ΕΤΥΜ < τσιρλώ (υποχωρητ.)]. 

τσιρλητό (το) (λαϊκ.) η διάρροια. 
τσιρλιάρης, -α, -ικο (λαϊκ.) 1. αυτός που παθαίνει συχνά διάρροια 2. 

(µτφ.-ειρων.) ο δειλός. [ΕΤΥΜ. < τσίρλα + παραγ. επίθηµα -ιάρης, 
πβ. κ. βροµ-ιάρης]. 

τσιρλίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τσίρλισ-α, -τηκα} (λαϊκ.) ♦ 1. (αµετβ.) 
αφήνω τσίρλες ♦ 2. (µετβ.) λερώνω µε τσίρλες: ο µικρός τσίρλισε το 
παντελόνι του 3. (µεσοπαθ. τσιρλίζοµαι) (α) βροµίζω τα ρούχα µου 
µε τσίρλες: (παροιµ.) «άβρακος βρακί δεν είχε, το είδε και τσιρλί-
στηκε» (για κάποιον που χαίρεται πολύ, όταν αποκτά ακόµη και ένα 
συνηθισµένο αγαθό) (β) (µτφ.) φοβούµαι ή χαίροµαι υπερβολικά. Επί-
σης τσιρλώ {-άς...}. — τσίρλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < τσι)ρ)λώ < αρχ. τιλώ (-άω) (µε τσιτακισµό) < τιλος «διάρ-
ροια» < *ti-lo- (µε επίθηµα -Ιο-), που συνδ. µε άλλες I.E. λ. (όπου εµ-
φανίζονται διαφορετικά επιθήµατα), λ.χ. αρµ. t'rik' «κοπριά», αρχ. 
αγγλ. plnan «είµαι υγρός», αρχ. σλαβ. tina «βούρκος» κ.ά.]. 

τσιρόνι (το) {τσιρον-ιού | -ιών} ψάρι µε πεπιεσµένα πλευρά, γκριζο-
γάλαζο ή λαδοπράσινο χρώµα, µε κόκκινα µάτια που περιβάλλονται 
από χρυσοκίτρινο δακτύλιο, ζει σε λίµνες και ποτάµια, ψαρεύεται για 
τη σάρκα του και χρησιµοποιείται και ως δόλωµα. [ΕΤΥΜ. Υποκ. 
τού τσίρος (βλ.λ.)]. 

τσίρος (ο) 1. το αποξηραµµένο σκουµπρί (βλ.λ.) 2. (µτφ.) άνθρωπος 
µε αδύνατη σωµατική διάπλαση ΣΥΝ. κάτισχνος, λιπόσαρκος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν., πιθ. < αρχ. κηρίς «είδος ψαριού» (µε τσιτακισµό), αβεβ. 
ετύµου, ίσως < κηρός «κερί», λόγω τού χρώµατος τού ψαριού. Ωστό-
σο, η ίδια ακριβώς ερµηνεία θα µπορούσε ενδεχοµένως να χρησιµο-
ποιηθεί για να στηρίξει την προταθείσα αναγωγή στο αρχ. κιρρός 
«ωχρός» (βλ. λ. κίρρωση)]. 

τσιροσαλάτα (η) {δύσχρ. τσιροσαλατών) σαλάτα µε βάση λεπτές 
φέτες τσίρου µέσα σε λαδόξιδο, που προσφέρεται ως ορεκτικό. 

τσιρότο (το) → τσηρώτο 
τσίσα κ. τσίσια (τα) {χωρ. γεν.} (καθηµ.) η ούρηση και (συνεκδ.) τα 
ούρα: κάνω ~ || τα ~ τού µωρού ΣΥΝ. κάτουρο. [ΕΤΥΜ; Ηχοµιµητ. 
λ., πβ. κ. τουρκ. çi§]. τσίτα1 (η) → τσήτα 
τσίτα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η µαϊµού: σκαρφαλώνει στο δέντρο σαν 

την~. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. cita]. τσιτακισµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΓΛΩΣΣ. το 
φαινόµενο τής τροπής τού συµφώνου «κ» σε «τσ» (ουρανική 
προφορά) και τού «γκ» σε «τζ» µπροστά από τα φωνήεντα /e/ και /i/ 
και το ηµίφωνο /j/, καθώς και (σπανιότ.) τού «τ» σε «τσ» πριν από 
διάφορα φωνήεντα, λ.χ. Καρύκης > Καρύτσης. 
[ΕΤΥΜ. < τσ-, κατ' αναλογίαν προς το ητακισµός]. τσιτάτο (το) 
παράθεµα από τον γραπτό ή προφορικό λόγο σηµαντικού προσώπου, 
το οποίο χρησιµοποιεί κανείς στον δικό του λόγο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά 
τού γερµ. Zitat < γαλλ. citation «παράθεση χωρίου» < p. citer < λατ. 
citare «καλώ, επονοµάζω»]. τσιτάχ (το) {άκλ.} ταχύτατο 
αιλουροειδές (φθάνει τα 110 χλµ. ανά ώρα) που µοιάζει µε τίγρη. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. cheetah (οπτικό δάνειο) < χίντι chitä «λεοπάρδαλη» < 
σανσκρ. chitraka < chitra «κηλίδα, στίγµα»]. τσίτι (το) {χωρ. γεν.} 
κοινό βαµβακερό ύφασµα µε απλή ύφανση. — (υποκ.) τσιτάκι (το), 
τσίτινος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çit]. 

τσιτσερόνε (ο) {άκλ.} (παλαιότ.) ξεναγός ή διερµηνέας. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. cicerone «εύγλωττος, ευχερής στην έκφραση» < κύρ. όν. Cicerone, 
από τον αρχ. Ρωµαίο ρήτορα Κικέρωνα (λατ. Cicero), γνωστό για την 
ευφράδεια του]. 

τσιτσί (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (όταν απευθυνόµαστε σε µωρά ή µικρά 
παιδιά) το κρέας: φάε λίγο ~. 
[ΕΤΥΜ. Λ. τής νηπιακής γλώσσας, που προέρχεται από το αρχ. τιτθίον, 
υποκ. τού τιτθός «µαστός» (πβ. κ. ιταλ. ciccia, σλαβ. tsitsa)]. 

τσιτσίδι επίρρ. (λαϊκ.) χωρίς ρούχα, σε κατάσταση γύµνιας: κυκλο-
φορούσε ~. [ΕΤΥΜ. < τσιτσί + παραγ. επίθηµα -ίδι]. 

τσίτσιδος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που δεν φοράει κανένα ρούχο, εντελώς 
γυµνός: έκαναν τσίτσιδοι µπάνιο στη θάλασσα ΣΥΝ. ολόγυµνος. 

τσιτσιδώνω ρ. µετβ. {τσιτσίδω-σα, -θηκα, -µένος} ξεγυµνώνω κά-
ποιον κυρ. µεσοπαθ.: τσιτσιδώθηκε και βούτηξε στο νερό. 

τσιτσιµπιρα κ. τζιτζιµπίρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αναψυκτικό µε πι-
περάτη γεύση, που παρασκευάζεται στην Κέρκυρα από λεµόνι, ζά-
χαρη, τζίντζερ και νερό. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. ginger beer < ginger «αρωµατικό φυτό» (< παλ. γαλλ. 
gimgibre < µεσν. λατ. gingiber < λατ. zingiber) + beer «µπίρα»]. 

τσιτσιρίζω ρ. → τσυτσυρίζω 
τσιτσίρισµα (το) → τσυτσυρίζω 
τσίτωµα (το) → τσήτωµα 
τσιτώνω ρ. -+ τσητώνω 
τσιτωτός, -ή, -ό → τσητωτός 
τσιφ (το) {άκλ.} ΟΙΚΟΝ. όρος τού διεθνούς εµπορίου, που δηλώνει ότι 

στην τιµή εµπορευµάτων που πωλήθηκαν και µεταφέρονται µε πλοίο 
συµπεριλαµβάνεται το κόστος τους, η ασφάλιση και ο ναύλος µέχρι 
την άφιξη στο λιµάνι προορισµού. 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. C.I.F., αρκτικόλεξο από τις λ. C[ost] «αξία», Insurance] 
«ασφάλεια», F[reight] «ναύλος»]. 

τσιφλικάς (ο) {τσιφλικάδες} ο ιδιοκτήτης τσιφλικιών, ο µεγαλοκτη-
µατίας. 

τσιφλίκι (το) {τσιφλικ-ιού | -ιών} 1. (παλαιότ.) το αγρόκτηµα µεγάλης 
εκτάσεως που ανήκε σε έναν ιδιοκτήτη και το καλλιεργούσαν αγρό-
τες, οι οποίοι όφειλαν να δίνουν στον ιδιοκτήτη (τσιφλικά) µέρος τής 
σοδειάς και να του παρέχουν υπηρεσίες χωρίς αµοιβή 2. (µτφ.) καθετί 
που ιδιοποιείται κανείς αυθαίρετα: θεωρεί τα πάντα ~ του || εδώ 
µέσα δεν είναι - σου να κάνεις ό,τι θέλεις! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çiftlik]. 

τσιφλικούχος (ο) (λόγ.) ο τσιφλικάς. [ΕΤΥΜ 
Νόθο συνθ., < τσιφλίκι + -ούχος < έχω]. 

τσιφούτης (ο) {τσιφούτηδες}, τσιφούτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ο τσιγ-
γούνης, ο φιλάργυρος. Επίσης τσιφούτισσα (η). — τσιφουτιά (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çifit «Εβραίος»]. 

τσιφούτικος, -η/-ια, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον τσιφούτη: ~ συ-
µπεριφορά. 

τσιφτετέλι (το) {τσιφτετελ-ιού | -ιών} 1. ανατολίτικος αντικριστός ή 
ατοµικός χορός, αυτοσχεδιαστικός και αισθησιακός, που βασίζεται 
στο ρυθµικό λίκνισµα τού σώµατος 2. (συνεκδ.) η µουσική και το 
τραγούδι που βασίζεται σε αυτό τον χορό: άκουγε τσιφτετέλια στο 
ραδιόφωνο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. çiftetelli]. 

τσίφτης (ο) {τσίφτηδες}, τσίφτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.)1. 
πρόσωπο που τα κάνει όλα τέλεια, άψογα: Είσαι ~! Μου έκανες καλή 
δουλειά! || (και ως προσφώνηση) γεια σου, Πέτρο, τσίφτη! || «χτύπα 
τα πόδια, τσίφτισσα, τσιγγάνα τουρκογύφτισσα» (λαϊκ. τραγ.) · 2. (α) 
είδος γερακιού (β) µικρό πουλί σαν σπουργίτι. [ΕΤΥΜ < αλβ. qift 
«γεράκι», πβ. κ. ξεφτέρι, σαΐνι]. 

τσίφτικος, -η, -ο αυτός που ταιριάζει σε τσίφτη, άψογος, τέλειος. — 
τσίφτικα επίρρ. 

τσίχλα1 κ. (παλαιότ.) τσίκλα {τσιχλών} µαστίχα που κυκλοφορεί συ-
σκευασµένη σε τεµάχια µικρού µεγέθους (όπως οι καραµέλες), πε-
ριέχει γαλακτώδη χυµό και γλυκαντικές ουσίες (ζάχαρη) και τη µα-
σάει κανείς για πολλή ώρα χωρίς να την καταπίνει. — (υποκ.) TOT-
χλίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. chicle < µεξικ. ισπ. chicle < tzictli (γλώσσα Ναχουάτλ 
των Αζτέκων)]. 

τσίχλα2 (η) {τσιχλών} 1. µικρό εντοµοφάγο ωδικό πτηνό µε στητό πα-
ράστηµα, πυρρόξανθο ή καστανό πάνω µέρος και υπόλευκο κάτω 
στήθος και πλευρά διάστικτα συνήθ. µε σκούρες κηλίδες 2. (ως χα-
ρακτηρισµός) άνθρωπος πολύ αδύνατος ΣΥΝ. τσίρος. [ΕΤΥΜ. όψιµο 
µεσν. < µτγν. κίχλα (µε τσιτακισµό) < αρχ. κίχλη (βλ.λ.)]. 

τσιχλόφουσκα κ. (παλαιότ.) τσικλόφουσκα (η) {χωρ. γεν. πλη^τ) 
τσίχλα που, όταν τη µασάει κανείς, µπορεί να δηµιουργεί φούσκες. 

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (το) Ταµείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµο-
σίων Έργων. 

Τ.Σ.Ν. (το) Ταµείο Συντάξεως Νοµικών. 
τσογλάνι (το) {τσογλαν-ιού | -ιών) (υβριστ., συνήθ. για νεαρούς) ο 

αλήτης, άνθρωπος µε πολύ κακή συµπεριφορά. — (µεγεθ.) τσόγλα-
νος κ. τσογλαναράς (ο). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çoglan < iç oglan «νεαρός υπηρέτης» (< oglan «παι-
δί»)]. 

τσοκ (το) {άκλ.}1. (σε οχήµατα) µηχανικό εξάρτηµα το οποίο περιο-
ρίζει την ποσότητα αέρα που εισέρχεται στο καρµπιρατέρ και διευ-
κολύνει την έναυση τής µηχανής τού οχήµατος 2. εξάρτηµα των πε-
ριστροφικών εργαλείων (π.χ. δραπάνου, τόρνου κ.ά.) για να συγκρα-
τεί το εργαλείο ή το προς επεξεργασία αντικείµενο. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
choke, αρχική ρηµατική σηµ. «παρεµποδίζω την ανα- 
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πνοή αποφράσσοντας την οδό ή µολύνοντας τον αέρα»· ειδικά για 
µηχανές «εµπλουτίζω το καύσιµο µείγµα µειώνοντας την είσοδο αέ-
ρα στον ανάµικτη (καρµπιρατέρ)», < µέσ. αγγλ. choken, που συνδ. µε 
αρχ. αγγλ. cêace (> cheek «µάγουλο»)]. 

τσοκαρία (η) {χωρ. πληθ.} (υβριστ.) γυναίκα µε ευτελή συµπεριφορά 
και εµφάνιση ΣΥΝ. τσόκαρο. 

τσόκαρο (το) 1. παντόφλα ή πέδιλο µε ξύλινη σόλα, που κάνει χαρα-
κτηριστικό θόρυβο στο περπάτηµα 2. (µτφ.-υβριστ.) γυναίκα µε ευτε-
λή συµπεριφορά και εµφάνιση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνεια [ΕΤΎΜ. 
Αντιδάν., < βεν. zocaro < λατ. socculus, υποκ. τού soccus «µικρό υπόδηµα, 
παντόφλα», πιθ. από τις «γλώσσες» τού Ησυχίου σύκχον υποδήµατα 
φρύγια και συκχάδες είδος υποδήµατος]. 

τσόλι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το κουρέλι, το τσούλι (βλ.λ.) 2. (αργκό) 
άνδρας που εκδίδεται 3. (υβριστ.) πρόσωπο ευτελές, χαµηλού επιπέ-
δου. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. τσούλι]. 

τσολιαδίστικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τσολιά: -ρούχα/ 
φουστανέλα 2. τσολιαδίστικα (τα) η φορεσιά τού τσολιά. Επίσης τσο-
λιάδικος. 

τσολιάς (ο) {τσολιάδες} (λαϊκ.) 1.ο εύζωνος (βλ.λ.): γεια σου, λεβέντη 
µου τσολιά! || τουρίστες φωτογράφιζαν τους - µπροστά από τη Βουλή 
2. (συνεκδ.) οµοίωµα τσολιά (σηµ. 1) που πωλείται ως τουριστικό 
αναµνηστικό (σουβενίρ). — (υποκ.) τσολιαδάκι (το). [ΕΤΎΜ. < τσόλι 
(βλ. λ. τσούλι)]. 

τσοµπανάκος κ. τσοπανάκος (ο) νεαρός τσοµπάνης: «~ ήµουνα, 
προβατάκια έβοσκα». 

τσοµπάνης κ. τσοπάνης (ο) {τσοµπάνηδες κ. τσοµπαναραίοι} ο 
βοσκός, ο ποιµένας. Επίσης τσοµπάνος κ. τσοπάνος. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. çoban < περσ. Söbän < göbän «βουκόλος»]. 

τσοµπανόπουλο κ. τσοπανόπουλο (το) µικρός, νεαρός τσοµπάνης. 
[ΕΤΥΜ, < τσοµπάνης + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

τσοµπανόσκυλο κ. τσοπανόσκυλο (το) 1. σκύλος που χρησιµοποιείται 
από τους τσοµπάνηδες για τη φύλαξη των κοπαδιών 2. (µτφ.-µειωτ.) 
πρόσωπο που δείχνει ιδιαίτερη πίστη και αφοσίωση στο αφεντικό 
του. 

τσοµπάνος (ο) → τσοµπάνης 
τσόνι (το) {τσον-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το πουλί σπίνος (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. ∆ιαλεκτ. λ., αγν. ετύµου]. 
τσόντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. πρόσθετο κοµµάτι υφάσµατος, 

που τοποθετείται σε φορεσιά, για να µακρύνει ή να φαρδύνει 2. (κατ' 
επέκτ.) καθετί που προστίθεται σε κάτι άλλο ΣΥΝ. συµπλήρωµα 3. (ει-
δικότ.) (α) η εµβόλιµη σκηνή πορνό που παρεµβάλλεται κατά την προ-
βολή ταινίας µε διαφορετικό θέµα (β) (συνεκδ.) κάθε ταινία πορνό ή 
κασέτα βίντεο µε τολµηρό περιεχόµενο: ένας κινηµατογράφος που 
προβάλλει τσόντες. 
[ΕΤΥΜ. < βεν. zonta (ιταλ. giunta) «προσθήκη» < ρ. giungere «φθάνω -
(µέσ.) συνδέοµαι, προστίθεµαι» < λατ. jüngere «συνδέω, συνάπτω» 
(αρχ. ζεύγ-νυ-µι)]. 

τσοντάδικο (το) (λαϊκ.) λαϊκός κινηµατογράφος που προβάλλει ται-
νίες πορνό. 

τσοντάρω ρ. µετβ. {τσοντάρισα} (λαϊκ.) 1. (σε ρούχο, ύφασµα) προ-
σθέτω τσόντα ΣΥΝ. µατίζω 2. (µτφ.) συµπληρώνω το ποσό που απαι-
τείται για κάποιον σκοπό: θα του τσοντάρει ο πατέρας του µερικά 
χρήµατα, για να αγοράσει αυτοκίνητο. — τσοντάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. 
< βεν. zontare < zonta (βλ. λ. τσόντα)]. 

τσοντοσινεµάς (ο) {τσοντοσινεµάδες} (λαϊκ.) ο κινηµατογράφος που 
προβάλλει ταινίες πορνό ΣΥΝ. τσοντάδικο. 

τσοπανάκος (ο) -+ τσοµπανάκος 
τσοπάνης (ο) → τσοµπάνης 
τσοπανόπουλο (το) → τσοµπανόπουλο 
τσοπάνος (ο) → τσοµπάνης 
τσοπανόσκυλο (το) ~» τσοµπανόσκυλο 
τσόπερ (το) {άκλ.} 1. ΗΛΕΚΤΡ. διάταξη που διακόπτει ή αποκαθιστά 

τη λειτουργία ηλεκτρικού κυκλώµατος σε τακτά χρονικά διαστήµα-
τα · 2. µοτοσυκλέτα µε υπερυψωµένο τιµόνι και χαµηλό κάθισµα. — 
(υποκ.) τσοπεράκι (το) (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. chopper < chop «κόβω, διακόπτω» < παλ. γαλλ. 
c(h)oper < δηµώδ. λατ. *cuppare «αποκεφαλίζω»]. 

τσότρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ξύλινο δοχείο κρασιού ή νερού 
ΣΥΝ. φλασκί. 
[ΕΤΎΜ. Αντιδάν., < τουρκ. çotra < ιταλ. ciotola < λατ. cotyla < αρχ. κο-
τύλη (βλ.λ.)]. 

τσουβαλάτα επίρρ. (λαϊκ.) µέσα σε τσουβάλι- στη ΦΡ. χύµα και 
τσουβαλάτα βλ. λ. χύµα. 

τσουβάλι (το) {τσουβαλ-ιού | -ιών} 1. καννάβινος σάκος µέσα στον 
οποίο αποθηκεύονται διάφορα προϊόντα- ΦΡ. (α) βάζω (κάποιον) στο 
τσουβάλι εξαπατώ, παραπλανώ (κάποιον) (β) βάζω (κάποιον) στο ίδιο 
τσουβάλι (µε άλλον) εξισώνω (κάποιον) αδίκως (µε άλλον), ισοπεδώ-
νω (γ) (εµφατ.) µε το τσουβάλι για πολύ µεγάλη ποσότητα, αφειδώς: 
ξοδεύει τα λεφτά ~ 2. (συνεκδ.) το περιεχόµενο τού σάκου: ένα ~ πα-
τάτες | κρεµµύδια ΣΥΝ. τσουβαλιά 3. ρούχο πολύ τσαλακωµένο ή πο-
λύ φαρδύ και άκοµψο. — (υποκ.) τσουβαλάκι (το). [ΕΤΎΜ. < τουρκ. 
çuval < περσ. cuwal | guwâl «σάκος»]. 

τσουβαλιά (η) η ποσότητα προϊόντος που χωράει ένα τσουβάλι. 
τσουβαλιάζω ρ. µετβ. {τσουβάλιασ-α, -τηκα, -µένος} 1. τοποθετώ, 

αποθηκεύω σε τσουβάλι ΣΥΝ. σακιάζω 2. (µτφ.) (α) λέω κάτι σε υπερ-
βολικό βαθµό: µας τσουβάλιασε στα ψέµατα (β) συλλαµβάνω και βά-
ζω στη φυλακή: χθες τσουβάλιασαν πολλούς λαθροµετανάστες. — 
τσουβάλιασµα (το). 

τσουγκράνα (η) {δύσχρ. τσουγκρανών} 1. γεωργικό εργαλείο µε σι-
δερένια δόντια στην άκρη, προσαρµοσµένα σε ξύλινο κοντάρι, το 
οποίο χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό τού χώµατος από τις πέ-
τρες και άλλα άχρηστα αντικείµενα 2. ο ξύλινος πήχυς που χρησιµο-
ποιείται για το ξέµπλεγµα νήµατος. 
[ΕΤΎΜ. Πιθ. < *γρατσούνα (µε αντιµετάθεση συλλαβών) < γρατσουνώ 
(βλ.λ.)]. 

τσουγκρανιά (η) 1. ο χειρισµός τής τσουγκράνας 2. (συνεκδ.) η γρα-
τζουνιά, η αµυχή από χτύπηµα τσουγκράνας. 

τσουγκρανιζω ρ. µετβ. 1. καθαρίζω µε τσουγκράνα · 2. γρατσουνί-ζω. — 
τσουγκράνισµα (το). 

τσουγκρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσούγκρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. 
(µετβ.) συγκρούω ελαφρά δύο αντικείµενα: τσούγκρισαν τα ποτήρια 
τους | πασχαλινά αβγά- ΦΡ. τα τσουγκρίζω (µε κάποιον) τσακώνοµαι, 
µαλώνω (µε κάποιον) ♦ 2. (αµετβ.) συγκρούοµαι (µε κάποιον): τα δύο 
αυτοκίνητα τσούγκρισαν 3. (µεσοπαθ. τσουγκρίζοµαι) συγκρούοµαι 
(µε κάποιον): τσουγκρίστηκαν στον δρόµο (έπεσε ο ένας πάνω στον 
άλλον). — τσούγκρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < *συγκρίζω (µε τσιτακισµό και τροπή [i] → [u], πβ. κ. συρίζω 
- τσυρίζω, σίζω - τσούζω) < αρχ. συγκρούω]. 

τσούζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έτσουξα} ♦ (µετβ.) 1. προκαλώ καυστικό 
πόνο σε (κάποιον/κάτι), όπως όταν ρίχνουµε οινόπνευµα σε ανοιχτή 
πληγή: πρόσεξε πώς θα βάλεις την αλοιφή στο τραύµα, γιατί θα σε 
τσούξει 2. (µτφ.) προκαλώ ψυχικό πόνο (σε κάποιον, επειδή λέω ή κά-
νω κάτι που τον ενοχλεί, τον πειράζει): τον έτσουξαν τα λόγια του || 
δηµοσιεύει µια είδηση που θα τους τσούξει ♦ (αµετβ.) 3. (α) είµαι 
δριµύς, προκαλώ καυστικό πόνο: ένα υγρό που τσούζει, όταν το βά-
λεις στην πληγή (β) αισθάνοµαι ερεθισµό: τα µάτια µου τσούζουν από 
το νέφος 4. (µτφ.) είµαι δριµύς: το κρύο τσούζει 5. (µτφ.) είµαι 
δηκτικός: µερικά πράγµατα τσούζουν, όταν τ' ακούς || λόγια που 
τσούζουν ΦΡ. τα τσούζει πίνει πολύ, µεθάει 6. (µτφ.) είµαι ακριβός: 
οι τιµές σ' αυτό το µαγαζί τσούζουν. — τσούξιµο (το). [ΕΤΎΜ. µεσν. 
< αρχ. σίζω «εκβάλλω συριστικό ήχο» (ονοµατοποιηµέ-νη λ.), µε 
τσιτακισµό (πβ. κ. συρίζω - τσυρίζω) και τροπή [i] → [u] (πβ. κ. 
συγκρούω - τσουγκρίζω)]. 

τσουκάλα (η) → τσουκάλι 
τσουκαλάδικο (το) (λαϊκ.) 1. το εργαστήριο τού τσουκαλά 2. ο χώρος 

πωλήσεως τσουκαλιών και άλλων πήλινων ειδών. [ΕΤΥΜ. < 
τσουκαλάς (πληθ. τσουκαλάδ-ες) + παραγ. επίθηµα -ικο, πβ. κ. βενζιν-
άδικο]. 

τσουκαλάς (ο) {τσουκαλάδες} (λαϊκ.) ο κατασκευαστής ή ο πωλητής 
τσουκαλιών. 

τσουκάλι (το) {τσουκαλ-ιού | -ιών) χύτρα από πηλό. — (υποκ.) τσου-
καλάκι (το), (µεγεθ.) τσουκάλα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού τσούκ(κ)α < ιταλ. zucca «κολοκυθιά, κολοκύ-
θα» < µτγν. λατ. cucutia (µε αποκοπή τής α' συλλαβής και αντιµετά-
θεση συµφώνων), για το οποίο βλ. λ. κουκούτσι]. 

τσουκαλιά (η) (λαϊκ.) η ποσότητα που χωράει ένα τσουκάλι. 
τσουκάνι (το) {τσουκαν-ιού | -ιών} (λαϊκ.) σφυρί για το πελέκηµα τής 

πέτρας. — τσουκάνισµα (το), τσουκανίζω ρ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. τυκάνιον (µε τσιτακισµό και τροπή [i] → [u]), υποκ. 
τού τυκάνη «δοκάνη, αλωνιστικό εργαλείο» < αρχ. τύκος «σφυρί, πέ-
λεκυς» + παραγ. επίθηµα -άνη (πβ. κ. χο-άνη). Το αρχ. τύκος ανάγε-
ται στη µηδενισµ. βαθµ. *tuk- τού I.E. *teuk- (p. τεύχω «φτειάχνω, κά-
νω») και συνδ. µε αρχ. σλαβ. tüknoti «χτυπώ, ωθώ», ρωσ. tknuti, αρχ. 
γερµ. dûhen «πιέζω», αρχ. ιρλ. toll «τρύπα» κ.ά. Βλ. λ. τυγχάνω]. 

τσουκνίδα (η) BOT. ποώδες φυτό καλυπτόµενο από «τρίχες» που τσι-
µπούν και προκαλούν έντονο κνησµό στο δέρµα ανθρώπου ή ζώου, 
όταν έρθει σε επαφή µαζί τους. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. λ., που ανάγεται στο αρχ. κνίδη «τσουκνίδα» (< κνίδωση, 
βλ.λ.), αλλά είναι αβέβαιη η ακριβής µορφολ. εξέλιξη. Σύµφωνα µε 
µια άποψη, η λ. προέρχεται από τ. *κυνοκνίδη (< κύων, κυνός + 
κνίδη) > *κυκνίδα > *τσυκνίδα > τσουκνίδα, ενώ κατ' άλλους από 
*άκανθο-κνίδη. Τέλος, έχει προταθεί και η περίπτωση συµφυρµού 
των λ. τσούχτρα και κνίδη]. 

τσούλα (η) {σπάν. τσούλων} 1. η γυναίκα ελευθερίων ηθών, η πόρνη 2. 
κάθε ανήθικη γυναίκα. — (υποκ.) τσουλάκι κ. τσουλί (το) κ. τσου-λίτσα 
(η), (µεγεθ.) τσουλάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. ciulla, που αποσπάστηκε από τη λ. fan-ciulla «κοριτσάκι 
προεφηβικής ηλικίας» (αρσ. fanciullo), άλλος τ. τού fancello, υποκ. 
τού fante «µωρό, παιδάκι» (< λατ. infans, -antis)]. 

τσουλήθρα (η) {σπάν. τσουληθρών} παιχνίδι που συναντάται συχνά 
σε παιδικές χαρές ή σε πισίνες, το οποίο αποτελείται από κατηφορι-
κή λεία σανίδα µε προστατευτικές πλευρές (κουπαστές), στην κορυ-
φή τής οποίας κάθονται τα παιδιά και αφήνονται να γλιστρήσουν 
προς τη βάση της καταλήγοντας στο έδαφος (ή στο νερό, αν είναι σε 
πισίνα): κάνω ~ (αφήνοµαι να γλιστρήσω στην τσουλήθρα). [ΕΤΥΜ. 
< τσουλώ + παραγ. επίθηµα -ήθρα, πβ. κ. κολυµβ-ήθρα]. 

τσουλί (το) → τσούλα 
τσούλι κ. τσόλι (το) {τσουλ-ιού | -ιών) χαλί από φθαρµένο ύφασµα 

ΣΥΝ. κουρελού (βλ. λ. τσόλι). [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. cui < αραβ. 
cui]. 

τσουλούφι (το) {τσουλουφ-ιού | -ιών} τούφα µαλλιών, ιδ. αυτή που 
εξέχει στο µπροστινό ή πάνω µέρος τού κεφαλιού: τον άρπαξε από το 
~1| δεν είχε χτενιστεί και πετούσαν κάτι τσουλούφια στο κεφάλι του· 
ΦΡ. θα σου βγάλω το τσουλούφι θα σε ξεµαλλιάσω. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. zülüf]. 

τσουλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσουλάς... | τσούλ-ησα, -ιέµαι} ♦ 1. 
(µετβ.) σπρώχνω (κάποιον/κάτι), ώστε να κυλήσει, κυλώ (κάποιον/κά-
τι) σε επίπεδη επιφάνεια: προσπαθούσαν να τσουλήσουν στην κατή- 
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φόρα το αυτοκίνητο που δεν έπαιρνε µπρος ♦ (αµετβ.) 2. γλιστρώ πά-
νω σε µια επιφάνεια 3. (αργκό) κινούµαι, παίρνω µπρος: τσούλα να 
φύγουµε! 4. (α) (για υπόθεση, διαδικασία κ.ά.) εξελίσσοµαι, προχωρώ 
προς τη διευθέτηση µου: το θέµα µας τσουλάει, σύντοµα θα τακτο-
ποιηθεί (β) εξελίσσοµαι ικανοποιητικά, επιτυγχάνω: αυτή η εκποµπή 
δεν τσούλησε και τη σταµάτησαν. — τσούληµα (το). [ΕΤΥΜ. < 
*τσυλώ < αρχ. κυλώ, µε τσιτακισµό], 

τσουµπλέκι (το) (συνήθ. στον πληθ.) µικροαντικείµενα που κουβαλάει 
κανείς µαζί του, συνήθ. αντικείµενα για πρόχειρο φαγητό (κα-
τσαρολικά, µαχαιροπίρουνα κ.λπ.). — (υποκ.) τσουµπλεκάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. çomlek «πήλινο δοχείο»]. 

τσουναµι (το) {άκλ.} πολύ µεγάλο θαλάσσιο κύµα που προκαλείται 
από υποθαλάσσιο σεισµό ή από ηφαιστειακή έκρηξη. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
tsunami < ιαπων. tsunami < tsu «λιµάνι» + nami «κύµα»]. w 

τσουνί (το) {τσουν-ιού | -ιών} 1. BOT. (για φύλλο ή καρπό) ο µίσχος, το 
κοτσάνι 2. (ευφηµ.) το πέος µικρού παιδιού ΣΥΝ. τσουτσούνι. [ΕΤΥΜ. 
< *κυνίον, υποκ. τού αρχ. κύων, κυνός, µε τσιτακισµό]. 

τσούξιµο (το) {τσουξίµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) ο καυστικός πόνος 
που αισθάνεται κανείς, λ.χ. όταν βάλουµε οινόπνευµα πάνω σε τραύ-
µα, σε ανοιχτή πληγή. 
[ΕΤΥΜ. Από το θ. τού αορ. έ-τσουξ-α (ρ. τσούζω) + παραγ. επίθηµα -
ιµο]. 

τσουπ {άκλ.} (εκφραστ.) 1. για τη δήλωση τής ξαφνικής εµφάνισης 
κάποιου: εκεί που καθόµασταν, ~, να σου κι ο Πέτρος! 2. (συνήθ. 
επαναλαµβανόµενο) για τη δήλωση τρόπου περπατήµατος, συνήθ. 
αργού ή ασυνήθιστου: ~, ~, ~ η γιαγιά κατάφερε να περάσει τον δρό-
µο µόνη της 3. (γενικότ.) για διάφορες κινήσεις ή ενέργειες: αυτό το 
πλυντήριο είναι υπεραυτόµατο: βάζεις τα ρούχα µέσα, ~, πατάς το 
κουµπί και, ~, τα κάνει όλα µόνο του! 4. για να δηλωθεί η ταχύτητα, 
συντοµία κ.λπ.: πήγα µε το αυτοκίνητο και, ~, ήµουν εκεί σε 10 λεπτά. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. cup, ηχοµιµητ. λ.]. 

τσούπρα κ. τσούπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η µικρή κοπέλα. — 
(υποκ.) τσουπί (το). 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. tsupë, πιθ. υπό την επίδρ. τού περιληπτ. tSupëri «το σύ-
νολο των κοριτσιών»]. 

τσουράπι (το) {τσουραπ-ιού | -ιών} 1. κοντή χειροποίητη µάλλινη 
κάλτσα των χωρικών 2. (κατ' επέκτ.) κάθε χοντρή µάλλινη κάλτσα. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. çorap], 

τσουράπω (η) {πληθ. τσουράπες} (µτφ.-µειωτ.) κακοντυµένη και 
απεριποίητη γυναίκα. 

τσουρέκι (το) {τσουρεκ-ιού | -ιών) γλυκό αρτοσκεύασµα µε αφράτη 
ζύµη, που παρασκευάζεται από αλεύρι, βούτυρο, αβγά, ζάχαρη και 
αρωµατικές ουσίες, παλαιότ. συνδεδεµένο µε τις γιορτές τού Πάσχα 
και που σήµερα καταναλώνεται οποιαδήποτε µέρα: τους προσέφερε 
~ µαζί µε τον καφέ. — (υποκ.) τσουρεκάκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
çorek]. 

τσούρµο (το) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (παλαιότ.) το πλήρωµα εµπορικού ή 
πολεµικού πλοίου: οι Τούρκοι έπαιρναν Έλληνες νησιώτες στα ~ των 
πολεµικών τους πλοίων 2. (συνηθέστ.-καθηµ.) το πλήθος ανθρώπων: 
τον ακολουθούσε ένα ~ παιδιά. 
[ΕΤΥΜ Αλλος τ. τής λ. τσούρµα (αντιδάν.) < ιταλ. ciurma «πλήρωµα 
πλοίου» < πορτ. chusma | churma < µτγν. λατ. c(e)leusma < αρχ. κέ-
λευσµα]. 

τσουρουφλίζω ρ. µετβ. {τσουρούφλισ-α, -τηκα, -µένος} 1. καίω επι-
φανειακά: η πλάτη του ήταν τσουρουφλισµένη από τον ήλιο ΣΥΝ. κα-
ψαλίζω 2. (µτφ.) προκαλώ δυσάρεστο συναίσθηµα: ο λογαριασµός 
τής εφορίας µε τσουρούφλισε. — τσουρούφλισµα (το). [ΕΤΥΜ Από 
συµφυρµό των ονοµατοπ. ρ. τσουρώνω και τσουφλίζω (µεσν.)]. 

τσουρουφλιστός, -ή, -ό αυτός που έχει τσουρουφλιστεί, καψαλι-
σµένος. 

τσουτσέκι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) 1. ο µικρόσωµος, ο µικροκαµωµέ-
νος 2. ο ανήλικος · 3. αυτός που συµπεριφέρεται µε θράσος ΣΥΝ. 
αναιδής. [ΕΤΥΜ < τουρκ. çiçek]. 

τσουτσούνι (το) {τσουτσουν-ιού | -ιών) (λαϊκ.-οικ.) 1. το πέος (συνήθ. 
για παιδιά) 2. (υβριστ.) πρόσωπο ανάξιο λόγου. — (υποκ.) τσου-
τσουνάκι (το), (µεγεθ.) τσουτσούνα κ. τσουτσουνάρα (η). [ΕΤΥΜ 
Αναδιπλ. τ. τού τσούνι | τσουνί (βλ.λ.)]. 

τσουχτερός, -ή, -ό 1. δριµύς, διαπεραστικός: κάνει ~ κρύο 2. (µτφ.) 
δηκτικός: -λόγια 3. (µτφ.) πολύ ακριβός: ~ τιµές | λογαριασµός | πρό-
στιµο. — τσουχτερά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. τού αορ. έ-τσουξ-α (ρ. τσούζω) και το παραγ. επίθη-
µα -ερός, πβ. κ. κοφτ-ερός]. 

τσούχτρα (η) {δύσχρ. τσούχτρων} 1. µέδουσα που προκαλεί έντονο 
πόνο, φαγούρα και κοκκίνισµα, όταν τσιµπήσει (κάποιον): τον τσί-
µπησε ~ || η θάλασσα είχε τσούχτρες 2. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) σαρ-
καστικός, δηκτικός άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. τού αορ. έ-τσουξ-α (ρ. τσούζω) και το παραγ. επίθη-
µα -τρα, πβ. κ. πνίχ-τρα, ρουφήχ-τρα]. 

τσόφλι (το) {χωρ. γεν.} 1. το κέλυφος τού αβγού 2. (κατ' επέκτ.) το πε-
ρίβληµα, η φλούδα καρπού 3. (µτφ.) ευτελής άνθρωπος. [ΕΤΥΜ. 
Αβεβ. ετύµου, πιθ. < µεσν. τσέφλιν< αραβ. djefl. Κατ' άλλη (λιγότερο 
πιθ.) άποψη, τσόφλι < *έξω-φλοιον (< έξω + φλοιός), οπότε η ορθότ. 
γρ. θα ήταν τσώφλοιο]. 

τσόχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. χοντρό µάλλινο ύφασµα· ΦΡ. τι θα χά-
σω την τσόχα ή τα ραφτικά | τι πληρώνεις την τσόχα ή τα ραφτικά (ι) 
για κάτι το οποίο το βρίσκει κανείς σε τιµή ευκαιρίας και γι' αυτό 

δεν αξίζει να ανησυχεί για τα χρήµατα που θα δώσει (ii) για καθετί 
που συµβαίνει και δεν έχει καµία συνέπεια για κάποιον 2. (συνεκδ.) 
το πράσινο χοντρό µάλλινο ύφασµα, µε το οποίο καλύπτεται το τρα-
πέζι τής χαρτοπαιξίας 3. (συνεκδ.) η χαρτοπαιξία: τον έφαγε η ~. — 
τσόχινος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. çuha]. 

Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. (το) Ταµείο Συντάξεως Προσωπικού Εφηµερίδων Αθη-
νών-Θεσσαλονίκης. 

τουγκλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {τσυγκλάς... | τσύγκλησ-α, -τηκα, -µένος} 1. 
κεντώ ζώο µε κάτι αιχµηρό 2. (συνήθ. µτφ. για πρόσ.) πειράζω, προ-
καλώ την αντίδραση κάποιου εξερεθίζοντάς τον (ενώ αυτός διστά-
ζει): πάψε να µε τσυγκλάς, γιατί θα θυµώσω || δεν έφταιγε που τον 
χτύπησε- την τσυγκλούσε όλη την ώρα. Επίσης τσυγκλίζω. — τσύ-
γκληµα κ. τσύγκλισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < τσύγκλα, άλλος τ. τής λ. ξύγκλα «όργανο τού αργαλειού» 
(νόθο συνθ.) < οξύς + µεσν. ουγκλα < λατ. ungula «όνυξ, οπλή (ίπ-
που)» (υποκ. τού unguis «νύχι»). Κατ' άλλη άποψη, < *τσιγκελώ | -ίζω 
< τσιγκέλι]. 

τσύµα-τσύµα επίρρ. (λαϊκ.) 1. άκρη-άκρη 2. (συνεκδ.) µε δυσκολία, 
ίσα-ίσα, στο όριο, µόλις και µετά βίας: ~ τα φέρνουµε βόλτα ΣΥΝ. µε 
το ζόρι. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < ιταλ. cima «κορυφή (βλαστού), άκρη» < λατ. cima | 
cyma «κύηµα, νεαρός βλαστός» < αρχ. κύµα (άλλος τ. τού κύηµα < 
κύω | κυέω)]. 

τσύνορο (το) → τσίνορο 
τσυρίδα (η) δυνατή και διαπεραστική φωνή. [ΕΤΎΜ. < τσυρίζω (πβ. το 

σχήµα σφραγίζω - σφραγίδα, φροντίζω -φροντίδα)]. 
τσυρίζω ρ. αµετβ. (τσύριξα} βγάζω οξεία, διαπεραστική κραυγή: τι 

έπαθες και τσυρίζεις; ΣΥΝ. στριγκλίζω. — τσύριγµα (το). [ΕΤΥΜ < 
συρίζω (µε τσιτακισµό, πβ. κότσυφας - κόσσυφος)]. 

τσυριχτός, -ή, -ό (για φωνή, τραγούδι) αυτός που παράγεται µε οξύ, 
διαπεραστικό ήχο: είχε µια αντιπαθητική ~ φωνή. — τσυριχτά επίρρ. 

τσυτσυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {τσυτσύρισα} παράγω συνεχή συρι-
στικό ήχο, όπως το λάδι που καίγεται στο τηγάνι, τα υλικά που τσι-
γαρίζονται κ.λπ. — τσυτσύρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ < τσυρίζω, µε εκφραστ. αναδιπλασιασµό τής πρώτης συλλα-
βής]· 

Τ.Τ.Ε. (η) Τράπεζα τής Ελλάδος. 
Τ.Τ.Τ. (τα) (παλαιότ.) Ταχυδροµεία, Τηλέγραφοι, Τηλέφωνα. 
Τυβιγγη (η) πόλη τής Ν∆. Γερµανίας, γνωστή για το πανεπιστήµιο 

και τους εκδοτικούς της οίκους. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. Tübingen < παλαιότ. Twivigia < µέσ. άνω 
γερµ. twing «τοµέας δικαιοδοσίας, αρµοδιότητας»]. 

τυγχάνω ρ. αµετβ. {έτυχα} (αρχαιοπρ.) 1. τυχαίνω (βλ.λ.) (συνήθ. µε 
κατηγορούµενο ή κατηγορηµατική µτχ.) είµαι, συµβαίνει να είµαι: ο 
πρόεδρος τυγχάνει φίλος µου || ο νεαρός τυγχάνει προστατευόµενος 
µου || οι κύριοι τυγχάνουν εργαζόµενοι στην εταιρεία µας 2. (+γεν.) 
µου συµβαίνει (κάτι): ~ θεραπείας || ~ τής αµέριστης υποστήριξης τής 
κυβερνήσεως. 
[ΕΤΥΜ αρΧ· (µε έρρινο ένθηµα -γ- και παραγ. επίθηµα -άνω, πβ. κ. 
µανθ-άνω) < θ. τυχ-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. τευχ- < I.E. *dheugh- «πιέ-
ζω, εφάπτοµαι, αγγίζω», πβ. σανσκρ. duhâti «αρµέγει», αρχ. γερµ. tuht 
«δύναµη, ισχύς» (> γερµ. tüchtig «άξιος, ικανός»), ιρλ. duan «αρκεί, 
φθάνει» κ.ά. Οµόρρ. αρχ. τευχ-ω, τεϋχ-ος, τύχ-η κ.ά.]. 

Τ.Υ.∆.Κ. (η) Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
τυλιγάδι (το) {τυλιγαδ-ιού | -ιών} 1. ξύλινη ράβδος που χρησιµοποιούν 

οι υφάντριες, για να τυλίγουν το νήµα ΣΥΝ. τυλιχτάρι 2. ΦΙΛΟΛ. 
πάπυρος τυλιγµένος σε κύλινδρο · 3. (λαϊκ.) σκουλήκι που παρασιτεί 
στις ελιές. [ΕΤΥΜ < µεσν. τυλιγάδι)ο)ν < τυλίγω + υποκ. επίθηµα -
άδι)ο)ν]. 

τυλιγαδιάζω ρ. µετβ. {τυλιγάδιασ-α, -τηκα, -µένος} τυλίγω νήµα σε 
τυλιγάδι. — τυλιγάδιασµα (το). 

τυλίγω ρ. µετβ. {τύλι-ξα, -χτηκα, -γµένος} 1. (για νήµα, καλώδιο κ.τ.ό.) 
περιστρέφω κάτι γύρω από τον εαυτό του ή γύρω από (κάτι) άλλο: ~ το 
σκοινί γύρω από τον στύλο || ~ την κλωστή στο καρούλι || ~ το καλώδιο 
στο πηνίο || - το φιλµ | την πετονιά ΑΝΤ. ξετυλίγω 2. (ειδικότ.) κάνω κάτι 
ρολό: ~ το χαλί | τον χάρτη | µια αφίσα ANT. ξετυλίγω 3. (συνεκδ.) 
σκεπάζω, περιβάλλω µε κάλυµµα: τύλιξε τα τρόφιµα µε αλουµινόχαρτο 
|| τύλιξε το πόδι µε γάζα- ΦΡ. τυλίγω (κάποιον) σε µια κόλλα χαρτί για 
την πειθαρχική ή ποινική δίωξη που θα υποστεί κάποιος, αφού 
συγκεντρωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία που θα στηρίξουν την ενοχή 
του: τον τύλιξαν σε µια κόλλα χαρτί και τον έστειλαν στον εισαγγελέα 4. 
(κατ' επέκτ.) συσκευάζω, περιβάλλω κάτι µε χαρτί, "ύφασµα κ.ά.: θα 
πάρετε τα σουβλάκια στο χέρι ή να σας τα τυλί- | ξω; || θα µου τυλίξετε 
το βάζο, γιατί είναι για δώρο; 5. (για τα µαλλιά) περιστρέφω τούφες 
µαλλιών γύρω από µπικουτί (βλ.λ.), για να τους δώσω ορισµένη φόρµα, 
γραµµή: είχε τυλίξει τα µαλλιά της, για να κατσαρώσουν || ήρθε µε 
τυλιγµένα τα µαλλιά 6. (µτφ.) περιβάλλω, κλείνω (κάποιον/κάτι) µέσα 
µου: τους τύλιξε η οµίχλη || τον τύλιξε στην αγκαλιά της || την τύλιξε η 
γλυκιά νάρκη τού ύπνου 7. (µτφ.) εξαπατώ (κάποιον), καταφέρνω να 
τον κάνω να δεχθεί ό,τι του λέω µε πονηρό τρόπο: την τύλιξε τάζοντας 
της λαγούς µε πετραχήλια! || πρόσεξε µη σε τυλίξει και την παντρευτείς! 
ΣΥΝ. ξεγελώ, παραπλανώ-(µεσοπαθ. τυλίγοµαι) 8. περιστρέφοµαι 
γύρω από κάτι: τα νήµατα τυλίγονται αυτόµατα γύρω από µεταλλικά 
πηνία || το φιλµ τυλίχτηκε σε λίγα δευτερόλεπτα στη µποµπίνα 9. 
µαζεύοµαι, δίνω στο σώµα µου τέτοιο σχήµα, ώστε να µοιάζω µε 
σφαίρα και να µην ξεχωρίζουν τα άκρα: ο σκαντζόχοιρος τυλίχτηκε κι 
έγινε µια µπάλα || η γάτα τυλίχτηκε σαν κουβάρι 10. (+ µε κάτι) καλύπτω 
το σώµα µου ή µέρος 
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του µε ρούχο, κάλυµµα: τυλίχτηκε στη γούνα της || το σώµα της ήταν 
τυλιγµένο σε µεταξωτά υφάσµατα || το κεφάλι του ήταν τυλιγµένο µε 
γάζες || τυλίχτηκε στο παλτό του 11. (ειδικότ.) σκεπάζοµαι (µε σε-
ντόνι, κουβέρτα): τυλίξου, γιατί θα κρυώσεις || να τυλιχτείς καλά και 
να προσέξεις να µην ξεσκεπαστείς ΣΥΝ. κουκουλώνοµαι 12. (µτφ.) 
µπλέκοµαι σε µια υπόθεση χωρίς να το θέλω ή παρασύροµαι από κά-
ποιον µε πονηρό τρόπο: τυλίχτηκε στα δίχτυα τους και έχασε πολλά 
λεφτά || αυτός είναι αϊτός, δεν τυλίγεται εύκολα! 13. καλύπτοµαι από 
κάτι, µε περιβάλλει, ώστε να µη φαίνοµαι: το τάνκερ τυλίχτηκε στις 
φλόγες || το κτήριο είχε τυλιχτεί στους καπνούς. — τύλιγµα (το) 
[µτγν.] κ. τύλιξη (η). 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. ετύλιξα τού µτγν. τυλίσσω (κατά το σχήµα 
έπνιξα - πνίγω) < αρχ. τύλη | τύλος «οτιδήποτε έχει κυρτωθεί από το 
βάρος, καµπούρα, προσκεφάλι», τεχν. όρ., < *tu-l- (µε παρέκταση -1-), 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *teu- «φουσκώνω», πβ. σανσκρ. tülam 
«βαµβάκι, τούφα», αρχ. σλαβ. tylü «αυχένας», αρχ. πρωσ. tulan «πο-
λύ», αρχ. νορβ. polir «δέντρο, σφήνα», γερµ. Doll «σκαλµός» κ.ά. 
Οµόρρ. τυλ-ώ (-ώνω)]. 

τυλιχτάρι (το) {τυλιχταρ-ιού | -ιών} το τυλιγάδι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < τυλιχτός + παραγ. επίθηµα -άρι, πβ. κ. σφαχτ-άρι). 

τυλιχτός, -ή, -ό αυτός που έχει τυλιχτεί, ο τυλιγµένος. 
τύλος (ο) (λόγ.) 1. ο κάλος, ο ρόζος 2. (ειδικότ.) η καµπούρα τής κα-

µήλας ΣΥΝ. ύβος 3. ΝΑΥΤ. ξύλινο ή µεταλλικό κατασκεύασµα που χρη-
σιµεύει στην πρόσδεση καλωδίων τού πλοίου ΣΥΝ. τάκος 4. BOT. η 
µεµβράνη που παρεµβάλλεται ανάµεσα στα διαχωριστικά τοιχώµατα 
των ηθµοειδών σωλήνων τού φυτού. [ΕΤΥΜ. αρχ., άλλος τ. τού ουσ. 
τύλη (βλ. λ. τυλίγω)). 

τυλοφθορος, -ος, -ο(ν) [1890] (για φάρµακα) αυτός που φθείρει και 
εξαλείφει τους κάλους. [ΕΤΥΜ < τύλος + -φθόρος < φθείρω]. 

τυλώδης, -ης, -ες [µτγν.] {τυλ-ώδους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
µοιάζει µε κάλο 2. (α) αυτός που είναι γεµάτος κάλους: ~ πόδι (β) 
ΙΑΤΡ. τυλώδες έλκος έλκος που χαρακτηρίζεται από υπερτροφική 
σκλήρυνση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

τύλωµα (το) [µτγν.] {τυλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. σκληρό εξόγκωµα 
τού δέρµατος, ο κάλος 2. το υπερβολικό γέµισµα τής κοιλιάς από φα-
γητό ΣΥΝ. χορτασµός, κορεσµός, φούσκωµα. 

τυλώνω ρ. µετβ. {τύλω-σα, -θηκα, -µένος} (κυρ. για το στοµάχι) πα-
ραγεµίζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τυλώ (-όω) < τύλος (βλ.λ.)]. 

τύµβος (ο) 1. ΑΡΧΑΙΟΛ. τεχνητός λόφος από χώµα και πέτρες, που δη-
µιουργείται πάνω από τάφους- (γενικότ.) ο µεγαλοπρεπής τάφος: ο ~ 
των Μαραθωνοµάχων || προϊστορικοί ~ 2. µνηµείο, αναµνηστική στή-
λη: ύψωσαν ~ στη µνήµη του. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «µικρό χωµάτινο βουναλάκι πάνω από τον 
τάφο», πιθ. < θ. *tu-bh- (µε έρρινο ένθηµα -m- και αποδάσυνση τού 
επιθήµατος -bh-, πβ. κ. θρό-µ-βος < τρέ-φ-ω), µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*teu-bh- (τής p. *teu- «φουσκώνω»), πβ. λατ. tumere «φουσκώνω», 
tumulus «βουναλάκι», (> ισπ. tumulo}, αρχ. γερµ. dumo (> γερµ. 
Daumen «αντίχειρας»), µέσ. ιρλ. tomm «λοφίσκος», ουαλ. torn «βου-
ναλάκι» κ.ά. Το λατ. tumba (> γαλλ. tombe) είναι δάνειο από την 
Ελληνική]. 

τυµβωρύχος (ο) 1. πρόσωπο που ανοίγει τάφους, για να τους συλήσει 
2. (µτφ.) πρόσωπο που διασύρει τη µνήµη νεκρού ή εκµεταλλεύεται 
κάτι ιερό (από το παρελθόν) για δικό του όφελος. — τυµβωρυχία (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < τύµβος + -ωρύχος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < όρύσσω, πβ. κ. άνθρακ-ωρύχος). 

τυµπανιαίος, -α, -ο [1744] (για πτώµατα) εξογκωµένος σαν τύµπανο. 
— τυµπανιαίως επίρρ. [1888]. 

τυµπανίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {τυµπάνισ-α, -τηκα, -µένος} παί-
ζω τύµπανο. 

τυµπανικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το τύ-
µπανο τού αφτιού: ~ οστό | νεύρο | υµένας 2. ΜΟΥΣ. αυτός που σχετί-
ζεται µε το τύµπανο (το µουσικό όργανο) 3. (για ήχους) αυτός που 
ηχεί σαν τύµπανο. 

τυµπανισµός (ο) 1. το χτύπηµα τού τύµπανου, η τυµπανοκρουσία 2. 
ΙΑΤΡ. η διόγκωση τής κοιλιάς που επέρχεται από τη συσσώρευση 
αερίων στα έντερα ή στο στοµάχι ΣΥΝ. µετεωρισµός. Επίσης τυµπά-
νισµα (το) [1889] (σηµ. 1). 
[ΕΓΥΜ αρχ. (σηµ. 1) < τυµπανίζω < τύµπανον. Ως ιατρ. όρ. η λ. είναι 
αντιδάν. από αγγλ. tympanism]. 

τυµπανιστής (ο) [αρχ.], τυµπανίστρια (η) [αρχ.] {τυµπανιστριών} 1. 
αυτός που χτυπάει το τύµπανο: «ο µικρός ~» (χριστουγεννιάτικο 
τραγούδι) ΣΥΝ. τυµπανοκρούστης 2. ΣΤΡΑΤ. (ειδικότ.) ο στρατιώτης 
που χτυπά το τύµπανο για τη ρύθµιση τού βηµατισµού κατά τη διάρ-
κεια στρατιωτικών παρελάσεων. 

τύµπανο (το) {τυµπάν-ου | -ων} 1. ΜΟΥΣ. µουσικό όργανο, που αποτε-
λείται από κοίλο ξύλινο ή µεταλλικό αντηχείο, πάνω από το οποίο τε-
ντώνεται µια µεµβράνη· ο ήχος παράγεται µε κρούση τής µεµβράνης, 
µε πλήκτρο ή µε τα χέρια- το τύµπανο ανήκει στα καθιερωµένα όρ-
γανα τής συµφωνικής ορχήστρας και διαφέρει από άλλα κρουστά, 
κατά το ότι παράγει ήχο ορισµένου τονικού ύψους: η συµφωνία κλεί-
νει µέσα στις οµοβροντίες των τύµπανων τής ορχήστρας· ΦΡ. τα τύ-
µπανα τού πολέµου το προάγγελµα έναρξης πολέµου: ήχησαν ξανά -
στη µαύρη ήπειρο (πβ. λ. κρουστός, ταµπούρλο, νταούλι) 2. ΑΝΑΤ. (στο 
αφτί) η τεντωµένη µεµβράνη που χωρίζει τον έξω ακουστικό πόρο 
από το µέσον ους · 3. ΑΡΧΙΤ.ΑΡΧΑΙΟΛ. (α) η τριγωνική επιφάνεια αε-
τώµατος (β) το στήριγµα τρούλου στους βυζαντινούς ναούς (γ) τοίχος 
κυκλικής, ελλειπτικής ή πολυγωνικής κάτοψης, πάνω στον οποίο στη- 

ρίζεται θόλος · 4. ΤΥΠΟΓΡ. ο περιστρεφόµενος κεντρικός κύλινδρος 
τυπογραφικού πιεστηρίου, µε τον οποίο πιέζεται πάνω στην τυπο-
γραφική πλάκα το χαρτί που τυπώνεται (βλ. λ. τούµπανο). [ΕΤΥΜ < 
αρχ. τύµπανον (µε παραγ. επίθηµα -ανον, πβ. δργ-ανον, δόκ-ανον, 
τρύπ-ανον κ.ά.), αβεβ. ετύµου, σηµιτ. αρχής, πβ. εβρ. top (πληθ. 
tuppim(, αραµ. tuppa κ.ά., αν ληφθεί υπ' όψιν ότι το τύµπανον συνδέ-
εται µε τις οργιαστικές τελετές προς τιµήν τού ∆ιονύσου και τής Κυ-
βέλης. Λιγότερο πιθ. θεωρείται η παλαιότ. άποψη περί αναγωγής στο 
ρ. τύπτω (βλ.λ.), η οποία χαρακτηρίζει υστερογενές το έρρινο -m- (πβ. 
κ. σανσκρ. pra-stumpati «σπρώχνω µε τα κέρατα»)]. τυµπανοειδής, -
ής, -ές [αρχ.] {τυµπανοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που µοιάζει µε 
τύµπανο 2. ο πολύ εξογκωµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 

-ης, -ες- 
τυµπανοκρουσία (η) [1865] {τυµπανοκρουσιών} 1. ΜΟΥΣ. το παίξιµο, 

το χτύπηµα τού τύµπανου 2. (µτφ., συνήθ. στον πληθ.) η θορυβώδης 
και επιδεικτική προβολή γεγονότος: ο γάµος τού βασιλικού ζεύγους 
αναγγέλθηκε µε τυµπανοκρουσίες- ΦΡ. χωρίς τυµπανοκρουσίες χωρίς 
να γίνει θόρυβος, χωρίς µεγάλη προβολή, διαφήµιση κ.λπ.: ~ κυκλοφό-
ρησε το καινούργιο του βιβλίο. 

τυµπανοκρούστης (ο) [1766] {δύσχρ. τυµπανοκρουστών} ο τυµπα-
νιστής. [ΕΤΥΜ. < τύµπανο + -κρούστης < κρούω] 

τυµπανοσκλήρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. επι-
πλοκή τής χρόνιας ωτίτιδας που προκαλεί βαρηκοΐα. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. tympanosclerosis]. 

τυµπάνωση (η) [1895] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. Ο τυ-
µπανισµός (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. tympanose]. 

Τύµφη (η) όρος τής Ηπείρου στον νοµό Ιωαννίνων αλλιώς Γκαµήλα. 
[ΕΤΥΜ µτγν. τοπωνύµιο, προελλην. αρχής, αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε 
το τοπωνύµιο Στύµφαλος εξαιτίας τού παράλλ. τ. Στύµφη]. 

Τυµφρηστός (ο) όρος τής ∆. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Ευρυτανίας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Τυ)µ)φρηστός (το -µ- προφανώς κατά το Τύµφη, βλ.λ.) 
< *Τυ)µ)φρηττός, προελλην. αρχής, αγν. ετύµου]. 

Τυνησία (η) (αραβ. AI Jumhüriyah at-Tunusìyah = ∆ηµοκρατία τής Τυ-
νησίας) κράτος τής Β. Αφρικής µε πρωτεύουσα την Τύνιδα, επίσηµη 
γλώσσα την Αραβική και νόµισµα το δηνάριο. — Τυνήσιος (ο), Τυ-
νήσια (ο), τυνησιακός, -ή, -ό [1894]. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Tunisie < αραβ. Tünusiyah < Tunis (ονο-
µασία τής πρωτεύουσας τής χώρας), αγν. ετύµου. Μερικοί τη συνδέ-
ουν µε τη φοιν. θεότητα Tanit]. 

Τύνιδα (η) η πρωτεύουσα τής Τυνησίας. Επίσης (λόγ.) Tüvtq {Τύνι-
δος} κ. (λαϊκ.) Τούνεζι (το). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αραβ. Tunis (βλ. λ. Τυνησία). o τ. Τούνεζι απο-
τελεί οπτικό δάνειο από την ισπ. ονοµασία Tunez (προφ. Τούνεθ)]. 

τυπάζω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) 1. βάζω σε καλούπια 
(τύπους) υλικό για την κατασκευή πλίνθων ή τη χύση µετάλλου 2. 
(µτφ.) διαπλάθω, διαµορφώνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. τύπος). 

τυπάκος (ο) (αργκό) συνήθ. νεαρός µε ιδιαίτερο, προσωπικό στυλ: 
ωραίος ~ ο φίλος σου (βλ. κ. λ. τύπος). 

τυπάς (ο) {τυπάδες} (αργκό) πρόσωπο µε ιδιαίτερη προσωπικότητα 
και δικό του, ξεχωριστό ύφος. 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (το) Ταµείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης. 
τυπικαρειό (το) (συνήθ. ορθ. τυπικαριό) ειδικός χώρος στα µονα-

στήρια τού Αγίου Όρους, όπου φυλάσσονται τα εκκλησιαστικά βι-
βλία. 
[ΕΤΥΜ. < τυπικάρης + παραγ. επίθηµα -ειό (πβ. καρβουνάρης - καρ-
βουναρειό)]. 

τυπικάρης (ο) {τυπικάρηδες} ο καλόγερος που φροντίζει για την πι-
στή τήρηση τού µοναστικού τυπικού. [ΕΤΥΜ < τυπικό + παραγ. 
επίθηµα -άρης, πβ. κ. βαρκ-άρης). 

τυπικό (το) [µεσν.] 1.ΕΚΚΛΗΣ. (α) λειτουργικό βιβλίο που περιλαµβά-
νει την τυπική διάταξη των ακολουθιών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
κατά τη διάρκεια τού εκκλησιαστικού έτους (β) το κτητορικό τυπικό 
(βλ. λ. κτητορικός) 2. (µτφ.) το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν 
τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να γίνεται κάτι: ακολουθώ | παραβιά-
ζω το ~ || σύµφωνα µε το ~ ✈  3. ΓΛΩΣΣ. το τυπολογικό (βλ.λ.) τµήµα 
τής παραδοσιακής γραµµατικής, που πραγµατεύεται τους τύπους 
των λέξεων κυρ. η µορφολογία (βλ.λ.). 

τυπικός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι σύµφωνος µε τους τύπους και τις 
καθιερωµένες συνήθειες: - διαδικασία | συµφωνία | ενέργεια | φιλο-
φρόνηση ΣΥΝ. συµβατικός 2. (επιστ.) (α) αυτός που αντιστοιχεί σε συ-
γκεκριµένο τύπο (είδος µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά): ο πυρετός 
είναι - σύµπτωµα τής γρίπης || τα έντονα ζυγωµατικά είναι - γνώρισµα 
των Μογγόλων || τα ~ χαρακτηριστικά φυλής | κοινωνίας | κοινωνικού 
στρώµατος (β) ΒΙΟΛ. τυπικό γνώρισµα χαρακτηριστικό γνώρισµα 
αποκλειστικά µιας οµάδας ζώων ή φυτών 3. (α) αυτός που είναι 
χαρακτηριστικός (κατάστασης, φαινοµένου, συµπεριφοράς κ.ά.): η 
στάση της αποτελεί ~ εκδήλωση αδιαφορίας || ~ παράδειγµα | πε-
ρίπτωση δηµοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας (β) (ειδικότ.) αυτός που εί-
ναι χαρακτηριστικός συνόλου ή περιοχής: είναι ~ Άγγλος- πάντα 
ακριβής στα ραντεβού του || το σούβλισµα αρνιού είναι ~ πασχαλινό 
έθιµο 4. αυτός που ακολουθεί χωρίς παρέκκλιση ό,τι προβλέπεται 
από έναν κανονισµό: είναι πολύ - στη δουλειά του- έρχεται και φεύγει 
πάντα την προβλεπόµενη ώρα! 5. (για πρόσ.) αυτός που τηρεί τους 
τύπους που ισχύουν στην κοινωνική συµβίωση: είναι πολύ ~-πάντα 
θα θυµηθεί να µου τηλεφωνήσει στη γιορτή µου, όπου κι αν βρίσκεται 
6. αυτός που γίνεται µε επίσηµο τρόπο: την αρχική συµ- 
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φωνία ακολούθησε και η ~ επικύρωση 7. αυτός που σχετίζεται µε επίσηµη 
πιστοποίηση: γνωρίζει από πρακτική εµπειρία τη δουλειά, αλλά δεν έχει τα ~ 
προσόντα (π.χ. πτυχίο) 8. (α) αυτός που χαρακτηρίζεται από ευγένεια και 
τρόπους που χρησιµοποιούνται µεταξύ αγνώστων προσώπων, σε επίσηµες 
καταστάσεις ή σε δηµόσιες εµφανίσεις: είναι ~ µε τους υφισταµένους του και 
τους µιλάει πάντα στον πληθυντικό || στις ~ µορφές επικοινωνίας αποφεύγονται 
οι οικείες ή πολύ λαϊκές εκφράσεις (β) (κατ' επέκτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από τήρηση µόνο των κοινωνικών τύπων, χωρίς οικειότητα ή φιλική διάθεση, 
µη εγκάρδιος: ~ χαιρετισµός | χαµόγελο | χειραψία || οι σχέσεις τους είναι 
καθαρά τυπικές: ανταλλάσσουν µια «καληµέρα», µια «καληνύχτα» κι αυτό είναι 
όλο! 9. αυτός που γίνεται µε επιφανειακό τρόπο (απλώς για να τηρηθούν οι 
τύποι): επειδή βιάζονταν, έκαναν έναν ~ έλεγχο του κτηρίου || µην ενοχλείστε, 
πρόκειται για µια - διαδικασία 10. αυτός που χαρακτηρίζεται από τυποποίηση 
και που χρησιµοποιείται σε επίσηµες ή σηµαντικές κοινωνικά περιστάσεις: 
στις αναφορές που συντάσσουµε σε δηµόσιες υπηρεσίες χρησιµοποιούµε ~ 
γλώσσα 11. ΘΡΗΣΚ. τυπικά και τελετουργικά αντικείµενα αντικείµενα που 
χρησιµοποιούνται σε λατρείες, τελετουργίες και ιερές τελετές 12. ΦΙΛΟΣ, 
τυπική Λογική κλάδος τής Λογικής (βλ.λ.) που ορίζει τους κανόνες ορθής 
λειτουργίας τής σκέψης, ώστε αυτή να προχωρεί χωρίς άλµατα και αντιφάσεις 
ανεξάρτητα από το αν οι προτάσεις που χρησιµοποιούνται είναι κατά το 
περιεχόµενο τους ορθές 13. ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τους τύπους, τις 
µορφές µε τις οποίες εµφανίζεται ένα γλωσσικό στοιχείο, π.χ. τις µορφές µιας 
λέξης που κλίνεται 14. ΧΗΜ. τυπικό βάρος το άθροισµα των ατοµικών βαρών 
όλων των ατόµων που εµφανίζονται σε έναν χηµικό τύπο 15. ΝΟΜ. (α) τυπικός 
νόµος κάθε πράξη των οργάνων που έχουν οριστεί από την πολιτεία µε σκοπό 
την άσκηση νοµοθετικής εξουσίας ANT. ουσιαστικός νόµος (β) τυπική ισχύς 
νόµου η ολοκλήρωση των νόµιµων διαδικασιών για την έκδοση νόµου ANT. 
ουσιαστική ισχύς νόµου. — τυ-nm-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. «ο σύµφωνος µε τους τύπους», < αρχ. τύπος. Ήδη 
µτγν. είναι και η σηµ. «συµβολικός, εξεικονιστικός». Οι σηµ. 3-10 αποτελούν 
απόδ. τού γαλλ. formel]. 

τυπικά - τυπικώς - τύπος - για τους τύπους. Το επίρρηµα τυπικώς διαφέρει 
από το τυπικά κατά έναν λεπτό αλλά σηµαντικό τρόπο: Το τυπικώς 
σηµαίνει «από τυπικής πλευράς, όπως ορίζουν οι τύποι, η τυπική 
διαδικασία»: Τυπικώς, για να είναι νόµιµη η απόφαση, απαιτούνται οι 
υπογραφές τριών υπουργών - Τυπικώς δεν επιτρέπεται να παρίσταται ο 
υποψήφιος κατά την κρίση τής διδακτορικής διατριβής. Το τυπικά σηµαίνει 
περισσότερο «φαινοµενικά, επιφανειακά, για να τηρηθούν οι τύποι και τα 
προσχήµατα», αντιτιθέµενο σηµασιολογικά προς το «στην ουσία, 
ουσιαστικά»: Τυπικά ζουν ακόµη µαζί, αλλά έχουν χωρίσει εδώ και δύο 
χρόνια - Τυπικά το οικόπεδο ανήκει στην Κοινότητα, αλλά το χρησιµοποιούν 
οι γείτονες για πάρκινγκ από τότε που ήρθαµε εδώ. ∆ιασα-φείται ότι το 
τυπικά χρησιµοποιείται επίσης όπως το τυπικώς, αλλά κυρίως 
χρησιµοποιείται ως αντίθετο τού «κατ' ουσίαν, στην ουσία, ουσιαστικά, 
στην πραγµατικότητα»: Θέλω να συµφωνήσεις µαζί µου ουσιαστικά, όχι 
τυπικά. Στην εµφατική, ιδιαίτερη χρήση του το επίρρηµα τυπικά ισοδυναµεί 
µε τα επιρρηµατικά τύποις και για τους τύπους: Τύποις συµµετέχουν κι 
αυτοί, ουσιαστικά όµως η επιχείρηση διευθύνεται από τους νέους ιδιοκτήτες - 
Εκαναν πως συµφωνούν για τους τύπους, στην πραγµατικότητα τους χωρίζει 
µίσος αγεφύρωτο. 

τυπικότητα (η) [1812] {τυπικοτήτων} 1. το να είναι κάτι σύµφωνο µε τους 
τύπους, µε ό,τι απαιτείται, προβλέπεται: η ~ µιας διαδικασίας | µιας απόφασης 
| των προσόντων | ενός νόµου 2. η πιστή τήρηση των κανόνων, η συνέπεια: 
στη δουλειά του τον διακρίνει η ~ 3. η τήρηση των κοινωνικών τύπων, η 
συµβατικότητα: ας αφήσουµε τις τυπικότητες- µπορούµε να µιλάµε στον ενικό 
ANT. οικειότητα. 

τύπισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκό) νεαρή γυναίκα µε ιδιαίτερο, προσωπικό 
στυλ: στο µπαρ ήταν µια ~ µόνη της. 

τυποβαφείο (το) εργαστήριο ή εργοστάσιο τυποβαφικής. 
τυποβαφική (η) [1888] µέθοδος βαφής υφασµάτων, ώστε να αποκτούν 

ποικιλόχρωµα σχέδια. Επίσης τυποβαφία κ. τυποβαφή. — τυ-ποβαφικός, -ή, -
ό, τυποβαφικ-ά | -ώς επίρρ. 

τυπογραφείο (το) [1766] ο χώρος (εργαστήριο ή εργοστάσιο) στον οποίο 
εκτυπώνονται βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά ή άλλα έντυπα: Εθνικό 
Τυπογραφείο (το επίσηµο κρατικό τυπογραφείο, όπου εκτυπώνεται και η 
Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως)· ΦΡ. ο δαίµων τού τυπογραφείου βλ. λ. 
δαίµονας. 

τυπογραφία (η) [1598] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των µεθόδων και τεχνικών 
στοιχειοθεσίας και εκτύπωσης κειµένων ή εικόνων: η ανάπτυξη | η εξέλιξη 
τής ~ . [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. typographia]. 

τυπογραφικός, -ή, -ό [1782] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τυπογραφία ή τον 
τυπογράφο: ~ επιµέλεια | πείρα | τεχνική || ~ τέχνες (οι επιµέρους κλάδοι τής 
τυπογραφίας) || ~ λάθος ΣΥΝ. γραφικές τέχνες 2. αυτός που χρησιµεύει ή 
συµβάλλει στην εκτύπωση: ~ µελάνι | στοιχεία (µεταλλικοί ή ξύλινοι 
χαρακτήρες µε τους οποίους στοιχειοθετείται το προς εκτύπωση κείµενο) | 
µηχάνηµα | πιεστήριο 3. τυπογραφικό (το) το τυπωµένο δεκαεξασέλιδο ΣΥΝ. 
δοκίµιο 4. τυπογραφικά (τα) τα έξοδα εκτυπώσεως ενός εντύπου. 

τυπογράφος (ο/η) [1856] ο ιδιοκτήτης ή ο τεχνίτης τυπογραφείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έκδοση, πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. < τύπος + -γράφος, ελληνογενής ξέν. όρ., < 
νεολατ. typogra- 

phus]. 
τυποις → τύπος 
τυποκλοπία (η) [1782] {τυποκλοπιών} η λαθραία ανατύπωση µέρους ή και τού 

συνόλου ξένου συγγράµµατος για κερδοσκοπικούς και γενικώς αθέµιτους 
σκοπούς ΣΥΝ. κλεψιτυπία. — τυποκλοπικός, -ή, -ό [1897]. 

τυποκλόπος (ο/η) [1871] πρόσωπο που διαπράττει τυποκλοπία. 
τυποκλοπώ ρ. αµετβ. [1871] {τυποκλοπείς... | τυποκλόπησα} διαπράττω, 

ενεργώ τυποκλοπία. 
τυποκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η προσήλωση στους τύπους και η υποτίµηση τής 

ουσίας ΣΥΝ. φορµαλισµός. — τυποκράτης (ο). [ΕΤΥΜ < τύπος + -κρατία < 
κράτος (πβ. κ. δηµο-κρατία), απόδ. τού γαλλ. formalisme]. 

τυπολάτρης (ο) [1893] {τυπολατρών}, τυπολάτρισσα (η) {τυπολα-τρισσών} 
πρόσωπο που µένει υπερβολικά προσκολληµένο στους εξωτερικούς τύπους 
και αδιαφορεί για την ουσία ΣΥΝ. φορµαλιστής. 

Τυπολατρία (η) [1888] {τυπολατριών} η υπερβολική προσκόλληση στους 
τύπους και η παραµέληση τής ουσίας. — τυπολατρικός, -ή, -ό[1893].# 

τυπολογία (η) [1853] {τυπολογιών} 1. σύνολο, σύστηµα τύπων 2. επαγωγικού 
χαρακτήρα επιστηµονική µέθοδος που αποσκοπεί στη συστηµατοποίηση και 
ταξινόµηση τής γνώσης στα επιµέρους ερευνητικά αντικείµενα µε βάση 
ορισµένους, καθορισµένους τύπους· βρίσκει εφαρµογές σε πολλούς 
επιστηµονικούς κλάδους, όπως η βιολογία, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η 
ανθρωπολογία, η γλωσσολογία κ.ά. 3. ΓΛΩΣΣ. η ταξινόµηση των γλωσσών 
βάσει οµοιοτήτων και διαφορών που εµφανίζουν στη δοµή τους 
(µορφολογική, συντακτική, φωνολογική), π.χ. η διάκριση των γλωσσών σε 
κλιτές, συγκολλητικές και αποµονωτικές | µονοσυλλαβικές τού W. von 
Humboldt ή σε εργαστικές και αιτιατικές γλώσσες (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. typologie]. 

τυπολογικός, -ή, -ό [I860] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τυπολογία 2. ΓΛΩΣΣ. 
τυπολογικό (το) το τυπικό, το τµήµα τής σχολικής (παραδοσιακής) 
γραµµατικής που περιλαµβάνει τους τύπους των λέξεων, το πώς 
σχηµατίζονται, πώς κλίνονται κ.λπ. ΣΥΝ. µορφολογία. — τυπο-λογικ-ά | -ώς 
επίρρ. 

τυποµανής, -ής, -ές {τυποµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει µανία µε την 
τήρηση των τύπων, των συµβατικών κανόνων. — τυπο-µανία (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < τύπος + -µανής, από το θ. τού αρχ. ε-µάν-ην τού ρ. µαίνοµαι]. 

τυποµάχος (ο/η) πρόσωπο που µάχεται τον Τύπο (εφηµερίδες και περιοδικά). 
τυποποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) 1. (α) η τοποθέτηση σε 

καλούπια, τύπους (β) ο καθορισµός ενός σταθερού προτύπου βάσει τού 
οποίου γίνεται κάτι· η προσαρµογή σε συγκεκριµένο τύπο: ~ τής διδασκαλίας 
τής ιστορίας || η ~ των ονοµασιών προϊόντων 2. ΟΙΚΟΝ. η µαζική βιοµηχανική 
παραγωγή προϊόντων σύµφωνα µε ορισµένες προδιαγραφές, µε ποσοτικά και 
ποιοτικά πρότυπα: ~ αγαθών | τροφίµων 3. (µτφ.) η έλλειψη πρωτοτυπίας, η 
κοινοτοπία: ~ ύφους. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. standardisation]. 

τυποποιητής (ο) µηχάνηµα το οποίο γεµίζει δοχείο µε συγκεκριµένο προϊόν, 
πωµατίζει, κλείνει και εγκιβωτίζει. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. formulator]. 

τυποποιώ ρ. µετβ. {τυποποιείς... | τυποποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-νος) 1. (α) 
τοποθετώ (κάτι) σε τύπους, σε καλούπια (β) καθορίζω ένα σταθερό πρότυπο 
βάσει τού οποίου θα γίνεται κάτι: ~ τη διδασκαλία µαθήµατος 2. ΟΙΚΟΝ. 
παράγω µε τρόπο µαζικό προϊόντα σύµφωνα µε ορισµένες προδιαγραφές 3. (η 
µτχ. τυποποιηµένος, -η, -ο) (α) (για προϊόντα) αυτός που παράγεται µε βάση 
ορισµένα πρότυπα, ορισµένες προδιαγραφές (β) (µτφ.) αυτός που δεν 
παρουσιάζει πρωτοτυπία: ~ έκφραση | ύφος | ερµηνεία ΣΥΝ. κοινότοπος, 
τετριµµένος ΑΝΤ. πρωτότυπος. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. standardise]. 

τύπος (ο) 1. (γενικά) κατηγορία, είδος µε συγκεκριµένα χαρκτηριστι-κά: ~ 
ανθρώπων | κοινωνιών || αυτοκίνητο τελευταίου ~ (σύγχρονο µοντέλο ή 
σύγχρονης τεχνολογίας) || ~ αίµατος || λεξικό νέου ~ (µε νέα δοµή, µε 
καινοτοµίες) || αυτού τού - η συµπεριφορά µε εκνευρίζει || άνθρωποι τέτοιου- µε 
διακεδάζουν ΦΡ. τού τύπου (+γεν. χωρίς άρθρο) που θυµίζει, που µοιάζει, όπως: 
φοράει ρούχα ~ Έλβις Πρί-σλεϋ || η λέξη αυτή χρησιµοποιείται σε φράσεις ~... 2. ο 
χαρακτήρας, η προσωπικότητα και το ύφος κάποιου: είναι ~ κεφάτος | πονηρός | 
✈  παράξενος || ~ αντιπροσωπευτικός µιας νοοτροπίας || τι ~ είναι αυτός ο 
άνθρωπος; || αυτή η κοπέλα δεν ταιριάζει στον ~ µου (στον χαρακτήρα µου, στο 
στυλ µου)· ΦΡ. (α) ακουστικός τύπος βλ. λ. ακουστικές (β) οπτικός τύπος ο 
άνθρωπος που έχει την ικανότητα να αποκτά γνώσεις και να δηµιουργεί 
παραστάσεις αξιοποιώντας κυρίως την αίσθηση τής όρασης · 3. (αργκό-ειρων.) ο 
άνθρωπος, το άτοµο: τι γυρεύει εδώ αυτός ο ~; || είναι ένας ~ ψηλός και 
γεροδεµένος· ΦΡ. (κάποιος) είναι ο τύπος µου (κάποιος) είναι ο άνθρωπος που 
µου ταιριάζει 4. αυτός που είναι ιδιότροπος ή εκκεντρικός: αυτός κι αν είναι ~! 5. 
το πρότυπο, το υπόδειγµα: αυτός είναι ο ~ πολίτη που θέλουµε να διαπλάσουµε- 
ΦΡ. τύπος και υπογραµµός βλ. λ. υπογραµµός 6. το σχέδιο, η φόρµουλα µε βάση 
την οποία συντάσσεται και γράφεται κάτι: ~ αιτήσεως | αναφοράς 7. (συνεκδ.) το 
καλούπι, το εκµαγείο 8. (µτφ.) τρόπος, µέσο δράσης: αναζητούσαν κάποιον 
νόµιµο - για τη διευθέτηση τού ζητήµατος ΣΥΝ. φόρµουλα 9. το αποτύπωµα, το 
ίχνος: θέτω τον δάκτυλον επί τον ~ των ήλων (βλ. λ. ήλος) 10. η στάµπα: ο - τής 
σφραγίδας · 11. η εκτύπωση κειµένων και εικόνων, η τυπογραφία · 12. 
(περιληπτ.) Τύπος (ο) το σύνολο των εφηµερίδων 
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και των περιοδικών, καθώς και το σύνολο των ανθρώπων που εργά-
ζονται σε αυτά: ο ~ θεωρείται «τέταρτη εξουσία» || η κρίση τού ~ 
(πτώση των πωλήσεων) || ο έλεγχος τού - || η ελευθερία τού - || πε-
ριοδικός | ηµερήσιος | πρωινός | λαϊκός | αθλητικός | πολιτικός | σκαν-
δαλοθηρικός (που προβάλλει κυρ. σκάνδαλα· αλλιώς ροζ Τύπος) | 
έντυπος | ηλεκτρονικός (ραδιόφωνο - τηλεόραση)· ΦΡ. (α) εκπρόσω-
πος τού Τύπου ο δηµοσιογράφος: οι ~ περίµεναν τον πρωθυπουργό 
(β) εκπρόσωπος Τύπου πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την ενηµέ-
ρωση των δηµοσιογράφων (σε κόµµα, εταιρεία, οργανισµό, υπουργείο 
κ.λπ.) (γ) υπουργός Τύπου υπουργός αρµόδιος για τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης (δ) Γραφείο Τύπου υπηρεσία υπουργείου, επιχείρησης 
κ.λπ. αρµόδια για την ενηµέρωση των δηµοσιογράφων, αλλά και για 
την παρακολούθηση των δηµοσιευµάτων των εφηµερίδων (ε) διό τού 
Τύπου µέσω των εφηµερίδων και των ραδιοτηλεοπτικών µέσων συ-
νηθέστ. µε δηµοσίευµα ή συνέντευξη: ο υπουργός έσπευσε ~ να δια-
σκεδάσει τις φήµες περί παραιτήσεως του || δυσφήµιση - (στ) πρα-
κτορείο Τύπου ειδησεογραφικό πρακτορείο, οργανισµός που συγκε-
ντρώνει και διακινεί ειδήσεις δηµοσιογραφικού ενδιαφέροντος µέσω 
δικτύου ανταποκριτών (ζ) συνέντευξη Τύπου βλ. λ. συνέντευξη (η) 
κίτρινος Τύπος τα σκανδαλοθηρικά και συκοφαντικά έντυπα · 13. 
(µτφ.) µορφή συµπεριφοράς που έχει παγιωθεί από συνήθεια ή από 
εφαρµογή (εθιµικών ή δικαϊκών) κανόνων: ~ δικονοµικοί | λατρείας 
14. ΝΟΜ. τύπος (δικαιοπραξίας) το µέσο µε το οποίο ο νόµος ή η συµ-
φωνία των µερών επιβάλλουν να εξωτερικευτεί η δήλωση βουλήσεως 
για την κατάρτιση δικαιοπραξίας επί ποινή ακυρότητας τής τελευ-
ταίας (π.χ. συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, δήλωση ενώπιον 
τής αρχής) 15. η εξωτερική µορφή πράγµατος, ενέργειας, συµπεριφο-
ράς ή θεσµού, κατ' αντιδιαστολή προς το ουσιαστικό τους περιεχό-
µενο: δίνει σηµασία στους ~ || κρατάει | τηρεί τους ~· ΦΡ. για τους τύ-
πους επειδή κάτι επιβάλλεται κοινωνικά: τους έκανε τραπέζι - ΣΥΝ. 
για τα µάτια τού κόσµου, για το θεαθήναι ΑΝΤ. ουσιαστικά, πραγµα-
τικά 16. (ο αρχαιοπρ. τ. τιίποις ως επίρρ.) (α) σύµφωνα µε τους τύ-
πους, τυπικά: είναι ~ σωστό· ουσιαστικά όµως δεν ισχύει || «Ο Γιόχαν 
Στράους υιός έγραψε αυτή την πόλκα [...] για να παρουσιαστεί στον 
χορό τής Ελληνικής Κοινότητας τής Βιένης, τον Ιανουάριο τού 1858. 
Είναι λοιπόν και ~ ένα πρωτοχρονιάτικο έργο» (εφηµ.) (β) γιατί έτσι 
πρέπει: ~ µένουν µαζί, στην πραγµατικότητα η σχέση τους δεν είναι 
ουσιαστική · 17. η παράσταση που εκφράζει συµβολικά και αφηρη-
µένα σχέσεις µεταξύ αριθµών, µαθηµατικών συµβόλων, φυσικών µε-
γεθών ή χηµικών ουσιών και ενώσεων: αλγεβρικός | µαθηµατικός | 
χηµικός | µοριακός | συντακτικός ~ (βλ.λ.) · 18. ΓΛΩΣΣ. καθεµιά από τις 
διαφορετικές µορφές µε τις οποίες εµφανίζεται µια λέξη (σε δια-
φορετικές διαλέκτους ή εποχές, κατά την κλίση κ.λπ.), η µορφή µιας 
λέξης: ο - «λόγους» είναι αιτιατική πληθυντικού τής λέξης «λόγος» || 
δωρικός | ιωνικός | αιολικός | αττικός - ρήµατος ή ουσιαστικού || ~ τής 
καθαρεύουσας | τής δηµοτικής || σπάνιος | αµάρτυρος | υποθετικός | 
λόγιος | εύχρηστος ~ λέξεως 19. ΒΙΟΛ. το αρχικό δείγµα στο οποίο 
στηρίζεται η περιγραφή ενός είδους, γένους κ.λπ. ζώου ή φυτού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τυπικός. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < τύπτω (βλ.λ.). o τ. τύποις (σηµ. 16) είναι δοτ. πληθ.]. 
τυποσκόπιο (το) {τυποσκοπί-ου | -ων} η λούπα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
τύπος + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», πβ. κ. 
περι-σκόπιο]. τυποτεχνικος, -ή, -ό ΤΥΠΟΓΡ. αυτός που σχετίζεται µε 
την τεχνική 
τής εκτύπωσης εντύπου. — τυποτεχνικά επίρρ. τύπτω ρ. µετβ. {µόνο 
σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.) ελέγχω, ψέγω: τον τύ-πτει η συνείδηση του 
για την κακή πράξη που έκαµε. [ΕΤΥΜ αρχ. < *τύπ-_/ω (πβ. κ. κλέπτω < 
✈  κλέπ-jœ) < θ. τυπ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *(s)teu-p- «πιέζω, 
σπρώχνω, ωθώ», πβ. σανσκρ. pra-stu-m-pâti «σπρώχνω µε τα κέρατα», 
tu(m(pâti «χτυπώ», αρχ. σλαβ. tüpati «χτύπος, σφυγµός», tüpütü 
«θόρυβος», πιθ. λατ. stupêre «εκπλήσσω, θαµπώνω» κ.ά. Οµόρρ. τύπ-
ος, τύψ-ις (-η), τυπ-ικός κ.ά. Η σηµασιολ. εξέλιξη «πιέζω» → «τύπος» 
δεν είναι άγνωστη σε άλλες γλώσσες (λ.χ. γαλλ. presser «πιέζω» - 
presse «τύπος»), ενώ οι εξειδικευµένες τεχν. χρήσεις τού ρ. «φτειάχνω 
καλούπι, αποτυπώνω επακριβώς» οδήγησαν στις σηµ. «υπόδειγµα, 
πρότυπο» τής λ. τύπος]. τυπωθήτω (το) {άκλ.} ΤΥΠΟΓΡ. η έγκριση (το 
«έχει καλώς») για να προχωρήσει µια τυπογραφική εργασία από τα 
προηγούµενα στάδια στο στάδιο τής εκτύπωσης: ο επιµελητής τής 
έκδοσης έδωσε το ~. [ΕΤΥΜ. Προστ. παθ. αορ. τού αρχ. τυπώ (-όω) 
(βλ. λ. τυπώνω), απόδ. τού νεολατ. imprimatur (ρ. imprimere), το 
οποίο κατά τον Μεσαίωνα αποτελούσε απόδειξη εγκρίσεως εκ µέρους 
τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, προκειµένου να τυπωθεί ή να 
δηµοσιευθεί κάτι], τύπωµα (το) [αρχ.] {τυπώµ-ατος | -ατα, -άτων} η 
εκτύπωση: το ~ τού βιβλίου | µιας σελίδας | µιας φωτογραφίας. Επίσης 
τύπωση (η) [αρχ.]. τυπώνω ρ. µετβ. {τύπω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (για 
εικόνα ή κείµενα) αναπαράγω τυπογραφικά ΣΥΝ. εκτυπώνω 2. 
(συνεκδ.) εκδίδω: έχει τυπώσει τρεις ποιητικές συλλογές 3. αποτυπώνω, 
χαράσσω µε πίεση πάνω σε µαλακό σώµα: ~ σχέδια σε ύφασµα- ΦΡ. 
τυπώνω στον νου | στο µυαλό µου αποτυπώνω, συγκρατώ καλά κάτι 
στον νου µου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. τυπώ (-όω) < τύπος]. τυπωτής (ο) 
[µτγν.], τυπώτρία (η) {τυπωτριών} 1. πρόσωπο που κατασκευάζει 
εκτυπωτικές µήτρες 2. πρόσωπο που τυπώνει κάτι. τυπωτικός, -ή, -ό 
[µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την εκτύπωση: ~ µηχανή ΣΥΝ. 
εκτυπωτικός 2. τυπωτικά (τα) τα έξοδα για την εκτύπωση εικόνων ή 
εντύπων. τυράδικο (το) (λαϊκ.) κατάστηµα στο οποίο πωλείται τυρί 
ΣΥΝ. τυ-ροπωλείο. 

[ΕΤΥΜ < τυράς + παραγ. επίθηµα -άδικο (µέσω πληθ. τυρ-άδες), πβ. κ. 
βενζιν-άδικο]. 

τυράγνισµα (το) → τυράννισµα 
τυραγνω ρ. → τυραννώ 
τυραννία (η) [αρχ.] {τυραννιών} 1. η εξουσία τού τυράννου, το κα-

ταπιεστικό καθεστώς: οι δικτάτορες επέβαλαν την ~ τους στη χώρα 2. 
(συνεκδ.-µτφ.) η καταπίεση, ο καταναγκασµός: η ~ των γονιών | των 
δασκάλων 3. (µτφ.) η ταλαιπωρία, το βάσανο: είναι ~ να κυκλο-
φορείς στο κέντρο τής Αθήνας ΣΥΝ. παίδεµα, µαρτύριο 4. (ως χαρα-
κτηρισµός για πρόσ.) τυραννικός, δύστροπος άνθρωπος: αυτό το παι-
δί είναι σκέτη ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. 

τυραννίδα (η) {χωρ. πληθ.} 1. (κατά την αρχαιότητα) πολίτευµα στο 
οποίο ο τύραννος κατελάµβανε πραξικοπηµατικά την εξουσία και 
κυβερνούσε απολυταρχικά 2. (σήµερα) το δικτατορικό πολίτευµα 
ΑΝΤ. δηµοκρατία. [ΕΤΥΜ < αρχ. τυραννίς, -ίδος < τύραννος]. 

τυραννικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τύραννο: ~ 
εξουσία | καθεστώς | συµπεριφορά | αυθαιρεσία 2. (µτφ.) καταπιε-
στικός, βασανιστικός: ~ µεταχείριση | αγάπη || ~ µέτρα. — τυραννικά 
επίρρ. 

τυραννίσκος (ο) [1818] (υποκ.) ο ασήµαντος ή µικρής ισχύος τύ-
ραννος: διάφοροι - πίστεψαν ότι θα µπορούσαν να δαµάσουν το 
φρόνηµα τού λαού µας. [ΕΤΥΜ. < τύραννος + υποκ. επίθηµα -ίσκος]. 

τυράννισµα κ. (λαϊκ.) τυράγνισµα (το) {τυραννίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η 
καταπίεση που ασκεί κάποιος σε άλλον 2. η ταλαιπωρία, τα βάσανα 
που υφίσταται κάποιος. 

τυραννοκτόνος (ο) 1. ο φονιάς τυράννου ή τυράννων 2. ΙΣΤ. Τυ-
ραννοκτόνοι (οι) οι Αθηναίοι πολίτες Αρµόδιος και Αριστογείτων, οι 
οποίοι φόνευσαν το 514 π.Χ. τον τύραννο Ίππαρχο, συµβάλλοντας 
στον τερµατισµό τής τυραννίδας. — τυραννοκτονία (η) [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < τύραννος + -κτόνος < κτείνω «φονεύω» (βλ. κ. -κτο-
νία)]. 

τύραννος (ο) {τυράνν-ου | -ων, -ους} 1. πρόσωπο που καταλύει τη δη-
µοκρατία και εγκαθιδρύει αυταρχικό καθεστώς, στο οποίο κυβερνά 
αυθαίρετα ΣΥΝ. δικτάτορας 2. (µτφ.) αυτός που συµπεριφέρεται ή 
ενεργεί καταπιεστικά για τους άλλους: δεν θέλω να έχω πάνω απ' το 
κεφάλι µου κανέναν ~ 3. (ως χαρακτηρισµός) δύστροπος άνθρωπος, 
που ταλαιπωρεί τους άλλους µε τη συµπεριφορά του: ο δάσκαλος 
αποκαλούσε τους µαθητές του «µικρούς τυράννους» 4. ΙΣΤ. (στην αρ-
χαιότητα) πρόσωπο που γινόταν ηγέτης τού δήµου σε ολιγαρχικά πο-
λιτεύµατα και, αφού ανερχόταν στην εξουσία, κυβερνούσε µε από-
λυτο και ενίοτε βίαιο τρόπο. — (υποκ.) τυραννίσκος (ο) (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, φασισµός. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο από το προελλην. γλωσσικό υπό-
στρωµα. Αµφίβολη παραµένει η συσχέτιση µε το ετρουσκ. turan, προ-
σωνυµία τής Αφροδίτης, καθώς και µε το χεττ. tarwana. To ουσ. τύ-
ραννος προσδιόριζε απαρχής τον απόλυτο άρχοντα, τού οποίου η 
εξουσία δεν υπέκειτο σε καµία νοµική διάταξη, αντιτιθέµενο έτσι 
προς το συνώνυµο βασιλεύς (βλ.λ.)]. 

τυραννόσαυρος (ο) {τυραννοσαύρ-ου | -ων, -ους) πολύ µεγάλος 
σαρκοφάγος δεινόσαυρος, που έζησε κατά την Κρητιδική Περίοδο 
και απολιθώµατα του βρέθηκαν στη Β. Αµερική και την Α. Ασία. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. tyrannosaurus]. 

τυραννώ [αρχ.] (κ. -άω) κ. (λαϊκ.) τυραγνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {τυ-
ρανν-είς κ. -άς... | τυράνν-ησα, -ούµαι κ. -ιέµαι, -ήθηκα κ. (λαϊκ.) -
ίστηκα, -ισµένος} ♦ 1. (αµετβ.) ασκώ τυραννική εξουσία, κυβερνώ 
ως τύραννος ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) ταλαιπωρώ, βασανίζω, καταπιέζω: ο 
άντρας της την τυραννούσε µια ζωή || µην ~ το παιδί! 3. (η µτχ. τυ-
ραννισµένος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) τυραγνισµένος) αυτός που δοκίµασε 
και δοκιµάζει πολλά βάσανα στη ζωή του ΣΥΝ. πολύπαθος, βασανι-
σµένος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. 

τυράς (ο) {τυράδες} 1. πρόσωπο που πουλάει τυριά ΣΥΝ. τυροπώλης 
2. πρόσωπο που τρώει πολύ τυρί. 

τυρβάζω ρ. αµετβ. (αρχαιοπρ.) καταπιάνοµαι µε κάτι επιδεικτικά· µό-
νο στη ΦΡ. περί πολλά | άλλα τυρβάζω (µεριµνάς και τυρβάζη περί 
πολλά, Κ.∆. Λουκ. 10,41) ασχολούµαι µε άλλα (όχι µε αυτά που πρέ-
πει) ή ασχολούµαι µε πολλά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. τυρβάζω «ανακατεύω» < τύρβη/ σύρβη «αναστάτωση, 
σύγχυση, αταξία», αγν. ετύµου, εκφραστ. λ. Οποιαδήποτε ετυµολόγη-
ση προσκρούει στην ανεξήγητη εναλλαγή των αρχικών τ- | σ- προ 
τού -υ- (η υπόθεση ότι πρόκειται για προϊόν αναλογίας προς το ρ. σύ-
ρω είναι µάλλον παρετυµολογική), το δε θ. τυρβ- δεν δικαιολογείται 
ως I.E. λόγω τού τελικού κλειστού -b (θα αναµέναµε *twrbh-), πράγ-
µα που καθιστά δυσχερή τη σύνδεση µε αρχ. σκανδ. borp «αγρόκτη-
µα», αρχ. γερµ. dorf «χωριό», λατ. turma «οµάδα, τσούρµο» κ.ά. 
Εντούτοις, η απόλυτη αντιστοιχία µεταξύ τής λ. τύρβη και τού λατ. 
turba «θόρυβος, ταραχή» οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η λ. turba είναι 
δάνειο από την Ελληνική]. 

τυρβάζοµαι ή τυρβάζω; Όπως φαίνεται από τη φρ. τού Ευαγγελίου, 
ο ορθός τ. είναι τυρβάζη | -ei, που είναι β' πρόσωπο οριστικής 
ενεστώτα τού ρ. τυρβάζοµαι το αρχ. ρ. τυρβάζω έχει άλλη σηµα-
σία («κινώ, αναταράζω, σαλεύω ή διάγω ευχάριστο βίο») και θα 
έδινε τον τ. τυρβάζεις. 

τύρβη (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο θόρυβος, η ταραχή: η ~ µιας µεγαλού-
πολης | τής κοινωνικής ζωής. [ΕΤΥΜ αρχ., βλ. λ. τυρβάζοµαι]. 

τυρεµποριο (το) {τυρεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο τυριού. 
τυρέµπορος (ο/η) [1889] {-ου κ. -όρου | -ων κ. -όρων, -ους κ. -όρους} 
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έµπορος τυριού. Επίσης (λαϊκ.) τυρέµπορας (ο). τυρί (το) {τυρ-ιού | -ιών} 1. 
γαλακτοµικό προϊόν που παρασκευάζεται µε ειδική επεξεργασία τού γάλακτος 
(µε πήξη τής τυρίνης τού γάλακτος και την επίδραση πυτιάς, ανάµειξη, 
θέρµανση | ζύµωση κ.λπ.): ~ σκληρό (από παρατεταµένη κατεργασία, αργή 
ωρίµαση και προσθήκη λίγου νερού στη µάζα του· διατηρείται για πολύ καιρό, 
λ.χ. η γρα-βιέρα, το κεφαλοτύρι κ.ά.) || µαλακό ~ (µε σύντοµη κατεργασία, γρή-
γορη ωρίµαση, περισσότερο νερό στη µάζα του, διατηρείται στο ψυγείο, λ.χ. η 
φέτα, το τουλουµοτύρι, η κοπανιστή κ.ά.) || άσπρο | κίτρινο | αλµυρό ~ 2. (ως 
µειωτ. χαρακτηρισµός) ο επαρχιώτης. — (υποκ.) τυράκι (το). 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. τυρίον, υποκ. τού αρχ. τυρός (ήδη µυκ. tu-ro2), που συνδ. µε 
αβεστ. turi- «πηγµένο γάλα», türya- «τυρί», µέσ. ινδ. tûra-«τυρί» κ.ά.]. 

τυριά: γλωσσική προέλευση... Η ίδια η λ. τυρί είναι υποκ. τού αρχ. τυρός, 
µαρτυρείται ήδη στα Μυκηναϊκά και είναι I.E. λ. (αρχ. περσ. tuiri-, µεσν. 
ινδ. tura- κ.ά.). Τυριά µε ελληνικής προελεύσεως ονοµασία είναι: µανούρι, 
ανθότυρο | αθότυρος, µυζήθρα, κεφα-λήσιο | κεφαλοτύρι, κοπανιστή. Το 
µανούρι ανάγεται στο µανός (ενν. τυρός) «λεπτό (άπαχο) τυρί» (µανός > 
µανούρα µεσν. > µανούρι υποκ.). Το αθότυρο)ς) στο αθός (ο) + τυρός, 
όπου το αθός είναι από το ανθός (ο), µεταπλασµένο τ. τού άνθος (το). 
Ανθότυρο | αθότυρος είναι το «άνθος τού τυριού» (πβ. ανθόγαλο). Το µυ-
ζήθρα εµφανίζεται κατά τον 16ο αι. και παράγεται από το ζυµή-θρα (µε 
αντιµετάθεση των πρώτων συλλαβών) < ζύµη + -ηθρα (πβ. δακτυλ-ήθρα, 
µπουρµπουλ-ήθρα κ.τ.ό.). Από το µυζήθρα και το τοπωνύµιο Μυζήθρας > 
Μυστράς. Το κεφαλοτύρι (ή κεφαλήσιο τυρί) πήρε το όνοµα του από το 
σχήµα του (σχήµα κεφαλιού(, ενώ η κοπανιστή (< κοπανίζω) από τον 
τρόπο παρασκευής της. Η ελληνικότατη φέτα είναι λεκτικά ξένης 
προελεύσεως, αφού το φέτα ανάγεται στο ιταλ. fetta ή βεν. fêta. Από το 
«φέτα τυριού», που θα σήµαινε «πλατύ κοµµάτι (τυριού)», έγινε το φέτα 
κατά παράλειψη τής λ. τυρί. Και το επίσης ελληνικότατο κασέρι είναι 
τουρκικής λεκτικής προελεύσεως, από το τουρκ. kager. Η παρµεζάνα είναι 
το ιταλ. Parmigiano, το επίθ. τής ιταλ. πόλης Parma. Η γραβιέρα προ-
έρχεται από το όνοµα τής ελβετικής πόλης Gruyère, γνωστής για το 
οµώνυµο τυρί (η λ. πέρασε στην Ελληνική µέσω τού ιταλ. groviera). 
Ξενικό είναι, τέλος, το ροκφόρ, προϊόν τής οµώνυµης γαλλικής πόλης 
Roquefort. 

τυριέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζιο σκεύος που χρησιµοποιείται για την 
τοποθέτηση τού τυριού ΣΥΝ. τυροδοχείο, τυροθήκη. [ΕΤΥΜ. < τυρί + παραγ. 
επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. καφετ-ιέρα]. 

Τυρινή (η) η εβδοµάδα και κυρ. η Κυριακή µετά την Κυριακή τής Αποκριάς 
ΣΥΝ. Τυροφάγος (η). 

Τόρναβος (ο) {-ου κ. -άβου} πόλη τής Θεσσαλίας στον νοµό Λάρισας. — 
Τυρναβίτης (ο), Τυρναβίτισσα (η), τυρναβίτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < παλαιότ. 
Τίρναβος (ορθότ. γρ.) < σλαβ. Tirnovo «αγκαθότο-πος»]. 

τυροβόλι (το) {τυροβολ-ιού | -ιών} 1. µικρό καλάθι από βρύα, µέσα στο οποίο 
αποστραγγίζεται το τυροπηγµα 2. (συνεκδ.) το τυροπηγµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
τυροβόλιον, υποκ. τού τυροβόλος < τυρός + βόλος (< βάλλω)]. 

τυρόγαλα (το) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} το ωχροκίτρινο υγρό που υπολείπεται µετά 
την πήξη τού γάλακτος ΣΥΝ. ορός γάλακτος. Επίσης τυ-ρόγαλο. 

τυροδοχείο (το) η τυριέρα. Επίσης τυροδόχη (η). 
τυροειδής, -ής, -ές [1839] {τυροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή) (λόγ.) αυτός που µοιάζει 

µε τυρί. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
τυροκαυτερή (η) τυροσαλάτα µε πικάντικη γεύση. 
τυροκοµείο (το) [µτγν.] το εργαστήριο τού τυροκόµου. 
τυροκοµία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} ο βιοµηχανικός κλάδος που ασχολείται µε 

την παραγωγή και την εµπορία τυριού. 
τυροκοµικός, -ή, -ό [1890] αυτός που σχετίζεται µε τον τυροκόµο ή την 

τυροκοµία: ~ προϊόντα. 
τυροκοµος (ο/η) [1889] πρόσωπο που ασχολείται µε την παρασκευή τυριού. 
τυροκοµώ ρ. αµετβ. {τυροκοµείς... | κυρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} παρασκευάζω 

τυρί. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. τυροκοµώ < τυρός + κοµώ (-έω) «φροντίζω, περιποιούµαι» 
(βλ.λ. -κοµία)]. 

τυρόκροκέτα (η) {δύσχρ. τυροκροκετών) κροκέτα από τυρί. 
Tu ρόλο (το) περιοχή τής ∆. Αυστρίας. — Τυρολέζος (ο), Τυρολέζα (η), 

τυρολέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. Tyrolo, από το κάστρο τού Γυρόλου (Tyrol), πιθ. < κελτ. tir 
«γη, χώρα»]. 

τυροπηγµα (το) {τυροπήγµ-ατος | -ατα, -άτων} το πηγµένο γάλα, πριν 
µετατραπεί σε τυρί. [ΕΤΥΜ. < τυρί + πήγµα < πήζω]. 

τυρόπιτα (η) {δύσχρ. τυροπιτών} πίτα µε γέµιση από τυρί. — (υποκ.) 
τυροπιτάκι (το) κ. τυροπιτούλα (η). 

τυροπιτάδικο (το) (καθηµ.) κατάστηµα όπου πωλούνται τυρόπιτες. [ΕΤΥΜ. < 
τυρόπιτα + παραγ. επίθηµα -άδικο]. 

τυροπιτάς (ο) {τυροπιτάδες} (λαϊκ.) ιδιοκτήτης τυροπιτάδικου ή εργαζόµενος 
σε αυτό. 

τυροπωλείο (το) [1889] το κατάστηµα στο οποίο πωλείται τυρί (σε διάφορα 
είδη) ΣΥΝ. (λαϊκ.) τυράδικο. 

τυροπώλης (ο) [αρχ.] {τυροπωλών}, τυροπώλισσα (η) {τυροπω-
λισσών} πρόσωπο που πουλάει τυρί ΣΥΝ. (λαϊκ.) τυράς. 

τυρός (ο) (λόγ.) το τυρί· ΦΡ. µεταξύ τυρού και αχλαδιού βλ. λ. µεταξύ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. τυρί. [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. τυρί]. 

Τύρος (η) πόλη τής αρχαίας Φοινίκης. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φοιν. tsor «πέτρα, 
βράχος». Όµοιας προελ. είναι και η σύγχρ. αραβ. ονοµασία Sur]. 

τυροσαλάτα (η) {δύσχρ. τυροσαλατών} κρεµώδης σαλάτα µε κύριο συστατικό 
το τυρί. 

τυροτρίφτης (ο) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) τρίφτης για το τυρί. 
τυροφαγος, -ος, -ο 1. αυτός που τρώει πολύ τυρί 2. Τύροφάνος (η) (α) η 

εβδοµάδα µετά την Κυριακή τής Αποκριάς, κατά την οποία οι ορθόδοξοι 
χριστιανοί νηστεύουν το κρέας, αλλά τρώνε τυρί, γάλα, βούτυρο, αβγά και 
ψάρια (βλ. κ. λ. Τυρινή) (β) Κυριακή τής Τυροφά-γου η τελευταία Κυριακή 
τής Αποκριάς. — τυροφαγία (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < τυρός + -φάγος, από το θ. 
τού αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. κ. φαγ-ητό)}. 

Τυρρηνικό (Πέλαγος) (το) τµήµα τής ∆. Μεσογείου Θαλάσσης µεταξύ τής 
Ιταλικής Χερσονήσου και τής Κορσικής και τής Σαρδηνίας. 

Τυρρηνός (ο), Τυρρηνή (η) ο Ετρούσκος. — τυρρηνικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Τυρρηνός | Τυρσηνός < τόπων. Τύρρα | Τύρσα, από όπου και 
λατ. *Tursci > Tusci (Etrusci), που συνδ. µε το αρχ. τύρσις «πύργος, 
προµαχώνας», λατ. turris, οσκ. tiurri. Φαίνεται πως ολόκληρη η λεξιλογική 
οικογένεια είναι I.E. προελ. και ανάγεται σε ρίζα *dhergh-/ *dhrgh- «στερεός, 
συµπαγής» (βλ. λ. θρανίο)]. 

Τυρταίος (ο) αρχαίος Έλληνας ελεγειακός ποιητής (7ος αι. π.Χ.). [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Τυρταίος < *τυρ-τός, ρηµατ. επίθ. τού θ. *τυρ- < *(kw)tur-, µε 
διαφορετική αντιπροσώπευση τής συνεσταλµ. βαθµ., για την οποία βλ. τα 
οµόρριζα τέ-ταρ-τος, τρά-πεζα, τε-τρά-κις. Το όν. Τυρταίος πιθ. σήµαινε 
«τέταρτος γυιος». ∆εν ευσταθεί η υποθ. περί ιλλυρικής αρχής]. 

τύρφη (η) [1869] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. οργανικό καύσιµο µε µαύρο ή καστανό 
χρώµα, που σχηµατίζεται από τη συσσώρευση και τη µερική αποσύνθεση των 
φυτικών υπολειµµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. turf «χλόη», που συνδ. µε αρχ. σαξ. turf, αρχ. 
χερµ. zurf, αρχ. σκανδ. torf]. 

τυρφώδης, -ης, -ες [1869] {τυρφώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που 
µοιάζει µε τύρφη 2. αυτός που αποτελείται από τύρφη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. 

τυφεκίζω ρ. → τουφεκίζω 
τυφέκιο (το) [1834] {τυφεκί-ου | -ων} (λόγ.) φορητό όπλο µε µακριά κάννη και 

µεγάλο βεληνεκές: παραλαβή συγχρόνων τυφεκίων από τον Στρατό Ξηράς 
ΣΥΝ. τουφέκι, ντουφέκι. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. tüfek. o τ. οφείλεται σε υπερδιόρθωση | υπεραστισµό (πβ. κ. 
µπόµπα - βόµβα)]. 

τυφεκιοφόρος, -ος, -ο [1847] 1. αυτός που φέρει τυφέκιο: ~ άγηµα 2. ΣΤΡΑΤ. 
τυφεκιοφόρος (ο) οπλίτης τού Στρατού Ξηράς οπλισµένος µε τυφέκιο. 
[ΕΤΥΜ < τυφέκιο + -φόρος < φέρω]. 

τυφεκισµός (ο) → τουφεκισµός 
τύφη (η) BOT. το φυτό ψάθα. [ΕΤΥΜ µτγν. < θ. *tû-bh- (µε επίθηµα -bh-), 

µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *teu- «φουσκώνω», πβ. λατ. tuber «όγκος», αρχ. 
γερµ. dumo «αντίχειρας» (> γερµ. Daumen, αγγλ. thumb), γαλλ. truffe 
«τρούφα» κ.ά. θµόρρ; τύ-λη, τύ-µβ-ος]. 

τυφικός, -ή, -ό [1879] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον τύφο: ~ νόσος | ουσία | 
βακτηρίδιο 2. τυφικός (ο) πρόσωπο που πάσχει από τύφο. 

τύφλα (η) {συνήθ. χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η έλλειψη, η απώλεια τής όρασης ΣΥΝ. 
τυφλότητα, στραβοµάρα, τυφλοµάρα· ΦΡ. (α) τύφλα στο µεθύσι πολύ 
µεθυσµένος ΣΥΝ. σκνίπα, κουνουπίδι (β) δεν βλέπει την τύφλα του δεν 
βλέπει σχεδόν καθόλου, είναι θεόστραβος (γ) δεν ξέρει την τύφλα του δεν 
ξέρει τίποτε, είναι άσχετος (δ) τύφλα να 'χει ο (τάδε) µπροστά στον (δείνα) 
για πρόσωπο που ξεχωρίζει για κάποια ιδιότητα του τόσο, ώστε, αν συγκριθεί 
µε κάποιον διάσηµο για την ίδια ιδιότητα, αναδεικνύεται καλύτερο: µπροστά 
στη γοητεία σου τύφλα να 'χει ο Μάρλον Μπράντο! (ε) τύφλες και µούντζες! | 
τύφλα! προς κάποιον που σκοντάφτει ή κάνει κάτι αδέξια (στ) σαν θέλει η 
νύφη κι ο γαµπρός, τύφλα να 'χει ο πεθερός βλ. λ. νύφη (ζ) τύφλα στα µάτια 
σου! φράση που λέει κάποιος όταν συναντήσει στον δρόµο κάποιον που 
µπορεί να µατιάζει, ενώ παράλληλα κάνει τον σταυρό του και φτύνει τρεις 
φορές, για να προλάβει το µάτιασµα. 

τυφλαµάρα (η) {χωρ. πληθ.} η τύφλα. [ΕΤΥΜ. < τύφλα + -µάρα (βλ.λ.), 
πβ. κ. κουτα-µάρα, σιχα-µάρα]. 

τυφλοβδοµάδα (η) {χωρ. πληθ.} χρονική περίοδος κατά την οποία κάποιος 
αδυνατεί να δει και να αξιολογήσει σωστά (κάτι/κάποιον) (λέγεται συχνά για 
τους ερωτευµένους). 

τυφλόµυγα (η) {χωρ. πληθ.) παιδικό παιχνίδι κατά το οποίο ένας παίκτης, 
έχοντας δεµένα τα µάτια του µε µαντήλι, προσπαθεί να πιάσει κάποιον από 
τους συµπαίκτες του, οι οποίοι τον πειράζουν. 

τυφλοπόντικας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. µικρόσωµο τρωκτικό µε µικρά µάτια 
καλυµµένα από επιδερµίδα και ασθενική όραση, και µε προεξέχοντες 
κυνόδοντες µε τους οποίους σκάβει υπόγειες στοές· το σώµα του καλύπτεται 
από βελούδινο καστανό γκρίζο τρίχωµα και τρέφεται αποκλειστικά µε φυτικές 
ουσίες ΣΥΝ. ασπάλακας 2. (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που συνηθίζει να 
ζει στο σκοτάδι. 

τυφλός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν βλέπει, που δεν έχει όραση ή έχασε την όραση 
του ΣΥΝ. αόµµατος, στραβός- ΦΡ. (α) η δικαιοσύνη είναι τυφλή για την 
αµεροληψία των δικαστών (η θεά Θέµις αναπαριστάται συνήθ. µε πανί γύρω 
από τα µάτια) (β) ο έρωτας είναι τυφλός 
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όταν είναι κανείς ερωτευµένος, δεν παρατηρεί τα ελαττώµατα τού 
άλλου (γ) τυφλό σύστηµα βλ. λ. σύστηµα (δ) τυφλή πτήση | προ-
σγείωση για αεροπορική πτήση | προσγείωση µε τη χρήση µόνο των 
οργάνων πλοήγησης λόγω έλλειψης ορατότητας (ε) στα τυφλά χωρίς 
να ξέρει κάποιος πού ακριβώς θα βρει αυτό που ψάχνει ή ποιο είναι 
το αποτέλεσµα µιας επιλογής του: ψάχνει - ρωτώντας δεξιά κι αρι-
στερά || ραντεβού ~ (χωρίς να ξέρεις µε ποιον θα συναντηθείς) 2. (ως 
ουσ.) πρόσωπο που δεν έχει όραση, που δεν µπορεί να δει: Σύνδεσµος 
Τυφλών || το σύστηµα ανάγνωσης και γραφής για τυφλούς || γυαλιά | 
µπαστούνι ενός - ΣΥΝ. αόµµατος ΦΡ. στους τυφλούς βασιλεύει ο 
µονόφθαλµος βλ. λ. µονόφθαλµος 3. (α) αυτός που δεν αντιδρά στο 
φως (β) ΑΝΑΤ. τυφλό σηµείο η περιοχή τού αµφιβληστροειδούς όπου 
καταλήγει το οπτικό νεύρο και η οποία, επειδή δεν έχει αισθητήρια 
κύτταρα, δεν είναι ευαίσθητη στο φως 4. (µτφ.) (α) αυτός που έχει εί-
σοδο, αλλά όχι έξοδο: ~ δρόµος ΣΥΝ. αδιέξοδος (β) αυτός που δεν έχει 
άνοιγµα προς τα έξω: ~ παράθυρο 5. (µτφ.) (α) αυτός που δεν έχει 
αντίκρισµα, αντιστοιχία ή αποδέκτη: ~ παραποµπή (όταν δεν υπάρχει 
αυτό στο οποίο παραπέµπει) || - µπαλιά (β) αυτός που δεν έχει συ-
γκεκριµένο στόχο: ~ χτύπηµα τροµοκρατικής οργάνωσης 6. (µτφ.) ο 
παράφορος, που δεν µπορεί να δει ή δεν λαµβάνει υπ' όψιν του τις 
επιπτώσεις των πράξεων του: ~ πάθος | φανατισµός | βία 7. (µτφ.) 
απόλυτος, απεριόριστος: ~ υπακοή | εµπιστοσύνη | πίστη 8. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από απουσία λογικής, κρίσεως, συνεπώς υπερ-
βολικός: ~ µίσος | θυµός 9. (µτφ.) άβουλος, χωρίς δική του κρίση: ~ όρ-
γανο τής µοίρας 10. ΑΝΑΤ. τυφλό έντερο το αρχικό τµήµα τού παχέ-
ος εντέρου. — τυφλά επί pp., τυφλότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. (µε 
παραγ. επίθηµα -λός, συχνό σε λ. που δηλώνουν ελάττωµα ή αναπηρία, 
πβ. χω-λός, τραυ-λός) < τύφω «σχηµατίζω καπνό, καπνίζω» (βλ. λ. 
τύφος), το δε επίθ. τυφλός δήλωσε αυτόν που έχει θολή όραση, που 
βρίσκεται στο σκοτάδι]. 

τυφλοσούρτης (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. αυτός που σέρνει από κοντά, 
που καθοδηγεί κάποιον τυφλό 2. (κακόσ.) πρόχειρο βοήθηµα για τα 
σχολικά µαθήµατα, στο οποίο βρίσκει κανείς εύκολα έτοιµες λύσεις 
ή απαντήσεις, χωρίς να αναγκαστεί να ψάξει και να σκεφτεί ΣΥΝ. 
λυσάρι 3. (γενικότ.) κάθε βοηθητικό εγχειρίδιο µε πρακτικές οδηγίες. 
[ΕΤΥΜ. < τυφλός + -σύρτης | σούρτης < σύρω | σούρνω]. 

τυφλότητα (η) → τυφλός 
τυφλώνω ρ. µετβ. (τύφλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. στερώ (από κάποιον) 

την όραση, τον καθιστώ τυφλό: στα παλιά χρόνια τύφλωναν τους 
αιχµαλώτους || (µεσοπαθ.) τυφλώθηκε στον πόλεµο ΣΥΝ. στραβώνω 2. 
εµποδίζω (κάποιον) να δει (ρίχνοντας του ισχυρό φως): οι προβολείς 
µάς τύφλωσαν || (µεσοπαθ.) προς στιγµήν τυφλώθηκε από τα φλας των 
φωτογράφων 3. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να µη µπορεί να κρίνει σωστά, 
να µη µπορεί να εκτιµήσει τις καταστάσεις νηφάλια: τον τύφλωσε το 
πολύ χρήµα | ο έρωτας | η οµορφιά της | το µίσος | το πάθος. — 
τυφλωπκός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. τυφλώ (-όω) < 
τυφλός]. 

τύφλωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η απώλεια τής 
οράσεως εξαιτίας οφθαλµικών βλαβών, παθήσεων ή εξωγενών αι-
τιών: ο σοβαρός τραυµατισµός του είχε ως αποτέλεσµα την ~|| η ~ 
επήλθε στο τέλος τού βίου του 2. (µτφ.) η αδυναµία κάποιου να δει, 
να καταλάβει κάτι: η πολιτική ~ ορισµένων ηγετών οδηγεί τις χώρες 
τους σε αδιέξοδα || πνευµατική | ηθική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. 

τυφοειδής, -ής, -ές [1862] {τυφοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
έχει τη µορφή τύφου: - πυρετός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. typhoid]. 

τύφος (ο) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδης πάθηση που εκδηλώνεται µε 
πολλές µορφές και προκαλείται από βακτηρίδιο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
τύφος < τύφω «σηκώνω καπνό, καπνίζω» < *θύφ-ω (µε ανοµοίωση των 
δασέων) < *dhu-bh-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *dheu-bh- «σκορπίζω, 
στροβιλίζω» (µε παρέκταση -bh-), πβ. σανσκρ. dhüpa-«καπνός», αρχ. 
ιρλ. dub «µαύρος», γοτθ. daufs «πωρωµένος, κουφός», αρχ. αγγλ. deaf 
(> αγγλ. deaf), αρχ. γερµ. toub «ανόητος» κ.ά. Οµόρρ. θύ-ω (βλ.λ.), 
τυφ-λός κ.ά. Η λ. τύφος χρησιµοποιήθηκε για να προσδιορίσει 
ορισµένα είδη πυρετού, τα οποία συνοδεύονταν από απώλεια των 
αισθήσεων και θολούρα, λήθαργο]. 

τυφώνας (ο) 1. βίαιος και καταστρεπτικός στρόβιλος αέρα µε ταχύ-
τητα 250-300 χλµ. την ώρα, που καλύπτει εκτεταµένες περιοχές και εµ-
φανίζεται µε µεγάλη συχνότητα στον Ειρηνικό, τον Ατλαντικό και τον 
Ινδικό Ωκεανό, στην Καραϊβική Θάλασσα και στον Κόλπο τού Μεξικού 
ΣΥΝ. ανεµοστρόβιλος, σίφουνας 2. (µτφ.) ως χαρακτηρισµός για κά-
ποιον/κάτι που προκαλεί µεγάλες καταστροφές ή αναστάτωση στο πέ-
ρασµα του. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. Τυφών, -ώνος, θεωνύµιο τού µυθικού πατέρα των ανέ-
µων, προελλην. αρχής, ίσως µικρασιατ. δάνειο. Η σύνδεση µε το ρ. τύ-
φω «σηκώνω καπνό» οφείλεται σε παρετυµολογία, όπως φαίνεται 
από τη διαφορετική ποσότητα τού -υ- (τύφος - Τύφων)]. 

τυχαίνω ρ. αµετβ. {έτυχα} (συνήθ. + γεν. προσ. αντων.) 1. συµβαίνω 
(σε κάποιον) κατά τύχη (χωρίς να το επιδιώξει): µου έτυχε µια ξαφ-
νική δουλειά και πρέπει να φύγω || του έτυχε µια αναποδιά και χάλασε 
η δουλειά || άρπαξε την ευκαιρία αµέσως- δεν τυχαίνουν, βλέπεις, 
τέτοια στον καθένα κάθε µέρα! 2. (ειδικότ.) για κάτι που παθαίνει 
κανείς (χωρίς να φταίει): όλο αναποδιές µού τυχαίνουν || του έτυχαν 
απανωτά προβλήµατα || του έτυχαν βάσανα και δυσκολίες-ΦΡ. (α) 
είναι να µη σου τύχει ως σχόλιο για κάτι κακό που συνέβη σε 
κάποιον, δηλώνοντας έτσι ότι το σηµαντικό είναι να µη συµβεί κάτι 
σε κάποιον και όχι το τι θα κάνει αφού του συµβεί (β) καλύτερα να 
µη σου τύχει (κάτι) ως ευχή να µη συµβεί σε κάποιον κάτι κακό που 
συνέβη σε άλλον 3. (τριτοπρόσ. τυχαίνει, τυχαίνουν) πέφτει (σε κά-
ποιον) ο κλήρος, ο αριθµός λαχείου κ.λπ.: µου έτυχε ο πρώτος αριθ- 

µός τού λαχείου || περιµένουν όλοι µε αγωνία σε ποιον θα τύχει το 
δώρο ΣΥΝ. λαχαίνω 4. βρίσκοµαι τυχαία (κάπου): έτυχε κι αυτός στον 
καβγά τους 5. (απρόσ. τυχαίνει + να) συµβαίνει, γίνεται τυχαία: ~ κα-
µιά φορά να µη φτάνει το τρένο στην ώρα του || ~ να τον ξέρω κι εγώ 
|| αν τύχει και περάσω ξανά από τα µέρη σας, θα σας επισκεφθώ || (κ. 
απολύτως) -Είναι δυνατόν να έγινε τέτοιο λάθος; -Έτυχε- ΦΡ. (αρ-
χαιοπρ.) εική και ως έτυχε βλ. λ. εική (πβ. λ. τυγχάνω). [ΕΤΥΜ. 
µεσν., από το θ. τού αορ. β' ε-τυχ-ον (τού αρχ. τυγχάνω, βλ.λ.), κατά το 
σχήµα λαµβάνω - ελαβον - λαβαίνω, µανθάνω - εµαθον -µαθαίνω]. 

τυχαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται ή προκύπτει κατά τύχη, όχι 
σκόπιµα ή σχεδιασµένα: ~ συνάντηση | γνωριµία | επιλογή || µια ~ 
ανακάλυψη οδήγησε στη διαλεύκανση τού µυστηρίου ΣΥΝ. απρό-
βλεπτος, συµπτωµατικός ΑΝΤ. σκόπιµος, ηθεληµένος 2. τυχαίο (το) το 
απρόβλεπτο στοιχείο τής ζωής: διάφοροι επιστηµονικοί κλάδοι προ-
σεγγίζουν το ~ στη φύση, την κίνηση κ.λπ. 3. (µτφ.) ασήµαντος, ο-
ποιοσδήποτε συνηθισµένος άνθρωπος: δεν είναι κανένας ~· πρόκειται 
για κορυφαίο επιστήµονα ΣΥΝ. κοινός ΑΝΤ. σηµαντικός, σπουδαίος, 
αξιόλογος. — τυχαί-α | -ως [µτγν.] επίρρ., τυχαΐΌτητα (η) [1858]. 

τυχάρπαστος, -η, -ο [1892] αυτός που αναδείχθηκε σε ορισµένο τοµέα 
όχι λόγω των ικανοτήτων του, αλλά λόγω τυχαίων περιστάσεων, τις 
οποίες εκµεταλλεύθηκε. [ΕΤΥΜ. < τύχη + αρπάζω (πβ. κ. αν-
άρπαστος)]. 

τυχεράκιας (ο) {τυχεράκηδες} πρόσωπο που ευνοείται από την τύχη: 
έλα πάλι, τυχεράκια, τα κονόµησες! 
[ΕΤΥΜ < τυχερός + µειωτ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. γυαλ-άκιας, µατ-
άκιας]. 

τυχερό (το) 1. αυτό που η τύχη φέρνει στον καθένα· κυρ. στη ΦΡ. 
ήταν (το) τυχερό (του) να η τύχη το ήθελε να...: ήταν το ~ του να φύ-
γει γρήγορα από τη ζωή || ήτανε ~ της να βρει καλό σύζυγο 2. τυχερά 
(τα) (i) τα µικροποσά που παίρνει κανείς ως φιλοδώρηµα: τα 
γκαρσόνια, εκτός από τον µισθό τους, έχουν και τα ~ τους (ii) (γενι-
κότ.) κάθε επιπλέον κέρδος ή όφελος που έχει κανείς σε µια δραστη-
ριότητα: λόγω τής δουλειάς του λείπει πολύ καιρό από το σπίτι· έχει 
όµως και τα ~ του: ταξίδια σε µακρινά µέρη, γνωρίζει άλλους λαούς 
κι ανθρώπους. 

τυχερός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει καλή τύχη, που τον ευνοεί η τύχη: ~ 
άνθρωπος || ~ στη ζωή | στο επάγγελµα | στον έρωτα | στα χαρτιά || 
στάθηκε | φάνηκε ~ || (παροιµ.) «κάλλιο ~ παρά πλούσιος» ANT. άτυ-
χος, κακότυχος, (λαϊκ.) γκαντέµης· ΦΡ. τελευταίος και τυχερός για 
κάποιον/κάτι που είναι στο τέλος µιας σειράς και αποδεικνύεται ή 
ελπίζεται να είναι τυχερός: αυτή είναι η τελευταία και τυχερή προ-
σπάθεια || τελευταία και τυχερή ερώτηση: όποιος τη βρει κερδίζει || 
ήταν ~- όλοι οι προηγούµενοι απέτυχαν 2. αυτός που γίνεται κατά τύ-
χη, ο τυχαίος: ήταν τυχερό αυτό το γκολ- η µπάλα χτύπησε σε κά-
ποιον, άλλαξε πορεία και ξεγέλασε τον τερµατοφύλακα- ΦΡ. τυχερά 
παιχνίδια παιχνίδια των οποίων η έκβαση εξαρτάται αποκλειστικά 
από την τύχη και όχι από τις ικανότητες τού παίκτη (λ.χ. στοιχήµα-
τα, λαχεία, ρουλέτα κ.λπ.) 3. αυτός που θεωρείται ότι φέρνει τύχη σε 
κάποιον: το 3 είναι ο ~ µου αριθµός || η Τρίτη είναι η ~ µου µέρα ΣΥΝ. 
γουρλήδικος ΑΝΤ. γρουσούζικος 4. τυχερό (το) βλ.λ. — (υποκ.) τυχε-
ρούλης (ο), τυχερούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τύχη, µοίρα. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
αρχ. τυχηρός < τύχη + παραγ. επίθηµα -ηρός, πβ. κ. τολµ-ηρός]. 

τύχη (η) {τυχών} 1. η υποθετική δύναµη που καθορίζει ευνοϊκά ή αρ-
νητικά την έκβαση των γεγονότων, που αφορούν στους ανθρώπους 
και στις προσπάθειες τους: η ~ ευνοεί τους τολµηρούς || έτσι το θέ-
λησε η ~· ΦΡ. (α) τής τύχης τα γραµµένα όσα θεωρείται ότι προκα-
θορίζει η µοίρα: κανείς δεν γνωρίζει ~ (β) έχω την τύχη µε το µέρος 
µου µε ευνοεί η τύχη, είµαι τυχερός: όποιος θα έχει την τύχη µε το 
µέρος του, θα κερδίσει τον αγώνα (γ) ανοίγει η τύχη µου βλ. λ. ανοί-
γω (δ) (είµαι) άξιος τής τύχης µου βλ. λ. άξιος ΣΥΝ. πεπρωµένο, (λόγ.) 
ειµαρµένη (ε) αφήνω τα πράγµατα στην τύχη τους δεν προνοώ, αφή-
νω τα πράγµατα να εξελιχθούν χωρίς να παρεµβαίνω (στ) δοκιµάζω 
την τύχη µου (σε κάτι) κάνω κάτι που έχει αβέβαιη έκβαση, ρισκάρω: 
δοκίµασε την τύχη της στις επιχειρήσεις | στον κινηµατογράφο | στο 
καζίνο (ζ) η τύχη γυρίζει την πλάτη (σε κάποιον) για κακοτυχία, δυ-
σµενή εξέλιξη: τα είχε πάει πολύ καλά στον διαγωνισµό, αλλά στο τέ-
λος η τύχη τού γύρισε την πλάτη (η) η τύχη χαµογελάει (σε κάποιον) 
για την ευνοϊκή (για κάποιον) εξέλιξη των πραγµάτων: επιτέλους η 
τύχη µάς χαµογέλασε: κερδίσαµε το λαχείο! (θ) εγκαταλείπω | αφήνω 
(κάποιον) στην τύχη του αδιαφορώ πλήρως για το τι θα συµβεί στο 
µέλλον σε κάποιον (που βρίσκεται ήδη σε δύσκολη θέση): οι πλη-
µυροπαθείς διαµαρτύρονταν ότι η πολιτεία τους έχει αφήσει στην τύχη 
τους (ι) (κάποιος | κάτι) δεν έχει (καµία) τύχη (κάποιος/κάτι) δεν έχει 
(καµία) προοπτική για κάτι καλό, για επιτυχία: προσπαθεί να πετύχει 
συµβιβασµό τώρα, γιατί, αν πάµε στο δικαστήριο, δεν έχει καµία τύχη 
(ια) κρατάω στα χέρια µου την τύχη (κάποιου) η ζωή, η εξέλιξη, η 
πορεία (προσώπου ή θέµατος) εξαρτάται από εµένα, από δικές µου 
αποφάσεις ή χειρισµούς: οι αρχηγοί των υπερδυνάµεων κρατούν στα 
χέρια τους την τύχη όλου τού κόσµου || ο νέος διευθυντής κρατάει την 
τύχη των έκτακτων υπαλλήλων στα χέρια του (ιβ) πηγαίνω (κάπου) να 
βρω την τύχη µου | αναζητώ την τύχη µου αναζητώ (κάπου) 
καλύτερες συνθήκες ζωής: πήγε µετανάστης στην Αµερική να βρει την 
τύχη του (ιγ) αναζητώ καλύτερη τύχη αναζητώ καλύτερες συνθήκες 
ζωής (ιδ) η τύχη έπαιξε (σε κάποιον) άσχηµο παιχνίδι για τη δυσµενή 
κατάληξη υπόθεσης, η οποία εξελισσόταν θετικά ή έδινε ελπίδες για 
ευτυχή κατάληξη (ιε) λέω την τύχη (κάποιου) προλέγω το µέλλον 
(κάποιου): «να σου πω την τύχη σου, να σου πω το ριζικό σου» (ιστ) 
καλή τύχηί (ως ευχή) να πάνε όλα καλά! 2. το 
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απρόβλεπτο στοιχείο στην έκβαση των πραγµάτων, το να γίνεται κάτι 
χωρίς να το έχει σχεδιάσει κανείς· ΦΡ. (α) από τύχη από τυχαία 
συγκυρία: κέρδισε | τα κατάφερε - (β) στην τύχη χωρίς να γνωρίζω ή 
να έχω προγραµµατίσει κάτι: δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό- θα δια-
λέξω στην τύχη (γ) κατά τύχη τυχαία: όλα συνέβησαν ~ 3. (ειδικότ.) 
η καλοτυχία ή το σύνολο ευνοϊκών περιστάσεων: µε λίγη ~ θα τα κα-
ταφέρεις || έχει ~ στα χαρτιά | στην αγάπη | στη δουλειά || δεν είχε ~ 
στη ζωή του || δοκιµάζω την ~µου || βασίζοµαι στην ~µου- ΦΡ. (α) τιί-
χη βουνό πολύ ευνοϊκή συγκυρία: είχε ~: το αυτοκίνητο του κατα-
στράφηκε, αλλά αυτός δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά (β) (παροιµ.) αν 
έχεις τύχη διάβαινε και ριζικό ττερπάτει ο τυχερός πετυχαίνει στη 
ζωή του (γ) χαρά στην τύχη του! είναι πολύ τυχερός: ~ να πάρει τέ-
τοια κοπέλα! (δ) πού τέτοια τύχη! για να δείξουµε ότι δεν είµαστε 
τυχεροί και δεν µας συµβαίνουν τόσο ευχάριστα γεγονότα, όσο σε 
κάποιους άλλους, ότι δεν έχουµε την τύχη άλλων: -Θα φύγετε στις 
διακοπές; -Μπα, ~! (ε) (κάποιος) κοιµάται κι η τύχη του δουλεύει για 
κάποιον που όλα του έρχονται ευνοϊκά, χωρίς ο ίδιος να κάνει τίποτα 
(στ) (λόγ.) τύχη αγαθή (τύχη αγαθή) (ως επίρρ.) ευτυχώς: ~ εµφα-
νίστηκε ένα περιπολικό και οι επίδοξοι ληστές τράπηκαν σε φυγή (ζ) 
για καλή µου τύχη... (σε αφήγηση) ευτυχώς για µένα: - εκείνη την 
ώρα άρχισε να βρέχει και η φωτιά έσβησε (η) κάνω την τύχη µου 
µου συµβαίνει κάτι και εξασφαλίζω καλή ζωή: παντρεύτηκε την κό-
ρη ενός βιοµηχάνου κι έκανε την τύχη του! 4. τύχες (οι) η ζωή ή το 
µέλλον (κάποιου): οι - των λαών των Βαλκανίων ΦΡ. ενώνουµε τις 
τύχες µας αποφασίζουµε να ζήσουµε µαζί ή να αγωνιστούµε µαζί: 
θέλησαν να ενώσουν τις τύχες τους και να παντρευτούν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. µοίρα, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. < θ. τυχ- (πβ. αόρ. β' έ-τυχ-ον) τού ρ. 
τυγχάνω (βλ.λ.)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η τύχη στους αρχαίους ήταν µέση λέξη (media vox): σή-
µαινε και την «καλή τύχη» και, λιγότερο, την «κακή τύχη» (το ίδιο 
και η λατ. fortuna). Η λ. τύχη (από το τυγχάνω) σήµαινε αρχικά 
«αυτό που συναντά κανείς (στη ζωή του), που συντυχαίνει, που 
τον βρίσκει» (το λατ. fortuna προήλθε από το fors, fortis «ευκαιρία, 
το φερόµενο» από το p. ferre «φέρω»). Τυχηρός και νεοελλ. τυχε-
ρός (για το η, πβ. σίδηρος > σίδερο, ξηρός > ξερός) είναι «αυτός 
που έχει καλή τύχη», ενώ ατυχής και νεοελλ. άτυχος (για τον µε-
ταπλασµό πβ. ανωφελής - ανώφελος, απρεπής - άπρεπος κ.τ.ό.) εί-
ναι «αυτός που δεν έχει (καλή) τύχη», o τυχηρός | τυχερός είναι 
και ευτυχής, ενώ ο ατυχής | άτυχος είναι δυστυχής | δύστυχος. Σε 
νεότερους χρόνους χρησιµοποιήθηκε για την «καλή τύχη» το 
ξενικό γούρι και το γουρλής. Το µεσαιωνικό αγούριν επιτρέπει να 
δεχθούµε ότι η λ. προέρχεται από το λατ. augurium «(καλός) οιω-
νός» µάλλον παρά από τουρκ. ugur, που και αυτό έχει πιθανώς την 
ίδια προέλευση. Όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις, λέξεις 
προερχόµενες από ξένες γλώσσες (ιδ. από την Τουρκική) χρησιµο-
ποιούνται παράλληλα µε τις ελληνικές, εµφανίζοντας περισσότε-
ρο βιωµατικό χαρακτήρα και υφολογική απόχρωση (πβ. κήπος -
µπαξές, αστυφύλακας - µπάτσος, έρωτας - σεβντάς κ.ά.). Έτσι, 
κοντά στα τυχερός - άτυχος χρησιµοποιούνται αντιστοίχως τα ξε-
νικής προελεύσεως γουρλής - γρουσούζης | γουρσούζης και γκα· 
ντέµης, που υφολογικά είναι πιο εκφραστικές λέξεις. Οι λέξεις 
αυτές είναι τουρκικές (ugurlu και ugursuz «δυσοίωνος»), ενώ το 
γκαντέµης προέρχεται πιθ. από το τουρκ. kademsiz «άµοιρος - κα-
κότυχος». 

τυχοδιώκτης (ο) [1826] {τυχοδιωκτών}, τυχοδιώκτρια (η) [1894] 
{τυχοδιωκτριών} 1. πρόσωπο που προσπαθεί να εκµεταλλευθεί τις 
περιστάσεις και χρησιµοποιεί κάθε µέσο για να επιτύχει: ~ πολιτικός 
ΣΥΝ. αριβίστας 2. (συνεκδ.) πρόσωπο που χρησιµοποιεί ανήθικα µέσα 

για να επιτύχει τον σκοπό του ΣΥΝ. απατεώνας, παλιάνθρωπος. Επί-
σης τυχοδιώκπσσα (η). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Glücksjäger]. 

τυχοδιωκτικός, -ή, -ό [1831] αυτός που σχετίζεται µε τον τυχοδιώκτη: 
~ νοοτροπία | πολιτική | φύση | πνεύµα | πόλεµος | ζωή. — τυ-
χοδιωκτικ-ά | -ώς [1889] επίρρ. 

τυχοδιωκτισµός (ο) [1895] ο τρόπος ζωής, η συµπεριφορά και η νο-
οτροπία τού τυχοδιώκτη ΣΥΝ. αριβισµός. 

τυχόν επίρρ. 1. ίσως, κατά τύχη: αν ~ το ξεχάσω, θύµησε µου το το 
πρωί-επίσης συχνά µε τα «µην» και «µήπως»: πρόσεχε µην ~ και το 
χάσεις! (σε απειλές, µην τυχόν και) αλίµονο σου αν...: µην τυχόν και 
ξεχάσεις να µου φέρεις αυτό που σου ζήτησα! 2. (κ. ως επίθ.) πιθανός, 
ενδεχόµενος: οι ~ ζηµίες θα καλυφθούν από έκακτες εισφορές. 
[ΕΤΥΜ. Ουδ. τής αρχ. µτχ. τυχών, -ούσα, -όν, αόρ. β' τού ρ. τυγχάνω 
(βλ.λ.)]. 

τυχών, -ούσα, -όν {τυχ-όντος (θηλ. -ούσης), -όντα | -όντες (ουδ. -όντα), 
θηλ. -ουσών) τυχαίος (όχι επιλεγµένος)· οποιοσδήποτε, ασήµαντος, συ-
νήθ. µαζί µε το πρώτος: παντρεύτηκε τον πρώτο τυχόντα || Να µου µι-
λάτε καλύτερα. ∆εν είµαι η πρώτη τυχούσα! Επίσης (καθηµ.) τυχό-
ντας (ο). [ΕΤΥΜ Μτχ. αορ. β' τού αρχ. τυγχάνω (βλ.λ.)]. 

τύψη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (συνήθ. στον πληθ.) ο έλεγχος που 
ασκεί η συνείδηση (σε κάποιον για κακή πράξη του): νιώθω τύψεις || 
τον τρώνε οι ~ || δεν έχει τύψεις για τις πράξεις του. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
τύψις < αρχ. τύπτω (βλ.λ.)]. 

των οριστικό άρθρο 7* ο, η, το 
τωόντί επίρρ. (κ. προφορ. τόντι, συγκεκοµµ. τ.) (λόγ.) πραγµατικά, 
όντως. [ΕΤΥΜ < αρλ- φρ. τφ ό'ντι]. 

τώρα επίρρ. 1. αυτή τη στιγµή: είµαι απασχοληµένος ~ || θα του τη-
λεφωνήσω ~ || φεύγω ~ αµέσως || το θέλω εδώ και ~! ΦΡ. (α) (εµφατ.) 
τώρα δα αυτήν ακριβώς τη στιγµή (β) από τώρα; τόσο νωρίς;: ~ θα 
φύγεις; Κάθισε λίγο ακόµη! 2. αυτή τη χρονική περίοδο, το παρόν: µέ-
χρι ~ ήµουν λίγο ιδεαλιστής- πρέπει όµως να αλλάξω αντιλήψεις! || ~ 
που ανθίζουν τα κλαριά || (ως ουσ.) µε ενδιαφέρει το ~, όχι το πα-
ρελθόν ΦΡ. οπό τώρα και στο εξής βλ. λ. εξής 3. σήµερα και στο εξής: 
από ~ πρέπει να αρχίσεις την προετοιµασία σου 4. (+που) για να δεί-
ξουµε ότι έχει συντελεστεί, ολοκληρωθεί πλέον κάτι και το θεωρού-
µε δεδοµένο: ~ που σε ξέρω πια, µπορώ να σου πω ένα µυστικό... || ~ 
που γνωριστήκαµε, ας µιλάµε στον ενικό || ~ που τα είπαµε, κατάλαβα 
ότι δεν είχα δίκιο 5. αµέσως, χωρίς καθυστέρηση: ~ φέρ' το µου, όχι 
αύριο! || (απολύτως) -Πότε θα µου φέρεις αυτό τον καφέ; —! (έρχεται, 
είναι έτοιµος) || (παροιµ.) «άντρα θέλω, ~ τον θέλω» 6. για χρονικό 
σηµείο πολύ κοντά στη στιγµή που µιλάµε (λίγο πριν ή µετά(: ~ το 
είπε, δεν το άκουσες; || ~ φεύγουµε, µη φωνάζεις! || είναι µια βδοµάδα 
- κλεισµένος στο σπίτι του και δεν θέλει να δει άνθρωπο- ΦΡ. (α) 
τώρα µάλιστα! (i) για να δείξουµε απογοήτευση: ~! Μόνο αυτό µας 
έλειπε! (ii) για να δείξουµε ικανοποίηση για κάτι που στο τέλος 
γίνεται σωστά: ~· έτσι είναι σωστό, όχι όπως το είχες πριν! (β) έλα 
τώρα! για να δείξουµε σε κάποιον ότι δεν ευσταθούν αυτά που λέει 
ή κάνει ή ότι υπερβάλλει: ~, τι είναι αυτά που µας λες; || ~, µην κά-
νεις σαν µωρό! 7. υπ' αυτές τις προϋποθέσεις, εν τοιαύτη περιπτώσει 
κ.λπ., έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγµατα: Κακώς του έδωσες λε-
φτά χωρίς απόδειξη. ~, µην τον είδατε! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγώ, ήδη. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. φρ. τη ώρα (µε επιρρ. χρήση), µε έκκρουση. Λιγό-
τερο πιθ. η αναγωγή σε περίφραση *τό ώρα, κατ' επίδραση εκφράσε-
ων όπως τό νυν, τό σήµερον κ.ά.]. 

τωρινός, -ή, -ό [µεσν.) αυτός που υπάρχει ή γίνεται τώρα: η ~ κυ-
βέρνηση || οι - νέοι || τα ~ ήθη || οι ~ µόδες ΣΥΝ. σηµερινός, σύγχρο-
νος ANT. αλλοτινός, παλιός. 



Y 

Υ, υ: ύψιλον, το εικοστό γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Κατά τη διαµόρφωση τού ελληνικού αλφαβήτου, έτσι ώστε και οικονοµικό να 
είναι (κάθε γράµµα να δηλώνει έναν φθόγγο) και λειτουργικό (να γράφεται και, κυρίως, να διαβάζεται µε ευκολία), χρειάστηκε να επινοηθούν 
γράµµατα που να δηλώνουν τα φωνήεντα. Αυτό έγινε µε το α, το ε, το | και το ο και, τελευταία από όλα, και µε το υ. Επινοήθηκε το γράµµα 
ύψιλον, για να δηλώσει το φωνήεν [u] (ϋ | ϋ), το οποίο αργότερα στην αττική διάλεκτο προφέρθηκε ως [ü] (όπως περίπου το γαλλ. u στη λ. 
pure ή το γερµ. ü στη λ. über). Οι Ρωµαίοι µάλιστα, γνώστες τής ελληνικής γλώσσας και τής ελληνικής γραφής, έπλασαν ιδιαίτερο γράµµα 
στο αλφάβητο τους (που είναι εξέλιξη τού δυτικού | χαλκιδικού ελληνικού αλφαβήτου), το «ελληνικό y» (y Graecum: rhythmus, Thucydides, 
mythus, zephyrus), για να δηλώσουν επακριβώς την προφορά τού υ ως [ü], που δεν υπήρχε στη Λατινική. Οι ιστορικοί τής ελληνικής γραφής 
δέχονται ότι το γράµµα Υ στηρίχθηκε στο βορειοσηµιτικό wäw, το οποίο στη σαµαρειτική του µορφή έδωσε το δίγαµµα (F), ενώ στη 
φοινικική του µορφή χρησιµοποιήθηκε για να παραστήσει το [u], το ύψιλον. ∆ίγαµµα και ύψιλον, ως γνωστόν, είναι αντιστοίχως η 
συµφωνική και η φωνηεντική πλευρά τού ηµιφώνου w (πβ. αρχ. *KXEF-OÇ > κλέος, αλλά κλυ-τός' *péF-m > ρέω, αλλά ρύ-αξ (ρυάκι), ρεϋ-
µα). Το ότι επί πολλούς αιώνες (µέχρι τον 9ο/10ο αι. µ.Χ.) το υ προφερόταν ως [ü] και από τον 3ο αι. µ.Χ. είχε συµπέσει στην ίδια προφορά 
και το οι, έκανε ώστε οι Βυζαντινοί να το ονοµάσουν u ψιλόν (πβ. και ε ψιλόν) αντί τής αρχικής ονοµασίας τού γράµµατος που ήταν £r αυτό, 
βεβαίως, δεν αλλάζει το γεγονός ότι στην αρχή τής λέξης το υ συνοδευόταν στην προφορά από δασύ πνεύµα (υπό, υγρός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αλφάβητο, γραφή. 

Y, u ύψιλον το εικοστό γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. λ. 
ύψιλον, αριθµός). 

Υ.Α.Ε.Π. (η) Υπηρεσία Ασφαλείας Επισήµων Προσώπων. 
ύαινα (η) {υαινών} 1. σαρκοβόρο θηλαστικό που µοιάζει µε σκύλο, 
έχει χαρακτηριστικά µεγάλα στρογγυλεµένα αφτιά και πανίσχυρες 
σιαγόνες και τρέφεται κυρ. µε τα υπολείµµατα τού κυνηγιού των λιο-
νταριών, των τίγρεων κ.λπ. 2. (µτφ.) αιµοβόρος και ύπουλος άνθρω-
πος. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ϋαινα < ύς «χοίρος» + παραγ. επίθηµα -αινα (πβ. κ. λέ-
αινα, τρί-αινα). Το ζώο οφείλει την ονοµασία του στην οµοιότητα του 
µε τον χοίρο, τόσο στη µορφή όσο και ως προς την αγκαθωτή χαίτη. 
Το αρχ. ύς (βλ. κ. συς) < I.E. *sü-s, πβ. λατ. sus, αρχ. γερµ. sü (> γερµ. 
Sau «γουρούνα»), µέσ. αγγλ. sowe (> αγγλ. sow «γουρούνα») κ.ά.]. 

Υακίνθη (η) γυναικείο όνοµα. 
Υάκινθος (ο) {-ου κ. -ίνθου) 1. ΜΥΘΟΛ. ωραιότατος νέος, εγγονός τού 

Λακεδαίµονα και τής Σπάρτης, ο αγαπηµένος τού Απόλλωνα, ο οποίος 
τον µεταµόρφωσε σε λουλούδι µετά τον θάνατο του 2. όνοµα αγίων 
τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. αρχ. κύρ. όν., 
βλ. λ. υάκινθος]. 

υάκινθος (ο) {-ου κ. -ίνθου | -ων κ. -ίνθων, -ους κ. -ίνθους} καλλωπι-
στικό φυτό µε έντονο άρωµα και πολυάριθµα µικρά άνθη, που µοιά-
ζουν µε κύπελλο κυανού, ροζ ή άσπρου χρώµατος ΣΥΝ. ζουµπούλι. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. υάκινθος/ Ράκινθος (αρχικός τ.), αβεβ. ετύµου, πιθ. µε-
σογ. δάνειο, παραλλήλως προς το λατ. vaccinium]. 

υαλεµπόριο (το) [1886] {υαλεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο υαλι-
κών. — υαλέµπορος (ο). 

υαλικός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) 1. κατασκευασµένος από γυαλί ΣΥΝ. γυά-
λινος 2. υαλικά (τα) τα οικιακά σκεύη που έχουν κατασκευαστεί από 
γυαλί ΣΥΝ. γυαλικά. Επίσης υάλινος, -η, -ο [αρχ.]. 

υαλοβάµβακας (ο) {υαλοβαµβάκων} πυκνή και µαλακή µάζα από 
ίνες γυαλιού, η οποία χρησιµοποιείται σε θερµικές και ηχητικές µο-
νώσεις, ως εσωτερική επένδυση σε µπουφάν, καθώς και στη διήθηση 
οξέων και διαλυµάτων καυστικών αλκαλίων ΣΥΝ. υαλοµέταξα. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. fibreglass]. 

υαλοβερνίκωµα (το) {υαλοβερνικώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΤΕΧΝΟΛ. το 
υαλώδες επίχρισµα πήλινων ή φαγεντιανών αντικειµένων, µε το 
οποίο µπορούν να γίνουν υδατοστεγή. 

υαλοβερνίκωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΤΕΧΝΟΛ. η επά-
λειψη επιφάνειας µε υαλοβερνίκωµα. 

υαλογρόφηµα (το) {υαλογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. ηµι-
διαφανής διακοσµητική σύνθεση από χρωµατιστά κοµµάτια γυαλι-
ού, που χρησιµοποιούνται για να καλύψουν µια επιφάνεια ή ένα 
άνοιγµα (λ.χ. σε ένα παράθυρο) ΣΥΝ. βιτρό. 

υαλογραφία (η) {υαλογραφιών} 1. η τέχνη και η τεχνική κατασκευής 
υαλογραφηµάτων 2. (συνεκδ.) το υαλογράφηµα.   — υαλονραφι-
κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyalographie]. 

ύαλο γράφος (ο/η) 1. ο κατασκευαστής υαλογραφηµάτων 2. όργανο 
για τη σχεδίαση ή τη µεταφορά σχεδίων πάνω σε γυαλί. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyalographe]. 

υαλογραφώ ρ. αµετβ. {υαλογραφείς... | υαλογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} διακοσµώ µε υαλογραφήµατα µια επιφάνεια. 

υαλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {υαλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
µοιάζει µε γυαλί· στιλπνός, διαφανής ΣΥΝ. υαλώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
-νς, -ες. υαλοκαθαριστήρας (ο) καθένας από τους δύο λεπτούς 

βραχίονες µε ειδικό λαστιχάκι κατά µήκος τους, που είναι 
τοποθετηµένοι στη βάση των µπροστινών ή και των πίσω τζαµιών 
τού αυτοκινήτου και 

χρησιµεύει στο καθάρισµα τους. 
[ΕΤΥΜ < ύαλο- (< αρχ. ύαλος, βλ. λ. γυαλί) + καθαριστήρας, µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. essuie-glace, αγγλ. windscreen wiper], 

υαλόλιθος (ο) (υαλολίθ-ου | -ων, -ους} τεχνητή πλίνθος από συµπα-
γές γυαλί' το υαλότουβλο (βλ.λ.). 

υαλοµέταξα (η) {υαλοµεταξών} ο υαλοβάµβακας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. soie de verre]. 

υαλόπαγος (ο) (υαλοπάγ-ου | -ων, -ους} λεπτό στρώµα πάγου, το ο-
ποίο δηµιουργείται, όταν τα σταγονίδια τής βροχής, τού χιονόνερου ή 
τής οµίχλης αποτίθενται πάνω σε επιφάνειες µε θερµοκρασία ίση ή 
χαµηλότερη τού σηµείου πήξεως τού νερού. [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. verglas]. 

υαλόπανο (το) υλικό για την ενίσχυση ρευστών υλών οι οποίες χρη-
σιµοποιούνται για την υγροµόνωση επίπεδων επιφανειών. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. glass cloth]. 

υαλοπίνακας (ο) [1885] {υαλοπινάκων} (λόγ.) το τζάµι (βλ.λ.). 
υαλόπλασµα (το) [1888] {υαλοπλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ. η θε-
µελιώδης ουσία τού κυτταροπλάσµατος, χωρίς τα κυτταρικά οργανί-
δια (βλ. λ. οργανίδιο) και τα έγκλειστα, η οποία είναι διαυγής σαν 
γυαλί. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyaloplasme]. 

υαλοποιώ ρ. µετβ. [1847] {υαλοποιείς... | υαλοποίησα} µετατρέπω µια 
ύλη σε γυαλί. — υαλοποίηση (η) [1889]. 

υαλοπωλείο [1871] κ. (καθηµ.) γυαλοπωλείο (το) (λόγ.) κατάστηµα 
πωλήσεως γυάλινων σκευών ΦΡ. ταύρος εν υαλοπωλεία βλ. λ. 
ταύρος. 

υαλοπώλης (ο) [1871] {υαλοπωλών}, υαλοπώλισσα (η) {υαλοπω-
λισσών} 1. ιδιοκτήτης υαλοπωλείου 2. πρόσωπο που πωλεί υαλικά. 

ύαλος κ. ύελος (η) {υάλ-ου | -ων, -ους} 1. (λόγ.) το γυαλί: οπτική ~ 
(για την κατασκευή γυαλιών οράσεως) 2. (συνεκδ.) ο υαλοπίνακας. 
[ΕΤΥΜ < αρ^. ύαλος | ύελος, βλ. λ. γυαλί]. 

υαλοσκεπης, -ής, -ές [1863] {υαλοσκεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) ο 
σκεπασµένος ή στεγασµένος µε γυαλί ΣΥΝ. τζαµωτός, τζαµένιος, υα-
λόφρακτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < ύαλος + -σκεπής 
< σκέπω]. 

υαλοστάσιο (το) [1883] {υαλοστασί-ου | -ων) (λόγ.) η τζαµαρία. 
[ΕΤΥΜ.< ύαλος + -στάσιο (< -στάτης < αρχ. ϊστηµι | ΐσταµαί)]. 

υαλοτέχνης (ο) [µτγν.] {υαλοτεχνών} ο υαλουργός (βλ.λ.). 
υαλοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.) η τέχνη τής κατεργασίας τού γυαλιού 
και τής κατασκευής γυάλινων αντικειµένων ΣΥΝ. υαλουργία, υαλο-
ποιία. — υαλοτεχνικός, -ή, -ό. 

υαλότοιχος (ο) {υαλοτοίχ-ου | -ων, -ους} τοίχος από υαλότουβλα. 
υαλότουβλο (το) δοµικό υλικό που έχει την ιδιότητα να επιτρέπει στο 
φως να περνάει από µέσα του- χρησιµοποιείται είτε ως διακο-
σµητικό (σε διάφορα χρώµατα) είτε για την κατασκευή τοίχων. 

υαλουργείο (το) [µτγν.] το εργαστήριο τού υαλουργού ΣΥΝ. υαλο-ποιείο. 
υαλουργία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τής κατασκευής και η 
διαδικασία τής παραγωγής γυάλινων ειδών ΣΥΝ. υαλοποιία 2. η βιο-
µηχανία τής κατασκευής ειδών από γυαλί. — υαλουργίας, -ή, -ό 
[µτγν.]. 

υαλουργός (ο/η) (λόγ.) τεχνίτης που κατασκευάζει γυάλινα είδη 
ΣΥΝ. υαλοποιός, υαλοτέχνης. [ΕΤΎΜ. < µτγν. ύαλουργός < ύαλος + -
ουργός (< έργον)]. 

υαλόφρακτος, -η, -ο [1888] (λόγ.) αυτός που καλύπτεται µε τζαµα-
ρία: ~ χώρος ΣΥΝ. τζαµωτός, υαλοσκεπής. 

υαλόχαρτο(ν) (το) → γυαλόχαρτο 
υαλώδης, -ης, -ες [αρχ.] {υαλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) υαλοειδής 
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(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
υάλωµα (το) [µεσν.] {υαλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η µετατροπή ύλης 
σε γυαλί 2. το σύνολο των γυάλινων µερών ενός οικοδοµήµατος ΣΥΝ. 
τζαµικά · 3. το υαλογράφηµα · 4. το σµάλτο · 5. ΙΑΤΡ. (α) οφθαλµι-
κή πάθηση των αλόγων, παρόµοια µε γλαύκωµα (β) σπάνια δερµατο-
πάθεια που χαρακτηρίζεται από τον σχηµατισµό µικρών διαφανών 
ογκιδίων. Επίσης υάλωση (η). 

υαλωτός, -ή, -ό [1880] (λόγ.) αυτός που είναι κατασκευασµένος από 
γυαλί ΣΥΝ. γυάλινος. 

υάρδα (η) → γιάρδα 
Υ.Β.Ε.Τ. (το) Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 
Υβόννη (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. Yvonne, χαϊδευτ. τού ον. 

Yves, γερµ. αρχής, που σηµαίνει µάλλον «ήµερο έλατο»]. 
υβός, -ή, -όν [αρχ.] (λόγ.) καµπούρης, κυφός. 
ύβος (ο) (λόγ.) 1. η καµπούρα τής καµήλας 2. ΙΑΤΡ. (α) παθολογικό 
εξόγκωµα τής ράχης ή τού στήθους λόγω παραµορφώσεως τής σπον-
δυλικής στήλης ή τού στέρνου- η καµπούρα (β) βουβάλειος ύβος η 
συγκέντρωση λίπους στον αυχένα σε περιπτώσεις χρόνιας λήψης 
κορτιζόνης. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύβος < ύβός (µε αναβιβασµό τού τόνου), ιατρ. όρ., αγν. 
ετύµου, µε παραγ. επίθηµα -βός και άλλων λ. που δηλώνουν σωµατι-
κό ελάττωµα, λ.χ. στραβός, ραιβός κ.ά.]. 

υβρεολόγιο (το) [1886] {υβρεολογί-ου | -ων) (περιληπτ.) το σύνολο 
των ύβρεων, λόγια που αποτελούν ύβρεις: ξέσπασε σ' ένα φοβερό ~ 
εναντίον τού αντιπάλου του ΣΥΝ. βρισίδι. 

ύβρη (η) → ύβρις 
υβρίδιο (το) {υβριδί-ου | -ων} 1. ΒΙΟΛ. φυτό ή ζώο που προέρχεται από 
τη διασταύρωση γενετικώς ανόµοιων ατόµων 2. ΓΛΩΣΣ. σύνθετη λέξη 
τής οποίας τα στοιχεία προέρχονται από δύο διαφορετικές γλώσσες, 
π.χ. βιντεοταινία, νεοκλασικός αλλιώς νόθο σύνθετο. — υβριδικός, -
ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κέφι. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. hybride < λατ. hybrida | hibrida | ibrida 
«γόνος διασταυρώσεως ετερογενών ζώων ή φυτών», αγν. ετύµου. Η 
ορθογρ. µορφή τής λ. οφείλεται σε παρετυµολογία προς το αρχ. 
ύβρις]. 

υβριδισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το σύνολο των φυσικών ή τεχνητών 
διεργασιών που οδηγούν στον σχηµατισµό υβριδίου. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. hybridisme < hybride (βλ. κ. υβρίδιο)]. 

υβριδοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο υβριδισµός. Επί-
σης υβριδίωση. [ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. hybridisation]. 

υβρίζω ρ. µετβ. {ύβρισ-α, -θηκα (λογιότ. υβρίσθην, -ης, -η..., µτχ. υβρι-
σθείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) βρίζω. JETYM. αρχ. < ύβρις (βλ.λ.)]. 
ύβρις (η) {ύβρ-εως, -ιν | -εις, -εων} (λόγ.) 1. απρεπής έκφραση, η οποία 
προσβάλλει την τιµή και την αξιοπρέπεια (κάποιου): εκστοµίζω | 
εκτοξεύω ύβρεις εναντίον κάποιου ΣΥΝ. βρισιά 2. καθετί το οποίο 
προσβάλλει, θίγει την αξιοπρέπεια, την τιµή κάποιου: αποτελεί ύβριν 
για το πολίτευµα µας η εκλογή αυτού τού προσώπου 3. (στην αρχαία 
τραγωδία) η αλαζονική συµπεριφορά τού ανθρώπου, που οδηγούσε 
σε υπέρβαση τού ηθικού και τού θεϊκού νόµου και επέφερε την τι-
µωρία του. Επίσης ύβρη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκδίκηση. [ΕΤΎΜ. < αρχ. 
ύβρις, αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η λ. εµφανίζει 
αρχικό µόριο ύ | ύ «επί» (βλ. λ. ύστερος), καθώς και το ριζικό θ. τού 
αρχ. βρι-αρός «βαρύς, σταθερός» (βλ. λ. βρίθω), αλλά κάτι τέτοιο δεν 
ευσταθεί µορφολογικώς. Η παλαιότ. σύνδεση µε τον τ. υπέρ, η οποία 
θα ήταν ικανοποιητική σηµασιολογικώς, δεν γίνεται αποδεκτή. Έχει, 
τέλος, παρουσιαστεί και η εκδοχή τού δανείου από χεττ. *hu(wa)ppar 
«βαριά προσβολή, ύβρις». Στον Όµηρο η λ. αναφερόταν στην 
παραβίαση των κανόνων και στην υπέρβαση των ορίων που 
θεωρούνταν αρµόζοντα για θνητούς ανθρώπους, µε συνέπεια την 
προσβολή των θεών και τον εξοργισµό τους]. 

υβριστής (ο) [αρχ.], υβρίστρια (η) {υβριστριών} πρόσωπο που υβρίζει. 
υβριστικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την ύβριν ή τον 
υβριστή ή αποτελεί ύβριν: ~ συµπεριφορά | άρθρο | σχόλιο | δηµοσί-
ευµα | επίθεση | γλώσσα. — υβριστικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

ύβωµα (το) {υβώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ο ύβος, η καµπούρα · 2. 
ΓΕΩΛ. τοποθεσία µε ενδιάµεσο υψόµετρο, η οποία περιβάλλεται από 
όρη και λόφους από τη µια πλευρά και πεδιάδες από την άλλη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύβωµα < υβος (βλ.λ.)]. 

ύβωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) η κύφωση, το 
καµπούριασµα. 

Υ.Γ. (το) 1. Υπουργείο Γεωργίας 2. υστερόγραφο. 
υγεία κ. (λαϊκ.) υγειά κ. γεια (η) 1. η εύρυθµη λειτουργία τού οργα-
νισµού, η φυσιολογική κατάσταση των οργάνων τού σώµατος· (ειδι-
κότ.) η πλήρης σωµατική, ψυχική και κοινωνική ευεξία: είµαι καλά 
στην ~ µου || η πολυφαγία δεν κάνει καλό στην - || έχει σιδερένια | 
ατσάλινη ~ || καταστρέφω | ξαναβρίσκω την ~ µου || (οικ.) από ~ πώς 
πάµε; (είστε υγιής;) || η ~ είναι το πολυτιµότερο αγαθό || πάνω απ' 
όλα η ~! ΦΡ. (α) χαίρω άκρας υγείας είµαι απολύτως υγιής (β) βρί-
σκω την υγειά µου (στο τέλος πρότασης) βρίσκω λύση σε πρόβληµα 
(όχι κατ' ανάγκην υγείας) που µε ταλαιπωρεί: έκοψα το κάπνισµα και 
βρήκα την υγειά µου || πάρε µια µοτοσυκλέτα να βρεις την υγειά σου, 
αντί να ταλαιπωρείσαι µε τη συγκοινωνία! (γ) εις υγε'ιαν | στην υγειά 
σας ευχή που απευθύνει κάποιος ως πρόποση σε αυτούς µε τους 
οποίους είναι µαζί ή προς τρίτους, υψώνοντας το ποτήρι του προς το 
µέρος τους (δ) µε τις υγείες | υγειές (σου | σας)! (ι) ευχετ. προς 
κάποιον που φταρνίστηκε ΣΥΝ. γείτσες (ii) προς κάποιον που 

ήπιε και έφαγε (iii) (ειρων.) προς κάποιον που απέτυχε σε προσπά-
θεια (ε) υγεία! (ενν. να υπάρχει) για κάποιον που απέτυχε ή ατύχησε: 
Μη στενοχωριέσαι! - ! Όλα διορθώνονται! (στ) την υγειά µας να 
'χουµε! για τη δήλωση τής πρωτεύουσας αξίας τής υγείας έναντι 
οποιουδήποτε άλλου αγαθού· κυρ. ως έκφραση παρηγοριάς: Μη στε-
νοχωριέσαι που δεν τα κατάφερες! ~! (ζ) και σε | εις άλλα µε υγεία να 
µας συµβούν και άλλα ευχάριστα πράγµατα και να είµαστε υγιείς να 
τα χαρούµε (η) χαρτί υγείας βλ. λ. χαρτί 2. η ισορροπία τού πνευ-
µατικού και ψυχικού κόσµου, η απουσία διαταραχών: φροντίζει για 
την ψυχική του ~, γι'αυτό δεν αγχώνεται || ο φανατισµός βλάπτει την 
πνευµατική µας ~ 3. ο τοµέας παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών: 
Εθνικό Σύστηµα Υγείας || κέντρο | Παγκόσµια Οργάνωση | Υπουργείο 
Υγείας 4. (µτφ.) η ευστάθεια, η ισορροπία, η καλή λειτουργία: η ~ τής 
οικονοµίας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξενιτειά, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υγεία | υγεία < αρχ. ύγίεια (πβ. κ. ταµ-ιεϊον > ταµ-
εΐον) < υγιής (βλ.λ.)]. 

υγειολογία (η) {χωρ. πληθ.) η περιγραφή τής λειτουργίας των οργά-
νων υγιούς οργανισµού. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hygiology]. 

υγειονοµείο (το) [1833] υγειονοµική υπηρεσία που εδρεύει σε λιµά-
νια ή συνοριακούς σταθµούς και µεριµνά για την προφύλαξη τής χώ-
ρας από λοιµώδη νοσήµατα. 

υγειονοµία (η) [1856] {χωρ. πληθ.} η κρατική υπηρεσία που φροντί-
ζει για τη δηµόσια υγεία: έλεγχοι τής ~ σε εστιατόρια. 

υγειονοµικός, -ή, -ό [1833] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υγειονο-
µία: ~ εξέταση | κέντρο | έλεγχος | µονάδα | φροντίδα | περίθαλψη | 
σώµα | επιτροπή | υπηρεσία- ΦΡ. (α) υγειονοµική ταφή (για απορ-
ρίµµατα) η αναερόβια ταφή απορριµάτων (τρόπος ταφής που δια-
σφαλίζει τη δηµόσια υγεία) (β) υγειονοµική ζώνη βλ. λ. ζώνη 2. υγει-
ονοµικός (ο) ο υπάλληλος τής υγειονοµίας. 

υγειονάµος (ο/η) [1856] ο προϊστάµενος υγειονοµικής υπηρεσίας. 
υγιαίνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} είµαι καλά στην υγεία µου, έχω 
ευεξία ANT. νοσώ, ασθενώ- ΦΡ. υγίαινε | υγιαίνετε! (i) ευχή που απευ-
θύνεται από κάποιον που πίνει σε κάποιον άλλον (ii) αποχαιρετιστή-
ρια φράση. [ΕΤΥΜ.< αρχ. υγιαίνω < υγιής (βλ.λ.)]. 

υγιεινή (η) [1847] {χωρ. πληθ.} 1.ΙΑΤΡ. ο επιστηµονικός κλάδος που µε-
λετά τις µεθόδους και τα µέσα που είναι κατάλληλα για την προ-
στασία τής υγείας: οι κανόνες τής ~ || ~ τροφίµων 2. (ειδικότ.) η φρο-
ντίδα για την υγεία µέλους τού σώµατος ή κοινωνικής οµάδας: η ~ 
τού στόµατος | των δοντιών || βιοµηχανική | σχολική | αθλητική -· ΦΡ. 
είδη υγιεινής είδη µπάνιου (λ.χ. λεκάνες, µπανιέρες, πλακάκια, νι-
πτήρες κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., από γαλλ. hygiène, ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. 
υγιεινός (βλ.λ.)]. 

υγιεινολογία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που µελετά ό,τι σχετί-
ζεται µε τη δηµόσια υγεία (υγιεινή ύδρευσης, αποχέτευσης, επιδη-
µιών κ.λπ.). — υγιεινολογικός, -ή, -ό [1889]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. hygienology]. 

υγιεινολόγος (ο/η) [1866] γιατρός που έχει ειδικευθεί στην υγιεινο-
λογία. # 

υγιεινός, -ή, -ό 1. αυτός που συµβάλλει στη διατήρηση τής υγείας: ~ 
διατροφή | διαβίωση | τροφή | κλίµα | αέρας | περιβάλλον 2. (ειδικότ. 
για τροφές) που δεν περιέχουν λιπαρές ή άλλες βλαπτικές ουσίες. — 
υγιεινά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υγιεινός < *ύγιεσ-νός < υγιής (θ. *ύγιεσ-, βλ.λ.) + πα-
ραγ. επίθηµα -νός, µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος -σν- και άντέ-
κταση (πβ. αλγεινός < *άλγεσ-νός < άλγος, ορεινός < *όρεσ-νός < 
όρος)). 

υγιεινός - υγιής. Οι δύο λέξεις διαφέρουν στη σηµασία και τη 
χρήση τους: υγιεινός είναι «αυτός που βοηθάει στην υγεία», ενώ 
υγιής είναι «αυτός που έχει υγεία» και µεταφορικώς «ο λογικός, 
ορθός» και «αυτός που λειτουργεί ορθά ή αποδοτικά». Αρα, φρά-
σεις όπως «υγιής διατροφή» (αντί τού ορθού «υγιεινή διατροφή») 
ή «Υπήρξε υγιεινή η αντίδραση των εργαζοµένων» (αντί τού ορ-
θού «υγιής αντίδραση») πρέπει να αποφεύγονται ως λανθασµένες. 

υγιής, -ής, -ές {υγι-ούς | -είς (ουδ. -ή)· υγιέστ-ερος, -ατός) 1. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από υγεία: ~ παιδί· ΦΡ. νους υγιής εν σώµατι 
υγιεί βλ. λ. νους 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει ψυχική και πνευµατική 
υγεία, που δεν εµφανίζει ψυχικά ή διανοητικά προβλήµατα: - άν-
θρωποι για µια ~ κοινωνία 3. (µτφ.) λογικός, σωστός: ~ αντίληψη | 
νοοτροπία 4. (µτφ. για θεσµό) (α) που λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρ-
χές του, χωρίς παρεκκλίσεις: ~ δηµοκρατία | δικαιοσύνη | οικονοµία 
(χωρίς ελλείµµατα, πληθωρισµό κ.λπ.) (β) που γίνεται µε θεµιτό τρό-
πο: ~ ανταγωνισµός ΑΝΤ. αθέµιτος 5. (ειδικότ. για επιχείρηση) που λει-
τουργεί αποδοτικά, που αποφέρει κέρδη: ~ επιχείρηση ΑΝΤ. προβλη-
µατικός 6. ηθικώς αποδεκτός: ~ νοοτροπία | πράξεις ΑΝΤ. νοσηρός, 
ανήθικος. — υγιώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, υγιεινός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υγιής < *su-g*iy-es, συνθ. λ., < I.E. *su- «ευ, καλώς» (βλ. 
λ. εύΤ+ I.E. *gwiye- «ζωή, βίος» (βλ. λ. ζώ, βίος), πράγµα που σηµαίνει 
ότι η λ. αντιστοιχεί στο αρχ. ευζωία και συνδ. µε το συνών. αβε-στ. 
hu-jya-ti-]. 

υγραέριο (το) {υγραερί-ου | -ων} αέριο καύσιµο που αποτελείται από 
προπάνιο ή βουτάνιο και διατίθεται στο εµπόριο υγροποιηµένο υπό 
πίεση σε ειδικές φιάλες· χρησιµοποιείται για τη λειτουργία οικιακών 
συσκευών, για την κίνηση οχηµάτων κ.α. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. liquid gas]. 

υγραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {ύγραν-α, -θηκα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
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(κάτι) υγρό, το διαβρέχω: ~ τα χείλη | τη γλώσσα µου ♦ 2. (αµετβ.) γί-
νοµαι υγρός, εµποτίζοµαι από υγρασία: τα ρούχα ύγραναν 3. (µεσο-
παθ. υγραίνοµαι) (α) γίνοµαι υγρός (β) (µτφ. για γυναίκα) εκκρίνω 
υγρά στον κόλπο λόγω σεξουαλικής διέγερσης ΣΥΝ. (καθηµ.) µου-
σκεύω. — ύγρανση (η) [αρχ.]. 

υγραντήρας (ο) συσκευή που παράγει υδρατµούς για την ύγρανση 
τής ξηρής ατµόσφαιρας ANT. αφυγραντήρας. 
[ΕΤΥΜ. < υγραίνω + παραγ. επίθηµα -τήρας, µεταφρ. δάνειο από 
αγγλ. moisturiser]. 

υγραντικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που υγραίνει, που προκαλεί υγρασία. 
υγρασία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΜΕΤΕΩΡ. η παρουσία µεγάλης ποσότητας 
υδρατµών στον ατµοσφαιρικό αέρα: µε πειράζει η - || έχει πολλή -στο 
χωριό ΑΝΤ. ξηρασία 2. η υγρότητα σε επιφάνεια ή χώρο: το δωµάτιο | 
το ταβάνι | το σπίτι έχει ~ 3. τα σταγονίδια νερού που σχηµατίζονται 
στους πόρους αγγείου ή τοίχου ή τα ίχνη σαπίσµατος στους τοίχους: 
ο τοίχος έβγαλε - και χάλασε το χρώµα του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υγρασία < 
ύγράζω «είµαι υγρός» < υγρός (βλ.λ.)]. 

υγρό (το) 1. ΦΥΣ. κάθε σώµα που βρίσκεται σε υγρή κατάσταση 2. 
ΦΥΣΙΟΛ. κάθε υδαρές συστατικό τού οργανισµού: γαστρικό - || υδα-
τοειδές ~ των οφθαλµών || τα ~ τού κόλπου τής γυναίκας. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ύγρόν, ουδ. τού επιθ. υγρός (βλ.λ.). Σε αρχ. επιγραφές απαντά η 
βασική σηµ. τού υγρού σώµατος (µετρεϊν τα υγρά, Επίδαυρος 4ος αι. 
π.Χ.), ενώ µτγν. είναι η χρήση τής λ. για τα σύµφωνα λ, ρ]. 

υγρό- κ. υγρό- κ. υγρ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σχετίζονται: 1. µε υγρή ή ρευστή κατάσταση: υγρο-ποιώ, υγρ-αέριο, 
υγρό-πισσα 2. µε την υγρασία τής ατµόσφαιρας: υγρο-γράφος, υγρο-
µετρία 3. µε υδάτινη έκταση: υγρο-βιότοπος 4. µε τα υγρά σύµφωνα: 
υγρό-ληκτος. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. ύγρ-όφθαλµος, 
µτγν. υγρο-ποιώ), που προέρχεται από το επίθ. υγρός και απαντά επί-
σης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. hygro-métrie) και µεταφρ. 
δάνεια (λ.χ. αγγλ. wetland «υγρότοπος»)]. 

υγροβιότοπος (ο) {υγροβιοτόπ-ου | -ων, -ους} ΟΙΚΟΛ. υδάτινος χώρος 
(ποταµός, λίµνη, θάλασσα) µαζί µε τις παρακείµενες εδαφικές εκτά-
σεις, όπου ζει και αναπτύσσεται υπό τις κατάλληλες συνθήκες ορι-
σµένη πανίδα και χλωρίδα. 

υγρογράφος (ο) ΜΕΤΕΩΡ. όργανο µε το οποίο καταγράφεται σε χαρτί 
η υγρασία τού αέρα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hygrograph]. 

υγρόληκτος, -η, -ο [I860] ΓΛΩΣΣ. (για λέξη) αυτός που το θέµα του 
έχει χαρακτήρα υγρό σύµφωνο (λ, ρ). [ΕΤΥΜ. < υγρός + -ληκτός < 
λήγω, πβ. κ. φωνηεντό-ληκτος]. 

υγροµετρια (η) [1861] {χωρ. πληθ.} ΜΕΤΕΩΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος 
που έχει ως αντικείµενο τη µέτρηση τής υγρασίας τού ατµοσφαιρικού 
αέρα ΣΥΝ. υγροσκοπία. — υγροµετρικός, -ή, -ό [1802]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hygrométrie]. 

υγροµετρο (το) [1802] {υγροµέτρ-ου | -ων} ΜΕΤΕΩΡ. όργανο για τη µέ-
τρηση τής σχετικής υγρασίας τού ατµοσφαιρικού αέρα ΣΥΝ. υγρο-
γράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hygromètre]. 

υγροµόνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η µόνωση των τοί-
χων και των πλακών τής οικοδοµής ώστε να µη τα διαπερνά υγρασία. 

υγρόπισσα (η) [1802] {χωρ. πληθ.} πίσσα που βρίσκεται σε ρευστή 
κατάσταση. 

υγροποίηση (η) → υγροποιώ 
υγροποιησιµος, -η, -ο αυτός που µπορεί να υγροποιηθεί. 
υγροποιητικός, -ή, -ό αυτός που µπορεί να υγροποιεί κάτι. 
υγροποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {υγροποιείς... | υγροποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} µετατρέπω (στερεό ή αέριο σώµα) σε υγρό. — υγροποί-
ηση (η) [1887]. 

υγρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει σύσταση όµοια µε το νερό, τα διάφορα 
ποτά κ.λπ.· το µη συµπιεστό ρευστό: ~ τροφή | διάλυµα | καύσιµο (πβ. 
λ. ρευστός, στερεός, αέριος)· ΦΡ. (α) υγρό στοιχείο βλ. λ. στοιχείο (β) 
υγρός στίβος αγωνίσµατα που διεξάγονται σε πισίνα (γ) υγρός 
τάφος το υγρό στοιχείο, συνήθ. η θάλασσα, όταν πνίγεται κάποιος 
σε αυτό: το Αιγαίο έγινε ο - των ναυτικών µας, που χάθηκαν στο ναυ-
άγιο 2. υγρό (το) βλ.λ. 3. αυτός που περιέχει υγρασία: ~ αέρας | κλί-
µα | φυλακή | σεντόνια 4. βρεγµένος, νοτισµένος: ~ χώρα || - µάτια 
από τα δάκρυα 5. ΓΛΩΣΣ. υγρά σύµφωνα τα σύµφωνα λ, ρ. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. υγρός, αβεβ. ετύµου, ίσως < I.E. *wog-wo- «υγρός», πβ. αρχ. 
σκανδ. vqkr, ολλ. wak κ.ά. Πολύ λίγες πιθανότητες συγκεντρώνει τυχόν 
σύνδεση µε το λατ. ûvidus «υγρός»]. 

υγροστάτης (ο) {υγροστατών} σύστηµα αυτόµατου ελέγχου τής 
υγρασίας τού αέρα, το οποίο χρησιµοποιείται στις εγκαταστάσεις 
κλιµατισµού. 
[ΕΤΥΜ < υγρός + -στάτης < αρχ. ϊστηµι | ϊσταµαι, ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. hygrostat]. 

υγροταξία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΒΙΟΛ. η κατευθυνόµενη απόκριση κινη-
τού οργανισµού προς την υγρασία 2. (καταχρ.) ο υγροτροπισµός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hygrotaxie]. 

υγρότητα (η) [αρχ.] η ιδιότητα τού υγρού. 
υγρότοπος (ο) {υγροτόπ-ου | -ων, -ους} υδάτινος χώρος µε υδρόβια 
βλάστηση και λασπώδες έδαφος: φυσικός | τεχνητός ~. [ΕΤΥΜ 
Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. wetland]. υγροτροπΐσµός (ο) {χωρ. 
πληθ.} BOT. η προσανατολισµένη µετακίνηση ενός φυτού προς το 
µέρος όπου υπάρχει υγρασία ή προς την υγρασία τού αέρα. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hygrotropism]. 

υγρόφιλος, -η, -ο 1. αυτός που απορροφά τα υγρά και κυρ. το νερό 
ΣΥΝ. υδρόφιλος 2. (για φυτά ή οργανισµούς) αυτός που ευδοκιµεί σε 
υγρούς τόπους ΣΥΝ. υδροχαρής. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hygrophile]. 

υγρόφυτο (το) {υγροφύτ-ου | -ων) φυτό που ζει σε περιβάλλον µε 
υψηλή υγρασία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hygrophyte]. 

όγρωµα (το) (υγρώµ-ατος | -ατα, -άτων} η συλλογή υγρών στον αγκώ-
να, στο γόνατο κ.α., κάτω από το δέρµα και σε σηµείο όπου ασκείται 
πίεση ή τριβή. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hygroma]. 

Υ.∆. (το) Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. 
υδαρής, -ής, -ές {υδαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. ρευστός, νερουλός: - πε-
ριττώµατα 2. (µτφ.) πλαδαρός, χαλαρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υδαρής < ύδωρ (βλ.λ.)]. 

υδαταγωγος, -ός, -ό [1897] (λόγ.) 1. αυτός που µεταφέρει νερό: ~ κα-
τασκευή 2. υδαταγωγός (ο) ο σωλήνας νερού. 

υδαταέριο κ. υδραέριο (το) {υδαταερί-ου | -ων} ΧΗΜ. αέριο µείγµα 
µονοξιδίου τού άνθρακα και υδρογόνου, που χρησιµοποιείται σε βιο-
µηχανικές συνθέσεις όπως στην παρασκευή συνθετικής βενζίνης. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. water gas]. 

υδατάνθρακας (ο) [1876] {υδατανθράκων} "Ι.ΒΙΟΛ. φυσική οργανική 
ένωση που αποτελεί ουσιώδες συστατικό όλων των ζωντανών οργα-
νισµών και µία από τις κυριότερες πηγές ενέργειας γι' αυτούς και 
σχηµατίζεται από διοξίδιο τού άνθρακα και νερό στα φυτά κατά τη 
φωτοσύνθεση: υδατάνθρακες περιέχουν οι πατάτες, το ρύζι κ.ά. 2. 
ΧΗΜ. οργανική ένωση, τής οποίας το µόριο αποτελείται µόνο από άν-
θρακα και υδρογόνο και η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό τού 
πετρελαίου, τού φυσικού αερίου κ.ά." απαντά, µερικές φορές, στα δέ-
ντρα και σε άλλα φυτά. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. hydrates de carbon 
(πληθ.)]. 

υδαταποθήκη (η) [1884] {υδαταποθηκών} χώρος (δοχείο, δεξαµενή) 
εναποθήκευσης νερού. 

υδατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε το νερό: ~ συστατικά· 
ΦΡ. υδατική κρέµα η καλλυντική κρέµα που ενυδατώνει το δέρµα. 

υδάτινος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αποτελείται από νερό: ~ στρώµα 
| οδός· ΦΡ. υδάτινοι πόροι το σύνολο των φυσικών υδάτων που 
απαντούν στη Γη και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον άνθρωπο, 
λ.χ. τα νερά των ποταµών, των λιµνών, των πηγών κ.ά. ΣΥΝ. υδατώδης 
2. αυτός που παρασκευάζεται από νερό: ~ βαφή | διάλυµα 3. (µτφ.) 
διαφανής: ~ γραµµές. 

υδατο- κ. υδατό- κ. υδατ- λεξικό πρόθηµα λέξεων που δηλώνει ότι 
κάτι έχει σχέση µε το νερό: υδατο-καλλιέργεια, υδατο-στεγής, υδατο-
µετρία, υδατό-σηµο, υδατ-ώνω. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το ουσ. ύδωρ, ύδατος]. 

υδατογράφηµα (το) [1887] {υδατογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων) 
ΤΕΧΝΟΛ.-ΧΗΜ. σχέδιο (γράµµατος, εικόνας, συµβόλου κ.λπ.), που σχη-
µατίζεται στο χαρτί, όταν αυτό βρίσκεται ακόµη σε πολτώδη κατά-
σταση και σε φάση λείανσης των επιφανειών του, το οποίο γίνεται 
ευκρινές, όταν το χαρτί παρατηρηθεί πάνω από µια πηγή φωτός· χρη-
σιµοποιείται για την αναγνώριση τού κατασκευαστή ή τής ποιότητας 
τού χαρτιού και τη διακρίβωση και πρόληψη παραχάραξης ή 
πλαστογραφίας: στα χαρτονοµίσµατα υπάρχουν υδατογραφήµατα. 

υδατογραφία (η) [1897] {υδατογραφιών} 1.η ζωγραφική που γίνεται 
µε χρώµατα διαλυµένα στο νερό ΣΥΝ. ακουαρέλα 2. (συνεκδ.) ζωγρα-
φικός πίνακας µε υδρόχρωµα.  — υδατογραφικός, -ή, -ό [1890].   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. aquarelle]. 

υδατογράφος (ο/η) [1883] πρόσωπο που ζωγραφίζει υδατογραφίες. 
υδατογραφώ ρ. αµετβ. [1887] {υδατογραφείς... | υδατογράφ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} ζωγραφίζω υδατογραφίες. υδατοδιαλυτός, -ή, -
ό (για σώµα) αυτός που έχει την ιδιότητα να διαλύεται στο νερό. 

[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. hydrosoluble (νόθο συνθ.)]. 
υδατοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {υδατοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} όµοιος µε 
νερό, υδατώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. υδατοκαλλιέργεια (η) 
{υδατοκαλλιεργειών} 1.η εκτροφή υδρόβιων ζώων, κυρ. ψαριών, 
καθώς και η καλλιέργεια υδρόβιων φυτών (φυκιών) (πβ. 
ιχθυοκαλλιέργεια, ιχθυοτροφίά) 2. η καλλιέργεια φυτών σε άγονο 
έδαφος, ποτίζοντας τα µε νερό που περιέχει όλα τα απαραίτητα για 
την ανάπτυξη στοιχεία. [ΕΤΥΜ Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. 
aquaculture]. υδατοκοµια (η) {χωρ. πληθ.} η καλλιέργεια και η 
εκτροφή υδρόβιων ζωικών οργανισµών σε ειδικά εργαστήρια µε 
στόχο τον τεχνητό πολλαπλασιασµό τους. 

[ΕΤΥΜ < υδατο- + -κοµία (βλ.λ.) < αρχ. ΚΌµώ «φροντίζω, περιποιού-
µαι»]. 

υδατολογία (η) [1847] η υδρολογία (βλ.λ.). 
υδατοµετρία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η µέτρηση των φυσικών ιδιοτήτων 
τού νερού 2. µέθοδος προσδιορισµού τής σκληρότητας τού νερού. 
Επίσης υδατοµέτρηση. — υδατοµετρικός, -ή, -ό. υδατόµετρο (το) 
{υδατοµέτρ-ου | -ων} το υδρόµετρο (βλ.λ.). υδατοπερατός, -ή, -ό 
[1887] υδροπερατός (βλ.λ.). — υδατοπερατό-τητα. 

[ΕΤΥΜ. < ύδωρ, -ατός + πέρατος < αρχ. περώ (-άω), βλ. λ. περνώ]. 
υδατοποσία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η πόση νερού, η υδροποσία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υδατοποσία < ΰδατο- + -ποσία < πότης]. υδατόπτωση 

(η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η πτώση των υδά- 
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των, κυρ. ποταµού, από µεγάλο ύψος, η οποία συχνά χρησιµοποιείται 
ως µέσο παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. waterfall]. υδατόσηµο (το) {υδατοσήµ-ου | -

ων} 1. το σχέδιο, η παράσταση που 
εκτυπώνεται πάνω σε φύλλο χαρτιού µε υδάτινες γραµµές και γίνεται ορατό 
όταν το χαρτί παρατηρηθεί πάνω από πηγή φωτός ΣΥΝ. 
υδατογραφία 2. (ειδικότ.) το υδατογράφηµα που χρησιµοποιείται σε 
γραµµατόσηµα και το οποίο πιστοποιεί τη γνησιότητα τους και καθιστά 
δυσχερέστερη την παραχάραξη τους. 
[ΕΤΥΜ·. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. watermark]. 

υδατοσκοπια (η) → υδροσκοπία υδατοσκοπικός, -ή, -ό 
→ υδροσκοπία 
υδατοστεγής, -ής, -ες [1873] {υδατοστεγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αδιαπέραστος 

από νερό ΣΥΝ. υδροστεγής, αδιάβροχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. wasserdicht], υδατοστρόβιλος (ο) 
{υδατοστροβίλ-ου | -ων, -ους) 1. η δίνη τού νερού, ο στρόβιλος ΣΥΝ. 
υδροστρόβιλος (βλ.λ., σηµ. 1) 2. µηχανικός στρόβιλος που κινείται µε τη δύναµη 
νερού. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. water-spout]. υδατόστρωµα (το) 
[1883] {υδατοστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} στρώµα 
νερού. υδατοσφαίριση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} ΑΘΛ. οµαδικό άθληµα 
που παίζεται στο νερό από δύο οµάδες επτά κολυµβητών, οι οποίοι προσπαθούν 
να ρίξουν τη µπάλα στην εστία τής αντίπαλης οµάδας-το γουότερ-πόλο. Επίσης 
υδατόσφαιρα [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. water polo]. υδατοσφαιριστής (ο), 
υδατοσφαιρίστρια (η) {υδατοσφαιρι-στριών) ο αθλητής | η αθλήτρια τής 
υδατοσφαίρισης ΣΥΝ. πολίστας. υδατοφράκτης (ο) [1889] {υδατοφρακτών} 
µεγάλο τεχνητό φράγµα για τη συγκέντρωση ή τη συγκράτηση των υδάτων 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) νερο-δεσιά. 
υδατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {υδατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που µοιάζει 

µε νερό ΣΥΝ. υδαρής, νερουλός 2. αυτός που αποτελείται από νερό ΣΥΝ. 
υγρός, υδάτινος 3. αυτός που έχει αναµιχθεί µε νερό ΣΥΝ. νερωµένος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

υδατώνω ρ. µετβ. {υδάτω-σα, -θηκα, -µένος} 1. ενυδατώνω (βλ.λ.) 2. (λόγ.) 
αραιώνω (κάτι) βάζοντας νερό. — υδάτωση (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. ύδατώ (-
όω) < ύδωρ, ύδατος (βλ.λ.)]. Υ.∆.Ε.∆. (η) Υπηρεσία ∆ασµολογήσεων και 
Εξαγωγικών ∆ιευκολύνσεων. 
ύδνον (το) εδώδιµο µανιτάρι. [ΕΤΥΜ < µτγν. ϋδνον, αβεβ. ετύµου. Έχει 

υποστηριχθεί ότι η λ. συνδ. µε το ύδωρ µέσω σηµ. «χυµώδης, υδαρής» ή µε το 
ρ. ύει «βρέχει» µέσω σηµ. «φυτό που φυτρώνει στη βροχή». Ακόµη έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για συνθ. από τις λ. ύς «χοίρος» και 
αµάρτυρο *έδνον «τροφή» (θ. εδ- τού εσθίω «τρώγω»), πβ. κ. γερµ. Saubrot, 
αγγλ. sowbread, όν. φυτών (sow «γουρούνα» + bread «ψωµί»)]. 

Ύδρα (η) 1. νησί τού Αργοσαρωνικού Κόλπου σε µικρή απόσταση από τις ΝΑ. 
ακτές τής Αργολίδας 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Υδραίος (ο), 
Υδραία (η), υδραίικος, -η, -ο κ. (λόγ.) υδραϊκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. Ύδρα 
(βλ. λ. ϋδρα «νερόφιδο»)]. 

ύδρα (η) {υδρών} (λόγ.) 1. ασπόνδυλος οργανισµός µε πεπτική κοιλότητα που 
έχει ένα µόνο άνοιγµα- απαντά µε τη µορφή πολύποδα (βλ.λ.) σε γλυκά νερά 
και έχει µεγάλη αναγεννητική ικανότητα (πβ. κ. τον µύθο για τη Λερναία 
'Υδρα) 2. Λερναία Ύδρα βλ.λ. [ΕΤΥΜ < θφχ· ϋδρα (< ύδωρ, βλ.λ.), που συνδ. 
µε σανσκρ. udrà- «είδος ασιατικού ζώου», αρχ. γερµ. attar, αρχ. σκανδ. atr, 
λιθ. udrà, ρωσ. vydra κ.ά.]. 

υδραγωγείο (το) [µτγν.] 1. η δεξαµενή όπου συγκεντρώνεται νερό και 
διοχετεύεται µε αγωγούς σε δίκτυα υδρεύσεως 2. το σύνολο των συστηµάτων 
που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά νερού από έναν τόπο σε δεξαµενή 
συγκέντρωσης και τη διοχέτευση του µέσω αγωγών στο αστικό ή αγροτικό 
δίκτυο. 

υδραγωγός (ο) [αρχ.] ο αγωγός που µεταφέρει νερό. 
υδραέριο (το) → υδαταέριο 
υδραίικος, -η, -ο κ. υδραϊκός, -ή, -ό → Ύδρα 
υδραιµία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αύξηση τού ποσοστού τού νερού που 

περιέχεται στο πλάσµα τού αίµατος, µε αποτέλεσµα την αύξηση τού όγκου 
του και την αραίωση του. — υδραιµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. hydrémie]. 

Υδραίος (ο)→'Υδρα 
υδραντλία (η) [1870] {υδραντλιών} αντλία νερού ΣΥΝ. τρόµπα. 
υδραργυριαση (η) [1839] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} η αργή δηλητηρίαση 

από υδράργυρο ΣΥΝ. υδραργύρωση (βλ.λ., σηµ. 2). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < νεολατ. hydrargyria]. 

υδράργυρος (ο) {υδραργύρου | χωρ. πληθ.} 1. ΧΗΜ. υγρό µεταλλικό στοιχείο 
µε αργυρό χρώµα (σύµβολο Hg) (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.) 2. η ποσότητα 
τέτοιου υγρού που υπάρχει στα θερµόµετρα· ΦΡ. ανεβαίνει | κατεβαίνει ο 
υδράργυρος (i) ανεβαίνει | κατεβαίνει η θερµοκρασία, ο πυρετός (ii) (µτφ.) 
αυξάνεται | µειώνεται η ένταση: ανεβαίνει ο υδράργυρος στην προεκλογική 
αναµέτρηση. — υδραργυρικός, -ή, -ό [1802]. [ΕΤΥΜ < µτγν. υδράργυρος < 
ύδρ(ο)- + άργυρος]. 

υδραργυρθύχος,  -ος, -ο 1. αυτός που περιέχει υδράργυρο 2. υδραργυρούχα 
(τα) φαρµακευτικά σκευάσµατα από υδράργυρο ή από άλατα υδραργύρου. 
[ΕΤΥΜ < υδράργυρος + -ούχος < έχω]. 

υδραργύρωµα (το) {υδραργυρώµ-ατος | -ατα, -άτων} αµάλγαµα µε- 

τάλλου αε υδράργυρο. 
υδραργύρωση (η) [1833] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η επίχριση 

µεταλλικής επιφάνειας µε υδράργυρο · 2. ΙΑΤΡ. η υδραργυριαση. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. mercuration]. 

ύδραρθρος (ο) [1853] {υδράρθρ-ου | -ων, -ους} ΙΑΤΡ. η συγκέντρωση ορώδους 
υγρού σε αρθρική κοιλότητα, που προκαλείται από κακώσεις ή από λοιµώξεις. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrarthre]. 

υδρατµός (ο) [1876] ΦΥΣ.-ΧΗΜ. η αέρια κατάσταση τού νερού, ο ατµός από την 
εξάτµιση τού νερού: οι ~ που παράγονται, όταν ρίχνουµε νερό σε καυτές 
επιφάνειες ΣΥΝ. άχνη^αχνός, άχνα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. vapeur d'eau]. 

υδραυλική (η) ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τις πρακτικές 
εφαρµογές των ρευστών και έχει ως αντικείµενα, αφενός µεν τη ροή των 
υγρών σε αγωγούς, ποταµούς και διαύλους, αφετέρου δε τη συγκράτηση τους 
µε φράγµατα και δεξαµενές. 

υδραυλικός, -ή, -ό 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη διοχέτευση και τη 
χρησιµοποίηση τού νερού σε τεχνικές εγκαταστάσεις και έργα (β) υδραυλική 
εγκατάσταση σύστηµα σωληνώσεων και υποδοχέων εγκατεστηµένο σε 
κτήριο για τη διανοµή και χρήση πόσιµου νερού και την αποχέτευση υδατικών 
λυµάτων (γ) υδραυλικός τροχός µηχανική συσκευή αντλήσεως ενέργειας από 
ρεύµα νερού ή υδατόπτω-ση, η οποία αποτελείται από τροχό µε πτερύγια 
στερεωµένα στην επιφάνεια του 2. (α) υδραυλικός (ο) (i) ο τεχνίτης που 
εγκαθιστά ή επισκευάζει υδραυλικές εγκαταστάσεις (ii) µηχανικός 
εξειδικευµένος σε υδραυλικά έργα (β) υδραυλικά (τα) οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις: χάλασαν τα ~ || η επισκευή των ~ 3. (για µηχανισµό) αυτός που 
χρησιµοποιεί ως κινητήριο µέσο τη µεταδιδόµενη µέσω ασυµπίεστων ρευστών 
(νερού ή ελαίου) πίεση: ~ ασανσέρ || αυτοκίνητο µε ~ τιµόνι 4. (συνεκδ.) 
αυτός που είναι ανθεκτικός στη διαβρωτική επίδραση τού νερού: - κονία | 
άσβεστος | γύψος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υδραυλικός < ϋδραυλος, αρχικώς «µουσικό όργανο που 
περιελάµβανε σωλήνα νερού», < ύδρ(ο) + αυλός]. 

όδραυλις (η) {-αύλεως, -αυλι(ν) | -αύλεις, -αύλεων} ΜΟΥΣ. αρχαίο µηχανικό 
όργανο που το αποτελούσαν ανισοϋψείς αυλοί διατεταγµένοι κατακόρυφα και 
το οποίο µε την τεχνητή εισροή και εκροή νερού παρήγε ισχυρό και οξύ ήχο- 
το χρησιµοποιούσαν στα θεάµατα τού ιπποδρόµου και στην εκτέλεση 
στρατιωτικής µουσικής. [ΕΤΥΜ < µτγν. ύδραυλις, µουσικό όργανο που εφεύρε 
στην Αλεξάνδρεια ο Κτησίβιος (150 π.Χ.), < ύδρ(ο)- + -αυλις < αυλός, καθώς 
η παραγωγή ήχου γινόταν µε τεχνητή εισροή και εκροή ύδατος στους σωλήνες 
(αυλούς) του]. 

υδρειο (το) 1. ΝΑΥΤ. θέση από την οποία υδρεύονται τα πλοία · 2. η υδρία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ΰδρεϊον < υδρεύω]. 

ύδρευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} 1. ο εφοδιασµός µε νερό: η ~ 
χωριού | πόλης || κεντρικός αγωγός | έργα ύδρευσης 2, (συνεκδ.) το σύνολο των 
εργασιών και των µέσων που απαιτούνται για τη συλλογή και τη διοχέτευση 
τής αναγκαίας ποσότητας νερού σε οικισµό. — υδρευτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

υδρεύω ρ. µετβ. {ύδρευ-σα, -θηκα) 1. παρέχω νερό (σε περιοχή, κτήµα, οίκηµα 
κ.λπ.) ΣΥΝ. υδροδοτώ 2. (µεσοπαθ. υδρεύοµαι) εφοδιάζοµαι µε νερό: η 
περιοχή υδρεύεται µε ένα απηρχαιωµένο σύστηµα αγωγών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ < αρχ. υδρεύω < θ. υδρ- (βλ. λ. υδρο-, ύδωρ)]. 

υδρία (η) {υδριών} 1. πήλινο δοχείο για την εναπόθεση και τη µεταφορά νερού 
ΣΥΝ. στάµνα 2. ΑΡΧΑΙΟΛ. χάλκινο ή πήλινο αγγείο µε σφαιρικό σώµα και 
κυλινδρικό λαιµό για τη µεταφορά νερού. [ΕΤΥΜ < αρχ. υδρία < ύδωρ (βλ. λ. 
υδρο-)]. 

υδρο- κ. υδρό- κ. υδρ- λεξικό πρόθηµα το οποίο δηλώνει: 1. σχέση µε το νερό 
ή οµοιότητα µε νερό: υδρό-βιος, υδρ-ατµός, υδρό-σφαιρα, υδρό-φιλος, υδρο-
ηλεκτρισµός, υδρο-λογία 2. ΧΗΜ. την παρουσία ή την πρόσληψη υδρογόνου ή, 
σπανιό**ρα, νερού στο µόριο µιας χηµικής ένωσης: υδρό-θειο, υδρό-λυση, 
υδρο-χλώριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. ύδωρ (βλ.λ.) µέσω θ. ύδρ- (< I.E. *aud- | *ud-r-)]. υδροβιολογία (η) {χωρ. 
πληθ.} κλάδος τής βιολογίας, ο οποίος έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των 
υδρόβιων οργανισµών και ειδικότερα τής φυσιολογίας, τού µεταβολισµού, τής 
συµπεριφοράς και τής οικολογίας τους. — υδροβιολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., <: αγγλ. hydrobiology]. υδρόβιος, -α, -ο [µεσν.] αυτός 
που ζει στο νερό ή σε εκτάσεις πλη- 
µυρισµένες µε νερό: - οργανισµός | φυτό. υδροβιότοπος (ο) {υδροβιοτόπ-ου | -
ων, -ους} ο υγρότοπος (βλ.λ.). υδρόγειος, -ος, -ο [1760] 1. αυτός που 
αποτελείται από γη και νερό 2. υδρόγειος (σφαίρα) (ι) η γήινη σφαίρα, η ίδια η 
Γη: κάνω τον γύρο τής υδρογείου (ii) σφαίρα που φέρει στην επιφάνεια της έναν 
χάρτη τής Γης και περιστρέφεται γύρω από άξονα. [ΕΤΥΜ < υδρο- + -γειος < γη, 
πβ. κ. µεσό-γειος]. υδρογέφυρα (η) Ιυδρογεφυρών) ΤΕΧΝΟΛ. τεχνικό έργο 
ζεύξεως χαράδρας για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης ή άρδευσης. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού αγγλ. water-pipe bridge]. υδρογεωλογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος 
τής υδρολογίας και τής γεωλογίας, που ασχολείται µε τη µελέτη τού νερού 
κάτω από την επιφάνεια τής Γης, την έρευνα και προστασία των υπόγειων 
υδάτων, καθώς και την υδροληψία. — υδρογεωλογικός, -ή, -6. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydrogeology]. υδρογνώµων (ο) [µεσν.] 
{υδρογνώµ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} ο µε- 
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τρητής κατανάλωσης νερού. 
υδρογονάνθρακας (ο) [1881] {υδρογονανθράκων} ΧΗΜ. οργανική ένωση, τής 
οποίας το µόριο αποτελείται µόνο από άνθρακα και υδρογόνο, η οποία 
αποτελεί το βασικό συστατικό τού πετρελαίου, τού φυσικού αερίου κ.ά. και 
που απαντά, µερικές φορές, στα δέντρα και σε άλλα φυτά: κορεσµένοι | 
ακόρεστοι | αρωµατικοί ~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. hydrocarbure 
(νόθο συνθ.)]. υδρογόνο (το) [1871] ΧΗΜ. άχρωµο, άοσµο και εύφλεκτο αέριο 
(σύµβολο Η), ένα από τα δύο συστατικά τού νερού και το αφθονότερο χηµικό 
στοιχείο τού Γαλαξία (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.)· ΦΡ. βόµβα υδρογόνου βλ. λ. 
υδρογονοβόµβα. 
[ΕΤΥΜ. < υδρο- + -γόνο < γόνος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrogène]. 
υδρογονοβόµβα (η) {υδρογονοβοµβών} βόµβα µαζικής καταστροφής, τής 
οποίας η ισχύς οφείλεται στην ενέργεια που απελευθερώνεται από αντίδραση 
µεταξύ πυρήνων δευτερίου (ισοτόπου τού υδρογόνου). 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hydrogen bomb]. υδρογονοσταγονίδιο (το) 
{-ου κ. -ίου | -ων κ. -ίων} σταγονίδιο 
υδρογόνου (βλ. λ. υδρογόνο). υδρογονουχος, -ος, -ο [1849] ΧΗΜ. αυτός που 
περιέχει υδρογόνο: ~ ένωση. 
[ΕΤΥΜ. < υδρογόνο + -ούχος < έχω]. υδρογόνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων} ΧΗΜ. 1. αντίδραση ανάµεσα στο υδρογόνο και σε χηµική ένωση 2. η 
διεργασία στερεο-ποιήσεως ζωικών και φυτικών ελαίων µέσω τής αντίδρασης 
τους µε υδρογόνο. — υδρονονωτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hydrogénation]. υδρογραφία (η) [1728] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΓΡ. Ο 
επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη χαρτογράφηση των περιοχών 
τής γήινης επιφάνειας, οι οποίες καλύπτονται από νερό. — υδρογραφικός, -ή, -ό 
[1809]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrographie]. υδροδείκτης  (ο) [1858]  
{υδροδεικτών} ΤΕΧΝΟΛ. βαθµονοµηµένος γυάλινος σωλήνας µε µικρή διάµετρο, 
ο οποίος συνδέεται µε τη βάση δεξαµενής ή λέβητα και µετρά τη στάθµη τού 
νερού στο εσωτερικό τους. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Wasserstandsanzeiger]. υδροδιαλυτος, -ή, -
ό κ. υδατοδιαλυτός (για ουσία) 1. αυτός που διαλύεται στο νερό 2. υδροδιαλυτό 
κερί το κερί που χρησιµοποιείται στην αποτρίχωση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. hydrosoluble (νόθο συνθ.)]. υδροδοτώ   ρ.  
µετβ.  [1884]   {υδροδοτείς...  |  υδροδότ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} παρέχω 
νερό: ~ κάποια περιοχή. — υδροδότηση (η). [ΕΤΥΜ. < υδρο- + -δοτώ < δότης]. 
υδροδοχειο (το) [µτγν.] (λόγ.) 1. (γενικά) δοχείο νερού 2. (ειδικότ.) µικρό 
δοχείο νερού που χρησιµοποιούν στρατιώτες, εκδροµείς κ.ά. ΣΥΝ. παγούρι. 
υδροδυναµική (η) [1812] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. κλάδος τής µηχανικής των 
ρευστών, που έχει ως αντικείµενο τους νόµους που διέπουν την κίνηση των 
υγρών, καθώς και τις αντιστάσεις που αναπτύσσονται κατά την κίνηση των 
στερεών σωµάτων µέσα σε αυτά (λ.χ. ενός σκάφους µέσα στο νερό) (πβ. λ. 
αεροδυναµική). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrodynamique]. 
υδροδυναµικός, -ή, -ό αυτός που αναφέρεται στα φαινόµενα που σχετίζονται µε 
την κίνηση των υγρών: ~ πίεση.  — υδροδυναµικά επίρρ. υδροηλεκτρικός, -ή, -
ό [1847] αυτός που σχετίζεται µε τον υδροη-λεκτρισµό: ~ ενέργεια | 
εγκατάσταση | σταθµός | έργο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hydroélectrique]. υδροηλεκτρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. η ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από την κίνηση των υδάτων µε µετατροπή τής υδραυ-
λικής ενέργειας των ποταµών και των υδατοπτώσεων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. hydroélectricité]. υδρόθειο (το) [1877] {υδρόθειου} ΧΗΜ. 
αέριο άχρωµο, δύσοσµο (όπως τα χαλασµένα αβγά) και τοξικό (προκαλεί 
δηλητηρίαση, λ.χ. από τις αναθυµιάσεις των υπονόµων), που προέρχεται από 
την ένωση υδρογόνου και θείου και χρησιµοποιείται στις χηµικές αναλύσεις. — 
υ-δροθειικός, -ή, -ό [1840]. 

[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. hydrogène sulphuré]. 
υδροθειούχος, -ος, -ο αυτός που περιέχει υδρόθειο. 
[ΕΤΥΜ < υδρόθειο + -ούχος < έχω]. υδροθεραπεία (η) [1861] 
{υδροθεραπειών} το σύνολο των θεραπευτικών µεθόδων, οι οποίες βασίζονται 
στην αξιοποίηση των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων τού νερού.   — 
υδροθεραπευτικός, -ή, -ό [1889]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrothérapie]. υδροθεραπευτήριο (το) 
[1893] {υδροθεραπευτηρί-ου | -ων} το σύνολο των εγκαταστάσεων στις οποίες 
γίνεται υδροθεραπεία. υδροθερµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τις πηγές 
θερµών ή/και ιαµατικών υδάτων και την επίδραση τους. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. hydrothermal]. υδροθήκη (η) [µτγν.] {υδροθηκών} 1. (λόγ.) η 
στέρνα, η δεξαµενή 
2. ΝΑΥΤ. η δεξαµενή πόσιµου νερού στο κύτος των πλοίων. υδροθώρακας (ο) 
[1839] {υδροθωράκων} ΙΑΤΡ. η συγκέντρωση υγρού στην κοιλότητα τού 
υπεζωκότος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrothorax]. 
υδροϊωδικός, -ή, -ό [1839] αυτός που περιέχει υδροϊώδιο. υδροϊώδιο (το) 
[1876] {υδροϊωδίου} ΧΗΜ. άχρωµο υδρογονούχο aépto µε αποπνικτική οσµή. 

[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. iodure d'hydrogène]. υδροκεφαλία (η) 
{υδροκεφαλιών} ΙΑΤΡ. η συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού στον εγκέφαλο, 
η οποία προκαλεί παροξυσµούς, πνευµατική καθυστέρηση και προοδευτική 
µεγέθυνση τής κεφαλής. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydrocephaly]. 
υδροκεφαλικός, -ή, -ό [1864] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υδροκεφαλία 2. 
υδροκεφαλικός (ο), υδροκεφαλική (η) πρόσωπο που πάσχει από υδροκεφαλία, ο 
υδροκέφαλος. υδροκεφαλισµός (ο) [1890] {χωρ. πληθ.} 1. ο υπέρµετρος συγκε-
ντρωτισµός· η συγκέντρωση τού µεγαλύτερου µέρους των δηµοσίων 
επιχειρήσεων και οργανισµών σε ένα σηµείο, λ.χ. στην πρωτεύουσα 2. (ειδικότ.) 
η δυσανάλογα µεγάλη ανάπτυξη τού κέντρου, τής πρωτεύουσας ενός κράτους, 
σε σχέση µε την υπόλοιπη επικράτεια: ο ~ τού ελληνικού κράτους. υδροκέφαλος, 
-η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που πάσχει από υδροκεφαλία (βλ.λ.) 2. αυτός που 
χαρακτηρίζεται από υδροκεφαλισµό (βλ.λ.): ~ διοίκηση | κράτος. υδροκίνητήρας 
(ο) κινητήρια µηχανή που λειτουργεί µε τη ροή ή την πτώση νερού. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. water engine]. υδροκίνητος, -η, -ο [1890] 
αυτός που κινείται µε την ενέργεια που παράγει το νερό. υδροκλιµατολογία (η) 
{χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά πώς επιδρούν τα 
µεταλλικά νερά ή οι θερµές πηγές (σε συνδυασµό µε το κλίµα) στους 
οργανισµούς και συγχρόνως τον τρόπο αξιοποίησης τους στην υδροθεραπεία 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydroclimatologie]. υδροκρίτης 
(ο) [1890] {υδροκριτών} 1. ύψωµα (στο έδαφος) στο οποίο διαχωρίζονται προς 
διάφορες κατευθύνσεις τα νερά τής βροχής 2. νοητή γραµµή µεταξύ περιοχών 
συγκέντρωσης οµβρίων υδάτων το όριο που διαχωρίζει τις λεκάνες απορροής 
διαφορετικών ποταµών. [ΕΤΥΜ. < υδρο- + -κριτής < κρίνω, στη σηµ. 
«διαχωρίζω», µετάφρ. δάνειο από γερµ. Wasserscheide]. υδροκυάνιο (το) 
[1893] {υδροκυανί-ου | -ων} ΧΗΜ. άχρωµο δηλητηριώδες αέριο, ένωση τού 
άνθρακα, τού αζώτου και τού υδρογόνου· αλλιώς πρωσικό οξύ. — 
υδροκυανικάς, -ή, -ό [1842]. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. cyanure 
d'hydrogène]. υδροκυστωµα (το) {υδροκυστώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κύστη 
που περιέχει ορώδες υγρό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydrocystoma]. υδρολαίλαψ (η) 
{υδρολαίλ-απος, -απα | -απες, -άπων} (λόγ.) ο δρό-λαπας (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < υδρο- + λαίλαψ, -απος (βλ. λ. λαίλαπα)]. υδρολήπτης (ο) [1889] 
{υδροληπτών}, υδρολήπτρια (η) {υδρολη-πτριών} πρόσωπο που λαµβάνει νερό 
από πηγή ή υδραγωγείο.   — υδροληψία (η) [1897]. υδρολίπανση (η) {-ης κ. -
άνσεως | -άνσεις, -άνσεων) η παροχή τής 
απαραίτητης ποσότητας νερού για τη γονιµότητα τού εδάφους. υδρολίσθηση (η) 
{-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η ολίσθηση οχήµατος σε βρεγµένο 
οδόστρωµα (π.χ. λόγω βροχής). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. skimming]. υδρολογία 
(η) [1766] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. η επιστήµη που ασχολείται µε τις φυσικές και 
χηµικές ιδιότητες των υδάτων, τη µελέτη τής εµφάνισης και τής κατανοµής 
τους, όπως επίσης και µε τις θεραπευτικές ιδιότητες των µεταλλικών νερών: ~ 
των επιφανειακών νερών | τού υπόγειου νερού ΣΥΝ. υδατολογία. — 
υδρολογικός, -ή, -ό [1894]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrologie]. 
υδρολόγος (ο/η) {υδρολόγ-ου | -ων, -ους} επιστήµονας που έχει ειδι-κευθεί 
στην υδρολογία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrologue]. υδρόλυση (η) {-ης κ. -
ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} ΧΗΜ.-ΒΙΟΛ. η διάσπαση των χηµικών δεσµών µιας 
χηµικής ένωσης µε την επίδραση νερού: κατά την πέψη πραγµατοποιείται ~ και 
οι περίπλοκες ενώσεις τής τροφής διασπώνται σε απλούστερες. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydrolysis]. υδροµαντεία (η) [µτγν.] 
{υδροµαντειών} η µαντεία που βασίζεται στην παρατήρηση των 
χαρακτηριστικών τού νερού (χρώµατος, διαφάνειας, σχηµάτων, σκιών, 
ανακλάσεων και κυµατισµών). υδροµασάζ (το) {άκλ.} µασάζ τού σώµατος µε 
τη χρήση νερού που ρίχνεται υπό πίεση: το γυµναστήριο διαθέτει ειδικούς 
χώρους για ~ || µπανιέρα µε ~ (µε ειδικές οπές από τις οποίες εκτοξεύεται νερό 
προς το κέντρο). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. hydromassage, νόθο συνθ., < υδρο- + massage (βλ. λ. µασάζ)]. 
υδροµάστευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η διάτρηση τού εδάφους 
για την κατασκευή έργου, όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα υπόγεια νερά που 
βρίσκονται διάσπαρτα σε µια περιοχή. [ΕΤΥΜ. < υδρο- + µάστευση «έρευνα» < 
αρχ. µαστεύω «ερευνώ, ψάχνω» < µαίοµαι «ερευνώ, αναζητώ» (< *µάσ-)ο-µαι), 
πβ. κ. µαστροπός]. υδροµέδουσα (η) [αρχ.] {υδροµεδουσών} µεγάλη χελώνα 
των ποταµών. υδρόµελι (το) [µτγν.] {υδροµελιού | χωρ. πληθ.} ποτό που 
παρασκευάζεται από την αλκοολική ζύµωση µείγµατος µελιού και νερού. 
υδροµεταλλουργία (η) {χωρ. πληθ.) η εξαγωγή µετάλλων από µετάλλευµα 
(ακατέργαστο ή εµπλουτισµένο) µε τη βοήθεια υδατικού µέσου. 
[ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydrometallurgy]. υδροµέτρηση (η) {-
ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η υδατοµετρία (βλ.λ.). 



υδροµετρητής 1826 υδρόψυκτος 
 

υδροµετρρτής (ο) ο υδρογνώµονας (βλ.λ.). 
υδροµετρία (η) [1845] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής υδρολογίας που µετρά τις 

φυσικές ιδιότητες τού νερού· η υδατοµετρία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. hydrométriej. 

υδρόµετρο (το) [1809] {υδροµέτρ-ου | -ων} 1. συσκευή για τη µέτρηση τής 
παροχής νερού σε εγκαταστάσεις που υδρεύονται ή αρδεύονται ΣΥΝ. 
υδρογνώµονας 2. ο υδροδείκτης (βλ.λ.). ίΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hydromètre]. 

υδροµηχανική (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. η µηχανική των ρευστών (που 
µελετά την κίνηση, την ισορροπία τους κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. hydromécanique]. 

υδρόµυλος (ο) [µτγν.] {υδροµύλ-ου | -ων, -ους} µύλος που κινείται µε την 
ενέργεια τής ροής ή τής πτώσης τού νερού. 

υδρονοµέας (ο/η) [1888] {υδρονοµ-είς,-έων} υπάλληλος υδρονοµεί-ου. 
υδρονοµείο (το) [1888] 1. η υπηρεσία που ελέγχει την κανονική ροή, τη 

διανοµή και την προστασία των αρδευτικών υδάτων και επιβλέπει τη 
διαφύλαξη των σχετικών εγγειοβελτιωτικών έργων 2. (συνεκδ.) το κτήριο στο 
οποίο στεγάζεται η υπηρεσία αυτή. 

υδρονοµή (η) [1884] {χωρ. πληθ.} η διανοµή των αρδευτικών υδάτων µέσω 
υδροσωλήνων. — υδρονοµικός, -ή, -ό [1845]. [ΕΤΥΜ. < υδρο- + νοµή < 
νέµω]. 

υδροξίδιο (το) [1876] {υδροξιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. ένωση που περιέχει µία ή 
περισσότερες φορές το αρνητικά φορτισµένο ιόν τού υδροξυλίου: ~ τού καλίου 
| τού νατρίου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hydroxyde]. 

υδροξύλιο (το) [1887] {υδροξυλί-ου | -ων) ΧΗΜ. µονοσθενής ανιονική ρίζα 
(OH). [ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydroxyle]. 

υδροπέπων (ο) {υδροπέπ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (λόγ.) το καρπού- 
ζν· 
[ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. melon d'eau]. 

υδροπερατος, -ή, -ό αυτός που αφήνει το νερό να περάσει από µέσα του, που 
δεν είναι στεγανός ΣΥΝ. υδατοπερατός. — υδροπερατό-τητα (η). [ΕΤΥΜ. < 
υδρο- (βλ.λ.) + αρχ. πέρατος (< περώ, -άω < πέρα)]. 

υδροπλάνο (το) αεροσκάφος εφοδιασµένο µε πλωτήρες, που µπορεί να 
προσθαλασσώνεται και να επιπλέει στην επιφάνεια τού νερού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αεροσκάφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydroplane (βλ. κ. 
αεροπλάνο)]. 

υδροπληξία (η) {υδροπληξιών} ΙΑΤΡ. η καρδιοαναπνευστική ανακοπή που 
προκαλείται από την απότοµη βύθιση τού κολυµβητή σε παγωµένο νερό. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. hydrocution (νόθο συνθ.)]. 

υδροπνευµατικός, -ή, -ό [1819] 1. αυτός που λειτουργεί µε νερό και πεπιεσµένο 
αέρα 2. υδροπνευµατικές αναρτήσεις οι αναρτήσεις που επιτρέπουν στο 
αυτοκίνητο να ανυψώνεται, όταν τίθεται σε λειτουργία η µηχανή του (π.χ. σε 
παλαιά µοντέλα τής Citroën). [ETYM Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hydropneumatique]. 

υδροπολιτική (η) {χωρ. πληθ.} ΠΟΛΙΤ. (στις διεθνείς σχέσεις) ο κλάδος που 
µελετά τη γεωπολιτική σηµασία τής έλλειψης, τής κατοχής και τής 
εκµετάλλευσης υδάτινων πόρων. 

υδροπονία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΠ. η καλλιέργεια φυτών µε τις ρίζες τους 
βυθισµένες σε θρεπτικά διαλύµατα νερού-λιπάσµατος. — υδροπονικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < υδρο- + -πονία < πόνος «µόχθος», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hydroponics]. 

υδροποσία (η) {υδροποσιών} η πόση νερού. [ΕΤΥΜ. < αρΧ· 
υδροποσία < ύδροπότης< υδρο- + πότης]. 

υδρόπτερο (το) {υδροπτέρ-ου | -ων} (επίσ.) το ιπτάµενο δελφίνι. [ΕΤΥΜ. < 
υδρο- + πτερόν, κατά τα ανεµό-πτερο, ελικό-πτερό]. 

υδροπτέρυγο (το) {υδροπτερύγ-ου | -ων} το ιπτάµενο δελφίνι (βλ. λ. ιπτάµενος). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. hydrofoil (νόθο συνθ.)]. 

υδρορροή κ. υδρορροη (η) [αρχ.] {υδρορροών} αυλάκι ή αγωγός από 
ψευδάργυρο, µόλυβδο ή άλλο υλικό, το οποίο διατρέχει την περιφέρεια τής 
στέγης και συλλέγει τα νερά τής βροχής οδηγώντας τα προς το έδαφος ή το 
αποχετευτικό δίκτυο ΣΥΝ. λούκι. 

υδροσκοπία (η) [µτγν.] {υδροσκοπιών} η διερεύνηση και ο προσδιορισµός τής 
θέσης υπόγειων υδάτινων αποθεµάτων. — υδροσκοπι-κός, -ή, -ό [µτγν.], 
υδροσκοπικά επίρρ. 

υδροσκόπος (ο/η) πρόσωπο που ασχολείται µε τον προσδιορισµό τής θέσης των 
υπόγειων αποθεµάτων νερού για την κατασκευή φρεάτων. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύδροσκόπος < υδρο- + -σκόπος < σκοπώ (-έω) «παρατηρώ 
προσεκτικά, εξετάζω»]. 

υδροστάθµη (η) [1832] {χωρ. πληθ.} 1. η στάθµη τού νερού (σε πηγάδι, δοχείο 
κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) µικρός γυάλινος σωλήνας που δείχνει τη στάθµη τού νερού 
µέσα σε λέβητα 3. (συνεκδ.) ο υδροστάτης (βλ.λ.). 

υδροστάσιο (το) [µτγν.] {υδροστασί-ου | -ων} (λόγ.) 1. τόπος µε στάσιµα νερά, 
µικρό τέναγος 2. χώρος συλλογής και αποθήκευσης νερού, δεξαµενή 3. λίµνη 
(φυσική ή τεχνητή) στην οποία εκτρέφονται ψάρια τού γλυκού νερού. 

υδροστάτης (ο) {υδροστατών} τοπογραφικό όργανο, τού οποίου η λειτουργία 
βασίζεται στην αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων και µε το οποίο µπορεί 
να µετρηθεί η υψοµετρική διαφορά δύο σηµείων τού εδάφους. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύδροστάτης < υδρο- + -στάτης < ΐστηµι | ϊσταµαι (βλ.λ.)]. 

υδροστατική (η) [1766] ΦΥΣ. κλάδος τής µηχανικής των ρευστών, που έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη των συνθηκών ισορροπίας µέσα στα υγρά (λ.χ. τής 
πίεσης που ασκείται σε σώµα βυθισµένο στο νερό) και η οποία 
χρησιµοποιείται στον σχεδιασµό υδραυλικών µηχανών και πλοίων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrostatique]. 

υδροστατικός, -ή, -ό [1766] αυτός που σχετίζεται µε τις συνθήκες ισορροπίας 
των υγρών και µε την πίεση που ασκείται στα τοιχώµατα τού αγγείου που τα 
περιέχει. 

υδροστρόβιλος (ο) [1861] (υδροστροβίλ-ου | -ων, -ους} 1. υδροδυναµική 
µηχανή που µετατρέπει την κινητική ενέργεια των υδατο-πτώσεων ή/και τής 
ροής των υδάτων σε ωφέλιµη µηχανική ενέργεια ΣΥΝ. υδροτουρµπίνα 2. η 
δίνη τού νερού ΣΥΝ. ρουφήχτρα, νεροστρόβι-λος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. Wasserturbine]. 

υδρόσφαιρα (η) [1890] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των υδάτων τής Γης, τα οποία 
καλύπτουν τα 2/3 τής επιφάνειας τού πλανήτη και περιλαµβάνουν τα 
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, τους πάγους και τους υδρατµούς τής 
ατµόσφαιρας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hydrosphere]. 

υδροσωλήνας (ο) [1894] σωλήνας παροχέτευσης νερού ΣΥΝ. νερο-σωλήνας. 
υδροτεχνια (η) [1883] {χωρ. πληθ.} τεχνολογικός κλάδος που έχει ως 

αντικείµενο τη συγκέντρωση και χρησιµοποίηση των υδάτων στην οικονοµία 
και τη γεωργία. Επίσης υδροτεχνική [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hydrotéchnique]. 

υδροτουρµπίνα (η) {υδροτουρµπινών} ο υδροστρόβιλος (βλ.λ.). 
υδροτροπισµός (ο) ΒΙΟΛ. η τάση ορισµένων φυτών να στρέφονται, κατά την 

ανάπτυξη τους, προς τη διεύθυνση τού νερού ΣΥΝ. υγρο-τροπισµός. — 
υδροτροπικός, -ή, -ό [1880]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hydrotropism]. 

υδρόφιλος, -η, -ο [1888] 1. BOT. (για φυτό) τού οποίου η επικονίαση γίνεται µε 
τη βοήθεια τού νερού 2. (για πρόσ.) αυτός που θέλει να πίνει διαρκώς νερό, 
που του αρέσει το νερό · 3. υδρόφιλο βαµβάκι βαµβάκι που παρουσιάζει 
µεγάλη απορροφητικότητα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrophile]. 

υδροφοβία (η) [µτγν.] {υδροφοβιών} ο παθολογικός φόβος και η αποστροφή 
για το νερό, σύµπτωµα νευρασθενειών και λύσσας στον άνθρωπο. 

υδροφοβικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υδροφοβία 2. 
υδροφοβικός (ο), υδροφοβική (η) πρόσωπο που πάσχει από υδροφοβία. 

υδρόφοβος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που πάσχει από υδροφοβία 2. (για φυτά) 
αυτό που αναπτύσσεται σε ξηρό περιβάλλον και αποφεύγει την πολλή 
υγρασία. 

υδροφόρα (η) βυτίο µεταφοράς πόσιµου νερού. 
υδροφόρος, -α, -ο 1. αυτός που µεταφέρει νερό: ~ σωλήνας | αγωγός 2. ΓΕΩΛ. 

υδροφόρος ορίζοντας νοητή υπόγεια επιφάνεια που αντιπροσωπεύεται από τη 
στάθµη των υπόγειων υδάτων 3. υδροφόρα (η) βλ.λ. — υδροφορία (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. υδροφόρος < υδρο- + -φόρος < φέρω]. 

υδροφράκτης [1884] κ. (καθηµ.) υδροφράχτης (ο) {υδροφρα-κτών} ο 
υδατοφράκτης (βλ.λ.) ΣΥΝ. φράγµα. 

υδρόφυτο (το) {υδροφύτ-ου | -ων} BOT. φυτό που ζει και ευδοκιµεί στο νερό ή 
σε υγρά εδάφη ΣΥΝ. υδρόβιο, υδροχαρές. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hydrophyte]. 

υδροχαρής, -ής, -ές {υδροχαρ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που αγαπά το νερό, 
αυτός που του αρέσει το νερό ΣΥΝ. υδρόφιλος*, (για φυτά) αυτός που ζει και 
ευδοκιµεί στο νερό ΣΥΝ. υδρόβιος. Επίσης υδρόχαρος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. υδροχαρής < υδρο- + -χαρής < χαίρω, πβ. παθ. αόρ. β' έ-χάρ-
ην]. 

υδροχλωρικός, -ή, -ό [1840] ΧΗΜ. 1. αυτός που περιέχει υδροχλώριο 
2. υδροχλωρικό οξύ το υδροχλώριο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hydrochlorique]. 

υδροχλώριο (το) [1887] {υδροχλωρίου} ΧΗΜ. άχρωµο αέριο µε διαπεραστική 
και αποπνικτική οσµή, που αποτελεί υδρογονούχο ένωση τού χλωρίου. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. chlorure d'hydrogène]. 

υδροχόη (η) {υδροχοών} (λόγ.) κανάτα µε την οποία έχυναν παλαιότερα νερό 
στη λεκάνη τού νιπτήρα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. υδροχόη < ύδρο- + -χόη < χέω 
«χύνω»]. 

υδροχόος (ο) 1. αυτός που ρίχνει, χύνει νερό (σε κάτι, π.χ. ποτήρι, κανάτι κ.λπ.) 
2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός τού Ν. Ηµισφαιρίου 
3. ΑΣΤΡΟΛ. Υδροχόος (ο) (α) το ενδέκατο ζώδιο τού ζωδιακού κύκλου, 
που θεωρείται ότι κυριαρχεί την περίοδο 20/1-18/2 (β) (συνεκδ.) το 
πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά τη διάρκεια τής παραπάνω περιό 
δου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υδροχόος < ύδρο- + -χόος < χέω, πβ. κ. οίνο-χόος]. 

υδρόχρωµα (το) [1840] {υδροχρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η νεροµπογιά 2. 
χρωµατισµένο γαλάκτωµα ασβέστη, το οποίο χρησιµοποιείται για την 
επίχριση επιφανειών. 

υδροχρωµατίζω ρ. µετβ. [1891] {υδροχρωµάτισ-α, -τηκα, -µένος} χρωµατίζω ή 
επιχρίω επιφάνεια µε υδρόχρωµα. — υδροχρωµάτισµα (το) κ. 
υδροχρωµατισµός (ο) [1833]. 

υδροχρωµατιστής (ο) [1895] τεχνίτης ειδικός στους υδροχρωµατισµούς. 
υδρόψυκτος, -η, -ο αυτός που ψύχεται µε τη βοήθεια υγρού: ~ κινητήρας 

αυτοκινήτου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. water-cooled]. 



ύδρωµα 1827 υλισµός 
 

ύδρωµα (το) {υδρώµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. κυστοειδής όγκος γεµάτος νερό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύδρωµα < αρχ. ύδωρ (βλ. κ. ύδρο-)]. 

υδρωνύµιο (το) {υδρωνυµί-ου | -ων) ΓΛΩΣΣ. το όνοµα υδάτινης έκτασης 
(θάλασσας, λίµνης, ποταµού). — υδρωνυµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < υδρ(ο)- + -
ωνύµιο < αρχ. ονυµα (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει), αιολ. τ. 
τής λ. όνοµα, πβ. κ. τοπ-ωνύµιο]. 

υδρωπικία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η µη φυσιολογική συγκέντρωση ορώδους 
υγρού, που βγαίνει από το αίµα, σε κοιλότητες ή κοίλα όργανα τού σώµατος ή 
ακόµη σε ενδιάµεσους ιστούς. — υδρωπικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ύδρωπικός < αρχ. ϋδρωψ, -ωπος < θ. ύδρ- (τής λ. ύδωρ, βλ. κ. 
ύδρο-) + παραγ. επίθηµα -ωψ, κατ' αναλογίαν προς άλλα συνθ., λ.χ. µύ-ωψ, 
µώλ-ωψ (βλ.λ.)]. 

υδρωπισµος (ο) [µτγν.] 1. η παθολογική κατάσταση που οφείλεται στην 
υδρωπικία 2. η τάση για υδρωπικία και οιδήµατα. 

Υ.∆.Τ. (το) Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. 
ύδωρ (το) {ύδ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το νερό: µόλυνση των υδάτων || όµβρια 

ύδατα (νερά τής βροχής) || υπόγεια | επιφανειακά | ωκεάνια | θαλάσσια -1| 
χωρικά ~· ΦΡ. (α) (λόγ.) δίνω /ην και ύδωρ βλ. λ. γη (β) εσωτερικά ύδατα οι 
θαλάσσιες περιοχές, οι λίµνες και τα ποτάµια που περιλαµβάνονται στην 
επικράτεια ενός κράτους (γ) βαρύ ύδωρ | νερό βλ. λ. βαρύς (δ) περί ανέµων και 
υδάτων βλ. λ. περί. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύδωρ < I.E. *ud- «νερό», πβ. σανσκρ. ud-
n-âs (γεν.), επίθ. an-udrâ- «άνυδρος», αλβ. ujë «νερό», λατ. unda (> γαλλ. 
onde, ισπ. onda «κύµα»), χεττ. wadar «νερό», αρχ. γερµ. wazzar (> γερµ. 
Wasser), αρχ. αγγλ. wœter (> αγγλ. water), λιθ. udrà κ.ά. Η λ. εµφανίζει εναλ-
λαγή επιθηµάτων -r- (*ud-r-, πβ. ύδρο-, ύδρ-ία) και -η- (γεν. ύδα-τος < *ud-n-
tos). Βλ. κ. νερό]. 

Υ.Ε.Α. (ο) Υποψήφιος Έφεδρος Αξιωµατικός. 
Υ.Ε.Ε. (η) Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων. 
Υ.Ε.Ε.Τ. (η) Υπηρεσία Επιστηµονικής Έρευνας και Τεχνολογίας. 
Υ.ΕΘ.Α. (το) Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. 
Υ.Ε.Κ.Α. (η) Υπηρεσία Εκµετάλλευσης Κρατικών Αυτοκινήτων. 
Υ.Ε.Κ.Ε. (η) Υπηρεσία Ελέγχου Κατασκευών Έργων. 
ύελος (η) → ύαλος 
Υεµένη (η) (αραβ. Al JumhOriyah al-Yamanïyah = ∆ηµοκρατία τής Υεµένης) 

κράτος τής Ασίας στο Ν∆. άκρο τής Αραβικής Χερσονήσου µε πρωτεύουσα 
τη Σαναά, επίσηµη γλώσσα την Αραβική και νοµίσµατα το ριάλ Υεµένης. — 
Υεµένιος (ο), Υεµένια (η), υεµενικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. 
Yemen < αραβ. Yamaniyah < yamïn «δεξιός, ευοίωνος» (ευφηµιστικό 
προσωνύµιο)]. 

Υ.Ε.Ν. (το) Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. 
Υ.ΕΝ.Ε.∆. (η) (παλαιότ.) Υπηρεσία Ενηµερώσεως Ενόπλων ∆υνάµεων (τώρα 

Ν.Ε.Τ.). 
υετός (ο) (αρχαιοπρ.) η βροχή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύετός < ϋω (κυρ. γ' πρόσ. ϋει 

«βρέχει») + παραγ. επίθηµα -ετός (πβ. κ. παγ-ετός, κοπ-ετός). Το ρ. ύω < *ύ/ω 
< *su-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *seu- «πιέζω, διυλίζω», πβ. τοχ. swase 
«βροχή», αλβ. shi, αρχ. πρωσ. suge, αρχ. γερµ. sou «χυµός», ισλ. söggr 
«υγρός» κ.ά.]. 

Υ.Ε.Φ.Π. (το) Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. 
υιικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον υιό ή τα τέκνα: ~ αγάπη | 

στοργή | φροντίδα ΑΝΤ. γονικός. 
υιοθεσία (η) {υιοθεσιών} ΝΟΜ. η διαδικασία κατά την οποία αποκτά κάποιος µε 

δικαστική απόφαση τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις γονέα απέναντι σε 
παιδί τού οποίου δεν είναι ο φυσικός (πραγµατικός) γονέας: συγγένεια εξ 
υιοθεσίας || δεν έκαναν παιδιά κι έτσι κατέφυγαν στην ~. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υιοθεσία, συνθ. εκ. συναρπαγής από τη φρ. υίόν 0έ-σθαι (ρ. 
τίθηµι | τίθεµαι), πβ. κ. στοιχειο-θεσία, τοπο-θεσία]. 

υιοθετώ ρ. µετβ. {υιοθετείς... | υιοθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
αναγνωρίζω και αποκτώ ως δικό µου ένα παιδί µε υιοθεσία (βλ.λ.) 2. (µτφ.) 
εγκρίνω και αποδέχοµαι ως δικό µου (κάτι): ~ γνώµη | µέθοδο | στρατηγική | 
τακτική | µέτρα | σύστηµα | λύση | πολιτική | πρόταση | εισήγηση | δόγµα | 
άποψη | (εχθρική | φιλική) στάση || η νεαρή ηθοποιός υιοθέτησε το ύφος τής 
διάσηµης συναδέλφου της. — υιοθέτηση (η) [µτγν.] (σηµ. 2). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
υιοθετώ (-έω) < υιοθεσία (βλ.λ.), υποχωρητ.]. 

υιός (ο) (λόγ.) το αρσενικό τέκνο: πρωτότοκος | θετός | νόθος ~ ΣΥΝ. γυιος· ΦΡ. 
(α) άσωτος υιός βλ. λ. άσωτος (β) υιός τού Θεού | τού Ανθρώπου ο Χριστός (γ) 
πατήρ και υιός (ή υιοί) συνηθισµένη φράση σε τίτλο επιχείρησης, που δηλώνει 
τους ιδιοκτήτες (πατέρα και γυιο | γυιους). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υίός | υίύς (αρχαιότ.) < *su-jus < I.E. *su- «γεννώ, τίκτω», πβ. 
τοχ. soy «γυιος», αρµ. ustr, σανσκρ. sûnuh, αρχ. σλαβ. synü, αρχ. γερµ. sunu 
(> γερµ. Sohn), αρχ. αγγλ. sunu (> αγγλ. son), κ.ά. Βλ. κ. γυιος]. 

υιότητα (η) {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού υιού, τού να είναι κανείς γυιος 
κάποιου: «η λυτρωµένη ψυχή έχει συνείδηση τής πατρότητας τού Θεού και 
συγχρόνως τής δικής της υιότητας αλλά και αµαρτωλότη-τας». 

Υ.Κ.Π. (η) Υπηρεσία Κρατικών Προµηθειών. υλακή (η) (λόγ.) το γάβγισµα 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) αλύχτισµα. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ύλακή < υλώ (-άω) «γαβγίζω» + 
εκφραστ. παρέκταση -κ- (βλ. κ. ύλακτώ). Το αρχ. ύλώ ανάγεται στην 
ηχοµιµητική I.E. ρίζα *ul- και συνδ. µε σανσκρ. ululi-, λατ. ululare «ουρλιάζω» 
κ.ά. Οµόρρ. όλ-ολ-ύζω (< *όλ-υλ-ίζω, µε αφοµοίωση)]. υλακτώ ρ. αµετβ. 
{υλακτείς... | υλάκτησα} (λόγ.) (για σκυλιά) γαβγίζω, αλυχτώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ύλακώ (-έω), παράλλ. τ. τού ρ. ύλώ (βλ. λ. ύλακή), µέσω 

αµάρτυρου *ύλά-κ-της (µε εκφραστ. παρέκταση -κ-)]. ύλη (η) {υλών} 1. (α) 
θεµελιώδης ουσία τού σύµπαντος, από την οποία αποτελούνται όλα τα σώµατα 
και που χαρακτηρίζεται από φυσικές και χηµικές ιδιότητες, αποτελείται από 
ελάχιστα σωµατίδια και εµφανίζεται σε διάφορες καταστάσεις (αέρια, υγρή, 
στερεά) (πβ. λ. αντιύλη) (β) (γενικά) καθετί που υπάρχει στον χώρο, 
καταλαµβάνει έκταση, έχει µάζα, όγκο και βάρος και γίνεται αντιληπτό µε τις 
αισθήσεις: οργανική | ανόργανη | ζωντανή | ρευστή - || τα σωµατίδια τής ~ || η ~ 
µπορεί να µετατραπεί σε ενέργεια και το αντίστροφο 2. η ουσία από την οποία 
κατασκευάζεται κάτι 3. κάθε ουσία που υπόκειται σε φθορά και που 
χρησιµοποιείται για να παραχθεί κάτι: εύφλεκτες | άφλεκτες -· ΦΡ. (α) γραφική 
ύλη οτιδήποτε είναι απαραίτητο για τη γραφή (β) πρώτη ύλη (i) ΟΙΚΟΝ. κάθε 
υλικό αγαθό τής πρωτογενούς ή δευτερογενούς παραγωγής, που 
χρησιµοποιείται από τη βιοµηχανία ή τη βιοτεχνία για την παραγωγή 
βιοµηχανικών προϊόντων: φυσική ~ (που λαµβάνεται από τη γεωργία, την 
αλιεία, µε εξόρυξη κ.λπ.) || τεχνητή | συνθετική ~ (που έχει παραχθεί τεχνητά µε 
χηµική σύνθεση) (ii) (γενικότ.) οτιδήποτε αποτελεί το βασικό υλικό για την 
κατασκευή, παρασκευή, δηµιουργία κάποιου πράγµατος: τα ζυµαρικά αποτελούν 
την - για την παρασκευή αυτού τού νόστιµου φαγητού || οι µαρτυρίες των 
αιχµαλώτων πολέµου αποτέλεσαν την ~ για τη συγγραφή αυτού τού βιβλίου 4. 
(συνεκδ.) το περιεχόµενο βιβλίου ή εντύπου: η ~ ενός µυθιστορήµατος | 
δηµοσιογραφικού άρθρου || η ~ του περιοδικού καλύπτει τη διεθνή επικαιρότητα || 
ένα έντυπο µε πλούσια δηµοσιογραφική - || περιοδικό ποικίλης - 5. (συνεκδ.) το 
σύνολο των γνώσεων που περιλαµβάνονται σε γνωστικό αντικείµενο ή µάθηµα: 
η ~ των αρχαίων | των µαθηµατικών || η ~ που περιλαµβάνεται σε ένα εγχειρίδιο 
|| δεν εξαντλήσαµε την ~ αυτού τού µαθήµατος || ορίστηκε η - για τις εξετάσεις (η 
εξεταστέα ύλη, το περιεχόµενο κεφαλαίων ή σελίδων που θα εξεταστούν) || η 
διδακτέα | διδαχθείσα - (αυτή που πρέπει να διδαχθεί | που διδάχθηκε)· ΦΡ. εφ' 
όλης τής ύλης (εφ' όλης τής ύλης) (i) σε όλη την έκταση τής ύλης µαθήµατος: θα 
εξεταστείτε ~ (ii) σε όλα, στα πάντα: θα γίνει συζήτηση ~ στη συνέλευση 6. το 
αντικείµενο τής αρµοδιότητας· στη ΦΡ. καθ' ύλην αρµόδιος (i) αυτός που είναι 
αρµόδιος για ένα θέµα: απευθύνθηκα στον καθ' ύλην αρµόδιο για τη διευθέτηση 
τής υπόθεσης µου (ii) (καθ' ύλην αρµόδιο δικαστήριο) το δικαστήριο που έχει 
αρµοδιότητα να εκδικάζει συγκεκριµένη διαφορά µε κριτήριο την αξία ή το 
είδος τού επίδικου δικαιώµατος 7. φυσιολογικό ή παθολογικό έκκριµα τού 
σώµατος 8. (α) τα υλικά αγαθά, κατ' αντιδιαστολή προς τα πνευµατικά: ο 
κόσµος τής ~ και ο κόσµος τού πνεύµατος (β) (ειδι-κότ.) οι υλικές απολαύσεις, 
σε αντίθεση µε τον θεωρητικό βίο, την πνευµατική ζωή: οι σηµερινοί άνθρωποι 
είναι προσκολληµένοι στην ~ ΑΝΤ. πνεύµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος, οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύλη, αγν. ετύµου, καθώς οι επιχειρηθείσες συνδέσεις µε το λατ. 
silva «δάσος, ξυλεία», όσο και µε αρχ. σκανδ. usli «καυτή στάχτη», λιθ. sulà 
«λάσπη, πηλός», δεν έχουν επιστηµονική βάση. Με αφετηρία τη σηµ. τής 
ξυλείας η λ. δήλωσε στη συνέχεια κάθε είδος υλικού, όπως και το κατακάθι που 
αποµένει µετά το στράγγισµα (πβ. δι-υλίζω). Ήδη αρχ. η σηµ. «θέµα, 
αντικείµενο αναφοράς ή πραγµατείας» (πβ. τη φρ. ή υποκείµενη ύλη, Αριστοτ. 
Ήθ. Νικοµ. 1094b 12). Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. καθ' ύλην αρµόδιος (< 
γαλλ. compétent en la matière), πρώτη ύλη (< γαλλ. matière première), εύ-
φλεκτες ύλες (< γαλλ. matières inflammables) κ.ά.]. Υλίκη (η) λίµνη τής Α. 
Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Βοιωτίας. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Υλίκη | Υλική (< αρχ. 
ύλη), λόγω των πλούσιων δασών που περιέβαλλαν τη λίµνη]. υλικό (το) 1. η 
ουσία (ύλη) από την οποία γίνεται, φτειάχνεται ή αποτελείται κάτι: υλικά για το 
κέικ || δοµικά | οικοδοµικά | αναλώσιµα ~ 2. το σύνολο δεδοµένων και 
πραγµάτων που µπορούν να αξιοποιηθούν, για να δηµιουργήσει κανείς ένα έργο 
(καλλιτεχνικό, πνευµατικό), για µελέτη, για σχολιασµό κ.λπ.: ~ για διάβασµα | 
για συζήτηση | για σκέψη | για ιστορία | για φιλµ | για το γύρισµα ενός ντοκιµα-
ντέρ || έντυπο | διαφηµιστικό | εκπαιδευτικό | διδακτικό | εποπτικό ~ || πρωτογενές 
| δευτερογενές ~· ΦΡ. (α) έµψυχο υλικό βλ. λ. έµψυχος (β) άψυχο υλικό ο 
οπλισµός, τα µεταφορικά µέσα, οι τροφές, τα τηλεπικοινωνιακά µηχανήµατα, 
γενικά τα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται για ορισµένο σκοπό (γ) υλικό 
πολέµου τα αναγκαία εφόδια για τον πόλεµο: Σώµα Υλικού Πολέµου (Σ.Υ.Π.) 
(δ) τροχαίο υλικό τα τροχοφόρα οχήµατα και τα εξαρτήµατα τους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δάσος. [ΕΤΎΜ. < µτγν. ύλικόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. υλικός 
(βλ.λ.)]. υλικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που αποτελείται από ύλη: ~ κόσµος | 
αγαθά ΑΝΤ άυλος 2. (συνεκδ.) αυτός που σχετίζεται µε τον αισθητό κόσµο, τα 
αγαθά από ύλη, τον άνθρωπο ως βιολογικό ον κ.λπ., κατ' αντιδιαστολή προς το 
πνεύµα και την ψυχή: ~ ανάγκες | ανέσεις | απολαύσεις || του παρείχε ~ και ηθική 
ενίσχυση || από την έκρηξη προκλήθηκαν ~ ζηµιές 3. ΝΟΜ. υλική αρµοδιότητα η 
αρµοδιότητα τού δικαστηρίου που προσδιορίζεται από την αξία ή το είδος τού 
επίδικου δικαιώµατος. — υλικότητα (η) [1812]. υλικοτεχνικός, -ή, -ό 1. αυτός 
που σχετίζεται µε τα τεχνικά µέσα και τα υλικά που απαιτούνται για την 
κατασκευή ενός έργου: ~ βάση | υποδοµή 2. αυτός που σχετίζεται µε τα µέσα 
παραγωγής και τις οικονοµικές σχέσης που διέπουν τη λειτουργία µιας 
επιχείρησης, ενός οργανισµού κ.λπ. — υλικοτεχνικ-ά | -ώς επίρρ. υλισµός (ο) 
[1851] {χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, το ένα από τα δύο κύρια ρεύµατα τής 
φιλοσοφικής σκέψης, κατά το οποίο πρωταρχικός παράγοντας και κύριο 
στοιχείο τού σύµπαντος είναι η ύλη, ούτως ώστε όλα τα φαινόµενα, ακόµα και 
αυτά που αφορούν στο πνεύµα, να ερ-µηνεύονται ως επιδράσεις ή συνέπειες 
φυσικών, υλικών αιτίων (πβ. λ. 
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ιδεαλισµός, ρεαλισµός): αυθόρµητος ~ (η πεποίθηση ότι η πραγµατι-
κότητα είναι υπαρκτή κατά τον τρόπο που εµείς, µέσω των αισθήσε-
ων µας, την αντιλαµβανόµαστε, κυρ. βάσει τής καθηµερινής εµπει-
ρίας) ΣΥΝ. µατεριαλισµός· ΦΡ. (α) ιστορικός υλισµός βλ. λ. ιστορικός 
(β) διαλεκτικός υλισµός βλ. λ. διαλεκτικός (γ) χυδαίος υλισµός 
απλουστευτική υλιστική θεώρηση, κατά την οποία ακόµα και το 
πνεύµα, η συνείδηση, οι ιδέες είναι άµεσα παράγωγα τής ύλης 2. 
(κατ' επέκτ.) η νοοτροπία και ο τρόπος ζωής που επικεντρώνεται 
στην αναζήτηση και απόλαυση υλικών αγαθών και ηδονών: η εποχή 
µας ρέπει προς τον ~ και αγνοεί το πνεύµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δάσος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υλισµός, αρχική σηµ. «διήθηση, στράγγισµα», < ύλίζω 
«διηθώ, στραγγίζω» < αρχ. ύλη (βλ.λ.). Με τη νεοελλ. σηµ. η λ. απο-
τελεί µετάφρ. δάνειο από γαλλ. matérialisme]. υλιστης (ο) [1786], 
υλίστρια (η) {υλιστριών} 1. οπαδός τής υλιστικής φιλοσοφίας, τού 
φιλοσοφικού συστήµατος τού υλισµού: ~ φιλόσοφος ΣΥΝ. 
µατεριαλιστής ANT. ιδεαλιστής 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που φροντίζει, 
που ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τα υλικά αγαθά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δάσος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. matérialiste]. υλιστικός, -ή, -ό 
[1865] αυτός που σχετίζεται µε τον υλισµό και τον υλιστή: ~ σκέψη | 
θεωρία | φιλοσοφία | άποψη | ερµηνεία φαινοµένου || υποστήριξε ότι 
ζούµε σε ~ και αντιπνευµατική εποχή ΣΥΝ. µατε-ριαλιστικός ANT. 
ιδεαλιστικός, πνευµατικός. — υλιστικ-ά | -ώς επίρρ. -υλλιο (λόγ.) 
υποκοριστικό επίθηµα ουσιαστικών ουδετέρου γένους: δενδρ-ύλλιο, 
αλσ-ύλλιο. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από 
το επίθηµα -υλ(λ)ος, µε απόσπαση τού -υ- από λ. µε επίθηµα -λο- < 
I.E. *-1ο- (πρ. κ. ηδύς - ήδ-ύ-λος, δριµύς - δριµ-ύ-λος)]. υλοζωισµος 
(ο) [1889] {χωρ. πληθ.} φιλοσοφικό και κοσµολογικό σύστηµα σκέψης 
που χαρακτηρίζει λ.χ. τις ερµηνείες των Ιώνων φιλοσόφων για τη 
γένεση τού κόσµου (7ος-6ος αι. π.Χ.), σύµφωνα µε το οποίο 
ολόκληρη η φύση, δηλ. η ύλη στο σύνολο της, είναι ζώσα και έµψυχη 
(πβ. λ. ανιµισµός). Επίσης υλοζωία (η). — υλοζωικός, -ή, -ό [1880]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hylozoïsme]. υλοζωιστής (ο) 
[1889], υλοζωίστρια (η) {υλοζωιστριών} ΦΙΛΟΣ. οπαδός τού 
υλοζωισµού (βλ.λ.), των υλοζωικών αντιλήψεων και θεωριών. — 
υλοζωιστικός, -ή, -ό, υλοζωιστικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ„ < γαλλ. hylozoïste]. υλοµορφισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, 
µεταφυσική θεωρία σύµφωνα µε την οποία κάθε φυσικό σώµα 
διέπεται από δύο αρχές, την ύλη και το είδος, το οποίο ευθύνεται για 
τις µορφολογικές αλλοιώσεις που σηµειώνονται στην ύλη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Hylemorphismus]. υλοποίηση (η) 
[1878] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η πραγµατοποίηση, το να 
αποκτήσει (κάτι που υπάρχει ως σκέψη, πρόταση, θεωρία, σχέδιο 
κ.λπ.) υλική υπόσταση, η εφαρµογή στην πράξη: ~ σχεδίου | στόχου | 
σκοπού | οράµατος | προγράµµατος | στρατηγικής | πρότασης || οι 
ψηφοφόροι προσδοκούν την ~ των προεκλογικών υποσχέσεων || η ~ 
αυτής τής απειλής ισοδυναµεί µε κήρυξη πολέµου || καταβάλλεται 
προσπάθεια για την ~ των έργων υποδοµής στην πόλη µας ΣΥΝ. 
πραγµάτωση, εκπλήρωση 2. (σπάν.) η µετατροπή άυλου όντος σε ύλη 
ANT. εξαΰλωση · 3. ΦΥΣ. υλοποίηση τής ενέργειας η εξαφάνιση 
ορισµένης ποσότητας ενέργειας και η ταυτόχρονη εµφάνιση µάζας. 
υλοποιώ ρ. µετβ. [1874] {υλοποιείς... | υλοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. κάνω (κάτι) που υπάρχει ως σκέψη, πρόταση, θεωρία, σχέ-
διο κ.λπ. να αποκτήσει υλική υπόσταση, να πραγµατοποιηθεί: ~ εξαγ-
γελία | υπόσχεση | πρόταση | στόχο | απειλή | απόφαση | οράµατα | 
σχέδιο | πρόγραµµα || η συµφωνία των δύο χωρών υλοποιείται ΣΥΝ. 
πραγµατοποιώ, εκπληρώνω 2. (σπάν.) µετατρέπω (κάτι άυλο) σε υλι-
κό, µετατρέπω σε ύλη ΑΝΤ. εξαϋλώνω. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. 
matérialiser]. υλοτόµηση (η) [1886] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η 
κοπή δέντρων 
από το δάσος για την εκµετάλλευση τής ξυλείας τους. υλοτοµία (η) 
[αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η διαδικασία τής κοπής δέντρων τού 
δάσους, τού πριονισµού τους σε κατάλληλα µήκη και τής µεταφοράς 
τους στο πριονιστήριο: ασχολείται µε την ~ ΣΥΝ. υλοτόµηση 2. 
(συνεκδ.) το µέρος τού δάσους, στο οποίο γίνεται η παραπάνω 
διαδικασία ΣΥΝ. υλοτόµιο 3. η επιστηµονική εκµετάλλευση των 
δασών για την προµήθεια οικοδοµήσιµης ή καύσιµης ξυλείας: η ~ εί-
ναι µία από τις βασικές πλουτοπαραγωγικές πηγές τής Σουηδίας. 
υλοτοµικός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε την υλο-
τοµία ή τον υλοτόµο: ~ εργαλείο 2. (ειδικότ.) υλοτοµική (η) η τέχνη 
και το επάγγελµα τού υλοτόµου. υλοτόµιο (το) [µτγν.] {υλοτοµί-ου | -
ων} το µέρος τού δάσους στο οποίο γίνεται υλοτοµία. 
υλοτόµος κ. (λαϊκότ.) λοτόµος (ο) (λόγ.) 1. ο ξυλοκόπος 2. (γενι-κότ.) 
αυτός που έχει αναλάβει την οικονοµική εκµετάλλευση τής ξυλείας 
τού δάσους: πρέπει να σώσουµε το δάσος από τις πυρκαγιές και τους 
~ · 3. υµενόπτερο έντοµο µε χρώµα µελανό και κίτρινη κοιλιά, η 
προνύµφη τού οποίου κατατρώγει τα φύλλα των φυτών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. υλοτόµος < ύλη + -τόµος < τόµη]. υλοτοµώ ρ. µετβ. 
[αρχ.] {υλοτοµείς... | υλοτόµ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 
κόβω δέντρα από το δάσος για την εκµετάλλευση τής ξυλείας τους 
(λ.χ. στην οικοδοµική, την επιπλοποιία κ.λπ. ή για καυσόξυλα) ΣΥΝ. 
ξυλεύοµαι. υλοχρηστική (η) [1891] κλάδος τής δασολογίας που 
µελετά τα χαρακτηριστικά τού ξύλου των δασικών δέντρων και 
θάµνων και τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτά συνδέονται µε τις ιδιότητες των τελικών 
προϊόντων ξύλου ύστερα από τη µεταποίηση τους στις βιοµηχανίες 
ξύλου. u Χωρική (η) [1892] κλάδος τής δασολογίας που έχει ως 
αντικείµενο τη µελέτη των επιβλαβών για την υγιεινή κατάσταση τού 
δάσους παραγόντων, καθώς και των βιολογικών και µη τρόπων και 
µεθόδων αντιµετώπισης τους, µε σκοπό την προστασία τού δάσους ή 
των προϊόντων του. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύλωρός «αγρονόµος - δασονόµος» < ύλη (στη σηµ. «δά-
σος») + -ωρός (απαντά σε διάφορα συνθ. µε τη σηµ. «φρουρός, επι-
τηρητής», λ.χ. θυρ-ωρός, πυλ-ωρός) < όρώ (-άω)]. Υ.Μ Α.Θ. (το) 
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. υµείς προσ. αντων. {υµών, υµίν, 
υµάς} (αρχαιοπρ.) εσείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προσωπικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύµείς < *us-sme- (πβ. λεσβ. ύµµε), µε απλοποίηση τού 
συµφωνικού συµπλέγµατος και αντέκταση, < I.E. *(y)us-(s)me, πβ. 
σανσκρ. yusman, λατ. vos, αλβ. ju, γοτθ. jus κ.ά. Στη Ν. Ελληνική επι-
κράτησε ο τ. ε-σείς από την αντων. συ κατά το σχήµα ηµείς - εµείς]. 
υµέναιος (ο) {υµεναί-ου | -ων, -ους} (αρχαιοπρ.) 1. (στην αρχαία 
Ελλάδα) γαµήλιο άσµα το οποίο τραγουδούσαν οι φίλες και οι θερα-
παινίδες τής νύφης, καθώς τη συνόδευαν από το πατρικό της στο 
σπίτι τού γαµπρού 2. (συνεκδ.) ο γάµος ως θεσµός ή/και ως τελετή 3. 
ΜΥΘΟΛ. (µε κεφ.) ο θεός που προστάτευε τον γάµο και προς τον οποίον 
απευθύνονταν τα γαµήλια τραγούδια. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ύµέναιος, παράλλ. τ. τού υµήν, -ένος «είδος γαµήλιου 
άσµατος - όν. τού θεού τού γάµου», αγν. ετύµου. Αν συνδ. µε το αρχ. 
υµήν «υµένας», τότε η λ. θα αναφέρεται στη γαµήλια τελετή και στο 
άσµα σχετικά µε τον παρθενικό υµένα. Κατ' άλλη άποψη, η λ. συνδ. 
µε το ουσ. ύµνος (βλ.λ.), που έχει εξίσου αβέβαιη ετυµολογία. Τέλος, 
έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για προελλην. λ.]. υµένας (ο) 
(λόγ.) 1. (γενικά) πολύ λεπτό δέρµα, µεµβράνη 2. ΑΝΑΤ. λεπτός και 
ελαστικός ιστός ή περίβληµα µε τη µορφή λεπτού φύλλου, που 
απαντά σε διάφορα όργανα τού σώµατος: παρθενικός ~ (λεπτή 
µεµβράνη στο χείλος τού στοµίου τού κόλπου γυναίκας, η οποία 
ανοίγει ή διαρρήγνυται κατά την πρώτη συνουσία) || αιθουσαίος (που 
βρίσκεται στον κοχλία τού αφτιού) | αρθρικός | ορογόνος | ελαστικός 
(που καλύπτει την έσω επιφάνεια των χόνδρων τού λάρυγγα κάτω 
από τον βλεννογόνο) - ΣΥΝ. µεµβράνη. Επίσης (λογιότ.) υµήν 
{υµένος}. — υµενικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υµήν, -ένος, τεχν. όρ., < *su-men- (µε επίθηµα -µην, πβ. 
κ. λι-µήν) < I.E. *sju- | *su- «ράβω», πβ. σανσκρ. syüman- «δεσµός, ρα-
φή», λατ. suere «ράβω, συρράπτω», sutor «παπουτσής», αρχ. γερµ. 
siuwan «ράβω», αρχ. γερµ. säumen, αγγλ. sew κ.ά. Για τη σχέση του µε 
τη λ. υµήν «γαµήλιο άσµα, υµέναιος», βλ. λ. υµέναιος]. υµενοειδής, -
ής, -ές [αρχ.] {υµενοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που µοιάζει 
µε υµένα ως προς τη φύση ή τη µορφή: ~ κάλυµµα ΣΥΝ. υµενώδης, 
µεµβροινώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. υµενοπλαστική (η) ΙΑΤΡ. 
πλαστική εγχείρηση για ανάπλαση τού παρθενικού υµένα ΣΥΝ. 
παρθενορραφή. υµενόπτερος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει 
υµενώδεις πτέρυγες: ~ έντοµο 2. (ειδικότ.) υµενόπτερο (το) 
{υµενοπτέρ-ου | -ων} κάθε έντοµο που φέρει δύο ζεύγη µεµβρανωδών 
φτερών και ανήκει στην πολυπληθή τάξη εντόµων, στην οποία 
περιλαµβάνονται οι µέλισσες, οι σφήκες, τα µυρµήγκια κ.ά. 
υµενώδης, -ης, -ες [αρχ.] {υµενώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυ-
τός που µοιάζει µε υµένα, που έχει τη σύσταση ή την υφή υµένα: ~ 
λαβύρινθος (σχηµατισµός τού έσω ωτός) ΣΥΝ. υµενοειδής, µεµβρα-
νώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. υµέτερος, -έρα, -ερον κτητική 
αντων. {υµετέρ-ου | -ων, -ους} (5Λγ.) 1. (σπάν.) αυτός που ανήκει σε 
εσάς ή προέρχεται από εσάς, δικός σας: το ~ έργο βρήκε πολλούς 
συνεχιστές 2. (κακόσ.) υµέτεροι (οι) πρόσωπα που ευνοούνται και 
προωθούνται λόγω τής ένταξης τους σε οµάδα ή τής εξάρτησης τους 
από φορέα: για τις θέσεις τού ∆ηµοσίου πρέπει να προκηρύσσεται 
διαγωνισµός και όχι να τις καταλαµβάνουν οι ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υµέτερος < θ. ύµε- (τής αντων. ύµείς, βλ.λ.) + παραγ. 
επίθηµα -τερος (πβ. κ. ήµέ-τερος)]. υµήν (ο) → υµένας Υµηττός (ο) 
όρος τής Α. Αττικής. 

[ΕΤΥΜ < αρχ. Υµηττός, αγν. ετύµου, προελλην. τόπων.]. 
ύµνηση (η) → υµνώ 
υµνητής (ο) [αρχ.], υµνήτρια (η) [µτγν.] {υµνητριών} πρόσωπο που 
υµνεί, επαινεί, εγκωµιάζει (κάποιον/κάτι): η πράξη του βρήκε πολλούς 
~ σε όλους τους πολιτικούς χώρους || δεν θα γίνει τιµητής τής πολιτικής 
µας ζωής ο ~ τού φασισµού ΣΥΝ. εξυµνητής, εγκωµιαστής, επαινετής, 
εκθειαστής ΑΝΤ. επικριτής. υµνητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που 
υπάρχει ή γίνεται για εξύµνηση: ~ λόγος | άρθρο ΣΥΝ. εξυµνητικός, 
εγκωµιαστικός, επαινετικός ΑΝΤ. επικριτικός, επιτιµητικός. 
υµνονραφία (η) [1867] ΕΚΚΛΗΣ.-ΦΙΛΟΛ. 1. η σύνθεση εκκλησιαστικών 
ύµνων 2. η λειτουργική ποίηση, που συνοδευόταν από µέλος και η 
οποία αποτελεί σηµαντικό τµήµα τής βυζαντινής και µεταβυζαντινής 
γραµµατείας και είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη λατρεία τής 
Εκκλησίας: η µελέτη του αφορά στην ~ τού 8ου αι. — υµνογραφι-κός, 
-ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hymnographie]. υµνογράφος 
(ο/η) [µτγν.] αυτός που συνθέτει ύµνους, ιδίως εκκλησιαστικούς: ο 
Ρωµανός ο Μελωδός είναι από τους σηµαντικότερους Βυζαντινούς - 
ΣΥΝ. υµνωδός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. υµνογραφώ ρ. αµετβ. 
[1882] {υµνογραφείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα- 
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ρατ.} γράφω ή συνθέτω (εκκλησιαστικούς) ύµνους. 
υµνολόγηµα (το) → υµνολογώ 
υµνολογία (η) [µτγν.] {υµνολογιών} 1. έπαινος ή εγκωµιασµός µε 
ύµνους: οι αρχαίοι ηγεµόνες συχνά είχαν στην αυλή τους και ποιητές 
που ανελάµβαναν την - τους ΣΥΝ. εξύµνηση, εκθειασµός ΑΝΤ. επί-
κριση, επιτίµηση 2. (κατ' επέκτ.) ευχαριστήριος ύµνος που απευθύνε-
ται προς τον Θεό, εγκώµιο τής δόξας τού Θεού ΣΥΝ. δοξολογία 3. (συ-
νεκδ.) πραγµατεία που έχει ως αντικείµενο της τους εκκλησιαστι-
κούς ύµνους 4. η φιλολογική µελέτη των εκκλησιαστικών ύµνων (βλ. 
κ. λ. υµνογραφία). — υµνολογικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

υµνολόγιο (το) [µτγν.] {υµνολογί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. συλλογή εκ-
κλησιαστικών ύµνων και το βιβλίο στο οποίο αυτοί περιέχονται 2. 
(µτφ.) εξύµνηση µε πληθώρα επαίνων, εγκωµίων: συχνά ο λόγος τής 
συγκεκριµένης εφηµερίδας εκτρέπεται σε ένα ποµπώδες - των κυ-
βερνητικών επιλογών ΣΥΝ. υµνολογία, εκθειασµός ΑΝΤ. επίκριση, επι-
τίµηση. 

υµνολόγος (ο/η) [µτγν.] 1. πρόσωπο που ψάλλει ή συνθέτει εκκλη-
σιαστικούς ύµνους ΣΥΝ. υµνογράφος 2. (µτφ.) πρόσωπο που συνθέτει 
ύµνους, που απευθύνει επαίνους ή εγκώµια σε κάποιον: η εφηµερίδα 
του είναι ο µεγαλύτερος ~ τής κυβέρνησης ΣΥΝ. επαινετής, εγκωµια-
στής ΑΝΤ. επικριτής. 

υµνολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {υµνολογείς... | υµνολόγησα} 1. ψάλλω ή 
συνθέτω εκκλησιαστικούς ύµνους ΣΥΝ. υµνωδώ, ψαλµωδώ, υµνώ 2. 
(µτφ.) πλέκω το εγκώµιο (κάποιου), απευθύνω έπαινο σε (κάποιον/κά-
τι) ΣΥΝ. εξυµνώ, ανυµνώ, εκθειάζω, εγκωµιάζω ΑΝΤ. επιτιµώ, επικρίνω, 
κατηγορώ. — υµνολόγηµα (το). 

ύµνος (ο) 1. ωδή που ψάλλεται προς τιµήν θεού, ήρωα ή αγίου, έχει 
πανηγυρικό χαρακτήρα και περιεχόµενο εγκωµιαστικό: θρησκευτι-
κός | επινίκιος (που ψαλλόταν στην αρχαιότητα προς τιµήν των νι-
κητών των πανελληνίων αγώνων) | ολυµπιακός ~ 2. (ειδικότ.) (α) εκ-
κλησιαστικός ύµνος έµµετρο θρησκευτικό ποίηµα που ψάλλεται 
προς δόξαν τού Θεού ή αγίων, παίρνει διάφορες µορφές ανάλογα µε 
το περιεχόµενο και το είδος τής µουσικής που το συνοδεύει (λ.χ. ιδιό-
µελο, δοξαστικό, απολυτίκιο) και έχει ενσωµατωθεί στη λατρεία τής 
Εκκλησίας ΣΥΝ. υµνωδία, ψαλµός (β) Λκσθιοτος Ύµνος βλ. λ. ακάθι-
στος (γ) εθνικός ύµνος άσµα, συνήθ. εµβατήριο, το οποίο εκφράζει 
πατριωτικά αισθήµατα και έχει καθιερωθεί επίσηµα από τις αρχές 
τού κράτους ή/και από τη συνείδηση τού λαού ως σύµβολο τής εθνι-
κής ενότητας (δ) ΦΙΛΟΛ. Οµηρικός Ύµνος καθένα από τα 34 ποιήµατα 
σε δακτυλικούς εξάµετρους στίχους, που αποδίδονται στους συ-
νεχιστές τού Οµήρου και οι οποίοι είχαν συντεθεί προς τιµήν θεών 
(λ.χ. τού Απόλλωνα, τής ∆ήµητρας) ή ηµιθέων (λ.χ. τού Ηρακλή, τού 
Ασκληπιού) και ψάλλονταν στις αντίστοιχες γιορτές των θεών πριν 
από την απαγγελία των Οµηρικών Επών 3. (κατ' επέκτ.) ποίηµα ή τρα-
γούδι εγκωµιαστικό, σε ρυθµό γρήγορο και χαρούµενο: ο ~ τής χαράς 
τού Μπετόβεν || «Ύµνος εις την Ελευθερίαν» (∆. Σολωµός) 4. (µτφ.) εν-
θουσιώδης έπαινος, διθυραµβικό εγκώµιο: η ερµηνεία του στον ρόλο 
αυτό χαιρετίστηκε µε ύµνους από όλους τους κριτικούς θεάτρου || οι ~ 
προς τον αρχηγό δεν τον ωφέλησαν, αφού δεν πήρε υπουργείο ΣΥΝ. 
εξύµνηση, υµνολογία, εκθειασµός, εγκώµιο, (µτφ.) διθύραµβος ΑΝΤ. 
επίκριση, επιτίµηση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύµνος, αβεβ. ετύµου. Μορφολογικώς η λ. θα µπορούσε 
να συνδεθεί µε το ουσ. υµήν, -ένος µέσω εναλλαγής τού επιθήµατος 
-µην | -µν- (πβ. λιµήν - λίµνη, ποιµήν - ποίµνη), οπότε η λ. θα δήλωνε 
το σύνθετο άσµα, που αποτελείται από διαφορετικές ωδές (για τα 
δύο ουσ. ύµήν, βλ. λ. υµέναιος, υµένας). Οι παλαιότ. αναγωγές στους 
τ. ύφη, υφαίνω προσκρούουν σε σοβαρές φωνητικές δυσχέρειες, ενώ 
ελάχιστα πειστική θεωρείται η υποθ. µεσογ. δανείου]. 

υµνώ ρ. µετβ. [αρχ.] (υµνείς... | ύµν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
(λόγ.) 1. (κυριολ.) ψάλλω εκκλησιαστικό ύµνο προς (κάποιον), δοξο-
λογώ τον Θεό µε ύµνους: «Σε υµνούµε ν, Σε ευλογούµεν, Σοι ευχαρι-
στούµεν, Κύριε» (από τη Θεία Λειτουργία) ΣΥΝ. υµνολογώ 2. (κατ' επέ-
κτ.) πλέκω το εγκώµιο (κάποιου), εκθειάζω (πρόσωπο, πράγµα, κατά-
σταση κ.λπ.) σε µεγάλο βαθµό, µε έντονο τρόπο: ο Όµηρος ύµνησε τα 
κατορθώµατα των ηρώων τού Τρωικού Πολέµου || κανένα πολίτευµα 
δεν υµνήθηκε τόσο όσο η αθηναϊκή δηµοκρατία τού χρυσού αιώνα τού 
Περικλή || ~ το έργο | την προσπάθεια | την προσφορά | τη συµβολή 
κάποιου ΣΥΝ. εξυµνώ, εγκωµιάζω, αποθεώνω ΑΝΤ. επικρίνω, επιτιµώ, 
κατηγορώ. — ύµνηση (η) [µτγν.]. 

υµνωδία (η) [αρχ.] (υµνωδιών) (λόγ.) 1. το να ψάλλει κανείς ύµνο, να 
απευθύνει ύµνο προς κάποιον: από µακριά ακούγονταν οι κατανυ-
κτικές - τής Μ. Εβδοµάδας ΣΥΝ. ψαλµωδία 2. (συνεκδ.) εκκλησιαστι-
κός ύµνος, θρησκευτικό άσµα 3. (σπάν.) ΜΟΥΣ. το ορατόριο (βλ.λ.). 

υµνωδός (ο/η) 1. πρόσωπο που ψάλλει ύµνους, ιδ. εκκλησιαστικούς, 
και γενικότ. εγκωµιαστικά άσµατα ΣΥΝ. υµνολόγος, ψαλµωδός 2. 
πρόσωπο που συνθέτει εκκλησιαστικούς ύµνους ΣΥΝ. υµνογράφος, 
ψαλµωδός 3. (µτφ.-σπάν.) αυτός που εξυµνεί (κάποιον/κάτι) ΣΥΝ. 
επαινετής, εγκωµιαστής, εκθειαστής ΑΝΤ. επικριτής, κατήγορος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υµνωδός < ύµνος + -ωδός < φδή]. 

υµνωδώ ρ. µετβ. [αρχ.] (υµνωδείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. ψάλ-
λω ή συνθέτω εκκλησιαστικό ύµνο και γενικότ. εγκωµιαστικό άσµα 
ΣΥΝ. υµνολογώ, υµνογραφώ, ψαλµωδώ 2. (µτφ.) πλέκω το εγκώµιο, 
εξυµνώ ΣΥΝ. υµνολογώ, εγκωµιάζω, εκθειάζω ΑΝΤ. επικρίνω. 

υνί (το) {υν-ιού | -ιών} το τριγωνικό και αιχµηρό σιδερένιο άκρο τού 
αρότρου, το οποίο κατά την κίνηση τού αρότρου εισδύει (µε την πίε-
ση τού βάρους του) στο έδαφος και το ανασκάπτει: το ~ είναι ένα 
από τα κυριότερα εργαλεία στην παραδοσιακή αγροτική ζωή || (πα-
ροιµ.) βρήκε η νύφη µας το - πίσω από την πόρτα (για όσους θεω-
ρούν σηµαντική ανακάλυψη πράγµατα γνωστά, που είναι φανερά σε 
όλους). 

[ΕΤΥΜ. < *ύνίον< µτγν. ϋνιον, υποκ. τού ύνις, -εως, αβεβ. ετύµου, πιθ. 
< I.E. *su-sni-, σύνθετη λ. από το αρχ. ύς «χοίρος» (βλ. λ. ύαινα) και 
το θ. *sn-, που απαντά στο µέσ. άνω γερµ. snouwen «φυσώ (τη µύτη), 
λαχανιάζω» (πβ. γερµ. Schnauze «ρύγχος, µουσούδα»), οπότε η λ. θα 
δήλωνε αρχικώς το ρύγχος τού χοίρου και τη συνήθεια του να σκα-
λίζει τη γη. Σύµφωνα µε άλλη ερµηνεία, το ουσ. ϋνις προέρχεται από 
το ύς «χοίρος» και παρουσιάζει επίθηµα -νι- κατά το συνώνυµο µτγν. 
όφνίς (που συνδ. µε αρχ. πρωσ. wagnis, λατ. vomis, -eris κ.ά.), αλλά το 
βραχύ αρχικό φωνήεν τού ϋνις εγείρει φωνητικά προβλήµατα], 

Υ.Ο. (το) Υπουργείο Οικονοµικών. 
υοειδής, -ής, -ές [µτγν.] (υοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 

έχει το σχήµα τού γράµµατος Υ: ΑΝΑΤ. - οστούν (οστό σε σχήµα ύψι-
λον στη βάση τής γλώσσας επάνω από τον λάρυγγα) | τόξο (το δεύ-
τερο από τα βραγχιακά τόξα) || ΜΗΧΑΝ. ~ στέλεχος (εξάρτηµα τού 
γρύλου). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Υόρκη Νέα (η) → Νέα Υόρκη 
un. (ο/η) υπουργός. 
Υ.Π.Α. (η) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 
υπαγάγω (να/θα) ρ. → υπάγω 
υπαγόρευση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. απαγ-
γελία κειµένου µε αργό ρυθµό, ώστε να γίνεται αντιληπτό από άλλον 
| άλλους, προκειµένου να γραφτεί ή να επαναληφθεί προφορικά: το 
κείµενο αυτό είναι προς - || θα διαβάσω το ποίηµα σε ρυθµό υπαγο-
ρεύσεως ΣΥΝ. εκφώνηση· ΦΡ. καθ' υπαγόρευσιν (i) υπαγορεύοντας σε 
κάποιον τι θα γράψει: έγραψε την απαντητική επιστολή ~ (ii) (µτφ.) 
υποδεικνύοντας ή επιβάλλοντας σε κάποιον πώς θα ενεργήσει: ενερ-
γούσε ~ τού αφεντικού του 2. (µτφ.) καθετί που υποβάλλεται ή επι-
βάλλεται (σε κάποιον), ώστε να καθορίζει τη συµπεριφορά του: λει-
τούργησε πάντα ανεξάρτητα, ενάντια στις ~ τού µάρκετινγκ και των 
δηµοσίων σχέσεων || ενήργησε πάντα σύµφωνα µε τις ~ τής συνείδη-
σης του ΣΥΝ. υπόδειξη, συµβουλή, επιταγή. 

υπαγορεύω ρ. µετβ. {υπαγόρευ-σα, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. εκ-
φωνώ ή απαγγέλλω (κείµενο) σε κάποιον µε αργό ρυθµό, για να το 
γράψει ή να το επαναλάβει προφορικώς: ~ γράµµα/ ορθογραφία/ όρ-
κο || ο καθηγητής υπαγόρευσε τα θέµατα των εξετάσεων 2. (µτφ.) κά-
νω υποδείξεις (σε κάποιον): δεν θα µου υπαγορεύσεις εσύ τι θα κάνω 
|| θα κάνω ό,τι µου υπαγορεύει η συνείδηση µου | το καθήκον µου || οι 
ενέργειες τους υπαγορεύθηκαν από τις περιστάσεις ΣΥΝ. υποδεικνύω, 
παρακινώ, προτρέπω 3. (µτφ.) προσπαθώ να επιβάλω (σε άλλον τη 
θέληση, την επιθυµία ή τις θέσεις µου µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο): οι 
νικητές υπαγόρευσαν τους όρους τους στους ηττηµένους. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. υπαγορεύω < ύπ(ο)- + αγορεύω]. 

υπάγω ρ. µετβ. κ. αµετβ. (υπ-ήγαγα (να/θα υπαγάγω), -άγοµαι, -ήχθην, -
ης, -η... (µτχ. υπαχθείς, -είσα, -έν), -ηγµένος} (λόγ.) ♦ (µετβ.) 1. τοπο-
θετώ (κάποιον/κάτι) σε ορισµένη τάξη ή σειρά, τον θέτω υπό τη δι-
καιοδοσία άλλου: ο πρωθυπουργός αποφάσισε να υπαγάγει τις κοι-
νωνικές ασφαλίσεις στο Υπουργείο Εργασίας ΣΥΝ. εντάσσω 2. (ειδι-
κότ. µεσοπαθ. υπάγοµαι) (α) ανήκω σε ορισµένη κατηγορία ή οµάδα: 
το «α» υπάγεται στα φωνήεντα ΣΥΝ. κατατάσσοµαι, τοποθετούµαι, 
ανήκω (β) (κατ' επέκτ.) είµαι ή τίθεµαι υπό τη δικαιοδοσία και τον 
έλεγχο κάποιου: η Εκκλησία των ∆ωδεκανήσων υπάγεται στο Πα-
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ΣΥΝ. ανήκω ♦ 3. (αµετβ.) πηγαίνω κά-
που, µεταβαίνω· ΦΡ. (α) υπάγε οπίσω µου, Σατανά! (ϋπαγε οπίσω 
µου, σατανά, Κ.∆. Ματθ. 16, 23) για κάποιον πολύ ενοχλητικό ή για 
πρόσωπο που µας βάζει σε πειρασµό (β) υπάγε εν ειρήνη (υπάγετε έν 
ειρήνη, Κ.∆. Ιακ. 2, 16) πήγαινε στο καλό, στην ευχή τού Θεού ΣΥΝ. 
βαδίζω, πορεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπάγω «οδηγώ κάτω από άλλο - υποτάσσω» < ύπ(ο)- + 
άγω. Από την ήδη αρχ. σηµ. «προχωρώ, φεύγω µακριά» προήλθε η 
σηµ. «πηγαίνω» (βλ. λ. πηγαίνω)]. 

υπαγωγή (η) [αρχ.] 1. η τοποθέτηση (προσώπου | πράγµατος) σε ορι-
σµένη τάξη ή σειρά ή υπό τη δικαιοδοσία άλλου ΣΥΝ. ένταξη 2. το να 
ανήκει (κάποιος/κάτι) σε ορισµένη κατηγορία ή οµάδα. 

υπαίθριος, -α, -ο [αρχ.] 1. αυτός που είναι εγκατεστηµένος ή γίνεται 
στο ύπαιθρο, σε ανοιχτό, µη στεγασµένο χώρο: ~ ζωή | αγορά | συ-
γκέντρωση | παιχνίδι | γιορτή ΣΥΝ. ανοιχτός, εξοχικός ΑΝΤ. κλειστός, 
εσωτερικός 2 ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. υπαίθρια ζωγραφική (α) η πρακτική τής ζω-
γραφικής στο ύπαιθρο, κατ' αντιδιαστολή προς τη ζωγραφική τού ερ-
γαστηρίου ΣΥΝ. υπαιθρισµός (β) (συνεκδ.) κάθε πίνακας που αποδίδει 
την αίσθηση τού ανοικτού χώρου, την αµεσότητα τού φυσικού τοπί-
ου. — υπαίθρια | υπαιθρίως [αρχ.] επίρρ. 

υπαιθρισµός (ο) η υπαίθρια ζωγραφική (βλ. λ. υπαίθριος). 
ύπαιθρο (το) {υπαίθρου | χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο ανοικτός, ο µη στεγα-
σµένος χώρος και ιδ. η εξοχή: είναι ωραία να κοιµάσαι στο ~ || δου-
λεύω | γευµατίζω στο ~. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ϋπαιθρον, ουσιαστικοπ. ουδ. 
τού επιθ. ύπαιθρος (βλ.λ.)]. 

ύπαιθρος (η) (υπαίθρου | χωρ. πληθ.} (λόγ.-περιληπτ.) η εξοχή, οι 
αγροί και τα χωριά, τα µέρη που βρίσκονται έξω από τις πόλεις: οι 
Αθηναίοι θα εκδράµουν και πάλι στην ~ το Σαββατοκύριακο || οι ρυθ-
µοί τής ζωής στην ~ είναι πιο αργοί και ανθρώπινοι από ό,τι στις πό-
λεις ΣΥΝ. επαρχία. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύπαιθρος (γη) < αρχ. επίθ. ύπαιθρος < ύπ(ο)- + -αιθρος 
< αϊθρη | αίθρα «καθαρός ουρανός» (βλ. κ. αίθριος)]. 

υπαινιγµός (ο) έµµεση παρατήρηση, σχόλιο που εκφράζεται συγκε-
καλυµµένα, κατά τρόπον ώστε να υπονοείται κάτι: άσε τους ~ και 
µίλα ξεκάθαρα || έκανε βαρείς ~ εις βάρος σας || σαφής | φανερός | 
ολοφάνερος^ ~ ΣΥΝ. νύξη, υπονοούµενο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νύξη. 

υπαινικτικός, -ή, -ό [1891] αυτός που ενέχει υπαινιγµό, που εκφράζει 
κάτι µε συγκεκαλυµµένο τρόπο: ~ χαρακτηρισµός | ατµόσφαιρα 
ΑΝΤ. άµεσος, ευθύς. — υπαινικτικά επίρρ. 



υπαινίσσοµαι 1830 Υπαπαντή 
 

υπαινίσσοµαι ρ. µετβ. αποθ. {υπαινίχθηκα} εκφράζω (κάτι) µε συ-
γκεκαλυµµένο τρόπο, χωρίς να το δηλώσω ρητά: τι υπαινίσσεσαι; || 
υπαινίχθηκε ότι το σφάλµα ήταν δικό µου || υπαινίχθηκαν ότι έχεις 
ύποπτο παρελθόν ΣΥΝ. υπονοώ, εξυπονοώ, υποδηλώνω ΑΝΤ. δηλώνω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπαινίσσοµαι | -ττοµαι < ύπ(ο)- + αίνίσσοµαι (βλ. κ. 
αίνιγµα)], r 

υπαισθησία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µείωση τής ευαισθησίας όσον αφορά 
στα ερεθίσµατα που έχουν σχέση µε την αίσθηση τής αφής. [ΕΤΥΜ· 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypaesthesia]. 

υπαίτιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που φέρει την ευθύνη (για κάτι), 
που είναι υπόλογος (για κακή πράξη, δυσάρεστη κατάσταση): ποιος 
είναι ο ~ τής καταστροφής; || έγινα κατά λάθος ~ ατυχήµατος || θεω-
ρώ αυτόν ~ για το προσωπικό µου δράµα ΣΥΝ. αίτιος, υπεύθυνος, ένο-
χος, (λαϊκ.) φταίχτης ANT. ανεύθυνος, αθώος. 

υπαιτιότητα (η) [1836] {χωρ. πληθ.} 1.η ευθύνη που φέρει κανείς ως 
υπαίτιος (κάποιας πράξεως): µου καταλόγισαν εσφαλµένα την ~ για 
το ατύχηµα ΣΥΝ. (λαϊκ.) φταίξιµο ΑΝΤ. αναιτιότητα, αθωότητα 2. ΝΟΜ. 
η αµέλεια ή ο δόλος προσώπου το οποίο συνετέλεσε στην επέλευση 
παράνοµου αποτελέσµατος. 

υπακοή (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η συµµόρφωση προς τις επιταγές 
προσώπου ή/και τους κανόνες συνόλου, οργάνωσης, κοινωνίας κ.λπ., έ-
στω και αν αυτές ή αυτοί έρχονται σε αντίθεση µε τις επιθυµίες και 
τη θέληση τού ατόµου: ~ στους γονείς | στους µεγαλύτερους | στους α-
νωτέρους | στους νόµους | στο Σύνταγµα || δείξε ~ εκεί που την οφεί-
λεις ΣΥΝ. ευπείθεια, υποταγή, πειθαρχία ΑΝΤ. ανυπακοή, απείθεια, α-
ντίδραση 2. ΨΥΧΟΛ. η µεταβολή πεποιθήσεως ή τού τρόπου συµπερι-
φοράς τού ατόµου ως συνέπεια τής πίεσης που του ασκείται από κά-
ποια µορφή εξουσίας και η οποία είναι αντίθετη προς τη θέληση ή τις 
επιθυµίες τού ατόµου ΣΥΝ. συµµόρφωση · 3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) τροπάριο που 
ψάλλεται ή αναγιγνώσκεται στο τέλος τής τρίτης ωδής τού κανόνος (β) 
(στον µοναχισµό) η άσκηση στο να υπακούει τυφλά ο µαθητευόµενος 
στις εντολές και στην καθοδήγηση τού Γέροντα του, ώστε να ωριµά-
σει πνευµατικά για τον µοναχικό βίο: κάνω ~. 

υπάκουος, -η, -ο αυτός που υπακούει, που συµµορφώνεται µε τις 
επιταγές, τις υποδείξεις, τους κανόνες άλλου | άλλων: ~ παιδί | µα-
θητής | στρατιώτης ΣΥΝ. (λόγ.) ευπειθής, πειθήνιος ΑΝΤ. ανυπάκουος, 
απείθαρχος. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υπάκουος (µε αναβιβασµό τού τόνου) < αρχ. υπα-
κούω}. 

υπακούω ρ. αµετβ. {υπάκουσα} 1. ακούω µε σεβασµό ή δίνω προσο-
χή και συµµορφώνοµαι προς (εντολή, επιταγή κ.λπ.): ξέρει να κάνει 
τους µαθητές του να υπακούουν || ~ στους γονείς µου | στους νόµους | 
στη συνείδηση µου | σε µια διαταγή || ~ στα κελεύσµατα τής εξουσίας 
ΣΥΝ. πειθαρχώ ΑΝΤ. απειθώ, απειθαρχώ 2. (γενικότ.) είµαι υπάκουος, 
ευπειθής: εδώ που ήλθες, πρέπει να υπακούς! ΣΥΝ. πειθαρχώ ΑΝΤ. 
απειθαρχώ 3. (µτφ.) γίνοµαι σύµφωνα µε κάτι ή υπάγοµαι σε γενικό 
νόµο ή κανόνα: ο πολιτικός λόγος σε αυτό το κράτος υπακούει σε 
παραδοσιακά πρότυπα || το φαινόµενο αυτό υπακούει στον νόµο τής 
βαρύτητας ΣΥΝ. εµπίπτω. [ΕΤΥΜ αρχ. < ύπ(ο)- + ακούω]. 

υπακτικός, -ή, -ό (λόγ.) 1. (για φάρµακα) αυτός που προκαλεί ήπια 
(εν συγκρίσει προς το καθαρτικό) κάθαρση, φυσική κένωση τού εντέ-
ρου ΣΥΝ. ενεργητικός ΑΝΤ. στυπτικός 2. (ειδικότ.) υπακτικό (το) φάρ-
µακο που διευκολύνει την κένωση τού περιεχοµένου τού εντέρου, χω-
ρίς να προκαλεί τοπικό ή γενικό ερεθισµό ΣΥΝ. ενεργητικό ΑΝΤ. στυ-
πτικό. [ΕΤΥΜ < µτγν. υπακτικός < αρχ. υπάγω]. 

υπαλλαγή (η) (λόγ.) 1. αµοιβαία αλλαγή, διαδοχή 2. ΓΛΩΣΣ. σχήµα 
λόγου, κατά το οποίο χρησιµοποιείται το όνοµα τού δηµιουργού ενός 
έργου αντί για το έργο (π.χ. διαβάζω τον Σολωµό αντί διαβάζω τα 
ποιήµατα τού Σολωµού) ή τού εφευρέτη αντί για την εφεύρεση, ενός 
προσώπου που φέρει κάποια χαρακτηριστικά αντί για το επίθετο που 
τα αποδίδει (π.χ. τέτοια Αφροδίτη που είναι, πώς να µην τη θαυµά-
ζουν αντί τόσο όµορφη που είναι)· ακόµη χρησιµοποιείται ως λέξη 
που φανερώνει αυτό που περιέχει κάτι αντί για το περιεχόµενο (π.χ. 
όλη η χώρα πανηγύρισε τη νίκη τής εθνικής οµάδας αντί όλοι οι πο-
λίτες), ένα αφηρηµένο όνοµα αντί για συγκεκριµένο (π.χ. τα νιάτα 
µας χάνονται από τα ναρκωτικά αντί οι νέοι µας)· τέλος, ένα τοπω-
νύµιο αντί για το παραγόµενο επίθετο (π.χ. θα πιούµε ούζο Μυτιλή-
νης αντί µυτιληνιό) ΣΥΝ. µετωνυµία 3. (ειδικότ.) ΝΟΜ. το δικαίωµα 
τού οφειλέτη να υποκαταστήσει υποχρέωση του µε άλλη. [ΕΤΥΜ < 
αρχ. υπαλλαγή, αρχική σηµ. «ανταλλαγή - εναλλαγή», < ύπαλλάσσω 
< ύπ(ο)- + άλλάσσω. Η γλωσσ. σηµ. είναι µτγν.]. 

υπαλληλάκος (ο) {πληθ. τα υπαλληλάκια, των υπαλληλάκων} 1. νε-
αρός υπάλληλος 2. (εκφραστ.) υπάλληλος µε ασήµαντη ή χαµηλή ιε-
ραρχικά θέση. Επίσης υπαλληλάκι (το). 

υπαλληλία (η) [1861] {χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. η υπαγωγή προσώπου ή 
πράγµατος σε άλλον | άλλο, το να βρίσκεται (κανείς/κάτι) σε ιεραρ-
χικά κατώτερη θέση: ~ εννοιών | αξιωµάτων ΣΥΝ. υπαγωγή 2. (κατ' 
επέκτ.-για πρόσ.) το να είναι κανείς υπάλληλος, η ιδιότητα τού υπαλ-
λήλου ΣΥΝ. (λαϊκ.) υπαλληλίκι 3. (συνεκδ.) το σύνολο των υπαλλή-
λων, η υπαλληλική τάξη. 

υπαλληλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το να είναι κανείς υπάλληλος, η 
θέση και η κατάσταση τού υπαλλήλου: περιµένεις προκοπή µε το ~; 
ΣΥΝ. (λόγ.) υπαλληλία. 
[ΕΤΥΜ < υπάλληλος + παραγ. επίθηµα -λίκι (βλ.λ.), πβ. κ. προεδρι-λί-
κι, αρχηγι-λίκι]. 

υπαλληλικός, -ή, -ό [1874] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον υπάλληλο 
ή την τάξη των υπαλλήλων: ~ εργασία | καθήκοντα | δικαιώµατα Ι 

προσωπικό 2. ΝΟΜ. (α) Υπαλληλικό ∆ίκαιο κλάδος τού ∆ηµοσίου ∆ι-
καίου που περιλαµβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθµίζουν τα 
σχετικά µε τους δηµοσίους και δηµοτικούς υπαλλήλους (β) Υπαλλη-
λικός Κώδικας ο κώδικας που περιέχει τα σχετικά µε την υπηρεσια-
κή κατάσταση των υπαλλήλων των διοικητικών υπηρεσιών τού κρά-
τους και των νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

υπαλληλίσκος (ο) [1839] (µειωτ.-για πρόσ.) υπάλληλος νεαρής ηλι-
κίας ή µε ασήµαντη, χαµηλή θέση στην ιεραρχία τής επιχείρησης ή 
τής υπηρεσίας στην οποία απασχολείται: ένας ~ είναι και τίποτε άλλο 
ΣΥΝ. υπαλληλάκος. [ΕΤΥΜ < υπάλληλος + υποκ. επίθηµα -ίσκος, πβ. 
κ. αστερ-ίσκος]. 

υπαλληλοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η ένταξη 
κάποιου στο υπαλληλικό προσωπικό επιχείρησης ή υπηρεσίας: η ~ 
χιλιάδων ηµετέρων παραµονές εκλογών ήταν σκανδαλώδης 2. (ει-
ρων.) η επικράτηση και αποδοχή υπαλληλικής νοοτροπίας: η ~ των 
στελεχών τής δηµόσιας διοίκησης. 

υπάλληλος (ο/η) {υπαλλήλ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο που εκτελεί µη 
χειρωνακτική εργασία σε γραφείο, κατάστηµα κ.λπ. για λογαριασµό 
εργοδότη, βρίσκεται υπό τις διαταγές προϊσταµένου ή άλλης ανώτε-
ρης αρχής και αµείβεται µε µισθό: δηµόσιος | ιδιωτικός | δηµοτικός | 
κοινοτικός | τραπεζικός | τελωνειακός | ταχυδροµικός ~||~ µαγαζιού | 
γραφείου || µόνιµος | προσωρινός -1| ~ µε σύµβαση αορίστου χρόνου 
|| ζητούνται ~ από µεγάλη εταιρεία εισαγωγών-εξαγωγών. [ΕΤΥΜ 
Ουσιαστικοπ. τ. τού αρχ. επιθ. υπάλληλος (βλ.λ.), απόδ. τού γαλλ. 
employé]. 

υπάλληλος, -η, -ο 1. αυτός που υπάγεται σε άλλον, που βρίσκεται στη 
δικαιοδοσία άλλου 2. υπάλληλος (ο/η) βλ.λ. 3. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) 
(α) υπάλληλες έννοιες δύο έννοιες που διαφέρουν ως προς το 
πλάτος, δηλ. όταν το πλάτος τής µίας αποτελεί µέρος τού πλάτους 
µιας άλλης (π.χ. αρετή - εντιµότητα, θηλαστικό - άνθρωπος) (β) 
υπάλληλες κρίσεις κρίσεις από τις οποίες αυτή που έχει µεγαλύτερο 
ποσόν περιλαµβάνει την άλλη, η οποία όµως έχει το ίδιο ποιόν, λ.χ. η 
γενική καταφατική κρίση περιέχει τη µερική καταφατική, δηλ. η κρί-
ση «όλοι οι νέοι είναι ενθουσιώδεις» περιέχει την κρίση «µερικοί νέ-
οι είναι ενθουσιώδεις». 
[ΕΤΥΜ αρχ., συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. υπ' αλλήλων (πβ. κ. επ-
άλληλος, κατ-άλληλος)]. 

υπαµείβω κ. υποαµείβω ρ. µετβ. {µτχ. ενεστ. υπαµειβόµενος, -η, -ο 
κ. υποαµειβόµενος | υπάµει-ψα, -φθηκα) δίνω (σε κάποιον) αµοιβή 
κατώτερη από εκείνη που προβλέπεται. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. underpay. Η λ. δεν συνδ. µε το µτγν. 
υπαµείβω «ανταλλάσσω γη µε θάλασσα»]. 

υπαµοιβή (η) [1878] (λόγ.) το να εναλλάσσεται κάτι µε κάτι άλλο, η 
διαδοχή κυρ. στη ΦΡ. εξ υπαµοιβής εκ περιτροπής. 

υπανάπτυκτος, -η, -ο κ. υποανάπτυκτος 1. αυτός που υστερεί σε 
ανάπτυξη: ~ βλάστηση ΣΥΝ. καθυστερηµένος ΑΝΤ. ανεπτυγµένος 2. 
αυτός που υστερεί σε εξέλιξη, ιδ. από οικονοµικής, τεχνολογικής, βιο-
µηχανικής ή/και πολιτισµικής απόψεως: ~ χώρα | περιοχή | λαός ΣΥΝ. 
καθυστερηµένος ΑΝΤ. ανεπτυγµένος 3. (για πρόσ.) αυτός που έχει µει-
ωµένη καλλιέργεια, µόρφωση ή κοινωνική αγωγή: µόνο ~ άνθρωποι 
ακούνε τέτοια τραγούδια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πτυχή. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. underdeveloped]. 

υπανάπτυξη (η) {-ης κ. -ύξεως | χωρ. πληθ.) η κατάσταση υπανά-
πτυκτης χώρας ή περιοχής, η έλλειψη οικονοµικής, βιοµηχανικής, τε-
χνολογικής κ.λπ. αναπτύξεως, που χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια 
κεφαλαίων σε σύγκριση µε τον πληθυσµό και τις υπάρχουσες πλου-
τοπαραγωγικές πηγές, σχεδόν αποκλειστική εισαγωγή βιοµηχανικών 
προϊόντων και εξαγωγή πρώτων υλών και γεωργικών προϊόντων, χα-
µηλότατο κατά κεφαλήν εισόδηµα και βιοτικό επίπεδο κ.λπ.: η ~ εί-
ναι φαινόµενο χαρακτηριστικό των χωρών τού Τρίτου Κόσµου. 
[ΕΤΥΜ Μετοιφρ. δάνειο από αγγλ. underdevelopment]. 

υπαναχωρώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {υπαναχωρείς... | υπαναχώρησα} (λόγ.) 
1. αποχωρώ βαθµηδόν και διακριτικά, αποσύροµαι µε τρόπο ΣΥΝ. 
υποχωρώ 2. (µτφ.) αναιρώ ό,τι έχω πει, εγκαταλείπω παλαιότερες 
διακηρυγµένες απόψεις, ιδέες, γνώµες µου κ.λπ.: υποσχέθηκε να µε 
βοηθήσει, αλλά µετά υπαναχώρησε || ο πρόεδρος τον ανάγκασε να 
υπαναχωρήσει από την προηγούµενη αδιάλλακτη στάση του ΣΥΝ. 
υποχωρώ, ανακαλώ, αποκηρύσσω ΑΝΤ. επιµένω 3, ΝΟΜ. διαλύω µονο-
µερώς σύµβαση ή συµφωνία, αθετώ τον λόγο µου ή την υπογραφή 
µου. — υπαναχώρηση (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω. 

υπανδρεία (η) [µεσν.] {υπανδρειών} (λόγ.) η παντρειά (βλ.λ.). 
υπανδρεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {υπάνδρευ-σα, -θην, -µένος} (λόγ.) συνε-

νώνω µε γάµο, παντρεύω. 
ύπανδρος, -ος/-η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει παντρευτεί, που έχει συ-
νάψει γάµο µε άλλο πρόσωπο: ~ γυνή ΣΥΝ. παντρεµένος, (λόγ.) έγγα-
µος, (λόγ.-για άνδρα) νυµφευµένος ΑΝΤ ανύπαντρος, άγαµος.   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. άγαµος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπανδρος < ύπ(ο)- + -ανδρός < 
άνήρ, ανδρός]. 

υπάνθρωπος (ο) {υπανθρώπ-ου | -ων, -ους) (κακόσ.) άνθρωπος που 
έχει απάνθρωπη, κτηνώδη συµπεριφορά, χωρίς ηθικούς φραγµούς: 
έκαναν τροµερά εγκλήµατα οι ~! ΣΥΝ. κτηνάνθρωπος, (µτφ.) κτήνος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Untermensch]. 

υπαξιωµατικός (ο/η) [1833] ΣΤΡΑΤ. κάθε βαθµοφόρος τού στρατού 
που είναι κατώτερος από αξιωµατικό: µόνιµος | τεχνικός | µάχιµος -|| 
Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωµατικών (οι απόφοιτοι τής οποίας στε-
λεχώνουν ως µόνιµοι το στράτευµα). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. sous-officier]. 

Υπαπαντή (η) 1. (τού Χριστού) δεσποτική εορτή κατά την οποία εορ-
τάζεται (στις 2 Φεβρουαρίου) η προσαγωγή τού βρέφους Ιησού από 
τη Θεοτόκο και τον Ιωσήφ στον ναό των Ιεροσολύµων και η υποδοχή 
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του εκεί από τον Συµεών ως Σωτήρα 2. το αντίστοιχο εικονογραφικό θέµα 3. 
(συνεκδ.) ναός αφιερωµένος στην Υπαπαντή τού Χριστού 4. γυναικείο όνοµα. 
ÎETYM. < µτγν. υπαπαντή < ύπαπαντώ «προϋπαντώ» < ύπ(ο)- + απαντώ]. 

υπαρκτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ύπαρξη ΣΥΝ. 
υπαρξιακός 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. αυτός που δηλώνει ύπαρξη: ~ ρήµατα (λ.χ. 
είµαι, υπάρχω, υφίσταµαι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προκαταρκτικός. 

υπαρκτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που υπάρχει, που έχει υπόσταση, που αποτελεί 
στοιχείο τής πραγµατικότητας: πρέπει ν' ασχοληθούµε µε τα ~ προβλήµατα και 
όχι µε δοξασίες και υποθέσεις || ο ήρωας αυτού τού βιβλίου δεν είναι 
φανταστικός, αλλά ~ πρόσωπο || ο κίνδυνος για µεγάλης εκτάσεως οικολογική 
καταστροφή από τη λειτουργία αυτού τού εργοστασίου είναι ~ ΣΥΝ. 
υφιστάµενος, πραγµατικός ANT. ανύπαρκτος, ανυπόστατος 2. ΠΟΛΙΤ. 
υπαρκτός σοσιαλισµός βλ. λ. σοσιαλισµός. 

ύπαρξη (η) {-ης κ. -άρξεως | -άρξεις, -άρξεων} 1. η κατάσταση τού υπαρκτού, 
το να υπάρχει (κάποιος/κάτι): δεν πιστεύω στην ~ φαντασµάτων || 
ασχολούνται µε το ενδεχόµενο τής ~ άλλων κόσµων || από πολλούς έχει 
αµφισβητηθεί η ~ τής ψυχής ΣΥΝ. υπόσταση, οντότητα ΑΝΤ. ανυπαρξία 2. 
(ειδικότ.) η ζωή τού ανθρώπου 3. (συνεκδ.) ο ίδιος ο άνθρωπος: στο υπόγειο 
ζούσαν πέντε δυστυχισµένες ~ χωρίς καµία άνεση || άθλια | αµαρτωλή | 
χαριτωµένη | τρυφερή ~ || επαναστατεί όλη µου η ~ (ο εαυτός µου, εγώ ο ίδιος 
ως συνείδηση) || τον πλαισίωναν νεαρές ~ (κοπέλες) 4. ΦΙΛΟΣ, (α) το «είναι» 
καθ' εαυτό, δηλ. το γεγονός ότι υπάρχουµε, ανεξαρτήτως τής γνώσεως που 
υπάρχει ή µπορεί να αποκτηθεί από κάποιον (β) το «υπάρχειν» µέσω τής 
εµπειρίας, δηλ. το συνειδητοποιηµένο γεγονός ότι υπάρχουµε, που είτε είναι 
πραγµατικά παρόν στην αντίληψη ή στη συνείδηση τού εγώ είτε γίνεται 
αντιληπτό ως αντικείµενο αναγκαίας εµπειρίας (γ) η πραγµατικότητα που 
βιώνεται ή βιώθηκε (σε αντίθεση προς το αφηρηµένο και το θεωρητικό). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ϋπαρξις < αρχ. υπάρχω]. 

υπαρξιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ύπαρξη: - πρόβληµα | 
αδιέξοδο | ανησυχίες | αναζητήσεις | αγωνία 2. ΨΥΧΟΛ. (α) υπαρξιακό άγχος η 
έντονη ανησυχία που διακατέχει το άτοµο για το αν η ζωή έχει νόηµα ή για το 
κατά πόσο είναι σε θέση να εκπληρώσει τους στόχους του (β) υπαρξιακή 
ψυχιατρική σχολή τής ψυχιατρικής που προσπαθεί να κατανοήσει µάλλον 
παρά να θεραπεύσει τις ιδιαιτερότητες τού ατόµου, βοηθώντας το παράλληλα 
να αποκτήσει επίγνωση και προσανατολισµό στη ζωή του (γ) υπαρξιακή 
ψυχολογία σχολή τής ψυχολογίας που βασίζεται στη φιλοσοφία τού 
υπαρξισµού και δίνει έµφαση στην επίγνωση από το ίδιο το άτοµο τού εαυτού 
του, καθώς και στην ελευθερία επιλογής τού τρόπου ζωής και των µέσων για 
την αυτοπραγµάτωση του. — υπαρξιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. existential]. 

υπαρξισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, ρεύµα τού 20ού αι., κατά το οποίο η 
ύπαρξη προηγείται τής ουσίας, οπότε την ύπαρξη και δράση τού ανθρώπου 
δεν τις καθορίζει η φύση του, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος µε τις επιλογές του: 
θεολογικός ~ (κίρκεγκωρ, Γιάσπερς, Μαρ-σέλ) || αθεϊστικός ~ (Χάιντεγκερ, 
Σαρτρ). — υπαρξιστής (ο), υπαρξί-στρια (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. existentialism]. 

υπαρξιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον υπαρξισµό ή τους υπαρξιστές: 
~ φιλοσοφία | θεωρία. — υπαρξιστικ-ά | -ως επίρρ. 

υπαρχή (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η αρχή· κυρ. στη ΦΡ. εξ υπαρχής (εξ υπαρχής, 
Αριστοτ. Πολιτ. 1293a 2) (i) από την αρχή: αυτό πρέπει ~ να θεωρηθεί 
δεδοµένο ΣΥΝ. εξαρχής (ii) εκ νέου, ξανά: επανέλαβε ~ το σύνολο τής 
κατάθεσης του ΣΥΝ. πάλι. [ΕΤΎΜ. < αρχ. υπαρχή < ύπ(ο)- + αρχή]. 

υπαρχηγΐα (η) [1881] {χωρ. πληθ.} το αξίωµα και η εξουσία τού υπαρχηγού: 
ανέλαβε την ~. 

υπαρχηγός (ο/η) [1889] ο πρώτος στην ιεραρχία µετά τον αρχηγό, αυτός που 
κατέχει την αµέσως κατώτερη θέση µετά τον αρχηγό και τον αναπληρώνει, 
όταν χρειαστεί, στα καθήκοντα του: ~ τού επιτελείου | τού κόµµατος. 

υπάρχοντα (τα) {υπαρχόντων} όλα όσα έχει κανείς, τα αγαθά που κατέχει, η 
κινητή και ακίνητη περιουσία του: στον πόλεµο έχασε όλα τα ~ του ΣΥΝ. βίος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. περιουσία. [ΕΤΎΜ. αρχ., µτχ. πληθ. ενεστ. τού ρ. υπάρχω 
(βλ.λ.)]. 

ύπαρχος (ο) {υπάρχ-ου | -ων, -ους} 1. ΝΑΥΤ. (α) ο µάχιµος αξιωµατικός 
πολεµικού πλοίου, που κατέχει ιεραρχικά την αµέσως κατώτερη θέση από τον 
κυβερνήτη τού πλοίου (β) ο µετά τον πλοίαρχο αξιωµατικός σε επιβατηγά ή 
µεγάλα εµπορικά πλοία · 2. (στο Βυζάντιο) ο υπεύθυνος τής επιµελητείας τού 
στρατού σε περίοδο εκστρατείας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπαρχος < ύπ(ο)- + -άρχος 
< άρχω]. 

υπάρχω ρ. αµετβ. {υπήρξα} 1. έχω υπόσταση, αποτελώ οντότητα: υπάρχει θεός; 
|| «σκέπτοµαι, άρα ~» (λατ. cogito ergo sum, Καρτέσιος) || υπάρχει ζωή στον 
Άρη; || δεν υπάρχουν γοργόνες 2. ζω, βρίσκοµαι εν ζωή: κ:άθε οργανισµός, για 
να υπάρξει, χρειάζεται ορισµένες συνθήκες 3. υφίσταµαι κατά συγκεκριµένο 
τρόπο, έχοντας συγκεκριµένες ιδιότητες: δεν µπορεί να υπάρξει 
εκσυγχρονισµός χωρίς ανάπτυξη || υπάρχει έρωτας χωρίς πάθος; || δεν υπάρχει 
πια ο ενθουσιασµός που υπήρχε τότε || είναι ο καλύτερος υπολογιστής που 
υπάρχει αυτή τη στιγµή- ΦΡ. υπάρχει τρόπος µπορεί να γίνει, γίνεται: ~ να 
αγοράσεις κάτι µε προκαταβολή και να πληρώσεις µε δόσεις; || θα ~ να 
φύγουµε! 4. βρίσκοµαι (κάπου): δεν υπήρχε ψυχή στον δρόµο || υπάρχει τίποτα 
(ενν. εδώ) να φάµε; || πού υπάρχει περίπτερο στη γειτονιά; 5. (συνήθ. στον 
αόρ.) διατελώ, φέρω ή χαρακτηρίζοµαι από ιδιότητα: υπήρξε υπουργός τής 
προηγούµενης κυβέρνησης || υπήρξε πάντοτε στοργική 

µητέρα 6. (µτφ.) είµαι σηµαντικός, έχω αξία (για κάποιον/κάτι): δεν υπάρχει 
πια το παρελθόν για µένα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προκαταρκτικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπάρχω, αρχική σηµ. «αρχίζω, ξεκινώ από την αρχή», < ύπ(ο)- + άρχω]. 

υπασπιστήριο (το) [1890] {υπασπιστηρί-ου | -ων} το γραφείο ή η έδρα τού 
υπασπιστή. 

υπασπιστής (ο) {κλητ. υπασπιστά} 1. αξιωµατικός τοποθετηµένος ως έµπιστος 
ακόλουθος ανώτερου στρατιωτικού διοικητή, κυρ. αρχηγού επιτελείου, ο 
οποίος τις περισσότερες φορές εκτελεί ταυτόχρονα και χρέη γραµµατέως: ~ 
τού στρατηγού | τού ναυάρχου 2. ανώτερος αξιωµατικός που έχει τοποθετηθεί 
κοντά σε ηγεµόνα, αρχηγό κράτους κ.λπ. Kat τον συνοδεύει τιµητικά στις 
επίσηµες µετακινήσεις του: ~ τού βασιλιά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπασπιστής, αρχική σηµ. «οπλοφόρος, ο οποίος κρατούσε την 
ασπίδα αξιωµατούχου», < ύπασπίζω < υπ(ο)- + άσπίζω (< ασπίς, -ίδος)]. 

υπαστυνόµος (ο/η) [1833] αξιωµατικός τής Ελληνικής Αστυνοµίας (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΙΝ.). 

υπατεΐα (η) [µτγν.] {υπατειών} ΙΣΤ. 1. (στην αρχαία Ρώµη) το αξίωµα και η 
εξουσία τού υπάτου: η ~ τού Κικέρωνα 2. (συνεκδ.) η θητεία τού υπάτου, το 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο είχε διατελέσει κανείς ύπατος: η ~ του 
υπήρξε ένδοξη · 3. (στη Γαλλία κατά την περίοδο τής Γαλλικής Επανάστασης) 
η ανώτατη εξουσία η οποία διαδέχθηκε το ∆ιευθυντήριο και την οποία 
ασκούσαν τρεις ισχυροί άνδρες (ύπατοι), ένας από τους οποίους ήταν ο 
Ναπολέων Βοναπάρτης. 

υπατεύω ρ. αµετβ. [µτγν.] {υπάτευσα} (λόγ.) είµαι ύπατος, κατέχω το αξίωµα 
και ασκώ την εξουσία τού υπάτου. 

Υπάτη (η) πόλη τής Α. Στερεάς Ελλάδας στον νοµό Φθιώτιδας, γνωστή για τα 
ιαµατικά λουτρά της. 
[ΕΤΥΜ µτγν. τοπωνύµιο (< αρχ. επίθ. ύπατος), που οφείλεται στην εξέχουσα 
θέση τής πόλεως στη Β. πλευρά τής Οίτης, όπου δέσποζε ως έδρα των 
Αιτωλών. Η µεγάλη σπουδαιότητα της διατηρήθηκε κατά τη Φραγκοκρατία, 
οπότε έλαβε το όνοµα La Patria, ενώ οι Τούρκοι την αποκαλούσαν Patracik 
«µικρή Πάτρα». Επανέκτησε την ονοµασία 'Υπάτη το 1836]. 

ύπατος (ο) {υπάτ-ου | -ων, -ους} 1. (στην αρχαία Ρώµη) ανώτατος 
αξιωµατούχος τής ρωµαϊκής πολιτείας των δηµοκρατικών χρόνων, που 
ασκούσε την εκτελεστική εξουσία και ήταν επί κεφαλής τού στρατού σε 
περίοδο πολέµου, η δε θητεία του διαρκούσε έναν χρόνο (λατ. consul) 2. (στο 
Βυζάντιο) ανώτατος αξιωµατούχος, κυρ. τής αυλής, ή και ο ίδιος ο 
αυτοκράτορας 3. ανώτατος άρχοντας που ασκούσε την εκτελεστική εξουσία 
κατά το Σύνταγµα στη Γαλλία κατά την περίοδο πριν από την Πρώτη 
Αυτοκρατορία (1799-1804): Ναπολέων Βοναπάρτης, ο πρώτος ~. — υπατικός, 
-ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΎΜ. Ουσιαστικοπ. αρσ. τού αρχ. επιθ. ύπατος (βλ.λ.). Στη 
σηµ. τού Ρωµαίου αξιωµατούχου αποδίδει το λατ. consul]. 

ύπατος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο, που υπερέχει όλων 
των άλλων αυτός που είναι ο πιο σηµαντικός από όλους: ~ αρχηγός | αρµοστής 
|| έφθασε στα ~ αξιώµατα τής πολιτείας 2. Ύπατη Αρµοστεία τού Ο.Η.Ε. για 
τους Πρόσφυγες οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών που ιδρύθηκε το 1951, 
εδρεύει στη Γενεύη και έχει ως αποστολή της την προάσπιση των 
δικαιωµάτων των προσφύγων και την επίλυση των κυριοτέρων προβληµάτων 
τους (σίτιση, περίθαλψη κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπατος (µε παραγ. επίθηµα -ατός, πβ. κ. εσχ-ατος, δέκατος), 
από το θ. των προθ. υπό, υπέρ (βλ.λ.). Η λ. συνδ. µε σανσκρ. upama, λατ. 
summus | supremus]. 

υπάχθηκα ρ. → υπάγω 
Υ.Π.Γ.Π. (η) Υπηρεσία Προστασίας Γεωργικών Προϊόντων. 
ΥΠ.∆.Ε. (το) Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων. 
ΥΠ.Ε.Α. (η) Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας. 
υπέβαλα ρ. → υποβάλλω 
υπεβλήθη ρ. -> υποβάλλω 
υπεγγύηοη (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) εγγύηση που 

παρέχεται επιπροσθέτως στον δανειστή για µεγαλύτερη εξασφάλιση του: για 
να δανείσω τέτοιο ποσόν, χρειάζοµαι και ~. 

υπέγγυος, -ος, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που εγγυάται, που παρέχει εγγύηση για 
την εκπλήρωση υποχρεώσεως ΣΥΝ. εγγυητής 2. (για πράγµατα) αυτός που 
εκχωρείται ή χρησιµεύει ως εγγύηση για την εκπλήρωση υποχρεώσεως: 
υπέγγυοι πρόσοδοι (οι πρόσοδοι που παραχωρούνται διό. νόµου από το κράτος 
ως εγγύηση για τη λήψη δανείου από το εξωτερικό). — υπεννύως επίρρ., 
υπεγγυότητα (η). [ΕΤΥΜ < αρχ. ύπέγγυος < ύπ(ο)- + -έγγυος < εγγύη (βλ. κ. 
έγγυ-ώµαι)]. 

ΥΠ.Ε.∆.Α. (η) Υπηρεσία Ελέγχου ∆ιακινήσεως Αγαθών. 
υπέδαφος (το) [1880] {υπεδάφους | χωρ. πληθ.} στερεό συµπαγές στρώµα τού 

ανώτερου φλοιού τής Γης, που βρίσκεται σε σχετικά µικρό βάθος κάτω από το 
(καλλιεργήσιµο) έδαφος: το πλούσιο σε ορυκτά ~ µιας περιοχής. — 
υπεδαφικός, -ή, -ό [1896]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-sol]. 

υπέδειξα ρ. → υποδεικνύω 
υπεζωκώς (ο) {υπεζωκότ-ος. -α | χωρ. πληθ.} (λόγ.) ΑΝΑΤ. υµένας που 

αποτελείται από δύο πέταλα (το περίτονο και το περισπλάχνιο) και επενδύει 
την εσωτερική επιφάνεια τού θώρακα περιβάλλοντας τους πνεύµονες. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. µτχ. παρακ. τού αρχ. ύποζώννυµι (< ύπο- + ζών-νυµι, 
βλ. λ. ζώνω), από τη µτγν. φρ. ύπεζωκώς τάς πλευράς (ενν. ύµήν)]. 

ΥΠ.ΕΘ.Α. (το) Υπουργείο Εθνικής Αµυνας. 
ΥΠ.ΕΘ.Ο. (το) Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. 



υπεισελευση 1832 υπεραισθητός 
 

υπεισελευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} (λόγ.) το να 
υπεισέρχεται κάτι κάπου: η ~ αστάθµητων παραγόντων στην απόφα-
ση τους ΣΥΝ. εισχώρηση, παρεµβολή. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ΰπεισέλευσις < ύπ(ο)- + είσέλευσις «είσοδος, 
άφιξη». o τ. εκφράζει τη ρηµατική ενέργεια τού ρ. υπεισέρχοµαι]. 

υπεισέρχοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {υπεισήλθα} (λόγ.) 1. προχωρώ εις βά-
θος, ασχολούµενος (µε µια υπόθεση), εµπλέκοµαι σε (κάτι): µην υπει-
σέρχεσαι ποτέ στις σχέσεις ενός ζευγαριού || είναι ανώφελο να υπει-
σέλθουµε τώρα σε λεπτοµέρειες ΣΥΝ. εισχωρώ, εισδύω 2. (µτφ.) επη-
ρεάζω έµµεσα: στη λήψη τής απόφασης υπεισέρχονται ποικίλοι πα-
ράγοντες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, µπαίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπεισέρχοµαι < ύπ(ο)- + εισέρχοµαι]. 

υπέκειτο ρ. → υπόκειµαι 
υπεκκαίω ρ. µετβ. {κυρ. στον ενεστ.} (λόγ.) υποδαυλίζω, υποκινώ υπο-
θάλποντας, ενθαρρύνοντας (την εκδήλωση δυσάρεστων καταστάσε-
ων): η συγκεκριµένη εφηµερίδα υπεκκαίει µε τα άρθρα της το µίσος 
και τον φανατισµό ΣΥΝ. διεγείρω, εξάπτω ΑΝΤ. κατασιγάζω, κατευνά-
ζω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. υπεκκαίω < υπ(ο)- + εκ- + καίω]. 

υπεκµισθώνω ρ. µετβ. [1891] {υπεκµίσθω-σα, -θηκα, -µένος} µισθώ-
νω περαιτέρω σε τρίτο πρόσωπο πράγµα το οποίο κατέχω ως µισθω-
τής: ~ σπίτι | έπιπλα ΣΥΝ. υπενοικιάζω. — υπεκµίσθωση (η) [1840]. 

υπεκµισθωτής (ο) [1891], υπεκµισθώτρια (η) {υπεκµισθωτριών} 
πρόσωπο που υπεκµισθώνει (κάτι): ~ δωµατίου ΣΥΝ. υπενοικιαστής. 

υπεκφεύγω ρ. αµετβ. {υπεξέφυγα} (λόγ.) αποφεύγω να αντιµετωπίσω 
(κάτι) ευθέως: µην προσπαθείς να υπεκφύγεις, θέλω να µου απα-
ντήσεις οπωσδήποτε ΣΥΝ. ξεγλιστρώ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υπεκφεύγω < 
ύπ(ο)- + εκ- + φεύγω]. 

υπεκφυγή (η) [µτγν.] (συνήθ. στον πληθ.) η έντεχνη αποφυγή ρητής 
δήλωσης ή απάντησης, ελιγµός στον λόγο, προκειµένου να αποφύγει 
κανείς κάτι: άσε τις ~ και τις δικαιολογίες και µίλα καθαρά. 

Υ.Π.Ε.Ν. (η) Υπηρεσία Προστασίας Εθνικού Νοµίσµατος. 
υπενάντιος, -α (λόγ. -ία), -ο [αρχ.] 1. (λόγ.) αυτός που έχει αντίθετες 
ιδιότητες µε (κάποιον/κάτι) ή/και βρίσκεται σε σχέση ανταγωνισµού 
µε αυτό(ν) 2. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) υπεναντίες κρίσεις κρίσεις µε αντί-
θετο περιεχόµενο, από τις οποίες η µία είναι µερικώς καταφατική και 
η άλλη µερικώς αποφατική και είτε είναι και οι δύο αληθείς είτε εί-
ναι η µία αληθής και η άλλη ψευδής, λ.χ. «µερικοί δηµοσιογράφοι εί-
ναι αντικειµενικοί» και «µερικοί δηµοσιογράφοι δεν είναι αντικει-
µενικοί». — υπεναντιότητα (η) [µτγν.]. 

υπενδύτης (ο) (υπενδυτών) (λόγ.) 1. εσωτερικό ένδυµα, εσώρουχο 2. 
(κατ' επέκτ.) κοντό, ελαφρό πανωφόρι χωρίς µανίκια, που φοριέται 
συνήθ. πάνω από το πουκάµισο και µέσα από το σακάκι ή τη ζακέτα 
ΣΥΝ. γιλέκο · 3. BOT. η επιδερµίδα που καλύπτει τα σποριάγγεια 
ορισµένων φυτών (λ.χ. των διαφόρων ειδών φτέρης), για να τα προ-
φυλάξει από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. ΙΕΤΥΜ. < µτγν. 
υπενδυτης < υπενδύω < ύπ(ο)- + ενδύω]. 

υπενδύω ρ. µετβ. {υπενέδυσα, υπενδεδυµένος} (για ένδυµα) επενδύω 
εσωτερικά, φοδράρω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. υπενδύω < ύπ(ο)- + ενδύω]. 

υπενθυµίζω ρ. µετβ. [1813] {υπενθύµισα} κάνω (κάποιον) να θυµηθεί 
(κάτι), φέρνω (κάτι) πάλι στη µνήµη (κάποιου): σου ~ ότι αύριο λήγει 
η προθεσµία υποβολής αιτήσεων || υπενθύµισε µου να της τηλεφω-
νήσω απόψε ΣΥΝ. ξαναθυµίζω. — υπενθύµιση (η) [1856]. 

υπενοικιάζω ρ. µετβ. [1854] {υπενοικίασ-α, -τηκα, -µένος) νοικιάζω, 
εκµισθώνω (σε κάποιον κάτι), που έχω ο ίδιος νοικιάσει από τρίτο: ~ 
δωµάτιο | σπίτι ΣΥΝ. υπεκµισθώνω. — υπενοικίαση (η) [1854]. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-louer]. 

υπενοικιαστής (ο) [1833], υπενοικιαστρια (η) {υπενοικιαστριών} 
πρόσωπο που υπενοικιάζει, που υπεκµισθώνει (κάτι): ~ σπιτιού ΣΥΝ. 
υπεκµισθωτής. 

υπενωµοτάρχης (ο) [1833] {κλητ. υπενωµοτάρχα | υπενωµοταρχών} 
(παλαιότ.) υπαξιωµατικός τής πρώην Χωροφυλακής (βλ. λ. βαθµός, 
ΠΙΝ). 

Υ Π. ΕΞ. (το) Υπουργείο Εξωτερικών. 
υπεξόγω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπεξήγαγα} (λόγ.) εξάγω (κάτι) κρυφά, 
αφαιρώ (κάτι) λαθραία: ~ έγγραφο (βλάπτω ή καταστρέφω σκοπίµως 
έγγραφο, που δεν ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν µέρει σε εµένα, θίγοντας 
το συµφέρον άλλου). — υπεξανωνή (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
κλέβω. 

υπεξαίρεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η ιδιοποίηση ή κλοπή 
(ξένου κινητού πράγµατος) από το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί 
η φύλαξη του: ο ταµίας τής τράπεζας κατηγορήθηκε για ~ χρηµάτων || 
~ οµολόγων | χρεωγράφων 2. ΝΟΜ. έγκληµα κατά τής ιδιοκτησίας, το 
οποίο συνίσταται στην παράνοµη ιδιοποίηση ξένου (ολικά ή εν µέρει) 
κινητού πράγµατος, το οποίο ο δράστης έχει στην κατοχή του. — 
υπεξαιρέτης (ο) [1840], υπεξαιρώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αίρω. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύπεξαίρεσις < αρχ. υπεξαιρώ (-έω) < ύπ(ο)- + έξ + 
αίρω (βλ. λ. εξαιρώ)]. 

υπεξούσιος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. αυτός που δεν είναι ανεξάρτητος, 
που υπόκειται στην εξουσία άλλου: ~ µέλος οικογένειας ΣΥΝ. εξαρ-
τηµένος ΑΝΤ. αυτεξούσιος, ανεξάρτητος 2. ΝΟΜ. (για ανήλικο τέκνο) 
αυτός που βρίσκεται υπό την κηδεµονία των γονέων του. — υπε-
ξουσιότητα (η) [µεσν.]. 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. (το) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
υπέρ πρόθ. (λόγ.) δηλώνει: 1. υπεράσπιση | υποστήριξη, ωφέλεια, ευ-

εργεσία (+γεν.(: ο βουλευτής εκφράστηκε ~ τής απλής αναλογικής || 
αγώνας - βωµών και εστιών (για τα όσια και τα ιερά τής πατρίδας) || 
έπεσε µαχόµενος ~ πίστεως και πατρίδος || έρανος - των τυφλών | 
των σεισµοπαθών | των καρκινοπαθών || ο βασιλιάς παραιτήθηκε ~ 

τού γυιου του ΑΝΤ. κατά, εναντίον ΦΡ. (α) τάσσοµαι | είµαι υπέρ υι-
οθετώ και υποστηρίζω κάτι, ασπάζοµαι κάτι: τάχθηκε - τής κατάρ-
γησης τού ισχύοντος νόµου (β) τα υπέρ και τα κατά τα πλεονεκτή-
µατα και τα µειονεκτήµατα, τα συν και τα πλην: πρέπει µε προσοχή 
να εξετάσεις ~ αυτής τής άποψης 2. υπέρβαση (ποσού) (πάνω ή/και 
πέρα από) (+αιτ.): συγκεντρώθηκαν ~ τους χιλίους- ΦΡ. υπέρ το δέον 
παραπάνω από το κανονικό, παραπάνω από αυτό που πρέπει: είναι ~ 
αυστηρός µε τα παιδιά του. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ.' δέων. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπέρ < I.E. *uper(i) «άνω, προς τα πάνω», πβ. σανσκρ. 
upari, λατ. super (> γαλλ. sur, ισπ. sobre(, αρµ. ver, αρχ. γερµ. ubir (> 
γερµ. über), αγγλ. upper, over κ.ά. Οµόρρ. υπό (βλ.λ.). Η σηµ. τής πρόθ. 
υπέρ προήλθε από τη χρήση της στη δήλωση µιας κίνησης από κάτω 
προς τα πάνω]. υπέρ- κ. υπέρ- [αρχ.] ά συνθετικό λέξεων που 
δηλώνει: 1. ότι κά-ποιος/κάτι βρίσκεται πάνω ή πέρα από κάτι: υπέρ-
γειος, υπέρ-θυρο, υπερ-πόντιος 2. υπερβολή, υπέρβαση ορίων: υπέρ-
βαρος, υπέρ-ηχος, υπερ-άνθρωπος, υπερ-κόσµιος, υπερ-βάλλω 3. 
εξουδετέρωση δυσχερειών, κατανίκηση αντιπάλων κ.λπ.: υπερ-πηδώ, 
υπερ-νικώ 4. επικράτηση, εξασφάλιση υπεροχής: υπερ-ισχύω, υπερ-
έχω, υπερ-οπλία 5. µεγάλο βαθµό: υπερ-αγαπώ, υπερ-προστασία, 
υπερ-πλήρης, υπέρ-λαµπρος, υπερ-αφθονία || (και σε ελληνογενείς 
ξένους επιστηµονικούς όρους) υπερ-αιµία, υπερ-τροφία, υπερ-
αισθησία κ.λπ. 6 εκδήλωση υποστήριξης, υπεράσπισης, παροχή 
βοήθειας κ.λπ.: υπερ-ασπίζο-µαι 7. ΧΗΜ. την ύπαρξη σε χηµική ένωση 
ηλεκτραρνητικού στοιχείου (κυρ. οξυγόνου) σε αναλογία µεγαλύτερη 
από αυτή που καθορίζει ο συνήθης αριθµός οξίδωσής του: υπερ-
οξίδιο τού υδρογόνου | τού σιδήρου. υπεράγαθος, -η, -ο [µτγν.] πάρα 
πολύ αγαθός, αυτός που είναι απόλυτα αγαθός, αγαθότατος: ο ~ Θεός 
ΣΥΝ. πανάγαθος ΑΝΤ. κάκιστος, φαυλότατος. ιιπεράγαν επίρρ. 
(αρχαιοπρ.) υπέρµετρα, υπερβολικά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ϋπέραγαν < υπέρ + άγαν (βλ.λ.)]. υπεραγαπητός, -ή, -ό 
[1835] πάρα πολύ, υπερβολικά αγαπητός. υπεραγαπώ [αρχ.] (κ -άω) 
ρ. µετβ. {υπεραγαπάς... | υπεραγάπ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος) 
αγαπώ σε υπερβολικό βαθµό: ο παππούς υπεραγαπά τα εγγόνια του 
ΣΥΝ. λατρεύω ΑΝΤ. µισώ. υπεραγορά (η) µεγάλο κατάστηµα στο 
οποίο προσφέρεται µεγάλη ποικιλία προϊόντων προς πώληση: ~ 
τροφίµων | ηλεκτρικών ειδών ΣΥΝ. σούπερ-µάρκετ. [ΕΤΥΜ Απόδ. 
τού αγγλ. super market]. υπεραγώγιµος, -η, -ο ΦΥΣ. (για αγωγό) αυτός 
που παρουσιάζει µηδενική αντίσταση στη διέλευση ηλεκτρικού 
φορτίου µέσα από αυτόν. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superconductive]. υπεραγωγιµότητα 
(η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. η ιδιότητα αγωγού να παρουσιάζει µηδενική 
αντίσταση στη διέλευση ηλεκτρικού φορτίου µέσα από αυτόν. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superconductivity]. υπεραγωγός (ο) 
ΦΥΣ. (ως χαρακτηρισµός) υλικό που παρουσιάζει την ιδιότητα τής 
υπεραγωγιµότητας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
superconductor]. υπεραερισµος (ο) ΙΑΤΡ. η αύξηση τής ανταλλαγής 
των αερίων ανάµεσα στις κυψελίδες και στα τριχοειδή αγγεία των 
πνευµόνων, η οποία είναι είτε φυσιολογική (λ.χ. σε περίπτωση 
έντονης µυϊκής εργασίας) είτε παθολογική (λ.χ. όταν σηµειώνεται 
έλλειψη οξυγόνου) είτε προκλητή για θεραπευτικούς σκοπούς (στην 
αναισθησιολογια). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hyperventilation 
(νόθο συνθ.)]. υπεραθλητής (ο), υπεραθλήτρια (η) {υπεραθλητριών} 
αθλητής | αθλήτρια που πετυχαίνει εντυπωσιακές επιδόσεις ή 
ασυνήθιστα πολλές νίκες: ένας ~ µε τρία χρυσά µετάλλια στους 
τελευταίους Ολυµπιακούς Αγώνες || οι ~ τού δεκάθλου. 
υπεραιµία (η) [1876] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αύξηση τής ποσότητας τού 
αίµατος στην κυκλοφορία οργάνου ή τµήµατος οργάνου τού σώµα-
τος, η οποία οφείλεται συνήθ. σε διαστολή των αρτηριών ή στην 
ύπαρξη εµποδίων κατά την εκροή τού αίµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. hyperhémie]. υπεραιµικος, -ή, -ό 1. αυτός που 
σχετίζεται µε την υπεραιµία: ~ σύµπτωµα 2. αυτός που παρουσιάζει 
υπεραιµία ή πάσχει από υπεραιµία: ~ πνεύµονας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyperhémique]. υπεραίροµαι ρ. 
αµετβ. αποθ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) επαίροµαι, 
υπερηφανεύοµαι: υπεραίρεται για τις ακαδηµαϊκές του επιδόσεις. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπεραίρω | -οµαι «υψώνω | -οµαι πάνω από κάτι άλλο» 
< ύπερ- + αίρω (βλ.λ.). Η σηµερινή χρήση τού µέσ. τ. πρωτοαπαντά 
στην Κ.∆. (Β' Κορινθ. 12,7: ίνα µή ύπεραίρωµαι, εδόθη µοι σκόλοψ τη 
σαρκί)]. υπεραισθησία (η) [1819] {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ αυξηµένη 
ευαισθησία τού δέρµατος ή των βλεννογόνων ως προς τα αισθητικά 
ερεθίσµατα, κυρ. τής αφής 2. ΨΥΧΟΛ. η τάση τού υποκειµένου να 
αισθάνεται κάθε µεταβολή στο περιβάλλον του ως κάτι που το αφορά 
ιδιαιτέρως και µάλιστα αρνητικά. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyperesthésie]. υπεραισθητικός, -
ή, -ό [1894] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υπεραισθησία: ~ 
φαινόµενο | σύµπτωµα 2. αυτός που πάσχει από υπεραισθησία: ~ 
άτοµο | δέρµα. υπεραισθητός, -ή, -ό [1876] αυτός που βρίσκεται πέρα 
από τον αισθητό κόσµο, που δεν είναι προσιτός στις αισθήσεις, αλλά 
συλλαµβάνεται µόνο µε τον νου, τη σκέψη: ~ πραγµατικότητα | ον | 
αξία. 



υπεραισιόδοξος 1833 υπερβαλλόντως 
 

υπεραισιόδοξος, -η, -ο [1890] αυτός που είναι υπερβολικά αισιόδο-
ξος: ~ προβλέψεις. — υπεραισιόδοξα επίρρ., υπεραισιοδοξία (η). 

υπεραιωνόβιος, -α, -ο αυτός τού οποίου η ηλικία ξεπερνάει τα εκατό 
χρόνια (έναν αιώνα): ~ πλάτανος | πεύκο. 

υπερακοντίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπερακόντισ-α, -τηκα | -θηκα} (λόγ.) 
1. (κυριολ.) ρίχνω το ακόντιο µακρύτερα από τον στόχο, ξεπερνώ 
όλους τους άλλους ακοντιστές 2. (µτφ.) επιτυγχάνω καλύτερες επι-
δόσεις (σε κάτι από άλλον | άλλους), συναγωνίζοµαι (άλλους σε κάτι) 
ξεπερνώντας τους: υπερακόντισε όλους τους προηγούµενους οµιλητές 
σε εθνική έπαρση || (µτφ.) «τα λόγια τής αγάπης υπερακοντί-ζουνε 
καµιά φορά το ίδιο το αίσθηµα...» (Ρ. Γαλανάκη) || (µεσοπαθ.) «φέτος 
θα υπερακοντισθούν οι στόχοι τού προϋπολογισµού» (ε<ρηµ.) ANT. 
υπολείποµαι, υστερώ. — υπερακόντιση (η) [1897]. 

υπεραµύνοµαι ρ. µετβ. αποθ. {υπεραµύνθηκα} (λόγ.) (+γεν.) παρέχω 
την υποστήριξη µου σε (κάποιον/κάτι), αγωνίζοµαι για να (τον/το) 
προστατεύσω: στη συνέντευξη του ο πρώην πρωθυπουργός υπερα-
µύνθηκε τής πολιτικής του || ο αντιπρόσωπος µας υπεραµύνθηκε των 
εθνικών µας συµφερόντων ΣΥΝ. υπερασπίζω, προασπίζω ANT. αντι-
µάχοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

υπερανάληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} η ανάληψη µε-
τρητών από τραπεζικό λογαριασµό που υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο. 
[ΕΤΎΜ. Απόδ. τού αγγλ. overdraft]. 

υπεραναπλήρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΨΥΧΟΛ. µη-
χανισµός άµυνας τού Εγώ, που χαρακτηρίζεται από υπερβολή στη 
διόρθωση ή στην αναπλήρωση αδυναµίας ή ελαττώµατος. [ΕΊΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. supercompensation]. 

υπεραναπτυσσόµενος, -η, -ο [1847] αυτός που αναπτύσσεται µε 
ρυθµούς που ξεπερνούν τον συνήθη ή τον µέσο όρο. 

υπεράνθρωπος (ο) {υπερανθρώπ-ου | -ων, -ους} 1. ο ανώτερος, ο 
ιδανικός άνθρωπος: ο ~ τού Νίτσε (ο υποθετικός τύπος τού ιδανικού 
ανθρώπου, ο οποίος υπερέχει ως προς τη δύναµη τής σκέψης και τής 
θέλησης και προς τον οποίο οφείλει να τείνει η ανθρωπότητα) 2. άν-
θρωπος µε υπερφυσικές ικανότητες. 
[ΕΤΥΜ.  Μετάφρ.  δάνειο   από  γερµ.  Übermensch  (σηµ.   1),  αγγλ. 
superman (σηµ. 2)]. 

υπεράνθρωπος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που ξεπερνά τον άνθρωπο, που 
υπερβαίνει την ανθρώπινη φύση, τα µέτρα και τους περιορισµούς 
της: ~ προσπάθεια | κατόρθωµα | επίτευγµα ΣΥΝ. υπερφυσικός ANT. 
ανθρώπινος 2. υπεράνθρωπος (ο) βλ.λ. — υπεράνθρωπα επίρρ. 

υπεράνω επίρρ. [αρχ.] (λόγ.) (+γεν.) 1. πάνω από, ψηλότερα από (κά-
τι): ~ τής κοιλάδας των Τεµπών υψώνεται η Όσσα ΑΝΤ. υποκάτω 2. σε 
θέση υψηλότερη, σηµαντικότερη (από κάτι): εγώ θέτω την αξιοπρέ-
πεια µου ~ κάθε συµφέροντος || «υπενθύµισε ότι στη δηµοκρατία δεν 
υπάρχει δύναµη ~ τού Κοινοβουλίου» (εφηµ.)· ΦΡ. είµαι υπεράνω (κά-
ποιου πράγµατος) (i) αδιαφορώ για (κάτι), δεν δίνω (σε αυτό) τη ση-
µασία που του δίνουν οι άλλοι: ο άνθρωπος αυτός είναι υπεράνω 
χρηµάτων || (κ. χωρ. γεν.) δεν δίνει σηµασία στα λεφτά- είναι υπεράνω 
(ii) δεν στρέφεται προς εµένα (κάτι), δεν µε αγγίζει: είναι πρόσωπο 
υπεράνω κριτικής | πάσης υποψίας. 

υπεραξία (η) [1865] {χωρ. πληθ.) 1. η επιπλέον αξία, αυτή που υπολο-
γίζεται πέρα από την αρχική εκτίµηση πράγµατος- ΟΙΚΟΝ. 2. (κατά τη 
µαρξιστική θεωρία) η διαφορά µεταξύ τής αξίας των αγαθών, των 
προϊόντων που παράγονται και τής αµοιβής των βιοµηχανικών εργα-
τών, δηλ. τής εργατικής δύναµης που απαιτείται για την παραγωγή 
τους, διαφορά που καρπώνεται ο κεφαλαιοκράτης: απόλυτη ~ (ως 
αποτέλεσµα τής επιµήκυνσης τού ωραρίου εργασίας τού εργάτη, πέ-
ρα από τον χρόνο που είναι κοινωνικά απαραίτητος για την εξασφά-
λιση τής διαβίωσης και τής αναπαραγωγής του) || σχετική ~ (ως απο-
τέλεσµα τής εντατικοποίησης τής εργασίας ή τής αύξησης τής πα-
ραγωγικότητας τού εργάτη) 3. κάθε αύξηση τής τιµής, δηλ. τής αξίας 
ενός αγαθού, η οποία προκύπτει χωρίς δαπάνη τού ιδιοκτήτη, όπως 
λ.χ. η αύξηση τής αξίας ακινήτου κοντά στο οποίο εκτελέστηκαν έρ-
γα κοινής ωφελείας, αγροτεµαχίου που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλε-
ως, παλαιού αντικειµένου λόγω συλλεκτικών τάσεων κ.λπ. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γερµ. Mehrwert]. 

υπεράξιος, -α, -ο [µτγν.] πάρα πολύ άξιος: είναι ~ για τη θέση τού 
υπουργού | τού γραµµατέως ΣΥΝ. πανάξιος ANT. ανάξιος. 

υπεραπασχόληση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. 1. η απα-
σχόληση (κάποιου) στην παραγωγική διαδικασία πέρα από ό,τι ορί-
ζεται ως κανονικό ή επιτρεπτό 2. η χρησιµοποίηση εργαζοµένων στην 
εκτέλεση έργου πέρα από όσο είναι αναγκαίο, λ.χ. ως µέτρο αντιµε-
τώπισης τής ανεργίας 3. η κατάσταση κατά την οποία εισέρχονται 
στην αγορά εργασίας λιγότερα πρόσωπα από όσα χρειάζονται για 
την κάλυψη των υπαρχουσών ελλείψεων, µε αποτέλεσµα οι ήδη ερ-
γαζόµενοι να απασχολούνται περισσότερο από το κανονικό. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overemployment]. 

υπεραπλουστεύω ρ. µετβ. {υπεραπλούστευ-σα, -θηκα, -µένος} κάνω 
(κάτι) να µοιάζει ή να φαίνεται υπερβολικά απλό, περισσότερο από 
όσο πράγµατι είναι- απλουστεύω σε πολύ µεγάλο βαθµό: στην 
προσπάθεια του να γίνεται κατανοητός, συχνά υπεραπλουστεύει τα 
θέµατα. — υπεραπλούστευση (η), υπεραπλουστευτικός, -ή, -ό, υπε-
ραπλουστευτικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απλουστεύω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. oversimplify]. υπεράριθµος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που 
υπερβαίνει τον συνήθη ή τον προκαθορισµένο αριθµό, που πλεονάζει: 
οι ~ υπάλληλοι θα µετατα-χθούν σε άλλες υπηρεσίες || ο υπουργός 
επιθεώρησε το έργο και διαπίστωσε ότι χιλιάδες εργάτες είναι ~. 
υπεραρκετός, -ή, -ό αυτός που είναι περισσότερο από αρκετός, που 
αρκεί και µε το παραπάνω, που φθάνει και περισσεύει: τα χρήµατα 
που βγάζει είναι ~ για να καλύψουν τις ανάγκες του || η ποσότητα 

αυτή είναι ~ ΣΥΝ. υπεράφθονος ANT. λιγοστός, ανεπαρκής. — υπε-
ραρκετά επίρρ. 

υπερασπίζω ρ. µετβ. {υπεράσπισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. εί-
µαι υπέρµαχος (κάποιου), προσφέρω προστασία ή έµπρακτη υποστή-
ριξη (σε κάποιον/κάτι), αγωνίζοµαι για να αποµακρύνω κινδύνους, 
επιβουλές κ.λπ. (από κάποιον/κάτι): υπερασπίσαµε την πατρίδα µας 
κατά των εχθρών της | τα εθνικά µας συµφέροντα || θα υπερασπιστώ 
τις ιδέες µου | την τιµή µου | τις αρχές µου | τους φίλους µου | τα δι-
καιώµατα µου ό,τι κι αν γίνει || υπερασπίζεται µε σθένος τα δικαιώ-
µατα των µεταναστών | των µαύρων | των µειονοτήτων ΣΥΝ. προστα-
τεύω, υποστηρίζω, υπεραµύνοµαι ΑΝΤ. διώκω 2. (ειδικότ.) ΝΟΜ. συνη-
γορώ για (κάποιον) στο δικαστήριο, είµαι συνήγορος ή ενεργώ ως συ-
νήγορος (κάποιου): τον υπερασπίζει ικανότατος δικηγόρος. Επίσης 
υπερασπίζοµαι   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποπτεύοµαι. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υπερασπίζω < υπέρ- + άσπίζω «προστατεύω» < ασπίς, 
-ίδος]. 

υπεράσπιση (η) [µεσν] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να υπερα-
σπίζεται κανείς κάτι, η έµπρακτη προστασία και υποστήριξη: η ~ τής 
πατρίδας | των συνόρων || η ~ των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων || δεν 
έχω να πω τίποτα προς ~ µου || ~ των αξιών | των ιδεών κάποιου ΣΥΝ. 
προάσπιση, προστασία ΑΝΤ. δίωξη 2. ΝΟΜ. η συνηγορία στο δικαστή-
ριο: η ~ του δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση || συνήγορος | µάρ-
τυρας υπεράσπισης 3. (συνεκδ.) ο/η συνήγορος ή η οµάδα των συνη-
γόρων που υπερασπίζονται κατηγορούµενο: τον λόγο έχει τώρα η ~. 

υπερασπιστής (ο) [µτγν.], υπερασπίστρια (η) [µτγν] {υπερασπι-
στριών} πρόσωπο που υπερασπίζεται, που προστατεύει ή/και υπο-
στηρίζει (κάποιον/κάτι): παρουσιάζεται ως ~ των φτωχών και αδυνά-
των || φανήκατε άξιοι ~ τής πατρίδας || ~ των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των ΣΥΝ. προστάτης, υποστηρικτής, προασπιστής, υπέρµαχος ΑΝΤ. 
διώκτης. 

υπερασπίστικός, -ή, -ό [1812] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υπε-
ράσπιση: ο δικηγόρος του θα κρατήσει αυτή την ~ γραµµή στη δίκη 2. 
αυτός που αποσκοπεί ή συντελεί στην υπεράσπιση: το ύφος του ήταν 
έντονα ~ όταν αναφερόταν σ' εκείνη. — υπερασπιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

υπεραστικός, -ή, -ό 1. αυτός που βρίσκεται, γίνεται ή εκτείνεται πέρα 
από τα όρια τής πόλης, στα περίχωρα ή στις µακρινές περιοχές, κατ' 
αντιδιαστολή προς τον αστικό: ~ συγκοινωνία | σιδηρόδροµος 2. 
(ειδικότ.) υπεραστικό (το) (α) λεωφορείο που εκτελεί δροµολόγια 
εκτός τού αστικού δικτύου, σε άλλες πόλεις (β) τηλεφωνική συνδιά-
λεξη µεταξύ συνδροµητών που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις: 
πήρε δύο ~ από την Πάτρα, στην Αθήνα και στα Χανιά. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. interurbani. 

υπεραστισµος (ο) ΓΛΩΣΣ. η υπερδιόρθωση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Überurbanismus]. 

υπερασφάλιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} ΝΟΜ. 1. (στο Ιδιω-
τικό ∆ίκαιο) ασφάλιση κατά την οποία το ασφαλιστικό ποσό είναι 
µικρότερο από την ασφαλιστική αξία 2. (στο Ναυτικό ∆ίκαιο) η 
ασφάλιση πλοίου ή εµπορεύµατος για ποσό µεγαλύτερο από την 
πραγµατική αξία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overinsurance]. 

υπερατλαντικός, -ή, -ό [1893] 1. αυτός που βρίσκεται πέραν τού 
Ατλαντικού Ωκεανού, στην αµερικανική ακτή τού Ατλαντικού Ωκεα-
νού: ~ χώρα || οι ~ µας σύµµαχοι 2. αυτός που σχετίζεται µε τον διά-
πλου και γενικά τη διάσχιση ή τη σύνδεση τού Ατλαντικού Ωκεα-
νού: ~ ταξίδι | πτήση | δροµολόγιο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
transatlantique (νόθο συνθ.)]. 

υπερατοµικος, -ή, -ό αυτός που βρίσκεται έξω ή πέρα από το άτοµο, 
που δεν εξαρτάται από τη βούληση τού ατόµου, κατ' αντιδιαστολή 
προς τον ατοµικό, τον προσωπικό: ~ προσπάθεια | αξία. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superindividual]. 

υπεραυξάνω ρ. µετβ. [µτγν] {υπεραύξη-σα, -θηκα, -µένος} αυξάνω 
(κάτι) υπέρµετρα, κάνω (κάτι) να λάβει υπερβολικές διαστάσεις: η 
πολιτική αυτή υπεραυξάνει τα ελλείµµατα || (µεσοπαθ.) τα αποθέµατα 
νερού υπεραυξήθηκαν φέτος ΑΝΤ. ελαχιστοποιώ. — υπεραύξηση (η) 
[µτγν.]. 

υπεραυτόµατος, -η, -ο (για µηχάνηµα, συσκευή κ.λπ.) αυτός που 
λειτουργεί µε µεγάλο βαθµό αυτοµατισµού: ~ πλυντήριο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superautomatic]. 

υπεραφθονία (η) {χωρ. πληθ.} πολύ µεγάλη αφθονία, ποσότητα 
πράγµατος που φθάνει και περισσεύει: ~ φρούτων | λαχανικών | κρέ-
ατος στην αγορά || η εποχή µας χαρακτηρίζεται από ~ αγαθών ΣΥΝ. 
υπερεπάρκεια. — υπεράφθονος, -η, -ο [1766], υπεραφθονώ ρ. [1865] 
{-είς...}. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. surabondance]. 

υπερβαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπερέβην, -ης, -η..., µτχ. υπερβάς, -άσα, -
άν} (λόγ.) 1. περνώ πάνω από (κάτι), ξεπερνώ (φυσικό εµπόδκ>(: ~ τον 
λόφο | το όρος 2. ξεπερνώ (κάτι), φθάνω πέρα από (τοπικό, χρονικό, 
ποσοτικό ή άλλο όριο): ο παππούς έχει υπερβεί τα ενενήντα || πήρα 
κλήση, διότι υπερέβην το όριο ταχύτητας || ευτυχώς, το πρόστιµο δεν 
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες δραχµές || παρακαλούνται οι οµιλητές να 
µην υπερβαίνουν τον καθορισµένο χρόνο ΑΝΤ. υπολείποµαι 3. είµαι ή 
γίνοµαι ανώτερος από (κάποιον/κάτι), φθάνω σε υψηλότατο σηµείο: η 
επιτυχία τού βιβλίου υπερέβη κάθε προσδοκία || αισθάνοµαι ότι το 
έργο αυτό υπερβαίνει τις δυνάµεις µου ΣΥΝ. ξεπερνώ ΑΝΤ. µειονεκτώ, 
υστερώ, υπολείποµαι 4. (ειδικότ.) ξεπερνώ (τα επιτρεπόµενα όρια), 
φθάνω σε (απαράδεκτα σηµεία): η συµπεριφορά του υπερέβη τα 
εσκαµµένα || η αναίδεια της υπερβαίνει κάθε όριο. 

υπερβαλλόντως επίρρ. (λόγ.) σε πολύ µεγάλο βαθµό, καθ' υπερβο-
λήν: εκφράστηκε ~ κολακευτικά για την πολιτική τής κυβέρνησης 



υπερβάλλω 1834 υπεργενικεύω 
 

ΣΥΝ. υπέρµετρα, υπερβολικά ANT. ελάχιστα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ύπερβαλλόντως < υπερβάλλων, -οντος (µτχ. ενεστ. τού 
ρ. υπερβάλλω) + επιρρ. κατάλ. -ως]. 

υπερβάλλω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {υπερέβαλα} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) εί-
µαι ή γί\Όµαι ανώτερος από (κάποιον), πλεονεκτώ έναντι (κάποιου) ως 
προς κάτι: υπερέβαλε όλους τους συναδέλφους του σε παραγωγικότη-
τα ΣΥΝ. ξεπερνώ, υπερβαίνω, υπερτερώ ΑΝΤ. υστερώ, µειονεκτώ, υπο-
λείποµαι- ΦΡ. υπερβάλλω τον εαυτό µου | (λογιότ.) ε)µ)αυτόν ξεπερνώ 
τον εαυτό µου (ενεργώντας κατά τρόπο καλύτερο ή χειρότερο από ό,τι 
θα περίµενε κανείς): στο τέλος τής προσπάθειας αυτής όλοι υπε-
ρέβαλαν εαυτούς εργαζόµενοι εξαντλητικά ♦ 2. (αµετβ.) είµαι υπερ-
βολικός, εµφανίζω τα πράγµατα πιο σηµαντικά, σοβαρά ή κρίσιµα από 
ό,τι είναι στην πραγµατικότητα, δίνω µεγαλύτερες διαστάσεις στα 
πράγµατα: µην τον ακούς αυτόν, πάντοτε υπερβάλλει || Αλήθεια συνέ-
βησαν αυτά; Μήπως υπερβάλλεις; ΣΥΝ. (καθηµ.) τα παραλέω 3. (ειδι-
κότ. η µτχ. υπερβάλλων, -ούσα, -ον) αυτός που χαρακτηρίζεται από υ-
περβολή, υπέρµετρος: υπερβάλλων ενθουσιασµός | ζήλος || υπερβάλ-
λον τέλος (τέλος µεγαλύτερο από το κανονικό ή το νόµιµο). 

υπέρβαρος, -η, -ο αυτός που έχει βάρος µεγαλύτερο από το κανονικό 
(συνήθ. ευφηµ. για πρόσ. αντί των παχύσαρκος, χοντρός): βρέθηκε ~ 
στο ζύγισµα || όσοι έχουν ~ αποσκευές στο αεροδρόµιο πληρώνουν ένα 
επιπλέον ποσό. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. overweight]. 

υπέρβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. το να ξεπερνά κα-
νείς (κάτι), να κινείται πέρα από αυτό, να αποµακρύνεται από κάτι: 
~ των αντιθέσεων | των παλαιών πολιτικών σχηµάτων | των ξεπερα-
σµένων θεσµών || η ~ τού µηδενισµού | τού καπιταλισµού | τής κρίσης 
στις σχέσεις των δύο χωρών ΣΥΝ. ξεπέρασµα 2. η παραβίαση (καθο-
ρισµένου ορίου): η ~ τού ορίου ταχύτητας || σηµειώθηκε ~ των εξόδων 
µε βάση τον προϋπολογισµό 3. κάθε πράξη που ξεπερνά τα καθορι-
σµένα: ~ δικαιωµάτων | αρµοδιοτήτων | δικαιοδοσίας || η Ε.Ε. επι-
βάλλει πρόστιµα σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοστώσεων ΦΡ. (α) 
υπέρβαση καθηκόντων βλ. λ. καθήκον (β) (λόγ.) καθ' υπέρβασιν 
υπερβαίνοντας τα συµφωνηµένα ή επιτρεπόµενα όρια: ο υπάλληλος 
σας ενήργησε ~ των αρµοδιοτήτων του 4. η παράβαση των ορίων επι-
τρεπτής ή επιβαλλόµενης από τον νόµο δράσης ή συµπεριφοράς: ~ 
πειθαρχικής εξουσίας (επιβολή ποινών που δεν προβλέπονται από 
τους νόµους και τους στρατιωτικούς κανονισµούς) 5. (κυριολ.-σπάν.) 
το πέρασµα πάνω από (κάτι), η διάβαση φυσικού ή άλλου εµποδίου: 
~ όρους. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπέρβασις < υπερβαίνω]. 

υπερβασία (η) [αρχ.] {υπερβασιών} (λόγ.-σπάν.) η καθ' υπέρβασιν 
πράξη, παράβαση ορίου, αρχής ή νόµου, κανόνα κ.λπ. ΣΥΝ. υπέρβαση. 

υπερβατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την υπέρβαση: ενέρ-
γεια µε υπερβατικό χαρακτήρα, καθώς αίρει παγιωµένες αντιθέσεις 
ενώνοντας τις ζωντανές δυνάµεις τής κοινωνίας µας 2. ΦΙΛΟΣ, αυτός 
που σχετίζεται µε τον υπεραισθητό κόσµο, που βρίσκεται έξω από τα 
όρια τής εµπειρικής γνώσης ή των ερεθισµάτων των αισθήσεων και 
γίνεται αντιληπτός µόνο µε τη νόηση ή τη διαίσθηση: ~ γνώση | συ-
νείδηση | έννοια | κόσµος | εµπειρία 3. υπερβατικό (το) καθετί που 
υπερβαίνει τα όρια τής εµπειρίας, είναι ανεξάρτητο από τη συνείδη-
ση, απρόσιτο στη γνώση και γίνεται κατανοητό µόνο µε τη νόηση 4. 
ΜΑΘ. (α) υπερβατικός αριθµός κάθε πραγµατικός αριθµός για τον 
οποίο δεν υπάρχει πολυώνυµο µε ακέραιους συντελεστές που να εί-
ναι ρίζα του, π.χ. ο π = 3,141592..., e = 2,71828183... (β) υπερβατική 
εξίσωση κάθε µη αλγεβρική εξίσωση (λ.χ. εκθετική, λογαριθµική, τρι-
γωνοµετρική κ.ά.). — υπερβατικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υπερβατικός «αυτός που σχετίζεται µε το υπερβατό 
σχήµα» < αρχ. ύπερβατός (βλ.λ.). Οι σύγχρονες σηµ. αποτελούν απόδ. 
τού γαλλ. transcendantal]. 

υπερβατικότητα (η) [1878] {χωρ. πληθ.} 1. το να είναι κάτι υπερβα-
τικό 2. ΘΕΟΛ. θεολογική θεωρία, σύµφωνα µε την οποία ο Θεός δεν 
βρίσκεται µέσα στα δηµιουργήµατα του ως ζωτική αρχή, αλλά έξω, 
επέκεινα ή υπεράνω αυτών 3. ΦΙΛΟΣ, θεωρία, σύµφωνα µε την οποία 
πίσω από τα αισθητά φαινόµενα κρύβονται διαρκείς και αυθυπό-
στατες ουσίες. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. transendance]. 

υπερβατισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ. 1. γνωσιολογική αντίληψη 
που θεωρεί δυνατή µια a priori γνώση και επιχειρεί να προσδιορίσει 
τις συνθήκες υπό τις οποίες διαµορφώνεται 2. φιλοσοφικό κίνηµα 
που δηµιουργήθηκε στη Νέα Αγγλία τού 19ου αι. και υποστήριξε ότι 
ολόκληρη η δηµιουργία είναι ενιαία, οι άνθρωποι είναι φύσει καλοί 
και η διαίσθηση αποκαλύπτει τη βαθύτερη αλήθεια των πραγµάτων 
περισσότερο από τη λογική και την εµπειρία. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
αγγλ. transcendentalism]. 

υπερβατός, -ή, -ό 1. αυτός τον οποίο µπορεί κανείς να υπερβεί 2. (ει-
δικότ.) ΓΛΩΣΣ. (σχήµα) υπερβατό λόγ. σχήµα λόγου κατά το οποίο µία 
ή περισσότερες λέξεις παρεµβάλλονται ανάµεσα σε δύο όρους, που 
βρίσκονται σε στενή συντακτική και λογική σχέση στην πρόταση, εί-
τε για προβολή των παρεχόµενων πληροφοριών είτε λόγω τής στενής 
τους εξάρτησης από τον πρώτο όρο: ο υπέρ βωµών και εστιών αγώ-
νας || η χωρίς σεβασµό στον πολίτη χάραξη πολιτικής. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ύπερβατός < υπερβαίνω]. 

υπερβέβαιος, -η (λόγ. -αία), -ο [1844] (εµφατ.) αυτός που είναι απο-
λύτως βέβαιος, που δεν έχει την παραµικρή αµφιβολία για κάτι: εί-
µαι ~ ότι θα ευοδωθούν τα σχέδια µας ΣΥΝ. βεβαιότατος. 

υπερβιταµίνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. παθολογική 
κατάσταση που προκαλείται στον οργανισµό από λήψη υπερβολικής 
ποσότητας ορισµένης βιταµίνης για θεραπευτικούς σκοπούς. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. hypervitaminosis (νόθο συνθ.) < hyper 

(< υπέρ-) + vitaminosis < vitamin (βλ. λ. βιταµίνη)]. 
υπερβολή (η) 1. το να είναι κάτι υπερβολικό, να υπερβαίνει δηλ. το 
κανονικό και το συνηθισµένο, να ξεπερνά το ανεκτό όριο: η αυστη-
ρότητα του φθάνει στην - || είναι γενναιόδωρος µέχρις υπερβολής· ΦΡ. 
(α) καθ' υπερβολήν (καθ' ύπερβολήν, Ισοκρ. 5, 11) σε υπερβολικό 
βαθµό, πέρα ή πάνω από το κανονικό ή το συνηθισµένο: τρώει | πίνει 
~ ΣΥΝ. υπερβολικά, καθ' υπέρβασιν, υπέρµετρα (β) χωρίς υπερβολή | 
(λόγ.) άνευ υπερβολής χωρίς να υπερβάλλω- για κάτι που φαίνεται 
υπερβολικό (αλλά δεν είναι): ~, πρόκειται για το µεγαλύτερο ταλέντο 
τής τελευταίας δεκαετίας 2. (συνεκδ.) κάθε ενέργεια ή κατάσταση 
που χαρακτηρίζεται από υπέρβαση των κανονικών, συνηθισµένων ή 
ανεκτών ορίων: η έκθεση καταδικάζει τις ~ και τις καταχρήσεις των 
κυβερνώντων || αποφεύγει τις ~ στο ντύσιµο ΣΥΝ. ακρότητα 3. (ειδι-
κότ.) η µεγαλοποίηση των πραγµάτων στον λόγο, το να παρουσιάζε-
ται (κάτι) µεγαλύτερο, σπουδαιότερο, σοβαρότερο κ.λπ. από ό,τι 
πράγµατι είναι: µην τον πιστεύεις αυτόν, λέει πάντα υπερβολές || άσε 
τις ~ και πες τα πράγµατα όπως έγιναν || η ιστορία που µας διηγήθηκε 
ήταν γεµάτη υπερβολές || δεν είναι υπερβολή να πούµε ότι η εφαρµογή 
των µέτρων πέτυχε στο ακέραιο ΣΥΝ. εξόγκωση, (µτφ.-λαϊκ.) 
(παρα)φούσκωµα 4. ΓΛΩΣΣ. σχήµα λόγου κατά το οποίο το νόηµα εκ-
φράζεται µε µεγαλοποιηµένο τρόπο, ώστε να ξεπερνά κατά πολύ τη 
συνηθισµένη ανθρώπινη εµπειρία, µε στόχο να δηµιουργηθούν οι κα-
τάλληλες εντυπώσεις, να δοθεί έµφαση στο συγκεκριµένο σηµείο 
ή/και να διασαφηθεί περαιτέρω το κείµενο, λ.χ. «στο έµπα χίλιους 
έκοψε, στο έβγα δυο χιλιάδες» (δηµοτ. τραγ.) ΑΝΤ. κυριολεξία, σχήµα 
λιτότητας · 5. ΜΑΘ. η επίπεδη καµπύλη, η οποία είναι ο γεωµετρικός 
τόπος των σηµείων των οποίων η διαφορά (σε απόλυτη τιµή) τής από-
στασης από δύο καθορισµένα σταθερά σηµεία (τις εστίες) είναι στα-
θερή. [ΕΤΥΜ. < αρ^. υπερβολή < υπερβάλλω]. 

υπερβολικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από υπερ-
βολή, που ξεπερνά το συνηθισµένο, το καθορισµένο, το κανονικό ή το 
ανεκτό όριο: ~ απαιτήσεις | αξιώσεις | φιλοδοξίες || δίνεις στις λε-
πτοµέρειες ~ σηµασία || ~ θόρυβος | ενθουσιασµός | αυτοπεποίθηση | 
ευγένεια | αισιοδοξία | κολακεία | εµπιστοσύνη || ~ φαγητό | ποτό | 
ύπνος | βάρος | τιµή ΣΥΝ. (λόγ.) υπέρµετρος, υπερβάλλων ΑΝΤ. µέ-
τριος, ανεκτός 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που λέει υπερβολές, που 
µεγαλοποιεί τα πράγµατα, εξογκώνει τα γεγονότα κ.λπ.: µη γίνεσαι ~, 
δες τα πράγµατα στις κανονικές τους διαστάσεις || είναι πάντα ~ στις 
κρίσεις του · 3. ΜΑΘ. αυτός που σχετίζεται µε τη γεωµετρική 
υπερβολή: ~ συνάρτηση | γεωµετρία. — υπερβολικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. 

υπερβολικά - πολύ. Συχνά χρησιµοποιείται το επίρρηµα υπερβο-
λικά σε λανθασµένες χρήσεις αντί τού πολύ ή των εµφατικών του 
τύπων πάρα πολύ, εξαιρετικά. Ωστόσο, το υπερβολικά έχει αρνη-
τική απόχρωση· σηµαίνει «περισσότερο από όσο πρέπει ή χρειά-
ζεται» (ισοδυναµεί µε το αγγλ. too much): Σε τέτοιες περιπτώσεις 
ο έλεγχος είναι πολύ χρήσιµος (θα ήταν λάθος να πούµε «υπερβο-
λικά χρήσιµος»!) - Ο δάσκαλος είναι υπερβολικά επιεικής (σωστό" 
σηµαίνει ότι ο δάσκαλος παραείναι επιεικής, είναι περισσότερο 
επιεικής απ' όσο πρέπει). Το πολύ ή, εµφατικά, τα πάρα πολύ, εξαι-
ρετικά έχουν θετική απόχρωση· σηµαίνουν «σε ποσότητα | ύψος | 
επίπεδο κ.λπ. που είναι γενικότερα αποδεκτό»: Ο Γιάννης είναι πο-
λύ έξυπνος (αν πούµε «είναι υπερβολικά έξυπνος» θα ήταν αρνη-
τικός χαρακτηρισµός). Αν θέλουµε να τονίσουµε τα λεγόµενα µας, 
τότε χρησιµοποιούµε τις εµφατικές δηλώσεις: Είναι πάρα πολύ εν-
διαφέρον βιβλίο - Είναι εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο (όχι «υπερ-
βολικά ενδιαφέρον βιβλίο» ή «υπερβολικά χρήσιµο εργαλείο»'.). 

→ αρκετά 

υπερβόρειος, -α (λόγ. -εία), -ο [αρχ.] 1. αυτός που βρίσκεται ή κα-
τοικεί κοντά στον Βόρειο Πόλο ή στα βορειότερα µέρη τής Ευρώπης, 
τής Αµερικής κ.λπ., αυτός που κατάγεται από τα µέρη αυτά: ξανθή ~ 
καλλονή ΣΥΝ. βορειότατος ΑΝΤ. νοτιότατος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
σχετίζεται µε τον απώτατο βορρά, µε τα βορειότερα µέρη τής Γης 3. 
ΜΥθΟΛ. Υπερβόρειοι (οι) {Υπερβορεί-ων, -ους) λαός που κατοικούσε 
στον έσχατο βορρά, σε χώρα πλούσια και µε χρηστά ήθη, και συνδέ-
θηκε από πολύ νωρίς µε τη λατρεία τού Απόλλωνα στους ∆ελφούς 
και στη ∆ήλο. 

υπερβραχέα (τα) ερτζιανά κύµατα µε πολύ µικρό µήκος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. ultrashort (waves)]. 

υπεργαλακτια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η υπέρµετρη έκκριση γάλακτος 
από τους αδένες των µαστών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hypergalactia]. 

υπέργειος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια 
τής γης, δηλ. πάνω από το επίπεδο τού εδάφους: ~ ρίζα | βλαστός || ~ 
σιδηρόδροµος ΑΝΤ. υπόγειος, επίγειος. — υπέργεια | υπεργείως 
[µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υπέργειος < ύπερ- + -γειος < γη (πβ. κ. 
υπόγειος)]. 

υπεργενικευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. ΨΥΧΟΛ. φαι-
νόµενο που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη τού παιδιού, κατά το οποίο 
το παιδί χρησιµοποιεί λέξεις µε σηµασία πιο διευρυµένη από τις 
αντίστοιχες λέξεις των ενηλίκων 2. (κατ' επέκτ.) η γενίκευση σε υπερ-
βολικό βαθµό: είναι - να λες ότι µόνο οι αµοραλιστές επιβιώνουν σ' 
αυτό τον κόσµο! — υπεργενικευτικός, -ή, -ό, υπεργενικευτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. overgeneralisation]. 

υπεργενικεύω ρ. αµετβ. {υπεργενίκευ-σα, -θηκα, -µένος} 1. ΨΥΧΟΛ. 
(για παιδί) χρησιµοποιώ λέξεις µε σηµασία ευρύτερη από αυτή που 
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έχουν στον λόγο των ενηλίκων 2. επιτατ. τού γενικεύω. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. overgeneralise]. 

υπεργεννητικότητα (η) {χωρ. πληθ.) ΒΙΟΛ.-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. υπερβολικά 
αυξηµένη τιµή τής γεννητικότητας, που υπερβαίνει κατά πολύ την 
αύξηση τής παραγωγής καταναλωτικών αγαθών κατ' αντιδιαστολή 
προς την υπογεννητικότητα. 

υπέργηρος, -η/-ος, -ο (λόγ.) πάρα πολύ γέρος, αυτός που έχει φθάσει 
σε πολύ προχωρηµένη γεροντική ηλικία: ο πρόεδρος είναι πλέον ~ και 
δεν µπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ύπέργηρως 
| -ος < ύπερ- + -γηρως | -ος < γήρας]. 

υπεργλυκαιµία κ. (ορθότ.) υπεργλυχαιµια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η 
αύξηση τού σακχάρου στο αίµα πάνω από το φυσιολογικό ANT. υπο-
γλυκαιµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίµα, γλυκαιµία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. hyperglycaemia]. 

υπεργολαβία (η) [1890] {υπεργολαβιών} 1.η ανάθεση τής εκτέλεσης 
έργου ή τµήµατος του από τον εργολάβο που το ανέλαβε σε άλλον ερ-
γολάβο: αναθέτω | αναλαµβάνω ~ 2. η ανάθεση µέρους τής παραγω-
γής από µεγάλη βιοµηχανική µονάδα σε άλλη µικρότερη ή σε βιοτε-
χνία. — υπεργολαβίας, -ή, -ό. 

υπεργολάβος (ο/η) [1886] εργολάβος που αναλαµβάνει υπεργολαβίες 
(βλ.λ.). 

υπερδεξιός, -ά, -ό αυτός που έχει υπερβολικά συντηρητικές πολιτικές 
και κοινωνικές πεποιθήσεις, ακροδεξιός. 

υπερδιέγερση (η) [1886] {-ης κ. -έρσεως | χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ.-ΙΑΤΡ. 
εντονότατη νευρική ή ψυχική διέγερση, κατάσταση υπερέντασης: εί-
µαι | βρίσκοµαι σε ~ || βρίσκεται πάντα σε ~ πριν από τις εξετάσεις 
ΣΥΝ. έξαψη, διέγερση ΑΝΤ. ηρεµία, γαλήνη. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο 
από γαλλ. surexcitation]. 

υπερδιεγερσιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογικά αυξηµένη 
διεγερσιµότητα τού νευρικού και τού µυϊκού συστήµατος, που 
οφείλεται σε ασβεστιοπενία και σε εξωτερικούς ερεθισµούς και απο-
τελεί σύµπτωµα διαφόρων ασθενειών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. overexcitability]. 

υπερδιόρθωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η διόρθωση 
«καθ' υπέρβασιν», δηλ. υπεργενικευµένη διόρθωση µιας λέξης σε 
πλαστό τύπο, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, 
π.χ. για το ξενικό moderne πλάστηκε ως υπερδιόρθωση λόγιος τύπος 
µε -δ- αντί για -d-: µοδέρνος αντί µοντέρνος- το φαινόµενο ονοµά-
στηκε, λιγότερο δόκιµα, και υπεραστισµός, υπό την έννοια ότι απο-
τελεί διόρθωση τύπου που υπερβαίνει αντίστοιχους αστικούς (δόκι-
µους στην κοινή γλώσσα) τύπους (πβ. βόµβα αντί µπόµπα, Βακάλης 
[κύρ. όν.] αντί Μπακάλης, Βουδούρης [κύρ. όν.] αντί Μπουντούρης, 
τυφέκιο(ν) αντί τουφέκι). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. hypercorrection (νόθο συνθ.) < hyper 
(< υπέρ-) + correction «διόρθωση»]. 

υπερδιπλασιάζω ρ. µετβ. [1891] {υπερδιπλασίασ-α, -τηκα (λόγ. -θη-
κα), -µένος} κάνω (κάτι) διπλάσιο και παραπάνω: τα έσοδα τής εται-
ρείας υπερδιπλασιάστηκαν. 

υπερδιπλάσιος, -α, -ο [1897] αυτός που είναι περισσότερος από τον 
διπλάσιο: τα κέρδη µας φέτος ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση µε τα 
περσινά. _ 

υπερδισύλλαβος, -η, -ο [µτγν.] (λέξη) που έχει περισσότερες από δύο 
συλλαβές: ~ ρήµα | ουσιαστικό ΣΥΝ. πολυσύλλαβος ΑΝΤ. µονο-
σύλλαβος. 

υπερδοµή (η) ΠΟΛΙΤ. (στον µαρξισµό) το εποικοδόµηµα (βλ.λ.) ΑΝΤ. 
βάση. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. superstructure]. 

υπερδύναµη (η) {-ης κ. -άµεώς | -άµεις, -άµεων} 1. η υπερβολικά µε-
γάλη δύναµη 2. (συνεκδ.) κράτος που διαθέτει εξαιρετικά µεγάλη 
στρατιωτική, πολιτική και οικονοµική ισχύ και ασκεί παγκόσµια 
επιρροή: οι Η.Π.Α. είναι σήµερα η µόνη ~ || αυτή η χώρα µε την κα-
τασκευή πυρηνικών όπλων φιλοδοξεί να µετατραπεί σε ~. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. super power]. 

υπερέβαλα ρ. → υπερβάλλω 
υπερεγώ (το) {άκλ.} ΨΥΧΟΛ. (κατά την ψυχανάλυση τού Φρόυντ) ένα 
από τα τρία βασικά µέρη τής ανθρώπινης προσωπικότητας -τα άλλα 
δύο είναι το «εγώ» και το «εκείνο»-, το οποίο περιλαµβάνει ό,τι κοι-
νώς ονοµάζουµε συνείδηση, δηλ. ένα σύστηµα απαγορεύσεων, επι-
κρίσεων, αναστολών κ.λπ., και ακόµη µια σειρά αξιών, σκοπών, ιδα-
νικών κ.ά., που αποτελούν το ιδεώδες τού συγκεκριµένου προσώπου-

αντιπροσωπεύει την εσωτερίκευση από το άτοµο των αρχών των γο-
νέων του και άλλων προτύπων συµπεριφοράς τού περιβάλλοντος -η 
οποία συντελέστηκε κατά την πρώτη παιδική ηλικία- και δρα κυρ. 
κατασταλτικά στις ενστικτώδεις παρορµήσεις του, κατευθύνοντας 
τες συνήθ. σε ποικίλα -ανώδυνα- υποκατάστατα. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. 
δάνειο από νεολατ. superego]. 

Υπερείδης (ο) {-η κ. -ου) αρχαίος Αθηναίος ρήτορας (390-322 π.Χ.), 
µαθητής τού Ισοκράτη και οπαδός τού ∆ηµοσθένη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
'Υπερείδης, επεκτεταµ. τ. τού *Ύπερ-εύς (< υπέρ) µε βάση το θ. τής γεν. 
πτώσης *Ύπερ-έως > Ύπερε-ίδης]. 

υπέρεισµα (το) {υπερείσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) στήριγµα που 
τοποθετείται κάτω από αντικείµενο, για να το υποβαστάζει: τοποθέ-
τησαν υπερείσµατα στους τοίχους τού κτίσµατος, για να µην καταρ-
ρεύσει ΣΥΝ. (καθηµ.) υποστήριγµα. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπέρεισµα < ΰπερείδω «τοποθετώ κάτι ως υποστήριγ-
µα» < ύπ(ο)- + έρείδω (βλ. λ. έρεισµα)]. υπερεθνικισµός (ο) ο 
υπερβολικός, ακραίος εθνικισµός. — υπερε-θνικιστής (ο), 
υπερεθνικίστρια (η), υπερεθνικιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. ultranationalism]. υπερεθνικός, -ή, -ό αυτός που είναι πάνω 
από έθνη, που αναφέρε- 

ται σε επίπεδο το οποίο ξεπερνά τα εθνικά όρια: ~ συνεργασία | δί-
κτυο | πρόβληµα ΣΥΝ. διεθνής. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. 
international]. 

υπερεκκρίνω ρ. µετβ. {υπερεξέκρινα} (λόγ.) εκκρίνω (κάτι) υπερβο-
λικά, παρουσιάζω πολύ µεγάλη έκκριση (κάποιου πράγµατος: ~ σίε-
λο | πύον. — υπερέκκριση (η) [µτγν.]. 

υπερεκταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. πολύ µεγάλη 
έκταση, τέντωµα (ενός πράγµατος) περισσότερο από όσο πρέπει 2. 
ΓΥΜΝΑΣΤ. µεγάλη έκταση τού κορµού προς τα πίσω µε ή χωρίς στήριξη 
των χεριών σε όργανο ή συνασκούµενο. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο 
από αγγλ. overextension]. 

υπερεκτείνω ρ. µετβ. [µτγν.] {υπερε-ξέτεινα, -κτάθηκα (κ. λογιότ. -
ξετάθην, -ης, -η...(, -κτεταµένος} (λόγ.) 1. εκτείνω πάρα πολύ, τεντώ-
νω (κάτι) περισσότερο από όσο πρέπει: ~ το σχοινί ΣΥΝ. παρατεντώ-
νω 2. ΓΥΜΝΑΣΤ. εκτελώ υπερεκταση (βλ.λ.). 

υπερεκτιµώ ρ. µετβ. [µεσν.] {υπερεκτιµάς... | υπερεκτίµ-ησα, -ώµαι, -
άσαι..., -ήθηκα, -ηµένος} εκτιµώ (κάτι) λανθασµένα, αποδίδοντας σε 
αυτό µεγαλύτερη αξία, δύναµη κ.λπ. από την πραγµατική: µην υπε-
ρεκτιµάς την αξία του || η προσφορά του στη λογοτεχνία έχει υπερε-
κτιµηθεί ΑΝΤ. υποτιµώ. — υπερεκτίµηση (η). 

υπερεκχειλίζω ρ. αµετβ. [1883] {υπερεξεχείλισα, υπερεκχειλισµέ-
νος) (λόγ. για υγρά) υπερχειλίζω ΣΥΝ. πληµυρίζω. — υπερεκχείλιση 
(η) [1869]. 

υπερένδοξος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-κυρ. ως προσωνυµία τού Θεού ή τής 
Θεοτόκου) πάρα πολύ ένδοξος, αυτός που έχει πολύ µεγάλη δόξα 
ΣΥΝ. ενδοξότατος. 

υπερένταση (η) [1847] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. η ένταση των 
νεύρων, κατάσταση υπερδιέγερσης: τα βράδια έχω συχνά ~ || σήµερα 
ήταν µια µέρα γεµάτη ~ || παρακολουθούσε το παιχνίδι µε - || πριν από 
τις εξετάσεις βρίσκοµαι πάντα σε κατάσταση υπερέντασης || είµαστε σε 
- από την αναµονή ΑΝΤ. χαλάρωση · 2. ΦΥΣ. (στον ηλεκτρισµό) η 
ένταση τού ρεύµατος που παράγεται κατά τη στιγµή τής διακοπής ή 
τής σύνδεσης τού κυκλώµατος, η οποία είναι µεγαλύτερη από την 
ένταση τού αρχικού ρεύµατος. 

υπερεντατικός, -ή, -ό αυτός που είναι πάρα πολύ εντατικός: παρα-
κολουθεί ένα ~ τµήµα µαθηµάτων (πβ. κ. λ. εντατικός).   — υπερε-
ντατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. super-intensive]. 

υπερεντείνω ρ. µετβ. [1847] {υπερεν-έτεινα, -τάθηκα, -τεταµένος} 
εντείνω (κάτι) υπερβολικά, πέρα από το κανονικό ή το φυσιολογικό 
(όριο αντοχής του): υπερεντείναµε τις προσπάθειες µας. 

υπερεξουσία (η) {υπερεξουσιών} (συνήθ. στον πληθ.) εξουσία που 
είναι ενισχυµένη µε δικαιοδοσίες: το νέο Σύνταγµα περιόρισε τις ~ 
τού προέδρου. 

υπερεπάρκεια (η) {χωρ. πληθ.} (επιτατ.) η πολύ µεγάλη αφθονία: 
έχουµε ~ τροφίµων | φαρµάκων | χώρων ΣΥΝ. υπεραφθονία.  — υπε-
ρεπαρκώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. 
overabundance]. 

υπερεπειγων, -ούσα, -ον αυτός που είναι εξαιρετικά επείγων: ~ ζή-
τηµα | γράµµα. 

υπερεργαοία (η) [1894] {χωρ. πληθ.} η υπερβολική εργασία. 
υπερευαισθησία (η) [1853] {χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) η υπερβολική ευ-
αισθησία που επιδεικνύει κανείς σε λόγους, πράξεις, γενικότ. στα 
ερεθίσµατα τού περιβάλλοντος· η πολύ µεγάλη ευθιξία: πρόσεχε, έχει 
~ στο ζήτηµα αυτό και προσβάλλεται εύκολα ΑΝΤ. αναισθησία, πώ-
ρωση 2. ΙΑΤΡ. η υπερβολική αντίδραση τού ανοσοποιητικού συστήµα-
τος τού οργανισµού σε µια πρωτεΐνη, την οποία αναγνωρίζει ως ξένο 
σώµα ΣΥΝ. υπεραισθησία ΑΝΤ. υπαισθησία, αναισθησία 3. BOT. η αυ-
ξηµένη ευαισθησία και η έντονη αντίδραση φυτού κατά την προ-
σβολή του από ιό ή παθογόνο οργανισµό, η οποία οδηγεί σε άµεση νέ-
κρωση τού προσβληθέντος τµήµατος τού φυτού, ώστε να µην επε-
κταθεί περισσότερο η µόλυνση. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. 
hypersensibilité (νόθο συνθ.)]. 

υπερευαίσθητος, -η, -ο [1887] 1. αυτός που είναι υπερβολικά ευαί-
σθητος σε ερεθίσµατα: ~ δέρµα | ραντάρ 2. (για πρόσ.) αυτός που εί-
ναι συναισθηµατικά υπερβολικά ευαίσθητος: ~ κορίτσι | νέος 3. (ει-
δικότ.) αυτός που είναι υπερβολικά εύθικτος, που προσβάλλεται πολύ 
εύκολα: πρόσεχε τι θα του πεις, είναι ~ στα θέµατα τής δουλειάς του 
4. αυτός που είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό ευαισθητοποιηµένος για 
κάτι: ο πρόεδρος είναι ~ σε ζητήµατα κοινωνικής πρόνοιας. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφρ. δάνειο από γαλλ. hypersensible (νόθο συνθ.)]. 

υπερευχαριστώ ρ. µετβ. [µτγν.] {υπερευχαριστείς... | υπερευχαρίστ-
ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. ευχαριστώ (κάποιον) πάρα πολύ, εκ-
φράζω βαθύτατες ευχαριστίες (σε κάποιον): σας ~ για την εξυπηρέ-
τηση | για το καλό που µου κάνατε 2. (κατ' επέκτ.) προσφέρω πολύ 
µεγάλη ευχαρίστηση σε (κάποιον): µε αυτό που έκανες υπερευχαρί-
στησες τους γονείς και τους δασκάλους σου ANT. καταλυπώ 3. (ειδι-
κότ. η µτχ. υπερευχαριστηµένος, -η, -ο) ευχαριστηµένος στον υπέρ-
τατο βαθµό: είµαι ~ από τις επιδόσεις σου ANT. καταλυπηµένος. 

υπερέχω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {υπερείχα (παρατ. που χρησιµοποι-
είται κ. ως αόρ.)} ♦ 1. (µετβ.) (+γεν.) είµαι καλύτερος (από κάποι-
ον/κάτι): υπερέχει όλων των άλλων στην εξυπνάδα και την εργατικό-
τητα ΣΥΝ. υπερτερώ, πλεονεκτώ ΑΝΤ. υστερώ, µειονεκτώ, υπολείπο-
µαι ♦ 2. (αµετβ.) είµαι ανώτερος (ως προς κάτι): το αυτοκίνητο αυτό 
υπερέχει και ως προς τον σχεδιασµό και τις επιδόσεις || το ξέρει ότι 
υπερέχει εµφανισιακά και αυτό του δίνει αυτοπεποίθηση ΣΥΝ. πλεο-
νεκτώ ΑΝΤ. µειονεκτώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. 

υπερήλικος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι προχωρηµένης ηλικίας, που 
έχει γεράσει: οι ~ άνθρωποι χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας || (ως 
ουσ.) τα δικαιώµατα των υπερηλίκων || οι ανάγκες ενός υπερηλίκου 
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ΣΥΝ. ηλικιωµένος. Επίσης (καθηµ. ως ουσ.) υπερήλικας (ο/η).   ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανήλικος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύπερήλιξ < ύπερ- + ηλιξ, -ικος «συνοµήλικος» (βλ. λ. 
ηλικία), πβ. κ. µεσ-ήλιξ, έν-ήλιξ]. 

υπερηµερία (η) [αρχ.] {υπερηµεριών} ΝΟΜ. 1. η εκπρόθεσµη εκπλή-
ρωση υποχρεώσεως, η παρέλευση τής καθορισµένης προθεσµίας για 
την εκπλήρωση οικονοµικής ως επί το πλείστον υποχρεώσεως: ο κα-
τηγορούµενος οφείλει τόκους υπερηµερίας ΣΥΝ. υπέρθεση 2. (κατ' 
επέκτ.) η κατάσχεση και πώληση τής περιουσίας προσώπου ως συνέ-
πεια τής παρέλευσης τής προθεσµίας για πληρωµή των οφειλών του 
3. η υπαίτια µη εκπλήρωση εµπροθέσµως τής παροχής από οφειλέτη 
και υπό την προϋπόθεση ότι η εκπλήρωση της εξακολουθεί να είναι 
δυνατή: ~ οφειλέτη (όταν η υπαιτιότητα τής καθυστέρησης βαρύνει 
τον οφειλέτη) || ~ δανειστή (όταν ο δανειστής αυθαίρετα αρνείται την 
προσήκουσα παροχή). 

υπερήµερος, -η, -ο 1. αυτός που καθυστερεί περισσότερο από όσο 
επιτρέπεται την εκπλήρωση ή την αποδοχή υποχρεώσεως: ~ οφειλέ-
της (που δεν εκπληρώνει εγκαίρως την οφειλή του) || - δανειστής 
(που αποκρούει αδικαιολόγητα εµπρόθεσµη προσφορά τού οφειλέτη 
για εκπλήρωση υποχρεώσεως) 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που υπερβαίνει 
την προθεσµία εκπληρώσεως υπάρχουσας υποχρεώσεως: το γραµµά-
τιο είναι - και θα διαµαρτυρηθεί ΣΥΝ. εκπρόθεσµος ΑΝΤ. εµπρόθε-
σµος. ΙΕΓΥΜ. < αρχ. υπερήµερος < ύπερ- + -ήµερος < ηµέρα]. 

υπερηφάνεια κ. (καθηµ.) περηφάνια [µεσν.] (η) {χωρ. πληθ.} 1. το 
αίσθηµα έντονης ικανοποίησης και αυτοεκτίµησης που έχει κάποιος 
για κάτι σπουδαίο που έκανε ή που σχετίζεται µε τον ίδιο: αισθάνε-
ται ~ για τις επιτυχίες του | για την πρόοδο των παιδιών του | για την 
ιστορία τής χώρας του 2. το αίσθηµα αξιοπρέπειας, που δεν επιτρέπει 
σε κάποιον να τον υποτιµούν ή που τον κάνει να µην καταδέχεται 
κάτι: έχει µεγάλη ~ και δεν θα δεχθεί βοήθεια || πληγώθηκε η -του' δεν 
ήταν συνηθισµένος να τον απορρίπτουν || «ένας αϊτός περήφανος, 
ένας αϊτός λεβέντης | από την ~ του κι από τη λεβεντιά του | δεν πάει 
στα κατώµερα να καλοξεχειµάσει | µόν' µένει απάνω στα βουνά...» 
(δηµοτ. τραγ.) 3. (καταχρ.-κακόσ.) η καύχηση (που µπορεί να φθάσει 
σε αλαζονεία): δεν χρειάζεται τόση ~ για µια επιτυχία ΑΝΤ. 
µετριοφροσύνη, ταπεινότητα, σεµνότητα. [ΕΤΥΜ. < υπερηφανεύοµαι 
(βλ.λ.), πβ. αρχ. υπερηφανία]. 

υπερηφάνεια | περηφάνια - υψηλοφροσύνη - έπαρση - οίηση -
υπεροψία - αλαζονεία - κοµπασµός - κοµπορρηµοσύνη - ξυπα- 
σιά. Μπορεί κανείς να (υ)περηφανεύεται για κάτι υπαρκτό, για 
αρετές και αξίες, ή και να υπερηφανεύεται για κάτι ανύπαρκτο ή 
κάτι που δεν θεωρείται ευρύτερα άξιο υπερηφάνειας. Τη «θετική» 
έννοια τής υπερηφάνειας τη δηλώνει σήµερα η ίδια η λ. (υ)περη-
φάν)ε)ια. µολονότι η λ. ξεκίνησε δηλώνοντας (στην αρχαία γλώσ-
σα) «αρνητική» έννοια: Πρέπει να αισθάνεστε µεγάλη υπερηφά-
νεια για τον πατέρα σας, που θυσιάστηκε για την πατρίδα - Με 
περηφάνια και αξιοπρέπεια αντιµετώπισαν τις δυσκολίες τής ζωής, 
που τους βρήκαν µετά τον πόλεµο. Την ίδια έννοια δηλώνει και η 
λ. υψηλοφροσύνη, η οποία όµως χρησιµοποιείται σπανιότερα και 
σε λογιότερο ύφος. Η αρνητική έννοια τής υπερηφάνειας, το να 
καυχάται κανείς και να θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τους 
άλλους για αρετές, προσόντα κ.λπ. τα οποία δεν διαθέτει ή δεν 
είναι τέτοια που να δικαιολογούν τη δήθεν «ανωτερότητα» του, 
δηλώνεται στην Ελληνική µε πολλές λέξεις: ψωρο-περηφάνια και 
ψευτο-περηφάνια, έπαρση (επαίροµαι, αρχ. σηµ. «σηκώνοµαι πιο 
ψηλά από τους άλλους»), οίηση (αρχ. οϊοµαι, αρχ. σηµ. «νοµίζω 
ότι τάχα...»), υπεροψία («κοιτάζω αφ' υψηλού»), αλαζονεία (< 
Αλαζόνες, αρχαία θρακική φυλή), κοµπασµός | κοµπορρηµοσύνη 
(αρχ. κόµπος «θόρυβος - θόρυβος γύρω από το όνοµα»), ξυπα-ΟΙΟ 
(ξυπάζοµαι < εκ-συσπάζοµαι «κινούµαι σαν νευρόσπαστο, επι-
δεικνύοµαι µε τις κινήσεις µου»). 
Η λ. υπερηφάνεια γράφτηκε στη λόγια γλώσσα µε -ει-, από τη 
σύνδεση τής λ. µε το υπερηφανεύοµαι, δηλ. µε ρ. σε -εύω. Η αρ-
χαία λ. είναι υπερηφαν-ία από το υπερήφανος (πβ. αµήχανος -
αµηχανία, τύραννος - τυραννία, φιλόξενος - φιλοξενία κ.τ.ό.), ο δε 
παροξύτονος τύπος που χρησιµοποιούµε σήµερα είναι απευθείας 
σχηµατισµός από το (υ)περήφανος (περήφανος - περηφάνια, φτη-
νός - φτήνια, ορφανός - ορφάνια, ζωντανός - ζωντάνια κ.λπ: βλ. 
ΣΧΟΛΙΟ -ιά). Εξάλλου, η λ. υπερήφανος δεν συνδέεται ετυµολογικά 
µε το περί, αλλά έχει το -η- (περ-ή-φανος), πιθ. αναλογικά προς το 
αρχαίο συνώνυµο ύπερήνωρ. 

υπερηφανεύοµαι! [µτγν.] κ. (καθηµ.) περηφανεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. 
{υπερηφανεύτηκα} 1. νιώθω και εκφράζω υπερηφάνεια (για κάτι): - 
για την επιτυχία µου | για την ικανότητα µου στη ζωγραφική | για τη 
δύναµη µου | για τις κόρες µου || το ίδρυµα υπερηφανεύεται για το 
ερευνητικό του έργο | ότι έχει βοηθήσει πολλούς απόρους ΣΥΝ. 
καµαρώνω, (λόγ.) σεµνύνοµαι ΑΝΤ. ντρέποµαι, (λόγ.) αισχύνοµαι 2. 
(κακόσ.) δείχνω αλαζονική συµπεριφορά, γιατί πιστεύω ότι υπερέχω 
σε σχέση µε τους άλλους: υπερηφανεύεται συνέχεια ότι έχει το 
καλύτερο αυτοκίνητο | για τις κατακτήσεις του | για τις επιδόσεις του 
στο σχολείο ΣΥΝ. κοµπάζω, επαίροµαι, καυχιέµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

υπερήφανος, -η, -ο κ. περήφανος 1. αυτός που νιώθει υπερηφάνεια 
(για κάτι): είναι | νιώθει ~ για την τελευταία δουλειά του | που 
γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα | που πέτυχε επαγγελµατικά τόσο γρήγορα 
| για τα παιδιά του || η νίκη του στην άρση βαρών µάς έκανε εθνικά 
υπερήφανους 2. αυτός που είναι πολύ αξιοπρεπής (ώστε δεν ε- 

πιτρέπει να τον υποτιµούν ή δεν καταδέχεται πρόσωπα και καταστά-
σεις που τον µειώνουν): είναι πολύ ~, για να δεχθεί ελεηµοσύνη || οι 
πάντες εντυπωσιάστηκαν από την ~ συµπεριφορά του || είµαστε ~ λαός 
και δεν ανεχόµαστε να µας προσβάλλουν οι ξένοι ΑΝΤ. αναξιοπρεπής, 
µικροπρεπής 3. (κακόσ.) αυτός που επιδεικνύει αλαζονική συ-
µπεριφορά, πιστεύοντας ότι υπερέχει των άλλων: δείχνει τόσο ~, που 
γίνεται αντιπαθής ΣΥΝ. (καθηµ.) καυχησιάρης, (λόγ.) αλαζόνας, (λο-
γιότ.) κοµπορρήµων ΑΝΤ. µετριόφρων, ταπεινόφρων · ΦΡ. περήφανος 
στ' αφτιά για πρόσωπο που έχει πρόβληµα ακοής ή που προσποιείται 
ότι δεν ακούει: µίλα δυνατά, γιατί ο παππούς είναι ~. — υπερήφανα | 
υπερηφάνως [αρχ.] κ. περήφανα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπερήφανος, αβεβ. ετύµου. Είναι βέβαιο ότι η λ. περιέ-
χει ως ά συνθ. την πρόθ. υπέρ, καθώς και το συνδετικό φωνήεν -η-, 
πιθ. κατ' αναλογίαν προς το συνώνυµο ύπερήνωρ (< υπέρ- + -ήνωρ 
< άνήρ). Ως προς το β' συνθ. -φανός, η πρώτη εκδοχή θα ήταν η ανα-
γωγή στο ρ. φαίνω | -οµαι (µε τη σηµ. «αυτός που φαίνεται, που προ-
βάλλεται υπέρµετρα»), αλλά το ρ. δίνει β' συνθ. µόνο -φανής (λ.χ. δια-
φανής) και -φαντος (λ.χ. ä-φαν-τος). Έχει προταθεί ακόµη η αναγω-
γή σε αµάρτυρο *ύπερηφών, αν υποτεθεί ότι σχετίζεται µε την 
«άπαξ» λ. κατηφόνες (βλ. λ. κατηφής). Αρκετά περίπλοκη, τέλος, είναι 
η ανάλυση: *ύπερηφενής«πολύ πλούσιος» (< ύπερ- + αφενός «πλού-
τος») > *ύπερηφενέοντας (µε επαύξηση) > ύπερηφανέοντες (µε επίδρ. 
τού ρ. φαίνοµαι) > υπερήφανος (υποχωρητ.)]. 

υπερηχητικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους υπερήχους και 
τις εφαρµογές τους: ~ κύµα- ΦΡ. υπερηχητική ταχύτητα ταχύτητα 
µεγαλύτερη από την ταχύτητα µεταδόσεως | κινήσεως τού ήχου 
στον αέρα 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που σχετίζεται µε ταχύτητες που 
υπερβαίνουν την αντίστοιχη τού ήχου στον αέρα: ~ πτήση 3. (ειδικότ. 
για οχήµατα) αυτός που αναπτύσσει ταχύτητες µεγαλύτερες από την 
αντίστοιχη τού ήχου στον αέρα: ~ αεροπλάνο | πύραυλος. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. supersonic]. 

υπερηχογράφηµα (το) {υπερηχογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων) ΙΑΤΡ. 
διάγραµµα που λαµβάνεται από την εξέταση µε υπερήχους και χρη-
σιµοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. ultrasonogram (νόθο συνθ.)]. 

υπερηχογραφία (η) {υπερηχογραφιών} ΙΑΤΡ. διαγνωστική µέθοδος 
που συνίσταται στη χρησιµοποίηση υπερήχων και έχει ευρύτατη 
εφαρµογή στη σύγχρονη ιατρική. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
ultrasonography (νόθο συνθ.)]. 

υπερηχογράφος (ο) ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που διενεργεί υπερηχογρα-
φήµατα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ultrasonograph 
(νόθο συνθ.)]. 

υπερηχοθεραπεία (η) {υπερηχοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η χρησιµοποίηση 
υπερήχων για θεραπευτικούς σκοπούς, µε απευθείας εφαρµογή τους 
(µε ειδική συσκευή) στην πάσχουσα περιοχή· εφαρµόζεται κυρ. σε 
περιπτώσεις παθήσεων των οστών και των αρθρώσεων. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ultrasonothérapie (νόθο συνθ.)]. 

υπέρηχος (ο) {υπερήχ-ου | -ων, -ους) ΦΥΣ. (κυρ. στον πληθ.) κύµατα 
που µοιάζουν µε τα ηχητικά, αλλά διαθέτουν πολύ υψηλότερη συ-
χνότητα από αυτήν που µπορεί να γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο 
αφτί, δηλ. ξεπερνούν τα 20.000 χερτς, µε αποτέλεσµα ο άνθρωπος να 
µη µπορεί να τα ακούσει, αλλά µέσω ειδικών συσκευών να τα 
χρησιµοποιεί ευρύτατα σε πολλούς τοµείς τής επιστήµης και τής τε-
χνολογίας (λ.χ. στη µελέτη των µοριακών ιδιοτήτων των υλικών, σε 
βιοµηχανικά και οδοντιατρικά εργαλεία, ραντάρ, για διαγνωστικούς 
και θεραπευτικούς σκοπούς στην ιατρική κ.α.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. ultrasound]. 

υπερθέαµα (το) {υπερθεάµ-ατος | -ατα, -άτων} πλούσιο και εντυπω-
σιακό θέαµα, ιδίως καλλιτεχνική παράσταση µε στοιχεία σόου, που 
γίνεται για την ψυχαγωγία τού κοινού: µετά το δελτίο ειδήσεων θα 
παρακολουθήσετε από το κανάλι µας ένα µουσικοχορευτικό ~. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superspectacle]. 

υπερθεµατίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {υπερθεµάτισα} 1. δίνω περισσότε-
ρα, προσφέρω την πιο υψηλή τιµή σε πλειστηριασµό: υπερθεµάτισε 
στη δηµοπρασία και πήρε τον πίνακα ΣΥΝ. πλειοδοτώ ΑΝΤ. µειοδοτώ 
2. (κατ' επέκτ.) τονίζω (κάτι) ακόµη περισσότερο, υπερβάλλω τους άλ-
λους σε θετικές ή αρνητικές κρίσεις: ~ σε διαβεβαιώσεις | επαίνους | 
κατηγορίες | κριτική ΣΥΝ. υπερτονίζω, ξεπερνώ, (µτφ.) πλειοδοτώ. — 
υπερθεµάτιση (η). 
υπερθεµατισµός (ο) [µεσν.] 1. η προσφορά υψηλότερης τιµής σε 
πλειστηριασµό ΣΥΝ. υπερθεµάτιση, πλειοδοσία ΑΝΤ. µειοδοσία 2. 
(κατ' επέκτ.-µτφ.) η υπερβολή σε θετικές ή αρνητικές κρίσεις ΣΥΝ. 
(µτφ.) πλειοδοσία. — υπερθεµατιστής (ο) [µεσν.], υπερθεµατίστρια 
#(η). 
ύπερθεν επίρρ. (αρχαιοπρ.) από πάνω, πιο ψηλά από κάτι ΣΥΝ. άνω-
θεν ΑΝΤ. κάτωθεν. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -θεν. [ΕΤΥΜ; < αρχ. ύπερθεν < 
ύπερ- + επιρρ. επίθηµα -θεν (βλ.λ.)]. 

υπερθερµαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέρθερµα-να, -νθηκα, -σµένος} 
(λόγ.) θερµαίνω (κάτι) υπερβολικά: ~ το νερό | το δωµάτιο ΣΥΝ. πα-
ραζεσταίνω ΑΝΤ. καταψύχω. 

υπερθέρµανση (η) [1889] {-ης κ. -άνσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. θέρ-
µανση που υπερβαίνει το κανονικό ή το επιτρεπτό όριο ΣΥΝ. παραζέ-
σταµα 2. (ειδικότ.) η υπερβολική θέρµανση µετάλλου ή κράµατος, χω-
ρίς αυτό να υποστεί µερική ή ολική τήξη, πράγµα που ορισµένες φο-
ρές (όπως λ.χ. στην περίπτωση τού χάλυβα) συνεπάγεται αλλοίωση 
των ιδιοτήτων του ΣΥΝ. πύρωση, ερυθροπύρωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. surchauffe]. υπερθερµία (η) [1896] {υπερθερµιών} 
ΙΑΤΡ. 1. η άνοδος τής θερµοκρασίας τού σώµατος πάνω από το 
φυσιολογικό όριο, η οποία οφείλεται είτε σε αυξηµένη παραγωγή (ή 
παροχή) είτε σε µειωµένη απο- 
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βολή θερµότητας, όπως λ.χ. σε περιπτώσεις θερµοπληξίας, ηλίασης 
ΑΝΤ. υποθερµία 2. θεραπευτική µέθοδος που συνδυάζει την τυπική 
αύξηση τής θερµοκρασίας -που αυξάνει την αιµάτωση τής περιοχής- 
µε την περιοχική χορήγηση ορισµένων φαρµάκων λ.χ. αντικαρ-
κινικών. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Hyperthermie]. 

υπέρθερµος, -η, -ο [µτγν] (λόγ.) 1. υπέρµετρα θερµός, αυτός που έχει 
πάρα πολύ υψηλή θερµοκρασία: ~ κλίβανος | πηγή (τής οποίας το 
νερό έχει θερµοκρασία υψηλότερη από 45° Κελσίου) ΣΥΝ. θερµό-
τατος, διάπυρος ΑΝΤ. υπόθερµος, κατάψυχρος, ψυχρότατος, παγωµέ-
νος 2. ΦΥΣ. (α) υπέρθερµο ύδωρ νερό µε θερµοκρασία ανώτερη τού 
σηµείου βρασµού του (δηλ. των 100° Κελσίου) υπό ατµοσφαιρική πίε-
ση (β) υπέρθερµος ατµός ατµός σε πολύ υψηλή θερµοκρασία, που 
σχηµατίζεται σε ορισµένες θερµοδυναµικές µεταβολές χωρίς προ-
σφορά ποσοτήτων θερµότητας. 

υπέρθεση (η) [-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} (λόγ.) (σπάν.) η τοποθέ-
τηση πράγµατος πάνω από άλλο. [ΕΤΎΜ. < µτγν. ύπέρθεσις < αρχ. 
ύπερτίθηµι (βλ. κ. θέση)]. 

υπερθετικό (το) ΓΛΩΣΣ. 1. τύπος επιθέτου ή επιρρήµατος που βρί-
σκεται σε υπερθετικό βαθµό, π.χ. εργατικότατος, ευφυέστατος, ευνοϊ-
κότατα 2. (α) απόλυτο υπερθετικό (επιθέτου) δηλώνει ότι το ουσια-
στικό έχει ιδιότητα ή ποιότητα σε απόλυτο βαθµό, χωρίς να συγκρί-
νεται µε άλλα· σχηµατίζεται είτε µονολεκτικά µε την κατάληξη -
(ό)τατος, -η, -ο και -(ό)τατα ή συνήθ. µε το άρθρο και το επίθετο στον 
συγκριτικό βαθµό, π.χ. η πληροφορία που σας έδωσε είναι ακριβέ-
στατη, ο καλύτερος στον κόσµο (β) σχετικό υπερθετικό (επιθέτου) 
δηλώνει ότι το ουσιαστικό έχει ιδιότητα ή ποιότητα στον πιο µεγάλο 
βαθµό σε σύγκριση µε άλλα οµοειδή του, π.χ. πέτυχε την υψηλότερη 
επίδοση στο άλµα εις ύψος. [ΕΤΎΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. 
υπερθετικός]. 

υπερθετικός, -ή, -ό [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. υπερθετικός βαθµός ο ανώτε-
ρος από τους τρεις βαθµούς των παραθετικών των επιθέτων και επιρ-
ρηµάτων, δηλ. ο βαθµός συγκρίσεως που δηλώνει ότι το ουσιαστικό 
έχει την εκφραζόµενη από το επίθετο (ή το επίρρηµα) ιδιότητα ή ποι-
ότητα στον ύψιστο, στον ανώτατο βαθµό: το «µαχητικότατος» είναι ο 
~ τού επιθέτου «µαχητικός» 2. υπερθετικό (το) βλ.λ. — υπερθετικ-ά | 
-ώς [µτγν.] επίρρ. 

υπερθυµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αύξηση τού νευροψυχικού τόνου, 
που συνοδεύεται από αίσθηµα σωµατικής και ψυχικής ευεξίας και 
προκαλεί αυξηµένη κινητική δραστηριότητα, παρουσιάζεται δε συ-
νήθ. σε περιπτώσεις µανιοκατάθλιψης. [ΕΤΎΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. hyperthymia]. 

υπερθυρεοειδισµός (ο) ΙΑΤΡ. η παθολογική αύξηση τής εκκρίσεως 
τού θυρεοειδούς αδένα, που συνοδεύεται συνήθ. από υπερπλασία 
τού οργάνου αυτού, από αύξηση τού βασικού µεταβολισµού και από 
αυξηµένη δραστηριότητα τού αυτόνοµου νευρικού συστήµατος ΑΝΤ. 
υποθυρεοειδισµός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hyperthyroidism]. 

υπέρθυρο (το) [αρχ.] {υπερθύρ-ου | -ων) (λόγ.) το ανώφλι (βλ.λ.): το 
παλαιό αρχοντικό είχε σκαλιστά | ανάγλυφα | µαρµάρινα ~. 

υπερίδρωση (η) [1891] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. παθολογική 
υπερέκκριση ιδρώτα, γενικευµένη ή τοπική (λ.χ. στις µασχάλες), που 
εµφανίζεται σε ποικίλες καταστάσεις (λ.χ. κατά την υποχώρηση 
εµπύρετων νοσηµάτων, κατά την εµµηνόπαυση κ.ά.) ή οφείλεται σε 
δυσλειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. Hyperhidrose]. 

υπερικό (το) BOT. καθένα από τα αγγειόσπερµα, δικότυλα φυτά που 
είναι αυτοφυή στην Ελλάδα και περιλαµβάνονται στο γένος φυτών, 
στο οποίο ανήκει και το βάλσαµο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπερικόν, άλλη γρ. τού ουσ. ύπέρεικος (ό) < υπ(ο)- + 
έρείκη (βλ. λ. ρείκι)]. 

υπερίπταµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {υπερίπτα-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -
νται, παρατ. υπεριπτ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο} (λόγ.) 
(+γεν.) ίπταµαι υπεράνω περιοχής, πετώ πάνω (από κάπου): ο κόσµος 
παρακολουθούσε µε το βλέµµα τα πολύχρωµα αερόστατα που υπερί-
πταντο τής πόλεως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

υπερισχύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {υπερίσχυσα} (λόγ.) ♦ 1. (µετβ.) 
(+γεν.) είµαι ή αναδεικνύοµαι ισχυρότερος από (κάποιον/κάτι): ευ-
τυχώς στην περίπτωση αυτή η λογική υπερίσχυσε τού πάθους || µε 
πολύ αγώνα και προσπάθεια θα κατορθώσουµε να υπερισχύσουµε τής 
αντίπαλης οµάδας ΣΥΝ. υπερνικώ, υπερτερώ, κατανικώ, κατισχύω, 
επικρατώ, επιβάλλοµαι ♦ 2. (αµετβ.) αποδεικνύοµαι ισχυρότερος, 
νικώ: τελικά υπερίσχυσε µέσα του η παλιά φιλία ΣΥΝ. υπερνικώ ΑΝΤ. 
ηττώµαι. 

υπερίσχυση (η) [1782] {-ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.} το να υπερισχύει 
κανείς κάποιου: η ~ των µετριοπαθών στην εσωκοµµατική διαµάχη 
ΣΥΝ. επικράτηση, κατίσχυση. υπερίτης (ο) {υπεριτών} ΧΗΜ. 
δηλητηριώδες χηµικό αέριο, που προκαλεί ασφυξία στο αναπνευστικό 
σύστηµα και εγκαύµατα στην επιδερµίδα τού ανθρώπου και 
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Γερµανούς ως όπλο κατά 
τον Ä Παγκόσµιο Πόλεµο. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. ypérite, από 
το όν. τής βελγικής πόλης Ypres (ολλ. leper), όπου το 1817 
πρωτοχρησιµοποιήθηκαν ασφυξιογό-να αέρια]. υπεριώδης, -ης, -ες 
{υπεριώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. ΦΥΣ. αυτός που βρίσκεται πέρα 
από το ιώδες χρώµα τού ηλιακού φάσµατος: ~ ακτίνες | ακτινοβολία 
(ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε µήκος κύµατος µικρότερο των 
ορατών φωτεινών ακτίνων, αλλά µεγαλύτερο των ακτίνων Χ· είναι 
αόρατη από το ανθρώπινο µάτι, αλλά µπορεί να προκαλέσει σειρά 
παθολογικών καταστάσεων στο ανθρώπινο σώµα 

[λ.χ. εγκαύµατα], σε περίπτωση παρατεταµένης έκθεσης σε αυτήν) 2. 
ΑΣΤΡΟΝ. υπεριώδης αστρονοµία ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά 
τα ουράνια αντικείµενα, τα οποία εκπέµπουν στην περιοχή τού φά-
σµατος πέρα από το ιώδες χρώµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ultraviolet]. 

υπερκαινοφανής (ο) {υπερκαινοφαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} ΑΣΤΡΟΝ. 
αστέρας ο οποίος εκρήγνυται και η λάµψη του αυξάνει κατά ΙΟ10 για 
λίγες εβδοµάδες ή και µήνες και ο οποίος εκτοξεύει µακριά το µεγα-
λύτερο µέρος τής µάζας του (πβ. λ. καινοφανής). [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού 
αγγλ. supernova]. 

υπερκαλύπτω ρ. µετβ. [1887] {υπερκάλυ-ψα, -φθηκα, -µµένος} καλύ-
πτω εντελώς (κάτι) έτσι, ώστε να περισσεύω: τα έσοδα µας υπερκα-
λύπτουν τα έξοδα || (µεσοπαθ.) το οµολογιακό δάνειο υπερκαλύφθηκε 
από παλαιά αποθεµατικά || η παραγωγή υπερκάλυψε τη ζήτηση τού 
προϊόντος. — υπερκάλυψη (η). 

υπερκατανάλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η κατανάλωση 
αγαθών πέρα από το αναγκαίο επίπεδο 2. ΟΙΚΟΝ.-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η δαπά-
νη δυσανάλογα µεγάλου µέρους τού ατοµικού και, κατά συνέπεια, 
τού εθνικού εισοδήµατος σε καταναλωτικά αγαθά (πράγµα που συ-
νιστά χαρακτηριστικό γνώρισµα τής κοινωνίας τής αφθονίας). Επί-
σης υπερκαταναλωτισµός (ο). — υπερκαταναλω-πκός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overconsumption]. 

υπερκατασκευή (η) κάθε κατασκευή που γίνεται πάνω σε υπάρχουσα, 
π.χ. η προσθήκη επίπλου πάνω σε άλλο έπιπλο στην επιπλοποιία, η 
κατασκευή δώµατος στην οροφή τελειωµένης κατοικίας κ.λπ. (βλ. κ. 
λ. πανωσήκωµα, δώµα). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
superstructure]. 

Υπερκαυκασία (η) γεωγραφική περιοχή στον Καύκασο, που περι-
λαµβάνει το Αζερµπαϊτζάν, την Αρµενία και τη Γεωργία.  — Υπερ-
καυκάσιος (ο) [1849], Υπερκαυκασία (η), υπερκαυκασιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. Transcaucasie]. 

υπέρκειµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {υπέρκει-σαι, -ται, -µέθα, -σθε, -
νται} (λόγ.) (+γεν.) βρίσκοµαι πάνω από (κάτι), κατέχω υψηλότερη 
θέση, δεσπόζω: το φρούριο υπέρκειται τής πόλεως ΑΝΤ. υπόκειµαι. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

υπερκείµενος, -η (λόγ. -ένη), -ο 1. αυτός που βρίσκεται πάνω από 
(κάτι), σε υψηλότερη θέση: οι ~ λόφοι χρησιµοποιήθηκαν ως οχυρά || 
(µτφ.) οι ~ έννοιες (ευρύτερες, γενικότερες) ΑΝΤ. υποκείµενος 2. 
ΠΛΗΡΟΦ. υπερκείµενο (το) {υπερκειµέν-ου | -ων) κείµενο, αποθηκευ-
µένο σε αρχείο Η/Υ, τµήµατα τού οποίου παραπέµπουν αυτόµατα σε 
άλλα σχετιζόµενα κείµενα µε τη βοήθεια τού ποντικιού, διαµορφώ-
νοντας έτσι ένα ιεραρχικό δίκτυο οργάνωσης τής πληροφορίας. 
[ΙΓΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. υπέρκειµαι. Η σηµ. 2 είναι µετάφρ. δά-
νειο από αγγλ. hypertext]. 

υπερκέραση (η) → υπερκερώ 
υπερκέρδος (το) {υπερκέρδ-ους | -η, -ών} 1. κέρδος που υπερβαίνει 
το µέσο ή είναι πέραν τού αναµενόµενου: τα ~ των πολυεθνικών κο-
λοσσών 2. (ειδικότ.) το κέρδος τού κεφαλαιούχου, που προέρχεται 
από την υπεραξία (βλ.λ.) τού παραγόµενου προϊόντος. [ΕΤΎΜ, 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superprofit]. 

υπερκερδοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που αποφέρει υπερκέρδη. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superprofitable]. 

υπερκερώ ρ. µετβ. {υπερκεράς... | υπερκέρασ-α, -θηκα, -µένος) (λόγ.) 
1. (στη στρατηγική) επεκτείνω το µέτωπο τής παράταξης µου, για να 
κυκλώσω το ένα ή και τα δύο άκρα τής εχθρικής παράταξης, περι-
κυκλώνω τον εχθρό ΣΥΝ. υπερφαλαγγίζω 2. (µτφ.) ξεπερνώ (κάτι) πο-
σοτικά ή ποιοτικά: ο πρόεδρος τού συλλόγου ευελπιστεί ότι θα υπερ-
κερασθούν οι εσωτερικές αντιδράσεις ΣΥΝ. υπερβαίνω 3. κινούµαι 
πέρα από κάτι που ισχύει ή ξεπερνώ αποτελεσµατικά: επιχειρούν να 
υπερκεράσουν το πρόβληµα ΣΥΝ. υπερπηδώ, παρακάµπτω. — υπερ-
κέραση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υπερκερώ (-άω) < ύπερ- + -κερώ < κέρας «τµήµα στρα-
τιωτικής παράταξης, πτέρυγα»]. 

υπερκινησία (η) [1876] {χωρ. πληθ.) η ιδιότητα τού υπερκινητικού. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyperkinésié]. 

υπερκινητικός, -ή, -ό 1. αυτός που κινείται υπερβολικά, παραπάνω 
από το φυσιολογικό: οι ~ µαθητές προκαλούν εκνευρισµό στους συµ-
µαθητές και τους δασκάλους τους 2. υπερκινητικός (ο), υπερκινητι-
κή (η) πρόσωπο µε πρόβληµα κινητικότητας, που κάνει περισσότερες 
κινήσεις από το φυσιολογικό. — υπερκινητικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. hyperkinétique]. 

υπερκοµµατικός, -ή, -ό αυτός που δεν ανήκει σε κόµµατα ή πολιτικές 
παρατάξεις, που δεν υποστηρίζεται, δεν επηρεάζεται ή δεν ελέγχεται 
από αυτά· πολιτικώς ανεξάρτητος: ~ υποψήφιος | συγκέντρωση | 
διαδήλωση | εκδήλωση | σχηµατισµός ΑΝΤ. κοµµατικός. — 
υπερκοµµατικά επίρρ. 

υπερκόπωση (η) [1886] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η υπερβολική 
κόπωση, η πολύ µεγάλη και συνεχής κούραση: σωµατική | πνευµατι-
κή -1| ~ των χεριών | των µατιών 2. (ειδικότ.) ΙΑΤΡ. το σύνολο των δια-
ταραχών τού οργανισµού, που οφείλονται στην υπερβολική και επα-
ναλαµβανόµενη κόπωση ολόκληρου τού σώµατος ή τµηµάτων του: 
έπαθα ~ || υποφέρω | αρρωσταίνω από ~. 

υπερκορεσµος (ο) [1893] {χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. (επιτατ.) ο υπερβολι-
κός κορεσµός: ~ τής αγοράς από είδη διατροφής ΣΥΝ. υπερπλήρωση, 
υπερεπάρκεια ΑΝΤ. ανεπάρκεια, (λόγ.) ένδεια, έλλειψη 2. (ειδικότ.) ο υ-
περβολικός χορτασµός, το αποτέλεσµα τής υπέρµετρης λήψεως τρο-
φής 3. ΟΙΚΟΝ.-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η κατάσταση κατά την οποία η προσφορά 
προϊόντος ή υπηρεσίας υπερβαίνει κατά πολύ τη ζήτηση 4. ΧΗΜ. η κα-
τάσταση διαλύµατος στο οποίο η συγκέντρωση τής διαλυµένης ου-
σίας, σε ορισµένη θερµοκρασία, είναι ακόµη µεγαλύτερη και από την 
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ποσότητα τής ουσίας που αντιστοιχεί στην κατάσταση τού κορεσµού 
τού διαλύµατος αυτού στις ίδιες συνθήκες.  — υπερκορέννυµαι ρ. 
[µτγν.] 
[ΕΤΥΜ.  <   υπέρ-  +   κορεσµός (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο  από  γαλλ. 
sursaturation]. 

υπερκόσµιος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που βρίσκεται πέρα ή πάνω από 
τον αισθητό κόσµο, που υπερβαίνει την αντικειµενική πραγµα-
τικότητα ΣΥΝ. υπερφυσικός ΑΝΤ. εγκόσµιος, πραγµατικός 2. ΦΙΛΟΣ, 
αυτός που υπερβαίνει τα όρια τής εµπειρικής γνώσης, που βρίσκεται 
πέρα από κάθε αισθητηριακή εµπειρία: ~ αποκάλυψη | -γνώση ΑΝΤ. 
εµπειρικός. 

υπερκοστολογώ ρ. µετβ. {υπερκοστολόγ-ησα, -ούµαι, -είται..., -ήθη-
κα, -ηµένος} κοστολογώ κάτι παραπάνω από το πραγµατικό του κό-
στος. — υπερκοστολόγηση (η). 

υπέρλαµπρος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) πάρα πολύ λαµπρός, αυτός που 
διαθέτει εξαιρετική λάµψη: το ~ άστρο τής Βηθλεέµ || ~ νίκη ΣΥΝ. λα-
µπρότατος, ολόλαµπρος. 

υπερλειτουργία (η) {υπερλειτουργιών} ΦΥΣΙΟΛ. (για όργανο τού ορ-
γανισµού) η λειτουργία που ξεπερνά τα φυσιολογικά όρια (προκα-
λώντας προβλήµατα): ~ ενός αδένα. — υπερλειτουργώ ρ. {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hyperfunction (νόθο συνθ.)]. 

υπερλεωφόρος (η) ΠΛΗΡΟΦ. υπερλεωφόρος των πληροφοριών | τής 
πληροφορικής η συνεχής και ευρεία διακίνηση πληροφοριών µέσω 
τού ∆ιαδικτύου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. superhighway (of 
informa-tion)]. 

υπερλίπωση (η) [1876] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η υπερβολι-
κή αύξηση, τοπική ή γενική, τού λιπώδους ιστού τού σώµατος. 

υπέρλογος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται πέρα ή πάνω από τη 
λογική, που υπερβαίνει τα όρια τής λογικής ΑΝΤ. λογικός (πβ. λ. πα-
ράλογος). [ΕΤΥΜ. < υπέρ- + λόγος, πβ. το µτγν. επίρρ. ύπερλόγως]. 

υπερµαγκανικός, -ή, -ό [1880] ΧΗΜ. αυτός που περιέχει την υπερ-
µαγκανική ρίζα (Μηθ~): ~ κάλιο. 

υπέρµαχος, -η (λόγ. -ος), -ο [µτγν.] 1. αυτός που µάχεται υπέρ (κά-
ποιου), που υπερασπίζεται πρόσωπο, τόπο, θεσµό, αξία κ.λπ.: ~ στρα-
τηγός (η Θεοτόκος) 2. υπέρµαχος (ο/η) {υπερµάχ-ου | -ων, -ους} πρό-
σωπο που αγωνίζεται υπέρ θεσµού, αξίας κ.ά.: ~ τής πίστης | των δι-
καιωµάτων των µειονοτήτων | τού πυρηνικού αφοπλισµού || ~ µιας 
πρότασης | ενός σχεδίου | µιας θεωρίας ΑΝΤ. πολέµιος, αντίµαχος. — 
υπερµαχώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

υπερµεγέθης, -ης, υπερµέγεθες [αρχ.] {υπερµεγέθ-ους | -εις (ουδ. -η), 
-ών} (λόγ.) πάρα πολύ µεγάλος, αυτός που έχει τεράστιο µέγεθος: ~ 
ποταµός | βουνό ΣΥΝ. τεράστιος ΑΝΤ. µικροσκοπικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 

υπέρµετρος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που υπερβαίνει το µέτρο, που είναι 
µεγαλύτερος από τον κανονικό ή τον συνηθισµένο: έδειξε ~ ζήλο 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του || ~ προσπάθεια | ανάπτυξη | 
δανεισµός ΣΥΝ. υπερβολικός, άµετρος ΑΝΤ. µέτριος, λιγοστός · 2. 
ΜΕΤΡ. αυτός που παραβαίνει τους µετρικούς κανόνες ή που γίνεται 
χωρίς µετρικούς κανόνες: ~ στίχος. — υπέρµετρα | υπερµέτρως 
[αρχ.] επίρρ. 

υπερµετρωπία (η) [1867] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαθλαστική ανωµαλία 
τού οφθαλµού, κατά την οποία οι φωτεινές ακτίνες, αντί να συγκλί-
νουν πάνω στον αµφιβληστροειδή χιτώνα, εστιάζονται πίσω από αυ-
τόν, είτε γιατί ο βολβός τού µατιού είναι µικρότερος σε όγκο από τον 
φυσιολογικό είτε γιατί υπάρχει αποπλάτυνση τού κερατοειδούς, µε 
αποτέλεσµα ο πάσχων να βλέπει τα αντικείµενα θολά. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypermétropie (βλ. λ. υπερµέ-τρωψ)]. 

υπερµέτρωψ (ο/η) [1890] {υπερµέτρ-ωπος, -ωπα | -ωπες, -ώπων) (λόγ. 
για πρόσ.) πρόσωπο που πάσχει από υπερµετρωπία. [ΕΤΥΜ. < 
υπέρµετρος + -ωψ (βλ. λ. -ωπός, όψη), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hypermétrope]. 

υπερµνησία (η) (χωρ. πληθ.} η παθολογικά αυξηµένη µνηµονική ικα-
νότητα, που χαρακτηρίζεται από συγκράτηση και αυτόµατη ανά-
κληση πολυάριθµων και ασήµαντων αναµνήσεων, οι οποίες κανονικά 
θα έπρεπε να έχουν λησµονηθεί, και παρατηρείται σε περιπτώσεις 
εγκεφαλικής ανωµαλίας, παραληρήµατος, καθώς και σε άτοµα µε 
µειωµένη διανοητική λειτουργία (δηλ. ολιγοφρενείς) ΑΝΤ. αµνησία. 
[ΕΤΥΜ. < υπέρ- + -µνησία, από το θ. µνη- τού αρχ. ρ. µι-µνή-σκω (βλ. 
λ. µνήµη), ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypermnesia]. 

υπερνικώ ρ. µετβ. [αρχ.] {υπερνικάς... | υπερνίκ-ησα, -ώµαι, -άσαι..., -
ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. καταβάλλω (αντίπαλο), είµαι ή αναδει-
κνύοµαι ισχυρότερος από (κάποιον/κάτι): υπερνίκησε ένα συναίσθη-
µα αποστροφής και µπήκε στο σπίτι || ~ τον θυµό | την οργή | τον πει-
ρασµό || ~ τους ανταγωνιστές µου ΣΥΝ. κατανικώ, κατισχύω, υπερι-
σχύω, επιβάλλοµαι ΑΝΤ. νικώµαι, καταβάλλοµαι, ηττώµαι 2. (µτφ.) 
εξουδετερώνω (οτιδήποτε µε εµποδίζει), υπερπηδώ: χρειάστηκε να 
υπερνικήσω πολλά εµπόδια, για να φθάσω εδώ || ~ δυσχέρειες | δυ-
σκολίες ΣΥΝ. υπερβαίνω, ξεπερνώ. — υπερνίκηση (η) [1879]. 

υπερνοµάρχης (ο/η) {(θηλ. υπερνοµάρχου) κλητ. υπερνοµάρχα | 
υπερνοµαρχών} ο πρόεδρος ε\Ίαίων νοµαρχνακών αυτοδιοικήσεων 
που περιλαµβάνουν περισσότερους τού ενός νοµούς: ο ~ Αθηνών-Πει-
ραιώς. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. super-préfet]. 

υπερνοµαρχία (η) {υπερνοµαρχιών} η ενιαία νοµαρχιακή αυτοδι-
οίκηση που περιλαµβάνει περισσότερους τού ενός νοµούς: διεκδικεί 
την ~ Αθηνών-Πειραιώς. — υπερνοµαρχιακός, -ή, -ό. 

υπέρογκος, -η, -ο 1. υπερβολικά ογκώδης, αυτός που καταλαµβάνει 
τεράστιο όγκο: ~ δέµα | κιβώτιο ΣΥΝ. ογκωδέστατος, υπερµεγέθης, τε- 

ράστιος ΑΝΤ. µικροσκοπικός 2. (συνήθ. µτφ.) αυτός που υπερβαίνει 
το µέτρο, µεγαλύτερος από τον κανονικό ή τον συνηθισµένο: δαπα-
νήθηκαν ~ ποσά για την εκτέλεση τού έργου || - δαπάνη | λογαριασµός 
| τιµή ΣΥΝ. υπερβολικός, υπέρµετρος, τεράστιος ΑΝΤ. ελάχιστος. 
— υπέρογκα | υπερόγκως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπέρογκος < υπέρ- + όγκος]. 

υπεροξίδιο (το) [1886] {υπεροξιδί-ου | -ων} ΧΗΜ. 1. οργανική ή ανόρ-
γανη ένωση στο µόριο τής οποίας εντοπίζονται δύο άτοµα οξυγόνου 
που ενώνονται µεταξύ τους και αυτά µε τη σειρά τους ενώνονται 
ανά ένα µε δύο άλλα στοιχεία 2. υπεροξίδιο τού υδρογόνου ανόρ-
γανη χηµική ένωση, τής οποίας τα υδατικά διαλύµατα, τα οποία εί-
ναι γνωστά ως «οξυγονούχο νερό» (οξυζενέ), χρησιµοποιούνται ευ-
ρύτατα ως αντισηπτικά, ως αποχρωστικά και λευκαντικά µέσα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ξίδι. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. peroxyde (νόθο συνθ.) < per- (< λατ. per 
«υπερβολικά, πολύ») + oxyde (βλ. λ. οξίδιο)]. 

ιιπεροξυγόνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΦΥΣΙΟΛ. η 
υπερβολική οξυγόνωση (βλ.λ.) τού αίµατος µε την παροχή οξυγόνου 
στον οργανισµό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. peroxidation]. 

υπεροπλία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η υπεροχή στα όπλα, καλύτερος 
εξοπλισµός σε σύγκριση µε τον εχθρό: έχουµε ~ στην ξηρά | στη θά-
λασσα | στον αέρα. 

υπερόπτης (ο) {υπεροπτών}, υπερόπτρια (η) {υπεροπτριών} (λόγ.) 
πρόσωπο υπερβολικά υπερήφανο, που συµπεριφέρεται µε αλαζονεία: 
η µεγάλη φήµη που απέκτησε τον έκανε υπερόπτη ΣΥΝ. αλαζόνας, 
(λόγ.) επηρµένος ΑΝΤ. σεµνός, ταπεινός, µετριόφρων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπερόπτης < ΰπερ- + -όπτης < θ. οπ- τού παρακ. δπ-ωπ-α (βλ. λ. όψη)]. 

υπεροπτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που είναι χαρακτηριστικός τού 
υπερόπτη: ~ λόγια | στάση | συµπεριφορά | ύφος ΣΥΝ. αλαζονικός, 
(λόγ.) υπερφίαλος, επηρµένος, (καθηµ.) ξυπασµένος ΑΝΤ. σεµνός, τα-
πεινός, µετριόφρων 2. (ειδικότ. για πρόσ.) αυτός που έχει την τάση ή 
τη συνήθεια να περιφρονεί τους άλλους, που συµπεριφέρεται µε 
αλαζονεία: είναι πολύ ~ προς τους υφισταµένους του ΣΥΝ. αλαζονι-
κός, ξυπασµένος, (λόγ.) επηρµένος ΑΝΤ. σεµνός, ταπεινός, µετριόφρων. 
— υπεροπτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. 

υπερορία (η) {υπεροριών} (αρχαιοπρ.) η αναγκαστική αποµάκρυνση 
προσώπου, το οποίο κρίνεται ως ανεπιθύµητο, έξω από τα όρια (σύ-
νορα) κράτους ή επικράτειας ΣΥΝ. εξορία, απέλαση. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπερορία (γη), θηλ. τού επιθ. ύπερόριος < ΰπερ- + -όριος< όρος]. 

ύπερος (ο) {υπέρ-ου | -ων, -ους} BOT. το θηλυκό όργανο τού άνθους, 
που αποτελείται από ένα ή περισσότερα καρπόφυλλα, τα οποία είτε 
συµφύονται µεταξύ τους είτε όχι, κατ' αντιδιαστολή προς τον στήµο-
να. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπερος < υπέρ, κατά τα αρσ.]. 

υπερουράνιος1, -α, -ο [αρχ.] (ως προσωνυµία τού Θεού) αυτός που 
βρίσκεται πιο πάνω από τον ουρανό. 

υπερουράνιος2, -α, -ο ΧΗΜ. (στοιχείο) τού οποίου ο ατοµικός αριθµός 
είναι µεγαλύτερος από τον ατοµικό αριθµό τού ουρανίου. 

υπερούσιος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται πέρα και πάνω από την 
ουσία (δηλ. την ύλη), που είναι απρόσιτος στην ανθρώπινη γνώση: ~ 
0εός (προσωνυµία τού Θεού) || «ή Παρθένος σήµερον τον ύπε-ρούσιον 
τίκτει» (κοντάκιο των Χριστουγέννων) ΣΥΝ. άυλος, υπερκό-σµιος, 
ασύλληπτος ΑΝΤ. υλικός, σωµατικός, επιστητός. — υπερου-σιότητα 
(η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < µτγν. υπερούσιος < ΰπερ- + -ούσιος < ουσία], 

υπεροχή (η) (χωρ. πληθ.} 1. το να υπερτερεί (κάποιος/κάτι) σε σχέση 
µε (άλλον/άλλο), το να είναι ανώτερος ως προς την ποιότητα, την ηρ-
σότητα, το µέγεθος, την αξία κ.λπ.: διαθέτουµε ~ έναντι τού εχθρού 
και θα νικήσουµε || η ~ τής οµάδας µας ήταν αδιαφιλονίκητη σε όλη 
τη διάρκεια τού αγώνα || έχω | κερδίζω - έναντι κάποιου ΣΥΝ. ανωτε-
ρότητα, υπερτέρηση ΑΝΤ. κατωτερότητα, µειονεκτικότητα 2. (ειδικότ.) 
ΜΑΘ. άλλη ονοµασία για το υπόλοιπο, τη διαφορά στην αφαίρεση 3. 
ΝΟΜ. το επιπλέον ποσό, αυτό που απέµεινε από την πώληση ενεχύρου 
µετά την ικανοποίηση τής απαιτήσεως τού ενεχυροδανειστή 4. ΒΙΟΛ. 
η ιδιότητα ορισµένων αλληλοµόρφων κάθε γονιδίου να καθορίζουν 
τον φαινότυπο ενός οργανισµού, όταν υπάρχουν στον γονότυπο του 
ΣΥΝ. επικράτηση, κυριαρχία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπεροχή < υπερέχω]. 

υπέροχος, -η, -ο 1. αυτός που υπερέχει, που ξεχωρίζει από τους 
οµοίους του, που διαθέτει µια θετική ιδιότητα στον ύψιστο βαθµό: ~ 
άνθρωπος | καθηγητής | φωνή | συµπεριφορά | τοπίο | τέχνη || είσαι ~ 
(δηλ. πολύ όµορφη) µε αυτό το φόρεµα ΣΥΝ. έξοχος, εξαιρετικός, εξαί-
ρετος, ξεχωριστός, εξαίσιος ΑΝΤ. απαίσιος, φρικτός, άθλιος 2. (ειδι-
κότ.) ΦΙΛΟΣ, υπέροχο (το) βασική έννοια (κατηγορία) τής αισθητικής 
τού 1. Καντ, που µοιάζει µε το «ωραίο», αλλά διαφέρει από αυτό ως 
προς την έκταση ή την ποσότητα των αντικειµένων στα οποία ανα-
φέρεται. — υπέροχα | υπερόχως επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υπέροχος < 
υπερέχω]. 

υπεροψία (η) {χωρ. πληθ.} υπερβολική υπερηφάνεια, που συνδυάζε-
ται µε περιφρόνηση προς τους άλλους: συµπεριφέρεται µε ~ προς τις 
φτωχές συµµαθήτριες της, επειδή προέρχεται από την υψηλή κοινωνία 
ΣΥΝ. (λόγ.) έπαρση, αλαζονεία, οίηση, (λαϊκ.) ξυπασιά ΑΝΤ. σε-
µνότητα, ταπεινότητα, µετριοφροσύνη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπεροψία < υπερόπτης]. 

υπερπαραγωγή (η) [1891] 1. ΟΙΚΟΝ. η παραγωγή γεωργικών ή βιο-
µηχανικών προϊόντων σε ποσότητες µεγαλύτερες από τις αναγκαίες 
ή τις προβλεπόµενες: φέτος είχαµε ~ πορτοκαλιών και προβλέπεται 
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ότι εκατοντάδες τόνοι θα σαπίσουν στις χωµατερές · 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. 
θεατρικό, κινηµατογραφικό ή τηλεοπτικό έργο που διαθέτει πλούσια 
και επιβλητικά σκηνικά, πολλούς ηθοποιούς, σκηνές πλήθους κ.λπ., 
απαιτεί υψηλότατο χρηµατικό ποσό για την ολοκλήρωση του και 
έχει τα ανάλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overproduction (σηµ. 1), super-
production (σηµ. 2)]. 

υπερπατριώτης (ο) {υπερπατριωτών}, υπερπατριώτισσα (η) 
{υπερπατριωτισσών} (ειρων.-κακόσ.) πρόσωπο που προβάλλει υπερ-
βολικά και ενίοτε υποκριτικά την προσήλωση του στο ιδανικό τής 
πατρίδας, παρασυρόµενος σε εθνικιστικές ακρότητες και καταδικά-
ζοντας όσους και ό,τι δεν υπηρετεί, κατά τη γνώµη του, τα εθνικά 
ιδεώδη: θερµοκέφαλοι ~ υποστήριξαν τη λύση τής άµεσης στρατιω-
τικής επέµβασης || κάποιοι -, αυτόκλητοι εθνικοί σωτήρες, χαρακτη-
ρίζουν προδότες όσους δεν συµφωνούν µε τις απόψεις τους. — υπερ-
πατριωτισµός (ο), υπερπατριωτικός, -ή, -ό. 

υπερπέραν (το) {άκλ.} (λόγ.) 1. ο πέρα από τον θάνατο κόσµος, η µε-
ταθανάτια, η άλλη ζωή ΣΥΝ. ο άλλος κόσµος 2. (καθηµ.) οτιδήποτε 
βρίσκεται ή υποθέτουµε ότι βρίσκεται πέρα από τον γνωστό κόσµο: 
φωνές από το ~. [ΕΤΥΜ. < υπέρ- + πέραν, απόδ. τού γαλλ. l'au-delà]. 

υπερπήδηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. πή-
δηµα πάνω από (κάτι): ~ χαντακιού | εµποδίου 2. (ειδικότ. στη γυ-
µναστική) πήδηµα πάνω από γυµναστικό όργανο µε στήριξη µόνο 
των χεριών σε αυτό ή χωρίς καµία στήριξη 3. (µτφ.) η υπέρβαση οποι-
ουδήποτε εµποδίου, η µε οποιονδήποτε τρόπο κατίσχυση επί προσώ-
που, πράγµατος κ.λπ.: η ~ των δυσκολιών | των οικονοµικών δυσχε-
ρειών | των αντιδράσεων || η ~ των αντιπάλων | των ανταγωνιστών 
ΣΥΝ. (καθηµ.) ξεπέρασµα, (λόγ.) εξουδετέρωση, υπερνίκηση, υπερί-
σχυση. 

υπερπηδώ ρ. µετβ. [αρχ.] {υπερπηδάς... | υπερπήδ-ησα, -ώµαι, -άται..., 
-ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 1. (κυριολ.-σπάν.) πηδώ πάνω από (κάτι), 
ξεπερνώ µε πήδηµα: το άλογο υπερπήδησε την τάφρο µε δυσκολία 2. 
(µτφ.-συχνότ.) εξουδετερώνω οτιδήποτε µε εµποδίζει ή µε δυ-
σκολεύει, αναδεικνύοµαι ισχυρότερος αυτού: χρειάστηκε να υπερ-
πηδήσουµε πολλές δυσχέρειες, για να φτάσουµε εδώ || ~ εµπόδια | 
δυσκολίες | προβλήµατα ΣΥΝ. (λόγ.) υπερνικώ, (καθηµ.) ξεπερνώ. 

υπερπλασία (η) [1879] {υπερπλασιών} η υπέρµετρη ανάπτυξη τού 
όγκου οργάνου ή ιστού, η οποία οφείλεται σε πολλαπλασιασµό των 
συστατικών κυττάρων του, δηλ. σε αύξηση τού αριθµού τους, κατ' 
αντιδιαστολή προς την υπερτροφία (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < υπέρ- + -πλασία < πλάσσω, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hyperplasia]. 

υπερπληθυσµός (ο) [1821] {χωρ. πληθ.} 1. πληθυσµός υπερβολικά 
και δυσανάλογα αυξηµένος σε σχέση µε τις οικονοµικές συνθήκες 
χώρας ή περιοχής και µε τα διαθέσιµα µέσα διαβίωσης του: ένα από 
τα βασικότερα προβλήµατα των χωρών τού Τρίτου Κόσµου είναι ο -2. 
ΖΩΟΛ. αριθµός των ατόµων ζωικού είδους σε δεδοµένη περιοχή, ο 
οποίος εµφανίζεται δυσανάλογα µεγάλος σε σχέση µε τις διαθέσιµες 
πηγές σε οξυγόνο, χώρο, τροφή, νερό κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. overpopulation]. 

υπερπληθωρα (η) {χωρ. πληθ.} υπερβολικά µεγάλος αριθµός (από 
κάτι): ~ τροφίµων. [ΕΤΥΜ. Απόδ. των αγγλ. overabundance, surfeit]. 

υπερπληθωρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. ταχύτατη αύξηση τού 
ρυθµού τού πληθωρισµού, η οποία συνοδεύεται από συνεχή πτώση 
τής αξίας τού εθνικού νοµίσµατος, διαρροή κεφαλαίων στο εξωτερι-
κό, συρρίκνωση τής αγοραστικής δύναµης τού καταναλωτικού κοι-
νού και συναλλαγές σε είδος, αποθάρρυνση των επενδύσεων και δη-
µιουργία ανεργίας, µε σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική 
συνοχή (βλ. κ. λ. πληθωρισµός) ΣΥΝ. καλπάζων πληθωρισµός. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hyperinflation (νόθο συνθ.)]. 

υπερπλήρης, -ης, -ες [µτγν.] {υπερπλήρ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ.-εµ-
φατ.) εντελώς πλήρης, αυτός που δεν χωράει απολύτως τίποτε ή που 
έχει γεµίσει περισσότερο από όσο προβλέπεται ή επιτρέπεται: το θέ-
ατρο είναι ~, δεν χωράει άλλους || ~ ξενοδοχείο | βαγόνι | δοχείο. — 
υπερπληρότητα (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

υπερπλήροφόρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η παροχή υπερ-
βολικής πληροφόρησης ΑΝΤ. υποπληροφόρηση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. overinforming]. 

υπερπληρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {υπερπληροίς... | υπερπλήρ-ωσα, -ούµαι, -
ώθηκα, -ωµένος} (λόγ.) γεµίζω (κάτι) µέχρι επάνω ή περισσότερο από 
όσο πρέπει: ~ δοχείο | δεξαµενή || ~ αίθουσα | θέατρο µε κόσµο ΣΥΝ. 
(καθηµ.) παραγεµίζω. — υπερπλήρωση (η) [µτγν.]. 

υπέρπολυς, -πολλή, -πολύ [αρχ.] (υπέρπολλ-οι (ουδ. -α)} (εκφραστ.-
λόγ.) αυτός που είναι υπερβολικά πολύς: οι τράπεζες επιβαρύνουν 
τους δανειολήπτες µε υπέρπολυ τόκο. — υπέρπολυ επίρρ. 

υπερπολυτελής, -ής, -ές {υπερπολυτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
εξαιρετικά πολυτελής, αυτός που χαρακτηρίζεται από µεγάλη πολυ-
τέλεια, που φανερώνει χλιδή: ~ ξενοδοχείο | έπαυλη | θαλαµηγός || -
διαβίωση ΑΝΤ. λιτός, πενιχρός. — υπερπολυτελώς επίρρ., υπερπο-
λυτέλεια ι^η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

υπερπολυτιµος, -η, -ο αυτός που έχει υπερβολικά µεγάλη αξία ή εί-
ναι πάρα πολύ χρήσιµος: ~ αντίκα || ~ συνεργάτης | παίκτης. 

υπερπόντιος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που βρίσκεται ή γίνεται πέρα 
από τη θάλασσα, πέρα από τον ωκεανό, δηλ. πολύ µακριά: ~ χώρα | 
κτήση | αποικία | ταξίδι | εµπόριο- ΦΡ. υπερπόντιος αλιεία η αλιεία 
που διεξάγεται µε µεγάλα σκάφη εκτός Μεσογείου Θαλάσσης, π.χ. 
στις ακτές τής Β∆. Αφρικής στον Ατλαντικό Ωκεανό ή στις ακτές τής 
Α. Αφρικής. 

υπερπροϊόν (το) {υπερπροϊόντ-ος | -α, -ων} ΟΙΚΟΝ. το πλεόνασµα πάνω 
από το αναγκαίο προϊόν (που παράγεται, όταν ο παραγωγός έχει 
καλύψει τις ανάγκες του). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. surplus-
product]. 

υπερπροπόνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η εντατικότερη 
από το κανονικό προπόνηση κατά την περίοδο προετοιµασίας ενός 
αθλητή. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overtraining]. 

υπερπροσπάθεια (η) {υπερπροσπαθειών} η πολύ µεγάλη προσπάθεια, 
η προσπάθεια που υπερβαίνει τις συνήθεις δυνάµεις ή δυνατότητες: 
χρειάστηκε -, για να πείσουµε τους εταίρους µας για την ορθότητα των 
απόψεων µας. 

υπερπροστασία (η) {χωρ. πληθ.) 1. ΨΥΧΟΛ. η εκδήλωση υπερβολικής 
προστασίας και φροντίδας εκ µέρους των γονέων προς τα παιδιά 
τους, η οποία συντελεί στον περιορισµό τής πρωτοβουλίας και αυτε-
νέργειας τους, µε αποτέλεσµα την εξάρτηση των παιδιών από τους 
γονείς: η ~ συνήθως κάνει τα παιδιά δειλά και ευθυνόφοβα ΣΥΝ. 
υπερπροστατευτικότητα, υπερπροστατευτισµός 2. η παροχή υψηλής 
προστασίας και ασφάλειας: αντιηλιακό για ~ από τον ήλιο. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overprotection]. 

υπερπροστατευτικός, -ή, -ό αυτός που εκδηλώνει υπερπροστασία: ~ 
συµπεριφορά | γονιός.  — υπερπροστατευτικά επίρρ., υπερ-
προστατευτικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
overprotective]. 

υπερπροστατευτισµός (ο) 1. ΟΙΚΟΝ. πολιτική αυστηρού προστα-
τευτισµού 2. ΨΥΧΟΛ. η υπερπροστασία. 

υπερπροσφορά (η) 1. η προσφορά (πράγµατος) σε πολύ µεγαλύτερο 
βαθµό από το αναγκαίο ή το αναµενόµενο: ~ αγαθών | ενδιαφέροντος 
2. (σε εµπορικά καταστήµατα) η προσφορά προϊόντος σε πολύ 
χαµηλή τιµή πωλήσεως, συνήθ. λόγω εκπτώσεων. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Überangebot]. 

υπέρπυρο κ. (λαϊκ.) πέρπυρο κ. πέρπερο (το) {υπερπύρ-ου | -ων} 
χρυσό βυζαντινό νόµισµα που τέθηκε σε κυκλοφορία επί Μ. Κων-
σταντίνου το 309 µ.Χ. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. ύπέρπυρος (λόγω τού χρώ-
µατος τού νοµίσµατος) < ύπερ- + -πυρός < πυρ, πυρός}. 

υπερρεαλισµός (ο) {χωρ. πληθ.} σηµαντικό καλλιτεχνικό και λογο-
τεχνικό κίνηµα που αναπτύχθηκε κυρ. στις αρχές τού 20ού αι. (αφό-
του ο Αντρέ Μπρετόν το 1924 και το 1929 εξέδωσε το πρώτο και το 
δεύτερο αντίστοιχα υπερρεαλιστικό µανιφέστο) δίνοντας έµφαση 
στην υποσυνείδητη ή άλογη σηµασία των παραστάσεων που ενεργο-
ποιούνται αυτόµατα µε τον ελεύθερο συνειρµό, καθώς και στην αξιο-
ποίηση τυχαίων εντυπώσεων, ασυνήθιστων αντιθέσεων κ.λπ. ΣΥΝ. 
σουρεαλισµός. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. surréalisme, βλ. κ. 
σουρεαλισµός}. 

υπερρεαλιστής (ο), υπερρεαλίστρια (η) {υπερρεαλιστριών} οπαδός 
τού κινήµατος τού υπερρεαλισµού ΣΥΝ. σουρεαλιστής. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. surréaliste, βλ. κ. σουρεαλιστής]. 

υπερρεαλιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το κίνηµα τού υ-
περρεαλισµού: ~ τάση στη ζωγραφική || ~ απόδοση ενός θέµατος || ~ 
ποίηση ΣΥΝ. σουρεαλιστικός. — υπερρεαλιστικ-ά | -ώς επίρρ. 

υπερσιβηρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διάσχιση τής 
Σιβηρίας: ~ γραµµή 2. υπερσιβηρικός (σιδηρόδροµος) σιδηροδροµι-
κή γραµµή που διασχίζει τη Σιβηρία, συνδέοντας τη Ρωσία µε τις 
ακτές τού Ειρηνικού Ωκεανού: ταξιδεύω µε τον ~. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. Trans-Siberian]. 

υπερσιτίζω ρ. µετβ. {υπερσίτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} δίνω σε 
(κάποιον) υπερβολική τροφή ΑΝΤ. υποσιτίζω. ÌETYM. < µτγν. 
υπερσιτίζω < ύπερ- + σιτίζω < σίτος]. 

υπερσιτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ο σιτισµός κατά υπερβολικές πο-
σότητες, δηλ. κατά ποσότητες που υπερκαλύπτουν τις διατροφικές 
ανάγκες τού ατόµου (παλαιότ. και για θεραπευτικούς σκοπούς): οι 
φυµατικοί υποβάλλονταν παλιά σε ~ ΑΝΤ. υποσιτισµός 2. (ειδικότ.) η 
παροχή σε ζώο περισσότερης τροφής από όση απαιτείται για να κα-
λυφθούν οι ανάγκες του, µε στόχο την πάχυνση του για την παραγω-
γή κρέατος, την υποκίνηση ορισµένων λειτουργιών στον οργανισµό 
του (π.χ. αύξηση τής γονιµότητας) κ.ά. Επίσης υπερσίτιση (η). — 
υπερσιτιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
suralimentation]. 

υπέρσοφος, -η, -ο [αρχ.] (σπάν.) εξαιρετικά σοφός, αυτός που δια-
θέτει πολύ µεγάλη σοφία ΣΥΝ. πάνσοφος. 

υπερσύγχρονος, -η, -ο πάρα πολύ σύγχρονος, αυτός που κατα-
σκευάζεται, λειτουργεί κ.λπ. αξιοποιώντας και τα πιο πρόσφατα τε-
χνολογικά επιτεύγµατα: ~ συσκευή | µηχάνηµα | όπλο | αεροσκάφος | 
κατασκευή | τεχνολογικός εξοπλισµός. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. ultra-moderne]. 

υπερσυντέλικος (ο) {υπερσυντελίκ-ου | -ων, -ους} ΓΛΩΣΣ. χρόνος τού 
ρήµατος που σχηµατίζεται στα Νέα Ελληνικά περιφραστικά (µε το 
βοηθητικό ρήµα «είχα») και δηλώνει τον σχετικό χρόνο στο πα-
ρελθόν, δηλ. πράξη που έχει ολοκληρωθεί στο παρελθόν πριν από άλ-
λη, επίσης ολοκληρωµένη στο παρελθόν, λ.χ. είχα ήδη φύγει, όταν ει-
δοποίησες τους άλλους. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύπερσυντέλικος (ενν. χρόνος) < ύπερ- + -συντέλικος < 
συντελώ (-έω)}. 

υπερσυντηρητικός, -ή, -ό αυτός που είναι υπερβολικά συντηρητικός: 
~ πολιτικός | απόψεις. — υπερσυντηρητικά επίρρ., υπερσυντη-
ρητισµός (ο). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ultraconservative]. 

υπέρταση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η µη φυσιολογική 
αύξηση τής πιέσεως που ασκείται από το αίµα στα τοιχώµατα των 
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αγγείων, η οποία συνεπάγεται κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκε-
φαλικού επεισοδίου: αρτηριακή (αυξηµένη πίεση τού αίµατος στις 
αρτηρίες) | ενδοκρανιακή | πνευµονική | πυλαία | φλεβική ~ ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) πίεση ΑΝΤ. υπόταση 2. ΗΛΕΚΤΡ. το φαινόµενο κατά το οποίο το 
πλάτος ή η ενεργός τιµή τής εναλλασσόµενης τάσης στα άκρα ενός 
πυκνωτή ή ιδανικού πηνίου κυκλώµατος µπορεί, µε ορισµένες προϋ-
ποθέσεις, να πάρει τιµή µεγαλύτερη από το πλάτος ή την ενεργό τι-
µή τής εναλλασσόµενης τάσης που τροφοδοτεί το κύκλωµα. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. ύπέρτασις < ΰπερ + τάσις (< τείνω), o ιατρ. όρ. είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. hypertension]. 

υπερτασικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την υπέρταση: ~ σύ-
µπτωµα || (ως ουσ.) είναι ~ και τρώει τα φαγητά ανάλατα. 

υπέρτατος, -η, -ο αυτός που βρίσκεται πάνω από όλους ή από όλα σε 
µέγεθος, αξία, σηµασία, σπουδαιότητα κ.λπ.: έφθασε στον ~ βαθµό 
ευδαιµονίας || η ελευθερία θεωρείται το ~ αγαθό τού ανθρώπου || ~ 
τιµή | θυσία | αρχή || ~ κριτής (ο Θεός) || άνθρωπος υπέρτατης σοφίας 
| αρετής ΣΥΝ. ανώτατος, ύψιστος, ύπατος, κορυφαίος ΑΝΤ. κα-
τώτατος, έσχατος· ΦΡ. υπέρτατο Ον ο Θεός. — υπέρτατα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπέρτατος < υπέρ + παραγ. επίθηµα -τατος (τού υπερθ. 
βαθµού)]., 

υπερταχύς, -εία, -ύ {υπερταχ-έος | -είς (ουδ. -έα), -έων (θηλ. -ειών)} 
1. αυτός που αναπτύσσει πάρα πολύ µεγάλη ταχύτητα: ~ τρένα | σι-
δηροδροµική γραµµή 2. υπερταχεία (η) ταχεία (τρένο) που αναπτύσ-
σει πάρα πολύ µεγάλη ταχύτητα. [ΕΤΥΜ. Στη σηµ 2 η λ. είναι απόδ. 
τού γαλλ. train à grande vitesse]. 

υπερτέλειος, -α, -ο [µτγν.] 1. (συνήθ. ως χαρακτηρισµός τού Θεού) 
απόλυτα τέλειος ΣΥΝ. τελειότατος ΑΝΤ. ατελέστατος 2. (εµφατ.) αυτός 
που ενσαρκώνει το ιδανικό πράγµατος, ιδέας, καταστάσεως κ.λπ.: ~ 
συσκευή | µέθοδος | σύστηµα ΣΥΝ. ιδανικός, ιδεώδης. 

υπερτεµαχιακός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. υπερτεµαχιακά φαινόµενα φαινόµενα 
που σχετίζονται µε το εκφώνηµα (σειρά λέξεων: φράση | ολόκληρη 
πρόταση) και όχι µε τα απλά τεµάχια τού λόγου- τέτοιο φαινόµενο 
είναι ο επιτονισµός (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
suprasegmental], 

υπερτέρηση (η) [1876] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) η υπεροχή, 
ανωτερότητα (έναντι άλλου). 

υπέρτερος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που υπερτερεί, που υπερέχω ποσοτικά 
ή ποιοτικά: παρότι αντιµετώπισαν ~ δυνάµεις, νίκησαν ΣΥΝ. µεγαλύ-
τερος, ανώτερος ΑΝΤ. κατώτερος, υποδεέστερος. [ΕΤΥΜ < αρχ- 
υπέρτερος < υπέρ- + παραγ. επίθηµα -τερος (τού συγκρ. βαθµού)]. 

υπερτερώ ρ. µετβ. {υπερτερείς... | υπερτέρησα} (λόγ.) (+γεν.) είµαι ή 
γίνοµαι ανώτερος (από άλλον), βρίσκοµαι σε καλύτερη µοίρα, υπερι-
σχύω: υπερτερεί σαφώς των υπολοίπων σε εξυπνάδα και επιµέλεια || 
στο σχέδιο αυτό τα πλεονεκτήµατα υπερτερούν των µειονεκτηµάτων 
ΣΥΝ. υπερέχω, πλεονεκτώ, επικρατώ ΑΝΤ. µειονεκτώ, υπολείποµαι. 
[ΕΤΥΜ, < µτγν. υπερτερώ (-έω) < αρχ. υπέρτερος (βλ.λ.)]. 

υπερτίµηµα (το) {υπερτιµήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΟΙΚΟΝ. 1. η αύξηση 
τής αξίας ή τής προσόδου περιουσιακού στοιχείου ή άλλου οικονο-
µικού αγαθού: αυτόµατο ~ (που προκύπτει ανεξάρτητα από την προ-
σωπική συµβολή τού κατόχου τού οικονοµικού αγαθού) ΑΝΤ. υποτί-
µηµα 2. (συνεκδ.) το χρηµατικό όφελος που αποκοµίζει ο ιδιοκτήτης 
από την υπερτίµηση τής περιουσίας του 3. (συνεκδ.) το χρηµατικό 
ποσό κατά το οποίο αυξάνεται η αγοραία τιµή αγαθού ή εµπορεύµα-
τος σε σύγκριση µε την προηγούµενη ή µε τη συνήθη τιµή του 4. η 
διαφορά ανάµεσα στην ονοµαστική αξία τίτλου ή την πραγµατική 
αξία νοµίσµατος και στην τρέχουσα τιµή του, όταν η τελευταία είναι 
ανώτερη. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. increment]. 

υπερτιµηµένος, -η, -ο 1. αυτός που του αποδίδουν µεγαλύτερη αξία 
από την πραγµατική: το ταλέντο του είναι ~· δεν είναι παρά ένας µέ-
τριος ηθοποιός ΑΝΤ. υποτιµηµένος 2. ΟΙΚΟΝ. (νόµισµα) που η ισοτιµία 
του έχει καθοριστεί σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που διαµορφώ-
νεται στην ελεύθερη αγορά. 

υπερτίµηση (η) [1863] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} 1. η απόδοση 
υπερβολικής αξίας (σε κάτι): ~ των δυνατοτήτων | των ικανοτήτων 
κάποιου ΣΥΝ. υπερεκτίµηση ΑΝΤ. υποτίµηση 2. ΟΙΚΟΝ. η αύξηση τής 
τιµής αγαθού ή εµπορεύµατος: ~ των ειδών διατροφής ΑΝΤ. υποτίµη-
ση 3. (συνεκδ.) το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται η αξία ή η πρόσο-
δος περιουσιακού στοιχείου ή άλλου οικονοµικού αγαθού ΣΥΝ. υπερ-
τίµηµα. 

υπερτιµολονώ ρ. µετβ. {υπερτιµολογείς... | υπερτιµολόγ-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος) τιµολογώ (κάτι) µε ποσό µεγαλύτερο από την πραγ-
µατική του αξία: ~ εµπόρευµα | προϊόν. — υπερτιµολόγηση (η). 

υπέρτιµος (ο) {υπερτίµ-ου | -ων, -ους} αυτός που του αξίζει ιδιαίτερη 
τιµή· συνήθ. ως τιµητικός τίτλος αρχιερέων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. επίθ. 
ύπέρτιµος < υπέρ + -τιµος < τιµή]. 

υπερτιµώ ρ. µετβ. [αρχ.] {υπερτιµάς... | υπερτίµ-ησα, -ώµαι, -άται..., -
ήθηκα, -ηµένος} 1. αποδίδω σε (κάποιον/κάτι) αξία µεγαλύτερη από 
την πραγµατική του: ~ τις δυνάµεις | τις ικανότητες µου ΣΥΝ. υπερε-
κτιµώ ΑΝΤ. υποτιµώ 2. αυξάνω την τιµή εµπορεύµατος ή άλλου οικο-
νοµικού αγαθού: υπερτιµήθηκαν τα είδη διατροφής ΣΥΝ. ανατιµώ, α-
κριβαίνω,ΑΝΤ. υποτιµώ, φτηναίνω. 

υπερτονίζω ρ. µετβ. {υπερτόνισ-α, -τηκα, -µένος} τονίζω (κάτι) υπερ-
βολικά, δίνω µεγαλύτερη σηµασία σε (κάτι) από αυτή που έχει πραγ-
µατικά: υπερτόνισαν την αξία των πληροφοριών, αλλά αυτές αποδεί-
χθηκαν ασήµαντες ΣΥΝ. (µτφ.) υπογραµµίζω. — υπερτονισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overstress]. 

υπερτραφής, -ής, -ές {υπερτραφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) υπερβολι-
κά ευτραφής: ~ άνθρωπος | υποζύγιο ΣΥΝ. ευτραφέστατος ΑΝΤ. (λόγ.) 

λιπόσαρκος, κάτισχνος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύπερτραφής < ύπερ- + -τραφής, από το θ. τού παθ. αορ. 
β' έ-τράφ-ην, ρ. τρέφω]. 

υπερτριχωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η υπερβολική 
ανάπτυξη τού αριθµού και τού όγκου των τριχών τού σώµατος και 
τής κεφαλής ή η εµφάνιση τριχώµατος σε άτριχα µέρη (λ.χ. επάνω σε 
ελιές). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypertrichosis]. 

υπερτροφία (η) [1856] {χωρ. πληθ.} 1. ΙΑΤΡ. η υπερβολική αύξηση τού 
όγκου και τού βάρους ιστού ή οργάνου οργανισµού (ανθρώπου, ζώ-
ου, φυτού), η οποία οφείλεται σε αύξηση τού όγκου των κυττάρων 
και των συστατικών του στοιχείων, χωρίς αντίστοιχη αύξηση τού 
αριθµού τους (κατ' αντιδιαστολή προς την υπερπλασία, βλ.λ.): ~ µυός 
| τής καρδιάς 2. (σπανιότ.) η υπέρµετρη λήψη τροφής και κατά συνέ-
πεια η υπερβολική θρέψη ΣΥΝ. υπερσιτισµός ΑΝΤ. υποσιτισµός 3. 
(µτφ.) η υπερβολική ανάπτυξη: «στη συνειδητή ατροφία τού κοινωνι-
κού κράτους αντιστοιχεί η ~ τού ποινικού κράτους» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypertrophie]. 

υπερτροφικός, -ή, -ό [1891] αυτός που χαρακτηρίζεται από υπερ-
τροφία, που είναι υπερβολικά ανεπτυγµένος: ~ όργανο | µυς | καρδιά 
|| (µτφ.) ~ εγώ ΑΝΤ. ατροφικός. — υπερτροφικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypertrophique]. 

υπερτυχερός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι εξαιρετικά τυχερός, που 
κερδίζει πολλά, επειδή τον ευνοεί η τύχη 2. υπερτυχερός (ο) ο νικη-
τής διαγωνισµού λαχείων ή γενικότ. (νόµιµων) τυχερών παιχνιδιών 
µε πολύ µεγάλα κέρδη: ο ~ τού ΛΟΤΤΟ | τού ΠΡΟ-ΠΟ | τού πρωτο-
χρονιάτικου Εθνικού Λαχείου. 

υπέρυθρος, -η, -ο (λόγ.) 1. (σπάν.) αυτός τού οποίου το χρώµα κλίνει 
προς το ερυθρό, κοκκινωπός 2. ΦΥΣ. υπέρυθρη ακτινοβολία | υπέ-
ρυθρες ακτίνες ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, που βρίσκεται στην 
περιοχή τού φωτεινού φάσµατος πριν από το ερυθρό και τής οποίας 
τα µήκη κύµατος είναι µεγαλύτερα των ορατών ακτινοβολιών και µι-
κρότερα των µικροκυµάτων 3. αυτός που λειτουργεί µε υπέρυθρες 
ακτίνες: ~ αισθητήρας || σύστηµα ~ έρευνας και ιχνηλάτησης. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. υπέρυθρος < ύπ(ο)- + ερυθρός. Ο φυσ. όρ. είναι απόδ. τού 
αγγλ. ultra-red]. 

υπερυπολογιστής (ο) ηλεκτρονικός υπολογιστής µε εξαιρετικά 
υψηλές επιδόσεις: «µυστικές υπηρεσίες χρησιµοποιούν υπερυπολο-
γιστές για την επεξεργασία επικοινωνιών και αποκρυπτογράφηση» 
(εφηµ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. super computer]. 

υπερυψώνω ρ. µετβ. {υπερύψω-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) υψώνω (κά-
τι) πάνω από το συνηθισµένο ή πάνω από κάτι άλλο, δίνω σε (κάτι) 
µεγαλύτερο ύψος: ~ το καµπαναριό || (η µτχ. υπερυψωµένος, -η, -ο) ~ 
διάβαση | σιδηροδροµική γραµµή ! επίπεδο | δάπεδο | ισόγειο ΣΥΝ. α-
νυψώνω ΑΝΤ. χαµηλώνω, κατεβάζω. — υπερύψωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπερυψώ (·όω) < υπέρ- + ύψώ < ϋψος]. 

υπερφαλαγγίζω ρ. µετβ. {υπερφαλάγγισ-α, -τηκα, -µένος) (λόγ.) 1. 
ΣΤΡΑΤ. επεκτείνω το µέτωπο τής φάλαγγας µου, για να κυκλώσω το 
ένα ή και τα δύο άκρα τής εχθρικής παράταξης ΣΥΝ. υπερκερώ 2. 
(µτφ.) υπερβαίνω (ό,τι µε εµποδίζει ή µε δυσκολεύει), περνώ πέρα ή 
πάνω από (κάποιον/κάτι) µε οποιονδήποτε τρόπο: τα τελευταία χρό-
νια οι ιδεολογικοί µας αντίπαλοι µας υπερφαλάγγισαν, αλλά δεν µας 
διέλυσαν ΣΥΝ. ξεπερνώ. — υπερφαλάννιση (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ύπερφαλαγγώ (-έω) < ύπερ- + -φαλαγγώ < φάλαγξ, -αγ-γος]. 

υπερφίαλος, -η, -ο (λόγ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που υπερηφανεύεται 
υπερβολικά και παράλογα, που συµπεριφέρεται µε αλαζονεία και 
θράσος: ~ άνθρωπος | ηγεµόνας ΣΥΝ. αλαζόνας, (λογιότ.) επηρµένος, 
υπεροπτικός ΑΝΤ. ταπεινός, µετριόφρων 2. αυτός που χαρακτηρίζεται 
από αλαζονεία: ~ αξίωση | φιλοδοξία | συµπεριφορά ΣΥΝ. υπεροπτι-
κός ΑΝΤ. ταπεινός. — υπερφίαλα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπερφίαλος, αβεβ. ετύµου, λ. µε α' συνθ. την πρόθ. υπέρ. 
Ως προς το β' συνθ., έχουν διατυπωθεί δύο υποθέσεις: (α) Σύµφωνα µε 
την παραδοσιακή άποψη, προέρχεται από τη λ. φιάλη µε τη σηµ. «αυ-
τός που ξεχειλίζει, που είναι υπερβολικά γεµάτος», από όπου επε-
κτάθηκε στη γενική σηµ. «υπερόπτης, υπερβολικός» (β) Νεότεροι 
ερευνητές ανάγουν το επίθ. στο αρχ. ΰπερφυής «υπερµεγέθης, υπερ-
βολικός» (< ύπερ- + -φυής < φύω | -οµαί) µέσω τ. *ύπερφύαλος (και 
µε ανοµοίωση υπερφίαλος) < ύπερ- + φυ- (< φύω) + παραγ. επίθηµα -
αλός (πβ. κ. ατάσθ-αλος)]. 

υπερφιλελεύθερος, -η, -ο [1889] αυτός που είναι υπερβολικά φι-
λελεύθερος: ~ ανάλυση για τις αδυναµίες τού κράτους. 

υπερφιλόδοξος, -η, -ο αυτός που είναι υπερβολικά φιλόδοξος. — 
υπερφιλοδοξία (η). 

υπερφορολόγηοη (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η υπερβολική 
φορολόγηση. — υπερφορολογώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. overtaxation]. 

υπερφορτίζω ρ. µετβ. [υπερφόρτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
ΗΛΕΚΤΡ. φορτίζω (κάτι) υπερβολικά µε ηλεκτρικό φορτίο µεγαλύτερο 
από το κανονικό: η συσκευή υπερφορτίστηκε 2. (γενικότ.) φορτίζω 
(κάτι) υπερβολικά ΣΥΝ. (καθηµ.) υπερφορτώνω. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. surcharger]. 

υπερφόρτιση (η) [1879] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. ΦΥΣ. η φόρ-
τιση ηλεκτρικής συσκευής µε ηλεκτρικό φορτίο µεγαλύτερο τού κα-
νονικού 2. (συνεκδ.) το πρόσθετο φορτίο, το οποίο δέχεται υπό συ-
γκεκριµένες συνθήκες µια µηχανή ή κατασκευή. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. surcharge]. 

υπέρφορτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που είναι υπερφορτωµένος ΣΥΝ. 
κατάφορτος. 



υπερφορτώνω 1841 υπηκοότητα 
 

υπερφορτώνω ρ. µετβ. {υπερφόρτω-σα, -θηκα, -µένος} φορτώνω υπερβολικά 
(κάτι), τοποθετώ φορτίο | βάρος µεγαλύτερο τού κανονικού ή τού 
επιτρεποµένου σε (κάτι): ~ βαγόνι | πλοίο | αυτοκίνητο ΣΥΝ. παραφορτώνω. 
— υπερφόρτωση (η) [1844]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπερφορτώ (-όω) < ύπερ- + φορτώ (-όω) < φόρτος (βλ.λ.)]. 

υπερφυής, -ής, -ές {υπερφυ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που υπερβαίνει τη 
φύση, υπερφυσικός: ~ κόσµος | πραγµατικότητα ANT. φυσικός, γήινος, 
πραγµατικός 2. (συνεκδ.) υπέροχος, εξαίσιος: ~ σύλληψη | αποκάλυψη. — 
υπερφυώς επίρρ. [αρχ.], ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ΰπερφυής 
< υπέρ + -φυής (< φύω, φύοµαι), πβ. προσ-φυής]. 

υπερφυσικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που υπερβαίνει τη φύση και τους νόµους 
της, που η ύπαρξη ή η εκδήλωση του δεν εξηγείται µε βάση τους φυσικούς 
νόµους και δεν ερµηνεύεται λογικά: ~ φαινόµενο | όραµα | εµπειρία | δυνάµεις 
|| ~ ον (η θεότητα) ΣΥΝ. υπερκόσµιος ΑΝΤ. φυσικός, φυσιολογικός 2. (µτφ.) 
εξαιρετικά µεγάλος- µεγαλύτερος από το φυσικό ή το κανονικό: ~ δύναµη || ~ 
µπεµπές (πολύ παχύ και µεγαλόσωµο µωρό ή µεγαλόσωµος άνδρας µε µυαλό 
ή συµπεριφορά µωρού) || «τέλεια στην όψη φρούτα µε ~ ιδιότητες λόγω τής µε-
τάλλαξης των γονιδίων τους» (εφηµ.) ΣΥΝ. υπερµεγέθης. — υπερφυ-σικ-ά | -
ώς [1889] επίρρ. 

υπερχειλίζω ρ. αµετβ. [1887] {υπερχείλισ-α, -µένος) (λόγ.) (για υγρά) 
υπερβαίνω τα χείλη δοχείου, την κοίτη ποταµού, τη στεφάνη διαφράγµατος 
κ.λπ. και χύνοµαι έξω: το ποτάµι υπερχείλισε ΣΥΝ. εκχει-λίζω, ξεχειλίζω. — 
υπερχείλιση (η) [1872]. 

υπέρχλωρικός, -ή, -ό [1889] ΧΗΜ. (κυρ. για άλατα) αυτός που περιέχει την 
υπερχλωρική ρίζα (C104). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. perchlorique (νόθο συνθ.) < per- (< λατ. per 
«υπερβολικά, πολύ») + chlorique (βλ. λ. χλώριο)]. 

υπερχλωρυδρία (η) [1895] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. η παθολογική κατάσταση που 
συνίσταται στην αυξηµένη περιεκτικότητα των γαστρικών υγρών τού 
στοµάχου σε υδροχλωρικό οξύ και εκδηλώνεται µε αίσθηµα καύσου και 
ξινίλες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hyperchlorhydrie]. 

υπερχρεώνοµαι ρ. αµετβ. {υπερχρεώ-θηκα, -µένος) αποκτώ περισσότερα χρέη 
από αυτά που µπορώ να αποπληρώσω: υπερχρεωµένη εταιρεία | οργανισµός. 

υπερχρέωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) η υπερβολική χρέωση. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. overcharge]. 

υπερχρονικος, -ή, -ό αυτός που ξεπερνάει τον χρόνο, που ισχύει σε διαφορετικές 
εποχές. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. super-temporal]. 

υπερχρονισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΝΟΜ. ακύρωση (δηλ. παύση τής ισχύος) 
νοµικής συµβάσεως, συµβολαίου κ.λπ. λόγω µη ανανεώσεως του εντός 
καθορισµένης προθεσµίας 2. (γενικότ.) παραγραφή που επέρχεται λόγω 
παρελεύσεως προθεσµίας. 

υπερχρωµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. η παρουσία αυξηµένης ποσότητας 
χρωστικής στο δέρµα και γενικότ. σε ιστό ή όργανο 2. η παρουσία αυξηµένης 
ποσότητας αιµοσφαιρίνης στα ερυθρά αιµοσφαίρια. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. hyperchromia], 

υπερψηφίζω ρ. µετβ. [1883] {υπερψήφισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 
εγκρίνω (κάτι) µε την ψήφο µου, δίνω θετική ψήφο σε (κάτι): η Βουλή 
υπερψήφισε το νοµοσχέδιο || - πρόταση | νόµο | σχέδιο ΑΝΤ. καταψηφίζω. 

υπερψήφιση (η) [1889] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.) η έγκριση µε ψήφιση από 
την πλειονότητα: η ~ τού νοµοσχεδίου από τα 2/3 τής Βουλής. ρ 

υπερώα (η) {δύσχρ. υπερώων} ΑΝΑΤ. το άνω τοίχωµα τής στοµατικής 
κοιλότητας σε σχήµα θόλου, το οποίο χωρίζει το στόµα από τη ρινική 
κοιλότητα: σκληρή ~ (το πρόσθιο τµήµα της) || µαλακή - (το οπίσθιο τµήµα 
της) ΣΥΝ. ουρανίσκος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπερφακ επίρρ. *ύπέρω, που αποσπάστηκε από το αρχ. 
ύπερώτατος (< υπέρ, κατά τα άνώ-τατος, κατώ-τατος)]. 

υπερωικός, -ή, -ό [1782] ΓΛΩΣΣ. (φθόγγος) που αρθρώνεται µε επαφή τής 
ράχης τής γλώσσας στην υπερώα, π.χ. το κ στη λέξη καλός, το γ στη λέξη 
γόνος, το χ στη λέξη χαρά, το γκ στη λέξη γκαµήλα είναι ~ σύµφωνα ΣΥΝ. 
ουρανικός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vélaire]. 

υπερώιος, -α, -ο (λόγ.) ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε την υπερώα: ~ αδένας | 
νεύρο | αρτηρία | οστό | απόφυση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπερφος | -ώιος < επίρρ. 
*ύπέρω (βλ. λ. υπερώα)]. 

υπερωκεάνιο (το) {υπερωκεανί-ου | -ων} µεγάλο (επιβατηγό) πλοίο, το οποίο 
εκτελεί υπερωκεάνια ταξίδια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πλοίο. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. 
τού µτγν. επιθ. υπερωκεάνιος ως απόδ. τού γαλλ. transatlantique]. 

υπερωκεάνιος, -α, -ο (παλαιότ. υπερωκεάνειος) [µτγν.] 1. αυτός που γίνεται διά 
µέσου τού ωκεανού: ~ πλους | ταξίδι ΣΥΝ. υπερπόντιος 2. (σπάν.) αυτός που 
βρίσκεται πέρα από τον ωκεανό, πολύ µακριά: ~ χώρες | κτήσεις | λιµένες 
ΣΥΝ. υπερπόντιος 3. υπερωκεάνιο (το) βλ.λ. 

υπερωνυµία (η) ΓΛΩΣΣ. η σχέση µεταξύ λέξεων κατά την οποία µία από αυτές, 
που ονοµάζεται υπερώνυµο (βλ.λ.) έχει ευρύτερη σηµασία από τις άλλες, που 
ονοµάζονται υπώνυµα (βλ.λ.). 

υπερώνυµο (το) {υπερωνύµ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. λέξη τής οποίας η σηµασία είναι 
ευρύτερη τής σηµασίας άλλων λέξεων (υπωνύµων): η λέξη «άνθος» είναι 
υπερώνυµο των λέξεων «τριαντάφυλλο» και «γαρύφαλλο» (βλ. κ. λ. υπώνυµο, 
συνώνυµο). 

[ΕΤΥΜ. < υπέρ- + -ώνυµο (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < 
αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα. Απόδ. τού αγγλ. superor-dinate]. 

υπερώο (το) (λόγ.) 1. µικρό διαµέρισµα που βρίσκεται αµέσως κάτω από τη 
στέγη και πάνω από όλους τους ορόφους ΣΥΝ. σοφίτα 2. (σπα-νιότ.) το 
ανώτερο τµήµα οικίας, το τελευταίο πάτωµα 3. (ειδικότ.) (σε θέατρο ή 
κινηµατογράφο) ο εξώστης (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. ΰπερωον, παράλλ. τ. τού 
υπερώα (βλ.λ.)]. 

υπερωρία (η) {υπερωριών} 1. το χρονικό διάστηµα εργασίας πέρα από το 
κανονικό ωράριο: αναγκάζοµαι να κάνω υπερωρίες (να εργαστώ παραπάνω 
ώρες από το κανονικό), για να βγάλω τη δουλειά || την εποχή αυτή οι 
περισσότεροι υπάλληλοι δουλεύουν υπερωρίες 2. (συνεκδ.) η αµοιβή που 
πληρώνεται κάποιος για το επιπλέον χρονικό διάστηµα εργασίας: πληρώνοµαι 
τις ~ µου. — υπερωριακός, -ή, -ό, υπε-ρωριακ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. overtime]. 

υπερωρίµαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} η ωρίµαση που ξεπερνά το 
φυσιολογικό στάδιο- (για φρούτο) το να έχει παραγίνει και να αρχίζει να 
αλλοιώνεται. — υπερωριµάζω ρ. [ΕΤΥΜ· Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
surmaturation]. 

υπερώριµος, -η, -ο [1892] πολύ ώριµος, αυτός που έχει ωριµάσει υπερβολικά, 
που έχει ξεπεράσει το στάδιο τής ωρίµασης: ~ φρούτο | καρπός ΣΥΝ. 
(καθηµ.) παραγινωµένος, παραµεστωµένος ΑΝΤ. ανώριµος, άγουρος, 
αγίνωτος. 

υπεστάλην ρ. → υποστέλλω 
υπεστην ρ. → υφίσταµαι 
υπέστειλα ρ. → υποστέλλω 
υπεσχηµένος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός για τον οποίο έχει δοθεί υπόσχεση 2. 

υπεσχηµένα (τα) οι υποσχέσεις: σηµειώθηκαν αντιδράσεις, γιατί η κυβέρνηση 
δεν τήρησε τα ~. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παρακ. τού αρχ. ύπισχνοϋµαι (-έο-) (βλ. λ. υπόσχοµαι), το οποίο 
σχηµατίζει αρκετούς χρόνους µε βάση τον παράλληλο τύπο ύπέχοµαι]. 

ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (το) Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 

υπεύθυνος, -η, -ο 1. αυτός που έχει την ευθύνη (για κάτι), που τα καθήκοντα και 
οι αρµοδιότητες του επιβάλλουν την οργάνωση και τον έλεγχο µιας 
δραστηριότητας, υπηρεσίας κ.λπ.: ο πιλότος είναι ~ για την ασφάλεια των 
επιβατών || η Αστυνοµία είναι ~ για την τήρηση τής τάξης || ποιος είναι ~ σε 
αυτό το κατάστηµα; || (ως ουσ.) ο ~ τού τµήµατος πωλήσεων | τροφοδοσίας | 
λογιστηρίου | δηµοσίων σχέσεων || ο ~ σπουδών τής σχολής | υποκαταστήµατος 
| τού Οργανωτικού τού κόµµατος || ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά παντός 
υπευθύνου ANT. ανεύθυνος 2. (ειδικότ.) (α) (για πρόσ.) αυτός από τον οποίο 
µπορεί ή πρέπει να ζητηθούν ευθύνες (για κάτι): συνελήφθη ο ~ εκδότης τού 
επίµαχου βιβλίου ΣΥΝ. υπόλογος ΑΝΤ. ανεύθυνος (β) αυτός που έχει, λόγω 
θέσεως, αυξηµένες ευθύνες: έχει ~ θέση στην εταιρεία: είναι διευθυντής 
πωλήσεων 3. ΝΟΜ. αστικώς υπεύθυνος (αστικώς υπευθύνου} το πρόσωπο το 
οποίο ανεξάρτητα από το αν υπέχει και ποινική ευθύνη, είναι υποχρεωµένο 
κατά τον νόµο να καταβάλει την αποζηµίωση ή τη χρηµατική ικανοποίηση 
που επιδικάζει το δικαστήριο στον πολιτικώς ενάγοντα 4. αυτός που φταίει 
(για κάτι), που ευθύνεται (για κάτι): ποιος είναι ~ για το ατύχηµα; || σε θεωρώ 
~ για ό,τι συνέβη || κάποια µέρα θα πληρώσουν οι - ΣΥΝ. υπαίτιος, ένοχος ΑΝΤ. 
αναίτιος, αθώος 5. αυτός που συναισθάνεται τις ευθύνες του, που εργάζεται 
και συµπεριφέρεται µε αίσθηµα ευθύνης και σοβαρότητας: είναι πολύ ~ 
άνθρωπος || η δουλειά αυτή πρέπει να δοθεί σε -πρόσωπο ΑΝΤ. ανεύθυνος 6. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που παρέχεται ή γίνεται µε την ευθύνη κάποιου: ~ δήλωση 
| απάντηση | διαβεβαίωση. — υπεύθυνα | υπευθύνως [µτγν.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. ανεύθυνος, ευθύνη. 
[ΕΤΥΜ < «Ρ*· υπεύθυνος < ύπ(ο)- + εϋθυνος < ευθύνη, πβ. κ. άν-εύ-θυνος]. 

υπευθυνότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. το να έχει κανείς την ευθύνη µιας 
δραστηριότητας, ενός τοµέα: έχει την ~ τής διοργάνωσης 2. η συναίσθηση τής 
ευθύνης που έχει κανείς, το να ενεργεί µε υπεύθυνο τρόπο: τον διακρίνει 
µεγάλη ~ παρά το νεαρόν τής ηλικίας του ΑΝΤ. ανευθυνότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ευθύνη. 

υπέχω ρ. µετβ. (υπείχα (παρατ. που χρησιµοποιείται κ. ως αόρ.)} κρατώ κάτω 
από (κάτι), υπόκειµαν (λόγ.) κυρ. στη ΦΡ. υπέχω ευθύνη έχω ευθύνη, είµαι 
υπεύθυνος (υπαίτιος) για κάτι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω, απέχω, παρέχω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· υπέχω < ΰπ(ο)- + εχω. Η λ. χρησιµοποιείται συχνά στην αρχ. 
δικανική ορολογία, δηλώνοντας την ανάληψη ευθύνης ή υποχρέωσης σε 
περιφράσεις όπως υπέχω ζηµίαν/ δίκην/ αίτίαν «κατηγορία» κ.ά.]. 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (το) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων. 

υπήγαγα ρ. → υπάγω 
υπηγµενος, -η, -ο → υπάγω 
υπήκοος (ο/η) {υπηκό-ου | -ων, -ους} 1. αυτός που υπόκειται στην εξουσία 

κράτους ή (παλαιότ.) ηγεµόνα: οι Σέρβοι ήταν κάποτε ~ τής Αυστροουγγρικής 
Αυτοκρατορίας || αδιαφορεί για την τύχη των υπηκόων του 2. ΝΟΜ. πολίτης 
κράτους, αυτός που έχει ή στον οποίο έχει αναγνωριστεί η υπηκοότητα 
κράτους: Ελληνας | Άγγλος | Γάλλος ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπήκοος < ύπ(ο)- + -ήκοος (µε έκταση τού αρχικού φω-
νήεντος εν συνθέσει) < ακοή]. 

υπηκοότητα (η) [1831] {χωρ. πληθ.} ΝΟΜ. ο νοµικός δεσµός που συνδέει 
ορισµένο πρόσωπο µε ορισµένο κράτος, ώστε το πρόσωπο να θε- 



υπήνεµος 1842 υπνοβατώ 
 

ωρείται πολίτης τής οικείας πολιτείας και στοιχείο τού συνόλου που 
ονοµάζεται «λαός»: αποκτώ | παίρνω | χάνω την ~ || αγγλική | γαλλική 
| αµερικανική ~ (πβ. λ. ιθαγένεια). 

υπήνεµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά 
από αυτή που φυσά ο άνεµος: ~ λιµένας ΣΥΝ. απάνεµος ΑΝΤ. προσή-
νεµος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπήνεµος < ύπ(ο)- + -ήνεµος (µε έκταση τού αρκτικού 
φωνήεντος εν συνθέσει) < άνεµος]. 

υπηρεσία (η) {υπηρεσιών} 1. το έργο, η εργασία, που ανατίθεται σε 
υπάλληλο ανάλογα µε τη θέση που κατέχει και µε βάση τον καταµε-
ρισµό εργασίας που ισχύει στον χώρο όπου απασχολείται: ~ γραφεί-
ου | λόχου || ορκίστηκε και ανέλαβε ~ || από την υγειονοµική επιτροπή 
κρίθηκε ικανός προς ~ || στο δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι εκτελούσε 
διατεταγµένη -ΣΥΝ. εργασία, δουλειά· ΦΡ. (α) εν/σε υπηρεσία κατά 
την εκτέλεση τού έργου που µου έχει ανατεθεί στο πλαίσιο των κα-
θηκόντων µου: στους αστυνοµικούς απαγορεύεται η κατανάλωση αλ-
κοόλ, όταν είναι - (β) είµαι υπηρεσία (προφορ.) έχω οριστεί να εκτε-
λέσω ορισµένη εργασία ή αποστολή: ποιος είναι απόψε υπηρεσία; (γ) 
άρνηση υπηρεσίας η άρνηση δηµοσίου υπαλλήλου ή στρατιωτικού 
να εκτελέσει τα καθήκοντα που επιβάλλονται από τον νόµο και τους 
κανονισµούς (θεωρείται ποινικό αδίκηµα) (δ) τίθεµαι εκτός υπηρε-
σίας απαλλάσσοµαι από τα καθήκοντα µου, απολύοµαι (ε) αντιποίη-
ση (δηµόσιας) υπηρεσίας βλ. λ. αντιποίηση (στ) θέτω σε υπηρεσία α-
ναθέτω την εκτέλεση έργου: «το Πολεµικό Ναυτικό έθεσε σε υπηρε-
σία µία ακόµη φρεγάτα» (εφηµ.) (ζ) ενεργός υπηρεσία το να εργάζε-
ται κάποιος (κατ' αντιδιαστολή προς τη σύνταξη, την έξοδο από την 
υπηρεσία): δύο χρόνια µετά την αποστράτευση του, επανήλθε στην ~ 
2. (α) (η γεν. υπηρεσίας ως προσδιορισµός) για υπάλληλο ή στρατιω-
τικό που αναλαµβάνει την εκτέλεση καθορισµένων εργασιών στο 
πλαίσιο τού προγράµµατος εργασίας και για συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα: ποιος είναι ο αξιωµατικός ~ απόψε στο αστυνοµικό τµήµα; 
(β) (ειδικότ.) η εκτέλεση τής εργασίας, των καθηκόντων που ανατίθε-
νται σε υπάλληλο ή στρατιωτικό: για να µετατεθεί κανείς στην Αθή-
να, χρειάζεται να έχει συµπληρώσει ορισµένα χρόνια - σε παραµε-
θόρια περιοχή 3. (συνεκδ.) ο χρόνος που διήρκεσε ή διαρκεί µια υπη-
ρεσία: είµαι στην ενεργό -, δεν έχω ακόµη συνταξιοδοτηθεί || έχει συ-
ντάξιµη -1| Πόση - έχεις στο ∆ηµόσιο; Είκοσι χρόνια ή περισσότερο; 
4. (συνεκδ.) κλάδος οργανώσεως, στρατού, δηµοσίου ή ιδιωτικού ορ-
γανισµού κ.λπ., ιεραρχικά οργανωµένος, καθώς και το σύνολο των 
λειτουργιών που περιλαµβάνει: δηµόσια/ ιδιωτική ~|| η νοµική ~µιας 
εταιρείας || διπλωµατική | ταχυδροµική | τηλεφωνική | µυστική | τε-
λωνειακή | αρχαιολογική ~ || Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (κρατι-
κός οργανισµός που ενεργεί κατασκοπία υπέρ των κρατικών συµφε-
ρόντων) || η ~ µας λειτουργεί άψογα || ~ ασφαλείας | υγείας | πυρα-
σφάλειας 5. κάθε παροχή που προσφέρει δηµόσια ή ιδιωτική εται-
ρεία: η εταιρεία αυτή προσφέρει διαδικτυακές - σε συνδροµητές 6. η 
εξυπηρέτηση (σκοπού, προσώπου κ.ά.)· κυρ. σε ΦΡ. όπως τίθεµαι στην 
υπηρεσία (κάποιου), θέτω τον εαυτό µου στην υπηρεσία ενός αγώνα 
κ.ά. 7. (γενικότ.) η προσφορά προς (κάποιον/κάτι), κυρ. αυτή που 
παρέχεται ανιδιοτελώς, χωρίς αµοιβή ή αντάλλαγµα ή ως βοήθεια, ε-
νίσχυση κ.λπ.: προσέφερε πολύτιµες ~ στην πατρίδα || µε αυτά που 
του λες, του προσφέρεις πολύ καλή ~ για τα σχέδια του || χρειάζοµαι 
επειγόντως τις ~ γιατρού | δικηγόρου ΣΥΝ. εξυπηρέτηση· ΦΡ. (α) προ-
σφέρω τις καλές µου υπηρεσίες µεσολαβώ για να λυθεί διαφορά, να 
υπογραφεί συµφωνία κ.λπ. (β) σηµαντικές | εξαίρετες υπηρεσίες 
προσφορά σηµαντικής προσωπικότητας -καλλιτέχνη, λογοτέχνη 
κ.λπ.-, η οποία βάσει ορισµένων νόµιµων προϋποθέσεων θεµελιώνει 
δικαίωµα συντάξεως ή απονοµής στο πρόσωπο αυτό παρασήµου ή 
άλλων τιµητικών διακρίσεων (γ) ΠΟΛΙΤ. καλές υπηρεσίες διπλωµατική 
µέθοδος για την ειρηνική επίλυση διαφορών µεταξύ κρατών, που 
συνίσταται στη διακριτική παρέµβαση ενός τρίτου (προσωπικότητας 
διεθνούς κύρους ή αντιπροσώπου κράτους) µεταξύ των συγκρουόµε-
νων µερών 8. (συνεκδ.) το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν (κά-
ποιον), το υπηρετικό προσωπικό (κυρ. ιδιωτικής οικίας)· κάθε υπηρέ-
της | υπηρέτρια ξεχωριστά: ζητώ ~ να µε βοηθάει στις δουλειές || εί-
µαστε δύο µήνες χωρίς ~ || η - έχει σήµερα άδεια εξόδου || σκάλα | εί-
σοδος | δωµάτιο | στολή υπηρεσίας (που προορίζεται δηλ. για το υπη-
ρετικό προσωπικό) 9. ΟΙΚΟΝ. (α) υπηρεσίες (οι) τα άυλα αγαθά που 
προσφέρονται από το κράτος ή/και από ιδιωτικούς φορείς, στα οποία 
περιλαµβάνονται οι µεταφορές, η ψυχαγωγία, η εκπαίδευση, η υγεία, 
το εµπόριο, η άµυνα, η ασφάλεια τής χώρας κ.λπ. και τα οποία συ-
γκροτούν τον τριτογενή τοµέα τής οικονοµίας (β) δελτίο παροχής υ-
πηρεσιών έγγραφο επικυρωµένο από την εφορία, στα δελτία τού ο-
ποίου αναγράφονται τα ποσά αµοιβής ελεύθερου επαγγελµατία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπηρεσία < υπηρέτης (βλ.λ.). Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. 
«οµάδα κωπηλατών», αλλά ήδη αρχ. είναι η χρήση τής λ. για τη δου-
λεία, την έµµισθη εργασία και την άσκηση λειτουργήµατος], 

υπηρεσιακός, -ή, -ό [1886] 1. αυτός που σχετίζεται µε συγκεκριµένη 
υπηρεσία: ~ καθήκον | έγγραφο | αλληλογραφία | ανάγκες | εξέλιξη | 
γλώσσα | φρασεολογία | αυτοκίνητο || απολύθηκε για - λόγους || ο 
αστυνοµικός χρησιµοποίησε το - του όπλο 2. (α) υπηρεσιακό συµ-
βούλιο συλλογικό όργανο, αρµόδιο να γνωµοδοτεί και να αποφασίζει 
για κάθε σχεδόν µεταβολή τής καταστάσεως των δηµοσίων υπαλλή-
λων (β) υπηρεσιακή έκθεση που κατά τον νόµο συντάσσεται περιο-
δικώς από τον προϊστάµενο δηµόσιας υπηρεσίας και περιλαµβάνει 
αξιολόγηση των υπαλλήλων του (γ) ΠΟΛΓΓ. υπηρεσιακή κυβέρνηση 
κυβέρνηση που συγκροτείται από µη κοµµατικά πρόσωπα ή από προ-
σωπικότητες τού δηµοσίου βίου µε µόνο στόχο τη διενέργεια βου-
λευτικών εκλογών µετά τη διάλυση τής Βουλής και την προκήρυξη 
εκλογών 3. αυτός που σχετίζεται µε υπηρεσιακή κυβέρνηση: ~ πρω- 

θυπουργός | υπουργός. — υπηρεσιακ-ά | -ώς [1888] επίρρ. 
υπηρέτης (ο) {υπηρετών} 1. άνδρας που εργάζεται σε βοηθητικές ερ-
γασίες στην οικία κάποιου έναντι µισθού, ενίοτε και άλλων παροχών 
(τροφής, στέγης κ.λπ.): προσλαµβάνω | απολύω έναν ~ || είχε δέκα ~ 
να τον υπηρετούν || κάνω τον ~ σε κάποιον || «~ δύο αφεντάδων» (κω-
µωδία τού Γκολντόνι) ΣΥΝ. υπηρεσία ΑΝΤ. κύριος, αφέντης, αφεντικό, 
νοικοκύρης- ΦΡ. (παλαιότ.) δηµόσιοι υπηρέτες κατώτεροι δηµόσιοι 
υπάλληλοι (θυρωροί, κλητήρες κ.λπ.) 2. (µτφ.) πρόσωπο που εργάζε-
ται µε προσήλωση και αυταπάρνηση για την επίτευξη ενός σκοπού: 
~ τού δηµοσίου συµφέροντος | τού Κυρίου (για ιερωµένο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. δούλος, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπηρέτης, αρχική σηµ. «κωπηλάτης που τελούσε υπό 
τις διαταγές τού κελευστή», < ύπ(ο)- + -ηρέτης (µε έκταση τού αρχι-
κού φωνήεντος εν συνθέσει) < έρέτης «κωπηλάτης» (βλ.λ.). Η σηµε-
ρινή γενικευµένη σηµ. είναι ήδη αρχ.]. 

υπηρέτηση (η) ~» υπηρετώ 
υπηρετικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους υπηρέτες: ~ 

στολή | προσωπικό (το σύνολο των υπηρετών οικίας) 2. (µτφ.-κα-
κόσ.) αυτός που ταιριάζει σε υπηρέτη, σε δούλο: ~ στάση | συµπερι-
φορά ΣΥΝ. δουλικός, δουλοπρεπής ANT. υπερήφανος. — υπηρετικ-ά | -
ώς επίρρ. 

υπηρέτρια (η) [µτγν.] {υπηρετριών} γυναίκα που εργάζεται χειρω-
νακτικά κυρ. σε σπίτι έναντι µισθού: δεν είµαι ~ σου, για να σου κά-
νω όλες τις δουλειές ΣΥΝ. οικιακή βοηθός, υπηρεσία, (παλαιότ.) δου-
λικό. — (υποκ.) υπηρετριούλα (η). 

υπηρετώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {υπηρετείς... | υπηρέτ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα} ♦ (µετβ.) 1. εργάζοµαι ως υπηρέτης στην οικία κάποιου: έχει 
δύο ανθρώπους να τον υπηρετούν || µας υπηρετεί πενήντα χρόνια τώ-
ρα ΣΥΝ. δουλεύω 2. (µτφ.) προσφέρω τις υπηρεσίες µου σε (κάποιον), 
δρω για ορισµένο σκοπό, εργάζοµαι για (κάποιον): είµαι έτοιµος να 
κάνω το παν, για να υπηρετήσω τη χώρα µου || - έναν σκοπό | µια 
ιδέα | ξένα συµφέροντα || οι κυβερνήσεις οφείλουν να υπηρετούν αρ-
χές και τα συµφέροντα τού συνόλου των πολιτών || οι πολιτικοί πρέπει 
να υπηρετούν το κοινό συµφέρον || ~ στον στρατό ΣΥΝ. εξυπηρετώ- 
ΦΡ. υπηρετώ τη µητέρα πατρίδα υπηρετώ τη στρατιωτική µου 
θητεία ♦ (αµετβ.) 3. προσφέρω τις υπηρεσίες µου στην πατρίδα ως 
στρατιώτης, εκπληρώνω τις στρατιωτικές µου υποχρεώσεις: έχεις 
υπηρετήσει στον στρατό; || υπηρέτησα στην Αεροπορία || όταν κηρύ-
χθηκε ο πόλεµος, υπηρετούσε στα σύνορα 4. (γενικότ.) εκτελώ δηµό-
σια, στρατιωτική ή άλλη υπηρεσία, εργάζοµαι ως δηµόσιος υπάλλη-
λος ή στρατιωτικός: υπηρετώ σε γυµνάσιο ακριτικής περιοχής || τριά-
ντα πέντε χρόνια υπηρέτησα στο Ναυτικό || ~ σε µια θέση. — υπη-
ρέτηση (η) [αρχ.]. 

υπήχθην ρ. -> υπάγω 
υπίατρος (ο) [1896] (υπιάτρ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. αξιωµατικός τού 
Υγειονοµικού τού Στρατού Ξηράς µε βαθµό υπολοχαγού. [ΕΤΥΜ < 
υπ(ο)- + ιατρός]. 

υπίλαρχος (ο) [1896] {υπιλάρχ-ου | -ων, -ους) ΣΤΡΑΤ. αξιωµατικός τού 
Ιππικού (παλαιότ.) και σήµερα των Τεθωρακισµένων (βλ. κ. λ. βαθ-
µός, ΠΙΝ.). 

υπναγωγός, -ός, -ό αυτός που διευκολύνει την έλευση τού ύπνου. 
[ΕΪΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypnagogique], 

υπνάκος (ο) {χωρ. πληθ.) ύπνος µικρής διάρκειας: παίρνω έναν ~µετά 
το φαγητό || ένας ~ το µεσηµέρι σε ανανεώνει. 

υπναλέος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που νυστάζει συχνά, που τον πιάνει 
εύκολα ο ύπνος: ~ παιδί | υπάλληλος | µαθητής ΣΥΝ. νυσταλέος ΑΝΤ. 
δραστήριος, ενεργητικός. — υπναλέα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ΰπναλέος < ύπνος + παραγ. επίθηµα -αλέος, πβ. κ. νυ-
στ-αλέος, γηρ-αλέος], 

υπναράς, -ού, -άδικοΛούδικο {υπναράδες (θηλ. -ούδες)} (καθηµ.) αυ-
τός που κοιµάται πολύ, που του αρέσει υπερβολικά ο ύπνος: πολύ -
είναι ο γυιος σου! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ύπνος. [ΕΤΥΜ < ύπνος + µεγεθ. 
επίθηµα -αράς, πβ. κ. κοιλ-αράς]. 

υπνηλία (η) {χωρ. πληθ.} 1. (καθηµ.) η έντονη νύστα: µετά το φαγητό 
µε έπιασε -1| σήµερα βρίσκεται σε κατάσταση υπνηλίας ΣΥΝ. (λ%ϊκ.) 
γλάρωµα 2. ΙΑΤΡ. η ακατανίκητη τάση για ύπνο, που παρατηρείται 
εκτός των συνηθισµένων ωρών και οδηγεί σε ύπνο µικρού βάθους 
και σύντοµης διάρκειας, είναι δε συχνό φαινόµενο σε γέροντες, πα-
χύσαρκους και πρόσωπα που αναρρώνουν από ασθένεια 3. η κατά-
σταση µεταξύ ύπνου και εγρήγορσης: δεν έχει ξυπνήσει καλά-καλά, 
βρίσκεται ακόµη σε κατάσταση υπνηλίας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υπνηλία < ύπνηλός < ύπνος + παραγ. επίθηµα -ηλός, 
πβ. σφριγ-ηλός, άπατ-ηλός]. 

υπνοβασία (η) [1818] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η συµπεριφορά τού υπνοβά-
τη, η οποία µοιάζει άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο µε τη 
δραστηριότητα τού ατόµου όταν είναι ξύπνιο, αλλά συνοδεύεται από 
τέλεια αµνησία των γεγονότων κατά την αφύπνιση και µετά από αυ-
τήν: η ~ στους ενηλίκους είναι ένδειξη ψυχοπάθειας, επιληψίας κ.ά. 
ΣΥΝ. νυχτοβασία. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
somnambulisme]. 

υπνοβάτης (ο) [1840] {υπνοβατών}, υπνοβάτισσα (η) {υπνοβατισ-
σών} πρόσωπο που υπνοβατεί, δηλ. που βαδίζει, οµιλεί, εκτελεί πρά-
ξεις κ.λπ. κατά τη διάρκεια τού ύπνου ΣΥΝ. νυχτοβάτης. — υπνοβα-
Τικός, -ή, -ό [1856]. 
[ΕΤΥΜ < ύπνος + -βάτης < βαίνω, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. somnam-
bule]. 

υπνοβατώ ρ. αµετβ. [1871] {υπνοβατείς...- µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
συµπεριφέροµαι ως υπνοβάτης, σηκώνοµαι από το κρεβάτι µου και 
βαδίζω, µιλώ, εκτελώ ορισµένες πράξεις κ.λπ., ενώ είµαι ακόµη σε 
κατάσταση ύπνου. 



υττνοβότανο 1843 υπό 
 

υπνοβότανο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) βοτάνι, το αφέψηµα τού οποίου πι-
στεύεται ότι προκαλεί χαλάρωση και ύπνο και χρησιµοποιείται ως 
υπνωτικό. 

υπνοδωµάτιο (το) [1883] {υπνοδωµατί-ου | -ων) δωµάτιο που προο-
ρίζεται για ύπνο, ο χώρος στον οποίο κοιµάται κανείς: διαµέρισµα µε 
δύο ~ || µεγάλο | ηλιόλουστο | ευάερο | ευήλιο ~ || παιδικό | εφηβικό ~ 
ΣΥΝ. κρεβατοκάµαρα, (λόγ.) κοιτώνας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Schlafzimmer]. 

υπνοθεραπεία (η) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. µέθοδος θεραπείας σε ορισµένες 
οξείες ψυχιατρικές καταστάσεις (λ.χ. όταν υπάρχει κίνδυνος αυ-
τοκτονίας) που συνίσταται στην πρόκληση τεχνητού ύπνου, κυρ. µε 
τη βοήθεια ψυχοτρόπων φαρµάκων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hypnotherapy]. 

υπνολαλία (η) [1892] (χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. αυτόµατη οµιλία, παραµιλη-
τό, κατά τη διάρκεια τού ύπνου µε εκφορά περισσότερο ή λιγότερο 
καλά αρθρωµένων φθόγγων. Επίσης υπνολαλιά. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. somniloquie]. 

υπνοπαιδεία (η) {χωρ. πληθ.} εκπαιδευτική µέθοδος µετάδοσης γνώ-
σεων κατά τη διάρκεια τού ύπνου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. hypnopaedia]. 

ύπνος (ο) 1. φυσιολογική περιοδική κατάσταση νάρκης τού οργανι-
σµού και τού νευρικού συστήµατος, που χαρακτηρίζεται από ελάτ-
τωση τής συνειδήσεως και τής (εκούσιας) κινητικής δραστηριότη-
τας, κατάργηση τής εγρήγορσης, η οποία είναι αµέσως αντιστρεπτή, 
καθώς και από µείωση τής ικανότητας αντιδράσεως στα ερεθίσµατα: 
ελαφρύς | βαρύς | ήσυχος | βραδινός | µεσηµεριανός | σύντοµος | πα-
ρατεταµένος ~ || χρειάζοµαι οκτώ ώρες ύπνο την ηµέρα, για να ξε-
κουραστώ || δεν αξίζει να στενοχωριέσαι και να χάνεις τον ~ σου || τι 
ώρα πας για ~; || µη µε ξυπνάς, άσε µε να χορτάσω τον ~ µου || δω-
µάτιο | ώρα | ρούχα ύπνου ANT. εγρήγορση- ΦΡ. (α) βλέπω (κάτι | κά-
ποιον) στον ύπνο µου (i) ονειρεύοµαι (κάτι/κάποιον), βλέπω (κάτι/κά-
ποιον) σε όνειρο: τι είδες στον ~ σου; (ίί) φαντάζοµαι (κάτι), πιστεύω 
ή παρουσιάζω ως αληθινό (κάτι που είναι αποκύηµα τής φαντασίας 
µου): αυτά που µας διηγήθηκε τα είδε στον ~ του (β) κοιµάµαι τον 
ύπνο τού δικαίου βλ. λ. κοιµάµαι (γ) µε πιάνει (κάποιος) στον ύπνο 
µε βρίσκει (κάποιος) απροετοίµαστο, παθαίνω κάτι (από κάποιον) 
ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβω ή να το περιµένω: τους επιτέθηκαν 
ξαφνικά και τους έπιασαν στον ύπνο (δ) ούτε στον ύπνο µου δεν το 
περίµενα ούτε στα όνειρα µου δεν το φανταζόµουν, είχα ανέλπιστα 
καλή τύχη, µου συνέβη κάτι καλό, χωρίς να το σχεδιάσω ή να το πε-
ριµένω (ε) είµαι από τον ύπνο µόλις έχω ξυπνήσει και δεν έχω συ-
νέλθει ακόµη: τώρα δεν σε καταλαβαίνω τι µου λες, γιατί ~ (στ) (πα-
ροιµ.) γλυκός ο ύπνος το πρωί, γυµνός ο κώλος | παλιά (τα) ρούχα 
τη Λαµπρή ο υπναράς και ο τεµπέλης δεν έχουν προκοπή, µένουν πά-
ντοτε φτωχοί (ζ) (παροιµ.) ο ύπνος τρέφει το παιδί κι ο ήλιος το µο-
σχάρι για την ευεργετική επίδραση τού ύπνου στην ανάπτυξη τού 
παιδιού (η) αιώνιος ύπνος (ευφηµ.) ο θάνατος: κοιµήθηκε τον - (θ) 
(λόγ.) καθ' ύπνους κατά τον ύπνο, στη διάρκεια τού ονείρου (ι) (εκ-
φραστ.)χόνω τον ύπνο µου (για κάποιον | κάτι) βλ. λ.χάνω)ια) ύπνο 
ελαφρύ (ενν. να έχεις) ως ευχή προς κάποιον που πρόκειται να κοι-
µηθεί (ιβ) δεν µε πιάνει | δεν µου κολλάει ύπνος δεν µπορώ να κοι-
µηθώ: τον τελευταίο καιρό δεν µε πιάνει | δεν µου κολλάει ύπνος τα 
βράδια || πώς να µε πιάσει ύπνος µε τόσες έγνοιες που έχω στο κεφάλι 
µου; (ιγ) ύπνε που παίρνεις τα παιδιά (έλα πάρε και τούτο) (i) 
αρχικός στίχος νανουρίσµατος (ii) (ειρων.) προς κάποιον που είναι 
έτοιµος να αποκοιµηθεί, π.χ. στη δουλειά του, ενώ βρίσκεται σε πα-
ρέα κ.λπ. 2. (µτφ.) κατάσταση διανοητικής ή ψυχικής αδράνειας: αν 
θέλεις να βρεις δουλειά, πρέπει να βγεις από τον ~, να δραστηριο-
ποιηθείς ΣΥΝ. νωθρότητα, ραστώνη ΑΝΤ. δραστηριοποίηση 3. (µειωτ. 
ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο που κινείται πολύ αργά και νωθρά, τε-
µπέλικα, που µοιάζει να κοιµάται: ας αναθέσουµε τη δουλειά σε κά-
ποιον δραστήριο κι όχι σ'αυτό τον ~! || (κ. κλητ.) -Ε, ύπνε, κουνήσου! 
4. ΙΑΤΡ. (α) χειµέριος ύπνος η χειµερία νάρκη (βλ. λ. νάρκη) (β) νόσος 
τού ύπνου θανατηφόρος αφρικανική λοιµώδης νόσος, κύριο σύ-
µπτωµα τής οποίας είναι ο βραδέως εξελισσόµενος λήθαργος (γ) σύν-
δροµο άπνοιας τού ύπνου διαταραχή από κακό αερισµό-οξυγόνωση 
κατά τη διάρκεια τού ύπνου- συνδυάζεται µε ροχαλητό και δηµιουρ-
γεί δυνητικούς κινδύνους · 5. ΜΥΘΟΛ. (µε κεφ.) γυιος τής Νύκτας και 
τού Ερέβους, δίδυµος αδελφός τού Θανάτου. — (υποκ.) υπνάκος (ο) 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπνος < *sup-nos, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *swep-« 
κοιµούµαι», πβ. σανσκρ. svâpna- «ύπνος, όνειρο», λατ. somnus (> 
*somniculus > γαλλ. sommeil, ισπ. suefio), αρµ. k'un, αλβ. gjumë, 
αρχ. ιρλ. süan κ.ά.]. 

ύπνος - υπναράς, κοιµάµαι - κοίµησης. Ό,τι έχει σχέση µε τη βα-
σική βιολογική διαδικασία τού ύπνου είναι φυσικό να έχει ξεχω-
ριστή θέση στην επικοινωνία. Έτσι το ύπνος έδωσε τη λ. υπναράς, 
που δηλώνει «αυτόν που του αρέσει υπερβολικά ο ύπνος, που κοι-
µάται πάρα πολύ». Η λέξη αυτή έχει περιγραφική σηµασία µε επι-
τατική χροιά και χρησιµοποιείται σε καθηµερινό φιλικό ύφος. 
Αρνητική («κακή») σηµασία έχει, αντιθέτως, το ουσιαστικό που 
παράγεται από το ρ. κοιµάµαι, η λ. κοίµησης. Αυτή χρησιµοποιεί-
ται µόνο µε µεταφορική σηµασία, για να δηλώσει «αυτόν που εί-
ναι νωθρός, οκνός, που δεν αναπτύσσει δραστηριότητα, ούτε παίρ-
νει πρωτοβουλίες». Με την ίδια σηµασία (ως αρνητικός χαρακτη-
ρισµός) χρησιµοποιείται µεταφορικά και η µετοχή κοιµισµένος 

υπνόσακος (ο) µεγάλος φορητός υφασµάτινος σάκος σαν πάπλωµα, 
που χρησιµοποιείται για να κοιµάται κανείς µέσα του, κυρ. σε κατα- 

σκηνώσεις ΣΥΝ. σλίπινγκ-µπαγκ. 
[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. sleeping-bag]. 

υπνοφοβία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογικός φόβος για τον ύπνο. 
[ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypnophobia]. 

υπνοφόρος, -ος, -ο αυτός που προκαλεί ύπνο: ~ φάρµακο || το φυτό 
µήκων η - (η παπαρούνα) ΣΥΝ. υπνωτικός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ύπνοφόρος < ύπνος + -φόρος < φέρω]. 

υπνώνω ρ. µετβ. (ύπνω-σα, -θηκα, -µένος} προκαλώ ύπνο σε (κά-
ποιον), κάνω (κάποιον) να κοιµηθεί (κυρ. κατά τη διαδικασία τής 
ύπνωσης, βλ.λ.) ΣΥΝ. αποκοιµίζω ΑΝΤ. ξυπνώ. [ΕΤΥΜ < αρχ. ύπνώ 
(-όω) <ϋπνος]. 

ύπνωση (η) [1851] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. η πρόκληση τεχνη-
τού ύπνου 2. (συνεκδ.) ΙΑΤΡ. Ο τεχνητός ύπνος, δηλ. η κατάσταση 
ύπνου που προκαλείται συνειδητά από τον υπνωτιστή (βλ.λ.) και χα-
ρακτηρίζεται από µερική αναστολή τής συνείδησης και τού βουλητι-
κού ελέγχου, καθώς και από αυξηµένη δεκτικότητα στην επιρροή τού 
υπνωτιστή σε σχέση προς άλλες επιδράσεις (βλ. κ. λ. υπνωτισµός). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypnose]. 

υπνωτήριο (το) {υπνωτηρί-ου | -ων} θάλαµος ύπνου για άτοµα σε 
ίδρυµα, πλοίο κ.λπ.: ~ ορφανοτροφείου | στρατώνα ΣΥΝ. κοιτώνας. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ύπνωτήριον < υπνώ + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. κ. 
κοιµη-τήριον, στεγνω-τήριον]. 

υπνωτίζω ρ. µετβ. [1882] {υπνώτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
αποκοιµίζω (κάποιον) µε τεχνητά µέσα, υποβάλλω (κάποιον) σε 
ύπνωση (βλ.λ.): ο ψυχίατρος υπνώτισε την ασθενή του ΣΥΝ. κοιµίζω, 
υπνώνω ANT. αφυπνίζω, ξυπνώ 2. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να µη βλέπει 
την αλήθεια, ώστε να µην έχει σαφή και ακριβή αντίληψη τής πραγ-
µατικότητας, να µην καταλαβαίνει τι συµβαίνει: την έχει υπνωτίσει 
τελείως και δεν βλέπει πού την οδηγεί αυτή η κατάσταση ΣΥΝ. (µτφ.) 
αποκοιµίζω ΑΝΤ. (µτφ.) αφυπνίζω 3. (µεσοπαθ. υπνωτίζοµαι) υποβάλ-
λοµαι εύκολα σε ύπνωση: άλλα άτοµα υπνωτίζονται και άλλα όχι 4. 
(µτφ. η µτχ. υπνωτισµένος, -η, -ο) αυτός που κινείται χωρίς ζωντάνια, 
µε νωχελικό και νωθρό τρόπο ή που είναι πολύ απορροφηµένος από 
κάτι, σαν να έχει χάσει την επαφή µε την πραγµατικότητα: τον άκουγε 
υπνωτισµένη ν' αφηγείται ιστορίες και περιπέτειες από τα παλιά || 
κοίταζε υπνωτισµένη τα κοσµήµατα στις βιτρίνες. — υπνώτιση (η). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypnotise]. 

υπνωτικό (το) φάρµακο και γενικότ. ουσία που προκαλεί ύπνο: παίρ-
νει υπνωτικά, για να κοιµηθεί. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. somnifère], 

υπνωτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκαλεί, που επιφέρει ύπνο: ~ 
φάρµακο | αφέψηµα ΣΥΝ. (λόγ.) υπνοφόρος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός 
που σχετίζεται µε την ύπνωση (βλ.λ.), που είναι χαρακτηριστικός τής 
υπνώσεως: ~ κατάσταση 3. ΨΥΧΟΛ. (α) υπνωτική έκσταση κατάσταση 
υψηλής ευαισθησίας στην υποβολή, που προκαλείται από τον υπνω-
τιστή και µοιάζει µε ονειρική κατάσταση (β) υπνωτική παλινδρόµη-
ση η διαδικασία τής αναβίωσης ξεχασµένων ή απωθηµένων εµπει-
ριών υπό την επίδραση υπνώσεως 4. (ειδικότ.) υπνωτικό (το) βλ.λ. 

υπνώτιση (η) → υπνωτίζω 
υπνωτισµός (ο) [1847] {χωρ. πληθ.} 1. IATP.-ΨΥΧΟΛ. το σύνολο των µε-
θόδων και των τεχνικών που καθιστούν δυνατή την πρόκληση τεχνη-
τού ύπνου (δηλ. υπνώσεως) σε άτοµο, µε αποτέλεσµα αυτό να δίνει 
την εντύπωση ότι δεν έχει συνείδηση τού περιβάλλοντος του, να κοι-
τάζει µε απλανές βλέµµα ή να έχει κλειστά τα µάτια και να υπακούει 
στα παραγγέλµατα τού υπνωτιστή του: παρακολούθησε τα µαθήµατα 
ενός ψυχαναλυτή που εφάρµοζε τον ~ 2. (συνεκδ.) η κατάσταση 
αυτού που έχει υπνωτιστεί, η ύπνωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. hypnotisme]. 

υπνωτιστής (ο) [1889], υπνωτίστρια (η) {υπνωτιστριών} πρόσωπο 
που µπορεί να υπνωτίζει, που κατέχει τις κατάλληλες τεχνικές και 
µεθόδους για την πρόκληση τεχνητού ύπνου: διάσηµος | γνωστός | ι-
κανός ~. 

υπνωτιστικός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε τον υπνωτισµό ή 
µε τον υπνωτιστή: ~ πείραµα | τεχνική. 

υπνώττω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) 1. κοιµάµαι 
ελαφρά, βρίσκοµαι µεταξύ ύπνου και ξύπνιου ΣΥΝ. (καθηµ.-εκφρα-
στ.) λαγοκοιµάµαι ΑΝΤ. αγρυπνώ 2. (συνήθ. µτφ.) µένω αδρανής, δεν 
κάνω αυτά που πρέπει: οι αρµόδιοι υπνώττουν ΣΥΝ. αδρανώ, απρα-
κτώ ΑΝΤ. ενεργοποιούµαι, δραστηριοποιούµαι, γρηγορώ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ΰπνώσσω | -ττω < ύπνος + παραγ. επίθηµα -ώσσω | -ώττω, πβ. 
κ. λιµ-ώττω]. 

υπό κ. υπ' (πριν από φωνήεν) κ. υφ' (πριν από λέξη που παλαιότερα 
δασυνόταν) πρόθ. (λόγ.) δηλώνει: 1. τόπο: (α) το σηµείο ή τη θέση 
όπου βρίσκεται κάποιος/κάτι (και µτφ. για ιεραρχίες και σχέσεις µε-
ταξύ προσώπων: εξάρτηση, υποταγή, υποτέλεια) (+αιτ.): ~ το έδαφος 
| τον ήλιο | σκιάν || η θερµοκρασία έφτασε τους 10 βαθµούς ~ το µη-
δέν || το ανήλικο τέκνο βρίσκεται ~ την κηδεµονία τής γιαγιάς του || 
πέρασε όλη τη ζωή του - τη σκιά των διάσηµων γονέων του || οι στρα-
τιώτες βρίσκονται - τις διαταγές µου || διέπραξε κλοπές - την επήρεια 
ναρκωτικών ουσιών || ~ την αρχηγία τού γνωστού κακοποιού, η 
σπείρα διέπραξε σειρά ληστειών || (κ. +γεν.) ~ µάλης (βλ.λ.)· ΦΡ. υπό 
τα όπλα σε ενεργό στρατιωτική υπηρεσία: το Υπουργείο πήρε την ευ-
θύνη να καλέσει - δύο κλάσεις στρατευσίµων (β) ενώπιον, µπροστά 
σε (+αιτ.): γινόταν λαθρεµπόριο ~ τα όµµατα (µπροστά στα µάτια) 
τής Αστυνοµίας || ~ το άγρυπνο βλέµµα των φρουρών, κάθε προσπά-
θεια διαφυγής ήταν αδύνατη 2. τρόπο ή συνθήκες κάτω από τις οποίες 
βρίσκεται κάποιος/κάτι ή γίνεται κάτι και συχνά εξαναγκασµό, 
επιβολή, περιορισµό (+αιτ.): βρίσκοµαι εδώ ~ την ιδιότητα τού στρα-
τιωτικού || δέχτηκε - την πίεση των περιστάσεων || οι κάτοικοι εγκα-
τέλειψαν τα σπίτια τους - το κράτος τού φόβου (κυριευµένοι από φό- 
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βο) II εδώ και δύο µήνες βρίσκεται ~ κράτηση (φυλακισµένος) || τέθη-
κε ~ περιορισµό || το έχω - σκέψη || ~ παρατήρηση || σχέδιο ~ δοκιµή | 
συζήτηση || µηχάνηµα ~ επισκευή || δικαστική υπόθεση ~ εκδίκαση || 
προϊόν ~ απαγόρευση || θα δεχτώ να συµπράξω µαζί σου ~ όρους || 
θα σε βοηθήσω ~ τον όρο ότι θα µε βοηθήσεις κι εσύ στο µέλλον || το 
έργο ολοκληρώθηκε - την επίβλεψη άξιων µηχανικών || η εκδήλωση 
πραγµατοποιήθηκε ~ την αιγίδα (µε την προστασία και την κάλυψη) 
τού Υπουργείου Πολιτισµού || - την προστασία των αστυνοµικών αρ-
χών προσήλθε να καταθέσει στο δικαστήριο || πάρε υπ' ευθύνη σου το 
αυτοκίνητο και γύρισε το µου όποτε µπορέσεις || έχουν σταµατήσει 
κάθε είδους δραστηριότητα, γιατί η εταιρεία βρίσκεται ~ διάλυση || ΤΟ 
δάνειο που ζητήσατε από την τράπεζα µας είναι ~ έγκρισιν || οι 
εκλογές έγιναν ~ καθεστώς βίας και νοθείας || η σχολή αυτές τις µέρες 
δεν λειτουργεί, διότι τελεί ~ κατάληψη (την έχουν καταλάβει φοιτητές 
και δεν αφήνουν να λειτουργήσει) || οίκηµα ~ κατάρρευσιν | 
κατασκευήν || δέχτηκαν ~ την απειλή των όπλων || ~ το βάρος των 
εξελίξεων, αναγκάστηκε να παραιτηθεί· ΦΡ. (α) είµαι υπ' ατµόν βρί-
σκοµαι σε αναµονή (για να φύγω, να αναχωρήσω) ή σε ετοιµότητα 
για κάτι (β) υφ' όρο ν απόλυση η χορήγηση αναστολής σε κατάδικο, 
µε τον όρο τής απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τής εµφανίσεως 
του στο αστυνοµικό τµήµα για κάποιο διάστηµα κ.λπ. (γ) υπό µορ-
φήν/τύπον (+γεν.) σαν να επρόκειτο για, όµοια µε: είπε αυτό που εί-
χε να πει υπό τύπον αστείου, για να µην την προσβάλει (δ) υπό αί· 
ρεσιν για κάτι που ενδέχεται να αλλάξει: απόφαση ~ (ε) υπό την αί-
ρεση (+να) µε τον όρο, µε την επιφύλαξη: δεν θα σας επιβληθεί ποι-
νή, ~ να µην επαναλάβετε αυτό που κάνατε (στ) υπό την σκέπη(ν) µε 
την προστασία, µε τις φροντίδες (ζ) υπό το πρίσµα από την άποψη ή 
την οπτική γωνία: πολλές λαϊκές δοξασίες εξηγούνται µε επάρκεια ~ 
τής επιστήµης (η) (σπάν.) λαµβάνω (κάτι) υπό σηµείωσιν διατηρώ 
(κάτι) στη µνήµη µου, προσπαθώ να µην ξεχάσω (κάτι) 3. ποιητικό 
αίτιο (+γεν.): εγκληµάτησε κινούµενος - νοσηράς ζήλιας 4. αιτία 
(+γεν.(: καταστροφές προκλήθησαν ~ των χιονοπτώσεων · 5. (ως 
επίρρ.) σε κατώτερη θέση, από κάτω: θέλει να τον έχει µονίµως ~ ΑΝΤ. 
από πάνω. (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ.). 

[ΕΤΥΜ < αρχ. ύπό < I.E. *upo «υπό, κάτω από», πβ. σανσκρ. pa, λατ. sub 
(µε δυσεξήγητο αρχικό s-, πβ. κ. υπέρ - super), γαλλ. sous, ισπ. soto (< 
λατ. sub-tus), αρχ. γερµ. uf, γερµ. auf, αγγλ. up (µε αντίθετη σηµ.) κ.ά. 
Οµόρρ. υπέρ (βλ.λ.), ϋπ-ατος, ϋψ-ος κ.ά.]. uno- κ. uno- κ. un- | υφ- α' 
συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κά-τι: 1. βρίσκεται κάτω από κάτι 
ή κινείται προς τα κάτω: υπο-βρύχιος, υπο-δόριος, υπό-γειος, υπ-
έδαφος, υπό-στεγο 2. βρίσκεται υπό την επίδραση, υπό το κράτος ή 
την εξουσία κάποιου, προϋποθέτει υποταγή, εξάρτηση ή (από την 
πλευρά τού ανωτέρου) επιβολή και εξαναγκασµό: υπο-κύπτω, υπό-
δουλος, υπ-ακούω, υπό-δικος, υπο-φέρω, υπο-ψήφιος, υπό-χρεος, υπο-
τάσσω 3. είναι σε ιεραρχικά ή αξιολογικά κατώτερη, υποδεέστερη 
θέση ή τάξη: υπ-άλληλος, υπ-ηρέτης, υπαρχηγός, υπο-πλοίαρχος, υπ-
ίλαρχος, υφ-υπουργός, υπ-όκοσµος 4. γίνεται κρυφά, λαθραία ή/και σε 
µικρό βαθµό ή συνιστά έµµεση ή συγκεκαλυµµένη ενέργεια ή 
διεργασία: υπο-θάλπω, υπο-κινώ, υπο-βό-σκω, υπο-δαυλίζω, υπ-
αινίσσοµαι, υπ-εκφεύγω, υπο-συνείδητο 5. χαρακτηρίζεται από κίνηση 
προς τα πίσω (ή εκτελεί µια τέτοια κίνηση), οπισθοχώρηση ή στάση: 
υπ-αναχωρώ, υπο-χωρώ, υπο-τροπή 6. γίνεται ή υπάρχει σε µικρό 
βαθµό ή για µικρό χρονικό διάστηµα: υπό-ξινος, υφ-άλµυρος, υπο-
κύανος, υπο-απασχολούµαι, υπο-µειδιώ 7. χαρακτηρίζεται από 
ανεπάρκεια, στέρηση ή ελάττωση σε µεγάλο βαθµό ή βρίσκεται κάτω 
από τα επιτρεπόµενα όρια: υπ-ανάπτυξη, υπ-άνθρωπος, υπο-λειτουργώ, 
υπογλυκαιµία, υπο-θερµία, υπό-ταση 8. υπάρχει ή συντελείται µε πιο 
έντονο τρόπο: υπ-ενθυµίζω, υπο-δέχο-µαι, υπο-διαιρώ 9. ΧΗΜ. (ως 
πρόθεµα) (προκειµένου για χηµική ένωση) περιέχει τη µικρότερη 
αναλογία οξυγόνου από σειρά ενώσεων, οι οποίες σχηµατίζονται από 
τα ίδια χηµικά στοιχεία, ή ότι ένα από τα στοιχεία της βρίσκεται στη 
χαµηλότερη οξιδωτική βαθµίδα σε σχέση µε τις άλλες ενώσεις, τις 
οποίες αυτό µπορεί να σχηµατίσει µε τα ίδια στοιχεία: υποχλωριώδες 
οξύ (σε αντιδιαστολή προς το χλωρικό και το υπερχλωρικό οξύ). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. υποκοριστικός. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, 
που προέρχεται από την πρόθ. υπό (βλ.λ.) και απαντά ως ύπο- προ 
συµφώνου (λ.χ. υπο-βάλ-λω), ως υπ- προ φωνήεντος (λ.χ. ΰπ-έχω) και 
ως υφ- προ δασυνοµένου φωνήεντος (λ.χ. ΰφ-αρπάζω). Σε ορισµένους 
σύγχρονους όρους η σύνθεση είναι πιο χαλαρή, µε αποτέλεσµα το 
υπο- να απαντά και προ φωνήεντος (λ.χ; υπο-αλλεργικός, υπο-είδος)]. 
υποαλλερΥΐκός, -ή, -ό αυτός που έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε να 
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης, καθώς εµπε-
ριέχει ουσίες που δεν ερεθίζουν το δέρµα: ~ κρέµες | καλλυντικ-ά. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypoallergenic]. υποαπασχόληση 
(η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. κατάσταση στην αγορά 
εργασίας, κατά την οποία οι εργαζόµενοι είτε απασχολούνται 
λιγότερο από τον διαθέσιµο χρόνο (µερική απασχόληση), αν και θα 
επιθυµούσαν πλήρη απασχόληση, είτε δεν απασχολούνται καθόλου 
(ανεργία) είτε επιδίδονται σε δραστηριότητες περιττές (παρασιτισµός) 
είτε χρησιµοποιούνται πλεοναστικά σε εργασία, χωρίς να είναι 
απαραίτητοι (συγκεκαλυµµένη ανεργία): χρόνια | παροδική | εποχική 
~ ANT. υπεραπασχόληση. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
underemployment]. υποαπασχολούµαι ρ. αµετβ. αποθ. 
{υποαπασχολείσαι... (µτχ. υποαπασχολούµενος, -η, -ο) | 
υποαπασχολήθηκα} απασχολούµαι λιγότερο από τον διαθέσιµο χρόνο 
(βλ. λ. υποαπασχόληση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. υποαστικος, -ή, -ό 
(µέσο µεταφοράς) που εκτελεί δροµολόγια εντός των ορίων µιας 
πόλης, ενώνοντας συγκοινωνιακά συνοικίες τής ίδιας 

πόλης. 
υποατοµικός, -ή, -ό ΦΥΣ. 1. αυτός που σχετίζεται µε διαδικασίες οι 
οποίες συντελούνται στο εσωτερικό τού ατόµου 2. αυτός που σχετί-
ζεται µε τα σωµατίδια που περιέχονται στο άτοµο (ηλεκτρόνια, πρω-
τόνια, νετρόνια). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subatomic (νόθο 
συνθ.)]. 

υποβαθµίζω ρ. µετβ. (υποβάθµισ-α, -τηκα, -µένος} 1. µειώνω την 
αξία (προσώπου, πράγµατος, θεσµού κ.λπ.), τοποθετώ (κάποιον/κάτι) 
σε κατώτερη ιεραρχικά ή βαθµολογικά θέση από εκείνη στην οποία 
πράγµατι ανήκει: θεωρεί ότι οι νέες ρυθµίσεις µπορεί να υποβαθµί-
σουν τις σπουδές και τα πανεπιστηµιακά πτυχία || µε τη διάλυση τής 
Σοβιετικής Ένωσης, ο γεωπολιτικός ρόλος τής Τουρκίας υποβαθµί-
στηκε ΣΥΝ. υποβιβάζω 2. (κατ' επέκτ.) µειώνω τη σηµασία (πράγµα-
τος, κατάστασης κ.λπ.), παρουσιάζω (κάτι) ως περισσότερο ασήµα-
ντο απ' ό,τι πράγµατι είναι: η κυβέρνηση προσπάθησε να υποβαθµίσει 
το επεισόδιο ΣΥΝ. (µτφ.) µειώνω ΑΝΤ. τονίζω 3. (µτφ.) κάνω να εκπέσει 
ποιοτικά: η µόλυνση τού περιβάλλοντος έχει υποβαθµίσει την πόλη 
µας || υποβαθµισµένη συνοικία | περιοχή ΣΥΝ. αλλοιώνω, ευτε-λίζω. 
— υποβάθµιση (η). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. downgrade]. 

υποβαθµιστικός, -ή, -ό αυτός που υποβαθµίζει, που συντελεί στη 
µείωση τής αξίας ή τής σηµασίας πράγµατος, κατάστασης, θεσµού 
κ.λπ.: ~ παράγοντας | κριτική ΣΥΝ. µειωτικός, ευτελιστικός. 

υποβάθµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. η µείωση τής αξίας 
(προσώπου, πράγµατος, θεσµού κ.λπ.(, ώστε λ.χ. να κατέχει κατώτερη 
ιεραρχικά ή βαθµολογικά θέση από αυτή που αρχικώς είχε: η ~ τής 
στρατιωτικής και πολιτικής θέσης µιας χώρας || η ~ των πτυχίων | 
των σπουδών | των πανεπιστηµίων | µιας περιοχής (π.χ. λόγω εγκα-
τάλειψης, µόλυνσης, αύξησης τής εγκληµατικότητας κ.ά.) ΣΥΝ. υπο-
βιβασµός 2. (κατ' επέκτ.) η απόδοση µικρότερης αξίας ή σηµασίας 
(σε κάποιον/κάτι) από αυτήν που πραγµατικά έχει: µε επίσηµη ανα-
κοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί την ~ τού επεισοδίου 
χαρακτηρίζοντας το ως «µεµονωµένο περιστατικό» ΣΥΝ. υποτίµηση 3. 
(µτφ.) η έκπτωση τής ποιότητας: η ~ τής ζωής των πολιτών || η ~ 
µιας περιοχής λόγω τής µόλυνσης τού περιβάλλοντος. 

υπόβαθρο (το) [αρχ.] {υποβάθρ-ου | -ων} 1. καθετί που τίθεται κάτω 
από κάτι, κάθε φυσικό σώµα ή τεχνητή κατασκευή που χρησιµεύει 
ως βάση στηρίξεως: έκαµε ένα γερό ~, για να στηρίξει το σπίτι || η 
εξέδρα υποχώρησε, αφού πρώτα ράγισε το - της ΣΥΝ. υποστήριγµα, 
θεµέλιο 2. (µτφ.) το σύνολο ορισµένων παραγόντων, λ.χ. τα προτερή-
µατα, τα ελαττώµατα, οι ιδιότητες τού χαρακτήρα, οι ιδιαίτερες πε-
ριβαλλοντικές συνθήκες και καταστάσεις, το σύνολο των γνώσεων 
και των εµπειριών κ.λπ., που διαµορφώνουν την προσωπικότητα και 
το πολιτιστικό επίπεδο τού ατόµου: δικαστικός µε στέρεο επιστηµο-
νικό και ηθικό ~ || ένας άνθρωπος χωρίς ποιοτικό - είναι επόµενο να 
φέρεται αγενώς 3. (µτφ.) το σύνολο των συνθηκών, των καταστάσεων, 
των γεγονότων, δηλ. το πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό γίγνεσθαι, 
που βρίσκεται σε στενή αιτιώδη σχέση µε οποιοδήποτε φαινόµενο ή 
ανάπτυξη: εκείνη την εποχή δηµιουργήθηκε το κατάλληλο ~, για να 
σηµειωθεί η µεγάλη αυτή πολιτισµική άνθηση | λογοτεχνική έκρηξη 
ΣΥΝ. φόντο, πλαίσιο 4. καθετί που λειτουργεί ως βάση για να υπάρ-
ξει ή να αναπτυχθεί κάτι: το θεωρητικό ~ µιας πολιτικής θέσης || το 
επιστηµονικό - µιας µελέτης || το ~ µιας θρησκείας · 5. ΓΕΩΛ. το στε-
ρεό πέτρωµα που βρίσκεται κάτω από άµµο, ιλύ, άργιλο ή άλλα χα-
λαρά ιζήµατα. 

υποβάλλω ρ. µετβ. {υπέβαλα, υπο-βλήθηκα (κ. λόγ. υπεβλήθην, -ης, 
η..., µτχ. υποβληθείς, -είσα, -έν), -βεβληµένος} 1. θέτω (κάτι) υπό την 
κρίση ή την έγκριση κάποιου, κάνω πρόταση ή παρουσιάζω (αίτηµα) 
σε αρµόδια αρχή, σε προϊστάµενο κ.λπ.: ~ αίτηση | σχέδιο | πρόταση 
| υποψηφιότητα || το γραφείο µας θα υποβάλει οπωσδήποτε σχέδια 
στον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό || ~ έκθεση πεπραγµένων | αξιώσεις 
για αποζηµίωση | µήνυση | αίτηση διαζυγίου | ερώτηση | την παραί-
τηση µου || ~ αποδείξεις | συµπληρωµατική δήλωση στην εφορία ΣΤΝ. 
προτείνω, παρουσιάζω, εισηγούµαι· ΦΡ. υποβάλλω τα σέβη µου (ως 
τυπική µορφή χαιρετισµού που απευθύνεται σε σεβαστό πρόσωπο ή 
σε αξιωµατούχο) σας σέβοµαι, εκδηλώνω τον σεβασµό µου 2. υπο-
χρεώνω (κάποιον) σε (κάτι), αναγκάζω (κάποιον) να υποστεί δυσάρε-
στη κατάσταση: µας υποβάλλει σε ταλαιπωρίες και έξοδα µε παρά-
λογες απαιτήσεις || ο καινούργιος δάσκαλος υπέβαλε τα παιδιά σε 
σκληρή πειθαρχία || το καθεστώς υποβάλλει σε βασανιστήρια τους 
πολιτικούς κρατουµένους || ~ σε ανάκριση | σε δοκιµασία | σε κόπους | 
σε σκληρή κριτική || ~ κάποιον σε έλεγχο ΣΥΝ. αναγκάζω, υποχρεώνω 
3. βάζω (µια ιδέα) στο µυαλό (κάποιου), επηρεάζω (κάποιον) έντεχνα- 
υπαγορεύω εντέχνως (σε κάποιον τις απόψεις, τη θέληση µου κ.λπ.): 
οι διαφηµίσεις καθώς και διάφορες τηλεοπτικές εκποµπές µάς 
υποβάλλουν επιθυµίες και διαθέσεις που οδηγούν στην αλόγιστη κα-
τανάλωση || µου υπέβαλε την ιδέα ότι µε υπονοµεύεις || της έχει υπο-
βάλει την επιθυµία για µεγάλη ζωή ΣΥΝ. πείθω, επηρεάζω, υποκινώ 4. 
(σπάν.-κυριολ.) θέτω (κάτι) κάτω από (κάτι άλλο) · 5. (σπανιότ., στο 
θέατρο) υπαγορεύω στους ηθοποιούς το κείµενο τού έργου που πα-
ρουσιάζεται, εκτελώ το έργο τού υποβολέα (βλ.λ.) ΣΥΝ. υπαγορεύω· 
(ειδικότ. το µεσοπαθ. υποβάλλοµαι) 6. πείθω ο ίδιος τον εαυτό µου 
για κάτι συνήθ. περίεργο ή παράλογο, βάζω στο µυαλό µου έµµονες 
ιδέες ή είµαι δεκτικός υποβολής, υπνωτισµού και παρόµοιων κατα-
στάσεων: υποβάλλεται εύκολα και οι άλλοι το εκµεταλλεύονται ΣΥΝ. 
αυθυποβάλλοµαι 7. (+σε) υφίσταµαι (κάτι): ~ σε µεταµόσχευση νε-
φρού | αιµοκάθαρση | χειρουργική επέµβαση | έλεγχο | δοκιµασία | 
θεραπεία | αλκοτέστ | βασανιστήρια. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ύπο- + βάλλω. Εκτός τής κυριολ. σηµ. «τοποθετώ ή ρί-
χνω από κάτω», ήδη αρχ. (οµηρική) είναι η σηµ. «διασπείρω φήµες, 
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σπερµολογώ» και «υπαγορεύω έµµεσα (µιαν άποψη) σε κάποιον». 
Στη σηµ. «προσκοµίζω έγγραφο, αίτηση κ.τ.ό.» η λ. αποτελεί απόδ. 
τού γαλλ. soumettre]. 

υποβαστάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {υποβάστα-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. βα-
στώ (κάτι) από κάτω, στηρίζω (κάτι) από τη βάση του: τέσσερεις πεσ-
σοί υποβαστάζουν τον τρούλο τού ναού ΣΥΝ. υποστηρίζω 2. (κατ' επέ-
κτ. για πρόσ.) στηρίζω (κάποιον) για να µην πέσει, βοηθώ (κάποιον) 
να σταθεί ή να κινηθεί κρατώντας τον: η νοσοκόµα υποβάσταξε τον 
άρρωστο ώς το παράθυρο || ο γέροντας προχωρούσε υποβασταζόµε-
νος από τους γυιους του ΣΥΝ. συγκρατώ, στηρίζω. 

υποβιβάζω ρ. µετβ. {υποβίβασ-α, -τηκα, -µένος} 1. κατατάσσω (κά-
ποιον/κάτι) σε κατώτερη βαθµίδα ή θέση, αξίωµα κ.λπ. σε σχέση µε 
αυτήν που είχε προηγουµένως: τον υποβίβασαν από τµηµατάρχη σε 
εισηγητή || η οµάδα κινδυνεύει να υποβιβαστεί στη β' κατηγορία || 
τέτοιες πράξεις υποβιβάζουν τον άνθρωπο στο επίπεδο τού κτήνους 
ANT. προβιβάζω, προάγω 2. αντιµετωπίζω (κάποιον/κάτι) ως κατώτε-
ρο από αυτό που είναι: τέτοιου είδους εκποµπές υποβιβάζουν τη νοη-
µοσύνη µας ΣΥΝ. υποβαθµίζω, µειώνω, υποτιµώ ΑΝΤ. ανυψώνω 3. 
(µτφ. για πρόσ.) προσβάλλω την υπερηφάνεια Kat την αξιοπρέπεια 
(κάποιου), ταπεινώνω (κάποιον): δεν σας επιτρέπω να µε υποβιβάζετε, 
κύριε συνάδελφε! ΣΥΝ. εξευτελίζω ΑΝΤ. ανυψώνω, τιµώ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ; υποβιβάζω < ύπο- + βιβάζω (βλ. λ. βάζω)]. 

υποβιβασµός (ο) [µτγν.] 1. η κατάταξη (κάποιου) σε ιεραρχική ή 
βαθµολογική θέση κατώτερη αυτής που αρχικά είχε: η οµάδα απει-
λείται µε ~ ΑΝΤ. προβιβασµός, προαγωγή 2. η µείωση τής αξίας (προ-
σώπου ή πράγµατος), ώστε να αποδίδεται σε αυτό µικρότερη αξία 
από την πραγµατική του: τέτοια συµπεριφορά συνιστά ~ τής ανθρώ-
πινης φύσης ΣΥΝ. υποβάθµιση, υποτίµηση ΑΝΤ. ανύψωση, προαγωγή. 
Επίσης υποβίβαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων}. 

υποβιταµίνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η νόσος που 
οφείλεται στην έλλειψη µίας ή περισσότερων βιταµινών (ελαφρά 
µορφή αβιταµίνωσης), η οποία προκαλεί µεταβολικές διαταραχές. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. hypoavitaminosis (νόθο συνθ.)]. 

υποβλεπω ρ. µετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) 1. βλέπω 
(κάποιον) µε κακό µάτι, δυσπιστώ απέναντι σε (κάποιον) ή/και φθο-
νώ (κάποιον): τον υποβλέπουν οι συνάδελφοι του ΣΥΝ. λοξοκοιτάζω 
2. (κατ' επέκτ.) επιδιώκω να αποκτήσω (κάτι) µε έµµεσο ή αθέµιτο 
τρόπο: υποβλέπει τη θέση µου | την περιουσία µου ΣΥΝ. εποφθαλµιώ. 

υποβλήθηκα ρ. → υποβάλλω 
υποβλητικός, -ή, -ό [1833] αυτός που ασκεί υποβολή, που εµπνέει 

ιδέες ή σκέψεις ή προκαλεί συναισθήµατα, ιδ. υψηλά: ~ ατµόσφαιρα 
| µουσική | απαγγελία | ποίηση | γλώσσα | φωτογραφία | σκηνικό ΣΥΝ. 
εντυπωσιακός, γοητευτικός. — υποβλητικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ., υπο-
βλητικότητα (η). 
[ΕΤΥΜ. < υπο- + -βλητικός < -βλητός < βάλλω (βλ. κ. βλήµα, υποβολή), 
µετάφρ. δάνειο από γαλλ. suggestif]. 

υποβοήθηση (η) → υποβοηθώ 
υποβοηθητικός, -ή, -ό [1854] αυτός που λειτουργεί βοηθητικά, που 

υποβοηθεί ή µπορεί να υποβοηθήσει: ~ παράγοντας | ενέργεια | πράξη 
ΣΥΝ. βοηθητικός ΑΝΤ. παρακωλυτικός. — υποβοηθητικά επίρρ. 

υποβοηθώ ρ. µετβ. [µτγν.] {υποβοηθείς... | υποβοήθ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} βοηθώ έµµεσα ή δευτερευόντως ή επιπλέον, συµ-
βάλλω (σε κάτι): ο θόρυβος που προκλήθηκε γύρω από το όνοµα του 
υποβοήθησε την επιτυχία τής συναυλίας του ΣΥΝ. ενισχύω, συνεπι-
κουρώ. — υποβοήθηση (η) [1887]. 

υποβολέας (ο/η) {(θηλ. υποβολέως) | υποβολ-είς, -έων) (λόγ.) 1. (στο 
θέατρο) το άτοµο που υπαγορεύει χαµηλόφωνα στους ηθοποιούς το 
κείµενο τού ρόλου τους, για να τους διευκολύνει και να εξασφαλίσει 
την οµαλή εξέλιξη τής παράστασης 2. (µτφ.) άτοµο που υποβάλλει σε 
άλλον να κάνει κάτι, ιδ. κακό, που υπαγορεύει τη θέληση, τις επιθυ-
µίες του κ.λπ. σε κάποιον: αυτά τα πιστεύεις εσύ ή σου λέει ο ~ σου 
να τα πεις; ΣΥΝ. υποκινητής. 
[ETYM. < µτγν. ύποβολεύς < αρχ. υποβάλλω, µε τη σηµ. «ψιθυρίζω, 
υπενθυµίζω»]. 

υποβολειο (το) [1891] (στο θέατρο) κρύπτη στο µέσο τής σκηνής, 
στην οποία εγκαθίσταται ο υποβολέας (βλ.λ.) κατά την ώρα τής πα-
ράστασης και υπαγορεύει από εκεί στους ηθοποιούς τα κείµενα των 
ρόλων τους. 

υποβολή (η) 1. το να θέτει κανείς υπό την κρίση ή την έγκριση κά-
ποιου (κάτι)· η παρουσίαση αιτήµατος σε αρµόδια αρχή: ~ αίτησης | 
σχεδίου | πρότασης | υποψηφιότητας | έκθεσης | αξιώσεων | µήνυσης | 
ερώτησης | παραίτησης ΣΥΝ. πρόταση, παρουσίαση, εισήγηση 2. το να 
υφίσταται κάποιος κάτι ή να αναγκάζεται να υποστεί κάτι: η ~ σε 
χειρουργική επέµβαση || η ~ κάποιου σε δοκιµασίες 3. η ισχυρή ηθική 
επιρροή που ασκείται στο πνεύµα- ο ενεργητικός ή παθητικός επη-
ρεασµός τής σκέψης και τού ψυχισµού προσώπου, καθώς και η έντε-
χνη υπαγόρευση σε αυτό ιδέας, επιθυµίας κ.λπ. που ανήκει σε άλλον: 
είναι αδύνατος χαρακτήρας και υπόκειται σε υποβολές || υπνωτική ~ 
ΣΥΝ. επίδραση, επιρροή· ΦΡ. (λόγ.) καθ' υποβολήν (καθ' ύποβολήν, 
µτγν. φρ.) καθ' υπαγόρευση άλλου, µε ξένη εισήγηση ή υπόδειξη: δεν 
ενεργεί αυτοβούλως, αλλά ~ ANT. αυτοβούλως 4. ΨΥΧΟΛ. η ψυχολογι-
κή τεχνική και διεργασία µε την οποία µπορεί να επηρεαστεί η συ-
ναισθηµατική κατάσταση ή/και ο τρόπος συµπεριφοράς ατόµου, κα-
θώς και τα αποτελέσµατα της 5. ΝΟΜ. η υποκατάσταση ή αντικατά-
σταση πραγµατικού αντικειµένου µε πλασµατικό, η εικονικότητα: ~ 
ονόµατος σε συναλλαγµατική (η µνεία ανύπαρκτου προσώπου αντί 
τού εκδότη, τού πληρωτή ή τού κοµιστή τής συναλλαγµατικής) | ιδιό-
τητας | τέκνου (λαθραία υποκατάσταση ξένου, δηλ. νόθου τέκνου 
στη θέση τού γνησίου) ΣΥΝ. πλαστότητα, νόθευση. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
υποβάλλω (πβ. κ. βολή - βάλλω). Η λ. σήµαινε αρχικώς 

(µτφ.) «υπόδειξη, υπενθύµιση - ύπουλη ή έντεχνη επιρροή», αργότερα 
δε περιέγραψε και την πράξη τού υποβολέα στο θέατρο, o ψυχολ. όρ. 
είναι απόδ. τού γαλλ. suggestion]. υποβολιµαίος, -α, -ο (λόγ.) 1. 
αυτός που γίνεται µε υπόδειξη άλλου, που δεν προκύπτει ελεύθερα 
και ανεπηρέαστα, αλλά υποβάλλεται σε κάποιον από άλλον: ~ κρίση | 
γνώµη | αναφορά ΑΝΤ. αυτόβουλος 
2. (ειδικότ.) αυτός που προτείνεται ή εισάγεται µε δόλιο τρόπο, για 
να εξυπηρετήσει συγκεκριµένη σκοπιµότητα: αυτά τα δηµοσιεύµατα 
είναι ~ και αποσκοπούν στο να πλήξουν το κύρος τού νέου προέδρου 
3. (σπανιότ.) αυτός που τίθεται κρυφά στη θέση άλλου, που αντικα-
θιστά τον γνήσιο: ~ σύγγραµµα (αυτό που αποδίδεται σε κάποιον 
συγγραφέα, χωρίς στην πραγµατικότητα να είναι έργο δικό του) ΣΥΝ. 
πλαστός, νόθος ΑΝΤ. γνήσιος. — υποβολιµαί-α | -ως [1897] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποβολιµαίος < υποβολή + παραγ. επίθηµα -ιµαϊος, πβ. 
κ. έπιστολ-ιµαΐος]. 

υποβολιµαίος ή υποβολιµιαίος; Από επίθ. σε -ψος σχηµατίστηκαν 
στην Αρχαία και στη λόγια Ελληνική µερικά επίθετα σε -ιµ-αίος 
{-ιµος + -αιος): υποβολ-ιµαίος, κλοπ-ιµαίος (και κλεψ-ιµαίος), επι-
στολ-ιµαιος και θνησ-ψαίος. o τύπος σε -ιµ-ιαίος (υποβολιµιαίος) 
προέρχεται από εσφαλµένη σύνδεση τού υποβολιµαίος προς τα 
πολλά επίθετα σε -ιαίος (εβδοµαδ-ιαίος, βαθµ-ιαίος, µην-ιαίος, ωρ-
ιαίος, γων-ιαίος κ.τ.ό.). 

υποβόσκω ρ. αµετβ. [µτγν.] {εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) 
υπάρχω χωρίς να φαίνοµαι, είµαι σε λανθάνουσα κατάσταση, υπο-
κρύπτοµαι: κάτω από την επιφανειακή συµφιλίωση υπέβοσκε άσβε-
στο µίσος µεταξύ των αντιπάλων || υποβόσκει δυσαρέσκεια | κυβερ-
νητική κρίση ΣΥΝ. υφέρπω, εµφωλεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υποφώσκω. 

υποβρυχιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το υποβρύχιο: ~ 
στόλος (το σύνολο των υποβρυχίων χώρας) | µοίρα 2. (κατ' επέκτ.) αυ-
τός που διεξάγεται µε ένα ή περισσότερα υποβρύχια: ~ πόλεµος | 
άσκηση | επιχείρηση (πβ. λ. υποβρύχιος). 

υποβρύχιο (το) {υποβρυχί-ου | -ων) 1. κυρ. πλοίο, ειδικά κατασκευ-
ασµένο και εξοπλισµένο, για να πλέει και να µάχεται κάτω από την 
επιφάνεια τής θάλασσας: σύγχρονο | πυρηνοκίνητο (που κινείται µε 
πυρηνική ενέργεια και φέρει πυρηνικά όπλα) ~ || ναύτης υποβρυχίου 
2. βανίλια που προσφέρεται σε κουταλάκι βυθισµένο σε ένα ποτήρι 
µε νερό. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. submarine]. 

υποβρύχιος, -α, -ο 1. (γενικά) αυτός που βρίσκεται ή γίνεται κάτω 
από την επιφάνεια τής θάλασσας, µέσα στο νερό: ~ φυτό | ζωή | κα-
λώδιο (τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που έχει ποντιστεί στη θάλασσα) | 
έρευνα | δραστηριότητα | φωτογράφιση | λήψη | ψάρεµα | κολύµπι | 
άµυνα (το σύνολο των αµυντικών µέσων, λ.χ. πλοία, νάρκες κ.λπ., που 
λειτουργούν κάτω από την επιφάνεια τής θάλασσας και χρησιµοποι-
ούνται για την υπεράσπιση χώρας ή περιοχής) || Οµάδες Υποβρυχίων 
Καταστροφών (συντοµ. Ο.Υ.Κ.) ΣΥΝ. υποθαλάσσιος 2. (ειδικότ.) υπο-
βρύχιο (το) βλ.λ. — υποβρύχια | υποβρυχίως [1889] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. υποβρύχιος < ύπο- + βρύχιος «βαθύς» < *βρύξ, -χός «βάθος». Σε 
ό,τι αφορά την ετυµ. τού *βρύξ, η πιθανότερη σύνδεση είναι µε το ρ. 
βρέχω, αν δεχθούµε ότι η συνεσταλµ. βαθµ. br-gh- αντιπροσωπεύεται 
ως -υρ- (πβ. άγείρω - αγύρτης). Στην περίπτωση αυτή το ρ. βρέχω θα 
είχε τη σηµ. «βυθίζω»]. 

υπόγα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το υπόγειο. 
[ΕΤΥΜ. < υπόγ(ειο) + µεγεθ. επίθηµα -α]. 

υπογαλακτία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. παθολογική ελάττωση τού γάλα-
κτος γυναίκας που θηλάζει. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hypogalactia]. 

υπογαστρικός, -ή, -ό [1836] αυτός που σχετίζεται µε το υπογάστριο: 
~ χώρα. 

υπογάστριο (το) {υπογαστρί-ου | -ων} 1. ΑΝΑΤ. το κάτω µέρος τού 
πρόσθιου τοιχώµατος τής κοιλίας, αυτό που εκτείνεται από τον αφα-
λό µέχρι την περιοχή τής ήβης: το θύµα έφερε βαθύ τραύµα στο ~· 
ΦΡ. (µτφ.) µαλακό υπογάστριο το ασθενέστερο αµυντικώς τµήµα 
(κράτους, συνασπισµού, κόµµατος, κοινωνίας κ.λπ.) 2. (σπάν.) ΝΑΥΤ. 
καθένα από τα µακριά ξύλα, µε τα οποία υποστηρίζεται η γάστρα 
τού προς καθέλκυση πλοίου, για να µην κλίνει προς µία πλευρά. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ύπογάστριον < ύπο- + -γάστριον < γαστήρ, -στρός]. 

υπογάστριος, -α, -ο [µτγν.] (λόγ.) 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το 
κάτω µέρος τής κοιλίας: ~ αρτηρία | φλέβα 2. (ειδικότ.) υπογάστριο 
(το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γαστέρα. 

υπογεγραµµένη (η) (ενν. ιώτα) (λόγ.) ΓΛΩΣΣ. σηµείο (σχήµατος µι-
κρού γιώτα) που αποτελεί το σύµβολο τού υποτακτικού φωνήεντος -
ι των µακροφώνων διφθόγγων (ηι, ωι, αι), το οποίο γράφεται κάτω 
από (υπο-γράφεται) τα µακρά φωνήεντα στην αρχαία, µεσαιωνική 
και λόγια γλώσσα, λ.χ. στη δοτική πτώση, στην υποτακτική, ενώ στη 
Ν. Ελληνική έχει καταργηθεί: αποθνήσκω, στεντορεία τη φωνή, 
τραγωδία, εν τη ώα κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γιώτα. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού αρχ. υπογράφω, που αποσπάστηκε από 
τη φρ. υπογεγραµµένη (ιώτα), πβ. νεολατ. iota subscriptum]. 

υπόγειο (το) (υπογεί-ου | -ων} διαµέρισµα οικίας ή κτίσµα, τού οποί-
ου το δάπεδο βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια τού εδάφους: στο ~ 
έχουµε βαρέλια µε κρασί ΣΥΝ. (λαϊκ.) κατώ(γ)ι ΑΝΤ. ανώγειο, (λαϊκ.) 
ανώ(γ)ι. — (υποκ.) υπογειάκι (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπόγειον, 
ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. υπόγειος]. 

υπόγειος, -α, -ο 1. αυτός που βρίσκεται ή γίνεται κάτω από το έδα-
φος, κάτω από την επιφάνεια τής γης: ~ κρύπτη | αίθουσα | έκρηξη | 
πυρηνική δοκιµή | διάβαση | ποταµός | πλούτος | βλαστός | καρπός | 
καλώδιο (που έχει κατασκευαστεί µε τέτοιον τρόπο, ώστε να αντέχει 
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στις συνθήκες ταφής και ακαµψίας µέσα στο έδαφος για µεγάλο χρο-
νικό διάστηµα) | όργανα (τα όργανα τού φυτού που αναπτύσσονται 
µέσα στο έδαφος) | ύδατα (το νερό που απαντά κάτω από την επιφά-
νεια τής γης, όπου καταλαµβάνει εν µέρει ή εξ ολοκλήρου τους κε-
νούς χώρους στα εδάφη ή τα γεωλογικά στρώµατα) | ρεύµατα ΑΝΤ. υ-
πέργειος, επίγειος 2. (ειδικότ.) υπόγειος (σιδηρόδροµος) δίκτυο σι-
δηροδροµικών γραµµών κάτω από την επιφάνεια τής γης για την ε-
ξυπηρέτηση των µετακινήσεων στις µεγαλουπόλεις: παίρνω | ταξι-
δεύω µε τον ~ || σταθµός τού ~|| ο ~ τού Λονδίνου | τής Μόσχας | τού 
Παρισιού ΣΥΝ. µετρό 3. (ειδικότ.) υπόγειο (το) βλ.λ. 4. (µτφ.) αυτός που 
δεν είναι εµφανής, που γίνεται κρυφά, συχνά και δόλια: γίνονται ~ 
διεργασίες για την επίτευξη συµφωνίας || «οι πόθοι µας ακολουθούνε 
- διαδροµές» (∆. Σαββόπουλος) || προσπαθούν να τον πλήξουν µε ~ ε-
νέργειες || αυτό το κόµµα ακολουθεί την τακτική των ~ συνεργασιών 
µε άλλα κόµµατα. — υπόγεια | υπογείως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπόγειος < ύπο- + -γειος < γη, πβ. κ. έπί-γειος]. 

υπογείωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} το να γίνεται κάτι 
υπόγειο: η - σιδηροδροµικών γραµµών | µιας οδού. — υπογειώνω ρ. 

υπογένειο (το) {υπογενεί-ου | -ων} (λόγ.) µικρό γένι στο πιγούνι, συ-
χνά µόνο στην άκρη τού πιγουνιού. [ΕΤΥΜ < µτγν. ύπογένειος < ύπο- 
+ -γένειος < γένειον (βλ. κ. γένι)]. 

υπογεννητικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η πτώση τής γεννη-
τικότητας, δηλ. η µείωση των ετήσιων γεννήσεων σε χώρα ή περιοχή, 
η οποία µακροπρόθεσµα µπορεί να οδηγήσει σε αντίστοιχη µείωση 
τού πληθυσµού τής χώρας ή τής περιοχής· κατ' αντιδιαστολή προς 
την υπεργεννητικότητα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. dénatalité]. 

υπογλυκαιµία (η) (ορθότ. υπογλυχαιµία) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ παθολο-
γική ελάττωση τής περιεκτικότητας τού αίµατος σε σάκχαρο (γλυ-
κόζη) ΑΝΤ. υπεργλυκαιµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίµα, γλυκαιµία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypoglycaemia]. 

υπογλυκαιµικός, -ή, -ό (ορθότ. υπογλυχαιµικός) 1. αυτός που σχε-
τίζεται µε την υπογλυκαιµία: ~ κώµα | σύνδροµο || πέφτω σε - σοκ 2. 
αυτός που προκαλεί υπογλυκαιµία, δηλ. που είναι ικανός να µειώσει 
την ποσότητα τού σακχάρου στο αίµα: ~ φάρµακο 3. (ειδικότ.) uno-
γλυκαιµικός (ο), υπογλυκαιµική (η) πρόσωπο που πάσχει από υπο-
γλυκαιµία, που εµφανίζει συχνά κρίσεις υπογλυκαιµίας. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypoglycaemic], 

uno γλυκός, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι λίγο γλυκός, αυτός που έχει 
ελαφρώς γλυκιά γεύση: ~ καραµέλα | σάλτσα | σιρόπι | φάρµακο ΣΥΝ. 
γλυκούτσικος ΑΝΤ. υπόπικρος, πικρούτσικος. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
ύπόγλυκυς, κατά το απλό γλυκός]. 

υπογλώσσιο (το) {υπογλωσσί-ου | -ων} κάθε φαρµακευτικό σκεύα-
σµα που διαλύεται κάτω από τη γλώσσα τού ασθενούς, για να επι-
τευχθεί ταχύτερη επενέργεια. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. 
επιθ. ύπογλώσσιος]. 

υπογλώσσιος, -α, -ο [αρχ.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται κάτω από τη 
γλώσσα: ~ αρτηρία | αδένας (διπλός σιαλογόνος αδένας στην πρόσθια 
περιοχή τού στόµατος) | νεύρο (κρανιακό κινητικό νεύρο, το οποίο 
ελέγχει τους µυς τής γλώσσας και το δάπεδο τού στόµατος) 
2. αυτός που τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα: ~ φάρµακο | δισκίο 
3. (ειδικότ.) υπογλώσσιο (το) βλ.λ. 

υπογνάθιος, -α, -ο [1898] ΑΝΑΤ. 1. αυτός που βρίσκεται κάτω από τη 
γνάθο: - γάγγλιο 2. υπογνάθιος αδένας ο σιαλογόνος αδένας που 
βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια τής κάτω γνάθου, µπροστά από 
τη βάση τής γλώσσας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-
maxillaire], 

υπογοναδΐσµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. ενδοκρινική διαταραχή, η 
οποία χαρακτηρίζεται από µειωµένη λειτουργική δραστηριότητα των 
σεξουαλικών αδένων και συνοδεύεται από καθυστέρηση τής αύξη-
σης τού σώµατος και τής ανάπτυξης των γεννητικών οργάνων: θηλυ-
κός | αρσενικός ~. 
[ΕΤΥΜ. < υπο- + γονάδα (< γόνος) + παραγ. επίθηµα -ισµός, ελληνο-
γενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypogonadism]. 

υπογονάτιο (το) [µτγν.] {υπογονατί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. το επιγονά-
τιο 2. µαξιλάρι το οποίο τοποθετείται κάτω από τα γόνατα αυτού που 
γονατίζει. 

υΠογονιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} η µειωµένη γονιµότητα. 
uno γραµµή (η) [1898] γραµµή που σύρεται κάτω από λέξη ή φράση, 
για να δηλώσει ότι το σηµείο αυτό πρέπει να προσεχθεί, δηλ. να δια-
βαστεί µε έµφαση ή να τυπωθεί µε διαφορετικά στοιχεία. 

υπογραµµίζω ρ. µετβ. [1860] {υπογράµµισ-α, -τηκα, -µένος} 1. σύρω 
γραµµή κάτω από (γραµµένες ή τυπωµένες λέξεις ή φράσεις), για να 
επισύρω την προσοχή τού αναγνώστη σε αυτές: υπογράµµισε τα ρή-
µατα τού κειµένου και σηµείωσε σε ποια φωνή και διάθεση ανήκουν 
2. (µτφ.) τονίζω ιδιαίτερα (κάτι), αποδίδω µεγάλη έµφαση σε αυτό: ο 
υπουργός υπογράµµισε τη σπουδαιότητα των νέων µέτρων || η πράξη 
του υπογραµµίζει το ενδιαφέρον του για σένα || πρέπει να υπογραµ-
µίσουµε το γεγονός ότι οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για την εφαρ-
µογή τού σχεδίου µας ΣΥΝ. εξαίρω, επισηµαίνω. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. souligner]. 

υπογράµµιση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. το χάραγµα ή η 
σηµείωση γραµµής κάτω από λέξεις ή φράσεις, κυρ. για την επισή-
µανση τής σπουδαιότητας τους, τού ενδιαφέροντος τους, για τον 
εντοπισµό τους µέσα στο κείµενο κ.λπ. 2. (συνεκδ.) η γραµµή που χα-
ράσσεται ή σηµειώνεται κάτω από λέξεις ή φράσεις: αραιή | διακε-
κοµµένη ! διπλή | κόκκινη ~ || ~ µε στυλό | µε µολύβι 3. (µτφ.) η έµ-
φαση, ο ιδιαίτερος τονισµός (ενός σηµείου): η - τής συµβολής του 
ήταν και η πλέον επίσηµη επιβράβευση τής όλης του προσπάθειας || η 
~ των τριών αυτών παραγόντων δεν συνιστά υποτίµηση των υπο- 

λοίπων ΣΥΝ. επισήµανση. — (υποκ.) υπογραµµισούλα (η). 
υπογραµµιστής (ο) µαρκαδόρος, συνήθ. µε χοντρή µύτη και φω-
σφόριζε χρώµατος, που χρησιµοποιείται για την επισήµανση χωρίων 
σε κείµενο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. underliner]. 

υπογραµµός (ο) µόνο στη ΦΡ. τύπος και υπογραµµός για άνθρωπο µε 
υποδειγµατική συµπεριφορά, στον οποίο δεν µπορούµε να προσά-
ψουµε τίποτα, αλλά αποτελεί πρότυπο για τους άλλους: είναι συνε-
πέστατος στις υποχρεώσεις του, ~. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύπογραµµός, αρχική σηµ. «πινακίδα αλειµµένη µε κε-
ρί, στην οποία ο µαθητής έπρεπε να αντιγράψει ακριβώς από κάτω 
ό,τι είχε γράψει ο δάσκαλος», < αρχ. υπογράφω]. 

υπογραφή (η) 1. η ιδιόχειρη και συνήθως ιδιόρρυθµη αναγραφή τού 
ονόµατος και τού επωνύµου προσώπου, που ισχύει ως διακριτικό τού 
εν λόγω προσώπου: η - του είναι αναγνωρίσιµη || έχει παράξενη | πε-
ρίπλοκη | καλλιγραφική ~ || αντιγράφω την ~ κάποιου || γνησιότητα | 
πλαστογράφηση υπογραφής 2. η παραπάνω ιδιόχειρη ή τυποποιηµένη 
(σε σφραγίδα) αναγραφή τού ονοµατεπωνύµου κάποιου, που τίθεται 
από τον ίδιο στο τέλος κειµένου, για να δηλώσει ότι το κείµενο 
ανήκει σε αυτόν ή ότι το εγκρίνει και το αποδέχεται: βάζω την ~ µου 
σε έγγραφο || για να επικυρωθεί η αίτηση, χρειάζεται και η ~ τού 
προϊσταµένου || εκχωρώ | µεταβιβάζω κάτι βάζοντας την ~ µου- ΦΡ. 
(α) δίνω | βάζω την υπογραφή µου για (κάποιον | κάτι) (µτφ.) εγγυώ-
µαι για (κάποιον/κάτι) (β) δεν ξέρω ούτε την υπογραφή µου να βά-
λω είµαι εντελώς αγράµµατος (γ) βάζω την υπογραφή µου | υπο-
γράφω και µε τα δυο µου χέρια συµφωνώ απολύτως, είµαι απολύτως 
σίγουρος ή σύµφωνος, το αποδέχοµαι πλήρως (δ) συγκεντρώνω | µα-
ζεύω υπογραφές συγκεντρώνω σε έντυπο τις υπογραφές µελών ενός 
συνόλου ως απόδειξη τής συµφωνίας τους µε συγκεκριµένο αίτηµα 
που θέτει φορέας, οµάδα προσώπων ή µεµονωµένο πρόσωπο: ο εξω-
ραϊστικός σύλλογος τής περιοχής συγκέντρωσε υπογραφές για την 
αποµάκρυνση των οίκων ανοχής || µαζεύουν υπογραφές για την απε-
λευθέρωση ενός πολιτικού κρατουµένου (ε) βάζω την υπογραφή µου 
φαρδιά-πλατιά για κάποιον που υπογράφει µε τρόπο που η υπογρα-
φή του να καταλαµβάνει πολύ χώρο (στ) (λαϊκ.) πέφτουν οι υπογρα-
φές (κάποιοι) υπογράφουν (συµβόλαιο, συµφωνία κ.λπ.): αύριο-µε-
θαύριο ~ και ολοκληρώνεται η µεταγραφή τού παίκτη στην οµάδα 3. 
(κατ' επέκτ.) η έγκριση ή επικύρωση εγγράφου µε αναγραφή σε 
ορισµένο σηµείο τού ονοµατεπωνύµου, λ.χ. τού εγκρίνοντος: έγινε 
τµηµατάρχης στην τράπεζα και έχει δικαίωµα υπογραφής 4. (κατ' 
επέκτ.) η επίσηµη πράξη επικυρώσεως συµφωνίας που έχει συναφθεί 
προηγουµένως: ~ συνθήκης | συµβολαίου | σύµβασης | πρωτοκόλλου 
συνεργασίας ΣΥΝ. συνοµολόγηση 5. (κατ' επέκτ.) η υπόσχεση ή δια-
βεβαίωση που έχει δώσει (κάποιος), η προσωπική δέσµευση (για κά-
τι): είναι αξιόπιστος άνθρωπος που ξέρει να τιµά την ~ του || ό,τι πει 
είναι συµβόλαιο, δεν θ'αρνηθεί ποτέ την ~ του. [ΕΤΥΜ αρχ., αρχική 
σηµ. «γραπτή κατηγορία, απόφαση», < υπογράφω. Η σηµερινή σηµ. 
είναι µτγν. (πβ. Ιωάνν. Χρυσ. Όµιλίαι 40. 2: οϋτω πιστεύω... και δι' 
υπογραφής οµολογώ)]. 

υπογράφω ρ. µετβ. {υπέγραψα, υπο-γράφτηκα κ. -γράφηκα (κ. λόγ. 
υπεγράφην, -ης, -η..., µτχ. υπογραφείς, -είσα, -έν), -γεγραµµένος)} 1. 
βάζω την υπογραφή µου (στο τέλος κειµένου ή σε ευδιάκριτο σηµείο 
καλλιτεχνικού έργου, για να δηλώσω ότι ανήκει σε εµένα ή εγκρίνο-
ντας το περιεχόµενο του): - έγγραφο | αίτηση | δήλωση | επιταγή || -µε 
το πραγµατικό µου όνοµα | µε άλλο όνοµα | µε το αίµα µου || όσοι 
είναι αγράµµατοι ας υπογράψουν µε έναν σταυρό || ο πίνακας ανα-
γνωρίζεται ότι ανήκει στον ζωγράφο, αλλά δεν είναι υπογεγραµµένος· 
ΦΡ. (α) υπογράφω τη θανατική µου καταδίκη προκαλώ µε τις 
πράξεις µου τον θάνατο µου, τη δολοφονία µου (επειδή προκαλώ ή 
βλάπτω τα συµφέροντα κάποιων, συνήθ. παρανόµων): είναι γνωστό 
ότι όποιο µέλος αυτών των συµµοριών συνεργαστεί µε την αστυνοµία, 
υπογράφει αυτόµατα και τη θανατική του καταδίκη (β) uiro-Υράφω | 
βάζω την υπογραφή µου φαρδιά-πλατιά βλ. λ. υπογραφή 2. 
εµφανίζοµαι ως ο δηµιουργός (πνευµατικού έργου): το βιβλίο υπο* 
γράφει γνωστός κοσµικογράφος || την ταινία υπογράφει ένας άγνω-
στος σκηνοθέτης 3. (κατ' επέκτ.) δίνω την έγκριση µου για (κάτι) ή 
δηλώνω επίσηµα την αποδοχή (κάποιου πράγµατος): υπογράφω κι 
εγώ αυτό το σχέδιο | αυτή την προσπάθεια || µάλιστα, φίλε µου, αυτό το 
~! ΣΥΝ. εγκρίνω, αποδέχοµαι, επικυρώνω ANT. αρνούµαι, απορρίπτω· 
ΦΡ. υπογράφω και µε τα δυο µου χέρια βλ. λ. υπογραφή 4. (κατ' 
επέκτ.) επικυρώνω, καθιστώ κάτι έγκυρο µε επίσηµο τρόπο δη-
λώνοντας ότι συµφωνώ µε το περιεχόµενο του: ~ συνθήκη | συµβό-
λαιο | συµφωνία | σύµβαση | προσύµφωνο || οι εµπόλεµες πλευρές 
αποφάσισαν να υπογράψουν συνθήκη ειρήνης πενταετούς διάρκειας 
ΣΥΝ. συνοµολογώ ΑΝΤ. ακυρώνω 5. (ειδικότ.) ΑΘΛ. συµφωνώ επίσηµα 
να ενταχθώ σε ένα σωµατείο | σύλλογο: από ώρα σε ώρα ο διεθνής 
επιθετικός υπογράφει σε οµάδα τού εξωτερικού 6. (σπάν.-µεσοπαθ. 
υπογράφοµαι) βάζω την υπογραφή µου κάτω από κείµενο 7. (κυ-
ριολ.-σπάν.) γράφω (κάτι) κάτω από (κάτι άλλο) (πβ. λ. προσγράφω) 8. 
(ειδικότ. για πρόσ. η µτχ. υπογεγραµµένος, -η) ως στερεότυπη έκ-
φραση εγγράφου που τίθεται πάνω από το όνοµα αυτού που βάζει 
την υπογραφή του: ο (κάτωθι) ~ δηλώνει υπεύθυνα ότι... 9. (ειδικότ.) 
υπογεγραµµένη (η) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική 
σηµ. «γράφω από κάτω (σε ψήφισµα)», < ύπο- + γράφω. Η σηµερινή 
σηµ. ήδη αρχ.]. 

υπόγυιος, -ος, -ον (αρχαιοπρ.-σπάν.) µόνο στη ΦΡ. εξ υπογυίου (εξ 
ύπογυίου, Ξενοφ. Κύρου Ανάβ. 6.1.43) πρόχειρα, µε τα µέσα που δια-
τίθενται τη στιγµή αυτή, χωρίς ιδιαίτερη προετοιµασία. [ΕΤΥΜ < 
αρχ· ύπόγυιος «αιφνίδιος - πρόσφατος» < ύπο- + -γυιος < *γύη 
«κυρτότητα, καµπύλη» (βλ. λ. έγγύη)]. 



υποδαυλίζω 1847 υποδιαστολή 
 

υποδαυλίζω ρ. µετβ. [1872] {υποδαύλισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.) 1. 
ανασκαλεύω (τα ξύλα τής φωτιάς) ή προσθέτω καινούργια, για να τη 
διατηρήσω ή να τη δυναµώσω ΣΥΝ. συνδαυλίζω 2. (µτφ.) υποκινώ έµ-
µεσα, ενισχύω κρυφά (πράξεις καταστροφικές ή συναισθήµατα αρ-
νητικά), ενθαρρύνω: ~ την εχθρότητα | το µίσος | τα πάθη | τις ταραχές 
| µια ανταρσία || τα άρθρα των εφηµερίδων υποδαυλίζουν τις απεργίες 
|| ~ την περιέργεια κάποιου ΣΥΝ. αναµοχλεύω, υποθάλπω, (σπάν.) 
υποκαίω. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. attiser]. 

υποδαύλιση (η) [1872] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η αναµόχλευση, 
η έµµεση και συνήθ. κρυφή ενίσχυση ή υποκίνηση καταστροφικών 
πράξεων ή αρνητικών συναισθηµάτων: η - των παθών τού Εµφυλίου 
και τού εθνικού διχασµού είναι εγκληµατική. 

υποδεέστερος, -η, -ο (λόγ.) κατώτερος σε αξία, τάξη, δύναµη, ποι-
ότητα κλπ.: υπάρχει σε πολλούς η αντίληψη ότι τα ελληνικά προϊόντα 
είναι ~ των αντίστοιχων ευρωπαϊκών || ο δεύτερος υποψήφιος είναι 
φανερά ~ τού πρώτου || είµαι σε ~ θέση ANT. ανώτερος, (λόγ.) 
υπέρτερος. — υποδεέστερα [αρχ.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποδεέστερος, συγκρ. βαθµός τού επιθ. ύποδεής «ελλι-
πής, ελαττωµατικός» < υπο- + -δεής < δέω | -οµαι]. 

υπόδειγµα (το) [αρχ.] {υποδείγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. τύπος, δείγµα 
που χρησιµεύει για την παραγωγή οµοιόµορφων πραγµάτων, αντι-
κειµένων κ.λπ., σύµφωνα µε ορισµένο σχέδιο ή τάξη: οι καταστάσεις 
πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε το ~ || ~ εκθέσεως | αιτήσεως | δη-
λώσεως || εφαρµόζεται το αναπτυξιακό - τής Βρετανίας || «ο συγ-
γραφέας εφαρµόζει διάφορα υποδείγµατα τής στρατηγικής των παι-
γνίων σε γνωστές διακρατικές διενέξεις» (εφηµ.) ΣΥΝ. κανόνας, σχέ-
διο- ΦΡ. βιοµηχανικό υπόδειγµα αντικείµενο κατασκευασµένο µε τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές, που χρησιµεύει ως πρότυπο για τη µα-
ζική παραγωγή τού αντίστοιχου προϊόντος ΣΥΝ. µοντέλο 2. (µτφ.) άν-
θρωπος που αξίζει να τον µιµηθεί κανείς, πρότυπο χρηστής συµπερι-
φοράς: είναι ~ πατέρα και συζύγου | οικογενειάρχη | µαθητή || είναι ~ 
επιµέλειας | τιµιότητας | ήθους || προβάλλω | παίρνω κάποιον ως ~ 
ΣΥΝ. παράδειγµα, πρότυπο. 

υποδειγµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χρησιµεύει ή µπορεί να 
χρησιµεύσει ως υπόδειγµα, που αξίζει να τον µιµηθεί κανείς: ~ εργα-
σία | συµπεριφορά | διαγωγή | περίπτωση || (για πρόσ.) ~ πατέρας | 
σύζυγος | µαθητής ΣΥΝ. παραδειγµατικός, αξιοµίµητος, τέλειος, ιδα-
νικός ΑΝΤ. αξιοπεριφρόνητος, αξιοκατάκριτος 2. αυτός που γίνεται, 
κατασκευάζεται κ.λπ., για να χρησιµεύσει ως υπόδειγµα: ~ καλλιέρ-
γεια | διδασκαλία | προϊόν ΣΥΝ. πρότυπο, ιδεώδης. — υποδε^µαπκ-ά 
| -ώς [µτγν.] επίρρ. 

υποδεικνύω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέδειξα, υποδείχθηκα (κ. λογιότ. υπε-
δείχθην, -ης, -η..., µτχ. υποδειχθ-είς, -είσα, -έν), υποδεδειγµένος} 1. 
επισηµαίνω σε κάποιον κάτι, του δείχνω κάτι ώστε να το προσέξει, 
να το συνειδητοποιήσει: δεν του αρέσει να του υποδεικνύουν τα λάθη 
του ΣΥΝ. υποδηλώνω 2. δείχνω (κάτι) φανερά, καθορίζω (πρόσωπο, 
πράγµα κ.λπ.): ο γεωλόγος υπέδειξε το σηµείο στο οποίο πρέπει να γί-
νει η γεώτρηση || ο πρόεδρος τον υπέδειξε για διάδοχο του 3. δίνω 
συµβουλές, κάνω προτάσεις: του υπέδειξα να τους µηνύσει || ποιος 
του υπέδειξε να ακολουθήσει αυτή την τακτική; || του υπέδειξα ποια 
πορεία να ακολουθήσει ΣΥΝ. συµβουλεύω, προτείνω. Επίσης (λαϊκ.) 
υποδείχνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 

υπόδειξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -είξεως | -είξεις, -είξεων} 1. το να υπο-
δεικνύει κανείς κάτι, να δίνει την κατάλληλη πληροφορία για πράξη, 
γεγονός, κατάσταση κ.λπ.: κατόπιν υποδείξεως || µε ~ τού µάρτυρα η 
αστυνοµία βρήκε τα κλοπιµαία || σαφής ~ ΣΥΝ. δείξη, πληροφόρηση 2. 
το να συµβουλεύει κανείς κάποιον ή να του προτείνει πράξη, ενέρ-
γεια, δραστηριότητα κ.λπ. (συχνά µε τρόπο διδακτικό ή ενοχλητικό): 
ενεργεί καθ' υπόδειξιν τού προϊσταµένου του || οι ~ τής επιτροπής θα 
ληφθούν υπ'όψιν || εφαρµόζουν κατά γράµµα τις ~ || δεν δέχοµαι υπο-
δείξεις από κανέναν για το τι θα κάνω ΣΥΝ. συµβουλή, προτροπή, ει-
σήγηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµβουλή. 

υποδείχνω ρ. → υποδεικνύω 
υποδεκάµετρο (το) [1809] {υποδεκαµέτρ-ου | -ων} 1. µικρός χάρακας 
από ξύλο, µέταλλο ή πλαστικό, µήκους συνήθ. δέκα εκατοστών, ο 
οποίος υποδιαιρείται µε χαραγές και στις δύο πλευρές του σε εκα-
τοστόµετρα και χιλιοστόµετρα και χρησιµεύει για σχεδιάσεις 2. 
(σπάν.) το ένα δέκατο τού µέτρου, δέκα εκατοστόµετρα ΣΥΝ. παλάµη. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. décimètre (νόθο συνθ.)]. 

υποδεκανέας (ο) [1833] {-α κ. -έως | -είς, -έων} ΣΤΡΑΤ. στρατιώτης 
τού Στρατού Ξηράς (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

υποδένω ρ. µετβ. {εύχρ. σε ενέστ. κ. παρατ.} ποδένω (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. ΰποδένω < αρχ. ύποδέω < υπο- + δέω (βλ. λ. δένω)]. 

υπόδερµα (το) {υποδέρµατος | χωρ. πληθ.} 1. ΑΝΑΤ. ο λιπώδης συνδε-
τικός ιστός που υπάρχει κάτω από το δέρµα, ο υποδόριος ιστός 2. 
BOT. Ο φυτικός ιστός που υπάρχει κάτω από την επιφάνεια των βλα-
στών και των φύλλων · 3. ΖΩΟΛ. χονδρή τριχωτή µύγα, η προνύµφη 
τής οποίας ζει κάτω από το δέρµα των βοοειδών. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypoderma]. 

υποδερµικός, -ή, -ό [1836] υποδόριος (βλ.λ.). 
υπόδεσις (η) → υπόδηση 
υποδεσπόζουσα (η) {υποδεσποζουσών} ΜΟΥΣ. 1. µια από τις κύριες 
βαθµίδες τού µουσικού τρόπου ή τής κλίµακας τού τονικού συστή-
µατος, δίπλα στην τονική και τη δεσπόζουσα (βλ.λ.)· στις µείζονες 
και ελάσσοντες κλίµακες τοποθετείται ένα διάστηµα τετάρτης πάνω 
από την τονική 2. η συγχορδία που σχηµατίζεται µε θεµέλιο την υπο-
δεσπόζουσα βαθµίδα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από ιταλ. 
subdominante]. 

υποδετήριο (το) {υποδετηρί-ου | -ων} (λόγ.-σπάν.) 1. το µικρό µε- 

ταλλικό ή κοκκάλινο εργαλείο, µε το οποίο υποβοηθούµε το πόδι να 
µπει µέσα στο παπούτσι ΣΥΝ. (καθηµ.-µτφ.) κόκκαλο 2. λωρίδα από 
δέρµα ή πανί, ραµµένη στο πίσω µέρος τού παπουτσιού, για την υπο-
βοήθηση τής εισαγωγής τού ποδιού σε αυτό. [ΕΤΥΜ. < υποδένω + 
παραγ. επίθηµα -τήριο, πβ. κ. κρατη-τήριο]. 

υποδέχοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {υποδέχ-τηκα (λόγ. -θηκα)} 1. δέ-
χοµαι, συγκεντρώνω (κάτι που πέφτει ή ρέει από πάνω): η δεξαµενή 
υποδέχεται το νερό τής βροχής | τα λύµατα τού εργοστασίου 2. (κατ' 
επέκτ. για πρόσ.) δέχοµαι (κάποιον που έρχεται), φιλοξενώ (κάποιον) 
σύµφωνα µε τους τύπους ή αποδίδω σε (κάποιον) τιµές: µε υποδέ-
χθηκαν καλά | άσχηµα || ποιος θα σε υποδεχθεί στον σταθµό; || το 
συγκεντρωµένο πλήθος υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό µε ζωηρές 
επευφηµίες || (κ. µτφ.) η πατρική γη θα τον υποδεχθεί σε λίγο (δηλ. θα 
γίνει η ταφή του στην πατρική γη) ΣΥΝ. προϋπαντώ, καλωσορίζω, δε-
ξιώνοµαι, τιµώ, καλοδέχοµαι 3. (κατ' επέκτ.-µτφ.) µαθαίνω, πληροφο-
ρούµαι (κάτι) ευµενώς ή δυσµενώς, µε καλή ή κακή διάθεση: πώς 
υποδέχτηκε τα νέα | την είδηση; ΣΥΝ. εκλαµβάνω, (µτφ.) παίρνω. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

υποδηλώνω ρ. µετβ. {υποδήλω-σα, -θηκα, -µένος} δηλώνω (κάτι) µε 
έµµεσο τρόπο, φανερώνω (κάτι) πλαγίως, χρησιµοποιώ υπαινιγµούς: 
η απάντηση του υποδηλώνει ότι δέχεται την πρόταση µας || µε µια 
κίνηση τού κεφαλιού του υποδήλωσε τη διαφωνία του ΣΥΝ. υποση-
µαίνω, υπαινίσσοµαι, υπονοώ, εξυπονοώ ΑΝΤ. δηλώνω, φανερώνω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ΰποδηλώ (-όω) «επισηµαίνω ιδιαιτέρως» < υπο- + 
δηλώ. Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

υποδήλωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΓΛΩΣΣ. 1. ό,τι 
λανθάνει και συνάγεται από τη χρήση τής σηµασίας µιας λέξης· η 
υπονοούµενη, µη ρητά δηλούµενη σηµασία ή σηµασιολογική από-
χρωση µιας λέξης 2. η συνδήλωση (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δήλωση. 

υπόδηµα (το) {υποδήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) εξωτερικό προστα-
τευτικό περικάλυµµα των ποδιών, κατασκευασµένο από δέρµα ή 
ύφασµα και ενισχυµένο στο κάτω µέρος µε χοντρό πέλµα και τα-
κούνι: ψηλό | ανοιχτό | κλειστό | καθηµερινό | επίσηµο | δερµάτινο | 
καστόρινο | λουστρινένιο | υφασµάτινο - || κατάστηµα | βιοτεχνία 
υποδηµάτων ΣΥΝ. παπούτσι· ΦΡ. γράφω (κάτι | κάποιον) στα παλαιά 
µου τα υποδήµατα | στα παλαιότερα των υποδηµάτων µου γράφω 
κάποιον στα παλιά µου τα παπούτσια (βλ. λ. παπούτσι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενδυµασία. [ΕΤΥΜ < αρχ. υπόδηµα < ύποδέω (βλ. λ. υποδένω)]. 

υποδηµατοδιορθωτής (ο) [1896] (λόγ.) τεχνίτης ειδικευµένος στην 
επιδιόρθωση υποδηµάτων ΣΥΝ. (καθηµ.) τσαγκάρης. 

υποδηµατοκαθαριστής (ο) [1889] (λόγ.-σπάν.) πρόσωπο που κα-
θαρίζει και στιλβώνει υποδήµατα ΣΥΝ. (λόγ.) στιλβωτής, (καθηµ.) 
λούστρος. 

υποδηµατοποιείο (το) [1871] (λόγ.) το εργαστήριο στο οποίο κατα-
σκευάζονται ή επισκευάζονται υποδήµατα ΣΥΝ. (καθηµ.) τσαγκάρι-
κο, (λαϊκ.) παπουτσάδικο. 

υποδηµατοποιία (η) [1871] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η τέχνη και το 
επάγγελµα τής κατασκευής υποδηµάτων 2. η βιοτεχνία ή η βιοµηχα-
νία κατασκευής υποδηµάτων. 

υποδηµατοποιός (ο/η) [1839] κατασκευαστής υποδηµάτων ΣΥΝ. 
(καθηµ.) τσαγκάρης, (λαϊκ.) παπουτσής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 

υποδηµατοπωλειο (το) [1896] (λόγ.) το κατάστηµα στο οποίο πω-
λούνται (έτοιµα) υποδήµατα ΣΥΝ. (λαϊκ.) παπουτσάδικο. — υποδη-
µατοπώλης (ο) [αρχ.], υποδηµατοπώλισσα (η). 

υπόδηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το να φοράει κανείς 
τα υποδήµατα του ΣΥΝ. (λαϊκ.) ποδεσιά, παπούτσωµα ΑΝΤ. (λόγ.) ανυ-
ποδησία, (λαϊκ.) ξυπολυσιά 2. (συνεκδ.-περιληπτ.) τα ίδια τα υποδή-
µατα και οτιδήποτε σχετίζεται µε αυτά (λ.χ. κάλτσες, κορδόνια κ.ά.(: 
κατάστηµα µε είδη ενδύσεως και υποδήσεως · 3. ΝΑΥΤ. ενίσχυση 
λέµβων ή πλοιαρίων µε σχοινιά ή καλώδια που περιβάλλουν το σκά-
φος και δένονται πάνω από το κατάστρωµα, προκειµένου να απο-
φευχθεί η διάνοιξη των πλευρών του σε περίπτωση υπερφόρτωσης. 
Επίσης (λογιότ.-σπανιότ.) υπόδεσις [αρχ.] {υποδέσεως}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ενδυµασία. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπόδησις < αρχ. ύποδέω (βλ. λ. υποδένω)]. 

υποδιαίρεση (η) [µτγν.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. η διαίρεση 
τµήµατος ή τµηµάτων σε ακόµη µικρότερα µέρη: η ~ τού νοµού σε 
επαρχίες | τού υπουργείου σε διευθύνσεις 2. (ειδικότ.) η περαιτέρω 
διαίρεση συνόλου, που έχει ήδη προκύψει από διαίρεση ευρύτερου 
συνόλου σε είδη, η συγκρότηση ταξινοµικής µονάδας µε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά: τα θηλαστικά αποτελούν ~ τής ευρύτερης κατηγο-
ρίας των σπονδυλοζώων 3. (γενικότ.) οποιαδήποτε διαίρεση 4. (συ-
νεκδ.) καθετί που προέρχεται από την παραπάνω διαδικασία, το 
προϊόν τής περαιτέρω διαίρεσης συνόλου: η επαρχία είναι - τού νο-
µού || η διεύθυνση είναι - τού υπουργείου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

υποδιαιρώ ρ. µετβ. [µτγν.] {υποδιαιρείς... | υποδιαίρ-εσα, -ούµαι, -
έθηκα, -εµένος} 1. χωρίζω (τµήµα ή τµήµατα συνόλου) σε µικρότερα 
µέρη: ~ ποσόν ΣΥΝ. διαιρώ 2. (κατ' επέκτ.) χωρίζω (κάτι) σε τµήµατα, 
διαιρώ ΣΥΝ. διαχωρίζω 3. (µεσοπαθ. υποδιαιρούµαι) χωρίζοµαι σε µι-
κρότερα µέρη ή απαρτίζοµαι από µικρότερα µέρη: στην ταξινόµηση 
των φυτών, το γένος υποδιαιρείται σε είδη || το υπουργείο υποδιαι-
ρείται σε διευθύνσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αίρω. 

υποδιάκονος (ο) [µτγν.] {υποδιακόν-ου | -ων) αξίωµα τού κατώτερου 
κλήρου τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το οποίο λαµβάνεται µε χει-
ροθεσία (όχι µε χειροτονία)· ο υποδιάκονος βοηθεί τον διάκονο και 
τον ιερέα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κληρικός. 

υποδιαστολή (η) 1. ΜΑΘ. διακριτικό σηµείο (κόµµα) το οποίο χρησι-
µοποιείται στη δήλωση (γραφή) των δεκαδικών αριθµών, για να χω-
ρίσει τις ακέραιες µονάδες από τα δεκαδικά ψηφία, λ.χ. 25,50. 2. 



υποδιεύθυνση 1848 υποθερµαίνω 
 

ΓΛΩΣΣ. διακριτικό σηµείο µε µορφή κόµµατος, το οποίο τίθεται στο 
αναφορικό ό,τι, για να διακρίνεται από το ειδικό ότι. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
υποδιαστολή «σύντοµη παύση - χώρισµα µεταξύ λέξεων (για να 
αποφευχθεί εσφαλµένη ανάγνωση)» < ύπο- + διαστολή]. 

υποδιεύθυνση (η) [1833] {-ης κ. -ύνσεως | -ύνσεις, -ύνσεων} 1. το 
αξίωµα και το έργο τού υποδιευθυντή (βλ.λ.): µόλις πριν από έναν µή-
να ανέλαβε την υποδιεύθυνση 2. υπηρεσία, συνήθ. αυτοτελής, που 
αποτελεί υποδιαίρεση τής διευθύνσεως, αλλά θεωρείται ευρύτερη τού 
τµήµατος: ~ διοικητικών υπαλλήλων/ τεχνικών. 

υποδιευθυντής (ο) [1833] {κλητ. υποδιευθυντά), υποδιευθύντρια (η) 
[1863] {υποδιευθυντριών} 1. ο αµέσως κατώτερος τού διευθυντή 
στην υπαλληλική ιεραρχία υπηρεσίας, οργανισµού κλπ., και ο αντί-
στοιχος βαθµός: όταν απουσιάζει ο διευθυντής, τον αναπληρώνει στα 
καθήκοντα του ο ~ 2. ο προϊστάµενος υποδιεύθυνσης. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-directeur]. 

υποδικία (η) [1886] {χωρ. πληθ.) ΝΟΜ. 1. η κατάσταση τού υποδίκου, 
το να είναι κανείς υπόδικος (βλ.λ.) 2. (κατ' επέκτ.) το χρονικό διά-
στηµα κατά το οποίο είναι κανείς υπόδικος. 

υπόδικος, -η, -ο [αρχ.] 1. ΝΟΜ. πρόσωπο εναντίον τού οποίου εκκρε-
µεί κατηγορία 2. (µτφ.) αυτός που βαρύνεται µε κατηγορίες, που θε-
ωρείται υπεύθυνος για κάτι: οι αποστάτες είναι - στη συνείδηση τού 
λαού ΣΥΝ. υπόλογος, υπεύθυνος. 

υποδιοίκηση (η) [1833] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το αξίωµα 
και το έργο τού υποδιοικητή 2. η υποδιαίρεση διοικήσεως, που δια-
θέτει µερική τουλάχιστον αυτοτέλεια. 

υποδιοικητής (ο) [µτγν.] {κλητ. υποδιοικητά} 1. το πρόσωπο που 
βρίσκεται στην ιεραρχία αµέσως µετά τον διοικητή, τον οποίο και 
αναπληρώνει σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται 2. ο προϊ-
στάµενος υποδιοίκησης 3. ΣΤΡΑΤ. αξιωµατικός στρατιωτικής µονάδας 
ή υπηρεσίας, αµέσως κατώτερος ιεραρχικά από τον διοικητή: ο ταγ-
µατάρχης εκτελεί χρέη υποδιοικητή στη µονάδα µας. 

υποδιπλασιάζω ρ. αµετβ. {υποδιπλασίασα, -τηκα, -µένος} µειώνω 
(κάτι) στο µισό (συχνότ. µεσοπαθ.): τα έσοδα τους φέτος υποδιπλα-
σιάστηκαν. — υποδιπλασιασµός (ο). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύποδιπλάσιος «µειωµένος κατά το ήµισυ» < ύπο- + δι-
πλάσιος^ 

υποδοµή (η) 1. το σύνολο των οικονοµικών, τεχνικών, πολιτισµικών 
κ.λπ. προϋποθέσεων και προδιαγραφών ή προπαρασκευών που απαι-
τούνται για την εκτέλεση έργου, την ανάπτυξη τοµέα κ.λπ.: δεν µπο-
ρεί να σηµειωθεί ανάπτυξη τού τουρισµού χωρίς την κατάλληλη ~, 
δηλ. συγκοινωνίες, ξενοδοχεία, τηλεπικοινωνίες κ.λπ. || στόχος τού 
υπουργείου είναι να θέσει τις βάσεις, να δηµιουργήσει την κατάλληλη 
~ για την προσέλκυση ξένων επενδυτών || η κυβέρνηση προωθεί την 
υλοποίηση έργων υποδοµής ΣΥΝ. βάση, υπόβαθρο 2. (α) το τµήµα 
δοµικού έργου που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια τού εδάφους 
ΑΝΤ. ανωδοµή (β) δοµική κατασκευή που χρησιµεύει ως βάση µεγα-
λύτερου τεχνικού έργου 3. (συνεκδ.) το κεφάλαιο τού τεχνικού τοµέα 
που ασχολείται µε την κατασκευή σιδηροδρόµων, εξετάζοντας ειδι-
κότερα τα σχετικά µε τη χάραξη ή την επιχωµάτωση των σιδηροδρο-
µικών οδών 4. (στον µαρξισµό) η βάση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υποδοµή «αντέρεισµα, τοίχος» < ύπο- + δοµή. Η σηµε-
ρινή σηµ. αποδίδει το γαλλ. substructure]. 

υποδόριος, -α, -ο [1869] (λόγ.) αυτός που βρίσκεται ή γίνεται κάτω 
από την επιδερµίδα, δηλ. την επιφάνεια τού δέρµατος: ~ ιστός | αι-
µάτωµα | εµφύσηµα | έγχυση | ένεση ΣΥΝ. υποδερµικός ANT. επιδερ-
µικός. — υποδόρια | υποδορίως [1888] επίρρ. [ΕΤΥΜ < υπο- + -
δόριος < αρχ. δορά (βλ.λ.)]. 

υπόδουλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση δου-
λείας, που υπόκειται σε ξένη κυριαρχία: ~ έθνος || οι Έλληνες ήταν 
400 χρόνια υπόδουλοι στους Τούρκους ΣΥΝ. υποτελής, σκλαβωµένος 
ΑΝΤ. ελεύθερος, ανεξάρτητος, αδούλωτος. 

υποδουλώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {υποδούλω-σα, -θηκα, -µένος} καθιστώ 
(κάποιον) υπόδουλο (βλ.λ.): ~ λαό | έθνος | πληθυσµό ΣΥΝ. σκλαβώνω 
ΑΝΤ. απελευθερώνω, λυτρώνω. 

υποδούλωση (η) [1856] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η αποστέ-
ρηση τής ελευθερίας και τής ανεξαρτησίας (κάποιου), ώστε να καθί-
σταται δούλος ή να εξαρτάται πλήρως από (κάτι): η ~ των Ελλήνων 
στους Τούρκους || η ~ τού σύγχρονου ανθρώπου στον καταναλωτισµό 
ΣΥΝ. σκλάβωµα, υποταγή, καθυπόταξη ΑΝΤ. απελευθέρωση, λύτρωση. 
υποδοχέας (ο) {-α κ. -έως | -είς, -έων} 1. (γενικά) αυτός που υποδέ-
χεται (κάποιον/κάτι): «η γη θεωρείται συµβολικά ως ~ των νεκρών 
σωµάτων» (εφηµ.) 2. (α) ΤΕΧΝΟΛ. χώρος ή δοχείο στο οποίο αποστά-
ζονται και συγκεντρώνονται υγρά ή κονιορτοποιηµένα υλικά (β) τµή-
µα µηχανήµατος, συσκευής, κατασκευής κ.λπ., ειδικά κατασκευα-
σµένο για να δέχεται άλλο όργανο ή τµήµα ΣΥΝ. υποδοχή 3. ΒΙΟΛ. ει-
δικό τµήµα τής µεµβράνης τού κυττάρου, µε το οποίο συνδέεται µια 
ουσία, που επιδρά στη λειτουργία τού κυττάρου: ορµονικοί ~. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. ύποδοχεύς < αρχ. υποδέχοµαι. Ο βιολ. όρ. αποδίδει το αγγλ. 
receptor]. υποδοχή (η) 1. (για πρόσ.) το να υποδέχεται κανείς 
(κάποιον που έρχεται), η φιλοξενία ή/και η απόδοση τιµών σε 
προσκεκληµένο ή επισκέπτη σύµφωνα µε τους τύπους και τα έθιµα: 
αίθουσα | χώρος υποδοχής || ετοιµάζουµε ~ στον καινούργιο µας 
προϊστάµενο || πήγαν όλοι στον σταθµό για την ~ τού ξενιτεµένου || 
ετοιµάζω τα δωµάτια για την ~ των ξένων || οι κάτοικοι τής πόλης 
επεφύλαξαν θερµή ~ στον υπουργό ΣΥΝ. προϋπάντηση, καλωσόρισµα, 
δεξίωση, φιλοξενία ΑΝΤ. αποχαιρετισµός 2. (συνεκδ.) ο χώρος ή το 
τµήµα κτηρίου, στο οποίο δέχεται κανείς ξένους: περάστε, σας 
παρακαλώ, στην ~ ΣΥΝ ρεσεψιόν 3. ο τρόπος ή η διάθεση µε την 
οποία αντιµετωπίζει κανείς 

κάτι καινούργιο: το βιβλίο του έτυχε ενθουσιώδους ~ από κριτικούς 
και κοινό || ψυχρή | χλιαρή ~ τού νέου κόµµατος από τα Μ.Μ.Ε. || κο-
ρυφώνονται οι εκδηλώσεις για την ~ τού καινούργιου χρόνου 4. 
ΤΕΧΝΟΛ. τµήµα ή κοίλωµα µηχανήµατος, συσκευής, κατασκευής 
κ.λπ., προορισµένο να δέχεται άλλο όργανο ή τµήµα τού µηχανήµα-
τος ή τής συσκευής: στο πίσω µέρος τής συσκευής υπάρχει µια ~ για 
την τοποθέτηση τού εξαρτήµατος ΣΥΝ. υποδοχέας 5. ΑΘΛ. (στο βόλεϊ) 
ο τρόπος µε τον οποίο δέχεται και χειρίζεται τη µπάλα ένας παίκτης: - 
τής µπάλας ύστερα από σερβίς. [ΕΤΥΜ < αρχ. υποδοχή < 
υποδέχοµαι]. 

υποδύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {υποδύθηκα} (λόγ.) υποκρίνοµαι ορισµένο 
χαρακτήρα, παριστάνω (άλλο πρόσωπο): ο ηθοποιός που υποδύεται 
τον Άµλετ επαινέθηκε από τους κριτικούς ΣΥΝ. παίζω.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός, µπαίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύποδύω | -οµαι < ύπο- + δύω 
(βλ.λ.)]. 

υποείδος (το) [1886] {υποείδ-ους | -η, -ών} 1. ΒΙΟΛ. υποκατηγορία τού 
είδους, στην οποία ανήκουν µέλη µε ορισµένα γνωρίσµατα, που τα 
διακρίνουν από άλλα αντίστοιχα τού είδους και συγκροτούν µια 
αναπαραγωγική οµάδα 2. (γενικότ.) υποδιαίρεση ενός είδους: κινη-
µατογραφικά ~ είναι οι διάφορες υποδιαιρέσεις, π.χ. τού θρίλερ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-espèce]. 

υποεκπαιδεύω ρ. µετβ. {υποεκπαίδευ-σα, -θηκα, -µένος} παρέχω ελ-
λιπή εκπαίδευση: όποιος δεν έχει ολοκληρώσει τις γυµνασιακές του 
σπουδές θεωρείται υποεκπαιδευµένος. — υποεκπαίδευση (η). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. undereducate]. 

υποεκπροσώπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η περιορισµένη 
(αριθµητικά ή/και ποιοτικά) εκπροσώπηση: η ~ τού συλλόγου µας στο 
δευτεροβάθµιο όργανο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. under-
representation]. 

υποεκτιµώ ρ. µετβ. {υποεκτιµάς... | υποεκτίµ-ησα, -ώµαι, -άται..., -
ήθηκα, -ηµένος} αποδίδω σε (κάτι) αξία µικρότερη από αυτή που 
πράγµατι έχει: ~ µέγεθος | ποσότητα | ποιότητα ΣΥΝ. υποτιµώ ΑΝΤ. 
υπερεκτιµώ, υπερτιµώ. — υποεκτίµηση (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. underestimate]. 

υποενότητα (η) {υποενοτήτων} η ενότητα που περιλαµβάνεται σε µία 
ευρύτερη ενότητα (βιβλίου, άρθρου κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. subsection]. 

υποεπιτροπή (η) επιµέρους οµάδα ευρύτερης επιτροπής που ασχο-
λείται µε κάποιο ειδικό θέµα: η ~ εξωτερικών υποθέσεων τής αµερι-
κανικής γερουσίας || εντός των ηµερών θα συσταθεί µια ~ που θ' 
ασχοληθεί µε το θέµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
subcommittee]. 

υποζύγιο (το) {υποζυγί-ου | -ων} (λόγ.) ζώο που χρησιµοποιείται για 
τη µεταφορά φορτίων, την έλξη τροχοφόρων και άλλες βαριές εργα-
σίες: τροφή | κατάλυµα υποζυγίων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύποζύγιον< ύπο- + 
-ζύγιον< ζυγός]. 

υποηχητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους υποήχους και τις 
εφαρµογές τους: σύγχρονα ~ αεροσκάφη. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
infrasonore]. 

υπόηχος (ο) {υποήχ-ου | -ων, -ους} (συνήθ. στον πληθ.) κύµατα που 
έχουν συχνότητα χαµηλότερη από το όριο τής ανθρώπινης ακουστι-
κής αντίληψης, δηλ. κάτω από 20 χερτς περίπου. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. infrason]. 

υποθάλαµος (ο) [1889] {υποθαλάµου | χωρ. πληθ.} ΑΝΑΤ. περιοχή τού 
διάµεσου εγκεφάλου, που βρίσκεται κάτω από τον θάλαµο (βλ.λ.) και 
πάνω από την υπόφυση (βλ.λ.). — υποθαλάµιος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. hypothalamus]. 

υποθαλάσσιος, -α, -ο [1867] αυτός που βρίσκεται ή γίνεται κάτω από 
την επιφάνεια τής θάλασσας: ~ λιβάδι | όρος | χάσµα | κοιλάδα | 
έρευνα | γεώτρηση ΣΥΝ. υποβρύχιος, ενάλιος. — υποθαλάσσια 
επίρρ; 

υποθάλπω ρ. µετβ. {υπέθαλψα} (λόγ.) 1. τρέφω και προστατεύω (κά* 
ποιον) κρυφά και συνήθ. παρά τις επιταγές των νόµων: ~ ληστή Γ 
εγκληµατία | αντάρτη || κατηγορείται ότι υπέθαλψε τον δραπέτη ΣΥΝ. 
συντηρώ, κρύβω ΑΝΤ. προδίδω, καταδίδω 2. συµβάλλω έµµεσα στη 
διατήρηση ή την έξαψη (πάθους, αρνητικού συναισθήµατος κ.λπ.), 
ενισχύω κρυφά (καταστροφική πράξη ή δραστηριότητα): ~ ταραχές | 
απειθαρχία | έχθρα | µίσος | τη φιλοδοξία | τη µαταιοδοξία κάποιου || 
η αντιπολίτευση υποθάλπει τις απεργίες των δηµοσίων υπαλλήλων και 
των καθηγητών || µε τα άρθρα του υποθάλπει το ενδιαφέρον τού 
κοινού για σκάνδαλα ΣΥΝ. υποκινώ, υποδαυλίζω, αναµοχλεύω ΑΝΤ. 
κατασιγάζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποθάλπω «θερµαίνω εσωτερικά» < ύπο- + θάλπω 
(βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι µτγν.]. 

υπόθαλψη (η) [1841] 1. η κρυφή παροχή τροφής και προστασίας (σε 
κάποιον) κυρ. κατά παράβαση των επιταγών των νόµων: ~ εγκληµα-
τία | τροµοκράτη 2. η έµµεση διατήρηση ή έξαψη πάθους, αρνητικού 
συναισθήµατος, η κρυφή ενίσχυση (αρνητικού συναισθήµατος ή κα-
ταστροφικής δραστηριότητας): η ~ των ταραχών | τής έχθρας | τής 
απειθαρχίας ΣΥΝ. υποκίνηση, υποδαύλιση, αναµόχλευση. 

υπόθεµα (το) [µτγν.] {υποθέµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. καθετί που 
τοποθετείται κάτω από (κάτι άλλο) και χρησιµεύει ως βάση ή υπο-
στήριγµα ΣΥΝ. θεµέλιο, υπόστρωµα, υπόβαθρο 2. ΙΑΤΡ. στερεό φαρµα-
κευτικό παρασκεύασµα που εισάγεται µε το χέρι ή µε τη βοήθεια ει-
δικού εργαλείου στον πρωκτό ή στον κολεό ΣΥΝ. υπόθετο 3. BOT. το 
κατώτερο τµήµα τού κορµού ενός δέντρου, το οποίο φέρει τις ρίζες 
και στο οποίο προσκολλάται το εµβόλιο κατά τον εµβολιασµό, δίνο-
ντας νέο φυτό. 

υποθερµαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] {υποθέρµα-να, -νθηκα, -σµένος} 1. θερ-
µαίνω (κάτι) ελαφρώς, ζεσταίνω λίγο: ~ νερό ΑΝΤ. υπερθερµαίνω 2. 
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(µτφ.) συντηρώ ή ενισχύω κρυφά (συναίσθηµα, πάθος, δραστηριότη-
τα κ.λπ.) ΣΥΝ. υποκινώ, υποθάλπω, υποδαυλίζω, αναµοχλεύω ΑΝΤ. κα-
τασιγάζω. 

υποθερµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ 1. πτώση τής θερµοκρασίας τού σώ-
µατος κάτω από το φυσιολογικό όριο, δηλ. κάτω από 36,5° Κελσίου, 
που παρατηρείται σε περίπτωση παρατεταµένης έκθεσης στο ψύχος 
ή εµφανίζεται ως σύµπτωµα ορισµένων δηλητηριάσεων (λ.χ. από 
βαρβιτουρικά) ή λοιµωδών νοσηµάτων, όπως λ.χ. η χολέρα, η σηψαι-
µία κ.ά.: έχω | εµφανίζω ~ ΑΝΤ. υπερθερµία, πυρετός 2. τεχνητή υπο-
θερµία τεχνητή ελάττωση τής θερµοκρασίας τού σώµατος για τη 
µείωση τής αιµορραγίας και τη διευκόλυνση χειρουργικών επεµβά-
σεων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypothermia]. 

υποθερµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την υποθερµία: ~ 
σύµπτωµα ΑΝΤ. υπερθερµικός 2. (για πρόσ.) αυτός που εµφανίζει 
υποθερµία: ~ ασθενής ΑΝΤ. υπερθερµικός 3. ΓΕΩΛ. (α) (για πετρογενε-
τικές και µεταλλογενετικές διεργασίες) αυτός που συντελείται σε 
συνθήκες σχετικά υψηλών θερµοκρασιών (300°-500° Κελσίου) και 
πιέσεων (β) υποθερµικό µετάλλευµα συγκέντρωση µεταλλικών ορυ-
κτών, η οποία σχηµατίζεται σε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες και 
πιέσεις από τη δράση υδατικών διαλυµάτων που περιέχουν µετάλ-
λευµα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypothermic]. 

υπόθερµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που είναι λίγο θερµός, κάπως 
ζεστός ΣΥΝ. (καθηµ.) ζεστούτσικος, χλιαρός ΑΝΤ. υπέρθερµος, 
θερµότατος, διάπυρος, καυτός 2. ΓΕΩΛ. αυτός που έχει θερµοκρασία 
µικρότερη από 30° Κελσίου: ~ νερό | (ιαµατική) πηγή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θερµότητα. 

υπόθεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. αυτό που υποθέτει κα-
νείς, καθετί το οποίο εκλαµβάνει κανείς ως δεδοµένο ή πραγµατικό, 
για να καταλήξει σε συµπέρασµα· καθετί που χρησιµεύει ως βάση 
σκέψης, συζήτησης, ενέργειας κ.λπ.: δεν είµαι σίγουρος γι ' αυτό, µια 
~ κάνω || σωστή | εσφαλµένη ~|| οι ~ µας επιβεβαιώθηκαν πλήρως || 
οι υποψίες σου βασίζονται µόνο σε υποθέσεις, δεν έχουν πραγµατική 
βάση ΣΥΝ. εικασία- ΦΡ. (α) (λόγ.) επί τη υποθέσει (επί τη υποθέσει) 
αν υποτεθεί ότι..., αν δεχθούµε ως ενδεχόµενο ότι... (β) υπόθεση 
εργασίας υποθετική κατάσταση που για λόγους επαγγελµατικούς ή 
επιστηµονικούς αντιµετωπίζεται ως πραγµατική, ώστε να εξετα-
στούν οι πιθανοί τρόποι αντιµετώπισης της 2. (ειδικότ. στην επιστή-
µη) η ευρετική µέθοδος που συνίσταται στη διατύπωση αληθοφανούς 
εικασίας για την εξήγηση φυσικών, κοινωνικών, πολιτισµικών κ.λπ. 
φαινοµένων, η οποία πρέπει να επαληθευτεί µε την παρατήρηση και 
το πείραµα και µπορεί να µετεξελιχθεί σε θεωρία, αν διαθέτει εύρος 
και ερµηνευτική επάρκεια: διατυπώνω ~ 3. το αντικείµενο συζήτη-
σης, ασχολίας, έρευνας, φροντίδας κ.λπ., κάθε ζήτηµα που απασχολεί 
τον άνθρωπο: αυτό που µου ζητάς δεν είναι εύκολη ~ || δύσκολη | µε-
γάλη | ζόρικη - || αυτό είναι δική σου ~, όχι δική µου (δηλ. αφορά 
εσένα) || αυτό είναι προσωπική µου ~ και δεν σε αφορά || αυτή είναι 
όλη κι όλη η ~! || το πρόστιµο είναι ασήµαντο, είναι - πέντε χιλιάδων 
δραχµών || οι συνοµιλίες πήγαιναν καλά, αλλά όταν φθάσαµε στην ~ 
τού δανείου, διαφωνήσαµε || αυτό το σχέδιο είναι χαµένη -' δεν πρό-
κειται να πετύχει ΣΥΝ. θέµα, ζήτηµα, πρόβληµα 4. (ειδικότ.) σοβαρό 
ζήτηµα που απασχολεί την κοινή γνώµη, τις σχέσεις µεταξύ των κρα-
τών κ.λπ.: η ~ των τηλεφωνικών υποκλοπών είναι στην επικαιρότητα 
|| οι εξωτερικές ~ τής χώρας µας δεν πηγαίνουν καλά τον τελευταίο 
καιρό || τιµούµε όσους θυσιάστηκαν για την - τής ειρήνης και τής 
ελευθερίας || η ~ τής Κύπρου | τής Βοσνίας ΣΥΝ. θέµα, πρόβληµα 5. 
(ειδικότ.) το έργο που εκτελεί κάποιος, η επιχειρηµατική ή άλλη δρα-
στηριότητα (κάποιου): πώς πάνε οι ~ σου; || έχω πολλές - (είµαι πο-
λυάσχολος) ΣΥΝ. ασχολία, εργασία, δοσοληψία 6. ΝΟΜ. το αντικείµενο 
δίκης ή/και η ίδια η δίκη: η ~ σου θα εκδικαστεί την επόµενη εβδοµάδα 
|| κερδίζω | χάνω µια ~ || ~ απάτης | φόνου | διαζυγίου 7. το θέµα 
λογοτεχνικού, θεατρικού, κινηµατογραφικού έργου, ο µύθος περί τον 
οποίο πλέκεται το έργο: το φιλµ αυτό έχει πρωτότυπη ~ || διηγή-σου 
µου, σε παρακαλώ, την ~ τής ταινίας || αισθηµατική | αστυνοµική | 
πολιτική ~||~ διηγήµατος | µυθιστορήµατος ΣΥΝ. ιστορία, περιεχόµενο, 
σενάριο 8. ΓΛΩΣΣ. δευτερεύουσα υποθετική πρόταση που αποτελεί 
το πρώτο µέρος υποθετικού λόγου (σε αντιδιαστολή προς την 
απόδοση, βλ.λ.), λ.χ. στον υποθετικό λόγο «αν µπορούσα να διαλέξω, 
θα προτιµούσα να µη δουλεύω», η πρόταση «αν µπορούσα να 
διαλέξω» είναι η υπόθεση 9. ΦΙΛΟΛ. καθεµία από τις σύντοµες συγ-
γραφές των Αλεξανδρινών φιλολόγων, µε τις οποίες εξέθεταν µε συ-
ντοµία και ανέλυαν σε γενικές γραµµές το περιεχόµενο αρχαίας τρα-
γωδίας ή κωµωδίας, δίνοντας ταυτόχρονα και ορισµένα στοιχεία τής 
ταυτότητας τού έργου (λ.χ. πότε διδάχθηκε, ποιος ήταν ο χορηγός του 
κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπόθεσις < ύποτίθηµι 
(πβ. κ. θέσις - τίθεµαι)]. 

υποθετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που υπάρχει ή διατυπώνεται µόνον 
ως υπόθεση, που δεν επιβεβαιώνεται από τα πράγµατα: ~ κίνδυνος | 
κέρδος | περίπτωση ΣΥΝ. υποτιθέµενος, θεωρητικός ΑΝΤ. βέβαιος, 
υπαρκτός, πραγµατικός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που αποτελεί απο-
κύηµα τής φαντασίας, που δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατικό-
τητα: ~ φίλος | εχθρός | γονιός ΣΥΝ. φανταστικός, ψεύτικος ΑΝΤ. πραγ-
µατικός, αληθινός 3. ΓΛΩΣΣ. αυτός που δηλώνει υπόθεση ή µε τον 
οποίο εκφράζεται υπόθεση: ~ σύνδεσµοι (οι σύνδεσµοι εάν, αν, σαν, 
άµα τής Ν. Ελληνικής, µε τους οποίους εισάγονται οι υποθετικές 
προτάσεις) || ~ πρόταση (δευτερεύουσα πρόταση που εισάγεται µε 
υποθετικό σύνδεσµο και αποτελεί το πρώτο µέρος υποθετικού λόγου, 
αλλιώς «υπόθεση») || ~ λόγος (λογική ενότητα που αποτελείται από 
δύο προτάσεις, µία δευτερεύουσα υποθετική και µία κύρια, οι οποί- 

ες συνδέονται µεταξύ τους µε σχέση αιτίου - αιτιατού, προϋποθέσε-
ως - αποτελέσµατος, λ.χ. «αν είχα χρήµατα, θα έκανα πολλά ταξί-
δια») 4. ΦΙΛΟΣ, (στη Λογική) (α) υποθετική κρίση κάθε κρίση τής 
οποίας το κύρος εξαρτάται από το κύρος άλλης κρίσης (β) υποθετι-
κός συλλογισµός συλλογισµός στον οποίο το συµπέρασµα εξάγεται 
από προτάσεις, εκ των οποίων η µία τουλάχιστον είναι υποθετική. 
— υποθετικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

υπόθετο (το) ΙΑΤΡ. φαρµακευτικό παρασκεύασµα σε στερεά µορφή 
και µε σχήµα κυλίνδρου, κώνου ή σφαιριδίου, το οποίο εισάγεται 
στον οργανισµό από τον δακτύλιο τού πρωκτού ή τον κολεό των γυ-
ναικών για θεραπευτικούς σκοπούς και εκεί λειώνει σιγά-σιγά από 
τη θερµοκρασία και απορροφάται ΣΥΝ. υπόθεµα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπόθετο ν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. ύπόθετος «ο τοποθετηµένος από 
κάτω» < αρχ. ύποτίθηµι (βλ. κ. θετός)]. 

υποθέτω ρ. µετβ. {υπέθεσα, υπο-τίθεµαι (µτχ. υποτιθέµενος, -η, -ο), -
τέθηκα, -τεθειµένος} 1. θέτω νοερά (κάτι) ως δεδοµένο, θεωρώ (κάτι) 
πραγµατικό, µολονότι δεν έχει αποδειχθεί, προκειµένου ξεκινώντας 
από αυτό ως βάση να καταλήξω σε συµπέρασµα, να εξηγήσω απορία 
κ.λπ.: αν υποθέσουµε ότι είναι ένοχος, τι στάση θα κρατήσουµε τότε; || 
αν υποθέσουµε ότι αυτό αληθεύει, τότε βρισκόµαστε σε πολύ δύσκολη 
θέση 2. (γενικότ.) κάνω εικασία, θεωρώ ή εκλαµβάνω (κάτι) ως 
πιθανό, εκφράζω εκτίµηση, γνώµη, πεποίθηση κ.λπ., που δεν απο-
δεικνύεται από τα πράγµατα: ~ ότι θα χιονίσει απόψε || ο γιατρός 
υπέθεσε ότι ο πυρετός οφείλεται σε γρίπη || σε αυτή την περίπτωση δεν 
ξέρει κανείς τι να υποθέσει || ξέρεις γιατί είµαι εδώ, υποθέτω || 
πρόκειται για τον υποτιθέµενο δράστη τής ληστείας ΣΥΝ. εικάζω, νο-
µίζω, πιστεύω, µαντεύω, φαντάζοµαι 3. (ειδικότ. το τριτοπρόσ. υποτί-
θεται) τίθεται ως προϋπόθεση, θεωρείται δεδοµένο ή πραγµατικό, αν 
και δεν έχει αποδειχθεί: ~ ότι πρέπει να τον στηρίξουµε στην προ-
σπάθεια του || ~ ότι σε αυτή την ηλικία είναι αρκετά ώριµος, για να 
ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοµίζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ύποτίθηµι < ύπο- + τίθηµι (βλ. κ. θέτω)]. 

υποθήκευση (η) [1840] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. ΝΟΜ. η 
εγγραφή υποθήκης σε ακίνητο τού οφειλέτη ή τρίτου: προκειµένου 
να του δώσουν δάνειο, προχώρησε στην ~ τής περιουσίας τους 2. 
(µτφ.) η υπονόµευση (κάποιου πράγµατος), η εξάρτηση του από συν-
θήκες που δεν είναι ελέγξιµες, κατά τρόπον ώστε να κινδυνεύει: εί-
ναι ανεπίτρεπτη η ~ τού µέλλοντος των παιδιών µας λόγω τής λαν-
θασµένης διαχείρισης των οικονοµικών τού κράτους. 

υποθηκεύσιµος, -η, -ο [1897] ΝΟΜ. (για ακίνητα) αυτός που είναι 
δυνατόν να υποθηκευθεί: ~ σπίτι | οικόπεδο. 

υποθηκεύω ρ. µετβ. [1840] {υποθήκευ-σα, -θηκα (καθηµ. -τηκα), -µέ-
νος} 1. ΝΟΜ. εγγράφω υποθήκη (βλ.λ.) σε ακίνητο: αναγκάστηκε να 
υποθηκεύσει τα χωράφια του, για να πάρει το δάνειο που ήθελε || ~ 
σπίτι | οικόπεδο | διαµέρισµα 2. (µτφ.) η επιβάρυνση µε δεσµεύσεις 
(συχνά δυσβάστακτες), που οδηγούν στην υπονόµευση: κανείς δεν 
δικαιούται να υποθηκεύει το µέλλον τής χώρας µε παροχές χωρίς 
φειδώ στο παρόν. 

υποθήκη (η) {υποθηκών} (λόγ.) 1. ΝΟΜ. το περιορισµένο εµπράγµατο 
δικαίωµα το οποίο παρέχει στον δικαιούχο-δανειστή εξουσία προνο-
µιακής ικαανοποιήσεως τής απαιτήσεως του για την εξασφάλιση τής 
οποίας συστάθηκε η υποθήκη από το πλειστηρίασµα που θα προ-
κύψει από την αναγκαστική εκποίηση (πλειστηριασµό) τού βαρυνο-
µένου µε υποθήκη ακινήτου τού οφειλέτη ή τρίτου: δάνειο µε ~ || βά-
ζω | δίνω ~ το σπίτι µου | το οικόπεδο µου || διαγράφω | εξαλείφω | αίρω 
~· ΦΡ. βιβλίο υποθηκών το βιβλίο στο οποίο καταγράφονται επι-
σήµως οι υποθήκες 2. (σπανιότ.) η συµβουλή που δίνεται µια για πά-
ντα, ηθική επιταγή: οι προγονοί µας µας άφησαν πολύτιµες - για το 
µέλλον ΣΥΝ. παραίνεση, προσταγή. [ΕΤΥΜ < αρχ. υποθήκη < 
ύποτίθηµι (βλ. κ. θήκη)]. 

υποθηκοφύλακας (ο) [1833] (υποθηκοφυλάκων) ΝΟΜ. δηµόσιος 
λειτουργός, επιφορτισµένος µε την καταχώριση των υποθηκών και 
των µεταγραφών στα ειδικά βιβλία τού υποθηκοφυλακείου και τη 
φύλαξη των βιβλίων αυτών. 

υποθηκοφυλακείο (το) [1871] (εσφαλµ. υποθηκοφυλάκιο) η δηµόσια 
υπηρεσία και το γραφείο στο οποίο φυλάσσονται τα βιβλία όπου 
εγγράφονται οι υποθήκες, οι µεταγραφές κ.ά. 

υποθυρεοειδισµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. υπολειτουργία τού θυρεο-
ειδούς αδένα, µε αποτέλεσµα την ανεπαρκή έκκριση θυρεοειδούς ορ-
µόνης και τη µείωση τής περιεκτικότητας τού αίµατος σε αυτήν, κατ' 
αντιδιαστολή προς τον υπερθυρεοειδισµό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. hypothyroidism]. 

υποκαθιστώ ρ. µετβ. {υποκαθιστάς... | υποκατέστησα, υποκα-θίστα-
µαι κ. -ώµαι, -αται..., υποκαταστάθηκα, υποκατεστηµένος) (λόγ.) 1. ε-
γκαθιστώ (κάποιον) ή τοποθετώ (κάτι) στη θέση άλλου: για λόγους υ-
γείας υποκαταστήσαµε στη διατροφή µας το ζωικό λίπος µε φυτικό 
ΣΥΝ. αντικαθιστώ 2. εγκαθιστώ τον εαυτό µου, τοποθετούµαι ο ίδιος 
στη θέση άλλου: προς το παρόν ~ εγώ τον διευθυντή ΣΥΝ. αντικαθι-
στώ, αναπληρώνω. [ΕΤΥΜ < µτγν. ύποκαθίστηµι < ύπο- + καθίστηµι 
(βλ. λ. καθιστώ)]. 

υποκαίω ρ. µετβ. [αρχ.] {εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.-µτφ.) 
διεγείρω έντεχνα, ενισχύω κρυφά πάθος, πόθο, αρνητικό συναίσθηµα 
κ.λπ.: ~ µίσος ΣΥΝ. υποδαυλίζω, υποκινώ, υποθάλπω, αναµοχλεύω 
ΑΝΤ. κατασιγάζω. 

υποκάµισο (το) → πουκάµισο 
υποκατανάλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΟΙΚΟΝ. περιορισµέ-
νη κατανάλωση προϊόντων, εµπορευµάτων κ.λπ. σε σύγκριση µε την 
παραγωγή ή την προσφορά τους και σε σχέση µε την αναµενόµενη ή 
προγραµµατιζόµενη κατανάλωση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
underconsumption]. 



υποκατάσταση 1850 υποκλέπτω 
 

υποκατάσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) 1. η εγκατάσταση 
προσώπου ή η τοποθέτηση πράγµατος στη θέση άλλου: ~ ρόλων | 
καθηκόντων ΣΥΝ. αντικατάσταση, αναπλήρωση 2. ΝΟΜ. η τοποθέτηση 
προσώπου ή πράγµατος στη θέση άλλου προσώπου ή πράγµατος σύµ-
φωνα µε τον νόµο ή µε σύµβαση των µερών: - κληρονόµου | αντιπρο-
σώπου 3. ΓΛΩΣΣ. η διαδικασία ή το αποτέλεσµα τής αντικατάστασης 
γλωσσικού στοιχείου (σε φωνολογικό, µορφολογικό ή σηµασιοσυντα-
κτικό επίπεδο) από ένα άλλο, λ.χ. στον διάλογο «-Θα µου δείξεις το 
παλτό που αγόρασες; -Ναι, θα σου το δείξω» έχουµε υποκατάσταση 
τής ονοµατικής φράσης «το παλτό» από ένα κλιτικό («το») 4. ΒΙΟΛ. η 
σταδιακή αντικατάσταση ενός είδους από µεταλλαγµένη µορφή του, 
φαινόµενο που παρατηρείται λ.χ. σε ορισµένα είδη εντόµων 5. ΧΗΜ. 
χηµική αντίδραση, κατά την οποία άτοµο ή οµάδα ατόµων χηµικής ε-
νώσεως αντικαθίσταται από άλλο άτοµο ή οµάδα ατόµων 6. ΨΥΧΟΛ. Ο 
µηχανισµός άµυνας τού «εγώ», µε τον οποίο το άτοµο αντικαθιστά µη 
εφικτή ή µη αποδεκτή επιθυµία, ενόρµηση, συναίσθηµα, σκοπό κ.λπ. 
µε κάτι άλλο πραγµατοποιήσιµο ή περισσότερο αποδεκτό 7. ΟΙΚΟΝ. η 
µερική αντικατάσταση παραγωγικού συντελεστή από κάποιον άλλον 
στην παραγωγική διαδικασία, χωρίς να επέλθει εξαιτίας αυτού µετα-
βολή τού παραγόµενου προϊόντος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύποκατάστασις < ύποκαθίστηµι (βλ. κ. κατάσταση). 
Οι επιστηµ. όροι αποδίδουν το γαλλ. substitution]. 

υποκαταστασιµότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η δυνατότητα υπο-
καταστάσεως ενός γλωσσικού στοιχείου από ένα άλλο σε παραδειγ-
µατικό επίπεδο (βλ. λ. παραδειγµατικός). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. substitutionality]. 

υποκατάστατης (ο) {υποκατάστατων} 1. αυτός που υποκαθιστά κά-
ποιον 2. ΒΙΟΛ. άτοµο, οµάδα ή µόριο που αντικαθιστά ένα άλλο στη 
συµπλοκή χηµική ένωση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υποκατάστατης < ύποκαθίσταµαι. o βιολ. όρ. αποδίδει 
το αγγλ. substitute]. 

υποκατάστατο (το) {-ου κ. -άτου | -ων κ. -άτων} καθετί που µπορεί 
να αντικαταστήσει κάτι άλλο ή παρέχεται στη θέση άλλου: η µαρ-
γαρίνη είναι - τού βουτύρου || στα προγράµµατα καταπολέµησης των 
ναρκωτικών η µεθαδόνη χρησιµοποιείται ως - τής ηρωίνης || αναζητεί 
σε κάθε γυναίκα που γνωρίζει ένα ~ τής µητέρας του. [ΕΤΥΜ. 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. υποκατάστατος (βλ.λ.)]. 

υποκατάστατος, -η, -ο 1. (α) αυτός που υποκαθιστά ή έχει υποκα-
ταστήσει κάποιον, που έχει πάρει τη θέση του ΣΥΝ. αντικαταστάτης, 
αναπληρωτής (β) αυτός που έχει υποκατασταθεί από άλλον 2. ΟΙΚΟΝ. 
υποκατάστατα αγαθά τα αγαθά στα οποία υπάρχει η δυνατότητα 
τής µερικής υποκατάστασης τού ενός από το άλλο, όπως είναι λ.χ. το 
βούτυρο και η µαργαρίνη 3. (ειδικότ.) υποκατάστατο (το) βλ.λ. 4. 
υποκατάστατος (ο) ΝΟΜ. ο δεύτερος κληρονόµος, αυτός που ορίζεται 
σε περίπτωση που ο πρώτος δεν αποδέχεται την κληρονοµιά ή που 
δεν υπάρχει κατά την επαγωγή τής κληρονοµιάς. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
υποκατάστατος < ύποκαθίστηµι < ύπο- + καθίστηµι (βλ. κ. 
καθιστώ)}. 

υποκατάστηµα (το) [1833] {υποκαταστήµ-ατος | -ατα, -άτων} δευτε-
ρεύον κατάστηµα επιχείρησης, το οποίο εξαρτάται από το κεντρικό 
και εδρεύει συνήθ. σε άλλη γεωγραφική περιοχή: ~ τράπεζας | εται-
ρείας || δίκτυο υποκαταστηµάτων ΣΥΝ. παράρτηµα. 

υποκατεστηµένος, -η, -ο → υποκαθιστώ 
υποκατέστησα ρ. → υποκαθιστώ 
υποκατηγορία (η) [1896] {υποκατηγοριών} υποδιαίρεση µιας κατη-
γορίας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subcategory]. 

υποκατηγοριοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΓΛΩΣΣ. η 
σύνταξη ενός ρήµατος, όσον αφορά στα επιτρεπτά και µη συµπλη-
ρώµατα του (βλ. λ. ρήµα). 

υποκάτω επίρρ. [αρχ.] (αρχαιοπρ.) κάτω από κάτι: ~ τής κλίνης ΑΝΤ. 
υπεράνω. 

υπόκειµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {υπό-κειµαι, -κεισαι, -κείται, -κεί-
µεθα, -κεισθε, -κείνται, µτχ. υποκείµενος, -η, -ο, παρατ. υπέκειτο, υπέ-
κειντο) (λόγ.) 1. (αρχαιοπρ.) κείµαι υπό, βρίσκοµαι κάτω από (κάτι): 
τα υποκείµενα στρώµατα τού εδάφους υποχώρησαν και έγινε καθί-
ζηση ΑΝΤ. υπέρκειµαν ΦΡ. ΝΟΜ. τα υπερκείµενα τοις υποκειµένοις 
(τά υπερκείµενα τοις ύποκειµένοις) αξίωµα σύµφωνα µε το οποίο ο 
ιδιοκτήτης εδάφους κατέχει και κάθε κτίσµα που βρίσκεται πάνω σε 
αυτό· (µτφ.) 2. καθορίζοµαι υποχρεωτικά (από κάτι που προβλέπεται) 
ή εξαρτώµαι από την εξουσία ή τη δικαιοδοσία (κάποιου): αυτή η 
περίπτωση δεν υπόκειται στους συνηθισµένους κανόνες || υπόκειται 
στη διακριτική σας ευχέρεια να ικανοποιήσετε ή όχι το αίτηµα µου || ~ 
σε έλεγχο | σε ρυθµίσεις 3. είµαι επιδεκτικός σε κάτι, µπορώ να 
υποστώ (κάτι): τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε αλλοιώσεις | σε φθο-
ρά || στη γλώσσα είναι λίγοι οι κανόνες που δεν υπόκεινται σε εξαι-
ρέσεις ΣΥΝ. επιδέχοµαι, υφίσταµαι 4. (ειδικότ.) χρησιµεύω ως υπόθε-
ση, τίθεµαι ως βάση συλλογισµού, επιχειρήµατος κ.λπ. 5. υποκείµενο 
(το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

υποκειµενικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που σχετίζεται µε το υποκεί-
µενο (βλ.λ.), που προβάλλεται ως προσωπική αντίληψη ή απορρέει 
από την ατοµική κρίση κάποιου, χωρίς απαραίτητα να συµφωνεί µε 
την πραγµατικότητα: ~ γνώµη | άποψη | θέση | εντύπωση ΣΥΝ. ατοµι-
κός, προσωπικός ΑΝΤ. αντικειµενικός 2. ΦΙΛΟΣ, (α) αυτός που ανήκει 
στο υποκείµενο, δηλ. στο σκεπτόµενο ον, στην ατοµική συνείδηση, 
που πηγάζει ή εκφράζεται από το υποκείµενο και δεν αποτελεί τµή-
µα τού φυσικού κόσµου ή τής αντικειµενικής πραγµατικότητας ΑΝΤ. 
αντικειµενικός (β) αυστηρά ατοµικός, αυτός που ανήκει σε ένα µόνο 
υποκείµενο και επιδέχεται µεταβολή ανάλογα µε την προσωπικότη-
τα, δηλ. τις προτιµήσεις, τις επιλογές και τους προσανατολισµούς αυ- 

τού τού υποκειµένου 3. ΨΥΧΟΛ. αυτός που αφορά σε ένα µόνο συ-
γκεκριµένο άτοµο, δηλ. υποκείµενο, ή που είναι αναγνωρίσιµος σε 
ένα µόνο συγκεκριµένο άτοµο 4. ΙΑΤΡ. υποκειµενικό σύµπτωµα σύ-
µπτωµα που αισθάνεται ο ασθενής, αλλά δεν γίνεται αντιληπτό εξω-
τερικά. — υποκειµενικ-ά /-ώς [1871] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. subjectif]. 

υποκειµενικότητα (η) [1874] {χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) το να είναι κάτι 
υποκειµενικό (βλ.λ.): -µιας γνώµης | µιας άποψης ΑΝΤ. αντικειµενι-
κότητα 2. (ειδικότ.) ο ιδιάζων τρόπος µε τον οποίο σκέπτεται, αισθά-
νεται και ενεργεί κάθε άτοµο, η εσωτερική υπόσταση τού ατόµου: το 
έργο του αποτελεί έκφραση τής ~ του ΣΥΝ. ατοµικότητα, ιδιοσυγκρα-
σία 3. ΦΙΛΟΣ, η κατάσταση τού ανθρώπινου πνεύµατος, όταν αυτό ε-
ξετάζει τα πράγµατα µόνο από υποκειµενική άποψη και σε ατοµικό ε-
πίπεδο, δηλ. αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα µέσω τής συνείδη-
σης του και µόνο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. subjectivité]. 

υποκειµενισµός (ο) [1878] [χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, η άρνηση τής 
ύπαρξης αντικειµενικής πραγµατικότητας και, κατά συνέπεια, αντι-
κειµενικής αλήθειας· η αντίληψη ή η θεωρία σύµφωνα µε την οποία 
η αλήθεια έχει µόνο υποκειµενική και όχι αντικειµενική αξία, δηλ. 
εξαρτάται απόλυτα από το υποκείµενο -το κάθε άτοµο ξεχωριστά 
και τη συνείδηση του-, το οποίο αποτελεί και τη µοναδική πραγµα-
τικότητα 2. (κατ' επέκτ.) το να κρίνει κανείς µε βάση µόνο την προ-
σωπική του άποψη, χωρίς να λαµβάνει υπ' όψιν του τις γνώµες των 
άλλων: το κείµενο του το χαρακτηρίζει ο ~· παρουσιάζει τον αρχηγό 
του µόνο µε θετικές ιδιότητες, αγνοώντας επιδεικτικά όσα αρνητικά 
έχουν γραφεί γι ' αυτόν ΑΝΤ. αντικειµενικότητα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. subjectivisme]. 

υποκείµενο (το) {υποκειµέν-ου | -ων} 1. αυτό µε το οποίο ασχολείται 
κανείς, το θέµα τού λόγου, τής συζήτησης, τής ασχολίας, τής φρο-
ντίδας κ.λπ.: τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι το ~ τής µεγάλης αυ-
τής έρευνας ΣΥΝ. θέµα, ζήτηµα 2. (µειωτ.) πρόσωπο, άτοµο: σπουδαίο 
~ είσαι και τού λόγου σου! || τι άθλιο ~! 3. ΓΛΩΣΣ. Ο κύριος όρος τής 
πρότασης, που δηλώνει αυτό για το οποίο γίνεται λόγος (πρόσωπο, 
ζώο ή πράγµα), αυτό που ενεργεί (στα ενεργητικά ρήµατα) ή παθαί-
νει (στα παθητικά ρήµατα) ή βρίσκεται σε µια κατάσταση (στα ου-
δέτερα ρήµατα), λ.χ. ο ήλιος είναι λαµπρός (υποκείµενο «ο ήλιος») || 
πηγαίνω στο σχολείο | κοιµάµαι (υποκείµενο «εγώ») κ.λπ. (πβ. λ. αντι-
κείµενο, κατηγορούµενο) 4. ΦΙΛΟΣ, (α) ατοµικό και πραγµατικό ον, το 
«εγώ» κάθε ανθρώπου, που έχει την ιδιότητα τού σκέπτεσθαι, τού γι-
γνώσκειν και τού βούλεσθαι, αναλογεί προς τη συνείδηση και απέ-
ναντι σε αυτό ο εξωτερικός κόσµος αποτελεί αντικείµενο (β) (στη Λο-
γική) η έννοια τής κατηγορικής κρίσης, για την οποία αποφαίνεται 
κανείς· αυτό στο οποίο αποδίδεται το κατηγορούµενο ή το κατηγό-
ρηµα 5. ΨΥΧΟΛ. (α) το άτοµο ως αίτιο τού εαυτού του και ως φορέας 
των ψυχικών φαινοµένων (β) το ον που υπόκειται σε παρατήρηση, 
δοκιµασία ή πείραµα 6. ΝΟΜ. το πρόσωπο ως φορέας δικαιωµάτων 
και υποχρεώσεων · 7. BOT. υπόθεµα (βλ.λ., σηµ. 3). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
ΰποκείµενον, ουσιαστικοπ. ουδ. τής µτχ. ενεστ. τού ρ. υπόκειµαι. Η 
γλωσσ. σηµ. είναι ήδη αρχ. o φιλοσ. και ψυχολ. όρ. είναι απόδ. τού 
γερµ. Subjectum]. 

υποκείµενος, -η, -ο → υπόκειµαι 
υποκελευστης (ο) [1858] ΝΑΥΤ. (παλαιότ.) υπαξιωµατικός τού Πο-
λεµικού Ναυτικού, που αντιστοιχεί στον λοχία τού Στρατού Ξηράς 
και ο αντίστοιχος βαθµός. 

υποκεφάλαιο (το) {υποκεφαλαί-ου | -ων} το κεφάλαιο που περι-
λαµβάνεται σε ένα άλλο ευρύτερο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. subchapter]. 

υποκίνηση (η) [1870] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η προτροπή και 
ενίσχυση (κάποιου), ώστε να προβεί σε αρνητική πράξη ή ενέργεια: 
για το πραξικόπηµα υπήρξε ~ από το εξωτερικό || ο όχλος µε την κα-
τάλληλη ~ ξεσηκώθηκε και άρχισε να καταστρέφει σπίτια και κατα-
στήµατα (πβ. λ. παρακίνηση, παρότρυνση, ώθηση). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµ-
βουλή. 

υποκινησία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ελάττωση τής κινητικής δραστη-
ριότητας, που µπορεί να οφείλεται είτε σε φυσιολογικά αίτια (όπως 
λ.χ. ο ύπνος) είτε σε παθολογικά αίτια (όπως λ.χ. η µυϊκή αδράνεια ή 
οι νόσοι τού νευρικού συστήµατος) είτε σε λήψη φαρµάκων (λ.χ. ηρε-
µιστικών). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypokinésie]. 

υποκινητής (ο) [1835], υποκινήτρια (η) [1897] {υποκινητριών} (σηµ. 
1) 1. πρόσωπο που υποκινεί σε κάτι, που υποδαυλίζει ή τροφοδοτεί 
έµµεσα πάθος, ενέργεια, κατάσταση κ.λπ.: θα τιµωρηθούν οι ~ των 
ταραχών || οι - τής εξέγερσης | τής απεργίας | τής ανταρσίας 2. ΒΙΟΛ. 
κάθε εξωτερικό ερέθισµα (χηµικό, µηχανικό, ηχητικό, οπτικό), που 
προκαλεί στα ζώα ως απόκριση ειδική συµπεριφορά. [ΕΤΥΜ 9 βι0Λ· 
°Ρ· αποδίδει το γερµ. Auslöser]. 

υποκινώ ρ. µετβ. [αρχ.] {υποκινείς... | υποκίν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. προτρέπω (κάποιον) σε πράξη ή ενέργεια, ενεργώ έτσι, 
ώστε να γίνει κάτι: ~ ανταρσία | επανάσταση ΣΥΝ. παρακινώ, παρο-
τρύνω, ωθώ ΑΝΤ. αποτρέπω, αποθαρρύνω 2. διεγείρω έντεχνα, ενι-
σχύω κρυφά: θα συλληφθούν όσοι υποκινούν τις ταραχές || οι συνδι-
καλιστές που υποκινούν τις απεργίες έχουν τεθεί στο στόχαστρο τής 
κυβέρνησης ΣΥΝ. υποδαυλίζω, υποθάλπω ΑΝΤ. κατασιγάζω. 

υποκίτρινος, -η, -ο [1807] αυτός που έχει ελαφρά κίτρινο χρώµα. 
υποκλείδιος, -α, -ο [1836] (λόγ.) ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται κάτω α-

πό το οστό τής κλείδας (βλ.λ.): ~ αρτηρία | φλέβα | νεύρο | µυς. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-clavière]. 

υποκλέπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέκλεψα, υπο-κλάπηκα (λογιότ. υπε-
κλάπην, -ης, -η..., µτχ. υποκλαπείς, -είσα, -έν)} (λόγ.) 1. κλέβω επιδέ- 
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ξια, ιδιοποιούµαι (κάτι) παρανόµως και µε έντεχνο τρόπο: η εταιρεία 
κατηγορείται ότι υπέκλεψε τεχνογνωσία και µεθόδους παραγωγής από 
τους ανταγωνιστές της ΣΥΝ. οικειοποιούµαι, υπεξαιρώ 2. (κατ' 
επέκτ.) αποσπώ (κάτι) παραπειστικά ή πετυχαίνω (κάτι) µε αθέµιτο 
τρόπο: υπέκλεψε την υπογραφή τού συνεταίρου του και τη χρησιµο-
ποίησε για παράνοµες συναλλαγές 3. (ειδικότ.) παρακολουθώ και 
ηχογραφώ παράνοµα (τηλεφωνική συνδιάλεξη) µε την τοποθέτηση 
ειδικού µηχανισµού στην τηλεφωνική συσκευή: ~ συνοµιλία | µήνυ-
µα || η τότε κυβέρνηση υπέκλεπτε τα τηλέφωνα όχι µόνο τής αντιπο-
λίτευσης, αλλά και των εσωκοµµατικών της αντιπάλων 4. (σπανιότ.) 
εξοικονοµώ (κάτι), για να το διαθέσω αλλού. 

υποκλινικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. (για νόσηµα ή παθολογική κατάσταση) αυτός 
που δεν έχει εκδηλώσει συµπτώµατα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. subclinical (νόθο συνθ.)]. 

υποκλίνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {υποκλίθηκα} 1. κλίνω το κεφάλι 
ή/και τον κορµό προς τα εµπρός (και σπανιότ. λυγίζω και το γόνατο), 
για να χαιρετίσω πρόσωπο και να του εκφράσω τον σεβασµό µου: ~ 
µπροστά στη βασίλισσα || υποκλίθηκε µπροστά στην οικοδέσποινα και 
αποχώρησε διακριτικά 2. (µτφ.) δηλώνω υποταγή, περιέρχοµαι στην ε-
ξουσία (κάποιου): ~ µπροστά στη µοίρα ΣΥΝ. υποτάσσοµαι, υποκύπτω 
ΑΝΤ. αντιστέκοµαι 3. (µτφ.) αναγνωρίζω την αξία (κάποιου), παραδέ-
χοµαι την ανωτερότητα του (σε κάτι): ~ µπροστά στο ταλέντο σας | 
στις γνώσεις σας ΣΥΝ. θαυµάζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, κλίνω. 

υπόκλιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η προς τα εµπρός 
κλίση τού κεφαλιού και τού κορµού, ενίοτε σε συνδυασµό και µε 
κάµψη τού γόνατος, που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια χαιρετι-
σµού και εκφράζει βαθύ σεβασµό προς το χαιρετιζόµενο πρόσωπο: 
κάνω ~ µπροστά σε εστεµµένο | αξιωµατούχο || η νεαρή δεσποινίς 
έκανε υποκλίσεις µε πολλή χάρη || όσο έµεινε στη δεξίωση, ήταν όλο 
κοµπλιµέντα και υποκλίσεις προς τις κυρίες- ΦΡ. βαθιά υπόκλιση βλ. 
λ. βαθύς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλίνω. 

υποκλοπή (η) [1840] 1. η παράνοµη ιδιοποίηση, µε τρόπο που να µη 
µπορεί να γίνει αντιληπτή: ~ βιοµηχανικών µυστικών | τεχνογνωσίας 
| απόρρητων πληροφοριών ΣΥΝ. υπεξαίρεση 2. η παράνοµη παρακο-
λούθηση και ηχογράφηση τηλεφωνικής συνδιάλεξης (τηλεφωνική 
υποκλοπή) µε ειδικό µηχανισµό που τοποθετείται στην τηλεφωνική 
συσκευή («κοριό»): οι κασέτες που δόθηκαν στη δηµοσιότητα ήταν 
προϊόν υποκλοπής. 

υποκλυσµός (ο) [µτγν.] (λόγ.) ΙΑΤΡ. η έγχυση υγρού στο παχύ έντερο 
διά µέσου τού πρωκτού, που γίνεται για αποµάκρυνση τού περιεχο-
µένου των εντέρων ή για άλλους σκοπούς· το κλύσµα. 

υποκόµης (ο) [1809] {-η κ. -ητα | -ητες, -ήτων}, υποκόµισσα (η) 
[1860] {δύσχρ. υποκοµισσών) (λόγ.) ευγενής σε διάφορες χώρες, ο 
οποίος κατατάσσεται ιεραρχικά αµέσως κάτω από τον κόµη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. viscount]. 

υποκόπανος (ο) [1889] το πίσω µέρος τού κοντακίου των φορητών 
πυροβόλων όπλων: στηρίζω το ντουφέκι στον τοίχο µε τον ~ || κτυπώ 
µε τον ~ ΣΥΝ. κόπανος. 

υποκορισµός (ο) ΓΛΩΣΣ. µορφολογική και λεξιλογική λειτουργία τής 
γλώσσας, µέσω τής οποίας εκφράζεται πραγµατική ή συναισθηµατική 
σµίκρυνση τής σηµασίας τής πρωτότυπης λέξης- σµίκρυνση πα-
ρατηρείται σε σχηµατισµούς όπως: βουνό - βουναλάκι, συµπλοκή -
µικροσυµπλοκή, υποκορισµός (µε την έννοια τής οικειότητας, τής 
συµπάθειας, τής αγάπης κ.λπ. ή και, αντίθετα, τής µείωσης, τής πε-
ριφρόνησης, τής απέχθειας κ.λπ.) σε σχηµατισµούς όπως: σκυλί -
σκυλάκι, γέρος - γεροντάκι, σπίτι - χαµόσπιτο, σκάφος - σκαφάκι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. υποκοριστικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποκορισµός < ύποκορίζοµαι «χρησιµοποιώ υποκορι-
στικές ή χαϊδευτικές λέξεις» < ύπο- + κοµίζοµαι «θωπεύω, χαϊδεύω» 
< κόρη]. 

υποκοριστικό (το) ΓΛΩΣΣ. 1. µόρφηµα ή γενικότ. λεξιλογικό στοιχείο 
που επιτελεί τη λειτουργία τού υποκορισµού, λ.χ. παιδ-άκι, αυλ-ίτσα, 
νοστιµ-ούλης, ηγεµον-ίσκος, χαµό-σπιτο, uno-κίτρινος, λιγ-ουλ-άκι, 
µικρή κουζίνα 2. (συνεκδ.) η ίδια η λέξη που έχει σχηµατιστεί µε τη 
διαδικασία τού υποκορισµού: παιδούλα, τραγουδάκι, κουκλίτσα. 

υποκοριστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον υποκορι-
σµό ΣΥΝ. σµικρυντικός, χαϊδευτικός. 

υποκοριστικά - σµικρυντικά. Στις περισσότερες γλώσσες, και κα-
τεξοχήν στην Ελληνική και σε ορισµένες άλλες γλώσσες τής Με-
σογείου, χρησιµοποιείται σε ευρεία έκταση ο υποκορισµός, παρά-
γωγες δηλ. και σύνθετες λέξεις που δηλώνουν πραγµατική ή συ-
ναισθηµατική σµίκρυνση. Έτσι λ.χ. ένα τραπέζι µπορεί να είναι µε-
γάλο ή να είναι µικρό. Στη β' περίπτωση µπορούµε να µιλήσουµε 
για «ένα µικρό τραπέζι», να λεξικοποιήσουµε δηλ. τη δήλωση τής 
σµίκρυνσης, ή να µιλήσουµε για «ένα τραπεζάκι», γραµµατικοποι-
ώντας µε το παραγωγικό επίθηµα -άκι τη δήλωση τής σµίκρυνσης. 
Σε µερικές περιπτώσεις µπορούµε \α δηλώσουµε τη σµίκρυνση και 
µε άλλον τρόπο, µε τη χρήση σύνθετης λέξης µε α' συνθετικό το µι-
κρο-: µαγαζί - µικροµάγαζο, ιδιοκτήτης - µικροϊδιοκτήτης, κατα-
θέτης - µικροκαταθέτης κ.τ.ό. Τα παράγωγα ή τα σύνθετα που δη-
λώνουν πραγµατική σµίκρυνση, ονοµάζονται σµικρυντικά 
(deminutiva) ή και υποκοριστικά Ωστόσο, ο β' όρος, ο όρος υποκο-
ριστικά (hypocoristica, από το αρχ. ελλην. υποκορισµός, που προήλθε 
από το αρχ. ρ. ύποκορίζοµαι «µιλώ µε αγάπη, µιλώ χαϊδευτικά») 
είναι καλύτερο να χρησιµοποιείται για παράγωγα ή σύνθετα που 
δηλώνουν ένα άλλο είδος σµίκρυνσης, τη συναισθηµατική σµί-
κρυνση. Λέγοντας σπιτάκι, αυτοκινητάκι, µαννούλα, παιδάκι, µυ-
τίτσα κ.τ.ό., δεν πρόκειται πραγµατικά για µικρών διαστάσεων σπίτι 
ή για µικρό αυτοκίνητο κ.λπ., αλλά για γλωσσικό µηχανισµό µε 

τον οποίο εκφράζουµε τρυφερότητα, αγάπη, στενότερη συναισθη-
µατική σχέση µε ό,τι δηλώνει η υποκοριζόµενη λέξη. Πλήθος επι-
θηµάτων και πολλά ά συνθετικά χρησιµοποιήθηκαν στην Ελληνι-
κή, για να δηλώσουν πραγµατική και συναισθηµατική σµίκρυνση. 
Παραδείγµατα: υποκοριστικά επιθήµατα: -άκι, -ίτσα, -ούλα, -ού-
λης, -άκος, -έλλι, -ούτσικος, -ούλικος, -ίσκος, -ίδιο κ.λπ.· υποκορι-
στικά α' συνθετικά (προθήµατα): µικρό-, χαµό-, ψευτο-, uno- κ.ά. 

υπόκοσµος (ο) {υποκόσµου | χωρ. πληθ.} το σύνολο των ανθρώπων 
που χαρακτηρίζονται από ανηθικότητα, παρασιτισµό ή εγκληµατική 
δράση και ζουν στο περιθώριο τής κοινωνίας: άνθρωπος τού ~ ΣΥΝ. 
αποβράσµατα τής κοινωνίας, κατακάθια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. underworld]. 

υποκουλτούρα (η) {χωρ. πληθ.} ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. 1. το σύνολο των ιδιαί-
τερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών ενός τµήµατος πληθυσµού ή 
µιας κοινωνικής οµάδας, που διακρίνεται από τον γενικότερο πολιτι-
σµό στον οποίο ανήκει ως προς τη γλώσσα, την ενδυµασία, τις αξίες, 
τους κοινωνικούς κανόνες κ.λπ.: η ~ των νέων || η ~ των Ινδιάνων | 
των µαύρων τής Αµερικής ΣΥΝ. υποπολιτισµός 2. κάθε αποκλίνουσα 
κουλτούρα (σε σχέση µε την κυρίαρχη), που αναπτύσσεται από οµά-
δες κοινωνικές, κυρ. νεανικές, µε κύρια χαρακτηριστικά την απόκλι-
ση στο ντύσιµο, στις µουσικές προτιµήσεις, στους τρόπους ψυχαγω-
γίας, στο ύφος και στον κώδικα οµιλίας κ.ά. (χούλιγκαν, µηχανόβιοι, 
πανκ κ.λπ.) 3. (κακόσ.) η χαµηλής αισθητικής ποιότητας πολιτιστική 
παραγωγή: η ~ των Μ.Μ.Ε. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
subculture. Βλ. κ. υποπολιτισµός]. 

υποκρίνοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {υποκρίθηκα} 1. συµπεριφέροµαι 
µε τρόπο προσποιητό, προσπαθώ να φανώ διαφορετικός από αυτό 
που πραγµατικά είµαι ή να υποκρύψω τις σκέψεις και τα αισθήµατα 
µου: ~ τον καλό | τον άγιο | τον αδιάφορο ΣΥΝ. προσποιούµαι, παίζω 
θέατρο 2. (κυριολ.) υποδύοµαι ρόλο σε θεατρικό έργο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

υπόκριση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. η υπόδυση ενός θε-
ατρικού ρόλου ΣΥΝ. ηθοποιία 2. (µτφ.) η προσποίηση, η υποκρισία. 

υποκρισία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η συµπεριφορά που χαρακτηρίζε-
ται από την προσπάθεια κάποιου να µην εµφανίσει τον πραγµατικό 
εαυτό του και να παρουσιάσει µια ψεύτικη εικόνα για τις ιδέες, τα 
συναισθήµατα και τις προθέσεις του: η κοινωνική ~ (η συµβατική κοι-
νωνική συµπεριφορά, η φαινοµενική αποδοχή κανόνων και αξιών, που 
δεν εφαρµόζονται στην πράξη) ΣΥΝ. προσποίηση, ανειλικρίνεια, φαρι-
σαϊσµός ΑΝΤ. ειλικρίνεια. 

υποκριτής (ο) [αρχ.], υποκρίτρια (η) [1835] {υποκριτριών} 1. πρό-
σωπο που φέρεται µε υποκρισία ANT. ειλικρινής 2. (στο θέατρο) ο 
ηθοποιός. 

υποκριτική (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} η τέχνη τού ηθοποιού, τα µέσα 
(εκφράσεις προσώπου, κίνηση, λόγος κ.λπ.) και ο τρόπος µε τον οποίο 
τα χρησιµοποιεί, για να ενσαρκώσει έναν ρόλο (στο θέατρο, στον κι-
νηµατογράφο, στην τηλεόραση): ταλέντο υποκριτικής. 

υποκριτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που φανερώνει υποκρισία: ~ συ-
µπεριφορά | ενθουσιασµός | ευσέβεια | χαµόγελο ΣΥΝ. πλαστός, προ-
σποιητός, επιτηδευµένος ΑΝΤ. απροσποίητος, ανυπόκριτος, ανεπιτή-
δευτος 2. (στο θέατρο) αυτός που σχετίζεται µε την υποκριτική: ~ τα-
λέντο | ικανότητα | τέχνη. — υποκριτικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ., υπο-
κριτικότητα (η). 

υπόκρουση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ούσεως | -ούσεις, -ούσεων) η συνοδία 
µε µουσική (προβολής, κινηµατογραφικού έργου, θεατρικής παρά-
στασης, απαγγελίας κ.ά.): εργάζονται µε µουσική ~ || προβλήθηκαν 
έργα τού βωβού κινηµατογράφου µε µουσική ~. 

υποκρούω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέκρουσα} συνοδεύω µε µουσική. 
υποκρύπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέκρυψα} αποκρύπτω, δεν φανερώνω 
(κάτι) σκόπιµα: η πράξη αυτή υποκρύπτει δόλο ΣΥΝ. κρύβω, καλύπτω 
ΑΝΤ. αποκαλύπτω, εµφανίζω. — υπόκρυψη (η) [µτγν.]. 

υποκύανος, -ος, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που είναι ελαφρά κυανός ΣΥΝ. 
γαλαζωπός. 

υποκύπτω ρ. αµετβ. {υπέκυψα} 1. υποχωρώ σε (κάποιον/κάτι), κάνω 
τελικά (κάτι που αρχικά δεν δεχόµουν ή δεν ήθελα): ~ στις πιέσεις | 
στις επιθυµίες | στις αξιώσεις | στις προκλήσεις κάποιου | στον πει-
ρασµό | στη βία ΣΥΝ. ενδίδω ΑΝΤ. αντιστέκοµαι· ΦΡ. (µτφ.) υποκύπτω 
στα τραύµατα µου | στο µοιραίο πεθαίνω 2. (ειδικότ.) υποτάσσοµαι, 
ηττώµαι: υπέκυψε εύκολα στην ανωτερότητα τού αντιπάλου του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ, < αρχ. υποκύπτω, αρχική σηµ. «σκύβω από κάτω - υποτάσ-
σοµαι», < ύπο- + κύπτω (βλ. λ. σκύβω)]. 

υποκυτταρικός, -ή, -ό ΒΙΟΛ. υποκυτταρικά οργανίδια το σύνολο των 
µορφολογικά και λειτουργικά διαφοροποιηµένων σχηµατισµών τού 
κυττάρου, π.χ. µιτοχόνδρια (βλ.λ.). 

υπόκωφος, -η, -ο [αρχ.] (για ήχο) αυτός που µόλις ακούγεται, σαν να 
προέρχεται από βάθος: ~ θόρυβος ΣΥΝ. βαθύς. 

υπολαµβάνω ρ. µετβ. {υπέλαβα, µτχ. υπολαβών, -ούσα, -όν} 1. (αρ-
χαιοπρ.-σπάν.) νοµίζω, θεωρώ 2. απαντώ διακόπτοντας κάποιον που 
µιλάει. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υπολαµβάνω < ύπο- + λαµβάνω. Όταν αναφερόταν σε 
συζητήσεις, το ρ. είχε εξαρχής τη σηµ. «ερµηνεύω τα λεγόµενα µε συ-
γκεκριµένο τρόπο, διατυπώνω µια υπόθεση, ένα συµπέρασµα»]. 

υπολανθάνω ρ. αµετβ. [µτγν.] [εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.· µτχ. υπο-
λανθάνων, -ούσα, -ον} (λόγ.) υπάρχω χωρίς να φαίνοµαι, βρίσκοµαι 
σε λανθάνουσα κατάσταση: στα λεγόµενα του υπολανθάνει κάποια 
πικρία για τη συµπεριφορά των άλλων ΣΥΝ. υποκρύπτοµαι, υποβόσκω 
ΑΝΤ. είµαι φανερός. 

υπόλειµµα (το) {υπολείµµ-ατος | -ατα, -άτων} καθετί που µένει ως 
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υπόλοιπο: ~ φαγητού | καφέ || ~ αρχαίων πολιτισµών ΣΥΝ. αποµεινάρι, 
κατάλοιπο. — υπολειµµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υπόλειµµα < ύπολείπω). 

υπόλειµµα: συνώνυµα, o γενικός όρος, ο οποίος χρησιµοποιείται ευρύτερα 
για κάτι που αποµένει ως υπόλοιπο, είναι η (αρχ. ήδη) λ. υπόλειµµα (από 
το ρ. υπολείπ-ω | -οµαι), σύνηθες και στον πληθ. υπολείµµατα. Στην 
αρχαιότητα χρησιµοποιήθηκε πολύ (από τον Ευριπίδη και εξής) και η λ. 
λείψανον (από το λείπω), σηµαίνοντας τόσο το αποµεινάρι γενικά, όσο και 
ό,τι αποµένει από τον άνθρωπο όταν φύγει από τη ζωή, τον νεκρό 
ειδικότερα. Στους µετέπειτα χρόνους περιορίστηκε βαθµηδόν µόνο στη β' 
αυτή σηµασία: λείψανα «τα οστά θανόντος, ιδίως αγίου» - λείψανο «ο 
νεκρός» (ή µτφ. «σαν νεκρός»). Τη θέση τής λ. λείψανο, στην πιο γενική 
και βιωµατική σηµασία της, πήρε τους µεσαιωνικούς χρόνους η λ. 
αποµεινάρι)ον) (< απόµεινα < αποµένω), ενώ η νεότ. λ. απολειφάδι (< από 
+ *λειφάδιον < λείπω) δήλωσε ειδικότερα «τα απόνερα µε σµήγµα 
σαπουνιού, τις σαπουνάδες» και µτφ. «τον ισχνό, λιπόσαρκο άνθρωπο», τα 
«οιονεί υπολείµµατα ανθρώπου»! Κατά τα πολλά ουσιαστικά σε -άδι 
(πετράδι, σκοτάδι, ρηµάδι, ψεγάδι κ.λπ.), το αποµεινάρι µεταπλάστηκε και 
σε αποµεινάδι. Με τη σηµασία τού «υπολοίπου, αυτού που έχει αποµείνει» 
χρησιµοποιείται και η λέξη κατάλοιπο, η οποία στον πληθυντικό 
εξειδικεύεται και στη σηµασία των «υπολοίπων από µια χηµική διεργασία» 
(ραδιενεργά κατάλοιπα) ή «τού µέρους ή όλου τού αρχείου συγγραφέα ο 
οποίος πέθανε» (τα κατάλοιπα τού Πέτρου Βλαστού). 

υπολείποµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {υπολείφθηκα} 1. µένω ως υπόλοιπο: 
υπολείπεται ακόµη πολλή προσπάθεια, για να τους φτάσουµε στην τεχνολογία || 
υπολείπονται δέκα µέρες µέχρι τις εξετάσεις 2. (συνεκδ. κ. µτφ.) βρίσκοµαι σε 
µειονεκτική θέση, υστερώ: η χώρα µας υπολείπεται σε πολλούς τοµείς έναντι 
των ανεπτυγµένων κρατών || δεν υπολείπεται των άλλων σε ποιότητα | σε 
θάρρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

υπολειτουργικότητα (η) {χωρ. πληθ.} η ελλιπής λειτουργικότητα, η ανεπαρκής 
ανταπόκριση κάποιου στον ρόλο που έχει: η ~ των διανοουµένων ευνοεί την 
επιβολή τής κουλτούρας τού «τίποτα». 

υπολειτουργώ ρ. αµετβ. {υπολειτουργείς... | υπολειτούργησα} λειτουργώ 
ελλιπώς, µε µειωµένη απόδοση ή παραγωγικότητα, δεν ανταποκρίνοµαι 
επαρκώς στον ρόλο µου: οι υπηρεσίες τής νοµαρχίας υπολειτουργούν || το 
υγειονοµικό κέντρο υπολειτουργεί λόγω ελλείψεων σε προσωπικό και εξοπλισµό 
|| (µτφ.) οι διανοούµενοι υπολειτουργούν στις µέρες µας || (ΙΑΤΡ.) όταν κάποιος 
αδένας υπολειτουργεί, προκαλούνται οργανικές ανωµαλίες. — υπολειτουργία 
(η). 

υπόλευκος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι σχεδόν λευκός ΣΥΝ. ασπρειδερός. 
υπολήµµα (το) {υπολήµµ-ατος | -ατα, -άτων} το υποτεταγµένο λήµµα σε 

λεξικό, το οποίο αποτελεί παράγωγο (συνήθ.) ή οµόρριζο (σπάν.) τού βασικού 
λήµµατος και καλύπτεται από τον ορισµό του. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. sub-entry]. 

υπολήπτοµαι ρ. µετβ. αποθ. [1837] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.) τρέφω 
ιδιαίτερη εκτίµηση για κάποιον: τον υπολήπτονται όλοι οι συνάδελφοι του 
ΣΥΝ. σέβοµαι, εκτιµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < υπόληψη 
(υποχωρητ.)]. 

υπόληψη (η) {-ης κ. -ήψεως | -ήψεις, -ήψεων} 1. η εκτίµηση, ο σεβασµός που 
έχουµε (για κάποιον): έχω σε µεγάλη ~ κάποιον || πέφτω στην ~ κάποιου (δεν 
µε εκτιµά πλέον) || (λόγ.) µεθ' υπολήψεως (µε υπόληψη) ΑΝΤ. ανυποληψία 2. 
η καλή φήµη, το καλό όνοµα: καταστρέφω | χάνω την ~ µου || σπιλώνω την ~ 
κάποιου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπόληψις < ύπολαµβάνω, στη σηµ. «θεωρώ 
(κάποιον)» (βλ. κ. λήψη)]. 

υπολογίζω ρ. µετβ. {υπολόγισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (α) λογαριάζω: ~ δαπάνη | 
ζηµία | κόστος | περιουσία | απόσταση || ~ την ταχύτητα | την ορµή | την 
απόσταση (β) εκτιµώ κατά προσέγγιση: ~ ότι ο αριθµός των θεατών δεν πρέπει 
να ξεπερνά τις δέκα χιλιάδες || δεν υπολόγισα σωστά το βάρος || (+ αριθµητ.) οι 
υποψήφιοι υπολογίζονται στους 15.000 · 2. ) + σε) βασίζοµαι, στηρίζοµαι σε 
(κάποιον/κάτι): µπορώ να ~ σε σένα; | στη βοήθεια σου; · 3. συµπεριλαµβάνω, 
κατατάσσω: τον ~ ανάµεσα στους φίλους µου 4. (µτφ.) λαµβάνω σοβαρά υπ' 
όψιν µου: πρέπει να υπολογίσουµε κάθε ενδεχόµενη εξέλιξη 5. εκτιµώ (για 
µελλοντική πράξη ή κατάσταση): ~ να έχω τελειώσει σε µια εβδοµάδα || 
αλλιώς τα είχα υπολογίσει και αλλιώς µου ήρθαν τα πράγµατα || υπολογίζεται 
ότι τα εισιτήρια θα εξαντληθούν · 6. θεωρώ (κάποιον) σηµαντικό πρόσωπο, τον 
σέβοµαι ή/και τον φοβάµαι: είναι ο ισχυρότερος οικονοµικός παράγοντας τής 
χώρας και όλοι οι βουλευτές τον υπολογίζουν ΦΡ. δεν υπολογίζω κανέναν (και 
τίποτε) δεν δίνω σηµασία σε κανέναν (και σε τίποτα), αψηφώ τους πάντες: 
όταν θέλω να πετύχω τον σκοπό µου, ~! || ∆εν ντρέπεσαι να βρίζεις µπροστά 
στον καθηγητή σου; ∆εν υπολογίζεις κανέναν; 7. (µτφ. η µτχ. υπολογισµένος, -
η, -ο) (α) αυτός που έχει µελετηθεί και σχεδιαστεί για συγκεκριµένο σκοπό 
από πριν: ήταν µια καλά ~ ενέργεια, που αποσκοπούσε στην υπονόµευση τού 
κυβερνητικού έργου (β) ακριβής: µε µια ~ µπαλιά βρήκε τον συµπαίκτη του στην 
άλλη άκρη τού γηπέδου. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. υπολογίζοµαι «τοποθετώ χρήµατα στον λογαριασµό κάποιου 
- λαµβάνω υπ' όψιν» < ύπο- + λογίζοµαι (βλ.λ.)]. 

υπολογίσιµος, -η, -ο [1840] 1. αυτός που µπορεί να υπολογιστεί: ~ αποτέλεσµα 
2. (µτφ.) σηµαντικός: ~ δαπάνη | αντίπαλος | οµάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ικός. 

υπολογισµός (ο) [µτγν.] 1. η εκτέλεση µαθηµατικών πράξεων: µι- 

κροϋπολογιστής για την ταχύτερη εκτέλεση των ~ || ένα καινούργιο πρόγραµµα 
για τον ~ των εξόδων τής εταιρείας 2. ο προσδιορισµός τού αριθµού 
(προσώπων, πραγµάτων), µιας ποσότητας, τής αξίας κ.λπ. (συνήθ. µε 
εµπειρικό ή πρόχειρο τρόπο): ο ~ τής αξίας ενός πίνακα || µε δικούς µου ~ η 
ζηµιά δεν πρέπει να ξεπερνά τις διακόσιες χιλιάδες || σύµφωνα µε πρόχειρους ~, 
τα χρήµατα που παίχτηκαν στο καζίνο τον τελευταίο µήνα ξεπερνούν τα εκατό 
εκατοµµύρια ΣΥΝ. λογαριασµός· ΦΡ. (µτφ.) πέφτω έξω στους υπολογισµούς 
µου κάνω λάθος στις εκτιµήσεις µου, δεν επαληθεύοµαι από τις εξελίξεις ή τα 
αποτελέσµατα: περιµέναµε να κερδίσουµε πέντε έδρες στην επαρχία, αλλά 
πέσαµε έξω στους υπολογισµούς µας 3. (µτφ.) υπολογισµοί (οι) η σκοπιµότητα, 
η υστεροβουλία: δεν θε'λω υπολογισµούς στις σχέσεις µας- προέχει η 
ειλικρίνεια. 

υπολογιστής (ο) [1840], υπολογίστρια (η) {υπολογιστριών} (σηµ. 1) 1. 
πρόσωπο που ενεργεί µε βάση τα ιδιοτελή του συµφέροντα ΣΥΝ. 
συµφεροντολόγος · 2. ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (συντοµ. Η/Υ) (βλ. λ. 
ηλεκτρονικός)- ΦΡ. (α) προσωπικός υπολογιστής (συντοµ. P.C.) µικρού 
µεγέθους υπολογιστής, που χρησιµοποιείται συνήθ. στο σπίτι (για επεξεργασία 
κειµένων, λογιστικές πράξεις και παιχνίδια), αλλά και για µικροεφαρµογές στο 
γραφείο (πβ. λ. µικροϋπολογιστής, µικροεπεξεργαστής) (β) φορητός 
υπολογιστής µικρού µεγέθους υπολογιστής, που λειτουργεί µε µπαταρία και 
µε ρεύµα, µε δυνατότητες προσωπικού υπολογιστή, το σχήµα τού οποίου 
θυµίζει µικρό βαλιτσάκι, το ένα φύλλο του ανοίγει προς τα πάνω και περιέχει 
την οθόνη, ενώ στο κάτω βρίσκεται το πληκτρολόγιο και ο ενσωµατωµένος 
µικροεπεξεργαστής 3. µηχανή (συνήθ. µικρού µεγέθους) για απλές 
αριθµητικές πράξεις ή πιο σύνθετους µαθηµατικούς υπολογισµούς: ~ τσέπης. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι όροι ηλεκτρονικός | προσωπικός 
υπολογιστής (< αγγλ. [personal] computer), φορητός υπολογιστής (< αγγλ. 
portable computer), υπολογιστής (τσέπης) (< γαλλ. calculateur)]. 

υπολογιστικός, -ή, -ό [1875] 1. αυτός που αναφέρεται στον υπολογισµό: ~ 
άνθρωπος | µηχανή 2. αυτός που σχετίζεται µε τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές: ~ γλωσσολογία. — υπολογιστικ-ά | -ώς [1893] επίρρ. 

υπόλογος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που πρέπει να δώσει λόγο για ενέργειες του: η 
κυβέρνηση είναι ~ ενώπιον τού λαού || είναι ~ για τα εγκλήµατα του. 

υπόλοιπο (το) {υπολοίπ-ου | -ων} 1. (α) ό,τι αποµένει από ένα σύνολο: ~ 
χρηµάτων || πιστωτικό | χρεωστικό ~ || έχω να πληρώσω ένα ~ τής δόσης τού 
δανείου || το ~ τού τραπεζικού µου λογαριασµού (β) λογιστικό υπόλοιπο η 
διαφορά µεταξύ πίστωσης και χρέωσης 2. ΜΑΘ. ο αριθµός που αποµένει στην 
πράξη τής διαίρεσης, όταν ένας αριθµός διαιρεθεί από έναν άλλον, λ.χ. αν 
διαιρέσουµε το 10 µε το 3, µένει υπόλοιπο 1, αλλά και όταν διαιρέσουµε το 12 
µε το 4, το υπόλοιπο είναι 0. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. 
υπόλοιπος]. 

υπόλοιπος, -η, -ο αυτός που αποµένει από ένα σύνολο: η Ιρλανδία συµφώνησε 
µε την πρόταση τής Ελλάδας, οι ~ χώρες όµως διαφώνησαν || (κ. ως ουσ.) οι ~ 
περάστε αύριο να πληρωθείτε. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υπόλοιπος < ύπο- + λοιπός 
(βλ.λ.)]. 

υπολοχαγός (ο/η) [αρχ.] αξιωµατικός τού Στρατού Ξηράς (βλ. λ. βαθµός, 
ΠΙΝ.). 

υποµάζιος, -ος, -ον (λόγ.) αυτός που τοποθετείται ή βρίσκεται κάτω από τον 
µαστό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύποµάζιος < ύπο- + -µάζιος < αρχ. µαζός (< *µαδ-_/ός), άλλος 
τ. τού αρχ. µαστός (βλ.λ.)]. 

υπό µάλης επίρρ. φρ. (λόγ.) κάτω από τη µασχάλη: το άγηµα είχε παραταχθεί µε 
τα όπλα ~ για την κηδεία τού στρατηγού ΣΥΝ. παραµάσχαλα. 
[ΕΤΥΜ < φρ. υπό µάλης < αρχ. µάλη, συγκεκοµµ. τ. (τής καθοµιλουµένης 
γλώσσας) τού ουσ. µασχάλη (βλ.λ.)]. 

υποµειδίαµα (το) [µτγν.] {υποµειδιάµ-ατος | -ατα, -άτων} το ελαφρό, αδιόρατο 
χαµόγελο. 

υποµειδιώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {υποµειδιάς... | υποµειδίασα} χαµογελώ ελαφρά, 
χωρίς να σχηµατίζεται εµφανώς χαµόγελο. 

υποµένω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέµεινα} δέχοµαι µε υποµονή, υποφέρω µε 
καρτερία: ~ αδιαµαρτύρητα | καρτερικά || - βάσανα | συµφορές | δυσκολίες | 
βασανιστήρια ΣΥΝ. ανέχοµαι, εγκαρτερώ ΑΝΤ. ανυποµονώ, απαυδώ, 
δυσανασχετώ. 

υποµηχανικός (ο/η) [1833] πρόσωπο που παλαιότερα είχε πτυχίο τής Σχολής 
Υποµηχανικών (από το λεγόµενο «Μικρό Πολυτεχνείο»), το οποίο του 
παρείχε περιορισµένο δικαίωµα υπογραφής σχεδίων (οικοδοµικών, µηχανικών 
κ.ά.). 

υποµιµνήσκω ρ. µετβ. {υπέµνησ-α, -θην, -ης, -ης...} (λόγ.) υπενθυµίζω: πρέπει 
να υποµνησθεί ότι προσέφερε πολλά στον αγώνα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποµιµνήσκω 
< ύπο- + µιµνήσκω < θ. µνη- (µε ενεστ. αναδιπλασιασµό), βλ. λ. µνήµη]. 

υποµισθώνω ρ. µετβ. {υποµίσθω-σα, -θηκα, -µένος} ΝΟΜ. µισθώνω πράγµα 
από τρίτον, το οποίο κατέχει εκείνος ήδη ως µισθωτής. 

υποµίσθωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΝΟΜ. η περαιτέρω 
µίσθωση τού πράγµατος που κατέχει κάποιος ως µισθωτής σε τρίτο πρόσωπο 
(βλ. λ. µίσθωση). 

υποµισθωτής (ο) [µτγν.], υποµισθώτρια (η) {υποµισθωτριών} ΝΟΜ. πρόσωπο 
που υποµισθώνει πράγµα. 

υπόµνηµα (το) {υποµνήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. γραπτή αναφορά που 
απευθύνεται σε πρόσωπο ή αρχή, µε σκοπό τη γνωστοποίηση καταστάσεων ή 
γεγονότων: ο πρώην υπουργός έστειλε ~ στον πρωθυπουργό 2. ΝΟΜ. (στο 
∆ιεθνές ∆ίκαιο) έγγραφο που χρησιµοποιείται στις διακρατικές σχέσεις και 
περιέχει απόψεις, επιχειρήµατα, προτάσεις και διεκδικήσεις κράτους ή 
διεθνούς οργανισµού: η Ελλάδα κατέθε- 
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σε σχετικό - στον Ο.Η.Ε. 3. ΦΙΛΟΛ. (α) το σύνολο των ερµηνευτικών σχολίων σε 
κείµενα (αρχαίων συνήθ.) συγγραφέων: υποµνήµατα στον Πλάτωνα | στον 
Αριστοτέλη (β) κριτικό υπόµνηµα (Κατ. apparatus criticus) (κυρ. για αρχαία, 
µεσαιωνικά ή παλαιότερα κείµενα) σύνολο συµβόλων και στοιχείων που δίνουν 
πληροφορίες στον ειδικό (φιλόλογο} και τον αναγνώστη για το κείµενο το οποίο 
συνοδεύουν (για τη χειρόγραφη παράδοση, τους διαφορετικούς τύπους που 
παραδίδονται, τις προτάσεις και διορθώσεις άλλων φιλολόγων κ.ά.). — uno-
µνηµατικός, -ή, -ό [µτγν.], υποµνηµατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υπόµνηµα < 
ύποµιµνήσκω (βλ.λ.). Στη διπλωµατική γλώσσα η λ. αποδίδει το λατ. 
memorandum]. υποµνηµατίζω   ρ. µετβ.  [µτγν.]   {υποµνηµάτισ-α, -τηκα, -
µένος} ΦΙΛΟΛ. καταρτίζω υπόµνηµα (βλ.λ., σηµ. 3): ένας φιλόλογος που υπο-
µνηµάτισε τον Όµηρο.  — υποµνηµατισµός (ο) [µτγν.], υποµνηµατι-στής (ο) 
[µτγν.]. υπόµνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ησεων} (λόγ.) η υπενθύµιση: του 
έγραψα προς ~ (για να του θυµίσω) || αυτό το µνηµείο λειτουργεί ως διαρκής ~ 
του αγώνα για την ελευθερία || υπηρεσία αφύπνισης και υποµνήσεων τού Ο.Τ.Ε. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ύπόµνησις < ύποµιµνήσκω (βλ.λ.)]. υποµνηστικός, -ή, -ό (λόγ.) 
(+γεν.) αυτός που γίνεται για να υπενθυµίσει: η δήλωση του, υποµνηστική τής 
ήττας στις εκλογές, προκάλεσε αντιδράσεις || ~ επιστολή. — υποµνηστικά επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. < µτγν. ύποµνηστικός < αρχ. ύποµιµνήσκω (βλ.λ.)]. υποµοίραρχος (ο) 
[1833] {υποµοιράρχ-ου | -ων, -ους} (παλαιότ.) 
αξιωµατικός τής Χωροφυλακής (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). υποµονάδα (η) τµήµα 
ευρύτερης µονάδας (στρατιωτικής, βιοµηχανικής κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subunit]. υποµονετικός, -ή, -ό αυτός που 
δείχνει υποµονή: να είσαι ~ στις δυσκολίες τής ζωής ΣΥΝ. καρτερικός ANT. 
ανυπόµονος. — υποµονετικά επίρρ. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύποµονητικός < υποµονή]. υποµονεύω ρ. αµετβ. {υποµόνεψα} 
(διαλεκτ.) κάνω υποµονή ΣΥΝ. 
εγκαρτερώ, υποµένω ANT. ανυποµονώ, αδηµονώ. υποµονή (η) {χωρ. πληθ.} η 
ψυχική δύναµη µε την οποία ανέχεται ή περιµένει κανείς κάτι, χωρίς να 
δυσανασχετεί ή να βιάζεται υπερβολικά: χάνω την ~ µου || οπλίζοµαι µε~|| η~ 
έχει και τα όρια της || κάνε -■ θα περάσει! || χαρά στην ~ σου, που αντέχεις ακόµη 
ΣΥΝ. εγκαρ-τέρηση ΑΝΤ. ανυποµονησία, αδηµονία, δυσανασχέτηση· ΦΡ. 
ιώβειος υποµονή βλ. λ. ιώβειος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποµονή < υποµένω]. 
υποµονητικός, -ή, -ό → υποµονετικός 
υποµοχλεύω ρ. µετβ. {υποµόχλευσα} 1. κινώ (κάτι) µε µοχλό 2. (µτφ.) 
αναµοχλεύω (βλ.λ.). — υποµόχλευση (η) [1894]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποµοχλεύω < 
ύπο- + µοχλεύω < µοχλός]. υποµόχλιο (το) {υποµοχλί-ου | -ων} το σηµείο 
στήριξης µοχλού ΣΥΝ. έρεισµα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ύποµόχλιον < ύπο- + µοχλός + επίθηµα -ιον]. υποµφάλιος, -α, -ο 
ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται κάτω από τον οµφαλό. υποναύαρχος (ο) [1869] 
{υποναυάρχ-ου | -ων, -ους} αξιωµατικός τού Πολεµικού Ναυτικού και τού 
Λιµενικού Σώµατος (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.)% υπονόηµα (το) {υπονοήµ-ατος | -
ατα, -άτων} ό,τι υπονοείται, η υπονοούµενη σηµασία: το σηµασιολογικό ~ που 
προκύπτει από τέτοιες χρήσεις των λέξεων. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. implication]. υπόνοια (η) {υπονοιών} η ιδέα 
ή η εντύπωση ότι κάτι ισχύει ή συµβαίνει, η οποία δεν προκύπτει από κάτι 
αποδεδειγµένο, αλλά βασίζεται σε ορισµένες ενδείξεις: έχω µια ~ ότι µας 
εξαπατά όλους || µου προκαλεί υπόνοιες η συµπεριφορά του || είχα εξαρχής 
υπόνοιες για τον ρόλο της σε αυτή την υπόθεση ΣΥΝ. υποψία, εικασία. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. υπόνοια < υπονοώ (-έω)]. υπονόµευση (η) [1881] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, 
-εύσεων} 1. σειρά κρυφών και δόλιων ενεργειών, που αποσκοπούν στη φθορά 
(κάποιου/ενός πράγµατος): η ~ τού κυβερνητικού έργου από εσωκοµµατικούς 
αντιπάλους 2. η διάνοιξη υπόγειας σήραγγας, υπονόµου ΣΥΝ. υποσκαφή. 
υπονοµεύω ρ. µετβ. {υπονόµευ-σα, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. ενεργώ 
κρυφά και δόλια, για να βλάψω κάποιον ή να µαταιώσω (κάτι): µου κάνει τον 
φίλο, αλλά µε υπονοµεύει µε κάθε τρόπο || η Τουρκία υπονοµεύει τις συνοµιλίες 
στον Ο.Η.Ε. για το Κυπριακό || ~ εξουσία | καθεστώς ΣΥΝ. επιβουλεύοµαι, 
υποσκάπτω, σαµποτάρω 2. (κυ-ριολ.) σκάβω το έδαφος, για να ανοίξω υπόνοµο 
ΣΥΝ. υποσκάπτω, (λαϊκ.-σπάν.) µινάρω. — υπονοµευτής (ο) [µτγν.], 
υπονοµεύτρια (η), υπονοµευτικός, -ή, -ό [1894], υπονοµευτικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. υπονοµεύω < αρχ. υπόνοµος (βλ.λ.)]. υπόνοµος (ο) {υπονόµ-ου | -ων, -
ους} 1. υπόγεια δίοδος, συνήθ. µε σωλήνες και αγωγούς, στην οποία 
διοχετεύονται τα όµβρια και τα ακάθαρτα ύδατα από το σύστηµα αποχέτευσης 
των σπιτιών, τα βρόµικα νερά από το πλύσιµο των δρόµων, τα απόνερα από 
κάθε χρήση κ.λπ. ΣΥΝ. βόθρος 2. (µτφ.) βροµερό πράγµα: το στόµα του είναι 
σκέτος ~ ΣΥΝ. οχετός 3. άνοιγµα κάτω από το έδαφος, όπου τοποθετούνται 
εκρηκτικές ύλες για την ανατίναξη τής κατασκευής ή των πετρωµάτων που 
βρίσκονται πάνω από αυτό (βλ. λ. φουρνέλό) ΣΥΝ. λαγούµι. 

[ΕΤΎΜ. < αρχ. υπόνοµος (αρχικώς για τάφρους και λίµνες µε βρόµικα νερά) 
< *ύπονέµω (µτγν. ύπονέµοµαι «υποσκάπτω») < ύπο- + -νέµω | -οµαι]. 

υπονοούµενο (το) {υπονοουµέν-ου | -ων} λόγος που αφήνει να εννοηθεί κάτι, 
συνήθ. εις βάρος κάποιου- υπαινιγµός: µιλάει µε υπονοούµενα || αφήνω 
υπονοούµενα για την ηθική κάποιου· ΦΡ. το πιασα το υπονοούµενο! κατάλαβα 
τι υπονοείς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νύξη. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. µτχ. µεσοπαθ. 
ενεστ. τού ρ. υπονοώ]. 

υπονοώ ρ. µετβ. [αρχ.] {υπονοείς... | υπονό-ησα, -ούµαι, -ήθηκα} 1. εκφράζω 
ένα νόηµα έµµεσα, χωρίς να µιλώ καθαρά: κατάλαβες τι υπονοούσε µ ' αυτό; 
ΣΥΝ. υποδηλώνω, υπαινίσσοµαι 2. (τρνιοπρόσ. υπονοείται) εξυπακούεται, 
θεωρείται κάτι αυτονόητο, αν και δεν αναφέρεται ρητώς: αυτό ~ στη σύµβαση. 

υπόξανθος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι κάπως ξανθός ΣΥΝ. ξανθωπός. 
υπόξινος, -η, -ο [1889] αυτός που είναι κάπως ξινός ΣΥΝ. ξινούτσικος. 
υποξυγόνωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΦΥΣΙΟΛ. η ελλιπής 

οξυγόνωση (βλ.λ.) τού αίµατος, π.χ. σε µεγάλο υψόµετρο. 
υποοικογενεια (η) {υποοικογενειών} ΒΙΟΛ. η βαθµίδα ανάµεσα στο γένος και 

στην οικογένεια στην κατάταξη ζώων και φυτών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. sub-family]. 

υποοµάδα (η) οµάδα που υπάγεται σε µεγαλύτερη. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subgroup]. 

υποπερίοδος (η) {υποπεριόδ-ου | -ων, -ους} 1. υποδιαίρεση περιόδου 2. 
(παλαιότ.) υποδιαίρεση γεωλογικής περιόδου. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. sub-period (νόθο συνθ.)]. 

υποπερίπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) περίπτωση που υπάγεται σε 
µια γενικότερη περίπτωση. 

υπόπικρος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι κάπως πικρός: ~ γεύση ΣΥΝ. 
πικρούτσικος. 

υποπίπτω ρ. αµετβ. {υπέπεσα} (λόγ.) (+σε) κάνω κάτι (εσφαλµένο), πέφτω σε | 
διαπράττω (κάτι): ~ σε σφάλµα | σε παράπτωµα | σε αµάρτηµα- ΦΡ. (κάτι) 
υποπίπτει στην αντίληψη (κάποιου) βλ. λ. αντίληψη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποπίπτω 
«πέφτω (από) κάτω» < ύπο- + πίπτω. Ήδη αρχ. οι σηµ. «υποτάσσοµαι σε 
κατακτητή», «υπάγοµαι σε συγκεκριµένη τάξη ή κατηγορία», καθώς και η 
σύγχρονη σηµ. (πβ. τις φρ. υποπίπτει τφ νω | τη αφή | ταϊς δψεσι | τη ακοή 
κ.ά.)]. 

υποπλασία (η) {υποπλασιών} 1. ΙΑΤΡ. η ατελής ανάπτυξη οργάνου ή ιστού: 
νεφρική ~ 2. BOT. η µειωµένη ανάπτυξη φυτικού ιστού. [ΕΤΥΜ. < υπο- + -
πλασία < πλάσσω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypoplasia]. 

υποπληθυσµός (ο) πληθυσµός µικρότερος από αυτόν που µπορεί να συντηρήσει 
µια χώρα ΑΝΤ. υπερπληθυσµός. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
underpopulation]. 

υποπληροφορηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.) η ελλιπής πληροφόρηση 
ΑΝΤ. υπερπληροφόρηση. — υποπληροφορώ ρ. {-εις...}. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. sous-information]. 

υποπλοίαρχος (ο) [1833] {υποπλοιάρχ-ου | -ων, -ους} αξιωµατικός τού 
Πολεµικού και Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και τού Λιµενικού Σώµατος (βλ. 
λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

υποπόδιο (το) [αρχ.] {υποποδί-ου | -ων) (λόγ.) καθετί (συνήθ. ειδικό έπιπλο) 
που τοποθετείται κάτω από τα πόδια κάποιου, για να πατάει πάνω του, όταν 
κάθεται· ΦΡ. έχω (κάποιον) υποπόδιο (των ποδών µου) (Π.∆. Ψαλµ. 110, 1: 
έως άν θώ τους εχθρούς σου ύποπόδιον των ποδών σου) έχω (κάποιον) 
υποχείριο µου, τον κάνω ό,τι θέλω. 

υποπολικός, -ή, -ό (πολικό κλίµα) που χαρακτηρίζεται από µέτριες 
βροχωπτώσεις και επιφανειακές τήξεις των πάγων κατά την άνοιξη και το 
καλοκαίρι, όπως το κλίµα τής τούντρας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. subpolar]. 

υποπολιτισµός (ο) η υποκουλτούρα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subculture]. 

υποπολλαπλάσιος, -α, -ο [µτγν.] πολλές φορές µικρότερος, κάθε αριθµός σε 
σχέση µε τον πολλαπλάσιο του: το 5 είναι υποπολλαπλά-σιο τού 50 ANT. 
πολλαπλάσιος. 

υποπρακτορείο (το) [1885] παράρτηµα κεντρικού πρακτορείου. — 
υποπράκτορας (ο) [µεσν.]. 

υποπρόγραµµα (το) {υποπρογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} πρόγραµµα το οποίο 
υπάγεται σε ένα άλλο ευρύτερο: «ένα πρόγραµµα-οµπρέλα που περιλαµβάνει 
µεγάλο αριθµό υποπρογραµµάτων» (εφηµ.). [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. subprogramme (νόθο συνθ.)]. 

υποπροϊόν (το) {υποπροϊόντ-ος | -α, -ων) 1. παράγωγο ή κατάλοιπο από την 
επεξεργασία άλλου προϊόντος: το ~ τής καύσεως οργανικών υλών || τα πίτουρα 
είναι ~ τής αλευροβιοµηχανίας (πβ. λ. συµπροϊ-όν) 2. (κακόσ.) χαµηλής 
ποιότητας προϊόν: τα ~ τής κινηµατογραφικής βιοµηχανίας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. sous-produit]. 

υποπρολεταριάτο (το) το λούµπεν προλεταριάτο (βλ. λ. λούµπεν). 
υποπροξενειο (το) [1833] 1. προξενείο κατώτερης τάξεως 2. (συνεκδ.) το 

οίκηµα στο οποίο στεγάζεται το προξενείο αυτό. 
υποπρόξενος  (ο) [1833]  {υποπροξέν-ου | -ων, -ους}  προξενικός υπάλληλος, 

κατώτερος τού προξένου Γ Τάξεως. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vice-
consul]. 

υποπτέραρχος (ο) {υποπτεράρχ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. ανώτατος αξιωµατικός 
τής Πολεµικής Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

υποπτεύοµαι ρ. µετβ. αποθ. {υποπτεύ-τηκα (λόγ. -θηκα)) 1. υποψιάζοµαι: ~ τις 
προθέσεις | τα κίνητρα του || ~ ότι δεν έχει αγαθούς σκοπούς 2. (+για) θεωρώ 
(κάποιον) ύποπτο για (κάτι): τον υποπτεύονται για κλοπή | για φόνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός, υποψιάζοµαι. [ΕΤΥΜ < αρχ. ύποπτεύω (το µεσοπαθ. 
υποπτεύοµαι σηµαίνει «εγείρω υποψίες, είµαι ύποπτος») < ύποπτος (βλ.λ.)]. 

υποπτεύοµαι ή ύποπτεύω; Από παλαιότερους φιλολόγους, οι οποίοι είχαν 
ως κριτήριο όχι τη συγχρονική χρήση των λέξεων στην 



ύποπτος 1854 υποστατός 
 

οµιλούµενη Ν. Ελληνική, αλλά το αν «κείται» ή «ου κείται», αν 
απαντά ή δεν απαντά µια παραδεδοµένη λέξη στα κείµενα τής 
Αρχαίας και επίσης το πώς (µε ποιον τύπο) απαντά, προτιµότερος 
θεωρείται ο τ. υποπτεύω: Υποπτεύω ότι κάτι κακό θα συµβεί - Γον 
υποπτεύουν ως ένοχο κλοπών. Αυτός είναι ο τύπος που χρησιµο-
ποιείται στα κλασικά κείµενα (πβ. έπεί ήσθένει ∆αρείος και υπώ-
πτευε τελευτήντοῦβίου, έβούλετο τώ παίδε άµφοτέρω παρεΐναι 
[Ξενοφών]). Το υποπτεύω δηλ. χρησιµοποιόταν στην ενεργητική 
φωνή, όπως και τα εποπτεύω, κατοπτεύω και (αρχ. µόνον) διο-
πτεύω. ενώ το υποπτεύοµαι είχε καθαρώς παθητική χρήση (θεω-
ρούµαι ύποπτος από κάποιον). Είναι χαρακτηριστικοί οι αφορι-
σµοί τού µεγάλου γραµµατικού και φιλολόγου Κωνσταντίνου Κο-
ντού {Γλωσσικοί Παρατηρήσεις, σ. 19-20) για τη χρήση τού υπο-
πτεύοµαι: «Οι λέγοντες υποπτεύοµαι τίνα ή υποπτεύοµαι τι... 
εξελέγχονται παντελώς άφροντιστοϋντες τής φύσεωςτοῦελληνισµού 
[τής δόκιµης Αρχαίας^ Ελληνικής], καθ' ην υπότοῦρήµατος 
υποπτεύοµαι πάθος µόνον εµφαίνεται» και «Ηµείς βδελυττόµεθα το 
υποπτεύοµαι τι και ύπωπτεύθην τι ώς παντελώς έκφυλα και 
ανελλήνιστα»'. Ωστόσο, µε γλωσσολογικούς όρους, αυτό που συ-
νέβη µε τη χρήση τού υποπτεύοµαι αντί τού υποπτεύω, αλλά λι-
γότερο και µε άλλα ρήµατα που διαθέτουν παράλληλα και ενερ-
γητικό τύπο (υπερασπίζοµαι αντί υπερασπίζω, προασπίζοµαι αντί 
προασπίζω, επιβουλεύοµαι αντί επιβουλεύω κ.ά.), είναι ότι από 
την ευρύτερη χρήση τής µέσης φωνής (των τύπων σε -οµαι) αντί 
τής ενεργητικής (των τύπων σε -ω), οσάκις ο οµιλητής ήθελε να 
τονίσει το προσωπικό του ενδιαφέρον για τα λεγόµενα, ρήµατα 
όπως το υποπτεύοµαι εξελήφθησαν ως µέσα αποθετικά ρήµατα, 
ότι έχουν δηλ. µόνο ή κύριο τον τύπο τής µέσης φωνής (υποπτεύο-
µαι, υπερασπίζοµαι, επιβουλεύοµαι). Έτσι πέρασαν από ενεργητικά 
ρήµατα σε αποθετικά ρήµατα (ρήµατα που έχουν µόνο τύπο σε -
οµαι [πβ. εργάζοµαι, υπερηφανεύοµαι, σκέπτοµαι κ.λπ.]) ή «οιονεί 
αποθετικά» (µε λιγότερο χρησιµοποιούµενο τον ενεργητικό τύπο). 
Ως αποθετικό το υποπτεύοµαι σχηµατίζει παθητική δήλωση µε 
την περίφραση θεωρούµαι ύποπτος από... | γίνοµαι ύποπτος σε... 
Εν κατακλείδι, η χρήση τού υποπτεύοµαι δεν είναι συγχρονικώς 
εσφαλµένη, αλλά θα πρέπει να είµαστε ανεκτικοί σε λογιότερους 
συνήθως οµιλητές, που επιµένουν να χρησιµοποιούν στον λόγο 
τους το υποπτεύω. 

ύποπτος, -η, -ο 1. αυτός που προκαλεί υποψίες για το ποιόν, το πε-
ριεχόµενο ή τη δράση του, που δηµιουργεί την εντύπωση ότι µπορεί 
να µην είναι νόµιµος, ηθικός ή ότι πιθανώς αποσκοπεί σε κάτι κακό: 
- κινήσεις | πρόσωπο | δραστηριότητα | συµπεριφορά || µυρίζοµαι κάτι 
ύποπτο σ' αυτή την υπόθεση || τρόφιµα ύποπτης ποιότητας | 
προελεύσεως 2. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζεται µε τον υπόκοσµο και 
γενικότ. µε παράνοµες δραστηριότητες και εµπνέει ανησυχία ή φό-
βο: ~ στέκια | δρόµοι ! µπαρ | παρέες 3. (συνήθ. ως ουσ.) πρόσωπο 
που προκαλεί υποψίες (για παράνοµη δραστηριότητα, για συγκεκρι-
µένη πράξη): η αστυνοµία ανακρίνει πέντε υπόπτους για την τροµο-
κρατική ενέργεια || ~ φόνου | εµπρησµού. — ύποπτα | υπόπτως [αρχ.] 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µυστικός. [ΕΤΥΜ < αρχ. ύποπτος < ύπ(ο)- + 
απτός «ορατός» (βλ. λ. οπτικός)]. 

υποπυραγός (ο/η) κατώτερος αξιωµατικός τής Πυροσβεστικής (βλ. λ. 
βαθµός, ΠΙΝ.). 

υπόρραµµα (το) [1849] {υπορράµµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το τµή-
µα τού υφάσµατος, που ράβεται κάτω από το ρούχο ΣΥΝ. (καθηµ.) φό-
δρα. 

υπορραπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέρραψα} (λόγ. για ρούχα) επενδύω 
εσωτερικά µε ύφασµα ΣΥΝ. υπενδύω, (καθηµ.) φοδράρω. 

υπόρρητος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που λέγεται µε έµµεσο τρόπο, µε υπο-
νοούµενα: ~ προειδοποίηση | απειλή | ανησυχία. [ΕΤΥΜ < υπο- + 
ρητός]. 

υποσελίδιος, -α, -ο [1841] 1. αυτός που βρίσκεται στο κατώτερο µέ-
ρος σελίδας κάτω από το κυρίως κείµενο: - σηµειώσεις | σχόλια 2. 
υποσελίδιο (το) {υποσελιδί-ου | -ων} αγγελία, ανακοίνωση ή δηµοσί-
ευση άσχετη προς το κείµενο, η οποία καταχωρίζεται στο κάτω µέρος 
σελίδας βιβλίου, εφηµερίδας ή άλλου εντύπου. Επίσης υποσέλιδος, 
-η, -ο. 

υποσηµαίνω ρ. µετβ. [αρχ.] (υποσήµα-να, -νθηκα, υποσεσησµένος) 
υποδηλώνω (βλ.λ.), δείχνω, δηλώνω µε έµµεσο ή ήπιο τρόπο (κάτι). 
— υποσήµανση (η). 

υποσηµασία (η) {υποσηµασιών} η επιµέρους σηµασία (λέξης, φρά-
σης κ.λπ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subsense]. 

υποσηµειώνω ρ. µετβ. {υποσηµείω-σα, -θηκα, -µένος) γράφω υπο-
σηµειώσεις (σεκείµενο κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ΰποσηµειοϋµαι (-όο·) < ύπο- + σηµειοϋµαι (βλ. λ. ση-
µειώνω)]. 

υποσηµείωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η σηµείω-
ση που γράφεται ή τυπώνεται κάτω από το κείµενο χειρογράφου, βι-
βλίου ή άλλου εντύπου. 

υποσιτίζω ρ. µετβ. {υποσίτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. παρέχω λιγότερη 
από την απαιτούµενη τροφή 2. (µεσοπαθ. υποσιτίζοµαι) τρώω λιγότε-
ρο από όσο πρέπει ANT. υπερσιτίζοµαι. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. sous-alimenter]. 

υποσιτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η λήψη ποσοτικά ή/και ποιοτικά ανε-
παρκούς τροφής, η οποία επιφέρει οργανικές ή λειτουργικές διατα-
ραχές τού οργανισµού: ο ~ των παιδιών τού Τρίτου Κόσµου ANT. 
υπερσιτισµός. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. sous-alimentation]. 

υποσκάπτω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέσκαψα} 1. (κυριολ.) σκάβω κάτω από 
κάτι 2. (συνήθ. µτφ.) επιδιώκω να φθείρω, να κλονίσω (κάποιον/κά-
τι): ~ τα θεµέλια τής οικογένειας | τού πολιτεύµατος | τις προσπάθειες 
για ειρήνευση ΣΥΝ. υπονοµεύω. 

υποσκαφη (η) [µτγν.] το σκάψιµο κάτω από το έδαφος, η διάνοιξη 
ορύγµατος: η εκτέλεση υποσκαφών για έργα θεµελίωσης || τα θα-
λάσσια ρεύµατα προκαλούν συχνά υποσκαφές των λιµενικών έργων. 
Επίσης υπόσκαψη [1865] {-ης κ. -άψεως | -άψεις, -άψεων}. 

υπόσκαφος, -η, -ο (για οικοδόµηµα) αυτός που είναι χτισµένος µέσα 
σε κατάλληλα σκαµµένη κοιλότητα τού εδάφους: «η σκοτεινή ~ 
εκκλησία τής Παναγίας» (εφηµ.). [ΕΙΥΜ < υπο- + -σκάφος < 
σκάπτω]. 

υποσκελίζω ρ. µετβ. {υποσκέλισ-α, -τηκα, -µένος) καταφέρνω να 
υπερισχύσω (κάποιου) µε πλάγια µέσα: για να φτάσει στη θέση αυτή, 
υποσκέλισε πολλούς ικανότερους υποψηφίους ΣΥΝ. παραµερίζω, 
παραγκωνίζω. — υποσκέλιση (η) [1889] κ. υποσκελισµός (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υποσκελίζω < ύπο- + -σκελίζω < σκέλος]. 

υποσκιάζω ρ. µετβ. [µτγν.] {υποσκίασ-α, -τηκα, -µένος} καθιστώ (κά-
τι) ελαφρώς σκοτεινό. — υποσκίαση (η) [αρχ.]. 

υποσκίασµα (το) [1861] {υποσκιάσµατος | χωρ. πληθ.) 1. το αµυδρό 
φως ΣΥΝ. σκιόφως 2. ΑΣΤΡΟΝ. το τµήµα τού δίσκου τής Σελήνης, το 
οποίο δεν αποκρύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τις εκλείψεις της. 

υποσµηναγός (ο) ΣΤΡΑΤ. κατώτερος αξιωµατικός τής Πολεµικής Αε-
ροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

uno σµηνία ς (ο) {υποσµηνιών} ΣΤΡΑΤ. υπαξιωµατικός τής Πολεµικής 
Αεροπορίας (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

υποσµία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η ελάττωση τής οσφρητικής ικανότη-
τας ΣΥΝ. υποσφρησία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ 
hyposmia]. 

υποσπαδίας (ο) {υποσπαδιών} ΙΑΤΡ. ανώµαλη διάπλαση των ουρο-
φόρων οδών, κατά την οποία το έξω στόµιο τής ουρήθρας βρίσκεται 
στον άνδρα στην κάτω επιφάνεια τού πέους και στη γυναίκα, σπα-
νίως, στον κόλπο της. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υποσπαδίας < ύπο- + -σπαδίας < σπώ (-άω), πβ. κ. σπά-
δων «ευνούχος»]. 

υπόσπονδος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προστατεύεται από συνθήκες. 
[ΕΤΥΜ < οιρχ. ύπόσπονδος < ύπο- + σπονδή]. 

υποστάθµη (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} το σύνολο των αδιάλυτων συστα-
τικών ενός υγρού, τα οποία κατακαθίζουν στον πυθµένα τού δοχείου, 
στο οποίο αυτό περιέχεται: ~ λαδιού | κρασιού ΣΥΝ. ίζηµα, κατακάθν 
ΦΡ. (εµφατ.) κατωτάτης υποστάθµης κατώτατης ηθικής ποιότητας, 
τού χειρίστου είδους: άνθρωπος ~ ΣΥΝ. φαύλος, αχρείος. 

υποσταθµός (ο) δευτερεύων σταθµός, που αποτελεί παράρτηµα κε-
ντρικού: ~ τής ∆.Ε.Η. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sub-
station]. 

υπόσταση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} 1. η ύπαρξη: οι πυρη-
νικοί εξοπλισµοί απειλούν την ίδια την - τής ανθρωπότητας || οι πρά-
ξεις αυτές δεν ταιριάζουν στην ανθρώπινη ~ ΣΥΝ. οντότητα 2. το σύ-
νολο των στοιχείων που συγκροτούν τη φυσιογνωµία, τον ιδιαίτερο 
αναγνωρίσιµο χαρακτήρα τής ύπαρξης: εταιρεία χωρίς νοµική ~· ΦΡ. 
(α) δίνω υπόσταση σε (κάποιον | κάτι) δίνω µορφή, κάνω να υπάρξει 
πραγµατικά (κάποιος/κάτι): ~ στα οράµατα µου ΣΥΝ. δίνω σάρκα και 
οστά (σε κάτι) (β) αποκτώ | λαµβάνω υπόσταση αποκτώ µορφή, πραγ-
µατική ύπαρξη: µε την υλοποίηση τού έργου απέκτησαν υπόσταση οι 
προσδοκίες των κατοίκων ΣΥΝ. αποκτώ σάρκα και οστά 3. ΘΕΟΛ. η ιδι-
αιτερότητα τής προσωπικής ύπαρξης, που εκφράζει τη φύση και φα-
νερώνει το πρόσωπο: ο Χριστός έχει δύο φύσεις (θεϊκή και ανθρώπι-
νη) και µία - ή πρόσωπο 4. ΦΙΛΟΣ, η ουσία ως οντολογική πραγµατι-
κότητα 5. (µτφ.) η αντιστοιχία προς την πραγµατικότητα: φήµες | λό-
για | πληροφορίες χωρίς καµιά ~ 6. (µτφ.) το κύρος ή η αυτόνοµη πα-
ρουσία, τα στοιχεία τής προσωπικότητας που κάνουν κάποιον να ξε-
χωρίζει: άνθρωπος χωρίς ~ ΣΥΝ. οντότητα · 7, ΙΑΤΡ. η συρροή αίµατος 
στα επικλινή µέρη τού σώµατος, ιδ. στις βάσεις των πνευµόνων. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ουσιαστικός. 
[ΕΤΥΜ < ο,ρχ. ύπόστασις, αρχική σηµ. «υποστήριγµα, θεµέλιο», < υφί-
σταµαι (βλ. κ. στάση). Η σηµ. «ουσία» είναι ήδη αρχ., απαντά δε και 
στην Κ.∆. (Εβρ. 1, 3: χαρακτήρ τής υποστάσεως αυτού)]. 

υποστασιακός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που σχετίζεται µε την υπόσταση: 
~ φιλοσοφία | ποίηση | αγωνία ΣΥΝ. υπαρξιακός. 

υποστασιοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) η λήψη υπο-
στάσεως, η ενσάρκωση. 

υποστασιοποιω ρ. µετβ. {υποστασιοποιείς... | υποστασιοποί-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος) (λόγ.) 1. κάνω (κάτι) να αποκτήσει υπόστα-
ση, πραγµατική µορφή και ύπαρξη 2. ΦΙΛΟΣ, µετατρέπω µια λογική 
σχέση σε ουσία (από οντολογικής πλευράς) ή αποδίδω απόλυτη ισχύ 
σε κάτι σχετικό. Επίσης υποστασιάζω [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. substantiate]. 

υποστάτης (ο) (υποστατών) 1. καθετί που χρησιµοποιείται ως υπο-
στήριγµα 2. ΝΑΥΤ. (ειδικότ.) καθένα από τα στηρίγµατα, πάνω στα 
οποία τοποθετούνται οι σωσίβιες λέµβοι των πλοίων. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
υποστάτης < αρχ. ύφίστηµι «θέτω από κάτω, υποστηρίζω» < υφ- (< 
ύπο-) + ϊστηµι | ϊσταµαι (βλ.λ.)]. 

υποστατικό (το) το αγρόκτηµα· αυτόνοµη γεωργική µονάδα. [ΕΤΥΜ < 
µτγν. ύποστατικόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. υποστατικός]. 

υποστατικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υπόσταση 
2. ΘΕΟΛ. υποστατική ένωση η ένωση στη θεία υπόσταση των δύο φύ-
σεων τού Χριστού, τής θείας και τής ανθρώπινης. 

υποστατός, -ή, -ό αυτός που υφίσταται ή µπορεί να υφίσταται ANT. 
ανυπόστατος. 



-υποστατός 1855 υποτακτική 
 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποστατός < ύφίστηµι (βλ. κ. υποστάτης)]. 
-υποστατός, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει την ύπαρξη υπόστασης ή 

συγκεκριµένου αριθµού υποστάσεων: αν-υπόστατος, δισ-υπόστα-τος, 
τρισ-υπόστατος. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. άν-υπόστατος, 
µεσν. δισ-υπόστατος), που προέρχεται από το αρχ. ουσ. ύπόστασις 
κατά τα ρηµατ. επίθετα]. 

υποστένασµα (το) [µτγν.] {υποστεγάσµ-ατος | -ατα, -άτων} το υπό-
στεγο (βλ.λ.). 

υπόστεγο (το) [αρχ.] {υποστέγ-ου | -ων} στεγασµένος χώρος, ανοι-
χτός ολόγυρα: µπες κάτω από το -, για να µη βρέχεσαι. 

υποστέλλω ρ. µετβ. [αρχ.] {υπέστ-ειλα, -άλην, -ης, -η...} 1. κατεβάζω, 
µαζεύω: ~ σηµαία ANT. ανυψώνω, σηκώνω · 2. µειώνω, ελαττώνω: ~ 
την ταχύτητα πλοίου. 

υποστήριγµα (το) [µτγν.] {υποστηρίγµ-ατος | -ατα, -άτων) καθετί που 
στηρίζει, βαστάζει (κάτι) από κάτω ΣΥΝ. υπόβαθρο, αντέρεισµα, 
αντηρίδα, υποστύλωµα. 

υποστηρίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {υποστήρι-ξα, -χθηκα, -γµένος} 1. στηρί-
ζω (κάτι) από κάτω: ~ τον τοίχο | φράγµα | στοά µε δοκάρια ΣΥΝ. υπο-
στυλώνω 2. στηρίζω θεωρητικά (άποψη, θέση κ.λπ.) µε επιχειρήµατα, 
παρουσίαση στοιχείων κ.ά.: ~ πειστικά µια θεωρία || υποστήριξε µε 
πάθος τις απόψεις του || - τους ισχυρισµούς µου 3. (ειδικότ. για δι-
δακτορική διατριβή) παρουσιάζω ενώπιον επιτροπής το θέµα µου 
εξηγώντας τι έχω κάνει και γιατί 4. (µτφ.) βοηθώ, ενισχύω: ~ φίλο | 
κόµµα µε χρηµατική ενίσχυση || ~ κάποιον αποφασιστικά 5. (α) δέχο-
µαι κάτι ως σωστό, παίρνω θέση υπέρ: υποστηρίζει τις µεταρρυθµι-
στικές λύσεις || ~ µια άποψη | µια θεωρία (β) είµαι οπαδός (κάποιου), 
παίρνω το µέρος του: ~ τον Άρη στο ποδόσφαιρο || ~ ένα κόµµα 6. 
ισχυρίζοµαι µε επιχειρήµατα, διατείνοµαι: υποστήριξε ότι επρόκειτο 
για παρεξήγηση || υποστήριξε την ανάγκη θεσµικών αλλαγών. 

υποστηρικτής (ο) [1824], υποστηρίκτρια (η) [1892] {υποστηρι-
κτριών} πρόσωπο που υποστηρίζει (κάποιον/κάτι): ~ µεταρρυθµιστι-
κών λύσεων | ακραίου κόµµατος | µιας νέας τάσης στον χώρο τής οι-
κονοµίας. 

υποστηρίκτικός, -ή, -ό [1812] αυτός που παρέχει στήριξη: ~ κολόνες || 
(µτφ.) ~ επιχειρήµατα. 

υποστήριξη (η) [µεσν.] {-ης κ. -ίξεως | -ίξεις, -ίξεων} 1. η στήριξη 
από κάτω: η ~ τής οροφής µε δοκάρια 2. (µτφ.) η ενίσχυση: η ~ τού 
καθεστώτος από εξωτερικούς παράγοντες || έτυχε σηµαντικής οικο-
νοµικής ~ κατά την προεκλογική περίοδο || εξασφαλίζω ~ από κάποιον 
ΣΥΝ. συνδροµή, βοήθεια· ΦΡ. αεροπορική υποστήριξη βλ. λ. αε-
ροπορικός 3. η παροχή βοήθειας σε δυσκολία: ψυχολογική | ηθική | 
ιατρική ~ || η εταιρεία-µας παρέχει τεχνική ~||~ συστηµάτων πληρο-
φορικής (σε λογισµικό και αναλώσιµα) || ο ασθενής διατηρείται στη 
ζωή µε µηχανική ~ 4. (ειδικότ.) το να παίρνει κανείς θέση υπέρ (προ-
σώπου, θέσης, άποψης): η ~ ριζοσπαστικών λύσεων από µερίδα βου-
λευτών || η ~ ακραίων θέσεων | ενός υποψηφίου 5. η θεωρητική στή-
ριξη (άποψης, θέσης κ.λπ.): ~ µιας θεωρίας σε ένα συνέδριο 6. (για δι-
δακτορική διατριβή) η τεκµηριωµένη παρουσίαση από υποψήφιο δι-
δάκτορα τού θέµατος που έχει αναλάβει ενώπιον επιτροπής. 

υποστιγµή (η) [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. το κόµµα (βλ.λ.). 
υποστολή (η) (λόγ.) 1. το κατέβασµα- ΦΡ. υποστολή τής σηµαίας το 

κατέβασµα τής σηµαίας (συνήθ. µε τελετουργικό τρόπο) από το κο-
ντάρι: κατά την ~ ακουγόταν ο εθνικός ύµνος ANT. έπαρση τής ση-
µαίας 2. περιορισµός, ελάττωση, µείωση: ~ αξιών/ απαιτήσεων. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υποστολή < αρχ. υποστέλλω (βλ.λ.)]. 

υποστρατηγείο (το) ΣΤΡΑΤ. επιτελείο (π.χ. τού NATO) υπό τις εντο-
λές τού στρατηγείου. 

υποστρατηγικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το υποστρατηγείο, 
που εκτελεί εντολές και αποστολές τού υποστρατηγείου. 

υποστράτηγος (ο) [αρχ.] {υποστρατήγ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. ανώτα-
τος αξιωµατικός τού Στρατού Ξηράς, τής ΕΛ.ΑΣ. και τού Πυροσβε-
στικού Σώµατος (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ). 

υποστρέφω ρ. αµετβ. [αρχ.] {υπέστρ-εψα, -άφην, -ης, -η..., -αµµένος} 
1. γυρίζω προς τα πίσω, πισωγυρίζω 2. ΝΑΥΤ. στρέφω ιστιοφόρο πλοίο 
αντίθετα προς την κοίτη τού ανέµου, για να δεχθεί το πλοίο τον άνε-
µο από την άλλη πλευρά του ΣΥΝ. ποδίζω ANT. αναστρέφω, ορτσάρω. 

υποστρόγγυλος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι κάπως ή λίγο στρογ-
γυλός: ~ επιφάνεια | σχήµα ΣΥΝ. στρογγυλούτσικος ANT. ολοστρόγ-
γυλος. 

υποστροφή (η) [αρχ.] 1. (λόγ.) το γύρισµα προς τα πίσω 2. ΝΑΥΤ. η 
στροφή ιστιοφόρου πλοίου αντίθετα στην κοίτη τού ανέµου, για να 
δεχθεί τον άνεµο από την άλλη πλευρά του ΣΥΝ. πόδισµα ANT. ορ-
τσάρισµα, αναστροφή. 

υπόστροφος, -ος, -ο (για ασθένειες) αυτός που επανεµφανίζεται: ~ 
πυρετός | έλκος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. υπόστροφος < αρχ. υποστρέφω]. 

υπόστρωµα (το) [αρχ.] {υποστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (κυριολ.) 
καθετί που στρώνεται κάτω από κάτι 2. (ειδικότ.) οτιδήποτε στρώνει 
κανείς κάτω από το σαµάρι ή τη σέλα στη ράχη τού υποζυγίου 3. γε-
ωλογικό στρώµα τού υπεδάφους 4. οτιδήποτε προϋπάρχει ως διαµορ-
φωµένη κατάσταση σε σχέση µε κάτι που διαµορφώθηκε και επι-
κράτησε κατόπιν στον ίδιο χώρο 5. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. τα στοιχεία που 
απαντούν σε µια γλώσσα και θεωρούνται υπολείµµατα προϋπάρχου-
σας γλωσσικής οµάδας: γλωσσικά στοιχεία από το προελληνικό ~ 6. 
ΝΑΥΤ. το τµήµα τού πλοίου που βρίσκεται κάτω από το ανώτερο κα-
τάστρωµα 7. (µτφ.) η βαθύτερη αιτία µιας κατάστασης: το ~ τής δια-
µάχης | τής σύγκρουσης µεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών. 

υποστυλος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που στηρίζεται σε στύλους 2. υπό-
στυλο (το) {υποστύλ-ου | -ων) η περίστυλη στοά. 

υποστύλωµα (το) [µτγν.] {υποστυλώµ-ατος | -ατα, -άτων) κολόνα 
που χρησιµεύει ως υποστήριγµα. 

υποστυλώνω ρ. µετβ. {υποστύλω-σα, -θηκα, -µένος} στηρίζω, στερε-
ώνω µε στύλους: ~ φράχτη | σκεπή. — υποστύλωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υποστυλώ (-όω) < αρχ. ύπόστυλος]. 

υποστώ (να/θα) ρ. → υφίσταµαι 
υποσυνείδητο (το) {υποσυνειδήτου | χωρ. πληθ.) ΨΥΧΟΛ. το σκοτεινό 
και ανεπίγνωστο τµήµα τής ανθρώπινης συνείδησης, στο οποίο 
ανήκουν απωθηµένες για διάφορους λόγους σκέψεις, πράξεις ή επι-
θυµίες και το οποίο επηρεάζει την ψυχική µας ζωή, χωρίς να το συ-
νειδητοποιούµε' το σύνολο των ψυχικών στοιχείων που βρίσκονται 
έξω από τον χώρο τής συνείδησης, ώστε να µη γίνονται εύκολα αντι-
ληπτά (πβ. λ. ασυνείδητο). 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. υποσυνείδητος ως απόδ. τού γερµ. 
Unterbewußtsein]. 

υποσυνείδητος, -η, -ο αυτός που προέρχεται από το υποσυνείδητο, 
αυτός τον οποίο συνειδητοποιούµε µε τρόπο ασαφή, αµυδρό: ~ επι-
θυµία | αντίδραση | επίδραση ANT. συνειδητός.  — υποσυνείδητα | 
υποσυνειδήτως επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνείδηση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. subconscious]. 

υποσύνολο (το) {υποσυνόλ-ου | -ων} ΜΑΘ. σύνολο τού οποίου όλα τα 
στοιχεία είναι και στοιχεία ενός άλλου συνόλου: το σύνολο των 
θετικών αριθµών αποτελεί ~ τού συνόλου των ακέραιων αριθµών. 
[ΕΤΥΜ, Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subset]. 

υποσύστηµα (το) {υποσυστήµ-ατος | -ατα, -άτων) υποδιαίρεση ενός 
ευρύτερου συστήµατος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
subsystem]. 

υπόσφαγµα (το) {υποσφάγµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. (στην οφθαλ-
µολογία) το αιµάτωµα στο µάτι από θραύση των αγγείων. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. (ήδη στον Γαληνό και τον Σέξτο Εµπειρικό µε τη σηµερινή σηµ.), 
αρχική σηµ. «αίµα σφαγίου ανάµικτο µε άλλα συστατικά», < υπο- + 
-σφαγµα < σφάζω]. 

υποσφρησία (η) {χωρ. πληθ.) η υποσµία (βλ.λ.). 
υποσχέθηκα ρ. -+ υπόσχοµαι 
υποσχεµενος, -η, -ο → υπόσχοµαι 
υπόσχεση (η) [αρχ.] {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} η διαβεβαίωση 
για την πραγµατοποίηση έργου: οι πολιτικοί δίνουν προεκλογικά πολ-
λές -, τις οποίες δεν τηρούν αφότου εκλεγούν || κράτησε την ~ που µου 
έδωσε || δεν αθετεί ποτέ τις ~ του || ο φόβος των κυρώσεων τον 
αναγκάζει να τηρήσει την - του || γραπτή | προφορική | προεκλογική | 
κατηγορηµατική ~ || ~ γάµου | πίστης | αφοσίωσης || το µέλλον του 
είναι γεµάτο υποσχέσεις || ο υπουργός έδωσε τις συνήθεις -, για να 
κατευνάσει τα πνεύµατα- ΦΡ. αφήνω | δίνω υποσχέσεις (ενν. για το 
µέλλον) δίνω την εντύπωση ότι θα έχω θετική εξέλιξη: µια αθλήτρια 
που αφήνει υποσχέσεις για σηµαντική σταδιοδροµία. 

υποσχετικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε υπόσχεση 2. 
υποσχετικό (έγγραφο) | υποσχετική (η) έγγραφο µε το οποίο δίνεται 
επισήµως υπόσχεση. 

υπόσχοµαι ρ. µετβ. αποθ. {υποσχ-έθηκα, -εµένος (κ. λόγ. υπεσχηµέ-
νος)} 1. διαβεβαιώνω, δεσµεύοµαι ότι θα πραγµατοποιήσω (κάτι), δί-
νω υπόσχεση (για κάτι): υπόσχεται πολλά, αλλά κάνει λίγα || ένας νέ-
ος επιστήµονας που υπόσχεται πολλά (που αφήνει πολλές υποσχέ-
σεις) || τους υποσχέθηκα να τους φιλοξενήσω το καλοκαίρι στη 
Σπάρτη || - τον ουρανό µε τ' άστρα || δεν σας ~ τίποτα, αλλά θα προ-
σπαθήσω ΣΥΝ. τάζω 2. (η µτχ. υποσχόµενος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έχω, µετοχή, αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. υπόσχοµαι, από την υποτ. αορ. β' (ϊνα) ύπό-σχωµαι 
τού αρχ. ύπισχνοϋµαι | ύπίσχοµαι < ύπ(ο)- + ϊσχω | -οµαι, παράλλ. τ. 
τού έχω. o τ. ύπισχνοϋµαι (-έο) οφείλεται µάλλον σε αναλογία προς 
το ρ. αρνούµαι]. 

υποσχόµενος, -η, -ο αυτός που αφήνει υποσχέσεις για το µέλλον, που 
δείχνει ότι θα έχει θετική εξέλιξη· κυρ. στη ΦΡ. πολλά υποσχόµενος 
αυτός που αφήνει πολλές υποσχέσεις (ελπίδες) ότι θα έχει θετική 
εξέλιξη: ένας - νέος επιστήµονας ΣΥΝ. φέρελπις. 

υποταγή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η παράδοση στην εξουσία (κάποιου): η ~ 
τής γυναίκας στον άνδρα || η ~ τής Ελλάδας στους ισχυρούς τής Ευ-
ρώπης || δήλωσαν ~ στους πραξικοπηµατίες 2. (µτφ.) η υπαγωγή: η ~ 
τού ατοµικού συµφέροντος στο γενικό 3. (µτφ.) το να τίθεται κάτι σε 
δεύτερη µοίρα από πλευράς ιεραρχίας, αξιολόγησης: η ~ τής καθη-
µερινής ζωής στο κυνήγι τού πλούτου 4. η συνειδητή αναγνώριση τής 
εξουσίας (κάποιου): η ~ στους νόµους τού κράτους. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
υποταγή < αρχ. υποτάσσω]. 

υποταγµένος, -η, -ο κ. (λόγ.) υποτεταγµένος 1. αυτός που έχει 
υποταχθεί, που έχει υποδουλωθεί 2. ΓΛΩΣΣ. (σε λεξικό για λήµµα) που 
έχει τεθεί στο τέλος τού ερµηνεύµατος οµόρριζου λήµµατος, επειδή η 
σηµασία του προκύπτει εύκολα από αυτό, λ.χ. το επίρρηµα «υποτι-
µητικά» είναι υποτεταγµένο στο λήµµα «υποτιµητικός». [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ύποτεταγµένος, µτχ. παθ. παρακ. τού ρ. υποτάσσω]. 

υποτακτική (η) [µτγν.] ΓΛΩΣΣ. 1. έγκλιση τού ρήµατος τής Ελληνικής 
(και άλλων γλωσσών) που εκφράζει γραµµατικοποιηµένα µια από τις 
µορφές τροπικότητας, υποκειµενικής δηλ. στάσης και σχολιασµού 
των λεγοµένων δηλώνει πιθανότητα, απορία, ευχή, επιθυµία, προστα-
γή κ.ά.: να ταξιδεύει άραγε τώρα προς το νησί; || να γυρίσουν πίσω να 
τους ξαναδώ και ας πεθάνω || να φύγεις από 'δώ αµέσως || να πάει 
στον αγύριστο! (κατάρα) 2. συχνό συµπλήρωµα τής έννοιας τού ρή-
µατος, ρηµατικών εκφράσεων και ονοµάτων (πάντοτε µε τον δείκτη 
«να», σε θέση αντικειµένου τού ρήµατος ή -µε άρθρο- και υποκειµέ-
νου τού ρήµατος ισοδυναµεί µε το «τελικό απαρέµφατο» τής Αρχαί-
ας Ελληνικής και παίρνει άρνηση µη): θέλει να έλθει µαζί σας || απο-
φεύγει να καπνίζει µπροστά µας || προσπαθούµε να βοηθήσουµε || ο- 
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νεφεύονται να παντρευτούν και να ζήσουν µαζί || το να πετύχεις στις 
εισαγωγικές εξετάσεις δεν είναι καθόλου εύκολο || είναι ανάγκη να 
τηλεφωνήσεις || είµαι έτοιµος να συµφωνήσω µαζί σας || πιθανόν να 
µην είναι εκεί || επιδιώκουν να µην υπάρξει καµία πρόοδος (βλ. κ. λ. 
τροπικότητα). υποτακτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που υποτάσσεται 
στην εξουσία ή στις διαταγές (κάποιου) 2. (συνεκδ.) ευπειθής, 
πειθαρχικός ΑΝΤ. απείθαρχος, ανυπότακτος 3. υποτακτικός (ο) ο 
δούλος, ο υπηρέτης: είχε µαζί και δύο υποτακτικούς του ΑΝΤ. κύριος, 
αφέντης · 4. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε την υπόταξη (βλ.λ.): ~ 
λόγος (η υπόταξη) | σύνδεση (η σύνδεση προτάσεων µε υπόταξη) | 
σύνδεσµος (που συνδέει δευτερεύουσα πρόταση µε κύρια κατά την 
υπόταξη) (β) υποτακτικό φωνήεν (για διφθόγγους) το φωνήεν που 
ακολουθεί: στη λέξη νεράιδα - τη'ς διφθόγγου αι είναι το | ΑΝΤ. 
προτακτικό φωνήεν 5. υποτακτική (η) βλ.λ. υπόταξη (η) [µτγν.] {-ης 
κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} ΓΛΩΣΣ. η διαδικασία και το αποτέλεσµα 
τής σύνεσης τµηµάτων λόγου (προτάσεων) µε εξάρτηση τού ενός από 
το άλλο έτσι, ώστε το ένα να αποτελεί συστατικό τού άλλου (να 
εξαρτάται από το άλλο), προκειµένου να συµπληρωθεί, να 
ερµηνευθεί, να προσδιοριστεί (χρονικά, αιτιολογικά, ως σκοπός, ως 
αποτέλεσµα κ.λπ.) ακριβέστερα το περιεχόµενο τής κύριας πρότασης 
ή όρου της· λ.χ. στη συντακτική δοµή «τον απέρριψαν, γιατί δεν είχε 
τα τυπικά προσόντα», η πρόταση «δεν είχε τα τυπικά προσόντα» µέσω 
τού «γιατί» (δείκτης υποτάξεως ή υποτακτικός σύνδεσµος) εξαρτάται 
από την πρόταση «τον απέρριψαν», εξηγώντας το περιεχόµενο της 
(την αιτία τής απόρριψης) ΣΥΝ. υποτακτικός λόγος ΑΝΤ. παράταξη. 
υπόταση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. 1. η πτώση τής αρτη-
ριακής πίεσης κάτω από το φυσιολογικό όριο ΑΝΤ. υπέρταση 2. ορ-
θοστατική υπόταση η απότοµη πτώση τής αρτηριακής πίεσης λόγω 
ξαφνικής αλλαγής τής κινητικής κατάστασης τού ατόµου (όταν ση-
κώνεται, κάθεται). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ϋπότασις «τέντωµα από κάτω» < ύποτείνω (βλ. κ. τά-
ση). Η σηµερινή σηµ. αποδίδει τον γαλλ. όρο hypotension (νόθο 
συνθ.)]. υποτασικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την υπόταση· 
(κυρ. ως ουσ.) πρόσωπο που έχει υπόταση ΑΝΤ. υπερτασικός. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. hypotensif (νόθο συνθ.)]. υποτάσσω ρ. µετβ. 
[αρχ.] {υπέταξα, υποτά-χθηκα, -γµένος (λόγ. υπο-τεταγµένος)} 1. 
θέτω υπό την εξουσία µου: οι Ρωµαίοι, αφού υπέταξαν τους άλλους 
λαούς, κυριάρχησαν στην ιταλική χερσόνησο ΣΥΝ. υποδουλώνω 2. 
(µτφ.) ελέγχω, κατανικώ: προσπαθεί να υποτάξει τα πάθη και τις 
αδυναµίες του 3. (µτφ.) υπάγω, θέτω (κάτι) σε δεύτερη µοίρα σε σχέση 
µε (κάτι άλλο ανώτερο): ~ το ατοµικό συµφέρον στο γενικό 4. 
(µεσοπαθ. υποτάσσοµαι) τίθεµαι µε τη θέληση µου υπό την εξουσία 
(κάποιου): υποτάχθηκαν στον κατακτητή χωρίς αντίσταση || 
υποτάσσεται η σηµερινή γυναίκα στον άντρα της; || ~ στη µοίρα µου. 
υποτείνουσα (η) {υποτεινουσών} ΜΑΘ. η πλευρά ορθογώνιου τριγώ-
νου, που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
υποτείνουσα (γραµµή | πλευρά), ουσιαστικοπ. θηλ. µτχ. ενεστ. τού 
ύποτείνω]. υποτέλεια (η) [1859] {-ας κ. -είας | χωρ. πληθ.} η 
υποδούλωση, η υποταγή σε κάποιον ισχυρότερο: η ~ στις ξένες 
δυνάµεις || επαίσχυντη πράξη υποτέλειας || πληρώνω φόρο υποτέλειας 
σε κράτος | ηγεµόνα ΑΝΤ. ελευθερία, ανεξαρτησία, αυτοδιάθεση. 
υποτελής, -ής, -ές {υποτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που υποχρε-
ούται να πληρώνει τέλη ή φόρους σε κάποιον ΦΡ. φόρου υποτελής 
(φόρου υποτελής, Θουκ. 1, 10) (για κράτος ή χώρα) αυτός που είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλλει στο κυρίαρχο κράτος φόρο υποτέλειας: 
οι κάτοικοι αυτής τής περιοχής υπήρξαν φόρου υποτελείς στον 
σουλτάνο 2. υποδουλωµένος, υποταγµένος στην εξουσία ισχυρού: ~ 
χώρα | κράτος ΑΝΤ. κυρίαρχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ; υποτελής < ύπο- + -τελής < τέλος]. υποτετανµένος, -η, -ο -> 
υποταγµένος 
υποτιθέµενος, -η, -ο αυτός που έχει παρουσιαστεί ως δεδοµένος, αλλά 
αποδεικνύεται ανύπαρκτος ή ανέφικτος: η ~ αµύθητη περιουσία του, 
αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν µια µεγάλη απάτη || ο ~ τροµοκράτης δεν 
ήταν παρά ένας µικροδιαρρήκτης. [ΕΤΥΜ. Μτχ. µεσοπαθ. ενεστ. τού 
αρχ. ύποτίθηµι (βλ. λ. υποθέτω)]. υποτίµηµα (το) [µτγν.] {υποτιµήµ-
ατος | -ατα, -άτων} ΟΙΚΟΝ. το ποσό 
έκπτωσης τής αξίας ενός πράγµατος ΑΝΤ. υπερτίµηµα. υποτίµηση (η) 
{-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η µείωση τής τιµής 2. (ειδικότ.) η 
πτώση τής συναλλαγµατικής ισοτιµίας εθνικού νοµίσµατος σε σχέση 
µε άλλα εθνικά νοµίσµατα: ~ τής δραχµής έναντι τού µάρκου και τής 
στερλίνας || νοµισµατική ~ ΑΝΤ. ανατίµηση, νοµισµατική 
σταθεροποίηση 3. (µτφ.) η απόδοση µικρότερης αξίας ή σηµασίας σε 
(κάποιον/κάτι): ~ συναδέλφου | αντιπάλου | των ικανοτήτων κάποιου 
ΣΥΝ. υποβάθµιση, µείωση ΑΝΤ. υπερεκτίµηση. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ύποτίµησις «υπολογισµός φοροδοτικής ικανότητας» < αρχ. υποτιµώ. Η 
σηµερινή σηµ. είναι απόδ. τού γαλλ. dévaluation]. υποτιµητικός, -ή, -ό 
[1892] αυτός που εκφράζει διάθεση υποτιµήσεως, θεωρήσεως τού 
άλλου ως κατώτερου: ~ σχόλια || του έκανε υποδείξεις µε ~ τρόπο. — 
υποτιµητικά επίρρ. υποτψώ (κ. -άω) ρ. µετβ. [αρχ.] {υποτιµάς... | 
υποτίµ-ησα, -ώµαι, -άται..., -ήθηκα, -ηµένος} 1. µειώνω την τιµή ή την 
αξία, προβαίνω σε υποτίµηση: ~ νόµισµα | µετοχή ΑΝΤ. ανατιµώ, 
υπερτιµώ 2. (µτφ.) θεωρώ ότι κάποιος ή κάτι διαθέτει µικρότερη από 
την πραγµατική του αξία: ο προπονητής ζήτησε να µην υποτιµήσουν οι 
παίκτες του την αντίπαλη οµάδα ΑΝΤ. υπερεκτιµώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εκπίπτω. υποτιτλίζω ρ. µετβ. {υποτίτλισ-α, -τηκα, -µένος} βάζω 
υποτίτλους σε 

ταινία για να κατανοούνται οι διάλογοι, αν πρόκειται για ξενόγλωσ-
ση ταινία, ή για τη διευκόλυνση θεατών µε προβλήµατα ακοής: αντί-
θετα µε ό,τι συµβαίνει στην Ελλάδα, σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες οι ταινίες δεν υποτιτλίζονται, αλλά µεταγλωττίζονται. — υπο-
τιτλισµός (ο). 

υποτιτλος (ο) [µεσν.] {υποτίτλ-ου | -ων, -ους) 1. ο δευτερεύων τίτλος 
βιβλίου ή δηµοσιογραφικού άρθρου, που αναγράφεται κάτω από τον 
κύριο τίτλο ΑΝΤ. υπέρτιτλος 2. υπότιτλοι (οι) το κείµενο που αποτελεί 
µετάφραση των διαλόγων ξενόγλωσσης κινηµατογραφικής ή τηλεο-
πτικής ταινίας και εµφανίζεται στο κάτω µέρος τής οθόνης µε φω-
τεινά γράµµατα. 

υποτίτλωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η τοποθέτηση δευ-
τερεύοντος τίτλου κάτω από τον κύριο τίτλο κειµένου. 

υποτονθορύζω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ.} (αρχαιοπρ.) µουρµουρίζω 
ή τραγουδώ σιγά. — υποτονθορυσµός (ο) [1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υποτονθορύζω < ύπο- + αρχ. τονθορύζω «µουρµουρί-
ζω, ψιθυρίζω» < *τορ-θορ-ύζω (µε αναδιπλασιασµό και ανοµοίωση 
τού πρώτου -ρ- σε -ν-) < θ. θορ- τής λ. θόρυβος (βλ.λ.) και επίθηµα -
ύζω, πβ. γογγ-ύζω, γρ-ύζω κ.ά.]. 

υποτονία (η) {υποτονιών} ΙΑΤΡ. η παθολογική ελάττωση τού µυϊκού 
τόνου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hypotonia]. 

υποτονικός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν έχει ένταση, που δεν προκαλεί 
ενδιαφέρον: ~ διδασκαλία | θεατρική παράσταση | αγώνας | αντίδραση 
| διαµαρτυρία | προεκλογικό κλίµα ΑΝΤ. δυναµικός, ενδιαφέρων 2. 
ΙΑΤΡ. (α) αυτός που σχετίζεται µε την υποτονία (β) (ειδικότ. ως ουσ.) 
πρόσωπο που πάσχει από υποτονία 3. ΧΗΜ. (για διάλυµα) αυτό που 
έχει µικρότερη ωσµωτική πίεση σε σχέση µε άλλο. — υποτονικά 
επίρρ., υποτονι>κότητα (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
hypotonic]. 

υποτραχήλιο (το) [µτγν.] {υποτραχηλί-ου | -ων} ΑΡΧΙΤ. το τµήµα τού 
κίονα µεταξύ τού κορµού και τού κιονόκρανου. 

υποτρέµω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) σι-
γοτρέµω. 

υποτρίζω ρ. αµετβ. [µτγν.] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (αρχαιοπρ.) σι-
γοτρίζω. — υποτριγµός (ο) [1895]. 

υποτροπή (η) [µτγν.] 1. ΙΑΤΡ. η επανεµφάνιση ασθένειας ύστερα από 
φαινοµενική ανάρρωση ή µετά από περίοδο ύφεσης: ο ασθενής πα-
ρουσίασε ~ || ~ πυρετού | επιδηµίας 2. ΝΟΜ. η διάπραξη νέου κακουρ-
γήµατος ή εκ δόλου πληµµελήµατος από κάποιον πριν περάσει ορι-
σµένος χρόνος (κατά τον νόµο) από την καταδίκη του για άλλο κα-
κούργηµα ή εκ δόλου πληµµέληµα που είχε διαπράξει: εγκληµατίας 
καθ' υποτροπήν. 

υποτροπιάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {υποτροπίασα} 1. επανεµφανίζω ασθέ-
νεια: αν ο άρρωστος υποτροπιάσει, να του δώσετε τα φάρµακα που 
σας έγραψα 2. διαπράττω εκ νέου αξιόποινη πράξη µετά από προη-
γούµενη καταδίκη µου. — υποτροπιασµός (ο) [µτγν.] κ. υποτροπία-
ση (η) [1896]; 

υποτροπικός, -ή, -ό [1854] 1. αυτός που υποτροπιάζει 2. (για χώρες) 
αυτός που βρίσκεται κοντά σε τροπικές περιοχές. 

υπότροπος, -η, -ο 1. ΝΟΜ. αυτός που βρίσκεται σε υποτροπή (βλ.λ., 
σηµ. 2): επειδή ήταν ~ όταν διέπραξε την κλοπή, τιµωρήθηκε µε αυ-
στηρότερη ποινή 2. (γενικότ.) αυτός που έχει τιµωρηθεί ήδη για πα-
ράβαση κανονισµών και υποπίπτει ξανά σε παράπτωµα: ο παίκτης 
που αποβλήθηκε για εξύβριση τού διαιτητή, είναι ~ και θα τιµωρηθεί 
αυστηρότερα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπότροπος, αρχική σηµ. «αυτός που επιστρέφει», < 
ύποτρέποµαι (που όµως µαρτυρείται ως µτγν.)]. 

υποτροφία (η) [1833] {υποτροφιών} η δαπάνη που πληρώνει τρίτος 
(ιδιώτης, ίδρυµα κ.λπ.) για τη συντήρηση και τις σπουδές µαθητή, 
φοιτητή ή πτυχιούχου: παίρνω - για πανεπιστήµιο τού εσωτερικού | 
τού εξωτερικού || ~ για µεταπτυχιακές σπουδές || Ίδρυµα Κρατικών 
Υποτροφιών (συντοµ. I.K.Y.). 

υπότροφος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που παίρνει υποτροφία: (συνήθ. ως 
ουσ.) υπότροφος εσωτερικού | εξωτερικού. 

υποτυπώδης, -ης, -ες [1887] {υποτυπώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που είναι ατελώς ανεπτυγµένος: ~ όργανα | µορφές ζωής | ερ-
γασία ΣΥΝ. ανεξέλικτος, εµβρυώδης 2. (µτφ.) στοιχειώδης, χωρίς ιδι-
αίτερη ανάπτυξη: είχαν στήσει ένα ~ σκηνικό για την παράσταση || ~ 
εκπαίδευση | σχεδιασµός. —υποτυπωδώς επίρρ. [1889]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < υποτυπώνω (< αρχ. υποτυπώ, -όω «σχεδιάζω το γενικό περί-
γραµµα») + παραγ. επίθηµα -ώδης, απόδ. τού γαλλ. rudimentaire]. 

υποτύπωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) 1. η παρα-
στατική απεικόνιση µε τον λόγο (καταστάσεων, πραγµάτων κ.λπ.) 2. 
ΤΟΠΟΓΡ. η απεικόνιση τού εδάφους µε τα οριζόντια και κατακόρυφα 
χαρακτηριστικά του υπό ορισµένη κλίµακα ΣΥΝ. αποτύπωση. 

υπουλία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) η ύπουλη συµπεριφορά ΣΥΝ. υπου-
λότητα. 

ύπουλος, -η, -ο 1. αυτός που ενεργεί και συµπεριφέρεται µε πονηρία 
και δολιότητα ή που βλάπτει χωρίς να γίνεται αντιληπτός: ~ αντίπα-
λος | εχθρός | σύµµαχος | επίθεση ΣΥΝ. δόλιος, πονηρός, καταχθόνιος 
2. (ασθένεια, ιός κ.λπ.) που µπορεί να πλήξει τον οργανισµό ξαφνικά 
ή χωρίς να εκδηλωθούν αµέσως συµπτώµατα. — ύπουλα επίρρ., 
υπουλότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπουλος < ΰπ(ο)- + -ούλος < ουλή. Το επίθ. είχε αρχικώς 
ιατρ. χρήση και προσδιόριζε ένα τραύµα που είχε επιφανειακώς 
επουλωθεί, ενώ οι εσωτερικές βλάβες συνεχίζονταν. Η σηµερινή σηµ. 
είναι ήδη αρχ.]. 

υπουργείο (το) [1824] 1. ανώτατη διοικητική αρχή µιας χώρας µε κα- 



υπουργηµα 1857 υποχρέωση 
 

θορισµένο πλαίσιο αρµοδιοτήτων, καθώς και το σύνολο των δηµό-
σιων υπηρεσιών που διευθύνει ο υπουργός: Υπουργείο Παιδείας | 
Εξωτερικών | Εθνικής Αµύνης || διοικώ - || πρόϊσταµαι υπουργείου || 
οι υπάλληλοι υπουργείου 2. (συνεκδ.) το οίκηµα στο οποίο στεγάζε-
ται η αρχή αυτή. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. ministère. Τον 19ο αι. η λ. είχε και τη σηµ. 
«κυβέρνηση, το σύνολο των κυβερνητικών αξιωµατούχων» (λ.χ. 
ύπουργεΐον Τρικούπη | ∆ηλιγιάννη | Κουµουνδούρου)]. 

υπουργηµα (το) [αρχ.] {υπουργήµ-ατος | -ατα, -άτων} ανώτερο δη-
µόσιο αξίωµα, υψηλή δηµόσια θέση. 

υπουργησιµος, -η, -ο [1890] (για υποψηφίους υπουργούς) αυτός που 
είναι δυνατόν να γίνει υπουργός. [ΕΤΥΜ. < υπουργώ + παραγ. 
επίθηµα -σιµός, πβ. διεκδικ-ή-σιµος]. 

υπουργία (η) {χωρ. πληθ.} 1. το αξίωµα τού υπουργού: δηµιουργική ~ 
2. (συνεκδ.) ο χρόνος κατά τον οποίο ασκεί κάποιος το αξίωµα τού 
υπουργού: επί υπουργίας του έγιναν πολλά έργα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
υπουργία, αρχική σηµ. «υπουργηµα, προσφερόµενη υπηρεσία», < 
υπουργός (βλ.λ.)]. 

υπουργικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον υπουργό: ~ 
απόφαση | αρµοδιότητες | αξίωµα | έδρανο | γραφείο | σύνοδος | ευ-
θύνη- ΦΡ. υπουργικό συµβούλιο βλ. λ. συµβούλιο. 

υπουργιλίκι (το) (καθηµ.-συνήθ. µειωτ.) το αξίωµα τού υπουργού. 
[ΕΤΥΜ. < υπουργός + παραγ. επίθηµα -(ι)λίκι (βλ.λ.)]. 

unoupyiva (η) [1845] (λαϊκ.) 1. η γυναίκα υπουργός 2. η σύζυγος 
υπουργού. 

υπουργοποίηση (η) [1892] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η ανάθε-
ση υπουργικού αξιώµατος (σε κάποιον). — υπουργοποιώ ρ. {-είς...}. 

υπουργός (ο/η) (συντοµ. υπ.) ανώτατος κρατικός λειτουργός που 
ασκεί την εκτελεστική εξουσία, ο οποίος προΐσταται υπουργείου και 
µαζί µε τους άλλους υπουργούς και τον πρωθυπουργό συγκροτούν 
την κυβέρνηση µιας χώρας: εξωκοινοβουλευτικός | αναπληρωτής ~ || 
~ άνευ χαρτοφυλακίου (χωρίς συγκεκριµένη αρµοδιότητα) || ο νόµος 
περί ευθύνης υπουργών. —(υποκ.-µειωτ.) υπουργίσκος (ο) [1845]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός, εξελληνισµός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπουργός, αρχική σηµ. «υπηρέτης, βοηθός», < ύπ(ο)- + 
-ουργός < έργον. Στη σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το ιταλ. ministro 
(πβ. το πεπαλαιωµένο µινίστρος)]. 

υπουργός - µινίστρος - σαµουράι. Το κοινό στις τρεις αυτές λέξεις 
είναι ότι ξεκινούν και οι τρεις από τη βασική σηµασία τού 
«υπηρέτης». Το υπουργός (συνηρηµένος τύπος τού ύποεργός) εί-
ναι αρχαία λέξη, που δήλωνε «τον βοηθό, τον υπηρέτη», µε ρήµα 
το υπουργώ «παρέχω υπηρεσίες». Στα νεότερα χρόνια (19ο αι.) η 
λέξη επανενεργοποιήθηκε µε νέα σηµασία («µέλος τής κυβέρνη-
σης επιφορτισµένο µε αρµοδιότητες επί συγκεκριµένων θεατών»), 
για να αντικαταστήσω το ξενικό µινίστρος µε µια ροµαντι-κή-
ιδεατή αναγωγή στον υπουργό ως «βοηθό και υπηρέτη τού πο-
λίτη»! Αλλά και η λέξη µινίστρος (ιταλ. ministro, γαλλ. ministre, 
αγγλ. minister) ανάγεται στο λατ. ministro «υπηρέτης» (αρχική 
σηµ. «ο ελάχιστος, ο µικρότερος» < λατ. minis (= minus) + -ter (πβ. 
και το αντίθ. magister < magis [magnus] + -ter). To minister χρησι-
µοποιήθηκε στις νεολατινικές γλώσσες για να δηλώσει είτε τον 
«υπηρέτη τού Θεού | τής Εκκλησίας», δηλ. τον ιερέα (πβ. και ελ-
λην. διάκονος - διακονώ) είτε τον «υπηρέτη τού πολίτη», δηλ. τον 
«υπουργό». Με τη β' σηµασία, µέσω τού ιταλ. ministro, χρησιµο-
ποιήθηκε και στην Ελληνική τής ελευθέρας Ελλάδος, για να δη-
λώσει το µέλος τής κυβέρνησης. Το περίεργο είναι ότι και µια άλ-
λη λέξη από την Άπω Ανατολή, η ιαπωνική λ. σαµουράι (ιαπ. 
samurai(, προτού φθάσει να δηλώσει «τον ευγενή πολεµιστή, τον 
ιππότη», δήλωνε τον «υπηρέτη» (από το p. samurafi «υπηρετώ»). 

υπουργώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {υπουργείς...· µόνο σε ενεστ.} είµαι υπουρ-
γός, ασκώ υπουργικά καθήκοντα. 

υπουρίς (η) {υπουρίδος} (λόγ.) το λουρί που περνά κάτω από την ου-
ρά υποζυγίου και συγκρατεί τη σέλα ή το σαµάρι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ύπουρίς, -ίδος < ϋπ(ο)- + -ουρίς < ουρά]. 

υποφαινόµενος, -η, -ο 1. αυτός που υπογράφει ένα έγγραφο ΣΥΝ. 
υπογεγραµµένος 2. (στον προφορ. λόγο) εγώ ο ίδιος: την ευθύνη για 
την αποστολή έχει αναλάβει ο ~. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. ενεστ. τού αρχ. ύποφαίνω «φέρνω στο φως, φανερώνω» 
< ύπο- + φαίνω | -οµαι]. 

υπόφα!θς, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι κάπως φαιός ΣΥΝ. γκριζω-
πός. 

υποφάρυγγας (ο) ΑΝΑΤ. το κατώτερο τµήµα τού φάρυγγα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. subpharynx (νόθο συνθ.)]. 

υποφερτός, -ή, -ό [1782] 1. αυτός τον οποίο µπορεί κανείς να υπο-
φέρει: ~ ζέστη | πόνος ΣΥΝ. ανεκτός ANT. ανυπόφορος, αβάσταχτος 
2. (συνεκδ.) µέτριος, καλούτσικος: ~ εµφάνιση. — υποφερτά επίρρ. 

υποφέρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {υπέφερα} ♦ 1. (µετβ.) ανέχοµαι, 
υποµένω: δεν µπορώ να - τόση ζέστη || µου είναι αδύνατον να τον ~ || 
υποφέραµε πολλές κακουχίες στον πόλεµο || ~ τα πάνδεινα || ~ σιω-
πηλά | καρτερικά | αγόγγυστα ♦ (αµετβ.) 2. βρίσκοµαι σε άσχηµη σω-
µατική ή ψυχική κατάσταση, βασανίζοµαι: ~ από κρύο | µιζέρια | έλ-
λειψη χρηµάτων || τόσο καιρό υποφέρει, και κανείς δεν ρώτησε πώς 
είναι 3. πάσχω, πονώ: ~ από πονοκεφάλους | αρθριτικά | κρυοπαγή-
µατα 4. (µεσοπαθ. υποφέροµαι) είµαι ανεκτός: αυτός ο άνθρωπος δεν 
υποφέρεται || τόση ζέστη δεν υποφέρεται. 

uno φορά (η) {χωρ. πληθ.} 1. η ερώτηση που υποβάλλεται στην αρχή-
2. ΓΛΩΣΣ. σχήµα υποφοράς και ανθυποφοράς σχήµα λόγου, πολύ συ-
χνό στα δηµοτικά τραγούδια, κατά το οποίο πρώτα υποβάλλεται µια 

ερώτηση (υποφορά), µε την οποία ζητείται η αιτία για κάτι, στη συ-
νέχεια προβάλλεται -συχνά µε µορφή ερωτήµατος- κάποια πιθανή 
εξήγηση και, τέλος, αναιρείται η πιθανή αυτή εξήγηση και δηλώνε-
ται τι πραγµατικά συµβαίνει (ανθυποφορά), π.χ. «Γιατ' είναι µαύρα 
τα βουνά και στέκουν λυπηµένα; (υποφορά) | Μην άνεµος τα πολεµά, 
µήνα βροχή τα δέρνει; | Κι ουδ' άνεµος τα πολεµά κι ουδέ βροχή τα 
δέρνει, | µόνο διαβαίνει ο Χάροντας µε τους αποθαµένους (ανθυπο-
φορά)». [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποφορά < ύπο- + φορά < φέρω]. 

υποφρούραρχος (ο) [1833] {υποφρουράρχ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. 
αξιωµατικός αµέσως κατώτερος βαθµολογικά από τον φρούραρχο. 

υπόφυση (η) {-ης κ. -ύσεως | χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. ενδοκρινής αδένας, 
µεγέθους φουντουκιού, ο οποίος βρίσκεται στην κρανιακή κοιλότη-
τα- οι ορµόνες του παίζουν σηµαντικό ρόλο σε µεγάλο αριθµό λει-
τουργιών τού οργανισµού, καθώς ρυθµίζουν την έκκριση όλων των 
άλλων ορµονών. — υποφυσιακός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύπόφυσις < αρχ. ύποφύω «αφήνω να βλαστήσει, 
εκβλαστάνω» < ύπο- + φύω | -οµαι]. 

υποφώσκω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) (λόγ.-κυριολ. κ. µτφ.) 
φέγγω αµυδρά, αχνοφέγγω: υποφώσκει η ηµέρα || υποφώσκει η ελπί-
δα για ένα καλύτερο αύριο (πβ. λ. υποβόσκω). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποφώσκω, άλλος τ. τού ρ. ύποφαύσκω µε την επίδρ. 
τής λ. φώς. Το αρχ. ύποφαύσκω «αρχίζω να φέγγω» < ύπο- + φαύσκω 
«φωτίζω, φανερώνω» < θ. φαΡ- (τού ουσ. φώς, βλ.λ.) + ενεστ. επίθηµα 
-σχω]. 

υποφώσκω - υποβόσκω. Μερικές φορές χρησιµοποιείται το υπο-
φώσκω µε τη σηµ. τού υποβόσκω, που έχει εντελώς διαφορετική 
σηµασία. Το ήδη αρχ. υποφώσκω (και ύποφαύσκω) σήµαινε και 
σηµαίνει και σήµερα «αρχίζω να φέγγω, αχνοφέγγω, φέγγω αµυ-
δρά»: Η µέρα υποφώσκει - Η αυγή | το χάραµα υποφώσκει - Η 
φλόγα από το κερί υποφώσκει. Αντιθέτως το υποβόσκω (το οποίο 
στην Αρχαία απαντά µόνο σε µεσοπαθ. τύπο: υποβόσκοµαι) ση-
µαίνει κυριολεκτικά «κρυφοτρώω, τρώω κρυφά» και έφτασε να 
χρησιµοποιείται µε τη σηµ. τού «υποκρύπτοµαι, λανθάνω, δεν εί-
µαι ακόµη φανερός» σε σχέση µε κάτι επικίνδυνο, ενοχλητικό ή 
δυσάρεστο: Ο κίνδυνος να µολυνθεί όλη η περιοχή υποβόσκει από 
καιρό - Η κρίση δεν είναι σηµερινή- υποβόσκει τα τελευταία πέντε 
χρόνια. 

υποφωτίζω ρ. µετβ. [1851] {υποφώτισ-α, -τηκα, -µένος} φωτίζω αµυ-
δρά, µε χαµηλό φωτισµό: ένας - παραλιακός δρόµος. 

υποχείρΐΌς, -α, -ο αυτός που βρίσκεται υπό την εξουσία κάποιου και 
εκτελεί τις εντολές του: είναι ~ στην εξουσία των ξένων δυνάµεων || 
το αφεντικό του τον έχει υποχείριο του- (συχνά σε ουδ., αναλογικά 
προς τα συνών. ενεργούµενο, όργανο κ.λπ.): την έκανε υποχείριο του || 
αυτός είναι υποχείριο τους ΣΥΝ. υποτελής, υπεξούσιος ANT. 
ανεξάρτητος, αυτεξούσιος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποχείριος < ύπο- + -
χείριος < χείρ, -ρός]. 

υποχθόνιος, -α, -ο (λόγ.) 1. αυτός που βρίσκεται κάτω από τη γη 
ΣΥΝ. υπόγειος 2. ύπουλος, καταχθόνιος. — υποχθόνια | υποχθονίως 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύποχθόνιος < ύπο- + -χθόνιος < χθων, χθονός «γη, έδα-
φος» (βλ.λ.)]. 

υποχονδρία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΨΥΧΟΛ. η παθολογική κατάσταση που 
χαρακτηρίζεται από τον υπερβολικό φόβο κάποιου ότι έχει πρόβληµα 
υγείας, χωρίς να συµβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς και η µεγαλοποίηση 
ασήµαντων συµπτωµάτων 2. (µτφ.) η υπερβολική ενασχόληση µε την 
καθαριότητα (έντονος φόβος για τα µικρόβια κ.ά.). [ΕΤΥΜ Αντιδάν., 
< νεολατ. hypochondria < λατ. hypochondria < αρχ. επίθ. υποχόνδριος 
(βλ.λ.), επειδή παλαιότ. πίστευαν πως η δυσθυµία είναι ασθένεια 
που πηγάζει από τους δύο πλευρικούς χόνδρους]. 

υποχονδριάζω ρ. αµετβ. {υποχονδρίασα} γίνοµαι υποχονδριακός. 
υποχονδριακός, -ή, -ό [µτγν.] (κ. ως ουσ.) αυτός που πάσχει από 
υποχονδρία. — υποχονδριακά επίρρ. 

υποχόνδριος, -α, -ο 1. ΑΝΑΤ. αυτός που βρίσκεται κάτω από τους 
πλευρικούς χόνδρους 2. υποχονδριακός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοντρός. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· υποχόνδριος < ύπο- + -χόνδριος < χόνδρος]. 

υπόχρεος, -η, -ο 1. αυτός που οφείλει να εκπληρώσει συγκεκριµένη 
υποχρέωση, συνήθ. οικονοµική: ~ προς το ∆ηµόσιο | την εφορία | την 
τράπεζα · 2. αυτός που έχει ηθική υποχρέωση σε (κάποιον): σου είµαι 
~ για τη βοήθεια που µου πρόσφερες ΣΥΝ. ευγνώµων. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
υπόχρεος < αρχ. ύπόχρεως < ύπο- + -χρεως < χρέος]. 

υποχρεούµαι ρ. µετβ. αποθ. [1852] {υποχρεούσαι...- µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} έχω την υποχρέωση, το καθήκον: υποχρεούσθε να καταβά-
λετε το ακριβές αντίτιµο || ο δικαστής υποχρεούται να γνωρίζει εξ 
επαγγέλµατος τους νόµους. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, πληρώ. 

υποχρεώνω ρ. µετβ. [1852] {υποχρέω-σα, -θηκα, -µένος} 1. αναγκάζω 
(κάποιον) να κάνει (κάτι), επιβάλλω: ο νόµος µάς υποχρεώνει να 
ακολουθήσουµε ορισµένη διαδικασία || η συνείδηση µου µε υποχρε-
ώνει να αρνηθώ τη δελεαστική σας πρόταση · 2. προκαλώ (σε κά-
ποιον) το συναίσθηµα τής ευγνωµοσύνης: µε υποχρεώνεις µε όλες 
αυτές τις περιποιήσεις- ΦΡ. (τώρα) µας υποχρέωσες! ως έκφραση 
απογοήτευσης προς κάποιον που δεν προσφέρει τη βοήθεια που πε-
ριµέναµε ή που µας φέρνει κακή είδηση, ενώ περιµέναµε κάτι θετικό. 
[ΕΤΥΜ. < υπόχρεος]. 

υποχρέωση (η) [1845] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η δέσµευ-
ση, το καθήκον, το χρέος: οικονοµικές | ηθικές | οικογενειακές | επαγ-
γελµατικές ~ || επιβάλλω υποχρεώσεις σε κάποιον || ανέλαβε την ~ να 
επιβλέψει ο ίδιος το έργο || εκπληρώνω τις στρατιωτικές µου ~ || ό- 



υποχρεωτικός 1858 -ύς 
 

ποιος έχει οικογένεια, βαρύνεται από πολλές ~· ΦΡ. συγγραφή υποχρεώσεων 
βλ. λ. συγγραφή 2. υποχρεώσεις (οι) τα οικογενειακά και επαγγελµατικά βάρη 
ή δεσµεύσεις: είναι νέος και χωρίς ~ 3. η ηθική οφειλή (από εξυπηρέτηση, 
ωφέλεια που έλαβα): έχω ~ απέναντι σου µετά το καλό που µου έκανες || έχω ~ 
απέναντι του και δεν µπορώ να αρνηθώ τους εργασιακούς του όρους· ΦΡ. από 
υποχρέωση χωρίς να το θέλω πραγµατικά, αλλά επειδή αισθάνοµαι ότι έχω 
ηθικό χρέος: δεν τον φροντίζει από πραγµατικό ενδιαφέρον, αλλά ~. 

υποχρεωτικός, -ή, -ό [1816] 1. αυτός που επιβάλλεται δεσµευτικά, που πρέπει 
να γίνει οπωσδήποτε: - φοίτηση | παρακολούθηση | στρατιωτική θητεία | 
στοιχειώδης εκπαίδευση | µαθήµατα ANT. προαιρετικός · 2. περιποιητικός, 
εξυπηρετικός (σε βαθµό που δηµιουργεί αίσθηµα υποχρέωσης): - φίλοι | 
γείτονες. — υποχρεωτικ-ά | -ώς [1807] επίρρ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. obligatoire]. 

υπόχρυσος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που χρυσίζει 2. αυτός που εµπεριέχει χρυσό. 
υποχρωµία (η) {υποχρωµιών} ΙΑΤΡ. η µείωση τής αιµοσφαιρίνης που περιέχεται 

σε κάθε ερυθρό αιµοσφαίριο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hypochromic]. 

υπόχυµα (το) {υποχύµ-ατος | -ατα, -άτων} ΙΑΤΡ. η διάχυση υγρού στον 
κερατοειδή χιτώνα τού µατιού, που δυσκολεύει την όραση, ο καταρράκτης 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. (όρ. τού ∆ιοσκουρίδη και τού Γαληνού) < αρχ. ύποχέω «χύνω 
κάτω» (βλ. κ. χύµα)}. 

υποχώρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΣΤΡΑΤ. η 
οπισθοχώρηση από στρατιωτική θέση: σαλπίζω ~|| ο εχθρός υποχρεώθηκε σε 
άτακτη - ΣΥΝ. οπισθοχώρηση ANT. προέλαση- ΦΡ. τακτική υποχώρηση βλ. λ. 
τακτικός 2. η πτώση σε χαµηλότερο επίπεδο από αυτό όπου βρίσκεται κάτι 
(νόµισµα, τιµή κλπ.): ~ τιµών | ζέστης || η ~ τού δολαρίου έναντι τού µάρκου || 
η ~ τού Γενικού ∆είκτη Τιµών τού Χρηµατιστηρίου 3. η µετατόπιση, το να 
φεύγει κάτι από τη θέση του προς τα κάτω: η ~ τού εδάφους 4. η παραίτηση 
από απαίτηση, ο συµβιβασµός: δεν θα κάνουµε καµιά ~ στα κυριαρχικά µας 
δικαιώµατα || η επίλυση τού προβλήµατος απαιτεί αµοιβαίες ~. 

υποχωρητικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που εύκολα υποχωρεί σε κάτι: µην είσαι 
τόσο ~, γιατί οι άλλοι θα επωφεληθούν || έδειξε ~ στάση ΣΥΝ. συµβιβαστικός, 
διαλλακτικός ANT. ανυποχώρητος, ασυµβίβαστος 2. αυτός που σχετίζεται µε 
την υποχώρηση: ~ τακτική | ελιγµός 3. ΓΛΩΣΣ. υποχωρητικός σχηµατισµός βλ. 
ΣΧΟΛΙΟ παρακάτω. — uno-χωρητικ-ά | -ώς [1866] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πληροφορική. 

υποχωρητικοί σχηµατισµοί λέξεων. Έτσι ονοµάζονται λέξεις που 
σχηµατίζονται αντίστροφα από το κανονικό, υποχωρητικά, όπως λέγεται. 
Τέτοιοι είναι οι σχηµατισµοί ονοµάτων από ρήµατα, «µε-ταρρηµατικοί» 
(αντί ρηµάτων από ονόµατα). Παραδείγµατα: γνωρίζω > ννώρα, 
αναταράσσω > αντάρα, λατρεύω > λάτρα, αντιλαλώ 
> αντίλαλος, κοµίζω > κοµιδή, αποκουµπώ > αηοκούµπι, αντιµε-τρώ > 
αντίµετρο, αχνίζω > άχνα, αποπατώ > απόπατος, αγρυπνώ > αγρύπνια, 
βοώ > βοή, στενοχωρώ > στενοχώρια, βλαστάνω > βλαστός, βολεύω > 
βολή, βροντώ > βρόντος, διατάζω > διάτα, γυρίζω 
> γύρα, διαιτώµαι > δίαιτα, διπλώνω > δίπλα (η), ζαρώνω > ζάρα, ζουλώ 
> ζούλα, ηττώµαι > ήττα, κολυµπώ > κολύµπι, κυνηγώ > κυνήγι, 
γλεντοκοπώ > γλεντοκόπι, χαροκοπώ > χαροκόπι, κουρσεύω 
> κουρσός. 

υποχωρώ ρ. αµετβ. {υποχωρείς... | υποχώρησα} 1. ΣΤΡΑΤ. αποσύροµαι από 
στρατιωτική θέση την οποία κατείχα (λόγω πιέσεως ή για στρατηγικούς 
λόγους): οι εχθρικές δυνάµεις αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν ΣΥΝ. 
οπισθοχωρώ ANT. προελαύνω · 2. υφίσταµαι καθίζηση: από το µεγάλο 
τράνταγµα τού σεισµού υποχώρησαν οι στέγες πολλών σπιτιών || το έδαφος 
υποχώρησε κάτω από τα πόδια τους ΣΥΝ. πέφτω, καταρρέω · 3. (µτφ.) πέφτω 
σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτά που βρίσκοµαι, παρουσιάζω ύφεση: 
αναµένεται να υποχωρήσει ο καύσωνας | η κακοκαιρία | ο πυρετός || 
υποχώρησαν οι τιµές των γαλακτοκοµικών προϊόντων || υποχώρησε το δολάριο 
έναντι τού γιεν 4. (µτφ.) παραιτούµαι από απαίτηση που έχω, γίνοµαι πιο 
διαλλακτικός, συµβιβάζοµαι: δέχτηκε πολλές πιέσεις και αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει || δεν φάνηκε διατεθειµένος να υποχωρήσει στις αξιώσεις του ANT. 
εµµένω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. καταχωρίζω, πληροφορική. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υποχωρώ (-
έω) < ύπο- + χωρώ (< χώρος), πβ. κ. αναχωρώ, προ-χωρώ]. 

υπόψη επίρρ.- υπ' όψιν (βλ. λ. όψη). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όψη. 
υποψήφιος, -α, -ο 1. αυτός που αποσκοπεί στην κατάληψη αξιώµατος ύστερα 

από ψηφοφορία: ~ δήµαρχος | νοµάρχης | βουλευτής 2. (κατ' επέκτ.) (α) 
οποιοσδήποτε επιδιώκει να γίνει ή να κάνει κάτι: ~ γαµπρός | αγοραστής | 
οδηγός (β) αυτός που πρόκειται να γίνει κάτι: είναι -µητέρα (είναι έγκυος) 3. 
(ειδικότ.) αυτός που επιδιώκει να καταλάβει θέση µέσω διαγωνισµού: οι ~ για 
τα Α.Ε.Ι. [ΕΤΥΜ. < µτγν. υποψήφιος < ύπο- + -ψήφιος < ψήφος]. 

υποψηφιότητα (η) [1854] {υποψηφιοτήτων} η συµµετοχή (κάποιου) ως 
υποψηφίου σε εκλογές, διαγωνισµό κλπ.: θέτω | βάζω | υποβάλλω - για 
πρόεδρος | νοµάρχης || δεν θα θέσει - στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές || 
απέσυρε την ~ του || η ~ τής Αθήνας για την ανάληψη των Ολυµπιακών 
Αγώνων. 

υποψία (η) {υποψιών} 1. η δυσπιστία για (κάτι), η υπόθεση για κάτι κακό, η 
αµφιβολία για (κάποιον/κάτι): µε βάζει σε ~ το φέρσιµο του || µπαίνω σε 
υποψίες || άτοµο υπεράνω πάσης -1| οι κινήσεις του γεννούν υποψίες 2. (µτφ.) 
ελάχιστη ποσότητα από κάτι: η σαλάτα είχε µια ~ λαδιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
υποψιάζοµαι. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. υποψία < ύποπτος (βλ.λ.)]. υποψιάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. 
{υποψιάσ-τηκα, -µένος} 1. θεωρώ κάποιον ή κάτι ύποπτο: η αστυνοµία τον 
υποψιαζόταν για παράνοµες δραστηριότητες 2. έχω υποψίες για (κάποιον/ κάτι): 
~ ότι κάτι δεν πάει καλά στην υπόθεση αυτή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΊΎΜ. 
< µεσν. υποψιάζοµαι < αρχ. υποψία (πβ. κ. έννοια - νοιάζοµαι), πβ. κ. µτγν. 
ύποψιώµαι (-άο-) «φοβούµαι»]. 

υποψιάζοµαι - υπσψιάζω. Από το ουσ. υποψία, που χρησιµοποιείται στην 
αρχαία γλώσσα, πλάστηκε από τους λογίους το ρ. υποψιάζοµαι, όπως από 
το έννοια πλάστηκε το εννοιάζοµαι (> voia-ζοµαιι. Το υποψιάζοµαι 
(κάποιον ή κάτι) λειτουργεί όπως το συνώνυµο υποπτεύοµαι | υποπτεύω, 
είναι δηλ. αποθετικό ρήµα: Τον υποψιάζοµαι πως κρύβεται πίσω από το 
δηµοσίευµα στην εφηµερίδα. Εντούτοις, από την ανάγκη να δηλωθεί η 
µεταβιβαστική λειτουργία τού ρήµατος («κάνω | βάζω κάποιον να 
υποψιαστεί», «εµβάλλω υποψίες σε κάποιον») δηµιουργήθηκε και τύπος 
υποψιάζω (πβ. [εν]νοιάζοµαι - [εν]νοιάζει). o τύπος αυτός χρησιµοποιείται 
λιγότερο: Με υποψιάζει το γεγονός ότι δεν έρχεται στη δουλειά του - Πρέπει 
να τον υποψιάσουµε να καταλάβει πως κάτι δεν πάει καλά. 

υποψιασµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει υποψιαστεί κάτι: ήταν ~ για το τι θα 
συναντούσε από κάποια σχόλια που είχε ακούσει 2. (ειδικότ.) αυτός που έχει 
επάρκεια σε κάποιο θέµα και µπορεί να αντιλαµβάνεται πράγµατα που δεν 
αντιλαµβάνονται πολλοί: αν είσαι ~ για τον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό 
σύστηµα, καταλαβαίνεις πού αποσκοπούν αυτές οι δηλώσεις || ένας ~ 
αναγνώστης | ακροατής | θεατής έχει αυξηµένες απαιτήσεις και δεν ξεγελιέται µε 
εύκολα τεχνάσµατα. 

υπόψυχρος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι κάπως ψυχρός ΣΥΝ. ψυ-χρούτσικος. 
ΥΠ.ΠΟ. (το) Υπουργείο Πολιτισµού. 
υπτιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {υπτίασα} ♦ 1. (µετβ.) τοποθετώ σε ύπτια 

θέση ♦ 2. (αµετβ.) ξαπλώνω ανάσκελα. — υπτίασις (η) [µτγν.] κ. υπτιασµός 
(ο) [αρχ.]. 

ύπτιος, -α, -ο 1. αυτός που είναι ανάσκελα ANT. (λόγ.) πρηνής 2. αυτός που 
γίνεται µε το σώµα ανάσκελα: ~ κολύµβηση 3. ύπτιο (το) {υπτί-ου | -ων} (α) 
ΓΛΩΣΣ. το σουπίνο (βλ.λ.) (β) ΑΘΛ. η κολύµβηση µε το σώµα ανάσκελα. — 
ύπτια | υπτίως [µτγν.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύπτιος, µε επίθηµα -τιος (χωρίς 
συριστικοποίηση), πβ. αΓτιος, άρτιος κ.ά. Η λ. προέρχεται από το θ. υπ- τής 
πρόθ. υπό (< I.E. *up(o)-, πβ. ύπ-ό, ύπ-έρ, ϋπ-ατος) και συνδ. µε λατ. supinus 
«ύπτιος», µέσ. ιρλ. föen «αυτός που κοιµάται ανάσκελα». Σύµφωνα µε άλλη 
άποψη, το επίθ. ύπτιος ανάγεται σε ουσ. *ύπτός, συνδ. µε σανσκρ. suptâ- 
«κοιµισµένος» και εµφανίζει το θ. *sup- τής λ. ϋπνος (βλ.λ.). Η εκδοχή αυτή 
θα δικαιολογούσε τη σηµ. τής φρ. τά ύπτια «κοιλιά», που αναφέρεται στα 
ζώα, επειδή αυτά κοιµούνται πάνω στην κοιλιά, όχι ανάσκελα]. 

υπωνυµίσ (η) {υπωνυµιών} ΓΛΩΣΣ. η σχέση µεταξύ δύο λέξεων, κατά την 
οποία η σηµασία τής µιας αποτελεί µέρος τής σηµασίας µιας άλλης 
(ευρύτερης, υπερώνυµο) (πβ. λ. συνωνυµία, υπερωνυµία). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hyponymy]. 

υπώνυµο (το) {υπωνύµ-ου | -ων} ΓΛΩΣΣ. λέξη τής οποίας η σηµασία αποτελεί 
µέρος τής σηµασίας άλλης λέξης (υπερωνύµου): οι λέξεις «τριαντάφυλλο» και 
«γαρύφαλλο» είναι υπώνυµα τού υπερωνύµου «άνθος», «λουλούδι» (πβ. λ. 
συνώνυµο, υπερώνυµο). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hyponym < 
υπ(ο) + -ώνυµο (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < αρχ. 
δνυµα, αιολ. τ. τής λ. ονοµα], 

υπώρεια (η) {υπωρειών} (για βουνά) η ρίζα, το κάτω µέρος, οι πρόποδες: 
χωριό στις ~ τού Χελµού ΣΥΝ. ριζοβούνι ANT. βουνοκορφή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υπώρεια < ύπ(ο)- + -ώρεια (µε έκταση τού αρχικού φω-
νήεντος εν συνθέσει) < όρος]. 

ύραξ (ο) {ύρ-ακος, -ακα | -ακες, -άκων} µικρό χορτοφάγο θηλαστικό τής 
Αφρικής και τής Ν∆. Ασίας, που θυµίζει τρωκτικό, µε κοντόχοντρο σώµα και 
κοντό λαιµό, µικρά αφτιά, κοντά και λεπτά πόδια και κοντή ουρά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύραξ, -ακος < *sur-ak-, που συνδ. µε λατ. sörex «ποντικός» 
και παρουσιάζει επίθηµα -ak-, συνηθισµένο σε ον. ζώων, λ.χ. άσπάλ-αξ, δέλφ-
αξ, σκύλ-αξ. Αν υποτεθεί ότι το ζώο ονοµάστηκε έτσι εξαιτίας τής στριγγής 
κραυγής του, τότε είναι πιθ. η αναγωγή σε ρίζα: *sur-, µηδενισµ. βαθµ. τού 
I.E. *swer- «βουίζω, θορυβώ», πβ. σανσκρ. svârati «αντηχώ», γερµ. surren 
«βουίζω», λατ. usurrus «ψιθύρισµα, σούσουρο» κ.ά.]. 

-ύς, -ιά (λόγ. -εία), -ύ κατάληξη επιθέτων: βαθ-ύς, -ιά | -εία, -ύ, ταχύς, -εία, -υ, 
βαρύς, -ιά | -εία, -ύ, µακρ-ύς, -ιά, -ύ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προηγουµένως, συνίζηση, 
ταχύς, -ύτερος. 
[ΕΤΥΜ. Κατάλ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από I.E. *-Fs]. 

ΣΧΟΛΙΟ Η κλίση τού αρσενικού των επιθέτων σε -ύς είναι ακόµη ρευστή: 
ο βαθύς, τού βαθύ | βαθιού, τον βαθύ - οι βαθείς | βαθιοί, των βαθιών, τους 
βαθείς | βαθιούς. Όµοια σχηµατίζονται τα επίθετα: αψύς, ελαφρύς, 
µακρύς, τραχύς, πλατύς, φαρδύς. Τα επίθετα παχύς, βαρύς κ.ά. 
εµφανίζουν σε ορισµένες λογιότερες χρήσεις και τύπους γενικής σε -έος | -
έων: βαρέων όπλων, παχέος εντέρου, ακολουθώντας την κλίση λογιότερων 
επιθέτων σε -ύς τού τύπου ταχύς 



Υ.Σ.Ε.∆. 1859 ύστερος 
 

Με -ι- ή µε -ει- είναι η ορθή γραφή των θηλυκών των επιθέτων σε -ύς, -ta, -
ύ (βαθύς, παχύς, φαρδύς, βαρύς, ελαφρύς, γλυκύς | γλυκός, πλατύς, τραχύς 
κ.ά.); Τα θηλ. σε -εία (βαθεία, βαρεία κ.λπ.) στους µεταγενέστερους και ιδ. 
στους βυζαντινούς χρόνους σχηµατίστηκαν αναλογικά σε -έα (η βαθέα, η 
βαρέα κ.λπ.) και εν συνεχεία υπέστησαν συνίζηση: συµπροφέρθηκε το ε 
µαζί µε το α σε µία συλλαβή, παίρνοντας την προφορά ι: η βαθεία > βαθέα 
> βα-θιά (πβ. ουδ. τα βαθέα > τα βαθιά, παλαιός > παλιός, ελαία > ελιά 
κ.τ.ό.). Έτσι η ορθογραφία αυτών των θηλυκών επιθέτων είναι -ιά: η βαθιά, 
η παχιά, η φαρδιά, η βαριά, η ελαφριά, η γλυκιά, η πλατιά, η τραχιά κ.λπ. 
Χονδρικά, µπορεί να πει κανείς ότι τα θηλ. αυτών των επιθέτων 
ακολούθησαν την εξέλιξη των ουδ. πληθ.: όπως τα βαθέα > τα βαθιά, έτσι 
και η βαθεία > η βαθέα > η βαθιά. Γι' αυτό και γράφονται το ίδιο: η βαθιά - 
τα βαθιά. → συνίζηση, ταχύς 

Υ.Σ.Ε.∆. (το) Υγειονοµικό Σώµα Ενόπλων ∆υνάµεων. ύσσωπος (ο) {υσσώπ-ου 
| -ων, -ους} θαµνώδες αρωµατικό φυτό µε µοβ-γαλάζια ή ροζ, κόκκινα και 
άσπρα άνθη, που χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία, τη λαϊκή ιατρική, την 
παρασκευή αφεψηµάτων, στον αρωµατισµό φαγητών κ.α. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ΰς)σ)ωπος < εβρ. 'ëzô, πβ. κ. ασσυρ. zûpu, συρ. zöfä]. 
ύστατος, -η, -ο τελευταίος, έσχατος: υπάρχει ελπίδα ότι την ~ στιγµή οι 

αντιµαχόµενες πλευρές θα καταλήξουν σε συµφωνία || έγινε µια ~ προσπάθεια 
ειρήνευσης στην περιοχή- ΦΡ. (α) ύστατο χαίρε ο τελευταίος (απο)χαιρετισµός 
(σε νεκρό): πλήθος λαού απηύθυνε το ~ στον εκλιπόντα ποιητή (β) TIJV ύστατη 
ώρα την τελευταία στιγµή, όταν δεν υπάρχουν πια άλλα περιθώρια: - ο 
διαµεσολαβητής κατάφερε να πείσει τις εµπλεκόµενες πλευρές να συµβιβαστούν. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύστατος, υπερθ. βαθµ., που συνδ. µε σανσκρ. uttamâ και 
εµφανίζει επίθηµα -τος (αντί τού I.E. *-mo-) κατ' αναλογίαν προς τα επίθ. 
έσχατος, δέκατος. Το επίθ. ύστατος εµφανίζει θ. *ύδ- (οπότε *ϋδ-τατος > ΰσ-
τατος), για το οποίο βλ. λ. ύστερος]. 

υστέρα (η) {υστερών} (αρχαιοπρ.) η µήτρα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. υστέρα, µε επίθηµα 
-τερος (βλ. λ. ύστερος) και πιθ. αρχική σηµ. «αυτός που βρίσκεται στο βάθος 
τής µήτρας». Η λ. ανάγεται σε τ. *ύδ-τέρα (πβ. κ. ύστατος) και στο I.E. *ud 
«προς τα πάνω» (βλ. λ. ύστερος)]. 

ύστερα επίρρ. {υστερότερα} 1. (χρονικό) µετά, κατόπιν: πρώτα φάγαµε κι -
χορέψαµε || πήγαµε για κολύµπι κι ~ για ψάρεµα2. (+από) µετά από (κάτι που 
προηγήθηκε): ~ από το γεύµα, πέσαµε για ύπνο || ~ από πολλά χρόνια, 
πραγµατοποίησε το όνειρο του 3. (απολύτως) επιπλέον, εξάλλου: πληρώνει 
πολλά για νοίκι και κοινόχρηστα- ~, έχει και τα ατοµικά της έξοδα || έχουµε 
πολλά προβλήµατα να αντιµετωπίσουµε: τον πληθωρισµό, τις απεργίες, το 
αγροτικό...- ~, να µην ξεχνάµε και το Κυπριακό... (πβ. λ. µετά, έπειτα, κατόπιν) 
4. (για να ερµηνεύσουµε ή να δικαιολογήσουµε πράξη, συµπεριφορά, 
κατάσταση, που οφείλεται σε κάτι που προηγήθηκε): έφαγε τού σκασµού- ~, 
πώς να κοιµηθεί; || πέρασαν τόσες δυσκολίες µαζί· ~, πώς να µην είναι τόσο 
δεµένες ψυχικά; || (+από) ~ από τόση κούραση, φυσικό είναι να µη µπορεί να 
σταθεί στα πόδια της || ~ από αυτά που είπες στη συνέντευξη, µην περιµένεις να 
σε προσλάβουν! ΦΡ. (α) κι ύστερα λένε... σε προτάσεις που λέγονται ως 
συµπέρασµα, για να δηλωθεί ότι δεν ισχύει κάτι που έχει ειπωθεί ή που 
υποστηρίζεται γενικώς: οι ταβέρνες και τα ξενυχτάδικα είναι γεµάτα κόσµο- - 
πως ο Έλληνας δεν έχει λεφτά! || ~ πως φταίει ο φονιάς- αφού του είχε κάνει τον 
βίο αβίωτο µε τις παραξενιές της! (β) κι ύστερα; για να δηλωθεί ότι κάτι που 
έχει αναφερθεί ως αξιοπερίεργο, σπουδαίο ή κακό, δεν πρέπει να προκαλεί 
απορία, ενδιαφέρον ή άρνηση: -Εδωσε τόσα λεφτά για ένα πουκάµισο! —; 
Αφού δεν έχει οικονοµικό πρόβληµα! || -∆εν δηλώνει στην εφορία ούτε τα µισά 
απ' όσα βγάζει! -Ε, ~; Ο πρώτος είναι που το κάνει; ΣΥΝ. και τι µ' αυτό;, και τι 
έγινε; [ΕΤΥΜ. Επιρρ. χρήση τού αρχ. ύστερα, πληθ. τού επιθ. ύστερος (βλ.λ.)]. 

υστεραίος, -α, -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που επακολουθεί ΣΥΝ. ύστερος, 
κατοπινός ANT. πρότερος, προγενέστερος 2. υστεραία (η) η επόµενη µέρα. 

υστεραλνία (η) {υστεραλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος τής µήτρας µετά την έξοδο τού 
εµβρύου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ύστεραλγία < αρχ. ύστεραλγής < υστέρα + -αλγής < άλγος]. 

υστερεκτοµή (η) [1861] ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση τής µήτρας για 
θεραπευτικούς λόγους (καρκίνος, πολλαπλά ινοµυώµατα, ρήξη κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hystérectomie]. 

υστέρηµα (το) [µτγν.] {υστερήµατος | χωρ. πληθ.} ποσότητα (από κάτι) που δεν 
επαρκεί· εύχρ. στη ΦΡ. από το υστέρηµα µου (Κ.∆. Λουκ. 21, 4: αύτη δε εκ 
τού υστερήµατος αυτής- πάντα τον βίον δν εϊχεν εβαλεν, για το δίλεπτο που 
προσέφερε η φτωχή χήρα) από τα αγαθά που µόλις µου αρκούν για να ζήσω: 
δίνω σε κάποιον -, 

υστέρηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η καθυστέρηση: η ~ 
που παρατηρείται στην ολοκλήρωση των µεγάλων έργων 2. η µειονεκτική θέση: 
παρουσιάζει - έναντι των άλλων µαθητών λόγω ελλείψεως βασικών γνώσεων. 

υστερία (η) [1891] {υστεριών} 1. ΙΑΤΡ. παθολογική κατάσταση ενός ατόµου, το 
οποίο εκδηλώνει νευρικό άγχος µε σωµατικά συµπτώµατα, τα οποία δεν έχουν 
καµία οργανική βάση: οι µελέτες τού Φρόυντ για την - 2. (µτφ.) η εκδήλωση 
υπερβολικών και εντονότατων αντιδράσεων, που δείχνουν ότι το άτοµο έχει 
χάσει τον έλεγχο τού εαυτού του και έχει καταληφθεί από πανικό ή άλλο 
έντονο συναίσθηµα, χωρίς όµως να δικαιολογείται κάτι τέτοιο από τις 
περιστάσεις: µόλις δει κατσαρίδα, την πιάνει ~· ουρλιάζει, χειρονοµεί έντονα 
και δεν 

ηρεµεί µε τίποτα! || µόλις δουν τον αγαπηµένο τους τραγουδιστή, κα-
ταλαµβάνονται από ~· φωνάζουν, χτυπιούνται, κλαίνε, κάποιες λιποθυµούν || 
µαζική | συλλογική | εθνικιστική | ηθικολογική | ρατσιστική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πνεύµα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. hystérie < hystérique (υποχωρητ.) < αρχ. υστερικός 
(βλ.λ.)]. 

υστερικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την υστερία: ~ κρίση | 
κινήσεις | κραυγές 2. αυτός που πάσχει από υστερία: ~ γυναίκα 3. (γενικότ.) 
αυτός που εκδηλώνεται µε τρόπο υπερβολικό και έντονο, χωρίς να 
δικαιολογείται από τις περιστάσεις: άσε τις ~ κραυγές- δεν χάθηκε ο κόσµος, 
επειδή έσπασε ένα πιάτο! || την έπιασαν ~ γέλια 4. υστερικός (ο), υστερική 
(λαϊκ. υστερικιά) (η) πρόσωπο µε υπερβολικά έντονες, επιθετικές ή 
σπασµωδικές αντιδράσεις: µε παρέπεµψαν σε µια ~ κι αντί να εξυπηρετηθώ, 
τσακώθηκα! — υστερικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υστερικός < υστέρα «µήτρα», επειδή πιστευόταν ότι η υστερία 
είναι αποκλειστικώς γυναικεία πάθηση, οφειλόµενη σε διαταραχές τής 
µήτρας]. 

υστερισµος (ο) [1831] η υστερία (βλ.λ.). 
ύστερο (το) {υστέρ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. ο πλακούντας και οι εµβρυϊκοί υµένες που 

περιβάλλουν κατά την κύηση το έµβρυο και βγαίνουν από τη µήτρα µετά τον 
τοκετό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύστερον, παράλλ. τ. τού ουσ. υστέρα (βλ.λ.) µε αλλαγή 
γένους]. 

ύστερο-1 κ. υστερό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνει: 1. 
ότι κάτι γίνεται ύστερα από κάτι άλλο: υστερό-τοκος, υστερό-γραφο 2. (στην 
ιστορία) ότι κάτι ανήκει στην τελευταία περίοδο, στο τελευταίο στάδιο µιας 
διαβάθµισης: υστερο-µινωικός. [ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(λ.χ. αρχ. ύστερο-γενής, µτγν. ύστερο-βουλία), που προέρχεται από το επίθ. 
ύστερος (βλ.λ.) και εµφανίζεται επίσης σε µετάφρ. δάνεια (λ.χ. αγγλ. Late 
Latin « υστερολατινικός »)]. 

ύστερο-2 κ. υστερό- κ. υστερ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται µε τη µήτρα τής γυναίκας (υστέρα): υστερ-
εκτοµή, υστερό-πονοι, υστερο-πτωσία. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. αρχ. ύστερ-αλγής), που προέρχεται από το ουσ. υστέρα 
«µήτρα» (βλ.λ.) και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. γαλλ. 
hystér-ectomie, hystéro-graphie)]. 

υστεροβουλία (η) {υστεροβουλιών} η ιδιοτελής προσδοκία που κρύβεται πίσω 
από πράξεις ή λόγια: η εγκαρδιότητα και τα καλοπιά-σµατά του έκρυβαν ~. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. υστεροβουλία, < ύστερος + -βουλία < βουλή, πβ. κ. πρωτο-
βουλία. Αρχική σηµ. «αλλαγή γνώµης µετά την πράξη, εκ των υστέρων 
σκέψη»]. 

υστερόβουλος, -η, -ο αυτός τού οποίου οι ενέργειες και η συµπεριφορά έχουν 
ιδιοτελή κίνητρα, δεν εκφράζουν τα πραγµατικά του συναισθήµατα, αλλά 
αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση προσωπικού συµφέροντος, το οποίο δεν είναι 
εµφανές· (γενικότ.) αυτός που σκέπτεται, ενεργεί και συµπεριφέρεται µε 
ιδιοτελή κίνητρα ANT. ανυ-στερόβουλος, ανιδιοτελής. — υστερόβουλα | 
υστεροβούλως [1889] επίρρ. 

υστεροβυζαντινός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τελευταία φάση τής 
βυζαντινής περιόδου (1081-1453). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Late 
Byzantine]. 

υστερογενής, -ής, -ές {υστερογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. ύστερος, µε-
ταγενέστερος: ~ αποτέλεσµα | φαινόµενο 2. (τέκνο) που γεννήθηκε τελευταίο. 
—υοτερογενώς επίρρ. [1891]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ύστερογενής < ύστερος + -γενής < γένος]. 

υστερόγραφο (το) [1840] {υστερογράφ-ου | -ων} σύντοµο σχόλιο, σηµείωση, 
πληροφορία κ.λπ., που τίθεται στο τέλος κειµένου, επιστολής, βιβλίου κ.λπ. ως 
κάτι πρόσθετο ή έκτακτο, µε τη συντοµογραφία «Υ.Γ.». [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από νεολατ. postscriptum]. 

υστεροελλαδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τρίτη περίοδο τού 
ελλαδικού πολιτισµού και την τελευταία τής Χαλκοκρατίας στην ηπειρωτική 
Ελλάδα (1600-1400 π.Χ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Late Greek]. 

υστεροκυκλαδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τρίτη φάση τού 
κυκλαδικού  πολιτισµού και την τελευταία περίοδο τής Χαλκοκρατίας στις 
Κυκλάδες (1600-1100 π.Χ. περ.). [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Late 
Cycladic]. 

υστερολατινικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη λατινική γλώσσα όπως 
οµιλείτο από τον 3ο ώς τον 6ο αι. µ.Χ. 2. Υστερολατινι-κή (η) | 
Υστερολατινικά (τα) η λατινική γλώσσα τής περιόδου από τον 3ο ώς τον 6ο 
αι. µ.Χ. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Late Latin]. 

υστερολογω ρ. αµετβ. {υστερολογείς... | υστερολόγησα} 1. παίρνω τον λόγο 
τελευταίος 2. προσθέτω κάτι στο τέλος τής οµιλίας µου, για να ενισχύσω όσα 
έχω πει. — υστερολογία (η) [µτγν.]. 

υστεροµινωικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την τρίτη φάση τού µινωικού 
πολιτισµού και την τελευταία περίοδο τής Χαλκοκρατίας στην Κρήτη (περ. 
1500-1100 π.Χ.). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Late Minoan]. 

υστερόπονοι (οι) {υστεροπόν-ων, -ους} ΙΑΤΡ. οι πόνοι τής µήτρας µετά τον 
τοκετό. 

υστεροπτωσία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η πρόπτωση (βλ.λ.) τής µήτρας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. hysteroptosis]. 

ύστερος, -η, -ο αυτός που είναι µεταγενέστερος, αυτός που ακολουθεί ή έρχεται 
στο τέλος, τελευταίος στη σειρά: ~ περίοδος | καπιτα- 



υστεροτοκία 1860 ύφεση 
 

λισµός ΣΥΝ. κατοπινός, επόµενος· ΦΡ. (α) εκ των υστέρων έπειτα από 
κάτι που έχει προηγηθεί, αφού έχει ήδη διαπραχθώ ~ αναγνωρίζει το 
λάθος του ΣΥΝ. (λατ.) a posteriori ANT. εκ των προτέρων (β) τα ύστερα 
τού κόσµου οι τελευταίες µέρες τού κόσµου, η συντέλεια. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ύστερος < *ΰδ-τερος (µε συγκρ. επίθηµα -τερος) < θ. *ύδ- < I.E. 
*ud «προς τα πάνω», πβ. σανσκρ. ut-, lid-, γοτθ. üt, αρχ. γερµ. üz (> 
γερµ. aus), αρχ. περσ. us- κ.ά. Οµόρρ. ϋσ-τατος, ύσ-τέρα, ύσ-τερώ κ.ά. 
Η λ. αντιστοιχεί επακριβώς στο σανσκρ. littara- «ψηλότερος - 
µεταγενέστερος» και είχε αρχική σηµ. «αυτός που µένει πίσω, που 
αργοπορεί»]. 

υστεροτοκία (η) [1887] {υστεροτοκιών} ΙΑΤΡ. η φυσική ή τεχνητή 
εξαγωγή τού πλακούντα και των εµβρυϊκών υµένων από τα γεννητι-
κά όργανα τής γυναίκας µετά την έξοδο τού εµβρύου. [ΕΤΎΜ. < 
ύστερο- (< υστέρα) + -τοκία < τόκος (βλ.λ.)]. 

υστερότοκος, -η, -ο αυτός που γεννήθηκε τελευταίος, το τελευταίο 
παιδί µιας οικογένειας ΣΥΝ. βενιαµίν, (λαϊκ.) στερνοπαίδι, στερνο-
πούλι ANT. πρωτότοκος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. υστερότοκος < ύστερος + 
τόκος (βλ.λ.)]. 

υστεροτοµία (η) {υστεροτοµιών} ΙΑΤΡ. η απλή διάνοιξη τής µήτρας 
(υστέρας), όπως στην περίπτωση καισαρικής τοµής. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Hysterotomie]. 

υστεροφηµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η καλή φήµη που αποκτά κά-
ποιος µετά τον θάνατο του. 

υστερόχρονος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έπεται χρονικά κάποιου 
άλλου ΣΥΝ. µεταγενέστερος, κατοπινός ANT. προγενέστερος, προ-
τερόχρονος 2. υστερόχρονο (το) το χρονικό διάστηµα που ακολουθεί 
κάποιο άλλο: το επίρρηµα «κατόπιν» δηλώνει το ~, ενώ το «προηγου-
µένως» δηλώνει το προτερόχρονο ANT. προτερόχρονο. 

υστερώ ρ. αµετβ. {υστερείς... | υστέρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
(+γεν. | +έναντι) είµαι κατώτερος από (κάποιον άλλο): ~ τού αδελ-
φού µου σε µόρφωση || ~ έναντι του σε γνώσεις ΣΥΝ. µειονεκτώ ΑΝΤ. 
υπερτερώ 2. παρουσιάζω ελλείψεις σε ορισµένο τοµέα: ~ στη γλωσ-
σική έκφραση | σε κοινωνική αγωγή | σε πείρα · 3. (σπάν.) καθυστε-
ρώ, αργοπορώ 4. (λόγ.-µεσοπαθ. υστερουµαι) στερούµαι, έχω έλλειψη 
από κάτι: δεν υστερήθηκαν των αναγκαίων τα παιδιά του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < αρχ. υστερώ (-έω) < ύστερος (βλ.λ.)]. 

-ύτερος, -η, -ο παραγωγικό επίθηµα συγκριτικού βαθµού επιθέτων σε 
-ύς: παχύς - παχύτερος, οξύς - οξύτερος κ.ά. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που απαντά σε επίθ. σε -υς µε το επίθηµα 
-τερος τού συγκρ. βαθµού]. 

-ύτερος: καλ-ύτερος, µεγαλ-ύτερος, πρωτ-ύτερος, κοντ-ύτερος, 
χοντρ-ύτερος, αρχ-ύτερος. Τα επίθετα αυτά, µολονότι δεν ανή-
κουν στην κατηγορία των επιθέτων σε -ύς (πλατύς, παχύς, φαρδύς, 
βραχύς κλπ.), τα οποία σχηµατίζουν κανονικά τα παραθετικά τους 
σε -ύτερος | -ύτατος (πλατύτερος | πλατύτατος, βραχύτερος | 
βραχύτατος κ.λπ.), επηρεασµένα από τα επίθετα σε -ύς σχηµατί-
ζουν τον συγκριτικό βαθµό τους (όχι Kat τον υπερθετικό), όπως αυ-
τά: καλός - καλύτερος, µεγάλος - µεγαλ-ύτερος, κοντός - κοντ-
ύτερος, χοντρός - χοντρ-ύτερος, πρώτος - πρωτ-ύτερος, αρχή -
αρχ-ύτερα (στη φράση «µια ώρα αρχύτερα»). 

υττέρβιο (το) {υττερβίου} ΧΗΜ. µέταλλο γκρι χρώµατος (βλ. κ. λ. πε-
ριοδικός, ΠΓΝ.). 
[ΕΤΥΜ, < νεολατ. Ytterbium < Ytterby, πόλη τής Σουηδίας όπου εντο-
πίστηκε το µέταλλο]. 

υφάδι κ. (λαϊκ.) φάοι (το) {υφαδ-ιού | -ιών} το σύνολο των νηµάτων 
υφάσµατος, που είναι κάθετα προς την ούγια του (βλ.λ.). [ΕΤΎΜ. < 
µτγν. ύφάδιον < αρχ. υφή + υποκ. επίθηµα -άδιον]. 

υφαίνω κ. (λαϊκ.) φαίνω ρ. µετβ. {ύφα-να, -νθηκα, -σµένος} 1. πλέκω 
νήµατα (στον αργαλειό ή σε υφαντικές µηχανές) για την κατασκευή 
υφάσµατος: ~ ένα χαλί || (µτφ.) η αράχνη υφαίνει τον ιστό της 2. 
(µτφ.) σχεδιάζω στο παρασκήνιο, εξυφαίνω: ~ συνωµοσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. δοµή, ύφος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υφαίνω < *ύφ-άν-_/'ω (µε πρόσφυµα -αν- και ρηµατ. επί-
θηµα -ja) < θ. ύφ- < *ubh-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *webh- «πλέκω, 
υφαίνω», πβ. σανσκρ. ubhnâti «συνάπτω, συνδέω», αλβ. venj «πλέκω, 
υφαίνω» (< *webhn-jö), αρχ. γερµ. weban (> γερµ. weben, αγγλ. weave) 
κ.ά. Οµόρρ. ύφ-ή, ύφ-ος]. 

υφαίρεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων) 1. ΝΟΜ. η κλοπή ή υπε-
ξαίρεση µεταξύ συγγενών ή προσώπων συνδεδεµένων µε ιδιαίτερο 
δεσµό και η οποία διώκεται µόνο κατόπιν εγκλήσεως τού παθόντος • 
2. ΜΑθ. µαθηµατική διαδικασία η οποία συνίσταται στην εύρεση 
τού υπολειπόµενου τόκου, µε σκοπό την έκπτωση του από το συνολι-
κό ποσό κατά την εξόφληση συναλλαγµατικής πριν από τη λήξη της 
3. ΟΙΚΟΝ. η διαδικασία προσδιορισµού τής σηµερινής αξίας κεφαλαί-
ου, που πρόκειται να εισπραχθεί στο µέλλον 4. ΓΛΩΣΣ. η αποβολή στο 
µέσο λέξεως φωνήεντος πριν ή και µετά από άλλα φωνήεντα, λ.χ. 
(αρχ.) βοηθο-έω > βοηθ-έω | -ω, (αρχ.) Θεόδωρος > Θόδωρος. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. ύφαίρεσις < αρχ. ύφαιρώ (βλ.λ.). Οι γλωσσ. και νοµ. όροι είναι 
µτγν.]. 

υφαιρώ ρ. αµετβ. {υφαιρείς... | υφαίρ-εσα, -ούµαι, -έθηκα) (λόγ.) κά-
νω υφαίρεση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. ύφαιρώ (-έω) < ύφ- (< ύπο-) + 
αίρω (βλ. κ. άφ-αιρώ)]. 

ύφαλα (τα) {υφάλων} (λόγ.) το τµήµα τού πλοίου που βρίσκεται κά-
τω από την ίσαλο (βλ.λ.) γραµµή του ΣΥΝ. βρεχάµενα ΑΝΤ. έξαλα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. τά ύφαλα (τής νεώς), ουσιαστικοπ. ουδ. πληθ. τού 
αρχ. ύφαλος (βλ.λ.)]. 

υφάλµυρος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι κάπως αλµυρός (µεταξύ 

θαλάσσιου και γλυκού νερού): µια λιµνοθάλασσα µε ~ νερά. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. υφάλµυρος < ύφ- (< ύπο-) + αλµυρός]. 

υφαλοδείκτης (ο) {υφαλοδεικτών} ο σηµαντήρας που επισηµαίνει τη 
θέση υφάλου. 

υφαλοκρηπίδα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο βυθός και το υπέδαφος των πε-
ριοχών που καλύπτει η θάλασσα και που γειτονεύουν µε την ακτή 
νησιού ή παράκτιου κράτους έξω από την αιγιαλίτιδα ζώνη και σε 
βάθος τέτοιο, ώστε να είναι δυνατή η εκµετάλλευση τού φυσικού 
πλούτου (λ.χ. πετρελαίου) των περιοχών αυτών: η διένεξη Ελλάδας-
Τουρκίας για την ~ των νησιών τού Αιγαίου 2. ΓΕΩΛ. η συνέχεια τής 
ξηράς των ακτών κάτω από τη θάλασσα µέχρι ορισµένου βάθους 
(ανάλογα µε τη φύση τής ακτής). 
[ΕΤΥΜ. < ύφαλος +  -κρηπίδα (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
continental shelf]. 

ύφαλος (ο) {υφάλ-ου | -ων, -ους} βραχώδης ανύψωση τού θαλάσσιου 
πυθµένα, που φθάνει λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια τής θάλασσας 
και αποτελεί µεγάλο κίνδυνο για τα πλοία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ύφαλος < ύφ- (< ύπο-) + -αλός < άλς, αλός «θάλασσα», 
πβ. κ. άγχί-αλος]. 

ύφανση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άνσεως | -άνσεις, -άνσεων} 1. η διαδικασία 
µε την οποία υφαίνονται νήµατα για την παραγωγή υφασµάτων 2. 
(συνεκδ.) ο τρόπος µε τον οποίο υφαίνονται τα νήµατα: ύφασµα µε 
πυκνή | αραιή - 3. (µτφ.) η σύνθεση: η ~ τής αφήγησης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
δοµή, ύφος, ωρίµαση. 

υφάνσιµος, -η, -ο [1887] αυτός που µπορεί να υφανθεί: ~ ύλες | ίνες. 
υφαντήριο (το) [1895] {υφαντηρί-ου | -ων) 1. χώρος ύφανσης 2. ερ-
γαστήριο κατασκευής υφασµάτων. 

υφαντής (ο), υφάντρια (η) [µτγν.] {υφαντριών} πρόσωπο που ασχο-
λείται µε την υφαντική. Επίσης (λαϊκ.) ανυφαντής (ο), ανυφάντρα κ. 
(λαϊκότ.) υφάντρα (η). [ΕΤΥΜ < αρχ. ύφάντης (µε καταβιβασµό τού 
τόνου) < υφαίνω]. 

υφαντική (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} ένας από τους τρεις κλάδους τής 
υφαντουργίας (µαζί µε την πλεκτική και τη νηµατουργία), που έχει 
ως αντικείµενο του την κατασκευή υφασµάτων. 

υφαντικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που σχετίζεται µε την ύφανση ή τον 
υφαντή: ~ ιστός | τέχνη. 

υφαντός, -ή, -ό [αρχ.] κ. (λαϊκ.) φαντός 1. αυτός που έχει κατα-
σκευαστεί στον αργαλειό: ~ κιλίµι | χαλί | κουβέρτα | σεντόνι ΣΥΝ. 
υφασµένος 2. υφαντό κ. (λαϊκ.) φαντό (το) ύφασµα που έχει κατα-
σκευαστεί στον αργαλειό: εµπόριο υφαντών. 

υφαντουργείo (το) [1885] το εργοστάσιο ή η βιοτεχνία κατασκευής 
υφασµάτων. 

υφαντουργία (η) {χωρ. πληθ., υφαντουργιών στη σηµ. 3} 1. η τέχνη 
και οι τεχνικές κατασκευής υφασµάτων 2. ο βιοµηχανικός | βιοτε-
χνικός και οικονοµικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο την κατα-
σκευή υφασµάτων: ελληνική ~ 3. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στε-
γάζονται οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή υφα-
σµάτων: κάηκε µια ~. — υφαντουργικός, -ή, -ό [1889]. 

υφαντουργός (ο/η) το πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε την 
υφαντουργία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ουργός, χειρουργός. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
υφαντουργός < υφαντός + -ουργός < έργον]. 

υφαρπάζω ρ. µετβ. {υφάρπα-ξα (λόγ. υφήρπασα), -χθηκα, -γµένος} 1. 
οικειοποιούµαι (κάτι που δεν µου ανήκει) µε επιτήδειο και πλάγιο 
τρόπο: «υφήρπασε τα δικαιολογητικά τής νοµιµοποίησης τού αυθαι-
ρέτου» (εφηµ.) 2. (µτφ.) επιτυγχάνω να αποσπάσω (κάτι) από (κάποι-
ον) χρησιµοποιώντας πλάγιο τρόπο: ~ την εξουσία | την υπογραφή | 
τη συγκατάθεση | την ψήφο κάποιου ΣΥΝ. παίρνω, (οικ.) βουτάω. — 
υφαρπαγή (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κλέβω. [ΕΤΥΜ < αρχ. υφαρπάζω 
< ύφ- (< ύπο-) + αρπάζω]. 

ύφαο\ια (το) {υφάσµ-ατος | -ατα, -άτων} το υλικό που έχει κατα-
σκευαστεί από φυσικές ή τεχνητές ίνες, οι οποίες πλέκονται κάθετα 
µεταξύ τους σε αργαλειό ή άλλα παρόµοια µηχανήµατα και χρησι-
µοποιείται κυρ. για την κατασκευή ενδυµάτων: µάλλινο | µεταξωτό | 
βαµβακερό | αδιάβροχο | γυαλιστερό | κρουστό | λινό | νάιλον | συν-
θετικό ~. — (υποκ.) υφασµατάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύφασµα < 
υφαίνω]. 

υφασµατεµπορος (ο/η) [1886] {-ου κ. -όρου | -ων κ. -όρων, -ους κ. -
όρους}έµπορος υφασµάτων. 

υφασµάτινος, -η, -ο αυτός που είναι φτειαγµένος από ύφασµα, συ-
νήθ. βαµβακερό: - τραπεζοµάντηλο | κορδέλα. 

υφέν 1. επίρρ. (παλαιότ.) µαζί, οµού, από κοινού: προφέρονται | γρά-
φονται ~2. (το) {άκλ.} ΓΛΩΣΣ. σηµάδι (~) που γραφόταν κάτω από δι-
φθόγγους ή από δύο συνεχόµενα φωνήεντα, για να δηλωθεί ότι οι 
δύο φθόγγοι συνεκφωνούνται (στη συνίζηση): παλαιός (> παλιός) νι-
ος, γιατί, βίος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ύφέν < ύφ' εν < ύπό + εν]. 

υφέρπω ρ. αµετβ. {παρατ. υφείρπα} (κακόσ., κυρ. για φήµες ή αρρώ-
στιες) αναπτύσσοµαι, διαδίδοµαι χωρίς να γίνοµαι άµεσα ή αµέσως 
αντιληπτός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύφέρπω < ύφ- (< ύπο-) + έρπω]. 

ύφεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} 1. η µείωση τής έντασης, η 
πορεία προς µια πιο οµαλή κατάσταση: ~ τής κακοκαιρίας | των 
εντάσεων στις σχέσεις των δύο κρατών | τής κατάστασης τού ασθε-
νούς || βαροµετρική | διεθνής ~ ΣΥΝ. µετριασµός, υποχώρηση ΑΝΤ. 
έξαρση, ένταση 2. η πτώση (από υψηλό επίπεδο σε χαµηλότερο), ο πε-
ριορισµός τής ευρύτητας αποδοχής κλπ.: τα πράγµατα είναι δύσκολα 
σε περιόδους οικονοµικής ~ || περνούµε περίοδο ύφεσης || οι δουλειές 
βρίσκονται σε ~ || στην εποχή µας οι ιδέες και οι ιδεολογίες 
βρίσκονται σε ~ ΑΝΤ. άνοδος · 3. ΜΟΥΣ. (α) η βάρυνση ενός φθόγγου 
τής κλίµακας κατά ένα ηµιτόνιο (βλ.λ.)· παράγεται νέος φθόγγος, τού 
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οποίου το όνοµα σχηµατίζεται από το όνοµα τού παλιού, µε την προ-
σθήκη τής λ., λ.χ. µι ~ (β) το µουσικό σηµείο τής βάρυνσης ενός φθόγ-
γου κατά ένα ηµιτόνιο· στη δυτική σηµειογραφία, σχηµατίζεται ως 
ελαφρώς πλαγιασµένο b (από την γαλλ. ονοµασία bémol ή την ιταλ. 
bemolle), το οποίο γράφεται πριν από τον φθόγγο που αλλοιώνεται- η 
ύφεση υπάγεται στην ευρύτερη έννοια των αλλοιώσεων (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
µπεµόλ · 4. ΜΕΤΕΩΡ. περιοχή χαµηλών βαροµετρικών πιέσεων, στην 
οποία η πίεση ελαττώνεται από την περιφέρεια προς το κέντρο, οι 
άνεµοι πνέουν περί το κέντρο της αριστερόστροφα στο βόρειο και 
δεξιόστροφα στο νότιο ηµισφαίριο· προκαλεί κακοκαιρία µε βροχές 
το καλοκαίρι και βροχές και χιόνια τον χειµώνα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ϋφεσις, αρχική σηµ. «χαλάρωση των χορδών µουσικού οργάνου», < 
αρχ. ύφίηµι «κατεβάζω, χαµηλώνω» < ύφ- (< ύπο-) + ί'ηµι, πβ. κ. 
άφεσις - άφίηµι, εφεσις - έφίηµι. o µουσ. όρ. αποδίδει τον γαλλ. 
détente]. 

υφέσιµος, -η, -ο [1856] αυτός που επιδέχεται ύφεση: ~ πυρετός. 
υφή (η) 1.ο τρόπος µε τον οποίο πλέκονται µεταξύ τους οι ίνες από 
τις οποίες δηµιουργείται το ύφασµα: πυκνή | αραιή ~ ΣΥΝ. ύφανση 2. 
ο τρόπος µε τον οποίο διατάσσονται τα µόρια ή/και τα κύτταρα κάθε 
σώµατος ή οργανισµού: η ~ τού ξύλου | του µετάλλου | τού χαρτιού 
ΣΥΝ. σύσταση 3. η αίσθηση που δηµιουργείται από την επαφή µας 
µε υλικό σώµα: βελούδινη | απαλή ~ 4. (α) (µτφ.) ο τρόπος µε τον 
οποίο συνδέονται τα µέρη λογοτεχνικού έργου (β) τα στοιχεία (συνό-
λου, κατάστασης), των οποίων η σύνθεση δηµιουργεί την ιδιαιτερό-
τητα του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δοµή, ύφος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ύφη < υφαίνω 
(υποχωρητ.), βλ.λ.]. 

υφηγεσία (η) [1871] {υφηγεσιών} (σε ξένα πανεπιστήµια και παλαι-
ότ. στην Ελλάδα) η επιστηµονική έρευνα και διατριβή που υπο-
βάλλεται για να αποκτήσει κανείς τον τίτλο τού υφηγητή· ΦΡ. δια-
τριβή επί υφηγεσία (διατριβή επί υφηγεσία) ανώτερη διατριβή που 
προϋποθέτει και ακολουθεί την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι, πανεπιστηµιακός. 

υφηγητής (ο), υφηγήτρια (η) {υφηγητριών} 1. (σε ξένα πανεπιστήµια) 
ο επιστήµονας που διδάσκει σε πανεπιστηµιακό ή άλλο ισότιµο 
ίδρυµα υπό την εποπτεία τού καθηγητή τής έδρας 2. (παλαιότ.) 
πανεπιστηµιακός διδάσκαλος µε ανώτερο διδακτορικό τίτλο (δια-
τριβή επί υφηγεσία), ο οποίος διδάσκει αµισθί ή µε εντολή διδασκα-
λίας σε θέση ανώτερη τού επιµελητή και αµέσως κατώτερη τού έκτα-
κτου καθηγητή. — υφηγητικός, -ή, -ό [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ηγούµαι, 
πανεπιστηµιακός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υφηγητής (µτγν. σηµ. «δάσκαλος») < ύφηγοϋµαι (-
έο-) «προπορεύοµαι, οδηγώ - δείχνω τον δρόµο» < ύφ- (< ύπο-) + 
ηγούµαι]. 

υφήλιος (η) (υφηλίου | χωρ. πληθ.} 1. ολόκληρος ο πλανήτης Γη: οι 
λαοί τής ~ || στα καλλιστεία αναδείχθηκε «Μις ~» ΣΥΝ. κόσµος, πλα-
νήτης 2. (συνεκδ.) το σύνολο των ανθρώπων που κατοικούν στη Γη: η 
~ κινδυνεύει από το έιτζ ΣΥΝ. οικουµένη, πλανήτης, κόσµος. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. επίθ. υφήλιος < ύφ- (< ύπο-) + ήλιος]. 

υφίσταµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. {υφίστ-αµαι, -ασαι, -αται, -άµεθα, -ασθε, 
-ανται, παρατ. υφιστ-άµην, -ασο, -ατο, -άµεθα, -ασθε, -αντο | υπέστην, -
ης, -η... (να/θα υποστώ)} (λόγ.) ♦ 1. (αµετβ.) (µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 
έχω υπόσταση, ύπαρξη: το ζήτηµα δεν υφίσταται πια, τακτοποιήθη-
καν όλα || η υφιστάµενη κατάσταση ΣΥΝ. υπάρχω, βρίσκοµαι ♦ 2. 
(µετβ.) (α) υποχρεώνοµαι να περάσω από (δοκιµασία) ή να υποµείνω 
(δυσάρεστη κατάσταση): δεν θα υποστώ άλλη φορά τέτοια συµπερι-
φορά! ΣΥΝ. υποφέρω, ανέχοµαι (β) παθαίνω, µου συµβαίνει (κάτι, συ-
νήθ. δυσάρεστο): καθηµερινά υφιστάµεθα ταλαιπωρίες || ~ µαρτύρια 
| βασανιστήρια | έλεγχο | πλήγµα | τις συνέπειες των πράξεων µου | 
θυσίες || χιλιάδες στρέµµατα δάσους υπέστησαν ολική καταστροφή || ο 
αθλητής είχε υποστεί βαρύ διάστρεµµα 3. (η µτχ. ενεστ. υφιστάµενος, 
-η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. υφίσταµαι (ήδη στον Αριστοτέλη µε τη σηµ. «υπάρχω, 
είµαι» κατά το ύπόστασις) < ύφ- (< ύπο-) + ϊσταµαι]. 

υφιστάµενος, -η (λόγ. -ένη), -ο {-ου κ. -ένου | -ων κ. -ένων, -ους κ. -
ένους} 1. αυτός που υφίσταται, που υπάρχει: η ~ κατάσταση || τα ~ 
προβλήµατα · 2. αυτός που βρίσκεται σε κατώτερη υπαλληλική βαθ-
µίδα από άλλον και εξαρτάται ιεραρχικά από αυτόν: (κυρ. ως ουσ.) 
συµπεριφέρεται φιλικά | ψυχρά | τυπικά στους υφισταµένους του ANT. 
προϊστάµενος. [ETYM. Μτχ. ενεστ. τού αρχ. υφίσταµαι]. 

υφολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής γλωσσολογίας και τής θεωρίας 
τής λογοτεχνίας, που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη τού γλωσσικού 
ύφους στον λόγο και ειδικότ. στα λογοτεχνικά κείµενα.   — 
υφολογικός, -ή, -ό, υφολογικ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ύφος. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. stylistics]. 

ύφος (το) {ύφους | συνήθ. χωρ. πληθ.· σπάν. ύφη} 1. (α) η έκφραση τού 
προσώπου ή/και ο τρόπος οµιλίας, στα οποία αποτυπώνονται οι ψυ-
χικές διαθέσεις τού ατόµου: κοιτάζω | µιλάω µε αγέρωχο | άγριο | 
απότοµο | απορηµένο | αυστηρό | επιβλητικό | επιθετικό | επιτακτικό | 
ευγενικό | µελαγχολικό | µυστηριώδες | πένθιµο | προκλητικό | χυδαίο 
~ || Τι ~ είν'αυτό; ∆εν είµαστε υπηρέτες σου! || του έκανε παρατήρηση 
σε έντονο - (β) (ειδικότ.) ο επιτηδευµένος τρόπος οµιλίας και γενικότ. 
εµφάνισης, µε τον οποίο πιστεύει κανείς ότι θα φανεί σπουδαίος: 
µιλάω µε | παίρνω ~ ΣΥΝ. επιτήδευση ΑΝΤ. απλότητα 2. ΓΛΩΣΣ. (α) ο 
ιδιαίτερος, εξατοµικευµένος τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιεί 
καθένας τη γλώσσα, αξιοποιώντας µέσα από τις επιλογές του τα ποι-
κίλα µέσα που αυτή του προσφέρει στον προφορικό και τον γραπτό 
λόγο: ανεπιτήδευτο | λιτό | δασκαλίστικο | δηκτικό | δραµατικό | κοµψό 
| µονότονο | ξερό | πεζό | ποιητικό | προσωπικό | σατιρικό | σοβαρό | 
στρωτό | µεγαλοπρεπές | υψηλό | υπερβολικό | ποµπώδες ~ ΣΥΝ. 

έκφραση, στυλ (β) (ειδικότ.) ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο διαφο-
ροποιείται ένα είδος γραφής ή κείµενο από άλλο, ένας συγγραφέας 
από άλλον, µε βάση τις γλωσσικές του επιλογές ή και αποκλίσεις 
(υφολογισµούς): επιστηµονικό | λογοτεχνικό | δηµοσιογραφικό | θεο-
λογικό | αττικό | φιλολογικό ~ || το ~ τού Σεφέρη | τού Παπαδιαµάντη 
3. η τεχνοτροπία που χαρακτηρίζει ένα σύνολο δηµιουργών ή καλλι-
τεχνών ή µια περίοδο: ροµαντικό | µεταµοντέρνο | αναγεννησιακό ~ || 
αρχιτεκτονικό | ζωγραφικό | διακοσµητικό ~ ΣΥΝ. στυλ, ρυθµός. — 
(υποκ.-σκωπτ.) υφάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ύφος < υφαίνω (υποχωρητ.), βλ.λ. Η σηµερινή σηµ. είναι 
µτγν. (λ.χ. τό τών λόγων ύφος, Λογγίν. 1.4)]. 

ύφος - υφή. Το υφή (πβ. οµόρρ. υφαίνω, ύφανση) δηλώνει τη σύν-
θεση ενός αντικειµένου, τα στοιχεία που το αποτελούν και του 
προσδίδουν την ιδιαιτερότητα του. Το ύφος, αντιθέτως, ενώ είναι 
και αυτό οµόρριζο και σηµαίνει έµµεσα τη σύσταση, έχει αποκτή-
σει ειδική, διαφορετική σηµασία. Το ύφος δηλώνει κυρίως την ιδι-
αιτερότητα στη γλωσσική έκφραση ενός ανθρώπου τόσο στην οµι-
λία όσο και στα γραπτά του και, ειδικότερα, την ιδιαιτερότητα τής 
γλώσσας ενός συγγραφέα ή τής τεχνικής και τής τέχνης ενός καλ-
λιτέχνη (µουσικού, ζωγράφου κ.λπ.). Ειδικότερα, το ύφος ενός κει-
µένου είναι αποτέλεσµα τού συνόλου των επιλογών και των απο-
κλίσεων που εµφανίζονται συνειδητά και µε ορισµένη συχνότητα 
στο έργο ενός συγγραφέα (επιλογές είναι συµβατικές εναλλακτι-
κές δυνατότητες που ενυπάρχουν σε κάθε γλώσσα -π.χ. χρήση 
ονοµατικής ή ρηµατικής φράσης, ενεργητικής ή παθητικής φωνής 
κ.ο.κ.-, ενώ αποκλίσεις είναι επ' ευκαιρία χρήσεις | νεολογισµοί -
συνήθως στη σύναψη των λέξεων- που επινοεί ο συγγραφέας, π.χ. 
Στέγνωσε η αγάπη στις τρύπιες ψυχές µας). Ως προς την ορολογία, 
συχνά χρησιµοποιείται, αντί για τη λ. ύφος, η λ. στυλ (πβ. και 
στυλιστική, στυλιστικά φαινόµενα). Ωστόσο, προκειµένου για το 
γλωσσικό - λογοτεχνικό ύφος, είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιείται ο όρος ύφος (αντίστοιχος προς το ύφος που 
χρησιµοποίησαν οι αρχαίοι), καθώς και τα παράγωγα υφολογία 
(αντί για τη στυλιστική) και υφολογικός (αντί για το στυλι-στικός). 
Στο κάτω-κάτω, αν η ετυµολογία τού ξενικού style και τού λατ. 
stylus από το ελλην. στύλος είναι ορθή, τότε και το στυλ είναι 
επίσης ελληνικής προελεύσεως, αλλά µε περιορισµένη ετυµολογι-
κή και σηµασιολογική διαφάνεια από ό,τι το ύφος. Η λ. στυλ, πά-
ντως, χρησιµοποιείται στη µόδα, όπου και έχει επικρατήσει. 

υφυπουργός (ο/η) [1874] µέλος τής κυβέρνησης, υφιστάµενο τού 
υπουργού, που ασχολείται µε συγκεκριµένο τοµέα δράσης στον ευ-
ρύτερο χώρο ευθυνών τού υπουργού: ο ~ Αθλητισµού ενηµέρωσε τον 
αρµόδιο υπουργό Πολιτισµού. 

υφυπουργείο (το) [1887] 1. η δηµόσια υπηρεσία τής οποίας 
προΐσταται ο υφυπουργός 2. (συνεκδ.) το κτήριο στο οποίο στεγάζε-
ται η παραπάνω υπηρεσία. 

υψηλόβαθµος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε υψηλή βαθµίδα ιε-
ραρχικής κλίµακας: - αξιωµατούχος | στέλεχος επιχείρησης | µέλος 
οργάνωσης | υπάλληλος υπουργείου ANT. χαµηλόβαθµος · 2. (σχολή) 
στην οποία, για να εισαχθεί κανείς, πρέπει να συγκεντρώσει υψηλή 
βαθµολογία: στις ~ σχολές ανήκουν η Νοµική και η Ιατρική || οι ~ 
σχολές τής πρώτης δέσµης ΑΝΤ χαµηλόβαθµος. 

υψηλόµισθος, -η, -ο αυτός που αµείβεται µε υψηλό µισθό: ~ υπάλ-
ληλος ANT. χαµηλόµισθος. 

υψηλός, -ή, -ό 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός που έχει σχετικά µεγάλο ύψος 
ΣΥΝ. ψηλός 2. (ήχος) που έχει σχετικά µεγάλο τονικό ύψος, οξύτητα: 
~ κλίµακα- (συνήθ. µτφ.) 3. µεγαλύτερος ή περισσότερος από το συ-
νηθισµένο: ~ ανάστηµα | πίεση | θερµοκρασία | τάση ηλεκτρικού 
ρεύµατος | συχνότητα | τιµές | κέρδη | ποσοστό | φόρος | εισόδηµα | 
ρυθµός ανάπτυξης ΣΥΝ. µεγάλος, ψηλός ANT. χαµηλός, µικρός 4. αυ-
τός που έχει ξεχωριστή ποιότητα, αξία: ~ ραπτική | κοµµωτική | τέ-
χνη | ποίηση | τεχνολογία ΣΥΝ. ανώτερος 5. αυτός που σχετίζεται µε 
κάτι που θεωρείται πολύ αξιόλογο, πνευµατικά ή ηθικά ανώτερο: ~ 
ιδέες | στόχοι | ιδεώδη | αξίες 6. αυτός που σε µία κλίµακα αξιολό-
γησης βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, ξεπερνά πολύ το µέσο και χα-
µηλό επίπεδο: ~ ποιότητα | επίπεδο γνώσεων | αίσθηµα ευθύνης | 
φρόνηµα | προδιαγραφές || περιοχές - κινδύνου για πυρκαγιές 7. αυτός 
που είναι κοινωνικά ανώτερος, που κατέχει σηµαντική (κοινωνική, 
πολιτική) θέση: οι ~ καλεσµένοι | προσκεκληµένοι ΣΥΝ. ανώτερος 
ΑΝΤ. κατώτερος· ΦΡ. (α) υψηλή κοινωνία το σύνολο προσώπων µε ση-
µαντική κοινωνική θέση, τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα (πβ. λ. 
αριστοκρατία, τζετ-σετ) (β) αφ' υψηλού µε υπεροπτικό ύφος: κοιτάζω 
κάποιον ~ ΣΥΝ. ακατάδεκτα, αλαζονικά ΑΝΤ. καταδεκτικά, συγκατα-
βατικά (γ) (αρχαιοπρ.) καθ' υψηλήν επιταγην ύστερα από εντολή 
ανώτερης εξουσίας ή δύναµης: (ειρων.) ~ προσερχόµεθα ευπρεπώς εν-
δεδυµένοι (δ) Υψηλή Πύλη βλ. λ. Πύλη (ε) υψηλά πρόσωπα πρόσωπα 
µε µεγάλο κύρος, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωµατούχοι, µέλη τής πο-
λιτικής ηγεσίας, επίσηµοι κ.λπ. 8. αυτός που σχετίζεται µε σπουδαίο 
ή ωφέλιµο κοινωνικά έργο: - καθήκον | αποστολή | αξίωµα. — υψηλά 
επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. υψηλός < επικό επίρρ. ϋψι «ψηλά» + παραγ. επίθηµα -
ηλός, πβ. κ. χαµ-ηλός, άπατ-ηλός. Το επίρρ. ϋψι εµφανίζει θ. ύπ- των 
λ. ϋπ-ατος, ύπ-ό, ύπ-έρ (βλ.λ.) και κατάλ. -ι αρχ. τοπικής πτώσεως 
(πβ. κ. άντ-ί, αρτ-ι). Το -s- (ύψ-) παραµένει δυσερµήνευτο (βλ. κ. όψε 
- απόψε), εµφανίζεται εντούτοις και στα αρχ. ιρλ. ôs «ψηλά», αρχ. 
σλαβ. vysokü (< *üpso-), λατ. sus- < *sub-s- (p. sustineo)]. 

υψηλόσωµος, -η, -ο [1851] αυτός που είναι πολύ ψηλός: ~ αθλητής | 
γυναίκα. 



υψηλότατος 1862 υψώνω 
 

υψηλότατος (ο) {υψηλοτάτ-ου | -ων, -ους}, υψηλοτάτη (η) (µε κεφ.) 
προσφώνηση για πρίγκιπα | πριγκίπισσα ΣΥΝ. υψηλότητα. [ΕΤΥΜ < αρχ· 
υψηλότατος, υπερθ. τού επιθ. υψηλός. Για τη σύγχρονη χρήση βλ. λ. 
υψηλότητα]. 

υψηλότητα (η) (µε κεφ.) προσφώνηση για πρίγκιπα | πριγκίπισσα: πώς 
αισθάνεται σήµερα η ~ Σας; ΣΥΝ. υψηλότατος. Επίσης υψηλότης 
(υψηλότητος). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύψηλότης < αρχ. υψηλός. Στη σηµερινή σηµ. η λ. αποδίδει το 
αγγλ. Highness]. 

υψηλότοκος, -η, -ο αυτός που έχει υψηλό τόκο: ~ δάνεια που δεν συµφέρουν τον 
δανειζόµενο ΑΝΤ. χαµηλότοκος. 

υψηλόφρων, -ων, -ον {υψηλόφρ-ονος, -ονα | ονες (ουδ. -ονα), -όνων} 
1. αυτός που εµπνέεται από ευγενείς και µεγάλες ιδέες: ~ οραµατιστής | 
στοχαστής ΣΥΝ. ευγενής, υψηλός, ανώτερος ΑΝΤ. ποταπός 
2. (αρνητ.) αυτός που φέρεται υποτιµητικά στους άλλους, που θεωρεί τον 
εαυτό του ανώτερο ΣΥΝ. αλαζόνας, υπερήφανος ΑΝΤ. µετριόφρων, 
ταπεινόφρων. Επίσης υψηλόφρονος (ο/η). — υψηλοφρόνως επίρρ. [1896], 
υψηλοφροσύνη (η) [µτγν.], υψηλοφρονώ ρ. [µτγν.] {-είς...}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, 
-ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. υψηλόφρων < υψηλός + -φρων < φρήν, -ενός (βλ.λ.)]. 

υψηλόφωνος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που διαθέτει ή γίνεται µε δυνατή φωνή: ~ 
διαταγή ΣΥΝ. µεγαλόφωνος ΑΝΤ. χαµηλόφωνος, σιγανός. — υψηλόφωνα | 
υψηλοφώνως [1898] επίρρ. 

υψικάµινος (η) [1887] {υψικαµίν-ου | -ων, -ους} 1. καµίνι µε χαρακτηριστικά 
µεγάλο ύψος, µέσα στο οποίο παράγεται χυτοσίδηρος από τη διάσπαση και 
την αναγωγή των µετάλλων στις υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύσσονται σε 
αυτό 2. (συνεκδ.) το εργοστάσιο στο οποίο υπάρχουν καµίνια τού παραπάνω 
τύπου. [ΕΤΥΜ < επίρρ. ύψι «ψηλά» (βλ. λ. υψηλός) + κάµινος, µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. haut fourneau]. 

υψίκορµος, -η, -ο [1895] αυτός που διαθέτει ψηλό κορµό ΣΥΝ. ψηλό-σωµος 
ΑΝΤ. χαµηλόκορµος. 

r [ΕΤΥΜ. < επίρρ. ύψι «ψηλά» (βλ. λ. υψηλός) + κορµός]. 
ύψιλον (το) {άκλ.} Υ, υ- το εικοστό γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου (βλ. κ. 

λ. αριθµός). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ύ ψιλόν, µε τη σηµ. «µονοψήφιο υ», κατ' αντιδιαστολή προς 
το διψήφιο -οι-, µε το οποίο (κατά τον Μεσαίωνα) συνέπιπτε στην προφορά]. 

υψίπεδο (το) {υψιπέδ-ου | -ων} επίπεδο µέρος γης που βρίσκεται σε µεγάλο 
ύψος από τη θάλασσα: τα ~ τού Γκολάν στη Μέση Ανατολή ΣΥΝ. οροπέδιο 
ΑΝΤ. βαθύπεδο. 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. ύψίπεδος < επίρρ. ύψι «ψηλά» (βλ. 
λ. υψηλός) + -πεδος < πέδον «έδαφος, χώµα» (βλ. λ. πεδίο)]. 

υψιπέτης (ο) {υψιπετών}, υψιπέτις (η) {υψιπέτιδος} (λόγ.) πρόσωπο που 
εµπνέεται από µεγάλες ιδέες ή/και εκφράζει µεγάλες ιδέες. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
υψιπέτης < επίρρ. ΰψι «ψηλά» (βλ. λ. υψηλός) + -πέτης < πέτοµαι «πετώ» (βλ. 
κ. πετώ)]. 

υψιπετής, -ής, -ές {υψιπετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έπεσε από τον 
ουρανό ΣΥΝ. ουρανοκατέβατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
υψιπετής < επίρρ. ύψι (βλ. λ. υψηλός) + -πετής < πίπτω 

βλ.λ.)]. 
ύψιστος, -η (λόγ. -ίστη), -ο {-ου κ. -ίστου | -ων κ. -ίστων, -ους κ. -ίστους) 1. 

αυτός που βρίσκεται στο υψηλότερο σηµείο σε µια ιεραρχική | αξιολογική 
κλίµακα, ανώτατος: το ~ αξίωµα τής χώρας || αυτό αποτελεί για µας ~ 
προτεραιότητα || ~ συµφέρον | αγαθό | προσόν | διάκριση | τιµή || (σε άναρθρη 
γεν.-λόγ.) αποστολή υψίστης σηµασίας || φυλακές ~ ασφαλείας ΣΥΝ. 
σηµαντικότατος, σπουδαιότατος ΑΝΤ. ασήµαντος 2. ©EOA. Ύψιστος (ο) 
{Υψίστου} προσωνυµία τού Θεού: δοξάζω τον Ύψιστο που είµαι καλά στην 
υγεία µου. [ΕΤΥΜ < ο-ρχ. ύψιστος < επίρρ. ΰψι «ψηλά» (βλ. λ. υψηλός) + 
υπερθ. επίθηµα -ιστός, πιθ. κατά τα µέγιστος, κύδιστος]. 

υψίστρωµα (το) {υψιστρωµ-ατος | -ατα, -άτων} ΜΕΤΕΩΡ. πυκνό γκριζωπό 
νέφος, που αποτελείται από υδροσταγονίδια και ανήκει στα µέσα νέφη. 
[ΕΙΥΜι Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. altostratus]. 

υψισωρ(ε)ίτης (ο) {υψισωρ(ε)ιτών) ΜΕΤΕΩΡ. σφαιρικό νέφος, γκρίζου 
υπόλευκου χρώµατος, που αποτελείται από υδροσταγονίδια και ανήκει στα 
µέσα νέφη. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. altocumulus], 

υψιτενής, -ής, -ές {υψιτεν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει µεγάλο ύψος ΣΥΝ. 
(υ)ψηλός ΑΝΤ χαµηλός, κοντός. — υψιτενώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ύψιτενής < επίρρ. ύψι (βλ. λ. υψηλός) + -τενής < τείνω]. 

υψίφωνος, -η (λόγ. -ος), -ο [1863] 1. αυτός που έχει φωνή µεγάλου ύψους 2. 
υψίφωνος (η) λυρική τραγουδίστρια, τής οποίας η φωνή κινείται εκ φύσεως 
στις ψηλότερες περιοχές τής γυναικείας φωνής, σε αντίθεση µε τής 
µεσοφώνου: η άρια τής ~ || τον ρόλο τής Νόρµας ερµήνευσε απαράµιλλα η ~ 
Μαρία Κόλλας ΣΥΝ. σοπράνο (βλ. λ. µεσό-φωνος, βαθύφωνος) 3. (σπανιότ.) 
ο τενόρος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < επίρρ. ύψι «ψηλά» (βλ. κ. υψηλός) + -φωνος < 
φωνή]. 

υψοµετρία (η) [1861] {χωρ. πληθ.) ΤΟΠΟΓΡ. 1. Ο επιστηµονικός κλάδος 

που έχει ως αντικείµενο τη µέτρηση τού υψοµέτρου: βαροµετρική | 
τριγωνοµετρική ~ 2. η µέθοδος µε την οποία µετρούν και αναπαριστούν 
ανάγλυφα την επιφάνεια τής γης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
hypsométrie]. 

υψοµετρικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε την υψοµετρία · 2. αυτός 
που σχετίζεται µε το υψόµετρο: ~ διαφορά. — υψο-µετρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. hypsométrique]. 

υψόµετρο (το) [1866] {υψοµέτρ-ου | -ων) 1. (για τοποθεσίες) η ακριβής 
απόσταση σε κάθετο άξονα ενός σηµείου στην επιφάνεια τής γης από την 
επιφάνεια τής θάλασσας, που εκλαµβάνεται ως σηµείο αναφοράς: το χωριό 
βρίσκεται σε µεγάλο - ΣΥΝ. ύψος 2. (στην αεροπλοΐα) βασικό όργανο για την 
πλοήγηση αεροσκάφους, το οποίο δείχνει µε ακρίβεια ανά πάσα στιγµή την 
απόσταση τού σκάφους από τη γη. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. altitude 
(σηµ. 1), altimètre (σηµ. 2)]. 

ύψος (το) (ύψ-ους | -η, -ών} 1. η απόσταση από τη βάση ενός σώµατος ώς την 
κορυφή του σε κατακόρυφο άξονα: το ~ τοί> κτηρίου || το αεροπλάνο παίρνει | 
χάνει ~· ΦΡ. (α) στα ύψη (ι) σε πολύ ψηλό σηµείο: πετάω | βρίσκοµαι στα ~ (ii) 
(µτφ.) σε µεγάλο βαθµό: χάρις στη διαφηµιστική εκστρατεία οι πωλήσεις τού 
δίσκου της εκτινάχθηκαν ~ (iii) (για τιµές αγαθών) η ακρίβεια: οι τιµές των 
οπωροκηπευτικών έφτασαν | ανέβηκαν ~ (β) ή τού ύψους ή τού βάθους για 
περιπτώσεις που κάτύκάποιος δεν έχει σταθερότητα, αλλά µπορεί να 
κυµαίνεται από το ένα άκρο στο άλλο: αυτός ο παίκτης είναι -' άλλοτε είναι ο 
καλύτερος και άλλοτε ο χειρότερος τού αγώνα 2. ΑΘΛ. το άλµα εις ύψος: 
προκρίθηκε στον τελικό τού ~ 3. (για πρόσ.) η απόσταση από το έδαφος ώς το 
κεφάλι, όταν κανείς είναι όρθιος, το µήκος τού σώµατος: -Τι - έχεις; -1,80 (ένα 
ογδόντα, ενν. µέτρα) || ένας άντρας δύο µέτρα ~ || (κ. σε γεν.) ένας νέος αθλητής 
ύψους 1,95 ΣΥΝ. µπόι, ανάστηµα· ΦΡ. (µτφ.) στέκοµαι στο ύψος µου διατηρώ 
την αξιοπρέπεια µου ή ανταποκρίνοµαι στις απαιτήσεις (ρόλου, περιστάσεων 
κ.λπ.) 4. η γραµµή που ξεκινά νοερά από συγκεκριµένο σηµείο και χρησιµεύει 
για να προσδιοριστεί η θέση ή η απόσταση ενός αντικειµένου ή τόπου σε 
σχέση µε το σηµείο αναφοράς: το έπιπλο ήταν ψηλό· έφτανε στο ~ των ώµων 
µου || ο δρόµος είναι κλειστός λόγω χιονοπτώσεων στο ~ τού Καπανδριτίου 5. 
ΜΟΥΣ. το πόσο ψηλά ή χαµηλά βρίσκεται ένας φθόγγος σε σχέση µε τους 
άλλους: τονικό ~ ΣΥΝ. οξύτητα, ανέβασµα 6. ΓΕΩΜ. (α) η κάθετη απόσταση 
µεταξύ τής κορυφής και τής βάσης ενός σχήµατος ή η (κάθετη) απόσταση 
µεταξύ των δύο παράλληλων βάσεων ενός σχήµατος ή στερεού: το ~ τριγώνου 
| τραπεζίου | πρίσµατος (β) (συνεκδ.) το ίδιο το κάθετο ευθύγραµµο τµήµα, µε 
το οποίο προσδιορίζεται το παραπάνω µέγεθος 7. (µτφ.) (α) το σηµείο στο 
οποίο µπορεί να φθάσει ή προς το οποίο τείνει κάτι: το ~ των συναλλαγών/ των 
τιµών | των δαπανών | τής παραγωγής | των επιτοκίων | των αποδοχών ΦΡ. στο 
ύψος των περιστάσεων στις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι συνθήκες: δεν 
ανταποκρίθηκε επαρκώς ~ (βλ. αίροµαι στο ύψος των περιστάσεων, λ. αίρω) (β) 
(η γεν. ύψους ως προσδιορισµός ποσού): αγορές ~ πενήντα χιλιάδων || 
εµπορική συµφωνία ~ ενός δισεκατοµµυρίου ΣΥΝ. µέγεθος, βαθµός 8. (µτφ.) η 
πνευµατική ή ηθική υπεροχή: το ~ των ιδεών/ των συλλογισµών ΣΥΝ. ανω-
τερότητα ΑΝΤ. κατωτερότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία, ύφος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ϋψος 
< ύψιστος (υποχωρητ.), κατά το σχήµα µήκιστος - µήκος, κύδιστος - κϋδος. 
Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. βρίσκοµαι στο ύψος (ενός τόπου) (< γαλλ. 
être à la hauteur d'un lieu), στέκοµαι στο ύψος των περιστάσεων (< γαλλ. être à 
la hauteur de l'occasion), παίρνω | χάνω ύψος (< γαλλ. prendre | perdre de la 
hauteur)]. 

ύψωµα (το) [µτγν.] {υψώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. τµήµα τού εδάφους, το οποίο 
προεξέχει λόγω τού ύψους του σε σχέση µε την έκταση γύρω του: το ~ 
προσέφερε καλό παρατηρητήριο για τη γύρω περιοχή ΣΥΝ. ψήλωµα ΑΝΤ. 
βαθούλωµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. το µέρος τού πρόσφορου που έχει σφραγιστεί µε τα 
ιερά σύµβολα και δίνεται τεµαχισµένο σε κοµµάτια ως αντίδωρο στους 
πιστούς. — (υποκ.) υψωµατάκι (το). 

υψώνω ρ. µετβ. (ύψω-σα, -θηκα, -µένος} 1. σηκώνω ψηλά: ~ το κεφάλι | τη 
σηµαία | το βλέµµα | τα µάτια | το χέρι ΣΥΝ. ανεβάζω ΑΝΤ. χαµηλώνω, 
κατεβάζω- ΦΡ. (α) υψώνω | ορθώνω το ανάστηµα µου αντιµετωπίζω µια 
κατάσταση µε γενναιότητα, δεν φοβάµαι: παρά την ηλικία του, ύψωσε το 
ανάστηµα του και διεκδίκησε τα δικαιώµατα του ΑΝΤ. µαζεύοµαι, δειλιάζω (β) 
υψώνω τη φωνή µου ανεβάζω την ένταση τής φωνής µου, κυρ. επειδή έχω 
εκνευριστεί ή θέλω να επιβληθώ στους άλλους: µην υψώνεις σε µένα τη φωνή 
σου! ΣΥΝ. φωνάζω, (οικ.) γκαρίζω ΑΝΤ. µιλάω χαµηλόφωνα 2. ΜΑΘ. υψώνω 
(έναν αριθµό) σε (δύναµη) πολλαπλασιάζω (έναν αριθµό) µε τον εαυτό του 
τόσες φορές όσες αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη δύναµη: ~ το 5 στην τρίτη 
(53) 3. (µτφ.) µεταφέρω σε ανώτερο επίπεδο, εξισώνω: µε την ενέργεια του 
αυτή υψώθηκε σε σύµβολο τού αγώνα τής χώρας του ΣΥΝ. εξυψώνω ΑΝΤ 
ταπεινώνω, µειώνω 4. (µεσοπαθ. υψώνοµαι) πετώ σε ύψος, ανεβαίνω στον 
ουρανό: το αεροπλάνο υψώθηκε στα 3.000 πόδια ΣΥΝ. ανεβαίνω. — ύψωση 
(η) [µτγν.], υψωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ < αρχ. ύψώ (-όω) < ϋψος]. 



Φ 

Φ, φ: φει | φι, το εικοστό πρώτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Στην Αρχαία Ελληνική το γράµµα φει δήλωνε ένα κλειστό δασύ χειλικό 
σύµφωνο [ph] και συναποτελούσε µε τα o και χ τα δασέα σύµφωνα τής Ελληνικής. Στους χρόνους τής Κοινής το φ και τα λοιπά δασέα 
σύµφωνα έχασαν τη δασεία προφορά τους και δήλωσαν διαρκείς τριβόµενους συµφωνικούς φθόγγους (ph > f [phoros] > [foros], th > θ, kh > 
χ). Ωστόσο, στο φωνολογικό σύστηµα τής Αρχαίας Ελληνικής τα δασέα σύµφωνα ήταν τόσο σηµαντικά, ώστε όχι µόνον ονοµάστηκαν µε 
βάση αυτά όλα τα κλειστά σύµφωνα (δασέα: φ, θ, χ- µη δασέα | ψιλά: π, τ, κ - ενδιάµεσα των δασέων και µη δασέων, «µέσα»: β, δ, γ), αλλά οι 
Έλληνες επινόησαν και ειδικά γράµµατα, το Φ και το Χ, για να δηλώσουν αυτά τα σύµφωνα. Έτσι, µε βάση το γράµµα Θ, το οποίο προήλθε 
µε µεταβολή τής φωνητικής αξίας («εµφατικό οδοντικό»), που είχε το γράµµα αυτό στο βορειοσηµιτικό αλφάβητο, πλάστηκαν 
µονογράµµατες δηλώσεις και για το χειλικό δασύ (Φ) και για το ουρανικό δασύ (Χ). Οι ιστορικοί, µάλιστα, τής ελληνικής γραφής πιστεύουν 
ότι το Φ µπορεί να προήλθε µε ανάλογη αλλαγή στη µορφή τού γράµµατος O (άλλοι, όµως, το παράγουν από το γράµµα κόππα ρ, άλλοι από 
τη συνένωση δύο Υ κ.λπ.). Πριν από την επινόηση τής µονογράµµα-της δήλωσης τού Φ, το γράµµα δηλωνόταν κυρίως µε τον συνδυασµό ΠΗ 
(Π και δασύ Η). Η χαρακτηριστική δασεία προφορά τού Φ στην Αρχαία έκανε ώστε και οι λέξεις µε Φ που πέρασαν στη Λατινική και σε 
άλλες γλώσσες να γράφονται µε ph (πβ. αγγλ. phase = φάση, -phone = -φωνο, -phagy = -φαγία, philanthropy = φιλανθρωπία, philosophy = 
φιλοσοφία κ.λπ.). Το φι είναι απλούστερη γραφή τού φει, οφειλόµενη στο φαινόµενο τού ιωτακισµού (ει = ι). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Φ, φ φει κ. <ρν το εικοστό πρώτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. φει, αριθµός). 

φα (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. Ο τέταρτος φθόγγος στη βασική κλίµακα τής δυ-
τικής µουσικής: ~ δίεση | ύφεση || το κλειδί τού ~. [ΕΤΥΜ. < διεθν. 
fa, από την πρώτη συλλ. τού λατ. famuli «δούλοι» (πληθ. τού επιθ. 
famulus). Βλ. λ. νότα]. 

φά' συγκεκοµµ. τ. τής προστ. φά(γ)ε (φά'το) τού ρ. τρώω (βλ.λ.). 
φάβα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το φυτό λαθούρι: ~ σαντορινιά 2. ο εδώ-
διµος καρπός τού λαθουριού 3. (συνεκδ.) κιτρινωπός χυλός που πα-
ρασκευάζεται από τους αποφλοιωµένους και τριµµένους καρπούς 
τού λαθουριού' ΦΡ. (µτφ.) κάποιον λάκκο έχει η φάβα κάτι ύποπτο 
συµβαίνει ΣΥΝ. κάτι δεν πάει καλά 4. (ως µειωτ. χαρακτηρισµός) φιά-
σκο, αποτυχία: ~ η νέα του ταινία ΣΥΝ. πατάτα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φάβα 
(τό) (µε αλλαγή γένους κατά τα θηλ.) < λατ. faba, που συνδ. µε 
σερβοκρ. bob, ρωσ. bob, bòba κ.ά.]. 

φαβιανός (ο) ΙΣΤ. µέλος τής Φαβιανής Εταιρείας (που αποσκοπούσε 
στην εγκαθίδρυση δηµοκρατικού σοσιαλιστικού καθεστώτος στη Μ. 
Βρετανία) και οπαδός τής άποψης ότι πρέπει να επικρατήσει ο σο-
σιαλισµός σταδιακά και όχι µε επανάσταση. — φαβιανισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. fabian, ονοµασία εταιρείας (Fabian 
Society), που ιδρύθηκε στην Αγγλία το 1884. Η ονοµασία ανάγεται 
στον Ρωµαίο στρατηγό Φάβιο Μάξιµο (Quintus Fabius Maximus), o 
οποίος νίκησε τον Αννίβα κατά τον Β' Καρχηδονιακό Πόλεµο εφαρ-
µόζοντας την τακτική τής αναµονής και των ελιγµών, αποφεύγοντας 
µια ανοιχτή, αποφασιστική σύγκρουση]. 

φαβισµος (ο) ΙΑΤΡ. η κυάµωση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
favisme < ιταλ. fava < λατ. faba (βλ. λ. φάβα)]. 

φαβορί (το) {άκλ.} 1. το άλογο που θεωρείται ότι έχει τις µεγαλύτε-
ρες πιθανότητες να κερδίσει την κούρσα | διαδροµή: ποντάρω | παί-
ζω όλα τα χρήµατα µου στο - ΑΝΤ. αουτσάιντερ 2. (συνήθ.) αυτός που 
θεωρείται ότι έχει τις µεγαλύτερες πιθανότητες να επικρατήσει των 
άλλων σε περιπτώσεις συναγωνισµού ή ανταγωνισµού: η Αθήνα ήταν 
το - για την ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων τού 2004 || αυτή η 
οµάδα είναι το ~ για την πρόκριση στον επόµενο γύρο ΑΝΤ. αουτσάι-
ντερ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. favori | -ite < ιταλ. favorito, µτχ. τού ρ. favorire «ευ-
νοώ» < favore «εύνοια, ευµένεια» < λατ. favor, -oris]. 

φαβορίτα (η) {φαβορίτων} οι τρίχες που αφήνουν οι άνδρες αξύρι-
στες από το ύψος των αφτιών και προς τα κάτω ώς τα µάγουλα ή την 
άρθρωση τής γνάθου: αφήνω φαβορίτες || ξυρίζω | κονταίνω τις -
µου. — (υποκ.) φαβοριτούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. favorite < ιταλ. favorito (βλ. λ. φαβορί). Αρχικώς τη συ-
νήθεια αυτή ανέπτυξαν άνδρες από την Τοσκάνη, οι οποίοι θεωρού-
σαν την τριχοφυΐα στις παρειές ένδειξη ανδρισµού. Τους άνδρες αυ-
τούς οι Γάλλοι αποκάλεσαν favoris «ευνοηµένους, επικρατούντες»]. 

φαβοριτισµός (ο) η σκανδαλωδώς ευνοϊκή µεταχείριση κάποιων σε 
σχέση µε τους πολλούς, ιδ. σε κρατικές υπηρεσίες ΣΥΝ. ευνοιοκρατία 
ΑΝΤ. αξιοκρατία. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. favoritisme < favorite 
(βλ. κ. φαβορί)]. 

φαγάδικος, -η, -ο 1. αυτός που καταναλώνει πολλή τροφή ή ενέργεια 
για να συντηρηθεί: ~ ζωντανό | µηχάνηµα ΣΥΝ. φαγανός, φαγάς ΑΝΤ. 
λιτοδίαιτος, λιγόφαγος 2. (οικ.) φαγάδικο (το) το µέρος όπου σερβίρεται 
φαγητό ΣΥΝ. µαγέρικο, ταβέρνα. Επίσης φαγούδικός (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < φαγάς (πληθ. φαγάδες) + παραγ. επίθηµα -ικος]. 

φαγάκι (το) → φαΐ 
φαγανα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το µηχάνηµα που χρησιµεύει 

για τη διάνοιξη κοιλωµάτων, την αφαίρεση πετρωµάτων ή/και τη µε- 

ταφορά χωµάτων ΣΥΝ. εκσκαφέας 2. το πλωτό συνήθ. µηχάνηµα που 
χρησιµεύει για την οµαλοποίηση ή απλώς τον καθαρισµό τού βυθού 
τής θάλασσας, τής λίµνης ή ποταµού ΣΥΝ. βυθοκόρος 3. (µτφ.) αυτός 
που καταναλώνει µεγάλες ποσότητες τροφής ή ενέργειας: το µωρό 
είναι σκέτη ~, κάθε δύο ώρες θέλει τάισµα. Επίσης φαγόνας (ο) (σηµ. 
3). 
[ETYM. < φαγανός (υποχωρητ.) ή, σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, < µτγν. 
φάγων, -όνος «σιαγόνα» < θ. φαγ- τού αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. φαγητό)]. 

φαγανός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που τρώει πολύ. [ΕΤΥΜ. < θ. φαγ- (τού 
αορ. β' ε-φα-γον, βλ. λ. φαγητό) + παραγ. επίθηµα -ανός (πβ. κ. τραγ-
ανός)]. 

φαγάς (ο) {φαγάδες}, φαγού (η) {φαγούδες} πρόσωπο που τρώει πο-
λύ (πβ. λ. καλοφαγάς) ΣΥΝ. φαταούλας, λαίµαργος ΑΝΤ. λιτοδίαιτος, 
λιγόφαγος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φαγάς < θ. φαγ- τού αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. φαγητό) + 
παραγ. επίθηµα -ας]. 

<ραγγρί (το) (φαγγρ-ιού | -ιών} ψάρι κοκκινωπού ή ασηµόλευκου χρώ-
µατος, το οποίο ζει στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό, συγγενεύει µε 
τον σαργό, το λυθρίνι, τη συναγρίδα και την τσιππούρα και αποτελεί 
εκλεκτό έδεσµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *φαγρίον, υποκ. τού αρχ. φάγρος, αβεβ. ετύµου, ίσως 
συνδ. µε το µτγν. φάγρος «ακόνη» λόγω των κοφτερών δοντιών τού 
ψαριού. Ωστόσο, το µτγν. φάγρος «ακόνη» δεν έχει ερµηνευθεί ικα-
νοποιητικά, ίσως συνδ. µε αρµ. bark «πικρός (για γεύση)», πράγµα 
που θα οδηγούσε σε I.E. *bhag-ro- «αιχµηρός»]. 

φαγέδαινα (η) {φαγεδαινών} ΙΑΤΡ. εξέλκωση (βλ.λ.) που απλώνεται 
στο σώµα καταστρέφοντας το καλυπτήριο σύστηµα ή και βαθύτερα 
τις σάρκες ΣΥΝ. (λαϊκ.) φά(γ)ουσα. — φαγεδαινικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φαγ-εδών (κατά τις ονοµασίες ασθενειών σε -αινα, πβ. 
γάγγρ-αινα) < θ. φαγ- τού αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. φαγητό) + παραγ. 
επίθηµα -εδών (πβ. κ. σηπ-εδών)]. 

φαγεδαινισµός (ο) ΙΑΤΡ. η τάση έλκους ή πληγής να επεκταθεί σε όλη 
την επιφάνεια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phagédénisme]. 

φαγεντιανός, -ή, -ό αυτός που έχει κατασκευαστεί από πηλό και έχει 
λουστραριστεί µε κασσιτερούχο βερνίκι: ~ σερβίτσιο ΣΥΝ. πορ-
σελάνινος (βλ. κ. λ. φαγιάντσα). 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τής ιταλ. πόλης Faenza (> γαλλ. Fayence), όπου πρω-
τοαναπτύχθηκε αυτή η τεχνική (βλ. κ. φαγιάντσα)]. 

φαγητό (το) 1. η τροφή που παρασκευάζει ή/και καταναλώνει κανείς 
για να επιβιώσει: - νόστιµο | ανάλατο | άνοστο | βαρύ | καµένο | κα-
λοµαγειρεµένο | λαδερό | νερόβραστο | νηστήσιµοΙ σπιτικό | πικάντικο 
| πρόχειρο | τής ώρας || τι ~ ετοίµασες | θα φάµε σήµερα; ΦΡ. (α) 
φαγητό σε πακέτο φαγητό παρασκευασµένο σε εστιατόριο, ταβέρνα 
ή άλλο παρόµοιο κατάστηµα, το οποίο παίρνει κανείς µαζί του για να 
το καταναλώσει αλλού ή του το στέλνουν στο σπίτι (β) έτοιµο φαγη-
τό φαγητό προπαρασκευασµένο και µερικές φορές µισοψηµένο, το ο-
ποίο διατίθεται σε τυποποιηµένες συσκευασίες στα καταστήµατα (γ) 
ξσναζεσταµένο φαγητό (µτφ.) χαρακτηρισµό ιδέας, άποψης, κατά-
στασης κ.λπ. που επαναλαµβάνεται αυτούσια, χωρίς να προσφέρει 
κάτι καινούργιο: όσα περισπούδαστα µας αραδιάζει, δεν είναι παρά -
επαναλαµβάνει συνεχώς τον εαυτό του 2. (συνεκδ.) το να τρώει κα-
νείς: όταν έχει στενοχώριες, το ρίχνει στο - || µου αρέσει το ~, γι'αυτό 
και δεν µπορώ να κάνω δίαιτα 3. (συνεκδ.) η ώρα κατά την οποία 
γευµατίζει κανείς: µετά το ~ πίνει έναν καφέ ΣΥΝ. γεύµα | δείπνο. Επί-
σης (λαϊκ.) φαΐ (βλ.λ.) κ. φαγί. — (υποκ.) φαγητούλι (το). [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. φαγητόν < θ. φαγ- (τού αορ. β' ε-φαγ-ον) + -ητόν, ουδ. τού 
επιθήµατος -ητός. o τ. ε-φαγ-ον (απρφ. φαγ-εϊν) χρησιµοποιήθη- 
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κε ως αόρ. β' τού αρχ. εσθίω «τρώγω», αλλά δεν συνδέεται ετυµολο-
γικά µαζί του ούτε εµφανίζει οµόρριζο ενεστώτα. Το αρχ. θ. φαγ-
ανάγεται σε I.E. *bhag- «διαµοιράζω, διανέµω» (κυρ. τροφή(, πβ. σαν-
σκρ. bhajati «διαιρώ», bhak-sâ-h «φαγητό, τροφή», αρχ. σλαβ. bogatü 
«πλούσιος» κ.ά.]. 

-φαγία λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. ότι κάποιος τρώει κάτι: αβγο-
φαγία, χορτο-φαγία, κρεατο-φαγία 2. ότι κάποιος τρώει µε ορισµένο 
τρόπο: ταχυ-φαγία, πολυ-φαγία, ωµο-φαγία 3. ότι κάποιος τρώει σε 
ορισµένη ποσότητα: πολυ-φαγία, ολιγο-φαγία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το θ. φαγ- (βλ. λ. φαγητό)]. 

φαγιάντσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο φαγεντιανός (βλ.λ.) ΣΥΝ. πορσε-
λάνινος 2. (γενικότ.) µεγάλο και πλατύ σκεύος σερβιρίσµατος: TO ψη-
τό θα µπει στη ~ ΣΥΝ. πιατέλα. Επίσης φαγιάνς {άκλ.} (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. Από το όν. τής πόλης Faenza (Β. Ιταλία) < λατ. Faventia, που 
σηµαίνει «σιωπή, σιγή», προφανώς εξαιτίας τής ήσυχης θέσης όπου 
βρισκόταν η πόλη]. 

φαγίουµ (το) {άκλ.} ΑΡΧΑΙΟΛ.-ΤΕΧΝ. νεκρική προσωπογραφία τής 
Ελληνιστικής Περιόδου φιλοτεχνηµένη κυρ. µε την τεχνική τής 
εγκαυστικής πάνω σε λεπτή σανίδα ή ύφασµα. [ΕΤΥΜ. Από το όν. τής 
πόλεως Al-Fayyum τής Αιγύπτου, όπου βρέθηκε νεκρόπολη µε νεκρικές 
προσωπογραφίες τής φερώνυµης τεχνικής]. 

φαγκότο (το) {άκλ.} ΜΟΥΣ. ορχηστρικό ξύλινο πνευστό όργανο µε δι-
πλή γλωσσίδα ΣΥΝ. βαρύαυλος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fagotto, αρχική σηµ. «δέσµη, δεµάτι», αβεβ. ετύµου, 
ίσως συνδ. µε νορβ. fagg (ίδια σηµ.)]. 

φαγκρί (το) → φαγγρί 
φαγοκύτταρο (το) [1897] {φαγοκυττάρ-ου | -ων} ΒΙΟΛ. κύτταρο που α-

νήκει στον αµυντικό µηχανισµό τού οργανισµού, καθώς έχει τη δυ-
νατότητα να περικλείει στο εσωτερικό του και να χωνεύει -διασπώ-
ντας τα- ανόργανα σωµατίδια αλλά και παθογόνους οργανισµούς, ό-
πως τα µικρόβια. — φαγοκυτταρικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phagocyte < phago- (< θ. φαγ-, 
βλ. λ. φαγητά) + -cyte (< αρχ. κύτος)]. 

φαγοκυττάρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΒΙΟΛ. Ο µηχα-
νισµός πρόσληψης από το κύτταρο στερεών ή παχύρρευστων σωµα-
τιδίων µε εγκόλπωση τής κυτταρικής µεµβράνης και περίκλειση των 
τροφικών ή επιβλαβών για τον οργανισµό σωµατιδίων ΣΥΝ. (ορθότ.) 
κυτταροφαγία. Επίσης φαγοκύτωση [1891]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. phagocytose]. 

φαγοκύτωση (η) → φαγοκυττάρωση 
φαγοπότι (το) {χωρ. γεν.} 1. το να καταναλώνει κανείς ταυτόχρονα 

τροφή και οινοπνευµατώδη συνήθ. ποτά 2. (συνήθ. συνεκδ.) η δια-
σκέδαση και η καλή διάθεση που δηµιουργείται, όταν µαζεύεται πα-
ρέα που καταναλώνει τροφή και οινοπνευµατώδη ποτά: το ρίξαµε 
στο ~ και το τραγούδι || γερό - ΣΥΝ. γλέντι, ξεφάντωµα, (λόγ.) συµπό-
σιο, ευωχία, (λαϊκ.) τσιµπούσι- ΦΡ. (µτφ.) µεγάλο φαγοπότι για ρυθ-
µίσεις ή ατασθαλίες από τις οποίες επωφελήθηκαν κάποιοι οικονο-
µικά: ~ στις προµήθειες εξοπλισµού. [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τ. *φαγό-
ποτον < φα)γ)ί + ποτόν]. 

-φάγος λεξικό επίθηµα που δηλώνει: 1. αυτόν που τρώει κάτι: µυρ-
µηγκο-φάγος, χορτο-φάγος, κρεατο-φάγος, παµ-φάγος 2. αυτόν που 
εξολοθρεύει κάτι/κάποιους: τουρκο-φάγος, κοµουνιστο-φάγος 3. αυ-
τόν που αποκτά παράνοµα ή δόλια κάτι: οικοπεδο-φάγος 4. αυτόν 
που τρώει κάτι σε ορισµένη ποσότητα: πολυ-φάγος, ολιγο-φάγος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το θ. φαγ- (βλ. λ. φαγητό)]. 

φαγούρα (η) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.) 1. δερµατικός ερεθισµός που προ-
καλεί σε άνθρωπο (ή και ζώο) κνησµό, την επιθυµία να ξυστεί: µ' 
έπιασε ~ στην πλάτη || αυτή η σκόνη φέρνει ~ ΣΥΝ. (λόγ.) κνησµός 2. 
(µτφ.) εσωτερική αναστάτωση, ανησυχία ή επιθυµία για κάτι: «Επτά 
χρόνια ~» (τίτλος κινηµατογραφικής ταινίας)· ΦΡ. (ειρων.) είχα µια 
φαγούρα για κάτι παντελώς αδιάφορο: -Ξέρεις, ο Σάκης δεν θα έρθει 
µαζί µας. -Κι ~ αν θα 'ρθει µαζί µας ή όχι! ΣΥΝ. µεγάλη µου σκα-σίλα. 
[ΕΤΥΜ. < θ. φαγ- (βλ. λ. φαγητό) + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. θολ-
ούρα]. 

ψόγουσα (η) → φαγέδαινα 
φαγώθηκα ρ. → τρώω 
φάγω µα (το) {φαγώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να φάει κανείς κάτι 

ΣΥΝ. (λόγ.) βρώση 2. (µτφ.) η καταστροφή ή φθορά από τριβή ή διά-
βρωση: το ~ τού βράχου από το κύµα | τού τοίχου από την υγρασία | 
των ελαστικών τού αυτοκινήτου 3. (µτφ.) η φαγωµάρα (βλ.λ.): όλη µέ-
ρα σ' αυτό το σπίτι γκρίνια και -■ δεν τους αντέχω άλλο! 

φαγωµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η διαρκής αντιπαλότητα και αντι-
παράθεση µεταξύ ατόµων, που συνοδεύονται συνήθ. από γκρίνια: 
εµάς τους Έλληνες µας τρώει η ~ ΣΥΝ. φάγωµα. Επίσης φαγωµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < φάγωµα + παραγ. επίθηµα -άρα, πβ. κ. σιχαµ-άρα]. 

φαγωµένος, -η, -ο → φαγωνοµαι, τρώω 
φαγωµός (ο) → φαγωµάρα 
φαγωνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {φαγώ-θηκα, -µένος} 1. τρώγοµαι (βλ.λ.) 

2. (µτφ.) υφίσταµαι φθορά από τριβή ή διάβρωση: ο βράχος φαγώθη-
κε από το κύµα || τα λάστιχα φαγώθηκαν από τα απότοµα φρεναρί-
σµατα ΣΥΝ. φθείροµαι, διαβρώνοµαι 3. (µτφ.) βρίσκοµαι σε διαρκείς 
προστριβές µε κάποιον, γκρινιάζουµε ο ένας στον άλλον: από παιδιά 
δεν µπορούσαν να τα βρουν µεταξύ τους- όλη την ώρα φαγώνονταν! 
ΣΥΝ. τρώγοµαι, µαλώνω, καβγαδίζω 4. (η µτχ. φαγωµένος, -η, -ο) αυ-
τός που έχει φάει και έχει χορτάσει: µην ετοιµάσεις τίποτα για µένα· 
είµαι ~ (βλ. κ. λ. τρώω) ANT. νηστικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < θ. φαγ- (βλ. λ. φαγ-ητό) + -ώνω | -ώνοµαι]. 

φαγώσιµος, -η, -ο 1. αυτός που είναι κατάλληλος για να καταναλωθεί 
ως τροφή: ~ καρπός ΣΥΝ. (λόγ.) εδώδιµος, βρώσιµος 2. φαγώσιµα (τα) 
αυτά που µπορούν να καταναλωθούν ως τροφή: έχουµε αρκετά - για 
το τριήµερο; ΣΥΝ. τρόφιµα. 
[ΕΤΥΜ. < θ. φαγ- (βλ. λ. φαγ-ητό) + παραγ. επίθηµα -σιµός, κατ' ανα-
λογίαν προς τ. όπως αναλ-ώσιµος, βι-ώσιµος κ.ά.]. 

φάδι (το) → υφάδι 
φάε, φάτε ρ. -> τρώω 
φαεινός, -ή, -ό φωτεινός, λαµπρός· στις ΦΡ. (α) φαεινή ιδέα θαυµάσια 

ιδέα, η ιδέα που έρχεται στο µυαλό κάποιου σαν φως που φώτισε, 
έλαµψε ξαφνικά (β) (λόγ.) ηλίου φαεινότερον βλ. λ. ήλιος. — φαει-
νότητα (η) [1854]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φαΕεσ-νός (µε απλοποίηση τού συµπλέγµατος -σν- και 
αντέκταση) < θ. *φαΡεσ- (βλ. λ. φως | φάος) + παραγ. επίθηµα -νός. 
Η φρ. φαεινή ιδέα αποδίδει τη γαλλ. idée lumineuse]. 

φαΐ κ. (λαϊκ.) φαγί (το) {φαγ-ιού | -ιά, -ιών} 1. το φαγητό (βλ.λ.)· ΦΡ. 
(κάτι) έχει φαΐ | ψωµί βλ. λ. ψωµί 2. (+γεν. αδύνατου τ. προσωπικής 
αντων., σε φρ. τού τύπου (κάτι) είναι το φαΐ µου) για κάτι στο οποίο 
είναι κανείς πολύ ικανός, µε το οποίο είναι πολύ εξοικειωµένος ή µε 
το οποίο ασχολείται συνεχώς: τα σταυρόλεξα είναι το ~ µου. — 
(υποκ.) φαγάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φαγεϊ(ν), που χρησιµοποιήθηκε ως ουσ., < αρχ. απρφ. 
φαγειν (βλ. λ. φαγητό). o τ. φαί οφείλεται σε σίγηση τού ενδοφωνηε-
ντικού -y-]. 

Φαίδρα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. σύζυγος τού Θησέα και θετή µητέρα τού Ιππο-
λύτου, τον οποίο και ερωτεύθηκε παράφορα 2. γυναικείο όνοµα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., θηλ. τού επιθ. φαιδρός (βλ.λ.) µε αναβιβασµό τού 
τόνου]. 

φαιδρολόγηµα (το) [1891] {φαιδρολογήµ-ατος | -ατα,-άτων} (λόγ.) 1. 
λόγος που προκαλεί ευχαρίστηση ή γέλιο ΣΥΝ. ευφυολόγηµα, χαριτο-
λόγηµα, αστεϊσµός 2. λόγος ή άποψη η οποία στερείται σοβαρότη-
τας, που δεν λαµβάνεται σοβαρά υπ' όψιν: µε φαιδρολογήµατα δεν 
γίνεται πολιτική- χρειάζονται επιχειρήµατα! ΣΥΝ. φαιδρότητα, γελοι-
ότητα. Επίσης φαιδρολογία (η). — φαιδρολόνος (ο/η) [1895], φα!-
δρολονώ ρ. [1890] {-είς...} (σηµ. 2). 

φαιδρός, -ή (λόγ. -ά), -ό 1. αυτός που λάµπει από χαρά: ~ πρόσωπα 
από τη χαρά τής ηµέρας ΣΥΝ. ιλαρός, γελαστός, χαρούµενος ΑΝΤ. κα-
τηφής, βαρύς, δύσθυµος 2. αυτός που προκαλεί γέλιο, ευχαρίστηση: ~ 
ιστορία ΣΥΝ. αστείος, ευτράπελος ΑΝΤ. σοβαρός 3. (κακόσ.) αυτός τον 
οποίο δεν µπορεί κανείς να πάρει στα σοβαρά: είναι ~ υποκείµενο- τι 
ασχολείσαι µαζί του; ΣΥΝ. γελοίος, σαχλός ΑΝΤ. σοβαρός · ΦΡ. η χώ-
ρα όπου ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα (ειρων.) η χώρα στην οποία δεν 
υπάρχει η αναγκαία σοβαρότητα στην αντιµετώπιση καταστάσεων: 
µην περιµένεις σοβαρή αντιµετώπιση τέτοιων ζητηµάτων εδώ είναι ~. 
— φαιδρά επίρρ., φαιδρότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ; αρχ. < *gwh3i-d-ro- (µε οδοντική παρέκταση -d- και επίθηµα -
ro-) < I.E. *gwhai- «λαµπερός, φωτεινός», πβ. λιθ. gaidrùs «καθαρός, 
ανοιχτός (ενν. ουρανός χωρίς σύννεφα)», αρχ. πρωσ. gaidis «σιτάρι 
λευκό, έτοιµο για θερισµό» κ.ά. Οµόρρ. φαι-ός (βλ.λ.)]. 

φαιδρά πορτοκαλέα. Ειρωνική αναφορά σε µια παλαιότερη (τού 
19ου αι.) στοµφώδη και εξωπραγµατική ωραιοποίηση τής Ελλά-
δας. Η φρ. προέρχεται από το ποίηµα «Ή γη τής Ελλάδος» τού ρο-
µαντικού ποιητή, µεταφραστή και λεξικογράφου Αγγ. Βλάχου 
(1838-1920): Ξεύρεις την χώραν πού άνθεϊ φαιδρά πορτοκαλέα | 
πού κοκκινίζ' ή σταφυλή | και θάλλει ή έλαια; | "Ω δεν τήν αγνοεί 
κανείς-1 εϊναι ή γη ή έλληνίς. Το ποίηµα διακωµωδήθηκε στο 
περιοδικό Ραµπαγάς. 

φαιδρύνω ρ. µετβ. {φαίδρυνα} (λόγ.) καθιστώ (κάτι) φαιδρό: µε τους 
αστεϊσµούς του επιχείρησε να φαιδρύνει την ατµόσφαιρα. — φαι-
δρυντικός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φαιδρός (βλ.λ.)]. 

Φαίδων (ο) {Φαίδων-ος, -α) 1. ο Ηλείος- αφοσιωµένος µαθητής τού 
Σωκράτη, ο οποίος ίδρυσε στην Ήλιδα τη λεγόµενη Ηλειακή φιλοσο-
φική σχολή 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Φαίδωνας. [ΕΤΥΜ: 
αρχ. κύρ. όν. < θ. φαιδ- τού επιθ. φαιδρός (βλ.λ.)]. 

φαιλόνιο (το) {φαιλονί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. Ο µανδύας χωρίς µανίκια, 
τον οποίο φορούν εξωτερικά οι κληρικοί. Επίσης φαιλόνι [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. φαιλόνιον, υποκ. τού φαιλόνης (ό) < φαινόλης (µε αντιµετάθεση), 
λ. τού καθηµερινού λεξιλογίου, που προέρχεται από το αρχ. ρ. φαίνω 
| -οµαι και το παραγ. επίθηµα -όλης]. 

φαιναλ-φορ (το) {άκλ.} ελλην. τελικός (γύρος) των τεσσάρων ASK. η 
τελική φάση διοργάνωσης (συνήθ. µπάσκετ), στην οποία τέσσερεις 
οµάδες παίζουν αγώνες µεταξύ τους διεκδικώντας έναν τίτλο (πρω-
τάθληµα, κύπελλο): το ~ τού Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο µπάσκετ 
διεξάγεται φέτος στη Βαρκελώνη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. final-four «τελικός 
(γύρος) των τεσσάρων»]. 

φαινόλη (η) {φαινολών} ΧΗΜ. στερεά οργανική ένωση που ανήκει 
στην τάξη των αλκοολών, είναι παράγωγο τού βενζολίου και παράγε-
ται από τη λιθανθρακόπισσα· χρησιµοποιείται στην παρασκευή χρω-
στικών υλών, φαρµάκων, απολυµαντικών κ.λπ. [ΕΤΥΜ. < ρ. φαίνω | -
οµαι + παραγ. επίθηµα -όλη, ελληνογενής ξέν. όρ;, < γαλλ. phénol]. 

φαίνοµαι ρ. αµετβ. {φάνηκα} 1. είµαι ή γίνοµαι αντιληπτός µε την 
όραση: µετά από λίγο φάνηκε η αντικρινή στεριά || δεν φαίνεται µε 
γυµνό µάτι- χρειάζεται µικροσκόπιο || κάτω από το παλτό φαινόταν το 
φόρεµα της || από την ταράτσα τού σπιτιού µου φαίνεται η Ακρόπολη || 
(παροιµ.) «χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει» || (µτφ.) 



φαινοµεναλισµός 1865 φακελώνω 
 

δεν άφηνε ποτέ να φανούν τα συναισθήµατα του || αν φανεί, πείτε του 
να µου τηλεφωνήσει ΣΥΝ. διακρίνοµαι, εµφανίζοµαι ANT. είµαι 
αόρατος, χάνοµαι, σβήνω 2. (+κατηγορούµενο ή επίρρ.) δίνω την 
εντύπωση ότι είµαι: ~ κουρασµένος | ευδιάθετος | καλά || όλα φαίνο-
νταν να πηγαίνουν καλά, ώσπου ήρθε η δυσάρεστη είδηση || φαίνεται 
ψηλότερος απ' όσο πραγµατικά είναι || φαίνεται σοβαρή εταιρεία || 
πώς σου φαίνεται η ιδέα µου; || η γυναίκα τού Καίσαρα πρέπει όχι 
µόνο να είναι τίµια, αλλά και να φαίνεται ΣΥΝ. δείχνω- ΦΡ. (κάτι) εί-
σαι και φαίνεσαι (οικ.) ως απάντηση σε κάποιον που µας αποκάλεσε 
µε αρνητικού περιεχοµένου λέξη, επαναλαµβάνοντας µε έµφαση αυτό 
που είπε ως χαρακτηρισµό για τον ίδιο: Βλάκας ~! 3. βεβαιώνω ότι 
είµαι: µε αυτή του την υπεύθυνη πράξη φάνηκε άξιος τής εµπιστο-
σύνης σας | αντάξιος των περιστάσεων || ποιος είναι πιο έξυπνος, θα 
φανεί στο µέλλον! ΣΥΝ. αποδεικνύοµαι· ΦΡ. η καλή µέρα από το πρωί 
φαίνεται βλ. λ. ηµέρα 4. (απρόσ. φαίνεται) είναι πιθανό: δεν µε πήρε 
τηλέφωνο" ~ δεν γύρισε ακόµη στο σπίτι || ~ ότι θα βρέξει | θα έχουµε 
προβλήµατα || -Λες να τα καταφέρει; -Έτσι ~ || απ'ό,τι ~, καλό είναι 
να φύγετε 5. (τριτοπρόσ. φαίνεται) (α) προκύπτει, συνάγεται: -Από 
πού ~ ότι ξέρει τη γλώσσα; -Έχει ζήσει χρόνια στο εξωτερικό (β) είναι 
φανερό: -Εχω να κοιµηθώ τρεις µέρες —! Εχεις τα χάλια σου- ΦΡ. 
(µου) φαίνεται (i) έχω την εντύπωση: ~ ότι δεν έχεις προετοιµαστεί 
καλά για τις εξετάσεις || τα πράγµατα θ'αλλάξουν, φαίνεται· 
θ'αναλάβει νέος υπουργός (βλ. κ. σηµ. 2) (ii) δίνω την εντύπωση: έχει 
πατήσει τα πενήντα, αλλά δεν του φαίνεται 6. (η µτχ. φαινόµενος, -
µένη, -µενο) ΑΣΤΡΟΝ.ΜΑΘ.ΦΥΣ. αυτός που υπάρχει όπως υποπίπτει 
στην αντίληψη τού παρατηρητή, κατ' αντιδιαστολή προς εκείνον που 
υπάρχω όπως πραγµατικά είναν φαινοµενικός: ~ χρόνος | κίνηση | 
ταχύτητα | µέγεθος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοµίζω. 
[ETYM. < αρχ. φαίνω | -οµαι < *φά-ν-_/ω (µε: έρρινο πρόσφυµα -ν-) < θ. 
φά-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *bhà- µε βασικές σηµ. «λάµπω, φωτί-
ζω» και «λέγω, εξηγώ» (τού ρ. φηµί, βλ. λ. φήµη). Η λ. συνδ. µε σαν-
σκρ. bhati «φωτίζει», bhanu- «λάµψη, φως», αρµ. banam «αποκαλύ-
πτω», αρχ. ιρλ. ban «λευκός», γερµ. bohnern «γυαλίζω» κ.ά. Οµόρρ. 
φαν-ερός, φά-σις (-η), φά-σµα, φαντ-άζοµαι, φάντ-ασµα κ.ά. Βλ. κ. 
φως]. 

φαινοµεναλισµός (ο) → φαινοµενοκρατία 
φαινοµενικός, -ή, -ό [1886] αυτός που δεν έχει πραγµατική οντότητα, 

που φαίνεται χωρίς να υπάρχει: ~ ηρεµία | αγάπη | φιλία | αιτία | 
αδιαφορία | ευκολία ΣΥΝ. πλαστός, πλασµατικός, επιφανειακός ANT. 
πραγµατικός, αληθινός. — φαινοµενικ-ά | -ώς [1864] επίρρ., φαινο-
µενικότητα (η) [1890]. [ETYM· Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. 
apparent]. 

φαινοµενισµός (ο) → φαινοµενοκρατία 
φαινόµενο (το) {φαινοµέν-ου | -ων} 1. οτιδήποτε συλλαµβάνει η συ-

νείδηση τού ανθρώπου µέσω των αισθήσεων του: η συστηµατική 
ενασχόληση µε τα ~ οδήγησε τον άνθρωπο στην επιστήµη· ΦΡ. (α) 
κατά τα φαινόµενα σύµφωνα µε αυτό που γίνεται αντιληπτό: ~ αύριο 
θα έχουµε καλοκαιρία | είναι χρεωµένος ώς τον λαιµό ΣΥΝ. απ' ό,τι 
φαίνεται, πιθανότατα (β) τα φαινόµενα απατούν βλ. λ. απατώ 2. (α) 
οτιδήποτε παρατηρείται στη φύση, την κοινωνία ή στον άνθρωπο και 
γίνεται αντιληπτό µέσω τής ανθρώπινης παρατήρησης και εµπειρίας: 
φυσικό | βιολογικό | ζωικό | ηλεκτρικό | µαγνητικό | µετεωρολογικό | 
καιρικό | µηχανικό | νευρικό | οπτικό | ουράνιο | περιοδικό ~ || το ~ 
τού θερµοκηπίου || κοινωνικό | ρατσιστικό | εθνικιστικό | πολιτικό | 
πνευµατικό ~ (β) (προφορ. κυρ. στον πληθ.) αντί τού καιρικά φαινό-
µενα: αναµένονται ακραία ~ 3. οτιδήποτε ασυνήθιστο, οτιδήποτε πα-
ρεκκλίνει από τα συνηθισµένα προκαλώντας έκπληξη: οι χιονοπτώ-
σεις µέσα στο καλοκαίρι αποτελούν ~|| το ~ τής γλωσσολαλίας 4. (για 
πρόσ.) αυτός που παρεκκλίνει παρουσιάζοντας µία ιδιότητα σε 
εξαιρετικό βαθµό: Μα εσύ είσαι ~! Πού τα ξέρεις όλ'αυτά; 5. ΦΙΛΟΣ, 
οτιδήποτε γίνεται αντιληπτό από (ή σχετίζεται µε) την ανθρώπινη 
εµπειρία και όχι από την ανθρώπινη νόηση και το οποίο µπορεί να 
αποτελεί έκφανση τής πραγµατικότητας και όχι την ίδια την πραγ-
µατικότητα. [ΕΤΎΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. µτχ. ενεστ. τού αρχ. φαίνοµαι 
(βλ.λ.)]. 

φαινοµενοκρατία (η) {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΣ, η θεωρία σύµφωνα µε την 
οποία ο άνθρωπος έχει αντίληψη και γνώση µόνο των φαινοµένων α-
πό τα αντικείµενα και όχι των ίδιων των αντικειµένων, πράγµα που 
συνεπάγεται ότι τα αντικείµενα τής γνώσης και τής εµπειρίας είναι 
µόνο συνειδησιακά, δηλ. υποκειµενικά αισθήµατα. Επίσης φαινοµε-
νισµός κ. φαινοµεναλισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < φαινόµενο + -κρατία < κρατώ, απόδ. τού ελληνογενούς 
αγγλ. phenomenalism]. 

φαινοµενολογία (η) [1858] ΦΙΛΟΣ. 1. η επιστηµονική παρατήρηση 
των φαινοµένων 2. σύγχρονο ρεύµα µε κύριο εκπρόσωπο τον Χού-
σερλ και αντικείµενο τη µελέτη των φαινοµένων, τα οποία αντιµετω-
πίζονται ως συνειδητές εµπειρίες και µπορούν να αποτελέσουν αφε-
τηρία για τη σύλληψη των όντων καθ' εαυτά, απαλλαγµένων από 
συµβεβηκότα. — φαινοµενολογικός, -ή, -ό, φαινοµενολογικ-ώς | -ά 
επίρρ. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Phänomenologie]. 

φαινότυπος (ο) {φαινοτύπ-ου | -ων, -ους} ΒΙΟΛ. το σύνολο των εµφα-
νών χαρακτηριστικών ενός οργανισµού, τα οποία προκύπτουν από 
την αλληλεπίδραση κληρονοµικών ιδιοτήτων και περιβάλλοντος (πβ. 
λ. γονότυπος). — φαινοτυπικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. phénotype]. 

φαίνω ρ. → υφαίνω 
φαιοκίτρινος, -η, -ο [1840] αυτός που έχει απόχρωση µεταξύ φαιού 

και κίτρινου. 
φαιοκόκκινος, -η, -ο αυτός που έχει απόχρωση µεταξύ φαιού και 

κόκκινου. 
φαιοπράσινος, -η, -ο [1890] αυτός που έχει απόχρωση µεταξύ φαιού 
και πράσινου. 

φαιός, -ά, -ό (λόγ.) 1. αυτός που έχει σκούρο χρώµα: ~ χρώµατα ΣΥΝ. 
µουντός ANT. ανοιχτόχρωµος 2. σταχτής, γκρίζος 3. ΑΝΑΤ. φαιά ουσία 
η µία από τις δύο ουσίες που βρίσκονται στον εγκέφαλο και τον νω-
τιαίο µυελό, έχει χρώµα σταχτί (σε αντίθεση µε τη λευκή ουσία) και 
συντίθεται από νευρικά κύτταρα: (ειρων.) πόση ~ κατανάλωσες, για 
να φτάσεις σ' αυτό το συµπέρασµα; (σκέφτηκες πολύ;). [ΕΤΎΜ. αρχ. 
< *φαι-σός | *φαι-Εός | *φαι-σΈός (δεν έχει εξακριβωθεί ποιος είναι ο 
ενδιάµεσος τ.) < θ. φαι- < I.E. *gwhai- «λαµπερός, φωτεινός», για το 
οποίο βλ. το οµόρρ. φαιδρός]. 

φαιοχίτων (ο) {φαιοχίτ-ωνος, -ωνα | -ωνες, -ώνων} 1. (αρχαιοπρ.) αυ-
τός που φορά σταχτί πανωφόρι 2. ΙΣΤ. το µέλος τού γερµανικού ναζι-
στικού κόµµατος (λόγω τού χρώµατος τής στολής του) (πβ. κ. λ. µε-
λανοχίτων). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φαιός + χιτών, -ώνος. Στη σηµ. 2 η λ. αποδίδει το γερµ. 
Braunhemd]. 

φαιόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει φαιό, γκρίζο χρώµα. 
Φαιστός (η) αρχαία πόλη τής Κρήτης, που αποτέλεσε στα µινωικά 

χρόνια το δεύτερο σηµαντικό της πολιτισµικό κέντρο µετά την Κνωσό. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τόπων, (ήδη µυκ. Pa-i-to), αγν. ετύµου, πιθ. προελλην. δά-
νειο. Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή, το τόπων, ανάγεται στο ουσ. φώς | 
φά(Ε)ος µέσω τ. *φαΡ-ιστος (υπερθ.), πβ. κ. κέρδος - κέρδιστος, κήδος 
- κήδιστος, αλλά η απουσία τού -Ε- από τον µυκ. τ. Pa-i-to καθιστά 
προβληµατική την ανάλυση αυτή]. 

φάκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρός µηχανισµός στον οποίο τοποθετείται 
δόλωµα (συνήθ. τυρί), για να προσελκυσθούν και να παγιδευτούν πο-
ντίκια ΣΥΝ. ποντικοπαγίδα- ΦΡ. (µτφ.) πιάνοµαι | πέφτω στη φάκα (i) 
συλλαµβάνοµαι να κάνω κάτι, συνήθ. παράνοµο: ο δραπέτης έπεσε 
στη φάκα που του έστησε η αστυνοµία (ii) περιέρχοµαι σε δεινή θέση, 
παγιδεύοµαι ΣΥΝ. (οικ.) την πατάω. [ΕΤΎΜ. < τουρκ. fak]. 

φακελάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρός φάκελος: ένα ~ τσάι | χαµοµήλι | 
τίλιο | καφέ | καννέλα | ζάχαρη 2. (συνεκδ.) η παράνοµη χρηµατική α-
µοιβή για την εξασφάλιση καλύτερης ή ταχύτερης εξυπηρέτησης: έ-
δωσε ~ στον εφοριακό | στον ελεγκτή τής πολεοδοµίας || ένας γιατρός 
κατηγορείται ότι πήρε ~, για να χειρουργήσει ασθενή κατά προτεραι-
ότητα. 

φακελοποιία (η) [1847] {χωρ. πληθ.} η τεχνική και ο κλάδος που α-
σχολείται µε την παραγωγή φακέλων. — φακελοποιείο (το) [1894], 
φακελοποιός (ο/η) [1891]. 

φάκελος (ο) (παλαιότ. ορθ. φάκελλος) {φακέλ-ου | -ων, -ους} 1. χάρ-
τινη θήκη µέσα στην οποία φυλάσσεται και αποστέλλεται επιστολή: 
γράφω τη διεύθυνση τού αποστολέα και τού παραλήπτη στον ~ 2. 
χάρτινη ή πλαστική θήκη, µέσα στην οποία φυλάσσονται έγγραφα: 
βάζω τα σχετικά έγγραφα στον ίδιο ~ ΣΥΝ. αρχείο 3. (συνεκδ.) το σύ-
νολο των εγγράφων που σχετίζονται µε ένα πρόσωπο ή θέµα: έχει κα-
λό υπηρεσιακό ~ (οι αναφορές που έχουν γραφεί γι' αυτόν είναι θε-
τικές) || έχει φάκελο στην Ασφάλεια (έχει απασχολήσει τις διωκτικές 
αρχές µε παράνοµες πράξεις ή -παλαιότερα- µε την πολιτική του 
δραστηριότητα) || ο φάκελος του είναι καθαρός (δεν έχει διαπράξει 
αδικήµατα) || ο ~ τής Κύπρου (τής εισβολής των Τούρκων στην Κύ-
προ) || ο ~ τής υποψηφιότητας µιας χώρας για την ανάλυψη των Ολυ-
µπιακών Αγώνων. Επίσης (λαϊκ.) φάκελο (το) (σηµ. 1). [ΕΤΎΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου. Η οµοιότητα προς τον αρχ. τ. σφάκελος «γάγγραινα» 
(βλ. λ. σφακελισµός) είναι µάλλον τυχαία. Ίσως ευσταθεί η σύνδεση 
µε τον τ. σφάκελος «το µεσαίο δάχτυλο» (άσχετο προς το 
προηγούµενο), αν θεωρήσουµε ότι οι λ. παρουσιάζουν εναλλαγή φ- | 
σφ- και ότι στην ίδια οικογένεια εντάσσεται το λατ. fascis «φά-
κελος», οπότε *φάσκελος > σφάκελος (µε µετάθεση). Σε ό,τι αφορά 
τη σηµασιολ. απόσταση των λ., παρόµοια πορεία συναντούµε στο 
ουσ. φάλαγξ «κυλινδρικό κοµµάτι ξύλου - επίµηκες οστό των δακτύ-
λων»]. 

φάκελος | φάκελλος - σάκος | σάκκος - κρεβάτι | κρεββάτι; Το 
ερώτηµα µε τις λέξεις αυτές είναι αν πρέπει να γράφονται µε ένα 
ή δύο -λ- το φάκελος (και τα παράγωγα φακελάκι, φακελώνω), µε 
ένα ή δύο -κ- το σάκος (σακί, σακίδιο, σακούλα, σακούλι), µε ένα 
ή δύο -β- το κρεβάτι (κρεβατώνοµαι). Επειδή οι λέξεις παραδίδο-
νται στην Αρχαία Ελληνική και µε τις δύο γραφές, είναι προτιµό-
τερο να ακολουθείται η απλούστερη γραφή (φάκελος, σάκος, κρε-
βάτι). Ας σηµειωθεί, επιπλέον, ότι η λέξη σάκος είναι ήδη στην 
Αρχαία δάνειο από τη σηµιτική: σάκος < εβρ. äaq (από το ελλην. 
σάκ(κ)ος > λατ. Saccus, γαλλ. sac, γερµ. Sack κ.λπ.). Η λέξη κρεβάτι 
< κραβάτ-ιον < κρά(β)βατος < λατ. grabatus ίσως προέρχεται από 
το µακεδ. κράββατος, οπότε η λέξη αποτελεί αντιδάνειο. 

φακέλωµα (το) {φακελώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (κακόσ.) η συγκέ-
ντρωση στοιχείων για την πολιτική ή εγκληµατική δραστηριότητα 
(κάποιου): το ~ των πολιτών ήταν συνήθης τακτική την περίοδο τής 
δικτατορίας· ΦΡ. ηλεκτρονικό φακέλωµα συγκέντρωση στοιχείων 
(κάποιου) σε ηλεκτρονικό αρχείο 2. (γενικότ.) συγκέντρωση στοιχεί-
ων για τη ζωή, τις δραστηριότητες, τις προτιµήσεις κ.λπ. (κάποιου): 
πολλές εµπορικές επιχειρήσεις στηρίζουν την προώθηση των προϊό-
ντων τους στο - χιλιάδων υποψήφιων πελατών. 

φακελώνω ρ. µετβ. {φακέλω-σα, -θηκα, -µένος) 1. (κακόσ.) συγκε-
ντρώνω στοιχεία για την πολιτική ή εγκληµατική δραστηριότητα 
(κάποιου): τον είχαν φακελωµένο στην Ασφάλεια την εποχή τής δι-
κτατορίας || ~ πολίτες για τα πολιτικά τους φρονήµατα 2. (γενικότ.) 



φακή 1866 φαλακρός 
 

συγκεντρώνω στοιχεία για κάποιον, τηρώ αρχείο µε πληροφορίες 
σχετικές µε κάποιον: µας έχει φακελώσει όλους στην παρέα· ξέρει 
τηλέφωνα, διευθύνσεις, προτιµήσεις, γενέθλια, επετείους! [ΕΤΎΜ. < 
µεσν. φακελώ, -ώνω < αρχ. φάκελος]. 

φακή (η) 1. φυτό τής οικογένειας των ψυχανθών, το οποίο δίνει µικρό 
στρογγυλό και πεπλατυσµένο καρπό, καφέ ή πορτοκαλί' (συνεκδ.) 2. 
ο καρπός τού παραπάνω φυτού' ΦΡ. (α) παλληκάρι τής φακής άν-
θρωπος που, ενώ προσποιείται τον γενναίο, στην πραγµατικότητα εί-
ναι δειλός ΣΥΝ. θρασύδειλος (β) (λόγ.) αντί πινακίου φακής βλ. λ. πι-
νάκιο 3. φακές (οι) το φαγητό που παρασκευάζεται από τους βρα-
σµένους καρπούς τού παραπάνω φυτού (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
φακή (-έα) < φακός (βλ.λ.)]. 

φακίδα (η) καθένα από τα µικρά (συνήθ. µόνιµα) σκούρα στίγµατα 
στην επιφάνεια τού προσώπου, κυρ. στα µάγουλα και στη µύτη: τυ-
πική Ιρλανδέζα µε κόκκινα µαλλιά, πράσινα µάτια και φακίδες || 
πρόσωπο γεµάτο φακίδες (βλ. κ. λ. πανάδα).  — (υποκ.) φακιδούλα 
(η)· 

[ΕΤΥΜ. < φακή (< φακός, στη µτγν. σηµ. «κηλίδα τού δέρµατος»), πιθ. 
µέσω αµάρτυρου υποκ. *φακίς, -ίδος). φακιδιαρής, -α, -ικο (µειωτ.) 
αυτός τού οποίου το πρόσωπο είναι γεµάτο φακίδες. [ΕΤΥΜ < φακίδα 
+ παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. ψωρ-ιάρης, βροµ-ιά- 

ρνςί- 
φακιολι (το) {φακιολ-ιού | -ιών} µαντήλι από λεπτό συνήθ. ύφασµα, 
το οποίο δένουν οι γυναίκες στο κεφάλι τους ΣΥΝ. µαντήλα, τσεµπέ-
ρι, (λόγ.) κεφαλόδεσµος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φακιόλιον | φακιάλιονκ λατ. faciale < facies, -ei «µορ-
φή, όψη»]. 

φακίρης (ο) {φακίρηδες}, φακίρισσα (η) {φακιρισσών} 1. ινδουιστής 
ασκητής ο οποίος έχει αναπτύξει ξεχωριστές ικανότητες, όπως 
µεγάλη αντοχή στον πόνο ή αναισθησία στο κάψιµο κ.λπ. 2. (γενι-
κότ.) αυτός που προσφέρει έναντι αµοιβής ψυχαγωγία, κατά την 
οποία ο ίδιος επιδίδεται σε εντυπωσιακές και επικίνδυνες επιδείξεις, 
όπως να ξαπλώνει σε κρεβάτι µε καρφιά κ.λπ. — φακιρισµός (ο), φα-
κιρικός, -ή, -ό κ. φακίρικος, -η, -ο. [ΕΤΎΜ < αραβ. faqir 
«φτωχός»]. 

φακλάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) 1. πόρνη µεγάλης ηλι-
κίας 2. (ως χαρακτηρισµός) (α) γυναίκα εύσωµη και µε άσχηµο σώ-
µα (β) γυναίκα µε πρόστυχη εµφάνιση ή συµπεριφορά. [ΕΤΥΜ. 
Αγν. ετύµου]. 

φακοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {φακοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
έχει το σχήµα τού φακού, είναι δηλ. στρογγυλός και πεπλατυσµένος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φακόµετρο (το) {φακοµέτρ-ου | -ων) ΦΥΣ. το όργανο που χρησιµεύει 
στη µέτρηση τής διαθλαστικής ικανότητας των φακών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phacometer]. 

φακός (ο) 1. σώµα από γυαλί ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό, που έχει 
την ιδιότητα να διαθλά το φως· η µία τουλάχιστον πλευρά του είναι 
καµπύλη και χρησιµοποιείται για τον σχηµατισµό οπτικών ειδώλων: 
κοίλος | κυρτός | αµφίκυρτος | κοιλόκυρτος | αµφίκοιλος | 
επιπεδόκοιλος - || ευρυγώνιος | µεγεθυντικός | συγκεντρωτικός ~ 2. 
(συνεκδ.) (α) κάθε συσκευή για τη λήψη εικόνων, η λειτουργία τής 
οποίας στηρίζεται σε φακούς (σηµ. 1): κινηµατογραφικός | φωτογρα-
φικός ~ (β) (συνεκδ.) η τέχνη που σχετίζεται µε καθένα από τα πα-
ραπάνω συστήµατα: ο τηλεοπτικός φακός αποτύπωσε σ' αυτή την 
ταινία όλο τον ανθρώπινο πόνο 3. ΑΝΑΤ. κρυσταλλοειδής φακός βλ. λ. 
κρυσταλλοειδής 4. (α) καθένας από τους δύο φακούς (σηµ. 1) για τη 
βελτίωση τής όρασης, που στερεώνονται σε σκελετό αποτελώντας τα 
µατογυάλια (γυαλιά): ~ µυωπίας | υπερµετρωπίας | πρεσβυωπίας (β) 
φακός επαφής (συνήθ. στον πληθ.) φακός (σηµ. 1) από εύκαµπτο υλι-
κό, που προσαρµόζεται απευθείας στο µάτι για τη βελτίωση τής όρα-
σης: ~ µιας χρήσεως || απολυµαντικό υγρό για φακούς επαφής · 5. 
φορητό όργανο που λειτουργεί µε λάµπα και µπαταρία, για να φωτί-
ζει: ανάβω τον ~ ΣΥΝ. ηλεκτρική λυχνία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εστία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «φακή», αβεβ. ετύµου. Αν η κατάλ. -κος θεωρηθεί 
επίθηµα (πβ. κ. άµάρακος, αρακος, αϊσακος), τότε το αρχικό φα- πιθ. 
συνδ. µε λατ. faba (βλ. λ. φάβα), αρχ. σλαβ. bobü, αλβ. bathë, αρχ. 
γερµ. bona κ.ά. Η σηµερινή σηµ. τής λ. οφείλεται στο αµφίκυρτο 
σχήµα τής φακής (ήδη στη Μτγν. Ελληνική συναντούµε τη σηµ. 
«φιάλη νερού»). Η φρ. φακός επαφής αποτελεί µετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. contact lense]. 

φακοσκλήρωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. σκλήρυνση τού 
κρυσταλλοειδούς φακού τού µατιού (βλ. λ. φακός, σηµ. 3). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phacosclerosis]. 

φακοσκόπιο (το) {φακοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. το ειδικό όργανο µε το 
οποίο εξετάζεται ο κρυσταλλοειδής φακός (βλ. λ. φακός, σηµ. 3) τού 
µατιού για τυχόν αλλοιώσεις. 
[ΕΤΎΜ. < φακός + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετά-
ζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phacoscopej. 

φάλαγγα (η) {φαλαγγών} 1. γραµµή στρατιωτών ή στρατιωτικών σω-
µάτων, ιδ. για µάχη σε µεγάλο βάθος: ~ στρατιωτών/ πλοίωνι || 
µακεδόνικη | λοξή - ΣΥΝ. σειρά, τάξη, παράταξη, γραµµή 2. (γενικότ.) 
διάταξη των µελών µιας οµάδας: ~ κατ'άνδρα || κατά πεντάδες ~ των 
µαθητών/ των αθλητών Ζ. έκτακτο σώµα στρατιωτών µε δική του 
οργάνωση: η ~ των ιερολοχιτών | µακεδονοµάχων 4. (α) 
παρακρατική ή παραστρατιωτική ένοπλη οµάδα (β) πέµπτη φάλαγγα 
(i) ΙΣΤ. οι άνθρωποι µέσα στη νόµιµη κυβέρνηση τής Ισπανίας, οι 
οποίοι κατά τη διάρκεια τού εµφυλίου πολέµου ενίσχυαν µε τις 
ενέργειες τους τον στρατηγό Φράνκο και τις τέσσερεις φάλαγγες 
που βρίσκονταν υπό τις διαταγές του (ίί) δίκτυο µυστικών 
πρακτόρων που, σε περίπτωση 

πολέµου, δρουν στο έδαφος κράτους για λογαριασµό ξένης δύναµης, 
παρέχοντας πληροφορίες, διενεργώντας δολιοφθορές και κυρ. υπονο-
µεύοντας την οµοψυχία και το ηθικό τού πληθυσµού (iii) κάθε άτοµο 
ή οµάδα ανθρώπων µε διαβρωτική δράση, που έχει ως στόχο την υπο-
νόµευση αγώνα, κινήµατος κ.λπ.: «η κυβέρνηση τού Βελιγραδίου κα-
τηγρόρησε την αντιπολίτευση ως ~ και για απόπειρα αποσταθερο-
ποίησης τής Σερβίας» (εφηµ.) 5. µακρά σειρά ατόµων ή οχηµάτων, 
που προχωρούν προς µία κατεύθυνση σε καθορισµένο δροµολόγιο: ~ 
στρατιωτικών οχηµάτων ΣΥΝ. κονβόι, ουρά · 6. η οριζόντια ράβδος 
από την οποία κρέµονται οι πλάστιγγες τής ζυγαριάς: ασηµένια | 
σκαλιστή ~ · 7. ΑΝΑΤ. καθένα από τα τρία µακριά οστά, από τα 
οποία αποτελούνται τα δάκτυλα των χεριών και των ποδιών σε αν-
θρώπους και ζώα · 8. ο φάλαγγας (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. φάλαγξ, -αγγος (µε έρρινο ένθηµα -γ-, πβ. φάρα-γ-ξ) < *bhl-3-g-
, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *bhel-ag- «σανίδα, δοκάρι», πβ. αρχ°. ισλ. 
bjalki «δοκάρι», αρχ. αγγλ. balca, γερµ. Balken, ίσως και λατ. fulciö 
«στηρίζω» κ.ά. Από τη συγκριτική εξέταση των οµορρίζων προκύπτει 
ότι η λ. φάλαγξ σήµαινε αρχικώς «κυλινδρικό ξύλο», από όπου και 
οι σηµ. «οστό των δακτύλων» και «στρατιωτικός σχηµατισµός» 
(µτφ.)]. 

<ραλαγγάρχης (ο) {φαλαγγαρχών) ο επικεφαλής φάλαγγας. — φα-
λαγγαρχία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φάλαγξ, -αγγος + -άρχης < 
άρχω]. 

φάλαγγας (ο) 1. βασανιστήριο κατά το οποίο τα πόδια ακινητοποι-
ούνται ανάµεσα σε δύο ξύλα και τα πέλµατα δέχονται χτυπήµατα 
από ράβδο: έκαναν - στον κρατούµενο 2. (συνεκδ.) το όργανο µε το 
οποίο ακινητοποιούν τα πόδια, για να εκτελέσουν το παραπάνω βα-
σανιστήριο: ξύλινος ~ ΣΥΝ. ποδόδεσµος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φάλαγξ, -
γγος (βλ.λ.) στη σηµ. «κυλινδρικό ξύλο»]. 

φαλαγγηδόν επίρρ. (αρχαιοπρ.) σε φάλαγγες: τα στρατεύµατα προ-
χωρούσαν ~ ΣΥΝ. σε σειρές. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φάλαγξ, -αγγος + επιρρ. επίθηµα -ηδόν, πβ. κ. πρην-
ηδόν]. 

φαλάγγι (το) {φαλαγγ-ιού | -ιών} 1. τριχωτή αράχνη, το δάγκωµα τής 
οποίας θεωρείται δηλητηριώδες · 2. ΝΑΥΤ. (α) µακρόστενο δοκάρι 
που χρησιµεύει για να ρυµουλκηθεί το πλοίο από τη θάλασσα στην 
ξηρά (β) δοκάρι που χρησιµοποιείται στη ναυπηγική και τοποθετεί-
ται κατά µήκος τής σχάρας στη ναυπηγική κλίνη · ΦΡ. παίρνω (κά-
ποιον) φαλάγγι (i) παίρνω (κάποιον) στο κυνήγι: οι εχθροί τους πή-
ραν φαλάγγι ΣΥΝ. τρέπω σε φυγή (ii) πετυχαίνω συντριπτική νίκη εις 
βάρος (κάποιου). — (υποκ.) φαλαγγάκι (το). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
φαλάγγιον, υποκ. τού φάλαγξ, -αγγος]. 

φαλαγγίτης (ο) [µτγν.] {φαλαγγιτών}, φάλαγγίτισσα (η) {δύσχρ. 
φαλαγγιτισσών} 1. στρατιώτης που ανήκει σε φάλαγγα 2. ΙΣΤ. µέλος 
παρακρατικής ή παραστρατιωτικής οµάδας, ιδ. σε χώρες µε φασι-
στικό καθεστώς: οι ~ τού Φράνκο. — φαλαγγιτικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. 
φαλαγγίτικος, -η, -ο. 

φάλαινα (η) (φαλαινών) 1. θηλαστικό που ζει στις ανοιχτές θάλασσες 
και µοιάζει µε τεράστιο ψάρι: µπλε | λευκή ~ || ~ τής Γροιλανδίας || 
οι φυσητήρες τής ~ 2. (µτφ.-σκωπτ.) η πολύ χοντρή και δυσκίνητη 
γυναίκα ΣΥΝ. κήτος. — (υποκ.) φαλαινίτσα (η) κ. φαλαινάκι (το), φα-
λαινοειδής, -ής, -ές. 
[ΕΤΎΜ < αρχ. φάλ(λ)αινα < φαλλός (βλ.λ.) + -αινα (πβ. κ. λέ-αινα, 
δράκ-αινα), πιθ. λόγω τού σχήµατος τού ζώου. ∆εν φαίνεται πιθ. η µε-
σολάβηση τού τ. φάλλη (< φαλλός, µε αλλαγή γένους) µε µειωτ. χρή-
ση τού επιθήµατος -αινα. Ο λατ. τ. ballaena δεν προέρχεται από την 
Ελληνική, παρότι οµοιάζει µορφολογικώς]. 

φαλαινοθήρας (ο) [1856] {φαλαινοθηρών} πρόσωπο που έχει ως 
επαγγελµατική του απασχόληση το κυνήγι τής φάλαινας. [ΕΤΥΜ. < 
φάλαινα + -θήρας < θήρα «κυνήγι»]. 

φαλαινοθηρία (η) [1864] {χωρ. πληθ.) το κυνήγι τής φάλαινας. 
φαλαΐνοθηρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φαλαινοθηρία 

και τους φαλαινοθήρες 2. φαλαινοθηρικό (το) το πλοίο που χρη-
σιµοποιείται στη φαλαινοθηρία. 

φαλαινοκαρχαριας (ο) {φαλαινοκαρχαριών} είδος καρχαρία γιγα-
ντιαίων διαστάσεων, που είναι ακίνδυνος για τον άνθρωπο. {ΕΤΎΜ, 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. whale shark]. 

φαλάκρα κ. φαράκλα κ. καράφλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. (συνήθ. 
στους άνδρες) η οριστική πτώση των τριχών από ένα σηµείο ή από 
όλο το τµήµα τού κεφαλιού που καλύπτεται από µαλλιά, αφήνοντας 
το χωρίς τρίχωµα: σχηµατισµός φαλάκρας ΣΥΝ. (επιστ.) αλωπεκία 2. 
(συνεκδ.) το µέρος τού κεφαλιού που δεν έχει πια µαλλιά: στρογγυλή 
| γυαλιστερή ~· ΦΡ. κάνω φαλάκρα (i) αρχίζω να έχω τριχόπτωση και 
σηµεία στο κεφάλι χωρίς µαλλιά: µεγάλωσε, γέρασε, έκανε φαλάκρα 
(ii) προκαλώ τη δηµιουργία φαλάκρας: µη φοράς συνέχεια το κρά-
νος, γιατί κάνει φαλάκρα. — (υποκ.) φαλακρίτσα (η). [ΕΤΥΜ µτγν. < 
αρχ. επίθ. φαλακρός (βλ.λ.), µε αναβιβασµό τού τόνου στο θηλ. 
φαλακρά]. 

φαλακραίνω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.) αποκτώ φαλάκρα 
ΣΥΝ. καραφλιάζω. Επίσης φαλακρώνω [µτγν.] κ. φαλακριάζω — φα-
λάκρωµα (το) [µτγν.] κ. φαλάκρωση (η). 

φαλάκρας κ. καράφλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (σκωπτ.) ο φαλακρός 
άνδρας. 

φαλακροκόρακας (ο) {φαλακροκοράκων} ο κορµοράνος (βλ.λ.). 
φαλακρός, -ή, -ό κ. φαρακλός κ. καραφλός 1. αυτός που δεν έχει 

µαλλιά στο τριχωτό µέρος τής κεφαλής ή σε τµήµα από αυτό 2. 
(µτφ.) αυτός που δεν έχει καθόλου βλάστηση: -βουνό ΣΥΝ. γυµνός, 
άδενδρος, αποψιλωµένος ΑΝΤ. δασώδης, δενδρώδης. — φαλακρότη-
τα (η) [αρχ.] [ΕΤΥΜ. αρχ. < *φάλαξ, -ακος (< επίθ. φαλός «λευκός») + 
παραγ. επί- 
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θηµα -ρος (πβ. κ. άκ-ρος). Το αρχ. επίθ. φαλός ανάγεται προφανώς σε 
θηλ. ουσ. *φαλά (πβ. τη «γλώσσα» φαλά-ρός) < *bhl-, συνεσταλµ. 
βαθµ. τού I.E. *bhel- «λευκός, λαµπερός», πβ. σανσκρ. bhäla- «λάµψη, 
µέτωπο», αρµ. bal «ωχρότητα, λευκότητα», αλβ. bale «µέτωπο», γοτθ. 
baia «ωχρός», αγγλ. bald «φαλακρός» κ.ά.]. 

φαλακρώνω ρ. → φαλακραίνω 
φάλαρα (τα) {φαλάρων} στολίδια στην προµετωπίδα, τα χαλινάρια 

και τα ηνία τού αλόγου: µπρούντζινα | πολύχρωµα ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. (ο 
ενικός φάλαρον είναι σπάν.) < φάλος (ό) «µεταλλικό εξάρτηµα τής 
περικεφαλαίας», αγν. ετύµου. Οι αρχαίοι συνέδεαν τη λ. µε το επίθ. 
φαλός «λευκός», οπότε ο τ. φάλαρον θα σήµαινε «κοµµάτι µετάλλου 
που λάµπει», αλλά η σύνδεση αυτή οφείλεται µάλλον σε 
παρετυµολογία]. 

φαλαρίδα (η) 1. πουλί που ζει κοντά στις λίµνες και οφείλει το όνοµα 
του στο φαλακρό κεφάλι του · 2. BOT. ποώδες φυτό που ανήκει στα 
αγρωστώδη, µε καλαµοειδή µίσχο, που καταλήγει σε ταξιανθία και 
βρίσκεται συχνά κοντά σε φράκτες. 
[ΕΊΎΜ. < αρχ. φαλαρίς, -ίδος < φάλαρος «λευκός» (< επίθ. φαλός, βλ. 
λ. φαλακρός)]. 

Φάληρο (το) {Φαλήρου} παραλιακή περιοχή τού νοµού Αττικής, Ν∆. 
τής Αθήνας και κοντά στον Πειραιά: Παλαιό | Νέο ~ || δέλτα Φαλή-
ρου. — Φαληριώτης (ο), Φαληριώτισσα (η), φαληριώτικος, -η, -ο κ. 
φαληρικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Φάληρον < επίθ. φάληρος | φάλαρος «λευκός, λαµπρός» 
< φαλός (βλ. λ. φαλακρός)]. 

φαλιµέντο (το) (λαϊκ.) το να χάνει κανείς όλη του την περιουσία, όλα 
του τα χρήµατα: βαράω | παθαίνω ~ ΣΥΝ. πτώχευση, χρεωκοπία, 
φαλίρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fallimento < fallire «αποτυγχάνω, πτωχεύω» < λατ. 
fallere «σφάλλω, απατώ»]. 

φαλιρίζω ρ. αµετβ. {φαλίρισ-α, -µένος} (λαϊκ.) χάνω όλη µου την πε-
ριουσία: φαλίρισαν στο µεγάλο κραχ ΣΥΝ. πτωχεύω, χρεωκοπώ. Επί-
σης φαλίρω. — φαλίρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < φαλίρω < ιταλ. fallire «αποτυγχάνω, πτωχεύω» (βλ. λ. φαλι-
µέντο)]. 

φαλκιδεύω ρ. µετβ. {φαλκίδευ-σα, -θηκα, -µένος} περιορίζω την ισχύ 
(δικαιωµάτων) χωρίς τυπικά να παρανοµώ: ~ τα δικαιώµατα τού λα-
ού | την ελευθερία τού Τύπου ΣΥΝ. υποσκάπτω, υπονοµεύω. — φαλ-
κίδευση (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φαλκίδιον«το ελάχιστο τµήµα εκτάσεως που κρατεί-
ται για τους δικαιούχους (κατά τον Φαλκίδιο νόµο)» < λατ. lex 
Falcidia «Φαλκίδιος νόµος», από το όν. Ρωµαίου δηµάρχου]. 

φαλλικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται ή µοιάζει µε φαλλό: ~ 
οµοίωµα 2. ΨΥΧΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τον φαλλό ως σύµβολο 
τής ανδρικής σεξουαλικότητας: ~ σύµβολο | στάδιο (το στάδιο ψυχο-
σεξουαλικής ανάπτυξης κατά το οποίο το παιδί αρχίζει να ενδιαφέ-
ρεται για τα γεννητικά του όργανα) 3. αυτός που σχετίζεται µε τις 
γιορτές γύρω από τον φαλλό: ~ γιορτή | επικλήσεις | τραγούδια || το 
«Μπουρανί» στον Τύρναβο είναι µια γιορτή που συνεχίζει στις µέρες 
µας τα αρχαία ~ έθιµα. 

φαλλοκράτης (ο) {φαλλοκρατών} (κακόσ.) ο άνδρας που πιστεύει 
στην υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών (γενικότ.) ο άνδρας 
που συµπεριφέρεται µε τρόπο υποτιµητικό προς τις γυναίκες ΣΥΝ. σε-
ξιστής. [ΕΤΥΜ. < φαλλός + -κράτης < κρατώ]. 

φαλλοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η αντίληψη και ο αντίστοιχος τρόπος 
οργάνωσης τής κοινωνίας ως προς τις σχέσεις των δύο φύλων, σύµ-
φωνα µε τον οποίο οι άνδρες υπερέχουν και προτιµώνται έναντι των 
γυναικών σε όλους τους τοµείς δράσης ΣΥΝ. σεισµός. — φαλλο-
κρατικός, -ή, -ό, φαλλοκρατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. phallocratie]. 

φαλλός (ο) 1. (στην αρχαιότητα) µεγάλου µεγέθους οµοίωµα τού αν-
δρικού γεννητικού οργάνου σε στύση, που λειτουργούσε ως σύµβολο 
τής γονιµότητας και το οποίο οι πιστοί περιέφεραν µε ποµπή σε γιορτές 
προς τιµήν τού Βάκχου ή γενικότ. τής εφορίας τής γης 2. (συ-νεκδ.) 
το ανδρικό γεννητικό όργανο 3. ΨΥΧΟΛ. το πέος ως σύµβολο τού 
ανδρισµού, τής ανδρικής σεξουαλικότητας. [ΕΤΥΜ. αρχ., λ. τής 
καθηµερινής γλώσσας, < *bhl-jo- (µε επίθηµα -jo-(, συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *bhel- «φουσκώνω, πρήζοµαι, διογκώνοµαι», πβ. αρµ. beln-
awor «φαλλός», λατ. foUis «ασκί, σωλήνας», γερµ. διαλεκτ. bille 
«πέος» κ.ά. Οµόρρ. φάλ(λ)-αινα (βλ.λ.)]. 

φαλλοφόρος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που κρατάει φαλλό (οµοίωµα 
φαλλού): ~ χορευτές. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φαλλός + -φόρος < φέρω]. 

φάλτσαριοµα (το) → φαλτσάρω 
φάλτσαριστός, -ή, -ό αυτός που έχει πορεία φάλτσου (βλ.λ., σηµ. 3)· 

προκειµένου για µπάλα την οποία ο παίκτης χτυπά στην περιφέρεια 
και όχι στο κέντρο της, ώστε να ακολουθήσει καµπύλη τροχιά: ~ 
σουτ. — φαλτσαριστά επίρρ. 

φαλτσάρω ρ. αµετβ. {φάλτσαρ-α κ. -ισα} (καθηµ.) 1. τραγουδώ µε πα-
ράφωνο τρόπο: κάποια µέλη τής χορωδίας φαλτσάρουν 2. (για µπά-
λα) δέχοµαι τέτοιο χτύπηµα, ώστε να ξεφύγω από την προκαθορι-
σµένη ή αναµενόµενη πορεία µου: η µπάλα φάλτσαρε και κατέληξε 
στα δίχτυα 3. (µτφ.-οικ.) διαπράττω ατόπηµα, κάνω λάθος ΣΥΝ. σφάλ-
λω. — φαλτσάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. falsare «παραποιώ, αλλοιώνω» < µτγν. λατ. falsare < 
λατ. falsus «ψευδής, πλαστός, κίβδηλος» (βλ. κ. φάλτσος)]. 

φαλτσέτα (η) {φαλτσετών} µικρό κοπίδι των τσαγκάρηδων ή των 
βυρσοδεψών. [ΕΤΥΜ < ιταλ. falcetto, υποκ. τού falce «δρεπάνι» < 
λατ. falx, -eis]. 

φάλτσο (το) (λαϊκ.) 1. το παίξιµο ή το τραγούδισµα µιας νότας σε 
λανθασµένο τονικό ύψος: κάποτε τραγουδούσε άψογα, τώρα δεν απο-
φεύγει και µερικά ~ ΣΥΝ. παραφωνία, φαλτσάρισµα 2. (µτφ.-οικ.) η 
διάπραξη ατοπήµατος, το να µην κάνει κάποιος τη σωστή ενέργεια 
ΣΥΝ. λάθος, σφάλµα, φαλτσάρισµα ANT. σωστό 3. (στο ποδόσφαιρο, 
στο µπιλιάρδο κ.α.) η καµπύλη πορεία τής µπάλας από χτύπηµα που 
δέχεται στην περιφέρεια και όχι στο κέντρο της: µε ~ έστειλε τη µπά-
λα δεξιά από το τείχος στο αντίπαλο τέρµα ΣΥΝ. φαλτσάρισµα 4. 
ΤΕΧΝΟΛ. η γωνία που δεν είναι ορθή, συνήθ. η γωνία των 45 µοιρών. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. falso (βλ. λ. φάλτσος)]. 

φαλτσογωνιά (η) ΤΕΧΝΟΛ. (λαϊκ.) ξυλουργικό εργαλείο από ξύλο ή 
σίδερο για τη χάραξη γωνιών 45 µοιρών. 

φαλτσοκόφτης (ο) {φαλτσοκοφτών} εργαλείο (κόφτης) για την κοπή 
υλικών σε γωνία 45 µοιρών. 

φάλτσος, -α, -ο 1. (α) (για νότα, τραγούδι) αυτός που εκτελείται σε 
λανθασµένο τονικό ύψος (β) αυτός που δεν τραγουδά σωστά: είσαι ~ 
(τραγουδάς σε εσφαλµένη νότα) ΣΥΝ. παράφωνος 2. αυτός που δεν 
έχει ωραία φωνή ΣΥΝ. παράφωνος. — φάλτσα επίρρ. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
ιταλ. falso < λατ. falsus «ψευδής, πλαστός, κίβδηλος» < ρ. fallere 
«σφάλλω, απατώ» (µτχ. falsus -a -um)]. 

φαµελιά κ. φαµιλιά (η) (λαϊκ.) η οικογένεια, ιδ. η πολυµελής: έχει να 
θρέψει ολάκερη ~· ΦΡ. πάτερ φαµίλιας βλ.λ. Επίσης φαµίλια ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οικογένεια. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. φαµίλια < λατ. familia «οικογένεια µαζί µε τους 
οικέτες, τους οικιακούς υπηρέτες», πιθ. ετρουσκ. λ.]. 

φαµελιτης (ο) {φαµελιτών}, φαµελίτισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) αρχηγός πολυµελούς οικογενείας µε χαµηλό συν. εισόδηµα: ~ 
άνθρωπος και να τον πετάξουν στον δρόµο! Ντροπή! ΣΥΝ. οικογενει-
άρχης. Επίσης φαµελιάρης (ο) {φαµελιάρηδες}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οικογέ-
νεια. [ΕΤΥΜ. < φαµελιά (βλ. κ. φαµίλια) + παραγ. επίθηµα -ίτης]. 

φαµίλια (η) → φαµελιά 
φάµπρικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το εργοστάσιο: «σφυρίζ' η -, 
µόλις χαράξει | οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά» (λαϊκ. τραγ.) || «Ο 
δρόµος µε τις ~» (Cannery Row, 1945, µυθιστόρηµα τού Τζ. Στάινµπεκ) 
2. (µτφ.) περίπλοκος και συνήθ. δόλιος τρόπος, για να πετύχει κανείς 
αυτό που θέλει: έστησε ολόκληρη ~, για να του αποσπάσει το ποσό 
που ήθελε || ανοίγω | ξαναρχίζω - ΣΥΝ. µηχανή, κόλπο, τέχνασµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fabbrica < λατ. fabrica «εργαστήριο (κυρ. ξυλουργού)» 
< faber, -bri «ξυλουργός, τέκτων»]. 

φαµπρικάντης (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) ο ιδιοκτήτης εργοστασίου 
ΣΥΝ. εργοστασιάρχης. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fabbricante < ρ. fabbricare «κατασκευάζω, δηµιουργώ» 
(βλ. λ. φαµπρικάρω)]. 

φάµπρικα ρω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.) κατασκευάζω 
(προϊόντα) σε βιοµηχανική κλίµακα ΣΥΝ. παράγω. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
fabbricare < λατ. fabrieäre «κατασκευάζω, δηµιουργώ» 
< fabrica (βλ. κ. φάµπρικα)]. 

φαµφάρα (η) → φανφάρα 
φαµφαρονικός, -ή, -ό → φανφαρονίστικος 
φαµφαρονισµος (ο) → φανφαρονισµός 
φαµφαρονίστικος, -η, -ο → φανφαρονίστικος 
φαµφαρόνος (ο) → φανφαρόνος 
φαν (ο/η) {άκλ.} οπαδός (βλ.λ. θαυµαστής): Μου αρέσουν πολύ τα θρί-

λερ. Εσύ είσαι ~ τού είδους; (σε εκφράζει το συγκεκριµένο κινηµα-
τογραφικό είδος;) || είµαι ~ αυτού τού τραγουδιστή. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
fan, συγκεκοµµ. τ. τού fanatic (βλ. λ. φανατικός)]. 

φαναράς (ο) {φαναράδες} (καθηµ.) πρόσωπο που κατασκευάζει ή 
επισκευάζει φανάρια (βλ.λ.) ΣΥΝ. φαναρτζής. 

Φανάρι (το) {-ιού κ. -ίου} συνοικία τής Κωνσταντινούπολης στην 
οποία βρίσκεται το Οικουµενικό Πατριαρχείο· πολλοί Έλληνες κά-
τοικοι της κατείχαν υψηλά αξιώµατα στην Οθωµανική Αυτοκρατο-
ρία και συνετέλεσαν στην ανάπτυξη τής πνευµατικής ζωής τού 
Ελληνισµού επί Τουρκοκρατίας. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. Φανάριον, συνοικία τής Κων/πόλεως, που οφείλει την 
ονοµασία της στον φανό, ο οποίος υπήρχε στην αποβάθρα τού λιµα-
νιού (πβ. κ. Κολωνάκι)]. 

φανάρι (το) {φαναρ-ιού | -ιών} 1. σκεύος από µεταλλικό σκελετό και 
τουλάχιστον µία πλευρά από διαφανές ή ηµιδιαφανές υλικό, το οποίο 
προστατεύει την πηγή φωτός που είναι τοποθετηµένη και στερεωµένη 
στο εσωτερικό του: ηλεκτρικό | χάρτινο | αναµµένο ~ || ~ του λαδιού | 
τού γκαζιού || µπρούντζινα ~ τού δρόµου ΣΥΝ. φανός· ΦΡ. (α) (είναι) 
φως φανάρι (είναι) πάρα πολύ σαφές, ξεκάθαρο: ~ ότι πάει να σε 
κοροϊδέψει ΣΥΝ. ηλίου φαεινότερον (β) ψάχνω µε το φανάρι βλ. λ. 
ψάχνω (γ) (οικ.) κρατώ | βαστώ το φανάρι (σε κάποιον) διευκολύνω 
(κάποιον) στις ερωτικές του δραστηριότητες· συνήθ. σε περιπτώσεις 
που κάποιος καλείται να συνοδέψει µόνος του ένα ή περισσότερα 
ζευγάρια: Αφού θα είστε ζευγάρια, εµένα τι µε θέλετε µαζί σας; Να 
σας ~; (δ) (παροιµ.) άναψε το φανάρι σου προτού να σ' εύρει η νύ-
χτα να φροντίζεις για κάτι, προτού παραστεί επιτακτική ανάγκη ΣΥΝ. 
των φρονίµων τα παιδιά, πριν πεινάσουν µαγειρεύουν (ε) κόκκινα φα-
νάρια τα πορνεία (στ) φανάρι τού ∆ιογένη το φανάρι µε το οποίο 
γυρνούσε στην αρχαία αγορά ο κυνικός φιλόσοφος ∆ιογένης λέγο-
ντας «άνθρωπον ζητώ»· λέγεται για την αναζήτηση των κατάλληλων 
ανθρώπων ή ανθρώπων µε ανώτερη ηθική προσωπικότητα (βλ. κ. άν-
θρωπον ζητώ, λ. άνθρωπος) 2. (ειδικότ.) καθεµιά από τις προστατευ-
µένες σε ηµιδιαφανές τζάµι λυχνίες, που βρίσκονται στο µπροστινό 
και το πίσω µέρος των οχηµάτων, για να φωτίζουν τον δρόµο και το 
όχηµα τη νύχτα: κάηκε | έσπασε το πίσω δεξιά ~ ΣΥΝ. φανός · 3. κα-
θεµιά από τις φωτεινές σηµάνσεις στις διασταυρώσεις των δρόµων ή 



Φαναριώτης 1868  φαντάρος 
 

σε άλλα επικίνδυνα σηµεία, που λειτουργούν µε ηλεκτρισµό και σε 
συνδυασµό µεταξύ τους, ώστε να ρυθµίζουν την κίνηση οχηµάτων 
και πεζών ή να τους προειδοποιούν: άναψε το ~· ξεκίνα! (άναψε το 
πράσινο φανάρι, που επιτρέπει την κίνηση) || στα πρώτα ~ µετά την 
πλατεία στρίβετε δεξιά || τον έπιασε το ~ και µας έχασε (αναγκάστηκε 
να σταµατήσει, γιατί το φανάρι έγινε κόκκινο) ΣΥΝ. σηµατοδότης 4. 
ΝΑΥΤ. ο φάρος: «Είναι παράξενα τής Ίντιας τα ~» (Ν. Καββαδίας) · 
5. (παλαιότ.) σκεύος από µεταλλικό ή ξύλινο σκελετό, βάση και 
οροφή και πυκνή σήτα στο πλάι, το οποίο κρεµούσαν από το ταβάνι 
και µέσα στο οποίο φύλασσαν τρόφιµα, για να τα προφυλάξουν από 
έντοµα και ζωύφια. — (υποκ.) φαναράκι (το) (σηµ. 1). [ETYM. < 
µεσν. φανάριον, υποκ. τού αρχ. φανός (βλ.λ.)]. 

Φαναριώτης (ο) {Φαναριωτών} 1. Έλληνας κάτοικος τής συνοικίας 
τού Φαναριού στην Κωνσταντινούπολη 2. (ειδικότ.) καθένας από 
τους λογίους που προέρχονταν από παλιές και µεγάλες αρχοντικές 
οικογένειες που κατοικούσαν στη συνοικία αυτή: η ποίηση των ~. — 
φαναριώτικος, -η, -ο [1876]. 

φαναρτζής (ο) {φαναρτζήδες} (οικ.) 1. πρόσωπο που επισκευάζει τα 
µεταλλικά µέρη οχήµατος, τις λαµαρίνες 2. (γενικότ.) πρόσωπο που 
κατασκευάζει φανάρια (βλ.λ., σηµ. 1) 3. πρόσωπο που κατασκευάζει 
ή διορθώνει σκεύη και αντικείµενα από λεπτά και ευτελή µέταλλα 
ΣΥΝ. τενεκετζής. — φαναρτζήδικο (το). [ETYM. < φανάρι + παραγ. 
επίθηµα -τζής, πβ. κ. κουλλουρ-τζής]. 

φανατίζω ρ. µετβ. [1871] {φανάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} κά-
νω (κάποιον) φανατικό: µε τα κηρύγµατα του φανατίζει τους πιστούς 
του, µετατρέποντας τους σε τυφλά όργανα του. [ΕΤΥΜ < φανατικός 
(βλ.λ.), υποχωρητ.]. 

φανατικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που είναι υπερβολικά και τυφλά 
προσηλωµένος σε ιδέα, πίστη, πρόσωπο: ~ µουσουλµάνος | οπαδός 
ποδοσφαιρικής οµάδας | κόµµατος ΑΝΤ. αφανάτιστος, µετριοπαθής 2. 
(γενικότ.) αυτός που κάνει κάτι ή έχει συγκεκριµένη ιδιότητα σε 
υπερβολικό βαθµό: ~ καπνιστής | θαυµαστής κάποιου ΣΥΝ. µανιώδης· 
ΦΡ. (σκωπτ.-ειρων.) φανατικός άνδρας σε εκφράσεις όπως: δεν είναι 
(και τόσο) ~ (είναι θηλυπρεπής). — φανατικ-ά | -ώς [1864] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ; Μεταφορά τού γαλλ. fanatique < λατ. fanaticus «θεόληπτος, αυ-
τός που κυριαρχείται από ιερή µανία» < fanum «ιερό, ναός». Το επίθ. 
Fanatici προσδιόριζε κυρ. τους ιερείς τής Ίσιδος και τής Κυβέλης, οι 
οποίοι κατά τη διάρκεια ιερού παραληρήµατος επέφεραν πληγές στο 
σώµα τους]. 

φανατισµός (ο) [1838] η τυφλή προσήλωση σε ιδέα, πίστη ή πρόσω-
πο, η οποία οδηγεί στην άρνηση κάθε κριτικής και στο µίσος για 
όποιον πιστεύει το αντίθετο: ο ~ αντιµάχεται την ελευθερία τής σκέ-
ψης ΑΝΤ. µετριοπάθεια. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. fanatisme (βλ. 
κ. φανατικός)]. 

φανέλα (η) (φανέλων) 1. ύφασµα πολύ µαλακό, ζεστό και χνουδωτό: 
κοστούµι από ~ 2. ρούχο µε ή χωρίς µανίκι από βαµβάκι ή µαλλί, που 
φοριέται κατάσαρκα και καλύπτει τον κορµό τού ανθρώπου: γυναι-
κεία | ανδρική | καλοκαιρινή | χειµωνιάτικη ~ 3. (γενικότ.) οποιοδή-
ποτε ρούχο φοριέται εφαρµοστά στο πάνω µέρος τού σώµατος: η ~ 
τού στρατιώτη | τού ποδοσφαιριστή || «Η ~ µε το εννιά» (τίτλος µυ-
θιστορήµατος τού Μ. Κουµανταρέα) ΣΥΝ. µπλούζα 4. (συνεκδ.) (α) η 
αθλητική οµάδα στην οποία ανήκει κάποιος: παλιά οι ποδοσφαιρι-
στές αγωνίζονταν για τη ~ (για τη δόξα τής οµάδας τους) || ο Μ. ∆ο-
µάζος έδρεψε δάφνες µε τη ~ τού Π.Α.Ο. (β) ΙΣΤ. η Φανέλα τού Στρα-
τιώτη γυναικεία φιλανθρωπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1938 και 
είχε ως στόχο να εξασφαλίσει ρούχα, αλλά και να προσφέρει ψυχα-
γωγία στους στρατιώτες. — (υποκ.) φανελάκι (το) κ. φανελίτσα (η) 
(σηµ. 2, 3), φανελένιος, -ια, -ιο (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εσώρουχο. 
[ΕΤΥΜ < βεν. fanela < ιταλ. flanella < γαλλ. flanelle < αγγλ. flannel < 
µέσ. αγγλ. flaunneol, παράλλ. τ. τού flanyn «ύφασµα σάκου» < ουαλ. 
gwlanen | gwlân «µαλλί»]. 

φανελάδικο (το) (λαϊκ.) 1. εργοστάσιο που παράγει φανέλες (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. φανελοποιία 2. κατάστηµα που εµπορεύεται φανέλες (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < φανέλα + παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. βαρελ-άδικο]. 

φανελοποιείο (το) εργοστάσιο που κατασκευάζει φανέλες ΣΥΝ. φα-
νελάδικο. 

φανελοποιία (η) (φανελοποιιών) 1. εργοστάσιο όπου κατασκευάζο-
νται φανέλες ΣΥΝ. φανελάδικο 2. η κατασκευή φανέλων. 

φανελοποιος (ο/η) 1. πρόσωπο που φτειάχνει φανέλες 2. ιδιοκτήτης 
φανελοποιείου. [ΕΤΥΜ < φανέλα + -ποιος < ποιώ]. 

φανερόγαµος, -η, -ο [1847] BOT. (φυτό) που έχει εµφανή τα όργανα 
µε τα οποία αναπαράγεται, δηλ. σχηµατίζει άνθη και καρπούς. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phanérogame]. 

φανερός, -ή, -ό 1. αυτός τον οποίο µπορούν όλοι να δουν ή να αντι-
ληφθούν: ~ αιτία | σκοπός | στόχος των τροµοκρατών | χρηµατοδότης 
| σύνδεσµος ΣΥΝ. εµφανής ΑΝΤ. µυστικός, κρυφός, αφανής 2. αυτός 
τού οποίου το περιεχόµενο γίνεται αµέσως αντιληπτό από όλους: ~ 
ατιµία | προδοσία | συκοφαντία | εχθρότητα | ανταγωνισµός || πρό-
κειται για ~ απάτη ΣΥΝ. σαφής, ξεκάθαρος, πρόδηλος ΑΝΤ. συγκεκα-
λυµµένος, κρυφός. — φανερ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. 
φαν- (τού ρ. φαίνω | -οµαι, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ερός, π_β. κ. φοβ-
ερός]. 

φανερώνω ρ. µετβ. {φανέρω-σα, -θηκα, -µένος} 1. φέρνω (κάτι) στο 
φως, το δείχνω στους άλλους: άνοιξε την παλάµη του και φανέρωσε 
ένα δαχτυλίδι ΣΥΝ. εµφανίζω, παρουσιάζω ΑΝΤ. εξαφανίζω, κρύβω 2. 
(µτφ.) καθιστώ (κάτι) γνωστό, φέρνω στο φως (κάτι που συνήθ. δεν 
ξέρουν οι περισσότεροι): ~ µυστικό | απάτη | σχέδιο | δολοπλοκία | αι-
σθήµατα | την ταυτότητα µου | την αλήθεια | τις προθέσεις µου | τον 
πραγµατικό µου χαρακτήρα ΣΥΝ. αποκαλύπτω, δείχνω ANT. αποκρύ- 

πτω, συγκαλύπτω 3. καθιστώ (κάτι) φανερό, σαφές: οι αδέξιες κινή-
σεις του φανέρωναν την αµηχανία του || η έκφραση του φανερώνει 
άνθρωπο βαθιά πληγωµένο ΣΥΝ. σηµαίνω, δηλώνω· (µεσοπαθ. φανε-
ρώνοµαι) 4. κάνω την εµφάνιση µου: Φανερώσου! Μην κρύβεσαι άλ-
λο! || φανερώθηκε απότοµα µπροστά µας ΣΥΝ. εµφανίζοµαι, παρου-
σιάζοµαι ΑΝΤ. κρύβοµαι 5. Φανερωµένη (η) (α) προσωνυµία τής Πα-
ναγίας (β) (συνεκδ.) ονοµασία ναών, µονών ή περιοχών, συνήθ. επει-
δή εκεί, σύµφωνα µε την παράδοση, βρέθηκε εικόνα τής Παναγίας ή 
αγίου. — φανέρωµα (το), φανέρωση (η) [µτγν.], φανερωτής (ο) 
[µτγν.], φανερώτρα (η), φανερωτικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φανεροϋµαι (-όο-) (το ενεργ. φανερώ είναι µτγν.) < φα-
νερός (βλ.λ.)]. 

φανζιν (το) (άκλ.} περιοδικό που εκδίδεται από ερασιτέχνες για τους 
λάτρεις τής επιστηµονικής φαντασίας, τής λαϊκής µουσικής, των κό-
µικς, των σπορ κ.ά. [ΕΤΥΜ < αγγλ. fanzine, από συµφυρµό των λ. fan 
και (maga)zine]. 

φάνηκα ρ. → φαίνοµαι 
φαν-κλάµπ (το) (άκλ.) οργανωµένος σύλλογος οπαδών οµάδας, τρα-

γουδιστή, ηθοποιού κλπ.: ηλεκτρονικό ~ στο ∆ιαδίκτυο. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. fan club]. 

φανοκόρος (ο) [1886] 1. (παλαιότ.) ο υπάλληλος που επέβλεπε τη 
λειτουργία και τη συντήρηση των φανών τής πόλης 2. ΝΑΥΤ. ο ναύτης 
που καταπιάνεται µε τη συντήρηση και τον καθαρισµό των φανών 
και των λυχνιών τού πλοίου. 
[ΕΤΥΜ < φανός + -κόρος < αρχ. κορώ (-έω) «σκουπίζω, καθαρίζω» 
(αγν. ετύµου, βλ. κ. νεω-κόρος)]. 

φανοποιείο (το) [1889] ο χώρος στον οποίο εργάζεται ο φανοποιός. 
φανοποιός (ο) [1865] (επίσ.) 1. πρόσωπο που κατασκευάζει φανάρια 
2. ο φαναρτζής (βλ.λ.). 

φανός (ο) (λόγ.) το φανάρι: ~ αυτοκινήτου- ΦΡ. (α) (µτφ.) µετά φανών 
και λαµπάδων (µετά φανών και λαµπάδων, Κ.∆. Ιωάνν. 18, 3) σε 
πανηγυρική ατµόσφαιρα (β) ενετικοί φανοί $λ. λ. ενετικός. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., ουσιαστικοπ. αρσ. τού αττ. επιθ. φανός, -ή, -όν, συνηρη-µένος τ. 
τού επιθ. φαεινός (βλ.λ.)]. 

φανοστάτης (ο) [1890] {φανοστατών} στύλος µε φανό φωτισµού 
δρόµων ή άλλων δηµόσιων χώρων. 
[ΕΤΥΜ < φανός + -στάτης < θ. στα- τού ρ. ϊ-στα-µαι, πβ. κ. λυχνο-στά-
της]. ^ 

Φανούριος (ο) {-ου κ. -ίου) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. 
ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Φανούρης. 
[ΕΤΥΜ µεσν., που πλάστηκε µε βάση το β' συνθ. τού ον. Θεο-φάνης 
(βλ.λ.) και το λατινογενές επίθηµα -ούριος (πβ. Μερκ-ούριος). Ανήκει 
στους αποκαλούµενους «φανέντες» αγίους, που ανακαλύφθηκαν 
πολλά χρόνια µετά τη δράση τους]. 

φανουροπιτα (η) (δύσχρ. φανουροπιτών} πίτα που προσκοµίζεται 
στην εκκλησία ανήµερα τής εορτής τού Αγ. Φανουρίου (27 Αυγού-
στου) (για να φανερώσει ή ως ευχαριστήριο δώρο επειδή φανέρωσε 
κάτι ο Αγιος): οι ανύπαντρες κοπέλες βάζουν ένα κοµµάτι ~ το βράδυ 
κάτω από το µαξιλάρι τους, για να ονειρευτούν ποιον θα παντρευτούν. 

φαντάζοµαι ρ. µετβ. αποθ. [αρχ.] {φαντάσ-τηκα, -µένος} 1. ανα-
παριστώ στο µυαλό µου, µε τη φαντασία µου: δεν µπορώ να τον φα-
νταστώ να σκοτώνει || φαντάσου | φαντάζεσαι την κατάπληξη µου, 
όταν το άκουσα! || µπορείς να φανταστείς τι επακολούθησε! || ήταν οι 
πιο όµορφες διακοπές που µπορούσα να φανταστώ || τον φανταζό-
µουν ψηλότερο · 2. (+ότι | πως, -l-va) (α) σκέφτοµαι, νοµίζω: µη φα-
ντάζεσαι ότι θα µείνω µε σταυρωµένα τα χέρια! || Καλά το φαντά-
στηκα εγώ! Αυτός έκλεψε τα λεφτά (β) υποθέτω, θεωρώ πιθανό: ποιος 
θα το φανταζόταν ότι πίσω από αυτό το αθώο πρόσωπο κρυβόταν 
ένας τέτοιος υποκριτής! || φαντάζοµαι πως θα συµφωνήσουν µαζί µας 
ΣΥΝ. πιστεύω, νοµίζω 3. (ως απάντηση) µπορώ να το φανταστώ 
(σηµ. 1), το καταλαβαίνω: -Εχει πολλά προβλήµατα τώρα -~! ∆εν 
ήταν και λίγο αυτό που του έτυχε · ΦΡ. για φαντάσου! για να εκ-
φραστεί έκπληξη: ~! Ξεκίνησε απ'το τίποτα και µέσα σε λίγα χρόνια 
έγινε µεγάλος και τρανός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, νοµίζω. 

ΣΧΟΛΙΟ Το φαντάζοµαι µε τη σηµ. «υποθέτω, νοµίζω» είναι νεολο-
γισµός τής Ελληνικής που αποδίδει το αγγλ. guess: Φαντάζοµαι 
πως θα συνεργαστούν µαζί µας - Θα υποβάλει µήνυση; Έτσι φα-
ντάζοµαι - ∆εν φαντάζοµαι να θέλει να του τηλεφωνήσεις κιόλας. 

φαντάζω ρ. αµετβ. {φάνταξα} (καθηµ.) 1. ξεχωρίζω λόγω τής ιδιαίτε-
ρης εµφάνισης µου: το παλιό δηµαρχείο ~ µέσα στη νύχτα ανάµεσα 
στα άλλα κτήρια 2. προκαλώ ζωηρή εντύπωση: µου φάνταξε ένα κο-
στούµι στη βιτρίνα 3. δίνω την εντύπωση: µπροστά του όλα τ' άλλα 
φαντάζουν φτηνοπράγµατα || «φάνταζες σαν πριγκιπέσσα» (λαϊκ. 
τραγ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοµίζω. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. φαντ- (από ρηµατ. επίθ., λ.χ. ä-φαντος, έµ-φαντ-ικός) 
< φαίνω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

φανταιζί επίθ. ~» φαντεζί 
φανταρία (η) (χωρ. πληθ.) (καθηµ.-περιληπτ.) πολλοί φαντάροι µαζί: 

όλη η ~ µαζεύεται στις καφετέριες τής πλατείας. [ΕΤΥΜ µεσν. < βεν. 
fantaria < ισπ. infanteria «σωµατοφυλακή των ανήλικων πριγκίπων» < 
λατ. infans, -antis «παιδί»]. 

φαντάρος (ο) (καθηµ.) ο στρατιώτης τού Στρατού Ξηράς· ΦΡ. (α) πάω 
φαντάρος κατατάσσοµαι στον στρατό: σε µερικούς µήνες ~ (β) µε 
παίρνουν φαντάρο καλούµαι να καταταγώ στον στρατό (γ) (αργκό) 
βλέπω τον Χριστό φαντάρο τα χάνω, χάνω τις αισθήσεις µου, 
γενικότ. παθαίνω ισχυρό κλονισµό (από κούραση, χτύπηµα, σοκ 
κλπ.): έφαγα µια γροθιά, που είδα τον Χριστό φαντάρο! — (υποκ.) 



φαντασία 1869 φαράγγι 
 

φανταράκι (το), φανταρίστικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < φανταρία (βλ.λ.), υποχωρητ.]. 

φαντασία (η) {χωρ. πληθ.) 1. η ικανότητα ανάκλησης και αναπαρά-
στασης στον νου αντικειµένων ή γεγονότων που έχουν ήδη υποπέσει 
στην αντίληψη: είδα µε τη ~ µου άλογα να τρέχουν στο λιβάδι || τα-
ξιδεύω µε τη ~ µου || η ~ σου καλπάζει || προϊόν | αποκύηµα νοσηρής 
~· ΦΡ. κατά φαντασίαν ασθενής βλ. λ. ασθενής 2. (συνεκδ.-µειωτ.) κά-
θε προϊόν φαντασίας (σηµ. 1): όλα αυτά είναι δικές της ~· πώς είναι 
δυνατόν να τα πιστεύεις; 3. η ικανότητα κάποιου να επινοεί κάτι 
πρωτότυπο συνδυάζοντας γνωστά στοιχεία: έχει ~ µπορεί να φτειά-
ξει ολόκληρη ιστορία στη στιγµή || καλλιτέχνης µε ~ || ερεθίζει τη ~ 
µου || παιδική | δηµιουργική | συνδυαστική | µεγάλη | ζωηρή | εξηµ-
µένη ~· ΦΡ. επιστηµονικής φαντασίας (ως χαρακτηρισµός) για φα-
νταστικό αφήγηµα (µυθιστόρηµα, ταινία κ.λπ.) που αξιοποιεί γνώ-
σεις από τον χώρο των θετικών επιστηµών · 4. ΜΟΥΣ. µουσική σύν-
θεση που χαρακτηρίζεται από ελεύθερη µορφή και έµπνευση και 
προορίζεται συνήθ. για ενόργανη σόλο εκτέλεση: ~ για φλάουτο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φαντάζω | -οµαι (βλ.λ.). Η σηµ. τής µουσικής σύνθεσης 
αποδίδει το γερµ. αντιδάν. Phantasie, ενώ ο όρ. επιστηµονική φαντα-
σία αποδίδει τον αγγλ. science fiction]. 

φαντασιακός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται ή αναπτύσσεται στη 
φαντασία: ~ συµπεριφορά | σχέση 2. φαντασιακό (το) (κυρ. κατά τις 
απόψεις τού ψυχαναλυτή J. Lacan) ένα από τα τρία επίπεδα αναφο-
ράς τού ψυχαναλυτικού πεδίου (τα δύο άλλα είναι το πραγµατικό και 
το συµβατικό), τού οποίου κύριο χαρακτηριστικό είναι η συ-
γκρότηση τού «εγώ» µε βάση την εικόνα τού οµοίου του (εικονικό 
εγώ) ΣΥΝ. εικονικό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. imaginaire]. 

φαντασιοκόπηµα (το) [1877] {φαντασιοκοπήµ-ατος | -ατα, -άτων} 
(µειωτ.) το ψεύδος που αποτελεί προϊόν φαντασίας. 

φαντασιοκοπία (η) [µεσν.] {φαντασιοκοπιών} (µειωτ.) σκέψη που 
βρίσκεται πέρα από την πραγµατικότητα. 

φαντασιοκοπώ ρ. αµετβ. {φαντασιοκοπείς...· µόνο σε ενεστ. κ. πα-
ρατ.) φαντάζοµαι ανύπαρκτα ή απραγµατοποίητα πράγµατα. — φα-
ντασιοκόπος (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φαντασιοκοπώ (-έω) < φαντασιοκόπος < φαντασία + 
-κόπος < κόπτω], 

φαντασιόπληκτος, -η, -ο (µειωτ.) 1. αυτός που έχει την τάση να 
φαντάζεται ανύπαρκτα ή απραγµατοποίητα πράγµατα ΣΥΝ. φαντα-
σιοκόπος (πβ. λ. ευφάνταστος) 2. (κατ' επέκτ.) ο φαντασµένος, ο αλα-
ζόνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κακόσηµος. [ΕΤΥΜ < φαντασία + -πληκτος < 
πλήττω]. 

φαντασίοπληξία (η) [1851] {φαντασιοπληξιών} 1. το να είναι κανείς 
φαντασιόπληκτος 2. (συνεκδ.) το προϊόν φαντασιοπληξίας (σηµ. 1), η 
σκέψη ή ο λόγος φαντασιόπληκτου: όλα αυτά είναι φαντασιοπληξίες. 

φαντασιώδης, -ης, -ες [µτγν.] {φαντασιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που υπάρχει µόνο στη φαντασία 2. ο υποθετικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ης, -ης, -ες. 

φαντασιωνοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {φαντασιώθηκα} ♦ 1. (µετβ.) 
δηµιουργώ στο µυαλό µου εικόνες που απορρέουν από την επιθυµία 
µου να πραγµατοποιηθεί κάτι: φαντασιώνεται τη στιγµή που θα ανα-
λάβει τη διεύθυνση τού τµήµατος και παίρνει κουράγιο ♦ 2. (αµετβ.) 
φαντάζοµαι ή επιθυµώ (κάτι) που είναι πολύ δύσκολο να πραγµατο-
ποιηθεί: Μη φαντασιώνεσαι! ∆εν πρόκειται να έρθει στο πάρτι σου || 
(κ. µετβ.) σταµάτα να φαντασιώνεσαι ότι θα σε πάρει τηλέφωνο να 
σου ζητήσει να βγείτε. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φαντασιώ (-όω) < αρχ. 
φαντασία]. 

φαντασίωση (η) [µεσν.] [-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η παράστα-
ση που σχηµατίζει κανείς στον νου του µε τη φαντασία του: ερωτι-
κές ~ || «πρόκειται για µια καθαρή ~ η άποψη ότι η επίσκεψη τού 
αµερικανού προέδρου θα ενισχύσει τον πολιτικό του ρόλο» (εφηµ.). 

φάντασµα (το) {φαντάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ψυχή νεκρού που 
εµφανίζεται στους ζωντανούς: στον «Άµλετ» το ~ τού δολοφονηµέ-
νου βασιλιά εµφανίζεται στον γυιο του και του ζητεί να εκδικηθεί 
ΣΥΝ. πνεύµα· ΦΡ. (µτφ.) φαντάσµατα τού παρελθόντος οτιδήποτε δυ-
σάρεστο προέρχεται από το παρελθόν: όσο κι αν το θέλουν, δεν µπο-
ρούν να ξαναζωντανέψουν τα ~, τότε που χώριζαν τους Έλληνες σε 
εθνικόφρονες και µιάσµατα || προσκολληµένοι στα ~, αδυνατούν να 
συλλάβουν τη σύγχρονη πραγµατικότητα 2. (γενικότ.) κάθε άυλο, 
υπερφυσικό ον, που πιστεύεται ότι εµφανίζεται κυρ. σε έρηµους τό-
πους, παλιά ή εγκαταλελειµµένα σπίτια κ.λπ., φοβίζοντας τους αν-
θρώπους: ιστορίες µε φαντάσµατα || πιστεύει στα ~ || τη νύχτα βγαί-
νουν τα ~ ΣΥΝ. στοιχειό- (µτφ.) 3. ο υπερβολικά αδύνατος άνθρωπος: 
κατάντησε ~ ΣΥΝ. σκελετός· (σε φραστικά ονόµατα) 4. πρόσωπο ή 
πράγµα που εµφανίζεται ως υπαρκτό, χωρίς να υπάρχει στην πραγ-
µατικότητα: χρησιµοποιεί µια εταιρεία—, για να ξεπλένει το βρόµικο 
χρήµα 5. αυτός που εµφανίζεται και εξαφανίζεται εντελώς απρό-
σµενα, χωρίς να µπορεί κανείς να τον εντοπίσει: ο ληστής-~ || οργά-
νωση— 6. αυτός που έχει εγκαταλειφθεί από τους ανθρώπους, ο ερη-
µωµένος: πόλη—1| πλοίο—. — (υποκ.) φαντασµατάκι (το). [ΕΤΥΜ 
αρχ. < φαντάζω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

φαντασµαγορία (η) [1876] {φαντασµαγοριών} 1. το θεατρικό έργο 
στο οποίο κυριαρχεί το στοιχείο τού εντυπωσιακού θεάµατος 2. 
(µτφ.) οτιδήποτε ιδιαίτερα ωραίο και εντυπωσιακό: η γιορτή αυτή 
ήταν αληθινή ~. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. fantasmagorie (< φάντασµα + 
-αγορία < αγορεύω) κατά το allégorie]. 

φαντασµαγορικός, -ή, -ό [1882] αυτός που είναι ιδιαίτερα ωραίος και 
εντυπωσιακός: τα πολύχρωµα βεγγαλικά είναι ένα ~ θέαµα. 

φαντασµένος, -η, -ο κ. (λαϊκ.) φανταγµένος αυτός που έχει µε- 

γάλη ιδέα για τον εαυτό του ΣΥΝ. αλαζόνας ANT. ταπεινόφρων. 
φανταστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που δεν υπάρχει στην πραγµα-
τικότητα, αλλά µόνο στη φαντασία: ~ εµπόδια | φόβοι | εχθροί ΣΥΝ. 
πλασµατικός, υποθετικός, εξωπραγµατικός, χιµαιρικός ANT. υπαρ-
κτός, πραγµατικός 2. αυτός που περιγράφει κάτι, το οποίο αποτελεί 
δηµιούργηµα τής φαντασίας: ~ ιστορία | διήγηση | µυθιστόρηµα · 3. 
(καθηµ.) αυτός που είναι εξαιρετικά ωραίος: ~ καιρός | τιµές (πολύ 
χαµηλές) | χαρακτήρας | κορίτσι ΣΥΝ. καταπληκτικός, απίθανος. — 
φανταστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απίθανος. 

ΣΧΟΛΙΟ Το φανταστικός µε τη σηµ. «καταπληκτικός, απίθανος, 
εξαιρετικά ωραίος» είναι νεολογισµός τής σύγχρονης Ελληνικής 
από το αγγλ. fantastic, που πλάστηκε από το ελλην. φανταστικός. 
Έτσι, η ελληνική λ. φανταστικός ξαναγύρισε στην Ελληνική 
(«αντιδάνειο») µε νέα σηµασία. 

φανταχτερός, -ή, -ό αυτός που φαντάζει, που προκαλεί ζωηρή εντύ-
πωση: ~ χρώµατα | ρούχα | διακόσµηση. — φανταχτερά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < φανταχτός (< φαντάζω) + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φοβ-
ερός]. 

φαντεζί επίθ. {άκλ.} αυτός που προκαλεί εντύπωση λόγω τής ιδιο-
µορφίας και τού ασυνήθιστου χαρακτήρα του: - χρώµατα (έντονα 
χρώµατα σε ασυνήθιστους συνδυασµούς) ΣΥΝ. έντονος, χτυπητός, 
φανταχτερός. Επίσης φαντεζίσπκος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. 
fantaisie < λατ. phantasia < αρχ. φαντασία]. 

φάντης (ο) {φάντηδες} τραπουλόχαρτο που παριστάνει νέο άνδρα: ο 
~ κούπα ΣΥΝ. βαλές· ΦΡ. (α) (βγήκε | ήρθε... κλπ.) σαν φάντης µπα-
στούνι για κάποιον που εµφανίζεται απρόσµενα και κατά ενοχλητι-
κό τρόπο (β) τι σχέση έχει ο φάντης µε το ρετσινόλαδο; βλ. λ. ρετσι-
νόλαδο. [ΕΤΥΜ < ιταλ. fante < ισπ. infante < λατ. infans, -antis 
«παιδί»]. 

φάντοµ (το) (άκλ.) είδος µαχητικού αεροπλάνου. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
phantom «φάντασµα» < µέσ. γαλλ. fantosme < λατ. Phantasma < αρχ. 
φάντασµα (βλ.λ.)]. 

φαντοµάς (ο) {φαντοµάδες} 1. (µε κεφ.) µυθιστορηµατικό πρόσωπο, 
ευφυέστατος εγκληµατίας που χρησιµοποιώ αριστοτεχνικές µεθό-
δους (µεταµφίεσες, αθόρυβα όπλα κ.λπ.) και κατορθώνει να ξεφεύγει 
πάντα από την αστυνοµία, διατηρώντας την πραγµατική του ταυτό-
τητα µυστική 2. (µετωνυµ.) (α) ο κακοποιός που καταφέρνει µονίµως 
να διαφεύγει τη σύλληψη (β) (γενικότ.) αυτός που εµφανίζεται ή εξα-
φανίζεται απρόοπτα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. Fantômas (όνοµα µυθιστορηµατικού ήρωα 
των Γάλλων συγγραφέων M. Allain και P. Souvestre, 1911) < γαλλ. 
fantôme < δηµώδ. λατ. *fantauma | *fantagma < αρχ. φάντασµα 
(βλ.λ.)]. 

φαντός, -ή, -ό → υφαντός 
φανφάρα κ. φαµφάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. µουσικό κοµ-

µάτι µε πανηγυρικό και ποµπώδη χαρακτήρα, που παίζεται µε σάλ-
πιγγες 2. (µτφ.) ο λόγος που χαρακτηρίζεται από ποµπώδη µεγαλο-
στοµία. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fanfara < γαλλ. fanfare, εκφραστ. τ. (µε αναδιπλασια-
σµό), που έχει ηχοµιµητική προέλευση και απαντά σε αρκετές γλώσ-
σες]. 

φανφαρονικός, -ή, -ό → φανφαρονιστικός 
φανφαρονισµος κ. φαµφαρονισµός (ο) ο ποµπώδης λόγος, η κενή 
µεγαλοστοµία. 

φανφαρονίστικος, -η, -ο κ. φαµφαρονίστικος αυτός που ταιριάζει σε 
φανφαρόνο: ~ συµπεριφορά. Επίσης φανφαρονικός, -ή, -ό κ. 
φαµφαρονικός. 

φανφαρόνος κ. φαµφαρόνος (ο) πρόσωπο στο οποίο αρέσει να 
καυχάται, να προβάλλει τον εαυτό του µε µεγαλοστοµίες, µε κοµπα-
σµούς ΣΥΝ. κοµπαστής, λογάς. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. fanfarone < ισπ. fanfaron, που συνδ. µε τη 
λ. fanfara (βλ. λ. φανφάρα)]. 

φαξ (το) {άκλ.} η συσκευή τηλεοµοιοτυπίας και συνεκδ. το τηλεοµοι-
οτύπηµα ΣΥΝ. τέλεφαξ. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. fax, συντοµευµ. τ. τού facsimile < λατ. fac simile «φτει-
άξε παρόµοιο»]. 

φάουλ (το) (άκλ.) ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, στην υδατο-
σφαίριση κ.α.) 1. η παράβαση από παίκτη ενός κανόνα, η οποία δίνε 
το δικαίωµα στον αντίπαλο να πάρει στην κατοχή του τη µπάλα: ο 
αµυντικός έκανε ~ στον επιθετικό, προσπαθώντας να τον κόψει || ο 
διαιτητής σφύριξε | έδωσε | καταλόγισε - 2. (συνεκδ.) η βολή (σουτ) 
που δικαιούται να εκτελέσει αντίπαλος τής οµάδας, εις βάρος τής 
οποίας καταλογίστηκε η παραπάνω παράβαση 3. (κατ' επέκτ.) κάθε 
αντικανονική ή εσφαλµένη ενέργεια: ~ τού υπουργού στη συζήτηση 
τού νοµοσχεδίου. [ΕΤΥΜ < αγγλ. foul]. 

φάπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) το χτύπηµα στο κεφάλι ή στον 
σβέρκο µε την παλάµη: δίνω | τρώω µια ~ || τον πλακώνω στις ~ ΣΥΝ. 
καρπαζιά, σφαλιάρα, κατραπακιά, φούσκος. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητική 
λ.]. 

φάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.-µειωτ.) 1. το γένος, το σόι 2. η οµάδα, 
το σινάφι: η ~ των πολιτικών/ των γιατρών || είναι ίδια ~ οι δυο τους. 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. farà «σπόρος, γένος» ή, κατ' άλλη εκδοχή, < αρωµουν. 
farà «γένος», γερµ. αρχής]. 

φαράγγι (το) {φαραγγ-ιού | -ιών} στενό και βαθύ άνοιγµα γης µεταξύ 
δύο βουνών µε σχεδόν κάθετα βραχώδη τοιχώµατα: το ~ τής Σα-
µαριάς (πβ. κ. λ. χαράδρα, κοιλάδα). [ΕΤΥΜ µεσν., υποκ. τού αρχ. 
φάραγξ, -αγγος (µε εκφραστ. έρρινο επί- 
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θηµα -αγγ-, πβ. κ. σήραγξ, φάλαγξ) < θ. φαρ- (τού αρχ. ουδ. φάρος 
«άροτρο») < *bhr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *bher- «σκάβω, τρυπώ, 
κόβω», πβ. λατ. forare «τρυπώ» (> ισπ. herir «πληγωνω»), µέσ. ιρλ. 
bern(a) «φαράγγι», αρµ. brem «σκάβω, τρυπώ», αρχ. γερµ. bôran 
«τρυπώ»)> γερµ. bohren, αγγλ. bore), αλβ. brime «τρύπα» κ.ά.]. 

φαραννώδης, -ης, -ες [αρχ.] {φαραγγώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. 
αυτός που µοιάζει µε φαράγγι 2. αυτός που έχει πολλά φαράγγια. 

φαράκλα (η) → φαλάκρα 
φαρακλός, -ή, -ό → φαλακρός 
φαράσι (το) (φαρασ-ιού | -ιών) µικρό φτυάρι από µέταλλο ή πλαστικό, 

που χρησιµοποιείται για το µάζεµα των σκουπιδιών. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. farà?]. 

φαραώ (ο) {άκλ.} (ως τίτλος) ο βασιλιάς τής αρχαίας Αιγύπτου: οι 
τάφοι | οι πυραµίδες | οι µούµιες των ~· ΦΡ. οι δέκα πληγές τού φα-
ραώ βλ. λ. πληγή. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. phar'öh < αιγυπτ. per'ä 
«ανάκτορο, παλάτι»]. 

φαραωνικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους φαραώ: ~ έργα. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. pharaonic]. 

φαρδαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {φάρδυνα} (καθηµ.) ♦ 1. (µετβ.) 
κάνω (κάτι) φαρδύ: ~ παντελόνι | φούστα ΣΥΝ. ανοίγω, πλαταίνω, ευ-
ρύνω ΑΝΤ. στενεύω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι φαρδύς: ο δρόµος φαρδαίνει 
πιο κάτω ANT. στενεύω. Επίσης φαρδύνω — φάρδεµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

φαρδοµάνικος, -η, -ο 1. (ρούχο) που έχει φαρδύ µανίκι: ~ πουκάµισο 
2. φαρδοµάνικο (το) ευρύχωρο ένδυµα µε φαρδιά µανίκια, το ράσο· 
ΦΡ. (παροιµ.) καλά V τα φαρδοµάνικα, µα V για τους δεσποτάδες 
βλ. λ. δεσπότης. 

φάρδος (το) {φάρδ-ους | -η, -ών} (καθηµ.) το πλάτος, το εύρος· ΦΡ. 
έχω φάρδος (λαϊκ.) είµαι τυχερός, είµαι κωλόφαρδος. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < φαρδύς, πβ. κ. πλάτος - πλατύς]. 

φαρδουλός, -ή, -ό (καθηµ.) αυτός που είναι κάπως φαρδύς. 
[ΙΙΥΜ; < φαρδύς + παραγ. επίθηµα -ουλός, πβ. κ. παχ-ουλός]. 

φαρδύνω ρ. → φαρδαίνω 
φαρδύς, -ιά, -ύ {φαρδ-ιού | -ιοί κ. -είς (ουδ. -ιά)} (καθηµ.) πλατύς, ευ-

ρύς: αυτό το παντελόνι είναι πολύ ~ για µένα || ~ πλάτες- ΦΡ. φαρ-
δύς-πλατύς (για κάποιον που ξαπλώνει ή πέφτει) µε όλο το πλάτος 
τού σώµατος: γλίστρησε κι έπεσε - στο πάτωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ύς. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. ευφράδης (βλ.λ.), κατά τα επίθ. σε -ύς, πβ. κ. 
πλατ-ύς]. 

Φαρενάιτ βαθµός (ο) καθένας από τους βαθµούς τής κλίµακας που 
επινόησε ο Γερµανός φυσικός Φαρενάιτ για τη µέτρηση τής θερµο-
κρασίας (σύµβολο F). [ΕΤΥΜ. Από το όν. τού Γερµανού φυσικού G. 
Fahrenheit (1686-1736)]. 

φαρέτρα (η) {φαρετρών} η δερµάτινη θήκη στην οποία τοποθετού-
σαν οι τοξότες τα βέλη τους: (µτφ.) η Ελλάδα διαθέτει πολλά επιχει-
ρήµατα στη διαπραγµατευτική της ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου. Ήδη στους αρχ. σχολιαστές απαντά η συ-
νήθης εξήγηση, ότι δηλ. η λ. εµφανίζει επίθηµα -τρα | -τρο δηλωτικό 
οργάνου (πβ. φέρε-τρον) και τη συνεσταλµ. βαθµ. bhr- τού ρ. φέρω. 
Εντούτοις, η εξειδικευµένη σηµ. τής λ. και η αποκλειστική δήλωση 
τής θήκης των βελών θα µπορούσαν ίσως να οδηγήσουν στην άποψη 
ότι πρόκειται για δάνειο που συσχετίσθηκε παρετυµολογικώς µε το 
ρ. φέρω]. 

φαρί (το) {χωρ. γεν.) (διαλεκτ.-λογοτ.) άλογο κατάλληλο κυρ. για ιπ-
πασία ή πόλεµο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. φαρίον, υποκ. τού αραβ. faras 
«ίππος»]. 

φα ρ ίνα (η) {χωρ. πληθ.) λεπτό και εξαιρετικής ποιότητας σιτάλευρο. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. farina < λατ. farina, υποκ. τού far, farris «είδος σιτηρού 
- χοντρό αλεύρι»]. 

φαρισαϊκός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Φαρισαί-
ους 2. (µτφ.) ο υποκριτικός, κυρ. στην επίδειξη ευλάβειας ή ευαισθη-
σίας: ~ συµπεριφορά | ενδιαφέρον. — φαρισαϊκά επίρρ. 

Φαρισαίος (ο) 1. ΘΡΗΣΚ. µέλος ιουδαϊκής θεοκρατικής µερίδας, που 
επιδίωκε την πιστή τήρηση τού Μωσαϊκού Νόµου και στην Κ.∆. χα-
ρακτηρίζεται από υποκριτική θεοσέβεια 2. (µτφ.) ο υποκριτής, κυρ. 
αυτός που εµµένει στην τήρηση των τύπων αδιαφορώντας για την 
ουσία· ΦΡ. (ειρων.) Γραµµατείς και Φαρισαίοι (ως χαρακτηρισµός) (i) 
για πρόσωπα που έχουν τυπολατρική και υποκριτική συµπεριφορά, 
που άλλα διακηρύσσουν και άλλα πράττουν (ii) γραφειοκράτες, τυ-
πολάτρες. 
[ΕΤΥΜ < 4τΥν· Φοιρισαϊος (κυρ. πληθ. Φαρισαίοι) < αραµ. periäaya, 
εβρ. perüäim (πληθ.) «ξεχωριστοί», όν. που αναφερόταν τόσο στην 
προνοµιακή τους θέση όσο και στην προσπάθεια τους να τηρούν 
αυστηρά τον εβραϊκό Νόµο διαφοροποιούµενοι στην πράξη από τον 
κοινό άνθρωπο]. 

φαρισαϊσµός (ο) [1782] η υποκριτική συµπεριφορά που ταιριάζει σε 
Φαρισαίο ΣΥΝ. υποκρισία. 

φάρµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) το αγρόκτηµα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. farm, 
αρχική σηµ. «καθορισµένη τιµή ενοικίου για αγρόκτηµα», < µέσ. 
αγγλ. ferme < παλ. γαλλ. ferme (< µεσν. λατ. firma «καθορισµένη 
τιµή»)]. 

φαρµακαποθήκη (η) [1891] {φαρµακαποθηκών} 1.η αποθήκη φαρ-
µάκων 2. το κατάστηµα χονδρικής πώλησης φαρµακευτικών ειδών. 

φαρµακεία (η) (χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) το να δηλητηριάσει κανείς 
κάποιον, η δηλητηρίαση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φαρµακεύω «χρησιµοποιώ ουσία ως δηλητήριο ή φάρ-
µακο - ασκώ µαγεία, πνευµατισµό» < φάρµακον]. 

φαρµακείο (το) 1. το κατάστηµα στο οποίο πωλούνται φάρµακα 2. 
έπιπλο ή ντουλάπι στο οποίο φυλάσσονται βασικά φάρµακα και άλ-
λα ιατρικά είδη (π.χ. βαµβάκι, γάζες, σύριγγες κ.ά.) για άµεση χρήση- 

ΦΡ. φαρµακείο αυτοκινήτου τσάντα µε φάρµακα και άλλα ιατρικά 
είδη πρώτης ανάγκης, την οποία οφείλει να έχει κανείς στο αυτοκί-
νητο του 3. (µτφ.) κατάστηµα ή έµπορος που πουλά σε υπερβολικά 
υψηλές τιµές: µην ψωνίζεις απ'αυτόν, είναι ~! [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < 
γαλλ. pharmacie < µτγν. λατ. pharmacia < αρχ. φαρµακεία (βλ.λ.)]. 

φαρµακέµπορος (ο/η) [1833] {φαρµακεµπόρ-ου | -ων, -ους} έµπορος 
φαρµάκων. — φαρµακεµπορία (η) [1835], φαρµακεµπόριο (το). 

φαρµακερός, -ή, -ό 1. (λαϊκ.) δηλητηριώδης: ~ φίδι | βοτάνι 2. (µτφ.) 
πικρός, δηκτικός: ~ γλώσσα | κουβέντα | κριτική 3. (για ψύχος) δρι-
µύς· ΦΡ. τρίτη και φαρµακερή η τρίτη και καθοριστική προσπάθεια. 
— φαρµακερά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < φαρµάκι + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. στυγ-ερός]. 

φαρµακευτής (ο) [µτγν.], φαρµακεύτρια (η) {φαρµακευτριών} 
πρόσωπο που παρασκευάζει ή χρησιµοποιεί δηλητηριώδη φάρµακα. 

φαρµακευτική (η) [µτγν.] η επιστήµη που έχει ως αντικείµενο τη 
µελέτη και την παρασκευή φαρµάκων. 

φαρµακευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα φάρµακα 
ή τη φαρµακολογία: ~ έρευνες | αγωγή | κώδικας | εταιρεία | υλικά 2. 
αυτός που έχει τις θεραπευτικές ιδιότητες φαρµάκου: ~ φυτά | 
βότανα | προϊόντα. 

φαρµακεύω ρ.   » φαρµακώνω 
φαρµάκι (το) {δύσχρ. φαρµακ-ιού | -ιών} 1. (λαϊκ.) το δηλητήριο· ΦΡ. 

(µτφ.) φαρµάκι στάζει η γλώσσα του λέει πικρόχολες κουβέντες, µι-
λά µε κακεντρέχεια· (µτφ.) 2. (ως χαρακτηρισµός) για κάτι πολύ πι-
κρό: ο καφές είναι ~! 3. (µτφ.) η πικρία, η θλίψη: έχει πιει πολλά ~ στη 
ζωή της || «σε πότισα ροδόσταµο | µε πότισες ~» (Ν. Γκάτσος) || ας πι-
ούµε να πάνε κάτω τα φαρµάκια! 4. ως χαρακτηρισµός για δριµύ ψύ-
χος: έχει ένα κρύο έξω ~! [ΕΤΥΜ. < αρχ. φαρµάκων, υποκ. τού 
φάρµακον]. 

φαρµακίλα (η) {χωρ. πληθ.} (κακόσ.) η γεύση φαρµάκου· (γενικότ.) η 
δυσάρεστη γεύση που θυµίζει φάρµακο. [ΕΤΥΜ < φάρµακο + παραγ. 
επίθηµα -ίλα, πβ. κ. τσιγαρ-ίλα]. 

φάρµακο (το) {φαρµάκ-ου | -ων} 1. χηµική ουσία που χρησιµοποιεί-
ται για την αντιµετώπιση αρρώστιας, πάθησης: ~ εσωτερικής | εξω-
τερικής χρήσεως || τα χάπια, οι αλοιφές, τα σιρόπια, οι ενέσεις, τα 
υπόθετα είναι µορφές φαρµάκων || το ~ που µου έγραψε | έδωσε ο 
γιατρός || παίρνω ~ για τον πονοκέφαλο | για την καρδιά µου || ισχυ-
ρό | δραστικό ~ || γεωργικά ~ (για την αντιµετώπιση νόσων ή παρα-
σίτων που προσβάλλουν καλλιέργειες) || ~ νέας γενιάς 2. (µτφ.) το µέ-
σο θεραπείας δυσάρεστων καταστάσεων: το καλύτερο ~ για τον εγω-
ισµό είναι η ταπείνωση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φάρµακον, αρχική σηµ. «θεραπευτικό βότανο», αβεβ. 
ετύµου. Ίσως πρόκειται για δάνειο, όπως συµβαίνει και µε αρκετά ον. 
φυτών, λ.χ. αϊσακος, άµάρακος, πιστάκη, ή αποτελεί παράγωγο ουσ. 
*φάρµαξ, -ακος (µε επίθηµα *-ak-), παρεκτεταµ. τ. ενός ουδ. *φάρµα. 
Σε ό,τι αφορά τον τ. *φάρµα, καλύτερα τεκµηριωµένη φαίνεται η 
αναγωγή στο ρ. φέρω (πβ. κ. χαίρω - χάρµα) µε τη σηµ. «φυτό που φέ-
ρει, που παράγει η γη», πβ. αλβ. bär «άχυρο, βότανο». Αξιοπρόσεκτη 
είναι η σύνδεση µε το I.E. *bher- «κόβω, τρυπώ, σκάβω» (βλ. λ. φα-
ράγγι), αν ληφθεί υπ' όψιν η σηµασιολ. εξέλιξη τού γερµ. Heu «σανός 
- σκαµµένος». Το ουσ. φάρµακον δήλωνε αρχικώς κάθε βότανο µε 
θεραπευτικές ιδιότητες, καθώς και κάθε τέτοιο παρασκεύασµα, ενώ 
στη συνέχεια δήλωσε επίσης και το δηλητήριο, το φαρµάκι. Ήδη αρχ. 
είναι η χρήση τής λ. µε τη σηµ. «µαγικό φίλτρο», παρασκεύασµα που 
χρησιµοποιούσαν κατά την άσκηση πνευµατισµού (πβ. κ. φαρµα 
κεία)]. 

φαρµακοβιοµηχανία (η) {φαρµακοβιοµηχανιών} η βιοµηχανία 
φαρµάκων. — φαρµακοβιοµηχανίας, -ή, -ό. 

φαρµακοβιοµηχανος (ο) {-ου κ. -άνου | -ων κ. -άνων, -ους κ. -άνους) 
ο βιοµήχανος φαρµάκων. 

φαρµακόγλωσσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (εκφραστ.) ο λόγος προσώπου 
γεµάτος από αρνητικά σχόλια για άλλους και συνεκδ. ο ίδιος ο 
άνθρωπος που µιλά µε κακεντρέχεια. 

φαρµακόνλωσσος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που µιλά µε κακεντρέχεια: 
~ γυναίκα ΣΥΝ. φαρµακοµύτης. 

φαρµακογνωσία (η) [1787] (χωρ. πληθ.) η µελέτη των προϊόντων που 
έχουν φαρµακευτικές ιδιότητες στη φυσική τους κατάσταση. 
[ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. pharmacognosies 

φαρµακοδυναµική (η) ΙΑΤΡ. η µελέτη τού µηχανισµού δράσεως των 
φαρµακευτικών ουσιών στον πάσχοντα οργανισµό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pharmacodynamique]. 

φαρµακοθεραπεια (η) {φαρµακοθεραπειών} η θεραπεία που βασί-
ζεται στη χρήση φαρµάκων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
pharmacotherapy]. 

φαρµακοληψια (η) [1885] {χωρ. πληθ.) η λήψη φαρµάκων. 
[ΕΤΥΜ. < φάρµακο + -ληψία < λήψη, πβ. κ. θεο-ληψία]. 

φαρµακολογία (η) [1818] {χωρ. πληθ.) η επιστήµη που έχει ως αντι-
κείµενο τη µελέτη τής δράσης των φαρµάκων στους ζωντανούς ορ-
γανισµούς, καθώς και την παραγωγή φαρµακευτικών ουσιών.   — 
φαρµακολογικός, -ή, -ό [1849]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pharmacologie]. 

φαρµακολύτρια (η) {χωρ. πληθ.} (ως προσωνυµία αγίων γυναικών) 
αυτή που θεραπεύει δηλητηριάσεις: Αγία Αναστασία η ~. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < φάρµακο + λύτρια < λύω]. 

φαρµακοµανης, -ής, -ές {φαρµακοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που 
χρησιµοποιεί φάρµακα σε υπερβολικό βαθµό. — φαρµακοµανία (η). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < φάρµακο + -µανής < µαίνοµαι 
(πβ. παθ. αόρ. β' έ-µάν-ην)]. 

φαρµακοµύτης, -α, -ικο (εκφραστ.) ο κακεντρεχής, ο φθονερός ΣΥΝ. 



φαρµακοποιία 1871 φάση 
 

φαρµακόγλωσσος. 
φαρµακοποιία (η) [µτγν.] {φαρµακοποιιών} επίσηµο σύγγραµµα κά-

θε χώρας (Ελληνική ~, Βρετανική ~, Αµερικανική ~ κ.λπ.) που τυπο-
ποιεί και προτυποποιεί τη σύνθεση και την παρασκευή των βασικών 
φαρµάκων. 

φαρµακοποιός (ο/η) [αρχ.] επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη 
φαρµακευτική και αναλαµβάνει την εκτέλεση των ιατρικών συντα-
γών, ενίοτε και την παρασκευή φαρµάκων. 

φαρµακοποσία (η) {χωρ. πληθ.} η κατάποση φαρµάκων. 
[ETYM αρχ. < φάρµακον + -ποσία < πόσις]. 

φαρµακοτεχνία (η) [1892] {χωρ. πληθ.} κλάδος τής φαρµακευτικής 
που έχει ως αντικείµενο την παρασκευή φαρµάκων. — φαρµακοτέ-
χνης (ο), φαρµακοτεχνικός, -ή, -ό [1876]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. pharmacotechnie]. 

φαρµακοτρίφτης (ο) {φαρµακοτριφτών} 1.(παλαιότ.) ο υπάλληλος 
φαρµακείου 2. (µειωτ.-ειρων.) ο φαρµακοποιός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
φαρµακοτρίπτης < φάρµακον + τρίπτης < τρίβω]. 

φαρµακοχηµεία (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. Ο κλάδος που έχει ως αντι-
κείµενο τις ενώσεις µε φαρµακευτικό ενδιαφέρον είτε αυτές είναι 
φυσικά προϊόντα είτε είναι προϊόντα χηµικής σύνθεσης. 

φαρµακωδης, -ης, -ες [αρχ.] {φαρµακώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυ-
τός που έχει φαρµακευτικές, θεραπευτικές ιδιότητες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, -ης, -ες. 

φαρµακώνω ρ. µετβ. {φαρµάκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (λαϊκ.-εκφρα-
στ.) δηλητηριάζω: είχε βάλει στρυχνίνη στον καφέ και τον φαρµάκω-
σε 2. (µτφ.) προκαλώ µεγάλη πίκρα σε (κάποιον): φαρµάκωσε τους 
γονείς του µε τα σκληρά του λόγια 3. (µεσοπαθ. φαρµακώνοµαι) 
παίρνω δηλητήριο, δηλητηριάζοµαι: πήρε κινίνο να φαρµακωθεί. Επί-
σης φαρµακεύω [αρχ.] (πβ. φαρµακεία, φαρµακευτικός). — φαρµά-
κωµα (το). [ΕΤΥΜ < apJC- φαρµακώ (-όω) < φάρµακον]. 

φαρµαοονια (η) → φραµασονία 
φαρµασόνος (ο) → φραµασόνος 
φαρµπαλάς (ο) → φραµπαλάς 
φαροδείκτης (ο) [1890] {φαροδεικτών} ο κατάλογος των φάρων που 

υπάρχουν σε µεγάλη θαλάσσια περιοχή. 
φαροπλοιο (το) [1892] (φαροπλοί-ου | -ων} ΝΑΥΤ. µικρό πλοίο που φέ-

ρει φάρο και βρίσκεται αγκυροβοληµένο σε ορισµένες θαλάσσιες πε-
ριοχές, για να διευκολύνει τη ναυσιπλοΐα και να αποτρέπει θαλάσσια 
ατυχήµατα ΣΥΝ. καραβοφάναρο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. bateau-phare]. 

φάρος (ο) 1. πυργοειδής φωτιστική συσκευή, εγκατεστηµένη στην 
ακτή ή σε αβαθή ύδατα, που κατευθύνει τους ναυτιλλοµένους κατά 
τη διάρκεια τής νύχτας: - ακρωτηρίου 2. (συνεκδ.) ψηλός στενός 
πύργος, στην κορυφή τού οποίου υπάρχει τέτοια φωτιστική συσκευή, 
για να καθοδηγούνται οι ναυτιλλόµενοι 3. (µτφ.) αυτός που διαφωτί-
ζει, που καθοδηγεί: η µητρόπολη µας αποτελεί - τής Ορθοδοξίας. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. Φάρος (ή), όν. νησιού στον κόλπο τής Αλεξάν-
δρειας, στον οποίο υπήρχε φάρος ύψους 120 µέτρων, ο οποίος συγκα-
ταλεγόταν στα επτά θαύµατα τής αρχαιότητας]. 

Φαρ-Ουέστ (το) {άκλ.} 1. οι δυτικές πολιτείες των σηµερινών Η.Π.Α., 
κυρ. κατά την περίοδο τού αποικισµού τής Β. Αµερικής από Ευρω-
παίους και ειδικότ. τον 19ο αι.- κοινή πρακτική στις περιοχές αυτές 
ήταν η µανιώδης επιδίωξη πλουτισµού και οι συχνές ένοπλες συ-
µπλοκές µεταξύ εκπροσώπων τού νόµου και παρανόµων 2. (µτφ.) ως 
χαρακτηρισµός (α) ένοπλων συµπλοκών, συνήθ. µεταξύ κακοποιών: 
«σκηνές ~ µε αλλοδαπούς µαφιόζους στην Πάτρα» (εφηµ.) (β) κατά-
στασης άναρχης, όπου ο καθένας ενεργεί αυθαίρετα εις βάρος άλλων 
και ο νόµος δεν εφαρµόζεται: ο δηµοσιογράφος χαρακτήρισε την κα-
τάσταση που επικρατεί σχετικά µε την αδειοδότηση των ραδιοφωνι-
κών σταθµών «το ~ των FM» (πβ. Αγρια ∆Οση, λ. ∆Οση, Σικάγο, Τέξας). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Far West < far «µακρινός» + West «∆ύση»]. 

φαροφύλακας (ο) [1894] {φαροφυλάκων} ο φύλακας φάρου. 
φαροφυλακή (η) ειδική υπηρεσία επιφορτισµένη µε τη φύλαξη και 

την επίβλεψη των φάρων. 
φάρσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κωµικό θεατρικό έργο που χαρακτηρί-

ζεται από τη γρήγορη εναλλαγή απρόοπτων κωµικών παρεξηγήσεων 
2. το να ξεγελάσει ή να φέρει σκόπιµα σε αµηχανία κανείς κάποιον, 
µε σκοπό να προκαλέσει µε παιγνιώδη διάθεση το γέλιο των άλλων: 
κάνω | σκαρώνω ~ σε κάποιον || αθώα | κακόγουστη | τηλεφωνική | 
πρωταπριλιάτικη ~. — φαρσικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κωµωδία, σατι-
ρικός. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. farsa < γαλλ. farce, αρχική σηµ. «κωµικό επεισόδιο που 
παρεµβαλλόταν ως ιντερµέδιο στα θρησκευτικά δράµατα», < ρ. farcir 
< λατ. farcire «πληρώ, γεµίζω»]. 

Φάρσαλα (τα) {Φαρσάλων} πόλη τής Ν. Θεσσαλίας στον νοµό Λάρι-
σας, όπου το 48 π.Χ. ο Καίσαρας νίκησε τον Ποµπήιο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
Φάρσαλος (ή), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ουσ. φάρ-σος «κοµµάτι, 
τεµάχιο, τµήµα» (πόλεως, κατοικίας, ενδύµατος κ.λπ.) και, ως εκ 
τούτου, µε την I.E. ρίζα *bher-s- «κόβω, τσακίζω»]. 

φαρσέρ (ο/η) {άκλ.} πρόσωπο που κάνει φάρσες. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. farceur (βλ. λ. φάρσα)]. 

φαρσί επίρρ. (για γλώσσα) απταίστως: µιλάει Αγγλικά και Γαλλικά ~ || 
είπε το µάθηµα ~, όταν τον εξέτασε ο δάσκαλος ΣΥΝ. απ' έξω κι 
ανακατωτά, (οικ.) νεράκι, στην εντέλεια. 
[ΕΤΥΜ, < τουρκ. farsi «περσικά», επειδή η τουρκική γλώσσα περιέχει 
πολλές περσικές λ.]. 

φαρσοκωµωδία (η) {φαρσοκωµωδιών} κωµωδία µε πολλά στοιχεία 
φάρσας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κωµωδία. 

φάρυγγας (ο) {φαρύγγων} ΑΝΑΤ. µυοµεµβρανώδες σωληνοειδές όρ- 

γανο τού λαιµού, που συνδέει τη στοµατική και τις ρινικές κοιλότη-
τες µε τον οισοφάγο. 
[ΕΤΥΜ < αρλ· φάρυγξ, -υγγος | φάρυξ, -υγος (αρχαιότ.), µε επίθηµα -
υγ- (*-ug-). Η λ. εµφανίζει θ. φαρ- < *bhr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*bher- «σκάβω, τρυπώ, κόβω», πβ. λατ. frümen «φάρυγγας» (< *frug-
smen < *bhr-u-g-), αρµ. erbug «στήθος» (< *bhrug-), αρχ. ισλ. barki 
«λαιµός» (< *bhorg-) κ.ά. Οµόρρ. φάρ-αγξ (βλ. λ. φαράγγι), αρχ. φάρ-
ος «άροτρο», o τ. φάρυγξ (αντί τού αρχαιοτ. φάρυξ) κατ' αναλογίαν 
προς το ουσ. λάρυγξ]. 

φαρυγγικός, -ή, ό [1834] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τον φάρυγ-
γα: ~ πάθηση. 

φαρυγγισµος (ο) ο φαρυγγοσπασµός (βλ.λ.). 
φαρυγγίτιδα (η) [1861] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τού βλεννογόνου τού φά-

ρυγγα, η οποία προκαλείται από βακτήρια και ιούς: χρονία | οξεία ~. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pharyngite]. 

φαρυγγολαρυγγίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η φαρυγγίτιδα που συνδυάζεται και µε 
φλεγµονή τού λάρυγγα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
pharyngolaryngite]. 

φαρυγγορραγία (η) {φαρυγγορραγιών} ΙΑΤΡ. η αιµορραγία τού φάρυγγα. 
[ΕΤΥΜ < φάρυγγας + -ρραγία, από το θ. τού αρχ. παθ. αορ. β' έρ-ράγ-
ην (ρ. ρήγνυµι), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. pharyngorragie]. 

φαρυγγοσκόπιο (το) {φαρυγγοσκοπί-ου | -ων} ιατρικό εργαλείο για 
την εξέταση τού φάρυγγα και τής οπίσθιας ρινικής κοιλότητας. 
[ΕΤΥΜ < φάρυγγας + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξε-
τάζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pharyngoscope]. 

φαρυγγοσπασµος (ο) ΙΑΤΡ. Ο παθολογικός σπασµός των µυών τού 
φάρυγγα που συνοδεύεται από αίσθηµα κόµβου στον λαιµό ΣΥΝ. φα-
ρυγγισµός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. pharyngospasm]. 

φαρυγγοτοµία (η) {φαρυγγοτοµιών} ΙΑΤΡ. η διάνοιξη τού φάρυγγα 
µε χειρουργική επέµβαση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
Pharyngotomie]. 

φαρφουρένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από φαρ-
φουρι: ~ βάζο | στολίδι 2. (συνεκδ.) αυτός που έχει απόχρωση που θυ-
µίζει φαρφουρι. 

φαρφουρί (το) {άκλ.} 1. λεπτή κατεργασµένη πορσελάνη 2. (συνεκδ.) 
δοχείο από λεπτή πορσελάνη. 
[EJYM Αντιδάν., < τουρκ. firfiri, πιθ. < αρχ. πορφύρων, υποκ. τού ουσ. 
πορφύρα (αρχική σηµ. «κοχύλι µε έντονο κόκκινο χρώµα»), ίσως 
επειδή αρχικά πίστευαν ότι τα αγγεία αυτά κατασκευάζονταν από 
κοχύλια]. 

φάσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το πρόσθετο κοµµάτι υφάσµατος που ρά-
βεται σε ένδυµα, για να το µακρύνει, να το φαρδύνει ή να το διακο-
σµήσει 2. φαρδιά καννάβινη ταινία, που καρφώνεται στον σκελετό 
καθισµάτων, όπου στηρίζονται οι σούστες. — (υποκ.) φασούλα (η). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fascia «λωρίδα, ζώνη, ταινία» < λατ. fascia < fascis, -is 
«δέσµη, φάκελος» (βλ. κ. φασισµός)]. 

φασαµέν (τα) {άκλ.} µατογυάλια µε µικρή λαβή, που αποτελούσαν 
παλαιότ. εξάρτηµα τής εµφάνισης των γυναικών τής υψηλής κοινω-
νίας. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. face à main «είδος µικρών γυαλιών µε λαβή»]. 

φασαρία (η) {φασαριών} (καθηµ.) 1. ο έντονος θόρυβος: κάνω ~ || δεν 
µπορώ να διαβάσω | να σε ακούσω από την πολλή ~ που γίνεται έξω 
2. το θορυβώδες επεισόδιο, η αναστάτωση: έγιναν πάλι ~ στο κέντρο 
τής Αθήνας 3. ο καβγάς, ο σαµατάς: πας γυρεύοντας για ~ 4. η έντονη 
επίπληξη: του έκανα ~, επειδή δεν ήρθε στο ραντεβού 5. ο κόπος: Να 
µη σε βάζω σε - τώρα. Θα περάσω άλλη φορά που θα έχεις πε-
ρισσότερο χρόνο 6. φασαρίες (οι) το τρέξιµο, το µπλέξιµο, η φορτική 
απασχόληση: έχω ~ µε την εφορία | µε την αστυνοµία. [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
fesseria «ανοησία, βλακεία» < fesso «ανόητος, ηλίθιος» < fessa 
«γυναικείο αιδοίο» (προσβλητική λ. ) < µτγν. λατ. fissa < λατ. findere 
«σχίζω, χωρίζω» (µτχ. fissus)]. 

φασαρίας (ο) {χωρ. πληθ.) πρόσωπο που κάνει φασαρία· στη ΦΡ. κα-
πετάν-φασαρίας βλ. λ. καπ(ε)τάν. 

φασαριόζος, -α, -ικο αυτός που προκαλεί φασαρίες. — φασαριόζι-κος, -
η, -ο, φασαριόζικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < φασαρία + επίθηµα -όζος (< ιταλ. -oso), πβ. κ. φουρι-ό-ζος, 
µαφι-όζος]. 

φασάτος, -η, -ο (ρούχο) που έχει φάσες. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fasciato < fascia (βλ. λ. φάσα)]. 

φάση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το εξελικτικό στάδιο µίας από τις 
διαδοχικές καταστάσεις (α) στην πορεία ή/και την εξέλιξη φαινοµέ-
νου, θεσµού, διαδικασίας, έργου κ.λπ.: οι διαπραγµατεύσεις βρίσκο-
νται σε αποφασιστική ~ || η έρευνα πέρασε από πολλές ~ || η δίκη ει-
σήλθε σε κρίσιµη ~ || µια ~ οικοδοµικών εργασιών | ασθένειας || η 
τουριστική βιοµηχανία βρίσκεται σε ~ ωρίµασης (β) στην ατοµική 
δραστηριότητα κάποιου: οι ~ τής επαγγελµατικής σταδιοδροµίας | τής 
κοινωνικής ανέλιξης | τής καλλιτεχνικής δηµιουργίας κάποιου (γ) η 
περίοδος: σηµαντική | µεταβατική | διαδοχική ~ τής Ιστορίας 2. 
ΑΣΤΡΟΝ. καθεµιά από τις διαδοχικές όψεις που εµφανίζει ένα ετερό-
φωτο ουράνιο σώµα: οι ~ τής Σελήνης 3. ΧΗΜ. η κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται ένα στοιχείο: στερεά | υγρή | αέρια - (χηµικού στοι-
χείου) · 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. η γωνία προσδιορισµού τής τιµής εναλλασσό-
µενου ηµιτονοειδούς µεγέθους στη µονάδα τού χρόνου: ~ ηλεκτρικού 
ρεύµατος 5. ΑΘΛ. στιγµιότυπο αγώνα: ο αγώνας είχε πολλές ενδιαφέ-
ρουσες ~ || αµφισβητούµενη ~ 6. (καθηµ.) περίσταση: µε βρήκες σε 
δύσκολη ~ || σ' αυτή τη ~ καλύτερα να µην είµαστε βιαστικοί 7. (αρ-
γκό) (α) ενδιαφέρον ή αστείο επεισόδιο: ωραία ~ η χτεσινή! ΦΡ. έχει 
φάση για κάποιον/κάτι αστείο ή που έχει ενδιαφέρον: έχει ~ αυτό το 
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παιδί! ΣΥΝ. έχει γούστο (β) ερωτοτροπίες µεταξύ δύο προσώπων: έγινε 
φάση µε την τάδε, αλλά τίποτα παραπάνω. — (υποκ.) φασούλα (η) 
(σηµ. 6-7), φασικός, -ή, -ό (σηµ. 4). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φάσις, αρχική σηµ. «εµφάνιση (για τη Σελήνη και τα 
άστρα)», < θ. φα- (τού ρ. φαίνω | -οµαι, βλ.λ.) + επίθηµα -σις. Ο ηλε-
κτρολ. και χηµ. όρος είναι αντιδάν. από γαλλ. phase]. 

φασιανός (ο) ορνιθόµορφο πτηνό, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη 
µακριά ουρά του, τη βραχνή φωνή και το λαµπρόχρωµο φτέρωµα των 
αρσενικών αποτελεί εκλεκτό θήραµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φασιανός (ενν. όρνις), από το όν. τού ποταµού τής Κολ-
χίδας Φάσιος (ονοµαστ. Φάσις)]. 

φασίζω ρ. αµετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} αποκλίνω προς τη φασι-
στική ιδεολογία· κυρ. η µτχ. φασίζω ν, -ούσα, -ον. φασίζονσες τάσεις || 
φασίζων λαϊκισµός. [ΕΤΥΜ < φασίστας (υποχωρητ.)]. 

φασίνα (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΝΑΥΤ. Ο καθαρισµός τού πλοίου από ναύτες 
2. (γενικότ.) η γενική καθαριότητα: κάνω | έχω πολλή ~. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. fascina, υποκ. τού fascia (βλ. λ. φάσα)]. 

φασίολος (ο) {φασιόλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) η φασολιά ή το φασόλι. 
[ΕΤΥΜ µτγν. αντιδάν., < λατ. phaseolus, υποκ. τού phaselus < αρχ. φά-
σηλος (βλ. λ. φασόλι)]. 

φασισµός (ο) 1. ΙΣΤ. ιδεολογία και πολιτικό σύστηµα εθνικιστικού και 
ολοκληρωτικού χαρακτήρα, το οποίο εγκαθίδρυσε στην Ιταλία ο 
Μουσσολίνι το 1922 2. (κατ' επέκτ.) οποιαδήποτε ιδεολογία ή πολιτι-
κό σύστηµα εθνικιστικού και ολοκληρωτικού χαρακτήρα, όπως στη 
χιτλερική Γερµανία 3. (εκφραστ.) οποιοδήποτε σύστηµα ή µορφή κα-
ταπίεσης, αυθαιρεσίας. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fascismo < fascia «δέσµη, ταινία» < λατ. fascis (κυρ. 
πληθ. fasces), αρχαίο ρωµαϊκό έµβληµα που υιοθέτησε ο Μουσσολίνι 
το 1919 (ως σύµβολο τού κινήµατος του), το οποίο παρίστανε µια δέ-
σµη ράβδων µε έναν πέλεκυ]. 

φασισµός - ναζισµός - δικτατορία - τυραννία - ολοκληρωτισµός - 
απολυταρχία, o γενικός όρος που δηλώνει τον συγκεντρωτισµό 
τής εξουσίας και την αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη άσκηση της είναι 
ο ολοκληρωτισµός (αγγλ. totalitarianism), o φασισµός, ο ναζισµός 
και η δικτατορία αποτελούν µορφές ολοκληρωτικών συστηµάτων 
που συνδέονται µε τη βία, την καταδίωξη των αντιφρονούντων, τις 
αυθαίρετες διακρίσεις, µε ιδεοληψίες και παραλογισµούς, που 
αποβαίνουν εις βάρος τής ελευθερίας τής σκέψης και τής ίδιας τής 
ζωής µεγάλων οµάδων ανθρώπων ή και ολόκληρων εθνών. Στην 
αρχαία Ελλάδα, µορφή ολοκληρωτικού συστήµατος υπήρξε η 
τυραννίς (παρόλο που αρχικά δεν είχε αρνητική σηµασία), η οποία 
σήµαινε την άσκηση τής εξουσίας από τον τύραννο, κατά τρόπο 
απόλυτο, καταπιεστικό και ανεξέλεγκτο, έτσι που οι λ. τύραννος, 
τυραννώ, τυραννία προσέλαβαν τη σηµ. «βασανιστής, βασανίζω, 
βασανισµός». Από τη δικτατορία των Ρωµαίων, που σήµαινε την 
εξουσία τού δικτάτορα (dictator ήταν ο εκτάκτως διοριζόµενος 
άρχοντας µε απόλυτη εξουσία διάρκειας έξι µηνών), προήλθε ο 
σύγχρονος όρος, που δηλώνει τον αυταρχικό έλεγχο τού κράτους 
από ένα άτοµο ή µια οµάδα ατόµων, o όρος χούντα (< ισπ. junta 
«ενωµένη οµάδα»), ειδικότερα, δηλώνει το στρατιωτικο-πολιτικό 
καθεστώς που επιβάλλεται µε ένοπλο πραξικόπηµα, o φασισµός 
ήταν το ολοκληρωτικό καθεστώς που επέβαλε στην Ιταλία ο 
Μπενίτο Μουσσολίνι από το 1922 έως το 1943 έχοντας ως έµβληµα 
τις fasces (ενικός fascis, εξού και fascismo), το σύµβολο τής 
εξουσίας και δύναµης των αρχόντων στην αρχ. Ρώµη (fasces ήταν 
δέσµες από ράβδους µε πέλεκυ στο µέσο, που κρατούσαν οι ρα-
βδούχοι, οι fictores, οι οποίοι προπορεύονταν των αρχόντων). Έκτο-
τε, ο φασισµός σήµανε ό,τι και ο ολοκληρωτισµός και η απολυ-
ταρχία (η οποία δήλωσε πρώτα την απόλυτη µοναρχία, που επι-
κράτησε µετά τη φεουδαρχία), δηλ. την αυθαίρετη και ανεξέλε-
γκτη εξουσία. Την ίδια σηµ., µε µεταφορικό νόηµα και έµφαση 
στην καταπίεση, έχουν στην καθηµερινή γλώσσα και τα τυραννία 
| τύραννος, δικτατορία | δικτάτορας και χούντα, που χρησιµοποι-
ούνται µειωτικά ακόµη και για δηµοκρατικά εκλεγµένες κυβερνή-
σεις, που όµως θεωρούνται αυταρχικές και οιονεί απολυταρχικές. 
Τα φασισµός | φασιστικός | φασίστας χρησιµοποιούνται για να 
δηλώσουν την αυταρχικότητα, την αυθαιρεσία, την εξουσιαστική, 
βίαιη και αντιδηµοκρατική συµπεριφορά (αυτό είναι φασισµός -
φασιστική νοοτροπία κλπ.). Με τη σηµ. τού αυταρχισµού και τής 
βίαιης, αντιδηµοκρατικής συµπεριφοράς χρησιµοποιούνται και τα 
ναζισµός | ναζιστικός (από τον γερµανικό ναζισµό, το σύστηµα 
που επιβλήθηκε στη Γερµανία από το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόµµα 
τού Αδόλφου Χίτλερ [1933-1945] και που οδήγησε στον όλεθρο τού 
Β' Παγκοσµίου Πολέµου). Το γερµ. Nazi, από όπου τα Ναζί | ναζι-
στής | ναζισµός, είναι συντετµηµένος τύπος τού γερµ. Nationalso-
zialismus «εθνικοσοσιαλισµός». Κύρια αρχή τού ναζισµού υπήρξε 
η έµφαση στην ανωτερότητα τής γερµανικής φυλής έναντι άλλων 
τις οποίες οι ίδιοι θεωρούσαν κατώτερες, πράγµα που οδήγησε σε 
ακραίες φυλετικές διακρίσεις (ρατσισµό) και στον φανατικό αντί· 
σηµιτισµό. µε αποτέλεσµα το Ολοκαύτωµα των Εβραίων, των Τσιγ-
γάνων και άλλων στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως. 

φασίσταρειό (το) (συνήθ. ορθ. φασισταριό) (µειωτ.) σύνολο φασι-
στών. [ΕΤΥΜ < φασίστας + παραγ. επίθηµα -αρειό, βλ. κ. αλητ-
αρειό). 

φασίστας (ο) {φασιστών}, φασίστρια (η) {φασιστριών} 1. οπαδός 
τού φασισµού 2. (µτφ.-εκφραστ.) αυταρχικός άνθρωπος. [ΕΤΥΜ < 
ιταλ. fascista (βλ. κ. φασισµός)]. 

φασιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον φασισµό ή τον φα-
σίστα: ~ νοοτροπία | αντιλήψεις | ιδεολογία | σύµβολο | χαιρετισµός. 
— φασιστικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φασισµός. 

φασιστοειδής, -ής, -ές {φασιστοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (µειωτ.) 1. 
αυτός που έχει φασιστική µορφή ή θυµίζει φασισµό 2. φασιστοειδές 
(το) ο φασίστας: µάζεψε στο κόµµα όλα τα ~.   — φασιστοειδώς 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ < φασίστας + -ειδής < είδος]. 

φασιστόµουτρο (το) (υβριστ.) ο φασίστας. 
φάσκελο (το) (οικ.) η µούντζα. Επίσης φασκελιά (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 

σφάκελος (ό) «το µεσαίο δάχτυλο τού χεριού - υβριστική χειρονοµία» 
(µε αλλαγή γένους και αντιµετάθεση). Βλ. λ. φάκελος]. 

φασκελοκουκούλωσ' τα! φρ. (οικ.) για περιπτώσεις στις οποίες δεν 
υπάρχει λύση, διέξοδος: αν δεν έχω µαζέψει µέχρι τότε τα λεφτά, ~! 
ΣΥΝ. άσ' τα να πάνε στον διάβολο. 

φασκελώνω ρ. µετβ. {φασκέλω-σα, -θηκα, -µένος} (οικ.) µουντζώνω. 
— φασκέλωµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. σφακελώνω < µτγν. σφάκελος (βλ. λ. φάσκελο)]. 

φασκιά (η) η λωρίδα υφάσµατος µε την οποία τυλίγουν τα βρέφη: τό-
τε ήµουν ακόµη µωρό στις ~ ΣΥΝ. σπάργανο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φασκία < λατ. fascia «δέσµη, ταινία, λωρίδα» (βλ. κ. 
φάσα)]. 

φασκιώνω ρ. µετβ. {φάσκιω-σα, -θηκα, -µένος} τυλίγω (βρέφος) στις 
φασκιές ΣΥΝ. σπαργανώνω. — φάσκιωµα (το). [ΕΤΥΜ < µτγν. 
φασκιώ (-όω) < φασκία (βλ. λ. φασκιά)]. 

φασκοµηλιά (η) πολυετές φρυγανώδες ή θαµνόµορφο φυτό µε χνου-
δωτά φύλλα και έντονη αρωµατική οσµή ΣΥΝ. αλισφακιά, αλιφα-
σκιά. 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < *σφακοµηλέα (µε αντιµετάθεση) < µτγν. φάσκονί σφά-
κος «είδος λειχήνα» + µηλέα < µήλον. Η λ. φάσκον | σφάκος (αρχαι-
ότ.) είναι αγν. ετύµου και δήλωνε τόσο τη φασκοµηλιά όσο και έναν 
λειχήνα µε ευχάριστη οσµή]. 

φασκόµηλο (το) 1. η φασκοµηλιά 2. αφέψηµα από φύλλα ή ανθι-
σµένες κορυφές φασκοµηλιάς, µε ελαφρώς πικρή γεύση και θερα-
πευτικές ιδιότητες (σπασµολυτικό, τονωτικό κ.ά.): βράζω | πίνω ~. 

φάσκω ρ. αµετβ. {εύχρ. στον ενεστ.} στη ΦΡ. φάσκω και αντιφάσκω βλ. 
λ. αντιφάσκω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «λέγω, επιβεβαιώνω», < θ. φά- (τού ρ. φηµί, 
βλ. λ. φήµη) + ενεστ. επίθηµα -σκω (πβ. κ. βό-σκω)]. 

φάσµα (το) {φάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (α) ΦΥΣ. το σύνολο των συ-
χνοτήτων τής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ή µέρους της: ~ υπε-
ριώδους | µικροκυµάτων || ηλιακό ~ || τα χρώµατα τού ~ (β) ΧΗΜ.-ΦΥΣ. 
φάσµα ένωσης η γραφική παράσταση τής έντασης τής ακτινοβολίας 
που απορροφάται ή διέρχεται από µία ένωση ως συνάρτηση τής συ-
χνότητας, τού µήκους κύµατος ή τής ενέργειας τής ακτινοβολίας 2. 
(µτφ.) τα διαφορετικά µέρη που συναποτελούν ένα πολύµορφο και 
πολυµερές σύνολο: όλο το ~ των πολιτικών δυνάµεων | αντιλήψεων • 
3. (σπάν.) το φάντασµα 4. (µτφ.) οτιδήποτε προβάλλει ως απειλή: το ~ 
τού πολέµου | τής πείνας || η επαρχία αντιµετωπίζει το - τής εγκα-
τάλειψης. — φασµατικός, -ή, -ό [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «φάντασµα - απειλητική εµφάνιση», < φαί-
νω | -οµαι (βλ.λ.), µε παραγ. επίθηµα -σ-µα, όπου το -σ- οφείλεται 
στην επίδρ. τού παρακ. πέ-φασ-µαι, πβ. κ. ϋφα-σµα - υφαίνω, χά-σµα 
— χαίνω. o φυσ. όρ. είναι µετάφρ. δάνειο από νεολατ. 

spectrum]. 
φασµατογραφία (η) {φασµατογραφιών} η µελέτη των φασµάτων µε 

φασµατογράφο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spectrographie (νόθο συνθ.)]. 

φασµατογράφος (ο) διάταξη µε την οποία µετράται και καταγρά-
φεται το φάσµα µιας ένωσης σε συγκεκριµένη περιοχή συχνοτήτων. 
[ETYM. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spectrographe (νόθο συνθ.)]. 

φασµατοηλιογράφος  (ο) φασµατογράφος υψηλής διακριτικής 
ικανότητας, που χρησιµοποιείται για τη µελέτη τού ηλιακού φάσµα-
τος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spectroheliographe (νόθο 
συνθ.)]. 

φασµατοηλιοσκόπιο (το) {φασµατοηλιοσκοπί-ου | -ων} ΑΣΤΡΟΝ. 
παλαιό αστρονοµικό όργανο ανίχνευσης και παρατήρησης των φαι-
νοµένων που συµβαίνουν στην ηλιακή επιφάνεια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. spectrohelioscope (νόθο συνθ.)]. 

φασµατοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} το σύνολο των µεθόδων και των 
τεχνικών που χρησιµοποιούνται για τη µελέτη τής αλληλεπίδρασης 
τής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε την ύλη.  — φασµατοσκο-
πικός, -ή, -ό [1885]. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. spectroscopic 
(νόθο συνθ.)]. 

φασολάδα κ. (λαϊκ.) φασουλάδα (η) η πηχτή σούπα που γίνεται µε ξερά 
φασόλια. — (υποκ.) φασολαδίτσα (η). 

φασολάκι κ. (λαϊκ.) φασουλάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. ο χλωρός καρπός 
τής φασολιάς 2. (στον πληθ.) λαδερό φαγητό από χλωρούς καρπούς 
φασολιάς: ~ γιαχνί · 3. έπιπλο µε ψηλά λεπτά πόδια τού οποίου το 
πάνω µέρος έχει σχήµα φασολιού. 

φασόλι κ. (λαϊκ.) φασούλι (το) {φασολ-ιού | -ιών} 1. ο καρπός τής 
φασολιάς (είτε ο λοβός είτε καθένα από τα σπέρµατα που υπάρχουν 
µέσα στον λοβό): ξερά ~ (ξηρά σπέρµατα) || φασόλια τσαουλιά | µαυ-
ροµάτικα- ΦΡ. (παροιµ.) φασούλι το φασούλι γεµίζει το σακούλι σι-
γά-σιγά µπορεί να µαζέψει κανείς πολλά, κάνοντας λίγη οικονοµία 
µαζεύει κανείς στο τέλος πολλά χρήµατα ΣΥΝ. (παροιµ.) σταλαγµα-
τιά-σταλαγµατιά γεµίζει η στάµνα η πλατιά 2. φασόλια (τα) φαγητό 
από ξηρούς καρπούς φασολιάς, φασολάδα. — (υποκ.) φασολάκι 
(βλ.λ.) κ. (λαϊκ.) φασουλάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < φασηόλιον, υποκ. 
τού φασήολος (αντιδάν.) < λατ. 
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phasêolus | phasëlus < αρχ. φάσηλος, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο από µη 
I.E. γλώσσα, όπως συµβαίνει συχνά µε φυτά µεσογ. χωρών]. 

φασολιά κ. (λαϊκ.) φασουλιά (η) µονοετές ποώδες φυτό, κοντό θα-
µνόµορφο ή αναρριχητικό, τού οποίου οι καρποί (τα φασόλια) τρώγο-
νται χλωροί ή ξεροί και έχουν µεγάλη θρεπτική αξία. 

φασόν (το) {άκλ.} 1. ο τρόπος µε τον οποίο είναι ραµµένο ένα ύφα-
σµα 2. (συνεκδ., ως επίρρ.) για ραφή ενδυµάτων από ειδικευµένους 
τεχνίτες, που γίνεται σύµφωνα µε υποδείξεις συγκεκριµένης εται-
ρείας | οίκου µόδας: αυτή η µοδίστρα | αυτό το συνεργείο δουλεύει ~ 
κοµµάτια τού Ντιόρ || παίρνει δουλειά ~ από διάφορους οίκους. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. façon, βασική σηµ. «τρόπος, προϊόν εργασίας», < λατ. 
factio, -önis «πράξη, ενέργεια» < p. facere «κάνω, ποιώ, πράττω» (µτχ. 
factus)]. 

φασουλάδα (η) → φασολάδα 
φασουλάκι (το) → φασόλι 
φασουλάκια (τα) → φασολάκια 
Φασουλής (ο) {Φασουλήδες} 1. κωµικός ήρωας τού κουκλοθέατρου 
2. (µετωνυµ.) (α) το κουκλοθέατρο (β) (µτφ.) γελοίος άνθρωπος ΣΥΝ. 
παλιάτσος. 

φασουλιά (η) → φασολιά 
φασούλι (το) → φασόλι 
φάσσα (η) {φασσών} µεγάλο περιστέρι µε πλατιά λευκή λωρίδα στις 

φτερούγες και στιλπνό πράσινο και πορφυρό χρώµα στον λαιµό, το 
οποίο ζει στην Ευρώπη και την Ασία (απαντά και σε µεγάλες πόλεις). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αγν. ετύµου, που συνδ. µε το αρχαϊκό ουσ. φάψ, φαβός 
µέσω τ. *φάζα< *<paß-ja, πβ. κ. νήσσα, κίσσα]. 

φασσοπερίστερο (το) περιστέρι µικρότερο και πιο σκοτεινόχρωµο 
από τη φάσσα (βλ.λ.), µε µία λαµπρή πράσινη κηλίδα στο πλάι τού 
λαιµού, το οποίο ζει στην Ευρώπη και την Ασία. 

φαστ-φούντ (το) {άκλ.} ελλην. ταχυεστιατόριο, ταχυφαγείο· εστια-
τόριο στο οποίο παρασκευάζονται και σερβίρονται µε γρήγορο τρόπο 
κυρ. τυποποιηµένα φαγητά (π.χ. χάµπουργκερ, κοτόπουλο πανέ κ.ά.), 
τα οποία µπορεί ο πελάτης να πάρει και στο σπίτι του. Επίσης φα-
στφουντάδικο. [ΕΤΥΜ < αγγλ. fast food «γρήγορο φαγητό»]. 

φαταλισµός (ο) ΦΙΛΟΣ, αντίληψη ή στάση, σύµφωνα µε την οποία ο 
άνθρωπος δεν µπορεί να τροποποιήσει τη φορά των γεγονότων, επει-
δή αυτά προκαθορίζονται από τη µοίρα ΣΥΝ. µοιρολατρία. — φατα-
λιστής (ο), φαταλίστρια (η), φαταλιστικός, -ή, -ό, φαταλιστικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fatalism < fatal «µοιραίος» < λατ. fatälis 
< fatum -i «µοίρα, πεπρωµένο»]. 

Φάτα Μοργκανα (η) 1. η νεράιδα Morgan le Fay των µυθιστοριών 
τού κύκλου τού βασιλιά Αρθούρου, που αναφέρεται ως αδελφή του 
και µάγισσα 2. (µετωνυµ.) (α) αντικατοπτρισµός που εµφανίζεται 
στον πορθµό τής Μεσσήνης στη Σικελία (και που συνδέεται στη σι-
κελική παράδοση µε το υποτιθέµενο παλάτι τής Φάτα Μοργκανα), ο 
οποίος συνίσταται σε επιµήκυνση τού αντικειµένου τής αντίπερα 
ακτής (β) (γενικότ.) ο αντικατοπτρισµός, κατά τον οποίο εµφανίζο-
νται αντικείµενα εν µέρει στη θάλασσα και εν µέρει στον ουρανό. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Fata Morgana < µέσ. αγγλ. Morgan (Le Fay), όν. µάγισ-
σας στις ιστορίες τού βασιλιά Αρθούρου]. 

φαταούλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (σκωπτ.) ο αδηφάγος, αυτός που δεν 
χορταίνει µε τίποτε. [ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. φά' τα 
ούλα]. 

φατικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. επαφικός (βλ.λ.). — φατικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < αγγλ. phatic < ελλην. φατ-ικός < φατός, ρηµ. επίθετο τού αρχ. 
φηµί. o όρος πλάστηκε από τον Άγγλο γλωσσολόγο Β. Malinowski 
και έγινε ευρύτερα γνωστός από τις λειτουργίες τής γλώσσας, όπως 
τις καθόρισε ο γλωσσολόγος R. Jakobson]. 

φάτνη (η) {δύσχρ. φατνών} 1. το παχνί (βλ.λ.), κυρ. αυτό µέσα στο 
οποίο γεννήθηκε ο Χριστός 2. το οµοίωµα τού παχνιού ή ολόκληρου 
τού σπηλαίου µέσα στο οποίο γεννήθηκε ο Χριστός, µε αναπαρά-
σταση τής γέννησης: κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο βάλαµε 
µια ~. 
[ΕΤΥΜ αρχ· < *φάθ-νά (µε προχωρητική ανοµοίωση) < *bhndh-na, συ-
νεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *bhendh- «δένω, συνδέω» (µε παρέκταση -
dh-), πβ. σανσκρ. badhnâti, κελτ. benna «άµαξα µε καλάθι πλεγµένο 
από κλαδιά ιτιάς», µέσ. ιρλ. buinne «δεσµός», αρχ. γερµ. bintan (> 
γερµ. binden «δένω, συνδέω», αγγλ. bind) κ. ά. Οµόρρ. πενθ-ερός 
(βλ.λ.). Η λ. φάτνη προφανώς αναφερόταν αρχικά σε τύπο καλαθιού 
πλεγµένου από κλαδιά ιτιάς ή, κατ' άλλη άποψη, στο αντικείµενο µε 
το οποίο δενόταν το ζώο, από όπου συνεκδοχικώς προήλθε η σηµ. « 
παχνί »]; 

φατνιακός, -ή, -ό [1836] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τα φατνία: 
~ νεύρο 2. ΓΛΩΣΣ. (σύµφωνο) που αρθρώνεται µε τη γλώσσα να αγγί-
ζει ή να πλησιάζει τα φατνία, τα ούλα (π.χ. τα αγγλικά [t] και [d]). 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. alvéolaire]. 

φατνίο (το) ΑΝΑΤ. καθένα από τα κοιλώµατα τής φατνιακής απόφυ-
σης των οστών τής άνω και τής κάτω γνάθου, τα οποία υποδέχονται 
τις ρίζες των δοντιών. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φατνίον, υποκ. τού αρχ. 
φάτνη]. 

φάτνωµα (το) [αρχ.] {φατνώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθένα από τα 
κοίλα ορθογώνια οροφής, που σχηµατίζονται από τη διασταύρωση 
των δοκών της · 2. ΣΤΡΑΤ. κατακόρυφο άνοιγµα στον προστατευτικό 
θώρακα πυροβόλου όπλου ή πυροβολείου · 3. ένα από τα πολλά δια-
µερίσµατα τής ατράκτου αεροπλάνου. 

φάτνωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων) ΑΡΧΙΤ. η διακό-
σµηση οροφής µε φατνώµατα. 

φατνωτός, -ή, -ό [µτγν.] ο διακοσµηµένος µε φατνώµατα. 
φατούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ΝΑΥΤ. τιµολόγιο αποστολής 

εµπορευµάτων 2. η κατ' αποκοπή ανάληψη έργου από τεχνίτη (π.χ. 
για βάψιµο, σοβάτισµα κ.λπ.). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fattura «τιµολόγιο» < µτγν. λατ. factura < λατ. factus 
«πεπραγµένος, επεξεργασµένος», ουσιαστικοπ. µτχ. τού p. facere 
«ποιώ, πράττω»]. 

φατρία (η) {φατριών} οµάδα ατόµων που προωθεί δικά της συµ-
φέροντα, ερχόµενη σε σύγκρουση µε οµοειδείς οµάδες ή µε το ευρύ-
τερο σύνολο στο οποίο ανήκει. — φατριακός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < φρατρία (µε ανοµοιωτ. αποβολή τού -ρ-) < φράτηρ «αδελφός» < 
I.E. *bhräter-, πβ. σανσκρ. bhratär-, αρµ. etbayr, λατ. fräter (> γαλλ. 
frère), γοτθ. brobar, γερµ. Bruder, αγγλ. brother κ.ά. Η λ. φατρία 
αναφερόταν αρχικώς στη µεγάλη πατριαρχική οικογένεια, η οποία 
απετελείτο από συνδεδεµένες µεταξύ τους οικογενειακές µονάδες 
(συνήθ. µε δεσµούς αίµατος)]. 

φατριάζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {φατρίασ-α, -τηκα, -µένος} δρω για τα συµ-
φέροντα τής φατρίας στην οποία ανήκω. — φατριασµός (ο) [µεσν.], 
φατριαστής (ο) [µτγν.]. 

φατριαστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που ταιριάζει σε φατρία, σε φα-
τριαστές: ~ συµπεριφορά | κινήσεις. — φατριαστικά επίρρ. 

φάτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (οικ.) 1. το πρόσωπο: δεν µου αρέσει η ~ 
του || (προσβλητικά) άντε να δεις τη ~ σου στον καθρέφτη! ΣΥΝ. µού-
ρη, µάπα, µούτρο· ΦΡ. (α) φάτσα µε φάτσα πρόσωπο µε πρόσωπο: ήρ-
θα ~ µε τον γείτονα· δεν µπορούσα να µην τον χαιρετίσω (β) ούνα 
φάτσα ούνα ράτσα ίδια φάτσα (πρόσωπο), ίδια φυλή· (υποτιµ., σκω-
πτ. ή και χαϊδευτ.) για άτοµα που εναρµονίζονται απόλυτα στον τρό-
πο σκέψης και συµπεριφοράς ή µοιάζουν πολύ φυσιογνωµικά: οι 
Έλληνες συνηθίζουν να λένε ότι είναι ~ µε τους Ιταλούς (γ) φάτσα-
κάρτα (οικ.-λαϊκ.) ακριβώς απέναντι µου (συνήθ. για κάποιον που εµ-
φανίζεται µπροστά µας απροσδόκητα): ξαφνικά τον είδα ~ µπροστά 
µου 2. (κακόσ.) ύποπτο άτοµο: τα βράδια τριγυρίζουν στην πλατεία 
κάτι φάτσες 3. (για κτήρια) η πρόσοψη: η ~ σπιτιού 4. (ως επίρρ.) 
ακριβώς απέναντι: το παράθυρο µου είναι ~ στον κήπο τους. — 
(υποκ.) φατσούλα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. faccia «πρόσωπο, όψη» < µτγν. λατ. facia < λατ. facies, -
ei]. 

φατσικά επίρρ.· εξ όψεως, φυσιογνωµικά, εξωτερικά: τον ξέρω µόνο 
~ || ~ µου αρέσει. 

φατσούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (αργκό) 1. (χαϊδευτ.) το πρόσωπο, κυρ. 
αυτό που έχει µικροκαµωµένα, αστεία ή πονηρά χαρακτηριστικά: εί-
δα στο παράθυρο µία πονηρή ~ να µε κοιτάζει ήταν η γάτα τού γείτονα 
ΣΥΝ. µουτράκι, προσωπάκι 2. (συνεκδ. ως χαρακτηρισµός) αυτός που 
έχει χαρακτηριστικό πρόσωπο συνήθ. µε µικροκαµωµένα, αστεία ή 
πονηρά και γενικότ. µε συµπαθητικά, αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά: 
είναι πολύ ~ ο ανιψιός σου! 

φαυλεπίφαυλος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που είναι πολύ φαύλος ΣΥΝ. πα-
νάθλιος, αχρειότατος. [ΕΤΥΜ µτγν. < φαύλος + επί + φαύλος]. 

φαυλόβιος, -ος, -ο [µτγν.] (λόγ.) αυτός που διάγει φαύλο βίο. 
φαυλοκράτης (ο) [1891] {φαυλοκρατών} (συνήθ. για πολιτικό) που 

διαχειρίζεται τα κοινά µε φαύλο τρόπο. [ΕΤΥΜ < φαύλος + -κράτης 
< κρατώ, πβ. κ. τροµο-κράτης]. 

φαυλοκρατια (η) [1871] {χωρ. πληθ.} η κυριαρχία των φαύλων στην 
πολιτική ζωή. — φαυλοκρατικός, -ή, -ό [1895]. 

φαύλος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που δεν έχει ήθος, δεν πιστεύει σε αξίες 
και µετέρχεται ανεπίτρεπτα µέσα (χρηµατισµό, ρουσφέτι, αναξιο-
κρατικές µεθόδους κ.τ.ό.): ~ συµπεριφορά | πολιτικός ΣΥΝ. ανήθικος, 
αχρείος· ΦΡ. φαύλος κύκλος (ί) ΦΙΛΟΣ, εσφαλµένος συλλογισµός στον 
οποίο το ζητούµενο χρησιµοποιείται ως αποδεικτικό µέσο (ii) (συ-
νήθ.) για κατάσταση στην οποία η επίλυση ενός προβλήµατος οδηγεί 
στη δηµιουργία άλλου, το οποίο µε τη σειρά του οδηγεί πάλι στο αρ-
χικό προκαλώντας αδιέξοδο: ο ένας υπάλληλος σε στέλνει στον άλλο, 
χωρίς να βρίσκεις τον αρµόδιο· ~! — φαυλότητα (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφθείρω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φαύλος < *φλαϋ-λος (µε ανοµοιωτ. αποβολή τού -λ-), µε 
παραγ. επίθηµα -λός (πβ. κ. στρεβ-λός, χω-λός, τυφ-λός), συνηθισµένο 
σε λ. που δηλώνουν αναπηρίες. Η λ. συνδ. πιθ. µε το αρχ. επίθ. 
φλαϋρος «κακός, πονηρός» (µε επίθηµα -ρος) είτε µέσω αναγωγής σε 
κοινό θ. φλαυ- είτε µέσω αφοµοιώσεως: φλαϋρος > *φλαϋ-λος > 
φαύλος. Λιγότερο πιθ. η συσχέτιση µε το επίθ. παϋρος «µικρός, βρα-
χύς», αν το αρχικό φ- αντιπροσωπεύει εκφραστικό φθόγγο *ph, αφού 
το -λ- (φλαϋ-ρος) δεν ερµηνεύεται ικανοποιητικά]. 

φαφλατάδικος, -η, -ο αυτός που ταιριάζει σε φαφλατά. — φαφλα-
τάδικα επίρρ. 

φαφλατάρω ρ. αµετβ. {φαφλατάρισα} είµαι φλύαρος, φλυαρώ. Επί-
σης φαφλατίζω   — φαφλατάρισµα (το). 

φαφλατάς (ο) {φαφλατάδες}, φαφλατού (η) {φαφλατούδες} (σκωπτ.) 
1. ο φλύαρος, ο πολυλογάς ΣΥΝ. αερολόγος, κενολόγος, παπαρδέ-λας 
2. πρόσωπο που του αρέσει να µιλά για τον εαυτό του, να καυχάται 
ΣΥΝ. καυχησιάρης, φανφαρόνος. — φαφλατιά (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
φαφλατίζω (ονοµατοπ. λ.) ή, κατ' άλλη εκδοχή, < *πα-φλαστής (µε 
προληπτ. αφοµοίωση) < αρχ. παφλάζω]. 

φαφούτης (ο) {φαφούτηδες}, φαφούτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ-
οικ.) πρόσωπο που δεν έχει δόντια ΣΥΝ. ξεδοντιάρης. Επίσης φαφού-
τισσα (η). — φαφούτικος, -ια, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ., πιθ. από την προφορά κάποιου, που του λείπουν 
τα δόντια]. 

φαφουτιάζω ρ. αµετβ. {φαφούτιασα} γίνοµαι φαφούτης. 
φάω (να/θα) ρ. → τρώω 
FBI (το) (προφέρεται Εφ-Μπι-Άι) η οµοσπονδιακή αστυνοµία των 
Η.Π.Α. για τη δίωξη εγκληµάτων σε όλη την επικράτεια. 



φεβρουαριανός 1874 φελλός 
 

[ΕΤΎΜ Ακρωνύµιο τού αγγλ. Federal Bureau of Investigation «Οµο-
σπονδιακό Γραφείο Ερευνών»]. 

φεβρουαριανός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Φεβρουάριο 2. 
Φεβρουαριανά (τα) γεγονότα που συνέβησαν στην Αθήνα στις 8 
Φεβρουαρίου 1863, µετά την έξωση τού Όθωνος, υπό την ηγεσία τού 
στρατηγού ∆. Γρίβα και µε αίτηµα την αποµάκρυνση τού πρωθυ-
πουργού ∆ηµ. Βούλγαρη από την εξουσία. 

Φεβρουάριος (ο) {Φεβρουαρίου} ο δεύτερος µήνας τού έτους και ο 
τρίτος τού χειµώνα (µαζί µε τον ∆εκέµβριο και τον Ιανουάριο), ο 
οποίος έχει 28 ή, κάθε τέσσερα χρόνια, 29 ηµέρες. Επίσης (λαϊκ.) Φλε-
βάρης (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < λατ. februarius (ενν. mensis) < επίθ. februus «καθαρτι-
κός», επειδή κατά τη διάρκεια τού µηνός αυτού (τελευταίου στο ρω-
µαϊκό ηµερολόγιο) γίνονταν γιορτές εξαγνισµού]. 

φεγγαράδα (η) (χωρ. πληθ.} το φως τής πανσελήνου κατά τη διάρ-
κεια τής νύχτας. 

φεγγάρι (το) {φεγγαρ-ιού | -ιών} 1. (καθηµ.) η Σελήνη: ολόγιοµο | γε-
µάτο ~ (πανσέληνος) || το ~ είναι στη χάση | στη φέξη του || νύχτα χω-
ρίς ~ || στρογγυλό | αυγουστιάτικο ~ || βγήκε | λάµπει το ~ || «πάµε µια 
βόλτα στο ~» (Μ. Χατζιδάκις) || στο φως τού - || «φεγγαράκι µου λα-
µπρό, φέγγε µου να περπατώ...» (η αρχή τού τραγουδιού που θεωρεί-
ται ότι τραγουδούσαν τα παιδιά που πήγαιναν στο «κρυφό σχολειό» 
κατά την Τουρκοκρατία)· ΦΡ. (α) θέλει να του κατεβάσουν το φεγ-
γάρι έχει πολύ µεγάλες απαιτήσεις (β) (παροιµ.) τού Αυγούστου το 
φεγγάρι είναι ήλιος τού Γενάρη για τη λαµπρότητα τού Αυγουστιά-
τικου φεγγαριού 2. (συνεκδ.) το φως τής Σελήνης: κάνω περίπατο στο 
| µε το ~ ΣΥΝ. σεληνόφως 3. (συνεκδ.) ο σεληνιακός µήνας· ΦΡ. (α) ένα 
φεγγάρι (i) κάποτε, για κάποιο χρονικό διάστηµα: ήταν ~ στην Αυ-
στραλία (ii) για λίγο: δούλεψε κι εδώ - (β) έχω (κάτι) φεγγάρια έχω 
πολύ καιρό (να κάνω κάτι): ~ να τον δω | να του τηλεφωνήσω (γ) σνά-
λογα µε τα φεγγάρια του ανάλογα, σε σχέση µε την ψυχολογική κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος, ανάλογα µε τη διάθεση του: 
βαθµολογεί -■ πότε είναι αυστηρός, πότε επιεικής. — (υποκ.) φεγγα-
ράκι (το), φεγγαρήσιος, -ια, -ιο κ. φεγγαρένιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φεγγάριον < αρχ. φέγγος (βλ.λ.) + υποκ. επίθηµα -
άριον]. 

φεγγαριάζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {φεγγαριάσ-τηκα, -µένος} (λαϊκ.) πα-
θαίνω επιληψία, σεληνιάζοµαι. — φεγγάριασµα (το). 

φεγγαριάτικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε το φεγγάρι 2. 
(για πρόσ.) σεληνιασµένος, επιληπτικός 3. αυτός που έχει παραξε-
νιές, ιδιότροπος 4. φεγγαριάτικα (τα) οι λόξες, οι παραξενιές κά-
ποιου. 

φεγγαροβραδιά (η) η φεγγαρόλουστη βραδιά. 
φεγγαρόλουστος, -η, -ο (λογοτ.) ο λουσµένος στο φως τού φεγγα-

ριού: - βραδιά ΣΥΝ. φεγγαρόφωτος. 
φεγγαροντυµένος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που (µοιάζει να) έχει ντυθεί 
µε το φως τού φεγγαριού: (µε κεφ.) η ~ (ως γυναίκα· οπτασία στο 
ποίηµα τού ∆. Σολωµού Ο Κρητικός). 

φεγγαροπρόσωπος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που έχει πρόσωπο στρογ-
γυλό και φωτεινό όπως το φεγγάρι. 

φεγγαροστολισµένος, -η, -ο (λογοτ.) αυτός που έχει στολιστεί από το 
φως τού φεγγαριού. 

φεγγαροφώτιστος, -η, -ο → φεγγαρόφωτος 
φεγγαρόφωτο (το) το φως τού φεγγαριού, το σεληνόφως. 
φεγγαρόφωτος, -η, -ο αυτός που φωτίζεται από το φεγγάρι. Επίσης 

φεγγαροφώτιστος, -η, -ο. 
φεγγαρόφαρο (το) µεγαλόσωµο ψάρι χρώµατος γκρίζου έως κα-

στανού, µε σώµα κυκλικό ή ελλειψοειδές, το οποίο ζει σε θερµά και 
εύκρατα νερά. 

φεγγερός, -ή, -ό αυτός που φωτίζεται, ο φωτεινός. [ΕΤΥΜ. < φέγγος + 
παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. τροµ-ερός, φοβ-ερός]. 

φεγγίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {φέγγισα} 1. φέγγω αµυδρά 2. είµαι ηµι-
διαφανής ΣΥΝ. φεγγρίζω. 

φεγγίτης (ο) {φεγγιτών} άνοιγµα σε οροφή ή στο πάνω µέρος τοίχου, 
από το οποίο φωτίζεται και αερίζεται κλειστός χώρος. [ΕΤΥΜ µτγν. 
< αρχ. φέγγος + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. κ. πολ-ίτης]. 

φεγγοβολή (η) [1881] {χωρ. πληθ.} (λογοτ.) η ακτινοβολία, η λάµψη. 
Επίσης φεγγοβολιά (η) κ. φεγγοβόληµα (το) [1888]. 

φεγγοβολώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {φεγγοβολείς... | φεγγοβόλησα} (λογοτ.) 
εκπέµπω φως, λαµποκοπώ. — φεγγοβόλος, -α, -ο [µτγν.]. 

φέγγος (το) {φέγγους | χωρ. πληθ.} (λογοτ.) φως που εκπέµπεται από 
κάπου, η λάµψη: το - των µατιών της. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *(s)p(h)eng- «λάµπω», πβ. αρχ. 
αγγλ. spincan «πετάω σπίθες», αγγλ. spunk «σπίθα» κ.ά., άποψη που 
δεν ερµηνεύει ικανοποιητικά το αρχικό δασύ φ-, το οποίο απουσιάζει 
από τους τ. άλλων γλωσσών. Σύµφωνα µε άλλη εξήγηση, το ουσ. φέγ-
γος ανάγεται σε *σπέγγ-ος (I.E. *(s)peng-) και δέχτηκε την επίδρ. τού 
αρχ. συνωνύµου φάος | φως]. 

φεγγρίζω ρ. αµετβ. {φέγγρισα} (λογοτ.) 1. εκπέµπω αµυδρό φως ΣΥΝ. 
φεγγίζω 2. είµαι ή γίνοµαι ηµιδιαφανής: αυτό το ύφασµα φεγγρίζει 
ΣΥΝ. φεγγίζω 3. (µτφ. για πρόσ.) αδυνατίζω υπερβολικά. — φέγγρι-
σµα (το), φεγγριστός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < φεγγαρίζω (µε συγκοπή τού -
α-) < φεγγάρι]. 

φέγγω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έφεξα} ♦ 1. (µετβ.) ρίχνω φως (σε κάποιον): 
φέξε µου λίγο µε τον φακό! ΣΥΝ. φωτίζω- ΦΡ. (α) (ειρων.) φέξε µου και 
γλίστρησα! βλ. λ. γλιστρώ (β) µου 'φέξε άνοιξε η τύχη µου, µε βρήκε 
αναπάντεχο, απρόσµενο καλό: Αντε πάλι, σου 'φέξε! ∆εν έχεις σχο-
λείο αύριο! ♦ (αµετβ.) 2. εκπέµπω φως: ο φακός | ο προβολέας δεν 
φέγγει καλά ΣΥΝ. φωτίζω, ανάβω 3. λάµπω, φωτίζοµαι: «εχάραξε η 
Ανατολή και έφεξε η ∆ύση» (δηµοτ. τραγ.) 4. (απρόσ. φέγγει) ξηµε- 

ρώνει, χαράζει: έµεινε µέχρι να φέξει (να ξηµερώσει) 5. (µτφ.) γίνοµαι 
υπερβολικά ισχνός, αδύνατος: έφεξε από την πείνα | από την αρρώστια. 
— φέξιµο (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -γκ-. [ΕΤΥΜ µτγν. (το µεσοπαθ. 
φέγγοµαι ήδη αρχ.) < αρχ. φέγγος]. φει κ. φι (το) {άκλ.} Φ, φ· το εικοστό 
πρώτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου· ΦΡ. στο πει και φει βλ. λ. πει 
(βλ. κ. λ. αριθµός). [ΕΤΥΜ < µτγν. φεϊΙ φϊ(κατ' αναλογίαν προς το πείΙ 
πϊ) < σηµιτ. pe]. φέιγ-βολάν (το) {άκλ.} έντυπο (διαφήµιση, 
προκήρυξη κ.ά.) µικρών 
διαστάσεων, που µοιράζεται ή σκορπίζεται στον δρόµο. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. feuille volante < feuille «φύλλο» + volante, µτχ. τ. τού ρ. voler 
«πετώ»]. Φειδίας (ο) {-α κ. -ου} αρχαίος Έλληνας γλύπτης (5ος αι. 
π.Χ.), κυριότερα έργα τού οποίου είναι το άγαλµα τής Αθηνάς 
Προµάχου στην Ακρόπολη των Αθηνών και τού ∆ιός στην Ολυµπία. 
— φειδια-κός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. < φείδοµαι «φροντίζω, επιµελούµαι - χρησιµο-
ποιώ µε περίσκεψη» (βλ.λ.)]. Φειδιππίδης (ο) {-η κ. -ίδου} αρχαίος 
Αθηναίος ο οποίος σε δύο ηµέρες διέτρεξε την απόσταση από την 
Αθήνα µέχρι τη Σπάρτη, για να ζητήσει τη βοήθεια των 
Λακεδαιµονίων πριν από τη µάχη στον Μαραθώνα. 

[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < θ. φειδ- (τού ρ. φείδοµαι, βλ.λ.) + ίππος + πα-
ραγ. επίθηµα -ίδης]. 

φείδοµαι ρ. µετβ. αποθ. {εφείσθην, -ης, -η...} (+γεν.) (λόγ.) 1. κάνω οι-
κονοµία σε (κάτι): δεν εφείσθη κόπων | προσπαθειών | δαπανών ΑΝΤ. 
σπαταλώ' ΦΡ. χρόνου φείδου βλ. λ. χρόνος2. διαφυλάσσω, λυπάµαι, 
αφήνω απείρακτο: οι κατακτητές δεν εφείσθησαν ούτε των ιστορικών 
µνηµείων τής χώρας· τα κατέστρεψαν όλα || δ£ν θα µιλήσω πε-
ρισσότερο, φειδόµενος τού κύρους και τής αξιοπρέπειας τού Κοινο-
βουλίου- ΦΡ. πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανουµεν και ου φεισό-
µεθα τής ζωής ηµών (πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανουµεν και ού 
φεισόµεθα τής ζωής ηµών, ∆ούκας Ιστορία, κεφ. 39) όλοι θα πεθά-
νουµε µε δική µας βούληση και δεν θα λογαριάσουµε (λυπηθούµε) τη 
ζωή µας· φρ. που είπε κατά την απάντηση του στον Μωάµεo Β' (Πορ-
θητή) ο Κων/νος Παλαιολόγος, όταν του ζητήθηκε η παράδοση τής 
Κων/πολης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *bheid- «σχίζω, χωρίζω», πβ. σανσκρ. bhedâmi (προ-
στ.), λατ. Ändere (> γαλλ. fendre, ισπ. hender), γοτθ. beitan «δαγκώ-
νω», αρχ. γερµ. bîzzan (> γερµ. beißen), αρχ. αγγλ. bîtan (> αγγλ. bite) 
κ.ά. Όπως προκύπτει από την ετυµολογία, το ρ. σήµαινε αρχικώς «ξε-
χωρίζω κάτι για τον εαυτό µου, για να του αφιερώσω την αποκλει-
στική µου προσοχή», πράγµα που εξηγεί την αρχ. σηµ. «φροντίζω, 
επιµελούµαι», καθώς και τη σηµ. «χρησιµοποιώ µε µέτρο, µε περί-
σκεψη»]. 

φειδώ (η) {φειδούς | χωρ. πληθ.} η λελογισµένη χρήση αγαθού: ξόδευε 
χρήµατα µε ~ ΣΥΝ. οικονοµία ΑΝΤ. σπατάλη. [ΕΤΥΜ «ρχ· < 
φείδοµαι (βλ.λ.)]. 

φειδωλευοµαι ρ. µετβ. αποθ. {φειδωλεύτηκα} (λόγ.) κάνω οικονοµία 
σε (κάτι). 

φειδωλός, -ή, -ό 1. αυτός που ξοδεύει ή κάνει κάτι µε φειδώ, µε µέ-
τρο: ~ στη διατροφή | στις δαπάνες | στις δηλώσεις του (που αποφεύ-
γει να κάνει δηλώσεις) 2. (συνεκδ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από 
φειδώ: ~ διαχείριση ΑΝΤ. αφειδώλευτος. —φειδωλά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. τσιγγούνης. [ΕΤΥΜ αρχ. < φειδώ + παραγ. επίθηµα -ωλός, πβ. κ. 
άµαρτ-ωλός]. 

φέις-κοντρόλ (το) {άκλ.} ελλην. έλεγχος εµφάνισης-ο φυσιογνωµι-κός 
και εµφανισιακός έλεγχος που γίνεται από υπαλλήλους νυχτερινών 
κέντρων στους πελάτες στην είσοδο τού κέντρου, προκειµένου να 
τους επιτρέψουν την είσοδο. [ΕΤΥΜ < αγγλ. face control]. 

φελάχος (ο), φελάχα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} αγρότης, χωρικός τής Αι-
γύπτου. [ΕΤΥΜ < τουρκ. fellah < αραβ. falläh «χωρικός»]. 

φελέκι (το) µόνο στη ΦΡ. (!-λαϊκ. αποφεύγεται σε τυπική µορφή επι-
κοινωνίας) γαµώ το φελέκι µου | σου (υβριστ.) για τη δήλωση αγα-
νάκτησης εκ µέρους τού οµιλητή για κάτι που τον ενοχλεί ή τον θίγει 
(πβ. φρ. γαµώ το στανιό µου | σου). [ΕΤΥΜ < τουρκ. felek «τύχη»]. 

φελί (το) {φελ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) κοµµάτι, φέτα (ψωµιού, φρούτου, γλυ-
κύσµατος κ.ά.): του 'κόψε ένα µεγάλο ~ βασιλόπιτας. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
όφέλλιον «σφαιρίδιο» (µε αποβολή τού αρκτικού άτονου ό), υποκ. τού 
*(ό)φέλλα < λατ. offella «µπουκιά ψωµιού», υποκ. τού offa «µαλακή 
σφαιροειδής µάζα (άρτου ή µελιού)», τεχν. όρ., αγν. ετύµου]. 

φελιζόλ (το) {άκλ.} ελαφρό πλαστικό υλικό, που χρησιµοποιείται ως 
µονωτικό σε κιβώτια µεταφοράς εύθραυστου υλικού (ηλεκτρικών µη-
χανηµάτων κ.τ.ό.). [ΕΤΥΜ Εµπορική ονοµασία προϊόντος]. 

φελλένιος, -ια, -ιο ο κατασκευασµένος από φελλό. 
φελλόδρυς (η) [µτγν.] {φελλόδρυ-ος | -υες, -ύων} (λόγ.) η δρυς, από 
τον φλοιό τής οποίας κατασκευάζεται ο φελλός. 

φελλοµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΝΑΥΤ. µεγάλο τεµάχιο φελλού, το 
οποίο προσδένεται στα δίχτυα των ψαράδων. 

φελλός (ο) 1. σπογγώδης Kat αδιάβροχη ύλη, που λαµβάνεται από τον 
φλοιό δέντρων, κυρ. τής φελλόδρυος 2. (συνεκδ.) (α) κυλινδρικό 
κοµµάτι από την παραπάνω ή και οποιαδήποτε άλλη ύλη, το οποίο 
χρησιµοποιείται ως βούλλωµα µπουκαλιού: δεν µπορώ να βγάλω τον 
~ από το µπουκάλι- χρειάζοµαι τιρµπουσόν ΣΥΝ. πώµα (β) κοµµάτι 
από την παραπάνω ύλη, που κρατά το δίχτυ ή το αγκίστρι σε ορι-
σµένο ύψος πάνω από τον πυθµένα · 3. (οικ.-υβριστ.) ο ανόητος άν- 



 

φελλοτάπητας 1875 φερµάρω 
 

θρωπος· (γενικότ.) ο ανάξιος· ΦΡ. ΟΙ φελλοί πάντα επιπλέουν οι ανά-
ξιοι καταφέρνουν να αναδεικνύονται ή να επιβιώνουν. [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. µεσογ. δάνειο, αφού η φελλόδρυς ευδοκιµεί στο 
υγρό και θερµό κλίµα τής Μεσογείου. Κατ' άλλη άποψη, φελλός < 
*φελ-νός (µε αφοµοίωση) < *bhel-no- (µε επίθηµα -no-), που ανάγεται 
σε I.E. *bhel- «φλοιός, περικάρπιο» και συνδ. µε ρωσ. bolona 
«περικάρπιο, εκβλάστηµα», τσεχ. blâna «δέρµα». Κατά την άποψη αυ-
τή, ο αιολικός τ. (µε -λλ- από αφοµοίωση τού -λν-) γενικεύθηκε σε 
ολόκληρη την Ελληνική]. 

φελλοτάπητας (ο) {φελλοταπήτων} τάπητας από χοντρό ύφασµα 
αλειµµένο µε µείγµα από ρινίσµατα φελλού, ο οποίος χρησιµοποιεί-
ται για την επίστρωση δαπέδων και τοίχων δωµατίων. 

φελλώδης, -ης, -ες [µτγν.] {φελλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. κατα-
σκευασµένος από φελλό 2. αυτός που µοιάζει µε φελλό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. 

φελλωτός, -ή, -ό κατασκευασµένος από φελλό ή επενδεδυµένος µε 
φελλό. 

φελόνι (το) → φαιλόνιο 
φελούκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρό ιστιοφόρο µε ένα ή δύο ιστία-

σήµερα κυρ. το µικρό ιστιοφόρο που χρησιµοποιείται στον Νείλο. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. αντιδάν., < ιταλ. feluca < γαλλ. felouque < ισπ. falu(c)a, 
ίσως < αραβ. falük, πληθ. τού fulk < µτγν. έφόλκιον «ρυµουλκούµενο 
πλοιάριο» (< αρχ. έφέλκω). Κατ' άλλη άποψη, το ισπ. falu(c)a ανάγε-
ται σε αραβ. falûwah «µικρό φορτηγό πλοίο», ενώ έχει υποτεθεί και η 
αναγωγή σε αρχ. σκανδ. holok]. 

φέλπα (η) {χωρ. πληθ.} βαµβακερό συνήθ. ύφασµα, που αποτελεί 
αποµίµηση βελούδου. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. felpa < αρχ. γαλλ. feupe, αγν. 
ετύµου]. 

φελπένιος, -ια, -ιο κατασκευασµένος από φέλπα. Επίσης φελπεδέ-
νιος, -ια, -ιο. 

φελώ ρ. → ωφελώ 
φεµινισµός (ο) [1897] αντίληψη και κίνηµα που επιδιώκει την ισό-

τητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και τη διεύρυνση τού ρόλου τής 
γυναίκας µέσα στην κοινωνία. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά ξέν. όρου, πβ. αγγλ. feminism | γαλλ. féminisme < 
λατ. femina «γυναίκα, θήλυ»]. 

φεµινιστής (ο) ο οπαδός τού φεµινισµού (βλ.λ.), πρόσωπο που απο-
δέχεται και εφαρµόζει τις αρχές τού φεµινιστικού κινήµατος. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. féministe < λατ. femina «γυναίκα, θήλυ»]. 

φεµινιστικός, -ή, -ό [1897] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τον φεµινι-
σµό (βλ.λ.): ~ έντυπο | µελέτη | οργάνωση (β) φεµινιστικό κίνηµα (i) κί-
νηµα που σχετίζεται µε το κοινωνικοπολιτικό ρεύµα τού φεµινισµού 
(ii) το σύνολο των φεµινιστικών οργανώσεων 2. αυτός που γίνεται µε 
βάση τις αρχές τού φεµινισµού: ~ θεολογία | κοινωνιολογία | (λογοτ.) 
κριτική | σπουδές. — φεµινιστικά επίρρ. 

φεµινίστρια (η) {φεµινιστριών} 1. αυτή που αγωνίζεται ενεργά για 
τη χειραφέτηση τής γυναίκας και την εξίσωση της µε τον άνδρα σε 
όλους τους τοµείς 2. αυτή που πιστεύει στις αρχές τού φεµινισµού 
και τις εφαρµόζει. 

φενάκη (η) {δύσχρ. φενακών} 1. (λόγ.-σπάν.) η περούκα 2. (συνήθ. 
µτφ.) η απάτη, το ψέµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. φέναξ, -ακος «απατεώνας» (µε παραγ. επίθηµα -
αξ, πβ. κ. σύρφ-αξ, δµφ-αξ), αβεβ. ετύµου, ίσως πρώιµη µονοφθογγι-
σµένη προφορά τού τ. *φαίναξ (µαρτυρείται µόνον ως κύρ. όν. Φαί-
ναξ, πβ. κ. µυκ. Pa-na-ki, ανθρωπωνύµιο σε δοτ. πτώση), που ανάγεται 
στο ρ. φαίνοµαι]. 

φενακιζω ρ. µετβ. [αρχ.] {φενάκισ-α, -τηκα, -µένος} (λόγ.-κακόσ.) 
εξαπατώ, ξεγελώ µε παραπλανητικά µέσα: τους φενακίζουν µε ψεύ-
τικες υποσχέσεις, µέχρι να κάνουν τη δουλειά τους || η ψευδής ή φε-
νακισµένη συνείδηση που έχουν τα µέλη µιας οµάδας ή τάξης στις 
ταξικές κοινωνίες. — φενακισµός (ο) [αρχ.], 

φενγκ-σούι (το) (άκλ.) η τέχνη τής διαρρύθµισης χώρων µε τέτοιον 
τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται αρµονία. 
[ΕΤΥΜ. < κινεζ. fêng shui, κατά λέξη «άνεµος και νερό», είδος µαγεί-
ας στην Κίνα, µε το οποίο θεωρούσαν ότι εναρµονίζεται η καθηµερι-
νή πρακτική µε τις φυσικές δυνάµεις (το χρησιµοποιούσαν ακόµη 
και στον προσδιορισµό τού κατάλληλου χώρου για τάφο ή κατοι-
κία)]. 

<ρενταγίν (οι) {άκλ.} 1. (παλαιότ.) τα µέλη θρησκευτικών ή πολιτικών 
οµάδων τής Μ. Ανατολής µε αντιστασιακή δράση 2. Αραβες κατα-
δροµείς, µέλη οµάδας παραστρατιωτικών ή ανταρτών στη Μέση Ανα-
τολή, οι οποίοι ενεργούν κυρίως κατά τού Ισραήλ. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
fedayin | αγγλ. fedayeen, πληθ. τού fedayee < διαλεκτ. αραβ. fida'I 
(πληθ. fidä'iyln) «αυτοθυσιαζόµενος, αυτός που θυσιάζει τη ζωή του 
(κυρ. για την πατρίδα του)»]. 

φεντεραλισµός (ο) {χωρ. πληθ.) η πολιτική θεωρία που υποστηρίζει 
την οµοσπονδιοποίηση τής πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης µιας 
χώρας. — φεντεραλιστής (ο), φεντεραλίστρια (η). [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. federalism < federal < παλαιότ. foederal < λατ. 
foedus, -eris «σπονδή, συνθήκη»]. 

φέξη (η) {χωρ. πληθ.) η γέµιση τής σελήνης· κυρ. στη ΦΡ. στη χάση και 
στη φέξη πολύ σπάνια, αραιά και πού: συναντιόµαστε ~. [ΕΤΥΜ. < 
φέγγω, από το θ. τού αορ. έ-φεξ-α]. 

φ έξι µ ο (το) → φέγγω 
φεουδαλικός, -ή, -ό → φεουδαρχικός 
φεουδαλισµός (ο) → φεουδαρχισµός 
φεουδάρχης (ο) [1880] {φεουδαρχών} ΙΣΤ. ο ιδιοκτήτης φέουδου ΣΥΝ 

τιµαριούχος, άρχοντας, τσιφλικάς. [ΕΤΥΜ. < φέουδο + -άρχης < 
άρχω]. 

φεουδαρχία (η) [1831] {χωρ. πληθ.} ΙΣΤ. το πολιτικό και κοινωνικό 

σύστηµα, το οποίο στηριζόταν στον θεσµό τού φέουδου (βλ.λ.) και 
αντικατέστησε το σύστηµα τής δουλείας ΣΥΝ. τιµαριωτισµός. Επίσης 
φεουδαρχισµός κ. φεουδαλισµός (ο) [1891]. — φεουδαρχικός, -ή, -
ό κ. φεουδαλικός [1889]. 

φέουδο (το) [1782] 1. ΙΣΤ. (στον δυτικοευρωπαϊκό Μεσαίωνα) το τµή-
µα γης που παραχωρούσε ο κυρίαρχος ηγεµόνας σε υποτελείς του 
ευγενείς µε αντάλλαγµα την αφοσίωση και την υποταγή τους προς 
το πρόσωπο του, καθώς και την προσφορά των στρατιωτικών υπηρε-
σιών τους ΣΥΝ. τιµάριο, τσιφλίκι 2. (µτφ.-κακόσ.) ο χώρος στον οποίο 
έχει κανείς κατ' αυθαίρετο τρόπο απόλυτη εξουσία: ο κρατικός µη-
χανισµός δεν είναι ~ τού εκάστοτε κυβερνώντος ΣΥΝ. τσιφλίκι. 
[ΕΤΥΜ < βεν. feudo < µεσν. λατ. feudum | feodum < δηµώδ. λατ. fevum 
«ποίµνιο - περιουσία», γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. fihu (> γερµ. Vieh 
«ζώα, κτήνη»), αρχ. αγγλ. feoh, γοτθ. faihu κ.ά.]. 

φερέγγυος, -α, -ο 1. ΟΙΚΟΝ. αυτός που παρέχει εγγυήσεις για την 
τήρηση των οικονοµικών του υποχρεώσεων: ~ οφειλέτης | τράπεζα 
ΑΝΤ. αφερέγγυος 2. αυτός που εµπνέει εµπιστοσύνη: ~ συνεργάτης | 
προτάσεις ΣΥΝ. αξιόπιστος ANT. αναξιόπιστος. — φερεγγυότητα (η) 
[1894]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έµπιστος. [ΕΤΥΜ αρχ. < φέρω + εγγύη (βλ. λ. 
εγγυώµαι)]. 

φέρ' ειπείν (για να εισαγάγουµε στον λόγο ή στη συζήτηση ένα πα-
ράδειγµα) παραδείγµατος χάριν, για παράδειγµα, λόγου χάριν: πολλοί 
άνθρωποι πλούτισαν χωρίς να δουλέψουν καθόλου- ο αδελφός τού 
Λούη, ~, πού τα βρήκε τόσα λεφτά; [ΕΤΥΜ. < αρχ. φέρ'ειπείν < φέρω + 
ειπείν, απρφ. αορ. β' τού λέγω]. 

Φερεκύδης (ο) {-η κ. -ου} 1. αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος (6ος αι. 
π.Χ.) 2. αρχαίος Έλληνας ιστορικός (5ος αι. π.Χ.). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αρχική σηµ. «αυτός που έχει εξουσιαστική δύναµη, πολεµική φήµη», < 
Φέρε- (< φέρω) + -κύδης < κϋδος. Η πανάρχαια λ. κϋδος δήλωνε 
αρχικώς την εξουσιαστική ισχύ των θεών και συνδ. πιθ. µε αρχ. 
σλαβ. cudo «θαύµα», αναγόµενη σε *kû-d-, µηδενισµ. βαθµ. τού θ. 
*keF-, για το οποίο βλ. το οµόρριζο ά-κού-ω (διαλεκτ. ά-κεύ-ω)]. 

φέρελπις, -ις, -ι [1897] {φερέλπ-ιδος, -ι(ν) | -ιδων) αυτός που δηµι-
ουργεί δικαιολογηµένες προσδοκίες σχετικά µε το µέλλον και την 
εξέλιξη του: ~ νέος | πρωτοβουλία. [ΕΤΥΜ. < φέρω + ελπίς, -ίδος, 
πβ. κ. εύ-ελπις]. 

φέρελπις - εύελπις - άπελπις. Και τα τρία επίθετα είναι σύνθετα 
τής λ. ελπίς (ελπίδα). Το εύελπις είναι αρχαίο, τα φέρελπις και 
άπελπις νεότεροι λόγιοι σχηµατισµοί. Το εύελπις δηλώνει «αυτόν 
που γεννά ελπίδες, που µπορείς να στηριχτείς επάνω του, που υπό-
σχεται πολλά». Ανάλογες προσδοκίες δηµιουργεί και το συνώνυµο 
φέρελπις, το οποίο από τη σύνθεση του (φέρω + ελπίς) είναι πε-
ρισσότερο διαφανές ετυµολογικά και σηµασιολογικά. Το άπελπις 
λειτουργεί ως σηµασιολογικό αντίθετο των δύο άλλων δηλώνει 
«αυτόν που δεν γεννά ελπίδες, που δεν επιτρέπει προσδοκίες για 
κάτι καλό». 
Μορφολογικά (στην κλίση τους) και τα τρία επίθετα παρουσιά-
ζουν δυσκολίες. Κλίνονται: τού | τής ευέλπιδος | φερέλπιδος | 
απέλπιδος, τον | την εύελπι(ν) | φέρελπι(ν) | άπελπι(ν), οι | τους | 
τις ευέλπιδες | φερέλπιδεςΙ απέλπιδες, των ευελπίδων | φερέλπιδων 
| απέλπιδων (αλλά των ευελπίδων, πβ. Σχολή Ευελπίδων, ως ουσ.). 

φερέοικος, -η, -ο (λόγ.) 1. (για ζώα) αυτός που κουβαλά µαζί του την 
κατοικία του (π.χ. το σαλιγκάρι, η χελώνα) 2. (µτφ. για άνθρωπο) 
αυτός που είναι διαρκώς περιπλανώµενος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φέρω + 
οίκος]. 

φερέσυχνο (το) (παλαιότ.) τηλεφωνικό κύκλωµα που βοηθά να λει-
τουργούν 2-11 διαφορετικοί τηλεφωνικοί αριθµοί στο ίδιο ζεύγος 
αγωγών αλλά σε διαφορετικές συχνότητες. 

φερετζές (ο) {φερετζέδες} καλύπτρα τού προσώπου των µουσουλ-
µάνων γυναικών ΦΡ. (παροιµ.) όλα τα 'χει η Μαριωρή, ο φερετζές 
τής λείπει για ανθρώπους που ασχολούνται µε επουσιώδη πράγµατα, 
ενώ στερούνται βασικότερα. [ΕΤΥΜ µεσν. < οθωµ. τουρκ. ferace, πιθ. 
αντιδάν., < µεσν. φορεσία]. 

φέρετρο (το) {φερέτρ-ου | -ων) η ξύλινη κάσα µέσα στην οποία το-
ποθετείται ο νεκρός, για να µεταφερθεί στο νεκροταφείο και στη συ-
νέχεια να ταφεί. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φέρετρον (ήδη αρχ. ο συγκεκοµµ. τ. φέρτρον) < αρχ. φέρω 
+ παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. κ. θέρε-τρον. Η λ. αντιστοιχεί επακριβώς 
στο σανσκρ. bhari-tra]. 

φερετροποιειο (το) [1894] το εργαστήριο στο οποίο κατασκευάζονται 
φέρετρα. 

φερετροποιός (ο) [1886] ο τεχνίτης που κατασκευάζει φέρετρα. 
φερέφωνο (το) [1897] {φερεφών-ου | -ων) το πρόσωπο που εκφράζει 

τις απόψεις άλλου, που µιλά και δρα σύµφωνα µε τις επιθυµίες άλ-
λου: ο ανίσχυρος βασιλιάς στην Αίγυπτο ήταν ~ τού ιερατείου. 
[ΕΤΥΜ < φέρω + -φωνο < φωνή, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. porte-
parole]. 

φεριµπότ κ. φέρι-µποτ (το) (παλαιότ. ορθ. φέρρυ-µπωτ) {άκλ.} ελ-
λην. οχηµαταγωγό (πλοίο)· πλοίο ειδικά κατασκευασµένο, για να µε-
ταφέρει επιβάτες και τροχοφόρα οχήµατα, συνήθ. σε µικρές αποστά-
σεις. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. ferry-boat < ferry «πορθµείο» + boat «βάρκα, πλοιά-
ριο»]. 

φερµάνι (το) → φιρµάνι 
φερµάρω ρ. µετβ. {φέρµαρ-α κ. -ισα} (λαϊκ.) 1. παρακολουθώ µε προ-

σοχή, προσηλώνω το βλέµµα µου σε (κάποιον/κάτι): τη φερµάριζε 
που περπατούσε σεινάµενη-κουνάµενη 2. (για κυνηγετικό σκυλί) 



φέρµελη 1876 φέρων 
 

οσµίζοµαι τον αέρα, για να εντοπίσω χτυπηµένο θήραµα 3. (προστ. φέρµα!) 

παράγγελµα σε οδηγό οχήµατος, ώστε να σταµατήσω αµέσως ΣΥΝ. στοπ, αλτ. — 
φερµάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fermare «σταµατώ, συγκρατώ» < λατ. firmare «στερε-
ώνω, σταθεροποιώ» < firmus «στερεός, ισχυρός»]. 

φέρµελη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-παλαιότ.) γιλέκο χρυσοποίκιλτο 
ή κεντηµένο µε µεταξωτή κλωστή, που φοριέται µε τη φουστανέλα. 
[ΕΤΥΜ. < αλβ. fermelë]. 

φέρµιο (το) {φερµίου} ΧΗΜ. τεχνητό ραδιενεργό µεταλλικό στοιχείο, 
που πρωτοεπισηµάνθηκε κατά την πρώτη δοκιµή τής βόµβας υδρο-
γόνου στον Ν. Ειρηνικό (Νοέµβριος 1952) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). 
[ETYM. < νεολατ. fermium, που έλαβε το όνοµα αυτό προς τιµήν τού 
Ιταλοαµερικανού φυσικού E. Fermi (1901-1954)]. 

φερµουάρ (το) {άκλ.} µηχανισµός για το κλείσιµο και το άνοιγµα 
ενδύµατος, αντικειµένου κ.λπ., το οποίο αποτελείται από δύο ταινίες 
µε µεταλλικά ή πλαστικά δόντια και από έναν δροµέα, ο οποίος σύ-
ρεται πάνω στις ταινίες αυτές και εµπλέκει ή απεµπλέκει -ανάλογα 
µε τη φορά του- τα δόντια έτσι, ώστε να κλείνει ή να ανοίγει αντί-
στοιχα το αντικείµενο: ~ φορέµατος | παντελονιού | τσάντας | βαλί-
τσας || ανοίγω | κλείνω το ~ || µαύρο | άσπρο | κόκκινο ~· ΦΡ. (µτφ.) 
βάζω (σε κάποιον) φερµουάρ κάνω (κάποιον) να πάψει να µιλάει. 
[ETYM. < γαλλ. fermoir < p. fermer «κλείνω - σταµατώ» < λατ. firmare 
(βλ. κ. φερµάρω)]. 

φερµουίτ (το) {άκλ.} καθένα από τα τακάκια των δισκόφρενων. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε γαλλ. ferme «στερεός, σφιχτός» 
και huite «οκτώ»]. 

φερνή (η) (αρχαιοπρ.) η προίκα (πβ. πολύφερνη νύφη). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*bher-nâ < I.E. *bher- «φέρω» (βλ. λ. φέρω), πβ. αρµ. bern «φορτίο, 
βάρος», αλβ. barre «φορτίο» κ.ά. Η λ. είχε αρχικώς τη σηµ. «αυτό που 
µεταφέρεται, προκειµένου να προσφερθεί ως δώρο», ενώ απαντά 
συχνά και η σηµ. «καλάθι». Πολύ νωρίς στα αρχ. κείµενα η λ. φερνή 
υποχώρησε προ τού συνωνύµου προίξ (βλ.λ.)]. 

φέρνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έφερα, φερµένος} ♦ (µετβ.) 1. παίρνω κάτι από 
εκεί όπου βρίσκεται και το µετακινώ εκεί όπου πηγαίνω ή εκεί όπου 
βρίσκοµαι: θα έλθω στο γραφείο να σου φέρω την απόδειξη || φέρε 
µου µια καρέκλα να καθίσω || τι δώρο θα µου φέρεις από τη Γενεύη; 
ΣΥΝ. (λόγ.) κοµίζω 2. ενεργώ ώστε να µεταφερθεί κάτι από ένα µέρος 
σε ένα άλλο: ο δήµαρχος έφερε νερό από το βουνό, για να υδρευθεί η 
πόλη || ~ κάρβουνο απ' την Αγγλία (εισάγω) || όλα τα µοντέλα του τα 
φέρνει κατευθείαν από το Παρίσι || ο υπουργός προτίθεται να φέρει το 
σχετικό νοµοσχέδιο στη Βουλή || θα φέρω το θέµα σου προς συζήτηση 
την άλλη εβδοµάδα || ο καινούργιος δάσκαλος έφερε νέες µεθόδους 
διδασκαλίας στο σχολείο µας (εισήγαγε) || (µτφ.) τα λεφτά δεν φέρνουν 
την ευτυχία ΣΥΝ. εισάγω ■ ΦΡ. (α) φέρνω (πάντα) τον κατακλυσµό 
βλέπω τα πράγµατα πολύ απαισιόδοξα: µη τον ακούς· φέρνει πάντα 
τον κατακλυσµό! (β) ο λόγος | η κουβέντα το φέρνει για κάτι που 
λέγεται παρεµπιπτόντως, στην πορεία τής συζήτησης: µια και το 
έφερε η κουβέντα, εσύ πού θα πας για διακοπές; (µια και µιλούσαµε 
για διακοπές) (γ) (παροιµ.) όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος 
(όλος) σε µια στιγµή µπορούν να συµβούν οι πιο απροσδόκητες 
εξελίξεις, να ανατραπούν τα πάντα 3. οδηγώ (κάπου): πού φέρνει 
αυτό το µονοπάτι; || µας έφερε στην πόλη από τον συντοµότερο δρόµο 
|| ~ την κατάσταση σε αδιέξοδο || (µτφ.) µ'έφερε στο σηµείο να τον 
χτυπήσω || αυτό το παιδί µε φέρνει σε απόγνωση || (µτφ.) ~ κάποιον 
στα λογικά του | στο φιλότιµο (βλ. λ. φιλότιµο)· ΦΡ. (α) φέρνω (κατή 
στο φως | στο προσκήνιο αποκαλύπτω, κάνω γνωστό: είναι αυτός που 
έφερε στο φως το χρηµατιστηριακό σκάνδαλο || «οι εξελίξεις αυτές 
φέρνουν στο προσκήνιο έντονους προβληµατισµούς για το µέλλον τού 
οργανισµού» (εφηµ.) (β) φέρνω στον κόσµο (για γυναίκες) γεννώ: η 
γνωστή ηθοποιός έφερε στον κόσµο χτες τη νύχτα ένα υγιέστατο 
κοριτσάκι ΣΥΝ. τίκτω (γ) φέρνω (κάποιον) σε επαφή µε (κάποιον | 
κάτι) µεσολαβώ, για να επικοινωνήσει (να γνωριστεί, να συνεργαστεί 
κ.λπ.) κάποιος µε άλλον ή να γνωρίσει κάτι: θα σας φέρω σε επαφή µε 
τον διευθυντή, να του εκθέσετε ο ίδιος το πρόβληµα || «η ύπαρξη 
τέτοιων κόµβων στο ∆ιαδίκτυο φέρνει σε επαφή πολλούς ξένους µε τις 
ελληνικές θέσεις» (εφηµ.) (δ) φέρνω (κάποιον) στο αµήν εξαντλώ 
τελείως την υποµονή (κάποιου), φτάνω (κάποιον) στο απροχώρητο (ε) 
(οικ.) σούρτα-φέρτα (τα) βλ.λ. (στ) φέρνω βόλτα (i) στρέφω (κάτι) 
προς συγκεκριµένη κατεύθυνση, τυλίγω: ~ το σχοινί! ΣΥΝ. γυρίζω (ii) 
(µτφ.) ψάχνω µεθοδικά, ανασκαλεύω: έφερε βόλτα όλο το σπίτι, για να 
βρει το δαχτυλίδι που έχασε- (οικ.) (ζ) φέρνω µια βόλτα | έναν γύρο 
κάνω µια στροφή χορεύοντας (η) τα φέρνω βόλτα τα καταφέρνω, τα 
βολεύω: µε έναν µόνο µισθό τα φέρνουµε δύσκολα βόλτα· πρέπει να 
δουλέψω κι εγώ (θ) τα φέρνω (-Ηεπίρρ.) βρίσκοµαι σε συγκεκριµένη 
οικονοµική κατάσταση: ~ δύσκολα | τσύµα-τσύµα (ι) το | τα φέρνω 
από 'δω, το | τα φέρνω από 'κεί δοκιµάζω κάθε δυνατή λύση, 
προσπαθώ µε διάφορους τρόπους: τα φέρνω από 'δω, τα φέρνω από 
'κεί να βρω έναν τρόπο να τον βοηθήσω, αλλά είναι δύσκολα τα 
πράγµατα || το 'φέρε από 'δώ, το 'φέρε από 'κεί, στο τέλος µε κατάφερε 
(ια) τη φέρνω (σε κάποιον) κοροϊδεύω, εξαπατώ· κατορθώνω να ε-
πιβάλω (κάτι σε κάποιον) µε πονηρία: είναι παµπόνηρος, µην τον α-
φήσεις να σου τη φέρει! (ιβ) φέρνω (κάποιον) µε τα | στα νερά µου βλ. 
λ. νερό (ιγ) φέρνω σε δύσκολη θέση (κάποιον) κάνω (κάποιον) να αι-
σθανθεί άσχηµα, αµήχανα µε τα λεγόµενα ή τις πράξεις µου (ιδ) φέρ-
νω τα πάνω κάτω ανατρέπω µια κατάσταση (συνήθ. για αρνητική µε- 

ταβολή): η είδηση τής συγχώνευσης των δύο κολοσσών έφερε τα πά-
νω κάτω στο χρηµατιστήριο (ιε) φέρνω (κάτι) σε λογαριασµό βλ. λ. 
λογαριασµός (ιστ) φέρνω σε πέρας φέρω εις πέρας, βλ. λ. πέρας (ιζ) 
φέρνω στον νου µου ανακαλώ στη µνήµη µου, θυµάµαι: έφερε στον 
νου της τις µαύρες µέρες τής Κατοχής (ιη) φέρνω (κάποιον) ώς τον 
λαιµό βλ. λ. λαιµός 4. κάνω (κάποιον) να έρθει σε συγκεκριµένη θέση, 
κατάσταση: τον έφερε αντιµέτωπο µε τον ανταγωνιστή του || µε έφερε 
πρόσωπο µε πρόσωπο µε τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων · 5. κάνω 
ή βοηθώ (κάποιον) να έλθει | να πάει κάπου: µας έφερε ο Σωτήρης µε 
το αυτοκίνητο του || φέρε τον φίλο σου να τον γνωρίσουµε! || πόσους 
µάρτυρες θα φέρει στη δίκη; 6. καλώ: φέρε αµέσως έναν γιατρό! || 
πρέπει να φέρουµε τον υδραυλικό, να µας φτειάξει τη βρύση· (µτφ.) 7. 
γίνοµαι αιτία να εκδηλωθεί ή να συµβεί (κάτι): η εµφάνιση του µου 
φέρνει αηδία || ο καπνός τής έφερε βήχα || το πολύ φαγητό φέρνει 
νύστα || τι αποτέλεσµα έφεραν οι προσπάθειες του; || η ανάµνηση αυτή 
µού έφερε δάκρυα στα µάτια || ποια ήταν τα γεγονότα που έφεραν τον 
πόλεµο; || η παρουσία του µου φέρνει τύχη | ατυχία ΣΥΝ. προκαλώ, 
προξενώ, επιφέρω 8. αφήνω ως κέρδος, δίνω: η δουλειά που κάνει του 
φέρνει πολλά λεφτά ΣΥΝ. αποφέρω 9. εκφράζω: φέρνει συνεχώς 
αντιρρήσεις- ΦΡ. (α) φέρνω (ως) παράδειγµα αναφέρω ως 
παράδειγµα: ~ την κατάσταση στη γειτονική χώρα, για να δείξω πού 
οδηγούν τα µειονοτικά προβλήµατα (β) φέρνω (ως) δικαιολογία χρη-
σιµοποιώ ως δικαιολογία: ~ την αρρώστια τού πατέρα του, για να µην 
έλθει µαζί µας || τι δικαιολογία έφερε αυτή τη φορά; ΣΥΝ. προβάλλω 
10. κρατώ επάνω µου, υφίσταµαι το βάρος (αντικειµένου)· ορθότ. φέ-
ρω (βλ.λ.) 11. έχω επάνω µου- ορθότ. φέρω (βλ.λ.) ♦ (αµετβ.) 12. µοιά-
ζω, πλησιάζω στην εµφάνιση: στο πρόσωπο φέρνει στη µητέρα του || 
τα µαλλιά της φέρνουν προς το ξανθό 13. (το µεσοπαθ. φέρνοµαι) φέ-
ροµαι (βλ. λ. φέρω), συµπεριφέροµαι (πβ. λ. φέρω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. φέρω (βλ.λ.)]. 

-φέρνω β' συνθετικό ρηµάτων που δηλώνουν ότι κάτι µοιάζει, θυµίζει 
(κυρ. στη συµπεριφορά ή την εµφάνιση) κάποιον/κάτι: αντρο-φέρ-νω, 
αµερικανο-φέρνω, χαζο-φέρνω. 

Φερόες (Νήσοι) (οι) συστάδα νησιών τού ΒΑ. Ατλαντικού Ωκεανού 
µεταξύ τής Ισλανδίας και τής Αγγλίας, η οποία ανήκει στη ∆ανία. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Faeroes (οπτικό δάνειο) < δαν. F0royar «νήσοι των προ-
βάτων» < f0r «πρόβατο» + oyar «νήσοι»]. 

φέρρυ-µπωτ (το) → φεριµπότ 
φέρσιµο (το) {φερσίµ-ατος | -ατα, -άτων) (καθηµ.) ο τρόπος µε τον 
οποίο φέρεται κανείς: δεν µου αρέσει το ~ σου || τι φερσίµατα είναι 
αυτά; || αχαρακτήριστο | άσχηµο | σκληρό ~ ΣΥΝ. συµπεριφορά, τρό-
ποι. — (υποκ.) φερσιµατάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. φέρσιµον < φέρω + παραγ. επίθηµα -σιµό, πβ. κ. ψή-σι-
µό\. 

φερτός, -ή, -ό 1. αυτός που εισάγεται από ξένη χώρα: ~ προϊόντα 2. 
αυτός που έχει µεταφερθεί από ένα µέρος σε άλλο: ~ ύλες | υλικά. 
[ΕΤΥΜ. < φέρω]. 

φερφορζέ επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει κατασκευαστεί από σφυρη-
λατηµένο σίδερο (κυρ. σιδηροτεχνίες): ~ έπιπλα για βεράντες. 
[ΕΤΥΜ, < γαλλ. fer forgé «σφυρηλατηµένος σίδηρος»]. 

φέρω ρ. µετβ. {έφερα, φέρ-θηκα, -µένος} (λόγ.) 1. κρατώ επάνω µου, υ-
φίσταµαι το βάρος (αντικειµένου): στο κέντρο τού ναού τέσσερεις µε-
γάλες κολόνες φέρουν το βάρος τής οροφής || (µτφ.) ποιος θα φέρει 
την ευθύνη γι ' αυτό; (ποιος θα κατηγορηθεί γι' αυτό;) ΣΥΝ. βαστάζω, 
υποβαστάζω, αίρω ΑΝΤ. ρίχνω, πετώ- ΦΡ. (µτφ.) φέρω (κάτι) βαρέως 
βλ. λ. βαρέως 2. έχω επάνω µου (µόνιµα ή προσωρινά): ορισµένα ζώα 
φέρουν µάρσιππο || το σώµα του έφερε ίχνη χτυπηµάτων || έφερε πολλά 
χρήµατα µαζί του, όταν του επιτέθηκαν; || θα οδηγούνται στο αυ-
τόφωρο όσοι συλλαµβάνονται να φέρουν όπλο (να οπλοφορούν) || 
(µτφ.) φέρει το όνοµα τού παππού του (ονοµάζεται όπως ο παππούς 
του) || έφερε τα σηµάδια τής κακοποίησης στο σώµα του || το προϊόν 
έφερε την ένδειξη «εύθραυστο» 3. (ειδικότ.) έχω επάνω µου γραµµένο 
ή ζωγραφισµένο: το έγγραφο αυτό φέρει την υπογραφή του || το αγγείο 
φέρει γεωµετρικές παραστάσεις · 4. οδηγώ σε συγκεκριµένο αποτέ-
λεσµα: ~ σε γνώση | εις γνώσιν κάποιου (καθιστώ κάτι γνωστό σε κά-
ποιον) || ~ (κάποιον) σε θεογνωσία (τιµωρώ, συνετίζω) || ~ επί το αυτό 
(συγκεντρώνω, συναθροίζω)· ΦΡ. (α) φέρω εις πέρας βλ. λ. πέρας (β) 
άγοµαι και φέροµαι (βλ.λ.) (γ) φερ' ειπείν (βλ.λ.) 5. (µεσοπαθ. φέρο-
µαι) (α) ενεργώ µε συγκεκριµένο τρόπο στις σχέσεις µου µε κά-
ποιον/κάποιους, στις επαφές µου µε ανθρώπους: πώς φέρεσαι έτσι 
στον πατέρα σου; || µάθε να φέρεσαι! || µου φέρεται καλά | άψογα | ά-
δικα | σκληρά | µε σεβασµό | µε το γάντι (µε λεπτότητα) || ~ µε αυθά-
δεια | µε αξιοπρέπεια | µε σύνεση ΣΥΝ. συµπεριφέροµαι (β) (κυρ. στον 
δηµοσιογραφικό λόγο) θεωρούµαι, επικρατεί για µένα η φήµη, η αντί-
ληψη ή η υποψία: φέρεται δυσαρεστηµένος µε τις επιλογές τού αρχη-
γού του || καταζητείται ο φερόµενος ως δράστης τού εγκλήµατος || φέ-
ρεται να επιθυµεί τη διάσπαση (βλ. κ. λ. φέρνω). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβέλεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. pe-re = φέρει) < I.E. *bher- «φέρω», πβ. σανσκρ. 
bhârami, λατ. fero, αρµ. berem, αλβ. bie, αρχ. σλαβ. berç «παίρνω, συ-
γκεντρώνω», αγγλ. bear «φέρω», γερµ. ge-bären «γεννώ» κ.ά. Οµόρρ. 
φερ-νή, φέρε-τρο(ν), φορ-ά, φόρ-ος, φορ-ώ, πιθ. κ. φαρ-έτρα, φάρµ-
ακο(ν) (βλ.λ.) κ.ά. Η λ. απαντά ως α' συνθ. µε τη µορφή φέρε- (λ.χ. φε-
ρέ-οι-κος). o µεσν. τ. φέρνω έχει σχηµατιστεί από τον αόρ. έφερα κα-
τά το σχήµα σέρνω - έσυρα, δέρνω - έδειρα κ.ά.]. 

φέρων, -ούσα, -ον {φέρ-οντος (θηλ. -ούσης), -οντά | -οντες (ουδ. 
 

-φέρνω β" συνθετικό 
aypio-φέρνω ρ. ναΐδουρο-φέρνω ρ. κουτο-φέρνω ρ. 
αριστερο-φέρνω ρ. νεροντο-φέρνω ρ. ξενο-φέρνω ρ. 
βλακο-φέρνω ρ. κοντο-φέρνω ρ. πικρο-φέρνω ρ. 

σοβαρο-φέρνω ρ. ψευτο-φέρνω ρ. 
τρελο-φέρνω ρ. ψηλο-φέρνω ρ. 
φυτο-φέρνω ρ. 
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-οντά), -όντων (θηλ. -ουσών)} (λόγ.) αυτός που φέρει, µεταφέρει κάτι· 
(ειδικότ.) για κάθε στοιχείο οικοδοµήµατος που δέχεται φορτίο: ο φέρων 
σκελετός τού κτηρίου || τα τειχία είναι φέροντα στοιχεία. [ΕΤΥΜ. Μτχ. ενεστ. 
τού αρχ. φέρω. Ως οικοδοµ. όρ. η λ. αποτελεί απόδ. τού αγγλ. carrier]. 

φερώνυµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που φέρει το αντίστοιχο όνοµα: τού Αγίου 
Γεωργίου εκκλησιαστήκαµε στον ~ ναό τής πόλης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 
[ETYM. µτγν. < φέρω + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < αρχ. ονυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

φέσι (το) {φεσ-ιού | -ιών} 1. κάλυµµα τής κεφαλής σε κωνικό σχήµα µε επίπεδη 
κορυφή, από µάλλινο ύφασµα ή τσόχα συνήθ. κόκκινου χρώµατος, µε ή χωρίς 
φούντα, το οποίο αποτελούσε παλαιότ. τµήµα τής ανδρικής ενδυµασίας των 
λαών τής Ανατολής: στην Τουρκία το ~ καταργήθηκε µε νόµο το 19252. το 
κάλυµµα τής κεφαλής των Ελλήνων ευζώνων · 3. (λαϊκ.) ανεξόφλητο χρέος: 
µας έχει ταράξει στα ~· ΦΡ. βάζω | φορώ φέσι (σε κάποιον) δεν εξοφλώ το 
χρέος που έχω (σε κάποιον) (βλ. κ. λ. βάζω) 4. (ως χαρακτηρισµός για πρόσ.) 
τελείως µεθυσµένος: χθες στο πάρτι γίναµε ~ ΣΥΝ. σκνίπα, τύφλα, πίτα. — 
(υποκ.) φεσάκι (το) (σηµ. 1-3), (µεγεθ.) φέσα κ. φεσάρα (η) (σηµ. 1-3). 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. fes < Fez, πόλη τού Β. Μαρόκου]. 

φεστιβάλ (το) {άκλ.} 1. σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που οργανώνονται 
περιοδικά, συνήθ. στον ίδιο χώρο και κατά την ίδια χρονική περίοδο, έχουν 
πανηγυρικό και συχνά διαγωνιστικό χαρακτήρα: ~ τραγουδιού | χορού | 
κινηµατογράφου || ~ των Αθηνών | τωνΚαννώνΙ τής Βενετίας | τραγουδιού τής 
Γιουροβίζιον || ~ Μπετόβεν | Μπαχ 2. σειρά καλλιτεχνικών και άλλων 
εκδηλώσεων, που οργανώνονται από κοµµατική νεολαία. — φεστιβαλικός, -ή, 
-ό. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. festival < µεσν. λατ. festivälis (dies) «εορταστική (ηµέρα)» < 
λατ. festivus «ευφρόσυνος» < festus «εορταστικός»]. 

φεστόνι (το) {φεστον-ιού | -ιών} 1. οδοντωτό κέντηµα µε στρογγυλές ή µυτερές 
απολήξεις, που φτειάχνεται συνήθ. στο άκρο υφάσµατος ή ενδύµατος 2. ΑΡΧΙΤ. 
γλυπτός διάκοσµος σε σχήµα γιρλάντας, καρπών ή ανθέων. [ΕΤΥΜ· 
Μεταφορά τού ιταλ. festone < festa «γιορτή» (βλ. κ. φιέστα)]. 

φεσώνω ρ. µετβ. {φέσω-σα, -µένος} (εκφραστ.) δεν πληρώνω χρέος που έχω, 
βάζω (σε κάποιον) φέσι: φέσωσε τους φίλους του. 

φέτα (η) {φετών} 1. λεπτό και πλατύ κοµµάτι, συνήθ. φαγώσιµου είδους: µια ~ 
ψωµί | καρπούζι | µερικές φέτες πορτοκάλι | µανταρίνι || κόβω το πεπόνι | το 
ζαµπόν σε φέτες 2. καθένα από τα λεπτά και πλατιά τµήµατα τού σώµατος 
ενός καλοριφέρ · 3. (χωρ. πληθ.) σκληρό ή µαλακό λευκό τυρί µε αλµυρή, 
πιπεράτη ή υπόξινη γεύση, που παρασκευάζεται από γάλα κατσίκας ή 
προβάτων και διατηρείται µέσα στην άλµη: βαρελήσια | ελληνική | αγνή | 
µαλακή | σκληρή ~. — (υποκ.) φετίτσα κ. φετούλα (η) (σηµ. ΐ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
τυρί. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fetta < *offetta, υποκ. τού λατ. offa «βλωµός, µπουκιά», 
τεχν. όρ., αγν. ετύµου]. 

φετινός, -ή, -ό [µεσν.] αυτός που σχετίζεται µε αυτή τη χρονιά, το τρέχον έτος: 
~ µόδα | τάση | σοδειά | χειµώνας | καλοκαίρι | καιρός ΣΥΝ. (λόγ.) εφετινός 
ΑΝΤ. περυσινός. 

φετίχ (το) {άκλ.} 1. (σε πρωτόγονους λαούς) άψυχο αντικείµενο στο οποίο 
αποδίδονται υπερφυσικές ιδιότητες 2. (µτφ.) οποιοδήποτε αντικείµενο έχει για 
κάποιον πολύ µεγάλη σηµασία, ώστε να είναι προσκολληµένος σε αυτό: για 
έναν µανιώδη βιβλιόφιλο το βιβλίο είναι ~ • 3. ΨΥΧΟΛ. οποιοδήποτε 
αντικείµενο ή µέλος σώµατος προκαλεί σε κάποιον γενετήσια διέγερση: οι 
ψηλές κόκκινες µπότες είναι το ~ του. — φετιχικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. fétiche (µε εσφαλµ. ανάγνωση) < πορτ. feitiço «µαγεία, 
γοητεία» < λατ. facticius «τεχνητός» < ρ. facto «κατασκευάζω, εργάζοµαι», 
θαµιστ. τού facio «κάνω, ποιώ»]. 

φετιχισµός (ο) [1882] 1. η λατρεία των φετίχ (βλ.λ.) από πρωτόγονους λαούς 2. 
(µτφ.) ο υπερβολικός σεβασµός, η τυφλή αφοσίωση σε κάτι 3. IATP.-ΨΥΧΟΛ. 
σεξουαλική απόκλιση κατά την οποία επέρχεται γενετήσια διέγερση µε την 
απλή θέα ή το άγγιγµα συγκεκριµένου, φυσιολογικά µη ερωτικού, 
αντικειµένου ή µέλους τού σώµατος. — φε-τιχιστής (ο), φετιχίστρια (η), 
φετιχιστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fétichisme (βλ. κ. φετίχ)]. 

φετιχολατρια (η) η λατρεία των φετίχ (βλ.λ.) ΣΥΝ. φετιχισµός. — 
φετιχολάτρης (ο). 

φέτος επίρρ. → εφέτος 
φετουλα (η) → φέτα 
φετφάς (ο) {φετφάδες} (λαϊκ.) 1. επίσηµη γνωµοδότηση ή ερµηνεία που δίνεται 

από τον µουφτή ή τον ιµάµη για νοµικό, θρησκευτικό κ.λπ. ζήτηµα τού ιερού 
µουσουλµανικού ∆ικαίου 2. (µτφ.-µειωτ.) το διάταγµα, η διαταγή: ο λαός δεν 
κυβερνάται µε φετφάδες. [ΕΤΥΜ < όψιµο µεσν. φεϊτφάς < τουρκ. fetva]. 

φευ επιφών. (αρχαιοπρ.) εκφράζει απελπισία, οδύνη ή αγανάκτηση: είµεθα, φευ, 
υποχρεωµένοι να πληρώσουµε βαρύ φόρο ΣΥΝ. αλίµονο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φευ, 
ηχοµιµητ. επιφώνηµα, όπως συµβαίνει και µε τα λατ. fu, γαλλ. fi, γερµ. pfui, 
αγγλ. faugh κ.ά.]. 

φεύγο (το) {άκλ.} παιχνίδι στο τάβλι. 
φευνάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η βιαστική φυγή ΣΥΝ. φευγιό. [ΕΤΥΜ 

< φεύγω + παραγ. επίθηµα -άλα, πβ. κ. τρέχω - τρεχάλα]. 
φευγαλέος, -α, -ο [1889] 1. αυτός που διαρκεί πολύ λίγο, που έρχεται και 

φεύγει γρήγορα: ~ πόνος | ευτυχία ΣΥΝ. στιγµιαίος, παροδικός, εφήµερος 
ΑΝΤ. διαρκής, συνεχής, µόνιµος 2. αυτός που µόλις γίνεται αντιληπτός, ο 
αµυδρά αισθητός: ~ χαµόγελο | µατιά. — φευγαλέα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < φεύγω + παραγ. επίθηµα -αλέος, πβ. κ. πειν-αλέος, ψωρ-αλέ-ος]. 

<ρευγατίζω ρ. µετβ. {φευγάτισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) φυγαδεύω. — 
φευγάτισµα (το). 

φευγάτος, -η, -ο 1. (καθηµ.) αυτός που έχει φύγει ή απουσιάζει: όταν φτάσαµε, 
εκείνος ήταν ήδη ~ 2. αυτός που έχει περάσω, που είναι παρελθόν: - αγωνίες 3. 
(µτφ.-σκωπτ.) αυτός που δίνει την εντύπωση ότι ζει στον δικό του κόσµο: όση 
ώρα τού µιλούσα ήταν ~· δεν καταλάβαινε τίποτα. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < φεύγω + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. τρεχ-άτος, χορτάτος]. r 

φευγιό (το) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η αναχώρηση 2. η βιαστική φυγή ΣΥΝ. 
φευγάλα. [ΕΤΥΜ µεσν. < φεύγω + παραγ. επίθηµα -ιό, πβ. κ. χτικ-ιό]. 

φεύγω ρ. αµετβ. {έφυγα} 1. αφήνω τον τόπο όπου βρίσκοµαι ή το πρόσωπο µε 
το οποίο είµαι µαζί, ξεκινώ για αλλού: ήρθαν το µεσηµέρι κι έφυγαν τα 
µεσάνυχτα || ώρα να φύγουµε! || αύριο φεύγουµε για διακοπές || θα φύγω από τη 
Μαρία στις οχτώ (από το σπίτι της) || φύγε από κοντά του, θα σε κολλήσει! (µην 
πηγαίνεις κοντά του) || το πλοίο φεύγει στις οχτώ || φύγε από µένα και πήγαινε 
σε κανέναν άλλον να πεις τις κουταµάρες σου ΣΥΝ. αποµακρύνοµαι, 
εγκαταλείπω, αποχωρώ, απέρχοµαι ΑΝΤ. έρχοµαι, µένω, παραµένω 2. 
(ειδικότ.) µε αναγκάζουν να αφήσω τον τόπο όπου βρίσκοµαι ή το πρόσωπο 
µε το οποίο είµαι µαζί- ξεκινώ για αλλού, επειδή µε διώχνουν: ο προπονητής 
τον απείλησε ότι, αν δεν συµµορφωθεί, θα φύγει από την οµάδα || ~ κακήν 
κακώς || (απειλητικά) θα φύγεις µε τις κλοτσιές! ΣΥΝ. αποµακρύνοµαι, 
εγκαταλείπω, αποχωρώ, απέρχοµαι ΑΝΤ. έρχοµαι, µένω, παραµένω 3. σπεύδω 
να αφήσω τον τόπο όπου βρίσκοµαι ή το πρόσωπο µε το οποίο είµαι µαζί, 
αποµακρύνοµαι βιαστικά: ~ κρυφά || ~ σαν κλέφτης (χωρίς να µε αντιληφθούν 
ή χωρίς να χαιρετίσω) ΣΥΝ. αποµακρύνοµαι, εγκαταλείπω, αποχωρώ, 
απέρχοµαι ΑΝΤ. έρχοµαι, µένω, παραµένω- ΦΡ. (εκφραστ.) όπου φύγει-φύγει 
για κάποιον που αποµακρύνθηκε όσο πιο γρήγορα µπορούσε, που έτρεξε 
µακριά: µπήκα ξαφνικά µε την καραµπίνα κι~ο κλέφτης 4. (α) δραπετεύω, 
ξεφεύγω: δύο κρατούµενοι κατάφεραν να φύγουν || έφυγε από τη χώρα, για να 
µη συλληφθεί || κράτα σφιχτά το λουρί τού σκύλου και πρόσεχε µη σου φύγει! (β) 
(για πράγµατα) ξεφεύγω από τον έλεγχο κάποιου: πρόσεχε µη σου φύγει καµιά 
κουβέντα γι ' αυτό (µην αποκαλύψεις το µυστικό) || µου 'φύγε το ποτήρι από το 
χέρι κι έπεσε κάτω 5. εγκαταλείπω οριστικά τον τόπο όπου βρίσκοµαι ή το 
πρόσωπο µε το οποίο είµαι µαζί: απ' το παλιό σπίτι φύγαµε πριν από τρία 
χρόνια (τώρα µένουµε αλλού) || οι νέοι που φεύγουν από το σπίτι | από τους 
γονείς τους || οι Γερµανοί έφυγαν από την Ελλάδα το 1944 || είναι πολύ 
ερωτευµένος µαζί της και της κάνει όλα τα χατίρια, γιατί φοβάται µην του φύγει 
6. (α) εγκαταλείπω τον χώρο δραστηριοτήτων µου, αυτό στο οποίο συµ-
µετέχω: θέλω να φύγω απ' αυτή τη δουλειά, αλλά δεν βρίσκω καλύτερη ϊ| οι 
δηµοσιογράφοι που έφυγαν από την εφηµερίδα || οι δυσαρεστηµένοι έφυγαν από 
το κόµµα || (µτφ.) η κυβέρνηση είναι ανίκανη και πρέπει να φύγει || κάποιοι 
υποστηρίζουν ότι τα Λατινικά πρέπει να φύγουν από τα σχολεία (να 
καταργηθούν) ΣΥΝ. αποχωρώ (β) (για συναισθήµατα, ιδιότητες κ.λπ.) παύω να 
υπάρχω σε κάποιον: του 'φύγε η επιθυµία για παγωτό- ΦΡ. (α) µου 'φύγε η 
ψυχή τρόµαξα πάρα πολύ (β) µου 'φύγε η µαγκιά έπαψα να νοµίζω ότι είµαι 
σπουδαίος, αισθάνθηκα αδύναµος, ασήµαντος: µέχρι χθες νόµιζε ότι δεν 
υπήρχε κανένας που θα µπορούσε να τον νικήσει µόλις είδε όµως τον φίλο σου, 
του 'φύγε η µαγκιά! 7. (ευφηµ.) πεθαίνω: έφυγε από κοντά µας ο εξαίρετος 
συνάδελφος... || «ο Μάνος Λοϊζος έφυγε τη στιγµή τής πιο δηµιουργικής φάσης 
του» (εφηµ.)· ΦΡ. φεύγω από τη ζωή πεθαίνω 8. (µτφ.) παρέρχοµαι, περνώ 
(χρονικά): τα νιάτα φεύγουν γρήγορα 9. (για πράγµατα) αποσπώµαι από την 
κανονική µου θέση: έφυγε µία σελίδα από το βιβλίο || µου έφυγε πόντος από την 
κάλτσα 10. (για πράγµατα) εξαφανίζοµαι, εξαλείφοµαι: πώς θα φύγουν αυτοί οι 
λεκέδες από το χαλί; || αυτά τα χρώµατα είναι ανεξίτηλα· δεν φεύγουν ποτέ || 
έφυγε η χλοµάδα από το πρόσωπο του || κοιµήθηκα και µου έφυγε η κούραση || 
έφυγε ένα βάρος από πάνω µου (απαλλάχθηκα από έγνοια που µε βασάνιζε) 
ΣΥΝ. βγαίνω ΑΝΤ. µένω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *bheu-g- 
«φεύγω», πβ. λατ. fugere «φεύγω, δραπετεύω» (> γαλλ. fuir, ισπ. hufr(, λιθ. 
baugùs «δειλός» κ.ά. Μορφολογι-κώς είναι εµφανής η συσχέτιση µε σανσκρ. 
bhujâti «φεύγει», bhug-nâ-«λυγισµένος, κεκαµµένος», γοτθ. biugan «κάµπτω, 
λυγίζω», γερµ. biegen, αλλά η σηµασιολ. απόσταση είναι µεγάλη, µε 
αποτέλεσµα να έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η ρίζα *bheug- είχε διαφορετικές 
σηµ.: (α) «φεύγω» (β) «λυγίζω» (γ) «αποµακρύνω, ελευθερώνω». Οµόρρ. φυγ-
ή, φυγ-άς κ.ά.]. 

φευκτος, -ή, -ό αυτός τον οποίο µπορεί κανείς να αποφύγει ΑΝΤ. άφευκτος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φεύγω + επίθηµα ρηµατ. επιθ. -τός]. 

φηγός (η) BOT. η οξιά (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *bhägö-, πβ. λατ. fâgus, κελτ. 
bâgos, αρχ. γερµ. buohha (> γερµ. Buche), γοτθ. boka «γράµµα, χαρακτήρας», 
αρχ. γερµ. buoh (> γερµ. Buch «βιβλίο») κ.ά. Η λ. φηγός χρησιµοποιήθηκε και 
µε τη σηµ. «δρυς, βαλανιδιά», επειδή η οξιά δεν ευδοκιµούσε πολύ στην 
Ελλάδα]. 

φηκάρι (το)-> θηκάρι 
φηλί-κλειδί (λαϊκ.) για αχώριστους φίλους: οι δυο τους είναι ~. [ΕΤΥΜ Το α' 

συνθ. φηλί [θηλή], υποκ. τού µεσν. θηλέα «κλειδαρότρυ-πα» (βλ. λ. θηλιά). Το 
φ οφείλεται σε παρετυµολογία προς το φίλος]. 

φήµη (η) {φηµών} 1. η ανεξακρίβωτη πληροφορία που διαδίδεται ανεξέλεγκτα 
από στόµα σε στόµα: κυκλοφορεί η - ότι θα παραιτηθεί || µην τα πιστεύεις αυτά, 
είναι µόνο φήµες || κυκλοφορούν κάθε λογής φήµες γι ' αυτόν ΣΥΝ. διάδοση 2. 
η (καλή ή κακή) γνώµη που επικρατεί δηµοσίως για κάποιον/κάτι: δεν θέλω 
να καταστρέψω | χαλάσω 



φηµίζοµαι 1878 φθηναίνω 
 

την καλή µου ~ || το ξενοδοχείο αυτό έχει κακή ~ || έχει ~ γενναιόδω-
ρου | τσιγγούνη ΣΥΝ. υπόληψη, εκτίµηση 3. (ειδικότ.) η καλή γνώµη 
που επικρατεί δηµοσίως για κάποιον/κάτι, το καλό όνοµα: αντάξιος 
τής ~ του || σπιλώνω | καταστρέφω τη ~ µου ΣΥΝ. δόξα, αίγλη 4. το να 
είναι κανείς/κάτι ευρύτατα γνωστό(ς), ονοµαστό(ς): η - του απλώθηκε 
| έφτασε γρήγορα ως τα πέρατα τού κόσµου || κάθε ηθοποιός ονει-
ρεύεται να γίνει διάσηµος, ν' αποκτήσει ~|| η διεθνούς ~ τραγουδί-
στρια Μαρία Κάλλας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*bhS-mä (εµφανίζει το ίδιο θ. µε το αρχ. ρ. φη-µί «λέγω») < I.E. *bha- | 
*bhä- «λέγω, µιλώ», πβ. αρµ. bam, λατ. fama «φήµη», αρχ. σλαβ. bajo 
«λέγω, αφηγούµαι», αρχ. ισλ. bön «αίτηµα, ικεσία», αρχ. αγγλ. boen 
κ.ά. Οµόρρ. φά-σκω, β' συνθ. -φασις (λ.χ. άντί-φα-σις), -φατος (λ.χ. 
θέσ-φατος), φω-νή κ.ά. ∆ιαρκώς κερδίζει έδαφος η άποψη ότι η I.E. 
ρίζα είχε τόσο τη σηµ. «λάµπω, φέρνω στο φως» όσο και τη σηµ. 
«µιλώ, δηλώνω» (πβ. κ. λατ. declarö «φανερώνω - δηλώνω, εκθέτω»), 
πράγµα που -υπό προϋποθέσεις- θα µπορούσε να εντάξει τις λ. φηµί, 
φώς | φάος, φαίνω στην ίδια ετυµολ. οικογένεια]. 

φηµίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. [αρχ.] {φηµισµένος} έχω φήµη, είµαι ονο-
µαστός, ξακουστός: φηµίζεται για το θάρρος | τη γενναιότητα | τη 
σκληρότητα του || η Κρήτη φηµίζεται για τη φιλοξενία της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. 

φηµισµένος, -η, -ο αυτός που φηµίζεται για κάτι (ικανότητα, αρετή, 
χάρισµα κλπ.): ~ συνθέτης | ηθοποιός | χειρουργός ΣΥΝ. περίφηµος, 
ονοµαστός, ξακουστός. 

φηµισµένος: συνώνυµα. Είναι πολλές οι λέξεις στη γλώσσα µας 
που σηµαίνουν «τον άνθρωπο που είναι ευρύτερα γνωστός και α-
κουστός για θετικές πλευρές του (ικανότητες, αρετές, χαρίσµατα, 
προσφορά κ.λπ.)» και σχηµατίζονται από πολλές εννοιολογικές πε-
ριοχές. Τέτοιες είναι: (α) φήµη: φηµισµένος, περίφηµος, παγκοσµί-
ου φήµης, διεθνούς φήµης (β) όνοµα: ονοµαστός, επώνυµος, όνοµα, 
περιώνυµος (γ) ακούω: ακουστός, ξακουστός, ξακουσµένος, κο-
σµοξακουσµένος, κοσµοξάκουστος (δ) γνώση: γνωστός, πασίγνω-
στος (ε) φαίνοµαι: περιφανής, επιφανής (στ) θρύλος: θρυλικός, πο-
λυθρύλητος (ζ) βοή: περιβόητος, διαβόητος (µε αρνητική σηµ.) (η) 
διάφορα: διαπρεπής, διακεκριµένος, διάσηµος, διασηµότητα, φίρ-
µα, φυσιογνωµία, µε τ'όνοµα, προσωπικότητα, ντίβα, (κακόσ.) βε-
ντέτα κ.ά. 

φηµολογία (η) {φηµολογιών} το να διαδίδονται, να κυκλοφορούν φή-
µες για κάποιον/κάτι: ο πρωθυπουργός έδωσε µε τις δηλώσεις του τέ-
λος στις ~ περί πρόωρων εκλογών || ανεύθυνη | έντονη ~. [ΕΤΥΜ· < 
φήµ*7 + -λογία < λέγω}. 

φηµολογείται, φηµολογούνται ρ. τριτοπρόσ. αµετβ. {φηµολογή-θηκε} 
υπάρχει, κυκλοφορεί η φήµη, ακούγεται: ~ ότι θα αυξηθούν οι τιµές 
στα καύσιµα || φηµολογούνται τόσα για τη ζωή του || ot φηµο-
λογούµενες εξελίξεις σε µια υπόθεση ΣΥΝ. λέγεται, (δια)θρυλείται. 

φθάνω κ. (καθηµ.) φτάνω [µεσν.] ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έφθασα κ. έφτα-
σα, φθασµένος κ. φτασµένος} ♦ (αµετβ.) 1. έρχοµαι, καταλήγω στο τέρ-
µα, εκεί όπου κατευθύνοµαι ή µεταφέροµαι: τι ώρα θα φθάσουµε 
στον προορισµό µας; || το αεροπλάνο έφθασε µε µία ώρα καθυστέρηση 
|| το γράµµα σου έφτασε χτες || µόλις έφτασε ένα φαξ για σένα || έ-
φθασε στα χέρια µου µια επιταγή στο όνοµα σου || (µτφ.) όσα εµπόδια 
κι αν µου βάζουν, εγώ θα φτάσω στην αλήθεια || ~ στα άκρα | σε 
σύγκρουση | σε κρίσιµο σηµείο ANT. φεύγω, αναχωρώ- ΦΡ. (α) το µα-
χαίρι φτάνει στο | ώς το κόκκαλο βλ. λ. µαχαίρι (β) (για ηλικία) φθά-
νω (π.χ. τα πενήντα) γίνοµαι (πενήντα) ετών: δεν ξέρω πώς θα είµαι, 
όταν θα φτάσω τα εβδοµήντα (γ) ο κόµπος έφτασε στο χτένι η κατά-
σταση έφτασε στο απροχώρητο (δ) τρέχω και δεν φτάνω βλ. λ. τρέχω 
2. πλησιάζω, κοντεύω να έρθω: φτάνει η άνοιξη || διαισθάνθηκε ότι 
φθάνει το τέλος του 3. (οι τ. έφτασα! - έφτασε!) έρχοµαι αµέσως -
έρχεται αµέσως (ενν. η παραγγελία)· λέγεται συνήθ. από σερβιτόρο: 
Φέρε µου έναν καφέ! —! 4. αγγίζω συγκεκριµένο όριο, εκτείνοµαι ή 
γίνοµαι αντιληπτός µέχρις ενός σηµείου: το έργο αυτό φθάνει στην 
τελειότητα (αγγίζει την τελειότητα) || η µυρωδιά των λουλουδιών 
φτάνει µέχρι εδώ || το πάρκο φτάνει ώς το ποτάµι || έχει µαλλιά που 
φτάνουν µέχρι τη µέση || η φωνή τού οµιλητή δεν έφτανε στο πίσω µέ-
ρος τής αίθουσας || η φήµη του έφθασε µέχρις εδώ || παραδόσεις που 
έφτασαν ώς τις µέρες µας- ΦΡ. ώς εκεί φτάνει το µυαλό µου | ώς εκεί 
µοΰ φτάνει τόσο καταλαβαίνω, τόσες µόνο είναι οι πνευµατικές µου 
ικανότητες 5. (µτφ.) επιτυγχάνω κάτι συγκεκριµένο, κατακτώ (θέση, 
αξίωµα κ.λπ.): έφτασε µέχρι τον βαθµό τού στρατηγού || αυτός µια µέρα 
θα φτάσει πολύ ψηλά (θα γίνει σπουδαίο πρόσωπο) 6. (µτφ.) πε-
ριπίπτω σε ορισµένη κατάσταση, κυρ. δυσάρεστη, έχω ορισµένη έ-
κβαση: στο τέλος έφτασε να ζητιανεύει στους δρόµους || έφτασε να 
γίνει ένας από τους µεγαλύτερους ζωγράφους || έχει φτάσει πια σε α-
διέξοδο || έφτασε στο σηµείο να µε πει κλέφτη || δεν ξέρω τι θα κάνω, 
αν τα πράγµατα φτάσουν εκεί ΣΥΝ. καταλήγω, καταντώ· ΦΡ. (α) φθά-
νω στα άκρα βλ. λ. άκρο (β) φθάνω στο απροχώρητο βλ. λ. απροχώ-
ρητος · 7. είµαι αρκετός: θα φτάσει το φαγητό για όλους; || δεν φτά-
νουν 100.000 δρχ. για τα βαψίµατα || -θα φτάσει το ύφασµα για τη 
ζακέτα; -θα το κάνουµε εµείς να φτάσει || δεν µου φτάνει αυτή η ε-
ξήγηση || φτάνει και περισσεύει (είναι υπεραρκετό, δεν χρειάζεται άλ-
λο} ΣΥΝ. αρκώ, επαρκώ 8. (τριτοπρόσ.) (α) φτάνει να... υπό την προϋ-
πόθεση (να), αρκεί: όλα θα διορθωθούν, ~ να ζητήσεις συγγνώµη (β) 
δεν φτάνει που... για να δηλωθεί κάτι δυσάρεστο, που έρχεται να 
προστεθεί σε άλλα επίσης δυσάρεστα: ~ που είναι τεµπέλης, είναι και 
απαιτητικός (γ) σαν να µην έφθανε (κάτι)... σαν να µην ήταν αρκετό 
(κάτι): σαν να µην έφθαναν όλ' αυτά που έπαθαν, τώρα απειλούνται 
και µε χρεωκοπία (δ) (ως επιφών.) αρκετά!, όχι άλλο! : ~, µη µου βάλεις 

άλλο φαΐ! || ~ πια! ∆εν σε αντέχω άλλο! ΣΥΝ. αρκεί, σώνει, σταµάτα 
♦ (µετβ.) 9. προλαβαίνω: πηγαίνετε µπροστά κι εγώ θα σας φτάσω || 
γρήγορα έφθασε τους άλλους δροµείς ΣΥΝ. προφθάνω· ΦΡ. (α) (ως κα 
τάρα) να µη φτάσει (να)... να µην αξιωθεί, να µη ζήσει (µέχρι να)...: να 
µη φτάσεις να δεις προκοπή! || να µη φτάσει τού χρόνου (να πεθάνει 
εντός τού έτους) ΣΥΝ. να µη σώσει να (β) που να µην έφτανα να... για 
να εκφραστεί έντονη µετάνοια για κάτι που έγινε: ~ ξεστοµίσω αυτό 
τον λόγο! 10. πιάνω (κάτι που βρίσκεται ψηλά ή µακριά) τεντώνοντας 
το χέρι µου: µπορείς να µου φτάσεις αυτό το βιβλίο; 11. µπορώ να πιά 
σω (κάτι που βρίσκεται ψηλά ή µακριά): βάλε τα φάρµακα σ'ένα µέ 
ρος, που να µην τα φτάνουν τα παιδιά || είµαι κοντός και δεν το ~· ΦΡ. 
(παροιµ.) όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεµαστάρια βλ. λ. αλε 
πού 12. είµαι ή γίνοµαι ισάξιος, αναδεικνύοµαι εφάµιλλος (προς κά 
ποιον/κάτι): κανένας δεν τον φτάνει στη δύναµη || κανένα σπορ δεν 
φτάνει το µπάσκετ από πλευράς συγκινήσεων ΣΥΝ. εξισώνοµαι 13. (α) 
βρίσκοµαι ή ανεβαίνω (σε συγκεκριµένο ύψος, επίπεδο): δεν τον φτά 
νει τον αδελφό του, είναι πιο κοντός || Πώς µεγάλωσε! Τον έφτασε τον 
πατέρα του (β) (για αριθµούς) ανέρχοµαι (σε συγκεκριµένο αριθµό, 
ποσότητα): τα χρέη του προς την εφορία φτάνουν τα 10.000.000 δρχ. || 
αυτό το βιβλίο έχει φτάσει ήδη τις πέντε εκδόσεις 14. επιτυγχάνω, 
κερδίζω (αυτό που επιδιώκω): σκοπός τού χριστιανού είναι να φθάσει 
στη θέωση || κόπιασα πολύ, για να φτάσω στην επιτυχία και την α 
ναγνώριση || ~ στην αναγνώριση | στον θρίαµβο | στους στόχους µου 
15. (η µτχ. φτασµένος, -η, -ο) αυτός που έχει εξασφαλίσει µεγάλη ε 
πιτυχία και αναγνώριση στις δραστηριότητες του: -επιχειρηµατίας/ 
δικηγόρος | καλλιτέχνης ΣΥΝ. επιτυχηµένος, διακεκριµένος, καταξιω 
µένος ANT. άσηµος, άγνωστος. — φθάσιµο κ. (καθηµ.) φτάσιµο (το). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φθάνΕω, αγν. ετύµου. o παθ. αόρ. β' έφθην/ έφθάν φαί-
νεται να είναι ο αρχαιότ. τ. τού συστήµατος (πβ. κ. έβην - βαίνω, 
έστην - ί'στηµι)]. 

φθάρθηκα ρ. -> φθείρω 
φθαρµένος, -η, -ο -> φθείρω 
φθαρτικός, -ή, -ό [αρχ.] αυτός που φθείρει, που προξενεί βλάβη, κα-

ταστροφή ΣΥΝ. φθοροποιός, καταστροφικός. 
φθαρτός, -ή, -ό αυτός που υπόκειται στη φθορά: το σώµα τού αν-

θρώπου | η ύλη είναι ~ ANT. άφθαρτος. [ΕΤΥΜ- αρχ. < φθείρω 
(βλ.λ.)]. 

φθαρώ (να/θα) ρ. → φθείρω 
φθέγγοµαι ρ. µετβ. αποθ. {µόνο στον ενεστ.) (αρχαιοπρ.) αρθρώνω 
οµιλία, προφέρω φθόγγους: ο άνθρωπος, σε αντίθεση µε όλα τα άλλα 
ζώα, φθέγγεται. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ·> εκφραστ. τ., αγν. ετύµου, ο οποίος εµφανίζει έρρινο έν-
θηµα -γ-, πβ. κ. κλα-γ-γή, στρί-γ-ξ, λύ-γ-ξ. Οι επιχειρηθείσες συνδέσεις 
µε αρχ. σλαβ. zvçgo «άδω», ρωσ. zvjagii «γαβγίζω», λιθ. zéngiu «χρε-
µετίζω» κ.ά. δεν ευσταθούν µορφολογικώς. Παράγ. φθόγγ-ος]. 

φθειρ (η) {φθειρ-ός, -α | -ες, -ών} (αρχαιοπρ.) η ψείρα. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
φθείρ (ό), που συνδ. µε το ρ. φθείρω (< *φθέρ-./ω). Το νόηµα τού 
συσχετισµού είναι ότι η ψείρα αναπτύσσεται πάνω σε φθαρµένη 
σάρκα ή ότι το ίδιο το έντοµο προκαλεί φθορά και σήψη. Βλ. κ. 
ιµείρα]. 

φθειρίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. το σύνολο των 
παθολογικών δερµατικών εκδηλώσεων που προκαλούνται στο σώµα, 
στο τριχωτό τής κεφαλής ή στο τριχωτό τού εφηβαίου από διάφορα 
είδη ψειρών (βλ.λ.). 

φθειροκτόνος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που σκοτώνει, που εξολοθρεύει τις 
ψείρες (βλ.λ.): ~ φάρµακο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
φθείρ, -ρός + -κτόνος < κτείνω «φονεύω»]. 

φθείρω ρ. µετβ. {έφθειρα, εφθάρην, -ης, -η..., φθαρµένος κ. (λόγ.) 
εφθαρµένος} 1. καταστρέφω βαθµιαία, προκαλώ σταδιακή βλάβη ή 
ζηµιά: η υγρασία φθείρει τους τοίχους || µε αυτά που κάνεις, φθείρεις 
την υγεία σου || συγκεντρώσου σε αυτό που κάνεις και µη φθείρεις 
άσκοπα τις δυνάµεις σου ΣΥΝ. βλάπτω, (εκφραστ.) τρώω ΑΝΤ. ωφελώ 
2. (ειδικότ.) κάνω (κάτι) να χαλάσει µε συνεχή ή κακή χρήση: αυτό 
το πουλόβερ το φορούσα συνέχεια και το έφθειρα στους αγκώνες || τα 
φτηνά παπούτσια φθείρονται γρήγορα ΣΥΝ. τρίβω, λειώνω, χαλάω 
3. (µτφ.) βλάπτω ηθικώς: τον έφθειραν οι κακές παρέες ΣΥΝ. διαφθα-
ρώ, καταστρέφω ΑΝΤ. διαπλάσσω, ωφελώ 4. (µεσοπαθ. φθείροµαι) χά-
νω βαθµηδόν το κύρος και την υπόληψη µου, ξεπέφτω στα µάτια των 
άλλων: το κόµµα έχει φθαρεί από τη µακρά παραµονή του στην 
εξουσία ΣΥΝ. (µτφ.) χάνω, ξεφτύζω 5. (η λόγ. µτχ. εφθαρµένος, -η, -ο) 
βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φθέρ-./ω (µε αντέκταση) < I.E. *gzwher- ή *gwhder- «ρέω, 
χύνω - εξαφανίζω», πβ. σανσκρ. ksârati «ρέει, εξαφανίζεται», ksara 
«νερό» κ.ά. Η αντιπροσώπευση τού ηχηρού χειλοϋπερωικού δασέος 
*gzwh- ως φθ- ή ψ- απαντά και στα ρ. φθάνω, φθίνω]. 

φθηνά κ. (καθηµ.) φτηνά επίρρ.· σε φθηνή τιµή, χωρίς να ξοδέψω 
πολλά χρήµατα: αγόρασα | βρήκα αυτή την τσάντα πολύ ~ || σ' αυτά 
τα µαγαζιά µπορείς να ψωνίσεις ~ || (µτφ.) δεν θα πουλήσω - το το-
µάρι µου! ΦΡ. φτηνά τη γλύτωσα απέφυγα κίνδυνο, χωρίς να υποστώ 
σηµαντική βλάβη: Μου επέβαλαν 50.000 δρχ. πρόστιµο- ~! Θα µπο-
ρούσαν να µε είχαν βάλει και στη φυλακή! 

φθηναίνω κ. φτηναίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {φθήνυνα} ♦ (αµετβ.) 1. γί-
νοµαι φθηνότερος: φέτος οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αναµένεται να 
φθηνύνουν πολύ || φτήνυνε η ζάχαρη ΑΝΤ. ακριβαίνω 2. (µτφ. στον τ. 
φτηναίνω) ευτελίζοµαι, χάνω την αξία µου, ξεπέφτω: έπεσε αισθητά 
το επίπεδο τού θεάτρου- οι παραστάσεις του έχουν φτηνύνει ♦ 3. 
(µετβ.) (για εµπορεύµατα) κάνω (κάτι) φτηνότερο, κατεβάζω την τιµή 
του: λόγω τού ανταγωνισµού οι έµποροι αναγκάστηκαν να φτηνύ-
νουν τα είδη τους ΑΝΤ. ακριβαίνω. 



φθήνια 1879 φθόριο 
 

φθήνια (η) → φτήνια 
φθηνός, -ή, -ό κ. (καθηµ.) φτηνός 1. αυτός που έχει χαµηλή τιµή: στο 

φοιτητικό εστιατόριο το φαγητό είναι ~ || ~ γκαρσονιέρα | αυτοκίνητο 
| κολόνια || (συνεκδ.) - τιµή ANT. ακριβός 2. (συνεκδ.) αυτός που 
πουλά ή προσφέρει υπηρεσίες σε χαµηλή τιµή: είναι ο πιο ~ έµπορος 
|| ~ µαγαζί | ξενοδοχείο- ΦΡ. (µτφ.) ακριβός στα πίτουρα και φτηνός 
στ' αλεύρι βλ. λ. ακριβός 3. (µτφ.-µειωτ.) ευτελής, χαµηλής 
ποιότητας: - άνθρωπος | χιούµορ | επιχείρηµα | δικαιολογία ΑΝΤ. σο-
βαρός, ποιοτικός. — (υποκ.) φτηνούτσικος, -η, -ο, φτηνούτσικα 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. εύθηνός «άφθονος, ανθηρός» < αρχ. εύθηνώ (-έω) 
«αφθονώ, είµαι πλούσιος» (για ανθρώπους και εσοδείες) < ευ + -
0ηνώ, αβεβ. ετύµου, πιθ. < I.E. *dhë- «τρέφω, θηλάζω» (βλ. κ. θη-λή, 
θή-λυς), πβ. λατ. fënus «γεωργικό προϊόν», felix «ευτυχής», o σχηµα-
τισµός µε επίθηµα -no- οφείλεται ίσως στην επίδραση τού ουσ. σθέ-
νος]. 

φθινοπωριάζει ρ. απρόσ. {φθινοπώριασε} αρχίζει το φθινόπωρο. — 
φθινοπώριασµα (το). 

φθινοπωριάτικα επίρρ. (καθηµ.) κατά το φθινόπωρο· για κάτι που 
συµβαίνει το φθινόπωρο κατά τρόπο ασυνήθιστο, παράδοξο: τι σ' 
έπιασε να κάνεις ηλιοθεραπεία ~; 

φθινοπωρινός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται το 
φθινόπωρο: ~ ισηµερία | βροχή | µελαγχολία ANT. ανοιξιάτικος 2. αυτός 
που είναι κατάλληλος για το φθινόπωρο: ~ ταγέρ 3. φθινοπωρινά (τα) 
τα ρούχα που φοριούνται το φθινόπωρο: για το ταξίδι τού Οκτωβρίου 
χρειάζοµαι ~ 4. αυτός που έχει στοιχεία τού φθινοπώρου (συννεφιά, 
βροχή, σχετικό κρύο): ο καιρός σήµερα είναι -, παρόλο που έχουµε Αύ-
γουστο! Επίσης φθινοπωριάτικος, -η, -ο. — φθινοπωρινά επίρρ. 

φθινόπωρο κ. (λογοτ.) χινόπωρο (το) {φθινοπώρ-ου | -ων} 1. µία από 
τις τέσσερεις εποχές τού χρόνου, αυτή που διαδέχεται το καλοκαίρι, 
προηγείται τού χειµώνα και περιλαµβάνει τους µήνες Σεπτέµβριο, 
Οκτώβριο και Νοέµβριο: το ~ γίνεται ο τρύγος των σταφυλιών || 
βρισκόµαστε στην αρχή | στα µέσα | στο τέλος τού ~ 2. (µτφ.) η ηλι-
κία που προσεγγίζει τα γηρατειά: βρίσκοµαι στο - τής ζωής. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. φθινόπωρον < φθίνω + όπώρα]. 

φθίνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.· εύχρ. οι µτχ. φθίνων, -ούσα, 
-ον) (λόγ.) 1. (γενικά) ελαττώνοµαι σταδιακά: οι δυνάµεις µας φθί-
νουν µε τα χρόνια || ο αριθµός των δασών και των καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων συνεχώς φθίνει || το ποσοστό των γεννήσεων ακολουθεί 
φθίνουσα πορεία (µειώνεται σταδιακά) || η επιρροή του άρχισε σιγά-
σιγά να φθίνει ΣΥΝ. µειώνοµαι, λιγοστεύω ANT. αυξάνω, αυξάνοµαι, 
αβγατίζω 2. βρίσκοµαι σε κατάσταση παρακµής: από τον 2ο αι. µ.Χ. 
η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία άρχισε να φθίνει ΣΥΝ. παρακµάζω ANT. ακ-
µάζω, ανθώ 3. ΑΣΤΡΟΝ. φθίνουσα Σελήνη η φάση τής Σελήνης από 
την πανσέληνο µέχρι τη νέα Σελήνη, οπότε το ορατό τµήµα της µει-
ώνεται συνεχώς- η Σελήνη στη χάση της 4. ΜΑΘ. (α) φθίνουσα πρόο-
δος πρόοδος τής οποίας κάθε όρος είναι µικρότερος από τον προη-
γούµενο του (β) φθίνουσα ακολουθία ακολουθία τής οποίας κάθε 
όρος είναι µικρότερος από τον προηγούµενο του (γ) φθίνουσα συ-
νάρτηση συνάρτηση f για την οποία, αν χ, < χ2, τότε f(x,) > f(x2). 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *φθίν-Εω < *gzwhi-n-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gzwhei-n-ή 
*gwhdei-n- «αναλίσκω, αφανίζω» (µε έρρινο ένθηµα -η-), πβ. σαν-σκρ. 
ksayâh «αφανίζω», ksayâ- «απώλεια, εξαφάνιση» κ.ά. Οµόρρ. φθί-
σις (-η)]. 

φθίση (η) {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η σταδιακή ελάττωση, 
η βαθµιαία φθορά ΣΥΝ. µείωση, εξαφάνιση, παρακµή 2. (για πρόσ.) η 
κατάσταση µαρασµού · 3. ΙΑΤΡ. η φυµατίωση (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.) χτι-
κιό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φθίσις < φθίνω (βλ.λ.). Η λ. αντιστοιχεί επακριβώς στο 
σανσκρ. ksi-ti- «εξαφάνιση, καταστροφή»]. 

φθισιατρείο (το) (λόγ.-παλαιότ.) ειδικό θεραπευτήριο για φυµατικούς 
ΣΥΝ. σανατόριο. 

φθισικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό [αρχ.] (για πρόσ.) αυτός που πάσχει από 
φυµατίωση ΣΥΝ. φυµατικός, (λαϊκ.) χτικιάρης. 

Φθιώτιδα (η) {-ας κ. -ος} περιοχή και νοµός τής Α. Στερεάς Ελλάδας 
µε πρωτεύουσα τη Λαµία. — Φθιώτης (ο), φθιωτικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. 
< αρχ. Φθιώτις (ενν. γη) «χώρα τής Φθίας» < Φθίη | -α, περιοχή τής ΝΑ. 
Θεσσαλίας, αβεβ. ετύµου. Από τις προταθείσες υποθέσεις ξεχωρίζει η 
σύνδεση µε το ρ. φθί-νω µέσω επιθ. *Φθί-ίος (τού οποίου το τόπων. 
Φθίη αποτελεί ουσιαστικοπ. τύπο), όπως µαρτυρείται στον οµηρικό τ. 
Φθϊες και µε σηµ. «η χώρα των νεκρών», πράγµα που θα 
χαρακτήριζε τη Φθίά ως µυθικό κράτος, πατρίδα των Μυρµιδόνων. 
Αναπόδεικτη κάθε σύνδεση µε το ρ. θέσσασθαι «ικετεύω, προσεύχο-
µαι» (βλ. κ. Θεσσαλία)]. 

φθογγικός, -ή, -ό → φθόγγος 
φθογγογραµµα (το) {φθογγογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} γράµµα που 

αποδίδει φθόγγο (και όχι συλλαβή ή και λέξη). 

φθογγόγραµµα - συλλαβόγραµµα - λογόγραµµα - µονόγραµµα -
δίγραµµα. Στην ιστορία τής γραφής, ο άνθρωπος πέρασε από ποι-
κίλους τύπους «γραµµάτων» στην προσπάθεια του να δηλώσει 
τους φθόγγους που δηλώνουν τις σηµασίες των λέξεων κάθε γλώσ-
σας, στην προσπάθεια του δηλ. να αποδώσει γραπτώς τα στοιχεία 
που αποτελούν την προφορική οµιλία κάθε γλώσσας. Χρησιµοποί-
ησε το λογόγραµµα (ή εικονόγραµµα), µε το οποίο ένα γράµµα 
απέδιδε εικονιστικά ολόκληρη τη λέξη. Με αφαιρετικό τρόπο πέ-
ρασε αργότερα από την εικόνα στην «ιδέα» τής σηµασίας που δη-
λώνει η λέξη, στο ιδεόγραµµα. Περισσότερο φωνητική ήταν η εξέ-
λιξη που ακολούθησε µε τη συλλαβογραφική γραφή. Σ' αυτήν κά-
θε γράµµα, δηλ. κάθε συλλαβόγραµµα, απέδιδε έναν συνδυασµό 

φωνήεντος µε σύµφωνο, δηλ. µια συλλαβή λέξεως και όχι ολόκλη-
ρη λέξη. Φυσικά, οι δυνατοί συνδυασµοί φθόγγων (συλλαβές) σε 
µια γλώσσα είναι πολλοί, γι' αυτό και απαιτούνται πολλά συλλα-
βογράµµατα, πράγµα που κάνει τη συλλαβογραφική γραφή αντι-
οικονοµική και δυσεφάρµοστη. Έτσι επινοήθηκαν από τους Έλλη-
νες τα φθογγογράµµατα. δηλ. η αλφαβητική γραφή (το πρώτο 
πραγµατικό στον κόσµο αλφάβητο· βλ. λ. αλφάβητο, γραφή). Κάθε 
φθογγογραµµα δηλώνει έναν φθόγγο (φωνήεν ή σύµφωνο) - σπα-
νιότερα µπορεί να δηλώνει και δύο ή περισσότερους φθόγγους, 
εφόσον είναι φωνητικά παρεµφερείς ή παραλλαγές τού ιδίου 
φθόγγου (αλλόφωνα, βλ.λ.). Τέλος, όταν σε µια φθογγογραφική | 
αλφαβητική γραφή ένα γράµµα δηλώνει δύο φθόγγους (π.χ. τα ξ 
και ψ τής Ελληνικής, όπου ξ = κσκαι ψ = πσ), τότε πρόκειται για 
µονόγραµµα, ενώ το αντίθετο (όταν δύο γράµµατα δηλώνουν έναν 
φθόγγο, π.χ. µπ = β, γκ = g) πρόκειται για δίγραµµα. 

φθογγογραφία (η) [1873] {φθογγογραφιών} η γραφή που χρησιµο-
ποιεί φθογγογράµµατα (βλ.λ.). — φθογγογραφικός, -ή, -ό, φθογγο-
γραφικ-a | -ώς επίρρ. 

φθογγολογία (η) [1860] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. 1. (παλαιότ.) το τµήµα 
τής παραδοσιακής | σχολικής γραµµατικής που µελετά την άρθρωση 
και τις παθήσεις (µεταβολές) των φθόγγων από τις αρχές τού 19ου 
αι. αντικαταστάθηκε από την (ιστορική) φωνητική, που µελετά τους 
νόµους τής µεταβολής των φθόγγων, και από τις αρχές τού 20ού αι. 
διακρίθηκε από τη φωνολογία (βλ.λ., σηµ. 1), που µελετά τους φθόγ-
γους «εν συστήµατι» ως διαφοροποιητικές (τής σηµασίας) µονάδες 
ΣΥΝ. φωνητική 2. το φωνητικό σύστηµα µιας γλώσσας. — φθογγο-
λογικός, -ή, -ό [I860]. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Lautlehre], 

φθόγγος (ο) 1. ΓΛΩΣΣ. ο έναρθρος ήχος που παράγεται από τα φωνη-
τήρια όργανα τού ανθρώπου· την παραγωγή, την πρόσληψη (ακου-
στική) και την αντίληψη των φθόγγων µελετά η φωνητική (βλ.λ.) (πβ. 
λ. φώνηµα): συµφωνικός | φωνηεντικός | συνοδίτης (βλ.λ.) ~ 2. ΜΟΥΣ. 
(α) ο µουσικός ήχος ορισµένου τονικού ύψους ΣΥΝ. ο τόνος, η νότα (β) 
το γραφικό σηµείο, µε το οποίο παριστάνεται ο µουσικός φθόγγος 
ΣΥΝ. η νότα, το φθογγόσηµο. — φθογγικός, -ή, -ό [I860]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-γκ-. [ΕΤΎΜ. αρχ. < φθέγγοµαι (βλ.λ.)]. 

φθογγόσηµο (το) [1883] {φθογγοσήµ-ου | -ων} ΜΟΥΣ. καθένα από τα 
σύµβολα µε τα οποία παριστάνονται στη γραφή οι ιδιότητες µουσι-
κών φθόγγων (λ.χ. το τονικό ύψος, η διάρκεια: ολόκληρο, µισό, τέταρ-
το, όγδοο..., εξηκοστό τέταρτο). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ιταλ. nota (βλ. 
κ. νότα)]. 

φθονερός, -ή, -ό (εκφραστ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που κατέχεται από 
φθόνο, που ενεργεί και συµπεριφέρεται κινούµενος από φθόνο: ~ άν-
θρωπος | συνάδελφος ΣΥΝ. ζηλόφθονος 2. αυτός που γίνεται από φθό-
νο ή φανερώνει φθόνο: ~ πράξη | ενέργεια | µατιά | λόγια. — φθονερά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φθόνος + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. βροχ-
ερός]. 

φθόνος (ο) {χωρ. πληθ.} το έντονο αίσθηµα δυσαρέσκειας για την 
υπεροχή, τα αγαθά ή την ευτυχία τού άλλου, η ζήλια που συνοδεύε-
ται από κακία και µίσος: την εξέλιξη τού συναδέλφου του στη θέση 
τού διευθυντή την είδε µε ~ ΣΥΝ. ζηλοφθονία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζήλια. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. ετεροιωµ. βαθµ. θ. *gwdh-en- (< *gwdh-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gwedh- «σπρώχνω βίαια, καταστρέφω»), που 
συνδ. µε λιθ. gendù, gèsti «πορεύοµαι προς την καταστροφή, χάνο-
µαι», σανσκρ. gandh- «σπρώχνω, πιέζω, καταστρέφω» κ.ά.]. 

φθονώ ρ. µετβ. [αρχ.] {φθονείς... | φθόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
αισθάνοµαι φθόνο (για κάποιον/κάτι): µε φθονεί για την επιτυχία | 
την ευτυχία µου || (παροιµ.) «κάλλιο να σε φθονούν παρά να σε ψυ-
χοπονιούνται» ΣΥΝ. ζηλεύω. 

φθορά (η) 1. η βαθµιαία καταστροφή, η σταδιακή απώλεια τής αρχι-
κής ποιότητας, ποσότητας ή ιδιότητας: η ~ που επέρχεται µε το πέ-
ρασµα τού χρόνου || (µτφ.) οι συνεχείς µικροκαβγάδες προκαλούν ~ 
στις σχέσεις τους- ΦΡ. µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας βλ. λ. αφθαρ-
σία 2. (ειδικότ.) η σταδιακή καταστροφή από τη µακρά χρήση ή την 
πολυκαιρία: τα λάστιχα φέρουν έντονα σηµάδια φθοράς || ο ενοικια-
στής δεν είναι υπεύθυνος για φθορές που προέρχονται από τη συνήθη 
χρήση 3. (µτφ.) σταδιακή απώλεια τής δύναµης, τής ακµής: στην 
εξορία η υγεία του υπέστη µεγάλη ~ ΣΥΝ. παρακµή, µαρασµός 4. 
(µτφ.) η σταδιακή απώλεια τού κύρους· ΦΡ. φθορά τής εξουσίας η 
µείωση των ψηφοφόρων πολιτικού κόµµατος, ως αποτέλεσµα παρα-
µονής του, ιδιαίτερα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, στην εξουσία 5. 
(α) κάθε είδους βλάβη, ζηµιά σε αντικείµενα: προστασία από διάφο-
ρες ~)β) ΝΟΜ. φθορά ξένης ιδιοκτησίας αξιόποινη πράξη την οποία 
τελεί όποιος µε πρόθεση καταστρέφει ή βλάπτει (ολικά ή µερικά) ξέ-
νο πράγµα ή µε άλλον τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρήση του. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. διαφθείρω. [ΕΤΥΜ. αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. φθείρω 
(βλ.λ.)]. 

φθορίαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ΙΑΤΡ. δηλητηρίαση από 
φθόριο και από παράγωγα του, η οποία παρατηρείται κυρ. σε όσους 
εργάζονται στη µεταλλουργία αλουµινίου και βηρυλλίου- προκαλεί 
οστεοπόρωση, βλάβες στα δόντια, αναπνευστικές διαταραχές και 
αδυνάτισµα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fluorosis]. 

φθορίζω ρ. αµετβ. [1886] {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} εµφανίζω φθορι-
σµό (βλ.λ.), εκπέµπω φως, όταν βρεθώ υπό την ενέργεια ακτινοβο-
λίας: φθορίζουσα ουσία ΣΥΝ. φωσφορίζω. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. fluorescer]. 

φθόριο (το) [1889] {φθορίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. αέριο στοιχείο (σύµ- 
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βόλο F) µε χρώµα κιτρινοπράσινο, το οποίο απαντά στη φύση µόνο σε 
ενώσεις και χρησιµοποιείται ευρύτατα στη µεταλλουργία, τη βιοµηχανία 
πλαστικού κ.α. (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. < φθορά, λόγω των 
διαβρωτικών ιδιοτήτων του. Η γαλλ. αντίστοιχη ονοµ. fluor (< λατ. fluere 
«ρέω, σταλάζω») οφείλεται στον εύ-τηκτο χαρακτήρα τού στοιχείου]. 

φθοριούχος, -ος (καθηµ. -α), -ο [1873] ΧΗΜ. (για στοιχεία και ενώσεις) αυτός 
που περιέχει φθόριο (βλ.λ.): ~ άλας | ασβέστιο | άργυρος | νάτριο. [ΕΤΥΜ. < 
φθόριο + -ούχος < έχω]. 

φθορισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ. η ιδιότητα ορισµένων σωµάτων να 
απορροφούν το φως και στη συνέχεια να το εκπέµπουν σε µεγαλύτερο µήκος 
κύµατος, όταν βρεθούν υπό την επενέργεια ακτινοβολίας, ορατής ή αόρατης 
(όπως λ.χ. οι ακτίνες Χ, η υπεριώδης ακτινοβολία κ.ά.), καθώς επίσης και το 
σχετικό φαινόµενο: ~ υλικού || ~ ακτίνων Χ (αυτός που προκαλείται από δέσµη 
ακτίνων Χ) 2. λαµπτήρας φθορισµού γυάλινος σωλήνας που έχει επιχριστεί 
εσωτερικά µε ειδική φθορίζουσα ουσία και στον οποίο έχει εισαχθεί µία 
σταγόνα υδραργύρου και ένα ευγενές αέριο υπό ελαττωµένη πίεση, χάρη στα 
οποία, όταν στο εσωτερικό εκτελούνται ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράγεται 
έντονο λευκό φως. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. fluorescence]. 

φθορίτης (ο) [1889] {φθοριτών} ΓΕΩΛ. φθοριούχο ορυκτό τού ασβεστίου, πολύ 
διαδεδοµένο στη φύση. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. fluorite]. 

φθορίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. 1.η χηµική αντίδραση κατά 
την οποία ένα άτοµο υδρογόνου οργανικής ενώσεως υποκαθίσταται από ένα 
άτοµο φθορίου 2. η προσθήκη φθορίου στο πόσιµο νερό για την αποστείρωση 
του και για την προστασία των δοντιών των καταναλωτών από την τερηδόνα 
3. ΟΠΤ. η εναπόθεση λεπτότατου διαφανούς στρώµατος φθοριούχου άλατος 
µετάλλου (π.χ. MgF2) στην επιφάνεια µιας οπτικής υάλου, προκειµένου να 
κατασταλεί το ανακλώµενο φως και να βελτιωθεί η απόδοση των οργάνων 
που χρησιµοποιούν στοιχεία από την ύαλο αυτή. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. fluoration], 

φθοροποιός, -ός, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που προκαλεί, επιφέρει φθορά: ~ 
επίδραση | ένταση ΣΥΝ. βλαβερός, καταστρεπτικός ANT. ωφέλιµος, επωφελής. 

φι (το) -+ φει 
φιάλη (η) {φιαλών} (λόγ.) 1. (α) επίµηκες δοχείο από γυαλί ή πλαστικό, που 

έχει στενό λαιµό και µικρό άνοιγµα και χρησιµοποιείται για την αποθήκευση 
και µεταφορά υγρών ΣΥΝ. µπουκάλι, µποτίλια (β) φιάλη αερίου µεταλλικό 
δοχείο, ειδικά κατασκευασµένο για την αποθήκευση και µεταφορά αερίων 
υπό πίεση, υγροποιηµένων ή διαλυµένων, όπως λ.χ. το υγραέριο (γ) φιάλη 
αίµατος βλ. λ. αίµα 2. ΕΚΚΛΗΣ. κρήνη µε λεκάνη που βρισκόταν στον 
νάρθηκα ή έξω από παλαιοχριστιανικό ναό και χρησίµευε για τον 
τελετουργικό καθαρµό των χεριών των πιστών που προσέρχονταν στη Θεία 
Λειτουργία 3. ΑΡΧΑΙΟΛ. πήλινο ρηχό και πλατύ αγγείο. — (υποκ.) φιαλίδιο 
(το) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. pi-a2-ra), τεχν. όρ. µε παραγ. επίθηµα -άλη (πβ. κ. 
σκυτ-άλη), πιθ. < *φισ-άλά | *πισ-άλά (µε πρόληψη τής δασύτητας στο 
αρκτικό π-), αβεβ. ετύµου, καθώς δεν είναι πειστική η αναγωγή στο θ. pi- τού 
ρ. πίω (επειδή προσκρούει στην αρχική σηµ. «λεκάνη» τής λ. φιάλη). Ίσως, σε 
τελική ανάλυση, να πρόκειται για προελλην. δάνειο]. 

φιαλοδόχη (η) (λόγ.-σπάν.) σκεύος ή ερµάριο (σε κάβες κ.α.) που φέρει 
κατάλληλες υποδοχές, για να τοποθετούνται φιάλες ΣΥΝ. φιαλο-θήκη. Επίσης 
φιαλοδόχος. [ΕΤΥΜ. < φιάλη + -δόχη < δέχοµαι]. 

φιαλοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {φιαλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που έχει 
το σχήµα φιάλης: ~ όργανο | δοχείο ΣΥΝ. φιαλωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -
ες. 

φιαλοθήκη (η) [1835] {φιαλοθηκών} (λόγ.) θήκη για την τοποθέτηση και 
φύλαξη φιαλών (σε κάβες κ.α.). 

φιαλόσχηµος, -ος (καθηµ. -η), -ο αυτός που έχει σχήµα φιάλης: ο κεµεντζές 
είναι η - λύρα των Ελλήνων τού Πόντου. 

φιαλωτός, -ή, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που έχει το σχήµα φιάλης ΣΥΝ. 
φιαλοειδής. 

φιάσκο (το) (εκφραστ.) 1. η παταγώδης αποτυχία ή το πάθηµα που επισύρει τον 
χλευασµό των άλλων: η εκδήλωση | η συναυλία | η συνωµοσία κατέληξε σε - 2. 
(συνεκδ.) οτιδήποτε σηµαδεύεται από παταγώδη αποτυχία κατά τρόπο 
ιδιαίτερα απογοητευτικό και συνήθ. επισύρει τον χλευασµό άλλων: η πρεµιέρα 
τής «Τραβιάτα» τού Τζ. Βέρντι το 1853 υπήρξε ένα -, σύντοµα όµως 
αναγνωρίστηκε ως µία από τις σπουδαιότερες όπερες τού 19ου αι. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fiasco «γυάλινο µπουκάλι» και µτφ. «αποτυχία» (πβ. τη 
νεοελλ. φρ. «έµεινε µπουκάλα») < µτγν. λατ. flasco, -önis (βλ. λ. φλασκί)]. 

φιγούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κάθε µορφή ή σχήµα που απεικονίζεται 
κάπου: οι - που διακοσµούν το βάζο είναι εµπνευσµένες από την κινεζική 
µυθολογία 2. καθένα από τα εικονογραφηµένα τραπουλόχαρτα, δηλ. ο ρήγας, 
ο βαλές και η ντάµα: οι ~ στο κουµ-καν µετρούν για 103. (στο θέατρο σκιών) 
το χάρτινο οµοίωµα ανθρώπου: οι πρώτες - τού Καραγκιόζη έχουν φυλαχτεί σε 
µουσείο 4. (α) µορφή ανθρώπου που δεν διακρίνεται σαφώς: είδα µια ανδρική 
- να πλησιάζει (β) µορφή, ο ίδιος ο άνθρωπος: «διακρίνει κανείς φιγούρες από 
τα παλιά σε θέσεις-κλειδιά τού κρατικού µηχανισµού» (εφηµ.) · 5. (µειωτ.) η 
επίδειξη που αποσκοπεί στον εντυπωσιασµό' συνεκδ. η µαταιόδοξη 
συµπεριφορά που αποβλέπει στον εντυπωσιασµό των άλ- 

λων: αγόρασαν τις εγκυκλοπαίδειες για -είναι γνωστό ότι δεν ανοίγουν ποτέ 
βιβλίο! || όλο ~ είσαν ΦΡ. κάνω | πουλάω φιγούρα επιδεικνύοµαι για να 
εντυπωσιάσω: οι νεόπλουτοι συνηθίζουν να κάνουν φιγούρα · 6. ΜΟΥΣ. το 
µουσικό σχήµα, η µουσική µορφή- ο όρος χρησιµοποιείται σε δύο, ιδίως, 
περιπτώσεις: (α) η µελωδική καµπύλη, κατά τη φθογγική και ρυθµική 
διάρθρωση της- στον βαθµό που µε µικρότερες φιγούρες χτίζονται ευρύτερες 
µουσικές γραµµές, η έννοια αυτή συµπίπτει µε το µοτίβο (β) έµµονα µικρά 
συνοδευτικά σχήµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται ιδίως στην ενορχήστρωση 
τού µουσικού έργου, κατά τη γραφή των µερών των οργάνων: οι ~ των 
βιολιών || ρυθµικές ~ · 7. συνδυασµός βηµάτων και κινήσεων σε χορό, χορευ-
τική παραλλαγή: έµαθα µια καινούργια - || στην πίστα δεν υπήρχε χώρος, για να 
κάνουν οι χορευτές τις ~ τους 8. (γενικότ.) κίνηση που ακολουθεί 
συγκεκριµένο πρότυπο: ακροβατική - 9. (παλαιότ.) φιγούρες (οι) τα γλυπτά 
κοσµήµατα τής πρύµνης των ιστιοφόρων πλοίων. — (υποκ.) φιγουρίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. figura < λατ. figura «µορφή, σχήµα» < ρ. fingere «πλάσσω, 
κατασκευάζω»]. 

φιγουράρω ρ. αµετβ. {φιγουράρισα} 1. (σπάν.) επιδεικνύοµαι για να 
εντυπωσιάσω: της αρέσει να φιγουράρει µε ακριβά µοντελάκια 2. 
παρουσιάζοµαι σε σηµείο που ελκύει την προσοχή: η φωτογραφία της 
φιγουράρει σε όλα τα πρωτοσέλιδα || το όνοµα του φιγουράρει πρώτο στον 
κατάλογο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. figurare < figura (βλ. κ. φιγούρα)]. 

φινουρατζής (ο) {φιγουρατζήδες}, φιγουρατζού  (η) {φιγουρα-τζούδες} 
(καθηµ.) πρόσωπο που του αρέσει να κάνει φιγούρα, να επιδεικνύεται: είναι ~· 
όποιον βλέπει, του µιλάει για το πόσα λεφτά έχει ΣΥΝ. επιδειξιοµανής ΑΝΤ. 
σεµνός. — φιγουρατζήδικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ < φιγούρα + παραγ. επίθηµα -
τζής (βλ.λ.)]. 

φιγουράτος, -η, -ο (καθηµ.) αυτός που εντυπωσιάζει µε την εµφάνιση του: ~ 
φόρεµα | κουστούµι ΣΥΝ. φανταχτερός, λουσάτος ΑΝΤ. λιτός. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
figurato < ρ. figurare (βλ. κ. φιγουράρω)]. 

φιγουρίνι (το) {φιγουριν-ιού | -ιών} 1. το εικονογραφηµένο περιοδικό που 
περιέχει υποδείγµατα και σχέδια µόδας 2. (µτφ.-συνεκδ.) το ωραία και πολύ 
κοµψά ντυµένο πρόσωπο: ~ είσαι απόψε µε το καινούργιο σου φόρεµα! 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. figurini (πληθ.) < figura (βλ. κ. φιγούρα)]. 

φιδαετός (ο) µικρός αετός που τρέφεται µε φίδια, σαύρες, βατράχια κ.ά. 
φιδάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το φίδι · 2. επιτραπέζιο παιδικό παιχνίδι που 

παίζεται µε ζάρια και πιόνια, τα οποία κινούνται σε διαδοχικές θέσεις 
σχηµατίζοντας µαίανδρο · 3. το σπειροειδές εντοµο-απωθητικό από εύφλεκτη 
ύλη, που καίγεται αργά βγάζοντας καπνό, ο οποίος απωθεί τα κουνούπια. 

φιδένιος, -ια, -ιο αυτός που έχει σχήµα φιδιού, µε πολλές στροφές ΣΥΝ. 
φιδήσιος, στριφτός. 

φιδές (ο) {χωρ. πληθ.} ϊ. πολύ λεπτό, νηµατοειδές ζυµαρικό για την παρασκευή 
ελαφριάς σούπας 2. (συνεκδ.) η σούπα που παρασκευάζεται από το παραπάνω 
ζυµαρικό: µε πονάει το στοµάχι µου και θα φάω ~. — (υποκ.) φιδεδάκος (ο) κ. 
φιδεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. Πιθ. < διαλεκτ. ιταλ. fide < λατ. fides, -ium (πληθ.) 
«χορδές κιθάρας, λύρας»]. 

φιδήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. φιδίσιος) 1. αυτός που σχετίζεται µε το φίδι: ~ 
δέρµα 2. (µτφ.) λεπτός και ευλύγιστος σαν φίδι: ~ κορµί ΣΥΝ. λυγερός 3. 
(µτφ.) αυτός που έχει πολλές στροφές, που εκτυλίσσεται σαν το φίδι: -
µονοπάτι ΣΥΝ. οφιοειδής, ελικοειδής, φιδωτός, φιδένιος ΑΝΤ. ευθύς, ίσιος. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ήσιος. 

φίδι (το) {φιδ-ιού | -ιών} 1. ερπετό χωρίς άκρα, µε δέρµα φολιδωτό και σώµα 
επίµηκες, κυλινδρικό και ευλύγιστο, ορισµένα είδη τού οποίου είναι 
δηλητηριώδη: γνωστότερα είδη φιδιού είναι η οχιά, ο κροταλίας, η κόµπρα, ο 
βόας, ο πύθωνας κ.ά. || το - έρπει | σέρνεται | σφυρίζει | κουλλουριάζεται || το 
δάγκωµα ορισµένων δηλητηριωδών - είναι θανατηφόρο για τον άνθρωπο || γόης 
φιδιών || ιοβόλο - ΣΥΝ. (αρ-χαιοπρ.) όφις· ΦΡ. (α) (απειλητικά) µαύρο φίδι 
που σ' έφαγε θα πάθεις µεγάλο κακό, θα τιµωρηθείς σκληρά: αν δεν κάνεις 
ό,τι σου λέω, ~! φ) το αβγό τού φιδιού οτιδήποτε ευνοεί ή σχετίζεται µε την 
ανάπτυξη τού νεοναζισµού (γ) µε ζώνουν τα φίδια βλ. λ. ζώνω (δ) βγάζω το 
φίδι απ' την τρύπα για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος αναλαµβάνει κάτι 
ιδιαίτερα δύσκολο (συνήθ. για λογαριασµό άλλων): βρείτε άλλο κορόιδο, να 
βγάλει το φίδι απ' την τρύπα! ΣΥΝ. βγάζω τα κάστανα απ' τη φωτιά 2. (µτφ.-
υβριστ.) ο ύπουλος, ο κακός άνθρωπος-ΦΡ. (α) φίδι κολοβό (ως 
χαρακτηρισµός) πολύ πονηρός, φθονερός άνθρωπος (β) ζεσταίνω | έχω φίδι 
στον κόρφο µου βλ. λ. κόρφος. — (υποκ.) φιδάκι (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ξίδι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. όφίδιον, υποκ. τού ουσ. όφις (βλ.λ.)]. 

φίδι ή φείδι; Όφις > οφ-ίδιον (υποκοριστικό) > φίδ-ι (µε σίγηση 
τού αρκτικού ο- και τού ληκτικού -ον)· όχι: όφις, όφε-ως > οφείδιον 
> φείδι. Πβ. ξίδι (< οξίδιον < όξος), ταξίδι (< ταξ-ίδιον), (!) αρχίδι 
(< ορχίδιον), οξίδιο (< οξίδιον < οξύ) κ.ο.κ. → ξίδι 

φιδοβότανο (το) το φιδόχορτο (βλ.λ.). 
φιδόγλωσσά (η) (λαϊκ.) 1. η γλώσσα τού φιδιού 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που 

µιλάει πικρόχολα, που η γλώσσα του στάζει φαρµάκι ΣΥΝ. κακόγλωσσος, 
φαρµακόγλωσσος. 

φιδοπουκάµισο (το) (λαϊκ.) το δέρµα τού φιδιού, που κατά περιόδους 
αποβάλλεται ολόκληρο από το σώµα του και αντικαθίσταται από άλλο ΣΥΝ. 
φιδοτόµαρο. 

φιδοσέρνοµαι ρ. αµετβ. {φιδοσύρθηκα} (λαϊκ.) σέρνοµαι σαν φίδι. 



φιδοτόµαρο 1881 φιλεκπαιδευτικός 
 

φιδοτόµαρο (το) (λαϊκ.) το δέρµα τού φιδιού, το φιδοπουκάµισο. 
φιδότρυπα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) τρύπα την οποία χρησιµοποιεί φίδι για 

φωλιά ΣΥΝ. φιδοφωλιά. 
φιδοφωλιά (η) η φωλιά τού φιδιού ΣΥΝ. φιδότρυπα. 
φιδοχορτο (το) (λαϊκ.) ποώδες φυτό, για το οποίο πιστεύεται ότι η σκόνη από 

τη ρίζα του θεραπεύει τα δαγκώµατα φιδιών ΣΥΝ. φιδοβό-τανο. 
ςχδωτός, -ή, -ό αυτός που στρίβει σαν φίδι, που σχηµατίζει έλικες, µαιάνδρους: 

~ µονοπάτι | δρόµος | ποτάµι ΣΥΝ. φιδήσιος, στριφτός, (λόγ.) οφιοειδής, 
ελικοειδής ΑΝΤ. ευθύς, ίσιος. 

φιέστα (η) 1. ο εορτασµός µε πανηγυρικές εκδηλώσεις ΣΥΝ. γιορτή, πανηγύρι 
2. (µειωτ.) η πανηγυρική εκδήλωση που έχει µόνο επιδεικτικό χαρακτήρα και 
όχι ουσιαστικό περιεχόµενο: οι κοµµατικές ~ αποτελούν µέρος τού 
προεκλογικού αγώνα των κοµµάτων. ίΕΤΥΜ. < ισπ. fiesta < λατ. festus 
«εορταστικός» (από τη φρ. dies festus) φλ. κ. φεστιβάλ)}. 

φίκος (ο) καλλωπιστικός θάµνος, δέντρο ή αναρριχώµενο φυτό, που 
καλλιεργείται για τα µεγάλα, παχιά, δερµατώδη φύλλα του, τα οποία έχουν 
βαθυπράσινο χρώµα. 
[ΕΤΎΜ. < λατ. ficus «σύκο», πιθ. µεσογ. δάνειο, παράλλ. προς το αρχ. σϋκον 
και το αρµ. t'uz «σύκο»]. 

φίλα επίρρ. (λόγ.) ευνοϊκά, φιλικά· µόνο στη ΦΡ. φίλα προσκείµενος αυτός που 
έχει φιλική στάση προς κάποιον (ειδικότ.) αυτός που πρόσκειται πολιτικά, 
κοινωνικά κ.λπ. σε πρόσωπο ή ιδεολογικό χώρο και κατ' επέκτ. ο 
υποστηρικτής, ο οπαδός: ανήκει στους φίλα προσκείµενους τής Αριστεράς || η 
δήλωση του έθιξε τους φίλα προσκείµενους στον αντιπρόεδρο τού κόµµατος. 
[ΕΤΥΜ. Αρχ. επιρρ. χρήση τού πληθ. ουδ. τού επιθ. φίλος]. 

Φιλαδέλφεια (η) {-ας κ. -είας} 1. πόλη τής ∆. Μικράς Ασίας που γνώρισε 
µεγάλη ακµή κατά την αρχαιότητα (µικραί Αθήναι) · 2. πόλη και λιµάνι των 
ΒΑ. Η.Π.Α. — Φιλαδελφιώτης (ο), Φιλαδελφιώτισσα (η), φιλαδελφιώτικος, -
η, -ο. 
[ΕΤΎΜ. µτγν. τοπωνύµιο, που οφείλεται στον βασιλιά Άτταλο Β' τον 
Φιλάδελφο, ο οποίος την ίδρυσε το 140 π.Χ. Η πόλη των Η.Π.Α. (αγγλ. 
Philadelphia) ιδρύθηκε το 1682 από τον Αγγλο William Penn, ο οποίος 
ακολουθούσε το χριστιανικό δόγµα των Κουακέρων. Επειδή η αρχ. 
Φιλαδέλφεια είναι µία από τις επτά πόλεις τής Μ. Ασίας που µνηµονεύονται 
στην Αποκάλυψη τού Ιωάννη (3, 7-11), επέλεξε αυτό το όνοµα για τη νέα 
πόλη]. 

φίλαθλος, -η/-ος, -ο 1. (σπάν.) αυτός που αγαπά τον αθλητισµό: ~ νεολαία || 
Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που συµβαδίζει µε τις 
αρχές και τα ιδεώδη τού αθλητισµού: ~ πνεύµα 3. φίλαθλος (ο/η) (φιλάθλ-ου | 
-ων, -ους} (α) ο οπαδός αθλητικής οµάδας: οι - των δύο οµάδων (β) ο θεατής 
αθλητικού αγώνα: ισχυρές αστυνοµικές δυνάµεις επιτηρούν την έξοδο των 
φιλάθλων από το γήπεδο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. [ΕΤΥΜ µτγν. < φιλ(ο)- + 
άθλος (βλ.λ.)]. 

φιλαιναδα (η) (συνήθ. ορθ. φιλενάδα) (λαϊκ.) 1. (για γυναίκες) η φίλη γυναίκας: 
πήγε εκδροµή µε τις ~ της · 2. (για άνδρες) η ερωµένη: όταν έµαθε ότι ο άντρας 
της έχει ~, τον χώρισε ΣΥΝ. αγαπητικιά, (οικ.) γκόµενα. — (υποκ.) 
φιλαιναδίτσα κ. φιλαιναδούλα (η). [ΕΤΥΜ < φιλαινάδες, πληθ. τού µεσν. 
φίλαινα (θηλ. τού φίλος, πβ. κ. λέ-αινα), πβ. κ. αδελφ-άδες, συννυφ-άδες, κυρ-
άδες. Η γρ. µε -αι- (φιλαιναδα) είναι η ορθή ετυµολογικώς]. 

φιλαλήθεια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η αγάπη για την αλήθεια και η 
προσπάθεια για την αποφυγή τού ψεύδους ΣΥΝ. ειλικρίνεια ΑΝΤ. ψεύδος, 
υποκρισία. 

φιλαλήθης, -ης, φιλάληθες [αρχ.] {φιλαλήθ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ.) αυτός 
που αγαπά την αλήθεια, που αποφεύγει το ψεύδος: ο ~ άνθρωπος δεν έχει 
τίποτα να φοβηθεί ΑΝΤ. ψεύτης, υποκριτής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, 
φιλόζωος. 

φιλαλληλία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η αγάπη και το ανιδιοτελές ενδιαφέρον για 
τον πλησίον, τον συνάνθρωπο: το χριστιανικό κήρυγµα διδάσκει τη 
συναδέλφωση και τη ~ ΣΥΝ. αλτρουισµός ΑΝΤ. φιλαυτία, εγωισµός, 
εγωκεντρισµός. — φιλάλληλος, -η, -ο [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φιλάλληλος, 
συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. φίλος άλλήλοις]. 

φιλαναννώστης (ο) [µτγν.] {φιλαναγνωστών}, φιλαναγνώστρια (η) 
{φιλαναγνωστριών} (λόγ.-σπάν.) πρόσωπο που του αρέσει το διάβασµα, ο 
φίλος τού βιβλίου ΣΥΝ. βιβλιόφιλος. 

φιλανδέζικος, -η, -ο -+ Φινλανδία 
Φιλανδία (η) → Φινλανδία 
φιλανδικός, -ή, -ό -+ Φινλανδία 
φιλανθής, -ής, -ές (λόγ.) {φιλανθούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που αγαπά τα άνθη, 

τα λουλούδια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µτγν. < φιλ(ο)- + -ανθής < 
άνθος]. 

φιλανθρωπία (η) [αρχ.] {φιλανθρωπιών} 1. η αγάπη και το ανιδιοτελές 
ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο: δεν τον βοήθησε από ~, αλλά επειδή 
περιµένει αντάλλαγµα ΣΥΝ. φιλαλληλία, φιλευσπλαχνία, ανθρωπισµός ΑΝΤ. 
µισανθρωπία, ασπλαχνία 2. (συνεκδ.) πράξη που φανερώνει την αγάπη τού 
ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο και έχει συνήθ. τη µορφή ελεηµοσύνης και 
γενικότ. υλικής ή/και ηθικής συµπαράστασης προς αναξιοπαθούντες: άσε τις ~ 
και κοίταξε λίγο τον εαυτό σου! ΣΥΝ. αγαθοεργία 3. ΘΕΟΛ. η αγάπη τού Θεού 
για τον άνθρωπο µε κορυφαία έκφραση της το µυστήριο τής ενανθρωπήσεως 
τού Χριστού 4. ΕΚΚΛΗΣ. η ποιµαντική µέριµνα τής Εκκλησίας για την πνευ-
µατική ζωή των µελών της. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. φιλανθρωπικός, -ή, -ό [1832] 
αυτός που σχετίζεται µε τη φιλανθρωπία (βλ.λ.), αυτός που διαπνέεται από 
φιλανθρωπία ή αποβλέπει σε αυτήν: ~ έργο | σύλλογος | οργάνωση | ίδρυµα | 
σκοπός. 

φιλάνθρωπος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που αγαπά τον πλησίον του, 
τους συνανθρώπους του: παριστάνει τον ~, αλλά στην πραγµατικότητα 
εκµεταλλεύεται τους φτωχούς ΣΥΝ. φιλάλληλος, αλ-τρουιστής ΑΝΤ. 
µισάνθρωπος, εγωκεντρικός, φίλαυτος 2. ΘΕΟΛ. (ως προσωνυµία τού Θεού) 
αυτός που αγαπά το ανθρώπινο γένος: ελεήµων και ~ 3. (για αφηρ. έννοιες) 
αυτός που διαπνέεται από φιλανθρωπία, που φανερώνει ευσπλαχνία: ~ πράξη | 
έργο | αισθήµατα ΣΥΝ. φιλεύσπλαχνος, ελεήµων ANT. απάνθρωπος, 
άσπλαχνος. — φιλάνθρωποι | φιλανθρώπως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φιλόζωος. 

φιλαράκος (ο) (προστ.) 1. (χαϊδευτ.) φίλος (βλ.λ.): θα πάω να πιω ένα ποτό µε 
τους ~ µου 2. (οικ.-ειρων. ως προσφώνηση): φιλαράκο, αυτά να πας να τα πεις 
αλλού! || για πού το 'βαλες, φιλαράκο; Επίσης φιλαράκι (το). [ΕΤΎΜ. < φίλος 
+ υποκ. επίθηµα -αράκος, πβ. κ. ψευτ-αράκος]. 

φιλάρας (ο) (αργκό) ο καλός φίλος· κυρ. σε προσφωνήσεις, συχνά µε ειρωνική 
διάθεση ή για να δηµιουργηθεί κλίµα οικειότητας: φιλάρα, δυστυχώς δεν 
µπορώ να σε βοηθήσω. [ΕΤΎΜ. < φίλ(ος) + µεγεθ. επίθηµα -άρας, πβ. κ. τρελ-
άρας]. 

φιλάργυρος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που αγαπά υπερβολικά το χρήµα, που το 
συγκεντρώνει µε πάθος και δεν θέλει να το ξοδεύει: «στον φιλάργυρο τα 
γρόσα, καθώς στον νεκρό η γλώσσα» (παροιµ.) (όπως από τον νεκρό δεν 
µπορείς να πάρεις λέξη, έτσι και από τον φιλάργυρο δεν παίρνεις γρόσια, 
χρήµατα) ΣΥΝ. φιλοχρήµατος, σφιχτο-χέρης, τσιγγούνης, σπαγκοραµµένος, 
εξηνταβελόνης ΑΝΤ. ανοιχτοχέ-ρης, γενναιόδωρος, χουβαρντάς. — 
φιλαργυρία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης, φιλόζωος. 

φιλάρεσκος, -η, -ο [1871] 1. (για πρόσ.) αυτός που επιθυµεί και προσπαθεί να 
αρέσει στους άλλους (µε το ντύσιµο του, τις κινήσεις του κ.λπ.), να φαίνεται 
ωραίος και ελκυστικός: - γυναίκα 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που φανερώνει την 
επιθυµία και την προσπάθεια κάποιου να αρέσει: ~ κινήσεις/ συµπεριφορά. — 
φιλάρεσκα επίρρ., φιλαρέσκεια (η) [1871]. [ΕΤΥΜ. < φιλ(ο)- + -άρεσκος < 
αρέσκω (πβ. µτγν. αύτ-άρεσκος)]. 

φιλάρεσκος - αυτάρεσκος - νάρκισσος. Και οι τρεις λέξεις δηλώνουν 
κάποιον που προσπαθεί να αρέσει στην εµφάνιση του, αισθητικά, o 
φιλάρεσκος προσπαθεί να αρέσει και να θαυµάζεται από τους άλλους· ο 
αυτάρεσκος αρέσει και θαυµάζει τον εαυτό του- ο νάρκισσος (και 
ναρκισσευόµενος) έχει την τάση τού αυτάρεσκου, τον αυτοθαυµασµό και 
την αυταρέσκεια, σε υπερβολικό ώς παθολογικό βαθµό. 

Φιλαρέτη (η) γυναικείο όνοµα. 
Φιλάρετος (ο) (-ου κ. -έτου} 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα 

επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ µεσν. κύρ. 
όν. < φιλ(ο)- (< φίλος) + αρετή]. 

φιλαρµονική (η) [1840] ΜΟΥΣ. 1. το µουσικό σύνολο, η ορχήστρα που 
αποτελείται κυρ. από χάλκινα όργανα, πνευστά και κρουστά: η ~ τού δήµου 
έπαιζε στην πλατεία εύθυµους σκοπούς ΣΥΝ. (λαϊκ.) µπάντα 2. Φιλαρµονική 
(η) η συµφωνική ορχήστρα: η ~ τής Νέας Υόρκης || (κ. ως επίθ.) ~ ορχήστρα. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. philharmonic]. 

φιλαρµονιστης (ο), φιλαρµονίστρια (η) {φιλαρµονιστριών} µέλος 
φιλαρµονικής ορχήστρας. [ΕΤΥΜ < Φιλαρµονική (ορχήστρα)]. 

φιλάρχαιος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που αγαπά την αρχαιότητα, που 
ενδιαφέρεται για ό,τι έχει σχέση µε αυτήν ΣΥΝ. αρχαιόφι-λος, αρχαιολάτρης. 

φίλαρχος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που κατέχεται από το πάθος τής εξουσίας, που 
επιδιώκει µε κάθε τρόπο να ασκεί εξουσία: ~ πολιτικός ΣΥΝ. αρχοµανής. — 
φιλαρχία (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φιλ(ο)- + -άρχος < άρχω]. 

φιλάσθενος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αρρωσταίνει εύκολα, που προσβάλλεται 
συχνά από ασθένειες, που έχει ασθενική κράση: ~ παιδί ΣΥΝ. ασθενικός, 
(λαϊκ.) αρρωστιάρης ΑΝΤ. γερός. 

φιλαυτία (η) [µτγν.] (χωρ. πληθ.} (λόγ.) η υπερβολική αγάπη κάποιου για τον 
εαυτό του, ο υπέρµετρος εγωισµός ΣΥΝ. εγωπάθεια, εγωκεντρισµός ΑΝΤ. 
φιλαλληλία, αλτρουισµός, αυταπάρνηση. — φίλαυτος, -η, -ο [αρχ.]. 

φιλέ (το) → φιλές 
φιλειρηνικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από αγάπη για την 

ειρήνη: ~ λαός | αισθήµατα ΣΥΝ. ειρηνόφιλος ΑΝΤ. πολεµοχαρής, 
φιλοπόλεµος 2. αυτός που προωθεί την ειρήνη, που αποβλέπει στη 
διασφάλιση τής ειρήνης: ~ πολιτική/ κίνηση/ οργάνωση ΑΝΤ. φιλοπόλεµος. — 
φιλειρηνικά επίρρ., φιλειρηνικότητα (η) [1887]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. 

φιλειρηνίσµός (ο) [1887] (χωρ. πληθ.} η ιδεολογία και η πολιτική για την 
εγκαθίδρυση παγκόσµιας ειρήνης και γενικότ. την ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη 
τής χρήσεως βίας στις διανθρώπινες σχέσεις. — φ\-λειρηνιστής (ο), 
φιλειρηνίστρια (η). [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. pacifisme]. 

φιλέκδικος, -η, -ο [1831] (λόγ.) αυτός που µνησικακεί και επιζητεί την 
εκδίκηση ΣΥΝ. εκδικητικός, µνησίκακος ΑΝΤ. ανεξίκακος. [ΕΤΥΜ. < φιλ(ο)- 
+ έκδικος «εκδικητής, τιµωρός» < εκ- + -δικός < δίκη]. 

φιλεκπαιδευτικός, -ή, -ό [1837] 1. αυτός που αγαπά την εκπαίδευση, που 
αποβλέπει στην προαγωγή τής εκπαίδευσης 2. Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία 
εκπαιδευτικός, µη κερδοσκοπικός οργανισµός, που ιδρύθηκε το 1836 µε 
στόχο την προαγωγή τής εκπαίδευσης, ιδίως τής γυναικείας, και συνεχίζει το 
έργο του µέχρι σήµερα µέσα από τα 



φιλελευθερισµός 1882 -φιλία 
 

Αρσάκεια-Τοσίτσεια σχολεία, που ίδρυσε, οργάνωσε και διοικεί· βλ. κ. λ. 
Αρσάκεια. 

φιλελευθερισµός (ο) [1888] {χωρ. πληθ.} 1. (γενικά) η αντίληψη και η στάση 
ζωής που ευνοεί την ελευθερία σε επίπεδο πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό, 
ιδεολογικό ή/και ατοµικό 2. η πολιτική ιδεολογία που εµµένει στην 
προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων, που υποστηρίζει τον σεβασµό στα 
δικαιώµατα τού πολίτη, των µειοψηφιών κ.λπ. 3. (οικονοµικός) 
φιλελευθερισµός η οικονοµική αντίληψη που υποστηρίζει ότι η αγορά και οι 
δυνάµεις της πρέπει να αφήνονται να λειτουργούν ελεύθερες και ότι ο ρόλος 
τού κράτους πρέπει να περιορίζεται στη διαµόρφωση τού πλαισίου, στο οποίο 
διεξάγεται ο οικονοµικός ανταγωνισµός, και στην παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. liberalism]. 

φιλελευθεροποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να γίνεται 
(κάποιος/κάτι) φιλελεύθερος, να αγαπά την ελευθερία ή να χαρακτηρίζεται 
από πνεύµα ελευθερίας: η -µιας κοινωνίας/ των αντιλήψεων 2. ΟΙΚΟΝ. (α) η 
κατάργηση των περιορισµών στη διακίνηση εµπορευµάτων, κεφαλαίων, 
εργαζοµένων κ.λπ. µεταξύ κρατών ή στη λειτουργία τής αγοράς σε ένα κράτος 
(β) (ειδικότ.) η κατάργηση των εθνικών περιορισµών στη διασυνοριακή 
κυκλοφορία εµπορευµάτων, υπηρεσιών, κεφαλαίων κ.λπ., ώστε να µην 
παρεµποδίζεται ο ελεύθερος ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών-µελών τής 
Ε.Ε. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. liberalisation]. 

φιλελευθεροποιώ ρ. µετβ. {φιλελευθεροποι-είς... | φιλελευθεροποίησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} 1. κάνω (κάποιον/κάτι) φιλελεύθερο, να αγαπά την 
ελευθερία ή να χαρακτηρίζεται από πνεύµα ελευθερίας 2. ΟΙΚΟΝ. (α) 
καταργώ τους περιορισµούς στη διακίνηση εµπορευµάτων, κεφαλαίων, 
εργαζοµένων κ.λπ. µεταξύ κρατών ή στη λειτουργία τής αγοράς σε ένα 
κράτος (β) (ειδικότ.) καταργώ τους εθνικούς περιορισµούς που υπάρχουν στη 
διασυνοριακή κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών, των 
πληρωµών και κεφαλαίων, οι οποίοι παρεµποδίζουν τον ελεύθερο 
ανταγωνισµό µεταξύ των κρατών-µελών τής Ε.Ε. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. liberalise]. 

φιλελεύθερος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αγαπά την ελευθερία: ~ άνθρωπος | 
λαός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που προωθεί την υπόθεση τής ελευθερίας, που 
συµβάλλει στη διεύρυνση τής ατοµικής, κοινωνικής, πολιτικής, θρησκευτικής 
κ.λπ. ελευθερίας: ~ ιδέες | θεωρία | απόψεις || οι - διατάξεις ενός Συντάγµατος 
3. φιλελεύθερος (ο) {φιλελευθέρου | -ων, -ους} ο οπαδός τού πολιτικού και 
οικονοµικού φιλελευθερισµού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. 

φιλέλληνας (ο) [αρχ.] {φιλελλήνων} 1. ο αλλοδαπός που έχει ιδιαίτερη 
συµπάθεια προς τους Έλληνες και την Ελλάδα ΑΝΤ. µισέλληνας, ανθέλληνας 
2. ΙΣΤ. κάθε ξένος που υποστήριζε την Ελληνική Επανάσταση τού 1821 και 
ενδεχοµένως αγωνίστηκε ο ίδιος στο πλευρό των επαναστατών: ο λόρδος 
Μπάυρον υπήρξε από τους γνωστότερους ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. 

φιλελληνικός, -ή, -ό [1825] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους φιλέλληνες ή τον 
φιλελληνισµό: ~ κίνηµα 2. αυτός που εξυπηρετεί τους Έλληνες, που 
υποστηρίζει τα δίκαια και τα συµφέροντα τής Ελλάδας: -πολιτική ΑΝΤ. 
ανθελληνικός, µισελληνικός. — φιλελληνικά επίρρ., φι-λελληνικότητα (η) 
[1886]. 

φιλελληνισµός (ο) [1761] 1. η ιδιότητα τού φιλέλληνα 2. ΙΣΤ. ιδεολογική και 
πολιτική κίνηση που αναπτύχθηκε σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Αµερική· 
αποσκοπούσε στην ηθική και υλική ενίσχυση των Ελλήνων πριν και κατά τη 
διάρκεια τής Επανάστασης τού 1821 ΑΝΤ. ανθελληνισµός. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. philhellénisme]. 

φίλεµα (το) → φιλεύω 
φιλενάδα (η) → φιλαινάδα 
φιλεργατικός, -ή, -ό [1897] αυτός που προωθεί τα δίκαια και τα συµφέροντα 

των εργατών: ~ πολιτική | νοµοθεσία ΑΝΤ. αντεργατικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φιλόζωος. 

φίλεργος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που αγαπά την εργασία, που εργάζεται µε 
προθυµία, που δεν αποφεύγει τους κόπους τής δουλειάς: είναι ~, γι'αυτό θα 
πάει µπροστά ΣΥΝ. εργατικός, φιλόπονος ΑΝΤ. φυγόπονος, οκνηρός, 
τεµπέλης, ακαµάτης. — φιλεργία (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ, φιλόζωος. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. φίλεργος < φιλ(ο)- + -εργός < έργον]. 

φιλέρηµος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που αγαπά την ερηµιά, την 
αποµόνωση ΣΥΝ. µοναχικός ΑΝΤ. κοινωνικός, κοσµικός. — φίλε-ρηµία (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. 

φιλέρι (το) {φιλεριού} 1. ποικιλία αµπελιού µε αραιές ρίζες 2. (συνεκδ.) το 
σταφύλι που παράγεται από την παραπάνω ποικιλία και έχει ρώγες σφαιρικές 
µε ρόδινο χρώµα. [ΕΤΥΜ. < αλβ. filler «µονήρης, µεµονωµένος»]. 

φίλερις, -ις, -ι {φιλέρ-ιδος, -ι(ν) | -ιδες (ουδ. -ιδα), -ίδων} (αρχαιοπρ.) αυτός 
που προκαλεί συχνά καβγά, εριστικός: ο - βουλευτής προκάλεσε επεισόδιο µε 
συνάδελφο του στη Βουλή. [ΕΤΥΜ αρχ. < φιλ(ο)- + ερις «διένεξη, διχόνοια» 
(βλ. λ. έριδα)]. 

φιλές (ο) {φιλέδες} 1. πολύ λεπτό και αραιό δικτυωτό πλέγµα από µετάξι, 
νάιλον κ.ά., που χρησιµοποιείται για τη συγκράτηση των µαλλιών και τη 
στερέωση τού χτενίσµατος 2. δικτυωτό πλέγµα που χρησιµοποιείται για την 
κατασκευή παραπετασµάτων 3. ΑΘΛ. το δίχτυ που διαχωρίζει τους χώρους 
των δύο αντίπαλων οµάδων στο βόλεϊ ή των αντιπάλων στο τένις και στο 
πινγκ-πονγκ 4. ΤΥΠΟΓΡ. λεπτή διαχωριστική γραµµή που ξεχωρίζει 
αυτοτελή κείµενα σε εφηµερίδα ή περιοδικό. Επίσης φιλέ (το) {άκλ.}. — 
(υποκ.) φιλεδάκι (το). [ΕΤΥΜ. < γαλλ. filet «δίχτυ, πλέγµα», υποκ. τού fil < 
λατ. filum «µίτος, νήµα»]. 

φιλετάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. (υποκ.) το φιλέτο (βλ.λ.): προσφέρουν φι-λετάκια 
µινιόν µε ανάλογη σάλτσα · 2. κοµµάτι δέρµατος που προστίθεται στο πίσω 
µέρος τού υποδήµατος, για να καλύπτει τη ραφή. 

φιλέτο (το) 1. φέτα από σφάγιο, χωρίς κόκκαλο, από την περιοχή γύρω από τα 
νεφρά, η οποία θεωρείται το εκλεκτότερο κοµµάτι: κόντρα ~ (κοµµένο 
κόντρα) 2. (µτφ.) το εκλεκτότερο µέρος από κάτι: τα - γης σε πολύ κεντρικά 
σηµεία τής πόλης είναι πανάκριβα || «αν οι σιδηροδροµικές γραµµές-φιλέτα 
δοθούν σε ιδιώτες, τότε θα µείνουν στον Ο.Σ.Ε. µόνο τα ελλείµµατα» (εφηµ.) 3. 
(µτφ.) πρόσθετο λεπτό περίγραµµα σε ένδυµα ή υπόδηµα 4. στενή λωρίδα 
(από µάρµαρο, ξύλο κ.λπ.) για διακόσµηση, π.χ. δαπέδου. — (υποκ.) φιλετάκι 
(το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. filetto, υποκ. τού filo «νήµα, κλωστή» < λατ. 
filum]. 

φιλεύσπλαχνος, -η, -ο αυτός που νιώθει οίκτο και συµπόνια για τους 
συνανθρώπους του και τους βοηθεί ΣΥΝ. σπλαχνικός, πονετικός ΑΝΤ. 
άσπλαχνος, άπονος, σκληρόκαρδος. — φιλεύσπλαχνα επίρρ., φι· λευσπλαχνία 
(η). [ΕΤΥΜ; < µτγν. φιλεύσπλαγχνος < φιλ(ο)- + εϋσπλαγχνος]. 

φιλεύω ρ. µετβ. {φίλε-ψα, -µένος} (λαϊκ.) προσφέρω (φαγώσιµο ή ποτό), κυρ. 
σε επισκέπτη: τι να σε φιλέψουµε; || τον φίλεψε γλυκό τού κουταλιού ΣΥΝ. 
κερνάω, τρατάρω. — φίλεµα (το). [ΕΤΥΜ < φίλος]. 

φίλη (η) {στη γεν. πληθ. χρησιµοποιείται ο τ. φιλαινάδων} 1. το πρόσωπο 
γυναικείου φύλου, µε το οποίο συνδέεται κανείς µε σχέση αµοιβαίας αγάπης, 
αφοσίωσης και κατανόησης, χωρίς να υπάρχει συγγένεια ή ερωτικό 
ενδιαφέρον: είναι αχώριστες ~ από παιδιά ΣΥΝ. φιλαινάδα 2. (κατ' επέκτ.-
καταχρ.) το πρόσωπο γυναικείου φύλου µε το οποίο υπάρχει σχέση γνωριµίας, 
µε την οποία κάνει κάποια/κάποιος παρέα: θα πάω βόλτα µε τις ~ µου ΣΥΝ. 
γνωστή, φιλαινάδα 3. (+µου, σου...) η γυναίκα µε την οποία έχει συνάψει 
κανείς ερωτικό δεσµό: συζεί µε τη ~ του ΣΥΝ. φιλαινάδα, ερωµένη, 
αγαπητικιά, (οικ.) γκόµενα 4. (ως επίθ.): φίλη χώρα (η χώρα µε την οποία 
υπάρχουν φιλικοί δεσµοί). 

ΣΧΟΛΙΟ Η λ. φίλη δεν σχηµατίζει γενική πληθυντικού (των φίλων) για 
λόγους προφύλαξης από τη σύγχυση που θα προέκυπτε µε το αρσενικό (ο 
φίλος - των φίλων). Έτσι, όταν υπάρχει ανάγκη σχηµατισµού γενικής 
πληθυντικού για το θηλ. φίλη, χρησιµοποιείται ο τ. φιλαινάδων: ∆εν της 
αρέσουν τα γούστα των φιλαινάδων της-έχει δικές της προτιµήσεις. Οµοίως 
η λ. φοβέρα δεν σχηµατίζει γεν. πληθ. (φοβερών), γιατί συµπίπτει µε τη 
γεν. τού επιθ. φοβερός κ.ο.κ. 

φιλήδονος, -η, -ο [µτγν.] 1. (για πρόσ.) αυτός που αγαπά τις (σαρκικές) ηδονές, 
ο έκδοτος στις απολαύσεις ΣΥΝ. ηδυπαθής, έκλυτος ΑΝΤ. εγκρατής, 
ασκητικός 2. αυτός που δείχνει ηδυπάθεια, που φανερώνει αγάπη προς τις 
ηδονές: -χείληΙ έκφραση. — φιληδονία (η) [µτγν.]. 

φίληµα (το) [αρχ.] {φιλήµ-ατος | -ατα, -άτων} το φιλί (βλ.λ.): κορίτσι | χείλη για 
~. 

Φιλήµων (ο) {Φιλήµον-ος, -α} 1. αρχαίος Έλληνας κωµικός ποιητής, 
εκπρόσωπος τής Νέας Κωµωδίας (361-262 π.Χ.) 2. όνοµα αγίων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης Φιλήµονας [ΕΤΥΜ αρχ. 
κύρ. όν. (µαρτυρείται επίσης το µτγν. επίθ. φιλήµων «ευγενικός, τρυφερός») < 
θ. φιλ- (βλ. λ. φίλ-ος, φιλ-ώ) + παραγ. επίθηµα -ήµων, πβ. κ. αίδ-ήµων, ειδ-
ήµων, νο-ήµων κ.ά.]. 

φιλήσυχος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που αγαπά την ησυχία, που δεν αγαπά τη 
φασαρία ΣΥΝ. ήπιος 2. (ειδικότ.) αυτός που σέβεται και τηρεί τους νόµους, 
που αποστρέφεται τις ταραχές: ~ πολίτης ΣΥΝ. νοµοταγής, νοµιµόφρων ΑΝΤ. 
ταραξίας, ταραχοποιός. 

φιλί (το) {φιλ-ιού | -ιών} η επαφή των χειλιών µε τα χείλη, το µάγουλο ή άλλο 
σηµείο τού σώµατος άλλου προσώπου, καθώς επίσης και µε ζώο ή πράγµα' 
θεωρείται έκφραση αγάπης, ερωτικού πόθου, εγκάρδιου χαιρετισµού κ.λπ.: 
του έδωσε ένα ~ στο µάγουλο | στο στόµα || ανταλλάσσουµε φιλιά || το Πάσχα 
δίνουµε το ~ τής αγάπης || (πολλά) ~ (στερεότυπη φράση στο τέλος επιστολής) 
|| γλυκό | ηχηρό | παθιασµένο | βιαστικό | πεταχτό | ρουφηχτό | γαλλικό | αθώο 
~ || φιλιά (ή φιλάκια) (λέγεται ως αποχαιρετισµός προς οικείο πρόσωπο στο 
τέλος συνάντησης, τηλεφωνικής συνοµιλίας, επιστολής) ΣΥΝ. φίληµα, (λόγ.) 
ασπασµός· ΦΡ. (α) ro φιλί τής ζωής (i) η τεχνητή αναπνοή (βλ.λ.) που 
εφαρµόζεται στο στόµα τού ασθενούς, αφού πρώτα µισανοιχτούν τα χείλη του 
(ii) (µτφ.) η ενίσχυση ή βοήθεια που φθάνει την τελευταία στιγµή, που 
ενισχύει, τονώνει, στηρίζει: η υποστήριξη τής Αριστεράς έδωσε ~ στην 
ετοιµόρροπη κυβέρνηση (β) (µτφ.) το φιλί τού Ιούδα βλ. λ. Ιούδας (γ) 
(παροιµ.) ανάρια-ανάρια το φιλί, για να 'χει νοστιµάδα βλ. λ. ανάρια. — 
(υποκ.) φιλάκι (το). [ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. απρφ. φιλεΐν τού ρ. φιλώ, πβ. κ. 
φα)γ)ί - φαγεϊν]. 

φιλία (η) {δύσχρ. φιλιών} 1. η σχέση µεταξύ φίλων, ο δεσµός αµοιβαίας 
αγάπης, αφοσίωσης και κατανόησης (χωρίς ερωτικό πόθο), που ενώνει δύο ή 
περισσότερα µη συγγενικά πρόσωπα: θέλω απόδειξη τής ~ σου || όρκοι αιώνιας 
~ || από νωρίς συνδέθηκαν µε βαθιά και ειλικρινή ~ || (στον πληθ.) οι παλιές ~ 
δεν ξεχνιούνται εύκολα || στην κατασκήνωση θα δηµιουργήσεις νέες - ΑΝΤ. 
έχθρα, µίσος· ΦΡ. πιάνω φιλία | φιλίες (µε κάποιον) γίνοµαι φίλος 2. η ευνοϊκή 
διάθεση: φροντίζει να έχει εξασφαλίσει τη ~ των ισχυρών ΑΝΤ. έχθρα, 
εχθρότητα, δυσµένεια 3. η σχέση ειρηνικής συνύπαρξης και αλληλεγγύης 
µεταξύ χωρών, λαών, οµάδων: η ελληνοσερβική ~ || Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
(αθλητικό στάδιο στο Φάληρο). [ΕΤΥΜ αρχ. < φίλος (βλ.λ.)]. 

-φιλία β' συνθετικό για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που δηλώνουν: 
1. αγάπη ή προτίµηση: ζωο-φιλία, αστυ-φιλία, οµοφυλο-φι-λία, βιβλιο-φιλία, 
ξενο-φιλία, ουδετερο-φιλία 2. το είδος τής σχέσης 



φιλιατρό 1883 φιλόδεντρο 
 

φιλίας µεταξύ προσώπων: λυκο-φιλία, ψευτο-φιλία 3. ΙΑΤΡ. ασθένεια ή 
παθολογική προδιάθεση: αιµο-φιλία, σπασµο-φιλία. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. ουσ. φιλία (πβ. µτγν. θεο-φιλία, 
αρχ. λυκο-φιλία) και επεκτάθηκε ακόµη και σε ιατρ. όρους (λ.χ. σπασµο-φιλία, 
αιµο-φιλία) συχνά ως απόδ. ελληνογενών ξένων όρων (λ.χ. γαλλ. hémo-philie, 
xéno-philie)]. 

φιλιατρό (το) (λαϊκ.) το στόµιο τού πηγαδιού. [ΕΤΥΜ Η λ. ανάγεται στο αρχ. 
φρέαρ «πηγάδι» µέσω αµάρτυρου τ. *φρεατρόν (< φρέατρα, µτγν. πληθ. αντί 
τού αναµενόµενου φρέατα) µε την εξής πορεία: *φρεατρόν> *φλιατρόν (µε 
ανοµοίωση τού -ρ- σε -λ- και συνίζηση) > φιλιατρό (µε ανάπτυξη -ι-)]. 

φίλίγκράν (το) {άκλ.} 1. διάτρητο δικτυωτό κόσµηµα που σχηµατίζεται από 
λεπτά, συγκολληµένα µεταξύ τους πλέγµατα χρυσών, ασηµένιων ή γυάλινων 
ινών: (κ. ως επίθ.) χρυσά σκουλαρίκια - 2. δαντέλα µε βελόνα, ισπανικής 
προελεύσεως, που συνδυάζει χρωµατιστή και µεταλλική κλωστή 3. µεταλλικό 
κέντηµα που χρησιµοποιείται στη λεπτή διακόσµηση τής επίπλωσης και στον 
εκκλησιαστικό διάκοσµο (στη ∆ύση) 4. κυµατιστό σχήµα ή γράµµα που 
δηµιουργείται µε πίεση κατά το στάδιο τής κατασκευής χαρτιού, για να µην 
είναι εύκολη η παραποίηση του ΣΥΝ. υδατογράφηµα, υδατόσηµο 5. φιλι-
γκράν (η) η τεχνική κατασκευής των παραπάνω. Επίσης φιλιγκράνα (η) {χωρ. 
πληθ.}. 
[ΕΤΎΜ. < γαλλ. filigrane < ιταλ. filigrana < fili- (< λατ. filum «νήµα, 
κλωστή») + -grana < λατ. granum «σπόρος»]. 

φιλί-κλειδί → φηλί-κλειδί 
φιλικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από φιλία, αυτός που 

φανερώνει φιλία: έχουµε | διατηρούµε ~ σχέσεις || να σου δώσω µια - 
συµβουλή; || ~ συµπεριφορά ! δεσµός | στάση | εκδήλωση | χειρονοµία | 
υποδοχή | χαµόγελο | συντροφιά | διάθεση | περιβάλλον | επίσκεψη/ συζήτηση 
ANT. εχθρικός 2. ταγµένος µε το µέρος κάποιου: ~ χώρα | έθνος ΣΥΝ. 
συµµαχικός, (λόγ.-σπανιότ.) φίλιος ANT. εχθρικός 3. (για πρόσ.) αυτός που 
εκδηλώνει ευµενή διάθεση, εγκαρδιότητα: ήταν πολύ - µαζί µου || ~ 
ακροατήριο ANT. εχθρικός, ψυχρός· ΦΡ. φιλική τιµή χαµηλή τιµή 4. ΑΘΛ. 
(αγώνας) που δεν διεξάγεται στο πλαίσιο διοργάνωσης (π.χ. πρωταθλήµατος, 
κυπέλλου κ.λπ.), αλλά περισσότερο ως ευκαιρία, για να προπονηθούν οι 
οµάδες: ~ παιχνίδι | συνάντηση ΣΥΝ. φιλικό (το) 5. φιλικό (το) ο φιλικός 
αγώνας (σηµ. 4) 6. αυτός που δεν προκαλεί προβλήµατα σε κάποιον/κάτι: οι 
καινούργιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι ~ προς τον χρήστη || προϊόντα ~ 
προς το περιβάλλον (ανακυκλώσιµα, που δεν καταστρέφουν το όζον κ.λπ.) 7. 
ΙΣΤ. (α) Φιλική Εταιρεία µυστική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1814 στην 
Οδησσό από τους Ν. Σκουφά, Α. Τσακάλωφ και Ε. Ξάνθο και αποσκοπούσε 
στην οργάνωση κινήµατος για την απελευθέρωση τής Ελλάδας από τον 
τουρκικό ζυγό (β) Φιλικός (ο) µέλος τής Φιλικής Εταιρείας. — φιλικ-ά /-ώς 
[αρχ.] επίρρ., φιλικότητα (η) [1887]. 

φίλιόκβε (το) {άκλ.} (λατ. filioque) ©EOA. και εκ τού Υιού' όρος που 
προστέθηκε από τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία στο Σύµβολο τής Πίστεως (το 
«Πιστεύω») κατά τον 11ο αι. (1014, Σχίσµα των δύο Σερ-γίων), σύµφωνα µε 
τον οποίο, το Αγιο Πνεύµα εκπορεύεται (έχει ως αρχή του) όχι µόνο από τον 
Πατέρα, αλλά και από τον Υιό- αποτέλεσε το κύριο θεολογικό αίτιο τού 
σχίσµατος µεταξύ τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας 
(1054). 
[ΕΤΥΜ < λατ. filiöque «και εκ τού Υιού» < filiô (αφαιρετ. πτώση τού ουσ. 
filius «υιός») + que «και»]. 

φίλιος, -α, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που εκφράζει, που φανερώνει ή που αισθάνεται 
φιλία (βλ.λ.): ~ στρατεύµατα | περιοχή | δυνάµεις ΣΥΝ. φιλικός ANT. εχθρικός, 
πολέµιος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φίλος]. 

φιλιότσος (ο), φιλιότσα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} (διαλεκτ.) αυτός που έχει 
βαφτιστεί από κάποιον (νοννό | νοννά) ΣΥΝ. βαφτιστικός, βαφτι-σιµιός, 
βαφτιστήρι. [ΕΤΥΜ < ιταλ. figlioccio, υποκ. τού figlio «υιός»]. 

Φιλιππία (η) γυναικείο όνοµα. 
φιλιππικός (ο) [µτγν.] (ενν. λόγος) 1. καθένας από τους τρεις λόγους που 

εκφώνησε ο ∆ηµοσθένης κατά τού βασιλιά τής Μακεδονίας Φιλίππου Β' 2. 
(µτφ.) το δριµύ κατηγορητήριο: ο πρόεδρος εξαπέλυσε ~ εναντίον τής 
εσωκοµµατικής αντιπολίτευσης. 

Φιλιππίνες (οι) {Φιλιππίνων (συνήθ. προφορ. Φιλιππίνων)} (ταγκαλ. Republika 
ng Püipinas, αγγλ. Republic of the Philippines = ∆ηµοκρατία των Φιλιππινών) 
νησιωτικό κράτος τής ΝΑ. Ασίας στον Ειρηνικό Ωκεανό µε πρωτεύουσα τη 
Μανίλα, επίσηµες γλώσσες τη Φιλιππινέ-ζικη (Ταγκαλόγκ) και την Αγγλική 
και νόµισµα το πέσο Φιλιππίνων. — Φιλιππινέζος (ο), Φιλιππινέζα (η), 
φιλιππινέζικος, -η, -ο, Φιλιππινέ-ζικα (τα). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικός. 
[ΕΤΥΜ. Οι Φιλιππίνες οφείλουν την ονοµασία τους στον Φίλιππο Β', βασιλιά 
τής Ισπανίας, ο οποίος ήταν διάδοχος τού θρόνου, όταν (το 1543) ο Ισπανός 
εξερευνητής Ruy Lopez de Villalobos κατέλαβε το Αρχιπέλαγος]. 

Φίλιππος (ο) {-ου κ. -ίππου} 1. όνοµα πέντε βασιλέων τής Μακεδονίας µε 
κυριότερο τον Φίλιππο Β' (382-336 π.Χ.), πατέρα τού Αλεξάνδρου 2. όνοµα 
αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον Απόστολο, έναν από 
τους δώδεκα µαθητές τού Χριστού, που κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Φρυγία ΦΡ. 
βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ βλ. λ. 

Ναθαναήλ 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (λαϊκ.) Φίλιππος [ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν., µε 
σηµ. «αυτός που αγαπά τα άλογα ή την ιππασία», < φιλ(ο)- + ίππος]. 

φίλιππος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που αγαπά τα άλογα και την ιππασία 2. (ειδικότ. 
ως ουσ.) ο τακτικός θεατής ιπποδροµιών. [ΕΤΥΜ αρχ. < φιλ(ο)- + ίππος]. 

Φιλιππούπολη (η) {-ης κ. -πόλεως) πόλη και περιοχή τής Κ. Βουλγαρίας. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Φιλιππούπολις (από το όν. τού βασιλιά Φιλίππου Β'τού 
Μακεδόνα, ο οποίος την ίδρυσε), o Φίλιππος ονόµασε αρχικώς τη νέα πόλη 
Πονηρόπολιν, αλλά οι Θράκες κάτοικοι την αποκαλούσαν Pulpudava (< Pulp 
«Φίλιππος» + dava «πόλη»), από όπου προήλθε η σηµερινή βουλγ. ονοµασία 
Plovdiv. Η ελλην. ονοµασία αποτελεί µετάφραση τής θρακικής και άρχισε να 
χρησιµοποιείται από τον 2ο αι. π.Χ. Οι Ρωµαίοι την αποκαλούσαν 
Trimontium, επειδή είχε οικοδοµηθεί πάνω σε τρεις λόφους], 

Φιλισταίος (ο), Φιλισταία (η) 1. ΙΣΤ. µέλος αρχαίου λαού εγκατεστηµένου στη 
Ν. ακτή τής Παλαιστίνης πριν από την άφιξη των Ισραηλιτών οι Φιλισταίοι 
συγκρούστηκαν µε τους Ισραηλίτες και ηττήθηκαν οριστικά από τον βασιλιά 
∆αβίδ 2. (µετωνυµ.) στενόµυαλος, εγωιστής και υποκριτής άνθρωπος. — 
φιλισταΐκός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < µτγν. Φιλισταΐος, πιθ. συνδ. µε εβρ. palóS 
«εισβάλλω», o λαός των Φιλισταίων έδωσε το όνοµα του στην Παλαιστίνη 
(βλ.λ.)]. 

φιλισταϊσµός (ο) η στενόµυαλη, εγωιστική και υποκριτική συµπεριφορά. [ΕΤΥΜ 
< Φιλισταίος (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ισµός]. 

φιλιστρίνι (το) → φινιστρίνι 
φιλίστωρ (ο/η) {φιλίστ-ορος, -ορα | -ορες, -όρων} (αρχαιοπρ.) 1. αυτός που 

αγαπά την ιστορία, τις ιστορικές µελέτες 2. (γενικότ.) αυτός που αγαπά τη 
γνώση και την έρευνα ΣΥΝ. φιλοµαθής. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φιλ(ο)- + ί'στωρ 
«γνώστης» (βλ. κ. ιστορία)]. 

φιλιώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φίλιω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) 
αποκαθιστώ τις αγαθές σχέσεις (µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων), 
οδηγώ σε συµβιβασµό: κοίταξε να τους φιλιώσεις, γιατί είναι κρίµα να είναι 
µαλωµένοι ΣΥΝ. συµφιλιώνω, συµβιβάζω ANT. διχάζω ♦ 2. (αµετβ.) έρχοµαι 
σε συµφιλίωση, αίρω τις διαφορές µου µε κάποιον: όταν συγκρούονται για 
τέτοιους σοβαρούς λόγους, δεν είναι εύκολο να φιλιώσουν || έτσι ο άνθρωπος 
φιλιώνει µε την ιδέα τού θανάτου ΣΥΝ. συµφιλιώνοµαι. — φίλιωµα (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φιλιώ (-όω) < αρχ. φίλιος]. 

φιλµ (το) {άκλ.} 1. µεµβράνη από οξική κυτταρίνη ή πολυεστέρα, επι-
καλυµµένη µε φωτοευαίσθητο γαλάκτωµα, που χρησιµοποιείται στις 
φωτογραφικές και κινηµατογραφικές µηχανές για τη λήψη εικόνων 2. 
(συνεκδ.) κινηµατογραφική ή τηλεοπτική ταινία, έργο 3. ΤΥΠΟΓΡ. φύλλο 
από αδιάσταλτο διαφανές υλικό, πάνω στο οποίο αποτυπώνεται κείµενο ή και 
εικόνα που προορίζεται για εκτύπωση. — (υποκ.) φιλ-µάκι (το) (βλ.λ.), 
φιλµικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. film < µέσ. αγγλ. filme «µεµβράνη» < αρχ. αγγλ. filmen, που 
συνδ. µε αρχ. αγγλ. fell «δέρµα», λατ. pellis «δέρµα», καθώς και µε το αρχ. 
πέλµα]. 

φιλµάκι (το) {χωρ. γεν.) µικρής διάρκειας κινηµατογραφική ταινία. 
φιλµάρω ρ. µετβ. {φιλµάρισ-α, -µένος} (καθηµ.) 1. τραβώ ταινία 2. ΤΥΠΟΓΡ. 

εµφανίζω σε φιλµ (κείµενο ή φωτογραφίες προς εκτύπωση). — φιλµάρισµα 
(το). [ΕΤΥΜ < φιλµ + παραγ. επίθηµα -άρω, πβ. κ. σουτ-άρω]. 

φίλµογραφία (η) 1. το σύνολο των κινηµατογραφικών ταινιών τις οποίες έχει 
σκηνοθετήσει (κάποιος) ή στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει ή έχει 
συµµετάσχει ένας ηθοποιός: η ~ τού Φ. Φελλίνι 2. κατάλογος 
κινηµατογραφικών ταινιών (συνήθ. µε κοινό θέµα): ~ τού ανεξάρτητου 
αµερικανικού κινηµατογράφου τού έτους 1999. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. 
filmographie (νόθο συνθ.)]. 

φιλντισένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από φίλντισι: ~ κολιέ | 
άγαλµα ΣΥΝ. σεντεφένιος 2. που µοιάζει, κυρ. στο χρώµα, µ^ε φίλντισι: ~ 
επιδερµίδα. 

φίλντισι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) ο µάργαρος (βλ.λ.) ΣΥΝ. σεντέφι. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. fildisi]. 

φίλο- κ. φιλό- κ. φιλ- α' συνθετικό που δηλώνει αγάπη, προτίµηση, ροπή | κλίση 
προς κάποιον/κάτι: φιλο-πόλεµος, φιλο-πρόοδος, φιλοχρήµατος, φιλ-άσθενος. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
φίλος (βλ.λ.)]. 

φιλοβασιλικός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι υπέρ τού θεσµού τής βασιλείας: ~ 
οργάνωση || (κ. ως ουσ.) συγκέντρωση φιλοβασιλικών ΣΥΝ. βασιλόφρων, 
βασιλικός ΑΝΤ. αντιβασιλικός, αντιµοναρχικός 2. αυτός που πρόσκειται στον 
βασιλιά: απόπειρα πραξικοπήµατος από οµάδα ~ στρατηγών. 

φιλογύνής (ο) [αρχ.] {φιλογύνηδες} πρόσωπο που αγαπά τις γυναίκες ΑΝΤ. 
µισογύνης. 

φιλοδασικός, -ή, -ό [1887] αυτός που αποσκοπεί στη φροντίδα και προστασία 
των δασών: ~ πολιτική | πρακτική | νοµοθεσία. 

φιλόδεντρο (το) (συνήθ. ορθ. φυλλόδεντρο) καλλωπιστικό φυτό µε µεγάλα, 
συνήθ. πλατιά, δερµατώδη φύλλα και άνθη που σχηµατίζουν ταξιανθία, η 
οποία περιβάλλεται από ένα µεγάλο φύλλο (σπάθη). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ„ < νεολατ. philodendron. H γρ. φυλλόδε- 

 

φιλο- α συνθετικό φιλο-
αµερικανικός, -ή, -ό 
φιλο-αναρχικός, -ή, -ό 
φιλο-αριστερός, -ή, -ό 
φιλο-βενιζελικός, -ή, -ό 

φιλο-βρετανικός, -ή, -ό 
φιλο-δασικός, -ή, -ό φιλο-
ϊσραηλινός, -ή, -ό φιλο-
κοµουνιστικός, -ή, -ό 

φιλοκυβερνητικός, -ή, -ό 
φιλο-κυπριακός, -ή, -ό 
φιλο-ναζιστής (ο) φιλο-
παλαισπνιακός, -ή, -ό 

φιλο-σερβικός, -ή, -ό 
φιλο-σοβιετικός, -ή, -ό 
φιλο-σταλινικάς, -ή, -ό 
φίλο-τουρκικός, -ή, -ό 

φιλο-χουντικός, -ή, -ό 



φιλοδίκαιος 1884 φιλολογώ 
 

ντρο οφείλεται σε παρετυµολογία προς το φύλλο]. 
φιλοδίκαιος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που αγαπά το δίκαιο. 
φιλόδικος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει την τάση να καταφεύγει συχνά 

στα δικαστήρια: σύµφωνα µε τις στατιστικές, οι Έλληνες είναι ~ λαός ΣΥΝ. 
δικοµανής. — φιλοδικία (η) [µτγν.]. 

φιλοδοξία (η) [µτγν.] {φιλοδοξιών} 1. η αγάπη για τη δόξα και τη διασηµότητα 
2. η ζωηρή επιθυµία για ανάδειξη: φλέγεται από ~ 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
ονειρεύεται κανείς για τη µελλοντική του εξέλιξη, γενικότ. οτιδήποτε 
σηµαντικό ονειρεύεται κανείς να πραγµατοποιήσει: έχει τη - να διαδώσει τις 
φιλειρηνικές του ιδέες στην πατρίδα του || οι νέοι είναι φυσικό να έχουν 
(πολλές) ~ || άνθρωπος χωρίς φιλοδοξίες || µικρές | µεγάλες | προσωπικές | 
πολιτικές | αρρωστηµένες ~ || πραγµατοποιώ τις ~ µου ΣΥΝ. επιθυµία, 
επιδίωξη. 

φιλόδοξος, -η, -ο [αρχ.] (για πρόσ.) 1. αυτός που αγαπά πολύ τη δόξα και τα 
µεγαλεία, που τον διακρίνει ζωηρή επιθυµία για ανάδειξη: είναι πολύ ~ και 
επιδιώκει να ανέβει µε κάθε τρόπο ΣΥΝ. (κακόσ.) µεγαλοµανής ΑΝΤ. 
µετρηµένος, ταπεινός 2. αυτός που έχει πολλές φιλοδοξίες για τη µελλοντική 
του εξέλιξη, που επιδιώκει έντονα να επιτύχει (κάπου) ή να αποκτήσει (κάτι): 
ως επιχειρηµατίας είναι πολύ ~ και ριψοκίνδυνος || - επιστήµονας | καλλιτέχνης 
3. (για πράγµατα) αυτός που φανερώνει φιλοδοξία, που εµπεριέχει υψηλούς 
και δύσκολους στόχους: ~ σχέδιο | στόχος | πρόγραµµα | πολιτική ΣΥΝ. 
µεγαλεπήβολος ΑΝΤ. ταπεινός. — φιλόδοξα επίρρ. 

φιλοδοξώ ρ. µετβ. [αρχ.] {φιλοδοξείς... | φιλοδόξησα} (+να) έχω συγκεκριµένη 
φιλοδοξία, επιθυµώ σφοδρά (να πραγµατοποιήσω έργο, να επιτύχω στόχο 
κ.λπ.): ~ να γίνω συγγραφέας || φιλοδοξεί να καταλάβει υψηλά αξιώµατα. 

φίλοδυτικός, -ή, -ό 1. φιλικός προς τη ∆ύση και τους δυτικούς: ο ισλαµιστής 
πρωθυπουργός άλλαξε πορεία και ακολουθεί πλέον ~ πολιτική 2. ΠΟΛΙΤ. φιλική 
τοποθέτηση απέναντι στα κράτη, κυρίως τις ιθύνουσες Μεγάλες ∆υνάµεις, και 
τους διακρατικούς σχηµατισµούς στον χώρο τού ∆υτικού Ηµισφαιρίου, όπου 
και δεσπόζει η φιλελεύθερη ιδεολογία και η ελεύθερη οικονοµία: ~ κυβέρνηση 
| πολιτική | αρθρογραφία. 

φιλοδώρηµα (το) [µεσν.] {φιλοδωρήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) µικρό 
χρηµατικό ποσό που προσφέρεται σε υπάλληλο για τις υπηρεσίες του: αφήνω 
- στον σερβιτόρο || στο βεστιάριο απαγορεύονται τα -ΣΥΝ. πουρµπουάρ, 
(λαϊκ.) µπαξίσι. 

φιλοδωρώ ρ. µετβ. [µεσν.] {φιλοδωρείς... | φιλοδώρησα} (λόγ.-σπάν.) 
ανταµείβω µε φιλοδώρηµα: ~ τον σερβιτόρο | τον αχθοφόρο || (ειρων.) τον 
φιλοδώρησε µε µια καρπαζιά || το καθεστώς τον φιλοδώρησε µε καταδίκη σε 
φυλάκιση δύο χρόνων. 

φιλόζωος1, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που αγαπά υπέρµετρα τη ζωή, 
που νοιάζεται υπερβολικά γι' αυτήν 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από µαλθακότητα και δειλία, επειδή αγαπά και προσέχει υπερβολικά τον 
εαυτό του ΣΥΝ. µαλθακός, δειλός. — φιλοζωία (η) [µτγν.] 

φιλόζωος2, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αγαπά τα ζώα, που νοιάζεται για αυτά: η ~ 
κυρία ταΐζει τα αδέσποτα τής γειτονιάς ΣΥΝ. ζωόφιλος. — φιλοζωία (η), 
φιλοζωικός, -ή, -ό. 

φιλόζωος ή ζωόφιλος; Τα ζωόφιλος | φιλόζωος ανήκουν σε έναν µικρό 
αριθµό συνθέτων που εµφανίζουν διπλή µορφή: Θεόφιλος -Φιλόθεος, 
Θεόδωρος - ∆ωρόθεος κ.ά. Ωστόσο, κρίνοντας από τη σηµασία τού 
συνθέτου («αυτός που αγαπά τα ζώα») και από παρόµοια σύνθετα, 
κανονικός είναι ο τ. φιλόζωος (< φιλώ «αγαπώ» + ζώο) (πβ. φιλόσοφος = 
αυτός που αγαπά τη σοφία, φιλέλληνας = αυτός που αγαπά τους Έλληνες, 
φιλελεύθερος = αυτός που αγαπά την ελευθερία, φίλεργος = αυτός που 
αγαπά την εργασία, φιλάνθρωπος, φιλαλήθης, φιλανθής, φιλάργυρος, 
φίλαθλος, φιλέρηµος, φιλεργατικός κ.ά.). 

φιλοθεάµων, -ων, -ον {φιλοθεάµ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) 
αυτός που του αρέσουν τα θεάµατα: το φιλοθεάµον κοινό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -
ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φίλο- + -θεάµων < θεώµαι (-άο-) «παρατηρώ, βλέπω» (βλ. λ. 
θέαµα)]. 

Φιλοθέη (η) 1. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: η οσία ~ η Αθηναία 2. γυναικείο 
όνοµα. 

Φιλόθεος (ο) {-ου κ. -έου} όνοµα αγίων και επισκόπων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < φίλο- (< φίλος) + θεός]. 

φιλόθεος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που δείχνει αγάπη και σεβασµό προς τονθεό ΣΥΝ. 
θεοσεβής. — φιλοθεΐα (η) [µτγν.]. 

φιλόθρησκος, -η, -ο [µτγν.] (σπάν.) αυτός που αγαπά τη θρησκεία και ό,τι 
σχετίζεται µε αυτήν, που έχει πολύ ανεπτυγµένο το θρησκευτικό συναίσθηµα 
ΣΥΝ. θρήσκος, θεοσεβής, θεοφοβούµενος ΑΝΤ. άθρησκος, άθεος. 

φιλοκαλια (η) {χωρ. πληθ.} 1. η αγάπη προς το ωραίο ΣΥΝ. καλαισθησία, 
γούστο ΑΝΤ. απειροκαλία, κακογουστιά 2. ΘΕΟΛ. (α) η αγάπη τού κάλλους, 
τού ωραίου κάι τού καλού- εποµένως, και η αγάπη για τον Θεό, που είναι η 
πηγή τού καλού (β) (µε κεφ.) τίτλος ανθολογηµένων αποσπασµάτων από το 
έργο τού Ωριγένη (γ) (Φιλοκαλία των Ιερών νηπτικών) απάνθισµα έργων 
πατέρων τής Εκκλησίας, από τον 4ο ώς τον 15ο αι., το οποίο συνέταξαν και 
εξέδωσαν (Βενετία 1782) οι άγιοι Νικόδηµος ο Αγιορείτης και Μακάριος 
Κορίνθου. — φιλοκαλώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «καλαισθησία», < αρχ. φιλόκαλος < φιλο-+ 
καλός. Ως θεολ. όρ. πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τους Μ. Βασίλειο και 
Γρηγόριο Ναζιανζηνό, οι οποίοι τιτλοφόρησαν έτσι ορισµένα έρ- 

γα τού Ωριγένη, και αργότερα (1782) χρησιµοποιήθηκε για το εράνι-σµα υπό 
τον τίτλο Φιλοκαλία των ιερών Νηπτικών]. 

φιλόκαλος, -η, -ο [αρχ.] (σπάν.) αυτός που αγαπά το ωραίο, που διαθέτει 
φιλοκαλία ΑΝΤ. αφιλόκαλος, ακαλαίσθητος, κακόγουστος, απει-ρόκαλος. 

φιλοκατήγορος, -η, -ο (λόγ.-σπάν.) αυτός που του αρέσει να κατηγορεί, να 
επικρίνει τους άλλους. 

φιλοκερδής, -ής, -ές [αρχ.] [φιλοκερδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
αγαπά υπερβολικά το κέρδος, που κερδοσκοπεί: ~ επαγγγελ-µατίας ΑΝΤ. 
αφιλοκερδής, ανιδιοτελής. — φιλοκερδώς επίρρ., φιλοκέρδεια (η) [αρχ.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φιλοκίνδυνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που του αρέσει ο κίνδυνος, που επιδιώκει να 
εκτίθεται σε κίνδυνο ΣΥΝ. ριψοκίνδυνος. 

φιλοκόλακας (ο) [αρχ.] {φιλοκολάκων} πρόσωπο που του αρέσει να κολακεύει. 
Φιλοκτήτης (ο) ΜΥΘΟΛ. Θεσσαλός ηγεµόνας που έλαβε µέρος στην 

εκστρατεία κατά τής Τροίας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < φίλο- (< φίλος) + -κτήτης < θ. κτη- τού ρ. κτώµαι (βλ. 
λ. κτή-µα, κτή-σις)]. 

φιλολαϊκός, -ή, -ό [1896] αυτός που φανερώνει αγάπη για τον λαό και 
υπερασπίζεται τα συµφέροντα του: - µέτρο | πολιτική ΑΝΤ. αντιλαϊκός. 

Φιλόλαος (ο) {-ου κ. -άου} αρχαίος Έλληνας πυθαγόρειος φιλόσοφος (5ος αι. 
π.Χ.) από τον Κρότωνα τής Κάτω Ιταλίας. [ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. < φίλο- (< 
φίλος) + λαός]. 

φιλολογία (η) {φιλολογιών} 1. (γενικά) η επιστήµη που µελετά συγκεκριµένη 
γλώσσα και λογοτεχνία, συχνά σε συνδυασµό και µε άλλες πλευρές τού 
αντίστοιχου πολιτισµού (π.χ. ιστορία, τέχνες κ.λπ.): νεοελληνική | γερµανική ~ 
2. (ειδικότ.-παλαιότ.) η σπουδή των αρχαίων γλωσσών, κυρ. από την άποψη 
τής κριτικής αποκατάστασης, τής µελέτης τής γνησιότητας και τής ερµηνείας 
των κειµένων που έχουν διασωθεί από την αρχαιότητα, καθώς επίσης και των 
σχέσεων των κειµένων αυτών µε τον πολιτισµό και τον συγγραφέα τους: αρ-
χαία ελληνική | λατινική | σανσκριτική ~ 3. (περιληπτ.) το σύνολο των γραπτώς 
παραδεδοµένων έργων έθνους, εποχής κ.λπ.: αγγλική | γαλλική | γερµανική | 
αρχαία | µεσαιωνική | βυζαντινή | νεοελληνική ~ ΣΥΝ. γράµµατα, γραµµατεία 
4. (περιληπτ.) το σύνολο των συγγραµµάτων που αναφέρονται σε ορισµένο 
κλάδο τού επιστητού: η υπό έκδοση σειρά θα πλουτίσει τη νοµική ~ τής χώρας 
µας || ιατρική | εκκλησιαστική ~ ΣΥΝ. γραµµατεία · 5. (µειωτ.) (συνήθ. στον 
πληθ.) οµιλία χωρίς ουσία, άσκοπη φλυαρία: άσε τις ~ και προχώρησε στην ου-
σία! || κάνει ~, δεν λέει τίποτε σηµαντικό ΣΥΝ. αερολογία, πολυλογία. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., αρχική σηµ. «φιλοµάθεια, αγάπη για τη λογοτεχνία», < φιλόλογος 
(βλ.λ.)]. 

φιλολογία - λογοτεχνία - θεωρία τής λογοτεχνίας - συγκριτική φιλολογία. 
Συχνά εµφανίζεται σύγχυση στη χρήση αυτών των όρων, οι οποίοι 
διαφέρουν ουσιωδώς µεταξύ τους. Λογοτεχνία είναι η τέχνη τού λόγου, τα 
έργα τής ποίησης και τής πεζογραφίας που γράφονται από τους λογοτέχνες, 
ποιητές ή πεζογράφους. Φιλολογία είναι η επιστήµη που µελετά τα 
λογοτεχνικά έργα και γενικότερα την πνευµατική παραγωγή ενός λαού (η 
αρχαία φιλολογία µελετά όχι µόνο τα λογοτεχνικά έργα, αλλά τα πάσης 
φύσεως κείµενα που έχουν διασωθεί, φιλοσοφικά, ιστορικά, επιστηµονικά 
κ.ά.). Συγκριτική φιλολογία είναι η επιστήµη που µελετά συγκριτικά τις 
λογοτεχνίες των διαφόρων χωρών (π.χ. ελληνική και αγγλική λογοτεχνία, 
γαλλική και γερµανική λογοτεχνία ή την ευρωπαϊκή λογοτεχνία γενικότερα 
κ.τ.ό.). Θεωρία τής λογοτεχνίας (ή λογοτεχνική κριτική ή κριτική τής 
λογοτεχνίας) είναι επίσης η επιστήµη που µελετά τα γενικά θέµατα τής 
δοµής, λειτουργίας, ανάλυσης, περιγραφής και αξιολόγησης των έργων τής 
λογοτεχνίας· έχει δηλ. έντονα θεωρητικό χαρακτήρα. 

φιλολονίζω ρ. αµετβ. {µτχ. ενεστ. φιλολογίζων, -ούσα, -ον | φιλολό-γισα} 
(λόγ.-συχνά µειωτ.) ασχολούµαι ερασιτεχνικά µε τη φιλολογία: 
φιλολογίζοντες κύκλοι. 
[ΕΤΥΜ. < φιλολογία + παραγ. επίθηµα -ίζω (πβ. µτγν. επίθ. φιλολογι-στικός)]. 

φιλολογικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φιλολογία ή τον 
φιλόλογο: - µελέτη | σπουδές | ενασχόληση | περιοδικό | κριτική || ~ σαλόνι 
(χώρος, συνήθ. σε ιδιωτικό σπίτι, όπου οι προσκεκληµένοι συζητούν για τη 
λογοτεχνία, για πνευµατικά ζητήµατα) || ~ βραδιά' ΦΡ. φιλολογικό µάθηµα 
καθένα από τα σχολικά µαθήµατα, που ανήκουν στον χώρο των 
ανθρωπιστικών επιστηµών (γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία, φιλοσοφία, έκθεση) 
2. αυτός που σχετίζεται µε τη λογοτεχνία ή τους λογοτέχνες: ~ κείµενο | 
ψευδώνυµο ΣΥΝ. λογοτεχνικός 3. (µειωτ.) αυτός που δεν έχει συγκεκριµένο 
στόχο ή ουσιαστικό περιεχόµενο' ΦΡ. (α) φιλολογική συζήτηση | κουβέντα 
(µειωτ.) συζήτηση γενική, όχι λεπτοµερής, συχνά και χωρίς ουσιαστικό πε-
ριεχόµενο (β) φιλολογικό ενδιαφέρον (ί) το ενδιαφέρον για φιλολογικά 
θέµατα (ii) (σκωπτ.) το ενδιαφέρον που πηγάζει από περιέργεια και όχι από 
διάθεση για ουσιαστική γνώση. — φιλολογικ-ά | -ώς [1845] επίρρ. 

φιλόλογος (ο/η) {φιλολόγ-ου | -ων, -ους} 1. ο επιστήµονας που έχει ειδικευθεί 
στη φιλολογία 2. ο πτυχιούχος φιλολογίας που διδάσκει φιλολογικά µαθήµατα 
στη µέση εκπαίδευση (βλ. λ. φιλολογικός). [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «φίλος 
των λόγων, τής ρητορικής και τής λογοτεχνίας», < φίλο- + λόγος. Στη µτγν. 
γλώσσα η λ. δήλωσε τον σπουδαστή και τον λόγιο]. 

φιλολογώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {φιλολογείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 



φιλοµαθής 1885 φιλοσόφηµα 
 

(σπάν.) ασχολούµαι µε τη φιλολογία 2. (καταχρ.) ασχολούµαι µε τη 
λογοτεχνία · 3. (µειωτ.) µιλώ άσκοπα, φλυαρώ: φιλολογούν µε τις 
ώρες χωρίς να καταλήγουν πουθενά. 

φιλοµαθής, -ής, -ές {φιλοµαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· φιλοµαθέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) αυτός που αγαπά τη µάθηση, που επιδιώκει να αποκτή-
σει όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις: - νέος ΣΥΝ. λόγιος. — φι-
λοµάθεια (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < φίλο- + -µαθής, από το θ. τού αορ. β' εµαθ-ον του ρ. 
µανθάνω]. 

Φιλοµήλα (η) 1. ΜΥΘΟΛ. κόρη τού βασιλιά τής Αθήνας Πανδίονος, 
την οποία οι θεοί µεταµόρφωσαν σε χελιδόνι 2. γυναικείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ αρχ., θηλ. τού Φιλόµηλος «αυτός που αγαπά τα πρόβατα» < 
φίλο- (< φίλος) + -µηλος < µήλον «πρόβατο» (βλ. λ. µηλωτή)]. 

φιλόµουσος, -η (λόγ. -ος), -ο [αρχ.] (λόγ.) 1. αυτός που αγαπά τη µου-
σική ANT. άµουσος 2. (γενικότ.) αυτός που αγαπά τις καλές τέχνες 
ΣΥΝ. φιλότεχνος ANT. άµουσος 3. αυτός που αγαπά τη γνώση, τη µόρ-
φωση, που επιδιώκει να αποκτήσει µόρφωση ΣΥΝ. φιλοµαθής, φιλί-
στωρ, φιλεπιστήµων. — φιλοµουσία (η) [µτγν.]. 

φιλονεϊστής (ο) [1840] πρόσωπο που αγαπά τους νέους. — φιλονεϊ-
σµός)ο)[1890]. 

φιλονικία (η) [αρχ.] {φιλονικιών} (λόγ.) η εριστική εκδήλωση, σύ-
γκρουση µεταξύ προσώπων, κυρ. µε λόγια: η κληρονοµιά προκάλεσε 
πολλές ~ στην οικογένεια ΣΥΝ. λογοµαχία, διαπληκτισµός, διένεξη, 
(λαϊκ.) τσακωµός, καβγάς, µάλωµα. — φιλόνικος, -η, -ο [αρχ.]. 

φιλονικω ρ. αµετβ. [αρχ.] {φιλονικείς... | φιλονίκησα} (λόγ.) έρχοµαι 
σε διαπληκτισµό, στήνω καβγά ΣΥΝ. λογοµαχώ, ερίζω, διαπληκτίζο-
µαι, (λαϊκότ.) µαλώνω, τσακώνοµαι, καβγαδίζω. 

φιλόνοµος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που σέβεται και τηρεί 
τους νόµους, που υπακούει πρόθυµα σε αυτούς: ~ πολίτης ΣΥΝ. νο-
µοταγής,_ νοµιµόφρων. — φιλονοµία (η). 

φιλοξενία (η) [αρχ.] {φιλοξενιών} 1. το να είναι κανείς φιλόξενος: 
φηµίζεται για τη - του ANT. αφιλοξενία 2. (γενικότ.) η παροχή στέγης 
και περιποίησης: το ξενοδοχείο µας προσφέρει ~ σε διακόσιους περί-
που τουρίστες καθηµερινά. 

φιλόξενος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που υποδέχεται και περιποιείται µε 
εγκαρδιότητα επισκέπτες ή ξένους: ~ λαός | χώρα || (κατ' επέκτ.) ~ 
σπίτι ANT. αφιλόξενος 2. φιλικός και εγκάρδιος προς τους ξένους: ~ 
διάθεση. — φιλόξενα επίρρ. 

φιλοξενώ ρ. µετβ. [µτγν.] {φιλοξενείς... | φιλοξέν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} 1. παρέχω δωρεάν στέγη και περιποιούµαι (ξένο ή επισκέ-
πτη) στο σπίτι, στην πατρίδα, στον τόπο µου: το καλοκαίρι θα φιλο-
ξενήσω για τρεις εβδοµάδες έναν Βέλγο φίλο µου 2. παρέχω στέγη, 
περιποίηση, εξυπηρέτηση επί πληρωµή: αυτό το ξενοδοχείο φιλοξενεί 
δέκα χιλιάδες άτοµα τον χρόνο 3. προσφέρω τον χώρο στον οποίο θα 
γίνει (κάτι) ή θα εµφανιστεί (κάποιος/κάτι): η Αθήνα θα φιλοξενήσει 
την άλλη εβδοµάδα τη διάσηµη καλλιτέχνιδα || το Ηρώδειο φιλοξενεί 
σειρά µουσικών εκδηλώσεων || το µουσείο φιλοξενεί συλλογή από κι-
νέζικα γλυπτά 4. (µτφ.) καταχωρίζω σε φύλλο εφηµερίδας, περιοδι-
κού κλπ.: το σηµερινό φύλλο φιλοξενεί στις στήλες του ένα άρθρο τού 
διάσηµου Ιταλού συγγραφέα || οι δηλώσεις τού υπουργού φιλο-
ξενήθηκαν σε αθηναϊκή εφηµερίδα 5. (σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτι-
κές εκποµπές) έχω στο στούντιο ως προσκεκληµένο: στη σηµερινή 
εκποµπή φιλοξενούµε τον υπουργό Παιδείας 6. ΑΘΛ. υποδέχοµαι, ως 
γηπεδούχος, οµάδα που θα αγωνιστεί στην έδρα µου: στη Ν. Φιλα-
δέλφεια η Α.Ε.Κ. φιλοξενεί τον Π.Α.Ο. ΣΥΝ. υποδέχοµαι 7. (η µτχ. φι-
λοξενούµενος, -η, -ο) (α) (ως ουσ.) το πρόσωπο που φιλοξενείται κά-
που: αυτή την εβδοµάδα έχουµε φιλοξενούµενους στο σπίτι ΣΥΝ. ξέ-
νος, µουσαφίρης (β) ΑΘΛ. για οµάδα που παίζει εκτός έδρας ως προς 
τη γηπεδούχο οµάδα: οι φιλοξενούµενοι προηγήθηκαν νωρίς στο 
σκορ || η ~ οµάδα. 

φιλοπαίγµων, -ων, -ον {-όνος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (λόγ.) 
αυτός που έχει ή που γίνεται µε εύθυµη ή περιπαικτική διάθεση: µε 
τη φιλοπαίγµονα στάση της τον προκαλούσε. Επίσης (καθηµ.) φιλο-
παίγµονος (ο/η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φίλο- + -παίγµων < παίζω, από θ. αορίστου παικ- + πα-
ραγ. επίθηµα -µων]. 

φιλοπατρία (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.) η αγάπη για την πατρίδα ΣΥΝ. πα-
τριωτισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εθνικισµός. 

φιλόπατρις, -ις, -ι [µτγν.] {φιλοπάτρ-ιδος, -ι(ν) | -ιδες, -ίδων} (λόγ.) 
αυτός που αγαπά την πατρίδα του, που τρέφει πατριωτικά αισθήµα-
τα ΣΥΝ. πατριώτης. 

φιλοπερίεργος, -η, -ο [1883] 1. (κακόσ.) υπερβολικά περίεργος, αυτός 
που εκδηλώνει αδιάκριτο ενδιαφέρον ΣΥΝ. αδιάκριτος ANT. δια-
κριτικός 2. αυτός που εκδηλώνει περιέργεια, ενδιαφέρον για τα πράγ-
µατα γύρω του. — φιλοπεριέργεια (η). 

Φιλοποίµην (ο) {Φιλοποίµεν-ος, -α} 1. αρχαίος Έλληνας στρατηγός 
τής Αχαϊκής Συµπολιτείας (253-183 π.Χ.), ο οποίος προσπάθησε να 
αναβιώσει τη δόξα τής κλασικής εποχής 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < φίλο- (< 
φίλος) + ποιµήν]. 

φιλοπόλεµος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για πρόσ.) αυτός που αγαπά τον πό-
λεµο, που επιδιώκει τον πόλεµο: οι ~ κύκλοι µπορεί να σύρουν σε πε-
ριπέτειες τη χώρα µας ΣΥΝ. πολεµοχαρής, πολεµικός ΑΝΤ. ειρηνόφι-
λος, ειρηνιστικός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που εκφράζει αγάπη για τον 
πόλεµο, που υποστηρίζει την προοπτική τού πολέµου: ~ διάθεση/ πο-
λιτική | προπαγάνδα ΣΥΝ. πολεµοχαρής ΑΝΤ. ειρηνόφιλος, φιλειρηνι-
κός, αντιπολεµικός. 

φιλόπονος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αγαπά την εργασία, που δεν απο-
φεύγει τους κόπους τής δουλειάς: -µαθητής | υπάλληλος ΣΥΝ. φίλερ-
γος, εργατικός, δραστήριος ΑΝΤ. φυγόπονος, οκνηρός, νωθρός, (λαϊκ.) 

ακαµάτης, τεµπέλης. — φιλοπονία (η) [αρχ.]. 
φιλοποσια (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η αγάπη για την κατανάλω-
ση οινοπνευµατωδών ποτών. — φιλοπότης (ο) [αρχ.], φιλοπότις (η) 
[µτγν.] {φιλοπότιδος}. 

φιλοπράγµων (ο/η) {φιλοπράγµ-ονος, -ονα | -ονες, -όνων} (λόγ.) 1. 
αυτός που του αρέσει να ασχολείται µε πολλά, που έχει πολλές δρα-
στηριότητες ΣΥΝ. πολυπράγµων, πολυάσχολος, δραστήριος ΑΝΤ 
απράγµων, ολιγοπράγµων, αδρανής 2. (κακόσ.) αυτός που του αρέσει 
να ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις, να αναµειγνύεται παντού ΣΥΝ. 
φιλοπερίεργος, αδιάκριτος ΑΝΤ. διακριτικός. — φιλοπραγµοσύνη (η) 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φίλο- + -πράγµων < πράγµα]. 

φιλοπρόοδος, -η, -ο [1853] 1. (για πρόσ.) αυτός που αγαπά και επιθυ-
µεί την πρόοδο, που επιδιώκει να προοδεύει συνεχώς 2. αυτός που συ-
ντελεί, που συµβάλλει στην πρόοδο: ~ µέτρα | πολιτική. 

φιλόπρωτος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.-σπάν.) αυτός που επιθυµεί να έχει 
πάντοτε τα πρωτεία, που επιδιώκει να έχει την πρωτοκαθεδρία. — 
φιλοπρωτία (η) [µτγν.]. 

φιλόπτωχος, -η, -ο [µτγν.] (λόγ.) (για ιδρύµατα) αυτός που λειτουργεί 
υπέρ των φτωχών, που αποβλέπει στην παροχή βοήθειας στους 
φτωχούς: ~ εταιρεία | ταµείο. 

φίλος (ο) 1. το πρόσωπο ανδρικού φύλου µε το οποίο συνδέεται κα-
νείς µε σχέση αµοιβαίας αγάπης, αφοσίωσης και κατανόησης, χωρίς 
να υπάρχει συγγένεια ή ερωτικό ενδιαφέρον: µου στάθηκε πάντα κα-
λός ~ || Ακουσε µε! Σου µιλάω σαν ~|| ο Μιχάλης κι εγώ είµαστε αχώ-
ριστοι ~ || το βράδυ θα έλθουν στο σπίτι συγγενείς και ~ || ας χωρί-
σουµε σαν δύο καλοί ~ || σ'ευχαριστώ, είσαι αληθινός ~! || µεταξύ φί-
λων δεν χρειάζονται τυπικότητες || έχει φίλο τον δήµαρχο || (κατ' επέ-
κτ.) ο σκύλος είναι ο καλύτερος | πιστότερος - τού ανθρώπου || οικο-
γενειακός | στενός | επιστήθιος | παιδικός | κοινός ~|| ο Γιάννης είναι 
προσωπικός ~ τού πρωθυπουργού ΑΝΤ. εχθρός· ΦΡ. (α) από µακριά και 
φίλοι για περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 
πραγµατική φιλία, οπότε είναι προτιµότερο να τηρούνται οι τύποι 
και οι αποστάσεις· (παροιµ.) (β) ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαί-
νεται η καλύτερη απόδειξη τής πραγµατικής φιλίας είναι η βοήθεια, 
η συµπαράσταση στις δύσκολες στιγµές (γ) αγάπα τον φίλο σου µε 
τα ελαττώµατα του βλ. λ. αγαπώ (δ) δείξε µου τον φίλο σου, να σου 
πω ποιος είσαι το ποιόν ενός ανθρώπου το καταλαβαίνει κανείς βλέ-
ποντας ποιους συναναστρέφεται (ε) οι καλοί λογαριασµοί κάνουν 
τους καλούς φίλους βλ. λ. λογαριασµός (στ) όταν έχεις τέτοιους φί-
λους, τι τους θέλεις τους εχθρούς για περιπτώσεις στις οποίες βλά-
πτεται κανείς από πρόσωπο που θεωρούσε φίλο 2. (κατ' επέκτ.-κατα-
χρ.) το πρόσωπο ανδρικού φύλου µε το οποίο υπάρχει σχέση γνωρι-
µίας, µε το οποίο κάνει κάποιος παρέα ΣΥΝ. γνωστός 3. (α) ο εραστής 
(παντρεµένης γυναίκας): η γυναίκα του βρήκε | έπιασε φίλο (β) ο ερω-
τικός σύντροφος (ανύπαντρης γυναίκας): ήρθε µαζί µε τον ~ της ΣΥΝ. 
εραστής, αγαπητικός, (οικ.) γκόµενος 4. το πρόσωπο που έχει ευνοϊκή 
διάθεση προς κάποιον: κοίτα να τον έχεις ~, γιατί είναι ισχυρό πρό-
σωπο! ΑΝΤ. εχθρός, πολέµιος 5. το πρόσωπο που τρέφει αισθήµατα συ-
µπάθειας, που ευνοεί ή υποστηρίζει κάτι: ~ των γραµµάτων | των τε-
χνών || ο Ούλοφ Πάλµε υπήρξε ~ τής Ελλάδας- ΦΡ. δεν είµαι φίλος 
(ευγενικός τρόπος να αρνηθεί κανείς κάτι που του προσφέρεται): -Θα 
πάρετε λίγο τυρί; -Ευχαριστώ, δεν είµαι φίλος (τού τυριού) 6. αυτός 
που δεν έχει εχθρικές προθέσεις: µη φοβάσαι, είµαι ~ σου.'· (µτφ.) 7. η 
χώρα, ο λαός µε τον οποίο υπάρχουν σχέσεις ειρήνης, αλληλεγγύης ή 
και συµµαχίας σε καιρό πολέµου: (κ. ως επίθ.) δύο ~ λαοί 8. οποιοσ-
δήποτε ή οτιδήποτε βοηθεί, είναι χρήσιµο)ς): η τεχνολογία είναι ~ τού 
ανθρώπου, όταν χρησιµοποιείται σωστά 9. (κλητ. φίλε (µου)) (α) (οικ.) 
ως προσφώνηση προς άγνωστο πρόσωπο: ~, µήπως ξέρεις αυτή τη δι-
εύθυνση; || ~, φέρε µας δύο καφέδες! || (απειλητικά) Τι τρέχει, ~; Έχεις 
πρόβληµα; (β) ως προσφώνηση, συχνά µε διάθεση ελαφρός ειρωνείας 
ή για καλλιέργεια κλίµατος οικειότητας: κάνεις λάθος, -µου- ΦΡ. φί-
λοι µου ως προσφώνηση προς ακροατήριο: σήµερα, ~, θα µιλήσουµε 
για το πρόβληµα τής υπογεννητικότητας 10. (οικ.) για να δηλωθεί 
πρόσωπο, το όνοµα τού οποίου είναι άγνωστο· χρησιµοποιείται αντί 
τού αυτός: ωραία τα λέει ο ~ 11. (ως επίθ.) αγαπητός: οι φίλοι ακρο-
ατές µπορούν να παρεµβαίνουν στην τηλεοπτική συζήτηση- ΦΡ. φίλος 
Πλάτων, αλλά φιλτέρα η αλήθεια αγαπώ τον Πλάτωνα, αγαπώ όµως 
περισσότερο την αλήθεια' για να δηλωθεί ότι όποιος αναζητεί την 
αλήθεια, δεν επηρεάζεται από προσωπικές συµπάθειες. — (υποκ.) 
φιλαράκος (ο) (βλ.λ.) κ. φιλαράκι (το), (αργκό) φιλάρα (η) (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενωτικό. 
[ΕΤΎΜ a-Pi-, ayv. ετύµου. o µυκ. αόρ. pi-ra-me-no (*φιλάµενος), όπως 
και τα παράγ. φιλ-ίων, φίλ-τερος, φίλ-τατος κ.ά., δείχνουν ότι αρχικό 
είναι το θ. φιλ- (και όχι θ. φι- + επίθηµα -λος), από το οποίο προέκυ-
ψαν τόσο το θ. φίλε- (φιλέ-ω | -ω) όσο και το θ. φίλο- (φίλος). Εντού-
τοις, καµία σύνδεση µε I.E. τ. δεν είναι δυνατόν να τεκµηριωθεί. Η λ. 
φίλος δεν προσδιόριζε αρχικώς σχέση συναισθηµατική, αλλά δήλω-
νε κυρ. την ένταξη στην ίδια κοινωνική οµάδα, καθώς επίσης και τη 
σχέση που προέκυπτε έπειτα από φιλοξενία. Ωστόσο, και το σηµερι-
νό σηµασιολογικό περιεχόµενο τής λ. είναι ήδη αρχ.]. 

-φίλος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ονοµάτων, τα οποία 
δηλώνουν αυτόν που αγαπά ή προτιµά κάτι: αγγλό-φιλος, βιβλιό-φι-
λος, ειρηνό-φιλος, θεατρό-φιλος, οµοφυλό-φιλος, υδρό-φιλος. [ΕΤΥΜ 
Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. 
φίλος, απαντά δε και σε ελληνογενή σύνθετα (λ.χ. αγγλ. hydrophile)]. 

φιλοσόφηµα (το) [αρχ.] {φιλοσοφήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.η διερεύ-
νηση φαινοµένου µέσα στα όρια τής φιλοσοφίας, φιλοσοφική έρευνα 
ή πραγµατεία 2. (συνεκδ.) φιλοσοφική ιδέα, δόγµα συγκεκριµένης 
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φιλοσοφίας: ο ισχυρισµός περί ανυπαρξίας τού Θεού είναι ένα από τα 
βασικά ~ τού διαλεκτικού υλισµού. φιλοσοφηµένος, -η, -ο → φιλοσοφώ 
φιλοσοφία (η) [αρχ.] {φιλοσοφιών} 1. η λογική έρευνα και ανα-
ζήτηση τής φύσης των πραγµάτων και τής αλήθειας των όντων και 
των φαινοµένων, τής γνώσης, των αξιών κλπ., η συστηµατική εξέτα-
ση τού κόσµου και ο επιστηµονικός κλάδος που διαµορφώνεται από 
αυτή την προσπάθεια: ασχολούµαι µε τη ~ || σπουδάζω ~|| ο θάνατος 
είναι από τα βασικότερα ζητήµατα που απασχόλησαν τη ~ ανά τους 
αιώνες || η αισθητική, η ηθική, η λογική, η µεταφυσική, η γνωσιολογία 
είναι κλάδοι τής - 2. (συνεκδ.) η διδασκαλία, το σύστηµα φιλοσόφου 
ή φιλοσοφικής κατεύθυνσης ή περιόδου τής ιστορίας: η ~ τού 
Πλάτωνα | τού Χέγκελ | τού Μαρξ || προσωκρατική | αριστοτελική | 
στωική | επικούρεια | καρτεσιανή | καντιανή ~ || αρχαία | µεσαιωνική | 
νεότερη ~ 3. η σπουδή τής εξέλιξης τής φιλοσοφίας (σηµ. 1), των 
διαφόρων φιλοσοφικών συστηµάτων: σπουδάζω ~ || φοιτητής φιλοσο-
φίας 4. η θεωρία ή το σύνολο των ιδεών που αποτελούν τη βάση γνω-
στικού αντικειµένου, δραστηριότητας: πολιτική ~ || ~ τής ιστορίας | 
τής τέχνης | τού ∆ικαίου | τής γλώσσας | ενός νόµου· ΦΡ. αναλυτική 
και γλωσσική φιλοσοφία βλ. λ. αναλυτικός 5. ο τρόπος µε τον οποίο ε-
κτιµά κανείς γενικώς τα πράγµατα, τη ζωή: η δική µου ~ για τις δύ-
σκολες καταστάσεις είναι η εξής... || για τους Γερµανούς η επιτυχία 
στην εργασία είναι κάτι πολύ σηµαντικό' οι Έλληνες έχουν µιαν άλλη 
~ 6. (µειωτ.) οι ασαφείς, πολύπλοκοι και υπερβολικά γενικόλογοι 
συλλογισµοί: (κυρ. στον πληθ.) Ασε τις ~! Εδώ χρειαζόµαστε συγκε-
κριµένες λύσεις- ΦΡ. δεν θέλει (και πολλή) φιλοσοφία δεν χρειάζεται 
πολλή σκέψη, είναι απλό και ευνόητο: Ποιος φταίει; Ε, ~! (είναι εύκολο 
να το βρεις). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 

φιλοσοφικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φιλοσοφία: 
~ σύστηµα | θεωρία | αρχή | δόγµα | στοχασµός | σύγγραµµα | λόγος | 
δοκίµιο | ερώτηµα 2. Φιλοσοφική (Σχολή) πανεπιστηµιακή σχολή 
που περιλαµβάνει διάφορα τµήµατα, στα οποία διδάσκεται η 
φιλοσοφία και οι άλλες ανθρωπιστικές επιστήµες (η φιλολογία, η 
ιστορία, η αρχαιολογία, η ψυχολογία, η παιδαγωγική κ.λπ.). — φιλο-
σοφικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

φιλοσοφικότητα (η) {χωρ. πληθ.} η τάση ή η έφεση προς φιλοσοφικό 
στοχασµό. 

φιλόσοφος (ο/η) [αρχ.] {φιλοσόφ-ου | -ων, -ους} 1. ο φίλος τής σο-
φίας, το πρόσωπο που αγαπά τη γνώση και την έρευνα 2. το πρόσω-
πο που διατυπώνει δικό του φιλοσοφικό σύστηµα, που διατυπώνει φι-
λοσοφικούς στοχασµούς: ο Πλάτων ήταν ένας από τους µεγαλύτε-
ρους ~ τής αρχαιότητας || προσωκρατικός | στωικός | επικούρειος | 
σχολαστικός | ιδεαλιστής | µαρξιστής ~|| ο από σκηνής ~ (χαρακτη-
ρισµός τού Ευριπίδη λόγω τής συνήθειας του να βάζει στο στόµα 
ηρώων του δικές του φιλοσοφικές απόψεις) 3. (µτφ.) αυτός που αντι-
µετωπίζει τις δυσκολίες και τα προβλήµατα τής ζωής µε σκέψη και 
γνώση, µε εγκαρτέρηση και απάθεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φιλόζωος. 

φιλοσοφώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {φιλοσοφείς... | φιλοσόφ-ησα, -
ηµένος} ♦ (αµετβ.) 1. σκέπτοµαι και ερευνώ τα πράγµατα µε τρόπο 
φιλοσοφικό, σε έκταση και σε βάθος: Αρκετά φιλοσοφήσαµε! Καιρός 
ν' ασχοληθούµε και µε πρακτικά ζητήµατα! 2. σκέπτοµαι γύρω από 
ένα θέµα µε διαφορετικό τρόπο από τον συνηθισµένο, συνήθ. πιο νη-
φάλιο ή πιο αισιόδοξο: στη ζωή χρειάζεται να φιλοσοφείς και λίγο, 
για να µην τρελαθείς ♦ (µετβ.) 3. αντιµετωπίζω τα πράγµατα µε φι-
λοσοφική διάθεση· ΦΡ. το φιλοσοφώ σκέφτοµαι (κάτι) πιο ήρεµα και 
αναλυτικά και από άλλη οπτική γωνία, συνήθ. πιο αισιόδοξη: Μη χά-
νεις την ψυχραιµία σου! Ας το φιλοσοφήσουµε λίγο! 4. (η µτχ. φιλο-
σοφηµένος, -η, -ο) (α) αυτός που ενέχει ή φανερώνει φιλοσοφική 
σκέψη: ~ άποψη (β) αυτός που χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να 
ξεπερνά τις δυσκολίες µε νηφάλια σκέψη: ~ άτοµο | στάση. 

φιλόστοργος, -η, -ο [αρχ.] ο γεµάτος στοργή, αυτός που συµπεριφέ-
ρεται προστατευτικά, µε τρυφερότητα: ~ µητέρα ΣΥΝ. στοργικός, τρυ-
φερός ANT. άστοργος. — φιλόστοργα επίρρ., φιλοστοργία (η) [αρχ.]. 

Φιλόστρατος (ο) {-ου κ. -άτου} όνοµα τεσσάρων αρχαίων Ελλήνων 
σοφιστών (2ος αι. µ.Χ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < φίλο- (< φίλος) + 
στρατός]. 

φιλότεκνος, -η, -ο [αρχ.] 1. (λόγ.-σπάν.) αυτός που αγαπά τα παιδιά 
του: ~ γονέας | πατέρας 2. (για ατέκνους) αυτός που αγαπά πολύ τα 
παιδιά, που επιθυµεί πολύ να αποκτήσει παιδιά: το ορφανό θα δοθεί 
σε ~ ζευγάρι, για να το µεγαλώσει. — φιλοτεκνία (η) [µτγν.]. 

φιλοτελισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η ερασιτεχνική ή επαγγελµατική 
ενασχόληση µε τη συλλογή, µελέτη ή εµπορία γραµµατοσήµων και 
άλλων αντικειµένων ταχυδροµικής χρήσεως (π.χ. σφραγίδων, φακέ-
λων πρώτης ηµέρας κυκλοφορίας κ.ά.). Επίσης (σπάν.) φιλοτέλεια 
(η). — φιλοτελικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < φιλο- + -τελισµός < τέλος (βλ.λ.). o αντίστοιχος ξέν. όρ., έχει 
διαφορετική ετυµολογική προέλευση, < γαλλ. philatélisme < phil-(< 
φιλ(ο)-) + -atélisme < ατέλεια «απαλλαγή από έξοδα», επειδή µε τη 
χρήση γραµµατοσήµων ο παραλήπτης απαλλασσόταν από τα τέλη 
αλληλογραφίας, τα οποία επωµιζόταν ο αποστολέας], 

φιλοτελιστής (ο), φιλοτελιοτρια (η) {φιλοτελιστριών} πρόσωπο που 
ασχολείται µε τον φιλοτελισµό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ελληνογενούς γαλλ. philatéliste (βλ. κ. φιλοτε-
λισµός)]. 

φιλοτεχνηµα (το) [µτγν.] {φιλοτεχνήµ-ατος | -ατα,-άτων} (λόγ.) έργο 
κατασκευασµένο µε τέχνη, προϊόν τής έµπνευσης και τής εργασίας 
καλλιτέχνη ΣΥΝ. καλλιτέχνηµα, κοµψοτέχνηµα. 

φιλότεχνος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αγαπά την τέχνη, τις καλές τέ-
χνες, που παρακολουθεί την εξέλιξη και τα καλλιτεχνικά ρεύµατα 
των καλών τεχνών (ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ.): πολλοί - παρευρέ- 

θηκαν στα εγκαίνια τής έκθεσης ζωγραφικής || ένα πλατύ ~ κοινό 
ΣΥΝ. φιλόµουσος. — φιλοτεχνία (η) [αρχ.]. 

φιλοτεχνώ ρ. µετβ. [αρχ.] {φιλοτεχνείς... | φιλοτέχν-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. κατασκευάζω ή επεξεργάζοµαι (κάτι) µε καλλι-
τεχνική διάθεση ΣΥΝ. καλλιτεχνώ 2. (γενικότ.) δηµιουργώ (έργο τέ-
χνης): ο δήµαρχος τίµησε τον γλύπτη που φιλοτέχνησε το άγαλµα τής 
πλατείας. 

φιλοτίµηση (η) → φιλοτιµώ 
φιλοτιµία (η) [αρχ.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η έντονη συναίσθηση τής 

προσωπικής τιµής και τής αξιοπρέπειας, που εκδηλώνεται κυρ. µε 
την επιθυµία κάποιου να κερδίζει την εκτίµηση των άλλων, µε την 
ευαισθησία του ως προς το τι σκέφτονται οι άλλοι γι' αυτόν: κεντρί-
ζω τη ~ κάποιου ΣΥΝ. φιλότιµο, ευθιξία, εγωισµός ΑΝΤ. αφιλοτιµία, 
αναισθησία, παχυδερµία 2. η προθυµία στην εκτέλεση εντολής, κα-
θήκοντος κ.λπ. ή στην παροχή υπηρεσίας ή εκδούλευσης: εργάζεται 
µε πολλή ~ ANT. απροθυµία, δυστροπία· ΦΡ. κάνω την ανάγκη φιλοτι-
µία | (λόγ.) την ανάγκην φιλοτιµίαν ποιούµενος βλ. λ. ανάγκη 3. η 
ανωτερότητα, η ευγένεια ψυχής που εκδηλώνεται κυρ. µε τη γενναι-
οδωρία ΑΝΤ. µικροψυχία, φιλαργυρία 4. (συνεκδ.) κάθε γενναιόδωρη 
πράξη που φανερώνει φιλοτιµία, εκδήλωση χαρακτηριστική τού φι-
λότιµου ανθρώπου (σηµ. 3): άµα αρχίσει τις -, δεν του µένει δεκάρα 
στην τσέπη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέµυθος. 

φιλότιµο (το) {χωρ. πληθ.} 1. η έντονη συναίσθηση τής προσωπικής 
τιµής και τής αξιοπρέπειας, η φιλοτιµία (βλ.λ., σηµ. 1): µε τόσες κα-
τηγορίες να τον βαραίνουν, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από το 
αξίωµα του, αν είχε µια στάλα ~ || θίγω το - κάποιου ΣΥΝ. ευθιξία 
ANT. αφιλοτιµία, αναισθησία, παχυδερµία- ΦΡ. φέρνω | ρίχνω (κά-
ποιον) στο φιλότιµο κεντρίζω (σε κάποιον) τη φιλοτιµία: για να σου 
κάνει τη δουλειά, πρέπει να τον φέρεις στο φιλότιµο' πες του ότι είναι 
ο µόνος που µπορεί να σε βοηθήσει και ότι έχεις απόλυτη ανάγκη τη 
βοήθεια του! 2. η ιδιαίτερη ευαισθησία, η ευσυνείδητη προσπάθεια 
στην επιτέλεση καθήκοντος, έργου: δουλεύει πάντοτε µε ~. [ΕΤΥΜ 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. επιθ. φιλότιµος]. 

φιλότιµος, -η, -ο [αρχ.] 1. αυτός που έχει έντονο το συναίσθηµα τής 
τιµής και τής προσωπικής αξιοπρέπειας, που θέλει και προσπαθεί να 
κερδίζει την εκτίµηση των άλλων: αν ήσουν τόσο δα -, δεν θα τα ανε-
χόσουν αυτά! ΣΥΝ. εύθικτος, (οικ.) µπεσαλής, ευαίσθητος ΑΝΤ. αφιλό-
τιµος, αναίσθητος 2. (ειδικότ.) αυτός που καταβάλλει ευσυνείδητες 
προσπάθειες να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του ή να διακριθεί 
στον τοµέα τής δραστηριότητας του: είναι πολύ -· αν δεν µείνεις ικα-
νοποιηµένος απ' τη δουλειά του, θα φροντίσει να επανορθώσει ΣΥΝ. 
ευσυνείδητος 3. αυτός που δεν υπολογίζει τα χρήµατα, προκειµένου 
να βοηθήσει ή να περιποιηθεί κάποιον: είναι τόσο -, που ήθελε να 
µας κεράσει όλους κι ας µην έχει πολλά χρήµατα ANT. µικρόψυχος, 
φιλάργυρος, τσιγγούνης 4. (κατ' επέκτ. για αισθήµατα ή εκδηλώσεις) 
αυτός που φανερώνει φιλοτιµία: ~ προσπάθεια | χειρονοµία 5. φιλό-
τιµο (το) βλ.λ. — φιλότιµα | φιλοτίµως [αρχ.] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εχέ-
µυθος. 

φιλοτιµώ ρ. µετβ. {φιλοτιµείς... | φιλοτίµ-ησα, -ούµαι | -ιέµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} 1. διεγείρω τη φιλοτιµία σε (κάποιον), κεντρίζω τον ζήλο σε 
(κάποιον): προσπάθησε να τον φιλοτιµήσεις- ίσως σε εξυπηρετήσει 2. 
(συχνότ. το µεσοπαθ. φιλοτιµούµαι | φιλοτιµιέµαι) δείχνω φιλοτιµία, 
παρακινούµαι από φιλοτιµία (γα πράξω κάτι): φιλοτιµήθηκε να 
αναλάβει αυτός τα έξοδα για την εκδήλωση ΣΥΝ. προθυµοποιούµαι 
ANT. δυστροπώ. — φιλοτίµηση (η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φιλοτιµούµαι (-έο-) < φιλο- + -τιµούµαι < τιµή. Στην 
Κ.∆. η λ. απαντά µε τη σηµ. «αγωνίζοµαι υποκινούµενος από ευσυ-
νειδησία» (λ.χ. Β' Κορινθ. 5, 9: διό και φιλοτιµούµεθα ... εύάρεστοι 
αύτφ είναι)]. 

φιλοτοµαρισµός (ο) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) ο υπέρµετρος εγωι-
σµός, η υπερβολική αγάπη κάποιου για την καλοπέραση και τα συµ-
φέροντα του, τα οποία υπερασπίζει µε οποιοδήποτε τίµηµα ΣΥΝ. ιδιο-
τέλεια ANT. αλτρουισµός, φιλαλληλία. — φιλοτοµαριστής (ο), φιλο-
τοµαρίστρια (η). [ΕΤΥΜ. < φιλο- + τοµάρι + παραγ. επίθηµα -ισµός]. 

φιλόφρονας (ο) → φιλόφρων 
φιλοφρόνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} λόγος επαι-
νετικός, που δηλώνει συµπάθεια και φιλική διάθεση ΣΥΝ. κοµπλιµέ-
ντο, καλά λόγια. φιλοφρονητικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που είναι 
επαινετικός, που φανερώνει κολακευτική διάθεση: σας ευχαριστώ για 
τα ~ σας λόγια || ~ χειρονοµία. — φιλοφρονητικ-ά | -ώς επίρρ. 
φιλοφρονώ ρ. µετβ. {φιλοφρονείς... | φιλοφρόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµέ\Ός} κάνω φιλοφρονήσεις (σε κάποιον). [ΕΤΥΜ. < appc· 
φιλοφρονούµαι (-έο-) < φιλόφρων, -όνος]. φιλοφροσυνή (η) [αρχ.] 
{χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. η φιλική διάθεση, η ευγενική και περιποιητική 
συµπεριφορά: µας δέχθηκε µε εγκαρδιότητα και ~ 2. ΝΟΜ. διεθνής 
φιλοφροσυνή το σύνολο των κανόνων συµπεριφοράς που ρυθµίζουν 
τις διακρατικές σχέσεις. φιλόφρων, -ων, -ον {φιλόφρ-ονος, -ova | -
ονες (ουδ. -ova), -όνων} (λόγ.) αυτός που συµπεριφέρεται µε 
ευγένεια, που εκδηλώνει συµπάθεια και περιποιητικότητα: ~ 
οικοδεσπότης | ξενοδόχος. Επίσης (κα-θηµ.) φιλόφρονας (ο/η). — 
φιλοφρόνως επίρρ. [αρχ.].  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «ευγενικός, φιλικός», < φιλο- + -φρων, µε-
ταπτωτ. βαθµ. τού ουσ. φρήν, -ενός]. φιλοχρηµατία (η) [αρχ.] {χωρ. 
πληθ.} η υπερβολική αγάπη προς το χρήµα: άνθρωπος γνωστός για 
τον κυνισµό και τη - του ΣΥΝ. φιλαργυρία ΑΝΤ. αφιλοχρηµατία. 
φιλοχρήµατος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αγαπά υπερβολικά τα χρή- 
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µατα, που επιδιώκει µε κάθε τρόπο να κερδίσω ή να µαζέψει χρήµα-
τα: είναι καλός επιχειρηµατίας, αλλά είναι πολύ ~· δεν δίνει τού αγ-
γέλου του νερό ΣΥΝ. φιλάργυρος, παραδόπιστος, πλεονέκτης, άπλη-
στος ΑΝΤ. αφιλοκερδής, ανιδιοτελής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τσιγγούνης. 

φιλόψογος, -η, -ο [αρχ.] (σπάν.) αυτός που αγαπά να ψέγει, να κα-
τηγορεί τους άλλους ΣΥΝ. φιλοκατήγορος, επικριτικός. 

φιΆόχριστος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που αγαπά τον Χριστό. 
φίλτατος, -άτη, -ατο (λόγ.) πάρα πολύ αγαπητός- χρησιµοποιείται ως 

προσφώνηση: τι κάνεις, φίλτατε; ΣΥΝ. προσφιλέστατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< φίλος (βλ.λ.) + επίθηµα -τατος (υπερθ. βαθµού)]. 

φιλτράρω ρ. µετβ. {φιλτράρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. (λαϊκ.) περνώ (κάτι) 
από φίλτρο: ~ λάδι | νερό | αέρα ΣΥΝ. διυλίζω, διηθώ 2. (µτφ.) ελέγχω 
εξονυχιστικά κάτι, το καθαρίζω από ορισµένα στοιχεία: στο έργο τού 
Κρυστάλλη θα βρούµε φιλτραρισµένο το δηµοτικό τραγούδι. — 
φιλτράρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. filtrare < filtro (βλ. κ. 
φίλτρο2)]. 

φίλτρο1 (το) 1. το µαγικό ποτό: το ~ τού έρωτα ΣΥΝ. ελιξήριο 2. (κατ' 
επέκτ.-συνεκδ.) αγάπη και στοργή, τρυφερότητα, κυρ. των γονέων 
προς τα παιδιά: µητρικό ~ · 3. ΑΝΑΤ. το µεσαίο τµήµα τού άνω χεί-
λους, που έχει σχήµα αύλακας και βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη 
µύτη· αλλιώς υπορρινική αύλακα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φίλτρον < φιλώ (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τρον, πβ. κ. 
πλήκ-τρον]. 

φίλτρο2 (το) 1. κάθε πορώδες σώµα, µέσω τού οποίου περνά υγρό ή 
αέριο, προκειµένου να απαλλαγεί από τα ξένα σώµατα ή από τα υλι-
κά µε τα οποία είναι αναµεµιγµένο: ~ λαδιού | αέρα (που χρησιµο-
ποιείται για τον καθαρισµό αέρα από αιωρούµενα σωµατίδια ή βα-
κτηρίδια) | τσιγάρου (που αποτελείται από νήµατα οξικής κυτταρίνης 
και κατακρατεί την πίσσα και µέρος τής περιεχόµενης στον καπνό 
τού τσιγάρου νικοτίνης) || καφές φίλτρου (ο καφές που φτειάχνε-ται 
σε καφετιέρα) || ηλιακό ~ (χηµική ουσία που χρησιµοποιείται σε 
αντηλιακά και καλλυντικά παρασκευάσµατα, για να απορροφά τη 
βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία) || βιολογικό ~ ΣΥΝ. (λόγ.) ηθµός · 2. 
ΤΕΧΝΟΛ. διάταξη ραδιοφωνικού δέκτη, που αποµακρύνει τα παράσι-
τα 3. ΤΕΧΝΟΛ. διάταξη που χρησιµεύει στον διαχωρισµό των συχνο-
τήτων των βαρέων, µέσων και οξέων τόνων και στη διόρθωση των εγ-
γραφών και ορισµένων αναπαραγωγών ήχου 4. ΦΩΤΟΓΡ. αντισταθµι-
στικό φίλτρο βλ. λ. αντισταθµιστικός. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. filtro < µτγν. λατ. filtrum, γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. 
filz, αρχ. σουηδ. fût κ.ά.]. 

φίλυδρος, -ος, -ο (λόγ.) (φυτό) που αγαπά το νερό και ευδοκιµεί σε 
αυτό, που χρειάζεται πολύ νερό, για να αναπτυχθεί ΣΥΝ. υδροχαρής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φιλ(ο)- + -υδρος < ύ'δωρ, ύδατος]. 

φιλύποπτος, -η, -ο αυτός που συνήθως ή εύκολα υποψιάζεται τους 
άλλους, που δεν έχει εµπιστοσύνη σε κανέναν ΣΥΝ. καχύποπτος, δύ-
σπιστος ΑΝΤ. εύπιστος, ευκολόπιστος, αφελής, απονήρευτος.  — φι-
λύποπτα επίρρ., φιλυποψία (η) [1896]. [ΕΤΥΜ. < φιλ(ο)- + 
ύποπτος]. 

φιλύποπτος - καχύποπτος - ύποπτος. Τόσο το φιλύποπτος όσο 
και το καχύποπτος έχουν ενεργητική σηµασία (σηµειώνουν αυτόν 
που υποπτεύεται τους άλλους), ενώ το ύποπτος έχει παθητική ση-
µασία (σηµαίνει αυτόν που είναι στόχος τής υποψίας των άλλων, 
που τον υποπτεύονται). Περαιτέρω, το φιλύποπτος δηλώνει αυτόν 

που συνηθίζει να υποπτεύεται τους άλλους ή που εύκολα τους 
υποψιάζεται, ενώ το καχύποπτος αυτόν που υποψιάζεται τους άλ-
λους για κάτι κακό (επί κακώ), πράγµα που δεν συµβαίνει µε το 
φιλύποπτος. 

φιλύρα (η) {φιλυρών} (λόγ.) η φλαµουριά (βλ.λ.): η «Οδός υπό τας Φι-
λύρας» (Unter den Linden) είναι πολύ γνωστός κεντρικός δρόµος τού 
Βερολίνου. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η λ. αποτε-
λεί συνθ. από το επίθ. φίλος και τη «γλώσσα» τού Ησυχίου ϋρον 
σµήνος (βλ. λ. ϋραξ), επειδή η φιλύρα προσελκύει τις µέλισσες. Πα-
ρόµοια σηµασιολ. σχέση συναντούµε και στα ζεύγη λατ. apium «σέ-
λινο» - apis «µέλισσα», γερµ. Bienenbaum «είδος δέντρου» - Biene 
«µέλισσα»]. 

φιλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {φιλάς... | φίλ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. (α) 
(~ κάποιον) αγγίζω µε τα χείλη µου (κάποιον) σε µέρος τού σώµατος 
του (χείλη, µάγουλο, µέτωπο κ.α.), ως έκφραση χαιρετισµού, αγάπης 
ή ερωτικού πόθου: τον ~ στο µάγουλο | στα χείλη | στο στόµα | στο µέ-
τωπο || ~ σταυρωτά || φίλησε µου τα παιδιά! ΣΥΝ. (λόγ.) ασπάζοµαι (β) 
(~ κάτι) αγγίζω µε τα χείλη µου (κάτι), ως έκφραση αγάπης ή σεβα-
σµού: φίλησε µε σεβασµό το χέρι τού πατέρα | τού ιερέα || φίλησε τη 
φωτογραφία τής αγαπηµένης του || έκανε τον σταυρό της και φίλησε 
την εικόνα || µετά από τόσα χρόνια στην ξενιτειά έσκυψε και φίλησε 
το χώµα τής πατρίδας του ΣΥΝ. (λόγ.) ασπάζοµαι- ΦΡ. (µτφ.) (α) φιλώ 
σταυρό ορκίζοµαι (β) φιλώ κατουρηµένες ποδιές βλ. λ. κατουρώ (γ) 
(παροιµ.) χέρι που δεν µπορείς να το δαγκώσεις, φίλησε το είναι 
καλύτερα να υποταχθείς σε κάποιον, αν δεν µπορείς να συγκρου-
στείς µαζί του, πρέπει να πας µε το καλό όπου δεν µπορείς να πας µε 
το άγριο 2. (µεσοπαθ. φιλιέµαι) ανταλλάσσω φιλί ή φιλιά µε κάποιον: 
το ζευγάρι φιλιέται περιπαθώς. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φιλώ (-έω), αρχική σηµ. «νιώθω στοργή και τρυφερό-
τητα, αγαπώ», < φίλος (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. είναι ήδη αρχ. (όχι 
στον Όµηρο) και αρχικώς απαιτούσε πάντοτε αντικείµενο αναφοράς 
(λ.χ. φιλείν τάς παρειάς | τοϊσι στόµασι | το σον κάρα κ.ά.). Αργότε-
ρα η λ. αντικατέστησε το αρχ. ρ. ασπάζοµαι]. 

Φίλων (ο) {Φίλων-ος, -α} 1. Ιουδαίος φιλόσοφος (30 π.Χ.-45 µ.Χ.), ο ση- 

µαντικότερος εκπρόσωπος τού αλεξανδρινού ιουδαϊσµού 2. µάρτυ-
ρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης Φίλωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < φίλος, πβ. κ. Πλάτ-ων]. 

φψέ επίθ. {άκλ.} αυτός που έχει γκρίζο χρώµα, όπως αυτό τού καπνού 
(συνήθ. για τζάµια ή φακούς γυαλιών µέσα από τα οποία δεν µπορεί 
να δει κανείς): ένα αυτοκίνητο µε ~ τζάµια. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. fumé 
«µαυρισµένος, σκοτεινιασµένος µε καπνό» < fumée «καπνός» < p. 
fumer < λατ. fumare (βλ. κ. φουµάρω)]. 

φιµώνω ρ. µετβ. {φίµω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. βάζω φίµωτρο (σε 
ζώο) 2. (κατ' επέκτ.) φράζω το στόµα κάποιου µε το χέρι µου, µε κοµ-
µάτι ύφασµα ή µε άλλο µέσο, για να τον εµποδίσω να φωνάξει: οι λη-
στές τον έδεσαν και τον φίµωσαν 3. (µτφ.) στερώ (από κάποιον) την 
ελευθερία τού λόγου: η δικτατορία φίµωσε τις εφηµερίδες · ΦΡ. ΝΑΥΤ. 
φιµώνω το σχοινί δένω την άκρη τού σχοινιού µε σπάγκο, για να µην 
ξεφτύσει. — φίµωµα (το) [1887]. 
[ETYM. < αρχ. φιµώ (-όω) < φιµός «χαλινάρι», τεχν. όρ., αγν. ετύµου, 
αφού οι συνδέσεις µε τα σφίγγω - σφιγµός και µε το λατ. fiscus «κα-
λάθι» δεν συγκεντρώνουν καµία πιθανότητα]. 

φίµωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. (σπάν.) το να φι-
µώνει κανείς ζώο ή άνθρωπο ΣΥΝ. φίµωµα 2. (µτφ.) η επιβολή σιγής, 
η στέρηση τής ελευθερίας τού λόγου: η ~ τού Τύπου · 3. ΙΑΤΡ. η στέ-
νωση τής πόσθης τού πέους, που δεν επιτρέπει την έξοδο και αποκά-
λυψη τής βαλάνου και είτε υπάρχει εκ γενετής είτε προκαλείται από 
τοπικές φλεγµονές. 

φίµωτρο (το) {-ου κ. -ώτρου | -ων κ. -ώτρων} 1. πλέγµα από σχοινί, 
δέρµα, µέταλλο κ.λπ., που τοποθετείται γύρω από το ρύγχος των ζώ-
ων, για να τα εµποδίζει να δαγκώνουν βάζω ~ στον σκύλο | στην αρ-
κούδα 2. (µτφ.) η στέρηση τής ελευθερίας τού λόγου: η δικτατορία 
έβαλε - στον δηµοσιογραφικό λόγο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φίµωτρον < αρχ. φιµώ (-όω) + παραγ. επίθηµα -τρον, 
πβ. κ. αρο-τρον]. 

φίν (το) {άκλ.} ΑΘΛ. µικρό ιστιοφόρο για ιστιοπλοϊκούς αγώνες, το 
οποίο κυβερνάται από ένα άτοµο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. finn < σουηδ. fena «πτερύγιο» (παλ. ολλ. vinne), που 
συνδ. µε λατ. spina «αγκάθι»]. 

φίνα επίρρ. (λαϊκ.) πάρα πολύ ωραία, περίφηµα: περάσαµε ~ στην εκ-
δροµή || τα κατάφερες ~ || -Πώς νιώθεις; —! ΣΥΝ. έξοχα, υπέροχα ΑΝΤ. 
άσχηµα, απαίσια, φρικτά. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. φίνος]. 

φινάλε (το) {άκλ.} 1. το τελευταίο µέρος µουσικού ή θεατρικού, κι-
νηµατογραφικού κ.λπ. έργου, γιορτής, εκδήλωσης: έργο µε περίφηµο 
| πρωτότυπο | προβλέψιµο ~ 2. (µτφ.) το τέλος, η κατακλείδα: ξέρεις 
ποιο ήταν το ~ τής υπόθεσης; ΣΥΝ. επίλογος, έκβαση ANT. αρχή, ξεκί-
νηµα- ΦΡ. στο φινάλε στο τέλος, τελικά: ~ κανείς δεν µπορεί να µας 
υποδείξει τι θα κάνουµε. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. finale < λατ. finälis < finis -is 
«όρος, τέλος»]. 

φίναλίστ (ο/η) {άκλ.} αυτός που προκρίνεται στην τελική φάση των 
αγώνων µιας διοργάνωσης: η οµάδα τους ήταν πολλές φορές ~ σε 
διάφορα τουρνουά || οι πέντε ~ των εφετινών καλλιστείων. [ΕΤΥΜ < 
γαλλ. finaliste < finale, βλ. κ. φινάλε]. 

φινέτσα (η) (χωρ. πληθ.} η λεπτότητα στην εµφάνιση, στους τρόπους, 
στη συµπεριφορά κ.λπ.: το ντύσιµο της έχει ~ || επίπλωσαν το σπίτι 
τους µε γούστο και ~ ΣΥΝ. καλαισθησία, γούστο ΑΝΤ. χοντροκοπιά, 
κακογουστιά. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. finezza < fino «τέλος» (< λατ. finis), πβ. κ. τέλος - τέ-
λειος - τελειότητα]. 

φινετσάτος, -η, -ο αυτός που διαθέτει φινέτσα: ~ άνθρωπος | γυναίκα | 
ντύσιµο | εµφάνιση | στυλ ΣΥΝ. λεπτός, καλαίσθητος ΑΝΤ. ακα-
λαίσθητος, κακόγουστος. — φινετσάτα επίρρ. 

φινιριστήριο (το) {φινιριστηρί-ου | -ων} 1. µηχάνηµα που διοχετεύει 
αέρα σε κατάλληλη θερµοκρασία και χρησιµοποιείται για τη λείαν-
ση και το γυάλισµα υφασµάτων µετά τη βαφή 2. (συνεκδ.) ο χώρος 
στον οποίο πραγµατοποιείται η παραπάνω διαδικασία. [ΕΤΥΜ. < 
φινίρω (αόρ. φινίρισ-α) + παραγ. επίθηµα -τήριο (πβ. κ. κα-θαρισ-
τήριο)]. 

φινίρω ρ. µετβ. {φινίρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) υποβάλλω (κάτι) σε 
τελική επεξεργασία ΣΥΝ. τελειοποιώ. — φινίρισµα (το), φινιρισµέ-νος, 
-η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. finire «τελειώνω - τελειοποιώ» < λατ. finire < finis 
«όριο, τέλος»]. 

φίνις (το) {άκλ.} 1. ΑΘΛ. Ο τερµατισµός: µέχρι το ~ τής κούρσας δεν είχε 
ξεχωρίσει η νικήτρια 2. (µτφ.) το τελικό στάδιο δράσης, προσπά-
θειας: πήρε την πρώτη θέση κατά την επιλογή στο ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
finish]. 

φινιστρίνι κ. (σπάν.-λαϊκ.) φιλιστρίνι (το) {φινιστριν-ιού | -ιών} 
ΝΑΥΤ. το στρογγυλό παράθυρο σε καµπίνα πλοίου ΣΥΝ. (λόγ.) παρα-
φωτίς. 
[ΕΤΥΜ. < φινεστρίνι (µε αφοµοίωση) < ιταλ. finestrini (πληθ.), υποκ. 
τού finestra «παράθυρο» < λατ. fenestra, αγν. ετύµου, ίσως ετρουσκ. 
δάνειο]. 

Φινλανδία κ. Φιλανδία (η) (γράφεται µερικές φορές κ. Φιλλανδία) 
(φινλ. Suomen Tasavalta, σουηδ. Republiken Finland = ∆ηµοκρατία τής 
Φινλανδίας) κράτος τής Β. Ευρώπης στη Σκανδιναβική Χερσόνησο µε 
πρωτεύουσα το Ελσίνκι, επίσηµες γλώσσες τη Φινλανδική και τη 
Σουηδική και νόµισµα το φινλανδικό µάρκο (2002: ευρώ). — 
Φι(ν)λανδός κ. (καθηµ.) Φι(ν)λανδέζος (ο), Φι(ν)λανδή κ. (καθηµ.) 
Φι(ν)λανδέζα (η), φι(ν)λανδικός, -ή, -ό κ. φι(ν)λανδέζικος. -η, -ο, 
Φι(ν)λανδικά κ. Φι(ν)λανδέζικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Finlande < σουηδ. Finland «χώρα των 
Φίννων» < Finn + land «χώρα, γη». Το εθνωνύµιο Finn, που απαντά 
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ως Fenni σε λατ. κείµενα τού Ιου αι. µ.Χ., ανάγεται πιθ. σε αρχ. γερµ. finna | 
fenna «πτερύγιο ψαριού», επειδή πιστεύεται ότι οι Φίννοι χρησιµοποιούσαν 
δέρµατα ψαριών ως ενδύµατα. Η ονοµασία Suomi είναι αγν. ετύµου, αν και 
ορισµένοι την παράγουν από τις φινλ. λ. suo «έλος» και maa «χώρα»]. 

φινλανδοποίηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} η επιβολή περιορισµού 
κινήσεων ενός αδύνατου κράτους στην εξωτερική του πολιτική από ένα 
ισχυρό γειτονικό κράτος (όπως παλαιότ. ο περιορισµός τής Φινλανδίας από τη 
Σοβιετική Ένωση). 

φιννικός, -ή, -ό [1894] ΕΘΝΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε τους Φίννους: ~ 
γλώσσα. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Finnic < Finn (βλ. λ. Φινλανδία)]. 

Φίννοι (οι) ΕΘΝΟΛ. οι απόγονοι φυλών που µιλούσαν φιννοουγγρικές γλώσσες, 
µε κυριότερους σύγχρονους εκπροσώπους τους τους Φιν-λανδούς και τους 
Εσθονούς, καθώς και ορισµένους λαούς τής Ρωσίας, όπως οι Καρέλιοι, οι 
Τνγκριοι κ.ά. [ΕΤΥΜ Βλ. λ. Φινλανδία]. 

<ριννοουγγρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Φίννους και τους 
Ούγγρους 2. ΓΛΩΣΣ. φιννοουννρικές νλώσσες κλάδος τής οικογένειας των 
ουραλικών γλωσσών, ο οποίος περιλαµβάνει τη Φινλανδική, την Ουγγρική, 
την Εσθονική και ορισµένες γλώσσες λαών τής Ρωσίας (Καρελική, Βεπική 
κ.ά.). [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού αγγλ. Finno-Ugric]. 

φινόκιο (το) το µάραθο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. finocchio < δηµώδ. λατ. 
*feniculum, υποκ. τού λατ. fenum «χόρτο»]. 

φίνος, -α, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει λεπτούς τρόπους, ο ευγενικός και 
διακριτικός στη συµπεριφορά 2. αυτός που έχει λεπτότητα και ευγένεια, ο 
εκλεπτυσµένος: ~ γούστο | γοητεία | ντύσιµο ANT. χοντροκοµµένος 3. αυτός 
που είναι λεπτής τέχνης, που απευθύνεται σε λεπτή αίσθηση: ~ ύφασµα | 
µετάξι | πορσελάνη | άρωµα · 4. (λαϊκ.) πολύ καλός, σπουδαίος, εξαιρετικός. 
— φίνα επίρρ. (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. fino «λεπτός, καθαρός, 
ευγενικός» < λατ. finis «τέλος» (πβ. κ. τέλος - τέλειος)]. 

φιντάνι (το) → φυντάνι 
φιντεϊσµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, φιλοσοφική αντίληψη που δίνει τεράστια 

σηµασία στην πίστη, την οποία θεωρεί ίση ή ανώτερη από τη λογική και την 
επιστήµη (κατ' αντιδιαστολή προς τον ορθολογισµό). — φ^τεϊστής (ο), 
φιντεΐστρίΌ (η), φιντεΐστικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. fideism < 
λατ. fides, -ei «πίστη»]. 

Φιντίας (ο) πυθαγόρειος φιλόσοφος, γνωστός για τη φιλία του µε τον ∆άµωνα 
(πβ. λ. ∆άµων). 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < *Φιλ-τίας (µε δωρ. εναλλαγή -λτ- | -ντ-) < *φιλ-τός < 
θ. φιλ- των λ. φιλ-ώ, φίλ-ος, φίλ-τρον]. 

φιξ επίθ. {άκλ.} (καθηµ.) αυτός που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων, που δεν 
µεταβάλλεται: οι τιµές µας είναι - ΣΥΝ. καθορισµένος, αµετάβλητος ΑΝΤ. 
κυµαινόµενος, µεταβαλλόµενος. [ΕΤΥΜ < γαλλ. fixe < λατ. fixus «βέβαιος, 
µόνιµος, στερεός», µτχ. τ. τού p. figere «µπήγω, στερεώνω»]. 

φιξάρω ρ. µετβ. {φιξάρισ-α, -τηκα, -µένος) (καθηµ.) 1. σταθεροποιώ (κάτι), 
ώστε να µείνει αναλλοίωτο: ~ το χρώµα | το φιλµ 2. καθορίζω (κάτι που µέχρι 
στιγµής είναι υπό συζήτηση): ~ ηµεροµηνία ΣΥΝ. οριστικοποιώ. — φιξάρισµα 
(το). [ΕΤΥΜ < φιξ + παραγ. επίθηµα -άρω, πβ. κ. σουτ-άρω]. 

φιόγκος (ο) 1. τρόπος δεσίµατος κορδέλας, κορδονιού κ.λπ. σε σχήµα 
πεταλούδας: δένω την κορδέλα | τα κορδόνια µου φιόγκο || το πουκάµισο της 
έδενε µπροστά σε ~ 2. (συνεκδ.) κορδέλα, κορδόνι κ.λπ. δεµένο σε σχήµα 
πεταλούδας: έλυσε τον ~ και άνοιξε το πακέτο || το φόρεµα της είχε στο 
µπούστο έναν σατέν ~ · 3. (µειωτ.) ο κοµψευόµενος και µαλθακός νεαρός 
ΣΥΝ. τζιτζιφιόγκος. — (υποκ.) φιογκάκι (το) (σηµ. 1,2). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fiocco «νιφάδα, τουλούπα (µαλλιού), κόµπος» < λατ. floccus 
«χνούδι, υφάδι», εκφραστ. όρ., αγν. ετύµου]. 

φιόρδ (το) {άκλ.} καθένας από τους στενούς και φιδωτούς θαλάσσιους 
κόλπους, που εισδύει βαθιά σε απότοµη, βραχώδη ακτή: ~ των νορβηγικών 
ακτών. 
[ΕΤΥΜ < νορβ. fjord < αρχ. νορβ. fjorthr, που συνδ. µε αγγλ. ford «διάβαση, 
πέρασµα» (λ.χ. Ox-ford), γερµ. Furt (λ.χ. Frank-furt)]. 

φιορίνι (το) {φιοριν-ιού | -ιών) 1. ΙΣΤ. παλαιό ευρωπαϊκό νόµισµα, χρυσό ή 
ασηµένιο, που κόπηκε για πρώτη φορά στη Φλωρεντία τον 13ο αι. και 
αργότερα διαδόθηκε σε άλλες χώρες 2. το νόµισµα διαφόρων σύγχρονων 
κρατών (π.χ. τής Ολλανδίας). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fiorini (πληθ.) < fiore «άνθος, λουλούδι» (επειδή ένα άνθος 
ήταν χαραγµένο στα νοµίσµατα τής Φλωρεντίας) < λατ. flos, -oris]. 

φιοριτούρα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. (α) ποίκιλµα που προστίθεται κατά 
βούληση από τον τραγουδιστή σε µουσική φράση για καλλωπισµό (β) 
φθόγγος ή οµάδα φθόγγων που παρεµβάλλονται στην ενόργανη µελωδία, για 
να την καλλωπίσουν ή για να εξάρουν τη δεξιοτεχνία τού καλλιτέχνη 2. 
(γενικότ.) οτιδήποτε προστίθεται για καλλωπισµό, κυρ. διακοσµητικό σχέδιο: 
υπογραφή µε ~ || έγραφε απλά, λιτά, χωρίς φιοριτούρες. 
ijìTYM < ιταλ. fioritura «ανθοφορία» < fiorire «ανθίζω» < µτγν. λατ. fiorire < 
λατ. florêre < flos, -oris «άνθος, λουλούδι»]. 

φιορντ (το) → φιόρδ 
φιόρο κ. φιόρε (το) {άκλ.} (διαλεκτ.-λογοτ.) το άνθος, το λουλούδι: το ~ τού 

λεβάντε (η Ζάκυνθος). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fiore «άνθος» < λατ. flos, -oris]. F.I.R. 
(το) (προφέρεται εφ άι αρ ή φιρ) Περιοχή | Τοµέας Πληροφοριών Πτήσεων (βλ. 
λ. περιοχή). 

[ΕΤΥΜ. Ακρωνύµιο τού αγγλ. όρου Flight Information Region]. 
φιρίκι (το) {φιρικ-ιού | -ιών} ο καρπός τής φιρικιάς (βλ.λ.), ποικιλία µήλου 

µικρότερη από τη συνηθισµένη, µε υπόξινη γεύση. [ΕΤΥΜ< τουρκ. ferik]. 
φιρικιά (η) µηλιά µε καρπούς µικρότερους από τους κανονικούς και υπόξινους 

στη γεύση. 
φιρί-φιρί επίρρ. (καθηµ.) επίµονα, σκόπιµα: πάει ~ για καβγά || ~ πας να σε 

δείρω! ΣΥΝ. σώνει και καλά. [ΕΤΥΜ < τουρκ. φρ. fini-fini «κυκλικά, γύρω-
γύρω»]. 

φίρµα (η) (χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η επωνυµία επιχειρήσεως 2. (συνεκδ.) η 
επιχείρηση: µια µεγάλη ~ τού εξωτερικού ανοίγει παράρτηµα και στην Ελλάδα 
3. το χαρακτηριστικό σήµα σε προϊόν µε το όνοµα τής παρασκευάστριας 
εταιρείας: η ~ στο παντελόνι ΣΥΝ. µάρκα 4. (µτφ. για πρόσ.) ο πολύ γνωστός 
και αναγνωρισµένος στον χώρο του: ανέβηκε το κασέ της από τότε που έγινε ~ 
ΣΥΝ. διασηµότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. firma «εταιρεία - υπογραφή, επωνυµία» < firmare 
«υπογράφω, επιβεβαιώνω» < λατ. firmare < firmus «στερεός, βέβαιος»]., 

φιρµάνι κ. φερµανί (το) {φιρµαν-ιού | -ιών} 1. ΙΣΤ. (στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία) διάταγµα τού σουλτάνου (βλ.λ.): η µονή ιδρύθηκε µε ειδικό - 
2. (συχνά ειρων.) το διάταγµα, κανονιστική εντολή: ο διευθυντής έβγαλε ~ ότι 
απαγορεύεται το κάπνισµα στους χώρους τής εταιρείας. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. ferman. To φιρµάνι ήταν διάταγµα που περιελάµβανε θετική 
συνήθ. ρύθµιση σε αντίθεση µε το µπουγιουρντί (βλ.λ.)]. 

φις (το) {άκλ.} εξάρτηµα για την τροφοδοσία συσκευής µε ηλεκτρικό ρεύµα, το 
οποίο διαθέτει δύο ή περισσότερες µεταλλικές προεξοχές, που εφαρµόζουν 
στις αντίστοιχες εσοχές τής πρίζας: βάλε το ~ τού πλυντηρίου στην πρίζα ΣΥΝ. 
ρευµατολήπτης. — (υποκ.) φισάκι (το). [ΕΤΥΜ < γαλλ. fiche < p. ficher 
«µπήγω, χώνω» < δηµώδ. λατ. *ficcare < *figicâre < λατ. figere «µπήγω, 
στερεώνω»]. 

φισέκι κ. (λαϊκότ.) φουσέκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το φυσίγγιο 
2. (µτφ. ως επίρρ.) πολύ γρήγορα: έφυγε ~. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. fisek]. 

φιοεκλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) η θήκη για φισέκια, που φοριέται στο σώµα, 
συνήθ. σταυρωτά: κατέβηκε ο καπετάνιος απ' το βουνό ζωσµένος τα ~ ΣΥΝ. 
φυσιγγιοθήκη. [ΕΤΥΜ < τουρκ. fiseklik]. 

φίσκα (η) → φύσκα 
φιστικάς (ο) {φιστικάδες} (λαϊκ.) 1. αυτός που πουλά φιστίκια 2. αυτός που 

έχει στην ιδιοκτησία του εκτάσεις µε φιστικιές (βλ.λ.). 
φιστικής, -ιά, -ί (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει την πράσινη απόχρωση τού 

εσωτερικού τού φιστικιού Αιγίνης: ~ φόρεµα | αυτοκίνητο 2. φιστικί (το) 
{άκλ.} η πράσινη απόχρωση τού φιστικιού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρώµα. 

φιστίκι (το) (συνήθης ορθ. φυστίκι) {φιστικ-ιού | -ιών) ο καρπός και το εδώδιµο 
σπέρµα τής φιστικιάς, το οποίο ψήνεται µε αλάτι και καταναλώνεται ως ξηρός 
καρπός, θεωρείται δε µεγάλης θρεπτικής αξίας: ~ Αιγίνης || µασουλάω φιστίκια 
|| τα ~ συνοδεύουν το ουίσκι- ΦΡ. αρά· πικο φιστίκι βλ. λ. αράπικος. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < τουρκ. fistik < µτγν. πιστάκιον, υποκ. τού πιστάκη 
(βλ.λ.)]., 

φιστικιά (η) καρποφόρο, φυλλοβόλο δέντρο µε πλούσια διακλάδωση, σύνθετα 
βαθυπράσινα φύλλα και εδώδιµους καρπούς µε ξυλώδες περίβληµα, για τους 
οποίους καλλιεργείται. 

φιστικοβούτυρο (το) βουτυρώδης κρέµα που παρασκευάζεται από αλεσµένα 
ξηροψηµένα φιστίκια και χρησιµοποιείται στη µαγειρική. 

φιστικοπώλης (ο) {φιστικοπωλών} αυτός που πουλάει φιστίκια ΣΥΝ. φιστικάς. 
φίστουλας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το συρίγγιο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ µεσν. < 

λατ. fistula «σωλήνας, σύριγγα», τεχν. όρ., αγν. ετύµου]. 
Φίτζι (Νησιά) (τα) (αγγλ. Republic of Fiji = ∆ηµοκρατία των Φίτζι) νησιωτικό 

κράτος τού Ν. Ειρηνικού Ωκεανού µε πρωτεύουσα τη Σού-βα, επίσηµη 
γλώσσα την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Φίτζι. [ETYM < αγγλ. Fiji, αγν. 
ετύµου. Στην τοπική γλώσσα τα νησιά αποκαλούνται Viti]. 

φιτίλι (το) {φιτιλ-ιού | -ιών} 1. χοντρό νήµα, διαποτισµένο µε ειδικό διάλυµα, 
που χρησιµεύει για να ανάβει και να διατηρεί τη φλόγα σε φωτιστικά 
αντικείµενα ή συσκευές: - κεριού | καντηλιού | λάµπας | αναπτήρα || καθαρίζω 
| κόβω το ~ ΣΥΝ. άφτρα· ΦΡ. στο πιτς-φιτίλι (επιτατ.) πάρα πολύ γρήγορα 
ΣΥΝ. στο άψε-σβήσε, στο πει και φει, µά-νι-µάνι κ.τ.ό. 2. θρυαλλίδα 
πυροδοτήσεως όπλου ή εκρηκτικής ύλης: - δυναµίτιδας | φουρνέλου- ΦΡ. 
(µτφ.) βάζω φιτίλι βάζω φιτιλιά (βλ.λ.) 
3. στενή λωρίδα υφάσµατος ραµµένη για διακόσµηση στην περιφέ 
ρεια σεντονιών, ενδυµάτων κ.λπ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ξευτιλίζω. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. fitil < αραβ. fatili. 

φιτιλιά (η) (λαϊκ.-µτφ.) κακόβουλη διασπορά πληροφοριών, κακοπροαίρετα 
σχόλια που έχουν σκοπό να προκαλέσουν φιλονικίες, έριδες, ένταση κ,λπ.: 
βάζει φιτιλιές ανάµεσα τους. 

φίτίλιάζω ρ. µετβ. {φιτίλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) κάνω κάποιον να 
θυµώσει, να οργιστεί (συνήθ. εναντίον τρίτων), «του βάζω φιτίλι». 

ΦΙΦΑ (η) (F.I.F.A.) (γαλλ. Federation Internationale de Football Association) 
∆ιεθνής Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου. 

Φ.Κ.Ε. (ο) Φόρος Κύκλου Εργασιών. 
φκ(ε)ιάνω ρ. → φτειάχνω 
(ρκ(ε)ιάξΐµο (το) → φτειάχνω 
φκ(ε)ιασιδι (το) → φτειασίδι 
φκ(ε)ιασίδωµα (το) → φτειασίδωµα 
φκ(ε)ιασιδώνω ρ. → φτειασιδώνω 
φκυάρι (το) → φτυάρι 



Φλαµανδία 1889 φλεγµονώδης 
 

Φλαµανδία (η) 1. περιοχή τής ∆. Ευρώπης µε πολιτική αυτονοµία, τής οποίας 
ένα τµήµα ανήκει στο Βέλγιο και άλλο στη Γαλλία- κατά την Αναγέννηση 
άνθησαν σε αυτήν το εµπόριο και οι τέχνες 2. η µία από τις δύο περιφέρειες 
που αποτελούν το σηµερινό Βέλγιο, στην οποία οµιλούνται διάλεκτοι τής 
ολλανδικής γλώσσας. Επίσης Φλάνδρα. — Φλαµανδός (η), Φλαµανδή (η), 
φλαµανδικός, -ή, -ό, Φλαµανδικά (τα). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού παλ. γαλλ. 
Flamandie (σύγχρονο Flandre) < επίθ. Flamand < ολλ. Vlaams (πβ. κ. 
Vlanderen «Φλάνδρα»), πιθ. από συµφυρµό των λ. vlakte «πεδιάδα» και 
wanderen «περιπλανώµαι», εννοώντας µια περιοχή επίπεδη και εκτεταµένη]. 

φλαµέγκο (το) {άκλ.} λαϊκός χορός τής Ισπανίας, από την περιοχή τής 
Ανδαλουσίας, µε τσιγγάνικη καταγωγή· (συνεκδ.) η µουσική ή το τραγούδι 
που τον συνοδεύει. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. flamenco < ολλ. flaming «Φλαµανδός», ιδιότητα που 
αποδιδόταν από τους Ισπανούς σε φανταχτερά, ζωηρόχρωµα πράγµατα, 
ακόµη και στη µουσική]. 

φλαµίνγκο (το) {άκλ.} υδρόβιο πτηνό µε λευκό ή ροζ πτέρωµα, που ζει σε 
κοπάδια και είναι γνωστό για την οµορφιά του. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. flamingo < 
πορτ. flamengo, πιθ. < προβηγκ. flamenc < flama «φλόγα» (< λατ. fiamma)]. 

φλαµούρι (το) {φλαµουρ-ιού | -ιών} 1. η φλαµουριά (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λόγ.) φιλύρα 
2. (συνεκδ.) το ξύλο τής φλαµουριάς: σκαµνί από ~ 3. (συνεκδ.) το αφέψηµα 
που παρασκευάζεται από άνθη φλαµουριάς και έχει αντισπασµωδικές και 
καταπραϋντικές ιδιότητες ΣΥΝ. τίλιο. [ΕΤΥΜ. Υποκ. τού µεσν. φλάµµουρον < 
µτγν. φλάµµουλον (µε ανοµοί-ωση) < λατ. flammeolum, υποκ. τού 
flammeum, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. flammeus < fiamma «φλόγα»]. 

φλαµουριά (η) ψηλό φυλλοβόλο δέντρο τού δάσους, που φύεται στο Β. 
Ηµισφαίριο· έχει φύλλα πυκνά σε σχήµα καρδιάς και πριονωτά, άνθη λευκά 
και αρωµατικά και σφαιροειδείς καρπούς· από τα άνθη του παρασκευάζεται 
το αφέψηµα τίλιο ΣΥΝ. (λόγ.) φιλύρα. 

φλαµπέ επίθ. {άκλ.} φαγητό ή γλύκυσµα που το περιχύνουν µε αλκοολούχο 
ποτό ή οινόπνευµα, βάζουν φωτιά και το σερβίρουν καθώς φλέγεται: 
λουκάνικα ~ || (κ. ως επίρρ.) θα τα φτειάξουµε ~. [ΕΤΥΜ < γαλλ. flambé < p. 
flamber «φλέγοµαι» < flambe «φλόγα» < παλ. γαλλ. flamble < λατ. flammula, 
υποκ. τού fiamma]. 

φλάµπουρο (το) (λαϊκ.) 1. η πολεµική σηµαία: το ~ τής επανάστασης 2. 
(παλαιότ.) λάβαρο που κρατούσαν σε γαµήλιες τελετές, το οποίο 
αποτελούνταν από κοµµάτια υφάσµατος ή µαντήλια δεµένα σε κοντάρι µε 
σταυρό, που στις κεραίες του είχε µπηγµένα ρόδια (σύµβολο γονιµότητας) 3. 
ΙΣΤ. (στο Βυζάντιο) το χρυσοποίκιλτο λάβαρο από µεταξωτό ύφασµα, που 
χρησιµοποιούσε ο αυτοκράτορας, τα µέλη τής βασιλικής οικογένειας και οι 
ανώτατοι πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωµατούχοι κατά τις διάφορες τελετές. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *φλάµπουλον (µε ανοµοίωση) < µτγν. φλάµµουλον (βλ. λ. 
φλαµούρι)]. 

Φλάνδρα (η) → Φλαµανδία 
φλάντζα (η) {δύσχρ. φλαντζών} ΤΕΧΝΟΛ. λεπτό φύλλο σε σχήµα δίσκου από 

δέρµα, µέταλλο, ελαστικό ή άλλο υλικό, που προσαρµόζεται στο άκρο 
σωλήνα, κυλίνδρου, περιβλήµατος κ.λπ. και χρησιµεύει στη σύνδεση µε άλλο 
µηχανικό ή υδραυλικό στοιχείο ή στην εξασφάλιση στεγανότητας. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. flangia < αγγλ. flange < µέσ. γαλλ. flanche < αρχ. γαλλ. flanc, 
γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. hlanca]. 

φλαουτιστας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.}, φλαουτίστρια (η) {φλαουτι-στριών} ο 
µουσικός που παίζει φλάουτο. — Επίσης φλαουτίστα (η). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
flautista < flauto (βλ. λ. φλάουτο)]. 

φλάουτο (το) ΜΟΥΣ. 1. πνευστό µουσικό όργανο µε στενό επιστόµιο και 
σωλήνα που φέρει τρύπες και κλειδιά κατά µήκος του: σονάτα για ~ και πιάνο 
ΣΥΝ. (λόγ.) πλαγίαυλος 2. φλάουτο µε ράµφος πνευστό µουσικό όργανο µε 
κωνικό σωλήνα που στενεύει στο κάτω άκρο· χρησιµοποιήθηκε κατεξοχήν 
από τον Μεσαίωνα ώς την εποχή τού µπαρόκ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. flauto < γαλλ. flûte < αρχ. προβηγκ. flaut < δηµώδ. λατ. 
*flabeolum < λατ. flâre «φυσώ, πνέω»]. 

φλάρος (ο) (υβριστ.) στη ΦΡ. τον κακό σου τον φλάρο τον κακό σου τον καιρό· 
εκφράζει αγανάκτηση τού οµιλητή για κάτι που είπε αυτός προς τον οποίο 
απευθύνεται. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. φράρος (µε ανοµοίωση) < βεν. frar «καλόγερος τής Ρω-
µαιοκαθολικής Εκκλησίας», παράλλ. τ. τού ιταλ. frate «καλόγερος, µοναχός» 
(< λατ. frater «αδελφός»)]. 

φλας (το) {άκλ.} 1. στιγµιαία αναλαµπή µεγάλης εντάσεως, που επιτυγχάνεται 
µε τεχνητά µέσα, κατάλληλη για λήψη φωτογραφιών όταν και όπου δεν 
υπάρχει επαρκής φωτισµός: χωρίς ~ δεν βγαίνει φωτογραφία το βράδυ 2. 
(συνεκδ.) η συσκευή που παράγει την παραπάνω αναλαµπή και είτε συνδέεται 
µε τη φωτογραφική µηχανή είτε είναι ενσωµατωµένη σε αυτήν: δεν άναψε το 
~ 3. οµοιόµορφα διακοπτόµενη και επαναλαµβανόµενη αναλαµπή, που 
χρησιµεύει ως δείκτης πορείας οχήµατος: βγάζω ~ δεξιά (όταν πρόκειται να 
στρίψω δεξιά) 4. (συνεκδ.) το ειδικό όργανο οχήµατος, µε το οποίο προκαλεί-
ται η παραπάνω αναλαµπή. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. flash < παλαιότ. flask(i)en 
«πιτσυλίζω», ηχοµιµητ. λ.]. 

φλασκί (το) {φλασκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) δοχείο για νερό ή κρασί που 
κατασκευάζεται παραδοσιακά από τον αποξηραµµένο καρπό κολοκυθιάς 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. (διαλεκτ.) τσότρα. — (υποκ.) φλασκάκι (το), (µε-γεθ.) φλάσκα 
(η). 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. φλασκίον, υποκ. τού φλάσκα < µτγν. λατ. fiasca]. φλασµπακ κ. 
φλας-µπάκ (το) {άκλ.} αναδροµή στο παρελθόν µε διακοπή τής οµαλής πορείας 
στον χρόνο τής υπόθεσης: στην αρχή τής ταινίας ο σκηνοθέτης κάνει ένα ~ στα 
παιδικά χρόνια τού ήρωα. 

[ΕΤΥΜ. < αγγλ. flash-back]. 
φλέβα (η) {φλεβών} 1. ΑΝΑΤ. αιµοφόρο αγγείο, το οποίο µεταφέρει το φτωχό σε 

οξυγόνο αίµα από όλα τα µέλη και τα όργανα τού σώµατος στον δεξιό κόλπο 
τής καρδιάς (πβ. κ. λ. αρτηρία)- ΦΡ. (µτφ.) (α) βρίσκω | πιάνω τη φλέβα 
(κάποιου) πετυχαίνω το ευαίσθητο σηµείο (κάποιου), τον αγγίζω στο 
ευαίσθητο σηµείο του: από την αντίδραση του στα λόγια µου κατάλαβα ότι 
βρήκα τη φλέβα του ΣΥΝ. αγγίζω την ευαίσθητη χορδή (κάποιου) (β) δεν 
κυλάει αίµα στις φλέβες µου βλ. λ. αίµα 2. ΓΕΩΛ. (α) έγχρωµη ακανόνιστη 
γραµµή σε µάζα ορυκτού: µάρµαρο άσπρο µε µαύρες ~ (β) εκρηξιγενές σώµα 
µε µορφή πλάκας ή στρώµατος, που είναι προσανατολισµένο κάθετα ή µε µε-
γάλη κλίση προς το υπόλοιπο πέτρωµα 3. κοίτασµα ορυκτού µεταλλεύµατος, 
το οποίο εκτείνεται µέσα σε ένα µη εκµεταλλεύσιµο πέτρωµα: ~ χρυσού- ΦΡ. 
(µτφ.) χτυπάω φλέβα χρυσού ανακαλύπτω κάποιον/κάτι µε ιδιαίτερη αξία, 
πολύτιµο 4. (κατ' επέκτ.) υπόγειο ρεύµα νερού: εκεί όπου σκάβαµε, βρήκαµε ~ 
|| στέρεψαν οι ~ τής πηγής 5. (µτφ.) έµφυτη ή κληρονοµηµένη ικανότητα σε 
κάτι, ταλέντο: όλη η οικογένεια έχει καλλιτεχνική ~ || ~ ζωγράφου ΣΥΝ. κλίση 
6. (µτφ.) η προέλευση, η καταγωγή: έχει ~ ευγενική | αριστοκρατική. — (υποκ.) 
φλεβίτσα (η) κ. φλεβούλα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φλέψ, φλεβός < *bhl-egw-, παρεκτεταµ. µορφή τού I.E. *bhel- 
«φουσκώνω, εξογκώνω», πβ. αρχ. γερµ. bolca «φουσκάλα». Οµόρρ. φαλλός, 
φάλ(λ)αινα, φλύω (βλ. λ. φλύ-κταινα), φλίβω «πιέζω» κ.ά.].^ 

Φλεβάρης (ο) (λαϊκ.) ο Φεβρουάριος (βλ.λ.)· ΦΡ. (παροιµ.) ο Φλεβάρης κι αν 
φλεβίσει, καλοκαίρι Θα µυρίσει όσα κρύα κι αν κάνει ο Φεβρουάριος, ο 
χειµώνας τελειώνει σε αυτόν τον µήνα. — φλεβαριάτι-κος, -η, -ο κ. 
φλεβαρήσιος, -ια, -ιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µήνας. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *Φεβρ(ου)αρης 
(µε έκκρουση) < µτγν. Φεβρουάριος (βλ.λ.), που παρετυµολογήθηκε προς τη 
λ. φλέβα]. 

φλεβικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε τις φλέβες: ~ αίµα | 
σύστηµα | πάθηση | επάρκεια 2. ΓΕΩΛ. αυτός που σχηµατίζεται από τη 
διείσδυση µάγµατος ηφαιστείου κατά µήκος ρωγµών κοντά στην επιφάνεια 
τού εδάφους: ~ εκρηξιγενές πέτρωµα. 

φλεβίτιδα (η) [1854] ΙΑΤΡ. οξεία ή χρόνια φλεγµονή τού τοιχώµατος των 
φλεβών, που προκαλεί τοπική στάση τού αίµατος και σχηµατισµό θρόµβων 
στο εσωτερικό τους. Επίσης φλεβίτις {φλεβίτιδος}. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. phlébite]. 

φλεβογραφία (η) {φλεβογραφιών} ΙΑΤΡ. η ακτινογραφία φλέβας ή οµάδας 
φλεβών ύστερα από ένεση σκιαγραφικής ουσίας στην ίδια τη φλέβα και 
σπανιότερα σε αρτηρία ή στον µυελό οστού. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. phlebography]. 

φλεβόκοµβος (ο) σηµείο τής καρδιάς όπου παράγονται οι διεγέρσεις που 
προκαλούν την καρδιακή λειτουργία. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. sinus]. 

φλεβορραγία (η) {φλεβορραγιών} ΙΑΤΡ. αιµορραγία από φλέβα. [ΕΤΥΜ < 
φλέβα + -ρραγία, από το θ. τού αρχ. παθ. αορ. β' ερ-ράγ-ην (ρ. ρήγνυµί), 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phleborrhagia]. 

φλεβοτοµία (η) [αρχ.] [φλεβοτοµιών) ΙΑΤΡ. τοµή, διάνοιξη τού τοιχώµατος 
φλέβας για αφαίµαξη, κυρ. σε περιπτώσεις εγκεφαλικής συµφόρησης ή 
µεγάλης αρτηριακής πίεσης. — φλεβοτοµικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

φλεβοτόµος (ο) [µτγν.] 1. (α) χειρουργικό εργαλείο µε το οποίο 
πραγµατοποιείται η φλεβοτοµία (βλ.λ.) (β) εµπειρικός γιατρός εξειδικευµένος 
στις αφαιµάξεις µε φλεβοτοµία · 2. κουνούπι που µεταδίδει τον δάγκειο 
πυρετό και άλλες λοιµώξεις. Επίσης φλεβοτόµο (το) (σηµ. Ια). 

φλεβώδης, -ης, -ες [αρχ.] {φλεβώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που είναι 
όµοιος µε φλέβα, που έχει τη µορφή φλέβας: ~ ρίζα 2. αυτός που έχει πολλές 
ή µεγάλες φλέβες, γεµάτος φλέβες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, ■%, -ες- 

φλέγµα κ. (προφορ.) φλεµα (σηµ. 1) (το) {φλέγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. 
ΑΝΑΤ.-ΦΥΣΙΟΛ. (α) βλεννώδης, παχύρρευστη ύλη που εκκρίνουν οι ρινικές 
κοιλότητες ή οι βρόγχοι: αποβολή φλεγµάτων ΣΥΝ. (λαϊκ.) ροχάλα (β) (κατά 
τον Ιπποκράτη) ο ένας των τεσσάρων χυµών τού σώµατος, που η ισορροπία 
του µε τους άλλους συνεπαγόταν τη διατήρηση τής υγείας · 2. η ψυχραιµία ή η 
απάθεια, η ήρεµη αντιµετώπιση δυσχερειών ή κινδύνων: απάντησε ατάραχος 
µε το γνωστό βρετανικό ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φλέγω. Στους αρχ. συγγραφείς το φλέγµα είναι ένας από τους 
τέσσερεις χυµούς τού σώµατος, που θεωρούνται υπεύθυνοι για την ψυχική 
διάθεση. Το µεσν. φλέµα µε απλοποίηση από το φλέγµα-πβ. πράγµα - πράµα]. 

φλεγµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που αντιµετωπίζει τα πράγµατα µε 
ψυχραιµία, µε ηρεµία και αυτοσυγκέντρωση ΣΥΝ. ψύχραιµος, απαθής, 
ασυγκίνητος ANT. ευέξαπτος, θερµόαιµος. — φλεγµατικ-ά | -ώς επίρρ. 

<ρλεγµατώδης, -ης, -ες [αρχ.] {φλεγµατώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
αυτός που έχει τη µορφή φλέγµατος: ~ ουσία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, 
-νς, -ες- 

φλεγµονή (η) ΙΑΤΡ. τοπική αντίδραση ιστού τού σώµατος, που προκαλεί 
διόγκωση, ερυθρότητα, θερµότητα και πόνο και αποτελεί την απάντηση των 
ζωντανών ιστών και κυρ. των αιµοφόρων αγγείων σε τραυµατική, µικροβιακή 
ή άλλη βλάβη: οξεία | χρονία ~ || ~ του δέρµατος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φλέγµα + 
παραγ. επίθηµα -ονή, πβ. κ. πλησµ-ονή]. 

φλεγµονικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε φλεγµονή. 
φλεγµονώδης, -ης, -ες [µτγν.] {φλεγµονώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός 

που έχει τη µορφή φλεγµονής: ~ ερεθισµός 2. αυτός που εµφανίζει φλεγµονή: 
- ιστός | οίδηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 



φλέγω 1890 φλοιώδης 
 

φλέγω ρ. µετβ. {κυρ. σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. (για επιθυµία, πάθος) κατέχω: τη 
φλέγει η επιθυµία να κάνει καριέρα ηθοποιού 2. (η λόγ. µτχ. φλέγων, -ούσα, -ον) 
αυτός που απασχολεί πολύ έντονα, επιτακτικός λόγω τής µεγάλης του 
σηµασίας: ~ ζήτηµα | θέµα- (µεσοπαθ. φΛένο-µσι) 3. καίγοµαι, καταστρέφοµαι 
από φωτιά: το δάσος τής Πεντέλης φλέγεται για δεύτερη ηµέρα || οι πυροσβέστες 
προσπάθησαν να σώσουν το φλεγόµενο σπίτι ΣΥΝ. πυρπολούµαι- (µτφ.) 4. είµαι 
πολύ ζεστός, έχω υψηλή θερµοκρασία: το παιδί φλεγόταν από τον πυρετό 5. 
διακατέχοµαι (από συναίσθηµα ή έντονη επιθυµία): φλέγεται από επιθυµία να 
σπουδάσει || ~ από οργή | πόθο | έρωτα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *bhl-eg-, παρεκτεταµ. 
µορφή τού I.E. *bhel- «λάµπω, αστράφτω», πβ. λατ. fulgëre (ίδια σηµ.(, 
fiamma «φλόγα», (> γαλλ. flamme, ισπ. llama), ολλ. blaken «φλέγοµαι, 
καίγοµαι», γοτθ. bairhts «λαµπρός, διαυγής», αγγλ. bright κ.ά. Οµόρρ. φλόξ (-
γα). Παράγ. φλέγµα, εΰ-φλεκ-τος, φλεγµ-ονή, φλογ-ίζω κ.ά.]. φλέµα (το) → 
φλέγµα 
φλερτ (το) (άκλ.) 1. προσπάθεια πρόκλησης τού ερωτικού ενδιαφέροντος µε 
κοµψό και λεπτό τρόπο, η έµµεση επιδίωξη ερωτικής σχέσης: του αρέσει το ~ || 
επιπόλαιο - ΣΥΝ. φλερτάρισµα, κόρτε, ερωτο-τροπία 2. (συνεκδ.) το πρόσωπο 
µε το οποίο έχει συνάψει κανείς αισθηµατικό δεσµό: να η Μαίρη µε το 
κανούργιο της ~! 3. (µτφ.) η εκδήλωση επιθυµίας για προσέγγιση, συνεργασία 
κλπ. και η προσπάθεια ευµενούς προδιάθεσης τού άλλου γι' αυτό: το ~ 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων µε ασιατικούς κολοσσούς. — (υποκ.) φλερτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. flirt, αρχική σηµ. «ξαφνικό χτύπηµα» (αργότερα η σύγχρ. 
«ερωτικό ενδιαφέρον χωρίς σοβαρό σκοπό»), εκφραστ. λ. µε αρχικό σύµπλεγµα 
Π- (συνήθ. ηχοµιµητ. λ., πβ. flap, flick, flip)]. φλερτάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{φλέρταρα κ. φλερτάρισα} ♦ 1. (µετβ.) προσπαθώ να προκαλέσω το ερωτικό 
ενδιαφέρον (κάποιου), συνήθ. µε κοµψό και λεπτό τρόπο (µε κοµπλιµέντα, 
συζήτηση, χιούµορ, κατάλληλο ύφος και κινήσεις κ.λπ.): τη φλερτάρει 
απροκάλυπτα | ανοιχτά | συνεχώς || ~ ένα κορίτσι | έναν νεαρό || φλερτάρει µε 
όλους τους συµµαθητές της στην τάξη ΣΥΝ. κορτάρω, κάνω τα γλυκά µάτια, 
(λόγ.) ερωτοτροπώ 2. (µτφ.) (+µε) εκδηλώνω ενδιαφέρον ή επιθυµία (για κάτι) 
ή διερευνώ τις προθέσεις κάποιου µε σκοπό τη συνεργασία, την προσέγγιση 
κ.λπ.: ~ µε την ιδέα να πολιτευθώ || η επιχείρηση φλερτάρει µε ξένους επενδυτές- 
ΦΡ. φλερτάρω µε τον κίνδυνο µπλέκοµαι σε ριψοκίνδυνες καταστάσεις, 
προβαίνω σε ριψοκίνδυνες ενέργειες ♦ 3. (αµετβ.) κάνω φλερτ: µου αρέσει να ~. 
— φλερτάρισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ιντερβιού. φλεψ (η) → φλέβα 
φληνάφηµα (το) {φληναφήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) (συνήθ. στον πληθ.) 

λόγος χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο ΣΥΝ. µωρολογία, σαχλαµάρα. — 
φληναφώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

[ΕΤΥΜ «ΡΧ· < φλαναφώ (-άω), παράλλ. προς το µτγν. φλήναφος «φλύαρος - 
φλυαρία», ενώ δεν έχει διασαφηνιστεί ποιος είναι ο αρχικός τ. Αν αρχικό 
θεωρηθεί το ρ. φλαναφώ, τότε αποτελεί προϊόν συµφυρµού των φληνύω 
«φλυαρώ, µωρολογώ» και άφώ (-άω) «αγγίζω» (< αφή), πβ. κ. ψηλ-αφώ. Αν, 
απεναντίας, αρχικός θεωρηθεί ο τ. φλήναφος, τότε το β' συνθ. -αφος θα 
αποτελούσε παραγ. επίθηµα τού καθηµερινού λεξιλογίου (πβ. κ. κόλ-αφος). Σε 
ό,τι αφορά το α' συνθ. φλην- | φλάν-, ισχυρή παραµένει η εκδοχή τής αναγωγής 
σε θ. *bhl-n-, συνεσταλµ. βαθµ. (µε έρρινη παρέκταση) τού I.E. *bhel- 
«φουσκώνω, εξογκώνω» (βλ. λ. φαλλός, φά(λ)λαινα)]. φλησκούνι (το) 
{φλησκουν-ιού | -ιών} 1. πολυετές και πολύκλαδο φυτό, έντονα αρωµατικό, 
που διαθέτει τονωτικές ιδιότητες και χρησιµοποιείται στη φαρµακευτική 2. 
(συνεκδ.) το αφέψηµα που παρασκευάζεται από το παραπάνω φυτό. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < βλησκούνιν, υποκ. τού αρχ. βλήχων | γλήχων, αγν. ετύ-µου]. 
φλιπάρω ρ. αµετβ. {φλίπ-αρα κ. -άρισα, -ισµένος} (αργκό) φθάνω στα όρια τής 
τρέλας ή τής αντοχής µου: δεν αντέχω άλλο, κοντεύω να ~ ΣΥΝ. τρελαίνοµαι, 
µου στρίβει. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. flip «στρίβω απότοµα, αναποδογυρίζω (λ.χ. ένα νόµισµα στον 
αέρα)», εκφραστ. λ., αγν. ετύµου]. φλίπερ (το) {άκλ.} ηλεκτρονικό παιχνίδι στο 
οποίο ο παίκτης πιέζει δύο κουµπιά κινώντας δύο βραχίονες, οι οποίοι 
εκσφενδονίζουν µια µεταλλική µπίλια που, καθώς κινείται, προσκρούει σε 
διάφορα σηµεία (τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριµένους βαθµούς) κάνοντας 
τα να φωτιστούν και να ηχήσουν. — (υποκ.) φλιπεράκι (το). [ΕΤΥΜ < γαλλ. 
flipper < αγγλ. flip «στρίβω απότοµα, αναποδογυρίζω (κάτι) µε ξαφνική κίνηση 
ή χτύπηµα» (ηχοµιµητ. λ.)]. φλισκούνι (το) → φλησκούνι 
φλιτ (το) {άκλ.} 1. εντοµοκτόνο φάρµακο σε µορφή σπρέι 2. (συνεκδ.) 

συσκευή για την εκτόξευση υγρού (κυρ. εντοµοκτόνου) υπό µορφή πυκνών 
σταγονιδίων: ψεκάζω µε το -. 

[ΕΤΥΜ < αγγλ. flit, εµπορική ονοµ. εντοµοκτόνου, από το ρ. flit «κινούµαι 
αλλάζοντας ξαφνικά κατεύθυνση (όπως τα έντοµα)»]. φλιτάρω ρ. αµετβ. {φλίτ-
αρα κ. -άρισα} ψεκάζω µε φλιτ. — φλιτάρι- 
σµα (το). φλιτζάνι (το) (συνήθης ορθ. φλυτζάνι) {φλιτζαν-ιού | -ιών} 1. µικρή 
κούπα µε λαβή, µε την οποία πίνει κανείς ροφήµατα: - τού τσαγιού | τού καφέ- 
ΦΡ. (µτφ.) λέω | διαβάζω το φλιτζάνι προλέγω το µέλλον παρατηρώντας το 
κατακάθι τού καφέ (βλ. κ. λ. καφετζού) 2. (συνεκδ.) η ποσότητα που χωράει 
στο παραπάνω δοχείο: ένα ~ καφέ | γάλα | τσάι || σε 2 1/2 ~ βραστού νερού 
αναλογεί 1 ~ ρύζι. — (υποκ.) φλιτζανάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. fincan]. φλόγα 
(η) {φλογών} 1. το ανώτερο, φωτεινό και αεριώδες µέρος τής φωτιάς, το οποίο 
κινείται διαρκώς παίρνοντας διάφορα σχήµατα, η 

«γλωσσά» τής φωτιάς: οι ~ ξεπηδούσαν µέσα από το καµίνι 2. (ειδι-κότ.) η 
φωτιά φιτιλιού: η ~ τού κεριού | τού καντηλιού τρεµοπαίζει | τρεµοσβήνει 3. 
(εκφραστ. στον πληθ.) η φωτιά, κυρ. όταν κατακαίει κάτι: ολόκληρο το σπίτι 
ήταν τυλιγµένο στις - || παραδόθηκε στις ~· (µτφ.) 4. (α) το ζωηρό πάθος: η ~ 
τού πατριωτισµού (β) η έντονη επιθυµία, ο ζήλος για κάτι, η έντονη ορµή · 5. ο 
ερεθισµός τού δέρµατος · 6. BOT. καλλωπιστικό φυτό µε κόκκινα άνθη. — 
(υποκ.) φλογίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. φλόξ -γός, από την ετεροιωµ. βαθµ. (φλογ-) τού ρ. φλέγ-ω 
(βλ.λ.)]. 

φλογάτος, -η, -ο -> φλόγινος 
φλογέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ΜΟΥΣ. παραδοσιακό πνευστό µουσικό 

όργανο, που αποτελείται από κυλινδρικό σωλήνα από καλάµι, ξύλο, µέταλλο, 
κόκκαλο ή πλαστικό, φέρει οπές κατά µήκος, είναι ανοικτό και στα δύο άκρα 
ή έχει ειδικό επιστόµιο µε µονό γλωσσίδι ΣΥΝ. (λόγ.) αυλός, (λαϊκ.) σουραύλι 
2. (α) γλυκό τού ταψιού από λεπτή ζύµη τυλιγµένη σε σχήµα φλογέρας µε 
γέµιση από τριµµένους ξηρούς καρπούς (π.χ. καρύδια) και περιχυµένο µε µέλι 
(β) µικρό γλύκυσµα ζαχαροπλαστείου, κυλινδρικού σχήµατος, µε γέµιση 
σοκολάτας. [ΕΤΥΜ <,αλβ. flojerë]. 

φλογερός, -ή, -ό αυτός που χαρακτηρίζεται από πάθος και ένταση, παράφορος: 
~ έρωτας | επιθυµία | λόγος || (κ. για πρόσ.) ~ εραστής | υποστηρικτής ΣΥΝ. 
θερµός, ζωηρός, διάπυρος, θυελλώδης, ένθερµος ΑΝΤ. χλιαρός, άτονος, 
ψυχρός, συγκρατηµένος. — φλογερ-ά | -ώς επίρρ., φλογερότητα (η). [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < φλόξ, -γός + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. τροµ-ερός]. 

φλογίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {φλόγισ-α, -τηκα, -µένος} 1. διεγείρω έντονο πάθος, 
προκαλώ θερµό ή υψηλό συναίσθηµα: ο ενθουσιασµός φλόγιζε όλες τις 
καρδιές ΣΥΝ. εξάπτω, φλέγω 2. ΙΑΤΡ. προκαλώ φλεγµονή (σε κάτι), επιφέρω 
φλόγωση- (µεσοπαθ. φλογίζοµαι) 3. (για την επιδερµίδα) παίρνω το χρώµα 
τής φλόγας, γίνοµαι κατακόκκινος: φλογίστηκε το πρόσωπο του ΣΥΝ. 
κοκκινίζω 4. (µτφ.) βιώνω έντονο πάθος, ζωηρό συναίσθηµα: ~ από έρωτα 
ΣΥΝ. φλέγοµαι. — φλόγισµα (το) [µτγν.] κ. φλογισµός (ο) [µτγν.] (κυρ. σηµ. 
3). 

φλόγινος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει το χρώµα και την όψη τής φλόγας· ο 
φλογερός 2. αυτός που αποτελείται από φλόγες- πύρινος 3. (για τη ροµφαία 
αγγέλου) αυτός που εκπέµπει φλόγες. Επίσης φλογάτος. 

φλογιστικός, -ή, -ό [1840] αυτός που προκαλεί ανάφλεξη ή φλόγωση: ~ ουσία. 
φλόγιστρο (το) {φλογίστρ-ου | -ων} συσκευή για διάφορες χρήσεις που παράγει 

και εκτοξεύει ρυθµιζόµενη φλόγα. [ΕΤΥΜ. < θ. φλογισ- (τού ρ. φλογίζω) + 
παραγ. επίθηµα -τρο, πβ. κ. ασφάλισ-τρο]. 

φλογοβόλος, -ος, -ο [1843] 1. αυτός που εκπέµπει φλόγες, που βγάζει φωτιές: ~ 
όπλο 2. φλογοβόλο (το) οπλικό µηχάνηµα που εκτοξεύει σε µεγάλη απόσταση 
φλεγόµενο υγρό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ < φλόγα + -βόλος < βάλλω, 
απόδ. τού γερµ. Flammen-werfer (σηµ. 2)]. 

φλογοβόλα) ρ. αµετβ. [1843] {φλογοβολείς... | φλογοβόλησα) (λογοτ.) βγάζω 
φλόγες, κάψα: «κόλαση [...] κι όλη φλογοβολάει στα σωθικά µου» (∆. 
Σολωµός). [ΕΤΥΜ. < φλόγα + -βολώ < βάλλω]. 

φλογοκόκκινος, -η, -ο ο κόκκινος σαν τη φλόγα τής φωτιάς ΣΥΝ. πυρρός. 
φλογώδης, -ης, -ες [αρχ.] {φλογώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. αυτός που έχει 

τη µορφή τής φλόγας, τής φωτιάς ΣΥΝ. φλογάτος 2. ο γεµάτος φλόγες. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φλόγωση (η) [αρχ.] [-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} τοπικός ερεθισµός τού 
δέρµατος ή ιστού τού σώµατος που προκαλεί θερµότητα, ερυθρότητα και 
πόνο ΣΥΝ. φλεγµονή, ερύθηµα. Επίσης φλόγωµα (το) [µτγν.]. — φλογώνω ρ. 
[µτγν.]. 

φλοίδα (η) → φλούδα 
φλοιός (ο) (λόγ.) 1. BOT. (α) το σύνολο των ιστών που αποτελούν το εξωτερικό 

περίβληµα των ριζών, τού κορµού και των κλαδιών των ξυλωδών φυτών: ο ~ 
των δέντρων | των θάµνων || λεπτός | χοντρός ~ (β) το εξωτερικό περίβληµα 
των καρπών: τα µήλα έχουν λεπτό ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.) φλούδα 2. ΓΕΩΛ. το 
εξώτατο στερεό περίβληµα τής γήινης σφαίρας, που βρίσκεται πάνω από τον 
µανδύα (βλ.λ.) και έχει πάχος 13-15 χιλιόµετρα κάτω από τους ωκεανούς και 
30-60 χιλιόµετρα στην ξηρά: ηπειρωτικός ~ 3. ΑΝΑΤ. η εξωτερική στιβάδα 
οργάνου ή µέλους τού σώµατος, η οποία έχει ξεχωριστή δοµή και λειτουργία: 
εγκεφαλικός ~ || ~ των επινεφριδίων. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φλοΕ:/ό-ς (πβ. κ. *χορ-)ος > χοίρος), ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. 
φλέω «είµαι χυµώδης» < *φλέΕ-ω < *bhl-eu-, µηδενισµ. βαθµ. (µε παρέκταση 
-eu-) τού I.E. *bhel- «φουσκώνω, εξογκώνω» (βλ. κ. φαλλός). Η αναγωγή στο 
ρ. φλέω ερµηνεύεται σηµασιολογικώς από το γεγονός ότι ο φλοιός τού 
δέντρου περιέχει φυτικούς χυµούς σε µεγάλη ποικιλία και ποσότητα]. 

φλοισβίζω ρ. αµετβ. [1823] {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} (λογοτ. για νερό) 
παφλάζω ελαφρά: τα κύµατα φλοισβίζουν απαλά. — φλοίσβι-σµα (το). 

φλοίσβος (ο) (λόγ.-λογοτ.) ο ελαφρός παφλασµός κινούµενου νερού, ο ήχος 
µικρών κυµάτων που χτυπούν στην ακτή. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φλοίσβος, αρχική 
σηµ. «θόρυβος», < *φλοιδ-µος (µε επίθηµα -βος κατά το θόρυβος), ετεροιωµ. 
βαθµ. τού θ. *bhl-ei-d- (παρεκτεταµ. µορφή τού I.E. *bhel- «φουσκώνω, 
εξογκώνω»), που συνδ. µε µέσ. ιρλ. bläed «βρυχηθµός», αγγλ. bloat 
«φουσκώνω, πρήζοµαι», λετ. blîstu (ίδια σηµ.). Βλ. κ. φλέβα]. 

φλοιώδης, -ης, -ες [αρχ.] {φλοιωδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ων} (επιστηµ.) 
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1. αυτός που έχει τη µορφή φλοιού 2. αυτός που έχει παχύ φλοιό. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φλόκα (η) (φλοκών) (λαϊκ.) η φούντα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρωµ. floe < 
λατ. floccus «χνούδι υφάσµατος», εκφραστ. όρ., αγν. ετύµου]. 

φλοκάτη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. χοντρό µάλλινο πανωφόρι βο-
σκών και χωρικών υφασµένο µε φλόκια (βλ.λ.) 2. χοντρό µάλλινο κλι-
νοσκέπασµα ή χαλί υφασµένο µε φλόκια (πβ. λ. βελέντζα). Επίσης 
φλοκάτα. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. φλοκάτος < φλόκα 
(βλ.λ.)]. 

φλοκάτος, -η, -ο → φλοκωτός 
φλόκι (το) {φλοκ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. χοντρό χνούδι από στριµµένο 
µαλλί, υφασµένο στην επιφάνεια χαλιού, κουβέρτας ή σε ποιµενική 
κάπα ΣΥΝ. φλόκος 2. θηλιά από µαλλί ή βαµβάκι. [ΕΤΥΜ,< φλόκος 
(βλ.λ.)]. 

φλοκιάζω ρ. αµετβ. {φλόκιασα} (λαϊκ.) υφαίνω φλόκια (βλ.λ.). 
φλοκιαστος, -ή, -ό (λαϊκ.) φλοκωτός (βλ.λ.). 
φλόκος (ο) (λαϊκ.) 1. το φλόκι (βλ.λ.) · 2. ΝΑΥΤ. (στα ιστιοφόρα) τρι-
γωνικό ιστίο που προεξέχει από την πλώρη ΣΥΝ. (λόγ.) αρτέµων. 
[ETYM. µεσν. < ιταλ. flocco < λατ. floccus «κροκίδα, χνούδι υφάσµα-
τος», εκφραστ. όρ., αγν. ετύµου]. 

φλοκωτός, -ή, -ό κ. φλοκάτος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (για ύφασµα) αυτός 
που έχει φλόκια (βλ.λ.), ο υφασµένος µε φλόκια: ~ κουβέρτα | βελέ-
ντζα | χαλί | κάπα ΣΥΝ. φλοκιαστός 2. φλοκωτή (η) η φλοκάτη (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < φλόκα + παραγ. επίθηµα -ωτός, πβ. κ. φουντ-ωτός]. 

φλοµιάζω ρ. → φλοµώνω 
φλόµιασµα (το) → φλοµώνω 
φλόµος (ο) 1. ονοµασία διαφόρων δηλητηριωδών φυτών 2. (συνεκδ.) 

η δηλητηριώδης ουσία που παράγεται από τα φυτά αυτά: ψάρευαν 
παράνοµα µε ~. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο, όπως φαίνεται και από την ποι-
κιλία των τ. φλόµος | φλάνος | πλόµος]. 

φλόµπερ (το) {άκλ.} ελαφρύ οπισθογεµές τουφέκι ή πιστόλι µικρού 
βεληνεκούς, που χρησιµοποιείται συνήθ. για σκοποβολή ή για κυνήγι 
µικρών πουλιών. — (υποκ.) φλοµπεράκι (το). [ΕΤΥΜ. Από το 
επώνυµο τού Γάλλου Flobert, ο οποίος εφεύρε τον συγκεκριµένο τύπο 
όπλου το 1845]. 

φλοµώνω κ. φλοµιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φλόµ-ωσα κ. -ιασα, -ώθη-
κα κ. -ιάστηκα, -ωµένος κ. -ιασµένος} ♦ (µετβ.) 1. ναρκώνω (ψάρια) 
ρίχνοντας στη θάλασσα φλόµο (βλ.λ.) ΣΥΝ. αναισθητοποιώ· (συνήθ. 
µτφ.) 2. (α) δηµιουργώ (σε συγκεκριµένο χώρο) αποπνικτική ατµό-
σφαιρα: θα φλοµώσεις το σπίτι µε τα τσιγάρα σου! (β) κάνω (κά-
ποιον) να υποφέρει δηµιουργώντας αποπνικτική ατµόσφαιρα: µε 
φλόµωσε ο καπνός τού πούρου, δεν αντέχω άλλο! ΦΡ. φλοµώνω (κά-
ποιον) µε | σε (κάτι) ενοχλώ (κάποιον) µε (κάτι που κάνω) σε υπερ-
βολικό βαθµό ή κάνω (κάτι) σε υπερβολικό βαθµό εις βάρος (κά-
ποιου): µας φλόµωσε πάλι µε τα ψέµατα του | στις ερωτήσεις | στη 
φλυαρία ΣΥΝ. ταράζω, τρελαίνω, πεθαίνω (κάποιον) σε (κάτι) ♦ 
(αµετβ.) 3. γεµίζω δύσοσµο καπνό, γίνοµαι αποπνικτικός: το δωµάτιο 
φλόµωσε απ'τα τσιγάρα ΣΥΝ. βροµώ, βροµοκοπώ, ζέχνω, ντουµα-
νιάζω 4. (για πρόσ.) αισθάνοµαι ζάλη, νιώθω δυσφορία: φλόµωσα 
από το πολύ διάβασµα! ΣΥΝ. ζαλίζοµαι, δυσφορώ. — φλόµωµα κ. 
φλόµιασµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. φλόµος (βλ.λ.)]. 

φλορίνι (το) → φιορίνι 
φλος (το) {άκλ.} (στο πόκερ και στην πόκα) ο ανώτερος συνδυασµός 

φύλλων, που αποτελείται από πέντε φύλλα διαδοχικά και τού ίδιου 
χρώµατος: ~ στις κούπες. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. flush < αγγλ. flush < µέσ. γαλλ. Aus < λατ. fluxus 
«ροή»]. 

φλοτέρ (το) {άκλ.} 1. ο πλωτήρας (βλ.λ.) 2. καθεµία από τις δύο στε-
γανές βάρκες, µε τις οποίες τα υδροπλάνα επιπλέουν στο νερό · 3. 
συσκευή που διακόπτει αυτόµατα την παροχή νερού ή άλλου υγρού 
σε δεξαµενή, για να εµποδίσω την υπερχείλιση: χάλασε το ~ στο κα-
ζανάκι και τρέχει το νερό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. flotteur < p. flotter «επιπλέω» < flot «κύµα», γερµ. αρ-
χής, πβ. αρχ. αγγλ. flotian (> αγγλ. float «επιπλέω»), αρχ. σουηδ. flotö 
n, αρχ. νορβ. flota κ.ά.]. 

φλου επίθ. {άκλ.} (καθηµ.) 1. (α) ασαφής: η κατάσταση παραµένει ~ 
(β) (γενικότ.) απροσδιόριστος και απρόβλεπτος, χωρίς σταθερότητα: 
είναι πολύ ~ τύπος 2. αυτός που δεν έχει επακριβώς καθοριστεί ή 
προσδιοριστεί: αφήσαµε την ηµεροµηνία ~· ΦΡ. στο φλου χωρίς ακρι-
βή καθορισµό, αορίστως: ας µην κανονίσουµε τώρα, ας το αφήσουµε 
~ 3. µη ευκρινής, θολός: τα πρόσωπα στο φόντο τής φωτογραφίας εί-
ναι ~ 4. (ως επίρρ.) ασαφώς, όχι µε συγκεκριµένο τρόπο: µιλάει πολύ 
~ ΣΥΝ. αόριστα. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. flou, αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. flävus «ξανθός» 
ή µε φρανκον. *hlao «χλιαρός»]. 

φλούδα κ. φλοίδα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (καθηµ.) 1. το ξυλώδες εξω-
τερικό περίβληµα τού κορµού και των κλαδιών δέντρων ΣΥΝ. φλοιός 
2. το εξωτερικό περίβληµα καρπού ή αβγού: ~ πορτοκαλιού | µήλου Ι 
αχλαδιού | καρπουζιού || τρώω τα φούτα µε τη ~ ΣΥΝ. φλοιός 3. φλού 
δες (οι) κοµµάτια από το εξωτερικό περίβληµα καρπού: πετάω τις ~ 
απ' το καρπούζι στα σκουπίδια. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < φλούδιον (βλ. λ. φλούδι), µε αλλαγή γένους, o τ. φλοίδα 
< φλοίδι < *φλοι-ίδιον, υποκ. τού αρχ. φλοιός]. 

φλουδερός, -ή, -ό (λαϊκ. για καρπούς) αυτός που έχει χοντρή φλούδα: 
~ πορτοκάλι ΣΥΝ. χοντρόφλουδος ANT. ψιλόφλουδος. 

φλούδι (το) {δύσχρ. φλουδ-ιού | -ιών} 1. φλούδα (βλ.λ.) 2. φλούδια 
(τα) τα υπολείµµατα από κέλυφος αβγού ή σκληρό φλοιό καρπού 

(π.χ. καρυδιών, φιστικιών κλπ.). Επίσης (για καρπούς) φλοίδι. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. φλούδιον, υποκ. τού αρχ. φλοϋς | φλόος «είδος φυτού», 
τού οποίου αρχαιότ. θεωρείται ο τ. φλέως. Η ποικιλία των τ. θα µπο-
ρούσε να εξηγηθεί µε αρχικό θ. *φλεΕ-, οπότε: (α) *φλώΡ-ος (εκτε-
ταµ.-ετεροιωµ. βαθµ.) > *φλόΡ-ος (βράχυνση τού -ω-) > φλόος (σίγηση 
ενδοφωνηεντικού -Ε-) > φλοϋς (συναίρεση) (β) *φλήΈ-ος (εκτεταµ. 
βαθµ.) > φλέως (σίγηση τού -Ε- και αντιµεταχώρηση). Παραδοσιακά, 
η λ. ανάγεται στο θ. *bhl-eu- (< I.E. *bhel- «φουσκώνω, εξογκώνω», βλ. 
κ. φλοιός), πράγµα που αιτιολογείται από την ανθοφορία τού φυτού 
και την ταχεία ανάπτυξη του. Ωστόσο, δεν θα µπορούσε να αποκλει-
στεί η πιθανότητα δανεισµού]. 

φλουρί (το) {φλουρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. (σπάν.) χρυσό βυζαντινό νό-
µισµα: ~ κωνσταντινάτο 2. (συνήθ. κατ' επέκτ.) κάθε παλαιό χρυσό 
και γενικότ. κάθε νόµισµα, που χρησιµοποιείται παραδοσιακά και 
ως κόσµηµα: πέρυσι µου έπεσε το ~ τής βασιλόπιτας- ΦΡ. γίνοµαι κί-
τρινος σαν το φλουρί χλοµιάζω έντονα: ~ απ' τον φόβο µου. — 
(υποκ.) φλουράκι (το). 
[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < φλωρίον, υποκ. τού µτγν. λατ. florinus < λατ. 
florere «ανθώ, θάλλω» < flos, -oris «άνθος» (βλ. κ. φιορίνι)]. 

φλουτάρω ρ. αµετβ. {φλούτ-αρα κ. -άρισα} δεν έχω σαφές περίγραµ-
µα, είµαι θολός: η φωτογραφία φλουτάρει || φλουτάρουν τα στοιχεία 
στο τυπωµένο κείµενο. — φλουτάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < φλου]. 

φλούφλης (ο) {φλούφληδες} (µειωτ. ως χαρακτηρισµός) για πρόσω-
πο επιπόλαιο, ανόητο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. fluff, στη σηµ. «αποτυχηµένος, ανόητος» (ιδίως σε θε-
ατρικούς ρόλους)]. 

φλυαρία (η) [αρχ.] {σπάν. φλυαριών} η κουραστική πολυλογία, πολ-
λά λόγια χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο: µε άρχισε στη - || το ρίχνω 
στη ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αερολογία. 

φλύαρος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που λέει πολλά, που µιλάει συ-
νέχεια και οι λόγοι του δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόµενο ΣΥΝ. πο-
λυλογάς ANT. ολιγόλογος, λιγοµίλητος, λακωνικός 2. (κατ' επέκτ.) αυ-
τός που χαρακτηρίζεται από φλυαρία: ~ έκθεση | ταινία ANT. λακω-
νικός, περιεκτικός. — φλύαρα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ. τού καθηµερινού λεξιλογίου, η οποία ανάγεται στο ρ. 
φλύω «είµαι χυµώδης, ανθηρός - φλυαρώ», αλλά η ακριβής πορεία 
σχηµατισµού παραµένει αβέβαιη. Λογικότερη παρουσιάζεται η ανα-
γωγή σε ενδιάµεσο τ. *φλύα «γονιµότητα - φλυαρία» και επίθηµα -
ρος (πβ. κ. άνια-ρός, λυπη-ρός), ενώ ο τονισµός οφείλεται στη γενί-
κευση τού τόνου τής κλητ. φλύαρε (πβ. κ. αττ. µοχθηρός, πονηρός). 
Βλ. κ. λ. φλύκταινα]. 

φλυαρώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {φλυαρείς... | φλυάρησα} λέω φλυαρίες ΣΥΝ. 
πολυλογώ, παρλάρω, γλωσσοκοπανώ. 

φλύκταινα (η) {φλυκταινών} (λόγ.) 1. ΙΑΤΡ. φουσκάλα στο δέρµα, που 
περιέχει πύον 2. BOT. κηλίδα που µοιάζει µε φυσαλλίδα στα φύλλα, 
στον βλαστό και στους καρπούς φυτού, η οποία αποτελεί σύµπτωµα 
προσβολής τού φυτού από παθογόνο µύκητα · 3. εξόγκωµα στην επι-
φάνεια των µετάλλων, που οφείλεται σε διάρρηξη ή ανύψωση λόγω 
αερίων, τα οποία παρέµειναν πολύ κοντά σε αυτή την επιφάνεια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *φλύγ-ταν-)α < θ. *φλυγ- (τού ρ. φλύω µε παρέκταση -γ-
< *bhlu-g-) + επίθηµα -ταν- < *-tn- (µορφή τού I.E. επιθήµατος *-ti- > -
της). Το ρ. φλύω (που παρουσιάζει ποικιλία σηµασιών: «είµαι χυµώ-
δης, ανθηρός - βράζω, κοχλάζω - κάνω εµετό - φλυαρώ») ανάγεται 
σε θ. *bhl-u-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *bhel- «φουσκώνω, εξογκώνω» 
και συνδ. µε λατ. fluëre (> ισπ. fluir), «ρέω, κυλώ», αρχ. σλαβ. bl'uJQ 
«κάνω εµετό», λιθ. bliâuti «µουγκρίζω, φωνασκώ» κ.ά. Οµόρρ. φλοιός 
(βλ.λ.), φλούδι (< αρχ. φλοϋς), φλύαρος (βλ.λ.), φλοίσβος (βλ.λ.) κ.ά.]. 

φλυκταινώδης, -ης, -ες [µτγν.] {φλυκταινώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 
(λόγ.) 1. αυτός που έχει τη µορφή φλύκταινας: ~ εξάνθηµα 2. ΙΑΤΡ. αυ-
τός που εµφανίζει φλύκταινες: ~ δερµατοπάθεια. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, 
-ες- 

φλυκταινωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ωσεων} (λόγ.) 1. ο 
σχηµατισµός φλυκταινών (βλ.λ.) 2. ΙΑΤΡ. πάθηση που χαρακτηρίζεται 
από πολλαπλό φλυκταινώδες εξάνθηµα. 

φλύσχης (ο) {χωρ. πληθ.) ΓΕΩΛ. σύστηµα ιζηµατογενών πετρωµάτων, 
συχνά µεγάλου πάχους, που αποτελείται από επάλληλα στρώµατα 
χοντρόκοκκου ψαµµίτη και αργιλικού σχιστολίθου. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. flysch < ελβετογερµ. flisch, ονοµασία τέτοιων 
πετρωµάτων στις Ελβετικές Αλπεις, που συνδ. µε γερµ. λ. για 
πετρώµατα, λ.χ. δαν. flint, διαλεκτ. flins κ.ά.]. 

φλυτζάνι (το) → φλιτζάνι 
Φλώρα (η) γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. < λατ. Flora «θεά των 

λουλουδιών και τής άνοιξης» < flos, flöris «άνθος» (> γαλλ. fleur, 
αγγλ. flower κ.ά.). Από το κύρ. όνοµα προέκυψε ο διεθνής όρος τής 
βοτανικής flora «χλωρίδα»]. 

Φλωρεντία (η) 1. ιστορική πόλη τής Κ. Ιταλίας, η οποία κατά την 
Αναγέννηση υπήρξε σηµαντικό πνευµατικό και καλλιτεχνικό κέντρο 
2. γυναικείο όνοµα. — Φλωρεντινός κ. Φλωρεντινός (ο), Φλωρεντι-
νή (η), φλωρεντινός, -ή, -ό κ. φλωρεντίνικος, -η, -ο (σηµ. 1). ίΕΤΥΜ, 
< λατ. Florentia < florens «ανθηρός», µτχ. τ. τού p. florere «ανθώ, 
θάλλω» (< flos, -oris «άνθος»), λόγω των πλούσιων ανθοκήπων που 
περιβάλλουν την πόλη. Το ιταλ. Firenze ανάγεται σε παλαιότ. ιταλ. 
Fiorenza (< λατ. Florentia)]. 

Φλωρέντίος (ο) {-ου κ. -ίου} 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
2. όνοµα ηγεµόνων τής ∆. Ευρώπης 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < λατ. 
Florentius < µτχ. florens «ανθηρός», για το οποίο βλ. λ. Φλωρεντία. Βλ. 
κ. το οµόρρ. Φλώρα]. 

Φλώρινα (η) {-ας κ. -ίνης) πόλη τής ∆. Μακεδονίας, πρωτεύουσα τού 
οµώνυµου νοµού (νοµός Φλώρινας κ. Φλωρίνης). — Φλωρινιώτης (ο), 



φλώρος 1892 φόδρα 
 

Φλωρινιώτισσα (η), φλωρινιώτικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < διαλεκτ. φλωρινός «ανθισµένος», όπως επιβεβαιώνεται από 
την πλούσια βλάστηση τής περιοχής και από το γεγονός ότι κατά τον 
Μεσαίωνα η πόλη έφερε το όν. Χλωρός (βλ. κ. φλώρος)]. 

φλώρος (ο) 1. ωδικό πτηνό µε µελωδικό κελάηδηµα, λαµπερό ελαιο-
πράσινο φτέρωµα, µε µεγάλες κίτρινες κηλίδες στις φτερούγες και 
στην ουρά και υπόλευκο ράµφος 2. (µτφ.-αργκό) µαλθακός, ελαφρό-
µυαλος ή/και θηλυπρεπής άνδρας: αυτός είναι ~· δεν ξέρει πού παν 
τα τέσσερα από πιάτσα || άντρα λες αυτόν τον ~ που παντρεύτηκε; 
Επίσης φλώρι (το) (σηµ. 1), φλωράς (σηµ. 2). — φλωράδικος, -η, -ο, 
φλώρικα κ. φλωράδικα επίρρ. (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. φλώρος < αρχ. χλωρίων (κατά παρετυµολ. προς το 
φλουρί) < χλωρός (βλ.λ.)]. 

Φ.Μ.Α. (ο) Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου. 
Φ.Μ.Α.Π. (ο) Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. 
Φ. Μ .Σ. (η) Φυσικο-Μαθηµατική Σχολή. 
Φ.Μ.Υ. (ο) Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. 
φοβάµαι ρ. → φοβούµαι 
φοβέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (συχνά στον πληθ.) η απειλή προς κά-

ποιον, ώστε να φοβηθεί και να κάνει κάτι που πρέπει: αρχίζω τις -
ΣΥΝ. (λόγ.) εκφοβισµός· ΦΡ. (παροιµ.) και ο άγιος φοβέρα θέλει βλ. λ. 
άγιος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φίλη, φοβούµαι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < µτγν. 
φοβερίζω (υποχωρητ.)]. 

φοβερίζω ρ. µετβ. {φοβέρισα} (καθηµ.) προσπαθώ να κάνω (κάποιον) 
να φοβηθεί µε απειλές, χωρίς συνήθ. να τις πραγµατοποιώ: τον φοβέ-
ριζε συνέχεια µε το διαζύγιο || όλο τους φοβερίζει πως θα τους πάει 
στα δικαστήρια, αλλά δεν κάνει τίποτα στο τέλος ΣΥΝ. φοβίζω, απει-
λώ, εκφοβίζω. — φοβέρισµα (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φοβούµαι. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. φοβερός (βλ.λ.)]. 

φοβερός, -ή, -ό 1. αυτός που προξενεί φόβο, που τροµάζει: ~ αντί-
παλος || είναι ~ και τροµερός! ΣΥΝ. τροµακτικός, δεινός 2. (συνήθ. κατ' 
επέκτ.) εξαιρετικά δυσάρεστος, που προξενεί αποτροπιασµό: ~ έγκλη-
µα | ατύχηµα | πόλεµος ΣΥΝ. απαίσιος, φρικτός, αποτρόπαιος, απο-
τροπιαστικός ΑΝΤ. όµορφος, ωραίος, ελκυστικός 3. (καθηµ.-καταχρ.) 
αυτός που προκαλεί έκπληξη και θαυµασµό, που ξεχωρίζει: ~ µνήµη/ 
|| ~ άλµα | απώλεια | προσπάθεια || (κ. για πρόσ.) - χορεύτρια | δρο-
µέας ΣΥΝ. εκπληκτικός, καταπληκτικός, τροµερός, έξοχος, απίθανος 
4. (καταχρ.) εξαιρετικά µεγάλος σε µέγεθος, ποσότητα ή ένταση: ξό-
δεψε ένα ~ ποσό || ~ βλακεία | γκάφα | αµάθεια | επιτυχία | δεξιοτεχνία 
| ταχύτητα ΣΥΝ. απίστευτος, απερίγραπτος, αφάνταστος, τροµερός 
ΑΝΤ. µικρός, ασήµαντος. — φοβερά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απίθανος, 
δεινός. [ΕΤΥΜ αρχ. < φόβος + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φαν-
ερός]. 

φόβητρο (το) οτιδήποτε εµπνέει φόβο ή οτιδήποτε χρησιµοποιείται 
για εκφοβισµό: οι επιχειρηµατίες δεν µπορούν να επενδύσουν µε το ~ 
τού πληθωρισµού ΣΥΝ. σκιάχτρο, µπαµπούλας, µορµολύκειο. [ΕΤΥΜ 
< αρχ. φόβητρον (κυρ. στον πληθ.) < φόβος + παραγ. επίθηµα -ητρον, 
πβ. κ. κίν-ητρον, θέλγ-ητρον]. 

φοβητσιάρης, -α, -ικο {φοβητσιάρηδες} (καθηµ.) αυτός που φοβάται 
εύκολα, που χάνει εύκολα το θάρρος του ΣΥΝ. δειλός, άτολµος, λιγό-
ψυχος ΑΝΤ. γενναίος, θαρραλέος, τολµηρός, άφοβος, αποφασιστικός. 
— φοβητσιάρικος, -η, -ο, φοβητσιάρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ µεσν., πιθ. < 
αρχ. επιθ. φοβητός + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. καυχησ-ιάρης]. 

φοβία (η) {φοβιών} ΨΥΧΟΛ. ο αγχώδης και παράλογος φόβος για συ-
γκεκριµένο αντικείµενο, πρόσωπο, ζώο ή κατάσταση, τού οποίου τον 
παράλογο χαρακτήρα αναγνωρίζει ο πάσχων, χωρίς όµως να µπορεί 
να απαλλαγεί από αυτόν: ~ τού ύψους (ακροφοβία) || αντικείµενο φο-
βίας µπορεί να είναι τα µικρόβια, οι κλειστοί χώροι (κλειστοφοβία) 
κ.ά. || παιδικές ~. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. phobie < αρχ. φόβος]. 

-φοβία β' συνθετικό για τον σχηµατισµό αφηρηµένων θηλυκών ονο-
µάτων, κυρ. επιστηµονικών όρων τής ψυχολογίας, µε το οποίο δηλώ-
νεται ότι το υποκείµενο τρέφει αγχώδη και παράλογο φόβο για κάτι 
συγκεκριµένο ή αφηρηµένο, το οποίο δηλώνεται από το α' συνθετικό: 
ανθρωπο-φοβία (φόβος για τους ανθρώπους), αγορα-φοβία, υψο-φο-
βία, µυο-φοβία, κενο-φοβία, ξενο-φοβία, κλειστο-φοβία. [ΕΤΥΜ Β' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. φόβος 
και απαντά επίσης σε ελληνογενή σύνθετα (λ.χ. γαλλ. xéno-
phobie)]. 

φοβίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {φόβισ-α, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να φοβη-
θεί: φοβίζει τα παιδιά µε ιστορίες για φαντάσµατα || µε φοβίζει η ιδέα 
των εξετάσεων || αυτό το µέρος µε φοβίζει λιγάκι τη νύχτα ΣΥΝ. 
τροµάζω, φοβερίζω, (λαϊκ.) σκιάζω ΑΝΤ. ενθαρρύνω 2. (η µτχ. φοβι-
σµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θυµάµαι, φοβούµαι. φοβικός, -ή, -ό 
-+ φόβος 
φοβισµένος, -η, -ο 1. αυτός που αισθάνεται φόβο: µπήκε στην αί-
θουσα ~ 2. αυτός που φανερώνει φόβο: ~ βλέµµα. — φοβισµένα 
επίρρ. φοβισµός (ο) {χωρ. πληθ.} καλλιτεχνικό κίνηµα Γάλλων 
ζωγράφων των αρχών τού 20ού αι. (όπως λ.χ. των Ματίς, Μπρακ, Βαν 
Ντόνγκεν κ.ά.), οι οποίοι αντιδρώντας στον ιµπρεσιονισµό 
χρησιµοποιούν πολύ έντονους και αντίθετους µεταξύ τους 
χρωµατικούς τόνους και σκούρα περιγράµµατα, ενώ παράλληλα 
αποδίδουν ελεύθερα τα σχήµατα των αντικειµένων και καταργούν 
την προοπτική. — φοβιστής (ο), φοβιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fauvisme < fauve «άγριο θηρίο», αρχική 
σηµ. «αυτός που έχει καστανοκίτρινο χρώµα», γερµ. αρχής, πβ. αρχ. 
γερµ. falò, αρχ. αγγλ. fealu (> fallow) κ.ά.]. φόβος (ο) 1. το 
εξαιρετικά δυσάρεστο συναίσθηµα που καταλαµβά- 

νει κάποιον στην παρουσία ή τη σκέψη πραγµατικού ή υποθετικού 
κινδύνου ή απειλής: νιώθω - µπροστά του || αυτός ο άνθρωπος δεν 
ξέρει τι θα πει ~ || ζούµε µε τον - τού επικείµενου πολέµου || δεν µπο-
ρούσε να µιλήσει από τον ~ του || στο δικαστήριο ορκίζεσαι να µιλή-
σεις χωρίς ~ και πάθος || µε σταµάτησε ο ~ τής τιµωρίας | τής απο-
τυχίας || νιώθω | προκαλώ | προξενώ | εµπνέω | τρέφω ~ || µε πιάνει | 
µε καταλαµβάνει ~ || τρέµω | τρελαίνοµαι | παραλύω | κατουριέµαι 
από (τον) - (µου) || ξαφνικός | έντονος | παράλογος | παιδαριώδης ~ 
ΑΝΤ. αφοβία, γενναιότητα, θάρρος, τόλµη· ΦΡ. (α) παίρνω (κάτι | κά-
ποιον) από φόβο αντιµετωπίζω (κάτι/κάποιον) µε φόβο: δεν είναι κα-
λός στα µαθηµατικά, γιατί τα έχει πάρει από φόβο (β) (παροιµ.) ο 
φόβος φυλάει τα έρ(η)µα ο φόβος τής τιµωρίας ή των συνεπειών τού 
νόµου είναι αποτρεπτικός κάποιου παραπτώµατος: µε τα µέτρα κα-
τάσχεσης των αυτοκινήτων έπαψαν να οδηγούν µεθυσµένοι· ~ (γ) 
(εκφραστ.) φόβος και τρόµος βλ. λ. τρόµος (δ) φόβος Θεού δέος, σε-
βασµός προς τον θεό 2. το αίσθηµα, η εντύπωση ή η ανησυχία ότι 
επίκειται κίνδυνος (συχνά στον πληθ.): προσπάθησα να διαλύσω τους 
~ του (τις ανασφάλειες του) || οι - µου επαληθεύθηκαν || µπροστά στον 
~ τής διάσπασης αναγκάστηκαν να συµβιβαστούν || εκφράζονται φόβοι 
από διαφόρους κύκλους για το ενδεχόµενο κλιµάκωσης των 
πολεµικών συγκρούσεων 3. οτιδήποτε φοβάται κανείς: ο µεγάλος µου 
~ είναι η αποτυχία | τα φίδια 4. το δυσάρεστο ενδεχόµενο: υπάρχει - 
να µείνουµε χωρίς νερό' ΦΡ. (α) (µτφ.) για τον φόβο των Ιουδαίων 
(δια τον φόβον των 'Ιουδαίων, Κ.∆. Ιωάνν. 7, 13) για περιπτώσεις στις 
οποίες ενεργεί κανείς µε συγκεκριµένο τρόπο, επειδή επαπειλείται 
κίνδυνος από γνωστά, υπονοούµενα από τον οµιλητή πρόσωπα (ή 
καταστάσεις) (β) δεν έχει φόβο δεν διατρέχει ή δεν εγκυµονεί 
κίνδυνο, είναι ασφαλής: παρά το χιόνι, η διαδροµή ~ || ~ ο γυιος σου· 
θα περάσει σίγουρα στο πανεπιστήµιο. — φοβικός, -ή, -ό. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδοιασµός, φοβούµαι. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., ετεροιωµ. βαθµ. (φοβ-) τού ρ. φέβοµαι «φοβούµαι» < I.E. 
*bhegw- «δραπετεύω, αποµακρύνοµαι», πβ. λιθ. bègti «τρέχω, φεύγω», 
αρχ. σλαβ. bezati «φεύγω» κ.ά.]. φοβού τους ∆αναούς και δώρα 
φέροντας →∆αναοί φοβούµαι κ. φοβάµαι [µεσν.] ρ. αµετβ. κ. µετβ. 
αποθ. {φοβάσαι... | φοβ-ήθηκα, -ισµένος} ♦ (αµετβ.) 1. κατέχοµαι από 
φόβο, αισθάνοµαι φόβο ή αγωνία, ανησυχία κ.λπ.: Μη φοβάσαι! Εγώ 
είµαι εδώ! || φοβήθηκα πολύ, γιατί βρέθηκα µόνη σ' ένα σκοτεινό 
σοκάκι || φοβήθηκα όταν είδα ότι είχε όπλο ΣΥΝ. τροµάζω, (λαϊκ.) 
σκιάζοµαι ΑΝΤ. έχω θάρρος 2. κατέχοµαι από ανησυχία, έχω αγωνία 
(για κάποιον/κάτι): φοβάται πολύ για την υγεία του | για σένα | για το 
παιδί του || έφυγε από τη χώρα, επειδή φοβήθηκε για τη ζωή του | την 
ασφάλεια του 

♦ (µετβ.) 3. (+αιτ. ή +να | µην) αισθάνοµαι φόβο µήπως συµβεί (κά 
τι), αντιµετωπίζω µε φόβο (κάποιον/κάτι): φοβάται µην τον απολύ 
σουν || ~ να µιλήσω | να πάω κάπου | να φανερώσω την αλήθεια || εγώ 
ποτέ µου δεν φοβήθηκα τις συνέπειες || φοβάται πολύ τον πατέρα του 
Ι την αποτυχία | τη µοναξιά || (εκφραστ.) αυτή φοβάται και τον ήσκιο 
της! || αυτός ούτε Θεό φοβάται ούτε ανθρώπους ντρέπεται (είναι 
εντελώς αναιδής, ανήθικος ή άδικος άνθρωπος) ΣΥΝ. τροµάζω ΑΝΤ. 
έχω θάρρος· ΦΡ. (παροιµ.) φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό 
τον Γιάννη για περιπτώσεις όπου ο φόβος είναι αµοιβαίος 4. υπο 
ψιάζοµαι, διαισθάνοµαι (κάτι δυσάρεστο): ~ ότι αυτός είναι ο ένοχος 
|| φοβούµαστε ότι θα αναγκαστούµε να προσφύγουµε στη δικαιοσύ 
νη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. φοβούµαι (-έο) < φόβος]. 

φοβούµαι - φοβίζω - φοβερίζω - εκφοβίζω, φόβος - εκφοβισµός - 
εκφόβιση | εκφόβηση - φοβέρα. Η Ελληνική σε σχέση µε τη σηµ. 
τού «φόβου» διαθέτει την αντίθεση ανάµεσα στο «αισθάνοµαι 
φόβο» και στο «προκαλώ φόβο»: το α' δηλώνεται µε το φοβούµαι· 
(αρχαίο), το β' µε το φοβίζω (νεότερο). Το (επίσης αρχαίο) 
φοβερίζω, όπως και το εκφοβίζω (στη θέση τού αρχ. εκφοβώ), πα-
ραλλάσσουν τη σηµ. τού φοβίζω µε λεπτές σηµασιολογικές απο-
χρώσεις: το φοβερίζω σηµαίνει «απειλώ κάποιον προσπαθώντας 
να τον κάνω να φοβηθεί», το δε εκφοβίζω σηµαίνει «µετέρχοµαι 
διάφορα µέσα (απειλητικά λόγια, απειλητικές ενέργειες κ.λπ.), 
προκειµένου να κάνω κάποιον να φοβηθεί». Ακόµη, το φοβερίζω εί-
ναι περισσότερο λ. τού προφορικού λόγου, ενώ το εκφοβίζω τού 
προφορικού και τού γραπτού. Τέλος, το φοβερίζω υποδηλώνει συ-
νήθως ότι οι απειλές µένουν στα λόγια ή είναι και φτειαχτές για 
να προξενήσουν φόβο, ενώ το εκφοβίζω υποδηλώνει ενέργειες που 
πραγµατοποιούνται για να τροµοκρατήσουν τον εκφοβιζόµενο. 
Αντιστοίχως, φόβος είναι αυτό που αισθάνεται κανείς, όταν κά-
ποιος/κάτι απειλεί να του κάνει κακό, να τον βλάψει, ενώ εκφοβι-
σµός και εκφόβιση και (στον προφορικό λόγο) φοβέρα (συνήθως 
στον πληθ. φοβέρες) είναι αυτό που κάνει κάποιος για να γεννή-
σει στους άλλους φόβο. Η σηµασιολ. απόχρωση µεταξύ των φοβε-
ρίζω και εκφοβίζω υφίσταται και µεταξύ των φοβέρα και εκφοβι-
σµός | εκφόβιση. 
Σε σχέση µε την ορθογραφία τού εκφόβιση -µε -ι- ή µε -η- (εκφό-
βιση ή εκφόβηση)- και οι δύο γραφές είναι ορθές: η µεν µε -ι- (εκ-
φόβιση), γιατί το ρ. είναι εκφοβίζω, η δε γραφή εκφόβηση, γιατί η 
λ. είναι ήδη αρχαία (από το ρ. εκφοβώ) και σήµαινε ό,τι και η νε-
ότερη εκφόβιση. 

φόδρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. λεπτό ύφασµα που ράβεται ως επένδυ-
ση στο εσωτερικό των ρούχων: σκίστηκε η - τού σακακιού µου | τής 
φούστας ΣΥΝ. (λόγ.) υπόρραµµα 2. (κατ' επέκτ.) κάθε εσωτερική επέν-
δυση αντικειµένου από οποιοδήποτε υλικό, λ.χ. ξύλο, έλασµα κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ < βεν. fodra < φρανκον. *födr]. 



φοδράρω 1893 φονιάς 
 

φοδράρω ρ. µετβ. {φόδραρα κ. φοδράρισ-α, -τηκα, -µένος) (λαϊκ.) 1. ράβω 
φόδρα (σε ρούχο), επενδύω εσωτερικά µε ειδικό ύφασµα: ~ το φόρεµα | το 
σακάκι ΣΥΝ. (λόγ.) υπορράπτω 2. (κατ' επέκτ.) επενδύω εσωτερικά 
(αντικείµενο). Επίσης φοδραρίζω   — φοδράρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < βεν. fodrar 
< fodra (βλ. κ. φόδρα)]. 

Φοίβη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. µία από τις Τιτανίδες, κόρη τού Ουρανού και τής Γαίας, 
µητέρα τής Λητούς και τής Αστερίας 2. αγία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. 
γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν., θηλ. τού Φοίβος (βλ.λ.)]. 

Φοίβος (ο) 1. προσωνυµία τού θεού Απόλλωνα 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Φοίβος < επίθ. φοϊβος «καθαρός, αγνός», αβεβ. ετύµου. Σύµφωνα µε µια 
υπόθεση, η λ. συνδ. µε τις «γλώσσες» τού Ησυχίου άφικτόν άκάθαρτον, 
µισητόν και άφικτρός- ακάθαρτος, µιαρός, οπότε οι θεµατικοί τ. φοιβ- και φικ- 
αποτελούν µεταπτωτ. βαθµ. I.E. ρίζας µε ληκτικό -gw και τροπή σε -κ- προ 
τού οδοντ. -τ-. Ωστόσο, οποιαδήποτε σύνδεση µε άλλους I.E. τ. παραµένει 
ανεπιβεβαίωτη, όπως µε αρχ. πρωσ. swäigstan «λάµψη», λετ. zvàigzne 
«αστέρι», αρχ. σλαβ. dzvézda «αστέρι», οι οποίοι θα προϋπέθεταν αρχική ρίζα 
*ghwoigw-]. 

Φοίνικας (ο) {Φοινίκων}, Φοίνισσα (η) [αρχ.] {Φοινισσών} ΙΣΤ. µέλος αρχαίου 
λαού τής Μέσης Ανατολής, ο οποίος κατοικούσε στη Φοινίκη (βλ.λ.) και 
διακρίθηκε ιδιαίτερα στο εµπόριο. — φοινικικός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Φοίνιξ, -ικος (ήδη µυκ. po-ni-ki-jo = φοινίκιος), αβεβ. ετύµου. 
Αν και οι Φοίνικες ήταν σηµιτικός λαός, η ονοµασία τους δεν φαίνεται να έχει 
αυτή την προέλευση (οι ίδιοι αυτοαποκαλούνταν Kinahni «Χαναναίοι», βλ. κ. 
Χαναάν)· ίσως πρόκειται για δάνειο ή για ελληνική επινόηση, αφού το φοίνιξ 
σήµαινε «πορφυρός, κόκκινος - πορφύρα» και, συνεπώς, Φοίνιξ θα σήµαινε 
αρχικά «µη λευκός, έγχρωµος, σκουρόχρωµος, µελαµψός» και όχι 
«παραγωγός πορφύρας», όπως υποστηρίχθηκε, επειδή οι Φοίνικες ήταν 
παραγωγοί πορφύρας]. 

φοίνικας1 (ο) {φοινίκων} δέντρο ή θάµνος µε ψηλό, κυλινδρικό, ευ-θυτενή και 
χωρίς διακλαδώσεις κορµό, που καταλήγει σε θύσανο ΣΥΝ. φοινικόδεντρο, 
φοινικιά, χουρµαδιά (είδος φοίνικα). [ΕΤΥΜ. < αρχ. φοίνιξ, -ικος (µυκ. po-ni-
ke = δοτ. φοινίκεί) < εθνών. Φοίνιξ (βλ.λ.), εφόσον πρόκειται για δέντρο που 
εισήχθη από τις θερµές περιοχές τής Α. Μεσογείου]. 

φοίνικας" (ο) {φοινίκων} 1. ΜΥΘΟΛ. ιερό πτηνό των αρχαίων Αιγυπτίων, για το 
οποίο πιστευόταν ότι ζούσε 500 χρόνια και ότι, όταν διαισθανόταν πως 
έρχεται το τέλος του, άναβε φωτιά από αρωµατικά φύλλα και καιγόταν µέσα 
σε αυτήν, για να αναγεννηθεί κατόπιν από τις στάχτες του 2. (συνεκδ.) το 
πρώτο νόµισµα τού νεοσύστατου ελληνικού κράτους, που κόπηκε στην Αίγινα 
το 1828 από την κυβέρνηση Καποδίστρια και έφερε παράσταση τού 
παραπάνω πτηνού. Επίσης (λόγ.) φοίνιξ {φοίνικος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φοίνιξ, -ικος, αγν. ετύµου, µολονότι πιστεύεται ότι η λ. έχει 
αιγυπτ. προέλ. (< αιγυπτ. bnu | bjn), ενώ, σύµφωνα µε άλλη άποψη, η 
προέλευση είναι σηµιτική]. 

φοινικέλαιο (το) {φοινικελαί-ου | -ων} φυτικό έλαιο που λαµβάνεται από τους 
καρπούς τού ελαιοφοίνικα ή τού κοκοφοίνικα και χρησιµοποιείται κυρ. στη 
σαπωνοποιία. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. palm oil]. 

Φοινίκη (η) ΙΣΤ. αρχαία χώρα τής Μέσης Ανατολής, που εκτεινόταν στα εδάφη 
τού σηµερινού Λιβάνου και σε τµήµα τής σηµερινής Συρίας και τού Ισραήλ 
(κυριότερες πόλεις: Τύρος, Βύβλος, Σιδώνα). [ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. Φοίνικας]. 

φοινίκι (το) {φοινικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. ο καρπός τού δέντρου φοίνικας (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. χουρµάς · 2. το µελοµακάρονο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. φοινίκιον, υποκ. 
τού φοίνιξ, -ικος]. 

φοινικιά (η) [µεσν.] το δένδρο φοίνικας (βλ.λ.) ΣΥΝ. χουρµαδιά. 
φοινικικός, -ή, -ό → Φοίνικας 
φοινικόδασος (το) {φοινικοδάσ-ους | -η, -ών} δάσος από φοινικιές: το - στο Βάι 

τής Κρήτης είναι το µοναδικό στην Ευρώπη ΣΥΝ. φοινι-κώνας. 
φοινικόδεντρο (το) [1886] {-ου κ. -έντρου | -ων κ. -έντρων} το δέντρο φοίνικας 

ΣΥΝ. φοινικιά, χουρµαδιά. 
φοίνικοειδής, -ής, -ές {φοινικοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. αυτός που έχει 

τη µορφή φοίνικα: ~ φυτό 2. BOT. φοινικοειδή (τα) οικογένεια 
µονοκοτυλήδονων φυτών, στην οποία περιλαµβάνονται όλα τα είδη φοινίκων, 
όπως η χουρµαδιά, η φοινικιά κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φοινικώνας (ο) (λόγ.) δάσος φοινίκων, τόπος κατάφυτος από φοινικόδεντρα 
ΣΥΝ. φοινικόδασος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φοινίκων, -ώνος < αρχ. φοίνιξ, -ικος]. 

φοίτηση (η) → φοιτώ 
φοιτηταρειό (το) (σχολ. ορθ. φοιτηταριό) {χωρ. πληθ.} (καθηµ.-περι-ληπτ.) 1. 

το σύνολο των φοιτητών ΣΥΝ. φοιτητόκοσµος 2. πλήθος φοιτητών: µαζεύτηκε 
πολύ - στο πάρτι ΣΥΝ. φοιτητόκοσµος. [ΕΤΥΜ < φοιτητής + παραγ. επίθηµα -
αρειό, πβ. κ. αλητ-αρειό, παπ-παδ-αρειό]. 

φοιτητής (ο) [αρχ.], φοΐτήτρια (η) [1889] {φοιτητριών} πρόσωπο που φοιτά στο 
πανεπιστήµιο, το πολυτεχνείο ή σε άλλη ανώτατη σχολή: είµαι ~ στο πρώτο 
έτος || ~ Θεολογίας | Μαθηµατικών || τριτοετής | µεταπτυχιακός ~ || ~ επί 
πτυχίω1 ΦΡ. (α) αιώνιος φοιτητής (µειωτ.) ο φοιτητής που παρατείνει 
αδικαιολόγητα επ' αόριστον τις σπουδές του, καθυστερώντας την αποφοίτηση 
του από το πανεπιστήµιο (β) ανταλλαγή φοιτητών βλ. λ. ανταλλαγή. — 
(υποκ.) φοιτητάκος (ο), φοιτητριούλα (η). 

φοιτητικός, -ή, -ό [1894] αυτός που σχετίζεται µε φοιτητές: ~ ζωή | στέκι | 
καφενείο | εκλογές | ταυτότητα | σύλλογος | παράταξη | εισιτήριο | λέσχη | εστία 
| εκδήλωση | κίνηµα. 

φοιτητόκοσµος (ο) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) 1. το σύνολο των φοι- 

τητών ΣΥΝ. φοιτηταρειό 2. πλήθος φοιτητών ΣΥΝ. φοιτηταρειό. 
φοιτητοπαρέα (η) {δύσχρ. φοιτητοπαρεών} παρέα από φοιτητές. 
φοιτητοπατέρας (ο) 1. (κυρ. ειρων.) καθηγητής που επιδιώκει να έχει καλές 

σχέσεις µε τους φοιτητές και να είναι αρεστός σε αυτούς 2. (κακόσ.) 
συνδικαλιστής φοιτητής που ασχολείται συνεχώς µε τον συνδικαλισµό (εις 
βάρος των σπουδών του) ή προσπαθεί να καθοδηγήσει τους συµφοιτητές του. 

φοιτώ ρ. αµετβ. {φοιτάς... | φοίτησα} (λόγ.) 1. είµαι φοιτητής, παρακολουθώ 
µαθήµατα σε ανώτατη σχολή: ~ στη Φιλοσοφική | στο Πολυτεχνείο || φοίτησε 
στην Αθήνα | στο Καίµπριτζ || δεν θα περάσεις το έτος, αν δεν φοιτάς κανονικά 
ΣΥΝ. σπουδάζω 2. (γενικότ.) παρακολουθώ µαθήµατα σε συγκεκριµένη σχολή 
ή σχολείο ιδιαίτερου τύπου: φοίτησε τρία χρόνια στο κολέγιο. — φοίτηση (η) 
[αρχ.], [ΕΤΥΜ. < αρχ. φοιτώ (-άω), αγν. ετύµου. Η άποψη ότι το β' συνθ. -
ιτάω ανάγεται σε ρ. *ίτάω (επαναλ. τ. τού ρ. εϊµι «πηγαίνω, θα πάω», ρη-
µατικό επίθ. ίτητέον) δεν ερµηνεύει το άγνωστο προθεµ. φο)ι)-]. 

φόκο (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) η φωτιά· κυρ. στις ΦΡ. (α) βάζω φόκο 
βάζω φωτιά, πυρπολώ (β) παίρνω φόκο παίρνω φωτιά, ανάβω. [ΕΤΥΜ. < 
ιταλ. fuoco < λατ. focus «εστία», αγν. ετύµου]. 

φόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. κοµµάτι τροφής που περιέχει δηλητήριο και 
χρησιµεύει για τη θανάτωση ζώων, συνήθ. σκύλων: έριξαν ~ στα αδέσποτα τής 
γειτονιάς 2. (µειωτ.) για γυναίκα πολύ άσχηµη ή κακή: δεν αξίζει τίποτα σαν 
γυναίκα- είναι ~ 3. για οτιδήποτε δεν αξίζει (για ταινία, βιβλίο κ.λπ.): η 
παράσταση βγήκε ~ 4. µέσον εξαπατήσεως, δόλωµα: του ρίξανε τη ~ για πολλά 
κέρδη και του φάγανε τα λεφτά · 5. µικρό κοµµάτι δέρµατος που ράβεται πάνω 
σε φθαρµένο µέρος υποδήµατος ΣΥΝ. µπάλλωµα. [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. 
φόλλις, -εως < λατ. follis «βαλλάντιο»]. 

Φολέγανδρος κ. (διαλεκτ.) Πολύκανδρος (η) {Φολεγάνδρου} 1. νησί των 
Κυκλάδων µεταξύ τής Μήλου και τής Σίκινου 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου 
νησιού. — Φολενάνδριος κ. (διαλεκτ.) Πολυ-κανδριώτης (ο), Φολενάνδρια κ. 
(διαλεκτ.) Πολυκανδριώτισσα (η), φολεγάνδριος, -α, -ο κ. (διαλεκτ.) 
πολυκανδριώτικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < Φολέγανδρος, όν. τού γυιου τού 
Μίνωος, µυθικού βασιλέα τής Κρήτης, ο οποίος εστάλη να αποικίσει τη νήσο. 
Πιθ. µε β' συνθ. σε -ανδρός, πβ. Άλέξ-ανδρος, Τέρπ-ανδρος κ.ά. Το 
Πολύκανδρος κατά παρετυµολογία προς το πολύ-]. 

φολίδα (η) (λόγ.) 1. καθένα από τα µικρά οστρακοειδή πλακίδια που καλύπτουν 
το σώµα των ερπετών και των ψαριών ΣΥΝ. λέπι 2. ΙΑΤΡ. καθεµιά από τις 
µικρές πλάκες που σχηµατίζονται στην ανθρώπινη επιδερµίδα και αποτελεί 
σύµπτωµα δερµατοπαθειών 3. µικρή µεταλλική πλάκα που καλύπτει την 
επιφάνεια διαφόρων αντικειµένων: θώρακας | πανοπλία µε φολίδες ΣΥΝ. 
έλασµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φολίς, -ίδος, πιθ. ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. τής λ. φελλός (βλ.λ.). 
Η λ. συνδ. επίσης µε ρωσ. bolona «εκβλάστηµα σε δέντρο, πε-ρικάρπιο», 
τσεχ. blâna «δέρµα» κ.ά.]. 

φολιδωτός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) 1. (για ζώα) καλυµµένος µε φολίδες 2. ΖΩΟΑ. 
φολιδωτά (τα) οικογένεια ζώων, στην οποία περιλαµβάνονται όλα τα 
λεπιδωτά ερπετά (φίδι, σαύρα, κροκόδιλος) 3. καλυµµένος µε µικρές 
µεταλλικές πλάκες (ελάσµατα), οι οποίες βρίσκονται η µία κοντά στην άλλη 
έτσι, ώστε να αποτελούν ενιαίο στρώµα: ~ πανοπλία | θώρακας. 

φολκλόρ (το) {άκλ.} 1. το σύνολο των εκδηλώσεων τού λαϊκού παραδοσιακού 
πολιτισµού' οτιδήποτε αποτελεί αντικείµενο τής επιστήµης τής λαογραφίας: 
ελληνικό | βαλκανικό ~ 2. (µειωτ.) η κακόγουστη αισθητική που βασίζεται 
στην επιφανειακή µίµηση προτύπων από τον παραδοσιακό λαϊκό πολιτισµό 3. 
(ως επίθ.) ο φολκλορικός (βλ.λ.): ντύσιµο | εκδήλωση ~. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. folklore < folk «λαός» + lore «σύνολο γνώσεων, µάθηση»]. 

φολκλορικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον παραδοσιακό λαϊκό 
πολιτισµό: ~ εκδήλωση | ντύσιµο | µπαλλέτο | µουσική ΣΥΝ. φολκλόρ 2. 
(µειωτ.) αυτός που µιµείται µε επιτηδευµένο τρόπο πρότυπα συνδεδεµένα µε 
τον παραδοσιακό λαϊκό πολιτισµό: τουριστικές ταβέρνες µε ~ διακόσµηση. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού αγγλ. folkloric (βλ. λ. φολκλόρ)]. 

φολκλορισµός (ο) 1. η υιοθέτηση στοιχείων τού παραδοσιακού λαϊκού 
πολιτισµού στην τέχνη 2. η αναβίωση στοιχείων ή µορφών τού λαϊκού βίου 
και πολιτισµού, που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σηµερινές ανάγκες, 
ασκούν ωστόσο γοητεία στις σύγχρονες κοινωνίες, όπως η αναπαράσταση τού 
«βλάχικου γάµου», που γίνεται κάθε Καθαρή ∆ευτέρα στη Θήβα. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. folklorism (βλ. λ. φολκλόρ)]. 

φοµπ (το) {άκλ.} διεθνής εµπορικός όρος· δηλώνει ότι όλα τα έξοδα ιός τη 
φόρτωση ενός εµπορεύµατος σε πλοίο βαρύνουν τον πωλητή. [ΕΤΥΜ < αγγλ. 
f.o.b., από τα αρχικά των λ. f(ree) o(n) b(oard) «ελεύθερο επί τού πλοίου»]. 

φοµπιζού κ. φο-µπιζού (το) {άκλ.} κόσµηµα κατασκευασµένο από µέταλλο, 
γυαλί ή άλλο φθηνό υλικό, που αποτελεί αποµίµηση πολύτιµου µετάλλου ή 
λίθου. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. faux bijou < faux «ψεύτικος» + bijou «κόσµηµα»]. 

φονεύς (ο) → φονιάς 
φονεύω ρ. µετβ. [αρχ.] {φόνευ-σα, -θηκα, -µένος} (λόγ.) αφαιρώ βίαια τη ζωή 

(κάποιου), σκοτώνω ΣΥΝ. δολοφονώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. 
φονιάς (ο) {φονιάδες}, φόνισσα (η) {φονισσών} (λαϊκ.) αυτός που έχει 

διαπράξει φόνο (βλ.λ.) ΣΥΝ. δολοφόνος, ανθρωποκτόνος· ΦΡ. κι ύστερα λένε 
πως φταίει ο φονιάς για περιπτώσεις στις οποίες η συµπεριφορά ή η 
εµφάνιση κάποιου είναι τέτοια που µπορεί να προκαλέσει εις βάρος του βίαιες 
ενέργειες (λέγεται συνήθ. ως έµµεση δικαιολόγηση τού δράστη): ~! Αφού 
συνεχώς τον υπέβαλλε σε ταπει- 
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νώσεις και εξευτελισµούς µπροστά σε όλους! Επίσης (αρχαιοπρ.) φο- 
νεύς [αρχ.] {φονέως}. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < φονέας (µε συνίζηση), από την αιτ. τού αρχ. φονεύς < 
φόνος]. 

φονικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε φόνο ή µε φονιά: ~ 
τάσεις ΣΥΝ. δολοφονικός 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που προκαλεί ή προ-
κάλεσε θάνατο ή θανάτους: ~ όπλο | όργανο | σφαίρα | µάχη | σύ-
γκρουση | πυρ ΣΥΝ. θανάσιµος, θανατηφόρος ANT. ζωοποιός 3. (λαϊκ.) 
φονικό (το) ο φόνος. 

φονξιοναλισµός (ο) 1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. η θεωρία ανάλυσης κάθε κοινω-
νικού ή πολιτιστικού φαινοµένου, σύµφωνα µε την οποία οι κοινωνι-
κές λειτουργίες επιτελούνται πάντα σε συσχετισµό µε τις κοινωνικές 
ανάγκες και γι' αυτό διασφαλίζεται η λειτουργική αρµονία και ισορ-
ροπία τής κοινωνίας ΣΥΝ. λειτουργισµός 2. ΑΡΧΙΤ. η αρχή τής λει-
τουργικότητας (βλ.λ.) στον σχεδιασµό και στη χρήση των υλικών για 
την κατασκευή κτηρίων, επίπλων κ.λπ. και η εφαρµογή της. — φον-
ξιοναλιστής (ο), φονξιοναλίστρια (η), φονξιοναλιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fonctionnalisme < fonction «λειτουργία» 
< λατ. functio, -önis «επιτέλεση, ολοκλήρωση»]. 

φόνος (ο) η ανθρωποκτονία που γίνεται από πρόθεση: καταδικάστηκε 
| κατηγορείται για ~ εκ προµελέτης || διαπράττω ~ (ΝΟΜ. βλ. λ. αν-
θρωποκτονία) ΣΥΝ. δολοφονία, ανθρωποκτονία, (λαϊκ.) φονικό, σκο-
τωµός, σκότωµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., από την ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gwhen- «χτυπώ, φο-
νεύω» (τού αρχ. θείνω «φονεύω», βλ. λ. πρόσφατος), µε αντιπροσώ-
πευση τού *gwh- ως φ- προ τού -ο-]. 

φόντα (τα) → φόντο 
φονταµενταλισµός (ο) ελλην. θεµελιωτισµός 1. η τάση για επιστροφή 

στις πηγές τής θρησκείας- ο θρησκευτικός συντηρητισµός και η 
αντιπαράθεση προς τις φιλελεύθερες ή νεωτεριστικές τάσεις: 
προτεσταντικός | χριστιανικός | ισλαµικός ~ 2. (γενικότ.) η ακραία 
φανατική προσήλωση σε ορισµένες αρχές: πολιτικός ~. — φονταµε-
νταλιστής (ο), φονταµενταλίστρια (η), φονταµενταλιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fondamentalisme < επίθ. fondamental < 
λατ. fundamental (< fundamentum «θεµέλιο»)]. 

φοντάν (το) {άκλ.} γλύκυσµα σε µέγεθος µπουκιάς, που προσφέρεται 
για κέρασµα (π.χ. σοκολατάκι, ζαχαρωτό). — (υποκ.) φοντανάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. fondant < p. fondre «λειώνω, χύνω» < λατ. fundere «χύ-
νω, βρέχω, διασπείρω»]. 

φοντάνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το σιντριβάνι, η βρύση, η πηγή: η µαρ-
µάρινη ~ τής πλατείας Μεταξουργείου. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fontana < λατ. fontana (aqua) «(νερό) πηγής» (κατ' αντι-
διαστολή προς το aqua pluvialis «βρόχινο νερό»), θηλ. τού επιθ. 
fontano < fonte «πηγή» < λατ. fons, fontis]. 

φοντανιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πορσελάνινο ή γυάλινο σκεύος κα-
τάλληλο για την τοποθέτηση φοντάν ή άλλων µικρών γλυκών. 
[ΕΤΥΜ < φοντάν (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ιέρα (πβ. κ. µπιζουτ-ιέρα)]. 

φον-ντε-τέν (το) {άκλ.} καλλυντική κρέµα προσώπου µε χρώµα, η 
οποία χρησιµοποιείται για να καλύπτονται ατέλειες (π.χ. ακµή) και 
για να δίνει στο δέρµα χρωµατική οµοιοµορφία: απλώνω | βγάζω το 
~ || ~ σκούρο | ανοικτό | στο χρώµα τού δέρµατος ΣΥΝ. µέικ-απ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. fond de teint «βάση χρώµατος (προσώπου)»]. 

φοντί (το) (συνήθ. ορθ. φοντύ) {άκλ.} 1. ελβετικής προέλευσης έδε-
σµα από λειωµένο κίτρινο τυρί που τρώγεται µε µικρά κοµµάτια ψω-
µιού ή κρέατος 2. (συνεκδ.) το ειδικό µαγειρικό σκεύος στο οποίο πα-
ρασκευάζεται το παραπάνω φαγητό. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. fondu, µτχ. τ. τού p. fondre «λειώνω, χύνω» < λατ. 
fundere «χύνω, βρέχω, διασπείρω»]. 

φόντο (το) 1. το βάθος εικόνας ή ζωγραφικού πίνακα: χαρακτηριστικό 
τής βυζαντινής εικονογραφίας είναι το χρυσό - || µαύρες φιγούρες σε 
λευκό ~ ΣΥΝ. ορίζοντας 2. (µτφ.) το χωροχρονικό πλαίσιο µέσα στο 
οποίο εκτυλίσσεται κάτι: η ταινία είναι µια ιστορία αγάπης, που 
εκτυλίσσεται µε - τον Β'Παγκόσµιο Πόλεµο · 3. φόντα (τα) τα 
προσόντα: δεν έχει τα ~ για πολιτικός || πολλοί ορέγονται αυτή τη 
θέση- πόσοι όµως έχουν τα ~ να τη διεκδικήσουν; [ETYM < ιταλ. 
fondo < λατ. fundus, -eris «βυθός, πυθµένας»]. 

φοξ-τεριέ (το) {άκλ.} κυνηγετικός σκύλος ράτσας, που χρησιµοποι-
είται παραδοσιακά στο κυνήγι τής αλεπούς και έχει κύρια χαρα-
κτηριστικά το λευκό τρίχωµα µε τις µαύρες ή καστανέρυθρες κηλί-
δες, το επίµηκες ρύγχος και τα αναδιπλωµένα σε σχήµα V αφτιά. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. fox terrier (µε γαλλ. ανάγνωση) < fox «αλεπού» + 
terrier «ράτσα σκύλων» (βλ. κ. τεριέ)]. 

φοξ-τρότ (το) {άκλ.} 1. χορός αµερικανικής προέλευσης για ζευγά-
ρια, µε ρυθµό 4/4 και ποικιλία βηµάτων, αργών και γρήγορων 2. (συ-
νεκδ.) η µουσική για τέτοιο χορό. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. fox trot < fox «αλεπού» + trot «βαδίζω γρήγορα µε µι-
κρά βήµατα»]. 

φορ (ο) {άκλ.} ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) ο επιθετικός παίκτης µιας οµά-
δας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. fore]. 

φορά (η) 1. (συνεκδ.) η κατεύθυνση κινούµενου πράγµατος: στρέψε το 
πανί κατά τη ~ τού ανέµου || θα ακολουθήσουµε τη ~ τού ρεύµατος || 
η ~ των δεικτών τού ρολογιού (από δεξιά προς τα αριστερά) ΣΥΝ. πο-
ρεία 2. (µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο εξελίσσεται µια κατάσταση: πη-
γαίνουµε σύµφωνα µε τη ~ των πραγµάτων ΣΥΝ. πορεία, εξέλιξη · 3. 
χρονικό σηµείο: αυτή τη ~ έχεις δίκιο || πρώτη ~ µού συµβαίνει αυτό 
|| την τελευταία - που τον είδα είχε αδυνατίσει πολύ || για όλα τα 
πράγµατα υπάρχει η πρώτη ~ ΣΥΝ. περίπτωση, στιγµή· ΦΡ. (α) ακόµη 
| άλλη µια φορά σε µία ακόµη περίσταση | χρονική στιγµή: µπορώ να 
σας ενοχλήσω ~, αν χρειαστώ κάτι; (β) πρώτη και τελευταία φορά 

για κάτι που δεν πρόκειται να επαναληφθεί: σου κάνω το χατίρι για ~ 
(γ) (µιαν) άλλη φορά (i) άλλοτε, σε άλλη ώρα ή σε άλλη περίσταση ή 
ευκαιρία: θα τα πούµε ~ (ii) (ειδικότ.) για περιπτώσεις στις οποίες 
κάποιος αρνείται κάτι που του προτείνουν, του προσφέρουν κ.λπ., ή 
αναβάλλει κάτι επ' αόριστον: -θέλετε ν'ανεβείτε να σας κεράσω κάτι; 
-Ευχαριστώ, ~. (δ) την άλλη φορά την επόµενη παρόµοια στιγµή ή 
περίσταση: ~ θα λογαριαστούµε (ε) φορές-φορές κάποτε-κάποτε, από 
καιρού εις καιρόν: µου 'ρχεται ~ να πάω να την ξαναβρώ (στ) (ως 
σύνδ.) κάθε φορά (που) βλ. λ. κάθε (ζ) (ως σύνδ.) όσες φορές όταν, 
οσάκις: ~ πήγα εκδροµή µε πούλµαν, κουράστηκα και ζαλίστηκα πάρα 
πολύ (η) καµιά φορά (i) ενίοτε, όχι συχνά, σε ορισµένες πε-ριπτώσεις: 
καλή η δουλειά, χρειάζεται όµως ~ να το ρίχνουµε και λίγο έξω (ii) 
κάποτε, σε κάποια περίσταση ή ευκαιρία: έλα ~ να τα πούµε (iii) 
(επιτατ.), για δήλωση ανυποµονησίας: θα έλθεις ~; (θ) µια φορά (i) 
κάποτε, σε αόριστη περίσταση ή ευκαιρία: ήλθε ~ στο σπίτι µου κι 
από τότε δεν ξαναφάνηκε... (ii) κάποτε, σε συγκεκριµένη περίσταση 
στο παρελθόν ή στο µέλλον: ~ ερωτεύτηκα κι εγώ και τελικά δεν 
προχώρησε αυτή η σχέση (iii) ως επιτατικό σχόλιο ονόµατος ή 
εκφράσεως: άνθρωπος ~! (δηλ. άξιος να λέγεται άνθρωπος) (ι) µια 
φορά κι έναν καιρό κάποτε, σε περασµένη εποχή (ως εναρκτήρια 
φράση στα παραµύθια): ~ ήταν ένα βασιλόπουλο... 4. (µε αριθµητικό 
ή ποσοτικό επίθ.) για τη δήλωση συχνότητας, τού πόσο συχνά συµ-
βαίνει κάτι: πόσες ~ σου έχω πει να βγάζεις το σίδερο από την πρίζα; 
|| τις περισσότερες ~ που τον ζητώ στο τηλέφωνο, κάνει πως δεν είναι 
εκεί· ΦΡ. (α) (µτφ.) εκατό | χίλιες φορές πάρα πολύ συχνά: ~ σου το 
'χω πει, αλλά συνέχεια το ξεχνάς (β) µερικές φορές από καιρού εις 
καιρόν (όχι και τόσο συχνά(: ~ περνάει κι από 'δώ, συνήθως όµως 
πηγαίνει στον θείο του απέναντι 5. (ακολουθούµενο από συγκεκρι-
µένη χρον. ενότητα) δηλώνει τη συχνότητα κατά τη διάρκεια ορι-
σµένης χρονικής περιόδου: πάω στο γυµναστήριο τρεις ~ την εβδο-
µάδα || πόσες - τον µήνα πας στο κοµµωτήριο; 6. (µετά από απόλυτο 
αριθµητικό και ακολουθούµενο από συγκριτικό) δηλώνει τον βαθµό 
σπουδαιότητας, µεγέθους, ποιότητας µιας πράξης, ενέργειας, αντι-
κειµένου κ.λπ. σε σύγκριση µε κάτι άλλο: είναι δύο ~ µεγαλύτερος 
σου στα χρόνια || αυτό το διαµέρισµα είναι τρεις ~ καλύτερο από το 
προηγούµενο που νοικιάζαµε 7. ΜΑΘ. (α) ως δηλωτικό πολλαπλασια-
σµού αριθµών: τρεις ~ το πέντε κάνει δεκαπέντε (β) φορά διανύσµα-
τος η κατεύθυνση από την αρχή προς το πέρας διανύσµατος, η οποία 
παριστάνεται µε βέλος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. < φέρω 
(βλ.λ.). Από την αρχαία σηµ. τής λ. φορά «µεταφορά, φορείο» 
προήλθε η σηµ. «χρονικό σηµείο, χρονική στιγµή»]. 

φόρα1 (η) {χωρ. πληθ.} γρήγορη κίνηση προς ορισµένη κατεύθυνση, 
ορµή: έπεσε µε ~ πάνω στα κάγκελα και χτύπησε || το αυτοκίνητο ερ-
χόταν µε ~ καταπάνω µας ΣΥΝ. δύναµη, ταχύτητα || (κ. µτφ.) αυτός µε 
τη ~ που 'χει, θα φτάσει πολύ ψηλά- ΦΡ. (α) κόβω (σε κάποιον) τη φόρα 
αποθαρρύνω (κάποιον): ήθελα να γίνω ράλίστας, αλλά οι γονείς µου 
µου 'κοψαν τη φόρα! (β) παίρνω φόρα (i) ΑΘΛ. κάνω προπαρα-
σκευαστικές κινήσεις, που θα µου δώσουν την απαραίτητη ορµή για 
µεγάλο άλµα ή ρίψη: ο αθλητής πήρε (πολλή | µεγάλη) φόρα και πή-
δησε στο σκάµµα (ii) (µτφ.) αποκτώ µεγάλη ορµή, έντονη παρόρµηση 
για κάτι: µην παίρνεις πολλή φόρα- επειδή είχες µια επιτυχία, δεν ση-
µαίνει ότι θα καταφέρεις τα πάντα! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
< φορά (βλ.λ.), µε αναβιβασµό τού τόνου]. 

φόρα? (η) στη ΦΡ. στη φόρα (λέγεται µερικές φορές κ. στα φόρα), π.χ. 
(α) βγάζω (τα άπλυτα κάποιου) στη φόρα φανερώνω δηµόσια (κάτι 
κρυφό ή µυστικό, συνήθ. επιλήψιµο): απείλησε να µας βγάλει όλα τ' 
άπλυτα στη φόρα || ~ µια απάτη | ένα σκάνδαλο ΣΥΝ. αποκαλύπτω, 
δηµοσιοποιώ (β) βγαίνω στη φόρα έρχοµαι στο φως, αποκαλύπτοµαι 
(συνήθ. για κάτι µυστικό και επιλήψιµο): θα βγουν όλες οι απάτες 
τους στη φόρα! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < λατ. fora, πληθ. 
τού forum «αγορά» (βλ.λ.)]. 

φοράδα (η) (λαϊκ.) 1. το θηλυκό άλογο ΣΥΝ. αλόγα- ΦΡ. χέστηκε η 
φοράδα στ' αλώνι για να δηλωθεί ότι ένα συµβάν είναι ανάξιο λόγου 
ΣΥΝ. κάτι τρέχει στα γύφτικα, σιγά µη στάξει η ουρά τού γαϊδάρου 2. 
(µτφ.-υβριστ.) γυναίκα µεγαλόσωµη και άχαρη ΣΥΝ. αλόγα, γαϊδάρα. 
— (υποκ.) φοραδίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φοράς, -άδος, από την ετεροιωµ. βαθµ. (φορ-) τού αρχ. 
φέρ-ω κατ' επίδρ. τού αρχ. συνων. φορβάς, -άδος (βλ.λ.)]. 

φορατζής (ο) {φορατζήδες} (λαϊκ.) ο εισπράκτορας φόρων ΣΥΝ. φο-
ροεισπράκτορας. [ΕΤΥΜ. < φόρος + παραγ. επίθηµα -ατζής, πβ. κ. 
φορτηγ-ατζής]. 

φορβάδα (η) (λόγ.) το θηλυκό άλογο ΣΥΝ. φοράδα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
φορβάς, -άδος, από την ετεροιωµ. βαθµ. (φορβ-) τού ρ. φέρβ-ω «τρέφω» 
(βλ. λ. φορβή)]. 

φορβειά (η) (λόγ.) το καπίστρι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. φέρβω «τρέφω (ζώο)», βλ. λ. φορβή]. 

φορβή (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) τροφή για τα κατοικίδια ζώα, κυρ. η ξε-
ρή, όπως λ.χ. ο σανός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. po-qa) < φέρβω «τρέφω (ζώο)» < I.E. *bher-gw-
« τρέφω, ταΐζω», πβ. σανκσρ. bhârrati «καταπίνει, καταβροχθίζει», 
αρχ. σκανδ. bergja «στοιχίζω». Η σύνδεση µε το λατ. herba «πόα, 
χλόη» δεν είναι επιτρεπτή φωνητικώς]. 

φορέας (ο) {φορ-είς, -έων} (λόγ.) 1. αυτός που φέρει, διαθέτει ή µε-
ταδίδει κάτι: η διάλεξη είχε θέµα: «ο άνθρωπος ως - πολιτισµού» || ~ 
ιδεών 2. (ειδικότ.) το πρόσωπο που φέρει ιό ασθένειας, χωρίς το ίδιο 
να την εκδηλώνει: είναι - τού έιτζ 3. διοικητικό όργανο, υπηρεσία ή 
οργανισµός, που έχει την ευθύνη για την υλοποίηση συγκεκριµένων 
στόχων ή για την κατάρτιση και την εφαρµογή προγραµµάτων: κοι-
νωνικός | ασφαλιστικός | συνδικαλιστικός | πολιτιστικός | πολιτικός 
- || οι αρµόδιοι ~ για την εφαρµογή ενός σχεδίου || οι ~ διαχείρισης Ι 



Φόρεϊν Όφις 1895 φοροδιαφυγή 
 

υλοποίησης ενός έργου 4. ΤΕΧΝΟΛ. κάθε τεχνικό κατασκεύασµα ή µη-
χανισµός, που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά φορτίων ή για να 
αναδέχεται δυνάµεις (π.χ. βάρος), λ.χ. οι σιδηροδροµικές ράβδοι, το 
κεκλιµένο επίπεδο, οι δοκοί κ.ά. · 5. ΦΥΣ. φορέας ηλεκτρικού φορτί-
ου κάθε σώµα που έχει ηλεκτρικό φορτίο και τού οποίου η κίνηση 
έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ηλεκτρικού ρεύµατος: τα ελεύθερα 
ηλεκτρόνια στα µέταλλα είναι ~ 6. ΜΑΘ. φορέας διανύσµατος η 
ευθεία πάνω στην οποία βρίσκεται το διάνυσµα. {ETYM. < αρχ. 
φορεύς, από την ετεροιωµ. βαθµ. (φορ-) τού ρ. φέρ-ω (βλ.λ.). Στη σηµ. 
τού διοικητικού οργάνου η λ. αποδίδει τον γαλλ. όρο vecteur, ενώ στη 
σηµ. τού φορέα ιού αποδίδεται το αγγλ. carrier]. 

Φόρεϊν Όφις (το) {άκλ.} το Υπουργείο Εξωτερικών τής Μεγάλης 
Βρετανίας: «συνταρακτικά στοιχεία από τα αρχεία τού ~ για τα αγ-
γλικά σχέδια για την Κύπρο» (εφηµ.). [ΕΤΎΜ. < αγγλ. Foreign Office 
«Γραφείο Εξωτερικών»]. 

φορείο (το) φορητό κρεβάτι που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 
ασθενών, τραυµατιών ή νεκρών: τον πήραν µε το ~ και τον πήγαν στο 
νοσοκοµείο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φορεΐον < αρχ. φορεύς (βλ.λ.)]. 

φόρεµα (το) {φορέµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. µονοκόµµατο γυναικείο 
εξωτερικό ένδυµα: καθηµερινό | βραδινό | νυφικό | µίνι | µάξι ~ 2. 
(καθηµ.) το να φοράει κανείς κάτι (ένδυµα, υπόδηµα): έλειωσα τα 
παπούτσια µου από το πολύ ~. — (υποκ.) φορέµατα κι (το) (σηµ. 1). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ µτγν. τ. τού αρχ. φόρηµα < φορώ 
(βλ.λ.)]. 

φορεµένος, -η, -ο (για ενδύµατα και υποδήµατα) αυτός που έχει ήδη 
φορεθεί, που δεν είναι καινούργιος: ~ σακάκι | φούστα | παπούτσια 
ΣΥΝ. µεταχειρισµένος ANT. αφόρετος. 

φορεσιά (η) (λαϊκ.) το σύνολο των εξωτερικών ενδυµάτων, η περιβο-
λή: καλή | καθηµερινή | παραδοσιακή | βασιλική ~ ΣΥΝ. ενδυµασία, 
αµφίεση, στολή, κοστούµι. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φορεσία (µε συνίζηση) < αρχ. φορώ + επίθηµα -εσία, 
κατ' αναλογίαν προς τα θηλ. σε -σία, πβ. κ. ίκ-ε-σία]. 

φορητός, -ή, -ό 1. αυτός που είναι έτσι κατασκευασµένος (λ.χ. µε 
µικρές διαστάσεις ή µικρό βάρος κ.λπ.), ώστε να µπορεί να µεταφέ-
ρεται από ένα σηµείο σε άλλο (δηλ. που δεν έχει µία µόνο σταθερή 
βάση εγκατάστασης, αλλά µπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικά 
σηµεία): ~ συσκευή | τηλεόραση | ραδιοκασετόφωνο 2. (για αντικεί-
µενα) αυτός τον οποίο µπορεί να µεταφέρει κανείς στα χέρια ή που 
µπορεί να τον έχει µαζί του καθώς κινείται: ~ όπλο | ηλεκτρονικός 
υπολογιστής | πυροσβεστική συσκευή | ασύρµατος | τηλέφωνο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φορώ (-έω), βλ.λ.]. 

-φορία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών 
που σηµαίνουν: 1. ότι κάποιος φέρει κάτι: λαµπαδη-φορία, οπλο-φο-
ρία, πικετο-φορία 2. εµφάνιση, ανάπτυξη (ενός πράγµατος): ανθο-φο-
ρία, καρπο-φορία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. λαµπαδη-
φορία, κυκλο-φορία), που προέρχεται από τα αντίστοιχα σύνθετα σε 
-φόρος (βλ.λ.)]. 

φόρµα (το) {άκλ.} ελλην. διαµόρφωση, µορφοποίηση 1. ΠΛΗΡΟΦ. η 
µορφή που δίνουµε σε ένα κείµενο, όταν το επεξεργαζόµαστε σε ηλε-
κτρονικό υπολογιστή 2. ΤΕΧΝΟΛ. το είδος συστήµατος µετάδοσης ει-
κόνας, π.χ. το ~ PAL. 
[ΕΤΥΜ < γαλλ. format < ιταλ. formato (αρχικώς όρος τής τυπογρα-
φίας) < λατ. formatus < ρ. formare «µορφοποιώ» < forma «µορφή»]. 

φόρµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το σχήµα πράγµατος, η όλη εξωτερική 
µορφή του: χάλασε η ~ τού καπέλου σας || βάζο σε κλασική ~ || πει-
ραµατική | πρωτοποριακή ~ 2. το αρνητικό εκµαγείο πράγµατος, ο 
κοίλος τύπος που δίνει σχήµα και µορφή σε εύτηκτη ύλη: -µετάλλου 
| γλυκού ΣΥΝ. µήτρα, καλούπι 3. (για λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά έρ-
γα) η µορφή: ~ και περιεχόµενο στην τέχνη || το καλλιτέχνηµα είναι 
σε µεγάλο βαθµό η ~ του · 4. ευρύχωρο, άνετο ανθεκτικό ένδυµα, κα-
τάλληλο για εργαζοµένους χειρωνακτικά ή αθλούµενους: οι τεχνίτες 
φορούσαν µπλε ολόσωµες ~ || αθλητική ~||~ γυµναστικής | εργασίας • 
5. (για πρόσ.) (α) η φυσική κατάσταση ή/και η ψυχική διάθεση: είµαι 
σε καλή | θαυµάσια | κακή ~ (β) (ειδικότ.) η καλή φυσική κατάσταση 
και απόδοση ή/και η καλή ψυχική διάθεση: αυτή την εποχή είµαι σε 
~ || διανύω περίοδο φόρµας || χάνω | διατηρώ τη ~ µου || (στον πληθ.) 
είναι στις φόρµες του (είναι σε κατάσταση ευφορίας και υψηλής 
απόδοσης) 6. ΜΟΥΣ. (α) η οργάνωση τού ηχητικού υλικού µε «οι-
κονοµία», ούτως ώστε το κάθε στοιχείο που χρησιµοποιείται να νοη-
µατοδοτείται µουσικά (β) η τυπική, ιστορικά διαµορφωµένη µουσική 
µορφή· µορφολογικός τύπος οργάνωσης τού µουσικού υλικού: ~ φού-
γκας | σονάτας. — (υποκ.) φορµίτσα κ. φόρµουλα (η) (σηµ. 2, 4) κ. 
φορµάκι (το) (σηµ. Τ επίσης, είδος ενδύµατος µωρού). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
forma < λατ. forma «µορφή, σχήµα»]. 

φορµάικα (η) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. χαρτί εµποτισµένο µε ρητίνη φαι-
νόλης-φορµαλδεΰδης και µε επιφάνεια επενδεδυµένη µε τεχνητή ρη-
τίνη· χρησιµοποιείται για την επένδυση επίπλων, την κατασκευή δια-
κοσµητικών τοιχωµάτων, αντικολλητικών πλαστικών προϊόντων κ.ά. 
[ΕΤΥΜ < αγγ^λ. Formica, εµπορική ονοµ.]. 

φορµαλδεΰδη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. η απλούστερη αλδεΰδη' άχρω-
µο αέριο, σε κανονικές συνθήκες, µε έντονη οσµή, ευδιάλυτο στο νερό 
και την αιθανόλη, που προκαλεί ερεθισµούς και χρησιµοποιείται για 
τις αντισηπτικές του ιδιότητες, καθώς και ως πρώτη ύλη στη χηµική 
βιοµηχανία για την παραγωγή πολυµερών και άλλων προϊόντων. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. Formaldehyd < form- (< λατ. formica 
«µυρµήγκι») + Aldehyde < νεολατ. al(cohol) dehyd(rogenatum) «αφυ-
δρογονωµένη αλκοόλη»]. 

φορµαλισµός (ο) ελλην. µορφοκρατία ή τυποκρατία 1. ΦΙΛΟΣ, (στη 

µεταφυσική) φιλοσοφικό σύστηµα που πρεσβεύει ότι η ουσία των 
πραγµάτων είναι η µορφή τους 2. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ.-ΦΙΛΟΛ. αντίληψη και 
τεχνοτροπία στις καλές τέχνες και στη λογοτεχνία, που δίνει προτε-
ραιότητα στη µορφή τού έργου τέχνης και στην αισθητική αντίδρα-
ση που αυτή προκαλεί, αγνοώντας σχεδόν το περιεχόµενο του ή ταυ-
τίζοντας το µε τη µορφή 3. (στις επιστήµες) η αντίληψη σύµφωνα µε 
την οποία η επιστηµονική προσέγγιση των αντικειµένων πρέπει να 
διατυπώνεται µε αυστηρώς επιστηµονικό τρόπο και µε βάση τη µα-
θηµατική τυποποίηση: µαθηµατικός | γλωσσολογικός | δοµιστικός ~ 
4. (γενικότ.) το ενδιαφέρον περισσότερο για τον τύπο και όχι για την 
ουσία των πραγµάτων ΣΥΝ. τυπολατρία. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. formalisme < formal < λατ. formalis 
(< forma «µορφή, σχήµα»)]. 

φορµαλιστής (ο), φορµαλίστρια (η) {φορµαλιστριών} 1.ο οπαδός τού 
φορµαλισµού (βλ.λ.) 2. (γενικότ.) ο προσηλωµένος στους τύπους 
παρά στην ουσία: ~ λογοτέχνης ΣΥΝ. τυπολάτρης. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γαλλ. formaliste (βλ. κ. φορµαλισµός)]. 

φορµαλιστικός, -ή, -ό ελλην. µορφοκρατικός αυτός που αναφέρεται 
στον φορµαλισµό: ~ θεωρητικές απόψεις για τη λογοτεχνία || ~ διδα-
σκαλία (τυποποιηµένη, βασισµένη στους εξωτερικούς τύπους). — 
φορµαλιστικά επίρρ. 

φορµάρισµα (το) {φορµαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η διαµόρφωση, η 
απόδοση σχήµατος, µορφής 2. η τοποθέτηση σε καλούπι 3. ΠΛΗΡΟΦ. η 
µορφοποίηση (βλ.λ.) 4. ΑΘΛ. η καλή κατάσταση αθλητή. 

φορµαρισµένος, -η, -ο 1. (για πράγµ.) αυτός που έχει διαµορφωθεί, 
που έχει λάβει οριστικό σχήµα και µορφή ΣΥΝ. διαµορφωµένος, σχη-
µατισµένος, µορφοποιηµένος ANT. αφορµάριστος, αδιαµόρφωτος, 
ασχηµάτιστος, αµορφοποίητος 2. (µτφ. για πρόσ.) αυτός που είναι σε 
φόρµα, που βρίσκεται σε καλή φυσική ή/και ψυχική κατάσταση και 
µπορεί να αποδώσει τα µέγιστα: ~ αθλητής ANT. ντεφορµέ 3. ΠΛΗΡΟΦ. 
(δισκέτα) που έχει φορµαριστεί (βλ. λ. φορµάρω). 

φορµάρω ρ. µετβ. {φόρµαρα κ. φορµάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω 
ορισµένο σχήµα, ορισµένη µορφή σε (κάτι): ~ τη (γραπτή) έκφραση 
µου ΣΥΝ. διαµορφώνω, σχηµατίζω, πλάθω, διαπλάσσω 2. βάζω (κάτι) 
σε καλούπι, τοποθετώ (εύτηκτη ύλη) σε µήτρα, για να λάβει το ορι-
στικό της σχήµα: ~ γλυκό | µέταλλο ΣΥΝ. καλουπώνω 3. ΠΛΗΡΟΦ. µορ-
φοποιώ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού ιταλ. formare < λατ. formare «διαµορφώνω, 
πλάσσω» (< forma «µορφή, σχήµα»). Η σηµ. 3 αποτελεί απόδ. τού 
αγγλ. p. format], 

φορµατ (το) (ορθότ. προφορά φόρµατ) {άκλ.} το φορµά (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. format. Βλ. κ. φορµά]. 

φόρµιγγα (η) {φορµιγγών} αρχαίο έγχορδο µουσικό όργανο µε τέσ-
σερεις ή επτά χορδές, παρόµοιο µε τη σηµερινή άρπα αλλά µικρότε-
ρου σχήµατος, το οποίο χρησιµοποιούσαν κατεξοχήν οι αοιδοί και οι 
ραψωδοί. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φόρµιγξ, -ιγγος, µε παραγ. επίθηµα -ιγξ, που χρησιµο-
ποιείται και για άλλα µουσικά όργανα (λ.χ. σϋρ-ιγξ, σάλπ-ιγξ), αγν. 
ετύµου, πιθ. ανατ. ή µεσογ. δάνειο]. 

Φορµίων (ο) {Φορµίων-ος, -α} αρχαίος Αθηναίος στρατηγός (5ος αι. 
π.Χ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < φορµός «πλεχτό καλάθι, κοφίνι» (< ρ. φέρω: ετε-
ροιωµ. βαθµ. φορ- + παραγ. επίθηµα -µός, πβ. κ. παλ-µός)]. 

Φορµόζα (η) η Ταϊβάν (βλ.λ.). 
φορµόλη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. υδατικό διάλυµα φορµαλδεΰδης που 

χρησιµοποιείται ως αντισηπτικό για τη συντήρηση βιολογικών πα-
ρασκευασµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. formol, εµπορική ονοµ., < formalde-
hyde (βλ. κ. φορµαλδεΰδη)]. 

φόρµουλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το αρνητικό εκµαγείο, το καλούπι 
που χρησιµοποιείται για τη µορφοποίηση αντικειµένων ΣΥΝ. τύπος, 
µήτρα 2. (κατ' επέκτ.) µαθηµατικός, φυσικός ή χηµικός τύπος 3. (µτφ.) 
ορισµένος τύπος ή κανόνας εκφράσεως ιδεών και διαδικασία πα-
ρουσίασης ή διατύπωσης: η κυβέρνηση αναζητεί νέα ~ για την προ-
ώθηση των φορολογικών ρυθµίσεων || αναζητείται ~ αποδεκτή από 
όλους τους συνέδρους για τη σύνταξη τής τελικής διακήρυξης · 4. 
τύπος αγωνιστικών αυτοκινήτων και συνεκδ. ο αγώνας στον οποίο 
τρέχουν τα αυτοκίνητα αυτά: Φόρµουλα 1. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. formula < λατ. formula «τύπος, κανόνας», υποκ. τού 
forma «µορφή, σχήµα»]. 

φοροαπαλλαγή (η) απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου, 
η φορολογική απαλλαγή. — φοροαπαλλάσσοµαι ρ. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. tax exemption]. 

φοροαποφευγω ρ. αµετβ. {φοροαπέφυγα} αποφεύγω µε νόµιµο τρόπο 
να πληρώσω επιπλέον φόρους, π.χ. προσέχοντας να µην εµπίπτουν οι 
δραστηριότητες µου σε κατηγορίες που φορολογούνται: λένε ότι ο 
επιχειρηµατίας έχει καθήκον απέναντι στο κράτος να µη φο-
ροδιαφεύγει και καθήκον απέναντι στον εαυτό του να φοροαποφεύ-
γει. — φοροαποφυγή (η). 

φοροδιαφεύγω ρ. αµετβ. {φοροδιέφυγα} κάνω φοροδιαφυγή (βλ.λ.), 
αποκρύπτω εισόδηµα ή άλλη φορολογητέα ύλη µε σκοπό να αποφύ-
γω την καταβολή φόρων: ορισµένοι φοροδιαφεύγουν συστηµατικά, µε 
αποτέλεσµα να µεταφέρονται τα φορολογικά βάρη εκείνων στους 
συµπολίτες τους. 

φοροδιαφυγή (η) {χωρ. πληθ.} η αθέτηση των νόµιµων φορολογικών 
υποχρεώσεων, η απάτη εις βάρος τού κράτους, που συνίσταται στην 
απόκρυψη τής πραγµατικής φορολογητέας ύλης ή στην παραποίηση 
της µε διάφορα τεχνάσµατα (πλαστά τιµολόγια, παροχή υπηρεσιών 
χωρίς αποδείξεις κ.λπ.), µε στόχο την αποφυγή καταβολής φόρων: µέ-
τρα για την πάταξη τής ~ ΣΥΝ. φοροκλοπή. 



φοροδοτικός 1896 φορτηγατζής 
 

[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. tax evasion]. 
φοροδοτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την καταβολή φόρων: ~ 

ικανότητα (η δυνατότητα φυσικού ή νοµικού προσώπου να καταβάλλει 
φόρους σε συνάρτηση µε το φορολογητέο εισόδηµα του) 2. αυτός που µπορεί 
να καταβάλλει φόρους: το ~ τµήµα τού πληθυσµού. [ΕΤΥΜ. < φόρος + -
δοτικός < δότης]. 

φοροεισπρακτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την είσπραξη φόρων: ~ µέσα 
| σύστηµα || ~ επιδροµή τής κυβέρνησης. 

φοροεισπράκτορας (ο/η) {φοροεισπρακτόρων} εισπράκτορας φόρων ΣΥΝ. 
εφοριακός, τελώνης, (λαϊκ.) φορατζής. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. tax 
collector]. 

φοροελεγκτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την άσκηση φορολογικών 
ελέγχων: ~ σύστηµα | µηχανισµός. 

φοροκλέπτης κ. (καθηµ.) φοροκλέφτης (ο) {φοροκλεπτών} αυτός που 
διαπράττει φοροδιαφυγή (βλ.λ.) ΣΥΝ. φοροφυγάς. 

φόρο κλέπτω ρ. αµετβ. {φοροέκλεψα} ΝΟΜ. διαπράττω φοροδιαφυγή. 
φοροκλοπή (η) {χωρ. πληθ.} 1. η φοροδιαφυγή 2. (ειδικότ.) η υπεξαίρεση τού 

Φ.Π.Α. 
φοροληπτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την είσπραξη φόρων. 
φορολόγηση (η) → φορολογώ 
φορολογήσιµος, -η, -ο [1831] αυτός που µπορεί ή πρέπει να φορολογηθεί: - 

έσοδα | εισοδήµατα || αυτοκίνητο δέκα ~ ίππων ANT. αφορολόγητος. 
φορολογητέος, -α, -ο (λόγ.) αυτός που πρέπει να φορολογηθεί: ~ ποσόν | 

εισόδηµα | αξία | ύλη (το σύνολο των εισοδηµάτων, συναλλαγών και άλλων 
πράξεων, που υπόκεινται κατά τον νόµο σε φορολογία) ΣΥΝ. φορολογήσιµος 
ΑΝΤ. αφορολόγητος. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. taxable]. 

φορολογία (η) [µτγν.] {σπανιότ. φορολογιών) 1. η επιβολή φόρων: αναλογική ~ 
(κατά την οποία ο φόρος υπολογίζεται µε σταθερό συντελεστή, ανεξάρτητα 
από το ύψος τού εισοδήµατος) || προοδευτική - (κατά την οποία ο φόρος 
υπολογίζεται µε αύξοντα συντελεστή, ανάλογα µε το ύψος τού φορολογητέου 
εισοδήµατος) ΣΥΝ. φορολόγηση 2. (συνεκδ.) ο φόρος (βλ.λ.), το χρηµατικό 
ποσό που καταβάλλεται ως φόρος: µειώνω | αυξάνω τη - || - εισοδήµατος | 
επιτηδεύµατος | γαιών | κερδών | αποταµιεύσεων | κεφαλαίου | ακίνητης 
περιουσίας ΣΥΝ. δασµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φρασεολογία. 

φορολογικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που αχνίζεται µε τη φορολογία (βλ.λ.): ~ 
κατάλογος | µητρώο | απαλλαγή | επιβάρυνση | νόµος | ελάφρυνση | κλίµακα ! 
καθεστώς | βάρη | ισότητα | µέτρα | ελεγκτής | σύστηµα | πολιτική | νοµοθεσία | 
υποχρέωση | ενηµερότητα | αρχές | κατάσταση || η διεύρυνση τής ~ βάσης || ο ~ 
οδηγός είναι ένα έντυπο µε οδηγίες για τη συµπλήρωση τής ~ δήλωσης 2. (α) 
φορολογικός συντελεστής συντελεστής που, πολλαπλασιαζόµενος επί το 
φορολογητέο εισόδηµα, δίνει τον προς καταβολή φόρο (β) φορολογικό 
απόρρητο η υποχρέωση τού κράτους να µη γνωστοποιεί σε τρίτους τα στοι-
χεία τής φορολογίας κάθε πολίτη (γ) φορολογική δήλωση (i) η έγγραφη 
δήλωση των φορολογουµένων φυσικών και νοµικών προσώπων για τα 
εισοδήµατα και τα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια τού 
προηγούµενου οικονοµικού έτους, η οποία κατατίθεται στις κατά τόπους 
οικονοµικές εφορίες (ii) (συνεκδ.) το τυποποιηµένο κρατικό έγγραφο, στο 
οποίο γίνεται η παραπάνω δήλωση (δ) φορολογικός παράδεισος χώρα που 
παρέχει πολύ µεγάλες φορολογικές διευκολύνσεις. — φορολογικ-ά | -ώς 
[1871] επίρρ. 

φορολογώ ρ. µετβ. [µτγν.] {φορολογείς... | φορολογ-ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
επιβάλλω φόρους σε (κάποιον/κάτι): η κυβέρνηση πρέπει να σταµατήσει να 
φορολογεί ανελέητα τους χαµηλόµισθους και τους µικροσυνταξιούχους || το 
ελληνικό κράτος ~ τους µισθωτούς | τους επιτηδευµατίες | τα ποτά | τα τσιγάρα 
ΣΥΝ. (κακόσ.) χαρατσώνω 2. (η µτχ. φορολογούµενος, -η, -ο) αυτός που 
καταβάλλει φόρους στο κράτος: ο ~ πολίτης || (συνήθ. ως ουσ.) τα ελλείµατα 
των δηµοσίων επιχειρήσεων επιβαρύνουν τον Έλληνα ~. — φορολόγηση (η) 
[1884]. 

φοροµπήχτης (ο) [1892] {δύσχρ. φοροµπηχτών} (κακόσ. για κυβερνώντες) 
αυτός που επιβάλλει µεγάλους φόρους στον λαό, που θεσπίζει αβάσταχτη ή 
άδικη φορολογία. [ΕΤΥΜ < φόρος + µπήχτης < µπήγω]. 

φοροµπηχτικός, -ή, -ό [1892] αυτός που σχετίζεται µε την επιβολή 
δυσβάστακτων φόρων: ~ πολιτική | νοµοσχέδιο | αντίληψη. 

φόρος (ο) 1. οτιδήποτε είναι υποχρεωµένος κανείς να εισφέρει ή να καταβάλλει 
σε κάποιον (κυρ. σε ανώτερη αρχή): τον Μεσαίωνα οι δουλοπάροικοι 
πλήρωναν ~ υποτέλειας στον φεουδάρχη- ΦΡ. (α) φόρος αίµατος το σύνολο των 
νεκρών σε πολεµική ή άλλη επιχείρηση: το έθνος µας πλήρωσε βαρύ ~ στον 
πόλεµο (β) φόρος τιµής οι καθιερωµένες από τον νόµο ή οι αρµόζουσες τιµές 
προς κάποιον για κατόρθωµα, έργο ή υπηρεσία που προσφέρει: 
συγκεντρωθήκαµε εδώ, για να αποτίσουµε ~ στον ένδοξο εκλιπόντα µαχητή (γ) 
φόρου υποτελής βλ. λ. υποτελής 2. (ειδικότ.-συχνότ.) η υποχρεωτική εισφορά 
σε χρήµα, που καταβάλλουν οι πολίτες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στο 
κράτος ή σε άλλη αρχή, π.χ. στον δήµο, για την κάλυψη δηµοσίων δαπανών ή 
αναγκών: όποιος πολίτης έχει εισόδηµα µέχρι ενάµισι εκατοµµύριο τον χρόνο, 
δεν πληρώνει καθόλου ~|| ~ εισοδήµατος | επιτηδεύµατος | αποδήµων | 
µεταβιβάσεως ακινήτων | δωρεάς | αυτοκινήτου | επί τού κεφαλαίου | επί τής 
δαπάνης | κατανάλωσης | κληρονοµιάς | ανωνύµων εταιρειών | θεαµάτων | 
πολυτελείας || αναλογών | παρακρατηθείς | δηµοτικός | επαχθής | κεφαλικός ~ || 
επιστροφή | παραγραφή (µετά την παρέλευση πολύ µεγάλου χρονικού 
διαστήµατος) φόρων || πληρώνω | παρακρατώ τον - || επιβλήθηκαν πρόσθετοι ~ 
|| Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ΣΥΝ. φορολογία, δασµός- ΦΡ. (α) 
άµεσος φόρος 

βλ. λ. άµεσος (β) έµµεσος φόρος βλ. λ. έµµεσος (γ) φόρος προστιθέµενης 
αξίας (συντοµ. Φ.Π.Α.) ο δηµόσιος φόρος επί τού ποσού που µια επιχείρηση 
προσθέτει στις τιµές των αγαθών κατά τη διάρκεια τής παραγωγής και 
διανοµής τους, ο οποίος µετακυλίεται και επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή 
(δ) φόρος αεροδροµίου βλ. λ. αεροδρόµιο. [ΕΤΥΜ αρχ. < φέρω (βλ.λ.)]. 

-φόρος, -α (λόγ. -ος), -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που 
δηλώνουν: 1. αυτόν που φέρει επάνω του ή που έχει κάτι: τροχοφόρος, βαθµο-
φόρος, πετρελαιο-φόρος, κερασ-φόρος 2. (σε ουσιαστι-κοποιηµένα επίθετα) 
αυτόν που µεταφέρει κάτι: αχθο-φόρος, αγγελιαφόρος, ασθενο-φόρο, βυτιο-
φόρο 3. αυτόν που παράγει κάτι: καρποφόρος, οπωρο-φόρος 4. αυτόν που 
προκαλεί ή αποφέρει κάτι: θανατηφόρος, ελπιδο-φόρος, κερδο-φόρος 5. αυτόν 
που φορά συγκεκριµένο ένδυµα: ρασο-φόρος, βρακο-φόρος, φουστανελο-
φόρος. [ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται 
από το ρ. φέρω (βλ. κ. φόρος)]. 

φορόσήµο (το) {φοροσήµ-ου | -ων} το ειδικό ένσηµο µε το οποίο εισπράττεται ο 
φόρος για ορισµένους τόκους (βλ. λ. βιβλιόσηµο). [ΕΤΥΜ < φόρος + -σηµο < 
σήµα]. 

φοροσυνάχτης (ο) [1839] {φοροσυναχτών} (λαϊκ.) αυτός που συγκεντρώνει 
τους φόρους, ο εισπράκτορας δηµοσίων φόρων ή δηµοτικών τελών ΣΥΝ. 
φοροεισπράκτορας, (λαϊκ.) φορατζής. [ΕΤΥΜ < φόρος + συνάκτης < συνάγω]. 

φοροτελής, -ής, -ές {φοροτελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) αυτός που 
υπόκειται σε φορολογία, που πληρώνει ή είναι υποχρεωµένος να πληρώνει 
φόρους: ~ υπήκοοι | οργανισµός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µεσν. < 
φόρος + -τελής < τέλος]. 

φοροτεχνικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε διάφορα τεχνικά θέµατα για την 
καταβολή και είσπραξη των φόρων, τη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων 
κ.λπ.: ~ γραφείο | εταιρεία 2. φοροτεχνικός (ο/η) (α) επαγγελµατίας ειδικός 
στα διάφορα τεχνικά θέµατα γύρω από τη φορολογία, όπως λ.χ. στη σύνταξη 
φορολογικών δηλώσεων ή υποµνηµάτων, προσφυγών κ.λπ. προς τις αρµόδιες 
υπηρεσίες τού κράτους (β) δηµόσιος υπάλληλος που υπηρετεί στις κατά 
τόπους οικονοµικές εφορίες και είναι αρµόδιος για τη βεβαίωση τού φόρου 
και τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων των πολιτών. 

φόρουµ (το) (άκλ. (συχνά πληθ. φόρα)} 1. ΙΣΤ. (στην αρχαιότητα) ο υπαίθριος 
χώρος, κυρ. στο κέντρο των αρχαίων ρωµαϊκών πόλεων, που λειτουργούσε ως 
κέντρο συνάθροισης, εµπορικών συναλλαγών, διακίνησης και κατασκευής 
προϊόντων κατά το πρότυπο τής αγοράς των ελληνικών πόλεων (πβ. λ. αγορά) 
· 2. η διάσκεψη σχετικά µε ζητήµατα γενικού (συχνά διεθνούς) ενδιαφέροντος 
µε µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων, συνήθ. ειδικών, εµπειρογνωµόνων ή 
ανθρώπων που έχουν αναπτύξει έντονη σχετική δράση: διεθνές ~ για την 
καταπολέµηση τού ρατσισµού || (στο ∆ιαδίκτυο) «συζητούν για το πρόβληµα 
στα δεκάδες φόρα τού ∆ιαδικτύου» (εφηµ.) 3. το βήµα τού οµιλητή (σε 
διάσκεψη, συνέδριο κ.λπ.) και κατ' επέκτ. η παρουσίαση των θέσεων του από 
το βήµα αυτό: διακήρυξε τις ελληνικές θέσεις απ'όλα τα ~ των διεθνών 
οργανισµών 4. (συνεκδ.) οργανωµένη οµάδα ατόµων τού ίδιου επιστηµονικού, 
ιδεολογικοπολιτικού, επαγγελµατικού κ.λπ. χώρου, η οποία εκφράζεται ενιαία 
διατυπώνοντας κοινές θέσεις: ανακοίνωση τού Φιλελεύθερου ~. [ΕΤΥΜ. < 
λατ. forum «αγορά» < foris, -is «θύρα»]. 

φορούσι (το) —> φουρούσι 
φοροφυγάς (ο) {-άδα κ. -άδος, -άδα | -άδες} πρόσωπο που συµπληρώνει ψευδή 

φορολογική δήλωση, αποφεύγοντας να δηλώσει το πραγµατικό του εισόδηµα, 
ώστε να αποδίδει στο κράτος φόρο µικρότερο από τον αναλογούντα· πρόσωπο 
που δεν πληρώνει τους φόρους του, που φοροδιαφεύγει: το Υπουργείο 
Οικονοµικών έδωσε στη δηµοσιότητα λίστα µε ονόµατα γνωστών ~. Επίσης 
φοροφυγάδας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φυγάς. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. tax 
evador]. 

φόρτε (το) {άκλ.} 1. το δυνατό σηµείο κάποιου, ό,τι κάνει κανείς µε µεγάλη 
επιτυχία, καλύτερα: αυτός ο χορός δεν είναι το - µου! || είναι καλός σ' όλα τα 
µαθήµατα, το ~ του όµως είναι η έκθεση 2. το σύνολο των δυνάµεων που 
διαθέτει κανείς, το µάξιµουµ των δυνατοτήτων του: έχει βάλει το - του, για να 
τελειώσει η δουλειά (προσπαθεί µε όλες του τις δυνάµεις)- ΦΡ. στο φόρτε στον 
µέγιστο βαθµό, στο µάξιµουµ: έχει τα καλοριφέρ ~, αλλά µε τέτοια παγωνιά 
πού να κρατήσει η ζέστη! || το κέφι ήταν στο ~ του! ΣΥΝ. στο φουλ · 3. ΜΟΥΣ. 
(κυρ. ως επίρρ.) (α) (τρόπος παιξίµατος, αφορά στην ένταση τού µουσικού 
ήχου) δυνατά: η ορχήστρα παίζει ~ (β) ένδειξη µουσικής εκτέλεσης τής 
παρτιτούρας, σηµειώνεται ως f, σηµαίνει εκτέλεση µε µεγάλη ένταση ήχου, 
δυνατά (γ) (συνεκδ.) µέρος ευρύτερης συµφωνικής σύνθεσης που παίζεται 
φόρτε, δυνατά: η ανάπτυξη τού θέµατος µας οδηγεί σε ένα ~, στο οποίο το θέµα 
ακούγεται στα χάλκινα ANT. πιάνο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. forte «δυνατός, ισχυρός» < 
λατ. fortis]. 

φορτέτσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (παλαιότ.-κυριολ.) φρούριο: η ~ τού 
Ρεθύµνου · 2. το χοντρό ύφασµα που τοποθετείται µέσα από τη φόδρα των 
ρούχων, κυρ. των ανδρικών, για να τα κρατάει στητά, να µη ζαρώνουν 3. 
κοµµάτι από σκληρό δέρµα, που τοποθετείται µεταξύ τού πάτου και τής σόλας 
παπουτσιού και στηρίζει την καµάρα τού ποδιού. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fortezza «φρούριο, οχυρό» < λατ. *fortitia < fortis «ισχυρός, 
δυνατός»]. 

φορτηγάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρό φορτηγό ή ηµιφορτηγό όχηµα, το οποίο 
χρησιµοποιείται κυρ. για µεταφορές. 

φορτηγατζής (ο) {φορτηγατζήδες}, φορτηγατζού (η) {φορτηγα-τζούδες} 
οδηγός ή ιδιοκτήτης φορτηγού αυτοκινήτου. [ΕΤΥΜ < φορτηγό + παραγ. 
επίθηµα -ατζής, πβ. κ. δοσ-ατζής]. 



φορτηγήσιος 1897 φορώ 
 

φορτηγήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. φορτηγίσιος) αυτός που σχετίζεται 
µε φορτηγό όχηµα ή πλοίο. 

φορτηγίδα (η) µικρό φορτηγό σκάφος, το οποίο χρησιµοποιείται για 
τη µεταφορά και φόρτωση εµπορευµάτων ΣΥΝ. µαούνα. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. φορτηγίς, -ίδος < αρχ. φορτηγός]. 

φορτηγό (το) 1. µεγάλο τροχοφόρο όχηµα, το οποίο διαθέτει ενσω-
µατωµένη κλειστή ή ανοιχτή καρότσα και χρησιµοποιείται για τη µε-
ταφορά µεγάλων φορτίων, έχει τρεις ή και τέσσερεις άξονες (αναλό-
γως τού φορτίου που µπορούν να µεταφέρουν και τού επιτρεπόµενου 
φορτίου): ~ απλό (µε άξονες προσαρµοσµένους σε ένα πλαίσιο) | αρ-
θρωτό (από δύο ή περισσότερα χωριστά πλαίσια, που συνδέονται µε 
κατάλληλα συστήµατα ζεύξεως) || ρυµουλκούµενο | ανατρεπόµενο -
(βλ. λ. ανατρέπω) | κλειστό (µε σκεπασµένη καρότσα) || ~ ψυγείο (τού 
οποίου ο πίσω χώρος είναι διαµορφωµένος σε ψυγείο για την ασφα-
λή µεταφορά ευπαθών, κατεψυγµένων προϊόντων) (πβ. λ. ηµιφορτηγό) 
2. (κατ' επέκτ.) κάθε µεγάλο όχηµα που χρησιµοποιείται για να µε-
ταφέρει πράγµατα, υλικά, προϊόντα, εξαρτήµατα κλπ., όπως οι ντα-
λίκες, τα απορριµµατοφόρα, τα πυροσβεστικά, τα βυτία, τα γερανο-
φόρα κ.λπ. 3. εµπορικό πλοίο που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 
φορτίων. — (υποκ.) φορτηγάκι (το) (σηµ. 1, 2) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πλοίο. 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. φορτηγός (βλ.λ.)· πβ. µτγν. φρ. φορ-
τηγά πλοία]. 

φορτηγός, -ός, -ό 1. αυτός που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 
φορτίων: - πλοίο | τροχοφόρο όχηµα 2. φορτηγό (το) (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. επιβατικός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φόρτος + -ηγός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < άγω, πβ. κ. στρατ-ηγός, όδ-ηγός]. 

φορτίζω ρ. µετβ. {φόρτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. (για µπα-
ταρία) συσσωρεύω ή ενισχύω ηλεκτρικό φορτίο: δεν έχει φορτιστεί 
αρκετά η µπαταρία τού ασύρµατου τηλεφώνου, γι ' αυτό δεν πιάνεις 
γραµµή- (µτφ.) 2. αυξάνω την ένταση, κατά τρόπο που εγκυµονεί κιν-
δύνους: η ατµόσφαιρα ήταν πολύ φορτισµένη λόγω των συνεχών 
αντεγκλήσεων || δηλώσεις που φορτίζουν το πολιτικό κλίµα ΣΥΝ. τε-
ταµένος, ηλεκτρισµένος 3. προσδίδω ιδιαίτερο βάρος, ξεχωριστή 
χροιά σε (λέξεις, λόγια κ.λπ.): το γράµµα της ήταν ιδιαίτερα φορτι-
σµένο συναισθηµατικά ΣΥΝ. τονίζω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «φορτώνω», < φόρτος. Οι σηµερινές σηµ. 
αποτελούν απόδ. τού αγγλ. charge]. 

φορτικός, -ή, -ό αυτός που επιβαρύνει µε την παρουσία του, που χα-
ρακτηρίζεται από ενοχλητική επιµονή: ~ τύπος | πελάτης | ερωτήσεις. 
— φορτικ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., φορτικότητα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
φόρτος (βλ.λ.)]. 

φορτίο (το) 1. οτιδήποτε φορτώνεται σε µεταφορικό µέσο (π.χ. εµπό-
ρευµα): ~ πλοίου | τρένου || µεταφέρω | κουβαλώ | ασφαλίζω | φορ-
τώνω | ξεφορτώνω ~ 2. (µτφ.) οτιδήποτε είναι υποχρεωµένος να υπο-
στεί ή να διαχειριστεί κάποιος και το οποίο τον επιβαρύνει (υλικά, 
ψυχικά): «η Ελλάδα πρέπει να προβάλει µε σωστό τρόπο το βαρύ ~ 
µιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονοµιάς» (εφηµ.) || η ανάληψη οι-
κογενειακών ευθυνών ήταν δυσβάσταχτο ~ για µερικούς ΣΥΝ. βάρος 
• 3. ΦΥΣ. ηλεκτρικό φορτίο η ποσότητα ηλεκτρισµού σώµατος ή ου-
σίας που φανερώνει περίσσεια ή έλλειµµα ηλεκτρονίων: θετικό | αρ-
νητικό ~ (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φορτίον, υποκ. τού ουσ. φόρτος (βλ.λ.). o φυσ. όρ. απο-
τελεί απόδ. τού γαλλ. charge]. 

φόρτιση (η) [-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} 1. η συσσώρευση ή η ενί-
σχυση ηλεκτρικού φορτίου (σε µπαταρία)· (µτφ.) 2. η αύξηση τής 
έντασης κατά τρόπο που εγκυµονεί κινδύνους, η όξυνση: καλύτερα ν' 
αποφύγουµε τη ~ τής ατµόσφαιρας 3. το ιδιαίτερο (συναισθηµατικό) 
βάρος, η ξεχωριστή χροιά που µπορεί να έχει µια λέξη: συναισθηµα-
τική ~ || για όσους γεννήθηκαν στη Μικρά Ασία, ονόµατα όπως 
«Σµύρνη», «Αϊβαλί», «Κορδελιό» έχουν ιδιαίτερη ~. 

φορτίσιµο επίρρ. ΜΟΥΣ. 1. (τρόπος παιξίµατος, αφορά στην ένταση 
τού µουσικού ήχου) πολύ δυνατά: ακούγονται τρεις συγχορδίες σε ~ 
2. ένδειξη µουσικής εκτέλεσης τής παρτιτούρας, σηµειώνεται ως ff, 
σηµαίνει εκτέλεση µε πολύ µεγάλη ένταση ήχου, πολύ δυνατά- πρό-
κειται για τη µεγαλύτερη εν χρήσει ένδειξη ηχητικής έντασης, αν και 
δεν αποκλείονται µεγαλύτερες, όπως φόρτε - φορτίσιµο, φορτισίσιµο 
κ.λπ. 3. (συνεκδ. ως ουσ.) µέρος ευρύτερης συµφωνικής σύνθεσης που 
παίζεται φορτίσιµο, πολύ δυνατά: και το µέρος κλείνει µε ένα ~ όλης 
τής ορχήστρας ANI. πιανίσιµο. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fortissimo, υπερθ. τού 
επιθ. forte (βλ. κ. φόρτε)]. 

φορτιστής (ο) ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που φορτίζει µπαταρίες: ~ µπαταρίας 
κινητού τηλεφώνου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. charger]. 

φορτοεκφόρτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η φόρτωση 
και η εκφόρτωση (εµπορευµάτων, υλικών, αντικειµένων, ζώων κ.λπ.) 
από µεταφορικό µέσο. 

φορτοεκφορτωτής (ο) ο εργάτης που κάνει φορτοεκφορτώσεις. 
φορτοθυρίδα (η) η θυρίδα στα πλευρά πλοίου, από την οποία γίνονται 
φορτοεκφόρτωσης. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. cargo port]. 

φόρτος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. οτιδήποτε επιβαρύνει κάποιον, προκαλώ-
ντας κούραση ή ενόχληση: δεν θα παρευρεθώ λόγω αυξηµένου ~ ερ-
γασίας 2. (στην αεροναυπηγική) συντελεστής φόρτου ο λόγος τού 
αθροίσµατος τού βάρους αεροσκάφους και τής φυγόκεντρης δύνα-
µης που επενεργεί σε αυτό κατά τη στροφή, διά το βάρος του 3. ΙΑΤΡ. 
γαστρικός | στοµαχικός φόρτος ενόχληση στο στοµάχι λόγω δυσπε-
ψίας. [ΕΤΥΜ. αρχ., από την ετεροιωµ. βαθµ. (φορ-) τού ρ. φέρ-ω + 
παραγ. 

επίθηµα -τος (πβ. κ. νόσ-τος)]. 
φόρτσα επίρρ. (λαϊκ.) (προτρεπτικά) µε δύναµη. [ΕΤΥΜ < ιταλ. forza 
«δύναµη, ισχύς» < µτγν. λατ. fortia < λατ. fortis «ισχυρός, δυνατός»]. 

φορτσαριστός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που κινείται ή ενεργεί µε µεγάλη 
ταχύτητα ή βιασύνη: φεύγω | έρχοµαι | περνάω µε το αυτοκίνητο ~ 
ΣΥΝ. φορτσάτος. — φορτσαριστά επίρρ. 

φορτσαρω ρ. αµετβ. {φορτσάρισα κ. φόρτσαρα) (καθηµ.) 1. βάζω όλη 
µου τη δύναµη, εντείνω τις προσπάθειες µου: όταν φτάσει ο καιρός 
των εξετάσεων, θα φορτσαρω 2. (για ανέµους) γίνοµαι πιο δυνατός, 
ενισχύοµαι ΑΝΤ. καλµάρω. — φορτσάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. 
forzare < *fortiâre < λατ. fortis «ισχυρός, δυνατός»]. 

φορτσάτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει ορµή και ταχύτητα: µπήκε 
φορτσάτος στο γήπεδο κι έβαλε αµέσως γκολ. — φορτσάτα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. forzato < ρ. forzare (βλ. κ. φορτσαρω)]. 

φόρτωµα (το) [µεσν.] {φορτώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να φορτώνει 
κανείς κάτι ΣΥΝ φόρτωση 2. (συνεκδ.) το φορτίο: µετέφερε µε το ζώο 
τρία ~ ξύλα 3. (µτφ.) αιτία προβληµάτων, ενοχλήσεως: γίνοµαι ~ σε 
κάποιον. 

φορτώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φόρτω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. (α) 
τοποθετώ φορτίο σε (µεταφορικό µέσο ή υποζύγιο): φόρτωσε το αυτο-
κίνητο µ ' έναν σωρό πράγµατα για τις διακοπές || ~ το γαϊδούρι ANT. 
ξεφορτώνω (β) (συνεκδ.) δίνω σε (κάποιον) κάτι βαρύ να µεταφέρει: µε 
φόρτωσε µε όλα τα ψώνια της και κράτησε µόνο µια µικρή τσαντού-λα 
(γ) (µτφ.) επιβαρύνω: Μη µε φορτώνεις µε πολλή δουλειά! Λεν θα 
µπορέσω να τη βγάλω || ~ κάποιον µε έγνοιες | µε αγγαρείες | µε µπε-
λάδες | µε χρέη || µου φόρτωσε (µου ανέθεσε) τον γυιο της, να τον προ-
σέχω- ΦΡ. (µτφ.) τα φορτώνω στον κόκορα βλ. λ. κόκορας 2. (µτφ.) µε-
ταθέτω (υποχρέωση ή ενοχή για κάτι) σε άλλον: προσπάθησε να του 
φορτώσει το έγκληµα που είχε κάνει || όταν είδε πως δεν µπορούσε να 
βγάλει τη δουλειά που του είχαν αναθέσει, προσπάθησε να τη φορτώ-
σει στους συναδέλφους του 3. παίρνω (φορτίο): το πλοίο θα φορτώσει 
κάρβουνο 4. (εκφραστ.) δίνω σε (κάποιον) κάτι σε αφθονία: κάθε φο-
ρά που έρχεται, µας φορτώνει (µε) δώρα 5. (για Η/Υ) (α) µεταφέρω πρό-
γραµµα ή στοιχεία στη µνήµη τού υπολογιστή: ~ ένα πρόγραµµα επε-
ξεργασίας εικόνας || περίµενα πολλή ώρα µέχρι να φορτωθεί αυτή η 
σελίδα από το ∆ιαδίκτυο (β) τοποθετώ κάποιο µέσο (κάρτα, δίσκο) 
στην αντίστοιχη περιφερειακή µονάδα ♦ 6. (αµετβ.) παίρνω φορτίο: το 
πλοίο φορτώνει στο επόµενο λιµάνι- (µεσοπαθ. φορτώνοµαι) 7. (α) 
παίρνω επάνω µου (κάτι βαρύ): δεν µου έφταναν οι δικές µου τσάντες, 
φορτώθηκα και τα πράγµατα τής θείας µου! (β) (µτφ.) αναλαµβάνω ή 
υφίσταµαι (κάτι δυσάρεστο): αφού δεν µπορούσε κανείς άλλος να 
δουλέψει, φορτώθηκε µόνος του τα οικογενειακά βάρη || πρόσεχε µη 
φορτωθείς εσύ τις συνέπειες! 8. γίνοµαι πιεστικός, φορτικός (σε κά-
ποιον): µου έχει φορτωθεί, για να τον πάρω µαζί µου στις διακοπές 9. 
(ειδικότ. η µτχ. φορτωµένος, -η, -ο) αυτός που είναι επιβαρυµένος: το 
πρόγραµµα τού υπουργού είναι πολύ ~. — φόρτωση (η) [1844]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φορτώ (-όω) < αρχ. φόρτος]. 

φορτωτηρας (ο) [1850] 1. ΝΑΥΤ. γερανός που στερεώνεται είτε στο 
κατάστρωµα είτε στα κατάρτια εµπορικού πλοίου και χρησιµοποιεί-
ται για τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων ΣΥΝ. µπίγα 2. ξύλο που δι-
χαλώνει στην άκρη του και χρησιµοποιείται για το φόρτωµα των ζώ-
ων. Επίσης φορτωτήρα (η). 
[ΕΤΥΜ < φορτώνω + παραγ. επίθηµα -τήρας, πβ. κ. µονω-τήρας, µε-
τάφρ. δάνειο από αγγλ. loader]. 

φορτωτής (ο) [1833] 1. ο εργάτης που φορτώνει εµπορεύµατα 2. το 
πρόσωπο που αποστέλλει ένα φορτίο 3. ΤΕΧΝΟΛ. µηχανικό σύστηµα 
που χρησιµοποιείται για τη φόρτωση αντικειµένων, λ.χ. σε αποθήκες, 
σε ειδικούς χώρους επεξεργασίας υλικών, σε µεταφορικά µέσα 4. χω-
µατουργικό µηχάνηµα για τη φόρτωση χωµάτων σε φορτηγά. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. chargeur]. 

φορτωτική (η) το έγγραφο που εκδίδεται αµέσως µετά τη φορτοεκ-
φόρτωση εµπορευµάτων, µε το οποίο αποδεικνύεται η φόρτωση και η 
µεταφορά τους και στο οποίο γίνεται λεπτοµερής καταγραφή όλων 
των εµπορευµάτων: θαλάσσια ~ (έγγραφο που εκδίδει και υπογράφει 
µετά τη φόρτωση ο πλοίαρχος και το οποίο αποδεικνύει τη φόρτωση 
των προς µεταφορά εµπορευµάτων) || αεροπορική ~ (έγγραφο που 
αναφέρεται στην εναέρια µεταφορά εµπορευµάτων, εκδίδεται σε 
τρία αντίτυπα και υπογράφεται από τον αποστολέα και τον µεταφο-
ρέα) || ~ διεθνών οδικών και σιδηροδροµικών µεταφορών (έγγραφο 
που αφορά στις οδικές και σιδηροδροµικές µεταφορές προϊόντων και 
συντάσσεται από τον αποστολέα). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. (lettre de) | 
(police de) chargement]. 

φορτωτικός, -ή, -ό [1816] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φόρτωση· ΦΡ. 
φορτωτικό έγγραφο κάθε έγγραφο που συντάσσεται για τη νο-
µότυπη αποστολή και µεταφορά εµπορευµάτων, όπως το ασφαλιστή-
ριο συµβόλαιο, το πιστοποιητικό προελεύσεως και επιβλέψεως κ.λπ. 
2. φορτωτική (η) βλ.λ. 3. φορτωτικά (τα) η αµοιβή που καταβάλλεται 
για τη φόρτωση εµπορευµάτων. 

φορώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {φορ-άς κ. -είς... | φόρ-εσα, -ιέµαι, -έθηκα, -εµέ-
νος} 1. φέρω, έχω στο σώµα µου (κάτι) ως ένδυµα, υπόδηµα, κόσµηµα 
ή άλλο εξάρτηµα (ενδύσεως) ή ως καλλυντικό: ~ παλτό | γάντια | 
κάλτσες || όταν δουλεύει, φοράει φόρµα || εκείνο το βράδυ φορούσε 
µαύρο παντελόνι, καφέ παπούτσια και ριγέ πουκάµισο || δεν ~ τα 
γυαλιά µου και δεν βλέπω καλά || ~ κολόνια | κραγιόν || στις επίσηµες 
εκδηλώσεις ο στρατηγός φοράει όλα του τα παράσηµα || το ρολόι 
φοριέται συνήθως στο αριστερό χέρι || ~ µαύρα (πενθώ) | τα καλά µου 
| τα επίσηµα ρούχα µου | τα καλοκαιρινά µου- ΦΡ. (α) φοράω γυαλιά 
φέρω συνήθως γυαλιά λόγω προβλήµατος στην όραση: ~ από το 
∆ηµοτικό || δεν έχει φορέσει ακόµη γυαλιά, αν και έχει γεράσει (β) 



-φορώ 1898 φουντουκιά 
 

(κάτι) φοριέται πολύ (i) (κάτι) το φορούν πολλοί, είναι της µόδας: αυτό το 
µαγιό ~ φέτος (ii) (αργκό-ειρων.) (κάτι) συνηθίζεται: θα είναι υποψήφιος για 
δηµοτικός σύµβουλος- ~ αυτό τον καιρό 2. τοποθετώ (κάτι) πάνω µου ως 
ένδυµα, υπόδηµα, κόσµηµα ή άλλο εξάρτηµα, ντύνοµαι: φόρεσε το σακάκι 
σου, γιατί κάνει κρύο! || πήρε µια µάσκα και τη φόρεσε, για να µην τον 
αναγνωρίσουν || έκανε µία ώρα µέχρι να φορέσει αυτό το φόρεµα! || απόψε θα 
φορέσω µακριά σκουλαρίκια και αλυσίδα στο χέρι || (µτφ.-ειρων.) φόρεσε το 
καλύτερο της χαµόγελο ΣΥΝ. βάζω ANT. βγάζω 3. (~ σε κάποιον κάτι) βάζω (σε 
κάποιον) ένδυµα, υπόδηµα, κόσµηµα ή άλλο εξάρτηµα, τον κάνω να βάλει 
(κάτι) πάνω του: ~ στο παιδί καθαρά ρούχα || φόρεσαν στον Χριστό ακάνθινο 
στεφάνι || του φόρεσαν χειροπέδες (τον συνέλαβαν) ΣΥΝ. βάζω ΑΝΤ. βγάζω· 
ΦΡ. τα φοράω (σε κάποιον) (ενν. τα κέρατα) απατώ, κάνω απιστίες (σε 
κάποιον): η γυναίκα του του τα φοράει ΣΥΝ. κερατώνω 4. χρησιµοποιώ (κάτι) 
βάζοντας το πάνω µου, κάνω χρήση (ενός πράγµατος): µην του παίρνεις δώρο 
αποσµητικά και κολόνιες-δεν τα φοράει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -εσα. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. φορώ (-έω), από την ετεροιωµ. βαθµ. (φορ-) τού ρ. φέρω 
(βλ.λ.) ως επιτατ. σχηµατισµός]. 

-φορώ β' συνθετικό για τον σχηµατισµό ρηµάτων που δηλώνουν: 1. ότι κάποιος 
είναι ντυµένος µε κάτι: µαυρο-φορώ, ρασο-φορώ 2. ότι κάποιος κρατά, 
µεταφέρει (κάτι): οπλο-φορώ, λαµπαδη-φορώ 3. ότι κάποιος/κάτι βγάζει, 
παράγει, αποκτά (κάτι): ανθο-φορώ, καρπο-φο-ρώ, κερδο-φορώ. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. καρπο-φορώ, τε-λεσ-
φορώ, µτγν. λευκο-φορώ, δαφνη-φορώ), που προέρχεται από το ρ. φορώ 
(βλ.λ.) και από τα αντίστοιχα συνθ. σε -φόρος]. 

φου (το) {άκλ.} 1. ο ήχος που κάνει κάποιος όταν φυσά, συνήθ. για να σβήσει 
κάτι αναµµένο: κάνε ~ στα κεράκια! 2. (παρατεταµένο) το φύσηµα τού αέρα. 
[ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

φουαγέ (το) {άκλ.} (συνήθ. σε θέατρο, κινηµατογράφο, µορφωτικό ίδρυµα, 
εκθεσιακό χώρο κ.λπ.) η ευρύχωρη αίθουσα, η οποία έχει διαµορφωθεί ειδικά 
για την υποδοχή θεατών, επισκεπτών κ.λπ. και την παραµονή τους (λ.χ. στα 
διαλείµµατα των παραστάσεων, των διαλέξεων κ.λπ.), ώστε να µπορούν να 
καθίσουν, να καπνίσουν, να συζητήσουν, να πιουν κάτι κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. foyer, αρχική σηµ. «καπνιστήριο», < µτγν. λατ. focarium, 
υποκ. τού λατ. focus «εστία, τζάκι»]. 

φουαγκρά κ. φουα-γκρά (το) {άκλ.} ορεκτικό έδεσµα που παρασκευάζεται από 
συκώτι χήνας µε διάφορα καρυκεύµατα. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. foie gras < foie 
«συκώτι» + gras «λίπος»]. 

φουγάρο (το) 1. (καθηµ.) η καπνοδόχος (βλ.λ.): ~ πλοίου | εργοστασίου | 
τζακιού- ΦΡ. (εκφραστ. -σκωπτ.) καπνίζω σαν φουγάρο καπνίζω µανιωδώς 2. 
(συνεκδ.) το εργοστάσιο ως πηγή µολύνσεως τού περιβάλλοντος, τής 
ατµόσφαιρας: «να φύγουν τα ~ απ' τον Ασπρόπυργο!» (σύνθηµα κατοίκων τής 
περιοχής). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fogara < µτγν. λατ. focärium, υποκ. τού λατ. focus «εστία, 
τζάκι, φωτιά»]. 

φούγκα (η) {χωρ. πληθ.} ΜΟΥΣ. µορφή πολυφωνικής γραφής, η τελευταία 
που αναπτύχθηκε πριν να κυριαρχήσει στην Ευρώπη η οµοφω-νική αντίληψη· 
χαρακτηρίζεται από µια µουσική φράση (το «θέµα», βλ.λ.), η οποία 
εµφανίζεται στη µια φωνή µετά την άλλη, χωρίς ουσιώδεις αλλοιώσεις τής 
µελωδικής της δοµής· από το χαρακτηριστικό της αυτό, δηλ. από το ότι η 
φράση «φεύγει» από τη φωνή στην οποία ακούγεται, προκειµένου να 
ακουστεί σε κάποιαν άλλη, πήρε το όνοµα της· έφτασε στο απόγειο της κατά 
τον 18ο αι., µε τις φούγκες τού Μπαχ και τού Χαίντελ, αλλά φούγκες 
εξακολούθησαν να γράφονται και µετά, καθώς η φόρµα αυτή θεωρήθηκε η 
υψηλότερη µορφή τής συνθετικής τέχνης. ΣΥΝ. φυγή. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fuga < 
λατ. fuga «φυγή, τροπή» < p. fugere «φεύγω»]. 

φουκαράς (ο) {φουκαράδες}, φουκαρου (η) {φουκαρούδες} (λαϊκ.) 1.ο φτωχός, 
αυτός που βρίσκεται σε δυσχερή οικονοµική κατάσταση: την πολιτική τής 
λιτότητας την πληρώνουν κυρίως οι ~ ΣΥΝ. (λόγ.) ενδεής 2. (για την έκφραση 
συµπάθειας, συµπόνιας) ο δυστυχισµένος, ο ταλαίπωρος: βρε τον ~, τι έπαθε! 
|| σε καταλαβαίνω, φουκαρά µου! ΣΥΝ. δύστυχος, δόλιος, κακοµοίρης, 
καηµένος, (οικ.) έρµος, καψερός. — (υποκ.) φουκαράκος κ. φουκαρατζίκος 
(ο), φουκαράδικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. fukara], 

φουκαριάρης, -α/-ισσα, -ικο {φουκαριάρηδες} αυτός που προκαλεί τη συµπόνια 
των άλλων λόγω τής δυστυχίας του: βρε τον - τι έπαθε! (βλ. λ. φουκαράς, σηµ. 
2). — φουκαριάρικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια. [ΕΤΥΜ. < φουκαράς 
+ παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. ψωρ-ιάρης]. 

φουλ επίθ. {άκλ.} 1. (καθηµ.-εκφραστ.) γεµάτος, πλήρης: το αµάξι είναι ~- δεν 
παίρνει άλλον || δούλεψα οχτώ ώρες ~ (οχτώ ώρες γεµάτες, ούτε λεπτό 
λιγότερο)· ΦΡ. ΟΤΟ φουλ στον µέγιστο βαθµό, µε τη µεγαλύτερη δυνατή 
ένταση, ισχύ: οι µηχανές δουλεύουν ~ || το καλοριφέρ καίει ~ 2. (ως επίρρ.) 
στον µέγιστο βαθµό ή πολύ έντονα: οι δακτυλογράφοι δουλεύουν ~, για να 
προλάβουν την έκδοση || στο πρώτο ηµίχρονο παίξαµε ~, ενώ στο δεύτερο 
χαλαρώσαµε · 3. φουλ (το) (στο πόκερ και την πόκα) ο συνδυασµός τριών 
όµοιων τραπουλόχαρτων µε άλλα δύο όµοια: - τού άσου (τρεις άσοι) | τής 
ντάµας. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. full «γεµάτος, πλήρης» (βλ. λ. πλήρης)]. 

φουλάρι (το) {φουλαρ-ιού | -ιών} λεπτό και ελαφρό, συνήθ. µεταξωτό, 
µακρόστενο µαντήλι, που φοριέται στον λαιµό ως συνοδευτικό εξάρτηµα τής 
ενδυµασίας: γυναικείο | λευκό | εµπριµέ - || δένω το ~ γύρω απ'τον λαιµό || 
φορώ ~ µέσα απ'το πουκάµισο. — (υποκ.) φου-λαράκι (το). 

[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. foulard < προβηγκ. foulât < δηµώδ. λατ. 
♦fulläre < λατ. fililo, -önis «αυτός που κατεργάζεται το µαλλί - λευ-καντής»]. 

φουλαριστός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που είναι εντελώς γεµάτος: δύο λεωφορεία 
πέρασαν φουλαριστά µε κόσµο ΣΥΝ. πλήρης, (καθηµ.) τίγκα, πήχτρα 2. αυτός 
που κινείται ή λειτουργεί µε τη µεγαλύτερη ταχύτητα ή µε τη µέγιστη ισχύ: 
πήρε τη στροφή ~. [ΕΤΥΜ. < φουλάρω + παραγ. επίθηµα -ιστός, κατά τα ρ. σε 
-ίζω (πβ. κ. λαχταρ-ιστός)]. 

φουλάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φούλαρα κ. φουλάρισ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 
γεµίζω πλήρως: ~ το ντεπόζιτο µε βενζίνη ♦ (αµετβ.) 2. τρέχω µε τη 
µεγαλύτερη ταχύτητα που µπορώ να αναπτύξω: πήγαινε σιγά στις στροφές και 
φουλάρεις στην ευθεία 3. (µτφ.) καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια, βάζω τα 
δυνατά µου: στις εξετάσεις ~ στο διάβασµα · 4. κάνω φουλ (βλ.λ.) στην πόκα ή 
στο πόκερ. — φουλάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. < φουλ + παραγ. επίθηµα -άρω, πβ. 
κ. σουτ-άρω]. 

φούλι (το) 1. ποικιλία γιασεµιού · 2. φούλια (τα) κουκκιά που χρησιµοποιούνται 
ως ζωοτροφή και ως βάση τής διατροφής των πιο φτωχών λαϊκών στρωµάτων 
σε διάφορες αραβικές χώρες, λ.χ. στην Αίγυπτο. [ΕΤΥΜ < τουρκ. fulva 
«νάρκισσος»]. 

φουλτάιµ κ. φουλ-τάιµ επίθ. {άκλ.} ελλην. πλήρους ωραρίου/ απασχολήσεως 1. 
αυτός που καλύπτει πλήρες ωράριο: εργασία | απασχόληση ~ ΑΝΤ. µερικής 
απασχολήσεως, παρτ-τάιµ 2. (ως επίρρ.) µε πλήρες ωράριο: δουλεύει στο 
πρόγραµµα ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. full time]. 

φούµα (η) (λαϊκ.-οικ.) το κάπνισµα· ΦΡ. µάσες, ξάπλες, φούµες για κατάσταση 
αδράνειας, τεµπελιάς. 
[ΕΤΥΜ. < φουµάρω (υποχωρητ.), κατά το σχήµα κόρνα - κορνάρω, λίµα - 
λιµάρω]. 

φουµαδόρος (ο) (λαϊκ.) ο µανιώδης καπνιστής. [ΕΤΥΜ. < βεν. 
fumador < fumar «καπνίζω» (βλ. κ. φουµάρω)]. 

φούµαρα (τα) (οικ.-εκφραστ.) ψευτιές, τα ανόητα, χωρίς αντίκρισµα λόγια: 
πουλάει ~ || µην τον ακούς, όλο ~ είναι! ΣΥΝ. (λόγ.) φαντασιο-κοπήµατα, 
(εκφραστ.) µπούρδες. [ΕΤΥΜ. < φουµάρω (υποχωρητ.)]. 

φουµάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φούµαρα κ. φουµάρισα} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) 
καπνίζω: ~ ναργιλέ- ΦΡ. (οικ.) τι καπνό φουµάρει; τι είδους άνθρωπος είναι: 
τον άρχισε στις ερωτήσεις, µέχρι να δει τι καπνό φουµάρει ♦ 2. (αµετβ.) είµαι 
καπνιστής, καπνίζω: τον βλέπεις διαρκώς µ' ένα τσιγάρο στο χέρι να φουµάρει. 
Επίσης φουµέρνω. — φουµάρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού ιταλ. fumare 
< λατ. fumare < fumus «καπνός»]. 

φούµος (ο) 1. η καπνιά 2. µαύρη µπογιά η οποία ξεβάφει εύκολα και 
χρησιµοποιείται για την πρόχειρη βαφή ή κάλυψη σωµάτων, λ.χ. για την 
παραλλαγή στρατιωτών 3. (µτφ.) η αρνητική ψήφος, το µαύρο: θα πέσει ~ στις 
εκλογές! || του 'ριξαν | έφαγε ~. Επίσης φούµο (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. φούµος < 
λατ. fumus «καπνός»]. 

φούντα (η) {σπάν. φουντών} 1. σύνολο κλωστών ίσου µάκρους, δεµένων µαζί, 
ώστε η µία άκρη τους να είναι ελεύθερη: µπερές µε ~ ΣΥΝ. θύσανος· ΦΡ. 
δουλειές µε φούντες (i) για δουλειά που απαιτεί µεγάλο κόπο, που είναι 
πολύπλοκη: το ιδιωτικό πανεπιστήµιο θέλει καθηγητές, χρειάζεται φοιτητές και 
δίδακτρα, άδεια λειτουργίας και έλεγχο τού υπουργείου, ~ (ii) πολλή δουλειά: 
από τότε που άνοιξε το µαγαζί, τρέχουµε για εµπορεύµατα, υπαλλήλους, 
εφορίες...- τι να σου λέω, ~ 2. κλαδάκι ανθισµένο ή µπουµπουκιασµένο: κόβω 
µια ~ βασιλικό 3. (αργκό) το χασίς ως ναρκωτική ουσία: καπνίζει ~. — (υποκ.) 
φουντίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. φοϋνδα < λατ. funda «σφεντόνα», τεχν. όρ., 
πιθ. δάνειο]. 

φουνταριστός, -ή, -ό (ως χαρακτηρισµός) ο προωθηµένος επιθετικός 
ποδοσφαιρικής οµάδας. 
[ΕΤΥΜ < φουντάρω, µε σχηµατισµό ρηµατικού επιθέτου: φουνταρισ-(θέµα 
αορ.) + -τός]. 

φουντάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φούνταρα κ. φουντάρισ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
βυθίζω (πλοίο) ρίχνοντας το πάνω σε ξέρα, βράχο κ.λπ.: πήρε καινούργια 
βάρκα και πήγε και τη φούνταρε αµέσως 2. (α) ρίχνω στη θάλασσα (κάποιον): 
τον πήραν στα χέρια και τον φούνταραν στη θάλασσα (β) ρίχνω (την άγκυρα): ο 
καπετάνιος είπε να φουντάρουµε τις άγκυρες εδώ 3. (µτφ.) οδηγώ (κάτι) σε 
αποτυχία, σε καταστροφή: αν αναλάβει αυτός, θα τη φουντάρει την επιχείρηση 
♦ (αµετβ.) 4. (για πλοίο) (α) βυθίζοµαι, καταποντίζοµαι: το καΐκι φούνταρε 
στ'ανοιχτά (β) αγκυροβολώ 5. (µτφ.) αποτυγχάνω εντελώς, καταστρέφοµαι: η 
επιχείρηση κινδυνεύει να φουντάρει. — φουντάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. 
fundare < λατ. fundare «στερεώνω, θεµελιώνω» < fundus, -i «πυθµένας, βυθός 
- θεµέλιο»]. 

φούντο (το) ο πυθµένας, ο πάτος τής θάλασσας· ΦΡ. πάω για φούντο (i) (για 
πλοίο) καταποντίζοµαι, βουλιάζω (ii) (µτφ.) οδηγούµαι σε ολοκληρωτική 
αποτυχία, καταστροφή: όλη η προσπάθεια πήγε για φούντο || έτσι που δεν 
διαβάζει, θα πάει πάλι για φούντο στις εξετάσεις ΣΥΝ. ναυαγώ. 
[ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. φούντος < λατ. fundus -i «πυθµένας, βυθός - θε-
µέλιο»]. 

φουντούκι (το) {φουντουκ-ιού | -ιών} ο καρπός τής φουντουκιάς· πρόκειται για 
κάρυο που βρίσκεται µέσα σε κύπελλο, είναι πλούσιο σε έλαια και πρωτεΐνες 
και χρησιµοποιείται ως ξηρός καρπός, καθώς και για την παρασκευή 
γλυκυσµάτων. — (υποκ.) φουντουκάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < τουρκ. findik < µτγν. ποντικόν (ενν. κάρυον) < αρχ. 
Πόντος]. 

φουντουκιά (η) φυλλοβόλο δέντρο ή θάµνος µε καρπό καστανού 
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χρώµατος (φουντούκι) και φύλλα ωοειδή και πριονωτά- καλλιεργείται κυρ. 
στη ΝΑ. Ευρώπη σε πολλές ποίκιλες, ενώ υπάρχω και αυτοφυής στην Κ. και 
Β. Ελλάδα ΣΥΝ. (λόγ.) λεπτοκαρυά. 

φουντώνω ρ. αµετβ. {φούντω-σα, -µένος} 1. (για δέντρα) αναπτύσσοµαι 
βγάζοντας φύλλα και κλαδιά: φούντωσε το αγιόκληµα στον κήπο µας ΑΝΤ. 
φυλλορροώ 2. αποκτώ πιο πυκνή βλάστηση: φούντωσε ο κήπος µε το συχνό 
πότισµα 3. (για φωτιά) δυναµώνω: φούντωσε η πυρκαγιά- (µτφ.) 4. εκτείνοµαι, 
αποκτώ µεγαλύτερη ένταση: φούντωσαν οι εξεγέρσεις των αγροτών σε όλη τη 
χώρα || φουντώνει η µάχη || φούντωσε ο έρωτας µέσα του 5. ερεθίζοµαι 
σεξουαλικά: ~, όταν τη βλέπω 6. οργίζοµαι, εξάπτοµαι: φουντώνει µε το 
παραµικρό | για το τίποτα ΣΥΝ. ανάβω 7. αναστατώνοµαι, µε κυριεύει ταραχή: 
όταν είδα ότι η ώρα είχε πάει δύο και δεν είχε γυρίσει, φούντωσα. — φού-
ντωµα (το). [ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < φούντα (βλ.λ.)]. 

φούντωση (η) {χωρ. πληθ.} η έντονη έξαψη που αισθάνεται κάποιος, η οποία 
οφείλεται σε µεγάλη συναισθηµατική αναστάτωση, δυνατή συγκίνηση ή 
νευρικότητα και δηµιουργεί την εντύπωση ότι αυξάνει απότοµα η 
θερµοκρασία τού σώµατος: «µια ~, µια φλόγα έχω µέσα στην καρδιά...» (λαϊκ. 
τραγ.). 

φουντωτός, -ή, -ό 1. (για δέντρα, φυτά) αυτός που έχει πυκνό, πλούσιο 
φύλλωµα: ~ βασιλικός | τριανταφυλλιά ΣΥΝ. πυκνόφυλλος, φουντωµένος, 
δασύφυλλος 2. αυτός που αυξάνει σε όγκο, που φαίνεται σαν φουσκωµένος: ~ 
µαλλιά | ουρά ΣΥΝ. πεταχτός, θυσανώδης 3. αυτός που έχει φούντα (για 
στολίδι): ~ τσαρούχι | µπερές. — φουντωτά επίρρ. 

φούξια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} δέντρο ή θάµνος που καλλιεργείται ως 
καλλωπιστικό για τα ζωηρόχρωµα άνθη του σε διάφορες αποχρώσεις τού 
κόκκινου, τού πορφυρού, τού µπλε, τού µοβ ή λευκού, που έχουν σωληνοειδές 
ώς κωδωνοειδές σχήµα και κρέµονται σε µακρύ µίσχο, σαν σκουλαρίκια. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. λουλούδι. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. fuchsia, από το όν. τού Γερµανού βοτανολόγου Leonard 
Fuchs (1501-66)]. 

φούξια επίθ. {άκλ.} 1. αυτός που έχει την έντονη, φωσφορίζουσα µοβ-ροζ 
απόχρωση των ανθέων ορισµένων ειδών τού φυτού φούξια: ~ µπλούζα | 
ύφασµα | κραγιόν 2. φούξια (το) η παραπάνω µοβ-ροζ απόχρωση. 

φούρια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (εκφραστ.) 1. η πιεστική βιασύνη: διαβάζει χωρίς 
~ || (κ. στον πληθ.) είµαι σε | έχω φούριες (βιάζοµαι) || είχε τη ~ της η γυναίκα, 
είχε κι αυτόν να της πιάνει την κουβέντα ΣΥΝ. σπουδή, βία 2. η ορµητική, 
βιαστική κίνηση: έκλεισε την πόρτα µε ~ || µπήκε στο γραφείο µε ~ ΣΥΝ. ορµή. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. furia < λατ. furia «µανία» < p. furere «µαίνοµαι, λυσσώ»]. 

φουριόζικος, -η (λαϊκ. -ια), -ο (καθηµ.) αυτός που γίνεται µε πιεστική βιασύνη: 
~ δουλειές || ~ πηγαινέλα ΣΥΝ. βιαστικός. — φουριό-ζικα επίρρ. 

φουριόζος, -α, -ο 1. (εκφραστ.) αυτός που ενεργεί µε χαρακτηριστική βιασύνη, 
ορµητικά γρήγορος: µπήκε ~ στο γραφείο και δεν µας πρόσεξε καν ΣΥΝ. 
βιαστικός 2. αυτός που έχει µεγάλη πίεση, ένταση και που εκνευρίζεται 
εύκολα: πολύ ~ µας ήλθες, συµβαίνει τίποτα; [ΕΤΎΜ. < ιταλ. furioso < λατ. 
furiösus «µαινόµενος» < furia (βλ. κ. φούρια)]. 

φούρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. ο διχαλωτός πάσσαλος, το δικράνι 2. η αγχόνη, 
η κρεµάλα · 3. η οργή, κυρ. όταν δεν έχει εξωτερικευθεν ΦΡ. (α) έχω φούρκα 
(µε κάποιον) είµαι οργισµένος (εναντίον κάποιου) (β) µε πιάνει φούρκα 
θυµώνω, εξοργίζοµαι. [ΕΤΎΜ. < µτγν. φούρκα < λατ. furca «δικράνι, δίκρανο 
ξύλο σε σχήµα Λ», αγν. ετύµου]. 

φουρκαδα (η) 1. το δικράνι (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) η ποσότητα χόρτου ή άχυρου 
που πιάνει το δικράνι. 

φουρκέτα (η) {φουρκετών} 1. η διχαλωτή καρφίτσα, που χρησιµοποιούν οι 
γυναίκες, για να µαζεύουν, να στερεώνουν τα µαλλιά τους 2. (µτφ.) απότοµη, 
κλειστή στροφή αυτοκινητόδροµου. [ΕΤΎΜ. < ιταλ. forchetta «πιρούνι, 
διχαλωτή περόνη», υποκ. τού forca «δικράνι, διχάλα» < λατ. furca (βλ. κ. 
φούρκα)]. 

φουρκίζω ρ. µετβ. {φούρκισ-α, -τηκα, -µένος} 1. τρυπώ και πιάνω µε φούρκα 2. 
(µτφ.-εκφραστ.) προκαλώ οργή (σε κάποιον), τον εκνευρίζω έντονα: τον 
φούρκισε η ξετσιπωσιά τους || (κ. µεσοπαθ.) φουρκίζοµαι, όταν κάποιος είναι 
τόσο αναιδής. — φούρκισµα (το) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ µτγν., αρχική σηµ. 
«απαγχονίζω, παλουκώνω», < φούρκα (βλ.λ.)]. 

φουρναρειό (το) (λαϊκ.) 1. το τµήµα ή κτίσµα αγροικίας στο οποίο υπάρχει 
φούρνος για το ζύµωµα και το ψήσιµο τού ψωµιού 2. αποθήκη αλεύρων και 
σιτηρών. 

φούρναρης (ο) {φουρνάρηδες κ. φουρναραίοι}, φουρνάρισσα (η) 
{φουρναρισσών} (καθηµ.) πρόσωπο που ψήνει και πουλάει ψωµιά, ιδιοκτήτης 
φούρνου ΣΥΝ. αρτοποιός, ψωµάς· ΦΡ. σαράντα χρόνια φούρναρης για 
πρόσωπο που έχει πολυετή πείρα σε κάτι. [ΕΤΥΜ < µεσν. φούρναρης (µε 
αναβιβασµό τού τόνου) < λατ. furnarius < furnus]. 

φουρνάρικο (το) (λαϊκ.) ο φούρνος, το µαγαζί στο οποίο παρασκευάζεται και 
πωλείται ψωµί και άλλα αρτοποιήµατα, είδη ζαχαροπλαστικής και 
τυποποιηµένα προϊόντα (γαλακτοκοµικά, χυµοί, εµφιαλωµένα νερά, ποτά 
κ.λπ.) ΣΥΝ. αρτοποιείο, ψωµάδικο. 

φουρναροφτυαρο (το) µακρύ φτυάρι από ξύλο, που χρησιµοποιούν οι 
φουρνάρηδες, για να βάζουν ταψιά στον φούρνο. 

φουρνελο (το) 1. (α) άνοιγµα σε βράχο, το οποίο γεµίζουν µε εκρηκτική ύλη για 
ανατίναξη (β) µηχανισµός µε εκρηκτική ύλη για ανατινάξεις 2. (συνεκδ.) η 
εκρηκτική ύλη: βάρδα, ~! (φράση µε την οποία 

προειδοποιούν τον κόσµο να µην πλησιάσει εκεί όπου πρόκειται να γίνει η 
έκρηξη)-  ΦΡ. (µτφ.) βάζω φουρνελο (σε κάποιον | κάτι) υπονοµεύω, 
υποσκάπτω (κάποιον/κάτι). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fornello, υποκ. τού forno 
«φούρνος» (βλ. λ. φούρνος)]. 

φουρνιά (η) (καθηµ.) 1. η ποσότητα που χωράει ο φούρνος για ψήσιµο: µια ~ 
ψωµί | κουλλούρια2. (µτφ.) σύνολο προσώπων ή πραγµάτων που συνδέονται 
µε ορισµένη χρονική περίοδο: η καινούργια - φοιτητών | µεταναστών | 
νεοσύλλεκτων | αθλητών ΦΡ. φουρνιές-φουρ-νιές σε οµάδες, η µία οµάδα µετά 
την άλλη. 

φουρνίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {φούρνισ-α, -τηκα, -µένος} τοποθετώ (κάτι) στο 
φούρνο, για να ψηθεί: ~ ψωµί. — φούρνισµα (το). 

φουρνιστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει ψηθεί στον φούρνο 2. ΝΑΥΤ. φουρνιστή 
(η) κοµµάτι από µέταλλο ή ξύλο, που χρησιµοποιείται για τη στερέωση τού 
σκελετού των πλοίων. 

Φούρνοι (οι) νησί τού Α. Αιγαίου Πελάγους µεταξύ τής Ικαρίας και τής Σάµου. 
φουρνόξυλο (το) µακρύ ξύλο που χρησιµοποιούν οι φουρνάρηδες για τον 

εσωτερικό καθαρισµό τού φούρνου, για τη ρύθµιση τής φωτιάς και για το 
φούρνισµα. 

φούρνος (ο) 1. θολωτή κτιστή κατασκευή, µέσα στην οποία γίνεται το ψήσιµο 
τού ψωµιού ή και άλλων φαγητών ή γλυκών ΦΡ. (α) φούρνος µην καπνίσει 
για περιπτώσεις στις οποίες εκδηλώνεται αδιαφορία (β) κάποιος φούρνος θα 
γκρεµίστηκε (ειρων.) για κάτι αναπάντεχο, απροσδόκητο ή αντίθετο προς τις 
συνήθειες κάποιου: Αποφάσισε να πλυθεί! ~! (γ) σαν τον φούρνο τού Χότζα (i) 
για κάποιον που αλλάζει πολύ εύκολα γνώµη (ii) για περιπτώσεις στις οποίες 
κάποιος δέχεται πολλές αλληλοσυγκρουόµενες υποδείξεις, συµβουλές (δ) (πα-
ροιµ.) όποιος δεν είδε κάστρο, βλέπει φούρνο και ξυπάζεται για κάποιον που 
έχει ζήσει σε αποµονωµένη περιοχή και εκπλήσσεται µε µικροπράγµατα 2. 
(συνεκδ.) κατάστηµα µε ειδική εγκατάσταση, όπου γίνεται το ψήσιµο τού 
ψωµιού ή και άλλων φαγητών, το αρτοποιείο: πήγε στον ~, για να αγοράσει 
ψωµί || ο ~ είναι σήµερα κλειστός || θα πάω το γιουβέτσι στον - 3. ηλεκτρική 
οικιακή συσκευή που χρησιµεύει για ψήσιµο: φτειάχνω στον ~ κοτόπουλο µε 
πατάτες ΣΥΝ. (ηλεκτρική) κουζίνα· ΦΡ. φούρνος µικροκυµάτων βλ. λ. 
µικροκύµατα 4. ο κλίβανος ή η κάµινος, όπου γίνονται διάφορες τεχνικές 
εργασίες, λ.χ. βαφή αυτοκινήτου, πηλοπλαστική κ.ά. 5. ΤΕΧΝΟΛ. η εστία 
ατµολέβητα 6. (µτφ. ως χαρακτηρισµός) πολύ ζεστός: το δωµάτιο είναι | έγινε 
~ µε το καλοριφέρ 7. (ειδικότ.) το κρεµατόριο (βλ.λ.). — (υποκ.) φουρνάκι 
(το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. φούρνος < λατ. furnus]. 

φουρό (το) {άκλ.} φαρδύ γυναικείο µεσοφόρι, που κρατά τη φούστα 
φουσκωµένη. [ΕΤΥΜ < γαλλ. fourreau, γερµ. αρχής, πβ. φρανκον. *fôdr]. 

φουρούσι κ. φορούσι (το) {φουρουσ-ιού | -ιών} οριζόντια προεξοχή (από 
µάρµαρο, ξύλο, µπετόν κ.ά.) σε οικοδοµή ή άλλη κατασκευή για να 
υποβαστάζει βαρύ στοιχείο (π.χ. µπαλκόνι, ράφι κ.ά.)· συνήθ. προέκταση 
δοκαριού έξω από την κολόνα που χρησιµοποιείται για τη στήριξη εξώστη ή 
για διακοσµητικούς λόγους. 

φουρτούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (καθηµ.) η τρικυµία, η θαλασσοταραχή: 
ταξιδεύω µε ~ || έχει πολλή ~ ΑΝΤ. γαλήνη, µπουνάτσα 2. (µτφ.) η συµφορά, η 
δυσάρεστη περιπέτεια: ξαναβρήκε το κουράγιο να παλέψει µε τις - που τον 
περίµεναν || τον βρήκαν πολλές ~ ΣΥΝ. δυστυχία, ατυχία, δεινά· ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται οι ικανότητες 
κάποιου αποδεικνύονται στις δύσκολες περιστάσεις (β) µεγάλα καράβια, 
µεγάλες φουρτούνες οι πλούσιοι και οι ισχυροί έχουν πολλές έγνοιες, βάσανα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < φορτούνα < ιταλ. fortuna < λατ. fortuna «τύχη - κακοτυχία»]. 

φουρτουνιάζω ρ. αµετβ. {φουρτούνιασ-α, -µένος} (καθηµ.) 1. (για 
θάλασσα) γίνοµαι τρικυµιώδης 2. (µτφ.) αναστατώνοµαι, ταράζοµαι, 
θυµώνω 3. (η µτχ. φουρτουνιασµένος, -η, -ο) βλ.λ. — φουρτούνια-
σµα (το). 

φουρτουνιασµένος, -η, -ο (καθηµ.) 1. τρικυµιώδης, θυελλώδης: ~ θάλασσα | 
κύµατα- (µτφ.) 2. πολυτάραχος: ~ χρόνια | καιροί 3. αναστατωµένος, 
ταραγµένος: γύρισε στο σπίτι του ~. 

φουσάτο (το) (λαϊκ.) το στράτευµα. [ΕΤΥΜ. < µεσν. φουσσάτον < µτγν. 
φοσσάτον < µτγν. λατ. fossatum < λατ. fossa «όρυγµα, τάφρος (προς οχύρωση 
στρατοπέδου)» < ρ, fodere «ορύσσω, σκάβω»]. 

φουσέκι (το) → φισέκι 
φούσκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η φουσκαλα (βλ.λ.) 2. η µεγάλη φυσαλλίδα 3. 
ελαστική µεµβράνη σε σχήµα σφαίρας που γεµίζει µε αέρα ή αέριο ΣΥΝ. 
µπαλόνι 4. (συνήθ. στον πληθ.) αερολογίες, λόγια χωρίς περιεχόµενο: µας 
χόρτασε φούσκες ΣΥΝ. µπούρδες 5. για κάτι που αρχικά εµφανιζόταν ως 
σηµαντικό και τελικά αποδεικνύεται ασήµαντο: το θέµα των ξένων επενδύσεων 
αποδείχθηκε µια ~ || (στο χρηµατιστήριο) πολλοί χαρακτηρίζουν «φούσκες» τις 
µετοχές των οποίων ανεβαίνει η τιµή, χωρίς να αντιστοιχεί στην πραγµατική τους 
αξία 6. η ουροδόχος κύστη: κοντεύει να σπάσει η ~ µου (έχω έντονη ανάγκη για 
ούρηση) · 7. ΝΑΥΤ. το ιστίο τού πλοίου · 8. (στο τζάκι) ο χώρος πάνω από τον 
θάλαµο καύσεως. — (υποκ.) φουσκίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. φούσκα < αρχ. 
φύσκη | -α«το παχύ έντερο, φούσκα» < φύσα «φυσερό, φύσηµα» (βλ. λ. φυσώ) 
µε παραγ. επίθηµα -σκηΙ -κη (πβ. κ. µά-σκη, φρί-κη)]. φουσκαλα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} η πυώδης φυσαλλίδα τού δέρµατος, η φλύκταινα: βγάζω φουσκάλες στα 
χέρια | στα πόδια. — (υποκ.) φουσκαλίτσα (η). 

[ΕΤΎΜ. < φούσκα + παραγ. επίθηµα -άλα, πβ. κ. ψιχ-άλα]. φουσκαλιάζω ρ. 
αµετβ. {φουσκάλιασ-α, -µένος} γεµίζω φουσκάλες. 



φουσκί 1900 φραγκοδίφραγκα 
 

— φουσκάλιασµα (το). 
φουσκί (το) {φουσκ-ιού | -ιών} 1. το κοπρόχωµα που χρησιµοποιείται 

ως λίπασµα 2. τα υπολείµµατα κλαδιών και φύλλων µουριάς, καθώς 
και τα περιττώµατα µεταξοσκωλήκων, που χρησιµοποιούνται ως ζω-
οτροφή. [ETYM < µτγν. φύακιον, υποκ. τού αρχ. φύσκη (βλ. λ. 
φούσκα)]. 

φουσκίζω ρ. µετβ. (φούσκισ-α, -µένος} λιπαίνω (τη γη) µε φουσκί. — 
φούσκισµα (το). 

φουοκοδεντρίά (η) 1. η εποχή πριν από την άνοιξη, κατά την οποία τα 
δέντρα είναι έτοιµα να ανθίσουν 2. (µτφ.) φουσκοδεντριές (οι) οι 
πρώτοι ερωτικοί πόθοι των νέων. 

φουσκοθαλασσιά (η) η κυµατοειδής κίνηση τής θάλασσας, που 
παραµένει αφού κοπάσει ο άνεµος. 

φουσκοµάγουλος, -η, -ο αυτός που έχει φουσκωµένα µάγουλα. 
φουσκονεριά (η) (λαϊκ.) η πληµυρίδα ΑΝΤ. φυρονεριά. 
φούσκος (ο) (οικ.) το δυνατό χαστούκι, ο µπάτσος: έφαγε έναν ~, που 

είδε τον ουρανό σφοντύλι! [ΕΤΥΜ. < φούσκα]. 
φούσκωµα (το) {φουσκώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να φουσκώνει κά-

τι ή το να φουσκώσει κανείς κάτι: τα λάστιχα θέλουν ~ ΑΝΤ. ξεφού-
σκωµα 2. (ειδικότ.) το να αισθάνεται κανείς το στοµάχι του υπερβο-
λικά γεµάτο, πρησµένο ΣΥΝ. βαρυστοµαχιά. 

φουσκώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φούσκω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. 
γεµίζω (κάτι) µε αέρα, ώστε να µεγαλώσει σε όγκο: - το µπαλόνι | τα 
λάστιχα τού ποδηλάτου || ορισµένα πουλιά φουσκώνουν τον λαιµό 
τους, για να προσελκύσουν το θηλυκό ΑΝΤ. ξεφουσκώνω· ΦΡ. (µτφ.) 
φουσκώνω τα µυαλά (κάποιου) κάνω (κάποιον) να αποκτήσει µεγά-
λη ιδέα για τον εαυτό του 2. (για άνεµο) ωθώ (τα πανιά πλοίου), ώστε 
να γίνουν κοίλα, να καµπυλώσουν 3. αναπνέω δύσκολα, λαχανιάζω: 
έτρεξα στην ανηφόρα και φούσκωσα 4. (για φυτά και δένδρα) ετοι-
µάζοµαι την άνοιξη για τη νέα βλάστηση: φούσκωσαν οι κερασιές 
(πβ. λ. φουσκοδεντριά) 5. (για θάλασσα) είµαι σε τρικυµία, φουρτου-
νιάζω: η θάλασσα φούσκωσε 6. (για φαγητό ή ποτό) προκαλώ αίσθη-
µα κορεσµού, πρήξιµο: µε φούσκωσε η µπίρα και δεν µπορώ να φάω 
|| (συνεκδ.) αυτό το φαγητό µού φουσκώνει το στοµάχι (µτφ.-εκφρα-
στ.) 7. κάνω (κάτι) να αυξηθεί: η συχνή χρήση τού θερµοσίφωνα φου-
σκώνει τον λογαριασµό 8. (µτφ.) παρουσιάζω (κάτι) σπουδαιότερο, 
σηµαντικότερο από ό,τι πραγµατικά είναι: τους τα είπα λίγο φου-
σκωµένα, µήπως και συγκινηθούν ΣΥΝ. µεγαλοποιώ· ΦΡ. τα φουσκώ-
νω παρουσιάζω τα πράγµατα υπερβολικά, µεγαλοποιηµένα 9. (αργκό) 
αφήνω (γυναίκα) έγκυο ΣΥΝ. γκαστρώνω ♦ (αµετβ.) 10. (α) αυξάνω σε 
όγκο: το γάλα | ο καφές φουσκώνει, όταν βράζει (β) είµαι διογκωµέ-
νος: το σακάκι σου φουσκώνει στο σηµείο που έχεις το πορτοφόλι || 
φουσκωµένη τσέπη (γεµάτη λεφτά) 11. αισθάνοµαι φούσκωµα στο 
στοµάχι, κορεσµό, βαρυστοµαχιά: έφαγα πολύ και φούσκωσα 12. 
(µτφ.) επαίροµαι, καυχώµαι: ~ σαν το παγώνι | σαν τον διάνο. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. φούσκα (βλ.λ.)]. 

φούσκωση (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) το δυσάρεστο αίσθηµα (συνήθ. 
δύσπνοια), κυρ. εξαιτίας στοµαχικής διαταραχής. 

φουσκωτός, -ή, -ό 1. διογκωµένος, αυτός που είναι γεµάτος αέρα: το 
σκάφος αρµένιζε µε ~ πανιά- ΦΡ. φουσκωτό ψωµί το ψωµί µε προζύ-
µι 2. φουσκωτό (το) (ενν. σκάφος) λαστιχένια βάρκα πολυτελείας 
φουσκωµένη µε αέρα 3. (αργκό) φουσκωτός (ο) σωµατοφύλακας ή 
φύλακας χώρων µε εξαιρετικά ανεπτυγµένους µυς. 

φούστα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} γυναικείο ένδυµα που στηρίζεται στη 
µέση και καλύπτει τα πόδια µέχρις ενός σηµείου: µίνι | µάξι ~ || σκω-
τσέζικη ~ (το κιλτ). — (υποκ.) φουστίτσα (η) κ. φουοτάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fusta, αρχική σηµ. «τσόχα, σκληρό ύφασµα», < λατ. 
fustis «σκυτάλη, ξύλινο ρόπαλο», αγν. ετύµου]. 

φουστανέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) πολύπτυχη φούστα, συνήθ. λευκή, 
που αποτελούσε τµήµα τής παραδοσιακής ανδρικής φορεσιάς στην 
Ελλάδα: η ~ τού τσολιά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. [ΕΤΥΜ Υποκ. 
τού ουσ. φουστάνι (βλ.λ.)]. 

φουστανελοφόρος (ο) ο άνδρας που φορεί φουστανέλα. Επίσης 
φουστανελάς. [ΕΤΥΜ < φουστανέλα + -φόρος < φορώ]. 

φουστάνι (το) {φουσταν-ιού | -ιών} (καθηµ.) 1. γυναικείο ολόσωµο 
ένδυµα που καλύπτει το σώµα από τους ώµους ώς ορισµένο σηµείο 
των ποδιών: εµπριµέ/ ανοιξιάτικο | κοντό ~ || (µτφ.) είναι κολληµένος 
στο ~ τής µάννας του (είναι µαµµόθρεφτο) ΣΥΝ. φόρεµα 2. (συνεκδ.) 
το γυναικείο φύλο, οι γυναίκες (πβ. λ. ποδόγυρος). — (υποκ.) φου-
στανάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ενδυµασία. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ιταλ. fustagni (πληθ.) < µεσν. λατ. fùstâneum «είδος 
σκληρού υφάσµατος, τσόχα», υποκ. τού λατ. fustis «σκυτάλη, ξύλινο 
ρόπαλο», αγν. ετύµου]. 

φούτερ (το) {άκλ.} η κολεγιακή µπλούζα (βλ. λ. κολεγιακός).   — 
(υποκ.) φουτεράκι (το). [ΕΤΥΜ < γερµ. Futter «φόδρα»]. 

Φούτζι (το) ηφαιστειακό όρος, το ψηλότερο τής Ιαπωνίας. Επίσης 
Φουτζιγιάµα [ΕΤΥΜ < ιαπ. Fuji | Fujiyama (όπου yama «βουνό»), αγν. 
ετύµου]. 

φουτµπόλ (το) (κ. παλαιότ. φουτµπώλ) {άκλ.} το ποδόσφαιρο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ; < αγγλ. football]. 

φουτουρισµός (ο) καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό κίνηµα που εµφα-
νίστηκε στις αρχές τού 20ού αι. κυρ. στην Ιταλία και τη Ρωσία και 
κήρυττε την εξέγερση κατά τού ακαδηµαϊσµού και τη ριζική ανανέ-
ωση τής τέχνης σύµφωνα µε το πνεύµα τού συγχρόνου της µηχανι-
κού πολιτισµού, τον οποίο και αποθέωσε. — φουτουριστής (ο), φου-
τουρίστρια (η). 

[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. futurisme < ιταλ. futurismo < futuro «µέλ-
λον» < λατ. futurus «µέλλων». Το κίνηµα τού φουτουρισµού και η 
ονοµασία του ξεκίνησαν από τον Ιταλό ποιητή και εκδότη F.T. 
Marinetti, ο οποίος δηµοσίευσε σχετικό άρθρο στην παρισινή εφηµε-
ρίδα Le Figaro (1909)]. 

φουτουριστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον φουτουρισµό 2. 
αυτός που σχετίζεται µε κινηµατογραφικές ταινίες, οι οποίες το-
ποθετούν τη δράση τους στο µέλλον, κυρ. σε κόσµο έντονα µηχανο-
ποιηµένο ή/και παρηκµασµένο: ~ ταινία | τοπίο. — φουτουρίστ^ά 
επίρρ. 

φουφού (η) {φουφούδες} το φορητό µαγκάλι από λαµαρίνα ή πηλό: 
ψήνω ψάρια | κάστανα στη ~. 
[ΕΤΥΜ.< τουρκ. fufu < ελλην. φουβού | φουγκού < βεν. fogo «εστία, 
φωτιά» (< λατ. focus)]. 

φουφούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. το πίσω και κάτω µέρος τής νη-
σιώτικης βράκας 2. (συνεκδ.) η βράκα ΣΥΝ. σαλβάρι. — (υποκ.) φου-
φουλίτσα (η). [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 

φούχτα (η) → χούφτα 
φουχτώνω ρ. → χουφτώνω 
Φ.Π.Α. (ο) Φόρος Προστιθέµενης Αξίας. 
φραγγέλλιο (το) {φραγγελλί-ου | -ων) µαστίγιο από πλεγµένα σχοινιά 
ή λουριά, το καµουτσίκν γνωστό από το µαστίγιο, µε το οποίο 
έδιωξε ο Χριστός τους εµπόρους από τον ναό. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φραγ(γ)έλλιον < φλαγ(γ)έλλιον (µε προληπτ. ανοµοίω-
ση) < λατ. flagellum «µαστίγιο», υποκ. τού flagrum]. 

<ρραγγελλώνω ρ. µετβ. {φραγγέλλω-σα, -θηκα, -µένος} χτυπώ µε 
φραγγέλιο, µαστιγώνω. — <ρραγγέλλωµα (το) κ. <ρραγγέλλωση (η) 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φραγ(γ)ελλώ | φλαγ(γ)ελλώ (-όω) < φραγ(γ)έλλιον 
(βλ.λ.)]. 

φραγή (η) ΤΕΧΝΟΛ. (στις τηλεπικοινωνίες) σύστηµα µε το οποίο επι-
λέγει κανείς να µην είναι δυνατή η πραγµατοποίηση όλων ή ορισµέ-
νων κλήσεων από συγκεκριµένη τηλεφωνική σύνδεση: ~ εξερχόµε-
νων/ εισερχοµένων/ διεθνών/ υπεραστικών κλήσεων || ενεργοποίηση | 
απενεργοποίηση φραγής || κωδικός φραγής. 
[ΕΤΥΜ Νεολογισµός, < αρχ. φράσσω κατά τους αρχ. σχηµατισµούς 
άλλάσσω - αλλαγή, διατάσσω - διαταγή, o τεχνολογικός όρος απο-
τελεί απόδ. τού αγγλ. barring], 

φραγκεόω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {φράγκεψα} (κακόσ.) ♦ 1. (αµετβ.) γίνο-
µαι ρωµαιοκαθολικός ♦ 2. (µετβ.) προσηλυτίζω (κάποιον) στον ρω-
µαιοκαθολικισµό. — <ρράγκεµα (το). 

Φραγκιά (η) (λαϊκ.-παλαιότ.) η ∆υτική Ευρώπη. 
φραγκικός, -ή, -ό [µτγν.] κ. (λαϊκ.) φράγκικος, -η, -ο 1. ΙΣΤ. αυτός 

που σχετίζεται µε τους Φράγκους: ~ επιδροµές· (λαϊκ.-συχνά µειωτ.) 
2. αυτός που σχετίζεται µε τους κατοίκους τής ∆. Ευρώπης και τον 
πολιτισµό τους (κατ' αντιδιαστολή προς την ανατολική-βυζαντινή ελ-
ληνική παράδοση): ~ έθιµο | φορεσιά 3. (ειδικότ.) αυτός που σχετίζε-
ται µε τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία (κατ' αντιδιαστολή προς την ελ-
ληνική Ορθόδοξη Εκκλησία) 4. φράγκικα (τα) (α) η ευρωπαϊκή ενδυ-
µασία, κατ' αντιδιαστολή προς την παραδοσιακή ελληνική (β) ο-
ποιαδήποτε δυτικοευρωπαϊκή λατινογενής γλώσσα. 

φράγκιο (το) {φραγκίου} ΧΗΜ. φυσικό ραδιενεργό µεταλλικό στοι-
χείο, που βρίσκεται στη φύση µόνο σε ίχνη, χωρίς καµία µέχρι σήµε-
ρα πρακτική εφαρµογή (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠίΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύ-
ριος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. francium, από τη χώρα προελεύσεως (France) τής 
Γαλλίδας χηµικού M. Perey, η οποία αποµόνωσε το στοιχείο το 1939]. 

Φραγκίσκονός (ο) µέλος µοναχικού τάγµατος τής Ρωµαιοκαθολικής 
Εκκλησίας, που ίδρυσε ο Αγιος Φραγκίσκος τής Ασίζης. [ΕΤΥΜ < 
µεσν. λατ. Franciscanus < Franciscus]. 

Φραγκίσκη (η) γυναικείο όνοµα. 
Φραγκίσκος (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας µε 

γνωστότερο τον Αγιο Φραγκίσκο τής Ασίζης 2. όνοµα ηγεµόνων τής 
∆. Ευρώπης: ~ Ιωσήφ τής Αυστροουγγαρίας 3. ανδρικό όνοµα. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. λατ. Franciscus < µτγν. λατ. franciscus «γαλλικός» (βλ. 
κ. Φράγκος)]. 

φράγκο (το) 1. νοµισµατική µονάδα τής Γαλλίας, τής Ελβετίας, τού 
Λουξεµβούργου, τού Βελγίου, τού Λιχτενστάιν, τού Μονακό και των 
πρώην γαλλικών και βελγικών αποικιών 2. τα χρήµατα: έχεις φράγκα 
να κάνουµε µια επιχείρηση; || µας σώθηκαν τα ~ ΦΡ. (α) δεν δίνω 
φράγκο (µτφ.) αδιαφορώ τελείως: ~ για το τι θα πει ο κόσµος ΣΥΝ. 
δεν δίνω δεκάρα (β) δεν αξίζει φράγκο (µτφ.) (για πρόσ. ή πράγµατα) 
είναι ευτελούς αξίας, ασήµαντο)ς): ~ η πένα σου || µην τον εµπιστεύ-
εσαι γι'αυτή τη δουλειά-(δεν αξίζει τίποτε) (γ) δεν έχω φράγκο είµαι 
απένταρος, δεν έχω ούτε δραχµή 3. (ειδικότ.) η δραχµή: πήρα δύο κιλά 
µήλα µε πεντακόσια φράγκα. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. franco < γαλλ. franc (βλ. λ. Φράγκος), από τη µεσν. λατ. 
επιγραφή (σε νοµίσµατα) Francörum rex «βασιλιάς των Φράγκων»]. 

φράγκο- κ. φραγκό- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. ότι κάποιος/κάτι 
σχετίζεται µε τους Φράγκους, µε τη ∆. Ευρώπη γενικότ. ή µε τη Ρω-
µαιοκαθολική Εκκλησία: φραγκο-χιώτικα, φραγκο-ράφτης, φραγκο-
κάστελο 2. (για ονόµατα δέντρων, καρπών και ζώων) ότι κάτι εµφα-
νίστηκε πρώτα σε ξένη χώρα: φραγκο-συκιά, φραγκο-στάφυλο, φρα-
γκό-κοτα · 3. ότι κάτι σχετίζεται µε το φράγκο (τη δραχµή): φραγκο-
δίφραγκο, φραγκο-φονιάς. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το µεσν. Φρά-
γκος (βλ.λ.) και από το νεότ. φράγκο]. 

φραγκοδίφραγκα (τα) 1. κέρµατα µικρής αξίας: µάζευε ένα σωρό ~ 
από τη ζητιανιά 2. (κατ' επέκτ.) ευτελές χρηµατικό ποσό: δεν ασχο- 
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λούµαστε µε -· εδώ πρόκειται για δουλειά δεκάδων εκατοµµυρίων. 
φραγκοκάστελο (το) φράγκικο κάστρο. 
φραγκοκκλησιά κ. φραγκόκκλησα (η) (λαϊκ.) ο ναός Ρωµαιοκαθολικών. 
φραγκόκοτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} παµφάγο πτηνό µε ογκώδες, κυρ-
τωµένο σώµα, στρογγυλεµένες φτερούγες, σταχτί φτέρωµα, λεπτό 
λαιµό και δυνατά πόδια. 

Φραγκοκρατία (η) [1851] {χωρ. πληθ.} ΙΣΤ. η περίοδος κατά την 
οποία ελληνικές περιοχές βρίσκονταν υπό την κατοχή ∆υτικοευρω-
παίων ηγεµόνων (Φράγκων) (από τον 13ο ώς τον 16ο αι.).  — φρα-
γκοκρατούµαι ρ. [1858] {-είσαι...}. [ΕΤΥΜ < Φράγκος + -κρατία < 
κρατώ]. 

φραγκολεβαντινικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Φρα-
γκολεβαντίνους 2. φραγκολεβαντίνικα (τα) η γραφή ελληνικών λέξε-
ων µε λατινικούς^ χαρακτήρες ΣΥΝ. φραγκοχιωτίκα. 

Φραγκολεβαντίνος (ο) 1. ο κάτοικος χώρας τής Α. Μεσογείου µε 
δυτικοευρωπαϊκή καταγωγή 2. (µτφ.-µειωτ.) ο κάτοικος χώρας τής Α. 
Μεσογείου µε αλλοτριωµένη εθνική συνείδηση λόγω έντονων δυτι-
κοευρωπαϊκών επιδράσεων. [ΕΤΥΜ. < Φράγκος + λεβαντίνος 
«ανατολίτης» (βλ.λ.)]. 

φραγκοπαναγια (η) (ειρων.) γυναίκα µε προσποιητή σεµνότητα 
ΣΥΝ. σιγανοπαππαδιά, χαµηλοβλεπούσα. 

φραγκοπαππας (ο) {φραγκοπαππάδες} (λαϊκ.-συχνά µειωτ.) ο ρω-
µαιοκαθολικός ιερέας. 

φραγκοραφτάδικο (το) (λαϊκ.-παλαιότ.) το κατάστηµα ή το εργα-
στήριο ευρωπαϊκών ενδυµάτων (κατ' αντιδιαστολή προς την παραδο-
σιακή ελληνική κατά τόπους ενδυµασία). 

φραγκοράφτης (ο) {φραγκοραφτάδες} (λαϊκ.-παλαιότ.) ο ράφτης 
ανδρικών ευρωπαϊκών ενδυµάτων. 

Φράγκος (ο), Φράγκισοα (η) 1. ΙΣΤ. Ο κάτοικος τής ∆. Ευρώπης, κυρ. 
κατά τους βυζαντινούς χρόνους 2. ΘΡΗΣΚ. Ο ρωµαιοκαθολικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < λατ. Francus (κυρ. πληθ. Franci, γερµ. φύλο που εγκα-
ταστάθηκε τον 3ο αι. µ.Χ. στη ρωµαϊκή Γαλατία) < αρχ. γερµ. Frank, 
που πιθ. συνδ. µε αρχ. γερµ. franca «γενναίος», αρχ. σκανδ. frakka 
«ακόντιο». Σύµφωνα µε νεότερες θεωρίες, το εθνωνύµιο Frank συνδ. 
µε το γερµ. ρ. wringen «συστρέφω, στρίβω», µε την έννοια ότι ο λαός 
αυτός ξεριζώθηκε από την αρχική του πατρίδα]. 

φραγκοσταφυλιά (η) οπωροφόρος θάµνος µε παλαµοειδή φύλλα, που 
φύεται σε εύκρατες περιοχές και τού οποίου ο εδώδιµος καρπός 
χρησιµοποιείται στη µαγειρική, τη ζαχαροπλαστική και την ποτο-
ποιία. 

φραγκοστάφυλο (το) ο καρπός τής φραγκοσταφυλιάς. 
φραγκοσυκιά (η) ογκώδης δενδρόµορφος κάκτος, που αποτελείται 

από µεγάλα πεπλατυσµένα, σε σχήµα ρακέτας, αγκαθωτά πράσινα 
φύλλα. 

φραγκόσυκο (το) ο εδώδιµος καρπός τής φραγκοσυκιάς, που έχει 
κίτρινο ή πορτοκαλί έντονο χρώµα και έντονο περίβληµα µε λεπτά 
αγκάθια. 

Φραγκοσυριανός (ο), Φραγκοσυριανή (η) ο ελληνικής καταγωγής 
κάτοικος τής Σύρου, που είναι ρωµαιοκαθολικός το θρήσκευµα. — 
φρανκοσυριανός, -ή, -ό. 

φραγκοφονιάς (ο) {φραγκοφονιάδες} (οικ.) (µειωτ.-σκωπτ.) αυτός 
που προσπαθεί να αποφύγει οποιαδήποτε δαπάνη, σπατάλη χρηµά-
των ΣΥΝ. τσιγγούνης, σπαγκοραµµένος, εξηνταβελόνης ANT. ανοιχτο-
χέρης, σπάταλος, χουβαρντάς. 

φραγκόφτυαρο (το) (λαϊκ.) παλέτα µε λαβή από κάτω, πάνω στην 
οποία τοποθετείται ο σοβάς για το σοβάντισµα. 

φραγκοχιωτίκα (τα) Ελληνικά γραµµένα µε λατινικούς χαρακτήρες 
ΣΥΝ. φραγκολεβαντίνικα. 

Φραγκφούρτη (η) → Φρανκφούρτη 
φράγµα (το) {φράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. τεχνητό εµπόδιο που κα-

τασκευάζεται κατά πλάτος ποταµού ή στοµίου εκβολής, για να συ-
γκρατεί το νερό: το ~ τού Μαραθώνα | τού Ασουάν 2. (µτφ.) οριακό 
σηµείο, όριο πάνω ή κάτω από το οποίο είναι δύσκολο να φθάσει κα-
νείς: ο Γενικός ∆είκτης Τιµών τού Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεπέρασε 
το - των 5.000 µονάδων || ο αθλητής αυτός ξεπέρασε το ~ των δέκα 
δευτερολέπτων σε αγώνα ταχύτητας στα 100 µ. 3. ΦΥΣ. φράγµα τού 
ήχου η ταχύτητα µε την οποία διαδίδεται ο ήχος (συνήθ. στον αέρα)· 
ΦΡ. σπάω το φράγµα τού ήχου (για αεροσκάφος) φθάνω σε ταχύτητα 
µεγαλύτερη από αυτή τού ήχου 4. (µτφ.) εµπόδιο: ο αναλφαβητισµός 
υψώνει ένα ανυπέρβλητο ~ στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης τού 
νέου || η οροσειρά αυτή αποτελεί ένα φυσικό ~ µεταξύ των δύο 
χωρών. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φράσσω (βλ. λ. φράζω)]. 

φραγµογενής -ής, -ές ΓΛΩΣΣ. κυρ. στη ΦΡ. φραγµογενή σύµφωνα τα 
κλειστά σύµφωνα (βλ. λ. κλειστός). 

φραγµός (ο) 1. το εµπόδιο: µόρφωση χωρίς οικονοµικούς | κοινωνι-
κούς ~ || θέτω φραγµούς στην κερδοσκοπία | στην παραπληροφόρηση 
|| δεν γνωρίζει φραγµούς σε τίποτε || άτοµο χωρίς ηθικούς - · 2. ΣΤΡΑΤ. 
µάζα πυρός για ανάσχεση τού εχθρού: βολή φραγµού. [ΕΤΥΜ αρχ· < 
φράσσω (βλ. λ. φράζω)]. 

φράζω κ. (λόγ.) φράσσω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έφραξα, φρά-χτηκα, -γµέ-
νος} ♦ (µετβ.) 1. περικλείω µε φράχτη: ~ περιβόλι | χωράφι 2. απο-
κλείω, εµποδίζω: ~ τον δρόµο | την είσοδο σε κάποιον || ~ το στόµα 
κάποιου (τον εµποδίζω να µιλήσει, βάζοντας π.χ. το χέρι µου στο στό-
µα του) || το νέο µεϊκάπ δεν φράζει τους πόρους τού δέρµατος ♦ 3. 
(αµετβ.) βουλλώνω: έφραξε ο σωλήνας/ ο νεροχύτης και δεν φεύγουν 
τα νερά. — φράξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έφραξα τού αρχ. φράσσω κατά το σχήµα 
έσταξα - στάζω, έκραξα - κράζω κ.τ.ό. Το αρχ. φράσσω | -ττω < 

*φράκ-}ω (που εµφανίζεται ως *φραγ- προ τού ερρίνου -µ-, λ.χ. φράγ-
µα, φραγ-µός) < θ. *bhrk-, συνεσταλµ. βαθµ. I.E. ρίζας, η οποία δεν έχει 
προσδιοριστεί. Η λ. είναι αβεβ. ετύµου, καθώς καµία σύνδεση δεν µπο-
ρεί να επιβεβαιωθεί, το δε λατ. farcire «σιτεύω, γεµίζω» απέχει σηµα-
σιολογικώς]. 

φρακάρω ρ. αµετβ. {φράκαρα κ. φρακάρισ-α, -τηκα, -µένος} παύω να 
κινούµαι, ακινητοποιούµαι λόγω εµποδίου: φράκαρε η πόρτα || έχουν 
φρακάρει τα αυτοκίνητα στον δρόµο λόγω τής πορείας στο κέντρο τής 
πόλης. — φρακάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. <βεν. fracar «πιέζω», πιθ. < λατ. frangere «συνθλίβω, συντρί-
βω»]. 

φράκο (το) επίσηµο εξωτερικό ανδρικό ένδυµα σκούρου χρώµατος µε 
ψαλιδωτό σχίσιµο στο πίσω µέρος που είναι µακρύτερο από το πρό-
σθιο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. frac < αγγλ. frock «βραδινό ένδυµα» < αρχ. γαλλ. froc, 
γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. hroc «ένδυµα»]. 

φράκτη (η) ΝΑΥΤ. το επίπεδο διαχωριστικό τοίχωµα που χωρίζει υδα-
τοστεγώς καθένα από τα κύρια διαµερίσµατα τής δοµής ενός πλοίου. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού µτγν. επιθ. φρακτός < αρχ. φράσσω 
(< *φράκ:/ω), βλ. λ. φράζω]. 

φράκτης (ο) -> φράχτης 
φραµασονία κ. φαρµασονία (η) η µασονία (βλ.λ.). 
φραµασόνος κ. φαρµασόνος (ο) ο µασόνος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Μεταφορά 

τού ιταλ. frammassone < γαλλ. franc-maçon «ελευ-θεροτέκτων», απόδ. 
τού αγγλ. free-mason < free «ελεύθερος» + mason «µασόνος, τέκτων» 
(βλ. λ. µασόνος)]. 

φραµπαλάς κ. φαρµπαλάς (ο) {φραµπαλάδες} 1. λωρίδα υφάσµατος 
µε πιέτες ή σούρα, που ράβεται σαν διακοσµητικό τελείωµα σε 
φορέµατα, κουρτίνες κ.λπ. · 2. (παλαιότ.) η εύθυµη φασαρία από αν-
θρώπους που διασκεδάζουν, που αστειεύονται 3. (µτφ.) (α) εύσωµη 
γυναίκα (β) γενικά η γυναίκα: του αρέσει ο ~ (οι γυναίκες, είναι γυ-
ναικάς). 
[ΕΤΥΜ. < φαρµπαλάς (µε αντιµετάθεση) < φαλµπαλάς (µε ανοµοίωση) 
< γαλλ. falbala < farbella (διαλεκτ. τής Λυών), αβεβ. ετύµου, ίσως < 
ιταλ. faldella, υποκ. τού falda «κοµµάτι υφάσµατος, λουρίδα» (< γοτθ. 
falda «πτυχή, δίπλα»)]. 

φραµπουαζ (το) {άκλ.} το κόκκινο βατόµουρο, καρπός τής βατοµου-
ριάς, γνωστής ως σµεουριάς, που φύεται σε ορεινές ιδίως περιοχές· 
χρησιµοποιείται στην παρασκευή γλυκυσµάτων ΣΥΝ. σµέουρο. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. framboise < παλαιότ. γαλλ. frambaise < φρανκον. 
brambasia «µούρο»· η τροπή τού αρκτικού br- σε fr- από επίδρ. τής λ. 
fraise «φράουλα»]. 

Φρανκφούρτη κ. Φραγκφούρτη (η) πόλη τής Γερµανίας στις όχθες τού 
ποταµού Μάιν. 
[ETYM. < γερµ. Frankfurt, αρχική σηµ. «οχυρό των Φράγκων», αφού οι 
Φράγκοι είχαν ιδρύσει τον Ιο αι. µ.Χ. ένα οχυρό δίπλα στον ποταµό 
Μάιν, όπου βρίσκεται σήµερα η πόλη]. 

φράντζα (η) (χωρ. γεν. πληθ.) 1. τούφα µαλλιών που πέφτει στο µέ-
τωπο ΣΥΝ. αφέλεια 2. ταινία µε κρόσσια ΣΥΝ. (λόγ.) ταινιόπλεγµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. frangia < γαλλ. frange < δηµώδ. λατ. *frimbia < µτγν. 
λατ. fimbria (µε µετάθεση τού -r-) < λατ. πληθ. fimbriae «κρόσσια», 
αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο]. 

φραντζόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) ψωµί σε στενόµακρο σχήµα (πβ. λ. 
καρβέλι). — (υποκ.) φραντζολάκι (το) κ. φραντζολίτσα (η). [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. francala, αρχική σηµ. «γαλλικό (ψωµί)»]. 

φραντσάιζινγκ (το) {άκλ.} η δικαιόχρηση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
franchising < p. franchise < παλ. γαλλ. franchir «ελευθερώνω - 
επιτρέπω» < franc «ελεύθερος - Φράγκος» (επειδή αρχικώς 
προσδιόριζε τους Φράγκους που απαλλάσσονταν από φορολογία)]. 

Φραντσέζος (ο), Φραντσέζα (η) (λαϊκ.) ο Γάλλος. — φραντσέζι-κος, -η, 
-ο, Φραντσέζικα (τα). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. Francese < προβηγκ. franses < µτγν. λατ. Franciscus (βλ. 
λ. Γαλλία)]. 

φράξια (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. κοµουνιστική οµάδα που δρα έξω από 
θεσµικούς οργανισµούς (κόµµατα) 2. µέλη κόµµατος που συγκροτούν 
ξεχωριστή οµάδα, η οποία διαφοροποιείται ή αντιτίθεται στη γραµµή 
τού κόµµατος 3. (µτφ.-ειρων.) οµάδα προσώπων που ενεργεί κρυφά, 
συνωµοτικά: σύζυγος, νύφη και πεθερά έχουν κάνει ~ και δρουν ενα-
ντίον τού πεθερού! 
[ΕΤΥΜ. < ρωσ. fraktsija < γαλλ. fraction «διάσπαση» < µτγν. λατ. 
fractio, -önis < λατ. frangere «θραύω, συντρίβω» (µτχ. fractus)]. 

φράξιµο (το) → φράζω 
φράξινος, -η, -ο κατασκευασµένος από ξύλο φράξου. [ΕΤΥΜ. < λατ. 

fraxinus «το δέντρο µελία», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε I.E. λ. για τη 
σηµύδα, λ.χ. σανσκρ. bhurjah, ρωσ. berëza, αρχ. γερµ. birihha]. 

φραξιονίσµός (ο) η πολιτική πρακτική τού σχηµατισµού φράξιας 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fractionnisme (βλ. κ. φράξια)]. 

φραξιονιστης (ο) 1. µέλος φράξιας (βλ.λ.) 2. πρόσωπο που εφαρµόζει 
φραξιονιστική πρακτική. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. fractionniste < p. fractionner < fraction 
«διάσπαση» (βλ. κ. φράξια)]. 

φραξίονίστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον φραξιονισµό ή τον 
φραξιονιστή: ~ πρακτική (βλ. λ. φράξια). 

φράξο (το) φυλλοβόλο δέντρο που καλλιεργείται ως καλλωπιστικό 
και παρέχει πολύτιµη ξυλεία ΣΥΝ. µελία. Επίσης φράξος (ο). [ΕΤΥΜ 
< λατ. fraxinus (βλ. λ. φράξινος), επειδή θεωρήθηκε επίθ.]. 

φράουλα (η) (δύσχρ. φραουλών} 1. µικρό, εύγευστο και αρωµατικό 
φρούτο µε κόκκινο χρώµα και µικρούς µαύρους σπόρους στην εξω- 
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τερική του επιφάνεια: παγωτό ~ (παγωτό µε άρωµα φράουλας) || ~ 
γλυκό (γλυκό τού κουταλιού) || µαρµελάδα ~ · 2. ποικιλία αρωµατι-
κού σταφυλιού µε µεγάλες, στρογγυλές ρώγες. — (υποκ.) φραουλί-
τσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. φράγουλα (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -γ-) < ιταλ. 
fragola < δηµώδ. λατ. *fragula, υποκ. τού λατ. fraga, -örum (πληθ.), που 
έχει κοινή προέλευση µε το αρχ. ρώξ | ράξ (βλ. λ. ρώγα)]. 

φραουλιά (η) πολυετές ποώδες φυτό µε τριχωτά σύνθετα φύλλα, τής 
οποίας καρπός είναι η φράουλα. 

φράπα (η) 1. δέντρο εσπεριδοειδές, παρόµοιο µε τη λεµονιά, ο καρπός 
τού οποίου (στρογγυλός, χρώµατος κίτρινου) γίνεται γλυκό τού κου-
ταλιού 2. ο καρπός αυτού τού δέντρου· ΦΡ. ΓΟ πρόσωπο του | το µά-
γουλο του είναι σαν φράπα το πρόσωπο | το µάγουλο του είναι πα-
χύ, λείο, χωρίς ρυτίδες. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. frappa (< παλ. γαλλ. frape, 
αγν. ετύµου)]. 

φραπέ επίθ. {άκλ.} (ρόφηµα από στιγµιαίο καφέ) που παρασκευάζεται 
µε ανακίνηση σε σέικερ, κρύο και µε αφρό. [ETYH < γαλλ. frappé, 
µτχ. τού p. frapper «χτυπώ», ονοµατοπ. λ.]. 

φραπές (ο) {φραπέδες} (λαϊκ.-προφορ.) ο καφές φραπέ. Επίσης φραπέ 
(το). — (υποκ.) φραπεδάκι (το), (εµφατ.) φραπεδιά (η). 

φρασεολογία (η) [1782] {φρασεολογιών} οι φράσεις που επιλέγει 
κανείς για να εκφραστεί, ο τρόπος µε τον οποίο εκφράζεται κανείς: 
η ~ που χρησιµοποιεί δεν ταιριάζει σε δηµόσιο πρόσωπο || υβριστική | 
προβληµατική | άσχηµη ~. — φρασεολογικός, -ή, -ό [1834]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phraséologie]. 

φρασεολογία ή φρασιολογία; Ορθότερο θα ήταν το φρασιολογία. 
αφού τα σύνθετα από ουσιαστικά σε -ση (-σις) σχηµατίζονται από 
το θέµα τής ονοµαστικής φράσι-(ς) και όχι τής γενικής φράσε-(ως) 
(πβ. φυσιολογία, κινησιολογία, γνωσιολογία κ.τ.ό.). Η λ. αποκλίνει 
και σηµασιολογικά, αφού ούτε λόγος ή επιστήµη περί φράσεων εί 
ναι (όπως τα αισχρολογία, γενεαλογία, θεολογία, αστρολογία 
κ.λπ.) ούτε συλλογή φράσεων {στρατολογία, φορολογία κ.τ.ό.), αλ 
λά περιληπτικό όνοµα, το οποίο δηλώνει τις φράσεις που χρησιµο 
ποιεί κανείς όταν εκφράζεται. -+ ειδησεογραφία 

φράση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το σύνολο λέξεων που αποτελεί 
µία συντακτική ενότητα, τµήµα προτάσεως (π.χ. «ο καλός άνθρω-
πος» ή «µέσα στο σπίτι µου» ή «χτυπώ την πόρτα»): το «εδώ και τώ-
ρα» είναι µία ~ που χρησιµοποιούσε συχνά ο Α. Παπανδρέου στις 
προεκλογικές του οµιλίες το 19811| ονοµατική | ρηµατική | προθετική | 
εµπρόθετη | επιρρηµατική - 2. ΓΛΩΣΣ. Ο σταθερός συνδυασµός λέξεων, 
συνήθ. µε χαρακτήρα ιδιωτισµού, το περιεχόµενο τού οποίου είναι 
διαφορετικό από αυτό που θα προέκυπτε κανονικά από τον συν-
δυασµό των σηµασιών των λέξεων αυτών (π.χ. «φαύλος κύκλος», 
«λευκός θάνατος», «σπάω πλάκα» κ.λπ.) 3. (καταχρ.) οτιδήποτε λέει 
κάποιος, πρόταση ή ακόµη και µία µόνο λέξη: θα πω µόνο µία - ακό-
µη || δεν πρόλαβε να τελειώσει την ~ του || από όλες τις ~ που είπε µου 
έµεινε µία στο µυαλό 4. ΜΟΥΣ. ολοκληρωµένο τµήµα µουσικού 
λόγου, σύνολο από νότες που αποτελούν µία µουσική ενότητα. — 
(υποκ.) φραοούλα (η). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φράσις, αρχική σηµ. «οµιλία», < φράζω «δείχνω, δηλώ-
νω, εκφράζω» < *φράδ-)ω, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *φρα-δ-, συνεσταλµ. 
βαθµ. (µε οδοντ. παρέκταση) τού θ. που απαντά στο αρχ. φρήν, -ενός 
(βλ.λ.). Ήδη αρχ. οι σηµ. «τρόπος εκφράσεως - µικρό κείµενο»]. 

φράσσω ρ. → φράζω 
φραστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον λόγο, την 

οµιλία: ~ ολίσθηµα | σφάλµα | πυροτέχνηµα | επίθεση | επεισόδιο | 
διατύπωση ΣΥΝ. λεκτικός 2. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη 
φράση: ~ δοµή (β) φραστική λέξη (ή λεξική φράση) παγιωµένη έκ-
φραση (περίφραση), που στη χρήση λειτουργεί σαν µία λέξη- µπορεί 
να είναι φραστικό όνοµα (φακοί επαφής, λέξη-κλειδί), φραστικό ρήµα 
(κάνω ερώτηση = ερωτώ) ή αρκτικόλεξο (Ο.Τ.Ε.) (γ) φραστικό 
σύνθετο βλ. λ. σύνθετος (δ) φραστική δοµή τα άµεσα και έµµεσα 
συστατικά που συνθέτουν τη δοµή µιας πρότασης- π.χ. στην πρόταση 
«ο µεγαλύτερος αδελφός έφυγε για την Ιταλία» άµεσα συστατικά είναι 
η ονοµατική φράση (ΟΦ) «ο µεγαλύτερος αδελφός», που λειτουργεί 
ως υποκείµενο, και η ρηµατική φράση (ΡΦ) «έφυγε για την Ιταλία», 
που λειτουργεί ως κατηγόρηµα· έµµεσα συστατικά τής ονοµατικής 
φράσης είναι το άρθρο «ο» και το επίθετο | επιθετικός προσδιορισµός 
«µεγαλύτερος» κ.ο.κ. η διάρθρωση τής φραστικής δοµής συχνά 
απεικονίζεται σχηµατικά µε το διάγραµµα τού δέντρου (βλ.λ.). — 
φραστικ-ά | -ως επίρρ. 

φράχτης κ. (λόγ.) φράκτης (ο) {φραχτών} µόνιµη ή πρόχειρη κατα-
σκευή, που περικλείει ανοιχτό χώρο (αυλή, σπίτι, οικόπεδο, κτήµα): 
ξύλινος | αγκαθωτός ~ ΣΥΝ. περίφραξη. [ΕΤΥΜ < µτγν. φράκτης < 
αρχ. φράσσω (βλ. λ. φράζω)]. 

φρέαρ (το) {φρέ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (αρχαιοπρ.) το πηγάδι 2. κάθε 
τεχνητό όρυγµα που οδηγεί σε κοίτασµα µετάλλου ή ορυκτού· ΦΡ. 
αρτεσιανό φρέαρ βλ. λ. αρτεσιανός. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *φρήΡ-αρ (µε αντιµεταχώρηση) < *bhrew-r, µηδενισµ. 
βαθµ. (µε παρέκταση -w-) τού I.E. *bher- «βράζω, κοχλάζω, αναβλύ-
ζω», πβ. αρµ. aibiur «πηγή», γοτθ. brunna «φρέαρ», αρχ. γερµ. brunno 
(> γερµ. Brunnen), ρωσ. brujâ «ρεύµα», λατ. fervere «βράζω» (> ισπ. 
hervir) κ.ά. Είναι αξιοσηµείωτο ότι µόνον η Ελληνική εµφανίζει τη 
σηµασιολ. µεταβολή «νερό που αναβλύζει» → «πηγάδι»]. 

φρεατίδα (η) 1. χάσµα γης που επικοινωνεί µε υπόγειο υδροφόρο 
στρώµα 2. ΝΑΥΤ. καθεµιά από τις θυρίδες υδροφόρου πλοίου, από τις 
οποίες µπαίνουν οι ναύτες, για να καθαρίσουν το κύτος. 

[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρεατίς, -ίδος < αρχ. φρέαρ, -ατός (βλ.λ.)]. 
φρεάτιο (το) {φρεατί-ου | -ων} 1. τεχνητή κάθετη δίοδος, που οδηγεί 

σε υπονόµους ή σε δίκτυο ύδρευσης ή υπόγειων ηλεκτρικών καλω-
διώσεων 2. ο χώρος µέσα στον οποίο κινείται ανελκυστήρας. [ΕΤΥΜ 
< µτγν. φρεάτιον, υποκ. τού αρχ. φρέαρ, -ατός (βλ.λ.)]. 

φρεατωρύχος (ο) (λόγ.) ο εργάτης που σκάβει φρέατα. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< αρχ. φρέαρ, -ατός + -ωρύχος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < όρύσσω]. 

φρεγάτα κ. φρεγάδα (η) {φρεγατών} 1. (παλαιότ.) τρικάταρτο 
ιστιοφόρο πολεµικό πλοίο 2. (µτφ.-εύσηµο) εύσωµη γυναίκα ΣΥΝ. 
νταρντάνα 3. (σήµερα) µέσου µεγέθους ταχύ πολεµικό πλοίο, κατάλ-
ληλο για συνοδία άλλων πλοίων και για επιθετικές αποστολές. 
[ΕΤΥΜ < βεν. fregada | ιταλ. fregata < σικελ. fragata, αβεβ. ετύµου, ίσως 
< λατ. *virgâta (nävis) «ιστιοφόρο (πλοίο)» < virga «ράβδος, βέργα» 
(βλ. κ. βέργα). Έχει προταθεί επίσης η αναγωγή στο µεσν. άφρακτη 
(ναϋς) «απροστάτευτο (πλοίο)», άποψη λιγότερο πιθ. φωνητικώς και 
σηµασιολογικώς], 

φρέζα (η) {φρεζών} ΤΕΧΝΟΛ. 1. εργαλειοµηχανή που χρησιµοποιείται 
για την κατεργασία ξύλου ή µετάλλου 2. το εκγλύφανο (βλ.λ.) · 3. το 
οδοντιατρικό εργαλείο που χρησιµοποιείται για την απόξεση των 
οδοντικών ιστών, οι οποίοι έχουν προσβληθεί από τερηδόνα · 4. άρο-
τρο που διακρίνεται από τα αντίστοιχα των άλλων ειδών από τη σει-
ρά λεπίδων που διαθέτει, ot οποίες στηρίζονται σε περιστρεφόµενο 
κύλινδρο και µε τις οποίες γίνεται το όργωµα · 5. η φρέζια. — 
(υποκ.) φρεζάκι (το) (σηµ. 4), φρεζαδόρος (ο). [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fresa 
< γαλλ. fraise < p. fraiser «τρυπώ, πτυχώνω», ίσως 
< φρανκον. *frisi «χείλος, άκρη - γύρος (υφάσµατος), κράσπεδο»], 

φρεζάρω ρ. µετβ. (φρεζάρ-α κ. -ισα, -ισµένος} 1. κατεργάζοµαι (µέ 
ταλλο ή ξύλο) µε φρέζα · 2. οργώνω µε φρέζα. — φρεζάρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fresare < fresa (βλ. κ. φρέζα)]. 
φρεζάτος, -η, -ο 1. αυτός που είναι δουλεµένος σε φρέζα 2. (για κε-
φαλή βίδας) αυτός που έχει σχήµα κόλουρου κώνου, ώστε να βυθίζε-
ται στο ξύλο και να µπορεί να καλυφθεί για διακοσµητικούς λόγους. 
Επίσης φρεζαριστός, -ή, -ό. — φρεζαριστά επίρρ. [ΕΤΥΜ < φρέζα + 
παραγ. επίθηµα -άτος]. 

φρέζια κ. φρέζα (η) {φρεζιών} καλλωπιστικό φυτό τής οικογένειας 
των ιριδιδών µε πολλές ποικιλίες, που ευδοκιµεί σε θερµά κλίµατα-

τα άνθη του είναι σωληνοειδή κίτρινα, κόκκινα ή λευκά, ενωµένα 
ανά πέντε ώς δέκα και εύοσµα. 
[ΕΤΥΜ < νεολατ. freesia, από το όν. τού Σουηδού βοτανολόγου Ε. Fries 
(1794-1878)]. 

Φρειδερίκη (η) γυναικείο όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Φρίντα. 
Φρειδερίκος (ο) όνοµα ηγεµόνων τής ∆. Ευρώπης. [ΕΤΥΜ 

Μεταφορά τού γαλλ. Frédéric < γερµ. Friedrich < αρχ. γερµ. fred 
«ειρήνη» + rie «ισχύς»]. 

φρένα (τα) → φρένο 
φρεναδόρος (ο) σιδηροδροµικός υπάλληλος, ο τροχοπεδητής (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ. < φρένο + παραγ. επίθηµα -δόρος (βλ.λ.), πβ. κ. τζογα-δόρος, 
τορνα-δόρος]. 

φρεναπάτη (η) [1879] {χωρ. πληθ.} (λόγ.-σπάν.) η ψευδαίσθηση, η 
πλάνη. [ΕΤΥΜ < ψρην> -ενός (βλ.λ.) + απάτη, απόδ. τού γαλλ. 
illusion]. 

φρενάρω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φρέναρ-α κ. -ισα) ♦ (µετβ.) 1. ακινητο-
ποιώ πατώντας φρένο (βλ.λ.): ~ το αυτοκίνητο | λεωφορείο | µηχανάκι 
ΣΥΝ. τροχοπεδώ 2. (µτφ.) σταµατώ, επιβραδύνω ή εµποδίζω (κά-
ποιον/κάτι): ~ τις σχετικές διαδικασίες || στις σπατάλες τον φρενάρει 
η γυναίκα του ♦ 3. (αµετβ.) (για οδηγό) σταµατώ την κίνηση οχήµα-
τος: ευτυχώς πρόλαβα να φρενάρω, αλλιώς θα θρηνούσαµε θύµατα. 
— φρενάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. frenare < freno (βλ. λ. φρένο)]. 

φρένες (οι) → φρην 
φρενήρης, -ης, -ες {φρενήρ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ.) αυτός που βρί-

σκεται τελείως εκτός ελέγχου, που τον έχει καταλάβει φρενίτιδα, ο 
ξέφρενος: - ανταγωνισµός || ~ πορεία ενός αυτοκινήτου || ο ~ ρυθµός 
τής σύγχρονης ζωής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Το αρχ. 
φρενήρης (< φρήν, -ενός, βλ.λ., + παραγ. επίθηµα •ήρης, πβ. κ. ποδ-
ήρης) είχε την ακριβή αντίθετη σηµ. «φρόνιµος, λογικός». Η λ. 
επαναχρησιµοποιήθηκε µε τη σηµερινή σηµ. από το 1761 ίσως κατ' 
επίδρ. τού µεσν. φρενιάζω και τού αρχ. φρενϊτις]. 

φρενιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φρένιασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) (σπάν.) 
κάνω (κάποιον) έξω φρενών ΣΥΝ. εξοργίζω, δαιµονίζω ♦ 2. (αµετβ.) 
εξοργίζοµαι, χάνω τον αυτοέλεγχο µου: φρένιασε από το κακό του, 
όταν άκουσε πως η φιλαινάδα του θα τον εγκαταλείψει. — φρένια-
σµα (το). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < φρην, -ενός (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ιάζω, πβ. κ. λογ-
ιάζω]. 

φρενικός, -ή, -ό [1836] σχετικός µε τις φρένες: ~ νόσος (η φρενοπά-
θεια). 

φρενίτιδα (η) 1. ΙΑΤΡ. εγκεφαλική διαταραχή που συνοδεύεται από 
παραλήρηµα 2. (συνεκδ.) το παραλήρηµα που εµφανίζεται ως σύ-
µπτωµα τής εγκεφαλίτιδας ή µηνιγγίτιδας 3. (µτφ.) η παραφροσύνη 
4. (µτφ.) η ξέφρενη χαρά: ~ ενθουσιασµού | χαράς. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
φρενΐτις, -ιδος < φρήν, -ενός (βλ.λ.)]. 

φρενιτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φρενίτιδα 2. 
(για πρόσ.) αυτός που πάσχει από φρενίτιδα. 

φρενιτιώδης, -ης, -ες [1896] {φρενιτιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 
φρενήρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φρένο (το) 1. µηχανισµός που επιβραδύνει ή σταµατά την κίνηση µη-
χανικού συστήµατος, κυρ. οχήµατος· (ειδικότ.) καθένα από τα εξαρ-
τήµατα που σταµατούν την κίνηση αυτοκινήτου: πατάω - (φρενάρω) 
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|| τα ~ δεν έπιασαν | κόλλησαν || τα - τού αυτοκινήτου στρίγγλισαν || 
υδραυλικά | σκληρά ~ ΣΥΝ. τροχοπέδη 2. (µτφ.) οτιδήποτε θέτει φραγµό 
(σε πράξεις, δραστηριότητες): πρέπει να µπει ~ στις προσλήψεις || 
βάζω ~ στη φοροδιαφυγή (σταµατώ, µπλοκάρω). [ΕΤΎΜ. < ιταλ. 
freno < λατ. frenum «χαλινάρι»]. 

φρένο - τροχοπέδη. Μολονότι µηχανολογικά οι δύο λέξεις έχουν 
την ίδια σηµασία, διαφέροντας στην προέλευση τους (το τροχοπέ-
δη είναι ελληνική, λογιότερη λ., ενώ το φρένο είναι ξενική, νεότε-
ρη καθηµερινή λ.(, εντούτοις διαφέρουν υφολογικά στη µεταφορική 
χρήση τους. Το τροχοπέδη (= εµπόδιο) χρησιµοποιείται αρνητικά 
(κακόσηµο), ενώ το φρένο (= φραγµός) θετικά (εύσηµο): Το 
ισχύον φορολογικό σύστηµα αποτελεί τροχοπέδη για µια δικαιότερη 
κατανοµή των φορολογικών βαρών - Η κυβέρνηση αποφάσισε να 
βάλει φρένο στις αλόγιστες δαπάνες τού ∆ηµοσίου. 

φρενοβλαβής, -ής, -ές [αρχ.] (φρενοβλαβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός 
που πάσχει από παράνοια, από βλάβη των διανοητικών του λειτουρ-
γιών. — φρενοβλάβεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. τρελός, -ης, -ης, -ες. 

φρενοκοµείο (το) [1833] νοσηλευτικό ίδρυµα στο οποίο περιθάλπο-
νται οι άνθρωποι που πάσχουν από ψυχικά νοσήµατα ΣΥΝ. ψυχια-
τρείο, τρελοκοµείο. 
[ΕΤΥΜ. < φρένο- + -κοµείο < αρχ. κοµώ (-έω) «φροντίζω, περιποιού-
µαι» (βλ. λ. -κοµία)]. 

φρενολογία (η) [1846] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που ασχολείται µε 
τις διανοητικές παθήσεις ΣΥΝ. ψυχιατρική. — φρενολογικός, -ή, -ό 
[1852]. [ΕΤΥΜ, Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Phrenologie]. 

φρενολόγος (ο) [1897] (παλαιότ.) γιατρός ειδικευµένος στις δια-
νοητικές παθήσεις. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phrénologue]. 

φρενοπαθής, -ής, -ές (φρενοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που πάσχει 
από διατάραξη φρενών, ο φρενοβλαβής. — φρενοπάθεια (η) [1887]. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, τρελός. 
[ΕΤΥΜ. < φρένο- + -παθής, από το θ. τού αρχ. αορ. β' ε-παθ-ον τού ρ. 
πάσχω]. 

φρενοπαθολογία (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (παλαιότ.) η παθολογία των 
διανοητικών παθήσεων. — φρενοπαθολονικός, -ή, -ό. 

φρέον (το) {άκλ.} ΧΗΜ. παράγωγο τού µεθανίου ή τού αιθανίου, στο 
οποίο όλα τα άτοµα υδρογόνου έχουν υποκατασταθεί από χλώριο ή 
φθόριο και το οποίο χρησιµοποιείται ως ψυκτικό υγρό ΣΥΝ. χλωρο-
φθοράνθρακας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. Freon, εµπορ. ονοµασία]. 

φρέρης (ο) ρωµαιοκαθολικός ιερωµένος που διδάσκει ως καθηγητής 
σε σχολείο. 

φρεσκάδα (η) → φρέσκος 
φρεσκάρω ρ. µετβ. {φρέσκ-αρα κ. -άρισα, -ίστηκα, -ισµένος} (καθηµ.) 

♦ (µετβ.) 1. κάνω (κάτι) δροσερό ή περιποιηµένο: πήγε να φρεσκάρει λί-
γο το πρόσωπο της 2. (µτφ.) ανανεώνω, επαναφέρω στην αρχική καλή 
κατάσταση: πρέπει να φρεσκάρω λίγο τα Γερµανικά µου, γιατί τα έχω 
ξεχάσει ♦ (αµετβ.) 3. δυναµώνει ο άνεµος, κυρ. στη φρ. φρεσκάρει ο 
καιρός δυναµώνει η ένταση τού ανέµου 4. (µεσοπαθ. φρεσκάροµαι) 
περιποιούµαι πρόχειρα τον εαυτό µου, κυρ. πλένοντας το πρόσωπο και 
τα χέρια µου ή και αλλάζοντας ρούχα ή µακιγιάζ, ώστε να εµφανιστώ 
αναζωογονηµένος, περιποιηµένος: πάω λίγο στο µπάνιο να φρεσκαρι-
στώ πριν βγούµε. —φρεσκάρισµα (το). [ΕΤΥΜ < ιταλ. frescare < 
fresco (βλ. κ. φρέσκος)]. 

φρέσκο1 (το) ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η νωπογραφία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζωγραφική. 
[ΕΤΎΜ. < ιταλ. fresco (βλ. λ. φρέσκος)]. 

φρέσκο2 (το) (αργκό) η φυλακή: τον κλείσανε στο ~ || πέρασε δυο 
µέρες στο ~ ΣΥΝ. στενή. 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fresco «δροσερός - νωπός» (βλ. λ. φρέσκος). Η σηµ. 
«φυλακή» υπάρχει στις ιταλ. φρ. dormire | essere | mettere al fresco 
«κοιµούµαι | είµαι | βάζω στο φρέσκο»]. 

φρέσκο- ά συνθετικό που ενώνεται µε µτχ. παρακειµένου, προσδί-
δοντας της τη σηµασία: 1. αυτού που έγινε πρόσφατα, πριν από λίγο: 
φρεσκο-λουσµένος, φρεσκο-ασβεστωµένος 2. τού νωπού: φρεσκο-δια-
τηρηµένος, φρεσκο-κατεψυγµένος. 

φρεσκοδίατηρηµένος, -η, -ο ο διατηρηµένος σε νωπή κατάσταση. 
φρεσκοκατεψυγµένος, -η, -ο αυτός που έχει καταψυχθεί, ενώ ακόµη 

ήταν φρέσκος, νωπός: ~ ψάρια | λαχανικά. 
φρέσκος, -ια, -ο 1. αυτός που έχει παρασκευαστεί, συλλεγεί κ.λπ. πρό-

σφατα και διατηρεί ακέραια και αναλλοίωτα τα συστατικά του: ~ ψάρι 
| ψωµί ΣΥΝ. νωπός ANT. µπαγιάτικος· ΦΡ. φρέσκος αέρας ο καθαρός 
αέρας, κυρ. τής εξοχής, τής θάλασσας 2. αυτός που καταναλώνεται ό- 

πως παράγεται, χωρίς συντηρητικά ή επεξεργασία: ~ γάλα | κρέας | 
φρούτο ΣΥΝ. νωπός ANT. κατεψυγµένος 3. αυτός που δεν έχει ακόµη 
στεγνώσει, που διατηρείται σε ρευστή κατάσταση: -µπογιά ΑΝΤ. στε-
γνωµένος 4. αυτός που διατηρείται ακόµη στη µνήµη ζωηρά, έντονα: οι 
εντυπώσεις µου απ'αυτόν είναι ~ ακόµη || έχω ~ την εικόνα τής εµφά-
νισης του στη δεξίωση 5. αυτός που µόλις συνέβη, πρόσφατος: ~ ειδή-
σεις | νέα | γεγονότα 6. αυτός που χαρακτηρίζεται από ζωντάνια, δρο-
σιά, σωµατική, ψυχική ή πνευµατική ευεξία: ξύπνησε ~||~ επιδερµίδα 
|| ΤΟ πρωί είναι πάντα ~ το µυαλό τού ανθρώπου· ΦΡ. φρέσκος-φρέ-
σκος (ως χαρακτηρισµός) για κάποιον που εµφανίζεται δροσερός, πε-
ριποιηµένος και µε ζωντάνια: ήρθες ~ σήµερα στη δουλειά! 7. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από ανανεωτική διάθεση, που έχει πρωτότυπο χα-
ρακτήρα: ~ ιδέες | αντιλήψεις ΑΝΤ. παλαιός, οπισθοδροµικός 8. (για 
πρόσ.) που καταπιάνεται για πρώτη φορά µε κάτι, που δεν έχει ακόµη 
αποκτήσει τη σχετική πείρα: ~ στη δουλειά | στο γραφείο 9. για άνε-
µο έντασης περίπου 5 τής κλίµακας Μποφόρ. — φρεσκάδα (η). 
[ΕΤΥΜ < ιταλ. fresco, γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. frise (> γερµ. frisch, 
αγγλ. fresh), αρχ. σκανδ. ferskr]. 

φρήν (η) {φρεν-ός | -ες, -ών) (µόνο στον πληθ. φρένες) ο νους, το µυα-
λό: διαταραχή | σύγχυση φρενών ΦΡ. (α) έξω φρενών (έξω φρενών, 
Πινδάρ. Όλυµπ. 7.47) σε έξαλλη κατάσταση: είµαι | γίνοµαι ~)β) έχω 
σώας τας φρένας βλ. λ. σώος. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Από τη ρίζα φρεν- (πιθ. < I.E. *gwhren-) προ-
έκυψαν τα φρέν-ες στην απαθή βαθµίδα, φρον-ώ, άφρον-α στην ετε-
ροιωµένη βαθµίδα, φρήν στην εκτεταµένη, ά-φρων, έχέφρων στην 
εκτεταµένη-ετεροιωµένη και φρα-σί (δοτ. πληθ. τού φρένες) στη συ-
νεσταλµένη βαθµίδα. Η λ. σχηµατίζεται σε -ήν όπως και άλλα όργα-
να τού σώµατος (άδήν, αύχήν, σπλήν), συνδέεται δε µε το ρ. φράζω 
(βλ. λ. φράση) µέσω τής συνεσταλµ. βαθµ. *φρ-π-δ-, αλλά εκτός τής 
Ελληνικής δεν υπάρχει επιβεβαιωµένη συσχέτιση. ∆εν τεκµηριώνε-
ται οποιαδήποτε ετυµολ. σχέση µε τα ρ. φράσσω και φύρω. Προβλή-
µατα έχουν εξάλλου εγερθεί και σε σχέση µε το µέρος τού σώµατος 
που προσδιόριζε αρχικά η λ. φρήν. Ενώ έχει µάλλον εγκαταλειφθεί η 
σηµ. «διάφραγµα», κερδίζουν έδαφος οι σηµ. «περικάρδιο», «πνεύµο-
νες» ή γενικώς «το σύνολο των οργάνων που βρίσκονται στο άνω µέ-
ρος τού σώµατος». Οµόρρ. φρον-ώ, φρόν-ιµος, φρον-τίς (-ίδα), έχέ-
φρων κ.ά.]. 

φ ρίζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΑΡΧΑΙΟΛ. η ζωφόρος. [ΕΤΥΜ. 
Αντιδάν., < γαλλ. frise < µεσν. λατ. frisium, παράλλ. τ. τού phry-gium < 
λατ. phryx < αρχ. Φρύξ, -υγός (βλ. κ. Φρυγία), επειδή η Φρυγία ήταν 
περιώνυµη για τις χρυσοποίκιλτες ταινίες και ζώνες της]. 

φριζάρω ρ. µετβ. {φρίζαρ-α κ. -ισα, -ισµένος} (για µαλλιά) κατσαρώ-
νω, σγουραίνω. — φριζάρισµα (το). 
[ΕΤΎΜ. Μεταφορά τού γαλλ. friser, αβεβ. ετύµου, πιθ. < frire «τηγανί-
ζω» < λατ. frigere «φρυγανίζω, τηγανίζω», εκφραστ. λ., ίσως προϊόν 
ονοµατοποιίας]. 

Φριζία (η) ιστορική περιοχή τής Β∆. Ευρώπης που βρέχεται από τη 
Βόρεια Θάλασσα και περιλαµβάνει τα Φριζικά Νησιά, πατρίδα των 
Φριζίων, γερµανικού λαού τού οποίου η γλώσσα έχει στενή συγγέ-
νεια µε την Αγγλική· σήµερα ανήκει στη Γερµανία και την Ολλανδία. 
— Φρίζιος (ο), Φρίζια (η), φριζικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΎΜ, < νεολατ. Frisia (ολλ. Friesland) < λατ. Frisii, ονοµασία των 
γερµανικών φύλων τής περιοχής, πιθ. < I.E. *fer-s- ή *far-s- «ακτή»]. 

φρικαλέος, -α, -ο αυτός που προκαλεί φρίκη: ~ έγκληµα ΣΥΝ. φρι-
κτός, απαίσιος, φρικιαστικός. — φρικαλέα επίρρ. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
φρίκη + παραγ. επίθηµα -αλέος, πβ. κ. γηρ-αλέος, ψωρ-αλέος]. 

φρικαλεότητα (η) [1887] {φρικαλεοτήτων} 1. η φρίκη που προκαλεί 
κάτι αποκρουστικό 2. (συχνά στον πληθ.) οτιδήποτε προκαλεί φρίκη: 
διαπράττω φρικαλεότητες || οι ~ των στρατευµάτων κατοχής. 

φρικάρω ρ. αµετβ. {φρίκαρ-α κ. -ισα, -ισµένος} (αργκό) 1. φρίττω: 
όταν βλέπω φίδι, ~ 2. εκπλήσσοµαι έντονα: όταν τον είδα µε τέτοια 
εµφάνιση, φρικάρισα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. freak «τέρας, ασυνήθιστο φαινόµενο ή πρόσωπο» (πιθ. 
συνδ. µε αρχ. αγγλ. frician «χορεύω») + παραγ. επίθηµα -άρω, µε πα-
ρετυµολογική επίδρ. τού φρίκη]. 

φρικασέ (το) {άκλ.} φαγητό που παρασκευάζεται από κρέας βρα-
σµένο µε µαρούλι ή άλλα λαχανικά και αβγολέµονο: αρνάκι | χοιρι-
νό ~. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. fricassée < p. fricasser, από συµφυρµό των p. frire «τη-
γανίζω» + casser «σπάζω»]. 

φρίκη (η) {χωρ. πληθ.} 1. ο τρόµος που καταλαµβάνει κάποιον, όταν 
βλέπει ή ακούει κάτι αποτρόπαιο: µου προκαλεί - η θέα τού αίµατος || 
η ~ τού πολέµου· ΦΡ. ταινία φρίκης η ταινία που µε την υπόθεση 
της ή/και µε αποτρόπαιες σκηνές αποσκοπεί στο να προκαλέσει τρό-
µο στον θεατή ΣΥΝ. ταινία τρόµου, γκραν-γκινιόλ 2. (συνεκδ.) οτιδή- 

φρέσκο- α' συνθετικό 
φρεσκο-αλεσµένος, -η, -ο ιρρεσκο-θερισµένος, -η, -ο ψρεσκο-οργωµένος, -η, -ο φρεσκο-σοβαντισµένος, -η, -ο φρεσκο-φορεµένος, -η, -ο 
φρεσκο-αλωνισµενος, -η, -ο φρεσκο-καβουρδισµένος,-η.-ο φρεσκο-παντρεµένος, -η, -ο φρεσκο-στταρµένος,-η,-ο φρεσκο-φτειαγµένος,-η.-ο 
φρεσκο-ανοιγµένος, -η, -ο φρεσκο-καθαρισµένος, -η, -ο φρεσκο-πατηµένος, -η, -ο φρεσκο-στειµµένος, -η, -ο φρεσκο-φυτεµένος, -η, -ο 
φρεσκο-αοβεστωµένος, -η, -ο φρεσκο-καλλιεργηµένος, -η, -ο φρεσκο-πλεγµένος, -η, -ο φρεσκο-στολισµένος, -η, -ο φρεσκο-χαραγµένος, -η, -ο 
φρεσκο-ασπριοµένος,-η.-ο φρεσκο-κολληµένος, -η, -ο φρεοκο-πλυµένος, -η, -ο φρεσκο-συγυρισµένος,-η,-ο φρεσκο-χιονισµένος,-η,-ο 
φρεσκο-βαµµένος, -η, -ο φρεοκο-κοµµένος, -η, -ο φρεσκο-ποτισµένος, -η, -ο φρεσκο-ταϊσµένος, -η, -ο φρεσκο-χτενιοµένος, -η, -ο 
φρεσκο-βρασµένος, -η, -ο φρεσκο-κοπανισµένος, -η, -ο φρεσκο-πουληµένος, -η, -ο φρεσκο-τηγανισµένος, -η, -ο φρεσκο-χτισµένος, -η, -ο 
φρεσκο-βρεγµένος, -η, -ο φρεσκο-κουρεµένος, -η, -ο φρεσκο-ραµµένος, -η, -ο φρεσκο-τριµµένος, -η, -ο φρεσκο-χωρισµένος, -η, -ο 
φρεσκο-γραµµένος, -η, -ο φρεοκο-λουσµένος, -η, -ο φρεσκο-ρυθµισµένος, -η, -ο φρεσκο-τρυγηµένος, -η, -ο φρεσκο-ψηµένος, -η, -ο 
φρεσκο-γυαλισµένος, -η, -ο φρεσκο-µαγειρεµένος, -η, -ο φρεσκο-οερβιρισµένος, -η, -ο φρεσκο-τυλιγµένος, -η, -ο φρεσκο-ψωνισµένος, -η, -ο 
φρεσκο-δουλεµένος, -η, -ο φρεσκο-µπογιατισµένος, -η, -ο φρεσκο-σιδερωµένος, -η, -ο φρεσκο-τυττωµένος, -η, -ο 
φρεσκο-ζυµωµένος, -η, -ο φρεσκο-ξυρισµένος, -η, -ο φρεσκο-σκαλισµενος, -η, -ο φρεσκο-υφασµένος, -η, -ο 
Φρεσκο-θαµµένος, -η, -ο φρεσκο-ξυοµένος, -η, -ο φρεσκο-σκαµµένος, -η, -ο φρεσκο-φαγωµένος, -η, -ο 



φρικιάζω 1904 φροντίζω 
 

ποτέ αποτρόπαιο προκαλεί το παραπάνω συναίσθηµα: ήταν ~ να το 
ακούς 3. (ως χαρακτηρισµός) για κάτι/κάποιον πολύ άσχηµο, απωθη-
τικό: ΤΟ παίξιµο της στη χθεσινή παράσταση ήταν ~ || -Πώς σου φά-
νηκε ο άντρας της; —! 
[ΕΤΥΜ αρχ., παράλλ. τ. τού θηλ. φρίξ, -ικός «ελαφρός κυµατισµός, ρί-
γος, ανατρίχιασµα», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε µέσ. ιρλ. bri «λόφος» 
(αιτ. brig), ουαλ. -briga «ψηλός, ορθός» κ.ά., που ανάγονται στη µη-
δενισµ. βαθµ. τού I.E. *bher-gh- «ψηλός, ύψος», µε την έννοια «στέ-
κοµαι όρθιος - ανατριχιάζω». Οι σηµασιολογικά συγγενείς τ. ρίγος, 
λατ. frîgus ανάγονται σε I.E. *srîg- και δεν συνδέονται µε τη λ. φρίξ]. 

φρικιάζω ρ. αµετβ. {φρικίασα} 1. αισθάνοµαι φρίκη 2. ριγώ, ανατρι-
χιάζω. Επίσης (λόγ.) φρικιώ [µτγν.} {-άς...}. — φρικίασµα (το). 

φρικίαση (η) [µτγν.] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) 1. το ρίγος, 
το τρεµούλιασµα 2. (µτφ. για υδάτινη επιφάνεια) ο ελαφρός κυµατι-
σµός. 

φρικιαστ^σς, -ή, -ό αυτός που προξενεί φρίκη: ~ θέαµα ΣΥΝ. φρικαλέος, 
φρικτός. — φρικιαστικά επίρρ. 

φρι-κίκ (το) {άκλ.} (στο ποδόσφαιρο) το σουτ που έχει δικαίωµα να 
εκτελέσει παίκτης µετά από φάουλ µέσα στην αντίπαλη µεγάλη πε-
ριοχή ή γενικότ. σε οποιοδήποτε σηµείο τού γηπέδου, χωρίς να εµπο-
δίζεται από αντίπαλο παίκτη. [ΕΤΥΜ < αγγλ. free kick «ελεύθερο 
χτύπηµα»]. 

φρικιό (το) (αργκό) 1. το νεαρό άτοµο που ντύνεται και συµπεριφέ-
ρεται µε τρόπο πρσκληκτικά αντίθετο προς τις κοινωνικές συµ-
βάσεις, συνήθ. για να εκδηλώσει αµφισβήτηση, διαµαρτυρία κ.λπ. 2. 
άτοµο µε πολύ άσχηµη εξωτερική εµφάνιση. [ΕΤΥΜ < αγγλ. freak 
(βλ. λ. φρικάρω) µε παρετυµολογική επίδρ. τού φρίκη, πβ. κ. χτικιό]. 

φρικιώ ρ. → φρικιάζω 
φρικτός, -ή, -ό κ. φριχτός 1. αυτός που προκαλεί φρίκη: υπέστη ~ 
βασανιστήρια || βρήκε ~ θάνατο || αντίκρισε ένα ~ θέαµα ΣΥΝ. φρικα-
λέος, αποτρόπαιος, απαίσιος 2, (εκφραστ.) πολύ κακής ποιότητας, 
απαίσιος: είναι ~ τα παπούτσια που φοράς || - παράσταση | οργάνω-
ση. — φρικτά κ. φριχτά επίρρ. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φρίσσω | -ττω 
(βλ.λ.)]. 

φρικώδης, -ης, -ες [αρχ.] {φρικώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) ο 
φρικτός. — φρικωδώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φριµάζω κ. (λαϊκ.) φρουµάζω ρ. αµετβ. {φρίµα-ξα, -γµένος) 1. (κυρ. για 
άλογα) ξεφυσώ δυνατά µε τα ρουθούνια από ανυποµονησία ή ορ-
γασµό 2. (µτφ. για πρόσ.) εξοργίζοµαι. — φρίµασµα κ. φρούµασµα 
(το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. φριµάσσω < αρχ. φριµάσσοµαι (·ττ-), εκφραστ. p., πιθ. 
συνδ. µε σανσκρ. jârbhurïti «τραντάζοµαι, σπινθηροβολώ», αρχ. ισλ. 
brimi «φωτιά», αρχ. αγγλ. brim «θάλασσα», πράγµα που οδηγεί σε θ. 
*bh(e)ri-m-, άλλος τ, τού I.E. *bher- «κοχλάζω, αναβλύζω» (µε έρρινη 
παρέκταση -m-)]. 

Φρίντα (η) → Φρειδερίκη 
φρίξον ήλιε! (φρίξον ήλιε, στέναξον γή·από την Ακολουθία τής Με-

γάλης Τετάρτης) (λόγ.) για να εκφραστεί έντονη δυσαρέσκεια, απο-
τροπιασµός (για ανεπίτρεπτη, αισχρή ή φρικτή πράξη). 

Φρίξος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. γυιος τού βασιλιά τής Βοιωτίας Αθάµαντα και 
τής Νεφέλης, αδελφός τής Έλλης· για να γλυτώσει την έχθρα τής µη-
τρυιάς του Ινούς, έφυγε µε την Έλλη από τη χώρα του µε τη βοήθεια 
ενός χρυσόµαλλου κριαριού που έστειλε η µητέρα του 2. ανδρικό 
όνοµα. [ΕΤΥΜ < αρχ. Φρίξος < φρίξ, -ικός (βλ. λ. φρίκη)]. 

φριτέζα (η) (χωρ, γεν. πληθ.} ελλην. τηγανιέρα 1. µαγειρικό σκεύος µε 
δύο πτυσσόµενα χερούλια στις άκρες του και αραιό µεταλλικό πλέγ-
µα, µέσα στο οποίο τοποθετούνται τροφές· για τηγάνισµα προσαρµό-
ζεται µέσα σε κατσαρόλα, στον πυθµένα τής οποίας υπάρχει καυτό 
λάδι ή (σπανιότ.) λίπος, ώστε να διαπερνά και να τηγανίζει το πε-
ριεχόµενο τού σκεύους 2. (συνεκδ.) µαγειρικό σκεύος που αποτελεί-
ται από µία κατσαρόλα (κάδο) µε ενσωµατωµένο το παραπάνω πλέγ-
µα και χρησιµοποιείται για το τηγάνισµα τροφίµων. [ΕΤΥΜ. < γαλλ. 
fritteuse < frit(e) «τηγανητός» < λατ. frictus, µτχ. τ. τού p. frigere 
«τηγανίζω, φρυγανίζω»]. 

φρίτούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) 1. το τηγάνισµα σε λάδι ή σε λίπος 2. 
µείγµα λίπους και λαδιού για τηγάνισµα. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. frittura < fritto «τηγανητός» < λατ. frictus, µτχ. τ. τού ρ. 
friere «φρυγανίζω, τηγανίζω»]. 

φριττω ρ. αµετβ. {έφριξα} 1. καταλαµβάνοµαι από φρίκη 2. (εκφρα-
στ.) καταλαµβάνοµαι από έντονη δυσαρέσκεια, αποτροπιασµό: έφρι-
ξε, όταν έµαθε τα καµώµατα τού γυιου του. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φρίξ, -
ικός (βλ. λ. φρίκη)]. 

φριχτός, -ή, -ό → φρικτός 
φροϊδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Ζ. Φρόυντ και τη θε-

ωρία του: ~ θεωρία | ανάλυση. 
φροϊδισµός (ο) η ψυχαναλυτική θεωρία τού Αυστριακού νευρολόγου 
Ζίγκµουντ Φρόυντ. — φροϊδιστής (ο), φροϊδίστρια (η). [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού γερµ. Freudismus, από το όν. τού Αυστριακού 
νευρολόγου Sigmund Freud (1856-1939)]. 

φροκαλιά (η) (λαϊκ.) η σκούπα. 
φροκαλίζω ρ. µετβ. {φροκάλισα} (λαϊκ.) σκουπίζω. Επίσης φροκαλώ {-

είς...}. — φροκάλισµα (το). 
φρόκαλο (το) (λαϊκ.) 1. το σκουπίδι: µαζεύω | σαρώνω τα ~ 2. (συ-

νεκδ.) η σκούπα · 3. (µτφ.-υβριστ.) πρόσωπο χαµηλού επιπέδου, άξιο 
περιφρόνησης 4. (ως χαρακτηρισµός-οικ.) πάρα πολύ άσχηµος άν-
θρωπος. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φροκαλώ (υποχωρητ.) < *φλοκαλώ (µε ανοµοίωση τού 
-λ-) < αρχ. φιλοκαλώ «διακοσµώ - αγαπώ το ωραίο» (< φιλόκαλος)- 

πβ. τη µεσν. «γλώσσα» φιλοκάλιον «σκούπα»]. 
φρόνηµα (το) {φρονήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. φρονήµατα (τα) οι από-

ψεις, οι πεποιθήσεις: διώχθηκε λόγω των πολιτικών του ~ || φάκελος 
πολιτικών - ΣΥΝ. ιδεολογία 2. η συναίσθηση τής αξίας ή τής υπερο-
χής: οι Ένοπλες ∆υνάµεις διαθέτουν υψηλό ~ ΣΥΝ. ηθικό, αυτοπεποί-
θηση. [ΕΤΥΜ αρχ· < φρονώ (βλ.λ.)]. 

φρονηµατίζω ρ. µετβ. {φρονηµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} κά-
νω (κάποιον) φρόνιµο, συνετό: ήλπιζαν πως η τιµωρία θα τον φρονη-
µάτιζε ΣΥΝ. συνετίζω. — φρονηµατισµός (ο) [µτγν.], φρονηµατιστι-
κός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· φρονηµατίζοµαι «γίνοµαι υπερόπτης, αλαζόνας» < φρό-
νηµα. Η σηµερινή σηµ. οφείλεται στην επίδρ. τής λ. φρόνιµος]. 

φρονηµατίζω ή φρονιµατίζω; Επειδή το ρήµα φρονηµατίζω σηµαί-
νει «συνετίζω, κάνω κάποιον να σκέπτεται και να φέρεται σωστά, 
µε φρόνηση, φρόνιµα», παρασυνδέεται από µερικούς παραγωγικά 
προς το φρόνιµος και γράφεται (λανθασµένα) ως φρονιµατίζω: 
φρονήµατ(-ος) + -ίζω > φρονηµατίζω (όχι: φρόνιµος > *φρονιµί-
ζω\). Από το φρόνιµος παράγεται το αµετάβατο ρ. φρονιµ-εύω, που 
σηµαίνει «γίνοµαι φρόνιµος». Με άλλα λόγια, σηµασιολογικώς τα 
φρονηµατίζω και φρονιµεύω βρίσκονται σε σχέση µεταβατικού 
και αµετάβατου ρήµατος µε παραπλήσια βασική σηµασία. 

φρόνηση (η) {-ης κ. -ήσεως | χωρ. πληθ.} σκέψη και συµπεριφορά που 
χαρακτηρίζεται από σύνεση και σωφροσύνη: ενεργώ µε ~ ΣΥΝ. φρο-
νιµάδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λογικός. [ΕΤΥΜ < αρχ. φρόνησις < φρονώ (-
έω), βλ.λ.]. 

φρονιµάδα (η) → φρόνιµος 
φρονιµεόω ρ. αµετβ. [µτγν.] {φρονίµεψα} (καθηµ.) γίνοµαι φρόνιµος: 

από τότε που πήγε στο νηπιαγωγείο, φρονίµεψε. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φρονη-
µατίζω^ 

φρονιµίτης (ο) [1897] {φρονιµιτών} καθένας από τους τέσσερεις τε-
λευταίους γοµφίους, που φυτρώνουν στα άκρα τής γνάθου, συνήθ. 
µετά το δέκατο έκτο έτος τής ηλικίας τού ανθρώπου ΣΥΝ. σωφρονι-
στήρας. 
[ΕΤΥΜ < φρόνιµος + παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. κ. τραπεζίτης, απόδ. 
τού γαλλ. dent de sagesse (αγγλ. wisdom tooth)]. 

φρόνιµος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που σκέπτεται λογικά και ενερ-
γεί µε σύνεση, προνοητικότητα και περίσκεψη: ~ άνθρωπος | οικογε-
νειάρχης || οι ~ και οι µωρές παρθένες ΣΥΝ. λογικός, συνετός, µυαλω-
µένος, γνωστικός ΑΝΤ. άµυαλος, ασυλλόγιστος· ΦΡ. (παροιµ.) των 
φρονίµων τα παιδιά, πριν πεινάσουν µαγειρεύουν για να τονιστεί η 
αξία τής προνοητικότητας 2. (συνεκδ. για πράξεις κ.λπ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από σύνεση, περίσκεψη κ.λπ.: ~ απόφαση/ κουβέντες | 
συµβουλές || (απρόσ.) δεν είναι φρόνιµο να εµπιστεύεσαι τέτοιους 
ανθρώπους 3. αυτός που ακολουθεί τους ηθικούς κανόνες και τα κυ-
ρίαρχα ηθικά πρότυπα τής κοινωνίας ΣΥΝ. ενάρετος, ηθικός 4. (συ-
νήθ. για παιδιά) αυτός που είναι υπάκουος και πειθαρχηµένος: όσο 
λείπω, να είσαι ~l ANT. άτακτος. — φρόνιµα επίρρ., φρονιµάδα 
[µεσν.] κ. φρονψότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αΡχ· < φρον- (ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. φρεν- τής λ. φρήν, -ενός, 
βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. µόν-ιµος], 

φροντίδα (η) 1. το έντονο ενδιαφέρον, η ιδιαίτερη προσοχή και ενα-
σχόληση µε κάποιον/κάτι: ιδιαίτερη | ξεχωριστή | συγκινητική | ολο-
κληρωµένη | ειδική ~ || η στοργή και η ~ των γονέων για τα παιδιά || - 
για το ντύσιµο | την εξωτερική εµφάνιση | τη διασκέδαση || η ~ τού 
σώµατος | τής επιδερµίδας ΣΥΝ. µέριµνα, περιποίηση ΑΝΤ. αµέλεια, 
αδιαφορία 2. (συνήθ. στον πληθ.) (κακόσ.) οτιδήποτε βασανίζει το 
µυαλό κάποιου, τον κάνει να καταβάλλει εντατικές προσπάθειες, να 
αγωνιά, να έχει άγχος κ.λπ.: τώρα που παντρεύτηκε, έχει πολλές ~ || 
γεµάτος άγχη και ~ ΣΥΝ. έγνοια, σκοτούρα, πρόβληµα 3. το σύνολο 
των ενεργειών και η ευθύνη για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης, έρ-
γου, σκοπού κ.λπ.: το πρόγραµµα καταρτίστηκε µε δική του ~ || η 
γιορτή διοργανώθηκε µε τη ~ τού δηµάρχου 4. ο επιµεληµένος τρόπος 
µε τον οποίο γίνεται κάτι: σκάλισµα | βιβλιοδεσία µε ιδιαίτερη ~ ΣΥΝ. 
µεράκι. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φροντίς, -ίδος < θ. φρον-, ετεροιωµ. βαθµ. τού φρήν, -
ενός (βλ.λ.), αν και δεν έχει ερµηνευθεί ικανοποιητικά η κατάλ. -τίς. 
Η απλούστερη εκδοχή είναι η υιοθέτηση οδοντικού επιθήµατος -τις 
(< *-ti, πβ. κ. πίσ-τις, κύσ-τις), ενώ έχει προταθεί και η αναγωγή στο 
ρ. φροντίζω (υποχωρητ.). Τέλος, κατ' άλλη άποψη, η λ. προέρχεται από 
τ. *φρον-τρίς (µε ανοµοίωση), θηλ. τού *φρον-τήρ «στοχαστής» (µε 
επίθηµα -τήρ, πβ. κ. κρα-τήρ(]. 

φροντίζω ρ. µετβ. {φρόντισ-α, -µένος} 1. (συχνά +για) ασχολούµαι µε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπευθυνότητα µε (κάτι): - την καριέρα | τις 
σπουδές || (µτφ.) ~ την τσέπη | το πορτοφόλι µου (το οικονοµικό µου 
συµφέρον) || - για τη µόρφωση | τη συντήρηση | την ανατροφή των 
παιδιών µου || ~ για θέσεις | εισιτήρια | καθίσµατα (µεριµνώ για την 
απόκτηση θέσεων κ.λπ.) || θα φροντίσω για το θέµα | την υπόθεση σας 
ΣΥΝ. νοιάζοµαι, ενδιαφέροµαι, µεριµνώ ΑΝΤ. αµελώ 2. έχω κατά νου, 
κανονίζω ή επιδιώκω: φρόντισε αύριο να πας- µην το αµελήσεις 3. 
(+να | ώστε...) µεριµνώ από πριν, προνοώ: φρόντισε να έχεις µαζί σου 
την ταυτότητα σου 4. επιµελούµαι, περιποιούµαι (κάποιον/κάτι): ~ 
τον εαυτό µου | το ντύσιµο | την εµφάνιση | την υγεία | τη σιλουέτα 
µου || τον άρρωστο φρόντιζε µια νοσοκόµα || το παιδί φροντίζει τη 
γιαγιά του ΣΥΝ. (για ασθενή) κουράρω 5. µε προσωπική εργασία 
κάνω κάτι να βρίσκεται ή να διατηρείται σε καλή κατάσταση: ~ ΤΟ 
σπίτι | τον κήπο | το αυτοκίνητο µου 6. (η µτχ. φροντισµένος, -η, -ο) 
αυτός που έχει γίνει µε προσοχή, επιδεξιότητα και χαρα- 
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κτηρίζεται από καλό γούστο: ~ έκδοση | ντύσιµο | ύφος ΣΥΝ. περι-
ποιηµένος, επιµεληµένος, προσεγµένος ANT. πρόχειρος, κακόγουστος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φρογτίς, -ίδος (βλ.λ.)]. 

φροντιστηριακός, -ή, -ό [1846] αυτός που σχετίζεται µε φροντι-
στήριο: ~ τάξεις | πείρα | µαθήµατα. — φροντιστηριακά επίρρ. 

φροντιστήριο (το) {φροντιστηρί-ου | -ων} 1. το ιδιωτικό εκπαιδευ-
τήριο που βοηθεί τους µαθητές στα σχολικά ή πανεπιστηµιακά µα-
θήµατα και στην προετοιµασία για τις εξετάσεις τους: κάνω µαθη-
µατικά σε ~ || νοµικό ~ ΦΡ. φροντιστήριο (ξένων γλωσσών) το ιδιω-
τικό εκπαιδευτήριο όπου διδάσκονται ξένες γλώσσες 2. (συνεκδ.) η 
σειρά βοηθητικών µαθηµάτων είτε σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο είτε µε 
καθηγητή στο σπίτι για τη βελτίωση τής επίδοσης τού µαθητή: κάνω 
- στην έκθεση (παίρνω µαθήµατα) || του κάνω ~ στα µαθηµατικά (πα-
ραδίδω µαθήµατα) 3. (ειδικότ.) το πανεπιστηµιακό µάθηµα κατά το 
οποίο γίνεται εξέταση και εφαρµογή όσων έχουν διδαχθεί 4. (σπα-
νιότ.) το σεµινάριο (βλ.λ.) 5. (µτφ.) το δασκάλεµα κάποιου από πριν, 
για το τι πρέπει να πει ή να κάνει σε συγκεκριµένη περίσταση: ήταν 
φανερό ότι οι µάρτυρες είχαν περάσει από ~ για το τι έπρεπε να πουν • 
6. αποθήκη ή το γραφείο τού φροντιστή (κυρ. θεάτρου). — (υποκ.) 
φροντιστηριάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ινστιτούτο. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φροντιστήριον, στη µτγν. σηµ. «σχολείο - σπουδή», < 
φροντίζω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. κ. γυµνασ-τήριον]. 

φροντιστηριούχος (ο/η) ιδιοκτήτης φροντιστηρίου. [ΕΤΥΜ. 
< φροντιστήριο + παραγ. επίθηµα -ούχος (< έχω)]. 

φροντιστής (ο) [αρχ.], φροντίστρια (η) {φροντιστριών} 1.ο υπεύ-
θυνος για την προµήθεια και τη φύλαξη ειδών που απαιτούνται για 
κάτι (θεατρική παράσταση, το γύρισµα κινηµατογραφικής ταινίας, 
τη λειτουργία αθλητικής οµάδας κ.λπ.) 2. ο υπεύθυνος για τη συντή-
ρηση ενός χώρου ή για τις προµήθειες σε οργανισµό, στρατόπεδο 
κ.λπ.: ~ γηπέδου | στην Ολυµπιακή Αεροπορία · 3. ο καθηγητής φρο-
ντιστηρίου ή αυτός που παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα. 

φρονώ ρ. µετβ. {φρονείς...} (λόγ.) έχω τη γνώµη, νοµίζω: εγώ ~ ότι πρέ-
πει να αντιµετωπίσουµε σοβαρότερα το ζήτηµα ΣΥΝ. θεωρώ, πιστεύω. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοµίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρονώ (-έω), ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. φρεν- τού φρήν, -
ενός (βλ.λ.)]. 

Φροσύνη (η) → Ευφροσύνη 
Φρόσω (η) → Ευφροσύνη 
φροϋδικός, -ή, -ό → φροϊδικός 
φροϋδισµος (ο) → φροϊδισµός 
φροϋδιστής (ο) -> φροϊδισµός 
φρούδος, -η, -ο (λόγ.) µάταιος, ανώφελος: ~ ελπίδες. [ΕΤΥΜ, < αρχ. 

φρούδος, αρχική σηµ. «αυτός που έχει φύγει, εξαφανιστεί», συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. προ οδού µε πρόληψη τής δα-σύτητας και 
κράση]. 

φρουί-νλασέ κ. φρουί-γκλασέ (το) {άκλ.} γλύκυσµα που παρα-
σκευάζεται από φρούτα καλυµµένα µε γλάσο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
γαλλ. fruit glacé < fruit «φρούτο» + glacé «παγωµένος»]. 

φρουί-ζελέ (το) {άκλ.} ζελέ από χυµό ή µε µικρά κοµµάτια φρούτων. 
[ETXM < γαλλ. gelé (ενν. fruit). Βλ. κ. ζελέ]. 

φρουκτόζη (η) {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. απλό σάκχαρο, ισοµερές τής γλυ-
κόζης, το οποίο απαντά στα πράσινα φυτά, στους καρπούς και στο 
µέλι και έχει γεύση πιο γλυκιά από την κοινή ζάχαρη. [ΕΤΥΜ. 
Μεταφορά τού αγγλ. fructose < λατ. frflctus «καρπός» (βλ. λ. φρούτο)]. 

φρουµάζω ρ. → φριµάζω 
φρούµασµα (το) → φρίµασµα 
φρουρά (η) 1. η φρούρηση, η φύλαξη- (συνεκδ.) 2. οµάδα προσώπων, 

κυρ. στρατιωτών, που αναλαµβάνει τη φύλαξη θέσεως ή προσώπου: 
η προσωπική - τού υπουργού || η προεδρική -1| τιµητική ~· ΦΡ. παλαιά 
φρουρά (περιληπτ.) οι παλαιότεροι σε έναν χώρο: η ~ των διηγηµα-
τογράφων | των αγωνιστών || «στο πλαίσιο τής ανανέωσης τού κόµ-
µατος, στις εκλογές για τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή δεν θα λάβουν 
µέρος κορυφαία στελέχη τής ~» (εφηµ.) 3. το σύνολο των στρατευµά-
των, τα οποία εδρεύουν σε πόλη: η ~ τής πρωτεύουσας 4. η υπηρεσία 
τού φρουρού, η βάρδια τού φρουρού: είµαι | αναλαµβάνω | µπαίνω | 
αντικαθιστώ ~· ΦΡ. αλλαγή φρουράς βλ. λ. αλλαγή. [ΕΤΥΜ αρχ., 
παράλλ. τ. τού φρουρός (βλ.λ.)]. 

φρουραρχείο (το) [1833] 1. ΣΤΡΑΤ. η στρατιωτική αρχή που εκτελεί 
χρέη αστυνοµίας, έχοντας τον έλεγχο τής εξωτερικής υπηρεσίας και 
τής εν γένει συµπεριφοράς (πειθαρχίας κ.λπ.) στρατιωτικών από µο-
νάδες που σταθµεύουν σε πόλη ή διέρχονται από αυτήν 2. (συνεκδ.) 
το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η παραπάνω αρχή. 

φρούραρχος (ο) {φρουράρχ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. ο διοικητής τού 
φρουραρχείου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φρουρά + -άρχος < άρχω]. 

φρούρηση (η) → φρουρώ 
φρούριο (το) [αρχ.] {φρουρί-ου | -ων} 1. η µεγάλη οχυρή κτηριακή ε-

γκατάσταση ή συγκρότηµα εγκαταστάσεων, όπου διευθύνεται η υπε-
ράσπιση περιοχής από εχθρική επίθεση και στην οποία µπορεί να ε-
δρεύει υψηλή στρατιωτική ή άλλη αρχή ΣΥΝ. κάστρο, πύργος, οχυρό 
2. (µτφ.) καθετί που έχει λειτουργία προστασίας, υπερασπίσεως: το 
Πανεπιστήµιο υπήρξε το ~ των δηµοκρατικών ιδεωδών. — φρουρια-
κός,-ή,-ό [1897]. 

φρουρός (ο/η) 1. πρόσωπο που φρουρεί κάποιον/κάτι: οι ~ των συνό-
ρων || βάζω ~ στην τράπεζα || υπάρχουν δύο φρουροί νύχτα-µέρα 
µπροστά στο σπίτι του ΣΥΝ. σκοπός, σωµατοφύλακας, φύλακας 2. 
(µτφ.) πρόσωπο που αναλαµβάνει να υπερασπίζεται, να προασπίζει 
κάτι: ~ τής ελευθερίας | τής δηµοκρατίας | τής ηθικής. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
*προ-/ιορός, µε πρόληψη τής δασύτητας (πβ. κ. φρούδος) 

και συναίρεση, < προ + *-horós < *-(s)woro- τού ρ. ορώ (βλ.λ.)]. 
φρουρώ ρ. µετβ. [αρχ.] {φρουρείς... | φρούρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµέ-

νος} 1. παρακολουθώ (κάτι/κάποιον), φροντίζοντας για την ασφάλεια 
του: ~ στρατόπεδο | τα σύνορα | το προεδρικό µέγαρο 2. παρακολουθώ 
(κάποιον που βρίσκεται υπό περιορισµό), προσέχοντας να µη δρα-
πετεύσει: τον κρατούµενο φρουρούν τέσσερεις αστυνοµικοί ΣΥΝ. επι-
τηρώ, περιφρουρώ, φυλάω. — φρούρηση (η) [µτγν.]. 

φρουταγορά (η) υπαίθρια αγορά ή κατάστηµα όπου πωλούνται 
φρούτα. 

φρουτάκια (τα) {χωρ. γεν.} τυχερό παιχνίδι στο οποίο ο παίκτης προ-
σπαθεί να επιτύχει την εµφάνιση τριών όµοιων εικόνων (συνήθ. 
φρούτων) στην οθόνη ειδικής συσκευής. 

φρουτιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} επιτραπέζιο σκεύος στο οποίο τοπο-
θετούνται φρούτα. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. fruttiera < frutto (βλ. λ. φρούτο)]. 

φρούτο (το) 1. ο εδώδιµος νωπός καρπός δέντρου ή θάµνου, που συ-
νήθ. έχει γλυκιά γεύση και τρώγεται ως επιδόρπιο (π.χ. µήλο, πορτο-
κάλι, φράουλα, πεπόνι κ.ά.): καθαρίζω τα - (τους αφαιρώ τη φλούδα) 
2. (µτφ.-ειρων.) για πρόσωπο ή κατάσταση που ξενίζει, προκαλεί αρ-
νητική εντύπωση ή δυσάρεστη έκπληξη: Καινούργιο - κι αυτό! Πώς 
βρέθηκε αυτό το ψώνιο µε εκποµπή στην τηλεόραση; || «ο ορθολογι-
σµός θεωρείται δυτικό ~, µε αποτέλεσµα να µην είναι ιδιαίτερα δη-
µοφιλής τον τελευταίο καιρό» (εφηµ.). — (υποκ.) φρουτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. frutto < λατ. fructus «καρπός» < p. fruor «καρπούµαι, 
χρησιµοποιώ»]. 

φρουτόδεντρο (το) το οπωροφόρο δέντρο. 
φρουτοθεραπεία (η) {φρουτοθεραπειών} η θεραπεία που βασίζεται 

στη διατροφή µε φρούτα. 
φρουτόκρεµα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) κρέµα φτειαγµένη από πολτο-
ποιηµένα φρούτα, συνήθ. ως παιδική τροφή. 

φρουτοσαλάτα (η) {δύσχρ. φρουτοσαλατών} ψιλοκοµµένα φρούτα 
ανακατεµένα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fruit salad]. 

φρουτοφαγία (η) {χωρ. πληθ.} το να τρώει κανείς πολλά φρούτα: η ~ 
αποτελείς στοιχείο τής υγιεινής διατροφής. 

φρουτοφάγος, -ος, -ο αυτός που τρώει πολλά φρούτα. 
φρουτοχυµός (ο) ο χυµός που φτειάχνεται µε στείψιµο φρούτων: 

φρέσκος | απολαυστικός ~. [ΕΤΎΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. fruit 
juice]. 

φρουφρού (το) {άκλ.} 1. το θρόισµα λεπτού υφάσµατος ή φορέµατος 
2. ο φραµπαλάς- ΦΡ. (όλο) φρουφρού και αρώµατα (ως χαρακτηρι-
σµός) για πρόσωπο επιφανειακό, που ενεργεί µε επιδεικτικό, θορυ-
βώδη αλλά ανούσιο τρόπο, µε σκοπό τον εντυπωσιασµό: µην τον 
παίρνεις στα σοβαρά- είναι όλο ~. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ., πιθ. < γαλλ. 
froufrou]. 

φρυάζω ρ. αµετβ. {(ε)φρύαξα} (λόγ.) 1. (για άλογα) φριµάζω 2. (για 
πρόσ.) κυριεύοµαι από θυµό, εξοργίζοµαι: φρύαξε όταν το έµαθε. — 
φρύανµα (το) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρυάσσω < αρχ. φρυάσσοµαι (-ττ-) «φριµάζω, χρεµε-
τίζω», εκφραστ. ρ. (όπως και το συνώνυµο φριµάσσοµαι), αβεβ. ετύ-
µου. Έχει προταθεί η σύνδεση µε το ουσ. φρέαρ (βλ.λ.) µέσω τής µη-
δενισµ. βαθµ. *bhru (τής ρίζας *bhr-ew-), ενώ κατ' άλλη άποψη το ρ. 
αποτελεί µεταπλασµ. τ. τού φριµάσσοµαι µε την επίδρ. τού ουσ. 
ρύαξ, -ακος]. 

φρυγανιά (η) η ψηµένη (σε φρυγανιέρα ή γκριλ) φέτα ψωµιού. — 
(υποκ.) φριιγανίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < φρυγανίζω (υποχωρητ.)]. 

φρυγανιέρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η οικιακή ηλεκτρική συσκευή που 
ψήνει φέτες ψωµιού, για να γίνουν φρυγανιές. [ΕΤΥΜ. < φρυγανιά + 
παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. σαλατ-ιέρά]. 

φρυγανίζω ρ. µετβ. {φρυγάνισ-α, -τηκα, -µένος) ψήνω (φέτα ψω-
µιού), ιόστε να γίνει τραγανή. — φρυγάνισµα (το). [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. φρύγανον (βλ.λ.)]. 

φρύγανο (το) {φρύγανων} 1. ποώδες φυτό µε ξυλώδη βλαστό ή µι-
κρού µεγέθους θάµνος, που φυτρώνει σε άγονους και βραχώδεις τό-
πους καθώς και οι άκρες των βλαστών του ξεραίνονται σε περιόδους 
ξηρασίας: στα ~ ανήκουν το θυµάρι, η φασκοµηλιά κ.ά. 2. ξερό κλαδί 
ή θάµνος που χρησιµοποιείται για το άναµµα φωτιάς ΣΥΝ. χαµό-
κλαδο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρύγανον < φρύγω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ανον, πβ. 
κ. λάχ-ανον, τρύπ-ανον]. 

<ρρυγανώδης, -ης, -ες [µτγν.] {φρυγανώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. 
αυτός που έχει τη µορφή φρύγανων 2. γεµάτος φρύγανα. 

Φρύγος (ο) {Φρυγών} ΙΣΤ. µέλος αρχαίου λαού, ο οποίος αρχικά κα-
τοικούσε στη Θράκη και αργότερα (2400-2000 π.Χ.) µετακινήθηκε στη 
Β. Μικρά Ασία, όπου ανέπτυξε σηµαντικό πολιτισµό. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Φρύξ, -γός, βλ. λ. Φρυγία]. 

Φρυγία (η) αρχαία χώρα τής Β∆. Μικράς Ασίας. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου. Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, οι Φρύγες ονοµάζονταν επίσης 
Βρίγες | Βρύγες | Βρύγοι και ήταν γείτονες των Μακεδόνων, ενώ τον 
12ο π.Χ. αι. µετακινήθηκαν προς την Μικρά Ασία. Μολονότι 
θεωρούνται I.E. φύλο, δεν έχει τεκµηριωθεί επαρκώς η σύνδεση µε την 
I.E. γλώσσα], 

φρυγικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Φρύγες ή τη 
Φρυγία: ~ γλώσσα | πολιτισµός 2. ΙΣΤ. φρυγικός σκούφος | πίλος (α) 
κάλυµµα τού κεφαλιού σε σχήµα κόλουρου κώνου µε την κορυφή να 
κλίνει προς τα εµπρός, το οποίο συνήθιζαν να φορούν οι Φρύγες (β) 
κάλυµµα τού κεφαλιού όµοιο µε το παραπάνω, που υπήρξε σύµβολο 
επαναστατών σε διάφορες αστικές δηµοκρατικές επαναστάσεις (στις 
Κάτω Χώρες, στη Β. Αµερική, των Ιακωβίνων κατά τη Γαλλική Επα- 
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νάσταση). Επίσης φρύγιος, -α, -ο [αρχ.]. 
φρύγω ρ. µετβ. (φρυγµένος) ξεροψήνω, καβουρντίζω: φρυγµένα αµύ-
γδαλα. — φρυγµός (ο) [µτγν.] κ. φρύξη (η) [µτγν.] (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
αρχ. < *bhr-ug- (µε παρέκταση -g- και φωνηεντικό ένθηµα -u-(, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *bher- «ψήνω, µαγειρεύω», πβ. σανσκρ. 
bhrjjâti «ψήνει», λατ. fr-i-g-ëre «ψήνω, τηγανίζω» (> γαλλ. frire, ισπ. 
freir), λετ. birga «ατµός, αχνός» κ.ά.]. 

φρυδάς (ο) {φρυδάδες} (εκφραστ.) ο άνδρας που έχει µεγάλα ή πυ-
κνά φρύδια. 

φρυδάτος, -η, -ο αυτός που έχει µεγάλα ή πυκνά φρύδια. 
[ΕΤΥΜ. < φρύδι + παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. χνουδ-άτος]. 

φρύδι (το) {φρυδ-ιού | -ιών} 1. λωρίδα από κοντές τρίχες σε σχήµα 
ηµισελήνου, η οποία περιβάλλει το άνω µέρος των µατιών και τα 
προστατεύει από τον ιδρώτα: σµίγω | σηκώνω τα ~ 2. (µτφ.) το χείλος, 
η άκρη υψώµατος, η κορυφογραµµή: στο ~ τού γκρεµού | τής πλα-
γιάς. — (υποκ.) φρυδάκι (το), (µεγεθ.) φρυδάρα (η). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
µτγν. όφρύδιον, υποκ. τού αρχ. όφρϋς (ή) < ο- προθε-µατ. + -φρϋς < I.E. 
j*bhrü- «φρύδι», πβ. σανσκρ. bhrûh, αρχ. ιρλ. for-bru, αρχ. σλαβ. 
bruvi, αρχ. σκανδ. brun, µακεδ. άβροϋτες κ.ά. Κατ' άλ-λην υπόθεση, η 
λ. όφρϋς σχηµατίστηκε από τ. *όπ-φρϋς, όπου το όπ-αποτελεί ριζικό 
θ. τού παρακ. όπ-ωπ-α (βλ. λ. όµµα) και από το φρΰς (< I.E. *bhrû-), 
πβ. κ. αγγλ. eye-brow]. 

φρυκτός, -ή, -ό (αρχαιοπρ.) ο ξεροψηµένος, ο καβουρντισµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φρύγω (βλ.λ.)]. 

φρυκτωρία (η) {φρυκτωριών} (κατά την αρχαιότητα) η µετάδοση ση-
µάτων µε πυρσούς κατά τη νύκτα σε µακρινές αποστάσεις. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < φρυκτωρός < φρυκτός «πυρσός» (βλ.λ.) + -ωρός (µε έκταση 
τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ορώ, πβ. κ. θυρ-ωρός]. 

Φρύνη (η) 1. αρχαία Αθηναία εταίρα (365-310 π.Χ.), φηµισµένη για 
την εξαιρετική οµορφιά της 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. 
όν. < φρϋνος (βλ.λ.)]. 

Φρύνιχος (ο) {-ου κ. -ίχου} αρχαίος Αθηναίος τραγικός ποιητής (6ος 
αι. π.Χ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < φρϋνος (βλ.λ.)]. 

φρύνος (ο) αµφίβιο χωρίς ουρά, συγγενές προς τον βάτραχο, που 
όµως έχει µεγαλύτερο σώµα, πιο αδύνατα πίσω πόδια, δέρµα τραχύ 
και ξηρό, γεµάτο εξογκώµατα και παραµένει συχνότερα στην ξηρά. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φρϋνος < *bhr-ü-no- (µε παραγ. επίθηµα -no-), µηδενισµ. 
βαθµ. (µε παρέκταση -û-) τού I.E. *bher- «λαµπρός, καφετής, καστα-
νός», πβ. σανσκρ. babhruh, «καστανοκόκκινος», λατ. fiber «κάστο-
ρας», αρχ. γερµ. brun «ανοιχτό καφέ χρώµα» (> γερµ. braun, αγγλ. 
brown) κ.ά. Είναι προφανές ότι η λ. φρϋνος αναφερόταν εξαρχής σε 
ζώα που έχουν ανοιχτό καφέ χρώµα και κατέληξε να προσδιορίζει το 
συγκεκριµένο αµφίβιο]. 

φρύξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} το καβούρντισµα, το ξεροψήσιµο. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φρύξις < αρχ. φρύγω (βλ.λ.)]. 

-φρων, -φρων, -φρον (λόγ.) λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέ-
των που δηλώνει: 1. ότι κάποιος έχει ορισµένες πεποιθήσεις: βασιλό-
φρων, εθνικό-φρων 2. ότι κάποιος έχει συγκεκριµένη άποψη για τον 
εαυτό του και αντίστοιχη συµπεριφορά: ταπεινό-φρων, µετριό-φρων 
3. ότι κάποιος βρίσκεται σε συγκεκριµένη πνευµατική κατάσταση: 
σώ-φρων, ά-φρων, παρά-φρων. Επίσης (προφορ.) -φρονας (ο/η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. ά-φρων, 
σώ-φρων, µτγν. ταπεινό-φρων), που προέρχεται από µεταπτωτ. βαθµ. 
τού φρήν, φρενός (βλ.λ.)]. 

φταίξιµο (το) {φταιξίµ-ατος | -ατα, -άτων} (καθηµ.) η υπαιτιότητα, η 
ευθύνη για δυσάρεστο συµβάν: το ~ δεν είναι δικό µου || ο κατηγο-
ρούµενος ρίχνει το ~ στον φίλο του ΣΥΝ. ενοχή. [ΕΤΥΜ. Από το θ. τού 
αορ. έ-φταιξ-α (ρ. φταίω) και το παραγ. επίθηµα -ιµο, πβ. κ. τρέξ-ιµο]. 

φταίχτης (ο) {φταιχτών}, φταίχτρα (η) {δύσχρ. φταιχτρων) (καθηµ.) 
πρόσωπο που φταίει για κάτι. [ΕΤΥΜ. Από το θ. τού αορ. έ-φταιξ-α 
(ρ. φταίω), πβ. κ. παίχ-της]. 

φταίω κ. (λόγ.) πταίω ρ. αµετβ. {φταί-ω, φται-ς, -ει, -µε, -τε, -νε | 
έφταιξα} 1. είµαι υπαίτιος, ένοχος: φταίνε οι γονείς για την κακή 
ανατροφή των παιδιών τους || εσύ φταις γι'αυτό που έπαθα· ΦΡ. (α) τι 
φταίω για να εκφραστεί η διαµαρτυρία κάποιου που αδικείται, 
επειδή υφίσταται τις συνέπειες από κάτι για το οποίο δεν έχει ο ίδιος 
ευθύνη: ~ εγώ, αν εσύ είσαι ανίκανος; || κι εγώ ~; || τι φταις κι εσύ, να 
βασανίζεσαι µαζί µου; (δεν πρέπει να βασανίζεσαι κι εσύ µαζί µου) 
(β) φταίω (σε κάποιον) (i) (συνήθ. αρνητ.) θεωρούµαι αιτία ή υπεύθυ-
νος για κάτι κακό (από κάποιον): (ειρων.) τόσα άλλα προβλήµατα 
υπάρχουν, αυτό σου έφταιξε; (αυτό είναι το πρόβληµα σου;) (ii) ενο-
χλώ (κάποιον): τι σου έφταιξε το σκυλί και το κακοµεταχειρίζεσαι 
έτσι; (γιατί το κακοµεταχειρίζεσαι;) || συνεχώς βρίσκει αφορµή για να 
γκρινιάζει- πότε του φταίει το φαΐ, πότε το σπίτι (γ) έφταιξε ο γάι-
δαρος και δέρνουν το σαµάρι (παροιµ.) για περιπτώσεις που, αντί 
για τον ένοχο, τιµωρείται ένας αθώος ή κάποιος που έχει έµµεση σχέ-
ση µε το πρόβληµα (δ) τις πταίει; βλ. λ. τις' 2. (σε παρελθοντικούς 
χρόνους) διαπράττω σφάλµα, παράπτωµα: αν έφταιξα σε τίποτε, σου 
ζητώ συγγνώµη || παραδέχοµαι ότι έφταιξα 3. (τριτοπρόσ. φταίει, 
φταίνε) για τον προσδιορισµό τού αιτίου ή τού ενόχου: «τι να φταίει, 
τι να φταίει που δεν πήγαµε µπροστά;» (τραγ.) || ίσως φταίει το ότι δεν 
υπήρξε εκεί µια αντίστοιχη αστική τάξη, ίσως φταίνε και οι δια-
φορετικές συνθήκες. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. πταίω, αγν. ετύµου, εκφραστ. p., που εµφανίζει 
όµοια κατάλ. προς τα ρ. παίω, ραίω]. 

φτάνω ρ. → φθάνω 
φταρνίζοµαι ρ. → φτερνίζοµαι 

φτάρνισµα (το) -+ φτέρνισµα 
φτάσιµο (το) {φτασίµατος | χωρ. πληθ.} ο άφιξη, ο ερχοµός. 
φτασµένος, -η, -ο αυτός που είναι επιτυχηµένος στον χώρο του: στα 

30 του ήταν κιόλας ένας ~ γιατρός | δικηγόρος. 
φτειανµένος, -η, -ο 1. αυτός που είναι καλά αποκατεστηµένος 

επαγγελµατικά, οικονοµικά κ.λπ.: δεν έχει ανάγκη αυτός, είναι καλά 
~ µε τα λεφτά τού µπαµπά 2. αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση ευ-
θυµίας επειδή έχει καταναλώσει οινοπνευµατώδες ποτό: όταν βγήκα-
µε το βράδυ ήταν ήδη ~ 3. αυτός που βρίσκεται υπό την επήρεια ναρ-
κωτικών ουσιών 4. αυτός που είναι έτοιµος για ερωτική συνεύρεση. 

φτειάνω ρ. → φτειάχνω 
φτειάξη (η) (σχολ. ορθ. φτιάξη) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. ο τρόπος µε τον 
οποίο είναι φτειαγµένο κάτι: είναι από τη - του πολύ πρακτικό 2. (για 
πρόσ.) η εξωτερική εµφάνιση 3. ο ιδιαίτερος χαρακτήρας που έχει 
κανείς, η ιδιοσυγκρασία: δεν είναι στη - του να λέει ψέµατα. [ΕΤΥΜ 
< *εύθείασις < µεσν. εύθειάζω, βλ. λ. φτειάχνω]. 

φτειαξιά κ. φτειασιά (η) (σχολ. ορθ. φτιαξια) η κατασκευή τού σώ-
µατος, ο τύπος τού σώµατος: είχε ωραία ~. 

φτειάξιµο κ. φτειάσιµο (το) -> φτειάχνω 
φτειασίδι κ. (λαϊκ.) φκειασίδι (το) (σχολ. ορθ. φτιασίδι κ. φκιασίδι) 

{συνήθ. στον πληθ.} το στολίδι, το ψιµύθιο: της αρέσει να ντύνεται 
απλά, χωρίς φτειασίδια || (µτφ.) ο λόγος του µεστός, λιτός, χωρίς 
φτειασίδια. 
[ΕΤΥΜ. < *εύθείασις (< µεσν. εύθειάζω, βλ. λ. φτειάχνω) + παραγ. επί-
θηµα -ίδι, πβ. κ. στολ-ίδι]. 

φτειασιδώνω κ. (λαϊκ.) φκειασιδώνω ρ. µετβ. (σχολ. ορθ. φτιασι-
δώνω κ. φκιασιδώνω) {φτειασίδω-σα, -θηκα, -µένος} στολίζω, καλλω-
πίζω µε φτειασίδια (κάποιον)· συχνά ειρων.: ώρες τη φτειασιδώνανε 
για να εµφανιστεί στην εκδήλωση. — φτειασίδωµα κ. (λαϊκ.) φκεια-
σίδωµα (το). 

φτειαστός, -ή, -ό → φτειαχτός 
φτειάχνω κ. (λαϊκ.) φκειαχνω κ. φτειάνω [µεσν.] κ. φκειάνω ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. (σχολ. ορθ. φτιάχνω κ. φκιάχνω κ. φτιάνω κ. φκιάνω) [έ-φτεια-
ξα κ. -σα, φτειά-χτηκα κ. -στηκα, -γµένος κ. -σµένος} ♦ (µετβ.) 1. 
δηµιουργώ κάτι, είτε µε µηχανικά µέσα είτε µε ενέργειες µου είτε µε 
τη σκέψη και τον λόγο: το εργοστάσιο του έφτειαχνε έπιπλα || ~ σπίτι 
στην Πάρο || τα βιβλία φτειάχνονται από χαρτί || ~ σχέδια | µια 
καινούργια λέξη | µια θεωρία || - ένα µουσικό συγκρότηµα ΣΥΝ. κα-
τασκευάζω 2. (ειδικότ.) ετοιµάζω: φτειάξε µου έναν καφέ || ~ το φα-
γητό | έναν κατάλογο µε ονόµατα 3. δίνω σε (κάτι) τη µορφή που πρέ-
πει να έχει, τακτοποιώ: ~ το κρεβάτι | το δωµάτιο µου || έφτειαξε τα 
µαλλιά της και ποζάρισε για φωτογραφία 4. (α) διορθώνω: ~ το ρολόι 
µου, που πηγαίνει µπροστά (β) επισκευάζω: πότε θα έρθει ο ηλεκτρο-
νικός, να φτειάξει την τηλεόραση; || προσπαθεί να φτειάξει τα φρένα 
τού αυτοκινήτου 5. (γενικότ.) βελτιώνω, κάνω (κάτι) να γίνει καλύτε-
ρο, να έρθει σε καλύτερη κατάσταση: το χαµοµήλι θα σου φτειάξει το 
στοµάχι- ΦΡ. (α) (οικ.) (κάτι | κάποιος) µε φτειάχνει (i) (κάτι/κάποιος) 
µε κάνει να νιώθω καλύτερα, µου προκαλεί ευθυµία (ii) (κάποιος) µε 
διεγείρει ερωτικά, µε ανάβει: ξέρει να µε φτειάχνει µε κάθε του άγ-
γιγµα (β) φτειάχνω τη µέρα (κάποιου) κάνω κάποιον να αισθανθεί 
ευχάριστα: µε το κοπλιµέντο που µου έκανε µου έφτειαξε τη µέρα 6. 
(λαϊκ.) ασχολούµαι (µε κάτι): τι φτειάχνεις σήµερα; ΦΡ. (λαϊκ.) τι 
φτειάχνεις; πώς πας, τι κάνεις; 7. τιµωρώ, κυρ. στη ΦΡ. θα σε 
φτειάξω!: άσ' τον και θα σ' τον φτειάξω εγώ! ΣΥΝ. θα σε κανονίσω, θα 
σε τακτοποιήσω, θα σου δείξω εγώ! · ΦΡ. (α) τα φτειάχνω (µε κάποιον) 
(i) συµφιλιώνοµαι: είχαν τσακωθεί, αλλά τώρα τα έχουν φτειάξει (ii) 
δηµιουργώ ερωτικό δεσµό: τη γνώρισε στο γραφείο, του άρεσε και τα 
'φτειαξε µαζί της || τους τα 'φτειαξε µια κοινή τους φίλη (β) τη 
φτειάχνω (σε κάποιον) εξαπατώ (κάποιον): µου την έφτειαξαν µου 
πήραν 100.000 δρχ. χιλιάδες τάχα δανεικά και εξαφανίστηκαν♦ 8. (α-
µετβ.) βελτιώνοµαι: από αύριο θα φτειάξει ο καιρός || ακόµη είναι µι-
κρός και δεν καταλαβαίνει- όταν µεγαλώσει, θα φτειάξει || ο κόσµος 
ελπίζει ότι µετά από τόση λιτότητα θα φτειάξει η κατάσταση || µε τη 
λιακάδα µού φτειάχνει η διάθεση- (µεσοπαθ. φτειάχνοµαι) 9. αποκα-
θίσταµαι ικανοποιητικά (στον επαγγελµατικό και κοινωνικό τοµέα): 
φτειάχτηκε ήδη σε σχετικά µικρή ηλικία || ανακατεύτηκε µε το εµπόριο 
και φτειάχτηκε 10. καλλωπίζοµαι, στολίζοµαι: συνηθίζει να 
φτειάχνεται µε τις ώρες στον καθρέφτη || πάω να φτειαχτώ, γιατί πε-
ριµένω κόσµο απόψε- (αργκό) 11. (α) έρχοµαι σε κατάσταση ευθυµίας 
µεθώντας ελαφρά: µε δύο σφηνάκια φτειάχτηκε ο φίλος µας (β) έρ-
χοµαι στα κέφια µου, φτάνω σε µεγάλη ευδιαθεσία: ~, όταν µου λες 
τέτοια || πάµε ν'ακούσουµε τραγούδια, να φτειαχτούµε 12. διεγείροµαι 
ερωτικά 13. βρίσκοµαι υπό την επήρεια ναρκωτικών: από το βλέµµα 
του φαινόταν ότι ήταν φτειαγµένος ΣΥΝ. µαστουρώνω 14. (η µετοχή 
φτειαγµένος, -η, -ο) βλ.λ. — φτειάξιµο κ. φτειάσιµο κ. (λαϊκ.) 
φκειάσιµο (σχολ. ορθ. φτιάξιµο, φκιάσιµό). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κάνω. [ΕΤΥΜ. 
< µεσν. φτειάνω (κατά τα ρ. σε -χνω, πβ. σπρώ-χνω, διώ-χνω, που 
σχηµατίζουν αοριστικό θ. µε χαρακτήρα -ξ-) < φθειάνω < *φθει-άζω 
(κατά τα ρ. σε -νω) < εύθειάζω «ισιώνω, διορθώνω» (µε σίγηση τού 
άτονου αρκτικού /e/, πβ. κ. εύθηνός - φτηνός) < αρχ. ευθύς. Η γρ. µε -
ι- (φτιάχνω) δεν έχει ετυµολ. στήριξη]. φτειαχτός, -ή, -ό κ. φτειαστός 
(σχολ. ορθ. φτιαχτός κ. φτιαστός) (καθηµ.-κακόσ.) 1. µη φυσικός 
ΣΥΝ. τεχνητός 2. µη αληθινός, προσποιητός: το επεισόδιο ήταν ~· 
είχαν συνεννοηθεί από πριν να κάνουν ότι µαλώνουν || ~ αποτέλεσµα | 
αγώνες ΣΥΝ. στηµένος, προσυ-νεννοηµένος, σικέ. φτελιά (η) 
µακρόβιο και υψηλόκορµο δέντρο, το οποίο καλλιεργείται πολλές 
φορές ως καλλωπιστικό και χαρακτηρίζεται για την ανθεκτικότητα 
τού ξύλου του στο νερό ΣΥΝ. (διαλεκτ.) καραγάτσι. Επίσης (λόγ.) 
πτελέα 



φτενός 1907 φτυάρι 
 

[ΕΤΥΜ. όψιµο µεσν. < αρχ. πτελέα (ήδη µυκ. pte-re-wa | pe-te-re-wa), 
αγν. ετύµου. Η λ. φαίνεται να εµφανίζει παραγ. επίθηµα -έα (πβ. µηλ-
έα, ίτ-εα, συκ-έη), αλλά το µυκ. -ewa γεννά προβλήµατα. Έχει διατυ-
πωθεί η άποψη ότι η λ. συνδ. µε το µτγν. πτέλας «αγριόχοιρος», µε 
την έννοια ότι ο αγριόχοιρος συχνάζει σε περιοχές µε τέτοια δέντρα 
(πβ. κ. γερµ. Eber «αγριόχοιρος» - Eberesche «φτελιά»). Το αρµ. t'eli 
«φτελιά» ίσως αποτελεί δάνειο από την Ελληνική]. 

φτενός, -ή, -ό (λαϊκ.) λεπτός, αδύνατος ΣΥΝ. λιγνός, ψιλός, ισχνός, 
αδύνατος, άπαχος ANT. χοντρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < πτενός «λεπτός» < ουσ. πτενόν «φτερό» (< αρχ. πτη-νόν)].# 

φτενόφλουδος, -η, -ο (καρπός) που έχει φτενή φλούδα ΣΥΝ. ψιλό-
φλρυδος. 

φτέρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ποώδες φυτό χωρίς άνθη και σπόρους, το 
οποίο εµφανίζεται σε χιλιάδες διαφορετικά είδη, ορισµένα από τα 
οποία καλλιεργούνται ως διακοσµητικά, και χαρακτηρίζεται από την 
ιδιότητα του να πολλαπλασιάζεται µε σπόρια (βλ. λ. σπόριο)· ΦΡ. λα-
γός τη φτέρη έσειε | κούναγε, κακό τής κεφαλής του για περιπτώ-
σεις που κάποιος δεν προσέχει κάτι που τον προστατεύει και προκα-
λεί µόνος του το κακό του. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πτέρις, -εως < αρχ. 
πτερόν]. 

φτεριάζω ρ. αµετβ. {φτέριασα} (για νεοσσό) βγάζω φτερά, φτερώνω. — 
φτέριασµα (το). 

φτέρνα κ. (λόγ.) πτέρνα (η) {φτερνών} 1. το οπίσθιο µέρος τού πέλ-
µατος τού ανθρώπινου ποδιού- ΦΡ. (α) αχίλλειος πτέρνα βλ. λ. αχίλ-
λειος (β) οι φτέρνες του χτυπούν στις πλάτες | στους ώµους για πο-
λύ γρήγορη φυγή κάποιου που κινδυνεύει (πβ. τα πόδια του έφταναν 
στους ώµους) 2. (συνεκδ.) το πίσω µέρος τού παπουτσιού ή τής κάλ-
τσας. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πτέρνη < I.E. *persnä «φτέρνα» (για την εναλλαγή 
τού αρκτικού *pt- | *ρ-, πβ. κ. πτόλις - πόλις, πτόλεµος - πόλεµος), πβ. 
σανσκρ. pärsni- «φτέρνα», λατ. perna «χοιροµέρι, ζαµπόν» (> ισπ. 
pierna), χεττ. parSna «άνω µέρος τού µηρού», γοτθ. fairzna «φτέρνα» 
(> γερµ. Ferse) κ.ά. Το µυκ. pte-no (δυϊκός πτέρνω;) δηλώνει ένα τµή-
µα τής άµαξας (πιθ. τα δύο σκαλοπάτια)]. 

φτερνιά (η) το χτύπηµα µε φτέρνα ή µε σπιρούνι. 
φτερνίζοµαι κ. φταρνίζοµαι κ. (λόγ.) πταρνιζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. 

{φτερνίστηκα} εκπνέω απότοµα και µε θόρυβο, κυρ. εξαιτίας ερεθισµού 
στη µύτη ή στις ρινικές κοιλότητες (π.χ. από σκόνη ή κρύωµα). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. πτάρνυµαι, µε την προσθήκη τού επιθήµατος -ίζω | -
οµαι, < *ptr-nu- (µε επίθηµα *neu- | *nu-), συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*p(s)ter- «φταρνίζοµαι», πβ. αρµ. p'rngam, λατ. sternuere (> γαλλ. 
éternuer, ισπ. estornudar) κ.ά. Η I.E. ρίζα έχει προφανώς ηχοµιµητ. 
προέλευση, o νεοελλ. τ. φτερνίζοµαι παρουσιάζει τροπή τού -α- σε -
ε- σε περιβάλλον υγρού (πβ. κρεβάτι - κράβατος), ίσως µε την επίδρ. 
τής λ. φτέρνα]. 

φτέρνισµα κ. φτάρνισµα (το) {φτερνίσµ-ατος | -ατα, -άτων} ο 
αντανακλαστικός σπασµός των αναπνευστικών µυών, κυρ. εξαιτίας 
ερεθισµού στη µύτη ή στις ρινικές κοιλότητες, ο οποίος προκαλεί 
απότοµη εκπνοή µε έντονο χαρακτηριστικό ήχο. 

φτερνιστήρι (το) [µεσν.] {φτερνιστηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ο πτερνι-
στήρας, το σπιρούνι. 

φτερνοκοπω ρ. µετβ. {φτερνοκοπείς... | φτερνοκόπησα) χτυπώ µε τις 
φτέρνες ή µε το φτερνιστήρι. — φτερνοκόπηµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
πτερνοκοπώ < πτέρνα + -κοπώ (< κόπτω), πβ. κ. πλευ-ρο-κοπώ]. 

φτερό (το) 1. ο επιδερµικός σχηµατισµός που καλύπτει το σώµα των 
πουλιών: παλιότερα από τα ~ τής χήνας κατασκευάζονταν πένες || 
φτερά και πούπουλα 2. η φτερούγα: τα ~ τού αετού | των αγγέλων || 
το πουλί άνοιξε τα - του και πέταξε µακριά || πουλί µε σπασµένα ~· 
ΦΡ. (µτφ.) (α) δίνω φτερά (σε κάποιον) δίνω θάρρος (σε κάποιον), ανυ-
ψώνω το ηθικό του (β) κόβω τα φτερά (κάποιου) βλ. λ. κόβω (γ) κάνω 
φτερά χάνοµαι, εξαφανίζοµαι (πιθ. λόγω κλοπής): η τσάντα µου έκα-
νε φτερά µέσα από το αυτοκίνητο! (δ) στο φτερό πολύ γρήγορα, στο 
άψε-σβήσε: έφερε τον καφέ - (ε) φύλλο και φτερό βλ. λ. φύλλο 3. 
εξάρτηµα µε µορφή πτερυγίου ή φτερούγας: ~ αεροπλάνου | ανεµό-
µυλου 4. το ξεσκονιστήρι µε φτερά (σηµ. 1) 5. η µεταλλική καµπυλώ-
δης προστατευτική κατασκευή που καλύπτει από πάνω τον τροχό αυ-
τοκινήτου ή δίτροχου 6. (µτφ.) η ώθηση ή η δύναµη και η ορµή: τα 
διαβάσµατα εκείνα έδωσαν φτερά στη φαντασία του || τα ~ τής ελ-
πίδας | τής νιότης 7. (στην πυγµαχία) κατηγορία φτερού κατηγορία 
στην οποία αγωνίζονται πολύ ελαφριοί πυγµάχοι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πτερόν < θ. πτ- (< I.E. *pet- «πετώ, πέφτω», βλ. λ. πέτο-µαι) + παραγ. 
επίθηµα -ε-ρον. Η λ. συνδ. επίσης µε χεττ. pattar «φτερό», αρµ. t'er 
«πλευρά», σανσκρ. patra- «φτερό, πούπουλο», αρχ. γερµ. fedara (> 
γερµ. Feder «πούπουλο»), λατ. penna «πούπουλο» (< *petnä-) κ.ά.]. 

φτεροκοπώ ρ. αµετβ. {φτεροκοπ-άς κ. -είς... | φτεροκόπησα} πετώ 
κάνοντας θόρυβο µε τα φτερά µου: «κότες και κοκόρια φτεροκοπού-
σαν κακαρίζοντας και ξεσήκωναν σκόνη και τον κόσµο» (περιοδ.). — 
φτεροκόπηµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < φτερό + -κοπώ < κόπτω, πβ. κ. πλαγιο-κοπώ]. 

φτεροπόδαρος, -η, -ο (εκφραστ.) γρήγορος στο τρέξιµο, αυτός που 
µοιάζει να έχει φτερά στα πόδια του ΣΥΝ. γοργοπόδαρος. φτερούγα (η) 
{σπάν. φτερούγων} καθένα από τα δύο συµµετρικά όργανα πτήσεως 
στα πλευρά των πουλιών και των εντόµων ΣΥΝ. φτερό (σηµ. 2)· ΦΡ. 
(µτφ.) παίρνω (κάποιον) κάτω από τις φτερούγες µου παίρνω 
(κάποιον) υπό την προστασία µου, αναλαµβάνω την προστασία 
κάποιου, συνήθ. αδυνάµου, (υποκ.) φτερουγίτσα (η). 

[ΕΤΥΜ < µεσν. πτερούγα (µε τροπή τού -υ- σε -ου- σε περιβάλλον 
υγρού) < αρχ. πτερύγιον, υποκ. τού πτέρυξ, -υγος (βλ.λ.). o τ. φτερού-
γων µε επίδρ. τού πτερύγων]. 

φτερουγίζω ρ. αµετβ. {φτερούγισα} (για πουλιά και έντοµα) 1. κουνώ 
τα φτερά µου, για να πετάξω 2. κουνώ τα φτερά µου και πετώ" ΦΡ. 
(µτφ.) φτερούγισε η καρδιά µου αισθάνθηκα µεγάλη συγκίνηση. Επί-
σης φτερουγώ {-άς...}. — φτερούγισµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
πτερυγί£ω < πτέρυξ, -υγος (βλ. κ. φτερούγα)]. 

φτέρωµα κ. (λόγ.) πτερωµα (το) {φτερώµ-ατος | -ατα, -άτων} το σύ-
νολο των φτερών που καλύπτουν το σώµα των πουλιών: πλούσιο | πο-
λύχρωµο | φανταχτερό -. [ΕΤΥΜ. < µτγν. πτέρωµα < αρχ. πτερώ (-όω) 
< πτερόν]. 

φτερώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {φτέρω-σα, -µένος) ♦ 1. (αµετβ.) (για που-
λιά) βγάζω φτερά ♦ (µετβ.) (µτφ.) 2. κάνω (κάποιον) γρήγορο, δίνω τα-
χύτητα σε (κάποιον/κάτι): η φιλοδοξία του να νικήσει φτέρωσε τα 
πόδια του 3. ενθαρρύνω κάποιον, του δίνω κουράγιο: τον φτέρωσε µε 
τα λόγια του. [ΕΤΥΜ < αρχ. πτερώ (-όω) < πτερόν (βλ.λ.)]. 

φτερωτός, -ή, -ό κ. (λόγ.) πτερωτός 1. αυτός που έχει φτερούγες· ΦΡ. 
(α) φτερωτός θεός ο θεός Έρωτας (β) φτερωτός κόσµος τα πουλιά 
2. (µτφ.) πολύ γρήγορος, αυτός που µοιάζει να έχει φτερά: ~ άλογο 3. 
αυτός που έχει σχηµατισµούς, οι οποίοι µοιάζουν µε φτερούγες (πτε-
ρύγια): ~ τροχός 4. φτερωτή (η) (α) ο τροχός νερόµυλου, ο οποίος φέ-
ρει πτερύγια: «γύρνα ~ τού µύλου» (Φ. Γκ. Λόρκα, µετάφρ. Ν. Γκά-
τσος) (β) (γενικότ.) κάθε τροχός µε πτερύγια. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
πτερωτός < πτερώ (-όω) < πτερόν]. 

φτηνά επίρρ. → φθηνά 
φτηναίνω ρ. → φθηναίνω 
φτήνια κ. φθήνια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (καθηµ.) η ιδιότητα τού 

φτηνού ή η κατάσταση κατά την οποία οι τιµές είναι χαµηλές· ΦΡ. 
(παροιµ.) η φτήνια τρώει τον παρά όταν τα προϊόντα είναι φτηνά, 
έχει κανείς την τάση να ξοδεύει πάρα πολλά χρήµατα 2. η χαµηλή 
ποιοτική στάθµη και αξία: η ~ των λόγων του | τής συµπεριφοράς 
του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια, φτώχια. 
[ΕΤΥΜ. < φτηναίνω (υποχωρητ.) < φτηνός, πβ. κ. φτωχός - φτωχαίνω -
φτώχια]. 

φτηνιάρης, -α, -ικο {φτηνιάρηδες} (µειωτ.) αυτός που έχει µικρή αξία 
ή χαµηλή ποιότητα: το εορταστικό πρόγραµµα τού καναλιού ήταν 
πολύ ~. Επίσης φτηνιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < φτηνός + παραγ. 
επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. ζηλ-ιάρης]. 

φτηνό- (µειωτ.) α' συνθετικό που προσδίδει στο β' συνθετικό την 
ιδιότητα τού φθηνού λόγω κακής ποιότητας: φτηνο-δουλειά, φτηνο-
πάπουτσα. 

φτηνοδουλειά (η) (µειωτ.) 1. η κακής ποιότητας εργασία, που δεν 
απαιτεί µεγάλη αµοιβή 2. (συνεκδ.) το κακής ποιότητας έργο, που δεν 
στοίχισε πολλά: αυτός ο πίνακας είναι ~. 

φτηνοπρά(γ)µατα (τα) (φτηνοπρα)γ)µάτων} (µειωτ.) 1. τα πράγµατα 
χωρίς ιδιαίτερη αξία, τα φτηνά πράγµατα 2. οι ανάξιες λόγου υπο-
θέσεις: δεν ασχολούµαι µε τέτοια ~. 

φτηνός, -ή, -ό → φθηνός 
φτιασίδι (το) → φτειασίδι 
φτιασιδώνοµαι ρ. → φτειασιδώνοµαι 
φτιάχνω ρ. → φτιάχνω 
φτου επιφών. 1. ο ήχος τού φτυσίµατος· ΦΡ. (α) φτου κι απ' την αρχή 

βλ. λ. αρχή (β) (υβριστ.) φτου σου! ντροπή σου! (γ) φτου ξελευθερία! 
συνηθισµένη έκφραση στο παιδικό παιχνίδι «κρυφτό», την οποία λέει 
ο παίκτης ο οποίος ξεφεύγει και µε αυτόν τον τρόπο «ελευθερώ-νει» 
όλους τους παίκτες που έχει βρει αυτός που τα φυλάει (δ) φτου, 
κακά! (i) (οικ.) ως έκφραση αποδοκιµασίας προς κάποιον που είπε 
κακή λέξη (ii) προς µικρό παιδί για να φτύσει κάτι που έβαλε στο 
στόµα του 2. εκφράζει απογοήτευση, έντονη δυσαρέσκεια για κάτι 
που συνέβη αντίθετα από το επιθυµητό: ~, ατυχία! || ~, να πάρει ο 
διάολος! Πάλι έχασα το πορτοφόλι µου! 3. έφραζα αηδία: ~! Γα κα-
ρύδια είναι χαλασµένα! 4. για την αποτροπή βασκανίας, όταν εκ-
φράζει κανείς έντονα τον θαυµασµό του: ~ σου, κοπελάρα µου!, επί-
σης σε φρ. όπως φτου σου να µη σε µατιάσω!, φτου σου να µην αβα-
σκαθείς! και συχνά επαναλαµβανόµενο: φτου-φτου-φτου, (να µη σε 
µατιάσω)! [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ., µε την επίδρ. τού ρ. φτύνω]. 

φτουράω ρ. αµετβ. {φτουράς, -άει..., -άνε | φτούρησα) 1. (για ποσό-
τητα) είµαι αρκετός, φθάνω (και περισσεύω): ένα κιλό σιµιγδάλι και 
δεν φτούρησε για ένα ταψί 2. (για ενέργεια) ευοδώνοµαι, πετυχαίνω, 
συµφέρω: δεν ~ αυτή η επιχείρηση- πρέπει να αλλάξουµε προσανα-
τολισµούς 3. (αργκό-για πρόσ.) αξίζω, είµαι επαρκής (για κάτι): κα-
λό παιδί, αλλά δεν φτουράει ως µαθητής. 
[ΕΤΥΜ. < λατ. obduro «είµαι σκληρός, αντέχω» (< προθ. ob- + duro < 
durus «σκληρός, στερεός»), κατ' επίδρ. τού ρ. φτάνω]. 

φτυάρι κ. (λαϊκ.) φκυαρι (το) {φτυαρ-ιού | -ιών) 1. εργαλείο που 
αποτελείται από ένα στειλιάρι, στην άκρη τού οποίου είναι προσαρ-
µοσµένη πλατιά µεταλλική επιφάνεια· χρησιµοποιείται για τη λήψη, 
τη µεταφορά και το ανακάτωµα στερεών υλικών (χώµατος, πετρών, 
λάσπης κ.λπ.) και, σπάνια, στο σκάψιµο 2. (µτφ.) αυτός που συνηθί-
ζει να κουτσοµπολεύει, να κακολογεί τους άλλους (βλ. κ. λ. θάβω) 3. 
µακριά ξύλινη λαβή µε πλατύ άκρο για το φούρνισµα τού ψωµιού. 
— (υποκ.) φτυαράκι (το). 
[ΕΤΥΜ όψιµο µεσν. < µτγν. πτυάριον, υποκ. τού αρχ. πτύον «φτυάρι», 
τεχν. όρ. (µε αρχικό θ. πτ- αντί τού αναµενόµενου π-), πιθ. < I.E. *peu-
/ *pu- «καθαρίζω, διυλίζω, κοσκινίζω», πβ. σανσκρ. pâvate, λατ. pürus 
«γνήσιος, αγνός» (> γαλλ. pur, αγγλ. pure), αρχ. γερµ. fowen «κοσκι-
νίζω, διυλίζω» κ.ά.]. 



φτυαριά 1908 φτωχός 
 

φτυαριά (η) 1. κάθε κίνηση τού φτυαριού για µετακίνηση ή φόρτωση 
υλικού: δεν είναι πολλά τα µπάζα, πέντε φτυαριές πράµα 2. η πο-
σότητα υλικού που χωράει στο φτυάρι: µια ~ χαλίκι 3. το χτύπηµα µε 
φτυάρι: του 'δώσε µια -. 

φτυαρίζω ρ. µετβ. {φτυάρισ-α, -µένος} ανακατεύω ή µεταφέρω µε το 
φτυάρι: ~ χώµα | πέτρες | τσιµέντο. — φτυάρισµα (το). 

φτύµα (το) {φτύµ-ατος | -ατα, -άτων) η φτυσιά, το φτύσιµο. 
[ETYM < φτύνω, πβ. κ. ντΟνω - ντύµα]. 

φτύνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έφτυσα, φτύσ-τηκα, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) ε-
κτοξεύω από το στόµα µου σάλιο: ~ χάµω | στον δρόµο- ΦΡ. φτύνω 
(σ)τον κόρφο µου! σε περιπτώσεις αποτροπής βασκανίας ♦ (µετβ.) 2. 
ρίχνω σάλιο σε (κάποιον): τον έφτυσε µπροστά σε όλους- ΦΡ. (α) φτύ-
νω εκεί όπου έγλειφα για πρόσωπο που καταφέρεται εναντίον αυτού 
που παλιότερα επαινούσε ή γενικότ. που δείχνει αγνωµοσύνη για 
πρόσωπο ή κατάσταση που παλιότερα τον εξυπηρετούσαν: Γι να του 
πεις! Φτύνει εκεί όπου έγλειφε: όσο τους είχε ανάγκη και πληρωνόταν 
από αυτούς, δεν έλεγε κουβέντα- τώρα που εγκατέλειψε την εταιρεία, 
κατηγορεί τους πάντες! (β) (κάποιος δεν αξίζει) ούτε να τον φτύσεις 
(κάποιος) είναι άξιος κάθε περιφρόνησης (γ) φτύσε µε µη µε µατιά-
σεις! για την αποτροπή βασκανίας, όταν κάποιος εκφράζεται µε ιδι-
αίτερο θαυµασµό για κάποιον (δ) λες και τον έφτυσε στο στόµα/λες 
και τον έχει φτύσει για κάποιον που µοιάζει πολύ σε κάποιον άλλον, 
που είναι ολόιδιος: Κοίταξε πώς του µοιάζει ο γυιός του! Λες και τον 
έφτυσε στο στόµα! 3. εκτοξεύω από το στόµα µου (κάτι που είχα µέ-
σα σε αυτό): έφτυσε το κρέας, γιατί δεν του άρεσε || (µτφ.) τα τουφέ-
κια έφτυναν καυτό µολύβι- ΦΡ. (µτφ.) (α) φτύνω αίµα βλ. λ. αίµα (β) 
φτύνω τής µάννας µου το γάλα βλ. λ. γάλα 4. (µτφ.-αργκό) αγνοώ, πε-
ριφρονώ ή απορρίπτω (κάποιον), αποστρέφοµαι (κάποιον): τόσες φο-
ρές σε καλέσαµε κι εσύ µας έφτυσες (δεν ήρθες) · ΦΡ. (αργκό) τα 
φτύνω κουράζοµαι πολύ, εξαντλούµαι, αποκάµνω: κόντευε να τα φτύ-
σει απ'την πολλή δουλειά ΣΥΝ. τα παίζω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δίνω. [ΕΤΥΜ 
µεσν., από τον αόρ. έπτυσα τού αρχ. πτύω, κατά το σχήµα έξυσα - ξύνω, 
έψησα - ψήνω. Το αρχ. πτύω αποτελεί εκφραστ. ρ. και λέ-ξη-ταµπού, 
αφού δηλώνει κυρ. τη σηµ. «φτύνω για να αποφύγω το "κακό 
µάτι"», µε αποτέλεσµα την ποικιλία των τ. στις διάφορες I.E. 
γλώσσες. Σε ό,τι αφορά το αρχικό θ., αν πτύω < *pjü-, τότε η λ. συνδ. 
µε αρχ. σλαβ. pljujo, λιθ. spiâuju, αρχ. ισλ. spVja (όλα µε τη σηµ. «φτύ-
νω»), ενώ αν το σύµπλεγµα πτ- (pt-) θεωρηθεί αρχαϊκό, τότε πλησιέ-
στεροι φαίνονται άλλοι I.E. τ., λ.χ. αρµ. t'uk «πτύελο», t'k'-anem «φτύ-
νω». Επίσης συγγενείς είναι και άλλες λ. µε αρχικό s-, λ.χ. λατ. 
spuere, αρχ. γερµ. splwan (> γερµ. speien), αγγλ. spit κ.ά., αλλά η ανα-
γωγή τους σε I.E. (s)p(h)j8u- | *(s)pju- παραµένει αβέβαιη]. 

φτυσιά (η) το σάλιο που φτύνει κανείς ΣΥΝ. απόπτυσµα, πτύσµα, 
πτύελο, ροχάλα. 

φτύσιµο (το) {φτυσίµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. το να φτύνει κανείς 2. το 
σάλιο που φτύνει κάποιος 3. (µτφ.-αργκό) η περιφρόνηση· κυρ. στις 
ΦΡ. (α) κάποιος | κάτι δεν είναι ούτε για φτύσιµο: µου φέρθηκε πολύ 
σκάρτα, δεν είναι ούτε για φτύσιµο (β) έχω κάποιον στο φτύσιµο: 
ήταν µια εποχή που τον είχαν όλοι στο φτύσιµο- τώρα όλοι τρέχουν 
από κοντά του || τον έχουν όλοι στο ~ (τον περιφρονούν) (γ) ρίχνω σε 
κάποιον φτύσιµο: προσπάθησε να της πιάσει την κουβέντα, αλλά 
εκείνη του 'ρίξε ένα φτύσιµο! Επίσης φτυσιµατιά (η) (σηµ. 1-2). 
[ΕΤΥΜ; Από τον αόρ. έφτυσα τού ρ. φτύνω και το επίθηµα -ιµο, πβ. κ. 
ξύσ-ιµο]. 

φτύσµα (το) [αρχ,] {φτύσµ-ατος | -ατα, -άτων) το σάλιο που φτύνει 
κάποιος. 

φτυστός, -ή, -ό (εκφραστ.) εντελώς όµοιος: το µωρό είναι ~ ο πατέρας 
του ΣΥΝ. απαράλλακτος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµοιος. 

φτωχαδάκι (το) {χωρ. γεν.) (εκφραστ.) ο φτωχός, κυρ. αυτός που εί-
ναι άξιος συµπάθειας ή λύπησης. [ΕΤΥΜ < φτωχός + υποκ. επίθηµα 
-αδάκι, πβ. κ. πετρ-αδάκι]. 

φτωχαίνω κ. (λόγ.) πτωχαίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φτώχυνα} ♦ 1. 
(αµετβ.) γίνοµαι φτωχός: η οικογένεια τους φτώχυνε ANT. πλουτίζω 
♦ 2. (µετβ.) κάνω (κάποιον/κάτι) φτωχό. — φτώχεµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

φτώχια (η) (σχολ. ορθ. φτώχεια) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κατάσταση τού 
να είναι κανείς φτωχός, να στερείται των αναγκαίων αγαθών: ζουν 
µέσα στη ~ || η - και η ανεργία συχνά οδηγούν στο έγκληµα || όριο 
φτώχιας (όριο εισοδήµατος κάτω από το οποίο θεωρείται κανείς φτω-
χός) ΣΥΝ. πενία, ένδεια, ανέχεια, στέρηση, δυστυχία, µιζέρια, εξα-
θλίωση ANT. πλούτος, ευµάρεια- ΦΡ. (α) η φτώχια θέλει καλοπέραση 
οι φτωχοί πρέπει να χαίρονται και να διασκεδάζουν, για να µην κα-
ταβάλλονται ψυχικά από την άσχηµη κατάσταση στην οποία βρί-
σκονται (β) έξω φτώχια (και καλή καρδιά) ο φτωχός πρέπει να αντι-
µετωπίζει την κατάσταση του µε αισιοδοξία, να µη βαρύνεται ψυχι-
κά και να µην απογοητεύεται (γ) τα πολλά λόγια είναι φτώχια (i) για 
να τονιστεί η αξία τής λακωνικότητας, το ότι πρέπει να αποφεύγει 
κανείς τη φλυαρία (ii) δεν χρειάζονται περισσότερα, ανώφελα λόγια-
οτιδήποτε περισσότερο σχετικά µε κάτι είναι µάταιο να ειπωθεί: το 
πρόγραµµα σταθεροποίησης τής οικονοµίας είναι δεδοµένο- από εκεί 
και πέρα - (δ) (παροιµ.) η φτώχια φέρνει γκρίνια η φτώχια προκαλεί 
προβλήµατα και οδηγεί στη γκρίνια λόγω δυσαρέσκειας 2. (µτφ.) η 
έλλειψη αφθονίας ή επάρκειας σε κάτι: ~ ιδεών | λεξιλογίου ANT. 
πλούτος. Επίσης (λόγ.) πτωχεία [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. [ΕΤΥΜ < 
φτωχαίνω (υποχωρητ.) < φτωχός, κατά το σχήµα φτηνός -φτηναίνω - 
φτήνια, ακριβός - ακριβαίνω - ακρίβια κ.λπ. Η γρ. φτώχεια 
προϋποθέτει παραγωγή από το αρχ. πτωχεία, κάτι που δεν δι-
καιολογείται λόγω τού τονισµού τής λ. (πβ. δουλεία - δουλειά, εσο-
δεία - σοδ(ε)ιά, υγεία - (υ)γειά κ.ά.), οπότε θα αναµενόταν πτωχεία - 
*φτωχειά]. 

φτώχια: συνώνυµα. Η έννοια τής «στέρησης των αναγκαίων πό-
ρων ζωής», δηλ. τής φτώχιας, υπήρξε από τα αρχαία χρόνια ενδη-
µούσα κατάσταση σε µια µικρή χώρα µε περιορισµένους φυσικούς 
και υλικούς πόρους, όπως η Ελλάδα. Ως εκ τούτου, το σχετικό λε-
ξιλόγιο ήταν και είναι αρκετά πλούσιο. Οι αρχαίοι εξέφρασαν τη 
φτώχια µε τη λ. πενία {πένοµαι, πένης- οµόρρ. τού πόνος, πονώ 
«µοχθώ, εργάζοµαι», πενιχρός), o Ηρόδοτος (7, 102) έχει πει το χα-
ρακτηριστικό: τη 'Ελλάδι πενίη σύντροφος εστί [...] (αρετή) δε 
χρωµένη τη πενίη επαµύνεται (στην Ελλάδα µόνιµος σύντροφος 
είναι η φτώχια [...], αντιµετωπίζει δε τη φτώχια χρησιµοποιώντας 
την αρετή »). Πενία ήταν η αξιοπρεπής φτώχια, όταν κανείς κατα-
φέρνει να εξοικονοµεί τα αναγκαία µε το µεροκάµατο, αφού πέ-
νης ήταν ο φτωχός εργάτης, ο µεροκαµατιάρης (σε αντίθεση µε 
τον πλούσιο ή τον δυνάµενον «εύπορο»). Πτώχεια, αντιθέτως, 
στους αρχαίους είναι η παντελής έλλειψη των προς το ζην, που κα-
ταλήγει στην επαιτεία, τη ζητιανιά' πτωχός είναι ο ζητιάνος, o 
Αριστοφάνης στον Πλούτο (στ. 553) ορίζει τη διαφορά πτωχού και 
πένητος ως εξής: πτωχού µεν γαρ βίος [...] ζην εστί µηδέν έχοντα-
τού δέ πένητος ζην φειδόµενον και τοϊς εργοις προσέχοντα (ας 
σηµειωθεί ότι η λ. πτωχός συνδέεται ετυµολογικά µε το αρχ. πτήσ-
σω «ζαρώνω από τον φόβο µου» και ότι πτωχός είναι «ο ζαρωµέ-
νος, ο φοβισµένος, ο κακοµοίρης»). Στη Ν. Ελληνική επικράτησε 
ως γενική για «τη στέρηση πόρων προς το ζην» η λ. φτώχια (από το 
φτωχαίνω < φτωχός κατά τα φτηνός - φτηναίνω - φτήνια κ.τ.ό.), 
ενώ η πενία είναι τυπικότερος οικονοµικός όρος. Η απορία δηλώνει 
τη βεβαιωµένη (εγγράφως και τυπικώς) έλλειψη πόρων ζωής, ενώ 
οι λ. ένδεια (από το ενδεής «στερούµενος»), ανέχεια (έχω) και 
στέρηση δηλώνουν (άτυπα) επίσης την έλλειψη πόρων για να ζή-
σει κανείς. Η λ. ζητιανιά είναι ό,τι το αρχ. πτώχεια, δηλ. η επαιτεία. 
Μια σειρά λ., όπως δυστυχία, µιζέρια και εξαθλίωση, δηλώνουν τα 
υλικά, κοινωνικά και ψυχολογικά αποτελέσµατα τής φτώχιας, ενώ 
την έλλειψη χρηµάτων, που συνιστά τη φτώχια και την ανέχεια, ο 
λαός µε πικρόχολο χιούµορ χαρακτήρισε ως απενταρία {απέντα-
ρος < πεντάρα), αδεκαρία {αδέκαρος < δεκάρα), αφραγκιά {άφρα-
γκος < φράγκο) και αναπαραδιά {ava- στερητ. + παράδες «χρή-
µατα»). 

φτωχικό (το) 1. το σπίτι τού φτωχού 2. (κατ' επέκτ. ως έκφραση µε-
τριοφροσύνης) το σπίτι: καλώς όρισες στο ~ µας. 

φτωχικός, -ή, -ό κ. (λόγ.) πτωχικός 1. αυτός που ταιριάζει σε φτωχό: ~ 
ντύσιµο | γεύµα | σπίτι | γειτονιά 2. φτωχικό (το) βλ.λ. — φτωχιά 
επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. πτωχικός < πτωχός]. 

φτωχό- κ. φτωχό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δη-
λώνουν: 1. κατάσταση φτώχιας: φτωχό-γειτονιά, φτωχό-παιδο, φτωχό-
σπιτο 2. κάτι που σχετίζεται µε τους φτωχούς: φτωχο-κοµείο, φτωχο-
λογιά. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
επίθ. φτωχός (βλ.λ.)]. 

φτωχογειτονιά (η) η γειτονιά στην οποία κατοικούν φτωχοί: στις ~ 
τής Αθήνας ΣΥΝ. φτωχοµαχαλάς. 

φτωχοκοµείο (το) → πτωχοκοµείο 
φτωχοκόριτσο (το) το κορίτσι φτωχής οικογένειας ANT. πλουσιοκό-

ριτσο. 
φτωχολογιά (η) (χωρ. πληθ.} (περιληπτ.-εκφραστ.) το σύνολο των 

φτωχών: «~, για σένα κάθε µου τραγούδι» (λαϊκ. τραγ.). [ΕΤΥΜ < 
µεσν. φτωχολογία < φτωχός + -λογία < λέγω, µε τη σηµ. «συλλέγω, 
συγκεντρώνω»]. 

φτωχολόι (το) {χωρ. πληθ.) (σπανιότ.) η φτωχολογιά. 
[ΕΤΥΜ. < φτωχό- + -λόι (βλ.λ.)]. 

φτωχοµάγαζο (το) (εκφραστ.) το φτωχικό µαγαζί: δρόµοι παλιοί, γε-
µάτοι φτωχοµάγαζα. 

φτωχοµάννα (η) (εκφραστ.) ο χώρος ή ο τόπος που είναι προσιτός 
οικονοµικά και σε φτωχούς: η Αθήνα είναι ~- βρίσκει κανείς ό,τι θέ-
λει σε φτηνές τιµές || «Θεσσαλονίκη µου, µεγάλη ~» (λαϊκ. τραγ.). 

φτωχοµαχαλάς (ο) {φτωχοµαχαλάδες} η φτωχογειτονιά. 
φτωχοµπινές (ο) {φτωχοµπινέδες} (λαϊκ.-µειωτ.) κακοµοίρης, µικρός 

(που κάνει µικροαπάτες κ.λπ.). 
φτωχοντυµένος, -η, -ο αυτός που είναι ντυµένος µε φτωχικά ρούχα. 
φτωχόπαιδο (το) το παιδί φτωχής οικογένειας: ξεκίνησε από - κι έγινε 

µεγάλος και τρανός ΑΝΤ. πλουσιόπαιδο. 
φτωχοπερήφανος, -η, -ο αυτός που είναι φτωχός, αλλά διατηρεί την 

αξιοπρέπεια του ΣΥΝ. (ειρων.) ψωροπερήφανος. 
φτωχός, -ή, -ό 1. αυτός που στερείται αναγκαίων ayaQóv, που δεν 

έχει αρκετά χρήµατα για να ζήσει: ~ οικογένεια || (κ. ως ουσ.) προ-
στάτης των ~ και των αδυνάτων || «θα γυρίσει ο τροχός, θα γελάσει κι 
ο ~» (παροιµ.) ΣΥΝ. άπορος, ενδεής ΑΝΤ. πλούσιος, ευκατάστατος, 
εύπορος· ΦΡ. (α) φτωχός συγγενής βλ. λ. συγγενής (β) (παροιµ.) 
όπου φτωχός κι η µοίρα του για περιπτώσεις στις οποίες βρίσκουν 
και άλλες δυστυχίες κάποιον ήδη δυστυχή: έχασε τον γυιο του και 
τώρα έµεινε ανάπηρος- ~! 2. αυτός που δεν έχει µεγάλη χρηµατική 
αξία ή περιέχει λιγοστά πράγµατα (φανερώνοντας έλλειψη οικονοµι-
κών πόρων): ~ δώρο | γεύµα 3. οικονοµικά αδύναµος: ~ χώρες | περιοχή 
|| τα οικονοµικά µέτρα θίγουν τις φτωχότερες τάξεις- (µτφ.) 4. ελ-
λιπής, ανεπαρκής: έδαφος ~ σε φυσικούς πόρους || φαγητό ~ σε θρε-
πτικά συστατικά || ~ σοδειά 5. (σε εκφράσεις συµπάθειας, συµπόνιας) 
καηµένος, δυστυχής: τι τραβάει, ο ~! — φτωχά επίρρ., (υποκ.) φτω-
χούλης, -α, -ι/-ικο κ. φτωχούλικος, -ια, -ο κ. φτωχούτσικος, -η/-ια, -ο 



φτωχόσπιτο 1909 -φύλακας 
 

* ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπάθεια, φτώχια. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. πτωχός < *πτω-κ-ός (µε εκφραστ. δάσυνση τού 
επιθήµατος), ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στο ρ. πτήσσω «ζαρώνω από 
φόβο» < πτά-κ-jcû (µεταπτωτ. βαθµ. τού θ. *πετά-, βλ. λ. πί-πτ-ω, πέτ-οµαι). 
Η λ. συνδ. µεταξύ άλλων µε τα αρµ. t'ak-'cim, t'ak'-eay «κρύβοµαι»]. 

φτωχόσπιτο (το) το φτωχικό σπίτι. 
φτωχοσυνοικία (η) {φτωχοσυνοικιών} η φτωχογειτονιά ΣΥΝ. φτωχο-µαχαλάς. 
φτωχοφαµελιά (η) (λαϊκ.) η φτωχή οικογένεια. 
φτωχοφαµελίτης (ο) {φτωχοφαµελιτών}, φτωχοφαµελιτισσα (η) Ιχωρ. γεν. 

πληθ.} πρόσωπο (πατέρας ή µητέρα) που έχει φτωχή οικογένεια. 
φυγάδας (ο) → φυγάς 
φυγαδεύω ρ. µετβ. {φυγάδευ-σα, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} βοηθώ (κάποιον) 

να δραπετεύσει: φίλοι του τον φυγάδευσαν στο εξωτερικό. — φυγάδευση (η) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < φυγάς, -άδος (βλ.λ.)]. 

φυγάς (ο/η) (φυγάδ-α κ. -ος (θηλ. φυγάδος) | -ες} 1. ΣΤΡΑΤ. ο ανυπότακτος ή ο 
λιποτάκτης στρατιώτης 2. πρόσωπο που έχει φύγει από την πατρίδα του ως 
δραπέτης, διωκόµενος. Επίσης φυγάδας (ο). [ΕΤΥΜ αρχ. < φυγή (βλ.λ.)]. 

φυγάς, φοροφυγάς, µιγάς κ.τ.ό. Τα ονόµατα τής κατηγορίας αυτής 
σχηµατίζουν τις πλάγιες πτώσεις τού ενικού (γενική, αιτιατική) 
περιττοσύλλαβα (δηλ. µε µία επιπλέον συλλαβή). Έτσι λέµε ο φυγάς, τού 
φυγάδ-α | -ος, τον φυγάδα και όχι τού φυγά (!), τον φυγά (!) κ.τ.ό. 

φυγή (η) {χωρ. πληθ.) 1. η εσπευσµένη αποµάκρυνση από κάπου: προσπάθησε 
να διασωθεί διό τής ~ || «µια παρατεταµένη σύρραξη θα προκαλέσει ~ 
πληθυσµού προς το εξωτερικό» (εφηµ.) ΣΥΝ. φευγιό, φευγάλα, αναχώρηση 2. 
η µη επιτρεπόµενη εγκατάλειψη ενός τόπου, η αποµάκρυνση από κάποιο 
µέρος κρυφά: η ~ τού καταζητούµενου στο εξωτερικό 3. η άτακτη υποχώρηση 
στο πεδίο τής µάχης· κυρ. σε ΦΡ. όπως: έτρεψαν τον εχθρό σε άτακτη ~ 4. 
(µτφ.) το να ξεφεύγει κανείς από κάτι δυσάρεστο: η µουσική είναι γι'αυτόν µια 
~ απ'την πεζή πραγµατικότητα || τάσεις φυγής · 5. ΜΟΥΣ. η φούγκα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φύξ, φυγός «φυγάς» (όπως απαντά σε συνθ., λ.χ. πρόσ-φυξ) < 
θ. φυγ-, µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. φεύγω (βλ.λ.)]. 

φυγο- κ. φυγό- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν:!, 
αποφυγή: φυγό-δικος, φυγο-µαχία, φυγό-ποινος, φυγο-πο-νία 2. αποµάκρυνση: 
φυγό-κεντρος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. φυγό-µα-χος, 
µτγν. φυγό-δικος), που προέρχεται από το θ. φυγ- (πβ. αόρ. β' φυγείν) τού ρ. 
φεύγω]. 

φυγόδικος (ο/η) {φυγοδίκ-ου | -ων, -ους) ΝΟΜ. Ο κατηγορούµενος που δεν 
εµφανίζεται στο δικαστήριο για να δικαστεί στην καθορισµένη δικάσιµο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < φυγο- (θ. φυγ- τού αορ. β' ε-φυγ-ον τού ρ. φεύγω) + -δικός < 
δίκη]. 

φυγοδικώ ρ. αµετβ. [αρχ.] [φυγοδικείς... | φυγοδίκησα} ΝΟΜ. αποφεύγω να 
παραστώ στο δικαστήριο, για να δικαστώ. — φυγσδικία (η) [µτγν.]. 

φυγοκεντρικός, -ή, -ό [1886] ΦΥΣ. αυτός που σχετίζεται µε τη φυγόκεντρο 
δύναµη: ~ διαχωριστής (διάταξη µε την οποία επιτυγχάνεται στα εργαστήρια ο 
διαχωρισµός των συστατικών µείγµατος). 

φυγόκεντρος, -η (λόγ. -ος), -ο [1843] 1. ΦΥΣ. (α) αυτός που τείνει να 
αποµακρύνεται από το κέντρο ANT. κεντροµόλος (β) φυγόκεντρος δύναµη 
πλασµατική δύναµη που εφαρµόζουµε σε ένα σώµα, το οποίο κινείται σε 
κυκλική τροχιά, µε διεύθυνση και µέγεθος ίδια προς την κεντροµόλο δύναµη, 
αλλά αντίθετη φορά 2. (µτφ.) αυτός που κινείται µε αντίθετη φορά ή 
κατεύθυνση προς ορισµένο κέντρο (εξουσίας, κρατικής οργάνωσης κλπ.): στα 
κόµµατα αναπτύσσονται ~ τάσεις (τάσεις αντίθετες προς αυτά που πρεσβεύει η 
ηγεσία). [ΕΤΥΜ; Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. centrifugus]. 

φυγόκεντρος - κεντρόφυγος - κεντροµόλος. Στις αρχές τού 18ου αι. 
πλάστηκαν στη λόγια Λατινική τής εποχής οι λ. centripetus και centrifugus, 
για να δηλώσουν αντιστοίχως στη φυσική την κίνηση µιας δυνάµεως προς 
το κέντρο (centripetus) και την κίνηση µιας δυνάµεως από το κέντρο 
(centrifugus). H προς το κέντρο κίνηση δηλώθηκε από τα λατ. centrum 
«κέντρο» + petere «ζητώ» (> centripetus), ενώ η από το κέντρο 
αποµάκρυνση, φυγή µε τα λατ. centrum «κέντρο» + fugere «φεύγω, 
αποµακρύνοµαι» (> centrifugus). Έτσι πλάστηκαν (από τους νεολατινικούς 
όρους) οι γαλλ. όροι centripète (1700) και centrifuge (1700), από όπου οι 
αγγλ. centripetal και centrifugal. Από τους ξένους όρους οι Έλληνες δια-
φωτιστές τού 18ου αι. έπλασαν τους ελλην. όρους κεντροµόλος (< κέντρο 
+ -µόλος < αρχ. αόρ. β' ε-µολ-ον «ήλθα» τού ρ. βλώσκω [πβ. µαλών λαβε]) 
και κεντρόφυξ, -υγος (< κέντρο + -φυξ < θ. φυγ-από αόρ. β' ε-φυγ-ον του 
φεύγω [πβ. πρόσ-φυξ «πρόσφυγας»]). Και οι δύο όροι πρωτοµαρτυρούνται 
στον διαµορφωτή τής καθαρεύουσας Νικηφόρο Θεοτόκη (1766) και στον 
διδάσκαλο τού Γένους Ευγένιο Βούλγαρι (1766). Ωστόσο, έναντι τού 
αρχαίου τύπου κεντροµόλος (που θα ήταν και ορθότερος [πβ. αυτόµολος]), 
ο άλλος διδάσκαλος τού Γένους, ο Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, το έτος 
1812 υποστήριξε (και επέβαλε) τον τονισµό κεντροµόλος. Για το κε-
ντροµόλος προτάθηκαν και άλλες αποδόσεις (κεντροπετής, Σπυρ. 
Μαυρογένης 1863, κεντρόποδες δυνάµεις, Χριστόδ. Ακαρνάν 1786, 

κεντροφερής και κεντροδιώκτις δύναµη, Γαλλοελληνκό Λεξικό Μ. Σχινά 
και 1. Λεβαδέως), που δεν επικράτησαν. Για το κεντρόφυξ | κεντρόφυγος 
προτάθηκε από τον πολύ Κωνσταντίνο Ασώπιο (1843) ο τ. φυγόκεντρος, ο 
οποίος και επικράτησε (ο τ. φυξίκεντρος που προτάθηκε από τον Ηρακλή 
Μητσόπουλο [1845] δεν επικράτησε). 

φυγοµαχία (η) [µεσν.] (φυγοµαχιών} 1. η αποφυγή από κάποιον να πολεµήσει, 
να µπει στη µάχη, συνήθ. από δειλία 2. (συνήθ. µτφ.) η αποφυγή από κάποιον 
να εµπλακεί σε δύσκολη γι' αυτόν υπόθεση, ενώ θα έπρεπε. 

φυγόµαχος (ο/η) [αρχ.] 1. πρόσωπο που αποφεύγει να πολεµήσει, να µπει στη 
µάχη, συνήθ. από δειλία 2. (µτφ.) πρόσωπο που αποφεύγει να εµπλακεί σε 
δύσκολη γι' αυτόν υπόθεση, ενώ θα έπρεπε. 

φυγοµαχώ ρ. αµετβ. [µτγν.] (φυγοµαχείς... | φυγοµάχησα) 1. αποφεύγω 
αναµέτρηση (µάχη ή αγώνα) από δειλία 2. (µτφ.) αποφεύγω να αντιµετωπίσω 
µια δύσκολη κατάσταση: η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι 
φυγοµαχεί στη Βουλή. 

φυγόποινος, -η, -ο [1885] αυτός που έχει καταδικαστεί από δικαστήριο, αλλά 
αποφεύγει να εκτίσει την ποινή του και παραµένει ασύλληπτος. 

φυγοπόλεµος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που αποφεύγει να πολεµήσει λόγω δειλίας. 
φυγόπονος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που αποφεύγει τους κόπους, την εργασία ΣΥΝ. 

οκνηρός, τεµπέλης ΑΝΤ. εργατικός, επιµελής. — φυγοπο-νία (η) [µτγν.]. 
φυγοπονω ρ. αµετβ. [µτγν.] {φυγοπονείς...} είµαι φυγόπονος, αποφεύγω τους 

κόπους, την εργασία ΣΥΝ. τεµπελιάζω. 
φυγοστρατος (ο) [1883] (φυγοστράτ-ου | -ων, -ους} ΣΤΡΑΤ. πρόσωπο που 

αποφεύγει την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, ο 
ανυπότακτος. — φυγοστρατία (η) [1897]. 

φύγω (να/θα) ρ. → φεύγω 
-φυής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δηλώνουν: 1. 

(α) αυτόν που διαθέτει µια πνευµατική ικανότητα κάποιου επιπέδου: µεγαλο-
φυής, ιδιο-φυής, ευ-φυής (β) αυτόν που έχει συγκεκριµένη σωµατική 
διάπλαση: µικρο-φυής, νανο-φυής · 2. αυτόν που φυτρώνει σε συγκεκριµένο 
τόπο ή µε ορισµένο τρόπο: πετρο-φυής, αυτο-φυής 3. αυτόν που είναι 
κατάφυτος από ένα συγκεκριµένο είδος φυτού ή δέντρου: ελαιο-φυής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(πβ. αρχ. εύ-φυής, προσ-φυής), που προέρχεται από το θ. τού ρ. φύω | -οµαι 
(βλ.λ.)]. 

-φυΐα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. πνευµατική ικανότητα σε ορισµένο βαθµό ή ορισµένου τύπου: 
ιδιο-φυΐα, µεγαλο-φυΐα, ευ-φυΐα 2. δηµιουργία, γένεση: οδο-ντο-φυΐα, τριχο-
φυΐα, ονυχο-φυΐα. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. εύ-φυΐα, µτγν. 
µεγαλο-φυΐα), που προέρχεται από τα αντίστοιχα επίθετα σε -φυής (βλ.λ.)]. 

φύκι (το) {φυκ-ιού | -ιών} αυτότροφο υδρόβιο φυτό- ΦΡ. (µτφ.) (πουλώ) φύκια 
για µεταξωτές κορδέλες (σε κάποιον) παρουσιάζω ευτελή, ασήµαντα 
πράγµατα ως σπουδαία ή ακριβά (για λόγους επίδειξης ή εξαπάτησης): τόσον 
καιρό τους πουλούσε φύκια για µεταξωτές κορδέλες, ότι τάχα είχε σπουδάσει σε 
µεγάλα πανεπιστήµια, ενώ απλώς είχε παρακολουθήσει µαθήµατα σε διάφορες 
ιδιωτικές σχολές. Επίσης (επιστηµ.) φύκος [αρχ.] {φύκ-ους | -η, -ών}. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φύκιον | φυκίον, υποκ. τού ουδ. φύκος, αγν. ετύµου, λ. που 
αναφερόταν αρχικά σε ένα είδος λειχήνα, από τον οποίο παρασκευαζόταν 
κόκκινη βαφή. Η αναγωγή στο εβρ. pûk «βαφή (µατιών)» δεν θεωρείται 
πιθανή, επειδή ο σηµιτ. τ. φαίνεται να προσδιορίζει ένα είδος µαύρης βαφής]. 

φυκοστρωτος, -η, -ο στρωµένος µε φύκια. 
<ρύλαγµα (το) [µτγν.] {φυλάγµατος | χωρ. πληθ.} 1. η φύλαξη, η προστασία: το 

~ του σπιτιού | των χρηµάτων | των συνόρων 2. (ειδικότ.) η αποθήκευση και 
φύλαξη: το ~ των χαλιών σε ειδικούς χώρους || το ~ των αποσκευών σε 
αίθουσα τού αεροδροµίου 3. η προφύλαξη: ο καιρός χάλασε και χρειάζεται ~ 4. 
η επιτήρηση (για την ασφάλεια και προστασία κάποιου): το ~ των παιδιών, 
όταν λείπουν οι γονείς. 

φυλάγω ρ. → φυλάσσω 
φuλάκα (η) (αργκό-ειρων.) η φυλακή: αν συνεχίσει τις κλεψιές, θα πάει ~. 
φύλακας (ο/η) {φυλάκων} 1. πρόσωπο που φρουρεί, που επιτηρεί κάτι: ο ~ τής 

πύλης | τού µουσείου | τής σιδηροδροµικής διασταύρωσης ΦΡ. έχουν γνώση οι 
φύλακες βλ. λ. γνώση 2. ο προστάτης, ο υπερασπιστής: έχουν τον Άγιο 
Νικόλαο ~ τού νησιού τους- ΦΡ. φύλακας άγγελος βλ. λ. άγγελος 3. (µτφ.) 
πρόσωπο που διατηρεί κάτι (π.χ. παραδόσεις, έθιµα) αναλλοίωτο στον χρόνο: 
~ των παραδόσεων. [ΕΤΥΜ < αρχ. φύλαξ, -ακος, µε επίθηµα -αξ (πβ. κ. κόλ-
αξ, σκύλ-αξ), αβεβ. ετύµου. Κατά µιαν άποψη, η λ. συνδ. µε το β' συνθ. τού 
λατ. bu-bulcus «βουκόλος», su-bulcus «χοιροβοσκός», µέσω τ. *-fulcus, αλλά 
η λ. φύλαξ είναι πολύ αρχαιότερη και επιπλέον ουδέποτε δήλωσε τον φρουρό 
ζώων. Ακόµη λιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν οι συνδέσεις µε τη λ. 
πύλη ή µε το θ. *bheu-dh, πβ. αρχ. πυνθάνοµαι «πληροφορούµαι, παρατηρώ», 
καθώς και µε το αρχ. φωλεός «φωλιά»]. 

-φύλακας β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. το 
πρόσωπο που προστατεύει κάτι/κάποιον: δασο-φύλακας, σωµατοφύλακας, 
αστυ-φύλακας, θαλαµο-φύλακας, φαρο-φύλακας 2. πρόσωπο, χώρο ή 
αντικείµενο σχετικά µε την αποθήκευση και διαφύλαξη: υποθηκο-φύλακας, 
αρχειο-φύλακας, χαρτο-φύλακας. [ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής 
(πβ. µτγν. σωµατο-φύλαξ, άγρο-φύλαξ, αρχ. νυκτο-φύλαξ), που προέρχεται από 
το αρχ. φύλαξ, -κος]. 



φυλακή 1910 φύλλο 
 

φυλακή (η) 1. το κτήριο στο οποίο εγκλείονται οι υπόδικοι ή κατάδι-
κοι: µπαίνω ~ || πάω | µε κλείνουν (στη) ~ (µε φυλακίζουν) || σαπίζω 
στη ~ || δραπετεύω | απολύοµαι από τη ~ || κλείνω | στέλνω κάποιον 
(στη) ~ || τρόφιµος | διευθυντής φυλακών || φυλακές ανηλίκων || »όπου 
ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει µια φυλακή» (Β. Ουγκώ)- ΦΡ. (α) κάνω 
φυλακή κλείνοµαι σε φυλακή και εκτίνω την ποινή µου: έκανε δέκα 
χρόνια φυλακή || έχω κάνει φυλακή επί χούντας, γιατί ήµουν αριστε-
ρός (β) (παροιµ.) της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες 
όποιος µπορεί να κάνει κάτι ριψοκίνδυνο, δεν φοβάται να µπει ακό-
µη και στη φυλακή ΣΥΝ. (επίσ.) σωφρονιστικό κατάστηµα, (λόγ.) δε-
σµωτήριο 2. (συνεκδ.) η ποινή τής φυλάκισης: έφαγε δέκα χρόνια - 3. 
ΣΤΡΑΤ. ποινή που προσµετρείται ως επιπλέον χρόνος θητείας 4. (µτφ.) 
οτιδήποτε (χώρος, θεσµός κ.λπ.) περιόριζα την ελευθερία: έλεγε ότι ο 
γάµος είναι ~ || µερικοί µαθητές αισθάνονται ότι το σχολείο είναι ~ || 
ο φιλόσοφος θεωρούσε το σώµα ~ τής ψυχής· ΦΡ. θου, Κύριε, φυλα-
κήν τω στόµατί µου (θοΰ, Κύριε, φυλακήν τφ στόµατί µου, Π.∆. 
Ψαλµ. 140/141, 3) Κύριε, περιφρούρησε το στόµα µου- σε περιπτώσεις 
στις οποίες προσπαθεί κανείς να συγκρατήσει τον εαυτό του για να 
µην ξεστοµίσει ανάρµοστη φράση, χαρακτηρισµό, ύβρη: αυτός ο άν-
θρωπος, ~, είναι υπεύθυνος για ό,τι µας συνέβη · 5. ΝΑΥΤ. η τετράωρη 
υπηρεσία των ανδρών τού πληρώµατος πλοίου ΣΥΝ. βάρδια. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < φύλαξ, -ακος (βλ.λ.)]. 

-φυλακή β' συνθετικό για τον σχηµατισµό θηλυκών ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. υπηρεσία φύλαξης: δασο-φυλακή, ακτο-φυλακή, αγρο-
φυλακή, πολιτο-φυλακή 2. τµήµα, συνήθ. στρατιωτών, που κινείται σε 
συγκεκριµένη πλευρά µιας πορείας: εµπροσθο-φυλακή, οπισθο-φυ-
λακή, πλαγιο-φυλακή. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. προ-φυλακή), που 
προέρχεται από το αρχ. φυλακή στην αρχ. σηµ. «φύλαξη, φρούρη-
ση»]. 

φυλακίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {φυλάκισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
κλείνω (κάποιον) στη φυλακή: τον φυλάκισαν για κλοπές που είχε 
διαπράξει || τον φυλάκισαν επειδή ήταν αντίθετος µε το καθεστώς 
ΣΥΝ. κρατώ, (λαϊκ.) κλείνω | βάζω µέσα 2. (η µτχ. φυλακισµένος, -η, 
-ο) βλ.λ. 3. (µτφ.) περιορίζω την ελευθερία των κινήσεων (κάποιου): ο 
πατέρας της την είχε φυλακίσει στο σπίτι. 

φυλάκιο (το) [µτγν.] {φυλακί-ου | -ων} ΣΤΡΑΤ. 1. οίκηµα διαµονής των 
στρατιωτών που ανήκουν στη φρουρά στρατοπέδου ή περιοχής- ΦΡ. 
προκεχωρηµένο φυλάκιο βλ. λ. προκεχωρηµένος 2. στρατιωτική θέ-
ση, η οποία φρουρείται για επιτήρηση προφυλακών και συλλογή πλη-
ροφοριών, και το απόσπασµα που είναι σε αυτήν. 

-φυλάκιο κ. -φυλακείο β' συνθετικό λέξεων που δηλώνει τον χώρο 
όπου φυλάσσεται κάτι: χαρτοφυλάκιο, θησαυροφυλάκιο, οστεοφυλά-
κιο || υποθηκοφυλακείο. 

-φυλάκιο και -φυλακείο. Η αρχαία λ. φυλάκιο παραδίδεται ως προ-
παροξύτονη µε -ι- (φυλάκιον) και ως παροξύτονη (προπερισπώµε-
νη) µε -ει- (φυλακεϊον). Κανονικά, τα ουσιαστικά που δηλώνουν 
τόπο σχηµατίζονται µε την παραγωγική κατάληξη -είο και µε τον 
τόνο στην παραλήγουσα: ραφείο, βαφείο, µαντείο, ταχυδροµείο, 
κουρείο, ιατρείο, ορυχείο, ζαχαροπλαστείο, αρτοπωλείο κ.τ.ό. Επο-
µένως και φυλακείο (όπως παραδίδεται στην Αρχαία) και υποθη-
κοφυλακείο, δασοφυλακείο, αρχαιοφυλακείο κ.τ.ό. o Ζηκίδης µά-
λιστα παρατηρεί: «το φερόµενον δια τού | φυλάκιον πληµµελές 
εΐνε», θεωρώντας ως ορθό το φυλακεΐο(ν). Ωστόσο, ο προπαροξύ-
τονος τύπος φυλάκιο ήδη στην Αρχαία γράφτηκε µε -ι- (πιθανόν 
λόγω και τής ευρύτερης, µη σταθερής τοπικής σηµασίας του), 
όµοια δε γράφονται και προπαροξύτονα σύνθετα, όπως χαρτοφυ-
λάκιο, θησαυροφυλάκιο, οστεοφυλάκιο. 

φυλάκιση (η) [1833] {-ης κ. -ίσεως |-ίσεις,-ίσεων} 1. ο εγκλεισµός στη 
φυλακή 2. ΝΟΜ. η στερητική τής ελευθερίας ποινή που δεν είναι µι-
κρότερη των δέκα ηµερών και δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη: οι παρα-
βάτες τιµωρούνται µε - τουλάχιστον 2 ετών (πβ. κ. κάθειρξη). 

φυλακισµένος, -η, -ο 1. αυτός που βρίσκεται σε φυλακή: (κ. ως ουσ.) 
τα δικαιώµατα | η ανταρσία των ~ ΣΥΝ. κατάδικος, έγκλειστος, 
κρατούµενος 2. (µτφ.) ο περιορισµένος, αυτός που δεν έχει ελευθερία 
κινήσεων. 

φυλακτό (το) -> φυλαχτό 
φύλακτρα (τα) [1883] {φυλάκτρων} το χρηµατικό ποσό που κατα-

βάλλεται για τη φύλαξη (πράγµατος). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φυλάσσω (θ. φυλακ-, λ.χ. φυλακ-τός) + παραγ. επίθηµα 
-τρα (πβ. κ. δίδακ-τρα)]. 

φυλακώνω ρ. µετβ. [µεσν.] {φυλάκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) φυλα-
κίζω. 

φύλαξη (η) [αρχ.] {-ης κ. -άξεως | χωρ. πληθ.} το να φυλάσσει κανείς 
κάποιον/κάτι: η - των κρατουµένων | των χρηµάτων | των συνόρων || 
η µπέιµπι-σίτερ αναλαµβάνει τη - των παιδιών || αναλαµβάνουν κα-
θάρισµα και ~ χαλιών. 

φύλαρχος (ο) {φυλάρχ-ου | -ων, -ους} ο αρχηγός, ο ηγέτης φυλής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. [ΕΤΥΜ αρχ. < φυλή + -άρχος < άρχω]. 

φυλάσσω κ. φυλά(γ)ω κ. φυλώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {κ. -άς... | φύλαξα, -
χθηκα (καθηµ. -χτηκα), -γµένος} ♦ (µετβ.) 1. παρέχω προστασία, 
προσέχω, φρουρώ: οι στρατιώτες φυλάσσουν τα σύνορα τής πατρίδας 
|| πολλοί σκοποί φύλασσαν το προεδρικό µέγαρο ΣΥΝ. περιφρουρώ, 
προασπίζω, υπερασπίζω- ΦΡ. φυλάσσω Θερµοπύλες βλ. λ. Θερ-
µοπύλες 2. επιτηρώ, δείχνω προσοχή ή φροντίδα για (κάποιον/κάτι): 
θα µου φυλάξετε για λίγο τα πράγµατα, µέχρι να επιστρέψω; || πήγαινε 
να κάνεις τη δουλειά σου και θα φυλάξω εγώ το παιδί ΣΥΝ. 

προσέχω 3. (συνεκδ.) προφυλάσσω, προστατεύω: ο Θεός να µας φυ-
λάει από τέτοιες συµφορές- ΦΡ. (α) Θεός φυλάξοι βλ. λ. Θεός (β) (πα-
ροιµ.) όποιος φυλάει τα ρούχα του, έχει τα µισά βλ. λ. ρούχο (γ) ο φό-
βος φυλάει τα έρ(η)µα βλ. λ. φόβος 4. κρατώ, διατηρώ (κάτι) µε συ-
γκεκριµένο συνήθ. σκοπό: έχω φυλάξει τα γράµµατα που µου έστελ-
νες από τη Γαλλία || ~ κάποια χρήµατα για τις σπουδές των παιδιών 
µου || φύλαξε το φαγητό για αύριο || φύλαξε την όρεξη σου για µετάφρ. 
(α) φυλάω (κάτι) (σε κάποιον) κρατώ κακία (για κάτι) (σε κάποιον), 
κυρ. περιµένοντας την ευκαιρία να ανταποδώσω: του το φυλάω αυτό 
που είπε (β) τη φυλάω | την έχω φυλαγµένη (σε κάποιον) πα-
ραµονεύω (κάποιον), ώστε να τον βλάψω 5. (µτφ.) τηρώ, σέβοµαι: δεν 
φύλαξε τον όρκο του | τις οικογενειακές του αρχές και παραδόσεις ♦ 
(αµετβ.) 6. ΣΤΡΑΤ. είµαι σκοπός, έχω σκοπιά | υπηρεσία: ποιος φυλάει 
σήµερα; 7. (µεσοπαθ. φυλάγοµαι) προσέχω τον εαυτό µου, προστα-
τεύοµαι: να φυλάγεσαι απ' τους κακούς ανθρώπους || έτρεξε να φυ-
λαχτεί απ' την ξαφνική µπόρα ✈  ΦΡ. τα φυλάω (στο παιδικό οµαδικό 
παιχνίδι «κρυφτό») κλείνω τα µάτια, για να κρυφτούν οι άλλοι ΑΝΤ. 
βγαίνω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < *φυλάκ-jω < φύλαξ, -ακος (βλ.λ.)]. 

φυλαχτάρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το φυλαχτό. [ΕΤΥΜ. < 
φυλαχτό + παραγ. επίθηµα -άρι, πβ. κ. παλληκ-άρι]. 

φυλαχτό κ. φυλακτό (το) το αντικείµενο που φοράει κανείς πάνω του, 
για να τον προστατεύει από κάθε κακό: φορούσε ~ από τίµιο ξύλο 
ΣΥΝ. περίαπτο, εγκόλπιο, (λαϊκ.) χαϊµαλί. [ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. ουδ. 
τού µτγν. επιθ. φυλακτός < αρχ. φυλάσσω]. 

φυλετικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τις φυλές ή τις µεταξύ 
τους σχέσεις: ~ µίσος | διακρίσεις (ρατσισµός) | ανισότητες | προκα-
ταλήψεις | χαρακτηριστικά || υποστηρικτές τής ~ καθαρότητας 2. 
ΒΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε το φύλο: ~ χρωµόσωµα. — φυλετικά 
επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φυλέτης «οµόφυλος, αυτός που ανήκει σε φυλή» < φυ-
λή + παραγ. επίθηµα -έτης, πβ. κ. γαµ-έτης, οίκ-έτης]. 

φυλετικότητα (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το σύνολο των χαρακτηριστικών 
που σχετίζονται µε το φύλο στα έµβια όντα. [EJYM Απόδ. τού αγγλ. 
sexuality]. 

φυλετισµός (ο) [1835] η πολιτική των φυλετικών διακρίσεων (βλ. κ. 
λ. ρατσισµός). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 

φυλή (η) 1. σύνολο ανθρώπων µε κοινή καταγωγή και κοινά γενετικά 
γνωρίσµατα: λευκή | µαύρη | κίτρινη ~· ΦΡ. σρ/α φυλή βλ. λ. άριος 2. 
(κατ' επέκτ.-εκφραστ.) το έθνος: η ελληνική - || τα πεπρωµένα τής ~ 
3. (ειδικότ.) οµάδα µε κοινά γνωρίσµατα και κοινό βίο, κυρ. υποδιαί-
ρεση ευρύτερων οµάδων στους λαούς τής Αµερικής και τής Αφρικής: 
οι άποικοι συνάντησαν πολλές ~ Ινδιάνων || οι εξερευνητές µιλούσαν 
για άγριες ~ ιθαγενών στην Αφρική 4. (µτφ.) κοινωνική οµάδα µε ιδι-
αίτερα γνωρίσµατα, συνήθ. εκκεντρικά, περιθωριακά: οι διάφορες -
των Εξαρχείων || «η άγρια ~ των δεκαεξάρηδων» (εφηµ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
έθνος, φύλλο. [ΕΤΥΜ. αρχ., παράλλ. τ. τού ουδ. φϋλον (βλ.λ.)]. 

φυλλάδα (η) 1. (παλαιότ.) φτηνό βιβλίο µικρού όγκου, που αποτε-
λούσε λαϊκό ανάγνωσµα: «Η ~ τού Μεγαλέξαντρου» 2, (µειωτ.) η χα-
µηλού επιπέδου εφηµερίδα: µη δίνεις σηµασία στο τι γράφει πάλι η ~! 
3. (συνεκδ.) το προχειρογραµµένο σχολικό βοήθηµα, το λυσάρι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φυλλάς, -άδος < φύλλον. Η λ. δήλωνε αρχικώς πολλά 
φύλλα ραµµένα µαζί και, γενικώς, το φύλλωµα ενός δέντρου- κατά 
τον Μεσαίωνα όµως η λ. δήλωσε ειδικά το κλαδί τής ροδοδάφνης, 
όπου οι µαθητές τύλιγαν τα χαρτιά τους (στα οποία αναγραφόταν το 
αλφάβητο)]. 

φυλλάδιο (το) {φυλλαδί-ου | -ων} το ολιγοσέλιδο έντυπο: ενηµερωτι-
κό | διαφηµιστικό - ΣΥΝ. µπροσούρα-  ΦΡ. ναυτικό φυλλάδιο βλ. λ. 
ναυτικός. — (υποκ.) φυλλαδιάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φύλλο. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού γαλλ. livret]. 

φυλλαράκι (το) → φύλλο 
φύλλο (το) 1. καθένα από τα συνήθ. πράσινα, πεπλατυσµένα και λε-

πτά όργανα διαπνοής των φυτών, τα οποία εκφύονται στους βλαστούς 
ή στα κλαδιά τους: τον χειµώνα πολλά δέντρα ρίχνουν τα ~ τους και 
την άνοιξη βγάζουν άλλα || κίτρινα | ξερά ~· ΦΡ. (α) φύλλο συκής βλ. 
λ. συκή (β) δεν κουνιέται φύλλο (i) για πλήρη άπνοια (ii) (µτφ.) για 
πλήρη αδράνεια ή παθητική στάση: στη χώρα δεν ~· καµιά φωνή αντί-
στασης, καµιά αντίδραση 2. BOT. (ανθικό) φύλλο καθένα από τα πέ-
ταλα, τα σέπαλα ή τους στήµονες τού άνθους: τα ~ τού τριαντάφυλ-
λου 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε λεπτό και πλατύ σαν φύλλο δέντρου (σηµ. 
1): ~ χρυσού 4. (στη µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική) ζύµη που γί-
νεται λεπτή και πλατιά ή πωλείται ως τέτοια σε τυποποιηµένη | βιο-
µηχανοποιηµένη µορφή και χρησιµοποιείται για φαγητά ή γλυκά, που 
παρασκευάζονται µε στρώσεις των υλικών τους: ανοίγω ~ για τυρό-
πιτα | µπακλαβά 5. (συνεκδ.) (α) καθένα από τα κοµµάτια χαρτιού 
από τα οποία αποτελείται βιβλίο ή τετράδιο: έκοψε ένα ~ από το ση-
µειωµατάριο της και µου έγραψε το τηλέφωνο της (β) η κόλλα χαρτι-
ού: µου δίνεις ένα ~; || κάθε ~ τυπωµένου βιβλίου αποτελείται από δύο 
σελίδες, τη µπροστινή και την πίσω- ΦΡ. (α) φύλλο και φτερό για βι-
βλίο | τετράδιο κ.λπ., τού οποίου οι σελίδες έχουν σκορπιστεί: το βι-
βλίο τής ιστορίας µου έγινε ~ (β) κάνω (κάποιον/ κάτι) φύλλο και φτερό 
εξετάζω (κάποιον/κάτι) εξονυχιστικά: οι ελεγκτές έκαναν τα βιβλία 
τής εταιρείας φύλλο και φτερό (γ) αλλάζω φύλλο βλ. λ. αλλάζω (δ) 
(µτφ.) γύρισα φύλλο άλλαξα ιδέες, φρονήµατα, τρόπο ζωής (ε) ΑΘΛ. ροζ 
φύλλο (αγώνα) (αργκό) η νίκη σε αγώνα: ήταν αποφασισµένοι να 
φύγουν µε το ~ τού αγώνα 6. (α) η εφηµερίδα που εκδόθηκε σε συγκε-
κριµένη ηµέρα: στο σηµερινό της ~ η εφηµερίδα µας φιλοξενεί συνέ-
ντευξη τού Μ. Θεοδωράκη (πβ. λ. τεύχος, τόµος) (β) (γενικότ.) η εφη- 
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µερίδα: αριστερό | δεξιό - || τα πρωινά ~ 7. (συνεκδ.) ΣΤΡΑΤ. το έγγραφο που 
παρουσιάζει τη στρατιωτική κατάσταση στρατιώτη ή στρατιωτικού: ~ αδείας | 
πορείας (όταν µετατίθεται στρατιώτης ή στρατιωτικός από µια στρατιωτική 
µονάδα σε άλλη ή µετακινείται από την έδρα του µε ειδική αποστολή) 8. (κατ' 
επέκτ.) το έγγραφο που δηλώνει συγκεκριµένη κατάσταση, η οποία αφορά σε 
πρόσωπο ή πράγµα: ~ µισθοδοσίας | παρουσίας | ποιότητας | ελέγχου 9. 
(συνεκδ.) (α) καθένα από τα χαρτιά τής τράπουλας: µοιράζω φύλλα || ανοίγω 
τα ~ µου (β) (περιληπτ.) το σύνολο των τραπουλόχαρτων ενός παίκτη: έχω 
καλό ~· ΦΡ. (α) κάνω φύλλα µοιράζω τραπουλόχαρτα στους συµπαίκτες µου 
(β) γύρισε το φύλλο (i) αρχίζει ή παύει να ευνοεί κάποιον η τύχη στα χαρτιά 
(ii) (µτφ.) άλλαξαν τα πράγµατα (προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο) (γ) 
έχω φύλλο µε ευνοεί η τύχη 10. (συνεκδ.) τµήµα πόρτας, παραθύρου ή 
τραπεζιού που ανοιγοκλείνει. — (υποκ.) φυλλαράκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φύλλον< *φύλ-jον< *bh(u)l-yo- ή *bh(u)l-io, συνεσταλµ. 
βαθµ. (µε αντιπροσώπευση τού -1- ως -υλ-, πβ. κ. µΰλ-η) του I.E. *bhel-
«φύλλο - φουσκώνω, αυξάνω»" πβ. λατ. folium «φύλλο» (> γαλλ. feuille), 
αρχ. γερµ. bluomo «άνθος» (> γερµ. Blume, αγγλ. bloom), blat (> γερµ. Blatt 
«φύλλο») κ.ά.]. 

φύλλο - φύλο. Οµόηχες (αρχαίες) ελληνικές λέξεις µε διαφορετική 
ετυµολογική προέλευση και σηµασία. Το φύλλο ανάγεται σε αρχ. p. *bhel- 
(φελ-) «φύλλο, άνθηση», από όπου το φύλ-λο (< *φυλ-jo < *<pI-jo, στην 
ασθενή βαθµίδα τής ρίζας και µε φωνηεντισµό -υ-) και (στην ετεροιωµένη 
βαθµίδα) το λατ. fol-ium. To φύλο (αρχ. φϋλον) ανάγεται σε ρ. φΐ>- (*bhü) 
«φυτρώνω, γεννώ, παράγω» και επίθηµα -λο-: φύ-λο «ράτσα, φυλή, είδος» 
και φυ-λή «κοινή καταγωγή, γενιά, ράτσα» (αρχική σηµασία και των δύο: 
«αυτός που αναπτύσσεται ως οµάδα»). Από το φύλλο: φυλλ-άδιο, φυλλ-άδα, 
φυλλ-άριο, φύλλ-ωµα, φυλλ-ωσιά' φυλλο-βόλος, φυλλο-ρροώ, φυλ-λο-κάρδι, 
φυλλο-φόρος, φυλλο-µετρώ, φυλλο-ξήρα1 πλατύ-φυλλος, πολύ-φυλλος, 
τριαντά-φυλλο, τρι-φύλλι, µατό-φυλλο, επι-φυλλίδα κ.ά. Από το φύλο | φυλή: 
φύλ-αρχος, φυλ-ετικός, φυλ-ετισµός, φυ-λο-γονία- αλλό-φυλος, εµ-φύλιος, έκ-
φυλος, οµό-φυλος, οµοφυλόφιλος, παµ-φυλία, τρι-φυλία κ.ά. 

φυλλοβόλος, -ος, -ο (δέντρο) τού οποίου τα φύλλα πέφτουν κατά το φθινόπωρο 
και τον χειµώνα ANT. αειθαλής.    — φυλλοβολία (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ -
βόλος, φύλλο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φύλλον + -βόλος < βάλλω]. 

φυλλοβολώ ρ. αµετβ. [αρχ.] (φυλλοβολείς... | φυλλοβόλησα) (για δέντρα και 
φυτά) αποβάλλω τα φύλλα µου κατά το φθινόπωρο και τον χειµώνα. — 
φυλλοβολή (η) κ. φυλλοβόληµα (το). 

φυλλόδεντρο (το) → φιλόδεντρο 
φυλλοειδής, -ής, -ές [1897] {φυλλοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει 

σχήµα φύλλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
φυλλοκαρδι (το) [µεσν.] {χωρ. γεν.} (εκφραστ. κ. στον πληθ.) τα βάθη, τα 

µύχια τής ψυχής: έτρεµαν τα ~ της (ήταν βαθύτατα συγκλονισµένη, 
ανησυχούσε, φοβόταν). ✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. 

φυλλοµαδώ ρ. µετβ. {φυλλοµαδάς...} µαδώ τα πέταλα (άνθους): το κοριτσάκι 
φυλλοµαδούσε µια µαργαρίτα. 

φυλλοµετρητής (ιστού) (ο) ΠΛΗΡΟΦ. πρόγραµµα παρουσίασης πληροφοριών τού 
Παγκόσµιου Ιστού. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. web browser]. 

φυλλοµετρώ ρ. µετβ. [1782] {φυλλοµετρ-άς κ. -είς... | φυλλοµέτρησα} γυρίζω 
γρήγορα τις σελίδες (εντύπου), κοιτώντας τες βιαστικά: φυλλοµέτρησε το 
περιοδικό, για να δει αν είχε αυτό που τον ενδιέφερε ΣΥΝ. ξεφυλλίζω. — 
φυλλοµέτρηµα (το) [1894] κ. φυλλοµέτρηση (η) [1877]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. 

φυλλοξήρα [1888] κ. (λαϊκ.) φυλλοξέρα (η) {χωρ. πληθ.) ΓΕΩΠ. το έντοµο και η 
καταστρεπτική ασθένεια που προσβάλλει τα φύλλα και τις ρίζες των 
κληµάτων, µε αποτέλεσµα τη σήψη τους: έπεσε ~ στα αµπέλια [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. 
[ΕΤΥΜ. < φύλλο + -ξήρα < ξηρός, ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
phylloxera]. 

φυλλορροώ ρ. αµετβ. {φυλλορροείς... | φυλλορρόησα} 1. (για δέντρα και φυτά) 
ρίχνω τα φύλλα µου κατά το φθινόπωρο και τον χειµώνα ΣΥΝ. φυλλοβολώ 2. 
(µτφ.) χάνοµαι, εξαφανίζοµαι βαθµηδόν: οι ελπίδες µας φυλλορροούσαν. — 
φυλλορρόηµα (το) κ. φυλλόρροια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. φυλλορροώ (-έω) < φύλλον + -ρροώ < ροή]. 

-φυλλος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό επιθέτων και ουσιαστικών που 
δηλώνουν: 1. το είδος των φύλλων φυτού: πλατύ-φυλλος, σαρκό-φυλλος 2. τον 
αριθµό των φύλλων εντύπου, τετραδίου: πε-νηντά-φυλλος, εκατοντά-φυλλος 3. 
τον αριθµό των φύλλων επίπλου, π.χ. ντουλάπας: δίφυλλη ντουλάπα | τραπέζι | 
παράθυρο. [ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. ά-φυλλος, 
µτγν. τρί-φυλλος), που προέρχεται από το ουσ. φύλλον και απαντά επίσης σε 
ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. αγγλ. chloro-phyll)]. 

φυλλοσκεπής, -ής, -ές [1894] {φυλλοσκεπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) ο 
σκεπασµένος µε πυκνό φύλλωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < 
φύλλο + -σκεπής < σκέπω]. 

φυλλοστρωµένος, -η, -ο ο στρωµένος µε φύλλα. Επίσης φυλλό-στρωτος 
[αρχ.]. 

φυλλοταξία (η) [1897] {χωρ. πληθ.} BOT. η διάταξη των φύλλων πάνω στον 
βλαστό, που είναι χαρακτηριστική για κάθε φυτό. Επίσης φυλ-λόταξη. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ„ < γαλλ. phyllotaxie]. 

φυλλουριά (η) (περιληπτ.) το φύλλωµα, η φυλλωσιά. 

[ΕΤΥΜ < φύλλο + παραγ. επίθηµα -ουριά, πβ. κ. κλεφτ-ουριά, λασπ-ουριά]. 
φυλλοφάγος, -ος, -ο [1892] 1. (για ζώα και έντοµα) αυτός που τρώει φύλλα, που 

τρέφεται µε φύλλα 2. ΖΩΟΛ. φυλλοφάγος (ο) κολεό-πτερο έντοµο που 
προσβάλλει φυλλοβόλα δέντρα και κατατρώγει τα φύλλα τους. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. phyllophagus]. 

φυλλοφόρος, -ος, -ο αυτός που έχει φύλλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. [ΕΤΥΜ. αρχ. 
< φύλλον + -φόρος < φέρω]. 

φυλλοφορώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {φυλλοφορείς...} σχηµατίζω φύλλωµα, έχω 
φύλλα. 

φυλλόχωµα (το) {φυλλοχώµ-ατος | -ατα, -άτων} χώµα που σχηµατίζεται από 
την αποσύνθεση φύλλων δέντρων και υπολειµµάτων φυτών και που 
χρησιµοποιείται ως λίπασµα. 

φυλλώδης, -ης, -ες [µτγν.] {φυλλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 1. αυτός που 
µοιάζει µε φύλλο, ο φυλλοειδής 2. αυτός που έχει πυκνά φύλλα. 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

φύλλωµα (το) [µτγν.] {φυλλώµ-ατος | -ατα, -άτων} το σύνολο των φύλλων 
φυτού, δένδρου: πλούσιο | πυκνό - || κρυµµένος µέσα στα ~ ΣΥΝ. φυλλωσιά. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. 

φυλλωσιά (η) το φύλλωµα: κάθισε κάτω από µια ~, να ξαποστάσει. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. 
[ΕΤΥΜ. < *φύλλωσις (< αρχ. φυλλώ < φύλλον), κατά τα θηλ. σε -ιά, πβ. κ. 
καθισ-ιά]. 

φυλλωτός, -ή, -ό ΤΕΧΝΟΛ. αυτός που είναι κατασκευασµένος από φυλλώδη 
ελάσµατα: ~ πυκνωτής. 

φύλο (το) 1. το σύνολο των βιολογικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν αν 
ένας άνθρωπος ή ζώο είναι αρσενικό ή θηλυκό: ανδρικό | γυναικείο ~ ΦΡ. (α) 
ισχυρό φύλο οι άνδρες (β) ωραίο φύλο | ασθενές φύλο οι γυναίκες (γ) αλλαγή 
φύλου βλ. λ. αλλαγή 2. (συνεκδ.) τα γεννητικά όργανα 3. η φυλή: βαρβαρικά 
~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ γένος, οµόηχα, φύλλο. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. φϋλον, µε επίθηµα -λο-, πβ. κ. ξύ-λο-ν, όχ-λο-ς. Οι λ. φϋλον 
και φυ-λή ανάγονται σε κοινό θ. φυ- < *bhû- τού ρ. φύω | -οµαι (βλ.λ.) και 
συνδ. µε αρχ. σλαβ. bylije «χόρτα», ρωσ. byl «ήµουν, ήταν», ίσως και µε λατ. 
tribus «φυλή» (< *tri-bhu-). Οι λ. φϋλον και φυλή διαχωρίστηκαν 
σηµασιολογικά, δηλώνοντας σύνολα ανθρώπων µε οµοειδή χαρακτηριστικά: 
η λ. φϋλον περιέγραψε τόσο τις φυλετικές οµάδες (πράγµα που αποτελεί την 
αποκλειστική χρήση τής λ. φυλή) όσο και το σύνολο των ανθρώπων ή ζώων 
που ανήκουν στο αρσενικό ή θηλυκό γένος]. 

φυλογενεΐα (η) [1897] (χωρ. πληθ.} η γένεση και η ύπαρξη των δύο φύλων (τού 
αρσενικού και τού θηλυκού). 

φυλογένεση (η) [1893] {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η ιστορία τής 
βιολογικής εξέλιξης ενός είδους ή ανώτερης ταξινοµικής κατηγορίας ή οµάδας 
συγγενών οργανισµών.   — φυλογενετικός, -ή, -ό [1893]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Phylogenese]. 

φυλογονία (η) [1887] {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η βιολογική εξέλιξη των οργανισµών 
(βλ. λ. οντογένεση). — φυλονονικός, -ή, -ό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ φύλλο. [ΕΤΥΜ. < 
φύλο + -γονία < γόνος]. 

φυλοκαθορισµός (ο) ΒΙΟΛ. το σύνολο των παραγόντων που καθορίζουν το φύλο 
(αρσενικό ή θηλυκό) ενός οργανισµού. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. sex 
determination]. 

φυλώ ρ. → φυλάσσω 
φύµα (το) {φύµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (επιστηµ.) οτιδήποτε εξέχει στο δέρµα ή 

σε άλλο σηµείο τού σώµατος ΣΥΝ. έξαρµα, εξόγκωµα, οίδηµα 2. ΑΝΑΤ. 
µικρών διαστάσεων προεξοχή των οστών, τής εγκεφαλικής ουσίας ή άλλων 
ιστών. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φϋµα < φύω | -οµαι (βλ.λ.)]. 

φυµατικός, -ή (λαϊκ. -ιά), -ό [1888] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φυµατίωση 2. 
(για πρόσ.) αυτός που πάσχει από φυµατίωση ΣΥΝ. φθισικός, (λαϊκ.) χτικιάρης. 
[ΕΤΥΜ. < φύµα, -ατός]. 

φυµατίνη (η) [1891] {χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. ουσία που χρησιµοποιείται, για να 
διαγνωσθώ αν κάποιος πάσχει ή όχι από φυµατίωση. [ΕΤΥΜ < φύµα, -τος + 
παραγ. επίθηµα -ίνη, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. tuberculine]. 

φυµάτιο (το) {φυµατί-ου | -ων} 1. BOT. καθένα από τα εξογκώµατα που 
σχηµατίζονται στις ρίζες ορισµένων φυτών, όπως η φακή, η σόγια κ.ά. 2. ΙΑΤΡ. 
φλεγµονώδες κέντρο µε µυκοβακτηρίδια, τον σχηµατισµό τού οποίου 
προκαλεί η φυµατίωση. — φυµατιοειδής, -ής, -ές [1839]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
φυµάτιον, υποκ. τού φύµα, -ατός]. 

φυµατιολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που έχει ως αντικείµενο τη 
µελέτη τής φυµατίωσης. — φυµατιολονικός, -ή, -ό. 

φυµατιθλόγος (ο/η) γιατρός που έχει ειδικευθεί στη φυµατιολογία. 
φυµατιώδης, -ης, -ες [1839] {φυµατιώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) αυτός που 

σχετίζεται µε το φυµάτιο ή τη φυµατίωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
φυµατίωση (η) [1839] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µεταδοτικό λοιµώδες 

νόσηµα που προσβάλλει ανθρώπους και ζώα και οφείλεται σε διάφορα είδη 
µυκοβακτηρίων, τα οποία είναι γνωστά µε την περιληπτική ονοµασία 
«βάκιλος τού Κοχ» ΣΥΝ. φθίση, (λαϊκ.) χτικιό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ < 
φύµα, -ατός, µετάφρ. δάνειο από νεολατ. tuberculosis]. 

φυντάνι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. ο µικρός βλαστός, το νεαρό βλαστάρι ΣΥΝ. 
βλασταράκι 2. το νεαρό φυτό 3. το φυτώριο · 4. (µτφ. για πρόσ.) νεαρό άτοµο 
που πρωτοβγαίνει σε συγκεκριµένο χώρο δρα- 
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στηριοτήτων: τα - στον χώρο τής δηµοσιογραφίας ΣΥΝ. πρωτόβγαλτος. — 
(υποκ.) φυντανάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αντιδάνειο. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < τουρκ. 
fidan < µτγν. φντάνη «εποχή τής φύτευσης» (< αρχ. φύω | -οµαι + παραγ. 
επίθηµα -άνη)]. 

φύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {εφύην} (αρχαιοπρ.-σπάν.) (για φυτά) βλα-σταίνω, 
ξεφυτρώνω και αναπτύσσοµαι βγάζοντας βλαστούς, φύλλα κ.λπ.: το έδαφος 
τού νησιού είναι πετρώδες και τα φυτά φύονται µε δυσκολία || στην Ελλάδα 
φύονται πολλά είδη φυτών ΣΥΝ. φυτρώνω, (λόγ.) εκφύοµαι, ευδοκιµώ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός, έθνος, φύλλο. [ΕΤΥΜ αρχ. < I.E. *bhü- «αυξάνω, 
αναπτύσσοµαι», πβ. αρµ. busanim «µεγαλώνω», σανσκρ. bhumü «γη, έδαφος, 
χώµα», αρχ. σλαβ. bylije «φυτά», byhü «ήµουν», αλβ. bimë «φυτά», λατ. fui 
«ήµουν» (> ισπ. fui), αρχ. αγγλ. beo «είµαι» (> αγγλ. be) κ.ά. Οµόρρ. φύ-σις (-
η), φυ-τό(ν), φυτ-εύω, φύ-τρα, φυσ-ικός, φυτ-ικός, φυτ-εία, φϋ-µα κ.ά.]. 

φόρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η µείωση τού όγκου ή τού βάρους προϊόντος ή 
αντικειµένου που οφείλεται σε διαφόρους λόγους: η φάβα έχει ~, όταν 
αλέθεται || αν αγοράσεις είκοσι κιλά, δεν θα είναι όλα καλά, θα έχεις και ~· 
(µτφ.) 2. η ελάττωση τής απόδοσης των πνευµατικών λειτουργιών: συνήθως 
στους γέροντες το µυαλό έχει ~ 3. πρόσωπο ή πράγµα που δεν αποδίδει έργο, 
που είναι βάρος για τη λειτουργία µιας επιχείρησης κ.λπ.: τόσα χρόνια εδώ 
υπάλληλος, ~ τον είχαµε, -τον έχουµε. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φυρώ (υποχωρητ.), βλ. λ. φύραµα, κατά το σχήµα γεννώ - 
γέννα]. 

φυραίνω ρ. αµετβ. {φύρα-να, -µένος} 1. εµφανίζω φύρα (βλ.λ.) 2. µαζεύω, 
συρρικνώνοµαι 3. (µτφ.) ξεµωραίνοµαι, χάνω το µυαλό µου. [ΕΤΥΜ < φύρα 
(βλ.λ.)]. 

φύραµα (το) {φυράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (λόγ.) η ζύµη, το ζυµάρι· ΦΡ. τού 
ιδίου φυράµατος (κακόσ.-ως χαρακτηρισµός) για πρόσωπο τού ίδιου (κακού) 
χαρακτήρα ή ήθους µε άλλο: είναι κι αυτός ~ µε τον προηγούµενο 2. ειδική 
τροφή για πτηνά 3. το ένζυµο. [ΕΤΥΜ αρχ. < φυρώ (-άω) < φύρω < *φύρ-)ω, 
αβεβ. ετύµου, πιθ. < *bhor- (µε αντιπροσώπευση τού -τ- ως υρ-, πβ. κ. άγύρ-
της), συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *bher- «κοχλάζω, αναβλύζω» (βλ. λ. φρέαρ), 
πβ. λατ. fervere «ζέω, βράζω», fermentum «ζύµη», αρχ. αγγλ. beorma «προζύ-
µι», αγγλ. barm, γερµ. Bärme «ζύµη» κ.ά. Η σύνδεση µε το σανσκρ. bhurâti 
«ταράζοµαι, ανακινούµαι» και µε το συνών. αρχ. πορ-φύρω δεν θεωρείται 
πλέον βέβαιη]. 

φύρδην επίρρ. (αρχαιοπρ.) αναµεµειγµένα- στη ΦΡ. φύρδην µίγδην εντελώς 
ανακατεµένα, χωρίς καµία τάξη: τα πέταξε όλα ~ στη βαλίτσα και έφυγε 
βιαστικά. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φύρω (βλ. λ. φύραµα) + επιρρ. επίθηµα -δην, πβ. κ. µίγ-δην, 
χύ-δην}. 

F.Y.R.O.M. (η) (προφέρεται Φίροµ) Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία τής 
Μακεδονίας· τα Σκόπια (βλ.λ., σηµ. 2). [ΕΤΥΜ Ακρωνύµιο τής αγγλ. 
διεθ\Όύς ονοµασίας Former Yugoslavian Republic of Macedonia]. 

φυρόµυαλος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που µιλά ή πράττει ανόητα.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος, κουτσός. [ΕΤΥΜ < φύρω + µυαλό]. 

φυρονεριά (η) (λαϊκ.) η άµπωτη κατά το φαινόµενο τής παλίρροιας ΑΝΤ. 
φουσκονεριά. [ΕΤΥΜ < φύρω + -νεριά < νερό]. 

φυσαλλίδα (η) (σχολ. ορθ. φυσαλίδα) 1. (λόγ.) σφαιρίδιο αέρα ή αερίου στην 
επιφάνεια υγρού ΣΥΝ. µπουρµπουλήθρα 2. ΙΑΤΡ. µικρή φου-σκάλα τού 
δέρµατος, που περιέχει υγρό. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φυσαλλίς, -ίδος < φύσα «φυσερό, πνοή» (βλ. λ. φυσώ) + 
παραγ. επίθηµα -αλλίς, πβ. κ. θρυ-αλλίς]. 

φυσαρµόνικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πνευστό όργανο που ηχεί µε το φύσηµα 
µιας σειράς παλλόµενων µεταλλικών γλωσσιδίων, τα οποία είναι στερεωµένα 
σε µικρούς σωλήνες που περιέχονται σε παραλληλόγραµµο κουτί 2. 
(παλαιότ.) το ακορντεόν 3. (µτφ.) (α) οτιδήποτε έχει αρθρώσεις, πτυχές, όπως 
αυτές τού ακορντεόν: λεωφορείο ~ (το αρθρωτό λεωφορείο) (β) οτιδήποτε 
έχει συµπιεστεί και παραµορφωθεί έτσι, ώστε να έχει πτυχές, όπως τού 
ακορντεόν: το αυτοκίνητο έγινε - µετά την καραµπόλα. 
[ΕΤΥΜ < γερµ. Physharmonika < phys- (< αρχ. φύσα «φυσερό, πνοή», βλ. κ. 
φυσώ) + harmonika (< αρχ. αρµονικός)]. 

φύσει επίρρ. (λόγ.) εκ φύσεως, από τη φύση του, εκ γενετής: ο άνθρωπος είναι 
~ κοινωνικό ον || σύµφωνα µε τις ρατσιστικές αντιλήψεις, ορισµένοι λαοί είναι - 
κατώτεροι από άλλους (πβ. λ. επίκτητος, θέσει)-ΦΡ. (α) φύσει αδύνατον 
εντελώς αδύνατον: µου είναι ~ να δεχθώ µια τέτοια πρόταση (β) φύσει µακρά 
συλλαβή (στην αρχαία Ελληνική) η συλλαβή που περιέχει µακρό φωνήεν, 
µακρό από τη φύση και όχι από τη θέση του· π.χ. συλλαβές µε η, ω, ει, ου κ.ά. 
ANT. θέσει µακρά συλλαβή. [ΕΤΥΜ αρχ., δοτ. εν. τού ουσ. φύσις]. 

φυσέκι (το) → φισέκι 
φυσεκλίκι (το) → φισεκλίκι 
φυσερό (το) ο φυσητήρας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < φυσώ + παραγ. επίθηµα 

-ερό, πβ. κ. τσαγ-ερό]. 
φύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. το σύνολο των φυτικών και ζωικών 

οργανισµών (χλωρίδα και πανίδα), των γεωλογικών σχηµατισµών (βουνά, 
έδαφος, υπέδαφος, θάλασσες, λίµνες κ.λπ.), των υλικών στοιχείων (αέρας, 
φωτιά, νερό κ.λπ.) και γενικότ. το υλικό σύµπαν και οι λειτουργίες του, 
θεωρούµενο ανεξαρτήτως τού ανθρώπου, για τον οποίο αποτελεί το φυσικό 
περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει, αναπτύσσεται και πεθαίνει: οι οµορφιές/ τα 
στοιχεία (βλ.λ.) | τα αγαθά/ τα προϊόντα | η προστασία | οι χαρές | οι κίνδυνοι 
τής ~ || αυτό αντίκειται στους νόµους τής ~ || χηµικά στοιχεία που υπάρχουν στη 
~ || η σχέση 

ανθρώπου-φύσης στον Σολωµό 2. (καθηµ.) χώρος µε πράσινο, δέντρα κ.λπ.· η 
εξοχή: ζω στη ~3. η προσωποποιηµένη δύναµη που εκδηλώνεται στα 
µετεωρολογικά (θύελλες, κατακλυσµούς) ή τα γεωφυσικά φαινόµενα 
(σεισµούς, εκρήξεις ηφαιστείων) και που αποτελεί βασικό σύµβολο σε 
µυστηριακές λατρείες ή αισθητικά ρεύµατα (λ.χ. στον ροµαντισµό): η οργή | η 
εκδίκηση τής ~|| η µητέρα ~ 4. ο συνήθ. απλός τρόπος ζωής που φέρνει τον 
άνθρωπο σε άµεση και ζωντανή επαφή µε το φυσικό περιβάλλον, σε αντίθεση 
προς τον σύγχρονο και σύνθετο τρόπο ζωής των βιοµηχανικών και 
µεταβιοµηχανικών κοινωνιών, των σηµερινών µεγαλουπόλεων: ο Ζ.Ζ. Ρουσσώ 
διακήρυξε την επιστροφή στη ~ 5. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η καλλιτεχνική αναπαράσταση 
στοιχείων τής φύσεως, ιδ. στη ΦΡ. νεκρή φύση | (λόγ.) νεκρά φύσις (i) (στη 
ζωγραφική) η αναπαράσταση φρούτων, λουλουδιών, θηραµάτων και διαφόρων 
αντικειµένων (ii) (συνεκδ.) ο ζωγραφικός πίνακας µε τα παραπάνω στοιχεία 6. 
η προσωπικότητα, ο ιδιαίτερος ψυχικός κόσµος κάθε ανθρώπου, η 
ιδιοσυγκρασία του: χαρούµενη | ευχάριστη | ανήσυχη | ερευνητική ~ ΣΥΝ. 
στόφα, (καθηµ.-λαϊκ.) πάστα· ΦΡ. (α) είναι στη | από τη | µέσα στη φύση 
(κάποιου) αποτελεί έµφυτο στοιχείο τού χαρακτήρα, τής προσωπικότητας 
(κάποιου): δεν είναι στη φύση του να εξαπατά τους άλλους (β) σπό τη φύση 
(µου | σου | του | της κ.λπ.) όπως προκύπτει από τον ιδιαίτερο ψυχοπνευµατικό 
του κόσµο: είµαι από τη φύση µου αισιόδοξος | απαισιόδοξος ΣΥΝ. (λόγ.) εξ 
ιδιοσυγκρασίας (γ) η έξη είναι δεύτερη φύση βλ. λ. έξη (δ) δεύτερη φύση 
οτιδήποτε καθίσταται οργανικό και αναπόσπαστο µέρος τής ζωής ή τής 
προσωπικότητας κάποιου: η σχολαστικότητα τού έγινε ~ 7. ο ιδιαίτερος τρόπος 
σωµατικής κατασκευής ατόµου: ασθενική | αδύναµη | ρωµαλέα | δυνατή ~ ΣΥΝ. 
κράση· ΦΡ. εκ φύσεως εκ γενετής, από γεννη-σιµιού (κάποιου): ~ τυφλός | 
ανάπηρος 8. το γεννητικό όργανο τού άνδρα ΣΥΝ. πέος 9. (ειδικότ.) οι φυσικές 
λειτουργίες τού ανθρώπινου οργανισµού, που εξασφαλίζουν τη συντήρηση, 
την επιβίωση και την αναπαραγωγή τού ανθρώπινου είδους και γενικότ. ό,τι 
θεωρείται ότι υπακούει στους νόµους τής φύσης, ό,τι θεωρείται φυσικό· ΦΡ. (α) 
παρά φύσιν (παρά φύσιν, Ευριπ. Φαίδρα 395) (i) για σεξουαλικές πράξεις που 
θεωρείται ότι αποκλίνουν από την οµαλή ικανοποίηση τής γενετήσιας ορµής: ~ 
συνουσία | ασέλγεια (ΝΟΜ. ποινικό αδίκηµα που προσβάλλει τη σωµατική και 
ηθική ακεραιότητα προσώπου, ιδ. ανηλίκου, και γενικότ. τα χρηστά ήθη τής 
οργανωµένης κοινωνίας) (ii) (καθηµ.) για οτιδήποτε αντίκειται στους νόµους 
τής φύσης (iii) παρά φύσιν έδρα τεχνητός πρωκτός που δηµιουργείται µε 
εγχείρηση σε άλλη θέση από τον φυσικό πρωκτό (ορθό τού εντέρου) για την 
αποβολή των κοπράνων σε παθολογικές καταστάσεις (π.χ. καρκίνο τού παχέος 
εντέρου) (β) κατά φύσιν | φύση (κατά φύσιν, Πινδάρ. Αποσπ. 169) σύµφωνα 
µε τις φυσιολογικές λειτουργίες ή και ορµές, ένστικτα, ανάγκες τού ανθρώπου 
και γενικότ. σύµφωνα µε τις επιταγές τής φύσης: ο άνθρωπος έπαψε να ζει ~||~ 
ορµές | ροπές || λειτουργία νεφρών ~ · 10. το σύνολο των χαρακτηριστικών που 
προσδιορίζουν την ξεχωριστή φυσιογνωµία προσώπου, πράγµατος, 
καταστάσεως, κυρ. αυτά που συνδέονται µε το ίδιο του το είναι, που δεν 
µπορούν να αλλάξουν: είναι τέτοια η ~ τής δουλειάς του, που αναγκάζεται να 
καταπονείται σωµατικά || η - τού συστήµατος | τού πολιτεύµατος | τού 
προβλήµατος || η ~ των πραγµάτων (η ιδιαίτερη µορφή των συνθηκών που εκά-
στοτε επικρατούν) || η θεϊκή ~ τού Χριστού || είναι στη ~ τού ανθρώπου να 
σφάλλει (πβ. λ. υπόσταση) 11. το είδος, κάθε ξεχωριστή µορφή µε την οποία 
υπάρχει κάτι· κυρ. στη ΦΡ. πάσης φύσεως κάθε είδους: οι - σκοπιµότητες || 
πωλούνται ~ υλικά 12. ο λόγ. τ. φύσει βλ. λ. φύσει. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ειδησεογραφία, ζωγραφική. [ΕΤΥΜ < αρχ. φύσις < *φύτ-ις < φυτ-όν (µε 
συριστικοποίηση τού -τ-προ τού -ι-, πβ. κ. βάσις) < φύω | -οµαι (βλ.λ.). Η λ. 
συνδ. επίσης µε σανσκρ. bhuti- «ευηµερία, αφθονία», λιθ. bütis «ύπαρξη». 
Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. νεκρή φύση (< γαλλ. nature morte), 
δεύτερη φύση (< λατ. secunda natura(, εκ φύσεως (< λατ. de natura)]. 

φύσηµα (το) [αρχ.] {φυσήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να φυσήξει κανείς αέρα 2. 
η πνοή τού ανέµου · ΦΡ. (οικ.-µτφ.) παίρνω φύσηµα µε διώχνουν: ο 
διευθυντής δεν είναι ευχαριστηµένος µαζί του· αργά ή γρήγορα θα πάρει φύσηµα 
· 3. αθώος ή παθολογικός ήχος µιας κάποιας διάρκειας, καρδιακής ή αγγειακής 
προελεύσεως: καρδιακό | καρδιοπνευµονικό ~. 

φυσητήρας (ο) 1. συσκευή µε την οποία φυσιέται αέρας για την αναρρίπιση 
φωτιάς ΣΥΝ. φυσερό 2. ΖΩΟΛ. (α) το αναπνευστικό όργανο τής φάλαινας, από 
το οποίο εκτοξεύει νερό (β) εξαιρετικά µεγαλόσωµη φάλαινα µε µικρά 
πτερύγια, χωρίς ραχιαίο πτερύγιο και µε µικρές καµπούρες στη ράχη, η οποία 
αλιεύεται συστηµατικά. [ΕΤΥΜ < αρχ. φυσητήρ, -ήρος < φυσώ + παραγ. 
επίθηµα -τήρ, πβ. κ. κρα-τήρ]^ 

φυσητικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που αναφέρεται στο φύσηµα (βλ.λ., σηµ. 3). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < φυσώ]. 

φυσητός, -ή, -ό [µτγν.] κατασκευασµένος και κατεργασµένος µε φύσηµα: ~ 
γυαλί. 

φυσιατρική (η) ΙΑΤΡ. Ο κλάδος που χρησιµοποιεί φυσικούς παράγοντες για 
διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.   — φυσιατρι-κός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. physiatrics]. 

φύσιγγα (η) {φυσίγγων} ΦΑΡΜ. µικρός σωλήνας που χρησιµοποιείται για την 
υποδοχή και συντήρηση φαρµάκου υπό µορφή διαλύµατος ΣΥΝ. αµπούλα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φϋσιγξ, -ιγγος, αρχική σηµ. «κύστη, βολβός», < φύσα «φυσερό, 
πνοή» + παραγ. επίθηµα -ιγξ, πβ. κ. σϋρ-ιγξ, φόρµ-ιγξ]. 

φυσίγγιο (το) [1782] {φυσιγγί-ου | -ων} ΣΤΡΑΤ. πυροµαχικό πολεµικού ή 
κυνηγετικού όπλου, µικρού µεγέθους και κυλινδρικού σχήµατος, το 
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οποίο περιλαµβάνει βλήµα και προωθητική γόµωση, κλεισµένα σε 
περίβληµα ή κάλυµµα εφοδιασµένο µε εµπύρευµα. Επίσης φυσίγγι 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού αρχ. φϋσιγξ, -ιγγος (βλ.λ.)]. 

φυσιγγιοθήκη (η) [1847] {φυσιγγιοθηκών} (για στρατιώτες ή κυνη-
γούς) φορητή θήκη φυσιγγίων. 

φυσικά επίρρ. 1. ακολουθώντας φυσικές διεργασίες, µε µη τεχνητό 
τρόπο: προϊόν που παρασκευάζεται - ΑΝΤ. τεχνητά 2. µε τρόπο που 
φαίνεται πηγαίος, απροσποίητος, που είναι ο αναµενόµενος σύµφω-
να µε τη φύση των πραγµάτων: παίζει | απαγγέλλει ~ || «Πέθανε», 
απάντησε πολύ ~, σαν να µη συνέβαινε τίποτα! ΑΝΤ. ψεύτικα · 3. (ως 
επιβεβαιωτικό µόριο) ασφαλώς, οπωσδήποτε, σαφώς: ~ και θα του το 
πω- µείνετε ήσυχος || -Εσύ θα πας διακοπές; —! Είναι δυνατόν να µην 
πάω; ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επίρρηµα. 

φυσική (η) 1. η επιστήµη που µελετά την ύλη, την κίνηση της, καθώς 
και τις δυνάµεις που ασκούνται σε αυτήν: βασικοί κλάδοι τής ~ είναι 
η µηχανική, η θερµοδυναµική, ο ηλεκτρισµός, η οπτική, η ακουστική 
κ.ά. || πυρηνική | ιατρική ~|| ~ πειραµατική (παλαιότερο σχολικό 
µάθηµα τού ∆ηµοτικού, κατά το οποίο διδάσκονταν τα βασικά 
στοιχεία τής φυσικής επιστήµης µε τη βοήθεια πειραµάτων) 2. (συ-
νεκδ.) το αντίστοιχο µε την παραπάνω επιστήµη σχολικό µάθηµα: 
διαγώνισµα στη ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φυσική (επιστήµη), ήδη στον Αριστοτέλη, ουσιαστικοπ. 
θηλ. τού επιθ. φυσικός]. 

φυσικό (το) (καθηµ.) η ιδιοσυγκρασία, ο χαρακτήρας, το εσωτερικό 
γνώρισµα: είναι τού φυσικού µου να αγχώνοµαι. 

φυσικό- κ. φυσικό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν: 1. σχέση µε την επιστήµη τής φυσικής: φυσικο-µαθηµατι-
κός, φυσικο-πυρηνικός 2. φυσικό και όχι µηχανικό ή τεχνητό µέσο 
για την πραγµατοποίηση µιας ενέργειας: φυσικο-θεραπεία. [ΕΤΥΜ. 
Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. φυσικός και ως 
τµήµα επιστηµονικών όρων περιλαµβάνεται σε ελληνογε-νή σύνθετα 
(λ.χ. γαλλ. physico-chimique, physico-mathématique)]. 

φυσικοθεραπεία κ. (παλαιότ.-εσφαλµ.) φυσιοθεραπεία (η) [1896] 
{χωρ. πληθ.} η θεραπεία ασθενειών µε τη βοήθεια και την 
αξιοποίηση φυσικών στοιχείων, όπως ο αέρας, το νερό, η θερµότητα 
κ.λπ., µε την εφαρµογή φυσικών ασκήσεων (κινήσεων, µαλάξεων 
κ.λπ.) συνήθ. και µε τη βοήθεια ειδικών µηχανηµάτων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. physiothérapie]. 

φυσικοθεραπεία ή φυσιοθεραπεία; Ορθός είναι ο σχηµατισµός φυ-
σικοθεραπεία (< φυσικός + θεραπεία [πβ. αγγλ. physical therapy]). 
Το παλαιότ. φυσιοθεραπεία θα σήµαινε µάλλον «η θεραπεία τής 
φύσεως» (πβ. φυσιολογία = λόγος περί φύσεως, φυσιογνωµία = η 
γνώση τής φύσεως, φυσιολάτρης = ο λάτρης τής φύσεως κ.τ.ό.) και 
σχηµατίστηκε ως απόδοση των (όχι ορθώς σχηµατισµένων) ξένων 
όρων (πβ. γαλλ. physiothérapie, αγγλ. physiotherapy [και physical 
therapy]}. 

φυσικοθεραπευτής κ. (παλαιότ.-εσφαλµ.) φυσιοθεραπευτής (ο) 
[1896], φυσιοθεραπεύτρια κ. (παλαιότ. εσφαλµ.) φυσιοθε-
ραπεύτρια (η) {φυσικοθεραπευτριών} ο επιστήµονας που έχει ειδι-
κευθεί στη φυσικοθεραπεία. 

φυσιοθεραπευτικός κ. (παλαιότ.-εσφαλµ.) φυσιοθεραπευτικός, -ή, -ό 
[1898] αυτός που σχετίζεται µε τη φυσικοθεραπεία ή και τους 
φυσικοθεραπευτές: ~ αγωγή. 

φυσικοµαθηµατικός, -ή, -ό [1871] 1. αυτός που σχετίζεται τόσο µε τη 
φυσική όσο και µε τη µαθηµατική επιστήµη 2. (παλαιότ.) Φυσικο-
µαθηµατική Σχολή πανεπιστηµιακή σχολή στην οποία διδάσκονται 
οι θετικές επιστήµες µε έµφαση στη φυσική και στα µαθηµατικά 3. 
φυσικοµαθηµατικός (ο/η) επιστήµονας που ειδικεύεται τόσο στα µα-
θηµατικά όσο και στη φυσική- συνήθ. καθηγητής που διδάσκει τα 
αντίστοιχα µαθήµατα 4. φυσικοµαθηµατικά (τα) [1786] οι φυσικές 
και οι µαθηµατικές επιστήµες στο σύνολο τους. 

φυσικοπυρηνικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την πυρηνική 
φυσική 2. φυσικοπυρηνικός (ο/η) επιστήµονας που έχει ειδικευθεί 
στην πυρηνική φυσική. 

φυσικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φύση, προέρχεται ή κα-
θορίζεται από αυτήν και όχι από τον άνθρωπο: ~ δυνάµεις | νόµος | 
φαινόµενα | οµορφιά | άµυνα τού οργανισµού || ~ δίκαιο (ο άγραφος 
νόµος που προηγείται τού θετού και αντιδιαστέλλεται προς αυτόν) || 
~ τρόπος ζωής || πέθανε από ~ αίτια 2. (α) φυσικός πλούτος | φυσικοί 
πόροι το σύνολο των πρώτων υλών που προέρχονται από τη φύση (από 
το έδαφος, τα δάση, τα ύδατα) και αξιοποιούνται βιοµηχανικώς (β) 
ΧΗΜ. φυσικό αέριο αέριο που παράγεται στον φλοιό τής Γης, απο-
τελείται κυρ. από µεθάνιο (CH4), είναι εύφλεκτο, βρίσκεται συνήθ. 
στους θόλους των κοιτασµάτων πετρελαίου, δεν είναι δηλητηριώδες, 
εξορύσσεται και χρησιµοποιείται ως καύσιµη ύλη (προς υποκατά-
σταση τού φωταερίου) και για την παραγωγή πρώτων υλών ΣΥΝ. γαι-
αέριο (γ) φυσικά καύσιµα φυσικές ουσίες (υλικά σώµατα), όπως κάρ-
βουνο, πετρέλαιο, οι οποίες, όταν καίγονται, παράγουν άφθονη θερ-
µότητα (δ) ΒΙΟΛ. φυσική επιλογή βλ. λ. επιλογή (ε) φυσική επιστήµη 
(φυσική επιστήµη, Αριστοτ. Περί Ζώων 640a 2) καθεµιά από τις επι-
στήµες που διερευνούν και µελετούν τους νόµους που διέπουν τη φύ-
ση (λ.χ. η φυσική, η χηµεία, η γεωλογία, η βιολογία, η αστρονοµία 
κ.λπ.) (στ) φυσική ιστορία (παλαιότ.) σχολικό µάθηµα τού ∆ηµοτικού, 
που έχει ως αντικείµενο τον κόσµο των ζώων και των φυτών (ζ) φυ-
σικός θάνατος ο θάνατος από γηρατειά, ο θάνατος που δεν προέρχε-
ται από βία ή δεν επέρχεται πρόωρα 3. (για σχέσεις συγγενείας) βα-
σισµένες σε δεσµούς αίµατος: ~ γονείς | τέκνα | παιδί ANT. θετός 4. 
αυτός που βασίζεται στη λογική, την επιστήµη κ.λπ., κατ' αντιδια- 

στολή προς τον µεταφυσικό: ~ εξήγηση | ερµηνεία ενός φαινοµένου 5. 
αυτός που είχε προκαθοριστεί πριν από τη γέννηση κάποιου, που δεν 
διαµορφώθηκε µετά (π.χ. ως αποτέλεσµα επιδράσεων, εµπειριών 
κ.λπ.): ~ ικανότητες | χαρίσµατα ΣΥΝ. έµφυτος, εγγενής ΑΝΤ. επίκτη-
τος 6. αυτός που σχετίζεται µε την υλική, τη σωµατική υπόσταση τού 
ανθρώπου: ~ ανάγκες | ορµές- ΦΡ. (α) φυσική κατάσταση η κατάστα-
ση τής σωµατικής υγείας κάποιου: βρίσκοµαι σε | έχω καλή | κακή ~ 
|| βελτιώνω τη φυσική µου κατάσταση (β) φυσική | σωµατική αγωγή 
βλ. λ. αγωγή (γ) φυσική αντίσταση βλ. λ. αντίσταση 7. αυτός που συµ-
φωνεί µε τη φύση των πραγµάτων, που είναι εύκολα κατανοητός και 
κατ' επέκτ. ο συνήθης και οµαλός: ~ αντίδραση || ~ πορεία | τάξη 
πραγµάτων || παίρνω | θεωρώ κάτι εντελώς ~· ΦΡ. (α) είναι φυσικό (να | 
ότι) είναι κανονικό, αποδεκτό από όλους, αυτονόητο: ~ να υποστη-
ρίζει τους συµπατριώτες του || ~ να τον συµπαθείς- είναι τόσο καλός 
άνθρωπος! (β) φυσική ακολουθία η ανεµπόδιστη και λογική συνέχεια 
των πραγµάτων: «εδώ, η σχέση θεωρίας και πράξης δεν είναι µια σχέ-
ση φυσικής ακολουθίας και άρρηκτης συνέχειας...» (περιοδ.) (γ) φυ-
σικώ τω λόγω βλ. λ. λόγος 8. µη προσποιητός, αυτός που χαρακτηρί-
ζεται από ειλικρίνεια, αυθορµητισµό, φυσικότητα: ~ παίξιµο θεατρι-
κού ρόλου | ύφος | λόγος | απαγγελία ΣΥΝ. αυθόρµητος ΑΝΤ ψεύτικος, 
υποκριτικός 9. µη τεχνητός, αυτός που δεν έχει υποστεί υστερογενή 
επεξεργασία: ~ φωνή | µαλλιά | τροφές (µη βιοµηχανοποιηµένες) | χυ-
µοί (που παρασκευάζονται απευθείας από χυµό φρούτων) · 10. (για 
χρώµατα) αυτός που χαρακτηρίζεται από ζωντάνια και ένταση · 11. 
ΜΑΘ. φυσικός αριθµός καθένας από τους αριθµούς 0, 1, 2, 3, 4, 5..., 
που αποτελούν βασική (πρωταρχική) έννοια για τα µαθηµατικά · 12. 
ΝΟΜ. (α) φυσικό πρόσωπο ο άνθρωπος από τη σκοπιά τής νοµο-
θεσίας, τού ∆ικαίου, κατ' αντιδιαστολή προς το νοµικό πρόσωπο 
(εταιρεία, ίδρυµα κ.λπ.) (β) φυσικός δικαστής βλ. λ. δικαστής · 13. 
φυσικός (ο/η) (α) ο επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη φυσική επι-
στήµη (β) ο καθηγητής τής φυσικής 14. φυσική (η) βλ.λ. 15. φυσικό 
(το) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα, τεχνητός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < φύσις. Οι αρχ. σηµ. περιλαµβάνουν οτιδήποτε έχει σχέ-
ση µε τη φύση, τη γνησιότητα και τη φυσικότητα, ενώ φυσικός απο-
καλείται και ο ερευνητής των φαινοµένων. Ορισµένοι επιστηµ. όροι 
είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. φυσικός θάνατος (< γαλλ. mort naturelle), 
φυσικό δίκαιο | αέριο (< γαλλ. droit | gaz naturel), φυσική αγωγή (< 
γαλλ. culture physique) κ.ά.]. 

φυσικότητα (η) [1852] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού να είναι κανείς 
φυσικός στη συµπεριφορά του, να µη δίνει την εντύπωση ότι προ-
σποιείται: λέει τα ψέµατα του µε τέτοια ~, που τον πιστεύουν όλοι 
ΑΝΤ. προσποίηση. 

φυσικοχηµικός, -ή, -ό [1821] αυτός που µελετά ή σχετίζεται µε τις 
γενικές αρχές και τους νόµους που διέπουν τις χηµικές αντιδράσεις 
και τις µεταβολές των καταστάσεων τής ύλης. — φυσικοχηµεία (η). 

φυσιο- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνει: 1. 
τη φύση, το περιβάλλον και τον φυσικό κόσµο: φυσιο-λάτρης, φυσιο-
γνώστης, φυσιο-δίφης 2. τη φύση, τις οργανικές λειτουργίες προσώ-
που ή έµβιου όντος γενικότ.: φυσιο-λογία, φυσιο-παθολογία 3. χαρα-
κτηριστικά µορφής και προσωπικότητας: φυσιο-γνωµία 4. αντί τού 
ορθού φυσικό-: φυσιο-θεραπεία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φυσικοθεραπεία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. φυσιο-
γνωµία, φυσιο-λογία), που προέρχεται από το ουσ. φύσις, -εως και 
απαντά επίσης σε ελληνογενή σύνθετα (λ.χ. γαλλ. physio-thérapie, 
physio-cratie)]. 

φυσιογνωµία (η) {φυσιογνωµιών} 1. το σύνολο των χαρακτηριστικών 
τού προσώπου κάποιου: γνωστή | ευγενική | γλυκιά | συµπαθητική ~ 
2. (µτφ.) το σύνολο των χαρακτηριστικών πράγµατος ή η γενική 
εντύπωση που προκαλεί: στη δεκαετία τού '50 άλλαξε εντελώς η ~ τής 
Αθήνας || η ~ των κοµµάτων | τού καλλιτεχνικού ρεύµατος ΣΥΝ. µορφή 
3. η εξέχουσα προσωπικότητα που έχει διαδραµατίσει σε ορισµένο 
τοµέα σηµαντικό ρόλο: ηγετική - || έγινε | αποτελεί ~ στον χώρο τής 
επιστήµης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φηµισµένος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., συγκεκοµµένος τ. τού φυσιογνωµονια < φυσιογνώµων< 
φύσις + γνώµων]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το φυσιογνωµία είναι αρχαία (µτγν.) λ. που σχηµατίστηκε 
κατά απλολογία από το φυσιογνωµ(ον)ία (< φυσιογνώµων, -ώµο-
νος). Εικάζεται ότι µπορεί να σήµαινε τη «φυσιολογία», αλλά ο-
πωσδήποτε είχε ως κύρια σηµ. «το να κρίνει κανείς κάποιον από τα 
φυσικά του χαρακτηριστικά» (υπάρχει πραγµατεία µε τίτλο Φυ-
σιογνωµονικών τού Αντισθένη και βιβλίο Φυσιογνωµονικά που α-
ποδίδεται στον Αριστοτέλη). Στην επιστηµονική ορολογία, από το 
ελλην. φυσιογνωµονια πλάστηκε το νεότερο λατινικό physiogno-
monia (από όπου το γαλλικό (1562) physiognomonie) και το physio-
gnomia, από όπου τα γαλλ. physionomie, αγγλ. physiognomy (µε ε-
πίδραση των ελλην. -γνωµία) και από αυτά το ελλην. φυσιογνωµία 
(ως αντιδάνειο). Η Ελληνική χρησιµοποίησε περαιτέρω το φυσίΌ-
γνωµική (τέχνη), για να αποδώσει «την τέχνη τού να κρίνεις από 
τα χαρακτηριστικά», ενώ η Αγγλική χρησιµοποίησε το physio-
gnomy, για να δηλώσει και τη φυσιογνωµία και τη φυσιογνωµική. 

φυσιογνωµική (η) η µελέτη τής σχέσης µεταξύ των χαρακτηριστικών 
τού προσώπου και τής προσωπικότητας κάποιου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
φυσιογνωµία. 

φυσιογνωµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη φυσιογνωµία: ~ 
χαρακτηριστικά. — φυσιγνωµικ-ά | -ώς επίρρ. 

φυσιογνωµιστής (ο) [1885], φυσιογνωµιστρια (η) {δύσχρ. φυ-
σιογνωµιστριών} µελετητής τής φυσιογνωµικής. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. physionomiste < physionomie < 
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νεολατ. physiognomia < αρχ. φυσιογνωµία]. 
φυσιογνωσία (η) [1864] {χωρ. πληθ.} 1. η µελέτη τής φύσης 2. το σύ-

νολο των φυσικών επιστηµών. — φυσιογνωστικός, -ή, -ό [1893]. 
[ΕΤΥΜ < φνσιο- + -γνωσία < γνώση]. 

φυσιογνώστης (ο) [1897] {φυσιογνωστων}, φυσίογνωστρια (η) 
{φυσιογνωστριών} επιστήµονας που ασχολείται µε τις φυσικές επι-
στήµες. 

φυσιογραφία (η) [1871] η φυσική γεωγραφία.   — φυσιογραφίας, -ή, -
ό [1849]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. physiographic]. 

φυσιογράφος (ο) [1819] πρόσωπο που ασχολείται µε τη φυσιογραφία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. physiographe]. 

φυσιοδίφης (ο) [1867] (φυσιοδιφών) πρόσωπο που ερευνά συστηµα-
τικά οτιδήποτε ανήκει στη φύση (φυσικά φαινόµενα, ζώα, φυτά, ορυ-
κτά κ.λπ.): µέχρι τη στιγµή που η βιολογία συγκροτήθηκε ως επιστή-
µη, δεν είχαµε βιολόγους αλλά φυσιοδίφες. — φυσιοδιφικός, -ή, -ό 
[1845]. 
[ΕΤΥΜ. < φυσιο- + -δίφης < αρχ. διφώ (-άω) «ψηλαφώ, διερευνώ», αγν. 
ετύµου (πβ. κ. ιστοριο-δίφης), µετάφρ. δάνειο από γερµ. Natur-
forscher]. 

φυσιοθεραπεία (η) → φυσικοθεραπεία 
φυσιοθεραπευτής (ο) -+ φυσικοθεραπευτής 
φυσιοθεραπευτικός, -ή, -ό → φυσιοθεραπευτικός 
φυσιοκράτης (ο) [1862] {φυσιοκρατών} ο οπαδός τής φυσιοκρατίας. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. physiocrate]. 
φυσιοκρατία (η) (χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, θεωρία κατά την οποία η φύση 

ανάγεται σε απώτατη αιτιοκρατική αρχή των πάντων και απορρίπτε-
ται η ύπαρξη οποιασδήποτε υπερφυσικής δηµιουργικής δύναµης. — 
φυσιοκρατικός, -ή, -ό [1861]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
physiocratie]. 

φυσιολάτρης (ο) [1869] {φυσιολατρών}, φυσιολατρισσα (η) {δύ-σχρ. 
φυσιολατρισσών} πρόσωπο που αγαπά τη φύση και τον φυσικό 
τρόπο ζωής. — φυσιολατρία (η) [1831]. 

φυσιολατρικός, -ή, -ό [1841] αυτός που σχετίζεται µε τους φυσιο-
λάτρες και τη φυσιολατρία: εκδροµή τού ~ συλλόγου. 

φυσιολογία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη που ασχολείται µε τις λει-
τουργίες των ζωντανών οργανισµών και συνιστά συνδυασµό πολλών 
επιστηµονικών κλάδων, κυρ. τής ιατρικής αλλά και τής βιολογίας 
και τής φυσικής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία, φρασεολογία. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < φύσις + -λογία, o όρος χρησιµοποιήθηκε από τον Αριστοτέλη 
και εντεύθεν µε τη σηµ. «έρευνα των φυσικών αιτίων και 
φαινοµένων», αναφερόταν δε αρχικά στις φιλοσοφικές απόψεις των 
προσωκρατικών. Την ίδια σηµ. είχαν και οι λ. φυσιολογικός και φυ-
σιολόγος. Η σηµερινή σηµ. αποτελεί ελληνογενές σύνθετο, < γαλλ. 
physiologie]. 

φυσιολογικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που υπάρχει ή γίνεται σύµφωνα 
µε τη φύση: ~ τοκετός | σφυγµός | θερµοκρασία | επίπεδα χοληστερίνης 
ΣΥΝ. φυσικός, οµαλός ANT. παθολογικός, αφύσικος, ανώµαλος 2. 
αυτός που δεν προκαλεί έκπληξη, που δεν ξεφεύγει από τα 
αναµενόµενα: είναι ~ το ενδιαφέρον τού επενδυτή για την τύχη που 
θα έχουν τα χρήµατα του || ~ εξέλιξη ΣΥΝ. εύλογος, φυσικός · 3. αυ-
τός που σχετίζεται µε τη φυσιολογία. — φυσιολογικά επίρρ. 

φυσιολόγος (ο/η) [αρχ.] επιστήµονας ειδικευµένος στη φυσιολογία. 
φυσιοπαθολογία (η) {χωρ. πληθ.} κλάδος τής φυσιολογίας που µε-
λετά την κατάσταση τού οργανισµού κατά τη διάρκεια ασθενειών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Physiopathologie]. 

φυσιοπαθολόγος (ο/η) φυσιολόγος που έχει ειδικευθεί στη φυσιο-
παθολογία. — φυσιοπαθολογικός, -ή, -ό [1886]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. physiopathologue]. 

φύσκα ως άκλ. επίθ. ή επίρρ. (συνήθης ορθ. φίσκα) (λαϊκ.) 1. (ως επίθ.) 
πολύ γεµάτος, εντελώς πλήρης: το θέατρο | το τρένο ήταν - ΣΥΝ. υπερ-
πλήρης 2. (ως επίρρ.) εντελώς, πλήρως: γεµάτος ~ ΣΥΝ. κάργα, τίγκα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φύσκη | -α «το παχύ έντερο, φούσκα» (βλ. λ. φούσκα). 
Η γρ. µε -ι- (φίσκα) δεν έχει ετυµολ. στήριξη]. 

φυσκάρω ρ. αµετβ. (συνήθης ορθ. φισκάρω) {φύσκ-αρα κ. -άρισα, -
αρισµένος} γεµίζω πλήρως: η αίθουσα φύσκαρε από κόσµο ΣΥΝ. τι-
γκάρω. 

φυσοµανώ ρ. αµετβ. {φυσοµαν-είς κ. -άς...· µόνο στον ενεστ.} (εκ-
φραστ.) 1. (για άνεµο) φυσώ πολύ δυνατά 2. (µτφ. για πρόσ.) είµαι ορ-
γισµένος. 
[ΕΤΥΜ. < φυσώ + -µανώ < µαίνοµαι, από το. θ. τού αρχ. αορ. β' ε-µάν-
ην (βλ. κ. µαν-ία)]. 

φυσούνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (µεγεθ.) το φυσερό · 2. πτυσσόµενο 
τοίχωµα από πλαστικό ή άλλο εύκαµπτο υλικό, π.χ. στα αρθρωτά λε-
ωφορεία 3. σωληνοειδής στοά µε πτυσσόµενα τοιχώµατα, π.χ. στα γή-
πεδα, διά µέσου τής οποίας βγαίνουν οι αθλητές από τα αποδυτήρια, 
ή σε αεροδρόµια, διά µέσου τής οποίας γίνεται η µετακίνηση των 
επιβατών από και προς το αεροπλάνο · 4. σειρά σελίδων ενωµένων 
µεταξύ τους, που βγαίνουν από εκτυπωτή και στη συνέχεια κόβονται 
χωριστά η καθεµία: η ~ µε τη µισθοδοσία | µε τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων. [ΕΤΥΜ. < φυσώ, κατά τα ον. σε -οννα, πβ. κ. κουδούνα]. 

φυστίκι (το) → φιστίκι 
φυστικιά (η) → φιστικιά 
φυσώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φυσάς... | φύση-ξα κ. -σα, -χτηκα, -µέ-

νος} ♦ (µετβ.) 1. εκπνέω αέρα, βγάζω από το στόµα µου αέρα κατευ-
θύνοντας τον προς (συγκεκριµένο αντικείµενο): ~ τη σούπα, για να 
κρυώσει || ~ τη φωτιά, για να δυναµώσει ΦΡ. (µτφ.) (α) το φυσάει 
διαθέτει πολλά χρήµατα, είναι πλούσιος: παντρεύτηκε έναν Αµερι- 

κάνο που το φυσάει (β) το φυσάει και δεν κρυώνει βλ. λ. κρυώνω (γ) 
(παροιµ.) όποιος καεί στον χυλό, φυσάει και το γιαούρτι βλ. λ. για-
ούρτι 2. κάνω να βγει αέρας από (κάπου)- κυρ. στη ΦΡ. φυσώ τη µύτη 
µου βγάζω αέρα από τη µύτη µου (για να βγει η µύξα που έχει µέσα) 
♦ (αµετβ.) 3. βγάζω αέρα από το στόµα µε µεγάλη ένταση: ~ στο µάτι 
του, για να φύγει το σκουπιδάκν ΦΡ. φυσάω και ξεφυσάω (i) νιώθω 
έντονη δυσφορία (ii) είµαι πολύ αναστατωµένος: αντί να φυσάς και 
να ξεφυσάς, ηρέµησε και προσπάθησε να αντιµετωπίσεις την κα-
τάσταση 4. (για άνεµο) πνέω: ο άνεµος φυσούσε δυνατά || φύσηξε 
απαλά το αεράκι ΦΡ. (α) (µτφ.) όπου φυσάει ο άνεµος βλ. λ. άνεµος 
(β) όποιος αέρας κι αν φυσά, ο µύλος πάντα αλέθει βλ. λ. αλέθω 5. 
(απρόσ. φυσάει) (α) πνέει δυνατός και ορµητικός άνεµος ΣΥΝ. έχει 
αέρα (β) (γενικότ.) πνέει άνεµος: σήµερα µόλις που ~ 6. (προστ. φύ-
σα! - οικ.) σε κάποιον που είπε ή έκανε ανοησία- συνοδεύεται από 
χειρονοµία κατά την οποία προτείνει κανείς τα δάχτυλα του κλειστά 
στο στόµα τού άλλου, ώστε µε το φύσηµα να ανοίξουν σε µούντζα. 
[ΕΤΥΜ < οφΧ- φυσώ (-άω) < φνσα (ή) «φυσερό, πνοή», θηλ. σε -σα 
(πβ. κ. δόξα, δίψα), < *φϋσ-σα (µε απλοποίηση) < I.E. *p(h)u-s- (µε 
παρέκταση -s-), ονοµατοπ. ρίζα από τον ήχο τής πνοής τού ανέµου 
και των εκρήξεων, πβ. σανσκρ. puäyati «ευδοκιµεί, προκόβει», λατ. 
pussula «φυσαλλίδα» κ.ά.]. 

φυτεία (η) (φυτειών) µεγάλη έκταση γης, στην οποία γίνεται συγκε-
κριµένη καλλιέργεια (λ.χ. ζαχαροκάλαµου, καφεόδεντρου, µπανάνας 
κ.λπ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < φυτεΟω]. 

φύτεµα (το) → φυτεύω 
φύτευση (η) → φυτεύω 
φυτευτήρι (το) (φυτευτηρ-ιού | -ιών} το γεωργικό εργαλείο που χρη-

σιµοποιείται στο φύτεµα. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φυτευτήριον< φυτεύω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. κ. 
κλαδευ-τήριον]. 

φυτευτικος, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φύτευση 2. 
κατάλληλος για φύτευση. 

φυτευτός, -ή, -ό 1. (για φυτά) αυτός που τον έχουν φυτέψει (κάπου), 
που δεν φύτρωσε µόνος του ΣΥΝ. φυτεµένος ANT. αυτοφυής 2. (κατα-
χρ.-λαϊκ.) αυτός που τον έχουν εµφυτεύσει, τον έχουν τοποθετήσει ως 
εµφύτευµα σε κάποιο σηµείο: ~ δόντια | µαλλιά 3. (µτφ.) αυτός που 
τον τοποθετούν σε µια υπηρεσία, γενικότ. σε έναν οργανωµένο χώρο, 
χωρίς να προβλέπεται ή να απαιτείται κάτι τέτοιο: αυτός ο υπάλλη-
λος ήρθε ~ από κάποιο σηµαίνον πρόσωπο. 

φυτεύω ρ. µετβ. (φύτ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. τοποθετώ στο έδαφος 
(σπόρο ή ρίζα φυτού), προκειµένου να ριζώσει και να αναπτυχθεί: ~ 
λεµονιές | µαρούλια | λουλούδια ANT. ξεριζώνω 2. (µτφ.-εκφραστ.) χώ-
νω: του φύτεψε µια σφαίρα στο κεφάλι πυροβολώντας τον 3. (µειωτ.) 
ενταφιάζω: πάει αυτός· τον φύτεψαν χτες το απόγευµα. — φύτεµα 
(το) [αρχ.] κ. φύτευση (η) [αρχ.], φυτευτής (ο) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ αρλ- < 
φυτόν (βλ.λ.)]. 

φυτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα φυτά: ~ βασίλειο | 
κόσµος | λίπη | έλαια | παραγωγή 2. ΦΥΣΙΟΛ. (α) φυτικές λειτουργίες οι 
βιολογικές λειτουργίες που εξασφαλίζουν την εσωτερική οµοιο-
στασία τού σώµατος (β) φυτικό νευρικό σύστηµα το αυτόνοµο νευ-
ρικό δίκτυο που ελέγχει όλες τις φυτικές λειτουργίες. 

φυτίνη (η) {χωρ. πληθ.) 1. άλας ασβεστίου και µαγνησίου, που πε-
ριέχεται στα σιτηρά και µπορεί να παρασκευαστεί και συνθετικώς 2. 
υδρογονωµένο µαγειρικό λίπος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. Phytin (εµπορική ονοµ.)]. 

φυτό (το) 1. ΒΙΟΛ. ενόργανος σχηµατισµός, ο οποίος τρέφεται από το 
έδαφος, το νερό και την ατµόσφαιρα, και µεταβάλλει την τροφή του, 
αφού την αφοµοιώσει, σε οργανικές ενώσεις: τα ~ χωρίζονται σε δέ-
ντρα, θάµνους και πόες || η ρίζα | ο βλαστός | τα φύλλα | οι καρποί 
τού ~ || ~ τροπικό | αρωµατικό | καλλωπιστικό | εσωτερικού χώρου || 
ανώτερα | κατώτερα ~ || φυτεύω | κλαδεύω | ποτίζω | περιποιούµαι | 
ραντίζω τα ~· (µτφ.) 2. ο άνθρωπος που λόγω βλάβης (τού εγκεφάλου) 
έχει χάσει τις διανοητικές του ικανότητες και ζει υποτυπωδώς: ύστερα 
από το ατύχηµα έµεινε ~ · 3. (σκωπτ. για µαθητή ή φοιτητή) αυτός 
που µελετά υπερβολικά, που δεν σκέπτεται τίποτε άλλο εκτός από το 
διάβασµα και έχει χάσει την κριτική του ικανότητα ή δεν έχει επαφή 
µε τον κόσµο γύρω του. — (µεγεθ.-σκωπτ.) φυτούκλα (η) κ. φύτουλας 
(ο) (σηµ. 3), (υποκ.) φυτούλι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ, < 
αρχ. φυτόν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού ρηµατ. επιθ. φυτός < φύω | -οµαι 
(βλ.λ.). Η λ. συνδ. επίσης µε σανσκρ. bhüta- (ίδια σηµ.)]. 

φυτοβιολογία (η) (χωρ. πληθ.} η βιολογία των φυτών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phytobiology]. 

φυτογεωγραφια (η) (χωρ. πληθ.} η επιστήµη που µελετά τη γεω-
γραφική κατανοµή των φυτών. — φυτογεωγραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phytogeography]. 

φυτογή (η) [1889] {χωρ. πληθ.) η φυτική γη, το φυτόχωµα. 
φυτογραφία (η) [1799] (χωρ. πληθ.} ο κλάδος τής βοτανικής που 

ασχολείται µε την περιγραφή των φυτών.   — φυτογραφικός, -ή, -ό 
[1897]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phytographie]. 

φυτοζωία (η) [1840] {χωρ. πληθ.) (λόγ.) το να φυτοζωεί κανείς. 
φυτοζωώ ρ. αµετβ. [1853] {φυτοζωείς...· εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. 

ζω φτωχά, µόλις που καταφέρνω να καλύψω τις βιοτικές µου ανά-
γκες: επέζησαν από την καταστροφή, αλλά τώρα φυτοζωούν µέσα σε 
άθλιες συνθήκες 2. (µτφ.) βρίσκοµαι σε µαρασµό, σε κατάσταση πα-
ρακµής: τα επαρχιακά θέατρα φυτοζωούν. 

φυτοθεραπεία (η) (φυτοθεραπειών) η θεραπεία που βασίζεται στη 
λήψη φυτικών παρασκευασµάτων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. phytotherapy]. 



φυτοκοινωνία 1915 φωλιάζω 
 

φυτοκοινωνία (η) {φυτοκοινωνιών} ΟΙΚΟΛ. το σύνολο των φυτών δε-
δοµένου βιοτόπου ή βιοκοινωνίας. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς αγγλ. phytocoenosis < phyto- + 
coenosis (< µτγν. κοίνωσις< αρχ. κοινώ, -όω< κοινός)]. 

φυτοκοµειο (το) [1846] ο χώρος στον οποίο γίνονται καλλιέργειες 
φυτών µε επιστηµονικές µεθόδους. 

φυτοκοµία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η επιστηµονική καλλιέργεια των 
φυτών. — φυτοκοµικός, -ή, -ό [1828]. 

φυτοκόµος (ο/η) πρόσωπο που ασχολείται µε τη φυτοκοµία. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < φυτόν + -κόµος < αρχ. κοµώ (-έω) «φροντίζω, περιποιούµαι» (βλ. 
κ. -κοµία)]. 

φυτολογία (η) [1799] {χωρ. πληθ.) 1. ο κλάδος τής βιολογίας που έχει 
ως αντικείµενο τη µελέτη των φυτών 2. (παλαιότ.) µάθηµα στο ∆η-
µοτικό µε αντικείµενο τα φυτά. — φυτολογικός, -ή, -ό [1881]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phytologie]. 

φυτολόγιο (το) [1873] {φυτολογί-ου | -ων} 1. συλλογή αποξηραµµέ-
νων φυτών, η οποία χρησιµοποιείται για επιστηµονική µελέτη 2. το 
µαθητικό τετράδιο ή άλµπουµ που περιέχει συλλογή δειγµάτων από 
φυτά. 

φυτολόγος (ο/η) [1805] επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη φυτο-
λογία. 

φυτοορµόνη (η) {φυτοορµονών} BOT. φυσική ή συνθετική ουσία η 
οποία συντελεί στην αύξηση των φυτών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. phytohormone]. 

φυτοπαθογόνος, -ος, -ο αυτός που προκαλεί ασθένεια στα φυτά: ~ 
µύκητες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phytopathogen]. 

φυτοπαθολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΠ. η επιστήµη που µελετά τις 
ασθένειες των φυτών. — φυτοπαθολογικός, -ή, -ό [1893]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Phytopathologie]. 

φυτοπαθολόγος (ο/η) [1890] επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη 
φυτοπαθολογία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phytopathologue]. 

φυτοπαράσιτο (το) {φυτοπαρασίτ-ου | -ων} ο ζωικός οργανισµός που 
παρασιτεί πάνω σε φυτό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
phytoparasite]. 

φυτοπλαγκτον (το) {φυτοπλαγκτού | χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. το σύνολο των 
υδρόβιων φυτικών οργανισµών, συνήθ. µονοκυττάρων, που συ-νήθ. 
δεν έχουν δική τους κίνηση και µαζί µε το ζωοπλαγκτόν αποτελούν 
το πλαγκτόν (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phytoplankton]. 

φυτοτεχνία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΠ. σύνολο επιστηµών και τε-
χνικών που µελετούν τις διαδικασίες παραγωγής καλλιεργούµενων 
φυτών. — φυτοτεχνικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phytotechnie]. 

φυτοτοξίνη (η) {φυτοτοξινών} ΓΕΩΠ. 1. αντιγόνο φυτικής προελεύ-
σεως, το οποίο µπορεί να καθορίσει την παραγωγή αντισωµάτων σε 
ζωντανό οργανισµό 2. η τοξική ουσία που παράγεται από ορισµένα 
φυτά. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phytotoxin]. 

φυτούκλα (η) → φυτό 
φύτουλας (ο) → φυτό 
φυτοφάγος, -ος, -ο [1814] αυτός που τρέφεται αποκλειστικά από 

φυτικές ουσίες, αυτός που τρώει µόνο φυτά ή µέρη φυτού (δεν τρώει 
κρέας): τα ζώα διακρίνονται σε φυτοφάγα, σαρκοφάγα και παµφάγα. 
— φυτοφαγία (η) [1887], φυτοφαγικός, -ή, -ό [1886]. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phytophage]. 

φυτοφάρµακο (το) {φυτοφαρµάκ-ου | -ων} το φάρµακο που χρησι-
µοποιείται για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών των φυτών. 

φυτόχωµα (το) {φυτοχώµ-ατος | -ατα, -άτων} χώµα που αναµειγνύε-
ται µε αποσυντεθειµένες οργανικές ύλες ζωικής ή φυτικής προέλευ-
σης· χρησιµοποιείται ως βελτιωτικό τού εδάφους (λίπασµα) στις καλ-
λιέργειες. 

φυτόψειρα (η) {δύσχρ. φυτοψειρών} η µελίγκρα (βλ.λ.). Επίσης φυ-
τόφθειρα (η) [1888]. 

φύτρα (η) {φυτρών} 1. το φύτρο (βλ.λ.) 2. (µτφ.) η γενιά, το σόι: δια-
βόλου ~ || ~ αρχοντική. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. φύω | -οµαι (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. 
µή-τρα, χύ-τρα]. 

φύτρο (το) το βλάστηµα, το γέννηµα: ~ πατάτας | ντοµάτας. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. φύτρον < φυτρώνω (υποχωρητ.)]. 

φυτρώνω ρ. αµετβ. {φύτρω-σα, -µένος} 1. (για φυτό) αναφύοµαι στην 
επιφάνεια εδάφους ή χώµατος: τα γιασεµιά δεν φύτρωσαν ακόµη 
ΣΥΝ. βλαστάνω, ξεφυτρώνω 2. βγαίνω, εκφύοµαι στην επιφάνεια τού 
δέρµατος: φύτρωσε το µουστάκι του || φύτρωσαν λίγες τρίχες στο κε-
φάλι του 3. (µτφ.) εµφανίζοµαι (κάπου) ξαφνικά, συνήθ. προκαλώ-
ντας δυσφορία: από πού φύτρωσες εσύ; ΦΡ. (α) φυτρώνω εκεί που 
δεν µε σπέρνουν ανακατεύοµαι σε ξένες υποθέσεις (β) φυτρώνουν 
σαν τα µανιτάρια για οµοειδή πράγµατα που εµφανίζονται µαζικά σε 
µια περιοχή: τέτοια µπαράκια έχουν φυτρώσει σαν τα µανιτάρια στην 
πόλη. — φύτρωµα (το) κ. φύτρωση (η). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. φύτρα 
(βλ.λ.)]. 

φυτώριο (το) {φυτωρί-ου | -ων) 1. (α) η έκταση στην οποία αναπτύσ-
σονται νεαρά φυτά, µέχρι να µεταφυτευθούν (β) ο χώρος στον οποίο 
αναπτύσσονται και πωλούνται νεαρά φυτά 2. (µτφ.) ο χώρος µέσα 
από τον οποίο βγαίνουν καινούργια ταλέντα: η σχολή τού Κ. Κουν 
αποτέλεσε ~ σπουδαίων ηθοποιών || οι οµάδες εφήβων είναι τα ~ των 
αυριανών πρωταθλητών. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φυτώριον< *φυτωρός < φυτόν + -ωρός (µε έκταση τού 
αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < ορώ, πβ. κ. πυλ-ωρός, θυρ-ωρός]. 

φύω ρ. → φύοµαι 
φχαριστώ ρ. → ευχαριστώ 
φχαριστιέµαι ρ. → ευχαριστώ 
φωβισµός (ο) → φοβισµός 
φωβιστής (ο) → φοβισµός 
φωβιστικός, -ή, -ό → φοβιστικός 
Φωκάς (ο) 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνο-

µα. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. Φωκάς < αρχ. φώκη «φώκια» (βλ.λ.). Οµόρρ. Φωκ-ίων, 
Φωκ-υλ-ίδης, Φωκ-ίς, Φώκ-αια]. 

φώκια (η) {φωκιών} 1. µεγαλόσωµο αµφίβιο σαρκοφάγο θηλαστικό µε 
παγκόσµια εξάπλωση- έχει σώµα ογκώδες και υδροδυναµικό, κοντό 
λείο τρίχωµα, άκρα σαν πτερύγια ψαριών, µακρουλό κεφάλι, µεγάλα 
µάτια και οξύ ρύγχος· ζει και αναπαράγεται στις ακτές, συνήθ. σχη-
µατίζοντας αποικίες, αλλά αναζητεί την τροφή του (ψάρια, καβού-
ρια, χταπόδια κ.λπ.) στη θάλασσα:  γροιλανδική | µεσογειακή ~ 
2. (µτφ.-υβριστ.) γυναίκα άσχηµη ή χοντρή και δυσκίνητη. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. φώκη, αβεβ. ετύµου, ίσως ανάγεται στην ονοµατοπ. I.E. 
ρίζα *p(h)u- (βλ. λ. φυσώ) µε επίθηµα -κη (πβ. κ. θή-κη), µέσω τής σηµ. 
«σφύριγµα τής φώκιας». Κατ' άλλους, ωστόσο, η λ. αποτελεί δάνειο]. 
Φωκίδα (η) {-ας κ. -ος} περιοχή και νοµός τής Κ. Στερεάς Ελλάδας µε 
πρωτεύουσα την Άµφισσα.   — Φωκεύς (ο) [αρχ.], φωκικός, -ή, -ό 

[αρχ·]· 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Φωκίς, -ίδος (ενν. γη), κατά τα Αιολ-ίς, ∆ωρ-ίς, που πήρε 
το όνοµα της από τον ήρωα Φώκο, γυιο τής θαλάσσιας θεότητας 
Ψαµάθης, η οποία µεταµορφώθηκε σε φώκια]. Φωκίων (ο) {Φωκίων-
ος, -α) 1. αρχαίος Αθηναίος στρατηγός, πολιτικός και ρήτορας (402-
317 π.Χ.) 2. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
3. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Φωκίωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < Φώκος, όν. ήρωα (βλ. λ. Φωκίδα)]. 

Φωκυλίδης (ο) {-η κ. -ίδου} αρχαίος Έλληνας ποιητής (6ος αι. π.Χ.)· 
συνέθεσε κυρίως έπη και ελεγείες. 
[ΕΤΥΜ αρχ. κύρ. όν. < Φωκύλος (µε παραγ. επίθηµα -ίδης, πβ. κ. Παρ-
µεν-ίδης) < Φώκος (< φώκη «φώκια») + επίθηµα -ύλος]. 

φωλεό (η) [αρχ.] (λόγ.) η φωλιά (βλ.λ.). 
φωλεός (ο) (λόγ.-σπάν.) φωλιά στην οποία βρίσκουν προσωρινό κα-

τάλυµα ή φωλιάζουν άγρια ζώα και κυρ. το µέρος όπου περνούν τη 
χειµερία νάρκη τους: ο ~ τής αρκούδας ΣΥΝ. φωλιά, ληµέρι. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *φωυλ-εός (µε επίθηµα -εός) < *bhöw-l-, που συνδ. πιθ. µε αρχ. 
σκανδ. boi «φωλιά», διαλεκτ. σουηδ. böle «καλύβα καστόρων», 
ίσως και µε το συνώνυµο αρχ. γωλεός (πβ. κ. λιθ. guôlis «φωλιά»). Η 
ακριβής I.E. ρίζα παραµένει άγνωστη]. 

φωλεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {εύχρηστ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (για ζώα) 
βρίσκοµαι στη φωλιά µου, µένω ή κρύβοµαι στη φωλιά µου ΣΥΝ. φω-
λιάζω 2. (ειδικότ. για άγρια ζώα) διέρχοµαι τη χειµερία νάρκη, κοι-
µάµαι στη φωλιά µου: η αρκούδα φωλεύει 3. (µτφ.) λανθάνω, υπάρ-
χω κρυµµένος, χωρίς να εκδηλώνοµαι: στα λόγια της φώλευε το µί-
σος ΣΥΝ. εµφωλεύω. 

φώλι (το) {φωλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) αβγό ή οµοίωµα αβγού που τοποθε-
τείται στη φωλιά τής κότας, για να την προσελκύσει να γεννήσει εκεί 
ΣΥΝ. (λόγ.) απότοκο·  ΦΡ. (εκφραστ.) ούτε φώλι ούτε προσφώλι για 
περιπτώσεις µεγάλης φτώχιας, πείνας. Επίσης φώλος (ο). [ΕΤΥΜ. < 
φωλιά (υποχωρητ.)]. 

φωλιά (η) 1. η κατοικία των ζώων (και ιδ. των πουλιών), η κατασκευή 
που ετοιµάζουν τα ζώα, για να προφυλάσσονται και για να αποθέ-
τουν τα αβγά ή να φυλάσσουν τα νεογνά τους: ~ αετού | πέρδικας | 
χελιδονιού | αλεπούς | λιονταριού 2. (µτφ.) ο χώρος που αποτελεί κα-
ταφύγιο, κρυψώνα ή/και ορµητήριο, κυρ. για τις επιλήψιµες ή παρά-
νοµες πράξεις κάποιου: ~ ληστών | κακοποιών | τροµοκρατών 3. (α) 
(χαϊδευτ.) ο χώρος στον οποίο συµβιώνει ένας άνδρας και µία γυναί-
κα, ένα ζευγάρι: έχτισαν τη ~ τους µε µεγάλο µεράκι (δηλ. το σπίτι 
τους) (β) (κακόσ.) χώρος που χρησιµοποιείται για κρυφές ερωτικές 
συνευρέσεις: αυτό το ξενοδοχείο αποτελεί ερωτική - για τα παράνοµα 
ζευγάρια- ΦΡ. (α) (µτφ.) έχω λερωµένη τη φωλιά µου έχω διαπράξει 
επιλήψιµες πράξεις, έχω κάνει ατοπήµατα: δεν µπορούσε να πει 
τίποτα εναντίον µου, γιατί είχε κι αυτός λερωµένη τη φωλιά του (β) 
(παροιµ.) ο διάολος δεν χαλάει τη φωλιά του ο κακοποιός δεν βλά-
πτει αυτούς που τον υποθάλπουν 4. ΣΤΡΑΤ. κάθε οχυρωµένη θέση που 
έχει ειδικά οργανωθεί για άµυνα: ~ αντίστασης | πυροβόλου || (πα-
λαιότ.) ΝΑΥΤ. ~ κόρακα (σκοπιά εγκατεστηµένη στο ψηλότερο σηµείο 
τού πρωραίου ιστού για την κατόπτευση τής θάλασσας) 5. ΤΕΧΝΟΛ. 
πυροσβεστική φωλιά | φωλεό κόκκινο µεταλλικό κιβώτιο, τοποθετη-
µένο σε ευδιάκριτη θέση στο εσωτερικό κτηρίου, το οποίο περιέχει τα 
µέσα πυρόσβεσης για ώρα ανάγκης 6. ΓΕΩΠ. κάθε ένα από τα σηµεία 
οργωµένου αγρού, στα οποία παραχώνονται σπόροι ή κόνδυλοι φυ-
τών, για να φυτρώσουν 7. ΒΙΟΛ. οικολογική φωλιά η θέση την οποία 
κατέχει κάθε πληθυσµός σε ένα οικοσύστηµα ανάλογα µε τη λει-
τουργία του ΣΥΝ. οικολογικός θώκος · 8. (στον οδηγισµό) υποοµάδα 
τού Σµήνους των Πουλιών (βλ. λ. πουλί, οδηγισµός). Επίσης (λόγ.) φω-
λεό. — (υποκ.) φωλίτσα (η). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φωλεά (µε συνίζηση, πβ. κ. µηλέα - µηλιά), παράλλ. τ. 
τού αρσ. φωλεός (βλ.λ.). o βιολ. όρ. αποδίδει το γαλλ. niche], 

φωλιάζω ρ. αµετβ. {φώλιασα} 1. (για πτηνά) φτειάχνω φωλιά και µέ-
νω µέσα σε αυτήν: τα περισσότερα πουλιά φωλιάζουν στα δέντρα 
ΣΥΝ. φωλεύω 2. (για ζώα) βρίσκοµαι στη φωλιά µου, ζω ή κρύβοµαι 
σε φωλιά: στο δάσος φωλιάζουν λύκοι και αλεπούδες ΣΥΝ. φωλεύω 3. 
(ειδικότ. για ορισµένα ζώα) περνώ τη χειµερία νάρκη µέσα στη φω-
λιά µου: φωλιάζει τον χειµώνα και ξαναβγαίνει την άνοιξη 4. (µτφ. 
για πρόσ.) µπαίνω κάπου, για να κρυφτώ, κρύβοµαι κάπου: το µικρό 
φώλιασε στην αγκαλιά τής µητέρας του ΣΥΝ. τρυπώνω, χώνοµαι 
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5. υπάρχω µέσα σε (κάτι/κάποιον), χωρίς να γίνοµαι αντιληπτός: το 
µίσος φώλιαζε στην ψυχή του. — φώλιασµα (το). 

φωλίτης (ο) (φωλιτών) το φώλι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < φωλιά + 
παραγ. επίθηµα -ίτης, πβ. κ. φαµελ-ίτης). 

φωνάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {φώναξα} ♦ (αµετβ.) 1. βγάζω ισχυρή φωνή 
ή κραυγή, µιλώ πολύ δυνατά: µη φωνάζεις, δεν είµαι κουφός || φώνα-
ξα απ' τον πόνο || δεν µπορείς να µιλάς χωρίς να φωνάζεις; || οι συ-
γκεντρωµένοι φώναζαν µ ' όλη τη δύναµη τής φωνής τους || τι έπαθε 
και φωνάζει; ΣΥΝ. κραυγάζω, (εκφραστ.) κράζω, ξεφωνίζω, (λόγ.) φω-
νασκώ ANT. µουρµουρίζω, ψιθυρίζω- ΦΡ. (παροιµ.) (α) φωνάζει ο κλέ-
φτης, να φοβηθεί ο νοικοκύρης βλ. λ. κλέφτης (β) αν δεν φωνάξει το 
µωρό, δεν το ταΐζει η µάννα πρέπει να διεκδικεί κανείς αυτό που θέ-
λει ή δικαιούται και να µην περιµένει να του το δώσουν οι άλλοι από 
µόνοι τους 2. (ειδικότ.) εκδηλώνω µε δυνατές φωνές την οργή ή τον 
θυµό µου: µην του δίνεις σηµασία, άσ' τον να φωνάζει || ήρθε να 
κάνει φασαρία και φώναζε σαν λυσσασµένος ΣΥΝ. κραυγάζω, ουρ-
λιάζω ♦ (µετβ.) 3. (α) λέω (κάτι) µε δυνατή φωνή, απευθύνοµαι (προς 
κάποιον) µεγαλόφωνα: φώναξε του να γυρίσει πίσω || ~ τ' όνοµα της 
|| φώναξε «βοήθεια» (β) µαλώνω, επιπλήττω: φωνάζει τού παιδιού όλη 
την ώρα 4. (ειδικότ.) καλώ (κάποιον) µεγαλόφωνα και συνήθ. ονοµα-
στικά: µε φώναξε στο γραφείο του, για να µε ρωτήσει κάτι || άκουσα 
να µε φωνάζει κάποιος || να δεις που σήµερα ο δάσκαλος θα µε φω-
νάξει για µάθηµα- ΦΡ. φωνάζω τον κατάλογο βλ. λ. κατάλογος 5. (γε-
νικά) καλώ (κάποιον που χρειάζοµαι) να έλθει: φώναξε αµέσως για-
τρό! || κάθε τόσο χαλάει η βρύση και πρέπει να φωνάζουµε τον 
υδραυλικό || φώναξε µου ένα ταξί. — φώνανµα (το). [ETYM µεσν. < 
αρχ. φωνώ (-έω) < φωνή, κατά τα ρ. σε -άζω]. 

φωνακλάς (ο) {φωνακλάδες}, φωνακλου (η) {φωνακλούδες} (λαϊκ.) 
1. πρόσωπο που συνηθίζει να φωνάζει, να βγάζει κραυγές: ~ µωρό 2. 
πρόσωπο που εκνευρίζεται εύκολα και βάζει τις φωνές: µε ποιους τα 
έβαλε πάλι ο ~ ο άντρας σου; ANT. ήρεµος, σιωπηλός. — 
φωνακλάδικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < φωνακλά «δυνατή φωνή» < φωνή + µεγεθ. επίθηµα -άκλα, 
πβ. κ. χερ-άκλα]. 

φωνάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.-µεγεθ.) 1. δυνατή, βροντερή φωνή: 
έβγαλε µια ~ που µας ξεκούφανε όλους! 2. (συνεκδ.) τραγουδιστής | 
τραγουδίστρια µε πολύ καλή φωνή: είναι ~! [ΕΤΥΜ. < φωνή + µεγεθ. 
επίθηµα -άρα, πβ. κ. τρελ-άρα]. 

φωνασκία (η) [αρχ.] {φωνασκιών} (λόγ.) πολύ δυνατή και ενοχλητική 
οµιλία ή συζήτηση µε οξεία και διαπεραστική φωνή: αφήστε τις ~ κι 
ελάτε να µιλήσουµε ήρεµα, για να συνεννοηθούµε. 

φωνασκώ ρ. αµετβ. {φωνασκείς...· εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
(λόγ.) εκβάλλω δυνατές κραυγές, φωνάζω ή φλυαρώ µε δυνατή και 
διαπεραστική φωνή: µη φωνασκείτε, κύριε συνάδελφε! || όσοι φωνα-
σκούν θα αποβληθούν από την αίθουσα ΣΥΝ. κραυγάζω, ουρλιάζω, ξε-
φωνίζω ΑΝΤ. µουρµουρίζω, ψιθυρίζω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φωνασκώ (-έω), αρχική σηµ. «ασκούµαι στο τραγούδι 
ή στην απαγγελία», < φωνή + ασκώ]. 

φωναχτός, -ή, -ό (λαϊκ.) αυτός που λέγεται δυνατά και ξεκάθαρα, που 
τον φωνάζει κανείς: ~ αντίρρηση | επίκριση | δήλωση ΣΥΝ. µεγα-
λόφωνος ΑΝΤ. χαµηλόφωνος, ψιθυριστός. — φωναχτά επίρρ. 

φωνή (η) 1. ΓΛΩΣΣ. Ο έναρθρος ήχος που παράγεται από τον αέρα κα-
θώς περνά µέσα από φραγµούς ή στενά τής στοµατικής κοιλότητας ή 
από τη ρινική κοιλότητα- ο αέρας ξεκινάει από τους πνεύµονες, 
περνάει από την τραχεία, θέτει (ή δεν θέτει) σε κίνηση τις φωνητικές 
χορδές τού λάρυγγα και µέσω τού φάρυγγα διοχετεύεται στη στοµα-
τική κοιλότητα (λιγότερο στη ρινική κοιλότητα), όπου διαµορφώνε-
ται ακουστικά από τα αρθρωτικά σχήµατα, τις θέσεις και τις κινήσεις 
των «φωνητηρίων οργάνων» (γλώσσας, χειλιών, σταφυλής, µαλακού 
ουρανού, κάτω σιαγόνας) σε σχέση µε το «σύστηµα αναφοράς» 
(δόντια, ούλα, ουρανίσκος, άνω σιαγόνα): έχει δυνατή | βαθιά | ψιλή | 
πλούσια | σπηλαιώδη | βροντερή | καµπανιστή | απαλή | τραχιά - || από 
την έκπληξη έχασα τη ~ µου || φώναζε µ ' όλη τη δύναµη τής ~ του, για 
να τον ακούσουν ΣΥΝ. λαλιά- ΦΡ. (α) µε µια φωνή (µτφ.) οµόφωνα, 
σαν ένας άνθρωπος: ~ συµφώνησαν όλοι να µην παραδοθούν στον 
εχθρό (β) (οικ.) κατά φωνή κι ο γάιδαρος για κάποιον που 
εµφανίζεται απροσδόκητα τη στιγµή ακριβώς που γίνεται λόγος για 
αυτόν (γ) ούτε φωνή ούτε ακρόαση βλ. λ. ακρόαση (δ) υψώνω | 
χαµηλώνω τη φωνή (συνεκδ.) φωνάζω (από θυµό κ.λπ.) | κατεβάζω 
τον τόνο τής φωνής, µιλώ ήπια: (απειλητικά) µη µου υψώνεις εµένα 
τη φωνή! || για χαµήλωσε λίγο τη φωνή σου, µας ακούνε οι γείτονες 2. 
πολύ δυνατή οµιλία, κραυγή: έβγαλε µια ~, που µας κούφανε όλους || 
βράχνιασε από τις πολλές ~ ΣΥΝ. φωνασκία, ξεφωνητό, ουρλιαχτό 
ANT. ψίθυρος, µουρµούρισµα- ΦΡ. (α) (λόγ.) φωνή βοώντος εν τη ερή-
µω (φωνή βοώντος εν τη ερήµφ, Κ.∆. Ματθ. 3,3 και Π.∆. Ησαΐας 40, 3) 
για περιπτώσεις στις οποίες ορθές και χρήσιµες υποδείξεις αντιµε-
τωπίζονται µε αδιαφορία (β) φωνή λαού, οργή Θεού (λατ. vox populi, 
vox Dei) η κινητοποίηση τού λαού έχει πολύ µεγάλη δύναµη και απο-
τελεσµατικότητα (γ) βάζω | µπήγω | πατάω τις φωνές (σε κάποιον) 
φωνάζω µε οργή για να επιπλήξω (κάποιον) ή ξεφωνίζω καλώντας σε 
βοήθεια 3. φωνές (οι) θόρυβος από φωνασκίες, φασαρία: τι ~ και κα-
κό είναι αυτό; || σταµατήστε τις ~ να σκεφτούµε ήρεµα τι θα κάνουµε 
ΣΥΝ. οχλοβοή, σαµατάς 4. (κατ' επέκτ.-λογοτ.) ο ήχος που παράγεται 
από άψυχα αντικείµενα: βιολί | κιθάρα µε βραχνή ~ || ~ τού δάσους | 
τής Θάλασσας 5. (µτφ.) η εσωτερική παρόρµηση, έντονο συναίσθηµα 
που ωθεί κάποιον σε ορισµένες ενέργειες: τον κάλεσε η -τού αίµατος 
να εκδικηθεί τον φόνο τού αδελφού του || η ~ τής συνείδησης | τού 
καθήκοντος | τής καρδιάς 6. (συνεκδ.) (α) τραγουδιστής ή 
τραγουδίστρια: µια από τις σηµαντικότερες ~ τού αιώνα µας (β) 
άνθρωπος, προσωπικότητα: «µαςχρειάζεται µια-µε κύρος και επιρ- 

ροή στο εξωτερικό» (εφηµ.) 7. ΜΟΥΣ. (α) το σύνολο των ήχων που πα-
ράγονται από τα φωνητήρια όργανα τού ανθρώπου και χρησιµοποι-
ούνται για την δηµιουργία µέλους: τραγουδίστρια µε ωραία ~ || σή-
µερα η ~ µου δεν είναι σε καλή κατάσταση || δεν έχει ~ για να τρα-
γουδήσει όπερα (β) (ιταλ. parte, γαλλ. voix) το µουσικό «µέρος» στο 
πλαίσιο µιας φωνητικής µουσικής σύνθεσης, η µουσική γραµµή, η 
διαδοχή µουσικών φθόγγων που προορίζονται να τραγουδηθούν από 
ένα σύνολο τραγουδιστών, λ.χ. η «φωνή τού τενόρου» είναι η µουσι-
κή γραµµή που τραγουδούν ταυτόχρονα όλοι οι τενόροι µιας χορω-
δίας- (κατ' επέκτ.) (στην οργανική σύνθεση και ιδίως στο πολυφωνικό 
ιδίωµα, λ.χ. στη φόρµα τής φούγκας), διαδοχή φθόγγων που γίνονται 
αντιληπτές ως µία µουσική γραµµή στο πλαίσιο ενός πολυφωνικού 
πλέγµατος: πρώτη | δεύτερη | τρίτη ~ (γ) (στο λαϊκό τραγούδι) η 
καθεµιά από τις συνήθ. δύο παράλληλες µουσικές γραµµές: το πρίµο 
(βλ.λ.) ή το σεκόντο (βλ.λ.): στο τραγούδι αυτό τού Στέλιου Καζα-
ντζίδη, κάνει δεύτερη - η Καίτη Γκρέυ (δ) για µουσικό όργανο) µου-
σικό φθόγγος, νότα: δεν µπορώ να πιάσω αυτή την ~ στην κιθάρα || 
από το ακορντεόν λείπουν δύο - 8. ΓΛΩΣΣ. (α) µορφολογική κατηγο-
ριοποίηση των τύπων τού ρήµατος (ληκτικών µορφηµάτων, στοιχείων 
τού θέµατος κ.ά.) µε τους οποίους δηλώνεται ότι το ρήµα σηµαίνει 
ενέργεια (ενεργητική φωνή), πάθος (παθητική φωνή) ή κατάσταση 
(µέση φωνή)· π.χ. στέλνω ένα δέµα (ενεργητική) - η γυναίκα τραυµα-
τίστηκε από το αυτοκίνητο (παθητική) - κοιµάται ήρεµα (µέση) (η 
φωνή αναφέρεται στους τύπους τού ρήµατος, ενώ η διάθεση στο τι 
σηµαίνει το ρήµα, πώς διατίθεται το υποκείµενο τού ρήµατος σε σχέ-
ση µε αυτό που δηλώνει το ρήµα· η φωνή είναι οι ενεργητικοί και οι 
µεσοπαθητικοί κλιτικοί τύποι, ενώ η διάθεση είναι η ενεργητική, ου-
δέτερη, αυτοπαθής, παθητική, µέση κ.ά. σηµασίες τού ρήµατος· πβ. 
και σχέση έγκλισης (µορφολογικής διάκρισης) και τροπικότητας (ση-
µασιολογικής διάκρισης)· βλ. λ. έγκλιση (β) ο φθόγγος. — (υποκ.) φω-
νίτσα κ. φωνούλα (η), (µεγεθ.) φωνάρα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εµβρόντητος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φω-νά (µε επίθηµα -να, πβ. κ. ποι-νή, στρωµ-νή) < *bho-
na, ετεροιωµ. βαθµ. τής I.E. ρίζας *bhä- τού ρ. φηµί (βλ. κ. φήµη). Η νε-
ότερη άποψη, κατά την οποία φωνή < *ghwönä, ετεροιωµ. βαθµ. ρίζας 
*ghwen- «αντηχώ», πβ. αρχ. σλαβ. zvonu, ρωσ. zvon «ήχος» κ.ά., θα 
παρουσίαζε τη λ. φωνή εντελώς αποµονωµένη (από τα φη-µί, ά-φα-
τος, φή-µη κ.ά.) εντός τής Ελληνικής, µε αποτέλεσµα να µη συγκε-
ντρώνει πολλές πιθανότητες. Η σηµ. 8α αποτελεί µετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. voix. H σηµ. 8β αποτελεί απόδ. τού αγγλ. phone, το οποίο πλά-
στηκε από το αρχ. φωνή (= φθόγγος), που απαντά στους αρχαίους 
γραµµατικούς (∆ιονύσιο θράκα κ.ά.)]. 

φωνήεν (το) {φωνή-εντος | -εντα, -έντων} ΓΛΩΣΣ. κάθε ηχηρός φθόγ-
γος τής γλώσσας, που µπορεί να σχηµατίσει µόνος του συλλαβή και 
που παράγεται µε την ελεύθερη διέλευση (χωρίς πρόσκρουση σε 
φραγµό ή στενό) τού εκπνεόµενου αέρα από τον λάρυγγα και τη στο-
µατική κοιλότητα: η Ελληνική γλώσσα φωνητικώς έχει 5 φωνήεντα 
(τα /α/, /e/, /i/, loi και lui) τα οποία δηλώνονται στη γραφή µε 7 (φω-
νητικά) γράµµατα (τα α, ε, η, ι, ο, υ, ω) || ανάλογα µε τον τρόπο αρ-
θρώσεώς τους τα ~ διακρίνονται σε ανοικτά (το lai), σε ενδιάµεσα (τα 
lei = ε, αι και Ιοί = ο, ω) και σε κλειστά (τα | il = ι, η, υ, ει, οι, υι και 
lui m ου) || στην Αρχαία Ελληνική υπήρχαν µακρά φωνήεντα (δη-
λώνονταν µε τα γράµµατα η και ω), βραχέα φωνήεντα (ε, ο) και δί-
χρονα (α, | και υ). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόστροφος, δίφθογγος, έκκρουση, 
-ρρ-, συγκοπή. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φωνήεν, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. φωνήεις «αυτός 
που έχει φωνή», < φωνή + επίθηµα -ήεις. Ήδη στον Πλάτωνα συνα-
ντούµε τη σηµερινή σηµ. στον πληθ. τό φωνήεντα]. 

φωνηεντικός, -ή, -ό [1863] ΓΛΩΣΣ. αυτός που σχετίζεται µε τα φω-
νήεντα: ~ σύµπλεγµα || ~ πάθη. — φωνηεντικ-ά | -ώς [1891] επίρρ. 

φωνηεντισµός (ο) [1880] ΓΛΩΣΣ. 1. η παρουσία ενός συγκεκριµένου 
φωνήεντος στο θέµα λέξεως 2. το σύνολο των φωνηέντων µιας γλώσ-
σας, τα φωνήεντα: ο ~ τής Ελληνικής άλλαξε σηµαντικά. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. vocalisme]. 

φωνηεντόληκτος, -η, -ο [1860] ΓΛΩΣΣ. (για λέξεις) αυτός που το θέµα 
του λήγει σε φωνήεν: ~ όνοµα | ρήµα (λ.χ. ακού-ω, οµιλί-α κ.λπ.) 
(πβ. λ. συµφωνόληκτος). [ΕΤΥΜ < φωνήεν, -εντός + -ληκτος < 
λήγω]. 

φώνηµα (το) {φωνήµ-ατος | -ατα, -άτων) ΓΛΩΣΣ. καθένας από τους 
φθόγγους ορισµένης γλώσσας που έχει διαφοροποιητική αξία και µε 
την αντίθεση του προς άλλα φωνήµατα µεταβάλλει τη σηµασία των 
λέξεων π.χ. στις λέξεις πόνος, τόνος, µόνος τα π, τ και µ διαφορο-
ποιούν τη σηµασία των αντίστοιχων λέξεων, δηλ. είναι φωνήµατα· ο 
συνδυασµός συγκεκριµένων φωνηµάτων για κάθε λέξη συνιστά το 
«σηµαίνον», τη φωνολογική δήλωση, που µαζί µε τη σηµασία αποτε-
λούν τη λέξη· βλ. κ. λ. -ηµα. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. phonème < αρχ. φώνηµα «εκφώνηµα, ήχος 
φωνής» < ρ. φωνώ (-έω) < φωνή], 

φωνηµατικη (η) ΓΛΩΣΣ. η φωνολογία (βλ.λ.). Επίσης φωνηµική.  — 
φωνηµατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phonématique]. 

φώνηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΦΥΣΙΟΛ. το σύ-
νολο των ανατοµικών και φυσιολογικών διεργασιών που συντελούν 
στην παραγωγή φωνής, λόγου 2. (γενικότ.) η παραγωγή φωνής. 

φωνητήριος, -α, -ο φωνητικός κυρ. στη ΦΡ. φωνητήρια όργανα τα 
όργανα που παράγουν τη φωνή. [ΕΤΥΜ µτγν. < φωνή + παραγ. 
επίθηµα -τήριος, πβ. κ. σω-τήριος]. 

φωνητική (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. η επιστήµη η οποία µελετά τους 
φθόγγους, δηλ. τους έναρθρους ήχους µιας γλώσσας από φυσική, υλι-
κή πλευρά, δηλ. ως φυσικά, εµπειρικά γεγονότα, εξετάζει την αρθρω-
τική και ακουστική τους ποιότητα, καθώς και τη διαδικασία αντί- 
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λήψεως τους: αντιληπτική ~ (ερευνά τη διαδικασία, µε την οποία γίνονται 
αντιληπτοί οι φθόγγοι, καθώς και τη σχέση τους µε τα αντίστοιχα κέντρα τού 
εγκεφάλου) || πειραµατική | συγχρονική | εφαρµοσµένη | αρθρωτική | ακουστική 
~. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phonétique]. φωνητικός, -ή, -ό [µτγν.] 
1. αυτός που σχετίζεται µε τη φωνή: ~ όργανα | µουσική (γραµµένη για µία ή 
περισσότερες φωνές, στις οποίες µπορεί να προστεθεί και συνοδία οργάνων) | 
άσκηση || οι ~ δυνατότητες ενός τραγουδιστή 2. ΑΝΑΤ. αυτός που συνδέεται µε 
την παραγωγή τής φωνής ή συντελεί σε αυτή: ~ χορδές (οι δύο οριζόντιες, 
µυώδεις πτυχές στο εσωτερικό τού λάρυγγα, οι οποίες µε τις περιοδικές 
δονήσεις τους λόγω τού ρεύµατος τού αέρα που περνά ανάµεσα τους, παράγουν 
τους ηχηρούς φθόγγους τής γλώσσας) || ~µύες (οι µύες τού λάρυγγα που 
βοηθούν στην παραγωγή τής φωνής) 3. ΓΛΩΣΣ. (α) αυτός που σχετίζεται µε 
τους φθόγγους: ~ µεταβολές | νόµοι (οι νόµοι που διέπουν τις µεταβολές των 
φθόγγων) (β) φωνητική ορθογραφία σύστηµα ορθογραφίας κατά το οποίο κάθε 
γράφηµα (γράµµα) παριστάνει έναν και µόνο φθόγγο τού φωνητικού 
συστήµατος µιας γλώσσας, οπότε η σχέση µεταξύ τής προφοράς µιας γλώσσας 
και τής γραπτής δήλωσης της είναι σχέση 1:1, λ.χ. η λέξη <λύπη> θα γραφεί 
[λίπι] (κατ' αντιδιαστολή προς την ιστορική ορθογραφία) (γ) φωνητική 
µεταγραφή η καταγραφή γλωσσικού στοιχείου µε τα σύµβολα τού διεθνούς 
φωνητικού αλφαβήτου, προκειµένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιστότερη 
απόδοση τής προφοράς του (δ) διεθνές φωνητικό αλφάβητο βλ. λ. αλφάβητο 4. 
φωνητική (η) βλ.λ. — φωνη-■πκ-ά/-ώς [1891] επίρρ. 

φωνητική - φωνολογική - ιστορική ορθογραφία. Η ορθογραφία µιας 
γλώσσας ακολουθεί κατά κανόνα έναν από τους τρεις αυτούς τύπους 
ορθογραφίας. Ως ιστορική ορθογραφία χαρακτηρίζεται ο τύπος γραφής των 
λέξεων σύµφωνα µε την ιστορική, δηλαδή την αρχική ή ετυµολογική τους 
προέλευση. Φωνολογική είναι η ορθογραφία που αποδίδει αδροµερώς την 
προφορά των λέξεων. Φωνη-•πκή ορθογραφία είναι αυτή που αποδίδει µε 
µεγάλη ακρίβεια τον τρόπο που προφέρονται οι λέξεις µιας γλώσσας. Η 
λέξη «γυναίκα», γραµµένη σήµερα ως <γυναίκα>, αποτελεί παράδειγµα 
ιστορικής ορθογραφίας τής λέξης. Φωνολογικά η λέξη θα γραφόταν 
/γινέκα/ (φωνολογική ορθογραφία). Η φωνητική ορθογραφία τής λέξης θα 
οδηγούσε σε τύπο [γινέκα]. Όπως φαίνεται από το παράδειγµα, ο 
«πιστότερος» τύπος ορθογραφίας είναι η φωνητική, που αποδίδει 
λεπτοµερώς την προφορά τής λέξης (π.χ. την ουρανική προφορά τού γ ως 
[γ] στο παράδειγµα). Λιγότερο πιστή είναι η φωνολογική ορθογραφία τής 
λέξης και ακόµη λιγότερο πιστή έως τελείως αποµακρυσµένη είναι η 
ιστορική ορθογραφία των λέξεων. Στην πραγµατικότητα, και στην ιστορία 
των διαφόρων γλωσσών, η ορθογραφία ξεκινά κατά κανόνα ως 
φωνολογική και στην καλύτερη περίπτωση ως φωνητική, για να καταλήξει 
µε την πάροδο τού χρόνου σε ιστορική. 

-φωνία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. ΜΟΥΣ. 
την ύπαρξη συγκεκριµένου αριθµού φωνών: τρι-φωνία, τετρα-φωνία 2. την 
ύπαρξη συγκεκριµένου αριθµού προσώπων µε δικαίωµα οµιλίας, έκφρασης: 
κατοχύρωση τής πολυφωνίας στην πολιτική · 3. την οµιλία συγκεκριµένης 
γλώσσας: ελληνο-φωνία, αγγλο-φωνία. [ΕΤΎΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και 
Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. συµ-φω-νία, µτγν. πολυ-φωνία), που προέρχεται από 
το ουσ. φωνή, εµφανίζεται δε και σε ελληνογενή ξένα συνθ. και σε αποδόσεις 
ξένων όρων (πβ. γαλλ. franco-phonie > γαλλο-φωνία, ortho-phonie)]. 

φωνίΌτρική (η) ΙΑΤΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τις διαταραχές τής 
εκφοράς (εκφώνησης) τής γλώσσας, καθώς και τους τρόπους θεραπείας τους. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phoniatrics]. 

-φωνικός, -ή, -ό λεξικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό φωνών: 
πολυφωνική χορωδία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. συµ-φω-
νικός), το οποίο προέρχεται από συνθ. σε -φωνία, -φωνος και εµφανίζεται 
επίσης σε ελληνογενή ξένα συνθ. (πβ. γαλλ. radio-phonique, νόθο συνθ.)]. 

φωνο- κ. φωνό- κ. φων- λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σχετίζονται: 1. µε τη φωνή και γενικότ. τους ήχους: φωνό-γρα-φος, φωνο-
µετρία, φωνο-µοντάζ 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. µε τα φωνήµατα: φωνο-λογία. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. φωνο-µαχία), 
που προέρχεται από το αρχ. φωνή και απαντά επίσης σε ελ-ληνογενείς ξέν. 
όρους (πβ. γαλλ. phono-logie, phono-métrie)]. 

φωνογραφία (η) {φωνογραφιών} 1. η αποτύπωση τής φωνής σε δίσκο 
(φωνογράφου, µαγνητοφώνου κ.λπ.) ΣΥΝ. ηχογράφηση 2. η παράσταση 
φθόγγου µε γραφικό σηµείο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
phonography]. 

φωνογραφικός, -ή, -ό [1888] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φωνογραφία ή τον 
φωνογράφο: ~ εταιρεία 2. αυτός που σχετίζεται µε την παράσταση φθόγγου µε 
γραφικό σηµείο: ~ απόδοση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
phonographic]. 

φωνογράφος κ. φωνόγραφος (ο) [1880] ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή για την εγγραφή σε 
δίσκο και την αναπαραγωγή των διαφόρων ήχων (µουσικής, ανθρώπινης 
φωνής κ.λπ.) µε τη βοήθεια µιας ακίδας που γλιστρούσε επάνω στην ειδική 
επιφάνεια ενός περιστρεφόµενου κυλίνδρου, παρωχηµένης σήµερα 
τεχνολογίας ΣΥΝ. γραµµόφωνο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phonograph]. 

φωνογραφώ ρ. µετβ. [1891] {φωνογραφείς... | φωνογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} αποτυπώνω (φωνή και γενικά ήχους) σε φωνογραφικό κύλινδρο ή 
δίσκο: ~ το τραγούδι ΣΥΝ. ηχογραφώ. 

φωνοκαρδιογράφηµα (το) {φωνοκαρδιογραφήµ-ατος | -ατα,-άτων} ΙΑΤΡ. η 
καταγραφή µε το κατάλληλο όργανο ενός καρδιακού φυσήµατος. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phonocardiogram]. 

φωνοκινητικος, -ή, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που σχετίζεται µε τις κινήσεις των φωνητικών 
οργάνων: ~ αµνησία (απώλεια τής µνήµης των κινήσεων για την άρθρωση τού 
λόγου). — φωνοκινητικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phonocinétique]. 

φωνοληψία (η) {φωνοληψιών} 1. το σύνολο των διαδικασιών µε τις οποίες 
επιτυγχάνεται η λήψη και αποτύπωση των διαφόρων ήχων µε 
ηλεκτροακουστικά µέσα ΣΥΝ. ηχοληψία 2. (συνεκδ.) το αποτέλεσµα των 
παραπάνω διαδικασιών: η ταινία είχε πολύ κακή ~. — φωνολή-πτης (ο), 
φωνοληπτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ; < φωνή + -ληψία < λήψη]. 

φωνόλιθος (ο) [1861] {φωνολίθ-ου | -ων, -ους} (στην πετρογραφία) 
εκρηξιγενές πέτρωµα, το οποίο διασπάται σε λεπτές ανθεκτικές πλάκες. — 
φωνολιθικός, -ή, -ό [1861]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phonolite, επειδή οι πλάκες τού 
πετρώµατος παράγουν ισχυρό ήχο, όταν χτυπηθούν µε µεταλλικό 
αντικείµενο]. 

φωνολογία (η) [1883] {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. ο κλάδος που εξετάζει τους 
φθόγγους µιας γλώσσας από τη λειτουργική τους πλευρά, δηλ. ως σύστηµα 
αντιθέσεων, ως ελάχιστες διαφοροποιητικές µονάδες (φωνήµατα), η παρουσία 
ή απουσία των οποίων σε ορισµένο περιβάλλον λέξεως διαφοροποιεί τη 
σηµασία τής λέξης: λειτουργική | συγχρονική | διαχρονική (εξετάζει τις 
µεταβολές των φωνηµάτων µέσα στον χρόνο) ~. [ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γερµ. Phonologie]. 

φωνολογικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φωνολογία: ~ 
σύστηµα (το σύστηµα αντιθέσεων που συγκροτούν τα φωνήµατα ορισµένης 
γλώσσας, τα οποία διαφοροποιούν τη σηµασία των λέξεων ανάλογα µε την 
παρουσία ή την απουσία τους σε συγκεκριµένο περιβάλλον) || ~ µονάδα (το 
φώνηµα) | νόµοι (που περιγράφουν τις συστηµατικές µεταβολές των 
φωνηµάτων µέσα στον χρόνο) 2. ΓΛΩΣΣ. φωνολογική ορθογραφία σύστηµα 
ορθογραφίας κατά το οποίο τα γραφήµατα (γράµµατα) παριστάνουν τα 
φωνήµατα και όχι τους φθόγγους µιας γλώσσας, οπότε δεν δηλώνονται οι ποι-
κιλίες (τα αλλόφωνα) των φωνηµάτων αλλά µόνο τα ίδια τα φωνήµατα 
(δηλώνεται λ.χ. µόνο το φώνηµα κ, ασχέτως τού ότι το κ προφέρεται 
διαφορετικά στη λ. κακός και στις λ. κυρία, και). — φωνο-λονικ-ά | -ώς επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φωνητικός. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phonologique]. 

φωνοµετρια (η) [1861] {χωρ. πληθ.) 1. η µέτρηση τής έντασης τής φωνής και 
γενικά των διαφόρων ήχων 2. σύστηµα πειραµατικής διερεύνησης των 
φωνητικών χαρακτηριστικών τής γλώσσας µε βάση τη στατιστική. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phonométrie]. 

φωνοµετρικός, -ή, -ό [1861] αυτός που σχετίζεται µε τη φωνοµετρια. — 
φωνοµετρικ-ά /-ώς [1861] επίρρ. [ΕΤΥΜ_. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
phonométrique]. 

φωνόµετρο (το) [1861] {φωνοµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. 1. όργανο για τη µέτρηση 
τής έντασης και τής οξύτητας τής φωνής 2. συσκευή παραγωγής διαφόρων 
ήχων και θορύβων, η οποία χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των µικροφώνων. 
[ΕΤΥΜ· Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phonomètre]. 

φωνοµιµητική (η) {χωρ. πληθ.} µέθοδος διδασκαλίας τής ανάγνωσης στα 
παιδιά, κατά την οποία οι µαθητές προφέρουν µόνο τον φθόγγο που 
αντιστοιχεί σε κάθε γράµµα και όχι ολόκληρο το όνοµα τού γράµµατος, λένε 
λ.χ. «α» και όχι «άλφα». [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phonomimic]. 

φωνοµοντάζ (το) {άκλ.} µοντάζ µαγνητοφωνηµένων φωνών: τα όσα 
ακούστηκαν στη συνέντευξη δεν ειπώθηκαν έτσι ακριβώς, είναι αποτέλεσµα ~. 
[ΕΤΥΜ; < γαλλ. phonomontage (νόθο συνθ.)]. 

-φωνος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. 
αυτόν που αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό φωνών: πε-ντάφωνο 
συγκρότηµα · 2. αυτόν που έχει ως µητρική ή κύρια γλώσσα του αυτή που 
δηλώνει το α' συνθετικό: αγγλό-φωνος, αλβανό-φω-νος, αραβό-φωνος, 
αρβανιτό-φωνος, βλαχό-φωνος, βουλγαρό-φωνος, γαλλό-φωνος, γερµανό-
φωνος, ελληνό-φωνος, ισπανό-φωνος, ιταλό-φωνος, λατινό-φωνος, ρωσό-
φωνος, σλαβό-φωνος, τουρκό-φωνος. [ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (πβ. αρχ. όµό-φω-νος, σύµ-φωνος), που προέρχεται από το ουσ. 
φωνή και εµφανίζεται επίσης σε µεταφορές ξέν. όρων (πβ. γαλλ. franco-phone 
> γαλλό-φωνος, νόθο συνθ.)]. 

φωνοσκόπιο (το) {φωνοσκοπί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή για τη µελέτη τού 
µηχανισµού και τού τρόπου παραγωγής τής φωνής, καθώς και των οργάνων 
που συντελούν σε αυτή. 
[ΕΤΥΜ < φωνή + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, εξετάζω», 
ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phonoscope]. 

φωνοσπασµια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. σπασµώδης διαταραχή τής οµιλίας. 
φωνοταινία (η) {φωνοταινιών} ταινία κινηµατογράφου ή µαγνητοφώνου στην 

οποία έχουν καταγραφεί ήχοι και φωνές. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. sound 
track]. 

φωνούµενος λόγος (ο) ΓΛΩΣΣ. η οµιλία, ο λόγος | η γλώσσα στην προφορική 
τους διάσταση, ως έναρθρη εκφορά κατ' αντιδιαστολή 
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προς τον (κατεξοχήν) λόγο, το σύστηµα τής γλώσσας και την εσωτε- 
ρικευµένη γνώση που έχουµε γι' αυτό ΣΥΝ. οµιλία ΑΝΤ. ενδιάθετος 
λόγος. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. µεσοπαθ. ενεστ. τού αρχ. φωνώ (-έω) (< φωνή)]. 

φώραση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} (λόγ.) ΦΥΣ. 1. (στη ραδι-
οηλεκτρολογία) η διαδικασία ανίχνευσης, µε ειδική συσκευή, τής 
παρουσίας ή τής µεταβολής ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, ταλαντώ-
σεων κλπ., προκειµένου να εξαχθεί το πληροφοριακό περιεχόµενο 
που πιθανόν µεταφέρουν 2. (παλαιότ.) η διαδικασία διαχωρισµού 
ενός σήµατος από τη φέρουσα συχνότητα, την οποία αυτό διαµορ-
φώνει. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φωρώ | -ώµαι (-άο-) «συλλαµβάνοµαι επ' αυτοφώρω -
αναζητώ τον κλέφτη (ενεργ.)» (βλ.λ.)]. 

φωρατής (ο) (λόγ.) ΤΕΧΝΟΛ. ειδική συσκευή ασυρµάτων, µε την 
οποία ανιχνεύεται η παρουσία ραδιοηλεκτρικών κυµάτων ή ταλα-
ντώσεων και ενίοτε διαχωρίζεται το αρχικό διαµορφωτικό σήµα, προ-
κειµένου να εξαχθεί το πληροφοριακό του περιεχόµενο: γραµµικός | 
τετραγωνικός ~. [ΕΤΥΜ < «Ρχ· φωρώ | -ώµαι (-άο), βλ.λ., απόδ. τού 
αγγλ. detector], 

φωριαµός (ο) κιβώτιο σε διάφορα µεγέθη, εντοιχισµένο ή φορητό, 
που χρησιµοποιείται για τη φύλαξη διαφόρων αντικειµένων (εγγρά-
φων, φακέλων σε γραφεία, αθλητικών ειδών σε σχολεία και αθλητι-
κούς χώρους κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ αρχ., αβεβ. ετύµου, πιθ. < *φώρ-ιος «φορητός» (πβ. σανσκρ. 
bhâryâ-) < φέρ-ω- το φωρ- είναι εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµίδα τού θ. 
φερ- (< I.E. *bher-). Κατ' άλλους, πρόκειται για ξέν. προελεύσεως λ., 
πιθ. προελληνική]. 

φωρώµαι ρ. αµετβ. αποθ. {φωράσαι... | εφωράθην, -ης, -η...} (λόγ.-
σπάν.) 1, συλλαµβάνοµαι επ' αυτοφώρω να διαπράττω αξιόµεµπτη ή 
κολάσιµη πράξη: εφωράθη κλεπτών | να περιφέρεται υπόπτως ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) πιάνοµαι στα πράσα, µε τσακώνουν 2. (µτφ.) γίνοµαι φανερά 
αντιληπτός, πιάνοµαι: ο βουλευτής εφωράθη να αγνοεί τον κανονι-
σµό τής Βουλής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ < αΡΧ- φορώ | -ώµαι (-άο-) < φώρ, -ρός «κλέφτης» < *bhôr-, 
εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *bher- τού ρ. φέρω (βλ.λ.), δηλώνο-
ντας αυτόν που «φέρει µαζί του (το κλεµµένο αντικείµενο)». Η λ. 
συνδ. επίσης µε λατ. für «κλέφτης» (αν δεν αποτελεί δάνειο από την 
Ελληνική) και µε αρµ. burn «χέρι, πυγµή, δύναµη». Οµόρρ. αυτό-φω-
ρος (βλ.λ.)]. 

φως (το) {φωτ-ός | -α, -ων} 1. το αίτιο που διεγείρει το αισθητήριο τής 
όρασης, η φωτεινή ακτινοβολία που καθιστά τα αντικείµενα ορατά 
και η οποία, από επιστηµονικής απόψεως, είναι ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία που εκπέµπεται από σώµατα σε κατάσταση ερυθροπύ-
ρωσης ή λευκοπύρωσης, διαδίδεται στο κενό µε ταχύτητα 300.000 χι-
λιοµέτρων το δευτερόλεπτο και αποτελεί τη βασικότερη πηγή ενέρ-
γειας για τη ζωή των φυτών και των ζώων στον πλανήτη µας: έλα 
στο ~ να σε δω καλύτερα! || στο ~ τής ηµέρας τα χρώµατα του θα φα-
νούν πολύ καλύτερα || τα φυτά µεγαλώνουν µε το ~ τού Ήλιου || περ-
πατούσαµε στο ~ τού φεγγαριού || δυνατό | άπλετο | µουντό | αδύνατο 
~ ΣΥΝ. φέγγος ΑΝΤ. σκότος, (λόγ.) σκοτία, σκοτάδι, σκοτεινιά· ΦΡ. (α) 
(µτφ.) βλέπω το φως αρχίζω να υπάρχω, γεννιέµαι: είδε το φως µέσα 
στη δίνη τού Β'Παγκοσµίου Πολέµου (β) βλέπω το φως τής δη-
µοσιότητας δηµοσιεύοµαι, γίνοµαι ευρέως γνωστός: η δήλωση του 
µόλις χθες είδε το φως τής δηµοσιότητας (γ) έρχοµαι | βγαίνω στο 
φως (εις φώς ΐέναι, Σοφοκλ. Φιλοκτ. 1853, ίδια σηµ.) ανακαλύπτοµαι 
ή αποκαλύπτοµαι, έρχοµαι στο προσκήνιο: ήλθαν στο φως οι κοµπί-
νες τους (δ) βλέπω φως απαλλάσσοµαι από εµπόδια, δυσχέρειες 
κλπ., διαβλέπω ελπίδες: πέρασα πολλές ταλαιπωρίες, µέχρι που άρ-
χισα να ~ || από τη δουλειά αυτή δεν πρόκειται να δούµε φως (ε) (εί-
ναι) φως φανάρι βλ. λ. φανάρι (στ) αλλάζω τα φώτα (σε κάποιον) τα-
λαιπωρώ (κάποιον) πολύ, βασανίζω (κάποιον): µου άλλαξε τα φώτα 
στο τρέξιµο! (ζ) (δίνω) (σε κάποιον) το πράσινο φως επιτρέπω (σε κά-
ποιον) να ενεργήσει ή να κινηθεί προς συγκεκριµένη κατεύθυνση: η 
συµµαχία έδωσε το πράσινο φως για αεροπορική επέµβαση (η) φως 
µου! (ω φώς!, αρχ. προσφώνηση) ως προσφώνηση προς αγαπηµένο 
πρόσωπο (θ) ρίχνω φως (σε µια υπόθεση) ανακαλύπτω στοιχεία που 
βοηθούν στη διαλεύκανση υπόθεσης, την επίλυση προβλήµατος κ.λπ.: η 
δηµοσιογραφική έρευνα ρίχνει άπλετο φως στην υπόθεση τής δο-
λοφονίας τον εισαγγελέα (ι) νε νηθήτω φως! (γενηθήτω φώς, Π.∆. Γέ-
νεσις 1, 3) aç δηµιουργηθεί φως! συχνά µτφ. σε στιγµές συσκότισης 
(ια) (και) εγενετο φως (και έγένετο φώς, Π.∆. Γένεσις 1, 3) (και) δη-
µιουργήθηκε φως- συχνά µτφ. όταν επανέρχεται το φως µετά από συ-
σκότιση ή όταν αποκαλύπτεται κάτι (ιβ) (φως), περισσότερο φως! 
(γερµ. mehr Licht, τα τελευταία λόγια τού Γκαίτε) (µτφ.) ως απαίτηση 
για διαφάνεια σε µια υπόθεση, για την αποκάλυψη περισσότερων 
στοιχείων (ιγ) έτος φωτός (i) ΑΣΤΡΟΝ. µονάδα µετρήσεως µήκους που 
χρησιµοποιείται κυρ. στην αστρονοµία για τη µέτρηση των κοσµικών 
αποστάσεων και ισούται µε την απόσταση που διανύει το φως στο 
κενό σε χρονικό διάστηµα ενός έτους (ii) (µτφ. στον πληθ.-εµφατ.) για 
πολύ µεγάλη απόσταση ή διαφορά που χωρίζει (πρόσωπα, καταστά-
σεις κ.λπ.): σε σχέση µε τις αντιλήψεις των προκατόχων του, οι αντι-
λήψεις του βρίσκονται έτη φωτός µπροστά! 2. το σύνολο των φωτει-
νών ακτινών που εκπέµπονται από τεχνητή φωτεινή πηγή, η ύπαρξη 
ή παροχή τεχνητού φέγγους: αυτό το δωµάτιο δεν έχει ηλεκτρικό ~ || 
διάβαζε τη νύχτα µε το ~ τής λάµπας | των κεριών | τής φωτιάς || 
άναψε | άνοιξε το ~, έχει βραδιάσει πια || σβήσε το ~, ξηµέρωσε || η 
∆.Ε.Η. µάς έκοψε το - ΣΥΝ. φωτισµός 3. (συνεκδ.) κάθε τεχνητή φω-
τεινή πηγή, δηλ. κάθε συσκευή ή διάταξη που εκπέµπει φωτεινή 
ακτινοβολία: πάλι χάλασαν τα ~ και πρέπει να φωνάξουµε τον ηλε-
κτρολόγο || πριν βάψουµε το δωµάτιο, βγάλαµε το ~ από το ταβάνι || 

(στο αυτοκίνητο) φώτα πορείας | κατεύθυνσης | θέσεως || τα ~ τής 
τροχαίας (τα φανάρια τής τροχαίας) || (κ. µτφ.) τα φώτα τής ράµπας 
(το θέατρο, η θεατρική ζωή, καριέρα, βλ. κ. λ. ράµπα) ΣΥΝ. λαµπτήρας, 
λάµπα, λυχνία, φανάρι 4. (συνεκδ.) το να βλέπει κανείς, η αίσθηση 
τής όρασης: µετά από το ατύχηµα έχασε το ~ του || πρέπει να κάνει 
µια πολύ λεπτή και δύσκολη εγχείρηση, για να ξαναβρεί το - του-ΦΡ. 
ποιος στραβός δεν θέλει το φως του; για περιπτώσεις στις οποίες 
προτείνεται σε κάποιον κάτι που σίγουρα επιθυµεί και τον ωφελεί, 
ώστε να είναι αυτονόητη η αποδοχή του: φυσικά και θέλω µια καλύ-
τερη δουλειά- ~ 5. (µτφ.) η προσδοκώµενη αίσια έκβαση σε κατάσταση 
δυσκολίας: αρχίζουµε να βλέπουµε φως στην άκρη | στο βάθος τού 
τούνελ 6. (µτφ. στον πληθ.) οι γνώσεις ή η παιδεία που διαθέτει 
κανείς, η σοφία: για το ζήτηµα αυτό θα καταφύγω οπωσδήποτε στα ~ 
σου- ΦΡ. ο αιώνας των φώτων η περίοδος τού ∆ιαφωτισµού 7. Φώτα 
(τα) βλ.λ. 8. (µτφ.) η οπτική γωνία· στη ΦΡ. υπό το φως (+γεν.): «~ 
αυτών των δεδοµένων προκύπτει αβίαστα η διαπίστωση...» (εφηµ.) 9. 
ΕΚΚΛΗΣ. (α) ως προσωνυµία τού Θεού Πατρός, τού Ιησού Χριστού, 
αλλά και γενικά τής Αγίας Τριάδας: ~ εκ φωτός, θεόν αληθινόν εκ θεού 
αληθινού (Σύµβολο τής Πίστεως) (β) άγιο φως το αναστάσιµο φως 
(σηµ. 1) που λαµβάνεται από τον Πανάγιο Τάφο το µεσηµέρι τού Με-
γάλου Σαββάτου και διανέµεται στους πιστούς από τον Ορθόδοξο 
Πατριάρχη Ιεροσολύµων (γ) άκτιστο φως βλ. λ. άκτιστος (δ) φως ιλα-
ρόν εκκλησιαστικός ύµνος που ψάλλεται από τους ιερείς τη στιγµή 
που εισέρχονται στο Ιερό Βήµα κατά την ακολουθία τού Εσπερινού. 
— (υποκ.) φωτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < αρχ. φώς | φαος < *φάF-ος (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -
Ε- και συναίρεση) < *bha-w- (µε επίθηµα -W-), συνεσταλµ. βαθµ. τού 
I.E. *bhä «φως, λάµψη», πβ. σανσκρ. bhä-ti, bhäs-a «φως», bhàs-ati «λά-
µπει» κ.ά. Η ανάλυση αυτή θα µπορούσε να οδηγήσει στην υπαγωγή 
των σηµαντικών λ. φώς, φηµί, φαίνω στην ίδια ευρύτερη ετυµολ. οι-
κογένεια. Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. βλέπω το φως (γεν-
νιέµαι) (< γαλλ. voire la lumière), φέρνω στο φως (< γαλλ. mettre en 
lumière), υπό το φως (< γαλλ. à la lumière), ρίχνω φως (σε κάτι) (< 
αγγλ. throw | shed light on something)]. 

φωστήρας (ο) (ως χαρακτηρισµός) πρόσωπο µε σηµαντική κατάρτιση 
στον τοµέα του· σοφός, ειδήµων: είναι ~ στα νοµικά || ~ τής Εκκλησίας 
| τής επιστήµης || (ειρων.) δεν χρειαζόµαστε άλλους -· ακόµα 
πληρώνουµε τα χρέη που άφησαν στην εταιρεία µας οι προηγούµενοι || 
«αυτά τα προβλήµατα µόλις πρόσφατα τα ανακάλυψαν οι αρµόδιοι ~ 
τού υπουργείου» (εφηµ.) ΣΥΝ. πολυµαθής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έξυπνος. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. φωστήρ, -ήρος, µεταπλασµ. τ. τού φαυστήρ κατ' επίδρ. 
τού ουσ. φώς. Το µτγν. φαυστήρ ανάγεται σε θ. *φαυ-σ- (µε υστερο-
γενές -σ-) < *φαΨ- (βλ. λ. φως) + παραγ. επίθηµα -τήρ, πβ. κ. καυσ-
τήρ). 

φωσφόριζε επίθ. {άκλ.} αυτός που φωσφορίζει: ~ ρούχο | ρολόι | 
µαρκαδόρος. [ΕΤΥΜ < γαλλ. phosphorisé, βλ. λ. φωσφορίζω]. 

φωσφορίζω ρ. αµετβ. [1839] {εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} εκπέµπω 
φως, φωσφορική λάµψη: φωσφορίζουσα ουσία (κάθε στερεά ουσία 
που εκπέµπει φως, όταν εκτίθεται σε ακτινοβολία) || τα µάτια τής γά-
τας φωσφορίζουν στο σκοτάδι ΣΥΝ. λαµπυρίζω, φθορίζω. — φωσφό-
ρισµα (το). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. phosphoriser]. 

φωσφορικός, -ή, -ό [1812] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον φώσφορο 
(βλ.λ.): ~ λάµψη | ιδιότητες 2. ΧΗΜ. αυτός που περιέχει τη φωσφορική 
ρίζα (Ρθρ: ~ οξύ | νάτριο | λίπασµα | ορυκτό | πέτρωµα ΣΥΝ. φω-
σφορούχος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ^Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. phosphorique]. 

φωσφόρισµα (το) → φωσφορίζω 
φωσφορισµός (ο) [1881] {χωρ. πληθ.} 1. η εκποµπή φωτεινής ακτι-

νοβολίας από σώµα ή ουσία που έχει εκτεθεί στην επίδραση ορισµέ-
νων ειδών ακτινών (λ.χ. τής υπεριώδους ακτινοβολίας), φαινόµενο 
που διατηρείται και µετά την παύση τής ακτινοβόλησης (σε αντιδια-
στολή προς τον φθορισµό, βλ.λ.) ΣΥΝ. (καθηµ.) φωσφόρισµα, λαµπύρι-
σµα 2. ΒΙΟΛ. (α) το φαινόµενο τής εκποµπής ψυχρού φωτός από ορι-
σµένους ζωικούς ή φυτικούς οργανισµούς ή µικροοργανισµούς, όπως 
λ.χ. η πυγολαµπίδα (β) θαλάσσιος φωσφορισµός το ψυχρό, κυανο-
πράσινο φως που εκπέµπεται, λόγω χηµικών διεργασιών, από τα θα-
λάσσια φυτά και ζώα ΣΥΝ. βιοφωσφορισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. phosphorisme], 

φωσφορίτης (ο) [1802] {φωσφοριτών} πέτρωµα, κυρ. ιζηµατογενές, 
που περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις φωσφορικών ορυκτών µε τη µορ-
φή κονδυλωδών ή συµπαγών µαζών. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. phosphorite]. 

φώσφορος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΧΗΜ. αµέταλλο χηµικό στοιχείο (σύµ-
βολο Ρ), ευρύτατα διαδεδοµένο στη φύση, που απαντά σε χρώµα λευ-
κό, ερυθρό ή µαύρο- είναι ισχυρό αναγωγικό µέσο, έχει ύψιστη βιο-
λογική σπουδαιότητα για τον άνθρωπο και τα ζώα και λαµβάνεται 
από τα τρόφιµα (κρέας, κρόκο αβγού, όσπρια κ.λπ.) 2. κάθε στερεό 
υλικό χρώµατος κίτρινου ή υποκίτρινου που εκπέµπει φως στο σκο-
τάδι και αναφλέγεται εύκολα στον αέρα (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). 
Επίσης (λόγ.) φωσφόρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πληροφορική. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
φωσφόρος (ενν. αστήρ) < φώς + -φόρος < φέρω. Η σηµερινή σηµ. 
αποτελεί αντιδάν. από γαλλ. phosphore, o τονισµός φώσφορος 
αναλογικώς προς άλλα σύνθετα σε -φόρος, όπως ανήφορος, 
κατήφορος, εύφορος, πρόσφορος κ.ά.]. 

φωσφορούχος, -ος, -ο [1802] ΧΗΜ. αυτός που περιέχει φώσφορο 
(βλ.λ.): ~ ένωση | υδρογόνο | λίπασµα | ορυκτό ΣΥΝ. φωσφορικός. 
[ΕΤΥΜ < φωσφόρος + -ούχος < έχω). 

Φώτα (τα) {Φώτων} τα Θεοφάνια (βλ.λ.): «Σήµερα τα ~ και ο φωτι- 
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σµός | και χαρά µεγάλη και ο αγιασµός» (από κάλαντα των Θεοφα-
νίων) || την ηµέρα των Φώτων γίνεται ο αγιασµός των υδάτων. 
[ΕΤΥΜ. Η ηµέρα τής βαπτίσεως τού Χριστού ονοµάστηκε «ηµέρα των 
Φώτων» (ήδη µεσν.), γιατί µε αυτήν γενεσιουργείται το µυστήριο τής 
χριστιανικής βαπτίσεως, που είναι «φωτισµός» των ανθρώπων, πβ. 
Γρηγορίου Θεολόγου Εις τα άγια Φώτα 36. 336. 8-23: Ή γαρ αγία τών 
Φώτων ήµερα, (...) αρχήν µεν τοτοῦεµού Χριστού βάπτισµα λαµβάνει, 
τού αληθινού φωτός,τοῦφωτίζοντος πάντα άνθρωπον ερχό-µενον εις 
τον κόσµον]. 

φωταγώγηση (η) [1895] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} φωτισµός µε 
πολλά και δυνατά φώτα: γιορτινή ~ τού σπιτιού || ~ τής πολιτείας 
ΣΥΝ. φωταψία, φωτοχυσία ΑΝΤ. συσκότιση. Επίσης φωταγωγία [µτγν.] 
{φωταγωγιών}. 

φωταγωγικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φωταγώ-
γηση (βλ.λ.): ~ ετοιµασίες ΑΝΤ. συσκοτιστικός 2. ΕΚΚΛΗΣ. φωταγωγι-
κό (το) τροπάριο που δεν ψάλλεται αλλά αναγιγνώσκεται στην αρχή 
τής ακολουθίας τού Όρθρου κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. 

φωταγωγός, -ός, -ό (λόγ.) 1. (σπάν.) αυτός που φέρνει φως, που µε-
ταδίδει το φως από φωτεινό σε σκοτεινό χώρο: ~ οπή ΣΥΝ φωτοφόρος 
2. φωταγωγός (ο) βλ.λ. [ΕΤΥΜ µτγν. < φωτ(ο)- (< αρχ. φως, φωτός) + 
αγωγός]. 

φωταγωγός (ο) άνοιγµα σε τοίχο ή κενός χώρος στο εσωτερικό οι-
κοδοµής, ιδ. πολυκατοικίας, για τον φωτισµό των εσωτερικών διαµε-
ρισµάτων: το παράθυρο τού µπάνιου βλέπει στον ~. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
φωταγωγός (θυρίς), από το επίθ. φωταγωγός (βλ.λ.)]. 

φωταγωγώ ρ. µετβ. [µτγν.] {φωταγωγείς... | φωταγώγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} φωτίζω µε πολλά και δυνατά φώτα (έναν χώρο), πα-
ρέχω άπλετο φωτισµό: την περίοδο των εορτών ο δήµος φωταγωγεί 
τους δρόµους και την κεντρική πλατεία || η Ακρόπολη φωταγωγείται 
κάθε βράδυ ΣΥΝ. καταφωτίζω ΑΝΤ. συσκοτίζω. 

φωταέριο (το) [1834] {φωταερίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ.-ΤΕΧΝΟΛ. εύφλε-
κτο αέριο µείγµα που παρασκευάζεται µε ξηρά απόσταξη λιθανθρά-
κων, περιέχω µπάνιο και σηµαντικές ποσότητα µονοξιδίου και διο-
ξιδίου τού άνθρακα και χρησιµοποιείται για φωτισµό και θέρµανση 
ΣΥΝ. (καθηµ.) γκάζι. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. gaz d'éclairage]. 

φωτάκι (το) → φως 
φωταύγεια (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.-σπάν.) 1. ο πλούσιος (δυνατός) φω-

τισµός, φωταψία ΣΥΝ. φωτοχυσία, καταυγασµός 2. (σπάν.) η λαµπρό-
τητα τού φωτός: η ~ τής ηµέρας 3. ΦΥΣ. η εκποµπή από ένα υλικό ηλε-
κτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε ένταση µεγαλύτερη από αυτή τής 
θερµικής ακτινοβολίας που εκπέµπεται από το ίδιο υλικό στην ίδια 
θερµοκρασία 4. ΦΥΣ. ατµοσφαιρική φωταύγεια η εκποµπή φωτεινής 
ακτινοβολίας από τα άτοµα ή τα µόρια τής ατµόσφαιρας είτε λόγω 
διεγέρσεώς τους από την ηλιακή ακτινοβολία είτε λόγω συγκρούσε-
ων είτε ως αποτέλεσµα των µεταξύ τους αντιδράσεων. [ΕΤΥΜ µεσν. 
< µτγν. φωταυγής < φωτ(ο)- (< φώς, φωτός) + -αυγής < αυγή]. 

φωταψία (η) {φωταψιών} (λόγ.) ζωηρός και άπλετος φωτισµός: προς 
τι όλες αυτές οι ~, γιορτάζουµε τίποτε; ΣΥΝ. φωταγώγηση, φωτοχυ-
σία. [ΕΤΥΜ µεσν. < φωτ(ο)- + -αψία < αρχ. άπτω (πβ. κ. άν-άπτω)]. 

Φωτεινή (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας: ~ η 
Σαµαρείτις | η µάρτυς 2. γυναικείο όνοµα.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, 
-ο. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού αρχ. επιθ. φωτεινός (βλ.λ.)]. 

φωτεινός, -ή, -ό 1. αυτός που φωτίζει, που εκπέµπει φως: ~ σώµα | 
αστέρι | επιγραφή | σηµατοδότης | πηγή | ακτίνα || αγόρασα ένα ρολόι 
µε ~ δείκτες, για να βλέπω την ώρα στο σκοτάδι ΑΝΤ. σκοτεινός 2. 
αυτός που είναι γεµάτος φως, που φωτίζεται άπλετα: ~ δωµάτιο | 
σπίτι | χώρος ΣΥΝ. φωτερός, κατάφωτος, ολόφωτος ΑΝΤ. σκοτεινός· ΦΡ. 
(α) φωτεινή εξαίρεση πρόσωπο που ξεχωρίζει ιδιαίτερα λόγω των θε-
τικών ιδιοτήτων του ανάµεσα σε άλλα µε αρνητικές ιδιότητες: µέσα 
σ' αυτό τον συρφετό των φανατικών, αυτός, µετριοπαθής και ήπιος, 
αποτελεί ~ (β) φωτεινό παράδειγµα για πρόσωπο ή πράξη που λει-
τουργεί ως πρότυπο, ως υπόδειγµα: το ~ ενός αστυνοµικού που µε 
την αυτοθυσία του προστάτεψε τη ζωή αθώων πολιτών (γ) φωτεινό 
διάλειµµα περίοδος διανοητικής διαύγειας ή πνευµατικής, πολιτικής, 
οικονοµικής ανόδου µέσα σε µια περίοδο στασιµότητας (δ) ΦΥΣ. φω-
τεινός θάλαµος συσκευή που αποτελείται από κάτοπτρο µε µικρή 
οπή ή από πρίσµα κατάλληλα διαµορφωµένο, ώστε να επιτρέπει την 
ταυτόχρονη παρατήρηση µιας εικόνας και ενός φύλλου χαρτιού, πά-
νω στο οποίο είναι δυνατή η σχεδίαση τής εικόνας 3. (µτφ.) αυτός 
που λάµπει, που διαθέτει καθαρότητα και διαύγεια: ~ µάτια | χαµό-
γελο | χρώµατα ΣΥΝ. λαµπρός, καθαρός, διαυγής ΑΝΤ. µουντός, θολός 
4. (µτφ.) αυτός που διαθέτει σαφήνεια και ευκρίνεια, που φωτίζει ή 
διαφωτίζει: ~ ιδέα | εξήγηση || (για πρόσ.) ~ διάνοια | πνεύµα ΣΥΝ. σα-
φής, καθαρός, ευκρινής, ξεκάθαρος ΑΝΤ. ασαφής, αόριστος. — φω-
τεινά επίρρ., φωτεινότητα (η) [1880]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εναργής. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < φώς, φωτός, κατά τα επίθ. σκοτ-εινός, φα-εινός]. 

φωτερός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. γεµάτος φως, αυτός που φωτίζεται άπλετα: 
~ δωµάτιο ΣΥΝ. φωτεινός ΑΝΤ. σκοτεινός 2. (ειδικότ.) φωτερό (το) µι-
κρό άνοιγµα σε τοίχο για την είσοδο τού φωτός, φεγγίτης 3. (ειρων.-
σπάν.) φωτερό (τα) τα µάτια, οι οφθαλµοί: άνοιξε τα - σου! (πρόσε-
ξε καλά). [ΕΤΥΜ. < φώς, φωτός + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. παγ-
ερός]. 

Φώτης (ο) → Φώτιος 
φωτιά (η) 1. η ταυτόχρονη παραγωγή θερµότητας και φωτός µε τη 
γρήγορη καύση εύφλεκτου υλικού, η οποία συνοδεύεται συνήθ. και 
από φλόγα: η ~ καίει στο τζάκι || κάθοµαι κοντά στη ~ || ~ µε ξύλα || 

κάρβουνα για τη ~ || ανάβω | σβήνω | φυσώ | συνδαυλίζω τη ~ || µόλις 
διάβασε το γράµµα, το πέταξε στη ~ || µου δίνετε τη ~ σας, παρακαλώ; 
(δηλ. µου δίνετε σπίρτο ή αναπτήρα, για να ανάψω τσιγάρο;) ΣΥΝ. 
(αρχαιοπρ.) πυρ· ΦΡ. (α) βάζω φωτιά (i) πυρπολώ: έβαλε φωτιά στο 
σπίτι, για να εισπράξει την ασφάλεια (ii) (µτφ.) προκαλώ έριδα και 
αντιδικία, προξενώ καβγά: µπήκε ανάµεσα στο ζευγάρι και τους έβαλε 
φωτιά (β) παίρνω | αρπάζω | πιάνω φωτιά (i) ανάβω, αναφλέγοµαι: τα 
ξερά ξύλα πήραν εύκολα φωτιά (ii) (µτφ. για πρόσ.) θυµώνω, εξορ-
γίζοµαι: µην παίρνεις φωτιά µε το πρώτο! (iii) (κυρ. παίρνω | αρπάζω 
φωτιά) χρησιµοποιούµαι εντατικά σε δεδοµένη στιγµή: µόλις µαθεύ-
τηκε το νέο, τα τηλέφωνα πήραν φωτιά (γ) φωτιά και λάβρα µεγάλη 
ζέστη, δυνατός καύσωνας (δ) (µτφ.) είµαι φωτιά και λάβρα (i) (για 
πρόσ.) είµαι πολύ θυµωµένος, έχω εξοργιστεί (ii) (για είδη εµπορίας) 
είµαι πανάκριβος, πωλούµαι σε πολύ υψηλή τιµή (ε) φωτιά (πάνω) 
στη φωτιά αντίδραση µε τα ίδια (βίαια) µέσα (στ) θα πέσει φωτιά να 
µας κάψει! ως έκφραση φόβου για περιπτώσεις στις οποίες παρατη-
ρούνται πολλές αθέµιτες ή ανήθικες πράξεις: ~ που αφήσαµε τόσο 
κόσµο να χαθεί εξαιτίας µας! || (κ. ως κατάρα) φωτιά (να πέσει) να 
σας κάψει, παλιάνθρωποι! || (κ. σε όρκο) να πέσει φωτιά να µε κάψει, 
αν λέω ψέµατα! (ζ) φωτιά που µας έκαψε! µας βρήκε µεγάλη συµφο-
ρά (η) βάζω το χέρι µου στη φωτιά είµαι απόλυτα βέβαιος για κάτι, 
παίρνω όρκο για την αλήθεια πράγµατος (θ) παίζω µε τη φωτιά βλ. λ. 
παίζω (ι) ρίχνω λάδι στη φωτιά βλ. λ. λάδι (ια) (παροιµ.) δεν υπάρχει 
καπνός χωρίς φωτιά βλ. λ. καπνός (ιβ) (παροιµ.) η φωτιά και το µπα-
ρούτι δεν συγκάνουνε | δεν συγκαίουνε για πράγµατα ή πρόσωπα 
που είναι φύσει ασυµβίβαστα και συνεπώς η συνύπαρξη τους είναι 
αδύνατη (ιγ) (παροιµ.) το στραβό το ξύλο η φωτιά το ς)ι)άζει µε την 
τιµωρία περιορίζεται ή αναστέλλεται η τάση προς το κακό (ιδ) ανά-
βω φωτιά βλ. λ. ανάβω (ιε) φωτιά στα µπατζάκια µου βλ. λ. µπατζάκι 
(ιστ) βγάζω τα κάστανα από τη φωτιά βλ. λ. κάστανο 2. (συνεκδ.) η 
γλώσσα τού πυρός: οι ~ έγλειφαν τους τοίχους των σπιτιών || (µτφ.) 
τα µάτια της πετούσαν φωτιές (πβ. σπίθες) ΣΥΝ. φλόγα 3. (κατ' επέκτ.) 
πυρκαγιά που ανάβεται τυχαία ή σκόπιµα και προξενεί καταστροφές: 
ευτυχώς δεν ήταν κανένας στο σπίτι, όταν ξέσπασε η ~ || η ~ άφησε 
µόνο τους εξωτερικούς τοίχους τού κτηρίου όρθιους 4. (µτφ.) ένοπλη 
σύγκρουση, µάχη: έπεσε πρώτος στη ~ εµψυχώνοντας τους άνδρες του 
ΣΥΝ. πόλεµος 5. (µτφ.) ένταση, κρίση ή µεγάλα προβλήµατα που 
προκαλούνται (σε έναν χώρο ή στις σχέσεις ανθρώπων): η 
παρέµβαση του αποσκοπούσε στο να σβήσει τη ~ που άναψαν στο 
κόµµα οι δηλώσεις τού πρώην υπουργού- κυρ. στη ΦΡ. ανάβω φωτιές 
(σε κάποιον) βλ. λ. ανάβω. — (υποκ.) φωτίτσα (η). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
φωπ'α (µε καταβιβασµό τού τόνου και συνίζηση) < αρχ. φώς, φωτός]. 

φωτίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {φώτισ-α, -τηκα, -µένος κ. (λόγ.) πε-
φωτισµένος} ♦ (µετβ.) 1. εκπέµπω και παρέχω φως σε (κάποιον/κάτι): 
ο ήλιος φωτίζει την οικουµένη || µόνο ένα κερί φώτιζε το σκοτεινό 
δωµάτιο || είχαµε ένα φανάρι, για να φωτίζουµε τον δρόµο µας || (κ. 
µτφ.) ένα χαµόγελο φώτισε το πρόσωπο του || (κ. αµετβ.) δεν φωτίζει 
καλά αυτή η λάµπα || οι δρόµοι και οι πλατείες µας φωτίζονταν µε 
ηλεκτρισµό || ο ουρανός φωτίστηκε προς την πλευρά τής Ανατολής 
ΣΥΝ. φέγγω 2. (µτφ.) παρέχω επαρκείς εξηγήσεις για (κάτι) σε (κά-
ποιον}, κάνω διευκρινίσεις ή αποκαλύψεις: η ανάκριση φώτισε το 
έγκληµα || η έκθεση τού διεθνούς οργανισµού φώτισε µε δραµατικό 
τρόπο τη δυστυχία τού πληθυσµού || µπορείτε να µε φωτίσετε σε αυτό 
θέµα; || - ένα µυστήριο | ένα δύσκολο χωρίο κειµένου || τα νέα δε-
δοµένα φωτίζουν σκοτεινές πτυχές αυτής τής υπόθεσης ΣΥΝ. ερµη-
νεύω, διαλευκαίνω, διαφωτίζω- ΦΡ. (ειρων.) µε | µας φώτισες! δεν εί-
πες τίποτε το καινούργιο ή η εξήγηση σου δεν έλυσε την απορία µου: 
Τώρα, µας φώτισες! Αυτό το ήξερα, δεν περίµενα εσένα να µου το 
πεις! 3. (µτφ. για τον Θεό) δίνω φώτιση στους (ανθρώπους), βοηθώ 
και καθοδηγώ στη ζωή: (ως ευχή) ο Θεός να σε φωτίζει! || µε φώτισε 
ο Θεός και απάντησα σωστά | και απέφυγα τον κίνδυνο ♦ 4. (αµετβ.) 
(τριτοπρόσ. φωτίζει) ξηµερώνει, γίνεται ηµέρα: το καλοκαίρι φωτίζει 
νωρίτερα || άρχισε ήδη να φωτίζει ΣΥΝ. φέγγει, χαράζει 5. (ειδικότ. 
µεσοπαθ. φωτίζοµαι) δέχοµαι το µυστήριο τού βαπτίσµατος, βαπτί-
ζοµαι: φωτίστηκε το µωρό || ο φωτιζόµενος (αυτός που πρόκειται να 
βαπτιστεί) 6. (ειδικότ. η λόγ. µτχ. πεφωτισµένος, -η, -ο) βλ.λ. Επίσης 
(λαϊκ.) φωτάω. — φώτισµα (το) [µτγν.]. 

φωτίκι (το) {φωτικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το λευκό σεντόνι µε το οποίο 
περιβάλλουν το νεοφώτιστο βρέφος αµέσως µετά την τελετή τού βα-
πτίσµατος 2. (συνήθ. στον πληθ.) τα βαπτιστικά ρούχα. [ΕΤΥΜ. < 
φως, φωτός + -ίκια, πληθ. ουδ. τού επιθήµατος -ίκιος (πβ. κ. συχαρ-
ίκιά)]. 

Φώτιος (ο) {Φωτίου} 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών, επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας, µε γνωστότερο τον Φώτιο τον Μέγα, πατριάρ-
χη Κωνσταντινουπόλεως (820-891), περίφηµο για την παιδεία και την 
ευρύτητα τού πνεύµατος του 2. ανδρικό όνοµα. Επίσης (καθηµ.) Φώ-
της. [ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < αρχ. φώς, φωτός]. 

φώτιση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} 1. ο φωτισµός τού µυα-
λού µε τη θεία χάρη, η παροχή πνευµατικού φωτός από τον Θεό, ώστε 
να υπάρχει επίγνωση τού ορθού και τού πρέποντος: είθε ο Θεός να 
σου δίνει ~ ! || µου 'δώσε ~ ο Θεός και κατάλαβα εγκαίρως το λάθος 
µου 2. (συνεκδ.) η έξυπνη, «φαεινή» ιδέα: στην πιο δύσκολη στιγµή 
µού ρθε µια ~ ΣΥΝ έµπνευση. 

φώτισµα (το) → φωτίζω 
φωτισµός (ο) [µτγν.] 1. η ύπαρξη ή η παροχή φωτός στα αντικείµενα 

και στον περιβάλλοντα χώρο, προκειµένου αυτός να φωτίζεται: 
φυσικός ~ (αυτός που οφείλεται στο φως τής ηµέρας) || τεχνητός ~ 
(αυτός που γίνεται µε τεχνητές φωτεινές πηγές) || ~ µε κεριά | µε λά- 



φωτιστής 1920 φωτοδυναµικός 
 

µπες | µε ράβδους φθορίου || ζωηρός | δυνατός | χαµηλός | κρυφός | άπλετος ~ 
ΣΥΝ. φώτισµα, (λαϊκ.) φέξιµο 2. (συνεκδ.) το σύνολο των συσκευών που 
παράγουν τεχνητό φως και φωτίζουν κάποιον χώρο: αλλάξαµε τον - τού 
σπιτιού ΣΥΝ. φωτιστικά 3. ο τρόπος που φωτίζεται η σκηνή (πρόσωπα, 
πράγµατα, πράξεις κ.λπ.) σε µια θεατρική, κινηµατογραφική ή τηλεοπτική 
παράσταση: τον ~ ανέλαβε ένας ταλαντούχος νέος φωτιστής 4. ΕΚΚΛΗΣ. (α) η 
µετάδοση πνευµατικού φωτός µέσω τού µυστηρίου τού βαπτίσµατος, η 
φώτιση τού πνεύµατος (β) (παλαιότ.) το µυστήριο τού βαπτίσµατος, µε το 
οποίο φωτίζεται ο άνθρωπος από το φως τής διδασκαλίας τού Χριστού και 
ελευθερώ-νεται από τα σκοτάδια τής πλάνης 5. ΦΥΣ. (στην οπτική) το 
φωτοµε-τρικό µέγ8θος που ορίζεται ως ο λόγος τής φωτεινής ροής που δέχε-
ται φωτιζόµενη επιφάνεια προς το µέγεθος τής επιφάνειας αυτής. 

φωτιστής (ο) [µτγν.] ο ειδικός (θεάτρου, κινηµατογράφου, τηλεόρασης κ.λπ.) 
που αναλαµβάνει τον φωτισµό (βλ.λ., σηµ. 3) παράστασης (θεατρικής, 
κινηµατογραφικής κ.λπ.). 

φωτιστικό (το) κάθε συσκευή που χρησιµεύει για τον φωτισµό κλειστού χώρου: 
~ για το σαλόνι | οροφής | δαπέδου | επιτραπέζιο. ίΕΤΎΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
(lampe) d'éclairage]. 

φωτιστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που φωτίζει, που παρέχει φως: ~ συσκευή | 
εφέ || (ΣΤΡΑΤ.) ~ βλήµα (που περιέχει φωτοβολίδες για τη νύχτα, οι οποίες 
αναφλέγονται καθώς αυτό εκρήγνυται και πέφτουν αργά στο έδαφος, 
φωτίζοντας την περιοχή που πρόκειται να παρατηρηθεί) ΣΥΝ. φωτοφόρος 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που χρησιµοποιείται για την παροχή φωτός: ~ πετρέλαιο | 
οινόπνευµα 3. φωτιστικό (το) βλ.λ. 

φωτο- κ. φωτό- κ. φωτ- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε το φως ή τον φωτισµό, λ.χ. φωτο-γραφία, 
φωτό-σφαιρα, φωτο-ρρυθµικά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. [ETYM. Λεξικό πρόθηµα 
τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. φώς, φωτός (βλ.λ.) 
και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρους (λ.χ. photo-graphie)]. 

φωτοαγωγιµοτητα (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. η αύξηση τής ηλεκτρικής 
αγωγιµότητας µιας ουσίας, που προκαλείται από την απορρόφηση 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (λ.χ. τού φωτός). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. photoconductivity (νόθο συνθ.)]. 

φωτοαντιγραφικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το φωτοαντίγραφο: ~ 
µηχάνηµα | παραγωγή | εκτύπωση ΣΥΝ. φωτοτυπικός. — φωτοαντιγραφικά 
επίρρ. 

φωτοαντίγραφο (το) {φωτοαντιγράφ-ου | -ων} αντίγραφο κειµένου, σχεδίου ή 
εικόνας που έχει ληφθεί µε τη µέθοδο τής φωτοτυπίας (βλ.λ.): χρειάζοµαι δέκα 
~ αυτού τού εγγράφου ΣΥΝ. φωτοτυπία, φω-τοκόπια. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από αγγλ. photocopy (νόθο συνθ.)]. 

φωτοβιολογια (η) ΒΙΟΛ. Ο κλάδος που µελετά την επίδραση τού φωτός στους 
έµβιους οργανισµούς καθώς και τις µεταβολικές τους διεργασίες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photobiologie]. 

φωτοβολή (η) →, φωτοβολία 
φωτοβόληµα (το) → φωτοβολώ 
φωτοβολία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η εκποµπή φωτός και λάµψης, η ακτινοβολία: η 

~ των άστρων | των βεγγαλικών ΣΥΝ. φεγγοβόληµα 2. ΦΥΣ. η ένταση 
φωτεινής πηγής. Επίσης φωτοβολή. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φωτο- + -βολία < -βόλος 
(< βάλλω)]. 

φωτοβολίδα (η) [1887] 1. πυροτεχνικό βλήµα σε µορφή µικρού πυραύλου, που 
εκτοξεύεται µε ειδικό πιστόλι και εκπέµπει πολύ λαµπρό φως- 
χρησιµοποιείται τη νύχτα για πανηγυρικό φωτισµό (δηλ. ως πυροτέχνηµα), για 
σηµατοδότηση ή φωτισµό, καθώς και για τη µετάδοση µηνυµάτων κατά τη 
διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων: ρίχνω | πετώ | εκτοξεύω ~ || πιστόλι 
φωτοβολίδων 2. κύριο εξάρτηµα λυχνίας φωταερίου ή υγραερίου που 
µετατρέπει τη θερµική ενέργεια τής φλόγας σε φως. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Leuchtkugel]. 

φωτοβόλος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που εκπέµπει φως, που φωτίζει: ~ αστέρι 
ΣΥΝ. φωτεινός, φαεινός 2. (µτφ.) αυτός που έχει λάµψη, που αστράφτω: ~ 
πρόσωπο | µάτια ΣΥΝ. λαµπρός, αστραφτερός ANT. σκοτεινός, µουντός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -βόλος. [ΕΤΥΜ. µεσν. < φωτο- + -βόλος < βάλλω]. 

φωτοβολταϊκός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε ύλη ή συσκευή στην οποία ο 
ηλεκτρισµός παράγεται ως αποτέλεσµα έκθεσης στο φως. [ΕΤΥΜ Μεταφορά 
τού αγγλ. photovoltaic (νόθο συνθ.)]. 

φωτοβολώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {φωτοβολείς... | φωτοβόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} ♦ 1. (µετβ.) φωτίζω (κάτι) έντονα, ρίχνω σε (κάτι) άπλετο φως ΣΥΝ. 
φωταγωγώ, (λόγ.) καταυγάζω ΑΝΤ. συσκοτίζω ♦ 2. (αµετβ.) εκπέµπω φως και 
λάµψη, αστράφτω: φωτοβολούν τα µάτια του | το πρόσωπο του από ευτυχία 
ΣΥΝ. λάµπω, φεγγοβολώ, ακτινοβολώ. — φωτοβόληµα (το). [ΕΤΥΜ < µεσν. 
φωτοβολώ < φωτο- + -βολώ (< βάλλω)]. 

φωτογένεια (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η αυτόµατη εκποµπή φωτός από 
ορισµένα είδη ζώων και φυτών 2. η ιδιότητα ορισµένων ανθρώπων να 
φαίνονται ζωηρά, όµορφα ή εκφραστικά τα χαρακτηριστικά τους κατά τη 
λήψη φωτογραφιών ή κατά την κινηµατογράφηση τους: βασικό προσόν κάθε 
µοντέλου είναι να διαθέτει ~. — φωτογενής, -ής, -ές [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φωτογενής «ο παραγόµενος από το φως» < φωτο- + -γενής < 
γένος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photogénie]. 

φωτογκρέι (το) {άκλ.} ειδικό κρύσταλλο γυαλιών που σκουραίνει στο φως και 
προστατεύει τα µάτια: (κ. ως επίθ.) γυαλιά ~. [ΕΤΥΜ < αγγλ. photogrey (νόθο 
σύνθ.) < photo- (< ελλην. φωτο-) + grey «γκρι»]. 

φωτογονία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η παραγωγή και εκποµπή φωτός, ο 
φωσφορισµός (βλ.λ.). — φωτογονικός, -ή, -ό [1882]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φωτο- + 
-yovi'a < γόνος]. 

φωτο γόνος, -ος, -ο [µεσν.] (λόγ.) 1. αυτός που παράγει, που αναδίδει φως 2. 
ΖΩΟΛ. φωτογόνα όργανα τα όργανα ορισµένων οργανισµών, λ.χ. τής 
πυγολαµπίδας, στα οποία παρατηρείται το φαινόµενο τού φωσφορισµού 3. 
κατάλληλος ως φωτιστική ύλη: ~ σώµα | αέριο. 

φωτόγραµµα (το) {φωτογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} ΦΩΤΟΓΡ. φωτογραφικό 
είδωλο, το οποίο παράγεται µε την τοποθέτηση αντικειµένου µεταξύ τού 
φωτοπαθούς χαρτιού ή τού φωτογραφικού φιλµ και τής φωτεινής πηγής· η 
εµφάνιση τού λανθάνοντος ειδώλου που σχηµατίζεται µε τον τρόπο αυτό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photogramme]. 

φωτογραµµετρία [1883] κ. φωτογραµµοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} η επιστήµη η 
οποία χρηρισµοποιεί τη φωτογραφία και γενικότ. την εικόνα για τη διενέργεια 
µετρήσεων τεχνική µετρήσεων που αποσκοπεί στη µελέτη και τον ακριβή 
καθορισµό τού σχήµατος, των διαστάσεων και τής θέσεως οποιουδήποτε 
αντικειµένου στον χώρο, µε την χρησιµοποίηση µιας ή περισσότερων εικόνων 
τού αντικειµένου αυτού, π.χ. η χρησιµοποίηση φωτογραφιών κατά τη 
χαρτογράφηση και τις τοπογραφικές µετρήσεις ή αεροφωτογραφιών για την 
εκπόνηση στο γραφείο τοπογραφικών χαρτών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. photogrammétrie]. 

φωτογραφείο (το) [1882] το εργαστήριο, το ατελιέ τού φωτογράφου: πήγα στο 
~ να βγάλω φωτογραφίες για διαβατήριο. 

φωτογράφηµα (το) [1860] {φωτογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} το αποτέλεσµα 
τής διαδικασίας λήψεως µόνιµων εικόνων µε την επίδραση τού φωτός πάνω 
σε ειδικό χαρτί- η φωτογραφία (βλ.λ.). 

φωτογραφία (η) [1871] {φωτογραφιών} 1. η µέθοδος και η τέχνη τού 
σχηµατισµού µόνιµων εικόνων πάνω σε φιλµ µε τη βοήθεια ειδικής µηχανής 
και εν συνεχεία τής αναπαραγωγής τους µε την επίδραση τού φωτός σε χηµικά 
παρασκευασµένη επιφάνεια: ασχολούµαι µε τη - || σπούδασε ~ ΣΥΝ. (σπάν.) 
φωτογραφική (τέχνη) 2. (συνεκδ.) κάθε εικόνα που λαµβάνεται και 
αναπαράγεται µε αυτό τον τρόπο: ασπρόµαυρη | έγχρωµη | στιγµιαία (αυτή που 
λαµβάνεται αυτόµατα µε ειδική µηχανή) | υποβρύχια ~ || τραβώ | παίρνω | 
βγάζω ~ || ελάτε να σας βγάλω µια ~! || δυστυχώς, δεν βγαίνω καλά στις ~. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photographie]. 

φωτογραφίζω ρ. µετβ. [1896] {φωτογράφισ-α, -τηκα, -µένος} 1. παίρνω 
(κάποιον) φωτογραφία, καταγράφω εικόνα προσώπου, αντικειµένου, τοπίου 
κ.λπ. µε τη χρήση ειδικής µηχανής: µαζευτείτε όλοι να σας φωτογραφίσω || µας 
φωτογράφισε πάνω στη γέφυρα 2. (κατ' επέκτ.) απεικονίζω (κάτι) σε 
φωτογραφία: ~ πρόσωπα | τοπία | ηλιοβασιλέµατα 3. (µτφ.) (α) περιγράφω 
κάποιον/κάτι πιστά, µε απόλυτη ακρίβεια: οι περιγραφές του φωτογραφίζουν 
όψεις τής καθηµερινής ζωής στην επαρχία (β) υποδεικνύω (κάποιον/κάτι) 
σαφώς, αλλά χωρίς να κατονοµάζω: ο δηµοσιογράφος στο άρθρο του 
φωτογράφισε κατά κοινή οµολογία τον τέως υπουργό. Επίσης (λόγ.) 
φωτογραφώ [1861] {-είς...}^ 

φωτογραφικός, -ή, -ό [1874] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη φωτογραφία: ~ 
µηχανή (η συσκευή µε την οποία λαµβάνονται οι φωτογραφίες) | πλάκα | 
θάλαµος | εργαστήριο | εκτύπωση | φακός (οπτικό σύστηµα που αποτελείται 
από απλούς φακούς στερεωµένους στο εσωτερικό κυλινδρικού σωλήνα και 
χρησιµεύει για τον σχηµατισµό των ειδώλων κατά τη λήψη φωτογραφιών ή 
την εικονοληψία) || έκδοση µε πλούσιο ~ υλικό || - στιγµιότυπο | πορτρέτο 2. 
(ειδικότ.) φωτο-Υραφική (η) η τέχνη τής λήψης φωτογραφιών, το επάγγελµα 
τού φωτογράφου 3. (µτφ.) (α) αυτός που περιγράφει τόσο πιστά κάτι/κάποιον, 
ώστε θυµίζει φωτογραφία: - απεικόνιση | περιγραφή (β) αυτός που αναφέρεται 
σε συγκεκριµένο πρόσωπο (στις ικανότητες, στα προσόντα του κ.λπ.) ή 
περίπτωση, χωρίς να κατονοµάζει: η διατύπωση τής προκήρυξης τής θέσεως 
αυτής είναι ~, αφού περιγράφει συγκεκριµένο υποψήφιο, ο οποίος έχει ακριβώς 
αυτά τα προσόντα που αναφέρει || «πολύ εύστοχα ορισµένες τροπολογίες 
χαρακτηρίστηκαν "ντροπολογίες", γιατί αφορούσαν σε ρουσφέτια και ήταν 
απροκάλυπτα φωτογραφικές» (εφηµ.). — φωτογραφικ-ά | -ώς [1882] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photographique]. 

φωτογράφιση (η) [1896] {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} η λήψη φωτογραφίας ή 
σειράς φωτογραφιών (προσώπου, αντικειµένου, τοπίου κ.λπ.) µε τη χρήση 
ειδικής µηχανής: οι ~ µόδας συχνά απαιτούν πολλές ώρες και µεγάλη κούραση 
|| δύσκολη | πρωτότυπη | προσωπική | επαγγελµατική ~. 

φωτογράφος (ο/η) [1871] 1. επαγγελµατίας που κάνει φωτογραφίσεις ή βγάζει 
φωτογραφίες επί πληρωµή: ~ µόδας | εφηµερίδας || ~ µε αποκλειστικό 
συµβόλαιο συνεργασίας µε το περιοδικό µας || ο Φρανς Λάντινγκ είναι από τους 
µεγαλύτερους ~ φύσης τού αιώνα || έχει ταλέντο φωτογράφου 2. πρόσωπο που 
τραβάει φωτογραφίες: ποιος είναι ο ~ σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία; || θα σας 
έβγαζα µία φωτογραφία, αλλά δυστυχώς δεν είµαι και πολύ καλός ~|| 
ερασιτέχνης ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. photographe]. 

φωτογραφώ ρ. → φωτογραφίζω 
φωτοδότης (ο) [µτγν.] {δύσχρ. φωτοδοτών}, φωτοδότρα (η) {δύ-σχρ. 

φωτοδοτρών} (λόγ.) 1. αυτός που παρέχει φως, που φωτίζει: ο ~ ήλιος ΣΥΝ. 
φωτεινός 2. (µτφ.) αυτός που χαρίζει πνευµατικό φως, που φωτίζει την ψυχή 
και τον νου: ο ~ Θεός. 

φωτοδυναµικη (η) ΒΙΟΛ. η φωτοβιολογια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photodynamique]. 

φωτοδυναµικός, -ή, -ό 1. (ουσία έγχρωµη ή φωσφορίζουσα) η οποία είναι 
βλαβερή, λ.χ. για τα βακτήρια µε παρουσία φωτός, ενώ 
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είναι αβλαβής στο σκοτάδι 2. φωτοδυναµική (η) βλ.λ. 
φωτοειδησεογραφηµα (το) (ορθότ. φωτοειδησιογράφηµα) {φωτο-

ειδησεογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων) το φωτορεπορτάζ (βλ.λ., σηµ. 2). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία. 

φωτοειδησεογραφία (η) (ορθότ. φωτοειδησιογραφία) {χωρ. πληθ.} το 
φωτορεπορτάζ φλ.λ., σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία. 

φωτοειδησεογραφος (ο/η) (ορθότ. φωτοειδησιογράφος) ο/η φωτορεπόρτερ 
(βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ειδησεογραφία. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Photoreporter (< Pholo- < φωτο-) + Reporter (βλ. κ. 
ρεπόρτερ)]. 

φωτοευαισθησία (η) {χωρ. πληθ.} 1. ΧΗΜ. η ευπάθεια ορισµένων ουσιών και 
σωµάτων στο φως, που έχει ως αποτέλεσµα την αλλοίωση τους, όταν 
εκτίθενται στις φωτεινές ακτίνες 2. ΒΙΟΛ. η ευαισθησία των οργανισµών στην 
επίδραση τού φωτός, τόσο των ορατών φωτεινών ακτινών όσο και τής 
υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας 3. ΙΑΤΡ. η δυσανεξία προς το φως τού 
ηλίου που παρουσιάζουν τα ξανθά και πυρρόξανθα άτοµα και η οποία 
εκδηλώνεται µε κοκκίνισµα τού δέρµατος ύστερα από µικρής διάρκειας 
έκθεση σε αυτό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. photosensitivity (νόθο 
συνθ.)]. 

φωτοευαίσθητος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από φωτοευαισθησία, από 
ευπάθεια στο φως, µε αποτέλεσµα να υφίσταται αλλοιώσεις κατά την έκθεση 
του στο φως: η ~ επικάλυψη επιφάνειας φιλµ || ~ φάρµακα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. photosensitive (νόθο συνθ.)]. 

φωτοευπαθης, -ής, -ές {φωτοευπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που είναι 
ευαίσθητος στο φως και που µπορεί να αλλοιωθεί ή και να καταστραφεί µε την 
έκθεση του σε αυτό: τα φωτογραφικά φιλµ είναι ~ ΣΥΝ. φωτοευαίσθητος. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΎΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. photosensitive 
(νόθο συνθ.)]. 

φωτοηλεκτρικός, -ή, -ό ΦΥΣ. αυτός που αχνίζεται µε τον φωτοη-λεκτρισµό: ~ 
στοιχείο (συσκευή µε την οποία οι διακυµάνσεις τής έντασης τού φωτός 
µετατρέπονται σε διακυµάνσεις έντασης τού ηλεκτρικού φωτός) || ~ κύτταρο 
(όργανο µε το οποίο η φωτεινή ενέργεια µετασχηµατίζεται σε ηλεκτρική και 
το αντίστροφο) || ~ φαινόµενο (φαινόµενο αλληλεπίδρασης µεταξύ 
ακτινοβολίας και ύλης, το οποίο χαρακτηρίζεται από απορρόφηση φωτονίων 
και απελευθέρωση ηλεκτρονίων). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
photoelectric]. 

φωτοηλεκτρισµος (ο) {χωρ. πληθ.} (περιληπτ.) το σύνολο των φυσικών 
φαινοµένων, κατά τα οποία εµφανίζονται ηλεκτρικά φορτία σε σώµα ή ουσία 
που βρίσκεται υπό την επίδραση φωτεινής ακτινοβολίας. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photoelectricity]. 

φωτοηλιογράφος (ο) ΑΣΤΡΟΝ. ειδικό τηλεσκόπιο που χρησιµεύει στη 
φωτογράφιση και µελέτη τού ηλιακού δίσκου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. photoheliograph]. 

φωτοθεραπεια (η) [1894] {φωτοθεραπειών} ΙΑΤΡ. θεραπευτική µέθοδος που 
χρησιµοποιεί την επενέργεια φωτεινών ακτινών, φυσικής (λ.χ. ο ήλιος) ή 
τεχνητής προελεύσεως (λ.χ. λυχνίες υπέρυθρων ή υπεριωδών ακτινών). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photothérapie]. 

φωτοθερµοθεραπεία (η) {φωτοθερµοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η εφαρµογή 
συνδυασµού φωτεινών και θερµικών ακτινοβολιών για θεραπευτικούς 
σκοπούς. 

φωτοκόπια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} το φωτοαντίγραφο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ.   
Μεταφορά  τού   αγγλ.  photocopy   (νόθο   συνθ.)  <  photo-(< φωτο-) + copy 
«αντίγραφο»]. 

φωτοκύτταρο (το) {φωτοκυττάρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. ηλεκτρονική διάταξη µε την 
οποία δηµιουργούνται ηλεκτρικά ρεύµατα µέσω τής επίδρασης φωτεινής 
ακτινοβολίας, πράγµα που επιτρέπει την κίνηση απλών µηχανισµών, λ.χ. για 
το άνοιγµα και κλείσιµο πόρτας, για την ενεργοποίηση συστηµάτων 
συναγερµού ή για άλλες χρήσεις. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από αγγλ. 
photocell (νόθο συνθ.)]. 

φωτόλουστος, -η, -ο [1892] αυτός που είναι λουσµένος στο φως, άπλετα 
φωτισµένος: ~ δωµάτιο ΣΥΝ. ολόφωτος ANT. κατασκότεινος, θεοσκότεινος. 

φωτόλουτρο (το) [1898] ΙΑΤΡ. η έκθεση τού δέρµατος πάσχοντος µέλους ή και 
ολόκληρου τού σώµατος σε φωτεινές (και θερµικές) ακτινοβολίες, φυσικής ή 
τεχνητής προελεύσεως, για την επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσµατος (λ.χ. 
για την πρόκληση ωδίνων κατά τον τοκετό). [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από 
γερµ. Lichtbad]. 

φωτόλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων) 1. ΧΗΜ. η χηµική αποσύνθεση, 
δηλ. η διάσπαση χηµικής ένωσης σε µικρότερες µονάδες ως αποτέλεσµα τής 
απορρόφησης φωτεινής ακτινοβολίας: - του νερού (η διάσπαση τού νερού 
κατά τη φωτοσύνθεση, οπότε και απελευθερώνεται οξυγόνο, ιόντα υδρογόνου 
και ηλεκτρόνια) 2. ΦΥΣ. το σύνολο των µεταβολών ή των αλλοιώσεων που 
προκαλούνται στα διάφορα σώµατα από την απορρόφηση φωτονίων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photolysis]. 

φωτοµεταφορά (η) {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. εργασία αποτύπωσης από το 
διαφανές µοντάζ (βλ.λ.) τού προς εκτύπωση υλικού (κειµένων, φωτογραφιών 
κ.λπ.) επάνω σε κατάλληλα προετοιµασµένη επιφάνεια τής εκτυπωτικής 
πλάκας, µε τη βοήθεια κατάλληλου φωτισµού, για εκτύπωση σε όφσετ ή 
βαθυτυπία. 

φωτοµετέωρο (το) [1883] {φωτοµετεώρ-ου | -ων} ΜΕΤΕΩΡ. κάθε οπτικό 
φαινόµενο που παρατηρείται στην ατµόσφαιρα και οφείλεται σε ανάκλαση, 
διάθλαση, περίθλαση ή συµβολή τού ηλιακού και τού σεληνιακού φωτός, 
όπως λ.χ. το ουράνιο τόξο, ο ιριδισµός, ο αντικατο-πτρισµός κ.ά. 

[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photometeor]. 
φωτοµετρηση (η) [1874] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέτρηση τής 

έκτασης ή τής ποσότητας τού φωτός. — φωτοµετρώ ρ. {-είς...}. 
φωτοµετρία (η) [1882] {χωρ. πληθ.} ΦΥΣ. κλάδος τής οπτικής που ασχολείται 

µε τη µέτρηση µεγεθών σχετικών προς τις ακτινοβολίες, στην περιοχή τού 
ορατού φωτός, όπως είναι λ.χ. η ένταση, η φωτεινή ροή, η λαµπρότητα κ.ά., 
χρησιµοποιώντας ως µέτρο το προκαλούµενο από αυτές οπτικό αίσθηµα και 
βάσει ορισµένων συµβατικών παραδοχών. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. Photometrie]. 

φωτοµετρικός, -ή, -ό [1865] αυτός που σχετίζεται µε τη φωτοµετρία: ~ 
συσκευή. — φωτοµετρικ-ά | -ώς [επίρρ.]. 

φωτόµετρο (το) [1845] {φωτοµέτρ-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. 1. ειδικό όργανο για τη 
µέτρηση τής έντασης τού φωτός που εκπέµπεται από φωτεινή πηγή 2. όργανο 
µε το οποίο καθορίζεται ο χρόνος που πρέπει να εκτεθεί στο φως το 
φωτογραφικό ή κινηµατογραφικό φιλµ κατά τη λήψη φωτογραφιών, την 
κινηµατογράφηση, καθώς και κατά τη µαγνητο-σκοπική εικονοληψία. 
[ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photomètre]. 

φωτοµηχανικός, -ή, -ό 1.ΤΥΠΟΓΡ. αυτός που χρησιµοποιεί τη λήψη 
φωτογραφιών -rat γενικά την επίδραση τού φωτός- για την κατασκευή 
στερεοτύπων, από τα οποία λαµβάνονται κατόπιν πολλά αντίτυπα: ~ 
αναπαραγωγή | ανατύπωση 2. αυτός που συνδυάζει ιδιότητες αναφερόµενες 
στο φως και στη µηχανική: ~ διεργασία. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. photomechanical]. 

φωτοµικρογραφια (η) {φωτοµικρογραφιών} φωτογραφία αόρατου µε γυµνό 
οφθαλµό αντικειµένου, που λαµβάνεται µε τη βοήθεια µικροσκοπίου. [ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photomicrography]. 

φωτοµοντάζ (το) {άκλ.} 1. ΤΕΧΝΟΛ. η συνένωση ή συναρµολόγηση πολλών 
φωτογραφιών ή τµηµάτων φωτογραφιών σε µία εικόνα, που γίνεται για να 
προκαλέσει αισθητικό | καλλιτεχνικό αποτέλεσµα ή για να προβληθεί 
διαφηµιστικά ένα θέµα καλύτερα απ' ό,τι θα προβαλλόταν µε µία απλή 
φωτογραφία 2. (συνεκδ.) το αποτέλεσµα τής παραπάνω διαδικασίας, η 
σύνθεση εικόνας που δηµιουργείται από τη συνένωση πολλών φωτογραφιών ή 
από τον συνδυασµό φωτογραφίας και σχεδίου: ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι 
οι φωτογραφίες που δηµοσιεύθηκαν είναι ~ || είχαν για διαφηµιστική αφίσα ένα 
καλόγουστο ~ από τοπία τής Ελλάδας. 
[ΕΤΥΜ. < γαλλ. photomontage (νόθο συνθ.) < photo- (< φωτο-) + montage 
(βλ. κ. µοντάζ)]. 

φωτοµοντέλο (το) πρόσωπο που εργάζεται ως µοντέλο, ποζάροντας για 
διαφηµιστικές ή καλλιτεχνικές φωτογραφίες, οι οποίες προορίζονται να 
δηµοσιευθούν, λ.χ. σε περιοδικά, να συνοδεύσουν διαφηµιστικά κείµενα κ.λπ. 

φωτόνιο (το) {φωτονί-ου | -ων} ΦΥΣ. ένα κβάντο (βλ.λ.) ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας, δηλ. το στοιχειώδες σωµάτιο φωτεινής ενέργειας, µηδενικά 
φορτισµένο, που εκπέµπεται από τα ακτινοβόλα σώµατα. [ΕΤΎΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photon]. 

φωτοπαγίδα (η) ειδική λυχνία που χρησιµεύει για την παγίδευση και 
εξολόθρευση βλαβερών νυκτόβιων εντόµων. [ΕΤΥΜ. Μεταφρ. δάνειο από 
αγγλ. light trap]. 

φωτοπεριοδισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η λειτουργική και συµπε-ριφορική 
αντίδραση των ζωντανών οργανισµών στις ηµερήσιες, εποχικές ή ετήσιες 
εναλλαγές των περιόδων φωτός και σκότους: ο ~ στα φυτά επηρεάζει τον 
σχηµατισµό κονδύλων ή βολβών, την ανθεκτικότητα στο ψύχος, την ανθοφορία 
κ.ά., ενώ στα ζώα καθορίζει την περίοδο τής αναπαραγωγής. Επίσης 
φωτοπεριοδικότητα (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
photoperiodism]. 

φωτορεπορτάζ (το) {άκλ.} ελλην. φωτοειδησεογραφία (σηµ. 1), φω-
τοειδησεογραφηµα (σηµ. 2) 1. δηµοσιογραφικό είδος που συνίσταται στην 
έρευνα και παρουσίαση ενός θέµατος µέσω φωτογραφιών που συνοδεύονται 
από κατάλληλες λεζάντες ή και σχόλιο 2. (συνεκδ.) το ίδιο το θέµα που 
παρουσιάζεται µε φωτογραφικό υλικό σε δηµοσιογραφικό έντυπο: ένα 
αξιόλογο ~ για τους οικονοµικούς µετανάστες. [ΕΤΥΜ < γαλλ. photoreportage 
< photo- (< φωτο-) + reportage (βλ. κ. ρεπορτάζ)]. 

φωτορεπόρτερ (ο/η) {άκλ.} φωτογράφος που ασχολείται επαγγελµατικά µε τη 
φωτογραφική κάλυψη τής επικαιρότητας και που οι φωτογραφίες του/της 
δηµοσιεύονται σε εφηµερίδες, περιοδικά και κάθε είδους ειδησεογραφικά 
έντυπα ΣΥΝ. φωτοειδησεογράφος. [ΕΤΥΜ. < γερµ. Photoreporter (νόθο 
συνθ.)]. 

φωτοροµάντζο (το) λαϊκό ροµάντζο σε συνέχειες, που δηµοσιεύεται σε 
εφηµερίδα ή περιοδικό µε τη µορφή φωτογραφιών ή εικόνων, οι οποίες 
συνοδεύονται από κείµενο. 
[ΕΤΥΜ. < ιταλ. fotoromanzo (νόθο συνθ.) < foto- (< φωτο-) + romanzo (βλ. 
κ. ροµάντζο)]. 

φωτορρυθµικά (τα) (κυρ. στα κέντρα διασκέδασης, τα κλαµπ, τα µπαρ) φωτά 
συντονισµένα και ρυθµισµένα έτσι, ώστε να αναβοσβήνουν ρυθµικά και 
σύµφωνα µε τον ρυθµό τής µουσικής των κοµµατιών που ακούγονται από τα 
µεγάφωνα: δυνατά | γρήγορα ~. — φω-τορρυθµικός, -ή, -ό, φωτορρυθµικ-ά | -
ώς επίρρ. 

φωτορρύπανση (η) το φαινόµενο κατά το οποίο ο νυκτερινός ουρανός, κυρ. 
στις αστικές περιοχές, παρουσιάζει ένα έντονα φωτεινό υπόβαθρο- οφείλεται 
στη σκέδαση τού τεχνητού φωτός στη σκόνη, στα αιωρούµενα σωµατίδια, 
στην υγρασία και στα αέρια τής ατµόσφαιρας. 

-φωτός, -η, -ο λεξικό επίθηµα που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό λαµπτήρων 
(φώτων): µονό-φωτο, τρί-φωτο || επτάφωτη λυχνία. 



φωτοσβέστης 1922 φωτοψία 
 

φωτοσβέστης (ο) [1839] {φωτοσβεστών} (λόγ.-µτφ.) αυτός που εχθρεύεται το 
πνεύµα και την παιδεία, ο πολέµιος τού πνευµατικού φωτός και κάθε προόδου: 
ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε αδίκως ως ~ για την εκπαιδευτική του πολιτική 
ΣΥΝ. σκοταδιστής ΑΝΤ. διαφωτιστής. φωτοσκιάζω ρ. µετβ. [1871] 
{φωτοσκίασα} συµπληρώνω (εικόνα) µε φωτοσκίαση (βλ.λ.), συνδυάζω 
αρµονικά τα χρώµατα της έτσι, ώστε να δηµιουργείται φωτοσκίαση: ~ πίνακα | 
σκίτσο. 
φωτοσκίαση (η) [1871] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων} ο αρµονικός 

συνδυασµός σκούρων και ανοιχτών χρωµάτων σε εικόνα ή ζωγραφικό πίνακα, 
ώστε να αποδίδεται η επίδραση τού φωτός στα εικονιζό-µενα αντικείµενα, δηλ. 
-να δηµιουργούνται φωτεινά σηµεία και σκιές ΣΥΝ. σκιοφωτισµός. 

φωτοστέφανο (το) 1. φωτεινός κύκλος µε τον οποίο περιβάλλεται η κεφαλή τού 
Χριστού, τής Παναγίας και των αγίων στις αγιογραφίες ως σύµβολο αγιότητας 
ΣΥΝ. άλως 2. ΜΕΤΕΩΡ. οπτικό φαινόµενο τής ατµόσφαιρας, που 
δηµιουργείται συνήθ. όταν υπάρχει οµίχλη ή πυκνή συννεφιά, και γίνεται 
ορατό ως µία λαµπρή, φωτεινή επιφάνεια που περιβάλλει σαν δακτύλιος τον 
Ήλιο ή τη Σελήνη 3. (µτφ.) καλή φήµη, αίγλη: το ~ τού µαρτυρίου | τής 
επιτυχίας || (ειρων.) παλιότερα τον παρουσίαζαν µε µελανά χρώµατα, τώρα του 
έχουν βάλει - ΣΥΝ. δόξα, κλέος. Επίσης φωτοστέφανος (ο) [1892]. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Strahlenkranz]. 

φωτοστοιχειο (το) είδος ηλεκτρικού στοιχείου που παράγει ηλεκτρισµό µόνο 
όταν φωτίζεται και ανάλογα µε τον φωτισµό που δέχεται. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. photoelement (νόθο συνθ.)]. 

φωτοστοιχειοθεσία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. µέθοδος ηλεκτρονικής 
στοιχειοθεσίας κειµένων που γίνεται µε φωτογράφιση και αποτύπωση των 
τυπογραφικών στοιχείων πάνω σε ειδικό φωτοευαίσθητο χαρτί ή 
φωτογραφικό φιλµ ή µε µεταφορά τους σε µαγνητικό δίσκο, από όπου στη 
συνέχεια µεταβιβάζονται σε τυπογραφική πλάκα ή τυπώνονται απευθείας σε 
σελίδες, χωρίς να χρησιµοποιείται τυπογραφική µηχανή ΣΥΝ. φωτοσύνθεση. 
— φωτοστοιχειοθετώ ρ. {-είς...}. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
photocomposition (νόθο συνθ.)]. 

φωτοσύνθεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} 1. ΒΟΤ.-ΒΙΟΛ. το σύνολο των 
χηµικών αντιδράσεων που συντελούνται µε την επενέργεια τού ηλιακού 
φωτός και µε τις οποίες τα φυτά (συγκεκριµένα τα πράσινα µέρη τους, λ.χ. τα 
φύλλα) µετατρέπουν το νερό και το διοξίδιο τού άνθρακα σε οξυγόνο και 
υδατάνθρακες· παρόµοιες διεργασίες παρατηρούνται και σε 
µικροοργανισµούς στους οποίους µετατρέπεται το υδρόθειο αντί τού νερού · 
2. ΤΥΠΟΓΡ. [1965] η φωτοστοιχειοθεσία (βλ.λ.). — φωτοσυνθετικός, -ή, -ό 
(σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photosynthesis]. 

φωτοσυνθέτω ρ. αµετβ. {φωτοσυνέθεσα} ΒΙΟΛ. (για φυτά) µετατρέπω την 
ηλιακή ενέργεια σε χηµική (βλ. κ. λ. φωτοσύνθεση). 

φωτοσύστηµα (το) {φωτοσυστήµ-ατος | -ατα, -άτων} ΒΙΟΛ.-ΧΗΜ. καθένας από 
τους βιοχηµικούς µηχανισµούς των φυτών µε τους οποίους η φωτεινή ενέργεια 
µετατρέπεται σε χηµική. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. photosystem]. 

φωτόσφαιρα (η) [1869] {χωρ. πληθ.} ΑΣΤΡΟΝ. το εσωτερικό τµήµα τής ηλιακής 
ή τής αστρικής ατµόσφαιρας, που αποτελεί και το ορατό τµήµα τής ηλιακής 
και τής αστρικής δοµής. Επίσης φωτοσφαίρα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. photosphère]. 

φωτοτακτισµός (ο) {χωρ. πληθ.} η φωτοταξία (βλ.λ.). 
φωτοταξία (η) {χωρ. πληθ.} ΒΙΟΛ. η ιδιότητα των ζωντανών οργανισµών να 

στρέφονται ή να κινούνται προς συγκεκριµένη κατεύθυνση αντιδρώντας σε 
φωτεινό ερέθισµα, δηλ. είτε να το πλησιάζουν είτε να αποµακρύνονται από 
αυτό ΣΥΝ. φωτοτακτισµός, φωτοτροπισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. phototaxie]. 

φωτοταχυµετρία (η) µέθοδος αποτύπωσης τµηµάτων τού εδάφους για την 
κατασκευή χαρτών. Επίσης φωτοταχυµέτρηση. [ΕΙΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. phototacheometry]. 

φωτοταχυ µέτρο (το) {φωτοταχυµέτρ-ου | -ων} ειδικό όργανο για την 
αποτύπωση εδαφικών επιφανειών. 

φωτοτηλεγραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΕΧΝΟΛ. σύστηµα τηλεοµοιοτυπίας, µε το 
οποίο αποστέλλονται και λαµβάνονται φωτογραφίες, ακτινογραφίες κ.λπ. µε 
φωτοηλεκτρικά µέσα. — φωτοτηλεγραφικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. phototelegraphy]. 

φωτοτροπισµός (ο) {χωρ. πληθ.} BOT. η ιδιότητα των φυτών να στρέφουν τα 
µέλη τους (βλαστούς, φύλλα, ρίζες κ.λπ.) προς συγκεκριµένη κατεύθυνση 
αντιδρώντας σε φωτεινό ερέθισµα: θετικός ~ (όταν το φυτό στρέφεται προς το 
φως) || αρνητικός ~ (όταν το φυτό στρέφεται σε κατεύθυνση αντίθετη προς το 
φως) ΣΥΝ. φωτοταξία, φω-τοτακτισµός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. phototropism]. 

φωτοτσιγκογραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. µέθοδος αποτύπωσης εικόνων 
πάνω σε πλάκες ψευδαργύρου µε τη χρήση φωτοµηχανικών µέσων. [ΕΤΥΜ 
Μεταφορά τού αγγλ. photozincography (νόθο συνθ.)]. 

φωτοτσιγκογράφος (ο) τεχνίτης ειδικευµένος στη φωτοτσιγκογραφία (βλ.λ.). 
φωτοτυπάδικο (το) (λαϊκ.) το φωτοτυπείο (βλ.λ.). φωτοτυπείο (το) [1894] το 
κατάστηµα ή ο χώρος όπου µπορεί να 
βγάλει κάποιος φωτοτυπίες. φωτοτυπία (η) [1848] {φωτοτυπιών} 1. ΤΕΧΝΟΛ. 
µέθοδος παραγωγής αντιγράφων κειµένων, φωτογραφιών κ.λπ., µε ειδικό 
µηχάνηµα: η διάδοση τής ~ απάλλαξε τους ανθρώπους από την αγγαρεία τής αντι-
γραφής των κειµένων µε καρµπόν 2. (συνεκδ.) κάθε αντίγραφο κειµένου, 
φωτογραφίας κ.λπ. που παράγεται µε την παραπάνω µέθοδο: ασπρόµαυρη | 
έγχρωµη ~ || βγάζω - ΣΥΝ. φωτοαντίγραφο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. phototypie]. φωτοτυπικός, -ή, -ό [1866] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη 
φωτοτυπία 2. φωτοτυπικό (το) µηχάνηµα που µπορεί να παράγει 
φωτοαντίγραφα (κειµένων, φωτογραφιών, σχεδίων κ.λπ.): τελείωσαν τα φύλλα 
τού ~ || χάλασε πάλι το ~. — φωτοτυπικ-ά | -ώς [1891] επίρρ. φωτοτυπώ ρ. µετβ. 
[1889] {φωτοτυπείς... | φωτοτύπ-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -ηµένος} βγάζω 
φωτοτυπίες ή δίνω να µου βγάλουν φωτοτυπίες µε τη χρήση ειδικών 
µηχανηµάτων: θα φωτοτυπήσω τις σηµειώσεις σου και θα σου τις επιστρέψω. — 
φωτοτύπηση (η) [1889]. φωτοφάνεια (η) {χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. η ύπαρξη ή η 
εµφάνιση ζωηρού φωτός, λάµψη 2. ΙΑΤΡ. οπτική ψευδαίσθηση κατά την οποία το 
µάτι βλέπει φωτεινά σχήµατα, φωταψίες κ.λπ., όταν διεγείρεται ο αµ-
φιβληστροειδής χιτώνας και το οπτικό νεύρο λόγω πιέσεως, ελαφρού 
χτυπήµατος, σπασµού των βλεφάρων, υπεραιµίας κ.ά.  — φωτοφα-νής, -ής, -ές 
[µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < φωτο- + -φανής, από το θ. τού παθ. αόρ. β' ε-φάν-ην τού αρχ. 
φαίνω | -οµαι]. φωτοφινις κ. φώτο-φίνις (το) (άκλ.) (στον αθλητισµό) ο καθορι-
σµός τού νικητή αγώνα ταχύτητας, ιπποδροµίας κ.λπ. µε τη βοήθεια 
φωτογραφίας σε περίπτωση που τερµατίσουν µαζί δύο ή περισσότεροι αθλητές. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. photo-finish (νόθο συνθ.)]. φωτοφοβία (η) [1841] {χωρ. πληθ.} 
ΙΑΤΡ. παθολογικός φόβος τού φωτός και τάση για προστασία των µατιών από 
αυτό λόγω τής οδυνηρής αίσθησης που προκαλεί η επαφή µαζί του, φαινόµενο 
που παρατηρείται σε άτοµα τα οποία πάσχουν από ορισµένες ασθένειες (λ.χ. 
επιπεφυκίτιδα, µηνιγγίτιδα, ιλαρά κ.ά.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
photophobie]. φωτοφόρο (το) λαµπτήρας µε ανακλαστήρα. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. photophore < µτγν. φωτοφόρος (βλ.λ.)]. φωτοφόρος, 
-α, -ο αυτός που εκπέµπει φως, που φωτίζει: ~ συσκευή ΣΥΝ. φωτεινός, 
φωτιστικός. [ΕΤΥΜ µτγν. < φωτο- + -φόρος < φέρω]. φωτοφράκτης (ο) 
{φωτοφρακτών} ΤΕΧΝΟΛ. εξάρτηµα φωτογραφικής µηχανής, µε το οποίο 
αποκλείεται ή επιτρέπεται η είσοδος τού φωτός στον θάλαµο της και ρυθµίζεται 
έτσι και ο χρόνος φωτισµού τής φωτοευαίσθητης επιφάνειας κατά τη λήψη 
φωτογραφιών. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. shutter]. φωτόφυτο (το) {φωτοφύτ-ου | -
ων} φυτό που αναπτύσσεται καλύτερα στο άµεσο ηλιακό φως ή σε άπλετο 
φωτισµό. φωτόφωνο (το) [1881] {φωτοφών-ου | -ων} ΦΥΣ. συσκευή για τη µε-
τάδοση των ήχων και τής φωνής σε µεγάλη απόσταση µε τη βοήθεια δέσµης 
φωτεινών ακτινών και κατόπτρων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
photophone]. φωτοχαλκοτυπία (η) {φωτοχαλκοτυπιών} ΤΕΧΝΟΛ. φωτοµηχανική 
µέθοδος εκτύπωσης εικόνων που προορίζονται για πολυτελείς εκδόσεις. 
φωτοχαρακτική (η) [1888] {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. µέθοδος για τη χάραξη µε 
διαβρωτικά µέσα τού φωτογραφικού αντιτύπου που αποτυπώθηκε σε µεταλλική 
πλάκα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. photogravure (νόθο συνθ.)]. φωτοχηµεία (η) 
ΦΥΣ.-ΧΗΜ. κλάδος που µελετά τις χηµικές µεταβολές, οι οποίες προκαλούνται ή 
επιταχύνονται από την επίδραση τού φωτός. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photochimie]. φωτοχηµικός, -ή, -ό 
[1883] ΦΥΣ.-ΧΗΜ. αυτός που σχετίζεται µε τη φωτοχηµεία (βλ.λ.): ~ αντίδραση 
(κάθε χηµική διεργασία που προκαλείται από την απορρόφηση υπέρυθρης, 
υπεριώδους ή ορατής φωτεινής ακτινοβολίας) | νέφος. — φωτοχηµικ-ά | -ώς 
[1898] επίρρ. φωτοχρωµία (η) [1889] φωτογραφία χρωµάτων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photochromie]. φωτοχρωµικος, -ή, -ό 
αυτός που σχετίζεται µε τη φωτοχρωµία. — φωτοχρωµικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. photochromique]. φωτοχυσία (η) {χωρ. 
πληθ.} (λόγ.) πληµύρα φωτός, άπλετος φωτισµός ΣΥΝ. φωταγώγηση, φωταψία 
ΑΝΤ. συσκότιση. [ΕΤΥΜ. µτγν. < φωτο- + -χυσία < χέω]. φωτοψία (η) [1867] 
ΙΑΤΡ. η αίσθηση τής παρουσίας φώτων που εµφανίζονται στιγµιαία µπροστά 
στα µάτια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. photopsia]. 



χ 

Χ> Χ: Χει | Χ'> το εικοστό δεύτερο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Στη Ν. Ελληνική (ήδη από τους χρόνους τής Κοινής) το γράµµα Χ 
δηλώνει ένα διαρκές τριβόµενο ουρανισκόφωνο σύµφωνο, αυτό που προφέρουµε στις λέξεις χαρά (υπερωικό χ) και νύχι (ου-ρανικό χ). Στην 
Αρχαία, το γράµµα Χ δήλωνε ένα κλειστό δασύ σύµφωνο (kh: khara = χαρά), µέλος τής πολύ σηµαντικής σειράς των δασέων συµφώνων. 
Αυτός ήταν και ο λόγος που οι Έλληνες έπλασαν το γράµµα Χ µεταξύ των πρόσθετων γραµµάτων τού ελληνικού αλφαβήτου. Οι ιστορικοί 
τής ελληνικής γραφής υποστηρίζουν ότι το γράµµα Χ προήλθε µορφικά είτε από το γράµµα θήτα στην παραλλαγή του ως ® ή, µε πλαγίαση 
των κεραιών, από το γράµµα ταυ (που αρχικά εµφανίστηκε ως +) ή και από το γράµµα Κ. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το γράµµα Χ στα µεν 
γνωστά αλφάβητα τής Αρχαίας (τα λεγόµενα «ανατολικά»), όπως τής Αττικής, τής Μ. Ασίας, τής Πελοποννήσου κ.ά., δήλωνε το δασύ 
σύµφωνο [kh], ενώ στα δυτικά αλφάβητα (Ευβοίας, Βοιωτίας, Κάτω Ιταλίας κ.ά.) το Χ δήλωνε (όπως και σήµερα στο λατινικό αλφάβητο, 
που προήλθε από το δυτικό ελληνικό) το συµφωνικό σύµπλεγµα [ks], δηλ. το Ξ. Στα αλφάβητα, µάλιστα, όπου Χ = Ξ, ο δασύς φθόγγος [kh] 
δηλώθηκε µε το γράµµα Ψ, ενώ το σύµπλεγµα ps (το Ψ) δηλώθηκε ως ΦΣ. Η γραφή χι αντί χει οφείλεται στο φαινόµενο τού ιωτακισµού, που 
παρατηρείται στην αρχαία φωνολογία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Χ, χ χει κ. χι 1. το εικοστό δεύτερο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. χει, αριθµός) 2. ΜΑθ. (στην άλγεβρα) άγνωστος Χ η άγνωστη 
ποσότητα και ιδ. ο άγνωστος αριθµός, πίνακας, συνάρτηση κ.λπ. που 
ζητείται να υπολογιστεί σε µια εξίσωση ή γενικότερα σε ένα µαθη-
µατικό πρόβληµα 3. ΦΥΣ. ακτίνες Χ οι ακτίνες Ραίντγκεν, µια µορφή 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε πολλές εφαρµογές στην ιατρική 
και τη διαγνωστική (βλ. κ. λ. ακτίνα) · 4. το σύµβολο τής ισοπαλίας 
στο ποδόσφαιρο (στα δελτία τού ΠΡΟ-ΠΟ): ο αγώνας ήρθε Χ || παί-
ζουν τον αγώνα 1-Χ-2. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα. 

χα επιφών.· δηλώνει γέλιο ή ειρωνεία και συνήθ. επαναλαµβάνεται: ~! 
Ας γελάσω, είπε χλευαστικά || ~, ~, ~! Ξέσπασαν όλοι στα γέλια, όταν 
το άκουσαν. [ΕΤΥΜ. µτγν., ηχοµιµητική λ.]. 

Χ.Α.Α. (το) Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 
χαβά για (η) {χωρ. γεν. πληθ.} ΜΟΥΣ. 1. κιθάρα µε έξι ατσάλινες χορ-

δές, που παίζεται σε οριζόντια θέση µε τη βοήθεια µεταλλικής πλά-
κας που µετακινείται πάνω στις χορδές µε το αριστερό χέρι και µε-
ταλλικών ονύχων στο δεξί χέρι- προέρχεται από τη νήσο Χαβάη τού 
Ειρηνικού Ωκεανού 2. (συνεκδ.) παθητικό τραγούδι που εκτελείται µε 
τη συνοδεία τού παραπάνω οργάνου και προέρχεται επίσης από τη 
νήσο Χαβάη. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. επίθ. hawaiian (guitar) < τόπων. Hawaii 
(βλ. κ. Χαβάη)]. 

χαβαδάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) επιµονή στην ίδια αντίληψη, τακτι-
κή, συµπεριφορά: το ~ του αυτός, δεν αλλάζει µυαλά µε τίποτα! ΣΥΝ. 
χαβάς. [ΕΤΥΜ. < χαβάς + υποκ. επίθηµα -αδάκι, πβ. κ. καβγ-αδάκι]. 

Χαβάη (η) νησιωτική πολιτεία των Η.Π.Α. στον Κ. Ειρηνικό Ωκεανό 
µε πρωτεύουσα τη Χονολουλού στη νήσο Οάχου. — Χαβανέζος (ο), 
Χαβανέζα (η), χαβανέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. Hawaii (οπτικό δάνειο) < πολυνησ. Owhyhii «τόπος των 
θεών», που αναφέρεται στα δύο ηφαίστεια των νησιών, τα οποία θε-
ωρούνταν ως κατοικία των θεών]. 

χαβαλεδιαζω ρ. αµετβ. {χαβαλέδιασα} (λαϊκ.-εκφραστ.) κάνω χαβαλέ 
(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < χαβαλές, -έδες + παραγ. επίθηµα -ιάζω]. 

χαβαλεδιάρικος, -η, -ο αυτός που χαρακτηρίζεται από στοιχεία 
(συχνά χονδροειδούς) αστεϊσµού, ελαφρότητας και επιπολαιότητας 
ή και ανευθυνότητας. 
[ΕΤΥΜ. < χαβαλές, -έδες + παραγ. επίθηµα -ιάρικος, πβ. κ. χαδ-ιάρι-
κος]. 

XaÇiakéq (ο) {χαβαλέδες} (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. αστεϊσµοί, πειράγµατα 
ή ευχάριστη κουβεντούλα για εκτόνωση, για πλάκα: κάναµε χαβαλέ 
όλο το απόγευµα || η συνάντηση είχε πολύ ~ || πήγαµε µαζί τους για 
τον ~ τής υπόθεσης 2. (κακόσ.) φασαρία ή και πρόκληση καταστρο-
φών χωρίς λόγο, για πλάκα: πάµε στο γήπεδο να κάνουµε ~ 3. (για 
πρόσ.) (α) πρόσωπο που αρέσκεται να κάνει και να δέχεται αστεία 
(συχνά χονδροειδή), αυτός που συµπεριφέρεται µε ελαφρότητα: τον 
θέλουν στην παρέα, γιατί είναι πολύ - ΣΥΝ. χαβαλετζής (β) πρόσωπο 
επιπόλαιο και ανεύθυνο: αυτοί δεν είναι σοβαροί άνθρωποι για να 
συνεργαστεί µαζί τους, είναι χαβαλέδες. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκφραστικός. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. navale]. 

χαβαλετζής (ο) {χαβαλετζήδεςί,χαβαλετζού (η) {χαβαλετζούδες} 
(λαϊκ.-εκφραστ.) πρόσωπο που του αρέσει ο χαβαλές ΣΥΝ. χαβαλές. 
— χαβαλετζήδικος, -η/-ια, -ο, χαβαλετζήδικα επίρρ. 

χαβανέζικος, -η/-ια, -ο → Χαβάη 
χαβάνι (το) {χαβαν-ιού | -ιών) (λαϊκ.) µεταλλικό κοίλο σκεύος για το 

κοπάνισµα συνήθ. ξηρών καρπών: κοπάνισε τα καρύδια στο ~. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. havan «γουδί» < περσ. havan]. 

χαβανόχερο (το) µεταλλικό, αµβλύ στη µία άκρη όργανο, το οποίο 
χρησιµοποιείται για το κοπάνισµα στο χαβάνι. 

χάβαρο (το) (λαϊκ.) 1. µικρό εδώδιµο στρείδι ΣΥΝ. αχηβάδα 2. (κατ' 
επέκτ.) κάθε εδώδιµο όστρακο 3. (µτφ.-µειωτ. για πρόσ.) άνθρωπος µε 
µειωµένη ευφυΐα, βραδύνους: είναι σκέτο ~! ΣΥΝ. χαζός, αργόστροφος 
ΑΝΤ. έξυπνος, ευφυής, (µτφ.) σπίρτο. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 

χαβάς (ο) {χαβάδες} (λαϊκ.) 1. η µελωδία τού τραγουδιού, ο σκοπός: 
κρατώ | αλλάζω ~ || (ειρων.) «οι βιολιτζήδες άλλαξαν, ο ~ µένει ο 
ίδιος» (θ. Κολοκοτρώνης) 2. (συνήθ. µτφ.) η πεισµατώδης επανάληψη 
των ίδιων λόγων, πράξεων, συµπεριφοράς κ.λπ.: τόσες παρατηρήσεις 
τού κάναµε, αλλ'αυτός τον ~ του! ΦΡ. αλλάζω χαβά βλ. λ. αλλάζω. 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. hava]. 

habent sua fata libelli λατ. (προφέρεται χάµπεντ σούα φάτα λίµπε-λί) 
ελλην. έχουν τη δική τους µοίρα τα βιβλία- για να αναφερθούµε στην 
ποικίλη υποδοχή τους ανάλογα µε το κοινό και την εποχή. 

χαβιάρι (το) {χαβιαριού | χωρ. πληθ.} εκλεκτό έδεσµα που παρασκευ-
άζεται από αλατισµένα αβγά διαφόρων ψαριών, ιδ. τού οξυρρύγχου, 
αφού πρώτα τους αφαιρεθούν οι ιστοί και το λίπος: το ~ πρέπει να 
διατηρείται σε θερµοκρασίες 0''-7° Κελσίου, γιατί αλλοιώνεται εύκολα 
|| µαύρο (το καλύτερης ποιότητας και ακριβότερο) | κόκκινο ~· ΦΡ. 
(µτφ.) µαύρο χαβιάρι για κάτι πολύ ακριβό, για κάτι που έχει απαγο-
ρευτικά υψηλή τιµή. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου, πιθ. < τουρκ. havyar ή, κατ' άλλη άποψη, 
κατ' απόσπαση από το συνθ. ταριχαβγιάριον < τάριχος + αβγό]. 

χαβιαροσαλάτα (η) {δύσχρ. χαβιαροσαλατών) σαλάτα από χαβιάρι ή 
αβγοτάραχο. 

χαβούζα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. (παλαιότ.) χτιστή δεξαµενή 
νερού ή λαδιού ΣΥΝ. στέρνα 2. (ειδικότ.) υπόγεια δεξαµενή, ειδικά 
κατασκευασµένη για τη συγκέντρωση περιττωµάτων και άλλων λυ-
µάτων κατοικίας ή πόλεως ΣΥΝ. βόθρος 3. (µτφ.) οτιδήποτε χαρακτη-
ρίζεται από ηθική ρυπαρότητα, διαφθορά: το στόµα του είναι ~ ΣΥΝ. 
(µτφ.) βροµιά, λάσπη. [ΕΤΥΜ < τουρκ. havuz < αραβ. haud]. 

χάβρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. (κυρ.) η συναγωγή των Εβραίων 
2. (µτφ.) θορυβώδης συγκέντρωση, πλήθος µαζεµένων ανθρώπων που 
φωνασκούν: ~ γίναµε εκεί µέσα, δεν υπάρχει κανείς να βάλει µια τάξη 
|| η συνέλευση ήταν ~ Ιουδαίων ΣΥΝ. οχλαγωγία, οχλοβοή. [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. havra «συναγωγή» < εβρ. hebra. H σηµ. 2 λόγω τής οµαδικής 
προσευχής που αναπέµπεται στη συναγωγή]. 

Χάβρη (η) πόλη και λιµάνι τής Β∆. Γαλλίας στο Στενό τής Μάγχης. 
[ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γαλλ. (Le) Havre (οπτικό δάνειο), που αποσπά-
στηκε από την πλήρη αρχική ονοµ. Le Havre de Grâce «το λιµάνι τής 
Χάριτος», η οποία δόθηκε στην πόλη το 1517 από τον ιδρυτή της Φρα-
γκίσκο Α]. 

χάβω ρ. → χάφτω 
χαγάνος (ο) (παλαιότ.) Μογγόλος µονάρχης ή ανώτατος αξιωµατού-

χος (κυβερνήτης, έπαρχος), ευγενής ή γαιοκτήµονας σε πολλές ισλα-
µικές κοινωνίες· αλλιώς χαν, χάνος: - των Αβάρων | των Χαζάρων. 
[ΕΤΥΜ. Λόγ. µεταφορά τού τουρκ. kagan < µογγολ. qayan «κυβερνή-
της». Όµοια προέλ. και το χαν < τουρκ. han < αρχ. περσ. khan < µογ-
γολ. qayan]. 

Χάγη (η) πόλη τής ∆. Ολλανδίας, έδρα τής ολλανδικής κυβέρνησης 
και τού ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Hague (οπτικό δάνειο) < ολλ. Den Haag, 
συντοµευµένη µορφή τής πλήρους ονοµασίας 's Graven-hage, µε τη 
σηµ. «φράχτης από θάµνους τού κόµητα», επειδή την κυνηγετική πε-
ριοχή των Ολλανδών ευγενών περιέκλειαν φράχτες από θάµνους]. 

χαγιάτι (το) {δύσχρ. χαγιατ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) ξύλινος στεγασµένος 
και ανοιχτός εξώστης παραδοσιακού σπιτιού µε εξωτερική σκάλα 
ΣΥΝ. βεράντα, µπαλκόνι. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hayat < αραβ. ha'it 
«λαχανόκηπος»]. 



χάδεµα 1924 χαϊκού 
 

χάδεµα (το) → χαϊδεύω 
χαδεµένος, -η, -ο → χαϊδεµένος 
χάδι κ. χάιδί (το) {χαδ-ιού | -ιών} 1. ελαφρό, τρυφερό άγγιγµα µε την παλάµη 

τού χεριού ή µε τις άκρες των δαχτύλων ως εκδήλωση αγάπης, στοργής, 
τρυφερότητας κ.λπ.: γλυκό είναι πάντα το ~ τήςµαννας || το µωρό µου θέλει 
χάδια ΣΥΝ. χαΐδεµα, χαϊδολόγηµα, (λόγ.) θωπεία 2. (κατ' επέκτ.) τρυφερή 
περιποίηση, καλόπιασµα: «κι εµένα το παιδάκι µου το θρέφουνε τα ~» 
(νανούρισµα) || στερήθηκε τα ~ και τις φροντίδες στα παιδικά του χρόνια ΣΥΝ. 
κανάκεµα 3. (κατ' επέκτ.) φιλάρεσκη προσποίηση ή ακκισµός για την 
προσέλκυση τής προσοχής: του 'κάνε τόσα ~, ώστε τελικά τον κατάφερε ΣΥΝ. 
νάζι, κάµωµα. — (υποκ.) χαδάκι (το). 
[ETYM. µεσν. < ήχάδι)ο)ν (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ή-), µε τη σηµ. 
«τραγουδάκι, κανάκεµα», υποκ. τού αρχ. ήχος. o τ. χάιδι προέρχεται από τη 
συνεκφορά τό ήχάδιον > *τοϊχάδι > το χάιδι (µε µετά-θεσητού -ι-)]. 

χαδιάρης, -α, -ικο {χαδιάρηδες} (λαϊκ.) 1. αυτός που αγαπά πολύ τα χάδια, που 
είναι συνηθισµένος στα χάδια, που του αρέσει να του συµπεριφέρονται 
τρυφερά: ~ παιδί | γατί ΣΥΝ. µαλακός, τρυφερός ANT. σκληρός 2. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που κάνει νάζια, που του αρέσουν τα καµώµατα: ~ γυναίκα 
ΣΥΝ. ναζιάρης. Επίσης χαδιάρικος, -η, -ο. — χαδιάρικα επίρρ. [ΕΤΥΜ. < 
χάδι + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. αλαν-ιάρης]. 

χαζεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {χάζεψα} ♦ (αµετβ.) 1. (κυριολ.) γίνοµαι χαζός: είσαι 
στα καλά σου ή χάζεψες; ΣΥΝ. ξεκουτιαίνω 2. (κατ' επέκτ.) εντυπωσιάζοµαι 
τόσο, που φέροµαι σαν χαζός, χάσκω από έκπληξη: µε το που αντικρίζεις τόσο 
πλούτο και χλιδή, χαζεύεις! ΣΥΝ. αποσβολώνοµαι, µένω µε το στόµα ανοιχτό · 
3. περνώ τον καιρό µου κοιτάζοντας ασήµαντα πλην ευχάριστα πράγµατα, 
σπαταλώ τον χρόνο µου κοιτώντας από 'δώ και από 'κεί: γιατί δεν κάνεις κάτι, 
αντί να χαζεύεις; || πέρασε όλη την ηµέρα χαζεύοντας ♦ 4. (µετβ.) βλέπω ή πα-
ρακολουθώ (κάποιον/κάτι) απορροφηµένος, µε µεγάλη προσήλωση: καθόταν 
στη γωνία και χάζευε την κίνηση || στεκόµουν και σε χάζευα πολλή ώρα. — 
χάζεµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βλέπω. [ΕΤΥΜ. < χαζός]. 

χάζι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.) (λαϊκ.) το να κοιτάζει κανείς ασήµαντα πράγµατα, 
το να χαζεύει (κάτι)- κυρ. στις ΦΡ. (α) έχω χάζι είµαι διασκεδαστικός, 
ευχάριστος: έχει πολύ χάζι ο φίλος σου! (β) κάνω (κάτι | κάποιον) χάζι µου 
αρέσει, µε διασκεδάζει, µε ευχαριστεί (κάτι/κάποιος): αυτό το µωρό το κάνω 
χάζι ΣΥΝ. κάνω γούστο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. haz «ευχαρίστηση»]. 

χαζό- κ. χαζό- α' συνθετικό που δηλώνει: 1. ανοησία, αφέλεια: χαζό-γερος, 
χαζο-γκόµενα, χαζο-πούλι 2. έλλειψη σοβαρότητας (από υπερβολική αγάπη 
και ενδιαφέρον): χαζο-µπαµπάς 3. κάτι πρόχειρο, ανούσιο: χαζο-κουβέντα, 
χαζο-λογώ. 

χαζοβιόλης (ο) {χαζοβιόληδες}, χαζοβιόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 
πρόσωπο που φέρεται ανόητα και επιπόλαια: τι πήγε κι έκανε πάλι ο ~; ΣΥΝ. 
κουτός, ανόητος, ελαφρόµυαλος, επιπόλαιος. — χα-ζοβιόλικος, -η, -ο. ΓΕΙΥΜ. 
< χαζός + -βιόλης < βιολί]. 

χαζογελω (κ. -άω) ρ. αµετβ. {χαζογελάς... | χαζογέλασα} γελώ χωρίς ιδιαίτερο 
λόγο και συνήθ. µε τρόπο που ενοχλεί τους άλλους. 

χαζογκοµενα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) κοπέλα που συµπεριφέρεται 
ανόητα, επιπόλαια ή µε ιδιαίτερη αφέλεια και ευπιστία. 

χαζοκουβέντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} χαζή κουβέντα, ανόητα λόγια· φλυαρία 
χωρίς περιεχόµενο: αφήστε τις ~, να πούµε και κάτι πιο σοβαρό! ΣΥΝ. (λόγ.) 
µωρολογία. 

χαζοκούτι (το) {χαζοκουτιού | χωρ. πληθ.} (ειρων.) η τηλεόραση: κάθεται µε τις 
ώρες µπροστά στο ~, αντί να διαβάσει τα µαθήµατα του. 

χαζολογώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. {χαζολογάς...· εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. πα-ρατ.} 1. 
µιλώ σαν χαζός, λέω ανοησίες: συγκεντρώσου και σταµάτα να χαζολογάς ΣΥΝ. 
(λόγ.) µωρολογώ 2. µένω αδρανής, είµαι αργόσχολος, σπαταλώ τον χρόνο µου 
ασχολούµενος µε ασήµαντα πράγµατα: όλο χαζολογάει εδώ κι εκεί, αντί να 
στρωθεί να διαβάσει! || κ:άνε και καµιά δουλειά, όχι µόνο να χαζολογάς! ΣΥΝ. 
χαζεύω, χασοµερώ ANT. δραστηριοποιούµαι. — χαζολόνηµα (το). [ΕΤΥΜ. < 
χαζός + -λογώ < -λόγος < λέγω]. 

χαζοµαµµά (η) (χαζοµαµµάδες) γυναίκα που γίνεται για πρώτη φορά µητέρα 
και που επιδεικνύει ιδιαίτερο ενθουσιασµό και αφοσίωση στην ενασχόληση 
µε το παιδί της. 

χαζοµάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το να είναι κανείς χαζός: η ~ αυτού 
τού παιδιού είναι άλλο πράγµα! || είναι καλός µέχρι χαζοµάρας ΣΥΝ. 
κουταµάρα, βλακεία, ανοησία ΑΝΤ. εξυπνάδα, ευφυΐα 2. (συνεκδ.) λόγος ή 
πράξη χαζού, ανόητη ενέργεια: ήταν µεγάλη ~ αυτό που έκανες || πρόσεξε µην 
κάνεις καµιά - εκεί που θα πας ΣΥΝ. κουταµάρα, βλακεία, ανοησία, 
απερισκεψία ΑΝΤ. εξυπνάδα. — (υποκ.) χαζοµαρίτσα κ. χαζοµαρούλα (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < χαζός + παραγ. επίθηµα -µάρα (βλ.λ.), πβ. κ. 
κουτα-µάρα]. 

χαζοµπαµπάς (ο) {χαζοµπαµπάδες} άνδρας που γίνεται για πρώτη φορά 
πατέρας και που επιδεικνύει ιδιαίτερο ενθουσιασµό και αφοσίωση στην 
ενασχόληση µε το παιδί του. 

χαζοπούλι (το) {χαζοπουλι-ού | -ών} (µειωτ. ως χαρακτηρισµός) νεαρό συνήθ. 
πρόσωπο που συµπεριφέρεται µε αφέλεια. 

χαζός, -ή, -ό 1. (για πρόσ.) αυτός που δεν διαθέτει ευφυΐα ή ευστροφία: είναι 
πολύ καλός χαρακτήρας αλλά λιγάκι ~ || δεν είµαι τόσο ~, ώστε να του δανείσω 
χρήµατα! || µην παριστάνεις τον ~, καταλαβαίνεις πολύ καλά τι σου λέω || ~ 
είσαι ή τον ~ παριστάνεις; || για χαζούς µας περνάς και µας λες τέτοιες 
δικαιολογίες; || (σε οικ. προσφων.) σε πείραζα, βρε χαζέ, δεν το εννοούσα! ΣΥΝ. 
κουτός, ανόητος, βλάκας ΑΝΤ. έξυπνος, ευφυής, εύστροφος 2. (κατ' επέκτ. για 
πράγµ.) αυτός 

που δεν απαιτεί εξυπνάδα (συνεπώς είναι εύκολος, κάνει ακόµη και για 
ανόητο): ~ δουλειά | ερώτηση | ταινία (απλοϊκή, αφελής) 3. χαρακτηρίζεται 
από ανοησία, που φανερώνει χαµηλό δείκτη ευφυΐας: ~ κουβέντες | λόγια | 
απάντηση | έκφραση | µατιά ΣΥΝ. ανόητος, βλακώδης ΑΝΤ. έξυπνος, ευφυής 4. 
αυτός που δεν προκαλεί κανένα ενδιαφέρον σε έναν έξυπνο άνθρωπο, που 
προορίζεται για ανθρώπους χαµηλού επιπέδου: ~ έργο | ταινία | βιβλίο. — 
(υποκ.) χαζούλης, -α, -1/-VKO κ. χαζούτσικος, -η/-ια, -ο, χαζά επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < χάζι (βλ.λ.)]. 

χαζούλιακας (ο) (εκφραστ.-επιτατ.) πολύ χαζός: ούτε αυτό το απλό πράγµα δεν 
καταλαβαίνει, ο ~! ΣΥΝ. κουτός, βλάκας, ανόητος ΑΝΤ. έξυπνος, ευφυής. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < χαζός + παραγ. επίθηµα -ούλιακας, πβ. κ. 
στραβ-ούλιακας]. 

χαζοφέρνω ρ. αµετβ. (λαϊκ.) είµαι κάπως χαζός, συµπεριφέροµαι σαν χαζός: 
µην του δίνεις σηµασία, χαζοφέρνει λίγο! 

χαζοχαρούµενος, -η, -ο 1. (για πρόσ.) αυτός που εκδηλώνει την ευθυµία του µε 
χαζοµάρες ή δείχνει πολύ χαρούµενος, χωρίς να υπάρχει λόγος: ~ παιδί | 
κορίτσι 2. αυτός που χαρακτηρίζεται από υπερβολική ευθυµία, ελαφρότητα 
και επιπολαιότητα: ~ τραγουδάκι | ποιηµατάκι | έκφραση (προσώπου). — 
χαζοχαρούµενα επίρρ. 

χαι επίθ. {άκλ.} (αργκό) 1. αυτός που βρίσκεται σε πολύ καλή ψυχική διάθεση· 
συνήθ. στη ΦΡ. στα χάι µου στην καλύτερη κατάσταση µου: τώρα που βρήκα 
δουλειά, είµαι ~! ΣΥΝ. ανεβασµένος 2. (α) αυτός που έχει ανέλθει κοινωνικά 
ή που ντύνεται και συµπεριφέρεται όπως τα µέλη των ανώτερων τάξεων: το 
παίζει πολύ ~ µε τα ακριβά ρούχα που αγοράζει ΣΥΝ. ανεβασµένος (β) (για 
πράγµατα) αυτός που είναι εντυπωσιακός και ξεχωριστός: πολύ ~ σπίτι- όλα 
δένουν µεταξύ τους άψογα 3. (κ. ως επίρρ.) θαυµάσια, σπουδαία: περάσαµε 
πολύ ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. high, κυριολ. «(υ)ψηλός»]. 

χαϊβάνι (το) {χαϊβαν-ιού | -ιών) (λαϊκ.) 1. αυτός που είναι πολύ χαζός ΣΥΝ. 
βλάκας, κουτός, ανόητος ΑΝΤ. ευφυής, έξυπνος, εύστροφος 2. (σπάν.-λαϊκότ.) 
το µωρό ή το µικρό παιδί. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hayvan «ζώο»]. 

Χαϊδελβέργη (η) πόλη τής Ν∆. Γερµανίας µε διεθνούς φήµης πανεπιστήµιο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Heidelberg < Heide «θαµνότοπος» + Berg 
«βουνό», καθώς η πόλη βρίσκεται στις όχθες τού ποταµού Νέκαρ και δίπλα 
στους δασώδεις λόφους Όντενβαλντ]. 

χαΐδεµα (το) → χαϊδεύω 
χαϊδεµένος, -η, -ο κ. χαδεµένος αυτός που του έχουν δείξει ιδιαίτερη στοργή 

και φροντίδα, που τον έχουν αναθρέψει µε πολλά χάδια και περιποιήσεις: τον 
έχουν πολύ ~ τον γυιο τους ΣΥΝ. καλοµαθηµένος, χαϊδούλης· ΦΡ. χαϊδεµένο 
παιδί (i) (µειωτ.) αυτός που έχει δεχτεί τόσα χάδια και περιποιήσεις, ώστε έχει 
καταντήσει µαλθακός ή/και ασθενικός: είναι το ~ τής µαµµάς του (ii) αυτός 
που έχει την ιδιαίτερη συµπάθεια και εύνοια κάποιου: είναι το ~ τού 
αφεντικού. 

χαϊδευτικός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται µε τρυφερότητα ή εκφράζει 
τρυφερότητα: ~ κίνηση | χειρονοµία | όνοµα | προσωνυµία ΣΥΝ. (λόγ.) 
θωπευτικός ΑΝΤ. τραχύς, σκληρός 2. (ειδικότ.) χαϊδευτικό (το) το όνοµα µε 
το οποίο προσφωνούν κάποιον τα πολύ οικεία του πρόσωπα και το οποίο 
αποτελεί συνήθ. σύντµηση τού βαπτιστικού: τη βάφτισαν Αθηνά, αλλά Νανά 
είναι το ~ της. — χαϊδευτικά επίρρ. 

χαϊδεύω ρ. µετβ. {χάιδ-εψα, -εύτηκα, -εµένος} 1. (α) αγγίζω ή τρίβω ελαφρά µε 
την παλάµη τού χεριού ή µε τις άκρες των δαχτύλων µου (κάποιον/κάτι) ως 
ένδειξη τρυφερότητας, αγάπης και στοργής: χάιδεψε τρυφερά τη γυναίκα του || 
~ το µωρό | το σκυλί | τα γένια τού παππού || ΤΟ παιδάκι χαϊδεύει τη γατούλα 
ΣΥΝ. (εκφραστ.) χαϊδολογώ, (λόγ.) θωπεύω (β) αγγίζω κάτι ελαφρά, απαλά: ~ 
τις χορδές τής κιθάρας 2. (ειδικότ.) αγγίζω (κάποιον) ερωτικά, κάνω ερωτικές 
θωπείες σε (κάποιον): τη χάιδεψε στο στήθος 3. (κατ' επέκτ.) περιβάλλω (κά-
ποιον) µε πολλές περιποιήσεις και φροντίδες, συµπεριφέροµαι τρυφερά ή 
κολακευτικά προς (κάποιον): µην τον χαϊδεύεις πολύ τον γυιο σου, γιατί θα τον 
κακοµάθεις ΣΥΝ. περιποιούµαι, καλοπιάνω, κανακεύω 4. (ειδικότ. το µεσοπαθ. 
χαϊδεύοµαι) (α) αρέσκοµαι στα χάδια, επιδιώκω τα χάδια και συµπεριφέροµαι 
ανάλογα: η γάτα ήρθε να χαϊδευτεί στα πόδια µου (β) αυνανίζοµαι 5. (ειδικότ. η 
µτχ. χαϊδεµένος, -η, -ο) βλ.λ. — χαΐδεµα κ. χάδεµα (το). [ΕΤΥΜ. µεσν. < 
χά(ι)δι (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -εύω]. 

χάιδι (το) → χάδι 
χαϊδολογώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {χαϊδολογ-άς κ. -είς... | χαϊδολόγ-ησα, -ιέ-µαι κ. -

ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. χαϊδεύω επίµονα ή συχνά (κάποιον/κάτι): ~ 
συνέχεια το µωρό ΣΥΝ. (λόγ.) θωπεύω· (µεσοπαθ. χαϊδολο-νιέµαι) 2. 
ανταλλάσσω χάδια µε κάποιον ΣΥΝ. χαϊδεύοµαι 3. µου αρέσουν τα χάδια, 
επιδιώκω τα χάδια και το δείχνω: η γάτα χαϊδολογιέ-ται στα πόδια µου ΣΥΝ. 
χαϊδεύοµαι. — χαϊδολόγηµα (το). [ΕΤΥΜ. < χά(ι)δι + -λογώ < -λόγος < 
λέγω]. 

χαϊδούλης κ. χαδούλης (ο) {χαϊδούληδες} (λαϊκ.) ο πολύ χαϊδεµένος, πρόσωπο 
που έχει ανατραφεί µε πολλές περιποιήσεις και φροντίδες: είναι µικρούλης και 
~ ΣΥΝ. παραχαϊδεµένος, κανακεµένος. [ΕΤΥΜ. < χά(ι)δι + υποκ. επίθηµα -
ούλης, πβ. κ. χαζ-ούλης]. 

Χάιδω (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. κύρ. όν. (µε σλαβ. καταλ. σχηµατισµό [-ο], για τον οποίο βλ. λ. 
Μαλάµω), που προέρχεται από το θ. τού ρ. χα)ϊ)δεύω (βλ.λ.)]. 

χαϊ-κλάς (η) {άκλ.} η υψηλή κοινωνία (βλ. λ. υψηλός). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. high-class], 

χαϊκού (το) {άκλ.} σύντοµο ιαπωνικό ποίηµα µε σταθερή στιχουργική µορφή- 
αποτελείται από τρεις στίχους (5, 7 και 5 συλλαβών) και κύριο 
χαρακτηριστικό του είναι ότι υποβάλλει πολλά µε όσο το δυνατόν λιγότερες 
λέξεις. Επίσης χάι-κάι [ΕΤΥΜ. < ιαπ. haiku < hai «είδος ανεπίσηµης ποίησης» 
(κατά λέξη 



χαϊµαλί 1925 χαίτη 
 

«αστείο») + ku «στροφή ποιήµατος»]. 
χαϊµαλί (το) {χαϊµαλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. αντικείµενο που το κρεµούν 

στον λαιµό εν είδει κοσµήµατος και θεωρείται ότι προφυλάσσει από 
το κακό, τις ατυχίες κ.λπ.: φορούσε ~ κατά τής βασκανίας ΣΥΝ. φυ-
λαχτό, (λαϊκ.) γκόλφι, (λόγ.) περίαπτο 2. (γενικά) στολίδι που κρέµε-
ται από τον λαιµό: «οι βασιλιάδες µε τ'ασηµένια τους ~, µε την κο-
ρώνα και την πορφύρα...» (Ν. Γκάτσος) 3. (ειρων.) µεγάλο, κρεµαστό 
και άκοµψο κόσµηµα τού λαιµού: τι τα φόρεσες όλα αυτά τα ~; 
{ETYM. < χαµαϊλί (µε αντιµετάθεση) < τουρκ. hamayil]. 

χαίνω ρ. αµετβ. (εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.· παρακ. κεχην-ώς, -υία, 
-ός} (λόγ.-σπάν.) 1. έχω ή σχηµατίζω χάσµα, είµαι ανοικτός: το βάρα-
θρο έχαινε µπροστά µας ΣΥΝ. χάσκω· ΦΡ. χαίνουσα πληγή (i) ανοικτή 
πληγή, τραύµα που δεν έχει κλείσει (ii) (µτφ.) πρόβληµα ή δυσάρεστη 
κατάσταση που δεν επιδέχεται λύση ή βελτίωση: ο πληθωρισµός εί-
ναι µία από τις χαίνουσες πληγές τής οικονοµίας µας 2. (η µτχ. κε-
χηνώς, -υία, -ός) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. [ΕΤΥΜ. µτγν. < *χάν-
}ω (µε επένθεση), βλ. λ. κεχηνώς, χάσκω}. 

χαίρε [αρχ.] προστ. τού ρ. χαίρω (βλ.λ.) 1. (αρχαιοπρ. ως χαιρετισµός-
σπάν.) να αισθάνεσαι χαρά, γεια σου (πβ. ~ Καίσαρ, ~ Κεχαριτωµέ-
νη)· ΦΡ. χαίρε βάθος αµέτρητον βλ. λ. βάθος 2. χαίρε (το) στη ΦΡ. 
ύστατο χαίρε βλ. λ. ύστατος (βλ. κ. λ. χαίρω). 

χαιρέκακος, -η, -ο αυτός που νιώθει χαρά για τη δυστυχία των άλλων, 
που χαίρεται µε τις ατυχίες ή τα παθήµατα τους. — χαιρέκακα 
επίρρ., χαιρεκακία (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < χαίρε- (< χαίρω) + 
κακός]. 

χαιρεκακώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {χαιρεκακείς...· εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. 
παρατ.} (λόγ.) είµαι χαιρέκακος, χαίροµαι για τις δυστυχίες ή τα πα-
θήµατα των άλλων. 

χαίρετε ρ.→χαίρω 
χαιρέτηµα (το) -> χαιρετώ 
χαιρετίζω ρ. µετβ. {χαιρέτισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προσαγορεύω (κά-

ποιον) µε το «χαίρετε» ή µε τη φράση «γεια σου | σας» ή µε νεύµα, 
καθιερωµένο τρόπο χαιρετισµού κ.λπ.: µόλις µε είδε, µε χαιρέτισε || ~ 
κάποιον µε µια κίνηση τού κεφαλιού | βγάζοντας το καπέλο µου | δί-
νοντας το χέρι µου | διά χειραψίας | µε ελαφρά υπόκλιση | κουνώντας 
το χέρι µου ΣΥΝ. χαιρετώ 2. απευθύνω σε (κάποιον) χαιρετισµό όπως 
ορίζει η συνήθεια ή η εθιµοτυπία: ~ το συνέδριο | τους παρι-
στάµενους | τα µέλη τού κόµµατος ΣΥΝ. χαιρετώ 3. (ειδικότ.) στέλνω 
χαιρετισµούς σε (κάποιον): να µου χαιρετίσεις τους δικούς σου 4. 
(κατ' επέκτ.) εκφράζω σε (κάποιον που συναντώ) τα συναισθήµατα, 
τα οποία τρέφω προς αυτόν, µε φράσεις, χειρονοµίες και γενικότ. µε 
εξωτερικές εκδηλώσεις: µε χαιρέτισε µ' ένα χαµόγελο | πολύ ψυχρά 
ΣΥΝ. χαιρετώ 5. (µτφ.) αποδέχοµαι (κάτι) µε ενθουσιασµό, δηλώνω µε 
ευχαρίστηση την έγκριση ή την επιδοκιµασία µου: τα συνδικάτα χαι-
ρέτισαν τις αποφάσεις τής κυβέρνησης || η εκλογή του χαιρετίστηκε 
από όλους τους συνέδρους ΣΥΝ. επιδοκιµάζω, επικροτώ, εγκρίνω ΑΝΤ. 
αποδοκιµάζω, επικρίνω, ψέγω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χαιρετώ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. χαίρω (από τον τ. χαίρετε, που χρησιµοποιείται ως χαιρετισµός) + 
παραγ. επίθηµα -ίζω]. 

χαιρέτισµα (το) [µτγν.] {χαιρετίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1.η απόδοση 
χαιρετισµού (σε κάποιον) µε τις καθιερωµένες φράσεις ή/και χειρο-
νοµίες κατά τη συνάντηση ή τον αποχωρισµό και η συνακόλουθη έκ-
φραση των συναισθηµάτων προς αυτόν: το ~ του ήταν κάπως ψυχρό 
ΣΥΝ. χαιρετισµός 2. χαιρετίσµατα (τα) (α) αποστολή ή διαβίβαση χαι-
ρετισµού προς απόντα µέσω επιστολής, τρίτου προσώπου ή µε άλλον 
τρόπο: η γυναίκα µου σας στέλνει τα θερµά της - || δώσε τα ~ µου στον 
πατέρα σου ΣΥΝ. χαιρετισµοί, (σπάν.) χαιρετιστήρια (β) (ειρων.) 
λέγεται για να δηλώσει τέλεια αδιαφορία για κάτι ή για να τονίσει 
τετελεσµένη και αµετάκλητη αποτυχία: Τώρα, πες του ~! Ας ερχόταν 
νωρίτερα! || άµα χάσουµε και αυτό το παιχνίδι, µετά ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
χαιρετώ. 

χαιρετισµός (ο) [µτγν.] 1. η (λ.χ. «χαίρετε» «γεια σου | σας» κ.ά.) εκ-
δήλωση των διαφόρων συναισθηµάτων µεταξύ των ανθρώπων κατά 
τις συναντήσεις, τις συναναστροφές και τους αποχωρισµούς τους µε 
καθιερωµένες λέξεις, φράσεις και χειρονοµίες: θερµός | εγκάρδιος | 
ψυχρός | τυπικός ~ || έβγαλε το καπέλο του ως χαιρετισµό || µε χαι-
ρέτισε πρώτος και εγώ όφειλα να ανταποδώσω τον - ΣΥΝ. χαιρέτι-
σµα 2. (στον πληθ.) (α) αποστολή ή διαβίβαση αυτών των καθιερωµέ-
νων λέξεων και φράσεων προς απόντα µέσω τρίτου προσώπου, επι-
στολής ή µε άλλον τρόπο: δώστε τους ~ µου στη σύζυγο σας || σας 
στέλνω τους θερµότερους ~ µου ΣΥΝ. χαιρετίσµατα, χαιρετιστήρια (β) 
ΕΚΚΛΗΣ. Χαιρετισµοί (οι) εκκλησιαστικοί ύµνοι που ψάλλονται προς 
τιµήν τής Θεοτόκου· ονοµάστηκαν έτσι, γιατί σε αυτούς οι στίχοι των 
οίκων (βλ.λ.) που έχουν περιττό αριθµό αρχίζουν µε τη λέξη «χαίρε» 
(βλ.λ.) 3. (ειδικότ.) η απόδοση των καθιερωµένων τιµών σε υψηλό 
πρόσωπο, επίσηµο σύµβολο κ.λπ.: ο ~ τού βασιλιά | τής σηµαίας || 
στέκοµαι σε στάση χαιρετισµού 4. το να χαιρετίζει κανείς κάτι, κυρ. 
εκφράζοντας την αποδοχή, την επιδοκιµασία του: ο πρόεδρος έστειλε 
~ στη συνέλευση | στο συνέδριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χαιρετώ. 

χαιρετιστήριος, -α, -ο [1886] (λόγ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον 
χαιρετισµό ή γίνεται σε ένδειξη χαιρετισµού και ως εκδήλωση σεβα-
σµού, αφοσίωσης, αγάπης κ.λπ.: ~ κανονιοβολισµός | λόγος | τηλε-
γράφηµα | δώρο 2. (ειδικότ.) χαιρετιστήρια (τα) {χαιρετιστήριων} η 
αποστολή ή διαβίβαση χαιρετισµού ΣΥΝ. χαιρετίσµατα. [ΕΤΥΜ. < 
χαιρετίζω + παραγ. επίθηµα -τήριος, πβ. κ. ευχαρισ-τήριος]. 

χαιρετούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πολύ έντονος και ποµπώδης χαι-
ρετισµός µε ζωηρές κινήσεις και χειρονοµίες: άρχισαν τις -µπροστά 
στις κάµερες τής τηλεόρασης 2. κάθε τυπικός χαιρετισµός, ο οποίος 
για τον οµιλητή αποτελεί σύµβαση κοινωνική, την οποία δεν επιθυ-
µεί σε συγκεκριµένη περίσταση ή αποφεύγει γενικά: ∆εν αφήνουµε 

τις ~ και τους πληθυντικούς; Εδώ είµαστε φιλαράκια! [ΕΤΥΜ. < 
χαιρετώ + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. χασ-ούρα]. χαιρετώ (κ. -άω) ρ. 
µετβ. {χαιρετάς... | χαιρέτ-ησα, -ιέµαι, -ήθηκα} 1. απευθύνω 
χαιρετισµό σε (κάποιον) µε τις καθιερωµένες λέξεις, φράσεις και 
χειρονοµίες, δείχνοντας ταυτόχρονα τα συναισθήµατα που τρέφω 
προς αυτόν: ~ εγκάρδια | ψυχρά || µε συγχωρείτε, παρέλειψα να σας 
χαιρετήσω || έφυγε χωρίς να µε χαιρετήσει ΣΥΝ. χαιρετίζω, (ειδικότ.) 
καληµερίζω, καλησπερίζω, καληνυχτίζω· ΦΡ. χαιρέτα µου | µας τον 
πλάτανο βλ. λ. πλάτανος 2. (ειδικότ.) στέλνω τους χαιρετισµούς µου 
σε (κάποιον απόντα) µέσω τρίτου προσώπου, επιστολής ή µε άλλον 
τρόπο: να µου χαιρετήσεις τους γονείς σου ΣΥΝ. χαιρετίζω 3. 
(ειδικότ.) κάνω καθιερωµένη κίνηση ή χειρονοµία, για να αποδώσω 
τιµές σε υψηλό πρόσωπο, επίσηµο σύµβολο κ.λπ.: ~ τον βασιλιά | τη 
σηµαία || οι στρατιώτες χαιρέτησαν ζωηρά τον λοχαγό τους || η άφιξη 
του χαιρετήθηκε µε καννονιοβολισµούς 4. (κατ' επέκτ.) προσκυνώ 
εικόνα ή άλλο θρησκευτικό σύµβολο: θα χαιρετήσουµε τον επιτάφιο 
και θα φύγουµε ΣΥΝ. ασπάζοµαι 5. (κατ' επέκτ.) επισκέπτοµαι 
(κάποιον) σε επίσηµη ηµέρα, για να ευχηθώ σε (αυτόν): ήρθαµε να σε 
χαιρετήσουµε για τη γιορτή σου. — χαιρέτηµα (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
χαιρετώ, από τον αόρ. εχαιρέτισα τού µτγν. χαιρετίζω (βλ.λ.), που 
συνέπιπτε φωνητικώς µε τα ρ. σε -ώ, πβ. κ. εκύλησα -κυλώ, έτίµησα - 
τιµώ]. 

χαιρετώ ή χαιρετίζω; Από τον αόριστο (χαιρέτισα) και τον µέλλοντα 
(χαιρετίσω) τού ρ. χαιρετίζω, που συνέπιπταν µε τους αορίστους σε 
-ησα και µέλλοντες σε -ήσω των ρηµάτων σε -ώ, πλάστηκε και ρ. 
χαιρετώ (πβ. σκορπίζω - σκορπώ, σφυρίζω - σφυρώ, λυγίζω - λυγώ 
κ.ά.) και αποχαιρετώ. Τόσο τα χαιρετισµός, χαιρετίσµατα όσο και 
το αποχαιρετισµός, παράγωγα ρηµάτων σε -ίζω, δείχνουν ότι κύρια 
µορφή των αντίστοιχων ρηµάτων είναι τα χαιρετίζω και αποχαιρε-
τίζω. Ωστόσο, η χρήση έχει σήµερα καθιερώσει ευρύτερα το χαι-
ρετώ (Χαιρετά ευγενικά τους γείτονες και τους γνωστούς, αλλά δεν 
χαιρετά κανέναν από τους συναδέλφους του), κρατώντας το χαιρε-
τίζω για πιο τυπικές χρήσεις, ιδίως στη σηµ. τού «απευθύνω χαιρε-
τισµό» σε συγκέντρωση, συνέδριο κ.τ.ό. (Χαιρετίζω το συνέδριο σας 
για τη µελέτη τού περιβάλλοντος - Χαιρετίζουµε όλους τους συγκε-
ντρωµένους εδώ απόψε). 

χαίρι (το) {χαϊριού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) εξέλιξη προς το καλύτερο, ευ-
δοκίµηση: τόσα χρόνια στην ξενιτειά και ~ δεν έκανε! ΣΥΝ. πρόοδος, 
προκοπή· ΦΡ. (α) χαίρι και προκοπή (i) (εµφατ.) πρόοδος κοινωνική 
και οικονοµική: ~ δεν είδαµε απ' την κόρη σου! (ii) (ως κατάρα) σε 
ΦΡ. όπως χαΐρι και προκοπή να µη δεις να µην προοδεύσεις καθόλου, 
να δυστυχήσεις στη ζωή σου (β) (παροιµ.) στραβά πας, κάβουρα, µα 
δες και το χαΐρι σου αυτός που διαστρέφει την αλήθεια, που βρίσκει 
συνεχώς δικαιολογίες και προσχήµατα, δεν προοδεύει. [ΕΤΥΜ. < 
τουρκ. hayir]. 

χαίροµαι ρ. αµετβ. κ. µετβ. αποθ. {χάρηκα} ♦ 1. (αµετβ.) αισθάνοµαι 
χαρά, είµαι χαρούµενος, πολύ ευχαριστηµένος ή ενθουσιασµένος: 
χάρηκα που έµαθα νέα σας || γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ σήµερα; || ~ 
που δουλεύω για φιλανθρωπικούς σκοπούς || (παροιµ.) «ο ψεύτης και 
ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται» || (κ. σε συστάσεις) ~ πολύ 
που σας γνώρισα | για τη γνωριµία ΑΝΤ. λυπούµαι ΦΡ. Ο λύκος στην 
αναµπουµπούλα χαίρεται βλ. λ. αναµπουµπούλα ♦ 2. (µετβ.) απολαµ-
βάνω (κάτι): καθόταν στον κήπο και χαιρόταν τη λιακάδα || δεν µπο-
ρεί να χαρεί τα πλούτη του || είναι από τους ανθρώπους που χάρηκαν 
τη ζωή τους || σου εύχοµαι να 'σαι πάντα καλά, να χαίρεσαι τον άντρα 
σου και τα παιδιά σου- ΦΡ. (εκφραστ.) (α) να σε χαρώ | να χαρείς για 
να εκφράσουµε έντονη παράκληση: πήγαινε, ~, να του µιλήσεις εκ 
µέρους µου! || (επιτατ.) να χαρείς ό,τι αγαπάς, βοήθησε τον! (β) να (σε 
| τον | την κ.λπ.) χαρώ για την έκφραση θαυµασµού: να σε χαρώ εγώ, 
πόσο έχεις οµορφύνει! || να το χαρώ, που µου έχει ψηλώσει τόσο! (γ) 
να χαρείς τα νιάτα σου (και την οµορφιά σου) βλ. λ. νιάτα (δ) (σε 
ευχετικές εκφράσεις για τη γιορτή κάποιου) να χαίρεσαι τη γιορτή 
σου! να ζήσεις πολλά χρόνια, (ευχή προς εορτάζοντα), να τον 
χαιρόµαστε | να τον χαίρεστε (ενν. αυτόν που εορτάζει) (ε) (σε οµω-
τικές φρ.) να µη χαρώ (κάποιον | κάτι): να µη χαρώ τα παιδιά µου, αν 
σου λέω ψέµατα! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν., µεσοπαθ. 
φωνή τού αρχ. χαίρω (βλ.λ.)]. 

χαίρω ρ. αµετβ. {εχάρην, -ης, -η...} (αρχαιοπρ.) 1. χαίροµαι (βλ.λ.)· συ-
νήθ. για συστάσεις σε φρ. όπως: ~ πολύ για τη γνωριµία || -Να σας 
συστήσω: από 'δώ ο σύζυγος µου. — πολύ 2. (ειδικότ.) χαίρε | χαίρετε 
ως επίσηµη προσφώνηση χαιρετισµού ή αποχαιρετισµού: χαίρετε, 
κυρία µου || χαίρετε, κύριε διευθυντά || «χαίρε, ω, χαίρε ελευθέρια» 
(από τον Εθνικό Ύµνο) (βλ. λ. χαίρε)· ΦΡ. χαίρετε και αγαλλιάσθε 
(χαίρετε και αγαλλιάσθε, Κ.∆. Ματθ. 5, 12) (ως ευχή) να αισθάνεσθε 
χαρά και αγαλλίαση 3. (λόγ.) τυγχάνω: σας πληροφορώ ότι ~ άκρας 
υγείας || το πρόσωπο αυτό χαίρει µεγάλης εκτιµήσεως στο εξωτερικό 
|| ~ καλής | κακής φήµης. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *χάρ-)ω (µε επένθεση) < *ghr-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. 
*gher- «επιθυµώ, βρίσκω ευχαρίστηση, χαίροµαι», πβ. σανσκρ. haryati 
«επιθυµώ, ευχαριστιέµαι», λατ. hortor «προτρέπω, παρορµώ», αρχ. 
γερµ. gern «επιθυµητός» (> γερµ. gerne «ευχαρίστως») κ.ά. Οµόρρ. 
χαρ-ά, χάρ-ις, χάρ-µα κ.ά. Σχετικά µε τον τ. χαίροµαι, ήδη οι αττικι-
στές θεωρούσαν τον τ. αυτό ως βαρβαρισµό έναντι τού χαίρω]. 

χάι-σοσαιετι (η) {άκλ.} υψηλή κοινωνία (βλ. λ. υψηλός). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. high-society]. 

χαίτη (η) {χαιτών} 1. οι µακριές τρίχες στον αυχένα ορισµένων ζώων: 
η ~ τού αλόγου | τού λιονταριού 2. (µτφ. για πρόσ.) το µακρύ ξέπλε-
κο µαλλί που πέφτει στους ώµους και ο ανάλογος τρόπος χτενίσµα- 



χάι-φάι 1926 χαλασµός 
 

τος: η ξανθιά ~ µιας τραγουδίστριας ΣΥΝ. κόµη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. 
*ghait-ä «κυµατιστή κόµη», πβ. αβεστ. gaësa- «σγουρά µαλλιά», µεσν. 
ιρλ. gaiset «σκληρά µαλλιά», περσ. g6s «µακριά µαλλιά» κ.ά.]. χάι-φάι 
κ. χαϊφάι (το) {άκλ.} σύστηµα εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου 
υψηλής πιστότητας: ραδιόφωνο ~. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. hi-fi, αρκτικόλεξο από τις λ. high fidelity «υψηλή πι-
στότητα»]. χάκερ (ο) {άκλ.} ο δικτυοπειρατής (βλ.λ.) ΣΥΝ. 
κυβερνοπειρατής. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. hacker < hack «σπάζω - αποκτώ 
παράνοµα πρόσβαση (σε σύστηµα)»]. χακί (το) {άκλ.} 1. χοντρό 
ύφασµα από βαµβάκι, µαλλί και συνθετικές ίνες, χρώµατος γκρίζου 
προς το πράσινο ή κίτρινο, το οποίο χρησιµοποιείται κυρ. για την 
κατασκευή στρατιωτικών στολών 2. (συνεκδ.) (α) η στολή τού 
στρατιώτη: ντύθηκε στο - || φόρεσε το ~ (φόρεσε στρατιωτικά, πράγµα 
που δείχνει ότι κατατάχθηκε στον στρατό, πήγε στρατιώτης) (β) ο 
στρατός, η στρατιωτική θητεία: µετά το σχολείο τον περιµένει το ~ 3. 
(συνεκδ.) (α) το χρώµα τού παραπάνω υφάσµατος (σηµ. 1), δηλ. η 
γκριζοπράσινη ή γκριζοκίτρινη απόχρωση (β) (ως επίθ.) αυτός που έχει 
το παραπάνω χρώµα: ~ σακάκι. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. khaki < χίντι khaki < 
περσ. khâk «χώµα, σκόνη - χρώµα τής σκόνης»]. 
χάκινγκ (το) {άκλ.} ελλην. δικτυοπειρατεία, κυβερνοπειρατεία- η πα-

ράνοµη πρόσβαση ατόµου στα αρχεία ενός υπολογιστή (βλ. λ. δι-
κτυοπειρατής). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. hacking < hack «σπάζω - αποκτώ παράνοµα πρόσβα-
ση (σε σύστηµα)»]. 

χάλαζα (η) το χαλάζι (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ αρχ. < *χάλαδ-)α < *ghlsd-, 
συνεσταλµ. βαθµ. (ως προς το ά φωνήεν) τού δισύλλ. I.E. θ. *ghêlsd- 
«πάγος», πβ. περσ. zäla «χαλάζι», αρχ. σλαβ. zledica «χιονόνερο», 
σλοβ. zled «λεπτός πάγος» κ.ά.]. 

χαλαζασφάλεια (η) {χαλαζασφαλειών} η ασφάλιση γεωργικής πα-
ραγωγής για ενδεχόµενη ζηµιά από χαλάζι ή παγετό. 

χαλάζι (το) {χαλαζ-ιού | -ιών} 1. ΜΕΤΕΩΡ. µετεωρολογικό φαινόµενο, 
κατά το οποίο σηµειώνεται πτώση σκληρών κόκκων παγωµένου νε-
ρού στο έδαφος υπό µορφήν βροχής, συνήθ. κατά τη διάρκεια καται-
γίδας: λεπτόκοκκο | χοντρόκοκκο ~ || φέτος η σοδειά καταστράφηκε 
από το ~ || (παροιµ.) «στην αναβροχιά καλό και το χαλάζι» (όταν δεν 
µπορείς να έχεις αυτό που θέλεις, είναι προτιµότερο ένα υποκατά-
στατο ή κάτι παρόµοιο από το τίποτε) 2. (ως επίρρ.) σε µεγάλη ποσό-
τητα και µε ορµή: οι σφαίρες έπεφταν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. χαλάζιον, υποκ. τού αρχ. χάλαζα (βλ.λ.)]. 

χαλαζίας (ο) {χωρ. πληθ.} ΓΕΩΛ. πολύ διαδεδοµένο ορυκτό, που απο-
τελείται κυρ. από διοξίδιο τού πυριτίου µε απειροελάχιστες προ-
σµείξεις λιθίου, νατρίου, καλίου και τιτανίου και τού οποίου πολλές 
ποικιλίες, όπως η ορεία κρύσταλλος, ο αµέθυστος κ.ά., θεωρούνται 
πολύτιµοι ή ηµιπολύτιµοι λίθοι. — χαλαζιακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ µτγν. 
< αρχ. χάλαζα (βλ.λ.)]. 

χαλάζιο (το) {χαλαζί-ου | -ων) ΙΑΤΡ. καλοήθης όγκος µικρού µεγέθους 
που µοιάζει µε κόκκο και αναπτύσσεται στο βλέφαρο ΣΥΝ. (µτφ.) κρι-
θαράκι. [ΕΤΥΜ < µτγν. χαλάζιον, υποκ. τού αρχ. χάλαζα (βλ.λ.)]. 

χαλαζοβρόχι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) βροχή µαζί µε χαλάζι, καταιγίδα 
µε πτώση χαλάζιου και βροχής: «τρία µεγάλα σύννεφα στο Καρ-
πενήσι πάνε | το 'να φέρνει αστραπόβροντα, τ'άλλο ~» (δηµοτ. τραγ.). 

χαλαζόκοκκος (ο) καθένας από τους κόκκους παγωµένου νερού, από 
τους οποίους αποτελείται το χαλάζι: έπεφταν ~ µεγάλοι σαν 
φουντούκια. 

χαλαζόπληκτος, -η, -ο αυτός που έπαθε ζηµιές από πτώση χαλάζιου: ~ 
περιοχή | πληθυσµός | γεωργός. [ΕΤΥΜ. < χάλαζα + -πληκτος < 
πλήττω]. 

χαλαζοπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) η πτώση 
χαλάζιου: οι καλλιέργειες καταστράφηκαν από ~. 

χαλάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) 1. µικρό χαλί: έστρωσε δύο ~ στο υπνο-
δωµάτιο 2. πρόχειρο και χοντρό χαλί µικρών διαστάσεων, κυρ. από 
πλαστικές ίνες ή από χόρτο, το οποίο στρώνεται µπροστά από την 
εξώπορτα και χρησιµεύει για να καθαρίζουν τα παπούτσια τους όσοι 
µπαίνουν σε έναν χώρο. 

χαλάλι επίρρ. (λαϊκ.) ας είναι, δεν πειράζει, άξιζε να γίνει: πάρ'το δικό 
σου, ~ σου- ΦΡ. (α) χαλάλι να (σου) γίνει δεν µε πειράζει για τους 
κόπους ή τις θυσίες που έκανα για χάρη σου: χαλάλι να γίνουν οι κό-
ποι µου, αφού το παιδί µου κατόρθωσε να σπουδάσει || χαλάλι του τα 
χρήµατα, του άξιζαν περισσότερα (β) κάνω (κάτι) χαλάλι (σε κάποι-
ον) συγχωρώ σε κάποιον κάτι ή το θεωρώ ότι καλώς έχει γίνει, δεν 
του κρατώ κακία: αυτό του το κάνω χαλάλι. [ΕΤΎΜν< διαλεκτ. 
τουρκ. halal < τουρκ. helal «νόµιµος»]. 

χαλαλίζω ρ. µετβ. {χαλάλισα} (λαϊκ.) κάνω (κάτι) χαλάλι, θεωρώ ότι 
(κάτι) καλώς έγινε, συγχωρώ: τα ~ όλα τα έξοδα, αρκεί να βγει κάτι 
καλό ΑΝΤ. χαραµίζω. 

χαλάουα (η) {χωρ. πληθ.} αποτριχωτική κολλώδης ουσία και η διαδι-
κασία αποτρίχωσης µε αυτό το υλικό. [ΕΤΥΜ Αγν. ετύµου]. 

χαλαρός, -ή, -ό 1. αυτός που δεν έχει τεντωθεί ή σφιχτεί πολύ, που 
στέκει ή κρέµεται πλαδαρά: ~ σχοινί | ζώνη | κόµπος | δεσµά | γκέµια | 
µύες | ύφανση ΣΥΝ. (λαϊκ.) λάσκος, µπόσικος ANT. τεντωµένος, σφι-
χτός 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει ισχύ ή σθένος, που χαρακτηρίζεται 
από υποτονικότητα: ~ διπλωµατικό διάβηµα | εµπορική κίνηση ΣΥΝ. 
άτονος, υποτονικός, (µτφ.) χλιαρός ANT. έντονος, ζωηρός, σθεναρός 3. 
(µτφ. για προφορικό ή γραπτό λόγο) αυτός που δεν παρουσιάζει εν-
διαφέρον ή δεν έχει ζωντάνια, δεν χαρακτηρίζεται από συνοχή: η συ- 

ζήτηση είναι ~ ακόµη || ~ ύφος | αγόρευση | προεκλογικός λόγος | πλοκή 
(βιβλίου, ταινίας κ.λπ.) ΣΥΝ. άτονος, υποτονικός ΑΝΤ. δυνατός, σφιχτός 
4. (µτφ. για συνήθειες ή αξίες) αυτός που δεν χαρακτηρίζεται από 
αυστηρότητα, που τείνει προς την ελευθεριότητα: ~ πειθαρχία | ήθη | 
σχέσεις ΣΥΝ. ελευθέριος ΑΝΤ αυστηρός, άτεγκτος 5. ΓΛΩΣΣ. (α) χαλαρή 
σύνθεση βλ. λ. σύνθεση (β) χαλαρό σύνθετο βλ. λ. σύνθετο. — χαλαρ-
ά | -ως [αρχ.] επίρρ., χαλαρότητα (η) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χαλώ (-άω) 
«χαλαρώνω» + παραγ. επίθηµα -ρός (βλ. λ. χαλώ)]. χαλαρώνω ρ. µετβ. 
κ. αµετβ. {χαλάρω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. καθιστώ (κάτι) 
χαλαρό: χαλάρωσε το σχοινί, γιατί θα σπάσει || ~ τα δεσµά (κάποιου) | 
τη ζώνη µου | τα ηνία | τη γραβάτα ΣΥΝ. ξεσφίγγω, (λαϊκ.) λασκάρω, 
ξετεντώνω ANT. σφίγγω, τεντώνω, (λαϊκ.) τεζάρω 2. (µτφ.) µετριάζω 
την ένταση ή την αυστηρότητα, επιφέρω ύφεση: ~ την προσπάθεια µου! 
|| αν χαλαρώσουµε την πειθαρχία, ο στρατός θα διαλυθεί || προσπαθούν 
να χαλαρώσουν τον ασφυκτικό έλεγχο που τους ασκείται ΣΥΝ. 
εξασθενίζω, µετριάζω ΑΝΤ. εντείνω ♦ (αµετβ.) 3. γίνοµαι χαλαρός, παύω 
να είµαι σφιχτός: αν χαλαρώσουν οι βίδες, η κατασκευή θα σπάσει || 
πρόσεξε µη χαλαρώσει το σχοινί! || θα κάνω λίγη γυµναστική, γιατί 
έχουν χαλαρώσει οι µύες µου 4. (µτφ.) µειώνεται η ένταση µου: το 
ενδιαφέρον τους για το θέµα άρχισε να χαλαρώνει ΣΥΝ. εξασθενώ, 
µετριάζοµαι ΑΝΤ. εντείνοµαι 5. γίνοµαι πιο ελαστικός, χάνω την 
αυστηρότητα που µε διέκρινε: τα ήθη έχουν χαλαρώσει επικίνδυνα 6. 
(µτφ. για πρόσ.) βρίσκοµαι σε κατάσταση φυσικής άνεσης και 
ψυχικής ηρεµίας, µειώνεται το άγχος και η ένταση που αισθάνοµαι: 
ξάπλωσε λίγο να χαλαρώσεις || µε ένα ζεστό µπάνιο ~ ΑΝΤ. αγχώνοµαι. 
— χαλάρωµα (το). [ΕΤΥΜ. < µτγν. χαλαρώ (-όω) < αρχ. χαλαρός 
(βλ.λ.)]. χαλάρωση (η) [1847] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} 1. το να 
γίνεται κάτι χαλαρό: ~ των δεσµών | τού σχοινιού ΣΥΝ. χαλάρωµα, 
(λαϊκ.) λα-σκάρισµα, ξετέντωµα, ξεσφίξιµο ΑΝΤ. σφίξιµο, τέντωµα 2. 
(κατ' επέ-κτ.) η έλλειψη σύνδεσης, συνοχής ή αρµονίας µεταξύ των 
µερών συνόλου: ~ των γραναζιών | των εξαρτηµάτων τής µηχανής || 
(µτφ.) ~ τής πλοκής | τού νοήµατος ΑΝΤ. ένταση, δέσιµο 3. η 
χαλαρότητα τού ανθρώπινου σώµατος, η έλλειψη σφρίγους 4. (µτφ.) η 
µείωση τής έντασης ή τής ζωηρότητας, η εξασθένηση: - τού 
ενδιαφέροντος | τής προσπάθειας ΣΥΝ. ατονία, κάµψη, ύφεση, 
υποχώρηση, πτώση, κατάπτωση ΑΝΤ. ένταση, αναθέρµανση, 
αναζωπύρηση 5. (µτφ. για νοµίσµατα, χρηµατιστηριακές αξίες κ.λπ.) 
ελαφρά µείωση τής τιµής, υποβιβασµός ΣΥΝ. υποτίµηση ΑΝΤ. 
ανατίµηση, υπερτίµηση 6. (µτφ. για καταστάσεις, αξίες κ.λπ.) η µείωση 
τής αυστηρότητας, το να γίνεται (κάτι) ελαστικότερο, ανεκτικότερο: ~ 
τής πειθαρχίας | των ηθών ΣΥΝ. ελευθεριότητα 7. ΙΑΤΡ. θεραπευτική 
µέθοδος που εφαρµόζεται από το ίδιο το ενδιαφερόµενο άτοµο και έχει 
σκοπό τον έλεγχο τής τάσης των γραµµωτών µυών και, µέσω αυτού, 
τού τρόπου µε τον οποίο αντιδρά συναισθηµατικά 8. ΦΥΣ.-ΧΗΜ. κάθε 
φαινόµενο που συνδέεται µε την καθυστέρηση, η οποία διαπιστώνεται 
ανάµεσα στην εφαρµογή εξωτερικής τάσεως σε σύστηµα και την 
ανταπόκριση τού συστήµατος σε αυτήν: θερµική ~ (η µετάβαση 
συστήµατος προς την κατάσταση θερµικής ισορροπίας του, που 
επιτυγχάνεται µε την ανταλλαγή θερµότητας ανάµεσα στα διάφορα 
µέρη του, καθώς και ανάµεσα σε αυτό και το περιβάλλον). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. χαλαρωτικός, -ή, -ό [1847] αυτός που υποβοηθεί 
(κάποιον/κάτι) να χαλαρώσει, που επιφέρει χαλάρωση: ~ συνήθεια | 
µασάζ | λουτρό || βότανο µε ~ ιδιότητες ΑΝΤ. αγχωτικός. — χαλαρωτικά 
επίρρ. χάλαση (η) {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΙΑΤΡ. η µείωση τού 
τόνου (βλ.λ.) ή τής σύστασης ενός ιστού ή οργάνου: ~ τού δέρµατος | 
τού µυός | τού πέους. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χάλασις < χαλώ (βλ.λ.)]. χαλασιά (η) (λαϊκ.) 1. 
ολοκληρωτική καταστροφή, όλεθρος: η ~ τού χωριού ΣΥΝ. χάλασµα, 
χαλασµός ΑΝΤ. φτειάξιµο, χτίσιµο 2. (συνεκδ.) ερειπωµένο ή 
ετοιµόρροπο κτίσµα ή τµήµα οικοδοµής: έζησε µες στις ~ ΣΥΝ. 
χάλασµα, ερείπιο. 
[ΕΤΥΜ. Από το θ. τού αορ. χάλασ-α (ρ. χαλώ) + επίθηµα -ιά, πβ. κ. φο-
ρεσ-ιά]. χάλασµα (το) [µτγν.] {χαλάσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. το 
να χαλάει, να καταστρέφεται (κάτι): το ~ τής µηχανής | τής συσκευής 
ΣΥΝ. φθορά, αχρήστευση ΑΝΤ. φτειάξιµο, αποκατάσταση 2. (ειδικότ.) 
η κατεδάφιση κτίσµατος: το ~ τού µνηµείου/ τού σπιτιού ΣΥΝ. 
γκρέµισµα ΑΝΤ. κτίσιµο, (λόγ.) ανέγερση 3. (συνεκδ.) γκρεµισµένο ή 
ετοιµόρροπο κτίσµα ή τµήµα οικοδοµής: από τα σπίτια και τις 
εκκλησίες είχαν πια αποµείνει µόνο χαλάσµατα || βγήκε σαν φάντασµα 
µέσα από τα ~ ΣΥΝ. ερείπιο, (λαϊκ.) χαλασιά 4. (κατ' επέκτ. για 
τρόφιµα) επιβλαβής αλλοίωση τής σύνθεσης και τής γεύσης: το ~ τού 
τυριού | τού κρέατος ΣΥΝ. αποσύνθεση, ξίνισµα ΑΝΤ διατήρηση 5. 
(µτφ. για καιρικές συνθήκες) µεταβολή προς το χειρότερο: το ~ τού 
καιρού ΣΥΝ. επιδείνωση ΑΝΤ. βελτίωση 6. (για περιουσιακά στοιχεία) η 
κατασπατάληση. χαλασµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει χαλάσει, που 
δεν λειτουργεί πλέον: ~ αυτοκίνητο | µηχανή | παιχνίδι | τηλεόραση | 
τηλέφωνο | ανελκυστήρας 2. αυτός που έχει φθαρεί, που έχει σαπίσει: 
~ φρούτα | φαγητό | δόντια. χαλασµός (ο) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 
1. µεγάλη καταστροφή, όλεθρος: τίποτε δεν έµεινε όρθιο µετά τον ~ 
ΣΥΝ. χάλασµα· ΦΡ. (συνήθ.) χαλασµός κόσµου | Κυρίου (i) µεγάλη 
καταστροφή, κοσµοχαλασιά: έξω γινόταν ~ από τη θύελλα και τη 
βροχή (ii) µεγάλη αναστάτωση και κοσµοσυρροή, πολύς θόρυβος: µε 
δυσκολία άνοιξα δρόµο µέσα σ' αυτό τον ~ ΣΥΝ. φασαρία, 
συνωστισµός, κοσµοπληµύρα ΑΝΤ. ησυχία, ερηµιά 2. ξέφρενος 
ενθουσιασµός: έγινε ~ από το χειροκρότηµα, όταν οι τραγουδιστές 
ανέβηκαν στη σκηνή || «νιώθω για σε, πατρίδα µου, στα σπλάχνα 
χαλασµό» (Αρ. Βαλαωρίτης). 



χαλαστής 1927 χαλινάρι 
 

χαλαστής (ο) [µεσν.] (λαϊκ.) αυτός που χαλάει, που καταστρέφει ή σκοτώνει: 
«Χάρος χαλαστής... και πλάστης Χάρος» (Κ. Παλαµάς) ΣΥΝ. (συχνότ.) 
καταστροφέας, εξολοθρευτής ΑΝΤ. δηµιουργός, πλάστης. 

χαλάστρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) γενική καταστροφή ή αποτυχία: τι ~ ήταν 
αυτή που έπαθα! ΣΥΝ. χαλασµός· ΦΡ. κάνω χαλάστρα (σε κάποιον) υπονοµεύω 
(κάποιον), χαλάω τα σχέδια (κάποιου): πάνω που ήµουν έτοιµος να της κλείσω 
ραντεβού, ήρθες εσύ και µου έκανες χαλάστρα! 
[ΕΤΥΜ. Από το θ. τού αορ. χάλασ-α (ρ. χαλώ) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. 
σκοτώσ-τρα]. 

χαλβαδιάζω ρ. µετβ. {χαλβάδιασα} (λαϊκ.-οικ.) κοιτάζω (κάτι/κάποιον) µε 
µεγάλη λαχτάρα. [ETYM. < χαλβάς, -άδες + παραγ. επίθηµα -ιάζω]. 

χαλβαδόπιτα (η) {δύσχρ. χαλβαδοπιτών} (λαϊκ.) γλύκυσµα που πα-
ρασκευάζεται από χαλβά και µοιάζει µε το µαντολάτο (βλ.λ.). 

χαλβαδοποιία (η) [1895] {χωρ. πληθ., χαλβαδοποιιών στη σηµ. 2} (λόγ.) 1. η 
παρασκευή χαλβά (βλ.λ.) 2. η βιοτεχνία ή η βιοµηχανία παρασκευής χαλβά 
και οι αντίστοιχες εγκατάστασης ΣΥΝ. (λαϊκ.) χαλ-βατζήδικο. Επίσης 
χαλβαδοποιείο (το) [1897]. — χαλβαδοποιός (ο) [1894]. 

χαλβαδόριζα (η) (λαϊκ.) το φυτό που χρησιµοποιείται στην παρασκευή χαλβά 
από ταχίνι. 

χαλβάς (ο) {χαλβάδες} (λαϊκ.) 1. γλύκυσµα που παρασκευάζεται από ταχίνι, 
ζάχαρη, διάφορα αρωµατικά και συνήθ. εκχύλισµα χαλβαδό-ριζας και 
καταναλώνεται κυρ. τις ηµέρες τής νηστείας 2. οικιακό γλύκυσµα µε κοκκώδη 
υφή, που παρασκευάζεται από σιµιγδάλι, βούτυρο ή λάδι και ζάχαρη 3. (µτφ.-
µειωτ.) άνθρωπος αφελής, νωθρός ή δειλός: ποιος δίνει σηµασία σ' αυτό τον ~! 
ΑΝΤ. έξυπνος, θαρραλέος, αποφασιστικός. — (υποκ.) χαλβαδάκι (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. [ΕΤΥΜ. < διαλεκτ. τουρκ. halva < τουρκ. helva < αραβ. 
halwä «ζαχαρωτό»]. 

χαλβατζής (ο) {χαλβατζήδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που παρασκευάζει χαλβά 
(βλ.λ..), που έχει ως επάγγελµα την παρασκευή χαλβά ΣΥΝ. (λόγ.) 
χαλβαδοποιός. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. helvaci < helva «χαλβάς»]. 

χαλβατζήδικο (το) εργαστήριο παρασκευής χαλβά. [ΕΤΥΜ. < χαλβατζής, -ήδες 
+ παραγ. επίθηµα -ικο, πβ. κ. σουβλατζήδ-ικο]. 

Χαλδαία (η) περιοχή και αρχαίο βασίλειο τής Μεσοποταµίας, γύρω από το 
δέλτα τού ποταµού Ευφράτη, όπου αναπτύχθηκε σηµαντικός πολιτισµός. — 
Χαλδαίος (ο), Χαλδαία (η), χαλδαϊκός, -ή, -ό [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. 
Χαλδαϊος, αγν. ετύµου, εθνωνύµιο που απαντά ως Kaldu στα σφηνοειδή 
κείµενα]. 

χαλεπός, -ή, -ό (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που εµπεριέχει δυσχέρειες και δυσκολίες, 
που χρειάζεται µεγάλο κόπο για να πραγµατοποιηθεί: ~ έργο | προσπάθεια 
ΣΥΝ. δυσχερής, δύσκολος, επίπονος, κοπιώδης, κοπιαστικός, επαχθής ΑΝΤ. 
εύκολος, ευχερής· ΦΡ. χαλεπά τα καλά (Πλάτ., Κρατύλος 384 Α· η φρ. 
αποδίδεται στον Σόλωνα) τα αξιόλογα και ωραία πράγµατα είναι δύσκολα 2. 
(µτφ.) αυτός που προκαλεί δυσαρέσκεια, στενοχώρια ή φόβο: στους - καιρούς 
που ζούµε... || οι ~ ηµέρες τής Κατοχής ΣΥΝ. δυσάρεστος, (λόγ.) αλγεινός ΑΝΤ. 
ευχάριστος. — χαλεπώς επίρρ. [αρχ.], χαλεπότητα (η) [αρχ.], [ΕΤΎΜ. αρχ., 
αγν. ετύµου. Οι υποθέσεις περί συνδέσεως µε το επίθ. χωλός ή µε το ρ. χαλώ 
µε πρωτοελληνικό επίθηµα -πο- παραµένουν ανεπιβεβαίωτες]. 

χαλές (ο) {χαλέδες} (λαϊκ.) 1. ο χώρος που προορίζεται για την υγιεινή 
εκπλήρωση των σωµατικών αναγκών και για καθαρισµό ΣΥΝ. λουτρό, 
τουαλέτα, αποχωρητήριο, (λαϊκ.) απόπατος, καµπίνες 2. (µτφ.-υβριστ.) 
άνθρωπος ρυπαρός και αναξιοπρεπής, άξιος περιφρονήσεως ΣΥΝ. βροµιάρης, 
βροµερός, ελεεινός, αχρείος. [ΕΤΥΜ. < αλβ. hale < τουρκ. helâ]. 

χαλεύω ρ. µετβ. {εύχρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} (διαλεκτ.) 1. ψάχνω, αναζητώ 
(κάτι): τι χαλεύει στο πατάρι αυτός πάλι; || (παροιµ.) «κάρβουνα, µπογιά και 
λάδι µη χαλεύεις στο σκοτάδι» ΣΥΝ. γυρεύω 2. (µτφ.) ζητιανεύω, ζητώ (κάτι) 
µε αναξιοπρεπή τρόπο: θα βγει πάλι στη γύρα να χαλεύει δουλειά και κάνα 
πιάτο φαΐ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χαλή | -α, δωρ. τ. τού χηλή «οπλή» (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
εύω, µε πιθ. ενδιάµεση σηµ. «ανοίγω την παλάµη, για να λάβω κάτι». 
Εντούτοις, η µεταφορική σηµ. «παλάµη» (τής λ. χηλή) δεν φαίνεται να 
απαντά στα αρχ. ή µτγν. κείµενα]. 

χαλί (το) {χαλ-ιού | -ιών} χοντρό υφαντό από µαλλί, µετάξι ή συνθετικές ίνες, 
που στρώνεται στο πάτωµα ή κρεµιέται στους τοίχους για προφύλαξη από το 
κρύο ή για διακοσµητικούς λόγους: περσικοί ανατολίτικο | µονόχρωµο | 
πολύχρωµο | χειροποίητο | µοντέρνο | µαγικό ~ || ~ από τοίχο σε τοίχο ΣΥΝ. 
(λόγ.) τάπητας· ΦΡ. (µτφ.) (α) γίνοµαι χαλί να µε πατήσεις είµαι πρόθυµος να 
κάνω ό,τι µου ζητήσεις, να εκπληρώσω κάθε σου επιθυµία (β) στρώνω το χαλί 
(για κάποιον | κάτι) προετοιµάζω το έδαφος για να συµβεί (κάτι): «ο ίδιος ο 
υπουργός έστρωσε το χαλί, για να πατήσουν οι επικριτές του» (εφηµ.) (γ) τρα-
βάω το χαλί κάτω από τα πόδια (κάποιου) υπονοµεύω, «βάζω τρικλοποδιά» 
σε κάποιον: «τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια τού προέδρου τού κόµµατος, 
πάνω που εκείνος περίµενε χείρα βοηθείας» (εφηµ.) (δ) στρώνω κόκκινο χαλί 
(συνήθ. ειρων.) υποδέχοµαι µε τιµές κάποιον: Μα ποιος νοµίζει ότι είναι! Σιγά 
µην του στρώσουµε κόκκινο χαλί για να περάσει. — (υποκ.) χαλάκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. < τουρκ. hah]. χάλι (το) {χωρ. γεν.} η κακή, ελεεινή κατάσταση: τι ~ 
είναι αυτό; || σήµερα αισθάνοµαι κουρασµένος και άρρωστος, είµαι στα µαύρα 
µου τα ~ || οι δουλειές του είναι σε φοβερό - || γύρισε πίσω σε κακό ~ || 

έχει τα ~ του µ ' αυτά τα ρούχα || (ο πληθ. ως επίρρ.) νιώθω χάλια σήµερα || ο 
δρόµος ήταν χάλια || µην ξενυχτήσεις πάλι, γιατί αύριο θα είσαι χάλια. [ΕΤΥΜ. 
< τουρκ. hai]. 

χαλίγκαλι (το) {άκλ.} δηµοφιλής χορός τής δεκαετίας τού '60, που τον 
χαρακτηρίζουν ο γρήγορος ρυθµός και οι ελαφρές αναπηδήσεις. [ΕΤΥΜ. < 
αγγλ. hull-gull, παιδικό παιγνίδι, αγν. ετύµου]. 

χαλικερός, -ή, -ό αυτός που είναι γεµάτος χαλίκια: ~ έκταση ! ακρογιαλιά ΣΥΝ. 
χαλικώδης, χαλικωτός. [ΕΤΥΜ. < χαλίκι + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φοβ-
ερός]. 

χαλίκι (το) {χαλικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρή πέτρα, ιδ. κοµµάτι από 
µεγαλύτερη: ο δρόµος ήταν κακοτράχαλος και γεµάτος χαλίκια || πήγαµε σε µια 
παραλία όλο ~ (δηλ. όχι αµµώδη) ΣΥΝ. πετραδάκι, (λόγ.-σπανιότ.) σκύρο, 
λατύπη 2. (περιληπτ.) αδρανές υλικό που αποτελείται από προϊόντα συντριβής 
λίθων µε διάµετρο από πέντε ώς είκοσι πέντε χιλιοστών: έφεραν σήµερα πέντε 
φορτηγά ~ για το στρώσιµο τού δρόµου | τής σιδηροδροµικής γραµµής. — 
(υποκ.) χαλικάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., υποκ. τού αρχ. χάλιξ, -ικος, τεχν. όρ., 
αβεβ. ετύµου, µε επίθηµα -ιξ (πβ. κ. έλ-ιξ, κύλ-ιξ). Γενικώς, θεωρείται ότι η λ. 
συνδ. µε το λατ. calx, -eis «ασβέστης», αλλά δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκει-
ται για δάνειο από την Ελληνική ή αν και οι δύο λ. αποτελούν παράλληλο 
δάνειο από άγνωστη µεσογ. γλώσσα. Η παλαιότερη υποθ. περί µικρασιατικής 
προελ. (πβ. ακκαδ. kalakku «ασβέστης (;)») δεν ευσταθεί, αφού και η σηµ. 
τού ακκαδ. τ. δεν είναι βέβαιη]. 

χαλικόστρωµα (το) [1894] {χαλικοστρώµ-ατος | -ατα, -άτων} στρώµα 
χαλικιών, επιφάνεια στρωµένη µε χαλίκια: θα ρίξουµε την άσφαλτο πάνω από 
το ~. 

χαλικοστρώνω ρ. µετβ. [1888] {χαλικόστρω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 
καλύπτω (επιφάνεια) µε χαλίκια: ~ έδαφος | δάπεδο | σιδηροδροµική γραµµή | 
δροµάκι ΣΥΝ. χαλικώνω. 

χαλικόστρωση (η) [1841] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η επίστρωση 
(επιφάνειας) µε χαλίκια, µε χαλικόστρωµα: η ~ τού χωµατόδροµου πριν από 
την ασφαλτόστρωση του ΣΥΝ. χαλίκωµα, χαλίκωση. 

χαλικόστρωτος, -η, -ο [1831] αυτός που είναι στρωµένος µε χαλίκια: ~ αυλή | 
δροµάκι. 

χαλικόχωµα (το) [1817] {χαλικοχώµατος | χωρ. πληθ.} µείγµα χώµατος και 
χαλικιών: έστρωσαν τις αλέες µε ~. 

χαλικώδης, -ης, -ες [µτγν.] {χαλικώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) 1. αυτός 
που µοιάζει µε χαλίκι, που έχει τη µορφή χαλικιού: ~ πέτρωµα 2. (συνήθ.) 
αυτός που είναι γεµάτος χαλίκια: ~ ακρογιαλιά | παραλία | έκταση ΣΥΝ. 
χαλικερός, χαλικωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χαλίκωµα (το) [µτγν.] {χαλικώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. η επίστρωση 
(επιφάνειας) µε χαλίκια: ~ δρόµου | δαπέδου | σιδηροδροµικής γραµµής ΣΥΝ. 
χαλικόστρωση, χαλίκωση 2. χαλικώµατα (τα) τα προϊόντα τής συντριβής 
λίθων ΣΥΝ. χαλίκια. 

χαλίκωση (η) [1878] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η επίστρωση 
(επιφάνειας) µε χαλίκια: η ~ τού δρόµου | τής σιδηροδροµικής γραµµής ΣΥΝ. 
χαλίκωµα, χαλικόστρωση 2. ΙΑΤΡ. ασθένεια των πνευµόνων που προκαλείται 
από την εισπνοή µεγάλης ποσότητας σκόνης χαλικιών (δηλ. σκόνης 
ασβεστίου ή πυριτίου) και η οποία απαντά χαρακτηριστικά σε συγκεκριµένα 
επαγγέλµατα, λ.χ. στους λιθοξόους, τους κατασκευαστές πορσελάνης κ.ά. — 
χαλικώνω ρ. (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. chalicosis]. 

χαλικωτός, -ή, -ό στρωµένος µε χαλίκια: ~ δρόµος ΣΥΝ. χαλικερός, χαλικώδης. 
Χαλιµά (η) µόνο στη ΦΡ. παραµύθια τής Χαλιµάς (α) (εµφατ.) ψέµατα: ~ σου 

έλεγε· δεν ήταν µαζί µου χθες (β) για λόγια, υποσχέσεις κ.λπ. που γίνονται 
δύσκολα πιστευτά ή αποδεκτά λόγω τής ανυπόστατης φύσης τους: αυτά που 
ισχυρίζεστε είναι ~· δεν αποδεικνύουν τίποτε! [ΕΤΥΜ. Από το όν. τής 
κεντρικής ηρωίδας τής συλλογής ανατολίτικων ιστοριών Χίλιες και µία νύχτες 
(αραβ. Alf laylah wa laylah), µε το οποίο άγνωστος µεταφραστής τού 19ου αι. 
αντικατέστησε το αυθεντικό όν. Σεχραζάντ (περσικής προελ.), ίσως έχοντας 
ακούσει αραβική διασκευή τού παραµυθιού]. 

χαλιναγώγηση (η) [1889] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. (κυριολ.) η 
συγκράτηση (υποζυγίου) µε το χαλινάρι 2. (συνήθ. µτφ.) η πειθάρχηση, ο 
αποτελεσµατικός έλεγχος ή χειρισµός (προσώπου, πλήθους, κατάστασης, 
ενστίκτου κ.λπ.) κατά τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η συγκράτηση, ο 
περιορισµός του: η ~ των παθών | τού απείθαρχου χαρακτήρα του | τού 
εξαγριωµένου όχλου ήταν αδύνατη ΣΥΝ. ανακοπή, αναχαίτιση, καταστολή. 

χαλιναγωγώ ρ. µετβ. {χαλιναγωγείς... | χαλιναγώγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -
ηµένος} 1. οδηγώ ή συγκρατώ (υποζύγιο ή άλλο ζώο) µε το χαλινάρι: ο 
αµαξάς χαλιναγώγησε τα αφηνιασµένα άλογα 2. (µτφ.) θέτω υπό έλεγχο, 
συγκρατώ: ~ τα πάθη | τις παρορµήσεις || ~ την ανυποµονησία | τον θυµό | τους 
µαθητές µου ΣΥΝ. περιορίζω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. χαλιναγωγώ (-έω) < 
χαλιναγωγός < χαλινός + αγωγός (< άγω)]. 

χαλινάρι (το) {χαλιναρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το σύνολο των εξαρτηµάτων που 
τοποθετούνται στο κεφάλι τού αλόγου ή άλλου υποζυγίου και βοηθούν τον 
αναβάτη να το διευθύνει ΣΥΝ. (λόγ.) χαλινός 2. (συνήθ.) ΤΕΧΝΟΛ. το 
µεταλλικό εξάρτηµα που τοποθετείται στο στόµα αλόγου ή άλλου υποζυγίου 
και, µε τη βοήθεια δερµάτινων ιµάντων, επιτρέπει στον αναβάτη να 
κατευθύνει την κίνηση τού ζώου ΣΥΝ. (λαϊκ.) γκέµι, στοµίδα, χαλινωτήρας 3. 
(µτφ.) η συγκράτηση (τής ορµής, τού πάθους, τού συναισθήµατος κ.λπ.), η 
ανακοπή τής κίνησης: βάλε ~ στη γλώσσα σου! || ο νεαρός είναι πολύ 
ατίθασος- χρειάζεται - ΣΥΝ. (µτφ.) χαλινός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χαλινάριον < αρχ. χαλινός (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -άριον]. 



χαλιναρώνω 1928 χαλκοµανία 
 

χαλιναρώνω ρ. µετβ. {χαλινάρω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) τοποθετώ χαλινάρι 
σε υποζύγιο ΣΥΝ. χαλινώνω, καπιστρώνω. — χαλινάρωµα (το). 

χαλινός (ο) (λόγ.) 1. το σύνολο τής σκευής που προσαρµόζεται στο κεφάλι 
αλόγου ή άλλου υποζυγίου, και ειδικότ. το µεταλλικό εξάρτηµα που 
τοποθετείται µέσα στο στόµα του ΣΥΝ. χαλινάρι, γκέµι, (λόγ.) στοµίδα 2. 
(µτφ.) η συγκράτηση και το µέσο συγκρατήσεως τής ορµής, τού πάθους κ.λπ., 
καθετί που ανακόπτει ή περιορίζει: του έβαλε ~ στη γλώσσα | στις ορέξεις τον 
ΦΡ. (λόγ.) αποβάλλω | αποπτύω πάντα χαλινόν (Φιλοστρ. Εικόνες 1.12) 
αποχαλινώνοµαι τελείως, γίνοµαι ασύδοτος ΣΥΝ. (µτφ.) χαλινάρι 3. ΑΝΑΤ. 
επιµήκης πτυχή δέρµατος ή βλεννογόνου που εκτείνεται ανάµεσα σε δύο 
όργανα ή δύο τµήµατα τού ίδιου οργάνου και έχει συνδετικό ρόλο: ~ τής 
γλώσσας | των χειλέων | τής ακροποσθίας | τής κλειτορίδας. [ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. 
όρ., αβεβ. ετύµου. Το σανσκρ. khalina- προέρχεται από την Ελληνική, αλλά 
δεν είναι σαφές αν και η ελληνική λ. αποτελεί επίσης (µη I.E.) δάνειο. Έχει 
προταθεί η σύνδεση µε το αρχ. χείλος (βλ.λ.), µε την έννοια ότι ο χαλινός ήταν 
το εξάρτηµα που τοποθετείται στο σαγόνι τού υποζυγίου, αλλά ο 
φωνηεντισµός (συνε-σταλµ. βαθµ.) δεν αποδεικνύεται εύκολα]. 

χαλινώνω ρ. µετβ. {χαλίνω-σα, -θηκα, -µένος} τοποθετώ χαλινάρι σε υποζύγιο: 
~ το άλογο ΣΥΝ. (λαϊκ.) χαλιναρώνω, καπιστρώνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χαλινώ (-
όω) < χαλινός (βλ.λ.)]. 

χαλινωτήρας (ο) [1889] το όργανο µε το οποίο χαλινώνεται το υποζύγιο, το 
εξάρτηµα τού χαλιναριού που τοποθετείται µέσα στο στόµα τού ζώου ΣΥΝ. 
(λόγ.) στοµίδα. [ΕΤΥΜ < χαλινώνω + παραγ. επίθηµα -τήρας, πβ. κ. 
οδοστρωτήρας]. 

χαλινωτης (ο) [1887] τεχνίτης που κατασκευάζει χαλινάρια. 
χαλιφάτο (το) 1. η εξουσία και το αξίωµα τού χαλίφη 2. το κράτος, η 

επικράτεια τού χαλίφη 3. ΙΣΤ. το πολιτικο-θρησκευτικό κράτος, που 
περιελάµβανε τους µουσουλµάνους, καθώς και τα εδάφη και τους λαούς που 
βρίσκονταν υπό την κυριαρχία τους, κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων αιώνων 
από τον θάνατο τού προφήτη Μωάµεo (632 µ.Χ.). [ΕΤΥΜ < ιταλ. califfato < 
µεσν. λατ. caliphatus, βλ. λ. χαλίφης]. 

χαλίφης (ο) [1895] {χαλιφών} ανώτατος πολιτικός και θρησκευτικός ηγέτης τού 
ισλάµ, που θεωρείται διάδοχος τού προφήτη Μωάµεo στην ηγεσία τής 
µουσουλµανικής κοινότητας. [ΕΤΥΜ. < αραβ. khalifah «διάδοχος (τού 
Μωάµεθ)» < khalafa «διαδέχοµαι»]. 

χαλκάς (ο) {χαλκάδες} (λαϊκ.) 1. (α) µεταλλικός κρίκος ή δακτυλίδι: ~ τής 
µύτης- ΦΡ. (α) περνάω (σε κάποιον) χαλκά στη µύτη κάνω (κάποιον) ό,τι 
θέλω (β) βάζω | περνάω χαλκά παντρεύοµαι (β) (συνήθ. στον πληθ.) 
µεταλλικός κρίκος ως στοιχείο καλλωπισµού τής εξωτερικής εµφάνισης, κυρ. 
ως σκουλαρίκι 2. (συνεκδ.) ρόπτρο πόρτας σε σχήµα κρίκου: χτύπα τον ~, να 
µας ανοίξουν 3. (µτφ.) χαλκάδες (οι) τα δεσµά, οι χειροπέδες: του πέρασαν 
τους ~ και τον πήγαν στη φυλακή. — (υποκ.) χαλκαδάκι (το). [ΕΤΎΜ; 
Αντιδάν., < τουρκ. halka «δαχτυλίδι» < αρχ. χαλκός]. 

χαλκείο (το) [αρχ.] (λόγ.) 1. (κυριολ.-σπάν.) το εργαστήριο τού χαλ-κουργού, 
χώρος κατεργασίας χαλκού και άλλων µετάλλων ΣΥΝ. χαλ-κευτήριο, 
χαλκουργείο, (λαϊκ.) χαλκωµατάδικο, µπακιρτζήδικο 2. (µτφ.) χώρος όπου 
επινοούνται και εξυφαίνονται συνωµοσίες, σκευωρίες κ.λπ.: ~ ψευδών 
ειδήσεων. 

χαλκέντερος, -η, -ο (για πρόσ.) αυτός που δεν κουράζεται εύκολα, εξαιρετικά 
εργατικός και παραγωγικός (σαν να έχει χάλκινα έντερα): ~ µελετητής | 
ερευνητής ΣΥΝ. ακούραστος, ακαταπόνητος, ακατάβλητος. [ΕΤΥΜ µτγν. < 
χαλκός + -έντερος < εντερον]. 

χαλκευµα (το) [αρχ.] {χαλκεύµ-ατος | -ατα, -άτων) (λόγ.) 1. καθετί 
κατασκευασµένο από χαλκό, χάλκινο σκεύος: ~ λαϊκής τέχνης ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
χάλκωµα 2. (µτφ.) καθετί που εξυφαίνεται εις βάρος κάποιου, ψευδής 
κατηγορία: όλα αυτά είναι ~ τού αντιπολιτευόµενου Τύπου, που στόχο τους 
έχουν να πλήξουν την κυβέρνηση ΣΥΝ. συκοφαντία, σκευωρία, 
µηχανορραφία. 

χαλκευς (ο) {χαλκ-έως | -είς, -έων) (λόγ.-σπάν.) ο τεχνίτης που κατεργάζεται 
τον χαλκό και γενικά τα µέταλλα: στην αρχαιότητα ο Ήφαιστος θεωρούνταν 
προστάτης των ~ ΣΥΝ. (λαϊκ.-συχνότ.) χαλκιάς, χαλκουργός, χαλκευτής, 
χαλκωµατάς. [ΕΤΥΜ αρχ. (ήδη µυκ. ka-ke-u) < χαλκός]. 

χάλκευση (η) [1864] {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} 1. (κυριολ.) η 
κατεργασία (τού χαλκού), η κατασκευή (αντικειµένου από χαλκό): η ~ 
προτοµής | αγάλµατος | γλυπτού 2. (µτφ.) η δηµιουργία, η µορφοποίηση 
(κάποιου πράγµατος): η ~ συνειδήσεων είναι έργο το οποίο επωµίζονται οι 
παιδαγωγοί ΣΥΝ. πλάσιµο 3. (µτφ.-κακόσ.) η κατασκευή ψεύτικων 
κατηγοριών, η δηµιουργία σκευωριών: η ~ ψευδών ειδήσεων/ συνωµοσιών 
ΣΥΝ. δολοπλοκία, µηχανορραφία. 

χαλκευτήριο (το) {χαλκευτηρί-ου | -ων} (λόγ.) το εργαστήριο τού χαλκευτή, 
εργαστήριο στο οποίο γίνεται κατεργασία τού χαλκού και κατασκευάζονται 
χάλκινα αντικείµενα ΣΥΝ. (λόγ.) χαλκείο, (λαϊκ.) χαλκουργείο, 
χαλκωµατάδικο. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χαλκευτήριον < αρχ. χαλκεύω + παραγ. επίθηµα -τή-ριον, πβ. 
κ. κλαδευ-τήριον]. 

χαλκευτής (ο) [µτγν.] (λόγ.) 1. ο τεχνίτης που κατεργάζεται τον χαλκό και 
γενικά τα µέταλλα, που κατασκευάζει αντικείµενα από χαλκό ΣΥΝ. (λόγ.) 
χαλκεύς, (λαϊκ.) χαλκιάς, χαλκουργός, χαλκωµατάς 2. (µτφ.) αυτός που πλάθει 
κάτι, που δηµιουργεί ΣΥΝ. δηµιουργός, πλάστης ANT. χαλαστής 3. (µτφ.-
κακόσ.) αυτός που µηχανορραφεί, που πλάθει συκοφαντίες: ~ ψευδών 
ειδήσεων | πληροφοριών/ κατηγοριών | γεγονότων ΣΥΝ. µηχανορράφος, 
συκοφάντης, σκευωρός. 

χαλκευτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χαλκευτή και την 
τέχνη του, δηλ. την κατεργασία τού χαλκού: ~ εργαλείο | µέθοδος 2. 
χαλκευτική (η) η τέχνη τής κατεργασίας τού χαλκού και γενικά των µετάλλων 
για την κατασκευή χρηστικών ή άλλων αντικειµένων. 

χαλκεύω ρ. µετβ. {χάλκ-ευσα, -εύθηκα (καθηµ. -εύτηκα), -ευµένος} 1. (κυριολ.-
σπάν.) κατεργάζοµαι (τον χαλκό), κατασκευάζω (κάτι) επε-ξεργαζόµενος τον 
χαλκό: ~ την προτοµή κάποιου 2. (µτφ.) δίνω µορφή σε (κάτι), δηµιουργώ: 
ελάχιστοι πνευµατικοί άνθρωποι χαλκεύουν συνειδήσεις ΣΥΝ. πλάθω 3. (µτφ.-
κακόσ.) κατασκευάζω ψεύτικες κατηγορίες, πλάθω σκευωρίες: οι εφηµερίδες 
τής αντιπολίτευσης χαλκεύουν συστηµατικά ειδήσεις και πληροφορίες || «το 
καθεστώς χαλκεύει νέα δεσµά για τον λαό» (εφηµ.) || «όχι µόνο δεν ενισχύεται η 
αυτοτέλεια τής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αλλ' αντιθέτως χαλκεύονται τα 
δεσµά τής εξάρτησης της από την κυβέρνηση» (εφηµ.). [ΕΤΎΜ. αρχ. < χαλκεύς 
(βλ.λ.). Η µτφ. σηµ. ήδη αρχ.]. 

Χάλκη (η) 1. νησί των ∆ωδεκανήσων ∆. τής Ρόδου και ΝΑ. τής Τήλου 
2. νησί τής Προποντίδας, που ανήκει στα Πριγκιποννήσια, γνωστό 
για την περίφηµη Θεολογική του Σχολή. — Χαλκίτης (ο), Χαλκίτισσα 
(η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, που οφείλεται στα ορυχεία χαλκού, τα οποία 
υπήρχαν στο νησί κατά την αρχαιότητα]. 

Χαλκηδών (η) {Χαλκηδόν-ος, -α} πόλη τής Β∆. Μικράς Ασίας στις ακτές τού 
Βοσπόρου, γνωστή από την Οικουµενική Σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε εκεί 
το 451. Επίσης Χαλκηδόνα. [ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, πιθ. < χαλκός + παραγ. 
επίθηµα -ηδών (ίσως µέσω τ. *Καλχ-ηδών, πβ. χάλκη - κάλχη)]. 

χαλκιάς (ο) {χαλκιάδες} (λαϊκ.) τεχνίτης που κατεργάζεται τον χαλκό και τα 
άλλα µέταλλα, που κατασκευάζει χάλκινα αντικείµενα ΣΥΝ. (λόγ.) χαλκεύς, 
χαλκευτής, χαλκουργός, (λαϊκ.) χαλκωµατάς. [ΕΤΥΜ. µεσν. < χαλκέας (µε 
συνίζηση) < αρχ. χαλκεύς, πβ. κ. φονιάς -φονεύς]. 

Χαλκίδα (η) πόλη, πρωτεύουσα τού νοµού Ευβοίας. — Χαλκιδαίος (ο), 
Χαλκιδαία (η), χαλκιδαίικος. -η, -ο κ. χαλκιδικός, -ή, -ό [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. Χαλκίς, -ίδος < χαλκός, λόγω τής ευρύτατα διαδεδοµένης κατεργασίας 
χαλκού στην περιοχή]. 

Χαλκιδική (η) 1. χερσόνησος τής Κ. Μακεδονίας 2. νοµός Χαλκιδικής νοµός 
που περιλαµβάνει την παραπάνω χερσόνησο µε πρωτεύουσα τον Πολύγυρο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. τοπωνύµιο, που οφείλεται στην εγκατάσταση Ευβοέων αποίκων 
από τη Χαλκίδα (βλ.λ.) κατά τον 8ο αι. π.Χ.]. 

χάλκινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει κατασκευαστεί από χαλκό: ~ σκεύος | 
νόµισµα | αντικείµενο | άγαλµα || ΜΟΥΣ. ~ όργανα (πνευστά µουσικά όργανα 
από ορείχαλκο, στα οποία ο ήχος παράγεται µε τη δόνηση των χειλιών, όπως 
λ.χ. η σάλπιγγα) ΣΥΝ. χαλκωµατένιος, µπα-κιρένιος, (λόγ.-σπάν.) χαλκούς. 

χαλκό- κ. χαλκό- κ. χαλκ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν: 1. ότι κάτι σχετίζεται µε τον χαλκό: χαλκο-γραφία, χαλκ-ωρυχείο, 
χαλκο-τυπία 2. ότι κάτι έχει το χρώµα και τις αποχρώσεις τού χαλκού: χαλκό-
ξανθος, χαλκο-πράσινος. [ΕΤΥΜ Α συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. 
χαλκό-δετος, χαλ-κό-τυπος), που προέρχεται από το ουσ. χαλκός και 
εµφανίζεται επίσης σε ελληνογενή ξένα σύνθ. (λ.χ. ιταλ. calco-grafia)]. 

χαλκογόνα (τα) ΧΗΜ. τα στοιχεία τής έκτης οµάδας τού περιοδικού συστήµατος 
(οξυγόνο, θείο, σελήνιο, τελούριο, πολώ\αο) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΠΜ.). 

χαλκογράφηµα (το) [1834] {χαλκογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} το έργο, η 
εικόνα που φιλοτεχνείται µε τη µέθοδο τής χαλκογραφίας ΣΥΝ. (συνεκδ.) 
χαλκογραφία, γκραβούρα. 

χαλκογραφία (η) [1822] {χαλκογραφιών} 1. ΚΑΛ. ΤΕΧΝ. η τέχνη τής εγχάραξης 
πάνω σε πλάκα χαλκού εικόνων που προορίζονται για τύπωση, η χαρακτική 
σε χαλκό 2. (συνεκδ.) η εικόνα, το έργο που φιλοτεχνείται µε τον παραπάνω 
τρόπο ΣΥΝ. χαλκογράφηµα, γκραβούρα 
3. (κατ' επέκτ.) η χαρακτική σε οποιοδήποτε µέταλλο µε ποικίλες τε 
χνικές µεθόδους. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < ιταλ. calcografia]. 

χαλκογραφικός, -ή, -ό [1736] αυτός που σχετίζεται µε τη χαλκογραφία ή τον 
χαλκογράφο: ~ τεχνική | µέθοδος. — χαλκογραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

χαλκονράφος (ο/η) [µεσν.] χαράκτης χαλκογραφηµάτων. 
χαλκογραφώ ρ. µετβ. [1782] (χαλκογραφείς... | χαλκογράφησα} δηµιουργώ µε 

την τεχνική τής χαλκογραφίας, χαράσσω σε χάλκινη πλάκα (εικόνα) για 
εκτύπωση. 

χαλκόδετος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που είναι δεµένος ή ζωσµένος µε ελάσµατα 
^χαλκού: ~ βιβλίο | λαβή ξίφους. 

χαλκοειδης, -ής, -ές [αρχ.] {χαλκοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε χαλκό, που έχει το χρώµα τού χαλκού: ~ µέταλλο | έντοµο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης,-ης, -ες. 

χαλκόηχος, -η, -ο [1875] αυτός που ο ήχος του µοιάζει µε τον ήχο χάλκινων 
µουσικών οργάνων. 

χαλκοµανία (η) [1889] {χαλκοµανιών} εικόνα φιλοτεχνηµένη µε τη µέθοδο τής 
λιθογραφίας πάνω σε λεπτή µεµβράνη επικολληµένη σε χαρτί, από το οποίο 
µπορεί να µεταφερθεί σε άλλη (λεία) επιφάνεια, λ.χ. γυαλί, µέταλλο, ξύλο 
κ.λπ.: το παιδί γέµισε τον τοίχο χαλκοµανίες || κολλήσαµε χαλκοµανίες πάνω 
στα πασχαλινά αβγά- ΦΡ. (µτφ.) (α) κάνω (κάποιον) χαλκοµανία χτυπώ 
άσχηµα (κάποιον), τον δέρνω πολύ (β) γίνοµαι χαλκοµανία γίνοµαι λειώµα, 
συντρίβοµαι τελείως. [ΕΤΥΜ. < ιταλ. calcomania (νόθο συνθ.), µε παρετυµολ. 
επίδρ. τού ουσ. χαλκός, < calco «έκτυπο, αντίγραφο» (< ρ. calcare «πατώ, 
συµπιέζω -αντιγράφω» < λατ. calcare < calx, -eis «φτέρνα») + mania < αρχ. 
µα- 
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via]. 
χαλκόξανθος. -η, -ο [1833] αυτός που έχει χρώµα ξανθό, το οποίο 
µοιάζει µε το χρώµα τού χαλκού: ~ µαλλιά ΣΥΝ. πυρρόξανθος. 

χαλκοπλάστης (ο) [µτγν.] {χαλκοπλαστών} πρόσωπο που ασχολείται 
µε τη χαλκοπλαστική, ο γλύπτης που δουλεύει σε χαλκό. 

χαλκοπλαστικός, -ή, -ό [1865] 1. αυτός που σχετίζεται µε την τέχνη 
τής κατεργασίας τού χαλκού: ~ εργαλείο | µέθοδος 2. (ειδικότ.) χαλ-
κοπλαστική (η) η κατεργασία τού χαλκού και ιδίως η γλυπτική σε 
χαλκό: ασχολείται µε τη ~. 

χαλκοπρασινος, -η, -ο [1893] αυτός που έχει το πράσινο χρώµα τού 
σκουριασµένου χαλκού: ~ πρόσωπο (αυτό που φαίνεται πρασινωπό 
λόγω κάποιας ασθένειας) ΣΥΝ. ωχροπράσινος. 

χαλκός (ο) {χωρ. πληθ.) 1. ΧΗΜ. µεταλλικό στοιχείο (σύµβολο Cu), 
ελατό, όλκιµο και ευκατέργαστο, που απαντά στη φύση υπό µορφήν 
ενώσεων µε οξυγόνο ή Odo και έχει χρώµα κιτρινέρυθρο ώς κοκκινωπό 
(βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.): ανθρακικός | χλωριούχος | θειικός (θειικό 
άλας τού χαλκού, γνωστό στην ένυδρη µορφή του και ως γα-
λαζόπετρα) | θειούχος (απαντά στη φύση σε µορφή ορυκτού) | νιτρι-
κός ~ || αντικείµενο από ~ || κατεργασία τού | ορυχείο χαλκού (για την 
κατασκευή όπλων και χρηστικών ή καλλιτεχνικών αντικειµένων) 2. 
ΙΣΤ. Εποχή τού Χαλκού αρχαία φάση στην εξέλιξη τού υλικού πολιτι-
σµού, που ακολούθησε τη Νεολιθική Εποχή και στην Ελλάδα άρχισε 
πριν από το 3.000 π.Χ. 
[ETYM. αρχ. (ήδη µυκ. ka-ko), αβεβ. ετύµου, πιθ. δάνειο από γλώσσα 
τής Εγγύς Ανατολής µέσω τής Κύπρου, όπου υπήρχαν ορυχεία χαλ-
κού. Όσοι µελετητές δεν αποδέχονται την άποψη περί δανείου κι-
νούνται κυρ. σε τρεις ετυµολ. κατεύθυνσης: (α) Ορισµένοι συνδέουν 
τη λ. µε ρωσ. zelézo «σίδηρος», λιθ. gelezis, που ανάγονται σε I.E. 
*ghel(e)gh-, ρίζα η οποία χρησιµοποιείται για διάφορα είδη µετάλ-
λων (β) Αν θεωρηθεί ότι η λ. ανάγεται σε βασική σηµ. «κόκκινο µέ-
ταλλο», έχει προταθεί η σύνδεση µε το ουσ. κάλχη | χάλκη | χάλχη 
«πορφυρή βαφή» (γ) Από παλιά υποστηρίζεται η άποψη περί σηµιτ. 
προελ. (από τη Φοινικική, τη Σουµεριακή ή την Αραµαϊκή) ή ακόµη 
από ανατολική λ. hapalki- «σίδηρος», αλλά η ακριβής σηµ. των σηµιτ. 
όρ. δεν είναι σαφώς προσδιορισµένη]. 

χαλκοτύµπανο (το) {χαλκοτυµπάν-ου | -ων} ΜΟΥΣ. τύµπανο µε χάλ-
κινο ή ορειχάλκινο δίσκο. 

χαλκοτυπία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η κατεργασία τού χαλκού, η 
χαλκουργία ΣΥΝ. χάλκευση, χαλκευτική, χαλκοτυπική 2. µέθοδος 
ανάγλυφης εκτύπωσης, κυρ. χαρτονοµισµάτων. 

χαλκοτυπικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χαλκοτυπία (βλ.λ.): 
~ εργαλείο | µέθοδος ΣΥΝ. χαλκευτικός, χαλκουργικός 2. χαλκοτυπική 
(η) [αρχ.] η τέχνη τής κατεργασίας τού χαλκού ΣΥΝ. χαλκευτική, 
χαλκοπλαστική, χαλκουργική. 

χαλκοτύπος (ο) [αρχ.] (αρχαιοπρ.) πρόσωπο που σφυρηλατεί, που 
κατεργάζεται τον χαλκό ΣΥΝ. (λόγ.) χαλκεύς, χαλκευτής, χαλκοπλά-
στης, χαλκουργός, (λαϊκ.) χαλκιάς, χαλκωµατάς. 

χαλκουργείο (το) [µτγν.] το εργαστήριο τού χαλκουργού ΣΥΝ. (λόγ.) 
χαλκείο, (λαϊκ.) χαλκωµατάδικο. 

χαλκουργία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η κατεργασία τού χαλκού µε 
στόχο την κατασκευή ή/και διακόσµηση χρηστικών, καλλιτεχνικών ή 
άλλων αντικειµένων τέχνη γνωστή από την αρχαιότητα ΣΥΝ. χαλ-
κουργική, χαλκοπλαστική, χαλκευτική, χάλκευση, χαλκοτυπία. 

χαλκουργικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χαλκουργία 
ή τον χαλκουργό: ~ εργαλείο | µέθοδος ΣΥΝ. χαλκευτικός, χαλκο-
πλαστικός, χαλκοτυπικός 2. χαλκουργική (η) η τέχνη τής κατεργα-
σίας τού χαλκού ΣΥΝ. χαλκουργία, χαλκευτική, χαλκοπλαστική, χαλ-
κοτυπική. 

χαλκούργός (ο) (λόγ.) πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τη 
χαλκουργία (βλ.λ.) ΣΥΝ. χαλκεύς, χαλκευτής, (λαϊκ.) χαλκιάς. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χαλκός + -ουργός < έργον]. 

χαλκούς, -ή, -ούν (λόγ.-σπάν.) χάλκινος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χαλκούς (-έο-) < χαλκός, πβ. κ. χρυσούς, σιδηρούς]. 

χαλκούχος, -ος, -ο [1840] (λόγ.) αυτός που περιέχει χαλκό: -µετάλ-
λευµα | πέτρωµα | σκεύασµα ΣΥΝ. χαλκοφόρος. [ΕΤΥΜ. <χαλκός + -
ούχος < έχω]. 

χαλκοφορος, -ος/-α, -ο αυτός που περιέχει (πολύ) χαλκό, πλούσιος σε 
χαλκό: ~ µετάλλευµα | πέτρωµα ΣΥΝ. χαλκούχος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
χαλκός + -φόρος (< φέρω)]. 

χαλκόχρωµος, -η, -ο αυτός που έχει το χρώµα τού χαλκού, κοκκι-
νωπός. 

χαλκοχυτική (η) [1892] η τέχνη τής κατασκευής χρηστικών και καλ-
λιτεχνικών αντικειµένων µε χύτευση λειωµένου χαλκού σε καλούπια 
ΣΥΝ. χαλκουργία, χαλκοπλαστική. [ΕΤΥΜ < χαλκός + -χυτικός (< 
χυτός)]. 

χάλκωµα (το) [αρχ.] [χαλκώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λαϊκ.) 1. σκεύος ή 
εργαλείο, ιδίως αντικείµενο καθηµερινής χρήσεως, κατασκευασµένο 
από χαλκό: τρίβω | γυαλίζω | γανώνω τα - ΣΥΝ. µπακίρι 2. (ειδικότ.) 
χαλκώµατα (τα) όλα τα σκεύη (ταψιά, κατσαρόλες κ.λπ.) που έπαιρ-
νε προίκα η νύφη 3. (σπάν.) ο χαλκός. 

χαλκωµατάδικο (το) το χαλκουργείο (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λόγ.) χαλκείο. 
[ΕΤΥΜ. < χαλκωµατάς, -άδες + παραγ. επίθηµα -ικο, πβ. κ. σιδεράδ-
ικο]. 

χαλκωµατάς (ο) [µεσν.] {χαλκωµατάδες} (λαϊκ.) ο χαλκουργός (βλ.λ.) 
ΣΥΝ. χαλκευτής, χαλκοπλάστης, χαλκουργός. 

χαλκωµατένιος, -ια, -ιο (λαϊκ.) κατασκευασµένος από χαλκό (βλ.λ.): 
~ ταψί/ κατσαρόλα ΣΥΝ. χάλκινος, µπακιρένιος. 

χαλκωρυχείο (το) [µτγν.] ορυχείο χαλκού, µεταλλείο από το οποίο 
εξάγεται χαλκός. 

χαλκωρόχος (ο) πρόσωπο που εξορύσσει χαλκό, ο εργάτης χαλκω- 

ρυχείου. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χαλκός + -ωρύχος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < αρχ. ορύσσω]. 

χαλνώ ρ. → χαλώ 
χαλοόµι (το) {χαλουµ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) λευκό σκληρό τυρί, που 

παράγεται στην Κύπρο. [ΕΤΥΜ. < µεσν. χαλούµιν < αραβ. khallum]. 
χάλυβας (ο) {χωρ. πληθ.) µεταλλικό κράµα σιδήρου και άνθρακα σε 

µικρή ποσότητα, σκληρό, ανθεκτικό, ευήλατο, ελαστικό και κατεργά-
σιµο, χρησιµοποιείται ευρύτατα για την κατασκευή εργαλείων και 
µηχανών υψηλών προδιαγραφών, µεταλλικών σκελετών, σκευών καθη-
µερινής χρήσης, αρχιτεκτονικών µελών κ.λπ.: ανοξίδωτος (αυτός που 
περιέχει χρώµιο και νικέλιο σε αναλογία µεγαλύτερη τού 10%, που δεν 
οξιδώνεται) | απαραµόρφωτος (αυτός που δεν µεταβάλλεται ούτε και 
όταν υποβάλλεται σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες) | πρωτόχυτος (αυτός 
που παρασκευαζόταν παλαιότ. µε τήξη στο χωνευτήριο) | πυρίµαχος ~ 
|| τα σκεύη που χρησιµοποιούµε καθηµερινά στην κουζίνα (λ.χ. κουτά-
λια, µαχαίρια, κατσαρόλες) είναι κατασκευασµένα από ~ ΣΥΝ. ατσάλι. 
Επίσης (λόγ.) χάλυψ {χάλυβος}. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. χάλυψ, -υβος < εθνωνύµιο Χάλυβες, λαός που ζούσε Ν. 
τού Εύξεινου Πόντου και κατεργαζόταν το µέταλλο. Αγν. ετύµου. Για 
την προταθείσα σύνδεση µε το ανατολ. hapalki- «σίδηρος» ισχύουν 
όσα αναφέρονται στη λ. χαλκός]. 

χαλύβδινος, -η, -ο [1889] 1. αυτός που είναι φτειαγµένος από χάλυβα: 
~ εξάρτηµα | πλάκα ΣΥΝ. ατσαλένιος 2. (µτφ.) (α) αυτός που δεν 
κάµπτεται, που δεν λυγίζει ούτε υποχωρεί: ~ θέληση | φρόνηµα | πίστη 
| αποφασιστικότητα ΣΥΝ. ακατάβλητος (β) αυτός που έχει µεγάλη 
αντοχή ή ανθεκτικότητα, που δεν υφίσταται κόπωση ή φθορά: ~ 
νεύρα | υγεία ΣΥΝ. ακαταπόνητος. 
[ΕΤΥΜ < χάλυβας + παραγ. επίθηµα -ινος, ενώ το -δ- οφείλεται σε 
παρετυµολ. επίδρ. τού ουσ. µόλυβδος]. 

χαλυβδώνω [1895] κ. χαλυβώνω [1766] ρ. µετβ. {χαλύβδω-σα, -θη-
κα, -µένος} 1. µετατρέπω (τον σίδηρο) σε χάλυβα µε ειδική επεξεργα-
σία ΣΥΝ. χαλυβοποιώ 2. ενισχύω την ανθεκτικότητα (µεταλλικού 
αντικειµένου) προσθέτοντας χάλυβα (ως επίστρωση) ΣΥΝ. ατσαλώνω 
3. (µτφ.) κάνω (κάποιον/κάτι) πιο ανθεκτικό, πιο ισχυρό ή πιο πεί-
σµονα: οι πρώτες αποτυχίες χαλύβδωσαν το πείσµα του για διάκριση || 
(µεσοπαθ.) µέσα στη µάχη χαλυβδώθηκε και τίποτα πια δεν τον 
φόβιζε ΣΥΝ. ισχυροποιώ, δυναµώνω, ενισχύω. — χαλύβδωση (η). 
[ΕΤΥΜ. < χάλυβας (το -δ- οφείλεται στην παρετυµολ. επίδρ. τού µόλυ-
βδος) + παραγ. επίθηµα -ώνω]. 

χαλυβοβιοµηχανία (η) [χαλυβοβιοµηχανιών} η βιοµηχανία κατα-
σκευής και επεξεργασίας χάλυβα ΣΥΝ. χαλυβουργία. 

χαλυβοποιώ ρ. µετβ. {χαλυβοποιείς... | χαλυβοποί-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} µετατρέπω (τον σίδηρο) σε χάλυβα ΣΥΝ. χαλυβδώνω. — 
χαλυβοποίηση (η), χαλυβοποιείο (το). 

χαλυβουργείο (το) [1812] εργοστάσιο παραγωγής ή επεξεργασίας 
χάλυβα ΣΥΝ. χαλυβοποιείο. 

χαλυβουργία (η) [1889] {χαλυβουργιών} 1.η βιοµηχανική επεξεργα-
σία χάλυβα, το σύνολο των τεχνικών και των διεργασιών παραγωγής 
και κατεργασίας του 2. (γενικότ.) η βαριά µορφή τής µεταλλουργίας 
σιδήρου 3. ο βιοµηχανικός κλάδος παραγωγής και κατεργασίας χά-
λυβα ΣΥΝ. χαλυβοβιοµηχανία. — χαλυβουργικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ < 
χάλυβας + -ουργία (< -ουργός < έργο)]. 

χαλυβώνω ρ. → χαλυβδώνω 
χαλώ (κ. -άω) κ. (λαϊκ.-σπάν.) χαλνώ ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χαλ-άς... | χά-

λασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. καταστρέφω (κάτι), ώστε να είναι 
πια άχρηστο: έριξε το ρολόι κάτω και το χάλασε || ~ µια κούκλα | µια 
καρέκλα || το πλύσιµο µε ζεστό νερό χαλάει τα µάλλινα || (µτφ.) µου 
χάλασε την ηρεµία µου µε τις φωνές του 2. προκαλώ βλάβη (σε κάτι), 
ώστε να χρειάζεται επιδιόρθωση: ~ το κασετόφωνο | το βίντεο 3. 
γκρεµίζω ή κατεδαφίζω: θα χαλάσουν το παλιό σπίτι, για να χτίσουν 
πολυκατοικία- ΦΡ. (α) χαλώ τον κόσµο (i) προκαλώ µεγάλη αναστά-
τωση, κυρ. διαµαρτυρόµενος για κάτι, αντιδρώντας έντονα σε κάτι: 
ένας κύριος χαλούσε τον κόσµο, γιατί δεν του επέτρεπαν να δει τον 
διευθυντή (ii) κάνω µεγάλη φασαρία: προσπαθούµε να κοιµηθούµε κι 
οι γείτονες χαλούν τον κόσµο µεσηµεριάτικα! (β) χαλάω κόσµο ση-
µειώνω µεγάλη επιτυχία: η τελευταία του ταινία χάλασε κόσµο κά-
νοντας ρεκόρ εισιτηρίων 4. υποβαθµίζω την ποιότητα (πράγµατος), 
µειώνω την αξία του: αυτό το µαγαζί έχει χαλάσει τα γλυκά | τα υφά-
σµατα | τα ρούχα του || (µτφ.) ο ανταγωνιστικός και βιαστικός τρόπος 
ζωής έχει χαλάσει την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων ΣΥΝ. υπο-
βαθµίζω, φτηναίνω, (λόγ.) ευτελίζω 5. (µτφ.) προκαλώ την αποδιοργά-
νωση, τη διάλυση (πράγµατος): µ'αυτά που κάνει, θα χαλάσει το σπίτι 
του | την οικογένεια του 6. διακόπτω τη σχέση (φιλική, οικονοµική 
κ.λπ.) που έχω µε κάποιον: ~ µια φιλία | συµφωνία | συνεργασία· ΦΡ. 
τα χαλάω (µε κάποιον) παύω να έχω σχέση, κυρ. ερωτική (µε κά-
ποιον): ο Τάκης τα χάλασε µε την Άννα || δεν είναι πια µαζί· τα 'χουν 
χαλάσει ANT. τα φτειάχνω 7. µαταιώνω, αποτρέπω την ολοκλήρωση 
(πράγµατος): ~ ένα σχέδιο | µια προσπάθεια || αύριο θα πάµε εκδρο-
µή, αν δεν µας τα χαλάσει ο καιρός || είχαµε κανονίσει βραδινή έξοδο, 
αλλά µας τα χάλασε η επίσκεψη της 8. (κυρ. για συναισθηµατικές 
καταστάσεις) επηρεάζω αρνητικά, ανατρέπω: ~ το κέφι | τη διάθεση | 
τη χαρά | την καρδιά κάποιου- ΦΡ. (λαϊκ.-οικ.) (κάτι) µε χαλάει (κάτι) 
µου προκαλεί πρόβληµα ή δυσαρέσκεια, µε ενοχλεί: «Γιατί, εσένα σε 
χαλάει να µας φιλοξενήσουν αυτοί και να µην πληρώσουµε και 
τίποτα;» 9. κάνω (κάτι) λιγότερο επιθυµητό ή ελκυστικό, µειώνω την 
απόλαυση από κάτι: έτσι όπως λέει τα ανέκδοτα, τα χαλάει || ~ την 
πλάκα | την έκπληξη | τη βραδιά- ΦΡ. (καθηµ.) το | τη χαλάω 
(κάποιου) καταστρέφω ένα ωραίο κλίµα, µια ευχάριστη κατάσταση 
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(στην οποία βρίσκονται άλλοι): έλα και συ µαζί µας, µη µας το χαλάς! || πάνω 
που είχαµε έρθει στο κέφι, άρχισαν να τσακώνονται και µας τη χάλασαν 10. 
βλάπτω την αισθητική αρτιότητα (πράγµατος): αυτό το µεγαθήριο χαλάει την 
οµορφιά τού τοπίου || αυτό το σηµάδι τής χαλάει το πρόσωπο || το φινάλε χαλάει 
όλο το κοµµάτι 11. κακο-µαθαίνω (κάποιον) ή επηρεάζω (κάποιον) αρνητικά 
στη συµπεριφορά και στο ήθος: του έκανε όλα τα χατίρια και τον χάλασε || 
αυτά τα υποκείµενα που συναναστρέφεται, θα τον χαλάσουν (θα τον δια-
φθείρουν) || «ένας εργατικός είχε µείνει, µου τον χαλάσατε κι αυτόν!», είπε ο 
διευθυντής 12. επιβαρύνω ή προκαλώ τη λειτουργική βλάβη οργάνου, προξενώ 
αρρώστια: θα χαλάσει το στοµάχι του µε τις αηδίες που τρώει || ~ την υγεία µου | 
τα µάτια µου 13. (σπάν.-λο-γοτ.) φονεύω, σκοτώνω: του 'στησαν καρτέρι, να 
τον χαλάσουν 14. ανταλλάσσω ένα νόµισµα µεγάλης αξίας µε άλλα άλλα 
µικρότερης αξίας που όλα µαζί έχουν την αξία τού ανταλλασσοµένου 
νοµίσµατος: έχεις να µου χαλάσεις ένα δεκαχίλιαρο σε χιλιάρικα; 15. χαραµίζω, 
δαπανώ χωρίς αποτέλεσµα ή κατά τρόπο υπερβολικό: ~ πολλά λεφτά για ρούχα 
|| χάλασε µία περιουσία γι' αυτό το σπίτι || ~ τον καιρό µου | την ώρα µου || 
χάλασε τη ζωή της | τα νιάτα της µε αυτό τον άνθρωπο- ΦΡ. (α) (παροιµ.) τον 
αράπη κι αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς βλ. λ. αράπης (β) δεν χαλάω 
χατίρι | χάρη (σε κάποιον) πραγµατοποιώ ό,τι µου έχει ζητηθεί, ικανοποιώ τις 
επιθυµίες (κάποιου), τα αιτήµατα που µου διατυπώνονται: στη γυναίκα του δεν 
χαλάει ποτέ χατίρι ♦ (αµετβ.) 16. καταστρέφοµαι, φθείροµαι, ώστε να είµαι πια 
άχρηστος: αν µπει νερό µέσα στον µηχανισµό του, θα χαλάσει το ρολόι || (µτφ.) 
µε τη φασαρία αυτή χάλασε ο ύπνος µου 17. παθαίνω βλάβη, παύω να 
λειτουργώ: έχει χαλάσει η τηλεόραση, θέλει επισκευή· ΦΡ. (α) χαλάει ο κόσµος 
(i) υπάρχει µεγάλη αναστάτωση: ~ µε τις αποκαλύψεις για το νέο σκάνδαλο 
ΣΥΝ. (γίνεται) χαµός (ii) γίνεται πολύς λόγος για κάτι, υπάρχει πολύ µεγάλο 
ενδιαφέρον για κάτι: ~ µε τις εξελίξεις στη µοριακή βιολογία (β) δεν χάλασε 
(κι) ο κόσµος | δεν θα χαλάσει (κι) ο κόσµος για κάτι που δεν χρειάζεται να 
προκαλέσει σοβαρή ανησυχία, που είναι συνηθισµένο ή ασήµαντο και οι 
επιπτώσεις του πολύ περιορισµένες ή ασήµαντες: ~, αν αργήσεις πέντε λεπτά 
στη δουλειά σου! (γ) ο κόσµος να χαλάσει ό,τι και αν γίνει, υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες: ~, εγώ θα πάω διακοπές || ~, πρέπει να τελειώσει αυτή η εκκρεµότητα 
|| ~, εγώ θα πω την αλήθεια 18. γίνοµαι χειρότερης ποιότητας, χάνω την αξία 
µου: έχουν χαλάσει πια τα φρούτα, δεν έχουν τη γεύση που είχαν παλιά- ΦΡ. χά-
λασε η µανέστρα | η µαγιονέζα (µτφ.) για κάτι που δεν ευοδώθηκε, που πήγε 
στραβά παρά τις προσδοκίες 19. (για σχέσεις επαγγελµατικές, ερωτικές κ.λπ.) 
διακόπτοµαι, παύω να ισχύω: η συµφωνία χάλασε στα συµβόλαια την τελευταία 
στιγµή || όταν χαλάει µια σχέση, συνήθως φταίνε και οι δύο 20. (µτφ.) παύω να 
υφίσταµαι, διαλύοµαι: ποιος ξέρει τι έγινε και χάλασε ο γάµος τους 21. 
µαταιώνοµαι, µένω ανολοκλήρωτος: το σχέδιο χάλασε, γιατί κάποιος µίλησε 
στην αστυνοµία 22. (κυρ. για συναισθηµατικές καταστάσεις) επηρεάζοµαι αρ-
νητικά, ανατρέποµαι: πώς να µη χαλάσει η διάθεση του µ'αυτά που άκουσε; 23. 
δεν έχω το επιθυµητό αποτέλεσµα, δεν έχω τον επιθυµητό αντίκτυπο, χάνω 
την ουσία µου: φυσικά χάλασε η έκπληξη µε τόσα υπονοούµενα που είχες 
πετάξει || αν το παρακάνεις, χαλάει η πλάκα! 24. χάνω την αισθητική µου 
αρτιότητα, γίνοµαι λιγότερο ωραίος: όλη η σύνθεση χαλάει από αυτή τη 
λεπτοµέρεια || µε τα χρόνια χάλασε πολύ το πρόσωπο της || χάλασε µετά την 
εγκυµοσύνη 25. (κυρ. για ανθρώπινα όργανα) αρρωσταίνω, αποκτώ πάθηση: µ' 
αυτό το αδύνατο φως που διαβάζει, χάλασαν τα µάτια του || αν τρως συνέχεια 
γλυκά, θα χαλάσουν τα δόντια σου! 26. αλλοιώνοµαι, υφίσταµαι ανεπιθύµητες 
βλάβες: βάλε το φαγητό στο ψυγείο, να µη χαλάσει 27. διαφθείροµαι ηθικά, 
υφίσταµαι την αρνητική επίδραση (κάποιου): πάει χάλασε κι αυτός, όλο ψευτιές 
είναι τελευταία || ήταν καλό παιδί, αλλά µ ' αυτούς που έµπλεξε, έχει χαλάσει 
πολύ! 28. (για τον καιρό) επιδεινώνοµαι: χάλασε ο καιρός, χειµώνιασε! 29. (η 
µτχ. χαλασµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. δαπανώ, σπάζω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χαλώ (-άω), αρχική σηµ. «χαλαρώνω, λύνω», αβεβ. ετύ-µου. Το αρχαιότερο θ. 
απαντά στον αόρ. χαλάς)σ)αι (απρφ.), αλλά η επιχειρηθείσα αναγωγή σε τ. 
*χαλός (< *gha-lo-s) δεν αποδεικνύεται. Εξίσου αβέβαιη είναι η συσχέτιση µε 
αρµ. xal «παιγνίδι», xalam «παίζω» ή xalal «ήσυχος, φιλικός», αφού εµφανίζει 
ιδιαίτερα σηµαντική µορφολογική και σηµασιολογική απόσταση]. 

χαµάδα (η) (λαϊκ.) ώριµος καρπός ελιάς που έχει πέσει στο έδαφος. [ΕΤΥ-Μ < 
χάµω + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. λιακ-άδα]. 

χαµαί επίρρ. (αρχαιοπρ.) χάµω, καταγής ΣΥΝ. κάτω. [ΕΤΥΜ αρχ., µε 
δυσερµήνευτη κατάλ. -αι (πβ. κ. πάλ-αι, παρ-αί), η οποία αποτελεί πιθ. 
υπόλειµµα αρχ. τοπικής πτώσεως µέσω τ. *χαµά (πβ. κ. λατ. hum! «χαµαί» - 
humus «χώµα»). Το θ. χαµ- ανάγεται σε I.E. *(dh)ghm-, συνεσταλµ. βαθµ. τής 
ρίζας που απαντά στο ουσ. χθων, χθονός (βλ.λ.)]. 

χαµαιλέοντας (ο) {-α κ. -ος | -όντων) 1. δενδρόβια, εντοµοφάγος σαύρα µήκους 
17-25 εκατοστών, µε χαρακτηριστική ικανότητα να αλλάζει ταχύτατα το 
χρώµα της προσαρµοζόµενη στο φυσικό της περιβάλλον µετακινείται 
εξαιρετικά αργά, διαθέτει µεγάλη ουρά για να βοηθείται στην αναρρίχηση της, 
επιµήκη γλώσσα µε την οποία συλλαµβάνει τη λεία της, ενώ τα κωνικά, 
εξογκωµένα µάτια της µπορούν να περιστρέφονται προς κάθε κατεύθυνση και 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο ΣΥΝ. (λαϊκ.) χαµολιός 2. (µτφ. ως 
χαρακτηρισµός) άνθρωπος που προσαρµόζει τις ιδέες, τις αρχές και τα 
φρονήµατα του στο εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον κατά το συµφέρον του, 
χωρίς ποτέ να έχει ειλικρινή και σταθερή τοποθέτηση ο ίδιος: αυτοί που 
επιβιώνουν τελικά, είναι οι ~ των πολιτικών παρασκηνίων, που τα έχουν καλά 
µε όλες τις ηγεσίες! Επίσης (λόγ.) χαµαιλέων [αρχ.] {χαµαιλέοντος}. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. χαµαιλέων < χαµαί + λέων, οπότε η κυριολεκτική σηµ. θα 
ήταν «λιοντάρι που έρπει»]. 

χαµαιλεόντεΐΌς, -α, -ο [1897] (λόγ.) αυτός που σχετίζεται ή µοιάζει µε τον 
χαµαιλέοντα· (ειδικότ. µτφ.) αυτός που προσαρµόζει τη συµπεριφορά του στο 
εκάστοτε περιβάλλον: «ένας πολιτικός µε - προσαρµοστικότητα» (εφηµ.). 

χαµαιλεοντισµός (ο) (κακόσ.) η προσαρµογή των ιδεών, των αρχών και των 
πεποιθήσεων κάποιου στο εκάστοτε κοινωνικό ή άλλο περιβάλλον σύµφωνα 
µε το συµφέρον του. 

χαµαίµηλον (το) [µτγν.] {χαµαιµήλ-ου | -ων} (λόγ.) το χαµοµήλι (βλ.λ.). 
χαµαιτυπείο (το) (λόγ.) 1. ο οίκος ανοχής, το πορναο ΣΥΝ. µπορντέλο 2. 

(γενικότ.) κάθε κακόφηµο στέκι, τόπος όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι τού 
υποκόσµου 3. (µτφ.) χώρος στον οποίο επικρατεί ανη-θικότητα. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χαµαιτυπεϊον < χαµαιτύπη «πόρνη» < χαµαί «χάµω» + -τύπη 
< αρχ. τύπτω]. 

χαµαίφυτο (το) {χαµαιφύτ-ου | -ων} (λόγ.) καθένα από τα φυτά που οι οφθαλµοί 
τους βρίσκονται κοντά ή µόλις πάνω από το έδαφος, κυρ. κατά τη διάρκεια τού 
χειµώνα, και συνήθ. έχουν χαµηλό ύψος και ξυλώδη βλαστό. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. chamaephyte]. 

χαµάλης (ο) {χαµάληδες} (λαϊκ.) 1. ο αχθοφόρος (βλ.λ.) 2. (µτφ.) πρόσωπο που 
εκτελεί τις δύσκολες, κουραστικές δουλειές: αυτός έκανε τον - κι οι άλλοι 
κέρδιζαν τη δόξα || ήταν ο ~ τού κόµµατος, αναλάµβανε όλες τις κουραστικές 
και βαριές εργασίες 3. (µειωτ.) ο χυδαίος βωµολόχος, ο πρόστυχος άνθρωπος: 
όχι να πέσω και στο στόµα των ~! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hamal]. 

χαµαλιάτικα (τα) (λαϊκ.) τα χρήµατα που παίρνει ως αµοιβή ο χαµάλης ΣΥΝ. 
αχθοφορικά. [ΕΤΥΜ < χαµάλης + παραγ. επίθηµα -ιάτικα, πβ. κ. µην-ιάτικο]. 

χαµαλίκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. επίστρωµα που στερεώνεται µε λουριά στην 
πλάτη αχθοφόρου, για να διευκολύνει τη µεταφορά τού φορτίου του 2. (κ. ως 
επίρρ.) µεταφέροντας κανείς κάποιον πάνω στην πλάτη του: τον πήρε ~ µέχρι 
το σπίτι του. [ΕΤΥΜ#< χαµαλίκι]. 

χαµαλίκι (το) {χαµαλικιού | χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η εργασία και το 
επάγγελµα τού χαµάλη 2. η καταναγκαστική βαριά δουλειά µε την οποία 
επιφορτίζεται κάποιος, κάθε δουλειά που εκτελείται ως αγγαρεία: τον είχαν 
στην οργάνωση µόνο για το ~ κι όχι για να παίρνει αποφάσεις ΣΥΝ. 
χαµαλοδουλειά. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hamallik < hamal «χαµάλης»]. 

χαµάλικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που ανήκει, αναφέρεται ή ταιριάζει σε χαµάλη: 
~ δουλειά. — χαµάλικα επίρρ. 

χαµαλοδουλειά (η) (λαϊκ.) βαριά και άχαρη εργασία, που γίνεται ως αγγαρεία, 
σκληρή και επίπονη εργασία ΣΥΝ. χαµαλίκι. 

χαµάµ (το) {άκλ.} 1. λουτρό που αποτελείται από σειρά δωµατίων 
διαφορετικής θερµοκρασίας (υγρής θερµότητας)· στο πρώτο ο επισκέπτης 
κάθεται σε θερµό (ξύλινο ή µαρµάρινο) ανάκλιντρο και υποβάλλεται στην 
έκθεση ζεστού αέρα, σε άλλο δωµάτιο (τού κυρ. λουτρού) λούεται µε θερµό 
νερό που εκτοξεύεται µε πίεση από κρουνούς και στο τρίτο βυθίζεται ο ίδιος 
πρώτα σε δεξαµενή ζεστού νερού (οπότε κατόπιν κάθεται µε βαρύ σκέπασµα 
ακίνητος, για να ιδρώσει) και έπειτα βυθίζεται απευθείας σε δεξαµενή ψυχρού 
νερού για όσο χρόνο µπορεί· επιπλέον υπάρχουν αποδυτήρια, χώροι για 
ανάπαυση και για χειροµαλάξεις (µασάζ) ΣΥΝ. τούρκικα λουτρά 2. (µτφ.) 
κάθε πάρα πολύ ζεστός και κλειστός χώρος: µε τον καύσωνα το σπίτι είχε γίνει 
~ (πβ. λ. σάουνα). [ΕΤΥΜ < τουρκ. hamam < αραβ. hammäm]. 

χαµένος, -η, -ο 1. (α) αυτός που δεν βρίσκεται πια στην κατοχή ή στη διάθεση 
κάποιου: βρήκε το - δαχτυλίδι || ο~ Παράδεισος || η ~ ευτυχία | νιότη || ~ 
πατρίδες (οι αρχαίες κοιτίδες τού ελληνισµού, που σήµερα ανήκουν σε άλλα 
κράτη, λ.χ. η Μ. Ασία, ο Πόντος κ.ά.) (β) αυτός που δεν υπάρχει πλέον: η ~ 
Ατλαντίδα 2. αυτός που έχει µείνει άγνωστος για πολύ χρόνο: βρέθηκε ένας 
ναός ~ στα βάθη τού Αµαζονίου 3. ηττηµένος ή ζηµιωµένος, αυτός που δεν 
ευνοείται από την έκβαση µιας διαδικασίας ή από µια κατάσταση: βγήκε ~ από 
αυτή τη συµφωνία || (ως ουσ.) οι ~ τού πολέµου || υποστηρίζει πάντα τους ~ || οι 
- τής ζωής (αυτοί που δεν κατάφεραν να επιτύχουν κοινωνικά ή οικονοµικά) || 
στα χαρτιά βγαίνει πάντα ~ || παίρνω πίσω τα ~ (ξανακερδίζω όσα έχασα) 4. 
αυτός που έχει χάσει τον προσανατολισµό του, που δεν γνωρίζει πού 
βρίσκεται: περιπλανήθηκαν για µήνες χαµένοι στον ωκεανό || χαµένοι στο 
διάστηµα 5. αυτός που έχει αλλού τη σκέψη του, που δεν προσέχει ή δεν 
σκέφτεται: τον είδα και προχωρούσε σαν ~· ΦΡ. τα 'χω χαµένα (i) έχω 
σαστίσει, κυρ. από µεγάλη έκπληξη: τέτοιο θράσος πρώτη φορά βλέπω- τι να 
πω, ~! (ii) έχω χάσει τα λογικά µου, δεν ξέρω τι λέω: ο γέρος τα 'χει εντελώς 
χαµένα! 6. αυτός που έχει υποστεί βλάβη, που έχει καταστραφεί· στη ΦΡ. είµαι 
| πάω χαµένος για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος διατρέχει µεγάλο κίνδυνο, 
είναι καταδικασµένος: αν µάθει την αλήθεια, πάµε χαµένοι! || αν τον πάρει 
είδηση η µάννα του, είναι χαµένος 7. αυτός που δεν εκπληρώθηκε, που δεν 
πραγµατοποιήθηκε: ~ όνειρα | οράµατα | ελπίδες · 8. αυτός που γίνεται µάταια, 
που δεν φέρνει αποτέλεσµα: µην ασχολείσαι µαζί τους, είναι ~ υπόθεση || οι 
συµβουλές µου πήγαν χαµένες || ~ προσπάθεια | κόπος | λόγια || µην αφήνεις τον 
καιρό να πηγαίνει ~· κάνε κάτι! ΦΡ. στα χαµένα χωρίς αποτέλεσµα: βλέπω τό-
σες προσπάθειες να πηγαίνουν ~ · 9. (για πρόσ.) αυτός που έχει χαµηλή ηθική 
ποιότητα: αυτός είναι ένας ~, ένα ρεµάλι! || (υβριστ.) φύγε από 'δώ, βρε χαµένε! 
ΦΡ. (µειωτ.) χαµένο κορµί παλιάνθρωπος, άν- 
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θρωπος χαµηλής ηθικής ΣΥΝ. τιποτένιος.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος, εµβρόντητος. 
[ΕΤΥΜ. Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. χάνω]. 

χαµέρπεια (η) {χωρ. πληθ.) (λόγ.) 1. η ιδιότητα τού χαµερπούς ΣΥΝ. 
ποταπότητα, µικροπρέπεια, ευτέλεια 2. κάθε πράξη µικροπρέπειας, η 
χαµερπής συµπεριφορά ΣΥΝ. ποταπότητα. 

χαµερπής, -ής, -ές {χαµερπ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που δείχνει χαµηλού 
επιπέδου συµπεριφορά, αναξιοπρεπή και µικροπρεπή, προκειµένου να επιτύχει 
τους στόχους του ΣΥΝ. ευτελής, ποταπός, τιποτέ-νιος, µικροπρεπής ΑΝΤ. 
υψηλός. — χαµερπώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜµτγν. < χαµ(αί) + -ερπής < έρπω]. 

χαµηλοβαθµος, -η, -ο αυτός που έχει χαµηλό βαθµό σε µια ιεραρχική κλίµακα: 
- υπάλληλος | προσωπικό ΑΝΤ. υψηλόβαθµος. 

χαµηλοβλεπουσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (συνήθ. ειρων.) γυναίκα που χαµηλώνει 
το βλέµµα της από σεµνότητα ή σεµνοτυφία ΣΥΝ. ντροπαλή, σεµνότυφη. 
[ΕΤΥΜ. < χαµηλός + βλέπω + επίθηµα -ούσα των µτχ., πβ. κ. ξανθο-µαλλ-
ούσα]. 

χαµηλοβλέφαρος, -η, -ο 1. αυτός που έχει µισόκλειστα τα βλέφαρα του, 
χαµηλωµένο το βλέµµα 2. (µτφ.) ντροπαλός. 

χαµηλοθωρης (ο) {χαµηλοθώρηδες}, χαµηλοθωρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 
(λαϊκ.) 1. (κυριολ.) αυτός που έχει χαµηλωµένο το βλέµµα του 2. (µτφ.) (α) 
πολύ ντροπαλός ΣΥΝ. χαµηλοβλέφαρος (β) αυτός που ξέρει να κρύβει τις 
πραγµατικές του προθέσεις, που δεν εκδηλώνει τις σκέψεις ή τις επιθυµίες του 
ΣΥΝ. ύπουλος, δόλιος. Επίσης χαµηλο-θωρούσα (η). [ΕΤΥΜ. < χαµηλός + -
θώρης < θωρώ]. 

χαµηλόµισθος, -η, -ο αυτός που έχει χαµηλό µισθό, που οι απολαβές από το 
επάγγελµα του είναι µικρές: ~ υπάλληλος || (κ. ως ουσ.) οι ~ πλήττονται από τη 
λιτότητα ΑΝΤ. υψηλόµισθος. 

χαµηλός, -ή, -ό 1. αυτός που σε σχέση µε τον µέσο όρο είναι τοποθετηµένος, 
βρίσκεται ή κινείται κοντά στο έδαφος, στο πάτωµα ή στην επιφάνεια τής γης: 
~ παράθυρο | ταβάνι | ράφι | φράχτης || ~ πτήση | µπαλιά ΑΝΤ. (υ)ψηλός 2. 
αυτός που το ύψος ή το βάθος του είναι µικρότερο από το αντίστοιχο τού 
µέσου όρου ή από το κανονικό: ~ υψόµετρο | ορεινός όγκος | στάθµη νερού || η 
κοίτη τού ποταµού είναι χαµηλή || ~ σκάφη || - παπούτσια | τακούνια ΣΥΝ. 
ρηχός, κοντός ΑΝΤ. ψηλός, βαθύς 3. αυτός που έχει κατεύθυνση προς το 
έδαφος: ~ βλέµµα | µατιά 4. (για τόπο) αυτός που έχει µικρό υψόµετρο ή βρί-
σκεται σε πεδιάδα ή κοντά στο επίπεδο τής θάλασσας 5. χαµηλά (τα) σηµείο 
µε µικρό υψόµετρο: πώς νιώθεις εκεί κάτω στα ~; ΦΡ. (πα-ροιµ.) απ' τα ψηλά 
στα χαµηλά κι απ' τα πολλά στα λίγα βλ. λ. ψηλός 6. αυτός που σχηµατίζει 
βαθιά καµπύλη, που κατεβαίνει αρκετά: -ντεκολτέ ΣΥΝ. βαθύς 7. αυτός που 
αντιστοιχεί στην αρχή ή στις κατώτερες θέσεις µιας κλίµακας κατατάξεως, 
µετρήσεως ή αξιολογήσεως: ~ εισόδηµα | κλιµάκιο | επίδοση | βαθµολογία | 
κόστος | αρτηριακή πίεση | τάση ρεύµατος | τιµές προϊόντων | κοινωνικά 
στρώµατα | ναύλος | κόµιστρο | ζήτηση | µισθός | ποσοστό | υψόµετρο | ακρο-
αµατικότητα | δηµοτικότητα | ταχύτητα || ~ ταχύτητες (η πρώτη και η δεύτερη) || 
~ ορατότητα | παραγωγή | ρυθµός || φαγητό µε ~ περιεκτικότητα σε θερµίδες || ~ 
θερµοκρασία ΑΝΤ. υψηλός 8. αυτός που κινείται στις κατώτερες νότες τής 
µουσικής κλίµακας: ~ νότες | φωνή | ήχος | τόνος- ΦΡ. (άνθρωπος) χαµηλών 
τόνων για µετριοπαθή άνθρωπο, που αποφεύγει τις συγκρούσεις και τις οξείες 
αντιπαραθέσεις, που ακολουθεί γενικά ήπια και διαλλακτική στάση 9. αυτός 
που δεν έχει ένταση, δύναµη: λέω κάτι µε ~ φωνή || ~ προφίλ (αγγλ. low 
profile) 10. (µτφ.) αυτός από τον οποίο απουσιάζει το σθένος, που δηλώνει 
κατάπτωση, εγκατάλειψη ή αδιαφορία: ~ φρόνηµα | ηθικό 11. ΜΕΤΕΩΡ. 
βαροµετρικό χαµηλό βλ. λ. βαροµετρικός. — (υποκ.) χα-µηλούτσικος, -η/-ια, 
-ο, χαµηλά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. επίρρ. χαµαί (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ηλός, πβ. κ. 
τρυφ-ηλός, σφριγ-ηλός]. 

χαµηλόστεγος, -η, -ο [1880] χαµηλοτάβανος (βλ.λ.). 
χαµηλοσυνταξιουχος (ο) συνταξιούχος µε χαµηλή σύνταξη. 
χαµηλοτάβανος, -η, -ο αυτός που έχει χαµηλή οροφή, χαµηλό ταβάνι: ~ 

δωµάτιο | σπίτι ΣΥΝ. χαµηλόστεγος ΑΝΤ. ψηλοτάβανος. 
χαµηλοτάκουνος, -η, -ο (για υποδήµατα) αυτός που έχει χαµηλό τακούνι: ~ 

παπούτσι | γόβα ΑΝΤ. ψηλοτάκουνος. 
χαµηλότοκος, -η, -ο αυτός που έχει, αποδίδει ή επιβαρύνεται µε χαµηλό 

επιτόκιο: ~ δάνειο | κατάθεση | οµόλογο. 
χαµηλόφωνος, -η, -ο 1. αυτός που έχει χαµηλή φωνή ή µιλά σιγανά ΑΝΤ. 

υψηλόφωνος 2. αυτός που λέγεται ή τραγουδιέται µε χαµηλή φωνή: ~ 
εκτέλεση | σχόλιο ΑΝΤ. υψηλόφωνος. — χαµηλόφωνα | χα-µηλοφώνως [1866] 
επίρρ. 

χαµήλωµα (το) [µεσν.] {χαµηλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η µείωση τού ύψους 
(ενός πράγµατος): το ~ τής φωνής | τής έντασης | των τιµών ΣΥΝ. µείωση, 
ελάττωση ΑΝΤ. ύψωση, µεγάλωµα, αύξηση 2. η τοποθεσία που βρίσκεται σε 
χαµηλό υψόµετρο ή σε συγκριτικά χαµηλότερο επίπεδο από τις γύρω περιοχές 
ΑΝΤ. ύψωµα. 

χαµηλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {χαµήλω-σα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. κάνω 
(κάτι) χαµηλό ή χαµηλότερο, µειώνω το ύψος: ~ έναν τοίχο | φράχτη ΑΝΤ. 
υψώνω 2. επιµηκύνω (κάτι) προς τα κάτω: ~ µια φούστα | τις κουρτίνες ΣΥΝ. 
µακραίνω ΑΝΤ. κονταίνω 3. κατεβάζω, τραβώ (κάτι) προς τα κάτω, το κάνω 
να στραφεί ή να µετακινηθεί προς τα κάτω: ~ τις τέντες | τα πανιά || ~ τα 
γυαλιά µου, για να δω κάτι ΣΥΝ. κατεβάζω ΑΝΤ. ανεβάζω ΦΡ. (α) χαµηλώνω 
τα µάτια | το βλέµµα στρέφω το βλέµµα µου προς τα κάτω: ~ από φόβο | 
ντροπή (β) (µτφ.) χαµηλώνω τη µύτη µου γίνοµαι λιγότερο υπερόπτης: καλά 
θα κάνει να χαµηλώσει λίγο τη µύτη του, γιατί έχει πολυπάρει αέρα 4. κάνω (κά- 

τι) λιγότερο, µειώνω την ένταση ή την ποσότητα του: χαµήλωσε την τηλεόραση 
| τη µουσική, προσπαθούµε να κοιµηθούµε || ~ το φως | την ταχύτητα | τους 
ρυθµούς παραγωγής | τη θερµοκρασία τού φούρνου || ~ την τιµή προϊόντος 
(φτηναίνω) || (µτφ.) ~ τους τόνους µιας συζήτησης ΣΥΝ. µειώνω ΑΝΤ. αυξάνω- 
ΦΡ. (µτφ.) χαµηλώνω τη φωνή γίνοµαι λιγότερο διεκδικητικός, µειώνω τις 
απαιτήσεις µου: πες του να χαµηλώσει λίγο τη φωνή, γιατί το έχει παρακάνει ♦ 
(αµετβ.) 5. γίνοµαι χαµηλός ή χαµηλότερος: « να χαµήλωναν τα βουνά...» 
(δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. κονταίνω ΑΝΤ. ψηλώνω 6. γίνοµαι λιγότερο βαθύς: την 
περίοδο τού καλοκαιριού το ποτάµι χαµηλώνει ΑΝΤ. βαθαίνω 7. σκύβω: 
χαµήλωσε, για να περάσει από τη χαµηλή πόρτα 8. κινούµαι προς τα κάτω: το 
αεροπλάνο χαµήλωνε, για να προσγειωθεί || ο ήλιος πήρε να χαµηλώνει ΣΥΝ. 
κατεβαίνω ΑΝΤ. ανεβαίνω 9. γίνοµαι λιγότερο έντονος, µειώνοµαι ως προς την 
ποσότητα µου, ελαττώνοµαι: χαµήλωσε η ταχύτητα | η ένταση | η φωνή | το 
φως | η θερµοκρασία || έχουν χαµηλώσει πολύ οι τόνοι ΣΥΝ. µειώνοµαι ΑΝΤ. 
αυξάνοµαι. 

χαµίνι (το) [1845] {χαµιν-ιού | -ιών} (κακόσ.) το αλητάκι, παιδί τού δρόµου 
ΣΥΝ. αλητόπαιδο, αλάνι, αλητάκος. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. gamin «αλητόπαιδο», αρχική σηµ. «βοηθός 
υαλοποιού», αβεβ. ετύµου, ίσως γερµ. αρχής, πβ. γερµ. Gamel «ανόητος 
νέος». Τη λ. πρωτοχρησιµοποίησε ο I. Σκυλίτσης στη µετάφραση των Αθλίων 
τού Β. Ουγκό]. 

Χαµίτες (οι) [1866] {Χαµιτών} (παλαιότ.) οι λαοί τής Β. Αφρικής, οι οποίοι 
έχουν τα χαρακτηριστικά τής λευκής φυλής και αποτελούν ιδιαίτερο κλάδο τής 
µεσογειακής φυλής. — χαµιτικός, -ή, -ό. [ΕΤΎΜ. Από το όν. τού Χαµ, γυιου 
τού Νώε και προγόνου των αφρικανικών λαών]. 

χαµιτοσηµιτικός, -ή, -ό ΓΛΩΣΣ. χαµιτοσηµιτική γλώσσα κάθε γλώσσα που 
ανήκει στην οικογένεια γλωσσών η οποία ανάγεται σε κοινή µητέρα-γλώσσα, 
που µιλιόταν στην περιοχή τής Σαχάρας µεταξύ τής όγδοης και έκτης χιλιετίας 
π.Χ. και στην οποία ανήκουν γλώσσες τής Β. Αφρικής και τής ΝΑ. Ασίας, 
όπως η Αραβική, η Αµχαρική, η Εβραϊκή και η Χάουσα- (κατ' επέκτ.) αυτός 
που αχνίζεται µε τις παραπάνω γλώσσες και τους λαούς που τις µιλούν: ~ 
προέλευση. [ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. hamito-semitisch]. 

χαµό- κ. χαµό- α' συνθετικό λέξεων που δηλώνει ότι κάτι: 1. βρίσκεται χαµηλά: 
χαµό-δεντρο 2. γίνεται χωρίς ένταση, ελαφρά: χαµογελώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
υποκοριστικός. 
[ΕΤΎΜ. Α' συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίρρ. 
χάµω]. 

χαµογελασµα (το) [1790] {χαµογελάσµ-ατος | -ατα, -άτων} το χαµό-γελο 
(βλ.λ.). 

χαµογελαστός, -ή, -ό 1. αυτός που χαµογελά, που έχει πρόσχαρο ύφος: ~ 
πρόσωπο | βλέµµα | παιδί ΣΥΝ. πρόσχαρος ΑΝΤ. σκυθρωπός, κατσούφης 2. 
αυτός που εκδηλώνεται µε χαµόγελο: ~ απάντηση. — χαµογελαστά επίρρ. 

χαµογέλιο (το) (λογοτ.) το χαµόγελο (βλ.λ.). 
χαµόγελο (το) 1. ελαφρά σύσπαση τού προσώπου, κατά την οποία 

ανασηκώνονται οι άκρες των χειλιών, συνήθ. χωρίς να ανοίξει το στόµα, για 
την έκφραση κυρ. θετικών συναισθηµάτων (λ.χ. χαράς, ευχαρίστησης, 
ηρεµίας, ικανοποίησης) ή των προθέσεων, των σκέψεων κάποιου: πλατύ | 
ζεστό | ειρωνικό | πικρό | προσποιητό | σαρκαστικό | παγωµένο | ηλίθιο ~ || 
σφιγµένο | συγκρατηµένο | σφιχτό ~||~ ευτυχίας | τρυφερότητας || προχωρούσαν 
µε το ~ στα χείλη ΣΥΝ. χαµογέλιο, χαµογελασµα, (λόγ.) µειδίαµα- ΦΡ. (α) σκάω 
χαµόγελο χαµογελώ (ενώ ήµουν σοβαρός): µόλις άκουσε τα ευχάριστα νέα, 
έσκασε χαµόγελο (β) κόβεται το χαµόγελο (κάποιου) (κάποιος) διακόπτει 
απότοµα το χαµόγελο του: όταν της ανακοίνωσαν ότι δεν θα πάρει άδεια, της 
κόπηκε το χαµόγελο 2. (µτφ.) χαµόγελα (τα) η ευχαρίστηση, η ικανοποίηση: η 
δηµοσκόπηση προκάλεσε χαµόγελα στην ηγεσία τού κόµµατος || πολλά ~ βλέπω, 
τι καλό συνέβη; ΦΡ. χαµόγελο ώς τ' αφτιά πολύ µεγάλη ευχαρίστηση, χαρά, η 
οποία εκφράζεται στο ύφος, στο πρόσωπο κάποιου: είχε ένα ~ µετά τη νίκη 
του στις εκλογές 3. (συνεκδ.) το άνοιγµα για τον λαιµό σε µπλούζες, φορέµατα, 
τού οποίου το κόψιµο φτάνει από ώµο σε ώµο. — (υποκ.) χαµογελάκι (το). 
[ΕΤΎΜ. < χαµογελώ (υποχωρητ.)]. 

χαµογελώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {χαµογελάς... | χαµογέλασα} ♦ 1. (αµετβ.) 
συσπώ ελαφρά το πρόσωπο, ανασηκώνοντας τις άκρες των χειλιών µου: τους 
ζήτησε να χαµογελάσουν για τη φωτογραφία || χαµογελούσε ευτυχισµένη | µε 
πίκρα || ~ πλατιά ΣΥΝ. (λόγ.) µειδιώ ♦ 2. (µετβ.) απευθύνω (σε κάποιον) 
χαµόγελο: του χαµογέλασε πονηρά || σε ποιον χαµογελάς; || όλοι της 
χαµογέλασαν ευγενικά || µας χαµογέλασε µε σηµασία | µε νόηµα (υπονοώντας 
κάτι) ■ ΦΡ. η τύχη χαµογελά (σε κάποιον) η τύχη ευνοεί (κάποιον): η τύχη 
τού χαµογέλασε-κέρδισε τον πρώτο λαχνό τού λαχείου. [ΕΤΥΜ < µεσν. 
χαµογελώ < χάµω + γελώ]. 

χαµόδεντρο (το) [µεσν.] δέντρο χαµηλού ύψους, θάµνος. 
χαµοζωή (η) η άθλια, φτωχική και µίζερη ζωή: δεν άντεξε τη ~. 
χαµοθεος (ο) (λαϊκ.) (κυριολ.) επίγειος θεός- (µτφ.) ο προστάτης, ο βοηθός 

(κάποιου): (παροιµ.) «κάθε δουλειά θέλει και χαµοθεό» || «έχεις χαµοθεό, έχεις 
και πανωθεό». 

χαµοκελλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) το χαµόσπιτο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
χάµω + -κέλλα < κελλί]- 

χαµοκερασιά (η) η φραουλιά. [ΕΤΥΜ < µεσν. χαµαικερασία, µε συνίζηση και 
προσαρµογή σε ά συνθ. χαµό-, < µτγν. χαµαικέρασος]. 

χαµοκέρασο (το) η φράουλα. 
χαµόκλαδο (το) κάθε χαµηλό κλαδί που έχει φυτρώσει κοντά στο έδαφος, που 

ακουµπά στη γη. 



χαµοκυλιέµαι 1932 χαντζαριά 
 

χαµοκυλιέµαι ρ. αµετβ. αποθ. {χαµοκυλίσ-τηκα, -µένος} (λαϊκ.) κυ-
λιέµαι κατάχαµα, στο έδαφος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 

χαµολούλουδο (το) µικρό και χαµηλό λουλούδι ή λουλούδι που µόλις 
έχει φυτρώσει. 

χαµοµήλι (το) {χαµοµηλ-ιού | -ιών} 1. ετήσιο ποώδες φυτό, που τα 
φύλλα και τα άνθη του διατάσσονται όπως τής µαργαρίτας, καλ-
λιεργείται ως φαρµακευτικό ή για το αιθέριο έλαιο που εξάγεται από 
αυτό και χρησιµοποιείται για την παρασκευή σαµπουάν, καλλυντι-
κών και ως αρωµατικό ΣΥΝ. χαµοµηλιά 2. το αφέψηµα που παρα-
σκευάζεται από αυτό το φυτό και έχει χαρακτηριστικές φαρµακευ-
τικές ιδιότητες, για τις οποίες χρησιµοποιείται ως τονωτικό, κατα-
πραϋντικό και αντισπασµωδικό. Επίσης χαµόµηλο [µεσν.] κ. χαµαί-
µηλο [µτγν.]. — (υποκ.) χαµοµηλάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Υποκ. τού µεσν. χαµόµηλον < µτγν. χαµαίµηλον < χαµαί + 
µήλον]. 

χαµοµήλια (η) το χαµοµήλι ως φυτό. 
χαµοµηλόλαδο (το) το αιθέριο έλαιο που εξάγεται από τα άνθη τού 

χαµοµηλιού (βλ. κ. λ. χαµοµήλι). 
χαµοπερδικα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (παλαιότ.) το ορτύκι (βλ.λ.). 
χαµός (ο) 1. η οριστική απώλεια: ο - τής αθωότητας | τής νεότητας 

ΣΥΝ. χάσιµο, απώλεια 2. η εξαφάνιση προσώπου (και σπανιότ.) πράγ-
µατος: ο ξαφνικός ~ του είναι ακόµα ανεξήγητος || (υβριστ.) άι στον 
χαµό! (χάσου) 3. (ειδικότ.) ο θάνατος: ο ~ τού µεγάλου ποιητή βύθισε 
τη χώρα στο πένθος ΣΥΝ. απώλεια 4. (οικ.) (α) η µεγάλη αναστάτωση 
από κοσµοσυρροή: στη συναυλία έγινε ~ || κάθε χρόνο παραµονές 
Χριστουγέννων στα µαγαζιά γίνεται ~ ΣΥΝ. κοσµοπληµύρα, κοσµοχα-
λασιά (β) η µεγάλη αναστάτωση, κατάσταση µεγάλης έντασης και 
αναταραχής: στο συνέδριο τού κόµµατος θα γίνει ~! || όταν ήχησαν οι 
σειρήνες, έγινε - στους δρόµους- όλοι έτρεχαν στα καταφύγια || φύγε, 
γιατί θα γίνει ~, αν συνεχίσεις! || (εµφατ.) έγινε ο ~! (µε τονισµένο το 
ο) ΣΥΝ. το σώσε- ΦΡ. χαµός στο ίσιωµα βλ. λ. ίσιωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εκφραστικός. [ΕΤΥΜ µεσν. < χάνω, κατά τα ουσ. σε -µός, πβ. κ. τριγ-
µός, καη-µός]. 

χαµοσερνω ρ. µετβ. {χαµόσυρ-α, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) σέρνω (κάτι) 
στη γη, κατάχαµα. 

χαµόσπιτο (το) χαµηλοτάβανο, φτωχικό σπίτι, πρόχειρα κατασκευα-
σµένο από φτηνά υλικά ΣΥΝ. χαµοκέλλα. 

χάµου επίρρ. → χάµω 
χαµούρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κ. χαµούρης (ο) {χαµούρηδες} (σηµ. 

2) (λαϊκ.-υβριστ.) 1. φθηνή πόρνη τού δρόµου, που δεν διαθέτει δω-
µάτιο και κρεβάτι, αλλά εκδίδεται στην ύπαιθρο 2. (γενικότ.) πρόσω-
πο εξευτελισµένο, ανυπόληπτο, ανήθικο. — χαµούρικος, -η/-ια, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < λατ. camura, θηλ. τού επιθ. camur «καµπύλος», τεχν. όρ., 
πιθ. δάνειο. Για τη σηµασιολ. εξέλιξη πβ. κ. το µεσν. κούρβα «καµπύ-
λη - πόρνη» (< λατ. curba)]. 

χάµουρα (τα) (χωρ. γεν.} (λαϊκ.) τα εξαρτήµατα που τοποθετούνται 
πάνω στα υποζύγια για την ίππευση, τη φόρτωση ή το ζέψιµό τους 
ΣΥΝ. σαγή. [ΕΤΥΜ < ρουµ. hamuri, πληθ. τού ham «σαγή ίππου»]. 

χαµουρεύοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {χαµουρεύτηκα} (οικ.) ανταλλάσσω 
ερωτικά χάδια (µε άλλο πρόσωπο). — χαµούρεµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. 

χαµουτζής (ο) {χαµουτζήδες} (µειωτ.) σύµφωνα µε κατοίκους τής Β. 
Ελλάδας, ο κάτοικος τής Νότιας Ελλάδας και ειδικότ. ο παλαιοελ-
λαδίτης. [ΕΤΥΜ. < χάµω | χάµου + παραγ. επίθηµα -τζής]. 

χαµπάρι κ. χαµπέρι (το) {χαµπαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η είδηση, τα νέα: 
τι χαµπάρια; (τι νέα;) || τι χαµπέρια µάς φέρνεις; ΦΡ. παίρνω χαµπάρι 
παίρνω είδηση, αντιλαµβάνοµαι (κάτι): τόση φασαρία γίνεται γι ' 
αυτό το θέµα κι αυτός δεν έχει πάρει χαµπάρι || αν σε πάρει χαµπάρι 
ότι τον κοροϊδεύεις, χάθηκες! ΣΥΝ. καταλαβαίνω, (µτφ.) µυρίζοµαι. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. haber «είδηση»]. 

χαµπαριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χαµπάριασα} (λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 1. απο-
κτώ αντίληψη (κάποιου πράγµατος): δεν χαµπαριάζει τίποτε! ΣΥΝ. 
αντιλαµβάνοµαι, καταλαβαίνω 2. έχω γνώσεις (σε συγκεκριµένο θέ-
µα): τι χαµπαριάζεις από µηχανές; || χαµπαριάζεις τίποτε από Αγγλι-
κά; 3. λαµβάνω υπ' όψιν µου, συνυπολογίζω (κάτι): αν θέλει κάτι, δεν 
χαµπαρίζει τίποτα και κανέναν ΣΥΝ. λογαριάζω, υπολογίζω ♦ (αµετβ.) 
4. αντιλαµβάνοµαι: πού να χαµπαρίσει, αυτός είναι εντελώς χαζός! 
5. (µτφ.-αρνητ.) δεν έχω γνώση ή αίσθηση ενός πράγµατος: δεν χα-
µπαρίζει αυτός από ευγένεια και τρόπους! ΣΥΝ. κατανοώ Επίσης χα-
µπαρίζω. 

habeas corpus λατ. (προφέρεται χάµπεας κόρπους) ελλην. να 
(κατ)έχεις (το) σώµα (σου)- νόµος τού 1679 στην Αγγλία, ο οποίος 
ισχύει ώς σήµερα (συµπληρωµένος µε µεταγενέστερους νόµους) στη 
Μ. Βρετανία και στις αγγλοσαξονικές χώρες και προστατεύει τον πο-
λίτη από αδικαιολόγητη κράτηση και δίωξη του. 

χάµπουργκερ (το) {άκλ.} 1. κιµάς σε σχήµα µπιφτεκιού που τηγα-
νίζεται 2. έδεσµα που πωλείται συνήθ. σε καταστήµατα έτοιµου φα-
γητού (φαστ-φουντ) και αποτελείται από δύο ηµισφαιρικά ψωµάκια, 
ανάµεσα στα οποία τοποθετείται το παραπάνω µπιφτέκι και άλλα 
συνοδευτικά (κέτσαπ, µαγιονέζα, τυρί, σαλάτα κ.λπ.), ανάλογα µε το 
είδος. — (υποκ.) χαµπουρνκεράκι (το). [ΕΤΥΜ; < αγγλ. hamburger 
(ενν. steak) < γερµ. Hamburg «Αµβούργο»]. 

χαµπουργκεράδικο (το) το κατάστηµα που πουλά χάµπουργκερ. 
χαµσίνι κ. χαµψίνι (το) [1898] (λαϊκ.) δυνατός, ξηρός και ζεστός άνε-

µος τής Αιγύπτου, που πνέει από την έρηµο. 
[ΕΤΥΜ; < αραβ. khamsin «πενήντα», επειδή ορισµένες φορές ο άνεµος 
αυτός διαρκούσε πενήντα ηµέρες]. 

χάµστερ (το) {άκλ.} τρωκτικό µε κοντή ουρά και τρίχωµα, που µετα-
φέρει την τροφή του µε µεγάλους θυλάκους στο εσωτερικό των πα-
ρειών του, είναι νυκτόβιο και τρέφεται κυρ. µε καρπούς, σπόρους και 
χόρτα- χρησιµοποιείται ως πειραµατόζωο αλλά συνηθίζεται και ως 
κατοικίδιο. — (υποκ.) χαµστεράκι (το). 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. hamster < γερµ. Hamster < αρχ. γερµ. hamastro, πβ. κ. 
αρχ. σαξ. hamstra]. 

χαµψίνι (το) → χαµσίνι 
χάµω επίρρ. (λαϊκ.) καταγής, στο έδαφος. Επίσης χάµου. [ΕΤΥΜ 

µεσν. < χάµαι < αρχ. χαµαί (βλ.λ.), µε αναβιβασµό τού τόνου και 
κατάλ. -ω κατά τα επιρρ. έξω, επάνω, κάτω. o τ. χάµου κατά τα 
παντού, πού, αλλού]. 

Χ.Α.Ν. (η) Χριστιανική Αδελφότητα Νέων. 
χαν (ο) {άκλ.} ο χαγάνος (βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ; < τουρκ. han < µογγολ. hän]. 
Χαναάν (η) {άκλ.} Π.∆.-Κ.∆. παράκτια περιοχή τής Α. Μεσογείου Θα-

λάσσης µε κέντρο τη Φοινίκη· η Παλαιστίνη. — Χαναναίος (ο), Χα-
ναναία (η), χαναανιτικός, -ή, -ό κ. χαναναϊκός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. 
kn'n | (mât) kina[jjii «(χωρά) τής Χαναάν», από το όν. τού γυιού τού 
Χαµ και εγγονού τού Νώε. Το τόπων. συνδ. µε την ονοµ. Χνά, την 
οποία ο Εκαταίος ο Μιλήσιος αποδίδει στη Φοινίκη]. 

χάνδακας (ο) {χανδάκων} 1. το χαντάκι (βλ.λ.) 2. (παλαιότ. µε κεφ.) 
το Ηράκλειο Κρήτης. Επίσης χάνδαξ [µτγν.] {χάνδακος}. [ΕΤΥΜ Βλ. 
λ. χαντάκι, Ηράκλειο]. 

χάνδρα (η) → χάντρα 
Χ.Α.Ν.Θ. (η) Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. 
χάνι (το) {χαν-ιού | -ιών} (παλαιότ.) πανδοχείο για την κατάλυση οδοι-

πόρων: το ~ τής Γραβιάς. [ΕΤΥΜ < τουρκ. han]. 
Χανιά (τα) {Χανίων} πόλη τής ∆. Κρήτης, πρωτεύουσα τού οµώνυµου 

νοµού (νοµός Χανίων). — Χανιώτης (ο), Χανιώτισσα (η), χανιώτικος, 
-η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Αβεβ. ετύµου. Η τολµηρή αναγωγή τού τοπωνυµίου στο ουσ. 
χάννος δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Περισσότερο ικανο-
ποιητική φαίνεται η άποψη ότι το τοπωνύµιο ετυµολογείται από το 
(τουρκ.) χάνι µέσω τύπων τού πληθ. των χανιών | τα χανιά (επί βενε-
τικής κυριαρχίας τής Κρήτης µαρτυρείται η ονοµασία Lacanea)]. 

Hannibal ante portas λατ. (προφέρεται Χάνιµπαλ άν-τε πόρτας) ελ-
λην. ο Αννίβας προ των πυλών (ενν. τής Ρώµης)- για να δείξουµε ότι ο 
κίνδυνος είναι άµεσος και ορατός. 

χάννος (ο) (συνήθ. ορθ. χάνος) 1. θαλάσσιο ψάρι που µοιάζει πολύ µε 
την πέρκα, έχει καστανό και λευκό χρώµα, µικρά λέπια και η ουρά 
του είναι στρογγυλεµένη προς τα µέσα· συγγενεύει µε τον ροφό, τη 
σφυρίδα, το λαβράκι κ.λπ. 2. (µτφ.) ο ανόητος άνθρωπος: κοιτάζει | 
στέκει σαν - ΣΥΝ. (εκφραστ.) χάχας. 
[ΕΤΥΜ µτγν., µεταπλ. τ. τού αρχ. χάννα | -η µε αλλαγή γένους. Το αρχ. 
χάννα | -η είναι αβεβ. ετύµου, πιθ. εντάσσεται στην ετυµολ. οικογέ-
νεια των ρ. χαίνω, χάσκω (βλ.λ.), µε εκφραστ. διπλασιασµό -νν-, δη-
λώνοντας έτσι το ψάρι που ανοίγει πολύ το στόµα του. Η υπόθεση πε-
ρί αιγυπτιακής προελ. δεν ευσταθεί]. 

χάνος (ο) → χαγάνος 
χανουµισσα (η) {χανουµισσών} 1. µουσουλµάνα γυναίκα, κυρ. 

ενταγµένη σε χαρέµι 2. (γενικότ.) η Τουρκάλα, η Οθωµανή γυναίκα. 
—(υποκ.) χανουµάκι κ. χανούµι (το). 
[ΕΤΥΜ < χανούµ (< τουρκ. hanim) + παραγ. επίθηµα -ισσα, πβ. κ. βα-
σίλ-ισσα]. 

Χάνσα (η) 1. (κατά τον Μεσαίωνα στη ∆. Ευρώπη, κυρ. στη Γερµανία) 
σύµπραξη εµπόρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων τού εµπορί-
ου 2. η Χανσεατική Ένωση. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. hansa < µέσ. γερµ. hanse, που συνδ. µε αρχ. γερµ. hansa 
«εταιρεία»]. 

χανσεατικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη Χάνσα 2. Χανσε-
ατική Ένωση µεσαιωνική σύµπραξη εκατόν πενήντα πόλεων τής Β. 
Γερµανίας και παρακείµενων χωρών για την προώθηση και προστα-
σία τού εµπορίου. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. hanseatisch < hansa 
(βλ. κ. χάνσα)]. 

χανσενικός, -ή, -ό ΙΑΤΡ. (επίσ.) ο λεπρός (βλ. λ. λέπρα). [ΕΤΥΜ Από 
το όν. τού Νορβηγού γιατρού και βοτανολόγου Gerhart H.A. Hansen 
(1841-1912), ο οποίος το 1874 ανακάλυψε το παθογόνο µικρόβιο τής 
λέπρας]. 

χαντάκι (το) {χαντακ-ιού | -ιών} επίµηκες σκάµµα ή φυσικό άνοιγµα 
τής γης σαν µικρή τάφρος, που αξιοποιείται συχνά για τη διοχέτευ-
ση τού νερού, λ.χ. για το πότισµα χωραφιού ή για την αποστράγγιση 
νερών ή τοποθέτηση αγωγών καλωδίων: ανοίγω | σκάβω ~. [ΕΤΥΜ. < 
µεσν. χανδάκιον, υποκ. τού µτγν. χάνδαξ, -ακος < αραβ. khandâq 
«τάφρος»]. 

χαντακώνω ρ. µετβ. {χαντάκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. (κυριολ.) 
ρίχνω σε χαντάκι (κάποιον/κάτι), µε πρόθεση να του προκαλέσω βλά-
βη 2. (συνήθ. µτφ.) προκαλώ την καταστροφή (κάποιου) συνήθ. άθε-
λα του, τον παγιδεύω σε επικίνδυνη κατάσταση: ο δικηγόρος του τον 
χαντάκωσε σ'αυτή την υπόθεση || στην επιχείρηση που δουλεύει έχει 
χαντακωθεί- δουλεύει σαν χαµάλης και δεν έχει προοπτικές εξέλιξης. 
— χαντάκωµα (το). 

χαντζάρα κ. χατζάρα (η) (λαϊκ.) το µεγάλο χαντζάρι. 
χαντζάρι κ. χατζαρι (το) (χαντζαρ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) κοφτερό σπαθί 

µε µεγάλο, καµπύλο σχήµα, που χρησιµοποιούσαν οι µουσουλµάνοι, 
κυρ. οι Τούρκοι πολεµιστές και οι πειρατές. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
hançer]. 

χαντζαριά κ. χατζαριά (η) το χτύπηµα µε χαντζάρι ή χαντζάρα, καθώς 
και το σηµάδι ή η πληγή που προκαλεί αυτό. 



χαντζής 1933 χάνω 
 

χαντζής (ο) → χανιτζής 
χαντικαπ (το) {άκλ.} ελλην. υστέρηση 1. αγώνας ή διαγωνισµός στον 

οποίο οι συµµετέχοντες είτε επιβαρύνονται µε µειονεκτήµατα (όπως 
λ.χ. µε µεγαλύτερα βάρη, µακρύτερες αποστάσεις, λιγότερο χρόνο), 
αν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, είτε ευνοούνται µε αντίστοιχα 
πλεονεκτήµατα (λ.χ. µικρότερων βαρών, µικρότερων αποστάσεων, πε-
ρισσότερου χρόνου), αν υστερούν σε σωµατικά προσόντα, ώστε να 
εξισώνονται οι πιθανότητες όλων για νίκη 2. κάθε µειονέκτηµα που 
δυσκολεύει την επιτυχία, που αποτελεί εµπόδιο ΣΥΝ. πρόσκοµµα 3. 
σωµατική ή πνευµατική αναπηρία, η οποία κυρ. καθιστά τις κα-
θηµερινές δραστηριότητες δύσκολες ΣΥΝ. αναπηρία, ελάττωµα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. handicap < φρ. hand in cap «χέρι µέσα σε καπέλο», τρό-
πος συναλλαγής ή ανταλλαγής κατά τον οποίο (τον 17ο αι.) τα δύο 
µέρη και ο επιδιαιτητής τοποθετούσαν χρήµατα σε καπέλο, o επιδι-
αιτητής δήλωνε επίσης το ποσόν που έπρεπε να καταβάλει το ένα 
από τα δύο µέρη, ώστε η συναλλαγή να καταστεί ισορροπηµένη και 
συµφέρουσα, οι δε συναλλασσόµενοι έβγαζαν τα χέρια τους από το 
καπέλο γεµάτα ή άδεια, δηλ. αποδεχόµενοι ή αρνούµενοι τη ρύθµι-
ση]. 

χάντµπολ (το) {άκλ.} ελλην. χειροσφαίριση- οµαδικό παιχνίδι που 
παίζεται µε στρογγυλή µπάλα σε γήπεδο 40 επί 20 µέτρων (µε δύο µι-
κρά τέρµατα) µεταξύ δύο επταµελών οµάδων (από έξι παίκτες και 
έναν τερµατοφύλακα), οι οποίοι εναλλάσσουν τη µπάλα µε τα χέρια 
προσπαθώντας να επιτύχουν όσο το δυνατόν περισσότερα τέρµατα 
(γκολ) εις βάρος τής αντίπαλης οµάδας. — χαντµπολίστας (ο), χα-
ντµπολίστρια (η). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. handball < hand «χέρι» + ball 
«µπάλα»]. 

χάντρα (η) {χαντρών} 1. µικρό κοµµάτι, σφαιρικού ή κυλινδρικού 
σχήµατος, από σκληρό υλικό µε διαµπερή τρύπα, ώστε να περνιέται 
σε κλωστή, αλυσίδα, λουράκι, καρφίτσα κ.λπ. και να φοριέται ως κό-
σµηµα, στολίδι: οι ~ τού κοµπολογιού || γυάλινη | πλαστική ~ || πέρα-
σε στο παιδί µια ~ για το µάτι (γαλάζιου χρώµατος, µε σχέδιο σαν 
µάτι, που συνήθ. καρφιτσώνεται πάνω στα ρούχα τού µωρού, για 
προστασία από µάτιασµα) 2. (µτφ.) (α) το έντονο, λαµπερό και όµορ-
φο µάτι (β) µεγάλη σταγόνα: µία ~ δάκρυ κύλησε απ' τα µάτια ✈  3. 
χάντρες (οι) µικρά και στρογγυλά φασόλια. — (υποκ.) χοντρούλα κ. 
χαντρίτσα (η). [ETYM. µεσν., πιθ. αραβ. αρχής]. 

χάνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έχασα, χά-θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. καταλή-
γω να µην έχω (κάτι), λ.χ. λόγω ατυχήµατος: στο αεροδρόµιο έχασαν 
όλες τους τις αποσκευές 2. (α) παύω να έχω (κάτι) δικό µου ή πάνω 
µου (από απροσεξία και συνήθ. προσωρινά): έχασα την αλυσιδίτσα 
µου στην παραλία || ~ τα κλειδιά µου | τον αναπτήρα µου ANT. βρίσκω 
(β) παύω να έχω την κυριότητα ή την ιδιοκτησία (πράγµατος): ~ 
πολλά χρήµατα | µια περιουσία στα χαρτιά || έβαλε το σπίτι υποθήκη 
και το έχασε- ΦΡ. (παροιµ.) έχασε | µη χάσει η Βενετία βελόνι για 
απώλεια εντελώς ασήµαντη 3. αδυνατώ να διατηρήσω ή να συγκρα-
τήσω (κάτι): ~ την ισορροπία µου | το βήµα µου | τον έλεγχο τού αυ-
τοκινήτου || (για αεροπλάνα) ~ ύψος (συνήθ. λόγω βλάβης)· ΦΡ. (α) τα 
χάνω σαστίζω: απ' τη χαρά του τα 'χάσε και δεν ήξερε τι έλεγε ΣΥΝ. 
τα έχω χαµένα (β) χάνω τον µπούσουλα βλ. λ. µπούσουλας (γ) χάνω 
τα νερά µου βλ. λ. νερό (δ) χάνω το µυαλό µου /τον νου µου βλ. λ. · 
µυαλό (ε) χάνω τις αισθήσεις µου βλ. λ. αίσθηση (στ) χάνω τ' αβγά 
και τα καλάθια | τα πασχαλιά βλ. λ. αβγό (ζ) (µτφ.) τα 'χω χάσει έχω 
τρελαθεί (η) χάνω τα λόγια µου (i) µιλώ σε κάποιον χωρίς να βρίσκω 
ανταπόκριση: άδικα χάνεις τα λόγια σου, αυτός δεν ακούει κανέναν! 
(ii) δεν µπορώ να ελέγξω τον λόγο µου λόγω ταραχής, συναισθηµατι-
κής φόρτισης κ.λπ.: όποτε πάει να της µιλήσει, χάνει τα λόγια του! 4. 
(απο)στερούµαι (κάτι): ~ τη δουλειά µου | τα πολιτικά µου δικαιώµατα 
| την ελευθερία µου- ΦΡ. (α) χάνω τη ζωή µου πεθαίνω (β) τι είχα, τι 
έχασα για περιπτώσεις στις οποίες η κατάσταση κάποιου δεν αλλάζει, 
µένει όπως είχε: µια προσπάθεια έκανα, αλλά δεν πέτυχε- ~! (γ) δεν 
έχω τίποτε να χάσω | τι έχω να χάσω για προσπάθειες που 
αναλαµβάνει κανείς χωρίς τον φόβο τής αποτυχίας, χωρίς να θεωρεί 
αντικίνητρο πιθανό αρνητικό αποτέλεσµα: θα του τα πω όλα κι ας µη 
µε πιστέψει- ~; (δ) τι θα χάσω, αν... δεν θα έχω καµία απώλεια ή επι-
βάρυνση, αυτό που θα στερηθώ είναι εντελώς ασήµαντο: ~ δεν βγω κι 
ένα βράδυ; (ε) χάνω (κάτι) προς χάριν (κάποιου) στερούµαι (κάτι) 
συνειδητά χάριν (πράγµατος | προσώπου): προτίµησε να χάσει την 
ευκαιρία µιας καλής καριέρας προς χάριν τής οικογένειας της 5. παύω 
να χαρακτηρίζοµαι από κάτι (ικανότητα, ιδιότητα, αντίληψη, 
νοοτροπία κ.λπ.), τουλάχιστον στον βαθµό που συνέβαινε αυτό πα-
λαιότερα: ~ τον αυθορµητισµό | τη δύναµη | τη λάµψη µου || η υπόθεση 
χάνει τη γοητεία | το µυστήριο | το ενδιαφέρον της || θα χάσω την 
υποµονή µου µαζί σου! || µε τα χρόνια έχασε τη µνήµη | την αίγλη | την 
οµορφιά | τον ροµαντισµό | τη µαχητικότητα του || το λάστιχο στον ήλιο 
χάνει την ελαστικότητα του || ~ τα µυαλά | τα λογικά µου (παραφρονώ, 
τρελαίνοµαι) || ~ πάσα ιδέα ! την εκτίµηση µου για κάποιον ΦΡ. (µτφ.) 
χάνω τον ύπνο µου για (κάποιον | κάτι) νοιάζοµαι, ανησυχώ ή 
ανυποµονώ για (κάποιον/κάτι): έχω χάσει τον ύπο-νο µου µε τα 
καµώµατα τής κόρης µου! 6. αποστερούµαι (κάποιον, κυρ. αγαπηµένο 
πρόσωπο) λόγω θανάτου: ~ την αδελφή | τον πατέρα µου 7. (για µέλος 
| όργανο τού σώµατος) παύω να έχω: έχασε το χέρι του στον πόλεµο || 
~ τα µαλλιά | τα δόντια µου- ΦΡ. (µτφ.) χάνω ΓΟ κεφάλι µου µε 
αποκεφαλίζουν: ο πασάς τον ειδοποίησε ότι αν δεν πιάσει τον ληστή 
θα χάσει το κεφάλι του 8. παρουσιάζω απώλεια από κάτι: ~ αίµα | 
βάρος || ~ τις αισθήσεις µου (λιποθυµώ)· ΦΡ. (µτφ.) χάνω το χρώµα 
µου βλ. λ. χρώµα 9. (για γιατρό) αποτυγχάνω να κρατήσω στη ζωή 
(ασθενή): δυστυχώς, τον χάσαµε στην εγχείρηση 10. (για γυναίκα) 
αποβάλλω: έχασε το µωρό στον δεύτερο µήνα ΣΥΝ. 

αποβάλλω 11. (µτφ.) υφίσταµαι την ηθική φθορά, διαφθείρω ή κολά-
ζω: ~ την ψυχή µου! 12. δεν προλαβαίνω (κάτι) (λόγω αργοπορίας 
µου): έχασα την αρχή τού έργου! || ~ το αεροπλάνο | το λεωφορείο || ~ 
µια παράδοση µαθήµατος | µια οµιλία 13. (συνήθ. για συσκευές µε-
τρήσεως) λειτουργώ πιο αργά από το κανονικό, µε χρονική καθυστέ-
ρηση: το ρολόι χάνει ένα λεπτό τη µέρα || το µηχάνηµα χάνει στροφές 
14. µου ξεφεύγει (κάποιος/κάτι), δεν µπορώ να το παρακολουθήσω, 
είτε γιατί φεύγει από το οπτικό µου πεδίο είτε διότι δεν υπέπεσε στην 
αντίληψη µου: τον χάσαµε µέσα στο πλήθος || δεν έχασε λέξη απ'όσα 
είπες- ΦΡ. (α) χάνει η µάννα το παιδί και το παιδί τη µάννα υπάρχει 
πολυκοσµία, θόρυβος και αταξία: στη χθεσινή συγκέντρωση έχανε η 
µάννα το παιδί και το παιδί τη µάννα || Με τέτοια γραφειοκρατία ~! 
∆εν βγάζεις άκρη! (β) χάνω τον δρόµο (µου) ξεστρατίζω, βγαίνω από 
τη σωστή πορεία, κατεύθυνση (γ) κάποιος βλέπει το δέντρο και χάνει 
το δάσος βλ. λ. δάσος (δ) πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις... για 
κάποιον που συχνάζει συστηµατικά σε συγκεκριµένο µέρος: ~ στα 
µπιλιάρδα | στο γήπεδο | στο καφενείο 15. υστερώ, µένω πολύ πίσω 
(από κάποιον/κάτι): οι άλλοι δροµείς τον έχασαν από τον δεύτερο γύ-
ρο- ΦΡ. (µτφ.) χάνω έδαφος (i) οπισθοχωρώ: οι εχθροί µας χάνουν συ-
νεχώς έδαφος (υποχωρούν) (ii) µένω πίσω έναντι (άλλου) σε διεκδί-
κηση, συναγωνισµό κ.λπ.: το κόµµα φαίνεται να χάνει έδαφος σε όλες 
τις δηµοσκοπήσεις 16. (α) αφήνω (κάτι) αναξιοποίητο: έχασε την 
ευκαιρία τής ζωής του || δεν έχασα λεπτό- µάζεψα τα πράγµατα µου κι 
ετοιµάστηκα για διακοπές! (β) (ειδικότ. για πρόσ.) δεν αξιοποιώ το 
ταλέντο, τις ικανότητες κάποιου: «η κατάργηση των προνοµίων για 
τους αθλητές ήταν ο λόγος που χάσαµε πολλούς µελλοντικούς 
πρωταθλητές» (εφηµ.) (γ) ξοδεύω (κάτι) χωρίς αποτέλεσµα, µάταια ή 
άσκοπα: ~ τον καιρό µου τεµπελιάζοντας || ~ τις ώρες µου µπροστά 
στην τηλεόραση || ~ τα νιάτα µου, χωρίς να κάνω τίποτα 17. (α) δεν 
αποκοµίζω τα αναµενόµενα οφέλη (λόγω εσφαλµένης πρόβλεψης, 
κακής εκτίµησης ή κακού χειρισµού) (β) αποτυγχάνω να κατακτήσω, 
να κερδίσω κάτι (το οποίο διεκδικώ): η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 
την αγορά των Βαλκανίων ΦΡ. χάνω το τρένο βλ. λ. τρένο 
18. ηττώµαι σε (κάτι): ~ ένα παιχνίδι | έναν αγώνα | έναν πόλεµο | τις 
εκλογές | τη δίκη (καταδικάζοµαι) || έχασε τον πρώτο γύρο στη διεκ-
δίκηση τής προεδρίας || έχασε τις µάχες, αλλά κέρδισε τον πόλεµο 
19. (α) (για επιχειρήσεις) έχω συγκεκριµένη ζηµιά: η εταιρεία φέτος 
έχασε ένα δις! (β) παρουσιάζω απώλειες: το ρούβλι έχασε µεγάλο µέ-
ρος τής αξίας του 20. (για µηχανήµατα, συσκευές, εξαρτήµατα κ.λπ.) 
έχω διαρροή υλικού ή συστατικού: η µηχανή χάνει λάδια || το λάστιχο 
τού αυτοκινήτου χάνει αέρα ♦ (αµετβ.) 21. βγαίνω ζηµιωµένος (από 
µια διαδικασία), βαρύνοµαι µε αρνητικές δεσµεύσεις ή συνέπειες 
(από τη συµµετοχή µου σε αυτή): ~ από ένα συµβόλαιο | συµφωνία | 
συνεργασία 22. υφίσταµαι ήττα, νικιέµαι: ~ στον πόλεµο | στον αγώνα 
| στο σκάκι- ΦΡ. όποιος χάνει στα χαρτιά, κερδίζει στην αγάπη σε 
χαρτοπαίγνιο, ως παρηγοριά στους χαµένους 23. υποτιµώ-µαι, 
µειώνεται η αξία µου (αισθητική, ηθική, επιστηµονική κ.λπ.): εσύ 
χάνεις, όταν κοροϊδεύεις τους φίλους σου || µε τα µαλλιά κοντά χάνει 
πολύ στην εµφάνιση || το πρωτότυπο πάντα χάνει στη µετάφραση 24. 
στερούµαι (κάτι) σηµαντικό, από το οποίο θα µπορούσα να αντλήσω 
ικανοποίηση, απόλαυση: αν δεν τον έχεις δει πάνω στο σανίδι, 
πραγµατικά χάνεις! || έχασες που δεν ήρθες µαζί µας στη Χίο! || 
δοκίµασε κι απ' αυτό το παγωτό, χάνεις! || (κ. µετβ.) µη χάσετε αυτή 
την ταινία! 25. (για πρόσ.-µειωτ.) δεν πάω καλά, το µυαλό µου δεν 
λειτουργεί σωστά: µην του δίνεις και πολλή σηµασία, το άτοµο χάνει! 
|| κατάλαβες τι σου είπα ή χάνεις; || αυτός ο άνθρωπος από κάπου χά-
νει! (µεσοπαθ. χάνοµαι) 26. παύω να υπάρχω, εξαφανίζοµαι: χάνο-
νται οι παραδόσεις τού λαού µας || χάθηκε ο ροµαντισµός | η πίστη 
των νέων στα κόµµατα 27. παύω να φαίνοµαι, βγαίνω από το οπτικό 
πεδίο (κάποιου): µακρινή γραµµή που χάνεται στον ορίζοντα || Πού 
πήγε; Έχει χαθεί από προσώπου γης || (µτφ.) η ιστορία τής οικογένειας 
του χάνεται στα χρόνια τού Βυζαντίου- ΦΡ. (α) άι χάσου | άι να χαθείς! | 
χάσου από τα µάτια µου! εξαφανίσου, φύγε από µπροστά µου!: ~, να 
µη σε βλέπω- κ. υβριστ. ως έκφραση µεγάλης αγανάκτησης και οργής: 
ου να (µου) χαθείς, παλιάνθρωπε! (β) χάνοµαι από τον κόσµο | απ' 
όλους κλείνοµαι µέσα στο σπίτι µου, αποφεύγω τις εξόδους και τις 
κοινωνικές συναναστροφές ή εγκαταλείπω τα εγκόσµια: ήταν σί-
γουρα σοβαρό αυτό που σου έτυχε, αλλά τι θα κάνεις, θα χαθείς από 
τον κόσµο; (γ) χάνοµαι από προσώπου γης (ι) εξαφανίζοµαι ή έχω 
πολύ καιρό να εµφανιστώ κάπου (ii) σε εκφράσεις που δηλώνουν ότι 
κάποιος αισθάνεται µεγάλη ντροπή για κάτι που έκανε!: µόλις κατά-
λαβα ό,τι τον προσέβαλα, ήθελα να χαθώ από προσώπου γης 28. (για 
πρόσ.) δεν έχω επικοινωνία µε κάποιον ή αυτή γίνεται όλο και πιο 
σπάνια: χαθήκαµε, βρε παιδί µου, χρόνια και ζαµάνια έχω να σε δω! 
ΦΡ. να µη χανόµαστε | να µη χαθούµε | να µη χάνεσαι να κρατήσουµε 
επαφή, να συνεχίσουµε να επικοινωνούµε: Να µη χαθούµε, έτσι; 
Πάρε κανένα τηλέφωνο! 29. µε εγκαταλείπουν οι δυνάµεις, οι αισθή-
σεις µου: νιώθω να χάνοµαι || ταράχτηκα τόσο πολύ, που ένιωσα να 
χάνοµαι ΣΥΝ. λιποθυµώ 30. πεθαίνω: χιλιάδες χάθηκαν στο µέτωπο 
πολεµώντας για την πατρίδα 31. βυθίζοµαι σε απελπισία: µη χάνεσαι- 
υπάρχει ακόµα ελπίδα! 32. κατέχοµαι από σφοδρό πάθος (συνήθ. 
ερωτικό): ~ για σένα 33. οδηγούµαι στην καταστροφή, στην αποτυχία: 
ένα λάθος αν γίνει, χάθηκαν όλα! ΣΥΝ. καταστρέφοµαι, αποτυγχάνω· 
ΦΡ. (α) δεν θα χαθώ θα τα καταφέρω, θα βρω λύση ή τον δρόµο µου 
(στη ζωή): µην ανησυχείς, ~, θα επιβιώσω (β) κανείς δεν χάνεται 
όλοι κάπως τακτοποιούν τη ζωή τους, βρίσκουν τον δρόµο τους στη 
ζωή: ~ αργά ή γρήγορα θα βρει τι θέλει να κάνει (γ) εδώ ο κόσµος 
χάνεται... για περιπτώσεις στις οποίες κανείς ασχολείται µε 
ασήµαντα πράγµατα, ενώ γύρω του συµβαίνουν άλλα σηµαντικά (δ) 
κανένας καλός δεν χάνεται | οι καλοί δεν χάνονται οι άξιοι άνθρω- 
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ποι κάποια στιγµή αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται 34. (για 
πλοία) ναυαγώ: το σκάφος χάθηκε στα άγρια κύµατα τού ωκεανού 
ΣΥΝ. βυθίζοµαι· ΦΡ. (παροιµ.) εδώ καράβια χάνονται, βαρκουλες αρ-
µενίζουν σε περιπτώσεις που κάποιος ασχολείται µε ασήµαντα 
πράγµατα, την ώρα που συµβαίνουν σηµαντικά γεγονότα, συνταρα-
κτικές εξελίξεις 35. (για πόλεις) υποδουλώνοµαι, κυριεύοµαι, πέφτω 
σε εχθρούς: χάθηκε η Τροία | η Πόλη 36. (α) ασχολούµαι µε πράγµα-
τα κατώτερα των πραγµατικών µου δυνατοτήτων, δεν αξιοποιούµαι 
εκεί όπου µου αξίζει: εσύ, παιδί µου, χάνεσαι πίσω από ένα γραφείο· 
έπρεπε να πας για δικηγόρος µε τέτοια ευφράδεια! (β) µένω ανεκµε-
τάλλευτος, χαραµίζοµαι: µην αφήνεις τον καιρό να χάνεται! || έχουν 
χαθεί πολλές ευκαιρίες ώς τώρα 37. απορροφώµαι ολοκληρωτικά, 
αφοσιώνοµαι (σε κάτι): άσε µε να χαθώ στη µουσική | στα βιβλία 
(στη µελέτη τους) | στην έρευνα | στα όνειρα | στις αναµνήσεις | στον 
κόσµο µου ΣΥΝ. ξεχνιέµαι, βυθίζοµαι 38. ακολουθώ λανθασµένο δρό-
µο, κινούµαι χωρίς προσανατολισµό: κάθε φορά που έρχοµαι σπίτι 
σου, χάνοµαι σ' αυτά τα δροµάκια 39. (µτφ.) περιπλέκοµαι σε αδιέ-
ξοδα: χάνεσαι µέσα σε αυτές τις παραποµπές | υποσηµειώσεις | ε-
ξαιρέσεις 40. (για αναµέτρηση, ανταγωνισµό, αντιπαράθεση κ.λπ.) 
καταλήγω σε ήττα, σε αρνητικό αποτέλεσµα (εις βάρος κάποιου): χά-
νεται ένας αγώνας || κι αν χάθηκε µία µάχη, δεν χάθηκε ο πόλεµος! 
41. (η µτχ. χαµένος, -η, -ο) βλ.λ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εκπίπτω, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έχασα (< έχασα < εχάωσα, αόρ. τού µτγν. 
χαώ | -όω «εξολοθρεύω, καταστρέφω» < αρχ. χάος), κατά το σχήµα 
έπιασα - πιάνω, έφθασα - φθάνω]. 

χάος (το) {χάους | χωρ. πληθ.} 1. το άπειρο τού διαστήµατος, η άµορ-
φη µάζα που υπήρχε πριν από τη δηµιουργία τού σύµπαντος 2. η 
άβυσσος (βλ.λ.) 3. απότοµος, αχανής γκρεµός: µπροστά τους ανοιγό-
ταν το ~ ΣΥΝ. βάραθρο 4. (µτφ.) κατάσταση πλήρους συγχύσεως ή 
αταξίας: το ~ τής γραφειοκρατίας | των εκκρεµών υποθέσεων | τής 
δηµόσιας διοίκησης || στο γραφείο επικρατεί ~ µετά τις ανακοινώσεις 
για απολύσεις || πολιτικό ~ ΣΥΝ. (µτφ.) χαµός, ακαταστασία, αταξία, 
αναστάτωση ΑΝΤ. τάξη, ευρυθµία 5. (α) ΟΙΚΟΝ. θεωρία χάους και 
καταστροφής µαθηµατική θεωρία κατά την οποία οι εξωγενείς πα-
ράγοντες µπορούν µόνο να επιτείνουν και όχι να προκαλέσουν ανι-
σορροπία στη λειτουργία ενός συστήµατος, η οποία οφείλεται µόνο 
σε ενδογενείς παράγοντες (β) ΦΥΣ. επιστήµη τού χάους η επιστήµη 
που µελετά πώς από το τυχαίο, το ασταθές, το απρόβλεπτο, την ατα-
ξία δηµιουργείται τάξη και µορφή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα, συµµετρία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *χά-Ρος (όπως επιµαρτυρείται από το αρχ. επίθ. χαϋ-
νος) < *ghau-, συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *gh5u- «χάσκω, χασµουριέ-
µαι», πβ. αρχ. γερµ. goumo (> γερµ. Gaumen «ουρανίσκος»), αρχ. 
αγγλ. giegan «κραυγάζω» κ.ά. Η εκδοχή αυτή θα ενέτασσε τη λ. στην 
ετυµολ. οικογένεια των ρ. χαίνω, χάσκω, αλλά το σηµασιολ. εύρος της 
προξενεί δυσχέρειες και δεν έχει ερµηνευθεί ικανοποιητικά η σηµα-
ντική θέση τής λ. χάος στις κοσµογονικές θεωρίες]. 

χαοτικός, -ή, -ό [1875] 1. αυτός που σχετίζεται µε το χάος ΣΥΝ. χαώ-
δης, αβυσσαλέος 2. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από σύγχυση, 
από στοιχεία αντιφατικά ή µπερδεµένα: ~ άτοµο | συµπεριφορά | σκέ-
ψη. — χαοτικ-ά | -ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
chaotique]. 

χαπάκι (το) → χάπι 
χαπάκιας (ο) {χαπάκηδες} (λαϊκ.-µειωτ.) (ως χαρακτηρισµός) πρό-

σωπο που χρησιµοποιεί ναρκωτικά χάπια. 
[ΕΤΥΜ. < χάπι + παραγ. επίθηµα -άκιας (βλ.λ.), πβ. κ. γυαλ-άκιας, 
µατ-άκιας], 

χαπακώνοµαι ρ. αµετβ. αποθ. (χαπακώ-θηκα, -µένος} (λαϊκ.-οικ.) 
χρησιµοποιώ ναρκωτικά χάπια. 

χάπενινγκ (το) {άκλ.} 1. αυθόρµητη και συνήθ. πρωτότυπη παρά-
σταση ή ψυχαγωγική εκδήλωση, συχνά µε συµµετοχή τού κοινού και 
αντισυµβατικό χαρακτήρα, που οργανώνεται λ.χ. για την παρουσία-
ση, τη διαφήµιση προσώπου ή προϊόντος, την ευαισθητοποίηση τού 
κόσµου σε ένα θέµα κ.λπ.: για τα εγκαίνια τής έκθεσης διοργανώνε-
ται ~ µε ζογκλέρ και χορευτές! 2. κάθε γεγονός που θεωρείται ασυ-
νήθιστο: ο χορός τής Ένωσης είχε και -, καθώς ο πρόεδρος ανέβηκε 
στο βήµα κρατώντας µία γλάστρα. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. happening < p. happen «συµβαίνω» < hap «συµβάν» < 
αρχ. σκανδ. happ «τύχη, πιθανότητα»]. 

χάπι (το) {χαπ-ιού | -ιών} 1. µικρού µεγέθους δισκίο ή κάψουλα φαρ-
µάκου, που έχει σχεδιαστεί ώστε να λαµβάνεται από το στόµα είτε 
µε κατάποση είτε µε διάλυση του στο στόµα: ηρεµιστικό | υπνωτικό - 
ΣΥΝ. καταπότι 2. (ειδικότ.) (αντισυλληπτικό) χάπι βλ. λ. αντισυλλη-
πτικός 3. (συνεκδ.) η µέθοδος αντισύλληψης που συνίσταται στη λή-
ψη των παραπάνω δισκίων: το ~ είναι η ασφαλέστερη αντισύλληψη 4. 
(µτφ.) κάτι δυσάρεστο που πρέπει να δεχτεί ή να υποµείνει κανείς: 
να ΤΟ καταπιούµε κι αυτό το ~, αλλά δεν µπορούν να συνεχιστούν οι 
υποχωρήσεις- ΦΡ. χρυσώνω το χάπι (σε κάποιον) παρουσιάζω µε 
όσο το δυνατόν πιο κοµψό και ευχάριστο τρόπο (σε κάποιον) µια 
δυσάρεστη κατάσταση, την οποία θα υποστεί: προσπάθησε να του 
χρυσώσει το χάπι λέγοντας του ότι, παρά τις µεγάλες θυσίες που θα 
υποστεί, θα υπάρξει αργότερα ανάλογη ανταµοιβή. — (υποκ.) χαπάκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. hap. H φρ. χρυσώνω το χάπι αποδίδει τη γαλλ. dorer 
la pilule]. 

χαπιέντ κ. χάπι-εντ (το) {άκλ.} (κυρ. στον κινηµατογράφο) το ευτυ-
χές τέλος, η ευνοϊκή κατάληξη: η ταινία είχε ~. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
happy end]. 

Χαρά (η) γυναικείο όνοµα, συνήθ. συντοµ. τ. ονοµάτων όπως Χαρί-
κλεια, Χαραλαµπία, Χάρις. 

χαρά (η) 1. συναίσθηµα ή κατάσταση µεγάλης ευχαρίστησης και ικα- 

νοποίησης, που οφείλεται στο ότι κάποιος κατέχει ή ζει κάτι που τον 
ευχαριστεί πολύ: ένιωσε µεγάλη ~ που είδε τον αδελφό της µετά από 
τόσα χρόνια || έζησε τη ~ να δει τα όνειρα του να πραγµατοποιούνται 
ΑΝΤ. λύπη, δυστυχία- ΦΡ. (α) είµαι µια χαρά είµαι σε πολύ καλή κα-
τάσταση: οι γιατροί είπαν ότι ~! || αν περιποιηθείς λιγάκι τον κήπο, θα 
'ναι µια χαρά! (β) δίνω χαρά (σε κάποιον) κάνω (κάποιον) να αι-
σθανθεί χαρούµενος: µας έδωσε χαρά µε την επιτυχία του! (γ) χαρά 
σ' εκείνον | σ' τον (= σε αυτόν) που... είναι τυχερός ή δικαιολογηµένα 
ευτυχισµένος εκείνος που...: ~ έχει σπίτι σ' αυτή την παραλία | έχει 
πολλά παιδιά | µπορεί να ταξιδεύει συχνά! || (παροιµ.) «η τιµή τιµή 
δεν έχει και χαρά σ' τον που την έχει!» (δ) χαρά σ' εσένα πρέπει να 
χαίρεσαι (για την τύχη σου ή την ευτυχία σου): ~ που δεν αγχώνεσαι! 
|| ~ που ξεµπέρδεψες µε τις εξετάσεις! (ε) χαρά στο πρά(γ)µα! για 
κάτι το οποίο θεωρούµε ασήµαντο, ανάξιο λόγου: ~! Κι εγώ µπορώ να 
ζωγραφίσω τέτοιον πίνακα! (στ) µε γεια σου, µε χαρά σου χαλάλι 
σου: ~ ό,τι ξοδέψεις (ζ) γεια σου (και) χαρά σου | γεια χαρά (ως 
χαιρετισµός) να είσαι καλά: «- Γεια σου, χαρά σου γέρο! -Πού πάτε, 
ωρέ παιδιά;» (δηµοτ. τραγ.) (η) χαρά Θεού υπέροχη, ηλιόλουστη µέ-
ρα ή ευχάριστη ατµόσφαιρα: έξω είναι ~, βγες µια βόλτα! || ο κάµπος 
ήταν ~ και ανθρώπων (θ) µετά χαράς (µετά χαράς, Ξενοφ. Ιέρων 1.25) 
µε µεγάλη ευχαρίστηση: -Μπορείς να µε βοηθήσεις; —! (ι) µια χαρά 
πολύ καλά: τα κατάφερε ~ στις εξετάσεις! || -Πώς περνάς; —! ΣΥΝ. 
περίφηµα (ια) (ειρων.) µια χαρά και δυο τροµάρες βλ. λ. τροµάρα (ιβ) 
(ειρων.) χαρά σε (κάποιον | κάτι) για (κάποιον/κάτι) που απορρίπτε-
ται, για τον οποίο εκφράζονται ισχυρές ενστάσεις: Χαρά στο κατόρ-
θωµα πια! Και εγώ µπορώ να το κάνω! || χαρά στον άντρα που περ-
νιέται για γόης! || Χαρά στο πράµα! Αυτό όλοι µπορούν να το κάνουν! 
(ιγ) χαράς ευαγγέλια για εξαιρετικά ευχάριστη είδηση, για µήνυµα 
που προκαλεί πολύ µεγάλη ευτυχία ή ικανοποίηση: ~ για τους 
µαθητές- αύριο απεργούν οι καθηγητές! (ιδ) µες στην καλή | τρελή 
χαρά για πρόσωπο που εµφανίζεται πολύ χαρούµενο (συχνά ενώ οι 
περιστάσεις θα απαιτούσαν το αντίθετο): όλοι είχαµε εκνευριστεί 
αφάνταστα από τα γεγονότα και µόνο η Μαρία ήταν ~ (ιε) πετάω απ' 
τη χαρά µου αισθάνοµαι πολύ µεγάλη χαρά και το δείχνω 2. η έκ-
φραση αυτού τού συναισθήµατος: κοίτα ~ που κέρδισε το στοίχηµα! 
ΦΡ. (α) κάνω χαρά εκφράζω πόσο χαρούµενος είµαι (για κάτι): έκανε 
µεγάλη χαρά που µας είδε, φιλιά, αγκαλιές... (β) κάνω χαρές (σε κά-
ποιον) εκδηλώνω (σε κάποιον) την ευχαρίστηση µου για την παρου-
σία του, δείχνω πόσο χαίροµαι που τον βλέπω, που είµαι κοντά του: ο 
σκύλος τού έκανε χαρές µόλις τον είδε 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε προκαλεί 
τέτοιο συναίσθηµα ή συναισθηµατική κατάσταση, η αιτία αυτού τού 
συναισθήµατος ικανοποίησης: είναι ~ µου που σε βλέπω ξανά! || είναι 
- να µπορείς να ερωτεύεσαι- ΦΡ. χαρά µου! ως προσφώνηση αγάπης 
ή οικειότητας: να 'σαι καλά, ~ 4. ο γάµος· κυρ. στη ΦΡ. στη χαρά | 
στις χαρές σου! στον γάµο σου: να γλεντήσουµε και ~! ΣΥΝ. στα δικά 
σου! — (υποκ.) χαρούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ευχάριστος. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
χαίρω (βλ.λ.)]. 

χαραγή (η) 1. η χαρακιά, η χαραγµατιά 2. η εντοµή (σε κορµούς φυ-
τών ή δέντρων) · 3. σχισµή, χαραµάδα · 4. η χαραυγή. [ΕΤΥΜ. < θ. 
χαραγ- (τού χαράσσω) + κατάλ. -ή (πβ. άρπαγ-ή)]. 

χάραγµα (το) [αρχ.] {χαράγµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η χάραξη µε αιχ-
µηρό όργανο πάνω σε µια επιφάνεια 2. το επιφανειακό σχίσιµο, η 
ρωγµή ΣΥΝ. ραγισµατιά. 

χαραγµατιά κ. χαραµατιά (η) 1. το χάραγµα (βλ.λ.) 2. (συνεκδ.) ση-
µάδι από την ελαφρά χάραξη µιας επιφάνειας: το τρίψιµο µε σκληρή 
βούρτσα άφησε χαραγµατιές στο λούστρο | στην πορσελάνη | στο ξύλο 
ΣΥΝ. χαρακιά 3. (στον τ. χαραµατιά) η χαραµάδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < 
χάραγµα, -ατός + επίθηµα -ιά, πβ. κ. δαγκωµατ-ιά]. 

χαράδρα (η) (χαραδρών) επίµηκες βαθύ άνοιγµα τής γης, κυρίως σε 
πλαγιά λόφου ή βουνού (πβ. κ. λ. φαράγγι, κοιλάδα). [ΕΤΥΜ. αρχ., 
αβεβ. ετύµου, πιθ. συνδ. µε το αρχ. ουδ. χέραδος «πέτρα, λιθάρι» (που, 
εντούτοις, είναι εξίσου αβεβ. ετύµου, πβ. κ. χερµάς, -άδος «πέτρα») 
µε επίθηµα -ρα, αν και ο φωνηεντισµός θα υποδείκνυε την ύπαρξη 
συνεσταλµ. βαθµ. στον τ. χαράδρα. Η συχνά προτεινόµενη αναγωγή 
στο ρ. χαράσσω δεν είναι µορφολογικά ισχυρή]. 

χαράζω κ. χαράσσω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χάρα-ξα, -χτηκα, -γµένος} ♦ 
(µετβ.) 1. πιέζω µια επιφάνεια µε κάτι πολύ σκληρό ή µε αιχµηρό 
όργανο, προκαλώντας της γραµµές (ή σχηµατίζοντας σχέδια): ~ τ' 
όνοµα µου σε µαρµάρινη πλάκα || χάραξαν τα αρχικά τους στις βέρες 
τους 2. τραβώ γραµµές µε χάρακα ή άλλο όργανο σχεδίασης: ~ µια 
λευκή σελίδα ΣΥΝ. χαρακώνω 3. προσδιορίζω την έκταση που θα 
καταλάβει ένα έργο, κυρ. µια κατασκευή, βάσει σχεδίου, αρχιτεκτο-
νικής ή πολεοδοµικής µελέτης: στις καµένες περιοχές έχουν ήδη χα-
ράξει οικόπεδα || θα χαραχτεί µεγάλος δρόµος έξι λωρίδων 4. (µτφ.) 
προσδιορίζω το πλαίσιο εξέλιξης, δίνω τις συντεταγµένες δράσεως: ~ 
τις νέες κατευθύνσεις τής πολιτικής τού κόµµατος || οι Μεγάλες ∆υ-
νάµεις χάραξαν τη µοίρα τού νέου κράτους ΣΥΝ. σχεδιάζω, καθορίζω-

ΦΡ. χαράζω πορεία βλ. λ. πορεία 5. (µτφ.) εντυπώνω βαθιά και ανεξί-
τηλα (κάτι): ~ κάτι στη µνήµη µου || η εικόνα του έχει χαραχτεί βαθιά 
µέσα µου ♦ (αµετβ.) 6. (για όργανο, αντικείµενα κ.λπ.) µπορώ να 
κόβω µια επιφάνεια, αφήνοντας µόνιµα σηµάδια σε αυτήν: αυτό το 
λεπίδι έχει στοµώσει, δεν χαράζει! (τριτοπρόσ. χαράζει) 7. ξηµερώ-
νει: χάραξε η µέρα || έξω χαράζει 8. φωτίζεται ο ορίζοντας πριν από 
την ανατολή: ήταν η ώρα που χαράζει! 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. χαράσσω < *χαράκ-}ω < χάραξ, -ακος (βλ.λ.). 
Η µτφ. σηµ. είναι µτγν.]. 

χάρακας (ο) {χαράκων} γεωµετρικό όργανο για τη χάραξη ευθειών 
γραµµών, συνήθ. µε διαβάθµιση στη µία πλευρά του, για τον υπολο-
γισµό σε εκατοστά τού µήκους µιας γραµµής, µιας απόστασης κ.λπ.: 
µετρώ το ύψος µε τον ~ || τραβώ γραµµές µε τον ~ || χτυπώ κά- 
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ποιον µε τον ~ || (καθηµ.) τις βρέχω σε κάποιον µε τον χάρακα (τιµω-
ρώ µαθητή, χτυπώντας τον στην παλάµη µε αυτό το όργανο για πα-
ραδειγµατισµό). — (υποκ.) χαρακάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χάραξ, -ακος, τεχν. όρ., αβεβ. ετύµου. Έχει προταθεί η 
σύνδεση τής λ. µε I.E. p. *gher- «χαράσσω, σκαλίζω», πβ. λιθ. zeriù 
«χαράζω, τραβώ γραµµές», τοχ. kâr(r)e «τάφρος». Η σύνδεση µε το 
εβρ. häras «σκάβω» δεν ευσταθεί]. 

χαράκι (το) {χαρακ-ιού | -ιών} 1. η χαραγµατιά (βλ.λ.) 2. καθεµία από 
τις παράλληλες γραµµές που είναι χαραγµένες, σχεδιασµένες ή τυ-
πωµένες σε µια σελίδα, σε ένα φύλλο χαρτιού 3. εντοµή στον φλοιό ή 
στον κορµό φυτού ή δέντρου, λ.χ. για τον εµβολιασµό του · 4. (δια-
λεκτ.) µικρός βράχος, πέτρινος όγκος: «σε ψηλό βουνό, σε ριζιµιό ~» 
(ριζίτικο Κρήτης). [ΕΤΥΜ. < µτγν. χαράκιον, υποκ. τού αρχ. χάραξ, -
ακος]. 

χαρακιά (η) 1. η βαθιά γραµµή ή το σηµάδι που αφήνει σε µια επι-
φάνεια το χάραγµα της: κάνε µια - στον κορµό τού δέντρου, να τρέξει 
το ρετσίνι || το σώµα του ήταν γεµάτο χαρακιές απ' το µαστίγωµα! 
ΣΥΝ. χαραγµατιά, χαράκι 2. (συνεκδ.) ευθεία γραµµή που τραβά 
κανείς µε τον χάρακα. 

χαρακίρι (το) {άκλ.} 1. τελετουργική αυτοκτονία µε βαθύ σχίσιµο και 
άνοιγµα τής κοιλιάς µε ξίφος ή µαχαίρι, που ήταν µέρος τής πα-
λαιότ. παραδόσεως τής ιαπωνικής στρατιωτικής τάξης των σαµουράι 
και αποτελούσε βασικό στοιχείο τού κώδικα τιµής για πολεµιστές ή 
αξιωµατούχους που είχαν ατιµαστεί, καταδικαστεί σε θάνατο ή ήταν 
έκφραση βαθύτατου πένθους· ΦΡ. (σκωπτ.-οικ.) θα κάνω χαρακίρι θα 
αυτοκτονήσω· ως έκφραση απόγνωσης, όταν κανείς δεν µπορεί να 
αντέξει άλλο µια κατάσταση 2. (µτφ.) κάθε πράξη αυτοκτονίας ή 
αυτοκαταστροφής: το να οµολογήσει µπροστά στις τηλεοπτικές 
κάµερες τις σχέσεις του µε πρώην ναζί, ισοδυναµεί µε πολιτικό ~ || για 
την καριέρα του η παραίτηση ήταν καθαρό ~! [ΕΤΥΜ. < ιαπ. harakiri < 
hara «κοιλιά» + kiri «κόβω»]. 

χαρακτήρας (ο) 1. το σύνολο των ιδιοτήτων και των γνωρισµάτων που 
διαµορφώνουν και απαρτίζουν την ιδιαιτερότητα ενός ατόµου, που 
καθορίζουν και συγχρόνως εκφράζονται µε τον ξεχωριστό τρόπο. 
συµπεριφοράς, σκέψης, αντίδρασης τού ατόµου: εξαιρετικός | καλός | 
αγαθός | βίαιος ~ || από τον ~ του είναι εκδηλωτικός | ευγενικός | βίαιος 
|| έχουν εντελώς διαφορετικό ~, αν και είναι αδέλφια || αιτία τού 
διαζυγίου ήταν η ασυµφωνία χαρακτήρων ΣΥΝ. ιδιοσυγκρασία 2. 
(συνεκδ.) καθένα από αυτά τα επιµέρους χαρακτηριστικά ή τα γνω-
ρίσµατα κάποιου: δεν είναι ο ~ του να λέει ψέµατα 3. (συνεκδ.) το 
ίδιο το άτοµο (αναφορικά µε τη συµπεριφορά ή την προσωπικότητα 
του): δεν την εµπιστεύοµαι καθόλου- δεν είναι καλός ~ 4. η ποιότητα 
ήθους ή συµπεριφοράς, η ηθική ακεραιότητα: άνθρωπος µε ~ || τα 
συνετά λόγια της δείχνουν άνθρωπο µε -■ ΦΡ. κρατώ χαρακτήρα δεν 
υποκύπτω σε πιέσεις, µένω σταθερός στη θέση και στις αρχές µου 5. 
το σύνολο των ιδιοτήτων, των ξεχωριστών γνωρισµάτων που διακρί-
νουν κάτι (χώρο, αντικείµενο, γεγονός, έργο, κατάσταση κλπ.): έπρεπε 
να σεβαστούν τον θρησκευτικό χαρακτήρα τής εκδήλωσης || η 
διακόσµηση είχε µικτό ~, µε στοιχεία ανατολίτικα και ευρωπαϊκά || ο 
ενωτικός ~ των λόγων του || «η βελτίωση τής συγκοινωνίας θα επέλθει 
µε την ενίσχυση τού δηµόσιου ~ των συγκοινωνιών» (εφηµ.) 6. το 
ξεχωριστό ύφος, η τεχνοτροπία ενός καλλιτέχνη ή λογοτέχνη: ο ξε-
χωριστός ~ τού Καζαντζάκη ΣΥΝ. στυλ, ύφος 7. καθένα από τα πρό-
σωπα ενός έργου (λογοτεχνικού, θεατρικού, κινηµατογραφικού 
κ.λπ.): όλοι οι - τού έργου είναι αδύναµοι και µοναχικοί άνθρωποι || 
κωµωδία χαρακτήρων 8. θεατρικός, κινηµατογραφικός ή τηλεοπτικός 
ρόλος: ο - τού Οιδίποδα δεν µπορεί να ερµηνευθεί από έναν τόσο νέο 
ηθοποιό · 9. καθένα από τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε ένα 
σύστηµα γραφής και ειδικότ. το τυπογραφικό στοιχείο · 10. ΠΛΗΡΟΦ. 
ένα σύµβολο (π.χ. γράµµα, αριθµητικό ψηφίο), κωδικοποιηµένο στον 
Η/Υ µε δυαδικά ψηφία, συνήθως 8 ή 16· ΦΡ. (α) ιδιότητες χαρακτή-
ρων τα χαρακτηριστικά που είναι δυνατόν να έχει ένα γράµµα, κεί-
µενο, λ.χ. το στυλ του (υπογραµµισµένο, απλό, πλάγιο κ.λπ.), ο τρόπος 
εµφάνισης του (β) κρυφοί χαρακτήρες τα βοηθητικά στοιχεία (δια-
στήµατα, παράγραφοι κ.λπ.) τα οποία παρουσιάζονται στην οθόνη 
τού υπολογιστή, χωρίς να εµφανίζονται στο τυπωµένο κείµενο · 11. 
ΓΛΩΣΣ. το τελευταίο γράµµα τού θέµατος µιας λέξης· λ.χ. στο ρ. τρέχω 
το χ 12. ΒΙΟΛ. κάθε γνώρισµα, λειτουργία, δοµή ή ουσία ενός οργα-
νισµού, που προκύπτει από την επίδραση ενός ή περισσοτέρων γονι-
δίων, που µεταβιβάζεται από ένα ή περισσότερα γονίδια. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. χαρακτήρ, -ήρος < χαράσσω (θ. χαρακ-, βλ. κ. χάραξ, -ακος) + 
παραγ. επίθηµα -τήρ, πβ. κ. κρα-τήρ]. 

χαρακτηρίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {χαρακτήρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. προσ-
διορίζω τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα προσώπου ή πράγ-
µατος (γεγονότος, κατάστασης, ενέργειας κ.λπ.), εντάσσοντας το σε 
αντίστοιχη κατηγορία: χαρακτηρίστε τους παρακάτω τύπους γραµ-
µατικώς || ~ τις προτάσεις µε την ένδειξη «σωστό» ή «λάθος» || χα-
ρακτήρισε τους συκοφάντες του οπαδούς τού σκοταδισµού || το κτήριο 
έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο ΑΝΤ. αποχαρακτηρίζω 2. (για κείµενο 
που πρόκειται να τυπωθεί) ορίζω τη γραµµατοσειρά, το µέγεθος των 
γραµµάτων, το στυλ γραφής κ.λπ. κειµένου, ώστε να έχει συγκε-
κριµένη εµφάνιση 3. αποτελώ το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το κατε-
ξοχήν γνώρισµα κάποιου (προσώπου, πράγµατος κ.λπ.): τον χαρα-
κτήριζε ανέκαθεν η αίσθηση τού µέτρου || τις κινήσεις της χαρακτη-
ρίζει απόλυτη ακρίβεια 4. (µεσοπαθ. χαρακτηρίζοµαι) γίνεται γνω-
στή η πολιτική µου ένταξη, θεωρούµαι (από κάποιους) οπαδός συ-
γκεκριµένης πολιτικής ή κοµµατικής παρατάξεως: φοβήθηκε να µε-
τάσχει στη συζήτηση, για να µη χαρακτηριστεί || παλιότερα χαρα-
κτηριζόσουν από την εφηµερίδα που αγόραζες! 

χαρακτηρισµένος -η, -ο 1. αυτός που έχει χαρακτηριστεί µε κά- 

ποιον τρόπο 2. (ειδικότ.) ΓΛΩΣΣ. όρος ο οποίος στο πλαίσιο µιας δυϊ-
κής αντίθεσης αντιπροσωπεύει το πιο χαρακτηριστικό (ως λιγότερο 
προβλέψιµο ή λιγότερο αναµενόµενο) σκέλος τής αντίθεσης· το σκέ-
λος που δηλώνεται µε το θετικό πρόσηµο (+)· στην περίπτωση τού 
εγκλιτικού συστήµατος τής Νέας Ελληνικής, το χαρακτηρισµένο 
σκέλος είναι η προστακτική βάσει τής µορφολογικής, ως προς τις κα-
ταλήξεις της, διαφοροποίησης από το µη χαρακτηρισµένο, την ορι-
στική και την υποτακτική, που παρουσιάζουν µορφολογική ταύτιση 
ως προς το χαρακτηριστικό αυτό· αντίστοιχα, στην κατηγορία «χρό-
νος», χαρακτηρισµένο σκέλος για τη Νέα Ελληνική είναι το [+ πα-
ρελθόν], αφού αυτό διαθέτει αποκλειστικό σύστηµα καταλήξεων για 
τη δήλωση του, ενώ στο µη χαρακτηρισµένο σκέλος δηλώνονται µε 
το ίδιο σύστηµα καταλήξεων τόσο το παρόν όσο και το µέλλον. 
[ΕΤΥΜ. Η σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. marked]. 

χαρακτηρισµός (ο) [µτγν.] 1. ο προσδιορισµός των βασικών, ιδιαι-
τέρων χαρακτηριστικών (κάποιου): θεωρούσε πολύ τιµητικό γι'αυτόν 
τον ~ τού «πρωτεργάτη τού κινήµατος» || ο~ µιας διαδικασίας ως 
διερευνητικής || επιεικής | προσβλητικός | ευγενικός | πετυχηµένος | 
εύστοχος | άστοχος ~ ΣΥΝ. προσδιορισµός 2. ο καθορισµός τού τρόπου 
µε τον οποίο θα τυπωθεί ένα κείµενο 3. η ανάπτυξη, η περιγραφική 
απόδοση των χαρακτηριστικών κάποιου: ο ~ τού ήρωα µε βάση την 
πλοκή τού έργου ΣΥΝ. περιγραφή. 

χαρακτηριστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που χαρακτηρίζει (κάποι-
ον/κάτι), που αποτελεί διακριτικό του γνώρισµα: η φιλοξενία είναι ~ 
στοιχείο τού ελληνικού λαού || είναι ~ περίπτωση θρησκόληπτου αν-
θρώπου || θα σας αναφέρω ένα ~ παράδειγµα πολιτικής ευελιξίας 
ΣΥΝ. αντιπροσωπευτικός, τυπικός 2. χαρακτηριστικό (το) το ιδιαίτερο, 
ξεχωριστό γνώρισµα: το κύριο ~ του είναι η ευγένεια || ο σεβασµός 
τού συνοµιλητή και τής διαφορετικής άποψης είναι το βασικό - τής 
δηµοκρατικής σκέψης ΣΥΝ. γνώρισµα 3. χαρακτηριστικά (τα) τα εξω-
τερικά γνωρίσµατα, κυρ. τα γνωρίσµατα τού προσώπου: έχει αρµονι-
κά | ωραία | λεπτά | ελληνικά | εξωτικά | αδρά -1| δεν θυµάµαι τα ~ 
τού προσώπου του. — χαρακτηριστικ-ά | -ώς [µεσν.] επίρρ. 

χαρακτηρολονία (η) [1888] {χωρ. πληθ.) ΨΥΧΟΛ. ο κλάδος που ασχο-
λείται µε τη διερεύνηση και ανάλυση των ατοµικών γνωρισµάτων, 
τού ανθρώπινου χαρακτήρα και τής προσωπικότητας, µε τον τρόπο 
και τα αίτια τής διαµόρφωσης τους και µε την περαιτέρω ταξινόµη-
ση τους. — χαρακτηρολονικός, -ή, -ό, χαρακτηρολογικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Characterologie]. 

χαράκτης (ο) {χαρακτών}, χαράκτρια (η) {χαρακτριών} 1. τεχνίτης 
που ασχολείται µε τη χάραξη σχεδίων, επιγραφών κ.λπ. πάνω σε επι-
φάνειες, κυρ. µεταλλικές, πέτρινες ή ξύλινες 2. καλλιτέχνης που φι-
λοτεχνεί το αρχικό σχέδιο, το οποίο αποτυπώνεται σε ειδική µήτρα, 
για να αναπαραχθεί σε αντίτυπα. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. χαράσσω 
(βλ.λ.)]. 

χαρακτική (η) [1888] 1. η τέχνη τού χαράκτη, η χάραξη σχεδίου, επι-
γραφής, εικόνας κ.λπ. σε µήτρα από σκληρό, ανθεκτικό υλικό για την 
αναπαραγωγή αυτού τού σχεδίου, τής επιγραφής κ.λπ. σε πολλά αντί-
τυπα 2. (συνεκδ.) η φιλοτέχνηση έργων µε την παραπάνω τεχνική ως 
ξεχωριστό καλλιτεχνικό είδος. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. gravure (βλ. κ. 
γκραβούρα)]. 

χαρακτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χαράκτη ή µε τη 
χάραξη σχεδίου, επιγραφής, εικόνας πάνω σε µια επιφάνεια σκληρού 
υλικού (µετάλλου, πέτρας, ξύλου κ.λπ.) 2. χαρακτική (η) βλ.λ. 3. χα-
ρακτικό (το) καθένα από τα έργα χαρακτικής. 

χαράκωµα (το) [αρχ.] {χαρακώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (σπάν.) το χά-
ραγµα µιας επιφάνειας µε αιχµηρό όργανο: το ~ ξύλινης επιφάνειας 
µε µαχαίρι 2. η χάραξη παράλληλων γραµµών µε τη βοήθεια χάρακα 
ΣΥΝ. ρίγωµα · 3. τάφρος ή χαντάκι που ανοίγεται κοντά στη γραµµή 
τού πυρός (βλ.λ.) για την πρόχειρη οχύρωση των στρατιωτών και την 
κάλυψη τους από τις βολές τού εχθρικού στρατού: πολεµούσαν δί-
πλα-δίπλα στα ~ τής Αλβανίας || βαθύ ~· ΦΡ. πόλεµος χαρακωµάτων | 
µάχη χαρακωµάτων (i) ένοπλη σύγκρουση στην οποία οι αντίπαλοι 
πολεµούν από τα χαρακώµατα (ii) (µτφ.) αντιπαράθεση στην οποία 
ανταλλάσσονται «πυρά», εκτοξεύονται συνεχώς και από τις δύο 
πλευρές κατηγορίες υπό µορφήν δηλώσεων, χωρίς να αναλαµβάνει 
κανείς την πρωτοβουλία µιας πλήρους και ανοιχτής επίθεσης ΣΥΝ. 
όρυγµα 4. (συνεκδ.) χαρακώµατα (τα) (α) η πρώτη γραµµή τού πυρός: 
από τα µετόπισθεν βρέθηκε µε µετάθεση στα ~! (β) (µτφ.) οι θέσεις 
µάχης ή υπεράσπισης όσων έχει ταχθεί κάποιος να υπηρετεί: βρέθη-
κε από νωρίς στα ~ τής πολιτικής | τού αγώνα | τής επιστήµης. 

χαρακώνω ρ. µετβ. {χαράκω-σα, -θηκα, -µένος} 1. χαράζω µια επιφά-
νεια µε αιχµηρό όργανο, κάνω χαρακιά: ~ τον κορµό ενός δέντρου µε 
µαχαιράκι 2. τραυµατίζω (κάποιον) µε αιχµηρό όργανο στο πρόσωπο 
ή σε άλλο µέρος τού σώµατος του, αφήνοντας του µόνιµο σηµάδι 
(ουλή): τονχαράκωσε προειδοποιητικά, για να µη µιλήσει στην αστυ-
νοµία || την απείλησαν ότι, αν δεν δεχτεί τους όρους τους, θα τη χα-
ρακώσουν · 3. τραβώ παράλληλες γραµµές πάνω σε µια επιφάνεια, 
λ.χ. σε λευκό φύλλο χαρτιού ΣΥΝ. ριγώνω. — χαράκωση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χαρακώ (-όω) < χάραξ, -ακος]. 

χαρακωτός, -ή, -ό αυτός που οι γραµµές του είναι χαραγµένες µε 
χάρακα, που έχει γραµµένες ευθείες: -χαρτί/ φύλλο/ τετράδιο ΣΥΝ. 
χαρακωµένος ΑΝΤ. αχαράκωτος. 

Χαραλάµπης (ο) {-η κ. -άµπους} 1. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα · ΦΡ. κλάφ' τα Χαράλαµπε βλ. λ. κλαίω. 
Επίσης Χαράλαµπος [µτγν.] κ. (καθηµ.) Μπάµπης, Λάµπης. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. κύρ. όν. < χαρά + -λάµπης | -λαµπος < λάµπω]. 

Χαραλαµπία (η) γυναικείο όνοµα. 
χάραµα (το) {χωρ. γεν. | χαράµατα} 1. η ώρα πριν από την ανατολή, το 

ξηµέρωµα ΣΥΝ. (λόγ.) λυκαυγές ΑΝΤ. γέρµα, λυκόφως· ΦΡ. άγρια | βα- 



χαραµάδα 1936 χαριεντίζοµαι 
 

θιά χαράµατα (ί) οι νυχτερινές ώρες πριν ξηµερώσει: ξυπνάει από τ' ~, 
για να πάει στη δουλειά || γύρισε απ' το γλέντι µέσα στα - (ϋ) (ως 
επίρρ.) µέσα στη νύχτα, πριν από το ξηµέρωµα: έβαλε τις φωνές ~ 
και τους ξύπνησε 2. (ως επίρρ.) την ώρα που ξηµερώνει: θα ξεκινή-
σουµε ~ 3. η αρχή (µιας περιόδου): το ~ τού 21ου αιώνα ΣΥΝ. αυγή, λυ-
καυγές. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. χάραγµα (µε αφοµοίωση -γµ- > -µµ- και απλοποί-
ηση)]. 

χαραµάδα (η) 1. το άνοιγµα, το επίµηκες κενό που µεσολαβεί µεταξύ 
δύο επιφανειών, οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά η µία στην άλλη ή 
που µπορεί να εφάπτονται: από τις ~ περνούσαν οι ακτίνες τού ηλίου 
ΣΥΝ. χαραγµατιά, χαραµατιά 2. (συνεκδ.) ό,τι φαίνεται µέσα από 
ένα τέτοιο άνοιγµα, κενό: µια ~ φως φώτιζε το σκοτεινό δωµάτιο || 
(µτφ.) µέσα σ' όλες τις δυσκολίες φάνηκε µια ~ ελπίδας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. µεσν. < χάραµα + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. 
γρηγορ-άδα]. 

χαραµατιά (η) → χαραγµατιά 
χαράµι επίρρ. (λαϊκ.) 1. χωρίς τελικό αποτέλεσµα, χωρίς ωφέλεια: ~ 

πήγαν όλες οι προσπάθειες µου ΣΥΝ. ανώφελα, µάταια 2. ανάξια, χω-
ρίς να πρέπει ή να είναι σωστό: ~ τον κρατούσαν στη δουλειά' τίποτα 
δεν ήξερε να κάνει ΣΥΝ. άδικα· ΦΡ. (ως κατάρα) χαράµι να σου γίνει 
να µη σου δώσει (κάτι) καµία ευχαρίστηση, να µην το χαρείς: 
«χαράµι να σου γίνουν τα ξενύχτια µου» (τραγ.). [ETYM. < τουρκ. 
haram «απαγορευµένο (από τη θρησκεία), κακό», < αραβ. harïm 
«απαγορευµένος, ιερός», που συνδ. µε εβρ. herém «αντικείµενο 
καταραµένο» (βλ. λ. ανάθεµα)]. 

χαραµίζω ρ. µετβ. {χαράµισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. αφήνω (κάτι) 
αναξιοποίητο, χρησιµοποιώ (κάτι) µε ακατάλληλο τρόπο, χωρίς απο-
τέλεσµα ή χωρίς µέτρο: χαράµισε όλη του την περιουσία σε γλέντια || 
χαράµισε τα νιάτα | τις δυνάµεις του ΣΥΝ. σπαταλώ, χαλώ ANT. 
αξιοποιώ, εκµεταλλεύοµαι 2. (µεσοπαθ. χαραµίζοµαι) δεν αξιοποιού-
µαι πλήρως, ξοδεύω τις δυνάµεις µου σε ανώφελες δραστηριότητες: 
αυτός ο άνθρωπος χαραµίζεται στο ταµείο, έχει ταλέντο στις πωλή-
σεις! ΣΥΝ. (µτφ.) χάνοµαι. — χαράµισµα (το). 

χαραµοφάης (ο) {χαραµοφάηδες}, χαραµοφάισσα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.-εκφραστ.) 1. πρόσωπο που συντηρείται από άλλους, χω-
ρίς να καταβάλλει την απαιτούµενη ή καµία προσπάθεια, ζώντας εις 
βάρος άλλων 2. πρόσωπο που αµείβεται, χωρίς να παράγει έργο. 
[ΕΤΥΜ. < χαράµι + -φάης < φαί (βλ.λ.)]. 

χάραξ (ο) →χάρακας 
χάραξη (η) [µτγν.] {-ης κ. -άξεως | -άξεις, -άξεων} 1. η πίεση επιφά-

νειας µε κάτι σκληρό ή αιχµηρό, ώστε να χαραχθεί κάτι πάνω σε αυ-
τή: η ~ τής αφιέρωσης σε µια πλάκα 2. το ρίγωµα, το να χαράζει κα-
νείς ρίγες σε κάτι · 3. ο προσδιορισµός τής έκτασης, τού χώρου που 
θα καταλάβει ένα έργο, µια κατασκευή, ένα κράτος: η ~ ενός νέου 
δρόµου || η ~ νέων συνόρων µετά τον πόλεµο 4. (µτφ.) ο σχεδιασµός, 
ο προσδιορισµός τού πλαισίου, των κατευθύνσεων που θα ακολουθή-
σει κανείς: η ~ ενιαίας εξωτερικής πολιτικής από τις χώρες-µέλη τής 
Ε.Ε. || ~ νέων στόχων | προοπτικών | στρατηγικής | πορείας. 

χαράσσω ρ. -> χαράζω 
χαράτσι (το) {χαρατσ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. ο κεφαλικός φόρος που 

πλήρωναν οι µη µουσουλµάνοι υπήκοοι των κατακτηµένων περιοχών 
τής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 2. (µτφ.) κάθε είδους βαριά και συ-
νήθ. άδικη οικονοµική επιβάρυνση ή φορολογία: νέο ~ στα ποτά και 
τα τσιγάρα'. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. haraç]. 

χαρατσωνω ρ. µετβ. {χαράτσω-σα, -θηκα, -µένος) (λαϊκ.) επιβάλλω 
χαράτσι (βλ.λ.): «τα γκαράζ τού κέντρου χαρατσώνουν τους πελάτες 
µε ενιαίο και µεγάλο ποσό, άσχετα µε τον χρόνο που θα αφήσουν το 
αυτοκίνητο τους» (εφηµ.). — χαράτσωµα (το). 

χαραυγή κ. (λαϊκ.) χαραγή (η) 1. η αυγή, η ώρα που χαράζει, που 
φωτίζεται ο ουρανός ΣΥΝ. χάραµα, λυκαυγές ANT. λυκόφως, σούρου-
πο 2. (µτφ.) οι πρώτες αχνές ενδείξεις, το ξεκίνηµα ενός πράγµατος: 
βρισκόµαστε µπροστά στη ~ µιας νέας εποχής ΣΥΝ. έναρξη, αρχή, 
απαρχή. [ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των λ. χάραµα και αυγή]. 

χαραχτός, -ή, -ό αυτός που γίνεται ή έχει γίνει µε χάραγµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χαρακτός < χαράσσω]. 

χάρβαλο (το) (λαϊκ.) 1. το σαράβαλο, καθετί που βρίσκεται σε κατά-
σταση διάλυσης, αποσυντονισµού, που έχει χαλάσει εντελώς: πέτα 
το - και πάρε ένα αυτοκίνητο τής προκοπής ΣΥΝ. ρηµάδι, χάλασµα 2. 
(µτφ. για πρόσ.) το ηλικιωµένο άτοµο, που η υγεία του ή η φυσική 
του κατάσταση βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση ΣΥΝ. (µτφ.) ερεί-
πιο, ραµολιµέντο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < χάλαβρον ή χάραβλον (µε αντιµετάθεση) < *χαλαβρός, 
παράλλ. τ. τού αρχ. χαλαρός. ∆εν φαίνεται πιθ. η εκδοχή περί συµ-
φυρµού των λ. χάλαρο και αρβηλος «ξέστρο δερµάτων» (µτγν. τεχν. 
όρ., αγν. ετύµου)]. 

χαρέµι (το) {χαρεµ-ιού | -ιών} 1. (στους µουσουλµάνους) το σύνολο 
των γυναικών που έχει νυµφευθεί ένας άνδρας: το ~ τού σουλτάνου 
2. (συνεκδ.) το µέρος τής οικίας των µουσουλµάνων, στο οποίο διέµε-
ναν οι γυναίκες τού ιδιοκτήτη, ο γυναικωνίτης 3. (µτφ.) το σύνολο 
των ατόµων µε τα οποία σχετίζεται κάποιος ερωτικά: µπλέκει µε πολ-
λές, έχει ολόκληρο ~! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. harem < αραβ. harïm 
«απαγορευµένος, ιερός»]. 

χάρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. η κοµψότητα και λεπτότητα, το να γίνε-
ται κάτι µε ωραίο και ευχάριστο τρόπο: περπατούσε µε ~ || χαιρετώ | 
µιλώ | χαµογελώ µε - 2. (γενικότ.) η κοµψή και ανάλαφρη οµορφιά: 
αυτό το φόρεµα δεν έχει καµιά ~ || η ~ τού προσώπου | τού λόγου | 
τής αφήγησης της ήταν µοναδική 3. κάθε ξεχωριστό προτέρηµα, χά- 

ρισµα: ήταν άνθρωπος µε πολλές ~, αλλά και πολλά ελαττώµατα || 
κρυφές ~ (τα µη εµφανή χαρίσµατα κάποιου)· ΦΡ. (α) ο λύκος έχει τ' 
όνοµα κι η αλεπού τη χάρη βλ. λ. αλεπού (β) άλλος έχει τ' όνοµα κι 
άλλος (έχει) τη χάρη βλ. λ. όνοµα · 4. οτιδήποτε προκύπτει, συµβαί-
νει ή ζητείται χαριστικά, ως εξυπηρέτηση, στο πλαίσιο κυρ. στενής ή 
φιλικής σχέσης: ζήτω | κάνω µια χάρη || ανταποδίδω µια ~ || έλα να σε 
δω, σ' το ζητώ σαν ~· ΦΡ. (α) χάρη /χάρις σε (κάποιον/ κάτι) (για θε-
τικές εξελίξεις) ακριβώς επειδή (κάποιος/κάτι) υπάρχει ή γίνεται, λει-
τουργεί µε ορισµένο (ευνοϊκό για άλλον) τρόπο: ~ σένα µπόρεσα να τα 
καταφέρω || - στη γενναιόδωρη προσφορά του, το σωµατείο µας απέ-
κτησε δική του στέγη || ~ στην παρέµβαση τού υπουργού, δεν θα προ-
χωρήσει η εγκατάσταση τού εργοστασίου στην περιοχή µας (β) χάρη 
/χάριν (κάποιου) (χάριν τινός, αρχ. φρ.) υπέρ κάποιου: εσιώπησαν ό-
λοι - τού κοινού συµφέροντος || έκρυψε την αλήθεια ~ τής ενότητας | 
τής υστεροφηµίας του ΣΥΝ. υπέρ (γ) για χάρη | (λόγ.) προς χάριν (κά-
ποιου) (προςχάριν +γεν., αρχ. φρ.) για να ικανοποιηθεί (κάποιος), για 
να γίνει το χατίρι του: ~ σου ξενύχτησα, µέχρι να βρω αυτό που µου 
ζήτησες || αυτό µόνο ~ σου θα το έκανα (δ) κατά χάριν µε χαριστικό 
τρόπο: του επετράπη ~ να µιλήσει, αν και δεν ήταν προγραµµατισµένο 
κάτι τέτοιο ΣΥΝ. χαριστικά (ε) κάνε µου τη χάρη να... θα ήθελα να 
έκανες κάτι για µένα, σε παρακαλώ να...: ~ µου φέρεις αυτό τον φά-
κελο (στ) (ως παρατήρηση, σε περιπτώσεις θυµού ή απειλητικά) για 
κάνε µου τη χάρη αρκετά, ώς εδώ, για σταµάτα: ~/ Από 'δώ και πέρα 
δεν ακούω τίποτα! (ζ) έχε χάρη (που)... να ευχαριστείς (που...), να 
χρωστάς ευγνωµοσύνη (που...(: ~ που είµαι στις καλές µου σήµερα, 
αλλιώς θα σε είχα κάνει µαύρο στο ξύλο! || ~ που λυπάµαι τη µάννα 
σου, αλλιώς...! (η) παραδείγµατος | λόγου χάριν (συντοµ. π.χ. ή λ.χ.) 
για να χρησιµοποιήσω ένα παράδειγµα: συναντάς, ας πούµε, έναν φίλο 
σου, ~ τον Παντελή... (θ) (παροιµ.) η χάρη θέλει αντίχαρη το καλό, η 
βοήθεια ή η ευεργεσία κάποιου πρέπει να ανταποδίδεται (ι) µεγάλη η 
χάρη (κάποιου)... (ι) για τη γιορτή αγίου: σήµερα γιορτάζει οΑϊ-
Νικόλας, ~ (ii) (ειρων.) σε περιπτώσεις που κάποιος έχει υπερτιµήσει 
τις παραχωρήσεις που πρόκειται να κάνουµε γι' αυτόν, την αξία που 
έχει για µας: µου θέλει και ξεχωριστό δωµάτιο για το σκυλί του, ~ του! 
(ια) ποιος τη χάρη σου... για κάποιον που βρίσκεται σε πολύ καλή 
κατάσταση, σε ζηλευτή θέση: Επίσηµο δείπνο προς τιµήν σου; ~! (ιβ) 
περίοδος χάριτος (i) το χρονικό διάστηµα από τη στιγµή που η 
πληρωµή ενός δανείου, ασφαλιστηρίου συµβολαίου γίνεται απαιτητή 
ώς τη στιγµή που η µη πληρωµή του συνεπάγεται την επιβολή προ-
στίµων, την ακύρωση τής ισχύος του κ.λπ. (ii) το διάστηµα των έξι µη-
νών µετά την εκλογή νέας κυβέρνησης, κατά το οποίο δεν επιτρέπε-
ται βάσει τού Συντάγµατος κατάθεση προτάσεως µοµφής εναντίον 
τής κυβέρνησης (iii) (µτφ.) το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η κρι-
τική προς κάποιον ή κάτι παραµένει επιεικής, χωρίς καταλογισµό των 
λαθών του, κυρ. µε την αιτιολογία ότι διέρχεται ένα στάδιο προσαρ-
µογής: η ~ που έδωσε στην κυβέρνηση ο αντιπολιτευόµενος Τύπος, έ-
ληξε 5. ΕΚΚΛΗΣ. (α) (θεία)χάρη /χάρις η εκδήλωση τής ελεύθερης και 
ανιδιοτελούς αγάπης τού θεού προς τον άνθρωπο για τη σωτηρία του, 
στην οποία µετέχουν οι άγιοι και όσοι πιστοί αγωνίζονται για την 
πνευµατική τους τελείωση: οι Απόστολοι δέχτηκαν τη - (β) η Παναγία 
ή κάθε άγιος τής εκκλησίας: µέρα που γιόρταζε η ~ της (γ) ο ιερός 
ναός που είναι αφιερωµένος στον άγιο ο οποίος γιορτάζει τη συ-
γκεκριµένη µέρα ή στην Παναγία (κατά τις ηµέρες που τιµάται από 
την Εκκλησία): πήγα στη - της, ν'ανάψω ένα κεράκι 6. (ειρων.) το ίδιο 
το πρόσωπο στο οποίο αναφερόµαστε: να µε συγχωρεί | συµπαθά η ~ 
σου, αλλά εγώ δεν είµαι κάνα παιδάκι να µου µιλάς έτσι! 7. οτιδήποτε 
προκύπτει ως µεροληπτική παραχώρηση ή ενίσχυση κάποιου, κυρ. 
από ανώτερο του, ή καταλογίζεται ως προνοµιακή µεταχείριση: δεν 
θέλω χάρες- να προαχθώ µόνο αν το αξίζω ΣΥΝ. µεροληψία, ρουσφέτι 
8. το αίσθηµα ευγνωµοσύνης, η ηθική δέσµευση και υποχρέωση 
απέναντι σε κάποιον για ανταπόδοση βοήθειας, υποστήριξης, 
εξυπηρέτησης κ.λπ. που έχει προσφέρει: του χρωστώ µεγάλη ~ για όλα 
όσα έκανε για τα παιδιά µου ΣΥΝ. ευγνωµοσύνη · 9. η ολική ή µερική 
άρση ή µετατροπή τής ποινής και, ενδεχοµένως, των συνεπειών της, 
που επιβλήθηκε από ποινικό δικαστήριο µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση· απονέµεται µε προεδρικό διάταγµα: ο πρόεδρος τής ∆η-
µοκρατίας απένειµε - στον ισοβίτη. Επίσης (λόγ.) χάρις {χάρ-ιτος | -ί-
των}. — (υποκ.) χαρούλα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χάρις. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χάρις, -ιτος, αρχική σηµ. «εύνοια, ευγνωµοσύνη, χαρά» < χαίρω 
(βλ.λ.). Η λ. παρουσιάζει τη συνεσταλµ. βαθµ. τού I.E. *gher-και συνδ. 
µε αρµ.µτ«δώρο,χάρισµα»)< *ghëri-), ενώ εµφανίζεται ήδη στα µυκ. 
ανθρωπωνύµια ka-ri-si-jo = Χαρίσιος, ka-ri-se-u = Χαρι-σεύς. Επίσης 
αρχ. είναι η σύνταξη χάριν + γεν. (πβ. γαλλ. grâce à), η οποία απαντά 
ήδη στον Πίνδαρο]. χάρηκα ρ. -· χαίροµαι 
-χαρής, -ής, -ές λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό επιθέτων που δη-

λώνουν: 1. Οτι κάποιος χαίρεται, ικανοποιείται (µε κάτι): αιµο-χαρής, 
πολεµο-χαρής 2. (για ζώα, φυτά) ότι (κάτι) ζει ή ευδοκιµεί σε ορι-
σµένο περιβάλλον: υδρο-χαρής. 

[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. αιµο-χα-
ρής, oivo-χαρής), που προέρχεται από το θ. χαρ- τού αρχ. χαίρω (πβ. 
παθ. αόρ. β' έ-χάρ-ην)]. χαρίεις, -εσσα, -εν {χαρί-εντος (θηλ. -έσσης) | 
-εντες, -έντων (θηλ. -εσ-σών)} (αρχαιοπρ.) χαριτωµένος: χαρίεσσα 
κόρη || «κινείται µε χα-ρίεσσα άνεση» (εφηµ.) ΣΥΝ. εύχαρις, 
χαριτόβρυτος ANT. άχαρις. — χαριέντως επίρρ. [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χάρις + παραγ. επίθηµα -εις, πβ. κ. άστερ-ό-εις]. 
χαριεντίζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {χαριεντίστηκα} (λόγ.) 1. µιλώ χαρι-
τωµένα, λέγοντας αστεία και κάνοντας πειράγµατα µε πρόσχαρο 
τρόπο 2. συναναστρέφοµαι κάποιον µε ερωτική διάθεση: τώρα τε- 



χαριέντισµα 1937 χαρµάνι 
 

λευταία χαριεντίζεται µε µια ξανθιά ΣΥΝ. φλερτάρω, ερωτοτροπώ. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χαρίεις, -εντός (βλ.λ.)]. 

χαριέντισµα (το) [µτγν.] {χαριεντίσµ-ατος | -ατα,-άτων) 1.η χαριτω-
µένη συµπεριφορά 2. το ερωτικό πείραγµα, η ερωτοτροπία: άσε τα ~ 
µε την Αθηνά, γιατί δεν σε βλέπω καλά! ΣΥΝ. φλερτ. Επίσης χαριε-
ντισµός (ο) [αρχ.]. 

χαρίζω ρ. µετβ. {χάρισ-α, -τηκα, -µένος} 1. δίνω (κάτι) ως δώρο (σε 
κάποιον): της χάρισε ένα δαχτυλίδι για την επέτειο τους- ΦΡ. (α) (πα-
ροιµ.) κάποιου (του) χάριζαν γάιδαρο και τον κοίταζε στα δόντια βλ. 
λ. γάιδαρος (β) κάποιου (του) χάριζαν γάιδαρο και ήθελε και το σα-
µάρι για άνθρωπο πλεονέκτη, που ζητά µε θράσος περισσότερα από 
όσα του προσφέρονται 2. (µτφ.) εξασφαλίζω (σε κάποιον κάτι πολύ-
τιµο): η σωστή διατροφή χαρίζει καλή υγεία || το νέο αυτό παιχνίδι 
σας χαρίζει πολλές ώρες απόλαυσης || η οµάδα τής άρσης βαρών χά-
ρισε στη χώρα µας πολλά µετάλλια || η θεωρία αυτή του χάρισε το 
βραβείο Νόµπελ 3. (για τη σύζυγο κάποιου) γεννώ, φέρνω στον κόσµο 
παιδί: του χάρισε δύο υγιέστατα παιδιά 4. αφιερώνω (κάτι σε κά-
ποιον): η οµάδα χάρισε τη νίκη της στους οπαδούς της || το πρώτο 
τραγούδι είναι χαρισµένο από την Εύη στην παρέα της 5. (µτφ.) αφή-
νω (κάτι) να περάσει, χωρίς να το υπολογίσω, να το καταλογίσω: 
επειδή είναι η πρώτη φορά που το κάνεις, σου το χαρίζω, αλλά να µην 
επαναληφθεί! ΦΡ. (παροιµ.) δεν χαρίζω κάστανα βλ. λ. κάστανο 6. 
διαγράφω (την ποινή ή την οφειλή κάποιου), δίνω χάρη: του χαρί-
στηκαν όλα τα χρέη του προς το ∆ηµόσιο 7. (µεσοπαθ. χαρίζοµαι) 
τάσσοµαι µεροληπτικά υπέρ κάποιου, τον ευνοώ κρίνοντας τον µε: 
πιο χαλαρά κριτήρια: η εξετάστρια χαρίστηκε σ' αυτό τον υποψήφιο, 
γιατί ήταν γυιος µιας φίλης της || είναι αδέκαστος, δεν πρόκειται να 
χαριστεί σε κανέναν! ΣΥΝ. υποστηρίζω, ευνοώ, πριµοδοτώ. [ΕΤΥΜ 
µτγν. < αρχ. χαρίζοµαι < χάρις, -ιτος. Η λ. είχε τις βασικές σηµ. «δείχνω 
καλοσύνη, εύνοια και ευγνωµοσύνη - προσφέρω δώρο, χάρισµα». Η 
σηµ. «µεροληπτώ εις βάρος κάποιου» είναι µτγν.]. 

Χαρίκλεια (η) 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναικείο 
όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. Θηλ. τού αρχ. κυρ. ον. Χαρικλής < χάρις + -κλής < κλέος «δό-
ξα», πβ. κ. Περι-κλής, Σοφο-κλής]. 

Χαρίλαος (ο) {-ου κ. -άου} 1. αρχαίος βασιλιάς των Λακεδαιµονίων 2. 
ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ αρχ· κύρ. όν. < χάρις + λαός]. 

χάριν πρόθ. (λόγ.) (+γεν.) δηλώνω: 1. ει>εργεσία, ότι κάτι γίνεται για 
το καλό, την επίτευξη στόχου κ.λπ.: συνιστώ υποµονή - τού συµφέ-
ροντος όλων || δούλεψε σκληρά παρά την ασθένεια του, ~ των παι-
διών του 2. τον λόγο για τον οποίο λέγεται ή γίνεται κάτι (= µε συ-
γκεκριµένη πρόθεση, µε σκοπό, για): δεν ισχυρίστηκε σοβαρά κάτι 
τέτοιο, το ανέφερε ~ παιδιάς (για αστείο) || ~ συντοµίας || ~ ευκολίας || 
~ αστεϊσµού || ~ γούστου || ~ ποικιλίας || to τελικό -ν µπαίνει στο τέλος 
πολλών λέξεων ~ ευφωνίας (για να µην υπάρχει κακοφωνία) || λόγου 
~ || παραδείγµατος ~. (Βλ. λ. πρόθεση, um.). [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. χάρη]. 

Χάρις (η) {Χάριτος} 1. ΜΥΘΟΛ. καθεµία από τις τρεις κόρες τού ∆ία 
και τής Ωκεανίδας Ευρυνόµης, θεότητες τής οµορφιάς και τής χαράς 
(Αγλαΐα, Ευφροσύνη, Θάλεια, οι Τρεις Χάριτες) 2. µάρτυρας τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. γυναικείο όνοµα. Επίσης Χάρη. [ΕΤΥΜ αρχ. 
κύρ. όν., βλ. λ. χάρη]. 

χάρις (η) [αρχ.] {χάρ-ιτος | -ίτων} η χάρη (βλ.λ.). 
χάρις πρόθ. (λόγ.) (+σε) χάρη σε (βλ. λ. χάρη). 

[ΕΤΥΜ. αρχ., βλ. λ. χάρη]. 

χάρις | χάρη σε - εξαιτίας. Συχνά οι δύο φράσεις συγχέονται στη 
χρήση τους. Συγκεκριµένα, το χάρις/χάρη σε χρησιµοποιείται κα-
κώς σε περιπτώσεις, όπως «έχασα την περιουσία µου χάρις | χάρη 
στον πόλεµο», όπου το σωστό είναι «έχασα την περιουσία µου 
εξαιτίας τού πολέµου»- προφανώς ο πόλεµος δεν λειτούργησε θε-
τικά, δεν επέδρασε ευνοϊκά (προς χάριν τού οµιλητή), αλλά προξέ-
νησε ζηµία. Το χάρις | χάρη σε χρησιµοποιείται κανονικά σε εύ-
σηµες χρήσεις (µε καλή σηµασία), όπως: Σώθηκε χάρις | χάρη στην 
έγκαιρη διάγνωση τής ασθένειας του - Το πρόβληµα λύθηκε χάρις | 
χάρη στη συνεργασία των ενδιαφεροµένων (όχι εξαιτίας τής 
συνεργασίας). Η ίδια διάκριση παρατηρείται και στις γαλλ. φρ. 
grâce à (χάρις σε...) και à cause de (εξαιτίας τού...). Η φράση χάρις 
σε είναι ελλειπτική χρήση, προερχόµενη από πληρέστερη φρ. χάρις 
οφείλεται σε (κάποιον για κάτι που προσέφερε). Άρα, πρόκειται 
στην πραγµατικότητα για ονοµαστική πτώση τού παλαιότερου 
τύπου η χάρις, που µπορεί να χρησιµοποιείται ως έχει, γιατί 
πρόκειται για παγιωµένο τύπο. Ωστόσο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και ο τύπος (ονοµαστικής) χάρη σε, όπως συµβαίνει µε όλα τα 
παλαιά τριτόκλιτα (πόλις - πόλη, χρήσις - χρήση). Ας σηµειωθεί 
ότι και η αιτιατική χάριν τού ουσιαστικού χάρις χρησιµοποιείται 
µε τον αρχικό της τύπο (χάριν) ως καταχρηστική πρόθεση, που 
συντάσσεται µε γενική: Πολέµησαν χάριν τής σωτηρίας τής 
πατρίδας | τής ελευθερίας. Στη χρήση αυτή το χάριν σηµαίνει ό,τι 
και οι προθέσεις για, υπέρ κ.λπ. Επίσης εµφανίζεται σε 
παγιωµένες φράσεις, όπως: παραδείγµατος χάριν (για παράδειγ-
µα), λόγου χάριν, χάριν αστεϊσµού (για αστείο) κ.λπ.    → υπ' όψιν 

χαρισάµενος, -η, -ο (επιτατ.) ευτυχισµένος· κυρ. στη ΦΡ. ζωή χαρι-
σάµενη βλ. λ. ζωή. 

χάρισµα (το) [µτγν.] {χαρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ό,τι προσφέρει κα-
νείς ως δώρο, ό,τι χαρίζει κανείς: πάρε ό,τι θέλεις, ~ σου! || αυτό το 
ρολόι είναι ~ απ' τη µητέρα της · 2. το φυσικό προτέρηµα, το ιδιαί- 

τερο, κυρ. έµφυτο προσόν που έχει κανείς: άνθρωπος µε πολλά ~ || είχε 
το ~ να γοητεύει τα πλήθη || το ~ τού λόγου (ευγλωττία) ΣΥΝ. προσόν, 
αρετή, προτέρηµα · 3. (ως επίρρ.) χωρίς χρηµατικό αντίτιµο, δωρεάν: 
δεν θέλω τίποτα ~ θα τα πληρώσω όλα ΣΥΝ. χαριστικά, τσάµπα. 

χαρισµατικός, -ή, -ό αυτός που έχει πολλά χαρίσµατα: ~ φυσιογνωµία | 
προσωπικότητα-  ΦΡ. χαρισµατικός ηγέτης ο ηγέτης που έχει την 
ξεχωριστή ικανότητα να εµπνέει και να επηρεάζει τα πλήθη, να 
ελέγχει και να κατευθύνει τους συνεργάτες του. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. charismatic]. 

χαριστικός, -ή, -ό 1. αυτός που γίνεται ή προσφέρεται ως ένδειξη φι-
λίας ή εύνοιας προς κάποιον: η τιµή που σου το δίνω είναι ~, επειδή 
είσαι πελάτης µου χρόνια! ΦΡ. χαριστική βολή (i) ο τελευταίος εξ 
επαφής πυροβολισµός στον κρόταφο κάποιου µετά την εκτέλεση του 
µε τυφεκισµό, για να είναι βέβαιος ο θάνατος του ή για να µην υπο-
φέρει από επιθανάτια αγωνία (ii) (µτφ.) το τελειωτικό χτύπηµα, οτι-
δήποτε προκαλεί την οριστική καταστροφή κάποιου: η δηµοσίευση 
των άσεµνων φωτογραφιών του ήταν η ~ για τη δηµοτικότητα του || οι 
νέες φορολογικές ρυθµίσεις θα είναι η ~ για χιλιάδες µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις 2. ΓΛΩΣΣ. δοτική χαριστική (στα Αρχαία Ελληνικά) δοτική 
η οποία δηλώνει ότι κάτι συµβαίνει ή υπάρχει χάριν κάποιου 3. αυτός 
που οφείλεται σε προνοµιακή, µεροληπτική µεταχείριση κάποιου: ~ 
βαθµολογία | προαγωγή | διάταξη || - νόµος (µε ρυθµίσεις ευνοϊκές για 
κάποιους) ΣΥΝ. χατιρικός, µεροληπτικός. — χαριστικ-ά | -ώς [µτγν.] 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «αυτός που δίνει δωρεάν ή γενναιόδωρα», < 
χαρίζοµαι (βλ. λ. χαρίζω). Η φρ. χαριστική βολή αποδίδει τη γαλλ. 
coup de grâce]. 

Χα ρ ιτί ν η (η) 1. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυναι-
κείο όνοµα. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν., θηλ. τού επιθ. χαρίτινος < αρχ. χάρις, -ιτος + πα-
ραγ. επίθηµα -ινος]. 

χαριτόβρυτος, -ος, -ο (λόγ.) εξαιρετικά χαριτωµένος και θελκτικός: ~ 
δεσποινίς ΣΥΝ. χαριτόπλαστος, τρισχαριτωµένος, χαρίεις. — 
χαριτοβρύτως επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < χάρις, -ιτος + -βρυτος < βρύω «αναβρύζω, ξεχειλίζω» 
(βλ. λ. έµ-βρυο)]. 

χαριτολόγηµα (το) [1881] {χαριτολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} ο χαρι-
τωµένος, πνευµατώδης λόγος ΣΥΝ. ευφυολόγηµα, χαριτολογία. 

χαριτολογία (η) [1868] {χαριτολογιών} 1. το να χαριτολογεί κανείς 
ANT. µωρολογία 2. το χαριτολόγηµα (βλ.λ.). 

χαριτολόγος, -ος, -ο [1891] (λόγ.) 1. αυτός που εκφράζεται µε χαρι-
τολογήµατα ΣΥΝ. ευφυολόγος ΑΝΤ. µωρολόγος 2. (για λόγο, κουβέντα, 
σχόλιο) αυτός που εκφέρεται, διατυπώνεται µε χάρη. [ΕΤΥΜ < χάρις, 
-ιτος + λόγος]. 

χαριτολογώ ρ. αµετβ. [1887] {χαριτολογείς... | χαριτολόγησα} µιλώ µε 
έξυπνο, χαριτωµένο τρόπο αστειευόµενος: του εξήγησε ότι δεν σο-
βαρολογούσε, αλλά τα είπε χαριτολογώντας ΣΥΝ. ευφυολογώ. 

χαριτόµορφος, -η, -ο [1681] (λόγ.) αυτός που έχει κοµψή και όµορφη 
εµφάνιση, χαριτωµένο παρουσιαστικό. [ΕΤΥΜ. < χάρις, -ιτος + -
µορφος < µορφή]. 

χαριτόπλαστος, -η, -ο [1886] (λόγ.) χαριτόβρυτος (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < χάρις, -ιτος + πλαστός]. 

Χαριτώ (η) {-ώς κ. -ούς} 1. µάρτυρας τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυ-
ναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ µεσν., θηλ. τού αρχ. Χαρίτων < χάρις, -ιτος]. 

χαριτωµενιά (η) (λαϊκ.) (συνήθ. στον πληθ.) χαριτωµένος λόγος ή κί-
νηση, που γίνεται συνήθ. για κολακεία, καλόπιασµα, δηµιουργία ευ-
νοϊκού κλίµατος ΣΥΝ. γαλιφιά, νάζι. 

χαριτωµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει χάρη, κοµψότητα: ~ παιδί | 
φόρεµα | άνθρωπος ΑΝΤ. άχαρος 2. για κάτι που προκαλεί ευχαρί-
στηση, επειδή είναι έξυπνο και ευρηµατικό ή λέγεται µε ωραίο τρό-
πο: ~ σχόλιο | ανέκδοτο || πολύ - αυτό που είπες! ΣΥΝ. πετυχηµένος 3. 
µετριαστικά, για κάποιον/κάτι που δεν είναι άσχηµος ούτε όµως και 
όµορφος: δεν θα την έλεγα ωραία, είναι όµως χαριτωµένη. — χαρι-
τωµένα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συµπαθητικός. [ΕΤΥΜ Μτχ. τ. τού µτγν. 
χαριτώ (-όω) < αρχ. χάρις, -ιτος]. 

Χαρίτων (ο) {Χαρίτων-ος, -α} 1. ο Αφροδισιεύς- αρχαίος Έλληνας µυ-
θιστοριογράφος (1ος αι. µ.Χ.) 2. όνοµα αγίων τής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας 3. ανδρικό όνοµα. Επίσης Χαρίτωνας κ. Χαρίτος. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
κύρ. όν. < αρχ. χάρις, -ιτος]. 

χάρµα (το) {άκλ.} (αρχαιοπρ.) 1. αυτό το οποίο προκαλεί ευχαρίστη-
ση· εύχρ. µόνο στη ΦΡ. χάρµα οφθαλµών βλ. λ. οφθαλµός 2. (ως επίρρ. 
κ. επίθ.) πολύ καλά, κατ' απόλυτα ικανοποιητικό τρόπο: (επίρρ.) όλα 
στις εξετάσεις πήγαν ~ || αυτό που φοράς σου έρχεται ~ || (ως επίθ.) 
αυτό το χρώµα είναι ~. [ΕΤΥΜ αρχ. < χαίρω, πβ. κ. κέρ-µα - κείρω]. 

χαρµάνα (η) (αργκό) η έντονη στέρηση λόγω τής εξάρτησης από ναρ-
κωτικά. 

χαρµάνης (ο) {χαρµάνηδες} (λαϊκ.) 1. ο εθισµένος χρήστης ναρ-
κωτικών, που δεν έχει κάνει χρήση για πολύ καιρό, µε αποτέλεσµα 
να υφίσταται το σύνδροµο τής στέρησης 2. µανιώδης καπνιστής που 
δεν έχει καπνίσει για πολλή ώρα: ξέµεινα από τσιγάρα και είµαι ~ 
από το βράδυ. 

χαρµάνι (το) {χαρµαν-ιού | -ιών) 1. µείγµα από καπνό διαφορετικών 
ειδών και ποικιλιών, που χρησιµοποιείται για τη γέµιση τσιγάρων, 
πούρων κ.λπ.: δυνατό | εκλεκτό | βαρύ ~ 2. (γενικότ.) µείγµα διαφόρων 
υλικών ή ποικιλιών ενός είδους, που συνήθ. προορίζεται για βιοµη-
χανική κατεργασία: - από τέσσερεις ποικιλίες καφέ 3. σκυρόδεµα που 
είναι έτοιµο, για να χρησιµοποιηθεί σε οικοδοµές 4. (συνεκδ.) τα 
υλικά που αναµειγνύονται στο παραπάνω µείγµα. 



χαρµανιάζω 1938 χάρτης 
 

[ΕΤΥΜ < τουρκ. harman < περσ. xarman | xirman]. 
χαρµανιάζω ρ. αµετβ. {χαρµάνιασ-α, -µένος} (αργκό) 1. αφήνοµαι 

στη χαλαρωτική επίδραση ενός τσιγάρου ή ναρκωτικού, χάνοντας 
την επαφή µε την πραγµατικότητα ή τον έλεγχο τής σκέψης µου ANT. 
ξεχαρµανιάζω 2. νιώθω την έντονη ανάγκη να καπνίσω, αισθάνοµαι 
τη στέρηση τού τσιγάρου ή τού ναρκωτικού στο οποίο έχω εθιστεί 3. 
(γενικότ.) αισθάνοµαι έντονη την ανάγκη για κάτι που µου λείπει 
(π.χ. για σεξ): «τα κορίτσια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους 
χαρµανιασµένους πελάτες» (εφηµ.). — χαρµάνιασµα (το). 

χαρµολύπη (η) {χωρ. πληθ.} ανάµικτο συναίσθηµα χαράς και λύπης. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. χάρµη «χαρά (τής µάχης)» (< χαίρω) + λύπη]. 

χαρµόσυνη (η) {χωρ. πληθ.} η βαθιά χαρά, η ψυχική ευχαρίστηση 
ΣΥΝ. χαρµονή, ευφροσύνη, χαρά, τέρψη. Επίσης χαρµονή. [ΕΤΥΜ 
µτγν., ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. χαρµόσυνος (βλ.λ.)]. 

χαρµόσυνος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που προκαλεί ή εκφράζει µεγάλη 
χαρά, βαθιά ικανοποίηση: το ~ άγγελµα τής νίκης || ~ είδηση ΣΥΝ. ευ-
φρόσυνος, χαρούµενος, χαροποιός ANT. θλιβερός, λυπητερός. — χαρ-
µόσυνα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *χάρµων (< ρ. χαίρω + παραγ. επίθηµα -µων, πβ. κ. µνή-
µων) + παραγ. επίθηµα -συνος, πβ. κ. µνηµό-συνος]. 

χάρντνουερ (το) {άκλ.} ΠΛΗΡΟΦ. το µηχανικό µέρος ενός υπολογι-
στή, ο ηλεκτρικός και ηλεκτροµηχανικός εξοπλισµός του είτε ως σύ-
στηµα είτε ως σύνολο ειδικών συσκευών και εξαρτηµάτων, κατ' αντι-
διαστολή προς το λογισµικό (σόφτγουερ), που αφορά στα προγράµ-
µατα τα οποία εκτελεί ο υπολογιστής. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. hardware (< hard «σκληρός» + ware «τµήµα εξοπλι-
σµού»), κατ' αντιδιαστολή προς το software «λογισµικό»]. 

χαροκαµένος, -η, -ο (εκφραστ.) αυτός που έχει υποστεί την απώλεια 
αγαπηµένου ή αγαπηµένων προσώπων, που έχει χάσει δικό του 
άνθρωπο: η ~ µάννα ξέσπασε πάνω απ' τον τάφο τού γυιου της. 

χαροκόπι (το) {χαροκοπ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το γλέντι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < χαροκοπω (βλ.λ.)]. 

χαροκόπος (ο) (λαϊκ.) πρόσωπο που συνηθίζει να γλεντά, που του 
αρέσουν τα γλέντια και οι διασκεδάσεις ΣΥΝ. γλεντζές, γλεντοκόπος, 
ξεφαντωτής. [ΕΤΥΜ µεσν. < χαροκοπω (βλ.λ.)]. 

χαροκοπω ρ. αµετβ. {χαροκοπ-είς κ. -άς... | χαροκόπησα} γλεντοκοπώ 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. χαροκοπω < χάρος + -κοπώ < κόπτω, πβ. κ. πλαγιο-κο-
πώ]. 

Χάροντας (ο) ΜΥΘΟΛ. γυιος τού Ερέβους και τής Νύκτας, ο οποίος 
µετέφερε τις ψυχές των νεκρών στον Αδη. Επίσης (αρχαιοπρ.) Χάρων 
{Χάροντ-ος, -α}. 
[ΕΤΧΜ < 0φΧ· Χάρων, αβεβ. ετύµου, πιθ. < επίθ. χάρων, -ωνος, τού 
οποίου η σηµ. δεν έχει επακριβώς προσδιοριστεί, αλλά φαίνεται να 
δηλώνει το σπινθηροβόλο βλέµµα (ετυµολογικώς το επίθ. χάρων απο-
τελεί ποιητ. τ. τού αρχ. χαροπός | -ωπός, µε την επίδρ. τού αϊθων, πβ. 
κ. αίθουσα). Η απευθείας συσχέτιση µε το ρ. χαίρω οφείλεται σε ευ-
φηµισµό, η δε σύνδεση µε το όν. Άχέρων δεν ευσταθεί]. 

χάροντας (ο) → χάρος 
χαροπαλεµα (το) {χαροπαλέµατος | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η επιθανάτια 

αγωνία. 
χαροπαλεΰω ρ. αµετβ. {χαροπάλεψα} (λαϊκ.) 1. αγωνίζοµαι να κρα-

τηθώ στη ζωή: δύο µέρες τώρα χαροπαλεύει στο κρεβάτι τού πόνου 
ΣΥΝ. ψυχορραγώ 2. (µτφ.) αγωνίζοµαι να παραµείνω βιώσιµος: η επι-
χείρηση χαροπαλεύει υπερχρεωµένη. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. 

χαροποιός, -ός, -ό [µτγν.] (λόγ.) αυτός που προκαλεί χαρά ΣΥΝ. χαρ-
µόσυνος, ευφρόσυ\Ός, ευφραντικός. 

χαροποιώ ρ. µετβ. [µτγν.] {χαροποιείς... | χαροποίησα} προξενώ χαρά, 
κάνω (κάποιον) χαρούµενο: η επιτυχία τού γυιου του τον χαροποίησε 
ιδιαίτερα ΣΥΝ. ευχαριστώ, ευφραίνω, τέρπω ΑΝΤ. λυπώ, θλίβω, στε-
νοχωρώ. — χαροποίηση (η). 

χάρος (ο) 1. ΜΥΘΟΛ. Χάρος (ο) ο Χάροντας (βλ.λ.) 2. ο θάνατος, κυρ. 
όπως έχει προσωποποιηθεί από τη λαϊκή παράδοση και παριστάνεται 
µε τη µορφή µαυροφορεµένου, κουκουλοφόρου καβαλάρη, που κρατά 
δρεπάνι, παίρνει τις ψυχές και τις οδηγεί στον Άδη: τον πήρε | τον 
βρήκε ο (µαύρος) ~ (πέθανε) || «για δες καιρό που διάλεξε ο ~ να µε 
πάρει...» (δηµοτ. τραγ.) (σε περιπτώσεις άκαιρου, άδικου και τραγι-
κού θανάτου)· ΦΡ. (α) παλεύω µε τον χάρο χαροπαλεύω (βλ.λ.) (β) 
βλέπω τον χάρο µε τα µάτια µου κινδυνεύω πολύ, έρχοµαι κοντά 
στον θάνατο, γλυτώνω παρά τρίχα: οι επιβάτες τής αµαξοστοιχίας 
που εκτροχιάστηκε είδαν τον χάρο µε τα µάτια τους (γ) γλυτώνω αττ' 
τού χάρου τα δόντια | το στόµα | τα νύχια σώζοµαι την τελευταία 
στιγµή και µε δυσκολία από θανάσιµο κίνδυνο: οι ναυαγοί διηγήθη-
καν πώς γλύτωσαν απ' τού χάρου τα δόντια! (δ) κι όποιον πάρει ο 
χάρος σε περιπτώσεις στις οποίες κάποιος επιτίθεται, λ.χ. πυροβο-
λώντας, αδιακρίτως εναντίον των πάντων ή ενεργεί χωρίς να αναλο-
γίζεται τις συνέπειες των πράξεων του στους άλλους (ε) βλέπω (κά-
ποιον) σαν τον χάρο αποστρέφοµαι έντονα (κάποιον), µου είναι πολύ 
µισητός ή µου προκαλεί µεγάλο φόβο (στ) τον ξέχασε ο χάρος για 
πολύ ηλικιωµένα άτοµα, για υπερήλικες, υπέργηρους (ζ) τι στέκεσαι 
από πάνω µου σαν τον χάρο; ως έκφραση ενόχλησης που λέγεται από 
κάποιον που κάθεται προς κάποιον που στέκεται όρθιος δίπλα του 3. 
(συνεκδ.) ό,τι προκαλεί θάνατο ή φέρνει µεγάλη καταστροφή, συντρι-
βή: τα ναρκωτικά είναι ο ίδιος ο ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. Χάρων (βλ.λ. Χάροντας), πβ. κ. γέρος - γέρων, δράκος - 
δράκων}. 

χαρούµενος, -η, -ο 1. αυτός που αισθάνεται χαρά, που νιώθει ευ-
χαρίστηση ή ικανοποίηση (για κάτι): ήταν πολύ χαρούµενη που θα 
ξανάβλεπε τον ξενιτεµένο αδελφό της ΣΥΝ. ευχαριστηµένος, ικανο- 

ποιηµένος, κεφάτος, ευτυχισµένος ΑΝΤ. λυπηµένος, θλιµµένος, στενο-
χωρηµένος 2. αυτός που δηµιουργεί ευχάριστη αίσθηση, που γίνεται 
δεκτός ευχάριστα: ~ χρώµα | σχέδιο | διακόσµηση | τραγούδι || είναι 
ένας ~, ζεστός άνθρωπος, που σου εµπνέει αισιοδοξία ΣΥΝ. πρόσχα-
ρος, χαρωπός, (λόγ.) εύθυµος ΑΝΤ. θλιβερός, (λαϊκ.) µίζερος. — χα-
ρούµενα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < θ. χαρ- τού ρ. χαίρω + -ούµενος των µτχ. συνηρηµένων 
ρ. (σε -έω και -do), πβ. κ. τρεχ-ούµενος]. 

χαρουπάλευρο (το) σκόνη από χαρούπια, που χρησιµοποιείται για τις 
φαρµακευτικές της ιδιότητες, λ.χ. κατά τής διάρροιας µικρών 
παιδιών. 

χαρούπι (το) {χαρουπ-ιού | -ιών} ο καρπός τής χαρουπιάς ΣΥΝ. ξυλο-
κέρατο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. harup]. 

χαρουπιά (η) πολυετές και αειθαλές δέντρο τής Μεσογείου, που 
απαντά κυρ. σε ξηρές περιοχές, έχει επιµήκεις σκληρούς και εδώδι-
µους καρπούς µε στιλπνή επιφάνεια, σκούρο καφέ χρώµα και γλυκιά 
γεύση, περιέχει σκληρούς σπόρους και χρησιµοποιείται σε ζωοτρο-
φές, στη βιοµηχανία τροφίµων και στη φαρµακοβιοµηχανία (χαρου-
πάλευρο) ΣΥΝ. ξυλοκερατιά. 

χάρτα (η) 1. ο γεωγραφικός χάρτης: - των Βορείων Θαλασσών 2. ΙΣΤ. 
(α) Χάρτα τής Ελλάδος (ή Χάρτα τού Ρήγα) ιστορικός και γεωγραφι-
κός χάρτης, που τύπωσε ο Ρήγας Φεραίος το 1797 και στον οποίο φαί-
νεται η εξάπλωση, η ακτινοβολία τού αρχαίου και τού νέου ελληνι-
σµού σε Ευρώπη και Μ. Ασία· είναι εµπλουτισµένος µε άφθονα στοι-
χεία αρχαιογνωσίας, αρχαίες ονοµασίες πόλεων, επισήµανση αρχαι-
ολογικών χώρων κλπ. (β) Μεγάλη Χάρτα (λατ. Magna Charta) συνθή-
κη που υπογράφηκε το 1215 από τον βασιλιά τής Αγγλίας Ιωάννη τον 
Ακτήµονα και η οποία αποτελούσε την πρώτη πράξη περιορισµού 
τής απόλυτης µοναρχίας στα νεότερα χρόνια µε την παραχώρηση εκ 
µέρους τού βασιλιά δικαιωµάτων στις κοµητείες. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < 
λατ. charta < αρχ. χάρτης (βλ.λ.)]. 

χαρταετός (ο) [1861] ελαφριά κατασκευή, που αποτελείται από έναν 
λεπτό σκελετό µε ξυλόβεργες διασταυρούµενες ή ακτινωτές, ο οποί-
ος καλύπτεται από λεπτό χαρτί ή πλαστικό κολληµένο πάνω τους και 
µε µακριά χάρτινη ουρά, υψώνεται στον αέρα µε κατάλληλο χειρισµό 
και ελέγχεται στο πέταγµα του από το έδαφος µε µακρύ κουβάρι 
σπάγκου (καλούµπα): την Καθαρά ∆ευτέρα, σύµφωνα µε το έθιµο, 
πετούν χαρταετούς. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αεροσκάφος. 

χαρτάκι (το) {χωρ. γεν.} το µικρό χαρτί. 
χαρταποθήκη (η) [1893] {χαρταποθηκών} αποθήκη για τη φύλαξη 

µεγάλων ποσοτήτων χαρτιού. 
χαρτεµπορικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το χαρτεµπόριο ή τον 

χαρτέµπορο. 
χαρτεµπόριο (το) [1885] {χαρτεµπορίου | χωρ. πληθ.} το εµπόριο χαρ-

τιού ή χαρτικών ειδών. 
χαρτέµπορος (ο/η) [1893] {-ου κ. -όρου | -ων κ. -όρων, -ους κ. -όρους} 

έµπορος χαρτιού ή χαρτικών ειδών. 
χαρτένιος, -ια, -ιο (καθηµ.) χάρτινος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < χαρτί + 

παραγ. επίθηµα -ένιος, πβ. κ. παραµυθ-ένιος]. 
χαρτεπικόλληση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων) το κολλάζ 

(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. collage]. 
χαρτζιλίκι (το) {χαρτζιλικ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρό χρηµατικό ποσό 

που δίνεται ως δώρο ή χρηµατική βοήθεια, συνήθ. σε πρόσωπο µι-
κρότερης ηλικίας ή εξαρτηµένο οικονοµικά, για τα καθηµερινά του 
µικροέξοδα: ο πατέρας απείλησε τον γυιο του ότι, αν δεν διαβάζει, θα 
του κόψει το ~ 2. το µικρό χρηµατικό ποσό που χρειάζεται κάποιος 
καθηµερινά για τα µικροέξοδα του: τα χρήµατα που έβγαζε απ' την 
καλοκαιρινή του δουλειά έφταναν ίσα-ίσα για το - του. — (υποκ.) 
χαρτζιλικάκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. harçhk]. 

χαρτζιλικώνω ρ. µετβ. {χαρτζιλίκω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) δίνω 
χαρτζιλίκι σε (κάποιον). — χαρτζιλίκωµα (το). 

χάρτης (ο) {-η κ. (λόγ.) -ου | χαρτών} 1. η γραφική αναπαράσταση 
επιλεγµένων χαρακτηριστικών τού συνόλου ή τµήµατος τής επιφά-
νειας τής Γης πάνω σε συνήθ. επίπεδη επιφάνεια (ιδ. σε µεγάλο φύλ-
λο χαρτιού) µε βάση συγκεκριµένη κλίµακα σµίκρυνσης: γεωγραφι-
κός ~ τής Ελλάδας | τής Ευρώπης | τού νησιού || παγκόσµιος | γεω-
φυσικός | πολιτικός (µε σύνορα, πόλεις, νοµούς, επαρχίες κρατών) ~ || 
γεωλογικός | πολεοδοµικός | τοπογραφικός | βαθυµετρικός -1| αστρο-
νοµικός ~ (αναπαράσταση τού ουράνιου θόλου) || ανάγλυφος ~ (βλ.λ.) 
|| ναυτικός ~ (αναπαράσταση τµήµατος τής θάλασσας, στην οποία 
δηλώνονται η διαµόρφωση των ακτών, το βάθος τής θάλασσας, η 
ύπαρξη υφάλων κ.λπ. για την καθοδήγηση των ναυτιλλοµένων) || κά-
νω | ζωγραφίζω | διαβάζω έναν ~· ΦΡ. (α) άσκηση επί χάρτου (i) 
άσκηση στρατηγικής, κατά την οποία πρέπει να υπολογιστούν οι πι-
θανές κινήσεις ενός στρατού υπό συνθήκες µάχης σε µια τοποθεσία, 
η οποία αναπαριστάται σε συγκεκριµένη κλίµακα σµίκρυνσης (ii) 
(µτφ.) η θεωρητική επίλυση προβλήµατος, συνήθ. υποθετικού, για 
εξάσκηση και ανάπτυξη ικανοτήτων στρατηγικής (β) σβήνω (κάποι-
ον | κάτι) από τον χάρτη εξαφανίζω (κάποιον/κάτι), τον καταστρέφω, 
αφανίζω ή ελαχιστοποιώ την παρουσία ή την επίδραση που ασκεί 
(κάποιος/κάτι): πολιτείες ολόκληρες έχουν κυριολεκτικά σβηστεί από 
τον χάρτη από τους βοµβαρδισµούς || κατάφερε να σβήσει εντελώς 
από τον χάρτη όλους τους οικονοµικούς ανταγωνιστές του 2. (µτφ.) 
κάθε πιστή αναπαράσταση ή καταγραφή µιας πραγµατικότητας, η 
υπαρκτή κατάσταση σε έναν χώρο δράσης: ο σύγχρονος πολιτικός -
τής Ελλάδας µετά τη Μεταπολίτευση έχει αλλάξει σηµαντικά · 3. 
επίσηµο κείµενο στο οποίο καταγράφονται κωδικοποιηµένες οι βα- 
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σικές αρχές, οι διακηρύξεις ή οι νόµοι που διέπουν τη λειτουργία 
ενός οργανισµού, µιας χώρας κλπ.: συνταγµατικός (βλ.λ.) | καταστα-
τικός ~ || ο ~ του Ο.Η.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώµατα · 4. (λόγ.) το 
χαρτί: εµπόριο χάρτου · 5. (παλαιότ.) (λατ. Charta) ο άγραφος κύλιν-
δρος από πάπυρο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «πάπυρος, ρόλος», αγν. ετύµου. Συχνά επα-
ναλαµβάνεται η άποψη περί αιγυπτ. αρχής (όπως συµβαίνει και µε το 
φυτό πάπυρος, βλ.λ.), αλλά χωρίς γλωσσολογικά στοιχεία. Έχει 
προταθεί ακόµη και η ιβηρική καταγωγή τής λ. µέσω αραβ. qartâs, εκ-
δοχή εξίσου αστήρικτη. Μέσω τού λατ. Charta (< αρχ. χάρτης) η λ. πέ-
ρασε σε πολλές γλώσσες, πβ. γαλλ. carte «κάρτα, χάρτης», γερµ. 
Karte, αγγλ. chart «διάγραµµα» κ.ά. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. 
άσκηση επί χάρτου (< αγγλ. map drill), σβήνω (κάποιον) από τον χάρτη 
(< αγγλ. wipe off the map)]. χαρτί (το) {χαρτ-ιού | -ιών) 1. υλικό που 
κατασκευάζεται από πολτό ξύλου ή άλλες φυτικές ίνες µε 
βιοµηχανική κατεργασία, συνήθ. σε λεπτά φύλλα, και χρησιµοποιείται 
ως επιφάνεια για να γραφεί ή να τυπωθεί κάτι, για περιτύλιγµα, για τη 
διακόσµηση τοίχων κ.λπ.: ~ πολυτελείας | πεπιεσµένο | ιλουστρασιόν | 
για φωτοτυπικό µηχάνηµα | γραφοµηχανής | αλληλογραφίας | 
περιτυλίγµατος | τυπογραφικό | γραφής || ανακυκλωµένο ~ || 
φωτογραφικό ~ (µε φωτοευαίσθητη επίχριση για την παραγωγή 
φωτοτυπιών από φωτογραφική διαφάνεια) || δηµοσιογραφικό ~ (για 
εφηµερίδες, φυλλάδια κ.λπ.) || λευκό | έγχρωµο | µιλιµετρέ | ριγωτό | 
χοντρό | λεπτό | διαφανές | σκληρό ~· ΦΡ. (α) χαρτί υγείας | τουαλέτας 
χαρτί που χρησιµοποιείται στην τουαλέτα και το οποίο κυκλοφορεί σε 
κυλινδρική συσκευασία (ρολό) (β) απορροφητικό χαρτί (i) το 
στυπόχαρτο (ii) (κ. χαρτί κουζίνας) χαρτί µε ειδική σύνθεση 
(κυκλοφορεί συνήθ. σε ρολό(, που χρησιµοποιείται σε δουλειές 
καθαριότητας, στην κουζίνα κ.α. 2. (συνεκδ.) ένα κοµµάτι ή φύλλο 
από αυτό το υλικό: δεν έχω ~ να γράψω, µου δίνεις µία σελίδα; || 
έσκισε το χαρτί όπου έγραφε || (τα λέω σε κάποιον) χαρτί και καλαµάρι 
(τον πληροφορώ µε κάθε λεπτοµέρεια, επακριβώς) (βλ. κ. λ. καλαµάρι) 
3. κάθε υλικό που µοιάζει µε αυτό, που έχει παρόµοια υφή ή χρήση, 
λ.χ. ο πάπυρος 4. (λαϊκ.) απολυτήριο, δίπλωµα, πτυχίο: πάρε ένα ~, να 
είσαι εξασφαλισµένος || σε δύο µήνες θα έχει και το -του από τον 
στρατό 5. χαρτιά (τα) (α) επίσηµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια 
αρχή και αποδεικνύει ή επιβεβαιώνει την ταυτότητα κάποιου, την 
κατάσταση του κ.λπ.: ο τροχονόµος τού ζήτησε τα -του, αλλά δεν είχε 
µαζί του την ταυτότητα του || οι αρχές τον καταζητούσαν και έφυγε από 
τη χώρα µε πλαστά ~! ΦΡ. κάνω τα χαρτιά µου συγκεντρώνω και 
καταθέτω τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά, λ.χ. για τη 
διεκδίκηση µιας θέσης (β) οι σηµειώσεις σε χαρτί (κάποιου): ο 
οµιλητής κοίταζε συνέχεια τα ~ του (γ) οι αποδείξεις, τα στοιχεία που 
προσκοµίζει κανείς για να αποδείξει ό,τι ισχυρίζεται: µιλάω µε ~ (δ) 
τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται σε διαπραγµατεύσεις, συναλλαγές 
κ.α.:υπογράφω τα ~ για µια εµπορική συνεργασία- ΦΡ. στα χαρτιά (i) 
στο στάδιο τής επεξεργασίας και τού καθορισµού των όρων µιας 
συµφωνίας: το θέµα τής κατασκευής τού εργοστασίου βρίσκεται ακόµη 
~ (ii) θεωρητικά: ~ όλοι είναι σύµφωνοι, στην πράξη αρχίζουν οι 
διαφοροποιήσεις! 6. το κάθε τραπουλόχαρτο: δεν κάνει να βλέπεις τα 
~ των άλλων παικτών || έχω καλό ~ (που µου επιτρέπει να κερδίσω το 
παιχνίδι)- ΦΡ. (α) ανοίγω τα χαρτιά µου βλ. λ. ανοίγω (β) (µιλώ) µε 
ανοιχτά χαρτιά µιλώ ξεκάθαρα παρουσιάζοντας τις θέσεις µου και τα 
στοιχεία στα οποία τις βασίζω (γ) παίζω µε ανοιχτά χαρτιά βλ. λ. 
ανοιχτός (δ) µοιράζω τα χαρτιά (ί) (κυριολ.) δίνω σε κάθε παίκτη τον 
αριθµό των τραπουλόχαρτων που του αντιστοιχεί (ii) (µτφ.) ελέγχω 
µια διαδικασία: όποιος µοιράζει τα χαρτιά έχει το πλεονέκτηµα να 
φέρνει τα πράγµατα όπως τον βολεύουν! (ε) έχω κι άλλα χαρτιά 
διαθέτω πλεονεκτήµατα, στοιχεία που µε- 

∆ΙΕΘΝΗ ΜΕΓΕΘΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 
ΒΑΣΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 

Α Β C 
Α0= 841x1189 

ΑΙ = 594x841 

Α2= 420x594 A3 

=297x420 A4 

=210x297 Α5= 

148x210 Α6= 

105X148 Α7=   

74x105 Α8=   

52x74 Α9=   

37x52 Α10= 

26X37 

Β0= 1000x1414 

Β1=   707x1000 

Β2=   500x707 

Β3=   353x500 

Β4=   250x353 

Β5=    176x250 

Β6=    125x176 

Β7=     88x125 

Β8=     62x88 Β9=     

44x62 Β10=   

31x44 

00=917x1297 

01=648x914 

02=458x648 

03=324x458 

04=229x324 C5= 

162x229 C6= 

114x162 C7=   

81x114 C8=   

57x81 C9 = 

Ο10=     - 

Σηµ.: o πίνακας περιέχει τα µεγέθη χαρτιών σε χιλιοστά και τις 
ονοµασίες τους κατά τα διεθνή πρότυπα και αφορά σε σχήµατα 
τελικών προϊόντων. 
Η σειρά Α είναι η βασική σειρά µεγεθών εντύπων, όπως φύλλων 
αλληλογραφίας, βιβλίων κ.λπ. 
Οι σειρές Β και C χρησιµοποιούνται κυρίως για άλλα προϊόντα 
χαρτιού (συσκευασία κ.λπ.). 

τρούν υπέρ µου, τα οποία δεν έχω φανερώσει ακόµα: για να είναι τό-
σο σίγουρος, πρέπει να έχει κι άλλα χαρτιά! (στ) παίζω το τελευταίο 
µου χαρτί ποντάρω στο τελευταίο µου πλεονέκτηµα, εξαντλώ τις δυ-
νατότητες που έχω, ώστε να καταφέρω κάτι: παίζει το τελευταίο του 
χαρτί- αν αποτύχει και τώρα, θα πρέπει να παραιτηθεί (ζ) παίζω το 
χαρτί (κάποιου) εξυπηρετώ τα συµφέροντα ή τις επιδιώξεις (κάποιου) 
άλλου (η) καµένο χαρτί βλ. λ. καίω (θ) ρίχνω τα χαρτιά προβλέπω το 
µέλλον (κάποιου) ανάλογα µε τη σειρά των τραπουλόχαρτων και 
τους συνδυασµούς τους: µια τσιγγάνα τής έριξε τα χαρτιά || ~, για να 
περνάει η ώρα 7. χαρτιά (τα) το χαρτοπαίγνιο: παίζω ~ || τις ηµέρες 
των εορτών χάνονται περιουσίες στα ~ || ό,τι βγάζει, τα παίζει στα ~ || 
κλέβει στα -· ΦΡ. (α) κόβω τα χαρτιά (i) κόβω την τράπουλα πριν 
από το µοίρασµα (βλ. λ. κόβω) (ii) σταµατώ οριστικά το χαρτοπαί-
γνιο (β) (παροιµ.) όποιος χάνει στα χαρτιά κερδίζει στην αγάπη βλ. 
λ. χάνω. — (υποκ.) χαρτάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χαρτίον, υποκ. τού αρχ. χάρτης (βλ.λ.). Μερικές φρ. εί-
ναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. χαρτί υγείας (< γαλλ. papier hygiénique(, µοι-
ράζω τα χαρτιά (< αγγλ. deal the cards), παίζω το τελευταίο µου χαρ-
τί (< αγγλ. play my last card) κ.ά.]. 

χαρτικά (τα) όλα τα υλικά (κυρ. από χαρτί, όπως τα τετράδια, τα ντο-
σιέ, αλλά και µολύβια, στυλό κ.ά.), που χρησιµοποιούνται κατά το 
γράψιµο: κατάστηµα χαρτικών. 

χάρτινος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από 
χαρτί ή χαρτόνι: ~ θήκη | καρτέλα | λίρα | συσκευασία ΣΥΝ. χαρτέ-
νιος· ΦΡ. σαν χάρτινος πύργος βλ. λ. πύργος 2. (µτφ.) αυτός που εί-
ναι ψεύτικος, ανυπόστατος: ~ ήρωες. 

χαρτο- κ. χαρτό- κ. χαρτ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 
που σχετίζονται: 1. µε το χαρτί: χαρτο-βιοµηχανία, χαρτ-αποθήκη, 
χαρτο-βιβλιοπωλείο 2. µε τα χαρτιά, την τράπουλα: χαρτο-παίγνιο, 
χαρτο-µαντεία. 
[ETYM. Α συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. χαρτο-πώλης, 
χαρτο-ποιός), που προέρχεται από το αρχ. χάρτης (βλ.λ.). Τα νεότερα 
σύνθετα µε τη σηµ. «γεωγραφικός χάρτης» είναι ελληνογενή (λ.χ. 
γαλλ. carto-graphie)]. 

χαρτοβάµβακας (ο) χαρτί µαλακό και απορροφητικό σε πολύ λεπτά 
φύλλα. 

χαρτοβασίλειο (το) [1885] {χαρτοβασιλεί-ου | -ων) (εκφραστ.) 1. µε-
γάλη και άτακτη συγκέντρωση χαρτιών σε έναν χώρο (λ.χ. σε γρα-
φείο) 2. (µτφ.) κράτος µε ισχυρή, αλλά και δυσκίνητη γραφειοκρατι-
κή οργάνωση. 

χαρτοβιβλιοπωλειο (το) [1893] βιβλιοπωλείο στο οποίο πωλούνται 
και χαρτικά είδη. — χαρτοβιβλιοπώλης (ο) [1893]. 

χαρτοβιοµηχανία (η) [1892] {χαρτοβιοµηχανιών} η βιοµηχανία κα-
τασκευής χαρτιού ή χαρτικών. 

χαρτοβιοµηχανικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη χαρτοβιο-
µηχανία ή µε τον χαρτοβιοµήχανο. 

χαρτοβιοµήχανος (ο) {χαρτοβιοµηχάν-ου | -ων, -ους} βιοµήχανος, 
ιδιοκτήτης χαρτοβιοµηχανίας. 

χαρτογιακάς (ο) {χαρτογιακάδες} (λαϊκ.-ειρων.) δηµόσιος υπάλλη-
λος που απασχολείται σε γραφείο, ο γραφειοκράτης. 

χαρτογράφηση (η) [1894] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. η σύ-
νταξη (κυρ. γεωγραφικού) χάρτη 2. η ένταξη στα δεδοµένα ενός γεω-
γραφικού χάρτη των φαινοµένων που απαντούν σε κάθε περιοχή, 
όπως αυτά έχουν εντοπιστεί και καταταχθεί βάσει ερευνών από συ-
γκεκριµένη επιστήµη: ~ γλωσσικών ιδιωµάτων. 

χαρτογραφία (η) [1831] {χωρ. πληθ.} η επιστήµη και τέχνη τής κα-
τάρτισης χαρτών, κυρ. γεωγραφικών. — χαρτογραφικός, -ή, -ό [1877]. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cartographie], 

χαρτογράφος (ο/η) επιστήµονας ειδικευµένος στη χαρτογραφία. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. cartographe < µτγν. χαρτογράφος «χαρτου-
λάριος (υπεύθυνος εφοδιασµού στον στρατό)»]. 

χαρτογραφώ ρ. µετβ. [1891] {χαρτογραφείς... | χαρτογράφ-ησα, -ού-
µαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. καταρτίζω χάρτη, κυρ. γεωγραφικό, µε τις µε-
θόδους τής χαρτογραφίας: ~ µια περιοχή 2. εντάσσω στα δεδοµένα 
γεωγραφικού χάρτη τα φαινόµενα που απαντούν σε κάθε περιοχή, 
όπως τα εντοπίζει και τα κατατάσσει µια επιστήµη: ~ λαογραφικά | 
κοινωνικά | οικονοµικά µια περιοχή || ~ τα γλωσσικά ιδιώµατα τής 
Ελληνικής. 

χαρτόδεµα (το) [1843] {χαρτοδέµ-ατος | -ατα, -άτων} δέµα µε χάρτι-
νο περιτύλιγµα. 

χαρτοδένω ρ. µετβ. [1856] {χαρτόδε-σα, -θηκα, -µένος} (για βιβλία) 
χαρτοδετώ (βλ.λ.). 

χαρτοδεσία (η) {χαρτοδεσιών} η χαρτοδέτηση (βλ.λ.). 
χαρτοδέσιµο (το) {χαρτοδεσίµ-ατος | -ατα, -άτων} η χαρτοδέτηση 

(βλ.λ.). 
χαρτοδέτης (ο) {χαρτοδετών} ο υπάλληλος που αναλαµβάνει τη 

χαρτοδέτηση. [ΕΤΥΜ. < χάρτης + -δέτης < δένω]. 
χαρτοδέτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} το δέσιµο ενός βι-

βλίου µε χαρτί ΣΥΝ. χαρτοδεσία, χαρτοδέσιµο. Επίσης χαρτόδεση. 
χαρτόδετος, -η, -ο [1897] (για βιβλία) αυτός που έχει χαρτοδετηθεί, 

που το εξώφυλλο του είναι χάρτινο. 
χαρτοδετώ ρ. µετβ. {χαρτοδετείς... | χαρτοδέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} δένω ένα βιβλίο µε χαρτί, επενδύω τις σελίδες του µε χάρ-
τινο εξώφυλλο και όχι λ.χ. µε δερµάτινο ή πλαστικό ΣΥΝ. χαρτοδένω. 
[ΕΤΥΜ. < χαρτο- (< χαρτί) + -δετώ (< δένω)]. 

χαρτοθέτης (ο) [1833] {χαρτοθετών}, χαρτοθέτρια (η) (σηµ. 1) 
{χαρτοθετριών} 1. (παλαιότ.) υπάλληλος τυπογραφείου που τοποθε-
τούσε στην κατάλληλη θέση τού πιεστηρίου τα φύλλα τού χαρτιού 



χαρτοθήκη 1940 χασάπης 
 

για την εκτύπωση τους 2. η χαρτοθήκη που χρησιµοποιούν σχεδια-
στές ή ζωγράφοι. 

χαρτοθήκη (η) [µτγν.] {χαρτοθηκών} θήκη σε σχήµα κουτιού για τη 
φύλαξη εγγράφων, χαρτών, σχεδίων πινάκων κ.λπ. 

χαρτοκιβώτιο (το) {χαρτοκιβωτίου | -ων} κουτί από χαρτόνι (συνήθ. 
σκληρό) που χρησιµοποιείται για τη συσκευασία και τη µεταφορά 
αντικειµένων. 

χαρτοκλέβω ρ. αµετβ. {χαρτόκλεψα} κλέβω στα χαρτιά. 
χαρτοκλέφτης (ο) [1892], χαρτοκλέφτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 

πρόσωπο που κλέβει στα χαρτιά. 
χαρτοκόπτης (ο) [1898] {χαρτοκοπτών} µικρό µαχαίρι µε αµβλεία 

κόψη, κατάλληλο για το κόψιµο χαρτιών. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γαλλ. coupe-papier], 

χαρτοκοπτική (η) [1898] η κατασκευή σχεδίων και µικρών αντικει-
µένων από χαρτί και χαρτόνι, κυρ. για λόγους διασκέδασης και εξά-
σκησης δεξιοτήτων των µικρών παιδιών. 

χαρτόκουτο (το) κουτί από χαρτόνι (για αποθήκευση προϊόντων ή 
αρχειοθέτηση εγγράφων). Επίσης χαρτόκουτα (η). 

χαρτόλιθος (ο) {χαρτολίθ-ου | -ων, -ους} ο ναστόλιθος (βλ.λ.). 
χαρτοµάζα κ. χαρτοµάζα (η) [1889] {χαρτοµαζών} ο χαρτοπολτός 

(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. pâte à papier]. 
χαρτοµανής, -ής, -ές [1889] {χαρτοµαν-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (µειωτ.) 

µανιώδης χαρτοπαίκτης. — χαρτοµανία (η) [1839]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -
ης, 
■ης. -ες. 
[ΕΤΥΜ. < χαρτί + -µανής, από το θ. τού αρχ. αορ. β' ε-µαν-ην (ρ. µαί-
νοµαι)]. 

χαρτοµάνι (το) {χωρ. γεν. κ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το σύνολο από άχρηστα, 
περιττά ή πεταµένα χαρτιά: «οι υποψήφιοι δήµαρχοι ρυπαίνουν προ-
εκλογικά τους δήµους µε ~ και ουδέποτε τους καθαρίζουν µετεκλο-
γικός» (εφηµ.) 2. ο µεγάλος αριθµός εγγράφων προς διεκπεραίωση, 
(συνήθ.) όπως είναι τοποθετηµένα σε γραφείο 3. η γραφειοκρατία. 
[ΕΤΥΜ < χαρτί + -µάνι (βλ.λ.)]. 

χαρτοµαντεία (η) η διατύπωση προβλέψεων για το µέλλον µε βάση 
την τυχαία σειρά, τοποθέτηση των τραπουλόχαρτων και τους συν-
δυασµούς που αυτή επιτρέπει. — χαρτοµάντης (ο) [1886], χαρτοµά-
ντισσα (η). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cartomancie]. 

χαρτοµάντηλο (το) το τετράγωνο, µαλακό και απαλό στην αφή του 
κοµµάτι χαρτί που διατίθεται διπλωµένο και συσκευασµένο ειδικά, 
ώστε να χρησιµοποιείται ως µαντήλι µιας χρήσεως. — (υποκ.) χαρ-
τοµαντηλάκι (το). 

χαρτόµουτρο (το) (λαϊκ.-µειωτ.) ο µανιώδης χαρτοπαίκτης ΣΥΝ. 
χαρτοµανής. 

χαρτονένιος, -ια, -ιο αυτός που είναι κατασκευασµένος από χαρτόνι: 
~ κουτί | κιβώτιο | συσκευασία. 

χαρτόνι (το) {χαρτον-ιού | -ιών} χαρτί που είναι πιο χοντρό, σκληρό 
και άκαµπτο από το κανονικό και χρησιµοποιείται κυρ. για την κα-
τασκευή κουτιών, θηκών κ.λπ.: φιγούρες από ~ || ήρωες από ~ (καρ-
τούν, βλ.λ.). — (υποκ.) χαρτονάκι (το). 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < βεν. carton, µεγεθ. τής λ. carta < λατ. Charta < αρχ. 
χάρτης] 

χαρτονόµισµα (το) [1831] {χαρτονοµίσµ-ατος | -ατα,-άτων} νόµισµα 
που εκδίδεται επισήµως από αρµόδια κρατική υπηρεσία σε ειδικό 
χαρτί και αντιπροσωπεύει συνήθ. χρηµατική αξία µεγαλύτερη από 
αυτή των κερµάτων, όπως λ.χ. το χιλιάρικο, το πεντοχίλιαρο, το δε-
καχίλιαρο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. papier-monnaie]. 

χαρτοπαίγνιο (το) [1809] {χαρτοπαιγνί-ου | -ων} (λόγ.) 1. παιχνίδι 
που παίζεται µε τραπουλόχαρτα, όπως λ.χ. η ξερή, η πόκα, το κουµ-
κάν 2. η χαρτοπαιξία (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. jeu aux 
cartes]. 

χαρτοπαιζω ρ. αµετβ. [1889] {χαρτόπαιξα} (λαϊκ.) παίζω χαρτιά: την 
παραµονή τής Πρωτοχρονιάς όλοι λίγο-πολύ χαρτοπαίζουµε. 

χαρτοπαίκτης [1797] κ. χαρτοπαίχτης (ο) {χαρτοπαικτών}, χαρ-
τοπαίχτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) πρόσωπο που παίζει χαρτιά, συνήθ. 
κατά σύστηµα, που έχει πάθος µε τη χαρτοπαιξία. Επίσης χαρτοπαί-
κτρια (η) [1866]. 

χαρτοπαικτικός, -ή, -ό [1886] κ. (καθηµ.) χαρτοπαιχτικός αυτός που 
σχετίζεται µε τη χαρτοπαιξία ή µε τους χαρτοπαίκτες: απέκτησε ~ 
συνήθειες- ΦΡ. χαρτοπαικτική Λέσχη λέσχη όπου επιτρέπεται από 
τον νόµο να παίζονται τυχερά παιχνίδια µε χαρτιά. 

χαρτοπαιξία (η) [1836] {χωρ. πληθ.} το να παίζει κανείς χαρτιά, το 
χαρτοπαίγνιο. 

χαρτοπετσέτα (η) {χαρτοπετσετών} τετράγωνο, µαλακό, απορροφη-
τικό χαρτί διπλωµένο στα τέσσερα (διαφόρων χρωµάτων και ποιοτή-
των), που χρησιµοποιείται ως πετσέτα µιας χρήσεως κατά το φαγητό. 
— (υποκ.) χαρτοπετσετούλα (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. paper napkin]. 

χαρτοποιία (η) [1821] {χωρ. πληθ., χαρτοποιιών στη σηµ. 2} 1. η τέχνη 
τής παρασκευής χαρτιού, καθώς και οι ειδικευµένες µέθοδοι που 
χρησιµοποιούνται για αυτήν 2. εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού 3. ο 
βιοµηχανικός κλάδος που ειδικεύεται στην παραγωγή χαρτιού. 

χαρτοποιός (ο/η) [µτγν.] 1. εργάτης ειδικευµένος στην παραγωγή 
χαρτιού · 2. βιοµήχανος ιδιοκτήτης χαρτοποιίας ΣΥΝ. χαρτοβιοµήχα-
νος. 

χαρτοπόλεµος (ο) [1893] 1. µικρά πολύχρωµα χαρτάκια που συ-
σκευάζονται και διατίθενται σε σακουλάκια και ρίχνονται στον αέ-
ρα για τη δηµιουργία γιορταστικής και εύθυµης ατµόσφαιρας, κυρ. 
κατά τις ηµέρες των Αποκριών ΣΥΝ. κοµφετί 2. η ανταλλαγή ή το πέ- 

ταγµα των κοµφετί στον αέρα ή προς κάποιον άλλον για διασκέδα-
ση: παίζω - 3. (µτφ.) η ανταλλαγή εγγράφων (ή επιστολών), κυρ. µε-
ταξύ υπηρεσιών µε συγκρουόµενες αρµοδιότητες για τη διευθέτηση 
θέµατος στο οποίο διαφωνούν. 

χαρτοπολτός (ο) πολτώδης µάζα από φυτικές, ορυκτές ή τεχνητές ύλες, 
από την οποία µε την κατάλληλη επεξεργασία παρασκευάζεται χαρτί 
ΣΥΝ. χαρτοµάζα. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. paper pulp]. 

χαρτοπωλείο (το) [1871] κατάστηµα στο οποίο πωλούνται χαρτικά 
είδη και γραφική ύλη. 

χαρτοπώλης (ο) {χαρτοπωλών}, χαρτοπώλισσα (η) {χαρτοπωλισ-
σών} πωλητής χαρτιού ή ιδιοκτήτης χαρτοπωλείου. [ΕΤΥΜ. µτγν., 
αρχική σηµ. «πωλητής παπύρων», < χαρτο- (< χάρτης) + -πώλης< 
πωλώ]. 

χαρτορίχτρα (η) {δύσχρ. χαρτοριχτρών} γυναίκα που ρίχνει τα χαρ-
τιά, διατυπώνοντας προβλέψεις για το µέλλον ΣΥΝ. χαρτοµάντισσα. 

χαρτοσακούλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} χάρτινη σακούλα, συνήθ. µι-
κρού µεγέθους, για να µεταφέρει κανείς τα ψώνια του: βάζω τα 
φρούτα σε ~. 

χαρτοσηµαίνω ρ. µετβ. [1871] {χαρτοσήµα-να, -νθηκα, -σµένος} επι-
κολλώ χαρτόσηµο σε έγγραφο (δηµόσιο ή µη), κυρ. όταν υποβάλλω 
αίτηση προς δηµόσια υπηρεσία. —χαρτοσήµανση (η) [1889]. 

χαρτόσηµο (το) [1836] {χαρτοσήµ-ου | -ων} ένσηµο που υποχρεωτι-
κά επικολλάται σε επίσηµα έγγραφα, τα οποία απευθύνονται προς 
δηµόσιες υπηρεσίες, ώστε να θεωρούνται έγκυρα, και το οποίο αντι-
στοιχεί σε συγκεκριµένο ποσό (τέλος), που αναγράφεται σε αυτό και 
εισπράττεται από το κράτος: βάζω ~ των 100 δραχµών στην αίτηση || 
τέλος χαρτοσήµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. γραµµατόσηµο. [ΕΤΥΜ. < χάρτης + 
-σηµο < σήµα, απόδ. τού γαλλ. papier timbré]. 

χαρτοταινία (η) [1894] {χαρτοταινιών} 1. χάρτινη και στενή ταινία 
τυλιγµένη σε κύλινδρο, που χρησιµοποιείται σε ηλεκτρονικές υπολο-
γιστικές και ταµειακές µηχανές για την εκτύπωση υπολογισµών, λο-
γαριασµών κ.λπ. 2. κολλητική ταινία από χαρτί. 

χαρτούρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. µεγάλη ποσότητα χαρτιών σε συγκε-
κριµένο σηµείο: ένα γραφείο γεµάτο ~ ΣΥΝ. χαρτοµάνι 2. (αργκό) τα 
χαρτονοµίσµατα' (ειδικότ.) το φιλοδώρηµα που παίρνουν οι µουσικοί 
από τους πελάτες τού κέντρου στο οποίο εργάζονται. [ΕΤΥΜ. <χαρτί 
+ παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. βαβ-ούρα], 

χαρτοφύλακας (ο) {χαρτοφυλάκων} 1. θήκη ή τσάντα από δέρµα ή 
άλλο υλικό για την ασφαλή µεταφορά και φύλαξη εγγράφων: 
µαύρος | πλαστικός ~ 2. ειδική επικάλυψη που τοποθετείται πάνω 
στο γραφείο καλύπτοντας ένα τµήµα τής επιφάνειας του, για να 
µπορεί κανείς να γράφει χωρίς να φθείρεται το έπιπλο, και µέσα στο 
οποίο φυλάσσονται πρόχειρα διάφορα έγγραφα ή σηµειώσεις 3. 
έπιπλο ή µέρος που χρησιµοποιείται για τη φύλαξη εγγράφων. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χαρτοφύλαξ, -ακος «χαρτουλάριος» < χάρτης + φύ-
λαξ, απόδ. τού γαλλ. porte-feuille]. 

χαρτοφυλάκιο (το) {χαρτοφυλακί-ου | -ων} 1. οι καθορισµένες αρ-
µοδιότητες και τα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε υπουργικό αξίω-
µα: παραλαβή χαρτοφυλακίου από τον νέο υπουργό || υπερυπουργός 
µε διευρυµένο ~ || υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου || το ~ τού Υπουρ-
γείου Οικονοµικών 2. το σύνολο των αξιόγραφων που έχει φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο στην κατοχή του: τα ~ των τραπεζών || ~ οµολόγων | 
µετοχών 3. εταιρεία χαρτοφυλακίου εταιρεία που επενδύει σε µετο-
χές άλλων επιχειρήσεων και συχνά επιδιώκει να έχει λόγο στη διοί-
κηση τους. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. χαρτοφυλάκων «θήκη εγγράφων» < µτγν. χαρτοφύλαξ. 
Η σηµερινή σηµ. αποδίδει το αγγλ. portfolio]. 

χαρτώνω ρ. µετβ. [1892] {χάρτω-σα, -θηκα, -µένος} καλύπτω, επι-
στρώνω επιφάνεια ή αντικείµενο µε χαρτί. — χάρτωµα (το). 
χαρτωσιά (η) (λαϊκ.) το σύνολο των χαρτιών που συγκεντρώνει σύµ-
φωνα µε τους κανόνες τού παιχνιδιού ένας παίκτης µε ένα µόνο χαρτί, 
η µπάζα· ΦΡ. (µτφ.) δεν πιάνω χαρτωσιά µπροστά σε (κάποιον | κάτι) 
είµαι καταφανώς υποδεέστερος, είµαι κατώτερος από (κάποιον/κάτι^ 
δεν πιάνει χαρτωσιά µπροστά του ούτε στις γνώσεις ούτε στις 
ικανότητες. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. τού αορ. χάρτωσα (ρ. χαρτώνω) και το επίθηµα -ιά, 
πβ. κ. απλωσ-ιά]. Χάρυβδη (η) ΜΥΘΟΛ. θαλάσσιο τέρας που ζούσε 
απέναντι από τη Σκύλλα (βλ.λ.), κατάπινε νερό και αποβάλλοντας το 
καταπόντιζε τα διερχόµενα πλοία· ΦΡ. οπό τη Σκύλλα στη Χάρυβδη 
βλ. λ. Σκύλλα. [ΕΤΥΜ < αρχ· Χάρυβδις, -εως, αγν. ετύµου. ∆εν υπάρχει 
ετυµολ. σχέση µε τις λ. χάσκω, χάος και ρυβδώ «καταβροχθίζω, 
ρουφώ»]. χαρχαλεύω ρ. αµετβ. {χαρχάλεψα} (λαϊκ.) ψαχουλεύω, 
κυρ. κάνοντας λίγο θόρυβο: Γι χαρχαλεύει στο µπαούλο απ' το πρωί; 
Ψάχνει κάτι; — χαρχάλεµα (το). 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. < *χαλ-χαλ-εύω (µε προληπτ. ανοµοίωση) < χαλ-χάλι (µε 
αναδίπλωση τής πρώτης συλλαβής) < αρχ. χάλή | χηλή (βλ. κ. χα-
λεύω), αν δεν πρόκειται για ηχοµιµητ. λ.]. χαρωπός, -ή, -ό 1. αυτός 
που φαίνεται χαρούµενος, που έχει χαρούµενο ύφος: ~ πρόσωπο | 
άτοµο | βλέµµα ΣΥΝ. εύθυµος ΑΝΤ σκυθρωπός 2. αυτός που προκαλεί 
ή εκφράζει χαρά, που γίνεται δεκτός µε ευχαρίστηση: ~ τραγούδι | 
περπάτηµα | λόγια | σκοπός ΣΥΝ. εύθυµος ΑΝΤ. σκυθρωπός. — χαρωπά 
επίρρ., χαρωπότητα (η). [ΕΤΥΜ µτγν. τ. τού αρχ. επιθ. χαροπός, το 
οποίο παρουσιάζει δυσερµήνευτο επίθηµα -οπός, ενώ θα αναµέναµε -
ωττός (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < I.E. *okw- 
(βλ. λ. όπή). Το θ. χαρ- τού επιθέτου ανάγεται στο ρ. χαίρω (πβ. κ. 
χαρά)]. χασάπης (ο) {χασάπηδες} 1. ο κρεοπώλης (βλ.λ.) 2. (µτφ.) ο 
ηθικός ή φυσικός αυτουργός κάθε κυρ. µαζικής σφαγής, ο βίαιος και 
αδίστα- 
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κτος εκτελεστής: στην οµιλία του χαρακτήρισε τον Χίτλερ χασάπη των λαών 
ΣΥΝ. (µτφ.) σφαγέας 3. (µτφ.) ο επικίνδυνα αδέξιος ή ανεπαρκής χειρουργός. 
— (υποκ.) χασαπάκι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. kasap < αραβ. qassâb]. 

χασάπικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χασάπη: ~ µαχαίρι | ποδιά 2. 
χασάπικο (το) (α) το κρεοπωλείο (βλ.λ.) (β) ο χασάπικος χορός: χόρεψαν ~ (γ) 
τραγούδι στον ρυθµό τού χασάπικου χορού: στον δίσκο υπάρχουν ζεϊµπέκικα, 
χασάπικα και τσιφτετέλια 3. χασάπικος (χορός) | χασάπικο (το) λαϊκός χορός 
(βυζαντινής προελεύσεως, ο περίφηµος «µακελλάρικος») για άνδρες και 
γυναίκες, κατά τον οποίο οι χορευτές κρατιούνται από τους ώµους µε 
τεντωµένα χέρια ο ένας δίπλα στον άλλον και ο οποίος έχει ως βασικό µοτίβο 
τρία πλάγια βήµατα εναλλάξ δεξιά και αριστερά και δύο σταυρωτά βήµατα 
προς τα εµπρός. 

χαοαποµάχαφο (το) (λαϊκ.) το µεγάλο µαχαίρι που χρησιµοποιούν οι 
κρεοπώλες, για να κόβουν το κρέας σε µερίδες. 

χασαπόπαιδο (το) (λαϊκ.) το χασαπάκι, παιδί που εργάζεται σε κρεοπωλείο ή 
απασχολείται σε αυτό ως µαθητευόµενος χασάπης ΣΥΝ. χασαπόπουλο. 

χασαπόπουλο (το) το χασαπόπαιδο ΣΥΝ. χασαπάκι. 
χασαποσέρβικος (χορός) (ο) 1. λαϊκός, γρήγορος, κυκλικός χορός, που 

χορεύεται από άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι κρατιούνται από τους ώµους 2. 
χασαποσέρβικο (το) (α) ο χασαποσέρβικος χορός (β) τραγούδι γραµµένο στον 
ρυθµό τού χασαποσέρβικου χορού: ο Γσι-τσάνης έχει γράψει ωραία ~. 

χασαπόσκυλο (το) (λαϊκ.) 1. αδέσποτο σκυλί που τριγυρνά κοντά ή συχνάζει σε 
κρεοπωλεία, όπου το ταΐζουν οι κρεοπώλες (κυρ. µε υπολείµµατα κρέατος) 2. 
(µτφ. για πρόσ.) άνθρωπος ανεπρόκοπος, που ζει παρασιτικά ΣΥΝ. 
χαραµοφάης. 

χασαποταβέρνα (η) {χασαποταβερνών} ταβέρνα που σερβίρει κυρίως κρεατικά 
και λειτουργεί συγχρόνως ως κρεοπωλείο. 

χασαπόχαρτο (το) χοντρό και σκληρό χαρτί που χρησιµοποιούν οι κρεοπώλες 
για το περιτύλιγµα των µερίδων τού κρέατος ή τού κιµά. 

χασεδένιος, -ια, -ιο αυτός που είναι φτειαγµένος από χασέ: ~ ρούχο | µαξιλάρι | 
µαντήλι. [ΕΤΥΜ < χασές, -έδες + παραγ. επίθηµα -ένιος, πβ. κ. µενεξεδ-ένιος]. 

χασές (ο) {χασέδες} 1. πολύ λεπτό, λευκό βαµβακερό ύφασµα, µε το οποίο 
συνήθ. φτειάχνουν σεντόνια, µαξιλαροθήκες, εσώρουχα κ.λπ.: φίνος ~ 2. 
(συνεκδ.) καθετί που είναι φτειαγµένο από αυτό το ύφασµα: όλα της τα 
σεντόνια ήταν χασέδες! [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hasse < περσ. xäsa < αραβ. xâssa]. 

χάση (η) {χωρ. πληθ.} η περίοδος κατά την οποία ο φωτεινός δίσκος τής 
σελήνης φαίνεται ολοένα µικρότερος, η περίοδος που διαρκεί από την 
πανσέληνο ώς τη νέα σελήνη ΑΝΤ. γέµιση· ΦΡ. στη χάση και στη φέξη µία 
στις τόσες, πολύ σπάνια: λόγω πολλών ασχολιών βλεπόµαστε πια ~ ΣΥΝ. 
αραιά και πού. [ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. χάσις (φεγγαριού) < χάνω]. 

χασικλήδικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χασικλή 2. (α) 
χασικλήδικο (το) το χασισοποτείο (βλ.λ.) (β) χασικλήδικα (τα) (παλαιότ.) 
λαϊκά (κυρ. ρεµπέτικα) τραγούδια, που αναφέρονταν στο χασίς, στους τεκέδες 
και στα σύνεργα τής χασισοποσίας (βλ.λ.). — χασικλήδικα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ < χασικλής, -ήδες + παραγ. επίθηµα -ικος, πβ. κ. µερακλήδι-κος]. 

χασικλής (ο) {χασικλήδες}, χασικλού (η) {χασικλούδες} (λαϊκ.) 1. πρόσωπο 
που κάνει συστηµατικά χρήση χασίς 2. (κατ' επέκτ., συχνά υβριστ.) κάθε 
χρήστης ναρκωτικής ουσίας. Επίσης (µειωτ.) χασίκλας (ο), χασίκλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < *χασισι-κλής (µε απλολογία) < χασίς + -κλής, κατά τα µερακλής, 
θεριακλής]. 

χάσικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (ψωµί) που είναι καλής ποιότητας, το διαλεχτό (συνήθ. 
το άσπρο ψωµί πολυτελείας): «είσαι άσπρη σαν φραντζόλα, σαν το ~ ψωµί» 
(λαϊκ. τραγ.) ΣΥΝ. εκλεκτός 2. (µτφ.) αυτός που είναι καλής ποιότητας. 
[ΕΤΥΜ < τουρκ. has]. 

χάσιµο (το) {χασίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η απώλεια: το ~ τού βιβλίου | τού 
λεωφορείου | στα χαρτιά | τής ψυχραιµίας 2. η ζηµιά, κυρ. σε χρήµατα: το 
µαγαζί είχε ~ όλη τη χρονιά πέρυσι ΣΥΝ. χασούρα 3. (συνεκδ.) οτιδήποτε 
προκαλεί απώλεια ή συνιστά απώλεια: είναι µεγάλο ~ να βλέπεις τις 
προσπάθειες σου να πέφτουν στο κενό' ΦΡ. χάσιµο χρόνου για κάτι µε το οποίο 
δεν αξίζει να ασχοληθεί κανείς: µην προσπαθείς να της αλλάξεις γνώµη- είναι 
~. 
[ΕΤΥΜ. Από το θ. τού αορ. έ-χασ-α (ρ. χάνω) και το επίθηµα -ιµο, πβ. κ. 
λειώσ-ιµο]. 

χασίς (το) {άκλ.} 1. η ινδική κάνναβη 2. το ναρκωτικό που παράγεται από αυτό 
το φυτό, κυρ. από τα αποξηραµµένα φύλλα του, που µασιούνται ή 
καπνίζονται: καπνίζω | πουλώ | αγοράζω | διακινώ -1| τσιγάρο µε ~. Επίσης 
χασίσι [1876] {χασισιού}. — (υποκ.) χασισάκι (το). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hasjs. < 
αραβ. hasiä «ξερόχορτο»]. 

χασισέµπορος (ο) πρόσωπο που εµπορεύεται και διακινεί χασίς. Επίσης (λαϊκ.) 
χασισέµπορας 

χασισοκαλλιέργεια (η) {χασισοκαλλιεργειών} 1.η καλλιέργεια χασίς 2. 
(συνεκδ.) η έκταση γης στην οποία καλλιεργείται χασίς ΣΥΝ. χασισοφυτεία. 

χασισοποσία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} η χρήση χασίς. 
χασισοποτείο (το) [1891] ο χώρος στον οποίο καπνίζουν χασίς ΣΥΝ. 

χασικλήδικο, τεκές. 
χασισοπότης (ο) [1891] {χασισοποτών} πρόσωπο που κάνει χρήση 

χασίς, συνήθ. ο συστηµατικός καπνιστής χασίς ΣΥΝ. χασικλής. χασισοφυτεία 
(η) {χασισοφυτειών} έκταση γης στην οποία καλ- 

λιεργείται χασίς. 
χασισώνω ρ. µετβ. {χασίσω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) δίνω σε (κάποιον) να 

καπνίσει χασίς, τον κάνω να µαστουρώσει µε χασίς. 
χασκογελώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. [1896] {χασκογελάς... | χασκογέλασα} 1. γελώ µε 

ορθάνοιχτο στόµα, γελώ δυνατά 2. γελώ χωρίς πραγµατικό λόγο κατά ηλίθιο 
τρόπο ΣΥΝ. χαχανίζω. 

χάσκω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 1. (σκωπτ.) στέκω µε ανοιχτό το 
στόµα από έκπληξη ή καθώς σκέφτοµαι κάτι ΣΥΝ. χαζεύω 2. σχηµατίζω 
άνοιγµα, έχω χάσµα: µπροστά τους έχασκε ο γκρεµός 3. είµαι διάπλατα 
ανοιχτός, ιδιαίτ. για κάτι στο οποίο έχουν χαλαρώσει ή χαλάσει οι ενώσεις, οι 
αρµοί του: χάσκει το φερµουάρ του || χάσκουν οι σανίδες στο πάτωµα. — 
χάσκας (ο) (σηµ. 1). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε επίθηµα -σκω, πβ. κ. φά-σκω) < *ghn-, συνεσταλµ. βαθµ. 
τού I.E. *ghen- «χάσκω», πβ. λατ. hiascere | hiscere «χάσκω, ανοίγω το 
στόµα», αγγλ. yawn, γερµ. gähnen, σουηδ. gan «λάρυγγας, φάρυγγας» κ.ά. 
Οµοίως ετυµολογείται και ο παράλληλος µτγν. τ. χαί-νω < *χάν-µ» < *ghn-jö. 
Οµόρρ. χάσ-µα, χασµ-ώµαι, χάνω (βλ.λ.), ά-χαν-ής κ.ά.]. 

χάσµα (το) {χάσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. βαθύ ρήγµα τού εδάφους ΣΥΝ. 
βάραθρο 2. (µτφ.) (α) κάθε κενό που οφείλεται σε διακοπή µιας συνέχειας: η 
µαγνητοφώνηση τής οµιλίας παρουσιάζει χάσµατα || ~ στη µνήµη | στον λόγο | 
στη σκέψη κάποιου (β) ΦΙΛΟΛ. (λατ. lacuna) κάθε σηµείο ενός κειµένου, στο 
οποίο έχει παραλειφθεί λέξη, φράση ή περίοδος, µε αποτέλεσµα να 
διαταράσσεται η νοηµατική του αλληλουχία (γ) η αγεφύρωτη απόσταση ή 
διάσταση απόψεων, θέσεων, προσώπων κ.λπ.: το ~ µεταξύ πλουσίων και 
φτωχών ολοένα και διευρύνεται- ΦΡ. (α) χάσµα (των) γενεών κοινωνικό 
φαινόµενο που συνίσταται στην αδυναµία προσέγγισης και επικοινωνίας 
ανάµεσα σε άτοµα που ανήκουν σε διαφορετικές γενεές, λ.χ. γονείς και παιδιά, 
και οφείλεται στις διαφορές που τα χωρίζουν στους τοµείς τής συµπεριφοράς, 
των αξιών, των συνηθειών, των επιλογών στην εξωτερική εµφάνιση κ.λπ. (β) 
χάσµα νόµου η έλλειψη διατάξεως νόµου, που να αναφέρεται σε 
συγκεκριµένο πρόβληµα, το νοµικό κενό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. χασ- των ρ. χαίνω 
| χάσκω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -µα, πβ. κ. φάσ-µα - φαίνω. Ορισµένοι όροι 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια: χάσµα γενεών (< αγγλ. generation gap), χάσµα 
νόµου (< γαλλ. vide juridique)]. 

χάσµηµα (το) (χασµήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το χασµουρητό (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χασµώµαι (-άο-)]. 

χασµουρηµα (το) {χασµουρήµ-ατος | -ατα, -άτων} το χασµουρητό (βλ.λ.). 
χασµουρητό (το) βαθιά αναπνοή µε ανοιχτό το στόµα και µε παρατεταµένη και 

συνήθ. θορυβώδη εισπνοή, που προκύπτει ως νευροφυτικό αντανακλαστικό 
λόγω νύστας, ανίας, κούρασης κ.λπ. ΣΥΝ. χασµουρηµα, χάσµηµα. [ΕΤΥΜ < 
χασµουριέµαι + παραγ. επίθηµα -ητό, πβ. κ. παραµιλ-ητό]. 

χασµουριέµαι ρ. µετβ. αποθ. {χασµουρήθηκα} (καθηµ.) 1. ανοίγω το στόµα και 
αναπνέω µε βαθιά, παρατεταµένη αναπνοή, χωρίς τη θέληση µου, λόγω 
κούρασης, νύστας, ανίας 2. νυστάζω: σε λίγο θ' αρχίσει να χασµουριέται, γιατί 
τέτοια ώρα πηγαίνει συνήθως για ύπνο. 
♦ ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *χασµούρα < αρχ. χάσµη «χασµουρητό» (< χαίνω | χάσκω, 
βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ούρα, πβ. κ. θολ-ούρα]. 

χασµωδία (η) {χασµωδιών} 1. ΓΛΩΣΣ. η κακόηχη ακολουθία φωνηέντων σε 
επάλληλες συλλαβές, που βρίσκονται είτε στο µέσο µιας λέξης είτε σε 
συνεκφορά δύο συνεχόµενων λέξεων 2. (µτφ.) η διακοπή τής αρµονικής 
συνέχειας, η δυσαρµονία, κυρ. κατά την εκτέλεση µουσικού ή θεατρικού 
έργου. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χασµώδης < αρχ. χάσµη «χασµουρητό» (< χαίνω | χάσκω, 
βλ.λ.)]. 

χασονκόλης (ο) {χασογκόληδες} (ειρων.) ποδοσφαιριστής που χάνει συνεχώς 
τις ευκαιρίες για γκολ. 

χασοδίκης (ο) {χασοδικών} (ειρων.) δικηγόρος που χάνει τις δίκες, που δεν 
καταφέρνει να υπερασπιστεί µε επιτυχία τους πελάτες του: πρέπει να βρεις 
καλό δικηγόρο, όχι κανέναν ~. 

χασοµέρης (ο) {χασοµέρηδες}, χασοµέρισσα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 
που αφήνει τον χρόνο του να περνάει άσκοπα, χωρίς να εργάζεται ΣΥΝ. 
αργόσχολος 2. πρόσωπο που καθυστερεί στην εκτέλεση µιας εργασίας: 
έµπλεξα µε χασοµέρη υπάλληλο και µου έφαγε όλο το πρωινό για ένα απλό 
πιστοποιητικό. 

χασοµέρι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) 1. το να χάνει κανείς άσκοπα τον καιρό του 
(χωρίς να δουλεύει) 2. η καθυστέρηση κατά την εκτέλεση εργασίας: δεν 
άντεχε αυτό το ~ στις δηµόσιες υπηρεσίες ΣΥΝ. χρονοτριβή, καθυστέρηση. 
[ΕΤΥΜ. < χασο- (< χάνω) + -µέρι < µέρα]. 

χασοµερώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {χασοµεράς... | χασοµέρησα} 
♦ (αµετβ.) 1. χάνω τη µέρα µου, δεν αξιοποιώ τον χρόνο µου: Μη χασοµεράς! 
Τέλειωνε τη δουλειά που σου ανέθεσα! || χασοµεράει µπροστά στην τηλεόραση 
και µετά δεν του µένει χρόνος να διαβάσει για το σχολείο! 2. εκτελώ εργασία µε 
µεγάλη χρονοτριβή: χασοµερά συνεχώς και ούτε αύριο δεν τελειώνουµε ΣΥΝ. 
χρονοτριβώ, καθυστερώ 
♦ 3. (µετβ.) καθυστερώ (κάποιον) εµποδίζοντας τον να δουλέψει: µη µε 
χασοµεράς, γιατί έχω πολλή δουλειά! ΣΥΝ. απασχολώ. 

χασούρα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η απώλεια κυρ. χρηµάτων σε χαρτοπαίγνιο 
2. η οικονοµική ζηµιά λ.χ. επιχείρησης: το µαγαζί είχε ~ δύο εκατοµµυρίων. 
[ΕΤΥΜ < χασ- (από το θ. τού αορ. έ-χασ-α, ρ. χάνω) + παραγ. επίθηµα -ούρα, 
πβ. κ. φαγ-ούρα]. 



χασοφεγγαριά 1942 χέζω 
 

χασοφεγγαριά (η) (λαϊκ.) η χάση τού φεγγαριού, η περίοδος κατά την οποία 
φαίνεται όλο και λιγότερο από τη Γη. 

χαστούκι (το) {χαστουκ-ιού | -ιών} 1. χτύπηµα µε την παλάµη στο µάγουλο 
κάποιου: δυνατό | ελαφρό ~ || πλακώνω κάποιον στα ~ || δίνω | ρίχνω | τρώω 
ένα ~ || ανάποδο ~ (µε την εξωτερική πλευρά τού χεριού) ΣΥΝ. σκαµπίλι, 
(λόγ.) ράπισµα, κόλαφος, (λαϊκότ.) µπάτσος 2. (µτφ.) η ισχυρή απόρριψη, το 
µεγάλο χτύπηµα: έφαγε πολλά ~ στη ζωή, αλλά ο χωρισµός τους τον διέλυσε || η 
απόρριψη του υπήρξε -στον εγωισµό του ΣΥΝ. (λόγ.) κόλαφος. Επίσης 
χαστουκιά (η). — (υποκ.) χαστουκάκι (το). [ΕΤΥΜ. µεσν., αγν. ετύµου]. 

χαστουκίζω ρ. µετβ. {χαστούκισ-α, -τηκα, -µένος} δίνω χαστούκι (σε κάποιον): 
τον χαστούκισε πάνω στα νεύρα του ΣΥΝ. (λόγ.) ραπίζω, κο-λαφίζω, (λαϊκ.) 
µπατσίζω. — χαστούκισµα (το). 

χατζάρα (η) → χαντζάρα 
χατζάρι (το) → χαντζάρι 
χατζή- λεξικό πρόθηµα κυρίων ονοµάτων παλαιότ. µπροστά από το όνοµα 

προσώπου που επισκέφθηκε τους Αγιους Τόπους ως προσκυνητής: χατζη-
Πέτρος, χατζη-Γιάννης, χατζη-Θωµάς. [ΕΤΥΜ Το ουσ. χατζής (βλ.λ.) ως λεξικό 
πρόθηµα]. 

χατζής (ο) {χατζήδες}, χατζίνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) προσκυνητής των 
Αγίων Τόπων, δηλ. τής Ιερουσαλήµ (αν είναι χριστιανός) ή τής Μέκκας και 
τής Μεδίνας (αν είναι µουσουλµάνος). [ΕΤΥΜ. < αραβ. hajjï < hajj 
«προσκύνηµα»]. 

χατίρι (το) {χατιρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) η χάρη, οτιδήποτε γίνεται ή προσφέρεται 
(σε κάποιον) από εύνοια: κάνω το ~ κάποιου (εκπληρώνω επιθυµία του, του 
κάνω τη χάρη) || αν του κάνεις όλα τα ~, θα γίνει κακοµαθηµένος ΣΥΝ. χάρη, 
εξυπηρέτηση· ΦΡ. (α) για το χατίρι (κάποιου) για χάρη (κάποιου): δέχτηκε να 
τον συγχωρήσει µόνο ~ τής µάννας του (β) χαλάω το χατίρι (κάποιου) δεν 
εκπληρώνω την επιθυµία που µου έχει εκφράσει: στην κόρη του δεν χαλάει 
ποτέ χατίρι, ό,τι κι αν του ζητήσει. — (υποκ.) χατιράκι (το). [ΕΤΥΜ < τουρκ. 
hatir]. 

χατιρικός, -ή, -ό αυτός που γίνεται ως χάρη, για το χατίρι κάποιου: ~ 
παραχώρηση ΣΥΝ. χαριστικός. — χατιρικ-ά | -ώς επίρρ. 

χατ-τρικ (το) (στο ποδόσφαιρο) η επιτυχία τριών γκολ από τον ίδιο παίκτη κατά 
τη διάρκεια ενός αγώνα. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. hat-trick (αρχικώς όρος τού κρίκετ)]. 

χαυλιόδοντας (ο) {χαυλιοδόντων} καθένα από τα -συνήθ. δύο- δόντια 
ορισµένων θηλαστικών, όπως τού ελέφαντα και τού αγριόχοιρου, τα οποία 
έχουν µέγεθος κατά πολύ µεγαλύτερο των υπολοίπων, εξέχουν από το στόµα 
και λειτουργούν κυρ. ως αµυντικά µέσα και όχι για το µάσηµα τής τροφής. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χαυλιόδους | -όδων, -οδόντος, τού οποίου το β' συνθ. είναι η λ. 
οδούς, οδόντος. ∆υσερµήνευτο παραµένει το α' συνθ. χαυλι-, παρότι έχουν 
διατυπωθεί απόψεις που το συνδ. µε το αρχ. επίθ. χαϋνος «σπογγώδης, 
πορώδης» (βλ.λ.) µέσω θ. *χαΡ- και επιθήµατος -λι-, οπότε η λ. θα δήλωνε τα 
δόντια που είναι σε αραιή διάταξη]. 

χαύνος, -η, -ο (λόγ.) 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από πνευµατική νωθρότητα, 
που δεν βρίσκεται σε νοητική εγρήγορση: ~ άτοµο | άνθρωπος ΣΥΝ. 
αποχαυνωµένος, κοιµισµένος, νωθρός, αποβλακωµένος ΑΝΤ. ξύπνιος 2. αυτός 
που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ζωντάνιας, νεύρου: βυθισµένος σε µια ~ 
κατάσταση µπροστά στην τηλεόραση ΣΥΝ. άτονος, χαλαρός. — χαυνότητα (η) 
[αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χαϋνος «σπογγώδης, πορώδης - χαλαρός» < *χάΡ-νος < 
θ. *χαΈ- (τής λ. χάος, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -νος, µε αναβιβασµό τού 
τόνου]. 

χαύνωση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} το να βρίσκεται ή να 
περιέρχεται κανείς σε κατάσταση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
πνευµατικής εγρήγορσης ή ζωντάνιας: η ~ τού καλοκαιριάτικου µεσηµεριού || 
η ~ από την πολλή παρακολούθηση τηλεόρασης ΣΥΝ. αποχαύνωση, 
νωθρότητα, χαυνότητα, χαλαρότητα ΑΝΤ. εγρήγορση, ζωντάνια. — χαυνώνω 
ρ. [αρχ.], χαυνωτικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

χαφ (ο) {άκλ.} ελλην. µέσος ΑΘΛ. (στο ποδόσφαιρο) ο παίκτης που αγωνίζεται 
στη µεσαία γραµµή τής οµάδας. [ΕΤΥΜ < αγγλ. half]. 

χαφιεδισµος (ο) {χωρ. πληθ.) (κακόσ.) ο τρόπος δράσης και συµπεριφοράς τού 
χαφιέ, καθώς και κάθε ανάλογη νοοτροπία ύπουλης καταγγελίας των 
ενεργειών τρίτων. — χαφιεδίζω ρ. [ΕΤΥΜ. < χαφιές, -ιέδες + επίθηµα -ισµός]. 

χαφιές (ο) {χαφιέδες} (κακόσ.) 1. αστυνοµικός ή συνεργάτης τής αστυνοµίας 
που παρακολουθεί κρυφά τους πολίτες και καταγράφει τις κινήσεις τους: ~ 
τής Ασφάλειας ΣΥΝ. καρφί, σπιούνος 2. (γενικότ.) αυτός που προδίδει τις 
κινήσεις ή τα λόγια των άλλων σε τρίτους, κυρ. προσδοκώντας προσωπικά 
οφέλη ΣΥΝ. καταδότης, σπιούνος. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hafiye]. 

χάφτω κ. χάβω ρ. µετβ. {έχαψα, χάφτηκα} (λαϊκ.) 1. τρώω καταπίνοντας 
γρήγορα, µε λαιµαργία: έχαψε όλο το κοµµάτι µε µια µπουκιά ΣΥΝ. 
καταβροχθίζω- ΦΡ. (α) χάφτω µύγες (i) είµαι νωθρός, τεµπελιά-ζω: κάθεται 
όλη µέρα και χάφτει µύγες ΑΝΤ. ενεργοποιούµαι (ii) δεν είµαι σε θέση να 
αντιληφθώ, να καταλάβω κάτι: αυτός δεν κάνει για τέτοιες δουλειές· είναι µόνο 
για να χάφτει µύγες (β) (παροιµ.) όποιος πάει να χάψει βόδι, χάφτει µύγες για 
όποιον επιχειρεί πράγµατα που ξεπερνούν τις δυνάµεις του και αναγκάζεται 
στο τέλος να περιοριστεί στα πολύ λίγα 2. (µτφ.) πιστεύω εύκολα (κάτι), 
αποδέχοµαι (ό,τι µου πουν οι άλλοι) χωρίς καµία εξέταση, χωρίς κριτικό έλεγ-
χο: το 'χαψε το παραµύθι || δεν τα ~ εγώ αυτά! || ~ δικαιολογίες | υποσχέσεις | 
κοπλιµέντα | ιστορίες | κόλπα. — χάψιµο (το). [ΕΤΥΜ. < µεσν. χάπτω < αρχ. 
κάπτω «καταβροχθίζω, καταπίνω» (βλ. λ. κώπη)]. 

χαχάµης (ο) {χαχάµηδες} ο ιερουργός των Εβραίων που προέρχονται από την 
Ισπανία ΣΥΝ. ραββίνος. [ΕΤΥΜ < τουρκ. haham]. 

χαχαµίκος (ο) (µειωτ.-σκωπτ.) ο Εβραίος που προέρχεται από την Ισπανία. 
χάχανα (τα) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) τα δυνατά και παρατεταµένα γέλια, που είναι 

συχνά ενοχλητικά: µας έπιασαν κάτι ~ και δεν λέγαµε να σταµατήσουµε! || 
κόφτε τα ~ εσείς στο βάθος! ΣΥΝ. χαχάνισµα. [ΕΤΥΜ µεσν., ονοµατοπ. λ. από 
τον ήχο τού γέλιου]. 

χαχανητό (το) το ηχηρό, παρατεταµένο γέλιο, συνήθ. χωρίς (σοβαρή) αιτία, που 
είναι συχνά ενοχλητικό. [ΕΤΥΜ < χαχανίζω + παραγ. επίθηµα -ητό, πβ. κ. 
µουρµουρ-ητό\. 

χαχανίζω ρ. αµετβ. {χαχάνισα} (λαϊκ.) ξεσπώ σε ηχηρό γέλιο, το οποίο συνήθ. 
δεν µπορώ να συγκρατήσω: Τι χαχανίζετε; Είπα κάτι αστείο; ΣΥΝ. γελάω. — 
χαχάνισµα (το). 

χάχας (ο) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) 1. πρόσωπο που γελά χωρίς να µπορεί να 
συγκρατηθεί και συνήθ. χωρίς να έχει σοβαρό λόγο: «Γι γελάς, βρε ~;» του 
είπε ενοχληµένος ΣΥΝ. χαζοχαρούµενος ΑΝΤ. σοβαρός 2. αυτός που µένει µε το 
στόµα ανοιχτό, που παρακολουθεί χωρίς να αντιδρά ή να αντιλαµβάνεται τι 
γίνεται: στεκόταν ο ~ και κοίταζε, αντί να βοηθήσει τον άνθρωπο που είχε πέσει 
κάτω 3. (κατ' επέ-κτ.) πρόσωπο που δεν διακρίνεται για την εξυπνάδα του 
ΣΥΝ. µπούφος, βλάκας, χαζός ΑΝΤ. έξυπνος, πνευµατώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ανόητος. [ΕΤΥΜ Ονοµατοπ. λ. από τον ήχο τού γέλιου]. 

χαχόλικος, -η, -ο αυτός που ταιριάζει σε χαχόλο· (για ρούχο) φαρδύς και 
ασουλούπωτος, άκοµψος: ~ ντύσιµο | νοοτροπία. — χαχόλικα επίρρ. 

χαχόλος (ο), χαχόλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο µεγαλόσωµο, 
άκοµψο και άχαρο. [ΕΤΥΜ. < ρωσ. hohol]. 

χαψιά (η) (λαϊκ.) 1. η ποσότητα φαγητού που χωρά στο στόµα τού ανθρώπου: 
πεινούσε τόσο που έκανε το φαγητό του δυο ~! ΣΥΝ. µπουκιά- ΦΡ. κάνω 
(κάποιον) µια χαψιά (κυριολ.) καταπίνω- (συνήθ. µτφ.) νικώ (κάποιον) µε 
ευκολία, χωρίς κόπο: στη γελοιογραφία αυτή η χώρα παρουσιάζεται σαν θηρίο 
έτοιµο να κάνει µια χαψιά το αδύναµο κρατίδιο || αν τολµήσει να µου κουνηθεί, 
θα τον κάνω µια χαψιά 2. (µτφ.) αυτός που είναι πολύ µικρός ή λίγος: µια ~ 
άνθρωπος και να 'χει τόση δύναµη! ΣΥΝ. σταλιά. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. τού αορ. έ-χαψ-α (ρ. χάφτω) και το επίθηµα -ιά, πβ. κ. 
φτειαξ-ιά]. 

χάψιµο (το) -> χάφτω 
χαώδης, -ης, -ες [µτγν.] {χαώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που χα-

ρακτηρίζεται από έλλειψη τάξης, οργάνωσης ή σαφήνειας: ~ κατάσταση | 
πόλη || ~ σκέψη | φιλοσοφία ΣΥΝ. χαοτικός, µπερδεµένος ΑΝΤ σαφής, 
ξεκάθαρος, τακτικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Χ.Β.β.Ε. (οι) Χηµικές Βιοµηχανίες Βόρειας Ελλάδας. 
χεβιµέταλ κ. χεβι-µέταλ (η/το) {άκλ.} ροκ µουσική, µε έντονο, επιθετικό και 

σκληρό ηλεκτρικό ήχο: (κ. ως επίθ.) συγκρότηµα | συναυλία ~. [1ÎXM < αγγλ. 
heavy metal]. 

χεβιµεταλας (ο) {χεβιµεταλάδες},χεβιµεταλού (η) {χεβιµεταλού-δες} πρόσωπο 
που ακούει χέβι-µέταλ µουσική και συνήθ. ακολουθεί τον αντίστοιχο τρόπο 
συµπεριφοράς και κυρ. ντυσίµατος και χτενίσµατος των χέβι-µέταλ 
συγκροτηµάτων. — χεβιµεταλάδικος, -η, -ο. 

Χεβρώνα (η) πόλη τού Ισραήλ Ν. τής Ιερουσαλήµ. Επίσης (λόγ.) Χε-βρών 
(Χεβρών-ος, -α}. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. Χεβρών, -ώνος < εβρ. Hebron < ρ. iiavor «συνδέω, ενώνω». 
Το αραβ. όν. τής πόλης είναι Al-Halil «ο φίλος» (προσωνυµία τού Αβραάµ)]. 

χεγκελιανισµός (ο) → εγελιανισµός 
χεζάς (ο) {χεζάδες}, χεζού (η) {χεζούδες} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε τυπικές 

µορφές επικοινωνίας) πολύ δειλό πρόσωπο (βλ. λ. χέστης). 
χέζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {έχεσα, χέσ-τηκα, -µένος} (!-λαϊκ., αποφεύγεται σε 

τυπικές µορφές επικοινωνίας) ♦ 1. (αµετβ.) αποβάλλω τα περιττώµατα τού 
οργανισµού από τον πρωκτό ΣΥΝ. αφοδεύω, αποπατώς· ΦΡ. (α) είπαν τού 
τρελού | τής γριάς να χέσει (κι έκατσε) και ξεκωλιά-οτηκε για περιπτώσεις 
στις οποίες γίνεται κατάχρηση, για αλόγιστη υπερβολή (β) µη χέσω! ως 
έκφραση απόρριψης ή αµφισβήτησης για κάτι: Τώρα τον έπιασε ο πόνος για τις 
δυσκολίες που περνάω; ~! ♦ (µετβ.) 2. λερώνω (κάτι) καθώς αποβάλλω τα 
περιττώµατα από τον οργανισµό µου: τα έχεσε όλα γύρω ΣΥΝ. σκατίζω, 
σκατώνω 3. (µτφ.) µιλώ µε σκαιό τρόπο σε (κάποιον), βάζω σε (κάποιον) τις 
φωνές ή επαναφέρω (κάποιον) στη θέση του µιλώντας αυστηρά, βρίζοντας 
τον: αν µε ξαναενοχλήσει | µου ξαναµιλήσει έτσι, θα τον χέσω! || (κ. µεσοπαθ.) 
αν συνεχίσει να µε προκαλεί, θα χεστούµε άσχηµα! ΣΥΝ. (!) ξεχέζω" (στον 
αόρ.) 4. (ειρων.) αδιαφορώ για (κάτι), δείχνω περιφρόνηση απέναντι σε 
(κάτι/κάποιον): Χέσ'τον, ρε παιδί µου! Τι ασχολείσαι µαζί του; || (κ. µεσοπαθ.) 
χέστηκα κι αν έρθει κι αν δεν έρθει! ΣΥΝ. (οικ.) σκασίλα µου, αδιαφορώ- ΦΡ. 
(α) έχω (κάποιον) χεσµένο αδιαφορώ παντελώς για (κάποιον) (β) να χέσω 
µέσα ως έκφραση αγανάκτησης για κάτι που απέτυχε, που δεν εξελίχθηκε 
όπως αναµενόταν (γ) χέσε µε | δεν µας χέζεις; άσε µε ήσυχο, παράτα µε- επί-
σης, ως έκφραση περιφρόνησης προς κάποιον: δεν µας χέζεις, ρε φίλε, που θα 
κάτσω ν' ασχοληθώ µ ' αυτόν! (δ) (παροιµ.) όποιος χέζει στη θάλασσα τα 
βρίσκει στο αλάτι το κακό που κάνει κάποιος θα το βρει µπροστά του· 
(µεσοπαθ. χέζοµαι) 5. λερώνοµαι καθώς αποβάλλω τα περιττώµατα µου: 
µωρό είναι, χέστηκε· ΦΡ. χέστηκ' η φοράδα στ' αλώνι για περιπτώσεις στις 
οποίες κάτι είναι ασήµαντο και δεν αξίζει να ασχολείται κανείς ΣΥΝ. κάτι 
τρέχει στα γύφτικα 6. (µτφ.) φοβάµαι πάρα πολύ: µόλις τον είδα ξαφνικά 
µπροστά µου µες στο σκο- 



χει 1943 χειµώνιασµα 
 

τάδι, χέστηκα πάνω µου ΣΥΝ. πανικοβάλλοµαι, (οικ.) τα παίζω · ΦΡ. 
(λαϊκ.-οικ.) (κάποιος) χέστηκε στο τάλιρο | στο λεφτά (κάποιος) απέ-
κτησε πάρα πολλά λεφτά: άνοιξε ένα µαγαζάκι σε µια τουριστική 
παραλία και χέστηκε στο τάλιρο. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < *χέδ-)ω < I.E. *ghed- «αποπατώ - τρύπα», πβ. αλβ. dhjes, 
σανσκρ. hadati (ίδια σηµ.), αρµ. jet «ουρά», αρχ. σκανδ. gat «τρύπα, 
άνοιγµα», αρχ. αγγλ. geat (> αγγλ. gate «πύλη»), αρχ. σαξ. gat «τρύπα 
- πρωκτός» κ.ά.]. 

χει κ. χι (το) {άκλ.} Χ, χ· το εικοστό δεύτερο γράµµα τού ελληνικού 
αλφαβήτου (βλ. κ. λ. αριθµός). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χει | χι, κατ' αναλογίαν προς το πει | πι (βλ.λ.), αλλά µε 
δασύ σύµφωνο]. 

χειλάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) το µικρό συνήθ. ωραίο χείλι, το χείλι 
µικρού σε ηλικία ή αγαπηµένου προσώπου: τα ~ τού µωρού || ας κερ-
δίσουµε το λαχείο, να γελάσει κι εµάς µια φορά το ~ µας (να χαρούµε 
κι εµείς µια φορά)· ΦΡ. σκάει το χειλάκι (κάποιου) (κάποιος) χα-
µογελάει ελαφρά, µόλις που χαµογελάει (συνήθ. όταν µετά από ατυχία 
ή δύσκολη περίοδο αρχίζει να εξοµαλύνεται η κατάσταση). 

χειλανθές (το) [1873] {χειλανθ-ούς | -ή} BOT. χειλανθή (τα) οικογέ-
νεια φυτών των οποίων τα άνθη είναι δίχειλα, όπως ο βασιλικός, το 
δεντρολίβανο, το θυµάρι, η µέντα κ.λπ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
labiates (πληθ.)]. 

χειλαράς (ο) {χειλαράδες}, χειλαρού (η) {χειλαρούδες} (λαϊκ.) πρό-
σωπο που έχει µεγάλα χείλη. Επίσης χειλάς (ο) [µτγν.] κ. χειλού (η). 
[ΕΤΥΜ. < χείλι | χείλος + µεγεθ. επίθηµα -αράς, πβ. κ. παιχτ-αράς]. 

χειλεαναννωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} η (ικανότητα) κα-
τανόησης των λέξεων που αρθρώνει κάποιος, όταν δεν ακούγεται η 
φωνή του ή όταν δεν µπορεί να ακούσει ο ακροατής: οι κωφοί συ-
νεννοούνται µεταξύ τους µε τη ~. 
[ΕΤΥΜ. < χειλε- (από γεν. πληθ. χειλέων, αντί τού αναµενόµενου χει-
λο-) + ανάγνωση, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. lipreading]. 

χειλεοπλαστίκή (η) [1895] ΙΑΤΡ. η εγχείρηση αποκατάστασης των 
χειλιών για αισθητικούς και λειτουργικούς λόγους. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. ch(e)ileoplasty]. 

χειλεόφωνος, -η, -ο [1876] κ. χειλόφωνος [1889] 1. (φθόγγος) χει-
λικός (σηµ. 2) 2. χειλεόφωνα (τα) οι χειλικοί φθόγγοι. 

χείλι κ. αχείλι (το) {χειλ-ιού | -ιών} το χείλος (βλ.λ.). — (υποκ.) χει-
λάκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) χειλάρες (οι). 
[ΕΤΥΜ. < χείλος, από τον πληθ. τα χείλη-a (αντί χείλη) κατά τους τ. 
µάτια, στήθια κ.τ.ό.]. 

χειλικόληκτος, -η, -ο ΓΛΩΣΣ. (συµφωνόληκτο όνοµα ή ρήµα) που το 
θέµα του λήγει σε ένα από τα χειλικά σύµφωνα (π, β, φ), π.χ. βάφ-ω, 
βλέπ-ω, τρίβ-ω. [ΕΤΎΜ. < χειλικός + -ληκτος < λήγω]. 

χειλικός, -ή, -ό [1782] 1. αυτός που σχετίζεται µε τα χείλη 2. ΓΛΩΣΣ. 
(σύµφωνο) το οποίο παράγεται µε τη συµµετοχή και των δύο χειλιών 
ή µόνο τού κάτω χείλους, δηλ. τα π, β, φ ΣΥΝ. χειλεόφωνος. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. labial]. 

χειλίτιδα (η) ΙΑΤΡ. η αλλοίωση των χειλιών από διάφορα αίτια: γω-
νιακή ~, από έλλειψη βιταµινών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. ch(e)ilitis]. 

χειλοδοντικός, -ή, -ό [1782] (σύµφωνο) που προφέρεται µε τη βοή-
θεια τού ενός χειλιού µόνο και των δοντιών, π.χ. το φ. [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. labiodental]. 

χειλόποδο (το) {χειλοπόδων} ΖΩΟΛ. δηλητηριώδες, σαρκοφάγο ζώο 
µε πολλά ζεύγη ποδιών, επίµηκες σώµα µε πολλά οµοειδή διαδοχικά 
τµήµατα (µεταµέρη), σε καθένα από τα οποία υπάρχει ένα ζεύγος πο-
διών, και µε δηλητηριώδη δαγκάνα στο κεφάλι για τη σύλληψη και 
θανάτωση τού θηράµατος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
chilopoda]. 

χείλος (το) {χείλ-ους | -η, -έων} (λόγ.) 1. καθένας από τους δύο µυς 
τού προσώπου, που σχηµατίζουν την εξωτερική πλευρά τού στόµα-
τος: σχίζω | κόβω | τραυµατίζω | πληγώνω το -1| είχε µια µελανιά στο 
κάτω ~ || άβαφα | αφίλητα | βαµµένα | γλυκά | ερεθιστικά | κλειστά | 
λεπτά | µελανιασµένα | παχιά | σαρκώδη | σκασµένα | σφιχτά | υγρά | 
φιλήδονα | φλογερά | πελιδνά - || «µε το χαµόγελο στα ~» (τραγ.) || 
είχε ένα τσιγάρο κρεµασµένο στα ~ || γλείφω | βάφω | φιλώ | µαζεύω | 
σουφρώνω | δαγκώνω τα ~· ΦΡ. (α) κρέµοµαι από τα χείλη (κά-
ποιου) βλ. λ. κρέµοµαι (β) ψήνω το ψάρι στα χείλη (κάποιου) βασα-
νίζω (κάποιον), παίζω µε τα συναισθήµατα (κάποιου): του είχε ψήσει 
το ψάρι στα χείλη- δεν άντεξε κι εκείνος και την παράτησε ΣΥΝ. βγάζω 
(κάποιου) το λάδι 2. χείλη (τα) το στόµα: φιλάω κάποιον στα ~ || 
σφραγίζω τα ~ (κλείνω το στόµα, δεν µιλώ) 3. (γενικότ.) η περιοχή 
τής σάρκας γύρω από φυσικό άνοιγµα ή από τραύµα στο σώµα: τα ~ 
τού αιδοίου | τής πληγής 4. (µτφ.) το µέρος στο οποίο απολήγει µια 
επιφάνεια ή τελειώνει το σχήµα ενός σώµατος, η άκρη του: το ~ τού 
γκρεµού | τού ποτηριού | τού πηγαδιού | τού τάφου | τού µπουκαλιού 
ΣΥΝ. άκρη· ΦΡ. στο χείλος τής αβύσσου | τού γκρεµού στα πρόθυρα 
τής καταστροφής, λίγο πριν από την καταστροφή: έκανε µεγάλο 
άνοιγµα και βρέθηκε στο χείλος τής αβύσσου 5. (µτφ.) (για κατα-
στάσεις) το οριακό σηµείο, λίγο πριν από αρνητική εξέλιξη: βρίσκο-
µαι στο ~ τής καταστροφής | τής τρέλας | τού πολέµου ΣΥΝ. όριο. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χείλος < *χέλ-σος ή *χέλ-νος, που συνδ. µε αρχ. ισλ. 
ghohnar «µουστάκι - γνάθος», αλλά το θ. *χελ- δεν είναι δυνατόν να 
αναχθεί σε γνωστή I.E. ρίζα. Εντός τής Ελληνικής η µόνη δυνατή 
σύνδεση είναι µε το αρχ. χελ-ύνη «χείλος»]. 

χειλού (η) → χειλαράς 
χειλοϋπερωικός, -ή, -ό (υποθετικός φθόγγος) που ανάγεται στην ιν-

δοευρωπαϊκή γλώσσα και αποτελεί συνδυασµό χειλικής και υπερω- 

ικής άρθρωσης, όπως τα: *κ"', *gw, *gwh. [ΕΤΥΜ; 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. labiovelari. 

χειλόφωνος, -η, -ο → χειλεόφωνος 
χείλωµα (το) [µτγν.] {χειλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η απόληξη αντι-

κειµένου ή επιφάνειας που µοιάζει µε τα ανθρώπινα χείλη 2. (ειδι-
κότ.) το τελείωµα σε νοµίσµατα και µετάλλια. 

χειµαδιό (το) (λαϊκ.) 1. ο προστατευµένος και συνήθ. πεδινός τόπος, 
στον οποίο µεταφέρουν οι βοσκοί τα κοπάδια τους, για να περάσουν 
τον χειµώνα 2. (συνεκδ.) η διαχείµαση των κοπαδιών σε πεδινό τόπο: 
κατέβασαν τα κοπάδια για το ~ στην πλαγιά ΣΥΝ. ξεχειµώνιασµα. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. χειµαδεϊον (µε καταβιβασµό τόνου) < αρχ. χειµάδιον 
< χεϊµα (βλ. λ. χειµώνας) + παραγ. επίθηµα -άδιον, πβ. κ. κοπ-άδιον]. 

χειµαζοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {χειµάστηκα} (λόγ.) (κυριολ.) υφίσταµαι 
την ταλαιπωρία από τις κακές καιρικές συνθήκες τού χειµώνα- (συ-
νήθ. µτφ. η µτχ. χειµαζόµενος, -η, -ο) υφίσταµαι ταλαιπωρίες, ψυχι-
κές, συναισθηµατικές κ.ά., περνώ δύσκολες ώρες: ο χειµαζόµενος ελ-
ληνισµός τής Αλβανίας || η χειµαζόµενη οικονοµία τής χώρας ΣΥΝ. 
ταλανίζοµαι, βασανίζοµαι, δοκιµάζοµαι, ταλαιπωρούµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < χεϊµα, -ατός, βλ. λ. χειµώνας]. 

Χειµάρρα (η) πόλη τής Ν. Αλβανίας (Β. Ηπείρου) στην Αδριατική Θά-
λασσα. 
[ΕΤΥΜ. Πρόκειται για τη µεσν. Χίµαιρα, τοπωνύµιο στο οποίο επέ-
δρασε η λ. χείµαρρος]. 

χείµαρος (ο) {χειµάρ-ου | -ων, -ους} ΝΑΥΤ. άνοιγµα στο κύτος λέµ-
βου, από το οποίο φεύγουν τα νερά, όταν αυτή ανασύρεται από τη 
θάλασσα· κοινώς τρύπα τού νερού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., τεχν. όρ. τού ναυτικού λεξιλογίου, < χεϊµα (βλ. λ. χειµώ-
νας) + παραγ. επίθηµα -ρος, πβ. κ. κύλινδ-ρος. Η λ. είχε αρχικώς τη 
σηµ. τού πασσάλου που χρησιµοποιείται για να κλείνει η οπή τού 
πυθµένα πλοίου σε περίπτωση κακοκαιρίας]. 

χείµαρρος (ο) {χειµάρρ-ου | -ων, -ους} 1. ορµητικό ρεύµα νερού που 
σχηµατίζεται από µεγάλη νεροποντή ή από το λειώσιµο τού χιονιού 
και διαρκεί λίγο: το ρέµα µε τη νεροποντή µετατράπηκε σε ορµητικό ~ 
2. (µτφ.) οτιδήποτε χαρακτηρίζεται από µεγάλη ορµή και όγκο ή 
πλήθος: ~ λέξεων/ δακρύων | οργής. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χείµαρρος | χείµαρρους < χεϊµα (βλ. λ. χειµώνας) + -
ρρους | -ρροος < ρους, πβ. κ. κατά-ρρους]. 

χειµαρρώδης, -ης, -ες [µτγν.] {χειµαρρώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) 
(λόγ.) αυτός που είναι ορµητικός σαν χείµαρρος: ~ οµιλία | οµιλητής. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χειµερινός, -ή, -ό (λόγ.) 1. χειµωνιάτικος (βλ.λ.): ~ ηλιοστάσιο | εκ-
πτώσεις | σπορ | διακοπές | στολή | κολεξιόν || πρέπει να βάλω να-
φθαλίνη στη ντουλάπα µε τα ~ ΦΡ. (α) χειµερινή ώρα η κανονική 
ώρα τής ατράκτου στην οποία ανήκει κάθε χώρα, σε αντιδιαστολή 
προς τη θερινή ώρα, κατά την οποία το εικοσιτετράωρο αρχίζει εξή-
ντα λεπτά νωρίτερα, ώστε να εξοικονοµηθεί ενέργεια ΑΝΤ. θερινή 
ώρα (β) χειµερινός κολυµβητής κολυµβητής που κάνει µπάνιο σε θά-
λασσα, λίµνη ή ποτάµι καθ' όλη τη διάρκεια τού χειµώνα (γ) χειµε-
ρινοί Ολυµπιακοί Αγώνες βλ. λ. ολυµπιακός 2. χειµερινά (τα) τα χει-
µωνιάτικα (βλ. λ. χειµωνιάτικος). 
ίΕΤΎΜ. αρχ. < *gheim-(e)r- (βλ. λ. χειµώνας), που συνδ. µε λατ. 
hibernus (> γαλλ. hiver, ισπ. invierno), αρµ. jmern, σανσκρ. zimnl, πολ. 
zimny κ.ά.]. 

χειµέριος, -ία, -ο (λόγ.) αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται τον χειµώνα: 
ο αιγιαλός ορίζεται από τη θάλασσα ώς εκεί όπου φτάνει το ~ κύµα 
ANT. θερινός· ΦΡ. χειµερία νάρκη βλ. λ. νάρκη. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
*gheim-(e)r-jo-, για το οποίο βλ. λ. χειµερινός, χειµώνας]. 

χειµωνανθός (ο) [1887] µικρό δέντρο ή πόα από την Κίνα, το οποίο 
ανθίζει τον χειµώνα, βγάζοντας µικρά κιτρινωπά λουλούδια µε λεπτό 
χαρακτηριστικό άρωµα- (γενικότ.) κάθε λουλούδι που ανθίζει τον χει-
µώνα. Επίσης χειµώνανθος. 

χειµώνας (ο) 1. µία από τις τέσσερεις εποχές τού έτους, στη διάρκεια 
τής οποίας υπάρχει το µεγαλύτερο ψύχος και η οποία αντιστοιχεί 
στους µήνες ∆εκέµβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο για το Β. Ηµι-
σφαίριο: ήρθε | µπήκε ο ~· ΦΡ. χειµώνα-καλοκαίρι όλες τις περιόδους 
τού χρόνου: σ' αυτά τα µέρη δεν ξεχωρίζουν εποχές, βρέχει ~ 2. η επι-
κράτηση πολύ άσχηµων καιρικών συνθηκών, συνήθ. χαµηλών θερµο-
κρασιών συνδυασµένων µε βροχή, αέρα ή χιόνι: βαρύς | άγριος | όψι-
µος | σκληρός | ήπιος | κακός | πρωτοφανής | ανυπόφορος ~ ΣΥΝ. 
θύελλα, κρύο, κακοκαιρία, ψύχος ANT. καλοκαιρία 3. (µτφ.) κατά-
σταση έντονης συναισθηµατικής ψυχρότητας ή κατάθλιψης: «Μια 
καρδιά στον χειµώνα» (τίτλος ταινίας) 4. (µτφ.-λογοτ.) το άσπρισµα 
των µαλλιών, τα γηρατειά: ήρθε ~ στην κεφαλή του. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χειµών, -ώνος < gheim-ôn- (µε επίθηµα -en | -on) < I.E. *ghei-m- 
«χειµώνας, χιόνι» (µε έρρινο ένθηµα -m-), πβ. σανσκρ. himâh 
«χειµώνας», λατ. hiems, αλβ. dijën, αρχ. σλαβ. zima, πολ. zima κ.ά. Πα-
ραλλήλως απαντά και ο ποιητ. τ. χεϊµα «χειµώνας, κρύο, καταιγίδα» 
< *gheim-n- (µε τη συνεσταλµ. βαθµ. τού επιθήµατος *-en). Οµόρρ. 
χειµ-έρ-ιος, χειµ-ερ-ινός, χειµ-άζω, χι-ών (> χιόνι, βλ.λ.), χείµα-ρρος 
κ.ά.]. 

χειµωνιά (η) {χωρ. πληθ.) (εκφραστ.) ο κρύος καιρός, η χειµωνιάτικη 
κακοκαιρία: τον ∆εκέµβρη µες στη ~ ΣΥΝ. ψύχος ΑΝΤ. καλοκαιρία (βλ. 
λ. βαρυχειµωνιά). 

χειµωνιάζει ρ. αµετβ. απρόσ. {χειµώνιασε} 1. αρχίζει ο χειµώνας: 
όταν χειµωνιάσει, θα γυρίσουµε στην πόλη 2. βαραίνει ο καιρός, αρ-
χίζει κακοκαιρία: χειµώνιασε νωρίς φέτος. 

χειµώνιασµα (το) {χειµωνιάσµατος [ χωρ. πληθ.} 1. ο ερχοµός τού 
χειµώνα 2. η αρχή τής κακοκαιρίας (πβ. λ. ξεχειµώνιασµα). 



χειµωνιάτικος 1944 χειροβάδιση 
 

χειµωνιάτικος, -η, -ο 1. αυτός που εµφανίζεται ή γίνεται τον χειµώνα: ~ ήλιος | 
κρύο ΣΥΝ. χειµερινός ANT. καλοκαιρινός 2. αυτός που είναι κατάλληλος για 
τον χειµώνα: ~ φόρεµα | πιτζάµες 3. χειµωνιάτικα (τα) τα ρούχα που φοριούνται 
τον χειµώνα: βγάλαµε | κατεβάσαµε (ενν. από τις ντουλάπες, από τα πατάρια) τα 
~ 4. αυτός που έχει στοιχεία τού χειµώνα (κακοκαιρία, κρύο): σήµερα ήταν 
καθαρά-µέρα- η θερµοκρασία έπεσε στους 5°C. — χειµωνιάτικα επιρρ. 
χειµωνικό (το) [µεσν.] (λαϊκ.) το καρπούζι (βλ.λ.). χειρ (η) {χειρ-ός, -α | -ες, -
ων, -ας) (αρχαιοπρ.) 1. το χέρι (βλ.λ.)· ΦΡ. (α) ήρξατο χειρών αδίκων βλ. λ. 
άδικος (β) έχω ανά χείρας (άνά χείρας, µτγν. φρ.) (ί) κρατώ στα χέρια µου, έχω 
στη διάθεση µου: ~ το έγγραφο που αποδεικνύει την αθωότητα µου || το ανά 
χείρας βιβλίο (το βιβλίο που κρατάει κανείς) ΣΥΝ. διαθέτω (ii) ασχολούµαι µε 
κάτι, το µελετώ (γ) (παλαιότ.) ζητώ τη χείρα (κάποιας από κάποιον) κάνω 
πρόταση γάµου σε κάποια, ζητώ από κάποια να µε παντρευτεί: πήγε στον πατέρα 
της και του ζήτησε τη χείρα της ΣΥΝ. ζητώ το χέρι κάποιας (δ) τείνω χείρα 
βοηθείας προσφέρω βοήθεια (σε κάποιον): οι µεγάλες δυνάµεις δεν έτειναν χείρα 
βοηθείας στους ανυπεράσπιστους πρόσφυγες ΣΥΝ. συντρέχω, βοηθώ (ε) (σπάν.) 
τείνω χείρα επαιτείας ζητώ ελεηµοσύνη, απλώνω το χέρι ζητιανεύοντας (στ) 
συν Αθηνά και χείρα κίνει (συν Αθηνά και συ χείρα κίνει, από τον µύθο τού 
Αισώπου αρ. 53 «Ανήρ ναυαγός») δεν πρέπει να περιµένεις να φέρει ο Θεός ή η 
τύχη τα πράγµατα ευνοϊκά, αλλά να προσπαθήσεις και συ προς την κατεύθυνση 
αυτή (ζ) νίπτω τας χείρας µου βλ. λ. νίπτω 2. (συνεκδ.) (α) το πρόσωπο που 
έκανε ή δηµιούργησε (κάτι) (µαζί µε τη γεν. τού ονόµατος τού δηµιουργού' 
συνήθης τρόπος υπογραφής ενός έργου στην αγιογραφία, βλ. κ. φρ. δια χειρός): 
~ Φωτίου (ο Φώτιος ζωγράφισε) (β) (στην παλαιογραφία) το πρόσωπο που 
έγραψε ή αντέγραψε ένα χειρόγραφο- ΦΡ. δευτέρα χειρ ο δεύτερος -µετά τον 
αντιγραφέα- που έγραψε σχόλιο, έκανε διόρθωση ή προσθήκη κ.λπ. σε 
χειρόγραφο 3. (η γεν. χειρός) (α) για αντικείµενα φτειαγµένα στο χέρι, 
χειροποίητα: χαλί ~ (β) για εργαλεία που χρειάζονται τη δύναµη τού χεριού για 
να κινηθούν ή να λειτουργήσουν: µηχανή | µίξερ ~ ANT. αυτόµατος, αυτοκίνητος 
(γ) για αντικείµενα που φέρει κανείς στο χέρι (κατ' αντιδιαστολή µε άλλα, που 
µπορεί να είναι σταθερά τοποθετηµένα κάπου, να µη µεταφέρονται κ.λπ.): ρολόι 
~ (που το φοράει κανείς στον καρπό του) || αποσκευή -■ ΦΡ. διό χειρός (+ γεν. 
ονόµ.) ως υπογραφή που βεβαιώνει ότι ένα έργο τέχνης είναι φτειαγ-µένο από 
αυτόν τού οποίου το όνοµα ακολουθεί: αγιογραφία ~ Κό-ντογλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εύκολος, -ί. 
[§ΤΥΜ. αρχ. < θ. χερσ- (πβ. δοτ. πληθ. χερσ-ί < *χερσ-σΐ) < I.E. *ghesr-«χέρι» 
(µε αντιµετάθεση -sr- | -rs-), πβ. χετ. kessar, τοχ. tsar, αρµ. jefn κ.ά. Από τη δοτ. 
χερσί έχει αποσπαστεί θ. χερ-, το οποίο απαντά στο υποκ. χέρ-ιον. Μετάφρ. 
δάνεια αποτελούν οι φρ. ζητώ τη χείρα (κάποιας) (< γαλλ. demander la main 
d'une fille), τείνω χείρα βοηθείας (< γαλλ. tendre une main secourable)]. 
χειράνρα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η κρίση ουρικής αρθρίτιδας που εντοπίζεται 
στο άκρο χέρι. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χείρ, -ρός + άγρα, πβ. κ. ποδ-άγρα]. χειραγώγηση (η) [µεσν.] {-
ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η καθοδήγηση (κάποιου) σε επιλογές κατά τρόπο 
που δεσµεύει ή περιορίζει την ελευθερία του, την αυτενέργεια του: η ~ τού λαού 
από τους δηµαγωγούς || η ~ τής σκέψης | τής κοινής γνώµης. Επίσης χειραγωγία 
[µτγν.]. χειραγωγός (ο/η) (λόγ.) 1. (κυριολ.-σπάν.) πρόσωπο που δείχνει τον 
δρόµο σε κάποιον πιάνοντας τον από το χέρι: ~ τυφλού ΣΥΝ. οδηγός 2. (µτφ.) 
πρόσωπο που οδηγεί τους άλλους σε έναν σκοπό, που τους δείχνει τον δρόµο: ~ 
πλήθους | λαού ΣΥΝ. καθοδηγητής, οδηγητής 3. ΝΑΥΤ. καθένα από τα σκοινιά 
που υπάρχουν στο πλάι τής γέφυρας ή τής σκάλας πλοίου και βοηθούν όσους 
διέρχονται από εκεί να µη χάνουν την ισορροπία τους ΣΥΝ. χειρολαβή. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χείρ, -ρός + αγωγός (< άγω), πβ. κ. παιδ-αγωγός]. χειραγωγώ 
ρ. µετβ. [µτγν.] {χειραγωγείς... | χειραγώγ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} (λόγ.) 
1. (κυριολ.-σπάν.) δείχνω τον δρόµο σε (κάποιον) πιάνοντας τον από το χέρι: ~ 
τυφλό ΣΥΝ. καθοδηγώ, οδηγώ 2. (συνήθ. µτφ.-κακόσ.) οδηγώ (κάποιον) στην 
κατεύθυνση που θέλω και -κατ' επέκτ.- επιβάλλω σε (κάποιον) την εξουσία µου: 
χειραγωγηµένα πλήθη || οι δηµαγωγοί προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον λαό | 
τις µάζες ΣΥΝ. ποδηγετώ, επιβάλλοµαι, κυριαρχώ. χειραµαξα (η) [µτγν.] 
{χειραµαξών} (λόγ.) µικρό αµάξι που το σπρώχνει κανείς µε τα χέρια: ~ για τα 
υλικά οικοδοµής | για τη µεταφορά αποσκευών || δίτροχη | βαριά ~ ΣΥΝ. 
καρότσι. χειραντλία (η) {χειραντλιών} (λόγ.) µικρή χειροκίνητη αντλία: η ~ 
αντικατέστησε τον κουβά στο πηγάδι. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hand-
pump]. χειραποσκευή (η) {χειραποσκευών} (λόγ.) το σύνολο των αποσκευών 
που κρατά κανείς µαζί του κατά τη διάρκεια ταξιδιού µε µεταφορικό µέσο, σε 
αντίθεση µε τις υπόλοιπες (αποσκευές) που µεταφέρονται σε ειδικό χώρο τού 
µεταφορικού µέσου: χώρος χειραποσκευών στα αεροπλάνα. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. hand-luggage]. χειραφετηµένος, -η, -ο 
αυτός που έχει χειραφετηθεί, που έχει απελευθερωθεί από την εξουσία κάποιου 
(σε κοινωνικό επίπεδο): ~ γυναίκα (ανεξάρτητη) || άνθρωπος ~ από προλήψεις 
και εξαρτήσεις. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ελεύθερος. χειραφέτηση (η) [1876] {-ης κ. -ήσεως | 
-ήσεις, -ήσεων} 1. η απαλλαγή γυναίκας από την ανδρική εξουσία ή ανηλίκου 
από την εξουσία ενηλίκου: η ~ τής γυναίκας 2. (γενικότ.) η απαλλαγή από την 
εξουσία ή την καταδυνάστευση: η ~ τού ανθρώπου από τις προλήψεις και τις 
δεσµεύσεις τής άγνοιας και τής αµορφωσιάς. Επίσης 

χειραφεσία [ρτγν.] {χειραφεσιών}. 
χείραφετικος, -ή, -ό [1887] αυτός που αποσκοπεί ή οδηγεί στη χειραφέτηση. 
χειράφετος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει απαλλαγεί από την εξουσία τρίτου 

ΣΥΝ. χειραφετηµένος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «απελεύθερος (δούλος)», < χείρ, -ρός + -άφετος 
< ρ. άφίηµι (βλ. κ. αφήνω)]. 

χειραφετώ ρ. µετβ. {χειραφετείς... | χειραφέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. 
απελευθερώνω γυναίκα από την ανδρική εξουσία ή ανήλικο από την εξουσία 
ενηλίκου: οι αγώνες τού φεµινιστικού κινήµατος | οι νέες εργασιακές συνθήκες 
χειραφέτησαν τις γυναίκες ΣΥΝ. ανεξαρτητοποιώ ΑΝΤ. χειραγωγώ 2. (γενικότ.) 
απαλλάσσω από εξουσία ή καταδυνάστευση, από εξάρτηση, που καθορίζει τη 
δράση και τη σκέψη (κάποιου): (συνήθ. µεσοπαθ.) «η σπουδάζουσα νεολαία 
προσπαθεί να χειραφετηθεί και να ενηλικιωθεί πολιτικά» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
απελευθερώνω. [ΕΤΥΜ. < µτγν. χειραφετώ (-έω) < χειράφετος (βλ.λ.)]. 

χειραψία (η) {χειραψιών} αµοιβαίο κράτηµα και σφίξιµο τής παλάµης τού 
δεξιού χεριού µεταξύ δύο προσώπων ως χαιρετισµός, επιβεβαίωση συµφωνίας 
ή έκφραση συγχαρητηρίων: θερµή | άτονη | χαλαρή | εγκάρδια | τυπική | ψυχρή 
~ || ανταλλάσσω ~ µε κάποιον || (λόγ.) χαιρετώ διά χειραψίας. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «πυγµαχία - παλαιστική λαβή», < χειρα-πτώ (-έω) 
< χείρ, -ρός + -απτώ < απτω]. 

χειρίδα (η) (λόγ.) το µέρος τού ενδύµατος από τον ώµο ώς τον καρπό ΣΥΝ. 
µανίκι. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χειρίς, -ΐδος < χείρ, -ρός]. 

χειριδωτός, -ή, -ό [αρχ.] (λόγ.) αυτός που έχει µανίκια: ~ ένδυµα ΑΝΤ. 
αχειρίδωτος, αµάνικος. 

χειρίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {χειρίστηκα} 1. χρησιµοποιώ (όργανο ή εργαλείο) µε 
το χέρι: ~ τον αργαλειό | τον ηλεκτρονικό υπολογιστή || δεν ξέρω καθόλου να ~ 
αυτά τα µηχανήµατα 2. (µτφ.) χρησιµοποιώ (κάτι) ως µέσο, έχοντας συνήθ. 
αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες: - την αγγλική γλώσσα µε άνεση (µιλώ 
άνετα Αγγλικά) | καλά την πένα (συγγράφω καλά) 3. (α) (µια υπόθεση) ενεργώ 
µε ορισµένο τρόπο για τη διεκπεραίωση (µιας υπόθεσης): ποιος χειρίζεται τις 
σηµαντικές αυτές υποθέσεις; || ~ προσωπικώς το θέµα σας || η επιτροπή που 
χειρίζεται τις εθνικές κρίσεις (β) αντιµετωπίζω (ένα πρόσωπο) κατάλληλα, 
συµπεριφέροµαι µε ορισµένο τρόπο: άφησε τον σε µένα, ξέρω πώς θα τον 
χειριστώ! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ αρχ. < χείρ, -ρός (βλ.λ.)]. 

χειρισµός (ο) [αρχ.] 1. ο τρόπος µε τον οποίο χειρίζεται κανείς ένα όργανο, 
εργαλείο ή µηχάνηµα µε τα χέρια του: ο ~ τής γραφοµηχανής | τού τόρνου | τού 
µίξερ || πολύπλοκος | δύσκολος | επικίνδυνος ~ 2. (ειδικότ.) ο τρόπος µε τον 
οποίο χειρίζεται κανείς το τιµόνι τής οδήγησης ή πλοήγησης σε δεδοµένη 
στιγµή: µ'έναν επικίνδυνο ~ ξέφυγε από το αυτοκίνητο που τον ακολούθησε 
ΣΥΝ. µανούβρα 3. (µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιεί κανείς (κάτι) ως 
µέσο και αναπτύσσει τις αντίστοιχες δεξιότητες: ο - µιας ξένης γλώσσας είναι 
απαιτητικός || ο ~ τού λόγου σε επιστηµονικά κείµενα απαιτεί ακρίβεια, 
αυστηρότητα στη διατύπωση και γλωσσική πειθαρχία 4. ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζει κανείς τα διάφορα ζητήµατα που ανακύπτουν και δρα ως προς 
αυτά: ο - των ζητηµάτων τής εξωτερικής πολιτικής απαιτεί συνεχή εγρήγορση 
και στάθµιση των καταστάσεων || λεπτός | επιδέξιος | αδέξιος | τολµηρός | 
περίτεχνος | επικίνδυνος | κατάλληλος ~ || επιτροπή χειρισµού κρίσεων || ο ~ 
τοπικών κρίσεων χαµηλής και µεσαίας έντασης ΣΥΝ. αντιµετώπιση. 

χειριστήριο (το) [1870] {χείριστηρί-ου | -ων} 1. (γενικά) το όργανο µε το οποίο 
µπορεί κανείς να ελέγξει τη λειτουργία ενός µηχανήµατος ή συσκευής 2. 
ΗΛΕΚΤΡ. η συσκευή για την εκποµπή των σηµάτων µορς, η λειτουργία τής 
οποίας στηρίζεται σε µοχλό για το άνοιγµα ή το κλείσιµο ηλεκτρικού 
κυκλώµατος. 
[ΕΤΥΜ. < χειρίζοµαι (θ. χειρισ- του αορίστου) + παραγ. επίθηµα -τήριο, απόδ. 
τού γαλλ. manipulateur]. 

χειριστής (ο) [µτγν.], χειρίστρια (η) {χειριστριών} 1. πρόσωπο που είναι 
επιφορτισµένο µε τη λειτουργία και τον έλεγχο µηχανήµατος ή εργαλείου 
έχοντας αναπτύξει τις σχετικές δεξιότητες: ο ~ τού ελικοπτέρου | τού εκσκαφέα 
| τού υπολογιστή | τού προγράµµατος | των όπλων 2. (για γλώσσα) αυτός που 
µπορεί να χρησιµοποιήσει µια γλώσσα: δεινός - τής Γερµανικής 3. πρόσωπο 
που είναι υπεύθυνο για την εκποµπή και τη λήψη µηνυµάτων µε τον κώδικα 
Μορς ΣΥΝ. τηλεγραφητής 4. ΝΑΥΤ. ναυτικός που ανήκει στην κατώτερη 
βαθµίδα και εργάζεται στις µηχανές πλοίου 5. ειδικευµένος παρασκευαστής 
σε χηµικό εργαστήριο. 

χειριστικος, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον χειρισµό ή τον χειριστή. 
χείριστος, -η (λογιότ. -ίστη), -ο {χειρίστ-ου | -ων, -ους} (λόγ.) αυτός που είναι 

πάρα πολύ κακής ποιότητας: χιούµορ τού χειρίστου είδους || επέδειξε ~ διαγωγή 
ΣΥΝ. κάκιστος ΑΝΤ. άριστος. [ΕΤΥΜ αρχ. < *χέρ-ιστος < o *χερ- (βλ. λ. 
χείρων) + υπερθ. επίθηµα -ιστός, πβ. κ. µέγ-ιστος]. 

χειρο- κ. χειρό- κ. χειρ- κ. (λαϊκότ.) χερο- λεξικό πρόθηµα για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν ότι κάτι: 1. γίνεται µε το χέρι: χει-ρο-κροτώ, χειρο-
δικώ, χειρο-µαλάξεις, χειρο-ποίητος, χειρ-αψία 2. χρησιµοποιείται, κινείται, 
µεταφέρεται κ.λπ. µε το χέρι λ.χ.: χειραντλία, χειρ-άµαξα, χειρ-αποσκευή. 

[ΕΤΥΜ. Λεξικό πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. 
χείρ, -ρός (βλ.λ.)]. χειροβάδιση {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} ΓΥΜΝΑΣΤ. 
µετατόπιση τού σώµατος µόνο µε τα χέρια, καθώς αυτό βρίσκεται συνεχώς σε 
εξάρ- 



χειροβίοτος 1945 χειροτερεύω 
 

τηση από οριζόντιο όργανο (µονόζυγο, δίζυγο κ.λπ.). 
[ΕΤΎΜ, Απόδ. τού αγγλ. handspring]. 

χειροβίοτος, -ος, -ο(ν) (λόγ.-σπάν.) αυτός που εξασφαλίζει τα προς το 
ζην µε τον κόπο των χεριών του: ~ επαγγέλµατα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < χειρο- 
+ βίοτος «ζωή» < βιώ (-όω) (< βίος)]. 

χειρόβολο (το) → χερόβολο 
χειροβοµβίδα (η) [1847] ΣΤΡΑΤ. βόµβα µικρού µεγέθους (περίπου όσο 

µια σφιγµένη γροθιά) και βεληνεκούς, εκρηκτικής ή χηµικής γόµω-
σης, που εκτινάσσεται συνήθ. µε το χέρι: πετάω | ρίχνω | απασφαλί-
ζω µια ~ || η ~ έσκασε στο χέρι του. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γερµ. Handgranate]. 

χειρόγραφο (το) [µτγν.] {χειρογράφ-ου | -ων) 1. κάθε είδους κείµενο 
που έχει γραφεί µε το χέρι και δεν είναι τυπωµένο: έστειλε το ~ τού 
µυθιστορήµατος στον εκδοτικό οίκο 2. βιβλίο που έχει γραφεί µε το 
χέρι, στην περίοδο που δεν υπήρχαν µέσα για τον µηχανικό τρόπο 
αναπαραγωγής των κειµένων: έκλεψαν πολύτιµα ~ τού Που αι. || δυ-
σανάγνωστο | βυζαντινό | εικονογραφηµένο | καλλιγραφηµένο | µε-
σαιωνικό | παλίµψηστο | σπάνιο ~. 

χειρόγραφος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που έχει γραφεί µε το χέρι: της 
έδωσε να δακτυλογραφήσει τις ~ σηµειώσεις του ANT. τυπωµένος, 
έντυπος 2. χειρόγραφο (το) βλ.λ. 

χειροδικία (η) [1893] {χειροδικιών} χτύπηµα µε το χέρι εις βάρος κά-
ποιου: η ~ δεν αποτελεί µέσο επίλυσης διαφορών µεταξύ πολιτισµέ-
νων ανθρώπων. 

χειροδικώ ρ. µετβ. [1883] {χειροδικείς... | χειροδίκησα} χτυπώ κά-
ποιον µε τα χέρια µου: χειροδίκησε εις βάρος µου χωρίς λόγο και αι-
τία ΣΥΝ. δέρνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χειροδίκης «αυτός που αυτοδικεί (µε τα χέρια του)» < 
χειρο- + -δίκης < δίκη]. 

χειροδύναµος, -η, -ο → χεροδύναµος 
χειροθεσία (η) [µτγν.] {χειροθεσιών} ΕΚΚΛΗΣ. 1. η πράξη κατά την 
οποία ο ιερέας επιθέτει τα χέρια του στα κεφάλια των πιστών µε 
σκοπό την επίκληση τής χάρης και παρουσίας τού Αγίου Πνεύµατος 
2. η ακολουθία κατά την οποία ένας πιστός χρίεται σε ένα από τα 
κατώτερα αξιώµατα τού κλήρου (π.χ. τού αναγνώστη, τού ιεροψάλτη 
κ.ά.), όταν ο επίσκοπος, έξω από το ιερό βήµα, επιθέσει τα χέρια του 
στο κεφάλι του (πβ. λ. χειροτόνηση). 

χειροθετώ ρ. αµετβ. {χειροθετείς... | χειροθέτησα} 1. (για ιερέα) θέτω 
τα χέρια µου στο κεφάλι πιστού κατά τη διάρκεια προσευχής µε 
επίκληση τού Αγ. Πνεύµατος 2. (για επίσκοπο) χρίω έναν πιστό σε 
ένα από τα κατώτερα αξιώµατα τού κλήρου (πβ. λ. χειροτονώ). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χειροθετώ (-έω) < χειρο- + -θετώ < -θέτης < ρ. τίθηµι 
(βλ. λ. θετός, θέτω)]. 

χειροκαλλιέργεια (η) [1893] {χειροκαλλιεργειών} η αγροτική καλ-
λιέργεια που διεξάγεται χωρίς τη βοήθεια µηχανηµάτων αλλά µε τα 
ίδια τα χέρια τού γεωργού. 

χειροκέντητος, -η, -ο [1856] αυτός που είναι κεντηµένος στο χέρι: ~ 
µαντήλι | τραπεζοµάντηλο. 

χεψοκίνητος, -η, -ο [1833] αυτός που λειτουργεί, που κινείται µε τη 
δύναµη των χεριών (κατ' αντιδιαστολή προς τον µηχανοκίνητο): ~ 
άµαξα | αντλία | αργαλειός. 

χειροκρόταλο (το) {χειροκροτάλ-ου | -ων} (λόγ.) ΜΟΥΣ. κρουστό όρ-
γανο που αποτελείται από δύο παράλληλα ξύλινα κοµµάτια, τα 
οποία χτυπά ο παίκτης µε τα δάχτυλα τού χεριού πάνω στην παλάµη 
του ΣΥΝ. καστανιέτα. 

χειροκρότηµα (το) [1835] {χειροκροτήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να 
χτυπά κανείς τις παλάµες των χεριών του µεταξύ τους προκαλώντας 
θόρυβο, ως εκδήλωση επιδοκιµασίας, αποδοχής ή ενθουσιασµού: το 
κοινό ξέσπασε σε ζωηρά ~! || θερµό | συγκρατηµένο | αδιάκοπο | βρο-
ντερό | ενθουσιώδες | παρατεταµένο ~ 2. (συνεκδ.) η εκδήλωση απο-
δοχής, επιδοκιµασίας ή ενθουσιασµού: η µεγάλη θεατρίνα ζούσε για 
το - ΣΥΝ. µπράβο ANT. γιούχα. 

χειροκρότηση (η) → χειροκροτώ 
χειροκροτητής (ο) [1888] (κακόσ.) αυτός που χειροκροτεί κάποιον, 

ώστε να φαίνεται πως επιδοκιµάζει τις θέσεις ή τις ενέργειες του 
(κυρ. µπροστά σε τρίτους ή δηµοσίως και κατόπιν προσυνεννοήσεώς 
τους ή ακόµα και πληρωµής του): σε κάθε του οµιλία υπάρχουν πλέ-
ον και οι γνωστοί ~, που σπεύδουν να συµφωνήσουν µε τις εµπνεύσεις 
τού κυρίου υπουργού || κυβέρνηση χειροκροτητών (ενν. που πάντα 
επικροτούν τις θέσεις τού πρωθυπουργού). [ΕΤΎΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. applaudisseur]. 

χειροκροτώ ρ. µετβ. [1856] {χειροκροτείς... | χειροκρότ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. χτυπώ µε δύναµη τις παλάµες µου µεταξύ τους, 
για να εκφράσω τον θαυµασµό, την επιδοκιµασία ή τον ενθουσιασµό 
µου προς (κάποιον): το κοινό όρθιο χειροκροτούσε για πολλή ώρα 
τους ηθοποιούς || ~ παρατεταµένα | δυνατά | ζωηρά | βροντερά | θερµά | 
ενθουσιωδώς ΣΥΝ. χτυπάω παλαµάκια 2. (µτφ.) εγκρίνω µε εµφανή 
και έµπρακτο τρόπο (κάτι): η κυβέρνηση χειροκρότησε την 
πρωτοβουλία των πολιτών. — χειροκρότηση (η) [1816]. [ΕΤΥΜ. < 
χειρο- + κροτώ < κρότος, απόδ. των γαλλ. battre des mains, applaudir]. 

χειρόκτιο (το) {χειροκτί-ου | -ων} (λόγ.-σπάν.) το γάντι. [ΕΤΎΜ. < 
µεσν. χειρόρτιον (µε ανοµοίωση) < *χειράρτιον < χειρ(ο)- + άρτάριον 
«είδος υποδήµατος» (< αϊρω, πβ. κ. άρτήρ)]. 

χειρολαβή (η) [µτγν.] 1. οτιδήποτε είναι έτσι φτειαγµένο και τοπο-
θετηµένο, ώστε να µπορεί να στηρίζει κάποιον που πιάνεται µε το χέρι 
του από αυτό- (ειδικότ. στα µέσα µεταφοράς) ξύλινη, πλαστική ή 
δερµάτινη λαβή σε σχήµα θηλιάς ή τριγώνου, κρεµασµένη από την 
οροφή, από την οποία κρατιούνται οι όρθιοι επιβάτες: «κρατείσθε 
από τας χειρολαβάς» (παλαιά επιγραφή λεωφορείων) 2. εξάρτηµα µη- 

χανήµατος, εργαλείου ή οργάνου το οποίο µπορεί να το κρατά ή να 
το χειρίζεται κανείς: η ~ τού πριονιού | τού αρότρου 3. τρόπος µε τον 
οποίο αγωνίζονται οι παλαιστές πιάνοντας ο ένας τον άλλον από τα 
χέρια 4. επίµηκες ξύλο ή µέταλλο σε γέφυρα ή σκάλα, πάνω στο 
οποίο στηρίζονται όσοι περνούν από εκεί ΣΥΝ. (λόγ.) χειραγωγός, (κα-
θηµ.) κουπαστή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. λαµβάνω. 

χειρόµακτρο(ν) (το) {χειροµάκτρ-ου | -ων} (λόγ.) κοµµάτι υφάσµατος 
που χρησιµεύει για το σκούπισµα των χεριών ΣΥΝ. πετσέτα. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. χειρόµακτρον< χειρο- + µάκτρον«προσόψιο, πετσέτα» < µάσσω 
«µαλάσσω, τρίβω» (βλ. κ. µάκτρο)]. 

χειροµαλακτης (ο) {χειροµαλακτών}, χειροµαλάκτρια (η) {χει-
ροµαλακτριών} (λόγ.) πρόσωπο που κάνει χειροµαλάξεις ΣΥΝ. µασέρ. 
— χειροµαλακτικός, -ή, -ό. 

χειροµάλαξη (η) [1809] {-ης κ. -άξεως | -άξεις -άξεων} (λόγ.) το τρίψιµο 
µε τα χέρια ορισµένων µερών τού σώµατος ή και ολόκληρου τού 
σώµατος, κυρ. για θεραπευτικούς σκοπούς ΣΥΝ. µασάζ. 

χειροµαντεία (η) {χειροµαντειών} η µελέτη τού χαρακτήρα κάποιου ή/και 
η πρόβλεψη για το µέλλον µε βάση την παρατήρηση των γραµµών στο 
εσωτερικό τού χεριού του. — χειροµάντης (ο) [µτγν.], χειροµάντισσα 
(η). 

χειροµαντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χειροµαντεία: ~ τέχνη 
2. χειροµαντική (η) η χειροµαντεία (βλ.λ.). 

χειροµάχηµα (το) → χεροµαχώ 
χειροµάχισσα (η) → χεροµάχος 
χειροµάχος (ο) → χεροµάχος 
χειροµαχώ ρ. → χεροµαχώ 
χειρόµιιλος [µτγν.] {-ου κ. -ύλου | -ων κ. -ύλων, -ους κ. -ύλους} κ. 

χερόµυλος (ο) µικρός χειροκίνητος µύλος, µε τον οποίο αλέθει κα-
νείς σπόρους ή µικρούς καρπούς: ~ του καφέ. 

χείρον (το) → χείρω [ΕΤΥΜ. < αρχ. χείρον, ουδ. 
τού χείρων (βλ.λ.)]. 

χειρονοµία (η) [αρχ.] {χειρονοµιών} 1. κάθε κίνηση των χεριών που 
κάνει κανείς ασυναίσθητα, και ιδ. όταν µιλά, εκφράζοντας τη διάθε-
ση του ή προσπαθώντας να τονίσει ή να κάνει πιο σαφή ή ενδιαφέ-
ροντα αυτά που λέει: µιλούσε γρήγορα µε έντονες ~ || αδέξια | αστεία 
| γελοία | εκφραστική | θεατρική | µελετηµένη | µηχανική | νευρική ~ || 
δεν καταλάβαινε Ελληνικά και προσπαθούσε να του εξηγήσει µε 
χειρονοµίες 2. η συνειδητή κίνηση των χεριών κάποιου, η οποία µπο-
ρεί να έχει συγκεκριµένη συµβολική σηµασία: φιλική | τρυφερή ~ || 
άσεµνη | προσβλητική | υβριστική | απρεπής | πρόστυχη | χυδαία ~ 3. 
(ειδικότ.) το να ακουµπά κανείς άλλον µε σκοπό να τον παρενοχλή-
σει σεξουαλικά: να λείπουν οι ~ 4. (µτφ.) πράξη καλής προθέσεως: 
πόσο ευγενική | φιλική ~ να µου στείλεις λουλούδια για τα γενέθλια 
µου! || ~ καλής θελήσεως ΣΥΝ. κίνηση. 

χειρονοµώ ρ. αµετβ. {χειρονοµείς... | χειρονόµησα} κάνω χειρονο-
µίες: χειρονοµούσε ακατάπαυστα, όση ώρα µιλούσε. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
χειρονοµώ (-έω) < χειρο- + -νοµώ (< νέµω)]. 

χειροπέδη (η) {δύσχρ. χειροπεδών} 1. (συνήθ. στον πληθ.) δύο στρογ-
γυλοί κρίκοι που κλειδώνουν, συνδέονται µεταξύ τους µε κοντή αλυ-
σίδα και περνιούνται στα χέρια συλληφθέντων, υποδίκων ή καταδί-
κων, για να µη µπορούν να κάνουν ελεύθερα κινήσεις µε τα χέρια 
τους: του πέρασαν τις ~ 2. (λαϊκ.) κόσµηµα-βραχιόλι. Επίσης χειρο-
πέδα. [ΕΤΎΜ. µτγν. < χειρο- + πέδη «δεσµός» (βλ.λ.), πβ. κ. 
τροχοπέδη]. 

χειροπεδώ ρ. µετβ. {χειροπεδείς... | χειροπέδ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} (λόγ.-σπάν.) περνώ σε κάποιον χειροπέδες. 

χεψοπιαστος, -ή, -ό (κυριολ.) αυτός τον οποίο µπορεί να πιάσει κα-
νείς µε τα χέρια του- (κατ^επέκτ.) αυτός που είναι εµφανής, πραγµα-
τικός, ώστε κανείς να µη µπορεί να αµφισβητήσει την υπόσταση, την 
ύπαρξη του: χρειάζονται ~ αποδείξεις, για να σταθεί µια τέτοια κα-
τηγορία ΣΥΝ. απτός, ολοφάνερος ANT. φανταστικός, αφηρηµένος, υπο-
θετικός. — χειροπιαστά επίρρ. 

χειροπόδαρα κ. χεροπόδαρα επίρρ. 1. από τα χέρια και τα πόδια: 
πιασµένος | δεµένος - 2. (µτφ.) ασφυκτικά, πιεστικά, χωρίς να µπορεί 
να ξεφύγει κανείς: έχουν αδιάσειστα στοιχεία µας κρατούν ~ ΣΥΝ. 
σφιχτά, γερά ΑΝΤ. χαλαρά. 

χειροποίητος, -η, -ο αυτός που έχει κατασκευαστεί µε τα χέρια και όχι 
µε µηχάνηµα: ~ κέντηµα | ψωµί | παπούτσι | χαλί | έπιπλο ANT. 
µηχανοποίητος (πβ. λ. αχειροποίητος). [ΕΤΥΜ αρχ. < χειρο- + -
ποίητος < ποιώ]. 

χειροπρακτική (η) ανεξάρτητος κλάδος τής θεραπευτικής επιστήµης, 
ο οποίος ειδικεύεται στις µηχανικές διαταράξεις και αλλοιώσεις των 
αρθρώσεων, ιδιαίτερα τής σπονδυλικής στήλης, καθώς και στις 
επιπτώσεις που οι διαταράξεις αυτές έχουν στο νευρικό σύστηµα· ως 
µέθοδος θεραπείας χρησιµοποιεί ειδικούς επιδέξιους χειρισµούς, κυ-
ρίως µε τα χέρια πάνω στη σπονδυλική στήλη, και αποφεύγει τη χρή-
ση φαρµάκων ή χειρουργικών επεµβάσεων. — χειροπράκτης (ο). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. chiropractic]. χειροπρίονο 
(το) [1894] πριόνι που κόβει µε την (παλινδροµική) κίνηση των 
χεριών και δεν τίθεται σε λειτουργία µε το ρεύµα ή µε κάποιον άλλον 
µηχανισµό. 
χειρόπτερο (το) [1884] {χειροπτέρ-ου | -ων) ΖΩΟΛ. κάθε θηλαστικό 
που περιλαµβάνεται στην ίδια τάξη, στην οποία ανήκουν και οι νυ-
χτερίδες, και µπορεί να πετά χάρη στη µεµβράνη που συνενώνει τα 
υπερβολικά ανεπτυγµένα δάχτυλα των µπροστινών του άκρων. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. Chiroptera (πληθ.)]. 
χειροσφαίριση (η) {-ης κ. -ίσεως | -ίσεις, -ίσεων} το χάντµπολ 
(βλ.λ.). 

[ΕΤΥΜ Απόδ. τού αγγλ. hand ball]. χειροτερεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. 
{χειροτέρ-ευσα κ. -εψα} ♦ 1. (µετβ.) 
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κάνω (κάτι) να βρεθεί σε πιο άσχηµη ή δύσκολη θέση από αυτή στην 
οποία βρισκόταν: µη χειροτερεύεις τα πράγµατα µε τις φωνές σου εί-
ναι αρκετά άσχηµα από µόνα τους! ΣΥΝ. επιδεινώνω ΑΝΤ. βελτιώνω, 
καλυτερεύω ♦ 2. (αµετβ.) περιέρχοµαι σε πιο δυσµενή ή άσχηµη κα-
τάσταση από αυτή στην οποία ήδη βρισκόµουν: ο καιρός | η ποιότη-
τα τού προϊόντος | η κατάσταση | η υγεία | η συµπεριφορά του χειρο-
τέρεψε ΣΥΝ. επιδεινώνοµαι ΑΝΤ. βελτιώνοµαι, καλυτερεύω. — χειρο-
τέρευση (η) [1861] κ. χειροτέρεµα (το). [ΕΤΥΜ. < χειρότερος]. 

χειρότερος, -η, -ο 1. αυτός που είναι περισσότερο κακός (ηθικά, ποι-
οτικά), δυσάρεστος, επώδυνος, δύσκολος κ.λπ. από κάποιον άλλον ή 
από την προηγούµενη κατάσταση του: ο χειµώνας φέτος ήταν - από 
τον περσινό || όσο πάνε και γίνονται - τα προϊόντα τής εταιρείας || οι 
σχέσεις τους βρίσκονται στο ~ σηµείο || βρίσκεται στη ~ κατάσταση 
των τελευταίων χρόνων || η - επίδοση ΑΝΤ. καλύτερος 2. χειρότερο 
(το) η πλέον δυσάρεστη ή δυσµενής κατάσταση: καταβάλλονται προ-
σπάθειες, για V αποφευχθεί το ~· ΦΡ. (α) τόσο το χειρότερο ακόµη πιο 
άσχηµα: αν αργήσεις, - για σένα: θα χάσεις την παράσταση ΑΝΤ. τόσο 
το καλύτερο (β) (και) µη χειρότερα! ως έκφραση απευχής για κάτι 
που είναι ήδη άσχηµο· µακάρι να µη γίνει κάτι χειρότερο: ~! Να 
δούµε τι άλλο θα µας συµβεί! (γ) όποιος δεν δει τα χειρότερα, δεν ε-
κτιµάει τα καλύτερα δεν µπορεί να εκτιµήσει κανείς κάτι, αν δεν βρε-
θεί σε χειρότερη κατάσταση από αυτή στην οποία βρίσκεται (δ) απ' 
το κακό στο χειρότερο για κατάσταση που επιδεινώνεται συνεχώς: 
∆εν µπορούµε να ηρεµήσουµε! Πάµε ~. — χειρότερα επίρρ. [ΕΤΥΜ, 
αρχ., από το θ. τού συγκρ. χείρων (βλ.λ.) κατά τα επίθ. σε -τε-ρος). 

χεφοτεχνειο (το) [1854] ο ειδικός χώρος όπου ο χειροτέχνης κατα-
σκευάζει τα έργα του. 

χειροτέχνηµα (το) [µτγν.] {χειροτεχνήµ-ατος | -ατα,-άτων} 1.το έργο 
που φτειάχνει κανείς µε τα χέρια του 2. (ειδικότ.) κέντηµα ή πλεκτό 
που έχει γίνει µε το χέρι και όχι µε µηχάνηµα: υφαντό | πλεκτό ~ ΣΥΝ. 
εργόχειρο. 

χειροτέχνης (ο) [αρχ.] {χειροτεχνών}, χειροτεχνίτρια (η) [1891] 
{χειροτεχνίδων} πρόσωπο που κατασκευάζει χειροτεχνήµατα. 

χειροτεχνία (η) [αρχ.] {χειροτεχνιών} 1. η κατασκευή µε τα χέρια ή 
µε απλά εργαλεία καλλιτεχνικών έργων: ~ των κρατουµένων στις φυ-
λακές 2. το σχολικό µάθηµα κατά το οποίο οι µαθητές διδάσκονται 
πώς να κατασκευάζουν καλλιτεχνήµατα µε τα χέρια τους και απλά 
υλικά ή εργαλεία. — χειροτεχνικός, -ή, -ό [αρχ.], χειροτεχνώ ρ. 
[αρχ.] {-είς...}. 

χειροτόνηση (η) [1880] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η τέλεση τού 
µυστηρίου κατά το οποίο λαϊκός αποκτά τον βαθµό τού διακόνου ή 
κληρικός αυτόν τού πρεσβυτέρου ή τού επισκόπου (πβ. λ. χειροθεσία, 
σηµ. 2). Επίσης χειροτονία [αρχ.] {χειροτονιών}. 

χειροτονώ ρ. µετβ. {χειροτονείς... | χειροτόν-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος) 1. (για επίσκοπο) τελώ το µυστήριο κατά το οποίο ένας λαϊ-
κός περνά στον βαθµό τού διακόνου ή κληρικός σε αυτόν τού πρε-
σβυτέρου ή τού επισκόπου: χειροτονήθηκε στη Μητρόπολη 2. (µτφ.-
σκωπτ.) χτυπώ µε το χέρι µου (κάποιον)· κυρ. ως απειλή στη ΦΡ. θα σε 
χειροτονήσω! θα σε χτυπήσω, θα σε δείρω (πβ. λ. χειροθετώ). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χειροτονώ (-έω), συνθ. εκ συναρπαγής από τη φρ. χείρα 
τείνειν «τεντώνω το χέρι» (πβ. κ. τείνω - τόνος), που αποτελεί και 
την αρχική σηµ. τής λ., κυρ. µε την έννοια «ψηφίζω δι' ανατάσεως 
των χειρών». Αργότερα η λ. έλαβε τη γενικότερη σηµ. «διορίζω (σε 
αξίωµα), τοποθετώ»]. 

χειρουργείο (το) [1888] 1. η ειδικά διαµορφωµένη και εξοπλισµένη 
αίθουσα σε νοσοκοµείο ή κλινική, όπου διεξάγονται χειρουργικές 
επεµβάσεις: τον έβαλαν αµέσως στο - || στρατιωτικό ~· ΦΡ. κινητό 
χειρουργείο κινητή χειρουργική µονάδα, εγκατεστηµένη σε ειδικό 
όχηµα, για άµεση παροχή βοήθειας σε έκτακτα περιστατικά ή σε πε-
ρίοδο πολέµου 2. (συνεκδ.) η χειρουργική επέµβαση: η πάθηση του 
διορθώνεται µόνο µε ~ 3. (µτφ.) (στην ποδοσφαιρική αργκό) ως χα-
ρακτηρισµός διαιτησίας η οποία βλάπτει µε έντεχνο τρόπο τη µία 
οµάδα. 

χειρουργική (η) 1. ΙΑΤΡ Ο επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντι-
κείµενο τη θεραπεία παθήσεων ή κακώσεων µε την επέµβαση πάνω 
στα όργανα ή τα τραύµατα µε τη βοήθεια ειδικών εργαλείων ή µη-
χανηµάτων (λ.χ. λέιζερ): γενική | κτηνιατρική | µαιευτική | οδοντια-
τρική | ορθοπαιδική | πειραµατική ~ 2. (α) πλαστική χειρουργική η 
ειδικότητα τής χειρουργικής που έχει ως αντικείµενο την εξαφάνιση 
δυσπλασιών ή την αποκατάσταση επίκτητων αλλοιώσεων στην επι-
φάνεια τού ανθρώπινου σώµατος και κυρ. στα µέρη που εκτίθενται 
περισσότερο, όπως το πρόσωπο (β) κοσµητική χειρουργική πλαστική 
χειρουργική που ασχολείται µε την αισθητική βελτίωση ατελειών 
στο πρόσωπο και το σώµα τού ανθρώπου, καθώς και µε τη διατήρη-
ση ή αποκατάσταση τής νεανικότητάς τους (πβ. κ. λ. τηλεχειρουργι-
κή) (γ) αισθητική χειρουργική βλ. λ. αισθητικός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. 
χειρουργική (τέχνη), ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. χειρουργικός]. 

χειρουργικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τις επεµβάσεις 
στο σώµα ανθρώπου ή ζώου µε εργαλεία (λ.χ. νυστέρι) ή µε σύγχρονα 
µηχανήµατα (λ.χ. λέιζερ) για τη θεραπεία παθήσεων ή κακώσεων: ~ 
τραπέζι | επέµβαση | νυστέρι | κλίνη 2. χειρουργική (η) βλ.λ. 3. (µτφ.) 
αυτός που γίνεται µε απόλυτη ακρίβεια και σταθερότητα: τα νέα 
αεροπλάνα καταφέρουν ~ πλήγµατα στους στρατιωτικούς στόχους 
αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. — χειρουργικά επίρρ. 

χειρουργός κ. (καθηµ.) χειρούργος (ο/η) γιατρός που έχει ειδι-κευθεί 
στις χειρουργικές επεµβάσεις στο σώµα τού ανθρώπου ή των ζώων: 
πετυχηµένος | έµπειρος | γνωστός | πλαστικός ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 

εγχείρηση, -ουργός. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χειρουργός < χειρ(ο)- + ουργός < έργον, o τ. χειρούργος 
µε αναβιβασµό τού τόνου κατά τα ραδιούργος, πανούργος]. 

χειρουργός ή χειρούργος; Το σωστό είναι το οξύτονο χειρουργός 
(λ. αρχαία), αφού όλα τα σύνθετα σε -ουργός (< -ο-εργός) τονίζο 
νται στη λήγουσα: δηµιουργός, οπλ-ουργός, ξυλ-ουργός, µηχαν 
ουργός, πυροτεχν-ουργός, υπ-ουργός, σιδηρ-ουργός, µουσ-ουργός, 
δραµατ-ουργός, θαυµατ-ουργός, λειτ-ουργός, υφαντ-ουργός, αυτ 
ουργός, στιχ-ουργός κ.ά. Σε -ούργος (παροξύτονα) σχηµατίστηκαν 
µόνο τα (κακόσηµα) κακούργος και πανούργος και, κατ' αυτά, το 
νεότ. ραδιούργος Αρα χειρουργός, και όχι χειρούργος. Ας σηµει 
ωθεί ότι η λ. χειρουργός, προτού φτάσει να σηµαίνει «τον γιατρό 
που επεµβαίνει χειρουργικώς» (από τον Ιο αι. µ.Χ.), σήµαινε «τον 
εργαζόµενο µε τα χέρια, χειρωνακτικά», τον τεχνίτη και τον καλ 
λιτέχνη. → -
ουργός 

χειρουργώ ρ. µετβ. [αρχ.] {χειρουργείς... | χειρούργ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} πραγµατοποιώ χειρουργική επέµβαση: ~ τραυµατία | 
ασθενή || σε ποιο νοσοκοµείο χειρουργήθηκε ο πατέρας σου; ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. εγχείρηση. 

χειροφίληµα (το) {χειροφιλήµ-ατος | -ατα, -άτων} το να παίρνει κα-
νείς το (δεξί) χέρι άλλου στο χέρι του, να σκύβει και να φιλά το επά-
νω (εξωτερικό) µέρος τής παλάµης ή απλώς να πλησιάζει τα χείλη 
του σε αυτό σε ένδειξη σεβασµού ή και θαυµασµού: τα ~ των θαυ-
µαστών στην ηθοποιό | των εγγονών στον παππού. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού 
γαλλ. baise-main]. 

χειροφρενο (το) φρένο στα οχήµατα, το οποίο ενεργοποιείται και 
απενεργοποιείται µέσω µοχλού, που ελέγχεται από το χέρι τού οδη-
γού, και χρησιµοποιείται για πιο ασφαλή ακινητοποίηση τού αυτο-
κινήτου κατά τη στάθµευση ή τους χειρισµούς σε ανηφορικά ή κα-
τηφορικά µέρη: τραβώ | βάζω το ~ (το ενεργοποιώ και ακινητοποιώ το 
όχηµα) || λύνω | αφήνω | κατεβάζω το ~ (το απενεργοποιώ και αφήνω 
το όχηµα να κυλήσει) ΑΝΤ. ποδόφρενο (ή απλώς φρένο). [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. handbrake]. 

χείρων, -ων, -ον {χείρ-ονος, -ονα | -ονες (ουδ. -ονα), -όνων} (αρχαιοπρ.) 
χειρότερος· ΦΡ. (α) (και έαται) η εσχάτη πλάνη χείρων τής πρώτης 
βλ. λ. πλάνη' (β) το µη χείρον βέλτιστο ν βλ. λ. βέλτιστος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. -ων, -ων, -ον. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *χέρ-}ων, αβεβ. ετύµου, ίσως < I.E. *gher- «βραχύς, κο-
ντός, µικρός», πβ. αρχ. ιρλ. gair, σανσκρ. hrasvó- (συγκριτ. hrâsïyams-) 
κ.ά. Σύµφωνα µε νεότερη εκδοχή, η λ. συνδ. µε αρχ. σλαβ. gofüjü «χει-
ρότερος», goréti «καίω», αλλά η σηµασιολ. πορεία δεν έχει διαλευ-
κανθεί. Τέλος, κατ' άλλη άποψη, το επίθ. χείρων προέρχεται από σιγ-
µόληκτο επίθ. *χερύς (< *χερεσ-Ε-), που ανάγεται στην προαναφερ-
θείσα I.E. ρίζα]. 

χειρώνακτας (ο) (αρχαιοπρ.) αυτός που εξασφαλίζει τη διαβίωση του 
µε σωµατική εργασία ΣΥΝ. (λαϊκ.) χεροµάχος. Επίσης χειρώναξ 
{χειρώνακτος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χειρώναξ, -ακτος < χειρ(ο)- + άναξ, -ακτος «βασιλιάς, 
άρχοντας» (βλ.λ.)]. 

χειρωνακτικός, -ή, -ό [αρχ.] (για έργο) αυτός που διεξάγεται κατά 
κύριο λόγο µε τα χέρια: ~ εργασία | επάγγελµα ΑΝΤ. πνευµατικός. — 
χειρωνακτικ-ά | -ώς [1841] επίρρ. 

χελήσιος, -ια, -ιο (σχολ. ορθ. χελίσιος) αυτός που σχετίζεται µε το 
χέλι ή που θυµίζει χέλι: ~ κινήσεις | σώµα | ευλυγισία. 

χέλι (το) (χελ-ιού | -ιών} (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ.) ψάρι 
µε επίµηκες, ευλύγιστο σώµα (σαν φίδι) µε γυµνή επιφάνεια, το οποίο 
ζει σε γλυκά νερά, αλλά αναπαράγεται στη θάλασσα: νόστιµο | λι-
παρό | παχύ | καπνιστό ~ || ξεγλιστρώ | ξεφεύγω σαν - (ενν. από δυ-
σάρεστες ή επικίνδυνες καταστάσεις). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. εγχέλειον, υποκ. τού εγχελυς, το οποίο προέρχε-
ται πιθ. από συµφυρµό τής λ. εχις (ο) «ερπετό» και ενός άλλου τύ-
που, που δεν απαντά πλέον στην Ελλην., αλλά µαρτυρείται στο λατ. 
anguilla «χέλι»]. 

χελιδόνα (η) 1. θηλυκό χελιδόνι που τρέφει µικρά · 2. σελάχι µεγά-
λων διαστάσεων. 

χελιδόνι (το) {χελιδον-ιού | -ιών} πουλί που µοιάζει µε το σπουργίτι, 
έχει διχαλωτή ουρά, µαύρο χρώµα στο κεφάλι, στα φτερά και στο πά-
νω µέρος τού σώµατος και λευκή κοιλιά- αποδηµεί κάθε φθινόπωρο 
προς θερµότερα κλίµατα, επιστρέφοντας την άνοιξη, και γι' αυτό θε-
ωρείται προάγγελος τής άνοιξης. — (υποκ.) χελιδονάκι (το). [ΕΤΥΜ < 
µτγν. χελιδόνιον, υποκ. τού αρχ. χελιδών, -ώνος, αβεβ. ετύµου. Η λ. 
παρουσιάζει επίθηµα -δών, χαρακτηριστικό πτηνών (λ.χ. άη-δών), 
το δε επίθηµα -δΕών που απαντά σε αιολ. ανθρωπωνύµιο (Χελι-
δΡΟν), είναι µάλλον ψευδοαρχαϊσµός. Η λ. συνδ. µε το συνώνυµο λατ. 
hirundö, φαίνεται εντούτοις πως και οι δύο λ. αποτελούν πα-ράλλ. 
δάνεια αγν. προελ., ενώ λιγότερο πιθανές φαίνονται οι αναγωγές των 
δύο τ. σε *χενιν-δΕών και *hinundô αντιστοίχως. Μια άλλη 
ετυµολόγηση που έχει προταθεί, είναι η σύνδεση µε το αρχ. κίχλη (µε 
αναδιπλασιασµό) και µε την I.E. ρίζα *ghel- «κραυγάζω, θορυβώ», 
πβ. γερµ. Nachti-gall «αηδόνι», αρχ. γερµ. gellom «κράζω»]. 

χελιοονιο (το) [µτγν.] {χελιδονί-ου | -ων} ποώδες φυτό µε φαρµακευ-
τικές ιδιότητες που ανήκει στην ίδια οικογένεια µε την παπαρούνα. 

χελιδόνισµα (το) [µτγν.] {χελιδονίσµ-ατος | -ατα, -άτων) τραγούδι 
που λέγανε παλιά τα παιδιά για τα χελιδόνια και την άνοιξη κρατώ-
ντας ένα ξύλινο χελιδόνι. — χελιδονίζω ρ. [αρχ.]. 

χελιδονοφωλιά (η) [1845] 1. η φωλιά από λάσπη, χορταράκια και 
σκουπίδια που χτίζουν τα χελιδόνια, συνήθ. στις εξωτερικές κόγχες 
κτισµάτων 2. (στη µαγειρική) έδεσµα τής κινεζικής κουζίνας το οποίο 
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είτε αποτελείται από πραγµατικές φωλιές πουλιών είτε µιµείται το 
σχήµα τους, αποτελούµενο από ζυµαρικά ή φύτρες φασολιών. 

χελιδονόψαρο (το) ψάρι µε δυνατά πτερύγια που ζει στην επιφάνεια 
τής θάλασσας και µπορεί να πηδά έξω από αυτή για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο από αυτό που αντέχουν τα ψάρια που το κυ-
νηγούν: τα ~ των τροπικών θαλασσών. 

χελίσιος, -ια, -ιο → χελήσιος 
Χελµός (ο) τα Αροάνια (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 

σλαβ. chimo «λόφος, ύψωµα»]. 
χέλυο (το) (λόγ.) {χελύ-ου | -ων) το όστρακο που προστατεύει το σώ-

µα τής χελώνας και αποτελείται από οστέινες και κεράτινες πλάκες 
ΣΥΝ. χελωνοκαύκαλο, χελωνόστρακο, καβούκι, καύκαλο. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. χέλυον < αρχ. χέλυς, -υος (βλ. λ. χελώνα)]. 

χελώνα (η) (χελωνών) φυτοφάγο ερπετό που κινείται πολύ αργά· ζει 
στην ξηρά ή τη θάλασσα και έχει ελλειψοειδές όστρακο στην πλάτη 
του (χέλυο ή καβούκι), όπου µαζεύει το κεφάλι και τα πόδια του, 
όταν νιώσει κίνδυνο: χερσαία | θαλάσσια | εκατόχρονη <-· ΦΡ. σαν χε-
λώνα | µε βήµα (ή ρυθµό) χελώνας πολύ αργά, µε πολύ βραδείς ρυθ-
µούς: (προς οδηγό οχήµατος) αφού πας σαν χελώνα, κάτσε στη δεξιά 
λωρίδα! (ενν. τού δρόµου) || το έργο δεν θα τελειώσει στην ώρα του-
όλα προχωρούν µε ρυθµό χελώνας. — (υποκ.) χελωνίτσα (η) κ. χε-
λωνάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χελώνη < *ghel-öu-nä (µε επίθηµα -ώνη, προϊόν µακράς 
διφθόγγου -ωυ-), παράλλ. τ. τού χέλυς, -υος «χελώνα» < *ghel-u-. Οι 
δύο τ. συνδ. µε αρχ. σλαβ. zely «χελώνα», αλλά η περαιτέρω αναγω-
γή σε I.E. ρίζα είναι αµφίβολη, όπως λ.χ. στο I.E. *ghel- «κίτρινος, 
πράσινος» (πβ. λατ. helvus «λάχανο», χλόη). Κατ' άλλη άποψη, η λ. 
συνδ. µε το ουσ. χείλος (πβ. κ. ιταλ. διαλεκτ. bezzuca «χελώνα» < δη-
µώδ. λατ. *beccus «ράµφος», για τη σηµασιολ. πορεία), ίσως λόγω τού 
ότι η χελώνα έχει σαγόνι που προεξέχει. Συνολικώς, η µόνη βέβαιη 
σύνδεση είναι µε τους σλαβ. τ.]. 

χελωνήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε τη χελώνα: ~ καβούκι. 
χελώνι (το) {χελων-ιού | -ιών} (συνήθ. στον πληθ.) ο χοιραδισµός 

(βλ.λ.). [ΕΤΥΜ, < µτγν. χελώνιον, υποκ. τού αρχ. χελώνη (βλ.λ.)]. 
χελώνια (τα) (λαϊκ.) πάθηση κατά την οποία οι αδένες στον λαιµό 

εξογκώνονται και σκληραίνουν. Επίσης χελωνάκια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χελώνιον, υποκ. τού χελώνη (βλ.λ.)]. 

χελωνιάρης, -α, -ικο {χελωνιάρηδες} (λαϊκ.) αυτός τού οποίου οι 
αδένες στον λαιµό έχουν εξογκωθεί και σκληρυνθεί. [ΕΤΥΜ. < 
χελώνα + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. αρκουδ-ιάρης]. 

χελωνίσιος, -ια, -ιο → χελωνήσιος 
χελωνοβότανο (το) {χελωνοβοτάνων} βότανο µε θεραπευτικές ιδιό-

τητες. 
χελωνοειδής, -ής, -ές [µεσν.] {χελωνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 1. 

αυτός που εξωτερικά µοιάζει µε χελώνα 2. αυτός που προχωρεί πολύ 
αργά, µε τους ρυθµούς τής χελώνας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χελωνοκαύκαλο (το) (λαϊκ.) το ελλειψοειδές όστρακο τής χελώνας: 
σκληρό | εκατόχρονο ~ ΣΥΝ. χέλυο, καβούκι, καύκαλο. 

χελω νόσο una (η) σούπα από ζουµί βρασµένης χελώνας. 
χελωνόστρακο (το) το χελωνοκαύκαλο (βλ.λ.). 
Χ.Ε.Ν. (η) Χριστιανική Ένωση Νεανίδων. 
χένα (η) {χωρ. πληθ.) ερυθροκάστανη φυτική χρωστική ουσία που 

χρησιµοποιείται κυρ. για τη βαφή των µαλλιών. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
henna < apaß.hinnä']. 

χέρα (η) → χέρι 
χεράκι (το) {χωρ. γεν.) 1. µικρό χέρι- ΦΡ. (α) δίνω | βάζω ένα χεράκι 

προσφέρω λίγη βοήθεια: βάλε και συ ένα χεράκι να τελειώσουµε 
γρηγορότερα (β) τα λέω ένα χεράκι (σε κάποιον) (ί) µιλάω χωρίς πε-
ριστροφές ή υπεκφυγές, επιτιµώντας, µαλώνοντας (κάποιον): του τα 
'πα ένα χεράκι και ξαλάφρωσα ΣΥΝ. τα ψέλνω (σε κάποιον) (ii) µιλάω 
(µε κάποιον) µε λίγα λόγια: δεν θα καθυστερήσεις' ένα χεράκι µόνο 
θα τα πούµε κι έφυγες 2. (χαϊδευτ.) τρυφερό και µικρό γυναικείο ή 
παιδικό χέρι: της έπιασε το ~ || δώσε µου το - σου. 

χερακώνω ρ. µετβ. {χεράκωσα} (λαϊκ.) χουφτώνω, βάζω χέρι σε (κά-
ποιον). [ΕΤΥΜ. < χεράκι + παραγ. επίθηµα -ώνω]. 

χέρι (το) {χερ-ιού | -ιών} 1. το καθένα από τα δύο άνω άκρα τού αν-
θρώπου, από τον ώµο ώς τις άκρες των δακτύλων, και κατ' επέκτ. τα 
δύο εµπρόσθια άκρα ορισµένων ζώων: αριστερό | δεξί | στιβαρό | γυ-
µνασµένο | παράλυτο | χτυπηµένο | σπασµένο | κοκκαλιάρικο | αδύ-
νατο ~ || σταυρώνω τα ~ σε ένδειξη αµηχανίας || Ψηλά τα -Ι Ληστεία! 
|| γράφω µε το αριστερό ~ (είµαι αριστερόχειρας)· ΦΡ. (α) βαρύ χέρι 
το να έχει κάποιος µεγάλη δύναµη, όταν χτυπά άλλον: τις έφαγα 
άσχηµα- είχε και ~ ο άθλιος! (β) ελαφρύ χέρι ανάλαφρο άγγιγµα, συ-
νήθ. για την ικανότητα γιατρών (λ.χ. οδοντιάτρων) ή νοσοκόµων να 
µην προκαλούν πόνο στον ασθενή: νοσοκόµα µε -δεν καταλαβαίνεις 
ότι σου κάνει ένεση! (γ) µακρύ χέρι (i) η τάση (κάποιου) να κλέβει, 
κυρ. χωρίς να τον αντιλαµβάνονται: είχε ~, αλλά κάποτε πιάστηκε (ii) 
η τάση (κάποιου) να παρενοχλεί σεξουαλικά αγγίζοντας ή χαϊ-
δεύοντας άλλα άτοµα: είχε -, αλλά τώρα µαζεύτηκε! (δ) κάθοµαι | 
µένω µε σταυρωµένα χέρια µένω άπρακτος, κάθοµαι χωρίς να κάνω 
τίποτα: Γι κάθεσαι µε σταυρωµένα χέρια; Κουνήσου! (ε) έρχοµαι | 
πιάνοµαι στα χέρια (µε κάποιον) τσακώνοµαι (µε κάποιον) παλεύο-
ντας µαζί του: ο καβγάς φούντωσε κι ήρθαν στα χέρια (στ) σηκώνω 
τα χέρια (ψηλά) σταµατώ τις προσπάθειες, παραιτούµαι: η επιστήµη 
σηκώνει (ψηλά) τα χέρια σε τέτοιες περιπτώσεις ΣΥΝ. παραδίδοµαι 
(ζ) σηκώνω στα χέρια (κάποιον) σε περίπτωση πανηγυρισµού: οι 
οπαδοί σήκωσαν τους πρωταθλητές στα χέρια (η) (από) δεύτερο χέρι 
για µεταχειρισµένο προϊόν: πήρα αυτοκίνητο ~ (θ) παίρνω (κά- 

ποιον) από το χέρι (i) καθοδηγώ (κάποιον) πηγαίνοντας τον κάπου: η 
νηπιαγωγός πήρε το παιδί από το χέρι και το πήγε στη θέση του (ii) 
(µτφ.) παρακολουθώ πολύ στενά (κάποιον), καθοδηγώ (κάποιον) χω-
ρίς να παίρνει ο ίδιος πρωτοβουλίες: ο λαός δεν είναι µωρό, για να 
τον παίρνει ο κάθε ηγέτης απ' το χέρι (ι) στο δεξί | αριστερό (σου) 
χέρι (ως οδηγία για να κατευθύνουµε κάποιον) στη δεξιά/αριστερή 
πλευρά σου καθώς προχωράς: θα το βρεις στο δεξί σου χέρι (ια) δο-
κιµάζω το χέρι µου | το πόδι µου βλ. λ. δοκιµάζω (ιβ) κάτω | κοντά | 
µακριά τα χέρια σου! µην απλώνεις τα χέρια σου πάνω µου (ιγ) (εκ-
φραστ.) έχω µόνο δύο χέρια! για περιπτώσεις που κάποιος δεν µπο-
ρεί να κάνει ταυτόχρονα όλα όσα του ζητούν: δεν µπορώ και να µα-
γειρεύω και να σερβίρω- ~ (ιδ) µετρούνται στα δάχτυλα τού ενός χε-
ριού είναι πολύ λίγοι: οι πραγµατικοί φίλοι µου - 2. (συνεκδ.) η αγκα-
λιά: πήρε στα ~ της το παιδί και το νανούρισε || κράτα µε στα ~ σου 3. 
(ειδικότ.) το τµήµα των άνω άκρων από τον καρπό ώς τις άκρες των 
δακτύλων: ανδρικό | βρόµικο | ζεστό | µακρουλό | µελανιασµένο | 
περιποιηµένο | ροζιασµένο /σκασµένο - || πλύνε τα - σου κι έλα να 
φάµε || του τράβηξε ένα χαστούκι µε την ανάποδη τού - του || είχε χέρια 
πιανίστα (µε µακριά λεπτά δάχτυλα) || το βάζο µού έπεσε µέσα απ' τα 
~ µου· ΦΡ. (α) (µτφ.) µε τον σταυρό στο χέρι µε τρόπο τίµιο και 
δίκαιο: δεν προκόβει κανείς στις µέρες µας, αν πηγαίνει ~ ΣΥΝ. 
έντιµα, χριστιανικά, ηθικά (β) ζητώ το χέρι | (λόγ.) τη χείρα (κάποιας 
από κάποιον) κάνω πρόταση γάµου (σε κάποιον για γυναίκα που 
κηδεµονεύει): ~ τής κόρης σας ΣΥΝ. ζητώ σε γάµο (γ) είναι στο χέρι 
(κάποιου) είναι µέσα στις δυνατότητες (κάποιου), εξαρτάται (από κά-
ποιον) αν θα κάνει κάτι ή όχι: ~ µας ν' αλλάξουµε αυτή την πόλη || ~ 
τού δικαστή να µας σώσει (δ) δίνω ΓΟ χέρι (i) συµφιλιώνοµαι ή επι-
σφραγίζω συµφωνία µε κάποιον ανταλλάσσοντας χειραψία: δώστε τα 
χέρια και ξεχάστε ό,τι έγινε (ii) αποδέχοµαι την πρόταση γάµου που 
µου γίνεται για γυναίκα που έχω υπό την προστασία µου (κόρη, 
αδελφή, κηδεµονευόµενη): του έδωσε πλέον επίσηµα το χέρι τής κό-
ρης του (έδωσε τη συγκατάθεση του για τον γάµο) (ε) δένω τα χέρια 
(κάποιου) δεν αφήνω (κάποιον) να ενεργήσει όπως θέλει, περιορίζω 
(σε κάποιον) τις κινήσεις (κάποιου): δεν µπορώ να σας βοηθήσω- ο 
νόµος µού δένει τα χέρια || µας έχει δέσει τα χέρια αυτή η απεργία (στ) 
λύνω τα χέρια (κάποιου) βγάζω (κάποιον) από δύσκολη θέση, 
αποδεσµεύω (κάποιον): η ευνοϊκή υπουργική ρύθµιση µας έλυσε τα 
χέρια (ζ) βάζω | δίνω ένα χέρι (βοηθείας) προσφέρω βοήθεια: βάλαµε 
όλοι ένα χέρι κι η δουλειά τελείωσε αµέσως ΣΥΝ. βοηθώ, συµπα-
ραστέκοµαι (η) βάζω το χέρι (µου) στην καρδιά | µε το χέρι στην 
καρδιά µιλώ µε απόλυτη ειλικρίνεια: βάλε το χέρι στην καρδιά και 
πες µου την αλήθεια (θ) βάζω το χέρι µου στη φωτιά | στο ευαγγέλιο 
(i) είµαι απολύτως σίγουρος (για κάτι): ~ ότι αυτός ο άνθρωπος είναι 
αθώος ΣΥΝ. κόβω το κεφάλι µου (ii) ορκίζοµαι ότι λέω την αλήθεια: 
∆εν λέω ψέµατα! ~! ΣΥΝ. ορκίζοµαι (ι) βάζω στο χέρι (i) παίρνω υπό 
τον έλεγχο µου, αποκτώ την κυριότητα ή την εξουσία: έβαλε στο χέρι 
την περιουσία της (ii) εξαπατώ, κοροϊδεύω: τον έβαλαν στο χέρι και 
του 'φαγαν τα λεφτά (ια) βάζω κι εγώ το χέρι µου (σε | για κάτι) 
συντελώ (σε/για κάτι) ή είµαι ο πραγµατικός, αλλά κρυφός δηµιουρ-
γός του: δεν τα µαγείρεψα όλα µόνη µου- έβαλε κι η µητέρα µου το 
χέρι της (ιβ) βάζω χέρι (i) (κακόσ.) πιάνω µέρη τού σώµατος κάποιου 
µε σκοπό να τον διεγείρω ή να ικανοποιηθώ σεξουαλικά: έβαλε χέρι 
στη γραµµατέα του και καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση 
ΣΥΝ. χουφτώνω (ii) επιπλήττω (κάποιον) για τη συµπεριφορά ή τις 
πράξεις του: το αφεντικό µάς έβαλε χέρι για τα λάθη στη δουλειά 
ΣΥΝ. τα ψέλνω, τα λέω ένα χεράκι (iii) χρησιµοποιώ ή αποκτώ (κάτι 
που δεν µου ανήκει) συνήθ. µε πλάγιους τρόπους: έβαλαν χέρι στην 
πατρική περιουσία (πβ. κ. βάζω στο χέρι) ΣΥΝ. οικειοποιούµαι, σφε-
τερίζοµαι (ιγ) απλώνω χέρι βλ. λ. απλώνω ΣΥΝ. χτυπώ (ιδ) µε άδεια 
χέρια χωρίς δώρο: πήγε επίσκεψη - (ιε) κόβω τα χέρια (κάποιου) (i) 
τιµωρώ ή απειλώ µε τιµωρία (κάποιον): θα σου κόψω τα χέρια, αν ξα-
ναπειράξεις τα πράγµατα µου (ii) επιβάλλω ισχυρές απαγορεύσεις ή 
φέρνω εµπόδια (σε κάποιον): η άνοδος των τιµών έκοψε τα χέρια 
στους µικροµεσαίους (ιστ) να µου κοπεί το χέρι αν... για να δείξουµε 
ότι µιλάµε ειλικρινά, ότι λέµε την αλήθεια: ~ λέω ψέµατα! || ~ τους 
ξαναψηφίσω (ιζ) δεν µου κοβόταν καλύτερα το χέρι ως έκφραση 
απογοήτευσης ή µεταµέλειας για κάτι που, όταν το κάναµε, δεν 
φανταζόµασταν την αρνητική του κατάληξη: ~ που πήγα και του 'δω-
σα τόσα λεφτά χωρίς συµβόλαιο, τού απατεώνα! (ιη) (κάτι) περνά από 
το χέρι µου (κάτι) είναι µέσα στις δυνατότητες µου, µπορώ να το κάνω: 
σας βεβαιώνω, κάνω ό,τι ~ για την υπόθεση σας (ιθ) κάποιος περνά 
από τα χέρια κάποιου κάποιος µαθητεύει ή ασκείται ή διαπλάθεται 
από κάποιον: όλοι αυτοί υπήρξαν µαθητές µου- όλοι τους πέρασαν απ' 
τα χέρια µου! (κ) κάτι περνά από τα χέρια κάποιου κάτι εκτελείται, 
διεκπεραιώνεται από κάποιον: όλες οι δουλειές τού σπιτιού περνούν 
απ' τα χέρια µου, δεν έχω καµία βοήθεια (κα) (έχω κάποιον | είναι 
κάποιος) τού χεριού µου µπορώ να κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω, ελέγχω 
(κάποιον) απόλυτα: µη σε νοιάζει ο πρόεδρος τής επιτροπής- αυτός 
είναι ~ (κβ) φιλώ το χέρι (κάποιου) δείχνω τον σεβασµό µου (σε 
κάποιον): σου ~, πατέρα- την ευχή σου (ενν. δώσε µου) (κγ) (παροιµ.) 
χέρι που δεν µπορείς να το δαγκώσεις, φίλησε το βλ. λ. φιλώ (κδ) 
βάζω το χέρι στην τσέπη (ενν. για να πληρώσω) δίνω χρήµατα, 
ξοδεύω: ευτυχώς, για τη δική µας υπόθεση έβαλαν όλοι βαθιά το χέρι 
στην τσέπη (έδωσαν πολλά) || είναι τσιγγούνης, δεν βάζει το χέρι στην 
τσέπη (κε) (παροιµ.) κάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και 
καρτερεί είναι προτιµότερη η µικρότερη αλλά σίγουρη ωφέλεια από 
µια µεγαλύτερη αλλά αβέβαιη (κστ) (παροιµ.) το 'να χέρι νίβει τ' άλλο 
και τα δυο το πρόσωπο βλ. λ. νίβω (κζ) χαµένος | καµένος από χέρι 
σε περιπτώσεις σίγουρης εκ των προτέρων αποτυχίας: τι θέλει και 
κατεβαίνει στις εκλογές, αφού είναι ~; (κη) χέρι-χέρι (i) 
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κρατώντας ο ένας το χέρι τού άλλου: προχωρούσαν πιασµένοι ~ (ii) 
µαζί, µε αλληλοϋποστήριξη, βοηθώντας ο ένας τον άλλον: ~ τα δυο 
κόµµατα στις εκλογές (κθ) τρίβω τα χέρια µου νιώθω ή/και εκδηλώνω 
ευχαρίστηση: οι τοπικοί παραγωγοί έτριβαν τα χέρια τους µε τον 
περιορισµό των εισαγωγών (λ) ψηλά τα χέρια! ως απειλή ληστών ή 
στρατιωτών προς αντιπάλους τους, για να τους ακινητοποιήσουν, 
προειδοποιώντας τους να µην αγγίζουν τίποτα (λ.χ. όπλα): ~ κι ακί-
νητοι! (λα) κάτω τα χέρια (από κάποιον | κάτι) (σε συνθήµατα ή πο-
λιτικούς λόγους) για την υπεράσπιση (λ.χ. τής αθωότητας) ή την 
απελευθέρωση προσώπου ή για την προάσπιση εργασιακού ή πολι-
τικού δικαιώµατος: ~ απ'τις συντάξεις! (λβ) και µε τα δυο χέρια (για 
την πρόθεση να ψηφίσουµε υπέρ ενός υποψηφίου, για την έκφραση 
τής πίστης µας σε ένα πρόσωπο ή κόµµα κατά τις εκλογές) χωρίς κα-
νέναν ενδοιασµό, µε απόλυτη πίστη και σιγουριά: θα σε ψηφίσω ~ 
(λγ) λερώνω τα χέρια µου µε αίµα βλ. λ. αίµα (λδ) (δώρο) από χέρι 
(δώρο) από αγαπηµένο πρόσωπο 4. (συνεκδ.) (α) το ίδιο το άτοµο: 
έδωσε το δέµα στα ~ του- ΦΡ. δεξί χέρι το πρόσωπο που είναι απα-
ραίτητος βοηθός ή συνεργάτης κάποιου: το - του στη δουλειά | στις 
επιχειρήσεις (β) (ειδικότ. στον πληθ.) οι χειρώνακτες, οι εργάτες που 
δουλεύουν µε τα χέρια: χρειαζόµαστε πολλά ~ φέτος στον τρύγο· ΦΡ. 
εργατικά χέρια οι εργάτες 5. τα άνω άκρα ως µέσο ή όργανο που χρη-
σιµοποιεί κανείς, για να πραγµατοποιήσει κάτι: κέντηµα τού ~|| το~ 
του ήταν πολύ επιδέξιο, είχε πάει και σε σχολή ζωγραφικής- ΦΡ. (α) 
στο χέρι µε τα χέρια, όχι µε µηχανικό τρόπο: πλύσιµο ~ || όλο το βι-
βλίο είναι γραµµένο ~! (β) γεια στα χέρια σου! για να δείξουµε την 
ικανοποίηση µας για κάτι, συνήθ. φαγητό, που έφτειαξε κάποιος (γ) 
πιάνουν τα χέρια µου είµαι επιδέξιος, µπορώ να δηµιουργώ χειροτε-
χνήµατα ή να κάνω µαστορέµατα και επισκευές µόνος µου (δ) έχω 
χέρι (i) έχω την ικανότητα να σχεδιάζω ή να ζωγραφίζω ωραία (ii) 
(για µπασκετµπολίστα) είµαι πολύ εύστοχος 6. ο έλεγχος, η άµεση 
εποπτεία (που ασκεί κάποιος): Αφήνοµαι στα ~ σου! Κάνε ό,τι νοµί-
ζεις! || έµεινε ορφανός και µεγάλωσε στα - τής γιαγιάς του- ΦΡ. (α) έχω 
το πάνω χέρι | παίρνω το πάνω χέρι ελέγχω (µια κατάσταση ή µια 
σχέση): ~ στον γάµο µου | στην εταιρεία || «οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν 
δυνατά το παιχνίδι και έδιναν την εντύπωση ότι θα είχαν το πάνω χέρι 
σε όλο τον αγώνα» (εφηµ.) (β) έχω | κρατώ | βαστώ (κάποιον) στο χέρι 
γνωρίζω τα µυστικά (κάποιου) και τον εκβιάζω, υπαγορεύω σε 
(κάποιον) τι να κάνει ΣΥΝ. έχω (κάποιον) υποχείριο µου (γ) (κάτι) 
πέφτει στα χέρια (κάποιου) (κάτι) περιέρχεται στη δικαιοδοσία ή την 
ιδιοκτησία (κάποιου): τυχαία έπεσε στα χέρια µου αυτό το γράµµα || 
στρατιωτικά σχέδια έπεσαν στα χέρια τού εχθρού (δ) πέφτω στα χέρια 
(κάποιου) (i) είµαι δέσµιος (κάποιου), είµαι υπό την εξουσία ή τη 
δικαιοδοσία (κάποιου): δύσκολα θα τη γλυτώσει, αν πέσει στα χέρια 
των αντιπάλων (ii) (ειδικότ. για χώρες, πόλεις, φρούρια κ.λπ.) 
καταλαµβάνοµαι από τον στρατό τού αντιπάλου: η Πόλη έπεσε στα 
χέρια των Τούρκων το 1453 (ε) γλυτώνω από τα χέρια (κάποιου) 
ξεφεύγω από τα δεσµά, την εξουσία ή τη δικαιοδοσία (κάποιου): 
γλύτωσε από τα χέρια τής συµµορίας (στ) είµαι | βρίσκοµαι σε καλά 
χέρια µε έχουν εµπιστευθεί σε αξιόπιστο, ικανό ή καλοπροαίρετο 
πρόσωπο: Μην ανησυχείτε! Το παιδί σας βρίσκεται ~ || το έγγραφο 
βρίσκεται ~ (ζ) ξένα χέρια βλ. λ. ξένος (η) αλλάζω χέρια βλ. λ. αλλά-
ζω (θ) στα χέρια (κάποιου) σε πρόσωπο που θα χειριστεί υπόθεση ή 
γενικότ. θα αναλάβει κάτι: πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση για να 
την εµπιστευθούµε ~ άπειρων ανθρώπων (ι) παίρνω (π.χ. µια υπόθεση) 
στα χέρια µου αναλαµβάνω προσωπικά την ευθύνη να φέρω εις 
πέρας κάτι (π.χ. µια υπόθεση) 7. (συνεκδ.) ο τρόπος ή η σειρά µε την 
οποία κάτι (ένα πράγµα ή µια είδηση) µεταφέρεται από το ένα άτοµο 
στο άλλο· ΦΡ. (α) σιτό χέρι σε χέρι | χέρι µε (σε) χέρι δίνοντας ο ένας 
(κάτι) στον άλλον σε µια αλυσίδα προσώπων: το σηµείωµα έφτασε σε 
µένα ~ || «χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά µου χέρια» (Ν. Καββαδίας) 
(β) από πρώτο χέρι από την πηγή, από τους πρωταγωνιστές ενός 
επεισοδίου ή από αυτόπτες µάρτυρες: τα ξέρω ~, γιατί µου τα 'πε ο 
βοηθός µου που ήταν παρών 8. κάθε ξεχωριστή φορά κατά την οποία 
συνήθ. επαναλαµβάνεται κάτι, ώσπου να επιτευχθεί το επιδιωκόµενο 
αποτέλεσµα: τα βαµβακερά να τα περνάς και δεύτερο ~, για να 
καθαρίσουν || θα περάσουµε τον τοίχο δύο ~ χρώµα ακόµη || (µτφ.) του 
'ριξα ένα ~ ξύλο, να µάθει (αρκετό, αλλά όχι πολύ) ΣΥΝ. πέρασµα · 9. 
(για τον Θεό ή άλλη υπερφυσική δύναµη): ο Θεός να βάλει το ~ του! 
(να µας βοηθήσει) || το ~ τής µοίρας 10. (µτφ.) εξάρτηµα από το οποίο 
µπορεί κανείς να πιάσει εργαλείο, µηχάνηµα ή όργανο: το ~ τής 
κατσαρόλας | τού πριονιού | τού µπαστουνιού | τού µαχαιριού | τής 
αξίνας | τού φλιτζανιού ΣΥΝ. χερούλι · 11. (στο ποδόσφαιρο) 
παράβαση που γίνεται όταν ο ποδοσφαιριστής ακουµπήσει τη µπάλα 
µε το χέρι εµποδίζοντας µια µεταβίβαση, ένα σουτ κ.λπ.: ο διαιτητής 
σφύριξε το ~ || µέσα στη µεγάλη περιοχή το - είναι πέναλτι. — (µεγεθ.-
διαλεκτ.) χέρα (η), (µεγεθ.) χερούκλα (η), (υποκ.) χεράκι (το) (βλ.λ.). 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εύκολος, χειρουργός. [ΕΤΥΜ < µτγν. χέριον, υποκ. τού 
αρχ. χείρ, -ρός (βλ.λ.). Πολλές φρ. είναι µετάφρ. δάνεια από τη 
Γαλλική: µένω µε τα χέρια σταυρωµένα (< demeurer les bras croisés(, 
περνάει από το χέρι µου (< cela m'a passé par les mains), έχω τα χέρια 
δεµένα (< avoir les mains liées), rov έχω στο χέρι (< je l'ai en main), 
από χέρι σε χέρι (< de main en main), από πρώτο | δεύτερο χέρι (< de 
première | seconde main), βρίσκεται σε καλά χέρια (< il est en bonnes 
mains), βάζω το χέρι µου στη φωτιά ότι... (< mettre la main au feu 
que...), παίρνω την υπόθεση στα χέρια µου (< prendre l'affaire en 
main), µετρούνται στα δάχτυλα τού ενός χεριού (< on les compte sur 
les doigts de la main) κ.ά.]. χεριά (η) (λαϊκ.) η ποσότητα που χωρά στη 
χούφτα κάποιου ΣΥΝ. χούφτα, δράκα, χερόβολο, χεροβολιά. χεριάζω 
ρ. µετβ. {χέριασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) πιάνω (κάτι) µε το 

χέρι µου ΣΥΝ. χουφτώνω, αδράχνω, χεροβολιάζω. 
χερικό (το) έναρξη εργασίας- εύχρ. στη ΦΡ. κάνω χερικό ξεκινώ ερ-

γασία, συναλλαγή ή γενικότ. µια δραστηριότητα. [ΕΤΥΜ. µεσν., 
ουσιαστικοπ. ουδ. επιθ. *χερικός (< χέρι), πβ. κ. ποδαρικό]. 

χερο- → χειρ(ο)- 
χεροβολιά κ. χειροβολιά (η) (λαϊκ.) 1. το πιάσιµο µε το χέρι 2. 

(συνεκδ.) η ποσότητα που µπορεί να κρατήσει κανείς στο χέρι του: 
µία ~ σπόρους ΣΥΝ. χερόβολο, µερικό. 

χεροβολιάζω κ. χειροβολιαζω ρ. µετβ. {χεροβόλιασ-α, -τηκα, -µένος} 
1. πιάνω (κάτι) µε το χέρι ΣΥΝ. χεριάζω 2. σχηµατίζω χερόβολα, δηλ. 
δεµάτια µε στάχυα. 

χερόβολο (το) (λαϊκ.) η ποσότητα των σπαρτών που µπορεί να κρα-
τήσει µε το ένα χέρι αυτός που θερίζει: ένα ~ στάχυα ΣΥΝ. δεµάτι. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < χειρόβολον < χειρο- + -βολον < -βόλος (< βάλλω)]. 

χεροδύναµος, -η, -ο κ. χειροδύναµος αυτός που έχει µεγάλη δύναµη 
στα χέρια: ~ παλαιστής | εργάτης. 

χεροκάµωτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί µε τα χέρια 
και όχι από µηχανή: ~ ζωγραφιά ΣΥΝ. χειροποίητος. [ΕΤΥΜ. < χερο 
+ -κάµωτος < καµώνω | κάνω]. 

χεροµάχηµα (το) -> χεροµαχώ 
χεροµάχος κ. χειροµάχος (ο) (λαϊκ.-σπάν.) αυτός που κερδίζει τα προς 

το ζην µε τον κόπο των χεριών του ΣΥΝ. χειρώνακτας. 
χεροµαχώ κ. χειροµαχώ [µτγν.] ρ. αµετβ. {χεροµαχείς... | χεροµά-

χησα} αγωνίζοµαι να κερδίσω τα προς το ζην µε χειρωνακτική εργα-
σία. — χεροµάχηµα κ. χειροµάχηµα (το). 

χερόµυλος (ο) → χειρόµυλος 
χεροπάλαµο (το) 1. η παλάµη, δηλ. το εσωτερικό µέρος τού χεριού 2. 

(ο πληθ. χεροπάλαµα ως επίρρ.) µε τις παλάµες. 
χεροπόδαρα επίρρ. → χειροπόδαρα 
χερουβικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. ΘΡΗΣΚ. αυτός που σχετίζεται µε τα χε-

ρουβ(ε)ίµ 2. ΕΚΚΛΗΣ. χερουβικό (το) µεγάλος και αργός ύµνος που 
ψάλλεται στη Θεία Λειτουργία κατά τη µεγάλη Είσοδο (µετά την 
ανάγνωση τού Ευαγγελίου) και σχετίζεται µε την πορεία τού Χρι-
στού προς τον Γολγοθά και τον τάφο: «πάψετε το ~ κι ας χαµηλώ-
σουν τ'άγια» (δηµοτ. τραγ.). 

χερουβίµ κ. χερουβείµ (το) {άκλ.} ΘΡΗΣΚ. καθένα από τα ουράνια 
πνευµατικά όντα (Αγγελοι), που βρίσκονται κοντά στον Θεό, τον 
οποίο υµνούν και τού οποίου τη δόξα υπηρετούν: «την τιµιωτέραν 
των ~» (εγκώµιο Θεοτόκου) (πβ. λ. σεραφείµ). [ΕΤΥΜ < µτγν. 
χερουβ(ε)ίµ < εβρ. kerubim, πληθ. τού kerûb]. 

χερούκλα (η) ~» χέρι 
χερουλάς (ο) {χερουλάδες} η λαβή τού αρότρου ΣΥΝ. χειρολαβή. Επί-

σης χερουλάτης. 
χερούλι (το) {χερουλ-ιού | -ιών} εξάρτηµα το οποίο διευκολύνει να 

πιάσουµε και να χειριστούµε αντικείµενο ή εργαλείο: το ~ τής πόρ-
τας | τής ντουλάπας | τής στάµνας | τής βαλίτσας | τού αγγείου ΣΥΝ. 
λαβή, πιάσιµο, χέρι. [ΕΤΥΜ. µεσν. < χέρι + υποκ. επίθηµα -ούλι, πβ. 
κ. µικρ-ούλί]. 

χερσάδα (η) (λαϊκ.) µικρό ακαλλιέργητο µέρος µέσα σε καλλιεργη-
µένη έκταση. [ΕΤΥΜ < χέρσος + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. λιακ-
άδα]. 

χερσαίος, -α, -ο [αρχ.] αυτός που ζει ή συντελείται στην ξηρά και όχι 
στη θάλασσα: ~ χελώνα | ζώα || ~ τµήµατα στρατού | δυνάµεις | 
επιχειρήσεις (στρατιωτικές) | επίθεση | δίκτυα µεταφοράς ΣΥΝ. στε-
ριανός, χέρσος ΑΝΤ. θαλάσσιος. 

χερσόνησος (η) {χερσονήσ-ου | -ων, -ους} επίµηκες τµήµα γης που 
εισχωρεί µέσα στη θάλασσα και συνδέεται µε την υπόλοιπη ξηρά 
από τη µία µόνον πλευρά του: η ~ τού Αίµου || η Βαλκανική Χερσό-
νησος (πβ. κ. λ. ακρωτήριο). [ΕΤΥΜ αρχ. < χέρσος (βλ.λ.) + νήσος]. 

χέρσος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που δεν έχει ή δεν µπορεί να καλ-
λιεργηθεί: ~ χωράφι | γη | έκταση ΣΥΝ. άγονος, ακαλλιέργητος ΑΝΤ. 
γόνιµος, καλλιεργηµένος 2. χερσαίος: η Γερουσία τής ∆υτικής χέρ-
σου Ελλάδος συγκροτήθηκε το 1821 ΣΥΝ. στεριανός. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
χέρσος | χέρρος (ή) «ξηρά, στεριά» < I.E. *ghers- «παγώνω, 
σκληραίνω», πβ. σανσκρ. hârsatë, λατ. horrêre «φρίττω», horror 
«φρίκη» (> γαλλ. horreur, ισπ. horror), hirsûtus «σκληρός, τραχύς» κ.ά. 
Οµόρρ. πιθ. χοίρος (βλ.λ.)]. 

χερσότοπος (ο) [1809] {χερσότοπων} περιοχή που είναι άγονη ή δεν 
έχει καλλιεργηθεί. Επίσης χερσοτόπι (το). 

χερσώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χέρσω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) µε-
τατρέπω (ένα τµήµα γης) σε χέρσο, κάνω (κάτι) άγονο, παύω να (το) 
καλλιεργώ: οι πυρκαγιές χέρσωσαν τον τόπο ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι 
χέρσος, παύω να είµαι γόνιµος: τα χωράφια έµειναν ακαλλιέργητα 
και χέρσωσαν. — χέρσωµα (το) [1809] κ. χέρσωση (η) [µεσν.]. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χερσώ (-όω) < αρχ. χέρσος]. 

χερτς (το) (συχνά γράφεται και προφέρεται χερτζ) {άκλ.} ΦΥΣ. µονά-
δα µετρήσεως τής συχνότητας περιοδικών φαινοµένων (σύµβολο Hz)· 
είναι η συχνότητα περιοδικού φαινοµένου, τού οποίου ο κύκλος 
διαρκεί ένα δευτερόλεπτο. 
[ΕΤΥΜ < διεθν. hertz, από το όν. τού Γερµανού φυσικού Heinrich R. 
Hertz (1857-94)]. 

χέσιµο (το) (!) 1, η αποβολή περιττωµάτων τού οργανισµού από τον 
πρωκτό, η αποπάτηση: πήγε για - || (παροιµ.) «ο γέρος ή από πέσιµο 
ή από - θα πάει» 2. (µτφ.) το προσβλητικό βρίσιµο: του 'ριξα ένα ~ 
για τη χθεσινή του συµπεριφορά (τον έβρισα πολύ) || το χρειάζεται το 
-, γιατί είναι παλιοχαρακτήρας. — (υποκ.) χεσιµατάκι (το). [ΕΤΥΜ 
Από το θ. τού αορ. έ-χεσ-α (ρ. χέζω) και το επίθηµα -ιµο, πβ. κ. στρώσ-
ιµο]. 



χέστης 1949 χηνάρης 
 

χέστης (ο) {χεστών} (!) 1. αυτός που αποπατεί συνέχεια, που δεν µπο-
ρεί να ελέγξει την αποβολή των περιττωµάτων από τον οργανισµό 
του 2. (µτφ.) αυτός που δεν έχει καθόλου θάρρος: θέλω δίπλα µου 
άντρα πραγµατικό, κι όχι έναν ~! ΣΥΝ. φοβητσιάρης, δειλός ANT. γεν-
ναίος. [ΕΤΥΜ < θ. χεσ- (ρ. χέζω) + παραγ. επίθηµα -της]. 

χέστρα (η) {χεστρών} λεκάνη (συνήθ. τουρκικού τύπου), όπου απο-
πατεί κανείς. [ΕΤΥΜ < θ. χεσ- (ρ. χέζω) + παραγ. επίθηµα -τρα], 

Χετταίοι (οι) αρχαίος λαός τής Εγγύς Ανατολής, ο οποίος άκµασε κατά 
τη 2η χιλιετία π.Χ. [ΕΤΥΜ. < µτγν. Χετταίοι < εβρ. Hittìm < χεττ. 
Khatti]. 

χεττιτικος, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τους Χετταίους και τη 
ζωή τους: ~ πολιτισµός | ευρήµατα 2. ΓΛΩΣΣ. χεττιτική γλώσσα αρ-
χαία γλώσσα που µιλούσαν οι Χετταίοι, ανήκει στην ανατολική οµά-
δα τής ινδοευρωπαϊκής οικογένειας και από την οποία έχουν σωθεί 
γραπτά µνηµεία, οι πινακίδες από το Μπογάζκιοϊ τής Μ. Ασίας, που 
χρονολογούνται στο 1700 π.Χ. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού γερµ. 
hethitisch]. 

χέω ρ. µετβ. (αρχαιοπρ.) χύνω (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετοχή. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < *χέΕ-ω< I.E. *ghew- «χύνω», πβ. σανσκρ. juhöti «ρίχνω στη 
φωτιά (ως ολοκαύτωµα), θυσιάζω», αρµ. joyl «χυµένος», λατ. 
fundere «χύνω - λειώνω», αρχ. γερµ. giozzan (> γερµ. gieben) κ.ά. 
Οµόρρ. χο-ή, χους (-όο-(, χο-ϊκός, χο-άνη, χυ-τός, χύ-µα, χύ-τρα, χύ-
δην κ.ά.]. 

χηλή (η) 1. το άκρο των ποδιών σε µονώνυχα ζώα, όπως το άλογο: 
τραυµατισµένη ~ ΣΥΝ. οπλή 2. το διχαλωτό άκρο των ποδιών στα µη-
ρυκαστικά ζώα 3. (κατ' επέκτ.) σκάσιµο ή ραγάδα στα πόδια ή σε άλ-
λο µέρος τού σώµατος 4. (µτφ.) το διχαλωτό άκρο εργαλείων ή οργά-
νων 5. µέρος τής ξηράς χωρίς µεγάλο ύψος, το οποίο χρησιµεύει στο 
να σταµατά τη διείσδυση των θαλάσσιων υδάτων στην ξηρά ΣΥΝ. 
προβλήτα, µώλος, κυµατοθραύστης. — χηλοειδής, -ής, -ές. [ΕΤΥΜ. 
αρχ., τεχν. όρ., αγν. ετύµου. Ελάχιστα πιθ. η σύνδεση µε τα χαίνω, 
χάσκω]. 

χηλοειδές (το) {χηλοειδ-ούς | -ή} ΙΑΤΡ. δύσµορφη ουλή που αναπτύσ-
σεται στη θέση χειρουργικής τοµής. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cheloide, λόγω τής οµοιότητας 
τής χηλής µε τη συγκεκριµένη ουλή]. 

χηλός (ο) (αρχαιοπρ.) µεγάλο κιβώτιο από ξύλο στο οποίο φυλάσσο-
νται ρούχα ή σκεύη ΣΥΝ. σεντούκι. 
[ΕΤΥΜ αρχ., τεχν. όρ., αγν. ετύµου, ίσως υπάρχει σχέση µε τον τ. χη-
λή (βλ.λ.)]. 

χηµεία (η) 1. (α) ο επιστηµονικός κλάδος που ασχολείται µε την ατο-
µική και µοριακή σύσταση τής ύλης και τις µεταβολές και αλληλε-
πιδράσεις των συστατικών της (β) ανόργανη χηµεία ο κλάδος τής 
χηµείας που ερευνά όλα τα στοιχεία και τις ενώσεις, εκτός από αυ-
τές τού άνθρακα (γ) οργανική χηµεία ο κλάδος τής χηµείας που 
ασχολείται µε τις ενώσεις τού άνθρακα (δ) χηµεία τροφίµων ο επι-
στηµονικός κλάδος που ασχολείται µε τον τρόπο παρασκευής τής 
τροφής, τη σύσταση, τη δοµή και τις ιδιότητες των τροφίµων, καθώς 
και µε τις µεταβολές και αλλοιώσεις που υφίστανται τα τρόφιµα κατά 
την παρασκευή, την αποθήκευση και το µαγείρεµα, όπως επίσης και 
µε τη νοθεία των τροφίµων (ε) αναλυτική χηµεία βλ. λ. αναλυτικός 2. 
(συνεκδ.) το σχολικό ή πανεπιστηµιακό µάθηµα που έχει ως 
αντικείµενο του τη χηµεία (σηµ. 1) 3. (µτφ.) ο τρόπος µε τον οποίο 
δύο ή περισσότεροι άνθρωποι έλκονται ή επικοινωνούν, συνήθ. ερω-
τικά, νιώθοντας ταύτιση ή πνευµατική ή ψυχική συγγένεια: υπήρξε 
µια ~ ανάµεσα µας και ταιριάξαµε αµέσως. 
ΙΕΤΥΜ. < µτγν. χηµ(ε)ία | χυµεία, αβεβ. ετύµου, όπως φαίνεται και από 
τη διττή ορθογραφία τού όρου. Κατά µία άποψη η λ. προέρχεται από 
το τόπων. Χηµία, που χρησιµοποιούσαν οι Αιγύπτιοι για τη χώρα 
τους, και ανάγεται σε αιγυπτ. Kmt (< kmm «είµαι µαύρος») µε ανα-
φορά στη γονιµότητα τού εδάφους της. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι απο-
λύτως εξακριβωµένο ότι η εν λόγω επιστήµη αποτελούσε αιγυπτιακή 
τεχνική και, επιπλέον, η αναγωγή στο ρ. χέω µε σηµ. «χύσιµο και τή-
ξη (µετάλλων)» (οπότε χυµεία) δεν εξηγεί την πολύ ευρύτερη χρήση 
τής λ. Πιθανότερη φαίνεται η περίπτωση συµφυρµού των λ. χυµός 
και Χηµία (που διευκολύνθηκε από τον ιωτακισµό). Στην Ελληνική 
έχουν την αρχή τους τόσο ο τ. αλχηµεία (βλ.λ.) όσο και οι ξέν. όρ., πβ. 
γαλλ. chimie, αγγλ. chemistry κ.ά.]. 

χηµεία - χυµεία - αλχηµεία. Μπορεί η χηµεία ως επιστήµη να ανά-
γεται ήδη στον 17ο αι., αλλά η αλχηµεία, η ανάµειξη στοιχείων για 
τη µετατροπή των κοινών µετάλλων σε πολύτιµα, είναι πολύ πα-
λαιότερη (φθάνει στον 9ο αι. µ.Χ.) και ως χυµεία την πρωτοβρί-
σκουµε στους πρώτους µεταχριστιανικούς (πρώιµους βυζαντινούς) 
αιώνες. Η τήξη (το χύσιµο) των µετάλλων, προκειµένου να αναµι-
χθούν και να µετατραπούν δήθεν σε ευγενή µέταλλα (χρυσάφι), 
και αργότερα (στο Βυζάντιο) η ανάµειξη διαφόρων χυµών από φυ-
τά για την παρασκευή χρωµάτων (που χρησιµοποιούνταν για τις 
µικρογραφίες και, γενικότερα, για τις «χυµευτές εικόνες», όπως 
λέγονταν) συνδέει, πράγµατι, ετυµολογικά τη λ. χυµεία µε τα χύµα 
και χυµός, παράγωγα τού χέω. Μια τέτοια σύνδεση θα δικαιολο-
γούσε τη γραφή χυµεία, που παραδίδεται σε κείµενα πρώιµων αλ-
χηµιστών (των πρώτων βυζαντινών χρόνων). Ωστόσο, η όλη δρα-
στηριότητα των αλχηµιστών φαίνεται ότι συνδέθηκε πολύ νωρίς 
µε τη Χηµία, την ονοµασία τής χώρας τής Αιγύπτου: Χηµία < αι-
γυπτ. λ/ηί«µαύρος» - «εύφορος» (πβ. Πλούταρχος: ώσπερ το µέ-
λαν τού οφθαλµού). Με τον ιωτακισµό, που ολοκληρώνεται στο 
Βυζάντιο µετά τον 10ο αι. (τότε «ιωτακίζονται» τα υ και οι, συ- 

µπίπτουν δηλ. µε το ι, ενώ µέχρι τότε προφέρονταν και τα δύο ως 
/ii/, περίπου σαν το γαλλ. une(, τα χυµεία και χηµεία (υ και η) συ-
µπίπτουν πλήρως και επικρατεί το χηµεία (µε -η-). Παράλληλα, 
πλάσσεται στην Αραβική η λ. al-kimiya (al = η, kimiya = χηµεία), 
από όπου µέσω τής Λατινικής (alchemia) περνά στις ξένες γλώσσες 
(πβ. γαλλ. alchimie) και επιστρέφει στην Ελληνική ως αντιδάνειο 
(αλχηµεία). Ας σηµειωθεί ότι οι µεγαλύτεροι αλχηµιστές τού 9ου 
αι. µ.Χ. υπήρξαν Άραβες (Γκελπέρ, αρ-Ραζί, Αβικένας, Αβερρόης 
κ.ά.). Συµπέρασµα: παρά το ότι η σύνδεση µε τα χύµα | χυµός θα 
οδηγούσε περισσότερο στη χυµεία, η χρήση επέβαλε το χηµεία 
από επίδραση των χηµία και αλχηµεία και από την εναλλαγή των 
δύο φωνηέντων που επέτρεψε ο ιωτακισµός. Η γραφή µε -ει-
προήλθε πιθ. από τ. *χυµεύω (µαγεύω - µαγεία κλπ.), όπως µαρ-
τυρούν τα µτγν. χύµευσις, χυµευτικός. 

χηµείο (το) [1874] 1. το εργαστήριο χηµείας: σχολικό | εξοπλισµένο | 
σύγχρονο ~ 2. Χηµείο (το) το κτήριο όπου κατά το παρελθόν στεγά-
στηκε το Τµήµα Χηµείας τού Πανεπιστηµίου Αθηνών 3. Γενικό Χη-
µείο ιού Κράτους δηµόσια υπηρεσία, στα εργαστήρια τής οποίας γί-
νεται ο έλεγχος δειγµάτων από προϊόντα που ήδη κυκλοφορούν ή 
πρόκειται να εισαχθούν από το εξωτερικό και η οποία εκδίδει απο-
φάσεις και γνωµατεύσεις για θέµατα χηµείας. 

χηµειοθεραπεία (η) {χηµειοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η αντιµετώπιση ορι-
σµένων λοιµωδών νόσων και τού καρκίνου µε τη χρήση συνθετικών 
χηµικών ουσιών: υποβάλλοµαι σε ~ ΣΥΝ. χηµικοθεραπεία. — χηµει-
οθεραπευτικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
chimiothérapie], 

χηµειοτακτισµός (ο) ΒΙΟΛ. η σχέση έλξης ή απώθησης ανάµεσα σε ένα 
κύτταρο ή έναν µικροοργανισµό και σε µια χηµική ουσία. [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chimiotactisme]. 

χηµειοτροπισµός (ο) ΒΙΟΛ. το να µεταβάλλεται η πορεία και η κα-
τεύθυνση προς τις οποίες αναπτύσσονται τα όργανα των φυτών υπό 
την επίδραση χηµικών ουσιών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
chimiotropisme]. 

χηµικοθεραπεία (η) η χηµειοθεραπεία (βλ.λ.). — χηµειοθεραπευ-
τικός, -ή, -ό. 

χηµικός, -ή, -ό [1802] 1. (α) αυτός που σχετίζεται µε τη χηµεία ή δη-
µιουργείται | συντελείται µε τους όρους τής επιστήµης αυτής: ~ ου-
σία | εξίσωση | µεταβολή | σύνθεση | ισορροπία | τύπος | σύµβολο | 
προϊόν (β) χηµικό στοιχείο βλ. λ. στοιχείο (γ) χηµική ένωση κάθε υλικό 
που δηµιουργείται µε τον συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων χηµικών 
στοιχείων και δεν µπορεί να διαχωριστεί στα συστατικά του µε τις 
γνωστές φυσικές µεθόδους (δ) χηµικός δεσµός η επίδραση που 
ασκείται µεταξύ των ατόµων ενός ή περισσοτέρων χηµικών στοιχεί-
ων και οδηγεί στη δηµιουργία χηµικών ενώσεων (ε) χηµική αντίδρα-
ση βλ. λ. αντίδραση (στ) χηµική ανάλυση βλ. λ. ανάλυση (ζ) χηµικό 
όπλο προϊόν που προκαλεί άµεση τοξική αλλοίωση στους ζωντανούς 
οργανισµούς και χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις πολέµου: απαγό-
ρευση | κατάργηση των ~ (η) χηµικός πόλεµος ο πόλεµος που διεξά-
γεται µε χηµικά όπλα (θ) χηµική τουαλέτα χώρος για τις φυσικές 
ανάγκες τού ανθρώπου, που λειτουργεί µε χηµικό τρόπο και δεν συν-
δέεται µε αποχέτευση 2. (α) χηµικός (ο/η) (i) επιστήµονας που έχει 
ειδικευθεί στη χηµεία (ii) καθηγητής | καθηγήτρια σχολείου ή πανε-
πιστηµίου που διδάσκει το µάθηµα τής χηµείας (β) χηµικός µηχανι-
κός (ο/η) επιστήµονας που είναι ειδικευµένος στον σχεδιασµό, στη 
λειτουργία και την παρακολούθηση χηµικών εγκαταστάσεων, καθώς 
και στην παραγωγή των αντίστοιχων προϊόντων σε βιοµηχανική βάση 
3. χηµικά (τα) προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί µε τις µεθόδους 
τής χηµείας: η ασύδοτη χρήση χηµικών στις φυτοκαλλιέργειες 
αποβαίνει εις βάρος τής υγείας τού καταναλωτή. — χηµικ-ά | -ώς 
[1897] επίρρ. 

χηµισµός (ο) [1858] 1. ΧΗΜ. η διεργασία που περιλαµβάνει όλα τα 
στάδια µιας χηµικής αντίδρασης· συνηθέστ. µηχανισµός χηµικής 
αντίδρασης 2. ΒΙΟΛ. το σύνολο των χηµικών διεργασιών που συντε-
λούνται σε έναν οργανισµό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
chimisme]. 

χήµωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΙΑΤΡ. οίδηµα τού κερατο-
ειδούς τού µατιού που συνοδεύεται από φλεγµονή. [ΕΤΥΜ < µτγν. 
χήµωσις < *χηµώ (-όω) < αρχ. χήµη «δίθυρο κοχύλι µε ανοιχτά 
όστρακα» < θ. χη- (< *ghê-, εκτεταµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στα ρ. 
χαίνω, χάσκω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -µη, πβ. κ. ρώ-µη, φή-AOfl. 

χήνα (η) {χηνών} 1. εξηµερωµένο κατοικίδιο πτηνό που µοιάζει µε την 
πάπια, αλλά έχει µακρύτερο λαιµό, σφηνοειδές ράµφος και τα δά-
χτυλα του είναι ενωµένα µε νηκτική µεµβράνη- ΦΡ. βάδισµα τής χή-
νας βηµατισµός για τις παρελάσεις κατά τον οποίο οι στρατιώτες 
προχωρούν µε τα πόδια τους εντελώς τεντωµένα, όταν τα σηκώνουν 
από το έδαφος 2. (αργκό) το χαρτονόµισµα των χιλίων δραχµών: σκά-
σε δέκα ~ και το τεφαρίκι θα 'ναι δικό σου ΣΥΝ. χιλιάρικο. — (υποκ.) 
χηνάκι κ. χηνάρι (το) κ. χηνούλα (η). 

[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. χήν, -νός < *χάνς, -νσός (µε απλοποίηση τού συ-
µπλέγµατος -νσ- και αντέκταση) < I.E. *ghan-s- «χήνα», πβ. σανσκρ. 
hamsâ-h, λατ. ânser (> ισπ. ansar), πολ. gei, αρχ. γερµ. gans (> γερµ. 
Gans), αγγλ. goose κ.ά. Λιγότερο πιθ. οι επιχειρηθείσες συνδέσεις µε 
το ρ. χάσκω, οι υποθέσεις περί ανατολικής (τουρκικής;) προελ., κα-
θώς και η άποψη ότι η λ. οφείλεται σε ονοµατοποιία (από την κραυγή 
τού ζώου)]. χηνάρης (ο) {χηνάρηδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που εκτρέφει 
ή/και πουλά χήνες ΣΥΝ. χηνοτρόφος. [ΕΤΥΜ. < χήνα + παραγ. 
επίθηµα -άρης, πβ. κ. γελαδ-άρης]. 



χηνάρι 1950 χιλιαρχία 
 

χηνάρι (το) → χήνα 
χηνήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε τη χήνα: ~ ράµφος. 
χηνοβοσκός (ο) [µτγν.] ο χηνοτρόφος (βλ.λ.). 
χηνοτρόφος (ο) [µτγν.] αυτός που εκτρέφει χήνες ΣΥΝ. χηνάρης, χη-

νοβοσκός. — χηνοτροφία (η). 
χηνοτροφείο (το) το εκτροφείο χηνών. 
χήρα (η) {χηρών} γυναίκα τής οποίας ο σύζυγος έχει πεθάνει: έµεινε 

χήρα (χήρεψε)· ΦΡ. (α) εύθυµη χήρα (Die lustige Witwe, οπερέτα τού 
Ούγγρου F. Lehar, 1870-1948) γυναίκα που έχει χάσει τον άνδρα της, 
αλλά δεν πενθεί και εξακολουθεί να ζει τη ζωή της, κυρ. κατά τρόπο 
που φανερώνει µάλλον χαρά και ξεγνοιασιά (β) ο οβολός τής χήρας 
η προσφορά τού ανθρώπου που συνεισφέρει σε κοινό σκοπό ή βοηθεί 
συνάνθρωπο του δίνοντας από το υστέρηµα του (γ) (παροιµ.) η χήρα 
µέσα κάθεται κι όξω την κουβεντιάζουν για το γεγονός ότι οι άν-
θρωποι είναι έτοιµοι να σχολιάσουν την ηθική µιας γυναίκας που 
έχει χάσει τον άνδρα της, ακόµα και αν αυτή είναι άψογη (δ) (πα-
ροιµ.) (νσ) κλαιν' οι χήρες, (να) κλαίν' κι οι παντρεµένες; για όσους 
παραπονιούνται, ενώ δεν υπάρχει πραγµατικός λόγος για κάτι τέτοιο 
(ε) µαύρη χήρα βλ. λ. µαύρος (πβ. λ. ζωντοχήρα) (στ) σαν τη χήρα στο 
κρεβάτι για πρόσωπο που ανυποµονεί, βιάζεται πολύ (για κάτι): Πώς 
κάνεις έτσι; ~! ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. ουσιαστικοπ. θηλ. επιθ. *ghe-ro- (επίθηµα -ro-) < I.E. 
*ghë- «είµαι κενός - λείπω, εγκαταλείπω», πβ. σανσκρ. jâhâti «εγκα-
ταλείπει, φεύγει», αρχ. γερµ. gân «πηγαίνω», γοτθ. gaidw «έλλειψη» 
κ.ά. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι η λ. προσδιόριζε αρχικώς µόνο τη γυναί-
κα που έχει στερηθεί τον σύζυγο της, το δε αρσ. χήρος απαντά για 
πρώτη φορά στον Αριστοτέλη µε αναφορά κυρ. σε ζώα, αργότερα δε 
και στον άνδρα. Η φρ. ο οβολός (ή το δίλεπτο) τής χήρας αναφέρεται 
στο περιστατικό κατά το οποίο ο Ιησούς επαίνεσε µια φτωχή χήρα, 
επειδή συνεισέφερε στο χρηµατοφυλάκιο τού ναού το ασήµαντο πο-
σόν των δύο λεπτών, που όµως αποτελούσε όλη την περιουσία της 
(Κ.∆. Λουκ. 21, 1-4)]. 

χηράµενος, -η, -ο → χηρευάµενος 
χηρεία (η) [αρχ.] 1. το να είναι κανείς χήρος, το να έχει χάσει τον/τη 

σύζυγο του 2. το να µένει θέση ή αξίωµα κενό. Επίσης χηρεµός (ο) 
(σηµ. 11 

χηρευάµενος, -η, -ο (λαϊκ.) ο χήρος (βλ.λ.). Επίσης χηράµενος. 
[ETYM ✈  Χηρεύω + -άµενος, κατά τις µτχ. ιστ-άµενος, ιπτ-άµενος 
κ.ά., πβ. κ. λεγ-άµενος]. 

χηρεύω ρ. αµετβ. [αρχ.] {µτχ. ενεστ. χηρεύων, -ούσα, -ον | χήρεψα} 1. 
χάνω τον/τη σύζυγο µου λόγω θανάτου: στους δύο µήνες απ'όταν πα-
ντρεύτηκε, χήρεψε 2. (µτφ.) (για θέση ή αξίωµα) µένω κενός: η θέση 
έχει χηρέψει από καιρό, αλλά κανείς δεν δέχεται να την αναλάβει. 

χήρος (ο) ο άνδρας τού οποίου η σύζυγος έχει πεθάνει. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
χήρος, ουσιαστικοπ. αρσ. τού επιθ. χήρος «στερηµένος, έρηµος»^ 
χήρα (βλ.λ.)]. 

χθαµαλός, -ή, -ό (αρχαιοπρ.) αυτός που δεν έχει µεγάλο ύψος, χαµη-
λός ANT. ψηλός. — χθαµαλότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ghdhm-, συνεσταλµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στη λ. 
χθων (βλ.λ.), µε παραγ. επίθηµα -αλός, πβ. κ. άπ-αλός, όµ-αλός]. 

χθες | χτες κ. εχθές [µτγν.] | εχτές επίρρ. 1. την αµέσως προηγούµενη 
µέρα: ~ γύρισα από το ταξίδι και σήµερα άρχισα δουλειά || ~ το βράδυ 
| το πρωί ΣΥΝ. (λαϊκ.) ε)ψ)ές ΑΝΤ. σήµερα, αύριο· ΦΡ. χθες-προχθές τις 
τελευταίες δύο-τρεις µέρες, χωρίς να προσδιορίζεται επακριβώς: ~ 
ήµαστε µαζί και τα λέγαµε ΣΥΝ. τις προάλλες, τώρα τελευταία 2. 
(συνεκδ.) στο πολύ πρόσφατο παρελθόν: µέχρι ~ αγαπιόντουσαν και 
τώρα δεν µιλιούνται 3. χθες (το) το παρελθόν: το ~, το σήµερα και το 
αύριο τής ελληνικής γλώσσας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ., τού οποίου το συµφωνικό σύµπλεγµα χθ- προξενεί 
ερµηνευτικά προβλήµατα. Ορισµένοι µελετητές επιχείρησαν να ανα-
λύσουν το επίρρ. έτσι, ώστε να αποτελείται από ένα δεικτικό πρόθε-
µα ακολουθούµενο από την I.E. ρίζα µε τη σηµ. «ηµέρα»: χθες < 
*gh(i/e)-djes, πβ. σανσκρ. hyâh «χθες», αλβ. dje, λατ. heri (> γαλλ. hier, 
ισπ. ayer), αρχ. γερµ. kestre (> γερµ. gestern), αρχ. αγγλ. geostra-daeg (> 
αγγλ. yester-day) κ.ά. Παρότι οι εν λόγω συνδέσεις θεωρούνται γενι-
κά σωστές, η µορφολ. ποικιλία των τ. οδήγησε σε νεότερη υπόθεση, 
κατά την οποία χθες < *gzh(y)-es, µηδενισµ. βαθµ. I.E. θ. *gzhey-, 
πράγµα που ερµηνεύει ικανοποιητικά τα σανσκρ. hyâh (< *ghyés-), 
λατ. her-i (< *ghes-, µε απλοποίηση), αρχ. ιρλ. (in-)de (< *gzh-e(s)-), και 
εν τέλει φαίνεται οικονοµικότερη. ∆εν γίνεται πλέον αποδεκτή η 
υποθ. περί θ. *dhghes- (µε µετάθεση των συµφώνων)]. 

χθεσινοβραδινός, -ή, -ό [1885] κ. χτεσινοβραδινός αυτός που 
συντελέστηκε το προηγούµενο βράδυ ή σχετίζεται µε αυτό: ~ είδηση 
| συµβάν | συγκέντρωση. 

χθεσινός, -ή, -ό [µτγν.] κ. χτεσινός 1. αυτός που σχετίζεται µε την 
προηγούµενη ηµέρα: η ~ µέρα κύλησε δύσκολα 2. αυτός που δεν εί-
ναι καινούργιος, επίκαιρος ή φρέσκος: ~ φαγητό || Αυτά είναι ~ νέα! 
Τίποτα καινούργιο έχεις να µου πεις; · 3. αυτός που είναι πολύ νέος ή 
πολύ πρόσφατος: ~ υπάλληλος κι έχει και διεκδικήσεις; || η λαθρο-
µετανάστευση δεν είναι - φαινόµενο, υπάρχει από παλιά ΣΥΝ. νέος 
ΑΝΤ. παλιός. 

χθόνιος, -α (λόγ. -ία), -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε τη γη ή προέρχε- 

ται από τη γη: ~ δυνάµεις 2. αυτός που ζει κάτω από τη γη: ~ θεοί | 
θεότητες | δαίµονες ΣΥΝ. υποχθόνιος, υπόγειος ΑΝΤ. επίγειος, υπέρ-
γειος, ουράνιος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χθων, -νός (βλ,λ.). Η λ. συνδ. µε σανσκρ. ksâmyah «χοϊ-
κός, γήινος», αρχ. ιρλ. duine, ουαλ. dyn «άνθρωπος»]. 

χθων (η) {χθον-ός, -α | χωρ. πληθ.) (αρχαιοπρ.) 1. η γη, το έδαφος, το 
ίδιο το χώµα: αρχαία ~ 2. ΜΥΘΟΛ. Χθων (η) η θεότητα που αποτελεί 
προσωποποίηση τής Γης, ταυτίζεται µε τη Γαία και θεωρείται µητέ-
ρα των Τιτάνων και των Γιγάντων, των Σειρήνων και τού Τυφώνα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που συνδ. µε σανσκρ. ksäh «γη, έδαφος», ιρλ. dû, λατ. 
humus, πολ. ziemy, αλλά η µορφολογική ποικιλία δεν επιτρέπει τον 
ακριβή προσδιορισµό τής κοινής I.E. ρίζας. Συνήθως διατυπώνεται η 
άποψη περί αναγωγής σε θ. *gzh-, από όπου προήλθαν µε απλοποίη-
ση οι ανωτέρω τ., αλλά αυτό θα άφηνε εκτός συστήµατος τους χεττ. 
τ. tekan, taknas, τοχ. tkam, tkanis (ίδια σηµ.). Έτσι, έχει προταθεί I.E. 
ρίζα *dheghom- (δισύλλ.), µε µηδενισµ. το πρώτο φωνήεν και αντιµε-
τάθεση: *(dh)gh-om- > *ghdh-om-, άποψη αρκετά ικανοποιητική, αν 
και ορισµένοι θεωρούν ότι η ρίζα *ghdh- είναι η αρχική. Ούτως ή άλ-
λως οι συγγενείς τ. επιβάλλουν την αποδοχή αρχικού θ. µε ληκτικό -
m-, βλ. κ. χθαµ-αλός]. 

χι (το) → χει 
χιάζω ρ. µετβ. {χίασ-α, -τηκα, -µένος) 1. χαράζω σε (κάτι) γραµµές 

που σχηµατίζουν «Χ» 2. χωρίζω (κάτι) σε σχήµα Χ 3. βάζω (ένα 
πράγµα) πάνω σε (άλλο), µε τρόπο ώστε να σχηµατίζουν Χ. [ETYJdi 
µτγν. < αρχ. χϊΙ χει]. 

χιασµός (ο) [µτγν.] το χιαστό σχήµα. 
χιαστί επίρρ. (λόγ.) σε σχήµα Χ: τοποθετήστε τις λωρίδες ~ || τοποθέ-

τησαν τα όπλα ~ ΣΥΝ. σταυροειδώς, σταυρωτά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χιάζω + επιρρ. κατάλ. -ί, πβ. κ. ίππαστ-ί]. 

χιαστός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχηµατίζει Χ, τού οποίου τα µέλη 
διασταυρώνονται ΣΥΝ. σταυροειδής, σταυρωτός 2. ΓΛΩΣΣ. χιαστό 
σχήµα το ρητορικό σχήµα κατά το οποίο δύο προτάσεις παρουσιά-
ζουν την ίδια συντακτική και σηµασιολογική δοµή, αλλά οι όροι τής 
µιας πρότασης είναι σε αντίστροφη θέση από αυτούς τής άλλης, π.χ.: 
οι γονείς χαίρονται τα παιδιά και τα παιδιά τους γονείς || «η Γκιώνα 
λέει τής Λιάκουρας κι η Λιάκουρα τής Γκιώνας» (δηµοτ. τραγ.) || «µέ-
ρα και νύχτα περπατεί, νύχτα και µέρα λέει» (δηµοτ. τραγ.) ΣΥΝ. χια-
σµός. 

χιβαδα (η) -+ αχηβάδα 
Χιλή (η) (ισπ. Republica de Chile = ∆ηµοκρατία τής Χιλής) κράτος τής 

Ν. Αµερικής µε πρωτεύουσα το Σαντιάγο, επίσηµη γλώσσα την Ισπα-
νική και νόµισµα το πέσο. — Χιλιανός [1891] κ. (λαϊκ.) Χιλιανός (ο), 
Χιλιανή (η), χιλιάνικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γαλλ. Chili (οπτικό δάνειο) < ισπ. Chile, αγν. 
ετύµου, ίσως ανάγεται σε ινδιάνικη λ.]. 

χίλια (το) {άκλ.} εννιακόσια ενενήντα εννέα συν ένα, ο αριθµός 1.000 
(βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. συνίζηση. [ΕΤΥΜ 
Ουσιαστικοπ. ουδ. τού αρχ. χίλιοι (βλ.λ.)]. 

χιλιάδα (η) 1. το σύνολο που αποτελείται από χίλια αντικείµενα ή µο-
νάδες: µία - διαφηµιστικά έντυπα || κόστος τριών ~ δραχµών 2. ΜΑΘ. 
το σύνολο των χιλίων µονάδων, το οποίο µε τη σειρά του θεωρείται 
νέα µονάδα: να βρεθούν οι µονάδες, οι δεκάδες, οι εκατοντάδες και οι 
- των παρακάτω αριθµών 3. χιλιάδες (οι) (α) πάρα πολλοί | -ές | -ά: 
έχω ~ πράγµατα στο κεφάλι µου || έχω ~ υποθέσεις να τακτοποιήσω || 
του τα 'χω πει ~ φορές και δεν λέει να τα καταλάβει ΣΥΝ. άπειρος 
ΑΝΤ. λίγος (β) (ενν. δραχµές) πάρα πολλά χρήµατα: το δώρο κόστισε ~. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χιλιάς, -άδος < χίλιοι (βλ.λ.)]. 

χιλιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {χίλιασα} ♦ 1. (αµετβ.) γίνοµαι ή εί-
µαι χιλίων χρόνων ΦΡ. (ευχετ.) να ταχιλιάσ-εις | ·ετε (ως ευχή σε γε-
νέθλια) να ζήσεις | ζήσετε χίλια χρόνια, να ζήσεις | ζήσετε πολύ: Χρό-
νια πολλά! ~! (πβ. να τα εκατοστήσεις | -ετε) ♦ (µετβ.) 2. αυξάνω (κά-
τι), ώστε να φθάσει να αντιστοιχεί ποσοτικά µε τον αριθµό 1.000 3. 
(κατ' επέκτ.) αυξάνω (κάτι) σε πολύ µεγάλο αριθµό. 

χιλιάκις επίρρ. → χιλιο-, -άκις 
χιλιάκριβος, -η, -ο πάρα πολύ σηµαντικός συναισθηµατικά, πάρα 

πολύ αγαπητός: - µου αγάπη ΣΥΝ. µυριάκριβος, µονάκριβος, πολυα-
γαπηµένος. 

χιλιαπλάσιος, -α, -ο κ. χιλιοπλάσιος → χιλιο-, -πλάσιος 
χιλιάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. µηχανή χιλίων κυβικών εκατο-

στών 2. (παλαιότ.) δοχείο (συνήθ. νερού, κρασιού ή λαδιού) µε χωρη-
τικότητα δυόµισι οκάδες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ < χίλια + 
παραγ. επίθηµα -άρα (βλ.λ.)]. 

χιλιάρικο (το) 1. χαρτονόµισµα αξίας χιλίων δραχµών ΣΥΝ. (επίσ.) χι-
λιόδραχµο, (αργκό) χήνα 2. (παλαιότ.) δοχείο (συνήθ. νερού, κρασιού 
ή λαδιού) µε χωρητικότητα δυόµισι οκάδες (βλ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). — 
(υποκ.) χιλιάρικα κι (το) (σηµ. 1). [ΕΤΥΜ. < χίλιες (δραχµές) + 
παραγ. επίθηµα -άρικο (βλ.λ.)]. 

χιλιάρικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που αποτελείται από χίλιες µονάδες, 
από χίλια µέρη. [ΕΤΥΜ. < χίλια + παραγ. επίθηµα -άρικος, πβ. κ. 
(ε)κατοστ-άρικος]. 

χιλιαρχία (η) [αρχ.] {χιλιαρχιών} 1. στρατιωτικό σώµα που αποτε-
λείται από χίλιους στρατιώτες 2. το να είναι κανείς χιλίαρχος. 

 

χιλιο- α' συνθετικό (δηλώνει υπερβολή) 
χιλιο-βασανισµένος, -η, -ο χιλιο-
γραµµένος, -η, -ο χιλιο-διαβασµένος. -
η, -ο χιλιο-ζωγραφισµένος, -η, -ο χιλιο-
ιδρωµένος, -η, -ο χιλιο-µαγειρεµένος, -
η, -ο 

χιλιο-µανταρισµένος, -η, -e 
χιλιο-µετρηµένος, -η, -ο 
χιλιο-µπαλλωµένος, -η, -ο 
χιλιο-ξακουσµένος, -η, -ο 
χιλιο-παιγµένος, -η, -ο 
χιλιο-περπατηµένος, -η, -ο 

χιλιο-ραµµένος, -η, -ο χιλιο-
σταυρωµένος, -η, -ο χιλιο-
στερηµένος, -η, -ο χιλιο-
σφουγγαρισµένος, -Π. -ο χιλιο-
οχεδιασµένος, -η, -ο χιλιο-
τρανουδισµένος, -η, -ο 

χιλιο-τρακαρισµένος, -η, -ο 
χιλιο-φιληµένος, -η, -ο 
χιλιο-χαρανµένος, -η, -ο 
χιλιο-χτυπηµένος, -η, -ο 



χιλίαρχος 1951 χιµαιρικός 
 

χιλίαρχος (ο) {χιλιάρχ-ου | -ων, -ους} ο διοικητής σώµατος αποτελούµενου από 
χίλιους στρατιώτες: Ρωµαίος ~. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χιλι)ο)- + -άρχος < άρχω]. 

χιλιασµος (ο) δοξασία η οποία χαρακτηρίζεται από την προσδοκία τής επίγειας 
βασιλείας τού Μεσσία, που θα διαρκέσει χίλια χρόνια και θα ολοκληρωθεί µε 
τη ∆ευτέρα Παρουσία. — χιλιαστής (ο) [µτγν.], χιλιάστρια (η), χιλιαστικός, -
ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. χιλιαστής < χιλιάζω «είµαι χιλίων ετών» < αρχ. χίλιοι]. 

χιλιετηρίδα (η) 1. η συµπλήρωση περιόδου χιλίων ετών και ο εορτασµός τής 
επετείου αυτής 2. το διάστηµα χιλίων ετών ΣΥΝ. χιλιετία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ετία. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χιλιετηρίς, -ίδος < χιλι)ο)- + -ετηρίς < έτος]. 

χιλιετής, -ής, -ές {χιλιετ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός που διαρκεί χίλια 
χρόνια: η ~ παρουσία τού Βυζαντίου ΣΥΝ. χιλιόχρονος.   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ΕΤΎΜ. αρχ. < χιλι)ο)- + -ετής < έτος]. 

χιλιετία (η) [µτγν.] {χιλιετών} το χρονικό διάστηµα χιλίων ετών: «Η βυζαντινή 
~» (τίτλος βιβλίου τού H.-G. Beck) ΣΥΝ. χιλιετηρίδα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ετία, 
συνίζηση. 

χιλιο- κ. χιλιό- κ. χιλι- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάποιος/κάτι: 1. ισούται 
αριθµητικά µε τον αριθµό χίλια (1.000): χιλιό-χρονος 2. έχει γίνει αµέτρητες 
φορές: χιλιο-τραγουδισµένη, χιλιο-ειπωµένο. [ΕΤΎΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. 
Ελληνικής (λ.χ. αρχ. χιλι-ετής), που προέρχεται από το επίθ. χίλιοι (βλ.λ.). 
Χρησιµοποιείται επίσης ως απόδ. τού kilo- (< χίλιοι) σε ελληνογενείς ξέν. 
όρους, πβ. αγγλ. kilogramme «χιλιόγραµµο», kilo-metre «χιλιόµετρο»]. 

χιλιόγραµµο (το) [1801] {χιλιογράµµ-ου | -ων} (επίσ.) η µονάδα µετρήσεως 
(τού βάρους ή τής µάζας) που ισοδυναµεί µε 1.000 γραµµάρια και ανήκει στο 
∆ιεθνές Σύστηµα ΣΥΝ. κιλό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
kilogramme]. 

χιλιογραµµόµετρο (το) [1876] {χιλιογραµµοµέτρ-ου | -ων} ΦΥΣ. (πα-λαιότ.) 
µονάδα µέτρησης τής ροπής µιας δύναµης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. kilogrammètre]. 

χίλιόδραχµο (το) [1865] {χιλιοδράχµ-ου | -ων} (επίσ.) το χαρτονόµισµα των 
χιλίων δραχµών ΣΥΝ. χιλιάρικο. 

χιλιοειπωµένος, -η, -ο αυτός που έχει ειπωθεί πολλές φορές και συ-νήθ. έχει 
καταντήσει κουραστικός: ~ ιστορία | αστείο | ανέκδοτο | φράση | κλισέ. 

χιλιοευχαριστώ ρ. µετβ. {χιλιοευχαριστείς... | χιλιοευχαρίστησα} εκδηλώνω 
µεγάλη ευγνωµοσύνη σε (κάποιον που µου προσφέρει κάτι): σας ~ που µε 
φέρατε στο σπίτι ANT. χιλιοπαρακαλώ. 

χίλιοι, -ιες, -ια {χιλίων} 1. αυτός που ανέρχεται ποσοτικά στον αριθµό χίλια 
(1.000): - στρατιώτες | έντυπα | θέσεις (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.(· ΦΡ. (λόγ.) επί 
τοις χιλίοις | (καθηµ.) στα χίλια για να δηλωθεί το ποσοστό επί χιλίων 
µονάδων στο οποίο γίνεται αναφορά (κυριολεκτικά ή µεταφορικά): δεν έχει 
πιθανότητες ούτε ένα ~ να γλυτώσει 2. (επιτατ.) πάρα πολλοί, αναρίθµητοι: ~ 
φορές σ' το έχω πει να προσέχεις, αλλά εσύ δεν βάζεις µυαλό || µε τα - ζόρια 
(πολύ δύσκολα) || µε τα ~ βάσανα (πολύ δύσκολα) || - ευχαριστώ | παρακάλια 
ΣΥΝ. άπειρος, αναρίθµητος ΑΝΤ. λίγος· ΦΡ. (α) χίλια δυο πολλά και διάφορα: 
µας είπε ~ πράγµατα απ' τα ταξίδια του (β) Χίλιες και µια νύχτες συλλογή από 
παραµύθια, µύθους, περιπέτειες και ερωτικές ιστορίες, µε περσική και ινδική 
προέλευση, που έγιναν γνωστά από την αραβική τους µετάφραση µετά τον 
16ο αι. (γνωστότερα είναι: Ο Σεβάχ ο θαλασσινός, Το λυχνάρι τού Αλλαντίν, Ο 
Αλή Μπαµπά και οι σαράντα κλέφτες κ.ά.). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *χέσλιοι (πράγµα που ερµηνεύει τους διαλεκτ. τ.: ιων. χείλιοι, 
δωρ. χήλιοι, αιολ. χέλλιοι) < I.E. *gheslo- «χίλιοι». Ωστόσο, δυσκολίες 
προκαλεί η επιχειρηθείσα σύνδεση µε τα συνώνυµα σανσκρ. sahâsram, αβεστ. 
hazarjram, αφού δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια από τις προτεινόµενες ετυµολ. 
πορείες. Η εκδοχή τής ανάλυσης sahas-ra < *seghes-lo, που θα οδηγούσε σε 
συσχέτιση µε τη ρίζα *segh- τού ρ. έχω, είναι µορφολογικώς απρόσφορη. Κατ' 
άλλη άποψη, ο σανσκρ. τ. πρέπει να αναλυθεί ως sa-hasra < *srn-gheslo-, 
όπου το *sm- αποτελεί τη συνεσταλµ. βαθµ. τού προθέµατος sa- (πβ. κ. ε-
κατόν, τοχ. sas «ένα»). Αν και η δεύτερη υπόθεση φαίνεται πιο πιθανή, η I.E. 
δεν διέθετε κοινή ρίζα µε τη σηµ. «χίλιοι»]. 

χιλιόκυκλος (ο) {-ου κ. -ύκλου | -ων κ. -ύκλων, -ους κ. -ύκλους) ΦΥΣ.-ΠΛΗΡΟΦ. 
µονάδα συχνότητας που ισούται µε χίλια χερτς (βλ.λ.)· το κιλοχέρτς. [ΕΤΎΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. kilocycle]. 

χίλιόλιτρο (το) [1856] {χιλιολίτρ-ου | -ων} µονάδα µέτρησης όγκου και 
χωρητικότητας, που αντιστοιχεί σε χίλια λίτρα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. kilolitre]. 

χιλίοµετρηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέτρηση µιας απόστασης 
σε χιλιόµετρα. 

χιλιοµετρητής (ο) όργανο µε το οποίο µετρείται µια απόσταση σε χιλιόµετρα 
ΣΥΝ. κοντέρ. 

χιλιοµετρικός, -ή, -ό [1833] αυτός που µετρείται ή υπολογίζεται σε χιλιόµετρα: 
~ απόσταση. — χιλιοµετρικά επίρρ. 

χιλιόµετρο (το) {χιλιοµέτρ-ου | -ων} (συντοµ. χλµ.) µονάδα µήκους που 
αντιστοιχεί σε χίλια µέτρα και χρησιµοποιείται για τη µέτρηση µεγάλων 
αποστάσεων ΦΡ. (σκωπτ.) όρθιο χιλιόµετρο για πολύ ψηλό άνθρωπο. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. kilomètre]. 

χιλιοµετροδείκτης (ο) {χιλιοµετροδεικτών} οδικό σήµα στο πλάι των µεγάλων 
εθνικών ή διεθνών οδών, µε το οποίο δηλώνεται το τέλος ή το µέσο κάθε 
χιλιοµέτρου και στο οποίο αναγράφεται -στην πρώτη περίπτωση- η απόσταση 
τού σηµείου αυτού από την αρχή τής 

µέτρησης. 
χιλιοπαρακαλώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {χιλιοπαρακαλ-άς κ. -είς... | χιλιο-παρακάλεσ-

α, -τηκα, -µένος) ζητώ ικετευτικά (κάτι): τον χιλιοπαρα-κάλεσα, χρυσό τον 
έκανα- ούτε να µ ' ακούσει δεν ήθελε! ΣΥΝ. θερµο-παρακαλώ, ικετεύω. 

χιλιοπλάσιος, -α, -ο ~» χιλιαπλάσιος 
χιλιοστηµόριο (το) [1856] {χιλιοστηµορί-ου | -ων} 1. το ένα από τα χίλια ίσα 

µέρη στα οποία µοιράζεται ένα σώµα ή µια ποσότητα ΣΥΝ. χιλιοστό 2. 
(συνεκδ.-µτφ.) πάρα πολύ µικρή ποσότητα: ~ αγάπης | ενδιαφέροντος. [ΕΤΥΜ. 
< χιλιοστός + µόριο, πβ. κ. πολλοστη-µόριο]. 

χιλιοστό (το) → χιλιοστός 
χιλιοστό- κ. χιλιοστό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων οι οποίες 

δηλώνουν τη διαίρεση ορισµένης µονάδας σε 1.000 ίσα µέρη: χιλιοστό-µετρο. 
[ΕΤΎΜ. Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που απαντά σε µετάφρ. δάνεια ως απόδ. 
τού διεθν. muli-, λ.χ. γαλλ. milli-gramme]. 

χιλιοστόβαρο (το) ΝΑΥΤ. µονάδα µετρήσεως τής ατµοσφαιρικής πίεσης. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. millibar (νόθο συνθ.) < muli- (< λατ. 
mille «χίλιοι») + -bar < βάρος]. 

χιλιοστόγραµµο (το) [1866] (χιλιοστογράµµ-ου | -ων} µονάδα µετρήσεως τού 
βάρους που ισοδυναµεί µε το ένα χιλιοστό τού γραµµαρίου: κάθε δισκίο 
περιέχει ένα ~ τής τοξικής ουσίας ΣΥΝ. µιλι-γκράµ. 
[ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. milligramme (νόθο συνθ.) < milli-(< λατ. 
mille «χίλιοι) + -gramme < γράµµα]. 

χιλιοστολιτρο (το) {χιλιοστολίτρ-ου | -ων} µονάδα µετρήσεως τού όγκου 
(υγρών και αερίων) που ισοδυναµεί µε το ένα χιλιοστό τού λίτρου. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. millilitre (νόθο συνθ.) < milli-(< λατ. 
mille «χίλιοι») + -litre (< αρχ. λίτρα)]. 

χιλιοστόµετρο (το) [1839] (χιλιοστοµέτρ-ου | -ων} µονάδα µετρήσεως τού 
µήκους που ισοδυναµεί µε το ένα χιλιοστό τού µέτρου ΣΥΝ. µιλιµέτρ, 
χιλιοστό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. millimètre (νόθο συνθ.) < milli-(< λατ. 
mille «χίλιοι») + mètre (< αρχ. µέτρον)]. 

χιλιοστός, -ή, -ό (επίσης γράφεται 1000ός στην αραβική αρίθµηση, Α ή ,α στην 
ελληνική και Μ στη λατινική) 1. αυτός που αντιστοιχεί σε σειρά στον αριθµό 
χίλια (1.000): ο ~ πελάτης µας κερδίζει πολύτιµα δώρα 2. (συνεκδ.) αυτός που 
έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές: για ~ φορά σού το λέω! ΣΥΝ. 
πολλοστός, εκατοστός 3. χιλιοστό (το) (α) καθένα από τα χίλια ίσα µέρη, στα 
οποία διαιρείται ένα σύνολο ΣΥΝ. χιλιοστηµόριο (β) καθεµία από τις χίλιες 
υποδιαιρέσεις τού µέτρου ΣΥΝ. χιλιοστόµετρο, µιλιµέτρ (γ) ΣΤΡΑΤ. η µονάδα 
µέτρησης γωνιών στο πυροβολικό (δ) ΜΕΤΕΩΡ. µονάδα οργάνου για τη 
µέτρηση τού ύψους των κατακρηµνισµάτων που έπεσαν σε ένα δεδοµένο 
σηµείο κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου: η συνεχής 
και ήρεµη βροχή πέφτει µε ρυθµό 5 χιλιοστών ανά ώρα || «70 χιλιοστά βροχής 
σε ένα δωδεκαήµερο προκάλεσαν πληµύρες» (εφηµ.) (βλ. κ. λ. αριθµός, ΠΙΝ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < χίλιοι + παραγ. επίθηµα -οστός, κατ' αναλογίαν προς το είκοσ-
τός (πβ. κ. εκατοστός}]. 

χιλιοφορεµένος, -η, -ο αυτός που έχει φορεθεί πολλές φορές και έχει φθαρεί (το 
υλικό του) ή έχει κουράσει αυτόν που τον φορά: ~ ρούχο | (µτφ.) ιδέες ΣΥΝ. 
πολυφορεµένος. 

χιλιόχρονα (τα) → χιλιο-, -χρονα 
χιλιοχρονίτικος, -η, -ο 1. αυτός που ζει ή διαρκεί χίλια χρόνια ΣΥΝ. χιλιόχρονος 

2. ο πολύ παλιός: Αυτό το ~ σακάκι θα φορέσεις; Τόσα καινούργια ρούχα έχεις! 
χιλιόχρονος, -η, -ο [1831] 1. αυτός που ζει ή διαρκεί χίλια χρόνια: ~ δέντρο | 

ιστορία ΣΥΝ. χιλιετής, χιλιοχρονίτικος 2. (ευχετ.) να ζήσεις | ζήσετε πολλά 
χρόνια: ~! Να σε χαίρονται οι δικοί σου! ΣΥΝ. πολύχρονος. 

χιλιοψηφιολέξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων} ΠΛΗΡΟΦ. µονάδα µέτρησης 
µεγέθους αρχείου που αντιστοιχεί σε 1.024 χαρακτήρες ή ψηφιολέξεις (bytes). 

Χιλων (ο) {Χίλων-ος, -α) ο Λακεδαιµόνιος· ένας από τους επτά σοφούς τής 
αρχαιότητας, περίφηµος για τα αποφθέγµατα του (6ος αι. π.Χ.). Επίσης 
Χίλωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < χιλός «χλωρό χόρτο χρησιµοποιούµενο κυρ. ως 
τροφή αλόγων», αγν. ετύµου]. 

χίµαιρα (η) {χιµαιρών} 1. προϊόν τής φαντασίας, επιθυµία που δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί: κυνηγώ χίµαιρες || η ~ τού απολύτου | τού καλού | τής ευτυχίας 
| τού ιδανικού συντρόφου ΣΥΝ. ουτοπία, αυταπάτη · 2. ΒΙΟΛ. κάθε οργανισµός ή 
ιστός που έχει προκύψει από τον συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων τύπων 
κυττάρων µε άλλη γενετική προέλευση · 3. ΖΩΟΛ. ψάρι που ζει σε µεγάλα 
βάθη µε παράξενη όψη, µακρόστενο σώµα, ασηµί ή σκούρο χρώµα και µε ουρά 
που µοιάζει µε µαστίγιο 4. ΜΥΘΟΛ. (µε κεφ.) τέρας µε σώµα λιονταριού, από τη 
ράχη τού οποίου εκφυόταν λαιµός και κεφάλι κατσίκας, ενώ η ουρά του 
κατέληγε σε κεφάλι φιδιού- το σκότωσε ο Βελλερεφόντης. [ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που 
συνδ. µε το αρχ. ουσ. χίµαρος «τράγος» και ανάγεται σε *χίµαρ-}α < *ghim-r-, 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gheim- «χειµώνας» (βλ. λ. χειµώνας), πβ. αρµ. jmefn 
«χειµώνας», διαλεκτ. νορβ. gimber «προβατίνα που δεν έχει αποκτήσει µικρά», 
λατ. bïmus «διετής» (για ζώα) (< *bi-himos) κ.ά.]. χιµαιρικός, -ή, -ό [1855] 1. 
αυτός που αποτελεί προϊόν τής φαντασίας: τον κυνηγούν ~ µορφές και 
ανείπωτοι εφιάλτες ΣΥΝ. φανταστικός, ψεύτικος ΑΝΤ. πραγµατικός, αληθινός 2. 
αυτός που δεν µπορεί 
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να πραγµατοποιηθεί, που δεν είναι εφαρµόσιµος: - όνειρα | ελπίδες | 
προσδοκίες | στόχοι ΣΥΝ. απραγµατοποίητος, ουτοπικός ΑΝΤ. πραγµα-
τοποιήσιµος, ρεαλιστικός. — χιµαιρικ-ά | -ώς [1888] επίρρ. 

χιµαιροκυνηγός (ο) (µτφ.-λογοτ.) αυτός που προσπαθεί να πραγµατοποιήσει 
ουτοπικά πράγµατα ή επιθυµίες. 

χίµετλθ(ν) (το) {χιµέτλ-ου | -ων} ΙΑΤΡ. (αρχαιοπρ. συνήθ. στον πληθ. χίµετλα) 
οι χιονίστρες. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. χίµετλον < θ. χιµ- (< *ghim-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gheim- 
«χειµώνας», πβ. σανσκρ. ηίπιά«κρύο, χιόνι», λατ. bïmus < *bi-himus «διετής, 
δηλ. αυτός που πέρασε δύο χειµώνες» κ.ά.) + παραγ. επίθηµα -ε-θλον | -ε-
τλον]. 

χψίζω ρ. → χυµώ 
χιµπαντζής κ. χιµπατζής (ο) {χιµπαντζήδες} 1. ανθρωποειδής πίθηκος που ζει 

στην τροπική Αφρική, έχει ευκίνητα χείλη και χέρια, είναι έξυπνο ζώο, 
εξηµερώνεται εύκολα και είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής σε τσίρκα και 
ζωολογικούς κήπους 2. (µτφ.) πολύ άσχηµος άνθρωπος: τέτοια κούκλα να 
κυκλοφορεί µ' έναν κακάσχηµο, µ'έναν ~! ΣΥΝ. πιθηκοµούρης, τέρας ΑΝΤ. 
κούκλος. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. chimpanzee (οπτικό δάνειο) < chimpenzi | kimpenzi, από 
διαλεκτ. τ. τής γλώσσας τού Κονγκό]. 

χιµώ ρ. → χυµώ 
hinc et nunc λατ. (προφέρεται χινκ ετ νουνκ) ελλην. εδώ και τώρα' αυτή τη 

συγκεκριµένη στιγµή, αµέσως. 
χινοπωριάτικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που σχετίζεται µε το φθινόπωρο: ~ ήλιος | 

θάλασσα | βροχή ΣΥΝ. φθινοπωρινός. — χινοπωριάτικα επίρρ. 
χινόπωρο (το) (λαϊκ.) το φθινόπωρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < φθινόπωρο, 

µε την παρετυµολ. επίδρ. τού ρ. χύνω]. 
χιονάνθρωπος (ο) {-ου κ. -ώπου | -ων κ. -ωπων, -ους κ. -ώπους} 1. οµοίωµα 

ανθρώπου που κατασκευάζεται από χιόνι: ένας ~ µε µύτη ένα καρώτο, µάτια 
από κουµπιά και καπελάκι στο κεφάλι 2. χιονάνθρωπος των Ιµαλαΐων το 
τερατώδες πλάσµα στο οποίο απέδωσαν ίχνη που έµοιαζαν µε τεράστιες 
πατηµασιές στην περιοχή όπου τα χιόνια δεν λειώνουν ποτέ ΣΥΝ. γέτι. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. snow-man]. 

χιονάτος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει το άσπρο χρώµα τού χιονιού: ~ 
ασπρόρουχα ΣΥΝ. χιονόλευκος, κάτασπρος, πάλλευκος ANT. κατάµαυρος. 

χιονένιος, -ια, -ιο αυτός που µοιάζει µε χιόνι, που έχει το λευκό χρώµα τού 
χιονιού ή είναι φτειαγµένος από χιόνι. 

χιόνι (το) {χιον-ιού | -ιών} 1. το καιρικό φαινόµενο κατά το οποίο οι υδρατµοί 
τής ατµόσφαιρας παγώνουν, παίρνουν τη µορφή κρυστάλλων και 
συνενώνονται σε νιφάδες πέφτοντας στη γη 2. (συνεκδ.) οι ίδιες οι νιφάδες, 
αλλά και το στρώµα που σχηµατίζουν πάνω στην επιφάνεια τής γης: ρίχνει | 
πέφτει βαρύ ~ || αποκλειστήκαµε από τα ~ || κάτασπρο | πυκνό | λασπωµένο | 
ψιλό | µαρτιάτικο ~ || σωρός από ~ || σκι στο ~· ΦΡ. (α) (παροιµ.) µαθηµένα τα 
βουνά στα I an' τα χιόνια βλ. λ. βουνό (β) σαν τα χιόνια! για κάποιον που 
κάνει την εµφάνιση του µετά από µεγάλη απουσία 3. ΜΕΤΕΩΡ. γραµµή 
διαρκούς | αιώνιου χιονιού το χαµηλότερο σηµείο πάνω από το οποίο το χιόνι 
δεν λειώνει ποτέ, ούτε καν στη διάρκεια τού καλοκαιριού 4. (µτφ. στην 
τηλεόραση) το σύνολο των παρασίτων που εµφανίζονται στην οθόνη σαν 
µικρές κουκκίδες λόγω τής κακής µετάδοσης ή λήψης τού σήµατος, µε 
αποτέλεσµα να µη βλέπει κανείς καθαρά την εικόνα 5. (µτφ. ως επίθ.) (α) 
αυτός που είναι εξαιρετικά άσπρος: ασπρόρουχα ~ || µαλλιά ~ ΣΥΝ. 
κάτασπρος, ολόλευκος, χιονάτος (β) αυτός που είναι ενοχλητικά κρύος, 
ψυχρός: ~ είναι τα χέρια σου. Έλα να ζεσταθείς! ΣΥΝ. µπούζι, πάγος, ψυγείο. 
— (υποκ.) χιονάκι (το), χιονοειδής, -ής, -ές [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. χιόνιον, υποκ. τού αρχ. χιών, -όνος < *χιώµ < *gh(i)yom- 
(µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gheim- «χειµώνας»), που συνδ. µε αρ_µ. jiwn 
«χιόνι», λατ. hiems «χειµώνας» κ.ά. Βλ. κ. χειµώνας]. 

χιονιάς (ο) {χιονιάδες} πολύ βαρύς καιρός που συνοδεύεται από χιονοπτώσεις: 
το γύρισε σε ~ (ο καιρός) ΣΥΝ. χιονιστής. Επίσης χιονιά (η)·, 

χιονίζει ρ. αµετβ. απρόσ. [αρχ.] {χιόνισ-ε, -µένος} πέφτει χιόνι: ~ από νωρίς, 
αλλά δεν λέει να το στρώσει || χιονισµένα βουνά | κορφές (που έχουν καλυφθεί 
από χιόνι). 

χιονιστής (ο) [1816] 1. πολύ βαρύς καιρός που συνοδεύεται από χιόνι ΣΥΝ. 
χιονιά, χιονιάς 2. πάρα πολύ ψυχρός άνεµος που συνήθ. προµηνύει 
χιονοπτώσεις ή και προέρχεται από µέρη όπου έχει χιονίσει: φύσηξε ~. 

χιονίστρα (η) {χιονιστρών} ΙΑΤΡ. (στον πληθ.) δερµατοπάθεια που εµφανίζεται 
µε διόγκωση των άκρων, τής µύτης και των αφτιών, τοπική ευαισθησία και 
καυσαλγίες και οφείλεται σε υπερβολικό ψύχος· εκδηλώνεται κυρ. τον 
χειµώνα ΣΥΝ. χίµετλο(ν). [ΕΤΥΜ. < χιονίζω + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. 
σφουγγαρίσ-τρα]. 

χιονοβολή (η) [1888] (λόγ.) ο χιονοπόλεµος (βλ.λ.) ΣΥΝ. χιονοβόληµα. Επίσης 
χιονοβολία [1812]. 

χιονοβόληµα (το) [1887] {χιονοβολήµ-ατος | -ατα, -άτων} ο χιονοπό-λεµος 
ΣΥΝ. χιονοβολία, χιονοβολή. 

χιονοβόλος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που ρίχνει χιόνι. [ΕΤΥΜ. µτγν. 
< χιών, -όνος + -βόλος < βάλλω]. 

χιονοβολώ ρ. µετβ. [µτγν.] {χιονοβολείς... | χιονοβόλ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} καλύπτω µε χιόνι. 

χιονοβροχή (η) [1891] βροχόπτωση που συνοδεύεται από χιονόπτωση ΣΥΝ. 
χιονόβροχο, χιονόνερο. 

χίονόβροχο (το) βροχή µαζί µε χιόνι που είτε διατηρείται και µετά την πτώση 
του είτε λειώνει καθώς πέφτει: ρίχνει ~ ΣΥΝ. χιονόνερο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 

χιονοδροµία (η) [1886] {χιονοδροµιών} (επίσ.) ΑΘΛ. το άθληµα (ολυµπιακό 
αγώνισµα) κατά το οποίο οι αθλητές φορούν µακριά και φαρδιά πέδιλα στα 
πόδια (χιονοπέδιλα), ώστε να µπορούν να γλιστρούν πάνω στην επιφάνεια τού 
χιονιού ή και να κάνουν άλµατα από ένα σηµείο σε άλλο, χρησιµοποιώντας 
συνήθ. δύο βοηθητικά ραβδιά: κύπελλο χιονοδροµίας ΣΥΝ. σκι. 

χιονοδροµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τη χιονοδροµία και τους 
χιονοδρόµους: ~ αγώνες | εγκαταστάσεις | εξοπλισµός- ΦΡ. χιονοδροµικό 
κέντρο το χιονοδρόµιο (βλ.λ.). 

χιονοδρόµιο (το) {χιονοδροµί-ου | -ων} τόπος κατάλληλος για χιονοδροµίες, µε 
ειδικές πίστες (διαφορετικού βαθµού δυσκολίας), καθώς και συναφείς χώρους 
άθλησης και ψυχαγωγίας ΣΥΝ. χιονοδροµικό κέντρο. 

χιονοδρόµος (ο/η) 1. (κυριολ.) πρόσωπο που περπατά στο χιόνι 2. αθλητής τής 
χιονοδροµίας ΣΥΝ. σκιέρ. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γερµ. Schneeschuhläufer]. 

χιονοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {χιονοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} χιονώδης (βλ.λ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χιονοθύελλα (η) [1870] {χιονοθυελλών} πολύ δυνατός άνεµος που συνοδεύεται 
από χιονόπτωση: οι ορειβάτες αντιµετώπισαν βαριά ~. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. 
δάνειο από γερµ. Schneesturm]. 

χιονόλευκος, -η, -ο [1835] αυτός που έχει το λευκό χρώµα τού χιονιού: ~ 
καθαριότητα ΣΥΝ. χιονάτος, πάλλευκος, κάτασπρος. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. schneeweiß]. 

χιονόµαλλος, -η, -ο [1860] αυτός τού οποίου τα µαλλιά είναι λευκά σαν το 
χιόνι: - γιαγιά ΣΥΝ. ασπροµάλλης. 

χιονοµετρία (η) {χωρ. πληθ.} ΜΕΤΕΩΡ. η µέτρηση τού ύψους των χιονοπτώσεων 
ανά περιοχή µε ειδικά όργανα. 

χιονοµετρικός, -ή, -ό ΜΕΤΕΩΡ. αυτός που σχετίζεται µε το χιονόµε-τρο και τη 
χιονοµετρία. — χιονοµετρικ-ά | -ώς επίρρ. 

χιονόµετρο (το) {χιονοµέτρ-ου | -ων} ΜΕΤΕΩΡ. το όργανο µε το οποίο γίνεται η 
µέτρηση των χιονοπτώσεων ανά περιοχή. 

χιονόµπαλα (η) {δύσχρ. χιονοµπαλών} µπάλα από χιόνι στο µέγεθος περίπου 
τής παλάµης τού χεριού, την οποία πετούν ο ένας στον άλλον, όσοι παίζουν 
χιονοπόλεµο ΣΥΝ. χιονόσφαιρα. 

χιονόνερο (το) βροχή και χιόνι, που διατηρεί τη µορφή του ή λειώνει, καθώξ 
πέφτει: ρίχνει - ΣΥΝ. χιονόβροχο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 

χιονονιφάδα (η) [1895] η νιφάδα τού χιονιού: άσπρες, τρελές ~. 
χιονοπέδιλο (το) [1891] {-ου κ. -ίλου | -ων κ. -ίλων} ειδικό πέδιλο, ένα για κάθε 

πόδι ή ένα και για τα δύο, µε µεγάλο µήκος και φαρδιά βάση, που 
προσαρµόζεται σταθερά στο πόδι και επιτρέπει σε όποιον το φορά να γλιστρά 
ή να κάνει άλµατα και να προσγειώνεται πάνω στο χιόνι (πβ. λ. χιονοδροµία). 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Schneeschuh]. 

χιονοπόλεµος (ο) [1887] το παιχνίδι κατά το οποίο ρίχνει ο ένας στον άλλον 
χιονόµπαλες: παίζω ~. 

χιονόπτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η πτώση χιονιού: 
χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν στα βόρεια τού νοµού || ελαφρά | πυκνή | σοβαρή 
~. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. snowfall]. 

χιονοσκεπής, -ής, -ές [1853] {χιονοσκεπ-ούς | -είς (ουδ.-ή)} αυτός που είναι 
σκεπασµένος, καλυµµένος µε χιόνι: ~ κορυφές | βουνοπλαγιές | στέγες. Επίσης 
χιονοσκεπασµένος, -η, -ο κ. χιονοσκέπαστος [1808]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΧΥΜ < χιόνι + -σκεπής < σκέπω, πβ. κ. α-σκεπής]. 

χιονοστεφής, -ής, -ές [1862] {χιονοστεφ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός τού 
οποίου η κορυφή καλύπτεται από χιόνι: ~ όρος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ < χιόνι + -στεφής < στέφω]. 

χιονοστιβάδα (η) [1846] 1. µεγάλη ποσότητα στρωµένου χιονιού που 
αποσπάται από την αρχική του θέση και κυλά σε πλαγιά βουνού πα-
ρασύροντας όλο και µεγαλύτερες µάζες χιονιού, αποκτώντας τελικά τεράστιο 
και ιδιαίτερα καταστροφικό όγκο: ο οικισµός καταπλακώθηκε από ~ || η ~ 
παρέσυρε τρεις ορειβάτες 2. (µτφ.) σύνολο σοβαρών γεγονότων που 
συµβαίνουν ξαφνικά προκαλώντας δυσάρεστες συνέπειες: η ~ των 
αποκαλύψεων για οικονοµικά σκάνδαλα || ~ αντιδράσεων 3. ΟΙΚΟΝ. το 
σύστηµα αγοραπωλησιών που στηρίζεται στο ότι κάθε αγοραστής γίνεται 
ταυτόχρονα πωλητής σε τρίτους ΣΥΝ. χιονόσφαιρα 4. ΦΥΣ. φαινόµενο 
χιονοστιβάδας το φαινόµενο που παρατηρείται όταν εφαρµοστεί ένα ισχυρό 
ηλεκτρικό πεδίο σε µονωτή ή ηµιαγωγό και συνίσταται στη ραγδαία αύξηση 
τής έντασης τού ηλεκτρικού ρεύµατος στο κύκλωµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. στείβω. 

χιονοστρόβιλος (ο) [1886] {χιονοστροβίλ-ου | -ων, -ους} ισχυρός άνεµος που 
κάνει το χιόνι να στροβιλίζεται. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. tourbillon de neige]. 

χιονόσφαιρα (η) [1863] {χιονοσφαιρών} (επίσ.) µπάλα από χιόνι στο µέγεθος 
τής παλάµης τού χεριού ΣΥΝ. χιονόµπαλα. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γερµ. 
Schneeball]. 

χιονώδης, -ης, -ες [αρχ.] {χιονώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός που 
µοιάζει µε χιόνι ΣΥΝ. χιονοειδής. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

Χίος (η) 1. νησί τού Α. Αιγαίου Πελάγους µεταξύ τής Σάµου και τής Λέσβου 2. 
η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού και νοµού (νοµός Χίου), ο οποίος 
περιλαµβάνει τα νησιά Χίο, Οινούσες και Ψαρά. — Χιώτης (βλ.λ.) κ. (λόγ.) 
Χίος [αρχ.] (ο), Χιώτίσσα (η), χιώτικος, -η, -ο [µεσν.] κ. (λόγ.) χιακός, -ή, -ο. 
[ΕΤΥΜ αρχ. τοπωνύµιο, αγν. ετύµου]. 

χιούµορ (το) {άκλ.} η σύλληψη των πραγµάτων και τής ζωής από την αστεία 
και κωµική πλευρά τους, καθώς και η έκφραση αυτής τής όψεως τόσο στον 
προφορικό όσο και τον γραπτό λόγο (κάποιου) µε έξυπνο, πνευµατώδη τρόπο: 
λεπτή αίσθηση τού ~ || κακό | φθηνό Ι 
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έξυπνο | προχωρηµένο | τραβηγµένο | δηκτικό | ανεξάντλητο | ανα-
τρεπτικό ~ || το ιδιότυπο βρετανικό ~ || κάνω ~ ΦΡ. µαύρο χιούµορ η 
σύλληψη και η αντιµετώπιση των δυσάρεστων πλευρών τής ζωής, ιδ. 
όσων αφορούν στον θάνατο, µέσα από κωµική ή ευτράπελη οπτική: 
ταινία διανθισµένη µε ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κωµωδία. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. 
humour < γαλλ. humeur < λατ. (h)umor, -oris «υγρό, υγρότητα». Η γρ. 
χωρίς αρχικό h- στους λατ. τ. είναι η ορθή, το δε h-οφείλεται σε 
παρετυµολ. σύνδ. προς τη λ. humus «γη, χώµα». Το λατ. umor συνδ. 
µε το αρχ. υγρός και µε αρµ. oyc «φρέσκος», αρχ. ισλ. vqkr «υγρός», 
ενώ η δηµοφιλής συσχέτιση µε το αρχ. χυµός δεν έχει ετυµολ. βάση. 
Για το σηµασιολ. εύρος τής έννοιας «υγρό», βλ. λ. ιδιοσυγκρασία, 
µελαγχολία]. 

χιουµορίστας (ο) (δύσχρ. χιουµοριστών},χιουµορίστα (η) 1. πρόσωπο 
που έχει έντονη αίσθηση τού χιούµορ στην προφορική ή τη γραπτή 
έκφραση του: µεγάλος | σπουδαίος | εξαιρετικός ~ 2. αρθρογράφος σε 
εφηµερίδα ή άλλο έντυπο που γράφει ευχάριστα ή κωµικά κείµενα: 
καλοπληρωµένος | ταλαντούχος ~ ΣΥΝ. ευθυµογράφος. [ΕΤΥΜ, < 
χιούµορ + παραγ. επίθηµα -ίστας, πβ. κ. γραφ-ίστας]. 

χιουµοριστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το χιούµορ, που χα-
ρακτηρίζεται από αίσθηση τού χιούµορ ή (γενικότ.) θεωρείται αστεί-
ος: ~ γραφή | προσέγγιση | οπτική | περιγραφή | σκηνή | διάλογος | έργο 
| σχόλιο | ύφος | διάθεση | επιθεώρηση. — χιουµορισπκ-ά | -ως 
επίρρ. 

χίπης (ο) {χίπηδες}, χίπισσα (η) {δύσχρ. χιπισσών} 1. καθένα από τα 
νέα άτοµα, ιδ. στη δεκαετία τού '60-"70, που απέρριπταν την κατε-
στηµένη τάξη πραγµάτων, εκδηλώνοντας την αντίθεση τους µε πολύ-
χρωµα ρούχα, µακριά µαλλιά και γένεια (άνδρες), προτιµώντας την 
κοινοβιακή ζωή ή/και κάνοντας χρήση ψυχοτρόπων και ναρκωτικών 
ουσιών (χασίς, LSD), στην προσπάθεια τους να επιτύχουν νέα επίπε-
δα εµπειρίας, συχνά σύµφωνα µε πρακτικές ανατολικών θρησκειών 
2. (γενικότ.) κάθε άτοµο µε µακριά, απεριποίητα µαλλιά και πολύ-
χρωµα ρούχα. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ.-αµερ. hippie | hippy < hip «εναρµονισµένος µε τις νέες 
ιδέες, την τελευταία λέξη τής µόδας κ.λπ., αυτός που είναι µέσα στα 
πράγµατα», αγν. ετύµου]. 

χίπικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τους χίπηδες και το κίνηµα 
τού χιπισµού: ~ ρούχα | τρόπος ζωής | εµφάνιση. — χίπικα επίρρ. 

χιπισµός (ο) το κίνηµα των χίπηδων, το σύνολο των ιδεών και τής 
συµπεριφοράς που αυτοί υιοθετούσαν, καθώς και οι ενδυµατολογι-
κές, µουσικές κ.λπ. επιλογές τους. 

χιπ-χόπ (το) {άκλ.} µουσικό είδος προερχόµενο από την Αµερική, ιδι-
αίτερα δηµοφιλές µεταξύ των νέων, µε χαρακτηριστικό σταθερό και 
κοφτό ρυθµό, που συνδυάζεται µε διάφορα µουσικά εφέ και µε λόγια 
που απαγγέλλονται ρυθµικά. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. hip-hop, ηχοµιµητ. 
λ.]. 

χίτ (το) {άκλ.} ελλην. επιτυχία- µουσική επιτυχία (τραγουδιστή ή συ-
γκροτήµατος). — (υποκ.) χιτάκι (το). [ΕΤΥΜ. < αγγλ. hit, βασική 
σηµ. «χτυπώ»]. 

χίτης (ο) {χιτών} (παλαιότ.) µέλος ή οπαδός τής «Οργάνωσης Χ» ή 
τού «Κόµµατος των Χιτών», που ίδρυσε ο Γεώργιος Γρίβας («∆ιγε-
νής») και το οποίο είχε αντικοµουνιστική δράση (κατά τού Ε.A.M.) 
την περίοδο τής Κατοχής και φιλοβασιλικό προσανατολισµό. 

χιτλερικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον Αδόλφο Χίτλερ ή µε 
το καθεστώς που επέβαλε στη Γερµανία από το 1933 ώς το 1945: ~ νε-
ολαία | πρακτική | ιδεολογία ΣΥΝ. ναζιστικός, εθνικοσοσιαλιστικός 2. 
χιτλερικός (ο) οπαδός τού Χίτλερ ΣΥΝ. ναζιστής, εθνικοσοσιαλιστής. 

χιτλερισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΙΣΤ. η ιδεολογία τού Χίτλερ και το κα-
θεστώς που επέβαλε στη Γερµανία από το 1933 ώς το 1945. 

χιτώνας (ο) 1. µακρύ, στενό, συνήθ. χωρίς µανίκια ένδυµα, το οποίο 
φορούσαν κατάσαρκα, κυρ. οι άνδρες, στερεώνοντας το µε πόρπες ή 
περόνες: ποδήρης | ιωνικός ~ 2. ΕΚΚΛΗΣ. (Άγιος) Χιτών ο χιτώνας τον 
οποίο φορούσε ο Χριστός και τον οποίο έπαιξαν στον κλήρο οι Ρω-
µαίοι στρατιώτες που τον σταύρωσαν 3. (µτφ.) οτιδήποτε λειτουργεί 
ως κάλυµµα άλλου πράγµατος εφαρµόζοντας καλά πάνω του: οι ~ 
τής Γης 4. ΑΝΑΤ. αµφιβληστροειδής χιτώνας βλ. λ. αµφιβληστροειδής. 
Επίσης (λόγ.) χιτών {χιτώνος}. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χιτών, -ώνος (ήδη µυκ. ki-to), σηµιτ. αρχής, πβ. φοινικ. 
ktn «λινός χιτώνας», εβρ. kuttônéth]. 

χιτώνιο (το) [αρχ.] {χιτωνί-ου | -ων) 1. κοντός χιτώνας (βλ.λ.) 2. ΣΤΡΑΤ. 
εξωτερικό ένδυµα των στρατιωτικών στο σχέδιο τού σακακιού ΣΥΝ. 
αµπέχονο 3. (για πυροβόλο όπλο) πρόσθετος κυλινδρικός σωλήνας µε 
τον οποίο περιβάλλεται τµήµα τού όπλου: «τυφέκιο µε θερµικό ~ καθ' 
όλο το µήκος τής κάννης» (εφηµ.). 

χιτωνοειδής, -ής, -ες [1886] {χιτωνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυ-
τός που µοιάζει µε χιτώνα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χιών (η) → χιόνι 
Χιώτης (ο) {Χιωτών}, Χιώτισσα (η) {Χιωτισσών} αυτός που κατάγε-

ται από τη Χίο (βλ.λ.)· ΦΡ. (δυο-δυο) σαν τους Χιώτες για δύο πρό-
σωπα που πηγαίνουν παντού µαζί ή για ανθρώπους που περπατούν 
ανά δύο: πάνε ~. [ΕΤΥΜ. < Χίος + παραγ. επίθηµα -ώτης, πβ. κ. 
Πειραι-ώτης]. 

χιώτικος, -η, -ο → Χίος 
χλαίνη (η) {χλαινών} ΣΤΡΑΤ. εξωτερικό ένδυµα από χοντρό ύφασµα, 

που είναι ιδανικό για τις πολύ κακές καιρικές συνθήκες τού χειµώνα 
ΣΥΝ. µανδύας. Επίσης χλαίνα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χλαίνα < *χλάν-)ά < *χλάµ-)ά, πράγµα που επιτρέπει τη 
σύνδεση µε το αρχ. χλαµ-ύς (βλ. κ. χλαµύδα). Ωστόσο, και οι δύο τ. εί-
ναι αγν. ετύµου και ίσως αποτελούν δάνεια]. 

χλαλωή (η) {χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) η χλαπαταγή (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < 
*(ο)χλαλωή (µε σίγηση τού αρχικού άτονου ο- και τού ενδο- 

φωνηεντικού -γ-) < οχλαγωγία]. 
χλαµύδα (η) κοντό ένδυµα των αρχαίων εφήβων ή ιππέων από τρι-

γωνικό ύφασµα, το οποίο στερέωναν στους ώµους και συγκρατού-
σαν µε περόνη ή πόρπη µπροστά, στο πάνω µέρος τού στήθους. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χλαµύς, -ύδος < θ. χλαµ- (που συνδ. µε το αρχ. χλαίνα, 
βλ.λ.) + επίθηµα -ύς. Ωστόσο, και οι δύο λ. είναι αγν. ετύµου, πιθ. δά-
νεια]. 

χλαµΰδιο (το) {χλαµυδί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. µικροοργανισµός που ζει και 
πολλαπλασιάζεται µέσα σε ζωικά κύτταρα και αποτελεί βασική αιτία 
µολύνσεων τής ουρήθρας, τού τραχήλου τής µήτρας κ.ά. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. chlamydia]. 

χλαπακιάζω ρ. µετβ. {χλαπάκιασα} (λαϊκ.-οικ.) τρώω µεγάλες ποσό-
τητες πολύ γρήγορα και λαίµαργα: χλαπάκιασα ό,τι βρήκα µπροστά 
µου ΣΥΝ. καταβροχθίζω, κατεβάζω, (οικ.) ξεσκίζω.  — χλαπάκιασµα 
(το). [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητική λ.]. 

χλαπαταγή (η) {χωρ. πληθ.} µεγάλος θόρυβος που προέρχεται από 
πολλά άτοµα συγκεντρωµένα ΣΥΝ. οχλοβοή, οχλαγωγία, φασαρία, 
(λαϊκ.) χλαλωή. [ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των λ. όχλος και πάταγος]. 

χλαπάτσα κ. κλαπάτσα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) η διστοµίαση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < αρωµ. gâlbeâtsa < λατ. galbinus «κίτρινος» ή < αλβ. kelbaze < 
kelp «πύον»;Πβ. ρουµ. gälbeasä]. 

χλάπα-χλούπα (το) {άκλ.} για να δηλωθεί ότι κάποιος τρώει λαί-
µαργα, µε µεγάλες µπουκιές: µέχρι να καθίσουν όλοι στο τραπέζι ~ 
άδειασε το πιάτο του. [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ.]. 

χλεµπάνια (η) → πλεµπάγια 
χλεµπόνα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. αγγούρι, κολοκύθι ή πεπόνι 

που έχει περάσει το σηµείο τής ωρίµασης του και πάει να σαπίσει 
έχοντας αποκτήσει αλλοιωµένο χρώµα 2. (µειωτ.) η γυναίκα που δεν 
έχει ροδαλό ή κόκκινο χρώµα στο πρόσωπο της, αλλά είναι πολύ 
χλοµή ΣΥΝ. χλεµπονιαρα, κιτρινιάρα. [ΕΤΥΜ; Αβεβ. ετύµου, πιθ. < 
*φλεµ(π)όνα < πλεµόνα | -ι (βλ.λ.)]. 

χλεµπονιάρης (ο) {χλεµπονιάρηδες}, χλεµπονιαρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.-µειωτ.) άνθρωπος πολύ χλοµός, πράγµα που θεωρείται 
ένδειξη κακής ή εύθραυστης υγείας ΣΥΝ. κιτρινιάρης ΑΝΤ. ροδαλός, 
κοκκινοµάγουλος. Επίσης χλεµπονιάρικος, -η, -ο κ. χλεµπονιασµέ-
νος. 
[ΕΤΥΜ. < χλεµπόνα «παραγινωµένο αγγούρι» (βλ.λ.) + παραγ. επίθη-
µα -ιάρης, πβ. κ. ψωριάρης]. 

χλευάζω ρ. µετβ. [αρχ.] {χλεύασ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} εκ-
φράζοµαι µε περιφρονητικό ή υποτιµητικό τρόπο, περιγελώ (κά-
ποιον/κάτι): χλευάζει τους αδύναµους | ό,τι δεν καταλαβαίνει ΣΥΝ. 
κοροϊδεύω, περιπαίζω, υβρίζω ΑΝΤ. επαινώ. — χλευασµός (ο) [αρχ.], 
χλευαστής (ο) [αρχ.], χλευαστικός, -ή, -ό [µτγν.], χλευαστικά επίρρ. 

χλεύη (η) {χωρ. πληθ.) η έντονη κοροϊδία και αποδοκιµασία, ο 
εµπαιγµός: η ~ τού κόσµου ΣΥΝ. χλευασµός, κοροϊδία ΑΝΤ. επιτίµηση. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κοροϊδία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Αν ως αρχικό θεωρηθεί το θ. *ghlew-â (< I.E. 
*ghleu- «αστειεύοµαι, είµαι χαρούµενος»), αυτό θα επέτρεπε τη σύν-
δεση µε αρχ. αγγλ. glêo «χαρά», αλλά η διατήρηση τού ενδοφωνηε-
ντικού -Ε- είναι ασυνήθιστη στην Ελληνική. Εξάλλου, αν γίνει δεκτή 
η παρουσία αρχαϊκού -s- µε τη µορφή *χλευ-ση < *ghleu-s- (πβ. κ. 
σκευή), αυτό θα οδηγούσε σε µη αναµενόµενο τ. *χλεΕ-Εά. Επίσης, 
δεν είναι σαφές αν η λ. πρέπει να ετυµολογηθεί από το I.E. *ghel-
«κραυγάζω» ή από το I.E. *ghel- «λάµπω». Τέλος, έχει διατυπωθεί η 
άποψη ότι η λ. συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου χελυνάζω· χλευά-
ζω, φλυαρέω και ανάγεται σε θ. *ghl-eu- < *ghel-u (µε αντιµετάθεση), 
αλλά το ρ. χελυνάζω δεν µπορεί να αποµακρυνθεί από την ετυµολ. οι-
κογένεια τής λ. χείλος]. 

χλιαίνω ρ. µετβ. {(ε)χλίαν-α, -θηκα} κάνω ένα υγρό χλιαρό ΣΥΝ. ζε-
σταίνω. — χλίανση (η). 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *χλι-άν-jω (επίθηµα -αν-) < θ. χλι-, πιθ. < *ghli-, µηδενι-
σµ. βαθµ. τού I.E. *ghlei- «λαµπρός, σπινθηροβόλος», πβ. αρχ. ιρλ. gle, 
µέσ. άνω γερµ. gllmen, αρχ. σκανδ. gljâ κ.ά. Οµόρρ. χλι-αρός, χλι-δή 
(βλ.λ.). Οι αντιστοιχίες αυτές προσκρούουν στη µακρότητα τού -ι-
των χλΐω, χλιαρός, πράγµα που καθιστά όλο το σύστηµα αβέβαιο]. 

χλιαραίνω ρ. µετβ. {χλιάρυνα} κάνω (κάτι) χλιαρό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -αί-
νω. 

χλιαρός, -ή, -ό 1. (για υγρά) αυτός που έχει κανονική θερµοκρασία, 
που δεν τον νιώθουµε ούτε κρύο ούτε ζεστό: ~ θάλασσα | σούπα 2. 
(µτφ.) αυτός που δεν έχει ένταση, νεύρο: ~ αντίδραση τού κοινού | 
στάση | συζήτηση | εντύπωση ΣΥΝ. άτονος, υποτονικός, ουδέτερος 
ΑΝΤ. έντονος, ζωντανός. — χλιαρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ., χλιαρότητα (η) 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. χλι- (τού ρ. χλιαίνω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αρός, 
πβ. κ. µιαίνω - µιαρός]. 

χλιδάτος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που τον χαρακτηρίζει η χλιδή: ~ κέντρο 
διασκέδασης | περιβάλλον. 

χλιδή (η) η υπερβολική άνεση και πλούτος στη ζωή κάποιου: ζει µέσα 
στη ~ ΣΥΝ. πολυτέλεια, τρυφηλότητα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. χλι- (τού ρ. χλιαίνω, βλ.λ.), µε οδοντική παρέκταση -
δ-, που συνδ. µε αρχ. σκανδ. glita «σπινθηροβολώ». Είναι αξιοσηµεί-
ωτη η σηµασιολ. πορεία «χλιαρός, µαλακός» -> «τρυφηλός, πολυτε-
λής»]. 

χλιµιντρίζω ρ. αµετβ. {χλιµίντρισα} (για άλογα) βγάζω έντονο ήχο 
από το στόµα και τη µύτη ΣΥΝ. χρεµετίζω. Επίσης χλιµιντρώ (κ. -άω) 
{-άς...}. — χλιµίντρισµα (το) [µεσν.]. 



Χλµ. 1954 χνούδι 
 

[ΕΤΥΜ < µεσν. χλιµι(ν)τρίζω < αρχ. χρεµετίζω (βλ.λ.)]. χλµ. 
συντοµ.· χιλιόµετρο, χιλιόµετρα. 
χλοάζω ρ. αµετβ. {χλόασα) καλύπτοµαι από πρασινάδα ΣΥΝ. πρασινίζω, 
χορταριάζω. Επίσης χλοΐζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χλόη (βλ.λ.)]. χΚόααµα [µτγν.] κ. 
χλόισµα (σηµ. 1) (το) {χλοάσµ-ατος ·| -ατα, -άτων} 1. ο τόπος που είναι 
καλυµµένος από χλωρό χορτάρι · 2. ΙΑΤΡ. η εµφάνιση κιτρινωπών κηλίδων στο 
πρόσωπο, που οφείλεται σε εν-δοκρινικές και ορµονικές αλλαγές, συνήθ. 
εξαιτίας εγκυµοσύνης: µητρικό ~. 
χλοερός, -ή, -ό αυτός που έχει σκεπαστεί από χλωρό χόρτο: - τόπος | λιβάδι || 

ΕΚΚΛΗΣ. «εν τόπφ φωτεινφ, έν τόπω χλοερφ, εν τόπφ άνα-ψύξεως» (στον άλλο 
κόσµο, τον µετά θάνατον από τη νεκρώσιµη ακολουθία) ΣΥΝ. χλωρός, 
πράσινος ANT. ξερός. [ΕΤΎΜ. αρχ. < χλόη + παραγ. επίθηµα -ερός, πβ. κ. φοβ-
ερός]. 

Χλόη (η) 1. ΜΥΘΟΛ. προσωνυµία τής θεάς ∆ήµητρας ως προστάτιδας των 
σπάρτων που βλαστάνουν 2. γυναικείο όνοµα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < χλόη 
(βλ.λ.)]. 

χλόη (η) {χωρ. πληθ.} 1. χαµηλή, πράσινη βλάστηση: κυλιούνταν πάνω στη ~ 
ΣΥΝ. πρασινάδα, χορτάρι, γρασσίδι, χόρτο 2. (α) BOT. το σύνολο των ποωδων 
φυτών που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία πολύ χαµηλής και πυκνής 
βλάστησης (β) η ίδια η χαµηλή και πυκνή βλάστηση: µην πατάτε τη ~ 
(επιγραφή σε κήπους, πάρκα κ.α.) ΣΥΝ. χλοοτάπητας, γκαζόν. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *χλόΕη < *ghl-e/0u- (µε παρέκταση -%µ-), µηδενισµ. βαθµ. 
τού I.E. *ghel- «λάµψη, ζωτικότητα - κίτρινο, πράσινο χρώµα» (δεν είναι 
σαφές ποια από τις σηµ. είναι αρχική), πβ. λιθ. io\è «χλόη, πρασινάδα», αρχ. 
σλαβ. zelïje «λάχανο», λατ. helus | (h)olus, -eris «χλόη, λαχανικά», αγγλ. 
yellow «κίτρινος», γερµ. gelb κ.ά. Οµόρρ. χλωρός, χολή, χόλ-ος κ.ά.]. 

χλοΐζω ρ. → χλοάζω 
χλόισµα (το) → χλόασµα 
χλοµάδα (η) (σχολ. ορθ. χλωµάδα) → χλοµός 
χλοµιάζω ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. χλωµιάζω) {χλόµιασ-α, -µένος} χάνω το χρώµα 

από τα µάγουλα µου, γίνοµαι χλοµός: χλόµιασε απότοµα και λιποθύµησε || 
µόλις πληροφορήθηκε το γεγονός χλόµιασε. Επίσης χλοµ(ι)αίνω. — χλόµιασµα 
(το). 

χλοµός, -ή, -ό (σχολ. ορθ. χλωµός, -ή, -ό) 1. αυτός που είναι ωχρός, που δεν έχει 
χρώµα στο πρόσωπο του (εξαιτίας ασθένειας ή έντονης ψυχικής µεταβολής): 
~ κορίτσι ΣΥΝ. κίτρινος, (µειωτ.-λαϊκ.) χλεµπο-νιάρης· ΦΡ. χλοµά πρόσωπα 
οι λευκοί Ευρωπαίοι άποικοι στην Αµερική, όπως τους αποκαλούσαν οι 
γηγενείς Ινδιάνοι 2. (µτφ.) άτονος, χωρίς ζωντάνια: - βλέµµα || η παρουσία τον 
στη συζήτηση υπήρξε ~ ΣΥΝ. άτονος, αδύναµος ANT. έντονος, καθαρός 3. 
(αργκό-οικ.) ελάχιστα πιθανός· κυρ. στη ΦΡ. το βλέπω χλοµό: χλοµό το βλέπω 
να πάρουµε αύξηση ΣΥΝ. δύσκολο, απίθανο. — (υποκ.) χλοµούλης, -α, -ι/ -
ικο κ. χλοµούτσικος, -η, -ο, χλοµάδα (η) (σηµ. 1-2). [ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. 
φλόµος (βλ.λ.), µε καταβιβασµό τού τόνου και τροπή τού φ- σε χ- κατ' επίδρ. 
των χλωρός, χρώµα, όπου οφείλεται και η εσφαλµ. γρ. µε -ω- (χλωµός)]. 

χλοοκοπτικός, -ή, -ό (για εργαλείο) αυτός που χρησιµοποιείται για την κοπή τής 
χλόης: ~ µηχανή | τρακτέρ. 

χλοοτάπητας (ο) {χλοοταπήτων} πολύ χαµηλή και πυκνή βλάστηση, που 
καλλιεργείται είτε σε κήπους, πάρκα κ.λπ. είτε σε γήπεδα (όπου συνήθ. 
τοποθετείται σε µεγάλα κοµµάτια χώµατος και χλόης) και άλλους χώρους 
αθλήσεως: αλλαγή τού ~ στο Ολυµπιακό Στάδιο || πλαστικός ~ (αποµίµηση 
τέτοιας βλάστησης από συνθετική ύλη, που επιστρώνεται συνήθ. σε γήπεδα 
ποδοσφαίρου αντί τής καλλιέργειας ή τοποθέτησης φυσικού χλοοτάπητα) || 
κουρεύω | ποτίζω τον ~ ΣΥΝ. χορτοτάπητας, γκαζόν, χλόη. [IIYM Απόδ. των 
γαλλ. pelouse, gazon]. 

χλστ. συντοµ.- χιλιοστό, χιλιοστά 
χλωµός, -ή, -ό → χλοµός 
χλωρά δα (η) → χλωρός 
χλωρασιά (η) (λαϊκ.) 1, η φρέσκια, πράσινη και τρυφερή βλάστηση ως τροφή 

ζώων 2. πράσινη βλάστηση ΣΥΝ. χλόη, πρασινάδα. [ΕΤΥΜ. < χλωρός, κατ' 
αναλογίαν προς λ. όπως πρασιά, χορτασιά κ.τ.ό.]. 

χλωρίδα (η) 1. BOT. το σύνολο των φυτών που συναντά κανείς σε µια περιοχή: 
η ~ και η πανίδα τής Αφρικής ANT. πανίδα 2. ΦΥΣΙΟΛ. µικροβιακή χλωρίδα το 
σύνολο των µικροοργανισµών που βρίσκονται συγκεντρωµένοι στο δέρµα, 
στους βλεννογόνους, στο στόµα, το έντερο και στον κόλπο. [ΕΤΥΜ, < αρχ. 
χλωρίς, -ίδος < χλωρός (βλ.λ.)]. 

χλωρίνη (η) [1837] διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου, που χρησιµοποιείται ως 
λευκαντικό και απολυµαντικό µέσο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
chlorine]. 

χλώριο (το) [1839] {χλωρίου} ΧΗΜ. αέριο, αµέταλλο στοιχείο (σύµβολο Cl) τής 
οµάδας των αλογόνων, µε χρώµα ανάµεσα στο κίτρινο και το πράσινο, 
χαρακτηριστική, έντονη και δυσάρεστη µυρωδιά, που χρησιµοποιείται για 
απολυµάνσεις χώρων και για τον καθαρισµό τού νερού (λ.χ. πόσιµο νερό των 
αστικών κέντρων, στις πισίνες κ.λπ.) (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ). — χλωρικός, 
-ή, -ό [1876], χλωριούχος, -ος, -ο [1866]. [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < γαλλ. chlore < 
αρχ. χλωρός]. 

χλωρίωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ΧΗΜ. 1. η προσθήκη χλωρίου 
στο κεντρικό σύστηµα ύδρευσης, ώστε το πόσιµο νερό να αποστειρωθεί και 
να καθαριστεί από ξένα σώµατα ή στοιχεία: υποστηρίζεται ότι η - τού νερού 
προκαλεί βλάβες στην υγεία 2. (α) η πρόσληψη ενός ή περισσοτέρων ατόµων 
χλωρίου στη θέση των αντί- 

στοιχων ατόµων υδρογόνου σε ένωση (β) η προσθήκη ενός µορίου χλωρίου 
στο µόριο ακόρεστης οργανικής ένωσης. — χλωριώνω ρ. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chloration]. 

χλωροπλάστης (ο) [1893] {χλωροπλαστών} καθένα από τα εξειδικευµένα 
κυτταρικά οργανίδια των φυτών, που περιέχουν χλωροφύλ-λη και στα οποία 
συντελείται η διαδικασία τής φωτοσύνθεσης. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. chloroplaste]. 

χλωρός, -ή, -ό 1. (για φυτά) αυτός που έχει µόλις βλαστήσει, είναι πράσινος και 
δροσερός και δεν έχει ακόµα ωριµάσει: ~ βλαστάρι | κλαδί | δεντράκι | χόρτα 
ΣΥΝ. τρυφερός, φρέσκος ANT. ξερός- ΦΡ. (α) δεν αφήνω (κάποιον) σε χλωρό 
κλαρί δεν αφήνω (κάποιον) σε ησυχία, τον καταδιώκω παντού: µετά τις 
καταγγελίες η αστυνοµία δεν τους άφηνε σε χλωρό κλαρί- έκανε συνεχώς 
ελέγχους ΣΥΝ. κυνηγώ (β) (παροιµ.) µαζί µε τα (ή κοντά στα) ξερά καίγονται 
και τα χλωρά βλ. λ. ξερός · 2. (για τυρί) αυτός που έχει µόλις κατασκευαστεί 
και δεν προορίζεται να διατηρηθεί για πολύ καιρό ΣΥΝ. φρέσκος, νωπός, 
ανάλατος ΑΝΤ. αλµυρισµένος 3. (γενικότ.) αυτός που έχει παραχθεί ή 
κατασκευαστεί πολύ πρόσφατα και δεν έχει προφτάσει να δέσει: το ~ σαπούνι 
δεν κάνει καλό αφρό. — χλωράδα κ. χλωρότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε παραγ. επίθηµα -ρός, πβ. µικ-ρός), που εντάσσεται στην 
ετυµολ. οικογένεια των λ. χλόη, χολή, αλλά µε δυσερµήνευτο φωνηεντισµό 
χλω- (< *ghlö-). Μια πιθ. ερµηνεία, βάσει τού σχήµατος *πλόΨ-ος | πλους, 
πλω-τός, θα ήταν η σύνδεση των *χλόΡ-ος | χλοϋς (επίθ.) µε το επίθ. χλω-ρός 
(ως εκτεταµ. βαθµ.), αν και η σίγηση τού -Ε- δεν άφησε ίχνη. Οι ποικίλες σηµ. 
τής λ. χλωρός («υγρός - φρέσκος, πρόσφατος», «κίτρινος, πράσινος, ωχρός») 
θα µπορούσαν να αναχθούν σε κοινή αρχική αφετηρία «λαµπρός, ζωηρός»]. 

χλωροτύρι (το) {χλωροτυρ-ιού | -ιών} πολύ πρόσφατα παρασκευα-
σµένο τυρί που προορίζεται για άµεση κατανάλωση. 

χλωροφορµίζω ρ. µετβ. [1889] {χλωροφόρµισ-α, -τηκα, -µένος} ναρκώνω 
(κάποιον) µε τη χρήση χλωροφορµίου (βλ.λ.), συνήθ. για να υποβληθεί σε 
χειρουργική επέµβαση: ~ ασθενή. — χλωροφόρµιση (η) [1876]. 

χλωροφόρµιο (το) [1851] {χλωροφορµίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. άχρωµη, υγρή 
οργανική ένωση, που χρησιµοποιείται ως διαλύτης, ενώ παλαιότερα 
χρησιµοποιήθηκε ως αναισθητικό- αλλιώς τριχλωροµεθάνιο: οι ληστές τον 
νάρκωσαν µε ~. — χλωροφορµικός, -ή, -ό [1876]. [ΕΤΥΜ Μεταφορά τού 
γαλλ. chloroforme (νόθο συνθ.) < chloro-(< αρχ. χλωρός) + -forme < 
form(ique acide) «είδος οξέος» (< λατ. formica «µυρµήγκι»)]. 

χλωροφόρµιση (η) → χλωροφορµίζω 
χλωροφύλλη (η) [1885] {χωρ. πληθ.} BOT. η σηµαντικότερη χρωστική ουσία 

των φυτών, η οποία έχει πράσινο χρώµα και µετατρέπει την ηλιακή ενέργεια 
σε χηµική. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chlorophylle]. 

χλωρόφυτο (το) {χλωροφύτ-ου | -ων} 1. ποώδες καλλωπιστικό φυτό µε µακριά 
λογχοειδή φύλλα, που καµπυλώνουν προς τα κάτω και έχουν ανοιχτό πράσινο 
χρώµα µε λευκοκίτρινες λωρίδες κατά µήκος τους- φυτεύεται κυρ. σε 
γλάστρες και ζαρντινιέρες 2. BOT. χλωρόφυ-τα (τα.) τα πράσινα φύκια που 
απαντούν στα γλυκά νερά ή σε χερσαίους υγρούς βιότοπους (σε βράχους µέσα 
στο νερό, στην επιφάνεια στάσιµων νερών κ.α.) ΣΥΝ. χλωροφύκη. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. chlorophytum]. 

χλώρωση (η) [1838] {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} σύµπτωµα των µη υγιών 
φυτών, που οφείλεται στην πτώση των επιπέδων τής χλωρο-φύλλης και 
εκδηλώνεται µε το κιτρίνισµα των φύλλων. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. chlorose]. 

Χ.Μ.Ο. (οι) Χριστιανικές Μαθητικές Οµάδες. 
χνάρι (το) κ. (λαϊκότ.) αχνάρι [µεσν.] {χναρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το σηµάδι που 

αφήνει στο έδαφος το πέλµα τού ανθρώπου ή των ζώων: ακολουθώντας τα ~ 
του, θα βρούµε τη φωλιά του ΣΥΝ. ίχνος, αχνάρι 2. (µτφ.) χνάρια (τα) τρόπος, 
µέθοδος, πρακτική κ.λπ. σε συγκεκριµένο τοµέα ή θέµα, τα οποία καθόρισε 
στο παρελθόν κάποιος και τα ακολουθεί στο παρόν κάποιος άλλος: «αυτό το 
µουσικό συγκρότηµα έφτειαξε µπαλλάντες στα ~ τής κρητικής µουσικής» 
(εφηµ.) || ο γυι-ος ακολουθεί τα ~ τού πατέρα του στον τρόπο άσκησης τής εξου-
σίας- ΦΡ. βαδίζω στα χνάρια (κάποιου) ακολουθώ ή προσπαθώ να µιµηθώ το 
παράδειγµα (κάποιου): ο νέος διευθυντής βαδίζει στα χνάρια τού 
προηγούµενου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < *ιχν-άριον, υποκ. τού αρχ. ίχνος (βλ.λ.)]. 

χνοάζω ρ. αµετβ. {χνόασα} (αρχαιοπρ.) (για νέο άνδρα) αποκτώ τις πρώτες 
τρίχες (γένια) στο πρόσωπο µου. [ΕΤΥΜ αρχ. < χνοΰς (βλ.λ.)]. 

χνότο (το) (οικ.) ο αέρας που βγαίνει από το στόµα τού ανθρώπου ή άλλου 
ζωντανού οργανισµού: έκανε τόσο κρύο, που βλέπαµε το ~ µας || µύριζαν τα - 
του σκόρδο || από την πείνα βροµούσαν τα ~ του ΣΥΝ. ανάσα, αναπνοή- ΦΡ. 
ταιριάζουν τα χνότα µας βλ. λ. ταιριάζω. [ΕΤΥΜ. < µεσν. χνότα, πιθ. < 
*άχνότη (ή) (µε επίθηµα -ότη, πβ. κ. νιότη) < αχνός ή, σύµφωνα µε άλλη 
εκδοχή, < χνοτώ < *έκνοτίζω «αναδίδω υγρασία» (µε σίγηση τού αρκτικού 
άτονου ε- και ανοµοιωτ. τροπή τού κ- σε χ-) < εκ- + νοτίζω < νότος]. 

χνουδάτος, -η, -ο → χνουδωτός 
χνούδι (το) {χνουδ-ιού | -ιών} 1. (α) οι πολύ απαλές και κοντές τρίχες, που 

αρχίζουν να εµφανίζονται στο πρόσωπο και το σώµα των εφήβων: πρώτο ~ || 
~ στα χέρια | στην κοιλιά (β) το πολύ λεπτό τρίχωµα των νεοσσών (γ) το πολύ 
λεπτό άχρωµο τρίχωµα των εµβρύων και των νεογέννητων 2. (α) το λεπτό και 
κοντό στρώµα από τρίχες στην εξωτερική επιφάνεια ορισµένων καρπών, 
φύλλων: το ~ τού ρωδάκι-νου (β) οι κοντές και πυκνές τρίχες που καλύπτουν 
το σώµα ορισµέ- 
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νων εντόµων: το ~ των µελισσών 3. (α) οι λεπτές ίνες από βαµβάκι ή 
µαλλί, που εξέχουν στην επιφάνεια υφάσµατος και την κάνουν πολύ 
απαλή στην αφή: το ~ τού βελούδου (β) οι κόµποι και τα ξέφτια που 
σχηµατίζονται στην επιφάνεια υφάσµατος ή ρούχου -συνήθ. πλυ-
µένου- ύστερα από πολύχρονη χρήση και ανάλογα µε την ποιότητα 
τους · 4. σύνολο από κλωστές, τρίχες και σκόνη, που µαζεύονται στο 
πάτωµα, στις γωνιές, κάτω από έπιπλα κ.α.: θα πάρω τα ~ µε την ηλε-
κτρική σκούπα. — (υποκ.) χνουδάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *χνούδιον, υποκ. τού αρχ. χνοϋς (βλ.λ.), πβ. κ. φλούδι 
-φλοϋς].^ 

χνουδιάζω ρ. αµετβ. {χνούδιασ-α, -µένος} 1. έχω ή εµφανίζω για 
πρώτη φορά χνούδι πάνω στο πρόσωπο ή το σώµα µου: χνούδιασαν 
τα µαγουλά του ΣΥΝ. χνοάζω 2. (για υφάσµατα) σχηµατίζω κόµπους 
και ξέφτια από ίνες που αποκόπτονται: πολύ κακής ποιότητας ύφα-
σµα: µε τη δεύτερη φορά που έβαλα το παλτό, χνούδιασε. Επίσης 
χνουδίζω. — χνούδιασµα (το). 

χνουδωτός, -ή, -ό αυτός που περιβάλλεται από τρίχωµα ή πέλος: ~ 
ζωάκι | ύφασµα | µάγουλο | ρωδάκινο | µπουρνούζι. Επίσης χνουδά-
τος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < χνούδι + παραγ. επίθηµα -ωτός, πβ. κ. σταυρ-
ωτός]. 

χνους (ο) {χνου κ. χνοός | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) το χνούδι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χνοϋς | χνόος, αγν. ετύµου. Η επιχειρηθείσα σύνδεση µε 
το αρχ. χνόη «µεταλλικό εξάρτηµα τροχού άµαξας» µέσω σηµ. «τρι-
βή, προϊόν τριβής» πρέπει να αποκλειστεί]. 

χνώτο (το) → χνότο 
χοάνη (η) {χοανών} 1. ειδικό σκεύος που χρησιµεύει στην τήξη των 

µετάλλων ΣΥΝ. χωνευτήρι 2. σκεύος µε ανεστραµµένο κωνικό σχήµα, 
µε ανοιχτή την πλατιά του πλευρά και οπή στη στενή του· το χωνί 3. 
(µτφ.) το µέρος ή η κατάσταση όπου συγχωνεύονται αντίθετα ή δια-
φορετικά πράγµατα: η περιοχή µας αποτέλεσε ~ λαών και θρησκειών 
ΣΥΝ. χωνευτήρι. — (λόγ.) χοανοειδής, -ής, -ές. [ΕΤΥΜ αρχ. < *χοΡ-
άνη < θ. *χοΡ- (ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. χέω, βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -
άνη, πβ. κ. λεκ-άνη, σκαπ-άνη]. 

χόβερκραφτ (το) {άκλ.} σκάφος για θαλάσσιες µεταφορές, που κι-
νείται πάνω σε στρώµα αέρα, ο οποίος διοχετεύεται τεχνητά µεταξύ 
τού κάτω µέρους τού σκάφους και τής επιφάνειας τού νερού' αλλιώς 
αερόστρωµνο όχηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. hovercraft «µετέωρο σκάφος» < hover «µετέωρος» 
(< µέσ. αγγλ. hoveren | hoven, αγν. ετύµου) + craft «σκάφος - επιδε-
ξιότητα» (< αρχ. αγγλ. crasft «επιδεξιότητα, δύναµη»)]. 

χόβολη (η) {χωρ. πληθ.} η ζεστή στάχτη από φωτιά: πατάτες | µανι-
τάρια στη - || παραδοσιακός καφές στη ~. 
[ΕΤΥΜ µεσν., αβεβ. ετύµου, ίσως < *φόγολη (µε µετάθεση συµφώνων) 
< βεν. *fogolo (< λατ. focärius < focus «εστία, τζάκι»). Κατ' άλλη άπο-
ψη, χόβολη < *φόβολη (µε ανοµοίωση τού φ-) < *(α)θόβολη (µε σίγηση 
τού αρκτικού άτονου α- και τροπή τού θ- σε φ-, πβ. κ. θηλή - φηλή) < 
αθοβόλι «τόπος όπου βάζουν τη στάχτη» < µεσν. άθός «στάχτη» (< 
αρχ. άνθος) + -βόλι < βάλλω]. 

χοή (η) (συνήθ. στον πληθ. χοές) (στην αρχαιότητα) η τιµητική προ-
σφορά προς τους νεκρούς από µέλι, κρασί και νερό, µέρος τής οποί-
ας έχυναν οι αρχαίοι Έλληνες στους τάφους ΣΥΝ. σπονδή. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < *χοΈ-ή, ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. χέω (βλ.λ.)]. 

χοηφόρος, -ος, -ο(ν) αυτός που µεταφέρει χοές (βλ.λ.) στους νεκρούς: 
η τραγωδία «Χοηφόροι» τού Αισχύλου. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χοή + -φόρος 
< φέρω]. 

χοϊκός, -ή, -ό αυτός που έχει πλαστεί ή κατασκευαστεί από χώµα: ~ 
πλάσµα ΣΥΝ. γήινος, χωµάτινος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. χους (βλ.λ.)]. 

χοιράδα (η) ΙΑΤΡ. (συνήθ. στον πληθ.) η πάθηση κατά την οποία οι 
αδένες στον λαιµό εξογκώνονται και σκληραίνουν συνήθως από φυ-
µατιώδη προσβολή τους ΣΥΝ. χελώνια. — χοιραδικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χοιράς, -άδος < χοίρος (βλ.λ.). Η λ. δήλωνε στην αρχαι-
ότητα ένα είδος χαµηλών βράχων που έµοιαζαν µε νώτα χοίρων, ενώ 
και η ιατρ. σηµ. ερµηνεύεται από το γεγονός ότι η εν λόγω νόσος προ-
σβάλλει συχνά τους χοίρους]. 

χοιραδισµος (ο) [1887] η φυµατίωση των λεµφικών αδένων, που εµ-
φανίζεται µε διόγκωση τους και µε δηµιουργία συριγγίων (βλ.λ.). 
Επίσης χοιράδωση (η) [1879]. 

χοιρίδιο (το) {χοιριδί-ου | -ων} µικρός χοίρος (βλ.λ.) ΣΥΝ. γουρουνάκι, 
γουρουνόπουλο- ΦΡ. ινδικό χοιρίδιο βλ. λ. ινδικός. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χοιρίδιον, υποκ. τού χοίρος (βλ.λ.)]. 

χοιρινός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τους χοίρους 
(βλ.λ.): ~ κρέας | λουκάνικο | δέρµα | µπριζόλες 2. (α) χοιρινό (το) το 
κρέας από χοίρο (βλ.λ.): οι µουσουλµάνοι και οι Εβραίοι δεν τρώνε το 
-1| ψητό | καπνιστό ~ (β) χοιρινή (η) η χοιρινή µπριζόλα. 

Υουρουνήσιος - γουρούνι - χοιρινό, αρνήσιος - αρνί - πρόβατο, 
γιδήσιος - γίδι νός - γίδα - κατσίκι. Η διαφορά στην ονοµασία τού 
ζώου και τού κρέατος που τρώµε είναι συχνή στις διάφορες γλώσ-
σες και στην Ελληνική. Έτσι µιλάµε για αρνήσιο κρέας και για 
µερίδα αρνιού, αλλά όχι για προβατήσιο κρέας ή µερίδα προβά-
του'. Μιλάµε για γουρούνι και γουρουνήσιο δέρµα, αλλά χοιρινό 
ονοµάζουµε το κρέας που τρώµε. Οµοίως λέµε ότι τρώµε κατσική-
σιο κρέας και κατσίκι και όχι γίδίνό ή γιδήσιο κρέας (λέµε, ωστό-
σο, γίδα βραστή, ή και αίγα, λ.χ. στην Κρήτη). 

χοιροβοσκός (ο) [µτγν.] αυτός που βόσκει χοίρους (βλ.λ.). 
χοιρόδερµα (το) [1890] {χοιροδέρµ-ατος | -ατα, -άτων) το δέρµα από 

χοίρο (βλ.λ.). χοιροµέρι (το) {χοιροµερ-ιού | -ιών} το µπούτι τού 
χοίρου, που δια- 

τηρείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αφού το έχουν αλατίσει και 
το έχουν υποβάλει είτε σε θερµική επεξεργασία (~ βραστό) ή το έχουν 

καπνίσει (~ καπνιστό): εκλεκτό | εισαγόµενο ~ ΣΥΝ. ζαµπόν. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < χοίρος + -µέρι < µερί (< µηρός)]. χοιροπαραγωγή (η) [1898] 
η παραγωγή χοίρων. χοίρος (ο) θηλαστικό παµφάγο ζώο µε ογκώδες 
σώµα, ρύγχος που εξέχει και σκληρό τρίχωµα, το οποίο ο άνθρωπος 
εκτρέφει για το κρέας, το λίπος και το δέρµα του- το γουρούνι· ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) ο χοίρος τη λάσπη κυνηγά για αυτόν που έχει συνηθίσει και 
συνεχώς επιδιώκει κακές συναναστροφές (β) (παροιµ.) τού χοίρου το 
µαλλί δεν γίνεται µετάξι αυτός που δεν έχει καλή αγωγή δεν µπορεί να 
αλλάξει µε κανέναν τρόπο (πβ. τον αράπη κι αν τον πλένεις, το σαπούνι 
σου χαλάς). — (υποκ.) χοιρίδιο (το) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χοίρος, αβεβ. ετύµου, πιθ. < *ghor-yo-, ετεροιωµ. βαθµ. 
τού I.E. *gher(s)- «παγώνω, σκληραίνω» (εφόσον ο χοίρος έχει σκληρό 
τρίχωµα), σανσκρ. hrsyati «σκληραίνω, ανορθώνω», λατ. horrëre, αλβ. 
derk «χοίρος» (< *ghör-n-k-), αρχ. ιρλ. garb «τραχύς» κ.ά. Η πρόταση 
για σύνδεση µε το αρµ. επίθ. gër «παχύς, λιπαρός» µέσω ρίζας *ghoir-
o/ä- πρέπει να απορριφθεί, αφού το αρχικό σύµφωνο τής αρµ. λ. είναι 
αµφισβητούµενο και επιδέχεται διαφορετικές αναλύσεις]. 
χοιροστάσιο (το) [1891] {χοιροστασί-ου | -ων} 1. το µέρος τού στά-

βλου σε αγροτικό σπίτι, που είναι ειδικά διαµορφωµένο για την 
εκτροφή χοίρων 2. το χοιροτροφείο (βλ.λ.). Επίσης (λαϊκ.) χοιροστάσι 
[ΕΤΥΜ. < χοίρος + -στάσιο < ίσταµαι (πβ. κ. στά-σις)]. 

χοιροσφαγείο (το) [µτγν.] ο χώρος στον οποίο σφάζονται χοίροι, 
σφαγείο χοίρων. 

χοιροσφαγια (τα) {χοιροσφαγίων} (λαϊκ.) το σφάξιµο χοίρων από 
ιδιώτες, συνήθ. µε τελετουργικό τρόπο, πριν από τα Χριστούγεννα ή 
κατά την περίοδο τής Αποκριάς ή για γιορτή που πρόκειται να γίνει, 
ώστε να παρασκευαστούν µε το κρέας τους εδέσµατα για τους προ-
σκεκληµένους. 

χοιροτροφείο (το) [µτγν.] ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος που προ-
ορίζεται για τη µαζική εκτροφή χοίρων µε σκοπό την εµπορική εκµε-
τάλλευση τού κρέατος, τού λίπους και τού δέρµατος τους ΣΥΝ. χοι-
ροστάσιο. 

χοιροτροφία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} η µαζική εκτροφή χοίρων µε 
σκοπό την εµπορική εκµετάλλευση τού κρέατος, τού λίπους και τού 
δέρµατος τους. — χοιροτρόφος (ο/η) [µτγν.], χοιροτροφικός, -ή, -ό 
[1893]. 

χόκεϊ (το) {άκλ.} ΑΘΛ. οµαδικό παιχνίδι που παίζεται µεταξύ των παι-
κτών δύο οµάδων, οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους ράβδους καµπυ-
λωτές στο κάτω άκρο, µε τις οποίες χτυπούν έναν πολύ µικρό δίσκο 
ή µία µικρή σφαίρα, προσπαθώντας να την περάσουν από τη γραµµή 
τού τέρµατος των αντιπάλων: ~ επί πάγου | επί χόρτου. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. hockey < παλαιότ. hockie < παλ. γαλλ. hocquet «κυρτό 
µπαστούνι», γερµ. αρχής, πβ. αρχ. γερµ. häko «γάντζος», αρχ. αγγλ. 
hoc (> αγγλ. hook), αρχ. σκανδ. haki κ.ά.]. 

χολ (το) (παλαιότ. ορθ. χωλ) {άκλ.} ελλην. προθάλαµος- µικρός χώρος 
υποδοχής σε σπίτι, γραφείο αµέσως µετά την κύρια είσοδο: ευρύχω-
ρο | φωτεινό | µικρό ~. — (υποκ.) χολάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. hall < αρχ. αγγλ. heall, που συνδ. µε αρχ. γερµ. halla, 
αρχ. νορβ. hçll κ.ά.]. 

χολαγγειογραφια (η) {χολαγγειογραφιών} ΙΑΤΡ. η ακτινολογική 
απεικόνιση των χοληφόρων αγγείων µετά από ενδοφλέβια έγχυση 
σκιαγραφικού φαρµάκου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
cholangiography]. 

χολαγωγός, -ός, -ό ΙΑΤΡ. αυτός που ενισχύει τη ροή τής χολής στα 
χοληφόρα αγγεία: ~ φάρµακα | αγωγή | θεραπεία ΣΥΝ. χοληφόρος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χόλος | χολή + αγωγός]. 

χολαιµια (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η αυξηµένη παρουσία χολής στο αίµα, 
που εκδηλώνεται µε ίκτερο και τάση για αιµορραγία, διαταραχές 
στην πέψη των λιπών κ.ά. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
cholémie]. 

χολαψικός, -ή, -ό [1879] ΙΑΤΡ. 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χολαιµία 
(βλ.λ.) 2. χολαιµικός (ο), χολαιµική (η) πρόσωπο που πάσχει από χο-
λαιµία (βλ.λ.). 

χολέρα (η) {χωρ. πληθ.} 1. λοιµώδης και επιδηµική νόσος, που εκδη-
λώνεται µε διάρροιες και εµετούς που οδηγούν σε αφυδάτωση, πτώ-
ση τής θερµοκρασίας τού σώµατος και συχνά στον θάνατο- εµφανί-
ζεται σε περιοχές όπου οι συνθήκες υγιεινής (λ.χ. ύδρευσης, αποχέ-
τευσης κ.λπ.) βρίσκονται σε κακό επίπεδο 2. (µτφ.) κατάσταση ή άν-
θρωπος ιδιαίτερα απεχθής και δυσάρεστος: «αέρα, αέρα, να φύγει η 
~!» (σύνθηµα εναντίον προσώπων που συµβολίζουν τη διαφθορά). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε επίθηµα -έρα και άλλων ασθενειών, πβ. κ. ΐκτ-ερος), 
αβεβ. ετύµου, πιθ. παράγ. τού ουσ. χολάδες «εντόσθια» ή τού ουσ. χο-
λή, άποψη µορφολογικώς δυνατή, την οποία υποστήριζαν και αρχαίοι 
σχολιαστές. Σύµφωνα µε νεότερη άποψη, η λ. συνδ. µε αρχ. ιρλ. galar 
«ασθένεια, λύπη» και χεττ. kallar «κακός», οπότε < I.E. *ghal-
«ζηµιά, βλάβη», αλλά η λ. χολέρα είναι πολύ πιο εξειδικευµένη ως 
προς την ιατρ. χρήση της]. 

χολεριάζω ρ. αµετβ. {χολέριασ-α, -µένος} προσβάλλοµαι από χολέρα 
(βλ.λ.). 

χολεριασµένος, -η, -ο αυτός που έχει πάθει χολέρα. 
χολερικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χολέρα (βλ.λ.): 

~ µόλυνση | συµπτώµατα 2. χολερικός (ο), χολερική (η) πρόσωπο που 
πάσχει από χολέρα (βλ.λ.) ΣΥΝ. χολεριασµένος, χολερόβλη-τος 3. 
(µτφ.) διεφθαρµένος ή πολύ αγενής και επιθετικός, αήθης: ~ 
συµπεριφορά || ~ πρόσωπο- ΦΡ. χολερική ιδιοσυγκρασία η συµπερι-
φορά που χαρακτηρίζει αυτόν που είναι ευέξαπτος και φέρεται βίαια 
χωρίς λόγο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κωµωδία. 



χολερόβλητος 1956 χόνδρος 
 

χολερόβλητος, -η, -ο [1892] αυτός που έχει προσβληθεί από χολέρα 
ΣΥΝ. χολεριασµένος, χολερικός. [ΕΤΥΜ. < χολέρα + -βλητος < 
βάλλω]. 

χολερυθρίνη (η) ΦΥΣΙΟΛ. χρωστική ουσία τής χολής, προϊόν τής 
αποικοδόµησης τής αιµοσφαιρίνης- η αύξηση της δίνει το χαρακτη-
ριστικό χρώµα τού ίκτερου. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
bilirubin]. 

χολερυθρινουρία (η) ΙΑΤΡ. η αποβολή χολερυθρίνης µε τα ούρα σε 
περιπτώσεις αιµόλυσης και σε ίκτερο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
αγγλ. bilirubinuria (νόθο συνθ.)]. 

χολή (η) 1. ΦΥΣΙΟΛ. το υγρό που εκκρίνεται από το συκώτι µέσω τής 
χοληδόχου κύστεως στον δωδεκαδάκτυλο, έχει πρασινοκίτρινο χρώµα 
και συντελεί στην πέψη 2. (συνεκδ.) η κύστη µέσα στην οποία βρί-
σκεται το παραπάνω υγρό, η χοληδόχος κύστη: έχει πέτρα στη -1| εγ-
χείρηση χολής- ΦΡ. σπάω | κόβω τη χολή (κάποιου) προκαλώ µεγάλο 
και απότοµο φόβο: µε κατατρόµαξες- µου 'κοψες τη χολή! 3. (µτφ.) η 
πικρία, η οργή: µε πότισες ~ (µε πίκρανες) || δεν έχει ~ (είναι καλός 
και ήπιος) ΣΥΝ. δηλητήριο, φαρµάκι, χόλος- ΦΡ. (α) στάζω | χύνω | 
ξερνάω χολή (εναντίον κάποιου) εκφράζω την κακία και την πίκρα 
που έχω µέσα µου: έσταζε χολή όσην ώρα µιλούσε για τον πολιτικό 
του αντίπαλο ΣΥΝ. στάζω δηλητήριο | φαρµάκι ANT. είµαι όλο µέλι (β) 
οντι roi/ µάννα, χολήν (Αντίφωνο ιβ' Μεγάλης Πέµπτης: Λαός µου, τι 
έποίησά σοι, και τίµοι άνταπέδωκας; 'Αντί του µάννα, χολήν 
αντίτοῦύδατος, δξος...) για ανθρώπους που βλάπτουν τους ευεργέτες 
τους. — χολικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < *ghol-, ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ghel- «λαµπρός, ακτι-
νοβόλος» και «κίτρινος, πράσινος, ωχρός», πβ. αβεστ. zara- «χολή», 
αρχ. ισλ. gall «χολή, δηλητήριο», αρχ. γερµ. galla, λατ. fei, αρχ. σλαβ. 
zlüci «χολή», αρχ. γερµ. gold «χρυσός» κ.ά. Η σηµ. τής λ. οφείλεται 
στο χρώµα της. Οµόρρ. χλό-η, χλω-ρός, χόλ-ος]. 

χοληδόχος, -ος, -ο(ν) ΦΥΣΙΟΛ. 1. αυτός που περιέχει χολή 2.χοληδό-
χος κύστη η κύστη που βρίσκεται µεταξύ τού ήπατος και τού δωδε-
καδάκτυλου και στην οποία συγκεντρώνεται η χολή που προέρχεται 
από το πρώτο όργανο, προτού καταλήξει στο δεύτερο. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
χολή + -δόχος < δέχοµαι]. 

χοληστερίνη (η) στεροειδής, λιπώδης και κηρώδης ουσία τού αίµατος 
που έχει µεγάλη σηµασία για τη διατήρηση τής ζωής στον οργανισµό' 
η υπέρµετρη αύξηση της οδηγεί σε παθολογικές καταστάσεις: υψηλά 
ποσοστά χοληστερίνης στο αίµα || εξέταση για µέτρηση τής ~ || δίαιτα 
για τη µείωση τής ~· ΦΡ. (α) καλή χοληστερίνη η περίσσια 
χοληστερίνη των κυττάρων που συγκεντρώνεται από τις λιποπρω-
τείνες υψηλής πυκνότητας (HDL - High Density Lipoproteins) και που 
θεωρείται ότι αποµακρύνει τη LDL χοληστερίνη (βλ. παρακάτω) από 
τα τοιχώµατα των αρτηριών (β) κακή χοληστερίνη η χοληστερίνη που 
περιέχεται στις λιποπρωτεΐνες χαµηλής πυκνότητας (LDL - Low 
Density Lipoproteins) και που είναι κατεξοχήν υπεύθυνη για την εµ-
φάνιση αθηροσκλήρωσης στα αιµοφόρα αγγεία. [ΕΤΥΜ < 
χοληστερόλη (βλ.λ.) µε το επίθηµα -ίνη]. 

χοληστερόλη (η) {χωρ. πληθ.} η χοληστερίνη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cholesterol < choie- (< χολή) + ster- (< 
στερεός) + -ol (< λατ. oleum < αρχ. ελαιον)]. 

χοληφόρος, -ος, -ο(ν) ΦΥΣΙΟΛ. αυτός που σχετίζεται µε το σύστηµα 
παραγωγής και µεταφοράς τής χολής από το συκώτι στο παχύ έντε-
ρο: - οδοί (τα όργανα και οι πόροι όπου σχηµατίζεται η χολή και µε-
ταφέρεται από το συκώτι στον δωδεκαδάκτυλο) ΣΥΝ. χολαγωγός. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. voies biliaires]. 

χολιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {χόλιασ-α, -µένος} ♦ 1. (αµετβ.) νιώ-
θω µεγάλη οργή ΣΥΝ. χολώνοµαι, οργίζοµαι, θυµώνω, κακιώνω ANT. 
ηρεµώ, χαλαρώνω ♦ 2. (µετβ.) προκαλώ την οργή και την πικρία κά-
ποιου: τον χόλιασαν τα λόγια µου ΣΥΝ. χολώνω, εξοργίζω, αγριεύω, 
θυµώνω, φουρκίζω, πικάρω ANT. ησυχάζω, ηρεµώ, χαλαρώνω. — χό-
λιασµα (το), χολιαστικός, -ή, -ό. 

χολικός, -ή, -ό → χολή 
Χόλλυγουντ (το) {άκλ.} 1. προάστιο τού Λος Άντζελες στην Καλι-

φόρνια των Η.Π.Α., περίφηµο για τα κινηµατογραφικά του στούντιο 
και την καλλιτεχνική του κίνηση 2. (συνεκδ.) ο κινηµατογραφικός 
µηχανισµός παραγωγής ταινιών, συνήθ. εµπορικού χαρακτήρα, που 
δραστηριοποιείται στην παραπάνω περιοχή: το ~ κυριαρχεί στην πα-
γκόσµια κινηµατογραφική αγορά. [ΕΤΥΜ. < αγγλ. Hollywood]. 

χολλυγουντιανός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στην κινηµατο-
γραφική βιοµηχανία των Η.Π.Α., που αναπτύχθηκε στην περιοχή τού 
Χόλλυγουντ: ~ αστέρας | µελόδραµα | τεχνική | λάµψη 2. αυτός που 
τον χαρακτηρίζει το εντυπωσιακό θέαµα, η λάµψη, ο πλούτος των 
υλικών µέσων κλπ.: η τελετή ενάρξεως, - προδιαγραφών, δεν θύµιζε 
σε τίποτα τη λιτότητα και την απλότητα των αρχαίων αγώνων || η 
προεκλογική συγκέντρωση εξελίχθηκε σε ~ φιέστα. 

χολσκυστεκτοµή (η) η χειρουργική αφαίρεση τής χοληδόχου κύ-
στεως. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. cholecystectomy]. 

χολοκυστίτιδα (η) ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής χοληδόχου κύστεως, η οποία 
συχνά συνοδεύεται από χολολιθίαση (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. cholecystitis]. 

χολοκυστογραφία (η) {χολοκυστογραφιών} ΙΑΤΡ. η εξέταση τής χο-
ληδόχου κύστεως µε ακτινογραφία, συνήθ. για τον εντοπισµό λίθων 
ή άµµου στο εσωτερικό της. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
cholecystography]. 

χολολιθίαση (η) [1888] {-ης κ. -άσεως | -άσεις, -άσεων) ΙΑΤΡ. ο σχη-
µατισµός λίθων ή η συγκέντρωση άµµου στη χοληδόχο κύστη ή/και 
στις χοληφόρους οδούς. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cholélithiase]. 
χολολιθικός, -ή, -ό 1. αυτός που αναφέρεται στους χολόλιθους (βλ.λ.) 2. 

χολολιθικός (ο), χολολιθική (η) πρόσωπο που πάσχει από χολολιθίαση. 
χολόλιθος (ο) [1890] {χολολίθ-ου | -ων, -ους) ΙΑΤΡ. ετερογενές ή σπάν. 

οµοιογενές σώµα, που σχηµατίζεται από εκκρίσεις τής χολής και µοι-
άζει µε λίθο. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. cholélithe]. 

χόλος (ο) οργή συνδυασµένη µε κακία ΣΥΝ. χολή. [ΕΤΥΜ αρχ., 
παράλλ. τ. τού θηλ. χολή (βλ.λ.). Ενώ το θηλ. χολή περιορίστηκε στην 
ιατρ. χρήση, το αρσ. χόλος δήλωσε κυρ. τη διάθεση τής οργής, τού 
θυµού και τής αγανάκτησης, αφού πιστευόταν ότι οι αλλαγές στα 
«υγρά» τού σώµατος επιδρούσαν στην ιδιοσυγκρασία τού ατόµου 
(βλ. κ. µελαγχολία)]. 

χολοσκαω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {χολοσκάς... | χολόσκασα) ♦ 1. (αµετβ.) 
νιώθω µεγάλη στενοχώρια: τι χολοσκάς για πράγµατα ασήµαντα; 
ΣΥΝ. σκάω, στενοχωριέµαι, το παίρνω κατάκαρδα ANT. αδιαφορώ ♦ 2. 
(σπάν.-µετβ.) κάνω (κάποιον) να στενοχωρηθεί πολύ: µη χολοσκάζεις 
τον πατέρα σου- να είσαι καλό παιδί! ΣΥΝ. στενοχωρώ, σκάω. 

χολώνω ρ. µετβ. {χόλω-σα, -θηκα, -µένος} 1. κάνω (κάποιον) να νιώ-
σει πίκρα, οργή: τον χόλωσες µε τα πείσµατα σου 2. (µεσοπαθ. χολώ-
νοµαι) νιώθω πίκρα ή οργή: αποχώρησε χολωµένος || µόλις διάβασε 
την κακόβουλη κριτική χολώθηκε ΣΥΝ. πικραίνω, οργίζω, νευριάζω, 
φουσκώνω ΑΝΤ. ηρεµώ, καταπραύνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χολώ (-όω) < 
χόλος]. 

χόµο (ο) {άκλ.} άνθρωπος (βλ.λ.)· κυρ. σε λατ. φράσεις τής ανθρωπο-
λογίας που δηλώνουν καθέναν από τους άµεσους προγόνους τού αν-
θρώπινου είδους (homo sapiens, homo erectus, homo faber κ.λπ., βλ. λ. 
άνθρωπος) και, κατ' αναλογίαν προς τα παραπάνω, σε νεότερες φρά-
σεις και νεολογισµούς, λ.χ. χόµο τελεόπτικους (homo teleopticus, o 
άνθρωπος τής εποχής τής τηλεόρασης ή µανιώδης τηλεθεατής), χόµο 
εκονόµικους (homo œconomicus, ο άνθρωπος που σκέφτεται και 
ενεργεί µε βάση το οικονοµικό του συµφέρονλ χόµο κονσούµενς 
(homo consumens, καταναλωτικός άνθρωπος) κ.ά. [ΕΤΥΜ < λατ. 
homo «άνθρωπος»]. 

homo nomini lupus (Πλαύτος Asin. 495) λατ. (προφέρεται χόµο χό-
µινι λούπους) ελλην. ο άνθρωπος (είναι) για τον άνθρωπο λύκος- για 
να χαρακτηρίσουµε τις σύγχρονες κοινωνίες τού απάνθρωπου και 
ανελέητου ανταγωνισµού. 

χόµπι (το) {άκλ.} η ερασιτεχνική ενασχόληση κάποιου µε κάτι, που 
του δίνει µεγάλη ευχαρίστηση, συχνά ως διέξοδος από την κούραση 
και την καθηµερινότητα: έχει ~ να συλλέγει νοµίσµατα. [ΕΤΥΜ < 
αγγλ. hobby, που αρχικώς αναφερόταν σε ράτσα µικρού αλόγου, < 
Hobbin, χαϊδευτ. τού κυρ. ον. Robin. Κατά τον 16ο αι. στην Αγγλία η 
λ. δήλωσε ένα είδος µπαστουνιού µε λαβή σχήµατος κεφαλής 
αλόγου, το οποίο χρησίµευε σε παιγνίδια. Η σηµερινή σηµ. απαντά 
από τον 17ο αι.]. 

Χ.Ο.Ν. (οι) Χριστιανικές Οµάδες Νέων. 
Χοννκ-Κόννκ (το) (κννεζ. Hsiang Kang, αγγλ. Hong Kong) αποικία 

τής Μ. Βρετανίας µέχρι το 1997, οπότε επεστράφη στην Κίνα υπό ει-
δικό καθεστώς- βρίσκεται στις Ν. ακτές τής Κίνας και αποτελεί µε-
γάλο εµπορικό και πιστωτικό κέντρο µε επίσηµες γλώσσες την Κινε-
ζική και την Αγγλική και νόµισµα το δολάριο Χονγκ-Κονγκ. — Χον-
νκ-κοννκέζος (ο), Χονγκ-κονγκέζα (η), χονγκ-κονγκέζικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ < αγγλ. Hong Kong < κινεζ. Hsiang Kang «αρωµατισµένο λιµά-
νι» < hisiäng «άρωµα» + gang «λιµάνι», όν. που αναφέρεται στα ρεύ-
µατα φρέσκου αέρα, τα οποία πνέουν µεταξύ τού νησιού Καουλούν 
(Kowloon) και τού λιµανιού τής Βικτωρίας]. 

χονδρεκτοµία (η) {χονδρεκτοµιών} ΙΑΤΡ. η αφαίρεση ολόκληρου ή 
µέρους ενός χόνδρου µε εγχείρηση. Επίσης χονδρεκτοµή [ΕΤΥΜ 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. chondrectomy]. 

χονδρέµπορος (ο) {χονδρεµπόρ-ου | -ων, -ους} ο έµπορος που πουλά 
Kat αγοράζει εµπορεύµατα σε µεγάλες ποσότητες: ~ κρεάτων. — 
χονδρεµπόριο (το). [ΕΤΥΜ Απόδ. τού γαλλ. commerçant en gros]. 

χονδρικός, -ή, -ό [1892] 1. αυτός που αναφέρεται ή αποτελείται από 
χόνδρο (βλ.λ.) ΣΥΝ. χόνδρινος · 2. αυτός που σχετίζεται µε την πώλη-
ση και αγορά εµπορεύσιµων αγαθών σε µεγάλες ποσότητες: ~ εµπό-
ριο | τιµές (χαµηλότερες τιµές για την αγορά µεγάλων ποσοτήτων 
εµπορευµάτων) ΑΝΤ. λειανικός. — χονδρικ-ά | -ώς [1809] επίρρ. (σηµ. 
2) (βλ. κ. λ. χοντρικός). 

χόνδρίνος,-η, -ο → χόνδρος 
χονδροειδής, -ής, -ές [1856] {χονδροειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)- χονδροει-

δέστ-ερος, -ατός) 1. αυτός που του λείπει η κοµψότητα, η χάρη: ~ κα-
τασκεύασµα | δουλειά | έπιπλο ΣΥΝ. άκοµψος, χοντροκοµµένος, χο-
ντροκαµωµένος ΑΝΤ. κοµψός, λεπτοδουλεµένος, φινετσάτος 2. αυτός 
που του λείπει η ευγένεια, το τακτ, που δεν έχει ή δεν είναι σύµφωνος 
µε τους καλούς τρόπους: ~ αστείο | σχόλιο | ψέµα | δικαιολογία | συ-
µπεριφορά ΣΥΝ. άξεστος, αγροίκος, απρεπής ΑΝΤ. ευγενής, διακριτι-
κός. — χονδροειδώς επίρρ. [1862]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. grossier]. 

χονδρόκοκκος, -η, -ο αυτός που αποτελείται από χονδρούς κόκκους 
ΑΝΤ. λεπτόκοκκος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
chondrococcus]. 

χονδρός, -ή, -ό → χοντρός 
χόνδρος (ο) ΦΥΣΙΟΛ. ιστός που χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα και 

αντοχή και από τον οποίο αποτελείται το έµβρυο, ενώ οι ενήλικοι 
τον διατηρούν στις άκρες των οστών, στα αφτιά και στη µύτη. — 
χόνδρινος, -η, -ο [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χοντρός, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ 
αρχ., ουσιαστικοπ. αρσ. τού επιθ. χονδρός (βλ.λ.) µε αναβιβα- 
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σµό τού τόνου]. 
χοντράδα (η) (λαϊκ.) 1. η πράξη ή η συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται 
από έλλειψη λεπτότητας και ευαισθησίας απέναντι στον άλλον: µε 
τις ~ του έχει χάσει τους φίλους του || λέω | πετάω χοντράδες ΣΥΝ. 
απρέπεια, αγένεια, χωριατιά.· 2. η χοντροκοπιά (βλ.λ., σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < χοντρός + παραγ. επίθηµα -άδα, πβ. κ. φυλλ-άδα]. 

χοντράδι (το) {χοντραδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. πολλά µαζί ξε<ρτυσµένα 
νήµατα σε ύφασµα: από τη φόδρα κρεµόταν ένα ~ · 2. εµφανής ατέ-
λεια στην κατασκευή ενός πράγµατος ΣΥΝ. χοντράδα · 3. σκληρό σώµα 
µέσα σε µαλακή ύλη το οποίο γίνεται αισθητό µε την αφή της. 
[ΕΤΥΜ. < χοντρός + παραγ. επίθηµα -άδι, πβ. γλυκ-άδι]. 

χοντράίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χόντρυνα} ♦ (µετβ.) 1. κάνω κάποιον να 
αυξήσει τη µάζα και τον όγκο του: τα φάρµακα κατά τής κατάθλιψης 
τη χόντρυναν πολύ || τα γλυκά µας χοντραίνουν ΣΥΝ. παχαίνω, παίρνω 
βάρος ΑΝΤ. αδυνατίζω, λεπταίνω 2. κάνω (κάποιον) να φαίνεται 
χοντρός: τα φαρδιά ρούχα µε χοντραίνουν (µε δείχνουν πιο παχύ) 
• 3. (για τόνο φωνής) κάνω πιο βαθύ, πιο χαµηλό: χοντραίνει τη φω 
νή της για τις ανάγκες τού ανδρικού ρόλου ΣΥΝ. βαραίνω, βαθαίνω 
ΑΝΤ. λεπταίνω 4. (µτφ.) δίνω µεγαλύτερες διαστάσεις ή έκταση (σε 
κάτι): µην το χοντραίνεις το πράγµα- ένα αστείο έκανα! || µην το χο- 
ντραίνεις άλλο το παιχνίδι, γιατί θα οδηγηθούµε σε σύγκρουση! 
♦ (αµετβ.) 5. αποκτώ µεγαλύτερη µάζα και όγκο: χόντρυνα και δεν 
χωράω στα ρούχα µου ΣΥΝ. παχαίνω, παίρνω βάρος ΑΝΤ. αδυνατίζω, 
λεπταίνω 6. (για τόνο φωνής) γίνοµαι πιο βαρύς, πιο βαθύς: πώς χό 
ντρυνε έτσι η φωνή σου, γιαγιά; (από το παραµύθι τής Κοκκινο 
σκουφίτσας) ΣΥΝ. βαραίνω, βαθαίνω ΑΝΤ. λεπταίνω 7. (µτφ.) αποκτώ 
µεγαλύτερες διαστάσεις ή γίνοµαι πιο έντονος, απαιτητικός ή αντα 
γωνιστικός: όταν χόντρυνε το παιχνίδι, εγκατέλειψα το καρέ || (στην 
πολιτική ή τις διεθνείς σχέσεις) χοντραίνει το παιχνίδι (η κατάσταση 
αρχίζει να γίνεται πολύ επικίνδυνη, πολύ σοβαρή). — χόντρεµα (το). 
* ΣΧΟΛΙΟ λ. -αίνω. 

χοντρά λ εσµέ νος, -η, -ο αυτός που έχει αλεστεί σε µεγάλα κοµµάτια 
ΑΝΤ. ψιλοαλεσµένος. 

χοντράνθρωπος (ο) αυτός που δεν ξέρει πώς να φερθεί σωστά και µε 
ευπρέπεια, που κάνει χοντράδες ΣΥΝ. άξεστος, αγροίκος ΑΝΤ. ευ-
γενής, καλλιεργηµένος. 

χοντρέλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (µειωτ.) πολύ χοντρή γυναίκα. Επίσης 
χοντρέλω. [ΕΤΥΜ. < χοντρός + επίθηµα -έλα, κατά το βαρέλα]. 

χόντρεµα (το) → χοντραίνω 
χοντρεµπόριο (το) → χονδρέµπορος 
χοντρικός, -ή, -ό αυτός που δεν είναι λεπτοµερειακός, που δίνει µόνον 

τις γενικές γραµµές: ~ περιγραφή | εκτίµηση | υπολογισµός ΣΥΝ. 
αδροµερής, γενικός ΑΝΤ. λεπτοµερειακός. — χοντρικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Βλ. λ. χονδρικός]. 

χοντρικός - αδροµερής - γενικός. Σε περιπτώσεις προσεγµένου 
λόγου και επισηµότερου (επιστηµονικού, διοικητικού κ.λπ.) ύφους, 
η χρήση τού αδροµερής προσφέρεται περισσότερο αντί τού χο-
ντρικός ή τού γενικός Σε φράσεις όπως «αδροµερής εξέταση/ πε-
ριγραφή | θεώρηση | παρουσίαση» (ενός θέµατος), το «χοντρική 
εξέταση...» δεν ταιριάζει υφολογικά, ενώ το «γενική εξέταση | πε-
ριγραφή...» υστερεί δηλωτικά, αφού σηµασιολογικώς εκφράζει κάτι 
ευρύτερο και ακαθόριστο έναντι τού αδροµερής. 

χοντρό- κ. χοντρό- κ. χοντρ- κ. (λόγ.) χονδρό- κ. χονδρό- κ. 
χονδρ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνει ότι 
κάποιος/κάτι: 1. έχει µεγάλο βάρος, µάζα ή πάχος: χοντρο-κόκκαλος, 
χοντρό-πετσος · 2. έχει αδέξιους τρόπους ή είναι άτεχνος: χοντρ-άν-
θρωπος, χοντρο-κοπιά 3. δεν είναι εύστροφος, δεν µπορεί να ξεκολλή-
σει από κάτι: χοντρο-κέφαλος · 4. (µόνο στον τ. χονδρ[ο]-) σχετίζεται 
µε το χονδρικό εµπόριο: χονδρ-έµπορος · 5. γίνεται µε δυσκολία: χο-
ντρο-δουλειά. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
αρχ. επίθ. χονδρός (βλ.λ.)]. 

χοντροαλεσµένος, -η, -ο κ. χοντραλεσµένος (για αλεύρι, καφέ κ.λπ.) 
αυτός που είναι αλεσµένος σε χοντρούς κόκκους. 

χοντρογυναίκα (η) αυτή που δεν ξέρει πώς να φερθεί σωστά, που 
είναι χυδαία (πβ. χοντράνθρωπος). 

χοντροδουλειά (η) 1. δουλειά που απαιτεί πολύ κόπο και συνήθ. γί-
νεται χειρωνακτικά: εργάτες για τις ~ · 2. δουλειά ή έργο που έχει 
γίνει γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερη προσοχή και επιµέλεια: αυτό το τρα-
πέζι είναι ~ και όχι έργο καλού τεχνίτη ΑΝΤ. λεπτοδουλειά, ψιλοδου-
λειά. — χοντροδουλεµένος, -η, -ο (σηµ. 2). 

χοντροκαµωµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει κατασκευαστεί χωρίς 
τέχνη και φροντίδα: ~ έπιπλα ΣΥΝ. χοντροδουλεµένος ΑΝΤ. καλοφτει-
αγµένος, λεπτοδουλεµένος · 2. αυτός που έχει βαρύ σκελετό και µέ-
λη: ~ παιδί ΑΝΤ. λεπτοκαµωµένος. 

χοντροκαύκάλος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που έχει χοντρό κεφάλι ΣΥΝ. 
χοντροκέφαλος. 

χοντροκεφαλος, -η, -ο 1. αυτός που έχει χοντρό κεφάλι: ~ ζώο ΣΥΝ. 
χοντροκαύκαλος · 2. αυτός που δεν χαρακτηρίζεται για την εξυπνά-
δα του ΣΥΝ. χαζός, βλάκας, µπουνταλάς, χοντρόµυαλος ΑΝΤ. ξύπνιος, 
σαΐνι, ξυράφι 3, αυτός που επιµένει στην άποψη του και δεν µετα-
πείθεται ΣΥΝ. αγύριστο κεφάλι, πεισµατάρης, ισχυρογνώµων, ξεροκέ-
φαλος ΑΝΤ. εύπιστος, ευµετάβλητος. — χοντροκεφαλιά (η) (σηµ. 1, 
2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

χοντροκόκκαλος, -η, -ο αυτός που έχει χοντρά κόκκαλα ΑΝΤ. λε-
πτοκόκκαλος. 

χοντρόκοκκος, -η, -ο (για αλεύρι, καφέ κ.λπ.) αυτός που έχει χο- 

ντρούς κόκκους ΑΝΤ. λεπτόκοκκος. 
χοντροκοµµένος, -η, -ο 1. αυτός που έχει κοπεί ή αλεστεί σε µεγάλα 

κοµµάτια: ~ καφές | τυρί | κρεµµύδι ΑΝΤ. λεπτοκοµµένος, ψιλοκοµ-
µένος · 2. αυτός που δεν έχει χάρη ή δεν σέβεται τους καλούς τρό-
πους ή τις κοινωνικές συµβάσεις: ~ αστείο | ψέµα | φάρσα | κωµωδία 
ΣΥΝ. άξεστος, άγαρµπος, χονδροειδής. — χοντροκοµµένα επίρρ. 

χοντροκοπιά (η) 1. δουλειά ή έργο που δεν έχει γίνει µε τέχνη και 
προσοχή, αλλά µε προχειρότητα και κακό γούστο: να φανταστεί κα-
νείς ότι οι ~ του θεωρούνται µοντέρνα τέχνη! ΑΝΤ. λεπτοδουλειά, 
καλλιτεχνία 2. συµπεριφορά που χαρακτηρίζεται από αγένεια, από 
παραβίαση των καλών τρόπων και τής ευγένειας: πετάω | λέω | κά-
νω χοντροκοπιές ΣΥΝ. χοντράδα, αγαρµποσύνη. [ΕΤΥΜ. < χοντρό- 
+ -κοπιά < -κοπώ (< κόπτω)]. 

χοντροκώλης (ο) {χοντροκώληδες}, χοντροκώλα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (!-λαϊκ.) πρόσωπο που έχει χοντρά οπίσθια. Επίσης χοντρόκω-
λος, -η, -0/-IKO. 

χοντρολαίµης (ο) {χοντρολαίµηδες}, χοντρολαίµα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} πρόσωπο που έχει χοντρό λαιµό. 

χοντροµπαλάς (ο) {χοντροµπαλάδες}, χοντροµπαλού (η) (µειωτ.) 
αυτός που είναι χοντρός και ασχηµάτιστος, που το σώµα του µοιάζει 
µε ογκώδη µπάλα. [ΕΤΥΜ. Νόθο συνθ., < χοντρό- + -µπαλάς < µπάλα]. 

χοντρόµυαλος, -η, -ο αυτός που δεν αντιλαµβάνεται τα πράγµατα 
εύκολα ή γρήγορα ΣΥΝ. χοντροκέφαλος ΑΝΤ. ξύπνιος, σαΐνι. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ανόητος. 

χοντροπαπουτσο (το) χοντρό και άκοµψο παπούτσι: η µόδα έκανε τις 
κοπέλες να κυκλοφορούν µε χοντροπάπουτσα. 

χοντρόπετσος, -η, -ο 1. αυτός που έχει επιδερµίδα µεγάλου πάχους: ~ 
ζώο (λ.χ. ο ελέφαντας) ΣΥΝ. παχύδερµος ΑΝΤ. λεπτόπετσος 2. (µτφ.) 
αυτός που δεν έχει ευαισθησία ή/και ηθικούς φραγµούς: άνθρωπος ~· 
δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη δυστυχία ΣΥΝ. αναίσθητος, ασυνείδη-
τος, σκληρός, αγενής ΑΝΤ. ευαίσθητος, ευγενής. 

χοντροπόδαρος, -η, -ο αυτός που έχει χοντρά πόδια: ~ τραπέζι | 
κορίτσι ΑΝΤ. λεπτοπόδαρος. 

χοντρός, -ή, -ό [µεσν.] κ. (λόγ.) χονδρός {χοντρ-ότερος κ. -ύτερος} 1. 
αυτός που έχει µεγάλο όγκο, µάζα, βάρος ή πυκνότητα: ~ ρούχα | 
σκεπάσµατα | βιβλίο | σκοινί ΣΥΝ. βαρύς, παχύς ΑΝΤ. λεπτός 2. (ειδι-
κότ.) αυτός που έχει µάζα και βάρος µεγαλύτερο από το κανονικό: ~ 
παιδί | γέρος | γάτα ΣΥΝ. παχύς, παχύσαρκος ΑΝΤ. αδύνατος, λιγνός, 
λεπτός, λιπόσαρκος 3. αυτός που αποτελείται από µεγάλα κοµµάτια 
ή κόκκους: ~ αλεύρι | σιµιγδάλι | αλάτι | πιπέρι ΑΝΤ. ψιλός · 4. αυτός 
που είναι χαµηλά στην τονική κλίµακα: ~ φωνή ΣΥΝ. βαθύς, βραχνός 
ΑΝΤ. ψιλός, λεπτός 5. (µτφ.) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
καλών τρόπων και καλής συµπεριφοράς: ~ άνθρωπος | αστείο | 
συµπεριφορά | τρόποι || ήταν χοντρό να µη µου ευχηθεί, ενώ ήξερε ότι 
γιόρταζα ΣΥΝ. άξεστος ΑΝΤ. λεπτός 6. (µτφ.) αυτός που έχει ιδιαίτερη 
σοβαρότητα ή βαρύτητα, τού οποίου οι επιπτώσεις µπορεί να είναι 
πολύ σοβαρές: ~ λάθος | προσβολή || παίζεται ~ παιχνίδι µε τα 
ονόµατα των υποψηφίων των κοµµάτων ΣΥΝ. σοβαρός, βαρύς ΑΝΤ. 
επουσιώδης, ελαφρύς · 7. (ευφηµ.) χοντρό (το) οι κενώσεις τού πα-
χέος εντέρου: πήγε στην τουαλέτα για το ~ του ΑΝΤ. ψιλό · Β. χοντρά 
(τα) χαρτονοµίσµατα µεγάλης αξίας (κατ' αντιδιαστολή προς τα «ψι-
λά», τα µικρής αξίας): έχεις να µου χαλάσεις τα ~; ΑΝΤ. ψιλά. — χο-
ντρά επίρρ., (υποκ.-χαϊδευτ.) χοντρούλης, -α, -ικο κ. χοντρουλός, -ή, -
ό κ. χοντρούτσικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χονδρός < *χρονδ-ρός (µε ανοµοιωτ. αποβολή τού -ρ-και παραγ. 
επίθηµα -ρός, πβ. κ. ψυχ-ρός), ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. *ghrendh- 
«θρυµµατίζω, κόβω», πβ. λατ. frendere «τρίζω τα δόντια», frenum 
«στοµίδα (αλόγου)» (> γαλλ. frein, ισπ. freno), αλβ. gründe 
«πίτουρο», αρχ. αγγλ. grindan «τρίβω, λειανίζω» (> αγγλ. grind), γερµ. 
Grand «άµµος» κ.ά. Η λ. αναφερόταν αρχικώς σε τριµµένους κόκκους 
σιταριού και στο αλεύρι, ενώ η σηµ. «παχύς» είναι µτγν. Ορισµένοι 
µελετητές έχουν αναγάγει τη λ. στο ουγκαριτικό hndrt «στάχυ», αλ-
λά µάλλον πρόκειται για δάνειο από την Ελληνική]. 

χοντρός: συνώνυµα. Η έννοια τού πάχους, τού πλεονάζοντος ή 
υπερβολικού βάρους στη σωµατική διάπλαση τού ανθρώπου, εκ-
φράστηκε µε γλωσσική ποικιλία ανάλογα και µε τις αντιλήψεις 
τής εποχής. Η κύρια λ. που δήλωσε στην Αρχαία τον υπέρβαρο άν-
θρωπο και, γενικότερα, ό,τι χαρακτηρίζεται ως µεγάλου βάρους, 
ήταν το παχύς. Από τους χρόνους τής Κοινής, η λ. χόνδρος «χον-
δραλεσµένο σιτάρι - σβώλος - τα τραγανά µέρη των πλευρών και 
τού θώρακα» (πβ. κ. υποχόνδρια «τα υπό τους χόνδρους µέρη τού 
επιγαστρίου») πέρασε -µε µετακίνηση τού τόνου και µεταφορική 
διεύρυνση τής σηµασίας- στη λ. χονδρός «υπέρβαρος» και γενικά 
«µεγάλος, ευµεγέθης». Η λ. παχύς (πβ. και ουσ. το πάχος) δια-
τήρησε την άµεση σύνδεση µε το βάρος (παχύς άνθρωπος, παχιά 
αγελάδα, παχύ στρώµα λίπους), ενώ το χοντρός έχει γενικότερη 
σηµασία «παχύς, µεγάλος, έντονος»: χοντρό σκοινί, αλλά και χο-
ντρό ψέµα (όχι παχύ ψέµα'.)- χοντρή κυρία, αλλά και χοντρό λάθος 
(όχι παχύ λάθος'.). Χρησιµοποιείται, ωστόσο, και η µεταφορική φρ. 
παχιά λόγια, µε τη σηµ. «µεγάλα λόγια, υποσχέσεις που δεν µπο-
ρούν να εκπληρωθούν», έναντι τής φρ. χοντρά λόγια, που σηµαίνει 
«αγενείς εκφράσεις, ύβρεις». Τα επίθ. ευτραφής, παχουλός και 
εύσωµος είναι σήµερα ευγενικότεροι τρόποι έκφρασης, για να δη-
λώσει κανείς τη σηµ. «χοντρός, παχύς»: η ευτραφής κυρία (όχι η 
χοντρή κυρία'.), παχουλή κοπέλα (όχι παχιά κοπέλα'.). Τέλος, τα γε-
µάτος και τα υποκ. γεµατούλης, γεµατούτσικος δηλώνουν τον κά-
πως παχύ, αυτόν που δεν είναι αδύνατος, αλλά δεν µπορεί να θε- 
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ωρηθεί και χοντρός. 

χοντρόφλουδος, -η, -ο αυτός που έχει χοντρή φλούδα: ~ πορτοκάλι 
ANT. λεπτόφλουδος. 

χοπ επιφών. 1. (µαζί µε το έι) για να δοθεί ρυθµός σε οµάδα που εκτε-
λεί ενέργεια επαναλαµβανόµενη: Τραβάτε όλοι µαζί κουπί! Έι ~, Έι 
~! 2. για να δηλωθεί ελαφρό πήδηµα, συνήθ. µαζί µε το ένα, δυο, τρία, 
κατά τη διάρκεια γυµναστικής άσκησης. ίΕΤΥΜ. < τουρκ. hop 
«εµπρός!»]. 

χοράρχης (ο) {χοραρχών} πρόσωπο που διευθύνει εκκλησιαστική χο-
ρωδία. [ΕΤΥΜ. µεσν. < χορός + -άρχης < άρχω]. 

χοραρχία (η) {χοραρχιών} το να είναι κάποιος χοράρχης (βλ.λ.). 
χορδή (η) 1. ευθύγραµµο λεπτό νήµα από έντερο ζώου, µετάλλου ή 

συνθετική κλωστή, που στερεώνεται τεντωµένο πάνω από το ηχείο 
µουσικού οργάνου και, όταν πάλλεται, παράγει µουσικό ήχο: οι ~ τής 
κιθάρας | τής βιόλας | τής άρπας || κουρδίζω | τεντώνω | αλλάζω χορ-
δές- ΦΡ. ενχορδα'ις και οργάνοις (ένχορδαϊς και όργάνω, Π.∆. Ψαλµ. 
150,4) µε µουσική· (µτφ.) µε κέφι, µε πανηγυρισµούς 2. (ειδικότ.) πα-
ρόµοιο ελαστικό νήµα στο τόξο, το οποίο ενώνει τις άκρες τού κα-
µπύλου σκληρού στελέχους και στο µέσο τού οποίου εφαρµόζουµε το 
πίσω µέρος τού βέλους, το τεντώνουµε αφήνοντας το απότοµα, ώστε 
να εκτοξευθεί το βέλος: από το τέντωµα έσπασε η ~ τού τόξου || τέ-
ντωσε τη ~ και έριξε µακριά το βέλος ΣΥΝ. νευρά 3. ΑΝΑΤ. (α) ο σχη-
µατισµός τού σώµατος που µοιάζει ή λειτουργεί όπως η χορδή (σηµ. 
1): ~ τύµπανου (β) φωνητικές χορδές οι δύο σαρκώδεις πτυχές στον 
βλεννογόνο τού λάρυγγα, οι οποίες, όταν διέρχεται από µέσα τους ο 
αέρας τής εκπνοής, παράγουν την ανθρώπινη φωνή: κάλος | πολύπο-
δας στις - 4. ΜΑΘ. το ευθύγραµµο τµήµα που ενώνει δύο σηµεία κα-
µπύλης 5. (µτφ.) εσωτερική ευαισθησία: η ιστορία σας αγγίζει τις ~ 
τής ανθρώπινης ψυχής· ΦΡ. αγγίζω την ευαίσθητη χορδή κάποιου 
ευαισθητοποιώ κάποιον ή τον συγκινώ. 
[ΕΤΎΜ. αρχ., πιθ. συνδ. µε χεττ. karad- «εντόσθια» και ανάγεται σε τ. 
*χοροδή (µε συγκοπή). Αν γίνει δεκτή η ύπαρξη τέτοιου τ. και δεν 
πρόκειται για ανάπτυξη φωνήεντος στη Χεττιτική ή απλώς για λάθος 
στη γραφή, τότε αποφεύγεται η ένταξη στην ετυµολ. οικογένεια τού 
I.E. *ghe/°r-nä «χορδή» (πβ. σανσκρ. hira-h «ταινία, ζώνη», λατ. hira 
«τµήµα εντέρου», αρχ. γερµ. gam > γερµ. Garn «κλωστή» κ.ά.), πράγ-
µα που θα άφηνε ανερµήνευτο το οδοντ. -δ- τού τ. χορδή]. 

χορδίζω ρ. → κουρδίζω 
χόρδισµα (το) → κουρδίζω 
χορδιστής [1873] κ. κουρδιστής κ. κουρντιστής (ο), χορδί-στρια (η) 

{χορδιστριών} ο ειδικός που γνωρίζει και, συνήθ., ασκεί 
επαγγελµατικά, το χόρδισµα πληκτροφόρων οργάνων ο χορδιστής 
τού πιάνου κατά κανόνα ασχολείται µε όλα τα τεχνικά προβλήµατα 
που µπορεί να παρουσιάσει το όργανο. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από 
γαλλ. accordeur]. 

-χορδος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν µουσικό όργανο που φέρει συγκεκριµένο αριθµό χορδών: εξά-
χορδη κιθάρα || τρίχορδο µπουζούκι. 
[ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πολύ-χορδος 
/ωδή/, τετρά-χορδον (τό((, που προέρχεται από το ουσ. χορδή]. 

χορδοστάτης (ο) {χορδοστατών} το πλαίσιο όπου στερεώνονται οι 
χορδές µουσικού οργάνου. [ΕΤΥΜ < χορδή + -στάτης < ί-στα-µαι]. 

χορδόφωνος, -η, -ο (για µουσικά όργανα) 1. αυτός που έχει χορδές 2. 
χορδόφωνο (το) {χορδοφών-ου | -ων} µουσικό όργανο µε χορδές, 
έγχοοδο. 

χορεία (η) {χορειών} 1. (αρχικά) το σύνολο των χορευτών σε αρχαίο 
δράµα ΣΥΝ. χορός 2. (συνεκδ.) σύνολο προσώπων που ξεχωρίζουν για 
θετική ιδιότητα τους: η ~ των αγγέλων | των ποιητών 3. σύνολο προ-
σώπων που συνοδεύουν ή συµφωνούν µε κάποιον · 4. ΙΑΤΡ. [1897] κά-
θε πάθηση τού νευρικού συστήµατος που εκδηλώνεται κυρ. µε κινή-
σεις των άκρων και τού προσώπου, τις οποίες δεν ελέγχει το άτοµο. 
— χορειακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χορεύω. o ιατρ. όρ. αποτελεί 
αντιδάν. από γαλλ. chorée]. 

χορείος (ο) ΦΙΛΟΛ. (στην προσωδιακή ποίηση) 1. ο τρίβραχυς µετρι-
κός πους («~) · 2. ο τροχαίος µετρικός πους (-- = >*~), [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. χορεΓος < αρχ. χορός]. 

χορευτά επίρρ.· µε χορευτικά βήµατα, αναπηδώντας µε ζωηρότητα 
και ρυθµό: περπατώ - ΣΥΝ. πηδηχτά ΑΝΤ. περπατητά. 

χορευταράς (ο) {χορευταράδες}, χορευταρου (η) {χορευταρού-δες) 
(λαϊκ.) πρόσωπο που αγαπά πολύ τον χορό και χορεύει καλά: µεγάλος 
~: δεν στέκεται ούτε λεπτό, όταν ακούσει κλαρίνο. [ΕΤΥΜ < χορευτής 
+ µεγεθ. επίθηµα -αράς, πβ. κ. ψευτ-αράς]. 

χορευτής (ο) [αρχ.], χορεύτρια (η) [µτγν.] {χορευτριών} 1. (γενικά) 
πρόσωπο που κινεί ρυθµικά το σώµα και τα µέλη του, σύµφωνα µε τη 
µουσική: στα πανηγύρια εντοπίζει κανείς σπουδαίους ~ 2. (ειδικότ.) 
πρόσωπο που έχει ως επαγγελµατική ενασχόληση του ή ως κύριο 
τρόπο προσωπικής έκφρασης την κίνηση σύµφωνα µε τον ρυθµό τής 
µουσικής, µόνος του, σε ζευγάρι ή σε µεγάλη οµάδα: ~ κλασικού 
µπαλλέτου | σύγχρονης τζαζ | ελληνικών χορών | παραδοσιακών χο-
ρών/ νυχτερινού κέντρου' ΦΡ. πρώτος χορευτής ο χορευτής που έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο σε χορογραφία, σε µπαλλέτο 3. αυτός που µε-
τέχει σε χορό αρχαίου δράµατος. 

χορευτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χορό ή τον 
χορευτή: ~ βραδιά | εκδήλωση | κίνηση | φιγούρα | νούµερο | ρυθµός 
| κουστούµι | παπούτσια· ΦΡ. χορευτικό σχήµα οµάδα χορού που 
ετοιµάζει χορογραφίες ή παραστάσεις και τις παρουσιάζει στο ευρύ 
κοινό 2. χορευτικό (το) (α) η χορογραφία: εκτέλεσαν µαζί ένα πολύ 

δύσκολο ~ (β) η οµάδα που ασχολείται µε τον χορό, συνήθ. στο πλαί-
σιο ενός πολιτιστικού κέντρου, συλλόγου: απόψε δίνει παράσταση το 
~ τού δήµου µας (γ) (στον πληθ.) το µέρος µιας εκδήλωσης που περι-
λαµβάνει την παρουσίαση χορογραφιών: τα ~ δεν ήταν πολύ καλά 
στη χθεσινή παράσταση. — χορευτικά επίρρ. 

χορεύω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {χόρεψα} ♦ (αµετβ.) 1. κινώ το σώµα, 
τα πόδια και τα χέρια µου, παίρνοντας συχνά και την αντίστοιχη έκ-
φραση στο πρόσωπο µου, σύµφωνα µε τον ρυθµό τής µουσικής ή τού 
τραγουδιού: χορεύαµε και διασκεδάζαµε όλη νύχτα || χορεύει άτσαλα | 
ρυθµικά | περήφανα 2. ξέρω τα βήµατα συγκεκριµένου χορού, ξέρω 
πώς να κινούµαι ανάλογα µε τον ρυθµό και συµµετέχω: -Χορεύετε; -
Όχι, δεν ~. ∆εν ξέρω χορό- ΦΡ. (α) (παροιµ.) µοναχός σου χόρευε κι 
όσο Θέλεις πήδα µόνον όταν είσαι ανεξάρτητος, µπορείς να κάνεις 
αυτό που θέλεις (β) (παροιµ.) νηστικό αρκούδι δεν χορεύει βλ. λ. 
αρκούδι (γ) τώρα που µπήκες στον χορό, θα χορέψεις όταν 
εµπλέκεται κανείς σε µια υπόθεση, πρέπει να µείνει µέχρι τέλους και 
να υποστεί όλες τις συνέπειες (δ) όπως του παίζουν | του βαρούν | 
του λαλούν (ενν. τα όργανα), | του σφυράνε, χορεύει για ανθρώπους 
που είναι αναγκασµένοι ή επιλέγουν να ακολουθούν τους κανόνες 
που ορίζουν άλλοι χωρίς αντίδραση ή αµφισβήτηση (ε) (παροιµ.) 
τρεις λαλούν και δυο χορεύουν για πλήρη ασυνεννοησία 3. (συ-
νεκδ.) κινούµαι ζωηρά κάνοντας σχηµατισµούς: οι µέλισσες χόρευαν 
πάνω απ' τα λουλούδια ΣΥΝ. αναπηδώ, χοροπηδώ· ΦΡ. όταν λείπει η 
γάτα, χορεύουν τα ποντίκια βλ. λ. γάτα 4. (µτφ.) κινούµαι διαγράφο-
ντας ολόκληρους κύκλους ή ηµικύκλια: το καράβι χόρευε στο φουρ-
τουνιασµένο πέλαγος || ήπια τόσο, που όλα άρχισαν να χορεύουν 
µπροστά στα µάτια µου ♦ (µετβ.) 5. ξέρω τα συγκεκριµένα βήµατα ή 
τους τρόπους έκφρασης ενός χορού και τους εκτελώ ως χορευτής: ~ 
χασάπικο | µοντέρνα τζαζ || χόρευαν τους παραδοσιακούς χορούς· ΦΡ. 
(α) χορεύω τον χορό τού Ησαΐα παντρεύοµαι (β) χορεύω (κάποιον) 
στο ταψί | κάνω (κάποιον) να χορεύει στο ταψί φέροµαι βασανιστικά 
(σε κάποιον), κάνω (κάποιον) ό,τι θέλω, υποβάλλω (κάποιον) σε 
µεγάλη ταλαιπωρία ΣΥΝ. του βγάζω το λάδι, του ψήνω το ψάρι στα 
χείλη 6. (συνήθ. για άντρες) συνοδεύω γυναίκα στον χορό: ο 
κουµπάρος χόρεψε τη νύφη. 

χορήνηµα (το) [µτγν.] {χορηγήµ-ατος | -ατα, -άτων} το χρηµατικό πο-
σό που χορηγείται σε κάποιον ΣΥΝ. επίδοµα, χορηγία. 

χορήγηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) η παροχή 
(κατόπιν αποφάσεως αρµοδίου ή ειδικού για ένα θέµα): ~ επιδόµατος 
| δανείου | φαρµάκων | θεραπευτικής αγωγής | άδειας παραµονής | 
πράσινης κάρτας | οικοδοµικής άδειας. 

χορηγία (η) [αρχ.] {χορηγιών} 1. ΙΣΤ. µία από τις λειτουργίες στην αρ-
χαία Αθήνα' η υποχρέωση πλούσιου πολίτη να καταβάλει τα έξοδα 
τού χορού για το ανέβασµα δράµατος στη γιορτή των Μεγάλων ∆ιο-
νυσίων 2. η καταβολή χρηµάτων, για να πραγµατοποιηθεί έργο κοινής 
ωφελείας: το έργο ολοκληρώθηκε µε τη ~ τής Αρχιεπισκοπής ΣΥΝ. 
προσφορά, χορήγηση 3. η προσφορά χρηµάτων για την πραγµατοποί-
ηση ενός σκοπού µε ουσιαστικό στόχο τη διαφήµιση και προβολή αυ-
τού που προσφέρει τα χρήµατα: η εκποµπή πραγµατοποιείται µε την 
ευγενική - γνωστής τράπεζας 4. (συνεκδ.) το χρηµατικό ποσό που κα-
ταβάλλεται στις παραπάνω περιπτώσεις ΣΥΝ. χορήγηµα · 5. ΣΤΡΑΤ. η 
προώθηση βληµάτων προς πυροβόλο ή ρουκετών προς εκτοξευτήρα. 

χορηγός (ο/η) 1. ΙΣΤ. πρόσωπο που κατέβαλλε τα έξοδα τού χορού για 
το ανέβασµα δράµατος στην αρχαία Αθήνα 2. πρόσωπο που κα-
ταβάλλει τα έξοδα για την πραγµατοποίηση έργου κοινής ωφελείας: 
~ τής εκδήλωσης για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες 3. (γενικότ.) αυτός 
που καλύπτει τα έξοδα για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου σκο-
πού (καλλιτεχνικού, αθλητικού κ.ά.) έχοντας ταυτόχρονα ως στόχο 
του την προβολή ή τη διαφήµιση του: ~ τής συναυλίας | τής εκποµπής 
|| επίσηµος ~ των Ολυµπιακών Αγώνων ΣΥΝ. σπόνσορας · 4. αυτός 
που παρέχει βοήθεια, που προσφέρει κάτι καλό: ~ χαράς | ζωής. — 
χορηγικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έκταση συνθέτων, σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χορός + -ηγός (µε έκταση τού αρκτικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < άγω. Η λ. στη σηµ. 3 χρησιµοποιείται ως απόδ. τού αγγλ. 
sponsor]. 

χορηγώ ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {χορηγείς... | χορήγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} ♦ 1. (αµετβ.) προσφέρω τα χρήµατα για την πραγµατο-
ποίηση εκδήλωσης, καλύπτω τα έξοδα για κάτι ♦ 2. (µετβ.) παρέχω 
κάτι: ~ άδειες | δάνεια | βοήθεια | πιστώσεις ΣΥΝ. δίνω, προσφέρω. — 
χορηγητής (ο) [1896], χορηγήτρια (η). 

χορηγώ - επιχορηγώ - επιδοτώ. Το χορηγώ σηµαίνει «δίνω» και 
χρησιµοποιείται συνήθως για χρήµατα που δίνονται επισήµως 
(από το κράτος, οργανισµούς, χορηγούς κ.λπ.) για συγκεκριµένο 
σκοπό: Θα χορηγηθεί διορθωτικό επίδοµα στους υπαλλήλους τού 
∆ηµοσίου - Το 1.Κ.Υ. χορηγεί υποτροφίες. Το αρχ. χορηγώ (< χορ-
ηγός < χορός + άγω) σήµαινε «καταβάλλω χρήµατα για την προε-
τοιµασία τού χορού στα δράµατα», αναφερόµενο σε ιδιώτες χορη-
γούς ή και σε επίσηµες αρχές (δήµος). Το επιχορηγώ δηλώνει χρή-
µατα που καταβάλλονται από επίσηµη αρχή (κράτος) και από τον 
κρατικό προϋπολογισµό ως πρόσθετη ή συµπληρωµατική οικονο-
µική υποστήριξη: Η πολιτεία θα επιχορηγήσει πρόγραµµα έρευνας 
των πανεπιστηµίων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη. Το επιδοτώ 
αναφέρεται στην οικονοµική ενίσχυση που δίνεται εκτάκτως ή συ-
µπληρωµατικά σε ιδιώτες ως κίνητρο για συγκεκριµένη επαγγελ-
µατική δραστηριότητα: Η Αγροτική Τράπεζα επιδοτεί τους ελαιο-
παραγωγούς µε χρήµατα τής Ε.Ο.Κ. 

χορίαµβος (ο) {χοριάµβ-ου | -ων, -ους} ΦΙΛΟΛ. τετρασύλλαβος µετρι-
κός πους, που συνδυάζει έναν τροχαίο {--) και έναν ίαµβο («-), δηλ. 



χορικός 1959 χορταίνω 
 

--"-. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετρικός, 
ίΕΤΥΜ. µτγν. < χορείος (βλ.λ.) + ίαµβος]. 

χορικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χορό τού αρχαίου δράµατος: ~ 
µέλη | άσµατα 2. χορικό (το) το τραγούδι που τραγουδούσε ο χορός τού 
αρχαίου δράµατος, γραµµένο σε ποικίλα µέτρα, κυρ. στη δωρική γλώσσα, 
συνοδευόµενο µε ρυθµικές κινήσεις τού σώµατος από τα µέλη τού χορού. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χορός}. 

χόριο (το) {χορί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. 1. Ο τελευταίος εξωτερικός υµένας γύρω από 
το έµβρυο 2. το στρώµα τού δέρµατος που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την 
επιδερµίδα και χαρακτηρίζεται από την πυκνότητα και την αντοχή του 3. ο 
συνδετικός ιστός τού λεπτού εντέρου µεταξύ τού επιθηλίου και τής 
βλεννογόνου. — χοριοειδής, -ής, -ές [αρχ.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χόριον, αβεβ. 
ετύµου, πιθ. συνδ. µε το αρχ. χόρτος (βλ.λ.) µέσω τής ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*gher- «κρατώ, περιβάλλω». Λιγό-τερο πιθ. είναι η σύνδεση µε τη λ. χορδή (µε 
αρχική σηµ. «εντόσθια»), παρότι αρχαίοι κωµικοί επιχείρησαν να συνδέσουν 
τις λ. µέσω τού πληθ. χόρια «εντόσθια γεµισµένα µε γάλα και µέλι» (είδος 
φαγητού, πβ. κ. πλακούντας)]. 

χορό- κ. χορό- κ. χορ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
ότι κάποιος/κάτι σχετίζεται: 1. µε τον χορό: χορο-εσπερίδα, χορο-γράφος, 
χορο-διδάσκαλος 2. µε το οµαδικό τραγούδι: χορ-ωδία. [ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. χορο-διδάσκαλος, χορο-στασία), που 
προέρχεται από το ουσ. χορός και απαντά επίσης σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (πβ. 
γαλλ. choré-graphie(]. 

χορονραφη (η) η τεχνική µε την οποία καταγράφονται µε ειδικό σηµειακό 
σύστηµα τα βήµατα και οι κινήσεις χορού ή µπαλλέτου: συµβουλεύτηκε τις 
κλασικές ~ τού είδους, για να συνθέσει το χορόδραµα του. 

χορογραφία (η) {χορογραφιών} 1. η τέχνη δηµιουργίας χορευτικών συνθέσεων, 
βάσει τής οποίας ο καλλιτέχνης υποδεικνύει στους χορευτές πώς πρέπει να 
κινούνται και να εκφράζονται χορευτικά 2. (συνεκδ.) κάθε τέτοια χορευτική 
σύνθεση: το µπαλλέτο ανεβαίνει σε καινούργια ~ || πολύπλοκη | εντυπωσιακή | 
κλασική | εµπνευσµένη ~. 
— χορογράφος (ο/η) [1892], χορογραφικός, -ή, -ό, χορογραφικά 
επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chorégraphie]. 

χοροδιδασκαλείο (το) [1895] ο χώρος (συνήθ. σχολή) όπου διδάσκεται χορός. 
χοροδιδάσκαλος (ο) [αρχ.] {χοροδιδασκάλ-ου | -ων, -ους} ο δάσκαλος τού 

χορού, συνήθ. σε οργανωµένη σχολή. — χοροδιδασκαλία (η) 
[αρχ]»χοροδιδασκαλικός,-ή, -ό [µτγν.]. 

χορόδραµα (το) [1872] {χοροδράµ-ατος | -ατα, -άτων} έργο που παρουσιάζεται 
στη σκηνή θεάτρου και τού οποίου οι συντελεστές εκφράζονται καλλιτεχνικά 
µε τον χορό και τη µίµηση, σύµφωνα πάντοτε µε τη µουσική που το 
συνοδεύει: σύγχρονο ~ ΣΥΝ. µπαλλέτο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. chorédrame]. 

χοροεσπερίδα (η) [1897] (λόγ.) η επίσηµα οργανωµένη συγκέντρωση ατόµων 
µε διεξαγωγή χορού: ο αθλητικός όµιλος διοργανώνει ~ σε αίθουσα 
ξενοδοχείου ΣΥΝ. χορός, πάρτι. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. soirée dansante]. 

χοροθέατρο (το) {χοροθεάτρ-ου | -ων} 1. έργο που συνδυάζει στοιχεία χορού, 
µουσικής και θεάτρου 2. (συνεκδ.) η οµάδα των ηθοποιών-χορευτών που 
ανεβάζει το παραπάνω έργο. 

χορολόγος (ο) ο εκπαιδευµένος χορευτής, ο οποίος καταγράφει σε ειδικό 
σηµειακό κώδικα (βλ. λ. χορογραφή) ολόκληρα χορευτικά έργα (µπαλλέτα) 
στις πρόβες τους (ή τα παλαιότερα έργα όταν παρουσιάζονται) και 
χρησιµοποιεί τις σηµειώσεις για τη διδασκαλία των βηµάτων στους χορευτές, 
όταν τα έργα που κατέγραψε ξαναπαρουσια-στούν στη σκηνή. 

χοροπηδάδικο (το) (λαϊκ.-µειωτ.) το κλαµπ (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < χοροπηδώ + 
παραγ. επίθηµα -άδικο, πβ. κ. ορθ-άδικο]. 

χοροπήδηµα (το) → χοροπηδώ 
χοροπηδητό (το) τα ασυγχρόνιστα επιτόπια πηδηµατάκια που κάνει κάποιος, 

συνήθ. σε συνδυασµό µε κινήσεις και των χεριών, π.χ. ως εκδήλωση µεγάλης 
χαράς ή όταν παίζει ή διασκεδάζει κ.λπ.: τα παιδιά άρχισαν το ~ στην αυλή τού 
σπιτιού || (ειρων.) αποκαλείς χορό αυτό το ~; — χοροπηδητά επίρρ. 

χοροπηδηχτός, -ή, -ό αυτός που γίνεται µε ρυθµικά πηδήµατα: ~ βήµατα | 
περπάτηµα. 

χοροπηδώ ρ. αµετβ. {χοροπηδάς... | χοροπήδησα} 1. κινούµαι πηδώντας εδώ 
και εκεί µε ένταση και ζωηράδα: τα αρνάκια χοροπηδούσαν στο χορτάρι 2. 
κινώ το σώµα µου έντονα ή µε ρυθµό, συνήθ. από µεγάλη χαρά: µε TO τέλος 
τού αγώνα οι οπαδοί χοροπηδούσαν από τον ενθουσιασµό τής νίκης 3. 
αναπηδώ: χοροπήδησε απ'την έκπληξη. 
— χοροπήδηµα (το) (σηµ. 1, 2). 

χορός (ο) 1. το να χορεύει κανείς: αρχίζω τον ~ || το ρίχνω στον ~ || τρελαίνοµαι 
για ~ || πάω για ~ || πάνω στον ~ κάτι του είπε (καθώς χόρευαν) || δεν ξέρω ~ 
(να χορεύω) || αίθουσα χορού || πίστα χορού (σε κέντρο διασκέδασης}· ΦΡ. 
ανοίγω τον χορό (i) ξεκινώ πρώτος να χορεύω: οι νεόνυµφοι άνοιξαν τον χορό 
στο γλέντι (ii) κάνω πρώτος κάτι από µια σειρά όµοιων πραγµάτων που 
ακολουθούν: ήταν εκείνος που άνοιξε τον χορό των καταγγελιών κατά τού 
επιχειρηµατία || «αυτός ο παίκτης άνοιξε τον χορό των γκολ στο ντέρµπι» 
(εφηµ.) 2. (α) ο συγκεκριµένος συνδυασµός βηµάτων, κινήσεων τού κορµού 
και των άκρων, που αντιστοιχεί κάθε φορά σε ορισµένο µουσικό είδος ή ρυθ-
µό: το τανγκό, το βαλς, η ντίσκο, η σάµπα είναι χοροί || τι χορό θα χορέψουµε; 
|| κάνει θραύση ο καινούργιος αµερικανικός ~ || χοροί τής µόδας || µαθαίνω 
έναν ~ || τα βήµατα ενός ~ (β) κάθε τέτοιο ρυθµικό 

είδος που παγιώνεται µέσα στον χρόνο και επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο 
ή παραλλάσσει κατά γεωγραφική περιοχή, εµπλουτίζεται και τροποποιείται, 
συχνά από συγκεκριµένους δηµιουργούς: ελληνικοί ~ και τραγούδια || ο ~ τής 
κοιλιάς || παραδοσιακός | µοντέρνος | λαϊκός | κλασικός | δηµοτικός | συρτός | 
τσάµικος | καλαµατιανός | αντικριστός | µακεδονίτικος | νησιώτικος ~· ΦΡ. (α) ο 
χορός τής Σα-λώµης | των εφτά πέπλων βλ. λ. Σαλώµη (β) χορός κεφαλών 
χορός στον οποίο όσοι συµµετέχουν έχουν καλυµµένο (µε µάσκα) το πρόσωπο 
τους (γ) χορός τού Ζαλόγγου βλ. λ. Ζάλογγο (δ) ο χορός τού Ησαΐα (i) 
ΕΚΚΛΗΣ. τµήµα τής γαµήλιας τελετής, κατά την οποία ψάλ-λεται το «Ησαΐα 
χόρευε»: τελείωσε ο ~ (ii) (συνεκδ.) ο γάµος: χόρεψε τον ~ (παντρεύτηκε) 3. το 
καλλιτεχνικό είδος που χρησιµοποιεί το σώµα ως µέσο εκφράσεως διαθέσεων 
και αισθηµάτων σύµφωνα µε ορισµένες αρχές (λ.χ. µπαλλέτο σύγχρονου 
χορού): ασχολούµαι µε τον ~ || σπουδάζω ~ || η τέχνη τού ~ || δάσκαλος | σχολή | 
παπούτσια | κοστούµι | φορµάκι χορού || κλασικός | µοντέρνος | πρωτοποριακός 
| µεταµοντέρνος | πειραµατικός ~ || οµάδα χορού || οι πρωτοπόροι τού 
σύγχρονου ~· ΦΡ. χορός στον πάγο καλλιτεχνικός και αθλητικός χορός 
επιδείξεως | δεξιοτεχνίας, ατοµικός ή ανά ζεύγη, στον οποίο οι χορευτές 
διαγωνίζονται πάνω σε επιφάνεια µε πάγο φορώντας ειδικά παγοπέδιλα 4. 
(γενικότ.) κάθε ρυθµική κίνηση τού σώµατος, που µπορεί αυθόρµητα να κάνει 
κανείς, εκφράζοντας τις διαθέσεις του: πάνω στη χαρά του άρχισε έναν 
αυτοσχέδιο - 5. (µτφ.) κάθε κίνηση που έχει ρυθµό ή οδηγεί σε σχηµατισµό 
µορφών ή σχεδίων: ο ~ των κυµάτων (το ρυθµικό ανεβοκατέβασµα) || ο ~ των 
µελισσών γύρω απ' τα λουλούδια 6. (συνεκδ.) το σύνολο των ατόµων που 
χορεύουν: ο πρώτος τού ~ || φωτογράφισε τον ~· ΦΡ. (α) (παροιµ.) όποιος ε/ν' 
έξω απ' τον χορό, πολλά τραγούδια ξέρει αυτός που δεν έχει επωµιστεί ευ-
θύνες σε µια υπόθεση ή δεν γνωρίζει τα πράγµατα από κοντά, είναι εύκολο να 
ασκεί κριτική (β) µπαίνω στον χορό (i) αρχίζω να χορεύω (ii) (µτφ.) 
εµπλέκοµαι σε µια κατάσταση: «εκτός από τους µαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
µπαίνουν στον χορό των αντιδράσεων κατά τού νοµοσχεδίου» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
µπαίνω στο παιχνίδι (γ) (παροιµ.) άµα µπεις στον χορό, θα χορέψεις όταν 
βρεθείς σε δεδοµένη κατάσταση, θα αναγκαστείς να συµµετάσχεις σε αυτήν 
(δ) ο χορός καλά κρατεί για τη διαιώνιση µιας, συνήθ. αρνητικής, κατάστασης 
(ε) σέρνω τον χορό (i) είµαι ο πρώτος χορευτής σε σειρά, συνήθ. κυκλική, 
χορευτών (ii) πρωτοστατώ σε κάτι: αυτή η εταιρεία σέρνει τον χορό των αλλα-
γών στον χώρο τής κινητής τηλεφωνίας (στ) στήνω χορό αρχίζω να χορεύω 
µαζί µε άλλους: έστησαν χορό στην πλατεία τού χωριού γιορτάζοντας την 
εκλογική νίκη 7. κοινωνική εκδήλωση που οργανώνεται µε σκοπό οι 
καλεσµένοι να ψυχαγωγηθούν ακούγοντας τραγούδια, βλέποντας χορευτικά 
συγκροτήµατα (µπαλλέτα) και χορεύοντας οι ίδιοι και που συχνά γίνεται για 
να συγκεντρωθούν χρήµατα: ο ~ τής Λέσχης Αξιωµατικών | τού Συλλόγου 
Βενζινοπωλών | τού Α Λυκείου Χαλανδρίου || ο φετινός - σηµείωσε µεγάλη 
επιτυχία || φόρεµα | τουαλέτα χορού · 8. το σύνολο των ηθοποιών που χορεύουν 
και τραγουδούν τα χορικά των αρχαίων δραµάτων και σε ορισµένες περιπτώ-
σεις µετέχουν στη δράση τού έργου και διαλέγονται µε τους άλλους 
ηθοποιούς: ~ τραγωδίας | κωµωδίας- ΦΡ. (λόγ.) εν χορώ (εν χορώ) όλοι µαζί, 
µε µία φωνή: απάντησαν/ συµφώνησαν ~ΣΥΝ. οµόφωνα 9. ΕΚΚΛΗΣ. οι 
ψάλτες ή το σύνολο των πιστών, όταν ψάλλουν 10. (µτφ.) για πράγµατα που 
διακινούνται, εµφανίζονται ή γίνονται σε µεγάλη ποσότητα ή σε υπερβολικό 
βαθµό: ~ εκατοµµυρίων στο ΠΡΟ-ΠΟ || συνεχίζεται ο ~ των αποκαλύψεων για 
το σκάνδαλο || ~ αντιδράσεων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου, επειδή δεν έχει προσδιοριστεί η αρχική σηµ. τής 
λ., αν δηλ. ως χορός περιγραφόταν αρχικώς το σύνολο των χορευτών που 
πιάνονται χέρι-χέρι ή ο χώρος που διαµορφώθηκε για χορό. Έχει προταθεί η 
σύνδεση µε τους τ. χώρα, χώρος, που όµως είναι αβεβ. ετύµου. Ισχυρότερη 
φαίνεται η σύνδεση µε το αρχ. χόρτος µέσω τής ετεροιωµ. βαθµ. τού I.E. 
*gher- «κρατώ, περιβάλλω» δηλώνοντας είτε τον περιφραγµένο χώρο είτε τη 
συνήθεια των χορευτών να πιάνονται χέρι-χέρι. Σε αυτή την περίπτωση, 
πλησίον βρίσκεται το λιθ. 2äras «τάξη, σειρά», πβ. κ. σανσκρ. hârati «φέρνω, 
τραβώ»]. 

χοροστάσι (το) {χοροστασ-ιού | -ιών) (λαϊκ.) το µέρος όπου οι άνθρωποι 
συγκεντρώνονται και χορεύουν: η πλατεία ήταν το ~ τού χωριού || «στο ~ κι η 
Μαριώ σήµερα θα κατέβει» (Τ. Αθάνας). [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. χοροστάσιό]. 

χοροστάσιο (το) [1863] {χοροστασί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. το µέρος τής εκκλησίας 
στο οποίο στέκεται και ψάλλει ο χορός των ψαλτών: το ~ των δεξιών ψαλτών. 
[ΕΤΥΜ. < χορός + -στάσιο < θ. στα- τού ρ. Γ-στα-µαι, πβ. κ. εργο-στά-σιο]. 

χοροστατώ ρ. µετβ. {χοροστατείς... | χοροστάτησα} ΕΚΚΛΗΣ. (για αρχιερέα) 
τελώ τη λειτουργία χωρίς το µυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας: «ο 
Αρχιεπίσκοπος θα χοροστατήσει στον αγιασµό για τη γ'σύνοδο τής Βουλής» 
(εφηµ.). — χοροατασία (η) [µτγν.], χοροστατικός, -ή, -ό [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χοροστατώ (-έω) < αρχ. χοροστάτης «ο κορυφαίος τού 
χορού» < χορός + -στάτης < θ. στα- τού ρ. Γ-στα-µαι, πβ. κ. λυχνο-στάτης, 
πρωτοστατώ]. 

horror vacui λατ. (προφέρεται χόρορ βάκουι)- ελλην. ο τρόµος τού κενού- η 
τάση να µην αφήνει κάποιος κενό χώρο πάνω στο υλικό που χρησιµοποιεί 
(λ.χ. κάποιος που σχεδιάζει, κάποιος που γράφει πάνω σε µία σελίδα κ.λπ.). 

χορταίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {χόρτασ-α, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. ικανοποιώ την 
πείνα µου, νιώθω πλήρης από πλευράς τροφής και δεν θέλω να φάω άλλο, 
νιώθω κορεσµό: Κι άλλο θες; ∆εν χόρτασες ακόµη; || δεν χορταίνει µε τίποτα 
(για αχόρταγο) ΑΝΤ. πεινώ' ΦΡ. (παροιµ.) θα 



χορταποθήκη 1960 χούλιγκαν 
 

γυρίσει ο τροχός, θα | να χορτάσει κι ο φτωχός κάποτε θα αλλάξουν 
τα πράγµατα προς το καλύτερο κι έτσι θα βελτιωθεί η κατάσταση 
των οικονοµικά αδυνάτων 2. ικανοποιώ µια έλλειψη: µοίρασε ψωµί, 
για να χορτάσουν οι φτωχοί ♦ (µετβ.) 3. ικανοποιώ τις αισθήσεις που 
σχετίζονται µε τροφή και ποτό: ~ την πείνα µου | τη δίψα µου | την 
όρεξη µου 4. τρώω (κάτι) σε µεγάλη ποσότητα (µέχρι που νιώθω κο-
ρεσµό): στις διακοπές στο νησί χορτάσαµε φρέσκο ψάρι || - παγωτό | 
γλυκά | λειχουδιές 5. (µτφ.) απολαµβάνω ή υφίσταµαι (κάτι/κάποιον) 
σε µεγάλο βαθµό ή µέχρι κορεσµού: χορτάσαµε βροχή φέτος || προτού 
τον χορτάσουµε, µας ξανάφυγε για έξω || ~ ήλιο | τον ύπνο || πριν να 
σε χορτάσουν τα µάτια µου, εξαφανίστηκες ANT. επιθυµώ, µου λείπει 
6. (µτφ.) κάνω (κάποιον) να νιώσει κορεσµό: µας χόρτασε ψεύτικες 
υποσχέσεις τόσα χρόνια ΣΥΝ. κουράζω, µπουχτίζω· ΦΡ. (παροιµ.) ο 
λόγος σου µε χόρτασε και το ψωµί σου φά' το η υποστήριξη ή η συ-
µπεριφορά σου µε βοήθησαν περισσότερο από την τυχόν υλική σου 
προσφορά· σηµασία έχει η πρόθεση σου περισσότερο και όχι τόσο η 
πράξη. — χορτασµός (ο) [µτγν.] κ. χόρτασµα (το) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. 
µεσν., από τον αόρ. έ-χόρτασ-α τού αρχ. χορτάζω, κατά το σχήµα 
έσώπασα - σωπαίνω. Το αρχ. χορτάζω «ταΐζω - τρέφω (ζώα)» < 
χόρτος (βλ.λ.)]. 

χορταποθήκη (η) [1890] {χορταποθηκών} ο χώρος στον οποίο απο-
θηκεύεται χόρτο. 

χορτάρι (το) {χορταρ-ιού | -ιών} το χόρτο (βλ.λ.). — (υποκ.) χορτα-
ράκι (το), χορτάρινος, -η, -ο κ. χορταρένιος, -ια, -ιο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
χορτάριον, υποκ. τού αρχ. χόρτος]. 

χορταριάζω ρ. αµετβ. {χορτάριασ-α, -µένος} 1. γεµίζω χόρτα στην 
επιφάνεια µου: µε την άνοιξη χορτάριασε ο τόπος όλος 2. φύονται 
πάνω µου βρύα: χορταριασµένος τοίχος 3. (µτφ.) εγκαταλείποµαι στη 
µοίρα µου, φθείροµαι: χορτάριασαν τα σπίτια και οι τάφοι. — χορ-
τάριασµα (το). 

χορταρικό (το) (κυρ. στον πληθ.) κάθε µικρό πράσινο φυτό που τρώ-
γεται ΣΥΝ. χόρτο. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. επιθ. *χορταρικός < 
χορτάρι]. 

χόρταση (η) [1833] (χωρ. πληθ.} η ικανοποίηση πείνας ή επιθυµίας 
ΣΥΝ. χόρτασµα·  ΦΡ. δεν είναι (και) για χόρταση για πράγµατα που 
πρέπει να γίνονται ή να καταναλώνονται µε µέτρο: φτάνουν πια οι 
βόλτες- ~! Επίσης (λαϊκ.) χορτασιά [ΕΤΥΜ. < αρχ. χορτάζω (βλ. λ. 
χορταίνω)]. 

χόρτασµα (το) → χορταίνω 
χορτασµός (ο) → χορταίνω 
χορταστικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που είναι αρκετός, ώστε να ικα-

νοποιήσει την πείνα κάποιου: ~ πρωινό | γεύµα | µερίδα 2. αυτός που 
προσφέρει ικανοποίηση: ~ θέαµα. 

χορτάτος, -η, -ο 1. αυτός που έχει ικανοποιήσει πλήρως την πείνα του 
ή τις επιθυµίες του: είναι ~ από φαΐ | από ηδονές ΣΥΝ. πλήρης ANT. 
πεινασµένος, πειναλέος· ΦΡ. (α) (παροιµ.) και η πίτα ολόκληρη | 
σωστή και ο σκύλος χορτάτος βλ. λ. πίτα (β) χορτάτος άνθρωπος ως 
χαρακτηρισµός για πρόσωπο που δεν έχει ανάγκη από υλικά αγαθά, 
υλικά και ψυχικά γενναιόδωρος ή αυτάρκης 2. χορτάτοι (οι) οι πλού-
σιοι: οι ~ δεν λογαριάζουν τους φτωχούς. [ΕΤΥΜ. < χορταίνω + 
παραγ. επίθηµα -άτος, πβ. κ. τρεχ-άτος]. 

Χορτιάτης (ο) όρος τής Κ. Μακεδονίας Α. τής Θεσσαλονίκης. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. τοπωνύµιο, από τη βυζαντινή µονή Χορταϊτη, που υπήρξε 
στους πρόποδες του]. 

χόρτο (το) 1. χαµηλή πυκνή βλάστηση: ξεριζώνω | κόβω τα ~ || πυκνά 
- κάλυπταν το κατώφλι ΣΥΝ. χλόη, πρασινάδα 2. (συνεκδ.) το µέρος 
που καλύπτεται από πράσινη βλάστηση: κυλιέµαι | κάθοµαι | ξα-
πλώνω στο — || ο παίκτης έπεσε σφαδάζοντας στο - ΣΥΝ. χλόη, χλοο-
τάπητας, γκαζόν, πρασινάδα 3. τα πράσινα µέρη ενός φυτού ή η χα-
µηλή βλάστηση που χρησιµοποιείται ως τροφή για τα ζώα: ρίχνω ~ 
στα ζωντανά- ΦΡ. τρώω χόρτο | κουτόχορτο βλ. λ. κουτόχορτο 4. 
χόρτα (τα) (α) µικρά εδώδιµα φυτά αυτοφυή ή προϊόντα καλλιέργει-
ας: µαζεύω ~ || άγρια | καλλιεργηµένα ~ (β) (συνεκδ.) το φαγητό από 
βρασµένα ποώδη φυτά: µια µερίδα ~ 5. (µτφ.) αυτός που έχει εντελώς 
ουδέτερη γεύση: σκέτο ~ η περίφηµη σπεσιαλιτέ τού καταστήµατος! 
ΣΥΝ. µάππα, κολοκύθι 6. (αργκό) η µαριχουάνα ή το χασίς (βλ.λ.): κα-
πνίζει ~. — χάρτινος, -η, -ο [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χόρτον, µεταπλασµένο ουδ. τού αρχ. χόρτος (βλ.λ.) µε 
αλλαγή γένους κατά τα λάχανον, φυτόν κ.τ.ό.]. 

χόρτο- κ. χορτό- κ. χορτ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 
που σχετίζονται: 1. µε το χόρτο: χορτο-καλύβα, χορτο-νοµή, χορτ-απο-
θήκη 2. µε τα χορταρικά, τα λαχανικά: χορτο-φάγος, χορτό-σουπα. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. χορτο-κοπή, 
χορτο-φάγος), που προέρχεται από το αρχ. χόρτος (βλ. λ. χόρτο)]. 

χορτοκαλύβα (η) [1889] {δύσχρ. χορτοκαλυβών} χορταρένια καλύ-
βα. 

χορτοκόπτης (ο) {χορτοκοπτών} η χορτοκοπτική µηχανή. 
χορτοκοπτικός, -ή, -ό αυτός που χρησιµεύει στο κόψιµο των χόρτων: 

~ µηχανή. [ΕΤΥΜ. < χόρτο + -κοπτικός < κόπτης]. 
χορτολιβαδικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε λιβάδια, τα οποία 

έχουν χόρτο αυτοφυές ή καλλιεργηµένο: ~ έκταση || δηµόσια ~ κτή-
µατα. 

χορτονοµή (η) (επίσ.) η πράσινη βλάστηση ή/και τα χόρτα που χρη-
σιµοποιούνται ως τροφή για τα οικόσιτα ζώα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
χόρτος + νοµή < νέµω]. 

χορτόπιτα (η) {δύσχρ. χορτοπιτών) πίτα που αποτελείται από στρώ-
µατα ζύµης ή φύλλου πάνω και κάτω και έχει στο µέσον γέµιση από 
άγρια ή καλλιεργηµένα χόρτα: νόστιµη | σπιτική | πετυχηµένη ~. 

χόρτος (ο) φυτό που χρησιµεύει ως τροφή για τα ζώα. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ghor-to- (µε παραγ. επίθηµα -τος, πβ. κ. φόρ-τος), ετε-
ροιωµ. βαθµ. τού I.E. *gher- «κρατώ, περιβάλλω», πβ. λατ. hortus «κή-
πος» (> ισπ. huerto), αρχ. ιρλ. gort «φράχτης», ρωσ. gorod «πόλη», 
γοτθ. gards «αυλή», αγγλ. yard «σπίτι» κ.ά. Σύµφωνα µε αµφισβητού-
µενες απόψεις, στην ίδια ετυµολογική οικογένεια ανάγεται το φρυγ. 
τόπων. Γόρδιον και το «πελασγικό» τόπων. Γόρτυς. Το ουσ. χόρτος δή-
λωνε αρχικώς τον περιφραγµένο χώρο, ο οποίος διατίθεται για βο-
σκή, σύντοµα όµως η λ. δήλωσε και την ίδια την τροφή των ζώων, το 
χορτάρι]. 

χορτοσαλάτα (η) {δύσχρ. χορτοσαλατών} σαλάτα από χόρτα. 
χορτόσουπα (η) {δύσχρ. χορτοσουπών} σούπα µε κύριο συστατικό 

της χορταρικά: νόστιµη | ζεστή ~. 
χορτοτάπητας (ο) {χορτοταπήτων} ο χλοοτάπητας (βλ.λ.). 
χορτοφαγία (η) [1897] (χωρ. πληθ.} το να τρώει κανείς κυρ. λαχανι-

κά και γενικότ. φυτικά προϊόντα, αποφεύγοντας συστηµατικά το κρέ-
ας και σε ορισµένες περιπτώσεις και τα παράγωγα του εξαιτίας θρη-
σκευτικών λόγων (σε ανατολικές θρησκείες), ζωοφιλίας ή υγιεινής 
διατροφής. — χορτοφαγικός, -ή, -ό [1891]. 

χορτοφάγος, -ος, -ο 1. αυτός τού οποίου ο οργανισµός είναι έτσι 
προσαρµοσµένος, ώστε να τρέφεται αποκλειστικά µε χόρτα ή/και 
φρούτα: ~ ζώα ΣΥΝ. φυτοφάγος ANT. σαρκοφάγος 2. αυτός που έχει 
επιλέξει να µην τρέφεται µε κρέας και σε ορισµένες περιπτώσεις ούτε 
µε τα παράγωγα του (για θρησκευτικούς λόγους, από ζωοφιλία ή για 
λόγους υγιεινής): (κ. ως ουσ.) φανατικός | περιστασιακός ~. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. < χόρτος + -φάγος, από το θ. τού αρχ. αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. 
φαγητό)]. 

χορωδία (η) {χορωδιών} σύνολο ατόµων που τραγουδούν µαζί µου-
σικές συνθέσεις: η φηµισµένη ~ Staatskapelle τής ∆ρέσδης || παιδική | 
εκκλησιαστική - || µέλος | διευθυντής χορωδίας ΣΥΝ. κόρο. — χο-
ρωδιακός, -ή, -ό, χορωδιακά επίρρ. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χορωδία < χορός 
+ -φδία < φδή]. 

χορωδός (ο/η) το µέλος χορωδίας (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. 
< χορός + -ωδός < ωδή, πβ. κ. ψαλτ-ωδός]. 

χότζας (ο) {-ες κ. -άδες} 1. µουσουλµάνος ιερωµένος, ο οποίος γνω-
ρίζει, ερµηνεύει και διδάσκει το ιερό βιβλίο, το Κοράνιο: βγαίνει ο ~ 
στο τζαµί και λέει το «Μπιρ Αλλάχ» || φωνάζω σαν τον ~ 2. Χότζας 
(ο) ο πρωταγωνιστής διασκεδαστικών ηθικοπλαστικών ιστοριών τής 
Ανατολής. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hoca < περσ. khwäja]. 

χουβαρντάδικος, -η, -ο → χουβαρντάς 
χουβαρνταλίκι κ. κουβαρνταλίκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το να φέ-

ρεται κανείς µε γενναιοδωρία, να ξοδεύει µε άνεση για τους φίλους 
του ΣΥΝ. γαλαντοµία ANT. τσιγγουνιά, µιζέρια. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
hovardahk < hovarda «χουβαρντάς»]. 

χουβαρντάς κ. κουβαρντάς (ο) {χουβαρντάδες}, χουβαρντού κ. 
κουβαρντού (η) {χουβαρντούδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που ξοδεύει µε 
άνεση για τους άλλους, που δεν τσιγγουνεύεται: άνθρωπος - και 
γλεντζές- ήταν αγαπητός σε όλους ΣΥΝ. ανοιχτοχέρης, γενναιόδωρος, 
γαλαντόµος ΑΝΤ. σφιχτοχέρης, τσιγγούνης, µίζερος. — χουβαρντάδι-
κος, -η, -ο κ. κουβαρντάδικος, χουβαρντάδικα κ. κουβαρντάδικα 
επίρρ., χουβαρντοσύνη κ. κουβαρντοσύνη (η). [ΕΤΥΜ. < τουρκ. 
hovarda]. 

χουγιάζω ρ. αµετβ. {χούγιαξα} (διαλεκτ.) φωνάζω δυνατά από από-
σταση. — χούγιασµα κ. χουγιαχτό (το). [ΕΤΥΜ. < σλαβ. huj(ati), µε 
προσαρµογή κατά τα ρ. σε -άζω]. 

χουζουρεύω ρ. αµετβ. {χουζούρε-ψα, -µένος} µένω ξαπλωµένος στο 
κρεβάτι, αφού ξυπνήσω, χωρίς να κάνω τίποτα και απολαµβάνοντας 
αυτή την κατάσταση: τα κυριακάτικα πρωινά ~ µέχρι αργά στο κρε-
βάτι ΣΥΝ. τεµπελιάζω, αράζω, ραχατεύω. — χουζούρεµα κ. χουζού-
ρι (το)% 

χουζούρης (ο) {χουζούρηδες} (λαϊκ.) πρόσωπο που του αρέσει να 
χουζουρεύει. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. huzur]. 

χούι (το) {χωρ. γεν. | χούγια} (λαϊκ.) 1. έµφυτη ιδιότητα ή βαθιά ριζω-
µένη συνήθεια, κυρ. αρνητική: καθένας µε τα - του || είναι το ~ του 
αυτό- δεν µπορείς να του το κόψεις ΣΥΝ. ιδιοτροπία- ΦΡ. (παροιµ.) 
πρώτα βγα'ιν' η ψυχή κι ύστερα το χούι είναι αδύνατον να απαλλα-
γεί κανείς από τις κακές συνήθειες του 2. (συνεκδ.) ο συγκεκριµένος 
τρόπος µε τον οποίο πρέπει να χειρίζεται κανείς µηχάνηµα ή συ-
σκευή: µη ζορίζεις το µηχάνηµα- έχει κι αυτό τα ~ του 3. (µτφ.) κάθε 
ιδιαιτερότητα ως προς τη χρήση, τη λειτουργία κ.λπ. [ΕΤΥΜ < 
τουρκ. huy]. 

χούλα-χουπ κ. χουλαχούπ (το) {άκλ.} 1. µεταλλικό ή πλαστικό 
στεφάνι το οποίο γυρνά κάποιος γύρω από τη µέση και τους γοφούς 
του καθώς τους κινεί κυκλικά 2. (συνεκδ.) παλαιότερος αµερικανικός 
χορός στον οποίο χρησιµοποιούσαν τα παραπάνω στεφάνια. [ΕΤΥΜ. 
< αµερ. hula-hoop < hula (χαβανέζικη λ. που δηλώνει χορό των ιθαγενών) 
+ αγγλ. hoop «(µεταλλικό) στεφάνι»]. 

χουλιάρι (το) {χουλιαρ-ιού | -ιών} (διαλεκτ.) το κουτάλι (βλ.λ.). — 
(µεγεθ.) χουλιάρα (η). 
[ΕΤΥΜ. < χουχλιάρι | χοχλιάρι (µε ανοµοιωτ. αποβολή τού -χ-) < µτγν. 
κοχλιάριον (µε αφοµοίωση), υποκ. τού αρχ. κοχλίας]. 

χουλιαριά (η) (διαλεκτ.) η κουταλιά (βλ.λ.). 
χούλιγκαν (ο) {άκλ.} 1. ο φανατικός οπαδός αθλητικού σωµατείου, 

που συχνά µετέχει µαζί µε άλλους σε έκτροπα πριν, µετά και κατά τη 
διάρκεια των αγώνων εις βάρος τής αντίπαλης οµάδας, των οπαδών 
της ή/και σε καταστροφή δηµόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας: οι ~ έκα-
ψαν το γήπεδο | τον σταθµό τού τρένου || συµπλοκές αστυνοµικών και 
νεαρών ~ 2. (γενικότ.) άτοµο, συνήθ. νεαρής ηλικίας, µε αντικοι-
νωνική συµπεριφορά ΣΥΝ. ταραξίας, ταραχοποιός. Επίσης (σπανιότ.) 



χουλιγκανισµός 1961 χρέος 
 

χουλιγκάνος — χουλιγκανικός, -ή, -ό κ. χουλιγκάνικος. -η, -ο, χου-
λιγκάνικα επίρρ. 
[ΕΤΎΜ. < αγγλ. hooligan, από το όν. τού Ιρλανδού εγκληµατία Patrick 
Hooligan, που έδρασε στο Λονδίνο το 1898]. 

χουλιγκανισµός (ο) 1. η πρόκληση ή συµµετοχή σε επεισόδια µεταξύ 
οπαδών αντίπαλων οµάδων (ποδοσφαίρου, µπάσκετ και γενικότερα 
αθλητικών σωµατείων), καθώς και οι καταστροφές που προκα-
λούνται από αυτά τα επεισόδια 2. (γενικότ.) η φασιστική και ισοπε-
δωτική συµπεριφορά απέναντι στους άλλους: ο ~ στην πολιτική ζωή 
τής χώρας. [ΕΤΥΜ. Μκαφορά τού αγγλ. hooliganism (βλ. κ. 
χούλιγκαν)]. 

χούµος (ο) το χώµα που δηµιουργείται από φυτά ή φλούδα φρούτων 
ή/και υπολείµµατα τροφών που αποσυντίθενται και είναι ιδανικό για 
λίπασµα. — χουµικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < λατ. humus «γη, έδαφος»]. 

χουνέρι (το) {χουνερ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το πάθηµα που συµβαίνει 
ξαφνικά: παθαίνω µεγάλο ~ ΣΥΝ. κάζο. [ΕΤΥΜ. < τουρκ. hüner 
«δεξιοτεχνία»]. 

χούντα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. (α) οµάδα πολιτικών που καταλαµβά-
νει την κυβερνητική εξουσία (για χώρες τής Λατινικής Αµερικής) (β) 
(γενικότ.) οµάδα πολιτικών και στρατιωτικών που καταλαµβάνουν 
την εξουσία µε πραξικόπηµα (βλ.λ.) και επιβάλλουν µε τη δύναµη 
των όπλων δικτατορικό καθεστώς: η ~ των στρατηγών στην Αργεντι-
νή || η ~ των συνταγµαταρχών στην Ελλάδα (γ) (µτφ.) χαρακτηρισµός 
πολιτικής εξουσίας που ενεργεί αυταρχικά και δεν λαµβάνει υπόψη 
τη λαϊκή βούληση 2. Χούντα (η) η δικτατορία που επιβλήθηκε στην 
Ελλάδα από το 1967 ώς το 1974: θύµα | οπαδός | εξόριστος τής ~. 
[ΕΤΥΜ. < ισπ. junta, ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. junto «ενωµένος, συν-
δεδεµένος» < λατ. junctus, µτχ. τ. τού ρ. jüngere «ενώνω, συνδέω»]. 

χουντικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χούντα (βλ.λ.): ~ νό-
µος | διώξεις | οργάνωση 2. χουντικός (ο), χουντικ-ή | -ισ (η) ο οπαδός ή 
το µέλος τής χούντας (βλ.λ.) 3. χουντικοί (οι) οι στρατιωτικοί και οι 
πολιτικοί που οργάνωσαν την ανατροπή τής νόµιµης κυβέρνησης 
στην Ελλάδα το 1967, καθώς και όσοι συµµετείχαν στις µετέπειτα 
κυβερνήσεις τους. — χουντικά επίρρ. 

χουντοβασιλικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τους χουντικούς 
οπαδούς τής µοναρχίας και τις δραστηριότητες τους: ~ εφηµερίδα 
ΣΥΝ. βασιλοχουντικός. 

χουρµαδιά (η) φυτό (όπως ο φοίνικας) µε γερό κορµό, φύλλωµα από 
µακρόστενα, σκληρά φύλλα και γευστικούς καστανούς καρπούς, 
τους χουρµάδες. 

χουρµάς (ο) {χουρµάδες} ο καρπός τής χουρµαδιάς, µικρός, καφέ 
χρώµατος, µε µεγάλο κουκούτσι, πολύ γευστικός, τον οποίο συχνά 
αποξηραίνουν, για να συντηρηθεί. [ΕΤΥΜ. µεσν. < τουρκ. hurma]. 

χους (ο) {χου κ. χοός, χουν} (αρχαιοπρ.) 1. το χώµα (βλ.λ.) 2. ΕΚΚΛΗΣ. 
το υλικό το οποίο ο θεός χρησιµοποίησε, για να δηµιουργήσει τον 
άνθρωπο ΣΥΝ. πηλός, λάσπη. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. χους < *χοΈ-ος (µε σίγηση τού ενδοφωνηεντικού -Ε- και 
συναίρεση), ετεροιωµ. βαθµ. τού χέω (βλ.λ.)]. 

χούφτα κ. φούχτα (η) {δύσχρ. χουφτών} 1. το εσωτερικό τής παλά-
µης, όπως σχηµατίζεται, όταν κάποιος λυγίσει ελαφρά τα δάχτυλα 
του προς τα µέσα: άπλωσε τη ~ του ζητιανεύοντας 2. (συνεκδ.) η πο-
σότητα που χωρά στο εσωτερικό τού χεριού, την παλάµη: µια ~ κα-
λαµπόκι ΣΥΝ. χεριά- ΦΡ. µε τις χούφτες χωρίς φειδώ, µε αφθονία: βά-
ζει τη ζάχαρη | το λάδι ~ ΣΥΝ. µε το τσουβάλι 3. (συνεκδ.) πολύ µικρή 
ποσότητα ή αριθµός: «Για µια χούφτα δολάρια» (για πολύ λίγα χρή-
µατα- τίτλος ταινίας) || µια ~ στρατιώτες αντιστέκονταν ακόµα 4. το 
µέρος από το οποίο πιάνει κάποιος ένα αντικείµενο: πιάνω το σπαθί 
απ' τη - ΣΥΝ. λαβή, πιάσιµο. Επίσης (λαϊκ.) χουφτιά κ. φουχτιά (σηµ. 
2). — (υποκ.) χουφτίτσα (η). [ΕΤΎΜ. < φούχτα (βλ.λ.)]. 

χοόφταλο (το) (λαϊκ.-µειωτ.) πολύ γέρος άνθρωπος µε κακή υγεία 
και κράση: τέτοιο - και θέλει πάντρευες! 
[ΕΤΥΜ. < χούφτα | φούχτα + παραγ. επίθηµα -αλο, πβ. κ. θρύψ-αλο. 
Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται σε τ. κούφταλο (µε αφοµοίωση τού κ-
προς το διαρκές -φ-) < αρχ. κύπτω «σκύβω» + παραγ. επίθηµα -αλο]. 

χουφτιάζω κ. (σπανιότ.) φουχτιάζω ρ. µετβ. {χούφτιασ-α, -τηκα, -
µένος} (λαϊκ.) πιάνω (κάτι) δυνατά µε τη χούφτα: χούφτιασε το ξύλο, 
για να κρατηθεί ΣΥΝ. αδράχνω, αρπάζω. — χούφτιασµα (το). 

χουφτώνω κ. φουχτώνω ρ. µετβ. {χούφτω-σα, -θηκα} (λαϊκ.) 1. 
χουφτιάζω (βλ.λ.) 2. αποσπώ (συνήθ. οικονοµικό) όφελος µε βίαιο ή 
παράνοµο τρόπο: µόλις χούφτωσε το παραδάκι, την κοπάνησε ΣΥΝ. 
αρπάζω, βουτάω · 3. πιάνω µέλος τού σώµατος άλλου ατόµου (συ-
νήθ. γυναίκας) µε ερωτικό σκοπό: της χούφτωσε το στήθος ΣΥΝ. βά-
ζω χέρι. — χούφτωµα (το). 

χουχουλιάζω ρ. µετβ. {χουχούλιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) ζεσταί-
νω µε την ανάσα µου: ~ τα χέρια µου. Επίσης χουχουλίζω — χου-
χούλιασµα κ. χουχούλισµα (το). 
[ΕΤΎΜ. Ονοµατοπ. λ. (µε εκφραστ. αναδιπλασιασµό), από τον ήχο τής 
εκπνοής]. 

χοχλάζω ρ. → κοχλάζω 
χοχλακιάζω ρ. → κοχλάζω 
χοχλάκιασµα (το) → κοχλάζω 
χοχλακίζω ρ. → κοχλάζω 
χοχλάκισµα (το) → κοχλάζω 
χοχλακώ ρ. → κοχλάζω 
χοχλίδι (το) {χοχλιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. µικρό θαλασσινό όστρακο: 

µικροσκοπικό | λαµπερό ~ · 2. µικρό βότσαλο: βρεγµένο | ζωγραφι-
σµένο ~ (πβ. κ. λ. κοχλάδι). — (υποκ.) χοχλιδάκι (το). 

[ΕΤΥΜ < µτγν. κοχλίδιον (µε προληπτ. αφοµοίωση), υποκ. τού αρχ. κό- 
χλος (βλ. κ. κοχλίας)]. χοχλιος (ο) (διαλεκτ.-κυρ. στον πληθ.) τα 
σαλιγκάρια, κυρ. αυτά που χρησιµοποιούνται για φαγητό: χοχλιοί στον 
ατµό | κοκκινιστοί. [ΕΤΥΜ. Βλ. λ. κοχλιός]. χόχλος (ο) (λαϊκ.) το 
βράσιµο, ο κοχλασµός. 
[ΕΤΥΜ. < χοχλάζω (υποχωρητ.)]. χράµι (το) {χραµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 
χοντρό στρωσίδι που υφαίνεται στον αργαλειό ή σκέπασµα για το 
κρεβάτι. 
[ΕΤΥΜ. < τουρκ. ihram «λευκός µανδύας, τον οποίο φορούν οι µου-
σουλµάνοι προσκυνητές στη Μέκκα»]. χρεία (η) {χρειών} 1. η 
ανάγκη που δηµιουργείται από τις καταστάσεις: αν υπάρξει ~ να 
πολεµήσουµε, θα το κάνουµε || οι ~ τής καθηµερινότητας- ΦΡ. τιχρείαν 
έχοµεν µαρτύρων; βλ. λ. τι 2. η στέρηση: η ~ µάς έχει τσακίσει ΣΥΝ. 
φτώχια, ένδεια, στέρηση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ία. [ΕΤΎΜ. αρχ. < χρη-ΐα (µε 
βράχυνση τού -η- προ ηµιφώνου), τ. που απαντά στον Ησύχιο, < ρ. χρή 
+ -ία, πβ. κ. πεν-ία. Το αρχ. απρόσ. ρ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη, 
υπάρχει υποχρέωση» είναι αβεβ. ετύµου και σχηµατισµού. ∆εν είναι 
σαφές αν το ρ. χρή αποτελούσε αρχικώς ουδ. ή θηλ. όνοµα, καθώς ως 
ουδ. είναι ασυνήθιστο στην Ελληνική, ενώ ως θηλ. δεν θα µπορούσε να 
παραβληθεί προς τα πλην, δήν, µεσόδµη (που εµφανίζουν θ. σε -5- και 
όχι σε -ë-). Ασχέτως προς το αρχικό γένος τής λ., ο συνδυασµός τού 
χρή µε το ρ. ειµί οδήγησε στην τελική ρηµατοποίηση τής λ.: απρφ. χρή 
είναι > χρήναι, παρατ. χρή ην> χρήν κ.τ.ό. Από τις προταθείσες 
ετυµολογίες η λιγότερο αµφισβητούµενη είναι η αναγωγή στο I.E. 
*gher- «χαίροµαι» (βλ. λ. χαίρω). Οµόρρ. χρώµαι (-άο-), χρέ-ος, χρή-
µα, χρησ-τός, χρησ-µός, χρήσ-της, χρή-σις (-η), χρει-άζοµαι, ά-χρεϊος 
κ.ά.]. 
χρειάζοµαι ρ. µετβ. κ. αµετβ. αποθ. {χρειάσ-τηκα (λόγ. -θηκα)} ♦ 

(µετβ.) 1. έχω ανάγκη (κάτι), µου λείπει (κάτι): σε ~· µη φύγεις! || ~ 
αγάπη | χρήµατα | βοήθεια | νέα ρούχα | πολλή ώρα για να τελειώσω 
τη δουλειά || τα ρούχα χρειάζονται καθάρισµα 2. (απρόσ. χρειάζεται) 
είναι αναγκαίο να: ~ να υπογράψεις || αν χρειαστεί, τηλεφώνησε µου || 
~ θάρρος για να τον αντιµετωπίσεις || ένα κονιάκ είναι ό,τι ~ για το 
κρύο! || δεν ~ να µπω σε λεπτοµέρειες ΣΥΝ. πρέπει, οφείλει κάποιος· 
ΦΡ. τα χρειάστηκα αισθάνθηκα έντονο φόβο: µόλις άκουσα βήµατα 
πίσω µου, ~! ΣΥΝ. τροµάζω, (οικ.) τα παίζω ♦ 3. (αµετβ.) είµαι ανα-
γκαίος: άφησε κάποια ρούχα πίσω- δεν χρειάζονται όλα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
αποθετικός. [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. χρεία (βλ.λ.)]. 

χρειαζούµενος, -η, -ο (καθηµ.) 1. αυτός που χρησιµεύει σε κάτι, που 
τον χρειαζόµαστε: ~ υλικά | έγγραφα ΣΥΝ. αναγκαίος, χρήσιµος, 
(λόγ.) χρειώδης 2. χρειαζουµενα (τα) ο απαραίτητος εξοπλισµός: τα 
~ για το σπίτι τους στοίχισαν πολύ || να πάρεις µαζί σου µόνον τα ~ 
ΣΥΝ. χρειώδη, αναγκαία, απαραίτητα. 
[ΕΤΥΜ. < χρειάζοµαι + -ούµενος, των µτχ. ρ. σε -ώ (κατά τα αρχ. συ-
νηρηµένα), πβ. κ. χαρ-ούµενος, µελλ-ούµενος]. 

χρειώδης, -ης, -ες {χρειώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} 1. (λόγ.) αυτός που 
χρησιµεύει σε κάτι: οι ~ εξηγήσεις ΣΥΝ. αναγκαίος, χρήσιµος, χρεια-
ζούµενος 2. χρειώδη (τα) αυτά που είναι απαραίτητα: να αγοράσετε 
µόνον τα ~· τίποτα περιττό ΣΥΝ. (καθηµ.) χρειαζουµενα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. χρεία + παραγ. επίθηµα -ώδης 
(βλ.λ.)]. 

χρεµετίζω ρ. αµετβ. {χρεµέτισα} (για άλογα) βγάζω έντονο ήχο από 
τη µύτη και το στόµα: το άλογο χρεµέτιζε αγριεµένο ΣΥΝ. χλιµιντρί-
ζω. — χρεµέτισµα (το) [µτγν.] κ. χρεµετισµός (ο) [αρχ.]. [ΕΤΥΜ 
αρχ., εκφραστ. τ. (σε -ετ-ίζω), όπως φαίνεται και από τα πα-ράλλ. 
χρεµίζω, χρεµέθω (κατά το σχήµα φλέγω - φλεγέθω και γέµω -
γεµίζω). Η ποικιλία των τ. δείχνει ότι ως αρχικός τ. πρέπει να υπο-
δειχθεί ένα ρ. *χρέµω < I.E. *ghrem- «θορυβώ, βροντώ, µουγκρίζω», 
πβ. λετ. gremju «θορυβώ, εξοργίζοµαι», ρωσ. gremlju «βροντώ, κροτα-
λίζω», αρχ. γερµ. gremmen «θυµώνω» κ.ά.]. 

χρεο- → χρεω- 
χρεογραφο (το) → χρεώγραφο 
χρεοκοπία (η) → χρεωκοπία 
χρεοκοπώ ρ. → χρεωκοπώ 
χρεολυσία (η) → χρεωλυσία 
χρεολύσιο (το) → χρεωλύσιο 
χρεολυτικός, -ή, -ό → χρεωλυτικός 
χρεόλυτρο (το) → χρεώλυτρο 
χρεοπιστώνω ρ. → πιστοχρεώνω 
χρεοπίστωση (η) → πιστοχρεώνω 
χρέος (το) {χρέ-ους | -η, -ών} 1. κάθε οφειλή χρηµατικού ποσού ή άλ-

λου περιουσιακού στοιχείου από άτοµο ή εταιρεία προς άλλο άτοµο 
ή εταιρεία: έχουν µαζευτεί πολλά ~ και πρέπει να εξοφληθούν || δη-
µιουργώ | εξοφλώ | παραγράφω | παρακρατώ ~ || δηµόσιο ~ (οι οφειλές 
τού ∆ηµοσίου προς τρίτους, οι οποίες προέρχονται από τη σύναψη 
δανείων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών) || εξωτερικό | 
ληξιπρόθεσµο | µακροπρόθεσµο | εκκρεµές ~ || έχω χρέη (χρωστώ πολ-
λά) || συνελήφθη για χρέη προς το ∆ηµόσιο || διαγράφω τα - κάποιου-
ΦΡ. (α) χρέος τιµής η ηθική υποχρέωση· (γενικότ.) κάθε υποχρέωση 
ή οφειλή που πρέπει να ξεπληρώσει ο ευεργετηθείς (β) (παροιµ.) 
όποιος αγαπά το χρέος, έχει φίλο του | σύντροφο το ψέµα αυτός 
που συνηθίζει να χρεώνεται, επειδή το πιθανότερο είναι να µη µπο-
ρεί να πληρώσει, λέει πολλά ψέµατα (γ) µε πνίγουν τα χρέη χρω-
στάω πάρα πολλά χρήµατα και δεν µπορώ να τα αποπληρώσω (δ) βά-
ζω χρέος δανείζοµαι ή αγοράζω µε δόσεις (ε) αφήνω πίσω µου χρέη 
τα χρέη µου µεταβιβάζονται σε άλλους (π.χ. στους κληρονόµους µου, 
όταν πεθάνω): η προηγούµενη διοίκηση άφησε πίσω της µεγάλα χρέη, 
τα οποία καλείται τώρα να εξοφλήσει η νέα διοίκηση || ο πατέ- 
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ρας πεθαίνοντας άφησε πίσω τον χρέη · 2. αυτό που οφείλει κάποιος 
να πράξει από ηθικής πλευράς: θεωρώ -µου να σου µιλήσω || έχω ~ 
να σε ειδοποιήσω || κάνω το ~ µου απέναντι στους γονείς, στην πα-
τρίδα και στον Θεό || η φωνή τού ~ ΣΥΝ. καθήκον, υποχρέωση· ΦΡ. (ευ-
φηµ.) εκπληρώνω | εξοφλώ το κοινόν χρέος πεθαίνω: εκπλήρωσε το 
κοινόν χρέος 3. χρέη (τα) τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις: εκτελώ ~ 
διευθυντή || όταν απουσιάζει ο αντισυνταγµατάρχης, ο ταγµατάρχης 
αναλαµβάνει ~ διοικητού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χρέος | χρείος < *χρήος (µε βράχυνση τού -η- προ φωνήεντος, πβ. κ. 
ηώς > έως) < ρ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη» (βλ. λ. χρεία) + -ος, πβ. 
κ. είδος. Η λ. σήµαινε αρχικώς «ό,τι χρησιµοποιείται για ορισµένο 
σκοπό, οτιδήποτε είναι αναγκαίο», ενώ µέσω τού δικαστικού 
λεξιλογίου και των συνθέτων σε -χρέος | -χρεως οδηγήθηκε στη σηµ. 
«οφειλή». Η φρ. χρέος τιµής αποδίδει την αγγλ. debt of honour]. 

χρεοστάσιο (το) → χρεωστάσιο 
χρεοφειλέτης (ο) → χρεωφειλέτης 
χρεω- κ. χρεώ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνει 

ότι κάτι σχετίζεται µε χρέος: χρεω-κοπία, χρεώ-γραφο. [ΕΤΥΜ. Α' 
συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. χρέος 
µέσω τού οµηρικού τ. χρέως (< *χρήος, µε αντιµεταχώρη-ση). Η γρ. 
µε -ω- είναι αρχαιότ. και καλύτερα παραδεδοµένη από τη γρ. µε -ο- 
(χρεο-), η τελευταία δεν θα µπορούσε ωστόσο να θεωρηθεί 
εσφαλµένη]. 

χρεώβαρο (το) ο τόκος που προστίθεται στο χρέος (βλ.λ.), το οποίο 
προέρχεται από δανεισµό. 

χρεώγραφο κ. χρεόγραφο (το) [1833] {χρεωγράφ-ου | -ων} ΝΟΜ.-
ΟΙΚΟΝ. έγγραφο το οποίο εµπεριέχει υπόσχεση τού εκδότη να εκπλη-
ρώσει παροχή στον κοµιστή τού εγγράφου. 

χρεωκοπια κ. χρεοκοπία (η) [µτγν.] {χρεωκοπιών} 1. η αδυναµία 
πληρωµής των χρεών (ατόµου ή εταιρείας), επειδή οι οφειλές προς 
τους πιστωτές υπερβαίνουν τα οικονοµικά διαθέσιµα ΣΥΝ. πτώχευση 
2. (µτφ.) η αποτυχία στην επίτευξη ενός στόχου: η εκπαιδευτική πο-
λιτική οδηγείται σε ~ || η ~ των πολιτικών συστηµάτων || η ~ µιας θε-
ωρίας. — χρεωκόπος κ. χρεοκόπος (ο) [µτγν.]. 

χρεωκοπώ κ. χρεοκοπώ ρ. αµετβ. {χρεωκοπείς... | χρεωκόπη-σα, -
µένος} 1. δεν είµαι σε θέση να πληρώσω τα χρέη µου: η εταιρεία του 
χρεωκόπησε ΣΥΝ. φαλιρίζω, πτωχεύω 2. παύω να έχω πια το κύρος, το 
γόητρο, την αξιοπιστία που είχα: χρεωκόπησε από τη στιγµή που 
έµπλεξε µαζί τους || ως πολιτικός έχει πια χρεωκοπήσει ΣΥΝ. ξοφλάω, 
υποβαθµίζοµαι 3. (γενικότ.) δεν µπορώ να αποδώσω καρπούς, δεν 
φέρνω τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα: η πολιτική τής κυβέρνησης 
έχει χρεωκοπήσει || χρεωκοπηµένες επιλογές στην εκπαίδευση ΣΥΝ. 
αποτυγχάνω ΑΝΤ. επιτυγχάνω. — χρεωκοπικός, -ή, -ό [1886] κ. χρεο-
κοπίας. 
[ETYM. < µτγν. χρεωκοπώ (-έω) < χρεω- + -κοπώ < κόπτω, πβ. κ. πλευ-
ρο-κοπώ]. 

χρεωλυσία κ. χρεολυσία (η) [µτγν.] {χρεωλυσιών} η εξόφληση χρέ-
ους µε ισόποσες δόσεις, που καταβάλλονται σε τακτά χρονικά δια-
στήµατα. 

χρεωλυσιο κ. χρεολύσιο (το) {χρεωλυσί-ου | -ων} καθεµία από τις 
ισόποσες δόσεις, οι οποίες καταβάλλονται σε τακτά χρονικά δια-
στήµατα και µε τις οποίες επιτυγχάνεται η απόσβεση τού αρχικού 
χρέους. — χρεωλυτικός, -ή, -ό [1833] κ. χρεολυτικός, χρεωλυτικώς κ. 
χρεολυτικώς επίρρ. [1833]. [ΙΙΥΜ < χρεω- + -λύσιο < -λύτης < 
λύω]. 

χρεώλυτρο κ. χρεόλυτρο (το) {χρεωλύτρ-ου | -ων) το χρεωλυσιο. 
χρεώνω ρ. µετβ. {χρέω-σα, -θηκα, -µένος} 1. (α) βάζω χρέος σε (κά-

ποιον), του γράφω σε λογαριασµό τα ποσά που µου οφείλει για αγο-
ρές προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών: πόσα µου χρέωσες για τα ρούχα 
που αγόρασα; || χρέωσε στον λογαριασµό µου και τα έξοδα για δώρα || 
η ξενάγηση χρεώνεται επιπλέον (β) για περιπτώσεις όπου κάποιος δεν 
πληρώνει αµέσως, αλλά αγοράζει µε πίστωση: δεν σε πληρώνω τώρα, 
χρέωσε µε 2. κοστολογώ, καθορίζω την τιµή για προϊόν ή υπηρεσία: 
σ'αυτό το µπαρ χρεώνουν ακριβά τα ποτά || πόσο χρεώνεται η ώρα 
διδασκαλίας; 3. βάζω υποθήκη: χρέωσα ό,τι είχα, για να τον 
σπουδάσω 4. (µτφ.) θεωρώ (κάποιον) υπεύθυνο για (κάτι), του κα-
ταλογίζω ευθύνη ή ποινή για (κάτι): µην προσπαθείς να τα χρεώσεις 
όλα σε µένα || ποιος θα χρεωθεί το κόστος µιας τέτοιας απόφασης; || ο 
διαιτητής χρέωσε τον παίκτη µε κίτρινη κάρτα 5. (µεσοπαθ. χρεώ-
νοµαι) αποκτώ χρέη, δανείζοµαι: χρεώθηκα για να αγοράσω αυτοκί-
νητο. — χρέωµα (το). 

χρέωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. η επιβάρυνση κάποιου 
µε χρέος: η ~ µου µε το ποσό τού 1.000.000 δρχ. || το ποσό τής αγοράς 
αυτής να εγγραφεί εις | σε ~ τού τραπεζικού λογαριασµού 2. η 
εγγραφή ποσού ως χρέους στην αριστερή στήλη λογαριασµού: λογι-
στική ~ 3. η απόδοση σε κάποιον τής ευθύνης (για κάτι): η ~ τής απο-
τυχίας των µεταρρυθµίσεων στον υπουργό που τις εισηγήθηκε || η ~ 
τής ήττας στον προπονητή τής οµάδας. 

χρεωστάσιο κ. χρεοστάσιο (το) [1893] {χρεωστασί-ου | -ων) η παύση 
τής δίωξης κάποιου για χρέη ή τής ικανοποιήσεως τής απαιτήσεως 
πληρωµής τους µε ειδικό νόµο σε έκτακτες οικονοµικές ή πολιτικές 
περιστάσεις. [ΕΤΥΜ < χρεω- + -στάσιο < -στάτης (από το θ. τού ρ. ί-
στα-µαι)]. 

χρεώστης (ο) {χρεωστών} αυτός που έχει χρέος ΣΥΝ. χρεωφειλέτης 
ANT. πιστωτής, δανειστής. [ΕΤΥΜ µτγν. < χρέος | χρέως (βλ. λ. 
χρεω-) + παραγ. επίθηµα -της]. 

χρεωστικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που αναφέρεται σε χρέος ή σε 
χρεώστη: ~ απόδειξη 2. χρεωστικό (το) το έγγραφο πάνω στο οποίο 
έχει καταγραφεί το ποσό που χρωστά κάποιος. 

χρεωφειλέτης κ. χρεοφειλέτης (ο) [µτγν.) (χρεωφειλετών) αυτός που 
οφείλει χρήµατα ΣΥΝ. χρεώστης ANT. πιστωτής. 

χρήζω ρ. µετβ. {µόνο ενεστ. κ. παρατ.- µτχ. χρήζων, -ούσα, -ον} (αρ-
χαιοπρ. +γεν.) έχω ανάγκη: ~ προστασίας || το σύστηµα διασταύρω-
σης στοιχείων έχρηζε εκσυγχρονισµού || οι δηλώσεις τού υπουργού 
χρήζουν σχολιασµού || θέσεις για άτοµα χρήζοντα βοηθείας ΣΥΝ. 
χρειάζοµαι. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χρήζω < απρόσ. χρή (βλ. λ. χρεία) + επίθηµα -ίζω. Το ρ. 
είχε αρχικώς τη σηµ. «επιθυµώ να αποκτήσω», ενώ αρχαιότατη είναι 
η χρήση του στη µαντική και τη χρησµοδοσία]. 

χρήµα (το) {χρήµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. ΟΙΚΟΝ. οικονοµικό αγαθό που 
είναι κοινώς αποδεκτό ως µέσο µε το οποίο κάποιος µπορεί να αγο-
ράζει και να πουλά άλλα αγαθά και υπηρεσίες (να συναλλάσσεται), 
λειτουργεί δε ως µέτρο τής αξίας τους, ως αγοραστική δύναµη (βλ. λ. 
αγοραστικός), ως µέσο πληρωµής κλπ.: χρειάζεται ~ για να κινηθεί η 
αγορά || το ~ δεν αγοράζει την ευτυχία || προσφορά | ζήτηση χρήµατος 
|| το ~ ανοίγει πόρτες (διευκολύνει τη ζωή) 2. (ειδικότ.) το επίσηµο 
νόµισµα, τα κέρµατα και τα χαρτονοµίσµατα που εκδίδει ένα κράτος: 
µεταλλικό | χάρτινο ~· ΦΡ. (α) λογιστικό | τραπεζικό χρήµα το χρήµα 
που αντιστοιχεί στις τραπεζικές καταθέσεις όψεως και διακινείται µε 
επιταγές (β) ακριβό χρήµα το χρήµα που χορηγείται ως δάνειο 
δύσκολα και µε υψηλό επιτόκιο: η πολιτική τού ακριβού χρήµατος 
αποσκοπεί στη µείωση τού δανεισµού (γ) φθηνό χρήµα το χρήµα που 
χορηγείται ως δάνειο εύκολα και µε χαµηλό επιτόκιο, συµβάλλοντας 
στην αύξηση τού δανεισµού και την αναθέρµανση τής οικονοµίας (δ) 
ζεστό | θερµό χρήµα βλ. λ. ζεστός (ε) πλαστικό χρήµα οι πιστωτικές 
κάρτες (βλ. λ. πιστωτικός), τις οποίες εκδίδουν τράπεζες και άλλοι 
οργανισµοί µε σκοπό να διευκολύνουν τους πελάτες τους στις 
συναλλαγές τους, ώστε να µην κυκλοφορούν µε χαρτονοµίσµατα 
(ρευστό) πάνω τους (στ) βρόµικο χρήµα τα κεφάλαια που απο-
κτώνται µε παράνοµα ή ανήθικα µέσα: το ~ των εµπόρων τής κο-
καΐνης (ζ) ξεπλένω βρόµικο χρήµα χρησιµοποιώ νόµιµους τρόπους, 
ώστε να εµφανίζω ως νόµιµα τα κέρδη από παράνοµη δραστηριότη-
τα: η εταιρεία είναι βιτρίνα, για να ξεπλένει το βρόµικο χρήµα από τον 
παράνοµο τζόγο (η) το χρήµα δεν µυρίζει δεν έχει σηµασία πώς 
αποκτάς τα χρήµατα (θ) δει δη χρηµάτων (δει δη χρηµάτων και άνευ 
τούτων ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων, ∆ηµοσθ. Ολυνθιακός Α 20) 
δεν µπορεί να γίνει τίποτα χωρίς τα χρήµατα (ι) ρίχνω χρήµατα (σε 
κάτι) επενδύω, ξοδεύω χρήµατα (για κάτι), συνήθ. µε την προοπτική 
κέρδους: έχει ρίξει πολλά χρήµατα σ' αυτή την επιχείρηση (ια) τα 
χρήµατα δεν πέφτουν από τον ουρανό | δεν βρίσκονται στον δρόµο 
χρειάζεται κόπος για να αποκτήσει κανείς χρήµατα (ιβ) επίχρήµασι 
για χρήµατα: ~ εκδιδοµένη γυναίκα (= πόρνη) 3. ο πλούτος που δια-
θέτει κανείς στην παραπάνω µορφή: κληρονόµησε χρήµατα και ακί-
νητα από τον εκλιπόντα || ξοδεύω πολλά ~ για διασκέδαση || (πα-
ροιµ.) «ο βήχας και το ~ δεν κρύβονται» ΣΥΝ. λεφτά, παράς, φράγκα· 
ΦΡ. (α) έχω χρήµα µε ουρά έχω πάρα πολλά χρήµατα, µεγάλο πλούτο 
(β) εύκολο χρήµα πλουτισµός χωρίς κόπο: η αύξηση τού τζόγου µε τα 
τυχερά παιχνίδια δείχνει την τάση για το ~ (γ) κολυµπάω στο χρήµα 
είµαι πάµπλουτος 4. ο πλούτος και κατ' επέκτ. οι πλούσιοι: το ~ κυ-
βερνά τον κόσµο || ο κόσµος τού ~ 5. (ειδικότ.) ο µισθός, τα εισοδή-
µατα, το κέρδος: πόσα ~ παίρνεις; || δεν βγάζεις χρήµατα από τέτοια 
δουλειά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. φτώχια. 
[ETYM. < αρχ. χρήµα, αρχική σηµ. «πράγµα που χρησιµοποιεί ή χρει-
άζεται κάποιος», < απρόσ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη» + παραγ. επί-
θηµα -µα, πβ. κ. πράγ-µα, πώ-µα. Η λ. χρησιµοποιήθηκε ήδη από την 
αρχαιότητα, για να δηλώσει την κινητή περιουσία, τα υλικά αγαθά 
που µπορεί κανείς να χρησιµοποιεί ανά πάσα στιγµή, αντιδιαστελ-
λόµενη έτσι προς το σηµασιολ. πεδίο τής λ. κτήµα]. 

χρήµατα: συνώνυµα. Η λέξη χρήµα /χρήµατα δεν είναι σηµαντική 
µόνο στη σηµερινή καταναλωτική κοινωνία, η οποία στηρίζεται 
κατά πολύ στο χρήµα (και στο χρηµατιστήριο...). Παράγωγο τού 
αρχ. ρήµατος χρή «χρειάζεται, είναι ανάγκη» και οµόρριζο τού 
αρχ. χρώµαι «χρησιµοποιώ», είχε στην Αρχαία τρεις βασικές ση-
µασίες: (α) Αυτά που χρειάζεται ή χρησιµοποιεί κανείς, τα ανα-
γκαία, τα χρειαζούµενα, τα χρειώδη, άρα ό,τι έχει κανείς, τα αγα-
θά, η περιουσία: χρήµατα λέγοµεν πάντα όσων ή αξία νοµίσµατι 
µετρείται (Αριστοτ. Ηθ. Νικοµάχεια 1119, 26) (β) Τα χρήµατα, τα 
λεφτά που χρησιµοποιεί κανείς στις συναλλαγές (αγορά, πώληση), 
σηµασία ευρύτερης χρήσεως και στην Αρχαία, όπου έδωσε φρά-
σεις τού τύπου «η ζωή τού ανθρώπου είναι τα λεφτά του» (χρή-
µατα ψυχή πέλεται [...] βροτοισι) ή «τα λεφτά κάνουν τον άνθρω-
πο» (χρήµατ' ανηρ)\ (γ) Τα πράγµατα (σηµασία που δεν σώζεται 
σήµερα, αλλά που έδωσε τη γνωστή ρήση πάντων χρηµάτων µέ-
τρον άνθρωπος, «όλων των πραγµάτων µέτρο, κριτήριο είναι ο άν-
θρωπος» Πλάτ. Κρατύλος 385e 6). Η λ. χρήµατα έδωσε παράγωγα 
όπως χρηµατικός, χρηµατίζοµαι, χρηµατιστής - χρηµατιστικός -
χρηµατιστήριο, και σύνθετα όπως χρηµαταγορά, χρηµαταποστολή 
κ.ά. Στη Ν. Ελληνική (καθηµερινή γλώσσα) ονοµάστηκαν λεφτά (< 
λεφτά < το λεπτόν, υποδιαίρεση τής δραχµής, δηλ. ονοµασία ελλη-
νικού νοµίσµατος). Από την Juno Moneta, τη Μνηµοσύνη θεά Ήρα 
(Juno), τής οποίας το ιερό χρησιµοποιήθηκε από τους Ρωµαίους ως 
νοµισµατοκοπείο, το λατ. moneta έγινε η λέξη που δήλωσε «το νό-
µισµα, τα χρήµατα» σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες: ιταλ. moneta, 
βενετ. moneda (από όπου το ελλην. µονέδα), γαλλ. monnaie, ισπ. 
moneda, αγγλ. money, γερµ. Münze, πολ.-ρωσ. moneta κ.ά. Το γαλλ. 
argent είναι από το λατ. argentum, που ανάγεται σε I.E. ρίζα 
*arg(n)- «λευκός» (άσπρος). Το αρχ. νοµίζω (αρχική σηµ. «χρησι-
µοποιώ συνήθως, καθιερώνω») έδωσε την αρχαία λ. νόµισµα «χρη- 
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µατική µονάδα που έχει καθιερωθεί, έχει γίνει ευρύτερα δεκτή ως 
µέσο συναλλαγής» (από το ελλην. νόµιµος και το λατ. nummus «το 
νόµισµα»). Όπως το λεφτά προήλθε από το λεπτόν, έτσι και το 
τουρκ. para «µικρής αξίας νόµισµα» έδωσε δάνειο στην Ελληνική 
τη λ. παράς (συνήθ. σε πληθ. παράδες και υποκορ. παραδάκϊ). Το 
λατ. pecunia «χρήµατα» (αρχική σηµασία «κτήνη, ζώα» ως µέσο 
συναλλαγών) έδωσε τα πεκούνια «χρήµατα» σε παλαιότερη προ-
φορική χρήση, ενώ το (µεσν.) λατ. (denarius) grossus, είδος νοµί-
σµατος (grossus «χοντρός, πυκνός»), έδωσε µέσω τού βενετ. grosso 
τη λ. γρόσια Το εβραϊκό µαµωνάς «πλούτη» και η φράση τής Κ.∆. 
(Ματθ. 6, 24) «ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και µαµωνφ» πέρασε 

στα Ελληνικά ως µεταφορική σηµ. τής λ. «χρήµα», ενώ το αγγλ. 
currency (current «ρέων, ρεύµα, ρευστός») έδωσε το ελλην. ρευστό 
(χρήµα) και ρευστότητα «µετρητά χρήµατα».     → χρηµατιστήριο 

χρηµαταγορά (η) ΟΙΚΟΝ. 1. η κεφαλαιαγορά (βλ.λ.) 2. (ειδικότ.) το 
χρηµατιστήριο (βλ.λ.): η πορεία τής τιµής τού µάρκου στις διεθνείς ~. 
Επίσης αγορά χρήµατος. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. money-market]. 

χρηµαταποστολή (η) 1. η µεταφορά µεγάλων χρηµατικών ποσών, 
συνήθ. µε ειδικό όχηµα και συνοδία ειδικού προσωπικού ασφαλείας 
2. (συνεκδ.) τα άτοµα και τα µέσα που µεταφέρουν τα χρήµατα: λη 
στές χτύπησαν τη ~ µεγάλης τράπεζας. 

χρηµατίζοµαι ρ. αµετβ. {χρηµατίσ-τηκα, -µένος} δέχοµαι χρήµατα 
παρανόµως, για να εξυπηρετήσω κάποιον κατ' εξαίρεση ή για να µην 
προχωρήσω σε ενέργεια που τον θίγει: δηµόσιοι λειτουργοί χρηµατί-
ζονται ΣΥΝ. (καθηµ.) λαδώνοµαι, (οικ.) τα παίρνω, τα πιάνω (πβ. λ. 
δωροδοκώ). — χρηµατισµός (ο) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρηµατιστήριο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (στον µέσο τ.), µε τη σηµ. «διαπραγµατεύοµαι για προ-
σωπικό οικονοµικό όφελος - αισχροκερδώ», < χρήµα. Στην Κ.∆. απα-
ντά η µτγν. σηµ. «δέχοµαι εντολή»: χρηµατισθέντες κατ' δναρ µη 
άνακάµψαι προς Ήρφδην (Ματθ. 2, 12)]. 

χρηµατίζω ρ. αµετβ. {χρηµάτισα} (λόγ.) εκτελώ χρέη, ασκώ τα καθή-
κοντα: χρηµάτισε ταµίας τού συλλόγου επί δύο συναπτά έτη ΣΥΝ. 
διατελώ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρηµατιστήριο. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < χρήµα, -ατός. o ενεργ. τ. είχε αρχικώς τις σηµ. «συναλ-
λάσσοµαι µε κάποκ>ν, διαπραγµατεύοµαι», καθώς και «χορηγώ εντο-
λές (πληρωµών)». Ήδη µτγν. η σηµ. «φέρω τίτλο, κατέχω αξίωµα ή 
διορισµό» (λ.χ. Πολυβ. 5. 57. 2: χρηµατίζειν βασιλεύς), που οφείλεται 
στη σηµ. «πράγµα» τής λ. χρήµα (δηλ. «υλοποιώ αξ,ίωµα, τίτλο»)]. 

χρηµατικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τα χρήµατα: για το 
στήσιµο τής επιχείρησης χρειάστηκαν µεγάλα ~ ποσά || ~ παροχές | 
εγγύηση | πόροι | ενίσχυση | πρόστιµο | ποινή. 

χρηµατιστηριακός, -ή, -ό [1887] αυτός που σχετίζεται µε το χρη-
µατιστήριο: ~ εταιρεία | παράγοντας | επένδυση | αγορά | κρίση | 
προϊόντα | συναλλαγές | αξία µετοχής | κύκλοι. 

χρηµατιστήριο (το) (χρηµατιστηρί-ου | -ων} 1. ΟΙΚΟΝ. (α) ο χώρος 
στον οποίο γίνονται σε καθηµερινή βάση αγοραπωλησίες αξιών (µε-
τοχών, οµολόγων) ή εµπορευµάτων και ο οργανισµός που τις διοργα-
νώνει: το - τής (οδού) Σοφοκλέους || το - τού Τόκυο | τής Νέας Υόρκης 
ΣΥΝ. χρηµαταγορά (β) χρηµατιστήριο αξιών βλ. λ. αξία (γ) χρη-
µατιστήριο εµπορευµάτων η οργανωµένη αγορά όπου διενεργούνται 
αγοραπωλησίες τυποποιηµένων προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής 
(βαµβακιού, χρυσού, µετάλλων κ.λπ.) είτε σύµφωνα µε δείγµα που 
φέρνει ο πωλητής είτε ως προαγορά προϊόντος που πρόκειται να πα-
ραχθεί, αλλά και παρεχόµενων υπηρεσιών (ναύλων κ.λπ.) (δ) χρηµα-
τιστήριο εργασίας ο χώρος όπου η προσφορά εργασίας συνδέεται µε 
την παραγωγική διαδικασία και τις ανάγκες της, επηρεάζοντας έτσι 
τη διαµόρφωση των αµοιβών και των συµβάσεων 2. (συνεκδ.) (α) ο 
χρόνος λειτουργίας και το ύψος των συναλλαγών που γίνονται στον 
παραπάνω χώρο: ανοίγει | κλείνει το ~ || το ~ είναι σε άνοδο | πτώση 
(β) το σύνολο των επενδυτών στο χρηµατιστήριο: ευφορία στο ~ 
3. (µτφ.) ο υποθετικός χώρος όπου καθορίζεται η αξία ενός είδους σε 
σχέση µε άλλα οµοειδή του ανάλογα µε τις διεθνείς συνθήκες: το ~ 
τής τέχνης || η θέση τής ελληνικής γλώσσας στο ~ των γλωσσών. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χρηµατιστήριον «τόπος διεξαγωγής εµπορικών συναλ 
λαγών» < αρχ. χρηµατίζω + παραγ. επίθηµα -τήριον, πβ. κ. καθαρισ 
τήρων]. 

χρηµατιστήριο - χρηµατίζω. Η λέξη χρηµατιστήριο (από το χρη-
µατιστής) ως «τόπος ένθα συνέρχονται οί χρηµατισταϊ χάριν χρη-
µατικών εργασιών» (Λεξικό Liddell-Scott, µετάφραση Κωνσταντι-
νίδη-Μόσχου) υπάρχει από τα χρόνια τού Πλουτάρχου (1ος-2ος αι. 
µ.Χ.). Για χρηµατιστές µιλάει συχνά ο Πλάτων, στο λεξικό δε που 
είναι γνωστό ως Σούδα (10ος αι. µ.Χ.) ο χρηµατιστής ορίζεται ως 
«ό ραδίως χρήµατα πορίζων», δηλ. αυτός που εύκολα κερδίζει 
χρήµατα (από τότε!...). Στον Πλάτωνα χρηµατιστής είναι αυτός 
που επιδιώκει να κερδίζει πολλά χρήµατα, ο φιλοκερδής· λέει στην 
Πολιτεία (586c, µετάφραση Κ. Γεωργούλη, σ. 287): και ο χρηµατι-
στής θα ειπή πως η ηδονή που φέρνει η τιµή ή η µάθηση, αν δεν 
βγάζη χρήµατα, δεν έχει συγκριτικά µε το κέρδος ουδέ την παρα-
µικρή αξία. Με τη λ. χρηµατιστική δηλώνεται η τέχνη τού να κερ-
δίζεις χρήµατα, ενώ ο Ξενοφών µιλάει και για «χρηµατιστικούς 
οιωνούς», για σηµάδια που προοιωνίζονται κέρδη! Ενδιαφέρον 
έχει και το ρήµα χρηµατίζω /χρηµατίζοµαι. Σήµαινε «διεξάγω δια-
πραγµατεύσεις ή εµπορικός υποθέσεις δι ' έµαυτόν ή προς ιδίαν µου 
ώφέλειαν, κτώµαι χρήµατα», ενώ το χρηµατίζοµαι νόµισµα είχε 
ειδική χρηµατιστηριακή χρήση: «κάµνω χρηµατιστικός εργασίας 
ως δανειστής ή τοκιστής χρηµάτων ή ώς τραπεζίτης», ακόµη και 
«κερδίζω χρήµατα από τίνα λαµβάνων αυτά δι' εκβιασµού»Ι 

Σήµερα το χρηµατίζοµαι έφθασε στη σηµασία τού «δωροδοκού- 
µαι, τα παίρνω», ενώ το ρήµα χρηµατίζω από τον 2ο αι. π.Χ. σή 
µαινε «φέρω τιµητική ονοµασία, αποκαλούµαι» (διάδηµα περιθέ- 
σθαι και βασιλέα χρηµατίζειν, Πολύβιος), καταλήγοντας αργότε 
ρα στη σηµ. «εκτελώ καθήκοντα, λειτουργώ ως, είµαι» (πβ. σήµε 
ρα χρηµάτισε βουλευτής | υπουργός).
 →χρήµ
α 

χρηµατιστής (ο) [αρχ Ιχρηµατίστρια (η) {χρηµατιστριών} ΟΙΚΟΝ. 1. 
πρόσωπο που ενεργεί αγοραπωλησίες στο χρηµατιστήριο (βλ.λ.) κατ' 
εντολήν των πελατών του εισπράττοντας προµήθεια ΣΥΝ. χρηµα-
τοµεσίτης 2. πρόσωπο που διεξάγει τις διαπραγµατεύσεις στο χρη-
µατιστήριο (βλ.λ.). — χρηµατιστικός, -ή, -ό [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρη-
µατιστήριο. 

χρηµατόγραφο (το) [1894] {χρηµατογράφ-ου | -ων} (παλαιότ.) έγκυ-
ρο έγγραφο στο οποίο αναφέρεται χρηµατική παροχή ή δικαίωµα 
ΣΥΝ. χρεώγραφο. 

χρηµατόδεµα (το) [1873] {χρηµατοδέµ-ατος | -ατα, -άτων} σφραγι-
σµένο δέµα που αποστέλλεται µέσω τού ταχυδροµείου και περιέχει 
χρήµατα. 

χρηµατοδότης (ο) [1833] {χρηµατοδοτών}, χρηµατοδοτρια (η) 
{χρηµατοδοτριών} το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο που εξασφαλίζει 
τα οικονοµικά µέσα, για να κινηθεί επιχείρηση ή να πραγµατοποιη-
θεί έργο: αναζητούν ~ για την υλοποίηση τού έργου. 

χρηµατοδότηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η παροχή χρη-
µάτων για την έναρξη, ολοκλήρωση ή βελτίωση µιας επιχείρησης ή 
δραστηριότητας, µε ευκολίες στην ανταπόδοση τού ποσού: ~ µιας 
εµπορικής πρωτοβουλίας || αγορά αυτοκινήτου µε ~. 

χρηµατοδοτικός, -ή, -ό [1840] αυτός που σχετίζεται µε την εξα-
σφάλιση και παροχή οικονοµικών πόρων (για την εκτέλεση έργου, 
την οικονοµική ενίσχυση κάποιου κ.λπ.): ~ οργανισµός || τα ~ πρωτό-
κολλα τής Ε.Ε. — χρηµατοδοτικά επίρρ. 

χρηµατοδοτώ ρ. µετβ. [µεσν.] {χρηµατοδοτείς... | χρηµατοδότ-ησα, -
ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. διαθέτω τους πόρους ή τα µέσα για να 
πραγµατοποιηθεί ένα έργο: ~ επιχείρηση | ανέβασµα θεατρικού έργου 
| την ανέγερση νοσοκοµείου 2. εξασφαλίζω πόρους: το έργο χρη-
µατοδοτείται από την οµογένεια. 

χρηµατοκιβώτιο (το) [1868] {χρηµατοκιβωτί-ου | -ων} κιβώτιο, συ-
νήθ. από ανθεκτικό µέταλλο, που έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε να 
φυλάσσονται σε αυτό χρήµατα, κοσµήµατα και οτιδήποτε άλλο πο-
λύτιµο και το οποίο ανοίγει µε ειδικό µηχανισµό (ηλεκτρονικό, κωδι-
κό αριθµό, χρονοδιακόπτη κ.ά.): απαραβίαστο | ηλεκτρικό ~ || συν-
δυασµός χρηµατοκιβωτίου || ~ µε χρονοκαθυστέρηση. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Geldschrank]. 

χρηµατολογω ρ. µετβ. {χρηµατολογείς... | χρηµατολόγησα} 1.ασκώ 
ισχυρές πιέσεις, ώστε να εισπράξω χρηµατικό ποσό 2. αποκτώ χρή-
µατα µε παράνοµο ή αθέµιτο τρόπο, συνήθ. εκµεταλλευόµενος τη θέ-
ση ή το λειτούργηµα µου ΣΥΝ. χρηµατίζοµαι. — χρηµατολογία (η) 
[1797], χρηµατολογικός, -ή, -ό [1872]. 
[ΕΤΥΜ, < µτγν. χρηµατολογω (-έω) < χρήµα, -ατός + -λογώ < λέγω 
«συλλέγω, συγκεντρώνω»]. 

χρηµατοµεσιτης (ο) [1892] {χρηµατοµεσιτών},χρηµατοµεσίτρια (η) 
{χρηµατοµεσιτριών} 1. πρόσωπο που µεσολαβεί για την είσπραξη 
δανείου 2. πρόσωπο που εκτελεί αγοραπωλησίες στο χρηµατιστήριο 
κατ' εντολήν των πελατών του ΣΥΝ. χρηµατιστής. — χρηµατοµεσιτι-
κός, -ή, -ό. 

χρηµατοοικονοµικός, -ή, -ό ΟΙΚΟΝ. αυτός που αναφέρεται στη δια-
χείριση τού χρήµατος: ~ έλεγχος | διαχείριση | µίσθωση (το λίζινγκ, 
βλ.λ.) | δείκτης | προϊόντα | οργανισµός | υπηρεσίες | κίνδυνος | ανά-
λυση | σύµβουλος | επένδυση | σύστηµα | συναλλαγές. 

χρηµατοπιστωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε κάποια µορφή 
δανεισµού χρηµάτων: ~ σύστηµα | υπηρεσίες | οίκος | ίδρυµα. 

χρηµατοφυλακιο (το) [µτγν.] {χρηµατοφυλακί-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) 
η θήκη µέσα στην οποία φυλάσσει κάποιος τα χρήµατα του, όταν κυ-
κλοφορεί ΣΥΝ. πορτοφόλι. 

χρησάµενος (ο) {χρησαµέν-ου | -ων, -ους}, χρησαµένη (η) ΝΟΜ. 
πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται για ορισµένο ή αόριστο χρόνο η 
χρήση πράγµατος χωρίς αντάλλαγµα, αλλά µε την υποχρέωση να το 
επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση: ο ~ δεσµεύεται από τους 
όρους τού χρησιδανείου ΑΝΤ. χρήστης. [ΕΤΥΜ. Μτχ. αορ. τού αρχ. 
χρώµαι «χρησιµοποιώ» (βλ. λ. χρεία)]. 

χρήση (η) [-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. το να χρησιµοποιείται 
(κάποιος/κάτι): το ρούχο έχει φθαρεί από την πολλή ~ || διάβασε προ-
σεκτικά τις οδηγίες χρήσεως || ο ανελκυστήρας προορίζεται για ~ τού 
προσωπικού || φάρµακο για εξωτερική ~ µόνον ΦΡ. κάνω χρήση 
(+γεν.) χρησιµοποιώ (κάτι): ~ των δικαιωµάτων µου | ναρκωτικών | 
πυρηνικής ενέργειας | νέων τεχνολογιών/ σύγχρονων εργαλείων | λε-
ξικού | δύσκολης γλώσσας || κάνω καλή χρήση τού χρόνου µου ΣΥΝ. 
χρησιµοποίηση, µεταχείριση, διαχείριση · 2. ΟΙΚΟΝ. (α) η εφαρµογή 
τού προϋπολογισµού για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται, ώστε να 
εισπραχθούν ή να καταβληθούν οι οφειλές και τα χρέη που έχουν κα-
ταγραφεί σε ένα οικονοµικό έτος: η Βουλή ψήφισε τον προϋπολογι-
σµό για τη - τού 1997 (β) διαχειριστική χρήση το χρονικό διάστηµα 
που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο απογραφές και ισολογισµούς. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. χρήσις < απρόσ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη» (βλ. λ. 
χρεία) + επίθηµα -σις, πβ. κ. φά-σις, παϋ-σις. Η λ. χρησιµοποιήθηκε 
κυρ. ως ονοµατικό παράγ. τού οµορρ. ρ. χρώµαι «µεταχειρίζοµαι, χρη-
σιµοποιώ», δηλώνοντας την πράξη τής χρησιµοποιήσεως, κατ' αντι-
διαστολή προς το ουδ. χρήµα (βλ.λ.), το οποίο αναφερόταν στο ίδιο το 
χρησιµοποιούµενο µέσον ή πράγµα]. 

χρησιδάνειο (το) [1851] {χρησιδανεί-ου | -ων} ΝΟΜ. η σύµβαση κατά 



χρησιδεσπόζω 1964 χρηστός 
 

την οποία ο ένας συµβαλλόµενος, ο χρήστης, παραχωρεί σε άλλον, 
τον χρησάµενο (βλ.λ.), για ορισµένο ή αόριστο χρόνο τη χρήση πράγ-
µατος χωρίς αντάλλαγµα, αλλά µε την υποχρέωση να το επιστρέψει 
στην αρχική του κατάσταση, όταν λήξει η σύµβαση. 

χρησιδεσπόζω ρ. αµετβ. [1851] (χρησιδέσποσα) ΝΟΜ. (στην περί-
πτωση τής χρησικτησίας) νέµοµαι το πράγµα. 

χρησιδεσποζων (ο) {χρησιδεσπόζ-οντος, -οντά | -οντες, -όντων} ΝΟΜ. 
(στην περίπτωση τής χρησικτησίας) αυτός που νέµεται το πράγµα. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού νεολατ. usucapiens < usus «χρήση» + capiens < p. 
capere «αποκτώ, (κατα)λαµβάνω»]. 

χρησιδεσποτεία (η) [1854] {χρησιδεσποτειών} ΝΟΜ. (στην περίπτω-
ση τής χρησικτησίας) η νοµή τού πράγµατος από τον χρησιδεσπόζο-
ντα επί µακρό χρονικό διάστηµα. [ΕΤΥΜ Απόδ. τού νεολατ. 
usucapio]. 

χρησικτησία (η) [1858] {χρησικτησιών} ΝΟΜ. η απόκτηση τής κυριό-
τητας κινητού ή ακίνητου πράγµατος από πρόσωπο που έχει τη νοµή 
αυτού για ορισµένο χρόνο: αναστολή | διακοπή χρησικτησίας λόγω 
αγωγής ΣΥΝ. χρησιδεσποτεία. 

χρησιµεύω ρ. µετβ. [µτγν.] (χρησίµ-ευσα κ. -εψα} είµαι χρήσιµος, 
βοηθώ σε (κάτι): (+σε) το πώµα χρησιµεύει στο σφράγισµα τής φιά-
λης || οι ξένες γλώσσες χρησιµεύουν στην επαφή µε άλλους πολιτι-
σµούς || (σε κάποιον ως κάτι) «η διαφήµιση και οι τεχνικές πωλήσεων 
χρησιµεύουν επιπλέον ως πρότυπο στον πολιτικό λόγο» (εφηµ.) ΣΥΝ. 
ωφελώ, χρειάζοµαι. 

χρησιµοθήρας (ο/η) [1849] {χρησιµοθηρών} 1. (κακόσ.) αυτός που 
διαρκώς επιδιώκει µόνον ό,τι θεωρεί χρήσιµο για τον εαυτό του 2. 
ΦΙΛΟΣ, ο οπαδός τής χρησιµοθηρίας (βλ.λ.), που θεωρεί ότι είναι ηθι-
κό και ορθό αυτό που είναι ωφέλιµο και χρήσιµο (πβ. ωφελιµισµός, 
χρήσιµος) ΣΥΝ. ωφελιµιστής. [ΕΤΥΜ < χρήσιµος + -θήρας < θήρα 
«κυνήγι»]. 

χρησιµοθηρία (η) [1888] {χωρ. πληθ.) 1. (κακόσ.) η συνεχής επιδίωξη 
µόνον όσων πραγµάτων είναι χρήσιµα ή ωφέλιµα για αυτόν που τα 
επιζητεί 2. ΦΙΛΟΣ, η θεωρία σύµφωνα µε την οποία ηθικό και ορθό 
είναι το ωφέλιµο και το χρήσιµο (πβ. λ. ωφελιµισµός, χρήσιµος): ζούµε 
σε εποχή χρησιµοθηρίας και ατοµικισµού. — χρησιµοθηρικός, -ή, -ό, 
χρησιµοθηρικά επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήσιµος. 

χρησιµοκρατία (η) {χωρ. πληθ.} η επιδίωξη ωφέλειας, υλικής από-
λαυσης, η χρησιµοθηρία (βλ.λ.). — χρησιµοκρατικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ 
< ΧΡήβψος + -κρατία < -κράτης < κράτος, απόδ. τού αγγλ. 
utilitarianism]. 

χρησιµοποίηση (η) ~> χρησιµοποιώ 
χρησιµοποιήσιµος, -η, -ο [1885] αυτός που είναι δυνατόν να χρη-

σιµοποιηθεί, που µπορεί να αποβεί χρήσιµος σε (κάτι): ~ δυνατότητα 
| επιχείρηµα ΑΝΤ. άχρηστος, αχρησιµοποίητος. 

χρησιµοποιώ ρ. µετβ. [1871] {χρησιµοποιείς... | παρατ. χρησιµοποιό-
µουν, (λόγ.-σπάν.) εχρησιµοποιείτο, χρησιµοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, 
-ηµένος} 1. µεταχειρίζοµαι (κάποιον/κάτι), για να επιτύχω ορισµένο 
σκοπό: ~ διάφορα εργαλεία, για να επισκευάσω το αυτοκίνητο || ο 
διαρρήκτης χρησιµοποίησε αιχµηρό αντικείµενο για αντικλείδι || ~ τη 
δύναµη µου | την επιρροή µου, για να επηρεάσω κάποιον || για την 
αγορά ακινήτου χρησιµοποίησα τις οικονοµίες µου || ~ όλα τα µέσα || 
ο προπονητής χρησιµοποίησε όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεση 
του 2. κάνω συστηµατική χρήση: όταν καθαρίζω, ~ χλωρίνη || το 
αποσµητικό που χρησιµοποιώ δεν ερεθίζει το δέρµα || δεν έχεις µάθει 
να χρησιµοποιείς το µυαλό σου | τις ικανότητες σου 3. εκµε-
ταλλεύοµαι (κάποιον/κάτι) για δική µου ωφέλεια: τον χρησιµοποίη-
σαν για τους παράνοµους σκοπούς τους, εκµεταλλευόµενοι το καλό 
του όνοµα στην αγορά || χρησιµοποίησε το όνοµα µου, για να του επι-
τραπεί η είσοδος 4. (+ως) (α) µεταχειρίζοµαι κάτι µε ορισµένο τρόπο 
ή σαν να ήταν κάτι άλλο: ~ τη θέση µου ως µέσο άσκησης πιέσεως || 
~ ένα έγγραφο ως αποδεικτικό στοιχείο || «ο ηγέτης τής µειονότητας 
χρησιµοποίησε την απειλή απόσχισης από το κράτος ως εκβιαστικό 
χαρτί για την ικανοποίηση των αιτηµάτων του» (εφηµ.) || η παράβαση 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από το καθεστώς χρησιµοποιήθηκε ως 
πρόσχηµα από ξένες δυνάµεις για στρατιωτική επέµβαση στη χώρα 
αυτή (β) απασχολώ (επαγγελµατικά) ή εκµεταλλεύοµαι (κάποιον) µε 
µια ιδιότητα: τον χρησιµοποίησαν ως εργάτη στα κτήµατα τους || 
χρησιµοποιούν µικρά ταχύπλοα πλοία ως πειρατικά || χρησιµοποιούν 
όµορφα κορίτσια ως έµψυχο διάκοσµο σε τηλεοπτικά θεάµατα ΣΥΝ. 
µεταχειρίζοµαι, µετέρχοµαι. — χρησιµοποίηση (η) [1872]. [ΕΤΥΜ. < 
χρήσιµος + ποιώ, απόδ. τού γαλλ. utiliser]. 

χρήσιµος, -η, -ο αυτός που χρησιµεύει σε κάτι, που µπορεί ή είναι 
κατάλληλος να χρησιµοποιηθεί και να ωφελήσει: µου αρέσει να κά-
νω ~ δώρα || οι παρατηρήσεις σου είναι πολύ ~ || αυτό που µου λες 
δεν µου είναι χρήσιµο σε τίποτα || µην το πετάξεις, µπορεί αργότερα 
να σου φανεί χρήσιµο || οι ξένες γλώσσες στάθηκαν πολύ ~ στη δου-
λειά µου || το νάιλον είναι πολλαπλά χρήσιµο συνθετικό υλικό ΣΥΝ. 
ωφέλιµος, επωφελής, (λόγ.) λυσιτελής ΑΝΤ. άχρηστος, ανωφελής, ακα-
τάλληλος, απρόσφορος. — χρήσιµα | χρησίµως [αρχ.] επίρρ. [ΕΤΥΜ 
αρχ. < ρ. χρή (βλ. λ. χρεία), πιθ. µέσω τού ουσ. χρήσις (πβ. κ. βάσις - 
βάσ-ιµος, καϋ-σις - καύσ-ιµος)]. 

χρήσιµος - ωφέλιµος, χρησιµοθηρία - ωφελιµισµός | ωφελιµο-
κρατία. Αντίθετα προς τις σηµασίες των επιθέτων χρήσιµος, ωφέ-
λιµος, επωφελής και των παραγώγων τους (χρησιµότητα, ωφελι-
µότητα), που όλες έχουν εύσηµο (θετικό) περιεχόµενο, δηλώνοντας 
κάτι που χρησιµεύει, εξυπηρετεί και ωφελεί τον άνθρωπο, τα σύν-
θετα χρησιµοθηρία και ωφελιµισµός έχουν αρνητική (κακόσηµη) 
σηµασία. Το χρησιµοθηρία σηµαίνει την υπερβολική επιδίωξη 
ιδίως υλικών αγαθών εις βάρος των πραγµατικών αξιών (πνεύµα- 

τικών αγαθών, πολιτισµικών κ.λπ.). Το ίδιο και ο ωφελιµισµός ή η 
ωφελιµοκρατία δηλώνει το να θυσιάζεις τα πάντα στην εξασφά-
λιση αγαθών υλικής χρησιµότητας (χρηµάτων, περιουσίας, κατα-
ναλωτικών αγαθών, ανέσεων κ.τ.ό.), παραµελώντας τα αγαθά τής 
ζωής που δεν εξασφαλίζουν άµεσα πρακτικά οφέλη. Χρησιµοθη-
ρία και ωφελιµισµός ταυτίζονται έτσι µε τον πρακτικισµό και την 
παντελή αδιαφορία για τις βασικές αρετές που καταξιώνουν τη 
ζωή τού ανθρώπου. 

χρησιµότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η ιδιότητα τού χρήσιµου: η ~ 
βιβλίου | συµβουλής | πληροφορίας | ανακάλυψης | δώρου ΣΥΝ. ωφε-
λιµότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήσιµος. 

χρησµοδοσία (η) [µτγν.] {χρησµοδοσιών} η χορήγηση χρησµού: η ~ 
του µαντείου ΣΥΝ. προφητεία, χρησµολογία. — χρησµοδοτικός, -ή, 
-ό [1886]. # 

χρησµοδότηµα (το) [µτγν.] {χρησµοδοτήµ-ατος | -ατα,-άτων) η από-
κριση µαντείου σε συγκεκριµένη ερώτηση, η προφητεία που δίνεται: 
τα ~ τού µαντείου των ∆ελφών ήταν συνήθως ασαφή και δυσεξήγητα 
ΣΥΝ. χρησµός. 

χρησµοδότης (ο) [µτγν.] {χρησµοδοτών} αυτός που δίνει χρησµούς, 
που χρησµοδοτεί: ο ~ τού µαντείου ΣΥΝ. χρησµολόγος, προφήτης, µά-
ντης. 

χρησµοδοτικός, -ή, -ό → χρησµοδοσία 
χρησµοδοτώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {χρησµοδοτείς... | χρησµοδότησα) δίνω 

χρησµούς, προλέγω τα µελλούµενα: το µαντείο χρησµοδότησε 
σχετικά µε την έκβαση τού πολέµου ΣΥΝ. προφητεύω, προµαντεύω. 

χρησµολογία (η) [µτγν.] {χρησµολογιών} η διατύπωση χρησµού. 
χρησµολογιΚΟς, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τη χορήγηση 

ή/και την ερµηνεία των χρησµών, καθώς και µε το πρόσωπο που δί-
νει χρησµούς: ~ ικανότητα | δύναµη ΣΥΝ. χρησµοδοτικός. 

χρησµολογιο (το) [µτγν.] (χρησµολογί-ου | -ων} το βιβλίο που περιέ-
χει χρησµούς, προρρήσεις για το µέλλον. 

χρησµολόγος (ο/η) [αρχ.] 1. πρόσωπο που δίνει χρησµούς, που 
απαγγέλλει προρρήσεις: ο ~ τού µαντείου ΣΥΝ. χρησµοδότης, µάντης, 
προφήτης 2. πρόσωπο που συλλέγει και µελετά τους χρησµούς, κα-
θώς και αυτός που προσπαθεί να τους ερµηνεύσει 3. (µτφ.) πρόσωπο 
που εκφράζεται ασαφώς, που αρέσκεται να χρησιµοποιεί ακατανόητα 
λόγια. 

χρηοµολογώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {χρησµολογείς... | χρησµολόγησα} 1. δί-
νω ή ερµηνεύω χρησµούς, προφητεύω τα µελλούµενα: ο µάντης χρη-
σµολόγησε για την έκβαση τού πολέµου ΣΥΝ. χρησµοδοτώ, µαντεύω, 
προφητεύω, προλέγω 2. (µτφ.) µιλώ ασαφώς, λέγω πράγµατα ακατα-
νόητα. 

χρησµός (ο) 1. (στην αρχαιότητα) η απόκριση τού µαντείου σε 
όποιον το συµβουλευόταν σχετικά µε το τι έπρεπε να κάνει ή τι του 
επιφύλασσε το µέλλον: ζητώ | παίρνω χρησµό 2. προφητεία για το 
µέλλον, συνήθ. ασαφής ή διφορούµενη ΣΥΝ. χρησµοδότηµα, χρησµο-
δοσία, µαντεία, µάντευµα, πρόρρηση, προοιωνισµός 3. (µτφ.) κάθε 
ασαφής ή διφορούµενη έκφραση: ένας πολιτικός που συνηθίζει να 
µιλάει µε χρησµούς ΣΥΝ. γρίφος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < απρόσ. ρ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη» + δυσερµήνευτο -
σ- (που απαντά στους συγκριτικά νεότερους τ. χρησ-τός, χρήσ-της 
κ.ά.) + παραγ. επίθηµα -µός, πβ. κ. θυ-µός. Η λ. δήλωνε ευθύς εξαρ-
χής την απάντηση τού θεού (συνήθ. µέσω των µαντείων) σε ερώτηση 
που ετίθετο]. 

χρήστης (ο) {χρηστών} 1. πρόσωπο που χρησιµοποιεί κάτι: ~ συ-
σκευής | µηχανήµατος || ~ ναρκωτικών || ο ~ ενός λεξικού || οι ~ των 
δικτύων πληροφορικής 2. ΠΛΗΡΟΦ. (α) όνοµα χρήστη (αγγλ. user 
name) το όνοµα που χρησιµοποιεί ένας χρήστης υπολογιστικού συ-
στήµατος για να συνδεθεί σε ένα σύστηµα (β) αριθµός χρήστη (αγ-
γλ. user number) ειδικός αριθµός που παραχωρείται σε κάθε χρήστη 
ενός συστήµατος παρέχοντας του τη δυνατότητα να αναγνωρίζεται 
από το σύστηµα όταν επικοινωνεί µε αυτό µέσω (αποµακρυσµένων) 
τερµατικών 3. (ειδικότ.) ΝΟΜ. πρόσωπο που έχει δικαίωµα να χρησι-
µοποιεί ένα πράγµα, κινητό ή ακίνητο: ~ οικοπέδου | οικοδοµής | 
αδείας. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < απρόσ. ρ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη» (βλ. λ. χρεία) + 
παραγ. επίθηµα -της (πβ. κ. δράσ-της) µε δυσερµήνευτο -σ-]. 

χρηστικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προορίζεται για χρήση ή είναι 
κατάλληλος για χρήση, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί: ~ οικόπεδο | 
µηχανή ΣΥΝ. χρήσιµος, ωφέλιµος, λυσιτελής ΑΝΤ. άχρηστος, ανωφε-
λής, αλυσιτελής 2. αυτός που µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί, που 
προορίζεται για γενική, καθηµερινή χρήση: ~ λεξικό | εγκυκλοπαί-
δεια ΣΥΝ. εύχρηστος, ευκολοµεταχείριστος ANT. δύσχρηστος, δυσκο-
λοµεταχείριστος. — χρηστικότητα (η). 

χρηστοήθης, -ης, χρηστόηθες {χρηστοήθ-ους | -εις (ουδ. -η)} (λόγ. 
για πρόσ.) αυτός που έχει χρηστά ήθη, ενάρετο και αγαθό χαρακτή-
ρα: ~ οικογενειάρχης ΣΥΝ. χρηστός, ηθικός, ενάρετος, καλός, έντιµος, 
τίµιος ΑΝΤ. κακοήθης, ανήθικος, ανέντιµος, κακός, φαύλος. — χρη-
στοήθεια (η) [µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
χρηστός + -ήθης < ήθος]. 

χρηστοµάθεια (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. η µάθηση χρήσιµων πραγ-
µάτων, η απόκτηση ωφέλιµων γνώσεων 2. (συνεκδ.-παλαιότ.) εγχειρί-
διο για τη µόρφωση και τη διάπλαση καλού ήθους, που περιέχει σύ-
νοψη των βασικών αξιόλογων γνώσεων, καθώς και αυτοτελή διηγή-
µατα και διδακτικά αποσπάσµατα δόκιµων συγγραφέων. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < χρηστοµαθής < χρηστός + -µαθής, από το θ. τού αορ. β' ε-µαθ-
ον (αρχ. µανθάνω)). 

χρηστός, -ή, -ό (λόγ.) (για πρόσ.) αυτός που ζει και συµπεριφέρεται 
σύµφωνα µε την ηθική και το δίκαιο, που γνωρίζει και τηρεί το ορ- 
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θό: ~ άνθρωπος | πολίτης | οικογενειάρχης ΣΥΝ χρηστοήθης, ηθικός, 
ενάρετος, έντιµος, ακέραιος ΑΝΤ. κακοήθης, φαύλος, ανέντιµος, ανή-
θικος, κακός, ασυνείδητος· ΦΡ. χρηστά ήθη βλ. λ. ήθος. — χρηστό-
τητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα, Χρίστος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < 
απρόσ. ρ. χρή «πρέπει, είναι ανάγκη» + παραγ. επίθηµα -τος (πβ. κ. 
τρω-τός), µε δυσερµήνευτο -σ-]. 

Χρήστος (ο) → Χρίστος 
χρίζω ρ. - χρίω 
χρίσµα (το) {χρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) 1. (αρχικά-σπάν.) η επι-

κάλυψη επιφάνειας µε κάποια ουσία ΣΥΝ. χρίση, επίχριση, επάλειψη 
2. (συνεκδ.-συχνότ.) κάθε ουσία που χρησιµοποιείται για επίχριση, 
οτιδήποτε αλείφεται πάνω σε επιφάνεια: το ειδικό αυτό ~ θα δώσει 
λάµψη στον σκουριασµένο µπρούντζο ΣΥΝ. επάλειµµα, επίχρισµα 3. 
ΕΚΚΛΗΣ. το άγιο µύρο (βλ.λ.) 4. ΕΚΚΛΗΣ. (µε κεφ.) ένα από τα επτά µυ-
στήρια τής Ορθόδοξης και τής Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας, που τε-
λείται αµέσως µετά το βάπτισµα (βλ.λ.) και συνίσταται στο άλειµµα 
των µελών τού νεοφώτιστου µε άγιο µύρο, µε στόχο τη χορήγηση σε 
αυτόν των χαρισµάτων τού Αγίου Πνεύµατος 5. (µτφ.) η επίσηµη ανα-
γνώριση, ανακήρυξη: έλαβε | κέρδισε το - τού υποψηφίου προέδρου 
από τους συνέδρους τού κόµµατος του ΣΥΝ. αναγόρευση. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ.χρίσµα < χρίω (βλ.λ.), από το θ. τού αορ. ε-χρισ-α]. 

χριστεµπορια (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η εκµετάλλευση τής πίστης 
στον Χριστό για εµπορικούς σκοπούς. 

χριστεπώνυµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που φέρει το όνοµα τού Ιησού 
Χριστού και, κατ' επέκτ., που ανήκει ή αναφέρεται στον Ιησού Χρι-
στό και στην Εκκλησία Του: ~ πλήρωµα (το σύνολο των χριστιανών, 
το πλήρωµα τής Εκκλησίας) | ακροατήριο ΣΥΝ. χριστιανός, χριστια-
νικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < Χριστός + επώνυµος]. 

χριστιανικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χριστια-
νισµό ή τους χριστιανούς, που σχετίζεται µε τη θρησκεία τού Χρι-
στού και τους πιστούς της: ~ πίστη | λατρεία | ναός | κήρυγµα | ηθική 
| αγάπη | Εκκλησία | διδασκαλία 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που αρµόζει 
στους χριστιανούς, που χαρακτηρίζεται από πραότητα, αγάπη και 
φιλάνθρωπα αισθήµατα και γενικότ. που συµφωνεί µε την ηθική τού 
χριστιανισµού: ~ ζωή | συµπεριφορά | πράξη | ενέργεια. — χριστια-
vm-ó | -ως [µτγν.] επίρρ. 

χριστιανισµός (ο) [µτγν.] 1.ΘΡΗΣΚ. η θρησκεία που κήρυξε ο Ιησούς 
Χριστός και οι µαθητές του, µία από τις µεγαλύτερες και ευρύτερα 
διαδεδοµένες θρησκείες: ο ~ αριθµεί σήµερα περισσότερους από ένα 
δισεκατοµµύριο πιστούς παγκοσµίως || τα κυριότερα δόγµατα τού ~ 
είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία και οι ∆ια-
µαρτυρόµενες (Προτεσταντικές) Εκκλησίες 2. (συνεκδ.-περιληπτ.) το 
σύνολο των χριστιανών: ο ~ συγκρούστηκε µε το ισλάµ ΣΥΝ. χρι-
στιανοσύνη. 

χριστιανοδηµοκράτης (ο) {χριστιανοδηµοκρατών}, χριστιανο-
δηµοκράτισσα (η) (χριστιανοδηµοκρατισσών) ο πολιτικός ή οπαδός 
τής «χριστιανικής δηµοκρατίας» ή «χριστιανοδηµοκρατίας», πο-
λιτικού χώρου που συνδυάζει τις δηµοκρατικές και τις χριστιανικές 
αρχές. — χριστιανοδηµοκρατικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ Η λ. ανάγεται σε πολιτικά κόµµατα που έφεραν τον τίτλο 
«Χριστιανική ∆ηµοκρατία», όπως η Christlich-Demokratische Union 
(Γερµανία) ή η Democrazia Cristiana (Ιταλία)]. 

χριστιανοµάχος (ο/η) (λόγ. για πρόσ.) πρόσωπο που µάχεται τον 
χριστιανισµό, ο διώκτης των χριστιανών: οι - αυτοκράτορες τής Ρώ- 
mç- 

χριστιανόπαιδο (το) το χριστιανόπουλο (βλ.λ.): «τα περισσότερα 
µουσουλµανόπαιδα για πρώτη φορά έπαιξαν µε ~» (εφηµ.). 

χριστιανόπουλο (το) µικρός σε ηλικία χριστιανός. 
[ΕΤΥΜ < χριστιανός + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

χριστιανός (ο), χριστιανή (η) 1. πρόσωπο που πιστεύει στον Χριστό 
και στη διδασκαλία του, που ασπάζεται τα δόγµατα τού χριστιανι-
σµού· το µέλος τής Χριστιανικής Εκκλησίας: χριστιανοί ονοµάζονται 
οι πιστοί τού Χριστού ήδη από την αποστολική εποχή || ~ ορθόδοξος | 
ρωµαιοκαθολικός | διαµαρτυρόµενος (προτεστάντης) | κόπτης 2. (ιδ. 
σε φρ. δυσφορίας ή συµπάθειας) άνθρωπος: άφησε µε, χριστιανέ µου, 
να κάνω τη δουλειά µου! || τι θέλει ο ~ και µας ενοχλεί τέτοια ώρα; || 
τι άλλο να σου κάνει ο ~! || τι τους έφταιξε ο ~ και τον βρίζουν; ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. έθνος, Έλληνας. [ΕΤΥΜ. µτγν. < Χριστός + παραγ. 
επίθηµα -ιανός]. 

χριστιανοσοσιαλισµός (ο) {χωρ. πληθ.) ΦΙΛΟΣ.-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛ. κοι-
νωνικοφιλοσοφική θεωρία τού 19ου αι., που αποσκοπούσε στην 
εφαρµογή των αρχών και διδαγµάτων τής χριστιανικής θρησκείας 
στη σύγχρονη βιοµηχανική κοινωνία για τη λύση των κοινωνικών και 
οικονοµικών προβληµάτων τού ανθρώπου. — χριστιανοσοσιαλιστής 
(ο), χριστιανοσοσιαλίστρια (η), χριστιανοσοσιαλιστικός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. Christian Socialism]. 

χριστιανοσύνη (η) {χωρ. πληθ.) 1. η ιδιότητα τού χριστιανού, το να 
είναι κανείς χριστιανός 2. (περιληπτ.) το σύνολο των απανταχού τής 
γης χριστιανών, ο χριστιανικός κόσµος: το Πάσχα είναι η µεγαλύτερη 
γιορτή τής ~ ΣΥΝ. (συνεκδ.) χριστιανισµός. [ETYM. µεσν. < 
χριστιανός + παραγ. επίθηµα -σύνη, πβ. κ. αγαθοσύ-νη\. 

Χριστίνα (η) 1. όνοµα µαρτύρων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. όνοµα 
ηγεµονίδων τής ∆. Ευρώπης 3. γυναικείο όνοµα. [ETYM. µτγν. κύρ. 
όν. < Χριστός]. 

Χριστόδουλος (ο) 1. όνοµα αγίων, πατριαρχών και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µεσν. κύρ. όν. < 
Χριστός + δούλος]. 

χριστολογία (η) [1858] {χωρ. πληθ.} 1. η διδασκαλία και τα δόγµατα 

που αναπτύχθηκαν από τους Πατέρες τής Εκκλησίας και τις οικου-
µενικές συνόδους σχετικά µε το πρόσωπο και το έργο τού Ιησού Χρι-
στού 2. ΘΕΟΛ. κλάδος τής δογµατικής που µελετά τα ζητήµατα, τα 
οποία σχετίζονται µε την ενανθρώπηση τού Χριστού, ιδιαίτερα δε 
την ένωση τής θείας µε την ανθρώπινη φύση, καθώς και µε τη διδα-
σκαλία, το λυτρωτικό έργο και τον µαρτυρικό του θάνατο για τη σω-
τηρία τού κόσµου. — χριστολογικός, -ή, -ό [1854]. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Christologie]. 

χριστοκεντρικός, -ή, -ό αυτός που έχει ως κέντρο του, ως σηµείο 
αναφοράς των ενεργειών του, τον Χριστό. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. christocentric]. 

Χριστοπαναγια (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (!) ως βλαστήµια, προς τα πρό-
σωπα τού Χριστού και τής Παναγίας, όταν κάποιος οργίζεται: µόλις 
είδε ότι οι εργάτες δεν είχαν κάνει σωστά τη δουλειά, άρχισε τις 
Χριστοπαναγίες. 

χριστόπιτα (η) {δύσχρ. χριστοπιτών) το χριστόψωµο (βλ.λ.). 
Χριστός (ο) ο ιδρυτής τής χριστιανικής θρησκείας, ο ενσαρκωµένος 

Υιός και Λόγος τού θεού, που σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου για 
τη λύτρωση τού ανθρωπίνου γένους· ο Ιησούς· ΦΡ. (α) Χριστός κι Από-
στολος! | Χριστός και Παναγία! | έλα Χριστέ κι Απόστολε! | Χριστέ 
µου! για να δηλωθεί έκπληξη, θαυµασµός, τρόµος κ.λπ. ή ως αποτρε-
πτική ευχή ΣΥΝ. θεός φυλάξοι (β) (µτφ.) τραβώ τα πάθη τού Χριστού 
ταλαιπωρούµαι πολύ, βασανίζοµαι (γ) (µτφ.) κάνω (κάποιον) Χριστό 
θερµοπαρακαλώ (κάποιον), πέφτω στα πόδια του ΣΥΝ. ικετεύω (δ) 
(για χρονολογίες) (i) irpo Χριστού (συντοµ. π.Χ.) πριν από τη γέννηση 
τού Χριστού: το 1000 π.Χ. (ii) µετά Χριστόν (συντοµ. µ.Χ.) µετά τη 
γέννηση τού Χριστού: 1990 µ.Χ. (ε) Χριστός! προς κάποιον που έχει 
στραβοκαταπιεί κάτι και νιώθει να πνίγεται. — (υποκ.) Χριστούλης 
(βλ.λ.) κ. Χριστουλάκος (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πνεύµα, Χρίστος. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < αρχ. χριστός, που χρησιµοποιήθηκε ως απόδ. τού εβρ. MaSiâh 
(> Μεσσίας, βλ.λ.). Η λέξη χρησιµοποιήθηκε στην Π.∆. γενικά ως 
προσδιοριστικό βασιλέων, ιερέων και προφητών. Η χρήση τής λέξης 
εξειδικεύθηκε αργότερα στη µετάφραση τής Π.∆. από τους θ' 
(Εβδοµήκοντα) για να αποδώσει τον εβρ. όρ. «Μεσσίας», στο πρόσω-
πο τού οποίου εκπληρώνεται η προφητεία, o Χριστός δηλ. είναι ο 
«χρισµένος» από τον Θεό σωτήρας (ειδικότ., κατά τη διατύπωση ορι-
σµένων πατέρων, χρισµένος µε το άγιο Πνεύµα)]. 

χριστός, -ή, -ό (λόγ.-σπάν.) 1. αυτός που έχει επαλειφθεί µε ρευστή 
ουσία: ~ επιφάνεια ΣΥΝ. κεχρισµένος, αλειµµένος 2. (για πρόσ.) αυ-
τός που έχει λάβει το χρίσµα (βλ.λ.), που έχει αναγορευθεί επίσηµα: 
~ αρχιεπίσκοπος | βασιλεύς (ήταν κεχρισµένος µε άγιο µύρο). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χρίω (βλ.λ.), από το θ. τού αορ. ε-χρισ-α και το επίθηµα 
των ρηµατ. επιθ. -τός, πβ. κ. πισ-τός]. 

Χρίστος (ο) (συνήθ. ορθ. Χρήστος) ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. 
µεσν. κύρ. όν. < Χριστός, µε αναβιβασµό τού τόνου]. 

Χρίστος ή Χρήστος; Το Χρίστος παράγεται από το Χριστός (< χρι-
στός «κεχρισµένος, ο φέρων το χρίσµα» < χρίω) µε αναβιβασµό 
τού τόνου (πβ. σταυρός > Σταύρος, λαµπρός > Λάµπρος, γλαυκός 
> Γλαύκος, φαιδρά > Φαίδρα κ.ά.). Η γραφή Χρήστος παράγει προ-
φανώς το όνοµα από το χρηστός «αγαθός, καλός» (χρηστός πολί-
της), πάλι µε αναβιβασµό τού τόνου, πράγµα που γλωσσικώς είναι 
επίσης δυνατόν. Ωστόσο, η επίδοση τού ονόµατος Χρίστος συνδέε-
ται προφανώς µε το όνοµα τού Χριστού και µε το κύρος τού χρι-
στιανισµού (το γεγονός ότι κατά την παράδοση τής Εκκλησίας οι 
Χριστοί εορτάζουν κατά την εορτή τού Χριστού, την εορτή των 
Χριστουγέννων, είναι µία έξωθεν -όχι γλωσσολογική- µαρτυρία 
για το πώς γινόταν αισθητό το όνοµα στη συνείδηση των οµιλη-
τών). 

Χριστούγεννα (τα) {Χριστουγέννων} ΕΚΚΛΗΣ. η δεσποτική εορτή 
τής γεννήσεως τού Ιησού Χριστού που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 
∆εκεµβρίου: εφέτος χιόνισε την ηµέρα των ~ || ανήµερα τα ~ || την 
παραµονή των ~ || ακολουθία | ύµνοι | τροπάρια | έθιµα | παραδόσεις 
των ~ || (ευχή) καλά | ευτυχισµένα ~! || εορτές των ~ (το χρονικό διά-
στηµα από την εορτή τής γεννήσεως τού Χριστού µέχρι τα Θεοφά-
νια, στις 6 Ιανουαρίου) || διακοπές των - (οι διακοπές των σχολείων 
και των δικαστηρίων στο χρονικό αυτό διάστηµα). [ΕΤΥΜ. Συνθ. εκ 
συναρπαγής από τη φρ. Χριστού γέννα, µε αλλαγή γένους κατά τα ουδ. 
ον. εορτών, λ.χ. Θεοφάνια]. 

χριστουγεννιάτικα επίρρ. (λαϊκ.) κατά την ηµέρα ή κατά τις ηµέρες 
τής εορτής των Χριστουγέννων: ~ µας ήλθε το µαύρο µαντάτο || ~ 
βρήκες να καβγαδίσεις; 

χριστουγεννιάτικος, -η, -ο αυτός που σχετίζεται µε τα Χριστούγεννα: 
~ έθιµο | κάλαντα | ιστορίες | δέντρο | διακοπές | τραπέζι. 

Χρίστούλης (ο) ο Χριστός σε µικρή ηλικία- συχνά και σε επιφων. 
εκπλήξεως, πόνου, φόβου κ.λπ.: Χριστούλη µου! Τι ωραίο πράγµα είν' 
αυτό! 

Χριστόφορος (ο) {-ου κ. -όρου} 1. άγιος τής Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
προστάτης των ταξιδιωτών 2. όνοµα πατριαρχών και επισκόπων τής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ. µτγν. κύρ. όν. < 
Χριστός + -φόρος < φέρω, πβ. κ. Νικη-φόρος]. 

χριστοψαρο (το) [µεσν.] (λαϊκ.) µικρό ψάρι µε πεπιεσµένο σώµα στα 
πλευρά, χρώµατος γκριζοπράσινου, µε χαρακτηριστική µαύρη κηλίδα 
στο κέντρο κάθε πλευράς του, το οποίο τρέφεται µε άλλα ψάρια και 
καρκινοειδή, αλιεύεται δε για την εξαιρετικής ποιότητας, εύγευστη 
και άπαχη σάρκα του. 
[ΕΤΥΜ Το ψάρι οφείλει την ονοµασία του σε παλαιό µύθο, κατά τον 
οποίο το έπιασε ο Χριστός µε τα δάχτυλα του (από όπου και οι µαύ- 
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ρες κηλίδες του) και µετά το ξαναέριξε στη θάλασσα, επειδή το λυπήθηκε]. 
χριστόψωµο (το) (λαϊκ.) εφτάζυµο ψωµί µε σταυρό και άλλα στολίδια από 

ζυµάρι, που παρασκευάζεται µε µεγάλη επιµέλεια για τις εορτές των 
Χριστουγέννων ΣΥΝ. χριστόπιτα. 

χρίω ρ. µετβ. {έχρισα, χρίσ-θηκα (καθηµ. -τηκα), (κε)χρισµένος) (λόγ.) 1. 
απλώνω οµοιόµορφα ρευστή ή ηµίρρευστη ουσία πάνω σε επιφάνεια, αλείφω 
επιφάνεια (µε κάτι): έχρισαν τα µαλλιά του µε µύρο ΣΥΝ. επιχρίω, επαλείφω 2. 
(ειδικότ.) αλείφω επιφάνεια οικοδοµής µε ασβέστη ή ασβεστοκονίαµα ΣΥΝ. 
(λαϊκ.) ασπρίζω, σοβα(ν)τίζω, ασβε-στώνω, (λόγ.) επιχρίω 3. ΕΚΚΛΗΣ. (α) (για 
ιερέα) αλείφω τον άνθρωπο που βαπτίζεται µε άγιο µύρο αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση τού µυστηρίου τού βαπτίσµατος (β) (για ιεράρχη) αναγορεύω 
επίσηµα (ηγεµόνα) κατά την τελετή τής στέψης, αλείφοντας τον µε άγιο µύρο: 
ο πάπας Πίος Ζ' έχρισε αυτοκράτορα τον Ναπολέοντα 4. (µτφ.) αναγνωρίζω 
(κάποιον) επίσηµα, του µεταβιβάζω ορισµένο αξίωµα, καθώς και την εξουσία 
που απορρέει από αυτό: οι σύνεδροι τον έχρισαν πρόεδρο τής συνελεύσεως || 
χρίστηκε υποψήφιος τού κόµµατος για τις επόµενες εκλογές || ~ κάποιον 
διάδοχο µου ΣΥΝ. αναγορεύω, ανακηρύσσω. — χρίση (η) [αρχ.]. 
[ETYM αρχ. < *χρίσ-ω ή *χρίσ-)ω, αβεβ. ετύµου, ενώ δεν είναι δυνατόν να 
εξακριβωθεί η αρχαιότητα τού -σ-, αφού είναι παρόν στα παράγ. χρϊσ-µα, 
χρισ-τός, απουσιάζει όµως από το µυκ. ki-ri-ta: χριστά. Σε ό,τι αφορά την 
ετυµ., η λ. θα µπορούσε να συσχετιστεί µε το ρ. χραύω «αγγίζω, χαράζω, 
συναντώ» (πβ. κ. χνίω - χναύω, ψίω -ψαύω), αλλά η επιχειρηθείσα περαιτέρω 
σύνδεση µε λιθ. gr(i)ejù «αφαιρώ την κρέµα από το γάλα», αρχ. σαξ. grima 
«µάσκα, κράνος» κ.ά. δεν ικανοποιεί σηµασιολογικώς. Το συγγενές ρ. χραύω 
ανάγεται στην I.E. ρίζα *gher- «χαράζω, ξέω, τρίβω», αλλά είναι δύσκολο να 
ενταχθεί και το ρ. χρίω στην ίδια ετυµολογική οικογένεια]. 

χροιά (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) 1. το χρώµα ή η παραλλαγή χρώµατος: το 
πρόσωπο της είχε µια ωχρή ~ ΣΥΝ. απόχρωση, χρωµατισµός 2. (κατ' επέκτ.) 
ΜΟΥΣ. το χρώµα ή το ποιόν τού ήχου, αυτό δηλ. που καθιστά δυνατή τη 
διάκριση δύο ή περισσοτέρων µουσικών φθόγγων µε την ίδια οξύτητα και 
ένταση, αλλά µε διαφορετική προέλευση: - φυσική | ηλεκτρική | 
παραµορφωµένη | συµφωνική | µινιµαλιστική | αφαιρετική ΣΥΝ. ποιότητα, 
τόνος, ηχόχρωµα 3. (γενικότ.) το σύνολο των χαρακτηριστικών που 
προσδίδουν συγκεκριµένη ιδιότητα σε κάτι: η φωνή του είχε βαριά και 
κουρασµένη ~|| ο θαυµασµός που εξέφρασε είχε και µια ~ φθόνου || τα λόγια 
του είχαν πολιτική | κοµµατική -ΣΥΝ. χαρακτήρας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *χρο-ο-ιά (µε υφαίρεση, πβ. κ. *βοηθο-έω > βοηθ-έω) < 
*χροΈοσ-ιά (µε σίγηση ενδοφωνηεντικών -F- και -σ-) < χρως, -οός (βλ.λ.)]. 

-χρονα λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. περίοδο 
συγκεκριµένου αριθµού ετών: εννιά-χρονα 2. την επέτειο για τη συµπλήρωση 
συγκεκριµένου αριθµού ετών: γιόρτασαν τα πε-νηντάχρονα τής εταιρείας. 

χρονάκια (τα) {µόνο στον πληθ.} (υποκ.) αρκετά χρόνια, χρόνοι πολλοί· κυρ. 
στη ΦΡ. έχω τα χρονάκια µου είµαι µεγάλος στην ηλικία, δεν θεωρούµαι νέος: 
µπορεί να µικροδείχνει, αλλά τα έχει τα χρονάκια του. 

χροναξία (η) {χωρ. πληθ.} ΦΥΣΙΟΛ. ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για τη 
διέγερση νευρικής ή µυϊκής ίνας µε την εφαρµογή ηλεκτρικού ερεθίσµατος, το 
οποίο έχει ένταση διπλάσια από την ελάχιστη τιµή διεγέρσεως. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. chronaxy]. 

χρονιά (η) 1. το χρονικό διάστηµα ενός έτους και όλα όσα αυτό περιλαµβάνει 
(λ.χ. προσόδους, εισοδήµατα κ.λπ.): από τον παγετό καταστράφηκε η σοδειά 
µιας ολόκληρης ~ || φέτος ήταν καλή | πλούσια ~ για τα σπαρτά || για το µαγαζί 
δεν ήταν και τόσο καλή η ~ ΣΥΝ. χρόνος, (λόγ.) έτος· ΦΡ. (α) τρώω (το ξύλο) 
τής χρονιάς µου τρώω πολύ ξύλο, ξυλοκοπούµαι άγρια: συµµετείχε στα 
επεισόδια κι έφαγε (το ξύλο) τής χρονιάς του (β) ακούω τής χρονιάς µου µε 
υβρίζουν ή µε προσβάλλουν πολύ (γ) χρονιά σου και χρονιά µου σειρά σου 
και σειρά µου, τον έναν χρόνο εσύ, τον άλλον εγώ (δ) καλή χρονιά! ευχή που 
λέγεται στην αρχή τού νέου έτους 2. (ειδικότ.) το σχολικό έτος: δεν διάβασε 
καθόλου και κινδυνεύει να χάσει τη ~ του (δηλ. να µείνει στην ίδια τάξη). 
[ΕΤΥΜ. < *χρονέα (µε συνίζηση, πβ. κ. µηλέα - µηλιά) < χρόνος ή, κατ' άλλη 
άποψη, < ουσιαστικοπ. επίθ. χρονία (ενν. περίοδος), µε καταβι-βασµό τού 
τόνου και συνίζηση]. 

χρόνια (τα) → χρόνος 
χρονιά ζω ρ. αµετβ. {χρόνιασα} (λαϊκ.) 1. γίνοµαι ενός έτους, συµπληρώνω τον 

πρώτο χρόνο τής ζωής µου: το µωρό χρόνιασε ΣΥΝ. χρονίζω 2. (γενικότ.) 
συµπληρώνω ένα έτος, περνά ένας χρόνος από συµβάν, γεγονός κ.λπ.: 
χρόνιασε ηµακαρίτισσα (συµπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο της) 
ΣΥΝ. χρονίζω. — χρόνιασµα (το). 

χρονιάρης, -α, -ικο {χρονιάρηδες} (λαϊκ.) αυτός που έχει ηλικία ή διάρκεια ενός 
έτους: ~ µωρό | πουλάρι | φυτό ΣΥΝ. (λόγ.) µονοετής, ετήσιος, (λαϊκ.) 
χρονιάτικος· ΦΡ. χρονιάρα µέρα επίσηµη ηµέρα, ηµέρα µεγάλης γιορτής: τι 
σου ήρθε να καβγαδίσεις ~; Επίσης χρονιάρι-κος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < χρόνος + 
παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. παιγνιδ-ιάρης]. 

χρόνιασµα (το) → χρονιάζω 
χρονιάτικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει ηλικία ή διάρκεια ενός έτους: ~ 

µωρό | φυτό ΣΥΝ. χρονιάρης | χρονιάρικος, (λόγ.) ετήσιος, µονοετής 2. (κατ1 
επέκτ.) αυτός που γίνεται ή συµβαίνει µε τη συµπλήρωση χρονικού 
διαστήµατος ενός έτους ΣΥΝ. ετήσιος 3. (ειδικότ.-σπάν.) χρονιάτικο (το) ο 
ετήσιος µισθός ή το ετήσιο µίσθωµα. 

[ΕΤΥΜ. < χρόνος + παραγ. επίθηµα -ιάτικος, πβ. κ. µην-ιάτικος]. 
χρονίζω ρ. αµετβ. [αρχ.] {λόγ. µτχ. ενεστ. χρονίζων, -ούσα, -ον (σηµ. 3) | 

χρόνισα} (λαϊκ.) 1. γίνοµαι ενός έτους, συµπληρώνω έναν χρόνο: χρόνισε το 
µωρό ΣΥΝ. χρονιάζω 2. (κατ' επέκτ. για πρόσ.) δαπανώ αδικαιολόγητα πολύ 
χρόνο σε κάτι, χάνω τον καιρό µου: πετάξου να µας φέρεις κάτι να φάµε, αλλά 
µη χρονίσεις! ΣΥΝ. αργώ, αργοπορώ, καθυστερώ, βραδύνω, χρονοτριβώ, 
χασοµερώ ANT. σπεύδω 3. (µτφ.-γενι-κότ.) διαρκώ πάρα πολύ, δεν 
παρουσιάζω εξέλιξη: η νόσος χρονίζει || καιρό τώρα χρονίζει η υπόθεση µου 
στο δικαστήριο || τα έργα για την ανάπλαση τής περιοχής χρονίζουν || (µτχ.) ένα 
χρονίζον πρόβληµα ΣΥΝ. καθυστερώ, διαιωνίζοµαι, παρατείνοµαι ANT. 
εξελίσσοµαι, προχωρώ. 

χρονικό (το) 1. η αφήγηση ιστορικών γεγονότων κατά τη χρονολογική σειρά 
που συνέβησαν, χωρίς να αναφέρεται ή να τονίζεται η αιτιώδης µεταξύ τους 
σχέση και αλληλουχία: το «Χρονικόν τού Μωρέ-ως» (έµµετρη ιστορική 
αφήγηση µε θέµα την κατάληψη τής Πελοποννήσου από τους Φράγκους) || 
«Χρονικόν τού Γαλαξειδίου» (αφηγείται την ιστορία τής πόλης και αποδίδεται 
στον ιεροµόναχο Ευθύµιο Πενταγιώτη) 2. (στη δηµοσιογραφία) σύντοµο 
σχολιασµένο ρεπορτάζ σε εφηµερίδα, τηλεοπτική, ραδιοφωνική κ.λπ. 
εκποµπή, που αναφέρεται σε γεγονότα τής επικαιρότητας, τα οποία 
παρουσιάζονται συνήθ. µε τη σειρά που συνέβησαν: ακολουθεί το ~ τής 
εξέγερσης στις φυλακές τής Κέρκυρας || το ~ µιας ληστείας | τής νίκης 3.χρονι-
κά (τα) (α) τίτλος στήλης εφηµερίδας, στην οποία αναγράφονται και 
σχολιάζονται περιληπτικά τα κυριότερα γεγονότα τής ηµέρας (β) περιοδική 
έκδοση επιστηµονικού, εκπαιδευτικού, µορφωτικού ή άλλου ιδρύµατος ή 
σωµατείου, που περιλαµβάνει απολογισµό των δραστηριοτήτων του, καθώς 
και άρθρα, αναλύσεις κ.λπ. σχετικά µε αυτές: κυκλοφόρησαν τα ~ τού Λυκείου 
των Ελληνίδων | τού δικηγορικού συλλόγου 4. ΑΣΤΡΟΝ. αστρονοµικά χρονικά 
οι συλλογές στις οποίες περιλαµβάνονται καταγραφές αστρονοµικών 
παρατηρήσεων από έτος σε έτος, µε προοπτική εµπλουτισµού τους από τις 
επόµενες γενεές: ~ των Χαλδαίων | των Ινδών | των Βαβυλωνίων · ΦΡ. στα 
χρονικά σε ό,τι έχει καταγραφεί για κάτι στο παρελθόν σε φρ. που δηλώνουν 
έντονη έκπληξη ή απογοήτευση για κάτι πρωτοφανές: είναι πρωτοφανής αυτή 
η περίπτωση στα ιατρικά χρονικά || ποτέ ~ δεν ξανάγινε τέτοια καταστροφή. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. ουδ. τού µτγν. επιθ. χρονικός (ήδη στον Πλούταρχο 
απαντά η φρ. τά χρονικά βιβλία)]. 

χρονικογράφος (ο/η) [1840] συγγραφέας χρονικών, πρόσωπο που συντάσσει 
χρονικά: ο 1. Ζωναράς είναι από τους σηµαντικότερους Βυζαντινούς ~ ΣΥΝ. 
χρονογράφος. 

χρονικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον χρόνο: ~ περίοδος | όριο 
| καθυστέρηση | στιγµή | διάρκεια | διάστηµα | προθεσµία || δεν υπάρχουν τα - 
περιθώρια, για να αλλάξουµε τα σχέδια µας· ΦΡ.χρονικός ορίζοντας ο χρόνος 
εντός τού οποίου προβλέπεται ή ορίζεται ότι πρέπει ή µπορεί να γίνει κάτι: ο ~ 
εξόφλησης ενός δανείου || ο — αποπεράτωσης ενός δηµόσιου έργου 2. ΓΛΩΣΣ. 
αυτός που δηλώνει χρόνο, που φανερώνει σχέση χρόνου: ~ πρόταση | 
σύνδεσµος | επίρρηµα | προσδιορισµός | αύξηση | αντικατάσταση (βλ.λ.) 3. 
(ειδικότ.) χρονικό (το) βλ.λ. — χρονικ-ά | -ώς [µτγν] επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πνεύµα. 

χρόνιος, -α (λόγ. -ία), -ο [αρχ.] 1. αυτός που διαρκεί πολύ χρόνο, που υπήρξε 
ή/και εξακολουθεί να υπάρχει για µεγάλο χρονικό διάστηµα, που δεν 
εξελίσσεται: ~ βλάβη | έλλειµµα ΣΥΝ. παλαιός, µόνιµος ANT. τωρινός, 
πρόσφατος 2. (ειδικότ. για ασθένειες) αυτός που χαρακτηρίζεται από µακρά 
διάρκεια και βραδεία εξέλιξη: ~ αµυγδαλίτιδα | βρογχίτιδα || ~ παθήσεις ANT. 
οξύς. — χρονίως επίρρ. [αρχ.]. 

χρονισµός (ο) 1. ΤΕΧΝΟΛ. η ρύθµιση τής χρονικής αλληλουχίας: ~ βαλβίδων 
κινητήρα · 2. η επιλογή τού κατάλληλου χρόνου για να προβεί κάποιος σε 
συγκεκριµένη ενέργεια (βλ. λ. τάιµινγκ): «ο ~ τής γαλλικής κίνησης ήταν 
άσχηµος: πενήντα χρόνια µετά τη Χιροσίµα, επέλεξε να κάνει τις υποβρύχιες 
πυρηνικές δοκιµές στην ατόλη Μου-ρουρόα» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ µτγν. < αρχ. χρονίζω «καθυστερώ - παραµένω κάπου περισσότερο 
χρόνο - γίνοµαι χρόνιος». Η σηµ. 2 αποτελεί απόδ. τού αγγλ. timing.]. 

χρονοβόρος, -α (λόγ. -ος), -ο αυτός που απαιτεί πολύ χρόνο, που χρειάζεται 
µεγάλο χρονικό διάστηµα για να ολοκληρωθεί: ~ έργο | διαδικασία ANT. 
σύντοµος. [ΕΤΥΜ. < χρόνος + -βόρος < βορά «τροφή», πβ. κ. αιµο-βόρος]. 

χρονογράφηµα (το) [1864] {χρονογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων) δηµοσιογραφικό 
κείµενο µε λογοτεχνική χροιά, που σχολιάζει επίκαιρο πολιτιστικό ή 
κοινωνικό ζήτηµα µε ελαφρό και εύθυµο τρόπο. 

χρονογραφία (η) [µτγν.] {χρονογραφιών} 1. η συγγραφή χρονικών, η αφήγηση 
ιστορικών γεγονότων κατά τη χρονολογική σειρά που συνέβησαν 2. (ειδικότ. 
στη µεσαιωνική φιλολογία) ιστορική αφήγηση κατά χρονολογική σειρά και 
χωρίς αναφορά στη σηµασία των γεγονότων ή στην αιτκόδη µεταξύ τους 
σχέση, καθώς και το σχετικό βιβλίο: στο Βυζάντιο καλλιεργήθηκε ένα είδος 
χρονογραφίας, που άρχιζε κάθε φορά από καταβολής κόσµου και έφτανε ώς την 
εποχή τού εκάστοτε συγγραφέα ΣΥΝ. χρονικό 3. η συγγραφή 
χρονογραφηµάτων (βλ.λ.) σε εφηµερίδες ή περιοδικά. — χρονογραφίας, -ή, -
ό, χρονο-γραφικ-ά | -ώς επίρρ. 

χρονογράφος (ο/η) [µτγν.] 1. συγγραφέας χρονικών, αυτός που γράφει 
χρονογραφίες (βλ.λ.) ΣΥΝ. χρονικογράφος 2. δηµοσιογράφος ειδικευµένος 
στη συγγραφή χρονογραφηµάτων (βλ.λ.) σε εφηµερίδες και περιοδικά. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. πολυγράφος. 

χρονογραφώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {χρονογραφείς... | χρονογράφ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) 1. είµαι χρονογράφος (βλ.λ.), συντάσσω χρο- 
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νικά ή χρονογραφίες 2. (στη δηµοσιογραφία) γράφω χρονογραφήµα-
τα (βλ.λ.), είµαι ειδικευµένος στη συγγραφή χρονογραφηµάτων: επί 
χρόνια χρονογραφούσε σε πρωινή αθηναϊκή εφηµερίδα. 

χρονοδιάγραµµα (το) (χρονοδιαγράµµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. πίνακας 
στον οποίο καταγράφονται τα προγραµµατισµένα εκ των προτέρων 
χρονικά όρια για την πραγµατοποίηση των επιµέρους φάσεων ενός 
έργου: καταρτίστηκε το ~ κατασκευής τής γέφυρας || το ~ µιας 
διοργάνωσης ΣΥΝ. πρόγραµµα 2. (στη στατιστική) γραφική παρά-
σταση που υποδιαιρείται σε κλάσµατα χρόνου (ηµέρες, µήνες κ.λπ.) έ-
τσι, ώστε να φανερώνει τις χρονικές διακυµάνσεις µεγέθους ή τη χρο-
νική διαδοχή των γεγονότων που καταµετρούνται. [ΕΤΥΜ. Απόδ. 
τού αγγλ. timetable]. 

χρονοδιακόπτης (ο) {χρονοδιακοπτώ-ν} ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή µε ηλε-
κτρονικά εξαρτήµατα, µε τα οποία είναι δυνατή η διακοπή, η απο-
κατάσταση ή η µεταγωγή ηλεκτρικών κυκλωµάτων σε προκαθορι-
σµένο χρόνο: το χρηµατοκιβώτιο τής τράπεζας ανοίγει µε ~. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. time-switch]. 

χρονοεπίδοµα (το) {χρονοεπιδόµ-ατος | -ατα, -άτων} επίδοµα που 
καταβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε υπαλλήλους µετά τη 
συµπλήρωση ορισµένου χρόνου εργασίας σε µια υπηρεσία. 

χρονοκαθυστερηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} µηχανισµός 
σε χρηµατοκιβώτιο που ενεργοποιείται µετά το ξεκλείδωµά του και 
που συνδέεται µε χρονόµετρο, το οποίο για λόγους ασφαλείας έχει 
ρυθµιστεί, ώστε να µην επιτρέπει να ανοίξει πλήρως το χρηµατοκι-
βώτιο πριν από την παρέλευση ορισµένου χρονικού διαστήµατος. 

χρονοκάρτα (η) {χρονοκαρτών} τηλεφωνική κάρτα προπληρωµένου 
χρόνου οµιλίας, η οποία χρησιµοποιείται για κλήσεις από σταθερό 
τηλέφωνο. 

χρονολόγηση (η) [1838] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ο καθορι-
σµός τής χρονολογίας, η τοποθέτηση των γεγονότων µέσα στον χρό-
νο για την κατανόηση τής ροής και τής αλληλουχίας τους: απόλυτη | 
σχετική ~ || η ~ των αρχαιολογικών ευρηµάτων δεν είναι απλή υπό-
θεση και γίνεται µε διαφόρους τρόπους || σύστηµα χρονολόγησης 2. 
(για έγγραφο) η αναγραφή τού έτους και τής ηµεροµηνίας εκδόσεως 
του ΣΥΝ. χρονολογία. 

χρονολογία (η) [µτγν.] {χρονολογιών} 1.ο χρονικός προσδιορισµός 
γεγονότος σε σχέση µε άλλο σηµαντικό γεγονός, φυσικό ή ιστορικό, το 
οποίο λαµβάνεται ως αφετηρία, λ.χ. από τη γέννηση τού Χριστού (αυ-
τό ισχύει σήµερα), από κτίσεως Ρώµης κ.λπ. ΣΥΝ. χρονολόγηση 2. η 
χρονική στιγµή κατά την οποία συνέβη κάτι, το έτος και η ηµεροµη-
νία συµβάντος, γεγονότος, φαινοµένου κ.λπ.: δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί ακριβώς η ~ τού Τρωικού Πολέµου || βέβαιη | αβέβαιη | 
αόριστη ~||η ιστορία µού αρέσει, αλλά δεν µπορώ να θυµηθώ εύκολα 
χρονολογίες 3. (συνεκδ.) αναγραφή σε έγγραφο τού έτους και τής 
ηµεροµηνίας συντάξεως, εκδόσεως του κ.λπ., καθώς και το αποτέλε-
σµα τής διαδικασίας αυτής: η διαθήκη αυτή δεν φέρει ~ || για να κα-
ταθέσουµε την αγωγή, πρέπει πρώτα να ελέγξουµε τις ~ των εγγράφων 
4. η επιστήµη που ασχολείται µε τη µέτρηση τού χρόνου σε σχέση µε 
σηµαντικά φυσικά, κοσµικά ή ιστορικά συµβάντα, καθώς και µε τη 
διαίρεση του σε κανονικές µονάδες (ώρες, ηµέρες, µήνες, έτη κ.λπ.) 
για τον ακριβή χρονικό προσδιορισµό των γεγονότων. 

χρονολογία - ηµεροµηνία. Συχνά οι λέξεις συγχέονται σηµασιο-
λογικά και χρησιµοποιούνται εσφαλµένα. Ιδίως χρησιµοποιείται 
συχνά το ηµεροµηνία αντί τού χρονολογία. Ωστόσο είναι σαφές 
ότι το χρονολογία αναφέρεται γενικά σε έτος | χρόνο | χρονιά (Ως 
πιθανή χρονολογία τού θανάτου της θεωρείται το 1894), ενώ το 
ηµεροµηνία σε ηµέρα και µήνα (Η ηµεροµηνία των γενεθλίων του 
είναι η έκτη Ιανουαρίου). Είναι λάθος να λέµε «Η ηµεροµηνία 
ενάρξεως τής Ελληνικής Επανάστασης είναι το 1821»! ή «Το 1945 
είναι η ηµεροµηνία γεννήσεως τού γνωστού Έλληνα επιστήµονα»\ 

χρονολογικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χρονολόγηση: ~ 
µέθοδος | σύστηµα 2. αυτός που περιέχει χρονολογίες ή γεγονότα σε 
σειρά, σύµφωνα µε τη χρονολογία τους: ~ πίνακας γεγονότων τής 
επανάστασης || οι µάχες αναφέρονται κατά ~ σειρά || ~ χάρτης || - κα-
τάλογος εκδήλωσης των κοινωνικών κινηµάτων. — χρονολογικ-ά | -
ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chronologique]. 

χρονολόγιο (το) [1833] {χρονολογί-ου | -ων} 1. ΑΣΤΡΟΝ. κατάλογος 
αστρονοµικών στοιχείων για τη θέση των ουρανίων σωµάτων σε µι-
κρά χρονικά διαστήµατα, που βοηθούν στις αστρονοµικές παρατη-
ρήσεις και στους υπολογισµούς· αλλιώς αστρονοµική εφηµερίδα (η) 
• 2. πίνακας µε χρονολογίες γεγονότων. 

χρονολογώ ρ. µετβ. [1856] {χρονολογείς... | χρονολόγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος} 1. προσδιορίζω (κάτι) χρονικά, καθορίζω τη χρονο-
λογία συµβάντος, γεγονότος κ.λπ. ή την ηµεροµηνία κατασκευής 
πράγµατος: ~ πόλεµο/ συνθήκη/ εκστρατεία/ παλιό χειρόγραφο | αρ-
χαιολογικό εύρηµα 2. αναγράφω σε έγγραφο ή άλλο γραπτό κείµενο 
το έτος και την ηµεροµηνία συντάξεως, εκδόσεως του κ.λπ.: ~ διαθήκη 
| ψήφισµα | γράµµα 3. (ειδικότ. το µεσοπαθ. χρονολογούµαι) (α) 
εντοπίζοµαι χρονικά σε συγκεκριµένο χρονικό σηµείο: η εκκλησία 
τού χωριού µας χρονολογείται τον 12ο αι. (β) αρχίζω να υπάρχω από 
ορισµένη εποχή, διατηρούµαι από το παρελθόν: το οµηρικό ζήτηµα 
χρονολογείται ήδη από την αρχαιότητα. 

χρονοµεριστικός, -ή, -ό ΟΙΚΟΝ. αυτός που σχετίζεται µε σύστηµα 
µίσθωσης κατά το οποίο πολλοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσουν εκ περιτροπής ακίνητα, εγκαταστάσεις, δίκτυα επι-
κοινωνιών κ.ά. έτσι, ώστε να υπάρχει µείωση τού κόστους µε επιµε-
ρισµό των δαπανών αγοράς και συντήρησης: αγόρασε µε ~ µίσθωση 

µία εβδοµάδα διακοπών κάθε χρόνο σε διάφορα διαθέσιµα ξενοδο-
χεία. 
[ΕΤΥΜ. o οικον. όρος χρονοµεριστική µίσθωση είναι απόδ. τού αγγλ. 
time-sharing]. 

χρονοµέτρης (ο) [1896] {χρονοµετρών} ο ειδικός που µετρά τον χρό-
νο µε χρονόµετρο (βλ.λ.), αυτός που προσδιορίζει την ακριβή χρονική 
διάρκεια πράξεως, ενέργειας κ.λπ. µε τη βοήθεια χρονοµέτρου: ~ 
αγώνων δρόµου | αγώνων ταχύτητας αυτοκινήτων. 

χρονοµέτρηση (η) [1897] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέτρηση 
τού χρόνου, τής χρονικής διάρκειας µε χρονόµετρο: η ~ τής κούρσας 
ενός δροµέα || η ~ τής επίθεσης µιας οµάδας µπάσκετ. 

χρονοµετρία (η) [1761] {χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ. η µέτρηση τού χρόνου σε 
υψηλά επίπεδα ακριβείας µε τη βοήθεια ειδικών οργάνων 2. ΟΙΚΟΝ. η 
µέτρηση χρόνου σε συνδυασµό µε τις κινήσεις των εργαζοµένων, µε 
σκοπό τον καθορισµό πρότυπων χρόνων και κινήσεων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Chronometrie]. 

χρονοµετρικός, -ή, -ό [1839] αυτός που σχετίζεται µε τη χρονοµετρία 
ή το χρονόµετρο (βλ.λ.), που συνδέεται µε το χρονόµετρο: ~ όργανο | 
µέθοδος | ακρίβεια. — χρονοµετρικ-ά | -ώς επίρρ. 

χρονόµετρο (το) [1847] {χρονοµέτρ-ου | -ων} 1. ειδικό ρολόι που µε-
τρά τον χρόνο µε πολύ µεγάλη ακρίβεια, ακόµη και στις λεπτότατες 
υποδιαιρέσεις του (δευτερόλεπτα, δέκατα τού δευτερολέπτου κ.λπ.) 
ΣΥΝ. χρονογράφος 2. ΝΑΥΤ. ωρολογιακός µηχανισµός για τη µέτρηση 
τού χρόνου µε πολύ µεγάλη ακρίβεια, που απαιτείται για την επίλυ-
ση των προβληµάτων τής αστρονοµικής ναυτιλίας 3. ΜΟΥΣ. ειδικό όρ-
γανο που µετρά τις διάφορες ταχύτητες ρυθµικής αγωγής- ο µετρο-
νόµος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chronomètre]. 

χρονοµετρώ ρ. µετβ. [1897] {χρονοµετρείς... | χρονοµέτρ-ησα, -ούµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} µετρώ τον χρόνο µε το χρονόµετρο (βλ.λ.), προσδιο-
ρίζω µε ακρίβεια τη χρονική διάρκεια γεγονότος, φαινοµένου κ.λπ.: ~ 
µια κούρσα. | έναν αγώνα δρόµου | την επίδοση αθλητή. 

χρονοντούλαπο (το) (ειρων.) αρχείο, χώρος όπου αποθηκεύονται 
αποµεινάρια τού παρελθόντος· (µτφ.) η λήθη, το παρελθόν: ο λαός µε 
την ψήφο του έθεσε τη βασιλεία στο ~ τής ιστορίας. 

χρόνος (ο) {χρόνοι κ. χρόνια (τα) (σηµ. 6-9), χρόνων κ. χρονών (σηµ. 
7)} 1. ΦΥΣ. θεµελιώδης έννοια που εκφράζει τη διάρκεια υπάρξεως ή 
εκδηλώσεως φαινοµένων, ενεργειών, καταστάσεων κ.λπ., την αλλη-
λουχία τους· διαιρείται σε παρόν, παρελθόν και µέλλον, γίνεται κα-
θολικά αντιληπτή από τον άνθρωπο και βρίσκεται σε στενή σχέση µε 
τον χώρο: γήινος | ηλιακός ~ || τόσες ηµέρες στο νοσοκοµείο, έχασε 
πια την αίσθηση τού ~ || σιγά-σιγά θα το ξεπεράσεις, ο ~ είναι ο κα-
λύτερος γιατρός || ο ~ θα δείξει αν κάναµε καλά που χωρίσαµε || εκ-
µεταλλεύσου τον ~, γιατί περνάει γρήγορα || η πάροδος τού ~ ΣΥΝ. 
καιρός· ΦΡ. (α) (λόγ.) συν τωχρόνω (συνχρόνω, Αισχύλ. 'Αγαµέµνων 
1378) | προϊόντος τού χρόνου (προϊόντος του χρόνου, Ηροδ. 3.96) µε 
την πάροδο τού καιρού, όσο περνά ο καιρός: οι συνθήκες ζωής θα 
καλυτερεύσουν ~ (β) είµαι εκτός τόπου και χρόνου έχω χάσει την 
επαφή µου µε την πραγµατικότητα: µ'αυτά που λέει, δείχνει να είναι ~ 
(Ύ) Χρόνου φε'ιδου (Χίλων) να χρησιµοποιείς τον χρόνο σου µε φειδώ, 
µε οικονοµία, να τον εκµεταλλεύεσαι σωστά (δ) ο χρόνος είναι 
χρήµα ο χρόνος έχει µεγάλη αξία, γι' αυτό πρέπει να τον εκµεταλ-
λεύεται κανείς σωστά (ε) σε ανύποπτο χρόνο βλ. λ. ανύποπτος (στ) ο 
χρόνος δουλεύει υπέρ κάποιου | για κάποιον ή κατά | εις βάρος 
κάποιου όσο περνάει ο καιρός κάποιος ωφελείται | βλάπτεται: στο 
κυβερνών κόµµα δεν βιάζονται για εκλογές, γιατί πιστεύουν ότι ο 
χρόνος δουλεύει υπέρ τους 2. (ειδικότ.) το διάστηµα που µεσολαβεί 
ανάµεσα σε δύο γεγονότα ή ανάµεσα σε ορισµένο γεγονός και στην 
παρούσα στιγµή: ο µέσος ~ ζωής τού ανθρώπου στις δυτικές κοινω-
νίες έχει αυξηθεί πολύ κατά τις τελευταίες δεκαετίες || πέρασε πολύς ~ 
από τότε που πρωτοήρθαµε εδώ ΣΥΝ. καιρός 3. απροσδιόριστη διάρ-
κεια, όχι σύντοµη: για να ολοκληρωθούν τα έργα, χρειάζεται - || έχω ~ 
και κάνω ταξίδια || έχεις ~ για καφέ; || απαιτείται ~ για να επουλωθούν 
τα τραύµατα || ακολουθώντας αυτή τη διαδροµή κερδίζω ~ || µη χάνεις 
~ µε ανούσια πράγµατα1, ΦΡ. (κάτι) µου τρώει | µου παίρνει χρόνο 
(κάτι) απαιτεί πολύ ώρα για να γίνει, µε καθυστερεί, µε αναγκάζει να 
αφιερώσω σε αυτό πολύ χρόνο: αυτό που ζητάς θα µου πάρει πολύ 
χρόνο για να σου το ετοιµάσω 4. το καθορισµένο διάστηµα µέσα στο 
οποίο γίνεται ή πρέπει να γίνει κάτι ή το οποίο διατίθεται για κάτι: 
µας έδωσε λίγο -, για να λύσουµε την άσκηση || παρέδωσε την εργασία 
του εντός | εκτός χρόνου || πρέπει να βιαστούµε, τελειώνει ο ~ που 
έχουµε στη διάθεση µας || τέλος χρόνου, παραδώ-στε τα γραπτά σας! || 
ολοκλήρωσε το έργο στον µισό ~||~ εργασίας || (για κινητό τηλέφωνο) 
νέο πακέτο σύνδεσης µε δωρεάν ~ οµιλίας-ΦΡ. (α) ελλείψει χρόνου 
επειδή δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος: ~ θα αναβάλουµε τη 
συζήτηση των επόµενων δύο θεµάτων για την επόµενη συνεδρίαση (β) 
υπό πίεση χρόνου µε τον χρόνο να πιέζει, χωρίς να υπάρχει άνεση 
χρόνου: δουλεύει ~· πρέπει να παραδώσει τη δουλειά του µέχρι την 
επόµενη ∆ευτέρα το αργότερο (γ) εν ευθέτω χρόνια (εν εύθέτω χρόνω) 
βλ. λ. εύθετος (δ) ελεύθερος χρόνος ο χρόνος που δεν αφιερώνεται σε 
βιοποριστική δραστηριότητα 5. η επίδοση αθλητή, η οποία µετριέται 
σε µονάδες χρόνου: τι χρόνο έκανε ο δροµέας στα ΙΟΟµ.; || ο χρόνος 
τής οµάδας ποδηλασίας είναι ο καλύτερος φέτος στον κόσµο || ο ~ του 
στα 200 µ. ήταν 21"- ΦΡ. σε χρόνο-ρεκόρ σε πολύ λίγο χρόνο, πολύ 
λιγότερο από τον αναµενόµενο, τον συνήθη: χθες δεν βρήκα κίνηση 
στον δρόµο κι έφθασα σπίτι ~ || δουλέψαµε πολύ εντατικά και 
συστηµατικά και τελειώσαµε το έργο - 6. (ειδικότ.) το έτος (βλ.λ.): από 
χρόνο σε χρόνο οι νέοι αλλάζουν || χρόνο µε τον χρόνο τα πράγµατα 
γίνονται ολοένα και χειρότερα || πηγαίνω στο χωριό µου µια φορά τον 
~ || ~ µπαίνει ~ βγαίνει, η οικονο- 
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µική κατάσταση τής χώρας δεν βελτιώνεται || τα έργα θα συνεχιστούν 
ανελλιπώς όλο τον ~, χωρίς ούτε µιας ηµέρας διακοπή || ο 
προηγούµενος | ο επόµενος | ο µεθεπόµενος ~ || το έθιµο αυτό υπάρχει 
από αµνηµονεύτων ~ (δηλ. από πολύ παλιά) || από αρχαιοτάτων ~ || 
χρόνια είχα να τον δω και τον συνάντησα σήµερα || βρε, πώς περνούν 
τα ~! ΣΥΝ. χρονιά· ΦΡ. (α) (ευχή) και τού χρόνου! µακάρι να είσαι 
καλά και να γιορτάσεις και το επόµενο έτος: ωραία περάσαµε· άντε, 
~! || (παροιµ.-ειρων.) «πάρ' τον στον γάµο σου, να σου πει ~» (για 
όσους µιλούν εντελώς ασυλλόγιστα, λέγοντας πράγµατα που είναι 
εντελώς ανάρµοστα για τη συγκεκριµένη περίσταση) (β) χρόνια 
πολλά! ευχή που δίνεται σε κάθε εορταστική περίσταση ΣΥΝ. έτη 
πολλά (γ) (κατάρα) κακό χρόνο να 'χεις! βλ. λ. κακός (δ) (κατάρα) να 
µη σ' εύρει ο χρόνος να πεθάνεις µέσα στο τρέχον έτος, να µη ζεις 
την άλλη χρονιά (ε) χρόνια και ζαµάνια πολλά χρόνια, πολύς καιρός: 
~ έχω να τον δω || ~ έχω να πάω στο θέατρο (στ) αφήνω χρόνους φεύ-
γω από τη ζωή, πεθαίνω: ο παππούς µάς άφησε χρόνους (ζ) (παροιµ.) 
όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος σε µία και µόνη 
στιγµή µπορεί να επέλθει η µεγαλύτερη συµφορά (η) (παροιµ.) µέρας 
χαρά και χρόνου λύπη για κάθε στιγµιαία απόλαυση, που προκαλεί 
ταλαιπωρία για πολύ καιρό (θ) (παροιµ.) τα χρόνια φέρνουν τη φρό-
νια (τη φρόνηση) όσο προχωρεί η ηλικία γίνεται κανείς σοφότερος (ι) 
τού χρόνου το επόµενο έτος: - σχεδιάζουµε να αγοράσουµε αυτοκί-
νητο || από ~ θα ισχύσει η νέα φορολογική διάταξη για τα αντικει-
µενικά κριτήρια (πβ. κ. λ. εφέτος, πέρσι) (ια) πάλι µε χρόνους, µε και-
ρούς, πάλι δικά µας θα 'ναι (ο τελευταίος στίχος από λαϊκό θρήνο 
για την Αλωση τής Πόλης, στον οποίο εκφράζεται η προσδοκία τής 
επανάκτησης των περιοχών που χάθηκαν) ως προτροπή σε κάποιον 
να κάνει υποµονή, έχοντας την ελπίδα ότι µε την πάροδο τού χρόνου 
θα αποκτήσει πάλι αυτά που έχασε 7. µονάδα µέτρησης τής ηλικίας, 
έτος: -Πόσων χρόνων | χρονών είσαι; -Σαράντα || τον επόµενο µήνα 
θα γίνω τριάντα χρόνων || έχει µία κόρη δέκα χρόνων 8. (στον πληθ.) 
ορισµένη χρονική περίοδος, εποχή: συνέγραψε ιστορία των νεοτέρων 
χρόνων || αρχαίοι | ιστορικοί | προϊστορικοί ~ || οι Έλληνες υπέφεραν 
στα ~ τής Τουρκοκρατίας || τα πράγµατα ήταν αλλιώτικα στα ~ µου || 
(λογοτ.) τα ~ τής θΟελλας | τής φωτιάς | τής αθωότητας ΣΥΝ. εποχή, 
περίοδος· ΦΡ. (α) πέτρινα χρόνια περίοδος ταλαιπωρίας, βασάνων ή 
αποτυχιών (β) άγουρα χρόνια βλ. λ. άγουρος 9. χρόνια (τα) (α) η ηλι-
κία: όταν είχα τα ~ σου, δούλευα από το πρωί µέχρι το βράδυ || τα ~ 
δεν κρύβονταν ΦΡ. παίρνουν (κάποιον) τα χρόνια γερνάει (κάποιος), 
µεγαλώνει πολύ στην ηλικία: Γιατί δεν βγαίνεις να διασκεδάσεις λίγο; 
∆εν σε πήραν πια και τα χρόνια! (β) (χωρίς άρθρο) για χρονικό 
διάστηµα αρκετών ετών, επί σειρά ετών: ~ τώρα διδάσκει σε σχολεία 
τής επαρχίας || - και - τριγυρνά στα ξένα 10. ΓΛΩΣΣ. (α) γραµµατική 
κατηγορία που περιλαµβάνει κάθε σχηµατισµό των ρηµατικών τύ-
πων, ο οποίος δηλώνει τη χρονική βαθµίδα (παρελθόν - παρόν - µέλ-
λον), κατά την οποία η ρηµατική ενέργεια έλαβε, λαµβάνει ή θα λά-
βει χώρα: στη Νέα Ελληνική οι ~ τού ρήµατος είναι ο ενεστώτας, ο 
παρατατικός, ο µέλλοντας (στιγµιαίος και εξακολουθητικός), ο αόρι-
στος, ο παρακείµενος, ο υπερσυντέλικος και ο συντελεσµένος µέλ-
λοντας || ενεστωτικός | µελλοντικός | συντελικός (βλ.λ.) | παρελθοντι-
κός ~ || αρκτικός ! ιστορικός ~ || περιφραστικός | απλός ~ || συντελε-
σµένοι χρόνοι (βλ. λ. συντελώ) (β) η ποσότητα φωνήεντος ή συλλαβής 
στην προσωδία: µακρός | βραχύς ~· ΦΡ. (α) ακολουθία των χρόνων 
βλ. λ. ακολουθία (β) αντιµετάθεση χρόνου | αντιµεταχώρηαη βλ. λ. 
αντιµεταχώρηση 11. ΜΕΤΡ. η ελάχιστη µονάδα, στην οποία διαιρείται 
µετρικός πους: βραχύς ~ 12. ΜΟΥΣ. (α) µονάδα µετρήσεως τής χρονι-
κής διάρκειας (αξίας, βλ.λ.) των φθογγοσήµων στην ευρωπαϊκή µου-
σική, συνηθισµένη µονάδα µέτρησης τού χρόνου είναι το τέταρτο, 
χρησιµοποιούνται όµως επίσης το µισό (αλά µπρέβε), το όγδοο και το 
δέκατο έκτο: αυτή η νότα βαστάει (διαρκεί) τρεις ~ (β) θέση (µέρος) 
τού µουσικού µέτρου· διακρίνονται σε χρόνους ισχυρούς (θέσεις, 
βλ.λ.) και χρόνους ασθενείς (άρσεις, βλ.λ.(: πρώτος ~ τού µέτρου (γ) 
το µέτρο, η βάση τής περιοδικής ρυθµικής διάρθρωσης ενός µουσικού 
κοµµατιού: αυτό το κοµµάτι είναι σε χρόνο 3/4 (δ) ρυθµική αγωγή, 
κοινώς τέµπο: ~ αργός | γρήγορος (ε) (στη βυζαντινή µουσική) η κα-
ταµέτρηση τού µουσικού διαστήµατος κατά την απαγγελία (εκτέλε-
ση, ψάλσιµο) των µουσικών φθόγγων εκτελείται µε ισόχρονες κινή-
σεις τού χεριού προς τα πάνω (άρσις) και προς τα κάτω (θέσις) 13. 
ΓΕΩΛ. µονάδα µέτρησης τής ηλικίας των γεωλογικών σχηµατισµών, η 
οποία αντιπροσωπεύει συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο αποτέθηκε ορισµένη επαλληλία πετρωµάτων · 14. µονάδα µέ-
τρησης τού κύκλου λειτουργίας µιας µηχανής. — (υποκ.) χρονάκια 
(τα) (βλ.λ.) κ. χρονάκσς (ο) (σηµ. 6). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βράχος, εγώ, πεθαί-
νω, ποιόν. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Έχει προταθεί η ανάλυση χρ-όνος (µε επί-
θηµα -όνος, πβ. κ. θρ-όνος, κλ-όνος) < *ghr-onos, που ανάγεται στη 
µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *gher- «αποκτώ, κρατώ» (βλ. κ. χόρτος), µε τη 
σηµ. τού χρόνου που µας περιβάλλει (άποψη σηµασιολογικώς δυ-
σχερής). Η επιχειρηθεί σα σύνδεση µε το ρ. κείρω «κόβω» προσκρούει 
στην έννοια τής διάρκειας που κυριαρχεί στη λ. χρόνος. Τέλος, συ-
ζητείται η σύνδεση µε τα αβεστ. zrvan-, zrûn- «χρόνος, διάρκεια» (< 
I.E. *gre/*ger- «ώριµος, παλιός»), καθώς και µε την ετυµολ. οικογένεια 
τού ουσ. γέρων, αλλά η µορφολογική και σηµασιολογική απόσταση 
είναι µεγάλη. Η λ. δήλωσε εξαρχής τόσο την έννοια τού χρόνου 
γενικά όσο και συγκεκριµένες περιόδους του (συνοδευόµενη από 
προσδιοριστικά). Επίσης αρχ. είναι η σηµ. «ηλικία», ενώ µτγν. είναι ο 
γραµµ. όρος. Στην ίδια περίοδο εµφανίζεται και η σηµ. «έτος». Εξάλ-
λου, µετάφρ. δάνεια αποτελούν οι φρ. σε ανύποπτο χρόνο (< -γαλλ. en 
temps insoupçonnable), κερδίζω | χάνω χρόνο (< γαλλ. gagner | perdre 
du temps), ο χρόνος είναι χρήµα (< αγγλ. time is money) κ.ά.]. 

Τα ονόµατα των χρόνων τού ρήµατος. Γιατί λέµε αόριστο τον πιο 
ορισµένο χρόνο τού ρήµατος; Τι σηµαίνει παρατατικός ή ενεστώ-
τας; Οι ονοµασίες στους χρόνους τού ρήµατος ανάγονται στους 
στωικούς και συνδέονται εν µέρει µε µια φιλοσοφική θεώρηση τού 
χρόνου. Για τους στωικούς οι χρόνοι τού ρήµατος διακρίνονται σε 
δύο κατηγορίες, τους «ώρισµένους» και τους «αορίστους». Ορι-
σµένοι είναι κυρίως οι χρόνοι που συνδέονται µε το παρόν και µε 
τη διάκριση συνέχειας | επανάληψης ή µη (ό,τι είναι γνωστό ως 
ποιόν ενεργείας). Οι υπόλοιποι χρόνοι είναι αόριστοι, δηλ. µη πα-
ροντικοί και µη αποτελούντα χαρακτηριστικά δεί-γµατα τής αντί-
θεσης στο ποιόν ενεργείας. ∆ύο είναι οι αόριστοι χρόνοι: ο παρω-
χηµένος (= παρελθοντικός) αόριστος, ο οποίος επικράτησε να ονο-
µάζεται αόριστος, και ο αόριστος µέλλων, που είναι γνωστός 
απλώς ως µέλλων. Οι ορισµένοι χρόνοι διακρίθηκαν περαιτέρω ως 
προς το ποιόν ενεργείας σε ατελείς ή παρατατικούς (για συνεχείς | 
επαναλαµβανόµενες πράξεις) και σε τέλειους ή συντελικούς (για 
συντελεσµένες | τελειωµένες πράξεις)· ως προς τη χρονική 
βαθµίδα διακρίθηκαν σε ενεστώτες (παροντικούς) και παρωχηµέ-
νους (παρελθοντικούς) χρόνους. Ώρισµένος ατελής ενεστώς ήταν 
το πλήρες όνοµα τού ενεστώτα. Ώρισµένος παρατατικός παρωχη-
µένος ήταν το πλήρες όνοµα τού παρατατικού. Ώρισµένος τέλειος 
ένεστώς ή ένεστώσα συντέλεια ήταν το όνοµα τού (µετέπειτα 
αποκληθέντος) παρακειµένου (ο χρόνος που «παράκειται» - µία 
όχι πολύ δηλωτική ονοµασία), ενώ ο ώρισµένος τέλειος παρωχη-
µένος δεν είναι άλλος από τον υπερσυντέλικο (< υπερ-συντελι-
κός). 

-χρόνος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν: 1. αυτόν που έχει ηλικία συγκεκριµένου αριθµού ετών: δεκαπε-
ντάχρονος µαθητής 2. αυτόν που διαρκεί συγκεκριµένο αριθµό ετών: 
τριαντάχρονη κατοχή 3. αυτόν που λειτουργεί σε συγκεκριµένο αριθµό 
χρόνων (βλ. λ. χρόνος, σηµ. 14): δίχρονη µηχανή. [ΕΤΥΜ Β' συνθ. τής 
Μεσν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. δί-χρονος «αυτός που διαρκεί δύο 
χρονικές µονάδες», η σηµερινή σηµ. µεσν., πε-ντά-χρονος, οµοίως), 
που προέρχεται από το αρχ. χρόνος}. 

χρονοτριβώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {χρονοτριβείς... | χρονοτρίβησα} καθυ-
στερώ αδικαιολόγητα να προβώ σε πράξη, ενέργεια κ.λπ., ξοδεύω τον 
χρόνο µου άσκοπα: κάνε τη δουλειά σου, χωρίς να χρονοτριβείς ΣΥΝ. 
αργοπορώ, χασοµερώ, χάνω τον χρόνο µου ANT. σπεύδω, επείγοµαι. 
— χρονοτριβή (η). 

χρονοχρέωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.) η χρέωση αστικής τη-
λεφωνικής συνδιαλέξεως ανάλογα µε τον χρόνο τής διάρκειας της. 

χρυσαετος (ο) [µτγν.] αετός µε χρυσοκίτρινη απόχρωση στο κεφάλι 
και στον αυχένα, µε πλατιά φτερά και τετράγωνη ουρά, που φωλιά-
ζει σε απόµερες βραχώδεις οροσειρές. 

χρυσαλλίδα (η) 1. ΖΩΟΛ. η νύµφη των λεπιδόπτερων εντόµων, συνήθ. 
µαζί µε το κουκούλι της: χρειάζονται πολλές ηµέρες, για να γίνει η ~ 
πεταλούδα 2. (συνεκδ.-λογοτ.) η πεταλούδα (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. 
χρυσαλλίς, -ίδος < χρυς)ο)- + παραγ. επίθηµα -αλλίς, πβ. κ. θρυ-
αλλίς). 

χρυσαλοιφή (η) µείγµα σκόνης χρυσού ή χαλκού µε νερό που πε-
ριέχει κόµµι, το οποίο χρησιµοποιείται για την επιχρύσωση αντικει-
µένων. 

χρυσάνθεµο (το) {-ου κ. -έµου | -ων κ. -έµων) ποώδες καλλωπιστικό 
φυτό που καλλιεργείται σε κήπους και πάρκα για τα µεγάλα και 
εντυπωσιακά κίτρινα, λευκά ή κόκκινα άνθη του: η χώρα των χρυ-
σανθέµων (η Ιαπωνία). [ΕΤΥΜ < µτγν. χρυσάνθεµον < χρυς)ο)- + 
ανθεµον < άνθος}. 

Χρυσάνθη (η) γυναικείο όνοµα. 
Χρύσανθος (ο) {-ου κ. -άνθου} 1. όνοµα µαρτύρων, πατριαρχών και 

επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΥΜ 
µτχν. κύρ. όν. < χρυς)ο)- + άνθος}. 

Χρυσαυγή (η) γυναικείο όνοµα. 
χρυσαυγή (η) (λογοτ.) η χρυσή αυγή (βλ.λ.), η ώρα λίγο πριν από το 

ξηµέρωµα, όταν ο ουρανός παίρνει χρυσό χρώµα προς την πλευρά 
τής ανατολής ΣΥΝ. ροδαυγή, ροδοχάραµα. 

χρυσαυγής, -ής, -ές [αρχ.] {χρυσαυγ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) αυτός 
που λάµπει σαν το χρυσάφι, που εκπέµπει χρυσές ακτίνες: ~ κόµη 
ΣΥΝ. χρυσαφένιος, χρυσαφής ANT. αµαυρός, σκοτεινός, θαµπός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ.-ης, -ης, -ες. 

χρυοαυγίτης (ο) {χρυσαυγιτών} µέλος τής ακροδεξιάς εθνικιστικής 
οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». — χρυσαυνίτικος, -η, -ο. 

χρυσαφένιος, -ια, -ιο 1. αυτός που είναι κατασκευασµένος από 
χρυσάφι, αυτός που αποτελείται από χρυσό ή περιέχει χρυσό (βλ.λ.): 
~ κόσµηµα /τάµα | αφιέρωµα | στολίδι ΣΥΝ. µαλαµατένιος, χρυσός 2. 
(κατ' επέκτ.) αυτός που έχει το χρώµα και τη λάµψη τού χρυσού, που 
χρυσίζεί: - µαλλιά | ανταύγεια. Επίσης χρυσαφής, -ιά, -ί (σηµ. 2). 
[ΕΤΥΜ < χρυσάφι + παραγ. επίθηµα -ένιος, πβ. κ. µολυβ-ένιος}. 

χρυσάφι (το) (χρυσαφ-ιού | -ιών} 1. πολύτιµο µέταλλο µε λαµπερό 
κίτρινο χρώµα, από το οποίο κατασκευάζονται πολύτιµα αντικείµε-
να- ο χρυσός (βλ.λ.): ψάχνω για | βρίσκω ~ || η λάσπη τού ποταµού πε-
ριέχει ~ || δεν θα το έκανα (ούτε) για όλο το - τής γης 2. (συνεκδ.) µε-
γάλος πλούτος, χρήµατα: κολυµπάει στο ~. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χρυσάφιον < αρχ. χρυσός + υποκ. επίθηµα -άφιον, πβ. 
κ. χωρ-άφιον}. 

χρυσαφικό (το) (λαϊκ.) 1. κόσµηµα ή στολίδι από χρυσό: πρόσεξες το 
χρυσαφικό που είχε στον λαιµό της; 2. χρυσαφικά (τα) το σύνολο των 
χρυσών κοσµηµάτων και στολιδιών που έχει κάποιος: της έκλεψαν 
τα - της. 
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χρυσελεφάντινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που είναι κατασκευασµένος 
από χρυσό και ελεφαντόδοντο: το ~ άγαλµα τού ∆ιός (στην Ολυµπία) 
| τής Αθηνάς (στον Παρθενώνα). 

Χρυσή (η) 1. όνοµα αγίων γυναικών τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 2. γυ-
ναικείο όνοµα. Επίσης Χρύσα. [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < επίθ. 
χρυσός]. 

χρυσή (η) (λαϊκ.) πάθηση τού ήπατος, ο ίκτερος (βλ.λ.)· ΦΡ. βγάζω τη 
χρυσή παθαίνω ίκτερο. [ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού αρχ. επιθ. 
χρυσός | -οϋς]. 

χρυσηλασία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η κατεργασία τού χρυσού µε 
σφυρηλασία. 

χρυσήλατος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που έχει κατασκευαστεί από σφυ-
ρηλατηµένο χρυσό: ~ λατρευτικό αντικείµενο | λαβή σπαθιού. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < χρυς)ο)- + -ήλατος (µε έκταση τού αρκτικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < έλαύνω (πβ. κ. ελατός)]. 

χρυσίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [αρχ.] {χρύσισα} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
(κάτι) να µοιάζει µε χρυσό, του προσδίδω το χρώµα και τη λάµψη 
τού χρυσού ♦ 2. (αµετβ.) λάµπω σαν χρυσός (βλ.λ.), έχω το χρώµα και 
τη λάµψη τού χρυσού: ο ουρανός χρυσίζει || τα χωράφια µε τα στά-
χυα χρύσιζαν στο φως τού ήλιου. 

χρυσικός (ο) (λαϊκ.) ο χρυσοχόος. [ΕΤΥΜ. < µτγν. επίθ. 
χρυσικός «από χρυσό» < αρχ. χρυσούς]. 

χρυσίο (το) (λόγ.) 1. (αρχικά) κοµµάτι χρυσού 2. (συνεκδ.) νόµισµα 
από χρυσό, χρυσός κοµµένος σε νοµίσµατα 3. (γενικά) ποσότητα χρυ-
σών νοµισµάτων, πολλά χρήµατα, πλούτος: δούλοι τού χρυσίου. Επί-
σης χρυσικό [ΕΤΥΜ. < αρχ. χρυσίον, υποκ. τού χρυσός]. 

Χρύσιππος (ο) {-ου κ. -ίππου) αρχαίος στωικός φιλόσοφος από την 
Κιλικία (280-207 π.Χ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. κύρ. όν. < χρυσός + ίππος]. 

χρυσό- κ. χρυσό- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δη-
λώνουν ότι κάτι: 1. περιέχει ή είναι κατασκευασµένο από χρυσό: 
χρυσό-βεργα, χρυσο-κέντηµα 2. σχετίζεται µε τον χρυσό: χρυσο-θή-
ρας, χρυσο-πληρώνω 3. µοιάζει µε το χρώµα τού χρυσού, έχει κίτρινο 
χρώµα: χρυσο-µάλλης, χρυσό-λιθος. 
[ΕΤΎΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το 
ουσ. χρυσός (βλ.λ.)]. 

Χρυσοβαλλαντης (ο) (συνήθ. ορθ. Χρυσοβαλάντης) ανδρικό όνοµα. 
Επίσης (καθηµ.) Βαλλάντης (συνήθ. ορθ. Βαλάντης). [ΕΤΎΜ. 
<χρυσός + -βαλλάντης < βαλλάντιο (βλ.λ.)]. 

χρυσοβάφω ρ. µετβ. (χρυσο)έ)βαψα, χρυσοβά-φτηκα, -µµένος) 
(λαϊκ.) βάφω (κάτι) µε χρυσό χρώµα, του δίνω τη λάµψη τού χρυσού: 
ο ήλιος χρυσοβάφει τον ουρανό κατά την ανατολή ΣΥΝ. χρυσίζω. 

χρυσόβεργα (η) {χρυσοβεργών} (λαϊκ.) χρυσή βέργα, ράβδος χρυ-
σού. 

χρυσόβιβλος (η) [1893] {χρυσοβίβλ-ου | -ων, -ους} (λόγ.-παλαιότ.) το 
βιβλίο στο οποίο καταγράφονταν τα ονόµατα των ευγενών κάθε τό-
που ΣΥΝ. λίµπρο ντ' όρο. Επίσης χρυσή βίβλος (βλ. λ. βίβλος). 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ιταλ. libro d'oro]. 

χρυσόβουλλο (το) (στο Βυζάντιο) επίσηµο αυτοκρατορικό διάταγµα, 
το οποίο έφερε τη χρυσή σφραγίδα τού αυτοκράτορα, για να πι-
στοποιείται η γνησιότητα του. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. χρυσόβουλλον, ουσιαστικοπ. ουδ. τού επιθ. χρυσό-
βουλλος < χρυσός + -βουλλος < βούλλα «σφραγίδα» (βλ.λ.)]. 

χρυσογέρακας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) γεράκι µε κιτρινωπή απόχρωση 
στον λαιµό και στο κεφάλι, που κυνηγά µικρά πουλιά και φωλιάζει 
ανάµεσα στα βράχια. 

χρυσογραφία (η) {χρυσογραφιών} (συνήθ. σε χειρόγραφα) η γραφή 
των τίτλων, των αρχικών γραµµάτων ή ολόκληρων χωρίων µε χρυσά 
γράµµατα. 

χρυσοδάκτυλος (ο) ως χαρακτηρισµός για κλέφτη ή ληστή, ο οποίος 
αφαιρεί επιδέξια µεγάλα ποσά ή αντικείµενα µεγάλης αξίας. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. goldfinger, από το οµώνυµο µυθι-
στόρηµα (1959) τού Αγγλου συγγραφέα Ian Fleming, το οποίο µετα-
φέρθηκε στον κινηµατογράφο ως µία από τις περιπετειώδεις ταινίες 
µε κεντρικό ήρωα τον µυστικό πράκτορα 007 (Τζ. Μπόντ)]. 

χρυσοδένω ρ. µετβ. {χρυσόδε-σα, -θηκα, -µένος} 1. δένω βιβλίο µε 
κάλυµµα στολισµένο µε χρυσά γράµµατα και κοσµήµατα: ~ το Ευαγ-
γέλιο 2. συγκολλώ ή συναρµόζω µέρη κοσµήµατος µε χρυσό ή προ-
σαρµόζω πολύτιµο λίθο σε χρυσό κόσµηµα. 

χρυσόδετος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για βιβλίο) ο δεµένος µε κάλυµµα, το 
οποίο φέρει χρυσά γράµµατα και κοσµήµατα (πβ. κ. πανόδετος, χαρ-
τόδετος) 2. (για πολύτιµο λίθο) προσαρµοσµένος σε χρυσό ή µε χρυ-
σό: ~ διαµάντι ΣΥΝ. χρυσοκόλλητος. 

χρυσοθήρας (ο/η) {χρυσοθήρων} 1. πρόσωπο που αναζητεί χρυσό 
(συνήθ. µεταλλεία χρυσού προς εκµετάλλευση ή αποθέσεις χρυσού 
στις όχθες των ποταµών): στα µέσα τού 19ου αι. οι ~ συνέρρεαν κατά 
χιλιάδες στην Καλιφόρνια 2. (µτφ.) πρόσωπο που αναζητεί επίµονα το 
χρήµα, που επιδιώκει να πλουτίσει µε κάθε τρόπο ΣΥΝ. τυχοδιώκτης. 
— χρυσοθηρία (η) [1892]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. προικοθήρας. [ΕΤΥΜ. µεσν. 
< χρυσός + -θήρας < θήρα «κυνήγι»]. 

χρυσοκάνθαρος (ο) [µτγν.] {χρυσοκανθάρ-ου | -ων, -ους} (λαϊκ.) 1. 
ΖΩΟΛ. σκαθάρι (βλ.λ.) µε λαµπερό χρυσοπράσινο χρώµα 2. (µτφ.-χλευ-
αστικά για πρόσ.) άνθρωπος πλούσιος και ξυπασµένος- (ειδικότ.) ο 
νεόπλουτος: οι ~ αφεντάδες είχαν δικαίωµα ζωής και θανάτου πάνω 
στους υποτακτικούς τους. 

χρυσοκάστανος, -η, -ο αυτός που έχει καστανό χρώµα µε χρυσές 
ανταύγειες. 

χρυσοκεντηµα (το) {χρυσοκεντήµ-ατος | -ατα, -άτων} κέντηµα που 
γίνεται µε λεπτό χρυσό νήµα ή στριφτό χρυσό κορδόνι: οι παραδο- 

σιακοί ανδρικοί και γυναικείοι επενδύτες φέρουν χρυσοκεντήµατα. 
χρυσοκεντητής (ο), χρυσοκεντήστρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} τεχνίτης 

που ασχολείται µε το χρυσοκεντηµα, που κεντά υφάσµατα, 
φορέµατα, καπέλα κ.λπ. µε χρυσή κλωστή ΣΥΝ. χρυσοποικιλτής. Επί-
σης χρυσοκεντήτρια (η). 

χρυσοκέντητος, -η, -ο [1856] κεντηµένος µε χρυσή κλωστή ή χρυσό 
κορδόνι: ~ ύφασµα | φόρεµα | µαντήλι | καπέλο ΣΥΝ. χρυσοκεντη-
µένος, χρυσοποίκιλτος, χρυσοπλούµιστος, χρυσοστόλιστος, χρυ-
σοΰφαντος. 

χρυσοκεντώ ρ. µετβ. [1847] {χρυσοκεντάς... | χρυσοκέντ-ησα, -ιέµαι, 
-ήθηκα, -ηµένος} κεντώ µε χρυσό νήµα ή χρυσό κορδόνι, φτειάχνω 
κεντήµοιτα µε χρυσή κλωστή σε ύφασµα: ~ φόρεµα | µαντήλι. 

χρυσοκίτρινος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει λαµπερό κίτρινο χρώµα, 
το χρώµα τού χρυσού: ~ φύλλο | ύφασµα | φόρεµα. 

χρυσοκλωστή (η) επίχρυση ή χρυσαφιά κλωστή, που χρησιµοποιείται 
στο κέντηµα. 

χρυσοκόκκινος, -η, -ο [µεσν.] 1. αυτός που έχει χρώµα κόκκινο και 
που χρυσίζει: ~ νήµα | φύλλο 2. (για υφάσµατα ή ενδύµατα) αυτός 
που έχει χρώµα πορφυρό και είναι στολισµένος µε χρυσά κεντήµατα 
ή κοσµήµατα: ~ φορεσιά. 

χρυσοκολλα (η) [αρχ.] {χωρ. γεν. πληθ.} 1. λεπτότατο φύλλο χρυσού: 
θόλος σκεπασµένος µε ~ 2. ΓΕΩΛ. ένυδρο πυριτικό ορυκτό τού χαλκού 
µε έντονο πρασινογάλαζο χρώµα και υαλώδη λάµψη, το οποίο θεω-
ρείται ηµιπολύτιµος λίθος. 

χρυσοκόλλητος, -η, -ο [αρχ.] 1. (για πολύτιµους λίθους) αυτός που 
έχει συγκολληθεί µε χρυσό ή σε χρυσό: - διαµάντι ΣΥΝ. χρυσόδετος 
2. διακοσµηµένος µε χρυσάφι ΣΥΝ. χρυσοποίκιλτος, χρυσοπλούµι-
στος, χρυσοστόλιστος. 

χρυ σο κονδύλια [µεσν.] κ. χρυσοκοντυλιά (η) 1. (στη µεταβυζαντινή 
αγιογραφία) η διακόσµηση µε χρυσό των πτυχώσεων στα ενδύµατα 
των αγίων 2. η διακόσµηση παλαιών, πολύτιµων χειρογράφων µε 
χρυσά γράµµατα, κοσµήµατα και µικρογραφίες 3. (συνεκδ.) χρυσό 
κόσµηµα σε εικόνα ή χειρόγραφο. — χρυσοκονδυλιστής κ. χρυσο-
κοντυλιστής (ο). 

χρυσόλιθος (ο) [µτγν.] {χρυσολίθ-ου | -ων, -ους} ΓΕΩΛ. πυριτικό ορυ-
κτό τού σιδήρου και τού µαγνησίου µε λαµπερό κιτρινοπράσινο χρώ-
µα. 

χρυσοµάλλης, -α (λαϊκότ. -ού κ. -ούσα), -ικο {χρυσοµάλληδες} 
(λαϊκ.) αυτός που έχει ξανθή κόµη, η οποία χρυσίζει, ξανθά και λα-
µπερά µαλλιά: χρυσοµαλλούσα κοπελιά. 

χρυσόµαλλος, -η, -ο [αρχ.] αυτός που έχει χρυσό µαλλί, χρυσό τρί-
χωµα: το ~ δέρας (βλ.λ.). 

χρυσόµυγα (η) [1836] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) κάθε δίπτερο έντοµο 
µε φτερά που χρυσίζουν. 

χρυσόνηµα (το) [µεσν.] {χρυσονήµ-ατος | -ατα, -άτων} νήµα από 
χρυσό ή επιχρυσωµένο άργυρο, που χρησιµοποιείται για τη διακό-
σµηση υφασµάτων, καπέλων κ.λπ. 

χρυσόξανθος, -η, -ο [1883] αυτός που έχει χρώµα ξανθό που χρυσί-
ζει: -µαλλιά ΣΥΝ. χρυσοκίτρινος, χρυσαφένιος. 

χρυσοπλεκτος, -η, -ο [1815] κ. χρυσόπλεχτος πλεγµένος ή υφασµένος 
µε χρυσά νήµατα, χρυσή κλωστή: ~ σάλι ΣΥΝ. χρυσοπλεγµέ-νος, 
χρυσοΰφαντος, χρυσοπλούµιστος, χρυσοστόλιστος. 

χρυσοπλέκω ρ. µετβ. {χρυσόπλε-ξα, -χτηκα, -γµένος} πλέκω µε χρυ-
σά νήµατα ή παρεµβάλλω στην πλέξη χρυσά νήµατα (πβ. χρυσοκε-
ντώ). r 

χρυσόπλεχτος, -η, -ο → χρυσόπλεκτος 
χρυσοπληρώνω ρ. µετβ. {χρυσοπλήρω-σα, -θηκα, -µένος} πληρώνω 

(κάτι) πολύ ακριβά, καταβάλλω εξαιρετικά µεγάλο αντίτιµο για να 
το αποκτήσω: χρυσοπλήρωσε τον ξένο παίκτη, για να τον φέρει στην 
οµάδα || ωραία παπούτσια, αλλά τα χρυσοπλήρωσα. 

χρυσοπλουµιζω ρ. µετβ. {χρυσοπλούµισ-α, -τηκα, -µένος} διακοσµώ 
(ύφασµα) µε χρυσά νήµατα ή σιρίτια: ~ φορεσιά ΣΥΝ. χρυσοκεντώ, 
χρυσοστολίζω. 

χρυσοπλούµιστος, -η, -ο διακοσµηµένος µε χρυσά νήµατα, σιρίτια ή 
ελάσµατα: ~ φορεσιά | καριοφίλι ΣΥΝ. χρυσοπλουµισµένος, χρυ-
σοποίκιλτος, χρυσοστόλιστος, (για ύφασµα) χρυσοκέντητος, χρυ-
σοΰφαντος. 

χρυσοποικιλτής (ο) [1891] τεχνίτης ειδικός στη διακόσµηση υφα-
σµάτων και ενδυµάτων µε χρυσά νήµατα ή σιρίτια ΣΥΝ. χρυσοκε-
ντητής. 

χρυσοποικιλτικός, -ή, -ό [1888] αυτός που σχετίζεται µε τον χρυ-
σοποικιλτή και την τέχνη του: ~ βελόνα | κλωστή. 

χρυσοποίκιλτος, -η, -ο (λόγ.) διακοσµηµένος µε χρυσό, µε χρυσά 
νήµατα, ελάσµατα, σιρίτια κ.λπ.: ~ φορεσιά | λαβή σπαθιού | άρµατα 
ΣΥΝ. χρυσοπλούµιστος, χρυσοπλουµισµένος, χρυσοστόλιστος, χρυσο-
κόλλητος. [ΕΤΥΜ µτγν. < χρυσό- + ποικιλτός < ποικίλλω]. 

χρυσοπόρφυρος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει χρώµα πορφυρό, 
κόκκινο µε χρυσές αποχρώσεις: ~ ηλιοβασίλεµα. 

χρυσοπράσινος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει χρώµα πράσινο που 
χρυσίζει, που εκπέµπει χρυσές ανταύγειες: ~ φύλλο | πουλί. 

χρυσός (ο) {χωρ. πληθ.) 1. ΧΗΜ. στοιχείο που ανήκει στα µέταλλα 
(σύµβολο Au(, απαντά σε καθαρή µορφή στη φύση, µπορεί εύκολα να 
σφυρηλατηθεί, δεν οξιδώνεται στον αέρα ή στο νερό και έχει λαµπε-
ρό κίτρινο χρώµα- είναι το γνωστότερο από τα πολύτιµα µέταλλα και 
χρησιµοποιείται από πολύ παλιά για την κατασκευή πολύτιµων αντι-
κειµένων και για την κοπή νοµισµάτων (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.): 
κόσµηµα | στολίδι φτειαγµένο από ~ || καθαρός | ατόφυος ~ || φλέβα | 
ράβδος χρυσού || πέρασε λαθραία ένα εκατοµµύριο δολάρια σε -1| τα 
αποθέµατα χρυσού µιας χώρας || ήθελε τόσο πολύ αυτό τον πίνακα, 



χρυσός 1970 χρυσωπός 
 

που πλήρωσε το βάρος του σε - για να τον αποκτήσει- ΦΡ. (α) αντί-
κρισµα χρυσού βλ. λ. αντίκρισµα (β) (παροιµ.) ό,τι λάµπει δεν είναι 
χρυσός βλ. λ. λάµπω 2. (συνεκδ.) γενικότ. ο χρηµατικός πλούτος: ο ~ 
είναι ένας πανίσχυρος σύγχρονος θεός ΣΥΝ. χρυσάφι, χρήµα, περιου-
σία 3. (µτφ.) καθετί πολύτιµο ή πολύ αγαπητό: (παροιµ.) «η σιωπή εί-
ναι ~» || τα λόγια σου είναι ~ για µένα- ΦΡ. µαύρος χρυσός το πε-
τρέλαιο. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. (ήδη µυκ. ku-ru-so), σηµιτ. δάνειο, πβ. εβρ. hârus, 
ακκαδ. huräsu, φοιν. hrs. ∆εν φαίνεται πιθ. η εκδοχή τής ύπαρξης τ. 
♦χυρυσό- (όπως φαίνεται από το µυκ. ku-ru-so) > χρυσός (µε συγκο-
πή), αφού η γρ. τού µυκ. τ. είναι αµφίβολη. Είναι ενδιαφέρον ότι οι 
άλλες I.E. γλώσσες χρησιµοποιούν συγγενείς λ. για τον χρυσό, που 
ανάγονται είτε στην I.E. ρίζα *ghel- «χρυσίζω, λάµπω» (λ.χ. σανσκρ. 
hiranya-, αγγλ. gold, γερµ. Gold κ.ά.) είτε σε I.E. τ. µε τη σηµ. «χρυσός» 
(λ.χ. λατ. aurum > γαλλ. or, τοχ. was, αρχ. πρωσ. ausis)]. χρυσός, -ή, -ό 
1. αυτός που έχει κατασκευαστεί από χρυσάφι ή αποτελείται από 
χρυσάφι: ~ κόσµηµα | δαχτυλίδι | ρολόι | αλυσίδα | κορνίζα | σκεύος 
ΣΥΝ. χρυσαφένιος, µαλαµατένιος- ΦΡ. (µτφ.) (α) τρώω µε χρυσά 
κουτάλια ζω πολύ πλούσια, έχω µεγάλο πλούτο: αν πάρουµε και αυτή 
τη δουλειά, µετά θα τρώµε µε χρυσά κουτάλια (β) χρυσός αιώνας (λόγ. 
χρυσούς αιών) /χρυσή εποχή περίοδος µεγάλης οικονοµικής, 
κοινωνικής και ιδ. πολιτιστικής και πνευµατικής ακµής: ο χρυσούς 
αιών τού Περικλέους || η χρυσή εποχή τού Χόλλυγουντ (γ) χρυσή βίβλος 
η χρυσόβιβλος (βλ. λ. βίβλος) (δ) χρυσοί γάµοι η πεντηκοστή επέτειος 
των γάµων (πβ. κ. αργυροί γάµοι, λ. αργυρός) (ε) χρυσό ιωβηλαίο η 
πεντηκοστή επέτειος από την ενθρόνιση ηγεµόνα ή αρχιερέα (στ) 
χρυσός κανόνας (λόγ. χρυσούς κανών) (i) ΟΙΚΟΝ. νοµισµατικό 
σύστηµα, κατά το οποίο υπάρχει σταθερή σχέση ανάµεσα στην αξία 
ορισµένης ποσότητας χρυσού και στην αξία τής νοµισµατικής 
µονάδας, δηλ. ο χρυσός χρησιµοποιείται ως βάση για τον προσ-
διορισµό τής αξίας τής νοµισµατικής µονάδας (ii) (µτφ.) ο βασικός 
κανόνας, ο κανόνας τον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί κανείς 
(ζ) (µτφ.) χρυσή τοµή (i) ΜΑΘ. η διαίρεση ευθύγραµµου τµήµατος σε 
δύο (άνισα) µέρη έτσι, ώστε το τετράγωνο τού µήκους τού ενός να 
ισούται µε το γινόµενο τού µήκους τού άλλου επί το µήκος ολόκληρου 
τού ευθύγραµµου τµήµατος· λέγεται και θεία τοµή, επειδή η αναλογία 
αυτή θεωρείται ως αρχή τού ωραίου στη φύση (ii) (µτφ.) η καλύτερη 
λύση σε πρόβληµα, αυτή που γίνεται αποδεκτή από όλες τις πλευρές: 
η εύρεση τής ~ στο θέµα τής απεργίας (η) κάνω (κάποιον) χρυσό 
θερµοπαρακαλώ (κάποιον), τον ικετεύω: τον έκανα χρυσό να έλθει 
µαζί µας, αλλά δεν δέχθηκε ΣΥΝ. κάνω (κάποιον) Χριστό (θ) (µτφ.) 
χρυσή ευκαιρία η πιο µεγάλη ευκαιρία για να γίνει κάτι, από αυτές 
που σπάνια δίνονται σε κάποιον (ι) χρυσή µετριότητα (λατ. aurea 
mediocritas, Οράτιος Ωδαί 2,10, 5) για (κάποιον/κάτι) που ακολουθεί 
τον µέσο όρο και δεν έχει κανένα σοβαρό ελάττωµα ούτε όµως και 
χάρισµα, µε αποτέλεσµα να µην προκαλεί το ενδιαφέρον (ια) ΑΘΛ. 
χρυσό µετάλλιο το µετάλλιο που απονέµεται στον πρώτο νικητή 
αθλητικών αγώνων: κατέκτησε το - στην άρση βαρών 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που φέρει επικάλυψη από χρυσό ή είναι στολισµένος µε 
χρυσάφι: ~ άµφια | µανδύας ΣΥΝ. χρυσαφένιος 3. (κατ' επέκτ.) αυτός 
που έχει το χρώµα και τη λάµψη τού χρυσού: ~ κλωστή | κορνίζα || ~ 
µαλλιά ΣΥΝ. χρυσοκίτρινος, χρυσόξανθος, χρυσαφής, χρυσαφένιος 4. 
(µτφ. για πρόσ.) αυτός που έχει καλούς και γλυκούς τρόπους, αγαθά 
αισθήµατα ή/και πολλά προτερήµατα και γι' αυτό είναι πολύ 
αγαπητός: η κόρη της έχει παντρευτεί ένα ~ παιδί || ~ γυναίκα η µητέρα 
σου || (κατ' επέκτ.) ~ καρδιά ΣΥΝ. καλός, ευγενικός, αξιαγάπητος, 
προσφιλέστατος ΑΝΤ. τραχύς, κακός, σκληρός· ΦΡ. χρυσέ | χρυσή | 
χρυσό µου, σου κ.λπ. (αρχ. προσφώνηση) προσφώνηση προς προσφιλές 
και οικείο πρόσωπο: έλα εδώ, χρυσό µου! || «Βρε καλέ µου, βρε χρυσέ 
µου» του λέω, τίποτε εκείνος! Αµετάπειστος! 5. (µτφ.) αυτός που έχει 
µεγάλη αξία και σηµασία, που αποφέρει σηµαντικό κέρδος, ωφέλεια: 
θα συνεργαστούµε µε αυτόν και θα κάνουµε ~ δουλειές (πολύ 
κερδοφόρες επιχειρήσεις) || ~ φωνή | λόγια ΣΥΝ. πολύτιµος, χρήσιµος, 
ωφέλιµος· ΦΡ. ΑΘΛ. χρυσή αλλαγή (στο ποδόσφαιρο) ο ανα-
πληρωµατικός παίκτης που αντικαθιστά κατά κανόνα έναν βασικό και 
συµβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή έκβαση τού αγώνα: ο Φέρ-κλαφ 
ήταν η - στη Λίβερπουλ- µόλις έµπαινε, έβαζε γκολ 6. αυτός που έχει 
πάρει χρυσό µετάλλιο (σηµ. 1, ια) σε αγώνες: οι ~ ολυµπιονίκες || τα - 
παιδιά τού ελληνικού αθλητισµού. Επίσης (λόγ.) χρυσούς, -ή, -ούν. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. χρυσούς < χρύσεος (µε συναίρεση και καταβιβα-
σµό τού τόνου καθ' έλξη προς τις πλάγιες πτώσεις, δηλ. χρυσ-έου > 
χρυσ-οϋ - χρυσούς, πβ. κ. σιδηρούς) < χρυσός (βλ.λ.). Ορισµένες φρ. 
αποτελούν µετάφρ. δάνεια, λ.χ. χρυσός αιώνας (< γαλλ. l'âge d'or), 
χρυσός κανόνας (< αγγλ. the golden rule), χρυσή ευκαιρία (< αγγλ. the 
golden opportunity), χρυσή τοµή (< αγγλ. the golden mean) κ.ά.]. 
χρυσόσκονη (η) {χωρ. πληθ.} 1. σκόνη χρυσού, που αποτελείται από 
πολύ µικρά ψήγµατα: έψαχναν στη λάσπη τού ποταµού για ~ 2. υπο-
κατάστατο τής σκόνης αυτής από οποιοδήποτε υλικό που χρυσίζει: ~ 
χρησιµοποιείται στην αγγειοπλαστική, τη βιβλιοδεσία και σε άλλες 
εργασίες. χρυσοστεφάνωτος, -η, -ο 1. στεφανωµένος µε χρυσό 
στεφάνι, αυτός που φορά χρυσό στεφάνι: ~ άγιος 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που έχει στεφθεί µε το χρυσό στεφάνι τής δόξας, πολύ ένδοξος: 
~ στρατηγός ΑΝΤ. αφανής. χρυσοστολίζω ρ. µετβ. [µεσν.] 
{χρυσοστόλισ-α, -τηκα, -µένος} διακοσµώ (κάτι) µε χρυσό, το 
στολίζω µε χρυσά νήµατα ή κορδόνια, χρυσά ελάσµατα, σιρίτια κ.λπ.: 
χρυσοστόλιζαν τ'άλογα τους και πήγαιναν στο πανηγύρι || 
χρυσοστολισµένο τέµπλο ΣΥΝ. χρυσοπλουµί-ζω, χρυσοκεντώ. 

χρυσοστόλιστος, -η, -ο [µεσν.] στολισµένος µε χρυσάφι, αυτός που 
φέρει χρυσά ποικίλµατα (στολίδια): ~ εκκλησία | οροφή || ~ βασίλισ-
σα ΣΥΝ. χρυσοποίκιλτος, χρυσοπλούµιστος, χρυσοπλουµισµένος, χρυ-
σοστολισµένος. 

Χρυσόστοµος (ο) {-ου κ. -όµου) 1. προσωνυµία τού Αγίου Ιωάννη, 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και Πατέρα τής Εκκλησίας 2. όνοµα 
επισκόπων τής Ορθόδοξης Εκκλησίας 3. ανδρικό όνοµα. [ΕΤΎΜ. 
µτγν. < χρυσό- + -στοµος < στόµα]. 

Χρυσόστοµος, -η, -ο (λόγ.) αυτός που µιλά πολύ όµορφα (σαν να 
βγαίνουν από το στόµα του «χρυσά» λόγια)· κυρ. στην προτρεπτική 
ΦΡ. πες τα, Χρυσόστοµε! καλά τα λες· για πρόσωπο που λέει πράγ-
µατα, τα οποία θα θέλαµε να πούµε, αλλά φοβούµαστε ή διστάζου-
µε. [ΕΤΥΜ. µτγν. < χρυσό- + -στοµος < στόµα]. 

χρυσοτυπία (η) η χάραξη γραµµάτων ή σχεδίων επάνω σε φύλλο 
χρυσού, η οποία συνηθίζεται στις ράχες ή στα εξώφυλλα βιβλίων. 
[ΕΤΥΜ < οφΧ· χρυσότυπος «επενδεδυµένος µε χρυσό» < χρυσό- + τύ-
πος]. 

χρυσούλι (το) {χωρ. γεν.} (οικ.-χαϊδευτ.) για αγαπητό πρόσωπο, συ-
νήθ. νεαρής ηλικίας: τι κάνει το -µου; 

χρυσούς, -ή, -ούν → χρυσός 
χρυσοΰφαντος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που έχει υφανθεί µε χρυσές 

κλωστές ή που έχει στολίδια από χρυσάφι: ~ φορεσιά | ύφασµα ΣΥΝ. 
χρυσόπλεκτος, χρυσοκέντητος, χρυσοποίκιλτος, χρυσοπλούµιστος, 
χρυσοστόλιστος. 

χρυσοφόρος, -α (λόγ. -ος), -ο 1. αυτός που περιέχει χρυσό: ~ κοίτασµα 
| χώρα | περιοχή | ποταµός 2. (σπανιότ. για πρόσ.) αυτός που φορά 
χρυσά κοσµήµατα και χρυσοποίκιλτα ενδύµατα· γενικότ. πολύ 
πλούσιος 3. αυτός που αποφέρει τεράστια κέρδη: «η αγορά οικοπέ-
δων κοντά σε σταθµούς τού µετρό µπορεί να αποδειχθεί ~ επένδυση» 
(εφηµ.). [ΕΤΥΜ. αρχ. < χρυσός + -φόρος < φέρω]. 

χρυσόφτερος, -η, -ο αυτός που έχει χρυσά φτερά ή φτερά που µοι-
άζουν χρυσά: ~ άγγελος | έρωτας. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χρυσόπτερος < 
χρυσό- + -πτερος < πτερόν]. 

χρυσόχαρτο (το) [1894] πολύ λεπτό χαρτί χρυσού χρώµατος που 
χρησιµοποιείται µε διάφορους τρόπους στη διακόσµηση ή στη συ-
σκευασία αντικειµένων (ειδικότ.) το χρυσαφί χαρτί που βρίσκεται 
µέσα στη συσκευασία τσιγάρων, σοκολατών κ.α.: τρόφιµα τυλιγµένα 
σε ~. 

χρυσοχέρης (ο) [µεσν.] {χρυσοχέρηδες}, χρυσοχέρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει µεγάλη επιδεξιότητα στα χέρια και 
είναι πολύ εργατικός, ώστε ό,τι και αν φτειάχνει, να γίνεται πολύ 
όµορφο και επιτυχηµένο: η γυναίκα του είναι ~. 

χρυσοχοείο (το) [µτγν.] 1. εργαστήριο κατεργασίας τού χρυσού για 
την κατασκευή κοσµηµάτων και άλλων πολύτιµων αντικειµένων 2. 
κατάστηµα στο οποίο πωλούνται κοσµήµατα και διακοσµητικά 
αντικείµενα από χρυσό, άργυρο και άλλα πολύτιµα µέταλλα ΣΥΝ. κο-
σµηµατοπωλείο. 

χρυσοχοΐα (η) [µτγν.] [χωρ. πληθ.} η τέχνη τής κατεργασίας χρυσού 
και άλλων πολύτιµων µετάλλων για την κατασκευή κοσµηµάτων και 
πολύτιµων διακοσµητικών αντικειµένων ΣΥΝ. χρυσοχοϊκή. 

χρυσοχοϊκός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τη χρυσοχοΐα 
ή/και τον χρυσοχόο: ~ εργαλείο | οίκος 2. (ειδικότ.) χρυσοχοϊκή (η) η 
τέχνη τής κατεργασίας τού χρυσού, η χρυσοχοία (βλ.λ.). 

χρυσοχόος (ο/η) πρόσωπο που ασχολείται επαγγελµατικά µε τη 
χρυσοχοία (βλ.λ..), τεχνίτης ειδικευµένος στην κατεργασία τού χρυ-
σού και άλλων πολύτιµων µετάλλων για την κατασκευή κοσµηµά-
των. [ΕΤΥΜ αρχ· < χρνσο- + -χόος < χέω], 

χρυσόψαρο (το) (καθηµ.) ψάρι τού γλυκού νερού, µετρίου µεγέθους 
και γκρίζου ή καστανού χρώµατος, το οποίο στη φυσική του κατά-
σταση ζει στα ποτάµια και τρέφεται κυρ. µε υδρόβια φυτά και µικρά 
καρκινοειδή, αλλά συχνότερα απαντά εξηµερωµένο σε ενυδρεία, 
όπου και αποκτά, µε τεχνητή επιλογή, όµορφο χρυσοκόκκινο ή λα-
µπρό λευκό χρώµα. 

χρύσωµα (το) [αρχ.] {χρυσώµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. η κάλυψη επιφά-
νειας µε φύλλα, σκόνη ή στρώµα χρυσού: το ~ των µεταλλικών αντι-
κειµένων τους δίνει λάµψη και τα προστατεύει από τη σκουριά ΣΥΝ. 
επιχρύσωση 2. (συνεκδ.) το λεπτό στρώµα χρυσού που καλύπτει την 
επιφάνεια των επιχρυσωµένων αντικειµένων 3. (κατ' επέκτ.) χρυσό 
κόσµηµα ή ποίκιλµα, στολίδι από χρυσάφι: γυάλιζε τα ~ τής επίση-
µης στολής του 4. χρυσό σφράγισµα δοντιού. 

χρυσώνω ρ. µετβ. {χρύσω-σα, -θηκα, -µένος} 1. επικαλύπτω επιφά-
νεια µε λεπτότατο στρώµα χρυσού, µε φύλλα χρυσού ή µε χρυσό-
σκονη: ~ κόσµηµα | κορνίζα | εικόνα ΣΥΝ. επιχρυσώνω, (λαϊκ.) µαλα-
µατώνω- ΦΡ. (µτφ.) χρυσώνω το χάπι βλ. λ. χάπι 2. στολίζω µε χρυσά 
κοσµήµατα ή ποικίλµατα: οι συγγενείς τού γαµπρού χρύσωσαν τη 
νύφη 3. προσδίδω σε κάτι χρυσαφιά όψη, το χρωµατίζω µε χρυσό 
χρώµα: ο ήλιος χαµήλωνε στον ορίζοντα και χρύσωνε τη θάλασσα 4. 
(µτφ. για πρόσ.) προσφέρω σε κάποιον πολύ µεγάλη αµοιβή, του δίνω 
πολλά χρήµατα: αυτήν δεν την παντρεύοµαι, που να µε χρυσώσουν! 
(δηλ. όσα χρήµατα, όση προίκα και αν µου δώσουν) ΣΥΝ. χρυσοπλη-
ρώνω 5. (µτφ. για πρόσ.) παρακαλώ θερµά κάποιον, τον ικετεύω: τον 
χρύσωσα να µείνει µαζί µας, αλλά δεν ήθελε ΣΥΝ. θερµοπαρακαλώ, 
κάνω χρυσό. — χρύσωση (η) [µτγν.]. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χρυσώ (-όω) < 
χρυσός (βλ.λ.)]. 

χρυσωπός, -ή, -ό (λόγ.) αυτός που µοιάζει µε χρυσό ή που χρυσίζει, 
δηλ. που έχει χρώµα, όψη και λάµψη παρόµοια µε τού χρυσού: ~ πρό-
σωπο | µαλλιά ΣΥΝ. χρυσοκίτρινος, χρυσαφής. 



χρυσωρυχείο 1971 χρωµατογόνος 
 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < χρυσός + παραγ. επίθηµα -ωπός (βλ.λ.)]. 
χρυσωρυχείο (το) [µτγν.] 1. ορυχείο χρυσού, µεταλλείο από το οποίο 

εξορύσσεται χρυσός (βλ.λ.) 2. (µτφ.) πηγή άφθονου πλουτισµού, 
οικονοµική δραστηριότητα που αποφέρει µεγάλα κέρδη: το µαγαζί 
αυτό | η δουλειά αυτή είναι ~. 

χρυσωρύχος (ο) 1. ο εργάτης χρυσωρυχείου (βλ.λ.) 2. (γενικότ.) αυ-
τός που ψάχνει στο χώµα ή στη λάσπη των ποταµών, για να βρει χρυ-
σό ΣΥΝ. χρυσοθήρας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < χρυσός + -ωρύχος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < όρύσσω, πβ. κ. άνθρακ-ωρύχος]. 

χρύσωση (η) →» χρυσώνω 
χρυσωτής (ο) [µτγν.],χρυσώτρια (η) [µτγν.] {χρυσωτριών} τεχνίτης 

ειδικευµένος στην επικάλυψη αντικειµένων µε λεπτό στρώµα χρυσού 
ή µε χρυσά στολίδια: ~ κοσµηµάτων | βιβλιοδετείου ΣΥΝ. (συχνότ.) 
επιχρυσωτής. 

χρυσωτικός, -ή, -ό [1894] 1. αυτός που σχετίζεται µε το χρύσωµα: ~ 
υλικό | εργαλείο 2. (ειδικότ.) χρυσωτικά (τα.) η αµοιβή τού χρυσωτή 
για την εκτέλεση τής εργασίας του, τα έξοδα για το χρύσωµα αντι-
κειµένου. 

χρώµα (το) {χρώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η οπτική εντύπωση που προ-
καλείται στον οφθαλµό από την άµεση ή έµµεση αντανάκλαση φυ-
σικού ή τεχνητού φωτός πάνω στην επιφάνεια των µη φωτεινών αντι-
κειµένων: το κόκκινο, το κίτρινο, το πράσινο και το µπλε ανήκουν στα 
βασικά ~ || το ~ τού ουρανού | των δέντρων | τής θάλασσας || τα ~ τού 
φάσµατος | τής ίριδας (βλ.λ.) || τι ~ έχουν τα µαλλιά της; || σκούρο | 
ζωηρό | ανοιχτό | µουντό | φωτεινό | ζεστό | ψυχρό ~ ΣΥΝ. χρωµατισµός, 
απόχρωση· ΦΡ. (α) χάνω το χρώµα µου | κόβει το χρώµα µου (i) 
(κυριολ. για πράγµατα) αλλοιώνεται ο χρωµατισµός µου: µε τον 
καιρό οι τοίχοι έχασαν το χρώµα τους ΣΥΝ. ξεθωριάζω (ii) (µτφ. για 
πρόσ.) γίνοµαι ωχρός από ψυχική ταραχή ή σωµατική αδυναµία: 
µόλις το άκουσε, έχασε το χρώµα της || µε την αρρώστια έχει κόψει το 
χρώµα του ΣΥΝ. χλοµιάζω, (λόγ.) ωχριώ (β) (µτφ.) κάνω | παίρνω 
χρώµα (i) (για φαγητά και γλυκά) αρχίζω να ψήνοµαι και να ροδίζω: 
ΤΟ ψητό πήρε χρώµα (ii) (για πρόσ.) αποκτώ υγιή όψη, συνέρχοµαι: 
τρώγε, για να δυναµώσεις, να πάρεις χρώµα (iii) (για πρόσ.) 
σκουραίνει ή κοκκινίζει το δέρµα µου µετά από έκθεση στον ήλιο: 
σήµερα έκανα ηλιοθεραπεία και πήρα χρώµα 2. (κατ' επέκτ.) η χροιά 
τού ανθρώπινου δέρµατος, τής επιδερµίδας: το πρόσωπο του είχε ένα 
ωχρό, αρρωστιάρικο ~ || το σκούρο ~ είναι χαρακτηριστικό των 
αφρικανικών λαών ΣΥΝ. όψη, θωριά· ΦΡ. (µτφ. για πρόσ.) αλλάζω 
χρώµα | δέκα χρώµατα βλ. λ. αλλάζω ΣΥΝ. χάνω το χρώµα µου · 3. 
ρευστή ύλη που αποτελείται από χρωστική και ρητινώδη ή πλαστική 
ουσία, διαλυτικά ή στεγνωτικά υλικά, η οποία απλώνεται µε ειδικό 
εργαλείο σε επιφάνειες για διακόσµηση και προστασία τους από τη 
φθορά και στερεοποιείται προοδευτικά, µόλις έρθει σε επαφή µε τον 
ατµοσφαιρικό αέρα: είναι µπογιατζής και δουλεύει µε τα ~ || θα φαί-
νεται σαν καινούργιο το τραπέζι, αν το περάσεις ένα χέρι ~ || πού 
έβαλες το κουτί µε τα ~; || ανθεκτικό | ανεξίτηλο | άφθαρτο ~ ΣΥΝ. βα-
φή, µπογιά 4. (ειδικότ.) καλλωπιστική βαφή, καλλυντικό: βάλε λίγο -
στο πρόσωπο σου || έκλαιγε κι από τα βλέφαρα της έτρεχε το ~ ΣΥΝ. 
ψιµύθιο 5. (συνεκδ.) χρώµατα (τα) η ιδιαίτερη στολή, σηµαία κ.λπ. 
που αποτελεί το έµβληµα αθλητικού ή άλλου σωµατείου: ο διάσηµος 
επιθετικός αγωνίζεται από σήµερα µε τα ~ τής οµάδας µας (δηλ. µε 
την οµάδα µας) 6. (µτφ.) συγκεκριµένο κόµµα: πελατειακές σχέσεις 
ανεξαρτήτως χρώµατος 7. ο ιδιαίτερος χαρακτήρας, τα χαρακτηρι-
στικά γνωρίσµατα τής οµιλίας, τής συµπεριφοράς κ.λπ. προσώπου ή 
τής φυσιογνωµίας περιοχής: το ντύσιµο του έχει έντονο προσωπικό -|| 
µου αρέσει το νησιωτικό ~ ΣΥΝ. ιδιαιτερότητα, φυσιογνωµία, τόνος 8. 
(µτφ. για γραπτό ή προφορικό λόγο) η ιδιαίτερη έκφραση, τα χαρα-
κτηριστικά γνωρίσµατα τού ύφους: η οµιλία του ήταν µάλλον ουδέ-
τερη, χωρίς προσωπικό - ΣΥΝ. τόνος, έκφραση, χρωµατισµός 9. ΜΟΥΣ. 
η µουσική ποικιλία, ο χρωµατισµός µιας µελωδίας µε την παρεµβο-
λή ηµιτονίων (χρωµατική κλίµακα) ΣΥΝ. χροιά, ηχόχρωµα. — (υποκ.) 
χρωµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ, συµπάθεια. [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
χρώµα, αρχική σηµ. «δέρµα, χρώµα τού δέρµατος», < θ. χρω- (βλ. λ. 
χρως, -οός «δέρµα») + παραγ. επίθηµα -µα, πβ. κ. πώµα. Ήδη µτγν. η 
σηµ. «ύφος» (για τον γραπτό λόγο), καθώς και η σηµ. «χρωµατική 
µουσική κλίµακα»]. 

επίθετα χρωµάτων: µε -η-, -υ- ή -ι-; (βυσσινής, βυσσινύς ή βυσσι-
νίς). Η ορθογραφία των επιθέτων που δηλώνουν χρώµατα εµφανίζει 
δυσκολίες. Έχει επικρατήσει τα επίθετα αυτά να γράφονται στο 
αρσενικό µε -η- (σταχτής, βυσσινής, θαλασσής) και στο ουδέτερο 
µε -ι- (σταχτί, βυσσινί, θαλασσί) - το θηλυκό γράφεται κανονικά 
σε -!ά (σταχτιά, βυσσινιά, θαλασσιά). Η ορθογράφηση αυτή 
προϋποθέτει ότι από το ουδέτερο σε -ί, που δήλωνε το χρώµα (θα-
λασσί, µαβί, σταχτί), πλάστηκε και επίθετο σε /-is/ που γράφτηκε 
ως -ής αναλογικά προς τα πολλά ουσιαστικά σε -ής (µαθητής, -
ή...), µολονότι τύποι όπως σταχτιού (γεν.), σταχτιοί, σταχτιών, στα-
χτιούς διαφέρουν. Έχει επίσης υποστηριχθεί -και ακολουθείται 
από µερικούς- ότι τα επίθετα αυτά πρέπει να γράφονται µε -ύς 
(σταχτύς, θαλασσύς, βισσυνύς), γιατί σχηµατίστηκαν και κλίνονται 
όπως τα επίθ. τού τύπου βαθύς (ο σταχτύς, τού σταχτιού | σταχτύ, 
τον σταχτύ, όπως ο βαθύς, τού βαθιού | βαθύ, τον βαθύ κ.λπ.). 
Επίσης, απαντούν και ορθογραφήσεις των επιθέτων αυτών σε -ίς 
(θαλασσίς, βυσσινίς) µε το αιτιολογικό ότι τα επίθετα αυτά 
σχηµατίστηκαν από το ουδ. σε -ί (θαλασσί, βυσσινί) και ότι αυτή η 
ορθογραφία πρέπει να τηρηθεί και στα άλλα γένη, πολύ περισ-
σότερο αφού είναι και η απλούστερη. Εν πάση περιπτώσει, από 
πλευράς µορφολογικής φαίνεται ότι ορθότερη είναι η γραφή σε 

-ύς (θαλασσύς), αν ληφθεί υπ' όψιν ότι τα επίθετα αυτά εναρµονί-
ζονται στην κλίση τους µε τα επίθετα τού τύπου βαθύς, βαθιά, βα-
θύ. Ωστόσο, βαθµηδόν καθιερώθηκε η γραφή σε -ης, που συµφωνεί 
περισσότερο µε την κλίση των επιθέτων αυτών κατά τα πολλά ονό-
µατα σε -ης (γεν. -ή). 
Αµφιλεγόµενη δεν είναι µόνον η προέλευση και ορθογράφηση των 
επιθέτων που δηλώνουν τα χρώµατα, αλλά και η ίδια η προέλευση 
τής κατάλ. -ί τής ονοµασίας των χρωµάτων. Έχει υποστηριχθεί ότι 
προήλθε από το τουρκ. mavì, που έδωσε στα Ελληνικά το µαβί, από 
όπου µετά τα θαλασσί, χρυσαφί κ.λπ. Αυτό σηµαίνει ότι η κατάλ. 
-ί θεωρήθηκε πολύ εκφραστική και επεκτάθηκε στη δήλωση νέων 
ή ευκαιριακών χρωµάτων (λεµονής, σοκολατής, καφετήςκ.λπ.). Τα 
βασικά χρώµατα (άσπρο, µαύρο, κόκκινο, κίτρινο κ.ά.) δεν σχηµα-
τίζονται σε -ι αλλά σε -ο. 
Επίθετα χρωµάτων είναι τα: µαβής, µολυβής, λαδής, µενεξεδής, κε-
ραµιδής, λουλακής, φιστικής, τσαγαλής, πορτοκαλής, µελής, καν-
νελής, τριανταφυλλής, ασηµής, µελιτζανής, λαχανής, δαµασκηνής, 
βυσσινής, λεµονής, κερασής, θαλασσής, σοκολατής, καφετής, στα-
χτής, χρυσαφής. 

χρωµατίζω ρ. µετβ. [αρχ.] {χρωµάτισ-α, -τηκα (λόγ. -θηκα), -µένος} 1. 
δίνω χρώµα (σε κάτι), το επαλείφω µε χρώµα: αποφάσισα να χρωµα-
τίσω τους τοίχους, για ν' αλλάξει φυσιογνωµία το σπίτι || (µτφ.) τα 
µάγουλα της χρωµατίστηκαν από ντροπή ΣΥΝ. (λαϊκ.) βάφω, µπογια-
ντίζω ΑΝΤ. αποχρωµατίζω 2. (κατ' επέκτ. για λόγο ή µελωδία) δίνω 
ιδιαίτερη έµφαση, προσδίδω ξεχωριστό τόνο ή χαρακτήρα: ήξερε να 
χρωµατίζει τη διήγηση και να την κάνει ενδιαφέρουσα || οι αυτοσχε-
διασµοί του χρωµάτισαν την εκτέλεση τού κοµµατιού ΣΥΝ. διανθίζω, 
ποικίλλω 3. (µτφ.) αποδίδω τα χαρακτηριστικά προσώπου, πράγµα-
τος, κατάστασης κ.λπ. µε ζωηρότητα, µιλώ για κάτι έχοντας ορισµένη 
τοποθέτηση απέναντί του: ο οµιλητής χρωµάτισε την οικονοµική 
κατάσταση τής χώρας µε τα µελανότερα χρώµατα 4. (το µεσοπαθ. 
χρωµατίζοµαι) (µτφ.) χαρακτηρίζοµαι από συγκεκριµένα πολιτικά 
φρονήµατα, τοποθετούµαι φανερά: τον συµβούλεψε να µη χρωµατί-
ζεται πολιτικά ΑΝΤ. (µτφ.) αποχρωµατίζοµαι. — χρωµάτισµα (το) 
[1870]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εγκληµατώ. 

χρωµατικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε το χρώµα: ~ τό-
νος | συνδυασµός | αποχρώσεις ΣΥΝ. χρωµικός 2. (ειδικότ.) χρωµατική 
(η) το µέρος τής ζωγραφικής τέχνης που σχετίζεται µε τη χρήση των 
χρωµάτων 3. ΜΟΥΣ. (α) ο διανθισµένος, αυτός που η µελωδία του έχει 
χρώµα: ~ σύνθεση (β) χρωµατική κλίµακα η κλίµακα µουσικών 
φθόγγων που ανέρχεται ή κατέρχεται µε διαδοχικά ηµιτόνια (γ) χρω-
µατικό όργανο αυτό που έχει πλήρη χρωµατική κλίµακα, δηλ. που 
µπορεί να παραγάγει και τα δώδεκα ηµιτόνια τής οκτάβας τού συ-
γκεκριµένου συστήµατος (δ) χρωµατικό διάστηµα /χρωµατική κίνη-
ση η κίνηση µιας φωνής από έναν φθόγγο τής κλίµακας στον οµώνυ-
µο του, µε τη χρήση σηµείων αλλοιώσεως (ε) χρωµατική συγχορδία 
η συγχορδία η οποία υφίσταται αλλοιώσεις, αποκλίνοντας έτσι από 
το απλό πρότυπο τής µείζονος και ελάσσονος συγχορδίας (στ) χρω-
µατική αρµονία ιδίωµα τού τονικού συστήµατος το οποίο χρησιµο-
ποιεί κατά πολύ χρωµατικές συγχορδίες και χρωµατικά διαστήµατα· 
τα έργα αυτού τού ιδιώµατος συγχέουν, µέχρις ενός σηµείου, το κα-
θαρό αίσθηµα τής αρµονικής κίνησης, αλλά δεν φτάνουν στην ανα-
τροπή των κανόνων τής τονικής αρµονίας, δηλαδή τού συστήµατος 
µείζονος - ελάσσονος· συνδέεται ιδίως µε ροµαντικά και µεταροµα-
ντικά µουσικά ιδιώµατα- χαρακτηριστικό έργο χρωµατικής αρµονίας 
θεωρείται η όπερα τού Βάγκνερ «Τριστάνος και Ιζόλδη» (1857-59) (ζ) 
χρωµατικό γένος ένα από τα τρία γένη (οµάδες τρόπων) τής αρχαί-
ας ελληνικής µουσικής, τα οποία υιοθετήθηκαν και από τους βυζα-
ντινούς θεωρητικούς (τα άλλα δύο είναι το διατονικό και το εναρµό-
νιο). — χρωµατικ-ά | -ώς επίρρ. 

χρωµατικότητα (η) {χωρ. πληθ.} 1. η απόδοση των χρωµατικών τό-
νων, η χρωµατική ποιότητα σε έργο ζωγραφικής 2. ΜΟΥΣ. η χρήση 
φθόγγων ξένων προς τον τρόπο ή τη διατονική κλίµακα, οι οποίοι ει-
σάγονται στη σύνθεση, για να εντείνουν ή να χρωµατίσουν τη µελω-
δική γραµµή και την πλοκή τής αρµονίας. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. chromaticism]. 

χρωµατίνη (η) (χρωµατινών) ΒΙΟΛ. η ουσία τού πυρήνα των κυττάρων 
από την οποία αποτελούνται τα χρωµοσώµατα, η οποία περιέχει 
D.N.A., R.N.A. και διάφορες πρωτεΐνες. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. chromatin]. 

χρωµάτισµα (το) → χρωµατίζω 
χρωµατισµός (ο) [µτγν.] 1. η επίχριση επιφάνειας µε χρώµα: ο ~ τού 

δωµατίου | τού κτηρίου ΣΥΝ. χρωµάτισµα, (λαϊκ.) µπογιάντισµα, βά-
ψιµο 2. (συνεκδ.-συχνότ.) το χρώµα ή κάθε ιδιαίτερη παραλλαγή τού 
χρώµατος: κατά την ανακαίνιση θα αλλάξουµε τον ~ τής αίθουσας || 
πεταλούδα µε υπέροχους ~ ΣΥΝ. απόχρωση, τόνος 3. (µτφ.) η ιδιάζου-
σα έκφραση, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα λόγου ή µελωδίας: ο 
απειλητικός - τής φωνής του ΣΥΝ. (µτφ.) χρώµα, τόνος, χροιά 4. ΜΟΥΣ. 
κάθε µεταβολή τού ρυθµού, τής µελωδίας και γενικά τής έντασης 
τού ήχου κατά την εκτέλεση µουσικής σύνθεσης: µελωδικός | ρυθµι-
κός | αρµονικός | δυναµικός | εκφραστικός ~. 

χρωµατιστός, -ή, -ό [1889] αυτός που έχει χρώµα ή χρώµατα: -ρούχο | 
ύφασµα | γυαλί | κιµωλία ΣΥΝ. έγχρωµος, χρωµατισµένος, βαµµένος 
ANT. άχρωµος, αχρωµάτιστος, άβαφος. 

χρωµατονόνος, -ος, -ο [1885] κ. χρωµογόνος (λόγ.) αυτός που γεννά, 
που δηµιουργεί χρώµα ή παράγει ουσίες µε χρωστικές ιδιότητες: ~ 
µικρόβιο | κοχύλι | ρίζα φυτού ΣΥΝ. χρωµατοφόρος | χρωµοφόρος. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chromogène]. 



χρωµατογραφία 1972 χρωστώ 
 

χρωµατογραφία (η) [1815] {χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. µέθοδος διαχωρισµού 
των συστατικών µείγµατος για την ποιοτική και ποσοτική τους ανά-
λυση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. Chromatographie). 

χρωµατοθήκη (η) [1897] {χρωµατοθηκών} θήκη για τα χρώµατα τής 
ζωγραφικής. 

χρωµατολόγιο (το) [1892] {χρωµατολογί-ου | -ων} δειγµατολόγιο 
χρωµάτων. 

χρωµατοποιειο (το) [1887] το εργοστάσιο ή εργαστήριο κατασκευής 
χρωµάτων ΣΥΝ. χρωµατουργείο. 

χρωµατοποιία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη και η βιοµηχανία 
κατασκευής χρωµάτων, παρασκευής χρωστικών υλών ΣΥΝ. χρωµα-
τουργία 2. (συνεκδ.) η βιοµηχανική µονάδα στην οποία κατασκευά-
ζονται χρώµατα: είναι ιδιοκτήτης χρωµατοποιίας ΣΥΝ. χρωµατοποι-
είο, χρωµατουργείο. — χρωµατοποιός (ο) [1808]. 

χρωµατοπυξιδα (η) [1890] {χωρ. γεν. πληθ.} η παλέτα (βλ.λ.). 
χρωµατοπωλείο (το) [1895] κατάστηµα στο οποίο πωλούνται χρώ-

µατα, βαφές και γενικά χρωστικές ύλες. — χρωµατοπώλης (ο) 
[1871]. 

χρωµατοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.} η εξέταση και ο προσδιορισµός τού 
χρώµατος ή τής ακτινοβολίας των αντικειµένων, ιδ. των ουρανίων 
σωµάτων, µε ειδικό οπτικό όργανο, το χρωµατοσκόπιο (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chromatoscopie]. 

χρωµατοσκόπιο (το) [1883] {χρωµατοσκοπί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. κατο-
πτρικό τηλεσκόπιο µε το οποίο εξετάζεται το χρώµα ή η ακτινοβολία 
των ουρανίων σωµάτων. 
[ΕΤΥΜ < χρώµα, -ατός + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, 
εξετάζω», ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chromatoscope]. 

χρωµατόσωµα (το) → χρωµόσωµα 
χρωµατουργείο (το) το εργοστάσιο ή εργαστήριο κατασκευής χρω-

µάτων, βαφών και γενικότ. χρωστικών υλών ΣΥΝ. χρωµατοποιείο. 
χρωµατουργία (η) [µτγν.] {χρωµατουργιών} η τέχνη και η βιοµηχα-

νία ή βιοτεχνία παραγωγής χρωµάτων, βαφών ΣΥΝ. χρωµατοποιία. — 
χρωµατουργός (ο) [µτγν.], χρωµατουργικός, -ή, -ό. 

χρωµατοφορος, -ος (καθηµ. -α), -ο κ. χρωµοφόρος 1. αυτός που φέρει 
ή παράγει χρώµα, χρωστική ουσία: ~ υλικό | κοχύλι | µικρόβιο ΣΥΝ. 
χρωµατογόνος | χρωµογόνος 2. ΒΙΟΛ. (α) κάθε βιολογική δοµή που 
συσσωρεύει χρωστικές ουσίες: ~ κύτταρο | ιστός (β) χρωµατοφόρο 
(το) (στα ζώα) κύτταρο που περιέχει κοκκία χρωστικής ουσίας και 
βρίσκεται συνήθ. στις βαθύτερες στιβάδες τού δέρµατος. [ΕΤΥΜ. < 
χρώµα, -ατός + -φόρος < φέρω, ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
chromatophore]. 

χρωµάτωση (η) {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} (λόγ.) 1. το χρωµά-
τισµα, ο χρωµατισµός 2. (ειδικότ.) η αρχική επάλειψη ζωγραφικού πί-
νακα µε ελαιόχρωµα, για να σχηµατιστεί το βάθος (φόντο) 3. (συ-
νεκδ.) απόχρωση τού δέρµατος διαφορετική από τη συνηθισµένη για 
το άτοµο και τον φυλετικό τύπο. [ΕΤΥΜ; Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. chromatosis]. 

-χρωµία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
την ύπαρξη συγκεκριµένου αριθµού χρωµάτων: δι-χρωµία, τετρα-
χρωµία, πολυ-χρωµία. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από συνθ. 
σε -χρωµος]. 

χρωµικός , -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε το χρώµα: ~ µέθοδος φω-
τογράφισης ΣΥΝ. χρωµατικός. 

χρωµικός , -ή, -ό [1807] ΧΗΜ. 1. αυτός που περιέχει τη χρωµική ρίζα 
(CrOf): ~ άλας 2. ΓΕΩΛ. χρωµικό ορυκτό καθεµία από τις σπάνιες 
ανόργανες ενώσεις που σχηµατίζονται από την οξίδωση των θειού-
χων µεταλλευµάτων χαλκού, σιδήρου και µολύβδου, τα οποία περιέ-
χουν χρώµιο σε ελάχιστη ποσότητα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. chromique]. 

χρώµιο (το) [1807] {χρωµίου | χωρ. πληθ.} ΧΗΜ. στοιχείο που ανήκει 
στα µέταλλα (σύµβολο Cr), απαντά στη φύση ενωµένο µε άλλα στοι-
χεία (όπως λ.χ. το οξυγόνο, το µαγνήσιο, το αργίλιο, το πυρίτιο κ.ά.), 
µε τα οποία σχηµατίζει διάφορα ορυκτά µε έντονους χρωµατισµούς-
χρησιµοποιείται ευρύτατα στη βιοµηχανία λόγω τής αντοχής του 
στις υψηλές θερµοκρασίες, τής σκληρότητας του και τής ανθεκτικό-
τητας του στη διάβρωση (βλ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). [ΕΤΥΜ. Αντιδάν., 
< νεολατ. chromium < αρχ. χρώµα. Οφείλει την ονοµασία του στις 
ποικίλες αποχρώσεις των ενώσεων τού στοιχείου]. 

χρωµιούχος, -ος, -ο ΧΗΜ. αυτός που περιέχει χρώµιο: ~ ένωση. 
[ΕΤΥΜ. < χρώµιο + -ούχος < έχω]. 

χρωµο- | χρωµό- | χρωµ- κ. χρωµατο- | χρωµατό- | χρώµατα 
συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που σχετίζονται µε χρώµατα, 
χρωστικές ουσίες: χρωµατο-λόγιο, χρωµατο-ποιία, χρωµο-γράφος, 
χρωµο-σαµπουάν. 
[ΕΤΥΜ. Α συνθ. τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. χρωµατο-πώλης, 
χρωµο-κρασία), που προέρχεται από το αρχ. χρώµα, -ατός και απα-
ντά επίσης σε ελληνογενή ξένα σύνθετα (λ.χ. γαλλ. chromo-some, 
γερµ. Chromato-graphie)]. 

χρωµογόνος, -ος, -ο → χρωµατογόνος 
χρωµογράφος (ο) ΤΥΠΟΓΡ. ηλεκτρονικό και οπτικό σύστηµα για την 

ανάλυση των χρωµάτων, τη φωτογράφιση και την αναπαραγωγή ει-
κόνων ΣΥΝ. σκάνερ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
chromograph)]. 

χρωµολιθογραφια (η) [1896] {χρωµολιθογραφιών} 1.ΤΥΠΟΓΡ. η τέ-
χνη τής έγχρωµης εκτύπωσης σε χαρτί εικόνων που έχουν χαραχθεί 
σε λίθινες πλάκες 2. (συνεκδ.) η έγχρωµη εικόνα που εκτυπώνεται µε 
τον παραπάνω τρόπο 3. η «τύπωση έγχρωµων εικόνων µε τη µέθοδο 
τής όφσετ (βλ.λ.).  — χρωµολιθογραφικός, -ή, -ό [1877], χρωµολιθο- 

Υραφικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chromolithographie]. 

-χρωµος, -η, -ο β' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν: 1. την ύπαρξη ή µη χρώµατος: έγ-χρωµος, ά-χρωµος 2. συγκε-
κριµένο αριθµό χρωµάτων: το βιβλίο θα γίνει τετράχρωµο || µονό-χρω-
µος, πολύ-χρωµος. 
[ΕΤΥΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. α-χρωµος, µτγν. 
δί-χρωµος, πολύ-χρωµος), που προέρχεται από το ουσ. χρώµα]. 

χρωµοσαµπουαν (το) {άκλ.} σαµπουάν που περιέχει και χρωστική 
ουσία, για να βάφει ταυτόχρονα µε το λούσιµο τα µαλλιά. 

χρωµόσωµα κ. χρωµατόσωµα (το) {χρωµοσώµ-ατος | -ατα, -άτων} 
ΒΙΟΛ. νηµατόµορφο ή κοκκιόµορφο τµήµα τής πυρηνικής ουσίας τού 
κυττάρου, που εµφανίζεται κατά τη µίτωση (βλ.λ.) και αποτελείται 
από µακρές αλυσίδες D.N.A., περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφο-
ρίες για τη λειτουργία τού κυττάρου και διαβιβάζει το γενετικό υλι-
κό από γενιά σε γενιά: στο ανθρώπινο κύτταρο υπάρχουν 23 ζεύγη 
όµοιων -, που το ένα µέλος τους προέρχεται από τον αρσενικό και το 
άλλο από τον θηλυκό γονέα || φυλετικό ~. — χρωµοσωµατικός, -ή, -ό 
κ. χρωµοσωµικός [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. chromosome]. 

χρωµοτυπία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. η εκτύπωση έγχρωµων εικόνων 
µε τη χρήση χρωµατιστής µελάνης. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. chromotypy]. 

χρωµοτυπονραφία (η) {χωρ. πληθ.} ΤΥΠΟΓΡ. η εκτύπωση πολύχρω-
µων εντύπων και εικόνων µε τη χρησιµοποίηση χρωµατιστής µελά-
νης και πολλών τυπογραφικών πλακών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< αγγλ. chromotypography]. 

χρωµοφάν (το) {άκλ.} το αστραλόν (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. chromophan < chromo- (< χρώµα) + -phan (< φαίνω | -
οµαι)]. 

χρωµοφόρος, -ος (καθηµ. -α), -ο → χρωµατοφόρος 
χρωµοφωτογραφία (η) [1892] {χρωµοφωτογραφιών} 1. µέθοδος φω-

τογράφισης των αντικειµένων µε τα χρώµατα και τις αποχρώσεις 
τους 2. (συνεκδ.) η φωτογραφική εικόνα που λαµβάνεται µε τη µέθο-
δο αυτή, η έγχρωµη φωτογραφία. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. chromophotographie]. 

χρωµοφωτοτυπία (η) {χρωµοφωτοτυπιών} η έγχρωµη φωτοτυπία 
(βλ.λ.), το έγχρωµο φωτοαντίγραφο σχεδίου ή εικόνας. 

ΧΡΩ.ΠΕΙ. (τα) Χρωµατουργεία Πειραιά. 
χρως (ο) {χρωτός κ. χροός | χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.-σπάν.) το δέρµα, η 

επιδερµίδα (βλ.λ.)· µόνο στις ΦΡ. (α) εν χρω κεκαρµένος (εν χρω κε-
καρµένος, Ξενοφ. Ελληνικά 1, 7, 8) µε τα µαλλιά κοµµένα σύρριζα (β) 
κουρά εν χρω (κουρά εν χρω) κούρεµα των µαλλιών σύρριζα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., γεν. χρωτός | χροός (η δεύτερη είναι αρχαιότερη), αβεβ. 
ετύµου. Αν ληφθεί υπ' όψιν ο µυκ. τ. a-ko-ro-we «χωρίς κηλίδες» (για 
λευκά βόδια), αρχικό θ. είναι το *χροΡοσ- > χροός (µε σίγηση τού εν-
δοφωνηεντικού -Ε-), οπότε *χροΈώς > χρως (µε εκτεταµ. το δεύτερο 
φωνήεν). Σε ό,τι αφορά την ετυµολογία, η µόνη δυνατή σύνδεση θα 
µπορούσε να περιλαµβάνει το ρ. χραύω «αγγίζω, ξέω» (βλ. κ. χρίω) 
και το I.E. *greu-, τού οποίου ετεροιωµ. βαθµ. αποτελεί το θ. *χροΈ-
οσ-, αλλά το ρ. χραύω δεν επιτρέπει βεβαιότερη προσέγγιση. Οµόρρ. 
-χρους (β' συνθ., πβ. κ. µελάγ-χρους), χρο-ιά, χρώ-µα, συγ-χρωτ-ίζω 
κ.ά.]. 

χρώση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. το να χρωµατίζει κάποιος 
κάτι, να το περνά (επιφάνεια) µε βαφή, µπογιά ΣΥΝ. χρωµάτωση, χρω-
µάτισµα, χρωµατισµός 2. (συνεκδ.) το χρώµα, η απόχρωση των σω-
µάτων: ~ δέρµατος | θυρεού (το χρώµα των διαφόρων τµηµάτων τού 
θυρεού) ΣΥΝ. χρωµατισµός 3. ΒΙΟΛ. η τεχνική που χρησιµοποιεί διά-
φορες χρωστικές ουσίες για τον χρωµατισµό ιστών, οργάνων, κυττά-
ρων κλπ., προκειµένου να υποβληθούν σε µικροσκοπική εξέταση. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χρώσις < θ. χρω- (τού αρχ. χρως, βλ.λ.) + παραγ. επί-
θηµα -σις, πβ. κ. δό-σις]. 

χρωστήρας (ο) (λόγ.) 1. εργαλείο για τον χρωµατισµό επιφανειών, 
που αποτελείται από δέσµη φυσικών ή τεχνητών τριχών στο άκρο ξύ-
λινου στελέχους: ο ~ τού ζωγράφου | τού ελαιοχρωµατιστή ΣΥΝ. (κα-
θηµ.) πινέλο, βούρτσα 2. (µτφ.) η τέχνη τής απεικόνισης, η ζωγραφι-
κή: είναι από τους µεγαλύτερους µαέστρους τού ~ (δηλ. ζωγράφους) || 
από τον ~ του δηλώνεται η ανάγκη για απλότητα και επιστροφή στις 
παραδοσιακές αξίες. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χρωστήρ, -ήρος < θ. χρωσ- (τού ρ. χρώννυµι «βάφω, 
χρωµατίζω» < *χρώσ-νυ-µι, πβ. παθ. αόρ. ε-χρώσ-θην, < αρχ. χρως, 
βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τήρ, πβ. κ. καυσ-τήρ]. 

χρωστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το χρώµα, που δίνει 
χρώµα, που χρωµατίζει: ~ ουσία | ύλη | διάλυµα || στα τυποποιηµένα 
τρόφιµα συχνά προσθέτουν ~ ουσίες, για να δείχνουν ωραιότερα 
ΣΥΝ. χρωµατογόνος, χρωµατοφόρος | χρωµοφόρος 2. χρωστική (η) (α) 
ΒΙΟΛ. έγχρωµη οργανική ουσία που προσδίδει χρώµα στους ιστούς, οι 
οποίοι την περιέχουν (β) βασικό συστατικό των χρωµάτων (βαφών) 
φυσικής ή τεχνητής προελεύσεως, που δίνουν τον χρωµατισµό στις 
βαφές. 
[ΕΤΥΜ < θ. χρωσ- (τού αρχ. χρώζω < χρως, βλ.λ.) + επίθηµα -τικός, 
απόδ. τού γαλλ. colorant]. 

χρωστούµενος, -η, -ο 1. αυτός τον οποίο χρωστά κανείς (σε άλλον) 2. 
χρωστούµενα (τα) τα χρήµατα που χρωστάει κανείς (σε κάποιον): 
πόσα είναι τα ~; || πάρε εκατό χιλιάδες και ξοφλάµε µε τα ~. [ΕΤΥΜ. 
< χρωστώ + ουδ. πληθ. τού επιθήµατος -ούµενος (µτχ. µέσου ενεστ.)]. 

χρωστώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χρωστάς..., µτχ. χρωστούµενος, -
η, -ο} ♦ (µετβ.) 1. έχω χρέος, οφείλω (σε κάποιον): µου χρωστάς ένα 
εκατοµµύριο || πόσα χρωστάς ακόµη, για να ξεχρεώσεις; ΦΡ. (α) χρω· 
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στάω τα µαλλιοκέφαλά µου έχω πάρα πολλά χρέη (β) δεν χρωστάει 
καλό για πρόσωπο που λέει πράγµατα δυσάρεστα σε ευχάριστες 
στιγµές ή αναφέρεται σε άσχηµες εξελίξεις: ~! Ακούς εκεί να της µι-
λάει για κηδείες µετά τον γάµο της! (γ) χρωστάει τής Μιχαλούς για 
πρόσωπο που δεν έχει διανοητική ισορροπία, για τρελό: άσ' τον αυ-
τόν, µην τον ακούς- ~ (δ) από 'κεί που µας χρωοτάγανε, µας πήραν 
και το βόδι για περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτοί που ευθύνονται 
πραγµατικά εµφανίζουν ως υπαίτιο για ένα ζήτηµα κάποιον που δεν 
ευθύνεται 2. (για µαθήµατα) πρέπει να εξεταστώ (είτε επειδή δεν έχω 
εξεταστεί στην κανονική εξεταστική περίοδο είτε επειδή εξετάστηκα 
και απέτυχα): είναι στο τέταρτο έτος και χρωστάει ένα σωρό µαθή-
µατα 3. έχω υποχρέωση, ηθική οφειλή: σου χρωστώ τη ζωή µου την 
ίδια || σου ~ µεγάλη χάρη για το καλό που µου έκανες ♦ 4. (αµετβ.) 
έχω χρέη: χρωστάει παντού || µια ζωή τον θυµάται να χρωστάει 5. (η 
µτχ. χρωστούµενος, -η, -ο) βλ.λ. 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. χρωστώ < µτγν. χρεωστώ (-έω) < χρεώστης (βλ.λ.). Η 
φρ. χρωστάει τής Μιχαλούς οφείλεται σε φερώνυµη ξενοδόχο τού 
Ναυπλίου µετά το 1830, που ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για την εξό-
φληση λογαριασµών και χρεών]. 

χταπόδι (το) {χταποδ-ιού | -ιών) (κοινό όν. και για το αρσ. και το θηλ. 
µαλάκιο) 1. θαλάσσιο µαλάκιο των εύκρατων και τροπικών θαλασ-
σών µε µικρό κεφάλι, από το οποίο φύονται οκτώ µυώδη, ισχυρά πλο-
κάµια, εφοδιασµένα µε µία ή δύο σειρές µυζητήρων (βεντουζών)-
στον βυθό, εκκρίνει µελάνι σε περίπτωση κινδύνου, τρέφεται κυρ. µε 
καβούρια και αστακούς και αλιεύεται για την εύγευστη και θρεπτική 
σάρκα του· ΦΡ. (µτφ.) θα σε χτυπήσω | θα σε κοπανίσω (κάτω) σαν 
χταπόδι (ως απειλή) θα σε ξυλοκοπήσω αγρίως, θα σε κάνω µαύρο 
στο ξύλο 2. βοηθητικό αντικείµενο που αποτελείται από λαστιχένια 
σχοινιά και γάντζους στις άκρες, για να δένονται µε ασφάλεια οι 
αποσκευές στη σχάρα οχήµατος. — (υποκ.) χταποδάκι (το) (σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. όκταπόδιον (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ό- και 
ανοµοίωση τού συµπλέγµατος κτ-), υποκ. τού αρχ. όκτάπους, -ποδός 
(< οκτώ + πους, ποδός)]. 

χτένα κ. κτένα (η) {χτενών} 1. επίµηκες αντικείµενο µε πυκνές οδο-
ντωτές προεξοχές στη µία πλευρά του, που χρησιµοποιείται για το 
ξεµπέρδεµα και το χτένισµα των µαλλιών: δώσε µου τη ~, να χτενι-
στώ ΣΥΝ. χτένι, (καθηµ.) τσατσάρα 2. (µεγεθ.) µεγάλο σε µέγεθος χτέ-
νι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µεσν. κτένα, από την αιτ. τού αρχ. κτείς, -ενός < *πκτ-εν-ς 
(µε σίγηση τού αρχικού *π- και αντέκταση), µηδενισµ. βαθµ. τού θ. 
που απαντά στο ρ. πέκ-ω, «χτενίζω» (βλ. λ. πόκος), µε παρέκταση -t-, 
πβ. λατ. pecten «χτένα» (> γαλλ. peigne, ισπ. pefïa), λιθ. pèsti «χτενίζω, 
τραβώ από τα µαλλιά» κ.ά.]. 

χτενάκι κ. κτενάκι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) µικρό σε µέγεθος χτένι 
(βλ.λ.), συχνά διακοσµηµένο µε εγχάρακτα σχέδια, πολύτιµους λί-
θους κ.λπ., το οποίο χρησιµοποιείται για τη συγκράτηση των µαλ-
λιών σε διάφορα είδη γυναικείας κόµµωσης ή για απλό στολισµό τού 
κεφαλιού. 

χτένι κ. κτένι (το) {χτεν-ιού | -ιών} 1. επίµηκες αντικείµενο που φέρει 
πυκνές οδοντωτές προεξοχές στη µία ή σπανιότ. και στις δύο 
πλευρές του και χρησιµοποιείται για το ξεµπέρδεµα και τη διευθέ-
τηση των µαλλιών: δώσε µου το ~, για να χτενιστώ || πέρασε τα µαλ-
λιά τού παιδιού της µε ψιλό ~, για να δει αν έχει ψείρες ΣΥΝ. χτένα, 
χτενάκι, (λαϊκ.) τσατσάρα- ΦΡ. (α) ο κόµπος έφτασε στο χτένι βλ. λ. 
φθάνω (β) (παροιµ.) όποιος έχει τα γένια, έχει και τα χτένια βλ. λ. γέ-
νι 2. εξάρτηµα τού αργαλειού, µε το οποίο διαχωρίζονται οι κλωστές 
τού στηµονιού: «βάνει φωτιά στον αργαλειό, στο φιλντισένιο ~» (δη-
µοτ. τραγ.) 3. οδοντωτό κηπουρικό εργαλείο, µε το οποίο καθαρίζεται 
το έδαφος από άχρηστα αντικείµενα (ξερόκλαδα, πέτρες, χόρτα κ.λπ.) 
ΣΥΝ. (λαϊκ.-συχνότ.) τσουγκράνα 4. εργαλείο µε χοντρές, αραιές οδο-
ντωτές προεξοχές που χρησιµεύει για το µάζεµα τής ελιάς 5. εργα-
λείο για την ξάση τού µαλλιού, το λανάρι (βλ.λ.) · 6. ΖΩΟΛ. µικρό θα-
λάσσιο οστρακόδερµο µε δύο άνισα κελύφη, που ζει σε άµµο ή χαλί-
κι, έχει σχήµα αχηβάδας µε ακτινωτές πτυχώσεις, χρώµα λευκορόδι-
νο, κίτρινο ή κόκκινο βαθύ, τρέφεται µε µικροοργανισµούς και αλι-
εύεται για την εύγευστη, χυµώδη σάρκα του. — (υποκ.) χτενάκι κ. 
κτενάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. κτένιον, υποκ. τού αρχ. κτείς, -
ενός (βλ. κ. χτένα)]. 

χτενίζω κ. κτενίζω ρ. µετβ. {χτένισ-α, -τηκα, -µένος} 1. ξεµπερδεύω, 
τακτοποιώ και δίνω συγκεκριµένη µορφή µε τη χτένα στο τριχωτό 
τής κεφαλής, στα γένια, τα µουστάκια κ.λπ.: περίµενε να χτενίσω τα 
µαλλιά µου και µετά θα φύγουµε || τα µαλλιά σου είναι πολύ ωραία-
ποια κοµµώτρια σε χτενίζει; || είναι πάντα κοµψή και (καλοχτενισµένη 
|| (παροιµ.-!) «εδώ ο κόσµος χάνεται και το µουνί | η γριά χτενίζεται» 
(για όποιον δεν έχει συναίσθηση τής σοβαρότητας µιας κα-
τάστασης} 2. (ειδικότ.) καθαρίζω µαλλί, λινάρι κ.λπ. µε ειδικό χτένι, 
για να γίνει κατάλληλο για κλώσιµο ΣΥΝ. ξαίνω, (λαϊκ.) λαναρίζω 3. 
(µτφ.) ψάχνω εξονυχιστικά, κάνω λεπτοµερή έρευνα: η αστυνοµία 
χτένισε την περιοχή, για να βρει τους δραπέτες || «νατοϊκά αναγνω-
ριστικά αεροσκάφη χτενίζουν τον εναέριο χώρο τού Κοσσυφοπεδίου» 
(εφηµ.) ΣΥΝ. ερευνώ 4. (µτφ.) κάνω την τελική επεξεργασία κει-
µένου, επιµελούµαι τις λεπτοµέρειες του, για να του δώσω την αρ-
τιότερη δυνατή µορφή: ~ οµιλία | πραγµατεία | έκθεση. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
κτενίζω < κτείς, -ενός (βλ. κ. χτένα)]. 

χτένισµα κ. κτενισµα (το) [µεσν.] {χτενίσµ-ατος | -ατα, -άτων) 1.η 
περιποίηση των µαλλιών (µε χτένα και άλλα σύνεργα κοµµωτικής) 2. 
ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο χτενίζει κανείς τα µαλλιά του, το 
σχήµα, η µορφή που τους δίνει: µοντέρνο | παλιοµοδίτικο | εντυπω-
σιακό ~ 3. (µτφ.) το εξονυχιστικό ψάξιµο: το ~ µιας περιοχής για τη 
σύλληψη των δραπετών 4. τελική και ενδελεχής επεξεργασία κειµέ- 

νου, ώστε να απαλειφθούν τυχόν αδυναµίες του. Επίσης (λαϊκ.) χτε-
νισιά (η). 

χτες επίρρ. → χθες 
χτεσινός, -ή, -ό → χθεσινός 
χτήµα (το) → κτήµα 
χτίζω ρ. → κτίζω 
χτικιάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χτίκιασ-α, -µένος} (λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 1. κά-

νω (κάποιον) να πάθει φυµατίωση, να γίνει φθισικός: θα µε χτικιάσει 
αυτή η δουλειά! 2. (µτφ.) υποβάλλω (κάποιον) σε πολλά βάσανα και 
δοκιµασίες, τον ταλαιπωρώ πολύ: µε χτίκιασε µε τη γκρίνια της || θα 
µε χτικιάσει αυτό το παιδί µε τις τρέλες που κάνει! ΣΥΝ. βασανίζω, 
τυραννώ, καταταλαιπωρώ ♦ (αµετβ.) 3. προσβάλλοµαι από φυµατίω-
ση, γίνοµαι φθισικός, βγάζω το χτικιό (βλ.λ.): χτίκιασε η κακοµοίρα 
και πέθανε πολύ νέα 4. (µτφ.) περνώ βάσανα, υποβάλλοµαι σε πολλές 
ταλαιπωρίες: αυτό τον µήνα κουράστηκα πολύ, χτίκιασα ΣΥΝ. βασα-
νίζοµαι, τυραννιέµαι, ταλαιπωρούµαι, υποφέρω. — χτίκιασµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. κτικιάζω < µτγν. έκτικός (πυρετός), δηλ. «που επιµένει, 
χρονία ασθένεια», (< αρχ. έξις «συνήθεια») + ρηµατ. επίθηµα -ιάζω, 
µε σίγηση τού αρκτικού άτονου έ- και ανοµοίωση τού συµφωνικού 
συµπλέγµατος κτ- > χτ- (πβ. κ. κτένα - χτένα). Κατ' άλλη άποψη, η λ. 
έχει προέλθει από ρ. *τηκτικιάζω (µε απλολογική αποβολή τής πρώ-
της συλλαβής) < αρχ. τηκτικός < τηκτός < τήκω «λειώνω»]. 

χτικιάρης (ο) {χτικιάρηδες}, χτικιάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. 
πρόσωπο που έχει προσβληθεί από φυµατίωση, που πάσχει από φθί-
ση ΣΥΝ. χτικιασµένος, φυµατικός, φθισικός 2. (µειωτ.) πρόσωπο που 
έχει άρρωστη όψη, πολύ αδύναµο και εξασθενηµένο ΣΥΝ. αδύνατος, 
αρρωστιάρης ANT. υγιής, εύρωστος, δυνατός. — χτικιάρικος, -η, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < χτικιό + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. αλαν-ιάρης]. 

χτίκιασµα (το) → χτικιάζω 
χτικιό (το) {δύσχρ. χτικιού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1.η φυµατίωση (βλ.λ.): 

από τις κακουχίες και την κακή διατροφή έβγαλε το ~ (δηλ. προ-
σβλήθηκε από φυµατίωση) ΣΥΝ. (λόγ.) φθίση 2. (µτφ.) συνεχής και πο-
λύ δυσάρεστη ενόχληση, βάσανο: ~ είναι αυτό το παιδί για τους δα-
σκάλους του! || µεγάλο - είναι αυτή η δουλειά! ΣΥΝ. ταλαιπωρία, δο-
κιµασία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. έχω. 
[ΕΤΎΜ. < µεσν. κτικιό < κτικιάζω (βλ.λ.), υποχωρητ., πβ. κ. φευγιό, κα-
θισιό]. 

χτίσιµο (το) → κτίσιµο 
χτίσµα (το) → κτίσµα 
χτίστης (ο) → κτίστης 
χτιστός, -ή, -ό → κτιστός 
χτύπηµα (το) → κτύπηµα 
χτυπηµένος, -η, -ο 1. αυτός που τον έχουν χτυπήσει, που έχει υποστεί 

χτύπηµα: το αυτοκίνητο ήταν ~ στο φτερό || γύρισε ~ από τον καβγά || 
οι κονσέρβες ήταν όλες - (είχαν ελαφρό βαθούλωµα στη µεταλλική 
συσκευασία) 2. αυτός που έχει ανακατευτεί καλά: η µαρέγκα δεν 
είναι ~ καλά || φραπές ~ σε σέικερ 3. (µτφ. για πρόσ.) βασανισµένος, 
που τον βρήκαν συµφορές: ~ από τη ζωή 4. ΤΥΠΟΓΡ. αυτός που έχει 
δακτυλογραφηθεί (και συνήθ. τυπωθεί): το βιβλίο είναι ~ || 
διορθώνω το ~ κείµενο. 

χτυπητήρι (το) {χτυπητηρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. όργανο για το χτύπη-
µα αβγών και άλλων υλικών στη µαγειρική και τη ζαχαροπλαστική: 
µε το ~ κάνω τη µαρέγκα 2. όργανο µε το οποίο χτυπούν τα στρώµα-
τα, τα χαλιά, τα κλινοσκεπάσµατα κ.λπ., για να φύγει η σκόνη 3. το 
ρόπτρο θύρας. [ΕΤΎΜ. < χτυπώ + παραγ. επίθηµα -τήρι, πβ. κ. πατη-
τήρι]. 

χτυπητός, -ή, -ό κ. κτυπητός 1. (για άψυχα) αυτός που έχει πα-
ρασκευαστεί µε χτύπηµα, µε ανατάραξη και ανακάτεµα: ~ ζύµη ΣΥΝ. 
χτυπηµένος· ΦΡ. αβγό χτυπητό κρόκοι αβγού χτυπηµένοι µε πολλή 
ζάχαρη 2. (ειδικότ. για µέταλλα) αυτός που έχει υποστεί κατεργασία 
µε τη σφύρα, που έχει σφυρηλατηθεί: ~ σίδηρος | µπρούντζος ΣΥΝ. 
σφυρηλατηµένος, σφυρήλατος 3. (µτφ.) πολύ έντονος, αυτός που επι-
διώκει να προκαλέσει ζωηρή εντύπωση, να φανεί: ~ χρώµα | κόσµηµα 
| φόρεµα | ντύσιµο | µακιγιάζ ΣΥΝ. ζωηρός, φανταχτερός, εντυπω-
σιακός ANT. αχνός, απαλός, διακριτικός 4. (µτφ.) αυτός που διακρίνε-
ται ή γίνεται αντιληπτός αµέσως, οφθαλµοφανής: ~ αντίθεση | αντί-
φαση | οµοιότητα | διαφορά | αλλαγή | λάθος | χαρακτηριστικό | 
ελάττωµα || ένα ~ παράδειγµα είναι το εξής... ΣΥΝ. καταφανής, πασι-
φανής, πρόδηλος, φανερός ΑΝΤ. κρυµµένος, κρυφός, µυστικός 5. χτυ-
πητό (το) τρόπος σοβαντίσµατος τοίχου µε αλλεπάλληλες εκσφενδο-
νίσεις κονιάµατος έτσι, ώστε να δηµιουργεί τραχεία (όχι λεία) επι-
φάνεια ΣΥΝ. πεταχτό. — χτυπητά επίρρ. 

χτυποκάρδι (το) {δύσχρ. χτυποκαρδ-ιού | -ιών} 1. γρήγορος παλµός, 
κτύπος τής καρδιάς ΣΥΝ. καρδιοχτύπι 2. (µτφ.) έντονη ψυχική ταρα-
χή, µεγάλη συγκίνηση που προκαλεί ταχυπαλµία: πέρασα µεγάλο ~, 
ώσπου να γυρίσει απ' το ταξίδι ο γυιος µου ΣΥΝ. άγχος, ανησυχία, 
αγωνία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πονόδοντος. 
[ΕΤΥΜ < καρδιοχτύπι, µε αντιστροφή των συνθετικών τής λ., < καρδιά 
+ -χτύπι < χτυπώ]. 

χτυποκαρδίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χτυποκάρδισα} (λαϊκ.) καρδιοχτυ-
πώ (βλ.λ.). 

χτύπος (ο) → κτύπος 
χτυπώ ρ. → κτυπώ 
χτωήχι (το) → Οκτώηχος 
χυδαίζω ρ. αµετβ. [µεσν.] {χυδάισα} 1. συµπεριφέροµαι µε τρόπο χυ-
δαίο, µιµούµαι τα λόγια και τις πράξεις των χυδαίων ανθρώπων ΣΥΝ. 
ασχηµονώ 2. (παλαιότ., κατά τους οπαδούς τής καθαρεύουσας) µιλώ 
και γράφω στη δηµοτική, ιδ. στην ακραία µορφή της ΣΥΝ. µαλλιαρί-
ζω. — χυδαϊσµός (ο). 

χυδαιόγλωσσος, -η, -ο [1844] αυτός που χρησιµοποιεί χυδαία γλώσ- 
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σα. 
χυδαιολογία (η) [µτγν.] {χυδαιολογιών} η χρήση χυδαίας γλώσσας, χυδαίων 

εκφράσεων: το έργο ήταν γεµάτο χυδαιολογίες. Επίσης χυ-δαιολόγηµα (το). 
χυδαιολόγος, -ος, -ο [1818] αυτός που µιλά ή γράφει µε χυδαίο τρόπο, που 

χρησιµοποιεί άσεµνες και απρεπείς εκφράσεις: ~ πολιτικός | δηµοσιογράφος 
ΣΥΝ. βωµολόχος, αισχρός ΑΝΤ. σεµνός, ευπρεπής, αξιοπρεπής. 

χυδαιολογώ ρ. αµετβ. [1873] {χυδαιολογείς...· εύχρ. µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 
λέω χυδαία πράγµατα ή εκφράζοµαι µε χυδαίο τρόπο, µιλώ ή γράφω άσεµνα 
και αναξιοπρεπώς: ο δηµοσιογράφος αυτός χυδαιολογεί ασταµάτητα από τη 
στήλη του ΣΥΝ. βωµολοχώ, αισχρολογώ. 

χυδαίος, -α, -ο 1. αυτός που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ευγένειας και 
διακριτικότητας, που παραβιάζει τους κανόνες τής ευπρέπειας ή θεωρείται 
προσβλητικός για τα χρηστά ήθη: ~ τρόποι | συµπεριφορά | έκφραση | 
λεξιλόγιο || ~ επίθεση | υπαινιγµός | επίδειξη πλούτου || έχει κάτι το ~ επάνω 
του || «δεν υπάρχει ~ γλώσσα, υπάρχουν µόνον ~ άνθρωποι» (Λ. Μαβίλης) 
ΣΥΝ. τιποτένιος, άσεµνος, απρεπής, πρόστυχος ΑΝΤ. ευπρεπής, σεµνός, 
ευγενής 2. (για πρόσ.) αυτός που µιλά ή συµπεριφέρεται µε βαναυσότητα και 
αδιακρισία ή που υπερβαίνει τα όρια τής ευπρέπειας και τής δηµοσίας αιδούς: 
δεν έχω ξανακούσει τέτοιο ~ άνθρωπο! || ~ πολιτικός | οµιλητής | σχολιαστής 
ΣΥΝ. σκαιός, βάναυσος, αγροίκος, πρόστυχος, τιποτένιος, αναξιοπρεπής ANT. 
ευγενής, σεµνός, ευπρεπής, αξιοπρεπής 3. (παλαιότ.) αυτός που ανήκει στον 
λαό, στο πλήθος- λαϊκότροπος, ιδιωµατικός: - γλώσσα (παλαιότ. κατά τους 
οπαδούς τής καθαρεύουσας, η γλώσσα τού «χύδην όχλου», δηλ. η δηµοτική 
και ιδ. η ακραία, η «µαλλιαρή»). — χυ-δαί-α | -ως [µτγν.] επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. χυδαίος < αρχ. επίρρ. χύδην (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -αΐος]. 

χυδαιότητα (η) [µτγν.] {χυδαιοτήτων} 1.η έλλειψη ευγένειας, απρέ-πεια και 
προστυχιά: η ~ του ξεπέρασε κάθε προηγούµενο || δεν µπορώ να ανεχθώ τη ~ 
τού χαρακτήρα του ΣΥΝ. αναξιοπρέπεια, σκαιό-τητα ANT. ευπρέπεια, ευγένεια, 
διακριτικότητα 2. (συνεκδ.) χυδαίος λόγος ή πράξη, η επίδειξη χυδαίας 
συµπεριφοράς σε ορισµένη περίσταση: κείµενο γεµάτο χυδαιότητες || µια ταινία 
που εµφανίζει τη ~ ως τέχνη ΣΥΝ. χυδαιολογία, χυδαϊσµός. 

χυδαϊσµός (ο) → χυδάί'ζω 
χυδαϊστής (ο) [1814] (παλαιότ. µειωτ., κατά τους οπαδούς τής καθαρεύουσας) ο 

οπαδός τής δηµοτικής γλώσσας, αυτός που µιλά ή/και γράφει στη δηµοτική 
γλώσσα, ιδ. στην ακραία ΣΥΝ. δηµοτικιστής, µαλλιαρός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
γλωσσαµύντωρ. 

χυδαϊστί επίρρ. (λόγ.) σε γλώσσα και ύφος καθηµερινής χρήσεως, σε χυδαία 
γλώσσα: εκφράζοµαι ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ί-. [ΕΤΥΜ. µεσν. < χυδαΐζω (< µτγν. 
χυδαίος) + επιρρ. επίθηµα -τί, πβ. κ. βαρβαρισ-τί]. 

χύδην επίρρ. (λόγ.-µειωτ.) σωρηδόν, χωρίς τάξη· µόνο στη ΦΡ. χύδην όχλος 
πλήθος αµόρφωτων ανθρώπων όχλος, συρφετός. [ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ. < θ. χυ- 
(< *ghu-), µηδενισµ. βαθµ. τού θ. που απαντά στο ρ. χέω (< *χέΕ-ω < *gheu-), 
+ επιρρ. επίθηµα -δην, πβ. κ. διαρ-ρή-δην, φύρ-δην]. 

χυλοπίτα κ. χυλόπιτα (η) [µεσν.] {δύσχρ. χυλοπιτών} (λαϊκ.) 1. (συ-νήθ. στον 
πληθ.) είδος ζυµαρικού από λεπτό φύλλο ζύµης, το οποίο κόβεται σε µικρά 
τετράγωνα ή ροµβοειδή κοµµάτια ή σε µακρόστενες λεπτές λωρίδες: σήµερα 
θα φάµε κρέας µε χυλοπίτες 2. (µτφ.-κα-θηµ. στον τ. χυλόπιτα) η ερωτική 
απόρριψη, αποτυχία σε προσπάθεια ερωτικής κατάκτησης· ΦΡ. (α) δίνω | 
ρίχνω (σε κάποιον) χυλόπιτα απορρίπτω ερωτική πρόταση κάποιου (β) τρώω 
χυλόπιτα απορρίπτεται η ερωτική πρόταση που κάνω σε κάποιον: της ζήτησε 
να τα φτειάξουν, αλλά έφαγε ~. 

χυλός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. πολτός από αλεύρι ή άλλη αµυλώδη ουσία και νερό 
ΣΥΝ. κουρκούτι 2. (συνεκδ.-συχνότ.) πολτώδες φαγητό ή ρόφηµα που 
παρασκευάζεται από αλεύρι ή άλλη αµυλώδη ουσία βρασµένη σε νερό και 
προορίζεται κυρ. για τα βρέφη, τους γέροντες και τους ασθενείς· ΦΡ. όποιος 
καεί µε τον | στον χυλό, φυσά και το γιαούρτι βλ. λ. γιαούρτι 3. (κατ' επέκτ.) 
κάθε φαγητό που έχει αφεθεί να βράσει υπερβολικά και έχει µετατραπεί σε 
πολτό: τα φασόλια έγιναν ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., που συνδ. µε τον τ. χυµός (βλ.λ.) και ανάγεται στη µηδενισµ. 
βαθµ. τού ρ. χέω (βλ.λ.). Το πρόβληµα που προκύπτει από τη σύνδεση αυτή 
είναι το µακρό θ. χυ- τής λ. χυλός (ενώ θα αναµενόταν θ. *χϋ-), που ορισµένοι 
θεωρούν προϊόν εκφραστ. φωνηεντισµού. Κατ' άλλη άποψη, η µακρότητα 
οφείλεται σε τ. *ghu-s-lo- (> χυλός) και *ghu-s-mo (> χυµός), µε παρέκταση -
s- τού I.E. θ. (πβ. τοχ. kusäm, γ' εν.), οπότε το µακρό -υ- πρέπει να θεωρηθεί 
προϊόν αντεκτάσεως µετά την απλοποίηση των συµπλεγµάτων *-sl- και *-sm]. 

χυλώδης, -ης, -ες [µτγν.] (χυλώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) όµοιος µε χυλό, 
αυτός που έχει τη µορφή χυλού: ~ ουσία/ παρασκεύασµα ΣΥΝ. πολτώδης. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χυλώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χύλω-σα, -θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. µεταβάλλω 
(κάτι) σε χυλό, σε πολτό: ~ φαγητό | φρούτο | λαχανικά ΣΥΝ. λειώνω, 
πολτοποιώ ANT. στερεοποιώ, πήζω 2. (σπανιότ.) λαµβάνω τον χυµό, το 
εκχύλισµα φυτού µε σύνθλιψη ♦ 3. (αµετβ.) µετατρέποµαι σε χυλό, γίνοµαι 
πολτός: τα φασόλια χύλωσαν ΣΥΝ. πολτοποιούµαι, λειώνω ΑΝΤ. 
στερεοποιούµαι, πήζω. — χύλωµα (το). [ΕΤΥΜ. < αρχ. χυλώ (-όω) < χυλός]. 

χύλωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η µετατροπή υλικού ή 
πράγµατος σε χυλό, σε πολτό: ~ τού φαγητού | τής σούπας ΣΥΝ. πολ-τοποίηση, 
χύλωµα ΑΝΤ. στερεοποίηση, πήξη 2. (ειδικότ.) η µετατροπή των τροφών σε 
χυλό κατά τη διαδικασία τής πέψης 3. (κατ' επέκτ.) η 

πύκνωση χυµού µε τη διαδικασία τού βρασµού. 
χύµα επίρρ. 1. (για εµπορεύµατα και άλλα υλικά) χωρίς συσκευασία ή 

τυποποίηση και σε όση ποσότητα επιθυµεί ο πελάτης: στην ταβέρνα αυτή 
υπάρχει κρασί ~ || (κ. ως επίθ.) ~ρύζι | λάδι | όσπρια ΑΝΤ. συσκευασµένος, 
τυποποιηµένος 2. χωρίς τάξη ή σύστηµα, ανάκατα: άφησα τα τρόφιµα ~ στο 
ψυγείο || έχω τα ψιλά ~ στην τσέπη µου ΣΥΝ. σωρηδόν, χύδην ΦΡ. (µτφ.) τα 
λέω (σε κάποιον) χύµα | χύµα και τσουβαλάτα (από πληρέστερη φρ. τα 
είχαµε χύµα, τα πήραµε και τσουβαλάτα) µιλώ (σε κάποιον) ευθέως, ωµά και 
σκληρά, χωρίς επιφυλάξεις, ωραιοποιήσεις και περιστροφές 3. (µτφ. ως επίθ.-
οικ. για πρόσ.) αυτός που δεν έχει τάξη και σύστηµα (στην εµφάνιση και τη 
συµπεριφορά), γενικότ. αδιάφορος: είναι πολύ ~ άτοµο ΑΝΤ. τακτικός, 
συστηµατικός, οργανωµένος, συνεπής. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. χυ- (*ghu-), µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. χέω (< *χέΕ-ω < 
*gheu-), + παραγ. επίθηµα -µα, πβ. κ. βή-µα]. 

χυµίζω ρ.→χυµώ 
χυµογόνος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που γεννά, που παράγει χυµούς: ~ καρπός. 

[ΕΤΎΜ. < χυµός + -γόνος (βλ.λ.), µετάφρ. δάνειο από αγγλ. chymi-ferous]. 
χυµοποιώ ρ. µετβ. [1884] {χυµοποιείς... | χυµοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -

ηµένος} µεταβάλλω φρούτα ή λαχανικά σε χυµό. — χυµοποίηση (η). 
χυµός (ο) 1. το υγρό που περιέχεται στα φρούτα, στους καρπούς και σε άλλες 

οργανικές ουσίες και αφαιρείται µε συµπίεση και έκθλιψη: ~ πορτοκαλιού | 
λεµονιού | ντοµάτας | καρπουζιού ΣΥΝ. (λαϊκ.) ζουµί 2. (ειδικότ.) το θρεπτικό 
υγρό που κυκλοφορεί στα διάφορα µέρη των φυτών: οι - των δέντρων 
ανεβαίνουν από τις ρίζες προς τα κλαδιά και τα φύλλα 3. ANAT.-ΦΥΣΙΟΛ. το 
πολτώδες οµοιογενές ρευστό που σχηµατίζεται στο στοµάχι από την επίδραση 
τού γαστρικού υγρού στις τροφές κατά τη διαδικασία τής πέψης και το οποίο 
στη συνέχεια, περνώντας από το έντερο, δίνει τον χυλό και τα περιττώµατα 4. 
(µτφ.) χαρακτηριστικό γνώρισµα ζωντάνιας ή οµορφιάς: το έργο του έδωσε 
νέους ~ στην τέχνη 5. ΙΑΤΡ. (κατά τον Ιπποκράτη) καθένα από τα τέσσερα 
στοιχεία τού σώµατος (αίµα, φλέγµα, κίτρινη χολή, µαύρη χολή) τα οποία, 
όταν βρίσκονται σε σωστή αναλογία, συµβάλλουν στην υγεία· ανάλογα µε την 
περίσσεια ενός από αυτά, οι ανθρώπινοι τύποι ονοµάζονται αιµατώδεις, 
φλεγµατικοί, χολ(ερ)ικοί και µελαγχολικοί. 
[ΕΤΥΜ αρχ. λ., που συνδ. µε τον τ. χυλός (βλ.λ.) και παρουσιάζει ουσιαστικά 
τα ίδια φωνολογικά προβλήµατα]. 

χυµώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. (σχολ. ορθ. χιµώ) {χυµάς... | χύµησα κ. χύµηξα} ορµώ 
µπροστά, επιτίθεµαι: µόλις τους είδαν, χύµηξαν να τους σκοτώσουν || χυµάει 
µπροστά σαν λιοντάρι || (µτφ.) χύµηξαν να µας φάνε, µόλις διαφωνήσαµε! 
ΣΥΝ. εφορµώ, ξεχύνοµαι. Επίσης χυµίζω (σχολ. ορθ. χιµίζω) κ. (λαϊκ.) 
χουµίζω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. χύµα «πληµύρα» (< ρ. χέω), ενώ λιγότερο πιθ. είναι η συσχέτιση 
µε το µεσν. φηµίζω «τρέχω έφιππος». Η γρ. µε -ι- (χιµώ) είναι ετυµολογικώς 
αστήρικτη]. 

χυµώδης, -ης, -ες [µτγν.] {χυµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών χυµωδέστ-ερος, -
ατός} (λόγ.) 1. (για καρπούς) αυτός που περιέχει πολύ χυµό και κατά 
συνέπεια έχει ωραία γεύση, είναι απολαυστικός: ~ φρούτο ΣΥΝ. ζουµερός 
ΑΝΤ. άχυµος 2. (µτφ. για πρόσ.) γυναίκα µε πλούσιες καµπύλες ΣΥΝ. 
ζουµερός 3. όµοιος µε χυµό, αυτός που έχει τη µορφή ή τη σύσταση χυµού: ~ 
ουσία | υγρό ΣΥΝ. πολτώδης 4. (λογοτ.) πλούσιος, εκφραστικός: ~ γλώσσα. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χύνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έχυσα, χύ-θηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. (για υγρό) αφήνω 
να ρεύσει, να πεταχτεί ή να πέσει προς τα έξω, προς τα κάτω: ποιος έχυσε το 
γάλα; || δεν έπρεπε να χύσεις το νερό || έκανε µια απότοµη κίνηση και έχυσε το 
µελάνι πάνω στα ρούχα του || χΟνω τον καφέ ΣΥΝ. (λόγ.-σπάν.) εκχέω· ΦΡ. (α) 
χύνω δάκρυα δακρύζω, κλαίω: έχυνε πικρά δάκρυα πάνω στον τάφο τού 
παιδιού της (β) χύνω αίµα | το αίµα µου (για κάποιον | κάτι) βλ. λ. αίµα (γ) 
χύνω (άπλετο) φως (σε κάτι) διευκρινίζω (κάτι), διαφωτίζω (σκοτεινή 
υπόθεση): η δηµοσιογραφική έρευνα έχυσε άπλετο φως στο µυστήριο ΣΥΝ. 
αποσαφηνίζω, εξηγώ, ερµηνεύω ΑΝΤ. συσκοτίζω (δ) η γλώσσα (κάποιου) 
χύνει φαρµάκι (κάποιος) είναι φαρµακόγλωσσος, µιλά άσχηµα ή πολύ δηκτικά 
(ε) χύνεται (πολύ) µελάνι (για κάτι) γράφονται (πολλά) πράγµατα (για κάτι): 
έχουν χυθεί τόνοι µελάνι γι' αυτή την υπόθεση, αλλά χωρίς αποτέλεσµα 2. (για 
στερεά σώµατα, που αποτελούνται από κόκκους) αφήνω κάτι να πέσει, να 
σκορπιστεί δεξιά και αριστερά: αν δεν προσέξεις, θα χύσεις τη ζάχαρη || έχυσε 
το αλάτι πάνω στο τραπεζοµάντηλο ΣΥΝ. διασκορπίζω ΑΝΤ. συγκεντρώνω, 
µαζεύω 3. (για µέταλλα και άλλα στερεά υλικά) κάνω (κάτι) ρευστό, λειώνω 
υπό την επίδραση υψηλής θερµοκρασίας: στο εργοστάσιο αυτό χύνουν το 
ατσάλι για την καινούργια γέφυρα || χρειαζόµαστε εγκαταστάσεις, στις οποίες να 
χύνεται µολύβι για οβίδες ΣΥΝ. ρευστοποιώ, τήκω 4. (για διάφορα 
αντικείµενα) κατασκευάζω (κάτι) ρίχνοντας λειωµένο υλικό στο κατάλληλο 
καλούπι: ~ κεριά | καννόνια || άγαλµα χυµένο σε µπρούντζο ♦ 5. (αµετβ.) (για 
ανθρώπους και ζώα) (ΐ) εκβάλλω σπέρµα κατά τον οργασµό ΣΥΝ. 
εκσπερµατίζω 6. (ειδικότ. το µεσο-παθ. χύνοµαι) (α) κινούµαι ορµητικά προς 
κάποιον/κάτι, κάνω επίθεση εναντίον του: χύθηκε επάνω του να τον 
κατασπαράξει || µόλις τον είδε, χύθηκε στην αγκαλιά του ΣΥΝ. ορµώ, εφορµώ, 
επιτίθεµαι, χυµώ (β) (για ποταµούς) ρίχνοµαι στη θάλασσα: ο ∆ούναβης 
χύνεται στον Εύξεινο Πόντο ΣΥΝ. εκβάλλω. — χύσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. τ. τού αρχ. χέω (βλ.λ.), ο οποίος στην Ελληνιστική Εποχή 
απαντά µόνο σε σύνθετα και καταδικάζεται από τους αττικιστές 
γραµµατικούς. Έχει σχηµατιστεί από τον παθ. αόρ. έ-χύ-θην (ρ. χέω), κατά το 
σχήµα έπλύθην - πλύνω]. 



χύση 1975 χωνεύω 
 

χύση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} (λόγ.) 1. το να χύνει κανείς κάτι και το 
αποτέλεσµα τής πράξης αυτής, εκροή, διασκόρπισµα: η ~ τού νε-ρού | τού 
λαδιού | τής ζάχαρης ΣΥΝ. χύσιµο, (λόγ.) έκχυση, ροή, εκροή 2. η 
εκσπερµάτιση 3. ΝΑΥΤ. η απόρριψη στη θάλασσα µέρους τού φορτίου 
πλοίου λόγω σφοδρής θαλασσοταραχής, εχθρικής επίθεσης, καταδίωξης κ.λπ. 
ΣΥΝ. (λαϊκ.) αβαρία. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χύσις < θ. χυ- (*ghu-), µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. χέω (< *gheu-, 
βλ.λ.), + παραγ. επίθηµα -σις, πβ. κ. βά-σις]. 

χύσιµο (το) → χύνω 
χύτευση (η) {-ης κ. -εύσεως | -εύσεις, -εύσεων} η διαδικασία µε την οποία 

δίνεται σε ρευστοποιηµένο µέταλλο ή κράµα συγκεκριµένη µορφή: ~ 
ορειχάλκινων έργων. [ΕΤΥΜ. < χύτης (βλ.λ.)]. 

χυτήριο (το) [1889] {χυτηρί-ου | -ων} ΤΕΧΝΟΛ. µεταλλουργικό εργαστήριο ή 
τµήµα εργοστασίου, στο οποίο τήκονται µέταλλα ή κράµατα µετάλλων και 
χύνονται σε ειδικούς τύπους (καλούπια) για την παραγωγή διαφόρων 
αντικειµένων. [ΕΤΥΜ. < µτγν. χυτήρ, -ήρος (βλ. λ. χύτης)]. 

χύτης (ο) {χυτών} ο εργάτης χυτηρίου (βλ.λ.), τεχνίτης που έχει ειδι-κευθεί στη 
χύτευση (βλ.λ.). 
[ΕΤΎΜ. µτγν. < θ. χυ- (< *ghu-), µηδενισµ. βαθµ. τού αρχ. χέω (βλ.λ.), + 
παραγ. επίθηµα -της, πβ. κ. δείκ-της]. 

χυτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει χυθεί ή διασκορπιστεί, ριγµένος άτακτα σε 
σωρό: ~ όσπρια | αλάτι || τα πράγµατα του τα άφησε ~ εδώ κι εκεί || (κατ' 
επέκτ.) ~ µαλλιά (αυτά που πέφτουν ελεύθερα στους ώµους, που δεν έχουν 
δεθεί ή πλεχτεί) ΣΥΝ. χυµένος, σκορπισµένος, σκόρπιος, άτακτος ΑΝΤ. 
συγκεντρωµένος, µαζεµένος 2. (για µέταλλα) αυτός που έχει ρευστοποιηθεί 
και χυθεί σε καλούπια: ~ σίδηρος | χάλυβας | άγαλµα | εργαλείο 3. (ειδικότ.) 
χυτό (το) το τελικό ή ηµικα-τεργασµένο προϊόν τής χύσεως µετάλλου 4. (κατ' 
επέκτ.-µτφ.) όµορφος, αυτός που έχει πλαστεί µε χάρη και αρµονία: - σώµα | 
γάµπες | πόδια ΣΥΝ. πλαστικός, καλλίγραµµος, ωραίος, τορνευτός, καλο-
φτειαγµένος 5. (µτφ. για ενδύµατα) αυτός που έχει τέλεια εφαρµογή: το παλτό 
σού πέφτει χυτό || το φόρεµα είναι ~ επάνω της ΣΥΝ. ταιριαστός, εφαρµοστός. 
— χυτά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. χυ- (*ghu-), µηδενισµ. βαθµ. τού αρχ. χέω (βλ.λ.), + παραγ. 
επίθηµα -τός, πβ. κ. ρη-τός]. 

χυτοσίδηρος (ο) [1870] {χυτοσιδήρου | χωρ. πληθ.) ΧΗΜ. κράµα σιδήρου και 
άνθρακα σε χαµηλές αναλογίες, το οποίο περιέχει ακόµη µικρές ποσότητες 
πυριτίου και µαγκανίου, παράγεται σε ειδικές υψικαµίνους και 
χρησιµοποιείται για την κατασκευή διαφόρων αντικειµένων ΣΥΝ. (λαϊκ.) 
µαντέµι ΑΝΤ σφυρήλατος σίδηρος, ελατοσίδηρος. [ΕΤΎΜ. Μετάφρ. δάνειο 
από γερµ. Gusseisen]. 

χύτρα (η) {δύσχρ. χυτρών} (λόγ.) πήλινο παλαιότ. και µεταλλικό σήµερα 
µαγειρικό σκεύος µε δύο συνήθ. λαβές, που χρησιµοποιείται για το βράσιµο 
των φαγητών: τα φασόλια βράζουν στη ~ ΣΥΝ. κατσαρόλα, (λαϊκ.) τέντζερης- 
ΦΡ. χύτρα ταχύτητας σύγχρονο µαγειρικό σκεύος που σφραγίζεται και 
ανοίγει µε ειδική βαλβίδα για το ταχύτερο µαγείρεµα των φαγητών αλλιώς 
αυτόκλειστο (το). [ΕΤΥΜ αρχ· < θ. χυ- (< *ghu-), µηδενισµ. βαθµ. τού ρ. χέω 
(βλ.λ.), + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. ρή-τρα]. 

Χ.Φ.∆. (η) Χριστιανική Φοιτητική ∆ράση. 
Χ.Φ.Ε. (η) Χριστιανική Φοιτητική Ένωση. 
χ.χ. χωρίς χρονολογία· για βιβλίο στο οποίο δεν αναγράφεται η χρονολογία 

έκδοσης του. 
χωλ (το) → χολ 
χωλαίνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [αρχ.] {χώλανα} (λόγ.) ♦ (αµετβ.) 1. είµαι χωλός 

(βλ.λ.), δεν µπορώ να περπατήσω κανονικά: χωλαίνει εκ γενετής ΣΥΝ. (λαϊκ.-
συχνότ.) κουτσαίνω 2. (µτφ.) δεν προχωρώ όσο πρέπει ή δεν λειτουργώ 
κανονικά: στον τοµέα τής έγκαιρης διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών 
οι δηµόσιες υπηρεσίες χωλαίνουν || η θεωρία του | ο συλλογισµός του χωλαίνει 
ΣΥΝ. καθυστερώ, βραδυπορώ, καρκινοβατώ, µειονεκτώ ΑΝΤ. προτρέχω, 
πλεονεκτώ ♦ 3. (σπάν.) (µετβ.) κάνω κάποιον κουτσό, του προκαλώ ελάττωµα 
στα πόδια ή/και στο βάδισµα: το ατύχηµα τονχώλανε ΣΥΝ. (λαϊκ.-συχνότ.) 
κουτσαίνω. 

χωλίαµβος (ο) {χωλιάµβ-ου | -ων, -ους) ΜΕΤΡ. ιαµβικός τρίµετρος που έχει τον 
τελευταίο πόδα σπονδείο ή τροχαίο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µετρικός, -ή. -ό. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < χωλός + ίαµβος, επειδή είχε σπονδείο αντί ιάµβου στον 
τελευταίο µετρικό πόδα]. 

χωλός, -ή, -ό (λόγ.) 1. αυτός που κουτσαίνει, που δεν µπορεί να βαδίσει 
κανονικά, επειδή έχει ελάττωµα στα πόδια ή επειδή έχει χάσει το ένα ή και τα 
δύο του πόδια: ~ άνθρωπος | παιδί | σκυλί ΣΥΝ. κουτσός, κουτσοπόδης 2. 
(µτφ.) αυτός που παρουσιάζει ελαττώµατα, που δεν είναι τέλειος: ~ εγχείρηµα 
| συλλογισµός | θεωρία ΣΥΝ. ελλιπής, ελαττωµατικός ΑΝΤ. ακέραιος, τέλειος, 
ολοκληρωµένος. — χωλότητα (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., µε επίθηµα -λός, χαρακτηριστικό των επιθ. που δηλώνουν 
αναπηρίες (πβ. κ. τυφ-λός, στρεβ-λός). Η λ. είναι αγν. ετύµου παρά τις 
προσπάθειες συνδέσεως της µε το ρ. χαλώ (-άω)]. 

χώµα (το) {χώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το λεπτό στρώµα εδάφους τής γήινης 
επιφάνειας, που αποτελείται από λεπτούς κόκκους, κατ' αντιδιαστολή προς 
τους λίθους και τα πετρώµατα: τα νερά τής βροχής παρέσυραν χώµατα και 
πέτρες || τα παιδιά κυλιούνται στο ~ || το ~ θέλει πότισµα, έχει ξεραθεί- ΦΡ. 
τρώω χώµα | τρώει η µύτη (η µούρη) µου χώµα πέφτω µπρούµυτα στη γη, 
ξαπλώνω στο έδαφος: το άλογο αφήνιασε και έστειλε τον αναβάτη να φάει 
χώµα 2. (ειδικότ.) η οργανική ύλη που προέρχεται από την αποσύνθεση φυτών 
και λοιπών οργανικών ουσιών και χρησιµοποιείται στις καλλιέργειες ή τις 
γλά- 

στρες για τα φυτά: αγοράζω ~ για τις γλάστρες || πλούσιο | φτωχό ~ ΣΥΝ. 
φυτογή, φυτόχωµα 3. (συνεκδ.) η επιφάνεια, το ανώτατο στρώµα τού γήινου 
φλοιού- το έδαφος (βλ.λ.): έπεσε από ψηλά στο - και χτύπησε || κειτόταν στο ~ 
µε τα µάτια ανοιχτά || τον έριξε κάτω στο ~ || ήλθα να προσκυνήσω το άγιο ~ || 
τα άγια ~ τής πατρίδας ΣΥΝ. γη, τόπος· ΦΡ. ας είναι ελαφρύ το χώµα που σε 
σκεπάζει! βλ. λ. ελαφρός 4. (κατ' επέκτ.) τα λεπτότατα τεµάχια εδάφους και 
άλλων σωµάτων που παρασύρονται µε τον αέρα και επικάθονται σε διάφορες 
επιφάνειες: τα παπούτσια µου είναι γεµάτα ~ || βγήκε έξω, για να τινάξει τα ~ 
από τα ρούχα του || έχει καιρό να βρέξει κι έχουµε πνιγεί στο ~ ΣΥΝ. σκόνη, 
κονιορτός 5. (µτφ.) ο τάφος, ο χώρος ταφής: είναι στο ~ έναν χρόνο τώρα || 
«θα πάµε [...] εσύ στο ~ κι εγώ στη φυλακή» (λαϊκ. τραγ.)· ΦΡ. (κάποιον) τον 
τρώει το µαύρο χώµα βλ. λ. τρώγω. — (υποκ.) χωµατάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χώµα < θ. χω- (τού ρ. χώννυµι «επιχωµατώνω, φράζω», πβ. 
αόρ. χώ-σαί) + παραγ. επίθηµα -µα, πβ. κ. ρήµα. Βλ. λ. χώνω]. 

χωµατένιος, -ια, -ιο -> χωµάτινος 
χωµατερή (η) (λαϊκ.) µεγάλος λάκκος ανοιγµένος στο έδαφος, στον οποίο 

µεταφέρονται απορρίµµατα και γεωργικά προϊόντα που πλεονάζουν και στη 
συνέχεια συµπιέζονται και θάβονται: εκατοντάδες τόνοι πορτοκαλιών θα 
καταλήξουν και φέτος στις ~ ΣΥΝ. σκουπιδότοπος. [ΕΤΎΜ. < χώµα, -ατός + 
επίθηµα -ερός, πβ. κ. τυχ-ερός]. 

χωµατίζω ρ. µετβ. [µτγν.] {χωµάτισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) συσσωρεύω 
χώµα, καλύπτω (κάτι) µε χώµα: ~ τον λάκκο | την αυλή ΣΥΝ. επιχωµατώνω. 

χωµατίλα (η) {χωρ. πληθ.} (λαϊκ.-καθηµ.) η ιδιάζουσα οσµή χώµατος, ιδ. τού 
νοτισµένου από τη βροχή: όλη την ηµέρα έσκαβαν τους λάκκους κι εµάς µας 
έπνιξε η ~. [ΕΤΥΜ. < χώµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -ίλα, πβ. κ. ψαρ-ίλα]. 

χωµάτινος, -η, -ο [µεσν.] αυτός που αποτελείται από χώµα ή έχει κα-
τασκευαστεί µε χώµα ή πηλό: ~ κιούπι | γλάστρα | δάπεδο | φούρνος | αγγείο || 
~ δρόµος. Επίσης χωµατένιος, -ια, -ιο. 

χωµατισµός (ο) [µτγν.] 1. η συσσώρευση χώµατος για τον σχηµατισµό 
φράγµατος και το ίδιο το φράγµα που σχηµατίζεται: οι ~ ανακόπτουν την ορµή 
τού νερού ΣΥΝ. επιχωµάτωση, πρόχωµα, ανάχωµα 2. κάθε εργασία εκσκαφής, 
αναµόχλευσης, µετατόπισης και συσσώρευσης χώµατος για την κατασκευή 
τεχνικού έργου: θα χρειαστούν δύο µήνες για να γίνουν οι απαραίτητοι ~, πριν 
θεµελιωθεί το έργο. 

χωµατόδροµος (ο) δρόµος µε επιφάνεια από χώµα, που δεν έχει στρωθεί µε 
άσφαλτο, πλάκες κ.λπ.: κακός | επικίνδυνος | φιδωτός ~. 

χωµατουρνία (η) {χωρ. πληθ.} 1. η εκτέλεση έργων εκσκαφής, εξορύξεως και 
µεταφοράς χωµάτων κατά την πρώτη φάση τής κατασκευής τεχνικού έργου 
ΣΥΝ. χωµατισµός 2. ο κλάδος τής µηχανικής, που µελετά τους τρόπους 
εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών. — χωµατουργικός, -ή, -ό. 

χωµατουργός (ο) ο εργαζόµενος σε χωµατουργικά έργα, ο εργάτης που 
ασχολείται µε την εκσκαφή, την εξόρυξη, τη µεταφορά και τη διευθέτηση των 
χωµάτων κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου. [ΕΤΥΜ. < χώµα, -ατός + -
ουργός < έργο]. 

χωνάκι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.-υποκ.) 1. µικρό σε µέγεθος χωνί (βλ.λ.) 2. µικρό 
χωνί από µπισκότο, µέσα στο οποίο τοποθετείται συνήθ. παγωτό 3. (συνεκδ.) 
το παγωτό που έχει την παραπάνω µορφή · 4. ποώ-δες αναρριχώµενο 
διακοσµητικό φυτό µε άνθη σαν χοάνη. 

χώνεµα (το) → χωνεύω 
χώνευση [µτγν.] κ. (καθηµ.) χώνεψη (η) {-ης κ. -εύσεως | χωρ. πληθ.} 1. η 

αφοµοίωση από τον οργανισµό των τροφών που περιέχονται στο στοµάχι και 
ο µετασχηµατισµός τους σε θρεπτικές ουσίες- η πέψη: έφαγες βαριά και θα 
έχεις άσχηµη ~ || (ευχή) καλή ~! ΣΥΝ. (λαϊκ.) χωνεµα · 2. (στη µεταλλουργία) 
τήξη των µετάλλων σε ειδική κάµι-νο ΣΥΝ. (λαϊκ.) χωνεµα. 

χωνευτήριο (το) {χωνευτηρί-ου | -ων} 1. µεταλλευτική κάµινος, κα-
τασκευασµένη από πυρίµαχα υλικά, που χρησιµοποιείται για την τήξη και την 
αποκάθαρση των µετάλλων, ιδ. το κατώτερο τµήµα της, εκεί όπου 
συγκεντρίονεται το λειωµένο µέταλλο 2. (κατ' επέκτ.) δοχείο από µέταλλο ή 
πυρίµαχο υλικό, που χρησιµοποιείται στα εργαστήρια για την τήξη ή την 
πύρωση ορισµένων ουσιών 3. (µτφ.) ο χώρος νεκροταφείου, στον οποίο 
φυλάσσονται τα οστά των νεκρών ΣΥΝ. οστεοφυλάκιο 4. ΕΚΚΛΗΣ. δεξαµενή 
εκκλησίας, στην οποία χύνεται το νερό τής κολυµβήθρας 5. (µτφ.) χώρος ή 
τόπος στον οποίο συγχωνεύονται διαφορετικά πράγµατα ή ζουν και 
αφοµοκόνονται πρόσωπα µε διαφορετική εθνική, φυλετική, κοινωνική κ.λπ. 
προέλευση: µετανάστευσε στην Αµερική, το µεγάλο αυτό σύγχρονο ~ λαών και 
πολιτισµών || ~ ανθρώπων | φυλών. Επίσης χωνευτήρι (κυρ. σηµ. 5). [ΕΤΥΜ. 
< µτγν. χωνευτήριον < χωνεύω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τή-ριον, πβ. κ. 
σκοπευ-τήριον]. 

χωνευτικός, -ή, -ό [µεσν.] 1. αυτός που χωνεύεται εύκολα ή που διευκολύνει τη 
χώνευση, τη λειτουργία τής πέψης: το γιαούρτι είναι ~ || ~ νερό | αφέψηµα 
ΣΥΝ. εύπεπτος, ευκολοχώνευτος, ελαφρός ΑΝΤ. δύ-σπεπτος, 
δυσκολοχώνευτος, βαρύς 2. αυτός που σχετίζεται µε την τήξη των µετάλλων 
και τη διοχέτευση τους σε τύπους (καλούπια): ~ καµίνι. — χωνευτικότητα (η). 

χωνευτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. (για µέταλλα) αυτός που έχει χυθεί σε καλούπια, που 
δεν έχει σφυρηλατηθεί: ~ χαλκός | χάλυβας ΣΥΝ. χυτός ΑΝΤ. σφυρήλατος 2. 
αυτός που έχει χωθεί, που έχει ενσωµατωθεί στο εσωτερικό ξύλου, τοίχου ή 
άλλου υλικού: ~ κεφαλή βίδας | ντουλάπι | κουζίνα | ηλεκτρική εγκατάσταση. 

χωνεύτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η καταβόθρα (βλ.λ.). 
χωνεύω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χώνευ-σα κ. -ψα, -τηκα, -µένος κ. χωνεµένος) 

(λαϊκ.) ♦ (µετβ.) 1. λειώνω µέταλλο σε χοάνη ή ειδική κάµινο: ~ 



χώνεψη 1976 χώρια 
 

χαλκό | χάλυβα | σίδηρο ΣΥΝ. τήκω, χύνω 2. αφοµοιώνω φαγητό, µε-
τατρέπω τροφή σε χρήσιµες για τον οργανισµό ουσίες: δεν µπορώ να 
το χωνέψω το στυφάδο· είναι βαρύ για µένα || το ψάρι χωνεύεται εύ-
κολα ΣΥΝ. αφοµοιώνω 3. (κατ' επέκτ.) εντάσσω (κάτι) µέσα σε (κάτι 
άλλο), το ενσωµατώνω στο περιβάλλον: ~ κεφαλή βίδας στο ξύλο || (κ. 
µτφ.) ~ µια πληροφορία (την αξιοποιώ) ΣΥΝ. προσαρµόζω, χώνω 4. 
(µτφ.) δέχοµαι (κάτι) ως οριστικό, συνειδητοποιώ ότι δεν µπορεί να 
αλλάξει: θα το χωνέψεις, θέλεις δεν θέλεις, ότι έτσι θα γίνει || πρέπει 
να το χωνέψει ότι η κατάσταση άλλαξε ριζικά 5. (αρνητ.-µτφ.) (α) δεν 
δείχνω ανοχή και συµπάθεια, αντιπαθώ (κάποιον): ο δάσκαλος δεν 
µε χωνεύει καθόλου || δεν τους ~ τέτοιους ανθρώπους || αυτοί οι δύο 
δεν χωνεύονται µεταξύ τους ANT. ανέχοµαι, συµπαθώ (β) δυσκολεύο-
µαι να αποδεχθώ (κάτι), δεν µπορώ να εξοικειωθώ στην ιδέα του: δεν 
µπορώ να τη χωνέψω τέτοια αδικία! || ακόµη δεν µπορώ να χωνέψω 
την προσβολή που µου έκανε ♦ (αµετβ.) 6. (για πρόσ.) ολοκληρώνω τη 
λειτουργία τής πέψης: κάτσε πρώτα να χωνέψεις και µετά φεύγεις 7. 
(για ύλες) αποσυντίθεµαι, αλλοιώνεται η σύσταση µου ή απορροφώ-
µαι: η κοπριά έχει χωνέψει (δηλ. έχει αποσυντεθεί και είναι κατάλ-
ληλη για λίπασµα) || χωνεµένο τυρί (αυτό που έχει υποστεί ζύµωση) 
|| (κ. µτφ.) το απόγευµα µε την παλίρροια χωνεύουν τα νερά (χαµη-
λώνει η στάθµη τους) ΣΥΝ. αποσυντίθεµαι, αλλοιώνοµαι, µαζεύω, 
συρρικνώνοµαι 8. (ειδικότ. για καύσιµες ύλες) καταναλώνοµαι εντε-
λώς, γίνοµαι στάχτη: σε λίγη ώρα τα κούτσουρα είχαν χωνέψει || τα 
κάρβουνα χωνεύουν γρήγορα ΣΥΝ. αποτεφρώνοµαι. — χώνεµα (το). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. χοανεύω (µε συναίρεση -οα- > -ω-) < χοάνη | χώ-
νη (βλ.λ.)]. 

χώνεψη (η) → χώνευση 
χωνί (το) {χων-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. αντικείµενο σε σχήµα κώνου, που 

διαθέτει µεγάλο άνοιγµα στην κορυφή και στενό στόµιο στη βάση 
έτσι, ώστε να είναι κατάλληλο για µετάγγιση υγρών: βάζω λάδι στο 
δοχείο µε το ~ || γυάλινο | τσίγκινο ~ ΣΥΝ. (λόγ.) χοάνη 2. (κατ' επέκτ.) 
οτιδήποτε έχει παρόµοιο σχήµα 3. (ειδικότ. συνεκδ.) πρόχειρη χάρτι-
νη σακούλα µε παρόµοιο σχήµα για τη µεταφορά φρούτων, λαχανι-
κών κ.λπ.: ο µανάβης µού έβαλε τις µπανάνες σ' ένα ~ 4. (συνεκδ.) ο 
τηλεβόας (βλ.λ.), πρόχειρος ή κανονικός: φώναζε µε το ~ 5. (συνεκδ.) 
κοιλότητα εδάφους µε παρόµοια µορφή, φυσική ή κατασκευασµένη, 
για την ανακοπή τής προέλασης εχθρικού στρατεύµατος. — (υποκ.) 
χωνάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µεσν. χωνίον, υποκ. τού αρχ. χώνη | 
χοάνη (βλ.λ.)]. 

χωνοειδής, -ής, -ές [µεσν.] {χωνοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.-σπάν.) 
αυτός που είναι όµοιος µε χωνί, αυτός που έχει το σχήµα και τη µορ-
φή χωνιού: ~ κοιλότητα | οπή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

χώνω ρ. µετβ. {έχωσα, χώ-θηκα, -(σ)µένος} (λαϊκ.) 1. βάζω (κάτι) βαθιά 
µέσα στο χώµα ή οπουδήποτε αλλού, βυθίζω αντικείµενο µέσα σε 
άλλο αντικείµενο ή πράγµα: έχωσαν πασσάλους γύρω από το χωράφι 
και το έφραξαν || του έχωσε το µαχαίρι στην καρδιά ΣΥΝ. µπήγω, 
µπάζω, βυθίζω ΑΝΤ. βγάζω· ΦΡ. (α) χώνοµαι ή χώνω τη µύτη µου | 
την ουρά µου παντού είµαι πολύ περίεργος, ανακατεύοµαι στις υπο-
θέσεις των άλλων: µερικές φορές γίνεται ενοχλητικός, γιατί χώνει την 
ουρά του παντού ΣΥΝ. φυτρώνω εκεί που δεν µε σπέρνουν (β) (!-για 
άνδρα) τον | τη χώνω συνουσιάζοµαι (γ) (οικ.) τα χώνω (σε κάποιον) 
(i) φέρνω (κάποιον) σε πολύ δύσκολη θέση, ώστε να είναι αµήχανος, 
να µη µπορεί να αντιδράσει (ii) δωροδοκώ 2. (καθηµ.) βάζω, τοποθετώ 
(κάτι) µέσα σε (κάτι άλλο): έχωσε µερικά ρούχα σε µια βαλίτσα κι 
έφυγε || µου 'χώσε ένα νόµισµα στο χέρι | µια καραµέλα στο στόµα 3. 
τοποθετώ (κάτι) µέσα στο έδαφος, σκεπάζω (κάποιον/κάτι) µε χώµα 
ή άλλο υλικό, θάβω: έχωσαν τον θησαυρό στο χώµα, για να µην τον 
βρουν οι αντίπαλοι || τον βρήκαν µισοχωµένο στο χιόνι ΣΥΝ πα-
ραχώνω, θάβω, ενταφιάζω 4. (µτφ.) κρύβω (κάτι) µέσα ή κάτω από 
(άλλο πράγµα): πού έχωσες πάλι τις κάλτσες µου; || έχωσε το πρόσωπο 
του στα χέρια του κι έκλαψε πικρά || έχωσε τις καραµέλες στις τσέπες 
του || έχωσε όλα τα βιβλία της στη ντουλάπα || έχει χωµένα τα λεφτά 
του κάτω απ' το κρεβάτι ΣΥΝ. καταχώνω, καταχωνιάζω 5. (µτφ. για 
πρόσ.) βάζω (κάποιον) φυλακή: τον έχωσαν µέσα για κλοπές || αν 
συνεχίσεις έτσι, σύντοµα θα σε χώσουν µέσα ΣΥΝ. φυλακίζω 6. (µτφ. 
για πρόσ.) τοποθετώ (κάποιον) σε θέση ή πόστο µε πλάγια µέσα: ο 
θείος του τον έχωσε σε µια δουλίτσα' (ειδικότ. το µεσοπαθ. χώνοµαι) 
7. εισέρχοµαι (κάπου), εισδύω: η αλεπού χώθηκε στο κοτέτσι από ένα 
άνοιγµα στον φράχτη || η γάτα χώθηκε κάτω από το αυτοκίνητο || χώ-
θηκε µες στα σκεπάσµατα | µες στα µαξιλάρια ΣΥΝ. µπαίνω, τρυπώ-
νω 8. (κατ' επέκτ.) κρύβοµαι, για να αποφύγω την ανακάλυψη ή/και 
τη σύλληψη: χώσου πίσω από την πόρτα | κάτω από το κρεβάτι, για 
να µη σε δουν 9. (µτφ.) εµπλέκοµαι ή επεµβαίνω (κάπου): µη χώνεσαι 
στα πόδια µου! || χώθηκε µε πανουργία µες στην οικογένεια τους και 
τη διέλυσε ΣΥΝ. αναµειγνύοµαι. — χώσιµο (το). [ETYM. µεσν., από 
τον αόρ. έχωσα τού ρ. χώννυµι, κατά το σχήµα έστρωσα - στρώνω, 
έζωσα - ζώνω. Το µτγν. χώννυµι «επιχωµατώνω, φράζω» είναι 
υστερογενής σχηµατισµός (ως αρχ. µαρτυρούνται άλλοι τ., λ.χ. αόρ. 
χώ-σαι, µέλλ. χώ-σω, παρακ. κέ-χω-σµαι) τού αρχ. άχρηστου ενεστ. 
χόω (πβ. συνθ. προσ-χοΐ) < χους (βλ.λ.) και προέρχεται από τ. *χώσ-νυ-
µι (µε αφοµοίωση), από το θ. τού αορ. χώσαι, που ελήφθη ως 
σιγµόληκτο], 

χώρα (η) {χωρών} 1. τµήµα τής επιφάνειας τής Γης µε καθορισµένη 
έκταση και συγκεκριµένη πολιτική και πολιτειακή οργάνωση- κατοι-
κηµένη περιοχή που διαθέτει κρατική υπόσταση: το πρόβληµα τής 
ανεργίας απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές ~ || ταξίδεψε µε το πλοίο του 
σε ~ µακρινές || αυτή τη στιγµή η ~ χρειάζεται εκλογές | ειρήνη | 
ισχυρή κυβέρνηση || χώρες υποδοχής µεταναστών || απέραντη | αχα-
νής ~ || οι —µέλη τής Ε.Ε. ΣΥΝ. κράτος, πολιτεία 2. (ειδικότ.-συναι-
σθηµατικά) το κράτος στο οποίο γεννιέται κανείς, η πατρίδα του: 

ήταν γενναίοι πολεµιστές και θυσιάστηκαν για τη - τους 3. (συνεκδ.) 
το σύνολο των ανθρώπων που κατοικούν σε µια χώρα: οι οπαδοί του 
φώναζαν: «προχώρα, σε θέλει όλ ' η ~!» || η ~ είναι ανάστατη 4. (γενι-
κά) έκταση γης, τόπος: βρέθηκε σε ~ δύσβατες και επικίνδυνες || άγονη 
~ ΣΥΝ. περιοχή· ΦΡ. (µτφ.) (α) λαµβάνω χώρα συµβαίνω, γίνοµαι, 
πραγµατοποιούµαι: πότε έλαβε χώρα το ατύχηµα; ΣΥΝ. τελούµαι, διε-
ξάγοµαι (β) κατά χώραν επί τόπου, εκεί όπου ανήκει κάτι: οι συ-
µπληρώσεις αυτές πρέπει να τοποθετηθούν στο βιβλίο ~ ΣΥΝ. (λατ.) in 
loco 5. Νέες Χώρες οι περιοχές τής Ελλάδας που ενσωµατώθηκαν 
στο ελληνικό κράτος το 1913 (Ηπειρος, Μακεδονία, νησιά τού Αιγαί-
ου) και των οποίων οι Μητροπόλεις υπάγονται στην Αυτοκέφαλη 
Εκκλησία τής Ελλάδος 6. το κράτος ή η γεωγραφική περιοχή σε σχέ-
ση µε χαρακτηριστικό τους γνώρισµα: Βραζιλία, η ~ τής σάµπας και 
τού καφέ || «επιλέξτε για διακοπές την Ελλάδα, τη ~ των θεών» (δια-
φήµ.) || Ελβετία, η ~ των ρολογιών και τής σοκολάτας || η ~ τού ανα-
τέλλοντος ηλίου | των χρυσανθέµων (η Ιαπωνία) || η ~ τής τουλίπας (η 
Ολλανδία) 7. µεγάλη, πολυάνθρωπη πόλη (κατ' αντιδιαστολή προς την 
ύπαιθρο): (παροιµ.) «κάλλιο κακιά ~ παρά κακό χωριό» (αυτός που 
ζει στην πόλη, ευκολότερα αντιµετωπίζει τα προβλήµατα σε σύγκρι-
ση µε αυτόν που ζει στο χωριό) ΑΝΤ. χωριό, ύπαιθρος 8. (για νησί) το 
κέντρο, η πρωτεύουσα: η - βρίσκεται µακριά από το λιµάνι || λείπει 
στη ~ για δουλειές 9. ΑΝΑΤ. ορισµένο τµήµα τής επιφάνειας τού αν-
θρώπινου σώµατος, που αντιστοιχεί προς τη θέση συγκεκριµένων ορ-
γάνων: νεφρική | κοιλιακή | καρδιακή | εγκεφαλική ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πόλη. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αβεβ. ετύµου. Είναι βέβαιο ότι οι λ. χώρα και χώρος απο-
τελούν οµόρριζα, αλλά η µόνη πιθανή υπόθεση υιοθετεί χωρισµό χώ-
ρα και χώ-ρος, οπότε το θ. χω- αντιπροσωπεύει την εκτεταµ.-ετεροι-
ωµ. βαθµ. τού I.E. *ghe- «είµαι κενός, άδειος» (βλ. λ. χήρα). Από την 
άλλη πλευρά, δεν είναι βέβαιο ότι τα µορφήµατα -ρα και -ρος απο-
τελούν παραγ. επιθήµατα (λ.χ. άγ-ρός, εδ-ρα)· θα µπορούσαν ίσως να 
θεωρηθούν τµήµα τής ρίζας, πράγµα που έχει οδηγήσει στην πρότα-
ση περί συνδέσεως µε το ουσ. χορός (βλ.λ., ιδ. τα σχετικά µε τον 
προσδιορισµό τής αρχικής σηµ.). Η φρ. λαµβάνω χώρα είναι µετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. avoir lieu]. 

χωραίτης (ο) {χωραϊτών}, χωραΐτισσα (η) {χωραϊτισσών} κάτοικος 
τής πόλης ANT. επαρχιώτης, χωρικός. [ΕΤΥΜ. < χώρα + παραγ. 
επίθηµα -ίτης, πβ. κ. πολ-ίτης]. 

χωρατατζής (ο) {χωρατατζήδες}, χωρατατζού (η) {χωρατατζού-δες} 
πρόσωπο που συνηθίζει να κάνει χωρατά, να λέει αστεϊσµούς: είναι 
πολύ ~ και γι ' αυτό τον θέλουν όλοι στην παρέα. [ETYM. < χωρατό + 
παραγ. επίθηµα -τζής, πβ. κ. πλακα-τζής]. 

χωρατεύω ρ. αµετβ. {χωράτεψα} (λαϊκ.) λέω ή κάνω χωρατά, πειράζω 
(κάποιον) µε λόγια, χειρονοµίες, πράξεις κ.λπ.: τώρα µιλάς σοβαρά ή 
χωρατεύεις; || σύνελθε, σε παρακαλώ, δεν χωρατεύουν µε τόσο 
σοβαρά ζητήµατα ΣΥΝ. αστειεύοµαι, καλαµπουρίζω ΑΝΤ. σοβαρολο-
γώ· ΦΡ (µτφ. για κακές καιρικές συνθήκες) δεν χωρατεύει χρειάζεται 
προσοχή, γιατί µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα: το κρύο | ο αέρας | η 
θάλασσα ~. 
[ΕΤΥΜ. < χωραϊτεύω < χωραίτης «κάτοικος χώρας (πόλεως)» < χώρα. 
Παρόµοια σηµασιολ. εξέλιξη εµφανίζει και το επίθ. αστείος (βλ.λ.) < 
άστυ]. r 

χωρατό (το) (λαϊκ.) άκακο πείραγµα, που λέγεται ή γίνεται για να 
προκληθεί γέλιο· αστείο: µην τον πειράζεις αυτόν, δεν καταλαβαίνει 
από χωρατά || µην τα γυρίζεις όλα στο - || κακό | καλό | άγαρµπο | 
έξυπνο ~ ΣΥΝ. καλαµπούρι, (λόγ.) αστεϊσµός, αστειότητα. [ΕΤΎΜ. < 
χωρα[τευ]τό (µε απλολογία), ουδ. τού επιθέτου χωρατευτός < ρ. 
χωρατεύω (βλ.λ.)]. 

χωράφι (το) {χωραφ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) καλλιεργήσιµη γη µικρής 
εκτάσεως, µικρός αγρός: ~ σπαρµένο µε σιτάρι | κριθάρι | βρόµη || το 
καλοκαίρι πηγαίναµε και δουλεύαµε στα ~ || παντρεύτηκε µια κοπέλα 
µε πολλά ~ (µεγάλη κτηµατική περιουσία) || φτωχό | καρπερό | 
πλούσιο | άγονο - ΣΥΝ. αγρός· ΦΡ. µπαίνω στα χωράφια (κάποιου) 
ασχολούµαι µε κάτι που ανήκει στην αρµοδιότητα άλλου. — (υποκ.) 
χωραφάκι (το). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. χωράφιον < αρχ. χώρα + υποκ. επίθηµα -άφιον, πβ. κ. 
ξυρ-άφιον]. 

χωρεπίσκοπος κ. χωροεπίσκοπος (ο) {χωρεπισκόπ-ου | -ων, -ους} 
ΕΚΚΛΗΣ. επίσκοπος που δεν έχει δική του επισκοπή, αλλά διενεργεί 
αρχιερατικές πράξεις εν ονόµατι τού κυρίου επισκόπου (δηλ. τού 
επισκόπου τής πόλης) ή ως αντικαταστάτης του σε συγκεκριµένη 
ύπαιθρο χώρα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < χώρος + επίσκοπος]. 

χώρεσα ρ. → χωρώ 
χωρητικότητα (η) [1812] {χωρ. πληθ.} 1. (α) το σύνολο τού όγκου των 

πραγµάτων που µπορεί να περιλάβει κοίλο σώµα: η - τού βαρελιού 
είναι πεντακόσια λίτρα || τι ~ έχει αυτό το θέατρο | αυτό το λεωφο-
ρείο; (δηλ. πόσους επισκέπτες ή επιβάτες χωράει) || ~ διαύλου επικοι-
νωνιών (ο µέγιστος αριθµός πληροφοριών που µπορούν να µεταδο-
θούν από τον δίαυλο ανά δευτερόλεπτο) || µονάδα χωρητικότητας 
ΣΥΝ. περιεκτικότητα (β) το σύνολο των δεδοµένων που είναι δυνατόν 
να αποθηκευτούν σε ένα µέσο π.χ. δισκέτα, σκληρό δίσκο κ.λπ.: 
σκληρός δίσκος χωρητικότητας 20 GB 2. ΝΑΥΤ. ο κυβισµός των όγκων 
όλων των κλειστών χώρων τού πλοίου (υπολογίζεται σε κόρους): κα-
ράβι χωρητικότητας 20.000 κόρων 3. ΦΥΣ. (για αγωγό ή σύστηµα αγω-
γών) ο λόγος τού ηλεκτρικού φορτίου που µπορεί να αποθηκευτεί σε 
αγωγό ανά µονάδα τού επιβαλλόµενου ηλεκτρικού δυναµικού: ~ πυ-
κνωτή. [ΕΤΥΜ < µτγν. χωρητικός < αρχ. χωρώ (βλ.λ.)]. 

χώρια επίρρ. (λαϊκ.) 1. ξεχωριστά, κατ' ιδίαν όχι µαζί: τον τελευταίο 



χωριανός 1977 χωρίο 
 

καιρό ζουν ~ || βάλε ~ τα πλυµένα από τα άπλυτα ρούχα ΣΥΝ. χωριστά, 
κατά µέρος, ιδιαιτέρως ΑΝΤ. µαζί, από κοινού- ΦΡ. (α) µαζί µιλάµε και 
χώρια καταλαβαινόµαστε δεν συνεννοούµαστε (β) (παροιµ.) όλοι α-
ντάµα κι ο ψωριάρης χώρια για πρόσωπο που το έχουν αποµονώσει οι 
υπόλοιποι ή για όσους παρευρίσκονται σε µια εκδήλωση, προσπάθεια 
κ.λπ., αλλά δεν συµµετέχουν ενεργώς σε αυτήν (γ) και µαζί και χώρια 
και µαζί και χωριστά: πάντρεψε την κόρη της και νοίκιασε διαµέρι-
σµα πλάι της- ζουν - 2. µε εξαίρεση κάποιου (προσώπου, πράγµατος 
κ.λπ.), εκτός από: κουραστήκαµε πολύ, - που γίναµε µούσκεµα από τη 
βροχή || ήµαστε δέκα άτοµα, ~ τα παιδιά ΣΥΝ. πλην, εξόν, πάρεξ, έξω, 
ξέχωρα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. χωρίς (βλ.λ.), κατά τα επιρρ. σε -α, πβ. κ. συνάµα]. 

χωριανός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που κατάγεται από χωριό ή/και κα-
τοικεί σε χωριό (όχι σε κωµόπολη ή πόλη) ΣΥΝ. χωριάτης, χωρικός 2. 
(συχνότ.) αυτός που κατάγεται από το ίδιο χωριό ή/και κατοικεί στο 
ίδιο χωριό µε άλλον/άλλους: συνάντησα εδώ έναν ~ µου και µιλήσα-
µε για τα παλιά ΣΥΝ. συγχωριανός, συντοπίτης, συµπατριώτης, πα-
τριώτης, (εκφραστ.) πατριωτάκι. [ΕΤΥΜ. < χωριό + παραγ. επίθηµα -
ιανός, πβ. κ. παρακατ-ιανός}. 

χωρίατευω ρ. αµετβ. {χωριάτεψα} (λαϊκ.) γίνοµαι χωριάτης ή συ-
µπεριφέροµαι σαν χωριάτης, δηλ. µε αγενή και απολίτιστο τρόπο: να 
είσαι ευγενής, να µη χωριατεύεις ΣΥΝ. χωρίατοφερνω. 

χωριάτης (ο) {χωριατών}, χωριάτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο 
που κατοικεί σε χωριό ή/και κατάγεται από χωριό (κατ' αντιδιαστο-
λή προς τον κάτοικο τής πόλης): η αστυφιλία κάνει τους ~ να εγκα-
ταλείπουν τον τόπο τους και να πηγαίνουν στις πόλεις || (µειωτ.) ένας 
άξεστος ~ είναι και τίποτε άλλο! ΣΥΝ. χωρικός, (σπάν.) χωριανός· ΦΡ 
(παροιµ.) ο χωριάτης κι αν πλουτίσει, το τσαρούχι δεν θ' αφήσει οι 
πολύχρονες συνήθειες δεν εγκαταλείπονται εύκολα 2. (µτφ.) άνθρω-
πος άξεστος, χωρίς καλλιέργεια και εκλεπτυσµένη συµπεριφορά: πή-
γε και παντρεύτηκε έναν ~ και µισό ΣΥΝ. απολίτιστος, ακαλλιέργητος, 
αγροίκος ΑΝΤ. πολιτισµένος, καλλιεργηµένος, εκλεπτυσµένος, ευγενής- 
ΦΡ δώσε θάρρος στον χωριάτη, και θ' ανέβει στο κρεβάτι αν δώσεις 
θάρρος σε πρόσωπο άξεστο ή που δεν έχει αίσθηση των ορίων στις 
ανθρώπινες σχέσεις, θα γίνει ξεδιάντροπος, δεν θα υπολογίζει πια 
κανέναν. Επίσης χωριάτισσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αστείος, άγριος. 
[ΕΤΥΜ, µεσν. < χωριόν (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -ιάτης, πβ. κ. αγωγ-ιά-
της]. 

χωριατιά (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. λόγος, πράξη ή συ-
µπεριφορά που ταιριάζει σε χωριάτη, έλλειψη ευγένειας και καλών 
τρόπων: αυτό που έκανε ήταν µεγάλη ~ || τι ~ είναι αυτές που κάνεις; 
ΣΥΝ. αγένεια, απρέπεια, βαναυσότητα, χυδαιότητα, χοντροκοπιά, χο-
ντράδα ΑΝΤ. ευγένεια, ιπποτισµός 2. (περιληπτ.) το σύνολο των χωρι-
κών, οι χωριάτες: στο πανηγύρι µαζεύτηκε όλη η ~. Επίσης χωριατο-
σύνη (σηµ. 1). 

χωριάτικα επίρρ. (λαϊκ.) 1. κατά τον τρόπο των χωρικών 2. µε χωρια-
τιά, δηλ. µε απρέπεια, µε αγένεια: φέρθηκε πολύ -. 

χωριάτικος, -η, -ο 1. αυτός που σχετίζεται µε το χωριό ή τον χωριάτη: 
~ σπίτι | ζωή | ήθη | έθιµα ΑΝΤ. πρωτευουσιάνικος 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που προέρχεται από χωριό, που παράγεται ή κατασκευάζεται 
σε χωριό ή µε τον τρόπο που συνηθίζουν στο χωριό: ~ έπιπλο | ψωµί 
| πίτα | τυρί | αβγά- ΦΡ. (α) σαλάτα χωριάτικη καλοκαιρινή κυρ. σα-
λάτα µε βάση τη ντοµάτα και την προσθήκη τυριού (φέτας), ελιών, 
κρεµµυδιού, πιπεριάς (πράσινης), αγγουριού, λαδιού και ρίγανης (β) 
ψωµί χωριάτικο σφιχτό, καλοζυµωµένο µε σκληρή κόρα ψωµί, κατ' 
αντιδιαστολή προς το λευκό και µαλακό, αφράτο ψωµί (πολυτελείας) 
3. (µτφ.-µειωτ.) αυτός που ταιριάζει σε χωριάτη, δηλ. που χαρακτηρί-
ζεται από έλλειψη καλλιέργειας και εκλέπτυνσης: ~ τρόποι | συµπε-
ριφορά | συνήθεια | φέρσιµο ΣΥΝ. άξεστος, αγροίκος, ακαλλιέργητος 
ΑΝΤ. καλλιεργηµένος, ευγενής, εκλεπτυσµένος. 

χωριατόπουλο (το) {χωρ. γεν. πληθ.}, χωριατοπούλα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) νεαρός χωρικός, παιδί που κατάγεται από χωριό ή/και 
κατοικεί σε χωριό: ώς το τέλος του παρέµεινε το µικρό ~, που πήγε 
στην πόλη για να πλουτίσει. Επίσης χωριατόπαιδο (το). [ΕΤΥΜ. < 
χωριάτης + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

χωριατόσπιτο (το) (λαϊκ.) 1. χωριάτικο σπίτι, η κατοικία τού χωρικού 
ΣΥΝ. αγροτόσπιτο 2. (κατ' επέκτ.) µικρό και φτωχικό σπίτι, πενιχρή 
κατοικία: γεννήθηκε σ' ένα ~. 

χωριατοσύνη (η) → χωριατιά 
χωρίατοφερνω ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λαϊκ.-κακόσ.) 

µοιάζω µε χωριάτη, συµπεριφέροµαι σαν χωριάτης· υιοθετώ άξε-
στους τρόπους και συµπεριφορά: όµορφη κοπέλα, αλλά χωριατοφέρ-
νει ΣΥΝ. χωριατεύω. 

χωρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χώρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. βάζω 
(κάτι) χωριστά, σε απόσταση από (κάτι) άλλο: ~ τα όσπρια από τα ζυ-
µαρικά και τα βάζω σε άλλο ράφι || ~ τα λευκά από τα χρωµατιστά || ~ 
τα πρόχειρα ρούχα από τα καλά 2. (ειδικότ.) διακρίνω τα όµοια από 
τα ανόµοια: ~ την ήρα από το σιτάρι | τους αµνούς από τα ερίφια 
(διαχωρίζω τους µεν από τους δε, τους καλούς από τους κακούς) 
ΣΥΝ. διαχωρίζω, ξεχωρίζω, διαστέλλω ΑΝΤ. σµίγω, συνενώνω 3. (µτφ.) 
αποµακρύνω (κάποιον) από άλλον (µε τον οποίο υπάρχει στενός ψυ-
χικός δεσµός): οι δυο τους είναι τόσο δεµένοι, που κανείς δεν µπορεί 
να τους χωρίσει 4. λειτουργώ ως χώρισµα, ως στοιχείο που δεν επι-
τρέπει την επικοινωνία ανάµεσα σε δύο πλευρές, περιοχές, χώρες 
κ.λπ.: ΤΟ τείχος τού Βερολίνου χώριζε τον δυτικό από τον ανατολικό 
τοµέα || ο Έβρος είναι ένα φυσικό σύνορο, που χωρίζει την Ελλάδα 
από την Τουρκία || ένας ολόκληρος ωκεανός µε χωρίζει από την πα-
τρίδα µου || τα δυο κτήµατα τα χώριζε ένας φράχτης || µας χωρίζει 
άβυσσος || τις δυο οικογένειες χωρίζει άσβεστο µίσος 5. διχάζω, προ- 

καλώ αντιθέσεις: η δίκη χώρισε τη µικρή κοινωνία τού χωριού στα 
δύο || ο εµφύλιος χώρισε τη χώρα στα δύο 6. (ειδικότ. για πρόσωπα 
που καβγαδίζουν ή/και χειροδικούν) µπαίνω ανάµεσα τους και απο-
µακρύνω τον έναν από τον άλλον: πήγε να τους χωρίσει, αλλά έφαγε 
κι αυτός ξύλο! || αν αρχίσουν να τσακώνονται, ποιος τους χωρίζει! 7. 
διασπώ (κάτι ενιαίο) σε µέρη που διακρίνονται µεταξύ τους: δεν µπο-
ρείς να χωρίσεις το σώµα από την ψυχή || ~ ένα σύνθετο σώµα στα 
συστατικά του | ένα βαγόνι από τον συρµό | µια λέξη σε συλλαβές 
ΣΥΝ. διασπώ 8. (ειδικότ.) διαιρώ σε µέρη, µοιράζω: πριν πεθάνει, χώρισε 
την περιουσία του στα παιδιά του, για να µην υπάρξουν αντιδικίες || ~ 
το γλυκό σε κοµµάτια || χώρισαν τη γη σε µικρούς κλήρους και τη 
µοίρασαν στους ακτήµονες || ~ τη σελίδα σε στήλες || ~ το τετράδιο 
στη µέση || ~ τα µαλλιά στη µέση | στο πλάι (κάνω χωρίστρα) ΣΥΝ. 
µοιράζω, διαµοιράζω, κατανέµω ΑΝΤ. ενώνω, συνενώνω 9. διαλύω τον 
γάµο, ζητώ και παίρνω διαζύγιο (από κάποιον): τον παντρεύτηκε και 
έπειτα από δύο µήνες τον χώρισε || γιατί χώρισες τη γυναίκα σου; || 
είµαι χωρισµένος (διαζευγµένος)- ΦΡ. χωρίζω τα τσαννάκια µου (µε 
κάποιον) βλ. λ. τσαννάκι 10. ΦΙΛΟΛ. (λόγ.) χωρίζοντες (οι) 
γραµµατικοί τής Αλεξανδρινής Εποχής, που απέδιδαν την Ιλιάδα και 
την Οδύσσεια όχι στον Όµηρο, αλλά σε δύο διαφορετικούς ποιητές ♦ 
(αµετβ.) 11. τίθεµαι σε απόσταση, διαχωρίζοµαι από (κάποιον/κάτι): 
τα µαλλιά µου χωρίζουν στη µέση || λίγο πριν από τις εκβολές, το πο-
τάµι χωρίζει στα δύο και σχηµατίζει δέλτα ΣΥΝ. αποµακρύνοµαι, ξε-
χωρίζω ΑΝΤ. σµίγω, ενώνοµαι, συνενώνοµαι, συνδέοµαι 12. (για πρόσ.) 
παύω να είµαι µαζί µε κάποιον, τον αφήνω και φεύγω: χθες το βράδυ 
χωρίσαµε πολύ αργά- ΦΡ. (εδώ) χωρίζουν οι δρόµοι (µας | σας | 
τους) (i) θα ακολουθήσουµε διαφορετική κατεύθυνση (γιατί µένουµε 
σε διαφορετικές περιοχές) (ii) (µτφ.) λήγει σε αυτό το σηµείο η συ-
νεργασία (κάποιων) και ο καθένας ακολουθεί τον δικό του δρόµο 
ΣΥΝ. αποχωρίζοµαι, αποµακρύνοµαι, ξεχωρίζω 13. (κατ' επέκτ.) δια-
κόπτω συνεργασία ή συνεταιρισµό: τόσα χρόνια συνέταιροι και τώρα 
χωρίζουν 14. (κατ' επέκτ.) παίρνω διαζύγιο ή διακόπτω αισθηµατική 
σχέση: ας χωρίσουµε σαν φίλοι || η γυναίκα µου είπε ότι θέλει να 
χωρίσουµε ΣΥΝ. (για αισθηµατικό δεσµό) τα χαλάω 15. αποσπώ-µαι 
από κάτι µε το οποίο είµαι ενωµένος: και τότε χωρίστηκε ο ουρανός 
από τη θάλασσα και τη γη || τα δύο σώµατα είναι συναρµολογούµενα 
και χωρίζονται εύκολα το ένα από το άλλο- (µεσοπαθ. χωρίζοµαι) 16. 
διαιρούµαι: προς τις εκβολές του ο ποταµός χωρίζεται στα δύο || µετά 
τον πόλεµο η Γιουγκοσλαβία χωρίστηκε σε µικρότερα ανεξάρτητα 
κράτη || χωρίστηκαν σε οµάδες και άρχισαν να παίζουν µεταξύ τους 
17. παύω να είµαι µαζί µε (κάποιον): µας φθονούν και θέλουν να 
χωριστούµε || χωριστήκαµε αργά το βράδυ µετά την ταβέρνα. — 
χωρισιά (η) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίζω, καταχωρίζω. [ΕΤΥΜ αρχ. < 
επίρρ. χωρίς (βλ.λ.)]. 

χωρικός1, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το χωριό: - σπίτι | ήθη | 
έθιµα ΣΥΝ. χωριάτικος, αγροτικός 2. αυτός που σχετίζεται µε χώρα: -
ύδατα (η αιγιαλίτιδα ζώνη κράτους) 3. (ειδικότ. για πρόσ.) χωρικός 
(ο), χωρική (η) κάτοικος χωριού ΣΥΝ. (κακόσ.) χωριάτης | χωριάτισσα 
ΑΝΤ. αστός | αστή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αστείος, οµόηχα. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. χώρα]. 

χωρικός2, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον χώρο: ~ διάσπαση | κα-
µπύλη. 

χωριό (το) 1. αγροτικός ή ποιµενικός οικισµός που αποτελείται από 
λίγα σπίτια και έχει πληθυσµό µικρότερο από την πόλη και την κω-
µόπολη: στην επαρχία µας υπάρχουν δύο πόλεις και πολλά ~ || κοί-
ταζε τα κάτασπρα ~ που ήταν σκαρφαλωµένα στα ριζά τού βουνού-ΦΡ. 
(α) κάνω χωριό (µε κάποιον) µπορώ να συνεννοηθώ ή να συµβιώσω 
(µε κάποιον): είναι τόσο διαφορετικοί χαρακτήρες, που όλοι ανα-
ρωτιούνται πώς θα κάνουν χωριό οι δυο τους || εµείς δεν κάνουµε 
χωριό, πρέπει να χωρίσουµε (β) γίναµε από δυο χωριά (χωριάτες) ήλ-
θαµε σε διάσταση, καβγαδίσαµε και διακόψαµε τις επαφές µας (γ) 
(παροιµ.) χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει βλ. λ. κολαούζος 
(δ) (παροιµ.) κακό χωριό τα λίγα σπίτια | µικρό χωριό, µεγάλη ζήλια 
στις κλειστές κοινωνίες ή γενικότ. στις ολιγάριθµες κοινωνικές οµά-
δες αναπτύσσονται πιο εύκολα αντιζηλίες και έντονες αντιπάθειες 
(ε) από χωριό (i) από επαρχία και κατ' επέκτ. από φυσικό περιβάλλον 
(για να δηλωθεί η καλή ποιότητα και τα αγνά υλικά): πρέπει να δο-
κιµάσεις τις χυλοπίτες- είναι ~ || µου έφεραν αβγά ~ (ii) για να δη-
λωθεί-η επαρχιώτικη προέλευση, ιδ. όταν κάποιος αγνοεί κάτι: εγώ 
δεν ξέρω τίποτα, είµαι ~· ρώτα κανέναν άλλον || όλοι ~ είµαστε- πόσοι 
είναι οι βέροι Αθηναίοι; (στ) µεγάλο χωριό (ως χαρακτηρισµός για 
πόλεις, των οποίων οι περισσότεροι κάτοικοι είναι αστοί µε 
επαρχιώτικη καταγωγή· συχνός χαρακτηρισµός για την Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη (ζ) έτσι κάνετε στο χωριό σου; σε περιπτώσεις στις 
οποίες έχει κανείς ανάρµοστη συµπεριφορά (η) ο καλύτερος τού χω-
ριού για πρόσωπο που βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση σε δε-
δοµένη περίσταση σε σχέση µε τους άλλους (θ) αιολικό χωριό βλ. λ. 
αιολικός 2. (συνεκδ.) το σύνολο τών κατοίκων τού παραπάνω οικι-
σµού, οι χωρικοί: όλο το ~ κατέβηκε να τον υποδεχθεί || τα νέα κυ-
κλοφόρησαν αµέσως και τα έµαθε όλο το ~ 3. (στον καθηµερινό λό-
γο) η ιδιαίτερη πατρίδα, ο τόπος καταγωγής: από ποιο ~ είσαι; — 
(υποκ.) χωριουδάκι (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο, πόλη, συνίζηση. 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. χωρών (µε καταβιβασµό τόνου και συνίζηση) < αρχ. 
χωρίον (βλ.λ.) στη σηµ. «αγροτική περιοχή, περιφραγµένη ιδιοκτη-
σία»]. 

χωρίο (το) (λόγ.) απόσπασµα γραπτού κειµένου, το οποίο διαθέτει συ-
νήθ. αυτοτελές νόηµα: διαβάζω ένα - από τον Πλάτωνα | από το ευ-
αγγέλιο τού Ματθαίου ΣΥΝ. περικοπή. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παραποµπή, πα-
ρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. χωρίον, υποκ. των χώρα | χώρος]. 



χωρίς 1978 χώρος 
 

χωρίς πρόθ.· δηλώνει: 1. έλλειψη, στέρηση, απουσία (+αιτ.): προσπάθησε - 
αποτέλεσµα || έτσι που πας, θα µείνεις - φίλους || άνθρωπος -φαντασία || ζωή ~ 
συγκινήσεις || άτοµο ~ αισθήµατα || συµπεριφέρονται - αιδώ | ~ ντροπή || η 
απόφαση πάρθηκε ~ συζήτηση || µου επιτέθηκε στα καλά καθούµενα, - λόγο | ~ 
λόγο κι αιτία | ~ αιτία κι αφορµή || είναι τρελός, ~ αµφιβολία! || - υπερβολή, 
µπορεί να φάει ένα ολόκληρο αρνί στην καθισιά του! ΣΥΝ. (λόγ.) άνευ 2. 
εξαίρεση, αφαίρεση, παράλειψη (+αιτ., +να): µια πορτοκαλάδα ~ ανθρακικό 
παρακαλώ || είναι τρεις, ~ τον Ηλία || έφυγε - να µου πει ένα «γεια»! 3. 
προϋπόθεση, αναγκαία συνθήκη για να γίνει κάτι (+αιτ., +να): ~ εσένα, η 
επιχείρηση θα φαλιρίσει || ~ να έρθει, δεν µπορώ να στρώσω τραπέζι. (Βλ. κ. λ. 
χώρια). (Βλ. λ. πρόθεση, ΠΙΝ). [ΕΤΥΜ. αρχ. επίρρ., µε επίθηµα -ις (πβ. κ. µόλ-
ις, µέχρ-ις), < χώρ-α | χώρ-ος (βλ. λ. χώρα), που αρχικώς δήλωνε την 
τοποθέτηση ενός αντικειµένου χωριστά από τα άλλα και, συνεπώς, την 
έλλειψη, τη στέρηση]. χωρισιά (η) → χωρίζω 
χώρισµα (το) [µτγν.] {χωρίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η πράξη µε την οποία 

χωρίζει κανείς κάτι από κάτι άλλο: το ~ τής γης | τού ζευγαριού ΣΥΝ. 
χωρισµός, (λαϊκ.) χωρισιά, αποχωρισµός ANT. ένωση, συνένωση 2. (συνεκδ.) 
το τµήµα µεγαλύτερου χώρου που αποµονώνεται µε κάποιον τρόπο και 
προορίζεται για ειδική χρήση: στην άκρη τής καµπίνας υπήρχε ένα - για ντους 
|| τα γραφεία ήταν εγκατεστηµένα σε ειδικά - στο πίσω µέρος τής αίθουσας 
ΣΥΝ. διαµέρισµα 3. τοίχος, σανίδωµα ή κατασκεύασµα από οποιοδήποτε 
υλικό, µε το οποίο χωρίζεται ένας χώρος σε άλλους µικρότερους: η αίθουσα 
είχε διαιρεθεί µε πρόχειρα ξύλινα ~ || τούβλινο | πλαστικό | γυάλινο ~|| ~ 
διαµερίσµατος | ντουλάπας | κιβωτίου. — (υποκ.) χωρισµατάκι (το). 

χωρισµός (ο) [αρχ.] 1. η πράξη µε την οποία χωρίζει κάποιος ή κάτι από 
άλλο(ν): ο - των παιδιών που µαλώνουν ΣΥΝ. χώρισµα, αποχωρισµός, 
απόσπαση, ξεχώρισµα ΑΝΤ. σµίξιµο, ένωση, συνένωση, σύνδεση 2. (ειδικότ.) 
η διαδικασία κατά την οποία διακρίνει κανείς τα όµοια από τα ανόµοια: ο - 
των βιβλίων σε κατηγορίες || ο ~ των γραµµατοσήµων κατά χώρα προελεύσεως 
ΣΥΝ. ξεχώρισµα, διαχωρισµός, διάλεγµα, ξεδιάλεγµα, διαλογή 3. (ειδικότ.) ο 
διαχωρισµός πράγµατος, αντικειµένου κ.λπ. σε τµήµατα, η διαίρεση του σε 
µέρη ή οµάδες: ο ~ τής γης | τής περιουσίας | µιας περιοχής σε σφαίρες 
επιρροής ΣΥΝ. κατανοµή, διανοµή, µοιρασιά, µοίρασµα 4. λύση εµπορικής 
συνεργασίας ή συνεταιρισµού ΣΥΝ. διάλυση 5. (α) η διακοπή ερωτικής 
σχέσης ή η διάλυση γάµου, η λήψη διαζυγίου και συνεκδ. το ίδιο το διαζύγιο: 
έτσι που πάνε, θα φτάσουν στον - || από τον ~ τους και µετά δεν έχουν 
ξανασυναντηθεί (β) ΝΟΜ. (παλαιότ.) χωρισµός από κοίτης και τραπέζης η 
αναστολή τής υποχρέωσης των συζύγων να συµβιώνουν µε δικαστική 
απόφαση. 

χωριστά επίρρ. 1. ξεχωριστά, όχι µαζί: πήγαµε - στην εκδήλωση || τον τελευταίο 
καιρό ζουν ~ ΣΥΝ. χώρια, (λόγ.) κατ' ιδίαν ΑΝΤ. µαζί, από κοινού 2. εκτός 
από, µε την εξαίρεση (κάποιου πράγµατος): έκανα πολλά έξοδα, ~ ο 
προσωπικός µου κόπος ΣΥΝ. χώρια, πλην, εξόν, ξέχωρα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
εκατέρωθεν. 

χωριστικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον χωρισµό ή είναι υπαίτιος 
χωρισµού: ~ πόλεµος | κίνηµα (πολιτικό ή/και στρατιωτικό κίνηµα που 
αποβλέπει στην αυτονόµηση περιοχής από τη χώρα στην οποία υπάγεται) 
ΣΥΝ. διασπαστικός, διαιρετικός, ανθενωτικός ΑΝΤ. ενωτικός, συνδετικός. — 
χωριστικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

χωριστός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που έχει χωριστεί από κάποιον, που υπάρχει ή 
βρίσκεται χωριστά, µη κοινός: ~ είσοδος για το προσωπικό | κρεβάτια | 
λογαριασµοί | καριέρα | τµήµα | θέµα || αυτό θα πρέπει να γραφτεί σε ~ χαρτί || 
οι δύο συνθήκες θα υπογραφούν σε ~ ηµεροµηνίες ΣΥΝ. ιδιαίτερος, ξεχωριστός, 
µεµονωµένος ΑΝΤ. αχώριστος, ενωµένος, συνδεδεµένος, αδιαίρετος, 
αξεχώριστος 2. (σπανιότ.) αυτός που ξεχωρίζει, που διακρίνεται από 
άλλον/άλλους: «µέσα στον κόσµο χωριστή, µέσα σε τόσες µία...» (Κ. Παλαµάς) 
ΣΥΝ. ξεχωριστός, εκλεκτός ΑΝΤ. κοινός, συνηθισµένος. 

χωρίστρα (η) {δύσχρ. χωριστρών} (λαϊκ.) 1. το χτένισµα που γίνεται µε 
διαχωρισµό των µαλλιών σε δύο µέρη: κάνω - στη µέση | στο πλάι 2. (συνεκδ.) 
η γραµµή που διαχωρίζει τα µαλλιά τού κεφαλιού σε δύο µέρη: ίσια | στραβή 
~. — (υποκ.) χωριστρούλα (η). [ΕΤΥΜ. < χωρίζω + παραγ. επίθηµα -τρα (πβ. 
κ. ποτίσ-τρα)]. 

χώρο- κ. χωρό- κ. χωρ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
σχετίζονται: 1. µε την έννοια τού χώρου: χωρο-θέτηση, (ΦΥΣ.) χω-ρό-χρονος, 
χωρ-επίσκοπος 2. µε εδαφική έκταση: χωρο-µετρώ, χωρο-στάθµηση 3. µε τη 
διάταξη των οικοδοµηµάτων µέσα στον χώρο: χω-ρο-ταξία. 
[ETYM. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. χωρο-φιλώ, µτγν. 
χωρο-βατώ, χωρο-µετρώ), που προέρχεται από τα αρχ. χώρος και χώρα 
(αναλόγως σηµασίας)]. 

χωροβάτης (ο) {χωροβατών} τοπογραφικό όργανο που χρησιµοποιείται για τον 
καθορισµό υψοµετρικών διαφορών, αποτελείται από διόπτρα µε αλφάδι και 
στηρίζεται σε τρίποδα. [ΕΤΎΜ. µτγν. < χώρος + -βάτης < βαίνω]. 

χωρογραφία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.) γενική περιγραφή χώρας ή περιοχής και 
ιδ. τής µορφολογίας τού εδάφους της µε τα βουνά, τις πεδιάδες, τους 
ποταµούς κ.λπ. ΣΥΝ. τοπογραφία. — χωρογραφικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

χωροδεσπότης (ο) [1836] {χωροδεσποτών} (λόγ.) δεσπότης χώρας ή περιοχής, 
άρχοντας και κυρίαρχος φέουδου ή τιµαρίου ΣΥΝ. φεουδάρχης, τιµαριώτης, 
αφέντης. 

χωροδιάπλαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) η διαµόρφωση ενός χώρου 
βάσει σχεδίου. 

χωροδικτύωµα (το) {χωροδικτυώµ-ατος | -ατα, -άτων} µεγάλο σκέ- 

παστρο από µεταλλικό πλέγµα: τα διόδια στις εθνικές οδούς καλύπτονται µε 
χωροδικτυώµατα. 

χωροεπισκοπος (ο) → χωρεπίσκοπος 
χωροθέτηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ο καθορισµός τής ακριβούς 

θέσεως και των ορίων συγκεκριµένου χώρου: ~ χώρων υγειονοµικής ταφής 
απορριµµάτων || η ~ ενός ακινήτου. — χωροθε-τώρ. {-είς...}. [ETYMi < 
χωροθετώ < χώρος + -θετώ (βλ. λ. θέτω)]. 

χωροµετρία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η καταµέτρηση τής επιφάνειας τού 
εδάφους µε τη χρήση ειδικών οργάνων για τον προσδιορισµό τού εµβαδού και 
την οριοθέτηση αγροτικών κτηµάτων και οικοπέδων: ~ περιοχής || αθέµιτη - (η 
σχεδιαγράφηση δρόµων, λιµανιών, στρατιωτικών εγκαταστάσεων κ.λπ., που 
γίνεται χωρίς άδεια τής αρµόδιας αρχής) ΣΥΝ. χωροµέτρηση 2. ο 
επιστηµονικός κλάδος που έχει ως αντικείµενο του την καταµέτρηση εδαφών 
και την αναπαράσταση αυτών σε σµίκρυνση (υπό κλίµακα) πάνω σε χαρτί 
(τοπογραφικό διάγραµµα). Επίσης χωροµέτρηση [1875] (σηµ. 1). —
χωροµέτρης (ο) [µτγν.], χωροµετρικός, -ή, -ό [1851]. 

χωροµετρώ ρ. µετβ. [µτγν.] {χωροµετρείς... | χωροµέτρ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} καταµετρώ χώρο ή περιοχή, υπολογίζω µε τα κατάλληλα όργανα το 
εµβαδόν τής επιφανείας µιας έκτασης γης και µεταφέρω τα δεδοµένα µε 
σµίκρυνση σε χάρτη: το νησί δεν έχει ακόµη χωροµετρηθεί. 

χωρονοµία (η) {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η διανοµή καλλιεργήσιµων εκτάσεων σε 
ακτήµονες αγρότες. — χωρονοµικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

χώρος (ο) 1. (α) (γενικά) το πλαίσιο (τοπικό, φυσικό, κοινωνικό) µέσα στο 
οποίο υπάρχει ή/και δρα (κάποιος/κάτι): το υγρό στοιχείο είναι ο φυσικός - των 
ψαριών || ο ~ εδώ δεν είναι κατάλληλος για τέτοια συζήτηση || το σπίτι τους δεν 
είναι κατάλληλος ~ για να µεγαλώσει ένα παιδί || ο ιδιωτικός και οικογενειακός 
- είναι απαραβίαστος ΣΥΝ. τόπος, περιβάλλον (β) (ειδικότ.) περιοχή ή τµήµα 
περιοχής: ανοικτός | κλειστός | περιορισµένος ~ || αγαπώ τις ελεύθερες εκτάσεις 
και τους ανοιχτούς ~ || τα βουνά τής Μοντάνας είναι ιερός ~ για τους Ινδιάνους 
Σιού' ΦΡ. (α) δηµόσιος χώρος περιοχή πόλεως (λ.χ. δρόµοι, πλατείες, πάρκα 
κ.λπ.) όπου κινούνται και έχουν ελεύθερη πρόσβαση πολλοί άνθρωποι, καθώς 
και το κτήριο κάθε δηµόσιας υπηρεσίας: εδώ είναι - και δεν µπορείς να 
συµπεριφέρεσαι σαν να είσαι στο σπίτι σου ΑΝΤ. ιδιωτικός, προσωπικός χώρος 
(β) αρχαιολογικός χώρος βλ. λ. αρχαιολογικός 2. κενό διάστηµα, τµήµα 
ευρύτερου συνόλου, το οποίο δεν καταλαµβάνεται από (κάποιον/κάτι): δεν 
υπάρχει άλλος ~ στο σπίτι | στο γραφείο || βρήκα λίγο - στο αυτοκίνητο, για να 
βάλω τα πράγµατα σου || εκεί όπου πήγαµε, δεν υπήρχε ~ να σταθείς || το 
λεωφορείο διαθέτει αρκετό - για καθήµενους, αλλά όχι και για όρθιους || δεν 
έχουµε αρκετό ~, για να βάλουµε και άλλα θρανία || λόγω ελλείψεως χώρου το 
ρεπορτάζ θα δηµοσιευθεί αύριο· ΦΡ. (α) κάνω χώρο δηµιουργώ ελεύθερο ένα 
διάστηµα τοπικό, ώστε να χωρέσει (κάποιος/κάτι): κάνε λίγο χώρο δίπλα σου, 
να καθίσω κι εγώ (β) ανοίγω χώρο δηµιουργώ ελεύθερο διάστηµα: άνοιξαν 
χώρο στην εξέδρα για τον οµιλητή (γ) αφήνω χώρο επιτρέπω να µείνει 
ελεύθερο, µη κατειληµµένο ένα διάστηµα τοπικό: δεν άφησαν ~ να παρκάρει 
κανένας άλλος || η αµυνόµενη οµάδα αφήνει χώρο στην αντίπαλη στο κέντρο τού 
γηπέδου ΣΥΝ. τόπος, µέρος 3. (ειδικότ.) έκταση εδάφους, θάλασσας ή αέρα µε 
συγκεκριµένη λειτουργία: φύτεψαν δέντρα στον ακάλυπτο ~ τής πολυκατοικίας 
|| ~ αθλοπαιδιών | κυνηγιού | πρασίνου (έκταση δενδροφυτευµένη ή σπαρµένη 
µε χλόη εντός οικισµού) | στάθµευσης | ελλιµενισµού των πλοίων ΦΡ. ΝΟΜ. (α) 
εθνικός εναέριος χώρος ο εναέριος χώρος που ορίζεται από τα γεωγραφικά 
σύνορα κράτους και υπάγεται στην κυριαρχία του: παραβιάσεις τού εθνικού 
εναερίου χώρου από αεροπλάνα τής γείτονος χώρας ΣΥΝ. µέρος, τόπος, 
διάστηµα (β) ζωτικός χώρος βλ. λ. ζωτικός (γ) ΑΘΛ. αγωνιστικός χώρος το 
γήπεδο· η οριοθετηµένη έκταση µέσα στην οποία αγωνίζονται οι αθλητές, κυρ. 
στα οµαδικά αθλήµατα: οι οµάδες εµφανίστηκαν µαζί στον ~ || η µπάλα βγήκε 
εκτός αγωνιστικού χώρου 4. (ειδικότ.) καθένα από τα τµήµατα, από τα οποία 
αποτελείται κατοικία ή όχηµα: το σπίτι µας έχει µεγάλους | µικρούς | άνετους - 
ΣΥΝ. δωµάτιο, διαµέρισµα 5. (ειδικότ.) στεγασµένη ή µη έκταση, κτίσµα ή 
τµήµα κτίσµατος που προορίζεται για συγκεκριµένη δραστηριότητα: ο 
δηµοφιλής τραγουδιστής αναζητεί - για χειµερινές συναυλίες || ο θεατρικός 
όµιλος τής πόλης µας απέκτησε δικό του -, για να παρουσιάζει τις παραστάσεις 
του || σε έναν καλαίσθητο και ζεστό ~ µουσικής και κεφιού µεταµόρφωσαν τον 
παλιό στάβλο δύο νέοι επιχειρηµατίες || - αναψυχής | εργασίας || οι - υγιεινής τού 
νοσοκοµείου || ~ αναµονής- ΦΡ. (α) ιερός χώρος /χώρος λατρείας ναός και 
γενικά κάθε σηµείο, αίθουσα, κτήριο όπου τελούνται θρησκευτικές τελετές (β) 
πανεπιστηµιακός χώρος το κτήριο τού πανεπιστηµίου και η περιοχή που 
ανήκει σε αυτό: στον - ισχύει το πανεπιστηµιακό άσυλο 6. οποιαδήποτε έκταση 
που µπορεί να γίνει αισθητή µέσα από τις διαστάσεις της (µήκος, πλάτος, 
ύψος): ο ~ γύρω από το σπίτι || στην εξοχή υπάρχει πολύς ~, για να παίξουν τα 
παιδιά || κινούµαι στον ~ || ένας χορευτής πρέπει να έχει αίσθηση τού ~, για να 
κινείται σωστά στη σκηνή || όταν δεν έχει κανείς αίσθηση τού ~, είναι εύκολο να 
χάσει τον προσανατολισµό του 7. (ειδικότ.) η τρισδιάστατη έκταση, την οποία 
καταλαµβάνει κάθε υλικό σώµα: ο ~ τού σπιτιού | τού αυτοκινήτου | τού 
ψυγείου | τής βιβλιοθήκης ΣΥΝ. όγκος, διαστάσεις· ΦΡ. πιάνω χώρο 
καταλαµβάνω έκταση (σε ύψος, πλάτος, µήκος): αυτή η βιβλιοθήκη πιάνει πολύ 
χώρο 8. ΦΥΣ. η τρισδιάστατη και χωρίς όρια έκταση, µέσα στην οποία 
βρίσκονται και κινούνται τα ουράνια σώµατα, ο κόσµος όλος: κοσµικός | 
συµπαντικός — || ο Αϊνστάιν συσχέτισε τον - µε τον χρόνο (βλ. λ. χωρόχρονος) 
ΣΥΝ. σύµπαν, άπειρο 9. (µτφ.) τοµέας τής επιστήµης ή τής ανθρώπι- 
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νης δραστηριότητας: νέα προβλήµατα ανακύπτουν στον ~ τής παι-
δείας | τής οικονοµίας || αυτό ανήκει στον ~ τής ιατρικής || από πολι-
τικής απόψεως ανήκει στον ~ τού κέντρου || στον δικό µας επαγγελ-
µατικό - δεν έχουν παρατηρηθεί κρούσµατα κερδοσκοπίας || επιχει-
ρηµατικός | πολιτικός | ακαδηµαϊκός | καλλιτεχνικός ~ ΣΥΝ. περιοχή, 
κλάδος 10. ΦΙΛΟΣ, (α) θεµελιώδης έννοια που συσχετίζεται και συν-
δέεται άµεσα µε τον χρόνο (βλ. λ. χωρόχρονος), συναποτελώντας µε 
αυτόν τις δύο ιδιότητες τής εξωτερικότητας σε σχέση µε τη σκέψη· η 
έννοια τού χώρου προσδιορίζει µια αντικειµενική και καθολική µορ-
φή τής ύπαρξης καν εκφράζει την τάξη κατά την οποία συνυπάρχουν 
τα αντικείµενα και τα συστήµατα τού πραγµατικού κόσµου, καθώς 
και τη θέση, τις διαστάσεις, το µέγεθος, την έκταση και τις αποστά-
σεις τους (β) (στον Καντ) ο χώρος και ο χρόνος αποτελούν τις a priori 
µορφές τής αντιληπτικής ικανότητας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
1ETYM. < αρχ. χώρος, που συνδ. µε το ουσ. χώρα (βλ.λ.), από το οποίο 
διαχωρίστηκε σηµασιολογικώς, εκφράζοντας κυρ. τον συγκεκριµένο 
χώρο (όχι όµως τόσο ώστε να υπάρχει επικάλυψη µε το αρχ. τόπος), 
την έκταση στην οποία διαδραµατίζονται συγκεκριµένα γεγονότα, o 
όρ. τής φυσικής αποδίδει το γαλλ. espace, ενώ η σηµ. «τοµέας (επι-
στήµης κλπ.)» αποδίδει το γαλλ. domaine. Μετάφρ. δάνεια αποτελούν 
οι φρ. αστικός | εναέριος χώρος (< γαλλ. espace urbain | aérien), ζωτι-
κός χώρος (< γερµ. Lebensraum), κοσµικός | ανοικτός χώρος (< αγγλ. 
cosmic | open space) κ.ά.]. 

χωροστάθµη (η) [1812] {χωροσταθµών} όργανο που χρησιµοποιείται 
από τους τοπογράφους, τοπογραφική στάθµη (βλ.λ.). 

χωροσταθµηση (η) [1858] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} η µέτρηση 
µε ειδικά όργανα και µεθόδους των υψοµέτρων και των υψοµετρικών 
διαφορών ανάµεσα σε ορισµένα σηµεία τού εδάφους µε σκοπό τη 
σχεδίαση χάρτη: µε ~ υπολογίστηκε το υψόµετρο τού βουνού. 
— χωροσταθµικός, -ή, -ό [1884], χωροσταθµώ ρ. [1884] {-είς...}. 
[ETYM. Απόδ. τού γερµ. Nivellierung]. 

χωροτάκτης (ο) {χωροτακτών} επιστήµονας που έχει ειδικευθεί στη 
χωροταξία (βλ.λ.). — χωροτακτικός, -ή, -ό, χωροτακτικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < χώρος + -τάκτης < τάσσω]. 

χωροταξία (η) {χωρ. πληθ.} η µελέτη για την καλύτερη δυνατή οργά-
νωση τού γεωγραφικού χώρου µέσα στο εθνικό πλαίσιο έτσι, ώστε 
να επιτυγχάνεται η αποδοτικότερη χρήση των εδαφών και κατανοµή 
τού πληθυσµού ανάλογα µε τους φυσικούς πόρους, την οικονοµική 
δραστηριότητα και το περιβάλλον, το οποίο έχει ανάγκη προστασίας, 
κυρ. σε σχέση µε τις λειτουργικές ανάγκες σχεδιαζόµενου οικισµού. 
— χωροταξικός, -ή, -ό, χωροταξικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γερµ. Raumordnung]. 

χωροφύλακας (ο) (χωροφυλάκων) (παλαιότ.) 1. ο οπλίτης τής χω-
ροφυλακής (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.)· ΦΡ. κάνω τον χωροφύλακα (σε κά-
ποιον) επιτηρώ (κάποιον), παρακολουθώ τις κινήσεις του, προσέχω 
αν ενεργεί σωστά και αν τηρεί τους κανόνες: συχνά οι δάσκαλοι κά-
νουν τον χωροφύλακα στα διαγωνίσµατα, επειδή οι µαθητές προ-
σπαθούν να αντιγράψουν 2. (γενικότ.) αυτός που υπηρετούσε στη χω-
ροφυλακή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. χωροφύλαξ < χώρος + φύλαξ, -ακος]. 

χωροφυλακή - χωροφύλακας. Το αρχαίο (µεταγενέστερο) χωρο-
φύλαξ επαναχρησιµοποιήθηκε µε νέα, προφανώς, σηµασία, για να 
αντικαταστήσει στις αρχές τού 19ου αι. το ξενικό (τουρκικό) ζα-
πτιές, που χρησιµοποιούσαν µέχρι τότε. Από το χωροφύλαξ πλά-
στηκε η λ. χωροφυλακή, η οποία µαρτυρείται για πρώτη φορά 
στους Ελληνικούς Κώδικες (1833) για να αποδώσει το γαλλ. 
gendarmerie. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση τού λεξικογρά-
φου Στ. Κουµανούδη σχετικά µε τις περιπέτειες των λέξεων χωρο-
φυλακή και χωροφύλαξ, ο οποίος, αναφερόµενος στον ονοµατολό-
γο Γρηγόριο Χαντσερή, γράφει: «Άποδοκιµάζων ό Γρ. Χαντσ. τφ 
1870 την λέξιν [ενν. χωροφυλακήν], έπρότεινεν άντ' αυτής τάς 
ένθεσµοφυλακήν ή θεµιστοφυλακήν, ή θεµιτοφυλακήν ή θεσµιο-
φυλακήν ή νοµιµοφυλακήν ή µάλλον τακτοφυλακήν, και αντί του 
χωροφύλακος, ένθεσµοφύλακα κτλ. ή µάλλον τακτοφύλακα. 
Χωροφυλακή δε κατ' αυτόν κληθήναι δύναται κυρίως ή ένοπλος 
δύναµις ή φυλάττουσα την χώραν, δταν ό παρατακτος στρατός (la 
ligne) έκστρατεύση, οίον ή εθνοφυλακή εϊτε και ή παρά Πρώσ-σοις 
Landwehr (άµυνα, φύλαξις τού τόπου). Άλλα λέγει, σήµερον 

δυσχερέστατη αποβαίνει ή άντικατάστασις τών είρηµένων ονο-
µάτων, άτε πάνυ βαθέως έγκολαφθέντων. Πώς το έκατάλαβε!» 
(Συναγωγή νέων λέξεων...). 

χωροφυλακή (η) [1833] {χωρ. πληθ.} (παλαιότ.) ένοπλο σώµα µε 
στρατιωτική δοµή και οργάνωση, που καθήκον του είχε να διασφα-
λίζει την τήρηση τής δηµόσιας τάξης, των νόµων και τής εσωτερικής 
ασφάλειας στο εσωτερικό τού κράτους (βλ. λ. βαθµός, ΠΙΝ.). 

χωροφυλακίστικος, -η, -ο (λαϊκ.) αυτός που αρµόζει σε χωροφύλακα, 
δηλ. που είναι αυταρχικός, βάναυσος και σκληρός: ~ τρόποι | 
φέρσιµο | συµπεριφορά | ύφος. — χωροφυλακίσπκα επίρρ. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ίστικος. 
[ΕΤΥΜ. < χωροφυλακή + παραγ. επίθηµα -ίστικος, πβ. κ. παπαγαλ-
ίστικος]. 

χωρόχρονος κ. χωροχρόνος (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΦΥΣ.-ΑΣΤΡΟΝ. η 
ενότητα χώρου και χρόνου, που προκύπτει από την προσθήκη µιας 
τέταρτης διάστασης, τού χρόνου, στον τρισδιάστατο χώρο και ο οποί-
ος αποτελεί, σύµφωνα µε τη θεωρία τής σχετικότητας τού Α. Αϊν-
στάιν, απαραίτητη προϋπόθεση για τον εντοπισµό ενός γεγονότος 2. 
(γενικότ.) ο χώρος σε συνδυασµό µε τον χρόνο: η πορεία ενός έθνους 
στον ~. — χωροχρονικός, -ή, -ό, χωροχρονικά επίρρ. [ΕΤΎΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γερµ. Raumzeit]. 

χωρώ (κ. -άω) ρ. µετβ. κ. αµετβ. {χωρ-είς κ. -άς... | χώρεσα} ♦ (µετβ.) 1. 
έχω ορισµένη χωρητικότητα, περιλαµβάνω ή µπορώ να περιλάβω ορι-
σµένη ποσότητα: πόσο κρασί χωράει αυτό το βαρέλι; || το λεωφορείο 
χωράει περίπου ογδόντα επιβάτες, καθιστούς και όρθιους || η βαλίτσα 
δεν θα τα χωρέσει όλα τα ρούχα || το θέατρο χωράει χίλιους θεατές || ο 
υπολογιστής δεν χωράει άλλα δεδοµένα ΣΥΝ. περικλείω, εµπερι-
κλείω, συµπεριλαµβάνω, (λαϊκ.) παίρνω ΑΝΤ. αποκλείω· ΦΡ. δεν µε 
χωράει ο τόπος δεν µπορώ να καθίσω κάπου ήσυχα, κάνω συνεχώς 
νευρικές κινήσεις και περιφέροµαι: από τότε που του είπες ότι θα 
πάτε εκδροµή, δεν τον χωράει ο τόπος 2. (µτφ.-τριτοπρόσ.) (α) (κ. στον 
τ. χωρεί) υπάρχει ή γίνεται αντιληπτό ή προφανές (κάτι): ότι αυτός 
είναι ο δράστης, δεν χωρεί αµφιβολία (δηλ. είναι αναµφίβολο) (β) 
µπορεί να επιτραπεί (κάτι): δεν χωράει αντίρρηση/ δεύτερη γνώµη σε 
όσα λέει ΣΥΝ. επιτρέπεται· ΦΡ. (για απόψεις, θέσεις κ.λπ.) χωρεί/ση-
κώνει συζήτηση για κάτι αµφιλεγόµενο, συζητήσιµο: δεν ξέρω αν 
πρέπει να πάει στο εξωτερικό· το θέµα ~ ♦ (αµετβ.) 3. βρίσκω ελεύθε-
ρο χώρο ή µπορώ να µπω, να τοποθετηθώ κάπου, χωρίς να περισ-
σεύω: δεν χωράµε όλοι στο αυτοκίνητο || κάνετε χώρο να χωρέσω κι 
εγώ || πώς θα χωρέσουν τόσοι µαθητές σε µια τόσο µικρή αίθουσα; || 
(µτφ.) «η διάρκεια µιας τηλεταινίας πρέπει να είναι γύρω στα 50 λε-
πτά, για να χωρέσει στο πρόγραµµα» (εφηµ.) ΣΥΝ. περιέχοµαι, περι-
λαµβάνοµαι ΑΝΤ. αποκλείοµαι· ΦΡ. (παροιµ.) (α) χίλιοι καλοί χωρούν, 
ένας κακός δεν χωρεί οι καλόβολοι άνθρωποι βολεύονται ακόµη και 
σε συνθήκες µεγάλου συνωστισµού (β) ο ποντικός στην τρύπα του 
δεν χωρούσε, κολοκύθια µάζευε | έσερνε για όσους αναλαµβάνουν 
υποχρεώσεις που ξεπερνούν τις δυνάµεις τους (γ) στο καλάθι δεν 
χωρεί, στο κοφίνι περισσεύει βλ. λ. κοφίνι (δ) όλοι οι καλοί χωράνε 
βλ. λ. καλός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -εσα, καταχωρίζω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. χωρώ (-έω), αρχική σηµ. «διαθέτω χώρο για κάτι, περι-
λαµβάνω - κάνω χώρο», < χώρος (βλ.λ.). Ήδη αρχ. είναι η σηµ. «κι-
νούµαι, βαδίζω», η οποία έχει διατηρηθεί και σε νεοελλην. συνθ. (λ.χ. 
προ-χωρώ, άνα-χωρώ)]. 

χωσιά (η) (λαϊκ.) η ενέδρα: έστησαν ~ και τον σκότωσαν ΣΥΝ. καρτέρι, 
παγίδα. 
[ΕΤΥΜ < θ. χωσ- τού ρ. χώνω (αόρ. έ-χωσ-α) + παραγ. επίθηµα -ιά, πβ. 
κ. δεσ-ιά, ριξ-ιά]. 

χώσιµο (το) → χώνω 
χωστός, -ή, -ό 1. αυτός που σχηµατίστηκε µε επισώρευση χώµατος: ~ 

πλαγιά 2. αυτός που έχει µπηχτεί βαθιά στο χώµα, που εισχωρεί σε 
βάθος µέσα στη γη: το κτήµα οριοθετούσαν ~ πάσσαλοι σε πυκνή 
διάταξη ΣΥΝ. µπηγµένος, µπηχτός 3. (ειδικότ. για υποδήµατα) που κα-
λύπτουν ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο το άνω µέρος τού πέλµατος: ~ 
γόβες 4. (µτφ.) κρυµµένος σε βάθος, αυτός που δεν είναι εύκολο να 
εντοπιστεί: «αγοράζαµε και βιβλία από υπαίθρια παλαιοπωλεία και 
κυρίως, σε ~ υπόγεια στο Μοναστηράκι» (εφηµ.) ΣΥΝ. κρυφός, µυστι-
κός ΑΝΤ. εµφανής. [ΕΤΥΜ. αρχ. < χώννυµι (< *χώσ-νυ-µι), βλ. κ. 
χώνω]. 



Ψ
 

Ψ, ψ: ψει | ψι, το εικοστό τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Η µορφή τού γράµµατος, κατά τους ιστορικούς τής ελληνικής γραφής, 
προήλθε από το γράµµα Υ µε προέκταση τής κάτω κεραίας στο µέσο τής διχάλας. Το σηµαντικό για την ιστορία τής γραφής -πράγµα που 
ισχύει και για το Ξ- είναι ότι επινοήθηκε µονογράµµατη δήλωση δύο συµφώνων, ότι πλάστηκε δηλ. το µονόγραµµα Ψ, νέο γράµµα στο 
ελληνικό αλφάβητο, για να δηλώσει το σύµπλεγµα συµφώνων [ps]. To ίδιο έγινε και µε το Ξ, στο οποίο άλλαξε η φωνητική αξία τού 
βορειοσηµιτικού γράµµατος. Τόσο στο Ψ όσο και στο Ξ η καινοτοµία υπαγορεύθηκε από την εκτεταµένη, και µάλιστα σε γραµµατικές 
δηλώσεις ρηµάτων και ονοµάτων, χρήση των αντιστοίχων συµφωνικών συµπλεγµάτων (τού ps και τού ks): λείψω, έλειψα, ελλειψις κ.λπ. 
Βεβαίως, η χρήση τού Ψ για να δηλώσει το [ps] ισχύει µόνο στο αττικό και στα λοιπά «ανατολικά» λεγόµενα αλφάβητα, γιατί στα δυτικά 
αλφάβητα (Ευβοίας, Βοιωτίας, Ν∆. Πελοποννήσου κ.ά.) το [ps] δηλώθηκε µε δύο γράµµατα ως ΦΣ. Η χρήση τού Χ ως [ks] στα αλφάβητα 
αυτά συνετέλεσε στο να αλλάξουν οι δηλώσεις των συναφών γραµµάτων (το Ψ σε αυτά δήλωσε το Χ!). Στα συλλαβογραφικά αλφάβητα 
(Γραµµική γραφή Β και κυπριακό συλλαβάριο) το σύµπλεγµα [ps] δηλώθηκε, όπως συµβαίνει στα αλφάβητα αυτά, αναλυτικά: όψις = o-pi-si. 
Τέλος, η γραφή ψι (αντί ψει) οφείλεται σε απλοποιηµένη γραφή τού γράµµατος λόγω τού ιωτακισµού τού ει σε 1. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, 
γραφή. 

Ψ, ψ ψει κ. ψι- το εικοστό τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. ψει, αριθµός). 

ψάθα (η) {ψαθών} 1. (λαϊκ.) φυτό που φυτρώνει στους βάλτους 2. (συ-
νεκδ.) χαλί, στρώµα, τσάντα κ.λπ. που κατασκευάζεται από τα πλεγ-
µένα στελέχη τού παραπάνω φυτού: σκούπισε τα πόδια σου στην ~ 
τής πόρτας || απλώνω την ~ στην πλαζ ΣΥΝ. ψαθί 3. (γενικά) κάθε 
πλέγµα από στελέχη αγρωστοειδών φυτών ή από σχοινί, κλαδιά λυ-
γαριάς κ.λπ., το οποίο έχει ποικίλες χρήσεις: σκέπασαν τα δοκάρια 
τού υπόστεγου µε ~ || καλοκαιρινή οµπρέλα κήπου µε ~ αντί για πανί- 
ΦΡ. πεθαίνω στην ψάθα πεθαίνω πάµπτωχος, χωρίς κανένα περι-
ουσιακό στοιχείο 4. (συνεκδ.) ανδρικό ή γυναικείο (καλοκαιρινό) κα-
πέλο από το παραπάνω πλέγµα: βάλαµε τις ~ µας και πήγαµε στην 
παραλία ΣΥΝ. ψαθί, ψαθάκι. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < ψαθί (βλ.λ.) + µεγεθ. κατάλ. -α, πβ. κ. βαρέλι - βαρέ-
λα)., 

ψαθάκι (το) {χωρ. γεν.} καλοκαιρινό ανδρικό καπέλο από ψάθα: φό-
ρεσε το ~ του και βγήκε. 

ψαθάς (ο) (ψαθάδες) πρόσωπο που κατασκευάζει και πουλά ψάθινα 
αντικείµενα. 

ψαθί (το) {ψαθ-ιού | -ιών} (λαϊκ.-υποκ.) 1. η ψάθα (βλ.λ., σηµ. 1, 2): το 
~ τής πόρτας 2. (συνεκδ.) το ψαθάκι (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ µεσν. < µτγν. ψιάθιον (µε καταβιβασµό τού τόνου και σίγηση 
τού -ι- σε περιβάλλον φθόγγου [s], λ.χ. σίαλον - σάλιο, σιαγών - σα-
γόνι), υποκ. τού αρχ. ψίαθος (ή), αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο, που παρου-
σιάζει ίδιο επίθηµα µε τις λ. κάλαθος, γύργαθος). 

ψάθινος, -η, -ο [1833] αυτός που είναι κατασκευασµένος από ψάθα, 
που αποτελείται από ψάθα: ~ καπέλο | καρέκλα | στρωσίδι | σκεπή 
καλύβας | καλάθι | τσάντα. 

ψαθοποιείο (το) το εργαστήριο ή το εργοστάσιο, στο οποίο κατα-
σκευάζονται ψάθες και ψάθινα είδη (καπέλα, τσάντες, καλάθια 
κ.λπ.). 

ψαθοποιός (ο) ο τεχνίτης που κατασκευάζει και επιδιορθώνει ψάθες 
και ψάθινα αντικείµενα (καπέλα, τσάντες, καλάθια κ.λπ.). 

ψαθυρός, -ά, -ό (λόγ.) αυτός που θρυµµατίζεται εύκολα, εύθρυπτος. — 
ψαθυρότητα (η) [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < θ. ψαθ- + παραγ. επίθηµα -υρός (πβ. κ. βλοσ-υρός). Το 
θ. ψαθ-, που απαντά και στο αρχ. ψαθάλλω «θρύπτω, θρυµµατίζω», 
είναι αγν. ετύµου, ίσως συνδ. µε το ρ. ψήνω]. 

ψαθώνω ρ. µετβ. {ψάθω-σα, -θηκα, -µένος} 1. καλύπτω (κάτι) µε ψά-
θα: ~ την καρέκλα 2. πλέκω (κάτι) σε ψάθα, δίνω σε (κατασκεύασµα) 
τη µορφή ψάθας. — ψάθωµα (το) [1893]. 

ψαθωτός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει φτειαχτεί από ψάθα (βλ.λ.) ή είναι 
πλεγµένος όπως η ψάθα (βλ.λ., σηµ. 3): ~ κάλυµµα | στρωσίδι | πλέξη 
ΣΥΝ. ψάθινος 2. (ειδικότ.) ψαθωτό (το) κάθε κατασκευή από ψάθα: 
τράβηξε το ~ τής πόρτας και µπήκε. 

ψάλθηκα ρ. → ψάλλω 
ψαλίδα (η) 1. (µεγεθ.) µεγάλο σε µέγεθος ψαλίδι (βλ.λ.), κατάλληλο 

για κοπή σκληρών υλικών: - τού κήπου | µετάλλων | για το κούρεµα 
των προβάτων (λαϊκ.) 2. BOT. ο έλικας τού αµπελιού και άλλων φυ-
τών: η ~ χρησιµεύει για την αναρρίχηση τού φυτού 3. ΖΩΟΛ. (α) η σα-
ρανταποδαρούσα (β) δερµατόπτερο έντοµο που το χαρακτηριστικό 
του είναι ένα ζευγάρι σκληρές, αιχµηρές λαβίδες στο πίσω άκρο τής 
κοιλιάς 4. ασθένεια των τριχών τής κεφαλής, κατά την οποία οι τρίχες 
σχίζονται στα δύο και δεν αναπτύσσονται άλλο 5. (µτφ.) η διαφορά, 
το άνοιγµα ανάµεσα σε δύο άκρα ενός µεγέθους που µετρούµε: η ~ 
µεταξύ πλουσίων και φτωχών έχει µεγαλώσει τα τελευταία τριάντα 
χρόνια || το άνοιγµα τής - µεταξύ των υψηλών και χαµηλών 
εισοδηµάτων. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ψαλίς, -ίδος (µε παραγ. επίθηµα -ίς, πβ. κ. λεπ-ίς, -ίδος), 
που συνδ. και µε άλλους αρχ. τεχν. όρ. (λ.χ. ψαλόν «χαλινός», ψέλιον 

«βραχιόλι», ψάλιον «αλυσίδα»), οι οποίοι δηλώνουν εργαλεία ή αντι-
κείµενα στρογγυλού σχήµατος. Σε ό,τι αφορά τη λ. ψαλίς, αρχικώς 
αναφερόταν σε εργαλείο κοπής, τού οποίου η µεταλλική αιχµή σχη-
µάτιζε U, όπως συµβαίνει και µε τις δαγκάνες ορισµένων ζώων που 
διαθέτουν βραχίονες (λ.χ. κάβουρας). Η λ. είναι αβεβ. ετύµου, η δε 
επιχειρηθείσα σύνδεση µε το ρ. ψάλλω «κεντώ, τραβώ» πρέπει να 
απορριφθεί. Σύµφωνα µε άλλη άποψη, η µαρτυρηµένη διτυπία ψαλόν 
| σπαλ-ίων πρέπει να αποδοθεί σε αντιµετάθεση των φθόγγων [ps] < 
[sp], ενώ το θ. *sp-l- ανάγεται στη µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *sp-el-, που 
συνδ. µε τη λ. σπείρα (θ. *sp-er-). Εντούτοις, η ύπαρξη τού µυκ. pa-sa-
ro (= ψαλόν) καθιστά απίθανη την εκδοχή αυτή]. 

ψαλιδάκι (το) {χωρ. γεν.} µικρό ψαλίδι κυρ. για το κόψιµο των νυ-
χιών. 

ψαλίδι (το) {ψαλιδ-ιού | -ιών} 1. µεταλλικό κοπτικό εργαλείο που απο-
τελείται από δύο αντικριστές, ενωµένες στη µέση λεπίδες, που απο-
λήγουν σε αιχµηρό άκρο στη µία πλευρά και σε ειδική λαβή για τα 
δάχτυλα στην άλλη· κλείνοντας οι λεπίδες αυτές κόβουν το αντικεί-
µενο (χαρτί, ύφασµα κ.λπ.) που έχει τοποθετηθεί ανάµεσα τους: µε-
γάλο | µικρό | καινούργιο | παλιό | σκουριασµένο | κοφτερό ~ || κόβω 
χαρτί | ύφασµα | µαλλιά | τα νύχια µου µε το ~ || το ~ τού ράφτη | τού 
κοµµωτή || το ~ έµεινε ανοιχτό' ΦΡ. (µτφ.) (α) πάει ψαλίδι η γλώσσα 
µου µιλώ πολύ και γρήγορα, φλυαρώ ακατάσχετα (β) έχω | είµαι καλό 
ψαλίδι είµαι καλός κόπτης και ράφτης ενδυµάτων 2. (α) κάθε όργανο 
ή εργαλείο µε το ίδιο ή παρόµοιο σχήµα: χειρουργικό ~ || ~ κηπουρού 
(το κλαδευτήρι) (β) ψαλίδια (τα) εξάρτηµα των αναρτήσεων 
οχήµατος σε σχήµα κοίλων ανοιγµένων βραχιόνων ψαλιδιού 3. κο-
πτικό όργανο, λεπίδα: µια κοπτική µηχανή µε πολλά ~ 4. (µτφ.) η πε-
ρικοπή, ο περιορισµός: ~ στις αποδοχές των υπαλλήλων ΦΡ. δου-
λεύει | πέφτει ψαλίδι (ί) για περιπτώσεις στις οποίες γίνονται περι-
κοπές, λογοκρίνεται αυστηρά (κείµενο, ταινία, εκποµπή): έµαθα ότι 
έπεσε ψαλίδι στο άρθρο του || σε όλες τις τολµηρές σκηνές τής ταινίας 
έπεσε ψαλίδι (ii) για σύγγραµµα που το περιεχόµενο του είναι σε 
µεγάλο βαθµό συρραφή αποσπασµάτων από άλλα έργα 5. (α) το 
ζευγάρι δοκαριών που ενώνονται σε σχήµα Λ στις γωνίες τού σκελε-
τού τής στέγης (β) (συνεκδ.) ο ίδιος ο τριγωνικός σκελετός στέγης 
ΣΥΝ. ζευκτό 6. ΑΘΛ. (ανάποδο) ψαλίδι (στο ποδόσφαιρο) χτύπηµα τής 
µπάλας µε το πόδι, κατά το οποίο ο παίκτης οριζοντιώνεται προς το 
έδαφος ή πέφτει προς τα κάτω και υψώνοντας τα πόδια στον αέρα σε 
σχήµα ανοιχτού ψαλιδιού κλοτσάει µε το ένα τη µπάλα (για γκολ ή 
απόκρουση) 7. (κατ' επέκτ.) κάθε άσκηση, χορευτική φιγούρα κ.λπ. 
που εκτελείται µε πόδια ή χέρια να µιµούνται το σχήµα και την κί-
νηση των λεπίδων τού παραπάνω κοπτικού εργαλείου: βουτιά ~ (µε 
τα χέρια σε έκταση). — (υποκ.) ψαλιδάκι (το) (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ψαλίδιον, υποκ. τού αρχ. ψαλίς, -ίδος (βλ. λ. ψαλίδα)). 

ψαλιδιά (η) 1. το κόψιµο µε ψαλίδι: έκοψε το νήµα | το ύφασµα µε µια 
~ 2. (συνεκδ.) το ίχνος που αφήνει η κοπή µαλλιών µε ψαλίδι, κυρ. 
όταν το κούρεµα γίνεται αδέξια: φαίνονταν οι ~ στην πλάτη τού 
προβάτου | στο κεφάλι τού παιδιού · 3. είδος ναυτικού κόµπου. — 
(υποκ.) ψαλιδίτσα (η). 

ψαλιδίζω ρ. µετβ. {ψαλίδισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κόβω (κάτι) µε το ψα-
λίδι: ~ το χαρτί 2. (ειδικότ.) κόβω µε το ψαλίδι τις άκρες ή τα µέρη 
αντικειµένου που προεξέχουν: πρέπει να ψαλιδίσεις λίγο τα γένια | το 
µουστάκι σου || ~ τα νύχια µου | τις άκρες των φύλλων | καλλω-
πιστικών φυτών (µε ψαλίδα) ΣΥΝ. κόβω 3. (µτφ.) κάνω περικοπές σε 
(κάτι), µειώνω: η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα ψαλιδίσει δραστικά 
τους φόρους || ο διευθυντής τού ψαλίδισε αρκετά τις αρµοδιότητες || οι 
πρόσφατες ήττες ψαλίδισαν τις ελπίδες | τον αρχικό ενθουσιασµό τής 
οµάδας για το πρωτάθληµα ΣΥΝ. περιορίζω, ελαττώνω, λιγοστεύω 
ΑΝΤ. µεγαλώνω, αυξάνω, επαυξάνω 4. (µτφ. για κείµενα, ταινίες, εκ-
ποµπές κ.λπ.) κάνω (αυθαίρετες) περικοπές, λογοκρίνω: έµαθα ότι του 



ψαλιδιστός 1981 ψαράς 
 

ψαλίδισαν την τελευταία εκποµπή | δύο σκηνές από το έργο ΣΥΝ. κό-
βω, περικόπτω, (εκφραστ.) κουτσουρεύω. — ψαλίδισµα (το) κ. ψαλι-
δισµός (ο). 

ψαλιδιστός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει ψαλιδιστεί, που έχει κοπεί ολό-
γυρα µε ψαλίδι και φέρει εγκοπές από ψαλίδι: ~ χαρτί | µουστάκι 
ΣΥΝ. ψαλιδισµένος 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που µοιάζει να έχει κοπεί µε 
ψαλίδι. — ψαλιδιστά επίρρ. 

ψαλιδοειδής, -ής, -ές [µτγν.] {ψαλιδοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) 
αυτός που µοιάζει µε ψαλίδι (βλ.λ.), που έχει το σχήµα και τη µορφή 
ψαλιδιού: ~ εργαλείο | ουρά ΣΥΝ. ψαλιδωτός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, 
-ες. 

ψαλιδοκερί {χωρ. γεν.} 1. ψαλίδι µε το οποίο κόβεται το καµένο φι-
τίλι τού κεριού 2. (µτφ.-σκωπτ., παλαιότ. κατά την περίοδο τής Ελλη-
νικής Επανάστασης) (α) το φράκο και γενικότ. η ευρωπαϊκή ενδυµα-
σία (β) (συνεκδ.) αυτός που φορούσε φράκο (γ) άνθρωπος επιδεικτι-
κός και επιπόλαιος. 

ψαλιδώνω ρ. µετβ. {ψαλίδω-σα, -θηκα, -µένος} (λαϊκ.) σχηµατίζω θό-
λο ή αψίδα: ~ την είσοδο κτηρίου. — ψαλίδωµα (το) [µτγν.] κ. ψαλί-
δωση (η). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ψαλιδώ (-όω) < αρχ. ψαλίς, -ίδος (βλ. λ. 
ψαλίδα)]. 

ψαλιδωτός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µοιάζει µε ψαλίδι, που έχει το 
σχήµα ανοιγµένου ψαλιδιού: η ~ ουρά των χελιδονιών | σηµαία | σύν-
δεση (καλωδίων) ΣΥΝ. ψαλιδοειδής 2. αυτός που αποτελείται από συ-
νεχόµενες γωνίες, οι οποίες µοιάζουν µε σειρά ανοικτών ψαλιδιών 
3. (ειδικότ.) ΝΑΥΤ. ψαλιδωτό (το) σηµαία ή σήµα που έχει την ανεµί-
ζουσα πλευρά τριγωνικώς ψαλιδισµένη. — ψαλιδωτά επίρρ. 

ψάλλω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έψαλα, ψάλ-θηκα (κ. λόγ. εψάλην, -ης, -η...), -
µένος) ♦ (µετβ.) 1. (κυρ. για εκκλησιαστικούς ύµνους, αλλά και γε-
νικότ. για άσµατα επίσηµα και σοβαρά) τραγουδώ: η χορωδία τού 
δήµου έψαλε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα || έψαλαν τον Ακάθιστο 
Ύµνο || οι στρατιώτες έψαλαν τον εθνικό ύµνο 2. (µτφ.) πλέκω το 
εγκώµιο, εξυµνώ: πολλοί ποιητές έψαλαν τη δόξα τού '21 ΣΥΝ. υµνώ, 
επαινώ, εγκωµιάζω ANT. επικρίνω, επιπλήττω ♦ 3. (αµετβ.) είµαι ψάλ-
της σε εκκλησία και αποδίδω εκκλησιαστικούς ύµνους: σε ποιον ναό 
ψάλλει; ΣΥΝ. ανυµνώ, υµνολογώ. (Βλ. κ. λ. ψέλνω). — ψάλσιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, πιθ. εκφραστ. σχηµατισµός, όπως συµβαίνει 
και µε τα ρ. ψαθάλλω και ψηλαφώ. Στην καθηµερινή γλώσσα η λ. θα 
συνδεόταν προφανώς µε το ρ. ψήν)βλ. λ. ψήνω), αλλά αµφίβολη είναι 
η προταθείσα συσχέτιση µε το λατ. palpor «ψηλαφώ». Το ρ. ψάλλω 
αποτελούσε αρχικώς τεχν. όρο και σήµαινε «σφίγγω µε τα δάχτυλα, 
τραβώ τις χορδές µουσικού οργάνου ή τόξου», από όπου προέκυψε η 
σηµ. «παίζω µουσικό όργανο (έγχορδο)», η οποία εξειδικεύθηκε στη 
χρήση τής άρπας ως µουσικής συνοδίας ύµνου, θρησκευτικών ωδών]. 

ψαλµικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τους ψαλµούς: ~ τό-
νος | ρυθµός. — ψαλµικ-ά | -ώς [µτγν.] επίρρ. 

ψαλµός (ο) 1. θρησκευτική ωδή, λατρευτικός ύµνος που άδεται σύµ-
φωνα µε τους κανόνες τής βυζαντινής µουσικής: µέσα από την εκ-
κλησία ακούγονταν ψαλµοί ΣΥΝ. ψαλµωδία, ύµνος, υµνωδία, τροπά-
ριο· ΦΡ. κοντός ψαλµός αλληλούια βλ. λ. αλληλούια 2. ΘΡΗΣΚ. Ψαλ-
µοί (οι) | Βιβλίο των Ψαλµών βιβλίο τής Π.∆. που περιλαµβάνει 150 
ψαλµούς, οι οποίοι αποδίδονται (κατά µεγάλο µέρος) στον ∆αβίδ και 
θεωρείται το αντιπροσωπευτικότερο έργο τής λυρικής θρησκευτικής 
ποίησης ΣΥΝ. ψαλτήρι)ο). 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ψάλλω (βλ.λ.). Το βιβλίο Ψαλµοί τής Π.∆. ονοµάστηκε 
έτσι από τους Εβδοµήκοντα ως απόδ. τού εβρ. τίτλου Tehilim «Αί-
νοι»]. 

ψαλµωδία (η) [µτγν.] {ψαλµωδιών} 1. το να ψάλλει κανείς εκκλη-
σιαστικούς ύµνους και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυτό: µέσα από 
την εκκλησία ακουγόταν κατανυκτική ~ || η ~ συγκίνησε τους πιστούς 
ΣΥΝ. ψάλσιµο, ύµνηση, υµνωδία, υµνολογία 2. (συνεκδ.) ο ίδιος ο 
θρησκευτικός ύµνος, ωδή που ψάλλεται στην εκκλησία: του άρεσε να 
ακούει τις χαρούµενες ~ τής Ανάστασης ΣΥΝ. ψαλµός, ύµνος 3. 
(µτφ.-ειρων.) συνεχής και επίµονη γκρίνια ή παράπονο, που µπορεί 
να συνοδεύεται και από κλάµα: πάλι την ίδια ~ άρχισες πρωί-πρωί; 
ΣΥΝ. κλάψα, γκρίνια, µουρµουρητό. Επίσης (λαϊκ.) ψαλµουδία. — 
ψαλµωδικός, -ή, -ό. 

ψαλµωδός (ο/η) 1. πρόσωπο που ψάλλει εκκλησιαστικούς ύµνους, 
που άδει θρησκευτικές ωδές στην εκκλησία σύµφωνα µε το καθιε-
ρωµένο τυπικό ΣΥΝ. ψάλτης, ιεροψάλτης 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο που 
συνθέτει εκκλησιαστικούς ύµνους, ο ποιητής ψαλµών: ∆αβίδ, ο µεγά-
λος ~ ΣΥΝ. υµνωδός. ΙΕΤΎΜ. < µτγν. ψαλµωδός < ψαλµός + -ωδός < 
ωδή]. 

ψαλµωδώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ψαλµωδείς...· µόνο στον ενεστ.} ψάλλω 
ή/και συνθέτω εκκλησιαστικούς ύµνους, ψαλµούς ΣΥΝ. υµνώ, υµνω-
δώ, υµνολογώ, ανυµνώ. Επίσης (λαϊκ.) ψαλµουδίζω. 

ψάλσιµο (το) → ψάλλω 
ψαλτά επίρρ.· µε ψαλµωδία: διάβασε την προσευχή ~. 
ψαλτήριο (το) {ψαλτηρί-ου | -ων} 1. ΕΚΚΛΗΣ. το Βιβλίο των Ψαλµών 

(βλ.λ.), το οποίο χρησιµοποιείται ευρύτατα ως λειτουργικό βιβλίο, 
δηλ. αποσπάσµατα του διαβάζονται κατά τις ιερές ακολουθίες τής 
Εκκλησίας, και περιλαµβάνει 150 Ψαλµούς τού ∆αβίδ και άλλων 
Εβραίων ποιητών ΣΥΝ. Ψαλµοί, Βιβλίο των Ψαλµών 2. (µτφ.) συνεχές 
και µονότονο παράπονο ή επίπληξη: πάλι άρχισε το ~ πρωί-πρωί! || 
βαρέθηκα πια αυτό το ~ ΣΥΝ. γκρίνια, κλάψα, τροπάρι 3. ΜΟΥΣ. (α) 
αρχαίο ελληνικό µουσικό όργανο που έφερε χορδές και παιζόταν µε 
τα δάχτυλα, χωρίς τη βοήθεια πλήκτρου (β) νυκτό µουσικό όργανο µε 
ξύλινο επίπεδο ηχείο σε παραλληλόγραµµο ή τραπεζοειδές σχήµα και 
χορδές από έντερο, τρίχα αλόγου ή µέταλλο, µε το οποίο συνόδευαν 
τους ψαλµούς. Επίσης ψαλτήρι. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ψαλτήριον (η 
σηµερινή σηµ. µτγν.) < ψάλλω + παραγ. 

επίθηµα -τήριον, πβ. κ. δικασ-τήριον]. 
ψάλτης (ο) {κ. (λαϊκ.) ψαλτάδες, ψαλτ-ών κ. (λαϊκότ.) -άδων}, ψάλ-
τρια (η) {ψαλτριών} 1. πρόσωπο που ψάλλει, που τραγουδά κάτι 2. 
πρόσωπο που ψάλλει στην εκκλησία, που εκτελεί τους ύµνους και 
τα τροπάρια των ιερών ακολουθιών σύµφωνα µε το καθιερωµένο (βυ-
ζαντινό) τυπικό: δεξιός | αριστερός ~|| ο ~ θεωρείται ότι έχει σηµα-
ντικό ρόλο στη ζωή τής Ορθόδοξης Εκκλησίας ΣΥΝ. ιεροψάλτης, ψαλ-
µωδός· ΦΡ. (ειρων.) απορία ψάλτου βηξ βλ. λ. βηξ 3. (µτφ.) ποιητής 
που υµνεί κάτι, που πλέκει το εγκώµιο προσώπου, έθνους, ιδέας κ.λπ.: 
Σολωµός, ο ~ τής ελευθερίας ΣΥΝ. υµνωδός, βάρδος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < 
αρχ. ψάλλω (βλ.λ.)]. 

ψαλτικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ψάλτη και την 
ψαλµωδία, χαρακτηριστικός τού ψάλτη: ~ βιβλίο | τέχνη 2. (κατ' επέ-
κτ. για θρησκευτικές ωδές) αυτός που ψάλλεται, που λέγεται τρα-
γουδιστά, κατ' αντιδιαστολή προς εκείνον που αναγιγνώσκεται: ~ 
ύµνος | τροπάριο ΣΥΝ. ψαλτός ANT. διαβαστός 3. (ειδικότ.) ψαλτική (η) 
η τέχνη τού ψάλτη: από µικρός είχε κλίση στην ~ 4. (ειδικότ.) ψαλτι-
κά (τα) η χρηµατική αµοιβή τού ψάλτη εκκλησίας. 

ψαλτός, -ή, -ό [µτγν.] τραγουδιστός: ~ φωνή. 
ψαµµιακός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ψαµµίαση 
(βλ.λ.): ~ σύµπτωµα 2. ψαµµιακός (ο), ψαµµιακή (η) πρόσωπο που πά-
σχει από ψαµµίαση. 

ψαµµίαση (η) [1885] {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.) ΙΑΤΡ. πάθηση που συ-
νίσταται στον σχηµατισµό στα νεφρά και στο ουροποιητικό σύστη-
µα αδιάλυτων, κρυσταλλικών αλάτων και άλλων µικρών συγκριµά-
των, που µοιάζουν µε άµµο και τα οποία αποβάλλονται µε τα ούρα. 
[ΕΤΎΜ. < ψάµµος (βλ.λ.)]. 

ψαµµίτης (ο) {ψαµµιτών} ΓΕΩΛ. ιζηµατογενές πέτρωµα που αποτε-
λείται από κόκκους άµµου συνενωµένους και συγκολληµένους µε-
ταξύ τους µε ορυκτή συνδετική ύλη έτσι, ώστε να αποτελούν ένα σώ-
µα: αργιλικός | πυριτικός | ασβεστολιθικός ~ ΣΥΝ. αµµόλιθος, ψαµµό-
λιθος. [ΕΤΎΜ. µτγν. < αρχ. ψάµµος (βλ.λ.)]. 

ψαµµιτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ψαµµίτη (βλ.λ.) ή αυ-
τός που περιέχει ψαµµίτη: ~ πέτρωµα | ορυκτό. 

ψαµµόλιθος (ο) [1873] {ψαµµολίθ-ου | -ων, -ους} (παλαιότ.) ο ψαµµί-
της (βλ.λ.). 

ψάµµος (η) 1. η άµµος (βλ.λ.) 2. ΙΑΤΡ. τα αµµώδη τεµάχια κρυσταλλι-
κών αλάτων (η «αµµώδης υποστάθµη») που περιέχονται στα ούρα 
όσων πάσχουν από ψαµµίαση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ αρχ· < *ψάφ-µος (µε αφοµοίωση), που συνδ. µε το θ. τής λ. 
ψήφ-ος (βλ.λ.), αν ληφθεί υπ' όψιν το αρχ. επίθ. ψαφ-αρός «εύθρυπτος, 
αµµώδης». Η δασεία παρέκταση -bh- (-φ-) απαντά και στο συνώνυµο 
λατ. sabulum (> γαλλ. sable), το οποίο θα µπορούσε να αναχθεί στην 
ίδια ρίζα. Βλ. κ. άµµος]. 

ψαµµόφιλος, -η, -ο (λόγ.) 1. BOT. αυτός που ευδοκιµεί, που ανα-
πτύσσεται σε αµµώδη εδάφη: ~ φυτό 2. ΖΩΟΛ. αυτός που ζει και πολ-
λαπλασιάζεται στην άµµο: ~ καβούρια. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., 
< γαλλ. psammophile]. 

ψαµµώδης, -ης, -ες [αρχ.] {ψαµµώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών) (λόγ.) 
1. αυτός που είναι γεµάτος άµµο, αυτός που αποτελείται κυρ. ή απο-
κλειστικά από άµµο: ~ έδαφος | βυθός ΣΥΝ. αµµώδης, αµµουδερός 
2. αυτός που είναι όµοιος µε άµµο, που έχει τη µορφή άµµου: ~ πέ-
τρωµα | υλικό ΣΥΝ. αµµώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ψάξιµο (το) {ψαξίµ-ατος | -ατα, -άτων} η έρευνα, η αναζήτηση: αρχί-
ζω το ~, για να βρω κάτι που έχασα || το ~ µιας λέξης στο λεξικό || το 
~ τής τσέπης για ψιλά. 
[ΕΤΎΜ. Από το θ. τού αορ. έ-ψαξ-α (ρ. ψάχνω) και το επίθηµα -ιµο, πβ. 
κ. σπρώξ-ιµό\. 

Ψαρά (τα) 1. νησί τού Α. Αιγαίου Πελάγους ∆. τής Χίου, στο οποίο 
αναπτύχθηκε πλούσια εθνική δράση κατά την Επανάσταση τού 
1821: «στων Ψαρών την ολόµαυρη ράχη, περπατώντας η ∆όξα µονά-
χη...» (∆. Σολωµός) 2. η πρωτεύουσα τού οµώνυµου νησιού. — Ψα-
ριανός (ο), Ψαριανή (η), ψαριανός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. Ψύρα (τα) | Ψυρίη (ή) (µε παρετυµολ. προς τις λ. ψαρός 
ή ψάρι), που συνδ. µε τη «γλώσσα» τού Ησυχίου ψύριος- ακάθαρτος 
και µε τη φρ. ψυρίς γη «άγονη γη». Όλοι οι τ. είναι αγν. ετύµου]. 

ψαραγκάθι (το) {ψαραγκαθ-ιού | -ιών} το αγκάθι τού ψαριού· ειδι-
κότ. το ψαροκόκκαλο. 

ψαραγορα (η) (καθηµ.) η αγορά ψαριών, ο χώρος στον οποίο πωλού-
νται και αγοράζονται ψάρια: η αγορανοµία κάνει καθηµερινούς 
ελέγχους στην - ΣΥΝ. (λόγ.) ιχθυαγορά. 

ψαράδικος, -η, -ο (καθηµ.) 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ψαρά και 
το ψάρεµα: ~ βάρκα | δίχτυα | µαχαίρι ΣΥΝ. αλιευτικός 2. (ειδικότ.) 
ψαράδικο (το) (α) σκάφος που χρησιµεύει για ψάρεµα, αλιευτικό 
πλοιάριο ΣΥΝ. ψαρόβαρκα, ψαροκάικο, ψαροπούλα (β) το κατάστηµα 
στο οποίο πωλούνται ψάρια: έχει ένα ~ στο κέντρο τής πόλης ΣΥΝ. 
(λόγ.) ιχθυοπωλείο 3. (περιληπτ.) ψαράδικα (τα) ο χώρος στον οποίο 
πωλούνται και αγοράζονται ψάρια, η ψαραγορα ΣΥΝ. (λόγ.) ιχθυαγο-
ρά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ψαράς. [ΕΤΥΜ. < ψαράς, -άδες + παραγ. επίθηµα -
ικος, πβ. κ. φαγ-άδ-ικος]. 

ψαραετός (ο) αετός µε λευκό κεφάλι και ολόλευκη κοιλιά, που πετά 
µε λυγισµένες φτερούγες, ζει κοντά στο νερό και βουτά για ψάρια µε 
τα πόδια προς τα εµπρός. 

ψαραίνω ρ. αµετβ. {ψάρυνα} γίνοµαι ψαρός, τα µαλλιά µου γίνονται 
γκρίζα ΣΥΝ. γκριζάρω. 

ψαράκι (το) {χωρ. γεν.} 1. µικρό ψάρι 2. (µτφ.) παιδικό παιχνίδι που 
παίζεται στη θάλασσα 3. το ζώδιο «ιχθύες»· (συνεκδ.) αυτός που έχει 
γεννηθεί στον ζωδιακό κύκλο των Ιχθύων. 

ψαράς (ο) {ψαράδες} 1. αυτός που ψαρεύει, που ασχολείται επαγγελ- 



ψάρεµα 1982 ψαρός 
 

µατικά ή ερασιτεχνικά µε το ψάρεµα: δεινός | καλός - || χωριό | συ-
νοικισµός ψαράδων ΣΥΝ. (επίσ.) αλιεύς 2. αυτός που ασχολείται µε το 
εµπόριο ψαριών, που πουλά ψάρια και άλλα θαλασσινά είδη στην 
αγορά ΣΥΝ. (λογιότ.) ιχθυοπώλης. [ΕΤΥΜ. < µεσν. όψαράς < 
(ό)ψάρι (βλ.λ.)]. 

ψαράς - αλιεύς. Το αλιεύς (από το αρχ. ουσ. ή άλς > τής αλός «θά-
λασσα» µέσω τού επιθ. άλιος «θαλάσσιος») και τα παράγωγα του 
αλιεύω, αλιεία, (άλιευτής >) αλιευτικός, αλίευµα κ.ά. είναι οι αρ-
χαίες λέξεις, που σήµερα χρησιµοποιούνται µόνον ως επίσηµοι 
όροι. Μετά τη δηµιουργία τού όψάριον (< δψον «προσφάι» + 
υποκ. επίθηµα -άριον) στους µεταγενέστερους χρόνους, από όπου 
το µεσν. ψάρι(ν). σχηµατίστηκαν πολλά παράγωγα, που µαζί µε τη 
βασική λέξη κάλυψαν τις ανάγκες τού προφορικού λόγου: ψάρι, 
ψαριά, ψαρίλα, ψαράς, ψαρεύω, ψάρεµα, ψαρική, ψαράδικος, ψα-
ροπούλα. 

ψάρεµα (το) [µεσν.] {ψαρέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. επαγγελµατική ή 
ερασιτεχνική δραστηριότητα που έχει ως αντικείµενο την άγρα (κυ-
νήγι) ψαριών στη θάλασσα ή σε γλυκά νερά µε διάφορα µέσα (λ.χ. 
δίχτυα, παραγάδια, καλάµι, ψαροντούφεκο κ.ά.): κάθε Σαββατοκύ-
ριακο πηγαίνω για ~ || υποβρύχιο ~ || καλάµι | σύνεργα | δόλωµα ψα-
ρέµατος ΣΥΝ. (επίσ.) αλιεία 2. (µτφ.) προσπάθεια για απόσπαση µυ-
στικών µε πλάγιο και διακριτικό τρόπο (λ.χ. έµµεσες ερωτήσεις, 
υπαινιγµούς κ.ά.): άρχισε το ~, για να µάθει τι σκόπευε να κάνει. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ψαράς. 

ψαρευτική (η) {χωρ. πληθ.} η τέχνη τού ψαρά, η αλιευτική τέχνη 
ΣΥΝ. ψαρική. 

ψαρεύω ρ. µετβ. [µεσν.] {ψάρ-εψα, -εύτηκα, -ε)υ)µένος} 1. πιάνω (ψά-
ρια), ασχολούµαι ερασιτεχνικά ή επαγγελµατικά µε το ψάρεµα: ~ 
µπαρµπούνια | λυθρίνια | σαργούς | καρχαρίες || οι ψαράδες βγήκαν 
στ' ανοιχτά, για να ψαρέψουν || απαγορεύεται να ψαρεύεις µε δυνα-
µίτη- ΦΡ. (µτφ.) ψαρεύω σε θολά νερά επιφέρω σύγχυση ή επωφε-
λούµαι από ανώµαλες καταστάσεις, για να επιτύχω τους σκοπούς 
µου 2. (ειδικότ.) ανασύρω (κάτι) από τον βυθό: έριξα την πετονιά και 
ψάρεψα ένα παλιοπάπουτσο! 3. (µτφ.-οικ.) αναζητώ και βρίσκω: πού 
την ψάρεψες πάλι αυτή τη σακαράκα; || ο ταξιτζής ψαρεύει πελάτες 
ΣΥΝ. τσιµπώ 4. βρίσκω κάτι σπάνιο, δυσεύρετο: σε ποια έκθεση ψά-
ρεψες αυτό τον καταπληκτικό πίνακα; 5. (µτφ.) προσπαθώ µε έντεχνο 
τρόπο να ανιχνεύσω τις σκέψεις, τις προθέσεις κ.λπ. κάποιου ή να 
του αποσπάσω γνώµη ή µυστικό: θα πάω να τον ψαρέψω σχετικά µε 
το θέµα τής αύξησης || ~ πληροφορίες ΣΥΝ. εκµαιεύω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ψαράς. 

ψαρής, -ιά, -ί (λαϊκ.) 1. (για πρόσ.) αυτός που έχει γκρίζα µαλλιά: εί-
ναι πενήντα περίπου χρονών και ~ ΣΥΝ. ψαρός, γκριζοµάλλης 2. (για 
υποζύγια) που έχει τρίχωµα γκρίζου χρώµατος: ~ άλογο | γάιδαρος 3. 
(κατ' επέκτ. για τρίχες ή τρίχωµα) αυτός που έχει γκρίζο χρώµα: ~ 
µαλλί | µουστάκι ΣΥΝ. ψαρός 4. (ειδικότ.) ψαρής (ο) το γκρίζο άλογο 
ή ο γκρίζος γάιδαρος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ψαρός (βλ.λ.), µέσω τού ουδ. ψαρί (πβ. κ. θαλασσί - θα-
λασσής)]. 

ψαρήσιος, -ια, -ιο αυτός που σχετίζεται µε το ψάρι: -µυρωδιά/ κόκ-
καλο | λέπια ΣΥΝ. ψαρικός. [ΕΤΥΜ. < ψάρι + παραγ. επίθηµα -ήσιος, 
πβ. βουν-ήσιος]. 

ψάρι (το) {ψαρ-ιού | -ιών} 1. κάθε σπονδυλωτό ζώο που ζει στη θά-
λασσα και στα γλυκά νερά και αναπνέει µε βράγχια: σας αρέσουν τα 
~; || ψητό | τηγανητό | βραστό | καπνιστό ~ || σούπα | κροκέτα | µαχαίρι 
ψαριού || πήγε να ψαρέψει κι έπιασε δυο κιλά ψάρια || µυρίζει ψάρι 
εδώ µέσα! || σπαρταράει σαν - από τον φόβο ΣΥΝ. (λόγ.) ιχθύς· ΦΡ. (α) 
τρέµω σαν (το) ψάρι (µεσν. φρ.) τρέµω πάρα πολύ (από φόβο): «κι αν 
µασάει σίδερα και κάνει το λιοντάρι [...], τρέµει σαν το ψάρι στην 
κυρά του µπρος» (λαϊκ. τραγ.) (β) σαν (το) ψάρι έξω απ' το νερό 
τελείως έξω από το φυσικό µου περιβάλλον, εντελώς απροσάρµοστος: 
εκεί µέσα ένιωθα ~ (γ) ψήνω (σε κάποιον) το ψάρι στα χείλη τον 
βασανίζω, τον ταλαιπωρώ αφάνταστα (δ) το µεγάλο ψάρι τρώει το 
µικρό βλ. λ. τρώω (ε) (παροιµ.) φάτε µάτια ψάρια και κοιλιά περί-
δροµο βλ. λ. τρώω (στ) ανάδροµο ψάρι βλ. λ. ανάδροµος (ζ) τι ψάρια 
θα πιάσουµε τι αποτελέσµατα θα έχουµε, πώς θα πάνε οι δουλειές: 
για να δούµε ~ µετά από τόση προσπάθεια (η) (παροιµ.) αν δεν βρέ-
ξεις κώλο, ψάρι δεν τρως βλ. λ. βρέχω 2. (µτφ.-σκωπτ. για πρόσ.) (α) 
ο αφελής, αυτός που δεν αναγνωρίζει τα αστεία, που παίρνει στα σο-
βαρά τα πειράγµατα των άλλων: µην τσιµπάς, ρε ~, αστεία το λέει! 
ANT. πονηρός, (µτφ.) γάτα (β) τραγουδιστής χωρίς φωνή και ερµηνευ-
τικό ταλέντο: σκέτο ~ είναι αυτή, δεν µπορεί να τραγουδήσει! (γ) ο 
νεοσύλλεκτος φαντάρος και γενικά καθένας που είναι καινούργιος 
κάπου (σε δουλειά, σχολείο κ.λπ.) 3. το ζώδιο «Ιχθύες» και, συνεκδ., 
αυτός που έχει γεννηθεί κατά την περίοδο που κυριαρχεί το ζώδιο 
των Ιχθύων. — (υποκ.) ψαράκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) ψαρούκλα (η) κ. 
ψάρακας (ο). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ψαράς. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. όψάριον, υποκ. τού δψον «µαγειρεµένο φαγητό -
ό,τι τρώγεται µαζί µε ψωµί, το προσφάγι» (στη µτγν. αττ. διάλεκτο η 
λ. είχε ήδη τη σηµ. «ψάρι», που αρχικώς αναφερόταν µόνο στο µα-
γειρεµένο ψάρι). Βλ. κ. ψωµί]. 

ψάρια (η) 1. το σύνολο των ψαριών που πιάνουν ένας ή περισσότεροι 
ψαράδες σε µία έξοδο τους: τα τελευταία χρόνια δεν έχουµε µεγάλες - 
|| καπετάνιο, καλή ~! 2. (µτφ.) το σύνολο όσων βρίσκει κανείς από 
έρευνα: «φτωχή ~ βγάζει το πόρισµα τής επιτροπής» (εφηµ.) || «µια ~ 
νεολογισµοί από τη θάλασσα τής νεοελληνικής γλώσσας» (εφηµ.). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ψαράς. 

ψαριέρα (η) {δύσχρ. ψαριερών} (λαϊκ.) µακρόστενο σκεύος σχήµατος 

ψαριού για την τοποθέτηση και το σερβίρισµα ψαριών. 
[ΕΤΥΜ. < ψάρι + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. ψωµ-ιέρα]. 

ψαρικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τα ψάρια ΣΥΝ. ψαρήσιος 
2. (ειδικότ.) ψαρική (η) [µεσν.] η τέχνη τού ψαρά, η αλιευτική τέ-
χνη: είδη ψαρικής ΣΥΝ. ψαρευτική 3. (ειδικότ.) ψαρικά (τα) το ψάρι 
και γενικά κάθε υδρόβιος οργανισµός που αλιεύεται, για να κατα-
ναλωθεί από τον άνθρωπο (θαλασσινά): τρώει ~ ολόκληρο τον χρόνο 
|| ταβέρνα µε κρέατα και ~. 

ψαρίλα (η) {χωρ. πληθ.} η δυνατή και απωθητική µυρωδιά τού ψαρι-
ού, ιδ. τού ωµού: εδώ µέσα βροµάει ~ || ανοίξτε τα παράθυρα, να φύ-
γει η ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ψαράς. [ΕΤΥΜ, < ψάρι + παραγ. επίθηµα -ίλα, 
πβ. κ. ξιν-ίλα]. 

ψαρό- κ. ψαρό- κ. ψαρ- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων 
που δηλώνουν: 1. κάποιον/κάτι που έχει σχέση µε την αλιεία, το ψά-
ρεµα: ψαρο-ντούφεκο, ψαρό-βαρκα, ψαρο-κάικο 2. κάτι που σχετίζε-
ται µε ψάρι: ψαρο-κέφαλο, ψαρο-κόκκαλο, ψαρό-κολλα, ψαρό-λαδο, 
ψαρό-σουπα, ψαρο-ταβέρνα, ψαρό-τοπος, ψαρ-αγορά. [ΕΤΥΜ. Α' 
συνθ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. ψάρι]. 

ψαρόβαρκα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η βάρκα τού ψαρά, η αλιευτική 
λέµβος: «θα πάρω µια ~, να πάω να βγω στην Πάρο...» (νησιώτικο 
τραγ.) ΣΥΝ. ψαράδικο, ψαροκάικο, ψαροπούλα. 

ψαρονένης (ο) {ψαρογένηδες} (λαϊκ. για πρόσ.) πρόσωπο που έχει 
ψαρά, γκρίζα γένια: παππάς ~. 

ψαροκάικο (το) καΐκι που χρησιµοποιείται για ψάρεµα ΣΥΝ. ψαρά-
δικο, ψαρόβαρκα, ψαροπούλα. 

ψαροκαλαθο (το) ρηχό και πλατύ καλάθι για ψάρια, που συνήθ. το 
κουβαλούσαν στο κεφάλι. 

ψαροκασελα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} κιβώτιο για την τοποθέτηση και 
µεταφορά ψαριών ΣΥΝ. (λόγ.) ιχθυοκιβώτιο. 

ψαροκεφαλη (η) κεφάλι ψαριού. 
ψαροκέφαλο (το) το κεφάλι τού ψαριού. 
ψαροκόκκαλο (το) 1. η άκανθα, το κάθε λεπτό κόκκαλο τού ψαριού: 

µου στάθηκε στον λαιµό ένα ~ 2. (κατ' επέκτ.) η σπονδυλική στήλη, η 
ραχοκοκκαλιά τού ψαριού: καταβρόχθισαν τα ψάρια και άφησαν 
µόνο τα ~ || έριξαν τα ~ στις γάτες 3. (µτφ.) είδος βελονιάς σε κέ-
ντηµα, είδος υφάνσεως ή τρόπος κατασκευής πατώµατος που µοιάζει 
µε τη ραχοκοκκαλιά τού ψαριού: σακάκι | παντελόνι ~. 

ψαρόκολλα (η) [µεσν.] {χωρ. γεν. πληθ.} η ιχθυόκολλα (βλ.λ.). 
ψαρόλαδο (το) (καθηµ.) το λάδι που εξάγεται από ορισµένα είδη 
ψαριών και χρησιµοποιείται ποικιλοτρόπως: «χρόνια στα ρούχα το ~ 
µυρίζει...» (Ν. Καββαδίας) ΣΥΝ. (λόγ.) ιχθυέλαιο. 

ψαρολίµανο (το) (λαϊκ.) λιµάνι µε ανεπτυγµένη αλιεία, στο οποίο 
αράζουν κυρ. αλιευτικά σκάφη. 

ψαροµάλλής (ο) {ψαροµάλληδες}, ψαροµαλλούσα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.) (λαϊκ.) πρόσωπο που έχει ψαρά µαλλιά, γκρίζα κόµη: ~ γέρο-
ντας ΣΥΝ. ψαρής, ψαρός, γκριζοµάλλης. Επίσης ψαρόµαλλος (ο), ψα-
ροµάλλα (η). — ψαροµάλλικος, -η, -ο. 

ψαροµάχαιρο (το) 1. µαχαίρι µε το οποίο γίνεται το καθάρισµα τού 
ψαριού από τα σπάραχνα και τα λέπια του 2. µαχαίρι µε το οποίο 
κόβεται το ψάρι για φάγωµα. 

ψαρονέφρι (το) {χωρ. γεν.) το εκλεκτό κοµµάτι τής σάρκας των σφα-
γίων, που βρίσκεται εκατέρωθεν τής σπονδυλικής στήλης και κοντά 
στα νεφρά ΣΥΝ. φιλέτο. 
[ΕΤΥΜ < ψάρι «νεφραµιά» + -νέφρι < νεφρό, o τ. ψάρι, άσχετος µε τα 
παράγωγα τού αρχ. όψάριον, προέρχεται από *ψ(ο)ιάριον (µε αποβο-
λή τού -(ο)ι-, πβ. κ. σιαγών - σαγόνι), υποκ. τού αρχ. ψόα | ψύα (πληθ. 
ψοίαί) «µύες που περιβάλλουν τους νεφρούς, οσφυϊκοί µύες», αβεβ. 
ετύµου. Ίσως συνδ. µε τον τ. οσφύς (βλ.λ.), αν ο τ. ψύα θεωρηθεί αρ-
χικός και γίνει δεκτή η συµφωνική evaXXayt] ψ-1 σφ- (πβ. κ. (ς)φά-
κελος - ψάκελον)]. 

ψαρόνι (το) {ψαρον-ιού | -ιών) πτηνό µε κοντόχοντρο σώµα, αιχµηρό 
µαύρο ράµφος, στιλπνό τρίχωµα µε λευκά στίγµατα- τον χειµώνα ζει 
κατά αγέλες στα άλση των πόλεων, στα δάση και στους καλαµιώνες 
και τρέφεται κυρ. µε έντοµα, σκουλήκια και σαλιγκάρια ΣΥΝ. µαυρο-
πούλι. 
[ΕΤΥΜ. Υποκ. τού αρχ. ψάρος | ψαρός, παράλλ. τ. τού ψάρ (βλ. λ. ψα-
ρός)]. 

ψαροντουφεκας (ο) {ψαροντουφεκάδες} ψαράς, ιδίως ερασιτέχνης, 
που ψαρεύει µε ψαροντούφεκο: οι - έχουν καταστρέψει τη θαλάσσια 
ζωή γύρω από το νησί. 

ψαροντούφεκο (το) όπλο για το υποβρύχιο ψάρεµα µικρών και µε-
γάλων ψαριών, το οποίο λειτουργεί εκτοξεύοντας προς το αλίευµα ει-
δικό καµάκι, που είναι συνδεδεµένο µε τον κορµό τού εργαλείου µε 
ανθεκτικό νήµα: ~ αεροβόλο | µε λάστιχα. 

ψαροπούλα'' (η) {χωρ. γεν. πληθ.} µικρό αλιευτικό σκάφος: «ξεκινάει 
µια ~ απ' το γιαλό» (τραγ.) ΣΥΝ. ψαράδικο, ψαροκάικο. [ΕΤΥΜ. 
Συγκεκοµµ. τ. τού ψαροβαρκοπούλά]. 

ψαροπούλα2 (η) {χωρ. γεν. πληθ.} η κόρη τού ψαρά: «αχ -, [...] δεν θα 
βρεθούνε σαν τα χείλη σου τέτοια κοράλλια» (τραγ.).   ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ψαράς. [ΕΤΥΜ. < ψάρι + λ8ξικό επίθηµα -πούλα, πβ. αρχοντο-πούλά]. 

ψαροπουλι (το) {ψαροπουλ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το πτηνό αλκυόνα 
(βλ.λ.) ΣΥΝ. ψαροφάγος. 

ψαρόπουλο (το) ψαράς νεαρής ηλικίας. [ΕΤΥΜ; < 
ψάρι + λεξικό επίθηµα -πουλο (βλ.λ.)]. 

ψαρός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. αυτός που έχει γκρίζο χρώµα: -µαλλιάΙ γένια | 
µουστάκι ΣΥΝ. ψαρής, γκρίζος 2. (για πρόσ.) αυτός που έχει 
ασπρίσει ή έχει αρχίσει να ασπρίζει στα µαλλιά, στα γένια κ.λπ.: ~ 
γέροντας ΣΥΝ. ψαρής, ψαροµάλλης, γκριζοµάλλης 3. (για ζώα) αυτός 



ψαροσουπα 1983 ψειρίζω 
 

που έχει γκρίζο τρίχωµα: ~ άλογο | γάιδαρος | λύκος ΣΥΝ. ψαρής. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ψάρ, -ρός «ψαρόνι», αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε λατ. sturnus, αρχ. 
γερµ. stara (ίδια σηµ.(, καθώς και µε το αρχ. σποργίλος, αλλά είναι δύσκολο να 
ενταχθούν οι παραπάνω λ. στην ίδια ετυµολ. οικογένεια]. 

ψαροσουπα (η) {δύσχρ. ψαροσουπών} σούπα από ψάρι µαζί µε βρασµένα 
λαχανικά και διάφορα καρυκεύµατα: το κοκκινόψαρο κάνει ωραία ~ (πβ. λ. 
κακκαβιά, µπουγιαµπέσα). 

ψαροταβέρνα (η) {δύσχρ. ψαροταβερνών} ταβέρνα στην οποία σερβίρεται 
κυρ. ψάρι και θαλασσινά. 

ψαρότοπος (ο) θαλάσσια ή λιµναία περιοχή, στην οποία υπάρχουν και 
αλιεύονται πολλά ψάρια: το νησί αυτό είναι µεγάλος ~. Επίσης ψαροτόπι (το). 

ψαρότρατα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} πλοίο για ψάρεµα µε τράτα (βλ.λ.). 
ψαρού (η) {ψαρούδες} (λαϊκ.) 1. η σύζυγος (επαγγελµατία) ψαρά 2. γυναίκα 

που πουλά ψάρια στην αγορά 3. περιοχή νησιού ή παράκτιου µέρους, όπου 
ψαρεύει κανείς. 

ψαροφάνος, -ος, -ο (λόγ.) 1. αυτός που τρώει ψάρια, που του αρέσουν τα ψάρια 
ή/και τρέφεται κυρ. µε ψάρια: ~ πτηνό | πληθυσµός ΣΥΝ. (λόγ.) ιχθυοφάγος 2. 
ψαροφάγος (ο) το πτηνό αλκυόνα ΣΥΝ. ψα-ροπούλι. — ψαροφαγία (η). 
[ΕΤΥΜ. < ψάρι + -φάγος, από το θ. τού αρχ. αορ. β' ε-φαγ-ον (βλ. λ. φαγητό)]. 

ψαρώνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ψάρω-σα, -µένος} (αργκό) ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
(κάποιον) να σαστίσει ή να φοβηθεί: ο λοχίας είχε ψαρώσει µε το αυστηρό του 
ύφος τους νεοσύλλεκτους ♦ 2. (αµετβ.) σαστίζω, χάνω το θάρρος µου: µην 
ψαρώνεις, δεν πρόκειται να πάρουµε κεφάλια! — ψάρωµα (το), ψαρωτικός, -ή, 
-ό. [ΕΤΥΜ. < ψάρι]. 

ψαύω ρ. µετβ. {έψαυσα, εψαύσθην, -ης, -η...} (λόγ.) αγγίζω (κάτι) ελαφρά, το 
περιεργάζοµαι µε τις άκρες των δακτύλων: ~ το τραύµα | την πληγή | το 
πρόσωπο | τα χείλη κάποιου ΣΥΝ. ψηλαφώ, ψαχουλεύω. — ψαύση (η) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. p., που παρουσιάζει παρόµοιο µορφολ. σχηµατισµό µε ρ. όπως 
θραύω, χραύω, χναύω. Η λ. είναι αβεβ. ετύµου, αλλά φαίνεται ότι πρόκειται 
για νεωτερισµό, που βασίζεται στο θ. των ρ. ψην (βλ. λ. ψήνω), ψίω (βλ. λ. 
ψίχα) κ.ά.]. 

ψαχνό (το) 1. κοµµάτι κρέατος από σφαγµένο ζώο, που αποτελείται µόνο από 
σάρκα, δεν έχει λίπος ή κόκκαλο: πάρε ένα κοµµάτι ~, αυτό που τρως είναι όλο 
κόκκαλο 2. (µτφ.) η ουσία, το κύριο θέµα, το βασικότερο σηµείο ζητήµατος, 
υπόθεσης κ.λπ. ΣΥΝ. ψητό 3. (µτφ.) το υλικό όφελος: έλα στο ~ επιτέλους! || 
ο νους του είναι πάντα στο ~ (σκέπτεται πάντα το υλικό όφελος) || αυτή η 
υπόθεση έχει πολύ ~ (έχει πολύ ενδιαφέρον ή αποδίδει οφέλη) ΣΥΝ. (µτφ.) 
ψητό · ΦΡ. (µτφ.) ρίχνω | χτυπώ | βαράω στο ψαχνό (i) πυροβολώ απευθείας 
στο κορµί ανθρώπου ή µέσα στο πλήθος, µε στόχο να σκοτώσω και όχι απλώς 
να εκφοβίσω (ii) (γενικότ.) χτυπώ αλύπητα, χωρίς έλεος. [ΕΤΥΜ. < µεσν. 
ψαχνόν (ουδ.) < µτγν. σαχνός «τρυφερός (για κρέατα)» (µε εναλλαγή ψ- | σ- 
και παραγ. επίθηµα -νός, πβ. κ. βραχ-νός), που συνδ. µε το ρ. ψώχω | σώχω 
«κονιορτοποιώ, θρυµµατίζω». Το ψώχω | σώχω παρουσιάζει επίθηµα -χω και 
εµφανίζει την ετεροιωµ. βαθµ. τού αρχ. ψην (βλ. λ. ψήνω)]. 

ψάχνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έψαξα, ψάχτηκα, ψαγµένος) 1. (α) προσπαθώ να βρω 
σε ένα µέρος (κάποιον/κάτι που έχει χαθεί, κρυφτεί, εξαφανιστεί ή δεν 
φαίνεται): (µετβ.) ~ κάτω από το κρεβάτι τα παπούτσια µου | στα συρτάρια τού 
γραφείου µου ένα γράµµα που έχω χάσει || έπαιζαν κρυφτό και έψαχνε τους 
φίλους του στα πιο απίθανα µέρη || έψαχνε τον διακόπτη τού ρεύµατος στο 
σκοτάδι || (κ. αµετβ.) ~ από χθες για το τηλέφωνα της και δεν το βρίσκω 
πουθενά γραµµένο || «πού V 'το, πού 'ν 'το το δαχτυλίδι, ψάξε, ψάξε, δεν θα το 
βρεις» (από παιδικό παιχνίδι) (β) (ειδικότ.) αναζητώ (κάποιον/κάτι που θέλω 
να βρω) στο πλέον κατάλληλο µέρος: (µετβ.) ~ στο ∆ιαδίκτυο πληροφορίες για 
µουσικές εκδηλώσεις || ~ το τηλέφωνο του στον τηλεφωνικό κατάλογο || µπήκε 
στο κατάστηµα και άρχισε να ψάχνει ένα µαύρο φόρεµα || ψάχνει δουλειά στις 
µικρές αγγελίες τής εφηµερίδας || ψάξτε τις άγνωστες λέξεις στο λεξικό || (κ. 
αµετβ.) ~ για ένα καλό εστιατόριο στο περιοδικό' ΦΡ. (α) ψάχνω ψύλλους στ' 
άχυρα βλ. λ. άχυρο (β) στον ουρανό σε έψαχνα | σε γύρευα και στη γη σε 
βρήκα βλ. λ. γη 2. κάνω προσεκτικά έρευνα σε (κάποιον/κάτι) για να βρω 
(κάποιον/κάτι): (µετβ.) όλη την ηµέρα τα σωστικά συνεργεία έψαχναν τα 
συντρίµµια για τυχόν επιζώντες || εδώ και ώρες ψάχνουµε µια λύση στο 
πρόβληµα || η αστυνοµία έψαξε όλο το κτήριο σπιθαµή προς σπιθαµή, για να 
βρει τα όπλα || ~ διέξοδο από την κρίση | τρόπο ν' αποφύγω µια αρνητική 
εξέλιξη | να βρω τον κατάλληλο συνεργάτη || (κ. για πρόσ.) οι αστυνοµικοί τον 
έψαξαν και βρήκαν πάνω του ναρκωτικά (του έκαναν σωµατικό έλεγχο)- ΦΡ. 
(α) ψάχνω µε το κερί | µε το φανάρι αναζητώ επίµονα να βρω κάτι: στην 
εποχή µας ψάχνεις µε το κερί, για να βρεις έναν σωστό και τίµιο άνθρωπο (β) τι 
ψάχνεις τώρα (να βρεις)! για να δηλώσουµε το µάταιο µιας αναζήτησης, προ-
σπάθειας ή ότι κάτι δεν πρόκειται να βελτιωθεί, οπότε δεν αξίζει να 
διαµαρτύρεται κανείς: Τι ψάχνεις να βρεις τώρα! Εδώ όλοι κοιτάζουν το 
συµφέρον τους! (γ) (άσ' το) µην το | την ψάχνεις (οικ.) µην ασχολείσαι µε 
(κάτι), µαταιοπονείς, δεν έχει νόηµα: ούτε αυτός πληρώνει εφορία ούτε ο 
αδελφός του ούτε άλλοι καλλιτέχνες· άσ'το καλύτερα, µην το ψάχνεις! 3. 
βρίσκοµαι γενικά σε κατάσταση αναζήτησης ενός πράγµατος | προσώπου που 
λείπει ή που θα ήθελα να έχω: (µετβ.) ~ να βρω νόηµα σε αυτή τη ζωή | τον 
δρόµο µου | την τύχη µου | να βρω παρηγοριά | στήριγµα | τον άνθρωπο µου | το 
έτερον ήµισυ || (κ. αµετβ.) ~ για έναν άντρα ώριµο και υπεύθυνο 4. (ειδικότ. 
µεσοπαθ. ψάχνοµαι) (α) εξετάζω τον εαυτό µου για κάτι, αναζητώ επάνω µου: 

µια ώρα ψαχνόµουν για τα κλειδιά µου, αλλά δεν τα βρήκα || ψάξου καλά, 
µήπως έχει σκαλώσει το βραχιόλι στα ρούχα σου (β) (µτφ.) προβληµατίζοµαι 
(για τις επιλογές, τις αξιολογήσεις, τις προτεραιότητες µου), κάνω σκέψεις: 
δεν έχω αποφασίσει τι δουλειά θα κάνω- ακόµη ~ || είναι άνθρωπος που 
ψάχνεται, που δεν αρκείται σε έτοιµες απαντήσεις (γ) (µτφ. η µτχ. ψαγµένος, -
η, -ο) αυτός που έχει ευρύτερους προβληµατισµούς, που δεν αρκείται στα 
καθηµερινά ή τα συνηθισµένα: είναι ~ άτοµο- έχει ασχοληθεί σοβαρά µε πολλά 
θέµατα ΣΥΝ. σκέπτοµαι, προβληµατίζοµαι. — ψάξιµο (το). 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < ψάχω (µε επίθηµα -νω), από τον αόρ. έψαξα | έψαυσα τού 
αρχ. ψαύω (βλ.λ.), κατά το σχήµα έτρεξα - τρέχω, έδιωξα - διώχνω]. 

ψαχουλευτά επίρρ. (λαϊκ.) ψάχνοντας εδώ και εκεί µε την αφή, ψαχουλεύοντας: 
διέσχισε το σκοτεινό δωµάτιο ~, για να µη χτυπήσει ΣΥΝ. ψηλαφητά, 
ψηλαφιστά. 

ψαχουλεύω ρ. µετβ. {ψαχούλεψα} (λαϊκ.) 1. ψάχνω (σε ένα µέρος) για κάτι 
ανάµεσα σε διάφορα πράγµατα, συχνά ανακατεύοντας τα: ποιος ψαχούλεψε τα 
συρτάρια µου; ΣΥΝ. αναστατώνω, χαλάω 2. ψάχνω (κάτι) αγγίζοντας µε τα 
δάχτυλα: ψαχούλευε στο σκοτάδι για τον διακόπτη ΣΥΝ. ψηλαφώ. — 
ψαχούλεµα (το). [ΕΤΥΜ. Από συµφυρµό των ρ. ψάχω (βλ. λ. ψάχνω) και 
χαλεύω «ζητώ, γυρεύω» (βλ.λ.)]. 

ψεγάδι (το) (ψεγαδ-ιού | -ιών} ελάττωµα ή µειονέκτηµα: προσπάθησε να 
αγνοήσεις τα ~ τού χαρακτήρα του || είναι καλή, παρ' όλα της τα ~ || ένα κείµενο 
χωρίς ~ ΣΥΝ. ατέλεια, έλλειψη, κουσούρι ΑΝΤ. προτέρηµα, πλεονέκτηµα. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < *ψεγ-άδ-ιον, υποκ. τού ψέγος (πβ. κ. ύφ-άδ-ιον) < αρχ. ψέγω 
(βλ.λ.)]. 

ψεγαδιάζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ψεγάδιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) βρίσκω 
ψεγάδια, ελαττώµατα σε (κάποιον/κάτι), επικρίνω, ψέγω (βλ.λ.). — 
ψεγάδιασµα (το). 

ψέγω ρ. µετβ. (έψεξα) (λόγ.) βρίσκω ψεγάδια, ασκώ αρνητική κριτική σε 
(κάποιον/κάτι): γιατί µε ψέγεις; || τον έψεξε για τη συµπεριφορά του | τους 
τρόπους | τις πράξεις του ΣΥΝ. επικρίνω, µέµφοµαι, κατηγορώ, κατακρίνω, 
αποδοκιµάζω ΑΝΤ. επαινώ, εγκωµιάζω. — ψεκτι-κός, -ή, -ό [αρχ.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ.. αβεβ. ετύµου, πιθ. οφείλεται σε νεωτερισµό τής Ελληνικής (κατ' 
αντιδιαστολή προς τα κληρονοµηθέντα συνώνυµα µέµφοµαι και όνειδίζω, που 
διαθέτουν συγγενείς τ. εντός τής I.E.), που ίσως συνδ. µε το επιφώνηµα ψό 
(βλ. λ. ψόφος) ή, κατ' άλλους, µε το ρ. ψην (βλ. λ. ψήνω)]. 

ψεί κ. ψι (το) {άκλ.} Ψ, ψ· το εικοστό τρίτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. αριθµός). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ψεί | ψΐ, γράµµα που επινοήθηκε από τους Έλληνες για τη 
δήλωση τού συµφωνικού συµπλέγµατος [ps]]. 

ψείρα (η) {ψειρών} 1. µικροσκοπικό, άπτερο, παρασιτικό έντοµο που 
προσβάλλει τον άνθρωπο και τα ζώα, τρέφεται µε τρίχες, αίµα και 
απολεπισµένο δέρµα, πολλαπλασιάζεται συνήθ. ταχύτατα, προκαλεί φλεγµονή 
και κνησµό στις προσβαλλόµενες περιοχές και µπορεί να µεταδώσει σοβαρές 
ασθένειες (λ.χ. εξανθηµατικό τύφο), αν δεν καταπολεµηθεί µε τα κατάλληλα 
φάρµακα: ~ τού τριχωτού τής κεφαλής | τού σώµατος | τού εφηβαίου || έχω | 
πιάνω ψείρες || το κεφάλι του είναι γεµάτο ψείρες ΣΥΝ. (λόγ.-σπάν.) φθειρ· 
ΦΡ. (παροιµ.) αλί που το 'χει η κούτρα του και κατεβάζει ψείρες για όσους 
είναι πολύ άτυχοι και δεν µπορούν να αποφύγουν κάτι δυσάρεστο 2. 
(περιληπτ.) έντοµο που παρασιτεί στα φυτά και απαντά σε πολλά είδη 3. 
(µτφ.) ψείρες (οι) πολύ µικρά και δυσανάγνωστα γράµµατα: Γι ~ είναι αυτές 
που κάνεις; Πώς θα τις διαβάσω; 4. (µτφ.) ψείρες (οι) για ασήµαντο θέµα ή 
λεπτοµέρεια: είναι ανυπόφορος- ασχολείται συνέχεια µε - 5. (µτφ. για πρόσ.) 
αυτός που είναι υπερβολικά λεπτολόγος, που όλα τα ψειρίζει: είναι ~ στις 
δουλειές του ΣΥΝ. ψείρας (βλ.λ.) 6. µικροσκοπικό µικρόφωνο που 
τοποθετείται στα ρούχα (στο πέτο, στο πουκάµισο κ.λπ.) και χρησιµοποιείται 
συχνά σε τηλεοπτικές εκποµπές. — (υποκ.) ψειρίτσα κ. ψειρούλα (η). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ψεΓρα < φθείρα, αιτ. εν. τού αρχ. φθείρ (δ) (βλ.λ.) κατ' επίδρ. 
τής λ. ψύλλος, ψύλλα]. 

ψειραλοιφή (η) αλοιφή που εξολοθρεύει τις ψείρες, που χρησιµοποιείται για 
την καταπολέµηση των ψειρών. 

ψείρας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} (µτφ. για πρόσ.) 1. ο υπερβολικά λεπτολόγος, 
αυτός που όλα τα ψειρίζει: είναι τόσο ~, που καταντά ενοχλητικός || δεν 
µπορείς να κάνεις σωστά αυτή τη δουλειά, αν δεν είσαι ~ ΣΥΝ. τελειοµανής 2. 
αυτός που ασχολείται µε ασήµαντες λεπτοµέρειες. 

ψειρής (ο) {ψειρήδες} (λαϊκ.) αυτός που έχει ψείρες, ο γεµάτος ψείρες ΣΥΝ. 
ψειριάρης. 

ψειριάζω ρ. αµετβ. {ψείριασ-α, -µένος} αποκτώ ψείρες, γεµίζω ψείρες: 
ψείριασε από τη βρόµα. 
[ΕΤΥΜ < ψείρα + παραγ. επίθηµα -ιάζω (πβ. µτγν. φθειριώ, -άω), πβ. κ. µουχλ-
ιάζω]. 

ψειριάρης (ο) {ψειριάρηδες}, ψειριάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.) (λαϊκ.) 1. 
πρόσωπο που έχει ψείρες, γεµάτο ψείρες ΣΥΝ. ψειρής, ψειριασµέ-νος· (µτφ.-
µειωτ.) 2. πολύ ακάθαρτος και ατηµέλητος άνθρωπος ΣΥΝ. βροµιάρης 3. 
αυτός που αγαπά υπερβολικά τα χρήµατα και τα συγκεντρώνει µε πάθος: 
γέρος ~ ΣΥΝ. τσιγγούνης, φιλάργυρος. Επίσης (λαϊκ.) ψειριάρικος, -η, -ο 
(σηµ. 1). 
[ΕΤΥΜ < ψείρα + παραγ. επίθηµα -ιάρης, πβ. κ. ψωρ-ιάρης (µτγν. φθειρ-
ιάριος)]. 

ψείριασµα (το) (ψειριάσµατος | χωρ. πληθ.) (λαϊκ.) η δερµατοπάθεια που 
προκαλείται από τις ψείρες ΣΥΝ. (λόγ.) φθειρίαση. 

ψειρίζω ρ. µετβ. {ψείρισ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) 1. καθαρίζω (κά- 



ψειροσκονη 1984 ψευδής 
 

ποιον/κάτι) από τις ψείρες, αναζητώ τις ψείρες στα µαλλιά, στο σώµα, στα 
ρούχα κ.λπ. και τις θανατώνω: ψείριζε ο ένας τον άλλον ΦΡ. ψειρίζω τη 
µαϊµού (κακόσ.) σπαταλώ τον χρόνο µου και ασχολούµαι µε ασήµαντα 
πράγµατα: δεν κάνει ποτέ τίποτε, κάθεται και ψειρίζει τη µαϊµού 2. (µτφ.) 
εξετάζω (κάτι) λεπτοµερώς, αποδίδω µεγάλη σηµασία στις λεπτοµέρειες: είναι 
απαιτητικός και αυστηρός, όλα τα ψειρίζει || πάρε µια απόφαση επιτέλους και 
µην ψειρίζεις τα πράγµατα τόσο πολύ ΣΥΝ. λεπτολογώ. — ψείρισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < ψείρα, πβ. κ. αρχ. φθειρίζοµαι (< φθείρ), µε την ίδια σηµ.]. 

ψειροσκονη (η) φαρµακευτική σκόνη για την καταπολέµηση τής φθειρίασης. 
ψειρού (η) {χωρ. πληθ.} (αργκό) η φυλακή: τον κλείσανε στην ~ ΣΥΝ. στενή, 

φρέσκο. 
ψεκάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ψέκασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. ρίχνω υγρό ή 

αέριο µε ψεκαστήρα σε (κάτι): ~ τα φυτά | τα κουνούπια || πρέπει να 
ψεκάσουµε τις ελιές, για να καταπολεµηθεί ο δάκος ΣΥΝ. ραντίζω, καταβρέχω 
2. ρίχνω σταγονίδια υγρού καθαρισµού ή νερού µε ειδικό µπουκάλι σε 
(επιφάνεια που χρειάζεται καθάρισµα ή στα ρούχα που σιδερώνω): ~ το τζάµι 
µε το νέο καθαριστικό σπρέι || - τα ρούχα, για να διευκολύνω το σιδέρωµα ♦ 3. 
(αµετβ.) κάνω ψεκασµό ή ραντίζω µε υγρό καθαρισµού ή απλό νερό: αφού 
ψεκάσεις, κλείσε τα παράθυρα και βγες έξω || «ψεκάστε, σκουπίστε, 
τελειώσατε!» (δια-φήµ. απορρυπαντικού). 
[ΕΤΥΜ. µτγν. τ. τού αρχ. ψακάζω (µε ανοµοίωση) < ψακάς | ψεκάς, -άδος, 
αβεβ. ετύµου. Αν η λ. συνδεθεί µε το αρχ. ψήν (βλ. λ. ψήνω), τότε πρέπει να 
αναλυθεί ως ψ-ακ-αδ- (µε ένθηµα -ακ-), οπότε ίσως συνδ. και µε το λιθ. 
spâkas «σταγόνα»]. 

ψεκασµός (ο) [µεσν.] 1. BOT. η διασπορά (ράντισµα) διαλύµατος ή αιωρήµατος 
φυτοφαρµάκου πάνω στις καλλιέργειες, που γίνεται µε τη βοήθεια ψεκαστήρα 
(βλ.λ.) ή µε ελικόπτερο και στοχεύει στην πρόληψη ή καταπολέµηση των 
διαφόρων ασθενειών των φυτών ΣΥΝ. ψέκασµα, ράντισµα 2. µέθοδος 
εφυάλωσης που συνίσταται στην εκτόξευση υγρού σµάλτου µε ειδική 
συσκευή. Επίσης ψέκασµα (το) [µεσν.] {ψεκάσµ-ατος | -ατα, -άτων}. 

ψεκαστήρας (ο) [1885] 1.ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή που χρησιµοποιείται στη γεωργία 
για διασπορά υγρών ή αερίων προϊόντων, κυρ. φυτοφαρµάκων, πάνω στις 
καλλιέργειες 2. ΤΕΧΝΟΛ. συσκευή σε µορφή πιστολιού, που χρησιµοποιείται 
για εκτόξευση βαφής σε οικοδοµικές και καλλιτεχνικές εργασίες 3. ΙΑΤΡ. 
ιατρική συσκευή για την εκτόξευση ατµών φαρµακευτικών 
παρασκευασµάτων ή/και για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας. Επίσης 
(λαϊκ.) ψεκαστήρα (η) (σηµ. ΐ). [ΕΤΥΜ. < ψεκάζω + παραγ. επίθηµα -τήρας, 
πβ. κ. ανεµισ-τήρας]. 

ψεκαστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ψεκασµό: ~ συσκευή. 
ψέκτης (ο) {ψεκτών} (λόγ.-σπάν.) αυτός που ψέγει, που κατακρίνει ή που του 

αρέσει να µέµφεται τους άλλους, που συνηθίζει να επιτιµά ΣΥΝ. τιµητής, 
κατήγορος, επικριτής, φιλοκατήγορος ANT. επαινετής, εγκωµιαστής. [ETYM. 
αρχ. < ψέγω]. 

ψεκτός, -ή, -ό (λόγ.) άξιος ψόγου, αυτός που επιδέχεται κατάκριση, κατηγορία: 
~ στάση | συµπεριφορά ΣΥΝ. αξιοκατάκριτος, µεµπτός, αξιόµεµπτος ΑΝΤ. 
επαινετός, αξιέπαινος, άµεµπτος, άψογος. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ψέγω]. 

ψελλίζω ρ. µετβ. {ψέλλισα} (λόγ.) 1. προφέρω δύσκολα και χαµηλόφωνα τις 
λέξεις, δεν αρθρώνω καθαρά τους φθόγγους λόγω φυσικού ελαττώµατος ή 
ψυχικής ταραχής: κάτι ψέλλισε ο γέρος, αλλά δεν ακούστηκε καθαρά || ψέλλισε 
λίγες λέξεις και µετά σταµάτησε τροµοκρατηµένος ΣΥΝ. τραυλίζω, κοµπιάζω 2. 
διατυπώνω κάτι διστακτικά και µε ασάφεια, µε µισόλογα: ψέλλισε κάποιες 
δικαιολογίες. — ψέλλισµα (το) [µτγν.] κ. ψελλισµός (ο) [µτγν.]. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ψελλός «αυτός που δεν αρθρώνει σωστά τον λόγο, που 
τραυλίζει», εκφραστ. επίθετο (µε επίθηµα -λο-, πβ. κ. τραυ-λός), προϊόν 
ονοµατοποιίας]. 

ψέλνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {έψαλα} ♦ 1. (µετβ. κ. αµετβ.) ψάλλω (βλ.λ.): (αµετβ.) 
ψέλνει κάθε Κυριακή στον Άγιο Κωνσταντίνο || (µετβ.) οι ψάλτες έψελναν µε 
κατάνυξη το χερουβικό | το τροπάριο τής Κασσιανής ♦ 2. (µετβ.) (µτφ.) λέω 
(κάτι) επίµονα και µονότονα, προκαλώ ενόχληση µε τη συνεχή επανάληψη 
ισχυρισµού, παρατήρησης κ.λπ.: κατάλαβα τι µου λες, µη µε ψέλνεις άλλο || όλη 
την ηµέρα µε έψελνε πάνω απ'το κεφάλι µου, για να του αγοράσω το παιχνίδι- 
ΦΡ. ψέλνω | ψάλλω τον αναβαλλόµενο | τον εξάψαλµο ή τα ψέλνω (σε 
κάποιον) επιπλήττω (κάποιον) πολύ αυστηρά, κάνω (σε κάποιον) δριµύτατες 
παρατηρήσεις, λέω (σε κάποιον) χωρίς περιστροφές όσα (άσχηµα) έχω να του 
πω, κατσαδιάζω: έννοια σου και, όταν έλθει, θα του τα ψάλω για τα καλά || 
όταν γύρισε τα ξηµερώµατα στο σπίτι του, ο πατέρας του τού έψαλε τον 
αναβαλλόµενο ΣΥΝ. µουρµουρίζω, γκρινιάζω ♦ (αµετβ.) 3. (µτφ.) µιλώ µε 
παράξενο τρόπο, λέω ακατανόητα πράγµατα: τι κάθεσαι και ψέλνεις εκεί πέρα; 

ψέµα (το) {ψέµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. καθετί που δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα, η εσκεµµένη παραποίηση ή απόκρυψη τής αλήθειας, κυρ. 
λόγος µη αληθινός, πλαστός ή επινοηµένος: ανόητο | εσκεµµένο | χοντρό | 
αθώο ~ || µας έχεις φλοµώσει στα ~ τον τελευταίο καιρό! || ο γυιος µου είναι 
ανίκανος να πει ψέµατα || αυτό που είπε είναι ένα πελώριο ~, δεν έχει καµία 
σχέση µε την πραγµατικότητα ΣΥΝ. (λόγ.) ψεύδος, ψευδολόγηµα, ψευδολογία, 
ψευτιά ΑΝΤ. αλήθεια- ΦΡ. (α) σώθηκαν | τελείωσαν τα ψέµατα η κατάσταση 
είναι πολύ σοβαρή, δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες υπεκφυγές ή αναβολές 
(β) µε τα ψέµατα µε ασήµαντα µέσα ή προσόντα, χωρίς την απαραίτητη 
προσπάθεια ή προετοιµασία: ~ δεν γίνεται να πετύχεις στις εξετάσεις! (γ) στα 
ψέµατα όχι στην πραγµατικότητα, προσποιητά: 

έκανε τον άρρωστο ~, για να µην πάει σχολείο (δ) κακά τα ψέµατα'. για 
έµφαση και για να δηλώσουµε παραδοχή ή συµφωνία µε ό,τι λέγεται ή 
εννοείται: γερνάµε, ~! || είσαι πολύ καλύτερος µου, ~! (ε) πες το ψέµατα για να 
επικροτήσουµε την αλήθεια των λόγων τού συνοµιλητή µας 2. (µτφ.) καθετί 
µάταιο, εφήµερο, που δηµιουργεί προσδοκίες και τελικά απογοητεύει: πλούτη, 
δόξα, µεγαλεία, όλα είναι ένα τίποτα, ένα ~ || ζω µέσα στο ~. — (υποκ.) 
ψεµατακι (το) (βλ.λ.), (µε-γεθ.) ψεµατάρα (η). 
[ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. ψεϋµα < αρχ. ψεϋσµα (µε αποβολή τού -σ- και 
απλοποίηση τού συµπλέγµατος, πβ. κ. ρεύµα - ρέµα) < ψεύδοµαι (βλ.λ.)]. 

ψεµατακι (το) {χωρ. γεν.} (υποκ.) µικρό, ασήµαντο και (σχετικά) αθώο ψέµα: 
είπα ένα ~, και τι έγινε; 

ψεµατάρης, -α, -ικο {ψεµατάρηδες} (λαϊκ.) αυτός που λέει ψέµατα. [ΕΤΥΜ. < 
ψέµα, -ατός + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. κ. πεισµατ-άρης]. 

ψένω ρ. → ψήνω 
Ψέριµος (η) {Ψερίµου} νησί των ∆ωδεκανήσων Α. τής Καλύµνου και Β. τής 

Κω. [ΕΤΥΜ. Αγν. ετύµου]. 
ψες κ. εψές επίρρ. (λαϊκ.) χθες, κυρ. χθες το σούρουπο, το περασµένο βράδυ: 

«όλη η παρέα πίναµε εψές | εψές σαν όλα τα βραδάκια | να πάνε κάτω τα 
φαρµάκια» (Κ. Βάρναλης). 
[ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. όψες < αρχ. όψέ «αργά» (βλ.λ.), κατ' αναλογίαν προς 
το επίρρ. χθες. Η σηµερινή σηµ. είναι µεσν.]. 

ψεσινός, -ή, -ό (λαϊκ.) τής προηγούµενης ηµέρας ή βραδιάς ΣΥΝ. χθεσινός. 
[ΕΤΥΜ. < όψιµο µεσν. όψεσινός, κατά το χθεσινός]. 

ψευδαδάµας (ο) [1849] {ψευδαδάµ-αντος, -αντα | -αντες, -άντων} (λόγ.) 
ψεύτικο διαµάντι, αποµίµηση διαµαντιού από γυαλί ή κρύσταλλο. 

ψευδαίσθηση (η) [1888] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} 1. ΙΑΤΡ.-ΨΥΧΟΛ. 
λειτουργική διαταραχή τής αισθήσεως, που προκαλείται από διάφορες 
φυσικές ή νοητικές διαταραχές ή επέρχεται ως αντίδραση σε τοξικές ουσίες 
και η οποία εκδηλώνεται συνήθ. µε τη µορφή οπτικών ή ακουστικών εικόνων, 
που δεν ανταποκρίνονται στον πραγµατικό κόσµο (πβ. κ. λ. παραίσθηση) 2. 
(κατ' επέκτ.) κάθε λανθασµένη ιδέα, αντίληψη, άποψη ή εντύπωση: έχω | 
τρέφω ψευδαισθήσεις σχετικά µε την κατάσταση τής χώρας || πρέπει να είµαστε 
ρεαλιστές και να µη ζούµε µε ψευδαισθήσεις || µην έχετε την - ότι τα πράγµατα 
είναι όπως πριν ΣΥΝ. αυταπάτη. Επίσης (παλαιότ.) ψευδαισθησία. — 
ψευδαιοθητικός, -ή, -ό [1891], ψευδαισθητικ-ά /-ώς επίρρ. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού 
γαλλ. hallucination]. 

ψειιδάνθρακας (ο) [1888] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. φλεγµονώδης πάθηση τού 
δέρµατος και τού υποδόριου ιστού, που χαρακτηρίζεται από συρροή 
δοθιήνων, είναι επώδυνη και συνοδεύεται από πυρετό. 

ψευδαπόστολος (ο) [µτγν.] {ψευδαποστόλ-ου | -ων, -ους} 1. ΕΚΚΛΗΣ. αυτός 
που ψευδώς εµφανίζεται ως απόστολος τού Χριστού, που προσποιείται τον 
απόστολο τού Χριστού: η εποχή µας είναι γεµάτη µάγους και ψευδαποστόλους 
2. (κατ' επέκτ.) ο απόστολος τού ψεύδους, αυτός που προπαγανδίζει ή 
διδάσκει ψεύτικα πράγµατα. 

ψευδάργυρος (ο) [µτγν.] {ψευδαργύρου} ΧΗΜ. µέταλλο (σύµβολο Ζη) που 
απαντά στη φύση σε διάφορα ορυκτά και στον ανθρώπινο οργανισµό ως 
ιχνοστοιχείο, έχει χρώµα αργυρόλευκο, µέτρια σκληρότητα και αντοχή και 
επιδέχεται εύκολα στίλβωση· έχει µεγάλη οικονοµική και τεχνολογική 
σηµασία, καθώς από παλιά χρησιµοποιείται για την προστασία άλλων 
µετάλλων (γαλβανισµός κυρ. σιδήρου και χάλυβα) από την ατµοσφαιρική 
διάβρωση: θειικός | θειούχος | φωσφορούχος | χλωριούχος | χρωµικός ~ ΣΥΝ. 
(καθηµ.) τσίγκος (βλ. κ. λ. περιοδικός, ΠΙΝ.). — ψευδαρνυρικός, -ή, -ό 
[1861]. 

ψευδαρνυρούχος, -ος, -ο [1885] (λόγ.) αυτός που αποτελείται από ψευδάργυρο 
ή περιέχει ψευδάργυρο (βλ.λ.): ~ µετάλλευµα | πέτρωµα | κοίτασµα. [ΕΤΥΜ < 
ψευδάργυρος + -ούχος < έχω]. 

ψευδαττικισµός (ο) [1884] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο άτεχνος αττικισµός (βλ.λ.), η 
κακή µίµηση τής αρχαίας αττικής διαλέκτου. 

ψευδεπίγραφος, -η, -ο [µτγν.] 1. αυτός που εµφανίζεται µε το όνοµα άλλου: το 
~ κράτος τής «Μακεδονίας» (δηλ. των Σκοπίων) 2. (για πνευµατικό έργο) 
αυτός που ψευδώς αποδίδεται σε συγκεκριµένο συγγραφέα, ενώ δεν είναι δικό 
του έργο: ~ σύγγραµµα | λόγος | ποίηµα ΣΥΝ. νόθος ΑΝΤ. γνήσιος, 
πραγµατικός 3. αυτός που στην πραγµατικότητα δεν αντιστοιχεί σε αυτό που 
φέρεται ότι είναι: πρόκειται για ένα ~ «δηµοκρατικό» κόµµα || «ο γραµµατέας 
τής Κ.Ε. υπογράµµισε ότι τελείωσε η εποχή των ~ µελών και οµάδων» (εφηµ.). 
— ψευδεπίγραφα επίρρ. 

ψευδής, -ής, -ές {ψευδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)· ψευδέστ-ερος, -ατός} (λόγ.) 1. αυτός 
που δεν είναι αληθής, που δεν ανταποκρίνεται στην αντικειµενική 
πραγµατικότητα (στις «συνθήκες αληθείας»): ~ πληροφορία | είδηση | φήµη | 
στοιχεία ΣΥΝ. ψεύτικος, αναληθής ANT. αληθής, αληθινός 2. αυτός που δεν 
υπάρχει στην πραγµατικότητα, ανυπόστατος: τα Μ.Μ.Ε. δίνουν συχνά ψευδή 
εικόνα τής καθηµερινότητας, προβάλλοντας µόνο τα αρνητικά της 3. (κατ' 
επέκτ.) αυτός που γίνεται µε προσποίηση, ανειλικρίνεια ή µε σκοπιµότητα: ~ 
φιλία | επίδειξη αγάπης | ισχυρισµός | διαβεβαίωση || ~ δήλωση (στην οποία το 
άτοµο δηλώνει εν γνώσει του ψεύτικα στοιχεία ή αποκρύπτει τα αληθινά) || ~ 
καταµήνυση (αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος εν γνώσει καταµηνύει 
άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον τής αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη 
πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξη του) || 
υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως (αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος 
πετυχαίνει µε εξαπάτηση να βεβαιωθεί αναληθώς σε δηµόσιο έγγραφο 
περιστατικό που µπορεί 



ψευδίζω 1985 ψευδώνυµος 
 

να έχει έννοµες συνέπειες, καθώς και όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή 
βεβαίωση για να εξαπατήσω άλλον σχετικά µε το περιστατικό αυτό) ΣΥΝ. 
ανειλικρινής, πλαστός, προσποιητός, υποκριτικός ANT. ειλικρινής, 
πραγµατικός, γνήσιος 4. (µτφ.) παραπλανητικός, αυτός που µπορεί να 
εκληφθεί ως αληθινός: έτσι όπως το παρουσίασε, άφησε ~ εντυπώσεις · 5. 
BOT. ψευδής καρπός ο καρπός που αποτελείται από δύο ή περισσότερα 
καρπόφυλλα τού ίδιου άνθους. — ψευδώς επίρρ. [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες. [ETYM. αρχ. < ψεύδος (βλ.λ.)]. 

ψευδίζω ρ. αµετβ. {ψεύδισα} δεν µπορώ να αρθρώσω καθαρά ορισµένους 
φθόγγους από κακή αρθρωτική συνήθεια (χωρίς να υπάρχει βλάβη των 
φωνητηρίων οργάνων) ΣΥΝ. τσευδίζω. 

ψευδισµός (ο) [1891] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. διαταραχή τού προφορικού λόγου, 
που συνίσταται στη µη καθαρή άρθρωση, στην ελαττωµατική προφορά 
ορισµένων φθόγγων από κακή αρθρωτική συνήθεια, χωρίς να υπάρχει βλάβη 
των φωνητηρίων οργάνων ΣΥΝ. ψεύδισµα, τσεύδι-σµα. Επίσης (καθηµ.) 
ψεύδισµα (το) 

ψευδό- κ. ψευδό- κ. ψευδ- (λόγ.) ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που 
δηλώνουν ότι κάποιος/κάτι: 1. είναι µη γνήσιος, ψευδής, πλαστός, τεχνητός, 
λ.χ. ψευδ-απόστολος, ψευδ-επίγραφος, ψευδο-µάρτυρας, ψευδ-ώνυµο 2. 
υφίσταται, γίνεται, λειτουργεί κ.λπ. προσποιητά, υποκριτικά ή στη φαντασία: 
ψευδ-αίσθηση 3. υπάρχει ή γίνεται κατ' αποµίµηση ενός πράγµατος, λ.χ. ψευδ-
αδάµας, ψευδό-τοι-χος, ψευδο-κλασικισµός, ψευδ-οροφή ΣΥΝ. ψευτο-. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
ψευδής (βλ.λ.) και κανονικά εµφανίζεται ως ψευδό- προ συµφώνου (λ.χ. 
ψευδο-µάρτυς) και ως ψευδ- προ φωνήεντος (λ.χ. ψευδορκία), ενώ απαντά και 
σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. pseudogamie)]. 

ψευδοδίληµµα (το) {ψευδοδιλήµµ-ατος | -ατα, -άτων} το πλαστό, το ψεύτικο 
δίληµµα· αυτό που δεν υφίσταται πραγµατικά, αλλά παρουσιάζεται ως τέτοιο: 
µην παγιδεύεις τη σκέψη σου σε ψευδοδιλήµµα-τα και τεχνητές διαχωριστικές 
γραµµές. 

ψευδ(ο)επιστηµονικός, -ή, -ό αυτός που παρουσιάζεται επιφανειακά και 
παραπλανητικά επιστηµονικός, ενώ δεν είναι στην ουσία του: κείµενα µε ~ 
ύφος, χωρίς πραγµατικό περιεχόµενο. — ψευδ(ο)-επιστήµη (η) [1863]. 

ψευδοκλασικισµός (ο) [1892] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) ο ψευδής κλασικισµός, η 
αποµίµηση των λογοτεχνικών και εικαστικών έργων τής κλασικής 
αρχαιότητας, που περιορίζεται µόνο στα εξωτερικά τους γνωρίσµατα, χωρίς να 
εµβάθυνα στο πνευµατικό τους περιεχόµενο. [ETYM. Μεταφορά τού γερµ. 
Pseudoklassikismus (νόθο συνθ.)]. 

ψευδοκράτος (το) {ψευδοκράτ-ους | -η, -ών} 1. κράτος νοµικά ανύπαρκτο και 
χωρίς καµιά αναγνώριση από διεθνείς οργανισµούς 2. (ει-δικότ.) το βόρειο 
τµήµα τής Κύπρου, που τελεί από το 1974 υπό τουρκική κατοχή (βλ. κ. λ. 
Κύπρος, Αττίλας, Κυπριακό, πράσινος). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. εισβολή. 

ψευδολόγηµα (το) [µτγν.] {ψευδολογήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) λόγος που 
δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια ή την πραγµατικότητα, ψέµα ΣΥΝ. 
ψευδολογία, ψεύδος, ψευτιά, µύθευµα, παραµύθια ANT. αλήθεια. 

ψευδολογία (η) [αρχ.] {ψευδολογιών} (λόγ.) 1. το να λέει κανείς ψέµατα, η 
συνειδητή παραποίηση τής αλήθειας: η ~ δεν τιµωρείται από τον νόµο, αλλά 
είναι ανήθικη ΑΝΤ. ειλικρίνεια 2. (συνεκδ. συνήθ. στον πληθ.) λόγος 
ανακριβής ή αντίθετος προς την αλήθεια, ψέµα ΣΥΝ. ψευδολόγηµα, ψεύδος, 
ψευτιά, µύθευµα, παραµύθια ΑΝΤ. αλήθεια. — ψευδολογώ ρ. [αρχ.] {-είς...}. 

ψευδολόγος, -ος, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που λέει ψέµατα, που παραποιεί 
συνειδητά την αλήθεια ή αφηγείται ανύπαρκτα γεγονότα ΣΥΝ. ψεύτης ΑΝΤ. 
ειλικρινής, φιλαλήθης. 

ψεύδοµαι ρ. αµετβ. αποθ. {µτχ. ενεστ. ψευδόµενος, -η (κ. λόγ. -ένη), -ο | 
εψεύσθην, -ης, -η...} (λόγ.) 1. λέω ψέµατα, αναφέρω πράγµατα ανυπόστατα ή 
παραποιώ συνειδητά την αλήθεια: ψεύδεσθε ασυστόλως, κύριε συνάδελφε! || 
«...πάντοτε την αλήθειαν οµιλούντες, πλην χωρίς µίσος για τους 
ψευδόµενους...» (Κ. Καβάφης) ΣΥΝ. ψευδολογώ 2. ΦΙΛΟΣ, (α) (για λογικούς 
συλλογισµούς ή επιχειρήµατα) είµαι ψευδής ή πληµµελής, συγκρούοµαι µε 
τους λογικούς κανόνες και δεν καταλήγω σε λογικώς αναγκαία συµπεράσµατα 
(β) (για συνθετικές κρίσεις) δεν αποδίδω αυθεντικά την πραγµατικότητα, διότι 
δεν ικανοποιώ το κριτήριο τής αλήθειας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ψεύδω | -οµαι < *pseu-d- (µε παρέκταση -d-), παράλλ. παρεκτεταµένη 
µορφή τού I.E. *bhes- | *bhseu- «φυσώ», πβ. σανσκρ. bhâstrâ- «φυσητήρας», 
αρµ. sut «ψέµα» Η λ. δήλωνε αρχικώς το φύσηµα τού ανέµου, αλλά και τους 
ήχους τού σφυρίγµατος που δεν έχουν συγκεκριµένο νόηµα, µε αποτέλεσµα 
να φθάσει στη σηµ. «εξαπατώ». Το ενεργ. ψεύδω περιέγραφε αρχικώς όλες τις 
µορφές απάτης, όπως το ψέµα, η παραβίαση όρκου, η παραποίηση εγγράφων, 
ενώ το ψεύδοµαι είχε καθαρώς παθητική χρήση. Ήδη στην Αρχ. ο µέσ. τ. 
επικράτησε σε όλες τις χρήσεις]. 

ψευδοµάρτυρας (ο/η) {(θηλ. ψευδοµάρτυρος) | ψευδοµαρτύρων} µάρτυρας 
δίκης που ψεύδεται συνειδητά, που καταθέτει ενώπιον τού δικαστηρίου ψευδή 
στοιχεία ως αληθινά ή/και παρασιωπά άλλα: καταδικάστηκε µε βάση τις 
καταθέσεις ψευδοµαρτύρων. Επίσης (λόγ.) ψευδοµάρτυς [αρχ.] 
{ψευδοµάρτυρος}. 

ψευδοµαρτυρία (η) [αρχ.] {ψευδοµαρτυριών} (λόγ.) ΝΟΜ. η συνειδητή 
κατάθεση ψευδών στοιχείων ως αληθών ή η παραποίηση, διαστρέβλωση 
ή/και ελλιπής παρουσίαση τής αλήθειας από φυσικό πρόσωπο ενώπιον 
δικαστικής αρχής: ο µάρτυρας θα διωχθεί για ~ || καταδικάστηκε βάσει 
ψευδοµαρτυριών. 

ψευδοµαρτυρώ ρ. αµετβ. [αρχ.] {ψευδοµαρτυρείς... | ψευδοµαρτύ- 

ρησα} (λόγ.) καταθέτω ψευδή στοιχεία ή παραποιώ την αλήθεια ενώπιον 
δικαστηρίου. 

ψευδοµονάδα (η) ΒΙΟΛ. γένος παθογόνων βακτηριδίων, που προκαλούν ασθενείς 
στον άνθρωπο, στα ζώα και τα φυτά. [ΕΤΎΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < νεολατ. 
Pseudomonas]. 

ψευδοπατριώτης [1871] κ. ψευτοπατριώτης (ο) {ψευδοπατριω-τών} (κακόσ.) ο 
µη πραγµατικός (αγνός) πατριώτης, αυτός που προσποιείται φιλοπατρία, την 
οποία δεν αισθάνεται, που καπηλεύεται την έννοια και τη σηµασία τού 
πατριωτισµού ΣΥΝ. πατριδοκάπηλος ΑΝΤ. φιλόπατρις, εθνιστής. 

ψευδοπατριωτισµός [1871] κ. ψευτοπατριωτισµός (ο) (κακόσ.) ο ψεύτικος 
πατριωτισµός, η προσποιητή (όχι γνήσια) αγάπη για την πατρίδα: 
χαρακτηριστικό των δηµαγωγών είναι ο ~ τους ΣΥΝ. πατρι-δοκαπηλία ΑΝΤ. 
φιλοπατρία, εθνισµός. 

ψευδοπατωµα (το) {ψευδοπατώµ-ατος | -ατα, -άτων} ο χώρος που µεσολαβεί 
ανάµεσα στο δάπεδο ενός ορόφου και στην οροφή τού αποκάτω. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. faux plancher]. 

ψευδοπρόβληµα (το) {ψευδοπροβλήµ-ατος | -ατα, -άτων} ανύπαρκτο 
πρόβληµα, ζήτηµα που δεν έχει πραγµατική υπόσταση. 

ψευδοπροφήτης (ο) [µτγν.] {ψευδοπροφητών} (λόγ.-κακόσ.) ο ψεύτικος 
προφήτης, αυτός που παριστάνει τον προφήτη ή προφητεύει ψέµατα. 

ψευδορκία (η) [µτγν.] {ψευδορκιών} αξιόποινη πράξη την οποία τελεί όποιος 
δίνει εν γνώσει του ψευδή όρκο σε δίκη. — ψευδορκώ ρ. [αοχ.] {-είς...}. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. ορκίζω. 

ψεύδορκος, -η, -ο [αρχ.] (λόγ.) αυτός που συνειδητά ορκίζεται ψέµατα, που 
δίνει ψεύτικη ένορκη κατάθεση ή διαβεβαίωση στο δικαστήριο: ~ µάρτυρας 
ΣΥΝ. επίορκος. 

ψευδορκώ ρ. → ψευδορκία 
ψευδοροφή (η) ΑΡΧΙΤ. πρόσθετο στοιχείο σε µορφή οροφής, που τοποθετείται σε 

εσωτερικό χώρο κτίσµατος για διακοσµητικούς ή λειτουργικούς λόγους. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. faux plafond]. 

ψευδός, -ή, -ό (για πρόσ.) αυτός που δυσκολεύεται στην άρθρωση ορισµένων 
φθόγγων, ιδ. συµφώνων, λ.χ. τού ψ, αυτός που δεν προφέρει σωστά τις λέξεις. 
Επίσης (λαϊκότ.) τσευδός, -ή, -ό [µεσν.]. — ψευδ-ά | -ώς επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ψευδής, κατά τα επίθ. σε -ος, πβ. κ. ακριβής -ακριβός]. 

ψευδός - τραυλός. Οι λέξεις χρησιµοποιούνται ως χαρακτηρισµοί ατόµων 
που εµφανίζουν διαταραχές στον προφορικό λόγο: ψευδός είναι αυτός που 
έχει δυσκολία στην άρθρωση (προφορά) ορισµένων συµφωνικών φθόγγων 
(τού -σ- ή τού -ρ- ή τού -λ-)· τραυλός είναι αυτός που έχει διακοπές στη 
ροή τού προφορικού λόγου µε επαναλήψεις φθόγγων ή συλλαβών, 
κόµπιασµα κ.λπ. (π.χ. θαθαθα-θάλασσα, κακακακός). Οι αντίστοιχες 
παθήσεις (που δεν οφείλονται σε οργανικές αιτίες) ονοµάζονται ψευδισµός 
και τραυλισµός, ενώ ο τραυλός χαρακτηρίζεται και ως βραδύγλωσσος και 
(σκωπτ.) κεκές. 

ψεύδος (το) {ψεύδ-ους | -η, -ών} (λόγ.) 1. καθετί που δεν είναι αληθινό, λόγος 
που σκοπίµως δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα: λέει ασύστολα 
ψεύδη, προκειµένου να θεµελιώσει τις κατηγορίες του || σε αυτή την υπόθεση 
είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς το ~ από την αλήθεια ΣΥΝ. ψέµα, ψευτιά, 
(λόγ.) ψευδολογία ΑΝΤ. αλήθεια· ΦΡ. (α) τα κατά συνθήκην ψεύδη ψέµατα 
που λέγονται για λόγους κοινωνικής συµβατικότητας, που αιτιολογούνται από 
τις κοινωνικές συµβάσεις (β) ανιχνευτής ψεύδους βλ. λ. ανιχνευτής 2. ΦΙΛΟΣ, 
(α) (στη Λογική) κάθε ψευδής πρόταση ή απατηλός συλλογισµός: ~ πρώτον 
(βασικό σφάλµα συλλογισµού, από το οποίο προκύπτουν εσφαλµένα 
συµπεράσµατα) (β) (στη θεωρία τής γνώσης) η αντιστοιχία πράγµατος και νου 
(rei et intellectus). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ψεύδος < ψεύδω | 
-οµαι (βλ.λ.)]. 

ψευδόσοφος (ο) [µτγν.] {ψευδοσόφ-ου | -ων, -ους} πρόσωπο το οποίο 
παρουσιάζεται ως σοφός ενώ στην πραγµατικότητα δεν είναι. 

ψευδότιτλος (ο) {-ου κ. -ίτλου | -ων κ. -ίτλων, -ους κ. -ίτλους} συντοµευµένος 
συνήθ. τίτλος βιβλίου, που αναφέρεται στην τρίτη σελίδα του (µετά το πρώτο 
λευκό φύλλο τού βιβλίου) χωρίς άλλα στοιχεία τής έκδοσης. 

ψευδότοιχος (ο) [1892] τοίχος που δεν είναι φτειαγµένος από τούβλα, πέτρα ή 
τσιµέντο αλλά από διαφορετικά υλικά (π.χ. ξύλο, πλαστικό κ.λπ.). 

φευδωνυµία (η) [µεσν.] {δυσχρ. ψευδωνυµιών} (λόγ.) το να έχει κα-νείς/κάτι 
ψευδώνυµο, η ψεύτικη επωνυµία: ~ καλλιτέχνη | επιχείρησης.  # 

ψευδώνυµος, -η, -ο (λόγ.) 1. (γενικά) αυτός που έχει ή χρησιµοποιεί ψεύτικο 
όνοµα: ~ επιχείρηση | οργανισµός | εταιρεία 2. (κατ' επέκτ.) αυτός που 
ονοµάζεται από τους άλλους ή είναι γνωστός µε όνοµα που δεν του ανήκει: ~ 
νοµοσχέδιο | άρθρο | σύγγραµµα 3. (ειδικότ.-συ-χνότ.) ψευδώνυµο (το) 
{ψευδωνύµ-ου | -ων) πλαστό (φανταστικό) όνοµα ή ονοµατεπώνυµο, που 
χρησιµοποιείται συνήθ. από τους συγγραφείς και τους καλλιτέχνες αντί τού 
πραγµατικού τους ονόµατος: φιλολογικό | καλλιτεχνικό ~ || το «Ελύτης» ήταν 
φιλολογικό ~ τού ποιητή Οδυσσέα Αλεπουδέλη || «Μυρτιώτισσα» είναι το 
φιλολογικό ~ τής ποιήτριας θεώνης ∆ρακοπούλου. — ψευδωνύµως επίρρ. 
[αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όνοµα. 
[ΕΤΎΜ. αρχ. < ψευδ(ο)- + -ώνυµος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν 
συνθέσει) < δνυµα, αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 



ψευταράκος 1986 ψηλαφώ 
 

ψευταράκος κ. ψευτάκος κ. ψευτράκσς (ο) (χαϊδευτ.) αυτός που 
ψεύδεται αθώα ή που λέει κάπου-κάπου ψέµατα και κάνει µι-
κροκατεργαριές: τι λες πάλι, βρε ψευτάκο; || κοίτα τι πήγε και σκά-
ρωσε ο ψευταράκος! ΣΥΝ. κατεργάρης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κατεργάρης. 
[ΕΤΥΜ < ψευταράς + υποκ. επίθηµα -άκος]. 

ψευταράς (ο) {ψευταράδεςί,ψευταρού (η) {ψευταρούδες} (µεγεθ.-
λαϊκ.) πρόσωπο που λέει µεγάλα ή πολλά ψέµατα και κάνει µεγάλες 
κατεργαριές: µην πιστεύετε τίποτε απ' ό,τι λέει αυτός ο ~. Επίσης 
ψεύταρος (ο). [ΕΤΥΜ < ψεύτης + µεγεθ. επίθηµα -αράς, πβ. κ. παιδ-
αράς). 

ψεύτης (ο) {ψευτών}, ψεύτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που 
λέει ψέµατα, που παραποιεί ή αποκρύπτει την αλήθεια: µην τον πι-
στεύεις, είναι ~ πέρα για πέρα || δεν επιτρέπω σε κανέναν να µε απο-
καλεί ψεύτη ΣΥΝ. ψευδολόγος ANT. ειλικρινής· ΦΡ. (α) ο Θεός να µε 
βγάλει ψεύτη µακάρι να αποδειχθεί ότι έχω άδικο: αν συνεχίσουµε 
έτσι, θα καταστραφούµε και µακάρι ~ (δηλ. να αποδειχθεί ότι έχω 
άδικο) (β) (παροιµ.) ο κλέφτης είδε τον ψεύτη κι έστριψε ο ψεύτης 
είναι πιο επικίνδυνος από τον κλέφτη (γ) (παροιµ.) ρώτα τον µπάρ-
µπα µου τον ψεύτη | έχω µάρτυρα τον µπάρµπα µου τον ψεύτη για 
αυτούς που επικαλούνται τη µαρτυρία αναξιόπιστων ανθρώπων (δ) 
(παροιµ.) ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται ο ψεύ-
της και ο κλέφτης σύντοµα αποκαλύπτονται 2. (κατ' επέκτ.) πρόσωπο 
που µε τα ψέµατα εξαπατά τους άλλους, που χρησιµοποιεί το ψέµα 
για ιδιοτελείς σκοπούς: αυτοί οι ~, αν πέσεις στα νύχια τους, θα σε 
γδάρουν ΣΥΝ. απατεώνας, κατεργάρης. 
[ΕΤΥΜ µεσν. < αρχ. ψεύστης (µε ανοµοιωτική αποβολή τού -σ-) < ψεύ-
δω | -οµαι (από το θ. τού αορ. έ-ψεύσ-θην)]. 

ψευτιά (η) (λαϊκ.) 1. ψεύτικος λόγος και γενικά καθετί που δεν αντα-
ποκρίνεται στην αλήθεια ή στην πραγµατικότητα: τι ψευτιές είναι 
αυτές που λες; || µην τα πιστεύεις αυτά, είναι όλα ψευτιές ΣΥΝ. ψέµα, 
(λόγ.) ψεύδος, ψευδολογία ΑΝΤ. αλήθεια 2. (µτφ.) καθετί που απογοη-
τεύει στο τέλος, που αποδεικνύεται µάταιο, εφήµερο, αυταπάτη: ο 
κόσµος είναι µια ~. 

ψευτίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ψεύτισ-α, -µένος} (λαϊκ.) ♦ 1. (µετβ.) κα-
τασκευάζω κάτι µε υλικά ή εργασία κατώτερης ποιότητας και γενικά 
το κάνω χειρότερο, ενεργώ έτσι ώστε να υποβαθµιστεί η ποιότητα 
του: κοιτάξτε να µην ψευτίσετε τα προϊόντα σας | τη δουλειά σας || τα 
ψεύτισαν τώρα πια τα αυτοκίνητα! ΣΥΝ. νοθεύω, αλλοιώνω, χαλάω 
ANT. βελτιώνω, προάγω ♦ (αµετβ.) 2. κατασκευάζοµαι µε υλικά ή 
εργασία κατώτερης ποιότητας, γίνοµαι χειρότερος, υποβαθµίζεται η 
ποιότητα µου: όλα τα προϊόντα τους έχουν ψευτίσει τώρα τελευταία || 
οι υπηρεσίες σε αυτό το ξενοδοχείο έχουν ψευτίσει πολύ || όλα ψεύ-
τισαν στις µέρες µας ΣΥΝ. νοθεύοµαι, αλλοιώνοµαι, χαλάω, χειροτε-
ρεύω ΑΝΤ. βελτιώνοµαι 3. (για ιδανικά, αξίες) χάνω την αξ,ία και την 
ποιότητα µου: έχουν ψευτίσει σήµερα ο πατριωτισµός και η ανδρεία 
ΣΥΝ. υποβιβάζω, υποβιβάζοµαι. — ψεύτισµα (το). [ΕΤΥΜ < ψεύτης], 

ψεύτικος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. µη αληθής, αυτός που δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγµατικότητα: ~ είδηση | πληροφορία | φήµη | στοιχείο || η 
ιστορία είναι εντελώς ~ ΣΥΝ. (λογιότ.) ψευδής, αναληθής, ανυπόστα-
τος ΑΝΤ. αληθής, αληθινός, πραγµατικός, ειλικρινής 2. (κατ' επέκτ.) 
αυτός που γίνεται µε προσποίηση ή είναι το αποτέλεσµα προσποίη-
σης, µη γνήσιος: ~ όρκος | δάκρυ | λόγια | υποσχέσεις | αγάπη | ευ-
λάβεια | συµπόνια | γέλιο | εγκαρδιότητα | αδιαφορία || ό,τι λέει 
ακούγεται ψεύτικο || όλα πάνω της είναι ψεύτικα ΣΥΝ. προσποιητός, 
φτειαχτός, εικονικός ANT. πραγµατικός, γνήσιος, αυθεντικός 3. (µτφ.) 
µη φυσικός, αυτός που δεν υπάρχει από µόνος του, αλλά κατασκευ-
άζεται ως αποµίµηση τού φυσικού ή τού πραγµατικού: ~ λουλούδια | 
δόντι || ~ ρολόι | όπλο | διαµάντι | φρούτα (διακοσµητικά) ΣΥΝ. τε-
χνητός, φτειαχτός ΑΝΤ. φυσικός, πραγµατικός 4. πλαστός: βάζω ~ 
υπογραφή (πλαστογραφώ την υπογραφή άλλου) || ~ διαθήκη | έγγραφο 
| χαρτονόµισµα | διαβατήριο | ταυτότητα | βιογραφικό | τίτλος 
σπουδών || τον έπιασαν, γιατί ταξίδευε µε ~ όνοµα 5. αυτός που απο-
τελεί κακή αποµίµηση τού πραγµατικού, που κατασκευάζεται µε 
σκοπό να παραπλανήσει: ~ παράς | λίρα ΣΥΝ. κίβδηλος, κάλπικος 
ΑΝΤ. γνήσιος, αληθινός 6. (µτφ.) κατασκευασµένος πρόχειρα και µε 
φθηνά υλικά και γενικά αυτός που θεωρείται µικρής αξίας ή σπου-
δαιότητας: είναι - αυτό το ύφασµα || ~ παπούτσια πήγες και πήρες, γι' 
αυτό χάλασαν κιόλας! ΣΥΝ. ευτελής, άχρηστος, ελαττωµατικός, 
σκάρτος ΑΝΤ. γερός, καλοφτειαγµένος 7. (µτφ.) αυτός που είναι µά-
ταιος, εφήµερος, που γεννά προσδοκίες και όνειρα, αλλά στο τέλος 
απογοητεύει: «~ είναι ο ντουνιάς και ~ η ζωή µας, αφού στη µαύρη 
γης θα µπει | µια µέρα το κορµί µας» (λαϊκ. τραγ.). [ΕΤΥΜ < ψεύτης 
(πβ. µτγν. ψεύστ-ικος)]. 

ψεύτισµα (το) -> ψευτίζω 
ψευτο- κ. ψευτό- κ. ψευτ- (λαϊκ.) α' συνθετικό που δηλώνει το 
ψεύτικο, το πλαστό ή το ευτελές (βλ. κ. ψευδό-): ψευτο-γιατρός, ψευ-
το-δουλειά, ψευτο-ζώ, ψευτό-πραµα. 
[ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. ψεύ-
της]· 

ψευτογιατρός (ο) (λαϊκ.) αυτός που παριστάνει τον γιατρό, χωρίς να 
έχει τις κατάλληλες γνώσεις, χωρίς να έχει σπουδάσει ιατρική: µην 
εµπιστεύεσαι τα γιατροσόφια των ~ ΣΥΝ. κοµπογιαννίτης. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. οδοντίατρος. 

ψευτοδουλειά (η) (λαϊκ.) 1. δουλειά πρόχειρη, που έχει γίνει χωρίς 
προσοχή και επιµέλεια: το πραγµατικό κόσµηµα απαιτεί σκληρή δου-
λειά και έµπειρο τεχνίτη- µε ψευτοδουλειές δεν γίνεται || τα έπιπλα 
αυτά είναι σκάρτα, έχουν γίνει µε - ΣΥΝ. φτηνοδουλειά, παλιοδου-
λειά 2. ευκαιριακή εργασία, όχι σταθερή και µόνιµη, που δεν προ-
σφέρει στον εργαζόµενο ικανοποιητική αµοιβή: πώς να τα βγάλει πέ- 

ρα µ ' αυτή την ~! — ψευτοδουλεύω ρ. (σηµ. 2). 
ψευτοευγένεια (η) {ψευτοευγενειών} ψεύτικη, υποκριτική ευγένεια. 
ψευτοζώ ρ. αµετβ. {ψευτοζείς... | ψευτόζησα} (λαϊκ.) ζω µε µεγάλες 
στερήσεις και δυσκολίες, κακοπερνώ: µε τα χίλια βάσανα καταφέ-
ραµε και ψευτοζήσαµε τον πρώτο καιρό µετά την καταστροφή... ΣΥΝ. 
ψευτοπερνώ, κουτσοπερνώ, (λόγ.) φυτοζωώ ANT. καλοζώ, (λόγ.-σπα-
νιότ.) ευπορώ. 

ψευτοθόδωρος (ο) (ως χαρακτηρισµός) ο κατά σύστηµα ψεύτης: «Τα 
διαστρέβλωσαν οι δηµοσιογράφοι, είπε αναιδέστατα ως άλλος ~, αυτά 
που όλοι τον άκουσαν να ξεστοµίζει από τηλεοράσεως» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ Πιθ. από απατεώνα τής Αθήνας τού 19ου αι. µε το όνοµα Θό-
δωρος, ο οποίος έλεγε µεγάλα ψέµατα µε πειστικό τρόπο (λ.χ. κάποτε 
«πούλησε» σε βοσκό τους βασιλικούς κήπους, µε αποτέλεσµα ο 
τελευταίος να φέρει εκεί τα κοπάδια του το επόµενο πρωί)]. 

ψευτοκακοµοιριά (η) {χωρ. πληθ.} το να προσποιείται κάποιος ότι 
δυστυχεί, ότι υποφέρει. — ψευτοκακόµοιρος, -η, -ο. 

ψευτοκοιµάµαι ρ. αµετβ. {ψευτοκοιµήθηκα} 1. προσποιούµαι ότι 
κοιµάµαι 2. κοιµάµαι για πολύ λίγη ώρα ή λίγο και µε διακοπές: είχα 
µεγάλη ανησυχία και δεν κοιµήθηκα καλά, ψευτοκοιµήθηκα λίγο. 

ψευτοµαγκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.} άνδρας που παριστάνει τον µά-
γκα, χωρίς να είναι ΣΥΝ. κουραδόµαγκας. 

ψευτοπαλληκαράς (ο) {ψευτοπαλληκαράδες} άνδρας που παριστάνει 
τον παλληκαρά, τον γενναίο, χωρίς να είναι ΣΥΝ. κουραδόµαγκας. 

ψευτοπατριώτης (ο) ** ψευδοπατριώτης 
ψυτοπατριωτισµός (ο) -> ψευδοπατριωτισµός 
ψευτοπατωµα (το) {ψευτοπατώµ-ατος | -ατα, -άτων} υπόστρωµα από 

σανίδες πάνω στο οποίο τοποθετείται το κανονικό πάτωµα. 
ψευτοπερνώ ρ. αµετβ. {ψευτοπερνάς... | ψευτοπέρασα} (λαϊκ.) περνώ 

µε τα ψέµατα, µε µεγάλες στερήσεις και δυσκολίες· ψευτοζώ ΣΥΝ. 
κουτσοπερνώ, κακοζω, (λόγ.) φυτοζωω ANT. καλοζώ, (λόγ.) ευπορώ. 

ψευτόπραµα (το) {ψευτοπράµ-ατος | -ατα, -άτων) 1. αντικείµενο χω-
ρίς ιδιαίτερη αξία ή πρόχειρης κατασκευής: αγόρασε ένα -, ίσα-ίσα 
για να κάνει σήµερα τη δουλειά του, µέχρι ν'αγοράσει κάτι τής προ-
κοπής 2. ψευτοπράµατα (τα) πράγµατα χωρίς ιδιαίτερη αξία, ασή-
µαντα: -Είπε στη διάλεξη τίποτε σοβαρό; -Μπα, ~. 

ψευτοφιλόοοφος (ο) {ψευτοφιλοσόφων} ο αµπελοφιλόσοφος (βλ.λ.). 
— ψευτοφιλοσοφία (η). 

ψευτοφυλλάδα (η) (λαϊκ.) έντυπο ή βιβλίο που δηµοσιεύει ψευδείς 
ειδήσεις ή ανακρίβειες, που έχει ευτελές και κακόγουστο περιεχόµε-
νο: η επιστήµη γίνεται µε συγγράµµατα, όχι µε ψευτοφυλλάδες. 

ψήγµα (το) {ψήγµ-ατος | -ατα, -άτων) (λόγ.) 1. λεπτότατο κοµµάτι µε-
τάλλου ή άλλου υλικού, που προήλθε από απόξεση και τριβή: το µη-
χανουργείο είναι γεµάτο ψήγµατα σιδήρου ΣΥΝ. τρίµµα, ρίνισµα, κόκ-
κος 2. (ειδικότ.) άµορφη µάζα µετάλλου, διαβρωµένη από το νερό, 
που βρίσκεται συνήθ. στις όχθες λιµνών, ποταµών κ.λπ. µέσα στη λά-
σπη: - χρυσού | αργύρου | χαλκού 3. (κατ' επέκτ.-µτφ.) πολύ µικρό 
κοµµάτι, δείγµα: δεν υπάρχει ούτε ~ αλήθειας σε αυτή την ιστορία. 
[ΕΤΥΜ < αρχ· ΨήΥβοι < ψήχω «ξυστρίζω, τρίβω, βουρτσίζω» < *ψήω 
(απρφ. ψήν) + παραγ. επίθηµα -χω, πβ. κ. σµήγµα - σµήχω. Βλ. κ. ψή-
νω]. 

ψήκτρα (η) {ψηκτρών} (λόγ.) 1. εργαλείο από ισοµήκεις τρίχες, ίνες ή 
σύρµατα, το οποίο χρησιµοποιείται για απόξεση, καθαρισµό ή στίλ-
βωση αντικειµένων ή τού τριχώµατος των ζώων ΣΥΝ. (καθηµ.) βούρ-
τσα, ξύστρα, ξυστρί 2. ΦΥΣ. (στον ηλεκτρισµό) σταθερό αγώγιµο σώ-
µα ή εξάρτηµα, το οποίο εξασφαλίζει τη συνεχή ηλεκτρική σύνδεση 
ανάµεσα στο σταθερό και στο κινητό µέρος ηλεκτρικής µηχανής. 
[ΕΤΥΜ αρχ. < ψήχω (βλ. κ. ψήγµα) + παραγ. επίθηµα -τρα, πβ. κ. χύ-
τρα]. 

ψηκτροποιός (ο) [1856] ο κατασκευαστής ψηκτρών. 
ψηλά επίρρ. 1. σε µεγαλύτερο ύψος από το κανονικό ή το συνηθισµέ-
νο- συνήθ. σε υψόµετρο, σε σηµείο που απέχει αρκετά από το έδαφος: 
ο φάκελος είναι ~ στο ράφι || ανεβαίνω ~ στο βουνό || «~ τη χτίζεις τη 
φωλιά» (δηµοτ. τραγ.) || το µπαλκόνι βρίσκεται ~ ΑΝΤ. χαµηλά· ΦΡ. από 
ψηλά ano σηµείο µε µεγάλο υψόµετρο: κατέβηκε ~ || του φώναξα ~ 2. 
(µτφ.) (α) από τον ουρανό: ένα αντικείµενο έπεσε ~ (β) από τον Θεό: 
οι πιστοί περίµεναν βοήθεια ~ 3. σε ανώτερο επίπεδο ή κοινωνική κα-
τάσταση: αγωνίζεται να φτάσει ~ στον επαγγελµατικό του χώρο || έχει 
πολλές φιλοδοξίες και στοχεύει ~ 4. προς τα πάνω: κοιτάζω ~ ΦΡ. (α) 
ψηλά τα χέρια! διαταγή ενόπλου προς αντίπαλο ή άοπλο να υψώσει 
τα χέρια, ώστε να µην κάνει επικίνδυνες κινήσεις: ο ληστής 
προέτεινε το όπλο του προς τους υπαλλήλους τής τράπεζας και φώ-
ναξε: «~!» (β) παίρνω ψηλά τον αµανέ δείχνω υπεροψία, αλαζονεία: 
πολύ ψηλά τον έχει πάρει τον αµανέ και κάποιος πρέπει να τον βάλει 
στη θέση του (γ) το κεφάλι ψηλά (i) ως ένδειξη ότι κάποιος είναι 
τίµιος και αξιοπρεπής και υπερήφανος γι' αυτό: περπατάω µε ~ στην 
κοινωνία (ii) µε θάρρος, µε υψηλό ηθικό: συνέχιζαν τον αγώνα µε ~ 
παρά τις αντιξοότητες. — (υποκ.) ψηλούτσικα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
ψηλός. 

ψηλαρµενιζω ρ. αµετβ. {ψηλαρµένισα} (λαϊκ.) 1. (σπάν.) αρµενίζω 
στα ψηλά, πετώ 2. (µτφ.-συχνότ.) έχω µεγάλη ιδέα για τον εαυτό µου, 
κοµπάζω: πολύ ψηλαρµενίζεις τώρα τελευταία ΣΥΝ. υπερηφανεύο-
µαι, επαίροµαι, µεγαλοπιάνοµαι. 

ψηλάφηση (η) → ψηλαφίζω 
ψηλαφητός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός τον οποίο µπορεί κανείς να ψηλα-
φίσει, να αγγίξει, να πιάσει ή να αισθανθεί µε την αφή: ~ όγκος | 
εξόγκωµα | εσοχή ΣΥΝ. απτός, αισθητός. Επίσης ψηλαφιστός — ψη-
λαφητά κ. ψηλαφιστά επίρρ. κ. (λόγ.) ψηλαφητί επίρρ. 

ψηλαφώ [µτγν.] κ. ψηλαφίζω ρ. µετβ. {ψηλαφ-είς κ. (ορθότ.) -άς... | 



ψηλαφιστά 1987 ψηστικά 
 

ψηλάφ-ισα κ. -ησα, -ούµαι, -είται κ. (ορθότ.) -ώµαι, -άται..., -ήθηκα κ. -
ίστηκα, -ηµένος κ. -ισµένος} 1. αγγίζω (κάτι) ελαφρά µε τις άκρες 
των δαχτύλων µου: ψηλάφησε τη γραβάτα του, για να δει αν ο κόµπος 
είναι εντάξει || ψηλάφησε το ύφασµα µέσα στα δάχτυλα της ΣΥΝ. 
(λόγ.) ψαύω, ψαχουλεύω, πασπατεύω 2. (ειδικότ.) εξετάζω (σώµα ή 
αντικείµενο) ψαχουλευτά, προσπαθώ να βρω (κάτι) ψάχνοντας µε τα 
δάχτυλα: ο γιατρός ψηλάφησε τον όγκο, για να δει πόσο έχει ανα-
πτυχθεί || ψηλάφησα την κλειδαριά στο σκοτάδι, για να βάλω το κλειδί 
ΣΥΝ. εξετάζω, ψάχνω, αναζητώ 3. (κατ' επέκτ.) αγγίζω θωπευ-τικά µε 
τα δάχτυλα, χαϊδεύω: το παιδί ψηλάφησε το πρόσωπο τής µητέρας του 
ΣΥΝ. θωπεύω 4. (µτφ.) εξετάζω ένα θέµα, το προσεγγίζω, συνήθ. όχι 
εξαντλητικά: «στο βιβλίο τους ψηλαφούν τις συµπεριφορές, τα ήθη, 
τις στάσεις τής κοινωνίας εκείνης τής εποχής» (εφηµ.). — ψηλάφηση 
(η) [αρχ.] κ. ψηλάφισµα (το) κ. ψηλαφισµός (ο). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ψηλαφώ (-άω), εκφραστ. p., αβεβ. ετύµου. Είναι δύσκολο να γίνει 
ανεπιφύλακτα αποδεκτή η παλαιότερη εκδοχή τού συµ-φυρµού 
µεταξύ των ρ. ψάλλω (αόρ. έψηλα | έψαλα) και άφάω (< άφή), αφού 
δεν αιτιολογείται η παρουσία αοριστικού θ. στη λ. ψηλαφώ. Ωστόσο, 
εξίσου αβέβαιη παραµένει η υπόθεση τής αναγωγής σε α' συνθ. 
*ψάλά (τεχν. όρ.) µέσω τής επίδρ. τού µτγν. µηλ-αφάω «δοκιµάζω µε 
τη µήλη (χειρουργικό εργαλείο)»- πρόκειται για συµπτωµατική 
µάλλον σχέση, αφού δεν δικαιολογείται και χρονικά]. 

ψηλαφιστά επίρρ.· αγγίζοντας µε τις άκρες των δαχτύλων, ψαχου-
λευτά: προχωρούσαµε ~ στο σκοτάδι, για να µην πέσουµε ο ένας πά-
νω στον άλλον ΣΥΝ. ψηλαφητά. 

ψηλαφώ ρ. → ψηλαφίζω 
ψηλέας (ο) {χωρ. πληθ.) (σκωπτ.-καθηµ.) πολύ ψηλός άνδρας: βρε ψη-
λέα, κατέβα να φάµε! 

ψηλό- κ. ψηλό- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώ-
νουν ότι κάποιος/κάτι έχει µεγάλο ύψος: ψηλο-τάβανος, ψηλο-τά-
κουνος, ψηλό-λιγνος || (κ. ειρων.-µειωτ.) ψηλο-λέλεκας, ψηλο-µύτης. 

ψηλοκάπουλος, -η, -ο 1. (για ζώα) αυτός που έχει ψηλά καπούλια, 
νώτα που προεξέχουν: ~ φοράδα 2. (για γυναίκες) αυτή που έχει ψη-
λά οπίσθια: ~ γυναίκα. 

ψηλόκορµος, -η, -ο αυτός που έχει ψηλό κορµό: ~ δέντρο. 
ψηλοκρεµαστός, -ή, -ό 1. (κυριολ.) αυτός που κρέµεται από ψηλά 2. 
(συχνότ.) αυτός που ρίχνεται έτσι, ώστε να πέσει στον στόχο από 
ύψος και κατακόρυφα: ~ βολή | µπαλιά (στο ποδόσφαιρο). — ψηλο-
κρεµαστά επίρρ. 

ψηλολέλεκας (ο) {χωρ. γεν. πληθ.) (ειρων. για πρόσ.) άνθρωπος ψη-
λός και πολύ αδύνατος, χωρίς ίχνος χάρης και κοµψότητας ANT. ΚΟ-
ντοστούπης. 

ψηλόλιγνος, -η, -ο ψηλός και λιγνός, αυτός που έχει ύψος µεγαλύτερο 
από το κανονικό και είναι πολύ αδύνατος: ~ κοπέλα || (µτφ.) ο 
καπνός ανέβαινε ~ στον ουρανό ΑΝΤ. κοντόχοντρος. 

ψηλοµύτης, -α, -ικο (λαϊκ.) αυτός που έχει µεγάλη ιδέα για τον εαυτό 
του, που καυχάται για αυτά που έχει ή είναι: η γυναίκα του είναι 
πολύ - ΣΥΝ. υπερήφανος, εγωιστής, ακατάδεκτος, (λόγ.) επηρµένος. 

Ψηλορείτης (ο) η Ίδη (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. Από τη συνεκφορά Ψηλά Όρη 
(συνθ. εκ συναρπαγής), πβ. κ. Αγιορείτης]. 

ψηλός, -ή, -ό κ. (λαϊκ.) αψηλός 1. αυτός που έχει ανάστηµα ή ύψος 
µεγαλύτερο από το µέσο (βλ. κ. λ. υψηλός): ~ άνθρωπος | παιδί | κο-
πέλα || πόσο - είσαι; (τι ύψος έχεις;) || - καπέλο (µε ψηλό γύρο) | µπό-
τες (που φθάνουν ώς το γόνατο) | βουνό (µε µεγάλο υψόµετρο) ΣΥΝ. 
(για πρόσ.) υψηλόσωµος ANT. κοντός, (για πρόσ.) βραχύσωµος 2. (ει-
δικότ. για τόπους) αυτός που βρίσκεται σε αρκετό ύψος από ορισµένη 
επιφάνεια, ιδ. από την επιφάνεια τής θάλασσας: -χωριό | σηµείο | 
ξωκκλήσι ΣΥΝ. ορεινός ΑΝΤ. χαµηλός, πεδινός 3. ψηλά (τα) σηµείο µε 
µεγάλο υψόµετρο: τι καιρό κάνει εκεί στα ~; ΦΡ. (παροιµ.) απ' τα ψη-
λά στα χαµηλά (κι απ' τα πολλά στα λίγα) από ανώτερη ή καλύτερη 
κατάσταση σε κατώτερη ή χειρότερη: χρεωκόπησε η εταιρεία του και 
βρέθηκε ~ (πβ. παροιµ. από δήµαρχος κλητήρας). — ψηλά επίρρ. 
(βλ.λ.) ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. υψηλός]. 

ψηλός - χαµηλός, κοντός, παχύς, χοντρός, αδύνατος κ.λπ. Οι ση-
µασίες τέτοιων επιθέτων συνιστούν εγγενώς ένα είδος συγκρίσεως 
και συσχετισµού προς ορισµένη «νόρµα». Έτσι λ.χ. ψηλός χαρα-
κτηρίζεται κάποιος σε σχέση µε νοητό, ιδεατό τύπο («νόρµα») που 
ορισµένη κοινωνία (οι Έλληνες εν προκειµένω) θεωρεί ως µέτρο 
συγκρίσεως για να θεωρηθεί κανείς ψηλός ή κοντός- το ίδιο ισχύ-
ει για τα παχύς | χοντρός | αδύνατος που προϋποθέτουν τη δική 
τους «νόρµα». Εδώ ισχύει ότι η κρίση είναι σύγκριση. Απόλυτη έν-
νοια των ψηλός | κοντός κ.λπ. δεν υπάρχει. 
Ειδικότερα για το ψηλός σηµειώνεται ότι χρησιµοποιείται τόσο 
για ανθρώπους όσο και για πράγµατα (ψηλός άντρας, ψηλό βου-
νό), σε αντίθεση προς τα αντώνυµά του κοντός και χαµηλός, που 
χρησιµοποιούνται κυρ. για πρόσωπα και για πράγµατα αντιστοί-
χως (κοντός άντρας, χαµηλός φράκτης). 

ψηλοτάβανος, -η, -ο (λαϊκ. για κτήριο ή τµήµα κτηρίου) που έχει 
ψηλό ταβάνι, υψηλή οροφή: ~ σπίτι | δωµάτιο ! διαµέρισµα ΑΝΤ. χα-
µηλοτάβανος. 

ψηλοτάκουνος, -η, -ο (λαϊκ.) 1. (για υποδήµατα) αυτός που έχει ψηλά 
τακούνια: ~ γόβες | µπότες ΑΝΤ. χαµηλός, χαµηλοτάκουνος 2. (ει-
δικότ.) ψηλοτάκουνα (τα) ζευγάρι παπουτσιών µε ψηλά τακούνια. 

ψηλούτσικος, -η (λαϊκότ. -ια), -ο (λαϊκ.) αυτός που είναι κάπως ψη-
λός ή αρκετά ψηλός, αυτός που δεν έχει πολύ µεγάλο ύψος, αλλά ξε-
περνά κάπως το συνηθισµένο: ~ βουνό | παιδί ΑΝΤ. χαµηλούτσικος, 

κοντούτσικος. 
[ΕΤΎΜ. < ψηλός + υποκ. επίθηµα -ούτσικος]. 

ψήλωµα (το) [µεσν.] {ψηλώµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. εξόγκωµα τού εδά-
φους, µέρος ή περιοχή που βρίσκεται σε αρκετά µεγάλο ύψος από 
την επιφάνεια τής θάλασσας: έχτισε το σπίτι του στα ~, για να 
αγναντεύει το πέλαγος || «πάνω στα ~, βόσκοντας τα πρόβατα» (Ζ. 
Παπαντωνίου) ΣΥΝ. ύψωµα, λόφος 2. η αύξηση σε ύψος: το ~ τού παι-
διού | τού δέντρου | τού σπιτιού ΑΝΤ. χαµήλωµα. Επίσης (λαϊκότ.) ψη-
λωσιά (η) (σηµ. 1). 

ψηλώνω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [µεσν.] {ψήλωσα} ♦ 1. (αµετβ.) παίρνω 
ύψος, αυξάνω σε ανάστηµα, γίνοµαι ψηλός ή ψηλότερος από όσο 
ήµουν πριν: πόσο ψήλωσε αυτό το παιδί! || τα σηµερινά παιδιά ψη-
λώνουν πολύ || αυτό το κυπαρίσσι όλο και ψηλώνει ΣΥΝ. µεγαλώνω, 
αναπτύσσοµαι ΑΝΤ. χαµηλώνω, κονταίνω ♦ 2. (µετβ.) καθιστώ κάτι 
ψηλό ή ψηλότερο από όσο ήταν, του δίνω ύψος: σκέπτοµαι να ψηλώ-
σω τον µαντρότοιχο, για να µη µπορεί να πηδήξει κανείς µέσα ΣΥΝ. 
υψώνω ANT. χαµηλώνω. 

ψηλωσιά (η) ~» ψήλωµα 
ψήνω κ. (λαϊκ.) ψένω ρ. µετβ. {έψησα, ψή-θηκα, -µένος} 1. υποβάλλω 
ή εκθέτω (κάτι) στην επίδραση τής φωτιάς, το επεξεργάζοµαι µε τη 
φωτιά: ~ τούβλα 2. (συχνότ.) παρασκευάζω φαγητό ή ρόφηµα µε τη 
βοήθεια τής φωτιάς, το βάζω πάνω σε µαγειρική ή άλλη εστία, για να 
γίνει κατάλληλο προς βρώση ή πόση: ψήσαµε µπριζόλες στο τζάκι || 
πρέπει να το βάλεις στον φούρνο και να το ψήσεις σε σιγανή φωτιά || ~ 
ψωµί | κέικ | γλυκό | µήλα | κοτόπουλο | ψάρι στη σχάρα | αρνάκι στη 
σούβλα || ακόµη να ψηθεί το φαΐ; || το φιλέτο µου δεν είναι καλά 
ψηµένο || θέλεις να σου ψήσω ένα καφεδάκι; ΦΡ. ψήνω (σε κάποιον) 
το ψάρι στα χείλη βλ. λ. ψάρι 3. (κατ' επέκτ.) θερµαίνω σε πολύ µεγάλο 
βαθµό, ζεσταίνω πάρα πολύ: µας έψησε σήµερα η ζέστη! || τον έψησε 
όλη την ηµέρα ο ήλιος εκεί στην παραλία ΣΥΝ. υπερθερµαίνω, 
πυρακτώνω 4. (µτφ.) υποβάλλω (κάποιον) σε βάσανα και ταλαιπω-
ρίες, τον τυραννώ: µε έψησε µια ζωή µε τη γκρίνια της! || τους ψήνει 
όλο τον καιρό µε τα καµώµατα του· δεν µπορούν να σταθούν σε χλωρό 
κλαρί ΣΥΝ. βασανίζω, ταλαιπωρώ 5. (µτφ.) κάνω (κάποιον) µε επιδέξιο 
τρόπο να δεχθεί τη γνώµη ή την επιθυµία µου, τον παίρνω έντεχνα µε 
το µέρος µου: τελικά την έψησε και δέχτηκε να έλθει µαζί µας || θα 
τον ψήσω εγώ να το πουλήσει το σπίτι || θα σε µάθω πώς να ψήνεις 
έναν πελάτη ΣΥΝ. πείθω, καταφέρνω ΦΡ. τα ψήνω (µε κάποιον) 
σχετίζοµαι ερωτικά (µε κάποιον), δηµιουργώ δεσµό ΣΥΝ. τα 
φτειάχνω ΑΝΤ. τα χαλάω 6. (ειδικότ. το µεσοπαθ. ψήνοµαι) (α) (για 
καρπούς κ.ά. φυσικά προϊόντα) γίνοµαι ώριµος, φθάνω στην κατάλ-
ληλη στιγµή για κατανάλωση: φέτος ψήθηκαν νωρίς τα καλαµπόκια || 
όταν ψηθεί το κρασί, θα κάνουµε ένα γλέντι τρικούβερτο ΣΥΝ. ωρι-
µάζω (β) (µτφ. για πρόσ.) γίνοµαι ώριµος, αποκτώ πείρα και γνώση: ο 
πατέρας µου µ'έπαιρνε µαζί του από µικρό, για να ψηθώ στη ζωή || 
άµα ψηθείς στη δουλειά, αυτό που κάνεις τώρα θα είναι παιχνιδάκι 
ΣΥΝ. ωριµάζω, συνηθίζω 7. αισθάνοµαι ότι δεν αντέχω εξαιτίας τής 
πολλής ζέστης, καίγοµαι: ανοίξτε κανένα παράθυρο, ψηνόµαστε εδώ 
µέσα! || ψήθηκε στην παραλία και τώρα βάζει κρέµες για τα ε-
γκαύµατα 8. ανεβαίνει πολύ η θερµοκρασία µου: το παιδί ψήνεται 
στον πυρετό 9. (αργκό) έχω διάθεση ή σκέφτοµαι να κάνω κάτι, συ-
νήθ. ύστερα από προτροπή κάποιου: ~ να πάω για σκι το Σαββατο-
κύριακο µε αυτή την παρέα 10. (µτφ. η µτχ. ψηµένος, -η, -ο) αυτός 
που έχει συνηθίσει πολύ ή έχει αποκτήσει µεγάλη πείρα και γνώση 
σε κάτι: στρατιώτες ~ στις κακουχίες || γυναίκα - στη δουλειά | στη 
ζωή ΣΥΝ. συνηθισµένος, έµπειρος, πεπειραµένος, δοκιµασµένος ANT. 
(µτφ.) άψητος, άπειρος, πρωτάρης. 
[ΕΤΥΜ µεσν., από τον αόρ. έψησα (κατά το σχήµα άφησα - αφήνω), 
όπου το έ- θεωρήθηκε συλλαβική αύξηση, o αόρ. έψησα είναι νεότ. 
τ. αορίστου τού αρχ. έψω «ψήνω, βράζω» (ήδη µυκ. e-pe-se-so-me-na: 
έψησόµενα), αβεβ. ετύµου, ίσως συνδ. µε το αρµ. ep'em «ψήνω, µα-
γειρεύω», αλλά γεννώνται δυσχέρειες από την αναγωγή τού αρµ. -ρ'-
στο I.E. *ps-. Βλ. κ. άφ-έψηµα). 

ψήσιµο (το) {ψησίµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. το να ψήνει κανείς κάτι: το 
~ τού κρέατος | τού καφέ- (µτφ.) 2. η ωρίµαση: το ~ των καρπών || το 
~ στη δουλειά 3. ο τρόπος να πείθει κανείς µε επιδεξιότητα: άρχισε 
το ~ για να πάµε βόλτα ΣΥΝ. (λαϊκ.) ψηστήρι. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. τού αορ. έψησα (ρ. ψήνω) και το επίθηµα -ιµο, πβ. κ. 
ξύσιµο]. 

ψησταριά (η) (λαϊκ.) 1. ειδική συσκευή στην οποία ψήνονται πάνω 
σε σχάρα κρέατα: ετοίµασε την ~, για να βάλουµε τις µπριζόλες ΣΥΝ. 
µπάρµπεκιου 2. (συνεκδ.) η ταβέρνα στην οποία σερβίρονται κρέατα 
ψηµένα στα κάρβουνα: πάµε να φάµε σε καµιά ~; [ΕΤΥΜ < ψήστης 
+ παραγ. επίθηµα -αριά, πβ. κ. κληµατ-αριά]. 

ψηστήρι (το) {ψηστηριού} 1. ο τρόπος και τα λόγια µε τα οποία προ-
σπαθεί κανείς να πείσει κάποιον να κάνει κάτι: άρχισε το ~ για να 
τον πείσουν να πουλήσει το οικόπεδο 2. τα λόγια που λέγονται για τη 
σύναψη ερωτικής σχέσης. 
[ΕΤΥΜ. Από το θ. τού αορ. έψησα (ρ. ψήνω) και το επίθηµα -τήρι, πβ. 
κ. σκαλισ-τήρι]. 

ψήστης (ο) {ψηστών} (λαϊκ.) 1. ο υπάλληλος ψησταριάς που έχει 
αναλάβει να ψήνει τα κρέατα 2. σκεύος για το καβούρντισµα τού 
καφέ ΣΥΝ. καβουρντιστήρι. 
[ΕΤΥΜ Από το θ. τού αορ. έψησα (ρ. ψήνω) και το επίθηµα -της, πβ. κ. 
χτίσ-της]. 

ψηστιέρα (η) {χωρ. πληθ.} µεταλλική συσκευή που λειτουργεί συνήθ. 
µε ηλεκτρικό ρεύµα, αλλά και µε κάρβουνα, η οποία περιέχει σχάρα, 
όπου τοποθετούνται αυτά που προορίζονται για ψήσιµο. [ΕΤΥΜ. < 
ψήστης + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. τοστ-ιέρα]. 

ψηστικά (τα) {µόνο στον πληθ.} (λαϊκ.) η αµοιβή που καταβάλλεται 



ψητό 1988 ψήφος 
 

για το ψήσιµο φαγητού ή γλυκού στον ιδιοκτήτη φούρνου. 
ψητό (το) (λαϊκ.) 1. κρέας που ψήθηκε σε φούρνο ή σούβλα: είναι έτοιµο το ~; || 

το µεσηµέρι φάγαµε ~ στον φούρνο µε πατάτες || ~ τής σούβλας 2. (µτφ.) (α) το 
ουσιώδες µέρος, το κυριότερο σηµείο θέµατος, υπόθεσης, συζήτησης κ.λπ.: 
άσε τις φλυαρίες κι έλα στο ~! || πότε θα φτάσεις επιτέλους στο ~; || ο νους του 
είναι διαρκώς στο ~ (δηλ. στο προσωπικό του όφελος ή στο σεξ) || χτυπάει ίσια 
στο ~ (θίγει κατευθείαν την ουσία τού θέµατος) (β) κέρδος, κυρ. οικονοµικό 
όφελος: αν την πετύχουµε αυτή τη δουλειά, θα έχουµε πολύ ~ ΣΥΝ. ψαχνό. 

ψητοπωλείο (το) είδος ταβέρνας που σερβίρει κυρίως ψητά κρέατα ΣΥΝ. 
ψησταριά. 

ψητός, -ή, -ό (λαϊκ.) 1. (για φαγητά) αυτός που έχει ψηθεί, που έχει µαγειρευτεί 
στον φούρνο ή στα κάρβουνα: ~ ψάρι | κοτόπουλο | αρνί | πατάτα | µήλο | 
κυδώνι | παϊδάκια | µπριζόλα ΣΥΝ. ψηµένος ANT. άψητος, ωµός 2. (ειδικότ.) 
ψητό (το) βλ.λ. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. έψητός (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου έ-) < έψω «ψήνω, 
βράζω, µαγειρεύω» (βλ. λ. ψήνω)]. 

ψηφί (το) {ψηφ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το ψηφίο (βλ.λ.) 2. το ψηφιδωτό: η αυλή 
τού αρχοντικού ήταν στρωµένη µε ψηφιά. [ΕΤΎΜ. µεσν. < µτγν. ψηφίον 
(βλ.λ.)]. 

ψηφιακός, -ή, -ό ΤΕΧΝΟΛ. 1. αυτός που καταχωρίζει, τροποποιεί, επεξεργάζεται 
ή διαβιβάζει δεδοµένα µε τη µορφή αριθµητικών ψηφίων ή διακεκριµένων 
στοιχείων: ~ τεχνολογία | εποχή | καταχώριση | καταγραφή | παράσταση 
(διαφόρων µεταβλητών µε τη χρήση καθορισµένων τιµών ή ψηφίων) | 
επικοινωνία | δίκτυο | µεταδόσεις | αποθήκευση | επεξεργασία (εικόνας | ήχου) | 
κανάλι | κέντρο τής επιχείρησης! συστήµατα | όργανα | τηλεόραση | 
φωτογραφική µηχανή | τηλέφωνο || (κ. ως ουσ.) συζήτηση στη Βουλή για την 
ψηφιακή (ενν. το σύστηµα µετάδοσης τηλεοπτικών εκποµπών) ΑΝΤ. 
αναλογικός 2. ψηφιακά στοιχεία διακεκριµένα στοιχεία που έχουν τη µορφή 
κωδικοποιηµένων χαρακτήρων, όπως αριθµών, σηµείων, συµβόλων κ.λπ. 3. 
(ειδικότ. για ηλεκτρονικές συσκευές) αυτός που εµφανίζει τις επιθυµητές 
πληροφορίες υπό µορφήν αριθµητικών ψηφίων και πάνω σε ειδική πλάκα, 
χωρίς δηλ. να απαιτούνται δείκτες, διακόπτες κ.λπ.: ~ ρολόι | κασετόφωνο | 
ραδιόφωνο | χρονόµετρο. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. digital < digit «ψηφίο» (< λατ. digitus 
«δάχτυλο»)]. 

ψηφίδα (η) 1. µικρό τεµάχιο από πέτρα, γυαλί, σµάλτο, µάρµαρο, πηλό ή άλλο 
υλικό, που χρησιµοποιείται στην κατασκευή ψηφιδωτών (βλ.λ.): περίφηµα 
είναι τα βυζαντινά ψηφιδωτά τής µονής ∆αφνιού µε τις χρυσές και επίχρυσες ~ 
2. ΓΕΩΛ. µικρό τεµάχιο ιζηµατογενούς πετρώµατος, κοιν. χαλίκι. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ψηφίς, -ΐδος < ψήφος (βλ.λ.)]. 

ψηφιδογραφια (η) [1870] {χωρ. πληθ.} η φιλοτέχνηση ψηφιδωτών (βλ.λ.): 
καλλιτέχνης ειδικευµένος στην ~. 

ψηφιδονράφος (ο/η) καλλιτέχνης ειδικευµένος στη φιλοτέχνηση ψηφιδωτών 
(βλ.λ.). 

ψηφιδοθέτης (ο) → ψηφοθέτης 
ψηφιδοθέτηση (η) -> ψηφοθετώ 
ψηφίδωµα (το) {ψηφιδώµ-ατος | -ατα, -άτων} το ψηφιδωτό. 
ψηφιδωτός, -ή, -ό [1889] 1. κατασκευασµένος µε ψηφίδες, αυτός που 

αποτελείται από ψηφίδες: ~ παράσταση/ διακόσµηση ΣΥΝ. µωσαϊκός 2. 
(ειδικότ.) ψηφιδωτό (το) σχέδιο ή παράσταση για τη διακόσµηση δαπέδου, 
τοίχου και οροφής, που σχηµατίζεται µε τη συναρµολόγηση και συγκόλληση 
ποικιλόχρωµων ψηφίδων (βλ.λ.): περίφηµα θεωρούνται τα ρωµαϊκά ~ τής 
Ποµπηίας και τα βυζαντινά τής µονής ∆αφνιού, τού Οσίου Λουκά κ.ά. ΣΥΝ. 
ψηφοθέτηµα, µωσαϊκό. 

ψηφίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ψήφισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. εκφράζω τη 
γνώµη µου µε την ψήφο µου: αύριο η γενική συνέλευση τού σωµατείου θα 
ψηφίσει για τη συνέχιση ή όχι τής απεργίας || αυτός ψηφίζει σε όλες τις εκλογές 
|| εσύ θα ψηφίσεις υπέρ ή κατά τού νοµοσχεδίου; || ~ δια βοής | δι ' ανατάσεως 
τής χειρός || πού ψηφίζεις, στην Αθήνα ή στο χωριό; ΣΥΝ. ψηφοφορώ 2. ασκώ 
το εκλογικό µου δικαίωµα, ρίχνω την ψήφο µου στην κάλπη κατά τη διάρκεια 
τής ψηφοφορίας: εγώ ψήφισα πρωί-πρωί και µετά πήγα σπίτι µου || πότε θα πας 
να ψηφίσεις; ♦ (µετβ.) 3. εκφράζω την προτίµηση µου σε συγκεκριµένο 
υποψήφιο ή κόµµα: ποιον ψήφισες στις εκλογές; || ψήφισα ένα καινούργιο 
κόµµα || αυτόν θα ψηφίσω για δήµαρχο || στις εκλογές ψήφισε λευκό (ενν. 
ψηφοδέλτιο)· ΦΡ. (α) ψηφίζω (κάποιον) και µε τα δύο χέρια για να δείξουµε 
τον ενθουσιασµό ή την απόλυτη υποστήριξη µας σε υποψήφιο ή κόµµα (β) 
ψηφίζω (κάποιον) µονοκούκ-κι ψηφίζω µόνο αυτόν και κανέναν άλλον 
(συνυποψήφιο του): στο χωριό µου τον ψηφίσαµε µονοκούκκν όλους τους 
σταυρούς τους δώσαµε σ' αυτόν 4. (ειδικότ.) εγκρίνω ή επικυρώνω κάτι µε την 
ψήφο µου: ~ τον προϋπολογισµό | το νοµοσχέδιο | µια πρόταση ΣΥΝ. υπερ-
ψηφίζω ΑΝΤ. καταψηφίζω 5. έχω συγκεκριµένη πολιτική τοποθέτηση υπέρ 
υποψηφίου ή κόµµατος: αυτός ψηφίζει ∆εξιά (είναι δεξιός) || η οικογένεια του 
ψηφίζει κατά παράδοσιν αριστερούς υποψηφίους. [ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. 
«αριθµώ, υπολογίζω µετρώντας µικρούς λίθους (ψήφους)», < ψήφος (βλ.λ.). Η 
σηµερινή σηµ., ήδη αρχ., µαρτυ-ρείται στο µέσ. ψηφίζοµαι]. 

ψηφίο (το) 1. κάθε (απλός) αραβικός αριθµός ή καθένα από τα στοιχεία 
(σύνθετου) αραβικού αριθµού: ο αριθµός τού τηλεφώνου µου έχει επτά ~|| τα ~ 
τού αριθµού 126 είναι το 1, το 2 και το 6 2. (γενι-κότ.) γραπτό σηµείο που 
παριστάνει αριθµό ή γράµµα τού αλφαβήτου 3. ΤΥΠΟΓΡ. το τυπογραφικό 
στοιχείο: απλά | έντονα | µαύρα - ΣΥΝ. στοιχείο, γράµµα, γραµµατοσειρά. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αριθµός, ΠΙΝ. [ΕΤΥΜ < µτγν. ψηφίον, αρχική σηµ. «µικρό χαλίκι», 
υποκ. τού ψήφος (βλ.λ.)]. · 

ψηφιολέξη (η) {-ης κ. -έξεως | -έξεις, -έξεων) ΠΛΗΡΟΦ. οµάδα οκτώ 

δυαδικών χαρακτήρων που παριστά έναν χαρακτήρα ή αριθµό- η βασική 
µονάδα χωρητικότητας των αποθηκευτικών µέσων. 

ψηφιοποιώ ρ. µετβ. {ψηφιοποιείς... | ψηφιοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 
µετατρέπω (κάτι) σε ψηφιακή µορφή. — ψηφιοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. digitise]. 

-ψήφιος, -α, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό ψηφίων: 
τριψήφιος αριθµός || δεκαψήφιος κωδικός. 

ψήφιση (η) [αρχ.] {-ης κ. -ίσεως | χωρ. πληθ.} η έγκριση µε ψηφοφορία: η ~ 
τού νοµοσχεδίου από τα 3/5 των βουλευτών || η ~ ενός νέου νόµου ΣΥΝ. 
υπερψήφιση ΑΝΤ. καταψήφιση. 

ψήφισµα (το) [αρχ.] {ψηφίσµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. (σπάν.) η κύρωση µε 
ψηφοφορία: το - τού νοµοσχεδίου ΣΥΝ. ψήφιση, υπερψήφιση ΑΝΤ. καταψήφιση 
2. (συνεκδ.) κοινή απόφαση που λαµβάνεται µε ψηφοφορία πολλών 
προσώπων, διακήρυξη µε κοινές θέσεις, αιτήµατα κ.λπ., που υπερψηφίζεται: η 
γενική συνέλευση των φοιτητών έβγαλε | εξέδωσε - διαµαρτυρίας για τα 
τελευταία γεγονότα || ποιος θα υπογράψει το ~ καταδίκης τής ένοπλης βίας; || το 
~ περιλαµβάνει προτάσεις για τη διευθέτηση τού προβλήµατος 3. (α) απόφαση 
που λαµβάνεται από συνέλευση κατόπιν ψηφοφορίας (β) (συνεκδ.) το 
πολιτειακό κείµενο µε ανώτατη ισχύ, που αποτελεί συνήθ. πράξη συντακτικής 
συνελεύσεως και ρυθµίζει θέµατα συνταγµατικού και νοµοθετικού 
περιεχοµένου: ~ τής περιόδου τού Καποδίστρια | τής ∆' Εθνικής Συνέλευσης 
τού 1832 (µε το οποίο επικυρώθηκε η εκλογή τού Όθωνα ως βασιλιά τής 
Ελλάδας) 4. (στην αρχαία Αθήνα) απόφαση για οποιοδήποτε θέµα, που 
λαµβανόταν µε ψηφοφορία είτε από τη Βουλή των Πεντακοσίων είτε από την 
Εκκλησία τού ∆ήµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. απόφαση. 

ψηφοδέλτιο (το) [1838] {ψηφοδελτί-ου | -ων} 1.το ειδικό µονόφυλλο δελτίο 
για τις εκλογικές αναµετρήσεις, στο οποίο αναγράφονται τα ονόµατα των 
υποψηφίων δίπλα σε ορισµένα από αυτά τα ονόµατα ο ψηφοφόρος σηµειώνει 
σταυρό προτιµήσεως και στη συνέχεια, αφού το τυλίξει ή το κλείσει σε 
φάκελο, το ρίχνει στην κάλπη: - κόµµατος | συνδυασµού | συνασπισµού || ~ 
λευκό (βλ. λ. λευκός) | έγκυρο | άκυρο (βλ. λ. άκυρος) 2. κατάλογος, η λίστα 
των υποψηφίων κάθε κόµµατος ή συνδυασµού ΣΥΝ. συνδυασµός. [ΕΤΥΜ. 
Απόδ. τού αγγλ. ballot paper]. 

ψηφοδόχος (η) (λόγ.) η κάλπη· το κιβώτιο στο οποίο οι ψηφοφόροι ρίχνουν τις 
ψήφους ή τα ψηφοδέλτια τους, για να καταµετρηθούν και να βγει το 
αποτέλεσµα τής ψηφοφορίας. [ΕΤΥΜ. < ψήφος + -δόχος < δέχοµαι, πβ. κ. 
αµµο-δόχος]. 

ψηφοθέτηµα (το) [µτγν.] {ψηφοθετήµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) διακοσµητική 
παράσταση που σχηµατίζεται από πολύχρωµες ψηφίδες, συγκολληµένες έτσι, 
ώστε να σχηµατίζουν ενιαίο σώµα ΣΥΝ. ψηφιδωτό, µωσαϊκό. 

ψηφοθέτης (ο) {ψηφοθετών}, ψηφοθέτιδα (η) {ψηφοθετίδων} πρόσωπο που 
κατασκευάζει ψηφοθετήµατα, καλλιτέχνης ειδικευµένος στην κατασκευή 
ψηφιδωτών ΣΥΝ. ψηφιδογράφος. Επίσης ψηφιδοθέ-της (ο) [1893]. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < ψήφος + -θέτης < τίθηµι | τίθεµαι, πβ. κ. νοµο-θέτης]. 

ψηφοθετώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ψηφοθετείς... | ψηφοθέτ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} (λόγ.) καλύπτω επιφάνεια µε ψηφίδες, κατασκευάζω ψηφιδωτό σε 
επιφάνεια: ~ πάτωµα | τοίχο | οροφή ναού, παλατιού κ.λπ. — ψηφοθέτηση κ. 
ψηφιδοθέτηση (η). 

ψηφοθήρας (ο/η) [1870] {ψηφοθηρών} (λόγ.-κακόσ.) πρόσωπο που επιδιώκει 
επίµονα (συχνά και µε αθέµιτα µέσα) να κερδίσει όσο το δυνατόν 
περισσότερους ψηφοφόρους για τον εαυτό του ή για άλλους: ~ βουλευτής | 
πολιτευτής. [ΕΤΥΜ. < ψήφος + -θήρας < θήρα «κυνήγι», πβ. κ. βαθµο-θήρας]. 

ψηφοθηρία (η) [1850] {χωρ. πληθ.} (λόγ.) η άγρα ψήφων, η επιζήτηση τής 
ψήφου των εκλογέων µε κάθε είδους υποσχέσεις και παροχές (συχνά και µε 
αθέµιτα µέσα): βουλευτές που περιοδεύουν στην επαρχία, επιδίδονται σε 
ασύστολη ~. — ψηφοθηρώ ρ. [1871] {-είς...}. 

ψηφοθηρίας, -ή, -ό [1898] αυτός που γίνεται για λόγους ψηφοθηρίας, που 
αποσκοπεί στην ψηφοθηρία (βλ.λ.): ~ τακτική | πολιτική. 

ψηφοθηρώ ρ. → ψηφοθηρία 
ψηφολέκτης (ο) [1843] {ψηφολεκτών} το µέλος εφορευτικής επιτροπής το 

οποίο ενεργεί τη διαλογή και την καταµέτρηση των ψήφων µετά την 
ψηφοφορία, ώστε να εξαχθεί το αποτέλεσµα των εκλογών. [ΕΤΥΜ < ψήφος + -
λέκτης < λέγω «συλλέγω», πβ. κ. συλ-λέκτης]. 

ψήφος (η) (συχνά εσφαλµ. ο ψήφος) 1. κάθε µέσο που χρησιµοποιεί 
συντεταγµένη πολιτεία, προκειµένου ο πολίτης της να εκφράσει την 
προτίµηση του κατά τη διάρκεια εκλογών ή δηµοψηφίσµατος και το οποίο 
είναι συνήθ. στις σύγχρονες κοινωνίες το ψηφοδέλτιο (βλ.λ.): στην τελευταία 
εκλογική αναµέτρηση το κόµµα του δεν πήρε πάνω από 5.000 ψήφους || εξελέγη 
µε χίλιες ψήφους διαφορά από τον δεύτερο || η αποφασιστική ~ που έκρινε το 
αποτέλεσµα || πότε θα αρχίσει η καταµέτρηση των ψήφων; || ~ έγκυρη | άκυρη | 
λευκή- ΦΡ. ψήφος εµπιστοσύνης (i) η εµπιστοσύνη τής απόλυτης 
πλειονοψηφίας των µελών τής Βουλής προς την κυβέρνηση κατόπιν 
ψηφοφορίας µετά την ανάγνωση των προγραµµατικών της δηλώσεων ή κατά 
την κοινοβουλευτική της θητεία είτε µετά από πρόταση µοµφής τής αντι-
πολίτευσης είτε µετά από πρωτοβουλία τής ίδιας τής κυβέρνησης, 
προκειµένου να ανανεώσει την κοινοβουλευτική εµπιστοσύνη για τη συνέχιση 
τού έργου της (ii) (µτφ.) η έµπρακτη έκφραση εµπιστοσύνης προς κάποιον: οι 
οπαδοί τής οµάδας έδωσαν µε τις επευφηµίες τους ψήφο εµπιστοσύνης στον νέο 
προπονητή 2. (συνεκδ.) η γνώµη (ιδ. η ευνοϊκή) που εκφράζεται κατά τη 
διάρκεια εκλογών ή δηµοψηφίσµατος µε το ψηφοδέλτιο: εγώ δεν ξαναδίνω την 
~ µου σε αυτό το κόµµα || οι αναλυτές εκτιµούν ότι η υπερψήφιση µικρών 
κοµµάτων αποτελεί ~ διαµαρτυρίας | αποδοκιµασίας για την κυβερνητική 
πολιτική ΣΥΝ. 



ψηφοφορία 1989 ψιλοκόβω 
 

κύρωση, έγκριση, επιδοκιµασία, υπερψήφιση- ΦΡ. η ψήφος τής Αθη-νάς η 
ψήφος που καθορίζει την έκβαση µιας υπόθεσης, η αποφασιστική ψήφος (από 
την ψήφο που έδωσε η Αθηνά και σώθηκε ο Ορέστης: 'Αθηνάς ψήφος, 
Φιλοστρ. Βίοι σοφιστών 2,3) 3. (κατ' επέκτ.-συ-νεκδ.) το δικαίωµα τού 
εκλέγειν, το να ψηφίζει κανείς: τη δεκαετία τον 1950 δόθηκε για πρώτη φορά ~ 
στις Ελληνίδες || τα τελευταία χρόνια θεσπίστηκε η ~ στα 18- ΦΡ. (α) 
καθολικότητα τής ψήφου το δικαίωµα να ψηφίζουν όλοι οι ενήλικοι πολίτες, 
άνδρες και γυναίκες (β) ισότητα τής ψήφου όλες οι ψήφοι θεωρούνται 
ισοδύναµες 4. (κατ' επέκτ.-σπανιότ.) το ίδιο το εκλογικό σύστηµα: αναλογική 
~ 5. ΙΣΤ. το λίθινο (στην αρχαιότητα) ή µολύβδινο (στους νεότερους χρόνους) 
σφαιρίδιο, το οποίο έριχναν οι εκλογείς σε ειδική κάλπη, για να εκφράσουν 
την προτίµηση τους κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας: λευκή | µαύρη - (η θετική ή 
αρνητική αντίστοιχα). 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ψήφος | ψάφος, που συνδ. πιθ. µε το ρ. ψην «τρίβω, λει-αίνω» 
(βλ. λ. ψήχω) µέσω θ. ψη-φ- | ψα-φ- (µε παρέκταση -bh-, πβ. κ. ψάµµος < 
*ψάφ-µος). Η εναλλαγή των θ. ψηφ- και ψαφ- οφείλεται µάλλον σε 
νεωτερισµό τής Ελληνικής. Σε ό,τι αφορά τη σηµ., η λ. ψήφος δήλωνε τη 
«µικρή πέτρα», την οποία χρησιµοποιούσαν στο µέτρηµα αγαθών και, 
αργότερα, εκλογικών προτιµήσεων. Βλ. κ. ψηφίζω. Το εσφαλµ. ο ψήφος κατά 
τα πολλά αρσ. σε -ος]. 

ψηφοφορία (η) [αρχ.] {ψηφοφοριών} η δηµοκρατική διαδικασία µε την οποία 
αναδεικνύοµαι οι εκπρόσωποι τού έθνους και τής τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
λαµβάνεται απόφαση από πολιτικό ή άλλο σώµα µε την άσκηση τού 
εκλογικού δικαιώµατος: τα αποτελέσµατα θα αρχίσουν να βγαίνουν δύο 
περίπου ώρες µετά το τέλος τής ~ || ~ δι' αντιπροσώπου (όταν δεν µπορεί 
κάποιος να παραστεί αυτοπροσώπως και εξουσιοδοτεί άλλον) | ονοµαστική 
(βλ. λ. ονοµαστικός) || συµµετέχω στην ~ || απέχω από την - || το αποτέλεσµα 
τής - || βάζω την πρόταση σε - ΣΥΝ. εκλογές· ΦΡ. (α) άµεση ψηφοφορία οι 
αντιπρόσωποι εκλέγονται απευθείας από τους ψηφοφόρους (και όχι µέσω 
εκλεκτόρων) (β) έµµεση ψηφοφορία οι ψηφοφόροι εκλέγουν εκλέκτορες και 
αυτοί εκλέγουν τους αντιπροσώπους (γ) µυστική ψηφοφορία διαδικασία 
ασκήσεως τού εκλογικού δικαιώµατος, χωρίς να µπορεί να δει κανείς τι 
ψηφίζει ο ψηφοφόρος (προβλέπεται παραβάν και κλειστός φάκελος) (δ) 
φανερή ψηφοφορία ψηφοφορία στην οποία ο ψηφοφόρος εκφωνεί «ναι», 
«όχι», «παρών» ή ψηφίζει µε ανάταση τού χεριού (ε) υποχρεωτική 
ψηφοφορία η υποχρεωτική συµµετοχή σε ψηφοφορία, τής οποίας η 
παραβίαση επιφέρει κυρώσεις (στ) καθολική ψηφοφορία µπορούν να 
ψηφίσουν όλοι οι ενήλικοι πολίτες, άνδρες και γυναίκες (εκτός από όσους 
έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα). 

ψηφοφόρος (ο/η) κάθε πολίτης που µπορεί να ψηφίζει, που έχει και ασκεί το 
δικαίωµα ψήφου: στον δήµο µας είναι εγγεγραµµένοι 20.000 ~ || ~ προσώπου | 
κόµµατος | συνδυασµού || ο δηµαγωγός προσπαθούσε να ξεγελάσει τους - || 
αυτός ο πολιτικός αρέσει στον µέσο - ΣΥΝ. εκλογέας. [ETYM. µτγν. < ψήφος 
+ -φόρος < φέρω]. 

ψηφοφορώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ψηφοφορείς...} (σπάν.) 1. λαµβάνω µέρος σε 
ψηφοφορία, ψηφίζω 2. είµαι εκλογέας, έχω το δικαίωµα ψήφου· µπορώ να 
ψηφίσω. 

ψηφώ (κ. -άω) ρ. µετβ. {ψηφάς... | ψήφησα} (λαϊκ.) 1. δίνω την πρέπουσα 
σηµασία, λαµβάνω σοβαρά υπ' όψιν µου κάποιον/κάτι: δεν ψηφάει ποτέ τι του 
λένε || Πού πας; ∆εν ψηφάς τον κίνδυνο; ΣΥΝ. υπολογίζω, λογαριάζω ΑΝΤ. 
αψηφώ, υποτιµώ 2. (αρνητ.) δεν δείχνω σεβασµό, δεν τρέφω εκτίµηση προς 
κάποιον/κάτι: αυτός ο άνθρωπος δεν ψηφά κανέναν ΣΥΝ. σέβοµαι, εκτιµώ, 
υπολήπτοµαι ΑΝΤ. αψηφώ, υποτιµώ (πβ. λ. αψηφώ). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. ψηφώ, από τον αόρ. έψήφισα τού αρχ. ψηφίζω, κατά το 
σρ^ήµα εκίνησα - κινώ, έτίµησα - τιµώ]. 

ψηχω ρ. µετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} (λόγ.-σπάν.) τρίβω και καθαρίζω 
κάτι µε την ψήκτρα (βλ.λ.) ΣΥΝ. (λαϊκ.-συχν.) βουρτσίζω. [ΕΤΥΜ. αρχ. < θ. 
ψη- (τού ρ. ψήν «τρίβω, λειαίνω») + παραγ. επίθηµα -χω (πβ. κ. σµή-χω - 
σµήγµα). Το απρφ. ψήν οδηγεί στην υιοθέτηση ρ. *ψήω, το οποίο αποτελεί την 
κεφαλή ευρύτερης λεξιλογικής οικογένειας. Ετυµολογικώς, το θ. ψη- ανάγεται 
σε *bhs-ë-, που συνδ. µε σαν-σκρ. psä-ti και αποτελεί παρεκτεταµ. µορφή τού 
I.E. *bhes- «τρίβω, χτυπώ», πβ. κ. σανσκρ. ba-bhas-ti «µασώ». Από το θ. αυτό 
έχουν προέλθει µε κανονική µετάπτωση οι τ. ψω-µός (> ψωµ-ίον), ψώ-ρα, 
ψω-λή, ενώ σε νεωτερισµούς τής Ελληνικής οφείλεται ο φωνηεντισµός (-α-) 
των οµορρ. ψαύω, ψακάς | ψεκάς, ψάλλω κ.ά.]. 

ψ | (το) → ψει 
ψίδι (το) {ψιδ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) το πρόσθιο επάνω τµήµα τού άκρου (τής 

µύτης) τού παπουτσιού: αλλάζω ψίδια || φθαρµένα -. [ΕΤΥΜ. < *άψίδιον (µε 
σίγηση τού αρκτικού ατόνου ά-), υποκ. τού αρχ. άψίς, -ίδος (βλ. λ. αψίδα)]. 

ψιδιάζω ρ. µετβ. {ψίδιασ-α, -τηκα, -µένος} (λαϊκ.) αντικαθιστώ ή διορθώνω τα 
φθαρµένα ψίδια (βλ.λ.) των παπουτσιών. — ψίδιασµα (το). 

ψιθυρίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ψιθύρισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) µιλώ 
χαµηλόφωνα, λέω (κάτι) µε σιγανή φωνή: του ψιθύρισε κάτι στο αφτί κι έφυγε 
|| πήγε κοντά της και άρχισε να της ψιθυρίζει γλυκόλογα || τι ψιθυρίζετε εσείς 
εκεί κάτω; ΣΥΝ. µουρµουρίζω ΑΝΤ. φωνάζω ♦ 2. (αµετβ.) ηχώ µονότονα και 
ήρεµα: το ρυάκι | το ποταµάκι ψιθυρίζει ΣΥΝ. κελαρύζω 3. (ειδικότ. το 
µεσοπαθ. ψιθυρίζεται) για φήµη που διαδίδεται από στόµα σε στόµα, χωρίς να 
συζητείται όµως φανερά ή δηµόσια: ~ ότι θα παραιτηθεί. — ψιθύρισµα (το) 
[µτγν.]. [ΕΤΥΜ. αρχ. p., που παρουσιάζει παρόµοιο επίθηµα µε συνώνυµα 
όπως µινυρίζω, τινθυρίζω, τιττυβίζω (που δηλώνουν την παραγωγή θορύβου), 
πράγµα που θα µπορούσε να θεωρηθεί προϊόν ονοµατοποιίας και αναλογίας 
προς αυτά. Ωστόσο, έχει διατυπωθεί η υποθ. ότι το 

ρ. ψιθυ-ρίζω προέρχεται (µε προληπτ. ανοµοίωση) από θ. *ψυθυ- (µε 
επίθηµα -υρ-), το οποίο αποτελεί τη µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. *pse-u-d- 

/ *bhseu- «φυσώ, σφυρίζω», από όπου και το ρ. ψεύδ-οµαι (βλ.λ.)]. ψιθυρισµός 
(ο) [µτγν.] πολύ σιγανή οµιλία ή χαµηλός, ακαθόριστος και µονότονος ήχος ΣΥΝ. 
ψιθύρισµα, ψίθυρος, µουρµούρισµα, µουρµουρητό ΑΝΤ. κραυγή, φωνή, 
βουητό. ψιθυριστής (ο) [αρχ.] (κακόσ.) πρόσωπο που ψιθυρίζει, ιδ. αυτός που 
διαδίδει δυσφηµιστικά σχόλια ή αρνητικές κρίσεις για κάποιον: ο λαός πρέπει να 
δίνει βάση στην υπεύθυνη πολιτική ηγεσία και όχι στους ανεύθυνους ~ || κάποιος 
πρέπει να κλείσει τα στόµατα των κακόβουλων ~ ΣΥΝ. διαδοσίας, σπερµολόγος, 
συκοφάντης. ψιθιιριστός, -ή, -ό 1. αυτός που ψιθυρίζεται, που λέγεται µε σιγανή 
φωνή: ~ συζήτηση | συνοµιλία ΣΥΝ. µουρµουριστός, χαµηλόφωνος ΑΝΤ. 
φωναχτός, µεγαλόφωνος 2. (µτφ.) αυτός που διαδίδεται υπογείως, που 
διασπείρεται από στόµα σε στόµα κρυφά, ως µυστικό: ~ φήµη | είδηση. — 
ψιθυριστά επίρρ. (σηµ. 1). 
ψίθυρος (ο) {ψιθύρ-ου | -ων, -ους} 1. ο πολύ σιγανός, µακρόσυρτος και 

ακαθόριστος ήχος, που προέρχεται από χαµηλόφωνη οµιλία: ακούγονταν 
ψίθυροι από το πίσω µέρος τής αίθουσας || δεν σταµατάτε τους -, ν' ακούσουµε 
την οµιλία; ΣΥΝ. ψιθύρισµα, µουρµούρισµα, µουρµουρητό ΑΝΤ. κραυγή 2. 
(γενικότ.) κάθε χαµηλός, ήσυχος και ευχάριστος ήχος: ο ~ του ρυακιού | τής 
θάλασσας | των φύλλων ΣΥΝ. κελάρυσµα, θρόισµα ΑΝΤ. βοή, βουητό 3. 
(µτφ.) ψίθυροι (οι) φήµη που κυκλοφορεί υπόγεια και ανεξέλεγκτα, οτιδήποτε 
(κακό) διαδίδεται από στόµα σε στόµα κρυφά: κυκλοφορούν ψίθυροι ότι πρό-
κειται να παραιτηθεί || άρχισε εναντίον µου εκστρατεία ψιθύρων ΣΥΝ. διάδοση, 
σπερµολογία, συκοφαντία. [ΕΤΥΜ αρχ· < ψιθυρίζω (βλ.λ.), υποχωρητ.]. 

ψιλά (τα) {µόνο στον πληθ.} 1. νοµίσµατα µικρής αξίας, κέρµατα (βλ. κ. λ. 
ψιλός): δεν έχω - επάνω µου | µαζί µου ΑΝΤ. χοντρά' ΦΡ. κάνω ψιλά 
ανταλλάσσω νοµίσµατα µεγαλύτερης αξίας µε άλλα µικρότερης (αλλά τού 
ίδιου συνολικά ποσού): πήγαινε στο περίπτερο να σου κάνει ψιλά ένα χιλιάρικο 
ΣΥΝ. χαλάω 2. (γενικότ.) χαρτονοµίσµατα µικρότερης αξίας από ένα 
µεγαλύτερης (λ.χ. τα χιλιάρικα σε σχέση µε το πεντοχίλιαρο ή το 
δεκαχίλιαρο): δεν έχω - για το ταξί· έχω δε-καχίλιαρο 3. ψιλά (εφηµερίδων 
κ.ά.) (βλ. λ. ψιλός, σηµ. 8). 

ψιλή (η) 1. ΓΛΩΣΣ. (παλαιότ.) το ένα από τα δύο πνεύµατα τής ελληνικής 
γραφής (βλ. κ. λ. δασεία), το οποίο σηµειωνόταν πάνω από το αρχικό φωνήεν 
λέξεων (σύµβολο ') · 2. µηχανή για κούρεµα που χρησιµοποιείται για να 
κουρεύουν το κεφάλι γουλί: παλιότερα στον στρατό τους κούρευαν µε την ~ || 
(ως απειλή) αν µου κάνει κάτι τέτοιο, θα την κουρέψω µε την ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
απόστροφος, πνεύµα. [ΕΤΥΜ. < µτγν. φρ. ψιλή (ενν. προσωδία) (πβ. µτγν. 
ψιλον πνεύµα), ου-σιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. ψιλός, κατ' αναλογίαν προς το 
αντώνυµο δασεία (ενν. προσωδία)]. 

ψιλικά (τα) 1. µικροαντικείµενα (λ.χ. αναπτήρες, τσίχλες, τσιγάρα, 
χαρτοµάντηλα, κλωστές, λάστιχα, κορδέλες) που πωλούνται λειανι-κώς και 
συνήθ. σε χαµηλές τιµές: κατάστηµα ψιλικών2. (συνεκδ.) το ψιλικατζήδικο 
(βλ.λ.). 

ψιλικατζηδικο (το) το κατάστηµα που πουλάει ψιλικά. [ΕΤΥΜ. < ψιλικατζής, -
ήδες + παραγ. επίθηµα -ικο, πβ. κ. πατσατζήδ-ικο]. 

ψιλικατζής (ο) {ψιλικατζήδες}, ψιλικατζού (η) {ψιλικατζούδες} 1. ιδιοκτήτης 
ψιλικατζήδικου 2. (µτφ.) πρόσωπο που έχει µικρές φιλοδοξίες ή ασχολείται µε 
µικροπράγµατα· (ειδικότ. για επαγγελµατίες) αυτός που ασχολείται µε µικρής 
αξίας ή εύκολα πράγµατα: αυτοί ελέγχουν τη µισή Ευρώπη στα ηλεκτρονικά, 
δεν είναι ψιλικατζήδες. [ΕΤΥΜ. < ψιλικά + παραγ. επίθηµα -τζής, πβ. κ. 
σουβλα-τζής]. 

ψιλό- κ. ψιλό- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι: 1. υπάρχει ή γίνεται σε µικρά 
κοµµάτια: ψιλο-κόβω 2. προκύπτει ή χαρακτηρίζεται από λεπτή επεξεργασία: 
ψιλο-γνέθω, ψιλο-λόγηµα, ψιλο-καµωµένος 3. έχει µικρές διαστάσεις ή µικρή 
σηµασία: ψιλο-πράγµατα, ψιλό-φλουδος 4. (υποκ.) γίνεται σε µικρό βαθµό, 
λίγο: ψιλο-βρέχει, ψιλο-δουλεύω, ψιλο-ρωτώ. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το επίθ. 
ψιλός (βλ.λ.)]. 

ψιλοαλεσµενος, -η, -ο αλεσµένος σε ψιλά κοµµάτια: ~ σιτάρι. 
ψιλοβρέχει ρ. απρόσ. ρίχνει ψιλή βροχή, βρέχει λίγο ΣΥΝ. ψιχαλίζει. 
ψιλόβροχο (το) {χωρ. πληθ.} η ψιλή βροχή, το σιγανό ψιχάλισµα: ρίχνει ~. 

Επίσης ψιλοβρόχι 
ψιλό γνέθω ρ. αµετβ. {ψιλόγνεσ-α, -µένος} 1. γνέθω το µαλλί µε πολύ λεπτά 

νήµατα 2. (µτφ.) ασχολούµαι µε πολλή προσοχή µε κάτι, ψι-λολογώ. 
ψιλοδουλειά (η) 1. η εργασία που απαιτεί λεπτούς χειρισµούς, επιµονή στη 

λεπτοµέρεια: για τέτοιες - υπάρχουν και τα µικρά πινελά-κια ΣΥΝ. 
λεπτοδουλειά ΑΝΤ. χοντροδουλειά 2. (συνεκδ.) το ψιλοδου-λεµένο 
κοµψοτέχνηµα: ξέρεις τι - είναι αυτό το δαχτυλίδι; 3. ασήµαντη απασχόληση: 
βρήκε µια - να βγάζει το χαρτζιλίκι του 4. η µικρή και ασήµαντη εµπορική 
επιχείρηση: στήσανε µαζί µια επιχείρηση, αλλά ~, µη φανταστείς κάτι 
σηµαντικό! 

ψιλοδουλεµένος, -η, -ο αυτός που είναι αποτέλεσµα λεπτής επεξεργασίας: - 
αντικείµενο | έπιπλο | κόσµηµα || (µτφ.) ~ ύφος ΣΥΝ. περίτεχνος, 
ψιλοκαµωµένος ΑΝΤ. χοντροκαµωµένος, χοντροκοµµένος. 

ψιλοδουλεύω ρ. µετβ. {ψιλοδούλ-εψα, -εύτηκα, -εµένος) 1. επεξεργάζοµαι 
(κάτι) µε λεπτότητα, µε προσοχή · 2. απασχολούµαι λίγο εδώ κι εκεί, δεν έχω 
µόνιµη δουλειά. 

ψιλοκαµωµένος, -η, -ο ψιλοδουλεµένος (βλ.λ.). 
ψιλοκόβω ρ. µετβ. {ψιλόκο-ψα, -πηκα, -µµένος} 1. κόβω (κάτι) σε πολύ µικρά 

κοµµάτια: ~ τις πατάτες | τον κιµά || (εύχρ. ιδιαίτ. η µτχ. ψιλοκοµµένος, -η, -ο) 
~ κρεµµυδάκια | καρώτα | λαχανικά 2. τρίβω (κά- 
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τι), ώστε να γίνει σκόνη ή µικροί κόκκοι: ~ τον καπνό | το πιπέρι. 
ψιλοκοσκινίζω ρ. µετβ. {ψιλοκοσκίνισ-α, -τηκα, -µένος} 1. κοσκινίζω 

(κάτι) µε λεπτό κόσκινο: ~ αλεύρι | σιµιγδάλι 2. (µτφ.) λεπτολογώ: 
όταν τα ψιλοκοσκινίζεις, άκρη δεν βρίσκεις. — ψιλοκοσκίνισµα (το). 

ψιλοκουβέντα (η) συζήτηση για µικροθέµατα. — (υποκ.) ψιλοκου-
βεντούλα (η). 

ψιλολονώ ρ. µετβ. {ψιλολογ-άς κ. -είς... | ψιλολόγησα} εξετάζω (κάτι) 
µε µεγάλη προσοχή, δίνω έµφαση στη λεπτοµέρεια: ~ τα πράγµατα, 
γι' αυτό καθυστερώ || την ψιλολογεί την υπόθεση, δεν την περνάει 
βιαστικά ΣΥΝ. λεπτολογώ. — ψιλολόγηµα (το). [ΕΤΥΜ. < ψιλό- + -
λογώ < λέγω]. 

ψιλολόι (το) (περιληπτ.) τα ψιλοπράγµατα (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < ψιλό- + -λό(γ)ι (βλ.λ.)]. 

ψιλοπρά(γ)µατα (τα) {ψιλοπραγµάτων} 1. τα ασήµαντα σε ποσότητα 
ή ποιότητα πράγµατα: είχε διάφορα ~ µες στα συρτάρια 2. (µτφ.) οι 
ανάξιες λόγου, εύκολες υποθέσεις: αυτά είναι ~, θα ξεµπερδέψουµε 
γρήγορα || -Θα κόστισε πολύ αυτή η υπόθεση! -Μπα, ~! 

ψιλορωτω ρ. µετβ. {ψιλορωτάς... | ψιλορώτησα} ρωτώ (κάποιον) µε 
τρόπο έµµεσο, για να µάθω κάτι: άρχισα να τον ψιλορωτω, αλλά δεν 
µου είπε τίποτε σπουδαίο. 

ψιλός, -ή, -ό 1. µικρός σε πάχος και διάµετρο, λεπτός: ~ κλωστή | 
ύφασµα | βροχή (αραιή και σιγανή, µε λεπτές σταγόνες νερού) 2. 
(µτφ.) αυτός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και οξυδέρκεια: ~ δου-
λειά- ΦΡ. (µτφ.) ψιλά γράµµατα (i) για πράγµατα που είναι δύσκολο 
να κατανοήσει ή να µάθει κανείς: επιχειρεί πολύ λεπτές διακρίσεις 
µεταξύ των εννοιών και αυτά είναι ~ για τον πολύ κόσµο (ii) οι λε-
πτοµέρειες, πράγµατα στα οποία δεν δίνεται σηµασία: όταν πνίγεσαι, 
οι τυπικότητες είναι ~ 3. (ειδικότ.) ψιλοαλεσµένος: ~ αλάτι | πιπέρι | 
αλεύρι ANT. χοντρός 4. (ειδικότ.) πυκνός, χωρίς µεγάλα διαστήµατα | 
κενά: - βελονιά | κέντηµα- ΦΡ. (α) (µτφ.) δουλεύω (κάποιον) ψιλό 
γαζί κοροϊδεύω (κάποιον) συχνά και συστηµατικά, χωρίς να το 
καταλαβαίνει (β) παίρνω (κάποιον) στο ψιλό αρχίζω να κοροϊδεύω 
κάποιον, να του κάνω πλάκα: µετά την ήττα τής οµάδας του, τον πή-
ραν όλοι στο ψιλό 5. (για ήχους) αυτός που έχει οξύτητα, που είναι 
διαπεραστικός: µιλούσε µε µια ~ φωνούλα, σαν παιδάκι 6. ΓΛΩΣΣ. 
(στην αρχαία Ελληνική) καθένα από τα σύµφωνα κ, π, τ, που εκφω-
νούνται χωρίς δασύτητα (χωρίς να ακολουθεί συνεκφώνηση µιας 
άχνας), κατ' αντιδιαστολή προς τα δασέα (φ, χ, θ) και τα µέσα (β, γ, 
δ)· ο σηµερινός όρος είναι άηχα κλειστά 7. (µτφ.) ελαφρύς, χωρίς ιδι-
αίτερη ουσία: είχαν πιάσει ~ κουβεντούλα για τη µόδα και δεν πρό-
σεχαν τι γινόταν 8. ψιλά (τα) (α) δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων πε-
ριορισµένης έκτασης και µε µικρότερου µεγέθους τυπογραφικά στοι-
χεία: τις σηµαντικές ειδήσεις τις διαβάζεις πια στα ~ των εφηµερίδων 
ΦΡ. (µτφ.) περνάω (κάτι) στα ψιλά (κυρ. για εφηµερίδες) δεν δίνω σε 
(κάτι) την προσοχή ή την προβολή που του ταιριάζει: πέρασαν τη 
συµφωνία στα ψιλά και δεν την πρόσεξε κανείς (β) µικρής αξίας 
κέρµατα ή χαρτονοµίσµατα (βλ. λ. ψιλά) 9. ΝΟΜ. (α) ψιλή κυριότητα 
η κυριότητα επί τής οποίας υπάρχει δικαίωµα επικαρπίας άλλου 
προσώπου, π.χ. όταν ο γονέας παραχωρεί την επικαρπία επί δικού 
του ακινήτου στον γυιο του ANT. επικαρπία (β) ψιλώ ονόµατι (ψιλώ 
ονόµατι) µόνο κατ' όνοµα, όχι στην πραγµατικότητα, όχι ουσιαστικά 
10. ψιλή (η) βλ.λ. — (υποκ.) ψιλούτσικος, -η, -ο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. 
[ΕΤΥΜ αρχ. επίθ., αρχική σηµ. «γυµνός, άδενδρος - ελαφρά οπλισµέ-
νος» (µε παραγ. επίθηµα -λός, πβ. κ. χω-λός), που συνδ. µε το ρ. ψίω 
«τρέφω, ταΐζω - λεπτύνω» (βλ. λ. ψίχα) και, κατά µίαν άποψη, µε τη 
ρίζα τού ρ. ψήν)βλ. λ. ψήχω). Ο νοµ. όρ. ψιλή κυριότητα αποτελεί µε-
τάφρ. δάνειο από γαλλ. nue-proprieté], 

ψιλούτσικος, -η, -ο → ψιλός 
ψιλόφλουδος, -η, -ο (για καρπούς) αυτός που έχει λεπτή φλούδα 
ΑΝΤ. χοντρόφλουδος. 

ψιλώνω ρ. µετβ. {ψίλω-σα, ψιλώνοµαι κ. (λόγ.) ψιλ-ούµαι, -ούται..., 
ψιλώ-θηκα, -µένος} ΓΛΩΣΣ. βάζω ψιλή σε (αρχικό φωνήεν λέξεως): η 
λέξη «έθνος» ψιλούται, ενώ η λέξη «εστία» δασύνεται ΑΝΤ. δασύνω. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ψιλώ (-όω) «µαδώ, αποτριχώνω» (η σηµερινή σηµ. 
µπγν.) < ψιλός (βλ.λ.)]. 

ψίλωση (η) [µεσν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} η τοποθέτηση ψι-
λής (') στο αρκτικό φωνήεν µιας λέξης ΑΝΤ. δάσυνση. 

ψιλωτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ψίλωση (βλ.λ.), αυτός 
που εµφανίζει το φαινόµενο τής ψίλωσης: η ιωνική ήταν ~ διάλεκτος 
τής Αρχαίας Ελληνικής ANT. δασυντικός. 

ψιµάρι (το) {ψιµαρ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το όψιµο αρνί 2. (µτφ.) ο αθώ-
ος, ο απονήρευτος άνθρωπος. Επίσης ψιµάρνι. — (υποκ.) ψιµαράκι 
(το). 
[ΕΤΥΜ. < *όψιµάριον (µε σίγηση τού αρκτικού ατόνου ό-) < όψιµος + 
παραγ. επίθηµα -άρι)ον), πβ. κ. θρεφτ-άρι]. 

ψιµύθιο (το) {ψιµυθί-ου | -ων} (λόγ.) 1. λευκή σκόνη που χρησιµοποι-
ούσαν για να λευκαίνουν το πρόσωπο 2. (γενικότ.) ψιµύθια (τα) το 
στολίδι, το φτειασίδι: (µτφ.) γλωσσική έκφραση λιτή και φυσική, δί-
χως περιττά ~ 3. (στο Βυζάντιο) λευκό χρώµα που χρησιµοποιούσαν 
οι ζωγράφοι. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ψιµύθιον, υποκ. τού ψίµυθος (ό), αβεβ. ετύµου. Η ορθο-
γραφία τής λ. βασίζεται στον ασφαλώς παραδεδοµένο ριζικό τ. ψί-
µυθος, παρά το γεγονός ότι παραδίδονται και δευτερεύουσες γραφές 
(ψιµίθιον, ψηµ(µ)ύθιον κ.ά.), οι οποίες οδήγησαν στην υποθ. ότι η λ. 
αποτελεί δάνειο, ίσως αιγυπτ. προελ.]. 

ψιµυθιολόγος (ο/η) (λόγ.) µακιγέρ | µακιγέζ (βλ.λ.). 
ψιµυθιώνω ρ. µετβ. {ψιµυθίω-σα, -θηκα, -µένος) (λόγ.) (συνήθ. µεσο-
παθ. ψιµυθιωνοµαι) στολίζω (το πρόσωπο µου) µε ψιµύθια, µακιγιά-
ροµαι ΣΥΝ. φτειασιδώνοµαι. — ψιµυθίωση (η). [ΕΤΥΜ. < αρχ. 
ψιµυθιοϋµαι (-όο-) < ψίµυθος (βλ. λ. ψιµύθιο)]. 

ψιτ επιφών. (οικ.) χρησιµοποιείται για να καλέσουµε κάποιον που βρί-
σκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση: ε, ~, φίλε, µπορώ να σε ρωτή-
σω κάτι; [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ.]. 

ψιττακίαση (η) → ψιττάκωση 
ψιττακίζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. [1839] {ψιττάκισα} (λόγ.) ♦ 1. (αµετβ.) µι-
λώ σαν ψιττακός (παπαγάλος) ♦ 2. (µετβ.) επαναλαµβάνω µηχανικά 
(τα λεγόµενα των άλλων) ΣΥΝ. παπαγαλίζω. [ΕΤΥΜ < ψιττακός 
(βλ.λ.)]. 

ψιττακισµός (ο) [1850] (λόγ.) ΙΑΤΡ. η µηχανική επανάληψη από ένα 
άτοµο όσων ακούει, χωρίς να εννοεί τη σηµασία τους ΣΥΝ. παπαγα-
λισµός. 

ψιττακός (ο) ΖΩΟΛ. ο παπαγάλος (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ otpX-, παράλλ. τ. τού 
θηλ. ψιττάκη. Η λ. µαρτυρείται και ως σιττακός και βίττακος, πράγµα 
που ενισχύει την εκδοχή ότι τόσο η λ. όσο και το ίδιο το πτηνό 
αποτελούν ανατολ. δάνεια. ∆εν φαίνεται ιδιαίτερα πειστική η σύνδ. 
µε το συνώνυµο σανσκρ. âdka-, αφού προσκρούει στο αρκτικό 
σύµφωνο]. 

ψιττάκωση (η) {-ης κ. -ώσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. λοιµώδης νόσος, που 
µεταδίδεται στον άνθρωπο από τους παπαγάλους. Επίσης ψιττακία-
ση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psittacosis]. 

ψίχα (η) {ψιχών} 1. το µαλακό εσωτερικό τού ψωµιού κατ' αντιδια-
στολή προς την κόρα 2. το µαλακό εσωτερικό τού κορµού ή βλαστού 
διαφόρων φυτών 3. η σάρκα τής άκρης τού δακτύλου από την εσω-
τερική πλευρά: οι χορδές τού βιολιού πιέζονται µε την - των δαχτύ-
λων 4. (συνεκδ.) το εσωτερικό διαφόρων ξηρών καρπών (κατ' αντι-
διαστολή προς τη φλούδα): η ~ τοΟ αµυγδάλου 5. (µτφ.) η ελάχιστη 
ποσότητα από κάτι, από ένα σύνολο: δεν θέλω πολύ, έτσι µια - δώσε 
µου να δοκιµάσω || βάλε µια ~ ακόµα ζάχαρη, το χρειάζεται ΣΥΝ. µια 
σταλιά, µια tôéa 6. ψίχες (οι) τα ψίχουλα ΣΥΝ. ψιχίο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
βροχή, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ < µεσν. ψίχα < µτγν. ψίξ, ψιχός (δ | ή) < ψίω «τρέφω, ταΐζω (µε 
µικρές µπουκιές) - λεπτύνω», αβεβ. ετύµου, ίσως πρόκειται για εκ-
φραστ. τ. (αν ως τέτοιο θεωρηθεί το αρχικό ψ-) µε φωνηεντισµό -ι-, 
που αποτελεί νεωτερισµό τής Ελληνικής (πβ. κ. χρίω, πρίω). Ωστόσο, 
δεν µπορεί να αποκλειστεί και η σύνδεση µε την ετυµολ. οικογένεια 
τού ρ. ψήν (βλ. κ. ψιλός). Το θ. ψι- συνοδεύεται από πρόσφυµα -χ- (πβ. 
κ. ψή-χω, σµή-χω), αλλά η παρουσία | απουσία τού εν λόγω στοιχείου 
δυσχεραίνει την ετυµολόγηση], 

ψιχάλα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} σταγόνα ψιλής βροχής: έπεσαν οι πρώτες 
~ τού φθινοπώρου. 
[ΕΤΥΜ Από συµφυρµό των λ. ψεκάδα (βλ. λ. ψεκάζω) και ψίχαλο 
(βλ.λ.)]. 

ψιχαλητό (το) το ψιλόβροχο (βλ.λ.). 
ψιχαλίζει ρ. απρόσ. [µεσν.] {ψιχάλισε} πέφτει ψιλή βροχή, ρίχνει ψι-
χάλες ΣΥΝ. ψιλοβρέχει. — ψιχάλισµα (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. 

ψιχαλιστός, -ή, -ό (για υγρό, για τη βροχή) αυτός που πέφτει σε συ-
νεχείς ψιλές σταγόνες, σε ψιχάλες ΣΥΝ. πιτσυλιστός ΑΝΤ. χειµαρρώ-
δης, καταρρακτώδης. — ψιχαλιστά επίρρ. 

 

ψιλό- υποκοριστικό (δηλώνει µετριασµό, το «λίγο») 
ψιλο-αγανακτώ ρ. ψιλο-γεµίζω ρ. 
ψιλο-αγαπώ ρ. ψιλο-γέρνω ρ. 
ψιλο-αδικώ ρ. ψιλο-γερνώ ρ. 
ψιλο-αδυνατίζω ρ. ψιλο-γκρινιάζω ρ. 
ψιλο-ακούω ρ. ψιλο-γλεντώ ρ. 
ψιλο-αλέθω ρ. ψιλο-γυµνάζοµαι ρ. 
φιλο-αλείφω ρ. ψιλο-δακρύζω ρ. 
ψιλο-αναααίνω ρ. ψιλο-διαβάζω ρ. 
ψιλο-α νησυχώ ρ. ψιλο-διασκεδάζω ρ. 
ψιλο-ανοίγω ρ. ψιλο-διαφηµίζω ρ. 
ψιλο-απαιτώ ρ. ψιλο-διψάω ρ. 
ψιλο-αττειλώ ρ. ψιλο-ελέγχω ρ. 
ψιλο-αργώ ρ. ψιλο-ελπίζω ρ. 
ψιλο-αρέσω ρ. ψιλο-εργάζοµαι ρ. 
ψιλο-αρρωσταίνω ρ. ψιλο-ζεσταίνοµσι ρ. 
ψιλο-αυθσδιάζω ρ. ψιλο-ζηλεύω ρ. 
ψιλο-βασανίζω ρ. ψιλο-ζητάω ρ. 
ψιλο-βογγώ ρ. ψιλο-θαυµάζω ρ. 
ψιλο-βρίζω ρ. ψιλο-θέλω ρ. 

ψιλο-θυµώνω ρ. 
ψιλο-καβγαδίζω ρ. 
ψιλο-καίω ρ. ψιλο-
καπνίζω ρ. ψιλο-
καταλαβαίνω ρ. 
ψιλο-καταφέρνω ρ. 
ψιλο-κινδυνεύω ρ. 
ψιλο-κλαίω ρ. ψιλο-
κοιµάµαι ρ. ψιλο-
κοιτάω ρ. ψιλο-
κοκκινίζω ρ. ψιλο-
κολυµπώ ρ. ψιλο-
κουβεντιάζω ρ. 
ψιλο-κουράζοµαι ρ. 
ψιλο-κουτσαίνω ρ. 
ψιλο-κρυώνω ρ. 
ψιλο-λαχανιάζω ρ. 
ψιλο-λέω ρ. ψιλο-
µαθαίνω ρ. 

ψιλο-µαλώνω ρ. 
ψιλο-µεθώ ρ. ψιλο-
µελανχολώ ρ. ψιλο-
µετανιώνω ρ. ψιλο-
µοιάζω ρ. ψιλο-
µουρµουρίζω ρ. 
ψιλο-νευριάζω ρ. 
ψιλο-νιώθω ρ. ψιλο-
νταντεύω ρ. ψιλο-
νυστάζω ρ. ψιλο-
ξενυχτάω ρ. ψιλο-
ξεχνάω ρ. ψιλο-
παχαίνω ρ. ψιλο-
πηναίνω ρ. ψιλο-
ττιέζω ρ. ψιλο-πίνω 
ρ. ψιλο-ττονώ ρ. 
ψιλο-ροχαλίζω ρ. 
ψιλο-σκοτεινιάζει ρ. 

ψιλο-συζητώ ρ. 
ψιλο-συµπαθώ ρ. 
ψιλο-τεµπελιάζω ρ. 
ψιλο-τολµώ ρ. ψιλο-
τρανουδώ ρ. ψιλο-
τρελαίνοµαι ρ. 
ψιλο-τρέµω ρ. ψιλο-
τρσµάζω ρ. ψιλο-
τρώω ρ. ψιλο-
τυραννώ ρ. ψιλο-
ϋπσψιάζοµαι ρ. 
ψιλο-φέγγει ρ. ψιλο-
φλυαρώ ρ, ψιλο-
ψοβάµαι ρ. ψιλο-
φοβερίζω ρ. ψιλο-
φοβίζω ρ. ψιλο-
φταίω ρ. Φιλο-
φωνάζω ρ. ψιλο-
χρωστώ ρ. 



ψίχα λ ο 1991 ψυχαγωγία 
 

ψίχαλο (το) → ψίχουλο 
ψιχίο (το) {ψιχί-ου | -ων} 1. (λόγ.) το ψίχουλο 2. (µτφ.) ελάχιστη ποσότητα από 

κάτι: µόνο κάποια ~ από τα κονδύλια τού κρατικού προϋπολογισµού δόθηκαν 
στα πανεπιστήµια.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ψιχίον,υποκ. τού ψίξ, ψιχός (βλ. λ. ψίχα)]. 

ψίχουλο κ. (σπάν.) ψίχαλο (το) 1. µικρό κοµµατάκι ψωµιού ή άλλου 
φαγώσιµου, το οποίο πέφτει κυρ. κατά το κόψιµο τού ψωµιού ή κατά το 
µάσηµα του: τρώω κάνοντας | αφήνοντας ~ ΣΥΝ. (λόγ.) από-τριµµα, ψιχίο 2. 
(µτφ.) ψίχουλα (τα) µικρή ποσότητα από σύνολο: οι αυξήσεις που έδωσε το 
κράτος στους εργαζοµένους είναι ~ ΣΥΝ. (λόγ.) ψιχία. — (υποκ.) ψιχουλάκι 
(το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. βροχή. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ψίξ, ψιχός (βλ. λ. ψίχα) + παραγ. 
επίθηµα -ούλο]. 

ψι-ψι κάλεσµα γάτας. 
ψιψίνα (η) (χαϊδευτ.) η γάτα. [ΕΤΥΜ Ηχοµιµητ. λ., από το κάλεσµα ψι-ψι και 

το επίθηµα -(ί)να των θηλ. ουσ.]. 
ψιψίρης, -α, -ικο (εκφραστ.-µτφ.) αυτός που είναι πολύ λεπτολόγος, 

σχολαστικός σε υπερβολικό βαθµό. [ΕΤΥΜ. < ψιψιρίζω (υποχωρητ.), βλ.λ.]. 
ψιψιρίζω ρ. µετβ. {ψιψίρισα} (εκφραστ.-µτφ.) εξετάζω (κάτι) σχολαστικά, 

λεπτολογώντας το (βλ. κ. λ. ψειρίζω): κάθεται και τα ψιψιρίζει µε τις ώρες και 
ποτέ δεν µένει ευχαριστηµένος. — ψιψίρισµα (το). [ΕΤΥΜ. Ηχοµιµητ. λ. (από 
το κάλεσµα ψι-ψι), µε την προσθήκη τού ρηµατικού επιθήµατος -ρίζω, πβ. κ. 
τσιτσυρίζω]. 

ψόγος (ο) (λόγ.) η κατηγορία, η µοµφή που προσάπτεται σε κάποιον: ο ~ και ο 
έπαινος είναι εξίσου απαραίτητοι για τη σωστή διαπαιδαγώγηση ΣΥΝ. 
επίκριση, κατάκριση, αποδοκιµασία ΑΝΤ. έπαινος, επιδοκιµασία- ΦΡ. (δεν) 
είναι (και) προς ψόγον (λόγ.) για κάτι που πρέπει ή δεν πρέπει να ψεχθεί, να 
επικριθεί: η υπερβολική ευσυνειδησία του δεν είναι και προς ψόγον. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ψέγω (βλ.λ.)]. 

ψοφάω ρ. -+ ψοφώ 
ψοφίµι (το) {ψοφιµ-ιού | -ιών} (λαϊκ.) 1. το πτώµα ζώου 2. (µτφ.) άνθρωπος 

πολύ αδύναµος ή εξαντληµένος 3. (µτφ.-υβριστ.) ο δειλός, ο φοβητσιάρης 
άνθρωπος. 
[ΕΤΥΜ < πληθ. ψοφίµια (κατά το σχήµα αγρίµι - αγρίµια), τού τ. *ψο-
φίµιον< *ψοφιµαϊον< αρχ. ψοφώ (βλ.λ.), κατά το θνησιµαϊον]. 

ψόφιος, -ια, -ιο 1. (για ζώα) νεκρός 2. (µτφ. για πρόσ.) πολύ εξαντληµένος: 
γύρισα ~ από την κούραση ΣΥΝ. εξουθενωµένος, (µτφ.) πεθαµένος 3. (µτφ.) 
νωθρός, νωχελικός, χωρίς ζωντάνια και νεύρο: ~ κινήσεις || το κοινό ήταν ~· 
ούτε χειροκροτούσε ούτε γελούσε ANT. ζωηρός. — ψόφια επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < ψοφώ (υποχωρητ.), κατά το σχήµα τρύπιος - τρυπώ, ξύπνιος - 
ξυπνώ]. 

ψοφοδεής, -ής, -ές {ψοφοδε-ούς | -είς (ουδ. -ή)} (λόγ.) δειλός, φοβητσιάρης, 
αυτός που φοβάται µε το παραµικρό. — ψοφοδεώς επίρρ. [µτγν.]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ψόφος «κρότος, πάταγος» (βλ. λ. ψόφος1) + -δεής < δέος, πβ. 
κ. έν-δεής]. 

ψοφοκρυο (το) το έντονο ψύχος. 
ψοφολογω ρ. αµετβ. {ψοφολογάς... | ψοφολόγησα} (λαϊκ.-υβριστ.) ψυχοµαχώ, 

είµαι ετοιµοθάνατος, πεθαίνω. — ψοφολόγηµα (το). [ΕΤΥΜ. < ψόφος2 + -
λογώ (< λέγω)]. 

ψόφος1 (ο) (λόγ.-σπάν.) 1. ο θόρυβος 2. ΦΥΣΙΟΛ. µυϊκός ψόφος ακροαστικό 
φαινόµενο που γίνεται αισθητό κατά την ακρόαση µυός, ο οποίος παρουσιάζει 
τετανική συστολή. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < επιφών. ψό, που εκφράζει αηδία, βδελυγµία, αποστροφή, 
αλλά δεν είναι σαφής η ακριβής προέλευση του. Το επιφώνηµα αποτελεί τη 
βάση ευρείας λεξιλογικής οικογένειας, στην οποία εντάσσονται οι λ. ψέγω, 
ψόγος, ψόθος «ψώρα, ακαθαρσία». ∆εν έχει προσδιοριστεί η σχέση τού 
επιφων. ψό µε τις I.E. ρίζες *bhes- «φυσώ» (βλ. κ. ψεύδοµαι, ψυχή) και *bhes- 
«τρίβω, λειαίνω» (βλ. λ. ψήχω)]. 

ψόφος2 (ο) 1.ο θάνατος, κυρ. ζώου, συνήθ. από ασθένεια-  ΦΡ. (α) έπεσε ψόφος 
έπεσε θανατικό στα ζώα (β) (ως κατάρα) κακό ψόφο να 'χεις! να έχεις κακό 
τέλος 2. (µτφ.) το πολύ δυνατό κρύο, η παγωνιά: κάνει | έχει ~ έξω. [ΕΤΥΜ 
µεσν. < αρχ. ψοφώ (βλ.λ.)]. 

ψοφώ (κ. -άω) ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ψοφάς... | ψόφησα} ♦ (αµετβ.) 1. (για ζώα) 
πεθαίνω: πολλά ζώα ψόφησαν από το κρύο || αν αφήσεις το κοπάδι χωρίς νερό, 
θα ψοφήσει· ΦΡ. ψοφάω | πεθαίνω τής πείνας (i) στερούµαι τα προς το ζην, 
µου λείπουν τα στοιχειώδη: είναι δυο χρόνια χωρίς δουλειά και η οικογένεια 
του ψοφάει τής πείνας (ii) (µτφ.) πεινάω πολύ: Εχει τίποτε να φάω; ~2. (µειωτ.-
υβριστ. για πρόσ.) (κυρ. κατά τρόπο άδοξο ή εξευτελιστικό): παιδί του είναι, 
πώς µπορεί να τον αφήσει να ψοφήσει σαν σκυλί! || δεν ψόφησε ακόµα ο 
παλιόγε-ρος; 3. (µτφ.) εξαντλούµαι πλήρως: έχω ψοφήσει µε τόσες ώρες ορθο-
στασία || ψόφησα απ' το κρύο ΣΥΝ. (µτφ.) πεθαίνω 4. (εκφραστ. -ΐ-για) 
επιθυµώ πολύ, µου αρέσει πολύ (κάτι): ~ για κουτσοµπολιό | για δόξα | για 
χρήµα | για επίδειξη ♦ (µετβ.) 5. κάνω ζώο να πεθάνει: όλο δουλειά και 
συνέχεια νηστικό, το ψόφησε το γαϊδουράκι 6. εξουθενώνω (κάποιον), εξαντλώ 
εντελώς (κάποιον): τους ψόφησε στις πρόβες, µέχρι να τα µάθουν όλα || µας 
ψόφησε στο τρέξιµο | στο διάβασµα || τον ψόφησε στο ξύλο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πεθαίνω. [ΕΤΥΜ < αρχ. ψοφώ (-έω) «κροτώ, θορυβώ» < ψόφος' «κρότος, 
θόρυβος» (βλ.λ.). Το ρ. ψοφώ ήδη στη Μεσν. Ελληνική απέκτησε τη σηµ. 
«πεθαίνω, ξεψυχώ» (για ζώα), αλλά η σηµασιολ. πορεία είναι δυσερµήνευτη. 
Ωστόσο, παρόµοια εξέλιξη εµφανίζει το οµηρικό ρ. δουπώ «κροτώ, θορυβώ», 
που λόγω τής συνεχούς αναφοράς του σε πολεµιστές οι οποίοι προκαλούν 
θόρυβο κατά την πτώση τους (υπό το βά- 

ρος τής πανοπλίας), προσέλαβε τη σηµ. «πεθαίνω». Αξιοσηµείωτα είναι και 
τα γαλλ. p. claquer «κροτώ - πεθαίνω» και crever «σπάζω, διαρρηγνύω - 
ταλαιπωρώ µέχρι θανάτου», όπου είναι εµφανής η µτφ. χρήση]. 

ψοφωδης, -ης, -ες {ψοφώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} (λόγ.) αυτός που προκαλεί 
θόρυβο ΣΥΝ. θορυβώδης. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ψόφος1 + 
παραγ. επίθηµα -ώδης (βλ.λ.)]. 

ψυγείο (το) ΤΕΧΝΟΛ. 1. ηλεκτρική συσκευή (οικιακής ή επαγγελµατικής 
ΧΡήσεως) η οποία χρησιµοποιείται για την ψύξη (κατάψυξη) και, κατά 
συνέπεια, τη συντήρηση ευπαθών τροφίµων ή ποτών είναι διαµορφωµένη σαν 
µεγάλο ντουλάπι µε θαλάµους ή χωρίσµατα (ράφια) για την τοποθέτηση των 
φυλασσόµενων προϊόντων και κλείνει µε πόρτα: µεγάλο | παλιό | τρίπορτο | 
δίπορτο | εντοιχιζόµενο ~||~ µε καταψύκτη || ΤΟ ~ τού περιπτέρου (για τη 
διατήρηση ποτών, νερών, παγωτών κ.λπ.) || ~ εισαγόµενο/ οικολογικό (χωρίς 
φρέον)· ΦΡ. (µτφ.) στο ψυγείο σε στασιµότητα- για περιπτώσεις στις οποίες 
ένα θέµα δεν προωθείται άνωθεν σκόπιµα, «παγώνει», ή ένα πρόσωπο δεν 
αξιοποιείται εργασιακά από την εργοδοσία του, εξαναγκαζόµενο σε απραξία, 
σε αδράνεια: κρατάνε το θέµα ~, αποφεύγουν δε οτιδήποτε σχετίζεται µε τα 
εµπλεκόµενα πρόσωπα || η προηγούµενη διοίκηση τον είχε ~ λόγω των 
φρονηµάτων του 2. ΤΕΧΝΟΛ. (ειδικότ.) µεγάλος χώρος (δωµάτιο, αίθουσα 
κ.τ.ό.) ειδικά διαµορφωµένος, ώστε µε τη βοήθεια ηλεκτρικού µηχανισµού να 
ψύχεται εξασφαλίζοντας τη σωστή θερµοκρασία για τη συντήρηση µέσα σε 
αυτό προϊόντων που αλλοιώνονται εύκολα: βιοµηχανικό ~ || αίθουσες ψυγείων 
των σουπερµάρκετ 3. (συνεκδ.) το περιεχόµενο κάθε τέτοιας ηλεκτρικής 
συσκευής, το σύνολο των τροφίµων | ποτών που συντηρούνται σε αυτή: 
κατέβασε όλο το ~ βλέποντας τηλεόραση (έφαγε | ήπιε ό,τι υπήρχε µέσα σε 
αυτό) || τους άφησε όλο το ~ γεµάτο, πριν φύγει για διακοπές 4. (µτφ.) (κάθε) 
πολύ κρύο µέρος: ∆εν ανάβετε το καλοριφέρ; - είναι εδώ µέσα! ANT. (µτφ.) 
φούρνος 5. (παλαιότ.) η παγωνιέρα 6. φορτηγό όχηµα ή πλοίο εφοδιασµένο µε 
ψυκτικά µηχανήµατα και κατάλληλα διαµορφωµένο για την ασφαλή 
συντήρηση και µεταφορά ευπαθών προϊόντων: - µε κρέατα | µε τρόφιµα || ~ 
ανατράπηκε στην εθνική οδό 7. ΤΕΧΝΟΛ. σύστηµα απαγωγής τής θερµότητας, 
που αναπτύσσεται κατά τη λειτουργία µηχανών εσωτερικής καύσεως για την 
προστασία τους από την υπερθέρµανση: ~ αυτοκινήτου (εναλλάκτης 
θερµότητας στον οποίο αποδίδεται η θερµότητα τού ψυκτικού υγρού τού 
κινητήρα). — (υποκ.) ψυνειάκι (το). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ψυγεϊον < θ. ψυγ- (από το αρχ. ψύχω, παθ. αόρ. β' έ-ψύγ-ην) 
+ παραγ. επίθηµα -εϊον, πβ. κ. σφαγ-εΓον]. 

ψυγειοκαταψύκτης (ο) {ψυγειοκαταψυκτών} ΤΕΧΝΟΛ. οικιακή συσκευή που 
λειτουργεί ως ψυγείο και ως καταψύκτης. 

ψυκτηρας (ο) ΤΕΧΝΟΛ. Ο ψυκτικός θάλαµος ψυγείου. [ΕΤΥΜ < αρχ. ψυκτήρ, -
ήρος < ψύχω (βλ.λ.) + παραγ. επίθηµα -τήρ, πβ. κ. κρα-τήρ]. 

ψυκτης (ο) {ψυκτών} 1. ψυκτικό µηχάνηµα που είναι συνδεδεµένο µε σωλήνα 
νερού και δίνει παγωµένο νερό: πίνω νερό από τον ~ 2. ο καταψύκτης (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < ψύχω + παραγ. επίθηµα -της, πβ. κ. φράκ-της]. 

ψυκτικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που προκαλεί ψύξη: ~ µηχανή | θάλαµος | υγρό 
ΑΝΤ. θερµαντικός 2. ψυκτικός (ο) τεχνίτης που ειδικεύεται στην επισκευή 
ψυκτικών συσκευών. — ψυκτικότητα (η). 

ψυλλιάζω ρ. αµετβ. κ. µετβ. {ψύλλιασ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (αµετβ.) 1. γεµίζω 
ψύλλους ♦ (µετβ.) 2. γεµίζω (κάποιον) µε ψύλλους 3. (µεσο-παθ. 
ψυλλιάζοµαι) (οικ.) υποψιάζοµαι, υποπτεύοµαι (κάτι κρυφό): ψυλλιάστηκε ότι 
τον απατούσε και άρχισε να την παρακολουθεί. — ψύλλιασµα (το). 

ψυλλίζω ρ. µετβ. [µεσν.] {ψύλλισ-α, -τηκα, -µένος} καθαρίζω (κάποιον/κάτι) 
από τους ψύλλους. — ψύλλισµα (το). 

ψύλλος (ο) µικροσκοπικό έντοµο που ζει παρασιτικά σε ανθρώπους και ζώα- 
ΦΡ. (α) για ψύλλου πήδηµα για ασήµαντο λόγο, για το τίποτα: εκνευρίζεται | 
τσακώθηκε ~ (β) γυρεύω | ψάχνω ψύλλους στ' άχυρα βλ. λ. άχυρο (γ) µου 
µπαίνουν ψύλλοι στ' αφτιά βλ. λ. αφτί (δ) ούτε ψύλλος στον κόρφο µου δεν 
θα ήθελα µε κανέναν τρόπο να µου συµβεί το ίδιο, να έχω την τύχη σου: αν 
µάθει η µάννα του πού ήταν, ούτε ψύλλος στον κόρφο του! (ε) καλιγώνει τον 
ψύλλο είναι ικανότατος, επιτηδειότατος. 
[ΕΤΥΜ αρχ., παράλλ. τ. τού αρχαιότ. θηλ. ψύλλα < *ψύλ-1/α < *psul- | 
*bhsul-. Η λ. συνδ. µε τα συνώνυµα αρµ. lu, σανσκρ. plüsi- (< p. *psul-µε 
αντιµετάθεση), λατ. pOlex (< *pusl-, > γαλλ. puce, ισπ. pulga) κ.ά., ενώ η 
ποικιλία των ριζών δεν επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισµό τού αρχικού 
θέµατος. ∆εν αποκλείεται η λ. να έχει υποστεί την παρετυ-µολ. επίδρ. τού ρ. 
ψήν (βλ. λ. ψήχω)]. 

ψύξη (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η πρόκληση ψύχους, το πάγωµα: ~ 
τροφίµων ΑΝΤ. θέρµανση 2. (γενικά) η πτώση τής θερµοκρασίας 3. η 
θερµοκρασία τού θαλάµου τού ψυγείου και συνεκδ. ο παγωµένος θάλαµος 
ψυγείου, όπου τοποθετούνται τα τρόφιµα: έβαλε τα κοτόπουλα στην ~ · 4. ΙΑΤΡ. 
η µυαλγία ή η νευραλγία που εµφανίζεται στους ανθρώπους κατά τους 
χειµερινούς µήνες λόγω τού ψύχους και έχει ως χαρακτηριστικό της είτε την 
αδυναµία να στρίψει κανείς το µέλος που έχει παγώσει (λ.χ. τον λαιµό) ή και 
κάποια παραµόρφωση των χαρακτηριστικών τού προσώπου (λ.χ. στράβωµα 
των χειλιών): βγήκε µε βρεγµένα µαλλιά στο κρύο κι έπαθε -. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
θερµότητα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ψϋξις < ψύχω (βλ.λ.)]. 

ψυχαγωγία (η) {χωρίς πληθ.} η ικανοποίηση τής ψυχής µέσα από ποικίλες 
δραστηριότητες (θεάµατα, χορό, µουσική, τραγούδι, αθλητισµό κ.ά.), η 
αναψυχή: οι νέοι τής επαρχίας στερούνται πολλών µέσων ψυχαγωγίας || εκτός 
από τη δουλειά χρειάζεται και η ~|| το ποι- 
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οτικό θέατρο προσφέρει στο κοινό γνήσια και ουσιαστική ~ || κέντρο 
ψυχαγωγίας (πβ. λ. διασκέδαση). 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αρχική σηµ. «καθοδήγηση των ψυχών, πειθώ, χειραγώ-
γηση», < ψυχαγωγός (βλ.λ.). Η σηµερινή σηµ. προέρχεται από τη µτγν. 
γλώσσα, όπου η λ. δήλωνε την αναψυχή, τη διασκέδαση, ιδίως δε την 
«αγωγή τής ψυχής», την οποία προκαλούσε η διδασκαλία µιας τρα-
γωδίας ή η ανάγνωση ενός ποιήµατος]. 

ψυχαγωγι'α - διασκέδαση. Οι δύο λέξεις, που είναι σήµερα σχεδόν 
συνώνυµες, διαφέρουν στη σηµασιολογική τους απόχρωση και κυ-
ρίως στην ετυµολογική τους προέλευση. Η λ. ψυχαγωγία δήλωσε 
«την αγωγή τής ψυχής», την απαιτητική και διδακτική συγχρόνως 
απόλαυση που χαρίζουν έργα υψηλού στοχασµού (τραγωδία, απαι-
τητικό θέατρο, ποίηση). Αντιθέτως, το διασκέδαση δήλωσε τον δια-
σκορπισµό των µερίµνων, την αποµάκρυνση τής έγνοιας και των 
προβληµάτων που απασχολούν τον άνθρωπο. Αρα η διασκέδαση 
είναι ξέδοµα, απαλλαγή από έγνοιες, ενώ η ψυχαγωγία προϋποθέ-
τει ευχαρίστηση από περισσότερο δηµιουργική ενασχόληση. 

ψυχαγωγικός, -ή, -ό [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε την ψυχαγωγία ή 
συµβάλλει σε αυτήν: - µέσο | πρόγραµµα | εκδήλωση | επίσκεψη | 
θέαµα | ακρόαµα (πβ. λ. διασκεδαστικός). — ψυχαγωγικά επίρρ. 

ψυχαγωγός (ο) ΜΥΘΟΛ. (ως προσωνυµία τού Ερµή) αυτός που οδηγεί 
τις ψυχές των νεκρών στον Άδη ΣΥΝ. ψυχοποµπός. [ΕΤΥΜ αρχ,· < 
ψυχή + αγωγός (< άγω)]. 

ψυχαγωγώ ρ. µετβ. [αρχ.] (ψυχαγωγείς... | ψυχαγώγ-ησα, -ούµαι, -
ήθηκα, -ηµένος) προσφέρω ψυχική ικανοποίηση, παρέχω ψυχαγωγία 
σε (κάποιον): τα βιβλία µάς διδάσκουν και ταυτόχρονα µας ψυχαγω-
γούν ΣΥΝ. τέρπω (πβ. λ. διασκεδάζω). 

ψυχάκι (το) ως χαρακτηρισµός οικείου και αγαπηµένου προσώπου, 
συνήθ. µικρής ηλικίας. 

ψυχάκιας (ο) {ψυχάκηδες} (λαϊκ.-σκωπτ.) άνθρωπος µε άκρως ιδιόρ-
ρυθµη ή παρανοϊκή συµπεριφορά. 
[ΕΤΥΜ < ψυχή + παραγ. επίθηµα -άκιας, πβ. κ. τρελ-άκιας, µατ-
άκιας]. 

ψυχαναγκασµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. (καθηµ.) ο ψυχικός εξαναγκα-
σµός, η άσκηση ψυχικής πίεσης 2. ΨΥΧΟΛ. η εισβολή στη σκέψη ενός 
ατόµου µιας ιδέας, µιας τάσης ή ενός αισθήµατος, που, παρότι πη-
γάζει από τον ψυχισµό του, αντιµετωπίζεται από το ίδιο το άτοµο ως 
νοσηρό φαινόµενο, για το οποίο εκτιµά ότι βρίσκεται σε ασυµφωνία 
µε το Εγώ του, χωρίς εντούτοις να καταφέρνει να απαλλαγεί από αυ-
τό. [ΕΤΥΜ Απόδ. των αγγλ. compulsion, obsession]. 

ψυχαναγκαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ψυχανα-γκασµό 
2. ΨΥΧΟΛ. ψυχανανκαστική νεύρωση νεύρωση που έχει ως κύριο 
σύµπτωµα την εκδήλωση ψυχαναγκασµών 3. ψυχαναγκαστι-κός (ο) 
άτοµο που πάσχει από ψυχαναγκαστική νεύρωση. — ψυχα-ναγκαστικ-
ά | -ώς επίρρ. 

ψυχανάλυση (η) {-ης κ. -ύσεως | -ύσεις, -ύσεων} 1. ΨΥΧΟΛ. η θεωρία 
τού Αυστριακού ιατρού Ζίγκµουντ Φρόυντ, η οποία βασίζεται στη 
διερεύνηση κυρ. των ασύνειδων ψυχικών διεργασιών, δηλ. τού υπο-
συνειδήτου 2. η θεραπευτική µέθοδος των νευρωτικών ή ψυχωτικών 
διαταραχών, η οποία βασίζεται στη φροϊδική θεωρία: κάνω ~. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Psychoanalyse]. 

ψυχαναλυτής (ο), ψυχαναλύτρια (η) {ψυχαναλυτριών} ο επιστήµονας 
(γιατρός ή ψυχολόγος) που ασχολείται µε την ψυχανάλυση: το 
ντιβάνι τού ~ (όπου ξαπλώνει ο ασθενής). [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γερµ. Psychoanalytiker]. 

ψυχαναλυτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ψυχανάλυση: ~ 
µέθοδος. — ψυχαναλυτικά επίρρ. 

ψυχαναλύω ρ. µετβ. {ψυχανάλυσα} εφαρµόζω µεθόδους τής ψυχα-
νάλυσης σε (κάποιον), κάνω ψυχανάλυση σε (κάποιον). 

ψυχανεµίζοµαι ρ. µετβ. αποθ. {ψυχανεµίστηκα} (λαϊκ.) υποψιάζο-
µαι, διαισθάνοµαι (κάτι), αντιλαµβάνοµαι (κάτι) όχι µέσω των αι-
σθητηρίων οργάνων και λογικής διεργασίας, αλλά µε τρόπο διαισθη-
τικό: «όταν αποδέχθηκε τη θέση τού υφυπουργού, ψυχανεµιζόταν τις 
αντιδράσεις που θα συναντούσε» (εφηµ.). — ψυχανέµισµα (το). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. αποθετικός. 
[ΕΤΥΜ. < ψυχή + -ανεµίζοµαι < άνεµος, κατ' επίδραση των συνωνύ-
µων υποψιάζοµαι, µυρίζοµαι]. 

ψυχανθες (το) [1873] BOT. κάθε φυτό που περιλαµβάνεται στην οι-
κογένεια φυτών τής οποίας τα άνθη µοιάζουν µε πεταλούδες, όπως η 
φασολιά, η ρεβιθιά, η φακή, ο αρακάς κ.λπ. 
[ΕΤΥΜ. < ψυχή (µε τη σηµ. «πεταλούδα») + -ανθές < άνθος, απόδ. τού 
νεολατ. Papillionaceae (πληθ.)]. 

ψυχανωµαλία (η) διαταραχή τής συµπεριφοράς, που κυµαίνεται από 
την απλή απόκλιση ώς τη βαριά διαταραχή. 

ψυχανώµαλος, -η, -ο αυτός που πάσχει από ψυχανωµαλία· (ειδικότ. 
καθηµ. ως µειωτ. χαρακτηρισµός) το ψυχικά διαταραγµένο πρόσωπο, 
που εκδηλώνει ανώµαλες τάσεις: αυτός δεν είναι φυσιολογικός άν-
θρωπος· είναι ~! 

ψυχάρα (η) (µεγεθ.) (εκφραστ.-οικ.) δυνατή ψυχή, πρόσωπο µε µεγά-
λη ψυχική δύναµη, µε θάρρος, επιµονή και αγωνιστικότητα, που δεν 
παραιτείται, δεν εγκαταλείπει µια προσπάθεια. 

ψυχάρι (το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) 1. η µικρή πεταλούδα 2. (µτφ. ως προ-
σφώνηση) χαϊδεµένο, αγαπηµένο πρόσωπο: ~ µου! ΣΥΝ. ψυχή µου, 
ψυχούλα µου, καρδιά µου. [ΕΤΥΜ. µεσν. < αρχ. ψυχάριον, υποκ. τού 
ουσ. ψυχή (βλ.λ.)]. 

ψυχαρικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον γλωσσολόγο Γιάννη 
Ψυχάρη και τη γλωσσική θεωρία του. — ψυχαρικά επίρρ. 

ψυχαρισµός (ο) [1889] {χωρ. πληθ.} η γλωσσική θεωρία τού γλωσσο-
λόγου Γ. Ψυχάρη, ο ακραίος δηµοτικισµός (βλ. κ. λ. δηµοτικισµός). 

ψυχαριστής (ο) [1890], ψυχαρίστρια (η) {ψυχαριστριών} ο οπαδός τού 
ψυχαρισµού. 

ψυχασθένεια (η) {ψυχασθενειών} ΙΑΤΡ. κάθε ψυχική πάθηση. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychasthenia]. 

ψυχασθενής, -ής, -ές [1895] {ψυχασθεν-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών} 1. 
αυτός που πάσχει από ψυχασθένεια ΣΥΝ. ψυχοπαθής 2. ψυχασθενής 
(ο/η) άτοµο που πάσχει από ψυχασθένεια ΣΥΝ. ψυχασθενικός. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, τρελός. 

ψυχασθενικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ψυχασθένεια ή 
τον ψυχασθενή: ~ σύµπτωµα | φαινόµενο 2. ψυχασθενικός (ο), ψυ-
χασθενική (η) πρόσωπο που πάσχει από ψυχασθένεια ΣΥΝ. ψυχασθε-
νής, ψυχοπαθής. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychasthénique]. 

ψυχεδέλεια (η) {χωρ. πληθ.} 1. ονειρική κατάσταση κατά την οποία 
το άτοµο βρίσκεται σε εγρήγορση, ύστερα από τη λήψη ψυχεδελικών 
ουσιών, δηλ. παραισθησιογόνων (L.S.D.) 2. (κατ' επέκτ.) τεχνική φω-
τισµού ή µετάδοσης τού ήχου, που δηµιουργεί την εντύπωση ότι βρί-
σκεται κανείς σε παραίσθηση 3. (συνεκδ.) κάθε είδος (µουσική, βι-
βλίο, ζωγραφική) που αναφέρεται σε ψυχεδελικές εµπειρίες 4. (γενι-
κότ.) η στάση ζωής που προβάλλει τη σηµασία των ψυχεδελικών κα-
ταστάσεων, καθώς και το σύνολο των επιλογών που αυτή καθορίζει 
λ.χ. στο ντύσιµο, στη µουσική: η ~ τού '60 || η ~ κυριαρχούσε στα 
πάρτι των αρχών τής δεκαετίας τού '70. Επίσης ψυχεδελισµός (ο). 
[ΕΤΥΜ. < αγγλ. psychedelia (οπτικό δάνειο) < psychedelic (υποχωρητ.), 
βλ. λ. ψυχεδελικός]. 

ψυχεδελικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ψυχεδέλεια: ~ 
µουσική (που δηµιουργεί την εντύπωση ότι ο ακροατής βρίσκεται σε 
παραίσθηση) || ~ τέχνη | ντύσιµο (µε πολύπλοκα σχέδια, έντονα, λα-
µπερά χρώµατα κ.λπ.) 2. (για παραισθησιογόνες φαρµακευτικές ου-
σίες) αυτός που δρα στο κεντρικό νευρικό σύστηµα και θεωρείται 
από τους χρήστες ότι αποκαλύπτει απωθηµένα ψυχικά περιεχόµενα 
3. (για πρόσ.) αυτός που βρίσκεται σε κατάσταση ψυχεδέλειας (βλ.λ., 
σηµ. 1). — ψυχεδελικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ Αντιδάν., < αγγλ. psychedelic (οπτικό δάνειο) < psyche- (< ψυ-
χή) + -delie < δήλος «φανερός, εµφανής»]. 

ψυχεδελισµός (ο) → ψυχεδέλεια 
ψυχή (η) 1. ΦΙΛΟΣ, αρχή ικανή να ζωοποιήσει την ύλη, η άυλη υπό-

σταση κάθε έµβιου όντος 2. (ειδικότ.) ΨΥΧΟΛ. το σύνολο των ψυχο-
πνευµατικών λειτουργιών τού ανθρώπου κατ' αντιδιαστολή προς τις 
βιολογικές του λειτουργίες 3. ΘΡΗΣΚ. η άυλη πνευµατική φύση τού 
ανθρώπου, που µετέχει στη θεϊκή ουσία και θεωρείται αθάνατη, συ-
νεχίζει δηλ. να υπάρχει και µετά τον θάνατο, αφού αποχωριστεί το 
σώµα: η αθανασία | η σωτηρία τής ~ || το σώµα είναι η κιβωτός τής 
~|| ο Θεός Vαναπαύσει την~ του || η ~είναι η εικόνα τού Θεού, διότι 
φέρει εγγεγραµµένη στο βάθος της την έννοια τού καλού και µια έλξη 
για ό,τι είναι σύµφωνο µε τον Θεό 4. (κατά τον Όµηρο, την αρ-
χαιοελληνική και χριστιανική λαϊκή πίστη) αερώδης και αόρατη ύλη, 
η οποία υπάρχει στο σώµα τού ανθρώπου όσο ζει και η οποία κατά 
τον θάνατο του εξέρχεται µε την τελευταία εκπνοή από το σώµα ως 
σκιά ή οµοίωµα τού νεκρού που κατοικεί πλέον στον Αδη ή (κατά τη 
λαϊκή χριστιανική δοξασία) στον Παράδεισο ή στην Κόλαση- ΦΡ. (α) 
βγαίνει η ψυχή µου πεθαίνω (β) µια ψυχή που 'ναι να βγει, ας βγει 
ό,τι είναι να γίνει ας γίνει το γρηγορότερο (γ) τι ψυχή θα 
παραδώσεις; (ενν. στον Θεό) για κάποιον που έχει διαπράξει πολλά 
αµαρτήµατα (δ) βγάζω την ψυχή (κάποιου) ταλαιπωρώ, βασανίζω 
(κάποιον), υποβάλλω (κάποιον) σε µεγάλο κόπο: µου 'βγάλε την 
ψυχή µέχρι να µάθει να γράφει σωστά', και εµφατ. (κάποιος) µου 
'βγάλε την ψυχή ανάποδα! (ε) µου βγαίνει η ψυχή κουράζοµαι πάρα 
πολύ: µου βγήκε η ψυχή µέχρι ν' ανέβω όλες τις σκάλες (στ) για την 
ψυχή τής µάννας µου για περιπτώσεις στις οποίες κάνουµε κάτι 
εντελώς ανιδιοτελώς, χωρίς κανένα κέρδος, χωρίς καµία ανταµοιβή 
(κυρ. υλική): θα πληρωθείς φυσικά, κανείς δεν δουλεύει για την ψυχή 
τής µάννας του ΣΥΝ. δωρεάν, τζάµπα (ζ) πουλάω (και) την ψυχή µου 
στον ∆ιάβολο καταφεύγω σε κάθε µέσο, θεµιτό και αθέµιτο, χρη-
σιµοποιώ αδίστακτα ακόµα και ανήθικες µεθόδους προκειµένου να 
ωφεληθώ: αυτός είναι ικανός και την ψυχή του στον ∆ιάβολο να που-
λήσει, για να ανέλθει στην εξουσία! (η) δίνω και την ψυχή µου (για 
κάτι) προσφέρω τα πάντα, τον ίδιο µου τον εαυτό (για κάτι): θα έδι-
να και την ψυχή µου για να ζήσω αυτή την εµπειρία || ~ να σε δω ευ-
τυχισµένο (θ) µε την ψυχή στο στόµα βλ. λ. στόµα (ι) (ευχετ.) καλή 
ψυχή να παραδώσεις ήσυχο το πνεύµα σου, να κριθείς ευνοϊκά από 
τον θεό (όταν πεθάνεις) (ια) (παροιµ.) παρηγοριά στον άρρωστο 
ώσπου να βγει η ψυχή του βλ. λ. παρηγοριά (ιβ) (παροιµ.) πρώτα 
βγαίνει η ψυχή κι ύστερα το χούι βλ. λ. χούι (ιγ) (λόγ.) αποθανέτω η 
ψυχή µου µετά των αλλοφύλων βλ. λ. αλλόφυλος 5. (ειδικότ.) η ηθική 
και συναισθηµατική υπόσταση τού ανθρώπου, ο εσωτερικός του 
κόσµος (κατ' αντιδιαστολή προς τον νου, τη διάνοια): τον εκτιµούσαν 
για τις αρετές τής ~ του || καθαρή | αγνή | ανόθευτη ~· ΦΡ. (µτφ.) (α) 
τραβάει (κάτι) η ψυχή µου θέλω (κάτι) πολύ, λαχταρώ (β) δε ν (το) 
βαστά η ψυχή µου δεν αντέχω: ~ να τον βλέπω να υποφέρει τόσο (γ) 
πιάστηκε η ψυχή µου (i) δεν µπορώ να αναπνεύσω άνετα, έχω δύ-
σπνοια: ~ απ' τον ανήφορο (ii) (µτφ.) αισθάνθηκα µεγάλη αγωνία: 
βλέποντας το ναυάγιο ~ (δ) µε όλη µου την ψυχή χωρίς κανέναν δι-
σταγµό, επιθυµώντας (κάτι) πραγµατικά: σου εύχοµαι ~ «καλή επι-
τυχία» ΣΥΝ. ολόψυχα, µε όλη µου την καρδιά (ε) εκ βάθους ψυχής µε 
πλήρη ειλικρίνεια: µου µίλησε ~ ΣΥΝ. εκ βάθους καρδίας (στ) ψυχή 
µου! ως έκφραση στοργής, τρυφερότητας, αγάπης (ζ) ενβρασµώ ψυ-
χής βλ. λ. βρασµός (η) µε την ψυχή µου (i) πολύ και µε µεγάλη ευχα- 
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ρίστηση: έφαγα και ήπια - (ϋ) για να δηλωθεί µεγάλη ποσότητα, υπερβολή, 
ένταση κλπ.: έφαγε ξύλο µε την ψυχή του (θ) άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου! 
για ανεξήγητη, ακατανόητη συµπεριφορά: πήγε και παντρεύτηκε έναν άντρα 20 
χρόνια µεγαλύτερο της και µε σοβαρά προβλήµατα υγείας- ~! (ι) ψυχή τε και 
σώµατι (ψυχή τε και σώµατι, από την Ακολουθία τής Θείας Μεταλήψεως) και 
µε την ψυχή και µε το σώµα, µε κάθε δύναµη, ψυχική και σωµατική: 
αφοσιώθηκε ~ στον αγώνα (ια) τι ψυχή (να) έχει για κάτι που θεωρείται 
ευτελούς αξίας, ασήµαντο ή ανάξιο λόγου: ~ ένα χιλιάρικο σήµερα; (ιβ) ανοί-
γω την ψυχή µου (σε κάποιον) βλ. λ. ανοίγω (ιγ) ανοίγει η ψυχή µου βλ. λ. 
ανοίγω 6. (περιληπτ.) το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (κυρ. 
συµπεριφοράς, κουλτούρας, ψυχοσύνθεσης) προσώπου, οµάδας ή λαού: η 
ελληνική ~ || µέσα στα ποιήµατα τού Πούσκιν καθρεφτίζεται η ρωσική - 7. 
(συνεκδ.) το σθένος, το θάρρος, η παλλη-καριά: είχε ~ µέσα του- δεν δείλιαζε 
µε τίποτε || Άχρηστα πλάσµατα! ∆εν έχετε - µέσα σας; ΑΝΤ. δειλία, ανανδρία· 
ΦΡ. το λέει η ψυχή (κάποιου) για κάποιον που είναι γενναίος, δεν φοβάται 8. 
(συνεκδ.) ο άνθρωπος: έχει να φροντίσει ο κακοµοίρης τόσες ~ || στον δρόµο 
δεν κυκλοφορούσε ~! || στο ναυάγιο χάθηκαν διακόσιες ~· ΦΡ. (λόγ.) ψυχή 
ζώσα ούτε ένας άνθρωπος, κανείς απολύτως: δεν υπήρχε ~ σε ολόκληρο το 
κτήριο, είχε αποµείνει ολοµόναχος 9. (µτφ.) το πνεύµα, το φρόνηµα: ελεύθερη | 
αδούλωτη/ περήφανη! αδάµαστη -10. (µτφ.) η κινητήρια δύναµη, ο εµψυχωτής 
ενός έργου: ο Τάκης ήταν η ~ τού πολιτιστικού συλλόγου | τής θεατρικής οµάδας 
11. ΜΥΘΟΛ. Ψυχή (η) η ερωµένη τού θεού Έρωτα. — (υποκ.) ψυχούλα (η) 
(βλ.λ.) κ. ψυχάκι (το) (βλ.λ.), (µεγεθ.) ψυχάρα (η) (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
παρώνυµο, πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ αρχ., αρχική σηµ. «πνοή, ζωή, ανάσα», < ψύχω «πνέω, φυσώ», το 
οποίο παρουσιάζει επίθηµα -χω (πβ. κ. τρύ-χω) και ανάγεται µάλλον σε ρ. 
*ψύω < *bhs-u-, µηδενισµ. βαθµ. τού *bhs-eu-, παρεκτεταµ. τ. τού LE *bhes- 
«φυσώ, εκπνέω» (βλ. λ. ψεύδοµαι), πβ. σανσκρ. â-psu-« χωρίς ανάσα, 
αδύναµα». Η ανάλυση προϋποθέτει διάκριση µεταξύ τής ρίζας αυτής και τού 
ρ. ψύχω µε τη σηµ. «παγώνω, κρυώνω». Η διάδοση τής λ. ψυχή συνετέλεσε 
στο να αυτονοµηθεί από το σύστηµα η ρίζα ψυχ-, η οποία πλέον θεωρήθηκε 
ισχυρή βαθµίδα. Πολύ νωρίς η ψυχή συνδέθηκε µε την αρχ. πεποίθηση περί 
τής άυλης ουσίας που εγκαταλείπει το σώµα κατά τον θάνατο, ενώ τόσο στους 
τραγικούς όσο και στη φιλοσοφία (αλλά και στην Κ.∆.) απαντά η βασική σηµ. 
«ο άνθρωπος ως ξεχωριστή προσωπικότητα, ο εσώτερος εαυτός». Τη λ. 
χρησιµοποίησαν οι Εβδοµήκοντα κατά τη µετάφραση τής Π.∆. ως απόδ. τού 
εβρ. néphes «ανάσα, πνοή»]. 

ψυχιατρείο (το) [1891] θεραπευτήριο για ψυχασθενείς ΣΥΝ. φρενοκοµείο, 
τρελοκοµείο. 

ψυχιατρική (η) [1874] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η επιστήµη που µελετά τη φύση και 
τις µεθόδους θεραπείας των νευροψυχικών διαταραχών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychiatrique]. 

ψυχιατρικός, -ή, -ό [1897] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ψυχίατρο και την 
επιστήµη του: ~ πραγµατογνωµοσύνη 2. ψυχιατρική (η) (βλ.λ.). 

ψυχίατρος (ο/η) [1874] {ψυχιάτρ-ου | -ων, -ους} γιατρός που ειδικεύεται στην 
ψυχιατρική, στη διάγνωση και θεραπεία ψυχασθενειών ΣΥΝ. (µειωτ.-λαϊκ.) 
τρελογιατρός (πβ. λ. ψυχολόγος). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychiatre]. 

ψυχικάρης, -α, -ικο 1. αυτός που κάνει φιλανθρωπίες, ο ελεήµονας 2. (ειρων. 
για γυναίκες) που «κάνουν ψυχικά», που δίνονται εύκολα στους άντρες. 
[ΕΤΥΜ < ψυχικός + παραγ. επίθηµα -άρης, πβ. κ. τυπικ-άρης]. 

ψυχικός, -ή, -ό [αρχ.] 1. αυτός που σχετίζεται µε την ψυχή, µε τον εσωτερικό 
κόσµο, την ηθική και συναισθηµατική υπόσταση τού ανθρώπου: ~ γαλήνη | 
διάθεση | ορµή | ταλαιπωρία | διέγερση | φόρτιση | συµπαράσταση | κατάσταση | 
δοκιµασία | σθένος | κλονισµός | καλλιέργεια | ανάταση | σύγκρουση | κόσµος (ο 
ψυχισµός) | φαινόµενα | χαρίσµατα | πλούτος- ΦΡ. (α) ψυχική επαφή η 
αµοιβαία προσέγγιση και επικοινωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόµων, η 
οποία εκδηλώνεται λ.χ. ως φιλικότητα, διάθεση για εξωτερίκευση, χιούµορ 
κ.λπ.: µετά τον καβγά χάθηκε η ~ που υπήρχε στα µέλη τής οµάδας (β) ψυχικό 
τραύµα κάθε συναισθηµατικά επώδυνη εµπειρία: η απάνθρωπη συµπεριφορά 
των δικών του τού δηµιούργησε πολλά ~ στην παιδική του ηλικία 2. ΙΑΤΡ. 
ψυχική νόσος | διαταραχή κάθε ψυχιατρική νόσος η οποία εκδηλώνεται µε 
αποκλίνουσα συµπεριφορά τού ατόµου και η οποία οφείλεται σε γενετικά, 
κοινωνικά, ψυχολογικά κ.ά. αίτια 3. ΨΥΧΟΛ. ψυχική αποξένωση (α) η 
κατάσταση κάποιου που είναι διανοητικά διαταραγµένος και παρουσιάζει 
αδυναµία ένταξης στην κοινωνική ζωή (β) (γενικότ.) η κατάσταση κάποιου 
που αισθάνεται αποµακρυσµένος ή αποκοµµένος από το περιβάλλον, την 
εργασία του ή/και από τον ίδιο τον εαυτό του 4. ΝΟΜ. ψυχική οδύνη βλ. λ. 
οδύνη 5. ψυχικό (το) [µεσν.] (α) οποιαδήποτε πράξη προσφοράς έχει χαρα-
κτήρα ελεηµοσύνης, βοήθειας ή ευεργεσίας (κυρ. ως ενίσχυση αδυνάµου): 
βοηθήστε µας, κάντε ένα ~! || βάλτε του έναν βαθµό παραπάνω, να περάσει την 
τάξη, ~ θα του κάνετε || δεν θέλω ψυχικά, θέλω ό,τι πετύχω να το πετύχω µε την 
αξία µου! || ζει τού ~ (ζει από την ελεηµοσύνη των συνανθρώπων του) (β) 
(ειρων.) το να δίνεται µια γυναίκα σε άνδρα που την επιθυµεί. — ψυχικ-ά | -
ώς [µτγν.] επίρρ. 

ψυχισµός (ο) [1863] {χωρ. πληθ.) 1. ο ψυχικός κόσµος τού ανθρώπου: ο 
ευαίσθητος ~ των παιδιών!, η ψυχική δύναµη, οι δυνάµεις τής ψυχής τού 
ανθρώπου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Psychismus]. 

ψυχο- κ. ψυχο- κ. ψυχ- α' συνθετικό που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται µε την 
ψυχή, τον εσωτερικό κόσµο τού ανθρώπου: ψυχο-φάρµα-κο, ψυχο-βγάλτης, 
ψυχο-θεραπεία, ψυχο-φθόρος, ψυχο-πλάκωµα κ.ά. 

[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από τη λ. ψυχή, 
εµφανίζεται δε και σε ελληνογενείς ξέν. όρ. (λ.χ. γαλλ. psychologie)]. 

ψυχοαναληπτικός, -ή, -ό (φάρµακο) που επιφέρει διανοητική εγρήγορση, 
µείωση τής κούρασης και βελτίωση τής διανοητικής απόδοσης, όπως οι 
αµφεταµίνες, µερικά αντικαταθλιπτικά φάρµακα κ.λπ. (βλ. κ. λ. ψυχοτονικός). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychoanaleptique]. 

ψυχοβγάλτης (ο) {ψυχοβγαλτών}, ψυχοβγάλτρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (σηµ. 2) 
1. (λαϊκ.-ως προσωνυµία) ο Αρχάγγελος Μιχαήλ 2. (µτφ.-εκφραστ.) πρόσωπο 
που βασανίζει ψυχικά κάποιον, που ταλαιπωρεί τους άλλους µέχρι να τους 
εξυπηρετήσει τελικά, που τους «βγάζει την ψυχή»: σε βοηθάει, αν του 
ζητήσεις κάτι- αλλά είναι µεγάλος ~. — ψυχοβγαλτικός, -ή, -ό. 

ψυχοβιολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. σχολή τής ψυχιατρικής που θεωρεί τον 
άνθρωπο ενιαία ψυχική και βιολογική οντότητα. — ψυχο-βιολογικός, -ή, -ό 
[1890]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychobiology]. 

ψυχοβιολογισµός (ο) {χωρ. πληθ.} ΦΙΛΟΣ, θεωρία σύµφωνα µε την οποία τα 
φυτά διαθέτουν ψυχή που διαφέρει µόνο στον βαθµό πολυπλοκότητας από 
αυτή των ζώων. 

ψυχοβιολογος (ο/η) επιστήµονας που ειδικεύεται στην ψυχοβιολογία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychobiologist]. 

ψυχοβλαβής, -ής, -ές [µτγν.] {ψυχοβλαβ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} 1. αυτός που έχει 
υποστεί ψυχική βλάβη, που είναι ψυχοπαθής, φρενοβλαβής 2. αυτός που 
βλάπτει την ψυχή: ~ θεάµατα | αναγνώσµατα ΣΥΝ. ψυχοφθόρος ANT. 
ψυχωφελής, ηθοπλαστικός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ψυχοβόρος, -α, -ο ψυχοφθόρος, αυτός που προκαλεί µεγάλο ψυχικό πόνο. 
[ΕΤΥΜ. µτγν. < ψυχή + -βόρος < βορά «τροφή» (βλ.λ.)]. 

ψυχογενεια (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. η µελέτη των ψυχικών αιτίων 
συµπεριφοράς, συµπτώµατος ή νόσου. Επίσης ψυχογένεση. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychogenesis | γαλλ. psychogénie]. 

ψυχο γενετικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ψυχογένεση 2. ΒΙΟΛ. 
ψυχογενετική (η) η µελέτη τής επίδρασης που ασκείται στη συµπεριφορά ενός 
οργανισµού από τη γενετική του σύνθεση, καθώς και τής αλληλεπίδρασης 
κληρονοµικότητας και περιβάλλοντος. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. 
psychogenetic (οπτικό δάνειο)]. 

ψυχογενής, -ής, -ές {ψυχογεν-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών} 1. αυτός που προέρχεται 
από την ψυχή, που δηµιουργείται στην ψυχή 2. αυτός που σχετίζεται µε την 
ψυχογενεια: ~ αίτιο ενός συµπτώµατος. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < ψυχο- + -γενής < γένος, ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psycho-
gène]. 

ψυχογιός (ο) → ψυχογυιός 
ψυχογλωσσολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΓΛΩΣΣ. κλάδος ο οποίος µελετά τις ψυχικές 

και διανοητικές διεργασίες, µε τις οποίες παράγει και κατανοεί κανείς τη 
γλώσσα (την πρόσληψη τού λόγου, τον ρόλο τής µνήµης, τον σχηµατισµό 
εννοιών κ.λπ.), καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνει κανείς τη µητρική 
ιδίως γλώσσα. — ψυχογλωσσολογίας, -ή, -ό, ψυχογλωσσολογικά επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. psycholinguistics (νόθο συνθ.)]. 

ψυχόγραµµα (το) {ψυχογράµµ-ατος | -ατα, -άτων} η γραφική παράσταση των 
αποτελεσµάτων που προκύπτουν από σειρά ψυχολογικών δοκιµασιών, στις 
οποίες υποβάλλεται το άτοµο. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychogramme]. 

ψυχογράφηµα (το) {ψυχογραφήµ-ατος | -ατα, -άτων} η περιγραφή των ψυχικών 
χαρακτηριστικών προσώπου: το ~ λογοτεχνικού ήρωα ΣΥΝ. ψυχογραφία. 

ψυχογραφία (η) [1896] {ψυχογραφιών} 1. το ψυχογράφηµα (βλ.λ.) 2. ΨΥΧΟΛ. 
κλάδος τής ψυχολογίας, ο οποίος µελετά τις ψυχικές ιδιότητες των ατόµων, 
καθώς και η γραφική απεικόνιση των χαρακτηριστικών ψυχικών ιδιοτήτων 
ενός ατόµου, η οποία προκύπτει ύστερα από την ψυχολογική εξέταση του. — 
ψυχογραφικός, -ή, -ό, ψυχογραφικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. psychographie]. 

ψυχογράφος (ο/η) ψυχολόγος που ασχολείται µε την ψυχογραφία. | ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychographe]. 

ψυχογραφώ ρ. µετβ. [1870] {ψυχογραφείς... | ψυχογράφ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} περιγράφω τον ψυχικό κόσµο προσώπου, αποδίδω το ψυχογράφηµα 
ή διαµορφώνω την ψυχογραφία του. 

ψυχογυιός (ο) (λαϊκ.) 1. ο θετός γυιος ΣΥΝ. ψυχοπαίδι, παραγυιός (πβ. λ. 
ψυχοκόρη, ψυχοµάννα, ψυχοπαίδι) 2. ο νεαρός υπάλληλος, πα-λαιότ. 
υπηρέτης. 

ψυχοδιαγνωστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη διάγνωση των ψυχικών 
γνωρισµάτων ενός ατόµου: ~ µελέτη | έρευνα 2. ΨΥΧΟΛ. ψυχοδιαγνωστική (η) 
ο επιστηµονικός κλάδος, ο οποίος περιγράφει και ερµηνεύει τις διάφορες 
πλευρές τής προσωπικότητας τού ατόµου βάσει τής συµπεριφοράς και των 
επιδόσεων του σε ψυχολογικές δοκιµασίες. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. psychodiagnostique]. 

ψυχοδιανοητικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται ταυτόχρονα µε την ψυχή και τη 
διανόηση: ~ διεργασία | κόπωση.   — ψυχοδιανοητικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. psychomental (νόθο συνθ.)]. 

ψυχοδιεγερτικός, -ή, -ό (για διάφορες ουσίες) αυτός που προκαλεί διέγερση 
των ψυχικών λειτουργιών. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού ελληνογενούς γαλλ. 
psychotonique]. 



ψυχόδραµα 1994 ψυχοπόνια 
 

ψυχόδραµα (το) {ψυχοδράµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. ΨΥΧΟΛ. ψυχανα-
λυτική, ψυχοθεραπευτική µέθοδος, η οποία βασίζεται στον θεατρικό 
αυτοσχεδιασµό, κατά τον οποίο κάθε άτοµο παίζει αυθόρµητα ρό-
λους βασισµένους σε προσωπικές εµπειρίες, µε σκοπό είτε να αρθεί 
µια παρωχηµένη τραυµατική εµπειρία είτε να αντιµετωπιστεί µια 
υπάρχουσα (δύσκολη) κατάσταση: ψυχαναλυτικό ~ 2. (καταχρ.) το 
ψυχολογικό (θεατρικό) δράµα: «οι Βρικόλακες» του Ίψεν είναι ένα 
κλασικό ~ µε έντονες εσωτερικές συγκρούσεις. — ψυχοδραµατικος. 
-ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Psychodrama]. 

ψυχοδυναµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ψυχοδυναµι-σµό 
2. αυτός που σχετίζεται µε τις δυνάµεις τού ατόµου και τις διεργασίες 
που αναπτύσσονται κατά την παιδική του ηλικία, καθώς και µε την 
επίδραση µιας ενέργειας στην ύπαρξη ενός ατόµου. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychodynamic (οπτικό δάνειο)]. 

ψυχοδυναµισµός (ο) 1. η υποθετική µυστική δύναµη τής ψυχής που 
εκδηλώνεται σε παραψυχολογικά φαινόµενα, όπως στην τηλεπάθεια, 
την τηλεκινησία κ.ά. 2. ΙΑΤΡ. το σύνολο των ψυχιατρικών θεωριών 
που τονίζουν τις ψυχοδυναµικές όψεις τής ψυχικής λειτουργίας. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychodynamism (οπτικό δά-
νειο)]. 

ψυχοθεραπεία (η) [1893] {ψυχοθεραπειών} ΙΑΤΡ. η θεραπεία που ε-
φαρµόζεται για την αντιµετώπιση νευροψυχικών διαταραχών, λ.χ. 
τής κατάθλιψης, κυρ. µέσα από τη συζήτηση µε τον πάσχοντα σχετι-
κά µε τα προβλήµατα του, παρά µε τη χρήση φαρµάκων και άλλων 
ουσιών ή ιατρικών µεθόδων: ~ στήριξης | τού βάθους | τής έκφρασης 
| τής οµάδας | τού παιδιού | τού περιβάλλοντος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. psychothérapie]. 

ψυχοθεραπευτής (ο) [1894], ψυχοθεραπεύτρια (η) [1892] {ψυ-
χοθεραπευτριών} ΙΑΤΡ. ιατρός που ειδικεύεται στην ψυχοθεραπεία. 

ψυχοθεραπευτικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ψυχοθερα-
πευτή ή την ψυχοθεραπεία: ~ µέθοδος. 

ψυχοκινητικός, -ή, -ό [1892] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον συν-
δυασµό των κινητικών και των ψυχικών λειτουργιών 2. (στην παρα-
ψυχολογία) αυτός που σχετίζεται µε την τηλεκίνηση, τη µετακίνηση 
αντικειµένων µε µόνη την επενέργεια των ψυχικών δυνάµεων τού αν-
θρώπου. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychokinétique]. 

ψυχοκοινωνικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την αλληλεπίδραση 
κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων: ~ προβλήµατα || Κέντρο 
~ Μέριµνας. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. phychosocial (νόθο 
συνθ.)]. 

ψυχοκοινωνιολογία (η) {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος τής 
κοινωνικής ψυχολογίας. [ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
psychosociology (νόθο συνθ.)]. 

ψυχοκόρη (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) 1. η θετή κόρη 2. η νεαρή 
υπάλληλος,^ παλαιότ. υπηρέτρια (πβ. λ. ψυχογυιός). 

ψυχοκρατια (η) {χωρ. πληθ.) 1. ΦΙΛΟΣ, η θεωρία σύµφωνα µε την 
οποία ως αρχή κάθε ζωής υπόκειται η ψυχή 2. η δοξασία των πρω-
τόγονων λαών ότι όλα τα όντα κατοικούνται από πνεύµατα και έχουν 
ζωντανή ψυχή ΣΥΝ. ανιµισµός, ψυχολατρία. [ΕΤΥΜ. < ψυχο- + -
κρατία < κρατώ]. 

ψυχοκτόνος, -ος, -ο ψυχοφθόρος (βλ.λ.). — ψυχοκτονία (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -κτόνος. 
[ΕΤΥΜ. µτγν., αρχική σηµ. «θανατηφόρος», < ψυχο- + -κτόνος < κτεί-
νω «φονεύω, σκοτώνω» (βλ. κ. -κτονία)]. 

ψυχολάτρης (ο) {ψυχολατρών}, ψυχολάτρισσα (η) {ψυχολατρισ-
σών} οπαδός τής ψυχολατρίας. 

ψυχολατρία (η) [µεσν.] {χωρ. πληθ.} η ψυχοκρατια, ο α\Ίµισµός 
(βλ.λ.). 

ψυχολογηµένος, -η, -ο αυτός που γίνεται ύστερα από λογική εκτί-
µηση των πραγµάτων και στάθµιση κυρ. τής ψυχολογικής καταστά-
σεως προσώπου ή συνόλου, λ.χ. ώστε να µη συγκρούεται µε αυτήν ή 
να την αξιοποιεί: ~ ενέργεια | κίνηση | ελιγµός ΑΝΤ. αψυχολόγητος. 

ψυχολογία (η) [1805] 1. η επιστήµη που µελετά τα ψυχικά φαινόµενα 
και τους νόµους που τα διέπουν: ατοµική | κοινωνική | πειραµατική | 
κλινική | εξελικτική ~|| ~ των ατοµικών διαφορών | διαφορική (η 
µελέτη των διαφορών που παρατηρούνται στον ψυχισµό ατόµων τού 
ίδιου είδους) 2. (κατ' επέκτ.) το σχετικό µε την επιστήµη αυτή 
σύγγραµµα και µάθηµα στη µέση και την ανώτατη εκπαίδευση: εξε-
τάζοµαι στην ~ || πότε δίνεις (ενν. εξετάσεις στην) ~; || ποιος κάνει | 
διδάσκει - το εξάµηνο αυτό; 3. (συνεκδ.) η ψυχοσύνθεση, ο ψυχισµός 
ατόµου, οµάδας ή λαού, ο συνήθης τρόπος µε τον οποίο σκέφτεται 
και αντιδρά (πρόσωπο | οµάδα κ.λπ.): οι λαοί τής Μεσογείου έχουν 
διαφορετική ~ από τους βορείους || η ~ τού όχλου 4. η ψυχική κατά-
σταση: έχω καλή ~ || η κακή ~ του δεν του επέτρεψε να διακριθεί 5. η 
(εµπειρική) γνώση τού τρόπου µε τον οποίο σκέφτονται και αντι-
δρούν συνήθ. οι άνθρωποι υπό συγκεκριµένες συνθήκες: ο καινούρ-
γιος διευθυντής ξέρει από - και χειρίζεται κατάλληλα κάθε υπάλληλο || 
τόσα χρόνια έµπορος, ξέρει πια την - τού αγοραστή. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. Op., < γαλλ. psychologie]. 

ψυχολογικός, -ή, -ό [1861] 1. αυτός που σχετίζεται µε την επιστήµη 
τής ψυχολογίας: ~ έρευνα | µελέτη | πείραµα | σεµινάριο | σπουδές 2. 
(α) αυτός που σχετίζεται µε την ψυχική κατάσταση τού ανθρώπου: ~ 
πρόβληµα | πίεση | υποστήριξη | διαταραχή || η πράξη του οφείλεται 
σε - αίτια (β) ψυχολογικός πόλεµος η χρησιµοποίηση προπαγάνδας 
εναντίον τού εχθρού και γενικότ. οποιουδήποτε αντιπάλου, µε σκοπό 
την κάµψη τού φρονήµατος του, τη µείωση τής αυτοπεποίθησης του, 
την πτώση τού ηθικού του (γ) ψυχολογική βία η άσκηση πίεσης ή 

εξαναγκασµού (προς κάποιον), προκειµένου να προβεί σε συγκεκρι-
µένη ενέργεια, να κάνει κάτι (δ) ΛΟΓΟΤ. ψυχολογικό µυθιστόρηµα έργο 
στο οποίο οι σκέψεις, τα συναισθήµατα και τα κίνητρα των χα-
ρακτήρων προβάλλονται ως στοιχεία εξίσου σηµαντικά µε την εξω-
τερική δράση. — ψυχολογικ-ά | -ώς [1879] επίρρ. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. psychologique]. ψυχολογισµός (ο) [1894] ΦΙΛΟΣ, η 
θεωρία σύµφωνα µε την οποία όλα τα επιστηµολογικά και 
γνωσιολογικά προβλήµατα µπορούν να επιλυθούν µε µεθόδους τής 
ψυχολογικής έρευνας. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. 
Psychologismus]. ψυχολόγος (ο/η) [1851] 1. επιστήµονας που 
ειδικεύεται στην επιστήµη τής ψυχολογίας: πηγαίνω σε - || µε 
παρακολουθεί ~ (πβ. λ. ψυχίατρος) 2. (µτφ.) πρόσωπο που µπορεί να 
ψυχολογεί τους άλλους: είναι πολύ - αυτός, µε δυο-τρεις κουβέντες 
αµέσως καταλαβαίνει τι άνθρωπος είσαι. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychologue]. ψυχολογώ ρ. 
µετβ. [1889] {ψυχολογείς... | ψυχολόγ-ησα, -ούµαι, -ήθη-κα, -ηµένος) 
επιχειρώ να διαγνώσω τις ψυχικές τάσεις (κάποιου), τις σκέψεις, τις 
επιθυµίες, τα συναισθήµατα του κ.λπ.: προσπάθησα να την 
ψυχολογήσω παρατηρώντας τις αντιδράσεις της || όπως τον ψυ-
χολόγησα, φαίνεται άνθρωπος αγαθός και καλοπροαίρετος. 
ψυχοµάννα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η θετή µητέρα (πβ. λ. ψυχο- 
παίδι). ψυχοµαχώ ρ. αµετβ. [µτγν.] {ψυχοµαχείς...} (λαϊκ.) βρίσκοµαι 
µεταξύ ζωής και θανάτου, χαροπαλεύω: «ο ∆ιγενής ψυχοµαχεί κι η γης 
τόνε τροµάσσει» (ριζίτικο) ΣΥΝ. πνέω τα λοίσθια, ψυχορραγώ. — ψυ-
χοµάχηµα κ. ψυχοµαχητό (το). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. πεθαίνω. ψυχοµετρία (η) 
[1892] {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. 1. ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά 
την ποσοτική µέτρηση (τής νοηµοσύνης, των κλίσεων, των 
συναισθηµατικών µεταβολών κ.λπ.) 2. (ειδικότ.) ο µαθηµατικός, κυρ. 
στατιστικός, σχεδιασµός ψυχολογικών τεστ. — ψυχοµετρικός, -ή, -ό 
[1892], ψυχοµετρικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychométrie]. ψυχονεύρωση (η) [1892] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -
ώσεων} ΨΥΧΟΛ. 1. (κατά τον Φρόυντ) η νευρωτική διαταραχή που 
έχει ως αφετηρία µια ψυχική σύγκρουση κατά την παιδική ηλικία 2. 
(γενικότ.) η νεύρωση (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. Psychoneurose]. ψυχονευρωτικός, 
-ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ψυχονεύρωση: ~ κατάσταση 2. 
ψυχονευρωτικός (ο), ψυχονευρωτική (η) πρόσωπο που πάσχει από 
ψυχονεύρωση. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γερµ. psychoneurotisch], 
ψυχοπάθεια (η) [1863] {ψυχοπαθειών} 1. (γενικά) κάθε είδους ψυχική 
διαταραχή 2. παθολογική διατάραξη τού ψυχικού κόσµου τού ατόµου, 
εξαιτίας τής οποίας αδυνατεί να ενταχθεί φυσιολογικά στην κοινωνική 
ζωή ΣΥΝ. ψυχασθένεια, (καθηµ.) τρέλα. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. psychopathie]. ψυχοπαθής, -ής, -ές [1891] {ψυχοπαθ-ούς | -είς 
(ουδ. -ή)} (κ. ως ουσ.) αυτός που πάσχει από ψυχοπάθεια- (ειδικότ.) 
αυτός που λόγω διαταραχής τού ψυχικού του κόσµου συµπεριφέρεται 
µε βίαιο τρόπο: πρόκειται για πράξη ψυχοπαθούς δολοφόνου ΣΥΝ. 
ψυχασθενής, (λόγ.) φρενοβλαβής, (καθηµ.) τρελός. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -
ης, -ες, τρελός. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychopathe]. 
ψυχοπαθολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κλάδος τής ψυχιατρικής που 
µελετά συγκριτικά τις παθολογικές και φυσιολογικές διεργασίες τής 
ψυχικής ζωής. — ψυχοπαθολογικός, -ή, -ό [1890]. [ΕΤΥΜ Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. psychopathology]. ψυχοπαίδα (η) 1. η θετή κόρη 
ΣΥΝ. ψυχοκόρη 2. νεαρή υπηρέτρια. ψυχοπαιδαγωγικός, -ή, -ό 1. 
αυτός που σχετίζεται µε την ψυχολογία και την παιδαγωγική: ~ 
προσέγγιση | ανάλυση 2. ψυχοπαιδαγωγική (η) η παιδαγωγική που 
βασίζεται στα πορίσµατα τής ψυχολογίας. 

[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychopédagogique]. ψυχοπαίδι 
(το) {χωρ. γεν.) (λαϊκ.) το θετό παιδί (πβ. λ. ψυχογυιός, 
ψυχοκόρη). ψυχοπατέρας (ο) (λαϊκ.) ο θετός πατέρας (πβ. λ. 
ψυχοµάννα). ψυχόπιτα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} (λαϊκ.) η πίτα που, 
σύµφωνα µε το έθιµο, µοιράζεται για να συγχωρηθούν οι ψυχές των 
πεθαµένων, ψυχοπλάκωµα (το) {ψυχοπλακώµ-ατος | -ατα, -άτων} 
(οικ.) 1. η δυσάρεστη, πιεστική ψυχική επιβάρυνση, κάθε αίσθηµα 
µεγάλης και έντονης ψυχικής πίεσης: µ'έπιασε ~µε όλες αυτές τις 
θλιβερές ειδήσεις ΣΥΝ. δυσθυµία, κατάθλιψη ΑΝΤ. ευδιαθεσία, κέφι 2. 
(συνεκδ.) κάθε ερέθισµα, γεγονός ή κατάσταση που προκαλεί έντονη 
δυσθυµία ή κατάθλιψη: ~ αυτή η ταινία || ~ σκέτο το έργο. 
ψυχοπλακώνω ρ. µετβ. {ψυχοπλάκω-σα, -θηκα, -µένος} (οικ.) προ-
καλώ κατάθλιψη, δυσάρεστη ψυχική διάθεση σε (κάποιον): όλο για τη 
δυστυχία τού κόσµου µιλάει και µας ψυχοπλακώνει ΣΥΝ. καταθλίβω. 
ψυχοπλάκωση (η) {χωρ. πληθ.} το ψυχοπλάκωµα (βλ.λ.). 
ψυχοπλακωτικός, -ή, -ό (οικ.) αυτός που προκαλεί ψυχοπλάκωµα, 
κατάθλιψη: ~ συζήτηση | ταινία | µουσική. ψυχοπλάνος, -α, -ο αυτός 
που παραπλανά την ψυχή. ψυχοπνευµατικός, -ή, -ό αυτός που 
σχετίζεται ταυτόχρονα µε την ψυχή και το πνεύµα: ~ ισορροπία | 
ανάπτυξη.  — ψυχοπνευµατικά επίρρ. ψυχοποµπός (ο) [αρχ.] (ως 
προσωνυµία τού Ερµή) αυτός που οδηγεί 
τις ψυχές στον Άδη. ψυχοπόνια (η) {χωρ. πληθ.} η συµπόνια ΣΥΝ. 
ευσπλαχνία ΑΝΤ. απο-νιά, αναλγησία, αναισθησία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ια. 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ψυχοπόνια < ψυχο- + -πονία < πόνος]. 



ψυχοπονιάρης 1995 ψυχρόµετρο 
 

ψυχοπονιάρης (ο) (ψυχοπονιάρηδες),ψυχοπονιάρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο που συµπονεί τους άλλους ΣΥΝ. ευσπλαχνι-
κός, συµπονετικός, πονόψυχος ANT. άσπλαχνος, άκαρδος, ανάλγητος. 
— ψυχοπονιάρικος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. < ψυχοπονία + παραγ. επίθηµα -
ιάρης, πβ. κ. παιγνιδ-ιάρης]. 

ψυχοπονώ ρ. µετβ. [µεσν.] {ψυχοπονάς... | ψυχοπόνεσα} (λαϊκ.) συ-
µπονώ (κάποιον), συναισθανόµενος και συµµεριζόµενος τον πόνο 
(του) ΣΥΝ. ευσπλαχνίζοµαι ΑΝΤ. αδιαφορώ. 

ψυχόρµητο (το) (λαϊκ.) το ορµέµφυτο (βλ.λ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ta. 
[ΕΤΥΜ. < ψυχ(ο)- + -όρµητο < ορµώ]. 

ψυχορραγώ ρ. αµετβ. {ψυχορραγείς...· κυρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} είµαι 
ετοιµοθάνατος, βρίσκοµαι στις τελευταίες µου στιγµές: (κ. µτφ.) την 
περίοδο που η αυτοκρατορία ψυχορραγούσε... ΣΥΝ. ψυχοµαχώ, πνέω 
τα λοίσθια, χαροπαλεύω. — ψυχορράνηµα (το) [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
πεθαίνω. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ψυχορραγώ (-έω) < ψυχο- + -ρραγώ < -ρραγής, από το 
θ. τού παθ. αορ. β' ερ-ράγ-ην (ρ. ρήγ-νυ-µί), πβ. κ. αιµο-ρραγώ}. 

ψυχός (ο) (λαϊκ.) 1. εορτή που γίνεται στη µνήµη των νεκρών · 2. 
(αντί τού ονόµατος κάποιου) αυτός που ξέρεις: ήρθε µαζί της κι ο ~. 
[ΕΤΥΜ. Από τη γεν. πληθ. των ψυχών (ουσ. ψυχή), που θεωρήθηκε αιτ. 
εν. τον ψυχόν]. 

ψύχος (το) {ψύχους | χωρ. πληθ.} (λόγ.) το κρύο, η µεγάλη πτώση τής 
θερµοκρασίας: δριµύ ~ ενέσκηψε στην πρωτεύουσα || πολικό ~ πλήττει 
την Ευρώπη. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ψύχος < ψύχω (βλ.λ.)]. 

ψυχοσάββατο (το) το Σάββατο πριν από την Κυριακή τής Αποκριάς, 
καθώς και πριν από την Πεντηκοστή, το οποίο είναι αφιερωµένο στη 
µνήµη και την ψυχή των νεκρών και κατά το οποίο τελείται επίσηµο 
µνηµόσυνο για όλους τους νεκρούς (βλ. κ. λ. µνηµόσυνο, τρισάγιο). 

ψυχοστασία (η) {ψυχοστασιών} ΜΥΘΟΛ. το συµβολικό στάθµισµα, 
ζύγισµα τής ψυχής (µετά θάνατον) ή τής µοίρας (ανθρώπου): στην 
οµηρική σκηνή τής ~ ο ∆ίας κρίνει και αποφασίζει για τη ζωή τού 
Έκτορα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ψυχο- + -στασία < -στάτης (< ϊστηµι | ϊ-στα-µαι), πβ. κ. 
διχο-στασία]. 

ψυχοσυνδροµο (το) (ψυχοσυνδρόµ-ου | -ων} ΨΥΧΙΑΤΡ. σύνολο ψυχι-
κών-ψυχιατρικών εκδηλώσεων που οφείλονται σε οργανικό αίτιο, λ.χ. 
αλκοολισµός, ηπατικό κώµα, όγκος εγκεφάλου κ.ά. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ„ < αγγλ. psychosyndrome]. 

ψυχοσύνθεση (η) {-ης κ. -έσεως | χωρ. πληθ.} το σύνολο των ιδιαί-
τερων χαρακτηριστικών που συγκροτούν τον ψυχισµό ενός ατόµου ή 
συνόλου: η ~ τού ελληνικού λαού ΣΥΝ. ιδιοσυγκρασία, ιδιοσυστασία, 
νοοτροπία, ψυχολογία. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychosynthesis (είδος ψυχοθε-
ραπείας)]. 

ψυχοσυσταση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} η ψυχοσύνθεση (βλ.λ.). 
ψυχοσωµατική (η) ΙΑΤΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τον ρό-

λο τής ψυχικής ζωής στην οργανική κατάσταση τού ανθρώπου (λ.χ. 
τον ρόλο τού άχχους στην αυξηµένη πίεση τού αίµατος). 

ψυχοσωµατικός, -ή, -ό [1891] 1, αυτός που σχετίζεται τόσο µε το 
σώµα όσο και µε την ψυχή: ο άνθρωπος είναι ~ οντότητα || ~ αίτια | 
ισορροπία | προβλήµατα | συµπτώµατα || ~ εκδηλώσεις (οργανικές 
παθολογικές εκδηλώσεις, οι οποίες προκύπτουν ως αντίκτυπος των 
ψυχικών συγκρούσεων στο σύνολο των σωµατικών λειτουργιών) 2. 
ψυχοσωµατική (η) βλ.λ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychosomatique]. 

ψυχοσώστης (ο) [µεσν.] {ψυχοσωστών}, ψυχοσώστρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} (λαϊκ.) πρόσωπο που σώζει ψυχές. 

ψυχοσωτήριος, -α, -ο [µεσν.] αυτός που είναι σωτήριος για την ψυχή: 
~ φάρµακο | λύση | πράξη ΣΥΝ. ψυχωφελής ANT. ψυχοφθόρος. 

ψυχοτεχνία (η) {χωρ. πληθ.} ΨΥΧΟΛ. το σύνολο των µεθόδων και των 
δοκιµασιών που αποσκοπούν στη διακρίβωση των επαγγελµατικών 
ικανοτήτων ενός ατόµου. Επίσης ψυχοτεχνική (πβ. λ. ψυχοµετρία). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. phsychotechnics]. 

ψυχοτεχνικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την έρευνα των ψυχικών 
φαινοµένων µέσω τεχνικών µέσων.   — ψυχοτεχνικ-ά | -ώς επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychotechnique]. 

ψυχοτονικός, -ή, -ό (για φάρµακα) αυτός που διεγείρει τις ψυχικές 
λειτουργίες (βλ. κ. λ. ψυχοαναληπτικός). [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < γαλλ. psychotonique]. 

ψυχοτρόπος, -ος, -ο (κυρ. για φάρµακα) αυτός που επιδρά στην ψυ-
χική κατάσταση τού ατόµου (στο κεντρικό νευρικό σύστηµα και 
στον ψυχισµό του), όπως λ.χ. υπνωτικά, ηρεµιστικά, διεγερτικά, πα-
ραισθησιογόνα κ.λπ. (πβ. λ. ψυχοφάρµακα): - ουσίες. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychotrope]. 

ψυχούλα (η) (χαϊδευτ.) τρυφερή και αγαπηµένη ύπαρξη, καλός και 
ευαίσθητος άνθρωπος, που προσφέρει πρόθυµα και χωρίς ιδιοτέλεια 
τη βοήθεια του: ο Πέτρος είναι ~· όλους τους σκέπτεται, όλους τους 
βοηθάει || (ως προσφών.) µου έλειψες - µου! 

ψυχοφάρµακα (τα) {ψυχοφαρµάκων} τα φάρµακα που επιδρούν στο 
ανθρώπινο νευρικό σύστηµα και τροποποιούν την ψυχική διάθεση 
(βλ. κ. λ. ψυχοτρόπος, ψυχοτονικός, ψυχοαναληπτικός). 

ψυχοφαρµακολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. κλάδος τής φαρµακολο-
γίας που ασχολείται µε τη δράση των φαρµάκων στο σύνολο των ψυ-
χικών µηχανισµών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. psychopharmacology (οπτικό δά-
νειο)]. 

ψυχοφθόρος, -ος, -ο αυτός που φθείρει την ψυχή: ~ διαδικασία | 
δοκιµασία ΣΥΝ. ψυχοκτόνος ΑΝΤ. ψυχοσωτήριος, ψυχωφελής. 

[ΕΤΥΜ. αρχ. < ψυχο- + -φθόρος < φθείρω]. 
ψυχοφυσίκή (η) [1890] {χωρ. πληθ.) ΨΥΧΟΛ. επιστηµονικός κλάδος 

που µελετά τις ποσοτικές σχέσεις µεταξύ ψυχολογικών και φυσικών 
φαινοµένων, δηλ. µεταξύ των αισθηµάτων και των ερεθισµάτων που 
τα παράγουν. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychophysique]. 

ψυχοφυσικός, -ή, -ό [1890] αυτός που σχετίζεται µε τις ψυχικές λει-
τουργίες τού ανθρώπου σε συνάρτηση µε τα φυσικά φαινόµενα. — 
ψυχοφυσικά επίρρ. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychophysique]. 

ψυχοφυσιολογία (η) [1891] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής ψυχια-
τρικής που µελετά τις ψυχικές δραστηριότητες τού ανθρώπου σε συ-
νάρτηση µε τις φυσιολογικές λειτουργίες που υπόκεινται σε αυτές. 
— ψυχοφυσιολογικός, -ή, -ό [1891]. 
[ΕΤΥΜ Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychophysiologie]. 

ψυχοχάρτι (το) {χωρ. γεν.} (λαϊκ.) το σηµείωµα στο οποίο είναι γραµµένα 
τα ονόµατα των νεκρών µιας οικογένειας και το οποίο δίνεται στον 
ιερέα, για να τα µνηµονεύσει κατά τη Θεία Λειτουργία. 

ψυχοχεΐρουργική (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η εκτέλεση εγχειρήσεων 
στον εγκέφαλο για την αντιµετώπιση ψυχικών παθήσεων. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychochirurgie]. 

ψύχρα (η) {χωρ. πληθ.} (εκφραστ.) το κρύο, το ελαφρό ψύχος: έχει | 
κάνει ~ ANT. ζέστα· ΦΡ. οτη ν ψύχρα (αργκό) εν ψυχρώ, απροκάλυπτα, 
µε πλήρη συνείδηση αυτού που πράττει ή λέει (κάποιος): τον πυρο-
βόλησε - || µπήκε στο µαγαζί και τον έβρισε, έτσι ~! — (υποκ.) ψυ-
χρούλα (η). [ΕΤΥΜ. µτγν. < αρχ. ψυχρός (βλ.λ.)]. 

ψυχραιµία (η) [1873] {χωρ. πληθ.} η ψυχική ηρεµία µπροστά σε κίν-
δυνο ή δύσκολη κατάσταση, η ψυχική αταραξία και νηφαλιότητα 
(κυρ. σε στιγµές όπου έρχεται κανείς σε δύσκολη θέση, εκνευρίζεται, 
θυµώνει κ.λπ.): διατηρώ | χάνω την ~ µου || αντιµετωπίζω ένα πρό-
βληµα µε ~ || δείξε ~ · δεν ωφελούν τα νεύρα! || συνιστώ ~. [ΕΤΥΜ 
Απόδ. τού γαλλ. sang-froid]. 

ψύχραιµος, -η, -ο [1873] 1. (για πρόσ.) αυτός που αντιµετωπίζει µε 
ηρεµία και νηφαλιότητα τις καταστάσεις τής ζωής, που διατηρεί την 
αυτοκυριαρχία του σε δύσκολες ή επικίνδυνες στιγµές: είναι πολύ ~ 
άνθρωπος· δεν ταράζεται από τίποτε! || (σκωπτ.) ταπί και ~ ΣΥΝ. ατά-
ραχος, νηφάλιος, συγκρατηµένος ΑΝΤ. ταραγµένος, ευέξαπτος, θερ-
µόαιµος 2. (για ενέργεια, συµπεριφορά) αυτός που χαρακτηρίζεται 
από ηρεµία, νηφαλιότητα: ~ αντίδραση | αντιµετώπιση ενός θέµατος. 
— ψύχραιµα επίρρ. 
[ΕΤΥΜ. < ψυχρός + -αιµος < αίµα, απόδ. τού γαλλ. sang-froid (πβ. αγ-
γλ. cold-blooded)]. 

ψυχραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {ψύχρα-να, -νθηκα, -µένος) ♦ 
(µετβ.) 1. (κυριολ.-σπάν.) κάνω (κάτι) ψυχρό ΣΥΝ. ψύχω, κρυώνω, πα-
γώνω ΑΝΤ. θερµαίνω 2. (µτφ.) µειώνω τον ενθουσιασµό, τη θέρµη κά-
ποιου, κάνω (κάποιον) να µην έχει καλή διάθεση απέναντι µου: τον 
έχει ψυχράνει η αγνωµοσύνη τους | η κακή της συµπεριφορά ♦ 
(αµετβ.) 3. γίνοµαι ψυχρός: ψύχρανε ο καιρός ΣΥΝ. παγώνω ΑΝΤ. ζε-
σταίνω 4. (µεσοπαθ. ψυχραίνοµαι) (µτφ.) διακόπτω τις φιλικές σχέ-
σεις µε κάποιον, δυσαρεστούµαι µε κάποιον: έχουν ψυχρανθεί λόγω 
µιας οικονοµικής διαφοράς που έχουν µεταξύ τους. — ψύχρανση (η) 
[µτγν.]. 

ψυχραντικός, -ή, -ό [µτγν.] 1. αυτός που µπορεί να ψυχράνει, να 
µειώσει τη θερµοκρασία: ~ µέσα ΑΝΤ. θερµαντικός 2. (µτφ.) αυτός 
που προκαλεί δυσαρέσκεια, που µειώνει την καλή διάθεση κάποιου. 
— ψυχραντικά επίρρ. 

ψυχρηλασία (η) {ψυχρηλασιών} η σφυρηλάτηση µετάλλου που δεν 
έχει θερµανθεί εκ των προτέρων. 

ψυχρήλατος, -η, -ο (µέταλλο ή µεταλλικό αντικείµενο) που έχει 
υποστεί ψυχρηλασία. 
[ΕΤΥΜ µτγν. < ψυχρός + -ήλατος (µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος 
εν συνθέσει) < ελαύνω]. 

ψυχρηλατώ ρ. µετβ. [µτγν.] {ψυχρηλατείς...} (για µέταλλα ή µεταλ-
λικά αντικείµενα) σφυρηλατώ χωρίς προηγούµενη θέρµανση. 

ψυχρό- κ. ψυχρό- κ. ψυχρ- κ. ψυχρ- ά συνθετικό για τον σχηµατισµό 
λέξεων που δηλώνουν χαµηλή θερµοκρασία ή απουσία θέρµανσης: 
ψυχρο-λουσία, ψυχρό-φιλος, ψύχρ-αιµος. [ΕΤΥΜ Α' συνθ. τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. ψυχρο-λουσία, µτγν. ψυχρο-ποσία), που 
προέρχεται από το επίθ. ψυχρός (βλ.λ.)]. 

ψυχρόαιµος, -η, -ο [1819] (για ζώα) ποικιλόθερµος (βλ.λ.). 
ψυχρολουσία (η) {ψυχρολουσιών} 1. (κυριολ.) το πλύσιµο µε κρύο 

νερό, κυρ. για θεραπευτικούς ή προληπτικούς λόγους: για τον καθα-
ρισµό τής περιοχής συνιστάται η ~ ωσότου υποχωρήσει η φλεγµονή 2. 
(µτφ.-κακόσ.) (α) το αναπάντεχο αρνητικό γεγονός: ~ τής οµάδας 
στον εκτός έδρας αγώνα· έχασε µε βαρύ σκορ, ενώ πήγαινε για θρίαµ-
βο! || ~ για τη γείτονα χώρα η άρνηση των Η.Π.Α. να στηρίξουν την 
πρωτοβουλία της (β) η ξαφνική επίθεση που δέχεται κάποιος (για λά-
θος, παράλειψη, πράξη του κ.λπ.): τον περίµενε µεγάλη ~ από τον δι-
ευθυντή, γιατί εξαιτίας του δεν ανέλαβε η εταιρεία το έργο. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ψυχρός + -λουσία < λούω]. 

ψυχροµετρία (η) ΜΕΤΕΩΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τους 
τρόπους προσδιορισµού τής υγρασίας και τού σηµείου σχηµατισµού 
δρόσου (βλ.λ.) τού αέρα µε ειδικό όργανο, το ψυχρόµετρο.   — ψυ-
χροµετρικός, -ή, -ό [1891]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
psychrométrie]. 

ψυχρόµετρο (το) [1891] {ψυχροµέτρ-ου | -ων} όργανο µετρήσεως και 
προσδιορισµού τής υγροµετρικής κατάστασης τού ατµοσφαιρικού 
αέρα, που αποτελείται από ένα συνηθισµένο θερµόµετρο µε υδράρ-
γυρο και ένα άλλο θερµόµετρο που περιβάλλεται από ύφασµα το 



ψυχροπολεµικός 1996 ψωνίζω 
 

οποίο διαβρέχεται µε νερό. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychromètre]. 

ψυχροπολεµικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον Ψυχρό Πόλεµο: ~ κλίµα | 
ατµόσφαιρα | σχέσεις | περίοδος | συνθήµατα. 

ψυχρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει χαµηλή θερµοκρασία: ~ κλίµα | αέρας ΣΥΝ. 
κρύος ANT. θερµός, ζεστός- ΦΡ. (α) ΜΕΤΕΩΡ. ψυχρό µέτωπο το µπροστινό 
τµήµα κινούµενης, ψυχρής µάζας αέρα, το οποίο συνοδεύεται συνήθ. από 
βροχόπτωση ή καταιγίδα (β) Ψυχρός Πόλεµος (i) ο παλαιότερος πολιτικός, 
στρατιωτικός, εξοπλιστικός και οικονοµικός ανταγωνισµός µεταξύ των 
Η.Π.Α. και τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης και των συµµάχων τους: οι ηγέτες 
των Η.Π.Α. και τής Ρωσίας υπέγραψαν το τέλος τού ~ (ii) (γενικότ.) ο 
ανταγωνισµός ανάµεσα σε δύο πλευρές, που χαρακτηρίζεται από 
αντιπαλότητα σε όλα τα επίπεδα, χωρίς όµως να παίρνει τη µορφή ευθείας 
σύγκρουσης: «ο ~ ανάµεσα στον στρατό και τον ισλαµιστή ηγέτη κορυφώθηκε» 
(εφηµ.) 
2. (µτφ. για πρόσ. ή καταστάσεις) αυτός που χαρακτηρίζεται από έλ 
λειψη θετικής διάθεσης, ενδιαφέροντος ή φιλικότητας απέναντι σε 
κάποιον, που δείχνει απάθεια και αδιαφορία: ~ στάση | συµπεριφορά 
Ι υποδοχή | χαιρετισµός || κακός, ~ κι ανάποδος (άνθρωπος µε όλα τα 
αρνητικά στοιχεία στον χαρακτήρα του)' και επιρρηµατικά: κακά, 
ψυχρά κι ανάποδα (πάρα πολύ άσχηµα) || (υβριστ.) την κακή σου και 
την ~ σου µέρα (ενν. εύχοµαι) ΑΝΤ. εγκάρδιος, θερµός 3. (ειδικότ.) αυ 
τός που δεν επηρεάζεται από συναισθηµατισµούς: είναι ένας ~ υπο 
λογιστής || έµεινε ~ µπροστά σ' αυτό το ανθρώπινο δράµα || βλέπει τα 
πράγµατα µε ~ λογική || ~ εκτελεστής· ΦΡ. εν ψυχρώ (εν ψυχρώ) ψύ 
χραιµα, χωρίς δισταγµό: έβγαλε το περίστροφο και τον εκτέλεσε - 
ΑΝΤ. εν θερµώ 4. (γυναίκα) (α) που δεν µπορεί να φθάσει σε οργασµό 
ή σε σεξουαλική διέγερση κατά τη διάρκεια τής ερωτικής πράξης (β) 
που δεν ανταποκρίνεται στα σεξουαλικά ερεθίσµατα ή στις σεξουα 
λικές προκλήσεις (πβ. κ. λ. ανίκανος). — ψυχρ-ά | -ώς [αρχ.] επίρρ. * 
ΣΧΟΛΙΟ λ. θερµότητα. 

[ΕΤΥΜ, αρχ. < ψύχος + παραγ. επίθηµα -ρός, πβ. κ. άδ-ρός, αίσχ-ρός κ.ά. 
Ορισµένες φρ. είναι µετάφρ. δάνεια, λ.χ. ψυχρό µέτωπο (< αγγλ. cold front), 
ψυχρός πόλεµος (< αγγλ. cold war)]. ψυχρότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. η 
ύπαρξη ψύχους: η ~ τού καιρού συντόµευσε την παραµονή τους στο νησί ΣΥΝ. 
κρυάδα ΑΝΤ. θερµότητα 2. (µτφ.) η αποφυγή οποιασδήποτε ένθερµης 
εκδήλωσης, η απάθεια, η αδιαφορία: µας χαιρέτισε µε ~ ΑΝΤ. εγκαρδιότητα, 
θέρµη 

3. (για γυναίκα) η ανικανότητα αντλήσεως σεξουαλικής ηδονής ή 
ολοκλήρωσης (οργασµού) κατά την ερωτική συνεύρεση, η απουσία 
(οποιασδήποτε) ανταπόκρισης στα σεξουαλικά ερεθίσµατα: οργανι 
κή | λειτουργική ~. 

ψυχρόφιλος, -η, -ο (µικροοργανισµός) που έχει ως άριστο όριο για την 
ανάπτυξη του θερµοκρασίες κάτω των 20°C. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
αγγλ. psychrophilic]. 

ψύχω ρ. µετβ. {έψυ-ξα, ψύ-χθηκα, -γµένος} καθιστώ (κάτι) ψυχρό: ο θάλαµος 
ψύχεται στους τέσσερεις βαθµούς ΣΥΝ. κρυώνω, παγώνω ΑΝΤ. θερµαίνω. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου, αφού η σύνδεση µε το ουσ. ψυχή και το οµώνυµο 
ψύχω «πνέω, ανασαίνω» δεν είναι δυνατόν να τεκµηριωθεί σηµασιολογικώς 
(δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο άνεµος που φυσά οδηγεί πάντοτε σε 
παγωνιά, το δε οµόρρ. επίθ. ψυχ-ρός δεν προσδιορίζει µόνο τον άνεµο, αλλά 
επίσης το νερό και τον πάγο)]. 

ψυχωµένος, -η, -ο (εκφραστ.) ανδρείος, αυτός που έχει ψυχική δύναµη, θάρρος 
και πείσµα: ρίχτηκε στη µάχη µε τους ~ άνδρες του ΣΥΝ. γενναίος, 
αντρειωµένος, θαρραλέος ΑΝΤ. δειλός, λιγόψυχος. 

ψυχώνω ρ. µετβ. {ψύχω-σα, -θηκα, -µένος) εµψυχώνω: ο λοχαγός ψύχωνε τους 
άνδρες του µε ενθαρρυντικά λόγια ΑΝΤ. αποθαρρύνω, απογοητεύω. [ΕΤΥΜ. < 
µτγν. ψυχώ (-όω) < αρχ. ψυχή]. 

ψύχωση (η) [1893] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΙΑΤΡ. ψυχική νόσος που 
εκδηλώνεται µε δηµιουργία ψευδαισθήσεων και παραληρηµατικών ιδεών, 
καθώς και µε σοβαρή ανεπάρκεια κρίσεως και αντιλήψεως, ειδικότ. ως προς 
την αντίληψη τής πραγµατικότητας, την επικοινωνία µε τους άλλους και την 
κρισιµότητα τής κατάστασης τού ίδιου τού πάσχοντος: µανιοκαταθλιπτική | 
οργανική | παιδική | συλλογική | γεροντική | χρόνια | διαλείπουσα ~ 2. (µτφ.) η 
ιδιαίτερη ροπή (προς κάτι): έχει - µε τα µαθηµατικά | µε τα ηλεκτρονικά | µε το 
ποδόσφαιρο ΣΥΝ. πάθος, λατρεία, τρέλα. — ψυχωτικός, -ή, -ό [1888]. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ωση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. psychose]. 

ψυχωφελής, -ής, -ές {ψυχωφελ-ούς | -είς (ουδ. -ή)' ψυχωφελέστ-ερος, -ατός} 
(λόγ.) αυτός που ωφελεί την ψυχή, τη διάπλαση τού χαρακτήρα: ~ 
αναγνώσµατα ΣΥΝ. ηθοπλαστικός ΑΝΤ. ψυχοφθόρος. — ψυχω-φελώς επίρρ. 
[µτγν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, σύνθετος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ψυχή + -ωφελής 
(µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει) < όφελος]. 

Ψ.Ν.Α. (το) Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθήνας. 
ψωλαράς (ο) {ψωλαράδες} (!) άνδρας µε µεγάλο πέος. 

[ΕΤΥΜ. < ψωλή + µεγεθ. επίθηµα -αράς]. 
ψωλή (η) (!) το ανδρικό µόριο, το πέος ΣΥΝ. (!) πούτσα, πούτσος. — (µεγεθ.) 

ψωλάρα (η), (υποκ.) ψωλάκι (το) κ. φωλίτσα (η). [ΕΤΥΜ. αρχ., ουσιαστικοπ. 
θηλ. τού επιθ. ψωλός (µε παραγ. επίθηµα -λός, πβ. κ. χω-λός) < θ. ψω-, 
ετεροιωµ. βαθµ. τού ρ. ψήν «τρίβω» (βλ. λ. ψήχω)]. 

ψωµάδικο (το) (καθηµ.) το αρτοπωλείο, ο φούρνος ΣΥΝ. αρτοποιείο. [ΕΤΥΜ. < 
ψωµάς, -άδες (πληθ.) + παραγ. επίθηµα -ικο, πβ. βενζινάδικο].^ 

ψωµάκι (το) {χωρ. γεν.} 1. το µικρό ψωµί' ΦΡ. (µτφ.) (λέω) το ψωµί ψωµάκι 
βλ. λ. ψωµί 2. (συνεκδ.) µικρή φέτα ή µικρό κοµµάτι από ψω- 

µί: φάε λίγο ~ µε το φαγητό σου || δώσε µου λίγο ~ 3. ψωµάκια (τα) (α) τα 
σηµεία τού σώµατος (κυρ. στους γλουτούς) στα οποία υπάρχει συσσωρευµένο 
λίπος: άρχισε γυµναστική, για να ρίξει τα ~ (β) παιχνίδι κατά το οποίο 
πλακοειδείς πέτρες ρίχνονται έτσι στην επιφάνεια τής θάλασσας, ώστε να 
εποστρακίζονται. ψωµάς (ο) {ψωµάδες} (λαϊκ.) 1. ο αρτοποιός, ο φούρναρης 2. 
(οικ.) 
πρόσωπο που τρώει πολύ ψωµί. ψωµί (το) {ψωµ-ιού | -ιών} 1. ζύµη από 
σιτάλευρο, νερό και αλάτι, που ζυµώνεται και ψήνεται στον φούρνο και 
αποτελεί κύρια τροφή τού ανθρώπου: η κόρα | η ψίχα τού ~ || λευκό | µαύρο | 
παραδοσιακό | χωριάτικο | άζυµο | εφτάζυµο | µπαγιάτικο | φρέσκο ~|| ~ µε το 
δελτίο ΣΥΝ. άρτος ΦΡ. (α) βγάζω | κερδίζω το ψωµί µου εξασφαλίζω τα 
αναγκαία για να ζήσω: ψάχνει για µια δουλειά, να βγάζει το ψωµί του (β) (κάτι) 
έχει ψωµί | φαΐ (κάτι) αποφέρει πολλά κέρδη: αυτή η δουλειά | υπόθεση | 
δραστηριότητα έχει ψωµί (γ) φάγαµε µαζί ψωµί κι αλάτι βλ. λ. αλάτι (δ) θα 
φάω | έχω να φάω πολλά ψωµιά | καρβέλια ακόµη (i) θα περιµένω ακόµη 
πολύ: µη βιάζεσαι, έχεις να φας πολλά ψωµιά ακόµη (ii) έχω πολλά χρόνια ζωής 
µπροστά µου (iii) χρειάζεται ακόµη χρόνος και προσπάθεια, για να αποκτήσω 
την αναγκαία πείρα σε κάτι: θα φας πολλά ψωµιά ακόµη, µέχρι να µάθεις να 
δουλεύεις το µυστρί (ε) έχω πολύ ψωµί (ακόµη) υπάρχει πολύς χρόνος ακόµη 
για να τελειώσει ή να ολοκληρωθεί κάτι: το πρωτάθληµα έχει πολύ ψωµί ακόµη 
(στ) δεν έχω ψωµί να φάω πεθαίνω τής πείνας (ζ) για ένα κοµµάτι ψωµί έναντι 
ευτελούς αµοιβής, µε ελάχιστα χρήµατα: αγόρασε το κτήµα ~ ΣΥΝ. έναντι 
πινακίου φακής (η) και ξερό ψωµί βλ. λ. ξερός (θ) (λέω) το ψωµί ψωµάκι 
λιµοκτονώ, δεν έχω να φάω: αν µας απολύσουν, θα πούµε το ψωµί ψωµάκι (ι) 
είναι µετρηµένα | είναι λίγα | (τα) έφαγε | τέλειωσαν τα ψωµιά (κάποιου) (i) 
(κάποιος) βρίσκεται πια στα τελευταία του, σύντοµα θα πεθάνει (ii) (κάποιος) 
αναµένεται να χάσει και τα τελευταία αποµεινάρια τής ισχύος ή τής εξουσίας 
του (ια) ο λόγος σου µε χόρτασε και το ψωµί σου φά' το! βλ. λ. χορταίνω 2. 
(συνεκδ.) το φαγητό, η τροφή: το ~ τού λαού || δεν µπορείς να τους στερήσεις το - 
και να τους πετάξεις στον δρόµο 3. (συνεκδ.) οι απολαβές από την εργασία, τα 
έσοδα, ο µισθός και η ίδια η εργασία: λένε ότι τους κλέβουν το ~ τους οι ξένοι 
εργάτες || µας απέλυσαν και χάσαµε το ~ µας || οι φοιτητές ζητούσαν ~, παιδεία, 
ελευθερία- ΦΡ. (α) τρώω ψωµί (από κάποιον) µε τρέφει, µου παρέχει εργασία 
(κάποιος): εγώ ~ από αυτή την εταιρεία (β) τρώω γλυκό | πικρό ψωµί ζω µε 
άνεση | δυσκολία, είµαι ευχαριστηµένος | δυσαρεστηµένος από τον τρόπο που 
βγάζω το ψωµί µου: σ' αυτή τη δουλειά έχω φάει γλυκό ψωµί- µόνο καλά έχω να 
λέω || στην Κατοχή µε την πείνα, τις στερήσεις και τις κακουχίες φάγαµε όλοι 
πικρό ψωµί. — (υποκ.) ψωµάκι (το) (βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ψωµίον, υποκ. τού αρχ. ψωµός «κοµµάτι, µπουκιά ψωµιού (ή 
τροφής)» (µε παραγ. επίθηµα -µός, πβ. κ. θυ-µός, τριγ-µός) < θ. ψω-, ετεροιωµ. 
βαθµ. τού θ. ψη- < ρ. ψήν «τρίβω» (βλ. λ. ψήχω). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 
το αρχ. ψωµός συνδ. µε το αρχ. δψον «µαγειρεµένο φαγητό - ό,τι τρώγεται µαζί 
µε ψωµί, το προσφάγι», αγν. ετύµου. Σύµφωνα µε µία εκδοχή, η λ. πρέπει να 
αναλυθεί ως ο-ψ-ον «αυτό που µασιέται» και, ως εκ τούτου, να συνδεθεί µε ρ. 
ψήν, ψωµός «µπουκιά», οπότε το ο- παρουσιάζεται ως προθεµ. (;). Παλαιότ. 
άποψη συνέδεε το όψον µε το ρ. έψω (βλ. λ. όπτός)]. ψωµιέρα (η) {χωρ. γεν. 
πληθ.} 1. η θήκη, το σκεύος, στο οποίο φυλάσσεται το ψωµί 2. µικρό ψάθινο 
συνήθ. σκεύος, στο οποίο τοποθετείται το ψωµί στο σερβίρισµα. 
[ΕΤΥΜ. < φωµί + παραγ. επίθηµα -ιέρα, πβ. κ. αλατ-ιέρα]. ψωµίζω ρ. µετβ. 
[αρχ.] 1. δίνω ψωµί σε (κάποιον), ταΐζω (κάποιον) 2. (µεσοπαθ. ψωµίζοµαι) 
εξοικονοµώ τα απαραίτητα προς το ζην: όλοι αυτοί ψωµίζονται από τον κρατικό 
κορβανά. ψωµοζήτης (ο) [µεσν.] {ψωµοζητών} (λαϊκ.) πρόσωπο που ζητιανεύ-
ει, που επαιτεί ΣΥΝ. ζητιάνος, επαίτης, ζήτουλας, διακονιάρης. Επίσης (εµφατ.) 
ψωµοζήτουλας. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ζητιάνος. ψωµοζητώ ρ. αµετβ. [µεσν.] 
{ψωµοζητάς...· κυρ. σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. επαιτώ, ζητιανεύω ΣΥΝ. διακονεύω 
2. (συνεκδ.) δεν έχω να φάω, πεινάω: πού να ζήσει οικογένεια- αυτός 
ψωµοζητάει. ψωµοζώ ρ. αµετβ. {ψωµοζείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ζω 
φτωχικά, 
σε µεγάλη ένδεια. ψωµόλυσσα (η) {χωρ. πληθ.) 1. η µεγάλη πείνα 2. (συνεκδ.) 
άνθρωπος που πεινάει πολύ, ο πειναλέος. ψωµολυσσάω ρ. αµετβ. 
{ψωµολύσσαξα} δεν έχω ούτε καν τα απαραίτητα για την επιβίωση µου, 
λιµοκτονώ. ψωµοµάχαιρο (το) µαχαίρι που χρησιµοποιείται στο κόψιµο τού 
ψωµιού. 
ψωµοσάκουλο (το) το προκοίλι (βλ.λ.): έχει κάνει ένα ~! ψωµοτρώνω ρ. µετβ. 
{ψωµόφαγα} (λαϊκ.) 1. τρώω το ψωµί κάποιου άλλου, ζω σε βάρος του 2. 
εκµεταλλεύοµαι την ανάγκη κάποιου για χρήµατα και αγοράζω αυτό που πουλά 
σε εξευτελιστική τιµή. ψωµοτύρι (το) {ψωµοτυρ-ιού | -ιών} 1. το ψωµί και το 
τυρί: φτάσαµε αργά, τα εστιατόρια ήταν κλειστά και την περάσαµε µε ~· ΦΡ. 
(µτφ.) έχω (κάτι) ψωµοτύρι λέω ή κάνω (κάτι) συνεχώς: αυτή τη λέξη την έχει 
ψωµοτύρι 2. το λιτό γεύµα, η ξηροφαγία: περνούσαµε µε ~. ψωµοφαγία (η) 
[1888] {ψωµοφαγιών} το να τρώει κανείς ψωµί. ψωµοφάνος (ο) [1823] 
πρόσωπο που τρώει πολύ ψωµί ΣΥΝ. ψωµάς, ψωµωµένος, -η, -ο (ως 
χαρακτηρισµός) άνθρωπος εύσωµος και εύρωστος, γεροδεµένος: είναι ~, αλλά 
δεν θα µπορούσες να τον πεις και χοντρό. 
[ΕΤΥΜ Μτχ. παθ. παρακ. τού ρ. ψωµώνω {< ψωµί)]. ψωµώνω ρ. αµετβ. 
{ψώµω-σα, -θηκα, -µένος} γίνοµαι ώριµος, µεστώνω: ψώµωσαν τα φασόλια | τα 
στάχυα. ψωνίζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. {ψώνισ-α, -τηκα, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. αγορά- 
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ζω (κάτι από κατάστηµα): ~ τα αναγκαία για το σπίτι ΦΡ. (οικ.) (α) την 
ψώνισα χάνω τα λογικά µου, τρελαίνοµαι: πάει, την ψώνισε ο κακοµοίρης και 
δεν ξέρει τι λέει! ΣΥΝ. τα χάνω, µου στρίβει (β) (µειωτ.) πού τον | την 
ψώνισες; πού τον | τη βρήκες (ενν. δεν βρήκες [κάποιον/κάτι] καλύτερο;): πού 
τους ψώνισες αυτούς τους εργάτες; (γ) ψωνίζω από σβέρκο βλ. λ. σβέρκος ♦ 2. 
(αµετβ.) κάνω τις αγορές, τα ψώνια µου: πάω να ψωνίσω || από πού ψωνίζετε 
συνήθως; || ξέχασα να ψωνίσω σήµερα 3. (αργκό) επιλέγω (πρόσωπο που 
εκπορνεύεται) από τον χώρο στον οποίο συνήθως εκδίδεται- (κυρ. στο 
µεσοπαθ. ψωνίζοµαι) (για πόρνες) εκδίδοµαι: κατάντησε να ψωνίζεται στη 
Συγγρού. — ψώνισµα (το). 
[ΕΤΥΜ. < µεσν. (ό)ψωνίζω (µε σίγηση τού αρκτικού άτονου ό-) < αρχ. 
όψώνης «αγοραστής τροφίµων» < δψον «τροφή, έδεσµα, προσφάγι» (βλ. λ. 
ψωµί) + -ώνης< ώνοϋµαι «αγοράζω»]. 

ψώνιο (το) 1. ψώνια (τα) (α) τα πράγµατα που αγοράζει κανείς: γύρισε µε δύο 
τσάντες ~ || κάνω τα ~ µου (από κάπου) (ψωνίζω) (β) (συνεκδ.) οι αγορές που 
κάνει κανείς: βγήκε για τα ~ τής εβδοµάδας | των Χριστουγέννων · 2. (κακόσ.) 
άνθρωπος που πιστεύει για τον εαυτό του ότι είναι πολύ σπουδαίος, ότι έχει 
ιδιαίτερα ταλέντα κ.λπ. (χωρίς να ισχύει κάτι τέτοιο), µε αποτέλεσµα να 
γελοιοποιείται: στην εκποµπή του µαζεύει διάφορα ~, που νοµίζουν ότι είναι 
κάτι || είναι ένα ~ που το παίζει πολιτικός ΣΥΝ. φαντασµένος 3. κάτι (ασχολία 
κ.λπ.) που αρέσει υπερβολικά σε κάποιον και ασχολείται µε πάθος και µόνιµα 
µε αυτό: ο φιλοτελισµός | το κυνήγι είναι το ~ µου- ΦΡ. (α) κάνω το ψώνιο µου 
κάνω αυτό που µου αρέσει πολύ: πηγαίνει και τραγουδάει-έτσι και το ψώνιο 
του κάνει και βγάζει και λεφτά (β) έχω ψώνιο (µε κάτι) µου αρέσει 
υπερβολικά (κάτι), ασχολούµαι συνεχώς µε (κάτι): ~ µε τη ζωγραφική | µε το 
µπάσκετ | µε την πολιτική ΣΥΝ. έχω πάθος 4. (αργκό) πρόσωπο ή κατάσταση 
µε αστεία ή γελοία χαρακτηριστικά: Είναι ~ ο άνθρωπος! Όποτε τον 
συναντάµε, γελάµε πολύ || (κ. ως επίρρ.) -Πώς περάσατε στην εκδροµή; —! — 
(µεγεθ.) ψωνάρα (η) (σηµ. 2). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. µενού. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. όψώνιον «ζωοτροφές - χρήµατα για αγορά ζωοτροφών» < 
αρχ. όψώνης «αγοραστής τροφίµων» (βλ. λ. ψωνίζω)]. 

ψώνισµα (το) → ψωνίζω 
ψωνίστήρι (το) {ψωνιστηριού | χωρ. πληθ.} (λαϊκ.) 1. το να επιλέγει κανείς 

εκπορνευόµενο ερωτικό σύντροφο: κάνω ~ 2. (κατ' επέκτ.) η αναζήτηση 
περιστασιακού ερωτικού συντρόφου σε συγκεκριµένο µέρος, στο οποίο 
συνήθ. συχνάζουν άνθρωποι µε τον ίδιο σκοπό: σ' αυτό το µπαρ γίνεται ~. 
[ΕΤΥΜ. < ψωνίζω + παραγ. επίθηµα -τήρι, πβ. κ. ψησ-τήρι]. 

ψωνίστής (ο) άτοµο που ξέρει να ψωνίζει κάνοντας επιτυχηµένες αγορές. 
ψώρα (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. µεταδοτική δερµατική νόσος που προκαλείται 

στον άνθρωπο και στα ζώα από τη διείσδυση στο δέρµα ενός παρασίτου 
(ακάρεως, βλ. λ. άκαρί), το οποίο µετακινείται και -γεννά προκαλώντας έντονη 
φαγούρα, γκριζωπές γραµµές στο δέρµα και µικρές φυσαλλίδες· ΦΡ. (α) 
(παροιµ.) να 'τανε η ζήλια ψώρα, θα την είχε | θα κολλούσε όλη η χώρα βλ. 
λ. ζήλια (β) ζήλια-ψώρα λέγεται προς κάποιον είτε για να ζηλέψει είτε επειδή 
ζηλεύει για την επιτυχία άλλου- συνοδεύεται από χαρακτηριστική χειρονοµία. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. (µε παραγ. επίθηµα -ρα) < θ. ψω-, ετεροιωµ. βαθµ. τού θ. ψη- < 
ρ. ψην «τρίβω» (βλ. λ. ψήχω)]. 

ψωραλέος, -α, -ο 1. αυτός που έχει ψώρα: ~ άλογο ΣΥΝ. ψωριασµένος, 
ψωριάρης 2. (συνεκδ.-µτφ.) πάµφτωχος, δυστυχής: - οικονοµία | χώρα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ψώρα + παραγ. επίθηµα -αλέος (βλ.λ.)]. 

ψωράλογο (το) άλογο γέρικο και ασθενικό. 
ψωριάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µεσν.] {ψώριασ-α, -µένος} ♦ (µετβ.) 1. γεµίζω 

(κάποιον) µε ψώρα ♦ (αµετβ.) 2. πιάνω ψώρα 3. (µτφ.) περιέρχοµαι σε 
κατάσταση µεγάλης φτώχιας. — ψώριασµα (το). 

ψωριάρης (ο) {ψωριάρηδες}, ψωριάρα (η) {χωρ. γεν. πληθ.} 1. πρόσωπο που 
έχει ψώρα- ΦΡ. όλοι αντάµα κι ο ψωριάρης χώρια για περίπτωση 
αποκλεισµού κάποιου από οµαδικό παιδικό παιγνίδι ή και κοινωνικής 
αποµόνωσης ή περιθωριοποίησης κάποιου 2. (µτφ.) άνθρωπος 
ψωροπερήφανος 3. (υβριστ.) πάµφτωχος, εξαθλιωµένος. — ψωριάρικος, -η, -
ο. 
[ΕΤΥΜ. < ψώρα + παραγ. επίθηµα -ιάρης (πβ. µτγν. «γλώσσα» ψωρά-ριος)]. 

ψωρίαση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. χρόνια, µη µεταδοτική 
δερµατοπάθεια ανθρώπων και ζώων, που χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση 
στο δέρµα ερυθηµατωδών ελκών, που καλύπτονται από παχιά, λευκά λέπια. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ψωρίασις < αρχ. ψωριώ (-άω) < ψώρα]. 

ψώριασµα (το) → ψωριάζω 
ψωρίλας (ο) (λαϊκ.-µειωτ.) ο ψωριάρης: ήταν ένας ~ Φαναριώτης, που 

παρίστανε τον πρίγκιπα. Επίσης ψωρίλος 
[ΕΤΥΜ. < ψώρα + παραγ. επίθηµα -ίλος | -ίλας (πβ. κ. οργ-ίλος, ξευτ-ίλας)]. 

ψωρο- κ. ψωρό- κ. ψωρ- (µειωτ.) ά συνθετικό που δηλώνει ότι κά-ποιος/κάτι 
έχει ψώρα ή (µτφ.) µικρή αξία ή σηµασία: ψωρ-άλογο, (µτφ.) ψωρο-δραχµή, 
ψωρο-δολάριο, ψωρο-διαµέρισµα, ψωρο-κάικο, ψωρο-µισθός || (κ. ειρων.) τι 
είναι εκατό ψωρο-εκατοµµύρια; 

ψωροκακόµοιρος, -η, -ο (µειωτ. για πρόσ.) (κ. ως ουσ.) αυτός που 
χαρακτηρίζεται από µιζέρια και δυστυχία, αλλά και από έλλειψη 
αξιοπρέπειας. 

ψωροκώσταινα (η) {χωρ. πληθ.} (ειρων.) το ελληνικό κράτος, η Ελλάδα ως 
κράτος φτωχό, που βασίζεται για την ύπαρξη του περισσότερο στην 
εθελοντική συνδροµή και προσπάθεια των κατοίκων του παρά στη σωστή και 
ορθολογική οργάνωση και διαχείριση των εσόδων του. 
[ΕΤΥΜ. Πιθ. από το προσωνύµιο γνωστής ξεπεσµένης αστής, που ζητιάνευε 
στο Ναύπλιο την εποχή τού Καποδίστρια και που παρά τη φτώχια της 
συνεισέφερε στον έρανο για το ελληνικό κράτος]. 

ψωροπερηφανος, -η, -ο αυτός που συµπεριφέρεται υπεροπτικά, αλαζονικά, που 
είναι φαντασµένος και ακατάδεκτος, σαν να είναι πολύ σπουδαίος, ενώ 
συµβαίνει το τελείως αντίθετο. — ψωροπερή-φανα επίρρ., ψωροπερηφάνια 
(η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. υπερηφάνεια. 

ψωροφιλοτιµο (το) (συνήθ. ειρων.) το υπερβολικό φιλότιµο, που επιδεικνύεται 
ακόµη και για ασήµαντα πράγµατα. 

ψωροφύτης (ο) {ψωροφυτών} ΙΑΤΡ. δερµατοπάθεια τής κεφαλής των παιδιών 
ΣΥΝ. πυοφύτης. [ΕΤΥΜ. < ψώρα + -φύτης < φύω | -οµαι]. 

ψώρωση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} ασθένεια των 
εσπεριδοειδών, η οποία προκαλείται από διάφορους ιούς, συνήθ. µε 
µοσχεύµατα οφθαλµών. 



Ω 

Ω, ω: ωµέγα, το εικοστό τέταρτο και τελευταίο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου. Νέο και αυτό γράµµα, που πλάστηκε ως αντίθετο τού ö 
µικρόν, για να δηλώσει το µέγα ο, δηλ. το µακρό (ανοικτό) ο, κατά το πρότυπο τού ζεύγους Ε : Η που προηγήθηκε. Για να πάψει δηλ. το Ο να 
δηλώνει τρία διαφορετικά [ο], όπως συνέβαινε παλαιότερα (πβ. τό = ΤΟ, των = ΤΟΝ, λόγου = ΛΟΓΟ), επινοήθηκε το ώ µέγα, που δήλωσε 
το µακρό Ο (τών = ΤΩΝ αντί ΤΟΝ). Αυτό πρωτοεφαρµόστηκε στο ιωνικό αλφάβητο, από όπου πέρασε στο αττικό και σε άλλα τοπικά 
αλφάβητα και γενικεύθηκε (στην Αρχαϊκή Περίοδο µερικά τοπικά αλφάβητα τελείωναν µε το γράµµα Ψ). Μορφικά το Ω πλάστηκε µε 
διάνοιξη τής κάτω πλευράς τού Ο και επέκταση των διανοιχθέντων άκρων προς τα έξω. Με την επινόηση τού γράµµατος αυτού, τελευταίου 
από τα φωνήεντα, όχι µόνο διευκολύνθηκε το πρωτότυπο αλφαβητικό σύστηµα τής ελληνικής γραφής (όπου κάθε γράµµα αντιπροσώπευε και 
φθόγγο), αλλά έγινε και οικονοµικότερο, αφού επιτεύχθηκε µε αυτό η πολύ σηµαντική διάκριση µακρού και βραχέος ο, διάκριση καίρια για 
το φωνολογικό σύστηµα τής Αρχαίας, όπου ίσχυε η προσωδία. Το γεγονός ότι συγκριτικώς αργά -σε σχέση µε τα άλλα φωνήεντα- 
επινοήθηκε η χρήση τού Ω, συνετέλεσε ώστε το νέο γράµµα να πάρει την τελευταία θέση στη σειρά των γραµµάτων τού ελληνικού 
αλφαβήτου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αλφάβητο, γραφή. 

Ω, ω ωµέγα· το εικοστό τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου 
(βλ. κ. λ. ωµέγα, αριθµός). 

ω επιφών. δηλώνει: 1. (α) χαρά, έκπληξη: ~! Εσείς είστε; || ~! Τον α-
γαπητό µου! || ~! Πώς και τούτο το ξαφνικό; 2. (+γεν.) για επίταση 
τής έννοιας τής λέξης, σε ΦΡ. όπως ω τής ηλιθιότητος! τι µεγάλη ηλι-
θιότητα!, ω τού θαύµατος! για κάτι εντελώς απροσδόκητο: όλοι νό-
µιζαν ότι είχε χαθεί και, ~, φάνηκε ξαφνικά µπροστά µας, ω τής 
απρονοησίας, ω τής ατυχίας κ.ά. 3. (+κλητ.) σε αρχαιοπρ. ή λογοτ. 
προσφωνήσεις ή επικλήσεις: ~ άνδρες Αθηναίοι || ~ εσείς που σταθή-
κατε φρουροί τής πατρίδος! || ~ θεοί! 4. λύπη, πόνο: ~ τι καηµός! 5. πα-
ράπονο, αγανάκτηση, οργή: ~ συµφορά που µε βρήκε! 6. βαθιά ευχα-
ρίστηση, θαυµασµό, απόλαυση: ~! Υπέροχο το µπάνιο | η θάλασσα! || 
~, τι ωραίο χαµόγελο! 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ώ | ώ, επιφών., το οποίο αποτελεί φυσική και αυθόρµητη 
εκδήλωση ενός συναισθήµατος (έκπληξης, θαυµασµού, λύπης κ.ά.). 
Παρόµοια λειτουργία συναντούµε και στα λατ. ο, γοτθ. ο, λιθ. δ]. 

ώα (η) {χωρ. πληθ.} (αρχαιοπρ.) 1. η άκρη ενδύµατος ή υφάσµατος, η 
ούγια 2. ΦΙΛΟΛ. το περιθώριο σελίδας χειρογράφου ή εντύπου: σηµει-
ώσεις στην ~ (λόγ. εν τη ώα) · 3. ΑΝΑΤ. αιδοιική ώα τα υπερτροφικά 
χείλη αιδοίου. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ώα | φα | δα (οι γραµµατικοί τής Ελληνιστικής Εποχής 
διαφωνούσαν ριζικά ως προς την ορθογραφία) < *ώΡία ή *òFja, εκτε-
ταµ. βαθµ. τού ôFiç > δις «πρόβατο», οπότε η λ. ώα θα σήµαινε αρχι-
κώς «δέρµα προβάτου», πβ. σανσκρ. àvi-ka-. Συγχρόνως προς την αρ-
χική (ίσως και αρχαιότ.) απαντά η σηµ. «άκρο ενδύµατος, ούγια» 
(βλ. κ. ούγια)]. 

ωαγωγικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ωαγωγό 2. ΑΝΑΤ. 
ωαγωγική κύηση έκτοπη κύηση που λαµβάνει χώρα στον ωαγωγό, η 
σαλπιγνική εγκυµοσύνη. 

ωαγωγός (ο) [1836] ΑΝΑΤ. καθένας από τους δύο αγωγούς τής µήτρας 
που µεταφέρουν τα σπερµατοζωάρια στο ωάριο- η σάλπιγγα. 
[ΕΤΥΜ. < ω)ο)- (< ωόν) + αγωγός, µετάφρ. δάνειο από γαλλ. oviducte]. 

ωάριο (το) {ωαρί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. το ώριµο απλοειδές (βλ.λ.) αναπαρα-
γωγικό κύτταρο των θηλυκών ζώων και των γυναικών, το οποίο πα-
ράγεται στις ωοθήκες και, όταν γονιµοποιηθεί από αρσενικό γαµέτη 
(σπερµατοζωάριο), είναι ικανό να αναπτυχθεί σε νέο άτοµο τού 
ίδιου είδους (πβ. λ. ωοκύτταρο). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ώάριον, υποκ. τού αρχ. ώόν (βλ.λ.). Στη βιολ. σηµ. η λ. 
αποδίδει το γαλλ. ovule]. 

ωγκρα.τέν (το) → ογκρατέν 
Ωγυγι'α (η) ΜΥΘΟΛ. το νησί τής Καλυψούς, στο οποίο έµεινε ο Οδυσ-

σέας επί οκτώ χρόνια. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. Αν το Ω- είναι προθεµατικό φωνήεν, πιθ. 
συνδέεται µε σανσκρ. gühati, αρχ. περσ. gaozaiti «κρύβω», οπότε 
Ώγυγία θα σήµαινε αρχικά «κρυφή, µυστηριώδης νήσος»]. 

ωδείο (το) 1. σχολή στην οποία διδάσκεται φωνητική και ενόργανη 
µουσική: Ωδείο Αθηνών || Εθνικό Ωδείο 2. (στην αρχαιότητα) οικοδό-
µηµα µικρότερο από το θέατρο, το οποίο χρησιµοποιούσαν για την 
προετοιµασία µουσικών και θεατρικών παραστάσεων: το Ωδείο τού 
Ηρώδου τού Αττικού. — ωδειακός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φδεϊον < 
ωδή «τραγούδι»]. 

ωδή (η) 1. (στην αρχαιότητα) λυρικό πολεµικό, ερωτικό ή συµποτικό 
άσµα που απαρτιζόταν από στροφές και συνδύαζε τον καθαρά προ-
σωπικό τόνο µε το µεγαλοπρεπές ύφος: οι ~ τής Σαπφούς | τού Πιν-
δάρου | τού Βακχυλίδη | τού Οράτιου 2. (κατ' επέκτ.) κάθε λυρικό ποί-
ηµα στο οποίο εκφράζονται προσωπικά συναισθήµατα σε συνδυα-
σµό µε γενικότερες σκέψεις τού ποιητή: οι - τού Κάλβου 3. ΜΟΥΣ. (α) 
έργο (πολυφωνικό) γραµµένο για ειδικές περιστάσεις, το οποίο συ-
νήθ. εξυµνεί κάποιο πρόσωπο ή έχει εορταστικό, επετειακό χαρακτή-
ρα: ~ τού Χαίντελ (β) (στη βυζαντινή µουσική) σύστηµα τροπαρίων 
(τριών έως έξι) τα οποία µελοποιούνται στο παράδειγµα τού πρώτου 

από αυτά, το οποίο καλείται ειρµός 4. ΕΚΚΛΗΣ. καθένα από τα εννέα 
άσµατα τής Ακολουθίας τού όρθρου, το περιεχόµενο των οποίων έχει 
ληφθεί από την Αγ. Γραφή και τα οποία περιλαµβάνονται στο Ψαλτή-
ριο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. επωδός. 

[ΕΤΥΜ. < αρχ. ωδή, συνηρηµ. τ. τού ουσ. άοιδή, ετεροιωµ. βαθµ. 
(άοιδ-) τού ρ. άείδ-ω «τραγουδώ» (βλ. λ. άδω)]. -ώδης, -ης, -ες 
παραγωγικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνουν ότι κά-ποιος/κάτι: 1. 
έχει συγκεκριµένη µορφή ή ιδιότητα: παροιµι-ώδης, ελ-ώδης, πετρ-
ώδης 2. έχει συγκεκριµένη µυρωδιά, οσµή: δυσ-ώδης, ευώδης. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες, οσµή, σύνθετος. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής 
Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ρ. όζω < *δδ-jω (βλ.λ.), 
µε έκταση τού αρχικού φωνήεντος εν συνθέσει. Απαντά αρχικώς µόνο 
σε επίθ. που δηλώνουν οσµή, µυρωδιά (λ.χ. ευ-ώδης, δυσ-ώδης), 
γρήγορα όµως γνωρίζει σηµασιολ. επέκταση και γενικεύεται στη 
δήλωση τού είδους ή τής µορφής, που περιγράφεται από το ά συνθ. 
(λ.χ. λυσσ-ώδης, χειµαρρ-ώδης, θεµελιώδης)]. 

ΣΧΟΛΙΟ Το παραγωγικό επίθηµα -ώδης (παλαιό β' συνθετικό που 
εξελίχθηκε σε παραγωγικό επίθηµα ή τέρµα ή «ψευδοεπίθηµα») 
αποτελεί, στην πραγµατικότητα, γραµµατικοποιηµένη δήλωση τής 
παροµοίωσης µε κάτι/κάποιον. Αντί να λέµε «µοιάζει µε | σαν», 
δηλώνουµε αυτή την παροµοίωση µε το παραγωγικό επίθηµα 
-ώδης: σπηλαι-ώδης φωνή = φωνή που µοιάζει σαν να βγαίνει από 
σπηλιά, µυθ-ώδης = µοιάζει µε µύθο, παραµύθι, θηρι-ώδης = σαν 
θηρίο κ.τ.ό. Το -ώδης ξεκίνησε, όπως δείχνει η ετυµολογική του 
προέλευση (-ώδης < όζω «µυρίζω» < *δδ-jω [πβ. *όδ-µή > οσµή]), 
από τη σηµ. «αυτός που µυρίζει...» (π.χ. ευ-ώδης «αυτός που µυρί 
ζει ωραία»), για να περάσει µεταφορικά στη σηµ. «αυτός που 
µοιάζει µε | σαν...». Με αυτήν κυρίως τη σηµασία, όπως µαθαί 
νουµε από το Άντίστροφον Λεξικόν τής Νέας 'Ελληνικής τού Γ. 
Κουρµούλη (Αθήνα 1967, σελ. 764), στην Αρχ. Ελληνική σχηµατί 
στηκαν 1.135 λέξεις σε -ώδης. Από αυτές παραδόθηκαν και συνέ 
χισαν να χρησιµοποιούνται στη Ν. Ελληνική 242, πλάστηκαν δε 
επιπλέον 87 νέες λέξεις σε -ώδης. Η µεγάλη παραγωγική δύναµη 
τού -ώδης οφείλεται στην ευρεία χρήση του σε επιστηµονικούς 
ιδίως όρους. Ωστόσο, νωρίς, παράλληλα προς το -ώδης, αναπτύ 
χθηκε µε την ίδια σηµασία («αυτός που µοιάζει µε | σαν...») και το 
παραγωγικό επίθηµα -ειδής, το οποίο µε τη µορφή -o-id (< -ο-ει- 
δής) χρησιµοποιήθηκε πολύ σε ξένους επιστηµονικούς όρους (πβ. 
αγγλ. alcaloid, ovoid, globoid, asteroid, petaloid, anthropoid κ.ά., 
γαλλ. choroïde, hyaloïde, sphéroïde, xiphoïde, anthropoïde, huma 
noïde κ.ά.). → -ειδής, -ωπός 

ωδική (η) {χωρ. πληθ.} 1. η τέχνη τού τραγουδιού 2. (συνεκδ.) η διδα-
σκαλία, το µάθηµα τής φωνητικής µουσικής. 
[ΕΤΥΜ. Ουσιαστικοπ. θηλ. τού επιθ. ωδικός (βλ.λ.) από φρ. όπως ωδι-
κή τέχνη | διδασκαλία]. 

ωδικός, -ή, -ό (πτηνό) που διαθέτει µελωδικό κελάιδηµα. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φδικός < ωδή (βλ.λ.)]. 

ωδίνες (οι) οι πόνοι τού τοκετού, οι σφοδροί πόνον ΦΡ. (µτφ.) αρχαί 
ωδίνων (πάντα δε ταύτα αρχή ώδίνων, Κ.∆. Ματθ. 24,8) οι πρώτες δυ-
σκολίες, η αρχή των προβληµάτων. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. 
< αρχ. ώδίς, -ϊνος (πληθ. -Γνες), µε επίθηµα -ιν- (πβ. άκτ-ίς, άκτ-ϊν-ος), 
αβεβ. ετύµου. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η λ. εµφανίζει την 
εκτεταµ.-ετεροιωµ. βαθµ. (ωδ-) τού I.E. *ed- «τρώγω» (από όπου και 
το αρχ. έδω «τρώγω»), πβ. αρµ. utem «τρώγω», λιθ. uodas. Εντούτοις, 
η σηµασιολ. πορεία «τρώγω» → «πόνοι τοκετού» είναι δυσερµή-
νευτη, ενώ δεν φαίνεται να επηρέασε παρετυµολογικά το ουσ. οδύνη 
(άλλης ετυµ.), µε τη σηµ. των πόνων που «κατατρώγουν» τη γυναίκα]. 

ωδίνω ρ. αµετβ. (αρχαιοπρ.) κοιλοπονώ' µόνο στη ΦΡ. (παροιµ.) ώδινεν 



ώθηση 1999 ωµίτης 
 

όρος και έτεκε µυν (ώδινεν όρος και έτεκε µϋν, Λουκιανού Πώς δει ίστορίαν 
συγγράφειν 23) κοιλοπονούσε το βουνό και γέννησε ποντίκι- για εντυπωσιακές 
προσπάθειες που καταλήγουν σε ασήµαντο αποτέλεσµα: και στην περίπτωση 
των εξαγγελιών για τη φορολογική µεταρρύθµιση, ~! [ΕΤΥΜ. αρχ. < ώδίς, -
Γνος (βλ.λ.)]. 

ώθηση (η) [µτγν.] {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} (λόγ.) 1. η µετάδοση 
κίνησης σε ένα σώµα, το σπρώξιµο: οι πύραυλοι εκτοξεύονται µε µεγάλη ~ 2. 
ΦΥΣ. η δράση µιας δύναµης σε σώµα, το µέτρο τής οποίας ισούται µε το 
γινόµενο τής δύναµης που ασκείται στο σώµα επί τον χρόνο κατά τον οποίο 
επενεργεί σε αυτό ΣΥΝ. ώση 3. ΤΕΧΝΟΛ. η επίδραση τής δύναµης που ωθεί 
ένα σώµα 4. (στις τηλεπικοινωνίες) η απότοµη και βραχείας διάρκειας 
µεταβολή φυσικού µεγέθους µε ταχεία επάνοδο στην αρχική τιµή του 5. (µτφ.) 
(α) η προτροπή, παρακίνηση προς δράση: για να ξεκινήσει να ασχολείται µε τη 
µουσική, πήρε την πρώτη - από την οικογένεια του (β) οποιαδήποτε ενέργεια 
λειτουργεί ωθώντας ή επιταχύνοντας: η κατάργηση των περιορισµών έδωσε 
νέα ~ στις εξαγωγές µας. 

ωθητικός, -ή, -ό [1892] αυτός που σχετίζεται µε την ώθηση, που συντελεί στην 
ώθηση: ~ δράση. 

ωθώ ρ. µετβ. {ωθείς... | ώθ-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -ηµένος} 1. µεταδίδω κίνηση 
σε (ένα σώµα) ασκώντας δύναµη (σε αυτό): µε την απόρριψη των βαρών το 
αερόστατο ωθείται προς τα πάνω || (λόγ.) ωθήσατε (ενν. την πόρτα' επιγραφή 
που δηλώνει ότι πρέπει να σπρώξει κανείς την πόρτα προς την αντίθετη 
πλευρά, για να εισέλθει | εξέλθει από έναν χώρο) ΣΥΝ. σπρώχνω ΑΝΤ. έλκω, 
τραβώ 2. (µτφ.) (α) σπρώχνω, κατευθύνω προς (ορισµένο σηµείο): ωθεί τα 
πράγµατα σε σύγκρουση ΣΥΝ. οδηγώ (β) παροτρύνω, παρακινώ (κάποιον) να 
ενεργήσει (κατά συγκεκριµένο τρόπο): τι σε ώθησε σε αυτή την επιλογή; || οι 
γονείς του τον ώθησαν από µικρή ηλικία στα γράµµατα || η πίεση από τις καθη-
µερινές αντιπαραθέσεις τον ώθησε στην παραίτηση ΣΥΝ. προτρέπω ΑΝΤ. 
απωθώ, αποµακρύνω, αποτρέπω. 
[ΕΤΎΜ. < αρχ. ωθώ (-έω), πιθ. εµφατ. τ. ρ. *έθω (µε µακρό φωνηεντισµό και 
ετεροίωση, πβ. κ. πέλοµαι | πωλέοµαί), το οποίο έχει αναχθεί σε I.E. *wedh- 
«σείω, προσκρούω», πβ. αβεστ. vâdâyôit, σανσκρ. âvadhlt κ.ά. Ωστόσο, το 
αρχικό Ε- δεν µαρτυρείται ούτε στην αρχ. µετρική, είναι δε ασαφής η 
προέλευση τής συλλαβικής αύξησης (αρχ. έώθουν)]. 

ωιµέ κ. ωιµένα επιφών. → οϊµέ 
ωκεάνειος, -α, -ο [µτγν.] αυτός που σχετίζεται µε τον µυθολογικό Ωκεανό. 

ωκεάνειος ή ωκεάνιος; Αν το επίθ. παράγεται από το προσηγορικό 
γεωγραφικό όνοµα ωκεανός, τότε θα πρέπει να γράφεται µε -ι-(ωκεάνιος 
πβ. θάλασσα - θαλάσσ-ιος, λίµνη - παραλίµν-ιος, ποταµός - ποτάµ-ιος 
κ.τ.ό.). Αν παράγεται από το κύριο (µυθολογικό) όνοµα Ωκεανός, τότε 
γράφεται µε -ει- (ωκεάνειος πβ. Όµηρος -Οµήρειος, Πυθαγόρας - 
Πυθαγόρειος κ.τ.ό.). 

Ωκεανία (η) 1. ήπειρος στο Ν. Ηµισφαίριο τής Γης, η οποία αποτελείται από τα 
νησιά τού Ν. Ειρηνικού Ωκεανού 2. ΓΛΩΣΣ. γλώσσες Ωκεανίας γλώσσες 
διάσπαρτες και µε µεγάλες διαφορές µεταξύ τους, οι οποίες αποτελούν ως 
οµάδα κλάδο τής αυστρονησιακής οικογένειας γλωσσών. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. ονοµασία, < αγγλ. Oceania]. 

Ωκεανίδες (οι) [αρχ.] ΜΥΘΟΛ. κόρες τού Ωκεανού, νύµφες τής θάλασσας, 
προστάτιδες των ποταµών. 

ωκεάνιος, -α, -ο αυτός που σχετίζεται µε τον ωκεανό: ~ αύλακα | τάφρος | 
λεκάνη (µεγάλη έκταση τού πυθµένα των ωκεανών) || ~ βύθισµα | οροπέδιο. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωκεάνειος. 

ωκεανογραφία (η) [1854] {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τα 
γεωλογικά χαρακτηριστικά και την προέλευση των ωκεανών, των θαλασσών, 
τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες τους, καθώς και τους υποθαλάσσιους 
οργανισµούς τους. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. océanographie]. 

ωκεανογραφικός, -ή, -ό [1891] αυτός που σχετίζεται µε την ωκεανογραφία: ~ 
έρευνες | µελέτες || ~ ινστιτούτο || ~ σκάφος (ειδικά εξοπλισµένο σκάφος για τη 
διεξαγωγή ερευνών σχετικών µε την ωκεανογραφία, την υδρογραφία, για την 
πόντιση καλωδίων, την εξερεύνηση των ωκεανών µε βαθυσκάφη, για 
γεωτρήσεις κ.λπ.). 

ωκεανογράφος (ο/η) επιστήµονας που ειδικεύεται στην ωκεανογραφία. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. océanographe]. 

ωκεανολογια (η) {χωρ. πληθ.} ο επιστηµονικός κλάδος που µελετά τον 
συνδυασµό των φυσικών, χηµικών, γεωλογικών και βιολογικών ερευνών µε 
τις τεχνικές που σχετίζονται µε τη µελέτη και την οικονοµική εκµετάλλευση 
των ωκεανών. — ωκεανολογικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. océanologie]. 

ωκεανολόγος (ο/η) επιστήµονας που ειδικεύεται στην ωκεανολογια. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. océanologue]. 

ωκεανοπλοΐα (η) [1875] {χωρ. πληθ.} 1. ο κλάδος τής ναυτικής επιστήµης που 
έχει ως αντικείµενο τον διάπλου των ωκεανών 2. η ναυσιπλοΐα σε ωκεανούς. 
[ΕΤΎΜ. < ωκεανός + -πλοία < πλους, πβ. κ. ναυσι-πλοΐα]. 

ωκεανός (ο) 1. η µεγάλη και συνεχής θαλάσσια έκταση που παρεµβάλλεται 
ανάµεσα στις ηπείρους χωρίζοντας τες: Ατλαντικός/ Ειρηνικός | Νότιος 
Παγωµένος | Αρκτικός | Ινδικός Ωκεανός· ΦΡ. σταγόνα στον ωκεανό για κάτι 
εντελώς ασήµαντο: µπροστά στη σωρεία των λαθών από τους ανωτέρους του η 
δική του παράλειψη αποτελεί ~ 2. (µτφ.) καθετί απέραντο: ~ γνώσεων | σοφίας 
3. ΜΥθΟΛ. Ωκεανός 

(ο) ο µεγάλος ποταµός που περιέρρεε τη Γη, χωρίς να έχει πηγές ή εκβολές, ο 
οποίος αποτελούσε και θεότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. θάλασσα. [ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. 
ετύµου, πιθ. δάνειο. Η λ. δήλωνε αρχικώς έναν µυθικό ποταµό χωρίς αρχή και 
τέλος, ο οποίος περιέκλειε τον κόσµο, όπως τον γνώριζαν οι αρχαίοι· 
ουσιαστικά επρόκειτο για τον σηµερινό Ατλαντικό Ωκεανό, εν αντιθέσει προς 
την πιο γνωστή Μεσόγειο Θάλασσα]. 

ώκιµο(ν) (το) {ωκίµ-ου | -ων} (αρχαιοπρ.) BOT. ο βασιλικός και κάθε 
αγγειόσπερµο δικότυλο φυτό που ανήκει στην ίδια οικογένεια µε αυτόν. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ώκιµον, αγν. ετύµου, πιθ. δάνειο ανατολικής ή µεσογ. 
προελ.]. 

ωκύπους, -ους, -ουν {ωκύπ-οδος, -οδα | -οδες (ουδ. -οδα), -όδων} (αρχαιοπρ.) 
αυτός που τρέχει γρήγορα: ~ Αχιλλεύς ΣΥΝ. γοργοπόδαρος, ταχύπους ΑΝΤ. 
βραδύπους. — ωκυποδία (η) [µεσν.]. [ΕΤΥΜ αρχ. < ώκύς «ταχύς» (βλ.λ.) + 
πους, ποδός}. 

ωκύπτερος, -ος, -ο(ν) (αρχαιοπρ.) αυτός που πετά γρήγορα ΣΥΝ. γοργόφτερος. 
[ΕΤΥΜ αρχ- < ώκύς «ταχύς» (βλ.λ.) + -πτερος< πτερόν]. 

ωκύς, -εία, -ύ (αρχαιοπρ., κυρ. ως προσωνυµία τού Αχιλλέα) ταχύς, γρήγορος, 
ευκίνητος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < I.E. *öku-s, πβ. σανσκρ. âsu-, αβεστ. äsu-, κελτ. di-auc 
(αρνητ.) κ.ά. Η σηµ. «οξύς» τού επιθ. ώκύς έχει οδηγήσει στην υποθ. ότι η λ. 
εντάσσεται στην ευρεία ετυµολογική οικογένεια τού I.E. *ak-«οξύς, 
αιχµηρός», πβ. κ. λατ. acupedius «ταχύς, ευκίνητος», accipiter (< *acu-peter) 
«ταχύπτερος»]. 

ωκυτόκιος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) 1. αυτός που υποβοηθεί τον τοκετό: ~ φάρµακο 2. 
ΛΑΟΓΡ. ωκυτόκια (τα) οι τρόποι µε τους οποίους, κατά την παλαιότερη 
λαϊκή αντίληψη, διευκολυνόταν ο τοκετός και αποτρέπονταν οι κίνδυνοι που 
απειλούσαν τις εγκύους και τις λεχώνες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ώκυτόκιον (ενν. 
φάρµακον) < ώκύς «ταχύς» (βλ.λ.) + -τόκιον < τόκος, πβ. κ. τοκετός]. 

ωκυτόκος, -ος, -ο(ν) (λόγ.) αυτός που γεννά γρήγορα. [ΕΤΥΜ. 
αρχ. < ώκύς «ταχύς» (βλ.λ.) + τόκος]. 

ωλέκρανο (το) {ωλεκράν-ου | -ων} ΑΝΑΤ. η προεξέχουσα απόφυση τού άνω 
άκρου τής ωλένης, που σχηµατίζει το οπίσθιο άκρο τής άρθρωσης τού 
αγκώνα. — ωλεκράνιος, -α, -ο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ώλέκρανον < ώλενόκρανον (µε συλλαβική ανοµοίωση) < 
ώλένη + -κρανον (βλ. λ. κρανίο)]. 

ωλένη (η) {ωλενών} ΑΝΑΤ. το ένα από τα δύο οστά τού πήχεως τού χεριού. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. λ., η οποία παρουσιάζει εναλλαγή στο επίθηµα -en- | -in-· 
ανάγεται στο I.E. *ol-ina, πβ. λατ. ulna, αρχ. γερµ. elina (> γερµ. Ellen-bogen 
«αγκώνας», αγγλ. el-bow), αρχ. σλαβ. lakütü, αρµ. uln. Σε αυτή την 
περίπτωση ο ελλην. τ. παρουσιάζει εκτεταµ. θ. ωλ- και επίθηµα -εν-]. 

ω µ (το) (ορθότ. οµ) {άκλ.} ΦΥΣ. µονάδα µετρήσεως τής αντίστασης 
ηλεκτρικού αγωγού. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. κύριος, -α, -ο. [ΕΤΥΜ. Από το όν. τού 
Γερµανού φυσικού G.S. Ohm (1787-1854)]. 

-ωµα παραγωγικό επίθηµα: 1. ουδέτερων ουσιαστικών, που παράγονται από 
ρήµατα σε -covar δηλώνει είτε την ενέργεια είτε το αποτέλεσµα τής ενέργειας 
τού ρήµατος: καρφώνω - κάρφωµα, σιδερώνω -σιδέρωµα, οργώνω - όργωµα 2. 
ιατρικών όρων που δηλώνουν παθολογική κατάσταση ή σηµείο που πάσχει: 
λίπ-ωµα, σάρκ-ωµα, αδένωµα, λέµφ-ωµα. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από 
επαύξηση -ω- σε επίθηµα -µα και αρχικώς αποτελούσε παράγωγο ρηµάτων σε 
-όω; άξιώ - άξί-ω-µα, πληρώ - πλήρ-ω-µα. Απαντά επίσης σε ελληνογενείς 
ξέν. όρους, λ.χ. αγγλ. sarc-oma]. 

ωµαλγία (η) {ωµαλγιών} ο πόνος στους ώµους. [ΕΤΥΜ. 
µτγν. < ωµός + -αλγία < άλγος]. 

ωµέγα (το) {άκλ.} Ω, ω· το εικοστό τέταρτο γράµµα τού ελληνικού αλφαβήτου· 
ΦΡ. το άλφα και το ωµέγα (Κ.∆. Αποκ. 1,8: εγώ είµι το Α και το Ω) η αρχή και 
το τέλος, το παν: ο Όµηρος υπήρξε ~ τής παγκόσµιας επικής ποίησης (βλ. κ. λ. 
αριθµός). [ΕΤΥΜ. < µτγν. ω µέγα, κατ' αντιδιαστολή προς το ο µικρόν]. 

-ωµένος, -η, -ο επίθηµα µεσοπαθητικών µετοχών και επιθετικοποιη-µένων 
µετοχών, που προέρχονται συνήθ. από ρήµατα σε -ώνω (βλ. όµως και είπα - 
ειπωµένος κ.ά.): τελειώνω - τελειωµένος, σκοτώνω -σκοτωµένος, αγχώνω - 
αγχωµένος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. επίθηµα -µένος (τού παθ. παρακειµένου), τού οποίου 
προετίθετο η επαύξηση -ω- όταν το ρήµα ήταν συνηρηµένο σε -όω (λ.χ. δηλώ 
- δεδηλωµένος, σταυρώ - εσταυρωµένος). Αργότερα (µεσν.) ολόκληρο το 
επίθηµα -ωµένος χρησιµοποιήθηκε και από άλλα ρήµατα εκτός των -ώ | -ώνω 
(λ.χ. γίνοµαι - γιν-ωµένος, είπα - ειπ-ωµένος)]. 

-ώµενος, -ωµένη, -ώµενο επίθηµα λόγ. µετοχών µεσοπαθητικού ενεστώτα: 
ερωτ-ώµενος, -ωµένη, -ώµενο, τιµώµενος, -ωµένη, -ώµενο. [ΕΤΥΜ Παραγ. 
επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που απαντά σε µτχ. µεσοπαθ. ενεστώτα 
συνηρηµένων ρηµάτων σε -άω, λ.χ. προσδοκώ - προσδοκώµενος, έγγυώµαι - 
έγγυώµενος, άποσπώµαι - αποσπώµενος]. 

ωµιαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ώµο, ωµικός 2. ΑΝΑΤ. 
ωριαία ζώνη η ωµική ζώνη. 

ωµικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τον ώµο 2. ΑΝΑΤ. ωµική ζώνη ζώνη 
οστών που σχηµατίζεται από τις κλείδες προς τα εµπρός και τις ωµοπλάτες 
προς τα πίσω. 

ωµιτης κ. (λαϊκ.) νωµίτης (ο) {ωµιτών} 1. κοµµάτι από ύφασµα ραµµένο στο 
µέρος τού ρούχου που σκεπάζει τους ώµους 2. το πάνω µέρος τής ράχης 
καρέκλας. 



ωµοβόρος 2000 ■ώνω 
 

[ΕΤΥΜ. < ώµος + παραγ. επίθηµα -ίτης. o τ. νωµίτης < µεσν. νώµος (< αρχ. 
ώµος, από τη συνεκφορά τον ώµο(ν) > ό νώµος)]. 

ωµοβόρος, -ος, -ο (λόγ.) αυτός που τρώει ωµά κρέατα, ωµές σάρκες ΣΥΝ. 
ωµοφάγος. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ωµός + -βόρος < βορά]. 

ωµόµετρο (ο) (ορθότ. οµόµετρο) {-ου κ. -έτρου | -ων κ. -έτρων} ΤΕΧΝΟΛ. 
όργανο για τη µέτρηση τής αντίστασης ηλεκτρικού αγωγού σε ωµ. 
[ΕΤΥΜ. Μεταφορά τού γερµ. Ohmmeter (νόθο συνθ.) < Ohm, µονάδα 
µετρήσεως τής αντίστασης (βλ.λ.), + -meter (< µέτρο)]. 

ωµοπλάτη (η) [αρχ.] {ωµοπλατών} ΑΝΑΤ. καθένα από τα δύο απο-πλατυσµένα 
τριγωνικά οστά, που βρίσκονται στο πάνω µέρος τής πλάτης κάτω από τους 
ώµους, στην οπίσθια επιφάνεια τού θώρακα ΣΥΝ. σπάλα. — ωµοπλατιαίος, -α, 
-ο. 

ωµοπλινθοδοµή (η) το χτίσιµο τοίχων µε ωµοπλίνθους. 
ωµόπλινθος (ο) [µτγν.] {ωµοπλίνθ-ου | -ων, -ους} η πλίνθος που δεν έχει ψηθεί, 

αλλά έχει ξεραθεί στον ήλιο (βλ. κ. λ. πλίνθος). 
ωµός, -ή, -ό 1. (για κρέας, λαχανικά, τρόφιµα) αυτός που δεν έχει ψηθεί, δεν 

έχει µαγειρευτεί: εκείνες τις εποχές οι άνθρωποι έτρωγαν το κρέας ~ ANT. 
ψητός 2. (σπάν. για καρπούς) αγίνωτος, άγουρος 3. (για πηλό, πλίνθο, αγγείο 
κ.λπ.) αυτός που δεν έχει ψηθεί σε φούρνο, σε καµίνι 4. (µτφ.) (α) κυνικός, 
σκληρός ή απάνθρωπος: ~ άνθρωπος ΣΥΝ. ανηλεής, άγριος, άσπλαχνος (β) 
αυτός που γίνεται χωρίς ευαισθησία ή ωραιοποίηση: είναι πολύ ~ στους 
χαρακτηρισµούς του || θα σου πω την ~ αλήθεια, όσο κι αν σε στενοχωρήσει 5. 
(µτφ.) αυτός που είναι απροκάλυπτος, που στερείται αυτοσυγκράτησης ή 
ηθικής αναστολής: ~ βία | άρνηση | συµπεριφορά | εκβιασµός. — ωµά επίρρ. 
✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. παρώνυµο. 
[ETYM. αρχ. < I.E. *òmó-s, πβ. αρµ. hum, σανσκρ. ama (ίδια σηµ.). Λιγότερο 
πιθ. η σύνδεση µε το συνώνυµο λατ. amarus «πικρός, τρα-,χύς»]. 

ώµος (ο) κ. (λαϊκότ.) νώµος 1. ΑΝΑΤ. η άρθρωση που ενώνει τον βραχίονα µε 
τον θώρακα, καθώς και οι τρεις ανατοµικές χώρες που την περιβάλλουν (η 
µασχαλιαία, η ωµοπλατιαία και η δελτοειδής): στηρίζω ένα φορτίο στους ~ 
µου- ΦΡ. (α) βαστούν οι ώµοι (κάποιου) (κάποιος) αντέχει στις ταλαιπωρίες 
(β) επ' ώµου (ι) ως στρατιωτικό παράγγελµα, να φέρει ο στρατιώτης µε 
συγκεκριµένες κινήσεις το όπλο στον ώµο του: ~, αρµι (ii) (µτφ.-οικ.) για να 
δηλωθεί ότι κάποιος έχει αναλάβει ευθύνες, έχει επωµισθεί υποχρεώσεις: έχει 
πάρει ~ όλες τις εξωτερικές εργασίες (γ) βάζω τα πόδια στον ώµο για πολύ 
γρήγορη φυγή (από φόβο κ.λπ.) 2. (συνεκδ.) το σύνολο των µυών που 
συντελούν στην κίνηση τής παραπάνω άρθρωσης: ανασηκώνω | υψώνω τους ~ 
(κυρ. σε ένδειξη αδιαφορίας, άγνοιας ή απορίας) || ασκήσεις για τους ~ || 
γυµνασµένοι | αγύµναστοι ~ 3. (συνεκδ.) το τµήµα ρούχου που καλύπτει τους 
ώµους: το σακάκι τού πέφτει στενό στους - 4. (συνεκδ.) το άνοιγµα τού πάνω 
µέρους τής πλάτης: ανοιχτοί | φαρδιοί | στενοί ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. νοικοκύρης, 
οµόηχα, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ < αρχ. ωµός (ήδη µυκ. e-po-mi-jo, συνθ. µε την 
πρόθ. επί) < I.E. *om-so- «ώµος» (µε επίθηµα -so-, το οποίο ίσως 
επιβεβαιώνεται από τον αιολ. τ. επ-οµµάδιος, µε αφοµοίωση), πβ. αρµ. us, λατ. 
umerus (> ισπ. hombro, ιταλ. omero), σανσκρ. âmsa-, γοτθ. ams κ.ά. o τ. 
νώµος (ήδη µεσν.) οφείλεται στη συνεκφορά τόν ώµον, από όπου προέκυψε µε 
εσφαλµένο µορφολογικό χωρισµό νέα ονοµαστική ό νώµος]. 

ωµότητα (η) [αρχ.] 1. η σκληρότητα και ο κυνισµός που χαρακτηρίζουν τον 
χαρακτήρα ή τη συµπεριφορά κάποιου 2. (συνεκδ.) κάθε πράξη που 
χαρακτηρίζεται από σκληρότητα και απανθρωπιά: οι κατακτητές προέβησαν σε 
ωµότητες ΣΥΝ. κτηνωδία. 

ωµοφάγος, -ος, -ο [αρχ.] αυτός που τρώει ωµές τροφές, ιδίως ωµό κρέας: ~ 
ζώα. — ωµοφαγία (η) [µτγν.]. 

ωµοφόριο (το) {ωµοφορί-ου | -ων} ΕΚΚΛΗΣ. αρχιερατικό άµφιο στολισµένο µε 
θρησκευτικές παραστάσεις, το οποίο φέρεται στους ώµους και περιβάλλει τον 
τράχηλο. [ΕΤΥΜ < µτγν. ώµοφόριον< ώµοφόρος < ώµος + -φόρος (< 
φέρω)]. 

ων, ούσα, ον µτχ. {(σπάν.-µόνο σε ορισµένους τύπους) όντος (θηλ. ούσης), όντα 
| όντες (θηλ. δύσχρ. ούσαι κ. ούσες), όντων (θηλ. δύσχρ. ου-σών)} (λόγ.) 
αυτός που είναι (κάτι), που υπάρχει: η κυρία, ούσα ασθενής, ανεζήτησε 
βοήθεια. [ΕΤΥΜ < αρχ. µτχ. ων - ούσα - δν, ενεστ. τού ρ. ειµί (βλ. λ. είµαι, 
ον)]. 

-ών, -ούσα, -ούν (λόγ.) κατάληξη (συνήθ. επιθετικοποιηµένων) µετοχών 
ενεργητικού ενεστώτα: συγκοινωνούντα (δοχεία), διοικούσα (επιτροπή), ο 
αιτών - η αιτούσα, το κινούν αίτιο, κρατούσα (θεωρία), ο εκτελών χρέη 
πρωθυπουργού. 
[ΕΤΥΜ. Κατάληξη τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που απαντά στις µτχ. ενεστ. 
συνηρηµένων ρηµάτων σε -έω και -άω (λ.χ. βέβαιων -ούσα, -ούν, ενεργών -
ούσα -οϋν, κρατών, -οϋσα, -ούν)]. 

-ών, -ώσα, -ών κατάληξη (συνήθ. επιθετικοποιηµένων) µετοχών ενεργητικού 
ενεστώτα: το κυβερν-ών κόµµα, συνιστ-ώσα. [ΕΤΥΜ < αρχ- -ών, -ώσα, -ών, 
που προέρχεται από µτχ. ενεστ. συνηρηµένων ρηµάτων σε -άω (λ.χ. 
κυβερνών, -ώσα, -ών, ερωτών, -ώσα, -ών)]. 

-ων, -ούσα, -ον (λόγ.) κατάληξη (συνήθ. επιθετικοποιηµένων) µετοχών 
ενεργητικού ενεστώτα: εξέχ-ων (παράγοντας), τρέχ-ον (έτος), προε-δρεύ-ων, 
αποκλίν-ουσα (συµπεριφορά), ισχύ-ον (δίκαιο), περιοδεύ-ων (θίασος). 
[ΕΤΥΜ Κατάληξη τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που απαντά στις µτχ. ενεστ. 
ρηµάτων σε -ω (λ.χ. υπάρχων, -ούσα, -ον, πρωτεύων, -ούσα, -ον)]. 

-ων, -ων, -ον (λόγ.) κατάληξη δικατάληκτων επιθέτων: µείζ-ων (εκλογική 
περιφέρεια), εθνικόφρ-ων, φιλοθεάµ-ον (κοινό), µετριόφρ-ων. [ΕΤΥΜ. 
Κλιτικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. ειδήµων, µεί- 

ζων, ευγνώµων), που προέρχεται από το αντίστοιχο I.E. *-οη- 

ΣΧΟΛΙΟ Σηµαντικός αριθµός λογίων επιθέτων σε -ων, -ων, -ον (ευ-
γνώµων, εθνικόφρων, δεισιδαίµων, ισχυρογνώµων, µετριόφρων, ου-
ρανοβάµων, νοήµων, µείζων κ.ά.) χρησιµοποιούνται και σήµερα στον 
απαιτητικό ιδίως λόγο των οµιλητών τής Ελληνικής. Η κλίση των επιθέτων 
αυτών έχει ως εξής: 

ο | η µετριόφρ-ων το µετριόφρ-ον 
τού | τής µετριόφρ-ονος τού µετριόφρ-ονος 
τον | τη µετριόφρ-ονα το µετριόφρ-ον 
οι µετριόφρ-ονες τα µετριόφρ-ονα 
των µετριοφρ-όνων των µετριοφρ-όνων 
τους | τις µετριόφρ-ονες τα µετριόφρ-ονα 

Όπως είναι φανερό, το αρσενικό και το θηλυκό γένος των επιθέτων αυτών 
συµπίπτουν στην κλίση τους («τριγενή» επίθετα, αλλά «δι-κατάληκτα»). 
Στη σύγχρονη χρήση τής γλώσσας, ιδίως στον προφορικό λόγο, επικρατεί η 
τάση να χρησιµοποιείται από τους οµιλητές και ο (µεταπλασµένος) τύπος 
σε -ας. Όπως λέγεται δηλ. χειµώνας (αντί τού αρχ. χειµών), αιώνας (αντί 
τού αρχ. αιών), έτσι πλάστηκε και µετριόφρονας κοντά στο µετριόφρων, 
δεισιδαίµονας (δεισιδαίµων), ισχυρογνώµονας (ισχυρογνώµων) κ.ο.κ. Αυτό, 
όµως, συµβαίνει στην πράξη µόνο στο αρσενικό, όταν το επίθετο χρησι-
µοποιείται ως προσδιορισµός («ο ισχυρογνώµονας διευθυντής», αλλά 
ελάχιστα ή καθόλου «η ισχυρογνώµονας διευθύντρια»). Όταν το επίθετο 
χρησιµοποιείται ως κατηγορούµενο, τότε ο τύπος σε -ας χρησιµοποιείται 
συχνά από τους οµιλητές και για το θηλυκό (Η διευθύντρια µας είναι πολύ 
ισχυρογνώµονας)- η γενική, ωστόσο, σχηµατίζεται σε -ος, όπως τού 
αρσενικού. Στην τάση απλοποίησης που παρατηρείται µε τα επίθετα αυτά, 
ανήκει και η ακινησία τού τόνου, η οποία έχει επικρατήσει στο ουδέτερο 
µερικών επιθέτων έναντι παλαιότερων τύπων που αναβίβαζαν τον τόνο: 
«Το έθνος ευννώµον αναγνωρίζει τις υπηρεσίες...», όχι «Το έθνος εύγνωµον 
αναγνωρίζει...». Οµοίως φιλοθεάµον κοινό (όχι φιλοθεάµον), φιλοπράγµον 
άτοµο (όχι φιλόπραγµον) κ.λπ. Μόνο το ουδ. έλασσον διατηρεί τον αρχικό 
µετακινηµένο τόνο του. Τα επίθετα που ανήκουν στο σύστηµα των -ων, -
ων, -ον είναι: αβρόφρων, αγνώµων, αεροβάµων, αιθεροβάµων, ακτήµων, 
αλλό-φρων, αµνήµων, ανοικτίρµων, απράγµων, ατέρµων (βλ.λ. ΣΧΟΛΙΟ), 
άφρων, βασιλόφρων, γενναιόφρων, δεισιδαίµων, δουλόφρων, εθνικόφρων, 
ειδήµων, είρων, έκφρων, ελάσσων (ουδ. έλασσον), ελεήµων, ελευθερόφρων, 
επιλήσµων, ευγνώµων, ευδαίµων, εχέφρων, ήσ-σων, ισχυρογνώµων, 
κοµπορρήµων, κρείσσων, µακραίων (βλ. λ. ατέρµων, ΣΧΟΛΙΟ), 
µαταιόφρων, µεγαλορρήµων, µεγαλόφρων, µείζων, µείων, µετριόφρων, 
µνήµων, νοήµων, νοµιµόφρων, οικτίρµων, οµόφρων, ορθόφρων, 
ουρανοβάµων, παράφρων, πείσµων, πλείων (ουδ. πλέον), πολυπράγµων, 
σώφρων, ταπεινόφρων, υλόφρων, υψηλόφρων, φιλοθεάµων, φιλοπράγµων, 
φιλόφρων. 

-ώνας περιληπτική παραγωγική κατάλ. ουσιαστικών δηλώνει τον τόπο όπου 
υπάρχουν πράγµατα ή πρόσωπα και συνεκδοχικώς τα ίδια τα πράγµατα | 
πρόσωπα: στρατ-ώνας, ελαι-ώνας, κοιτ-ώνας, περιστεριώνας, πορτοκαλε-ώνας. 
[ΕΤΥΜ· < αρχ. -ών, -ώνος, βλ. λ. -ων, -ων, -ον.]. 

Ωνάσης (ο) {Ωνάσηδες} (µετωνυµ.) ως χαρακτηρισµός για πρόσωπο πάρα 
πολύ πλούσιο. 
[ΕΤΥΜ Από το όν. τού Έλληνα µεγαλοεφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση (1900-
75)]. 

ώνια (τα) {ωνίων} (λόγ.) οι αγορές που κάνει κάποιος, κυρ. τα τρόφιµα, οι 
προµήθειες: αξιωµατικός | υπηρεσία ωνίων στον στρατό ΣΥΝ. ψώνια. 
[ΕΤΥΜ Ουσιαστικοπ. πληθ. ουδ. τού αρχ. επιθ. ώνιος < ώνή «αγορά» < ρ. 
ώνοϋµαι (-έο) «αγοράζω», για το οποίο βλ. λ. εξωνηµένος]. 

-ωνυµία λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. σχέση 
σηµασιολογική: αντ-ωνυµία, συν-ωνυµία 2. το όνοµα (που φέρει κάποιος): επ-
ωνυµία, αν-ωνυµία. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πολυ-ωνυ-µία, προσ-ωνυµία), που προέρχεται από 
συνθ. σε -ώνυµος (βλ.λ.)]. 

-ωνυµικός, -ή, -ό λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν 
σχέση µε είδος ονόµατος: πατριδ-ωνυµικό, ανδρ-ωνυµικό, τοπ-ωνυµικό. ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. άνδρ-
ωνυµικόν, άντ-ωνυµικός), που προέρχεται από συνθ. σε -ωνυµία, -ώνυµος 
(βλ.λ.)]. 

-ωνόµιο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν είδος 
ονόµατος: προσ-ωνύµιο, τοπ-ωνύµιο, ανθρωπ-ωνύµιο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής (πβ. µτγν. άνδρ-
ωνύµιον), που προέρχεται από συνθ. σε -ώνυµος, -ωνυµία]. 

-ώνυµος, -η, -ο λεξικό επίθηµα για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν: 1. 
σχέση σηµασιολογική: αντ-ώνυµος, συν-ώνυµος || (το ουδ. ως ουσ.) αντώ-
νυµο, συν-ώνυµο 2. το όνοµα (που φέρει κάποιος): ανώνυµος, επ-ώνυµος || (το 
ουδ. ως ουσ.) το επώνυµο του είναι γνωστό. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (πβ. αρχ. πολυ-ώνυ-µος, 
συν-ώνυµος), που προέρχεται από το ουσ. ονυµα (µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει), αιολ. τ. τής λ. όνοµα]. 

-ώνω επίθηµα πολλών ρηµάτων τής Ελληνικής (περίπου χιλίων), που 
σχηµατίζονται συνήθως από ονόµατα (ουσιαστ.-επίθετα): κλείδωνα (κλειδί), 
σκοτώνω (σκότος), βεβαιώνω (βέβαιος), ριζώνω (ρίζα), παγιώνω (πάγιος), 
βιδώνω (βίδα), ταπεινώνω (ταπεινός) κ.ά. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 



ωο 2001 ώρα 
 

νευρωτικός. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα ρ. τής Μεσν. και Ν. Ελληνικής, τα οποία προ-
έρχονται κυρ. από µεταπλασµό των αρχ. συνηρηµένων σε -όω µέσω τού αορ. 
-ωσα και εµφανίζονται από τον 8ο αι. µ.Χ.]. 

ωο- α' συνθετικό για τον σχηµατισµό λέξεων που δηλώνουν ότι κάτι σχετίζεται: 
1. µε το αβγό: ωο-τόκος, ωο-κέλυφος 2. µε το ωάριο: ωο-γένεση, ωο-θήκη, 
ωο-ρρηξία. 
[ΕΤΥΜ. Α' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. φο-τόκος, φο-φό-ρος), 
που προέρχεται από το ουσ. ωόν (βλ.λ.), εµφανίζεται δε και σε ελληνογενείς 
ξέν. όρ. (λ.χ. αγγλ. oo-gamy)]. 

ωογαµία (η) ΒΙΟΛ. εγγενής αναπαραγωγή κατά την οποία ένας µεγάλος, 
σφαιρικός και ακίνητος θηλυκός γαµέτης γονιµοποιείται από έναν µικρό, 
αρσενικό γαµέτη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. oogamy]. 

ωονένεση (η) {-ης κ. -έσεως | -έσεις, -έσεων} ΒΙΟΛ. η διαδικασία σχηµατισµού 
θηλυκών γαµετών (ωαρίων) στα ζώα. Επίσης ωογονία. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < αγγλ. oogenesis]. 

ωογόνιο (το) {ωογονί-ου | -ων} ΒΙΟΛ. κύτταρο τής αρχικής φάσης αναπτύξεως 
των θηλυκών γαµετών στις ωοθήκες. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από νεολατ. 
ovogonium (νόθο συνθ.) < ovo (< λατ. ovum «αβγό») + -gonium (< γόνος)]. 

ωογόνος, -ος, -ο αυτός που γεννά ωά ή ωάρια. [ΕΤΥΜ. 
Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. oogone]. 

ωοειδής, -ής, -ές [αρχ.] {ωοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει σχήµα 
αβγού: ~ πρόσωπο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 

ωοζωοτοκία (η) [1864] ΖΩΟΛ. τρόπος αναπαραγωγής των ζώων, κατά τον οποίο 
το θηλυκό παράγει αβγά, τα εκκολάπτει µέσα στον οργανισµό του και έπειτα 
γεννά τα εκκολαφθέντα νεογνά. — ωοζωοτό-κος, -ος, -ο. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από γαλλ. ovoviviparité], 

ωοθηκεκτοµή (η) ΙΑΤΡ. η χειρουργική αφαίρεση τής µίας ή και των δύο 
ωοθηκών. 
[ΕΤΥΜ Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ovariectomy (νόθο συνθ.) < ovary 
«ωοθήκη» (< νεολατ. ovarium «ωάριο») + ectomy < εκτοµή]. 

ωοθήκη (η) [1836] {ωοθηκών} 1. ο γυναικείος γεννητικός αδένας· (ει-δικότ. 
στη γυναίκα) καθένας από τους δύο γεννητικούς αδένες που βρίσκονται στην 
περιοχή τής λεκάνης, δεξιά και αριστερά τής µήτρας, ο ρόλος των οποίων 
είναι η απελευθέρωση ενός τουλάχιστον ωαρίου κάθε µήνα και η έκκριση των 
γεννητικών ορµονών τής γυναίκας 2. BOT. το εξογκωµένο τµήµα τού υπέρου 
των αγγειοσπέρµων φυτών, που βρίσκεται στο κάτω µέρος του και το οποίο 
περιέχει τις σπερµατικές βλάστες · 3. (λόγ.) η αβγουλιέρα, η αβγοθήκη. — 
ωοθηκικός, -ή, -ό. [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. ovaire < νεολατ. ovarium 
«ωάριο»]. 

ωοθηκίτιδα (η) [1879] ΙΑΤΡ. φλεγµονή τής ωοθήκης: οξεία/ χρόνια ~. [ΕΤΥΜ 
Μετάφρ. δάνειο από γαλλ. ovarité]. 

ωοθυλακιο (το) {ωοθυλακί-ου | -ων} ΑΝΑΤ. σφαιροειδής κυτταρικός 
σχηµατισµός τής ωοθήκης, που περιέχει ένα ωάριο.  — ωοθυλακι-κός, -ή, -ό. 
[ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. follicule ovarien]. 

ωοκέλυφος (το) {ωοκελύφ-ους | -η, -ών} ΒΙΟΛ. το εξωτερικό σκληρό περίβληµα 
τού αβγού ΣΥΝ. τσόφλι. [ΕΤΥΜ < ωο- + κέλυφος, µετάφρ. δάνειο από αγγλ. 
egg-shell]. 

ωοκέλυφος, -η, -ο (για αγγεία) αυτός που έχει λεπτά τοιχώµατα σαν το κέλυφος 
τού αβγού. 

ωοκύτταρο (το) [1889] {ωοκυττάρ-ου | -ων) 1.ΒΙΟΛ. κύτταρο που προκύπτει 
κατά τη διαδικασία τής διαφοροποίησης τού θηλυκού γαµέτη στην ωογένεση 
2. BOT. ο θηλυκός γαµέτης των ανώτερων φυτών. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. 
όρ., < αγγλ. oocyte]. 

ωολεύκωµα (το) {ωολευκώµ-ατος | -ατα, -άτων} (λόγ.) το λεύκωµα, το 
ασπράδι τού αβγού. 

ωόν (το) 1. ΒΙΟΛ. το γονιµοποιηµένο ωάριο, το αβγό- ΦΡ. (ειρων.) σιγά τα ωά! 
για να εκφραστεί αδιαφορία για κάτι που κατ' άλλους είναι σηµαντικό: -Θα 
βγάλουν δική τους εφηµερίδα και θα επηρεάσουν την κοινή γνώµη. -Τι λες, ~! 2. 
ΑΡΧΙΤ. ωοειδές κόσµηµα στην αρχαία αρχιτεκτονική, που προέκυψε από τη 
σχηµατοποίηση τού φύλλου. [ΕΤΎΜ. < αρχ. ωόν | ώεον < I.E. *ôw(e)yo | 
*öyo- «αβγό», πβ. αρµ. ju, αρχ. γερµ. ei (> γερµ. Ei), αγγλ. egg, λατ. Ovum (> 
γαλλ. œuf, ισπ. huevo) κ.ά. Έχει επίσης προταθεί η σύνδεση όλων των 
ανωτέρω µε το ουσ. οιωνός (< *όΕιωνός, βλ.λ.), αν και η παρουσία τού -Ε- θα 
µπορούσε να θεωρηθεί παρετυµολογική (όπως ίσως και στα λατ. avis, 
σανσκρ. vâyah). Βλ. κ. αβγό]. 

ωορρηξία (η) {ωορρηξιών} ΦΥΣΙΟΛ. η περιοδική, κατά µήνα, απελευθέρωση 
ενός ωαρίου από την ωοθήκη. [ΕΤΥΜ. < ωόν + -ρρηξία < ρήξη, απόδ. τού 
αγγλ. ovulation]. 

-ώος, -ώα, -ώο παραγωγικό επίθηµα επιθέτων: πατρ-ώος, κεντρ-ώος. [ΕΤΥΜ. 
Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. πατρώος, µτγν. προικ-
ώος), που ανάγεται σε τ. -ώιος και προήλθε από θ. που αρχικώς έληγαν σε -ω- 
µε την προσθήκη τού επιθήµατος -ιος (λ.χ. πάτρως - πατρώ-ιος - πατρώος, 
θωή «ποινή» - ά-θώ-ιος -αθώος)]. 

ωοσκοπία (η) {χωρ. πληθ.) η εξέταση τού περιεχοµένου ακέραιων και νωπών 
αβγών, µε σκοπό την ποιοτική τους ταξινόµηση. Επίσης ωο-σκόπηση. 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. φοσκοπία < ωόν + -σκοπιά < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, 
εξετάζω»]. 

ωοσκόπιο (το) {ωοσκοπί-ου | -ων} το όργανο µε το οποίο πραγµατοποιείται η 
ωοσκοπία. [ΕΤΥΜ < ωόν + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ προσεκτικά, 
εξετάζω»]. 

ωόσφαιρα (η) {ωοσφαιρών} BOT. µεγάλος και σφαιρικός θηλυκός γα- 

µέτης ορισµένων φυκών και µυκήτων. 
[ΕΤΥΜ,Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. oosphère]. 

ωοτοκία (η) [αρχ.] {ωοτοκιών} ΒΙΟΛ. τρόπος αναπαραγωγής των ζώων, κατά 
τον οποίο το θηλυκό γεννά αβγά (γονιµοποιηµένα ή αγονιµο-ποίητα), τα 
οποία εκκολάπτονται έξω από τον οργανισµό (πβ. λ. ζωο-τοκία). 

ωοτόκος, -ος, -ο (ζώο) που γεννά αβγά, τα οποία και εκκολάπτει ANT. ζωοτόκος. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. φοτόκος < ωόν + τόκος (βλ.λ.) < τίκτω]. 

ωοφόρος, -α, -ο ΒΙΟΛ. αυτός που περιέχει ωά ή ωάρια. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ωοφόρος < φόν + -φόρος < φέρω]. 

-ωπός παραγωγικό επίθηµα επιθέτων που: 1. δηλώνουν ιδιότητα ή χα-
ρακτηριστικό: αρρεν-ωπός, χαρ-ωπός, σκυθρ-ωπός (πβ. κ. -ειδής, -ώδης) 2. 
έχουν υποκοριστική σηµασία: κοκκιν-ωπός (λίγο κόκκινος), γκριζ-ωπός, 
αγουρ-ωπός. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από 
ρίζα -ωπ- < I.E. *okw- «βλέπω» (πβ. κ. παρακ. δπ-ωπ-α) και συνδ. µε τις λ. 
δψ-ις, όπ-τικός, οµ-µα, όπ-ή κ.ά.]. 

ώρα (η) {ωρών} 1. µονάδα µετρήσεως τού χρόνου, που αντιστοιχεί στο 1/24 τού 
ηµερονυκτίου (όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση τη µέση ηλιακή ηµέρα): θα 
παίρνει από ένα δισκίο κάθε έξι ~ || η διαδροµή διαρκεί µιάµιση ~ || πήρε διορία 
48 ωρών, για να απολογηθεί || έτρεχε µε ταχύτητα 200 χιλιοµέτρων την ~ || κάθε 
~ έχει 60 λεπτά 2. (γενι-κότ.) κάθε χρονική µονάδα βάσει τής οποίας 
υπολογίζεται λ.χ. ένα έργο, µια απασχόληση: πόσες ~ δουλεύεις την ηµέρα; || 
πόσα πληρώνεσαι την ~; || αύριο έχει εφτά ~ µάθηµα || διδακτική ~ (ο χρόνος 
που διαρκεί κάθε µάθηµα στο σχολείο, περίπου 45 λεπτά) 3. το χρονικό 
διάστηµα (που απαιτείται ή διατίθεται για κάτι): αυτή η άσκηση θέλει πολλή ~ 
για να τη λύσεις || χάνει άσκοπα την ~ του και µετά αγχώνεται || κοιµήθηκα 
πολλή ~ || έχεις λίγη ~ να τα πούµε; ΣΥΝ. χρόνος· ΦΡ. (α) όλη την ώρα 
διαρκώς, πολύ συχνά, χωρίς διακοπή: ~ µιλάει για τον γυιο της || αµάν πια, ~ 
παραπονιέται για το παραµικρό (β) σκοτώνω την ώρα (µου) ασχολούµαι µε 
πράγµατα ανούσια ή περιττά, για να περνάει ο χρόνος (γ) τρώω την ώρα (µου) 
(i) σπαταλώ τον χρόνο µου, αφήνω να περνάει ο χρόνος, χωρίς να κάνω κάτι 
χρήσιµο ή σηµαντικό: τρώει την ώρα της παίζοντας χαρτιά και παραµελεί το 
σπίτι της (ii) χάνω τον χρόνο µου εξαιτίας άλλων (προσώπων, πραγµάτων, 
καταστάσεων): φάγαµε την ώρα µας συµπληρώνοντας αιτήσεις και διάφορα 
άλλα χαρτιά, χωρίς να καταφέρουµε τελικά να διευθετήσουµε την υπόθεση µας 
(δ) τρώει | θέλει | παίρνει ώρες (τρι-τοπρόσ.) απαιτείται πολύς χρόνος για να 
γίνει κάτι: τρώει ώρα να συντάξεις ένα κείµενο σε ξένη γλώσσα || έφαγε πολλές 
ώρες η συζήτηση για τις λεπτοµέρειες τής συµφωνίας || θέλει τρεις ώρες για να 
φτάσεις εκεί || παίρνει ώρα να µαγειρέψεις για τόσα άτοµα (ε) ώρες ολόκληρες | 
µε τις ώρες για πάρα πολύ χρόνο, παρατεταµένα: διαβάζει ~ για τις εξετάσεις || 
χαζεύει | βλέπει τηλεόραση ~ (στ) στην ώρα (µου | σου κ.λπ.) ακριβώς στον 
καθορισµένο χρόνο ή µέσα στα χρονικά όρια που πρέπει ή που είχαν τεθεί ή 
συµφωνηθεί: ακριβής όπως πάντα, στην ώρα του! || δεν άργησα, ήρθα στην ώρα 
µου! || κάθε πράγµα στην ώρα του- µη βιάζεσαι! (ζ) ώρα µε την ώρα καθώς 
περνούν οι ώρες: ~ η αγωνία για την τύχη των αγνοουµένων αυξάνει (η) από 
ώρα σε ώρα (ι) (για κάτι που αναµένεται να συµβεί πολύ σύντοµα, στο άµεσο 
µέλλον) όπου να 'ναι: τα αποτελέσµατα ανακοινώνονται ~ ΣΥΝ. από στιγµή σε 
στιγµή (ii) µε το πέρασµα τού χρόνου, καθώς περνάει ο χρόνος: ~ η κίνηση 
προς την ύπαιθρο αυξάνει και προκαλούνται προβλήµατα στην κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων 4. (α) συγκεκριµένο σηµείο τής ηµέρας, το οποίο προσδιορίζεται 
µε βάση την εικοσιτετράωρη διαίρεση τού ηµερονυκτίου και περαιτέρω κατά 
λεπτά και δευτερόλεπτα και µετρείται µε τη βοήθεια των ενδείξεων τού 
ρολογιού, από το 1 ώς το 12 για κάθε µισό τής ηµέρας και από το 1 ώς το 24 
για ολόκληρο το ηµερονύκτιο: -Γι ~ είναι; -7.15 (β) (η ονοµαστική εν.) (ως 
χρονικός προσδιορισµός) για να δηλωθεί συγκεκριµένος χρόνος τού 
ηµερονυκτίου: στις δέκα η ~ ξεκίνησε να δουλεύει 5. (γενικότ.) ορισµένο τµήµα 
ή σηµείο τού ηµερονυκτίου (στο οποίο αναφέρεται κανείς): διασκέδασαν ώς τις 
πρώτες πρωινές ~ || είναι προχωρηµένη η ~, πέσε να κοιµηθείς || η δουλειά τού 
γιατρού δεν έχει ώρες || τις µικρές ~ (µετά τα µεσάνυχτα, τις νυχτερινές ώρες) 6. 
(συνεκδ.) το ρολόι: -Έχεις ~; -Όχι, δεν φορώ ποτέ ρολόι 7. το σύστηµα 
µετρήσεως τού χρόνου ανά ώρες (σηµ. 4α), όπως αυτό διαφοροποιείται κατά 
εποχή, χώρα κ.λπ.: ~ Ελλάδος | Γκρήνουιτς || χειµερινή | θερινή ~ || τοπική | 
επίσηµη ~ || πότε αλλάζει η ~; || αλλαγή ώρας 8. (ει-δικότ.) η χρονική στιγµή 
κατά την οποία συντελείται κάτι, κατά την οποία συνήθ. συµβαίνει κάτι ή η 
οποία θεωρείται καταλληλότερη για κάτι: ~ φαγητού | ύπνου | κοινής ησυχίας | 
εργασίας || κατά την ~ τής συνέλευσης προκλήθηκαν επεισόδια || η ~ τού 
µαθήµατος | τής αναχώρησης | τής ψηφοφορίας | τής προβολής | των 
διαφηµίσεων || ~ για ένα διάλειµµα | για πάρτι· ΦΡ. (α) πάνω στην ώρα για 
περιπτώσεις στις οποίες εµφανίζεται κάποιος ή συµβαίνει κάτι κατά τον χρόνο 
ακριβώς που γίνεται αναφορά σε αυτόν: - ήρθες, µόλις που ετοιµαζόµαστε να 
φάµε (β) από την ώρα που... (i) από τότε που...: ~ παντρεύτηκε, ξέκοψε από 
τους δικούς του || δεν θα 'ναι ούτε δέκα λεπτά ~ έφυγε! (ii) εφόσον: ~ 
αποφάσισες να γίνεις ηθοποιός, πρέπει να σπουδάσεις υποκριτική || - κάνεις µια 
επιλογή, δέχεσαι και τις συνέπειες της (γ) για την ώρα επί τού παρόντος, 
προσωρινά: ~ δεν υπάρχει εισιτήριο, αλλά µπορώ να σας βάλω σε λίστα 
αναµονής || ~ δεν έχουµε άλλη εξέλιξη στη δίκη (δ) καλή ώρα σαν και τώρα ή 
σαν και το συγκεκριµένο πρόσωπο: ήταν ένα ωραίο παιδί, ~ σαν τον Αποστόλη 
|| πηγαίναµε στο χωριό, ~ όπως πηγαίνουµε και τώρα, όταν σε µια στροφή 
πετάχτηκε µπροστά µας ένα αγριογούρουνο (ε) καλή του ώρα να είναι (κάποιος) 
καλά- λέγεται όταν αναφέρουµε στον λόγο µας 
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κάποιον ο οποίος δεν παρίσταται: τότε µε βοήθησε ο µαστρο-Κώστας, 
- (στ) πριν τής ώρας µου (εσφαλµ. σύνταξη) | σου κ.λπ. | πριν την 
ώρα µου | σου κ.λπ. πριν από την ηλικία που θεωρείται κανονική ή 
επιθυµητή για (να συµβεί) κάτι: µ ' όλα αυτά που συνέβησαν, γέρασε 
ο άνθρωπος πριν τής ώρας του (ζ) την ίδια ώρα (i) ταυτοχρόνως: οι 
εξετάσεις διεξάγονται ~ σε όλα τα λύκεια τής χώρας (ii) (µτφ.) ενώ 
παράλληλα: σου κάνει τον φίλο ~ που σε θάβει πίσω από την πλάτη 
σου (η) ώρες-ώρες κάποιες φορές: ~ γίνεσαι πολύ γκρινιάρης || ~ τα 
χάνω µε την εξυπνάδα αυτού τού παιδιού (θ) µε ης ώρες (µου | σου 
κ.λπ.) αναλόγως τής διαθέσεως (µου | σου κ.λπ.): δεν τον βρίσκεις κι 
εύκολα, άλλοτε είναι καλός, άλλοτε φωνάζει, είναι ~ του δηλαδή (ι) 
(για φαγώσιµα) τής ώρας (i) πολύ φρέσκος: ψάρια ~ (ii) (κυρ. για κρε- 
ατικά) αυτός που ψήνεται, µαγειρεύεται λίγο προτού καταναλωθεί, 
σερβιριστεί (κατ' αντιδιαστολή προς τα έτοιµα µαγειρεµένα φαγητά): 
θα πάρετε κάτι µαγειρευτό ή προτιµάτε κάτι ~; (ια) (κάτι) δεν είναι 
τής ώρας (κάτι) δεν είναι τού παρόντος: ~ να συζητήσουµε για την 
αύξηση τού µισθού σου (ιβ) είναι ώρα να | για... είναι καιρός να / 
για...: ~ ξαναδούµε το πρόβληµα τής ανεργίας στις πραγµατικές του 
διαστάσεις || ~ πηγαίνουµε, καληνύχτα || ~ τάβλι· παίζουµε ένα; (ιγ) 
ήγγικεν η ώρα (ιδού ήγγικεν ή ώρα και ό υιός του άνθρωπου παρα- 
δίδοται εις χείρας αµαρτωλών, Κ.∆. Ματθ. 26,45) έφθασε ο καιρός, ο 
προκαθορισµένος χρόνος (για κάτι): η Ελλάδα πρέπει να πάρει τις 
κρίσιµες αποφάσεις για τα εθνικά µας θέµατα· - (ιδ) η ώρα η καλή 
ως ευχή προς µελλονύµφους (ιε) η κακιά (η) ώρα (ενν. φταίει) η κακή 
στιγµή, η περίσταση στην οποία κάποιος δεν ήλεγχε τον εαυτό του 
και άθελα του έπραξε κάτι κακό: ο δράστης είπε πως δεν ήθελε να 
σκοτώσει τον φίλο του, αλλά απλώς να του δείξει το πιστόλι του και 
απέδωσε τον φόνο στην κακιά ώρα (ιστ) τής κακιάς ώρας για κάτι 
που έχει κακή ποιότητα ΣΥΝ. τής συµφοράς, τής πυρκαγιάς (ιζ) όσα 
φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος βλ. λ. χρόνος (ιη) βρήκες 
την ώρα ειρων. προς κάποιον που κάνει ή λέει κάτι σε ακατάλληλη 
χρονική στιγµή 9. κάθε ξεχωριστή περίσταση ή συγκεκριµένη στιγµή 
τής ζωής (ανθρώπου ή συνόλου): ρούχο ευκολοφόρετο για όλες τις ~ 
|| ώρες θριάµβου ζει από χθες η Ελλάδα µετά τις νίκες των ολυµπιο 
νικών µας || έχουν περάσει µαζί πολλές δύσκολες ~ || οι - τής κρίσης 
Ι τής έντασης | τής χαλάρωσης | τής διασκέδασης/ τού απολογισµού- 
ΦΡ. ώρα ανάγκης δύσκολη στιγµή στη ζωή κάποιου: αποταµιεύει χρή 
µατα για µια - 10. ΕΚΚΛΗΣ. Ώρες (οι) οι τέσσερεις τακτές ηµερήσιες 
ακολουθίες που σήµερα ψάλλονται κυρ. στις µονές και αντιστοιχούν 
στις τέσσερεις βασικές ώρες τής ηµέρας: µεγάλες - (κατά την παρα 
µονή των Θεοφανίων, των Χριστουγέννων και τής Μ. Παρασκευής). 
— (υποκ.) ωρούλα κ. ωρίτσα (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όµορφος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ωρα < I.E. *yör-a «εποχή, έτος», πβ. λατ. hormis «εφετι-
νός» (< *ho-yör-(i)-nos), γοτθ. jer «έτος», αρχ. γερµ. jär (> γερµ. Jahr), 
αγγλ. year κ.ά. ∆άνειο από την Ελληνική αποτελεί το λατ. hora (> 
γαλλ. heure, ισπ. hora), που απαντά και εν συνθέσει (λ.χ. ισπ. ahora 
«τώρα» < λατ. ad horam). H λ. ώρα δήλωνε αρχικώς µια χρονική πε-
ρίοδο, η οποία επανεµφανίζεται περιοδικά (λ.χ. εποχή, ώρα τής ηµέ-
ρας), πολύ συχνά δε αναφέρθηκε και στην κατάλληλη εποχή, κατά 
την οποία συνήθως τελείται µια πράξη (λ.χ. γάµος, ύπνος, φαγητό, 
εργασία στους αγρούς κ.ά.), καθώς και στην άνθηση τής ζωής, τη νε-
ότητα και την οµορφιά (πβ. κ. ώρα-ϊος)]. 

ωραιόκοσµος (ο) (οικ.-ως φιλοφρόνηση) σύνολο ωραίων γυναικών ή 
γενικά οι γυναίκες: ο ~ τής παρέας µας έχει όρεξη για χορό! 

ωραιολογία (η) {ωραιολογιών} (συνήθ. στον πληθ.) το να λέει ή να 
γράφει κανείς ωραία και συνήθ. κενά περιεχοµένου λόγια: στην έκ-
θεση χρειάζονται ιδέες και επιχειρήµατα, όχι απλές ωραιολογίες. 

ωραιοπαθης, -ής, -ές {ωραιοπαθ-ούς | -είς (ουδ. -ή), -ών} 1. (κακόσ.) 
αυτός που ασχολείται υπερβολικά µε την οµορφιά του και την επι-
δεικνύει ΣΥΝ. ναρκισσευόµενος 2. (σπάν.) αυτός που έχει πάθος για 
το ωραίο, αυτός που αγαπά το ωραίο. — ωραιοπάθεια (η). ✈  
ΣΧΟΛΙΟ λ. -ης, -ης, -ες. 
[ΕΤΥΜ. < ωραίος + -παθής, από το θ. τού παθ. αορ. β' ε-παθ-ον (ρ. πά-
σχω)]. 

ωραιόπλουµος, -η, -ο κ. ωριόπλουµος αυτός που είναι πολύ όµορφα 
στολισµένος, κατ' επέκτ. όµορφος. [ΕΤΥΜ. < ωραίος + -πλουµος < 
πλουµί (βλ.λ.)]. 

ωραιοποιώ ρ. µετβ. {ωραιοποιείς... | ωραιοποί-ησα, -ούµαι, -ήθηκα, -
ηµένος} παρουσιάζω (κάτι) µε ωραίο τρόπο, αποφεύγοντας να ανα-
φέρω αρνητικές ή δυσάρεστες πτυχές του: σταµάτα να ωραιοποιείς 
αυτά που κάνει προσπαθώντας να τον δικαιολογήσεις || ~ µια κατά-
σταση | ένα γεγονός. — ωραιοποίηση (η). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού γαλλ. 
embellir]. 

ωραίος, -α, -ο 1. αυτός που έχει ευχάριστη, αρεστή εµφάνιση, που 
αρέσει για τα χαρακτηριστικά του: ~ τοπίο | σπίτι | παιδί | λουλούδι || 
~ άνδρας | γυναίκα ΣΥΝ. καλλίγραµµος, (λόγ.) ευειδής, όµορφος, 
κοµψός· ΦΡ. ωραίο φύλο το γυναικείο φύλο 2. (γενικότ.) αυτός που εί-
ναι ευχάριστος στις αισθήσεις: ~ φωνή | άγγιγµα | γεύση | άρωµα 
ΣΥΝ. απαλός, γλυκός, φίνος 3. (γενικότ.) αυτός που είναι ευχάριστος, 
που προκαλεί ευχαρίστηση: ~ κουβέντα | παρέα || ~ αστείο | ανέκδο-
το 4. αυτός που προκαλεί τον θαυµασµό: ~ χειρονοµία | προσπάθεια 
|| ~ άνθρωπος η µάννα του, δυνατός, περήφανος και τρυφερός µαζί || 
~ παίκτης | ζωγράφος || (ειρων.) ~ φίλος! Με το που έφυγες, άρχισε να 
σε κουτσοµπολεύει 5. αυτός που προκαλεί ή συνοδεύεται από ευχά-
ριστα συναισθήµατα, ευχάριστες εµπειρίες- συναρπαστικός, ενδια-
φέρων: η εφηβεία είναι η πιο ~ ηλικία || «η Ιθάκη σ' έδωσε τ'~ ταξίδι» 
(Κ.Π. Καβάφης)· ΦΡ. το ωραίο είναι (ότι...) το ενδιαφέρον, το πε-
ρίεργο (συνήθ. το αστείο) είναι (ότι...): ~ από κατηγορούµενος στο τέ-
λος θα βγει και κατήγορος! 6. (για τον καιρό) αυτός που γίνεται ευ-
χάριστα αποδεκτός: -µέρα (ηλιόλουστη, ζεστή) || ~ σούρουπο µε ανά- 

λαφρο αεράκι 7. ωραίο (το) η ιδιότητα τού αισθητικώς άρτιου, οτι-
δήποτε προκαλεί ευχαρίστηση, αισθητική απόλαυση: οι εραστές τού 
~ II στη ζωή του υπήρξε λάτρης τού ~ ΣΥΝ. κάλλος, οµορφιά, ωραιό-
τητα 8. ωραίος (ο), ωραία (η) πρόσωπο µε όµορφα χαρακτηριστικά, 
που διαφοροποιείται µέσα σε ένα σύνολο λόγω τής εµφάνισης του: η 
Μαρία είναι η ~ τής τάξης ΣΥΝ. (για άνδρες) γόης, οµορφάντρας, 
οµορφόπαιδο, κούκλος, Αδωνις, Απόλλων, καλλονός, (για γυναίκες) 
γόησσα, καλλονή, κούκλα, νεράιδα, σειρήνα, Αφροδίτη. — ωραία 
επίρρ., ωραιότητα (η) [αρχ.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγώρι, δίκιο, όµορφος. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ωραίος, αρχική σηµ. «αυτός που εµφανίζεται ή συµ-
βαίνει την κατάλληλη ώρα», < ώρα (βλ.λ.) + -ιος (πβ. κ. αρχή | 
αρχαίος)}. 

ωράριο (το) (ωραρί-ου | -ων} 1. το σύνολο των ωρών εργασίας σε 
υπηρεσία, εργοστάσιο ή κατάστηµα: κανονικό | µειωµένο | ελεύθερο 
| διακεκοµµένο | σπαστό (µη συνεχές) | συνεχές | εναλλασσόµενο ~ 2. 
κάθε πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι ώρες εργασίας ή λειτουρ-
γίας (καταστήµατος, επιχείρησης, γραφείου, εργοστασίου, σχολείου 
κ.λπ.). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. οµόηχα. [ΕΤΥΜ Αντιδάν., < γαλλ. horaire < 
λατ. horarium < hora < αρχ. ώρα]. 

ωράριο2 (το) → οράριο 
ωρέ επιφών. (παλαιότ.-διαλεκτ.) ως προσφώνηση προσώπων.    ✈  

ΣΧΟΛΙΟ λ. βρε. [ΕΤΥΜ < µωρέ, κλητ. τού επιθ. µωρός (πβ. βρε, µπρε, 
µωρέ, ρε)]. 

ωριαίος, -α, -ο [µτγν.] 1. αυτός που διαρκεί µία ώρα: ~ διαγώνισµα | 
συνάντηση | συνοµιλία | διαδροµή 2. αυτός που σχετίζεται µε χρονι-
κή διάρκεια µίας ώρας: ~ αµοιβή 3. αυτός που επαναλαµβάνεται ή 
γίνεται κάθε µία ώρα: ~ αναχωρήσεις. — ωριαία επίρρ. 

Ωριγένης (ο) {-η κ. -ους} εκκλησιαστικός συγγραφέας από την Αλε-
ξάνδρεια (185-254)· θεωρείται ο πατέρας τής θεολογικής επιστήµης. 
[ΕΤΥΜ µτγν. κύρ. όν. < Ώρι- (από το θ. τού ον. Ώριων, βλ.λ.) + -γένης 
< γένος]. 

ωριλά (ο) συντετµηµένος τ. τού ω[το]ρι[νο]λα[ρυγγολόγος]. 
ωριµάζω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {ωρίµασ-α, -µένος} ♦ 1. (µετβ.) 

(µτφ.) κάνω (κάτι/κάποιον) να ωριµάσει: τον ωρίµασαν οι δυσκολίες 
τής ζωής ♦ (αµετβ.) 2. (για καρπούς) γίνοµαι ώριµος: ωρίµασαν τα 
στάχυα || τα µήλα δεν έχουν ωριµάσει ακόµα, είναι άγουρα ΣΥΝ. µε-
στώνω 3. (µτφ. για πρόσ.) (α) φθάνω στην ακµή τής ηλικίας µου, γί-
νοµαι ενήλικος: ο γυιος του ωρίµασε- έγινε πια άντρας (β) αποκτώ 
την ικανότητα να κρίνω και να αποφασίζω µε υπευθυνότητα, γίνο-
µαι ψυχικά και πνευµατικά ώριµος: παρότι κοντεύει τα τριάντα, δεν 
έχει ωριµάσει ακόµα- εξακολουθεί να αντιδρά σαν παιδί 4. (µτφ. για 
πράγµατα) (α) είµαι κατάλληλος: δεν ωρίµασαν ακόµα οι συνθήκες 
για την επανάσταση (β) ολοκληρώνοµαι, φθάνω σε σηµείο ολοκλή-
ρωσης: δεν έχει ωριµάσει ακόµα η επιστηµονική του σκέψη || έχει 
ωριµάσει µέσα του η ιδέα τού γάµου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

ωρίµαση [1796] κ. (εσφαλµ.) ωρίµανση (η) {-ης κ. -άσεως | χωρ. 
πληθ.) 1. (α) η ολοκλήρωση τής ανάπτυξης: η ~ των φρούτων (β) η κα-
τάκτηση τής ωριµότητας: (µτφ.) η (πνευµατική) ~ ενός ανθρώπου θα 
πρέπει να συµπίπτει µε το τέλος τής εφηβείας του || πρώιµη | διανοη-
τική | καλλιτεχνική (ενός καλλιτέχνη, όταν κατακτά το προσωπικό 
του ύφος) | συναισθηµατική ~ (βλ. κ. λ. ωριµότητα) 2. (ειδικότ.) το σύ-
νολο των βιοχηµικών και µορφολογικών µεταβολών που υφίσταται 
ένα φυτικό όργανο, ωσότου ωριµάσει. Επίσης ωρίµασµα (το). 

ωρίµαση ή ωρίµανση; ωρίµαση - ωριµότητα. Συχνά χρησιµοποιεί-
ται ο τ. ωρίµανση αντί τού κανονικού τ. ωρίµαση, που επιβάλλει η 
παραγωγή τής λ. από ρήµα σε -άζω, το ωριµάζω. Ήτοι: ωριµάζω -
ωρίµαση, όπως εκφράζω - έκφραση, εξετάζω - εξέταση, εκγυµνάζω 
- εκγύµναση, εστιάζω - εστίαση, εκδικάζω - εκδίκαση, παρουσιάζω 
- παρουσίαση, επιβιβάζω - επιβίβαση κ.τ.ό. Για να έχουµε 
ουσιαστικό σε -ανση (*ωρίµανση λ.χ.), πρέπει να έχουµε ρήµα σε 
-αίνω: σηµαίνω - σήµανση, θερµαίνω - θέρµανση, λιπαίνω - λί-
πανση, ρυπαίνω ~ ρύπανση, ξηραίνω - ξήρανση, υφαίνω - ύφανση, 
λειαίνω - λείανση κ.τ.ό. Αλλά ρήµα *ωριµαίνω δεν υπάρχει! Αρα 
ωρίµαση και όχι ωρίµανση. 
Το ωρίµαση διαφέρει επίσης από το ωριµότητα. Το ωρίµαση δηλώ-
νει την κατάσταση που έρχεται ως αποτέλεσµα τού ωριµάζω, ενώ 
το ωριµότητα δηλώνει την ιδιότητα, ό,τι χαρακτηρίζει τον ώριµο, 
από όπου και παράγεται. Αρα ωριµάζω - ωρίµαση (κατάσταση), 
ώριµος - ωριµότητα (ιδιότητα): Η ωρίµαση των καρπών απαιτεί 
ορισµένο χρόνο - Μας έκανε εντύπωση η ωριµότητα τής σκέψης 
του σε τόσο µικρή ηλικία. 

ωρίµασµα (το) → ωρίµαση 
ώριµος, -η, -ο 1. (για καρπούς) αυτός που έχει αναπτυχθεί τόσο, ώστε 

να είναι έτοιµος να κοπεί και να καταναλωθεί: ~ φρούτα ΣΥΝ. µε-
στωµένος, γινωµένος, (λαϊκ.) γουρµασµένος ANT. άγουρος, αγίνωτος 
2. (απόστηµα) που είναι έτοιµο να σπάσει και να βγει το πύον που 
εµπεριέχει 3. (µτφ. για πρόσ.) (α) ενήλικος, αυτός που έχει ολοκλη-
ρωµένη ψυχοσωµατική ανάπτυξη, που µπορεί να αναπαραχθεί, κατ' 
αντιδιαστολή προς τον νεαρό και τον ηλικιωµένο: - άντρας | γυναίκα 
ΑΝΤ. ανήλικος (β) υπεύθυνος, αυτός που έχει ολοκληρώσει τη συ-
ναισθηµατική και πνευµατική του ανάπτυξη, ώστε να µπορεί να επι-
λέγει υπεύθυνα και ανεξάρτητα µε δικά του κριτήρια: δεν είναι αρ-
κετά ~, για να κάνει σοβαρή σχέση || είναι πια ~ να αποφασίσει τι θέ-
λει! ΣΥΝ. έµπειρος, (εκφραστ.) ψηµένος ΑΝΤ. ανώριµος 4. (µτφ.) αυτός 
που έχει εξελιχθεί αρκετά, που προκύπτει ως αποτέλεσµα µακράς 
και ολοκληρωµένης διαδικασίας ή επεξεργασίας: η µείωση των ωρών 
εργασίας είναι πλέον ~ αίτηµα τής εποχής µας || οι συνθήκες είναι 
ώριµες για την επίλυση τού προβλήµατος || ο ρόλος τού κράτους εί- 
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ναι σηµαντικός, τόσο στην αρχή όσο και στα πιο ~ στάδια ανάπτυξης αυτών των 
περιοχών || οι ~ αγορές τής ∆. Ευρώπης- ΦΡ. ώριµη σκέψη (i) η ολοκληρωµένα 
επεξεργασµένη σκέψη | άποψη (που διατυπώνει κανείς): όσα υποστήριξε τα 
εξέθεσε ως προϊόν ώριµης σκέψης || έπειτα από - (λόγ. κατόπιν ωρίµου 
σκέψεως) (ii) η ικανότητα τής εις βάθος σκέψης, η βαθιά σκέψη: τον λόγο του 
χαρακτηρίζει η ~ και η σύνεση 5. (µτφ.) αυτός που έχει κατασταλαγµένα πλέον 
χαρακτηριστικά, που µαρτυρεί την κατάληξη µιας δηµιουργικής αναζήτησης: 
η - περίοδος τής ποίησης του || αυτός ο πίνακας είναι ένα από τα ~ έργα του 6. 
(µτφ.) αυτός που αφορά σε ενηλίκους (κατ' αντιδιαστολή προς τους ανηλίκους 
ή τους ηλικιωµένους): η ~ ηλικία || από ~ ανθρώπους έχει κανείς µεγαλύτερες 
απαιτήσεις. — ώριµα επίρρ. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αγώρι, ωρίµαση. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ώριµος < ώρα + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. νόστ-ιµος. Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι η λ. είχε αρχικώς την ίδια σηµ. µε το αρχ. επίθ. ωραίος, 
δηλώνοντας αυτόν που συµβαίνει την κατάλληλη ώρα ή εποχή, ενώ στη µτγν. 
γλώσσα προσδιόριζε επίσης γυναίκες έτοιµες για γάµο. Στη σηµερινή µτφ. 
σηµ. συνέβαλε και το συνώνυµο γαλλ. mûr]. 

ωριµότητα (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} 1. η ιδιότητα τού ωρίµου, η κατάσταση 
αυτού που έχει ολοκληρωµένη ανάπτυξη, που έχει πλήρως ανεπτυγµένα τα 
χαρακτηριστικά του: ηθική | συναισθηµατική | ψυχική | σωµατική ~ || µε το 
τελευταίο του έργο κατακτά πλέον την εκφραστική του-2.(µτφ.) (α) η 
πνευµατική συγκρότηση: παρά το νεα-ρόν τής ηλικίας του, έχει µεγάλη ~ || η ~ 
τής σκέψης | τού λόγου κάποιου (β) σύνολο στοιχείων (σοβαρότητα, 
υπευθυνότητα, επιδεξιότητα) που χαρακτηρίζουν κάποιον στις ενέργειες του: 
επέδειξε µεγάλη ~ στον τρόπο µε τον οποίο χειρίστηκε το θέµα 3. (µτφ.) η 
ολοκληρωµένη ψυχοσωµατική ανάπτυξη, το να έχει ολοκληρωθεί κάποιος 
βιολογικά και ψυχοπνευµατικά (να έχει κατασταλάξει στις απόψεις του, να 
ξέρει τι θέλει, πώς να συµπεριφέρεται, να έχει αποκτήσει πείρα ζωής κ.λπ.): 
τα χρόνια τής ~. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ωρίµαση. 

ωριόπλουµος, -η, -ο -+ ωραιόπλουµος 
ώριος, -ια, -ιο κ. ωριός, -ιά, -ιό (λαϊκ.-λογοτ.) ωραίος. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ωραίος, 

µε µετακίνηση τού τόνου και συνίζηση, πβ. κ. ακέραιος - ακέριος, ίσως και µε 
την επίδρ. τού συνθέτου παν-ώριος]. 

Ωριων (ο) (Ωρίων-ος, -α) 1. ΜΥΘΟΛ. περίφηµος κυνηγός, γνωστός για την 
οµορφιά και το παράστηµα του, ο οποίος µεταµορφώθηκε σε αστερισµό από 
τον ∆ία · 2. ΑΣΤΡΟΝ. αµφιφανής αστερισµός τού Ν. Ηµισφαιρίου, από τους 
πιο εκτεταµένους τής ουράνιας σφαίρας. Επίσης Ωρίωνας. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., ίσως συνδ. µε το ουσ. ώρα «φροντίδα, µέριµνα» (βλ. λ. -ωρός)]. 

Ω.P.A. (ο) (προφέρεται ωριλά) ωτο)ρ)ρινολαρυγγολόγος. 
ωροδείκτης (ο) [1761] {ωροδεικτών} η βελόνα τού ρολογιού που δείχνει τις 

ώρες^ (πβ. λ. λεπτοδείκτης). 
ωρολογιακός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε το ρολόι 2. αυτός που έχει 

καταρτιστεί κατά ώρες 3. αυτός που λειτουργεί µε µηχανισµό ρολογιού: ~ 
βόµβα. Επίσης ωρολογικός [µεσν.]. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορο-λογιακός. 

ωρολόγιο (το) {ωρολογί-ου | -ων} 1. (λόγ.) το ρολόι · 2. (συνεκδ.) ο πίνακας 
στον οποίο καταγράφονται οι ώρες εργασίας ή λειτουργίας λ.χ. µιας 
υπηρεσίας · 3. ΕΚΚΛΗΣ. εκκλησιαστικό βιβλίο, το οποίο περιλαµβάνει την 
Ακολουθία των Ωρών. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. ορολογιακός. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ώρολόγιον 
(λ. που χρησιµοποιήθηκε αρχικώς για να δηλώσει ένα ηλιακό ρολόι 
κατασκευασµένο από τον Αναξιµένη) < ώρα + -λόγιονκ λόγος. Η σηµ. 3 είναι 
µεσν.]. 

ωρολόνιος, -α, -ο µόνο στη ΦΡ. ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων ο πίνακας 
που δείχνει τις διδακτικές ώρες ανά σχολικό µάθηµα, τµήµα, ηµέρα και ώρα. 

ωρολογοθήκη (η) [1882] {ωρολογοθηκών} η θήκη τού ρολογιού (βλ.λ.). 
ωρολογοποιείο (το) [1856] 1. το εργοστάσιο κατασκευής ρολογιών 2. το 

εργαστήριο τού ωρολογοποιού, όπου επιδιορθώνονται ρολόγια. 
ωρολογοποιία (η) [1856] {χωρ. πληθ.} η βιοµηχανία ή η τέχνη κατασκευής 

ρολογιών. 
ωρολογοποιός (ο/η) [1856] τεχνίτης ειδικευµένος στην κατασκευή ή 

επιδιόρθωση ρολογιών. 
ωροµίσθιο (το) [ωροµισθί-ου | -ων} η αµοιβή εργαζοµένου για εργασία µίας 

ώρας (πβ. κ. λ. ηµεροµίσθιο). [ΕΤΥΜ. Απόδ. τού αγγλ. hourly rate]. 
ωροµίσθιος, -α, -ο 1. (εργαζόµενος) που αµείβεται ανάλογα µε τις ώρες 

εργασίας του και όχι λ.χ. µε τακτικό µισθό: ~ καθηγητής || όταν είσαι ~, δεν 
πληρώνεσαι τις αργίες 2. ωροµίσθιο (το) βλ.λ. 

-ωρός περιορισµένης χρήσεως παραγωγικό επίθηµα, που δηλώνει αυτόν που 
φροντίζει για κάτι: θυρ-ωρός, ακται-ωρός. [ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. 
και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. ώρα «φροντίδα, µέριµνα» και 
απαντά σε µικρό αριθµό συνθέτων (λ.χ. θυρ-ωρός, άκται-ωρός κ.ά.). Το αρχ. 
ώρα < *Εώρα < *wör-, µεταπτωτ. βαθµ. τού I.E. *wer- | *wor-, για το οποίο 
βλ. λ. ορώ]. 

-ωρος, -η, -ο λεξικό επίθηµα που δηλώνει διάρκεια συγκεκριµένου αριθµού 
ωρών: δίωρη διακοπή ρεύµατος || σαρανταοκτάωρος αποκλεισµός || (το ουδ. ως 
ουσ.) δουλεύει οκτάωρο. [ΕΤΥΜ. Λεξικό επίθηµα τής Μτγν. και Ν. Ελληνικής 
(πβ. µτγν. πολύωρος, δί-ωρος), που προέρχεται από το αρχ. ώρα]. 

ωροσκοπία (η) [µτγν.] {χωρ. πληθ.} η πρόβλεψη τού µέλλοντος κάποιου µε 
βάση το ωροσκόπιο του. — ωροσκοπικός, -ή, -ό [µτγν.]. 

ωροσκόπιο (το) [µτγν.] {ωροσκοπί-ου | -ων} διάγραµµα τού ουρανού, που 
δείχνει τις θέσεις τού Ηλίου, τής Σελήνης και των πλανητών σε ορισµένη 
χρονική στιγµή (λ.χ. τής γεννήσεως τού ατόµου) και χρη- 

σιµοποιείται από τους αστρολόγους για άντληση πληροφοριών, που 
πιστεύουν ότι δηλώνουν το µέλλον των ανθρώπων. 

ωροσκόπος (ο) 1. (παλαιότ.) αστρολόγος που προλέγει το µέλλον κάποιου 2. 
συντελεστής τού ωροσκοπίου κάθε προσώπου ξεχωριστά, που σχετίζεται µε 
την ακριβή ώρα και τοποθεσία γεννήσεως ενός προσώπου: είναι Κριός µε ~ 
Ζυγό. [ΕΤΥΜ. < µτγν. ωροσκόπος < ώρα + σκοπός (βλ.λ.)]. 

-ώροφος, -η, -ο β' συνθετικό που δηλώνει συγκεκριµένο αριθµό ορόφων: 
πολυώροφο κτήριο || τριώροφη µονοκατοικία || (το ουδ. ως ουσ.) ζει σε ένα 
διώροφο. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. σύνθετος. 
[ΕΤΎΜ. Β' συνθ. τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. αρχ. τρι-ώροφος, µτγν. δι-
ώροφος), που προέρχεται από το ουσ. όροφος µε έκταση τού αρχικού 
φωνήεντος εν συνθέσει]. 

ωρύοµαι ρ. αµετβ. {µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. (για ζώα) βγάζω άγρια φωνή, 
ουρλιάζω 2. (µτφ. για πρόσ.) φωνάζω άγρια και δυνατά: ο διευθυντής ωρυόταν 
για τα λάθη των υπαλλήλων. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ώ-ρύ-οµαι < ώ- προθεµ. + θ. -ρυ-, µηδενισµ. βαθµ. τού I.E. 
*(3)reu- «ουρλιάζω», πβ. σανσκρ. râuti | ruvati, λατ. rumor «ψίθυρος, φήµη» 
(> γαλλ. rumeur, ισπ. rumor), λιθ. rükti «ουρλιάζω» κ.ά. Οµόρρ. ε-ρεύγ-οµαι 
«εµώ, ρεύοµαι» (βλ.λ.), ορυµαγδός (< *ό-ρυγ-αδ-µός, βλ.λ.), που 
παρουσιάζουν προθεµ. φωνήεντα έ- και ό- αντιστοίχως]. 

ως επίρρ. 1. (αναφορ.) καθώς, όπως: ~ συνήθως, παραπονιέται- ΦΡ. (α) ως 
είθισται όπως συνηθίζεται: η γιορτή άρχισε ~ µε τον πανηγυρικό τής ηµέρας (β) 
ως εκ τούτου για τον λόγο αυτόν: τους προειδοποίησε εγκαίρως για τον 
κίνδυνο που διατρέχουν ~, δεν φέρει καµιά ευθύνη (γ) ως ακολούθως όπως 
ακολουθεί, όπως έπεται: η ανακοίνωση έχει ~ (δ) ως εξής βλ. λ. εξής (ε) ως 
έχει βλ. λ. έχω (στ) ως εκ περισσού (λατ. ex abundandi) επιπροσθέτως, χωρίς 
να υπάρχει ανάγκη (ζ) ως µη ώφελε βλ. λ. οφείλω (η) ως προς σχετικά µε: ~ 
το ερώτηµα που θέσατε, θα σας απαντήσουµε γραπτώς αύριο 2. (τροπ.) δηλώνει 
ιδιότητα τού υποκειµένου ή τού αντικειµένου: µίλησε ~ αντιπρόσωπος τους || 
τον προσέλαβαν ~ προϊστάµενο πωλήσεων || κατέθεσε στον ανακριτή ~ 
αυτόπτης µάρτυς || τον συµβουλεύονται συχνά ~ ειδικό σε θέµατα εξωτερικής 
πολιτικής. 
[ΕΤΥΜ < αρχ. ώς | ώ (δωρ.) < I.E. *jô-, τ. οργανικής πτώσεως τού θ. *jo-τής 
αναφ. αντων. ό'ς - ή - δ (βλ.λ.) µε επιρρ. κατάλ. -ς. Εµφανίζεται επίσης στα 
ώσ-τε, ώσ-περ, ώσ-εί κ.ά.]. 

ως - σαν. Οι δύο λέξεις διαφέρουν στους προσεκτικούς χρήστες τής 
Ελληνικής. Το ως δηλώνει ιδιότητα ή χαρακτηριστικό που ο οµιλητής 
πιστεύει ότι αληθεύει: Εργάζεται ως ιατρικός επισκέπτης - Μίλησε για το 
θέµα ως ειδικός περιβαλλοντολόγος - Τον προσέλαβαν ως σύµβουλο τού 
υπουργού. Το σαν, αντιθέτως, χρησιµεύει για παροµοίωση ή ιδιότητα που ο 
οµιλητής θεωρεί ή εµφανίζει ως ψευδή ή αναληθή: 7ρώει σαν λύκος - Ο 
σκύλος µας καταλαβαίνει σαν άνθρωπος - Τρέχει σαν ραλίστας - Μιλάει σαν 
ειδικός, ενώ δεν γνωρίζει το θέµα (σαν να ήταν, που δεν είναι). Από 
8σφαλµένη αντίληψη ότι το σαν είναι τύπος τής δηµοτικής και το ως τής 
καθαρεύουσας, ορισµένοι οµιλητές χρησιµοποιούν το σαν αντί τού ως σε 
όλες τις περιπτώσεις: Εργάζεται σαν ιατρικός επισκέπτης - Μίλησε για το 
θέµα σαν ειδικός. Αυτή η χρήση τού σαν οδηγεί σε παρανοήσεις, αφού το 
Μίλησε... σαν ειδικός µπορεί να εκληφθεί «σαν να ήταν ειδικός» (ενν. ενώ 
δεν είναι)! Γι' αυτό είναι χρήσιµο να τηρείται η σηµασιολογική διάκριση 
στη γλώσσα, που επιτυγχάνεται αντιστοίχως µε τη χρήση τού ως και τού 
σαν, πράγµα που ακολουθήθηκε και από τους γνωστότερους και 
καλύτερους χειριστές τής δηµοτικής. 

ώς πρόθ. → έως 
ωσάν επίρρ. κ. σύνδ.· (παλαιότ.-λογοτ.) σαν, σαν να, σάµπως: χοροπηδούσε 

πάνω-κάτω ~ κατσίκι || ~ τον είδε να 'ρχεται, άνοιξε η καρδιά του. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ωσάν < σύνδ. ώς + άν]. 

ωσαννά επιφών δόξα σοι (πβ. ωσαννά- ευλογηµένος ό ερχόµενος εν ονόµατι 
Κυρίου, Κ.∆. Μάρκ. 11,9). 
[ΕΤΥΜ < µτγν. ωσαννά < εβρ. hôSi'ah nnâ «σώσε (µας), προσευχόµαστε»]. 

ωσαύτως επίρρ. 1. (λόγ.) κατά παρόµοιο τρόπο, το ίδιο, οµοίως: ο πολιτικός 
αυτός κινήθηκε πάντα µέσα στο πλαίσιο των αρχών τού φιλελευθερισµού- ~ και 
οι διάδοχοι του 2. (συνεκδ.) επιπροσθέτως, επίσης: υποστηρίχθηκε ότι οι δύο 
χώρες πρέπει να βρουν τρόπους συνεργασίας µεταξύ τους- ~ υποστηρίχθηκε ότι 
αυτή που πρέπει να κάνει το πρώτο βήµα είναι η Τουρκία. [ΕΤΥΜ < αρχ. 
ωσαύτως < ώς + αΰτως «έτσι», επιρρ. τ. τού αυτός]. 

ωσεί επίρρ. (λόγ.) σαν, κατά τον ίδιο τρόπο· ΦΡ. ωσε'ι παρών (ώσεί παρών) 
όπως ακριβώς αν ήταν παρών, σαν να ήταν παρών: κατά την ψηφοφορία 
ζήτησε να καταµετρηθεί στις θετικές ψήφους ~ || «στη µισοάδεια αίθουσα, όπου 
τα κοµµατικά στελέχη συζητούσαν για τη νεολαία, η νεολαία ήταν ωσεί 
παρούσα: ήταν αισθητή η απουσία των νεολαίων» (εφηµ.). [ΕΤΥΜ < αρχ. ώσεί 
< ώς ει]. 

ώση (η) {-ης κ. -εως | -εις, -εων} 1. η ώθηση (σηµ. 2) 2. (γενικότ.) η κίνηση 
προς τα εµπρός 3. ΦΥΣΙΟΛ. νευρική ώση µεταβολή βραχείας διάρκειας τής 
ηλεκτρικής τάσης µιας ίνας µε µεταφορά ιόντων στην κυτταρική της 
µεµβράνη. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ώσις (αντί τού αναµενόµενου *ώσ-τις) < θ. ώσ- (πβ. µέλλ. 
ώσ-ω) τού ρ. ώθώ (βλ.λ.)]. 

-ωση παραγωγικό επίθηµα που δηλώνει: 1. ασθένειες και παθήσεις, ιδίως σε 
ιατρικούς όρους, π.χ. θρόµβ-ωση, κίρρ-ωση, σκολί-ωση 2. τέ- 
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χνικούς όρους, δηλαδή αφαίρεση ή επικάλυψη µε ό,τι δηλώνει το 
αντίστοιχο ρήµα: γαλβάν-ωση, αφαλάτ-ωση, επιχρύσ-ωση. [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. -ωσις < -ώ (-όω) (λ.χ. τύφλωσις < τυφλώ (-όω) < τυφλός, κάκωσις < 
κακώ (-όω) < κακός). Το επίθηµα πέρασε µέσω τού λατ. -osis σε 
ιατρ. όρους αρκετών γλωσσών, λ.χ. αγγλ. tubercul-osis «φυµατίωση», 
γαλλ. psych-ose κ.ά.]. 

-ωση: δήλωση παθήσεων | ασθενειών. Το παραγωγικό επίθηµα -ώ-
ση (< -ωσις) χρησιµοποιήθηκε ήδη στην Αρχαία για τον σχηµατι-
σµό ουσιαστικών που δήλωναν ασθένειες (θρόµβωσις στον ∆ιο-
σκουρίδη, άνκύλωσις στον Γαληνό, τύφλωσις στον Ιπποκράτη). Τα 
ουσιαστικά αυτά είναι παράγωγα ρηµάτων ή απευθείας σχηµατι-
σµοί σε -ωση, που χρησιµοποιήθηκαν πολύ στη διεθνή ιατρική ο-
ρολογία (τύπος: tuberculosis). Χρησιµοποιήθηκαν επίσης γενικότε-
ρα από τους ξένους στην ορολογία των θετικών επιστηµών (πβ. 
osmosis = ώσµωση και endosmosis, exosmosis). Παραδείγµατα πα-
ραγώγων σε -ωση, δηλωτικών ιατρικής ορολογίας: αβιταµίνωση, α-
ποβιταµίνωση, αγγειοστένωση, άµβλωση, αντιβίωση, αµοιβάδωση, 
απονεύρωση, απογόµφωση, αποστέωση, αµαύρωση, αγκύλωση, α-
δένωση, αιµάτωση, αρτηριοστένωση, αορτοστένωση, αποτοξίνωση, 
αφίδρωση, αφυδάτωση, βακίλωση, γόµφωση, γαγγραίνωση, γλαύ-
κωση, δερµάτωση, δοθιήνωση, εφίδρωση, εξίδρωση, έλκωση, εξό-
γκωση, εξέλκωση, έκτρωση, ηπάτωση, ίωση, ίδρωση, καρκίνωση, 
κόλπωση, κάρωση, κάκωση, κυάνωση, κένωση, κίρρωση, καρκινω-
µάτωση, λειχήνωση, λόρδωση, λίπωση, µελάνωση, µυκήτωση, νεύ-
ρωση, νάρκωση, οστέωση, οστεοπόρωση, πύωση, στένωση, σκλή-
ρωση, σκολίωση, σκελέτωση, σπειροχαίτωση, στόµωση, σπονδύλω-
ση, τοξίνωση, τύφλωση, τυµπάνωση, τύλωση, φυµατίωση, χαλάρω-
ση, ψιττάκωση, ψύχωση. 

Ωσηέ (ο) Π.∆. προφήτης και συγγραφέας τού οµώνυµου βιβλίου τής 
Π.∆., ο οποίος έζησε τον 8ο αι. π.Χ. [ΕΤΥΜ. µτγν. < εβρ. HoSeâ 
«σωτηρία, διάσωση»]. 

ωσµογράφος (ο) το ωσµοµετρο (βλ.λ.). [ΕΤΥΜ. < µτγν. 
ώσµός (< αρχ. ωθώ) + -γράφος < γράφω]. 

ωσµοµετρια (η) ΧΗΜ. τεχνική προσδιορισµού των µοριακών βαρών 
µέσω τής µετρήσεως ωσµωτικών πιέσεων. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. osmométrie]. 

ωσµοµετρο (το) {ωσµοµέτρ-ου | -ων} ΧΗΜ. διάταξη για τη µέτρηση 
τής ωσµωτικής πίεσης ανάµεσα σε ένα διάλυµα και στον αντίστοιχο 
διαλύτη, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισµό των µοριακών βαρών 
των συστατικών τού διαλύµατος: δυναµικό | στατικό ~ ΣΥΝ. ωσµο-
γράφος. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. osmomètre]. 

ωσµοσκόπιο (το) {ωσµοσκοπί-ου | -ων} ΧΗΜ. (σπάν.) το ωσµοµετρο 
(βλ.λ.). 
[ΕΤΥΜ. < µτγν. ώσµός (< αρχ. ώθώ) + -σκόπιο < σκοπώ «παρατηρώ 
προσεκτικά, εξετάζω», πβ. κ. τηλεσκόπιο]. 

ώσµωση (η) [1889] {-ης κ. -ώσεως | -ώσεις, -ώσεων} 1. ΧΗΜ. η αυτό-
µατη διέλευση ή διάχυση νερού ή άλλου διαλύτη από αραιό διάλυµα 
προς πυκνό διάλυµα µέσω ηµιπερατής µεµβράνης 2. (µτφ.) η αλ-
ληλεπίδραση, η διάχυση στοιχείων µέσα σε άλλα: η ελεύθερη διατύ-
πωση και διακίνηση απόψεων και ιδεών επιτρέπει τη δηµιουργική ~ 
και ανάπτυξη καλλιτεχνικών ρευµάτων και τάσεων || «η ετερόκλιτη ~ 
στην κοσµόπολη τού Χονγκ-Κονγκ» (εφηµ.). 
[ΕΤΥΜ. Αντιδάν., < αγγλ. osmosis, που αποσπάστηκε από το συνθ. end-
osmosis < ένδ(ον) + µτγν. ώσµός (< θ. ώσ-, µέλλ. ώσω τού αρχ. ώθώ) 
+ παραγ. επίθηµα -ωση]. 

ωσµωτικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε την ώσµωση: ~ φαινό-
µενο 2. ΧΗΜ. ωσµωτική πίεση η διαφορά πιέσεως µεταξύ δύο διαµε-
ρισµάτων που περιέχουν διαλύµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων 
τής ίδιας ουσίας στον ίδιο διαλύτη και τα οποία διαχωρίζονται από 
ηµιπερατή µεµβράνη, µέσω τής οποίας διέρχονται µόνο τα µόρια τού 
διαλύτη. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. osmotic (βλ. κ. 
ώσµωση)]. 

ωσότου χρον. σύνδ.· έως ότου, ώσπου: περίµενε ~ γυρίσω ΣΥΝ. µέχρις 
ότου. [ΕΤΥΜ. < αρχ. φρ. έως ότου]. 

ώσπερ επίρρ. (αρχαιοπρ.) όπως ακριβώς: οµιλούσε µε στόµφο ~ ρή-
τωρ αγορεύων. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ώσπερ < ώς περ < ώς (βλ.λ.) + -περ 
(βλ.λ.)]. 

ώσπου χρον. σύνδ.· έως ότου, ωσότου, µέχρι: ~ να 'ρθει από το αερο-
δρόµιο, προλαβαίνεις να µαζέψεις το σπίτι || ~ να του µιλήσω, είχε 
εξαφανιστεί || ήταν άνεργος, ~ τον προσέλαβαν στο γραφείο ταξιδιών. 
\ETYM. < µεσν. ώσπου < ώς + πού]. 

ώστε σύνδ. κ. επίρρ. 1. (ως συµπερασµατικός σύνδ.) για να, έτσι που 
να: φρόντισε έτσι, ~ όλα να τακτοποιηθούν 2. δηλώνει συνέπεια, απο-
τέλεσµα και χρησιµοποιείται ως ανταπόδοση τού τόσος | τόσο: ήπιε 
τόσο πολύ, ~ µέθυσε || έτρεχε µε υπερβολική ταχύτητα, ~ δεν είδε το 
εµπόδιο 3. (ως επίρρ. στην αρχή τής πρότασης) εποµένως, συνεπώς: ~ 
έτσι συνέβησαν τα πράγµατα! || ~ θα 'ρθεις κι εσύ στη γιορτή! 
[ΕΤΥΜ.) < αρχ. ώστε < ώς (βλ.λ.) + τε (βλ.λ.)]. 

ωστικός, -ή, -ό αυτός που συντελεί στην ώθηση: ~ δύναµη- ΦΡ. ωστι-
κό κύµα κύµα αυξηµένης πίεσης τού αέρα που διαδίδεται µε πολύ 
µεγάλη ταχύτητα από το κέντρο τής έκρηξης προς την περιφέρεια: 
έγινε µια ισχυρή έκρηξη και όλοι έπεσαν κάτω από το ~ κύµα. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < *ώσ-τός (ρ. επίθ.) < θ. ώσ- (πβ. µέλλ. ώσ-ω) τού ρ. ώθώ]. 

ωστόσο αντιθετικός σύνδ.· όµως, παρ' όλα αυτά, εντούτοις: χιόνιζε, -
βγήκαµε έξω || τα πράγµατα πάνε καλά- ~, κανείς δεν ξέρει τι µπορεί 
να συµβεί από τη µία στιγµή στην άλλη. 

[ΕΤΥΜ. < ως + τόσο]. 
ωτακουστής (ο) [αρχ.] (λόγ.) πρόσωπο που κρυφακούει. 
ωτακουστικός, -ή, -ό αυτός που ενισχύει την ακοή: ~ όργανα. 

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. otacoustique]. 
ωτακουστώ ρ. αµετβ. {ωτακουστείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.) 

(λόγ.) κρυφακούω. 
ωταλγία (η) {ωταλγιών} ΙΑΤΡ. πόνος τού αφτιού. — ωταλγικός, -ή, -ό 

[µτγν-.]. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ώταλγώ (-έω) < ώτ(ο)- + -αλγώ < άλγος]. 
ωτασπίδα (η) → ωτοασπίδα 
ωτεΥχύτης (ο) [µτγν.] {ωτεγχυτών} σύριγγα ή κλυστήρας που χρη-

σιµοποιείται για την πλύση τού εσωτερικού των αφτιών. 
ωτιαίος, -α, -ο ΑΝΑΤ. 1. ωτικός (βλ.λ.) 2. ωτιαία σάλπιγγα η ευσταχια-

νή σάλπιγγα. 
ωτικός, -ή, -ό [µτγν.] ΑΝΑΤ. αυτός που σχετίζεται µε το αφτί: ~ γάγ-

γλιο ΣΥΝ. ωτιαίος. 
ωτίτης (ο) {ωτιτών} το µικρό δάχτυλο τού χεριού ΣΥΝ. µικρός. 

[ΕΤΎΜ. < αρχ. ους, ώτός «αφτί» + παραγ. επίθηµα -ίτης]. 
ωτίτιδα (η) [1873] ΙΑΤΡ. η οξεία ή χρόνια φλεγµονή τού αφτιού ή τµή-

µατος του: εξωτερική | µέση ~. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < 
γαλλ. otite]. 

ωτο- Κ. ωτό- κ. ωτ- λεξικό πρόθηµα που δηλώνει ότι κάτι σχετίζεται 
µε το αφτί, λ.χ. ωτο-ασπίδα, ωτ-αλγία, ωτο-σκόπιο. [ΕΤΥΜ. Λεξικό 
πρόθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το αρχ. ους, 
ώτός «αφτί» (βλ.λ.) και εµφανίζεται επίσης σε ελ-ληνογενείς ξέν. όρ. 
(< γαλλ. oto-logie(]. 

ωτοασπίδα κ. ωτασπίδα (η) βύσµα από εύπλαστο υλικό, µε το οποίο 
κλείνονται οι έξω ακουστικοί πόροι για προστασία από δυνατούς 
θορύβους ή από το νερό. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. ear 
plug]. 

ωτογλυφιδα (η) µικρή και λεπτή γλυφίδα που καλύπτεται στις άκρες 
από βαµβάκι και χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό των αφτιών 
ΣΥΝ. ωτοκαθαριστήρας, µπατονέτα. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ώτογλυφίς, -ίδος 
< ωτο- + γλυφίς (βλ. κ. γλυφίδα)]. 

ωτοειδής, -ής, -ές {ωτοειδ-ούς | -είς (ουδ. -ή)} αυτός που έχει το σχή-
µα τού αφτιού. [ΕΤΥΜ. µτγν. < ους, ώτός + -ειδής (< εϊδος)]. 

ωτοκαθαριστήρας (ο) [1892] η ωτογλυφιδα (βλ.λ.). 
ωτολογία (η) [1886] {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο επιστηµονικός κλάδος που 

µελετά την ανατοµία, τη φυσιολογία και την παθολογία των αφτιών. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. otologie]. 

ωτολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την ωτολογία ή τον ωτο-
λόγο: ~ εξέταση. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. otologique]. 

ωτολόγος (ο/η) γιατρός που ειδικεύεται στην ωτολογία. 
[ETYM. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. otologue]. 

ωτοπλαστικός, -ή, -ό 1. αυτός που σχετίζεται µε τη (χειρουργική) 
αισθητική αποκατάσταση ή βελτίωση των αφτιών 2. ωτοπλαστική (η) 
η αισθητική χειρουργική των αφτιών (πβ. βλεφαροπλαστική). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < αγγλ. otoplastic]. 

ωτο)ρ)ρινολαρυγγολογία (η) {χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. Ο κλάδος τής ια-
τρικής που µελετά τη φυσιολογία και την παθολογία των αφτιών, τής 
µύτης και τού λάρυγγα. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
otorhinolaryngologic]. 

ωτο)ρ)ρινολαρυγγολογικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε την 
ωτορινολαρυγγολογία ή τον ωτορινολαρυγγολόγο: ~ εξέταση. 

ωτο)ρ)ρινολαρυγγολόγος (ο/η) ΙΑΤΡ. γιατρός που ειδικεύεται στην 
ωτορινολαρυγγολογία ΣΥΝ. (λαϊκ.) Ω.Ρ.Λ. 

ωτόρροια (η) [1897] η εκροή πύου από τον έξω ακουστικό πόρο, η 
οποία οφείλεται σε ωτίτιδα ή σε κάταγµα οστού τού αφτιού. [ΕΤΥΜ. 
< ωτο- + -ρροια < ρέω (πβ. κ. πυό-ρροια), ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. 
otorrhée]. 

-ωτός, -ή, -ό παραγωγικό επίθηµα επιθέτων που δηλώνει ότι κά-
ποιος/κάτι: 1. έχει συγκεκριµένο χαρακτηριστικό: τριχ-ωτός, οδοντ-
ωτός, συρταρ-ωτός 2. γίνεται µε συγκεκριµένο τρόπο: βιδ-ωτός, καρφ-
ωτός. 
[ΕΤΥΜ. Παραγ. επίθηµα τής Αρχ. και Ν. Ελληνικής (λ.χ. µτγν. οδοντ-
ωτός, αρχ. τριχ-ωτός), που απαντά αρχικώς σε ρηµατικά επίθετα συ-
νηρηµένων σε -όω (λ.χ. άγκυλώ - άγκυλ-ω-τός)]. 

ωτοσκλήρυνση (η) {-ης κ. -ύνσεως | χωρ. πληθ.} ΙΑΤΡ. η παθολογική 
σκλήρυνση τής οστέινης κάψας τού λαβυρίνθου των αφτιών, η οποία 
µπορεί να οδηγήσει ώς και σε εκφυλιστική αλλοίωση τού οργάνου 
τής ακοής. Επίσης ωτοσκλήρωση. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. αρτηριοσκλήρωση. 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. otosclérose]. 

ωτοσκόπηση (η) {-ης κ. -ήσεως | -ήσεις, -ήσεων} ΙΑΤΡ. η εξέταση τού 
έξω ακουστικού πόρου και τού τυµπανικού υµένα τού αφτιού µε τη 
βοήθεια ωτοσκοπίου και σε συνδυασµό µε µετωπιαίο φωτισµό ή ηλε-
κτρική συσκευή. Επίσης ωτοσκοπία [1865]. [ΕΤΥΜ. Ελληνογενής 
ξέν. όρ., < γαλλ. otoscopie]. 

ωτοσκόπιο (το) [1891] {ωτοσκοπί-ου | -ων} ΙΑΤΡ. όργανο που χρησι-
µοποιείται κατά την ωτοσκόπηση, το οποίο είτε αποτελείται από 
απλό, µικρό χωνοειδή σωλήνα (απλό) είτε πρόκειται για ηλεκτρική 
συσκευή εφοδιασµένη µε φωτεινή πηγή και φακό (ηλεκτρικό). 
[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξέν. όρ., < γαλλ. otoscope]. 

ωτοσκοπώ ρ. αµετβ. {αποσκοπείς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} ΙΑΤΡ. 
εξετάζω το αφτί µε ωτοσκόπιο. [ΕΤΥΜ. < ωτο- + σκοπώ «παρατηρώ 
προσεκτικά, εξετάζω»]. 

ωτοστόπ (το) → οτοστόπ 
ωφ επιφών. → οφ 
ωφέλεια (η) {-ας κ. -είας | -ειών} 1. ο βαθµός κατά τον οποίο κάτι εί- 



ωφέληµα 2005 ωώδης 
 

ναι ωφέλιµο: η ~ των νέων µέτρων είναι αποδεδειγµένη || υπηρεσία | 
οργανισµός κοινής - 2. (συνεκδ.) το κέρδος, το όφελος: οι ~ από το 
δάσος | από τον τουρισµό || γιατί να κουραστώ, αν δεν πρόκειται να 
'χω καµία ~; ΑΝΤ. ζηµία, βλάβη, απώλεια· ΦΡ. επ' ωφελεία (έπ' ωφε-
λεία) (+γεν.) για ωφέλεια (κάποιου), ωφελώντας (κάποιον), για το 
συµφέρον του: όλα έγιναν ~ τού κοινωνικού συνόλου. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
όφελος, παρώνυµο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < ωφελώ (βλ.λ.)]. 

ωφέληµα (το) [αρχ.] [ωφελήµ-ατος | -ατα, -άτων} 1. η ωφέλεια 2. ΝΟΜ. 
ωφελήµατα (τα) κάθε όφελος που παρέχω η κατοχή ή η χρήση πράγ-
µατος ή δικαιώµατος ΣΥΝ. ευεργέτηµα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όφελος, παρώνυ-
µο. 

ωφελιµισµός (ο) {χωρ. πληθ.} 1. ΦΙΛΟΣ, ηθικοφιλοσοφική αντίληψη 
κατά την οποία η ορθότητα µιας πράξης εξαρτάται από το κατά πό-
σο συµβάλλει στην ευτυχία αυτού που την επιτελεί, αλλά και καθενός 
που επηρεάζεται από αυτήν ΣΥΝ. ωφελιµοκρατία 2. (καθηµ.-κα-κόσ.) 
η νοοτροπία και η πρακτική που αποσκοπούν αποκλειστικά στην 
ιδιοτελή εξυπηρέτηση προσωπικών στόχων, στην αποκόµιση 
προσωπικού οφέλους: η συναναστροφή κοινωνικτί ισχυρών προσωπι-
κοτήτων ήταν γι' αυτόν µια επιλογή ωφελιµισµού ΣΥΝ. χρησιµοθηρία. 
Επίσης ωφελιµοκρατία (η). ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήσιµος. [ΕΤΥΜ. Μετάφρ. 
δάνειο από αγγλ. utilitarianism]. 

ωφελιµιστής (ο), ωφελιµίστρια (η) {ωφελιµιστριών} 1.ΦΙΛΟΣ. οπαδός 
τού ωφελιµισµού 2. (καθηµ.-κακόσ.) πρόσωπο που αποσκοπεί µόνο 
στην ιδιοτελή εξυπηρέτηση τού προσωπικού του οφέλους. [ΕΤΥΜ. 
Μετάφρ. δάνειο από αγγλ. utilitarian]. 

ωφελιµιστικός, -ή, -ό αυτός που σχετίζεται µε τον ωφελιµισµό ή τον 
ωφελιµιστή: ~ ηθική. — ωφελιµιστικά επίρρ. 

ωφελιµοκρατία (η) → ωφελιµισµός 
ωφέλιµος, -η, -ο 1. αυτός που αποφέρει όφελος, που αποδίδει κέρδος, 

γενικότ. που είναι προς το συµφέρον κάποιου ή κάνει καλό σε 
κάποιον: βιταµίνες ~ για τον οργανισµό || άτοµο ~ στην κοινωνία || 
(απρόσ.) είναι πολύ ωφέλιµο να διαβάζει κανείς βιβλία ΣΥΝ. χρήσι-
µος, επωφελής, (λόγ.) λυσιτελής ΑΝΤ. άχρηστος, ανώφελος, αλυσιτε-
λής ΦΡ. το τερπνόν µετά τού ωφελίµου για περιπτώσεις στις οποίες 
µια επιλογή ή δραστηριότητα είναι ταυτοχρόνως ευχάριστη και 
ωφέλιµη: θα ταξιδέψουµε για δουλειά στην Αίγυπτο, αλλά θα έχουµε 
συγχρόνως την ευκαιρία να γνωρίσουµε και τη χώρα· θα συνδυάσουµε 
~ || στα οµαδικά αθλήµατα συνδυάζεις ~: και διασκεδάζεις και 
γυµνάζεσαι 2. ωφέλιµον (το) η ωφέλεια: άκουσα τα όσα είπες, ωστό-
σο δεν έχω πεισθεί για το ~ τού όλου εγχειρήµατος · 3. ωφέλιµο 
φορτίο | βάρος το συνολικό βάρος που µπορεί να µεταφέρει ένα όχη-
µα, αεροπλάνο, γενικότ. ένα µεταφορικό µέσο πέρα από το απόβαρό 
του. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. χρήσιµος. 
[ΕΤΥΜ. αρχ. < ωφελώ + παραγ. επίθηµα -ιµος, πβ. κ. χρήσ-ιµος, δόκ-
ιµος. Η φρ. (συνδυάζω) το τερπνόν µετά τού ωφελίµου αποδίδει τη 
γαλλ. joindre l'utile à l'agréable]. 

ωφελιµότητα (η) [1871] το να είναι κάτι ωφέλιµο, χρήσιµο: η ~ των 
διδαγµάτων ενός βιβλίου ΑΝΤ. βλαπτικότητα, βλαβερότητα. ✈  ΣΧΟΛΙΟ 
λ. χρήσιµος. 

ωφελώ κ. (λαϊκ.) φελώ ρ. µετβ. {ωφελείς... | ωφέλ-ησα, -ούµαι, -ήθη-
κα, -ηµένος} 1. παρέχω ωφέλεια σε (κάποιον/κάτι): τα φρούτα ωφε-
λούν την υγεία ΣΥΝ. βοηθώ ΑΝΤ. βλάπτω, ζηµιώνω 2. (µεσοπαθ. ωφε-
λούµαι) προσπορίζοµαι ωφέλεια, κερδίζω: ως χώρα ωφελούµαστε οι- 

κονοµικά από το γεγονός ότι ανήκουµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ. 
επωφελούµαι, καρπούµαι ANT. ζηµιώνοµαι, χάνω. ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. όφε-
λος, παρώνυµο. 
[ΕΤΥΜ. < αρχ. ωφελώ (-έω) < όφελος (βλ.λ.), µε µακρό αρχικό φωνήεν 
υπό την επίδρ. τού συχνού β' συνθ. -ωφελής, πβ. άν-ωφελής, επ-ωφε-
λής\. 

ώφου επιφών. → όφου 
ωχ επιφών. -· οχ 
ωχαδερφισµός (ο) → οχαδερφισµός 
ώχου επιφών. → όχου 
ώχρα (η) {ωχρών} 1. (α) το γεώδες υποκίτρινο (ή και κόκκινο) σιδη-

ροµετάλλευµα, συχνά χαµηλής καθαρότητας, το οποίο χρησιµοποιεί-
ται ευρέως ως χρωστική ουσία (β) (γενικότ.) σιδηρούχος άργιλος, συ-
νήθ. σε µορφή σκόνης, που παρασκευάζεται από τη φυσική ώχρα (γ) 
το ίδιο το υποκίτρινο χρώµα τής ώχρας ΣΥΝ. κιτρινωπός · 2. BOT. το 
ποώδες διετές φυτό ρεζεντά, το οποίο απαντά στις παραµεσόγειες πε-
ριοχές. — ώχρινος, -η, -ο. [ΕΤΥΜ. αρχ. < επίθ. ωχρός (βλ.λ.)]. 

ωχραίνω ρ. µετβ. κ. αµετβ. [µτγν.] {ώχραν-α, -θηκα} ♦ 1. (µετβ.) κάνω 
(κάτι) ωχρό ΣΥΝ. κιτρινίζω, χλοµαίνω ♦ 2. (αµετβ.) γίνοµαι κίτρινος, 
χλοµιάζω. 

ωχριώ ρ. αµετβ. {ωχριάς...· µόνο σε ενεστ. κ. παρατ.} 1. γίνοµαι ωχρός 
ΣΥΝ. κιτρινίζω, χλοµιάζω 2. (µτφ.-κακόσ.) υστερώ, υπολείποµαι (συ-
νήθ. σε κακή ιδιότητα τού χαρακτήρα): µπροστά στις επινοήσεις αυ-
τού τού κακοποιού ωχριά ακόµη και ο διαβόητος Φαντοµάς! || µπρο-
στά στους σύγχρονους χούλιγκαν ωχριούν οι Βάνδαλοι! [ΕΤΥΜ. < 
αρχ. ωχριώ (-άω) < ωχρός (πβ. κ. µειδιώ)]. 

ωχροκίτρινος, -η, -ο [1894] αυτός που έχει το υποκίτρινο χρώµα τής 
ώχρας. 

ωχρόλευκος, -η, -ο [µτγν.] αυτός που έχει πολύ ανοιχτό κίτρινο ή 
άσπρο και κίτρινο χρώµα. 

ωχροµέλας, -αινα, -αν [αρχ.] {ωχροµέλ-ανος | -ανες (ουδ. -ανα), -
άνων (θηλ. -αινών)} (λόγ.) αυτός που έχει µαύρο και κίτρινο χρώµα. 

ωχροπράσινος, -η, -ο [1811] αυτός που έχει χαλκοπράσινο χρώµα. 
ωχροπρόσωπος, -η, -ο [1871] αυτός που έχει ωχρό πρόσωπο. 
ωχρορρόδινος, -η, -ο [1897] αυτός που έχει ανοιχτό κόκκινο χρώµα. 
ωχρός, -ή, -ό 1. αυτός που έχει το χρώµα τής ώχρας: ~ πρόσωπο | όψη 

ΣΥΝ. υποκίτρινος 2. (συνεκδ. για πρόσ.) χλοµός: πρέπει να 'ναι άρρω-
στος- την τελευταία φορά που τον είδα ήταν ~ || από τον τρόµο και την 
αγωνία του ήταν - και φοβισµένος ΣΥΝ. πελιδνός, κάτωχρος 3. 
(συνεκδ.-µτφ.) ασαφής, αµυδρός, αυτός που δεν γίνεται αντιληπτός 
πολύ καθαρά: ~ ανάµνηση. 
[ΕΤΥΜ. αρχ., αγν. ετύµου. ∆εν ευσταθεί η άποψη ότι η λ. συνδ. µε σαν-
σκρ. vy-ä-ghrä- «τίγρις» ούτε ότι αναλύεται σε ώ-χρός (µε ώ- προ-
θεµ.), αφού τέτοιο προθεµ. φωνήεν δεν µαρτυρείται στην Ελληνική]. 

ωχρότητα (η) [αρχ.] {χωρ. πληθ.} 1. το να έχει (κάποιος/κάτι) ωχρό 
χρώµα: η ~ των πολυκαιρισµένων χαρτιών | των παλιών τοίχων 2. 
(µτφ.) η χλοµάδα: η ~ τού προσώπου (λόγω αρρώστιας, κούρασης, 
εξάντλησης κ.λπ.). 

ωχρόφαιος, -η, -ο [1844] (λόγ.) σταχτοκίτρινος. 
ωωδης, -ης, -ες {ωώδ-ους | -εις (ουδ. -η), -ών} αυτός που έχει σχήµα 

αβγού ή σύσταση κολλώδη όπως τού αβγού: ~ ουσία.  ✈  ΣΧΟΛΙΟ λ. 
-ης, -ης, -ες. [ΕΤΥΜ. < αρχ. ωώδης < ωόν (βλ.λ.) + -ώδης (βλ.λ.)]. 
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ΤΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

«ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ    Ο Αδαµάντιος Κοραής διδάσκει ότι «τό πρώτον βιβλίον εκάστου έθνους είναι της γλώσ-ΒΙΒΛΙΟΝ     σης του το 
Λεξικόν, ήγουν ή συνάθροισις και έρευνα των συµβόλων µε τα οποία εκφρά-ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»    ζει τάς ιδέας του»1.0 σοφός 
Κοραής, επιµένοντας στην ανάγκη συντάξεως ενός λεξικού τής νεοελληνικής γλώσσας, συνέλαβε ήδη στις αρχές τού 19ου 

αιώνα ό,τι η επιστήµη τής γλωσσολογίας έναν αιώνα αργότερα δίδαξε διά στόµατος Ferdinand de Saussure: κάθε λαός 
συλλαµβάνει, οργανώνει και εκφράζει τον κόσµο του µέσα από τη γλώσσα του- κάθε γλώσσα είναι και µια άλλη ταξινοµία τού 
κόσµου µας2. Το πώς λοιπόν κάθε λαός, κάθε έθνος -για να χρησιµοποιήσουµε τον ακριβέστερο όρο τού Κοραή- ταξινοµεί τον 

κόσµο, µπορούµε να το αντιληφθούµε από τις λέξεις που έχει πλάσει µέσα στην ιστορική διαδροµή του («διαχρονική 
θεώρηση») και από αυτές που χρησιµοποιεί σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο τού βίου του («συγχρονική θεώρηση»)· 

µπορούµε δηλ. να το αντιληφθούµε από το λεξιλόγιο κάθε έθνους. Το λεξιλόγιο µιας γλώσσας στις ποικίλες εκφάνσεις και 
λειτουργίες του, δηλ. στη σηµασιολογική του πλευρά, αλλά και σε σχέση µε τα λοιπά επίπεδα τής γλώσσας, φωνολογικό, 

µορφολογικό, συντακτικό (δηλ. σε σχέση µε τη γραµµατική και τη σύνταξη), µελετά ιδιαίτερος κλάδος τής γλωσσολογίας, η 
λεξικολογία. Εφαρµοσµένη µορφή τής λεξικολογίας, που ασχολείται µε τα συγκεκριµένα προβλήµατα τής σύνταξης λεξικών, 

είναι ο (επίσης γλωσσολογικός) κλάδος τής λεξικογραφίας3. 

1. Η περίφηµη αυτή ρήση βρίσκεται στα Προλεγόµενα που έχει γράψει ο Αδαµάντιος Κοραής, εκδίδοντας (1812) τους «Βίους» τού 
Πλουτάρχου. Γράφει ο Κοραής: «δικαίως και από τους νεωτέρους δεν ενθυµούµαι τις [έλεγε], ότι τό πρώτον βιβλίον εκάστου έθνους]...]». 
Για την προέλευση τής ρήσης αυτής ο Κοραής υποσηµειώνει «Ό περιηγητής Βολνέϋς (Volney), äv δέν λανθάνωµαι» (αυτ.). Συνεχίζει δε ο 
Κοραής: «Έως δέν γένη ή συνάθροισις αύτη, τό έθνος όχι µόνον δεν έµπορεΐ ν' απόκτηση παιδείαν, ή ν' αύξηση την οποίαν έχει, άλλα και 
κινδυνεύει να την χάση παντάπασι, διά τούτο ότι περιφέρεται κατά πόλεις και χώρας σκορπισµένη και αθησαύριστος». Βλ. Συλλογή των εις 
τήν Έλληνικήν Βιβλιοθήκην και τα Πάρεργα Προλεγοµένων, καί τίνων συγγραµ-µατίων τού 'Αδαµαντίου Κοραή, τόµ. Α', Έν Παρισίοις 
1833, σ. 496. 

2. o Ferdinand de Saussure (1857-1913), ιδρυτής τής σύγχρονης («µοντέρνας») γλωσσολογίας, θεωρεί τη γλώσσα, και ιδιαίτερα το σύστηµα 
τής γλώσσας, τον λόγο (langue), ως «ταξινοµική αρχή» (principe de classification) τού κόσµου. Βλ. F. de Saussure, Cours de linguistique 
générale, Paris, Payot 1966, ανατ. 1972, σ. 25. Πβ. και Γ. Μπαµπινιώτη, Γλώσσα: 'Ελευθερία ή αλλοτρίωση; Ή γλωσσική αντινοµία τού 
άνθρωπου στο βιβλίο τού Γ. Μπαµπινιώτη, Ή γλώσσα ώς αξία, Αθήνα 1994, Εκδ. Gutenberg, σ. 85 κ.εξ. 

3. Για τη λεξικογραφία χρήσιµα έργα είναι: Hartmann, R.R.K. ed. (1983) Lexicography: Principles and Practice. London and New York: 
Academic Press, τού ιδίου (2001) Teaching and Researching Lexicography, Pearson Education Ltd, Landau, S.I. (1989) Dictionaries. The Art 
and Craft of Lexicography. Cambridge University Press [2η έκδοση 2001], Sinclair, J.M. ed. (1987) Looking Up. An Account of the COBUILD 
Project in Lexical Computing. London and Glasgow: Collins κ.ά. 
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Από όσα λέµε φαίνεται ότι η σύνταξη ενός λεξικού είναι έργο επιστηµονικό, εξειδικευµένο, γλωσσολογικό (ή αν-
θρώπων συναφών κλάδων, που έχουν ασχοληθεί σοβαρά και συστηµατικά µε τη γλώσσα) και ότι κάθε επιστηµονική 
καταγραφή τού λεξιλογίου το οποίο χρησιµοποιεί ένας λαός για να εκφράζεται προφορικώς και γραπτώς, δηλ. κάθε 
λεξικό, αποτελεί πολύ σηµαντική υπόθεση, αφού απεικονίζοντας τη γλώσσα συνιστά συγχρόνως και την πνευ-
µατική εικόνα ενός έθνους. Αυτό σηµαίνει ότι ο λεξιλογικός πλούτος µιας γλώσσας δεν επιτρέπεται να υποβαθµίζε-
ται από ενδεχόµενες αδυναµίες τού λεξικογράφου να συλλάβει σωστά και να περιγράψει επαρκώς το πολύπλοκο σύ-
στηµα των ποικίλων και λεπτών σηµασιών Και χρήσεων κάθε λέξης, των φραστικών συνδυασµών των λέξεων, των 
µορφικών (φωνηµατικών και µορφολογικών) παραλλαγών τους και πολλών άλλων πληροφοριών (ορθογραφικών, υφο-
λογικών κ.λπ.) που απαιτεί η έγκυρη και επαρκής πληροφόρηση αυτού που χρησιµοποιεί το λεξικό. Ο εθνικός αυτός 
χαρακτήρας τής λειτουργίας ενός λεξικού οδήγησε πολλές χώρες να αναθέσουν τη σύνταξη µακρόπνοων και φιλό-
δοξων λεξικών σε επιστηµονικούς φορείς, όπως οι Ακαδηµίες, Λεξικογραφικά Κέντρα Πανεπιστηµίων ή και ad hoc 
Επιτροπές ειδικών. Ωστόσο, και στον τοµέα αυτόν η ιδιωτική πρωτοβουλία, συγκεκριµένοι δηλ. επιστήµονες µε τους 
συνεργάτες τους, µπόρεσαν και έδωσαν µεγαλειώδη λεξικά, που φέρουν την προσωπική τους σφραγίδα. Τέτοια είναι 
λ.χ. το Λεξικό τής αρχαίας Ελληνικής των Αγγλων φιλολόγων Liddell, Scott και Jones, το λεξικό τής Γαλλικής τού L. 
Robert, το λεξικό τής Αγγλικής τού Webster, το εννοιολογικό λεξικό τής Αγγλικής τού Roget, το λεξικό τής Γερµανι-
κής τού Wahrig κ.ά. Επίσης, διάσηµοι εκδοτικοί οίκοι καθιερώθηκαν και έγιναν ευρύτερα γνωστοί µέσα από την έκ-
δοση λεξικών συγχρόνων γλωσσών, που φέρουν το όνοµα τους. Τέτοια είναι τα λεξικά τής Οξφόρδης, τού Random 
House, τού Longman, τού Collins κ.ά. (τής Αγγλικής), το Larousse (τής Γαλλικής), το Duden (τής Γερµανικής) κ.ά.4 Οι 
εκδοτικοί αυτοί οίκοι εκδίδουν συχνά σειρά λεξικών που διαφοροποιούνται από το ειδικό τους αντικείµενο (λεξικό 
συνωνύµων, κυρίων ονοµάτων, δυσκολιών, υφολογικό κ.λπ.). 

Στην Ελλάδα η εµφάνιση αξιόλογων λεξικών τής Νέας Ελληνικής είναι σχετικά πρόσφατο γεγονός. Αυτό συµβαίνει 
κυρίως από την τρίτη δεκαετία τού 20ού αιώνα µε την έκδοση τού α' τόµου τού Ιστορικού Λεξικού τής Νέας Ελλη-
νικής5 (το 1933) από την Ακαδηµία Αθηνών µε πρωτοβουλία τού ιδρυτή τής Γλωσσολογίας στην Ελλάδα, τού καθη-
γητή Γεωργίου Ν. Χατζιδάκι. Η καθυστέρηση στην έκδοση αξιόλογων λεξικών τής Νέας Ελληνικής γλώσσας είναι 
άξια ιδιαίτερης προσοχής, πολύ περισσότερο αφού υπάρχει µακρά παράδοση στην ελληνική λεξικογραφία από Έλ-
ληνες λεξικογράφους, οι οποίοι -από την εποχή των αλεξανδρινών γραµµατικών- είναι οι πρώτοι που ασχολούνται 
µε τη σύνταξη λεξικών (γενικών λεξικογραφικών έργων ή και ειδικών γλωσσάριων κατά συγγραφέα, έργο, διάλεκτο 
κ.λπ.). Ας σηµειωθεί ότι η ελληνική λεξικογραφία6, τόσο στην αρχαιότητα όσο και στο Βυζάντιο, γνώρισε εξαιρετι-
κή ακµή παράλληλα προς την εξέλιξη τής φιλολογίας. Η εθνική συµφορά τής κατακτήσεως τού Βυζαντίου από τους 
Τούρκους µαζί µε τη στέρηση τής ελευθερίας επέφερε και µεγαλύτερη καταστροφή: το πνευµατικό σκότος που προ-
κάλεσε η έλλειψη οργανωµένης παιδείας και η αποκοπή τού Γένους από την πνευµατική ανάπτυξη που παρατηρεί-
ται στη ∆ύση µετά την Αναγέννηση. Κατά τραγική ειρωνεία, οι Έλληνες, ενώ βοήθησαν στην πνευµατική αφύπνιση 
τού δυτικού κόσµου µετά την πτώση τής Κωνσταντινουπόλεως και λίγο πριν από αυτήν, έµειναν οι ίδιοι στα δεινά 
τής απαιδευσίας που προκαλεί παντού και πάντοτε η ξένη κυριαρχία, ιδίως όταν προέρχεται από έναν λαό που δεν 
φηµίζεται για την παιδεία και τον πολιτισµό του. 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΛΕΞΙΚΑ Το παλαιότερο λεξικό τής Ελληνικής (αρχαίας και µεσαιωνικής), στο οποίο περιλαµβάνονται και 
µερικές νεότερες λέξεις, είναι το Λεξικό τού επισκόπου Νουκαρίας (Nocera) Guarino Favorino7 που εκδόθηκε στη 
Ρώµη το 1523 µε τίτλο Μέγα και πάνυ ώφέλιµον Λεξικόν. Περιλαµβάνει ερµηνεύµατα σε αρχαΐζουσα ελληνική 
γλώσσα και έχει τη µορφή γλωσσάριου (σε κάθε λήµµα δίδεται ερµήνευµα κυρίως µε την παράθεση συνωνύµων). 
Ωστόσο, το πρώτο πραγµατικό λεξικό τής νεότερης Ελληνικής, τής Ελληνικής τού Που αιώνα, τής «χυδαίας» ή 
«εκβαρβαρωµένης» (!), όπως την αποκαλούσαν, σε σχέση µε την κλασική αρχαία Ελληνική, είναι το Glossarium 
Graeco-Barbarum τού Ioannis Meursi, που εκδόθηκε στο Λούγδουνο (Λυών) το 1610. Ο Ολλανδός φιλόλογος Jan van 
Meurs (Ιωάννης Μεούρσιος) δίνει τα ερµηνεύµατα των λέξεων στα Λατινικά και επεξηγήσεις στα Ελληνικά, συνήθως 
µε παράθεση συνωνύµων. 

ΛΕΞΙΚΑ ΤΟΥ 17ου Αϊ. Από τον 17ο αιώνα γνωρίζουµε άλλα τέσσερα λεξικά τής νεότερης Ελληνικής σε συνδυασµό µε 
την αρχαία γλώσσα (αυτήν που αποκαλούσαν «Ελληνική» και που στην αντίληψη τής εποχής αποτελούσε την κατ' 
εξοχήν µορφή τής ελληνικής γλώσσας) και µε τη λόγια µεσαιωνική γλώσσα των Βυζαντινών, µια αττικίζουσα 
ελληνική γλώσσα. Το «πρώτο σε πωλήσεις» λεξικό (το best-seller τής εποχής!) ήταν το έργο Θησαυρός τής 
εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος τού καθηγουµένου τής Μονής τού µεγάλου Γεωργίου Σκαλωτού, τού 
Γερασίµου Βλάχου τού Κρητός, που εκδόθηκε στη Βενετία το 1659 και επανεκδόθηκε έκτοτε πολλές φορές. Σε αυτό 
τα νεοελληνικά λήµµατα επεξηγούνται µε λατινικές, ιταλικές και αρχαίες ελληνικές (συνώνυµες) λέξεις -εξού και 
«τετράγλωσσος» θησαυρός-, συνοδευµένες ενίοτε και από φράσεις. Τρίγλωσσο λεξικό (νεοελληνικό-αρ- 

4. Βλ. R.L.Collison, A History of foreign-language Dictionaries, Oxford, Blackwell 1982. 
5. Βλ. κατωτ., όπου γίνεται ειδικός λόγος για το λεξικό αυτό. 
6. Την εξέλιξη τής ελληνικής λεξικογραφίας, µέσα από τα λεξικά που εκδόθηκαν από τον 16ο αιώνα µέχρι το 1974, εξετάζει λεπτοµερώς ο 

Σήφης Περάκης: Λεξικολογία και λεξικογραφία. Νεοελληνική λεξικογραφία (1523-1974) (διδ. διατριβή, υπό έκδοση στη σειρά 
«Γλωσσολογική Βιβλιοθήκη», Εκδ. Gutenberg). Πολύ κατατοπιστική είναι η µελέτη τού Γιώργου Αλισανδράτου µε τίτλο: Τα νεοελ-
ληνικά λεξικά. Συνοπτικό διάγραµµα, δηµοσιευµένη στο περ. «∆ιαβάζω» σε δύο µέρη (µέρος Α': Ιστορική εισαγωγή, περ. «∆ιαβάζω», 
τεύχ. 32, Ιούν. 1980, σ. 26-36- µέρος Β': Καταγραφή των νεοελληνικών λεξικών, περ. «∆ιαβάζω», τεύχ. 34, Σεπτ. 1980, σ. 30-44). Η κατα-
γραφή των λεξικών περιλαµβάνει τα µέχρι το 1980 εκδεδοµένα λεξικά των εξής κατηγοριών: ερµηνευτικά, ορθογραφικά, ετυµολογικά, 
ειδικά γλωσσάρια τοπικά, γλωσσάρια λογοτεχνών και λογοτεχνικών έργων, γλωσσάρια ξένων λέξεων. 

7. Πολύτιµες πληροφορίες για τον συγγραφέα τού πρώτου νεοελληνικού λεξικού Guarino Favorino και για συναφή θέµατα των παλαι-
οτέρων εκδόσεων περιλαµβάνονται στο έργο τού Κ. Στάικου Χάρτα τής 'Ελληνικής Τυπογραφίας. Ή εκδοτική δραστηριότητα των 
'Ελλήνων και ή συµβολή τους στην πνευµατική 'Αναγέννηση τής ∆ύσης, Αθήνα 1989, σ. 404 κ.α. 
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χαιοελληνικό και λατινικό) ήταν και το Λεξικον Λατινικόν, Ρωµαϊκον και Έλληνικον τού Simon Portius, που εκδόθηκε στο 
Παρίσι το 1635. Ας σηµειωθεί ότι ο «διδάκτωρ τής θεολογίας» Simon Portius (Σίµων Πόρτιος ή Πόρκιος) συνέταξε (λατινιστί) 
µία από τις πρώτες γραµµατικές τής νεοελληνικής γλώσσας, τη Γραµµατική τής Ρωµαϊκής γλώσσας. Grammatica linguae 
Graecae vulgaris (Παρίσι 1638). Όπως και ο Ιταλός ιησουίτης µοναχός Girolamo Germano, o οποίος στον ίδιο αιώνα (το 
1622) εκδίδει το Vocabolario italiano et greco, το πρώτο δίγλωσσο λεξικό Νεοελληνικής και Ιταλικής, προσθέτοντας στο ίδιο 
έργο την πρώτη τυπωµένη γραµµατική τής Νέας Ελληνικής. Αν εξαιρέσει κανείς το ειδικό λεξικό τής στρατιωτικής ορολογίας 
τής µεσαιωνικής γλώσσας µε λίγες σκόρπιες νεοελληνικές λέξεις, το Glossarium τακτικον µιξοβάρβαρον τού Nicolai Rigaltii8 
(εκδόθηκε το 1601), κύριο έργο τής λεξικογραφίας τού Που αιώνα παραµένει το λεξικό τού Γάλλου φιλολόγου Charles du 
Fresne, Domini du Cange. Πρόκειται για το γνωστό λεξικό τού ∆ουκαγγίου (όπως εξελληνίστηκε το όνοµα τού Du Cange) 
Glossarium ad scriptores mediae et infimae Graecitatis (Γλωσσάριο των συγγραφέων τού µέσου και όψιµου Ελληνισµού), 
που εκδόθηκε το 1688 στη Λυών. Το λεξικό αυτό, χρήσιµο και σήµερα για τις πληροφορίες του, συνταγµένο στη νεοελληνική, 
στη λόγια και στη λατινική γλώσσα, ερµηνεύει λόγιες και δηµώδεις ελληνικές λέξεις µέχρι και τον 17ο αιώνα, δίνοντας 
διαφωτιστικά παραθέµατα από τα χωρία συγγραφέων όπου απαντά η χρήση των λέξεων. Επίσης, ο λόγιος αυτός Γάλλος µε τις 
περιορισµένες γνώσεις τής Ελληνικής περιέλαβε στα Προλεγόµενα τού έργου του τη Γραµµατική τού Simon Portius, για να 
βοηθήσει ακόµη περισσότερο αυτόν που θα ήθελε να χρησιµοποιήσει το λεξικό και να κατανοήσει τη γλώσσα των 
παρατιθεµένων χωρίων. ∆ικαίως ο Κοραής ξεχώρισε το λεξικογραφικό έργο τού ∆ουκαγγίου και επαίνεσε τη συµβολή του 
στη σπουδή τής ελληνικής γλώσσας9. 

οι ΠΡΩΤΕΣ Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι οι συντάκτες των πρώτων γραµµατικών τής Νέας Ελληνικής10 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 

ασχολήθηκαν ή ενδιαφέρθηκαν και για τη σύνταξη λεξικών τής Νεοελληνικής. Κατάλαβαν δηλ. νωρίς ότι η σωστή 
προσέγγιση τής νεοελληνικής γλώσσας στο ξεκίνηµα της απαιτούσε και τα δύο: και περιγραφή τής δοµής αυτής τής γλώσσας 
(γραµµατική) και περιγραφή τού λεξιλογίου της (λεξικό). Έτσι οι συντάκτες δύο σηµαντικών λεξικών, ο Girolamo Germano 
και ο Simon Portius, υπήρξαν παραλλήλως και συντάκτες γραµµατικών τής νεοελληνικής11. Το ίδιο και ο Άγγλος Isaac 
Lowndes12. Οµοίως ο συγγραφέας τής πρώτης νεοελληνικής γραµµατικής, ο Κερκυραίος λόγιος Νικόλαος Σοφιανός13, 
σκόπευε κι αυτός να συντάξει λεξικό τής νεότερης γλώσσας, όπως αναφέρει στην επιστολή του προς τον πρίγκιπα καρδινάλιο 
∆. Ιωάννη Λοθαρίγκιο, η οποία προτάσσεται στη γραµµατική. 

ΛΕΞΙΚΑ ΤΟΥ 18ου ΑΙ. Λόγοι εθνικοί που συνδέονται µε τον «φωτισµό» τού ελληνικού Γένους, δηλ. µε τον διαφωτισµό και µε 
την καλύτερη µόρφωση των Ελλήνων τής «Τουρκοκρατίας» στην ελληνική γλώσσα, αλλά και λόγοι καθαρώς επικοινωνιακοί 
και ύποπτης σκοπιµότητας ακόµη (διάδοση τού καθολικισµού και προσπάθεια προσηλυτισµού των ορθοδόξων) ήταν οι 
κυριότεροι λόγοι που ώθησαν στη σύνταξη λεξικών τής Νεοελληνικής κατά τον 18ο αιώνα14. 
Από τα λεξικά τού 18ου αι. το πιο σηµαντικό και πρωτοποριακό για την εποχή του είναι το λεξικό τού ρωµαιοκαθολικού 
µοναχού και ιεραποστόλου πατρός Alessio da Somavera. Εκδόθηκε το 1709 στο Παρίσι µε τίτλο Θησαυρός τής Ρωµαϊκής και 
τής Φράγκικης Γλώσσας, ήγουν Λεξικον Ρωµαϊκον και Φράγκικον. Πρόκειται για ελληνοϊταλικό και ιταλοελληνικό λεξικό, το 
οποίο λόγω τού πλούσιου νεοελληνικού ληµµατολογίου του απετέλεσε σηµείο αναφοράς και πηγή υλικού για τους µετέπειτα 
λεξικογράφους και τους µελετητές τής νεοελληνικής γλώσσας. Κι αυτό, γιατί 

8. Βλ. Σ. Περάκη, Λεξικολογία και λεξικογραφία. Νεοελληνική λεξικογραφία 1523-1974, σ. 45. 
9. «Το δίκαιον απαιτεί νά οµολογήσω, ότι χρεωστοϋµεν εις αυτόν [ενν. τον ∆ουκάγγιο] δια τήν βαρβαρωθεϊσαν γλώσσαν, πλειότε-ρον ίσως 

δσου χρέους εχοµεν εις τον Λεξικογράφον τής καθαρός Ελληνικής γλώσσης Έβρϊκον Στέφανον [...] του ∆ουκαγγιανοϋ Λεξικού ή πλειοτέρα 
ύλη, ήρανίσθη από ποιητάς και συγγραφείς βαρβάρους, ανέκδοτους ακόµη και καταφρονηµένους δια τήν βαρβαρότητα των. Λεξικών 
παρόµοιον άλλο προ αύτοΰ δεν είχε παρά το συντοµώτατοντοῦΜεϋρσίου [ενν. τον Meursius] γλωσ-σάριον και το πτωχον 
ΛεξικοντοῦΒλάχου» Αδ. Κοραής, Άτακτα, τόµ. Β', Παρίσι 1829, σ. ιε'-ιστ'. 

10. Για τις πρώτες γραµµατικές τής Νέας Ελληνικής βασικές είναι οι απόψεις τού É. Legrand, που διατυπώνονται στον Πρόλογο (Preface) 
τής έκδοσης τής Γραµµατικής τής κοινής των Ελλήνων γλώσσης από τον ίδιο (Παρίσι 1870). Για τις πρώτες γραµµατικές, βλ. και Γ. 
Μπαµπινιώτη, Ό δια συνθέσεως υποκορισµός εις τήν Έλληνικήν, Αθήνα 1969, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, σ. 118 κ.εξ. (διδ. δια-
τριβή). 

11. G. Germano, Grammaire et vocabulaire du Grec Vulgaire, Παρίσι 1907. Εκδόθηκε από τον Η. Pernot στα Γαλλικά κατά την αρχική έκ-
δοση τού 1622, που ήταν στην ιταλική γλώσσα. 
S. Porti, Γραµµατική τής Ρωµαϊκής γλώσσας. Grammatica linguae Graecae vulgaris, Παρίσι 1638. Επανεκδόθηκε το 1889 από τον 
Wilhelm Meyer µε σχόλια δικά του και µε εισαγωγή τού Γιάννη Ψυχάρη, ενώ ήδη το 1688 ο Du Cange την περιέλαβε ολόκληρη στην 
Εισαγωγή τού Λεξικού του. 

12. I. Lowndes, A Modern Greek and English Lexikon, to which is prefixed an Epitome of Modern Greek Grammar, London/Corfu 1837. 
13. Νικολάου Σοφιανού, Γραµµατική τής κοινής των 'Ελλήνων γλώσσης. Η Γραµµατική γράφτηκε Ελληνικά στο α' ήµισυ τού 16ου αιώνα και 

εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1870 στο Παρίσι από τον É. Legrand και σε β' έκδοση το 1874 µε πολύ κατατοπιστικό πρόλογο (στα 
Γαλλικά). Η ιδιαίτερη σηµασία τής Γραµµατικής τού Ν. Σοφιανού για την πορεία προς την επικράτηση τής δηµοτικής και ο ρόλος τού Ν. 
Σοφιανού ως προδρόµου τού Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού εξετάζονται διεξοδικώς από τον Θανάση Χ. Παπαδόπουλο στην εκτενή 
εισαγωγή του κατά την επανέκδοση τής Γραµµατικής τού Ν. Σοφιανού (Αθήνα 1977, Εκδ. «Κέδρος»). Για τον Σοφιανό, βλ. και Γ. 
Μπαµπινιώτη, Γο γλωσσικό ζήτηµα και η εξελικτική πορεία τής ελληνικής γλώσσας µέχρι και την τελευταία δεκαετία τού 20ού αιώνα, Εγκ. 
«Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα», τόµ. Ελλάς, λ. ελληνική γλώσσα (κεφ. 4, Ν. Σοφιανός: ο πρώτος ∆ιαφωτιστής τής γλώσσας). 

14. Τόσο για τα λεξικά αυτού τού αιώνα όσο και για τα παλαιότερα λεξικά (τού Που αι.) και, βεβαίως, για τα νεότερα, χρήσιµες, εύστοχες 
και συµπληρωµατικές των γνώσεων µας για τη λεξικογραφική δραστηριότητα στους αιώνες αυτούς είναι οι πληροφορίες και οι 
εκτιµήσεις στη διδ. διατριβή τού Σ. Περάκη. Σε αυτήν ο ενδιαφερόµενος µπορεί να βρει ειδικότερες πληροφορίες και κρίσεις για τη δοµή 
και τη συµβολή στη νεοελληνική λεξικογραφία των επί µέρους λεξικών. 
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περιλαµβάνει λέξεις τής απλής προφορικής γλώσσας τής εποχής, χρήσεις των λέξεων σε φράσεις, ιδιωτισµούς («tôio-λεξίες»), 
λέξεις από διάφορες διαλέκτους-ιδιώµατα τής Ελλάδας και λέξεις-όρους από την περιοχή τής γραµµατικής, τής φιλοσοφίας 
και τής θεολογίας. Συχνά στο ελληνικό λήµµα, προτού δώσει την απόδοση στα Ιταλικά, δίνει συνώνυµα- π.χ. «Ιερέας, ό, 
ιερεύς, ό, παπάς, ό, λειτουργός (sic), ó, sacerdote, prete». Και το κυριότερο: δίνει πληθώρα φράσεων (υπό µορφήν ληµµάτων 
εντεταγµένων στο ανάλογο λήµµα), από τις οποίες φαίνεται ο πλούτος των χρήσεων σε κύρια λήµµατα. Έτσι λ.χ. στο λ. θωριά 
(εµφάνιση, όψη, χρώµα) δίδονται πάνω από 84 χρήσεις-φράσεις µε ερµηνεύµατα στην Ιταλική και παραδείγµατα- π.χ. 
«αναµµένη θωριά, άστατη, φευγάτη, ξεπλυµένη, άσχηµη, γεµάτη, σωστή, ζωντανή, θλιβερή, καθαροφωτερή, νόστιµη, όµορφη, 
σταθερή, φτιασµένη, φυσική, κατάστιχον των θωριών τής βαφής εις το µερικόν, αιµάτου θωριά, άσπρη σαν τό άλάβαστρον, 
άσπρη σάν το γάλα, γαλακτερή, άσπρη σάν το έλεφάντινον, άσπρη σάν τό χιόνι, χιονωτή, άσπρόχλωµη, του κρόκου του αύγοϋ, 
βαθυά θωριά, το βαθύ, το γαλά-ζιον, τό γερανών, τό µαβύ, το τουρκύ, τό γιαλαµπί, ζαφορά θωριά, θάλασσας, καπνερή, κάπνου 
(sic), µαυροκάπνου θωριά, κάρβουνου, µαυροκαρβούνου, κεραµιδιού, κερασιού, κίτρινη, θωριά οπού κοκκινίζει, κοράκου 
θωριά, κου-ραλλιού, κρεµεζιοϋ, κυδωνιοϋ, λαφιοϋ, λεµονιού, λιναριού, µαλλιού, µαύρη, µελανή, µελαχρινή, µελιού, µεταξιού, 
µόσκου, νεραντζιοϋ, ξαθή, ουρανού, πράσινη, ροδάκινου, ροδοκόκκινη, σάρκινη, σκαρλάτου, σµαραγδιού, στα-κτάρικη, 
τριαντάφυλλου, τρυγωνιοϋ, φλόγας, φουντουκιού, φωτιάς, χωµάτου, ψαρή θωριά». 

Άλλα λεξικά τού 18ου αιώνα, λιγότερο σηµαντικά σε σχέση µε το Λεξικό τού Somavera, αλλά ουσιώδους συµβολής στην 
εξέλιξη τής νεοελληνικής λεξικογραφίας είναι τα λεξικά των Γ. Κωνσταντίνου (1757), Γ. Βεντότη (1790) και Karl Weigel 
(1796). Το λεξικό τού Κωνσταντίνου είναι τετράγλωσσο (αρχ. Ελληνική - Ν. Ελληνική - Λατινική - Ιταλική), τού Βεντότη 
τρίγλωσσο (Γαλλική - Ιταλική - Ρωµαϊκή [= απλή/προφορική Ελληνική]) και τού Weigel τρίγλωσσο (Απλορωµαϊκή [= 
απλοελληνική] - Γερµανική - Ιταλική)15. Σ' αυτά πρέπει να προστεθούν τα λιγότερο γνωστά λεξικά τού Λάµπρου Μπούµπα 
(1750), το Λεξικον Ρωµαϊκον 'Απλούν (1783) και το λεξικό τού Μεθοδίου (1795)16. Όπως είναι φανερό, τα λεξικά αυτά έχουν 
περισσότερο χρηστικό χαρακτήρα, δίνουν την αντίστοιχη ξένη λέξη σε σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες ή και ελληνικό 
ερµήνευµα, ενώ ενίοτε (λεξικό Κωνσταντίνου) αξιοποιούν και τις κλασικές γλώσσες (Ελληνική, Λατινική). Η άνθηση, 
ωστόσο, τής ελληνικής λεξικογραφίας αρχίζει από τον επόµενο αιώνα. 

ΛΕΞΙΚΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙ. Τον 19ο αιώνα που η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο τού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, είτε ως έθνος 
αγωνιζόµενο για την απόκτηση τής ελευθερίας του είτε εν συνεχεία ως ελεύθερο κράτος µε ποικίλα για τους Ευρωπαίους 
συµφέροντα (πολιτικά, οικονοµικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά, κοινωνικά), είναι φυσικό να υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση 
λεξικών, λεξικογραφικών δηλ. περιγραφών τής Νέας Ελληνικής, τής γλώσσας που µιλούν και γράφουν οι ελεύθεροι πια 
Έλληνες. Τα περισσότερα από τα λεξικά αυτά ως δίγλωσσα (ή τρίγλωσσα) λεξικά είναι από τη φύση τους γλωσσάρια, που δεν 
περιέχουν ερµηνεύµατα των ελληνικών λέξεων στα Ελληνικά, αλλά ένα ελληνικό λεξιλόγιο µε την απόδοση του σε µία ή 
περισσότερες ξένες γλώσσες (Γαλλικά, Αγγλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Σλαβικά, Τουρκικά). Ενίοτε η απόδοση γίνεται και στην 
αρχαία Ελληνική ή στη λόγια γλώσσα τής εποχής. 

Οι πιεστικές ανάγκες να δηλωθούν στην ελληνική γλώσσα οι ποικίλες έννοιες (θεσµών, διοίκησης, επιστήµης, παιδείας, 
τεχνολογίας κ.λπ.), τις οποίες χρειαζόταν το νέο κράτος, από κοινού µε τη µεταφορά στην Ελληνική των πνευµατικών 
(λογοτεχνικών κυρίως) επιτευγµάτων τής ∆ύσης οδήγησαν στη δηµιουργία δίγλωσσων λεξικών είτε από Έλληνες λογίους, 
όπως ο Σκαρλάτος Βυζάντιος (1846), ο Μ. Περίδης (1854) ή ο Άγγελος Βλάχος (1871), είτε από διδάσκοντες τις ξένες 
γλώσσες, όπως ο καθηγητής τής Γαλλικής Ν. Κοντόπουλος (1889)17. Παρόµοιες ανάγκες εξυπηρέτησαν αρκετά νωρίς και τα 
πρώτα «εννοιολογικά λεξικά»18 τής Ν. Ελληνικής τού Γ. Παπαζαχαρία (1803) και των Π. Βερού και 1. Ιαννούλη (1828)19, 
καθώς και τα δίγλωσσα λεξικά ξένων Ελληνιστών και λογίων, όπως τού Γάλλου F. Dehèque (1825), τού Γερµανού J. Schmidt 
(1825-7), τού Άγγλου Poppleton (1834), τού Άγγλου R. Lowndes (1837), τού Γάλλου É. Legrand (1882) κ.ά.20 Αναπόφευκτα 
για τον 19ο αιώνα, που έχει αναφυεί το γλωσσικό ζήτηµα, όλα τα λεξικά αυτά, άµεσα ή έµµεσα, παίρνουν θέση στη διαµάχη 
αρχαΐζουσας, καθαρεύουσας και δηµοτικής και σε ζητήµατα όπως ο καθαρισµός τής γλώσσας από ξένες λέξεις (που εισάγει ο 
Αδ. Κοραής) και ο εµπλουτισµός τής Ν. Ελληνικής µε λέξεις τής αρχαίας. 

15. Βιβλιογραφικά στοιχεία: Γεωργίου Κωνσταντίνου, Θησαυρός τής ελληνικής γλώσσης, ήγουν Λεξικον τετράγλωσσον, περιέχον δηλαδή τάς 
τεσσάρας ταύτας διαλέκτους, Έλληνικήν [= αρχαία Ελληνική], πεζήν, ήτοι άπλήν Ρωµαϊκήν, Λατινικήν και Ίταλικήν, Βενετία 1757' 
Γεωργίου Βεντότη, Λεξικον τρίγλωσσον, τής Γαλλικής, τής Ιταλικής και Ρωµαϊκής διαλέκτου, 3 τόµ., Βιέννη 1790- Karl Weigel, Λεξικον 
Άπλορωµαϊκόν, Γερµανικον και Ίταλικόν, Λειψία 1796. 

16. Τα λεξικά αυτά αναφέρονται στη λεξικογραφική έρευνα τού Σ. Περάκη (έ.α.) µε τις εξής βιβλιογραφικές πληροφορίες: Λάµπρου 
Μπούµπα, Λεξικον τετράγλωσσον τής 'Ιταλικής, Ρωµαϊκής, 'Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσης, Βενετία 1750' [άνευ συγγραφέως], Λεξικον 
Ρωµαϊκής 'Απλούν, Μόσχα 1783" Μεθοδίου, Λεξικον 'Απλούν παλλαϊκον τής εν χρήσει γλώσσας των σηµερινών Ελλήνων [µετάφρ. από 
Ρωσικά], Μόσχα 1795. 

17. Βιβλιογραφικά στοιχεία: Σκαρλάτου Βυζαντίου, Λεξικον Έλληνικον και Γαλλικόν, 'Αθήναι 1846· Μ. Περίδου, Λεξικον Έλληνικον και 
Ίταλικόν, Έρµούπολις 1854- Αγγ. Βλάχου, Λεξικον Έλληνογαλλικόν, 'Αθήναι 1897- Ν. Κοντοπούλου, Λεξικον Έλληνογαλλικόν, 'Αθήναι 
1889. 

18. Για τα εννοιολογικά λεξικά, βλ. κατωτ. όσα λέγονται επ' ευκαιρία τού κατ' εξοχήν εννοιολογικού λεξικού τής Ν. Ελληνικής, τού λεξικού 
τού Βοσταντζόγλου. 

19. Βιβλιογραφικά: Γ. Παπαζαχαρίου, Λεξικον Ρωµαϊκο-σλαβωνικόν, Βούδα Ουγγαρίας 1803· Π. Βερού -1. Ιαννούλη, Όνοµαστικόν Έλλη-
νικον, Μόναχο 1828. 

20. Τα βιβλιογραφικά στοιχεία των λεξικών αυτών είναι: F.D. Dehèque, Λεξικον τής Γραικικής και Γαλλικής γλώσσης - Dictionnaire Grec 
Moderne-Français, Paris 1825- J. Schmidt, Λεξικον Άπλοελληνικον και Γερµανικον, 2 τόµ., Λειψία 1825-7- Poppleton, Όνοµαστικόν τε-
τράγλωσσον Γαλλαγγλογραικελληνικόν, Μόναχο 1834· R. Lowndes, A Modern Greek and English Lexikon, to which is prefixed an 
Epitome of Modern Greek Grammar, London/Corfu 1837' É. Legrand, Nouveau dictionnaire grec moderne-français, Paris 1882. 
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Όσο χρήσιµα και επιβοηθητικά τής περιγραφής και γνώσης τού λεξιλογίου τής Ν. Ελληνικής και αν υπήρξαν τα 
προηγούµενα λεξικά, η λεξικογραφία τής Ν. Ελληνικής αρχίζει να υπάρχει, κυρίως, από τότε που εµφανίζονται δύο 
έργα: τα "Ατακτα τού Αδ. Κοραή (εκδίδονται τµηµατικά κατά τα έτη 1829-35) και το πρώτο συγκροτηµένο λεξικό τής 
Ν. Ελληνικής, το Λεξικόν τής καθ' ηµάς ελληνικής διαλέκτου (δηλ. Λεξικό τής ∆ηµοτικής) τού Σκαρλάτου Βυζαντί-
ου (έκδ. 1835). 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ Τα "Ατακτα τού Κοραή αποτελούν την πρώτη σηµαντική προσπάθεια σύνταξης ενός ιστορικού ΤΟΥ 
ΚΟΡΑΗ λεξικού τής Ν. Ελληνικής, απαύγασµα τής σοφίας τού Κοραή στα θέµατα τής ελληνικής γλώσσας και στα 
κείµενα τής Ελληνικής από των αρχαίων µέχρι των νεοτέρων χρόνων. Και µπορεί µεν το Λεξικό τού Κοραή να 
αποκαλείται από τον ίδιο, µετριοφρόνως και απολογητικώς, "Ατακτα21, στην πραγµατικότητα όµως είναι το πρώτο 
ερµηνευτικό και ετυµολογικό λεξικό τής Ελληνικής µε αφετηρία τη Ν. Ελληνική και αναφορές σε ολόκληρη την 
ελληνική γλώσσα. ∆ικαίως έχει λεχθεί από τον Άνθιµο Παπαδόπουλο, διευθυντή και εκδότη των τριών πρώτων 
τόµων τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας Αθηνών, ότι: «Τά "Ατακτα είναι ή πρώτη και ή µόνη µέχρι τούδε [το 
1933 που εκδίδεται ο α' τόµ. τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας] όσωπούν άξια λόγου απόπειρα συντάξεως 
ιστορικού λεξικού τής νέας 'Ελληνικής γλώσσης^2. Ήδη από το 1812, στα Προλεγόµενα του στην έκδοση των 
«Βίων» τού Πλουτάρχου, δηλ. 17 χρόνια πριν από την έκδοση των Άτακτων, ο Κοραής είχε εκτενώς ασχοληθεί µε 
την ανάγκη και τη σηµασία τής εκδόσεως ενός Λεξικού τής κοινής (νεοελληνικής-δηµοτικής) γλώσσας για την 
παιδεία τού Γένους και είχε προδιαγράψει τις αρχές στις οποίες πρέπει να στηριχθεί η συγκέντρωση τού γλωσσικού 
υλικού («ή συνάθροισις των λέξεων») αναφερόµενος στο περιεχόµενο και στη µεθοδολογία τής σύνταξης του23. 
Ειδικότερα για τη σηµασία τού Λεξικού έγραφε: «Έάν έξετάσωµεν την ίστορίαν, θέλοµεν εύρείν, δτι άπό την 
ερευναν των λέξεων άρχισεν ή παιδεία και των σηµερινών φωτισµένων εθνών. Ιταλοί, 'Ισπανοί, Γάλλοι, Γερµανοί, 
"Αγγλοι, πολύν καιρόν πριν ai επιστήµαι αναβώσιν εις τον όποιον σήµερον τάς βλεποµεν βαθµόν, άρχισαν νά 
συναθροίζωσι την ϋλην τής γλώσσης, και κατέβαλαν τά πρώτα θεµέλια τών Λεξικών^4. Ειδικότερα επισηµαίνει το 
παράδειγµα τού Λεξικού τής γαλλικής γλώσσας, το οποίο συνέταξε ήδη από το 1639 η Γαλλική Ακαδηµία, και τις 
εκδόσεις των πρώτων ετυµολογικών λεξικών για νεότερες γλώσσες από τον Γάλλο Μενάγιο (Ménage) και από αυτόν 
ακόµη τον Γερµανό φιλόσοφο Λεϊβνίτιο (Leibniz)25. Ακολουθώντας τον Επίκτητο (τού οποίου το έργο είχε εκδώσει και 
σχολιάσει) τόσο στη διδασκαλία του ότι «αρχή παιδεύσεως ή τών ονοµάτων επίσκεψις^6 όσο και στην έµφαση που 
έδιδε στη διαχρονική προσέγγιση των λέξεων (για να µιλήσουµε µε σύγχρονους επιστηµονικούς όρους), δηλ. στην 
παρακολούθησιν21 τής αρχής των λέξεων (ό,τι ονοµάζουµε ετυµολογία) και όχι στην απλή χρήσιν2% τους, 

21. Πρόκειται, όπως παρατηρεί ο ίδιος ο Κοραής, για ό,τι συνήθως ονοµάζεται «Σύµµικτα» ή «Παντοδαπά» ή «Ποικίλα» κ.λπ. o Κοραής 
υιοθέτησε τον όρο "Ατακτα τού αρχαίου (µεταγενέστερου) Κώου ποιητή Φιλητά: «Του Φιλητά τά "Ατακτα, έπιγραφόµενα έτι και 
"Ατακτοι γλώσσαι, Γσως δέν έπωνοµάσθησαν ούτως, πλην διότι δέν τάς έταξε κατ' άλφαβητικήν, ή άλλην τινά συνεχή σειράν, άλλα τάς 
έσηµείονεν ώςτοῦήρχοντο εις νουν, και ώς το έσυγχώρει ό καιρός. "Οπως αν ήναι, τόσον πλέον µ' άρεσεν ό Φιλητάς, όσον ενδέχεται νά 
ήναι και τών Άτακτων 'κείνου άτακτότερα τά ιδικά µου "Ατακτα» ("Ατακτα, τόµ. Α', σ. β'-γ'). Το περιεχόµενο των Άτακτων ορίζεται από 
τον Κοραή ως εξής: «Έσώρευσα εις αυτά 'Εξηγήσεις λέξεων και τής παλαιάς και τής σηµερινής ηµών γλώσσης, Ύλην όλίγην ή µάλλον 
"Υλης Λεξικού κοινού δοκίµιον, γραµµατικά τίνα, ηθικά, πολιτικά, ιστορικά, αρχαιολογικά, ίσως και θεολογικά υποµνήµατα- όλα ατελή, όλα 
άξεστα, όλα άνεπίκριτα, εις ενα λόγον, "Ατακτα» (αυτ.) 

22. Α. Α. Παπαδόπουλου, Προλεγόµενα. 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας Ελληνικής τής τε κοινώς οµιλούµενης και τών ιδιωµάτων, τόµ. Α' (Α-
AM), σ. ε', 'Αθήναι 1933. Πβ. και ∆. Βαγιακάκου, «Τά "Ατακτα τού Άδαµ. Κοραή ώς τό πρώτον Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης», 
Πρακτικά Συνεδρίου «Κοραής και Χίος», τόµ. Α', Αθήνα 1984, σ. 109-130. 

23. 'Αδαµαντίου Κοραή, Άτακτα, ήγουν παντοδαπών εις τήν Άρχαίαν και την Νέαν Έλληνικήν γλώσσαν αυτοσχεδίων σηµειώσεων και τίνων 
άλλων υποµνηµάτων αυτοσχέδιος Συναγωγή, 5 τόµ., Έν Παρισίοις, Έκ της Τυπογραφίας Κ. Έβεράρτου, 1828-1835. Από τους 5 τόµους, 
λεξικογραφικό υλικό («γλωσσογραφικής ύλης δοκίµιον») περιλαµβάνεται µόνο στους τόµους Β' (1829), ∆' (1832) και Ε'(1835). 

24. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα [= Συλλογή τών εις τήν Έλληνικήν Βιβλιοθήκην και τα Πάρεργα Προλεγοµένων καί τίνων Συγγραµµατίων τού 
Αδαµαντίου Κοραή, τόµ. Α, Έν Παρισίοις 1833], σ. 496. 

25. «Άπ' αυτήν τήν δεκάτην εκτην εκατονταετηρίδα άρχισαν οί Γάλλοι τάς περί τής γλώσσης των έρευνας και εις τήν δεκάτην έβδό-µην 
έπεχείρησεν ή Γαλλική 'Ακαδηµία νά συναθροίζη τήν ϋληντοῦΛεξικού της, τον αυτόν χρόνον (1639), δτε είδε τό φως ό Ευριπίδης τής 
Γαλλίας, ό µέγας 'Ρακίνας, καί τρεις χρόνους µετά τήν γέννησιντοῦπερίφηµου Σατυρικού Βοϊλλώ [ενν. τον Μπουαλώ | Boileau]. Ό 
Μενάγιος [ενν. τον Μενάζ | Ménage, ο οποίος έγραψε το 1694 το Dictionaire étymologique, ou Origines de la langue française] έξέδωκε 
τό Έτυµολογικόν τής Γαλλικής κατά τό 1650ό έτος καί ό αυτός πάλιν τό Έτυµολογικόν τής 'Ιταλικής κατά τό 1685. Εις τον αυτόν σχεδόν 
καιρόν ό δοξάσας τήν Γερµανίαν µέγας Λεϊβνίτιος [ενν. τον Λάιµπνιτς | Leibniz] δέν έκρινε τής φιλοσοφίας του άνάξιον νά άσχοληθή εις 
ετυµολογικάς έρευνας (Σηµ. Κοραή: Ώς τό µαρτυρεί τό έπιγραφόµενον αύτοϋ βιβλίον 'Ετυµολογικοί συλλογαί, Collectanea Etymologica)», 
Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 496-7. 

26. o Κοραής παρατηρεί για την αρχή αυτή ότι: «∆έν τό λέγει άφ' εαυτού ό 'Επίκτητος, άλλα τό φέρει µαρτύριον άπό τον Άντισθένην µετά τον 
όποιον ονοµάζει καί τον Χρύσιππον καί τον Κλεάνθην, καί τον Ζήνωνα, καί προ τούτων τον Σωκράτην, ώς έρευνητάς τών λέξεων». Αδ. 
Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α, σ. 495-6, υποσηµ. 1. 

27. Το σχετικό χωρίο από τις ∆ιατριβές Επικτήτου τού Αρριανού στην έκδοση τού Κοραή (Άρριανού, ∆ιατριβαί 'Επικτήτου II, ιδ', 15, σ. 108-
9) έχει ως εξής: «Πόθεν ούν άρξασθαι δει; [...] Ερώ σοι, ότι πρώτον δεϊ σε τοις όνόµασι παρακολουθεϊν [...] Πώς ούν χρώµαι αύτοϊς; 
Οϋτως ώς οί αγράµµατοι ταϊς έγγραµµάτοις φωναϊς, ώς τά κτήνη ταϊς φαντασίαις- άλλο γάρ έστι χρήσις, άλλο παρακο-λούθησις», Αδ. 
Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 497-8, υποσηµ. 2. 

28. Η σηµερινή επιστηµονική θέση τής γλωσσικής επιστήµης και ειδικότερα τού κλάδου τής σηµασιολογίας είναι ότι η σηµασία µιας λέξης 
είναι στενά συνυφασµένη και εξαρτηµένη από τη/τις χρήσεις της: «πρωτοτυπική» (πυρηνική) σηµασία και εφαρµογή τής σηµασίας 
(χρήσεις) αλληλοπροσδιορίζονται. ιδιαίτερη έµφαση στη χρήση ως βάση προσδιορισµού τής σηµασίας των λέξεων έδωσε ο φιλόσοφος 
τής γλώσσας L. Wittgenstein («Η σηµασία µιας λέξης είναι η χρήση της στη γλώσσα»). Σήµερα «η σηµασία ως χρήση» (meaning-is-use) 
είναι µία από τις κύριες µορφές προσέγγισης τής σηµασίας, ιδίως στη λεξικολογία (πβ. Γ. Μπαµπινιώτη, Εισαγωγή στην Σηµασιολογία, 
Αθήνα 1985, σ. 8, 24 κ.α.). Άλλωστε, ότι η χρήση καθορίζει γενικότερα τον κανόνα (norma) τής γλώσσας στο λεξιλογικό 
(σηµασιολογικό) αλλά και στα άλλα επίπεδα τής γλώσσας είναι ευρύτερα παραδεκτό από τους χρόνους τού Οράτιου, ο οποίος όρισε (De 
Arte Poetica 70-72) ότι «usus norma loquendi». Πολύ εύστοχα ο λεξικογράφος και καθηγητής τής λατινικής φιλολογίας στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών Στέφανος Κουµανούδης (1818-1899) µετέφρασε στο Λεξικό του (Συναγωγή νέων λέξεων υπό τών λο- 
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ο Κοραής έγινε ο κύριος υποστηρικτής και εισηγητής τής συντάξεως ενός ιστορικού λεξικού τής νεοελληνικής γλώσ-
σας: «µεταβαίνοντες από τής αµαθίας το σκότος, πρέπει να πλησιασωµεν τάς οποίας εως τώρα εµεταχειριζοµεθα 
λέξεις εις την λαµπάδα τής φιλοσοφίας· πρέπει νά έρευνήσωµεν τί έσήµαινε πάσα µία άπ' αύτάς εις τους προγόνους 
ηµών, τί έκατάντησε νά σηµαίνη εις ηµάς και τις είναι ή κυρία της σηµασία, παραβαλλοµένης µε τάς ανάλογους τών 
φωτισµένων εθνών λέξεις»?9. 

Ο Κοραής θεωρεί απαραίτητη τη συστηµατική καταγραφή των λέξεων που χρησιµοποιούν στην οµιλία τους οι Έλ-
ληνες σε όλη την Ελλάδα: «πρέπει [...[ νά συναθροισθώσιν ai λέξεις και φράσεις, εις ενα λόγον, ή υλη τής γλώσσης 
δλη απ' ολας τάς πόλεις και χώρας τής Ελλάδος»30. Ο Κοραής δηλ., ελλείψει µιας πραγµατικά κοινής31 στους χρόνους 
του, δηλ. µιας πανελλήνιας κοινής οµιλούµενης γλώσσας, εισηγείται τη συγκέντρωση τού λεξιλογίου όλων των 
ελληνικών διαλέκτων και ιδιωµάτων32 τής εποχής του. Αυτό το προτείνει σκόπιµα αποβλέποντας: α) στον «καθαρ-
µόν τής γλώσσης από αλλοφύλους λέξεις»*3 (στην αντικατάσταση δηλ. των πολλών τότε ξένων λέξεων µε λέξεις ελ-
ληνικές από τον θησαυρό τής προφορικής γλώσσας των διαλέκτων και ιδιωµάτων)· β) στο να διδάξει διά των λέξεων 
και τα ίδια τα πράγµατα, αφού «τά ονόµατα [δηλ. οι λέξεις] εντυπονουσι µονιµωτερον είς την ψυχήν τάς ιδέας τών 
πραγµάτων>έΑ· γ) στην αποφυγή άχρηστων νεολογισµών, όταν υπάρχουν ήδη οι κατάλληλες λέξεις: «ή συνά-θροισις 
τής ύλης τής γλώσσης και εις Λεξικον καταχώρισις έχει τούτο, ότι µας φυλάσσει από τον κίνδυνον νά πλάσσωµεν 
νέας λέξεις, αµφιβόλου πολλάκις αρχής και γενέσεως διά πράγµατα, τά οποία προ πολλού έχουν όνοµα σηµαντικόν 
εις την γλώσσαν. Αι µη άναγκαϊαι πλάσεις τών ονοµάτων δέν πλουτίζουσι τάς γλώσσας»35, δ) στο ότι η γνώση τής 
σύγχρονης γλώσσας θα βοηθήσει (σταθερή αντίληψη τού Κοραή36) στην «εύκολωτέραν τής αρχαίας Ελληνικής 
γλώσσης µάθησιν». Τέλος, ο Κοραής προέτεινε37 να τυπωθεί σε µια πρώτη µορφή όλος ο γνωστός γλωσσικός 
θησαυρός και δίπλα σε κάθε τυπωµένη σελίδα να υπάρχει µία λευκή, που να συµπληρώνεται µε πληροφορίες 
(άλλους τύπους, πρόσθετες σηµασίες, φράσεις, παροιµίες, λέξεις που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη µορφή τού 
λεξικού κ.λπ.), τις οποίες θα συλλέγουν, χωριστά κινούµενοι, δύο νέοι λόγιοι περιερχόµενοι όλη την Ελλάδα38. 

γίων πλασθεισών άπό τής 'Αλώσεως µέχρι τών καθ' ηµάς χρόνων, Αθήνα 1900, λ. εξόντωσις) ως εξής τους στίχους τού Οράτιου: «Πολλαί 
νεκραί θ' αναστηθούν και άλλαι θ' αποθάνουν | λέξεις τα νΰν τιµώµεναι, αν το θελήσ' ή χρήσις | παρ' ή εστί το δίκαιον και ό 
κανώντοῦλέγειν». 

29. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 497. 
30. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 499. 
31. «Κοινή», µε την έννοια µιας ενιαίας και οµοιόµορφης προφορικής γλώσσας σε όλη την Ελλάδα, δεν υπήρχε ακόµη στις αρχές τού 19ου 

αιώνα. Οι λόγιοι µιλούν και γράφουν µια λόγια έως αρχαΐζουσα γλώσσα, ενώ η προφορική λαλιά των απλών ανθρώπου είναι ακόµη 
διαλεκτικά διαφοροποιηµένη σε έντονο βαθµό και µε πολλούς ξενισµούς, o Κοραής είναι η πρώτη προσωπικότητα λογίου µε ευρύτερη 
απήχηση στον Ελληνισµό, που υποστηρίζει συστηµατικά την ανάγκη υιοθέτησης ενιαίας µορφής γραπτής και προφορικής γλώσσας στην 
Ελλάδα και ως τέτοια προβάλλει την «κοινή», όπως την ονοµάζει, γλώσσα, δηλ. την απλή οµιλούµενη, καθαρισµένη (συστηµατικά οµιλεί 
για «καθαρµόν») από τις ξενικές λέξεις και ό,τι ο Κοραής λανθασµένα (κατά τα διδάγµατα τής γλωσσικής επιστήµης) αποκαλεί 
«χυδαϊσµούς» (π.χ. τη χρήση ενεστωτικού τύπου φράζω αντί τού φράσσω), στους οποίους εντάσσει και τους έντονα διαλεκτικούς τύπους 
(στο σηµείο αυτό οι απόψεις τού Κοραή δεν είναι απολύτως σαφείς, αν δεν είναι ενίοτε και αντιφατικές). Οπωσδήποτε, ο Κοραής 
εστράφη και αγωνίστηκε σκληρά εναντίον τής καθιέρωσης τής (ευρέως τότε υποστηριζόµενης) αρχαίας γλώσσας, τής «Ελληνικής», 
όπως την αποκαλούσαν, ως επίσηµης γλώσσας τού ελεύθερου ελληνικού έθνους, αντιπαρατάσσοντας στην «Ελληνική» την «κοινή», 
δηλ. την απλούστερη προφορική γλώσσα τού λαού, ό,τι (µε µεταγενέστερους τού Κοραή όρους) θα ονοµάζουµε «δηµοτική». Ωστόσο, η 
«κοινή» τού Κοραή, ας το ξεκαθαρίσουµε, δεν είναι η δηµοτική τού Σολωµού ή των δηµοτικών τραγουδιών, αλλά µια «λογιότερη» σε 
(γραµµατικούς και συντακτικούς) τύπους και σε λεξιλογικά στοιχεία γλώσσα, µε έντονα προσωπικό χαρακτήρα (το ύφος τού Κοραή) και 
µε φανερή ακόµη την ανάµειξη απλών και λογιότερων λέξεων και δοµών. Βλ. Γ. Μπαµπινιώτη, «Αδαµάντιος Κοραής» στο Ελληνική 
Γλώσσα: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον, Αθήνα, Εκδ. Gutenberg 1994, σ. 41-53. 

32. Για τη διάκριση διαλέκτων και ιδιωµάτων, βλ. το Σχόλιο στο λ. διάλεκτος τού παρόντος Λεξικού. 
33. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 499. 
34. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 500. 
35. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 500-501. 
36. o Αδ. Κοραής ήταν ο πρώτος που είδε την ελληνική γλώσσα στην ιστορική της ενότητα και που δίδαξε σταθερά και σε κάθε ευκαιρία την 

ανάγκη να γνωρίζουν οι Έλληνες τόσο τη σύγχρονη κοινή γλώσσα όσο και την αρχαία ελληνική γλώσσα, στην οποία ανάγεται το κύριο 
µέρος τής δοµής και τού λεξιλογίου της. Η θέση τού Αδ. Κοραή στη σχέση αρχαίας και νέας Ελληνικής συνοψίζεται στη γνωστή ρήση 
του (από επιστολή του προς τον Αλέξανδρο Βασιλείου): «Χωρίς τήν άκριβεστάτην εϊδησιν τής [αρχαίας] Ελληνικής, όστις καταγίνεται εις 
το νά διόρθωση τήν κοινήν ή να δώση είς αυτήν κανόνας ή νά κρίνη καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον, περιπατεί είς τήν σκοτίαν και δέν 
ήξεύρει µήτε που υπάγει µήτε τί κάµνει» {Αλληλογραφία, τόµ. Β', σ. 116). Βεβαίως, είναι γνωστό ότι ο Κοραής, όπως και ο Μ. Deffner 
(∆έφνερ) και ο Κ. Foy (ΦΟυ), παρεγνώρισαν τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη διαµόρφωση τής Ν. Ελληνικής η γλώσσα των 
Βυζαντινών τής πρώιµης περιόδου. Το ίδιο συνέβη ακόµη και µε γλωσσολόγους, µε εγκρατείς φιλολόγους και λεξικογράφους, όπως τον 
Στ. Κουµανούδη (πβ. Κ.θ. ∆ηµαρά, Προλεγόµενα στη «Συναγωγή» τού Στ. Κουµανούδη [Αθήνα 1980], σ. XXX κ.εξ.) και, πολύ 
περισσότερο, µε τον Αθανάσιο Χριστόπουλο και την περίφηµη «Αιολοδωρική θεωρία» του, που εξηγούσε την προέλευση τής Ν. 
Ελληνικής απευθείας από την αρχαία (και µάλιστα από την αιολική και τη δωρική διάλεκτο!), αγνοώντας το Βυζάντιο. Τα πράγµατα 
αποκατέστησε επιστηµονικώς στην ορθή τους βάση ο Γ. Χατζιδάκις, ο οποίος απέδειξε ότι η Ν. Ελληνική προήλθε από τη Μεσαιωνική 
Ελληνική των Βυζαντινών και αυτή από την Αλεξανδρινή Κοινή, η οποία ανάγεται στην αττική διάλεκτο και δι' αυτής στην αρχαία 
ελληνική γλώσσα. Έτσι, ο Χατζιδάκις αποκατέστησε την αδιάσπαστη προφορική παράδοση και εξέλιξη τής ελληνικής γλώσσας από τού 
Οµήρου µέχρι τη σύγχρονη Ελληνική χωρίς χάσµατα, όπως αυτά που δηµιουργούνταν από την παραγνώριση τού Βυζαντίου (βλ. ιδίως Γ. 
Χατζιδάκι, Περί τής ένότητος τής ελληνικής γλώσσης. Επιστ. Επετ. Παν. Αθηνών 5, 1908-9, σ. 47-151). Στον ιστορικό χώρο, 
προηγήθηκαν στην αποκατάσταση τού Βυζαντίου ο Σπυρίδων Ζαµπέλιος και, κυρίως, ο ιστορικός Κωνσταντίνος Πα-παρρηγόπουλος, 
ενώ στη µελέτη τής ιστορικής συνέχειας τής γλώσσας τα θεµέλια έθεσε ο συγγραφέας τής πρώτης ιστορίας τής ελληνικής γλώσσας 
(∆οκίµιον ιστορίας τής ελληνικής γλώσσης, Αθήνα 1871) γλωσσολόγος ∆ηµήτριος Μαυροφρύδης. Για τη συµβολή τού Γ. Χατζιδάκι στη 
συνειδητοποίηση τής ιστορικής συνέχειας τής ελληνικής γλώσσας, βλ. Γ. Μπαµπινιώτη: «Γ. Χατζιδάκις» στο Ελληνική γλώσσα: 
Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον, Αθήνα, εκδ. Gutenberg 1994, σ. 55-75 και ∆. Βαγιακάκου, Γ. Ν. Χατζιδάκις. Βίος και έργον. Προτάσσεται στο Γ. 
Χατζιδάκι, Γλωσσολογικοί "Ερευναι, τόµ. Β', Αθήνα 1977, σ. 1-143. 

37. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 502. 
38. Αδ. Κοραή, 'Ελληνική Βιβλιοθήκη, τόµ. Γ (1809), Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, σ. ηθ': «∆ιά νά συναχθή τοιαύτη ύλη, ανάγκη νά πε- 
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Στην πρόταση τού Κοραή, γλωσσολογικά επεξεργασµένη, συµπληρωµένη, επιστηµονικά συστηµατοποιηµένη και προ-
σαρµοσµένη στα πραγµατικά δεδοµένα τού 20ού αιώνα, στηρίχθηκε ο Γ. Χατζιδάκις39, ο πατέρας τής ελληνικής γλωσ-
σολογίας, για να προτείνει και να προωθήσει τη σύνταξη ιστορικού λεξικού τής ελληνικής γλώσσας, τού ιστορικού λεξικού 
τής Νέας Ελληνικής, που άρχισε να εκδίδει η Ακαδηµία Αθηνών από το 1933. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε ένα αρχικό 
στάδιο τής σύνταξης τού ιστορικού λεξικού τής Ακαδηµίας συζητήθηκε και εφαρµόστηκε τροποποιηµένη ακόµη και η 
πρακτική υπόδειξη τού Κοραή για τη συλλογή γλωσσικού υλικού µε συµπλήρωση τυπωµένων σχεδίων τού Λεξικού. 

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ Στον Κοραή το λεξικό παίρνει για πρώτη φορά έναν ιδεολογικό χαρακτήρα, αφού θεωρείται ΚΑΙ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ 

απαραίτητο εργαλείο για τη γλώσσα και την παιδεία τού Γένους µέσα στη διαφωτιστική προσπάθεια τού Κοραή. Η γνώση τής 
γλώσσας, νέας (κοινής) και αρχαίας («Ελληνικής»), φρονεί ο Κοραής, οδηγεί στην παιδευτική ανύψωση τού Γένους και στη 
συνειδητοποίηση τής ιστορίας και τού πολιτισµού του. Οι λέξεις για τον Κοραή δεν δηλώνουν απλές πληροφορίες, αλλά είναι 
«σύµβολα µε τα όποια το "Εθνος εκφράζει τάς ιδέας του»40. Γλώσσα, νόηση και κόσµος τής πραγµατικότητας για τον Κοραή 
συνδέονται άρρηκτα µεταξύ τους, ακριβώς όπως διδάσκει και η σύγχρονη γλωσσολογία. «Λέξεις-ιδέες-πράγµατα» είναι το 
τρίπτυχο µε το οποίο αντιµετωπίζει ο Κοραής τη γλώσσα µέσα από έναν φιλοσοφικό προβληµατισµό που µονίµως τον 
απασχολεί41 και από µια ιδεολογική θεώρηση τής γλώσσας στο πλαίσιο τού ∆ιαφωτισµού. Αυτό το τρίπτυχο καλείται να 
υπηρετήσει, πάνω απ' όλα, και το Λεξικό, γιατί αλλιώς, «τό άδιόριστον των λέξεων γεννά το άκατάστατον των ιδεών και τοϋτο 
πάλιν το άκατάστατον των πράξεων»42. Το Λεξικό, λοιπόν, πρέπει να ορίσει προσεκτικά τις λέξεις, να δώσει σαφή ορισµό των 
σηµασιών43 («ιδέες» τις λέει ο Κοραής) που δηλώνει κάθε λέξη. Γι' αυτό και συνιστά, µέσα από το λεξικό, µια βαθύτερη 
γνώση τής λέξης, µια διαχρονική-ετυµολογική προσέγγιση της: «µακρυνόµεναι [οι υστερογενείς µεταφορικές σηµασίες] από 
την ετυµολογιαν της πρώτης κυρίας λέξεως, φέρουσι συγχυσιν εις τάς άγυµνάστους κεφάλας, έάν δέν εξηγώνται ακριβώς εις τά 
Λεξικά τής γλώσσης»44.0 ίδιος δίνει χαρακτηριστικά παραδείγµατα45 (τις λέξεις πλούτος, θαύµα, άγιος, δίκαιο) που η άγνοια τής 
αρχικής σηµασίας (ετυµολογίας) οδηγεί σε ατελή γνώση τής σύγχρονης σηµασίας, ενίοτε και σε παρερµηνεία. Γενικότερα ο 
Κοραής θέτει τη λεξικογραφία στην υπηρεσία τής γνώσης, δηλ. τής µόρφωσης και τής παιδείας: «Μεγάλην λοιπόν ώφέλειαν 
θέλει προξενήσειν εις την γλώσσαν και είς τα γένος, όστις περιέλθη την 'Ελλάδα δλην διά µόνην την ερευναν και συνάθροισιν των 
λέξεων. Είς αυτόν πρέπει όχι το Λε-ξιθήρας άλλα τό Γνωσιθήρας όνοµα»46. Ο µελετητής τού Νεοελληνικού διαφωτισµού και 
τού Αδ. Κοραή, ο Κ.Θ. ∆ηµαράς, σε ένα έξοχο κείµενο του µε τίτλο «Λεξικογραφία και ιδεολογία», που χρησιµεύει ως 
Προλεγόµενα στην επανέκδοση (το 1980) τού Λεξικού τού Στ. Κουµανούδη, παραλληλίζει εύστοχα47 την ιδεολογία που 
χαρακτήριζε τους δύο άνδρες (Κοραή και Κουµανούδη) σε σχέση µε τη γλώσσα (ιδιαίτερα τους νεολογισµούς)48 και την 
παιδεία. Γρά- 

ριέλθωσι την Εύρωπαϊκήν και Άσιακήν 'Ελλάδα και τάς νήσους αυτών δύο νέοι λόγιοι, είςτοῦάλλου χωριστά, έχοντες δύο Λεξικά τής κοινής 
γλώσσης, µε προσκολληµένον φύλλον εν άγραφον είς εκαστον φύλλον τυπογραφηµένον και νά συνάξωσι µε τήν έσχάτην άκρίβειαν όχι µόνον 
τάς λέξεις, δσαι λείπουσιν ακόµη άπα τά κοινά Λεξικά, άλλα και τάς φράσεις τής γλώσσης και αύτάς τάς παροιµίας, όσας έχει καθηµέραν εις 
τό στόµα ô κοινός λαός». Αξίζει να σηµειωθεί ότι τη µέθοδο αυτήν, µεταξύ άλλων, ακολούθησαν αργότερα οι υπεύθυνοι τής συντάξεως 
τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας (πβ. Ανθ. Παπαδόπουλο, Προλεγόµενα στον Α' τόµ. τού ΙΛΑ, σ. ι'), γεγονός στο οποίο 
αναφέρεται εκτενώς και ο Μ. Τριανταφυλλίδης (Υπόµνηµα περίτοῦιστορικού λεξικού, Άπαντα Μ. Τριανταφυλλίδη, τόµ. Β', 1963, ιδίως σ. 
435 κ.εξ.). 

39. o Γ. Χατζιδάκις επέµεινε ιδιαιτέρως στην ανάγκη εκδόσεως ενός (επιστηµονικά συντεταγµένου) λεξικού ολόκληρης τής ελληνικής 
γλώσσας, ενός ιστορικού λεξικού τής Ελληνικής. Τις σκέψεις του για το Λεξικό τής Ελληνικής έχει διατυπώσει σε σειρά δηµοσιευ 
µάτων του, των οποίων κυριότερα [αναδηµοσιευµένα στο Γ. Χατζιδάκι, Γλωσσολογικαί "Ερευναι, τόµ. Α' (1934) και τόµ. Β' (1977)] εί 
ναι: 

1909α     Σκέψεις τινές περί τής συντάξεωςτοῦελληνικού λεξικού. Περ. «Παναθήναια» τόµ. 9, τεύχ. 15 Απρ., σ. 3-6 [= 
Γλωσσολ. "Ερευναι, τόµ. Β', σ. 120-125]. 

1909β     Περί τής επιστηµονικής ανάγκης ενός λεξικού τής ελληνικής γλώσσης. Τεσσερακονταετηρίς Κ.Σ. Κόλπου (Αθήνα), σ. 
7-34 [= Γλωσσολ. "Ερευναι, τόµ. Α, σ. 471-489]. 

1912     Περίτοῦελληνικού λεξικού. Περ. «'Αθηνά», τόµ. 24, σ. 373-384 [= Γλωσσολ. "Ερευναι, τόµ. Β', σ. 129-136]. 1927     
Περί των σπουδών καιτοῦλεξικού τής Νέας 'Ελληνικής γλώσσης. «Πρακτικά Ακαδηµίας 'Αθηνών», τόµ. 2, σ. 531-541 [= 
Γλωσσολ. "Ερευναι, τόµ. Β', σ. 457-464]. 
1929     Περί τής ανάγκης λεξικού τής Μεσαιωνικής 'Ελληνικής γλώσσης. Περ. «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 

τόµ. 6, σ. 14-16 [= Γλωσσολ.Έρευναι, τόµ. Β', σ. 494-496]. 
40. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α, σ. 496. 
41. Αδ. Κοραή, Ελληνική Βιβλιοθήκη, τόµ. Γ(1809), σ. ια' (υποσηµ. 1): «Μήν ενοχληθή ό αναγνώστης άπό τήν συχνην 

επανάληψιντοῦονόµατος τής Φιλοσοφίας. [...] ότι τίποτε καλόν χωρίς αυτής νά κατορθωθή δέν είναι δυνατόν». 
42. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 496 (υποσηµ.). 
43. Για τη διαφορά σηµασίας, εννοίας (ιδέας) και νοήµατος, βλ. το Σχόλιο στη λ. σηµασία τού παρόντος Λεξικού. 
44. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α, σ. 504 κ.εξ. 
45. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 503. 
46. Αδ. Κοραή, Προλεγόµενα, τόµ. Α', σ. 503. 
47. Κ.Θ. ∆ηµαρά, «Λεξικογραφία και ιδεολογία». Προλεγόµενα στην έκδοση (τού 1980) τού Στ. Κουµανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων ύπό 

των λογίων πλασθεισών άπό τής 'Αλώσεως µέχρι τών καθ' ηµάς χρόνων, α' έκδ. 1900, σ. xxxix κ.εξ. 
48. o Κοραής, αποβλέποντας στη «διόρθωση» και στον «καθαρµό» τής κοινής γλώσσας από τους ξενισµούς, είναι «ο πρώτος διδάξας» στην 

αξιοποίηση τού λεξιλογικού θησαυρού τής αρχαίας µε τη µορφή, σηµασιολογικών κυρίως, νεολογισµών (αρχαίες λέξεις µε την παλιά 
τους σηµασία ή µε άλλη νέα) για την αντικατάσταση ξένων λέξεων ή την απόδοση νέων εννοιών (όρων κ.λπ.). Ωστόσο, τη συστηµατική 
καταγραφή των νεολογισµών που πλάστηκαν στη λόγια γλώσσα για να δηλωθούν νέες έννοιες οφείλουµε στον Στ. Κουµανούδη 
(Συναγωγή νέων λέξεων..., 1900). 
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φει για το λεξικογραφικό έργο τού Κουµανούδη: «"Οµως εκείνο πού διατρέχει την δλη δοµή τής εργασίας [ενν. στο Λεξικό τού 
Κουµανούδη] είναι ή ροπή προς τήν ενότητα ανάµεσα στον αρχαίο και τον νεότερο ελληνικό κόσµο, ή θέληση για να καταστεί τό 
ενωτικό στοιχείο τής παιδείας πιο δεµένο, πιο ισχυρό»49 και «"Ετσι φανερώνεται νά είναι εκείνος [ενν. ο Κουµανούδης] πού 
έδωροφόρησε στην νέα ελληνική παιδεία τον µοναδικό αυτόν θησαυρό, τήν Συναγωγή [...] Λεξικό, αν θέλει κανείς, νεολογισµών, 
ασφαλώς- άλλα, ιδίως, τήν έκφραση, υψηλή σε λιτότητα, εθνικής ψυχολογίας και ιδεολογίας (τις όποιες οφείλουµε νά µήν 
παραβλέψουµε), µας προσφέρει τό στοχαστικό τούτο βιβλίο»50. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ    Η άλλη, µετά τον Κοραή, µεγάλη µορφή λεξικογράφου τού 19ου αιώνα ήταν ο ∆ηµήτριος ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ    
Σκαρλάτος ο Βυζάντιος (1798-1878). Είναι ο συντάκτης τριών λεξικών που σφράγισαν την ελ-ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ    ληνική 
λεξικογραφία και µαζί ο πρώτος Έλληνας λεξικογράφος, ο οποίος γράφει λεξικό µέσα στην Ελλάδα, στο ελεύθερο νέο 

ελληνικό κράτος. Το ένα λεξικό, το πρώτο του, που κυρίως µας ενδιαφέρει εδώ, είναι ένα λεξικό τής Νέας Ελληνικής, τής 
δηµοτικής όπως θα λέγαµε σήµερα: Λεξικόν τής καθ' ηµάς ελληνικής διαλέκτου5^ Εκδίδεται το 1835 και επανεκδίδεται το 18572 

και το 18743 (φωτ. ανατ. 1974). Είναι το λεξικό, το οποίο ο διευθυντής και εκδότης τού α' τόµου τού ιστορικού λεξικού τής 
Ακαδηµίας Αθηνών, ο Άνθιµος Παπαδόπουλος, χαρακτηρίζει ως «τό πληρέστερον και τελειότερον λεξικόν τού [19ου] 

αιώνος»52, µολονότι δεν περιέχει περισσότερες από 10.000 λέξεις53. Το δεύτερο λεξικό τού Βυζαντίου είναι το Λεξικόν 
Έλληνικόν και Γαλλικόν (α' έκδ. 1846), πολύτιµο για το πλήθος των νέων λέξεων που περιέχει από µεταφράσεις ή και 

αποδόσεις αντιστοίχων λέξεων τής Γαλλικής, τής οποίας ο Βυζάντιος υπήρξε άριστος γνώστης54. Το τρίτο λεξικό του είναι το 
Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης, γνωστό κυρίως από την έκδοση τού 185255. Πρόκειται για λεξικό τής αρχαίας ελληνικής γλώσ-

σας, συντεταγµένο µε βάση τον περίφηµο Θησαυρό τής ελληνικής γλώσσηςτοῦΕρρίκου Στεφάνου (ιδίως τής γ' εκδόσεως από 
τον Firmin Didot που άρχισε το 183156), «εκτοῦοποίου», κατά τον Σκαρλάτο Βυζάντιο, «καθώς απότοῦΩκεανού, πάντες µεν 

ποταµοί, πάσα δε θάλασσα λεξικογραφίας 'Ελληνικής απορρέει»51. 

Ο Σκαρλάτος Βυζάντιος, αυτοδίδακτος λεξικογράφος, ανήκει στους εξαιρετικής παιδείας λογίους τού 19ου αιώνα, που µε τα 
λεξικά και τις γλωσσικές θέσεις του έπαιξε σηµαίνοντα ρόλο στην εποχή του, συγκαταλεχθείς στους διδασκάλους τού Γένους. 
Εκείνο που επέτυχε ήταν να δώσει τρία λεξικά, τα οποία έκτοτε απετέλεσαν σηµεία αναφοράς στις γλωσσικές και φιλολογικές 
σπουδές και πολύτιµη πηγή υλικού για τα λεξικά που ακολούθησαν. Το κυριότερο όµως είναι ότι η λογιότητα τού Σκαρλάτου 
Βυζαντίου, η επαγγελµατική σχεδόν ενασχόληση του µε τη σύνταξη λεξικών και η επαφή του µε ξένα µεγάλα (ιδίως γαλλικά) 
λεξικά, τα οποία φαίνεται να γνωρίζει, όπως γνωρίζει και τη σχετική µε τα λεξικά και τη γλώσσα βιβλιογραφία58 των χρόνων 
του, ανήγαγαν τα λεξικά του σε πρότυπα, που και την ποιότητα των ελληνικών λεξικών έκτοτε ανέβασαν και άλλους λογίους 
παρεκίνησαν να ασχοληθούν µε τη λεξικογραφία, όπως τον Άγγελο Βλάχο, τον Ν. Κοντόπουλο, τον Γ. Ζηκίδη, τον Αντ. 
Ηπίτη κ.ά. 

49    Κ.Θ. ∆ηµαράς, έ.α., σ. xlv. 
50. Κ.Θ. ∆ηµαράς, έ.α., σ. Ivi. 
51. o πλήρης τίτλος είναι: λεξικόν τής καθ' ηµάς ελληνικής διαλέκτου µεθηρµηνευµένης εις τό άρχαϊον έλληνικόν και το γαλλικόν. 
52. 'Ιστορικόν Λεξικόν τής 'Ελληνικής γλώσσης, τόµ. Α', 'Αθήναι 1933, Προλεγόµενα, σ. στ'. 
53. o ίδιος ο Σκαρλάτος ο Βυζάντιος εξηγεί στα Προλεγόµενα του ότι αρχικός σκοπός τού έργου ήταν να δώσει µια συντοµευµένη και 

βελτιωµένη µορφή τού λεξικού τού Βλάχου [εννοεί το Λεξικό τού Γερασίµου Βλάχου τού Κρητός, επιγραφόµενο Θησαυρός τής εγκυ-
κλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος, βλ. ανωτ. «Λεξικά τού Που αι.»], αλλά «τό έργον [...] έγίνετο βαθµηδόν περιεκτικώτερον, ώστε 
κατήντησεν ήδη 'να περιέχη δέκα περί που λέξεων χιλιάδας» (Προλεγόµενα, 18743, σ. ε'), o λεξικογράφος εξηγεί έντιµα και προει-
δοποιεί τον αναγνώστη (αυτ.): «Αυτά προοιµίασα δι'εκείνους, όσοι, βλέποντες τήν έπιγραφήν τού πονήµατος µου, άπαιτήσωσι Λε-
ξικόν εντελές τής σηµερινής των 'Ελλήνων γλώσσης, εν φ κυρίως 'δέν εϊνε παρά βοήθηµα πρόχειρον δια τους πρωτοµαθείς σπου-
δαστάς τής αρχαίας 'Ελληνικής [...]». 

54. Ας σηµειωθεί ότι ο Κουµανούδης στη Συναγωγή των νέων λέξεων, δηλ. στη συγκέντρωση και καταγραφή των νεολογισµών τής λο-
γίας γλώσσας, αντλεί συχνά από το Έλληνικόν και Γαλλικόν Λεξικόν τού Βυζαντίου (από την έκδ. τού 1846 όσο και από τη β' έκδ. 
τού 1856). Αξίζει επίσης να επισηµανθεί η προσκόλληση τού Σκαρλάτου Βυζαντίου στη γαλλική γλώσσα, που τον οδηγεί ώστε στο 
Λεξικό τής Ν. Ελληνικής σε κάθε λήµµα και σε όλες τις σηµασίες τού λήµµατος να δίνει και την απόδοση στη Γαλλική! (Το ίδιο κάνει 
και ο Κοραής στο δικό του λεξικό, στα Άτακτα). Φθάνει µάλιστα να προτείνει στην τότε Κυβέρνηση τής Ελλάδος τα εξής για τον 
εµπλουτισµό τής νέας ελληνικής γλώσσας: «'Νά προτεθή εις µετάφρασιν τό Λεξικόν τής Γαλλικής 'Ακαδηµίας [σηµ. αυτό που έχει 
ως πρότυπο και ο Κοραής, βλ. ανωτ. σηµ. 25]· έφηµερίς φιλολογική 'νά δηµοσιεύη άπαξ ή διςτοῦµηνός τάς διαφόρους Γαλ-λικάς 
λέξεις, των οποίων ζητείται ή αντιστοιχούσα 'Ελληνική, και τάς Έλληνικάς αύτάς, δσαι θά καταχωρισθούν εις τό Λεξικόν, και 'νά 
ζητή περί αυτών τήν γνώµην τών εντός και έκτος τής 'Ελλάδος πεπαιδευµένων [...] δσαι δέ λάβουν τάς πλειοτέρας ψήφους και τών 
επί τούτω διωρισµένων τής 'Ακαδηµίας µελών τήν έπιψήφισιν, έκεϊναι µόναι 'νά καταχωρίζωνται εις το Λεξικόν και, πο-
λιτογραφούµεναι τοιουτοτρόπως, 'νά χρησιµεύουν ως τύπος εις τά Γραφεία τής Κυβερνήσεως, άπό τά όποια θά λάβουν τρόπον 
τινά τήν καθιέρωσίν 'των [...]» (Προλεγόµενα στο Λεξικόν τής καθ' ηµάς 'Ελληνικής διαλέκτου, 18743, σ. κγ'). 

55. Η α' έκδοση είναι τού 1839 µε τίτλο Έπίτοµον Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης. Η έκδοση αυτή, όπως γράφει ο εκδότης τού έργου 
Ανδρέας Κοροµηλάς στο «Προοίµιόν» του στην έκδοση τού 1852, «τοιαύτην έλαβε ήδη άλλοίωσιν και αΰξησιν, ώστε ούτε δευτέρα 
εκδοσις έθεωρήθη δίκαιον νά όνοµασθή ούτε τήν όλως άκατάλληλον έπίκλησιντοῦεπίτοµου νά διατήρηση». 

56. o Σκαρλάτος Βυζάντιος προφανώς είχε υπ' όψιν του ορισµένους µόνο τόµους τής εκδόσεως τού Didot, η οποία περατώθηκε το 1865, 
µετά την έκδοση τού Λεξικού τού Βυζαντίου. 

57. Προλεγόµενα στο Λεξικόν τής Ελληνικής γλώσσης, 1852, σ.α'. 
58. Όχι µόνο γνωρίζει λ.χ. σύγχρονους ξένους επιστήµονες που ασχολούνται µε την ετυµολογία (αναφέρει τους Kanne, Kuithan, Riemer, 

Wagner, Murray κ.ά., βλ. Προλεγόµενα στο Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης, σ. t>'), αλλά φαίνεται να γνωρίζει και τη µόλις από το 1816 
αναφανείσα επιστήµη τής Γλωσσολογίας (ιστορικής και συγκριτικής στο ξεκίνηµα της από τον Franz Bopp, βλ. Γ. Μπαµπινιώτη, Συ-
νοπτική ιστορία τής ελληνικής γλώσσας µε εισαγωγή στην ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία, Αθήνα 19982, σ. 33 κ.εξ.). Έτσι, επιση-
µαίνοντας την άγνοια ξένων γλωσσών από τους αρχαίους Έλληνες, παρατηρεί (Προλεγόµενα, σ. ε') προσφυώς: «αναγιγνώσκοντες τόν 
Κρατύλον [ενν. τον διάλογο τού Πλάτωνος που αναφέρεται στη γλώσσα και την ετυµολογία των λέξεων], ένεθυµήθηµεν πολλάκις, 
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Ό,τι επισηµάνθηκε πιο πάνω για την επίδραση που άσκησε στη λεξικογραφία η ιδεολογία των λεξικογράφων, φαίνεται πολύ 
καθαρότερα στο Λεξικό τής Ν. Ελληνικής του Σκαρλάτου Βυζαντίου. Σε αυτό και τα ερµηνεύµατα των νεοελληνικών λέξεων 
είναι στην αρχαία (!) και οι ξενικής καταγωγής (τουρκικής, ιταλικής, βενετσιάνικης ή και γαλλικής) νεοελληνικές λέξεις 
διαχωρίζονται από το κύριο σώµα των ληµµάτων και δίδονται στο τέλος τού λεξικού, σε ειδικό «Παράρτηµα περιέχον τάς 
έκφυλλοφορητέας [δηλ. τις απόβλητες και ελληνιστί αποδιδόµενες] έτερογλώσ-σους λέξεις». Αυτά φυσικά συνδέονται µε την 
ξεκάθαρη και µαχητική τοποθέτηση τού Σκαρλάτου Βυζαντίου υπέρ τού εξαρχαϊσµού τής γλώσσας αφενός (γραπτή και 
προφορική γλώσσα τού ελεύθερου ελληνικού κράτους πρέπει να γίνει σταδιακώς η αρχαία ελληνική γλώσσα) και υπέρ τού 
καθαρισµού τής Νεοελληνικής από τους ξενισµούς αφετέρου. Με άλλα λόγια, σχετίζεται µε τη θέση τού Σκαρλάτου 
Βυζαντίου στο γλωσσικό ζήτηµα, που τότε βρίσκεται ακόµη στην αρχή του, και µε το κήρυγµα τού Κοραή59 για καθαρµό και 
διόρθωση τής γλώσσας από ξενισµούς60 και «χυδαϊσµούς», που ο Βυζάντιος ασπάζεται και εφαρµόζει συστηµατικά στο 
Λεξικό του. Η ιδεολογία61 δηλ. τού Σκαρλάτου Βυζαντίου κατευθύνει και τη λεξικογραφία του. Έτσι στο «Παράρτηµα των 
έκφυλλοφορητέων» δεν υπάρχουν µόνο λέξεις άγνωστες στη σηµερινή γλώσσα και χρήσιµες µόνο για την ιστορία τής 
Ελληνικής (π.χ. ασµά-καµπάκι το κολοκύθι, δεξγκερές το φορείο για ασθενείς, ιλτιζάµια τα δηµόσια τέλη, µασαλάς η δάδα, ο 
πυρσός, τουλούµπα η αντλία, ταµπιέτι η συνήθεια, σουγιολού ο υδραγωγός, χοκκαµπαζλήκια οι γητειές κ.λπ.), αλλά και πολλές 
ξένης καταγωγής λέξεις που επικράτησαν από τότε στην Ελληνική και που δεν δικαιολογείται η αποβολή τους από τη γλώσσα 
(π.χ. αµπάρι, βάρδια, βιολί, γάντζος, ζάρι, ίντριγκα, καβουρδίζω, καβγάς, λακέρδα, µάστορης, µπακάλης, νε-ράτζι, οµπρέλλα, 
πανταλόνι, πέννα, σαλάτα, τεµπέλης, φουστάνι, χάπι, χαβιάρι κ.λπ.)62. Οπωσδήποτε, ο ίδιος ο Βυζάντιος σπεύδει στα 
Προλεγόµενα του να αναγνωρίσει ότι η αντικατάσταση των ξενικών λέξεων µε ελληνικές δεν είναι πάντοτε δυνατή ή απαιτεί 
την πάροδο µακρού χρόνου για να επικρατήσει, δίνει δε το ακόλουθο χαρακτηριστικό παράδειγµα δηµόσιας προκήρυξης 
πλειστηριασµού πλοίου, που κατ' ανάγκην θα διατυπωνόταν τότε (το 1835) µε ένα πλήθος ξενικών όρων: «'Εκτίθεται εις 
πλειστηριασµον ή Βοµβαρδα (δείνα), έχουσα δύο ιστούς, εν µποµπρέσον µε το µπαστούνι 'των, ένα τρίγκον, εν µπαροκέττον, ένα 
µπαµπαφίγκον, τρεις φλόκους, µίαν µπούµαν, µίαν στρα-γέραν, εν φλίτζι, [...] εν βίντζι, εν καρατέλο, εν µενοϋτον, δύω µάντους 
µέ τους µακαράδες των, εν πινέλον και ένα µουσαµάν»63. 

Με τον Βυζάντιο το Λεξικό αρχίζει να παίρνει τη δοµή ενός σύγχρονου λεξικού. Σε κάθε λήµµα δίνονται χρήσιµες 
γραµµατικές πληροφορίες και µερικές συντακτικές (για ρήµατα), χωρίς φυσικά την πληρότητα και τον συστηµατικό 
χαρακτήρα των νεότερων λεξικών. Συχνά παρέχονται και ετυµολογικές πληροφορίες, που τις περισσότερες φορές έχουν 
εµπειρικό χαρακτήρα ή αποτελούν παρετυµολογίες, αφού δεν έχει ακόµη εµφανισθεί στην Ελλάδα η επιστηµονική 
ετυµολογία64.^ κύριο όµως είναι η (εκπληκτική για ορισµένα λήµµατα) περιγραφή των χρήσεων µιας λέξης µε 
παραδειγµατικές φράσεις -συχνά και παροιµίες, κατά τη διδασκαλία τού Κοραή65- που σε µεγάλα λήµµατα (όπως 

τίνες αν ήθελαν καταστή οί πρωτότυποι εκείνοι άνδρες, οί Πλάτωνες, οί Άριστοτέλεις, οί Ίπποκράτεις, εάν έγνώριζον και εσπού-
δαζον τάς διαλέκτους των συγχρόνων αύτοϊς βαρβάρων, καθώς 'τους ελεγον, και µέχρι τίνος ήθελον προαγάγη την περί θεωρίας 
των γλωσσών έπιστήµην, εάν έξήγον τα συµπεράσµατα 'των εκ τής αντιπαραθέσεως αυτών προς άλλήλας, κατά το σηµερινόν [ενν. 
τής ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας] σύστηµα τής Linguistique. 'Αλλ' εις τους χρόνους εκείνους ό δίγλωσσος άνθρωπος ήτον 
εύρηµα σπανιώτατον, "και θαύµα τούτο ή"ν, άνθρωπος εϊς ακριβών διαλέκτους δύο", λέγει ό Γαληνός». 

59. Ενώ ο Αδ. Κοραής δεν γνωρίζει τον Σκαρλάτο Βυζάντιο (αφού το Λεξικό του εµφανίζεται το 1835, δύο χρόνια µετά τον θάνατο τού 
Κοραή το 1833), ο Βυζάντιος γνωρίζει φυσικά και µιλάει µε σεβασµό και θαυµασµό για τον Κοραή: «Άν 'δέν προσλάβη τις εξιν τής 
αρχαίας Ελληνικής [...], άς µήν έλπιση ποτέ 'να γράψη ορθώς εις τήν νεωτέραν, και µάρτυς τούτου αυτός πάλιν ό Κοραής, τού 
οποίου καθώς θαυµάζοµεν και µιµούµεθα το άµίµητον ύφος τών προλόγων και διαλόγων, επίσης άναγινώσκοντες και τάς εις το 
άρχαίον ιδίωµα σηµειώσεις, γοητευόµεθα» (Λεξικόν τής καθ' ηµάς ελληνικής διαλέκτου, έκδ. 18743, Προλεγόµενα, σ. ζ). Βεβαίως, ο 
Βυζάντιος, φύσει συντηρητικό πνεύµα, διαφέρει σηµαντικά και στη γλώσσα από τον φωτισµένο και δυτικοθρεµµένο λόγιο τού Γέ-
νους Αδαµάντιο Κοραή, o Βυζάντιος είναι σχεδόν νεοαττικιστής, οραµατιζόµενος επιστροφή στην αρχαία γλώσσα, o Κοραής τίθε-
ται αναφανδόν υπέρ τής κοινής γλώσσας και εναντίον τής χρήσεως τής αρχαίας Ελληνικής ως γλώσσας των ελευθέρων Ελλήνων 
µολονότι δεν παύει ποτέ να καλλιεργεί φιλολογικά ο ίδιος και να κηρύσσει ανυποχώρητα τη χρησιµότητα τής γνώσης των αρχαί-
ων κειµένων για την παιδεία («τον φωτισµόν») και για τη γλώσσα τού Γένους. 

60. Βεβαίως ο Βυζάντιος, όπως και ο Κοραής, στρέφονται -και ορθώς- εναντίον των ξενισµών και κηρύσσουν τον καθαρισµό τής γλώσ-
σας από το πλήθος των ξενισµών, από τους οποίους έβριθε τότε η ελληνική γλώσσα. Το περίεργο όµως είναι ότι και οι ίδιοι χρησι-
µοποιούν και προβάλλουν, και εκεί που δεν χρειάζεται, τη γαλλική γλώσσα! Έτσι και ο Βυζάντιος στο Λεξικό τής Ν. Ελληνικής και 
ο Κοραής στο Λεξικό του ("Ατακτα), σε κάθε σχεδόν λήµµα, αναφέρουν πώς αποδίδεται η λέξη ή η φράση στη Γαλλική και µάλιστα 
µε σειρά συνωνύµων! 

61. Ας σηµειωθεί ότι ο Σκαρλάτος Βυζάντιος, ως γνήσιο τέκνο τής Κωνσταντινούπολης, όχι µόνο ενστερνίστηκε την προσφορά και την 
αξία τού Βυζαντινού πολιτισµού στη συνέχεια τού Ελληνισµού (αντίθετα λ.χ. προς τον Κοραή), αλλά και έγραψε εκτενές (τρίτοµο) 
έργο για την Κωνσταντινούπολη (Ή Κωνσταντινούπολις, 1851-69), µια µοναδική για την εποχή της ιστορική και τοπογραφική µονο-
γραφία για την πρωτεύουσα τού Βυζαντίου. 

62. Βεβαίως, µέσα στο κύριο σώµα τού λεξικού περιλαµβάνονται πάρα πολλές ξένης καταγωγής λέξεις, είτε από άγνοια τής ακριβούς 
προέλευσης τους είτε, όπως εξηγεί ο λεξικογράφος, γιατί είναι πολύ εύχρηστες. 

63. Σκαρλάτου Βυζαντίου, Αεξικόν τής καθ' ηµάς ελληνικής διαλέκτου, 18743, Προλεγόµενα, σ. µστ'. 
64. Η επιστηµονική ετυµολογία στην Ελλάδα καθώς και η επιστήµη τής γλωσσολογίας, στην οποία υπάγεται η ετυµολογία, εισάγονται 

από τον «πατέρα τής γλωσσολογίας» στη χώρα µας, τον πρώτο καθηγητή γλωσσολογίας (από το 1883) στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
τον Γεώργιο Ν. Χατζιδάκι (1898-1941). 

65. Αδ. Κοραής, "Ατακτα, τόµ. Β' (1829), Προλεγόµενα, σ. ιζ': «Ai παροιµίαι έπροστεθησαν, οχι µόνον διότι τάς προσθέτουν συνήθως 
δλων τών εθνών οί Λεξικογράφοι, αλλ' δτι και πολλαί άπ' αύτάς, γεννηµένοι άπό παλαιών φρονίµων ανδρών παρατηρήσεις, έγι-
ναν µέ τήν συχνήν χρήσιν, ηθική τρόπον τινά κατήχησις εις τους άσόφους, και δυνατή κάποτε νά φρενώση και πολλούς νοµιζο-
µένους σοφούς». Αν ο Κοραής βλέπει τη χρήση των παροιµιών από της πλευράς τής λεξικογραφίας και τού διαφωτισµού (παιδεί-
ας), ο Σκ. Βυζάντιος θεωρεί τις παροιµίες ως πηγή «διορθώσεως» τής γλώσσας (καθαρισµού) και επαφής µε την αρχαία γλώσσα, 
αφού: «Εις αύτάς [ενν. τις παροιµίες] εµφαίνονται πολλάκις απαραχάρακτα τά ίχνη τής αρχαίας 'µας διαλέκτου, καθώς εις τά πα-
λαιά ανάγλυφα και νοµίσµατα ό πίνος [δηλ. η σκουριά] τής αρχαιότητος» (Προλεγόµενα, σ. κδ'). 
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λ.χ. το ρήµα πιάνω) καταλαµβάνουν πάνω από 8 στήλες (των 50 τυπογραφικών αράδων)! Συγκεκριµένα στο λήµµα πιάνω66 
διαβάζουµε: «συλλαµβάνω, αίρέω, άλίσκω, έχω [...] (κυρ. ζφα µε την παγίδα)» - «πιάνω (διά των χειρών)» -«δσοι πιάνουν 
σφικτά ταίς πυρωµέναις σούβλαις, καίονται όλιγώτερον. Οι τους διαπύρους οβελίσκους σφοδροτέ-ρως πιάσαντες, ήττον καίονται 
(Θεόφρ. περί Πυρ[ός])» - «και πιάνωντάς 'τον άπα το δεξί χέρι, 'τον έσήκωσε. Και πιάσας αυτόν τής δεξιάς χειρός ήγειρε (Πράξ. 
Άποστ. Γ)» - «έσιχάθη και έπιασε τήνµύτην 'της. Άπεστράφη τήνρϊν' επιλαβοϋσα (Αριστοφ.)» - «έπιασε τον σφυγµόν 'του, και 
παρατηρούσε» - «'τον πιάνεις άπό τήνµέσην, και 'τον κου-νεϊς» - «δλην την νύκτα έψάρευαν, και 'δέν έπιασαν τίποτε» - «και 
έπιάναµεν και παγούρια [ενν. καβούρια] µεγα-λούτσικα» - «'δέν έπιασε (φρσ. µεταφορ., όταν άποτυχαίνη τό πράγµα, και δέν 
κατορθόνεται δ σκοπός [...]» - «έλα 'να πιάσωµε' τό' χορό' (συνεκδοχ.) αντί 'να πιασθοϋµεν άπό τά χέρια iva χορεύσωµεν» - 
«πιάνω τους δρόµους» -«πιάνω δουλειάν» - «'τον έπιασε (ελλειπ. τό δαιµόνων, ή τρέλλα)» - «'τον επιασεν (τον 'πήρεν) ό θυµός» 
- «'τόν έπιασε πόνος» - «διότι 'τόν έπιασε κεφαλόπονος δυνατός» - «έπιάσθη (έπιάσθηκαν τά πόδια 'του κτλ.)» - «µέ πιάνει ή 
θάλασσα» - «'νά µή σε πιάση 'µάτι» - «πιάνω 'σπίτι (εργαστήρι κτλ.)» - «πιάνω τόπον εις τό θέατρον» - «σ' έπιασα, καταραµένε» 
- «αυτό τό φόρεµα µέ ταίς πολλαίς λόξαις (σούφραις) πολλά σέ πιάνει» - «επιασεν ('δέν επιασεν) ή βαφή» - «έπιασε ('δέν έπιασε) 
τό άλας 'ς τό φαγεϊ» - «τό δένδρον (τό φυτόν κτλ.) πιάνει» - «τό φαγεΐ' επιασεν» - «πιάσθηκε σκλάβος» - «πιάσθηκε 'ς τά 
'ξόβεργα» - «πιάνουνταν ή φωνή 'του» - «πιάνοµαι άπό τά λόγια µου» - «πιάνοµαι (πιάνονται τά µέλη µου δηλ.)» - «µή πιάνεσαι 
µέ τόν µεγαλήτερόν σου» κ.λπ. κ.λπ. Για τον ιστορικό τής γλώσσας ο αποθησαυρισµένος από τον Σκαρλ. Βυζάντιο 
λεξικογραφικός πλούτος τής κοινής οµιλούµενης γλώσσας µέσα στις χρήσεις, τις φράσεις και στα παραδείγµατα αποτελεί 
πολύτιµη πηγή, που δεν αµαυρώνεται από το γεγονός ότι τα περισσότερα ερµηνεύµατα δίδονται στην αρχαία γλώσσα ή από το 
ότι συσχετίζονται συνεχώς µε αντίστοιχες φράσεις-χρήσεις από χωρία αρχαίων συγγραφέων. Αντίθετα, ο ιστορικός τής 
γλώσσας αλλά και ο «επαρκής» ή και ο φιλοπερίεργος αναγνώστης έχει, µε αυτόν τον τρόπο, την ευκαιρία να διαπιστώνει -
µέσα από τη σοφία και την αρχαιοµάθεια, αλλά και από τον µόχθο τού λεξικογράφου- τη γλωσσική συνέχεια και συνοχή τής 
ελληνικής γλώσσας, οφειλόµενη στην αδιάσπαστη προφορική της παράδοση. 

Είναι κρίµα για τη λεξικογραφική καταγραφή τής νέας ελληνικής γλώσσας που το µεγάλο φιλολογικό κεφάλαιο τού Νέου 
Ελληνισµού, ο Αδαµάντιος Κοραής, δεν καταπιάστηκε µε το Λεξικό του νωρίτερα στη ζωή του, όταν είχε τη βιολογική 
δύναµη να φέρει εις πέρας ένα τέτοιο τεράστιο έργο. Έτσι η επιλεκτική, αποσπασµατική και πολύ περιορισµένη (αν κρίνουµε 
από τις πηγές του) λεξικογραφική προσπάθεια τού σοφού ανδρός, τα "Ατακτα τού Κοραή, µόνο ως έναυσµα τής νεοελληνικής 
λεξικογραφίας και ως πηγή αντλήσεως γλωσσικών γνώσεων για µια ιστορική προσέγγιση τής καθόλου ελληνικής γλώσσας 
µπόρεσε να χρησιµεύσει. Ανάλογο πλήγµα για τη λεξικογραφική περιγραφή τής Νέας Ελληνικής υπήρξε το γεγονός ότι ο 
πρώτος, στην πραγµατικότητα, νεοέλληνας «Ελλαδικός» λεξικογράφος, ο επίσης βαθύς και ευαίσθητος γνώστης τής 
ελληνικής γλώσσας Σκαρλάτος Βυζάντιος, εγκατέλειψε την προσπάθεια τού 1835, το Λεξικό τής νεοελληνικής γλώσσας, για 
να ασχοληθεί µε την πολύ πιο επίπονη και χρονοβόρα σύνταξη τού Λεξικού τής αρχαίας Ελληνικής (α' έκδ. 1839, β' έκδοση 
ριζικά αναθεωρηµένη και οιονεί νέο έργο, η έκδοση τού 1852) και τού ελληνογαλλικού και γαλλοελληνικού λεξικού (α' έκδ. 
1846). Αν ο Βυζάντιος συνέχιζε κατά τη διάρκεια τού µακρού βίου του (πέθανε το 1878) τη συµπλήρωση και επέκταση τού 
νεοελληνικού του λεξικού, µε την αίσθηση και την ευαισθησία τού έµπειρου λεξικογράφου που διέθετε, θα είχε δώσει ένα 
ολοκληρωµένο νεοελληνικό λεξικό που θα βοηθούσε ίσως και στην καλύτερη εξέλιξη τού ζητήµατος τής γλώσσας. Η 
ανάµειξη του, ωστόσο, στο γλωσσικό και η λεξικογραφική και γενικότερη γλωσσική ιδεολογία του τον απέτρεψαν από το να 
ασχοληθεί µε τη συνέχιση ενός έργου, που στην εποχή του και µέχρι τής εµφανίσεως στο προσκήνιο τού Ψυχάρη (δέκα µόλις 
χρόνια µετά τον θάνατο του, το 1888, δηµοσιεύεται το Ταξίδι τον Ψυχάρη) δεν φαίνεται να είχε µεγάλη απήχηση στον πολύ 
κόσµο. Το χειρότερο δε είναι ότι µέσα στη δίνη τού «γλωσσικού εµφυλίου», που ξεσπάει τις τελευταίες δεκαετίες τού 19ου 
αιώνα και κορυφώνεται τις πρώτες δεκαετίες τού 20ού, δηµιουργείται ένα κλίµα ρευστότητας και ανασφάλειας, που δεν 
ενθαρρύνει τους δυναµένους (γλωσσολόγους, φιλολόγους, λογίους) να ασχοληθούν µε την έκδοση λεξικογραφικών 
περιγραφών τής διχασµένης (λόγιας και δηµοτικής) νεοελληνικής γλωσσικής παράδοσης. Είναι αξιοσηµείωτο -και τραγικό 
συγχρόνως- ότι τα επόµενα 100 χρόνια (από το 1835 µέχρι το 1933) δεν εκδίδεται κανένα σηµαντικό ερµηνευτικό λεξικό τής 
νεοελληνικής γλώσσας εκτός από τα δίγλωσσα («ξενόγλωσσα») λεξικά τής Γαλλικής, που και αυτά αναφέρονται κυρίως στη 
λόγια µόνο γλώσσα. Την ίδια δεκαετία (τού 1930) εκδίδεται το εννοιολογικό λεξικό τού Πέτρου Βλαστού (1931) και, µε 
κορύφωση την επόµενη δεκαετία (τού '40), αρχίζουν να εκδίδονται τα πρώτα λεξικά των νεοελληνικών διαλέκτων και 
ιδιωµάτων67. 

Εξαίρεση από τη «λεξικογραφική σιγή» τού ενός περίπου αιώνα αποτελεί η έκδοση δύο λεξικών, τα οποία όµως ούτε τής 
νεοελληνικής κοινής (δηµοτικής, οµιλούµενης γλώσσας) λεξικά είναι ούτε «ερµηνευτικά λεξικά» µε τη συνήθη τού όρου 
έννοια. Αναφέροµαι στο Λεξικόν όρθογραφικόν και χρηστικόν τής ελληνικής γλώσσης τής τε αρχαίας και τής νεωτέρας τού 
Γεωργίου ∆. Ζηκίδου και στο Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών άπό τής 'Αλώσεως µέχρι των καθ' ηµάς 
χρόνων τού καθηγητή Στέφανου ∆. Κουµανούδη. 

66. Αξίζει να παραβάλει κανείς το ίδιο λήµµα πιάνω στο Λεξικό τού Κοραή {"Ατακτα, τόµ. Α', 1828, σ. 140-142· τόµ. Β', 1829, σ. 299-300 
και τόµ. ∆', 1832, σ. 424-425). Η ανάπτυξη τού λήµµατος στον Κοραή εστιάζεται στην ετυµολογική εξήγηση τής λέξης (µε τα δεδοµένα 
τής εποχής του, δηλ. µε αναγωγή στην αρχαία ή σε ξένες γλώσσες) και στις σηµασίες που εµφανίζει στους αρχαίους συγγραφείς σε 
σχέση µε σηµασίες τής σηµερινής γλώσσας (ιστορική εξέταση). Ωστόσο, στον Κοραή η όλη εξέταση ενός λήµµατος έχει επιλεκτικό 
χαρακτήρα ως προς τις πληροφορίες (γλωσσικές, πραγµατολογικές, παιδαγωγικές) που επιλέγει να δώσει ο σοφός φιλόλογος µε 
συνεχείς παρεκβάσεις και αναγωγές στα κείµενα, που συχνά έχουν παιδαγωγικό-διδακτικό χαρακτήρα στο πλαίσιο µιας ευρύτερης 
εγκυκλοπαιδικής χρηστοµάθειας. Αντιθέτως, στον Σκ. Βυζάντιο -ο οποίος γνωρίζει, αντλεί και παραπέµπει συχνά στον Κοραή- η 
ανάπτυξη των ληµµάτων έχει καθαρά λεξικογραφικό χαρακτήρα, έστω και µε συνεχή αναφορά στις αντίστοιχες σηµασίες-χρήσεις 
τής αρχαίας γλώσσας. 

67. Κατάλογο των λεξικών αυτών (των παλαιοτέρων) βρίσκει κανείς στον α' τόµο (1933) τού 'Ιστορικού Λεξικού τής 'Ακαδηµίας 'Αθηνών 
και πληρέστερο (συµπεριλαµβανοµένων των λεξικών µέχρι το 1976) στον Σ. Περάκη, Λεξικολογία και Λεξικογραφία. Νεοελληνική Λε-
ξικογραφία (1523-1974), σ. 173-211. 
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το ΛΕΞΙΚΟ Το Λεξικό χού Ζηκίδου (α' έκδ. 1899, β' έκδ. 1913) είναι ιδιόµορφο λεξικό. Ο συντάκτης του, ΤΟΥ 
ΖΗΚΙ∆ΟΥ ένθερµος οπαδός των διδαγµάτων τού Κωνσταντίνου Κόντου, γράφει το λεξικό µε σκοπό να διδάξει τη 
φιλολογικώς ορθή γραφή των λέξεων (ως προς τους φθόγγους και τον τονισµό), τη σωστή χρήση (γραµµατική και 
συντακτική) ορισµένων λέξεων, ενώ συγχρόνως αποσκοπεί στον καθαρισµό τής γλώσσας από ξένες λέξεις: 
«"Εργον δε λεξικογράφου εΐνε ου µόνον ή τών λέξεων κατά στοιχειακήν άκολουθίαν συλλογή και διάταξις, άλλα και 
ή αντί τών πληµµελών τονώσεων [ενν. τονισµών] είσήγησις τών ορθότερων και ή αντί τών ήµαρτηµένων εκφορών 
διδασκαλία τών ορθών και ή αντί τών πληµµελώς εχόντων ορών ύπόδειξις άλλων ορθότερων και ή αντί τών 
ξενικών και βαρβάρων λέξεων εισαγωγή άλλων λέξεων 'Ελληνικών ή Έλληνικήν χροιάν και άναλογίαν έχουσών. 
Τής εργασίας ταύτης και ηµείς ουδόλως ύστερήσαµεν διότι πλείστων λέξεων τήν πληµµελή τόνωσιν διωρθώσαµεν 
είσαγαγόντες τήν όρθήν, άλλων δε λέξεων πληµµελώς γραφοµένων είσηγάγοµεν τήν όρθήν γραφήν, πλείστων δ' 
άλλων λέξεων κατ' έκφοράν ήµαρτηµένων είσηγάγοµεν τάς όρθάς εκφοράς»6*. Στην πραγµατικότητα είναι ένα 
λεξικό τής λόγιας Νεοελληνικής (µε αρχαίας καταγωγής λέξεις) που φτάνει µέχρι και την αρχαΐζουσα και το οποίο, 
µαζί µε λέξεις καθαρά αρχαίες που προτείνει ο λεξικογράφος για χρήση, περιλαµβάνει και νεότερες, λιγότερο 
λόγιες, έως και δηµοτικής υφής λέξεις69, οι οποίες και µας ενδιαφέρουν κυρίως εδώ. Έτσι λ.χ. περιλαµβάνει λήµµατα, 
όπως «+ τηλεπάθεια (ή), νέα λέξις», «+ τηλέφθογγον (το) και τηλέφωνον (νέα λέξις)», «+ τη-µώνιον (τό), το 
πηδάλιον (νέα λέξις), εκτοῦΛατ. temo, -onis, Γαλλ. timon. Λεκτέον δε αντίτοῦτηµωνίου τών πλοίων το πηδάλιον και 
το οϊαξ, επί δέ αµάξης τό ρυµός», «τεχνολογία (ή), συστηµατική έξέτασις, γραµµατική άνά-λυσις», «µικρόβιον (τό), 
νυν ως προσηγορικόν, πληµµελώς δε καλείται ούτω (πολύς δέ γίνεται λόγος περί τών µικροβίων)· διότι µικρόβιος 
είναι ô βραχύβιος, ου άντίθετον τό µακρόβιος. Λεκτέον δ' άντ' αυτού τήν λέξιν βακτή-ριον (τό), όπερ φέρεται παρ' 
άρχαίοις, τό δέ βακτηρίδιον (λέξις φεροµένη παρ' άρχαίοις) όρισθήτω επί τών τής φθί-σεως µικροβίων», «+ 
εισόδηµα (τό), -ατός (νέα λέξις), άντ' αυτού δέ λεκτέον εισοδίασµα ή ή εσοδος», «+ έκατοµ-µύριον (τό), νέα λέξις. 
Άντ' αυτού Θέων ό Άλεξανδρεύς είπε "µυριονταδικόν διπλούν"». 

Βεβαίως, όπως και προκειµένου για τις παρατηρήσεις τού Κ. Κόντου ή τού Χαρίτωνος Χαριτωνίδου ή άλλων σηµα-
ντικών γραµµατικών, πολλές από τις παρατηρήσεις τού Ζηκίδου δεν είχαν ευρύτερη απήχηση και δεν καθιερώθηκαν 
στη γλώσσα. ∆εν επικράτησε να λέµε (και να γράφουµε) εγκληµατίζω αντί εγκληµατώ, περίσσεια αντί περίσσεια, 
εξυγιάζω και εξυγίαση αντί των εξυγιαίνω και εξυγίανση, ελιξήριο αντί αφέψηµα ή χύλισµα ή αποχύλισµα κ.ο.κ. 
Ενώ επικράτησαν το νεκροτοµία αντί τού νεκροψία, το τηλεγράφηµα αντί τού τηλέγραµµα, ευσυνειδήτως αντί τού 
ευσυνειδότως, η γραφή µαζί αντί τού µαζύ ή µαζή, η γραφή ξυπάζοµαι αντί τού ξιππάζοµαι κ.ά. Αυτό που θαυµάζει 
κανείς στον Ζηκίδη (και σε όσους ασπάζονται αυτή τη θέση) είναι η προσήλωση του στην αναζήτηση και προβολή 
τού «ορθού» στη γλώσσα, δηλ. σε έναν αφηρηµένο -και συχνά αµφισβητήσιµο- «κανόνα», που λειτουργεί αναλογι-
κά ως µέτρο κρίσεως και συγκρίσεως των πάντων, αντίθετα προς τη θέση που επικρατεί στη σύγχρονη γλωσσική επι-
στήµη, όπου κάθε γλωσσική δοµή έχει, µέσα από τη χρήση της στη γλώσσα, µια αυτοτέλεια που δεν επιτρέπει εύκολα 
να κρίνεται µε βάση την αντίθεση «σωστό-λάθος». Η θέση που διέπει όλο το λεξικό τού Ζηκίδη -και την ιδεολογία 
του ως λεξικογράφου- είναι η εξής: «"Ολως δ' άσύστατον νοµιζοµεν τήν γνωµην τών διδασκόντων οτι ή έν τη 
γλώσση εισαγωγή τών ορθώς εχόντων δύναται νά βλάψη αυτήν και δυσκίνητον καταστήση [...] Ή γνώµη αύτη εϊνε 
όλως απορριπτέα- διότι γλώσσάν τίνα διαφθείρουσι και δυσκίνητον και αηδή καθιστάσι τά ήµαρτηµένα και τάµή 
ορθώς έχοντα, αλλ' ουχί τά ορθά· ο µεταχειριζόµενος τά άχρηστα ως εύχρηστα, τά αδόκιµα ως δόκιµα και τά πα-
ρακεκοµµένα ως γνήσια λυµαίνεται τήν γλώσσαν. Ει έν άλλαις τού βίου περιστασεσιν ή αλήθεια εκτιµάται και 
πολλής τυγχάνει τιµής, αύτη πολλώ µάλλον έν τη γλώσση ισχύει και σπουδαία κρίνεται. Ή χρήσις τών πληµµελώς 
εχόντων εϊνε στρέβλωσις τής γλώσσης, ή στρέβλωσις δέ τής γλώσσης εϊνε αχώριστος από τής στρεβλώσεως τού λο-
γικού»10. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ    Ένας άνθρωπος µόνος του, ο καθηγητής τής λατινικής φιλολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 
ΚΟΥΜΑΝΟΥ∆Η    Στέφανος Κουµανούδης (1818-1899), µε µακρόχρονη προσωπική ενασχόληση κατόρθωσε να συντάξει 

το πρώτο και µοναδικό για τη Νέα Ελληνική ιστορικό λεξικό11, ένα λεξικό δηλ. που δεν περιλαµβάνει 
ερµηνεύµατα72 των λέξεων, αλλά το πότε και πού απαντούν για πρώτη φορά73 οι λέξεις που περιέχο- 

68. Γ. Ζηκίδου, Λεξικον όρθογραφικον και χρηστικόν, 19132, Πρόλογος, σ. κα'-κγ'. Αξίζει, επ' ευκαιρία, να σηµειωθεί πόση βαρύτητα δίνει 
στον ορθό (µε οξεία ή περισπωµένη) τονισµό των λέξεων ο Ζηκίδης, τον οποίο θέτει σε ίση µοίρα µε την ορθή θέση τού τόνου (σε 
σύνθετα και παράγωγα), που τον απασχολεί σε πολλά λήµµατα (π.χ. µεταφραστής αντί µεταφραστής, ανορθόγραφος αντί ανορθόγραφος, 
ατµόσφαιρα αντί ατµόσφαιρα κ.ά.). 

69. Γ. Ζηκίδου, Πρόλογος, σ. κστ': «Προς ταϊς άρχαίαις λέξεσι και ένίας εκ τής δηµώδους, ας σηµειούµεθα διατοῦσταυρού (+) [παρε-
λάβοµεν]' διότι και πολλαί λέξεις τής δηµώδους κακώς γράφονται ή έν ποιήµασιν ή έν αλλαις άνάγκαιςτοῦγραπτού λόγου». 

70. Γ. Ζηκίδου, Λεξικόν..., Πρόλογος, σ. λζ'-λη'. 
71. Στεφάνου Κουµανουδη, Συναγωγή νέων λέξεων υπό τών λογίων πλασθεισών από τής 'Αλώσεως µέχρι τών καθ' ηµάς χρόνων, 2 τόµ. 

'Αθήναι, Έκδ. «Βιβλιοθήκη Μαρασλή» 1900 [εκδόθηκε µετά τον θάνατο τού Στέφ. Κουµανουδη από τον γυιο του Πέτρο Στεφ. Κου-
µανουδη που έγραψε και τον Πρόλογο τού έργου]. Β' έκδοση τής «Συναγωγής» µε Προλεγόµενα τού Κ.Θ. ∆ηµαρά έγινε το 1980 (Αθή-
να: Εκδ. Ερµής). Ας σηµειωθεί εδώ ότι το πρώτο «συλλεκτικό» λεξικογραφικό έργο τού Στέφ. Κουµανουδη υπήρξε το Συναγωγή λέξεων 
αθησαύριστων έν τοις έλληνικοίς λεξικοίς που εκδόθηκε το 1883 και τού οποίου συνέχεια, τρόπον τινά, και επέκταση στον χώρο τής 
δηµιουργίας νέων λέξεων υπήρξε η Συναγωγή νέων λέξεων τού 1900. 

72. Ερµηνεύµατα περιέχονται σποραδικά, όπου κρίνεται αναγκαίο, ως επεξηγήσεις περισσότερο τής σηµασίας | χρήσης µερικών νεολο-
γισµών. 

73. Ας σηµειωθεί εδώ ότι η έννοια τής «πρώτης µνείας» κάθε λήµµατος είναι εκ των πραγµάτων σχετική, σε συνάφεια µε τον χρόνο που 
άρχισε η έρευνα τού Κουµανουδη και µε το εύρος των συγγραµµάτων -κατ' ανάγκην περιορισµένο- στα οποία µπόρεσε να επεκταθεί. 
Ωστόσο, η αίσθηση που βαθµηδόν απέκτησε ο λεξικογράφος-ερευνητής στην ανίχνευση τής πρώτης µνείας καθιστά το έργο του και 
έγκυρο και αναντικατάστατης αξίας, τουλάχιστον µέχρι να δηµιουργηθεί µια «τράπεζα δεδοµένων» µε όλα τα κείµενα που γράφτηκαν σε 
ελληνική γλώσσα, βάσει τής οποίας θα µπορούσαν να προσδιορισθούν µε ακρίβεια τα όρια τής χρονικής εµφάνισης κάθε λέξης. 
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νται σε αυτό. Όπως δηλώνεται στον τίτλο του, το Λεξικό αναφέρεται στις νέες (για την εποχή των τελευταίων δεκαετιών τού 
19ου αιώνα) λέξεις, δηλ. σε νεολογισµούς, και µάλιστα σε νεολογισµούς τής λόγιας γλώσσας. Ωστόσο, επειδή πολύ µεγάλος 
αριθµός από τα 60.000 περίπου λήµµατα που περιλαµβάνει η Συναγωγή νέων λέξεων τού Κου-µανούδη πέρασαν στην κοινή 
χρήση δηλώνοντας όρους και έννοιες τής καθηµερινής ζωής, το Λεξικό τού Κουµα-νούδη αποτελεί πολύτιµη πηγή για τον 
µελετητή των νεολογισµών τής νεοελληνικής γλώσσας και την ιστορία τής ελληνικής γλώσσας γενικότερα. Επίσης, όπως πολύ 
πειστικά και προσεκτικά έδειξε ο Κ.Θ. ∆ηµαράς στο καλύτερο συνθετικό µελέτηµα74 που έχουµε για το λεξικογραφικό έργο 
τού Κουµανούδη αλλά και για όλη την πνευµατική του προσωπικότητα, µολονότι ο λεξικογράφος παρακολουθεί και 
συγκεντρώνει στη Συναγωγή του τις λόγιες λέξεις, δεν παύει να είναι φίλος τής δηµοτικής γλώσσας75 και εραστής τής 
ελληνικής γλώσσας γενικότερα. Ο Κ.Θ. ∆ηµαράς γράφει σχετικά: «Στην απέραντη πολυγνωσία του βρίσκει κανείς αδιάκοπη 
µέριµνα γιά τήν δηµοτική, καί µία αίσθηση των φαινοµένων της, ή οποία δέν µπορούσε παρά νά προκύψει είτε άπό πολλήν 
οικειότητα µέ τήν γλώσσα αυτήν είτε άπό συστηµατική σχετική απασχόληση, ε'ίτε καί άπό τά δύο: δέν πρόκειται γιά 
αυτοσχεδιασµούς. Αντίστοιχα θά µπορούσαµε νά πούµε, ξαναφέρνοντας στην µνήµη µας άλλη µία φορά τόν Κοραή, δτι καί τού 
Κουµανούδη οΐ γλωσσικές αντιλήψεις τόν φέρνουν προς κάποιον ιδιάζοντα δηµοτικισµό»76. Στα όσα διδακτικά και κα-
τατοπιστικά αναφέρει ο ∆ηµαράς, γλωσσολογικώς θα άξιζε να σηµειωθεί ο σεβασµός τού λεξικογράφου Κουµανούδη προς τη 
χρήση των λέξεων, πράγµα που είναι φυσικό να ερµηνευθεί και ως ευνοϊκή στάση απέναντι στην κατ' εξοχήν µορφή χρήσης 
τής γλώσσας, που ήταν η δηµοτική. Παρατηρήσεις τού Κουµανούδη υπέρ τής χρήσεως είναι εγκα-τάσπαρτες στο Λεξικό. 
Παραδείγµατα: (λ. έξόντωσις) «[...] Άλλοκότως κατεσκευασµένην είπε τήν λέξιν ό ∆. Θερ[ει-ανός] τφ 1889, άλλ' αύτη µετά καί 
τού συγγενολογίου της κατέστη παγκοίνου χρήσεως, καί τις άντιστήσεται τη χρήσει;»77 - (λ. ζητωκραυγαί) «[...] Ό Σκαρλ. 
βυζάντιος] τφ 1835 κατέκρινε τήν λέξιν άλλ' αυτή κραυγαστική ούσα φύσει, κραυγάζει µέχρι σήµερον, καί αδύνατον νά 
ύπερκραυγασθή υπό των δυσχεραινόντων προς τήν ελευθέραν κίνησιν τής γλώσσης, τού λάρυγγος, των πνευµόνων καί τού νοϋ 
τού τά πάντα τ' ανθρώπινα κινούντος» - (λ. ήλα-τισµένος) «[...] 'Εγώ δέν χωνεύω το η τούτο τής µετοχής ούτε µετά ελαίων ούτε 
άλλως» - (λ. άφηρηµάδα) «[...] "Εστω καί αύτη ή λέξ. ενταύθα καταλελεγµένη, χάριν µάλιστα τής µετά δοτικής εµπρόθετου 
συντάξεως της, ήτις ούσα άρχαιοπινής δύναται τινας καί µάλα νά εύφράνη, άλλους δέ, ως έµέ, νά φέρη εις άγανάκτησιν» - (λ. αχ!) 
«Το επιφώνηµα τούτο ό Κοραής τφ 1805 δέν τό ήθελε, βαπτίζων αυτό καί πυρετοποιόν, κατακρίνων άµα καί το εχ καί το ωχ, 
συνιστά δέ το α των ηµετέρων προγόνων [...] 'Εγώ δµως στέργω µετά πολλών άλλων τά επιφωνήµατα ταύτα, ως φυσικά». 

Η Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ Ο Στέφ. Κουµανούδης συγκρότησε, στην πραγµατικότητα, ένα «Λεξικό νεολογισµών» (ή νεολο-
ΝΕΟΛΟΠΣΜΩΝ γιων)78, νεολογισµών λόγιας προελεύσεως· όχι νεολογισµών τής κοινής γλώσσας. Νεολογισµών είτε 
µορφικών (πλάσιµο λέξεων µε νέο σηµαίνον, µε νέο γλωσσικό τύπο) είτε, λιγότερο, σηµασιολογικών νεολογισµών (χρήση 
αρχαίων ή παλαιοτέρων υπαρκτών λέξεων µε νέα σηµασία)79. Ο Κουµανούδης συνέλαβε, σε µια κρίσιµη καµπή τής ιστορίας 
τού ελληνικού έθνους, το β' ήµισυ τού 19ου αιώνα, πόσο σηµαντική ήταν η λεξιλογική έκφραση τού ελεύθερου ελληνικού 
κράτους που διαµορφωνόταν εκείνη την περίοδο και θέλησε να την αποτυπώσει. Είχε συνείδηση δηλαδή, σύµφωνα και µε τη 
λεξικογραφική και γλωσσική ιδεολογία του, ότι στα χρόνια του έπαιρνε σάρκα και οστά η µελλοντική γλωσσική έκφραση των 
Ελλήνων στα πιο απαιτητικά της επίπεδα (επιστήµη, διοίκηση, εκπαίδευση κ.λπ.). Και αυτή τη γλωσσική πραγµατικότητα 
καταπιάστηκε να αποτυπώσει µέσα στο ιστορικό της γίγνεσθαι, µε τις θετικές πλευρές και τα αστοχήµατά της, µε επαινετικά ή 
και πικρά σχόλια, που προέρχονται από έναν άνθρωπο που είναι φανερό ότι και γνωρίζει και πονάει την ελληνική γλώσσα. Να 
πώς ο ίδιος βλέ- 

74. Κ.Θ. ∆ηµαρά, Λεξικογραφία και 'Ιδεολογία, Προλεγόµενα στη (φωτοτυπική) επανέκδοση τού Λεξικού τού Κουµανούδη το 1980 (Αθή-
να, Εκδ. Ερµής), σ. viii-lxiv. 

75. Κ.Θ. ∆ηµαράς, αυτ. σ. xxxix κ.εξ. 
76. Κ.Θ. ∆ηµαράς, αυτ. σ. xxxix. 
77. Στο σηµείο αυτό (λ. εξόντωσις) δίδει και τη δική του «πρόχειρη», όπως τη χαρακτηρίζει, απόδοση τής γνωστής ρήσης τού Ορατίου 

περί τής δυνάµεως τής χρήσεως στον λόγο: 
Πολλαί νεκραί θ' αναστηθούν καί αλλαι θ' αποθάνουν 
λέξεις, τά νϋν τιµώµεναι, αν το θελήσ' ή χρήσις, παρ' ή 
εστί το δίκαιον καί ό κανώντοῦλόγου. 
Από το τού Ορατίου (De Arte Poetica 70-72): «Multa 
renascentur, quae iam cecidere, cadentque quae nunc 
sunt in honore vocabula, si volet usus, quem penes 
arbitrium est et jus et norma loquendi.» 

78. o όρος νεολογισµός, όπως φαίνεται από το οικείο λήµµα τού Κουµανούδη, πρωτοαπαντά στον Κοραή (1782) και εν συνεχεία στα (δί-
γλωσσα) Λεξικά των Γρ. Ζαλίκογλου (1809), Ν. Κοντόπουλου (1889) και Αγγ. Βλάχου (1897). Πρόκειται για αντιδάνειο (λέξη που έπλα-
σαν οι ξένοι από τα Ελληνικά και που εισήλθε µετά στην Ελληνική ως δάνειο) από τη γαλλική γλώσσα (néologisme, 1735). Από το 
1805 απαντά - πάντοτε κατά τις πληροφορίες στο οικείο λήµµα τού Κουµανούδη - και η λ. νεολογία, και αυτή αντιδάνειο από τη 
Γαλλική (< néologie, 1759), η οποία επικράτησε στη Γαλλική και ως γλωσσολογικός όρος. o Κουµανούδης µάλιστα έχει καταγράψει 
και λ. νεολογοµανία (από την εφηµ. «Ακρόπολις» τής 29ης Ιουνίου τού 1890) σχολιάζοντας σκωπτικά: «ή µάλιστα έν τη εφηµερίδι 
ταύτη φανεροϋται καί εξακολουθεί». Για τη νεολογία και τη στάση απέναντι στους νεολογισµούς τού Κουµανούδη και των δια-
φωτιστών, ο Κ.Θ. ∆ηµαράς παρατηρεί (Προλεγόµενα στη «Συναγωγή» τού Κουµανούδη, 1980, σ. xliii): «[...] ό συντάκτης τής Συνα-
γωγής ζεί σε εποχή κατά τήν οποία ή φροντίδα γιά τήν νεολογία εϊναι έντονη καί γενική. [...] ό ∆ιαφωτισµός έπίστευε στην προ-
αγωγήτοῦγένους, τήν έπρόβλεπε, καί επεδίωκε, ανάµεσα σέ άλλα, σάν προϋπόθεση της, τήν τελειοποίηση, τόν πλουτισµό τής 
γλώσσας' υπό τό πνεύµα αυτό άπεκδεχόταν τήν νεολογία. Οι τρεις ηγετικές µορφέςτοῦκινήµατος, ό Ευγένιος Βούλγαρης, ό Κα-
ταρτζής, ό Κοραής, τιµούν τήν νεολογία καί τήν εφαρµόζουν». 

79. Τέτοιες λέξεις δηλώνονται στο Λεξικό τού Κουµανούδη µε το σηµείο τού αστερίσκου)*) πβ. λήµµατα, όπως αριθµητής, έπιφυλλίς, 
έκλογεύς, στηλοβάτης, βλήτρον, γλωσσολογία, έσπερίς κ.ά. 
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πει το γλωσσικό φαινόµενο που περιγράψαµε σε σχεδίασµα τού Προλόγου τού Λεξικού του: «"Εν των µεγίστων φαινοµένων, à 
ô νεώτερος εθνικός ηµών βίος εδειξεν, είναι αναµφισβητήτως ό πλουτισµός τής γραφοµένης γλώσσης, δια λέξεων κατά το µάλλον 
και ήττον γνησίως ελληνικών. "Αµα το έθνος περί τα µέσα του παρελθόντος αιώνος [ενν. τον 18ο αιώνα] άπέσεισε τον βαρύν 
ΰπερχιλιετή νυσταγµόν του πνεύµατος και µίσησαν τήν άµάθειαν, τήν δεισιδαιµονίαν και τήν δουλείαν, έπόθησε τον φωτισµον 
και τήν έλευθερίαν τών πάλαι προγόνων του, έφιλοτιµή-θη να προβή και εις πλάσινλέξεων δι' ων νά έκφράζωνται τη οικεία φωνή 
τα νέα πράγµατα και διανοήµατα, α έπε-βάλλετο νά απόκτηση προς κατασκευήν βίου καινού, συµφώνου τω νεωτέρω πολιτισµφ 
[...] Εκείνων δέ τών εύκλεών 'Ελλήνων! όµοιος νά γίνη πάλιν σπουδάζων, έπρεπε και τήν γλώσσαν του νά καταστήση όµοίαν ει 
µή τήν αυτήν και ενεθυµήθη οτι πλείστα τών χρειωδών εν τη νέα του κοινωνική και πνευµατική καταστασει ονοµάτων ήδύνατο 
νά τά µεταγάγη εκ τών αρχαίων 'Ελληνικών βιβλίων εις νέαν ζωήν και χρήσιν [...], πλείστα δέ άλλα, α ήσαν νεωτέρας εν τω 
κόσµω καταγωγής, ατε µορφωθέντα εν τω πλουσίως και ποικίλως άναπτυχθέντι βίω τών Έσπερίων, ώφειλε νά µετάφραση εις το 
οίκεϊον ιδίωµα, ακολουθών τήν άναλογίαν και τους κανόνας τής παλαιάς Ελληνικής»*0. 

Όπως είναι φανερό, η νεολογία είναι ιδεολογία. Κορυφώνεται στον Κουµανούδη -γιατί αυτός καταγράφει συστηµατικά και 
σχολιάζει, όπου χρειάζεται, τις νεολογίες-, αλλά γεννάται µε τον Κοραή, ο οποίος κηρύσσει πρώτος το «δόγµα» τού 
καθαρισµού και τής διόρθωσης τής γλώσσας, καλλιεργείται σε όλους τους λογίους τού 19ου αιώνα, ακόµη και σε 
δηµοτικιστές, και πραγµατώνεται λεξικογραφικά πριν από τον Κουµανούδη στον Σκαρλάτο Βυζάντιο. Βεβαίως, επειδή η 
νεολογία στην Ελληνική στηρίχθηκε στην πλούσια γλωσσική παράδοση τής Ελληνικής, κυρίως δε στην αρχαία γλώσσα και τη 
λόγια γραπτή εξέλιξη της, η νεολογία ως γλωσσικός µηχανισµός και ως ιδεολογία εντάσσεται στα «κινήµατα επιστροφής» 
στον αρχαίο κόσµο είτε ως πηγή παιδείας είτε ως γλωσσική παρακαταθήκη. Χωρίς τα επιστροφικά αυτά κινήµατα ως προς το 
πεδίο τής γλώσσας, το έχω γράψει πολλές φορές81, η φυσιογνωµία τής σύγχρονης ελληνικής γλώσσας θα ήταν τελείως 
διαφορετική. Η λεξιλογική και, κατ' επέκταση, η γραµµατική (µορφολογική-φωνολογική) και συντακτική συνοχή που 
διακρίνει τη νεότερη ελληνική γλώσσα, αν ληφθεί υπ' όψιν το πλήθος των ξενισµών από τους οποίους έβριθε η Ελληνική 
µέχρι και τον 17ο αιώνα, δεν θα µπορούσε να υπάρξει χωρίς την ιδεολογία τής νεολογίας και χωρίς τα επιστροφικά κινήµατα 
τής γλώσσας, που την πραγµατοποίησαν. Τα κινήµατα αυτά (αρχαϊσµός, νεοαττικισµός, υπερκαθαρεύουσα, καθαρεύουσα), 
συγκρουόµενα µε την αµείλικτη πραγµατικότητα τής προφορικής γλωσσικής παράδοσης (τής δηµοτικής), ήταν ιστορικά 
βέβαιο ότι δεν θα µπορούσαν να αποτελέσουν τελικά την κοινή έκφραση τού ελληνικού λαού και να σταµατήσουν το ρεύµα 
τής γλωσσικής εξέλιξης. Ωστόσο, επηρέασαν θετικά την τελική διαµόρφωση τής σύγχρονης Ελληνικής ως προϊόντος συνθέ-
σεως των δύο παράλληλων γλωσσικών µας παραδόσεων, τής µητροδίδακτης προφορικής δηµοτικής παράδοσης και τής 
φιλολογικά (επιστηµονικά κ.λπ.) καλλιεργηµένης λόγιας γραπτής παράδοσης. Σήµερα, µακριά από τους παλαιότερους 
φανατισµούς τού «γλωσσικού εµφυλίου» µας, µπορούµε σωστά να αποτιµήσουµε την προσφορά και των δύο µορφών τής 
γλωσσικής µας παράδοσης στη δηµιουργία τής συνοχής η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική γλώσσα. 

Επανερχόµενοι στους νεολογισµούς µε αφορµή τη Συναγωγή νέων λέξεων τού Κουµανούδη, διασαφούµε ότι νεολογισµοί στη 
γλώσσα είναι και οι ξένες (δάνειες) λέξεις, που µπαίνουν σε κάθε γλώσσα και που υπάρχουν και στη Νέα Ελληνική, 
εισαχθείσες κυρίως τον 20ό αιώνα (στην αρχή από τη γαλλική γλώσσα, τα τελευταία χρόνια από την αγγλική ιδίως γλώσσα)82. 
Το παρόν Λεξικό έχει περιλάβει συστηµατικά και εξαντλητικά τα νεολογικά δάνεια (τις ξενικής προελεύσεως λέξεις) τής 
σύγχρονης ελληνικής γλώσσας, επιµένοντας πάντοτε στην ελληνική λέξη που µπορεί να αποδώσει τη σηµασία τους. Ο 
Κουµανούδης στη «Συναγωγή» του παραθέτει συχνά τις ξένες λέξεις (κυρίως γαλλικές) που αποδίδονται Ελληνικά: π.χ. 
«πολιτισµός, ό. Γαλ. civilisation. Αδ. Κορ[αής] [18]29 [...] Ή λέξ. ευρηται παρά ∆ιογ. Λαερτίω, άλλα σηµαίνουσα διοίκησιν τών 
τής πολιτείας πραγµάτων» - «πολιτειογραφία, ή. Γαλ. statistique [...] Ό Κυρ. Καπετανίάκης] τφ 1808 τήν ώνόµασε 
πολιτογραφίαν, όχι καλώς, άλλοι άπογραφικήν»^ - «τιµολόγιον, τό. Γαλ. facture des marchandises, tarif» - «εποικοδοµητικός, 
Γερµ. erbaulich» - «έπιτελεϊον, τό. Γαλ. état-major». 

Τέλος, ο Κουµανούδης, έχοντας πλήρη εποπτεία τής εκτάσεως τής νεολογίας, στιγµατίζει τη βιασύνη να πλάσουµε νέες λέξεις, 
ακόµη και όταν υπάρχουν άλλες: «Έκ τής πολλής εφέσεως τού νά όνοµάζωµεν τη οικείο: φωνή τά δανειζόµενα πράγµατα 
εποιούµεν ταχέως ευθύς νέας λέξεις και πριν ή καλώς µελετήσωµεν τον παλαιόν πλούτον τον εν τοις βιβλίοις ως και τήν εν τφ 
στόµατι τού λαού σωζοµένην όνοµατολογίαν, έκ τούτου δέ διπλαϊ τριπλαϊ και τετραπλοί άνεφύοντο όνοµασίαι κατίσχυε δ' εξ 
αυτών ενίοτε ουχί ή κρατίστη»*4. Ο ίδιος επικρίνει µέσα στο Λεξικό του τέτοιους περιττούς σχηµατισµούς: «λ. έσθητοφυλάκιον 
[...] ∆έν έχρειάζετο ή λέξις, υπάρχοντος πρόπαλαι τού ιµατιοφυλακίου, τού και εις τους πολλούς εύκαταληπτοτέρου, ένεκα τής 
πασίγνωστου γραφικής φράσεως "επί τον ΐµατισµόν µου έβαλον κλήρον"». 

80. Στέφ. Κουµανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων (έκδ. 1980), σχεδίασµα Προλόγου που περιλαµβάνεται στα Προλεγόµενα στο Λεξικό, τα 
οποία έγραψε ο Κ.Θ. ∆ηµαράς, σ. xiii. 

81. Πβ. Γ. Μπαµπινιώτη, Ελληνική γλώσσα. Παρελθόν-παρόν-µέλλον, Αθήνα 1994, Εκδ. Gutenberg, σ. 340 κ.α. και Γ. Μπαµπινιώτη, «Ελ-
ληνική γλώσσα» [δύο εκτενή άρθρα: α) στον τόµο «Ελλάς» τής Εγκ. «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα» και β) στον τόµο 16 («Φιλοσοφία 
και κοινωνικές επιστήµες») τής Εκπαιδευτικής Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας (Εκδοτική Αθηνών)]. 

82. Οι ξένες λέξεις τής Ν. Ελληνικής συστηµατικά µελετώνται στο βιβλίο τής Α. Αναστασιάδη-Συµεωνίδη, Νεολογικός δανεισµός τής Νε-
οελληνικής: Άµεσα δάνεια από τη Γαλλική και Αγγλοαµερικανική. Μορφοφωνολογική ανάλυση, Θεσσαλονίκη 1994. 

83. o ίδιος ο Κουµανούδης στο λ. στατιστικός παρατηρεί σχετικά µε τον όρο στατιστική: «[...] Αντί τής ξένης ταύτης λέξεως άλλοι µεν τών 
ηµετέρων τήν καταστατικήν, άλλοι δέ τήν πολιτειογραφίαν, ως ό Σκαρλ[άτος] Βυζάντιος έν τφ Γαλλελληνικώ λεξικω του [18](56) 
έδέχθησαν, οϋ πάντας όµως εύχαριστήσαντες, και διά τούτο εις πολλήν ετι χρήσιν και σήµερον [τέλη 19ου αι.] εµεινεν ή στατιστική». 

84. Στέφ. Κουµανούδη, σχεδίασµα Προλόγου, (Συναγωγή νέων λέξεων, σ. xvi-xvii). 
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Ο Στέφ. Κουµανούδης επιτέλεσε µόνος του -στο µέτρο, φυσικά, των δυνάµεων ενός, έστω και χαλκέντερου, ανθρώπου- ό,τι 
σε άλλες γλώσσες κατόρθωσαν (πιο συστηµατικά και σε πολύ µεγαλύτερη έκταση βεβαίως) πολυπληθείς οµάδες ερευνητών: 
συνέταξε ένα ιστορικό λεξικό, µε την έννοια τής πρώτης µαρτυρίας ή των παλαιοτέρων µαρτυριών που έχουµε για τον χρόνο 
εµφανίσεως κάθε λέξης, όπως η Γαλλική Ακαδηµία85 για τις λέξεις τής Γαλλικής ή οι λεξικογράφοι τού µεγάλου ιστορικού 
λεξικού τής Αγγλικής που εξέδωσε η Οξφόρδη86. Έτσι είµαστε σε θέση σήµερα να γνωρίζουµε λ.χ. ότι η λ. επιχειρηµατίας 
πρωτοαπαντά στον Κοραή (1821), η λ. επιχειρηµατολογία στην εφηµ. «Ακρόπολις» (5 Νοεµβρ. 1888), η λ. επιφυλλίς στον 
Σκαρλάτο Βυζάντιο (1846), η λ. ερωτεύοµαι στον Σκαρλ. Βυζάντιο (1835), η λ. εσώρουχα στο Ηµερολόγιο κυριών (1888), η λ. 
ετεροδηµότης στον ίδιο τον Στέφ. Κουµανούδη (1872), η λ. ευαισθησία, αρχαία, ενεργοποιείται από τον Αδ. Κοραή, η φράση 
εφιστώ την προσοχή στον Άγγ. Βλάχο (1871), η λ. εφορειακός στην εφηµ. «Εφηµερίς» (20 Οκτ. 1891), η λ. εχθροπραξίαι στον 
Αναστ. Πολυζωίδη (1836), η λ. επιτελείον87 στον Άγγ. Βλάχο (1871) κ.ο.κ. 

Ως προς την πληρότητα και την ποσότητα των ληµµάτων τού έργου τού Κουµανούδη, που ενδιαφέρει τόσο λεξικογραφικά 
όσο και σε σχέση µε την εξέλιξη τής νέας ελληνικής γλώσσας στη λόγια γραπτή παράδοση της, γεννάται το εξής ζήτηµα: Οι 
συγκεντρωθέντες νεολογισµοί µιας περιόδου που καλύπτει 450 χρόνια έκφρασης των Ελλήνων (170 χρόνων ελευθέρου βίου 
και 280 υπό τους Τούρκους), εξαντλείται στα 60.000 περίπου λήµµατα που έχει καταγράψει στη «Συναγωγή» του ο 
Κουµανούδης και σε 10.000 ακόµη λήµµατα που υπολογίζει ότι του λείπουν; Η γνώµη µας είναι ότι ο µεταθανάτιος υπότιτλος 
τού έργου «άπό τής 'Αλώσεως µέχρι τών καθ' ηµάς [µε όριο το 1900] χρόνων», ο οποίος γράφτηκε µετά τον θάνατο τού 
Κουµανούδη από τον γυιο του (και εκδότη τού έργου) Πέτρο Στεφ. Κουµανούδη, δεν αποδίδει την πραγµατικότητα. Ο 
Κουµανούδης θα σκόπευε να καλύψει την περίοδο από τα µέσα τού 18ου αιώνα µέχρι και τον 19ο αιώνα (περ. 1750-1900). 
Αυτό προκύπτει και από τον πρόχειρο τίτλο που βρίσκεται στα κατάλοιπα του µαζί µε ένα σχεδίασµα Προλόγου τού ίδιου τού 
Κουµανούδη, που περιέλαβε στα Προλεγόµενα του ο Κ. Θ. ∆ηµαράς. Ο τίτλος είναι: Συναγωγή λέξεων 'Ελληνικών, άπό τών 
µέσωντοῦπαρελθόντος αιώνος [ενν. τον 18ο αι.] πλασθεισών προς πλουτισµόν τής γραφοµένης καί δή και οµιλούµενης 
γλώσσης88. Τότε πράγµατι οι λέξεις που του λείπουν µπορεί να υπολογιστούν περίπου σε 10.000, αφού -όπως λέει ο ίδιος-89 
πρόκειται για λέξεις από ξενόγλωσσα επιστηµονικά βιβλία, οι οποίες -προσθέτουµε εµείς- θα πέρασαν στις πρώτες 
µεταφράσεις ξένων επιστηµονικών έργων από τα µέσα τού 18ου αιώνα. Το ίδιο συνάγεται και από τη χρονική περίοδο που 
έζησαν οι συγγραφείς, των οποίων τα έργα αποδελτίωσε ο Κουµανούδης. Με ελάχιστες, σποραδικές εξαιρέσεις90 ανήκουν στα 
µέσα τού 18ου αιώνα και εφεξής. Συµπέρασµα: Οι νεολογισµοί τής λόγιας νεοελληνικής γλώσσας που συλλέγει ο Κου-
µανούδης καλύπτουν 150 χρόνια ιστορίας τής νεοελληνικής γλώσσας και ανέρχονται περίπου σε 70.000 λέξεις. 

Τελικά, ο Κουµανούδης φαίνεται ότι πέτυχε τον σκοπό για τον οποίο συνέταξε τη «Συναγωγή», που δεν ήταν άλλος από το: 
«να καταστήση [...] δήλον ότι ή ελληνική γλώσσα ουδέποτε άπέβαλε τήν ζωήν καί γονιµότητα αυτής, άλλα διατελεί αεί ζώσα, καί 
νέα άεί δηµιουργήµατα κατά τάς εκάστοτε έµφανιζοµένας νέας πνευµατικός άνάγκας πα-ράγουσα^1. 

Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ    Η δεκαετία τού '30 είναι η χρυσή εποχή τής νεοελληνικής λεξικογραφίας. Τέσσερα σηµαντικά ΤΗΣ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   λεξικά τής Ν. Ελληνικής, ιστορικώς τα πιο σηµαντικά, δηµοσιεύονται ή αρχίζουν να δηµοσιεύ-
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ    ονται µέσα σε αυτή τη δεκαετία: 

1931        Πέτρου Βλαστού, Συνώνυµα καί Συγγενικά. Τέχνες και Σύνεργα. 1933        'Ακαδηµία 
'Αθηνών: 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Νέας ελληνικής τής τε κοινής οµιλούµενης καί τών ιδιωµάτων, Α' τόµ. 
1933        «Πρωίας»: Λεξικόν τής Νέας 'Ελληνικής γλώσσης, 2 τόµ. 1936-50   ∆. ∆ηµητράκου, Μέγα 
Λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης, 9 τόµ. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ    Το Λεξικό τού Πέτρου Βλαστού είναι, στην πραγµατικότητα, το πρώτο σηµαντικό «λεξικό συ-
ΒΛΑΣΤΟΥ    νωνύµων»92 τής Ν. Ελληνικής -και µάλιστα τής λαϊκής, διαλεκτικής και λογοτεχνικής δηµοτικής, µε 
σαφή αποκλεισµό των λόγιας προέλευσης νεοελληνικών λέξεων. Και εδώ η ιδεολογία 

85. Dictionnaire de l'Académie française (ά έκδ. 1694). 
86. The Oxford English Dictionnary, 12 τόµ. και 2 Suppl., Oxford 1933. 
87. o Κουµανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων, λ. επιτελείον σηµειώνει: «Ό Γρ. Χαντσ[ερής] τφ 1870 κατεκρινε τήν λέξιν, άντιπροτείνας 

το διατακτορεϊον». 
88. Στέφ. Κουµανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων, έκδ. 1980, Προλεγόµενα Κ.Θ. ∆ηµαρά, σ. xiii. 
89. Τα λόγια τού Κουµανούδη («Συναγωγή», σ. 1) σε ένα από τα συνήθη «στιχηρά» του σηµειώµατα που επισήµανε ο Κ.Θ. ∆ηµαράς: 

Ώς δέκα ετι χιλιάδες λέξεων 
υπό λογίων ποιηθεΐσαι, µάλιστα δε 
αύται παραληφθεΐσαι έκ τών φραγκικών 
βιβλίων επιστήµης καί δη φυσικών 
µηχανικών τε καί ιατρικών φρονώ 
οτι µοι λείπουν πάντως εν τη βίβλω µου 
τη τόσον πολυπόνφ [...] 

90. Τέτοιες είναι λ.χ. ο Ιωάννης Αβράµιος (1692, 1709), ο Νικόλαος Βούλγαρις (1681), ο Θεόδωρος Γαζής (1465), ο Εµµ. Γλυζούνης (1596), ο 
Νικόλαος Γλυκύς (1680,1728) και µερικοί άλλοι. 

91. Στ. Κουµανούδη, Συναγωγή, έκδ. 1980, σ. xlvii. 
92. o συντάκτης τού πρώτου (πραγµατικά και αποκλειστικά) λεξικού συνωνύµων (Λεξικό τών Συνωνύµων τής Νεοελληνικής, Αθήνα 

1970) Κ. ∆αγκίτσης θεωρεί το Λεξικό τού Βλαστού «Αναλογικό», δηλ. εννοιολογικό περισσότερο παρά καθαρά συνωνυµικό: «Γύρω 
άπό µία λέξη συγκεντρώνονται όλες οι λέξεις πού συγγενεύουν σηµασιολογικά» (Κ. ∆αγκίτσης, σ. κη', σηµ. 1). 
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οδηγεί τη λεξικογραφία- το γλωσσικό «πιστεύω» τού Βλαστού καθορίζει τη στάση του στο Λεξικό που συνέταξε. Ο Πέτρος 
Βλαστός (1879-1941), ποιητής, λόγιος, που έζησε το µεγαλύτερο µέρος τής ζωής του στο εξωτερικό (Ινδία, Αγγλία), υπήρξε 
από τους υπέρµαχους ενός φορµαλιστικού δηµοτικισµού κατά τα διδάγµατα τού Ψυχάρη, χωρίς όµως να διαθέτει τις 
επιστηµονικές γνώσεις και το κύρος τού πατριάρχη τού δηµοτικισµού. Γαµπρός τού Αλέξ. Παλλη, µεγάλου δηµοτικιστή 
λογίου, δεν υστέρησε σε µαχητικότητα για την επικράτηση τής δηµοτικής γλώσσας, µιας δηµοτικής αληθινά λαϊκής µε 
πρότυπο τη γλώσσα των δηµοτικών τραγουδιών. Άνθρωπος τού εµπορίου, δηλ. τής πράξης, ο Βλαστός δεν στάθηκε µόνο σε 
θεωρητικές τοποθετήσεις. Θέλησε να δώσει ένα πρακτικό βοήθηµα για µια µελλοντική -είχε συνείδηση τής προσπάθειας του- 
αλλά δηµιουργική χρήση τής δηµοτικής, εσωτερικά εµπλουτισµένης µε γνήσιες λαϊκές λέξεις: «Σε µας [κατ' αντίθεση προς την 
Ιταλική] είχε τόσο παραπεταχτεί η δηµοτική που κατάντησε να ζουριάσει και ν' αποξεραθεί. Ο ξεπεσµός αφτός της γλώσσας µας 
αναγκάζει τώρα να ξαναφέρουµε πίσω ένα σωρό λέξες, πολύ όµορφες κι απαραίτητες, που κοντεβουν να ξεχαστούν ολότελα ή 
που κιόλας φαίνουνται ξένες. Πόσες από αφτές θα ξαναζωντανέψουν είναι πρόβληµα που θα το λύσει η φιλολογία, µα προτίµησα 
να βαστάξω όσες µπορούσα περισσότερες µε την ελπίδα να σωθεί ο πλούτος της δηµοτικής που σήµερα κιντυνέβει να χαθεί 
αγύριστα^3. 

Ο µελετητής -όσο και ο χρήστης- τού Λεξικού τού Βλαστού καταλαβαίνει αµέσως από τις λέξεις, που δίδονται ως συνώνυµα 
ή συγγενικά σε κάθε λήµµα, ότι πρόκειται για ένα κράµα από ζωντανές, εύχρηστες και εκφραστικές δηµοτικές λέξεις αλλά και 
άλλες ξεθαµµένες από παλιότερα (και όχι πάντα αξιόπιστα) λεξικά94, µαζί µε γλωσσικό υλικό, που αποτελείται από πολλές 
διαλεκτικές95 λέξεις, ακόµη και από νεόπλαστες φτειαχτές λέξεις96, που πλάστηκαν για να αντικαταστήσουν άλλες λογιότερης 
προέλευσης, καθώς και από λέξεις τής συνθηµατικής λεγόµενης γλώσσας (αργκό). Για να γίνουν κατανοητές η προσφορά 
αλλά και οι αδυναµίες τής λεξικογραφικής εργασίας τού Βλαστού, ας πάρουµε τα συνώνυµα τής λ. καταλαβαίνω. 

α)Λεξικό 1931. «καταλαβαίνω* εννοώ, νοιώθω, νογώ-ανανοιώνουµαι, ανανοούµανδιανοιώνουµανδοκιούµαι, οικούµαι- 
απεικάζω, συνεικάζω- αγρικώ- διακρίνω, ξεδιακρίνω, ξεδιαλύνω. Αιστάνουµαι, νοιώθουµαι. Ακούω. Μαντέβω-ψυχανεµίζουµαν 
ανθίζουµανµυρίζουµαι. Μπαίνω·βλέπω, τσακώνω. Παίρνω νόγα, παίρνω κάβο- παίρνω χαµπάρι, χα-µπερίζω- παίρνω είδηση, 
µυρωδιά- το βάζει ο νούς-µου- µου συνεµπήκε- του µπήκαν ψύλλοι στ' αφτιά. ∆εν το χωράει ο νούς-µου. ∆ε σκαµπάζει τίποτε». 
β) Συµπλήρωµα 1989. «καταλαβαίνω* ανεµίζουµαι, αποµαντέβω, ανανιώνουµαι, ανανογιέµαι, -ούµαι, αιστάνουµαι, (α)γρικώ, 
γνώθω, καλογρικώ, µισοµαντέβω, µισοκαταλαβαίνω, νιώνω, (γ)νοιάζουµαι, σακουλέβουµαι, ψυλλιάζουµαι -ακούεται το αλέβρι 
µέσα στην κρέµα- άνοιξε τα µάτια-του- µου άνοιξε τα µάτια- άρχισαν να του χτυπούν τα λόγια- δε γρικάς πούθε παν τα τέσσερα- 
είσαι µακριά- καταλαβαίνεις ρωµαίικα; τό-κοψε το ξερό-του- δεν καταλαβαίνει γρι, σκραπ- το µυρίστηκε- µπαίνω στο νόηµα- τον 
έµπασα στο νόηµα- µακριά που είσαι νυχτωµένος- το πήρε πρέφα- παίρνω κάβο- παίρνω αβίζο- παίρνω πρέζα [sic], µυρουδιά- 
ως εκεί φτάνει το µυαλό-του -µπήκα στην ανθυβουλή του = ξέρω, του πήρα το σφιγµό, ξέρω τις αδυναµίες-του- µακριά που 
νύχτωσες, που είσαι νυχτωµένος = δεν καταλαβαίνεις- τον µπάζω στο νόηµα = τον κάνω να καταλάβει». 

Είναι φανερό ότι η παράθεση συνωνύµων που συγκεντρώνει ο Βλαστός, δείχνει ανάγλυφα τον πλούτο των λέξεων και των 
φράσεων που διαθέτει η Νεοελληνική, για να δηλώσει τη σηµασία «καταλαβαίνω». Ωστόσο, επειδή το Λεξικό τού Βλαστού 
δεν είναι και ερµηνευτικό, δεν µπορεί να βρει κανείς τις διαφορές που υπάρχουν στην ειδικότερη σηµασία των συνωνύµων 
µεταξύ τους, γιατί άλλο το εννοώ, άλλο το νιώθω, άλλο το ψυχανεµίζοµαι, άλλο το παίρνω χαµπάρι, άλλο το µυρίζοµαι, άλλο 
το ψυλλιάζοµαι και, φυσικά, άλλα -τελείως άλλα- τα σακουλεύοµαι (αργκό), µπαίνω (µπήκες;), παίρνω πρέφα και παίρνω κάβο. 
Όπως διαλεκτικά και παλαιότερης χρήσης είναι τα (άγνωστα σήµερα) ανανιώνουµαι, παίρνω αβίζο, µπήκα στην ανθυβουλή 
του, άρχισαν να του χτυπούν τα λόγια, παίρνω νόγα, δο-κιούµαι κ.ά. 

Γενικά, το Λεξικό τού Βλαστού δεν είναι λεξικό τής κοινής Ελληνικής, εξού και το πλήθος των ιδιωµατικών χρήσεων που 
περιλαµβάνει. Ο Βλαστός, στην πραγµατικότητα, ικανοποίησε, όσο ήταν δυνατό σε έναν άνθρωπο, την προτροπή τού Κοραή 
να συγκεντρωθεί το υλικό που λέγεται, ό,τι λέγεται, από τον λαό σε όλη την Ελλάδα. Με τη διαφορά ότι αυτό έγινε µόνο 
έµµεσα -µέσω µερικών λεξικών, γλωσσάριων, αρχείων και ιδιωµατικών | διαλεκτικών λεξικών και περιγραφών- και από 
µακριά, µια και ο Βλαστός έζησε το µεγαλύτερο µέρος τής ζωής του εκτός Ελλάδος. Σε αυτό οφείλεται και το ότι ένα µέρος 
των λέξεων τού Λεξικού του είναι, όπως είπαµε, άγνωστο στην κοινή χρήση. Αυτό δεν εµποδίζει, πάντως, έναν από τους 
καλύτερους γνώστες τής δηµώδους Ελληνικής, τον Άνθιµο Παπαδόπουλο, να παραδεχθεί ότι: «τούτο [δηλ. το Λεξικό τού 
Βλαστού στην έκδοση τού 1931] είναι το πλουσιώτερον και άκριβέστερον λε-ξικον τής νέας 'Ελληνικής εις την ακριβή δηµώδη 
αυτής µορφήν. Μέγας πλούτος λέξεων. Άπο φωνητικής απόψεως 

93. Π. Βλαστού, Συνώνυµα και Συγγενικά (έκδ. 1931, ανατ. 1976), σ. 5. Τα κατάλοιπα τού Βλαστού, ο οποίος συνέχισε να συγκεντρώνει 
γλωσσικό υλικό τα υπόλοιπα 10 χρόνια µέχρι τον θάνατο του (1941), εκδόθηκαν αυτοτελώς (ανεξάρτητα δηλ. από την έκδοση τού 1931) 
το 1989: Π. Βλαστού, Συνώνυµα και Συγγενικά. Νέα έκδοση συµπληρωµένη από τα κατάλοιπα τού συγγραφέα, Αθήνα, Εκδ. Εταιρείας 
Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου από την Άλκηστη Σουλογιάννη (µε εισαγωγή τής Ρένας Σταυρίδη-Πα-τρικίου). Θα 
έπρεπε στο µέλλον να γίνει µια ενιαία έκδοση τού παλιού (α' έκδοσης) και τού νέου υλικού (β' έκδοσης), για να αναδειχθεί ο πλούτος τού 
υλικού και να επιτευχθεί καλύτερα ο σκοπός τού συγγραφέα, µια που τα κατάλοιπα τού Βλαστού, όπως φαίνεται, αποτελούν 
συµπλήρωµα τού παλαιότερου Λεξικού του µε µερικές αναπόφευκτες επαναλήψεις και αλλαγές, αλλά και µε διορθώσεις και νέο πλούσιο 
υλικό (17.000 περίπου λήµµατα). 

94. Χρησιµοποιεί, µεταξύ άλλων, ως πηγές άντλησης υλικού τα Λεξικά των Somavera, Γερ. Βλάχου, Γ. Βεντότη, Σ. Βλαντή, Du Cange κ.ά., 
όπου τα λήµµατα απαιτούν προσεκτικό έλεγχο. 

95. Μολονότι ο ίδιος ο Βλαστός δεν δέχεται ότι χρησιµοποιεί πολλές διαλεκτικές λέξεις («∆ιαλεχτικούς τύπους παραδέχτηκα όσο γί-νουνταν 
πιο λίγους», Π. Βλαστός, αυτ., σ. 5). 

96. Κατά τον Κ. ∆αγκίτση (Λεξικό των Συνωνύµων τής Ελληνικής, σ. κθ') το Λεξικό τού Βλαστού περιέχει «[...] πλήθος αυθαιρέτων ψυ-
χαρικών νεοπλασµών». 
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έχει την άρετήν τής ακριβείας, αλλ' από σηµασιολογικής το ελάττωµα τής ελλείψεως σηµασιών^7. Βεβαίως, ο Βλα-
στός είχε προβλέψει την κριτική που θα ασκείτο στο Λεξικό του από τους µεταγενεστέρους, παρατηρώντας στον Πρό-
λογο του: «[...] Για να χτιστεί και να συνοργανιστεί ένα συστηµατικό λεξικό της δηµοτικής χρειάζεται να γίνει πρώ-
τα πολλή δουλιά στα θεµέλια. Σε αφτά δούλεψα και γώ [...] Οι τυχεροί που θα σηκώσουν τα προπύλαια και τ' αετώ-
µατα θα µας έχουν πια ξεχάσει εµάς που δρώσαµε στα κατακόµπια (ίσως µάλιστα και µας περιφρονήσουν) µα τέτοια 
πάντα είναι η άδοξη µοίρα των θεµελίων. Μένουν άφαντα µέσα στο χώµα κι ας βασίζεται απάνω-τους ολάκερο το οι-
κοδόµηµα^*. 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Στα φιλόδοξα σχέδια τής ελληνικής φιλολογικής και γλωσσικής επιστήµης συγκαταλέ-
ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ χθηκε, σε στιγµές ευφορίας αλλά και εθνικής έξαρσης, η σύνταξη λεξικού ολόκληρης τής ελ-
ληνικής γλώσσας. Συγκεκριµένα, το 1908, µε πρωτοβουλία και εισήγηση τού Γεωργίου Χατζι-δάκι, η κυβέρνηση τού 
Ελευθερίου Βενιζέλου συνέστησε «Επιτροπεία», που θα συνέτασσε λεξικό όλης τής ελληνικής γλώσσας -αρχαίας, 
µεσαιωνικής και νέας. Η έκδοση τού λεξικού προβλεπόταν να πραγµατοποιηθεί 13 χρόνια αργότερα, το 1921, ώστε 
να αρχίσει µε αυτήν πανηγυρικά ο εορτασµός τής εκατονταετηρίδας τής εθνικής παλιγγενεσίας, δηλ. των 100 
χρόνων από την Επανάσταση τού 1821. 

Την ίδια περίοδο, µετά την επιτυχία που σηµείωσαν η ριζικά ανανεωµένη 7η (1882) και η 8η (1897) έκδοση τού Λε-
ξικού τής αρχαίας Ελληνικής τής Οξφόρδης από τους Liddell και Scott, σχεδίαζαν στην Αγγλία τη σύνταξη ενός νέ-
ου Θησαυρού τής ελληνικής γλώσσας, που θα έφθανε ώς τις αρχές τού 7ου µ.Χ. αιώνα. Βάση τού Θησαυρού τής Ελ-
ληνικής θα ήταν το λεξικό των Liddell και Scott και πρότυπο του ο αντίστοιχος Θησαυρός τής Λατινικής Γλώσσας. 
Επρόκειτο για ένα άλλο φιλόδοξο σχέδιο τής ξένης, αυτή τη φορά, φιλολογικής επιστήµης, που, όπως παρατήρησε 
χαρακτηριστικά τότε ο Η. Diels, θα έπρεπε να καταλάβει έκταση 120 τόµων", µια και η παραδεδοµένη ελληνική φι-
λολογία υπολογίζεται πως είναι δέκα φορές µεγαλύτερη από τη λατινική. 

Στην πράξη, και τα δύο αυτά φιλόδοξα σχέδια σύντοµα εγκαταλείφθηκαν, για να παραχωρήσουν τη θέση τους σε πιο 
ρεαλιστικά εγχειρήµατα. Ο Γ. Χατζιδάκις, ως πρόεδρος τής Επιτροπής, εισηγήθηκε να περιοριστεί κατ' αρχάς το έρ-
γο στη σύνταξη λεξικού τής µεσαιωνικής και νέας Ελληνικής, αρχίζοντας µάλιστα από τη σύνταξη «'Ιστορικού Λε-
ξικού τής Νέας Ελληνικής, τής τε Κοινώς Όµιλουµένης και των Ιδιωµάτων». Οµοίως εγκαταλείφθηκε στην Οξ-
φόρδη η ιδέα τού Θησαυρού τής Ελληνικής. Αντ' αυτού, ανατέθηκε (το 1911) στον Jones µια νέα, πλήρως αναθεωρη-
µένη έκδοση τού Λεξικού των Liddell και Scott, που θα τελείωνε σε 5 χρόνια. Ωστόσο, η πλήρης αναδιάρθρωση και 
επανασύνταξη τού λεξικού στην 9η αυτή έκδοση έκαµαν ώστε η µεν τµηµατική, κατά τεύχη, εκτύπωση ν' αρχίσει µό-
λις το 1925, η δε ολοκλήρωση τού έργου να πραγµατοποιηθεί 29 χρόνια µετά το ξεκίνηµα του, το 1940! Στην τελευ-
ταία «επική» αυτή έκδοση τού λεξικού, ο Jones αναφέρει µε ανακούφιση στον Πρόλογο του (σ. 9), γραµµένον το 1925, 
πως: «για το βυζαντινό λεξιλόγιο θα πρέπει να περιµένουµε το Λεξικό τής Νέας Ελληνικής», που η σύνταξη του -
όπως αναφέρει αλλού στον ίδιο Πρόλογο- έχει αναληφθεί από Έλληνες φιλολόγους. Η σιωπηρή συµφωνία για την 
εκπόνηση ενός λεξικού ολόκληρης τής Ελληνικής -τής αρχαίας από το επιτελείο τής Οξφόρδης, τής µεσαιωνικής και 
τής νέας από τους Έλληνες- είχε πραγµατοποιηθεί: η εκτέλεση όµως αυτής τής «λεξικογραφικής συµφωνίας» ήταν 
καταδικασµένη, από ελληνικής πλευράς, να παραµείνει ηµιτελής! 

Μετά παρέλευση 25 ετών, το 1933, εκδίδεται ο πρώτος τόµος τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας Αθηνών (όπου 
υπήχθη το Λεξικό από το 1927). Ζώντος ακόµη τού Χατζιδάκι εκδίδεται ο δεύτερος τόµος (1939), ενώ έναν χρόνο µε-
τά τον θάνατο του εκδίδεται (το 1942) και ο τρίτος τόµος. Έκτοτε έχουν εκδοθεί τµηµατικώς ο τέταρτος (1953-1980) 
και ο 5ος τόµος100. Η πενιχρή αυτή -σε χρόνο- συγκοµιδή ήταν η αναγκαία απόρροια ενός κολοσσιαίου εγχειρήµατος 
που ήταν εξαρχής καταδικασµένο ν' αποτύχει για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, από έλλειψη τής απαραίτητης 
υποδοµής- δεν υπήρχε πουθενά συγκεντρωµένο το υλικό, στο οποίο θα στηριζόταν η σύνταξη τού λεξικού ούτε δια-
τέθηκαν ποτέ τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα και το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό. ∆εύτερον, η σύζευξη 

97. Άνθ. Παπαδόπουλος, Προλεγόµενα στον α' τόµο (1933) τού Ιστορ. Λεξικού τής Ακαδηµίας, σ. στ'. 
98. Π. Βλαστού, Συνώνυµα και Συγγενικά, α' έκδ. (1931), σ. 6. 
99. «Όποιος γνωρίζει τον όγκο τής ελληνικής γραµµατείας, που είναι τουλάχιστον δέκα φορές µεγαλύτερος τής λατινικής, τις διαλεκτικές 

ποικιλίες της, τον απίστευτο πλούτο των τύπων της, την ανυποχώρητη διατήρηση τού κλασικού λόγου επί χιλιάδες έτη, µέχρι την πτώση τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ή, αν θέλετε, µέχρι των ηµερών µας [1904], όποιος γνωρίζει επιπλέον ότι οι εκδόσεις όλων σχεδόν των αρχαίων 
Ελλήνων συγγραφέων είναι εντελώς ακατάλληλες για αποδελτίωση και ότι για πολλούς σπουδαίους συγγραφείς δεν υπάρχει καν κριτική 
έκδοση, και όποιος λάβει υπ'όψιν του την κατάσταση των συλλογών µας σε αποσπάσµατα και ειδικά λεξικά, θα αντιληφθεί ότι προς το 
παρόν δεν υπάρχει η βάση στην οποία θα µπορούσε να οικοδοµηθεί ένας Θησαυρός τής Ελληνικής, αλλά (και αυτό ίσως είναι το 
ενδιαφέρον) και αν υποθέταµε πως διαθέτουµε τέτοιες εκδόσεις και συλλογές, από τον Όµηρο έως τον Νόννο, ή (όπως πρότεινε ο 
Krumbacher στο Λονδίνο) ώς τον Αποστόλιο, και ακόµη πως όλο το υλικό το είχε επεξεργαστεί, αποδελτιώσει, καταγράψει ένα γιγάντιο 
επιτελείο από επιστήµονες και ότι είχε βρεθεί ένα µεγάλο οίκηµα µέσα στο οποίο θα φυλάσσονταν και θα αποθηκεύονταν οι χιλιάδες των 
κιβωτίων µε το υλικό, πού θα βρίσκονταν ο χρόνος, τα χρήµατα και η δυνατότητα να ξεδιαλύνεις αυτά τα εκατοµµύρια των δελτίων και να 
βάλεις µια τάξη σε αυτό το χάος; ∆οθέντος πάντα ότι η αναλογία Ελληνικής και Λατινικής είναι 1 προς 10, η εργασία στον «Ελληνικό 
Θησαυρό» θα απαιτούσε τουλάχιστον 100 φιλόλογους. Επί κεφαλής δε, θα έπρεπε να είναι ένας διευθυντής συντάξεως, που θα ήταν µάλλον 
κάτι σαν στρατηγός παρά εκδότης! Και αν η εκδοτική στρατιά επρόκειτο να επιτελέσει το έργο της στο ακέραιο, και αν η Ένωση Ακαδηµιών, 
η οποία ως γνωστόν δεν έχει δεκάρα δική της, κατάφερνε να συγκεντρώσει τα 10.000.000 µάρκα [εκεί υπολόγιζε το κόστος ο Diels το 
1905], τα απαιτούµενα για τη συµπλήρωση των 120 τόµων που θα χρειάζονταν για το έργο, και αν οι φιλόλογοι γίνονταν τόσο πλούσιοι, 
ώστε να µπορούν να διαθέσουν 6.000µάρκα να αγοράσουν τον «Θησαυρό τής Ελληνικής», πώς θα µπορούσε κανείς να διαβάσει και να 
χρησιµοποιήσει ένα τέτοιο τερατώδες έργο;», Η. Diels, Neue Jahrbücher 1905, σ. 692. 

100. Ακαδηµία Αθηνών: 'Ιστορικόν Αεξικόν τής Νέας 'Ελληνικής τής τε κοινώς οµιλούµενης και των ιδιωµάτων. 'Εκδόθηκαν µέχρι τούδε 5 
τόµοι: Α τόµ. (Α-Αµ-) 1933, Β' τόµ. (Αν-Απ-) 1939, Γ τόµ. (Αρ-βλέπω) 1942, ∆' τόµ. ά τεύχ. (βλεφαρίδα-γάργαρος) 1953, β' τεύχ. (γαρ-
δαλώνω-γεροδάσκαλος) 1980, Ε' τόµ. α' τεύχ. (γεροδέµατος-γλωσσωτός) 1984, β' τεύχ. (γναθάδα-δακτυλωτός) 1989. 
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τού λεξικού τής κοινής νέας Ελληνικής µε το λεξικό των ιδιωµάτων τής Ν. Ελληνικής κατέστησε εξαρχής το έργο 
θνησιγενές. Γιατί ένα λεξικό των ιδιωµάτων τής Ν. Ελληνικής, για τού οποίου τη σύνταξη θα συνηγορούσαν πολλοί 
λόγοι, είναι ευνόητο πως απαιτούσε ακόµη µεγαλύτερη υποδοµή, που φυσικά ήταν ακόµη δυσκολότερο να εξασφα-
λιστεί. 

Αν το εγχείρηµα είχε από την αρχή περιοριστεί ρεαλιστικά στη σύνταξη ενός -ιστορικού έστω- λεξικού τής κοινής 
νέας Ελληνικής, σήµερα -µε κατάλληλο γλωσσικό και επιστηµονικό εκσυγχρονισµό και εµπλουτισµό- θα είχαµε ένα 
έγκυρο επιστηµονικό λεξικό, ανυπολόγιστη προσφορά στη σπουδή και τη χρήση τής σύγχρονης γλώσσας µας. 

Ωστόσο «ουδέν κακόν αµιγές καλού». Η απόπειρα συντάξεως ενός λεξικού, που θα περιλάµβανε και τα ιδιώµατα 
τής νέας Ελληνικής, οδήγησε κατ' ανάγκην στη συγκρότηση τού «Αρχείου τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας 
Αθηνών», όπου αποθησαυρίστηκε -έστω και αν δεν αξιοποιήθηκε ακόµη- το γλωσσικό υλικό των νεοελληνικών δια-
λέκτων και ιδιωµάτων. Σε εκατοµµύρια δελτίων µε γλωσσικό υλικό από όλες σχεδόν τις περιοχές τής Ελλάδος, έχει 
καταγραφεί και ταξινοµηθεί από έµπειρους επιστήµονες το µεγαλύτερο µέρος τού λεξιλογικού θησαυρού -έµµεσα 
και τής γραµµατικής και συντακτικής δοµής- των νεοελληνικών ιδιωµάτων, πράγµα που αποκτά µεγαλύτερη σηµα-
σία, αν σκεφτούµε πως η ραγδαία επέκταση τής κοινής γλώσσας και στα πιο αποµακρυσµένα σηµεία τής χώρας τεί-
νει να περιορίσει µέχρις εξαφανισµού τα ιδιώµατα. Η γλωσσική διαφοροποίηση που διέκρινε γεωγραφικώς την ελ-
ληνική γλώσσα πάντοτε, µε εξαίρεση την περίοδο τής αλεξανδρινής Κοινής, τείνει -ως γενικότερο, διεθνές γλωσσι-
κό φαινόµενο- να περιοριστεί σηµαντικά, ενίοτε δε και να εκλείψει. Η δηµιουργία µιας και από γεωγραφικής από-
ψεως κοινής, δηλαδή διαλεκτικά αδιαφοροποίητης, εθνικής γλώσσας, κερδίζει συνεχώς έδαφος. Έτσι το αρχείο τού 
«Κέντρου Συντάξεως τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας Αθηνών» αποτελεί εκ των πραγµάτων τη µόνη «τράπεζα 
πληροφοριών» για µια διαχρονική προσπέλαση τής νεοελληνικής γλώσσας, «τής τε κοινής και των ιδιωµάτων». 

Θα πρέπει εδώ να τονιστούν ορισµένα πολύ θετικά αποτελέσµατα που προήλθαν από την ίδρυση και τη δράση τού 
Αρχείου (από το 1966 «Κέντρου») τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας Αθηνών, αλλά και από τη δηµοσίευση τού 
α' τόµου τού Λεξικού. Με τη λειτουργία τού Αρχείου τού Ιστορικού Λεξικού και µε την επιστηµονική δράση για την 
προετοιµασία τού Λεξικού, δηµιουργήθηκε για πρώτη φορά ένας σηµαντικός πυρήνας επιστηµονικής λεξικογραφίας 
στον τόπο µας, που για αρκετά χρόνια απετέλεσε φυτώριο λεξικογράφων, γλωσσολόγων και γλωσσικά ευαισθητο-
ποιηµένων φιλολόγων, οι οποίοι µελέτησαν επιστηµονικά την ελληνική γλώσσα. Όλοι οι παλαιότεροι καθηγητές τής 
γλωσσολογίας στα πανεπιστήµια µας θήτευσαν, για περισσότερο ή λιγότερο χρόνο, στο Ιστορικό Λεξικό: Γεώργιος 
Αναγνωστόπουλος, Βασίλειος Φάβης και Γεώργιος Κουρµούλης (στην Αθήνα), Μανόλης Τριανταφυλλίδης και Νικό-
λαος Ανδριώτης (στη Θεσσαλονίκη), ∆ηµήτριος Γεωργακάς. Επιστήµονες τού φιλολογικού χώρου που εξέδωσαν λε-
ξικά, όπως ο Ιωάννης Σταµατάκος, καθηγητής τής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, µαθήτευσε στο Ιστορικό Λεξικό. 
Επιστήµονες γνωστοί από σηµαντικές µελέτες τους για θέµατα τής ελληνικής γλώσσας προήλθαν από το Ιστορικό 
Λεξικό: Π. Παπαγεωργίου, Άνθ. Παπαδόπουλος, Αθ. Μπούτουρας, Σταµ. Ψάλτης, 1. Βογιατζίδης, Π. Φουρίκης, Στυλ. 
∆εινάκις, Χρ. Παντελίδης, 1. Πούλος, ∆ηµοσθ. Οικονοµίδης, 1. Καλλέρης, Στ. Μάνεσης, ∆ικ. Βαγιακάκος, Ν. Κοντοσό-
πουλος, Χρ. Χαραλαµπάκης, Θ. Νάκας κ.ά. Στο Ιστορικό Λεξικό θήτευσαν και φιλόλογοι µε ιδιαίτερη ευαισθησία στη 
γλώσσα και σηµαντικές γλωσσικές µελέτες: Ιωάννης Κακριδής, Παναγής Λορεντζάτος, Εµµανουήλ Πεζόπουλος, 
Αντώνιος Χατζής, ο βυζαντινολόγος Φαίδων Κουκούλες, ο ιστορικός Κωνσταντίνος Άµαντος, ο λαογράφος Στίλπων 
Κυριακίδης, ο φυσιογνώστης Μιχαήλ Στεφανίδης, ο ιστορικός τής γραφής Αντώνιος Σιγάλας κ.ά.101 

Με το Ιστορικό Λεξικό τέθηκαν οι βάσεις τής επιστηµονικής λεξικογραφίας102, αφού µε την έκδοση τού α' τόµου για 
πρώτη φορά συντάχθηκε λεξικό µε αυστηρώς επιστηµονικές προδιαγραφές των ληµµάτων. Κλάδοι τής γλωσσικής 
επιστήµης, όπως η φωνητική, η µορφολογία (γραµµατική), η σηµασιολογία και η ετυµολογία και, βεβαίως, η διαλε-
κτολογία, εφαρµόστηκαν στη σύνταξη ληµµάτων λεξικού για πρώτη φορά κατά την προετοιµασία τού Ιστορικού Λε-
ξικού. Για πρώτη φορά οργανώθηκαν συστηµατικά και εξαντλητικά τα ερµηνεύµατα (σηµασίες) κάθε λήµµατος µε 
παράλληλη χρήση παραδειγµάτων. Για πρώτη φορά σε ελληνικό λεξικό έγινε συστηµατική προσπάθεια για επιστη-
µονική ετυµολόγηση των νεοελληνικών λέξεων. Για πρώτη φορά αντιµετωπίστηκαν ακανθώδη ζητήµατα τής ιστορι-
κής ορθογραφίας. Για πρώτη επίσης φορά αντιµετωπίστηκε συστηµατικά η λεξικογραφική αξιοποίηση συνωνύµων 
και αντωνύµων (αντιθέτων). Γενικότερα, µε την έκδοση τού Ιστορικού Λεξικού γίνεται ευρύτερα αντιληπτό ότι η σύ-
νταξη λεξικού είναι ζήτηµα καθαρώς επιστηµονικό και απαιτεί ειδική µέθοδο και ειδικές γνώσεις. 

Η επιστηµονική φυσιογνωµία, η οποία κατηύθυνε το Ιστορικό Λεξικό στη σύνταξη των τριών πρώτων τόµων του, ήταν 
ο Γεώργιος Χατζιδάκις, ο άνθρωπος που είχε -όπως είπαµε- και την ιδέα τής συντάξεως Ιστορικού Λεξικού τής ελ-
ληνικής γλώσσας. Η επιστηµονική συγκρότηση τού Γ. Χατζιδάκι σε όλους τους τοµείς τής ιστορικής γλωσσολογίας 
υπαγόρευσε και το υψηλό επίπεδο σύνταξης τού λεξικού. Έτσι, το Ιστορικό Λεξικό απετέλεσε για πολλά χρόνια ση-
µείο αναφοράς των λεξικογραφικών και γλωσσικών γενικότερα ερευνών µε την ποικιλία των γλωσσολογικών θεµά-
των που αντιµετωπίστηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε αυτό κατά τον πιο έγκυρο τρόπο. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ    Το ίδιο έτος, το 1933, εκδίδεται και το Λεξικό τής «Πρωίας» υπό τον τίτλο Λεξικόν τής Νέας 
ΤΗΣ«ΠΡΩΙΑΣ»    Ελληνικής γλώσσης. Και ναι µεν αναφέρεται από τον εκδότη (Πέτρο ∆ηµητράκο) ότι το Λεξικό τής 

Πρωίας είναι «καρπός τής εµβριθούς εργασίας των εκλεκτότερων επιστηµόνων µας», αλλά ούτε στη β' έκδοση τού 
Λεξικού από τον Π. ∆ηµητράκο (το 1977) ούτε στην α' έκδοση τής Πρωίας (1933) µνηµο- 

101. Εκτενή πίνακα µε τα ονόµατα των επιστηµόνων που εργάσθηκαν στο Ιστορικό Λεξικό ως διευθυντές, αρχισυντάκτες και συντάκτες, 
βρίσκουµε στον α' τόµο τού Ιστορικού Λεξικού (1933), Πρόλογος, σ. ιε'. 

102. Ως ειδικό περιοδικό, στο οποίο δηµοσιεύονταν ποικίλα λεξικογραφικά θέµατα, χρησίµευσε το Λεξικογραφικό 'Αρχείο, το οποίο µε-
τεξελίχθηκε στο Λεξικογραφικό ∆ελτίο. Πολλές λεξικολογικές µελέτες φιλοξενήθηκαν παλιότερα και στο φιλολογικό περιοδικό 'Αθηνά. 
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νεύονται τα ονόµατα των συντακτών τού Λεξικού103 πλην του ότι συντάχθηκε «υπό επιτροπής φιλολόγων και επι-
στηµόνων, επιµέλεια Γεωργίου Ζευγώλη104». 
Το Λεξικό τής Πρωίας είναι, στην πραγµατικότητα, το πρώτο ολοκληρωµένο και µε λεξικογραφικές προδιαγραφές συ-
ντεταγµένο ερµηνευτικό λεξικό τής Νέας Ελληνικής (σε σχέση µε το ηµιτελές και διαφορετικού περιεχοµένου Ιστο-
ρικό Λεξικό και µε το ιδιόµορφο και περιορισµένης εκτάσεως λεξικό τού Σκαρλάτου Βυζαντίου). Είναι λεξικό, δια-
φέροντας και σε αυτό από τα άλλα, τόσο τής καθαρεύουσας όσο και τής δηµοτικής, δηλ. λεξικό και των δύο µορ-
φών τής Νέας Ελληνικής. Με ειδικά σύµβολα διακρίνονται τα λήµµατα που ανήκουν στη δηµοτική από τα λοιπά λό-
γιας προέλευσης και χρήσης λήµµατα (µε ιδιαίτερα σύµβολα διακρίνονται και οι ιδιωµατικές και ξένες λέξεις κα-
θώς και οι αρχαΐζουσες ή σπάνιας χρήσης λέξεις). Όπως είναι φανερό, έχουµε εδώ την πρώτη συστηµατική προ-
σπάθεια να διακριθούν στην προέλευση τους δηµοτικές, λόγιες, ιδιωµατικές, ξένες και αρχαΐζουσες ή σπάνιες λέ-
ξεις. Αυτό είναι µια πρόοδος στη λεξικογραφία τής Ελληνικής µε τη συστηµατικότητα και τη συνέπεια που παίρνει, 
για πρώτη φορά, στο λεξικό αυτό, µολονότι θεωρητικά και πρακτικά υπάρχουν προβλήµατα στη διάκριση των ορίων 
των λέξεων και συχνά τέτοιες διακρίσεις έχουν εντελώς συµβατικό χαρακτήρα (τι είναι λ.χ. η λ. αµηχανία ή η λ. βρα-
βείο ή οι λ. δόξα, θίγω, θολός, κατάστρωµα κ.τ.ό.; Είναι λόγιες ή δηµώδεις ή, όπως φαίνεται λογικότερο, και τα δύο;). 

Πλεονέκτηµα τού Λεξικού τής Πρωίας είναι το πλούσιο ληµµατολόγιο του, που για πρώτη φορά έδωσε την πραγµα-
τική διάσταση τού λεξιλογίου τής Νέας Ελληνικής στα δύο παράλληλα -τότε- επίπεδα χρήσης της, την καθαρεύουσα 
και τη δηµοτική. Επίσης κύριο χαρακτηριστικό τού Λεξικού τής Πρωίας, που το ξεχώρισε πάντοτε από άλλα λεξικά -
και νεότερα-, είναι ο πλούτος και η ευστοχία των παραδειγµάτων χρήσεως των λέξεων. Είναι η δύναµη τού λεξικού 
αυτού. Λόγω τής γλωσσικής κατάστασης των χρόνων που συντάχθηκε το Λεξικό, τα ερµηνεύµατα είναι σε λόγια 
γλώσσα (καθαρεύουσα), ενώ υπάρχει και ένα πλήθος παραδειγµάτων από τη δηµοτική. Αυτή η διττή γλωσσική 
προσπέλαση ήταν αναπόφευκτη στην οξεία φάση που περνούσε το γλωσσικό ζήτηµα στη δεκαετία τού 1930, το γε-
γονός δε τής ευρείας χρήσεως (στα παραδείγµατα) τής δηµοτικής ήταν πολύ τολµηρό βήµα για την εποχή που έγινε. 

Ένας τρίτος τόµος, που επιµελήθηκε ο 1. Σταµατάκος, συµπλήρωσε το (αρχικά δίτοµο) Λεξικό στη β' έκδοση. Σε αυ-
τό περιελήφθησαν νεότερες λέξεις από τον χώρο τής επιστήµης και τής τεχνολογίας, που ήδη τότε αναπτυσσόταν µε 
ραγδαίους ρυθµούς. Το Λεξικό τής Πρωίας διατηρεί και σήµερα µέρος τής αξίας του, αλλά κύρια συµβολή του υπήρ-
ξε ότι απετέλεσε, όπως είπαµε, το πρώτο πλήρες λεξικό τής Νέας Ελληνικής, από το οποίο άντλησαν υλικό πολλά από 
τα λεξικά που ακολούθησαν. 

Το ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ Αλλά το κύριο επίτευγµα τής δεκαετίας τού '30 παραµένει το Μέγα Λεξικό ν όλης της Έλλη-
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΥ νίκης γλώσσης τού (εκδότη) ∆ηµητρίου ∆ηµητράκου, γνωστό ως «Λεξικό τού ∆ηµητράκου» ή ως το 
«9τοµο Λεξικό τού ∆ηµητράκου». Με το Λεξικό τού ∆ηµητράκου επιχειρήθηκε να γίνει πραγµατικότητα το όραµα τού 
Γ. Χατζιδάκι να συνταχθεί λεξικό που να περιέχει όλες τις λέξεις τής Ελληνικής, δηλ. ολόκληρο τον γλωσσικό 
θησαυρό αρχαίας, µεσαιωνικής και νέας Ελληνικής. Το έργο αυτό ο Χατζιδάκις πάσχισε να υιοθετηθεί και να 
πραγµατοποιηθεί από την ελληνική πολιτεία διά τής ιδρύσεως τού Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας Αθηνών. 
Ελλείψει πόρων αλλά και λόγω των ανυπέρβλητων δυσχερειών που εµφάνιζε ο σχεδιασµός να περιληφθούν στο 
Λεξικό όλα τα ιδιώµατα και οι διάλεκτοι που οµιλούνται στην Ελλάδα, δηλ. όλο το διαλεκτικό υλικό τής γλώσσας 
(πράγµα που απαιτούσε µακρό χρόνο συλλογής τού υλικού και παράλληλη εργασία πολλών εξειδικευµένων επι-
στηµόνων) και επειδή όλα αυτά θα έπρεπε να γίνονται µαζί µε την πραγµάτευση τού τεράστιου γλωσσικού θησαυ-
ρού τής αρχαίας, τής µεσαιωνικής και τής νεότερης κοινής (λόγιας και δηµώδους) Ελληνικής, το όραµα τής σύντα-
ξης ενός εκτενούς θησαυρού ολόκληρης τής ελληνικής γλώσσας δεν πραγµατοποιήθηκε. Μια λιγότερο φιλόδοξη εκ-
δοχή αυτού τού «λεξικογραφικού οράµατος» (που δεν περιλαµβάνει συστηµατικά διαλέκτους και ιδιώµατα, που δεν 
περιέχει όλους τους παραλλάσσοντες φωνητικούς και µορφολογικούς τύπους κάθε λέξης, που δεν δίνει την ετυµο-
λογία των λέξεων, που δεν δίνει συνώνυµα και αντώνυµα για κάθε λέξη και σε κάθε σηµασία της, που δεν δίνει πα-
ραδείγµατα χρήσεως στις λόγιες και τις δηµοτικές λέξεις, που δεν δίνει όλες τις φράσεις οι οποίες σχηµατίζονται 
µε κάθε λέξη κ.λπ.) ανέλαβε να πραγµατοποιήσει και έφερε τελικά εις πέρας µε σχεδιασµό και εργασία 20 ετών ο 
«'Αρχαίος Εκδοτικός Οίκος ∆ηµητρίου ∆ηµητράκου». 

Η σύνταξη τού Λεξικού τού ∆ηµητράκου άρχισε το 1933, µετά δε από τρία χρόνια (το 1936) εκδόθηκε ο α' τόµος. Το 
1950 εκδόθηκε ο τελευταίος (9ος) τόµος, µε τον οποίο ολοκληρώθηκε το Λεξικό. Πέρα από την πρωτότυπη εργασία τής 
συλλογής υλικού από αρχαίους, µεσαιωνικούς, νεότερους και σύγχρονους συγγραφείς, το Λεξικό για την αρχαία, τη 
µεταγενέστερη και τη µεσαιωνική περίοδο στηρίχτηκε κατά πολύ στα υπάρχοντα τότε λεξικά: στο Λεξικό τής αρχαίας 
των Liddell και Scott105, στη µετάφραση αυτού τού λεξικού στα Ελληνικά από τους Μόσχο και Κωνσταντινίδη106, στο 

103. Πρόκειται για µια τακτική που ακολουθήθηκε συχνά και που οδήγησε ώστε ορισµένα λεξικά, ελληνικά και ξένα, να είναι γνωστά µε το 
όνοµα τού εκδότη και όχι τού συντάκτη ή των συντακτών τού Λεξικού. Αυτό συνέβη και στην ελληνική λεξικογραφία µε λεξικά όπως 
τού ∆ηµητράκου (το 9τοµο Λεξικό και το Επίτοµο), τής Πρωίας, των Τεγόπουλου-Φυτράκη κ.ά. και µε µεγάλα ξένα Λεξικά, όπως τού 
Longman, τού Collins, τού Larousse, τού Duden κ.λπ. (Στα ξένα λεξικά γίνεται λεπτοµερής µνεία των ονοµάτων όλων όσοι εργάσθηκαν 
στην έκδοση τού λεξικού). 

104. o Γ. Ζευγώλης, γεννηµένος το 1912, υπήρξε φιλόλογος και λαογράφος, που για µικρό διάστηµα υπηρέτησε και αυτός ως συντάκτης τού 
Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας. Στη σύνταξη τού Λεξικού τής Πρωίας εργάστηκε συστηµατικά ο Κ. Βάρναλης (πληροφορία από τον 
καθηγητή Εµµ. Κριαρά). 

105. Henry George Liddell - Robert Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford, At the Clarendon Press, 7η έκδ. 1882 και 8η έκδ. 1897 (η 8η έκδ. 
διαφέρει ελάχιστα από την 7η, στη διόρθωση παροραµάτων κ.τ.ό.). 

106. Liddell-Scott, Μέγα Λεξικον τής ελληνικής γλώσσης. Μετάφραση τού A Greek-English Lexicon τής 7/8ης εκδ. από τους Ξ. Μόσχο και Μ. 
Κωνσταντινίδη µε συµπληρώσεις και προσθήκες από την ελληνική βιβλιογραφία (διορθώσεις Κοραή, Κόντου, Χαριτωνίδη, Βερναρδάκη 
κ.ά.) 'Αθήναι 1901-4, Εκδ. Σιδέρη [Συµπλήρωµα τού έργου, µε βάση την 9η έκδ. τού 1940, εκπονήθηκε από τους Κ. Γεωργού- 
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Λεξικό των παπύρων τού Preisigke107, στο λεξικό των λογίων ελληνικών λέξεων τής ρωµαϊκής και βυζαντινής περιόδου από 
τον Sophocles108, στο Γλωσσάριο τού µέσου και όψιµου (ύστερου) Ελληνισµού τού Du Cange109, στους πρώτους τόµους τού 
Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδηµίας110, στο Λεξικό τού Βλαστού111, στο Λεξικό τού Κουµανούδη112 και στο Λεξικό τής 
Πρωίας113. 

Ακολουθώντας τη συµβουλή τού Γ. Χατζιδάκι114, ο ∆ηµητράκος εφάρµοσε ενιαία µορφή των ερµηνευµάτων κάθε λήµµατος, 
γεγονός που ανέδειξε µέσα στο Λεξικό τον ενιαίο χαρακτήρα τής ελληνικής γλώσσας και τη συνέχεια και συνοχή 
(σηµασιολογική, µορφολογική, φωνολογική κ.λπ.) τής γλωσσικής µας παράδοσης. Έτσι στο Λεξικό είναι φανερό το πλήθος 
των λέξεων που ανήκουν σε όλη τη χρονική πορεία τής γλώσσας µας, από την αρχαία µέχρι τη νέα, όπως και λέξεις που 
χρησιµοποιούνται από τους µεσαιωνικούς χρόνους ή χάνονται µετά την αρχαία ή µεσαιωνική χρήση τους, για να 
ξαναζωντανέψουν (ως νεολογισµοί) τα νεότερα χρόνια. Με το Λεξικό τού ∆ηµητράκου έχουµε εικόνα τής γλωσσικής 
διαχρονίας µιας γλώσσας, εν προκειµένω τής Ελληνικής, σε έκταση χρόνου 2.800 ετών. Πρόκειται για σπάνιο και µεγάλο 
επίτευγµα τής ελληνικής λεξικογραφίας, που αποτελεί πραγµατικό λεξικό θησαυρό (δηλ. αποθησαύριση) τής διαχρονικής 
έκφρασης των Ελλήνων. 

Στην πράξη, βεβαίως, το κύριο βάρος στη σύνταξη των ληµµάτων έπεσε στην αρχαία, τη µεταγενέστερη και τη µεσαιωνική 
περίοδο τής γλώσσας. Και αυτό, γιατί και η λεξικογραφική υποστήριξη των περιόδων αυτών ήταν συγκριτικά εύκολη, 
συγκεντρωµένη δηλ. και αξιόπιστα επεξεργασµένη, άρα αµέσως αξιοποιήσιµη, και τα κείµενα από όπου µπορούσε να 
αντληθεί υλικό πάρα πολλά και αρκετά προσιτά και, επίσης, το ενδιαφέρον των αναγνωστών τής εποχής εκείνης ήταν ακόµη 
ετεροβαρές, κλίνον περισσότερο προς τις παλαιότερες φάσεις τής ελληνικής γλώσσας. Το να ασχοληθεί κανείς µε τη 
λεξικογραφική περιγραφή τής δηµοτικής (προφορικής) παράδοσης µέσα στη δίνη τού γλωσσικού ήταν ακόµη τολµηρό115 και 
πρωτοποριακό, παρ' ότι το Ιστορικό Λεξικό, το Λεξικό τής Πρωίας, το Λεξικό τού Βλαστού και, παλιότερα, το Λεξικό τού 
Σκαρλάτου Βυζαντίου και τα "Ατακτα ακόµη τού Κοραή είχαν ανοίξει και προετοιµάσει τον δρόµο. Έτσι, παρά το γεγονός ότι 
για πρώτη φορά (µετά το Λεξικό τής Πρωίας και εν µέρει µετά τον α' τόµο τού Ιστορικού Λεξικού ) στο Λεξικό τού 
∆ηµητράκου περιελήφθησαν πολλές λέξεις από τη νεότερη ελληνική λογοτεχνία (από έργα τού Παλαµά, τού Παπαδιαµάντη, 
τού Παπαντωνίου, τού Ψυχάρη κ.ά.), το βάρος έπεσε στις προ τής δηµοτικής φάσεις τής ελληνικής γλώσσας, όλο δε το Λεξικό 
είναι συντεταγµένο σε λόγια (καθαρεύουσα) γλώσσα, πράγµα αναµενόµενο για την εποχή που συντάχθηκε. 

Οι κύριες αδυναµίες όµως τού Λεξικού σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση τής γλώσσας και τις γνώσεις που έχουµε σήµερα 
για τα παλαιότερα στάδια τής Ελληνικής, είναι άλλες. Σε ένα τέτοιο Λεξικό, λόγω τού χρόνου και τού τρόπου σύνταξης του, 
δεν απεικονίζεται, όπως είναι φυσικό, ο σηµερινός πλούτος τής αστικής δηµοτικής και γενικότερα τής Νεοελληνικής, όπως 
διαµορφώθηκε µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο από τη γενίκευση της στον χώρο τής λογοτεχνίας, αλλά και από την 
καλλιέργεια της στον χώρο τής επιστήµης, τής διοίκησης, τής Εκπαίδευσης, των εµπορικών συναλλαγών κ.λπ.- ιδίως µετά την 
αναγνώριση τής δηµοτικής (από το 1976) ως επίσηµης γλώσσας και στον γραπτό λόγο. Βασική έλλειψη τού Λεξικού τού 
∆ηµητράκου είναι ότι ως προς την αρχαία γλώσσα έχει στηριχθεί (για τους πρώτους τουλάχιστον τόµους) στο παλιό Liddell-
Scott116, ότι ακόµη δεν είχαν αναγνωσθεί οι πινακίδες τής Γραµµικής γραφής Β και το πολύτιµο υλικό που έφεραν εις φως117, 
ότι δεν υπήρχε ακόµη το πατερικό Λεξικό τού Lampe118, το Λεξικό τής Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας τού 
Εµµανουήλ Κριαρά119, το Λεξικό τής 

λη και Π. Γεωργούντζο σε 2 τόµ. (Αθήναι 1972-77, Εκδ. Σιδέρη)]. 
107. Preisigke (-Kiessling), Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden. 3 τόµ. (Berlin 1925-31). 
108. Sophocles (= Ευαγγελινός Αποστολίδης), Greek Lexicon of the Roman and Byzantine periods (from 146 B.C. to 1.100 A.D.), N.York 1887. 
109. Βλ. ανωτ. λεξικό ∆ουκαγγίου. 
110. Βλ. ανωτ. Ιστορικό Λεξικό Ακαδηµίας Αθηνών. 
111. Βλ. ανωτ. Λεξικό Π. Βλαστού. 
112. Βλ. ανωτ. Λεξικό Στέφ. Κουµανούδη. 
113. Βλ. ανωτ. Λεξικό τής «Πρωίας». 
114. o ∆. ∆ηµητράκος περιγράφει γλαφυρά (στον Πρόλογο τού ά τόµου, σ. ζ'-η') τη στιχοµυθία του µε τον Γ. Χατζιδάκι το 1933, τις παρα-

µονές τής ενάρξεως τής σύνταξης τού 9τοµου Λεξικού: (Ερωτά ο Χατζιδάκις) «Πώς συµβιβάζεις τήν άρχαίαν µε την δηµοτικήν;» 
(Απαντά ο ∆ηµητράκος) «Τις γράφοµε κάθε µιά σε χωριστούς παραγράφους µε την υπογραφήτοῦσυντάκτου των». (Χατζιδάκις) «"Οχι, 
παιδί µου! Έβάλατε άντιεπιστηµονικήν βάσιν. Πρέπει νά συµπλέκωνται ανάλογα µε την σηµασίαν των ιστορικώς. Ποιος διευθύνει την 
εκδοσιν;» (∆ηµητράκος) «Ό Ζερβός». (Χατζιδάκις) «Στείλε τον νά τον οδηγήσω». Και επιλέγει ο ∆ηµητράκος: «"Ετσι έγινε. Ό Ζερβός 
πήγαινε συχνά και συνεβουλεύετο τον Γεώργιον Χατζιδάκιν διά την εκθεσιν τής ύλης ιστορικώς [...] Γά δακτυλογραφηµένα χειρόγραφα 
εγράφησαν εκ νέου κατά τάς υποδείξειςτοῦΓεωργίου Χατζιδάκι και το Λεξικόν έλαβε τήν σηµερινήν µορφήν του». 

115. Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει ο ∆ηµητράκος στον Πρόλογο του (ά τόµος, σ. ζ'-η'): «Ή αναγγελία τής εκδόσεωςτοῦΛεξικού τούτου 
προεκάλεσε θύελλαν διαµαρτυριών και από τάς δύο τότε γλωσσικάς παρατάξεις, καθαρευουσιάνων και δηµοτικιστών, έκαστη τών οποίων 
διεξεδίκει εκδοσιν Λεξικού µόνον τής 'Αρχαίας ή µόνον τής ∆ηµοτικής, αρνουµένων τήν συνεργασίαν των και τών µεν και τών δε. [...] ∆ιά 
τήν σύνταξιν τού Μεγάλου Λεξικού όλης τής 'Ελληνικής γλώσσης προσεκάλεσα τό σύνολον σχεδόν τών κορυφαίων τών 'Ελληνικών 
Γραµµάτων. "Αλλοι έδέχθησαν νά εργασθούν και άλλοι ήρνήθησαν. Ή γλωσσική άντίθεσις µεταξύτοῦεπιστηµονικού κόσµου εξηκολούθει». 

116. Η νέα, ριζικά αναθεωρηµένη, έκδοση τού Λεξικού είναι η 9η έκδοση τού 1940: Liddell-Scott-Jones-Mckenzie, A Greek-English Lexicon, 
Oxford, At the Clarendon Press. To 1996 εκδόθηκε εκ νέου το Λεξικό µε «Αναθεωρηµένο Συµπλήρωµα» από τον P. Glare (υπερδιπλάσιο 
σε έκταση από το Συµπλήρωµα τού 1968 από τον Ε. Α. Barber). 

117. Το λεξιλόγιο των πινακίδων τής Γραµµικής γραφής Β βρίσκεται στην Α. Morpurgo, Mycenaeae Graecitatis Lexicon, Roma 1963 και 
στους J. Chadwick - L. Baumbach, «The Mycenaean Greek Vocabulary», Περ. Glotta 41, 1983, σ. 157-271. 

118. C. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, At the Clarendon Press 1961. 
119. Εµµ. Κριαρά, Λεξικό τής Μεσαιωνικής Ελληνικής ∆ηµώδους Γραµµατείας (1100-1669), βλ. όσα λέγονται κατωτ. Για τη βυζαντινή λεξι- 
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Καινής ∆ιαθήκης τού Bauer120 κ.ά. Επίσης δεν είχαν ακόµη εκδοθεί (στις καλές εκδόσεις που έγιναν αργότερα) πολλά αρχαία 
και µεσαιωνικά κείµενα, κείµενα επιγραφών κ.λπ. 

Οπωσδήποτε, το Λεξικό τού ∆ηµητράκου από την έκδοση του απετέλεσε πηγή λεξικογραφικού υλικού για τα Λεξικά που 
ακολούθησαν. Η σύνταξη του έγινε µε επιστηµονικές προδιαγραφές, παρά την ιδιαίτερη δυσκολία που εµφάνιζε από πλευράς 
συντάξεως η ενσωµάτωση στο ίδιο λήµµα γλωσσικών πληροφοριών διαφόρων χρονικών περιόδων και επιπέδων χρήσεως και, 
κυρίως, η εξέλιξη των σηµασιών µέσα στον χρόνο. Το τελευταίο, υπό κανονικές συνθήκες (άνεση χρόνου για επισταµένη 
ιστορική έρευνα κάθε λήµµατος), θα απαιτούσε πολλαπλάσιο χρόνο, αν κρίνουµε από την εργασία στο Ιστορικό Λεξικό τής 
Ακαδηµίας. Είναι ευτύχηµα ότι στη σύνταξη τού Λεξικού τού ∆ηµητράκου αξιοποιήθηκε η πείρα γνωστών µελετητών τής 
ελληνικής γλώσσας, µερικοί από τους οποίους είχαν θητεύσει στο Ιστορικό Λεξικό τής Ακαδηµίας (Γ. Χατζιδάκις, Γ. 
Αναγνωστόπουλος, Β. Φάβης, Ν. Ανδριώτης, Εµµ. Κριαράς, Εµµ. Πε-ζόπουλος κ.ά.). Στη σύνταξη τού Λεξικού εργάσθηκαν 
επίσης κλασικοί φιλόλογοι όπως ο Ιωάννης Σταµατάκος, ο Χαρίτων Χαριτωνίδης, ο Ιωάννης Συκουτρής, ο Γεώργιος 
Γαρδίκας, ο Θησεύς Τζαννετάτος, ο γλωσσολόγος Αχιλλεύς Τζάρτζανος και γνωστοί εκπαιδευτικοί (Αν. Σακελλαρίου, Γ. 
Ιωάννου, Σπ. Φίλιππας, Ν. Μπαξεβανάκης, Ν. Σούλιας, Γ. Ασβεστάς κ.ά.). Το όλο λεξικογραφικό εγχείρηµα κατηύθυνε (µέχρι 
το 1943) ο λόγιος συγγραφέας, ποιητής, λεξικογράφος και στοχαστής Ιωάννης Ζερβός, µε µεγάλη πείρα σε σειρά εκδόσεων 
(Βιβλιοθήκη Φέξη, Βιβλιοθήκη Παπύρου, Εγκ. Ελευθερουδάκη κ.ά.) και, βεβαίως, ο ακάµατος εκδότης ∆ηµήτριος 
∆ηµητράκος. 

Επιτοµή (σε έναν τόµο) τού Λεξικού τού ∆ηµητράκου εκδόθηκε σε α' έκδοση το 1957 µε τίτλο Νέον Λεξικον Όρθο-γραφικον 
και Έρµηνευτικον όλης τής 'Ελληνικής Γλώσσης και σε β' έκδοση το 1970 µε την επιστηµονική ευθύνη τού καθηγητή Θησ. 
Τζαννετάτου. Στο επίτοµο Λεξικό τού ∆ηµητράκου, µε σηµαντικές βελτιώσεις σε εγκυκλοπαιδικού-επιστηµονικού 
ενδιαφέροντος λήµµατα (επιστηµονικούς όρους διαφόρων επιστηµών και αντίστοιχες φράσεις), στηρίχθηκε το Λεξικό τού 
εκδότη Χρ. Γιοβάνη, τιτλοφορούµενο Θησαυρός όλης τής ελληνικής γλώσσας121. Το λεξικό αυτό, σε αντίθεση µε το Επίτοµο 
τού ∆ηµητράκου, συντάχθηκε στη νεοελληνική (δηµοτική) γλώσσα. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ Εκτενές, συστηµατικό και, προ πάντων, σύγχρονο λεξικό όλης τής ελληνικής γλώσσας (αρχαίας, 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ µεσαιωνικής και νέας) είναι το Ερµηνευτικό και Ετυµολογικό Λεξικό τής Ελληνικής Γλώσσας, ΠΑΠΥΡΟΣ-
ΛΑΡΟΥΣ- το ενσωµατωµένο µέσα στους 61 τόµους τής πιο σύγχρονης ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας,τής ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ 
Εγκυκλοπαίδειας «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα» των εκδοτών Γιάννη και Ειρήνης Πουρνα-ρα122. Το Λεξικό αυτό έχει λάβει 
υπ' όψιν του τα νεότερα (µετά το 1950) επιστηµονικά λεξικογραφικά έργα, τα οποία (λόγω τού χρόνου συντάξεως του) δεν 
µπόρεσε να αξιοποιήσει το Λεξικό τού ∆ηµητράκου. Αυτό ισχύει τόσο στα ερµηνεύµατα όσο και στις ετυµολογίες των 
λέξεων. Εύστοχα οργανωµένη, για ένα Λεξικό που περιλαµβάνει λέξεις από όλες τις περιόδους τής ελληνικής γλώσσας, είναι 
η διάταξη των ερµηνευµάτων: προηγούνται οι σηµασίες που είναι κοινές σε όλες τις περιόδους τής ελληνικής γλώσσας- όταν 
οι σηµασίες είναι µόνο αρχαίες ή µόνο µεσαιωνικές ή µόνο νεότερες, τότε δίδονται πρώτα οι νεότερες, µετά οι µεσαιωνικές 
και µετά οι αρχαίες, µε βάση το ενδιαφέρον για έναν σύγχρονο αναγνώστη. Οι ετυµολογίες των λέξεων στηρίζονται στη 
σύγχρονη βιβλιογραφία για θέµατα ετυµολογίας τής ελληνικής γλώσσας και, για πρώτη φορά σε νεοελληνικό λεξικό, φτάνουν 
µέχρι τις ινδοευρωπαϊκές ρίζες µε εγκυρότητα επιστηµονική. Το λεξικό είναι συντεταγµένο στη νεοελληνική γλώσσα και, 
µετά την τονική µεταρρύθµιση, σε µονοτονικό σύστηµα. Η συνύπαρξη στον ίδιο τόµο γλωσσικών και εγκυκλοπαιδικών 
ληµµάτων δίνει σ' ένα τέτοιο λεξικό τη δυνατότητα να µην επιµείνει πολύ σε εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα γλωσσικές-
λεξικογραφικές πληροφορίες που µπορεί ο αναγνώστης να βρει στον οικείο χώρο τού εγκυκλοπαιδικού λήµµατος, 
συντεταγµένου από ειδικούς σε κάθε επιστηµονικό κλάδο. Για τους λόγους αυτούς και µολονότι το µέρος των ερµηνευµάτων 
τού λεξικού δεν γράφτηκε από λεξικογράφους τής περιωπής των συντακτών τού Μεγάλου Λεξικού τού ∆ηµητράκου (τα 
ονόµατα των συντακτών τού Λεξικού τού ∆ηµητράκου αναφέρθηκαν πιο πάνω), το Λεξικό τής Ελληνικής τής 
Εγκυκλοπαίδειας «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα» αποτελεί ένα από τα βαρύνοντα έργα τής σύγχρονης νεοελληνικής 
λεξικογραφίας. Από το λεξικό αυτό, από τα ερµηνεύµατα αλλά κυρίως από το ετυµολογικό του µέρος, αντλούν υλικό και 
πληροφορίες µεταγενέστερα Λεξικά. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ Σταθµός στη νεοελληνική λεξικογραφία είναι το Λεξικον τής Νέας 'Ελληνικής γλώσσης, κα-ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ 

θαρευούσης και δηµοτικής, και έκ τής Νέας 'Ελληνικής εις την Άρχαίαν τού καθηγητή τής κλασικής φιλολογίας Ιωάννη 
Σταµατάκου (1896-1968). Έχοντας υπηρετήσει στο Ιστορικό Λεξικό τής Ακαδηµίας Αθηνών, έχοντας εργασθεί στο Λεξικό 
τού ∆ηµητράκου και έχοντας συνείδηση των πραγµατικών αναγκών τού εκπαιδευτικού και τού µαθητή (από τη θητεία του στη 
Μ. Εκπαίδευση), ο Σταµατακος συνέταξε δύο λεξικά ευρύτερης και σήµερα χρήσεως: το Λεξικον τής 'Αρχαίας 'Ελληνικής 
γλώσσης και το µνηµονευθέν λεξικό τής Νέας Ελληνικής. 

κογραφία πολύ διαφωτιστική είναι η πραγµατεία τού Ε. Trapp, «Stand und Perspektiven der Mittelgriechischen Lexikographie» στο 
Studien zur Byzantinischen Lexikographie, Βιένη 1988, σ. 11-26. 

120. W. Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, Berlin, A. 
Topelmann 19585. Μεταφρασµένο στην Αγγλική από τους W. Arndt - W. Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and 
other Early Christian Literature, London, The Univ. of Chicago Press 1979. 

121. Χρ. Γιοβάνη, Θησαυρός όλης τής ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, χωρίς χρονολογία. Το λεξικό περιλαµβάνει και σειρά παραρτηµάτων µε 
χρήσιµες, εγκυκλοπαιδικού κυρίως χαρακτήρα, πληροφορίες. 

122. Το Λεξικό τής Ελληνικής Γλώσσας τής Εγκυκλοπαίδειας «Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα» περιλαµβάνεται στους 61 τόµους τής Εγκυ-
κλοπαίδειας, κατανεµηµένο ανάλογα µε τα γράµµατα που περιέχει κάθε τόµος. Ακολούθησε χρονολογικά τη σύνταξη τής Εγκυκλο-
παίδειας (1981-1994), µέχρι δε και τον 8ο τόµο τα λήµµατα τού Λεξικού αποτελούν ενιαίο σώµα µε τα εγκυκλοπαιδικά λήµµατα, ενώ 
από τον 9ο τόµο (οπότε καθιερώνεται στην Εγκυκλοπαίδεια και το µονοτονικό) το Λεξικό καταλαµβάνει ιδιαίτερο χώρο στο τέλος κάθε 
τόµου. 
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Το Λεξικό τής αρχαίας εξέδωσε ο Σταµατάκος το 1949. Ως πρότυπο για το Λεξικό αυτό φαίνεται ότι είχε το «Μικρό 
Liddell-Scott», ενώ για την ετυµολογία των λέξεων τής αρχαίας πρέπει να βασίστηκε στο «Dictionnaire étymologique 
de la langue grecque» (1916) τού E. Boisacq και στο Λεξικό τής αρχαίας των Liddell-Scott. Ωστόσο, εκεί που αξιοποι-
ήθηκε πλήρως η λεξικογραφική πείρα και αίσθηση τού Σταµατάκου, ήταν το τρίτοµο Λεξικον τής Νέας Ελληνικής 
(α' τόµ. 1952, β' τόµ. 1953, γ' τόµ. 1955). Μολονότι στη διαµάχη για το γλωσσικό ζήτηµα ο Σταµατάκος ήταν υποστη-
ρικτής τής λόγιας γλώσσας, είχε βαθύτατη γνώση τής δηµοτικής και µάλιστα τής γνήσιας λαϊκής µας γλώσσας, 
όπως αποδεικνύεται από τα οικεία λήµµατα και από την όλη αξιοποίηση (σε ερµηνεύµατα, συνώνυµα, παροιµίες 
κ.λπ.) τής δηµοτικής στο Λεξικό. Το Λεξικό τού Σταµατάκου µαζί µε το Λεξικό τής Πρωίας ήταν για πολλά χρόνια 
τα κύρια έργα αναφοράς κατά την αναζήτηση λεξικογραφικών πληροφοριών για τη σηµασία και τη χρήση λέξεων 
τής Ν. Ελληνικής, καθαρεύουσας και δηµοτικής. Σε σχέση µε το Λεξικό τής Πρωίας, το έργο τού Σταµατάκου, και 
ως νεότερο έργο (συντάχθηκε 20 χρόνια αργότερα) και ως έργο ανδρός εµπείρου στη λεξικογραφική τέχνη, είναι 
πλουσιότερο. 

Η δοµή τού Λεξικού τού Σταµατάκου ακολουθεί τα σύγχρονα του ξένα λεξικά. Έχουν ενισχυθεί πολύ τα παραδείγ-
µατα χρήσεως των λέξεων και σε πολύ µεγάλο βαθµό η παράθεση συνωνύµων και αντιθέτων123, επιπλέον δε ο Στα-
µατάκος, ως κλασικός φιλόλογος, δίνει σε κάθε λήµµα τις λέξεις που χρησιµοποιούνταν στην αρχαία Ελληνική για 
να δηλώσουν την αντίστοιχη λέξη. Επίσης, έχουν πυκνώσει περισσότερο σε αυτό το Λεξικό λέξεις και σηµασίες (µαζί 
µε τις ενδείξεις τους) που προέρχονται από διαφόρους κλάδους τής επιστήµης. Το Λεξικό τού Σταµατάκου εκδόθηκε 
στα χρόνια που το γλωσσικό ζήτηµα βρίσκεται σε έξαρση (µετά τον Εµφύλιο). Στα ερµηνεύµατα των ληµµάτων 
ακολουθεί την επίσηµη γραφοµένη γλώσσα, την καθαρεύουσα, έχει, ωστόσο, περιλάβει στο λεξικό του πλήθος ληµ-
µάτων και φράσεων από τη δηµοτική µε εύστοχη περιγραφή τής σηµασίας τους, που αφήνει να φανεί ο πλούτος τής 
προφορικής Ελληνικής. Το Λεξικό τού Σταµατάκου, µε την ποιότητα και την πληρότητα του, απετέλεσε πηγή υλικού 
για επόµενα ερµηνευτικά λεξικά. 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΛΕΞΙΚΑ ∆οθέντος ότι τα κύρια ερµηνευτικά λεξικά τής Νέας Ελληνικής έδιναν τα ερµηνεύµατα τους σε 
καθαρεύουσα γλώσσα και ότι µεσολάβησε το µείζον γεγονός τής καθιέρωσης τής δηµοτικής ως επίσηµης γλώσσας 
(1976) και τής καθιέρωσης τού µονοτονικού (1982), σε συνδυασµό µε το γεγονός τής ραγδαίας εξέλιξης τής επιστήµης 
και τής τεχνολογίας που εισήγαγαν πλήθος νέων λέξεων, τα τελευταία είκοσι έτη υπήρξε έντονη η ανάγκη τής 
σύνταξης λεξικών που να ικανοποιούν τις νέες γλωσσικές ανάγκες. Έτσι, κυρίως στη δεκαετία τού '80 εκδόθηκαν 
αρκετά λεξικά τής Νεοελληνικής σε δηµοτική γλώσσα και µε µονοτονικό σύστηµα, που ενίσχυσαν τη νεοελληνική 
λεξικογραφία. Τα λεξικά αυτά, περισσότερο ή λιγότερο, αξιοποίησαν το υλικό των σηµαντικών λεξικών που 
προηγήθηκαν (Ιστορικό Λεξικό, Λεξικό ∆ηµητράκου, Λεξικό Πρωίας, Λεξικό Σταµατάκου), διαφοροποιήθηκαν από 
αυτά εξ ορισµού (ως λεξικά τής δηµοτικής, µε ερµηνεύµατα στη δηµοτική και µε εφαρµογή τού µονοτονικού συ-
στήµατος) και προσέφεραν τη δική τους το καθένα συµβολή. Από τα λεξικά τής δεκαετίας τού '80 άξια ιδιαίτερης 
µνείας είναι, κατά τη γνώµη µας, Το µεγάλο λεξικό τής νεοελληνικής γλώσσας124 τού ∆. Γεωργοπαπαδάκου και άλλων 
φιλολόγων (Εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία), το Υπερλεξικό τής νεοελληνικής γλώσσας125 σε 6 τόµους που φθάνουν συνολικά 
περίπου τις 3.000 σελίδες (Εκδόσεις Παγουλάτου) και το επίτοµο Ελληνικό λεξικό που εξέδωσαν οι Τεγόπου-λος και 
Φυτράκης126. Το Υπερλεξικό διακρίνεται για το ότι παρέχει συχνά στα παραδείγµατα του χρήσεις από τη γλώσσα τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, ενώ το λεξικό των Τεγόπουλου-Φυτράκη παράλληλα µε τα πολύ περιεκτικά και 
προσεγµένα λήµµατα του είναι το πρώτο από τα νεότερα λεξικά που περιέλαβε ένα ζωντανό και εκσυγχρονισµένο 
ληµµατολόγιο, αποµακρύνοντας λέξεις που µε τον καιρό έπαψαν να χρησιµοποιούνται, αλλά που εξακολουθούν να 
βρίσκονται στα λεξικά127. Πρόσφατα (1995) εκδόθηκε το Νέο ελληνικό λεξικό: Λεξικό τής σύγχρονης ελληνικής 
δηµοτικής γλώσσας τού καθηγ. Εµµ. Κριαρά. Το λεξικό αυτό, στο κρίσιµο πεδίο των ερµηνευµάτων, που αποτελεί 
και τη «λυδία λίθο» κάθε λεξικού, ξεχωρίζει ως προς την ευστοχία των ερµηνευµάτων και την πληρότητα στην 
επεξεργασία των χρήσεων κάθε λήµµατος. Ο καθηγητής Κριαράς, έχοντας θητεύσει στο Μεσαιωνικό Αρχείο τής Ακα-
δηµίας Αθηνών και έχοντας συνεργαστεί στη σύνταξη τού Λεξικού τού ∆ηµητράκου, ανέλαβε και το ηράκλειο έργο 
τής σύνταξης τού Λεξικού τής µεσαιωνικής ελληνικής δηµώδους γραµµατείας (1100-1669). Πρόκειται για ένα εκτε-
νές επιστηµονικό λεξικογραφικό έργο, «έργο ζωής», που καλύπτει ιστορικώς σηµαντικό τµήµα τής µεσαιωνικής ελ-
ληνικής γλώσσας, ενώ συγχρόνως δίνει µια καλή εικόνα τής νεοελληνικής γλώσσας από τότε που άρχισε να χρησι-
µοποιείται η απλούστερη γλώσσα σε κείµενα τής εποχής (δηλ. από το 1100 µ.Χ)128. Το έργο άρχισε να εκδίδεται το 

123. Σ' αυτό ο Σταµατάκος θα βοηθήθηκε από το Λεξικό συνωνύµων και αντιθέτων τού Θεολ. Βοσταντζόγλου, που εκδόθηκε το 1949, επι-
γραφόµενο (τότε) ως Άντιλεξικόν ή Θησαυρός ελληνικών λέξεων και φράσεων διατεταγµένων κατά λογικην σειράν. 

124. Το λεξικό αυτό πρωτοεκδόθηκε το 1978, ακολούθησαν άλλες βελτιωµένες εκδόσεις και εκδόθηκε σε µονοτονικό το 1984 (µε πρόλογο 
για το µονοτονικό σύστηµα τού κύριου εισηγητή τού µονοτονικού συστήµατος καθηγ. Εµµ. Κριαρά). 

125. Στο Λεξικό δεν αναγράφεται χρονολογία εκδόσεως. Από άλλα στοιχεία τού Λεξικού συνάγεται ότι εκδόθηκε περί το 1985 µε κύριους 
συντελεστές τής έκδοσης τους Ανδρ. Παναγόπουλο, ∆. Γιάκο και Ευθ. Κουτρολίκο. 

126. Το λεξικό πρωτοεκδόθηκε το 1989 από τους εκδότες Χρ. Τεγόπουλο (εκδότη τής Εφηµ. «Ελευθεροτυπία») και ∆. Φυτράκη µε συντά-
κτρια τη φιλόλογο Μ. Μανδαλά. Ακολούθησαν άλλες βελτιωµένες εκδόσεις καθώς και εκδόσεις µε διαφορετικό αριθµό ληµµάτων: 
Μικρό Ελληνικό Λεξικό, Αθήνα 1995 και Μείζον Ελληνικό Λεξικό, Αθήνα 1997. Στο τελευταίο έχουν αυξηθεί σηµαντικά τόσο ο αριθµός 
όσο και η έκταση των ληµµάτων. 

127. Πβ. και όσα λέγονται στο άρθρο µου «Σύγχρονα Λεξικά τής Ελληνικής», δηµοσιευµένο στο Γ. Μπαµπινιώτη, Ελληνική γλώσσα: Πα-
ρελθόν-Παρόν-Μέλλον, Αθήνα, Εκδ. Gutenberg 1994, σ. 423-428. 

128. Στα Προλεγόµενα τού α' τόµου (1969), γράφει ο Κριαράς για το Λεξικό: «Θά ήταν ασφαλώς αδύνατο νά επιχειρήσουµε τη συγκρότηση 
λεξικού δλης τής βυζαντινής περιόδου. "Επρεπε νά περιοριστούµε σε µια ορισµένη περίοδο. Έπροτίµησα λοιπόν τήν περίοδο εκείνη πού 
µέσα σ' αυτήν αρχίζει νά διαµορφώνεται, στις καταβολές του έστω, ό νεώτερος ελληνικός βίος µε τις ποικίλες εκφάνσεις του και Ιδίως µε τό 
γλωσσικό του όργανο» (σ. ι'). 
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1969 (ο α' τόµος) και ήδη βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση του129. 

Πολύ καλό και σε πολλά λήµµατα εξαιρετικό είναι το Λεξικό τής Κοινής Νεοελληνικής που εξέδωσε το Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών («Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη») στα τέλη τού 1998. Ο πλούτος των ληµµάτων, η σηµα-
σιολογική επεξεργασία (ορισµοί - παραδείγµατα - χρήσεις) και η έγκυρη ετυµολογηση, καθιστούν πολύτιµο (ιδίως για τον 
ειδικό ερευνητή) το συλλογικό αυτό έργο, που και εξωτερικά (σχήµα, µορφή κ.λπ.) µιµείται πιθανόν το Λεξικό τής Αρχαίας 
Ελληνικής των Liddell-Scott-Jones. Ωστόσο, η σωρευτική παράθεση πληροφοριών που δεν διακρίνονται µεταξύ τους 
εµφανώς (τεχνικά, µορφικά και οπτικά), ο περιττός (για τον Έλληνα αναγνώστη) φόρτος µε πληροφορίες προφοράς (η οποία 
είναι προβλέψιµη από τους φωνολογικούς κανόνες τής Ελληνικής), η µη ετυµολογηση χιλιάδων λέξεων τής Ν. Ελληνικής µε 
απλή δήλωση τής αρχαίας τους προέλευσης, η έλλειψη γλωσσικών σχολίων που λύνουν απορίες τού αναγνώστη και η ατολµία 
τού Λεξικού στην ορθογράφηση ορισµένων λέξεων και στο να περιλάβει λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιούν πολλοί 
νεότερης ηλικίας οµιλητές τής σύγχρονης Ελληνικής κ.ά. διαφοροποιούν σηµαντικά το έργο αυτό ως προς τη δοµή, τη 
φυσιογνωµία και τους σκοπούς τού παρόντος Λεξικού. 

Τελειώνοντας τη σύντοµη αυτή θεώρηση τής νεοελληνικής λεξικογραφίας, είναι σκόπιµο να αναφερθούµε επιλεκτικά σε 
µερικά ακόµη λεξικά, που δεν ανήκουν στα ερµηνευτικά λεξικά, αλλά ενδιαφέρουν τον µελετητή τής λεξικογραφικής 
καταγραφής τής Νέας Ελληνικής. Στην κατηγορία αυτή ανήκει πρώτα απ' όλα το εννοιολογικό λεξικό τού Θεολόγου 
Βοσταντζόγλου. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ    Το λεξικό τού Βοσταντζόγλου στην α' έκδοση του (τού 1949) έφερε τον τίτλο Άντιλεξικον ή Θη-
ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ    σαύρας ελληνικών λέξεων και φράσεων διατεταγµένων κατά λογικήν σειράν, ενώ από τη β' ΚΑΙ ΑΛΛΑ    
έκδοση του (1962), µετά την κριτική που ασκήθηκε για τον παροδηγητικό τίτλο του130, κυκλο-ΕΝΝΟΙΟΛΟΠΚΑ    φορήθηκε 
ριζικά ανανεωµένο µε τίτλο Άντιλεξικον ή Όνοµαστικον τής νεοελληνικής γλώσ-ΛΕΞΤΧΑ    σης. Το λεξικό τού Βοσταντζόγλου 
ακολουθεί την κατάταξη των λέξεων τής γλώσσας σύµφωνα µε ευρύτερες εννοιολογικές κατηγορίες (π.χ. χώρος, διαστάσεις, 
σχήµα, ενέργεια, κίνηση) χωρισµένες σε επί µέρους έννοιες (π.χ. ο χώρος διακρίνεται στις έννοιες έκταση, όριο, µέρος, 
τοποθέτηση, µετάθεση, περίληψη, εξαίρεση, παρουσία, απουσία, διαµονή, κάτοικος, τόπος διαµονής, πόλη, χωριό, πατρίδα κ.λπ.). 
Πρότυπο τού λεξικού τού Βοσταντζόγλου είναι ο περίφηµος Θησαυρός τής αγγλικής γλώσσας τού Roget131, που απετέλεσε το 
πρότυπο εννοιολογικής κατάταξης132 τού λεξιλογίου κάθε σύγχρονης γλώσσας. Το Λεξικό τού Βοσταντζόγλου κατατάσσει 
όλο το λεξιλόγιο τής Νέας Ελληνικής133, δηµοτικής και καθαρεύουσας, σε 1.500 εννοιολογικές κατηγορίες. Το υλικό σε κάθε 
κατηγορία δίδεται κατά τα µέρη τού λόγου (ρήµατα, ουσιαστικά, επίθετα, επιρρήµατα κ.λπ.) και όπου υπάρχουν αντίθετες 
έννοιες αντιπαρατίθενται στην ίδια σελίδα (π.χ. σ. 492: 1.079 κάµατος - 1.080 ανάπαυσις, σ. 602: 1.279 χαρά - 1.280 λύπη 
κ.ο.κ.). Στο λεξικό χρησιµοποιούνται ερµηνεύµατα µόνο ως επεξηγήσεις σε έννοιες ή ως σχόλια στη χρήση των συνωνύµων ή 
συγγενικών λέξεων. Κατά το παράδειγµα τού Roget, ένας µη ειδικός (ο Βοσταντζόγλου δεν ήταν λεξικογράφος ή φιλόλογος 
ούτε είχε επαγγελµατική ή επιστηµονική σχέση µε τη γλώσσα) κατόρθωσε να δώσει στην Ελληνική ένα πολύτιµο εργαλείο για 
τη χρήση τής γλώσσας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το πλούσιο λεξιλόγιο της. 

Χρήσιµο είναι το Λεξικό των Συνωνύµων τής Νεοελληνικής τού φιλολόγου Κωνστ. ∆αγκίτση (Αθήνα: Εκδ. 1. Βασιλείου 
1970). Ωστόσο, αντίθετα προς το γλωσσικό υλικό τού λεξικού τού Βοσταντζόγλου που έχει ληφθεί από τη ζωντανή 
νεοελληνική γλώσσα, τα συνώνυµα που δίδονται στο λεξικό τού ∆αγκίτση, επηρεασµένου πιθανόν από το αντίστοιχο λεξικό 
τού Βλαστού134, είναι συχνά ιδιωµατικής ή διαλεκτικής χρήσεως. Πολλά από αυτά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη 
σηµερινή επικοινωνία, η οποία στηρίζεται σε µια καλλιεργηµένη αστική δηµοτική. Έτσι λ.χ. 

129. Έχουν εκδοθεί ήδη 14 τόµοι (Α - παραθήκη- ο13ος τόµος περιέχει τη Βιβλιογραφία και τα Ευρετήρια των προηγουµένων 12 τόµων). 
Πρόσφατα (2001) εκδόθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) µια επιτοµή τού όλου λεξικού. 

130. Κριτική, ευµενή και ουσιαστική, άσκησε στην α' έκδοση τού λεξικού τού Βοσταντζόγλου ο Μ. Τριανταφυλλίδης (ιδ. Άπαντα, 8ος τόµ., 
Θεσσαλονίκη 1965, σ. 311-316), ο οποίος τελειώνει την κριτική του µε τα εξής: «Εξάπαντος θά είναι καλό να παρουσιαστή το Άντιλεξικο 
στη νέα του έκδοση µε άλλη ονοµασία, λ.χ. «Θησαυρός ή 'Ονοµαστικό», και µε αυτόν τον τίτλο εύχοµαι νά διεκδίκηση στην Ιστορία τής 
ελληνικής λεξικογραφίας την αθανασία» (σ. 316). 

131. o P.M. Roget ήταν ένας Άγγλος χειρουργός και εφευρέτης, ο οποίος, µετά από 50 χρόνια εργασίας, εξέδωσε το 1852 το Thesaurus of 
English Words and Phrases, classified and arranged so as to facilitate the Expression of Ideas and assist in Literary Composition. To λε-
ξικό τού Roget έγινε διάσηµο και µέχρι τη χρονολογία τού θανάτου τού Roget το 1889 πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 25 εκδόσεις και 
ανατυπώσεις τού Λεξικού, o τύπος τού «εννοιολογικού» ή «λογικού» ή «αναλογικού» λεξικού παρουσιάζει πολλές δυσκολίες ως προς 
την κατάταξη και την οµαδοποίηση των ληµµάτων, τα οποία κατανέµονται σε κατηγορίες, όπου εντάσσονται σηµασιολογικώς 
συνδεόµενες λέξεις (συνώνυµες, συγγενικές, αντώνυµες). Περίφηµο στην αρχαιότητα υπήρξε το «καθ' ύλην» λεξικό τού φιλολόγου και 
ρήτορα από τη Ναύκρατι τής Αιγύπτου Ιουλίου Πολυδεύκους (2ος αι. µ.Χ), το Όνοµαστικον τού Πολυδεύκους. Παλαιότερο ακόµη 
φαίνεται πως ήταν το σανσκριτικό λεξικό Amarakosha. Αντίστοιχα πολύ γνωστά λεξικά για άλλες γλώσσες είναι το Dictionnaire 
Analogique τού Ch. Marquet για τα Γαλλικά και το λεξικό τού Dornseiff Deutscher Wortschatz nach Sachgruppen για τα Γερµανικά. Το 
λεξικό τού Roget πέρασε από διάφορα στάδια µέχρι την πρόσφατη µορφή του (1992), που περιλαµβάνει κανονικά λήµµατα λεξικού (κάτι 
σαν λεξικό συνωνύµων), συνδεόµενα µε έναν πίνακα ιδεών (Concept Index). Στο Roget's 21st Century Thesaurus in Dictionary Form 
κάθε λήµµα µε τα συνώνυµα του συνδέεται και µε µια ευρύτερη κατηγορία εννοιών ή ιδεών στις οποίες ανήκει (προσδιορίζονται 837 
εννοιολογικές κατηγορίες, στις οποίες εντάσσονται 450.000 λέξεις-συνώνυµα τής Αγγλικής). Η νέα, γλωσσολογικά επεξεργασµένη, 
έκδοση τού Λεξικού έγινε από το «The Princeton Language Institute». 

132. Για τον τύπο και την ιστορία των εννοιολογικών λεξικών, βλ. Γ. Κουρµούλη, 'Αντίστροφον Λεξικον τής Νέας Ελληνικής, 'Αθήναι 1967, 
Πρόλογος σ. viii κ.εξ. και Μ. Τριανταφυλλίδη Άπαντα, 8ος τόµ., Θεσσαλονίκη 1965, σ. 311-316. Επίσης, το ειδικό έργο των λεξικογρά-
φων R. Hallig και W. von Wartburg, Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie. Versuch eines Ordnungsschemas, Berlin 1952. 

133. Όπως εξηγεί στον Πρόλογο του, ο Βοσταντζόγλου στηρίχτηκε κυρίως στα Λεξικά τής Πρωίας, τού Σταµατάκου και τού ∆ηµητράκου 
(Άντιλεξικον, σ.ε'). 

134. Βλ. όσα λέγονται ανωτέρω για το λεξικό αυτό. 
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στο λ. πλούσιος δίδονται ως συνώνυµα τα εξής: «βασταγερός (που βαστιέται), γουνάτος, εκατοµµυριούχος, ευκατάστατος, 
εύπορος, καλοστεκούµενος, κεφαλαιούχος, λεφτάς, µπαγιόκος, παραδοϋχος, παραλής, πορεµένος, ταλα-ράς, φλουροβουτηµένος, 
χρυσοκάνθαρος». Επίσης, τα συνώνυµα δεν δίδονται ανάλογα µε τις, περισσότερο ή λιγότερο, διαφοροποιηµένες σηµασίες 
µιας λέξης, πράγµα που καταλήγει στο να συµπαρατίθενται ως συνώνυµα διαφορετικής σηµασίας λέξεις. Π.χ. στο λ. γνώµη 
δίδονται: «αντίληψη, άποψη, δόξα, εκδοχή, θέση, θεωρία, ιδεολογία, κρίση, πεποίθηση, πλευρά, πρίσµα, σκοπιά, φρόνηµα». Το 
λεξικό τού ∆αγκίτση υπήρξε το πρώτο λεξικό συνωνύµων τής Ελληνικής που εκδόθηκε µε αλφαβητική σειρά των ληµµάτων 
του, πράγµα που διευκολύνει τους χρήστες στην αναζήτηση των συνωνύµων. 

Πιο κοντά στα ερµηνευτικά λεξικά µπορούν, αντίθετα λ.χ. προς τα λεξικά συνωνύµων, να θεωρηθούν τα Λεξικά Επιθέτων. 
Τέτοια είναι, δευτερευόντως µεν, το Λεξικό συνωνύµων τού Σακελλαρίου, αλλά κυρίως το παλιότερο ειδικό Λεξικό των 
επιθέτων και επιθετικών προσδιορισµών τής Νεοελληνικής τού Κωνστ. ∆αγκίτση (Αθήνα: Εκδ. 1. Βασιλείου 1963). Το λεξικό 
αυτό περιλαµβάνει ως λήµµατα µόνο ουσιαστικά και σε κάθε ουσιαστικό δίδονται (µε αλφαβητική σειρά) τα επίθετα που 
χρησιµοποιούνται συνήθως για να το χαρακτηρίσουν π.χ. στο λ. επιθυµία δίδονται τα επίθετα «άνεκδήλωτη, ανεξήγητη, 
ανθρώπινη, ανικανοποίητη, ανοµολόγητη, απραγµατοποίητη, απροσδιόριστη, ασυγκράτητη, διεστραµµένη, έντονη, επίµονη, 
ζωηρή, µεγάλη, µόνη, µυστική, νοσηρή, ξαφνική, παθολογική, περίεργη, περιοδική, πραγµατική, πραγµατοποιηµένη, προσωρινή, 
σαρκική, σκληρή, στιγµιαία, σφοδρή, τελευταία, υποκειµενική». Μειονέκτηµα µιας τέτοιας (αλφαβητικής) παράθεσης των 
επιθέτων είναι ότι δεν προηγούνται τα συνηθέστερα και πιο χαρακτηριστικά για τη λέξη επίθετα (π.χ. έντονη, ζωηρή, ξαφνική 
κ.τ.ό.) ούτε διαφοροποιούνται µεταξύ τους ανάλογα µε τις επί µέρους σηµασίες τού ουσιαστικού. Παρά ταύτα, η χρησιµότητα 
τέτοιων ειδικών λεξικών είναι προφανής, ήδη δε µέσα σε κάθε σύγχρονο ερµηνευτικό λεξικό (και στο παρόν) 
περιλαµβάνονται ως «χρήσεις» στις σηµασίες των ουσιαστικών τα συχνότερα και πιο χαρακτηριστικά επίθετα. 

Ως Λεξικό συνωνύµων επιγράφεται και το λεξικό τού εκπαιδευτικού Χάρη Σακελλαρίου (Αθήνα: Εκδ. 1. Σιδέρη 19946). 
Χρήσιµο λεξικό για το υλικό των συνωνύµων και των αντιθέτων που δίνει στο σχετικά περιορισµένο ληµµατολόγιο τού έργου. 
Τα συνώνυµα που δίδονται είναι τής κοινής Ελληνικής (εν αντιθέσει προς το αντίστοιχο λεξικό τού ∆αγκίτση), ωστόσο τα 
κριτήρια επιλογής τους είναι ασαφή. Έτσι, συχνά δίδονται ως συνώνυµα και λέξεις απλώς συγγενικές, ανήκουσες στο 
ευρύτερο εννοιολογικό πεδίο, π.χ. λ. λέξη: «µέρος λόγου, όνοµα, οµιλία, µιλιά, λόγος, γλώσ-σηµα, νεολογισµός, ελληνικούρα, 
λήµµα». Επίσης, δεν υπάρχει η απαραίτητη, από τη φύση τού λεξικού, διαναφορά των συνωνύµων µεταξύ τους· π.χ. στο λ. 
ανταµοιβή δίδεται συνώνυµο ανταπόδοση, αλλά τέτοιο λήµµα δεν περιλαµβάνεται στο λεξικό" οµοίως στο λ. αντάρα δίδονται 
ως συνώνυµα τα οµίχλη, καταχνιά, συννεφιά και κακοκαιρία. Από αυτά τα οµίχλη, καταχνιά, συννεφιά δεν υπάρχουν ως 
λήµµατα τού λεξικού (αν αναζητήσει δηλ. κανείς τη λ. οµίχλη ή καταχνιά ή συννεφιά, για να βρει τα συνώνυµα της, δεν θα 
βρει αυτές τις λέξεις στο λεξικό), ενώ το λ. κακοκαιρία περιλαµβάνεται µεν ως λήµµα στο λεξικό, αλλά σε αυτό δεν δίδεται 
συνώνυµο αντάρα. Αντιθέτως -πράγµα που νοθεύει τη φύση τού λεξικού και αφαιρεί πολύτιµο χώρο- δίδονται παράγωγα 
(σκόρπια και επιλεκτικά), σύνθετα (σπανιότερα) και πολύ συχνά τα επίθετα που χρησιµοποιούνται για ένα ουσιαστικό, τα 
οποία είναι µεν όλα χρήσιµα, αλλά έξω από την υφή ενός λεξικού συνωνύµων. 

το ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ Πολύτιµο ειδικό λεξικό είναι το Ετυµολογικό λεξικό τής Κοινής Νεοελληνικής τού αειµνή-ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ   στου καθηγητή τής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (και παλιότερα συντάκτη 
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ τού Ιστορικού Λεξικού και τού Λεξικού τού ∆ηµητράκου) Νικολάου Ανδριώτη. Στο λεξικό αυτό ΛΕΞΙΚΑ 
για πρώτη φορά (ήδη από την α' έκδοση τού 1951) κωδικοποιήθηκε η ετυµολογία των λέξεων τής Νέας Ελληνικής στο 
σύνολο της. Έτσι, αποκτήθηκε ένα αξιόπιστο έργο, µέσα από το οποίο µπορούµε να γνωρίζουµε τι ετυµολογίες έχουν 
προταθεί, ετυµολογίες που έχουν αξιολογηθεί από τον Ανδριώτη κατά πόσον ευσταθούν επιστηµονικά, παρατιθέµενες -όταν 
είναι περισσότερες από µία- κατά τη βαρύτητα που κρίνεται ότι έχουν. Στη β' έκδοση του (το 1967) το Ετυµολογικό Λεξικό 
πλουτίστηκε από τον συντάκτη του µε περισσότερες λόγιας προέλευσης νεοελληνικές λέξεις, ενώ αποµακρύνθηκαν αρκετές 
ιδιωµατικές λέξεις που θα ενδιέφεραν ετυµολογικά τους ειδικούς, αλλά που δεν ανήκουν εξ ορισµού στην κοινή νεοελληνική 
γλώσσα. Το Λεξικό τού Ανδριώτη, µε την γ' συµπληρωµένη και βελτιωµένη έκδοση του (τού 1983), αποτελεί µοναδικό 
βοήθηµα για όποιον θέλει να γνωρίζει την προέλευση των λέξεων τής Νέας Ελληνικής. Ας σηµειωθεί ότι η ετυµολογία µιας 
λέξης, σε γλώσσες µε ιστορική ορθογραφία όπως η Ελληνική, καθορίζει ως επί το πλείστον και την ορθή γραφή, την 
ορθογραφία δηλ. µιας λέξης. Άρα, συχνά η γνώση τής ετυµολογίας δεν έχει απλή θεωρητική αξία, αλλά και πρακτική, όσο 
εφαρµόζεται στην ορθογράφηση των λέξεων. 

Το Ετυµολογικό Λεξικό τού Ανδριώτη έχει αναπόφευκτα δύο αδύνατες πλευρές: την έλλειψη ικανών πληροφοριών για λέξεις 
τής µεσαιωνικής Ελληνικής και την, κατ' ανάγκην, ελλιπή πληροφόρηση για λέξεις τής Αρχαίας. Το πρώτο προέρχεται από το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόµη πλήρες και ενιαίο λεξικό τής µεσαιωνικής Ελληνικής, ώστε να έχουµε και συνολική εικόνα τής 
προέλευσης των λέξεων. Το ερµηνευτικό λεξικό προηγείται κανονικά ενός ετυµολογικού λεξικού. Τα υπάρχοντα λεξικά τής 
µεσαιωνικής Ελληνικής (Lampe, Sophocles, Du Cange και Κριαρα), αναφερόµενα σε διαφορετικές περιόδους και πλευρές τής 
ελληνικής γλώσσας, χρειάζονται ακόµη πολύ µόχθο και χρόνο, για να µπορέσουν να δώσουν το ενιαίο λεξικό τής 
Μεσαιωνικής Ελληνικής. Για τη µεσαιωνική δηµώδη Ελληνική, που περιλαµβάνεται στο αντίστοιχο Λεξικό τού Κριαρά, 
έχουµε ευτυχώς στο ίδιο λεξικό έγκυρη ετυµολογία των λέξεων, γεγονός που µειώνει σε έναν βαθµό τις ελλείψεις µας για 
αυτή την περίοδο τής Ελληνικής. Ως προς το ότι στο Ετυµολογικό τού Ανδριώτη δεν βρίσκει ο αναγνώστης την ετυµολογία 
µιας λέξης που είναι αρχαία παρά µόνο την ένδειξη ότι µια νεοελληνική λέξη είναι ή προέρχεται από την αρχαία (για τις λ. 
αέρας, λόγχη ή πύλη λ.χ. λέγεται απλώς ότι είναι αρχαίες λέξεις), είναι µια συγγνωστή «έλλειψη» ενός λεξικού που αποσκοπεί 
να µείνει στον χώρο τής νεοελληνικής ετυµολογίας και να µην περάσει -όπως γίνεται στο παρόν λεξικό- στην ετυµολογία τής 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας, για την οποία άλλωστε υπάρχουν έγκυρα ετυµολογικά λεξικά. 
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Για την ιδιαιτερότητα τής ελληνικής γλώσσας και την ειδική σχέση που εµφανίζει η νέα Ελληνική προς την αρχαία 
και τη λόγια γλωσσική παράδοση, πράγµα που έχει τον αντίκτυπο του και στην ετυµολογία, σοφά και θαρραλέα 
γράφει ο Ανδριώτης τα εξής: «[...] ή λεξικολογική και µορφολογική σχέση τής νέας 'Ελληνικής µε τήν αρχαία και µε 
τήν καθαρεύουσα, από τις οποίες αδιάκοπα πλουτίζεται, είναι εντελώς ιδιάζουσα και τα σύνορατοῦνεοελληνικού 
λεξιλογίου µε το παλαιότερο συχνά ανύπαρκτα. Μιά έλλειψη τής πρώτης έκδοσης ήταν δτι στάθηκε πολύ δι~ 
σταχτική απέναντι στις αρχαίες ή µεταγενέστερες λόγιες λέξεις, πού ή παιδεία ξανάφερε στή νέα µας γλώσσα και πού 
ολοένα πληθύνονται άπα τότε πού αναγνωρίσαµε στή ∆ηµοτική το δικαίωµα νά τις άφοµοιώνη γραµµατικά, κι έτσι ό 
λαός δέ βρίσκει πια καµιά δυσκολία νά τίςµαθαίνη, και νά τις µεταχειρίζεται σαν καθαρά δηµοτικές»135. 

Το Λεξικό τού Ανδριώτη, όπως είναι αναµενόµενο, απετέλεσε πηγή ετυµολογικών πληροφοριών για τα µετέπειτα λε-
ξικά. Επιστηµονικό χαρακτηριστικό τού λεξικού είναι ότι παρέχει βιβλιογραφικές ενδείξεις για κάθε ετυµολογία, ει-
ληµµένη από δηµοσιευµένες µελέτες, περιέχει δε και πολύτιµες ετυµολογικές (στην πραγµατικότητα, ιστορικές τής 
µορφολογίας και τής φωνολογίας) ερµηνείες καταλήξεων, επιθηµάτων, προθηµάτων, καθώς και ερµηνείες φωνολογι-
κών µεταβολών ) i > e: σίδηρος > σίδερο). 

Χρήσιµο, µε πληροφορίες ιδίως για τους λεξιλογικούς δανεισµούς σε διάφορες ευρωπαϊκές και βαλκανικές γλώσσες, 
είναι το ηµιτελές (έχει εκδοθεί µόνο µέχρι και το γράµµα Π) 'Ετυµολογικό λεξικό τής Νεοελληνικής τού φιλολόγου 
Κ. ∆αγκίτση (τόµ. Α' 1978: Α-Κ, τόµ Β': Λ-Π). Ωστόσο, συχνά δίδονται προσωπικές τού συγγραφέα ετυµολογίες και, γε-
νικότερα, δεν υπάρχουν παραποµπές στις πηγές (όπως περιµένει κανείς από ένα ειδικό λεξικό), όπου να µπορεί να 
ανατρέχει όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες. 

Ετυµολογικό Λεξικό, χωρίς αυστηρώς επιστηµονικό περιεχόµενο και χωρίς γλωσσολογικές προδιαγραφές και γλωσ-
σολογική µέθοδο ετυµολογίας, είναι και το λεξικό τού εκπαιδευτικού Αθανασίου Φλώρου Νεοελληνικό ετυµολογικό 
και ερµηνευτικό λεξικό (Αθήνα: Εκδ. Λιβάνη 1980). Ωστόσο, ανάλογα µε τις πηγές του, παρέχει συχνά χρήσιµες πλη-
ροφορίες για την προέλευση λέξεων τής Νεοελληνικής. Επίσης, περιλαµβάνει αρκετές ιδιωµατικές λέξεις. Συχνά, κο-
ντά σε έγκυρες ετυµολογίες, παρατίθενται επί ίσοις όροις και παρετυµολογίες λέξεων που µπορεί να παροδηγήσουν 
τον απροειδοποίητο αναγνώστη. 

Ετυµολογικό λεξικό άλλης υφής, µε έµφαση κυρίως στις ετυµολογικές οικογένειες των λέξεων (οµόρριζα, παράγω-
γα, σύνθετα), είναι το Λεξικό τής Νεοελληνικής - Ετυµολογικό, ερµηνευτικό, κατά ετυµολογικές οικογένειες (Αθήνα 
1993) του φιλολόγου Παν. ∆ορµπαράκη, γνωστού για την ενασχόληση του µε θέµατα τής γλώσσας µας136. Σε αυτό, 
εκτός από χρήσιµες ετυµολογικές πληροφορίες για κάθε λέξη, δίδονται συγκεντρωτικά και τα οµόρριζα τής λέξης, 
π.χ. βλέπω «[αρχ. βλέπω = κοιτάζω] [...] παραγ. βλέµµα [...] βλεπάτορας [...] βλέφαρα [...] βλεφαρίδες [...] βλεφαρίζω 
[...] βλεφαρίτιδα [....] βλέψη [...]». Ας σηµειωθεί ότι το Λεξικό είναι εν µέρει και ερµηνευτικό, αφού σε κάθε λήµµα και 
υπολήµµα δίδεται και η σηµασία του. 

ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ Στα ειδικά λεξικά ανήκει και το Άντίστροφον Αεξικόν τής Νέας Ελληνικής τού αειµνήστου 
ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ καθηγητή τής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών Γεωργίου Κουρµούλη (ο οποίος διετέ-
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ λεσε στην αρχή τής σταδιοδροµίας του συντάκτης τού Ιστορικού λεξικού τής Ακαδηµίας Αθηνών). Το 
λεξικό εκδόθηκε το 1967 και περιλαµβάνει όλον τον λεξιλογικό θησαυρό τής Νέας Ελληνικής, καθαρεύουσας και 
δηµοτικής, καταταγµένο σε αντίστροφη σειρά, από το ληκτικό γράµµα προς το αρκτικό, δηλ. από το τέλος προς την 
αρχή των λέξεων. Το Λεξικό τού Κουρµούλη είναι το πρώτο λεξικό τής Νέας Ελληνικής, στο οποίο χρησιµοποιήθηκαν 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές για επεξεργασία δεδοµένων τής ελληνικής γλώσσας. Με αυτούς έγιναν οι πίνακες 
στατιστικής συχνότητας των ληκτικών δοµών των ελληνικών λέξεων (πόσες λέξεις τής Ν. Ελληνικής λήγουν σε -ar\ -
ο χ\ -ω κ.λπ., πόσες λήγουν σε δύο γράµµατα -βω, -γω, -ια κ.λπ. και πόσες λήγουν σε τρία γράµµατα -σια, -εια κ.λπ.). 
Έτσι πληροφορούµεθα λ.χ. ότι το 52% των ελληνικών λέξεων (κατά το γλωσσικό υλικό τού λεξικού) λήγει σε -ς (42.883 
λέξεις) και αµέσως µετά σε -α µε ποσοστό 20% (16.259 λέξεις). Ότι η κατάληξη που εµφανίζει τη µεγαλύτερη 
συχνότητα στο λεξιλόγιο τής Ελληνικής είναι η κατάληξη -ος (π.χ. λόγος, νέος, δάσος) µε ποσοστό 22% και 18.273 
λέξεις. Ενδεικτικά στοιχεία βγαίνουν και από τη σύγκριση των ληκτικών στοιχείων τής Ν. Ελληνικής µε εκείνα τής 
αρχαίας137. Έτσι λ.χ. αποδεικνύεται ότι η αρχαία Ελληνική διαθέτει 171 λέξεις σε -λογία {παθολογία, θεολογία, 
ακριβολογία, µυθολογία κ.λπ.), έναντι 342 λέξεων που έχει η Νέα Ελληνική (η διαφορά οφείλεται, µεταξύ άλλων, 
στην εξέλιξη και δηµιουργία νέων επιστηµονικών κλάδων και εννοιών µε αντίστοιχους όρους). Από τις 342 λέξεις 
τής Ν. Ελληνικής 93 µόνον έχουν παραδοθεί από την αρχαία, ενώ οι 249 είναι νεότερες, γεγονός που δείχνει την 
παραγωγική δύναµη τής Ν. Ελληνικής. 

135. Ν. Ανδριώτη, 'Ετυµολογικό Λεξικό τής Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 19833, σ. ζ' (Πρόλογος για τη δεύτερη έκδοση). 
136. Πβ. Παν. ∆ορµπαράκη, Ή νεοελληνική στην επιστήµη και τό δηµόσιο βίο, Κολλάρος, Αθήνα 1979. 
137. Η σύγκριση γίνεται µέσω τού Αντιστρόφου Λεξικού τής Νέας Ελληνικής τού Γ. Κουρµούλη και τού Αντιστρόφου Λεξικού τής Αρχαίας 

Ελληνικής των P. Kretschmer - Ε. Locker (Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache, Wien 1944). Το Αντίστροφο Λεξικό τής 
Αρχαίας προήλθε από αντίστροφη κατάταξη τού λεξιλογίου (ληµµάτων) τού λεξικού των Liddell-Scott. Με προσθήκες τού G. Kisser το 
Αντίστροφο Λεξικό τής Αρχαίας Ελληνικής επανεκδόθηκε το 1963. Ας σηµειωθεί ότι για τα ονόµατα τής Αρχαίας Ελληνικής (ουσιαστικά 
και επίθετα) υπάρχει και ειδικό αντίστροφο λεξικό, το A Reverse Index of Greek Nouns and Adjectives των C.D. Buck και W. Petersen, 
Chicago 1945. Στο Λεξικό αυτό οι λέξεις είναι καταταγµένες κατά ληκτικά συστήµατα (ονόµατα σε -της, ονόµατα σε -ος, ονόµατα σε -
ης κ.ο.κ.) και σε κάθε λέξη αναφέρεται και η αρχαιότερη παραδεδοµένη µνεία της (π.χ. ότι πρωτοαπαντά στον Όµηρο ή στον Ευριπίδη ή 
στον Πλούταρχο ή στην Κ. ∆ιαθήκη κ.τ.ό.). Λόγω τής εξαιρετικής σηµασίας τής Ελληνικής στις κλασικές σπουδές υπάρχουν τρία ακόµη 
αντίστροφα λεξικά: α) Αντίστροφο Λεξικό τής Μυκηναϊκής: Μ. Lejeune, Index inverse du grec mycénien, Paris 1964, β) Αντίστροφο 
Λεξικό τής Ελληνικής των παπύρων: θ. Gradenwitz, Heidelberger Konträrindex der griechischen Papyrus Urkunden, Heidelberg 1931, 
γ) Αντίστροφο Λεξικό των κυρίων ονοµάτων: Β. Hansen, Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Eigennamen, Berlin 1957. 
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Εκτός από τους στατιστικούς πίνακες και τα συµπεράσµατα που βγαίνουν από αυτούς, που όλα µαζί υπό τον τίτλο 
Παραρτήµατα καταλαµβάνουν 140 σελίδες τού έργου (σ. 676-801), διδακτικά είναι όσα γράφει ο Κουρµούλης για τη 
λεξικογραφία στην εκτενή Εισαγωγή τού Λεξικού (σ. vii-xxxvi): «Γά πρώτα υπό τών Αιγυπτίων, 'Ινδών και αρχαίων Ελλήνων 
συνταχθέντα λεξικά ήσαν διευθετηµένα καθ' υλην [...], ήτοι κατά σηµασιολογικάς ενότητας: γραφή, γρα-φεϋς, συγγραφεύς, 
καταγράφω, συγγράφω κ.λπ., κατά συστήµατα τερµάτων: λέγω, αντιλέγω, καταλέγω, προλέγω κ.λπ., κατά το πρώτον συνθετικόν: 
καταγράφω, καταδιώκω, καταλέγω κ.λπ. Ή διάταξις τών λέξεων κατ' ευθείαν άλφαβητικήν τάξιν φαίνεται δτι συνιστά" επιτυχές 
εύρετήριον του κωδικός αύτοϋ της ένδιαθέτου γλώσσης, διό και εκρίθη ενωρίς αναγκαΐον νά επιτάσσεται τών καθ' υλην 
συντεταγµένων λεξικών αλφαβητικός πίναξ. [...] Πάντως τά πρώτα εκτενή λεξικάτοῦείδους αύτοϋ ήρχισαν νά συντάσσωνται 
µόλις από του 15ου αιώνος κ.έξ.»138. 

Με το Αντίστροφο λεξικό τού Κουρµούλη έχουµε ανάγλυφη εικόνα τής γραµµατικής (µορφολογικής) δοµής τής νέας 
ελληνικής γλώσσας, αφού, σε κλιτές γλώσσες όπως η Ελληνική, τα ληκτικά συστήµατα (που είναι εµφανή µόνον από ένα 
αντίστροφο λεξικό) είναι εκείνα που δείχνουν πώς δηλώνονται στην ελληνική γλώσσα οι ποικίλες γραµµατικές πληροφορίες 
µέσα από την οργάνωση σε µέρη τού λόγου. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Κουρµούλης «ή κατ' άντί-στροφον τάξιν 
διάταξιςτοῦληµµατολογίου δύναται νά θεωρηθή ως το βάθρον τής γραµµατικής θεωρήσεως τής γλώσσης»™. 

Πρόσφατα κυκλοφορήθηκε και νέο αντίστροφο λεξικό, το Αντίστροφο λεξικό τής κοινής νεοελληνικής γλώσσας τού Ευαγγ. 
Μπαλαφούτη (Αθήνα: Επικαιρότητα 1996). Μολονότι το λεξικό αυτό είναι πλουσιότερο σε λέξεις (περιλαµβάνει νεότερες 
λέξεις, όρους κ.λπ.) και στηρίζεται στη µορφολογία τής σύγχρονης γλώσσας (οι λέξεις λ.χ. τής κατηγορίας -ις, πόλις τού 
Λεξικού τού Κουρµούλη, δίδονται κανονικά σε -η, πόλη, γεγονός που είναι σηµαντικό για ένα αντίστροφο λεξικό), εντούτοις 
δεν έχει σχεδιαστεί µε γλωσσολογικά κριτήρια και αλλοιώνει σε έναν βαθµό τις πληροφορίες που χρειάζεται ο χρήστης. Έτσι 
λ.χ. τα λήµµατα κατατάσσονται, εφόσον είναι ουσιαστικά, όχι µόνο στον ενικό αλλά και στον πληθυντικό τους, και εφόσον 
είναι επίθετα, και στα τρία γένη και στους δύο αριθµούς! Αυτή η «αρχή», αν ακολουθηθεί µε συνέπεια, θα οδηγήσει να 
δοθούν και οι βασικοί χρόνοι των ρηµάτων, πράγµα που (ορθώς) δεν συµβαίνει. Αλλά τότε γιατί να γίνει στα ονόµατα; Άλλη 
σηµαντική αλλοίωση τής µορφολογικής εικόνας τού λεξιλογίου τής Ελληνικής είναι ότι κατατάσσονται από κοινού τονούµενα 
και άτονα! Έτσι λ.χ. αντί να έχει συγκεντρωµένα κάπου τα ουσιαστικά σε -ιά (γενιά) και αλλού τα ουσιαστικά σε -ία (φιλία), 
τα έχει ανάµεικτα (το πετριά αµέσως µετά το γεωµετρία!) και µάλιστα µαζί µε θηλ. επιθέτων σε -ια και -ιά (η υποδόρια, η 
εγχώρια - η κακιά, η παχιά) και ουδ. πληθυντικού σε -ια και -ιά (τα παιδιά - τα τζάκια, τα «βουβαλάκια», τα «παλουκάκια» 
κ.τ.ό)! Ένα αντίστροφο λεξικό δεν µπορεί παρά να περιοριστεί µόνο στον τύπο τού λήµµατος (όχι στους τύπους τής κλίσης 
του) και δεν µπορεί να αγνοήσει ουσιώδεις µορφολογικές παραµέτρους, όπως είναι ο τόνος (συγκέντρωση τονούµενων τύπων 
- συγκέντρωση άτονων τύπων), πράγµα που επιτρέπει να σχηµατιστούν και να εξαρθούν λεξικογραφικώς µορφολογικά (και 
παραγωγικά) συστήµατα λέξεων: να έχεις συγκεντρωµένες στο λεξικό όλες τις λέξεις σε -ία (φιλία, µανία, κακία κ.λπ.), όλες 
τις λέξεις σε -ιά (πετριά, µπουνιά, δαγκωνιά κ.λπ.), όλες τις λέξεις σε -εια (οικογένεια, ευπρέπεια, εσωστρέφεια κ.λπ.), σε -άκι, 
σε -ειδής κ.O.K., που είναι και ο σκοπός ενός αντίστροφου λεξικού. 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ Στην παρούσα επισκόπηση τής νεοελληνικής λεξικογραφίας, των λεξικών δηλ. στα οποία κατεγράφησαν και 
αναλύθηκαν σηµασιολογικά οι λέξεις τής (γραπτής και προφορικής) νεοελληνικής γλώσσας, σκοπός µας δεν ήταν να 
παρουσιάσουµε αναλυτικά όλα τα λεξικά που γράφτηκαν για τη Νέα Ελληνική. Σταθήκαµε σε αυτά που, είτε παλιότερα είτε 
σε νεότερους χρόνους είτε και στις µέρες µας, κρίναµε ότι κατέχουν µια ξεχωριστή θέση στη µακρά πορεία τής 
λεξικογραφικής αποτύπωσης τής νεοελληνικής γλώσσας. Και σταθήκαµε -µε ορισµένες εξαιρέσεις140- στα ερµηνευτικά 
λεξικά, γιατί αυτά συνδέονται άµεσα µε τον τύπο τού δικού µας λεξικού. Έτσι, δεν µας απασχόλησαν τα λεξικά των 
ιδιωµάτων και διαλέκτων τής Νέας Ελληνικής ούτε τύποι λεξικών, όπως τα ορθογραφικά ή τα λεξικά ειδικής επιστηµονικής 
ορολογίας, που όλο και πληθύνονται. Μερικά από αυτά θα τα βρει κανείς σε άλλες µελέτες141, ενώ για πολλά δεν έχουµε 
ακόµη την πλήρη βιβλιογραφική καταγραφή τους142. 

Παρακολουθώντας κανείς την εξέλιξη στη λεξικογράφηση τής σύγχρονης γλώσσας µας, µετά ιδίως τη ρύθµιση τού 1976, 
µπορεί να είναι αισιόδοξος. Η λεξικογράφηση τής Ελληνικής όλο και βελτιώνεται, συµβαδίζοντας µε την εξέλιξη που 
σηµειώνεται στα µεγάλα λεξικά των ξένων γλωσσών, τα οποία διαθέτουν µακρά λεξικογραφική παράδοση. Παράλληλα, 
συνειδητοποιείται και στη χώρα µας ότι η λεξικογραφική εργασία απαιτεί ειδικές επιστηµονικές γνώσεις πέρα από την «έκ 
τών ών ουκ άνευ» προϋπόθεση, τη βαθύτερη δηλ. γνώση και επιστηµονική ενασχόληση µε την ελληνική γλώσσα, και µάλιστα 
µε τα σύγχρονα όσο και µε τα παλαιότερα Ελληνικά µας, αφού η γλώσσα µας µέσα από τη µακρά και αδιάκοπη προφορική 
και γραπτή παράδοση της έχει αποκτήσει ενιαίο χαρακτήρα. 

Οι επιστηµονικοί κλάδοι τής λεξικολογίας και λεξικογραφίας, που ανήκουν στον χώρο τής Γλωσσολογίας, έχουν εξελιχθεί 
αλµατωδώς, έχει δε αποδειχθεί πλέον ότι η κατάκτηση τόσο τής µητρικής όσο και των ξένων γλωσσών περνάει µέσα από το 
λεξιλόγιο και τη σηµασιολογική δοµή κάθε γλώσσας. Χωρίς ένα καλό λεξικό -έγκυρο, πλήρες, εύχρηστο-, χωρίς ένα 
λεξικογραφικό vade mecum, δεν µπορεί να µιλάει κανείς σήµερα για υπεύθυνη και αποτελε- 

138. Γ. Κουρµούλη, Άντίστροφον Λεξικον τής Νέας 'Ελληνικής, σ. viii. 
139. Γ. Κουρµούλη, Άντίστροφον Λεξικον τής Νέας Ελληνικής, σ. ix. 

140. Κρίναµε σκόπιµο να αναφερθούµε, κατ' εξαίρεσιν µόνο σε πολύ σηµαντικά λεξικογραφικά έργα, όπως λ.χ. τα ετυµολογικά λεξικά τής Ν. 
Ελληνικής (Ανδριώτη κ.ά.), τα αντίστροφα λεξικά (Κουρµούλη κ.ά.), τα εννοιολογικά λεξικά (Βλαστού, Βοσταντζόγλου) κ.τ.ό. 

141. Αναφέραµε ήδη (σηµ. 6) τα δηµοσιεύµατα των Σ. Περάκη και Γ. Αλισανδράτου. 
142. Θα άξιζε να συνταχθεί µια πλήρης και αναλυτική βιβλιογραφία των λεξικών τής Ν. Ελληνικής κάθε λεξικογραφικού τύπου και πε-

ριεχοµένου, από τής πρώτης εµφανίσεως τους µέχρι σήµερα. 
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σµατική κατάρτιση στη µητρική γλώσσα. Η επικοινωνιακή έκρηξη που χαρακτηρίζει την εποχή µας και η ασύλληπτη σε 
ρυθµούς εξέλιξη των δεδοµένων τής επιστήµης και της τεχνολογίας καθιστούν σήµερα απαραίτητη τη γλωσσική, µέσω λεξικών, 
υποστήριξη των γνώσεων µας. Και µάλιστα µε λεξικά που να υπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες τού οµιλητή µιας γλώσσας, 
λεξικά δηλ. που δεν χωρίζουν µε στεγανά την πληροφορία λ.χ. που αφορά στο σηµα-\ σιολογικό περιεχόµενο µιας λέξης από τη 
γραµµατική χρήση της ή από τη χρήση ενός κυρίου ονόµατος (τοπωνυµίου ή ανθρωπωνυµίου) ή και από την πληροφορία για ένα 
απλό ακρωνύµιο (π.χ. Α.Ε.Ι.). Η ανάγκη για σύνθετη, συνολική και απαιτητική προσέγγιση των κειµένων µας, καθώς και των 
κειµένων των άλλων, η επαρκέστερη πρόσβαση στον «κόσµο των κειµένων» που συνιστά τη σύγχρονη κοινωνία και επι-
κοινωνία, απαιτεί και σύνθετα στην υφή τους λεξικά. Χρειάζονται λεξικά µε πολλών ειδών πληροφορίες, µε έµφαση στην 
πραγµατική χρήση τής γλώσσας, λεξικά που να οδηγούν τον αναγνώστη σε πιο αποτελεσµατική αξιοποίηση τής γλώσσας µέσα 
από κατάλληλες επιλογές. Έτσι λ.χ. τα παραδείγµατα για το πώς χρησιµοποιούνται οι λέξεις, η παροχή πληροφοριών για τα 
συνώνυµα και τα αντώνυµα (αντίθετα) και η επισήµανση των σηµασιολογικών διαφορών δεν µπορούν να λείπουν από ένα σύγ-
χρονο λεξικό. 

Τέλος, η σύγχρονη λεξικογραφία έχει πλέον εγκαταλείψει την αυτοπαρατηρησία τής γλωσσικής συµπεριφοράς τού 
λεξικογράφου και τη µνηµονική ανάκληση ως κριτήρια σύνταξης τού λεξικού και µεταβαίνει στην αξιοποίηση τού πλούτου 
των χρήσεων και στην ασφάλεια που παρέχει εξ αντικειµένου η χρησιµοποίηση τραπεζών γλωσσικού υλικού (στο λεγόµενο 
«γλωσσικό corpus»). Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ηλεκτρονικά (µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές) συγκροτηµένες 
τράπεζες γλωσσικού υλικού έχουν ήδη βελτιώσει και µεταβάλει τις καθιερωµένες µεθόδους σύνταξης ενός λεξικού ως προς τα 
ερµηνεύµατα και το ίδιο το ληµµατολόγιο. Ήδη το παρόν Λεξικό έχει αξιοποιήσει το Corpus, το γλωσσικό υλικό που έχει 
συγκεντρωθεί στο Λεξικογραφικό Αρχείο τού Σπουδαστηρίου Γλωσσολογίας τού Πανεπιστηµίου Αθηνών από τον αείµνηστο 
καθηγητή Γ. Κουρµούλη, καθώς και υλικό από τον ηλεκτρονικό «Εθνικό Θησαυρό τής Ελληνικής Γλώσσας» τού Ινστιτούτου 
Επεξεργασίας τού Λόγου (Ι.Ε.Λ.)· επίσης, κατά την πορεία σύνταξης τού Λεξικού, έχει αξιοποιηθεί πλήρως η σύγχρονη 
τεχνολογία των Η/Υ. 

Σήµερα, µε τη µακρά πορεία που έχει διανυθεί στη λεξικογράφηση τής ελληνικής γλώσσας, αρχαίας, µεσαιωνικής και 
νεότερης, ανοίγονται προοπτικές και για την πραγµατοποίηση τού οράµατος τού Γ. Χατζιδάκι και πολλών Ελλήνων λογίων, 
τού οράµατος να συνταχθεί ένα Λεξικό όλης τής ελληνικής γλώσσας. Με τις τεχνικές δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη 
ηλεκτρονική τεχνολογία και, κυρίως, µε σωστή αξιοποίηση τού λεξικογραφικού µόχθου που µας κληροδότησαν όσοι 
εργάστηκαν ώστε να διαθέτουµε σήµερα έγκυρα λεξικά των κυριοτέρων περιόδων τής ιστορικής εξέλιξης τής ελληνικής 
γλώσσας, µπορεί σε ορατό µέλλον να συνταχθεί και το Λεξικό τής Ελληνικής Γλώσσας, που θα διαφέρει από τα επιµέρους 
λεξικά στον σύνθετο, πλήρη, διαχρονικό και, γι' αυτό, ιδιαίτερα αποκαλυπτικό χαρακτήρα των ληµµάτων του, που θα 
δηλώνουν µέσα από τις λέξεις τη µακρά, πλούσια και περιπετειώδη ιστορία τής ελληνικής γλώσσας από τις πρώτες γραπτές 
µαρτυρίες της έως σήµερα. 

Γ.Μ. 
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Είπαν   για 

«Tò πρώτον βιβλίον έκαστου έθνους είναι 
της γλώσσης του το Λεξικόν, ήγουν ή 
συνάθροισις και έρευνα των συµβόλων µε 
τα οποία εκφράζει τάς ιδέας του». 

Αδαµάντιος Κοραής: Προλεγόµενα 

«"Αλλοις υπηρετών, αναλίσκοµαι». 

Από την προµετωπίδα τού Ελληνικού 
Λεξικού τού Άνθιµου Γαζή 

«Ό λεξικογράφος ουδέν άλλο εϊνε ή 
χρονογράφος της γλώσσης. Καθήκον 
αυτού έχει νά ταµιεύση δ,τι ή χρήσις 
εκύρωσεν, δ,τι οι πολλοί έδηµιούργησαν 
ή παρεδέχθησαν, δ,τι καλόν ή και κακόν 
ενίοτε, ορθόν ή και πολλάκις εσφαλµένον 
ενοµοθέτησεν δ λαός- διότι ούτος µόνος 
εϊνε δ παντοκράτωρ και ανέκκλητος της 
γλώσσης δηµιουργός και νοµοθέτης. 
[...] Ή χρήσις αυτή ή κοινή εϊνε και 
πρέπει νά ήνε δ µόνος γνώµων τοϋ 
γράφοντος λεξικόν». \ 

Άγγελος Βλάχος: Λεξικόν Έλληνογαλλικόν 

 

«Πολλοί τίνες νοµίζω δέν θα εϋρουν 
ενταύθα λέξεις ας αυτοί ήξεύρουν δτι 
υπάρχουν όντως πεπλασµέναι και εις 
βιβλία δηµοσιευµέναι. "Ας µη 
κατηγορήσουν τότ' ευθύς τον συγγραφέα 
της Συναγωγής, αλλ' ας την αναγνώσουν 
πρώτον δλην και όταν εϋρουν λέξεις εις 
αυτήν άπειρους, ων τήν ϋπαρξιν αυτοί 
ουδέ καν έφαντάσθησαν ποτέ, τότε ας 
ειπούν µ' εύσυνειδησίαν δτι τω δντι δχι 
ευτελές τι προ οφθαλµών των έργον τούτο 
κείται αν και βεβαίως τέλειον δέν είναι. 
Το τέλειον ο χρόνος θά το φέρη και ή 
πολλών ανδρών άκολουθούντων αλλήλους 
κοπιώδης εργασία». 

Στέφανος Κουµανούδης: Συναγωγή νέων λέξεων 

«'Ενθυµούµαι άναγνούς [...] δτι εάν εν τη 
µελλούση ζωή ύπάρχη κρίσις και 
άνταπόδοσις, κατά πάσαν πιθανότητα ή 
τιµωρία τοϋ µεγίστου αµαρτωλού θα είναι 
το να καταδικασθώ εις το συνθέτειν 
λεξικόν. Επειδή δέ εγώ εν τω κόσµφ τούτω 
πριν αποθάνω ύπέστην την ποινήν ταύτην, 
εϊθε τουλάχιστον ν' αξιωθώ πληρέστατης 
αφέσεως αµαρτιών και συγγνώµης τών 
πταισµάτων µου παρά πάντων ανθρώπων 
προς ους ακουσίως ή εκουσίως επταισα». 

Ν. Κοντόπουλος: Λεξικόν Έλληνοαγγλικόν και 
Άγγλοελληνικόν 

«Εις λεξικόν µάλιστα ή εις άλλο τι χρησιµεύει τό σπεύδε βραδέως». 

Αδαµάντιος Κοραής 



τα   λεξικά... 

«'Όστις φαντάζεται ότι το καλόν Λεξικον της γλώσσης εϊναι ολίγου κόπου και καφοϋ, ή ενός 
άνθρωπου µόνον έργον, ό νους εκείνου, τι πράγµα εϊναι ή γλώσσα ιδέαν ακόµη δέν έλαβε». 

Αδαµάντιος Κοραής: Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, Ελληνική Βιβλιοθήκη 

«Στους δυστυχισµένους θνητούς ανήκει και ο συγγραφέας 
λεξικών. Κάθε άλλος συγγραφέας µπορεί να αποβλέπει στον 
έπαινο- ο λεξικογράφος µπορεί µόνο να ελπίζει ότι θα 
αποφύγει τον ψόγο». 

Samuel Johnson: Λεξικό τής Αγγλικής Γλώσσας, Πρόλογος 

«Αεξικόν καλόν εϊναι 
µεγάλου κόπου και 
µεγάλης κρίσεως έργον». 

Αδαµάντιος Κοραής 

 

«Γό άδιόριστον τών λέξεων γεννά 
τό άκατάστατον τών ιδεών και 
τούτο πάλιν τό άκατάστατον τών 
πράξεων». 

Αδαµάντιος Κοραής: Προλεγόµε 

«Τα λεξικά είναι όπως τα ρολόγια: το χειρότερο 
είναι καλύτερο από το τίποτα, όσο για το 
καλύτερο, δεν µπορείς ποτέ να περιµένεις να 
είναι απολύτως ακριβές». 

Samuel Johnson 

 

«∆εν ξέρω πιο απολαυστική 
διανοητική δραστηριότητα από το 
να εργάζεται κανείς σε λεξικό». 

J.R. Hubbert (Αµερικανός λεξικογράφος) 

«Τό τού Λεξικογράφου έργον, τό όποιον 
περιορώσιν οι πλείστοι, όχι µόνον εϊν' 
ακανθώδες, αλλ' έχει και πολλήν την 
φιλοσοφίαν». 

Σκαρλάτος ο Βυζάντιος: 
Λεξικον τής Ελληνικής Γλώσσης, Προλεγόµενα 

«Όστις γονείς έφόνευσεν, όστις θεόν 
ύβρίση, λεξικογράφος ας γένη, ϊν' άφεσιν 
έλπιση». 
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